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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเรื่อง การถา่ยทอดความรูข้องนกัวาดการต์นูไทย 
ผูว้ิจยั กิตตินนัทน ์บตุะเคียน 
ปรญิญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
อาจารยท์ี่ปรกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สิทธิธรรม โรหิตะสขุ  

  
งานวิจยันีศ้กึษากระบวนการถ่ายทอดความรูข้องนกัวาดการต์ูนไทย  มีวตัถปุระสงค ์คือ (1) เพื่อ

ศกึษาแนวคิดและกระบวนการถ่ายทอดความรูข้องนกัวาดการต์ูนไทย  และ (2) วิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องการ

วาดการต์ูนกับการเรียนรูท้างศิลปศกึษา วิเคราะหโ์ดยใชข้อ้มลูเชิงคุณภาพมาเรียบเรียงแบบพรรณนาวิเคราะห์

และน าเสนอในรูปแบบความเรียง ผลการศกึษาพบว่า นกัวาดการต์นูส่วนใหญ่ศกึษามาทางดา้นศิลปะ โอกาสใน

การถ่ายทอดความรูจ้ะเกิดขึน้หลงัจากมีผลงานเผยแพรร่ะยะหนึ่งแลว้ แนวคิดในการสอนมีรายละเอียดดงันี ้(1) 

มุ่งหวังว่าผู้เรียนสามารถสรา้งผลงานตามที่ก าหนดไว้  (2) เนื ้อหาที่น ามาสอนต้องปรับให้สอดคล้องกับ

ความสามารถของผูเ้รียน (3) การน าเขา้สู่บทเรียนจะเริ่มตน้โดยการสรา้งความสนใจใหเ้กิดขึน้แก่ผูเ้รียน  (4) วิธี

สอนเนน้การบรรยายควบคู่กับการสาธิตและการฝึกปฏิบัติ  (5) การวิจารณ์เนน้การท าความเขา้ใจผลงานของ

ผูเ้รียนแลว้จึงบอกจุดอ่อนของผลงาน ใหข้อ้มลูป้อนกลบัแก่ผลงานของผูเ้รียน (6) บรรยากาศในการเรียนรูเ้นน้

การสรา้งบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ปัญหาในการถ่ายทอดความรู ้มี 2 ดา้น คือ (1) ความสนใจและความพรอ้มใน

การเรียน และ (2) อุปกรณ์ สถานที่และการสนับสนุน การถ่ายทอดความรูโ้ดยใช้เทคโนโลยีจะใช้ส่ือสังคม

ออนไลนเ์ป็นหลกั เมื่อวิเคราะหแ์ลว้พบว่าการวาดการต์ูนนัน้มีความสัมพนัธก์ับการจดัการเรียนรูท้างศิลปศึกษา 

ทั้งในดา้นแนวคิดและวิธีการ การสอนการวาดการต์ูนจึงสามารถประยุกตใ์ชใ้นการจัดการเรียนการสอนทาง

ศิลปศกึษาได ้

 
ค าส าคญั : การถ่ายทอดความรู,้ การวาดการต์นู, นกัวาดการต์นูไทย 

 

 

  



  

 

จ 
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This research is a study of the process of the transfer of knowledge among Thai 

cartoonists. The objectives of this research are as follows: (1) to study the concept and process of 

the transference of knowledge among Thai cartoonists; and (2) to analyze the correlation between 

drawing cartoons and art education. The research was analyzed by using qualitative data to compile, 

describe, analyze, and present in the form of essays. The results of the study showed that since most 

cartoonists studied art, the opportunity for the transference of knowledge will occur after a period of 

publication. The aims of the teaching concept are as follows: (1) the students can create the results 

they have set; (2) the teaching contents must be tailored to the ability levels of learners; (3) the 

introduction of the lesson will be created to attract  learners; (4) the teaching methods will focus on 

lectures, along with demonstrations and practical exercises; (5) the criticism will focus on 

understanding the work of the students and identifies weaknesses in their work, then provides 

feedback on their work; and (6) the creation of a relaxing learning environment. In addition, there 

were two problems with the transference of knowledge: (1) the attraction to and preparation for 

learning; and (2) equipment, place, and support, and knowledge transference was primarily based 

on technology and social media. When analyzed, it was found that drawing cartoons was correlated 

with the art education, both in concept and method. Therefore, the teaching of drawing cartoons can 

be applied to the art education. 

 
Keyword : Knowledge transfer, Cartoon drawing, Thai cartoonists 
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บทที ่1  
บทน า 

1. ภูมิหลัง 
การต์ูนนับเป็นสื่อที่เป็นที่นิยมในสงัคม โดยเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่สรา้งสรรคโ์ดยวิธีการทาง

ศิลปะ ไดแ้ก่ การวาด การระบายสี ผสมผสานกับวิธีการทางวรรณกรรม เพื่อการเล่าเรื่องและ  
ส่งสารไปยังผูอ่้านและผูช้ม มีความหลายหลายในดา้นวิธีการวาดและแนวเรื่อง ผูอ่้านและผูช้ม
การต์ูนมักเป็นเด็กจนถึงวยัรุ่น การต์นูจึงมีอิทธิพลในฐานะสื่อที่ใกลช้ิดกับคนวัยดังกล่าว ถิรนันท ์
อนวชัศิรวิงศ ์และ พิรุณ อนวชัศิรวิงศ ์(2553) ไดก้ลา่วถึงความหมายของการต์นูไวว้่า 

 
การเล่าเรื่องด้วยภาพ เพราะ “ภาพ” คือองค์ประกอบหลักของการ์ตูน แต่การ์ตูนส่วนใหญ่  
จะมีตัวอักษรมาประกอบด้วย การต์ูนจึงเป็นการประสานระหว่างภาพและตัวอักษรซึ่งช่วยเพิ่ม
อรรถรสในการอ่าน ไดม้ากกว่าการอ่านเฉพาะตวัอักษรเพียงอย่างเดียว (ถิรนนัท ์อนวชัศิริวงศ ์และ 
พิรุณ อนวชัศิรวิงศ,์ 2553) 

 
ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ ์(2548) ไดจ้ าแนกประเภทของการต์ูนว่ามีสองลกัษณะและ

กลา่วถึงประโยชนข์องการต์นูไวว้่า 
 
การต์ูนช่องและหนังการต์ูน ผูเ้สพมักเป็นเด็กหรือเยาวชน การอ่านและดูการต์ูนช่วยใหเ้ด็กบริหาร  
วิธีคิดอย่างเป็นล าดบัขัน้พฒันาการ รวมทัง้เนือ้หาที่ปรากฏในการต์ูนจะซ่อนความตอ้งการในระดับ
จิตใตส้ านึกของเด็กไวเ้สมอ (ประเสรฐิ ผลิตผลการพิมพ,์ 2548) 

 
การต์ูนจึงเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของเด็ก อีกทั้งสามารถน ามาใชเ้พื่อเป็น

ประโยชนต่์อการเรียนการสอน ดงัที่ จินตนา ใบกาซูยี (2534) ไดก้ลา่วไวว้่า 
 
1. เป็นหนงัสือเสรมิประสบการณ ์เพื่อสรา้งเสรมินิสยัรกัการอ่าน  
2.ใชเ้ป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมหรือประกอบการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ และ 3.ใชเ้ป็นหนังสือเรียน  
ในการเรียนแต่ละวิชา (จินตนา ใบกาซูยี, 2534) 

 
อย่างไรก็ตาม ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ ์(2551) ไดก้ล่าวถึงการต์ูนที่มีเนือ้หากล่าวถึง

สาระหรือประเด็นต่าง ๆ ในสงัคม โดยเฉพาะที่ไดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงานรฐั ว่าถูกสรา้งขึน้
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โดยมีนยัยะของการสั่งสอน ซึ่งท าใหข้าดความน่าสนใจและความสนุกสนานไป และได้อธิบายถึง
หนา้ที่ของการต์นูไวโ้ดยสรุปว่าตอ้งกระตกุความคิดของเยาวชนใหไ้ด ้โดยไม่ตอ้งสอน 

นอกจากนัน้ การต์ูนยงัมีบทบาทในการวิพากษ์วิจารณก์ารเมืองและสงัคม ดังจะเห็นได้
จากการ์ตูนในหนังสือพิมพ์รายวัน  หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ เป็นต้น  โดยความเป็นมา  
ของการต์นูไทย เริ่มตน้ขึน้ดงันี ้

 
พ.ศ. 2460 รชักาลที่ 6 โปรดเกลา้ฯ แปลค าว่า Comic เป็นภาษาไทยว่า ภาพลอ้ และเริ่มตน้ตีพิมพ์
หนังสือวารสารดุสิตสมิต เป็นจุดเริ่มตน้ให้มีการตีพิมพภ์าพการต์ูนการเมืองแพร่หลายขึน้ และใน 
พ.ศ. 2470 ส านกัพิมพเ์พลินจิตเริ่มน านิยายมาถ่ายทอดเป็นนิยายภาพ จากนัน้ พ.ศ. 2492 นิตยสาร
การต์ูนฝีมือคนไทยที่ชื่อว่า การต์ูนตุ๊กตา เริ่มออกวางจ าหน่าย วงการการต์ูนไทยจึงเริ่มเติบโตขึน้มา
เรื่อย ๆ จนถึงราว พ.ศ. 2510 การต์ูนญ่ีปุ่ นก็เริ่มเขา้มาสรา้งความนิยมในประเทศไทยและส่งอิทธิพล
ต่อนกัวาดและนกัอ่านในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจนถึงปัจจบุนั (Lets Comic, 2557) 

 
พัฒนาการของการต์ูนไทยนัน้ปรากฏอิทธิพลต่าง ๆ จากภายนอก ดังที่ ไพศาล ธีรพงศ์

วิษณพุร (2561) กลา่วไวว้่า 
 
ในดา้นอิทธิพลที่ปรากฏในผลงานการต์นูของนกัวาดการต์ูนไทย ช่วง พ.ศ. 2500 ต่างไดอ้ิทธิพลและ
แสดงลกัษณะการวาดลายเสน้การต์ูนมาจากนกัวาดการต์ูนชาวอเมรกิันหรือองักฤษ ส าหรบัการต์ูน
ไทยในช่วง พ.ศ. 2540 ส่วนใหญ่ได้รบัอิทธิพลมาจากการต์ูนแบบมังงะของนักวาดการต์ูนญ่ีปุ่ น 
เนื่องจากนกัวาดการต์ูนในช่วงนีต้่างเติบโตมาพรอ้มกับการรบัวัฒนธรรมการต์ูนญ่ีปุ่ น จึงหลีกเล่ียง
ไม่ไดท้ี่จะไดร้บัแนวทางการน าเสนอ วิธีคิด และรูปแบบการวาดภาพตามแบบอย่างของการต์นูญ่ีปุ่ น 
ตลอดจนแนวคิดในการวาดและการออกแบบตวัการต์ูนมาจากฝ่ังตะวนัตกอย่างการต์ูนอเมริกันหรือ
องักฤษแลว้ผสมผสานเขา้กบัการต์นูของญ่ีปุ่ น ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการต์ูนของสทุธิชาติ ศราภัยวานิช 
วิศุทธ์ิ พรนิมิตร เอกสิทธ์ิ ไทยรตัน์ ทรงศีลทิวสมบุญ ทรงวิทย ์ส่ีกิติกุล วีระชัย ดวงพลา อิทธิวัฐก ์ 
สรุยิมาตย ์ไตรภคั สภุวฒันา ท าใหว้งการการต์นูของไทยไดพ้ฒันาเตบิโตไดอ้ย่างน่าสนใจ (ไพศาล ธีร
พงศว์ิษณพุร, 2561) 

 
นอกจากนี ้ในปี พ.ศ. 2541 เกิดการจดัตัง้องคก์รที่รวมผูส้นใจการต์ูนเป็นสมาคมขึน้ ใน

นามสมาคมการต์นูไทย 
 
ใน พ.ศ. 2541 มีความเคล่ือนไหวที่ส  าคัญคือการรวมตัวของนักวาดการต์ูนและผูส้นใจในการต์ูน
จ านวนหนึ่งร่วมกันก่อตั้งสมาคมการต์ูนไทยเพื่อเป็นจุดรวมตัวของบุคลากรในแวดวงการต์ูนและ
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ความคาดหวงัว่าสมาคมจะมีบทบาทพฒันาการต์ูนใหก้า้วหนา้มากยิ่งขึน้และสรา้งคุณประโยชนใ์ห้
เกิดขึน้กบัสงัคม โดยจดักิจกรรมต่าง ๆ ที่มีประโยชนต์่อการช่วยพฒันาเยาวชน ในเวลาต่อมาสมาคม
การต์ูนไทยรวมถึงเหล่าสมาชิกต่างมีบทบาทขบัเคล่ือนกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการต์ูนใหส้ังคมไดม้ี
ส่วนรว่มรบัรูอ้ย่างสม ่าเสมอจนถึงปัจจบุนั (ไพศาล ธีรพงศว์ิษณพุร, 2561) 

 
มีการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมการต์ูนในฐานะ

อตุสาหกรรมที่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจ แต่ก็ชะงกัไปในราวปี พ.ศ. 2550 
 
ภาครฐัไดม้ีการสนบัสนุนดา้นแอนิเมชั่นและมลัติมีเดีย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร และส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่ งชาติ  (SIPA - Software Industry 
Promotion Agency) ไดร้ว่มกบัหน่วยงงานต่าง ๆ  จดังาน TAM 2004 หรือ Thailand Animation and 
Multimedia 2004 ใน พ.ศ. 2547 โดยใช้พืน้ท่ีของศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยรวบรวมอนิ
เมชั่นจากผูส้รา้งงานและจดัแสดงรวมถึงมีการน าเสนอนวตักรรมซอฟต์แวรเ์ช่นเกมคอมพิวเตอรแ์ละ
เกมออนไลน ์ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวไดจ้ัดเรื่อยมาจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2550 ก็ไม่มีปรากฏว่าไดจ้ัดการ
สนบัสนนุการจดังานในลกัษณะนีโ้ดยหน่วยงานภาครฐัอีก (ไพศาล ธีรพงศว์ิษณพุร, 2561) 

 
ในราว พ.ศ. 2553 การต์ูนมีความส าคัญยิ่งขึน้ ดังที่ ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ และ พิรุณ 

อนวชัศิรวิงศ ์(2553) ไดบ้นัทกึไวว้่า 
 
เมื่อ พ.ศ. 2553  ค าว่า “การต์ูนสรา้งชาติ” ไดร้ับการขานรบัจากส่ือมวลชนและผู้คนในสังคมใน
สภาพการณท์ี่การต์ูนของไทยมีกา้วย่างในเสน้ทางสงัคมหลายส่วนตอ้งหนัไปมองไม่ว่าจะเป็น คอมิค 
อนิเมชั่นจากฝีมือ “คนไทย” และศกัยภาพของเทคโนโลยี กอรปกบัสถานการณท์ี่เศรษฐกจิไทยตอ้งอยู่
กับเศรษฐกิจโลก ภาครัฐจึงหันมาสนใจ Creative Economy เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ อันหมายถึง
เศรษฐกิจที่ขบัเคล่ือนดว้ยความคิดสรา้งสรรคซ์ึ่งเกิดจากรากฐานทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาของ
คนไทย ซึ่งสามารถสรา้งเป็นวิสาหกิจส่งออกแทนที่ผลผลิตส่งออกอื่น ๆ ซึ่งก าลงัประสบปัญหา และ
หนึ่งในประเภทของเศรษฐกิจสรา้งสรรคท์ี่ส  าคัญก็คือการต์ูน อย่างเช่นการออกแบบตวัการต์ูนหรือ
คาแรคเตอร ์การใชสุ้นทรียลักษณ์แบบตะวันออกมาผสมผสาน (ถิรนันท ์อนวัชศิริวงศ ์และ พิรุณ 
อนวชัศิรวิงศ,์ 2553) 

 
แมจ้ะมีการสนับสนุนจากภาครฐัในช่วงเวลาหนึ่ง แต่ลกัษณะของการสนับสนุนนัน้เป็น

การสนบัสนุนการต์ูนในลกัษณะของอนิเมชั่นและการสรา้งผลงานที่ใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอรม์า
สรา้งผลงานเป็นหลกั ในขณะที่การต์นูในทางสิ่งพิมพน์ัน้มกัด าเนินการไปดว้ยก าลงัของตนเอง อนั
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ไดแ้ก่ นกัวาดการต์นูและส านกัพิมพท์ี่ตีพิมพผ์ลงานเป็นหลกั และในปัจจบุนันิตยสารการต์นูหลาย
ฉบบัยุติการตีพิมพไ์ปแลว้ ขณะเดียวกันก็เกิดช่องทางใหม่ในการอ่านการต์นูโดยอาศยัเทคโนโลยี
และอินเตอรเ์น็ต เช่น การต์นูในเว็บไซตอ่์านการต์นูออนไลนแ์ละสื่อสงัคมออนไลน ์ 

เห็นไดว้่าการต์ูนเป็นศิลปะที่ถูกเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อที่หลากหลาย ทัง้ในสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อออนไลน์ เข้าถึงผู้บริโภคได้ทั่วถึงและได้รบัความนิยมจากเด็กและผู้ใหญ่ ทว่าการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษายังไม่มีหลักสูตรการผลิตนักวาดการต์ูนโดยตรงในประเทศไทย 
หลกัสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษา แมจ้ะมีเนือ้หาดา้นการวาดการต์ูนบา้ง แต่ก็จัดการเรียน
การสอนอยู่ระดับรายวิชาเท่านัน้ เช่น วิชาการต์ูนและการเขียนการต์ูน ของหลกัสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรบัเด็ก (คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 
2555)  วิชาการวาดภาพประกอบและภาพการต์ูน ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร ์(มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2561) หรือในบางกรณี เนื ้อหา
เก่ียวกับการวาดการต์ูนจะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาอ่ืน ๆ เช่น การวาดภาพประกอบ การสรา้ง
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิเป็นตน้ 

การจัดการศึกษาในระบบมักจะไม่มีหลักสูตรที่ชัดเจนเก่ียวกับการวาดการต์ูนอย่าง
ชัดเจน แต่มีโอกาสหลายครัง้ที่นักวาดการต์ูนไทยมีบทบาทในการถ่ายทอดความรูข้องตนเองให้
บุคคลที่สนใจในการวาดการต์ูนมีโอกาสในการเรียนรูว้ิธีการวาดการต์ูน ผ่านกิจกรรม โครงการ  
Workshop การประกดแข่งขนั และผ่านสื่อในช่องต่าง ๆ กระบวนการและกิจกรรมดงักลา่ว นบัเป็น
สว่นหนึ่งของการศกึษา ดงัที่ อญัชลี โพธิ์ทอง (2549) ไดก้ลา่วถึงการศกึษาไวว้่า 

 
กระบวนการที่สังคมถ่ายทอดวฒันธรรม ความรู ้ความช านาญ ค่านิยมจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่น
หนึ่งโดยผ่านโรงเรียนหรือสถาบันทางสังคมอื่น ๆ เป็นการถ่ายทอดอย่างจงใจมีการเลือกสรรว่าจะ
ถ่ายทอดอะไรมีการก าหนดแนวทางมีการจดัตัง้ระบบเป็นกิจจะลกัษณะ (อญัชลี โพธ์ิทอง, 2549) 

 
การถ่ายทอดความรูเ้ป็นกระบวนการที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ดังที่  ProTon Europe 

(2560) กลา่วว่า 
 
การถ่ายทอดความรูช้่วยให้เกิดกระบวนการแบ่งปันความรูถู้กถ่ายทอดจากคนหนึ่ง ไปยังอีกคน  
กลุ่มหนึ่งไปยงัอีกกลุ่ม หรือจะเป็นจากองคก์รหนึ่งไปยงัอีกองคก์ร กล่าวคือเป็นการถ่ายทอดความรู้
จากผู้รูไ้ปยังผู้ที่ตอ้งการความรู ้หรือการไดม้าซึ่งความรูข้องผู้ที่ตอ้งการความรู้  (ProTon Europe, 
2560) 
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การถ่ายทอดความรูข้องนกัวาดการต์นูไทย นอกจากจะมีความส าคญัในฐานะการส่งต่อ

ความรูจ้ากผูป้ฏิบติัจริงสู่ผูร้บัความรูแ้ลว้ ยงัเป็นหนทางที่นกัวาดการต์นูถ่ายทอดทศันคติ แนวคิด
และประสบการณ์ของตนเองอีกดว้ย การศึกษากระบวนการถ่ายทอดความรูข้องนักวาดการต์ูน
ไทยจึงมีความส าคัญในฐานะที่ เป็นการถ่ายทอดความรูจ้ากผู้ปฏิบัติโดยตรง โดยศึกษาถึง
รายละเอียดนบัแต่การสรา้งและแสวงหาความรูข้องนกัวาดการต์นู การเตรียมการสอน วิธีการสอน
และการประเมินผูร้บัว่ามีความรูเ้ขา้ใจด้านการวาดการต์ูนมากขึน้เพียงไร ซึ่งกระบวนการเหล่านี ้
ยงัไม่มีการท าใหป้รากฏอย่างชดัเจน ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาแนวคิด กระบวนการถ่ายทอดความรูข้อง
นกัวาดการต์นูไทยเพื่อใหท้ราบถึงขัน้ตอน วิธีการของการถ่ายทอดความรูเ้ก่ียวกบัการวาดการต์ูน 
ซึ่งเป็นเนือ้หาหนึ่งในการจดัการเรียนการสอนวิชาทศันศิลป์ เพื่อเป็นฐานความรูด้า้นวิธีสอนเนือ้หา
เฉพาะทางศิลปศึกษาในอนาคต อนัจะเป็นทางเลือกในการสอนการวาดการต์นูในโรงเรียนหรือใน
สถาบนัการศกึษาต่อไป 

2. จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอดความรูข้องนักวาดการต์ูนไทย ในประเด็นแนวคิด 

ในการสอน ขั้นตอน วิธีการการถ่ายทอดความรูเ้ก่ียวกับการวาดการต์ูน และความสัมพันธ ์
กบัการจดัการเรียนรูท้างศิลปศึกษา 

3. ความส าคัญของการศึกษาค้นคว้า 
ท าใหท้ราบถึงกระบวนการถ่ายทอดความรูข้องนักวาดการต์ูนไทย ซึ่งจะท าใหท้ราบถึง

แบบแผน วิธีการในการถ่ายทอดความรู ้อนัจะเป็นทางเลือกในการสอนการวาดการต์นูในโรงเรียน 

4. ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) คือ นักวาดการต์ูนไทยจ านวน 8 คน โดยเป็นการ

เลือกแบบเจาะจง ซึ่งพิจารณาจากนักวาดการต์ูนที่มีผลงานเผยแพร่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพแ์ละมี
ประสบการณถ์่ายทอดความรูด้า้นการวาดการต์นูของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การสอนในชัน้
เรียน การเป็นวิทยากรในการอบรม การให้สัมภาษณ์เก่ียวกับประสบการณ์และการสรา้งสรรค์
ผลงานของตนเอง บทบาทในกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการต์นู การเผยแพร่ความรูใ้นการวาดการต์ูน
ของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีรายนามต่อไปนี ้
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กลุม่นกัวาดการต์นูที่มีผลงานก่อนปี พ.ศ. 2540  
สมบติั คิว้ฮก 
เรืองศกัดิ ์ดวงพลา 
สละ นาคบ ารุง 
ณรงค ์จรุงธรรมโชติ 

กลุม่นกัวาดการต์นูที่มีผลงานหลงัปี พ.ศ. 2540 – ปัจจบุนั 
สทุธิชาติ ศราภยัวานิช 
วีระชยั ดวงพลา 
ไตรภคั ศภุวฒันา 
ธนิสร ์วีระศกัดิว์งศ ์

5. ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 
ไดอ้งคค์วามรูถ้่ายทอดความรูข้องนักวาดการต์นูไทย ซึ่งจะท าให้เห็นแนวทาง แบบแผน 

วิธีการในการถ่ายทอดความรู ้อันจะเป็นทางเลือกในการสอนการวาดการต์ูนในโรงเรียน รวมถึง
อนรุกัษแ์ละเผยแพรว่ิธีการวาดการต์นูของนกัวาดการต์นูไทย 

6. นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
การต์ูน หมายถึง ภาพวาดที่เนน้การตดัเสน้และก าหนดขอบเขตที่ชัดเจน ภาพมีการตัด

ทอนใหเ้รียบง่าย ทั้งในลกัษณะการตัดทอนบางส่วน อาจคงความสมจริงบางส่วนหรือจนถึงตัด
ทอนใหเ้รียบง่ายที่สุด เพื่อสรา้งการรบัรูด้ว้ยภาพเป็นหลกั โดยอาจมีหรือไม่มีถอ้ยค าประกอบก็ได ้
ปรากฏทัง้ในลกัษณะภาพเด่ียว ช่องเดียวจบ หลายช่องจบ เป็นตน้ 

นักวาดการต์ูน หมายถึง ผูส้รา้งสรรคผ์ลงานการต์ูนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพการต์ูน 
การต์ูนช่อง การต์ูนเรื่อง ภาพประกอบ นิยายภาพ คาแรคเตอรก์ารต์ูน เป็นต้น ทั้งนี ้ ในการ
สมัภาษณห์รือเอกสารบางชิน้ อาจจะใชค้ าอ่ืนแต่มีความหมายเช่นเดียวกนั เช่น “นกัเขียนการต์นู” 
หรือ “การต์นูิสต”์   

การวาดการ์ตูน หมายถึง กระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงานการต์ูน โดยใชว้ิธีการต่าง ๆ 
เช่น การวาดโดยใชเ้ครื่องเขียนหรือการวาดโดยใชค้อมพิวเตอร ์เป็นตน้ เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อหรือ
ช่องทางต่าง ๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ ์อินเตอรเ์น็ต สื่อสงัคมออนไลน ์เป็นตน้ ทัง้นี ้ในการสมัภาษณห์รือ
เอกสารบางชิน้ อาจจะใชค้ าอ่ืนแต่มีความหมายว่าเหมือนกัน เช่น “เขียนการต์ูน” หรือ “วาดรูป
การต์นู” และ “วาดภาพการต์นู” 
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การถ่ายทอดความรู้ หมายถึง การส่งต่อความรูจ้ากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลหนึ่งใน
รูปแบบต่าง ๆ อาทิ การบรรยาย การสอนแบบชัน้เรียน การจัดกิจกรรม การฝึกอบรม การแสดง
ความคิดเห็น รวมถึงการเผยแพรค่วามรูใ้นรูปแบบหนงัสือ บทความ บทสมัภาษณ ์วีดีโอ เป็นตน้ 

 



 
 

 

บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

การศึกษาการถ่ายทอดความรู้ของนักวาดการต์ูนไทย ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจยัทีเก่ียวขอ้ง โดยน าเสนอตามหวัขอ้ดงันี ้

1. การต์นู 
 1.1 ความหมายของการต์นู 
 1.2 ความเป็นมาของการต์นู 
 1.3 ประเภทของการต์นู 
 1.4 การเขียนการต์นู 
 1.5 ประวติัและพฒันาการของการต์นูและนกัวาดการต์นูไทย 
2. การถ่ายทอดความรู ้
 2.1 ความหมายของการถ่ายทอดความรู ้
 2.2 หลกัการถ่ายทอดความรู ้
 2.3 หลกัและวิธีการสอนศิลปศกึษา 
3. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

1. การต์ูน 
1.1 ความหมายของการต์ูน 
การ์ตูน  (Cartoon) เป็นค าที่ มีความหมายหลากหลาย ทั้งความหมายเบื ้องต้น 

ความหมายตามประวัติศาสตรแ์ละความหมายเฉพาะ โดยมีผูเ้สนอความหมายของการต์ูนไว้
หลากหลาย ดงัเช่น จารุพรรณ ทรพัยป์รุง (2543) ไดก้ลา่วว่า 
 

การต์ูน เป็นค าทบัศพัทจ์ากค าภาษาองักฤษว่า “Cartoon” บา้งว่ามีรากศพัทม์าจากค าว่า “คาโตเน 
(Catone)” ซึ่งเป็นภาษาอิตาลี บา้งว่ามาจากค าว่า “คาตง (Caton)” ในภาษาฝรั่งเศส ซึ่งหมายถึง
กระดาษที่มีภาพวาด ต่อมาความหมายเปล่ียนไป เป็นภาพลอ้เลียนเชิงขบขัน เสียดสี หรือแสดง
จินตนาการฝังเฟ่ืองเกินความเป็นจรงิ (จารุพรรณ ทรพัยป์รุง, 2543) 
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นอกจากนี ้(จามรี ศิรภิทัร, 2556) ไดก้ลา่วไวว้่า 
 

การต์ูนเป็นวัสดุกราฟิกชนิดหนึ่ง ซึ่งหมายถึง ผลงานภาพวาดที่ผูว้ าดภาพสรา้งสรรคข์ึน้โดยตั้งใจ
ลอ้เลียน คน ส่ิงของ สตัว ์หรือเหตกุารณต์่าง ๆ  เพื่อใหผู้ด้มูีอารมณข์นั ลกัษณะของภาพไม่เหมือนจรงิ 
แต่มีเคา้โครงของรูปรา่งลกัษณะมาจากของจรงิ ซึ่งสามารถส่ือความหมายเป็นเรื่องราวใหผู้ด้เูขา้ใจได ้
(จามรี ศิรภิทัร, 2556) 

 
อีกทัง้ วิรุณ ตัง้เจรญิ (2539) ไดอ้ธิบายลกัษณะของภาพการต์นูไว ้ดงันี ้
 
ภาพการต์นูเป็นภาพท่ีสรา้งความตื่นเตน้ประทบัใจต่อผูด้ไูดด้ี เพราะโดยทั่วไปแลว้รูปแบบของการต์ูน
ไม่ว่าจะเป็นภาพคน สัตว ์ส่ิงของ จะเป็นภาพที่ดูง่าย ๆ เด่นชัด มีลักษณะท่าทางที่เรา้ใจชวนให้
ตื่นเตน้ยินดี ประกอบกับเนื ้อหาที่น ามาเขียนเป็นภาพการต์ูนก็นิยมที่จะเลือกเรื่องราวที่มีแง่มุม
ความคิดเด่น แปลก หรือชวนสนุกสนาน บางครัง้ภาพการต์ูนก็เป็นส่ิงสรุปเรื่องราวมากมายหลาย
อย่างมาไวใ้นภาพเพียงภาพเดียว ภาพการต์ูนอาจจะเป็นภาพเดียวหรือแบ่งเป็นตอน ๆ หลายภาพ
ต่อเนื่องกันก็ได ้ตามปกติภาพการต์นูจะไม่ใช่ภาพในลกัษณะเหมือนจรงิ แต่จะเป็นภาพที่บิดพลิว้ไป
จากรูปทรงส่ิงที่ตอ้งการจะเขียน การบิดพลิว้นั้นเป็นไปเพื่อสรา้งความเด่นที่แปลกชวนประทบัใจขึน้  
(วิรุณ ตัง้เจรญิ, 2539) 

 
ศักดา วิมลจันทร ์(2548) ได้อธิบายรายละเอียดของการต์ูนว่าเป็นการสื่อสารทาง

ความคิดผ่านภาพ มีความเป็นปรนยั โดยสรุปองคป์ระกอบที่เป็นเงื่อนไขส าคญั 3 สว่นไวด้งันี ้
 

 1) การสื่อสารดว้ยภาพ (Visual Communication)  
 2) ความคิดสรา้งสรรค ์(Creativity)  
 3) การสื่อสารแบบปรนยั (Objective Communication) (ศกัดา วิมลจนัทร,์ 2548) 

 
ความหมายในภาพรวมของการต์นู ศิรวิรรณ เวชวิทย ์(2553) ไดส้รุปไว ้ดงันี ้

 

 1) ภาพวาดที่แสดงการลอ้เลียน เสียดสี เก่ียวกับเหตุการณท์างการเมืองหรือชีวิตประจ าวัน 
ซึ่งส่วนมากพบในหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร และหนังสือเก่ียวกับการเมือง เช่น มติชนสุด
สปัดาห ์
 2) ภาพที่เขียนแสดงลกัษณะต่าง ๆ ใหผิ้ดเพีย้นจากความจริง โดยเนน้ที่ลกัษณะใดลกัษณะ
หน่ึงที่ผูว้าดตอ้งการน าไปเปรียบเทียบ 
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 3) ภาพวาดโย ้ๆ เย ้ๆ ท่ีไม่เหมือนของจรงิ ไม่ว่าจะเป็นรูปสตัว ์คน หรือส่ิงของที่วิกลวิการผิด
ไปจากภาพธรรมดา 
 4) งานศิลปะ ซึ่งสามารถแสดงรูปร่างและลักษณะการเขียนเป็นลักษณะธรรมชาติหรือ
ลักษณะเรขาคณิต หรือลักษณะอิสระอย่างใดอย่างหนึ่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อการบรรยายหรือการ
แสดงออก หรือการตกแต่งอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลาย ๆ อย่างรวมกนั 

การต์ูนเป็นการสรา้งสรรคผ์ลงานศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีมีลกัษณะเป็นภาพ ลด สกัด ตัด 
ทอน หรือเพิ่มเติมจากรูปทรงตามธรรมชาติ เช่น คน สัตว ์พืช แลว้ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปทรงใหม่ 
ง่าย ๆ ท่ีเกินความเป็นจริง แต่แฝงไวด้ว้ยอารมณ ์ความน่ารกั น่าเอ็นดูและตลกขบขนั ลอ้เลียนหรือ
เสียดสีสังคม การต์ูนสามารถน ามาสรา้งเป็นภาพประกอบไดด้ี และใชเ้ป็นเครื่องมือในการปลูกฝัง
นิ สัย รักการอ่ านของเด็ ก  ท าให้ เด็ ก ได้รับความ รู้ ความสนุ กสนาน เพ ลิด เพ ลิ นอีกด้วย  
(ศิรวิรรณ เวชวิทย,์ 2553) 

 
นอกจากนี ้ การต์ูน ยังมีค าอ่ืน ๆ ที่มีความหมายอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  

โดย ตปากร พธุเกส (2555) ไดอ้ธิบายไวด้งันี ้
 

Comic มีที่มาจากค าว่า Comicus ซึ่งเป็นภาษาละตินมีความหมายเก่ียวกับสุขนาฏกรรม 
(Comedy) ที่ เก่ียวข้องกับความสนุกสนานหรือตั้งใจให้เป็นที่สนุกสนาน น่าขัน สนุก Comic หรือ 
Comic strip หรือ Cartoon Comic จึงถูกน ามาใชเ้รียกภาพนิ่งลายเสน้ที่แสดงเรื่องราวใด ๆ อาจจะมี
หรือไม่มีตวัอกัษรบรรยายขา้งบนหรือขา้งล่างที่เรียกว่าแค็ปชั่น (caption) หรือไม่มีพืน้ที่บิดลอ้มแสดง
บทสนทนาที่เรียกว่าบัลลูน (balloon) ด้วยนิยามนี ้คอมิกสตริป (comic strip) จึงหมายรวมตั้งแต่
การต์นูสัน้หนึ่งถึงส่ีช่องจบหรือมากกว่าไปจนถึงหนงัสือการต์นู (comic book) 

Caricature เป็นค าซึ่งมีที่มาจากภาษาอิตาลีว่า Caricature ซึ่งแปลว่า บรรทุกหรือบรรจ ุ 
และ The Encyclopedia Americana ไดอ้ธิบายว่าความหมายไวว้่า เป็นภาพลอ้บุคคลหรือวตัถุที่ท  า
ใหต้ลกขบขนั มีการเปล่ียนแปลงลักษณะบางประการใหต้่างหรือเกินไปจากภาพที่เป็นจริง เช่น วาด
เขียนรูปคอยาวหรือรูปร่างสูงเก้งก้าง แต่ยังคงลักษณะเติมไว้ตามจุดประสงค์ของผู้วาด มักพบ
แพรห่ลายในหนงัสือพิมพ ์เช่น ภาพวาดประชดประชนัสงัคม โดยเฉพาะทางดา้นการเมือง จนบางครัง้
เรียก Caricature ว่า "การต์นูการเมือง" 

Illustrated Tale หรือนิยายภาพ มีลกัษณะเด่นคือภาพแสดงความสมจรงิตามหลกัภายวิภาค 
ของการเขียนภาพประกอบ มีแสงเงา ด าเนินเรื่องอย่างต่อเนื่อง ชวนให้ผู้อ่านติดตามเนื ้อเรื่องได ้ 
มีลกัษณะที่ต่างจากการต์นูประเภทอื่น ๆ 

การต์ูนแอนิเมชนั (Animation) หมายถึง การต์ูนเคล่ือนไหวที่สรา้งโดยน าภาพหลาย ๆ ภาพ
ซึ่งแสดงความต่อเนื่องกนัมาฉายดว้ยความเรว็ที่เหมาะสม จนท าใหเ้กิดการเคลื่อนไหวจากการลวงตา 
องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ภาพและเสียง ซึ่งแตกต่างจากการต์ูนประเภทอื่น ๆ ที่เน้นภาพและ
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ตวัอกัษร ในปัจจุบนัส่ือการต์ูนประเภทนีก้  าลังไดร้บัความนิยมอย่างมาก ซึ่งสงัเกตไดจ้ากการปรากฏ
ตวัของการต์ูนแอนิเมชันในช่องทางส่ือต่างๆ อาทิเช่น โทรทศัน์ ภาพยนตร ์อินเทอรเ์น็ต หรือแมแ้ต่ใน
โทรศพัทม์ือถือ เป็นตน้ 

เนื่องจากประเทศญ่ีปุ่ นเป็นผูน้  าของการต์นู มีผลงานที่ไดร้บัความนิยมในหลายประเทศ จึงมี
ค  าที่ใช้เรียกเฉพาะส าหรับการต์ูนที่ผลิตจากประเทศญ่ีปุ่ นว่า มังงะ (manga) โดยมีความหมาย
ครอบคลมุทัง้การต์นูในส่ือส่ิงพิมพแ์ละแอนิเมะ (Anime) (ตปากร พธุเกส, 2555) 

 

โดยสรุป การต์ูนคือภาพวาดที่สรา้งขึน้ โดยลดทอนหรือตัดทอนจากสิ่งที่มีอยู่จริง  
หรือสรา้งขึน้ใหม่จากจินตนาการ ให้มีลักษณะที่รบัรูไ้ด้ง่ายขึน้ สามารถน าไปใช้ในการสื่อสาร  
บอกเลา่ และเป็นกิจกรรมการสรา้งสรรคท์างศิลปะไดอี้กดว้ย 
 

1.2 ความเป็นมาของการต์นู 
การต์นู เป็นค าที่ใชส้งัคมตกลงใชร้่วมกัน และมีความแตกต่างในความหมายตามบริบท

และความเขา้ใจของบคุคลในแต่ละช่วงเวลา โดยมีผูเ้สนอความเป็นมาของการต์นูไวด้งันี ้
 
ศกัดา วิมลจนัทร ์(2549) กลา่วว่า  

 

การต์ูน มีพัฒนาการมายาวนาน เป็นเครื่องมือส่ือสารที่ส  าคัญที่ได้ท าหน้าที่มาอย่างต่อเนื่อง  
ในขณะท่ีรูปแบบและความมุ่งหมายอาจจะเปล่ียนไป แต่ยงัมีความส าคญัจ าเป็นมากขึน้ ดงัจะเห็นได้
จากที่การต์นูปรากฏในชีวิตประจ าวนัอยู่เสมอ (ศกัดา วิมลจนัทร,์ 2549) 
 

ส านกัพิมพ ์Lets Comic (2557) ไดเ้สนอที่มาของการต์นู โดยอธิบายว่า 
 

การต์ูนเริ่มต้นที่ยุโรป ประมาณคริสต์ศตวรรษที่  13 ค าว่าการต์ูนนั้นก็มีรากศัพท์มาจากภาษา
อิตาเล่ียน (Catone) ซึ่งแปลว่ากระดาษผืนใหญ่ ในปี 1843 นิตยสาร Punch ได้ตีพิมพ์การต์ูน
ล้อเลียนการเมืองของ John Leech ซึ่งถือว่าเป็นการต์ูนเรื่องแรกที่ถูกตีพิมพ์อย่างเป็นทางการ 
และต่อมาในปี  1884 มีการตีพิมพ์นิตยสารการ์ตูน เรื่องแรกที่ ชื่ อว่า Ally Sloper’s Holiday  
เมื่อเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่  2 จากเดิมที่มีแต่การต์ูนแนวข าขัน การเมือง และผจญภัย  
ก็เริ่มมีการต์ูนแนวซุปเปอรฮ์ีโรแ่ละค าว่า Comic เกิดขึน้มา และในช่วงเวลานัน้เองอิทธิพลของการต์ูน
ก็เริ่มแผ่ไปถึงประเทศญ่ีปุ่ นจากการคา้ขายระหว่างสหรฐัอเมริกา รวมไปถึงการฟ้ืนฟูประเทศในช่วง
หลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ท าใหเ้กิดการพฒันา Manga โดยการน า อุกิโยเอะ ซึ่งภาพเขียนแบบญ่ีปุ่ น 
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ที่เนน้ความคิดและอารมณม์ากกว่าลายเสน้และรูปร่างมารวมกันกับการเขียนภาพแบบตะวันตก...  
(Lets Comic, 2557) 

 

ในประเทศไทย ความเป็นมาของการต์นูปรากฏชดัเจนในช่วงปี พ.ศ. 2460 โดย จุลศกัดิ ์
อมรเวช (2544) ไดอ้ธิบายไวว้่า 

 
...ในช่วงปี พ.ศ. 2460 โดยประมาณ วงการการ์ตูนเริ่มจุดประกายขึ ้นเมื่ อพระบาทสมเด็จ  
พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที่ 6 ทรงสนพระทยัเป็นอย่างมากในเรื่องศิลปะการเขียนภาพลอ้ และ
โปรดเกลา้ฯ พระราชทานค าว่า cartoon เป็นภาษาไทยว่า “ภาพลอ้” (จลุศกัดิ์ อมรเวช, 2544) 

 

จะเห็นไดว้่า การต์นูมีก าเนิดขึน้จากต่างประเทศ ในประเทศไทยความหมายของการต์ูน
ปรากฏในฐานะภาพลอ้ในช่วงตน้ ต่อมาไดม้ีพัฒนาการในแง่รูปแบบและเนือ้หาใหม้ีเอกลกัษณ์
เป็นของตนเอง รวมถึงความหลากหลายมากของรูปแบบมากขึน้ ดงัที่ปรากฏอยู่ในปัจจบุนั 

 
1.3 ประเภทของการต์ูน 
การต์ูนมีหลากหลายประเภท โดยขึน้อยู่กับเกณฑใ์นการจดั มีผูเ้สนอประเภทการต์ูนไว้

หลากหลายลกัษณะ ดงันี ้
 

ศกัดา วิมลจนัทร ์(2548) กลา่วว่า  
 

การต์นูมีรูปแบบหลากหลาย เช่น การต์นูรูปเดียวจบ หลายรูปหรือหลายช่องจบ การต์นูภาพประกอบ
เรื่อง การต์ูนภาพเคล่ือนไหว การต์ูนภาพตลก การต์ูนภาพวิจิตรเหมือนจริง หรือเสมือนจริงใน
คอมพิวเตอร ์รวมทั้งการต์ูนที่ ไม่ใช่ภาพวาด เช่น หุ่น รูปป้ัน ของเล่น ในแง่เนื ้อหาการต์ูนก็มี
หลากหลาย เช่น เรื่องตลกข าขัน เรื่องลอ้เลียน เรื่องการเมือง เรื่องผจญภัย เรื่องรักใคร่ การต์ูน
โฆษณา การต์นูประกอบการศกึษา เป็นตน้ (ศกัดา วิมลจนัทร,์ 2548) 

 

นอกจากนี ้ส  านกัพิมพ ์Lets Comic (2557) ไดแ้บ่งประเภทของการต์ูน โดยจ าแนกตาม
สไตลเ์อกลกัษณใ์นดา้นภาพไวด้งันี ้
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 1) Comic หมายถึงการต์นูจากฝ่ังตะวนัตก เช่น การต์ูนซุปเปอรฮ์ีโร่ ซึ่งมีรูปแบบการเล่าเรื่อง
ที่ใชค้  าบรรยายค่อนขา้งมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นภาพสี ด าเนินเรื่องเรว็เนื่องจากรูปเล่มที่บาง ผลงาน
จะมีความละเอียด ขนาดรูปเล่มใหญ่และราคาสงู 
 2) Comic strip หมายถึงการ์ตูนที่อ่านจบในไม่ ก่ีช่อง มักจะเป็นการต์ูนข าขัน การ์ตูน
การเมือง การต์ูนที่ลงประกอบในนิตยสารหรือหนังสือพิมพต์่าง ๆ รูปแบบการวาดก็จะเป็นลกัษณะ
การตดัทอนท่ีง่ายต่อการท างานเพื่อรองรบัต่อการท างานแบบรายวนัหรือมีระยะเวลาที่จ  ากดั 
 3) Graphic novel หมายถึงนิยายภาพประกอบ โดยน าหลักการของภาพประกอบมาใช้
ร่วมกับการเล่าเรื่องในแบบการต์ูนช่อง อาจจะใช้การเล่าแบบหนังสือนิทานหรือใช้การแบ่งช่อง
ประกอบดว้ย นอกจากนัน้ลกัษณะงานภาพของการต์นูในหมวดนีน้ัน้ก็ยงัมีการผสมผสานงานกราฟิก
และการออกแบบลงไปมากกว่ารูปแบบอื่น ๆ อีกดว้ย 
 4) Manga หมายถึง Comic ที่ถูกพัฒนาขึน้โดยชาวญ่ีปุ่ น โดยเปล่ียนรูปแบบการตลาดและ
รูปเล่มของ Comic จากที่มีจ านวนหนา้ไม่มาก ตวัเล่มมีขนาดใหญ่ เป็นภาพสีทัง้เล่ม ใหถู้กลดขนาด
เล่มลงมา เพิ่มจ านวนหนา้เพื่อใหเ้ล่าเรื่องไดล้ะเอียดและอ่านง่ายขึน้ ลดความละเอียดของงานลง 
รวมไปถึงเปล่ียนเป็นภาพขาวด าเพื่อใหส้ามารถสรา้งงานไดอ้ย่างต่อเนื่องและเป็นอุตสาหกรรมมาก
ขึน้ เมื่อรูปแบบของ Manga มุ่งเน้นไปที่งานขาวด าแล้วท าให้การวาดเส้นและการใช้สกรีนโทน
กลายเป็นเอกลกัษณข์องการต์นูแนวนี ้
 5) Manhua และ Manwa หมายถึงการต์ูนจีนและเกาหลีที่ไดร้บัอิทธิพลจากทัง้ Manga และ 
Comic โดย Manhua (การต์ูนจีน) จะไดร้บัอิทธิพลจาก Comic สูงกว่า ในลักษณะของรูปเล่มและ
การลงสี รวมถึงการใชค้  าบรรยายในการเล่าเรื่องที่มาก และความประณีตในการวาดและลงสีที่สูง 
ส่วน Manwa การต์นูเกาหลี จะไดร้บัอิทธิพลจากฝ่ังญ่ีปุ่ นมากกว่า (Lets Comic, 2557) 

 

ในด้านลักษณะของการต์ูนนั้น ดินหิน รักพงษ์อโศก (2549) ได้จ าแนกออกเป็น 4 
ลกัษณะ ดงันี ้

 
1. ภาพเลียนแบบธรรมชาติ (Natural Cartoon) โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ รูปสัตว ์

และรูปคน ทัง้นี ้รูปสตัวน์ัน้สามารถจ าแนกรายละเอียดไดอ้ีกว่ามีลกัษณะที่มีความคลา้ยจรงิหรือเป็น
รูปสตัวท์ี่มีอากปักิรยิาการแสดงออกเหมือนคน 

2. ภาพวิจิตร (Fine Cartoon) เป็นภาพการต์นูท่ีวาดอย่างวจิิตรบรรจงและงดงาม มีคณุค่าใน
เชิงวิจิตรศิลป์  

3. ภาพกราฟฟิก (Graphic Cartoon) เป็นการต์ูนที่คลา้ยกับการออกแบบ ใชรู้ปร่างพืน้ฐาน
ทางเรขาคณิต มีขอบเขตการลงสีและเสน้อย่างชดัเจนเชน่เดียวกบังานกราฟฟิก มีการระบายสีเรียบ ๆ 
และแสดงความลดหลั่นของน า้หนกัเล็กนอ้ย  
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4.การต์นู 3 มิติ (Three Dimension Cartoon) คือการสรา้งองคป์ระกอบต่าง ๆ ใหเ้ป็นภาพ 3 
มิติ โดยใชว้สัดุต่าง ๆ อาทิ ดิน ดินน า้มนั ไม ้พลาสติก เป็นตน้ จากนัน้น ามาถ่ายเป็นภาพเคลื่อนไหว
ในลักษณะ 2 มิติในภายหลัง ในการถ่ายท าก็สามารถใชเ้ทคนิคท าให้หุ่นการต์ูนนั้นเคล่ือนไหวให้
เสมือนกบัแสดงถึงความมีชีวิตอย่างแทจ้รงิ (ดินหิน รกัพงษ์อโศก, 2549) 

 
ในงานดา้นการศึกษา โดยเฉพาะการต์ูนกับสื่อการสอน จามรี ศิริภัทร (2556) กล่าวว่า  

การต์นูที่น ามาใชเ้ป็นสื่อการสอนนัน้ มี 3 ชนิด ดงันี ้
 

1) การต์ูน (Cartoons) เป็นภาพที่เขียนขึน้ภายในกรอบเดียวหรือภาพเดียวเพื่อการส่ือความหมาย
เพียงแนวความคิดเดียวเท่านัน้ 
2) การต์นูเรื่อง (Comics) เป็นลกัษณะของการต์นูท่ีเขยีนภาพการต์นูต่อเนื่องกนัหลาย ๆ ภาพ หรือไม่
สามารถแสดงความหมายไดใ้นภาพเดียวเพื่อเสนอเรื่องราวที่เป็นเรื่องยาว หรือมีเนือ้หาเรื่องราวโดย
ใชต้วัแสดงประกอบ การน าเสนอการต์นูเรื่องมี 2 แบบ  
 ก. การต์ูนตอน (Comic strips) หมายถึงภาพการต์ูนที่เขียนขึน้เป็นตอน ๆ เพียง 3-4 กรอบ 
แต่สามารถส่ือความหมายได ้
 ข. หนงัสือการต์ูน (Comic books) หมายถึง ภาพการต์ูนที่ต่อเนื่องกันเพื่อเสนอเรื่องราวเป็น
เรื่องยาวหลาย ๆ ภาพ จบในเล่มเดียวหรือหลายเล่มก็ได ้
3) การต์นูลายเสน้ (Stick Figures) หมายถึง ภาพการต์นูท่ีเขียนขึน้ในลกัษณะลายเสน้โดยใชเ้สน้ง่าย 
ๆ เพื่อแสดงอากปักิรยิาของคนหรือสตัวห์รือส่ิงใดสิ่งหนึ่งเฉพาะส่วนที่ส  าคญัเท่านัน้ ผูด้จูะเขา้ใจภาพ
การต์นูจากลายเสน้ท่ีเขียนขึน้อย่างง่าย ๆ นัน้ (จามรี ศิรภิทัร, 2556)   

 

ขณะที่  ศิริวรรณ  เวชวิทย์ (2553) ได้แบ่งประเภทของการ์ตูนตามคุณประโยชน์ 
ในการใชง้านไว ้7 ประเภท ดงันี ้ 
 

1) การต์ูนการเมือง (Political Cartoon) เป็นการต์ูนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุน้ใหผู้อ้่านเกิด
ความคิดเห็นใหม่  ๆ ผ่านการเสียดสี ประชดประชันบุคคลหรือล้อเลียน สถานการณ์ต่าง ๆ  
ในทางการเมือง ซึ่งอาจเป็นภาพช่องเดียวหรือมีภาพหลาย ๆ ช่องก็ได ้อาจมีค าบรรยายหรือไม่มีค  า
บรรยายก็ได ้ผูส้รา้งผลงานการต์ูนประเภทนีต้อ้งหมั่นติดตามข่าวสารอย่างสม ่าเสมอเพื่อจบัประเด็น
ส าคญัมาแสดงความคิดเห็นผ่านภาพการต์ูนที่ตนเองวาดขึน้ นกัวาดการต์ูนในประเภทนีม้กัมีความ
ช านาญการวาดการต์นูลอ้บคุคลดว้ย 
 2) การต์ูนข าขนั (Gag Cartoon) เป็นการต์ูนที่เนน้ความตลกขบขนั น าเสนอในลกัษณะช่อง
เดียวหรือมีหลายช่อง อาจมีค าบรรยายหรือไม่มีค  าบรรยายก็ได้ มักน าเหตุการณ์ทั่ วไปใน
ชีวิตประจ าวนัมาสรา้งสรรคโ์ดยผกูเรื่องราวสอดแทรกมขุตลกเขา้ไป  
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 3) การต์ูนเรื่องยาว (Comics or Serial Cartoon) เป็นการต์ูนที่มีความต่อเนื่องกัน น าเสนอ
ในลกัษณะเรื่องราว จะมีการใส่ค าบรรยายและบทสนทนา หากตีพิมพใ์นนิตยสารและหนงัสือพิมพจ์ะ
เรียกว่า Comics Srips แต่เมื่อน ามาตีพิมพร์วมเล่มจะเรียกว่า  Comics books 
 4) การต์ูนโฆษณา (Commercial Cartoon) เป็นการต์ูนท่ีใชป้ระกอบการโฆษณา ปรากฏทัง้
ลกัษณะ 2 มิติและ 3 มิติ 
 5) การต์ูนประชาสัมพันธ์ (Public Relations Cartoon) เป็นการต์ูนรูปแบบเช่นเดียวกับ
การต์ูนโฆษณา ทว่ามิไดมุ้่งประโยชนใ์นเชิงการคา้หรือเชิงพาณิชย ์มกัจะใชต้กแต่งเพื่อกระตุน้ความ
สนใจเนน้ความส าคญัใหก้บัข่าวสารต่าง ๆ เพื่อใหผู้อ้ื่นไดร้บัรู ้ 
 6) การต์ูนลอ้เลียน (Caricature Cartoon) เป็นการต์ูนที่วาดบุคคลใหม้ีลกัษณะที่เกินความ
เป็นจรงิ เพื่อใหเ้กิดความตลกขบขนั 
 7) การต์ูนมีชีวิตหรือภาพยนตรก์ารต์ูน (Animated Cartoon) เป็นการต์ูนที่มีการเคล่ือนไหว 
ตวัละครเป็นการต์นู โดยใชก้ารล าดบัภาพใหม้ีความต่อเนื่องเฉกเช่นภาพยนตร ์
(ศิรวิรรณ เวชวิทย,์ 2553) 

 

อีกทั้งส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน (2554) ไดส้รุปประเภทของการต์นูไทย โดยจ าแนกเป็นลกัษณะต่าง ๆ ดงันี ้

 
1. การต์นูการเมือง 
2. การต์นูประกอบเรื่อง 
3. การต์นูสัน้เป็นตอน ๆ 
4. การต์นูข าขนัภาพเดียวจบจะมีค าพดูประกอบหรือการต์นูเงียบ 
5. การต์นูข าขนัหลายช่องจบในฉบบัเดียว 
6. การต์นูเรื่องราว 
7. การต์นูโฆษณา 
8. ภาพยนตรก์ารต์นู 
9. การต์นูลอ้เลียนบคุคล (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน, 2554) 

 

ในดา้นรูปแบบต่าง ๆ ของการต์นูนัน้ วรวิชญ เวชนเุคราะห ์(2548) ไดเ้สนอไวด้งันี ้ 
 

1. ภาพการต์ูนตลก เป็นภาพท่ีใหอ้ารมณข์นั แทรกอยู่ตามหนา้นิตยสาร เพื่อลดความเคร่งเครียดของ
นกัอ่านท่ีตอ้งอ่านเรื่องหนกั ๆ หรือยาวมาก 



  

 

16 

2. ภาพการต์ูนการเมือง เป็นภาพลอ้เลียนการท างานของนกัการเมือง มีผลต่อผูถ้กูอา้งถึงทัง้ทางบวก
และทางลบ มกัจะพบเห็นตามหนา้หนงัสือพิมพร์ายวนัและรายสปัดาห ์
3. การต์นูช่อง (Comic Strip) พบเห็นตามหนา้หนงัสือพิมพร์ายวนั มีทัง้แบบจบเป็นวนัหรือหลายตอน
จบ ค าว่า Comic นั้นมาจาก Comedy คือ สุขนาฏกรรม มีตอนจบที่สนุกสนานจึงเรียกการต์ูนช่อง
พวกนีว้่า Comic Strip ในหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาองักฤษที่ตีพิมพใ์นประเทศไทยมีการต์นูช่อง
หลายตอนจบอยู่หลายเรื่อง ลว้นแลว้แต่น่าอ่าน ชวนใหต้ิดตามในฉบบัวนัรุง่ขึน้อยู่เสมอ 
4. หนงัสือการต์ูนหรือนิยายภาพ (Comic book) เป็นการน า Comic Strip หลาย ๆ ตอนมารวมพิมพ์
ไวใ้นเล่มเดียวกนั หรืออาจจะเขียนภาพขึน้ใหม่ใหเ้ป็นการต์นูเรื่องยาวอยู่ในเล่มเดียว 
5. ภาพประกอบบทความหรือนวนิยาย เป็นภาพเขียนเหตุการณบ์างตอนของบทความหรือเนือ้เรื่อง
ในนวนิยายแทรกไวต้ามทอ้งเรื่องเพื่อเนน้หรือช่วยอธิบายเหตกุารณ ์
6. ภาพประกอบโฆษณาสินคา้ เป็นภาพเขียนเพื่อช่วยเรียกความสนใจของผู้อ่านให้ติดตามอ่าน
เนือ้ความไดส้ะดวก 
7. ภาพการต์นูเคล่ือนไหว คือ ภาพยนตรก์ารต์นูนั่นเอง (วรวิชญ เวชนเุคราะห,์ 2548) 

 

เนื่องจากการจ าแนกประเภทของการต์ูนนัน้มีความหลากหลาย ตปากร พุธเกส (2555) 
ไดก้ลา่วถึงประเภทต่าง ๆ ของการต์นู ซึ่งอธิบายโดยใชเ้กณฑต่์าง ๆ ในการจ าแนกไวด้งันี ้ 
 

1. แบ่งตามเกณฑข์องพืน้ทีท่ี่น าการต์ูนไปใช้งาน การจัดวางและเนื้อหา แรนดอล แฮริสนั นกั
วิชาการต์ูนไดจ้ัดแบ่งการต์ูนออกเป็น 6 กลุ่มใหญ่ ๆ โดยในตละกลุ่มจะประกอบดว้ยประเภทย่อย ๆ 
อีกหลายประเกท ดงันี ้
 
 

1. ภาพประกอบที่ เป็นการ์ตูน  (cartoon illustration) เช่น  ภาพประกอบหัวคอลัมน ์
ภาพประกอบเรื่อง เป็นตน้ 

2. การต์ูนกรอบเดียว (Single-Panel cartoon) ที่อาจจะเป็นการต์ูนข าขนั การต์ูนการเมือง 
เป็นตน้ 

3. การต์ูนช่อง (Comic strip) อาจจะเป็นการต์ูนช่องข าขนั (Humor strip) ชุดนิยายภาพบู๊-
ผจญภยั (Serial Action – Adventure strip) เป็นตน้ 

4. หนงัสือการต์นู (Comic book) 
5. การต์นูภาพเคล่ือนไหว (Animated cartoon) 
6. สินคา้การต์นู (Cartoon product) เช่น บตัรอวยพร เสือ้ผา้ เครื่องประดบั เป็นตน้ 

2. เกณฑ์แบ่งตามประเภทเนื้อหา สมาคมการศึกษาเที่ยวกับแด็กอเมริกา (Child Study 
Association of America) ไตท้ าการส ารวจและแบ่งการต์นูออกเป็น 10 ชนิด คือ 
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1. เรื่องวิทยาศาสตร ์(Science Fiction) 
2. การผจญภยัในความคิดฝัน (Fantastic Adventure) 
3. เรื่องอาชญากรรมและการสอบสวน Crime and Detective) 
4. เรื่องชีวิตจรงิและประวตัิบคุคล (Real stories and Biography) 
5. เรื่องการผจญภยัในป่า (Jungle Adventure) 
6. การต์นูเรื่องสตัว ์(Animal Cartoon) 
7. เรื่องตลกขบขนั (Fun and Humor) 
8. เรื่องเก่ียวกบัความรกั (Love Interest) 
9. เรื่องจากวรรณคดี (Retold Classic! 
10. เรื่องสงคราม (War) 

3. เกณฑแ์บ่งตามรูปแบบและเป้าหมาย 
3.1 รูปแบบเพื่อความบนัเทิงทั่วไป เช่น ผจญภยั ตื่นเตน้ สยองขวญั ตลก ฯลฯ 
3.2 รูปแบบเพื่อคณุค าทางการศกึษา เช่น เรื่องการเมือง วรรณคดี บคุคลส าคญั ฯลฯ 

4. เกณฑแ์บ่งลักษณะตามการแสดงออก ซึ่งจ าแนกเป็น 12 ประเภท คือ 

1. การต์นูการเมือง 
2. การต์นูประกอบเรื่อง 
3. การต์นูสัน้เป็นตอนๆ 
4. การต์นูข าขนัช่องเดียวจบ 
5. การต์นูข าขนัหลายช่องจบในหนา้เดียว 
6. การต์นูเรื่องยาว 
7. การต์นูโฆษณา 
8. การต์นูเคล่ือนไหว 
9. การต์นูลอ้เลียนบคุคล 
10. การต์นูประกอบการศกึษา 
11. การต์นูโทรทศัน ์
12. การต์นูแบบ 

5. เกณฑแ์บ่งตามวัยของผู้อ่าน แบ่งไดเ้ป็น 3 ระตบั ไดแ้ก่ 
1. การต์นูส าหรบัเด็กเล็ก 
2. การต์นูส าหรบัเด็กโต 
3. การต์นูส าหรบัวยัรุน่และผูใ้หญ่ 

6. เกณฑแ์บ่งตามลักษณะผู้สร้างการต์ูน แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท 

1. การต์ูนที่ผลิตโดยผู้ผลิต เป็นการ์ตูนที่ถูกผลิตขึ ้นเพื่อวัตถุประส งค์ในการน าเสนอ
จินตนาการของผูเ้ขียน โดยมีปัจจยัธุรกิจเป็นตวัก ากับเสมอ สามารถจ าแกไตเ้ป็นการต์ูน 3 ประเภท
ใหญ่ๆ ไตแ้ก่ 
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1.1 การต์นูประเภทแต่งขึน้ใหม่ (Original) 
1.2 การต์ูนประเภทที่แต่งขึน้ใหม่ แต่มีการลอ้เลียนหรืออา้งอิงบางส่วนของการต์ูน
เรื่องอื่นในเนือ้หาของตน (Parody) 
1.3 การต์นูเรื่องเดิม เนือ้เรื่องเก่ียวกบัเหตุการณเ์ดิม แต่เขียนขึน้โดยผูเ้ขียนคนใหม่ 
(Tribute/Re-make) 

2. การต์ูนท่ีผลิตโดยผูร้บัสารโดยใชม้ือวาด เป็นการต์ูนที่มกัถูกผลิตขึน้เพื่อความชื่นชอบเป็น
หลกั มีเป้าหมายในการเผยแพรจ่ินตนาการใหก้บักลุ่มผูท้ี่มีรสนิยม ความชื่นชอบ หรือมีทศันคติแบบ
เดียวกับตน ซึ่งอาจมีธุรกิจเป็นผลพลอยได้ การต์ูนท ามือประเภทนี ้นิยมเรียกตามภาษาญ่ีปุ่ น 
เนื่องจากมีงานการต์นูประเภทนีจ้  านวนมากกว่า "โดจินซิ" (Doujinshi) แต่คนไทยนิยมเรียกอย่างย่อ ๆ 
ว่า "โดจิน" (ตปากร พธุเกส, 2555) 

 
จะเห็นไดว้่า การต์ูนสามารถแบ่งประเภทไดห้ลากหลาย โดยใชเ้กณฑต่์าง ๆ พิจารณา 

เช่น พิจารณาจากรูปแบบและลักษณะ พิจารณาจากเนือ้หา พิจารณาจากความยาวหรือความ
ต่อเนื่องของการต์ูน พิจารณาจากสไตลห์รือเอกลักษณ์ และพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการ
สื่อสาร 
 

1.4 การวาดการต์ูน 
การวาดการต์ูน หรือ การเขียนการต์ูน เป็นกระบวนการที่จะสร้างการต์ูนขึน้มาให้

สมบูรณ์ โดยจะขึน้อยู่กับลักษณะของผลงานการต์ูนที่ต้องการสรา้งขึน้ ด้วยว่าการต์ูนมีหลาย
ประเภท ทั้งในลักษณะของการต์ูนภาพเด่ียว การต์ูนที่มี เนื ้อหาหน้าเดียว การต์ูนเรื่องยาว  
การเขียนหรือวาดการต์นูนัน้จึงมีวิธีการและแนวทางที่หลากหลาย โดยแนวทางเบือ้งตน้ในการวาด
การต์นูนัน้เนน้ในสว่นของภาพ ซึ่งจามรี ศิรภิทัร (2556) ไดเ้สนอวิธีการเขียนการต์นูไว ้โดยกลา่วว่า  
 

 ก่อนการเขียนการต์ูน ผูเ้ขียนจะตอ้งรูข้ัน้ตอน วิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ ของการเขียนการต์ูน
ก่อน จึงจะท าใหส้นกุและมีความสขุกับการเขียน รวมทัง้สามารถสรา้งสรรคผ์ลงานออกมาดี โดยการ
รูจ้กักบัเสน้ต่าง ๆ ทัง้เสน้ตรง เสน้โคง้ เสน้อิสระ เพราะจดุเด่นของการเขียนการต์ูนคือความสวยงาม
ของเสน้ และสงัเกตจากของจรงิเพื่อพิจารณาถึงโครงรา่งและจดุเด่นของสิ่งที่มองเห็น โดยฝึกหดัเขียน
การต์นูตามขัน้ตอน ดงันี ้
 1) ฝึกหัดลากเสน้ตรง เสน้โคง้ และเสน้อิสระโดยใช้ดินสอดว้ยมืออิสระในลักษณะต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ เสน้ตัง้ เสน้นอน และเสน้เฉียง ซ า้ ๆ กันหลายครัง้ เพื่อฝึกความคล่องมือ ความแม่นย า และ
ความมั่นใจ จนมองเห็นความอ่อนหวาน 
 2) ฝึกหดัลากเสน้ตรงในลกัษณะต่อเนื่องใหเ้ป็นรูปรา่ง หรือรูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ 
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 3) ฝึกหัดเขียนรูปเรขาคณิตด้วยมืออิสระเพื่อใช้เป็นโครงสรา้งใบหน้า แต่งเติมอวัยวะ  
โดยประยกุตใ์หเ้สน้อวยัวะต่าง ๆ เป็นเสน้ท่ีง่ายโดยใชเ้สน้นอ้ยที่สดุ 
 4) การเปล่ียนแปลงทรงผมของตวัการต์นูจะท าใหบ้คุลิกภาพของตวัการต์นูเปล่ียนไป 
 5) การสรา้งอารมณ์ต่าง ๆ แก่ตัวการต์ูน กระท าโดยเปล่ียนแปลงอวัยวะบางส่วน เช่น  
เสน้ปาก เสน้คิว้ เป็นตน้ 
 6) วาดการ์ตูนโดยการสังเกตจากของจริง เพื่ อพิจารณาถึ งโครงร่าง และจุด เด่น  
ของส่ิงที่มองเห็น โดยเก็บความประทับใจจากจุดใดจุดหนึ่ง มาแต่งเติมด้วยจินตนาการจาก  
ความประทบัใจที่ผูเ้ขียนมีอยู่ลงไปใหอ้อกมาเป็นรูปรา่งรูปทรงตามที่ผูเ้ขียนตอ้งการ 
 7) การต์ูนภาพสัตว์ที่มีโครงสรา้งภายนอกชัดเจน หาดแสดงรายละเอียดของใบหน้า  
ในลกัษณะใบหนา้คนเพื่อแสดงอารมณ ์
 8) การเขียนการต์ูนภาพสตัว ์ตอ้งศึกษาโครงสรา้งหวัและล าตวัของสัตว ์ระยะห่างระหว่าง  
หวัถึงล าตวัของสตัว ์จะท าใหเ้ห็นความแตกต่างของสตัวช์ดัเจนขึน้ 
 9) การลงเสน้หมึก ใช้ปากกาหรือพู่กัน เขียนเสน้ที่แน่นอนลงบนภาพการต์ูนที่ร่างไว้แลว้  
ดว้ยดินสอ (จามรี ศิรภิทัร, 2556) 

 

อย่างไรก็ตาม การวาดการต์ูนหรือการเขียนการต์ูนนั้น มิใช่แต่เป็นเรื่องภาพแต่เพียง
อย่างเดียว หากตอ้งการวาดการต์นูประเภทอ่ืน ๆ เช่น การต์นูเรื่อง ก็ตอ้งใชค้วามรูอ่ื้น ๆ เช่น การ
วางโครงเรื่อง การเล่าเรื่อง ดังนั้นองคค์วามรูใ้นการวาดหรือเขียนการต์ูนจึงมี ความแตกต่างกัน 
ขึน้อยู่กับลกัษณะของผลงานการต์ูนที่ตอ้งการสรา้ง รวมถึงเทคนิคและความสามารถส่วนบุคคล
ของนกัวาดการต์นูคนนัน้ ๆ ดว้ย 

1.5 ประวัติและพัฒนาการของการต์ูนและนักวาดการต์ูนไทย 
เดิมนัน้ “ภาพลอ้” เป็นค าทีใชเ้รียกการต์นูในระยะเริ่มตน้ในสงัคมไทย ต่อมาเมื่อการต์นูมี

ลกัษณะที่หลากหลายมากกว่าความเป็นแต่เพียงภาพลอ้ โดยมีการสรา้งสรรคใ์นลกัษณะต่าง ๆ 
พัฒนา ปรับปรุงและผสมผสานเทคนิค วิ ธีการและสร้างเนื ้อหาใหม่  ๆ การ์ตูนจึงมีความ
หลากหลายมากขึน้ นกัวาดการต์นูที่มีผลงานโดดเด่นและแพร่หลากก็เป็นที่รูจ้กัในหมู่ผูส้นใจอ่าน
การต์นู ในประเด็นเรื่องประวติัและพฒันาการของการต์นูและนกัวาดการต์นูไทย มีผูอ้ธิบายไวด้งันี ้

 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(2554) ไดก้ลา่วถึงความเป็นมาของการต์นูไทยไวว้่า 
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ช่วงเวลาการเริ่มตน้ของการต์ูนไทยมาพรอ้มกับวิทยาการเขียนภาพอย่างตะวนัตก โดยมีขรวั
อินโข่ง จิตรกรแห่งกรุงรตันโกสินทรใ์นรชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวัถึงรชัสมยัของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว เริ่มเขียนภาพที่มีลกัษณะสมจริง ซึ่งอาจนบัว่าเป็นนกัเขียน
การต์ูนคนแรกในช่วงเริ่มตน้ ต่อมาในรชัสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว การต์ูน
เป็นท่ีแพร่หลายและไดร้บัความนิยม โดยเฉพาะในลกัษณะการต์ูนลอ้การเมือง โดยมีนกัเขียนการต์ูน
คนแรกเกิดขึน้ คือ ขุนปฏิภาคพิมพลิ์ขิต (เปล่ง ไตรป่ิน) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวก็
ทรงโปรดการต์ูนลักษณะดังกล่าว ดังที่มีภาพวาดฝีพระหัตถล์อ้เหล่าเสนาบดีและขา้ราชบริพารใน
พระองคต์ีพิมพล์งหนงัสือพิมพด์สิุตสมยั รชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั เกิดวิกฤต
เศรษฐกิจส่งผลให้วงการการต์ูนซบเซาลง หลังเปล่ียนแปลงการปกครองแล้วนักเขียนการต์ูนมี
เสรีภาพในการเสนอความคิดเห็นมากขึน้  

นอกจากนีย้งัมีการต์ูนเล่มละบาท ซึ่งไดร้บัความนิยมอย่างมากในช่วงเวลาหนึ่ง การต์ูนเล่ม
ละบาทนีเ้ป็นที่ฝึกฝนฝีมือของนกัเขียนการต์ูนหนา้ใหม่ แนวเรื่องมีความหลากหลาย อาทิ เรื่องชีวิต 
เรื่องตลก นิทาน โดยเฉพาะเรื่อง “ผี” จะไดร้บัความนิยมอย่างมากเพราะเป็นความตื่นเตน้แบบง่าย ๆ 
ที่ใกลช้ิดชาวบา้นมากที่สดุ โดยหนงัสือการต์ูนไทยที่นบัว่าไดร้บัความนิยมจากบุคคลทุกเพศทุกวยั ก็
คือหนงัสือการต์นูขายหวัเราะ-มหาสนุก โดยเป็นเรื่องสัน้จบในตอนและการต์นูแก๊ก ขณะเดียวกนั ก็มี
การพฒันาการต์ูนไทยรูปแบบคอมมิคขึน้ โดยพัฒนามาจากผูส้นใจการต์ูนแนวมงังะของญ่ีปุ่ น โดย
เนน้ผูอ้่านที่กลุ่มวยัรุ่น โดยการต์ูนนิยายภาพที่เคยมีการผลิตมาแต่เดิมนั้นก็ยังคงตีพิมพอ์ยู่เรื่อย ๆ 
และมีการเปล่ียนแปลงราคาในการจ าหน่ายในเวลาต่อมา จากความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้ จึงเห็นได้
ว่า การต์ูนในเมืองไทยนั้นมีพัฒนาการที่ต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2554) 

 

ส าหรับประวัติของการต์ูนไทยยุคใหม่นั้น นิรวาณ คุระทอง (2553) ได้กล่าวถึงโดย
สามารถสรุปไดว้่า 

 
การต์ูนไทยยุคใหม่ไดเ้ริ่มตน้เมื่อส านักพิมพ์ในประเทศไทยน าการต์ูนจากต่างประเทศมาตีพิมพ์ 
โดยขอลิขสิทธ์ิมาอย่างถูกตอ้ง และระบุในสญัญาว่า หากจดัพิมพก์ารต์ูนในรูปแบบนิตยสาร จะตอ้ง
ตีพิมพผ์ลงานของนกัวาดการต์นูไทยในอตัรา 7:1 ส านกัพิมพห์ลายแห่งจึงเริ่มตน้การเผยแพร่การต์ูน
ของนักวาดชาวไทยในนิตยสารการต์ูนของตนเองควบคู่ไปกับการต์ูนที่แปลจากภาษาญ่ีปุ่ น  
เช่น “C-Kids” ของส านักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกส์ “BOOM” ของเครือเนชั่น อย่างไรก็ตาม 
ส านักพิมพว์ิบูลยก์ิจ ซึ่งไดแ้ปลการต์ูนของญ่ีปุ่ นเผยแพร่ในนิตยสารการต์ูนนั้น ไดต้ีพิมพน์ิตยสาร
การต์ูนที่เผยแพร่เฉพาะผลงานของนักวาดชาวไทย ในชื่อ “THAI COMIC” ซึ่งนักวาดการต์ูนไทย
หลายคนได้เผยแพร่ผลงานในนิตยสารฉบับนี้ อาทิ เอกสิทธ์ิ ไทยรัตน์, ประพันธ์ ไกรวัฒนวงศ์,  
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อเบศ ลิ ้มละมัย , มังกร สรพล , วรา เตมียพันธุ์, รัตนะ สาทิส (มาฆพร สาทิสสะรัต) เป็นต้น  
(นิรวาณ ครุะทอง, 2553) 

 

จะเห็นได้ว่า แต่ละช่วงเวลาการต์ูนไทยมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ ้นตลอดมา และมีนักวาดการ์ตูนที่สร้างผลงานในช่วงดังกล่าว  
ซึ่ง กนก ชูลักษณ์ (2542) ไดเ้รียบเรียงรายนามของนักเขียนการต์ูนชาวไทยที่ควรรูจ้ักไว้ 20 คน 
โดยมี รายชื่ อดังนี ้  ได้แก่  จ านูญ  เล็กสมทิศ (จุ๋มจิ๋ ม ) จุลศัก ดิ์  อมรเวช (จุก  เบี ้ยวสกุล )  
ฉันท์  สุวรรณ บุณ ย์  ณ รงค์  ป ระภาสโนบล  (รงค์)  เต รียม  ชาชุมพ ร  นิ วั ติ  ธาราพ รรณ ์ 
ปฐม พัววิมล ปนัท เลิศสมบูรณ์ ปยุต เงากระจ่าง ประยูร จรรยาวงษ์ พิมน กาฬสีห์ (ตุ๊กตา)  
มงคล วงศ์อุดม วัฒนา เพ็ชรสุวรรณ์ (วัฒนา หรือ อาวัฒน์)  วีระกุล ทองน้อย (พ.บางพลี)  
สงบ  แจ่ มพัฒ น์  (แจ๋ วแหวว)  สม ชัย  กตัญญุ ตานนท์  (ชัย  ราชวัต ร)  สวัส ดิ์  จูฑ ะรพ  
สากล อัตตปัญโญ เหม เวชกร และอรุณ วัชระสวัสดิ์ และได้กล่าวถึงขอ้สังเกตเก่ียวกับเนือ้หา 
และรูปแบบของผลงานนกัเขียนการต์นูไทยไว ้โดยสรุปไดว้่า นกัเขียนการต์นูไทยมีฝีมือในการวาด
ภาพ เนื่องจากส่วนใหญ่ไดร้บัการศึกษาจากสถาบนัทางศิลปะ ในขณะเดียวกนัเนือ้หาของการต์ูน 
บางครัง้ก็มีเนือ้หาเรื่องราวที่ไม่ตัง้ใจใหเ้ด็กอ่าน แต่หวังจะใหผู้ใ้หญ่อ่าน จึงอาจมีมุขตลกทะลึ่ง  
ซึ่งอาจไม่เหมาะส าหรบัเด็ก 

ในดา้นขอ้มูลเก่ียวกับนักวาดการต์ูนไทยนัน้ มีการรวบรวมบทสมัภาษณน์ักวาดการต์ูน
ไทยที่มีชื่อเสียง โดยตีพิมพใ์นหนงัสือและนิตยสารต่าง ๆ ดงันี ้

อธิโชค พิมพว์ิรยิะกุล (2549) ไดจ้ดัท าหนงัสือเรียบเรียงบทสมัภาษณน์กัวาดการต์นูไทย 
ดังมีรายนามดังนี ้วีระชัย ดวงพลา, นวลตอง ประสานทอง, ธานี ชินชูศักดิ์ (เอ๊ะคุง), องอาจ ชัย
ชาญชีพ, ทิววัฒนฺ ภัทรกุลวณิชย ์(หมอ), ศักดา แซ่เอียว (เซีย ไทยรฐั), เรืองศักดิ์ ดวงพลา (ฟู)  
และ โอม รชัเวทย ์

กองบรรณาธิการฟรีฟอรม์ (2552) ไดจ้ดัท าหนังสือรวบรวมและเรียบเรียงบทสมัภาษณ์
นักวาดการ์ตูน  14 เรื่อง โดยมีนักวาดการ์ตูน ไทย 5 คน ได้แก่  สุท ธิชาติ  ศราภัยวานิช ,  
วิศทุธิ์ พรนิมิต, องอาจ ชยัชาญชีพ, วชัระ สง่สมบรูณ ์และทรงศีล ทิวสมบญุ 

ในสถาบันอุดมศึกษาของไทย ก็ได้เห็นความส าคัญของนักวาดการต์ูนไทยเช่นกัน  
ดังปรากฏในโครงการเผยแพร่การต์ูนไทย ของหอสมุดสาขาวังท่าพระ ส านักหอสมุดกลาง และ
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ซึ่งมีเป้าหมายของโครงการ 
ดงันี ้(หอสมดุวงัท่าพระ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2564a) 
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...เพื่อรวบรวมขอ้มูลประวัติและผลงานนักเขียนการต์ูนไทยที่มีชื่อเสียงจากยุคแรกถึงยุคปัจจุบัน 
หนงัสือการต์ูนไทยที่มีคุณค่า หายากมาจดัท าเป็นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์จดัท าเป็นฐานขอ้มลูการต์ูน
ไทยเผยแพร่ เพื่อการเขา้ถึงที่ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่รวมถึงเพื่อใหผ้ลงานต่าง ๆ ท่ีแสดงถึงเทคนิค
การวาด กระบวนการคิดของการออกแบบเป็นแนวทางที่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและผูส้นใจทั่วไป 
สามารถน าองคค์วามรูท้ี่ไดร้บัไปต่อยอดเป็นผลงานสรา้งสรรคใ์นรูปแบบของตวัเองโดยมีผลงานจาก
นกัเขียนในยคุต่าง ๆ เป็นแรงบนัดาลใจต่อไป (หอสมดุวงัท่าพระ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2564a) 

 

โดยปรากฏ รายนามนัก เขี ยนการ์ตู น ไทยในยุค ต่ าง  ๆ  จ าน วน  50 คน  ดั งนี ้ 
(หอสมดุวงัท่าพระ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2564b) 

 

1. กาย เบ็ญจ ์
2. เกียรติศกัดิ์ ผิวขาว 
3. โกสินทร ์จีนสีคง 
4. จีรพงษ์ ศรนคร หรือ ยงุ 
5. เฉลิม อคัคะพ ู
6. ไตรภคั สภุวฒันา หรือ Puck 
7. ทรงวิทย ์ส่ีกิติกลุ 
8. ทรงศีล ทิวสมบญุ 
9. ทวี เย็นฉ ่า 
10. ธนสิร ์วีระศกัดิ์วงศ ์หรือ สะอาด 
11. ธัญลกัษณ ์เตชศรีสธีุ หรือ บก. ซนั 
12. นิพนธ ์เสงี่ยมศกัดิ์ 
13. นิวฒัน ์ธาราพรรค ์หรือ ราช เลอสรวง 
14. นภุาพ สวนัตรจัฉ ์
15. ปรีดา ปัญญาจนัทร ์
16. ปิยพชัร ์จีโน หรือ Art Jeeno 
17. ผดงุ ไกรศรี 
18. พทุธนา พลสิทธ์ิ 
19. เพียงพิชญ ์ศาสตรศ์ศิ หรือ VIC, VICMON 
20. มนตรี คุม้เรือน 
21. มนุินทร ์สายประสาท หรือ มนุินฺ 
22. รงค ์ประภาสโนบล 
23. เรืองศกัดิ์ ดวงพลา 
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24. วชัระ ส่งสมบรูณ ์
25. วชัรนิทร ์ประทมุธารารตัน ์หรือ วชัรนิทร ์เรียม 
26. วินิจ เหรียญจินดา หรือ ชาติ ชีวนั, ตุ๋ย ตลาดขวญั, ชาดา วรมิตร, ชาดา วรมิตร, สชุาดา 
27. วิภาดา จกัรวาลพิทกัษ์ หรือ Tako 
28. วิรตัน ์ยืนยงพฒันากิจ หรือ เอก วิรตัน,์ Aek Virat 
29. วิโรจน ์เรืองศิร ิ
30. วีระชยั ดวงพลา หรือ เดอะดวง, The Duang 
31. ศกัดา แซ่เอียว หรือ เซีย ไทยรฐั 
32. ศกัดา วิมลจนัทร ์หรือ ครูอ๊อด, ส่ีตา 
33. สกนธ ์แพทยกลุ 
34. สนิท สดุสาคร หรือ แดน สดุสาคร 
35. สมชยั กตญัญตุานนัท ์หรือ ชยั ราชวตัร 
36. สมชาย ปานประชา 
37. สมบตัิ คิว้ฮก 
38. สมวฒุิ รตันสรุางค ์หรือ วฒุิ ล าภรูา 
39. สละ นาคบ ารุง 
40. สมัพนัธ ์กอ้งสมทุร 
41. สทุธิชาติ ศราภยัวานิช 
42. สรุพล พิทยาสกลุ 
43. สรุพล ล่อใจ 
44. อภิชาต รอดวฒันกลุ 
45. อมรลาภ พรหมสวุรรณ หรือ จ๊อด แปดริว้ 
46. อรุณ วชัระสวสัดิ ์
47. อิทธิวฐัก ์สรุยิมาตย ์
48. เอกรฐั มิลินทะภาส หรือ FORMALIN 
49. เอกสิทธ์ิ ไทยรตัน ์
50. โอม รชัเวทย ์

(หอสมดุวงัท่าพระ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2564b) 

 
จะเห็นไดว้่า นักวาดการต์นูไทยนัน้ไดร้บัความสนใจจากสงัคมระดับหนึ่ง ทัง้จากวงการ

การศึกษา วงการสื่อสารมวลชน และสถาบนัการศึกษา อย่างไรก็ตาม นักวาดการต์นูแต่ละคนนัน้
สร้างผลงานที่มีความแตกต่างกัน อาทิ  บางคนสร้างผลงานการ์ตูนการเมืองอย่างเดียว  
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บางคนสร้างผลงานการต์ูนตลกเท่านั้น แต่บางคนก็สร้างผลงานหลากหลายแนว รวมถึง  
สรา้งงานในลกัษณะอื่น ๆ นอกเหนือจากการต์นูดว้ย 

2. การถ่ายทอดความรู้ 
2.1 ความหมายของการถ่ายทอดความรู้ 
การถ่ายทอดความรู้ คือ การน าส่งต่อความรูจ้ากผู้รูไ้ปสู่ผู ้อ่ืน การถ่ายทอดความรู้ 

มีหลากหลายวิธี อาทิ  ผ่านการเรียนการสอน ผ่านการเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี ้  
การถ่ายทอดความรูม้ีความส าคญัเช่นเดียวกับการศึกษา ซึ่ง วีณา ประชากูล และ ประสาท เนือง
เฉลิม (2553) ไดก้ลา่วถึงความส าคญัของการศกึษาไวว้่า 

 
การศึกษาเป็นเครื่องมืออันส าคญัยิ่งของมนุษยใ์นการถ่ายทอดความรู ้การสืบสานและส่งผ่านทาง
วัฒนธรรมจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งโดยการส่งเสริมให้บุคคลเกิดการเรียนรูแ้ละสรา้งองค์ความรู้ 
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามแนวทางที่พึงประสงค ์  
การจดัการศกึษาจึงเป็นกระบวนการพฒันาที่น าพาบคุคลไปสู่ความเจรญิงอกงาม เมื่อบคุคลงอกงาม
สงัคมก็เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึน้และอยู่เย็นเป็นสขุรว่มกัน (วีณา ประชากูล และ ประสาท เนือง
เฉลิม, 2553) 

 

นอกจากนี ้วีณา ประชากูล และ ประสาท เนืองเฉลิม (2553) ได้กล่าวถึงความส าคัญ
ของการเรียนรู ้โดยอธิบายว่า 
 

การเรียนรูท้  าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล เมื่อคิด รบัรูห้รือตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้ม
ใหม่  การเปล่ียนแปลงนี ้มักเกิดจากการที่บุคคลได้รับการฝึกฝนหรือกระท าพฤติกรรมซ ้า ๆ  
จนกลายเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่ค่อนขา้งถาวร ไม่ใช่เป็นการเปล่ียนแปลงเพียง
ชั่วขณะการเรียนรู ้ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดา้นความรู ้(Cognitive Domain) ไดแ้ก่ 
ความคิด ความจ า ความเข้าใจ ด้านอารมณ์ (Affective Domain)  ไดแ้ก่ ความรูส้ึกนึกคิด จิตใจ 
ความเชื่อ ความสนใจ ทัศนคติ ค่านิยม และดา้นการเคล่ือนไหวร่างกาย (Psychomotor Domain) 
เป็นการเปล่ียนแปลงทางด้านทักษะหรือความช านาญ ได้แก่ ร่างกาย การเล่นกีฬา การเรียนรู ้ 
อาจเกิดขึน้จากสิ่งแวดลอ้มและสงัคม (วีณา ประชากลู และ ประสาท เนืองเฉลิม, 2553) 

 
ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมการเรียน รู้ในด้าน ความ รู้ (Cognitive Domain)  

ดา้นอารมณ์ (Affective Domain) และดา้นการเคลื่อนไหวร่างกาย (Psychomotor Domain) นั้น 
เป็นไปตามลักษณะขององค์ประกอบของผลการเรียนรู้ตามแนวคิดและทฤษฎีของบลูม  
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ซึ่ง โชติกา ภาษีผล ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง และ กมลวรรณ ตังธนกานนท์ (2558) ได้อธิบาย
องคป์ระกอบดงักลา่วไวด้งันี ้

 
1) ดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive domain) เป็นการเรียนรูซ้ึ่งเก่ียวข้องกับความสามารถทาง

สติปัญญา โดยบลูมและคณะ ไดอ้ธิบายโครงสรา้งของพุทธิพิสยัว่าประกอบดว้ยความสามารถทาง
สติปัญญาจากง่ายสู่ส่ิงที่ซบัซอ้น และจากรูปธรรมสู่นามธรรม โดยสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 6 ขัน้ตอน 
ที่แสดงความสามารถในระดบัขัน้ต่าง ๆ ดงันี ้(Bloom's Taxonomy) 

(1) ความรูค้วามจ า (Knowledge) คือ ความสามารถจ า หลกัการ รวมถึงขัน้ตอน
ต่าง ๆ เป็นตน้ 

(2) ความเข้าใจ (Comprehension) คือ การตีความหมาย หรือขยายความ 
สามารถสรุปความดว้ยความเขา้ใจของตนเองพดู หรือสรุปแนวโนม้จากข่าวสารท่ีได้ 

(3) การน าไปใช้ (Application) คือการเลือกใช้กฎ หลักการ หรือกระบวนการที่
เหมาะสม ส าหรบัแกปั้ญหาที่เกิดขึน้ในสถานการณต์่าง ๆ 

(4) การวิเคราะห ์(Analysis) คือ การจ าแนกแยกแยะองคป์ระกอบ การอธิบาย
หลกัการหรือความสมัพนัธ์ใหเ้ป็นส่วนประกอบอย่างละเอียด เพื่อใหท้ราบถึงความสมัพนัธ ์
ระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ 

(5) การสงัเคราะห ์(Synthesis) คือ การน าส่วนประกอบย่อย ๆ มารวมเขา้ดว้ยกัน
ใหเ้ป็นโครงสรา้งหรือแนวคิดใหม่ 

(6) การประเมินค่า (Evaluation) คือ การพิจารณาไตร่ตรองตัดสินคุณค่าต่าง ๆ 
โดยใชห้ลกัการภายในหรือน าหลกัการจากภายนอกที่สรา้งและพฒันาขึน้มาใช ้(โชติกา ภาษี
ผล ณฏัฐภรณ ์หลาวทอง และ กมลวรรณ ตงัธนกานนท,์ 2558) 

 

ต่อมา มีการเปลี่ยนแปลงในการอธิบายองค์ประกอบดา้นพุทธิสัย ซึ่ง โชติกา ภาษีผล 
ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง และ กมลวรรณ ตังธนกานนท ์(2558) ไดอ้ธิบายและสรุปไดว้่า ในปี 2001  
มีนกัจิตวิทยากลุ่มใหม่ น าโดย Anderson ซึ่งเป็นลกูศิษยข์อง Bloom และ Krathwohl ไดป้รบัปรุง
กลุ่มพฤติกรรมขึน้มาใหม่ ที่มีความเก่ียวเนื่องกับ Bloom's Taxonomy โดยเปลี่ยนจากนาม 
เป็นกริยาเพื่ออธิบายระดบัที่แตกต่างกนัของกลุ่มพฤติกรรรม โดยแสดงเป็นแผนภาพไดด้งันี ้(วิชยั 
วงษใ์หญ่ และ มารุต พฒัผล, 2557) 
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ภาพประกอบ 1 ล าดบัขัน้การรูคิ้ดของ Bloom และ Anderson and Krathwohl  

ที่มา: วิชยั วงษใ์หญ่ และ มารุต พฒัผล (2557) การโคช้เพื่อการรูคิ้ด 

ในด้านอารมณ์ (Affective Domain) หรือจิตพิสัย  และด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย 
(Psychomotor Domain) หรือทักษะพิสัยนั้น โชติกา ภาษีผล ณัฏฐภรณ์  หลาวทอง  และ 
กมลวรรณ ตงัธนกานนท ์(2558) ไดอ้ธิบายไวด้งันี ้
 

2) ดา้นจิตพิสัย (Affective domain) หมายถึง การเรียนรูใ้นดา้นของอารมณแ์ละความรูส้ึก 
เช่น ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ โดยแครธโวล บลมู และมาเชีย ไดศ้ึกษาและแบ่งระดับการ
เรียนรูด้า้นจิตพิสยัไว ้5 ระดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) การรบัรูห้รือการใส่ใจต่อส่ิงเรา้ (Receiving or attending) คือการท าใหบุ้คคล
เกิดความตัง้ใจ ความตระหนกัที่จะรบัรูแ้ละใหค้วามสนใจต่อส่ิงเรา้ 

(2) การตอบสนอง (Responding) คือการที่บุคคลไดร้ับการกระตุ้นจนเกิดความ
สนใจและยินยอมที่จะตอบสนองและเกิดความพึงพอใจต่อสิ่งเรา้ 

(3) การเห็นคุณค่า (Valuing) คือการท่ีบุคคลเห็นว่าส่ิงหนึ่งส่ิงใดนัน้มีคุณค่าส าหรบั
ตนเอง  แสดงออกถึงความชอบและพรอ้มที่จะปฏิบตัิตนตามค่านิยมที่ตนเองเห็นคณุค่า 

(4) การจัดระบบค่านิยม (Organization) คือการที่บุคคลน าค่านิยมต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกนั มีความสมัพนัธก์นัมารวบรวมใหอ้ยู่ในกลุ่มเดียวกนั  

(5) การแสดงลักษณะตามค่านิยม (Characterization) คือการที่บุคคลน าระบบ
ค่านิยมที่ผ่านล าดับขั้นต่าง ๆ นั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของตนเอง ทั้งในดา้นปรัชญาของชีวิต
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ตนเองและบุคลิกภาพ โดยเป็นแรงขับภายในที่กระตุน้พฤติกรรมและการแสดงออกตาม
ค่านิยมของบคุคลนัน้ ๆ 
3) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor domain / Skill domain) เป็นการเรียนรู ้ในลักษณะ

เก่ียวกับการประสานงานของกลา้มเนือ้และสมอง อยู่ในดา้นทกัษะการปฏิบตัิ เนน้ความคล่องแคล่ว 
ความรวดเรว็ ความถูกตอ้ง รวมถึงความช านาญในการปฏิบตัิงานต่าง ๆ ทัง้นี ้ทกัษะพิสยัรวมอยู่ใน
การเรียนรูทุ้กอย่าง ส าหรบัการจ าแนกระดับการเรียนรูท้างทางดา้นทักษะการ จ าแนกเป็น 7 ขั้น  
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) การรบัรูข้องระบบประสาทและกลา้มเนือ้ (Perception) คือ การใชร้ะบบประสาท
สมัผสัของรา่งกายรบัรูแ้ละแปลความหมายสิ่งเรา้ 

(2) ความพรอ้มที่จะปฏิบตัิ (Set) คือ ความพรอ้มทางดา้นรา่งกาย สมองและอารมณ์
ที่จะท าการปฏิบตัิ 

(3) การปฏิบตัิตามขอ้แนะน า (Guided response) การลงมือปฏิบตัิในแนวทางการ
ปฏิบตัิตาม การเลียนแบบ รวมถึงการลงมือท าอย่างลองผิดลองถกู 

(4) การปฏิบัติจนเป็นนิสัย (Mechanism) คือ การท าอย่างเป็นขั้นตอนไดต้่อเนื่อง  
มีความเคยชินและความมั่นใจในการปฏิบตัินัน้ ๆ 

(5) การปฏิบัติที่สลับซับซ้อน (Complex overt response) คือ การลงมือปฏิบัติที่ 
มีความสลบัซบัซอ้นขึน้ โดยสามารถปฏิบตัิไดอ้ย่างช านาญ 

(6) การปรบัเปล่ียนปฏิบตัิการ (Adaptation) คือ ความสามารถในการประยุกตแ์ละ
ปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณน์ัน้ ๆ  

(7) การสรา้งปฏิบตัิการใหม่ (Origination) การพฒันาแนวทางการลงมือปฏิบตัิใหม่
ดว้ยตนเอง จากการปรบัปรุงส่ิงที่เคยท ามา 
จะเห็นว่าการเรียนรูท้ั้ง 3 ด้าน ตามแนวของบลูมและคณะมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

สามารถส่งเสริมซึ่งกนัและกันได ้อนัจะก่อใหเ้กิดการเรียนรูข้องมนุษยท์ี่สมบูรณใ์นท่ีสดุ (โชติกา ภาษี
ผล ณฏัฐภรณ ์หลาวทอง และ กมลวรรณ ตงัธนกานนท,์ 2558) 

 

จะเห็นไดว้่าการถ่ายทอดความรูม้ีความส าคัญในฐานะที่เป็นการส่งต่อความรูจ้ากผู้รู ้ 
ไปยังผูอ่ื้น และการถ่ายทอดความรูน้ั้นควรจะไดค้รอบคลุมทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู ้(Cognitive 
Domain) หรือ พทุธิพิสยั ดา้นอารมณ ์(Affective Domain) หรือจิตพิสยั  และดา้นการเคลื่อนไหว
รา่งกาย (Psychomotor Domain) หรือทกัษะพิสยัดว้ย 
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2.2 หลักการถ่ายทอดความรู้ 
หลักการถ่ายทอดความรู ้คือวิธีการและแนวทางในการที่จะถ่ายทอดความรู ้ในที่นี ้  

จะกลา่วถึงหลกัและวิธีการเรียนรูท้ี่เป็นในลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนเป็นหลกั ซึ่งมีความ
เก่ียวเนื่องกบัองคป์ระกอบต่าง ๆ ที่จะท าใหก้ารเรียนรูม้ีประสิทธิภาพ 

ในด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ จอห์นสัน คริสโตเฟอร ์(2551) ได้เสนอ 
โดยอ้างอิงวิธีการของ Dave Meier จาก The Accelerated Learning Handbook ในภาพรวม 
ของวงจรการเรียนรู ้4 ขัน้ ดงันี ้

 
ขั้นเตรียม (Preparation) เพื่อเจา้ความสนใจ ขัน้ตอนนีจ้ะช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจเรื่อง
ที่ก าลังจะเรียน เราสามารถใชส่ื้อการสอนที่มีสีสันวูบวาบได ้เพราะเป้าหมายหลกัอยู่ที่การดึงความ
สนใจอยู่แลว้ หลายครัง้ที่การอบรมจอดอยู่แค่ขัน้ตอนนี ้ดงัจะเห็นไดจ้ากงานสมัมนาทั่วไทย ซึ่งมีการ
ตกแต่งสถานที่อย่างวิจิตรบรรจง แต่การอบรมยังเป็นการน าเสนอดว้ยพาวเวอรพ์อยนท์กับการ
บรรยายที่น่าเบื่อเหมือนเดิม 

ขั้นน าเสนอ (Presentation) มีการแนะน าเนือ้หาสาระเป็นครัง้แรก ผูเ้รียนอาจหมดความสนใจตัง้แต่
ขัน้นี ้หากผูส้อนไดเ้ตรียมตวัมาใหด้ีวา่ตอ้งสอนอย่างไร ถึงจะตรงึความสนใจและความสงสยัใครรู่ข้อง
ผูเ้รียนไดโ้ดยตลอด 

ขั้นทดลองฝึก (Practice) เพื่อใหเ้กิดการบรูณาการทางความรู ้บ่อยครัง้ที่การอบรมขา้มขั้นตอนนีไ้ป 
ไม่ก็ท าเพียงครั้งเดียว อย่างไรก็ดี ผลการวิจัยเผยว่า ต้องฝึกสิบครัง้ขึน้ไป ถึงจะท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เรื่องนีแ้มจ้ะท าไม่ไตจ้รงิในการฝึกอบรมหลายๆ ครัง้ แต่อย่างไรก็ควรจะมีการฝึกใหไ้ว
ที่สดุ การวิจยัยงับอกอีกว่า แมจ้ะฝึกมาแลว้พนัครัง้ ผูฝึ้กก็ยงัสามารถพฒันาฝีมือขึน้ไดอ้ีก 

ขั้นปฏิบัติ  (Performance) เป็นการน าความ รู้และทักษะใหม่ ไปใช้ใน  'สถานการณ์ จริง '  
ซึ่งก็เหมือนกับขั้นตอนที่สาม คือ ควรจะท าให้เร็วที่สุด มีหลายครัง้ที่ผู้เรียนเข้าอบรมทักษะใหม่  
แต่แลว้ก็ลืมภายในทกุเดือนหรือหน่ึงปีก่อนทนัไดใ้ช ้(จอหน์สนั ครสิโตเฟอร,์ 2551) 

 
เนื่องจากการถ่ายทอดความรูน้ั้น บทบาทส าคัญของผู้ถ่ายทอดมีฐานะเป็นผู้สอน  

การสอนนัน้ควรจะไดส้่งเสริมใหค้วามส าคญัแก่ผูเ้รียนเป็นหลกั หรือที่กล่าวว่าจัดการเรียนรูท้ี่เนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคัญ ซึ่ง วิชัย วงษ์ใหญ่ (2543) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้สอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัไวด้งันี ้

 
การจดักระบวนการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นการจดัการเรียนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูเ้รียนแต่ละคนใหเ้จรญิเติบโตตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ ผูส้อนตอ้งมองผูเ้รียนว่าไม่ใช่เป็น
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ผู้คอยรับข้อมูลจากผู้สอนและผู้เรียนจะตอ้งคน้หาตนเองว่าตอ้งการเรียนรูอ้ะไร และจะแสวงหา
ความรูด้ว้ยตนเองไดอ้ย่างไร โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดงันี ้

1. ผูส้อนตอ้งเปล่ียนกระบวนทัศนเ์ก่ียวกับการเรียนรูใ้หม่ ผูส้อนตอ้งเชื่อว่าผูเ้รียนสามารถ
เรียนรูไ้ด ้โดยผูเ้รียนอาจมีวิธีการเรียนรูท้ี่ที่แตกต่างกันและอาจใชเ้วลาในการเรียนรูไ้ม่เท่ากันที่จะ
พฒันาความรูค้วามสามารถในการเรียนรูข้องตนเอง 

2. ผูส้อนมีความเชื่อว่าความรูเ้ป็นส่ิงที่เปล่ียนแปลงเกิดขึน้ใหมต่ลอดเวลา ใหค้วามส าคญักบั
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ให้ผูเ้รียนแสวงหาเพื่อพบความรูด้ว้ยความสามารถของตนเอง 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรูเ้พื่อสรา้งโอกาสใหผู้้เรียนพัฒนาตนเองไดอ้ย่างเต็ม
ศกัยภาพ ผูส้อนควรมีความเชื่อตามแนวคิดในกลุ่มการศึกษาแบบพิพฒันนิยม (Progressivism) ซึ่ง
เชื่อว่าผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดพ้ัฒนาได ้ผูเ้รียนเรียนรูจ้ากการเป็นผูก้ระท า (active learning) เช่น 
การสืบเสาะคน้หา การแกปั้ญหา การเรียนกลุ่มย่อย การเรียนแบบคน้พบ การเรียนแบบร่วมมือและ
การเรียนเชิงประสบการณ ์

3. การเรียนรูท้ี่ผูเ้รียนเป็นผูก้ระท า ผูส้อนตอ้งมีการวางแผนการเรียนการสอน (instruction) 
และออกแบบกิจกรรม ( instructional design) เพื่อให้ผู้เรียนสรา้งความรู ้(construction) ซึ่งการ
เรียนรูแ้นวใหม่เชื่อว่าความรูเ้ป็นส่ิงที่มนุษยส์รา้งขึน้ดว้ยตนเองโดยสามารถปรบัปรุงและพัฒนาให้
กา้วหนา้ได ้จากการใชโ้ครงสรา้งความรูภ้ายในของตนเองกับการเรียนรู ้ขอ้มูลต่าง ๆ รอบตวัผูเ้รียน 
เนน้การเรียนรูท้ี่มีความหมายและมีการก ากบัการเรียนรูข้องตนเอง 

4. เน้นกระบวนการมากกว่าเนื ้อหา การสอนผู้เรียนต้องใช้กระบวนการเรียนรู ้ความ
หลากหลาย โดยขึน้อยู่กบัศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน ซึ่งตอ้งเขา้ใจถึงความแตกต่างระหว่างบคุคล 
ศกัยภาพของความใส่ใจและแรงผลกัดนัในตวัของแต่ละบุคคล กระบวนการเรียนรูท้ี่เนน้กระบวนการ 
ไดแ้ก่ 

4.1 กระตุน้ความรูเ้ดิมของผูเ้รียน 
4.2 ใหผู้เ้รียนไดร้บัขอ้มลูใหม่โดยการแสวงหารวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 
4.3 ใหผู้เ้รียนไดศ้กึษา วิเคราะห ์ท าความเขา้ใจขอ้มลูผ่านทกัษะกระบวนการต่าง ๆ 
4.4 ใหผู้เ้รียนสรุปความรูด้ว้ยตนเองและแสดงออกถึงส่ิงที่คน้พบดว้ยวิธีการต่าง ๆ  

5. พฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วม เนื่องจากผูเ้รียนแต่ละคนมีความหลากหลาย ศกัยภาพแต่ของ
แต่ละคนก็แต่งต่างกันและมีความซบัซอ้น การจะพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนผ่านกิจกรรมการเรียนรูจ้ึง
ตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาผูเ้รียนทุกคนและทุกมิติ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ตามความตอ้งการ ความสนใจ และความพรอ้ม การออกแบบกิจกรรมจะตอ้งเหมาะกับผูเ้รียนเช่น
การท าโครงงาน การท างานเป็นกลุ่ม โดยค านึงถึงจุดมุ่งหมายหรือความตอ้งการ ความสนใจของ
ผูเ้รียน ความรูท้ี่ผูเ้รียนมีอยู่เดิมและเนือ้หาจะตอ้งเรียนรูใ้หม่ผ่านการสรา้งบรรยากาศที่ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเป็นผูก้ระท า ดงันี ้

5.1 ใหโ้อกาสผูเ้รียนไดค้น้พบการเรียนรู ้แนวคิดหลกั (main concept) 
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5.2 กระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดตามสิ่งที่น่าสนใจ ขอ้มลูใหม่เพื่อเชื่อมโยงกบัแนวคิดหลกั ท า
การวิเคราะห ์สรุป และจดัระเบียบความรูใ้หม่ 

5.3 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรูข้อ้มูลที่ส  าคัญ ๆ และทันสมัย เพราะ
ปัจจบุนัมีความซบัซอ้นของสงัคมและโลกเพื่อเป็นการขยายขอบฟ้าการเรียนใหก้วา้ง มีความ
หลากหลายและเป็นไปตามสภาพจริง ความรูใ้หม่มักจะเกิดขึน้ไดจ้ากการสังเคราะหแ์ละ
เชื่อมโยงในการฝึกกระบวนการคิดแบบวิเคราะหส์มัพนัธ์กันอนัจะน าไปสู่การคิดสรา้งสรรค ์
น าไปสู่การคิดขัน้สงูต่อไป 

5.4 สรา้งโอกาสใหผู้เ้รียนคน้พบตนเอง และเอือ้ใหเ้กิดการแบ่งปัน แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น วิธีการแกปั้ญหา ซึ่งจะเป็นการสรา้งบรรยากาศใหผู้เ้รียนเรียนรูว้ิธีการแกปั้ญหาไดด้ี
ขึน้ 

5.5 ใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงกระบวนการเรียนรูแ้ละวิธีการประเมินผลการเรียนรู ้เป็นส่ิง
ที่จะตอ้งปรบัปรุงอยู่เสมอและไม่มีกฎเกณฑต์ายตวั 
6. กิจกรรมการเรียนรู ้เป็นโครงสร้างแบบเปิด กิจกรรมต้องมีความยืดหยุ่น มีความ

หลากหลาย สรา้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อให้ผู้เรียนไดพ้ัฒนาทักษะการแสวงหา
ความรูด้ว้ยตนเอง ซึ่งจะไดท้กัษะต่าง ๆ อย่างหลากลายที่จะอยู่ในตวัผูเ้รียนต่อไป 

7. การประเมินในขณะมีการเรียนการสอน เนน้การประเมินตามสภาพจริง เพื่อใหผู้เ้รียนน า
ความรูม้าปรบัใชก้ับสถานการณ์ต่าง ๆ ผูส้อนสามารถแยกแยะไดว้่าอะไรเป็นส่ิงที่ผูเ้รียนจดจ ามา 
และส่ิงใดที่ผูเ้รียนประยกุตข์ึน้ ท าใหเ้กิดแนวทางปฏิบตัิที่หลากหลายซึ่งน าไปสู่ความยตุิธรรมของการ
ประเมินและเป็นการพฒันาการเรียนรูส้  าหรบัผูเ้รียน (วิชยั วงษ์ใหญ่, 2543) 

 
2.3 หลักและวิธีการสอนศิลปศึกษา 
การถ่ายทอดความรูข้องนักวาดการต์ูนไทย มีทั้งที่ เป็นในลักษณะของการถ่ายทอด

ความรู้ทั้งในระบบโรงเรียน สถาบันการศึกษา และกิจกรรม เป็นในลักษณะตามอัธยาศัย  
ซึ่งลักษณะที่แพร่หลายมากที่สุด แตกต่างจากการสอนที่เป็นแบบแผนของการเรียนในระบบ
โรงเรียน อีกทัง้กิจกรรมการถ่ายทอดความรูด้า้นการวาดการต์นูนัน้คลา้ยคลึงกบัการเรียนการสอน
ศิลปะตามอธัยาศยั ซึ่งในประเด็นนี ้อารี สทุธิพนัธุ ์(2556) ไดก้ลา่วว่า 

 
ศิลปะตามอัธยาศัย หมายถึง การเรียนการสอนที่เริ่มที่ผู้สนใจ ตามความพอใจ ความต้องการ  
ความประสงคข์องผูเ้รียน โดยครูผู้สอนจะตอ้งหาทางจัดประสบการณ์ใหส้อดคลอ้งกับความถนัด 
ตามธรรมชาติของทกุคน (aptitude) โดยใหผู้เ้รียนมีความสขุ ไม่ว่าจะท ากิจกรรมใด 

ระบบการเรียนการสอนตามอธัยาศยั ต่างกับระบบการเรียนในโรงเรียน ที่ผูเ้รียนมีวุฒิภาวะ
ใกลเ้คียงกัน ระดบัอายุ ความสนใจ ใกลเ้คียงกนั การจดัหลกัสตูรก็พยายามใหค้วามรูท้ั่วไปที่จ  าเป็น 
เป็นการเริ่มตน้จากหลกัสตูร 
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แต่การเรียนการสอนศิลปะตามอัธยาศัย เป็นการเริ่มต้นที่ผู้ เรียนมีวุฒิภาวะต่างกัน  
ความพรอ้มของผู้เรียนด้านวัสดุอุปกรณ์ ส าคัญที่สุดเพราะมีความพร้อมบ่มฟักมานานแล้ว  
และความตอ้งการอยากแสดงออกมานานแลว้ เป็นการเรียนดว้ยความตัง้ใจ ดงันัน้จึงมีคณุภาพจรงิ ๆ 
(อารี สทุธิพนัธุ,์ 2556) 

 
นอกจากนี ้ การถ่ายทอดความรูข้องนักวาดการต์ูนนั้น เป็นในลักษณะการถ่ายทอด

ความรูจ้ากผูเ้ชี่ยวชาญโดยตรง ซึ่งมีคณุค่าอย่างมากต่อผูเ้รียน ดงัที่ มะลิฉัตร เอือ้อานนัท ์(2543) 
ไดก้ลา่วถึงประเด็นการน าผูม้ีความรูค้วามสามารถทางศิลปะใหม้าเป็นวิทยากรไวว้่า 
 

…ครูศิลปะอาจเลือกสรรบุคคลส าคัญของท้องถิ่น เช่น(ในกรณีของศิลปะ)  ศิลปินพื ้นบ้าน 
หรือช่างฝีมือหรือหัตถกรรมพืน้บา้นมาเป็นวิทยากรใหก้ับนักเรียน กิจกรรมเช่นนีม้ิใช่จะมีประโยชน์
และคุณค่ากบันกัเรียนที่เรียนศิลปะเท่านัน้ครูอาจจดักิจกรรมในลกัษณะ ‘ยิงนกหลายตวัดว้ยกระสนุ
นัด เดียว ’ จะเห็นได้ว่าประการแรก กิจกรรมเช่นนี ้น าชุมชนข้ามามี ส่วนร่วมกับโรงเรียน  
ครูอาจให้นักเรียนช่วยกันออกแบบใบปลิวเผยแพร่ข่าวสารนี ้ให้นักเรียนในวิชาอื่นได้รับ รู ้ 
หรือป่าวประกาศให้นักเรียนในโรงเรียนอื่นในเขตเดียวกันได้รับรู ้ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ 
ในด้านการจัดการ (โดยมีครูเป็นผู้ให้ค  าแนะน าและ 'คุมเกม') กิจกรรมเช่นนี ้ ประโยชน์โดยตรง 
ก็คือนักเรียนได้รับความรูห้รือทักษะจากผู้รู ้ ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ครูศิลปะเองก็ไม่จ าเป็นต้อง 
ท าตัวเป็น "ผู้ เชี่ยวชาญจ าเป็น" สอนไปแบบแก้ขัด เพราะไม่ใช่ครูศิลปะทุกคนจะมีความรู้ 
และทกัษะในกิจกรรมดา้นศิลปะพืน้บา้น นอกจากนีน้กัเรียนก็ยงัไดเ้ห็นถึงภูมิปัญญาหรือเทคโนโลยี
ชาวบา้นในท้องถิ่นของตน ครูสามารถชีป้ระเด็นเหล่านีใ้ห้นักเรียนไดเ้ห็นให้เกิดความภาคภูมิใจ  
ในถิ่นตน ตัวของช่างหรือศิลปินพืน้บ้านที่เป็นวิทยากรเองก็ไดร้บัเกียรติการยกย่องที่ตนพึงไดร้ับ  
และเด็ก ๆ เองก็ได้เห็นเป็นตัวอย่างว่าคนที่ท  าตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนไม่ว่าในระดับใด 
เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องเห็นคุณค่า ศิลปินพื ้นบ้านอาจช่วยถ่ายทอดทักษะพื ้นฐานง่าย ๆ  
ที่เหมาะกับเด็กในวัยนั้น ๆ ซึ่งครูศิลปะจะตอ้งเป็นผูช้่วยในการวางแผนในประเด็นดา้นนี ้ถา้ผูเ้รียน  
ที่ได้สัมผัสกับกิจกรรมเช่นนี ้แลว้เกิดความประทับใจขึน้ ก็อาจน าเด็กเหล่านี ้ไปสู่การท ากิจกรรม 
ในยามว่าง ซึ่งอาจจะน ามาทัง้รายไดแ้ละเป็นการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน.์.. (มะลิฉตัร เอือ้อานนัท์
, 2543) 

 

จะเห็นว่า ความรูจ้ากผูเ้ชี่ยวชาญหากไดร้บัการเลือกสรรอย่างพอเหมาะและถ่ายทอด
อย่างเหมาะสม ย่อมท าใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากผูรู้ท้ี่แทจ้ริง ไดร้บัความรูท้ี่ถูกตอ้ง และหากผูเ้รียน  
มีความสนใจ ก็สามารถพฒันาต่อยอดผลงานของตนเองใหก้า้วหนา้จนสามารถประกอบอาชีพได้ 
แม้ในตัวอย่างที่ยกมานี ้จะเป็นในลักษณะของศิลปินพื ้นบ้าน ทว่า บทบาทและความส าคัญ 
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ก็ไม่ต่างไปจากผู้เชี่ยวชาญศิลปะในด้านอ่ืน ๆ และเทียบเคียงได้เช่นเดียวกันหากผู้เชี่ยวชาญ  
ที่มาใหค้วามรูเ้ฉพาะทางในดา้นต่าง ๆ รวมถึงการวาดการต์นูดว้ย 
 

ทัง้นี ้ในดา้นแนวคิดในการเรียนการสอนศิลปะนัน้ สชุาติ ทองสิมา (2546) ไดก้ลา่วว่า  
 

การเรียนการสอนศิลปะมีมากมายหลายวิธี ขึน้อยู่กบัตวัผูเ้รียนว่ามีช่วงอายุอยู่ในระดบัใด หรือวยัใด 
ผูเ้รียนในแต่ละวยัก็มีธรรมชาติเฉพาะที่แตกต่างกนั วิธีที่ใชจ้ดัการเรียนการสอนย่อมมีความแตกต่าง
กันออกไปดว้ย หากผู้เรียนป็นผู้ที่มีวัยวุฒิมากพอสมควร การเรียนการสอนก็จะเป็นไปไดโ้ดยง่ าย 
และราบรื่น เพราะผู้สอนและผู้เรียนสามารถพูดคุยส่ือสารท าความเข้าใจระหว่างกันไ ด้รูเ้รื่อง 
แต่ส าหรบัสอนเด็กนัน้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

ส าหรับแนวคิดทางด้านการเรียนการสอนศิลปะที่ปรากฏในไทยทั้งจากที่พบตามต ารา  
และเอกสารและจากประสบการณ ์พอจะจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 แนวทางอย่างกวา้ง ๆ ไดแ้ก่ 

1. การเรียนการสอนศิลปะที่เน้นเสรีภาพในการแสดงออก ส าหรบัการเรียนการสอนศิลปะ
แนวเนน้เสรีภาพในการแสดงออกมีแนวคิดที่ส  าคัญว่าการสอนศิลปะควรใหเ้ด็กไดแ้สดงออกอย่าง
อิสระเสรี แนวทางในการเรียนการสอนจะนั้นเด็กเป็นศูนยก์ลางการเรียน การท างานศิลปะของเด็ก
ควรจะเป็นผลงานที่เป็นตัวของเด็กอย่างเสรีโดยไม่ถูกรบกวนจากอิทธิพลของครูหรือผู้ใหญ่คนอื่น ๆ 
เพราะจะเป็นการท าลายความคิดสรา้งสรรคข์องเด็ก ครูอาจมีหนา้ที่เพียงกระตุน้ใหเ้ด็กเกิดความรูส้ึก
อยากท างานเท่านั้น ความคิดสรา้งสรรคข์องเด็กเป็นส่ิงที่เน้นมากส าหรับการเรียนการสอนตาม
แนวทางนี ้  ซึ่ งหมายความว่า เด็ กจะเกิดการเรียน รู ้ และการพัฒนาจากการท า ส่ิ งต่ าง  ๆ  
และประสบการณ์ที่ได้รับจากการท าส่ิงนั้นไม่ใช่ผลส าเร็จของงานชิน้นั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง 
คือจดุประสงคข์องการเรียนการสอนศิลปะตามแนวทางนี ้เด็กจะท าอย่างไรไม่ใช่เด็กจะท าอะไร  

2. การเรียนการสอนศิลปะที่เนน้ทกัษะการปฏิบตัิงาน ส าหรบัลกัษณะของการเรียนการสอน
ศิลปะที่เนน้ทักษะจะตรงขา้มกับการเรียนการสอนศิลปะแนวเนน้เสรีภาพ เพราะการเรียนการสอน
ศิลปะแนวทกัษะนิยมจะเนน้ผลการเรียนรูท้างตา้นทกัษะปฏิบตัิของผูเ้รียนใหผู้เ้รียนมีความสามารถ
ทางดา้นการปฏิบัติงานคิลปะ มีความสามารถในการสรา้งสรรคต์ัวผลงานศิลปะได ้เช่นสามารถ 
Drawing ได ้สามารถวาดแสงเงาได ้วาดภาพเหมือนได ้ออกแบบผลงานได ้ระบายสีน า้ สีน า้มันได้
นอกจากนี ้กิจกรรมประเภทศิลปะประดิษฐ์และงานประดิษฐ์ต่าง ๆ ก็จัดอยู่ในการเรียนการสอน
ประเภทนีด้ว้ยเช่นกัน จะเห็นไดว้่าการเรียนการสอนตามแนวทางนีจ้ะค่อนขา้งเนน้ผลล าเรจ็ของงาน
หรือตวัผลงาน 

3. การเรียนการสอนศิลปะที่เนน้องคค์วามรู ้การเรียนการสอนศิลปะที่เนน้ทางองคค์วามรู้ 
มีแนวคิดส าคัญว่การเรียนการสอนศิลปะเป็นหนทางที่จะน าไปสู่การเรียนรูท้างด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) หรือความรูใ้นเชิงเหตุผล ความรูเ้ชิงคิดวิเคราะหเ์ป็นส าคัญ นอกเหนื อจาก
ความสามารถทางด้านทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานและรสนิยม ความซาบซึ ้งทางด้าน
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สุนทรียศาสตร ์การเรียนการสอนในรูปแบบนีน้อกจากจะมีเนือ้หาในการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้ง  
กับทางดา้นทกัษะปฏิบตัิแลว้ยงัมีเนือ้หาเชิงความรูข้องศิลปะในดา้นต่าง ๆ ร่วมอยู่ดว้ยเช่น เนือ้หา
ทางดา้นสุนทรียศาสตร ์เนือ้หาทางดา้นประวตัิศาสตรศ์ิลป์ เนือ้หาทางดา้นการคิดวิเคราะหว์ิจารณ ์
และเนื ้อหาที่ เชื่อมโยงกับศาสตรอ์ื่นๆ และเชื่อมโยงเก่ียวกับสภาพสังคมธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม  
และความเป็นไปของโลกในปัจจบุนั แมจ้ะมีเนือ้หาทางดา้นทกัษะปฏิบตัิและความชาบซึง้เชิงสนุทรีย์
อยู่ดว้ย แต่หากพิจารณาโดยรวมแลว้การเรียนการสอนแนวนีค้่อนขา้งจะเนน้วิชาการเป็นส่วนส าคญั 
ตัวอย่างของการเรียนการสอนศิลปะแนวเน้นองคค์วามรูค้ือการเรียนการสอนศิลปะแนว DBAE 
(Discipline Based Art Education) แน ว  Neo DBAE แล ะศิ ลป ศึ กษ า ใน ยุ ค ห ลั งสมั ย ให ม่  
ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เนน้การเรียนรูท้างดา้นขอ้มลูและวิชาการเป็นหลัก  
(สชุาติ ทองสิมา, 2546) 

 

ส าหรบัแนวทางการจัดประสบการณส์รา้งสรรคท์างศิลปะใหก้บัเด็ก นวลลออ ทินานนท ์
(2541) ไดก้ลา่วไวว้่า 

 

เนือ้หาส าหรับให้เด็กแต่ละระดับถ่ายทอดออกมาเป็นภาพ ควรเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ ไม่
จ าเป็นตอ้งเป็นเรื่องไกลตัวหรือสลับซับซ้อน โดยเฉพาะในระดับเด็กเล็กควรเป็นเรื่องที่คุ ้นชินใน
ชีวิตประจ าวนั เพราะในช่วงนีเ้ด็กยึดตัวเองเป็นศูนยก์ลาง เรื่องราวควรเป็นส่ิงที่เด็กมีประสบการณ์
ดว้ยตนเอง อาจเป็นเรื่องของครอบครวั ให้เด็กสะทอ้นถึงภาพของครอบครวัของตนเอง สมาชิกใน
ครอบครวัหรือกิจกรรมต่าง ๆ กับคุณพ่อ คุณแม่ พี่น้อง เพื่อน ๆ หรือ เรื่องของส่ิงแวดลอ้ม หัวข้อ 
โรงเรียนของฉัน ก็จะสะท้อนภาพที่โรงเรียนที่เด็กไดม้ีส่วนร่วมอยู่ ว่าโรงเรียนมีใครบา้ง ครู เพื่อน 
บรรยากาศในโรงเรียน หรือเรื่องประเภทฉันไปเที่ยวสวนสนุก ฉันไปสวนสัตว ์ฉันไปตลาด เป็นตน้  
(นวลลออ ทินานนท,์ 2541) 

 
ในดา้นวิธีสอนนัน้ นวลลออ ทินานนท ์(2542b) ไดก้ล่าวถึงวิธีการสอนศิลปะแบบปกติ 

โดยสรุปไวว้่า 
 
การที่ครูพูดบรรยายในเนือ้หาความรูต้อ้งการใหน้กัเรียนทราบและใหน้กัเรียนปฏิบตัิงาน การสอนใน
ลักษณะนีจ้ะเป็นการน าเอาวิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับการสาธิตเพื่อแนะน าการปฏิบัติงาน และ
ทา้ยสดุเป็นการใหเ้ด็กปฏิบตัิงานการสอนศิลปะแบบนีเ้ป็นแบบปกติทั่วไปท่ีครูส่วนใหญ่ไชส้อนทัง้ใน
ระดบัชัน้ประถมและมธัยม ซึ่งมีกระบวนการสอนคือ ขัน้น า ขัน้ด าเนินการสอน ขัน้ก าหนดงานและขัน้
สรุป (นวลลออ ทินานนท,์ 2542b) 
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นอกจากนั้น อุบล ตู้จินดา (2532) ได้เสนอวิธีการสอนศิลปะในหลากหลายวิธี อาทิ  
วิธีสอนศิลปะแบบบรรยาย วิธีสอนศิลปะแบบสาธิต วิธีสอนศิลปะแบบอภิปราย วิธีสอนศิลปะแบบ
ก าหนดงาน วิธีสอนศิลปะแบบปฏิบติัการ วิธีสอนศิลปะแบบโครงการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
1. วิธีสอนศิลปะแบบบรรยาย 
การบรรยาย หมายถึง การที่ครูพูด บอกเล่าหรืออธิบายเนื ้อหาเรื่องราวของศิลปะให้นักเรียนฟัง  
โดยครูเป็นผู้เตรียมการศึกษาค้นคว้าเรื่องต่าง ๆ มาแล้ว นักเรียนเป็นฝ่ายมารับผลการศึกษา  
คน้ควา้นั้น โดยทั่วไป มักจะเป็นการส่ือความหมายทางเดียวคือ จากครูไปสู่นักเรียน โดยนักเรียน  
จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนนอ้ย นอกจากนั่งฟัง จด และเตรียมตวัไวส้อบ แต่ในระยะ
หลัง ๆ เมื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ มีมากขึน้ กิจกรรมการสอน ได้รับการคิดค้นมากขึน้ การสอนศิลปะ  
แบบบรรยายก็ได้รับการปรับปรุง โดยครูมีอุปกรณ์ต่าง ๆ มาประกอบการบรรยาย  มีการเสดง  
การสาธิตประกอบ การซักถาม อภิปรายและมีการทดสอบท้ายชั่ วโมง การสอนแบบบรรยาย  
 ควรเหมาะสมกับนักเรียนในระดับชัน้มธัยมศึกษาหรืออุดมศึกษาเช่น วิชาทัศนศิลป์ ประวตัิศาสตร์
ศิลป์ 
 
2. วิธีสอนศิลปะแบบสาธิต 
เป็นวิธีสอนท่ีใชก้บับทเรียนศิลปะไดผ้ลดี เพราะมีทัง้การแสดงใหด้ ูการอภิปราย ประกอบการชกัถาม 
ว่าจะท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งอย่างไร เป็นการช่วยใหน้ักเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ตนไม่เคยท ามาก่อนได ้ 
โดยปกติครูจะเป็นผู้แสดงให้นักเรียนดู เช่น สาธิตการวาดเสน้ สาธิตการผสมสี สาธิตการนวดดิน  
สาธิตการใชเ้ล่ือยไฟฟ้า สาธิตการสาน ฯลฯ และเมื่อครูสาธิตเสร็จแลว้ ครูตอ้งใหน้ักเรียนทดลอง
ปฏิบัติตามที่ครูแสดงเป็นการช่วยให้ผู้เขียนได้ประสบการณ์ ความรู ้ความเข้าใจแจ่มแจ้งดีขึน้  
การสอนแบบสาธิตนัน้สามารถน าไปใชก้บัการสอนไดท้กุระดบัชัน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบับทเรียนที่ครูก าหนด 

 
3. วิธีสอนศิลปะแบบอภิปราย 
เป็นวิธีการสอนศิลปะที่เปิดโอกาสใหน้กัเรียน ฝึกการฟัง พูด แกปั้ญหา แสดง ความคิดเห็นออกมา
อย่างชัดเจน เป็นการส่งเสริมประสบการณ ์การสอนศิลปะแบบอภิปรายจึงมิใช่การเนน้ที่ขอ้คิดเห็น 
ขอ้ยุติเท่านั้นแต่ค านึงถึงกระบวนการทั้งหมดของการอภิปรายที่สังคมยอมรบั การสอนศิลปะแบบ
อภิปรายจึงเหมาะสมกบัการสอน ในระดบัมธัยมศกึษาและอดุมศกึษา 
 
4. วิธีสอนศิลปะแบบก าหนดงาน 
เป็นวิธีการสอนที่น ามาใชก้ับนกัเรียนที่มีความรูค้วามสามารถและทักษะพืน้ฐานอย่างพอเพียงแลว้  
จึงสมควรน ามาใชก้ับนกัเรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หรืออดุมศกึษา เพราะนกัเรียนมีทกัษะ
ในการใชเ้ครื่องมือ เครื่องจกัร และวสัดตุ่าง ๆ มาจากชัน้มธัยมตน้แลว้ 
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5. วิธีสอนศิลปะแบบปฏิบตัิการ 
เป็นวิธีสอนที่ใหน้กัเรียน ปฏิบตัิงานในโรงงานหรือทดลองในหอ้งทดลอง วิธีการสอนแบบปฏิบัติการ 
ก าเนิดมาจากการศึกษาค้นคว้า ด้วยวิธีทดลองในสาขาวิทยาศาสตร ์ต่อมาก็ได้มีการน ามาใช้ 
ในการสอนวิชาอื่น ๆ เช่น วิชาศิลปะ ศิลปะปฏิบัติ เพราะเป็นการเน้นทางทักษะที่จะให้เห็น เขา้ใจ 
สมัผสัและปฏิบตัิไดซ้ึ่งเหมาะกบัการสอนวิชาศิลปะในระดบัมธัยมศกึษาและอดุมศกึษา 
 
6. วิธีสอนศิลปะแบบโครงการ 
คือวิธีสอนที่มีจุดมุ่ งหมายให้นักเรียนน าปัญหาตามสภาพความเป็นจริงในชีวิตประจ าวัน  
มาวางโครงการแกปั้ญหา จึงเหมาะสมกบัการสอน ในระดบัมธัยมและอดุมศกึษา เพราะเป็นโครงการ
ใช้วัสดุในการสร้างงานศิลปะให้เป็นผลส าเร็จ  โดยครูและนักเรียนร่วมกันเลือกโครงการ  
ที่จะท า นกัเรียนจะเป็นผูว้างโครงการและท ากิจกรรมดว้ยตนเอง (อบุล ตูจ้ินดา, 2532) 

 
ส าหรบับรรยากาศที่เหมาะสมในการเรียนการสอนศิลปะ นวลลออ ทินานนท ์(2542a) 

ไดเ้สนอไวว้่า 
 
บรรยากาศในการเรียนการสอนศิลปะในที่นีค้ือสภาพที่ เอือ้ต่อการเรียนศิลปะของเด็ก ท าใหเ้ด็กเกิด
ความกระตือรือรน้ในการเรียน การท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เด็กสามารถจะไดท้ั้งความรูแ้ละความสุข 
เพลิดเพลินใจในการเรียนวิชาศิลปะ การจดับรรยากาศในการเรียนการสอน มีสิ่งที่ตอ้งค านึงถึง ดงันี  ้
 
1.สถานที่ หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพของหอ้งเรียน เพราะเป็นสถานที่ที่นกัเรียนตอ้งใช ้การจดั
หอ้งเรียนศิลปะจึงมีความส าคญัต่อการเรียน ซึ่งควรค านึงถึง 

• ขนาดของหอ้งเรียนควรมีความพอเหมาะกับจ านวนของนกัเรียนและเหมาะสมกบัการที่ครู
สามารถดแูลการปฏิบตัิงานของนกัเรียนได ้หากหอ้งเรียนมีขนาดที่ไม่พอเหมาะ จะท าใหไ้ม่
สะดวกกบัการจดัประสบการณต์่าง ๆ ใหก้บัเด็กทกุคนอย่างเสมอกนั  

• กรณีเป็นหอ้งปฏิบัติการ ควรมีการจัดสัดส่วนของชั้นที่ใหใ้ชป้ระโยชนส์ะดวกและสะอาด
ที่สดุ ไม่ว่าจะเป็นส่วนท่ีใชป้ฏิบตัิการ อ่างลา้งมือ บอรด์ติดผลงาน เป็นตน้ 

• การจดัหอ้งเรียนในรูปแบบการสอนที่ต่างกนั สามารถสรา้งบรรยากาศในการเรียนศิลปะได ้
นกัเรียนจะไม่รูส้ึกเบื่อ การจดัหอ้งเรียนศิลปะไม่จ าเป็นว่าครูตอ้งจดัใหน้กัเรียนหนัหนา้เขา้
หากระดานด าทัง้ชัน้เรียน ในบางครัง้ครูอาจจดัโต๊ะเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ใหน้กัเรียนไดป้ฏิบตัิงาน
ร่วมกันหรืออภิปรายร่วมกันในลักษณะกลุ่มย่อย ถา้เป็นการอภิปรายกลุ่มใหญ่หรือมีการ
สาธิตใหน้กัเรียนดูทัง้ชัน้ครูอาจใชว้ิธีจดัโต๊ะเรียนเป็นรูปเกือกมา้หรือตวัยู (U) เด็กก็จะรูส้ึก
กระตือรือรน้ ไดเ้ปล่ียนบรรยากาศในการเรียน รูส้กึว่าศิลปะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ  
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• มุมเรา้ความสนใจ ครูควรจัดแบ่งพืน้ที่ไวเ้พื่อการสนับสนุนบรรยากาศทางศิลปะ เช่น มุม
แสดงผลงานของเด็ก ข่าวคราวความเคล่ือนไหวทางศิลปะที่เด็กควรรู ้และมมุเหล่านีห้าก
นกัเรียนจดัเวรกนัเป็นผูท้  ากิจกรรมนีเ้อง ก็จะมีคณุค่าต่อการเรียนศิลปะโดยตรง  

• สภาพแวดลอ้ม เช่น แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ สภาพของหอ้ง ควรมีแสงเพียงพอต่อการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่นการจดค าบรรยายของครู การปฏิบัติการระบายสี ออกแบบหอ้งที่มี
แสงสว่างเพียงพอจะท าใหเ้กิดผลดีในดา้นการเห็น ตอ้งมีประตูหนา้ต่างใหพ้อเหมาะกับ
ขนาดของหอ้งใหผู้เ้รียนไม่รูส้ึกอึดอดั รอ้นอบอา้ว อาจติดพัดลมเพื่อใหห้อ้งเรียนเย็นสบาย
ไม่เป็นอปุสรรคต่อการเรียนรู ้ 

2.วัสดุ อุปกรณ ์

• วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน อาจเป็นวัสดุสิน้เปลือง เช่น กระดาษสี พู่กัน สี
โปสเตอร ์ดินน า้มัน เป็นตน้ รวมถึงเครื่องมือเครื่องใชต้่าง ๆ เช่น มีด กรรไกร เครื่องมือป้ัน 
เป็นตน้ หอ้งเรียนแต่ละหอ้งควรไดส้ะสมวสัดุอุปกรณไ์วป้ระจ าหอ้ง นอกจากนีก้ารหาวสัดุ
อุปกรณ์อื่น ๆ ตัวนักเรียนอาจมีส่วนช่วยกันในการหามาสะสมไวเ้ป็นของส่วนกลาง เช่น 
วัสดุเหลือใช้ ประเภทกล่องหรือภาชนะ เช่น ขวด เศษกระดาษสี แกนกระดาษเพื่อเวลา
ปฏิบตัิงาน เพราะส่วนใหญ่แลว้การที่ครูสั่งใหน้กัเรียนน าของมา เช่นการท าศิลปะประดิษฐ์ 
จะพบว่าเกิดปัญหาคือ ไม่มีวสัดุที่ครูสั่ง เด็กไม่สามารถหาอุปกรณไ์ด ้จึงควรหาอุบายที่จะ
ใหเ้ด็กในชัน้ช่วยกนัน าของมาสะสมไวต้ัง้แต่ตน้เทอม และครูก็ช่วยหามาสมทบดว้ย  

• ครุภณัฑต์่าง ๆเช่น โต๊ะ เกา้อี ้ชัน้ ตูเ้ก็บของ ควรใหเ้หมาะสมกบัวยัของเด็ก เพราะเด็กในวยั
ที่ต่างกนั ขนาดของสรีระก็ต่างกนั ผูเ้รียนจะตอ้งอยู่ในท่าที่เป็นปกติ เคลื่อนไหวสะดวก โต๊ะ
และเกา้อีท้ี่เหมาะสมกับวยัของเด็กก็จะท าใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างราบรื่น ส าหรบัชัน้วาง
ของหรือตูเ้ก็บของ ก็เป็นส่ิงส าคญัที่ท  าใหห้อ้งเรียนดมูีระเบียบ เพราะการใชห้อ้งอาจไม่ไดใ้ช้
เฉพาะวิชาศิลปะเพียงอย่างเดียว อปุกรณท์างศิลปะจึงตอ้งมีที่เก็บมีใหด้รูกสายตา  

3.ครูผู้สอน 

• ครูควรใหเ้ด็กไดม้ีเสรีภาพในการแสดงออก การมีเสรีภาพในที่นีห้มายถึงความคิดในการ
แสดงออกที่ไรข้อบเขตในการแสดงออก การถ่ายทอดทางศิลปะไม่ใช่เสรีภาพอนัจะเป็นการ
รบกวนผูอ้ื่นในการปฏิบตัิงาน การท างานศิลปะของเด็กควรเป็นการแสดงดว้ยความคิดของ
เด็กเอง ครูผูส้อนควรมีส่วนในการเรา้ใหเ้ด็กไดแ้สดงออก แต่ไม่ใช่ชีน้  า้ใหเ้ด็กท างานแบบครู 
ใหเ้ด็กกลา้คิดและตัดสินใจดว้ยตนเองและครูไม่ควรใชว้ิธีเผด็จการสั่งใหเ้ด็กท าดว้ยการ
ก าหนดผลส าเรจ็อย่างตายตวั  

• ครูควรพยายามดูแลการท างานของเด็กอย่างใกลช้ิด สม ่าเสมอ ใหเ้ด็กเกิดความรูส้ึกว่าตน
ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของสงัคมหอ้งเรียน ไม่ควรใหค้วามสนใจกบัเด็กที่เก่งเพียงกลุ่มเดียว ควร
เหลียวแลกับเด็กที่อ่อนเช่นเดียวกัน ไม่ว่าเด็กจะเก่งหรืออ่อน ครูควรให้ความยุติธรรม 
ใกลช้ิด เพื่อใหเ้ด็กรูส้กึมีความเชื่อมั่นในตนเอง  
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• ควรใหเ้ด็กไดภ้าคภูมิใจกับผลงานของตนเอง ใหเ้ขาไดแ้กปั้ญหาในงานดว้ยตัวเอง ครูไม่
ควรแกไ้ขงานใหเ้ด็ก แต่ครูควรชีแ้นะดว้ยประสบการณแ์ละการเห็นของครูที่มีมากกว่าเด็ก  

• ควรให้มีบรรยากาศระหว่างครูกับนักเรียนมีความเป็นกันเอง ท าตนเป็นที่พึ่งของเด็กได ้
ช่วยเหลือเมื่อเด็กมีปัญหา ใหก้ าลงัใจเมื่อเด็กไม่อยากท างานศิลปะ  

• ครูควรเคารพต่อการท างานและผลงานของเด็ก สรา้งความภาคภูมิใจใหก้ับเด็ก ไม่มีท่าที
หรือค าพูดที่ส่อว่าเด็กท างานใชไ้ม่ได ้แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าเด็กจะท าดี ไม่ดี อย่างไรครูก็
ยออย่างเดียว ครูสามารถจะสะทอ้นใหเ้ด็กเห็นถึงความบกพรอ่งของตนเอง ในลกัษณะของ
การติเพื่อก่อ ไม่ใช่ติเพื่อท าลาย เช่นการช่วยการวิพากษ์วิจารณง์านของเด็กในหอ้งและครู
ช่วยชีท้างกวา้ง ๆ ให ้ 

• ครูควรส่งเสรมิใหเ้ด็กสามารถท าใหส่ิ้งที่ท  าไดต้ามความสามารถของตนเอง ไม่ใช่วิธีหกัโหม
ใหเ้ด็กท างานที่ยากเกินไป อย่าหวงัผลกับคนงานที่เลอเลิศเกินวุฒิภาวะของเด็ก เพราะรงั
แต่จะสรา้งความคบัขอ้งใจใหก้บัเด็ก ถา้ยงัไม่ถึงวยัที่เขาจะท าได ้ 

• ควรส่งเสริมให้เด็กเป็นคนกลา้แสดงออกทั้งการพูดและการกระท า การที่เด็กกลา้แสดง
ความคิดเห็น จะท าให้ครูเข้าใจเด็กมากขึน้ ใครเขาเป็นผู้มีเหตุมีผลและความเชื่อมั่นไป
พรอ้มกนั  

• ควรน าผลงานของเด็กผลัดกันติดบอรด์ เพื่อความภาคภูมิใจในตัวเขาเองที่สามารถท า
กิจกรรมต่าง ๆ และไดร้บัการยอมรบั มิใช่เลือกเฉพาะเด็กเก่งในหอ้งที่เพียงไม่ก่ีคนเท่านัน้  

• กระบวนการเรียนการสอนของครู ควรมีขัน้ตอนที่เหมาะสม พยายามหาวิธีสอนที่เรา้ความ
สนใจผูเ้รียนบา้ง ครูไม่ควรใชว้ิธีสอนอยู่วิธีเดียว ครูควรใหเ้ด็กมีโอกาสไปศกึษานอกสถานที่
บา้ง สถานที่ที่เด็กควรไปศึกษาวิชาศิลปะเช่นพิพิธภัณฑ ์การจัดแสดงผลงานศิลปะตาม
สถานท่ีต่าง ๆ โบราณสถาน เป็นตน้  

• ระเบียบในหอ้งเรียน ครูควรตกลงกบัเด็กไวก้่อนว่าเดก็สามารถมีเสรีภาพไดเ้พียงใด ระหว่าง
การปฏิบัติงาน ซึ่งครูก็ควรเขา้ใจถึงธรรมชาติของเด็กในการเรียนศิลปะว่าเป็นวิชาที่ช่วย
ผ่อนคลาย เด็กจะรูส้ึกมีอิสระในอิริยาบทต่าง ๆ ซึ่งครูก็ไม่ควรปล่อยปละละเลยให้เด็ก
ปฏิบตัิงานกนัอย่างสนกุสนานจนไรข้อบเขตซึ่งจะเป็นการรบกวนความสงบของหอ้งเรียนอื่น 
ครูจึงควรตอ้งตกลงกับเด็กไวก้่อนล่วงหน้าว่าจะตอ้งปฏิบัติตนเช่นไร และจะมีมาตรการ
อย่างไรแก่ผูท้ี่ฝ่าฝืน ควรตกลงกบัเด็กใหเ้ด็กไดแ้สดงความคิดเห็นกนัทัง้ชัน้เรียน จะเป็นการ
ท าใหห้อ้งเรียนมีบรรยากาศการเรียนที่ดีและมีวินัยในชั้นเรียนดว้ย  (นวลลออ ทินานนท์, 
2542a) 

 

ดา้นการวางแผนการสอน โดยเฉพาะทางศิลปศกึษานัน้ เกษร ธิตะจารี (2543) ไดอ้ธิบาย

องคป์ระกอบไวด้งันี ้
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การวางแผนการสอน ประกอบดว้ย จุดมุ่งหมาย เนือ้หา กิจกรรม ส่ือการสอนและการประเมินผลที่
ชัดเจน นอกจากนั้น ครูจ าเป็นจะตอ้งมีเทคนิคการสอนเฉพาะ เพื่อให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ
หน่าย 

จุดมุ่งหมาย เป็นการก าหนดทิศทางของการสอนและเงื่อนไขที่ผูส้อนคาดว่าจะใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการ
เรียนรูใ้นเรื่องใดและสามารถท างานไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

เนื้อหา คือสาระส าคญัที่ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรูเ้พื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้
อย่างถกูตอ้ง 

กิจกรรม  เป็นภารกิจของผู้สอนที่จะต้องก าหนดให้ผู้เรียนท า เป็นการฝึกทักษะและเป็นการ
ประเมินผลของผูส้อนว่านักเรียนเขา้ใจเนือ้หามากนอ้ยเพียงใดในกิจกรรมนั้น  ๆ และกิจกรรมนั้น ๆ
ตอ้งสอดคลอ้งกบัจดุประสงคแ์ละเนือ้หาที่ไดส้อน นอกจากนัน้กิจกรรมยงัเป็นตวักระตุน้ความคิดของ
ผู้เรียนให้แสดงออกถึงความเข้าใจในบทเรียน กิจกรรมจึงจัดเป็นส่วนหนึ่งของการสอนที่มี
ความส าคญัยิ่ง กิจกรรมของผูเ้รียนก็คือตอ้งตัง้ใจเรียนและปฏิบตัิกิจกรรมตามที่ผูส้อนมอบให้ 
สื่อการสอน เป็นส่ิงที่ครูใชป้ระกอบการสอน เพื่อใหบ้ทเรียนน่าสนใจ เขา้ใจง่ายขึน้และท าใหเ้กิดการ
เรียนรู ้ได้เร็วขึ ้น เป็นภารกิจหลักของครูผู้สอนศิลปศึกษาที่จะต้องท าก่อนสอน การสร้างส่ือ
ประกอบการสอนของผู้สอนยังแสดงออกให้เห็นถึงการไดว้างแผนการสอนของผู้สอนและช่วยให้
ผูส้อนเกิดความมั่นใจในการสอนยิ่งขึน้ 

การประเมินผล เป็นกิจกรรมอนัส าคญัของผูส้อนท่ีจะประเมนิคณุภาพการท างานของทางผูส้อนและ
ผูเ้รียน ซึ่งผู้สอนจ าเป็นจะตอ้งก าหนดการประเมินผลให้ชัดเจน ให้ผู้เรียนรบัรูว้่าจะมีการประเมิน
อะไรบา้งและประเมินอย่างไร เพื่อผูเ้รียนจะไดป้ฏิบตัิไดถ้กูตอ้งและการประเมินผลจะตอ้งสอดคลอ้ง
ตามจดุมุ่งหมายที่ก าหนดไว ้(เกษร ธิตะจารี, 2543) 

 

ทัง้นี ้ในดา้นการประเมินผลงานศิลปะ ศรียา นิยมธรรม (2545) ไดก้ลา่วว่า 
 

งานศิลปะนัน้แสดงออกถึงความแตกต่างระหว่างบคุคล เพราะสรา้งขึน้โดยที่บุคคลน าการรบัรู ้ความ
ประทับใจมาสรา้งเป็นผลงาน จึงเป็นไปไดย้ากที่จะท าใหผ้ลงานที่สรา้งมานัน้จะอยู่ในลกัษณะหรือ
รูปแบบเดียวกนั แมว้่าจะไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบเดียวกนัก็ตาม เนื่องจากงานศิลปะนัน้แสดงออก
ถึงเจตคติและการรบัรูซ้ึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะบคุคล แมผู้เ้รียนแต่ละคนจะมีอายุเท่ากัน ทว่าทกัษะใน
การใช้มือและการรบัรูข้องแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการแสดงออกทางศิลปะจึงจะมีความ
แตกต่างกนัตามประสบการณข์องแต่ละคนดว้ย 
การประเมินผลงานทางศิลปะนัน้ ควรมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนไดม้ีพฒันาการต่อไป มากกว่า
จะท าใหผู้เ้รียนหมดก าลังใจ การวิจารณ์ผลงานที่ดีนั้น ย่อมท าใหเ้จา้ของผลงานมองเห็นตัวเองได้
ดีกว่าการได้รับการต าหนิ ทั้งนี ้ ผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจในตัวผู้เรียน มีความรูท้างจิตวิทยา
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พัฒนาการ ทราบถึงทักษะและความสามารถ รวมถึงความคิดริเริ่มสรา้งสรรคข์องเด็ก การวัดและ
ประเมินผลการทางศิลปะจึงควรมุ่งวดัระดบัความกา้วหนา้ที่เกิดขึน้จากกิจกรรมการเรียนรู ้ซึ่งจะเป็น
ผลดีต่อผูเ้รียนและผูส้อน ผูเ้รียนจะไดท้ราบว่าตนเองมีทักษะและความสามารถและมีความถนัด 
รวมถึงจะสามารถแกไ้ขปรบัปรุงในดา้นใดบา้ง ผู้สอนเองก็สามารถปรบัปรุงการสอนใหด้ีขึน้ ตาม
วตัถปุระสงคก์ารจดัการเรียนรูไ้ด ้(ศรียา นิยมธรรม, 2545) 

 

จะเห็นไดว้่า การถ่ายทอดความรูม้ีความส าคัญ โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรูจ้ากผูรู้ ้
และผูเ้ชี่ยวชาญ และตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบและหลกัการต่าง ๆ จึงจะท าใหก้ารถ่ายทอดความรู้
นัน้มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อผูร้บั 

 

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ผูว้ิจัยไดค้น้ควา้และรวบรวมงานศึกษาที่เก่ียวขอ้งกับการถ่ายทอดความรูข้องนักวาด

การต์ูนไทยที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิธีการถ่ายทอความรู ้ในประเด็นที่ผูว้ิจัยตัง้จุดมุ่งหมายใน
การศึกษาคน้ควา้ไวน้ัน้ ยงัไม่พบงานวิจยัที่เก่ียวกบัประเด็นนีโ้ดยตรง เอกสารและงานวิจยัที่พบจะ
เป็นขอ้มูลที่สัมพันธ์บางส่วน อาทิ งานศึกษาดา้นการถ่ายทอดความรูข้องบุคคลผูเ้ชี่ยวชาญใน
ดา้นต่าง ๆ งานศึกษาดา้นการเรียนการสอน งานศึกษาดา้นกระบวนการสรา้งสรรคแ์ละวิเคราะห์
ผลงานการวาดการต์นู และงานศกึษาดา้นประวติัของการต์นูและนกัวาดการต์นูในประเทศไทย 

ในดา้นงานศึกษาดา้นการถ่ายทอดความรูข้องบคุคลผูเ้ชี่ยวชาญในดา้นต่าง ๆ นัน้ พบว่า 
ค าเพชร แสงสุรีย ์(2558) ไดท้ าวิจยัเรื่อง “ศึกษาการถ่ายทอดความรูท้างศิลปะของศิลปินแห่งชาติ 
ชลูด นิ่มเสมอ” มีวัตถุประสงคข์องการวิจัยเพื่อศึกษาการถ่ายทอดความรูท้างศิลปะของศิลปิน
แห่งชาติ ศาสตราจารยเ์กียรติคณุชลดู นิ่มเสมอ โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ วิเคราะหข์อ้มลู
โดยการตีความ สรา้งขอ้สรุปแบบอปุนยัและน าเสนอเป็นความเรียง  ผลการวิจยัพบว่า 1. ดา้นการ
ถ่ายทอดความรูท้างศิลปะ เป็นวิธีสอนแบบปลายเปิด สอนเป็นรายบุคคล เน้นผู้เรียนเป็น
ศนูยก์ลาง 2. ดา้นวตัถปุระสงคก์ารเรียนการสอน มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนแสดงออกทางแนวความคิดและ
ความสามารถตามความถนดัในการถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของผลงานที่สื่อสารแนวความคิด
ของตนเองได ้สามารถเชื่อมโยงศิลปะเขา้กบัศาสตรต่์าง ๆ รวมถึงมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีจิตส านึกความ
เป็นไทย รูจ้กัและหวงแหนศิลปวฒันธรรมอนัเป็นมรดกของชาติ 3. ดา้นเนือ้หาวิชา เนือ้หาวิชาสว่น
ใหญ่ที่เรียนสามารถน าไปแก้ไขปัญหาขณะปฏิบติังาน สอดคลอ้งตามวัตถุประสงคข์องหลกัสูตร 
โดยพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุคสมัยอยู่ เสมอ มี เอกลักษณ์ความเป็นไทย  
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และบูรณาการศิลปะไทยประเพณีแบบดัง้เดิมกบัศิลปะแบบตะวนัตกใหเ้ป็นลกัษณะแบบรว่มสมยั
และเป็นสากล 4. ดา้นสื่อการเรียนการสอน มีเทคนิค วิธีการเลือกใชส้ื่อการเรียนรูท้ี่หลากหลาย
เหมาะสมกับเนื ้อหา จุดประสงค์และผู้เรียน 5. ด้านการวัดและประเมินผล ใช้การวัดและ
ประเมินผลแบบทีมร่วมกับคณาจารย ์6. ดา้นสถานที่เรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก มีการจัด
สภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรียนใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู้ ตามลกัษณะของเนือ้หาการ
เรียน เช่น ใชห้้องสตูดิโอเพื่อปฏิบัติงานทางทัศนศิลป์ นอกจากนั้นยังมีการศึกษานอกสถานที่
เพื่อใหผู้เ้รียนไดร้บัประสบการณต์รงเพื่อเป็นประโยชนใ์นการสรา้งงานศิลปะ 

จากงานศึกษาชิน้นี ้ ท าให้ผู ้วิจัยได้แนวทางการศึกษาบุคคล แนวทางการสรา้งแบบ
สมัภาษณ ์และกรอบแนวคิดส าหรบัการสรา้งเครื่องมือในการวิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มลู 

ส าหรบังานศึกษาที่กล่าวถึงงานศึกษาดา้นการเรียนการสอนและกระบวนการสรา้งสรรค์
ผลงานการวาดการต์นูนัน้ พบว่า มณีุ ธานี (2551) ไดศ้กึษาคน้ควา้เรื่อง “การพฒันาหลกัสตูรกลุ่ม
สาระการเรียนรูศิ้ลปะ เรื่องการเขียนการต์ูนประกอบนิทาน ส าหรบัเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2”  
โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ เรื่องการเขียนการต์ูนประกอบ
นิทานส าหรบัเด็ก โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อหาประสิทธิภาพของหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
และเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนกบัก่อนเรียนโดยใชห้ลกัสตูรท่ีพฒันาขึน้ มีกลุ่ม
ตวัอย่างที่ใชใ้นการทดลองหลกัสตูร คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่ก าลงัศึกษาในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2548 จ านวน 30 คน จากโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม จังหวัดอุบลราชธานี สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ซึ่งไดม้าโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยเครื่องมือ 
ที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย (1) แบบสอบถามหลกัสูตรเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (2)หลกัสตูรและแผนการจดัการเรียนรู ้(3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีค่า
ความยากง่ายระหว่าง .39-.78 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง .22-.70 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั .83 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ ยความเหมาะสม และค่าดัชนีความ
สอดคล้องของหลักสูตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t ผลการวิจัยพบว่า  
1) หลักสูตรมีส่วนประกอบที่เหมาะสมในการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก  
และมีค่าดชันีความสอดคลอ้งในระดบั 1.0 2) หลกัสตูรมีประสิทธิภาพ 88.06/85.87 3. ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใชห้ลักสูตรสูงกว่าก่อนใชห้ลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดบั .01 

วีระ มณีรตันะพร (2554) ไดศ้ึกษาเรื่อง “การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิธีวาดภาพการต์ูน
จากเสน้โครงร่างพืน้ฐาน” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาแบบฝึกทกัษะวิธีวาดภาพการต์นูจาก
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เสน้โครงรา่งพืน้ฐาน สองแบบใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 (E1 /E2) คือ แบบฝึก
ทักษะวิธีวาดภาพการ์ตูนจากเส้นโครงร่างพื ้นฐานแบบก้านไม้ขีดและแบบเรขาคณิต 2) 
เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะวิธีวาดภาพการต์นูจากเสน้โครงร่างพืน้ฐาน
แบบกา้นไมข้ีดกบัแบบเรขาคณิต 3) ศกึษาความพึงพอใจของผูใ้ชแ้บบฝึกทกัษะ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้
ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่  2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
ภาพยนตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  จ านวน 30 คน ไดม้าโดยการสุ่มอย่างง่าย 
โดยกลุ่มทดลอง 1 เรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะวิธีวาดภาพ การต์นูจากเสน้โครงรา่งพืน้ฐานแบบกา้นไม้
ขีด จ านวน 15 คน กลุ่มทดลอง 2 เรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิธีวาดภาพการต์ูนจากเสน้โครงร่าง
พืน้ฐานแบบเรขาคณิต จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ 1) แบบฝึกทักษะทั้งสอง
แบบ 2) แบบทดสอบวัดผลผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัย
พบว่า 1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิธีวาดภาพการต์ูนจากเสน้โครงร่างพืน้ฐาน สองแบบ 
เท่ากับ 82.60/80.95 ประกอบดว้ย: แบบฝึกทักษะวิธีวาดภาพการต์ูนจากเสน้โครงร่างพืน้ฐาน 
แบบก้านไม้ขีดมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.50/80.40 และแบบเรขาคณิตมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.71/81.48 2) ผลผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะทัง้ 2 แบบ ค่าเฉลี่ยหลงัเรียนสงูกวา
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึก
ทกัษะวิธีวาดภาพการต์ูนจากเสน้โครงร่างพืน้ฐานแบบกา้นไมข้ีดกับแบบเรขาคณิต ค่าเฉลี่ยหลงั
เรียนแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทาง สถิติที่ระดบั 0.05 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใ้ชแ้บบฝึกทัง้สองแบบโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

ธิดารตัน ์แซ่ตัง้ (2548) ไดท้ าการศกึษา เรื่อง “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดีย
เรื่องการวาดการต์ูนเรื่องเบื ้องต้น ส าหรับ นักเรียนช่วงชั้นที่  3” โดยการสร้างเป็นบทเรียน
คอมพิวเตอรแ์ละหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีเนื ้อหา 3 ส่วน ได้แก่  
1)อุปกรณ์เบื ้องต้นที่ใช้ในการวาดการต์ูนเรื่องและวิธีใช้อย่างถูกวิธี 2) หลักการวาดตัวละคร 
และฉาก 3)การวางสตอรี่บอร์ดและการท าต้นฉบับจริง โดยกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 48 คน ผลการศึกษาพบว่าบทเรียนไดร้บัการประเมินจากผูเ้ชี่ยวชาญ
โดยมีคณุภาพดา้นเนือ้หาอยู่ในระดบัดีมาก มีคณุภาพดา้นเทคนิคอยู่ในระดบัดี และประสิทธิภาพ
อยู่ในระดบั 87.18/83.62 

ส าหรบังานศกึษากลุ่มนี ้มกัจะเป็นการวิจยัเชิงปรมิาณ โดยเป็นการทดสอบประสิทธิภาพ
ของหลักสูตร แบบฝึก สื่อการสอน และวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียน กระท าในบริบทของการศึกษา 
ในระบบ โดยเฉพาะการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ท าใหผู้ ้วิจัยไดร้บัขอ้มูล
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เก่ียวกับล าดับ ขั้นตอน วิธีการสอน ซึ่งจะไดน้ ามาประยุกตใ์ชใ้นการสรา้งเครื่องมือเก็บรวบรวม
ขอ้มูล โดยเฉพาะขอ้ค าถามในแบบสมัภาษณ์ ทัง้นี ้งานศึกษาของธิดารตัน ์เป็นงานที่มีลกัษณะ
ต่างจากการวาดการต์ูนโดยทั่วไป กล่าวคือ เป็นการวาดการต์ูนเรื่อง ในขณะที่งานศึกษาต่าง ๆ 
เก่ียวกบัการสรา้งสรรคผ์ลงานการต์นูมกัเนน้การต์นูในแง่มมุของการวาดภาพเป็นหลกั ซึ่งมีเนือ้หา
ในงานศึกษาของธิดารตัน์ใกล้เคียงกับการสรา้งผลงานการต์ูนจริง โดยครอบคลุมถึงประเด็น  
ต่าง ๆ ที่ส  าคัญ อีกทัง้ล  าดับเนือ้หาที่ก าหนดในบทเรียน ลว้นแต่เป็นเรื่องพืน้ฐานที่จ  าเป็นต่อการ
วาดการต์ูนเรื่อง จากงานศึกษาชิน้นี ้ ท าให้ผู ้วิจัยสามารถจัดล าดับเนื ้อหาที่จ  าเป็นทร าบถึง
องค์ประกอบส าคัญในการวาดการต์ูน ศัพท์เฉพาะที่ส  าคัญซึ่งใชใ้นการอธิบายขั้นตอนรวมถึง
วิ ธีการวัดและประเมินผลเก่ียวกับการวาดการ์ตูน เรื่องพอสังเขป ซึ่ งจะน าไปพัฒนาสู่  
การท าความเขา้ใจกระบวนการสรา้งการต์นูเรื่อง สามารถวางเคา้โครงค าถามและพฒันาเครื่องมือ
ส าหรบัเก็บรวบรวมขอ้มลูไดร้อบดา้น รวมถึงท าความเขา้ใจขอ้มลูที่เก็บรวบรวมไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ 

งานที่ศึกษาดา้นกระบวนการสรา้งสรรคแ์ละวิเคราะหผ์ลงานการวาดการต์ูนนั้น พบว่า 
ณัฐฌา โต๊ะเงิน (2548) ไดศ้ึกษาเรื่อง “กระบวนการสรา้งสรรคก์ารต์ูนของนักเขียนการต์ูนไทย : 
2470-ปัจจุบนั” โดยมีวตัถุประสงค ์ดงันี ้1) เพื่อศกึษากลวิธีการน าเสนอเนือ้หาและการด าเนินเรื่อง
ในการต์ูนนิยายภาพของนักเขียนการต์ูนไทย พ.ศ. 2470 - ปัจจุบัน 2) เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการ
น าเสนอภาพการ์ตูน ในการ์ตูนนิยายภาพของนักเขียนการ์ตูนไทย พ.ศ. 2470 - ปัจจุบัน  
3) เพื่อศึกษาถึงเทคนิคที่ใชใ้นการสรา้งสรรค์งานของนักเขียนการต์ูนไทย พ.ศ. 2470 - ปัจจุบัน 
และ 4) เพื่อศึกษาถึงเหตุปัจจัยต่าง ๆ และแนวโน้มที่มีผลกระทบต่อการสรา้งสรรค์งานของ
นักเขียนการต์ูนไทยในอดีตและปัจจุบนั โดยในขอบเขตของการศึกษาไดแ้บ่งช่วงเวลาเป็น 3 ยุค 
คือ 1) ยุคบุกเบิก (พ.ศ. 2470 - 2500)  2) ยุคกลาง (พ.ศ. 2500 - 2530) และ 3) ยุคปัจจุบัน  
(พ.ศ. 2530 - ปัจจุบนั) โดยรวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร ตัวอย่างผลงานการต์ูนนิยายภาพและการ
สมัภาษณ ์วิเคราะหข์อ้มลูแบบอปุนยั โดยวิเคราะหก์ลวิธีการน าเสนอเนือ้หา รูปแบบการน าเสนอ
ภาพ วิเคราะห์เทคนิคที่ใชใ้นการสรา้งสรรค์และวิเคราะห์การสื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ ์ 
ผลการศึกษาพบว่า การเล่าเรื่องนบัเป็นสาระส าคัญอย่างหนึ่งของการต์นูนิยายภาพและสามารถ
จดัว่าเป็นวรรณกรรมชนิดหนึ่ง โครงเรื่องหรือเนือ้เรื่องในการสรา้งผลงานจะมาจากเรื่องจินตนาการ
และเรื่องจริงที่ เกิดขึ ้นในชีวิตประจ าวัน  การน าเส นอเนื ้อหาทั้ง 3 ยุคสมัย สามารถแบ่ง 
ออกได ้10 ประเภท ไดแ้ก่ แนวบู๊, แนวตลก แนวกีฬา, แนวสยองขวญั-ระทึกขวญั, แนวโรแมนติค, 
แนวแฟนตาซี, แนววิทยาศาสตร ,์ แนวชีวิตจริง, แนวเสียดสี-ลอ้เลียนและการต์ูนประวัติศาสตร ์
การด าเนินเรื่องจะเรียงล าดบัเหตกุารณ ์แบ่งเป็น การเปิดเรื่อง การด าเนินเรื่องและการปิดเรื่องการ
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ออกแบบตัวละคร ฉากและสถานที่อาศัยองค์ประกอบมูลฐานของศิลปะ (Elements of Arts)  
มาใช้สรา้งสรรค์ขึน้ การจัดองค์ประกอบภาพ ต้องค านึงถึงขอบเขตของภาพโดยรวม เทคนิค  
และวิธีการสรา้งสรรค์ผลงานของนักเขียนการต์ูนนิยายภาพไทย สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ  
ได้แก่ เทคนิคที่แสดงลักษณะความเรียบรอ้ย เทคนิคที่แสดงลักษณะพื ้นผิวและเทคนิคผสม 
สัญลักษณ์ที่ใชม้ี 2 ประเภท คือ สัญลักษณ์ตามแบบแผนและสัญลักษณ์ส่วนตัว โดยหลักการ
เขียนการต์ูนนิยายภาพต้องมีความเข้าใจและความรูเ้ก่ียวกับเนือ้หาในเรื่องที่ต้องการจะเขียน  
และตอ้งมีความรูพ้ืน้ฐานในการเขียนการต์นูเป็นส าคญั 

งานศึกษาชิน้นีเ้ป็นงานศึกษาการต์ูนที่วิเคราะหใ์นแง่การสรา้งสรรค ์ใหข้อ้มูลเก่ียวกับ
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของการต์ูนไดค้รอบคลุม และท าการวิเคราะหผ์ลงานในองคป์ระกอบต่าง ๆ 
อาทิ รูปแบบและลักษณะของภาพการต์ูน อิทธิพลที่มีผลต่อการสรา้งสรรค์ วิเคราะห์วิธีการ 
ใชม้ลูฐานของศิลปะ (Elements of Arts) การจดัองคป์ระกอบศิลป์ การใชว้สัดอุปุกรณใ์นการสรา้ง
ผลงานของและไดว้ิเคราะหเ์ทคนิคต่าง ๆ ที่ใชใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงานการต์นู จากงานศึกษาชิน้นี ้
ท าใหผู้ว้ิจัยทราบรายละเอียดที่ส  าคัญในองคป์ระกอบของการสรา้งสรรคก์ารต์ูน รวมถึงแนวโนม้
ของการต์นูแต่ละช่วงเวลาทัง้ 3 ยคุที่ปรากฏในงานวิจยั 

นาตยา เที่ยงมิตร (2559) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง “วิธีการวาดและเล่าเรื่องในการต์ูนช่อง
ของ องอาจ ชยัชาญชีพ วิศทุธิ์ พรนิมิตร และทรงศีล ทิวสมบญุ” โดยมีวตัถปุระสงค ์ดงันี ้1) ศกึษา
ที่มาและความส าคญัของโครงสรา้งการต์นูช่อง รูปแบบวิธีการวาดและการเล่าเรื่องในการต์นูช่อง
ขององอาจ ชยัชาญชีพ วิศทุธิ์ พรนิมิตร และทรงศีล ทิวสมบุญ และ 2) เพื่อวิเคราะหรู์ปแบบวิธีการ
วาดและการเล่าเร่ืองในงานการต์นูช่ององอาจ ชยัชาญชีพ วิศทุธิ์ พรนิมิตร และทรงศีล ทิวสมบุญ 
โดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชื่อมต่อช่องสู่ช่องในการต์ูนตาม
แนวทางทฤษฎีของสกอตต์ แมคคลาวด์ (Scott McCloud) โดยใช้ผลงานของนักวาดการต์ูน 
แต่ละคนมาท าการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบวิธีการวาดเป็นเครื่องมือที่ส  าคัญ 
ในการแสดงออกทางความคิด โดยใชต้วัละครเป็นสื่อกลางระหว่างผูว้าดกบัผูอ่้าน  สามารถสื่อสาร
กับผูอ่้านดว้ยการท าใหภ้าพและเรื่องราวมีความเรียบง่าย  2) การเชื่อมต่อช่องสู่ช่องในการต์ูน 
พบว่า นักวาดการต์ูนทั้ง 3 คนใช้รูปแบบการเชื่อมต่อช่องทั้ง 5 รูปแบบเช่นเดียวกัน ได้แก่  
1. ใช้รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาเล่าเรื่องเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวให้เข้าใจและติดตามได้ง่าย  
2. ใชรู้ปแบบแง่มมุสู่แง่มมุเล่าเรื่องเพื่อก าหนดอารมณแ์ละความรูส้ึกของผูอ่้านท าใหผู้อ่้านมีส่วน
ร่วมกับตัวละครมากขึน้  3. ใช้รูปแบบแอ็คชั่ นสู่แอ็คชั่ นเล่าเรื่องเพื่ อสร้างความเคลื่อนไหว 
ภายในช่องท าใหผู้อ่้านคลอ้ยตามและสนุกมากขึน้ 4. ใชรู้ปแบบตวักระท าสู่ตวักระท าเลา่เรื่องเพื่อ
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เพิ่มการรบัรูท้างอารมณ์ใหก้ับผู้อ่านท าให้ผูอ่้านก็จะไดร้บัประสบการณ์การรบัรูท้ี่หลากหลาย  
และ 5. ใชรู้ปแบบฉากสู่ฉากเล่าเรื่องเพื่อถ่ายทอดช่วงเวลาของเหตุการณ์และสถานที่ภายในฉาก
ท าให้ผู ้อ่านสามารถเข้าใจล าดับเหตุการณ์ได้ง่ายขึน้ โดยได้สรุปว่า นักวาดการต์ูนทั้ง 3 คน  
มีรูปแบบและแนวทางการสรา้งสรรคต์ามแนวทางตะวนัออกอย่างชดัเจน เนน้วิธีการวาดและการ
ออกแบบตัวละครอย่างเรียบง่ายด้วยการใช้ลายเส้นสร้างความสมจริ งให้กับตัวละคร  
ใชรู้ปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในการเล่าเรื่องเพื่อใหง้่ายต่อการถ่ายทอดและผูอ่้านสามารถเขา้ใจ
และติดตามไดง้่าย 

งานศึกษาของชิน้นี ้เป็นงานศึกษาการต์ูนที่วิเคราะห์โดยใช้แนวคิดที่เป็นทฤษฎีทาง
การต์ูนมาอธิบายโดยเฉพาะ จึงสามารถวิเคราะห์แง่มุมของรูปแบบการวาดและการเล่าเรื่อง 
ของความเป็นการต์ูนช่องได้อย่างละเอียดและสอดคล้องกับธรรมชาติของความเป็นการต์ูน  
จากงานศึกษาชิน้นี ้ท าใหผู้ว้ิจยัทราบรายละเอียดที่ส  าคญัในองคป์ระกอบของการต์ูนช่อง ซึ่งเป็น
การต์นูรูปแบบหน่ึงที่นกัวาดการต์นูไทยสรา้งสรรคอ์ย่างแพรห่ลาย 

งานที่ศึกษาดา้นกระบวนการสรา้งสรรคแ์ละวิเคราะหผ์ลงานการวาดการต์ูนนัน้  มักใช้
กระบวนการวิเคราะหผ์ลงานโดยอาศัยหลกัการที่ส  าคญัทางศิลปะและทฤษฎีทางดา้นการต์ูนมา
อธิบาย ท าใหผู้ว้ิจยัทราบสาระส าคญัขององคป์ระกอบของการสรา้งสรรคก์ารต์นู พัฒนาการของ
กระบวนการสรา้งสรรค ์รวมถึงแนวโนม้ของเอกลกัษณใ์นผลงานนกัวาดการต์นูที่น ามาศึกษา 

งานศึกษาด้านประวัติของการ์ตูนและนักวาดการ์ตูนในประเทศไทยนั้น พบว่า  
ไพศาล ธีรพงศว์ิษณุพร (2561) ไดเ้รียบเรียงหนงัสือ “140 ปี การต์นูเมืองไทย (ประวติัและต านาน 
พ.ศ. 2417-2557)” โดยไดอ้ธิบายความเป็นมาของการต์ูนในประเทศไทย ผูเ้ขียนไดเ้ริ่มต้นโดย
อธิบายค าและความหมายของการต์นู จากนัน้จึงอธิบายความเป็นมาของค าในบรบิทของตะวนัตก
ที่เริ่มใช้ค านี ้เป็นพื ้นที่แรก จากนั้นจึงอธิบายประวัติของการต์ูนในประเทศไทยโดยล าดับตาม
ระยะเวลาทางประวัติศาสตรเ์ป็นหลัก มีการระบุชื่อ ประวัติและผลงานชิน้ส าคัญของนักวาด
การต์ูนที่มีชื่อเสียง และไดอ้ธิบายพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของการต์ูนในประเทศไทย  
ในแต่ละช่วงเวลา การล าดบัเนือ้หาแต่ละบทอาศยัมิติทางเวลาและความเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัเป็น
ตัวก าหนด อีกทั้งได้กล่าวถึงบริบทบริบททางสังคมในช่วงเวลานั้น ๆ ทั้งในด้านประวัติศาสตร ์
การเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อความเปลี่ยนแปลงของวงการการต์ูน
ในประเทศไทย ทั้งนี ้ งานชิ ้นนี ้ได้อธิบายการต์ูนหลากหลายประเภทที่มีในสังคมไทย อาทิ  
การต์นูในสื่อสิ่งพิมพ ์การต์นูอนิเมชั่น รวมถึงการต์นูจากต่างประเทศที่ไดร้บัการแปลเป็นภาษาไทย
ดว้ย 
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งานชิน้นี ้ไดใ้หร้ายละเอียดต่าง ๆ ในดา้นประวติัของการต์ูนโดยคู่ขนานไปกับระยะเวลา
ทางประวัติศาสตร ์และได้อธิบายบริบทแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงรวบรวมรายนาม  
ของนักวาดการต์ูนและผลงานชิน้ส าคัญ ท าใหผู้ว้ิจัยสามารถน าขอ้มูลขา้งตน้ไปท าความเขา้ใจ
บริบทของการต์ูนที่เกิดขึน้ในช่วงเวลานั้น ๆ และรายนามของนักวาดการต์ูนที่ปรากฎสามารถ
น าไปใชเ้พื่อคดักรองนกัวาดการต์นูที่จะเป็นกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัที่ใชใ้นงานวิจยัชิน้นี  ้

ส าหรับงานวิจัยในต่างประเทศนั้น พบว่า เคธี จี  จอห์นสัน (2017) ได้ศึกษาเรื่อง 
"พัฒนาการความคิดทางการวาดการต์ูน : ประวัติศาสตร ์ทฤษฎี  ประโยชนแ์ละปฏิบัติการสรา้ง
หนงัสือการต์นูในทางทศันศิลปศึกษา" การศึกษานีไ้ดอ้ธิบายว่าเหตใุดจึงควรสอนการเขียนการต์นู
ในชั้นเรียนวิชาทัศนศิลป์ โดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงประวัติศาสตร ์การสอบถามผู้ เชี่ยวชาญ 
งานวิจยัทางดา้นพัฒนาการเด็กและการวิเคราะหแ์นวทางการสอน โดยจอหน์สนัไดส้ืบคน้ประวัติ
อตุสาหกรรมหนงัสือการต์นูในสหรฐัอเมรกิาจากจุดเริ่มตน้ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต ่า จากดา้น
การเคลื่อนไหวเพื่อต่อตา้นการต์นูในช่วงทศวรรษที่ 1950 และแง่มมุของทางรา้นคา้ที่การต์นูที่เป็น
ที่นิยมของผูช้ายในช่วงทศวรรษที่ 1970 รวมถึงการน าเขา้การต์ูนญ่ีปุ่ นในช่วงทศวรรษที่ 1990  
โดยไดใ้ชก้รณีศึกษาผ่านมุมมองของผู้ศึกษาเอง ซึ่งผ่านประสบการณ์ในช่วงทศวรรษที่ 1990-
2000 ซึ่งการศกึษานีช้ีใ้หเ้ห็นความส าคญัของงานวรรณกรรมในดา้นการศกึษาว่าความสามารถใน
การอ่านนั้นไม่ได้จ าเป็นเพียงแค่ส าหรบัเป้าหมายในการอ่านหนังสือเท่านั้น แต่เพื่อใหม้ีความ
เขา้ใจสถานการณข์องโลกปัจจุบนัดว้ย ผลงานศึกษาชีใ้หเ้ห็นว่าเด็กชายขอบ ในปัจจุบนันัน้ ไม่ได้
รบัการดูแลและยังถูกละเลยจากทางโรงเรียนของพวกเขาเองดว้ย ซึ่งระบบทางการศึ กษาและ
เนือ้หาทางวรรณกรรมที่ทีอยู่นัน้เอือ้ประโยชนใ์หก้บัเด็กที่มีประสบการณใ์นการอยู่รว่มกบัเด็กส่วน
ใหญ่ จากนัน้ งานศึกษาชิน้นีย้งัไดก้ล่าวถึงประโยชนข์องการผสมผสานระหว่างภาพกบัค าพดู และ
วิธีการที่ส่งผลต่อจุดแข็งและความสามารถของเด็กชายขอบ งานศึกษาชิน้นีไ้ดส้ รุปว่า ผลการ
เรียนรูข้องตัวอย่างหลกัสูตรและวิธีการวาดการการต์ูนสามารถขยายผลไปใชง้านได ้ นอกจากนี ้
ขอ้สรุปอ่ืน ๆ ในงานศึกษาชิน้นีร้ะบุว่า หนังสือการต์ูน (Comic books) นั้นแตกต่างไปจากงาน
ศิลปะทั่ วไป เพราะเป็นสื่อที่ เป็นที่นิยมและเข้าถึงได้ง่ายและหนังสือการต์ูน เป็นสื่อที่สร้าง
ความสมัพนัธร์ะหว่างศิลปินและผูอ่้าน โดยธรรมชาติแลว้ เด็กเป็นนกัเล่าเรื่อง ภาษาของการเขียน
การต์ูนสามารถใชป้ระโยชนจ์ากจุดแข็งนีไ้ด ้เด็ก ๆ สามารถสรา้งสรา้งพืน้ที่แสดงตัวตนและการ
ตอบโตแ้ละส ารวจความเป็นจริงของตนเองผ่านการต์นู การวาดการต์นูนัน้เปิดโอกาสที่น่าต่ืนเตน้
ส าหรบัความคิดสรา้งสรรค ์จินตนาการ และการต์นูสามารถเป็นสว่นหนึ่งในชัน้เรียนวิชาทศันศิลป์
ได ้
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ไคทล์ินน ์ซิกมอนต ์(2019) ไดศ้ึกษาเรื่อง "การวาดภาพอนิเมะในฐานะการบ าบัดขา้ม
วัฒนธรรมและนิสัยต่อตา้นของเด็กสาวในครอบครวัอุปถัมภ"์ งานศึกษานีอ้ธิบายว่าเด็กสาวใน
ระบบครอบครวัอุปถัมภม์ักถูกเขา้ใจผิด ไดร้บัการปฏิบติัอย่างไม่เหมาะสม และถูกมองในแง่ลบ 
รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ ทางสงัคมของรฐับาล ที่ท าใหส้ถิติในการเลีย้งดูเด็กเพศ
หญิงมีความเสี่ยงสูงมากยิ่งขึน้ที่จะเข้าไปเก่ียวขอ้งกบัระบบการพิจารณาคดี หลกัสตูรต่าง ๆ เช่น 
หลักสูตรศิลปะเชิงองคร์วม (Holistic Arts Based Program - HAP) มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดเตรียม
สภาพแวดลอ้มที่ส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคแ์ละสอนใหเ้ด็กและวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู ้ต้องเผชิญการสูญเสีย ถูกทอดทิง้รวมถึงการได้รบับาดแผลทางจิตใจ สามารถกลับมา 
สู่สภาพชีวิตที่ปกติได้ โดยงานชิน้นี ้ได้ศึกษาจากกลุ่มวัยรุ่นหญิงจากระบบอุปการะที่เข้าร่วม
หลกัสตูร HAP เพื่อคน้หาขอ้มลูเชิงลึกโดยใชอ้นิเมะในฐานะกระบวนการบ าบดั ผ่านการวิเคราะห์
ถอ้ยค าและวิธีการทางจิตวิเคราะห ์โดยติดตามความแตกต่างระหว่างงานศิลปะที่ไดร้บัแรงบนัดาล
ใจจากอนิเมะ หลงัจากเขา้รว่มหลกัสตูร HAP เปรียบเทียบกบังานศิลปะที่สรา้งจากกิจกรรมอนิเมะ 
โดยกระบวนการทางอนิเมะนีช้่วยให้สามารถบ าบัดแก้ไขอดีตของพวกเขา สรา้งกระบวนการ
ตระหนักรูต้นเอง การใชอ้นิเมะขา้มวัฒนธรรมไดท้ าหนา้ที่เป็นช่องทางส าหรบับ าบัดการต่อตา้น
และสง่เสรมิความคิดสรา้งสรรค ์

ผลการศึกษาในต่างประเทศ พบว่า การต์นูมีความส าคญัต่อเด็ก ทัง้ในฐานะสิ่งที่ส่งเสริม
ความคิดและจินตนาการ รวมถึงช่วยในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ที่เด็กพบเจอ และเสนอแนวทางการ
ใชก้ารต์นูในบรบิทต่าง ๆ ทัง้การเรียนการสอนในชัน้เรียนและการใชเ้พื่อการบ าบดัดว้ย 
 



 
 

 

บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยั ผูว้ิจยัด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1. การก าหนดกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั 
2. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
3. เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การสรา้งเครื่องมือเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. การจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลู 

1. การก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เป็นนักวาดการต์ูนไทยที่มีผลงานเผยแพร่และมี

ประสบการณ์ถ่ายทอดความรูด้า้นการวาดการต์ูนของตนเอง จ านวน 8 คน โดยเลือกผูใ้หข้อ้มูล
ส าคญัแบบเจาะจง มีขัน้ตอนในการคดัเลือกดงันี ้

1.1 ผูว้ิจยัสืบคน้ขอ้มลูของนกัวาดการต์นูไทยที่สรา้งสรรคผ์ลงานการต์นูในรูปแบบต่าง ๆ 
จากเอกสาร หนงัสือ บทสมัภาษณ ์งานวิจยัและแหลง่ขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์

1.2 ผูว้ิจยัคดัเลือกนกัวาดการต์นูไทยที่จะเป็นผูใ้หข้อ้มลูส าคญั โดยมีเกณฑก์ารคดัเลือก
ตามคณุสมบติั ดงันี ้1) มีประสบการณ์วาดการต์นู 10 ปีขึน้ไป 2) มีประสบการณใ์นการถ่ายทอด
ความรู ้อาทิ การสอนในชั้นเรียนของสถานศึกษา การเป็นวิทยากรในกิจกรรมการอบรม การ
เผยแพร่ความรูใ้นการวาดการต์ูนของตนเองในสื่อต่าง ๆ และ 3) ผลงานมีความโดดเด่น เช่น มี
ความต่อเนื่องในการสรา้งสรรคผ์ลงานและไดร้บัการเผยแพร่ในวงกวา้ง หรือ ไดร้บัรางวัลจากใน
ประเทศหรือต่างประเทศ หรือ ไดร้บัการกลา่วถึงในเอกสาร หนงัสือหรืองานคน้ควา้ทางดา้นการต์นู
ในประเทศไทย โดยมีรายชื่อดงันี ้

กลุม่นกัวาดการต์นูที่มีผลงานก่อนปี พ.ศ. 2540  
สมบติั คิว้ฮก 
เรืองศกัดิ ์ดวงพลา 
สละ นาคบ ารุง 
ณรงค ์จรุงธรรมโชติ 
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กลุม่นกัวาดการต์นูที่มีผลงานหลงัปี พ.ศ. 2540 – ปัจจบุนั 
สทุธิชาติ ศราภยัวานิช 
วีระชยั ดวงพลา 
ไตรภคั ศภุวฒันา 
ธนิสร ์วีระศกัดิว์งศ ์

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูแบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
1. การรวบรวมเอกสาร โดยรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร งานวิจัย หนังสือ บทความ บท

สมัภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลส าคัญที่เคยเผยแพร่เพื่อน าไปเป็นแนวทางการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับ
การวาดการต์นู 

2. การเก็บขอ้มูลภาคสนาม (Field Work) โดยศึกษาขอ้มูลในเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Approach) โดยการรวบรวมขอ้มลูวิธีการดงันี ้

2.1 การสัมภาษณ์ (Interview) โดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญถึงกระบวนการ
ถ่ายทอดความรูด้า้นการวาดการต์นู 

2.2 การสังเกต (Observation) โดยสังเกตวิธีการ กระบวนการถ่ายทอดความรูข้อง
นกัวาดการต์นูที่ยงัมีบทบาทถ่ายทอดความรูใ้นปัจจบุนั 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แบบสัมภาษณ์ ใชส้  าหรบัสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคัญ โดยมีตั้งเกณฑค์ าถามที่

เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายทอดความรูข้องนกัวาดการต์นู ก าหนดใหม้ีประเด็นดงัต่อไปนี ้ 
1) ประวติัสว่นตวั 
2) การสรา้งสรรคผ์ลงาน 
3) จดุประสงคแ์ละโอกาสในการถ่ายทอดความรู ้
4) เนือ้หาความรูใ้นการวาดการต์นู 
5) กระบวนการถ่ายทอดความรู ้
6) การประเมินผล 
7) ปัญหาในการถ่ายทอดความรู ้
8) ช่องทางถ่ายทอดความรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยี 
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2. แบบสังเกต ใช้ส  าหรับโดยสังเกตวิ ธีการ กระบวนการถ่ายทอดความ รู้ของ  
ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัที่ยงัมีบทบาทถ่ายทอดความรูใ้นปัจจบุนั ก าหนดใหม้ีประเด็นดงัต่อไปนี ้

1) การน าเขา้สูก่ารเรียน 
2) การด าเนินการสอน 
3) การสรุป 

4. การสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
2. ก าหนดจดุมุ่งหมายในการสมัภาษณแ์ละการสงัเกต 
3. สรา้งแบบสมัภาษณแ์ละแบบสงัเกต 
4. น าเครื่องมือที่สรา้งเสนออาจารยท์ี่ปรกึษาเพื่อปรบัปรุงใหเ้หมาะสม จากนัน้น าเสนอ

ผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสมัภาษณแ์ละแบบสงัเกต 
5. ปรบัปรุงเครื่องมือที่สรา้งตามความเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

5. การจัดกระท าและวิเคราะหข์้อมูล 
การศึกษาเรื่อง การถ่ายทอดความรูข้องนักวาดการต์นูไทย เป็นการวิจัยโดยใชข้อ้มลูเชิง

คุณภาพ จากขอ้มูลที่เผยแพร่ในรูปแบบเอกสาร การสมัภาษณ์และการสังเกตการสอนมาเรียบ
เรียงแบบพรรณนาวิเคราะห ์(Description Analysis)  

6. ข้อจ ากัดในการวิจัย 
เนื่องจากช่วงระยะเวลาที่ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาด

ของไวรสั COVID-19 ท าใหก้ารสงัเกตการณส์อนนัน้ท าไดเ้พียงบางส่วนเท่านัน้ และการสมัภาษณ์
ในบางโอกาสจ าเป็นตอ้งใชก้ารสมัภาษณท์างโทรศพัท ์
 



 
 

 

บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 

จากการศกึษาการถ่ายทอดความรูข้องนกัวาดการต์นูไทย ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะหข์อ้มลู
จากการสัมภาษณ์ การสังเกตการสอน รวมถึงขอ้มูลอ่ืน ๆ ในรูปแบบเอกสาร เพื่ออธิบายตาม
จุดมุ่งหมายในการศึกษาค้นคว้า โดยผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอการวิเคราะห์ทั้งหมด 2 ส่วน  
ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
 

1. ขอ้มลูดา้นการถ่ายทอดความรูข้องนกัวาดการต์นูรายบคุคล 
2. ผลการวิเคราะหข์อ้มลู 
3. วิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องการวาดการต์นูกบัการเรียนรูท้างศิลปศกึษา 

1. ข้อมูลด้านการถ่ายทอดความรู้ของนักวาดการต์ูนรายบุคคล 
การน าเสนอขอ้มลูดา้นการถ่ายทอดความรู ้จะระบุขอ้มลูเป็นรายบุคคล โดยน าเสนอใน

ประเด็นดงัต่อไปนี ้ 
1. โอกาสและเปา้หมายในการถ่ายทอดความรู ้
2. แนวคิดในการสอน 
3. เนือ้หาความรูใ้นการวาดการต์นู 
4. กระบวนการถ่ายทอดความรู ้
5. ปัญหาในการถ่ายทอดความรู ้
6. ช่องทางถ่ายทอดความรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยี 
 
1. สมบัติ คิว้ฮก 
สมบัติ คิว้ฮก (เกิด พ.ศ. 2499) นักวาดการต์ูนชาวไทย มีความชื่นชอบการวาดภาพ

ตัง้แต่เยาวว์ัย ไดศ้ึกษาการวาดภาพเบือ้งตน้จากโรงภาพยนตร ์โดยเป็นลูกมือคอยช่วยงานต่าง ๆ 
ส าเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ทางด้านเครื่องรกั จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตเพาะช่าง เมื่อส าเร็จการศึกษาไดส้อบบรรจุเขา้รบัราชการเป็นครูที่โรงเรียน
วดันอ้ยใน กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประมาณ 5 ปี ระหว่างนัน้ไดเ้ขียนหนงัสือภาพ
ส่งประกวดและมีผู้สนใจซือ้ผลงานตีพิมพ์ ต่อมาได้ขอลาออกจากราชการ  โดยได้ท างานที่
ส  านักพิมพไ์ทยวฒันาพานิชระยะหนึ่ง ภายหลงัไดข้อกลบัเขา้รบัราชการอีกครัง้ โดยไดบ้รรจุกลบั
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เขา้รบัราชการในต าแหน่งนกัวิชาการช่างศิลป์ สงักัดศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน ภาคใต ้จังหวัด
สงขลา ในเวลาต่อมา ได้โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์เทคโนโลยีทางการศึ กษา กรุงเทพฯ 
ปัจจบุนัเป็นขา้ราชการบ านาญ  

สรา้งสรรคผ์ลงานการต์ูนและมีผลงานภาพประกอบอย่างต่อเนื่อง รางวัลที่ไดร้บั เช่น 
รางวัลชมเชยรกัลูกอวอรด์ จากผลงาน “ความเอือ้อารีแห่งทอ้งทะเล”“พืชพรรณที่เมตตา” “คุณ
หมอตัวน้อย” รูปแบบของผลงานมักจะเป็นภาพการต์ูนที่สวยงามมีสีสนัสดใส เนน้การวาดภาพ
สตัวต่์าง ๆ มีเนือ้หาที่เหมาะส าหรบัเด็ก 

ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู ้เช่น วิทยากรค่ายการต์ูนของสมาคมการต์ูนไทย 
วิทยากรของสถาบนัการต์นูไทย มลูนิธิเด็ก ตลอดจนการรบัเชิญเป็นวิทยากรใหก้บัหน่วยงานต่าง ๆ 
อาทิ โรงเรียน หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน นอกจากนี ้ยังไดเ้ผยแพร่ความรูใ้นสื่อสิ่งพิมพ ์โดย
สอดแทรกอยู่ในหนงัสือที่ตนเองเขียนอีกดว้ย 

ในช่วงที่ศึกษาและสรา้งสรรคผ์ลงานนัน้ ศึกษาจากผลงานการต์ูนที่หลากหลายทัง้จาก
ต่างประเทศและไทย เช่น การต์ูนของวอลต ์ดีสนีย์ Marvel และ DC แฟรงค ์ฟราเซ็ตตา (Frank 
Frazetta) โมเอะ นากาตะ (Moe Nagata) ส าหรับนักวาดการต์ูนและศิลปินไทยที่ศึกษา เช่น  
จุก เบีย้วสกุล ราช เลอสรวง โอม รชัเวทย ์เหม เวชกร ประยูร จรรยาวงษ์ ปยุต เงากระจ่าง  รวมถึง
ผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่น จักรพันธุ์ โปษยะกฤษ โดยอธิบายวิธีการฝึกฝนการวาดการต์ูน
ของตนเองไวด้งันี ้

 
...ดูเยอะ ๆ คือตอนแรกเราจะลอกเลียนแบบก่อน พอลอกไปแลว้มนัจะเป็น ฮึย๊ อนันีไ้ม่ใช่ อนันีน้่าจะ
เป็นอย่างนี ้ตามนัเล็กไป ตาใหญ่ หรือตามนัใหญ่ไป ตาเล็ก อันนี ้เราชอบอว้น ๆ เราไม่ชอบผอม ๆ 
เราชอบสีนี ้แต่เราไม่ชอบสีนี ้ คือพอเราลอก ๆ ไปป้ับเนี่ยมันจะเริ่มเป็นตัวเองขึน้มา ทีนีเ้ขาบอกว่า
สมยัก่อน เขาบอก อย่าไปลอก หดั อย่าไปลอกนะเดี๋ยวมนัจะตดิ ไม่ใช่หรอก ลอกเพื่อใหเ้กิดความเคย
ชิน ฝึกตากบัมือใหม้นัประสานกัน... พอเราสามารถรู ้Basic พืน้ฐานตรงนีเ้สรจ็แลว้เราไปประยกุตไ์ด้
ตอนหลังเมื่อเรารูจ้ริงแลว้อ่ะ คือเราจะไม่เขียนแบบเดิมแลว้ เราจะตอ้งกระเถิบ ๆ ขึน้ไปน่ะ ถา้คน
พัฒนานะ มันจะเริ่มคล่ีคลาย เริ่มแตกหน่อออกไปละ... (สมบัติ คิว้ฮก, การส่ือสารส่วนบุคคล, 10 
ธันวาคม 2563) 
 

1.1 โอกาสและเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ 
โอกาสถ่ายทอดความรู้มาจากการได้รบัเชิญให้เป็นวิทยากรในโครงการและกิจกรรม 

ต่าง ๆ หลงัจากที่ผลงานไดร้บัการเผยแพร่จนเป็นที่รูจ้กัและมีผูแ้นะน าใหเ้ขา้ไปถ่ายทอดหรือร่วม
กิจกรรม โดยไดร้บัการสนบัสนนุจากหน่วยงาน ทัง้ในสว่นของภาครฐั ภาคเอกชนและโรงเรียน 
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สอนเนี่ยมาเริ่ม เริ่มแก่ตวัแลว้นะ ก็ประมาณ ตอนนัน้อายุประมาณ 30 กว่า พี่เซีย  (ศกัดา แซ่เอียว) 
เขาก็ชวนไปสอนค่ายการต์ูนละ ในช่วงนั้น กลุ่มช่วงที่คลุกคลีกับกลุ่มการต์ูนนี่เราจะไปท ากิจกรรม
เรื่อย ๆ ...จะมีสอนใหก้ับศูนยว์ัฒนธรรมแห่งประเทศไทย... อันนีก้็ปีนึงสองครัง้อ่ะ ช่วงปิดเทอมอ่ะ  
ไปสอนช่วงปิดเทอม แล้วก็จะมีของค่ายเซเว่น ของ CP ALL ที่บ้านผู้หว่าน อันนี ้ก็เกือบทุกปี ...  
ก็มีประปรายนะ บางทีผมก็ไปเป็นวิทยากรโรงเรียนต่าง ๆ เขาก็เชิญมาใหไ้ปสอน มันเกิน 10 ครัง้  
20-30 ครัง้ (สมบตัิ คิว้ฮก, การส่ือสารส่วนบคุคล, 10 ธันวาคม 2563) 

 

1.2 แนวคิดในการสอน  
สมบติั คิว้ฮก กล่าวว่า ในการสอนนัน้ตอ้งทราบว่าผูเ้รียนเป็นใคร และเนือ้หาใดมีความ

เหมาะสมกบัวยัหรือความสนใจของผูเ้รียน เนือ้หาและขัน้ตอนนัน้ไม่ควรจะซับซอ้นเกินไป ควรให้
ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัได ้และเหมาะสมกบัพืน้ฐานความรูแ้ละทกัษะที่ผูเ้รียนมีมาก่อน บรรยากาศ
ในการเรียนควรผ่อนคลาย และควรส่งเสริมใหผู้ ้เรียนสรา้งผลงานที่สมบูรณ์ยิ่งขึน้จากการแนะ
แนวทาง ไม่ควรแสดงความคิดเห็นที่ท าใหผู้เ้รียนเกิดความรูส้กึที่ไม่ดีต่อการเรียน 

 

ตอนแรกเราตอ้งดูก่อนว่าเราสอนใคร สอนเด็กเราก็จะเตรียมเนือ้หาพืน้ฐานส าหรบัเด็กที่ไม่ ไม่ยาก
เกินไป ใช่มะ ถา้เป็นเด็กวยัรุน่เราก็ตอ้งเปล่ียนอีกสไตลน์ึง ก็ แนวมงังะอะไรหน่อยนะ ถา้เป็นผูใ้หญ่ 
ผูใ้หญ่บางทีเราจะสอนพืน้ฐาน คือบางทีครูไปสอนครูเนี่ยเขาไม่มีพืน้ฐานศิลปะ แลว้ก็เอารูปทรง
เรขาคณิตมาสอนเขา คือใหเ้ขาเห็นว่า เออ มนัง่ายนะ เขาสามารถไปวาดเองไดน้ะ แลว้เอาตวัเลขมา
เขียนเป็นหนา้ เป็นตวัการต์นูได ้เอาเครื่องหมายถูก เครื่องหมายผิด มาเป็นหนา้ตวัการต์นูได ้เอาสระ 
ก.ไก่ ข.ไข่ อะไรมา ท าเป็นหนา้ตวัการต์ูนได ้ใหเ้คา้มีความรูส้ึกว่ามนัไม่ยาก เสรจ็แลว้ก็บอกวิธีเคา้ว่า
ท ายงัไง อนันีค้ือส าหรบัครูหรือคนที่อีกระดบันึงที่เขาไม่เคยมีพืน้ฐานทางดา้นศิลปะมาก่อน แต่ใหเ้คา้
เหมือนอยากจะเรียน ...ถา้เราไป อู๊ย ท าไมไม่เขียนเหมือนครูอะไรอย่างนี ้ไม่ได ้ตอ้งปล่อยอิสระเคา้ 
เพราะบางทีเราไม่รูเ้คา้บอกว่า อาจจะชิน้นี ้เคา้ดีที่สดุแลว้นะ สวยที่สดุแลว้ แต่ว่า เราตอ้งอย่างเงีย้ะ 
แต่ว่าถา้หนใูส่ตรงนีไ้ปอีกนิดนึงมนัจะสวยกว่านีน้ะ อะไรพวกเนีย้ะ คือตอ้งรูจ้กัตะล่อมใหม้นั ใหเ้คา้มี
ความสขุ ไม่ใช่ เขาเกลียดไปเลยอ่ะ เคา้ไม่อยากมาเรียน เนี่ย ก็ตอ้งดผููเ้รียนเป็นหลกั  (สมบตัิ คิว้ฮก, 
การส่ือสารส่วนบคุคล, 10 ธันวาคม 2563) 

 

ทั้งนี ้การทราบพืน้ฐานของผูเ้รียน ก็มีความส าคัญ ซึ่งจะสามารถน าไปปรบัวิธีสอนให้
เหมาะสมไดด้ว้ย 
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บางทีก่อน ๆ มนัมีกลยทุธอ์ย่างนึงคือ คือเราตอ้งการดศูกัยภาพเด็กเนี่ย เราจะใหเ้ขาเขียนคาแรคเตอร์
มาคนละตวัก่อน ใหก้ระดาษแจก A4 คนละแผ่น เขียนคาแรคเตอรท์ี่ตวัเองชอบที่สดุหนึ่ง เราจะไดเ้หน็
ว่าเขาชอบแบบไหน ลายเส้นเขาเป็นยังไง ความสมบูรณ์ของภาพเป็นไง เด็กคนนี ้มีพืน้ฐานมั้ย  
 ได้เห็นตรงนี ้ อันนี ้คือจุดแรก ต่อไปเราจะได้จี ้จุดถูก หรือคุณครูเขียนมาเลย การต์ูนที่คุณครู  
อยากเขียน ห้ามลอก ห้ามลอกนะ ไม่ตอ้งเปิดมือถืออะไร เขียนไปตามที่นึกได ้เราจะไดรู้พ้ืน้ฐาน  
คนนีม้ี ไม่มี แลว้เราจะไดจ้ีจ้ดุถกู สอนถกู (สมบตัิ คิว้ฮก, การส่ือสารส่วนบคุคล, 10 ธันวาคม 2563) 

 

ในระหว่างการสอน การสาธิตมีความส าคัญมาก เพราะท าใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นวิธีการและ
สามารถดงึดดูความสนใจไดเ้ป็นอย่างดีอีกดว้ย 

 

ส่วนมากจะท าให้ดู คือส่ิงที่น่าประทับใจที่สุด เพราะเขาจะได้เห็น เออ มันเขียนอย่างนี ้นี่หว่า  
ลงสีอย่างนี ้ถา้ลงน า้อย่างนีม้ันจะซึมลงมาอย่างนี ้อย่างอื่นจะเป็นชารท์ภาพนิ่งมันก็ไม่อย่างนั้นน่ะ 
การเขียนสดนี่มนัท าใหต้ื่นเตน้ เขียนจรงิน่ะ เกิดความอยากจะเขียน สรา้งแรงบนัดาลใจไดเ้ยอะกว่า 
ถ้าไปดูภาพนิ่ง นี่น้าของศิลปินนั่นเขียน มันก็เฉย ๆ น่ะ ใช่มะ แต่ถ้า อุ้ย เขียนให้ดู ปาดนั่นให้ด ู  
เนี่ยเห็นไหม สีมนัซึมมาอย่างเงีย้ะ อูหู้ มันซึมอย่างนีเ้วย้ น่ะ ตื่นเตน้กว่า ฮะฮะ ท าของจริงน่ะ เขียน
จรงิใหด้อู่ะ (สมบตัิ คิว้ฮก, การส่ือสารส่วนบคุคล, 10 ธันวาคม 2563) 

 

นอกจากนี ้ การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้สนุกสนาน ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ ใช้ 
ในการสอน และความสนกุสนานนีต้อ้งเป็นไปในทางเดียวกนักบัเรื่องที่สอนดว้ย 

 

...ก็ เอาบคุลิก งานท่ีเขาเขียนมาแซวเล่นบา้ง หรือว่า อ่า จะใหค้นอื่นวิจารณ ์แลว้เราเอาตรงนีม้าเสรมิ
นิด ๆ หน่อย ๆ แต่ ไม่ท าใหเ้ขาดูน่าอาย คือไม่ท าใหเ้จา้ของผลงานดอูบัอายขายขีห้นา้อะไรพวกเนีย้ะ 
เออ ตรงนีส้วยน้าเนี่ย เหมือนโน่นน้า อะไรเงีย้ ใครว่าไง คนอื่นว่าไงบา้งก็เหมือนกับเป็นการสรา้ง
บรรยากาศ ใหทุ้กคนดูเป็นกันเอง... แต่เราพูดแบบว่าบรรยากาศไม่ใช่เครง่เครียดนะ พูดบรรยากาศ
แบบตลก ไปเรื่อย ๆ คือสอน ผมสอนแบบบรรยากาศสนุก โปกฮา แต่ไดค้วามรู ้ (สมบัติ คิว้ฮก, การ
ส่ือสารส่วนบคุคล, 10 ธันวาคม 2563) 

 

ในกรณีที่เห็นว่าผูเ้รียนพบปัญหา ก็จะใหค้ าแนะน าเพื่อแกไ้ขผลงานดว้ย 
 

ท าให้เคา้ดู หรือว่าบอกเคา้ แก้จุด หรือว่า อย่างที่ว่าเนี่ยการจัดภาพอะไรเนี่ยเราต้องแนะวิธีการ  
คือ เค้าจบการอบรมเราเนี่ยเค้าสามารถจะแก้ไขความผิดพลาดของเขาได้ ... (สมบัติ  คิ ้วฮก ,  
การส่ือสารส่วนบคุคล, 10 ธันวาคม 2563) 
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นอกจากนี ้การใหข้อ้มลูป้อนกลบัเชิงบวกและการใหก้ าลงัใจนัน้เป็นสิ่งที่ส  าคัญ เพื่อให้
ผูเ้รียนมีความมุ่งมั่นที่จะพฒันาผลงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

...ก็บอกว่าดีแลว้ แต่ว่าตอ้งศึกษาอีก มันในสายตาของเราตอนนี ้เราอาจว่ามันสุดยอดที่สุดแลว้  
แต่จริง ๆ เนี่ย ยังพัฒนาไปไดอ้ีก อาจจะคล่ีคลายไปอีกทางหนึ่งได้ หรืออาจจะเจอแนวทางใหม่  
ที่มนั มนัเปล่ียนแปลงจากตรงนัน้ไปได ้ไม่จ าเป็นว่าตอ้งยึดอยู่กบัแบบนีค้ณุอาจจะเขียนในแบบหนึ่งก็
ได ้แต่ยังมีความสมบูรณ์อยู่ คือไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็หลงตัวเอง ฉันเขียนอย่างนีต้ลอด เพราะงั้นไม่ตอ้ง  
ไปพัฒนาอะไรแลว้ คือบอกว่า ไอ้ที่คุณท าน่ะมันยัง สวยแลว้ล่ะ สูงแลว้ล่ะ แต่มันยังไม่สุด มันยัง
สงูสดุไดอ้ีก ต่อยอดไปไดอ้ีก อาจจะต่อยอดในเรื่องการวางภาพ การใชเ้สน้ การใชสี้ การวางโครงเรื่อง
อะไรพวกเนีย้ะ คุณสามารถพัฒนาต่อไป ใหม้ันดีกว่านีไ้ดอ้ีก อย่าไปหยุด คือเหมือนใหเ้ขาสานต่อ 
โอย้ ดีแลว้ ไม่ตอ้งไปท าอะไรแลว้ ไม่ได ้เด็กมนัก็จะ เออ้ กูไม่ตอ้งท าไรแลว้ ใช่ไหม เพราะงัน้ตอ้งพูด
ใหม้นัต่อยอด เสรมิ เสริมพลงัใหเ้ขาท าต่อ อย่าไปหยุด หยุดเมื่อไหรก่็แป๊กอยู่ตรงนัน้  (สมบตัิ คิว้ฮก, 
การส่ือสารส่วนบคุคล, 10 ธันวาคม 2563) 

 

1.3 เนือ้หาความรู้ในการวาดการต์ูน 
สมบัติ คิว้ฮก เห็นว่า องค์ความรูพ้ื ้นฐานทางศิลปะที่ส  าคัญในการวาดการต์ูน ได้แก่  

การวาดเสน้ (Drawing) บนกระดาษ ทักษะการสรา้งค่าน า้หนักระดับต่าง ๆ และการสรา้งรูปทรง
พื ้นฐาน รวมถึงความรูเ้รื่องทฤษฎีสี ความรู้เรื่ององค์ประกอบศิลป์ การค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ  
ที่เก่ียวขอ้งกบัผลงานที่จะสรา้ง รวมถึงคาแรคเตอร ์ฉากและการสรา้งแบบรา่งผลงานเบือ้งตน้ 

 

...คุณตอ้ง drawing เป็นก่อน คุณตอ้งก าหนดน า้หนักขาวด าได ้ขาวด าจากก่ีเฉดล่ะ จากอ่อนไป
จนกระทั่งเขม้ 7 เฉด 8 เฉด คุณตอ้งหดัไล่น า้หนกัก่อน ก่อนที่คณุจะเขียนสีน า้เป็น คุณตอ้งใชสี้เดียว
ไล่น า้หนกัจากอ่อนไปหาเขม้ไดท้ี่โมโนโครม คุณถึงจะมาเล่นสีหลาย ๆ สีได ้...คุณตอ้งรูเ้รื่องทฤษฎีสี 
สีตรงไหนตรงข้าม แม่สีคืออะไร สีขั้นที่  2 คืออะไร สีขั้นที่  3 คืออะไร ถ้าเราพื ้นฐานพวกนี ้ต่อไป  
เวลาเราลงสีเราสามารถกคลุมโทนสีรอ้นสีเย็นได้ ใช้เปอรเ์ซ็นต์ของมันในการบ่งบอกสถานะ  
ของกลางวันกลางคืน อารมณ์โกรธ อารมณ์เกลียด อารมณ์รัก อารมณ์ไรเนี่ย ได้ โดยใช้สีเป็น
ตวัก าหนด... (สมบตัิ คิว้ฮก, การส่ือสารส่วนบคุคล, 10 ธันวาคม 2563) 
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1.4 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
การน าเข้าสู่บทเรียน 
เริ่มต้นจากเนื ้อหาพื ้นฐาน จากนั้นจึงเสริม เติม ปรับแต่งองค์ประกอบอ่ืน ๆ เพื่อให ้

การสรา้งสรรคม์ีความสมบรูณย์ิ่งขึน้ 
 
อย่างการต์ูนเราก็จะ อย่างที่ว่าคือเราจะเริ่มจากรูปทรงเรขาคณิตก่อน รูปทรงง่าย ๆ อาจจะไม่เป็น
รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงของธรรมชาติ รูปทรงของใบไม้ รูปทรงของก้อนหิน รูปทรงของก้อนเมฆ  
แลว้ ลองใส่หนา้ตาใหม้ันซิ อา้ พอสอนอย่างนีป๊ั้บ อาจจะผูกเรื่องราวใหม้ันเป็นเรื่อง ใหม้ันสนุกขึน้ 
แลว้แต่จินตนาการแต่ละคน อนันีเ้ราก็จะไดเ้รื่องราวที่แปลกออกไปละ ... เป็นภาพ แลว้ใส่เรื่องราว
เขา้ไป  (สมบตัิ คิว้ฮก, การส่ือสารส่วนบคุคล, 10 ธันวาคม 2563) 

 
วิธีสอน 
เน้นการสาธิตวิธีการสรา้งผลงานและมีสื่อประกอบการสอน เช่น ตน้ฉบับผลงานของ

ตนเอง ภาพส าเนาตวัอย่างผลงานการต์นู ระหว่างผูเ้รียนปฏิบติังานก็จะสงัเกตการปฏิบติังานของ
ผูเ้รียนดว้ย หากผูเ้รียนประสบปัญหาหรือตอ้งการค าแนะน าก็จะแนะแนวทางปรบัปรุงที่เหมาะสม 
 

...อาจจะมีตัวอย่างใหเ้คา้ดู สาธิตใหเ้คา้ดูว่าท ายงัไง อย่างสมมตุิลงสีเนี่ย ลงสีใหม้นั Harmony กัน 
ใหม้นักลมกลืนกนั ท าไง เราก็ตอ้งท าใหเ้ด็กด ูท าใหเ้ขาด ูเขียนเสน้ใหม้นัตรง มนัยงัไง เขียนเสน้อย่าง
นีส้วย ไม่สวย ลักษณะของเสน้ที่สวย ไม่สวย ดี ไม่ดี เป็นไง (สมบัติ คิว้ฮก, การส่ือสารส่วนบุคคล,  
10 ธันวาคม 2563) 

 
...เดินด ูใหค้  าแนะน า บางทีเขาก็ถาม อาจารย ์ตรงนีต้ามนัไดไ้หม แขนตรงนีเ้ป็นไง บางทีเคา้เขียนมือ
เขียนอะไรอย่างนีไ้ม่ได ้เราก็บอกเทคนิคง่าย ๆ ใหเ้คา้ไป วาดวงกลมก่อน แลว้วาดเป็นนิว้หัวแม่มือ 
นิว้กลาง นิว้กอ้ย อย่าเพิ่งไปใส่รายละเอียด รายละเอียดใหม้นัดวู่ามนัก ามนัแบ มนัหบุยงัไง เขียนเทา้
เป็นไง เขียนเสื ้อผ้าเป็นไง บางเป็นจุดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่  เขาไม่ได้สังเกตจริง ๆ ...แต่ไม่ใช่เขียน 
จนยุ่งยาก คือแบบ เทคนิคง่าย ๆ ให้เคา้ ให้เคา้ไปต่อยอด  (สมบัติ คิว้ฮก, การส่ือสารส่วนบุคคล,  
10 ธันวาคม 2563) 
 

ส าหรบัการปรบัปรุงผลงานของผูเ้รียนนั้น จะไม่แก้ไขลงในผลงานของผูเ้รียนโดยตรง  
แต่จะสาธิตบนพืน้ที่อ่ืนใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นขัน้ตอนการวาด 
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เขียนข้างนอก ให้เขาเขียนเอง ... อย่าไปแก้งานเคา้ ให้เคา้แก้เอง เราก็หา เอ้า ๆ เอากระดาษมา  
เดี๋ยวครูเขียนใหดู้... (สมบตัิ คิว้ฮก, การส่ือสารส่วนบคุคล, 10 ธันวาคม 2563) 

 

การวิจารณ ์
การวิจารณ์จะเสนอแนะสิ่งที่ต้องแก้ไขโดยตรง โดยเฉพาะจุดส าคัญที่ต้องการความ

สม ่าเสมอในผลงาน รวมถึงใช้ประสบการณ์ที่ เคยสรา้งผลงานแนะน าวิธีการป้องกันปัญหา 
ที่จะเกิดขึน้ดว้ยหากผลงานนัน้ตอ้งน าไปตีพิมพ ์

 
...เราจะวิจารณ์แล้วก็เสนอแนะเลย สมมุติบางคนท ากรอบเส้นไม่ตรง กรอบไม่เท่ากัน ตัดเส้น  
อ่า ภายในเล่มเดียวนี ้ใชป้ากกาที่ตดัเสน้ไอก้รอบ บอลลนูน่ะ คนละเบอรอ์ย่างหนา้ 1 ใชเ้บอร ์5 หนา้ 
2 ใชเ้บอร ์7 หนา้ 3 ใชเ้บอร ์3 อะไรเงีย้ ไอจ้ดุ จดุอย่างเงีย้ะ คือจดุที่เขาไม่ไดค้  านึง บางทีเราก็บอกเคา้ 
หรือบางที การเขียนภาพประกอบหนงัสือส าหรบัเด็ก ท่ีมนัเป็น 2 หนา้อย่างเนีย้ะ ถา้เราไปจดัภาพอยู่
ตรงกลางคนเขียนตอ้ง… เอาอยู่ตรงกลางระหว่างสองหน้าเลย พอเวลาเขาเขา้เล่มมันจะยุบลงไป 
เพราะงัน้วิธีแกก้็คือใหเ้ขียนหนกัไปซา้ยหรือขวา... (สมบตัิ คิว้ฮก, การส่ือสารส่วนบคุคล, 10 ธันวาคม 
2563) 
 
การประเมินผล 
ใชว้ิธีการเลือกผลงานแลว้เรียงล าดบัคณุภาพ โดยใชโ้จทยท์ี่ก าหนดเป็นเกณฑพ์ิจารณา 
 
เออ้ เคยมี ใหเ้ขาท าผลงานแลว้ก็มาคดั Rate คิดใหร้างวลัเงีย้ะ สมมตุิว่า 5 รางวลัเราก็เอางานทกุคน
มากอง แล้วดูที่มันเด่นขึน้มาดูตรงตามค าสั่ งที่ เราว่า สมมุติว่าใช้สีสีเดียวท าให้เกิดน ้าหนัก  
สรา้งคาแรคเตอรโ์ดยใช้สีสีเดียว เราก็จะรูว้่าเค้า เค้าสรา้งในหน้ากระดาษนึ งเค้าจัดภาพดีไหม  
ใชสี้ถกูตอ้งหรือเปล่า รูปทรงเป็นไง สวยงามกว่าเพื่อนมัย้ ก็แยกออกมา 1 2 3 4 งาน ใชว้ิธีคดัทัง้หมด
เอามาเรียงเลย มาวาง (สมบตัิ คิว้ฮก, การส่ือสารส่วนบคุคล, 10 ธันวาคม 2563) 

 
ส่ือการสอน 
จะน าภาพผลงานไปใหผูเ้รียนด ูทัง้ในลกัษณะของส าเนาและไฟลรู์ปภาพ รวมถึงตน้ฉบบั

ผลงานที่สรา้งสรรคข์ึน้มาดว้ย 
 
1.5 ปัญหาในการถ่ายทอดความรู้ 
ปัญหาที่พบ เป็นในลักษณะของผู้เรียนที่ยึดติดกับแบบอย่างผลงานที่ชื่นชอบท าให้ 

ไม่แสดงออกถึงความสนใจในกาเรียนและความพรอ้มที่จะรบัความรู ้
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เจอผูเ้รียนที่ลน้ ลน้แกว้แลว้ ลน้แกว้แลว้คือจะเจอกบัเด็กแหละที่... เขาจะยึดติดกับศิลปินคนนัน้คนนี ้
เขาจะตอ้งเขียนที่เหมือนคนนั้นคนนี ้แลว้จะไม่ยอมรบัอนัอื่น เราพูดไปเขาไม่ฟังหรอก... แต่งานเขา
ไม่ไดเ้ป็นอย่างนัน้... ตอ้งเขียนเสน้แบบเคา้ เขียนตาแบบนัน้ เขียนผมแบบนัน้ เสือ้ผา้ตอ้งเป็นแบบนัน้ 
ฉนัจะไม่รบัอะไรไทย ๆ ฉันไม่เอา ฉันจะเป็นคนนี ้อนันีเ้ราก็ บางทีเราก็ไปฝืนไปนั่นไม่ได ้คือ ถา้เราไป
แรงกับเคา้ไปแข็งกับเคา้เนี่ย บางทีมันก็กระเทือนทั้งหมด ก็ตอ้งปล่อยเคา้ แต่ว่าแลว้แต่เคา้จะรบั  
ไม่รบั ...แต่เราก็เหมือนกับว่าเราท าหน้าที่ของเราดีที่สุดคือ เราสอนในส่วนของเราอ่ะ ให้เคา้รูว้่า 
มนัเป็นอย่างนีน้ะ ...ถึงมนัจะไม่ใช่วิเศษหนกัหนา แต่คณุก็ไดเ้พิ่มมาบา้งแหละ ...ก็เหมือนกบัว่า โอเค 
ใหเ้คา้มาแสดงฝีมือ แต่ว่า เราคิดในใจว่า อย่างนอ้ย เคา้ก็คงไดย้ินที่เราพูดไปบา้งแหละเนาะว่ามัน
อย่างนัน้ ๆ เพราะเราไม่ไดไ้ป ไปปิดกัน้ ไปตะคอก ไปยดัเยียด ...เราตอ้งนึกถึงคนส่วนใหญ่  ...เคา้ฟัง
ได้รับแค่ไหน เราถ่ายทอดแล้ว เค้าจะรับได้มากแค่ไหนก็แล้วแต่ตัวเค้าแล้วล่ะ เราไปฝืนอะไร  
มนัมีแต่ผลเสีย คือ นึกถึงนกัเรียนส่วนใหญ่ แต่ถา้เกิดเขาเปิดรบัขึน้มา โอเค เราก็ค่อย เสริม แต่จะไป
หกัดา้มพรา้ ไม่ได ้มนัยาก ... (สมบตัิ คิว้ฮก, การส่ือสารส่วนบคุคล, 10 ธันวาคม 2563) 

 
ทัง้นี ้ในดา้นสถานที่ สมบติั คิว้ฮก เสนอว่า สถานที่ โต๊ะ เกา้อี ้ตอ้งพอเหมาะกับจ านวน

ของผูเ้รียนเพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดส้ะดวก 
 
1.6 ช่องทางถ่ายทอดความรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
สมบัติ คิว้ฮก ไดจ้ัดท าเพจรวบรวมผลงานของตนเองเผยแพร่ ซึ่งสามารถเป็นตัวอย่าง

และแนวทางในการสรา้งผลงานได ้และมีบทบาทใหค้วามรู ้ขอ้คิดต่าง ๆ ผ่าน YouTube โดยมี 
ผูบ้นัทกึและเผยแพรไ่ว ้

ส าหรบัการถ่ายทอดความรู ้ของสมบติัคิว้ฮกนัน้ มีลกัษณะ ใกลเ้คียงกบัการสอนของครู
ในระบบโรงเรียน อาจเนื่องมาจากพืน้ฐานดา้นการศึกษาและประสบการณ์การเป็นครูระยะหนึ่ง 
ตลอดจนการถ่ายทอดความรู ้ก็มักจะถ่ายทอดความรูใ้หก้ับเด็กที่อยู่ในช่วงวัยประถมศึกษาถึง
มธัยมศกึษาเป็นหลกั 

 
2. สละ นาคบ ารุง 
สละ นาคบ ารุง (เกิด พ.ศ. 2504) นักวาดการต์ูนและนักเขียนภาพประกอบชาวไทย 

ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาศิลปหัตถกรรม จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง สาขาพาณิชย์ศิลป์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
วิทยาเขตเพาะช่าง เมื่อส าเร็จการศึกษาไดเ้ขา้ร่วมท างานกับกลุ่มเบญจรงค ์ไดป้ระสบการณ์ใน
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การเรียนรูท้ี่หลากหลาย รวมถึงทักษะต่าง ๆ นอกเหนือจากการสรา้งผลงานดว้ย  โดยสรา้งสรรค์
ผลงานในหลากหลายรูปแบบ อาทิ ภาพประกอบ การต์นูเรื่อง การต์นูความรู ้ภาพการต์นูลอ้  

ผลงานที่มีชื่อเสียง เช่น การต์ูนชุดประวัติศาสตรไ์ทย รูปแบบของผลงาน มีลักษณะที่
แสดงท่าทางเคลื่อนไหว เนน้ความครบถว้นของเนือ้หาและมีรายละเอียดดา้นองคป์ระกอบของ
ภาพที่ประณีต 

เริ่มแรกในการศกึษานัน้ ศึกษาจากงานศิลปะที่อยู่ใกลต้วั และไดพ้ฒันาฝีมือในช่วงที่เขา้
ไปท างานร่วมกับกลุ่มเบญจรงค์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยนักวาดภาพประกอบและนักวาด
การต์นูที่มีชื่อเสียงในช่วงเวลานัน้ 

 
ศึกษาจรงิ ๆ ก็ศึกษาจาก จากทุกส่ือทุกส่ิงที่มีอยู่ในมือ  สมยัก่อน มีแค่หนังสือ แลว้เราก็ฝึกจากตรง
นัน้ ตอนที่เราเรียนอยู่ มศ. เนี่ย มศ.1 มศ.2 เดี๋ยวนั้น … ยงัไม่เขา้อาชีวะ เราก็ดูจาก ดูจากโปสตอร์
หนงัอะไรพวกนีเ้พราะเรามีส่ือแค่นัน้ เพราะยุคนัน้มนัก็มีอยู่แค่นัน้ โปสเตอรห์นงัที่ติด ติดบนฝาผนัง 
โปสเตอรห์นังก็เป็นแรงบันดาลใจหนึ่ง เพราะงานศิลปินเอง งานของ Fine Art จริง ๆ เราเขา้ไม่ถึง
หรอก มันต้องเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์ เข้าไปดูในสถานที่ที่ ไกลออกไป แต่ โปสเตอรห์นังน่ะมาอยู่
ตรงหนา้เราแลว้  โปสเตอรห์นงัจะเป็น อนัที่หน่ึงน่ะ นอกนัน้ก็พวกหนงัสือการต์ูน หนงัสือการต์นู แลว้
ก็รา้นหนังสือมันมีเราก็ไปยืนดูอะไรอย่างนี ้ เป็นไกด์ ให้เรามาฝึกเขียนกันไปเรื่อย ๆ ก็ทีละอย่าง  
มนัเจอทีละอย่าง แลว้ก็ชอบทีละอย่าง เจอส่ิงนีเ้ราก็ชอบส่ิงนี ้เรามาฝึกส่ิงนีก้่อน การเขียนการต์ูนนี ้
พอผ่านไปมาเจอนักเขียนการต์ูนอยู่คนนึง ซึ่งต่างออกไป เออ คนเคา้มี มีวิธีแปลกออกไป เราก็ไป  
ไปฝึกจากคนนัน้อีก ไปเรื่อย ๆ จนมาท างานน่ะ มนั โดยงานเนี่ย มนั ก็มีคลา้ย ๆ มี main ของลายเสน้ 
อย่างเช่นพี่โอมเนี่ยเป็น main ของ ของลายเสน้ที่จะลูกคา้ซือ้ละ เราก็ฝึกฝน เราก็ท าโดยอัตโนมัติ 
ผ่าน main ลายเสน้อนันัน้ของพี่โอม ก็ สไตลเ์ริ่มกลืนเขา้ไปในของ ของสไตลข์องพี่โอมมากขึน้ในยุค 
ในยุคนั้นนะ ยุคที่เราเริ่มเขียน นั่นแหละเป็น เป็นส่ิงที่ถาม … งานบงัคบั งานบงัคบัอีกแหละ ใหต้อ้ง
ท า บางทีเราก็ไม่ได ้เรา เราก็ท างานตามที่เสร็จนะ ไม่ได ้ไม่ไดค้ิดอะไรที่จะเป็นตวัของตวัเองมากใน
ตอนนัน้นะ คิดว่าแกปั้ญหาเรื่องงานใหม้นัจบไป พอท าบ่อย ๆ บา้งก็กลายเป็น กลายเป็นสไตลโ์ดย
อัตโนมัติ... แลว้ก็เป็น แหล่งเรียนรูท้ี่เราไม่ตอ้ง ไขว่ควา้มาก เพราะตรงนั้นมีครบ เขียนการต์ูนช่อง  
ท าหนงัสือ ...เขาท าหมดแลว้ล่ะ เราเขา้ไปเพียงแต่ว่า ถาม ไถ่ถาม เอ่อ เรียนรูไ้ป ก็ถือว่าตรงนัน้ครบ
วงจร... (สละ นาคบ ารุง, การส่ือสารส่วนบคุคล, 14 พฤศจิกายน 2563) 

 
2.1 โอกาสและเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ 
ส าหรบัโอกาสการถ่ายทอดความรู ้สละ นาคบ ารุง อธิบายว่า เกิดขึน้เมื่อ ช่วงที่มีการ

ก่อตัง้สมาคมการต์นูไทย โดยลกัษณะการด าเนินงานจะเป็นไปในรูปแบบของเครือข่าย นอกจากนี ้
ยงัไดม้ีบทบาทดา้นการเป็นวิทยาการถ่ายทอดความรูร้่วมกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนดว้ย 
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... เมื่อมีสมาคม แต่ช่วงก่อนหน้านั้นก็ เนี่ย เชิญไป อย่างที่เขาท าค่ายเค้าเชิญไป มีการท าเป็น
เครือข่าย เครือข่ายการต์นูน่ะ สถาบนับางสถาบนัเขากท็ าเป็นเครือข่ายการต์นู ก็ไปรว่มกนั มีการสอน
เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ ไหน ถ้าเกิดมีกิจกรรมวาด Event ด้วยอะไรเงี ้ย ก็ท าหมด... (สละ นาคบ ารุง ,  
การส่ือสารส่วนบคุคล, 14 พฤศจิกายน 2563) 

 
2.2 แนวคิดในการสอน 
แนวคิดในการสอนนัน้ จะเป็นการน าความรูท้ี่สั่งสมจากการสรา้งผลงานมาถ่ายทอดให้

ผูเ้รียน มุ่งหวงัใหส้ามารถน าความรูไ้ปสรา้งเป็นผลงานของตนเองได ้และเห็นว่าโอกาสที่ไดส้อนนัน้
ก็เป็นการฝึกฝนตนเอง ซึ่งในระยะแรกของการสอนนัน้อาศัยการสังเกตวิธีสอนจากเพื่อนที่จบทาง
วิชาครูมาปรบัใช ้

 
...ก็คือตอนแรกเราก็ไม่มี ไม่มีความ เขา้ใจว่าตอ้งท าอะไรกบัทางดา้นเหล่านี ้เรามีความรูอ้ยู่ในตวัเรา
ก็พยายามถ่ายทอดความรูไ้ปบอกเคา้ ไปบอกคนที่ คนท่ี เด็ก ๆ … ซึ่งเราก็ไม่ไดม้ีวิธี จะสอนหรอก แต่
มนัก็ เออ้ … รว่มกิจกรรม แลว้ก็บอกเด็ก ๆ ไดบ้า้ง สอนเด็ก ๆ ไดบ้า้ง ตามที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์
อย่างนีน้ะ แต่ช่วงแรกเราก็มั่ว ๆ ไป เพราะเราไม่ไดม้ี ทกัษะที่จะพดูคยุสอนอะไรพวกนัน้ แต่ความรูจ้ะ
เอาออกมายงัไงมนัก็ยาก ...ก็มั่วไป สอนไปตามที่ท  าได ้… การส่ือสารก็เป็นอีกอย่างนึงที่ส  าคญั ก็ทุก
ครัง้ที่มีการท ากิจกรรมก็จะเขา้รว่มทกุครัง้เพื่อจะฝึกฝนตวัเอง ในการส่ือสาร … จะเอาสิ่งที่เราลองผิด
ลองถูกไปสอน...ก็นาน กว่าจะสอนกันรู ้เรื่อง… (สละ นาคบ ารุง , การส่ือสารส่วนบุคคล , 14 
พฤศจิกายน 2563) 

 
2.3 เนือ้หาความรู้ในการวาดการต์ูน 
สละ นาคบ ารุง เห็นว่า เนือ้หาพื ้นฐานที่ควรรู ้ได้แก่ การวาดเส้น รูปร่างและสัดส่วน

บคุคล ความรูด้า้นแสงเงา ซึ่งความรูเ้หลา่นีต้อ้งฝึกฝนใหช้ านาญดว้ย 
 
วาดการต์ูนจรงิ ๆ ก็ ถา้มีพืน้ฐานเรื่องฟิกเกอร ์เรื่องฟิกเกอรเ์ป็นพืน้ฐานไวก้่อน ความจริงก็ Drawing 
นั่นน่ะ Drawing มันจะครอบคลุมถึงแสงเงาด้วย เรื่องการกะระยะของเรา วิธีมองแล้วก็กะระยะ  
ใหม้นัแม่นย า มือกับสมองใหม้นัแม่นย า ตอ้งท าบ่อย ๆ … สเก็ตชบ์่อย ๆ ฝึกฝนสกัพกั ใหม้นั มือ ตา 
สมองเราแม่นย า หวัสั่งอะไรมือท าได ้บางทีมือก็ อ่ะ เขียนเทา้อะไรอย่างนี ้เหมือนกบัว่าเราเขียนแล้ว
มันผิดน่ะ แต่ว่าไม่ รู ้ผิดอะไร นั่ นแหละ ต้องลงมือเขียนซ ้า ๆ เขียนซ ้า ๆ มันก็จะแก้ไขได้ ...  
(สละ นาคบ ารุง, การส่ือสารส่วนบคุคล, 14 พฤศจิกายน 2563) 
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นอกจากนี ้ความรูอี้กส่วนหนึ่งที่ส  าคญัคือดา้นรสนิยม กระแสความนิยมของศิลปะและ
แฟชั่น ซึ่งสามารถน ามาปรบัใชใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงานได ้ 
 

2.4 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
วิธีสอน 
เนือ้หาที่มีโอกาสสอนจะเป็นเรื่องของมุมมองของภาพ โดยจะใช้การสาธิตควบคู่กบัการ

อธิบาย ชีใ้หเ้ห็นจดุที่ควรสงัเกต ขอ้ควรจ า รวมถึงความรูส้กึที่จะรบัรูผ้่านมมุมองต่าง ๆ  
 
ส่วนมากก็จะเขียน เขียนมุมมอง เรา เราก็จะให้เห็น ส่วนมากจะสอนวิธีคือเขียนภาพด้านข้าง  
เขียนภาพดา้นขา้ง 3 รูป วิธีการสอนเรื่องมมุมองนะ ใหเ้ขาเห็นว่าเกิดการเปล่ียนแปลงมมุมองไดย้งัไง
ผ่าน ผ่านภาพร่าง เหมือนกันเลย เขียนภาพคน 3 คน ที่ยงัไม่บอกลกัษณะของมมุมอง 3 ภาพขึน้มา 
แลว้ก็เริ่มจากภาพที่ ภาพคนมอง ใหเ้ห็นว่า เราตอ้งค านึงตรงไหนบา้ง เราก็ก าหนดว่าเป็นเสน้ขนาน
นะ เสน้ขนานกับพืน้โลกเนี่ย เป็นตัวก าหนดในการเขียนภาพมุม ก็คือว่า เขียนเข็มขัด เขียนอะไร
เหล่านี ้ ใช้เส้นตรงก าหนดให้รูปร่างคนที่ เราเขียนเปล่า ๆ ขึน้มา … เมื่อเรากดตัวเองต ่าลงไป  
ภาพหนอนมองก็จะเห็น เสน้ตรงเดิมเนี่ยใหเ้ห็นเสน้โคง้ขึน้ โคง้ขึน้ทัง้หมดเลยทกุจดุ เช่นว่า เสน้เข็มขดั 
เสน้รองเทา้ เสน้ที่มันขนาน เกิดเป็นเสน้โคง้ขึน้ ก็จะกลายเป็นภาพหนอนมองทันทีเพราะใชเ้สน้โคง้
เดิม เสน้ ๆ เดิมที่เราก าหนดไว ้ก็กลับกันเช่นภาพนกมอง ก็คือ เสน้โคง้ โคง้ขึน้เป็นโคง้ลง เพราะงั้น
ภาพ 2 ภาพนีก้็จะเป็นมุมมองที่แตกต่างกันทันที … ยังไม่ไดพู้ด Background นะพูดแค่ตัวละคร  
จะเห็นว่าเราอยู่ต  ่ากว่าตวัละคร ถา้เราเสน้โคง้ขึน้ … อีกอนัก็จะเป็นตรงขา้มกนั เราอยู่สงูกว่าตวัละคร 
อันนั้นจะเป็นเริ่มตน้ ก่อนจะเข้าไปสู่เนือ้หาว่า ภาพนกมองเนี่ยใน ในมุมกวา้ง มุมแคบเนี่ยเกิดผล
อย่างไรต่อความรูส้ึกเรา ความรูส้ึกที่เราอยู่เหนือตัวละครยังไง เช่นว่าเรารงัแกคนอื่น เราก็ใชภ้าพ
มมุมองที่เรามองสงูกว่าตวัละคร … เรากดทบัมนัน่ะ รงัแกมนั อยู่สงูกว่า เราก าลงัท ารา้ยมนั เราทุบตี
มนัหรืออะไรสกัอย่าง เราก็แทนภาพนั้นได ้ส่วนภาพหนอนมองก็อีกว่า ตวัละคร ตวัเรา ถูกกดทบัอยู่ 
เราก็แปลความหมายเหมอืนท่ีตามต าราวา่ เราตอ้ยต ่ากว่าถกูกดทบัอยู ่ถกูท ารา้ย ท ารา้ยเรา ตวัละคร 
ดุดันใส่เราอะไรอย่างนี ้ ตัวละครที่แทนสายตาเราที่มองขึน้ไป เห็นตัวละครอยู่ ข้างบนเราเนี่ย  
กดทบัเราไว ้เราก็ไปใชใ้น ในเนือ้หาที่เป็นดราม่าอะไรได ้ดดัแปลงเอาไดเ้ลย … พอมาใชใ้นคนจริง ๆ 
ก็สามารถเปล่ียนเป็นความรูส้กึได ้เปล่ียนสีหนา้ได ้แทนสายตาที่เรามองออกไป ใส่สายตาที่สลดก็ได้ 
แต่นี่เป็นเบือ้งตน้ ท่ีในแง่มมุมองอย่างเดียว มนัมีแยกย่อยเยอะ ๆ สนกุ เยอะกว่านีเ้ยอะ เพราะว่าเรา
สามารถพลิกแพลงใชไ้ด.้..(สละ นาคบ ารุง, การส่ือสารส่วนบคุคล, 14 พฤศจิกายน 2563) 
 

ในการสอนเนือ้หาที่ว่าดว้ยท่าทางและการเคลื่อนไหว ก็ใชว้ิธีการเดียวกนั และใหผู้เ้รียน
มีสว่นรว่มผ่านการออกมาแสดงท่าทางประกอบหนา้ชัน้เรียน 
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...ตอ้งอธิบายเช่นว่า การกา้วเดินแบบเร่งรีบ การกา้วเดินแบบทอดน่อง การวางสน้เป็นยงัไง การวาง
สน้ หรือการวิ่งอย่างเร็ว ด้านข้างเป็นยังไง อธิบายก็จะเห็นเป็นขาลอยจากพื ้นชัดเจน แต่ว่ามัน  
จะมีแยกย่อยเยอะให้เราได้สนุกกับมัน ส้นเท้าหน้าเนี่ย  ชิดพื ้นเข้า ให้ความรู้สึกอีกแบบนึง  
การลอยตัวทั้งคู่ของเทา้ทั้งคู่ ให้ความรูส้ึกอีกแบบนึง ภาพนีก้็คือการวิ่งเหมือนกันแต่ให้ความรูส้ึก  
ที่ต่างออกไป การลอย การลอยตวั การเขียนใหล้อยจากพืน้ มันเขียนใหเ้งาลอยตามไม่ชิดเทา้อะไร
อย่างนี ้ ก็ให้ความรูส้ึกนึง ความรูส้ึกอีกแบบนึง แล้วก็อธิบายแยกย่อยตามที่ เราอธิบายได้… 
เช่น Action การต่อยหนา้กันนี่ก็ นักเขียนการต์ูนแต่ละคนก็เลือก Freeze ภาพต่างกัน บางคนเลือก
จงัหวะที่หนา้กับหมดัแตะกันเลย บางคนเลือกจงัหวะที่ห่างไปแลว้ก็มี ก็แลว้แต่ว่าจะใชอ้ารมณแ์บบ
นัน้ มนัก็ใช ้ไปไดท้ั้งหมดแลว้ก็ เลือกเอาว่าอารมณน์ีเ้หมาะกับจังหวะนี ้ก็อธิบายไปสู่เรื่องเหล่านั้น 
(สละ นาคบ ารุง, การส่ือสารส่วนบคุคล, 14 พฤศจิกายน 2563) 
 

ซึ่งการสอนนัน้ เนน้การใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบัติ กรณีที่เป็นเด็กเล็ก อาจใหผู้เ้รียนวาด
ตามแบบไปพลางก่อน เพื่อเป็นการฝึกใหเ้กิดความคลอ่งแคลว่ของมือในการวาด 

 
...ส่วนใหญ่ก็จะเป็นใหเ้ด็กไดเ้ขียนตาม อยากใหเ้ขาไดส้มัผสัของจริงเลยว่า ทกุคนเขียนแลว้เป็นยงัไง 
เหมือนกับที่เราพูดไปพูดไปแลว้ เราวาด ถา้เคา้ เด็ก เด็กเล็กมาก เคา้วาดเองไม่ไดจ้ินตนาการเอง
ไม่ได ้เราใชใ้หเ้ขาวาดตาม ใหเ้คา้วาดตามเลยว่า ท่าทางนีก้  าลงัท าอะไรพวกนีน้ะ ใหเ้คา้วาดตามเลย 
ส าหรบัเด็กที่เคา้ไม่ไดเ้ป็น แบบ แนวที่เขาอยากจะเป็นอาชีพโดยตรงน่ะไม่จ าเป็นมาก เราก็อธิบาย
แบบนีแ้หละ ใหเ้คา้ไดฝึ้กทกัษะมืออะไรไปดว้ย ว่า ก็บอกใหเ้คา้เขียนมือจากเข็มขดัตรงไปตรงไปสู่ขา
เนี่ย ตอ้งอย่างนี ้ๆ เคา้ควบคุมมือไดแ้ค่ไหนอย่างนี ้... (สละ นาคบ ารุง, การส่ือสารส่วนบุคคล, 14 
พฤศจิกายน 2563) 

 
การวิจารณ ์
การวิจารณจ์ะเนน้ที่การพิจารณางานของผูเ้รียนทุกคน โดยชีใ้หเ้ห็นขอ้ดีของผลงานเป็น

หลกัเพื่อที่จะมีก าลงัในการสรา้งผลงานต่อไป  
 
...รวมผลงานขึน้เลย แลว้ก็ขึน้ Slide โชวก์นัไปเลย แลว้ก็อธิบายแต่ละคนว่า เออ้ คนนี ้เขียนเป็นยงัไง 
อะไรอย่างนี ้ซึ่งก็ดีบา้งไม่ดีบา้ง มนัก็พยายามหาขอ้ดี นอกจากคนนี ้เขียนไม่ดีก็คลา้ย ๆ เป็นตวัอย่าง
ให้คนอื่นด้วย คนที่อาจจะไม่  ไม่นึกถึงว่าพอ เขียนอย่างนี ้ก็ได้ด้วย ก็สามารถคนที่ยังไม่ได้เริ่ม 
บางอย่างก็ใชว้ิธีนีก้็ไดน้ะ คือใหเ้ขาแลกกนัน่ะ แลกเปล่ียนกันระหว่างแต่ละคนน่ะ เราก็พยายามจีไ้ป
ในจดุที่ ขอ้ดีของแต่ละคน ขึน้มาใหท้กุคนไดเ้อาไปใชด้ว้ย (สละ นาคบ ารุง, การส่ือสารส่วนบคุคล, 14 
พฤศจิกายน 2563) 
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...มนัก็สนุกดว้ยเวลาทกุคนวิจารณ ์มนัจะข ากันเอง บางคนก็เขียนเละ ๆ ออกมาก็ใหเ้ห็นว่าขอ้ดีของ
มนัคืออะไร ภาพนีถ้ึงมนัจะดภูาพ ภาพรวมไม่ดีแต่ว่า มีจุดดีอะไรบา้ง ก็ใหเ้ขามีก าลงัใจ ที่จะ ที่จะไม่
เห็นว่างานของตัวเองน่าเกลียดจนเกินไป (สละ นาคบ ารุง, การส่ือสารส่วนบุคคล, 14 พฤศจิกายน 
2563) 

 
การประเมินผล 
การประเมินผล จะเน้นที่การประเมินเพื่อให้แนะน าที่จะท าให้ผลงานมีความสมบูรณ์

ยิ่งขึน้ ซึ่งการประเมินนีจ้ะคาบเก่ียวกบัการวิจารณด์ว้ย 
 
...ความจริงไม่ถึงว่าเสียหายอะไรหรอก แต่ถ้าเสริมเข้าไปมันจะดู มันจะดูเป๊ะขึน้ … บางทีเราก็ 
บางครัง้ ก็อยากใหเ้ขาเปล่ียนน่ะ … บางทีถา้เขาไม่ไดใ้ชใ้นวนันี ้ถา้วนันีเ้วลาเคา้ไม่พอที่จะท า ไออ้งค์
ความรูเ้นี่ย คืออยู่ในตวัเคา้…  (สละ นาคบ ารุง, การส่ือสารส่วนบคุคล, 14 พฤศจิกายน 2563) 

 
ส่ือการสอน 
สื่อการสอนที่ใช ้เช่น สไลดป์ระกอบการบรรยาย วัสดุและอุปกรณ์ในการสรา้งผลงาน 

รวมถึงผลงานของนกัวาดการต์นูที่ผูเ้รียนน่าจะสนใจ 
 

2.5 ปัญหาในการถ่ายทอดความรู้ 
สละ นาคบ ารุง กลา่วว่า ปัญหาแรก ๆ ที่พบในการสอนคือมโนทศันท์ี่เนน้การมอบความรู้

โดยที่ยงัไม่ไดป้รบัใหเ้หมาะกบัความสามารถและความสนใจของผูเ้รียน ดงันัน้ หากจะน าความรู้
ไปถ่ายทอด แมผู้เ้รียนจะมีความสนใจในระดบัหน่ึง แต่ก็ตอ้งปรบัใหเ้หมาะสมดว้ย 

 
คือ คิดว่าผูส้อนเป็นหลกัใหญ่เลย … ในยคุแรกที่เราสอนเนี่ย เราคาดหวงัอีกแบบนะ เช่นว่าตอนสอน
แรก ๆ เราเอา พยายามใส่เต็มที่ แลว้หนา้งานมนั มนัไม่พรอ้ม คือเด็ก ๆ ทุกคนไม่ได ้ไม่ไดอ้ยากรูส่ิ้ง  
ที่เรา เรานัน้ ขนาดนัน้น่ะ คลา้ย ๆ อย่างนัน้ มนัก็เลยท าใหเ้หมือนกบัว่า เคา้ไม่ไดใ้ชง้านจรงิ ก็ตอ้งใช้
วิธีปรบัตัว อย่างเช่นว่า โอเค นีเ้ด็ก เด็กอายุเท่าไหร่ แลว้ก็เอาเขา้มาปรบัว่าเคา้ ว่าใหเ้คา้แค่ไหนพอ 
เพราะงัน้เราใหเ้ต็มที่อย่างที่เราไฟแรง ๆ มาก ๆ เนี่ยมนั มนัอาจจะไม่ ไม่ไดป้ระโยชนอ์ะไร แลว้มนัก็
รูส้ึก ว่าเราสอนแลว้ก็ไม่เขา้ใจดว้ย … เหมือนกับว่า การเขา้ไม่ถึงอ่ะอะไรประมาณนั้น ดูตามอาย ุ
ตอนหลังก็เอามาใชส้อนตามอายุ อนันีเ้คา้อยากจะเนน้หวัขอ้อะไร สมมุติว่า กิจกรรมครัง้นีเ้ขาเนน้
หวัขอ้อะไร เราก็เนน้ตรงนัน้ มนัก็จะง่ายขึน้เพราะสมยัก่อนมาใหม่ ๆ เราก็สอนประมาณนั้น เราไม่รู ้
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พวกนี ้โอโ้ห ความรูท้ี่เรามี ที่เราท ามาเป็นอาชีพแลว้ ไปบอกเคา้มนัก็เหมือนไม่ไดป้ระโยชนอ์ะไรเต็มที่ 
(สละ นาคบ ารุง, การส่ือสารส่วนบคุคล, 14 พฤศจิกายน 2563) 

 
ขณะเดียวกนั ในดา้นที่เก่ียวกบัวสัดแุละอปุกรณน์ัน้ บางสว่นก็ไม่เอือ้ต่อการสอนนกั  
 
เช่นว่า ใชเ้ครื่องฉายแสงอย่างนีม้าสอน  …ผูเ้ขียนไม่สามารถจะเขียนไดโ้ดยตรง เต็มที่เราตอ้งหลบ ๆ 
เพราะแสงมนัจา้มากอะไรอย่างนี ้ … ฉายแสงขึน้มาจากดา้นล่าง ...มนั มนักวนตาเรามาก เราก็เขียน
ไม่ได ้…แต่เราก็ใชป้รบัตวัเอา ก็สอนเฉพาะที่มนัเป็นไปได ้(สละ นาคบ ารุง, การส่ือสารส่วนบคุคล, 14 
พฤศจิกายน 2563) 

 
ปัญหาอีกส่วนหนึ่ง คือการจัดในลักษณะของกิจกรรมที่ประสานงานใหโ้รงเรียนต่าง ๆ  

ส่งนักเรียนมาเข้าร่วม ซึ่งบางครั้งนักเรียนนั้นเข้าร่วมไม่ ได้ เพราะทางโรงเรียนมีกิจกรรม  
ในวนัเดียวกนั ซึ่งเป็นความจ าเป็น และไดแ้กไ้ขสถานการณต่์าง ๆ ใหร้าบรื่นได ้

 
…ปัญหาเรื่องคนเขา้มาเรียนไม่พรอ้มอะไรอย่างนี ้...โรงเรียนนีไ้ม่มา โรงเรียนโนน้ไม่มาอย่างเงีย้ เกิด
ช่วงว่าโรงเรียนนีต้ิดสอบ ปัญหาเยอะแยะ ...บางทีก็บางวันมา บางวันไม่มา ไม่ว่าง ติด คลา้ย ๆ  
ติดสอบ โรงเรียนนีต้ิดสอบ โรงเรียนนีต้ิดกิจกรรม กิจกรรมโนน้กิจกรรมนีอ้ะไรอย่างนี ้...ก็ขลกุขลกั ๆ 
แต่จริง ๆ งานก็ด าเนินไปได้ บางทีเราก็อนุโลมให้ใช้วิธีว่า วันนี ้ไม่ต้องมา ไปท าอันนี ้ให้มันจบ . 
..เพราะจะตอ้งเอาตีพิมพอ์ะไรอย่างนี ้...ก็จะเป็นปัญหาหน่อยคือสอนเรื่องนีไ้ปแลว้ วนัต่อมาตอ้งสอน
เรื่องใหม่แลว้ กลุ่มท้ายยังไม่รูเ้ลย ...เป็นเรื่องของ ความจ าเป็นจริง ๆ น่ะของโรงเรียนแต่ละที่น่ะ 
มันไม่เหมือนกัน เพราะงั้นต้องแก้ปัญหากันไป ... (สละ นาคบ ารุง, การส่ือสารส่วนบุคคล, 14 
พฤศจิกายน 2563) 

 
2.6 ช่องทางถ่ายทอดความรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
สละ นาคบ ารุง จดัท าเว็บไซตข์องตนเองเพื่อรวบรวมผลงานที่เคยสรา้งสรรคไ์วอ้ย่างเป็น

หมวดหมู่  ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบอย่างแนวทางในการศึกษาได้ รวมถึงจัดท าช่อง  YouTube  
เพื่อเผยแพร่ความรูด้า้นการท างานดา้นการต์นู โดยเป็นการบนัทึกวิธีการวาดและการสรา้งผลงาน
ใหผู้ส้นใจสามารถเขา้มาศกึษาหาความรูไ้ด ้

การถ่ายทอดความรูข้องสละ นาคบ ารุง มาจากประสบการณท์ี่เคยสรา้งผลงานมาอย่าง
ยาวนาน โดยปรบัปรุงและพฒันาใหเ้หมาะสมกบัผูร้บัการถ่ายทอดอยู่เสมอ มุ่งหวงัจะให้ผูท้ี่มารบั
ความรูส้ามารถน าไปต่อยอดและสรา้งผลงานของตนเองได ้
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3. เรืองศักดิ ์ดวงพลา 
เรืองศักดิ์ ดวงพลา (เกิด พ.ศ.2508) มีความสนใจดา้นการวาดภาพตั้งแต่เยาวว์ัย หลัง

ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาไดบ้วชเรียน ภายหลังลาสิกขา ไดท้ างานเขียนตัวอักษร 
ที่โรงหนังภายในอ าเภอ ก่อนจะเข้าสู่การสรา้งสรรค์ผลงานการต์ูนในเวลาต่อมา  โดยเริ่มสรา้ง
ผลงานดา้นสิ่งพิมพจ์ากการเขียนการต์ูนเล่มละบาท ภายหลงัไดส้รา้งสรรคผ์ลงานที่หลากหลาย
มากขึน้ นอกจากใชช้ื่อจริงในการสรา้งผลงานแลว้ ยงัมีนามปากกาในการสรา้งผลงานว่า “ศ.วฒัน
สิทธิ์” “ฟ”ู “ไผ่” “ศกัดิ”์ อีกดว้ย 

ผลงานหลายชิน้ได้รบัรางวัลจากการประกวดต่าง ๆ อาทิ “ยายทองใบใจรา้ย” ได้รับ
รางวัลชมเชย จากเซเว่นบุ๊คอวอรด์ ครั้งที่  3 “โต๋เต๋” ได้รับรางวัลดีเด่น BOOK AWARD 2008 
กระทรวงศกึษาธิการและรางวลัดีเด่น รกัลกูอวอรด์ ครัง้ที่ 5 “หนูนอ้ยค าแพง ตอน บญุโฮมตนป่วง” 
ได้รับรางวัลชมเชย BOOK AWARD 2013 กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลชมเชย จากเซเว่นบุ๊ค 
อวอรด์ ครั้งที่  ครัง้ที่  10 และได้รับรางัวล Silver Award International Manga Awards ครัง้ที่  7 
จากประเทศญ่ีปุ่ น นอกจากนี ้ ยังมีผลงานอ่ืน ๆ ที่ส  าคัญ อาทิ “สุภาพบุรุษชื่อกุหลาบ สาย
ประดิษฐ์” “พระเจา้ชา้งเผือก” “หมอเสม คนดีสี่แผ่นดิน” เป็นตน้ โดยผลงานที่สรา้งสสรคม์ีเนือ้หา
หลากหลาย ทัง้ที่เก่ียวกบัเรื่องราวในทอ้งถิ่น ความเชื่อ และบคุคลส าคญั เป็นตน้ 

ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู ้เช่น วิทยากรค่ายการต์ูนของสมาคมการต์ูนไทย 
สถาบนัการต์นูไทย มลูนิธิเด็ก ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) เป็นตน้ 

ส าหรบัวิธีการศึกษาการวาดรูปและการวาดการต์ูนนั้น ในช่วงแรกเป็นการศึกษาด้วย
ตนเอง โดยสงัเกตจากผูรู้ ้ฝึกปฏิบติั และคน้ควา้จากหนงัสือ  
 

หลังจากไปบวชเราก็ศึกษาด้วยตัวเอง เพราะว่าเห็น เราเห็นรถแห่หนัง สมัยแต่ก่อนรถหนังเร่  
เขาจะมีป้ายวาดสวย ๆ อูย้ อยากวาดมากเลยแต่ไม่มีครูสอนท าไง เผอิญว่ามี คน ๆ หนึ่งน่าจะเป็น
ศิลปินอิสระนี่แหละ ขี่จกัรยาน แบบจกัรยานท่ีแฮนดเ์ป็นพวงมาลยัเคา้ไปรบัจา้งวาดสีฝุ่ น ไปวาดภาพ
เจ้าอาวาสที่วัด เราก็นั่ งดู เราเป็นเณร เราก็ชอบมาก ก็เลยไปถามเค้า สีนี ้อย่างนั้นอย่างนี ้ยังไง  
เคา้ก็แนะน า จดกระดาษ เราก็ไปซือ้ ซือ้มาฝึกวาดฝึกไดห้น่อยนึง ญาติโยมมาเห็นเขาก็ มาขอใหว้าด
ใหค้น 2 คน 3 คน 4 คน ไปเรื่อยบางคนเคา้ให้สตางค ์บางคนก็วาดให้ฟรี ส่วนใหญ่ก็จะให้สตางค์ 
มาแหละ แลว้ก็เอาไปซือ้สีต่อ ซือ้สีก็มนัก็เพิ่มอะไรล่ะ จากดินสอก็เป็นสีฝุ่ นจากสีฝุ่ นก็เป็นสีโปสเตอร์
ละ จากสีโปสเตอรก์็เป็นสีน า้มัน วาดแบบขา้งรถอะไรอย่างนี ้ฝึกไปเรื่อย... ก็วาดไปเรื่อย วาดไป  
จนมีนิสิตเขาจ้างวาด วาดเป็นเรื่อง วาดนิทาน วาดอะไร อู้ย ไม่เคยวาดเลยนะ วาดมาเถอะจ่ะ  
เราก็วาดเขาก็ใหต้ังคอ์ีก เพราะว่าเขาเรียนครูอ่ะนะ แต่ว่าเขาจะท างานส่งอาจารย ์เขาจะท านิทาน
อย่างนีเ้ราก็เริ่มวาด โอ้ แลว้เราชอบอ่านการต์ูนอยู่ดว้ย พอตอนบวชนีม้ันพอมีสตางคซ์ือ้หนังสือ  
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พวก Anatomy พวกหนังสือการต์ูนอะไรพวกนี ้อ่านได ้อ่าน เล่มไหนชอบเราก็วาด ฝึกวาด มันก็จะ
เป็นฝึกมาเรื่อย ๆ แหละ จนกระทั่งสึกออกมาท างานก็มาอยู่โรงหนังอ าเภอก่อน แลว้ก็ได้ เขียนป้าย 
เขียนป้ายก็มีคนมาจ้างวาดรูปแผ่นป้ายใหญ่ขึน้  (เรืองศักดิ์ ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 26 
ธันวาคม 2563) 

 

หลังจากลาสิกขา ไดเ้ขา้ท างานที่โรงภาพยนตรใ์นอ าเภอโดยท าหน้าที่เขียนตัวหนังสือ
และเป็นช่วงเวลาที่ไดฝึ้กฝนทกัษะการวาดภาพของตนเองดว้ย 

 
...โรงหนังสมัยก่อนมันมีวาดรูป เราก็จะฝึกดว้ย ก็เลยไปอยู่นั่นก็การฝึก พอมาวาดการต์ูนเรื่อย ๆ  
มาก็ พอเข้ามาเขียนการต์ูนจริง ๆ ที่นีเ้ราก็หาจากหนังสือ หนังสือ พวกหนังสือฝรั่ง แบบหนังสือ 
Shock สยองขวัญ ถา้เป็นสมัยนีก้็ประมาณว่าหนังสือ หนังสืออะไรนะ หนังสือโคแนน (Conan the 
Barbarian) สมยัแต่ก่อนมีแต่โคแนนนะ มนัจะยงัไม่มี ยงัไม่มีการต์ูนแบบ การต์นู Marvel แพรห่ลาย
เท่าไหร่ในเมืองไทย ก็ซื ้อหนังสือตามรา้นหนังสือเก่า แล้วก็การต์ูนญ่ีปุ่ นมือสอง ประมาณนั้น  
แหละครบั มาดูแลว้ก็มาฝึก แต่ก็ไม่ไดล้อกนะ ผมไม่ค่อยชอบลอกคน ผมดทู่าทางแลว้ก็ดฝีูแปรงแลว้
ก็ทดลองท า แต่พอวาดจริง ๆ ก็ มนัก็จะออกมาเป็นแนว แนวของตวัเอง ครบั นั่นก็คือวิธีการเรียนรู ้... 
(เรืองศกัดิ์ ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 26 ธันวาคม 2563) 

 

ทั้งนี ้การสรา้งผลงานการต์ูนเล่มละบาทนั้น ให้อิสระแก่นักวาดการต์ูนค่อนข้างมาก  
ผูว้่าจา้งหรือส านกัพิมพจ์ะแนะน าเพียงแนวเรื่องที่ควรเขียน หากมีผลงานที่แนวเรื่องคลา้ยคลึงกัน
เป็นจ านวนมากแลว้ ก็จะแนะให้เขียนเป็นแนวเรื่องอ่ืน ๆ ส าหรบัเนือ้หาของการต์ูนเล่มละบาท 
จะเป็นเรื่องที่ คิดขึ ้นมาใหม่  มี เนื ้อหาที่ ให้คติข้อคิดบางประการ  ต่อมาเรืองศักดิ์  ดวงพลา  
ไดท้ าหนา้ที่วาดปกการต์ูนเล่มละบาท และเขา้สู่การวาดการต์ูนเรื่องที่มีความยาวมากขึน้ซึ่งเป็น
รูปแบบของการต์นูที่สรา้งสรรคอ์ยู่ในปัจจุบนั 

ผลงานที่ศึกษา มีทัง้ผลงานของนกัวาดการต์ูนทั้งของชาวต่างประเทศและชาวไทย เช่น 
คัทซึฮิโร่ โอโตโมะ (Katsuhiro Otomo) อุราซาว่า นาโอกิ (Urasawa Naoki) สกนธ์ แพทยกุล  
ราช เลอสรวง โอม รชัเวทย ์จกุ เบีย้วสกลุ เป็นตน้ 

 
3.1 โอกาสและเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ 
โอกาสที่ ได้ไปถ่ ายทอดความ รู้นั้นมาจากการที่ มี ผลงานการ์ตูน เผยแพร่และ  

มีประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงาน โดยได้รับการชักชวนของนักวาดการต์ูนหรือหน่วยงาน 
ที่จดักิจกรรมถ่ายทอดความรูใ้น ทัง้ในลกัษณะการไปแบบสว่นตวัและรว่มเป็นคณะวิทยากร 
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… ผมเป็นวิทยากรก็จากที่เขาเห็นวาดการต์ูนออกไปนี่แหละ เขาก็อยาก อยากใหไ้ปแนะน าหน่อย 
เพราะว่าเราเขียนการต์นูแลว้ก็เขียนไปเรียนไป ยงัขาดความรูอ้ะไรต่าง ๆ แลว้ก็ศกึษาจากหนงัสือบา้ง 
จากคนรูจ้ัก คนที่ รูจ้ักกัน แลกเปล่ียนความคิดเห็น อะไรประมาณเนี ้ย เพราะว่าในกลุ่มนักเขียน  
ก็มีหลากหลายความคิด หลากหลายแนวทาง ก็แลกเปล่ียนกัน เราก็คิดว่า เราพอมีประสบการณ ์ 
แต่ส าหรบัผม ผมก็ไม่เหมาะที่จะไปสอนเท่าไหร่ แต่เขาก็อยากใหไ้ป ไปดว้ยกัน ไปดว้ยกัน ช่วยกัน
หน่อย มนัตอ้งรูอ้ยู่นา้ ไม่ไดส้อนอะไรมาก ประมาณนัน้ เด็กถามอะไรก็ตอบ วาดใหดู้ ผมก็ ผมอยาก
ใหเ้ด็กไดเ้ยอะ ๆ ไง ผมก็ โอย ผมสอนไม่เก่ง ประมาณนีแ้หละ แต่ว่าก็ท าอยู่เป็นสิบปี... (เรืองศักดิ์ 
ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 26 ธันวาคม 2563) 

 

ส าหรับเป้าหมายในการถ่ายทอดนั้น ต้องการให้ผู้เรียนได้ความรู้ให้ได้มากที่สุด  
โดยแนะแนวทางการวาดภาพและใหค้ าแนะน าส าหรบันักเรียนที่สนใจ ขณะเดียวกันก็มุ่งหวงัให้
ผูเ้รียนทราบถึงขอ้ควรระวงั ความพอเหมาะกบัรูปแบบผลงานที่สรา้งดว้ย 
 

...ตอนที่ผมสงัเกตเวลาไปสอน ก็ นอ้ง ๆ เด็ก ๆ เคา้ก็จะมา ว่า อนันีเ้ขียนยังไงคะอาจารย ์วางภาพ
อย่างนีถู้กไหม บอลลูนวางไวต้รงไหนประมาณนีแ้หละ ซึ่งเราก็ท ามาตลอด มันก็ไม่ยาก ถา้บางคน
เค้าเว่อร ์ๆ ใช่มั้ย บอกว่าอย่าเพิ่งเว่อรม์าก อย่าเพิ่งแบบอยากเก่งมาก วาดกรอบมันเรียบรอ้ย  
วางตรงนี ้ตรงนี ้เดี๋ยวมนัจะค่อย ๆ เขยิบ ๆ เองหรอก วาดไปก่อน เพราะบางคน โอ ้อยาก เว่อรเ์ลย
อย่างนีน้ะ อย่างการต์ูนส่ีหนา้ โชวภ์าพใหม้ันเต็ม ๆ  ฮึ๊ย ตอ้งดูเนือ้เรื่องก่อน ...(เรืองศักดิ์ ดวงพลา, 
การส่ือสารส่วนบคุคล, 26 ธันวาคม 2563) 

 

ส าหรบัการสนับสนุน หน่วยงานที่จัดจะเป็นผู้ดูแลในเรื่องค่าตอบแทน ทั้งนี ้หากเป็น
วิทยากรมาจากต่างจงัหวดัและมีการจดักิจกรรมต่อเนื่องหลายวนั ก็จะมีการจดัที่พกัใหด้ว้ย โดยใน
ส่วนนีไ้ดย้กตัวอย่างการสนับสนุนกิจกรรมของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

 
…เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ก็เป็นครัง้ ๆ แลว้แต่ นอ้ย-มาก … เอ่อ ที่จรงิของหน่วยงานพวกนีม้นัก็จะ
ไม่เยอะมาก แต่มันก็ไม่น้อยหรอก ...ของ สสส. เขาก็มีครบั วิทยากรมาจากต่างจังหวัดเขาก็จะมี
โรงแรมให ้กินฟรีอยู่ฟรี มีค่ารถ ก็เหมือนปกติอ่ะครบั... (เรืองศกัดิ์ ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 
26 ธันวาคม 2563) 
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3.2 แนวคิดในการสอน 
แนวคิดในการสอน มุ่งใหค้วามรูใ้หม้ากที่สุด โดยปรบัเนือ้หาใหเ้หมาะสมกับเวลาและ

ความพรอ้มของผูเ้รียน เน้นการยกตัวอย่างผลงานให้ผูเ้รียนไดเ้ห็น ใชก้ารบรรยายเท่าที่จ  าเป็น  
จดักิจกรรมที่ใหผู้เ้รียนมีโอกาสปฏิบติังาน และวิจารณ์ผลงานเพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นขอ้ดีในผลงาน
และปรบัปรุงจุดอ่อนที่จ  าเป็นตอ้งพัฒนาใหดี้ขึน้และท าให้ผูเ้รียนเกิดแรงบันดาลใจในการวาด
การต์นู 

 
...ถา้มันมีตัวอย่างใหเ้ด็กดูเยอะ ๆ ที่จริงสอนเด็ก ไม่น่าพูดเยอะนะผมว่า พูด เคา้อยากท างานนะ  
พวกงานศิลปะ เราพูดแค่ หวัขอ้ เคา้เอางานมาก็ค่อยพูด วิพากษ์วิจารณง์านเป็นหนา้ ๆ เคา้อยากให้
เราวิพากษ์วิจารณน์ะ หรือไม่ก็ ก็พดูแต่นอ้ย (เรืองศกัดิ์ ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 26 ธันวาคม 
2563) 

 
เนื ้อหาที่ สอน จะเป็นการสอนเรื่องการวาดการ์ตูน  การออกแบบคาแรคเตอร ์  

และการเขียนเรื่อง ส าหรบัล าดบัขัน้ตอนในการสอนนัน้ จะเริ่มตน้โดยใหผู้เ้รียนทราบถึงความคิด
รวบยอดเก่ียวกับเนือ้หาที่จะเรียน จากนั้นจึงเป็นช่วงที่ใหผู้เ้รียนปฏิบติังาน ระหว่างที่ปฏิบัติงาน  
จะเปิดภาพผลงานพรอ้มกบับรรยายไปดว้ย ซึ่งผูเ้รียนที่ฟังและดกูารบรรยายก็จะไดค้วามรูเ้พิ่มเติม 
หรือ เดินสังเกตการปฏิบัติงานของผู้เรียน ซึ่งจะท าใหผู้ ้เรียนกล้าที่จะสอบถามถึงขอ้สงสัยและ 
สิ่งที่ตอ้งการรบัการชีแ้นะ 

ดา้นการสอนผูเ้รียนแต่ละช่วงวัยนั้น ส าหรบัเด็กเล็ก หลังจากใหผู้เ้รียนปฏิบัติงานเสร็จ
แล้วจะเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับ เช่น ค าชม หรืออาจมีรางวัลพิเศษให้ผู้ที่สรา้งผลงานดีเด่น  
และมีรางวลัใหผู้เ้รียนคนอ่ืน ๆ ทุกคนที่เขา้ร่วมกิจกรรม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการสนบัสนุนของหน่วยงาน
ที่จัดกิจกรรมด้วย ส าหรับเด็กโต จะเป็นการสอนวาดคาแรคเตอร์ การ์ตูนตลกช่องเดียว  
การต์นูเรื่องสัน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเวลาที่มีในการจดักิจกรรม กรณีที่มีระยะเวลาไม่มาก จะสอนความรู้
พื ้นฐาน ให้ทดลองวาด สังเกตการปฏิบัติงานของผู้เรียน  ให้ข้อมูลป้อนกลับ อาทิ  ค าชม  
และอาจมีกิจกรรมอื่น ๆ รว่มดว้ย เช่น วาดรูปมอบใหผู้เ้รียน เป็นตน้ 

 
...เราก็ปพูืน้ฐานการวาดวงกลม ส่ีเหล่ียม อะไรพวกนีแ้หละมนัยงัใชไ้ดอ้ยู่ หลงัจากนัน้ก็ หลงัจากนัน้ก็
ให ้Workshop วาดใส่กระดาษ วาดด ูคนไหนวาด น่าสนใจ น่าสนใจก็ชม ก็ชื่นชม แลว้ก็ เรียกใครสกั
คนก็ไดใ้นกลุ่มนัน้ ท่ีนั่งอยู่ในนั้นน่ะ ออกมายืนตรงนีซ้ิ แลว้เราก็วาดหนา้ตาตวัเขาน่ะเป็นตัวการต์ูน 
พอวาดตรงนีก้็ เดี๋ยวก็ มีคนอยากใหว้าดอีกแหละ ... ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณนีค้รบั ถา้ระยะเวลาสัน้ ๆ 
(เรืองศกัดิ์ ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 26 ธันวาคม 2563) 
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ทั้งนี ้  ส  าหรับผู้ที่ สนใจจะสร้างผลงานการ์ตูน  การพัฒนาผลงานไม่สามารถจบ
กระบวนการได้ในการเรียนเพียงครัง้เดียว ตอ้งแนะน าเป็นคราว ๆ ไป ผ่านการวิพากษ์วิจารณ์
ผลงานที่ผูเ้รียนไดส้รา้งสรรคม์า 

 
แต่ถา้ถาม แนะน าตวัต่อตวัเนี่ย ผมก็จะแนะน าได ้เพราะว่าเขียนการต์นูน่ี ถา้คนสนใจจรงิ ๆ ก็ ถา้วาด
เป็นแลว้ หรือวาดไม่เป็น วาดอย่างนีง้ง ๆ หน่อยนะ มนัตอ้งบอกกนัเป็นครัง้ ๆ ไม่ใช่แค่ครัง้เดียวแลว้
จะเก่ง... (เรืองศกัดิ์ ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 26 ธันวาคม 2563) 
 

นอกจากนี ้ก็จะใหข้อ้คิดเก่ียวกบัการวาดการต์นู โดยน าขอ้คิดมาจากนกัวาดการต์นูหรือ
ผูส้อนที่มีชื่อเสียงมาอธิบาย เพื่อใหผู้เ้รียนมีความพยายามในการสรา้งผลงานและเห็นคณุค่าของ
การวาดการต์นูที่จะสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
 

3.3 เนือ้หาความรู้ในการวาดการต์ูน 
เรืองศักดิ์ ดวงพลา เห็นว่า ความรู้ที่ส  าคัญในการวาดการต์ูน  มี  3 ประการ ได้แก่  

1) ความรูท้ั่วไปและความรูเ้ก่ียวกับเรื่องที่จะเขียน 2) การวางโครงเรื่อง และ 3) การออกแบบ
คาแรคเตอร ์

 
…ความรูท้ั่วไปก็หมายถึงว่า เราตอ้งรู ้รูเ้รื่องที่เราจะเขียน ให้รอบ รอบคอบในหลาย ๆ ดา้น เช่น  
ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกิจ การเมือง อะไระพวกเนีย้ะ แลว้แต่องคป์ระกอบที่มันเก่ียวกับเรื่องของเรา 
ว่าโครงเรื่องเรามันใหญ่แค่ไหน แล้วก็ส่วนที่สอง ก็คือ การรูจ้ักวาง Plot เรื่อง อันนีต้ ้องไปศึกษา  
ซึ่งมันก็มีศาสตรข์องมันอยู่เพราะแค่การเขียน Plot เรื่องนีก้็ มันเยอะแยะมากมายอยู่เหมือนกันนะ 
ถ้าจะเอาจริง ๆ แล้วก็ ข้อที่สาม ก็คือ คาแรคเตอรน์ี่แหละ แต่อันเนี ้ยะ ก่อน -หลัง จะเอาข้อไหน
ก่อนหลัง ก่อนก็ได้ มันก็ส าคัญพอ ๆ กันหมด (เรืองศักดิ์  ดวงพลา , การส่ือสารส่วนบุคคล ,  
27 ธันวาคม 2563) 

 
มีโอกาสไดส้อนในหลายหัวขอ้ อาทิ การวางโครงเรื่อง (Plot) การออกแบบคาแรคเตอร ์

รวมถึงการวาดภาพในมุมมองในดา้นต่าง ๆ การวาดฉากต่าง ๆ ทัง้นี ้ในบางกิจกรรมจะมีผูส้อน
หรือวิทยากรหลายคน หากมีเวลาเพียงพอก็จะสามารถอธิบายเนือ้หาไดค้รอบคลุมมากขึน้ผ่าน
ประสบการณท์ี่แต่ละคนไดเ้คยสรา้งสรรคผ์ลงานมา 
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...บางที ก็ให้พูดถึงเรื่อง คาแรคเตอร ์บางทีก็ให้พูดถึง พูดถึงการวาดภาพ มุมภาพ มุมภาพไหน
น่าสนใจ อย่างถา้ฉากแบบ มมุใกล ้มมุไกล ฉากบรรยากาศ ฉากการพดูคยุหรือว่าฉากการต่อสู ้จะอยู่ 
วน ๆ อยู่ประมาณนีแ้หละครบั ซึ่งมนัก็พดูไม่ไดเ้ยอะหรอก เพราะวิทยากรมีหลายท่าน แต่ถา้ ถา้เป็น
แบบ หลายวนัหน่อย มนัก็จะพดูไปทีละเรื่อง ทีละเรื่อง ก็เอาประสบการณข์องวิทยากรแต่ละคนท่ีเคย
ท างาน ก็ ไปเล่าให ้ตวัเองประสบปัญหาอะไร ท างานยงัไงมั่ง คิดเรื่องยงัไง ท านองนีค้รบั  (เรืองศกัดิ์ 
ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 27 ธันวาคม 2563) 

 
3.4 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
การน าเข้าสู่บทเรียน 
การน าเขา้สู่บทเรียน จะเริ่มตน้โดยการแนะน าตนเองใหผู้เ้รียนรูจ้กั กล่าวถึงผลงานที่เคย

สรา้งสรรคข์ึน้ สนทนาถึงจดุมุ่งหมายในการเรียนครัง้นี ้แลว้จึงเขา้สูเ่นือ้หาการสอน 
 
...อย่างผมเนี่ยก็ ถ้าพูดคนเดียวก็จะแนะน าตัว แนะน าตัวแล้วก็พูดถึงว่า อ่า เป็นนักเขียนอิสระ  
แต่ก็ ไม่ อิ สระหรอก  ประมาณนั้น  พอเวลารับงานมาก็  มันต้องท าให้ เสร็จประมาณนั้น  
แลว้บางทีก็ท างานรุ่งหามค ่า ก็พูดประมาณนี้เนีย้ะแหละครับ แล้วก็แนะน าผลงาน ถ้ามีผลงาน  
ก็แนะน าผลงาน นี่เคยอ่านไหม ถา้ เคา้บอกว่าไม่เคย เราก็จะบอกว่า ก็แสดงว่าผมคงจะตกยคุไปแลว้ 
ประมาณนั้นแหละ เพราะว่าอายุมากแลว้ แต่ว่า วันนีเ้ราจะมาแนะน าในการเขียนการต์ูน หวังว่า  
ทุกคนที่มานี่ ถามก่อนว่ามีใครชอบวาดการต์ูนมั้ย อย่างนัน้แหละ ซึ่ง ก็รูค้  าตอบอยู่แลว้ ก็ เด็ กก็จะ
บอกว่าชอบวาด ก็แสดงว่าเรามีจุดร่วมเดียวกัน พูดท านองเนี ้ยะแหละครับ หลังจากนั้นก็เข้า  
เขา้เนือ้หา... (เรืองศกัดิ์ ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 27 ธันวาคม 2563) 
 
วิธีสอน 
วิธีการสอนนัน้ จะปรบัใหเ้หมาะตามเนือ้หา โดยจะเริ่มตน้จากจุดที่เป็นพืน้ฐานเบือ้งตน้

ก่อนเสมอ 
 
...ถ้าไปคนเดียว ผมก็จะ เริ่มแบบพื ้น ๆ ก่อน อย่างที่ เค้าสอนกันอ่ะครับ วาดวงกลม วาดอะไร  
วาดวงกลม แปลงวงกลมเป็นรูปต่าง ๆ แล้วต่อมา ต่อมาก็จะสรา้งวงกลมให้มีอารมณ์ ใช่มะ  
มีอารมณ ์มีอารมณก์็คือใส่ตา ใส่ตา ใส่จมกู ใส่รอยยิม้ คือ พืน้ฐานของภาษาอารมณน์่ะ อารมณข์อง
หนา้ตาของตวัละคร... (เรืองศกัดิ์ ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 27 ธันวาคม 2563) 
 

หลงัจากน าเสนอเนือ้หาแลว้ จะใหผู้เ้รียนปฏิบติังาน พดูคยุถึงการปฏิบติังานของผูเ้รียน 
หากมีเวลาเหลือ ก็จะสอนในเนือ้หาเพิ่มเติมที่เก่ียวขอ้ง หากพบว่าผลงานของผูเ้รียนมีความโดด
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เด่นหรือน่าสนใจ ก็จะน าเสนอผลงานชิน้นั้นใหผู้เ้รียนคนอ่ืน ๆ ไดเ้ห็น พรอ้มทั้งกล่าวค าชมเชย
เจา้ของผลงาน 

 
… ก็จะสอนไปช่วงหนึ่ง ถา้สอนหนา้ตา Workshop หน่อยอย่างนี ้ตอ้งใหเ้ด็กท างานหน่อยเดี๋ยวเด็ก
หลบั ท างานก็มาพดูคยุกนั พอเสรจ็แลว้ก็ อันนี ้ภาษาเสือ้ผา้ ถา้มีเวลานะ ภาษาเสือ้ผา้ วาดนกซกัตวั
ก็ได ้คนไหนที่น่าสนใจเราก็ยกใหเ้พื่อน ๆ ดู เออ้ คนนี ้คนนีว้าดไดด้ีนะเนี่ย มีภาษาเสือ้ผา้ ภาษากาย 
มีอารมณด์ว้ย อะไรอย่างนัน้น่ะ ถา้เคา้วาดมีอารมณ ์มีถือนั่นถือนี่ดว้ย เป็นองคป์ระกอบ เป็นองคร์วม
ของ ภาพประกอบภาพมนัสมบรูณ.์.. (เรืองศกัดิ์ ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 27 ธันวาคม 2563) 

 

ส าหรบัเด็กเล็ก การสอนจะเนน้การวาดภาพ โดยเริ่มตน้จากเรื่องพืน้ฐาน การระบายสี 
การจัดวางองคป์ระกอบในผลงาน ที่เรียบง่ายไม่ซบัซอ้น และควรสาธิตการวาดภาพเพราะดึงดูด
ความสนใจของเด็กไดดี้ 

 
...ส าหรบัเด็กก็ อ่ะ วาดกลม ๆ เด็กมันแค่สอน การระบายสี การวางภาพแค่นั้นเอง จุดเด่น มันคือ
ใหญ่ ๆ ดว้ยนะ ประมาณนัน้ ซึ่งผมไม่ค่อยดึงดูดหรอก... ถา้สอนเด็กเล็กอย่างนี ้เราก็วาดตวัใหญ่ ๆ 
ใหม้นัดงู่าย ๆ เสน้นอ้ย ๆ... (เรืองศกัดิ์ ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 27 ธันวาคม 2563) 
 

ส าหรบัเด็กโต จะเพิ่มความซับซ้อนขององคป์ระกอบต่าง ๆ ที่มากขึน้ โดยเฉพาะการ
สื่อสารเนือ้หาของภาพใหส้ามารถเขา้ใจได ้

 
...เด็กโตหน่อย นีค้วรตอ้งการเนือ้หา เรากจ็ะตอ้งไปพดูถึง เอ่อ นอกจากภาษาอารมณแ์ลว้ เราก็ไปพูด
ถึงภาษากาย ภาษากล่ิน ภาษาเสือ้ผา้ ใช่มั้ย ก็มี เสือ้ผา้ เสือ้ผา้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคาแรคเตอร ์เป็น
หมอ พยาบาล เป็นครูเป็นอะไรพวกเนีย้ะเราตอ้งเขียนใหช้ดัเจน ใหดู้ภาพมนัก็จะดูออก ประมาณนี้
แหละ อย่างภาษากาย ภาษากายนีก้็ เขาก าลังท าอะไร อธิบายอะไร มันคลา้ย ๆ ภาษาใบน้่ะครบั 
จากจดุง่าย ๆ ภาษากล่ิน ภาษากลิ่นเช่น คือการต์ูนมนัก็มีไวยากรณข์องมนัเนาะ อย่างภาษากลิ่นมนั
จะมี มนัจะมีไอ ้มีอะไร เสน้ยึก ๆๆ แลว้ก็ท าหนา้แบบ ตัวละครก็ท าอารมณห์น่อยแล้วก็ดูออกว่ามัน
หอม มนัเหม็น อย่างเนีย้ะ... (เรืองศกัดิ์ ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 27 ธันวาคม 2563) 
 
...ก็ ถา้ล าดบัการสอน ก็เหมือนกบัสอนไปตามล าดบั หลงัจากนัน้ก็จะ ก็แลว้แต่จะใครจะถาม ถา้ถาม
เราก็ค่อยเสรมิรายละเอียดให ้(เรืองศกัดิ์ ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 27 ธันวาคม 2563) 
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นอกจากการสอนวิธีการวาดแลว้ ก็มีโอกาสสอนเนือ้หาที่ว่าดว้ยการแต่งเรื่องหรือวาง
โครงเรื่องดว้ย โดยใชก้ารอธิบายประกอบการยกตวัอย่างการแต่งเรื่องจากสิ่งใกลต้วั 

 
...ผมก็มกัจะยกตวัอย่างง่าย ๆ อย่าง อย่างที่จริง เรื่องที่จะน ามาเขียนน่ะมนัก็แลว้แต่กลุ่มเป้าหมาย 
อย่าง อย่างถา้เป็นเด็ก เรา เราอาจจะเขียนเรื่องใกลต้วั เก่ียวกับพ่อแม่ เก่ียวกับเพื่อน ท านองเนีย้ะ 
อย่างถา้เป็นเรื่องถา้คิดไม่ออกจริง ๆ คิด ยงัไง ถา้มีหวัขอ้ ส่วนใหญ่เขาจะตัง้หวัขอ้ใช่ไหม หวัขอ้แบบ 
รกัโลก ซึ่ง ซึ่งมนัก็น่าเบื่อ … อย่างถา้ผมคิดเรื่อง ผมก็จะยกตวัอย่างแบบว่า เอ ถา้เกิดว่าเดินไปแลว้
เจอมดตวัหนึ่ง อะไร ก็ประมาณเนีย้ะ แลว้ตวัละครมนัไม่ชอบมด มนัไม่ชอบ ไม่ชอบแบบ ไม่ธรรมดา
นะ เห็นที่ไหนก็ฆ่ามัน เพราะมันขึน้บา้น ขึน้จักรอะไร อา้งอิงเหตุผลประมาณนั้นนะ ก็จะ เป็นอย่าง
เงีย้ะ อ่าว แลว้จะเป็นเรื่องไดย้งัไง อนันีบ้างคนก็อาจจะถาม เป็นเรื่องนี่มนัก็เป็นไดห้ลายแบบนะ บาง
คนก็อาจจะฆ่ามด ฆ่าไปเรื่อย ๆ แลว้ไปเจอรงัมดแลว้มัน เอาน า้มันไปราดแลว้ไฟอาจจะไหม้หรือ
ลกุลามเป็นใหญ่โตได ้ก็เป็นเรื่องไปแลว้ หรือว่า ออกโรคจิตหน่อย ๆ นะ ฆ่าทีละตวั ทีละตวั บิทีละตวั 
วนัหนึ่งไปเจอปลั๊กไฟ ลืมคิดไป เอา คลิปอะไรไปแหย่ ก็เป็นเรื่องใช่ไหมล่ะ วิธีคิดของผมเป็นอย่าง
เนีย้ะ... ก็ เคา้จะไปให้แนะน าเรื่องโครงเรื่อง ซึ่งมันก็ มันไม่มีกรอบอ่ะ บางทีผมคิดอะไรไดผ้มก็จะ  
คิด ๆ ตอนนัน้ล่ะ (เรืองศกัดิ์ ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 27 ธันวาคม 2563) 

 

ทัง้นี ้กิจกรรมการวาดการต์นูบางกิจกรรม ตอ้งการใหผู้เ้ขา้ร่วมสรา้งผลงานไดแ้ละน ามา
เผยแพร ่หลงัเสรจ็สิน้การอบรมแลว้ จะตอ้งมีการดแูลการปฏิบติังาน ซึ่งจะเป็นการส่งผลงานใหน้กั
วาดการต์นูพิจารณาแลว้น าความเห็นมาปรบัปรุงแกไ้ขผลงานใหส้มบรูณ ์ 

 
...พอหลงัจากเราสอนใน คือเขา้ค่ายแลว้มนัจะมีท าที่บา้นอีก ตอ้งมาติดตามงาน ติดตามงานว่าเล่ม
เสร็จถึงไหน หลังจากนั้นก็มี อีกเป็นเดือนน่ะกว่างานเสร็จ เคา้ก็จะนัดกันแบบ เขา้ค่ายอีกรอบหนึ่ง 
หลังจากนั้นก็พิมพห์นังสือ ที่ท  า ๆ นะ ก็จะมีท าแบบโครงการ โครงการของ สสส. แลว้ก็จะมี เอ่อ  
ตัง้ชื่อโครงการ อว้นแลว้ไปไหน หรือว่ารูท้ันส่ือ อะไรพวกนีแ้หละ แต่ถา้ท า ถา้ตอ้งวาดเป็น 20 หนา้
อย่างนี ้มนัก็ตอ้งใหเ้ขาไปท าที่บา้น หลงัจากนั้นก็ติดตามงาน แลว้ไปคดัว่างาน คนไหนเขา้ เคา้ก็มี
รางวัลให้ แล้วก็จะพิมพ์เป็นเล่ม ที่เคยท านะครับ ที่ เป็นกิจจะลักษณะหน่อยก็จะเป็นอย่างนี ้...  
เวลาเขียนเคา้ก็ส่งมาให ้ให้เราดู เราก็ แนะน า เฮย้ ค านีไ้ม่ควรใช้ อะไรประมาณนี ้อยู่ประมาณนี้
แหละครบัหรือว่า Effect เป็นอย่างนั้นอย่างนี ้อันนีม้ันใหญ่ไปอันนีไ้ม่ควร ตัว Effect ที่มันสยอง ๆ 
ควรจะเป็นยงัไง ประมาณนีค้รบั (เรืองศกัดิ์ ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 26 ธันวาคม 2563) 
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การวิจารณ ์
เน้นไปที่ความคิดของผลงานมากกว่าภาพ โดยไม่ให้กระทบต่อจิตใจของผู้เรียนและ 

มีหลกัการว่า หากวิจารณแ์ลว้ตอ้งใหก้ าลงัใจดว้ย 
 
อ่า ผมไม่ค่อย ผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องพวกนี ้นะ ส่วนใหญ่ ผมจะ ผมจะเน้นไปที่  ไอเดียของเค้า 
ความคิด แต่ถา้คนไหน ไอเดียดีก็จะชม ส่วนภาพ ถา้เกิดว่ามนั มนัยงัไม่ไดเ้ราก็แนะน าบา้งนิดหน่อย 
ไม่ ไม่ตัดก าลังใจ เพราะว่าคนวาดภาพสวย คนวาดภาพสวยส่วนใหญ่มักจะคิด Plot ไม่ค่อยเก่ง  
เนน้ภาพมากกว่า คนที่วาดไม่สวยแต่ แต่เคา้ Plot ดี แนวคิดดี แปลก อย่างเนีย้ะ ผมก็เลยไม่ค่อยเนน้
เสน้ อย่างคนวาดสวยก็ชมว่าสวยอยู่แลว้ แต่ถา้เกิดติบา้ง นิด ๆ หน่อย ๆ อย่างภาพ ตรงนีจ้ดัภาพยงั
ไม่ไดก้็ ตรงนีน้่าจะเปล่ียนเป็นแบบนั้นแบบนีน้ะ ถา้เป็นการต์ูนช่องนะครบั แต่ถ้าเป็นการต์ูนแก๊ก  
อย่างนี ้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง การต์ูนตลก การต์ูนตลกเค้าจะเน้นที่ค  า กับภาษากาย เรื่องราวสั้น ๆ 
ประมาณนั้นแหละ ก็ไม่มีอะไรมากครบั อย่างเนีย้ะ แลว้ก็ คือ คือวิจารณเ์ด็ก ก็ตอ้งใหก้ าลงัใจดว้ย  
แต่ถา้เป็นเด็กระดับเรียนมหาวิทยาลัยแลว้ อันนีเ้คา้ตอ้งการพูดตรงไปตรงมา เราก็ตอ้งพูดตรง ๆ  
แต่ก็ แต่ก็ยงัใหก้ าลงัใจอยู่ดีแหละ … ตดัก าลงัใจไม่ได้... (เรืองศกัดิ์ ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 
27 ธันวาคม 2563) 

 
การประเมินผล 
โดยทั่วไป ไม่ไดเ้นน้การประเมินมากนัก การประเมินผลงานจะพิจารณาผลงานของเด็ก

โตเป็นหลกั โดยพิจารณาจากผลงานที่สะทอ้นความเขา้ใจในเรื่องที่เรียน จากนัน้จึงเสริมแรงและ
ใหก้ าลงัใจแก่ผูเ้รียนใหเ้กิดความมุ่งมั่นที่จะวาดการต์นูต่อไป 

 
อืม จริง ๆ ผมไม่ค่อย ไม่ค่อยประเมินเท่าไหร่นะ แต่ว่าถา้จะให ้ถา้จะใหป้ระเมินก็คือ ส าหรบัเด็กโต
มากกว่า อย่างเด็กโตเขาก็มีความ ความรูร้ะดับหนึ่งใช่ไหม มีพืน้ฐานมาระดับหนึ่ง เด็กโตคือวาด
การต์ูนส่งไดแ้หละ คือเขามีฝีมือมาบา้งพอสมควร เวลาเราใหค้วามรูห้รือว่า พอเวลาเราแนะน าน่ะ  
ซึ่งบางคนก็อาจจะรูม้าแลว้ เราก็แนะน าเรื่องการ Plot เรื่อง ถา้คนไหน Plot เรื่องหรือการวางภาพ ถา้
คนไหน ถ้าคนไหนที่เข้าใจ เข้าใจแลว้ท าผลงานออกมาไดต้ามที่เราเคยแนะน าไวก้็ ก็แสดงว่ามัน
ประสบความส าเร็จแลว้เขาก็มี ส่วนหนึ่งเราก็บอก เราก็จะมองออกว่าคนนี ้เออ มีใจรกัการเขียน
การต์ูนนะเนี่ย เราก็จะเนน้เป็นพิเศษ อย่างคนไหนที่เขียนออกมามีพรสวรรค ์เราก็จะใหก้ าลังใจว่า  
ถา้มีโอกาสก็วาดต่อไป อย่าไปทิง้นะ เพราะว่านี่ถือว่า ถือว่ามีอะไรในตัวแลว้ และก็สามารถไปใช้
ในทางอื่นได ้วาดไปเถอะ ถึงจะไม่วาดเป็นอาชีพก็วาดไป เดี๋ยวก็ดีเอง ก็อยู่ประมาณนี ้เวลาประเมิน
ผมก็จะประเมินจากผลงานที่ ที่เอ่อ ที่เห็นผลงานเด็กออกมา มัน ซึ่งมันไม่เท่ากัน อย่างบางคนก็ไม่
เขา้ใจเลย ยิ่งคน ยิ่งคนวางมุมภาพไม่เป็นนี่นะ คนวางมุมภาพไม่เป็นมันจะไม่ดึงดูด ไม่ดึงดูดอะไร
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เลย ดูแล้วมันตลกก็ไม่ตลก มันจะดูทื่อ ๆ ส่ือสารก็ไม่ส่ือสาร เพราะนั้นก็ อันนั้ นก็ก็อีกเรื่องหนึ่ง  
แต่เราตอ้งใหก้ าลงัใจ... (เรืองศกัดิ์ ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 27 ธันวาคม 2563) 

 

ส่ือการสอน 
มีการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการสอน อาทิ ตัวอย่างผลงาน ต้นฉบับจริง ไฟล์

ผลงานประกอบการอธิบาย 
 
...บางที เป็นไฟลไ์ปเปิด มนัมีจอเปิดใหดู้ แลว้ก็ถา้ ครัง้เรามีโอกาสติดผลงานดว้ย เราก็จะเอาไปวาง
ใหเ้ด็กดู ให้เด็กไปดูหนา้ชั้น อันเนีย้ ตน้ฉบับนักเขียนเคา้ เคา้เขียนตน้ฉบับยังไงบา้ง ประมาณเนีย้  
(เรืองศกัดิ์ ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 27 ธันวาคม 2563) 

 

3.5 ปัญหาในการถ่ายทอดความรู้ 
ในประเด็นปัญหาในการถ่ายทอดความรูท้ี่เก่ียวกบัผูเ้รียน เรืองศกัดิ์ ดวงพลา มีทศันะว่า

เป็นเรื่องธรรมดาที่ตอ้งพบ ซึ่งอาจมาจากสาเหตุบางประการ เช่น ช่วงความสนใจของที่ยาวไม่
เท่ากันของผู้เรียนแต่ละวัย  หรือเนื ้อหาที่ อาจไม่ตรงกับความสนในของผู้เ รียนครั้งนั้น  
ทั้งนีใ้นภาพรวมของการจัดการชั้นเรียน เห็นว่าทางหน่วยงานที่จัดมีผู ้รบัผิดชอบโดยตรง อาทิ  
ผู้จัดงาน วิทยากรที่และครูผู้ดูแลนักเรียนจะช่วยก ากับให้บรรยากาศในการเรียนเป็นไปอย่าง
ราบรื่น 

 
อ๋อ มันเรื่องธรรมดานะ ยิ่งเด็กเดี๋ยวนีม้ัน ยิ่งเด็กศิลปะ ที่จริงเขาสนใจแต่ว่า บางคนก็เป็นอย่างนั้น 
หรือว่าถา้ใหส่้งงานส่งอะไรพวกนี ้เเลว้เขาก็ส่งเอง แต่ว่าตอนเรียน ตอนเรียนเขาไม่ เคา้ก็ไม่สนใจนะ 
… ผมว่ามนั ส าหรบัผม ผมมองว่ามนัไม่ใช่ปัญหา เพราะเราอาจจะไม่ดึงดูดพอหรือว่า เนือ้หาเรามนั
ยงัเรียบ ไม่โดนใจเคา้... (เรืองศกัดิ์ ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 27 ธันวาคม 2563) 
 
...คือถ้าเด็กเล็กมันมีอยู่แล้ว แล้วก็จะวุ่นวายมั่ง บางคนก็ไปกวนเพื่อนเฉย ๆ บางคนก็ชอบเล่น  
บางคนก็สมาธิสั้น  ถ้า เด็กโตก็ ไม่ค่อยมี ปัญหาส่วนใหญ่  ...ของผมไปเป็นชั่ วครั้งชั่ วคราว  
ส่วนใหญ่ก็ คนอื่นเขาก็ ครูหรือวิทยากรคนอื่น หรือ Staff อะไรพวกนีเ้ขาก็ จะช่วย ช่วยดูแลอยู่แลว้... 
(เรืองศกัดิ์ ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 27 ธันวาคม 2563) 

 
3.6 ช่องทางถ่ายทอดความรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
เรืองศัก ดิ์  ดวงพลา เคย เป็ น วิทยากรร่วมบันทึ ก รายการโท รทัศน์สอน ศิล ป์  

ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย น าเสนอวิธีการสรา้งผลงานของตนเอง ปัจจุบันเทปบันทึกรายการ
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ดงักล่าวสามารถรบัชมไดผ้่าน YouTube แต่ไม่ไดจ้ดัท าเนือ้หาความรูเ้พื่อเผยแพร่เป็นการเฉพาะ 
สื่อสงัคมออนไลนท์ี่มีก็จะใชเ้พื่อสื่อสารกบัผูค้นและความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ และเผยแพร่
ผลงานบางชิน้เป็นคราว ๆ เท่านัน้ 

เรืองศักดิ์ ดวงพลา เป็นนักวาดการต์ูนท่ีมีความชื่นชอบในการวาดภาพตั้งแต่เยาวว์ัย 
เรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเอง ตลอดจนรับค าแนะน าจากบุคคลรอบข้างที่มีความสามารถ  
เริ่มท างานด้านศิลปะโดยเข้าท างานในโรงภาพยนตร ์ท าหน้าที่ เขียนป้ายและเขียนตัวอักษร  
ได้เริ่มสรา้งผลงานในลักษณะการต์ูนเล่มละบาทในเบือ้งต้น ต่อมาจึงได้สรา้งผลงานการต์ูน 
ในรูปแบบอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการต์ูนเรื่องที่มีเนือ้หาส าหรบัเยาวชน มีความสามรถในการแต่งเรื่อง 
โอกาสในการถ่ายทอดความรูเ้ป็นในลกัษณะของวิทยากร ใหค้วามรูแ้ก่เด็กและเยาวชนเป็นหลกั 
คาดหวังให้ผู ้เรียนได้ความรู้เพื่อน าไปสร้างผลงานของตนเองในอนาคต จากการวิเคราะห ์
การถ่ายทอดความรู ้พบว่า มีความโดดเด่นในการอธิบายการเขียนเรื่องและการวางโครงเรื่อง   
โดยสามารถอธิบายไดช้ดัเจนและยกตวัอย่างที่เป็นรูปธรรม 
 

4. ณรงค ์จรุงธรรมโชติ 
ณรงค ์จรุงธรรมโชติ (เกิด พ.ศ. 2513) นามปากกา “ขวด” เริ่มวาดการต์ูนควบคู่ไปกับ

การเรียน มีผลงานเผยแพร่ตัง้แต่อายุ 17 ปี จวบจนปัจจุบนั ส าเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรบณัฑิต 
สาขาออกแบบตกแต่งภายใน จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี โดยไดร้บัทุนการศึกษา
เมื่อส าเร็จการศึกษาได้รบัการบรรจุเป็นอาจารย์สอนที่วิทยาเขตเพาะช่าง หลังชดใช้ทุนตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดได้ลาออกมาเป็นนักวาดการ์ตูนประจ านิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์ 
ขายหัวเราะ – มหาสนุก  ต่อมาได้เขียนการ์ตูนแนวการเมืองในหนังสือพิ มพ์เดลินิ วส ์ 
ผลงานมีเอกลักษณ์ในดา้นความเรียบง่ายของการใชเ้สน้และเน้นการตัดทอน ในขณะเดียวกัน 
ก็สามารถสื่อสารเนือ้หาที่ตอ้งการไดช้ดัเจน 

เป็นวิทยากรหลายโครงการ อาทิ ค่ายการต์ูนวัฒนธรรมไทย และวิทยากรรับเชิญ  
ในหน่วยงานต่าง ๆ 

ไดเ้ริ่มสรา้งผลงานวาดการต์ูนเผยแพร่ตัง้แต่อายุ 17 ปี และไดเ้ขา้เป็นนักเขียนประจ าที่
นิตยสารขายหัวเราะเมื่ออายุ 18 ปี และเป็นช่วงเวลาที่ผลงานมีการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
โดย ณรงค ์จรุงธรรมโชติ ไดก้ลา่วถึงพฒันาการการศกึษาการวาดการต์นูของตนเองไวด้งันี ้

 
การศึกษาการวาดการต์ูนนั้นมันค่อยเป็นค่อยไปนะ  เราก็ศึกษาตอนที่ เราอยู่ในขายหัวเราะดว้ย  
ก็ตอ้งขอบคุณ บก. ดว้ยที่เขาใหโ้อกาส ...พอเราไปเขียนใบขายหวัเราะมันก็ค่อย ๆ พัฒนาตอนแรก 
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ที่ไปเขียนก็ไม่ใช่สไตลน์ีน้ะ ...เคยไปคิดอยู่เหมือนกันว่าไอจ้งัหวะช่วงเปล่ียนผ่านจากที่เราเริ่มเขียน
ขายหัวเราะแลว้ก็มาเป็นคาแรคเตอรท์ี่เราเริ่มจะแข็งแรงเนี่ย  ใชเ้วลานานเท่าไหร่เพราะว่าไปดู 6 ปี
เหมือนกันนะคือไอ ้6 ปีแรกน่ะ Character มันยังไม่แข็งแรง (ณรงค ์จรุงธรรมโชติ, การส่ือสารส่วน
บคุคล, 16 พฤศจิกายน 2563) 
 
…บก. ก็จะช่วยเราได้เยอะเลย เช่น เสน้มันรกไปนะ ตรงนี ้อาจจะไม่ต้องใส่รายละเอียดมากนัก  
คือนกัเขียนใหม่ ๆ เนี่ย ไฟแรงชอบเก็บรายละเอียดเยอะ ซึ่งการเก็บรายละเอียดเยอะมันก็เป็นส่ิงที่  
ดีนะ ท าใหเ้ราเป็นคนละเอียดรอบคอบในการท างาน แต่ว่าในแง่การจัดองคป์ระกอบภาพเยอะไป  
มันก็รกไง ใช่ไหมฮะ แต่ในตอนนั้นบางทีเราไม่รู ้คือ แน่น ๆ ไวก้่อน มีพลังเยอะ แต่ตอนหลังเราก็  
พี่ ใช้ค  าว่าค ล่ีคลายฟอร์ม  ให้มันโล่งขึ ้น ... (ณรงค์ จ รุงธรรมโชติ , การส่ือสารส่วนบุคคล ,  
16 พฤศจิกายน 2563) 

 
ส าหรับแรงบันดาลใจช่วงแรกในการสร้างผลงาน มาจากการ์ตูนเรื่ องโดเรมอน  

และมีแบบอย่างนักวาดการต์ูนที่ชื่นชอบคือ สุพล เมนาคม (ต้อม) อรรณพ กิติชัยวรรณ (แอ๊ด 
เดลินิวส)์ รวมถึงผลงานของวอลต ์ดีสนีย ์

 
โดเรม่อนนี่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจแรกในตอนเด็ก พอที่จะมาเป็นนกัเขียนการต์ูนเนี่ย ก็คือ หนงัสือ
ขายหัวเราะนี่แหละ ที่ท  าให้เรารู ้สึกว่า เฮ้ย เราอยากจะเป็นนักเขียนการต์ูนในเนี ้ยะ โดยนักเขียน
การต์นูในขายหวัเราะคนที่ชอบที่สดุก็คือพี่ตอ้ม (สพุล เมนาคม) พี่ตอ้มไก่ย่าง... ชอบพี่ตอ้มเพราะว่า
พี่ตอ้มเขียนการต์ูนดีไซน์ไดน้่ารกัดี การต์ูนจะมีกล่ินอายของฝรั่งนิด ๆ แลว้ก็เสน้จะแบบพลิว้มาก  
อนันีก้็คือแรงบนัดาลใจอีก Step นึงที่ ท่ีโตขึน้แลว้ก็อยากจะเขียนการต์นูเนี่ยโดยยึดพี่ตอ้มเป็นไอดอล 
ตอนนั้นนะ... แอ๊ด เดลินิวสก์็ชอบ (อรรณพ กิติชัยวรรณ) แล้วก็ เอาดูหลาย ๆ คนแหละ แต่ทีนี ้
เอาเด่น ๆ ก็คงจะ เพราะว่า เรา สดุทา้ยแลว้เราเขียนการต์ูนอยู่ 2 สาย สาย สายเด็ก สายการเมือง 
(หัวเราะ) สายการเมืองเนี่ย เราดูแอ๊ด เดลินิวส ์มาตัง้แต่ ชอบลายเสน้มนัส ์ๆอย่างเนีย้ะมาตัง้แต่ ... 
พร้อม ๆ กับอ่านขายหัวเราะอ่ะแหละ เออ เรารู ้สึกว่าเราประทับใจเส้นคนนี ้... มี  2 คนเนี่ ย 
นอกจากนั้นก็ เป็นงานของวอลต์ ดีสนีย์ ... (ณรงค์ จ รุงธรรมโชติ , การส่ือสารส่วนบุคคล ,  
16 พฤศจิกายน 2563) 

 
4.1 โอกาสและเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ 
โอกาสที่ได้ไปถ่ายทอดความรู ้เป็นในลักษณะของวิทยากรของโครงการและกิจกรรม 

ต่าง ๆ ซึ่งจัดโดยภาครฐัและเอกชน ซึ่ง ณรงค ์จรุงธรรมโชติ เห็นว่าน่าจะมาจากการที่มีผลงาน
เผยแพรแ่ละลกัษณะของผลงานนัน้เหมาะกบัผูเ้รียนวยัเด็ก 
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...เขาอาจจะเห็นผลงานเรา ที่หนงัสือขายหวัเราะก็ได้ แลว้คงจะเห็นว่างานของเรามนั มนัเหมาะกับ
รูปแบบเด็ก ๆ ก็เลย ก็เลยเชิญใหเ้ราไปสอนตัง้แต่วนันัน้มา... (ณรงค ์จรุงธรรมโชติ, การส่ือสารส่วน
บคุคล, 16 พฤศจิกายน 2563) 

 
นอกจากการถ่ายทอดความรู้ในลักษณะของการสอนแล้ว ก็มีการถ่ายทอดผ่าน  

สื่อสิ่งพิมพด์ว้ย โดยใชข้ัน้ตอนที่ง่าย สามารถวาดตามได ้เนื่องจากมีพืน้ที่จ  ากดัในการน าเสนอ 
 

สอนวาดการต์ูนนี ้หรอ มี ก็ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันเสารน์ะ ...แล้วก็จะมีอยู่ช่องนึงสอน  
สอนวาดการต์นู 5 ขัน้ตอนดว้ยขัน้ตอนง่าย ๆ ...แต่มนัก็มีขอ้จ ากดันิดนึงนะ มนัจะวาดตวัการต์นูเยอะ
ไม่ได ้เพราะว่ามนั 5 ขัน้ตอนเท่านัน้... เช่น วาดอะไร วาดตั๊กแตนขัน้ตอนเป็นยงัไง วาดซานตาคลอส
อาจจะได้แค่หัว ...เป็นโครงหน้าวาดหนวด วาดตาใส่หมวกอะไรอย่างนี ้  (ณรงค์ จรุงธรรมโชติ ,  
การส่ือสารส่วนบคุคล, 16 พฤศจิกายน 2563) 

 
ส าหรับเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้นั้น ต้องการให้ผู้เรียนสนุกและได้ความรู ้ 

รวมถึงไดร้บัแรงบนัดาลใจ และมีทศันคติที่ดีต่อการวาดรูป 
 
...คือจดุประสงคก์็คือ ใหเ้ขาสนุกไวก้่อน เรียนแลว้สนุกน่ะ คือมาเรียนแลว้สนุกแต่ถา้คุณอยากจะได้
ความรู ้ก็จะไดค้วามรู ้ถา้คนแบบความรูคุ้ณไม่ไดเ้นน้มากมาเอาสนุก ก็ใหอ้ยู่ในขอบเขต ...ใหเ้ขา
ไดม้าเรียนแลว้แบบสรา้งแรงบนัดาลใจมนัก็คือ มีทศันคติที่ดีในการมาเรียนและมาวาดรูป มีทศันคติ 
ที่ดีกับมันน่ะ ถือว่าเป็นการเริ่มตน้ที่ดีแลว้ วางเป้าหมายไวแ้ค่นีแ้หละ แต่ถ้าคุณตัง้ใจมาเรียนแลว้  
เอาความรูด้ว้ย คุณก็จะไดค้วามรูด้ว้ยนะ เออ แต่ว่าบางคนก็ ไม่ไดทุ้กคนที่อยากจะมาเรียน บางคน
แม่ เอามาเรียน อ่ะ เราก็มีหนา้ที่ให้เขาแบบสรา้งแรงบันดาลใจ เออ มาวาดการต์ูน ไม่ยากนะ อ่า 
อะไรอย่างนี ้ซึ่งพอเขามีทัศนคติที่ ก็ดีเชื่อว่ามันอาจจะพฒันาไปต่อได้... (ณรงค ์จรุงธรรมโชติ, การ
ส่ือสารส่วนบคุคล, 16 พฤศจิกายน 2563) 

 
4.2 แนวคิดในการสอน 
ด้านแนวคิดในการสอนนั้น ณรงค์ จรุงธรรมโชติ มุ่งให้ผู ้เรียนเกิดความสนุกสนาน  

มีทศันคติที่ดีต่อศิลปะ และเห็นว่าส าหรบัตนเองนัน้การสอนไม่ใช่งานที่หนกัมากนกั และท าใหเ้กิด
ความรูส้กึที่ดี 
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...ไปสอนตรงนัน้ไดซ้ึ่งเราก็ ถือว่าการไปสอนมนัไม่ไดเ้ป็นงานที่หนกัส าหรบัเรา แต่มนัก็เป็นงานที่ท  า
ใหเ้รารูส้ึกดีอ่ะ นะฮะ นั่นคือว่าตอนเราเด็ก ๆ เราเคยอยากจะเรียนวาดการต์ูนแลว้เราไม่รูจ้ะไปหา
เรียนจากไหนไง ตอนเราโตขึน้แลว้เรามีโอกาสที่จะไปถ่ายทอด จุดประสงคเ์ริ่มแรกเลยเราก็ไม่ไดค้ิด
มาก คือเด็ก ๆ เราอยากรูอ้ะไรแลว้เราไม่รู ้เราก็ไปถ่ายทอดแบบนัน้น่ะ อะไรอย่างนัน้น่ะ นั่นน่าจะเป็น
จดุเริ่มตน้ (ณรงค ์จรุงธรรมโชติ, การส่ือสารส่วนบคุคล, 16 พฤศจิกายน 2563) 

 
มโนทศันใ์นการถ่ายทอดความรูใ้นการวาดการต์นูของตนเองว่าควรตอ้งง่าย สัน้ กระชับ

และเนน้การตดัทอนรายละเอียด 
 

...Concept ในการสอนวาดการต์ูนแต่ละครัง้เนี่ย พยายามอธิบายเด็กวาดการต์ูนมนัคือการตดัทอน
รายละเอียดนะ เราจะสาธิตการวาดดว้ยขัน้ตอนง่าย ๆ เช่น บางรูปเนี่ยก็ใชเ้พียง 5 ขัน้ตอน ค่อย ๆ  
ว่า ค่อย ๆ วาดแลว้ก็ใหรู้ ้จุดเริ่มตน้อะไรเป็นยงัไงเนี่ย อนันัน้จะเป็น Concept ในการถ่ายทอดเลยนะ
... คือเราจะเขียนการต์นูใหม้นัง่ายขึน้ มนัจะมีวิธีไหน... ล่าสดุลฟ่ีู บางทีเด็กก็อยากจะเขียนลฟ่ีูแต่เขา 
ไม่รูจ้ะเริ่มยังไง เราก็จะค่อยๆเขียนให้เขาดูอ่ะ เริ่มที่โครงหน้า เริ่มที่ทรงผม บังเอิญว่าว่าการต์ูน  
ที่พี่วาดมนัเป็นแนว มนัเป็นแนวตดัทอนรายละเอียดง่าย ๆ แต่มันก็ยังเอาเอกลกัษณข์องของเขาอ่ะ 
ให้รูว้่าเขาตอ้งการส่ือตัวไหน แลว้ส่ิงนีก้็เป็นหัวใจในการสอนทุก  ๆ ครัง้… (ณรงค ์จรุงธรรมโชติ,  
การส่ือสารส่วนบคุคล, 16 พฤศจิกายน 2563) 

 
นอกจากนี ้สิ่งที่ประทับใจในการถ่ายทอดความรู ้คือ การไดพ้บกับผูเ้รียนเพราะท าให้

ไดร้บัรูค้วามรูส้กึนึกคิดและเรื่องราวใหม่ ๆ ที่เด็กปัจจบุนัสนใจ 
 

...ส่ิงที่เรารูส้ึกประทับใจแล้วก็ไดเ้นี่ย ...มันคือการรูส้ึกดีระดับหนึ่งนะ แต่ว่าการที่เราก าลังใจไป
ถ่ายทอดความรูใ้หเ้ด็กเนี่ยส่ิงหนึ่งที่เราไดก้็คือว่าการไปเจอเด็กนี่แหละมนัท าใหเ้ราทนัสมยัขึ ้น มนัท า
ให้เรารูว้่าเขาคิดอะไร รูว้่ามันมีอะไรที่ เขาสนใจด้วย คือเราก็ได้ความรูเ้หมือนกันนะ ในการที่  
ไปสอนเด็ก ไปเจอ ไปพบปะเด็ก มนัก็เลยท าใหพ้ี่อ่ะ อยากที่จะไปเจอเขาดว้ย ไม่ใช่ว่าเขาจะไดค้วามรู ้
จากเราเท่านัน้... เราก็ไดป้ระโยชนจ์ากเขาดว้ยนะ (ณรงค ์จรุงธรรมโชติ, การส่ือสารส่วนบุคคล, 16 
พฤศจิกายน 2563) 
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4.3 เนือ้หาความรู้ในการวาดการต์ูน 
ณรงค์ จรุงธรรมโชติ กล่าวว่าความรู้ทางศิลปะนั้นมีความส าคัญ  แต่ต้องน ามา

ประยุกตใ์ช ้เพราะการต์ูนเป็นการตัดทอนใหต่้างจากความจริงและมีลกัษณะบางประการที่ต่าง
จากงานศิลปะทั่วไป 
 

...ถ้าถามว่าศิลปะดา้นไหนส าคัญ ส าคัญหมดเลยนะ แต่ว่ามันไม่ส าคัญโดยตรง เรียนจิตรกรรม  
ก็อาจจะไดค้วามรูใ้นเรื่องของ ลายเสน้แสงเงา เอาตวัอย่างอย่างพี่อาจจะไดใ้นเรื่องของการวาดฉาก 
แต่ไม่ว่าจะเป็นศิลปะแขนงไหนมีประโยชน์ทั้งนั้น แต่ตอ้งน ามาปรบัใช้กับการต์ูน เพราะการต์ูน 
มนัไม่ใช่เขียนเหมือนจริง ตอ้งมาตัดทอน ตอ้งมาปรบันิดหน่อย... (ณรงค ์จรุงธรรมโชติ, การส่ือสาร
ส่วนบคุคล, 16 พฤศจิกายน 2563) 

 

นอกจากนี ้องคค์วามรูอ่ื้น ๆ ก็มีความส าคัญเช่นกัน อาทิ ความรูร้อบตัว ที่จะสามารถ
น าไปเป็นเนือ้หาของผลงาน ทักษะการใช้คอมพิวเตอรท์ี่สามารถใช้เป็นเครื่องมือสรา้งผลงาน
รวมถึงเป็นช่องทางในการเผยแพรท่ี่มีความส าคญัอย่างมากในปัจจบุนั 

 
ส าคัญเลยความรูร้อบตัว เพราะว่าการเขียนการต์ูนนั้นมันไม่ใช่แค่การเขียนรูปอย่างเดียวใช่ป่ะ  
มนัเรื่องการน าเสนอไอเดียความคดิ เราไม่มีความรูเ้นี่ยเราก็ไม่มขีอ้มลูที่จะไปเขียนไง ไอเ้นี่ยส าคญัทกุ
อย่างมาดว้ยกนัหมด (ณรงค ์จรุงธรรมโชติ, การส่ือสารส่วนบคุคล, 16 พฤศจิกายน 2563) 
 
คอมพิวเตอรน์ีก้็รวมไปถึงการศึกษาแพลตฟอรม์ใหม่ ๆ ดว้ยนะเก่ียวกับการต์ูนน่ะ เพราะว่าการต์ูน
เมื่อก่อน พูดถึงการต์ูนพูดถึงส่ือส่ิงพิมพใ์ช่ป่ะ พอต่อมาพูดถึงการต์ูนขึน้มาหน่อย อนิเมชั่นใช่ป่ะ  
แต่การต์ูนเดี๋ยวนีน้อกเหนือไปจากส่ือส่ิงพิมพเ์ดี๋ยวนีม้ันก็เริ่มที่จะ Fade ลง มันก็จะมีแพลตฟอรม์ 
อื่น ๆ เช่น YouTube หรือว่าการ์ตูนมันก็ เป็นอย่างอื่นได้  เช่น สติ๊กเกอร์ Line มันต้องศึกษา
แพลตฟอรม์ใหม่ ๆ แลว้เอาการต์ูนเขา้ไปประยุกต์... (ณรงค ์จรุงธรรมโชติ, การส่ือสารส่วนบุคคล,  
16 พฤศจิกายน 2563) 

 
4.4 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
การน าเข้าสู่บทเรียน 
วิธีน าเขา้สู่เนือ้หานั้นจะเริ่มตน้ดว้ยสิ่งที่พบเห็นทั่วไปในผลงานของผูเ้รียน โดยเฉพาะ

ปัญหาที่พบในผลงาน ชวนผูเ้รียนตั้งข้อสังเกตผ่านการพูดคุยและเสนอวิธีการท าให้ผลงานนั้น
สมบรูณย์ิ่งขึน้ 
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...เราเห็นปัญหาว่าเด็กระบายของสีขาวเนี่ยใชสี้ไมสี้ขาวระบายไปเลย มนัก็ไม่ไดม้ีมิติอะไร บางทีก็ใช้
สีฟ้าระบายไปเลยนะ เราก็จะพูดถึงปัญหาก่อน พูดถึงส่ิงที่เขาท ามาแลว้มนัไม่ถูกตอ้งเอามาอธิบาย
ก่อน แลว้ก็จะเทียบใหด้วู่าไอท้ี่ถกูตอ้งอ่ะ มนั มนัเป็นยงัไง เช่นว่า ระบายแบบนีม้นัแบน ๆ ใช่มัย้สีขาว 
แต่ถ้าดูมือโดเรมอนแล้วเอารูปให้เคา้ดู ให้เคา้เห็นของจริงก่อนแลว้เนี่ย นี่มือโดเรมอนมือสีอะไร  
เราก็จะสอนแลว้ก็สลบักับใหเ้คา้ตอบค าถามเราดว้ย มือโดเรมอนสีขาว แลว้เคา้ใชสี้ขาวระบายมั้ย 
เคา้ใชสี้อะไร เคา้ใชสี้เทา ๆ ใช่มัย้ ขอบ ๆ เพราะงัน้เดี๋ยวเราลองมา ลอง ๆ มาระบายไอก้ลม ๆ นีก้่อน 
ให้เคา้เกิดความมั่นใจ เราก็จะเริ่มให้เคา้ลองระบายง่าย ๆ ให้มันมีมิติก่อนที่จะไปรูปทรงยาก ๆ  
เริ่มจากง่ายก่อน อันนั้นก็จะเป็นใบงานที่เตรียมไป ก็มีใบงานเตรียมไปดว้ยนะ ครึ่งบนจะเป็นให้ 
ลองท า ครึง่ล่างจะเป็นใหว้าดของจรงิ อ่ะ แลว้ก็ลองระบายสีดู (ณรงค ์จรุงธรรมโชติ, การส่ือสารส่วน
บคุคล, 16 พฤศจิกายน 2563) 

 
วิธีสอน 
ในการสอน จ าเป็นตอ้งใชส้ื่อประกอบและสาธิตขัน้ตอนการปฏิบัติงาน พรอ้มทัง้สรา้ง

ความรูส้ึกใหเ้กิดในใจผูเ้รียนว่าการวาดภาพนั้นไม่ยาก สามารถปฏิบติัตามได ้โดยบอกหลกัการ 
ที่ส  าคัญ อธิบายเป็นล าดับขัน้ตอน พรอ้มกับเสริมก าลังใจใหผู้เ้รียนใหแ้สดงออกถึงจินตนาการ 
ของตนเองในผลงาน โดยไม่จ าเป็นที่จะตอ้งยดึติดตามตวัอย่างของผูส้อน 

 
...ก็บางทีตอ้งมีรูปภาพไปใหเ้ขาดูดว้ย เออ อย่างเช่นว่า ...จะสอนวาด เราเห็นว่าเด็กมนัชอบวาดบา้น
แบบ อย่างนัน้นะ เออ เราก็จะวาดใหเ้ขาดูก่อน ว่าวาดบา้นอย่างนีไ้ดไ้หมแลว้บา้นแบบนี้มนัจะสวย
กว่าไหม เราบางทีก็อาจจะยกตวัอย่างบา้นที่เป็นตึกมีอะไรสวย ๆ แน่นอนก็ตอ้งบอกว่าอนันีม้นัสวย
กว่าแต่เขาไม่เคยคิดจะวาด เขา เพราะว่าอะไร เขารูส้ึกว่ามันยากนะ มันก็จะเข้ามาสู่กระบวน 
การสอนของเราแลว้ ขัน้ตอนที่ท  าใหม้นัไม่ยาก มีขัน้ตอนยงัไง ดใูหเ้ป็นรูปทรงเรขาคณิตสิ เนี่ยมนัเป็น
ส่ีเหล่ียมใช่ป่ะแล้วมันจะมีความลึกความลึกเนี่ยมันเป็นส่ีเหล่ียมคางหมูใช่มะ ใครก็วาดได ้  
พวกรูปทรงเรขาคณิตน่ะ พอมาประกอบกันมันก็จะเริ่มมีมิติแลว้ พอเราไดรู้ปทรงละ เราก็ค่อย ๆ  
ใส่หนา้ต่างนะ มนัก็เป็นรูปทรงเรขาคณิตอีกนั่นแหละ เราก็บอกเขาดว้ย เฮย้ ไม่ตอ้งเมน้ใหม้นัเหมือน
จริงในแบบนะใหค้รูมาวาดอีกทีนึงครูก็วาดไม่เหมือนตวัเองหรอก เพราะงัน้น่ะ วาด วาดใหม้นัดูแลว้
เป็นบา้นน่ะ ส่ือใหไ้ดแ้บบ ไม่ไดต้อ้งวาดให้เหมือนเป๊ะ แลว้ในขณะเดียวกัน ถา้เขาเห็นว่าบา้นเนี่ย 
อยากจะตกแต่งอะไร ใส่ไดเ้ลย เพราะว่าบา้นแต่ละหลงัมนัก็ไม่เหมือนกนั ใช่ไหมอะไรอย่างนี ้เออบาง
บา้นประตอูาจจะเป็นแบบนี ้หนา้ต่างอาจจะเป็นแบบนี ้สีจะเป็นแบบนีอ้นันัน้ก็ขึน้อยู่กบั เป็นส่วนของ
จินตนาการ ที่ในทกุครัง้ก็ตอ้งใหเ้ขาไดอ้อกแบบดว้ย ไม่ใช่ว่าเรามาเรียนรูห้ลกัอย่างเดียว จินตนาการ
ในเรื่องของสี เรื่องการออกแบบก็จะสอดแทรกอยู่ในใบงานเสมอ (ณรงค ์จรุงธรรมโชติ, การส่ือสาร
ส่วนบคุคล, 16 พฤศจิกายน 2563) 
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การวิจารณ ์
เมื่อผู้เรียนปฏิบัติงานแลว้ จะสังเกตการปฏิบัติงานของผูเ้รียน หากพบสิ่งที่ควรแก้ไข  

จึงแนะน าใหป้รบัแก ้ซึ่งหากเป็นปัญหาที่พบในผลงานหลาย ๆ ชิน้ ก็จะเสนอในท านองยกตวัอย่าง 
โดยหลีกเลี่ยงการต าหนิและอธิบายใหผู้เ้รียนเขา้ใจว่าไม่ใชค้วามผิดพลาดที่ถาวร คนทั่วไปตอ้งเคย
ผ่านการวาดแบบนัน้เช่นกัน โดยสามารถแกไ้ขใหดี้ขึน้ได ้นอกจากนีห้ากสิ่งที่พบเห็นนัน้เป็นขอ้ดี  
ก็จะกลา่วถึงและยกย่องเพื่อใหผู้ส้รา้งผลงานภาคภมูิใจ 

 
พอท าไปปุ๊ บเราก็ ก็จะดเูขาไปเพราะว่า คนท่ีมาเรียนหอ้งนึงก็ประมาณ 20 คน 30 คนก็มี มนัก็ท าไปดู
กันไป ...เราเห็นตรงไหนเราก็แนะน าบอกเขาในตอนนั้นแหละ ใหเ้ขาปรบัแกน้ะ ...เดินไปบอกแลว้ก็
บอกเขาเลย หรือว่าถ้าบางที เห็นว่าไอ้ส่ิงที่เขาท ายังไม่ถูกตอ้ง สมควรจะแกไ้ขแลว้เป็นส่ิงที่แบบ  
เออ หลาย ๆ คน ก็ผิดเหมือนกันเราอาจจะยกตัวอย่างมา ใหทุ้กคนไดดู้แต่ว่าเราก็ตอ้งมีวิธีการพูด  
ไม่งั้นเราไปหว่านว่าแต่เขาไม่ดี เพราะงัน้เราก็ตอ้งบอกว่า เอ่อ ประมาณว่า ...ตอ้งมีจิตวิทยานิดนึง  
ไม่ตอ้งไปติเคา้ แต่บอกว่า เด็ก ๆ ครูก็ชอบเขียนแบบนีแ้หละ แต่วันนีเ้ราจะมาวาดให้มันถูกตอ้ง  
เราควรจะตอ้งปรบัแก้ยังไง เช่น ...ที่เจอบ่อย ๆ เลยคือเสน้พืน้ เสน้พืน้มีขาตัวการต์ูน ...ขาวางอยู่  
บนเส้นพื ้น แล้วเวลาวาดต้นไม้ข้างหลัง ต้นไม้มันลอยขึน้ นึกออกไหม แล้วมันลอยขึ ้นจากพื ้น  
เราก็จะสอนไอเ้สน้พืน้เนี่ย มนัไม่จ าเป็นตอ้งอยู่ที่ปลายขาการต์ูนนะ เสน้พืน้เราปรบัขึน้มาที่เอวก็ได ้
เพื่อให้มันดูมีระยะไกลขึน้ ...แล้วตน้ไม้มันจะไดไ้ม่ลอย นั่น ๆๆ น่ะ บางทีเราจะเห็นข้อผิดพลาด  
ที่หลาย ๆ คนเขามักจะพลาดกัน เราก็อาจจะหยิบยกตัวอย่าง แลว้ไม่ยกตัวอย่างแค่ขอ้ผิดพลาด
เท่านั้น อะไรที่ เป็นของดี ส่ิงที่ เขาท าถูก เราก็ต้องมายกตัวอย่างด้วย ตอนสอนเรายกตัวอย่าง  
ใหเ้ขาด ูทกุคนด ูไดเ้ห็นตวัอย่างที่ถกูตอ้ง แลว้เจา้ของผลงานกภ็าคภมูิใจดว้ย... (ณรงค ์จรุงธรรมโชต,ิ 
การส่ือสารส่วนบคุคล, 16 พฤศจิกายน 2563) 

 
การประเมินผล 
การประเมินจะใหผ้ลการประเมินในระดับต่าง ๆ จากผลงานและความตัง้ใจของผูเ้รียน  

โดยมุ่งใหผู้เ้รียนท างานเสร็จตามเป้าหมาย หากผูเ้รียนสรา้งผลงานไดเ้ป็นที่พอใจ ก็จะแนะน าให้
ส่งผลงานเพื่อไปร่วมการคัดเลือกเพื่อรบัของรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงแนะน าใหผู้เ้รียน
รวบรวมผลงานของตนเองไวใ้นแฟ้มสะสมงานดว้ย 

 
จรงิ ๆ แลว้ เอ่อ อย่างที่ บอกอะนะ คือ จดุเริ่มตน้ก็คือใหเ้ด็ก ใหเ้ด็กสนกุแลว้ก็สรา้งทศันคติที่ดีในงาน
ศิลปะก่อน งานศิลปะ โดยโดยเราใช ้การต์ูนเป็นแรงจูงใจ เพราะว่าเด็กชอบการต์ูน เขาถึงเลยจะมา
เรียนกบัเรานะ ทีนี ้การประเมินเนี่ยที่จะใหเ้กรด ...A B C เงีย้ะแต่ว่า ไม่ค่อยใหเ้ด็กคะแนนนอ้ยหรอก 
ก็คือ … จะบอกเขาบอกว่า ถ้าท าเสร็จตามเป้าหมาย คือสมมุติวันนี ้ต้องระบายสีให้เสร็จนะ  
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เผอิญว่าวนันีม้นัไม่เสร็จน่ะ บางทีชั่วโมงครึ่งมนั มนัไม่ทนั อ่ะ สัปดาหห์นา้มาส่งเราก็จะใหเ้กรดเคา้ 
เราก็ดูความตั้งใจก่อน ถ้าดูแลว้ตั้งใจ ก็ไดใ้ห ้A ไป ถ้าว่ากลาง ๆ เราก็ให ้B ไป อะไรประมาณนั้น  
ส่วนคนที่ได ้A หรือว่าตั้งใจท างานเราก็อยากจะ เอ่อ ให้เขาไดภ้าคภูมิใจและอาจจะคัดเลือกส่ง  
ไปที่เดลินิวส.์.. พอไดล้งแลว้เขาก็ยิ่งรูส้กึภาคภมูิใจในตวัเองและมีสีส่งไปที่บา้นอะไรเนีย้ะ มนัจะเป็น
แบบนั้น การประเมินก็ก็อยู่ที่ตัวพี่แหละ พี่ดูความตั้งใจ ..ไม่ได้ Strict งานอะไรมากมายนัก  
เป็นเด็กดว้ย... (ณรงค ์จรุงธรรมโชติ, การส่ือสารส่วนบคุคล, 16 พฤศจิกายน 2563) 

 
ส่ือการสอน 
สื่อการสอนจะใชใ้บงานและรูปภาพประกอบการสอนควบคู่กบัการสาธิต ทัง้นี ้จะเตรียม

โดยท าส าเนามอบใหผู้เ้รียนดว้ย หากสถานที่ส  าหรบัจดักิจกรรมนัน้ไม่มีเครื่องฉายภาพเพื่อแสดง
ผลงานใหผู้เ้รียนด ู

 
4.5 ปัญหาในการถ่ายทอดความรู้ 
ปัญหาที่พบในการถ่ายทอดความรู้นั้น คือความหลากหลายทางความรู้พื ้นฐาน  

ของผู้เรียน ซึ่งอาจมีทั้งกลุ่มที่มีความคล่องแคล่วและกลุ่มที่ยังเริ่มฝึกหัด การสอนจึงจ าเป็น  
ตอ้งปรบัใหเ้หมาะและตอบสนองต่อผูเ้รียนทุกคนให้ได้มากที่สุด นอกจากนี ้ยังพบว่าการสอน
บางครัง้ ผูเ้รียนมิไดส้มัครใจมาเรียน แต่ตอ้งเขา้ร่วมเนื่องจากเป็นกิจกรรมบงัคับ  ในสถานการณ์
เช่นนี ้ทัง้ผูส้อนและผูเ้รียนจึงตอ้งปรบัตวัเขา้หากนัเพื่อด าเนินกิจกรรมใหล้ลุว่ง 

  
...บางทีเขาก็ไม่ตั้งใจ ไม่ใช่เด็กทุกคนที่อยากจะเรียนวาดการต์ูน นึกออกป่ะ ในส่ิงที่เขาไม่ชอบ  
เขาอาจจะอยากจะเตน้บีบอยก็ได ้แลว้คุณไปเกณฑไ์อค้นอยากเตน้บีบอยมานั่งวาดรูปคุณคิดว่าเขา
จะตัง้ใจหรือเปล่าล่ะ ใช่ป่ะ ก็อย่างที่บอก ...สอนใหท้ี่ทกุคนพอจะท าได ้เพราะยงัไงเขามานั่งเรียนตรง
นั้นแลว้เนี่ย มันก็ตอ้งตามน ้าแลว้แหละ ใช่ป่ะล่ะ ไอ้เราจะไม่สอน หนึ่งไม่สอนไม่ได ้เด็กมันก็มา  
แลว้อ่ะ มนัจะไม่เรียนมันก็ไม่ไดเ้หมือนกัน เพราะว่าอาจจะมีดว้ยครูอะไรจะดูไง คือทุกคนมันก็ตอ้ง
ปรบัเข้าหากันแล้วในขณะนั้น นะ แต่การต์ูนเนี่ยก็อย่างที่บอก ไม่ว่าใครจะมาเราก็ต้องเริ่มสรา้ง
ทศันคติที่ดีก่อน อย่างนอ้ยที่สดุ ถึงคุณไม่มีพืน้ฐานน่ะ มันก็ตอ้งท าใหเ้ขาพอจะวาดได ้นะ ใหดู้แลว้ 
การต์ูนไม่ไดเ้ป็นส่ิงที่ยากเกินไปส าหรบัทุกคน ... ถา้จะลองวาดก็วาดไดแ้หละ (ณรงค ์จรุงธรรมโชติ, 
การส่ือสารส่วนบคุคล, 16 พฤศจิกายน 2563) 

 
ทัง้นี ้ณรงค ์จรุงธรรมโชติ ไดเ้สนอว่า ในดา้นสถานที่ส  าหรบัการสอนตอ้งมีบรรยากาศ 

ในการเรียนที่ดี ไม่มีเสียงรบกวนจนเกินไป ตลอดจนควรมีวสัดแุละอปุกรณท์ี่พรอ้มใชง้าน 
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4.6 ช่องทางถ่ายทอดความรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
ณรงค ์จรุงธรรมโชติ มีช่องทางในการถ่ายทอดความรูข้องตนเองโดยใชส้ื่อสงัคมออนไลน์

เป็นหลกั อาทิ เพจ Facebook และแชนแนลใน YouTube 
การถ่ายทอดความรูข้องณรงค์ จรุงธรรมโชติ มุ่งให้ผู ้เรียนเกิดทัศนคติที่ ดีต่อศิลปะ  

โดยเน้นการวาดภาพที่มีลักษณะตัดทอน รวมถึงมีช่องทางในการเผยแพร่ความรูข้องตนเอง  
ทัง้ในลกัษณะของสื่อสิ่งพิมพแ์ละสื่อออนไลน ์

 
5. สุทธิชาติ ศราภัยวานิช 
สทุธิชาติ ศราภัยวานิช (เกิด พ.ศ. 2515) ส าเร็จการศึกษาสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

จากคณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังส าเร็จการศึกษาแลว้ได้ท างานด้านกราฟิก  
ระยะหนึ่ ง แล้วจึงเริ่มวาดการ์ตูน  ผลงานที่ มี ชื่ อเสียง คือ “Joe the SEA – CRET Agent”  
(นกัสืบโจหวัปลาหมกึ) ซึ่งเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงมากเรื่องหนึ่งของวงการการต์นูไทย มีหนงัสือรวม
ผลงานของตนเอง คือ “SUTTICHARTWORKS” ซึ่งต่อมาได้จัดท าอีกครั้งในรูปแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสด์ว้ย โดยผลงานมีความเป็นเอกลักษณ์ แสดงถึงจินตนาการและมีความร่วมสมัย 
สรา้งสรรคใ์นหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือการต์ูนเรื่อง ภาพประกอบ นิยายภาพ ความเรียง 
ปัจจบุนัเป็นอาจารยป์ระจ าคณะดิจิตลัอารต์ มหาวิทยาลยัรงัสิต 

มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรูใ้นฐานะวิทยากร อาจารย์พิเศษ โดยเฉพาะ
ระดับอุดมศึกษา และเป็นวิทยากรใหก้ับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการตัดสินผลงานการต์ูนในการ
ประกวดแข่งขนัต่าง ๆ ดว้ย 

แรงบันดาลใจและการศึกษาวิธีการสรา้งสรรค์ผลงานมาจากการต์ูนญ่ีปุ่ นที่ เผยแพร่  
ในประเทศไทย ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวขอ้มูลดา้นการวาดการต์ูนยังไม่มีแพร่หลายนัก โดยพบจาก
หนงัสือสอนวาดการต์นูจ านวนหนึ่ง โดยฝึกฝนทกัษะการวาดจากการสงัเกตการต์นูเรื่องอื่น ๆ 

 
ถา้เอาแรงบนัดาลใจจรงิ ๆ ในการเขียนการต์นูก็น่าจะมาจากการต์นูญ่ีปุ่ นนั่นแหละครบั การต์นูท่ีอ่าน 
เรื่องแรกน่าจะเป็นโดเรมอน... ตอนนัน้อ่านแลว้ก็รูส้กึ เออ แบบ เหมือนแบบ รูส้กึแบบนกัเขียนการต์ูน
ก็น่าสนใจดีอะไรอย่างนี ้ครบั ก็จะเป็นแรงบันดาลใจ แลว้ก็จะอ่านการต์ูนญ่ีปุ่ นเรื่อยมา แล้วก็มี  
ดูอนิเมชั่นดูหนงัอะไรอย่างนีก้็จะเป็นส่วนประกอบเขา้ไปดว้ยครบั คือเมื่อสมยัก่อนมนัจะไม่มีขอ้มูล
เก่ียวกับเรื่องเก่ียวกับพวกนี ้เลยน่ะครับ จริง ๆ แหล่งข้อมูลแรกที่ ผมรู ้ว่าเขียนการ์ตูนยังไง  
มันจะเป็นหนังสือสอนเขียนการต์ูนของอาจารยโ์ทริยาม่า อากิระครับ ... คือตอนแรกผมก็นึกว่า 
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มันเป็นหนังสือการต์ูนเพราะหน้าตาเหมือนการต์ูน แต่จริง ๆ เนือ้หาข้างในมันสอนเขียนการต์ูน 
แต่จะรูจ้กัพวกอุปกรณเ์ขียนการต์ูนญ่ีปุ่ น ขัน้ตอนการออกแบบ การแบ่งช่องอะไรต่าง ๆ จากเล่มนั้น
เป็นหลักเลยครับ เป็นความรู ้จริง ๆ ก็น่าจะเป็นความรูห้ลัก ๆ อันเดียวที่ เหลือก็แบบสังเกต  
จากการต์ูนเรื่องอื่น ๆ ที่อ่าน แลว้ก็พอมีโอกาสเขียนก็เอาพวกนัน้แหละครบัผสม ๆ รวมกับอุปกรณ ์
ที่พอจะหาได้ คือสมัยก่อนมันยังหาอะไรล าบากกว่าสมัยนี ้เยอะครับ (สุทธิชาติ ศราภัยวานิช ,  
การส่ือสารส่วนบคุคล, 30 พฤษภาคม 2563) 

 
...ผมน่ะ ไม่ไดเ้ริ่มโดยการฝึกวาดการต์ูนน่ะ ผมชอบวาดเล่นก่อน ผมจะวาดเล่นอยู่ตามสมุดเรียน 
หนังสือเรียนระหว่างที่ เรียนหนังสือน่ะครับ คือมันก็เป็นการฝึกมือแต่ไม่ได้ตั้งใจจะวาดเพื่อเป็น
นักเขียนการต์ูนเพราะผมวาดแต่ตัวประหลาดเลย คือเวลาดูหนังการต์ูน แต่ก่อนมันจะมีพวกซีรีส์ 
มดแดง หนงัขบวนการ ผมก็จะรอดูแต่พวกตวัประหลาด ทีนี ้เวลาผมวาดเล่นก็จะวาด คือวาดอย่าง
เงีย้ะมาจนถึงมหาลัย จนท างาน 3-4 ปีแรกผมท างานเป็นกราฟิกก่อน คือไม่ไดค้ิดจะเป็นนักเขียน
การต์ูนเท่าไหร่ เพราะรูส้ึกว่าตัวเองวาดอยู่ได้แบบเดียวอ่ะ วาดอะไรประหลาด ๆ แต่ว่าสุดท้าย  
ก็มีโอกาสเขา้มาก็เออ้ ลองเขียนการต์ูนดมูัย้ ก็ตดัสินใจออกจากงานกราฟิก แลว้ก็มาเริ่มเขียนการต์ูน 
ซึ่งจรงิ ๆ การต์ูนเรื่องแรกครบัก็คือ Joe (นกัสืบโจ หัวปลาหมึก) นี่แหละครบั การต์ูนตอนแรกเลยอ่ะ 
เป็นการฝึกเขียนการต์นูจรงิ ๆ ครัง้แรกอ่ะครบั ดว้ยตวัเองก็คือแบบสงัเกต เปิดหนงัสือด ูเอ๊ะ ตรงนีเ้ขา
เขียนยงัไง แบ่งช่องอะไรยงัไง มนัก็จะเป็นกึ่ง ๆ แบบ คือถา้ถามว่าเริ่มเขียนเป็นการต์ูนคอมิคเมื่อไหร ่
ก็คือตอนเขียนการต์ูนเรื่องแรกเลย... (สทุธิชาติ ศราภยัวานิช, การส่ือสารส่วนบุคคล, 30 พฤษภาคม 
2563) 
 

นักวาดการต์ูนที่มีความสนใจเป็นพิเศษในด้านวิธีวาดและการเล่าเรื่อง คือ คัทซึฮิโร ่ 
โอโตโมะ (Katsuhiro Otomo) ผูว้าดการต์นูเรื่อง AKIRA 

 
...เป็นพิเศษหน่อย ที่ชอบจริง ๆ ตอนแรกจะเป็น Otomo Katsuhiro ...คือจะชอบวิธีวาดของเขา 
และก็วิธีแบบ เล่าเรื่อง อะไรอย่างนีน้่ะครบั แต่ก็จะแบบไม่ไดเ้อามาใชโ้ดยตรง เพราะสไตล ์คือผมจะ
เขียนเป็นสไตลต์ลกรา้ยอะไรอย่างนีม้ากกว่า เพราะว่า AKIRA ก็จะเป็นแนวจรงิจงัหน่อย อะไรอย่างนี ้
ครบั ผมก็จะชอบอันนั้นคนนึงแลว้ก็ แลว้ที่เหลือก็จะเป็นนักเขียนการต์ูนที่ ผมซือ้การต์ูนเก็บ ก็จะมี
หลายคนที่ แต่ไม่เชิงเป็นศึกษาลงไปลึกขนาดนั้นน่ะครบั แต่จะรวม ๆ ซะมากกว่าน่ะครบั  (สทุธิชาติ 
ศราภยัวานิช, การส่ือสารส่วนบคุคล, 30 พฤษภาคม 2563) 
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5.1 โอกาสและเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ 
โอกาสที่ไดไ้ปถ่ายทอดความรู ้มาจากการรบัเชิญใหไ้ปสอนในสถาบันอุดมศึกษาและ 

การเป็นวิทยากรในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการวาดการต์นู ทัง้ในลกัษณะการอบรม การประกวด
แข่งขนั โดยปัจจบุนัสอนประจ าอาจารยป์ระจ าที่มหาวิทยาลยัรงัสิต 

 
พอเริ่มวาดการต์ูนไปได้สักปีสองปีนะครับ  จะมีอาจารย์ที่ศิลปากร ก็คืออาจารย์แกเป็นรุ่นพี่  
แล้วแกก็เห็นงานการต์ูนแกก็เลยชวนไปสอน ... แต่ตอนนั้นแบบมันยังไม่แยกเป็นวิชา  Comic  
ตอนไปสอน ...เหมือนไปบรรยายเป็นวิทยากร อะไรอย่างนีค้รบั ในคลาสภาพประกอบ ...เหตผุลที่เป็น
อาจารยป์ระจ าที่รงัสิต ก็เพราะว่า คือตอนนัน้จรงิ ๆ เราก็ เอ๊ะ ตกลงเราเหมาะจะเป็นอาจารยห์รือเรา
ไม่เหมาะ ผมก็เลย พอเขาชวนเป็นอาจารยป์ระจ า ผมก็เลยลองดู อ่ะ เนี่ยลองดูเลยแลว้กันว่ามนัใช่
หรือไม่ใช่ ถา้ไม่ใช่จะไดเ้ลิก ก็ อะไรเงีย้ะครบั คือส่วนมากพอไปบรรยายอะไรมนัจะเป็นงานที่เราไม่ได้
ตัง้ใจซะหมดนะครบั ก็เลยลองดเูลยว่าเอ๊ะ ตกลงเราท าไดห้รือไม่ได ้แลว้สดุทา้ย ก็ลองมา ก็น่าจะพอ
ท าไดอ้ยู่ก็เลย ถือเป็นอีกอาชีพหนึ่งซึ่ง อีกจุดหนึ่งมันก็จะเป็นเรื่องแบบ เศรษฐกิจคือ คืออย่างนอ้ย
งานอาจารยม์นัก็มนัจะมีความมั่นคงกว่างาน อ่า นกัเขียนการต์ูน พอเราเริ่ม เริ่มมีครอบครวัอย่างนี ้  
ก็จะแบบเป็นไปตามนั้นน่ะครบั ก็ ก็เลยลองท าดู แลว้ก็ พอไดก้็ท าควบคู่กันไป  (สุทธิชาติ ศราภยัวา
นิช, การส่ือสารส่วนบคุคล, 30 พฤษภาคม 2563)  

 
5.2 แนวคิดในการสอน 
แนวคิดในการสอนในช่วงแรกนั้นเน้นย ้าถึงความส าคัญของเอกลักษณ์ด้านภาพ 

ของแต่ละบคุคล 
 
…คลาสแรก ๆ ที่ผมสอนที่ศิลปากรผมจะเนน้ว่าเอกลักษณ์ในการวาดแต่ละคนครบัเป็นส่ิงส าคัญ
ที่สดุ คือคุณจะวาดเหมือนคลา้ยญ่ีปุ่ นก็ไดแ้หละ เพียงแต่ว่ามนัตอ้งดเูป็นคณุก่อนนะ เอกลกัษณเ์นี่ย
จะเป็นส่ิงที่ผมเนน้ท่ีสดุในแง่ภาพนะครบั ที่เหลือก็เป็นการเล่าเรื่องเพราะงัน้ ผมจะไม่ค่อยแครม์ากว่า 
จริง ๆ ถึงคุณวาดรูปไม่ไดคุ้ณก็มาเรียน comic ไดค้รบั…(สุทธิชาติ ศราภัยวานิช, การส่ือสารส่วน
บคุคล, 30 พฤษภาคม 2563) 

 
ทัง้นี ้ไดว้ิเคราะหว์่าการเรียนการสอนการวาดการต์ูนที่พบเห็นนัน้ มุ่งไปที่การวาดภาพ

และเนน้ในบางรูปแบบเป็นหลกั  
 
...บา้นเราจะสังเกตว่า class เขียนการต์ูนโดยส่วนมากที่ผมเคยเห็นเนี่ยก็คือ เขาจะไปเนน้การวาด 
นะครบั ...คือเป็นจดุอ่อนท่ีสดุอย่างหน่ึงคือ เนน้ไปท่ีการวาดสไตลเ์ดียวน่ะ เช่นแบบ สมมติสมยันีน้ิยม 
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การต์ูนญ่ีปุ่ นนึกออกไหมครบั Class เขียนการต์นูก็จะไปเนน้ว่า เขียนการต์ูนยงัไงให้ดเูหมือนการต์ูน
ญ่ีปุ่ น (สทุธิชาติ ศราภยัวานิช, การส่ือสารส่วนบคุคล, 30 พฤษภาคม 2563) 

 
ในปัจจุบัน ท าการสอนโดยเน้นที่การเล่าเรื่องมากขึน้ เพราะผลงานการต์ูนนั้นใช้การ

อ่านพื่อเข้าใจเรื่องราว ในการสรา้งผลงานจึงต้องมีความเข้าใจธรรมชาติของการสื่อสารผ่าน
การต์นูดว้ย  

 
...คือหลงั ๆ น่ะผมจะเริ่ม โฟกสัที่การเล่าเรื่องมากขึน้น่ะ เพราะว่าคือมีคนเขา้ใจผิดเยอะเลย นกัศกึษา
หลายคนก็เขา้ใจผิดเยอะว่าการวาดการต์ูนมันคือการวาดอ่ะ แต่จริง ๆ มันคือการเขียน เพราะว่า 
เพราะอย่างไทยเราใชค้  าว่าการเขียนการต์ูน ซึ่งผมก็ไม่รูว้่าใครเป็นคนเริ่มใชน้ะแต่ว่ามนัถูก ท่ีสดุน่ะ
คือมนั คือถา้การวาดมนัก็เป็นแค่การวาดภาพนะครบั แต่ว่าการต์ูนเนี่ย มนัเป็นส่ือที่ตอ้งใชก้ารอ่าน
เพื่อเขา้ใจเรื่อง เพราะงัน้ถึงเราจะวาดรูปดีแค่ไหนน่ะ แต่ถา้เราไม่เขา้ใจภาษาในการเขียนการต์นูแบบ
การต์ูนช่องน่ะ การต์ูนเราจะไม่ประสบความส าเร็จครบั ในแง่การท าให้คนอ่านรูส้ึกไปกับเรื่อง ...  
คือภาพมนัเป็นจดุดึงดูดแรกครบั ใหค้นอ่านการต์ูนนั่นแหละ เพียงแต่ว่าระยะยาวน่ะ คนอ่านการต์ูน
เรื่องนั้นไป 10-20 เล่มน่ะ มันเพราะเรื่องมันไม่ใช่เพราะภาพครบั เพราะงัน้หลัก ๆ ผมก็จะเนน้เรื่อง
พวกนีม้ากขึน้เรื่อย ๆ ครบั... (สทุธิชาติ ศราภยัวานิช, การส่ือสารส่วนบคุคล, 30 พฤษภาคม 2563) 

 

การออกแบบการสอน จะแปลงเนือ้หาเป็นกิจกรรมอย่างง่ายก่อน เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความ
เขา้ใจเบือ้งตน้ ซึ่งช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจในการเรียน 

 
...ผมก็จะ พอสอนไปสกัปีสองปีผมรูส้ึกว่า คือตอนแรกมนัจะแบบเหมือนเราเนน้บรรยายแลว้ก็สั่งงาน
การบา้น ผมก็รูส้ึกแบบ เออ คือคนเรียนก็อาจจะไม่สนุกมั้งผมว่า บางทีมันก็น่าเบื่อ มาฟังบรรยาย
แลว้ก็รบังานกลบัไป เหมือนตอนผมเรียนก็จะอารมณป์ระมาณนี้ แต่ว่า ผมก็จะ เอ๊ะ หลงั ๆ อ่ะ วิธีผม
ก็คือผมจะแปลเนื ้อหาให้เป็น Workshop ก่อน ง่าย ๆ ในคลาส แบบเพื่อให้เขาแบบ เข้าใจอะไร
บางอย่างที่ผมต้องการก่อนนะครับ แล้วค่อยบรรยาย หรือบางทีก็บรรยายก่อนแล้ว Workshop 
สดุทา้ยก็สั่งงานไป หรือว่าถา้ workshop ไปเพียงพอก็อาจไม่สั่งงานดว้ย เพราะงัน้ อนัเนีย้ะรูส้กึว่ามนั
จะช่วยใหแ้บบอย่างนอ้ยมนักไ็ม่น่าเบื่อจนเกินไป แบบว่า มีอะไรไดท้ า แลว้ผมก็สามารถแบบมีลกูเล่น
ไดแ้บบ เอย้ ใชต้ัว Workshop เนี่ย ในการแบบ ท าใหเ้ขาแบบสนใจขึน้นะ (สุทธิชาติ ศราภัยวานิช, 
การส่ือสารส่วนบคุคล, 30 พฤษภาคม 2563) 
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5.3 เนือ้หาความรู้ในการวาดการต์ูน 
สุทธิชาติ ศราภัยวานิช กล่าวถึงความรูท้างศิลปะที่จ  าเป็นต่อการวาดการต์ูนนัน้ ไดแ้ก่ 

การวาดเสน้ แสงเงา การจดัองคป์ระกอบศิลป์ กายวิภาค จิตรกรรม เป็นตน้ 
 
...ผมว่าความรูพ้ื ้นฐานน่ะครับ  จ าเป็นต่อการวาดการต์ูน  เช่น เรื่องการ Drawing เรื่องแสงเงา  
เรื่องการจัดองคป์ระกอบศิลป์น่ะครบั ...การเขียน ...Anatomy น่ะครบั คือ Anatomy เป็นกลุ่มวิชา
พืน้ฐานของคณะศิลปะโดยส่วนมากน่ะครบั การ Painting อะไรประมาณนีน้่ะครบั อนันีม้นัจะจ าเป็น
ต่อเรื่อง เรื่องการวาดภาพ (สทุธิชาติ ศราภยัวานิช, การส่ือสารส่วนบคุคล, 30 พฤษภาคม 2563) 

 
ความรูอี้กส่วนหนึ่งที่ส  าคัญ คือความรูด้า้นการเล่าเรื่อง ซึ่งเป็นศาสตรท์ี่ปรากฏในงาน

ทางวรรณกรรมและภาพยนตร ์
 
... คือคอมมิคมนัไม่ใช่งานภาพประกอบครบั จรงิ ๆ มนัคืองานเล่าเรื่อง เพราะงัน้ในส่วนเล่าเรื่องเนี่ย 
ผมว่าศาสตรท์ี่มันตรงกว่ามันจะไม่ใช่ศาสตรศ์ิลปะครับ มันจะเป็นศาสตรแ์บบพวกภาพยนตร์
มากกว่า ภาพยนตรห์รือวรรณกรรม ปน ๆ แต่หลกั ๆ จะเป็นภาพยนตรเ์พราะว่าการล าดบัภาพของ
คอมมิคน่ะ มัน จริง ๆ โดยตน้ก าเนิดมันก็จ าลองมาจากส่ือโทรทัศน์ส่ือภาพยนตรอ์ยู่แลว้อ่ะครับ 
เพราะฉะนั้นการเล่าเรื่องมันจะมีความใกลเ้คียงกัน เพียงแต่ว่า ขนาดช่องมันจะมีขนาดแตกต่าง  
มันจะไม่เหมือนทีวีหรือหนังที่มันจะเป็นขนาดจอเดียว อะไรอย่างนีค้รบั มันจะแบ่ง 2 ส่วนน่ะครบั 
(สทุธิชาติ ศราภยัวานิช, การส่ือสารส่วนบคุคล, 30 พฤษภาคม 2563) 

 
5.4 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
การน าเข้าสู่บทเรียน 
การน าเขา้สูเ่นือ้หา ใชว้ิธีการแบบเดียวกนักบัการสรา้งผลงานการต์นู คือท าใหผู้เ้รียนเกิด

ความสนใจขึน้มาก่อน 
 
....ใช้ตัว Workshop เนี่ย ในการแบบ ท าใหเ้ขาแบบสนใจขึน้นะ ซึ่งอันนีผ้มเคยลองมานึกดู จริง ๆ 
แลว้ผมใช้วิธีแบบที่ผมเขียนคอมมิคเลยครบั คือเวลาผมเขียนคอมมิคอ่ะ ผมจะเขียนไปแลว้ก็เดา
ความคิดคนอ่านไปว่าอ่านถึงตรงนีแ้ลว้เขาจะรูส้กึยงัไง ผมชอบเล่นกับความรูส้กึ ประมาณว่า เปิดไป
อีกหนา้นึง เอย้ มนัคาดไม่ถึง เป็นอะไรท่ีแบบพลิกไป พลิกมา อะไรแบบนี ้อนัเนีย้ะครบัผมก็จะปรบัใช้
กับในการสอน กระทั่งในสไลดด์ว้ยนะครบั ในสไลดผ์มจะมีการวาง แบบ คลา้ย ๆ แบบการเล่าเรื่อง
แบบคอมมิค ซึ่งมั่นมี Climax มีอะไรพวกนี ้ก็จะเป็นรูปแบบท่ี ท่ีใชม้าจนปัจจบุนันีเ้ลยครบั (สทุธิชาติ 
ศราภยัวานิช, การส่ือสารส่วนบคุคล, 30 พฤษภาคม 2563) 
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วิธีสอน 
โดยทั่วไปจะใชก้ารบรรยายเนือ้หาที่จะเรียนในครัง้นัน้ แลว้จึงเป็นการฝึกปฏิบติั โดยให้

ปฏิบัติงานลงบนกระดาษ พรอ้มทั้งสังเกตผลงานที่ผูเ้รียนปฏิบัติเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของ
ผูเ้รียนว่าสอดคลอ้งกบัจดุมุ่งหมายแลว้หรือไม่ 

 
...ถา้เป็นโดยส่วนมาก เริ่มมาจะเป็นบรรยาย ในหวัขอ้ที่ ความรูเ้บือ้งตน้ก่อน แต่ผมจะไม่บรรยายนาน
แบบเป็นชั่วโมงครับ อย่างมากก็ครึ่งชั่วโมงเต็มที่ แลว้ก็จะมี Workshop แรกละ เช่นผมอาจจะมี
กระดาษ ผมจะเอากระดาษ A4... ก็กระดาษคณะแหละครบั... คือกระดาษมนัแบบมนัหมนุได ้มนัจดั
อะไรไดม้ากกว่า มนัจะมีแบบนีทุ้กครัง้ อ่ะ หยิบกระดาษไป แลว้ผมก็จะบอกว่า อ่ะ เดี๋ยวใหท้ าอะไร 
ใหว้าดอะไร ซึ่งอันนีม้ันจะเก่ียวขอ้งกับเนือ้หา แลว้ก็เก่ียวขอ้งกับส่ิงที่เขาตอ้งไปท า อย่างเช่น อันนี ้
ยกตัวอย่างใหเ้ห็นภาพนะครบั อย่างวิชาออกแบบตัวละครมันจะมีโจทยน์ึง เป็นแบบออกแบบตัว
ละครมวยไทย ซึ่งเป็นงานที่ผมเคยไปท ามานานแล้วน่ะครับ ผมก็จะเอาโจทย์เดียวกันนี ้มาให้
นกัศึกษาท า แต่ทีเนีย้ะ นกัศึกษาใหม่ ๆ เขาไม่เคยดูมวยไทย เขาไม่รูด้ว้ยซ า้ไปว่า เอ่อ มวยไทยเนี่ย 
กางเกงมนัทรงประมาณไหนอะไรอย่างเนีย้ะ หรือแบบ อนันีผ้มก็จะแบบ เออ ลอง Workshop ใหเ้ขา
เข้าใจ เฮ้ย กางเกงมวยไทยมันประมาณนีน้ะ ลองวาดขึน้มาดูก่อน นักมวยไทย อายุประมาณนี ้
รูปร่างยังไง ซึ่งอันนีม้ันจะไม่มีคะแนน แต่มันจะเป็นแค่ความเข้าใจ ซึ่งพอเขาไปท าเป็นการบ้าน
กลบัมาเนี่ย ก็จะตรงเป้ามากขึน้ จากแต่ก่อน ถา้เราบรรยายเฉย ๆ เนี่ย ถึงจะเปิดรูปใหเ้ขาดนูะ แต่ว่า
พอเขาท ากลับมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยตรง... ก็จะเป็นประมาณนี ้แต่อาจจะมีบางคลาส ท่ีแบบ เปิดมา
เป็น Workshop เลย แลว้ค่อยน าสู่การบรรยายทีหลัง... (สุทธิชาติ ศราภัยวานิช, การส่ือสารส่วน
บคุคล, 30 พฤษภาคม 2563) 

 
การวิจารณ ์
ในขัน้ตน้จะคัดเลือกผลงานที่ดีมาน าเสนอและแสดงความคิดเห็น โดยน างานที่ยังตอ้ง

ปรบัปรุงแยกไวต่้างหาก เพราะเห็นว่าหากน างานส่วนนัน้มาน าเสนอแลว้ ผูเ้รียนอาจเกิดความรูส้ึก
ที่ไม่ดีนัก การวิจารณ์จะกล่าวถึงข้อดีของผลงาน ส าหรับข้อด้อยจะกล่าวถึงในเชิงหยอกล้อ 
อย่างไรก็ตาม หากมีจดุที่ตอ้งสรา้งความเขา้ใจที่ถกูตอ้ง ก็จะกลา่วถึงขอ้ควรปรบัปรุงโดยตรง 

 
... ผมจะใช้วิธีคัดงานดี  ๆ แหละ อันนี ้มันจะคล้ายคลาสศิลปะทั่ วไป  คัดเอางานดี ๆ มาขึน้จอ 
แลว้ก็วิจารณ ์...คือถา้ไม่จ าเป็นน่ะผมจะไม่เอางานท่ีไม่ดีมาวิจารณต์รง ๆ เพราะผมรูส้กึว่าพอวิจารณ์
ออกไปในคลาสแล้วแบบมันคือ เจ้าของงานเขาอาจจะอาย… ส่วนมากวิจารณ์ผมจะใช้วิธีแบบ 
บอกข้อดีก่อน ผมก็ทั่วไป ๆ แหละ แต่ผมก็จะ เวลาพูดถึงข้อเสียผมก็จะเหมือนแซว  ๆ ข า ๆ อ่ะ  
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...คือเราก็เรียนศิลปะมา  เราก็เข้าใจตรงนี ้ จุดนี ้ว่าความรูส้ึกเป็นยังไง… บางอันซีเรียสก็ต้อง 
บอกตรง ๆ ว่าอนันีม้นัไม่ใช่จรงิ ๆ อะไรอย่างเงีย้ะ (สทุธิชาติ ศราภยัวานิช, การส่ือสารส่วนบุคคล, 30 
พฤษภาคม 2563) 

 
...แต่ว่าตรงเด็กที่ ที่อ่อนหน่อย ผมจะ อย่างที่บอกผม ผมจะไม่เนน้เอางานเขาขึน้มาวิจารณเ์ท่าไหร ่
ผมก็จะคาดหวังว่า เอ้อ เขาจะเขา้ใจว่าส่ิงที่เขาตอ้งท าต่อไปคืออะไร แต่ผมจะไม่ลงไปจีข้นาดนั้น
เพราะว่า โดยส่วนตัวเวลาผมเรียนผมก็ไม่อยากให้ อันนี ้อาจจะเป็นผมเองด้วยมั้ง ก็ไม่อยากให้
อาจารย์มาแบบ อะไรเขาเรียกจ้อง จ้องจะ Focus แต่เราอ่ะ อันนี ้ผมก็แบบจะเอามาจากตัวเอง
ดว้ยน่ะครบั... (สทุธิชาติ ศราภยัวานิช, การส่ือสารส่วนบคุคล, 30 พฤษภาคม 2563) 

 
การประเมินผล 
การประเมินผลจะพิจารณาจากชิน้งานที่มอบหมาย เพื่อตรวจสอบว่าผูเ้รียนปฏิบติังาน

ไดส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือไม่ ทัง้นี ้จะติดตามพัฒนาการของผูเ้รียนบางกลุ่ม เพื่อประเมิน
ว่าผูเ้รียนมีพฒันาการอย่างไรบา้งและน าผลที่ไดไ้ปประเมินวิธีการสอนของตนเองดว้ย 

 
หลกั ๆ ก็จะใช ้ดูจากงาน การบา้นเป็นหลักแหละครบั ว่าเขาท าไดต้รงจุดประสงคเ์รามั้ยนะครบั...  
แต่ก็จะดพูฒันาการของนกัศกึษาบางคน อนันีเ้หมือนผมแบบดเูอาไวเ้ช็คตวัเองนิดนึงว่า คือโดยมาก
ผมจะเช็คจากนักศึกษาที่อ่อนหน่อยน่ะครับ หรือว่าที่อาจจะมีพืน้ไม่เท่าเพื่อนน่ะ ตอนท้ายเทอม  
ผมก็จะมาเช็คดูจากเกรดดูจากงานนิดนึงว่าเออ เขาแบบพัฒนาขึน้ไหมหรือว่าจะได้เกรดอะไร 
อย่างเงีย้ะ ซึ่งถา้เขาไดน้อ้ยเนี่ย เราอาจจะ เฮย้ เราอาจจะยงั ยงั วิธีการสอนเราอาจจะยงั ยงัไม่ดีพอ
หรือเปล่าอะไรอย่างนีน้่ะครบั เพราะว่าอย่างคนที่เก่งเลยบางที เราไม่ตอ้งไปดูเคา้ก็ได ้ยงัไงเขาก็เก่ง
แลว้... (สทุธิชาติ ศราภยัวานิช, การส่ือสารส่วนบคุคล, 30 พฤษภาคม 2563) 

 
ส่ือการสอน 
สื่อการสอนที่ใช้เป็นหลักคือสไลด์ประกอบการบรรยาย วีดิทัศน์ ส  าหรบัอุปกรณ์ที่ใช ้  

อาทิ เครื่องฉายภาพที่สามารถน าเสนอการสาธิตได ้คอมพิวเตอรส์  าหรบัเปิดสไลดป์ระกอบการ
บรรยาย 

 
หลัก ๆ ก็จะเป็นสไลดบ์รรยาย แลว้ก็บางครัง้ก็จะมี VDO ประกอบ เปิดหนัง ก็จะทั่ว ๆ ไป แล้วก็
อาจจะมีสาธิตบา้งโดยใชพ้วก Overhead อะไรอย่างนีน้่ะครบั แต่หลัก ๆ จะเป็นสไลด ์ผมจะเตรียม
สไลดม์าค่อนขา้งครอบคลมุ บางทีก็มีทัง้ขัน้ตอน การออกแบบ หรือว่า ส่ิงที่ควรระวงั แลว้ก็สไลดเ์นี่ย 
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ผมก็จะลงไวใ้หใ้น เหมือนเป็นใน Cloud สกัที่นึงน่ะครบั เด็กก็สามารถไปโหลดมาทบทวนได ้เผื่อเขา
ไม่เขา้ใจ (สทุธิชาติ ศราภยัวานิช, การส่ือสารส่วนบคุคล, 30 พฤษภาคม 2563) 

 
นอกจากนี ้  ก็ ได้รวบรวมผลงานที่ ดี ซึ่ งสามารถเป็นตัวอย่ างในการสอนไว้ใน 

เพจ Facebook เพื่อใชป้ระกอบการสอนดว้ย 
 
… คือผมจะท าเพจไวทุ้กวิชานะครบั แลว้ก็แต่ละหวัขอ้ ในทุก ๆ ปีเนี่ยจะเอาคดังานดี ๆ ใส่ไวเ้รื่อย ๆ 
เป็นอลับัม้ อนันีผ้มจะสามารถเขา้ไปเปิดดูของปีไหนก็ไดว้่า แลว้ผมจะโชวง์านใหดู้ว่า เออ้ คนนีท้ี่เขา
ท าดีเพราะอะไร... (สทุธิชาติ ศราภยัวานิช, การส่ือสารส่วนบคุคล, 30 พฤษภาคม 2563) 

 
5.5 ปัญหาในการถ่ายทอดความรู้ 
ปัญหาที่ได้พบในการสอนนั้น มักเป็นบุคลิกส่วนตัวและความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้เรียน 

ซึ่งส่งผลต่อปฏิสมัพันธใ์นชัน้เรียน และเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวจึงได้ปรบัวิธีสอนใหเ้ป็นในลกัษณะ
ของ Workshop Base เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจมากขึน้ 

 
ผูเ้รียนเนี่ยอย่างที่บอกว่า คืออนันีไ้ม่ไดโ้ทษว่าผูเ้รียนไม่ไดย้งัไงนะ... เด็กก็จะเงียบ ๆ หรือว่า เราถาม
อะไรเขาก็จะไม่ค่อยมีปฏิสมัพนัธเ์ท่าไหร ่อย่างที่บอกบาง Class ก็แบบ คือบางคลาสอย่างเช่นสอน
ในหอ้งแลปอย่างนี ้บางทีเราบรรยายแบบตัง้ใจ แบบใส่อารมณ์ใส่มุขอะไรอย่างนี ้แต่เขาก็นั่งดูจอ
ตัวเองเงียบ ๆ ก็มี… บางทีเราก็ตอ้งใชพ้ลัง เพราะงั้นเลยเป็นสาเหตุที่หลัง ๆ ผมเลยตอ้งใช้วิธีเป็น 
Workshop Base เป็นหลกัครบัเพื่อใหเ้ขาสนใจมากขึน้อะไรอย่างนีน้ะครบั... (สทุธิชาติ ศราภยัวานิช, 
การส่ือสารส่วนบคุคล, 30 พฤษภาคม 2563) 

 
5.6 ช่องทางถ่ายทอดความรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
สุทธิชาติ ศราภัยวานิช ไดร้่วมกับนักวาดการต์ูนไทยคนอ่ืน ๆ จัดท ารายการ Podcast  

ในชื่อ Radio Manga โดยเผยแพร่ผ่าน YouTube โดยมีเนือ้หาเก่ียวขอ้งกับเก่ียวกับการต์ูนและ
การวาดการต์นู 

การถ่ายทอดความรูข้องสทุธิชาติ ศราภยัวานิช เนน้ในการส่งเสริมเอกลกัษณส์่วนบุคคล 
ใหค้วามส าคัญกับเนือ้หาที่เป็นการสื่อสารดว้ยการต์ูน มีการปรบัเปลี่ยนวิธีสอนใหเ้หมาะสมกับ
ผู้เรียนในปัจจุบัน เน้นการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียนเพื่อให้ผู ้เรียนเกิดความรูค้วามเข้าใจที่
ถกูตอ้ง รวมถึงใชก้ารประเมินมาปรบัปรุงการสอนของตนเองดว้ย 
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6. ไตรภัค สุภวัฒนา 
ไตรภัค  สุภวัฒ นา  (เกิด  พ .ศ. 2527) นามปากกา “PUCK” หรือ  “หมู  ไตรภัค ”  

ส าเร็จการศึกษาสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ จากคณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระหว่างที่ก าลงัศึกษาอยู่มีผลงานการต์นูตีพิมพเ์ผยแพร ่เมื่อส าเร็จการศกึษาไดส้รา้งผลงานการต์นู 
ภาพประกอบ งานออกแบบและผลงานศิลปะในหลายรูปแบบ ผลงานที่สรา้งชื่อเสียง ได้แก่  
“นายสมองกับหนูหัวใจ” “ประกอบ” “โต” นอกจากนี ้ยังมีผลงานที่ไดร้บัรางวัลจากการประกวด
ต่าง ๆ อาทิ หนังสือการต์ูน “ดาวถึงดาว” ไดร้บัรางวัลชมเชย ประเภท Comic Book จากรกัลูกอ
วอรด์ ครัง้ที่ 6 “LOSER RAINBOW อย่าผูกคอตายใตส้ายรุง้” ไดร้บัรางวลัรองชนะเลิศอนัดับหนึ่ง 
จากเซเว่นบุ๊คอวอรด์ ครัง้ที่  13 และ “DOG EYE VIEW มุมมองหมา” ได้รบัรางวัลรองชนะเลิศ
อนัดบัหนึ่ง จากเซเว่นบุ๊คอวอรด์ ครัง้ที่ 14 รวมถึงมีหนงัสือรวมผลงาน (Art Book) ของตนเองดว้ย 
คือ “Trial Puck - Art work 2005-2010” และ “Puck 13 Year” ซึ่งประกอบด้วยงานออกแบบ 
ภาพประกอบ และการสรา้งสรรค์งานประเภทต่าง ๆ ผลงานมีความโดดเด่นในด้านการใช้สี 
ที่ฉูดฉาดและจัดจ้าน การใช้เส้นอย่างมี เอกลักษณ์  แสดงรายละเอียดขององค์ประกอบ 
ที่สื่อความหมายและความรูส้กึไดดี้ รวมถึงเนือ้หาของผลงานมีความหลากหลาย 

มี โอกาสถ่ายทอดความ รู้ด้านการวาดการ์ตูนของตนเองที่ คณ ะมัณฑณ ศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงการเป็นวิทยากรในกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการวาดการต์ูนและ
ภาพประกอบ อีกทัง้ไดเ้ขียนหนงัสือสอนวาดการต์นู “หมหูมี สอนวาดการต์นู” เผยแพรด่ว้ย 

ส าหรบัแรงบนัดาลใจในการสรา้งผลงาน เบือ้งตน้มาจากการอ่านการต์ูนในวัยเด็ก และ
เริ่มมีเป้าหมายที่จะเป็นนักวาดการต์ูนเมื่อพบผลงานของนักวาดการต์ูนไทยตีพิมพ์เผยแพร ่ 
โดยศึกษาการวาดการต์ูนจากการอ่านผลงานการต์ูนและฝึกฝนด้วยตนเอง รวมถึงศึกษาจาก
หนงัสือสอนวาดการต์นูที่มีเผยแพรใ่นช่วงเวลาดงักลา่ว 

 
เราแบ่งเป็น 2 ทาง คือถ้าเกิดว่าเป็นหนังสือการต์ูนเลย เราโตมากับพวกการต์ูนนิตยสาร C-Kids 
BOOM อะไรอย่างนีน้ะครบั แต่ว่าการต์ูนท่ีเราชอบ ๆ มาก สมยัเด็ก ๆ นีก้็จะเป็น Dragon ball แหละ
คือโตมากับ Dragon ball นะครบัแลว้ก็เจา้หนูสามตา (3 ตาปาฏิหาริย)์ ก็ชอบมากเป็นการต์ูนเล่ม
แรกที่เราไดซ้ือ้เลยเจา้หนสูามตานะครบั แต่ถา้เกิดเป็น Part นึงที่เริ่มจะอยากเป็นนกัเขียนการต์นูแลว้ 
ก็เป็นพวกแมกกาซีนการต์ูนไทย เป็น Thai Comic แลว้ก็จะเป็นพวก ตอนนั้นจะมีชื่ออะไรนะของ  
Be Boyd CG นิตยสาร Katch ใช่ไหมครบั ก็จะเป็นพี่ชาติ (สทุธิชาติ ศราภยัวานิช) พี่ชาตินี่ก็คือเป็น
ไอดอลเลย ...ในการเขียนการต์ูนนะครับ Joe Secret-Agent อันนีค้ือตามมาตัง้แต่เราอยู่ประมาณ  
ม.4 อ่ะครบั ละตอนนั้นรูส้ึกว่าความอยากเป็นนักเขียนการต์ูนมันเริ่มชัดแลว้ พอเราแบบเห็นแบบ  
พี่ ๆ นักเขียนการต์ูนไทย เห็นลู่ทางที่จะไปแล้วเราก็เลยเริ่มตามนักเขียนการต์ูนไทยเขาท าอะไร  
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ได้บา้งนะ ลง Magazine อะไรบ้างครบั ...เราจ าไดว้่าเราอ่านการต์ูนเยอะมาก ๆ นะ ...ก็เริ่มอ่าน  
พออ่านมาเยอะ ๆ เขา้อ่ะ มันก็เริ่มรูส้ึกว่าเราน่าจะเขียนไดก้็เริ่มฝึกเขียนเลยแลว้ก็ดูกันหนา้ต่อหนา้
เลยอ่ะ วิธีการเล่าเรื่องแบบไหน ท าไมเขาถึงใชช้่องใหญ่ช่องเล็กวะ อะไรเงีย้ หรือเวลาแบบเปิดพลิก
หน้านี ้มา อ๋อ มันจะเป็นการแบบ Surprise คนอ่านนี่นา ก็เริ่มเรียนรูจ้ากตรงนั้นครับ เรียนรูจ้าก 
การที่เราเอาหนังสือการต์ูนที่เราชอบเนี่ย มาดู ไล่แกะเลยว่าวิธีการเล่าเขาเล่าประมาณแบบนีน้ะ  
ช่องบอลลูนมันตอ้งประมาณนีแ้หละ ก าลังสวยก าลังพอดี ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปหรือการวางช่อง
บอลลูนหรือการวางแบบเสียง เสียงซาวดเ์อฟเฟคเป็นไงครบั การใส่เสน้ speed การวางเม็ดสกรีน 
ใชแ้บบไหน การแบบคดัระยะภาพ อะไรอย่างเงีย้ มนัก็จะเรียนรูจ้ากส่ิงจรงิ ๆ เลยอ่ะ ไอห้นงัสือจรงิ ๆ 
ที่เราชอบ ๆ อ่ะ แลว้ก็มาถอดรหสัมนั… แลว้ก็บางอย่างที่รูส้ึกว่ามนัเริ่มยากเนี่ย ก็จะมีพวกคู่มือการ
อ่านเหมือนกันนะ แบบว่าสอนเขียนการต์ูนอะไรเนี่ย อันนั้นก็จะรูส้ึกว่าเขาถอดรหัสมาให้เราแลว้  
มนัจะย่อยง่ายขึน้ครบั ก็รูว้ิธีการมากขึน้ก็เริ่มซือ้อ่านบา้ง แต่ก่อนมนัจะมีหนงัสือพวก How to Manga 
ที่เป็นหนังสือปกขาว ๆ ของที่ ญ่ีปุ่ นแปล อันนั้นเราก็ซือ้ ...แลว้ก็มีของคนไทย ของพี่รตันะ สาทิส  
(มาฆพร สาทิสสะรตั) เราก็ซือ้อ่านนะครบั แลว้ก็มันจะมีวิธีการเขียนการต์ูนของ Toriyama Akira  
อนันั้นเราก็ซือ้อ่าน เราก็มี เป็นคู่มือง่าย ๆ เราก็ซือ้มาแลว้ก็ซอ้มท า แลว้ก็ดูว่า อ๋อ เขามีหลักการคิด
แบบนีน้ะ แลว้ก็เอามาประยุกตใ์ชก้ับตัวเอง...เพราะว่าบางทีหนงัสือมันมาตามมาตอนหลังแลว้อ่ะ 
บางทีเราเขียน คือเราเขียนการต์ูนมาตั้งแต่ตอนเราอยู่ประมาณ ม.3 พอ ม.3 ก็เริ่มตกรอบ  
ไปเรื่อย ๆ อ่ะ เราก็เรียนรูจ้ากการตกรอบ แลว้เราก็หาคู่มือมาลองอ่านแลว้ก็ลองซอ้มไปเรื่อย ๆ...  
(ไตรภคั สภุวฒันา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 23 สิงหาคม 2563) 

 
นักวาดการต์ูนไทยที่ชื่นชอบและติดตามผลงานเป็นพิเศษ อาทิ  สุทธิชาติ ศราภัยวานิช 

ทรงวิทย์ สี่กิติกุล องอาจ ชาญชัยชีพ ทรงศีล ทิวสมบุญ วีระชัย ดวงพลา ธนิสร ์วีระศักดิ์วงศ ์ 
มงักร สรพล ชยัยณัต ์สยุะเวช เป็นตน้ 

 
6.1 โอกาสและเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ 
โอกาสในการถ่ายทอดความรู ้มาจากการที่มีผลงานเผยแพร่ระดับหนึ่งแลว้ โดยไดร้บั

เชิญใหเ้ป็นอาจารยพ์ิเศษในสถาบนัอดุมศึกษาเพื่อสอนในเนือ้หาที่เก่ียวของกบัศิลปะภาพต่อเนื่อง 
และไดท้ าการสอนมาอย่างยาวนาน นอกจากนี ้ก็ไดร้บัเชิญใหไ้ปถ่ายทอดความรูใ้หก้ับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทัง้ในลกัษณะของกิจกรรม วิทยากรอบรม เป็นตน้ 

 
ท ามานานแลว้ เพราะว่าเราเรียนจบมา เราก็ถูกตามตวัเขา้ไปสอนเป็นอาจารยพ์ิเศษที่มหาลยัเลย ...
อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นน่ะ คนที่จบมาแล้วเป็นนักเขียนการต์ูนเลยอ่ะ ในบ้านเรามันน้อย  
ถา้เกิดเทียบกันกบัเด็กศิลปากร จรงิ ๆ มีนะ คือพี่ชาติ (สทุธิชาติ ศราภยัวานิช) ก็เป็นศิษยเ์ก่าที่นู่น... 
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เราก็เรียนกับพี่ชาติมาตอนที่เราอยู่มหาลยัพี่ชาติก็มาสอน คลาสเดียวกันเลยเก่ียวกับการออกแบบ
คาแรคเตอรด์ีไซน ์การเล่าเรื่องผ่านการต์นูช่องอะไรเงีย้ะนะครบัเป็น Sequential Art ที่เราไปสอนเนี่ย 
พอจบมาเนี่ยพี่ชาติก็ไปสอนรังสิตพอดีช่วงนั้นอ่ะนะครับ เราก็เลยแบบต้องมาเป็น ถูกตามไป 
ใหไ้ปสอน เหมือนแทนรบัช่วงต่ออะไรอย่างนีน้ะครบั สอนมาตัง้แต่นัน้ ...จบมาก็สอนเลย ถา้นบัเป็นปี
เนี่ยเราว่าน่าจะประมาณ 10 ปี ...สอนมาตลอดครับ คือล่าสุดก็ปีที่ผ่านมาก็สอน ...อาจจะเป็น
เพราะว่าอาจารย์น่ะเห็นผลงานของเราอยู่แล้วเพราะว่าเราท างานมาตั้งแต่ตอนเรียนอยู่แล้ว  
แลว้ก็เวลาเราท างานอะไรสกัอย่างอย่างเงีย้ะเราก็ชอบเอาไปฝากอาจารยท์ี่เราสอน แบบรวมเล่มมา 
ก็ดีใจอ่ะ แลว้อาจารยส์อนเรา เราก็อยากใหอ้าจารยไ์ดร้บัรูว้่าลูกศิษยไ์ดเ้อาวิชาที่เขาถ่ายทอดอ่ะ  
ไปท าออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้แล้วนะ ประสบความส าเร็จในประมาณนี้แล้วนะ ก็จะเอาไปให้
อาจารยอ์ย่างนีน้ะครบั อาจารยก์็เห็นว่า เออ้ ใชไ้ด ้ไอน้ี่มนัขยนัดีนะ อะไรอย่างนีน้่ะครบัเขาก็เลยแบบ
ตามไปใหเ้ขา้ไปสอน... (ไตรภคั สภุวฒันา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 23 สิงหาคม 2563) 

 

6.2 แนวคิดในการสอน 
แนวคิดในการสอนนัน้ เชื่อในความหลากหลายของศิลปะ การสอนจะเป็นในลกัษณะการ

เล่าประสบการณ์ อธิบายวิธีคิดและขั้นตอนการสรา้งสรรค์ผลงานในเชิงการแบ่งปันความรู ้ 
ทั้งนีก้ลุ่มผูเ้รียนส่วนใหญ่ที่ไดไ้ปถ่ายทอดความรูม้ักจะเป็นผูท้ี่ก  าลังศึกษาทางดา้นศิลปะหรือมี
พืน้ฐานดา้นการวาดภาพมาระดับหนึ่งแลว้ การสอนจึงเวน้เนือ้หาทางทฤษฎีและเห็นว่าการวาด
การต์นูตอ้งมีการประยกุตใ์ชเ้พื่อสรา้งงานในลกัษณะอ่ืน ๆ ดว้ย  
 

เป้าหมายเลย หลัก ๆ อ่ะ เรามองว่าศิลปะมันไม่ได้มีแบบแผนเดียวอ่ะ อย่างเรา เราไปแชร์
ประสบการณเ์นี่ย เราไม่ไดพู้ดเรื่องทฤษฎีศิลป์ หรือพูดแบบส่ิงที่อยู่ในต าราที่เราเคยเรียนมาเลยอ่ะ 
เราไปเล่าส่ิงที่เราท ามากกว่า กระบวนการคิดของเราอย่างนี ้เราคิดแบบนี ้เราถึงท าชิน้งานออกมา
เป็นแบบนี ้อะไรอย่างงี ้แลว้ก็ใหท้กุ ๆ คนเนี่ยไดร้บัรูม้นัแลว้ก็ลองเอาไปปรบัปรุงใชก้ับงานตวัเองดวู่า
อนัไหนดีก็เอาไปใช ้อันไหนไม่ดีก็คืนไป คืนไว ้คืนเรามา อะไรอย่างนีน้่ะครบั ก็เป็นอย่างนีม้ากกว่า 
เป็นการเล่าประสบการณ์ครบั... การต์ูนเนี่ยเอาจรงิ ๆ แลว้อ่ะ เด็ก ๆ ก็จะงง ๆ ว่า มนัยงัมีอาชีพนีอ้ยู่
เหรอ ในบา้นเรามนั มนัไม่มี Magazine ใหล้งแลว้อะไรอย่างเงีย้ะ... เพราะฉะนัน้เราทุกครัง้ที่ไปสอน
เราเขาจะบอกว่ามันก็ไปแปลง เราตอ้งแปลงว่าการต์ูนจริง ๆ มันก็จะอยู่ในส่ืออื่นแหละ  มันอาจจะ
ไม่ไดอ้ยู่ในรูปแบบ Magazine แลว้ในปัจจุบนันะครบั แต่ว่ามันก็ใชห้ลกัการนีแ้ปลงไปอยู่ใน Media 
อื่น ๆ ส่ืออื่น ๆ ได ้แต่ว่าคุณตอ้งประยุกตใ์ชใ้หเ้ป็นหน่อย… คุณก็เอาตรงนัน้น่ะไปย่อยแลว้ก็ท าออก
มานะครับ  หรือการออกแบบ Character Design เนี่ ย  คุณอาจจะใช้หลักของการออกแบบ
คาแรคเตอรเ์หมือนกนันะครบั ซึ่งเอาจริง ๆ แลว้หวัใจของมนัน่ะเป็นจุดเดียวกนั แต่ว่าคุณเนี่ยตอ้งไป
แปลงตามเหมาะสมมนัดว้ย (ไตรภคั สภุวฒันา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 23 สิงหาคม 2563) 
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ทัง้นี ้ไตรภคั สภุวฒันา เห็นว่า การสอนคือการแบ่งปันอย่างหนึ่ง โดยน าประสบการณไ์ป
แลกเปลี่ยน แบ่งปันความคิดและแรงบนัดาลใจกับผูเ้รียน โดยไม่ชีน้  าหรือบังคับใหผู้เ้รียนยึดติด
แบบอย่างของผูส้อน เนน้ใหผู้เ้รียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนไปสรา้งผลงานที่สามารถสื่อสารได ้

 
การเขา้ไปสอนเนี่ย มนัเป็นการแบ่งปัน... ถา้เกิดเราไปเจอแลว้ว่า นอ้ง ๆ ตัง้ใจแลว้ก็ คือไปสอนน่ะมนั
ไม่ใช่เป็นการไปแบ่งอย่างเดียวนะ เราไดอ้ะไรจากนอ้ง ๆ ก็เยอะนะ เราไดเ้ห็นแบบงานไดเ้ห็นไฟในตวั
นอ้ง ๆ บางอย่างที่เขาพูดใหเ้ราฟัง เราก็รูส้ึกว่า เออ้ น่าสนใจ มนัก็ไดไ้อเดียไดแ้บ่งปันแรงบันดาลใจ  
ซึ่งกนัและกัน แลว้ก็มนัก็เป็นผลที่ดีซึ่งกันและกันซึ่งก็มีเยอะนะครบั... (ไตรภคั สภุวฒันา, การส่ือสาร
ส่วนบคุคล, 23 สิงหาคม 2563) 

 
เราไม่พยายามจะยัดเยียดความเป็นเราใหก้ับเขาหรือทฤษฎีอะไรบางอย่างใหเ้ขาตายตวั เราเชื่อว่า
ศิลปะจริง ๆ แลว้อ่ะทุกคนมันตอ้งเติบโตมาเอง เติบโตเองจากรากที่แข็งแรงเพราะอ่ะ เพราะฉะนั้น 
เนื่องจากเราเขา้ไปสอนตอนที่เขาเริ่มโตกนัแลว้ล่ะ ประมาณ ปี 2 ปี 3 อะไรอย่างนี ้เพราะฉะนัน้ทฤษฎี
ศิลปะทกุคนเรียนมาแลว้ เราก็เลยจะเขา้ไปท าใหเ้ขาหยิบเอาทฤษฎีพวกนัน้น่ะมาต่อยอดเองมากกว่า 
แลว้คุณจะโตไปแบบไหนก็คือเรื่องของคุณแลว้ คือใหคุ้ณโตไปเลย เป็นแบบไหนก็ได ้แต่ว่าสุดทา้ย
แลว้อ่ะ มันต้องส่ือสารได้ เราเน้นเรื่องการส่ือสารมากกว่า เพราะงานที่ดีอ่ะ ไม่ใช่งานที่เสน้สวย 
อย่างเดียว มนัเป็นงานดแูลว้แบบส่งอารมณข์องคนเขียนออกมาไดจ้รงิ ๆ แบบเห็นภาพแลว้รูส้กึไดว้่า 
โห ดี เสน้ไม่สวยนะ แต่ว่าดีจังเลย เล่าเรื่องได ้หรือบางทีเสน้ก็สวยอ่ะ สวย แลว้ก็ดีดว้ย ก็ดี ก็ยิ่งดี 
อะไรอย่างเนี ้ยะ แต่เราเน้นเรื่องนั้นอ่ะ เน้นแบบว่าเห็นภาพแล้วรูส้ึกกับมัน ถ่ายทอดได้จริง ๆ ...  
(ไตรภคั สภุวฒันา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 23 สิงหาคม 2563) 

 

6.3 เนือ้หาความรู้ในการวาดการต์ูน 
ไตรภัค สุภวัฒนา กล่าวว่าหัวใจของนักเขียนการต์ูนคือการเล่าเรื่องที่ ดี  ซึ่งมาจาก 

การสั่งสมประสบการณ ์ฝึกฝนทกัษะ มีทกัษะในการสงัเกตและกลั่นกรองจนกระทั่งย่อยมาออกมา
เพื่อถ่ายทอดเป็นผลงานของตนเอง 

 
เราว่านักเขียนการ์ตูนหัวใจของมันคือการเล่าเรื่องที่ดี  ศิลปะก็คือการถ่ายทอดแหละครับ  
การเฝ้ามองดูส่ิงต่าง ๆ แลว้ก็ผ่านตะแกรงของตวัเองอ่ะ แลว้ก็ย่อยมนัออกมาแลว้ก็ถ่ายทอดออกไป 
ให้ได้อย่างเงีย้ะนะครับ เพราะฉะนั้นส่ิงที่ส  าคัญที่สุดน่าจะเป็นการเก็บเก่ียวเฝ้ามองดูส่ิงต่าง ๆ  
แลว้ก็ใชต้ะแกรงของตวัเองอ่ะ ย่อยมนัออกมาแลว้ก็ถ่ายทอดมนัออกไป นะครบั...หลกั ๆ เลยของการ
เขียนการต์ูนมนัคือเรื่องนีเ้ลย มนัคือเรื่องของการถ่ายทอดอย่างเดียวเลยนะครบั บางคนเป็นนกัเขียน
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การต์นูที่น่าสนใจไดเ้นี่ยเป็นเพราะว่าเขามี... มีดวงตาวิเศษน่ะ ที่ไปเห็นภาพเดียวกันแลว้ก็รูส้ึกไดว้่า
เขาตีความไปอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจมาก ๆ เราว่าประสบการณม์นัอยู่รอบ ๆ ตวั เรื่องราวมนัอยู่รอบ ๆ 
ตวั บางคนเนี่ยเห็นแค่แค่เดินออกไปหนา้ปากซอยอ่ะ ก็ไดก้ารต์นูมาหน่ึงเรื่องและ แต่บางคนก็เดินไป
ดว้ยกนัน่ะ ก็ไม่ไดอ้ะไรเลย เพราะฉะนัน้จะตอ้งเป็นการฝึกการมองมากกว่า ฝึกการมองและก็จะเล่า
เรื่องมนัยงัไง ใหน้่าสนใจครบั (ไตรภคั สภุวฒันา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 23 สิงหาคม 2563) 
 
นอกจากนี ้  ไต รภัค  สุภ วัฒ นา  ก็ ได้กล่ าวถึ งความส าคัญ ของการจัด รูป เล่ม 

ซึ่งมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการสรา้งผลงานการวาดการต์นู 
 
มันตอ้งมีความรูข้องการท ารูปเล่มหนังสือนะ อันนีส้  าคัญเพราะว่า เท่าที่รูม้าพี่ ๆ น้อง ๆ นักเขียน
การต์ูนในบา้นเราอ่ะตอ้งจัดรูปเล่มเอง เนื่องจากงบประมาณในการท าการต์ูน 1 เล่มในบา้นเรามัน
นอ้ยมาก เพราะฉะนัน้เราตอ้งดูแลหลาย ๆ อย่างเอง ไม่ว่าจะเป็นกราฟฟิก หนา้ปก หรือแบบวิธีการ
ท าสารบญั การท าหนา้คั่นหรือรูปแบบอะไรเงีย้ มันจะมีชัน้เชิงบางอย่าง ที่ถา้เกิดว่าเรารูต้วันัน้ไวอ้่ะ
มนัจะท าใหห้นังสือการต์ูนเราเนี่ยดูพิเศษขึน้น่ะ มันจะไม่เป็นหนังสือการต์ูนแค่แบบหนังสือการต์ูน  
ก็หนงัสือการต์ูนธรรมดาอะไรเงีย้ แต่ว่าถา้เรามีหลกัการในการเอาความรูด้า้นส่ิงพิมพม์าผสมผสาน
เนี่ย เราอาจจะมีรูปเล่มที่สวยขึน้มีการจดัวางหนา้ มี เอ่อ กราฟิกที่สวยในเล่มครบั (ไตรภคั สภุวฒันา, 
การส่ือสารส่วนบคุคล, 23 สิงหาคม 2563) 

 
6.4 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
การน าเข้าสู่บทเรียน 
การน าเขา้สู่บทเรียนนัน้ จะเริ่มตน้โดยการเล่าประสบการณแ์ละผลงานที่เคยสรา้งสรรค ์

วิธีคิดผลงาน ชีแ้นะจดุเด่น สิ่งที่น่าสนใจ รวมถึงประสบการณต่์าง ๆ ที่ไดร้บัจากผลงานชิน้นัน้ ๆ 
 

วิธีสอน 
การออกแบบการสอนนั้น จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกนั้นเป็นการเล่าประสบการณ์

การสรา้งสรรค์งานของตนเอง ช่วงหลังคือการให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและวิเคราะห์แสดงความ
คิดเห็น 

 
ก็จะเป็น 2 ช่วง จะเป็นช่วงที่เราเตรียมสไลดไ์ปนะครบัแลว้ก็ เล่าในส่ิงที่เราเคยท ามาแลว้ก็ชี ้ชีใ้หเ้ห็น
ว่าอนันีน้่าสนใจ เขาใชว้ิธีการคิดแบบนีน้ะ หรือมันเป็นประมาณนีแ้หละที่เราเขา้ใจอะไรอย่างนีน้ะ
ครบั แลว้ก็เป็นช่วงของการที่ใหน้อ้ง ๆ หรือลกูศิษยเ์นี่ยลองท าดูแลว้ก็มาวิเคราะหก์นั แลว้มาถกเถียง
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กันว่าท าไมเขาถึงคิดแบบนั้น แล้วเรารูส้ึกกับที่ เราคิดเห็นตรงกันหรือเปล่า อะไรอย่างนี ้นะครับ  
มนัจะเป็น 2 ช่วง (ไตรภคั สภุวฒันา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 23 สิงหาคม 2563) 

 
ส าหรบัวิธีการสอนจะปรบัใหเ้หมาะกับผูเ้รียน เช่น หากเป็นผูเ้รียนในระดับอุดมศึกษา 

ซึ่งมีพื ้นฐานด้านการวาดภาพมาดีแล้ว ก็จะเน้นวิธีการคิด โดยอธิบายใช้เชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็น
รูปธรรม ตัง้ค าถามที่กระตุน้ใหคิ้ดและพดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 
...เนื่องจากสิ่งที่เราไปสอนเขาอ่ะ เป็นระดบัมหาลยัแลว้ พวกนีว้าดรูปมาเป็นทัง้หมดแลว้อ่ะเราจะไป
สอนเรื่องวิธีการคิดมากกว่า ว่าวิธีการสรา้งคาแรคเตอรเ์นี่ยเราเริ่มตน้จากไง เริ่มตน้จากการที่เรา
อาจจะมีเรื่องในหัวมาก่อนแลว้หรือเปล่า อ่ะ เราจะอยากจะเล่าเรื่องนีส้มมุติ ว่าเราอยากเล่าเรื่อง
เก่ียวกับตายแลว้ไปไหน อะไรอย่างนี ้เราจะเอาใคร เหมือนเราเป็นคนคดันกัแสดงอ่ะ เอาใครมาเล่า
เรื่องนี ้แล้วพูดแล้วมันน่าเชื่อถือดี ตายแล้วไปไหนเราอาจจะแบบเฮ้ย ต้องเป็นยมทูตหรือเปล่า  
อ่ะ เราก็ตอ้งคิดต่อยอดไปแลว้ แลว้ก็ติ๊กไวว้่าตวันีน้่าสนใจ พอเราไดรู้ว้่าใครอ่ะตอ้งมารบับทนีด้ีแลว้
เล่าเรื่องนีไ้ดเ้งีย้ะ เสร็จแลว้เราก็ถอดความต่อ เช่นว่า ถา้เป็นยมทูตจริง ๆ ยมทูตในเรื่องของเราเนี่ย  
จะเล่าเรื่องราวมนัซีเรียสขนาดไหน แลว้เรื่องมนัซีเรียสมาก ลายเสน้มนัตอ้งสมจริงขนาดไหน มนัตอ้ง
สมจริงไปเลยหรือเปล่า หรือว่าจริง ๆ แลว้เรื่องราวเราอ่ะกลุ่มเป้าหมายเราไม่ไดเ้ป็นแบบ ไม่ไดเ้ป็น
เด็กโตขนาดนัน้ เพราะงัน้เสน้มนัตอ้งตดัทอนง่าย ๆ หรือเปล่า เป็นการต์ูนที่ดูง่ายขึน้ไหม อ่ะ ทีนีก้็มา
ไดแ้ลว้ โอเค สมมติว่าเล่าใหเ้ด็ก เสน้ก็ตอ้งตัดทอนเลย ง่าย ๆ น่ารกั ๆ สวย หรือว่ามีดีไซน์นะครบั  
พอไดต้รงนั้นเสร็จแลว้ก็จะมาต่อยอดอีกว่าไอต้ัวเนีย้ะนิสัยใจคอมันเป็นแบบไหน เออ แลว้ก็มาหา
วิธีการที่จะเล่านิสยัมนั เช่น สมมติว่ามนัเป็นคนสบาย ๆ ไม่ไดอ้ะไรมากก็จะออกมาเชื่อมโยงกับคน
อย่างปัจจุบันที่เรารูส้ึกว่า ออกแบบยังไงให้มันดูสบาย การแต่งตัวหรือเป ล่า หน้าตาคนสบาย ๆ  
มันตอ้งเป็นแบบไหน มันตอ้งอว้นตอ้งผอมยังไง อย่างนีน้ะครบั ก็คลา้ย ๆ กับการแคสติง้นักแสดง  
เลยล่ะ จริง ๆ มันจะเป็นหน้าที่เดียวกันเลย ว่าคนที่จะมารบับทบาทเนีย้ะมันตอ้งเป็นแบบนีแ้หละ  
ถึงจะน่าเชื่อถือที่สดุเวลาเราถ่ายทอดออกมา อะไรอย่างนีน้ะครบั (ไตรภคั สภุวฒันา, การส่ือสารส่วน
บคุคล, 23 สิงหาคม 2563) 
 

เมื่อผู้เรียนปฏิบัติงานเสร็จสิน้แล้วจะเข้าสู่การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดและแสดง
ความเห็น ซึ่งจะท าให้ผูเ้รียนทราบถึงผลงานของตนเองว่ามีขอ้ดีอย่างไร มีจุดใดบ้างที่สามารถ
ปรบัปรุงใหส้มบรูณไ์ดย้ิ่งขึน้ 

 
...ถึงช่วงแลว้เราก็จะปล่อยใหท้ า ท าเสร็จก็จะกลับมาช่วงการถกเถียงกันอีกรอบนึง เพราะเรารูส้ึก  
ไดว้่ามันไม่ใช่การส่งงานเสร็จแลว้ก็จบกัน แลว้ก็รอดูเกรดอะไรอย่างนี ้คือเกรดมันเป็นเรื่องคะแนน  
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ที่บางทีเขา เขารูไ้วว้่างานดีไม่ดีเฉย ๆ แต่ว่าเขาไม่ไดรู้เ้ลยว่าไอส่ิ้งที่เขาท าน่ะ มนัไม่ดียงัไงหรือมนัดี
ยงัไง เออ เพราะฉะนัน้ตอ้งยอ้นกลบัมาอีกทีนึง มาเช็คอีกทีนึงว่า โอเค คุณดีตรงนีน้ะ หรือว่าคุณไม่ดี
เพราะมนัไม่ดีแบบนี ้เออ อะไรอย่างนี ้เออ เราตอ้งมาคุยกันครบั (ไตรภคั สภุวฒันา, การส่ือสารส่วน
บคุคล, 23 สิงหาคม 2563) 
 

จากการสังเกตการณ์สอน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ในกิจกรรม Puck Illustration 
Workshop นัน้ พบว่า ในขัน้ตน้ของการสอนจะเกริ่นน าดว้ยการเล่าถึงผลงานที่เคยสรา้งสรรคม์า 
อธิบายวิธีคิดและกระบวนการท างาน ตลอดจนความประทับใจและประสบการณ์ที่ ได้รับ  
ซึ่งผลงานที่สรา้งมานัน้มีรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การออกแบบคาแรคเตอร ์การท าลวดลายของ
เสือ้ผา้ การออกแบบภาพประกอบส าหรบัผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงแนะน าช่องทางการเผยแพร่
ผลงาน เทคนิคที่ควรรู ้จากนัน้จึงเป็นการปฏิบติักิจกรรมวาดภาพประกอบ มีใบงานใหผู้เ้รียนลงมือ
ปฏิบติั เมื่อผูเ้รียนปฏิบติังานเสร็จแลว้ ก็จะใหผู้เ้รียนแต่ละคนอธิบายผลงานของตนเองก่อน แลว้
จึงจะแสดงความคิดเห็น โดยความคิดเห็นนั้นเป็นไปในทางบวก อาทิ สิ่งที่เพิ่มเติมแล้วผลงาน 
จะสมบรูณย์ิ่งขึน้ หรือ ผลงานที่สรา้งสรรคใ์นกิจกรรมนีจ้ะสามารถไปต่อยอดในดา้นใดไดบ้า้ง 
 

ส่ือการสอน 
สื่อการสอนที่ใชม้ักจะเป็นสไลด์ประกอบการบรรยายเป็นหลัก รวมถึงผลงานที่เห็นว่า  

มีคณุภาพในระดบัดี ก็จะน ามาประกอบการสอนดว้ย 
 

การวิจารณ ์
กระบวนการวิจารณ ์จะเกิดขึน้ในช่วงที่ผูเ้รียนน างานมาน าเสนอ เมื่อผูเ้รียนน าเสนอแลว้

จึงจะแสดงความคิดเห็น  และใหผู้เ้รียนคนอ่ืน ๆ รว่มแสดงความเห็นดว้ย จากนัน้จึงเป็นการสรุป 
 
มันจะมีช่วงของการที่ส่งงาน เขาต้องมา Present ...สมมติว่าจบออกมาเป็นการต์ูนหนึ่งเรื่องละ  
แลว้มา Present หนา้ต่อหนา้เลยแลว้ก็นั่งอยู่ตรงนัน้เลย แลว้ก็ฟังเขาเล่า เล่าเสร็จป๊ึปเราก็จะพูดเลย 
พูดใหทุ้กคนในห้องไดฟั้ง เพื่อน ๆ ในหอ้งไดฟั้งดว้ย แลว้เราก็จะให้เพื่อน ๆ ไดค้อมเม้นดว้ยนะว่า  
เออ ฟังเพื่อนเล่าหรือดูงานเพื่อนแล้วเป็นยังไงบ้าง พูดความรูส้ึกออกมา ชอบไม่ชอบตรงไหน  
แล้วพี่ เองก็จะมาคอยสรุปให้อีกทีนึงว่า  เฮ้ย ไอ้ตรงนี ้มันดีไม่ดีหรือไม่ดียังไง  ชอบไม่ชอบยังไง  
อะไรอย่างเนีย้ะ (ไตรภคั สภุวฒันา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 23 สิงหาคม 2563) 
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การประเมินผล 
การประเมินผลจะพิจารณาจากผลงาน โดยมีมโนทัศน์ว่าผลงานที่ ดีนั้นคือผลงาน 

ที่สามารถถ่ายทอดความรูส้กึและสื่อสารได ้
 
ประเมินงานเด็กยังไง อย่างที่บอกไวแ้หละ มันจะกลับมาจุดเดิมคือ งานที่ดีส าหรบัเรามันคืองาน  
ที่ถ่ายทอดได้ ถ่ายทอดความรูส้ึก ถ้าเห็นแล้ว ถ่ายทอดความรูส้ึกได้ มันดี  เราก็รูส้ึกว่างานนั้น 
มนัเป็นงานที่ดีส าหรบัเรานะครบั อาจจะไม่ไดเ้สน้สวยมาก ไม่ไดแ้บบตามหลกัทฤษฎีจ๋า แต่พอเรา
เห็นมันแล้วรูส้ึกได้ว่าคนนี ้ถ่ายทอดเก่ง เราก็จะมองว่างานชิน้นั้นเป็นส่ิงที่ดี ตามโจทย์แล้วครับ  
(ไตรภคั สภุวฒันา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 23 สิงหาคม 2563) 

 
6.5 ปัญหาในการถ่ายทอดความรู้ 
ไตรภัค สุภวัฒนา พบว่า ในการเรียนนั้นผูเ้รียนมีปฏิสัมพันธ์ค่อนขา้งน้อย โดยเฉพาะ 

การสนทนาในชัน้เรียนที่ตอ้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั ผูเ้รียนจะไม่แสดงบทบาท
ดงักลา่ว 

 
...เราก็ไม่รูม้นัเกิดอะไรขึน้นะ หรือเราอาจจะแก่ไปแลว้ในการที่เราจะเขา้กับเขาจริง เพราะรูส้กึว่าเรา 
เราไม่น่าจะคุยกบัเขารูเ้รื่องหรือเปล่า ทัง้ที่จริง ๆ เราก็วางตวัแบบสบาย ๆ ไม่ไดอ้ะไร แต่ว่า เราจะไม่
ชอบความรูส้ึกที่ เอ่อ เราคุยกับใครแลว้ไม่มีคนคุยอะไรกับเราเลยอย่างนี ้เราจะเหงา เราจะรูส้ึกแบบ 
ทั้งที่จริง ๆ แลว้ศิลปะมันคือการพูดคุย ถกเถียง... คุณเรียนในระบบมหาลัยแลว้หรือว่าคุณตัวเอง
มาถึงจุดนีแ้ลว้มาเจอกับเราแลว้ตอ้งพูดคุยกัน เราตอ้งแลกเปล่ียนกัน ... แต่ว่าถา้ว่าพอมันไม่เกิด
ความรูส้ึกนั้นแลว้อ่ะ บางทีเราก็ท้อ เราก็รูส้ึกแบบ ถ้าเราไปสอนแล้ว เรา เราไดค้วามรูส้ึกแบบนี ้
กลบัมาหรือต่างคนต่างไม่ไดอ้ะไรเลยอ่ะ... (ไตรภัค สุภวัฒนา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 23 สิงหาคม 
2563) 

 
จากปัญหาข้างต้น ไตรภัค สุภวัฒนา ได้วิเคราะห์ว่าปัญหาข้างต้นอาจมาจากความ

แตกต่างระหว่างผูส้อนกับผูเ้รียน สิ่งที่ผูเ้รียนสนใจนัน้อาจไม่ใช่สิ่งที่ตนเองน าไปสอน โดยเฉพาะ
รูปแบบของผลงานที่สรา้งสรรคข์ึน้ รวมถึงผูเ้รียนบางคนอาจมีบคุลิกที่ไม่นิยมการแสดงออก 

 
...มนัอาจจะเป็นการท่ีเราต่างกันเกินไปแลว้อย่างนีน้ะครบั และส่ิงที่เขาสนใจมนัอาจจะไม่ใช่ส่ิงที่เรา
ไปสอนเขาอะไรอย่างนี ้เพราะว่ามนัก็ เนื่องจากมนัเป็นการสอนในรูปแบบของการแชรป์ระสบการณ์
น่ะครบั เราไม่ไดเ้ขา้ไปสอนในเชิงของการท่ีเอาความรูใ้นต าราไปสอนเพราะฉะนัน้เราหลีกเล่ียงไม่ได้
เลยที่จะต้องแบ่งปันประสบการณ์ที่ เป็นเราจริง ๆ พอมันเป็นเราจริง ๆ เนี่ย ถ้าเป็นอีกสายนึง 
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ที่เขาไม่ไดส้นใจงานแบบนั้นอยู่แลว้อ่ะ เขาก็จะหลุดจากส่ิงที่เราสอนทันทีเลย สมมติว่าเอาง่าย ๆ  
นะครบัว่า ถ้าสไตลง์านที่เขาท าน่ะเป็นสไตลท์ี่ เป็นมังงะจ๋า ๆ เขาอาจจะไม่สนใจงานเราเลยก็ได ้
เพราะว่าคุณไม่ไดต้รงกบัส่ิงที่เขาสนใจ ก็ไม่ไดเ้ป็นความผิดของเขา ก็ไม่ไดเ้ป็นความผิดของเราดว้ย 
เราแค่ไม่ตรงกนัเฉย ๆ.... (ไตรภคั สภุวฒันา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 23 สิงหาคม 2563) 

 
...เราก็พยายามจะท าตัวเองให ้ใหเ้ป็นผูท้ี่ถามไดโ้ดยไม่ซีเรียสอะไรนะ แลว้ก็บางคนเขาก็พยายาม
มองว่าเขาอาจจะเป็นแบบนัน้อยู่แลว้ เขาอาจจะไม่ได ้ไม่ไดเ้ครียดหรอก เขาอาจจะแบบเป็นคนพูด
นอ้ย หรือเป็นคนที่แบบไม่ไดอ้ยากแสดงตวัตนอะไรออกมา ไม่ชอบการถกเถียงอะไรอย่างนี ้อาจจะ
เป็นแบบนัน้... (ไตรภคั สภุวฒันา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 23 สิงหาคม 2563) 

 
ดา้นสถานที่ส  าหรบัท าการสอน พบปัญหาค่อนขา้งนอ้ย ที่เคยประสบ เช่น ความคมชัด

ของเครื่องฉายภาพ และได้เสนอว่าห้องเรียนที่ ดีไม่ควรกวา้งมากเกินไป เพราะจะท าให้ผู ้เรียน 
จดจ่อกบัการเรียนไดไ้ม่นานนกั 

 
ในเรื่องของสถานที่การสอนเนี่ยไม่ค่อยมีผลสกัเท่าไหร่ครบั อาจจะมีตรงที่บางทีแลว้พอเป็นชัน้เรียน
ศิลปะอ่ะ มนัไกลกัน มนัไกลกันในที่แบบว่า หอ้งมนักวา้ง เออ แลว้ก็พอมนัอยู่ไกล ๆ มนัอาจจะหลดุ
โฟกัสไดง้่าย อะไรอย่างนีค้รบั แลว้ก็ ที่ ๆ เราไปสอนน่ะ สะลง้สไลดอ์ย่างนี ้มันก็จะไม่ไดค้มชัดพอ  
เออ แสงมันอาจจะไม่ถึงอะไรอย่างนีค้รบั มีเรื่องอุปกรณบ์า้งเล็กนอ้ยแต่เรื่องอื่นก็ไม่ค่อยมี (ไตรภัค 
สภุวฒันา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 23 สิงหาคม 2563) 

 
6.6 ช่องทางถ่ายทอดความรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
ไตรภัค สุภวัฒนา ไม่ได้จัดท าช่องทางการถ่ายทอดความรูข้องตนเองเป็นการเฉพาะ  

องค์ความรูส้่วนหนึ่งที่มีเผยแพร่เป็นในลักษณะการให้สัมภาษณ์ในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบัน
เผยแพรใ่นระบบอินเทอรเ์น็ต ส าหรบัเพจ Facebook นัน้เนน้การเผยแพรผ่ลงานเป็นหลกั 

การถ่ายทอดความรูข้อง ไตรภัค สุภวัฒนา มีลกัษณะหลากหลายในดา้นเนือ้หาเพราะ
เป็นบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะรอบดา้น มีผลงานเผยแพร่ตั้งแต่เยาวว์ัย จึงไดร้บัโอกาส 
ถ่ายทอดความรูอ้ย่างรวดเรว็หลงัส าเรจ็การศกึษา โดยเนน้การถ่ายทอดความรูใ้นเชิงประสบการณ์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนผ่านการสนทนา 
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7. วีระชัย ดวงพลา 
วีระชัย ดวงพลา (เกิด พ.ศ. 2530) นามปากกา “เดอะดวง” (THE DUANG) ส าเร็จ

การศึกษาสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ จากมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา เริ่มวาดการต์นูและ
มีผลงานตีพิมพข์ณะก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา มีผลงานเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ผลงานที่ 
โดดเด่น คือ หนังสือการต์ูน “เรื่องมีอยู่ว่า” โดยได้รับรางวัล Silver Award จาก International 
Manga Awards ครั้งที่  4 จากประเทศญ่ีปุ่ นและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากเซเว่น 
บุ๊คอวอร์ด ครั้งที่  7 นอกจากผลงานการ์ตูนแล้วก็ ได้สร้างผลงานในลักษณะอ่ืน ๆ อาทิ 
ภาพประกอบ การออกแบบคาแรคเตอร ์และมีหนังสือรวมผลงาน (Art Book) ของตนเองด้วย 
ผลงานการต์ูนแสดงความจัดเจนของการใช้เส้น น ้าหนัก แสงเงา สามารถวาดภาพที่แสดง 
การเคลื่อนไหวไดช้ดัเจน มีความโดดเด่นในดา้นมุมมองและทัศนียวิทยาในผลงาน การออกแบบ
ตวัละครมีเอกลกัษณเ์ป็นของตนเอง เนือ้หาของผลงานมีหลากหลาย เช่น เนือ้หาทั่วไป เนือ้หาตลก
ขบขนัและเนือ้หาที่กลา่วถึงธรรมะในพระพทุธศาสนา 

โอกาสถ่ายทอดความรู ้เช่น การเป็นวิทยากรในโครงการต่าง ๆ เก่ียวกบัการวาดการต์ูน 
ตลอดจนการเป็นกรรมการการตดัสินผลงานการต์นูในการแข่งขนัต่าง ๆ 

วีระชยั ดวงพลา ไดก้ลา่วถึงวิธีการศกึษาการวาดการต์นูของตนเองไวด้งันี ้
 
ตอนแรกที่เริ่มวาด วาดตามหนงัสือการต์นูเลยฮะ แบบ เวลาชอบเรื่องไหนเราก็เอามาวาด วาดตาม ๆ 
...มนัฝึกมาแบบ Copy อ่ะครบั Copy ก่อนแลว้ก็ หลงัจากนัน้น่ะก็ค่อยมา มาศึกษาเอง คือการต์ูนน่ะ 
มนัไม่มี แทบจะไม่มีสอนอยู่แลว้ว่าจะวาดยงัไง.... เราก็อ่านการต์ูนเอา... การวาดรูปก็เป็นอีกเรื่องนึง 
อนันั้นเราก็ศึกษาเองต่างหาก จากพวกหนังสือสอน เช่น สอนวาดกายวิภาค หรือว่าอะไรพวกนีฮ้ะ 
เรื่องจดัองคป์ระกอบเราก็มาดเูองศกึษาเองหมดเลย ...หลกั ๆ แลว้มนัคือการสงัเกตฮะว่าแบบการต์ูน
เรื่องนีเ้ขาวางภาพยงัไง อะไรอย่างนี ้คือ เราตอ้งมาดขูอ้ดีของแต่ละเรื่องแลว้เอามาเป็นแรงบนัดาลใจ
ในการท างานของตวัเองฮะ…(วีระชยั ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 7 พฤศจิกายน 2563) 

 
ทัง้นี ้ความรูจ้ากการศกึษาในระบบนัน้ก็สามารถประยกุตใ์ชใ้นการวาดการต์นูไดด้ว้ย 

 
...ความรูท้ี่ไดม้นั มนัจะเป็น เรื่องของการ ...การจดัวาง การวางองคป์ระกอบศิลป์ หรือ มันเป็นเรื่อง
ส่ือส่ิงพิมพ์ด้วยครับ การจัดอารต์ ท าโปสเตอร์ หรือกราฟิกหลาย ๆ อย่างมันมีผลท าให้แบบ  
เรามาใชใ้นการต์ูนแลว้มัน มันดูมันท าใหม้ันดูทันสมัยไดฮ้ะ ...จริง ๆ มันเรียนหลายอย่าง มันเรียน
กราฟิก ส่ิงแวดลอ้มหรืออะไรประมาณนีด้ว้ย คือเป็นการออกแบบโดยรวมฮะ ทัง้หมด ทัง้หมดที่เรียน
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มามันสามารถประยุกต์ใช้ในการ์ตูนได้หมดเลย  (วีระชัย ดวงพลา , การส่ือสารส่วนบุคคล ,  
7 พฤศจิกายน 2563) 

 
ผลงานที่ชื่นชอบและเป็นแรงบนัดาลใจ ไดแ้ก่ ผลงานของนักวาดการต์ูนญ่ีปุ่ น เออิจิโร  

โอดะ (Eiichiro Oda) เป็นแรงบนัดาลใจในดา้นการวาดภาพการต์นู และผลงานภาพยนตรข์องทิม 
เบอรต์นั (Tim Burton) เป็นแรงบนัดาลใจในดา้นเนือ้เรื่อง 

 
...คนแรกที่ท  าใหรู้ส้ึกอยากวาดการต์ูนฮะ คือ เออิจิโร โอดะ (Eiichiro Oda) ที่เขียนวนัพีช แลว้ก็ทิม 
เบอรต์นั (Tim Burton) ครบั ทิม เบอรต์นัก็จะเป็นผูก้  ากบัหนงั ...เพราะว่ามนัเป็นเรื่อง มนัไม่ใช่ว่าแบบ
เขียนการต์นูแลว้เราจะมองแค่เรื่องภาพอยา่งเดียว มนัเป็นเรื่องของไอเดีย วิธีการคิดเรื่องดว้ยครบั คือ
สองคนนีจ้ะเป็นแรงบนัดาลใจคนละอย่าง... (วีระชยั ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 7 พฤศจิกายน 
2563) 

 
7.1 โอกาสและเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ 
วีระชยั ดวงพลา อธิบายว่า โอกาสที่ไดร้บัอาจเป็นเพราะสรา้งผลงานมาอย่างต่อเนื่องจน

เป็นที่รูจ้กั โดยไดร้บัเชิญและสนบัสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ในส่วนของสถานศึกษา หน่วยงาน
ภาครฐั หน่วยงานภาคเอกชน ในรูปแบบของการเล่าประสบการณ์การวาดการต์ูน ค่ายกิจกรรม 
การเป็นวิทยากร ตลอดจนการเป็นกรรมการตดัสินผลงานดา้นการต์นู 

 
น่าจะเป็นเพราะเราสรา้งผลงานมาตลอดมัง้ฮะ คือแต่ละที่ บางทีก็เป็นมหาลยัเชิญไป หรือบางทีก็เป็น
โครงการอะไรก็แลว้แต่ เขาก็จะเชิญไป ไปพูด... แต่ว่าส่วนใหญ่แลว้มันจะเป็นการใหแ้รงบันดาลใจ
มากกว่า ...มันจะมีคลาสที่แบบว่า สอนวาดรูปจริงจัง ก็มี แต่ว่า หลัก ๆ แลว้ก็จะเป็นการให้แรง
บนัดาลใจ การบอกวิธีคิด อะไรประมาณนัน้ เหมือนชีท้างใหค้รบัว่ามนั แบบ ว่าเราแต่ละคนจะไปทาง
ไหนอะไรประมาณนัน้ (วีระชยั ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 7 พฤศจิกายน 2563) 
 
7.2 แนวคิดในการสอน 
วีระชัย ดวงพลา กล่าวว่าแรงบนัดาลใจว่าส าคัญกว่าการใหค้วามรู ้แนวคิดในการสอน 

จึงเน้นการสรา้งมโนทัศนว์่าการวาดการต์ูนหรือการวาดภาพนั้นไม่ใช่เรื่องยาก และควร เอือ้ให้
ผูเ้รียนไดท้ดลองสรา้งสรรคผ์ลงาน ควรหลีกเลี่ยงการสอนที่เป็นลกัษณะการมอบความรูท้างเดียว 
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...เรารูส้ึกว่า การให้ความรูม้ันไม่เท่าไหร่เว่ย มันส าคัญในเรื่องของการให้แรงบันดาลใจมากกว่า  
การแบบเปิดใจเค้าอ่ะ ท าให้เค้ารูส้ึกว่าการวาดการต์ูนน่ะ ... ไม่ยาก อย่าเรียกวาดการต์ูนเหอะ  
เรียกวาดรูป การวาดรูปมันไม่ใช่เรื่องยากอ่ะ มันเป็นอะไรก็ได้ อืม เพราะฉะนั้นเหมือนแบบ  
เราพยายามจะใหเ้คา้ ทดลอง หรือ ท ายังไงก็ไดใ้หรู้ส้ึกวาดออกมาแลว้ไม่กลวัผิดอ่ะ แต่มันท าไม่ได ้
100% อยู่แลว้นะ คือคนบางคนขีอ้ายมนัก็ขีอ้าย บางคนไม่มั่นใจก็ไม่มั่นใจ แต่ก็ หลกั ๆ แลว้ไอเ้รื่อง
ขอ้มลูการสอนน่ะไม่เท่าไหร่ ไม่เท่าไหร่เลย ส าคัญคือ การท าใหเ้ขาเปิดใจน่ะ แลว้พอเปิดใจแลว้ทุก
อย่างมันจะง่ายมากเลยนะ คือไม่ใช่แบบว่าไปถึงแลว้แบบสอน ๆๆ อะไรเงีย้ ะ (วีระชัย ดวงพลา,  
การส่ือสารส่วนบคุคล, 7 พฤศจิกายน 2563) 

 
7.3 องคค์วามรู้ในการวาดการต์ูน 
วีระชยั ดวงพลา กล่าวว่าองคค์วามรูใ้นการวาดการต์นูประกอบดว้ยเนือ้หาดา้นเรื่องราว

และวิธีการวาดภาพ ซึ่งมีความส าคัญอย่างมากในการวาดการต์ูน โดยต้องหมั่นฝึกฝนอย่าง
ต่อเนื่องดว้ย 

 
เรื่องน่ะมีความส าคญัสงู สงูมากพอ ๆ กบัภาพ คือบางทีถา้สมมติภาพ ภาพไม่ไดด้ีมากแต่เรื่องดีมาก
เงีย้ะ เปอรเ์ซ็นตท์ี่การต์นูจะดงัมนัก็มีสงู เพราะฉะนัน้มนั เอาว่ามนัขึน้อยู่ ...กบัความคิดครึง่นึงละกัน 
แลว้ก็การวางองคป์ระกอบอีกครึ่งนึง คือองคป์ระกอบดี ทุกอย่างมันจะดู เขาเรียกว่ามันดูสบายตา 
ดูดีไปหมดครับ อาจจะไม่จ าเป็นต้องแบบวาดสวยมากขนาดนั้นก็ได้ แต่ว่าถ้าองค์ประกอบออก
มาแลว้มนัดดูี การจดัวางคอมโพส ทกุอย่างดดูีแลว้ก็เรื่องดี แลว้ก็แค่นัน้ก็พอแลว้... ถา้เป็นเรื่องอื่นมนั
คงเป็นในเรื่องของ Skill ที่เราตอ้งฝึกฝนเพิ่มเติมทีหลัง ...คือการวาดรูป ...เราไม่ควรเล่ียงที่จะวาด
อะไรเลยอ่ะ มนัควรที่จะวาดไดทุ้กอย่าง ...พอเราวาดไดทุ้กอย่างเนี่ย ...เวลามนัมีโอกาสเขา้มาเนี่ย 
เราก็พรอ้มรบัมนัตลอด (วีระชยั ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 7 พฤศจิกายน 2563) 

 
7.4 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
การน าเข้าสู่บทเรียน 
จะเริ่มตน้โดยการแนะน าตนเอง เล่าแรงบนัดาลใจของตนเองในการวาดการต์นู แลว้จึง

เขา้สูเ่นือ้หาที่จะท าการสอน 
 
มันเริ่มจากแนะน าตัวก่อน  นิด  ๆ หน่อย  ๆ แล้วก็  เรา เราพูดแรงบันดาลใจของเรา…ว่าท าไม  
เราถึงเป็นเราทุกวันนี ้ ...แล้วเราก็ค่อยพูดหัวข้อ  (วีระชัย ดวงพลา , การส่ือสารส่วนบุคคล ,  
7 พฤศจิกายน 2563) 
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วิธีสอน 
ในกิจกรรมที่ไปถ่ายทอดความรู ้หากต้องมีการลงมือปฏิบัติผลงาน จะเตรียมหัวข้อ  

ให้ผู ้เรียนปฏิบัติ หากกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนด้านรางวัล ก็จะมีการเลือกผลงาน  
ที่โดดเด่นเพื่อมอบรางวลัใหด้ว้ย 

 
บางที่เขาก็จะมีบอกว่าตอ้งมี Workshop ดว้ยนะหรือว่าบางที่ก็ไม่มีอะไรอย่างเนีย้ะ ถา้มี Workshop 
เราก็จะพดู ๆๆ แลว้ก็เตรียมโจทยม์าใหเ้คา้ เตรียมโจทยม์าใหเ้คา้เสรจ็ แลว้ก็พอตามเวลาที่ก าหนด ...
แลว้ก็เลือกงานท่ีดีที่สดุสกัสามชิน้โดยประมาณ แลว้ก็แจกของรางวลั... (วีระชยั ดวงพลา, การส่ือสาร
ส่วนบคุคล, 7 พฤศจิกายน 2563) 

 
ส าหรบัการบรรยายจะพยายามสรา้งบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกนัเอง บางครัง้จะ

กลา่วถึงเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากหวัขอ้ในการเรียนครัง้นัน้บา้ง เพื่อสรา้งความใกลช้ิดกบัผูเ้รียน 
 
...ทกุครัง้มนัพดูแบบสบาย ๆ มากเลยน่ะ มนัเหมือนเราพยายามใหม้นั Relax ที่สดุครบั พยายามเป็น
กันเองกับ กับคนฟัง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็ก พอมันเป็นเด็กมหาลัยหรืออะไรอย่างงี ้ก็รูส้ึกว่าคุย  
เหมือนคุย คุยแบบวัยรุ่นได้ฮะ ประมาณนั้น ก็ตามหัวข้อว่าเขาจะให้พูดเรื่องอะไร คาแรกเตอร ์ 
การวาดการต์ูน อะไรประมาณนี ้เราก็พูดตามนัน้ แต่เราก็จะพูดในลกัษณะที่มนัเหมือน เหมือนเป็น
เพื่อนกันอะไรอย่างนีม้ากกว่า... โดยส่วนตัวก็เป็นคนที่แบบอารมณ์ดีอยู่แลว้ครบั ถา้ไปบรรยากาศ 
มันสนุกอ่ะ ทุกอย่างมันจะสนุกไปหมดเลย อย่างเวลาเราเข้าไป เราก็ยังไงก็ได้พยายามให้ห้อง 
มนัดูผ่อนคลาย แลว้ก็เป็นกนัเองมากที่สดุ แลว้ทกุอย่างมนัจะ Flow ไปเองครบั บางที บางทีเราก็พูด
นอกเรื่องบา้ง คือหวัขอ้มนั มนัมีอยู่แหละ แต่การแบบออกนอกเรื่อง การพูดเรื่องการใชช้ีวิตอย่างโนน้
อย่างนี ้บา้ง มันท า มันท าให้ รูส้ึกว่าใกลช้ิดมากขึน้นะ (วีระชัย ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบุคคล,  
7 พฤศจิกายน 2563) 

 
จากการสงัเกตการณส์อน เมื่อวนัที่ 20 ธันวาคม 2563 ในหวัขอ้ The Duang Character 

Design Workshop ซึ่งมีเนื ้อหาเก่ียวกับการร่างและออกแบบตัวละครนั้น พบว่ามีการเตรียม
แบบฝึกหัดใหผู้เ้รียนปฏิบติังานในลกัษณะของใบงานโดยมีผลงานตัวอย่างที่วาดดว้ยตนเองและ 
มีพื ้นที่ ให้ผู ้เรียนวาดภาพในใบงานด้วย ใช้เวลาในการอธิบายไม่นานนัก เน้นการสาธิต 
วิธีการปฏิบติังานก่อน จากนัน้จึงใหผู้เ้รียนปฏิบติังาน ระหว่างปฏิบติังานก็จะสงัเกตการปฏิบติังาน
ของผูเ้รียน เมื่อปฏิบติังานเสร็จแลว้จะแนะแนวทางปรบัปรุงผลงานใหส้มบูรณ์ขึน้ บรรยากาศใน
การสอนนัน้มีความเป็นกนัเอง สามารถดแูลผูเ้รียนไดท้ั่วถึงและใหค้ าแนะน าไดเ้ป็นรายบุคคล 
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การวิจารณ ์
วีระชยั ดวงพลา มีความเห็นเก่ียวกบัการวิจารณว์่าค่อนขา้งมีผลอย่างมากต่อผูส้รา้งงาน 

จึงหลีกเลี่ยงการวิจารณ์ เพราะการวิจารณ์ที่ไม่เหมาะสมอาจจะท าให้ผู ้เรียนหมดก าลังใจได้  
โดยจะเนน้การใหก้ าลงัใจเป็นหลกั  

 
ส่วนใหญ่เราไม่ค่อย  ไม่ค่อยไปวิจารณ์อะไรขนาดนั้นนะ  เราจะเป็นลักษณะแบบให้ก าลังใจ 
ซะมากกว่า เรารูส้ึกว่าแบบการวาดรูปมนัไม่ใช่เรื่องที่ตอ้งมานั่งเครียดอ่ะ ...สมมติว่าเราพูดวิจารณ์
แลว้เราไปว่าอะไร... เรารูส้ึกบางคนมันหมดก าลังใจในการท างานไดเ้ลยนะ  ก็เลยเป็นในลักษณะ 
การใหก้ าลงัใจแลว้ก็ ใหเ้คา้แบบพยายามต่อ มากกว่า... เราจะชมในขอ้ดีของเคา้ก่อน เราจะมองหา
ขอ้ดีของเขาก่อน แลว้เราก็ชม ชมในส่วนนั้น แลว้เราค่อยค่อยพูดถึงถึงข้อบกพร่องในงาน ว่าควร  
แกไ้ขอะไร... การที่เราจะติใครสกัคนหรือว่าใครสักคน ไม่สามารถพูดไปไดเ้ลยเพราะงัน้เราตอ้งเปิด 
ดว้ยค าชมก่อนเสมอ เราถึงจะวิจารณไ์ดฮ้ะ (วีระชยั ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 7 พฤศจิกายน 
2563) 

 
การประเมินผล 
ส าหรบัการประเมินผลการสอนของตนเองจะใชว้ิธีการสงัเกตผูเ้รียนเป็นหลกั 
 
...เอาจรงิ ๆ มนัประเมินได ้ไดด้ว้ยแบบ เสียงหวัเราะหรือไม่ก็รอยยิม้เลยนะ มนัไม่ค่อยมีวดัเป็นแบบ 
มันไม่มีแบบสอบถามว่าดีไม่ดีอ่ะ แต่มัน มันก็จะรูไ้ด ้แต่ว่ามันก็จะมีคลาสที่แบบถูกบังคับมาฟัง 
มันก็มีนะ ...มันก็ไม่นอ้ยนะที่เจอเพราะว่าแบบ เหมือนเป็นชั่วโมงกิจกรรมที่แบบอาจารยบ์ังคับอ่ะ 
แลว้บางคนมันก็ไม่อิน พอไม่อินน่ะ คือเราจะรูอ้ยู่แลว้ เออ้ มันมีแค่ 2 อย่างนีค้รบั แบบไอ้พวกถูก
บังคับกับพวกที่เต็มใจมา คนละฟิวเลย (วีระชัย ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 7 พฤศจิกายน 
2563) 

 
ส าหรบัการประเมินผลงาน วีระชยั ดวงพลา เห็นว่าและเห็นว่าผลงานที่ไดส้รา้งจนส าเร็จ

ขึน้มาแล้วนั้นต่างก็มีคุณค่าในตนเอง เมื่อตัดสินผลงานจะอธิบายว่าการประเมินนีเ้ป็นรสนิยม  
ของผูต้ดัสินเท่านัน้ 

 
...แลว้ก็ทุกครัง้ที่เวลาตดัสินงาน เราจะพูดเสมอว่าแบบ มนัเป็นแค่รสนิยมของพวกเราในการตดัสิน 
เพราะงั้นงานเนีย้ มันอาจจะแบบ ดีส าหรบัเวทีอื่นก็ได ้เพราะคนรสนิยมไม่เหมือนกัน เรามีรสนิยม
แบบนี้ เราชอบแบบนี้ เราคิดว่าแบบนี ้มันดี บางคนก็อาจจะ เ รียกว่า บางทีมันไม่ถูกจริตเรา 
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แต่ไปถกูจรติคนอื่นเงีย้ะ พยายามพดูประมาณนีม้ากกว่า เพราะเรารูส้กึว่างานทกุงาน ท าเสรจ็มาแลว้
มนัก็มีค่าหมดอ่ะ (วีระชยั ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 7 พฤศจิกายน 2563) 

 
ส่ือการสอน 
สื่อการสอนที่ใช ้อาทิ iPad เมาสป์ากกา ซึ่งใชเ้พื่อสาธิตการวาดภาพได ้โดยอธิบายถึง

ความส าคญัว่าการสาธิตนัน้จะท าใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นขัน้ตอนการปฏิบติังานโดยละเอียดดว้ย 
 
...ก็ บางทีเราเอา iPad ไป เราเอาเมาสป์ากกาไปก็มี คือเราวาดขึน้จอใหดู้เลยอะไรอย่างนี ้ ...คือเรา
รูส้ึกว่ามนั เวลาเราท ายังไงใหดู้อะ มันไม่เหมือนเอา Presentation มาเปิด Presentation มนัคืองาน 
ที่เสร็จสมบูรณไ์ปแลว้ แต่ว่า เวลาเราพูดไปดว้ยแลว้เราวาดไปดว้ย ท าอะไรใหดู้ไปดว้ยอย่างเนีย้มัน
จะเห็นขัน้ตอนของจรงิ (วีระชยั ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 7 พฤศจิกายน 2563) 

 
7.5 ปัญหาในการถ่ายทอดความรู้ 
ปัญหาที่พบ คือ บุคลิกภาพของผูเ้รียน เช่น การเก็บตวัล าพงั การไม่ปฏิบติักิจกรรมตาม

หัวข้อที่ก าหนด รวมถึงผู้เรียนบางคนไม่มีความมั่นใจในตนเอง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ตนเองของผูเ้รียน 

 
… มันจะมีเรื่องของการเข้าสังคมนะ แล้วเรื่องนี ้ส  าคัญ คนที่เก็บตัวอยู่คนเดียว วาดรูปคนเดียว  
เงียบ ๆ น่ะ มันมีเยอะนะคนสายวาดรูปน่ะ ค่อนขา้งจะน่าเป็นห่วง อืม เรารูส้ึกว่าการมีปฏิสัมพันธ์  
กับคนน่ะมันส าคัญ เพราะว่าถ้าเรา เราไม่มีเรื่องพวกนี ้เราจะไม่มี Connection นะ เพราะฉะนั้น  
ถา้น่าเป็นห่วงมากที่สดุน่าจะเป็นเรื่องนีค้รบั เรื่อง เรื่องมนุษยสมัพันธ์ การแบบ การไม่สงุสิงกับใคร
อะไรอย่างนี ้... บางทีก็อาจจะมีประเภทแบบหลงตัวเองก็มีฮะ แต่ประเภทนีแ้บบ... ไม่สนใจใครอ่ะ 
พวก ๆ นีก้็จะเป็นประเภทที่แบบว่า มีโจทยใ์ห้แต่ไม่วาดตามโจทย ์มันคือการออกนอกกรอบแบบ 
ไม่ฟังอะไรเลยครบั แบบ ๆ นีก้็น่าเป็นห่วงเหมือนกัน ออกแนวดือ้ไปหน่อย ...บางคนไม่เปิดใจอะไร
อย่างเนีย้ะ ไม่เปิดใจเท่าไหร่ กลา้ ๆ กลัว ๆ ไม่มั่นใจในตัวเอง... (วีระชัย ดวงพลา, การส่ือสารส่วน
บคุคล, 7 พฤศจิกายน 2563) 

 
จากปัญหาดังกล่าว วีระชัย ดวงพลา ได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยใช้การสนทนา 

กบัผูเ้รียน โดยหากมีผูเ้รียนจ านวนไม่มากนกั ก็จะพยายามดแูลผูเ้รียนทกุคนอย่างทั่วถึง 
 
เราพยายามคุยกับเค้านะ พยายาม บางทีก็ท าได้ บางทีก็ท าไม่ได้ เอาจริง ๆ พอมันท าไม่ได้ 
เราก็พยายามไม่ได้ พยายามไม่ใส่ใจอ่ะ ไม่งั้นมัน มัน จะแบบแบกรับเยอะเกินอะไรอย่างนี ้  
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เราก็พยายามพูดคุยกับทุกคนแหละ ยิ่งถ้าแบบคลาสนั้นคนมันน้อยอ่ะ เราจะยิ่งใส่ใจทีละคนน่ะ   
(วีระชยั ดวงพลา, การส่ือสารส่วนบคุคล, 7 พฤศจิกายน 2563) 
 

ปัญหาที่พบในด้านการสนับสนุน  พบว่า บางครั้งผู้จัดงานไม่ ให้เกียรติ ศิลปิน  
อย่างไรก็ตามปัญหาที่นีเ้กิดขึน้มานานมากแลว้ หลงัจากนัน้ไม่เคยพบปัญดงักลา่วอีกเลย 

 
...ออ้ จรงิ ๆ หลงั ๆ มานีค้ือดีมากเลยนะ คือแบบพรอ้มใหทุ้กอย่างอะไรอย่างนี ้คือ ทุกอย่างจะโอเค
ไปหมดเลย... มนัอาจจะมีบางที่ แต่มนันานมากจรงิ ๆ  เคา้ก็จะไปในทางที่แบบไม่ค่อยใหเ้กียรตศิิลปิน 
บา้งก็มีอะไรอย่างนี.้.. แลว้ก็ไม่เจอแบบนัน้อีกแลว้ เพราะทุกคนก็ดูซัพพอรต์ดีฮะ (วีระชัย ดวงพลา, 
การส่ือสารส่วนบคุคล, 7 พฤศจิกายน 2563) 

 
7.6 ช่องทางถ่ายทอดความรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
หลังจากที่วีระชัย ดวงพลา ไดร้บัรางวัลจากญ่ีปุ่ น ก็ไดร้บัการสัมภาษณ์จากสื่อต่าง ๆ 

เป็นจ านวนมาก เก่ียวกบัประสบการณแ์ละแรงบนัดาลใจการวาดการต์ูน นอกจากนี ้ยงัมีวิดีทัศน์
ส่วนหนึ่งที่เผยแพร่ผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต โดยมีบทบาทเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู ้เช่น การ
ออกแบบมาสคอต การใหค้วามเห็นเก่ียวกบังานวาดการต์ูน มีโอกาสที่ไดใ้ชเ้ทคโนโลยีในเป็นช่อง
ทางการสอนในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรสัโควิด-19 โดยเป็นสอนแบบประสานเวลา 
ส าหรับผู้สนใจที่สมัครเข้าเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยส านักพิมพ์การต์ูนไทยแห่งหนึ่ง  
อย่างไรก็ตาม มิไดส้รา้งช่องทางเพื่อถ่ายทอดความรูข้องตนเองเป็นการเฉพาะ 

การถ่ายทอดความรูข้องวีระชยั ดวงพลา เนน้ไปที่การพยายามพฒันาความสามารถของ
ผูเ้รียน โดยเน้นการสาธิตและการลงมือปฏิบัติควบคู่กัน นอกจากนี ้ยังมีความระมัดระวังในการ
วิจารณผ์ลงาน เพราะอาจลดทอนก าลงัใจของผูเ้รียนได้ โดยจะเนน้การใหก้ าลงัใจเพื่อการพฒันา
ผลงานเป็นหลกั 

 
8. ธนิสร ์วีระศักดิว์งศ ์
ธนิสร ์วีระศักดิ์วงศ์ (เกิด พ.ศ. 2533) นามปากกา “สะอาด” ส าเร็จการศึกษาจาก 

คณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ผลงานที่มีชื่อเสียง  ได้แก่ 
หนังสือการ์ตูน  “ชายผู้ออกเดินทางตามเสียงของตัวเอง” ซึ่ งได้รับรางวัล  Silver Award  
จาก International Manga Awards ครัง้ที่ 5 จากประเทศญ่ีปุ่ น นอกจากนีก้็มีผลงานอ่ืน ๆ อาทิ 
“สยามยิม้แสยะ” ไดร้บัรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัหนึ่ง จากเซเว่นบุ๊คอวอรด์ ครัง้ที่ 12 โดยมีผลงาน
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รวมเล่มล่าสดุคือ “การศึกษาของกระป๋องมีฝัน” โดยรูปแบบผลงานการต์นูที่สรา้งสรรค ์มีลกัษณะ 
ที่ ตัดทอน ใช้เส้นที่ แสดงร่องรอยและสร้างค่าน ้าหนักเพื่ อสื่ อสารความ รู้สึก ได้ชัด เจน  
เนือ้หาที่น าเสนอนั้นมีหลากหลาย อาทิ เรื่องราวทั่วไป ช่วงเวลาแห่งการค้นหาตัวตน เรื่องตลก
ขบขนั ตลอดจนเรื่องราวทางสงัคมและการเมือง 

โอกาสในการถ่ายทอดความรู ้เช่น การเป็นวิทยากรให้กับกิจกรรมการวาดการต์ูน การ
อบรมวาดการต์นู ตลอดจน Workshop ต่าง ๆ รวมถึงบรรยายประสบการณก์ารเป็นนกัวาดการต์นู
ของตนเอง 

ปัจจุบนัเผยแพร่ผลงานในช่องทางต่าง ๆ ทัง้สื่อสิ่งพิมพ ์สื่อออนไลน ์และไดส้รา้งช่องทาง
ถ่ายทอดความรูข้องตนเองผ่านสื่อสงัคมออนไลนด์ว้ย 

ส าหรบัวิธีการศึกษาการวาดรูปและการวาดการต์ูนนัน้ ในช่วงแรกเป็นการวาดภาพตาม
ผลงานที่ชื่นชอบและศึกษาจากหนังสือสอนวาดการ์ตูนที่แพร่หลายในช่วงเวลาดังกล่าว  
โดยผลงานของนกัวาดการต์นูบางรายที่สนใจศกึษาเป็นพิเศษ โดยศึกษาผลงานในดา้นพฒันาการ
ของผลงานและการวิเคราะเพื่อน ามาใชก้บัตนเอง โดยไดอ้ธิบายไวด้งันี ้

 
เริ่มแรกมันก็มาจากลอกเนาะ  ลอกลายเส้นนักเขียนการต์ูนที่ เราชอบเหมือนเด็กทุกคน  แล้วก็  
ท ามาสกัพกัก็เราก็เริ่มมามั่วเองในสมดุเรียนของเรา วาดมั่วไปเรื่อย ๆ โดยที่เรามีพี่ชายพี่สาวคอยมา
อ่านแลว้ก็คอมเม้นว่า เอ้อ มันโอเค ไม่โอเคอะไรยังไง อย่างเงีย้ะ ...บวกกับตอนนั้นก็จะมีหนังสือ 
สอนเขียนการต์นูออกมาเยอะพอสมควร หรือคอลมันส์อนเขียนการต์ูน จากนิตยสาร Thai Comic ... 
การวาดยงัไงใหม้ันดูง่าย หรือว่า เทคนิคการถมด า เทคนิคการสานเสน้ต่าง ๆ (ธนิสร ์วีระศกัดิ์วงศ,์ 
การส่ือสารส่วนบคุคล, 2 พฤษภาคม 2563) 

 
...ก็คือคนเขียน Slam Dunk นั่นแหละ คือมนัพิเศษในแง่ที่ว่า เราอ่านแลว้คิดกับมนับ่อยว่าท าไมมนัดี 
แต่ว่ามนัไม่ไดไ้ปถึงขัน้มาลอกลายเสน้ ลอก Anatomy ลอกวิธีการเล่า เราอาจลองลอกบางภาพดูว่า 
เฮย้ มนัมีวิธีการวาดอะไรยงัไงบา้ง เช่น ซีนที่มนัไดอ้ารมณแ์บบนีท้  ายงัไงบา้ง แต่ที่พิเศษกว่าคนอื่นก็
ตรงที่เราพยายามอ่านงานเขาทัง้หมด ตัง้แต่วิชาชีพเขาทัง้หมด แลว้ก็มาอ่านพฒันาการเขาในฐานะ
นกัเขียน ว่าเขาเปล่ียนแปลงเติบโตอะไรไปยงัไงบา้ง แลว้ก็มาวิเคราะหว์่าจะน ามาปรบัใชก้ับวิชาชีพ
เรายงัไงไดบ้า้ง (ธนิสร ์วีระศกัดิ์วงศ,์ การส่ือสารส่วนบคุคล, 2 พฤษภาคม 2563) 

 
8.1 โอกาสและเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ 
โอกาสในการถ่ายทอดความรู ้จะมาจากการการติดต่อจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึน้

หลังมีผลงานเผยแพร่ระดับหนึ่งแล้ว และการถ่ายทอดความรูน้ั้นก็เป็นความสนใจเฉพาะของ
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ตนเองดว้ย ที่เห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่ใชเ้พื่อการฝึกฝนทกัษะต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่การปฏิบติัหนา้ที่อ่ืน ๆ 
ต่อไปในอนาคต  

 
...เขาจา้งบวกเราสนใจดว้ย เราก็เออ เราก็โอเค ลองดู จรงิ ๆ เราคิดอยู่ตลอดว่าในแง่วิชาชีพของเรา 
ในแง่ Career วันนึงเราน่าจะตกกระป๋อง นึกออกป่ะ คือศิลปินทุ กคนเกิดมาเพื่อตกกระป๋อง 
ในวันใดวันนึง แลว้เราคิดว่า ถ้าวันนึงเราตกกระป๋องอ่ะ แต่อย่างน้อยเราอาจจะยังเป็นครูที่ดีได ้  
อะไรเงีย้ะ เพราะงัน้ ในแง่นึงเราก็พยายามจะถ่ายทอดความรูข้องเรา หรือว่าลองฝึกฝนดูว่าเราจะ
สามารถถ่ายทอดมันไดแ้ค่ไหน เผ่ือวนัใดวนันึงเราจะสามารถมากลายเป็นบรรณาธิการที่เก่งขึน้ได ้
หรือว่ามากลายเป็นครูที่ดีขึน้ได.้.. (ธนิสร ์วีระศกัดิ์วงศ,์ การส่ือสารส่วนบคุคล, 2 พฤษภาคม 2563) 

 
โดยการสอนครัง้แรกเป็นการขอเขา้ไปทดลองสอนในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนแห่ง

หนึ่ง มีเป้าหมายในขณะนั้นตอ้งการเรียนรูจ้ากผูเ้รียนและอยากสรา้งพืน้ที่ใหผู้เ้รียน “ไดว้าดรูป
เลน่” ในบรรยากาศที่เอือ้ใหผู้เ้รียนสามารถแสดงออกไดอ้ย่างเสรี 

 
...เราลองสอนครัง้แรกอ่ะ ตอนเราเรียนมหาลยันะ ขอไปสอนโรงเรียนเด็กประถมที่นึงที่เป็นเอกชนแลว้
เขาก็เปิด แบบเปิดมาก ๆ... จริง ๆ ไม่เรียกว่าสอนหรอก เหมือนใหเ้ด็กมาเล่นมากกว่าในคาบนัน้น่ะ 
ให้เด็กมาเขียนการต์ูนเล่น แล้วมาเล่าให้เราฟัง... ตอนนั้น ในแง่ของผู้เรียน เราแค่อยากให้เค้า  
ได้วาดรูปเล่น ได้เล่นสนุกในพืน้ที่ที่ เป็นทางการน่ะ  มันเหมือนว่า อย่างเราตอนเรียนวิชาศิลปะ  
เรามกัถกูก าหนดโจทยท์ี่เราไม่ค่อยอยากท าอยู่เสมอ แลว้ก็มีครูมาก ากบัดว้ยการใหค้ะแนน แลว้ก็เด็ก
นักเรียนก็จะรูส้ึกกดดันแลว้ก็ลอกกัน หรือว่าให้พ่อแม่ท าให้เพราะอยากไดค้ะแนนสูง ๆ อะไรเงีย้ ะ  
แต่เราอยากใหพ้ืน้ท่ีของการเรียนนัน้น่ะ เป็นพืน้ท่ีเปิด แบบว่า เฮย้ เขาจะเล่าอะไรก็ไดน้ะ เราจะไม่ไป
ตัดสิน สมมติเขาวาดปีศาจฆ่ากันอย่างนี ้เราก็จะไม่ตัดสินว่า เฮ้ยมันผิดนะ ให้ปีศาจฆ่ากันไม่ได ้
ธรรมะต้องชนะอธรรม อะไรก็ว่าไป เราก็แค่ให้เขาเล่าออกมา อย่างที่จินตนาการเขาจะเอือ้มถึง  
อะไรอย่างนี ้หรือว่าเขาจะลอกก็ได ้บางคนก็ลอกแบบเอาสมดุการต์ูนนกัเรียน เฮย้ หนงัสือการต์ูนน่ะ 
ที่แอบอยู่ใตโ้ต๊ะ เอามาลอก แบบ Copy ถา้ถาม ก็ท าได ้ไม่ว่า มนัก็เป็นการฝึกฝนไปในตวั เรามีพืน้ที่
แค่คาบเดียวเราก็คิดง่าย ๆ แค่นั้นแหละ แต่ว่าในเป้าหมายของเรา เราอยากเรียนรู ้จากเด็ก  
ส าหรบัเขาการเขียนการต์นูมนัคืออะไรเงีย้ะ... แต่ว่าในคาบนัน้มนัมีเด็กที่อยากเล่ามาก ๆ ท่ีจะเล่าให้
เราฟัง ขี่คอเพื่อจะเล่าใหเ้ราฟังอะไรงี ้ว่าส่ิงที่เขาเขียนออกมามันคืออะไร มีเด็กที่ชอบถึงขนาดที่ว่า 
กลับบ้านแล้วก็ ไปเขียนตอนต่อ  แล้วก็กลับมาส่งอาจารย์ ทั้ งที่ เราไปแค่วัน เดียว ตลกดี   
(ธนิสร ์วีระศกัดิ์วงศ,์ การส่ือสารส่วนบคุคล, 2 พฤษภาคม 2563) 
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8.2 แนวคิดในการสอน 
ธนิสร ์วีระศักดิ์วงศ ์เห็นว่า วิธีการที่เหมาะสมกับการสอนวาดการต์ูนคือการเรียนแบบ

โครงงาน (Project-based learning) ผู้สอนมีบทบาทช่วยเหลือให้ผู ้เรียนได้พัฒนาผลงาน 
ของตนเอง ทัง้นี ้การวาดการต์ูนต้องใชค้วามรูใ้นหลายสาขา ทัง้ดา้นการวาดภาพและเนือ้หาใน
ผลงาน ผู้เรียนจึงต้องฝึกฝนและค้นคว้าเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ให้ผลงานสมบูรณ์ยิ่งขึน้  
โดยมีผูส้อนและผูเ้รียนคนอ่ืนช่วยใหข้อ้มลูปอ้นกลบัแก่ผลงานนัน้ ๆ 
 

...เราคิดว่าวิธีการที่ดีที่สุดของการต์ูนอ่ะ มันควรจะตอ้งเป็น Project-based learning เรามา Set 
goal ว่าเราทุกคนจะมาเขียนการต์ูนชิน้นึง คนละชิน้ใช่ป่ะ แต่ละชิน้ทุกคนจะตอ้งมี Plot ของตัวเอง 
จะมีลายเสน้ของตวัเอง มีไอเดียของตวัเองแลว้ก็หนา้ที่ของครูก็คือจะมาพฒันางานชิน้นัน้น่ะ ในแบบ
ของเคา้อ่ะไดย้งัไงบา้ง อะไรเงีย้ะ... เพราะว่าการต์นูชิน้นึงมนัตอ้ง... อาศยัความรูห้ลายดา้นมากใชป่่ะ 
สมมติว่าเขาจะพัฒนางานชิน้นึงออกมา… เขาก็จะตอ้งวาดรูปใหม้นัมีพืน้ฐานที่ดีกว่านี ้เขาตอ้งไป
ศึกษาการเล่าเรื่องให้ดีกว่านี ้ เขาอาจจะต้องไปหาข้อมูลเก่ียวกับเรื่องที่ เค้าจะเล่ามันออกมา  
สมมติเขียนเรื่อง Sci-Fi เขาก็อาจจะต้องไปหาข้อมูลเรื่องเก่ียวกับวิทยาศาสตร ์ดาราศาสตร ์  
อะไรก็ ว่า ไป เงี ้ยะ แล้ว เอามาใช้กับงานชิ ้นนี ้  แล้วก็ อาจจะแนบ งานอ้างอิ งอะไรออกไป  
แลว้กระบวนการท่ีเราเองจะเป็นคน Feedback ต่อเขาใช่ป่ะ ก็จะท าใหเ้ขาแบบฝึกฝน ปรบัปรุงตวัเอง
ในระดับนึง แต่ว่ากระบวนการที่ เพื่ อน Feedback อ่ะ ซึ่ งมันจะเป็น Feedback ที่ อาจจะมี 
คณุภาพบา้ง ไม่มีคุณภาพบา้งอ่ะ ก็ท าใหเ้ขาตอ้งฝึก ฝึกที่จะรบัสารแบบคดัเลือก Feedback ที่โอเค
กับเขามาปรบัปรุงใช้อ่ะ เพราะว่า เพราะว่าสุดท้ายแลว้เขาต้องเป็นคนอ่านงานตัวเองออกให้ได ้  
อันนีค้ือ Goal ที่ส าคัญที่สุดที่เราคิดนะ (ธนิสร ์วีระศักดิ์วงศ,์ การส่ือสารส่วนบุคคล, 2 พฤษภาคม 
2563) 

 
จากประสบการณท์ี่ถ่ายทอดความรู ้ธนิสร ์วีระศกัดิ์วงศ ์เห็นว่า วิธีการสอนควรใหผู้เ้รียน

ไดล้งมือปฏิบติัมากกว่าการฟังบรรยาย 
 
...คนที่มาเรียนการเขียนการต์ูนน่ะ เขาไม่ไดอ้ยากมาฟังเราพูด เขาอยากวาด เขามาเรียนเพื่อที่เขา 
จะไดม้าลงมือท า ไม่ไดม้าอยากฟังเราบรรยาย แต่ความเขา้ใจอนัเนีย้ะ เกิดจากการท่ีเราจะพยายาม
จะไปบรรยายก่อน แลว้เราก็พบว่าสมาธิทกุคนหลดุลอยมาก แต่พอวาดทกุคนจะ Focus ไดด้ี ซึ่งอนันี ้
มนัเป็นตัง้แต่เด็กเล็กไปถึงผูใ้หญ่เลยนะ (ธนิสร ์วีระศกัดิ์วงศ,์ การส่ือสารส่วนบุคคล, 2 พฤษภาคม 
2563) 
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8.3 เนือ้หาความรู้ในการวาดการต์ูน 
ธนิสร ์วีระศกัดิ์วงศ ์เห็นว่า ความรูใ้นการวาดการต์นูนัน้ นอกจากความรูเ้ก่ียวกบัเทคนิค

ต่าง ๆ ในการวาดการต์ูน ความรูท้ี่ส  าคัญอีกส่วนหนึ่งคือความรูด้้านแก่นเรื่องและการเขียนบท 
รวมถึงความรูท้างศิลปะ อาทิ การวาดเสน้ การวาดหุ่น การจดัองคป์ระกอบศิลป์นัน้สามารถน ามา
ประยุกต์ในการสร้างผลงาน รวมถึงความรู้จากศาสตร์อ่ืน ๆ อาทิ  ความรู้ทางภาพยนตร ์  
ความรูท้างจิตวิทยา ก็สามารถน ามาปรบัใชก้บัการวาดการต์นูไดเ้ช่นกนั 

นอกจากนี ้ ได้เสนอว่า เรื่องราวทางสังคมวัฒนธรรมก็สามารถน ามาเป็นเนื ้อหาได ้  
โดยยกตวัอย่างการต์นูเห็นว่ามีการใชค้วามรูข้า้งตน้ในการสรา้งผลงานไวด้งันี ้

 
...ยกตวัอย่างจะเห็นภาพชดักว่า เช่นในวนัพีช (One Piece) เรื่องเดียวจะมีทัง้การผจญภยั แฟนตาซี
แบบเกมส์ใช่ป่ะ สมมติถ้าเราเล่นเกมส์เยอะเราอาจมีไอเดียเรื่อง skill ท่าต่าง ๆ ออกมา แต่ใน  
Shade ลึก ๆ เรื่องราวระหว่างช่องมนัก็จะเป็นรฐัศาสตรก์ารเมืองเห็น ๆ เลย ถา้เรามีความรูเ้รื่องทาง
รฐัศาสตร ์ติดตามเก่ียวกับเรื่องการเมืองของประเทศมากพอ มันก็อาจเอามาใช้ในงานของเราได ้
เพราะว่า จะให้เห็นภาพชัดว่าการต์ูนที่ไม่มีการเมืองคือดราก้อนบอล  (Dragon Ball) เรียบง่าย  
มีตัวรา้ยเข้ามาแลว้ก็สู ้แลว้ก็สูจ้นชนะ แต่วันพีชมันจะซับซอ้นกว่านั้นมาก มันจะมีเรื่องการเมือง
ระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มกองโจร มีปัญหาเรื่องประวัติศาสตรก์ันแล้วก็มีความพยายามในการลบ
ประวัติศาสตร ์มีการพยายามแย่งชิงพืน้ที่ส่ืออะไรเงีย้ะ… เราว่าพวกนีม้นัเป็น Detail ที่ ถา้นกัเขียน
การต์นูไม่ท างานหนกั ศกึษา แลว้มีแต่ความรูเ้รื่องการวาดการเขียนอย่างเดียวมนัไม่สามารถเล่าอะไร
แบบนีไ้ดเ้ด็ดขาด (ธนิสร ์วีระศกัดิ์วงศ,์ การส่ือสารส่วนบคุคล, 2 พฤษภาคม 2563) 

 

8.4 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
การน าเข้าสู่บทเรียน 
ส าหรบัการเรียนที่มีการเรียนหลายครั้ง มีระยะเวลายาวนานเพียงพอ การเริ่มตน้สอน 

จะสอบถามถึงเป้าหมายของผู้เรียนก่อน ซึ่งจะท าให้ทราบถึงความประสงค์ของผู้เรียน  
และสามารถน ามาเป็นขอ้มลูเพื่อออกแบบการสอนในครัง้ต่อไปได ้

 
...ตอนเปิดคลาสวันแรกส่ิงที่ เราถามเด็กก็คือทุกคนอยากเรียนรูเ้รื่องอะไรบ้าง มาเรียนครั้งนี ้ 
มีเป้าหมายอะไรอะไรอย่างเนีย้ะ คนก็จะต่างกันใช่ป่ะตัง้แต่แบบ อ่า ยงัไม่รูเ้ลยครบัเรามาเรียนท าไม 
พ่อแม่บังคบัผมมาเรียน ไปจนถึงแบบ เออ เราอยากเขียนการต์ูนใหเ้ก่งขึน้ หรือว่าเราอยากจะเรียน
เพราะว่ายังไม่ รู ้จักตัวเอง เราอาจจะไปเรียนต่อสาย Art ไปจนถึงอยากวาดตาให้เท่ากัน ...  
(ธนิสร ์วีระศกัดิ์วงศ,์ การส่ือสารส่วนบคุคล, 2 พฤษภาคม 2563) 
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วิธีสอน 
การสอนจะถูกออกแบบใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ผ่านการพูดแสดงความคิดเห็น

และการลงมือปฏิบั ติ งาน การบรรยายของผู้สอนมี เท่าที่ จ  าเป็น  ออกแบบการบรรยาย 
ใหเ้หมือนกบัการต์นูหนึ่งเรื่อง โดยสรา้งความสนใจใหเ้กิดขึน้กบัผูเ้รียนก่อนในขัน้แรก หากน าเสนอ
หลกัการหรือทฤษฎีตอ้งมาพรอ้มกบัตวัอย่างที่เป็นรูปธรรมดว้ย 

 
เวลาเราออกแบบการสอนน่ะ มนัจะตอ้งมีพืน้ที่พดู ตอ้งออกแบบให ้Design การพูดแบบคนเดียวน่ะ
ใหน้อ้ยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้หรือว่าในคลาสที่มันจ าเป็นตอ้งพูดจริง ๆ มันจะตอ้งมีการออกแบบ  
ให ้Interactive กับเขาเกิดขึน้ ว่าอาจจะตอ้งมีการ Workshop ระหว่างการพูดเกิดขึน้ หรือถา้สดุทา้ย
ยงัไงจ าเป็นก็ตอ้งพดู สมมตุิว่าเรา บางทีตอ้งบรรยาย 2 ชั่วโมงรวดใช่ป่ะ การบรรยายของเรามนัจะถกู
ดีไซน์เหมือนการต์ูนเรื่องนึง คือเราจะต้องเปิดให้มันน่าสนใจสนุก ชงเริ่มมุกอะไรที่มันตลกดี  
ขึน้มาก่อนให้อารมณ์ขันขึ ้นมาน าแล้วค่อยเข้าสู่ เรื่อง ยกตัวอย่างที่สนุกหรือตัวอย่างที่ตลก  
เห็นภาพชดัขึน้มา เป็นระยะ ทฤษฎีอ่ะ จะตอ้งมาคู่กบัตวัอย่างที่เห็นภาพชดัและจบัตอ้งไดอ้ยู่เสมอ... 
เราคิดว่าจ าเป็นตอ้งยกตวัอย่างการต์ูน อย่างที่เรายกตัวอย่างวนัพีชกับดรากอ้นบอลน่ะ เพราะมัน  
เห็นภาพชดัเวลาเราอธิบายอะไรก็ตามแลว้มนัมตีวัอย่างเขา้มาตาม แลว้ถา้ตวัอย่างนัน้มนัเป็นการต์นู
ที่เขารูจ้กัอยู่แลว้อ่ะ มนัจะยิ่งท าใหเ้คา้รูส้ึกสนุกกับมนัไดง้่าย เพราะว่าตวัการต์ูนดัง ๆ แทบทุกเรื่อง  
มันก็เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยอยู่แล้ว เช่น ถ้าเราสอน Charecter Design เราจะไม่ได้เอาทฤษฎี 
การ Design Charecter เข้ามาน า แบบ Dialog ข้อมูลต่าง ๆ แต่ว่าในการสอนมันต้องมีการเอา 
Charecter ดัง ๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการบรรยายดว้ย เช่น ที่มันมีหลักการอันนึง ของการออกแบบ 
Charecter ก็คือ ถ้าเราท าภาพเป็น Silhouette อ่ะ ภาพเป็นเงาด าของ Charecter นั้นน่ะ คนมัน
จะตอ้งจ าไดด้ิ่ว่า Charecter นั้นมันคือตวัอะไร ส่ิงที่เราท าแทนที่จะโชวข์อ้มลูอนันี ้ขึน้มารวั ๆ ใช่ป่ะ 
เราก็จะเล่นเกมกับเด็กว่า อ่า เราจะวาดเงาด าของตัวละครตัวนึงขึน้มานะ ให้เขาทายว่ามันเป็น
คาแรคเตอรอ์ะไร แลว้เด็กส่วนใหญ่ก็จะตอบไดว้่านี่คือปิกาจูนะอะไรก็ว่าไป มันท าใหเ้ขารูว้่านี่คือ 
Charecter Design ที่ดี  มันวาดแค่นี ้ก็ รู ้เลย ... (ธนิสร์ วีระศักดิ์ วงศ์, การส่ือสารส่วนบุคคล ,  
2 พฤษภาคม 2563) 

 
ส าหรบัการออกแบบกิจกรรมที่เน้นให้ผู ้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนโดยการพูดนั้น  

เป็นกิจกรรมของเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัการเขียนบท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
ในคลาสนึงที่ที่เราสอนเรื่องการเขียนบท เราพดูว่าทฤษฎีการเล่าเรื่องน่ะ มนัไม่ไดอ้ยู่ในหนงัสือการต์นู
อย่างเดียว แต่ว่ามนัอยู่ในแบบ Storytelling มนัอยู่ในทกุ ๆ เรื่องของโลกในตอนนี ้มนักลายเป็นเรื่อง 
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ที่มีบทบาทส าคญัมากใช่ป่ะ มนัจะอยู่ในคลาสเรียนของครู คลาสเรียนของเราที่มาสอนเขาในตอนนี ้
แลว้ก็ไปอยู่ใน TED Talk อะไรอย่างนี ้มนัมีการออกแบบการส่ือสารที่เราจะเปิดยงัไง หยุดตรงกลาง
เรื่องยงัไง เราจบยงัไงใหป้ระทับใจอย่างนี ้เราก็เลยจดั Workshop ว่า โอเค ตอนนัน้มนัเป็นช่วงหลัง 
ปีใหม่นะ ให้เขาเล่าเรื่องที่ เขาไปเที่ยวหลังปีใหม่หรือไปเจออะไรหลังปีใหม่ที่ เขาเจออะไรที่ เขา
ประทับใจมาก ๆ น่ะ ไปเล่าให้เพื่อนฟัง แต่ว่า ลองเล่าใหม่ดว้ยวิธีการที่เราสอนไป แบบ เขาเรียก  
การเล่าเรื่องแบบสามองคน์่ะ เปิด กลาง จบที่สมบูรณ์ลงตัว ลองดีไซน์การเล่าเรื่องแลว้เอาไปเล่า  
ใหเ้พื่อนฟังใหม่ดู แลว้ก็ในคลาสนั้นก็จะแบบเปิดใหเ้ด็กเมาทก์ันแบบเต็มที่ แลว้ก็ลองชงให้เด็กว่า  
เฮย้ เรื่องแนวไหนที่เราชอบของเพื่อน ลองใหเ้ด็กมาเล่าใหเ้พื่อนคนอื่น ๆ ฟังดู... (ธนิสร ์วีระศกัดิ์วงศ,์ 
การส่ือสารส่วนบคุคล, 2 พฤษภาคม 2563) 

 
ทัง้นี ้การเล่าเรื่องเป็นสิ่งที่จ  าเป็นต่อการน าเสนอเนือ้หาต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะน าไปใชก้บั

การวาดการต์นูแลว้ ก็สามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นลกัษณะอื่นไดอี้กดว้ย 
 
...คลาสศิลปะหรือคลาสสอนการเล่าเรื่องน่ะ มันจ าเป็นตอ้งคุยกันเว่ย มันควรจะตอ้งฝึกฝนการคุย
กันน่ะ นักเขียนการต์ูนที่เล่าเรื่องไดด้ีอ่ะ ก็มักจะเรียบเรียงความคิดไดด้ี... สมมติว่าเขาฝึกการเรียบ
เรียงความคิดจากการเล่าเรื่องให้เพื่อนได้ดี  มันก็จะมาต่อยอดสู่การเล่าเรื่องในกระดาษได้ดี  
และมนัเป็นพืน้ฐานต่อการเล่าเรื่องแบบการเล่าการส่ือสารในรูปแบบอื่น ๆ ต่อยอดไปในอนาคตดว้ย 
อะไรอย่างนี ้ จริง ๆ เพราะว่า Storytelling ในการเขียนการต์ูนน่ะมันคือทักษะที่ เอาไปปรับใช้ 
กับศาสตรแ์ขนงอื่น ๆ ไดเ้ยอะ แบบมหาศาลอ่ะ เพราะงั้น เวลาการสอนที่ที่สอนที่พืน้ที่ที่เด็กไม่ได้ 
โตขึน้เพื่อไปเป็นนกัเขียนการต์ูนอยู่แลว้อ่ะ แต่เขาอาจจะชอบอ่านการต์นูอะไรอย่างงี ้ แต่โตขึน้ไปเป็น
คนที่ต้องส่ือสารเรื่องราวกับคนอื่น ๆ อีกมากมาย เราก็จะสอดแทรกส่ิงเหล่านี ้เข้าไปด้วย  
(ธนิสร ์วีระศกัดิ์วงศ,์ การส่ือสารส่วนบคุคล, 2 พฤษภาคม 2563) 

 
ส าหรบักิจกรรมที่ให้ผู ้เรียนลงมือปฏิบัติ ก็ได้ออกแบบให้เชื่อมโยงสิ่งที่ เรียนรูเ้ข้ากับ

สภาพแวดลอ้มที่เป็นจรงิ 
 
...เราพยายามจะโยง เอ่อ โลกของการวาดกับโลกของนอกกระดาษน่ะ เขา้หากัน พูดใหเ้ห็นภาพชัด 
คือมันจะมีคลาสนึงที่เราสอนวาด Perspective อ่ะ ก็คือการวาดฉากที่ตอ้งมีจุดรวมสายตาใช่ป่ะ  
แล้วแทนที่ เราจะให้เด็กแบบลองวาดจุดรวมสายตาแล้วก็ลากเส้นอะไรลงบนหน้ากระดาษอ่ะ  
ในคลาส Perspective นั้นน่ะ เราให้เด็กออกมานอกห้องแลว้ก็หามุมเอาเองเลยในสถาบันนั้นน่ะ  
หรือว่าอาจจะออกไปหน่อยก็ได้ ว่าจะใช้เส้นจุดรวมสายตาเส้นตีฟไหนของฉากอ่ะ มาวาด  
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เพราะงัน้เด็กก็เลยจะได ้นั่งตามจดุต่าง ๆ ของสถาบนัน่ะ ไม่เหมือนกนัเลย แลว้ก็ไปเลือกมมุวาดเอา 
(ธนิสร ์วีระศกัดิ์วงศ,์ การส่ือสารส่วนบคุคล, 2 พฤษภาคม 2563) 

 
การวิจารณ ์
การวิจารณ์มีแนวคิดว่า จะไม่น าความคิดของตนเองมอบใหใ้นเชิงบังคับ โดยน าเสนอ 

ในท านองว่างานชิน้นีจ้ะดีขึน้ไดอ้ย่างไรในแบบของผูเ้รียน 
 
...โดยหลักการทั่วไปอ่ะ Goal Mindset ของเราก็คือ เราจะไม่ยดัเยียดไอเดียที่เราคิดว่าดีกว่าใหเ้คา้ 
ไอเดียที่เราคิดออกจากการอ่านงานชิน้นัน้อ่ะ แลว้ยดัเยียดใหเ้คา้ เราอาจรูส้กึว่ามนัเจ๋งมาก ๆ เราอาจ
โยนไปให้เขานิดหน่อย แต่ว่า Goal หลักของการพูดก็คือเราจะท ายังไงให้งานชิ ้นนี ้มันดีขึ ้น 
มากกว่านีไ้ด ้ไม่ว่าดว้ยวิธีการใด ๆ ดีขึน้ในแบบของเคา้อ่ะ ซึ่ง เอ่อ สมมติเรายกตัวอย่าง จะมีเด็ก
คนนึ งมั น วาดมา  Anatomy มัน เพี ้ ย นม าก ใช่ ป่ ะ  แต่ ว่ า ใน โลกของการ์ตู น น่ ะ  Anatomy  
มนัไม่จ าเป็นตอ้งเป๊ะ 100 เปอรเ์ซ็นตก์็ได ้ถา้เราพบว่าในใน Style งานของเคา้อ่ะ มนัไม่จ าเป็นตอ้งไป 
Focus เรื่อง Anatomy เราก็พยายามไป Support ใหเ้ขาแบบวาดภาพใหม้ันมีประสิทธิภาพทางอื่น 
จะไปเป็นเรื่องการออกแบบ Design อะไรก็ว่าไป หรือว่าลองวาง ลองบอกให้เขาแบบลองวาง
องคป์ระกอบภาพท่ีมนัจะดีขึน้กว่านี ้ดใูหม่ไดม้ัย้อะไรเงีย้ เราอาจจะลองวางเฟรมใหเ้คา้ด ูแลว้ใหเ้คา้
ดวู่าแบบนี ้เฮย้ มนัโอเคขึน้มัย้ เขาคิดว่ามนัโอเคขึน้แบบเห็นไดช้ดัมัย้อะไรแบบนี ้อะไรก็ว่าไป ซึ่งเรา
คิดว่าด้วย Mindset แบบนี้ เราไม่ต้อง เราแทบจะไม่จ าเป็นต้องมาคัด เลือกค าพูดเท่าไหร่เลย 
เพราะว่ามนัเหมือนว่าเราอ่ะเขา้ไปเพื่อจะบอกเคา้ว่าเฮย้ งานชิน้นีม้นัไม่ไดแ้ย่อะไรนะแต่ว่าเรามีแค่
ค าแนะน าว่ามนัจะท าใหม้นัดีขึน้ไดย้งัไง เราจะมีแต่แบบ บวก ๆๆๆ เขา้ไป เราจะไม่ไดไ้ปต าหนิเคา้ว่า
เคา้ท าผิด หน่ึง สอง สาม ส่ี หา้ หก เจ็ด แปด อะไรเงีย้ะ... งานชิน้นีม้นัสามารถพฒันาต่อยอดไปยงัไง
ไดบ้า้ง ซึ่งจริง ๆ แลว้เราเปิดขั้นที่ว่า ... มันก็เป็น Plot เก่ียวกับน่าจะเป็นการต์ูนวายที่เป็นเรื่องคน 
โรคจิตฆ่าคนอะไรอย่างเงีย้ะ นึกออกป่ะ... แต่เรารูว้่าพืน้ที่ของเราเคา้เป็นอะไรก็ไดเ้ว่ย เค้าแบบ 
จะปลดปล่อยจินตนาการไดเ้ต็มที่ แบบเขาจะเป็นเจา้ของของผลงานชิน้นี ้เขามีอิสระเต็มที่ เราเชื่อ  
ในแบบ เราเชื่อในเสรีภาพการแสดงออกใช่ป่ะ เราก็ตอ้งเปิดใหเ้คา้แบบ เออ เราก็เลยบอกแบบว่า  
อ่าว Point ของประเด็นเรื่องนี ้ที่มันฆ่ากันน่ะ มันฆ่ากันเพราะอะไร แลว้เราจะพัฒนา Plot ที่เรื่อง
ฆาตกรรมอย่างเงีย้ะ ใหม้นัสนกุขึน้ไดย้งัไง เราจะลองอธิบายในฐานะเราเองน่ะที่เป็นคนอ่านคนนอก
ที่ไม่ไดเ้ป็นแฟนหนงัฆาตกรรมอ่ะ เราอ่านเรื่องนีแ้ลว้เรารูส้กึว่า เอย้ จดุนีม้นัเป็นจุดบกพร่องของเรื่อง
อะไรก็ว่าไปแลว้เขาจะแกม้าไดย้ังไงเงีย้ะ ซึ่งพอเราไม่ไดไ้ปต าหนิว่าเฮย้ มาท าเรื่องคนฆ่ากันอย่าง
เงีย้ะ มนัก็ไม่เคยมีปัญหาว่าเด็กแบบจะไม่โอเคหรือจะไม่พอใจอะไร ประมาณนี้ (ธนิสร ์วีระศกัดิ์วงศ,์ 
การส่ือสารส่วนบคุคล, 2 พฤษภาคม 2563) 
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อย่างไรก็ตาม ในประเด็นที่ถูกก ากับดว้ยโจทย ์ก็จะแนะน าอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้
ผูเ้รียนสรา้งงานไดส้อดคลอ้งกบัรูปแบบของผลงานที่ก าหนด 

 
...ยกเวน้มนัจะผิดจริง ๆ น่ะนะ เช่น งานที่มนัตอ้งส่งประกวดแลว้ผิดกติกา อะไรอย่างเงีย้ะ เออ มนัก็
อาจจะตอ้งกันไวก้่อน ว่า เฮย้ อ่ะ  Scope ของที่งาน Plot ที่เอามาใหเ้นี่ยมนัจะใหญ่กว่า Scale ที่เรา
จะใหพ้ืน้ที่ในจ านวนนีแ้ลว้อะไรเงีย้ะ เพราะงั้นตอ้งหดลงมานะ... (ธนิสร ์วีระศักดิ์วงศ,์ การส่ือสาร
ส่วนบคุคล, 2 พฤษภาคม 2563) 

 
การประเมินผล 
ในด้านการประเมินการสอนของตนเอง จะใช้วิธีการสังเกตการตอบสนองจากผูเ้รียน  

การประเมินผูเ้รียนนัน้ จะประเมินจากผลงานที่ผูเ้รียนไดส้รา้งสรรคข์ึน้ 
 
...เราค่อนข้างประเมินตัวเองออกพอสมควร คือเราพบว่าตอนนี ้คลาสส่วนใหญ่ที่ เราไปสอนอ่ะ  
เด็กจะชอบเรา แต่เด็กจะไม่ค่อยไดค้วามรู ้คือเด็กมันจะสนุกแบบถามว่ามีอีกไหมอะไรอย่างเงีย้ะ ... 
ตัว Goal ของมันคือแบบเรียนจบคอร์สนี ้เราจะมี ให้ท าการ์ตูนคนละ 1 เรื่องแล้วก็รวมเป็น 
หนังสือ 1 เล่ม และก็ใหแ้จกเด็กทุกคน ซึ่งในหนังสือเล่มนั้นน่ะ เราก็จะพบว่าแต่ละคนมีพัฒนาการ
ยงัไงบา้งอะไรงี.้.. (ธนิสร ์วีระศกัดิ์วงศ,์ การส่ือสารส่วนบคุคล, 2 พฤษภาคม 2563) 

 
ทัง้นี ้ก็มีการประเมินตนเองดว้ยว่า ไดท้ าใหผู้เ้รียนบรรลเุปา้หมายส่วนบุคคลที่ไดเ้สนอไว้

ในช่วงแรกของการเรียนหรือไม่ 
 
...แล้วเราพบว่า พอจบ 10 คลาสอ่ะ เราดันสอนได้ไม่ตรงตามส่ิงที่เขาอยากจะไดอ้่ะ เขาอาจจะ 
ได้แบบพื ้นที่ที่ เขาสนุก หรือว่าพื ้นที่ที่ ได้รู ้ว่าศิลปะมันกว้างที่ เขาคิดอย่างเนี ้ย อย่างนี ้ก็ตาม  
แต่ว่า Goal ที่เขาอยากจะไดจ้ริง ๆ อ่ะ เราดันไม่ตอบสนอง เพราะงั้น เราเลยคิดว่าไอ้ที่  Project-
based learning เนี่ย มันถึงส าคัญ เพราะว่าถ้าเขาตั้ง Goal ว่าจะวาดตาให้เท่ากันน่ะ เราควร 
จะใชก้ารต์นูแต่ละเรื่องเป็นครูของเขาไปโดยอตัโนมตัิ ที่จะใหเ้ขาฝึก อย่างเช่นสมมติเด็กอยากวาดตา
ใหเ้ท่ากันอ่ะ ใหเ้ด็กเขียนการต์ูนเรื่องนึงเลยที่แบบวาดตาแทบจะทุกหนา้อะไรอย่างเงีย้ะ เพื่อที่จะได้
ฝึกวาดตาแบบเยอะ ๆ ไปเลย แล้วก็มาดูตาของเรื่องนั้นกัน ว่าเด็กมันวาดตรงได้อย่างที่ เขา  
ตอ้งการมัย้ ฝึกฝนไดม้ากพอมัย้อะไรอย่างเนีย้ะ เออ แต่ตอนนัน้เราพลาด เราคิดว่า เราก็พอประเมิน
ตวัเองออกจากภาพรวมอ่ะ ว่าแบบ เออ เรามีขอ้ผิดพลาดอะไรบา้ง (ธนิสร ์วีระศกัดิ์วงศ,์ การส่ือสาร
ส่วนบคุคล, 2 พฤษภาคม 2563) 
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ส่ือการสอน 
มีการใชส้ื่อการสอนที่หลากหลาย อาทิ วีดิทศันส์ารคดีนกัวาดการต์นู สไลดป์ระกอบการ

บรรยาย ผลงานการต์นูที่มีชื่อเสียง เป็นตน้ 
 
8.5 ปัญหาในการถ่ายทอดความรู้ 
ธนิสร ์วีระศักดิ์วงศ์ พบว่า ปัญหาท่ีพบในการถ่ายทอดความรู ้คือ ผู้เรียนไม่ประสงค ์

จะเขา้เรียน แต่จ าเป็นตอ้งเขา้เรียน ท าใหส้ิ่งที่ถ่ายทอดไปนัน้ไม่สามารถเขา้ถึงผูเ้รียนได ้และสง่ผล
ต่อความรูส้ึกของผูส้อน อย่างไรก็ตาม วิธีการที่ใชใ้นการรบัมือกับปัญหาดังกล่าว คือ ท าความ
เขา้ใจต่อสภาพที่เกิดขึน้ และมุ่งมั่นตัง้ใจถ่ายทอดความรูท้ี่มีใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

 
เรามีปัญหาใหญ่สุดก็คือ คนที่ไม่อยากมาเรียน ตอ้งมาเรียนอ่ะ มันควรจะเห็นใจทั้งเคา้และตัวเอง  
เรามาอยู่ในพืน้ท่ีที่ผิดเพีย้นพอกันอะไรงี ้ก็ท  าใหส่ิ้งที่เราพูดเคา้ไม่มีใจจะฟังใช่ป่ะ แลว้ก็ท าใหเ้รารูส้ึก
ไม่ค่อย แบบหมดก าลังใจที่จะส่ือสารกับเคา้ดว้ยอะไรเงีย้ะ... เราเขา้ใจว่ามันเหมือนว่าเขาอาจจะ
ไม่ไดช้อบงานเราหรือว่าไม่ไดแ้บบสนใจการเขียนการต์นู หรือว่าเขาอาจจะแค่มาทดลอง ทดลองที่จะ
เรียนดู โดยที่วนันึงเคา้ก็รูว้่าไม่ชอบอะไรงี .้.. แต่พอคิดเรื่องนี ้เราก็ตดัส่ิงเหล่านี ้เราก็คิดว่าปัญหามนั
ไม่ใช่ ถา้เราไปยึดติดกับมันมันจะเป็นปัญหาของเรา... พูดใหช้ัดก็คือมันก็เหมือนว่าเราไม่สามารถ
ควบคุมทุกคนใหม้าอยาก อยากเรียนกับเราได ้เราท าไดแ้ค่ท าใหด้ีที่สดุเพื่อใหค้นอยากเรียนมนัได้
ประสิทธิภาพมากที่สดุ (ธนิสร ์วีระศกัดิ์วงศ,์ การส่ือสารส่วนบคุคล, 2 พฤษภาคม 2563) 

 
ปัญหาอีกประการหนึ่งคือระดับความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน  

ท าใหก้ารสอนประสบความล าบากที่จะท าใหผู้เ้รียนทกุคนสามารถเรียนรูไ้ปพรอ้มกนัได ้
 
กับอีกอันนึงก็คือในคลาสมันจะมีเด็กที่มีฝีมือไม่เท่ากันน่ะ แล้วเราไม่ รูจ้ะไต่ระดับการสอนไป  
ไปยังไงดี  เวลาที่ ให้ไปพร้อม ๆ กันน่ะ เพราะว่าแค่ เราสอนเรื่อง Perspective มันจะมีคนที่ 
วาด Perspective ทีเดียวแลว้เก่งเลยอ่ะ กบัคนท่ีไม่ชอบดว้ย ทรมานแลว้ก็ไม่อยากท า เราบอกใหท้ า
ยงัไงก็ไม่อยากท า อยากไปวาดอย่างอื่นแลว้ ก็มี อะไรเงีย้ะ... (ธนิสร ์วีระศกัดิ์วงศ,์ การส่ือสารส่วน
บคุคล, 2 พฤษภาคม 2563) 

 
นอกจากนี ้การใชโ้ทรศพัทม์ือถือก็ท าใหผู้เ้รียนไม่จดจ่อกบัเนือ้หา แต่ก็ไดเ้สนอวิธีแกไ้ขไว้

ว่าควรใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติังานเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้
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มือถือมันมีผลค่อนข้างมาก แต่ว่า เราพบว่ามันแก้ได้ด้วยการให้เด็กวาดรูปเว่ย วาดรูปมันแบบ  
มันไม่มีทางเล่ียงได้ จะวาดไปคุยไปก็ได้ แต่ถ้ามือยังท างานอยู่แบบ มือนั้นมันก าลังเรียนรูอ้ะไร
บางอย่าง (ธนิสร ์วีระศกัดิ์วงศ,์ การส่ือสารส่วนบคุคล, 2 พฤษภาคม 2563) 

 
นอกจากนี ้ในช่วงที่ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น หากความพรอ้มทางวฒุิภาวะของผูเ้รียน

ยงัมีนอ้ย ความเห็นที่แสดงออกมาอาจท าใหเ้กิดบรรยากาศเชิงลบในการเรียนได ้  
จากประสบการณท์ี่ไปถ่ายทอดความรู ้ธนิสร ์วีระศกัดิว์งศ ์เห็นว่า สถานท่ีซึ่งไม่เหมาะแก่

การจดักิจกรรมที่ตอ้งลงมือปฏิบติัการวาดภาพนัน้ คือสถานที่ซึ่งมีความกวา้งเกินไป และเสนอว่า 
พืน้ที่ซึ่งเหมาะแก่การวาดภาพนัน้ ควรเล็กที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได ้เพื่อใหผู้เ้รียนไดจ้ดจ่อกบัผลงาน
ของตนเอง ขณะเดียวกนัก็ไดเ้ห็นผลงานของผูอ่ื้นดว้ย 

 
8.6 ช่องทางถ่ายทอดความรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
ธนิสร ์วีระศักดิ์วงศ์ ได้ร่วมกับพี่ชาย จัดท าสื่อเผยแพร่ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการวาด

การต์นู โดยเผยแพร่ใน Youtube ส าหรบัในเพจ Facebook ที่เผยแพร่ผลงาน ก็มีผูส้นใจสอบถาม
ข้อมูลเก่ียวกับการวาดการต์ูนด้วย นอกจากนี ้ ก็ได้จัดท ากลุ่มใน Facebook ซึ่งมีผู ้สนใจวาด
การต์ูนเขา้ร่วมจ านวนหนึ่ง โดยเนือ้หาภายในเป็นน าเทคนิคต่าง ๆ เก่ียวกับการวาดการต์ูนม า
เผยแพรแ่ละแบ่งปัน 

การถ่ายทอดความรูข้องธนิสร ์วีระศักดิ์วงศ ์มีการรบัฟังความเห็นจากผูเ้รียน ใหอิ้สระ 
แก่ผูเ้รียน บูรณาการความรูจ้ากศาสตรท์ี่หลากหลายมาสรา้งผลงานของตนเอง ตลอดจนการเห็น
คณุค่าของการต์ูนในมิติอ่ืน ๆ รวมถึงการพยายามทดลองใชว้ิธีการสอนแบบต่าง ๆ เพื่อใหผู้เ้รียน
ไดพ้ฒันาความสามารถอย่างเต็มที่ 
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2. ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
2.1 ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ข้อมูลทั่ วไปของผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นการอธิบายเก่ียวกับข้อมูลในภาพรวมของกลุ่ม  

ผูใ้หข้อ้มลูที่เป็นนกัวาดการต์นูไทยซึ่งมีประสบการณว์าดการต์นูและประสบการณถ์่ายทอดความรู ้
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 

ตาราง 1 ขอ้มลูของนกัวาดการต์นูไทยที่มีผลงานก่อนปี 2540  

ล าดับ ชื่อ 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ประสบการณ์
วาดการต์ูน 

(โดยประมาณ) 

1 สมบติั คิว้ฮก 64 ศกึษาศาสตรบณัฑิต (เครื่องรกั) 38 ปี 

2 สละ นาคบ ารุง 60 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

(ออกแบบพาณิชศิลป์) 

37 ปี 

3 เรืองศกัดิ ์ดวงพลา 55 นกัธรรมเอก (บวชเรียน) 33 ปี 

4 ณรงค ์จรุงธรรมโชติ 50 ศกึษาศาสตรบณัฑิต  

(ตกแต่งภายใน) 

32 ปี 

 

ในกลุ่มนักวาดที่มีผลงานก่อนปี 2540 นั้น โดยมากศึกษามาทางด้านศิลปะ  ในระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) และปริญญาตรี โดยเป็นปริญญาตรีนัน้จะเป็นในสาขาวิชา
ทางศึกษาศาสตร์ที่ เน้นการสอนวิชาเฉพาะทางศิลปะ  ได้แก่  เครื่องรักและตกแต่งภายใน 
นอกจากนี ้นักวาดการต์ูนบางคนไดศ้ึกษาทางวิชาทางพระพทุธศาสนาดว้ย  คือนกัธรรมเอก (น.ธ. 
เอก) โดยการบรรพชาเป็นสามเณร 

จะเห็นได้ว่า สาขาหรือวิชาในช่วงเวลาดังกล่าวอาจไม่มีความเก่ียวข้องกับการวาด
การต์ูนอย่างเด่นชัดนัก การศึกษาวิธีการวาดการต์ูนจะอาศัยผลงานหรือหนังสือที่มีเผยแพร่ใน
ช่วงเวลาดังกล่าวและมักเป็นในลกัษณะการศึกษาดว้ยตนเองเป็นหลกั โดยไดพ้ัฒนาทักษะฝีมือ
และเมื่อไดเ้ขา้สูอ่าชีพแลว้  
 
 



  

 

117 

ตาราง 2 ขอ้มลูของนกัวาดการต์นูไทยที่มีผลงานตัง้แต่ พ.ศ. 2540 – ปัจจบุนั 

ล าดับ ชื่อ 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
ประสบการณ์
วาดการต์ูน 

(โดยประมาณ) 

1 สทุธิชาติ ศราภยัวาณิช 47 ศิลปบณัฑิต  
(การออกแบบนิเทศศิลป์) 
ก าลงัศกึษาปริญญาโท  

(การออกแบบ) 

12 ปี* 
*ช่วงที่ต่อเนื่อง 

2 ไตรภคั สภุวฒันา 36 ศิลปบณัฑิต  

(การออกแบบนิเทศศิลป์) 

13 ปี 

3 วีระชยั ดวงพลา 33 ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  

(การออกแบบนิเทศศิลป์) 

21 ปี 

4 ธนิสร ์วีระศกัดิ์วงศ ์ 29 วารสารศาสตรบณัฑิต  

(วารสารศาสตร)์ 

10 ปี 

 
ในกลุ่มนักวาดที่มีผลงานหลังปี  2540 นั้น มักศึกษามาทางด้านศิลปะ  โดยเฉพาะ

ทางดา้นการออกแบบนิเทศศิลป์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่เนน้การสรา้งผลงานศิลปะการออกแบบที่เนน้
การสื่อสาร เช่น ภาพประกอบ ศิลปะการออกแบบภาพต่อเนื่อง รวมถึงสาขาวิชาทางวารสารศาตร์
ที่เน้นการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งมีความเก่ียวขอ้งกับการวาดการต์ูนมากขึน้  อย่างไรก็ตาม นักวาด
การต์นูแต่ละคนนัน้ต่างกศ็กึษาการวาดการต์นูดว้ยตนเองเป็นหลกัดว้ย 

สรุปไดว้่า นักวาดการต์ูนส่วนใหญ่ศึกษามาทางดา้นศิลปะ โดยในกลุ่มนักวาดการต์ูน  
ที่มีผลงานก่อนปี 2540 จะศึกษาในสาขาพาณิชยศิลป์ สาขาศึกษาศาสตรท์างดา้นศิลปกรรม เช่น 
เครื่องรกั ออกแบบตกแต่งภายใน ส าหรบักลุม่นกัวาดที่มีผลงานตัง้แต่ปี 2540 – ปัจจุบนั จะศกึษา
ในสาขาออกแบบนิเทศศิลป์เป็นหลกั 

 
2.2 แนวคิดในการสอน 
แนวคิดในการสอนมุ่งใหผู้เ้รียนสามารถสรา้งผลงานตามที่ก าหนดได ้พยายามใหผู้เ้รียน

รูส้ึกว่าการวาดการต์ูนหรือการวาดภาพนั้นไม่ใช่เรื่องยาก บรรยากาศในการเรียนควรผ่อนคลาย  
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มีอิสระ เน้นให้ผู ้เรียนกล้าแสดงออก กล้าลองผิดลองถูก ต้องรูจ้ักผู้เรียน ค านึงถึงวัยวุฒิและ
ความสามารถเดิมที่ผู ้เรียนมี เนื่องจากเนื ้อหาที่ใช้สอนนั้น ส่วนมากน ามาจากประสบการณ์ 
การสรา้งผลงานของนกัวาดการต์นูแต่ละคน เมื่อน ามาสอนหรือถ่ายทอด จึงตอ้งปรบัใหส้อดคลอ้ง
กับความสามารถของผูเ้รียนดว้ย เนือ้หาควรเรียงล าดับจากง่ายไปยาก การสอนไม่ควรใชเ้วลา
บรรยายนานเกินไป ควรมีการปฏิบติักิจกรรมสลบักบัการบรรยายและใหข้อ้มลูปอ้นกลบัแก่ผลงาน
ของผู้เรียนอย่างสม ่าเสมอ อย่างไรก็ตาม นักวาดการต์ูนแต่ละคนจะมีจุดเน้นเฉพาะตน อาทิ  
เน้นการเล่ากระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงานจริงของตนเอง ใหข้อ้คิดเพื่อเสริมก าลงัใจในการวาด
การต์ูน บอกเล่าประโยชนท์ี่จะไดร้บัจากการวาดการต์ูน เป็นตน้ โดยการสอนการวาดการต์ูนนั้น 
จ าแนกเนือ้หาได ้2 ลกัษณะ คือ การสอนที่เป็นเนือ้หาการวาดการต์ูน และ การสอนเนือ้หาที่เป็น
การเล่าเรื่อง โดยเนือ้หาแรกนัน้จะปรากฏในการสอนส าหรบัเด็กเล็กเป็นหลกั ส าหรบัเนือ้หาส่วน
หลงัจะมกัปรากฏในการสอนเด็กโตขึน้ไป 

 
2.3 โอกาสและเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ 
1) โอกาสในการถ่ายทอดความรู ้โดยมากจะเกิดขึน้หลงัจากมีผลงานเผยแพร่ระยะหนึ่ง

แล้ว โดยหน่วยงานต่าง ๆ จะเชิญไปให้ความรู้ อาทิ  หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน 
สถาบนัการศกึษา เป็นตน้ 

2) เปา้หมายในการถ่ายทอด ขึน้อยู่กบับรบิทท่ีไดร้บัจากผูส้นบัสนุน ซึ่งมี 2 ลกัษณะ ดงันี ้
2.1) การใหค้วามรูด้า้นการวาดการต์ูนเพื่อพัฒนาความสามารถของผูเ้รียน จะเป็น

การใหค้วามรูด้า้นการวาดการต์นู โดยเนน้การพัฒนาความสามารถในการวาดการต์นูของผูเ้รียน
เป็นหลกั มกัเป็นไปในรูปแบบการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลกัสตูร หลกัสตูรการเรียนการสอน
ของสถาบนัการศกึษา หรือกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ  

2.2) การใหค้วามรูด้้านการวาดการต์ูนเพื่อน าไปต่อยอดสรา้งผลงานตามพันธกิจ 
เช่น น าความรูก้ารวาดการต์ูนไปสรา้งสรรค์ผลงานหัวข้อที่ก าหนดตามที่ได้รบัการสนับสนุน  
หรือสรา้งผลงานเพื่อการประกวดแข่งขัน ทั้งนี ้ หากเป็นการประกวดแข่งขัน นักวาดการต์ูน 
อาจมีบทบาทในการเป็นกรรมการตดัสินผลงานดว้ย 

3) การสนบัสนุน หน่วยงานต่าง ๆ จะสนบัสนบัสนุนค่าใชจ้่าย อาทิ ค่าวิทยากร หากเป็น
ค่ายกิจกรรมหรือตอ้งเดินทางไกลและพกัแรม ก็จะดแูลค่าเดินทาง และอ านวยความสะดวกเรื่องที่
พกัดว้ย 
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2.4 เนือ้หาความรู้ในการวาดการต์ูน 
ความรูใ้นการวาดการต์ูน นักวาดการต์ูนจะกล่าวถึงความรู้ที่ส  าคัญ ไดแ้ก่ ความรูด้า้น

ศิลปะ อาทิ การวาดเส้น การระบายสี องค์ประกอบศิลป์ และความรู้ด้านการเล่าเรื่อง เช่น  
การเขียนบท การแต่งเรื่อง ซึ่งทั้งสองส่วนนีม้ีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นหากตอ้งการสรา้ง
ผลงานที่สามารถสื่อสารได้ อนึ่ง ยังมีความรูอ่ื้น ๆ ที่ส  าคัญต่อการวาดการต์ูนที่ท าให้ผลงาน
สมบูรณ์ยิ่งขึน้ ได้แก่ ความรูร้อบตัว ความรูด้้านเนื ้อหาในผลงาน ความรู้ด้านคอมพิวเตอร ์ 
การจดัรูปเลม่ รวมถึงการฝึกฝนทกัษะการสรา้งผลงานดว้ย 

 
2.5 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
1) การน าเขา้สูบ่ทเรียน  
จะเริ่มต้นโดยการสร้างความสนใจให้เกิดขึ ้นแก่ผู ้เรียน เล่าแรงบันดาลใจและ

ประสบการณ์การท างาน กระบวนการสรา้งผลงาน และพยายามท าให้ผูเ้รียนทราบว่าสิ่งที่ตอ้ง
เรียนนัน้ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัได ้โดยไม่เกินความสามารถของตอนเอง ในขัน้นีบ้างครัง้จะมีกลวิธี
การเรา้ความสนใจของผูเ้รียน โดยขึน้อยู่กบับุคลิกและความสามารถส่วนตวัของผูถ้่ายทอดความรู้
แต่ละคน 

2) วิธีสอน  
เนน้การบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ โดยเริ่มจากการอธิบายหลักการหรือสาระส าคัญ 

อธิบายวิธีการสรา้งผลงาน อาจมีการสาธิตวิธีการวาดให้ดูในกรณีที่เนื ้อหาเป็นเรื่องเก่ียวกับ 
การวาดภาพ จากนั้นจึงก าหนดโจทยใ์ห้ผูเ้รียนปฏิบัติ โดยระบุเวลาส าหรบัการปฏิบัติงานด้วย  
เมื่อผูเ้รียนปฏิบติัแลว้ก็จะมีการสงัเกตโดยเดินดกูารปฏิบติังานของผูเ้รียน เพื่อประเมินความเขา้ใจ
และทักษะเบือ้งต้นจากผลงาน หากผลงานที่ปฏิบัติสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แล้วจะชมเชย 
แสดงออกใหผู้เ้รียนรูว้่าสิ่งที่ปฏิบติัมานัน้เหมาะสมหรือเป็นไปตามความคาดหวัง หากผลงานยัง
คลาดเคลื่อนหรือผิดไปจากวตัถุประสงคก์็จะมีการแนะน าวิธีการพัฒนาผลงาน บอกกล่าวถึงจุด  
ที่ควรปรบัปรุงแกไ้ขพรอ้มเสนอแนะแนวทาง มุ่งใหผ้ลงานแสดงถึงความเขา้ใจในสาระส าคญัของ
การเรียนในครัง้นั้น โดยไม่บงัคับใหเ้ป็นไปตามแบบอย่างของผูถ้่ายทอด ในบางครัง้จะใหผู้เ้รียน
น าเสนอผลงานและใหค้ าแนะน าเพื่อการพัฒนาผลงานดว้ย ทั้งนี ้วิธีสอนอาจปรบัเปลี่ยนและ
แตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัเนือ้หาและวิธีการเฉพาะตนของนกัวาดการต์นูแต่ละคน 

3) การวิจารณ ์ 
เนน้การท าความเขา้ใจผลงานของผูเ้รียนก่อน หากผูถ้่ายทอดความรูไ้ม่เขา้ใจหรือมีขอ้

สงสยัในผลงานบางจุด อาจใหผู้เ้รียนอธิบายผลงานของตนเองดว้ย จากนัน้จึงจะเป็นการอธิบาย
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ความเขา้ใจของผู้สอน ชมเชยสิ่งที่ดี สิ่งที่น่าสนใจในผลงาน บอกจุดอ่อนของผลงาน และอาจ
กล่าวถึงวิธีแกไ้ขหรือความคิดเห็นเพื่อใหผ้ลงานสมบูรณ์ยิ่งขึน้ในภาพรวมทัง้ชัน้เรียน ผูถ้่ายทอด
ความรูบ้างคนใชว้ิธีการคัดงานที่ดีออกมาวิจารณ์ โดยหลีกเลี่ยงงานที่อยู่ในระดับควรปรบัปรุง
คุณภาพ เพราะอาจท าให้ผูเ้รียนเกิดความรูส้ึกไม่ดี และจะหลีกเลี่ยงการวิจารณ์ถึงขอ้เสียของ
ผลงานหรือการต าหนิโดยตรง ผูถ้่ายทอดความรูบ้างคนใชก้ลวิธีบอกกลา่วใหล้ะมนุละม่อม ท านอง
การสัพยอก เวน้แต่ผลงานชิน้ดังกล่าวมีปัญหาที่จ  าเป็นตอ้งปรบัปรุง เช่น ไม่ตรงโจทยท์ี่ก าหนด
หรือผิดกติกาการประกวด 

อนึ่ง ผูถ้่ายทอดความรูบ้างคนจะหลีกเลี่ยงการวิจารณ์ เพราะโดยทัศนคติส่วนตนและ
การวิจารณท์ี่ไม่เหมาะสมอาจจะท าใหผู้เ้รียนหมดก าลงัใจในการท างานได ้  

4) การประเมินผลผูเ้รียน  
มักจะใชก้ารชื่นชม ใหร้างวัล หรือคัดผลงานที่ดีขึน้มาน าเสนอหน้าชั้นเรียน หากในชั้น

เรียนนัน้ ๆ เป็นกิจกรรมที่มีผูเ้รียนเป็นจ านวนมาก 
5) อปุกรณ ์สื่อ วสัดสุ  าหรบัการสอน 
 อุปกรณ์การสอนที่จ  าเป็นต้องใช้ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ (Projector)  

เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualizer) กระดาน สิ่งเหล่านีคื้อสิ่งจ าเป็นส าหรบัการน าเสนอสไลด์
ประกอบการบรรยาย เปิดวิดีทศัน ์หรือสาธิตการวาด ทัง้นี ้ผูถ้่ายทอดความรูบ้างคนอาจใชอ้ปุกรณ์
อ่ืน ๆ ส าหรบัสาธิตการวาด อาทิ เมาสป์ากกา (Pen Mouse) ไอแพด (iPad) ส าหรบัสื่อการสอน 
นิยมใชส้ไลดป์ระกอบการบรรยาย รูปภาพผลงาน ตน้ฉบบัผลงานจริง ผลงานการต์นูซึ่งเป็นที่รูจ้กั 
รวมถึงวิดีทัศน ์ส าหรบัผูถ้่ายทอดความรูบ้างคน ก็จะน าสไลดน์ีเ้ผยแพร่ในระบบคลาวด ์(Cloud) 
เพื่ อให้ผู ้เรียนสามารถดาวน์โหลดมาดูในภายหลังได้ด้วย ในส่วนวัสดุส  าหรับการสอน  
มักใช้กระดาษและเครื่องเขียนทั่ วไป เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ สีชนิดต่าง ๆ ในส่วนระบบ
ออนไลน ์หากเป็นการสอนที่ตอ้งมีปฏิสมัพันธ์จะใชโ้ปรแกรมที่สามารถแสดงผลหน้าจอได ้และ
บางครัง้ก็ใชส้ื่อประเภททางเดียว ที่ไม่มีการปฏิสมัพันธ์ รวมถึงใชว้ิธีการเก็บตัวอย่างผลงานที่ดีไว้
ในเพจ Facebook เพื่อน ามาประกอบการสอนดว้ย 

6) บรรยากาศการเรียนและเทคนิคการสอน 
การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ นักวาดการ์ตูนจะพยายามสร้างบรรยากาศที่ 

ผ่อนคลายและใกลช้ิด เป็นกนัเอง ในกรณีที่วยัไม่แตกต่างกนัมากนกั จะวางบทบาทความสมัพนัธ์
ให้เหมือนการพูดคุยกับเพื่อนหรือวางบทบาทของตนเองเป็นพี่ที่มาให้ความรู ้ในด้านเทคนิค  
การสอน อาจมีการสอดแทรกมุกตลก เล่าประสบการณ์ชวนหัว สนทนาในประเด็นอ่ืน ๆ 
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นอกเหนือจากเนือ้หาที่เรียน เพื่อใหเ้กิดความใกลช้ิดกันมากขึน้ แต่ขณะเดียวกันดว้ยแบบแผน 
ของการเรียนที่มีความเป็นทางการสูง จึงท าให้บรรยากาศที่พยายามจะให้เกิดขึน้บางครัง้ก็ไม่
ประสบความส าเรจ็ 

อนึ่ง จากการไปสังเกตการสอนของไตรภัค สุภวัฒนา พบว่า บรรยากาศในการเรียน 
จะค่อนขา้งผ่อนคลาย เป็นกันเอง มีการสนทนาโตต้อบระหว่างผูถ้่ายทอดและผูเ้รียนเป็นระยะ ๆ 
โดยเน้นการเล่าประสบการณ์ท างานในลักษณะต่าง ๆ จากนั้นจึงเป็นการปฏิบัติงานตามโจทย์ 
ที่ก าหนด เมื่อปฏิบัติเสร็จแลว้จะใหน้ าเสนอผลงานดังกล่าว มีการใหข้อ้มูลป้อนกลับกับผลงาน
และแนวทางการพัฒนาใหผ้ลงานสมบูรณย์ิ่งขึน้หรือแนะแนวทางการต่อยอดผลงานใหเ้ป็นไปได้
ในทางปฏิบติั ส าหรบัการสงัเกตการสอนของวีระชยั ดวงพลา พบว่าบรรยากาศค่อนขา้งเป็นกนัเอง 
เป็นการสอนที่ เน้นการสาธิตควบคู่ไปกับการปฏิบัติ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติงานก็จะมีกา รเดินด ู
และชมเชย ใหก้ าลงัใจแก่ผูเ้รียน แนะแนวทางปรบัปรุงพัฒนาผลงานดว้ย อนึ่ง เนื่องจากเนือ้หา  
ที่ไปสงัเกตนัน้เป็นหวัขอ้ที่แตกต่างกนั แนวทางและวิธีการสอนจึงอาจตอ้งปรบัใหเ้หมาะกบัเนือ้หา
ที่ถ่ายทอดดว้ย 

 
2.6 ปัญหาในการถ่ายทอดความรู้ 
ปัญหาในการถ่ายทอดความรู ้จ าแนกได ้2 ดา้น คือ 1) ความสนใจของและความพรอ้ม

ในการเรียนผูเ้รียน และ 2) อปุกรณ ์สถานที่และการสนบัสนนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1) ดา้นความสนใจและความพรอ้มในการเรียน พบว่าผูเ้รียนมีความตั้งใจมากเพียงไร 

ก็ยิ่งแสดงความสนใจและตั้งใจ มุ่งมั่น ใหค้วามร่วมมือในกิจกรรม ท าใหผู้ส้อนถ่ายทอดความรู้
อย่างเต็มที่  ขณะเดียวกันหากผู้เรียนจ าเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรม หรือหัวข้อที่มาเรียนไม่ใช่  
สิ่งที่ตนเองสนใจหรือชื่นชอบ ก็จะไม่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นตัง้ใจหรือใหค้วามรว่มมือในกิจกรรม 
ซึ่งส่งผลให้บั่นทอนความตั้งใจของผู้ถ่ายทอดความรู้และบรรยากาศการเรียนรู้ในภาพรวม 
นอกจากนี ้ ความพรอ้มของผู้เรียนก็มาจากการก าหนดช่วงวัยที่มีลักษณะเป็นกลุ่มเดียวกัน  
ซึ่งมีประโยชนอ์ย่างมากต่อผูส้อน เพราะสามารถจดัประสบการณไ์ดส้อดคลอ้งกบัความพรอ้มและ
ความสนใจตามวยัของผูเ้รียน รวมถึงสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใ้หส้อดคลอ้งกนัไปตาม
วัยของผู้เรียน สามารถใช้เทคนิคและวิธีการที่ได้ผลในภาพรวมได้ หากวัยของผู้เรียนมีความ
แตกต่างกนัมาก จะท าใหก้ารจดัประสบการณน์ัน้ ๆ ตอ้งค านึงถึงความหลากหลาย โดยตอ้งมีการ
ปรบัเหมาะใหส้อดคลอ้งกับผูเ้รียนแต่ละคน ซึ่งอาจสรา้งภาระส่วนเกินใหผู้ถ้่ายทอดความรูต้อ้ง
แกไ้ขปัญหาดงักล่าว ทัง้นี ้การจดักลุ่มผูเ้รียนนีข้ึน้อยู่กับหน่วยงานสนับสนุนที่จัดหาและเชิญชวน
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ผูเ้รียนเขา้ร่วม ซึ่งมีทั้งที่คละวัยผู้เรียนและก าหนดช่วงวัยอย่างเจาะจง  นอกจากนี ้ปัญหาดา้น
ผูเ้รียนบางครัง้ขึน้อยู่กับบุคลิกส่วนตัว อย่างไรก็ตาม นักวาดการต์ูนแต่ละคนก็ไดคิ้ดหาวิธีแก้ไข 
อาทิ ปรบัเนือ้หา วิธีการหรือประเด็นที่ต้องสอนให้สอดคลอ้งกับธรรมชาติและความสนใจของ
ผูเ้รียน เป็นตน้ 

2) ด้านอุปกรณ์ สถานที่และการสนับสนุน หน่วยงานบางแห่งมีอุปกรณ์ไม่ครบถ้วน  
หรืออุปกรณ์บางชนิดไม่ เหมาะในปัจจุบัน เช่น ใช้เครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ (Overhead 
Projector) ซึ่งไม่เหมาะแก่การสาธิตการวาดภาพเพราะจะมีแสงพุ่งออกมาจากดา้นล่าง ท าให้
รบกวนสายตาขณะวาด หรือบางแห่งไม่มีเครื่องฉายภาพ (Projector) ท าใหก้ารน าเสนอผลงาน
ตวัอย่างจ าเป็นตอ้งวาดลงในกระดานหรือส าเนาภาพมาแจกผูเ้รียน ในดา้นสถานที่  หอ้งเรียนบาง
แห่งกวา้งเกินไป ท าใหดู้แลไม่ทั่วถึง มองเห็นสไลดไ์ม่ชัด รวมถึงหรือโต๊ะและเก้าอีบ้างประเภท 
ที่ไม่สะดวกในการปฏิบติัการวาดภาพการต์นู ในดา้นการสนับสนุน พบปัญหาเพียงเล็กนอ้ย เช่น 
หากเป็นการพกัคา้ง ที่พกัที่จดัใหน้ัน้เป็นหอ้งพกัขนาดเล็ก หรือติติงเรื่องเครื่องแต่งกาย เป็นตน้ 

 
2.7 ช่องทางถ่ายทอดความรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
นักวาดการต์ูนมักใชส้ื่อสังคมออนไลนเ์ป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรูข้องตนเอง 

บางคนท าคลิปใน YouTube สอนการวาดการต์นู บนัทึกขัน้ตอนการวาดการต์นูของตนเอง รวมถึง
ท ารายการ Podcast เก่ียวกับการต์ูนเผยแพร่ นอกจากนี ้ในช่วงวิกฤติไวรสั COVID-19 ก็มีการ
ปรบัเปลี่ยนเป็นการสอนวาดการต์ูนออนไลน ์โดยเป็นระบบปิดส าหรบัผู้สนใจเขา้เรียน  ส าหรบั 
นักวาดการต์ูนที่มีเพจซึ่งรวบรวมผลงานตนเองและสรา้งเว็บไซตเ์พื่อเชื่อมโยงไปยังผลงานของ
ตนเองในแพลตฟอรม์ต่าง ๆ ก็อาจจะนับไดว้่าเป็นช่องทางถ่ายทอดแนวทางการสรา้งผลงานได ้
นอกจากนี ้ นักวาดการต์ูนบางคนยังใช้แฟนเพจเฟซบุ๊ค  (Facebook) เพื่อรวบรวมผลงานของ
ผูเ้รียนไวด้ว้ย เพื่อน าไปใชป้ระกอบการสอนและยกตวัอย่างผลงาน หรือสรา้งกรุ๊ปเพื่อแลกเปลี่ยน
ขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการวาดการต์นู นอกจากที่นกัวาดการต์นูแต่ละคนจะด าเนินการดว้ยตนเอง
แลว้นัน้ นกัวาดการต์นูก็ไดไ้ปเป็นวิทยากรหรือใหส้มัภาษณ์รายการของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีการ
น ามาเผยแพร่ในภายหลงั สิ่งเหลา่นีก้็อาจนบัไดว้่าเป็นการถ่ายทอดความรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีอีกทาง
หนึ่งเช่นกนั 

3. วิเคราะหค์วามสัมพันธข์องการวาดการต์ูนกับการเรียนรู้ทางศิลปศึกษา 
การวาดการต์ูนมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรูท้างศิลปศึกษา ทั้งในดา้นแนวคิด

และวิธีการ ท าใหก้ารสอนการวาดการต์ูนสามารถจะประยุกตใ์ชใ้นการจัดการเรียนการสอนทาง
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ศิลปศึกษาได้ ในแนวคิดที่ เน้นเสรีภาพในการแสดงออกและการสอนที่เน้นทักษะการปฏิบัติ  
มีการประเมินผลที่เน้นการประเมินเพื่อพัฒนาเอกลักษณ์ของผูเ้รียน มีการใชส้ื่อที่หลากหลาย  
จากผลงานของผูส้อนเองและผลงานการต์ูนที่เป็นที่นิยม ซึ่งสามารถสรา้งความสนใจจากผูเ้รียน 
รวมถึงการจดัท าสื่อที่สามารถเขา้ถึงไดผ้่านสื่อสงัคมออนไลน ์

เมื่อน าผลจากการศึกษาแนวคิดและกระบวนการถ่ายทอดความรูข้องนกัวาดการต์นูไทย
มาวิเคราะหถ์ึงความสมัพันธก์ับการจดัการเรียนรูท้างศิลปศึกษา พบว่า แนวคิดทางการสอนของ
นักวาดการต์ูนนั้น มีแนวโน้มที่ เน้นเสรีภาพในการแสดงออก โดยเฉพาะด้านรูปแบบที่ เป็น
เอกลกัษณ์ของตนเอง ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการสอนที่เนน้ทักษะการปฏิบติัดว้ย กล่าวคือ แม้
ผูเ้รียนจะสามารถแสดงออกไดอ้ย่างอิสระ แต่ก็มีความรูห้รือทักษะบางประการที่ผูเ้รียนตอ้งรบัรู ้
แบบแผนที่จะช่วยใหผ้ลงานสมบูรณ์ยิ่งขึน้ อาทิ ความรูเ้รื่องค่าน า้หนัก แสงเงา สัดส่วน เพื่อให้
สามารถสรา้งผลงานไดส้มบูรณย์ิ่งขึน้ อย่างไรก็ตาม ความเคร่งครดัตามแบบแผนไม่ไดส้งูมากนัก 
เพราะโดยธรรมชาติของภาพการต์นูนัน้ สามารถวาดใหม้ีการบิดพลิว้ ตดัทอนและแต่งเติมไดต้าม
จินตนาการของผูส้รา้งสรรค ์

ในดา้นเนือ้หา พบว่า องคค์วามรูใ้นการวาดการต์นูที่สมัพนัธก์บัองคค์วามรูใ้นการจดัการ
เรียนรูท้างศิลปศึกษา โดยเฉพาะเนือ้หาที่เป็นดา้นการปฏิบติั เช่น การวาดเสน้ การระบายสี และ
โดยธรรมชาติของการต์ูนนัน้โดยทั่วไปอยู่ในความสนใจของเด็ก เนือ้หาที่เป็นการปฏิบัติการวาด
ภาพก็สามารถใชก้ารต์ูนเขา้ไปร่วมได้ ในลกัษณะของกระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงาน ซึ่งจะท าให้
ผูเ้รียนมีทกัษะทางศิลปะพรอ้ม ๆ ไปกบัการพฒันาความสามารถในการวาดการต์นูดว้ย อย่างไรก็
ตาม องคค์วามรูท้ี่ส  าคัญในการวาดการต์ูนนัน้มิไดม้ีเพียงองคค์วามรูท้างศิลปะเท่านัน้  แต่ตอ้งมี
ความรูเ้ก่ียวกบัการเล่าเรื่องและความรูอ่ื้น ๆ ที่จะน ามาใชท้ าใหผ้ลงานสมบูรณ ์ดงันัน้การจัดการ
เรียนการสอนในระดบัที่สงูขึน้ ก็อาจสอนโดยบูรณาการรว่มกบัวิชาอ่ืนดว้ย เช่น บูรณาการรว่มกับ
วิชาภาษาไทย โดยน าวรรณกรรมมาเล่าเป็นภาพการต์ูน บูรณาการร่วมกับวิชาประวัติศาสตร ์ 
โดยน าเนือ้หาทางประวติัศาสตรม์าวาดเป็นการต์นูสัน้ เป็นตน้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า เนน้การสาธิตและปฏิบติั รวมถึงการใหแ้รงบนัดาลใจ
แก่ผูเ้รียน และจัดใหม้ีบรรยากาศที่เป็นกนัเอง ซึ่งคลา้ยคลึงกับการจัดบรรยากาศในการเรียนการ
สอนศิลปะ โดยเริ่มจากการน าเขา้สู่บทเรียน อธิบาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ รบัค าวิจารณ์ ประเมินผล
งาน ทัง้นีค้วามใสใ่จของผูส้อนมีผลอย่างมากต่อความต่ืนตวัของผูเ้รียน 

การประเมินผล เนน้การใหผ้ลการประเมินเพื่อพัฒนารูปแบบลายเสน้ของผูเ้รียนใหเ้ป็น
เอกลักษณ์ ซึ่งเหมาะสมกับการสอนที่ เน้นในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  อย่างไรก็ตาม  
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ผูส้อนตอ้งมีความเขา้ใจในตัวผลงานของผูเ้รียนดว้ย หากสงสัยควรสอบถาม เพื่อที่จะสามารถ
แนะน าสิ่งที่น่าสนใจ สิ่ งท าได้ดีแล้วและสิ่งที่จะสามารถท าให้ดีขึน้ และผู้สอนต้องมีจิตใจ 
ที่กวา้งขวางเพื่อจะเขา้ใจความส าเรจ็และความสมบรูณข์องผลงานที่ไม่ไดม้ีเพียงแบบเดียว 

สื่อการสอน มีการใช้สื่อที่หลากหลาย ทั้งผลงานของผู้สอนและผลงานการ์ตูน  
ซึ่งเป็นที่นิยม สามารถสรา้งความสนใจจากผูเ้รียนได ้นอกจากนี ้นกัวาดการต์นูยงัไดส้รา้งสื่อการ
เรียนรูไ้วใ้นสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ สาธิตขั้นตอนการสรา้งสรรค์งานอย่างง่าย 
บันทึกขั้นตอนการสรา้งงานโดยละเอียด รวมถึงการจัดท าในลักษณะของรายการ Podcast  
ซึ่งมีความเป็นทางการนอ้ยกว่าการเรียนการสอนในชัน้เรียน สิ่งเหล่านีส้ามารถน ามาประยุกตใ์ช้
กบัการจดัการเรียนรูท้างศิลปศึกษาได ้

จะเห็นได้ว่า การวาดการต์ูนนั้นมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรี ยนรูท้างศิลปศึกษา  
ทัง้ในดา้นแนวคิดและวิธีการ ท าใหก้ารสอนการวาดการต์นูนัน้สามารถจะประยกุตใ์ชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนทางศิลปศกึษาได ้
 



 
 

 

บทที ่5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่องการถ่ายทอดความรูข้องนักวาดการต์ูนไทย ผูว้ิจัยจะไดน้ าเสนอประเด็น

ต่าง ๆ ตามล าดบัดงันี ้ 

1. จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอดความรูข้องนักวาดการต์ูนไทย ในประเด็นแนวคิด  

ในการสอน ขั้นตอน วิธีการการถ่ายทอดความรูเ้ก่ียวกับการวาดการต์ูนและความสัมพันธ์ 
กบัการจดัการเรียนรูท้างศิลปศึกษา 

2. ความส าคัญของการศึกษาค้นคว้า 
ท าใหท้ราบถึงกระบวนการถ่ายทอดความรูข้องนักวาดการต์ูนไทย ซึ่งจะท าใหท้ราบถึง

แบบแผน วิธีการในการถ่ายทอดความรู ้อนัจะเป็นทางเลือกในการสอนการวาดการต์นูในโรงเรียน 

3. ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ นักวาดการต์ูนไทยที่มีผลงานเผยแพร่ในลกัษณะสิ่งพิมพ ์และมี

ประสบการณ์ถ่ายทอดความรูด้า้นการวาดการต์ูนของตนเอง ในลักษะต่าง ๆ อาทิ การเป็นผูใ้ห้
ความรูโ้ดยการสอน การอบรม การประกวดแข่งขนั ตลอดจนการสรา้งสื่อหรือช่องทางเพื่อเผยแพร่
ความรูด้า้นการวาดการต์นูของตนเอง จ านวน 8 คน โดยเจาะจงผูใ้หข้อ้มลูดงันี ้

กลุม่นกัวาดการต์นูที่มีผลงานก่อนปี พ.ศ. 2540  
สมบติั คิว้ฮก 
เรืองศกัดิ ์ดวงพลา 
สละ นาคบ ารุง 
ณรงค ์จรุงธรรมโชติ 

กลุม่นกัวาดการต์นูที่มีผลงานหลงัปี พ.ศ. 2540 – ปัจจบุนั 
สทุธิชาติ ศราภยัวานิช 
วีระชยั ดวงพลา 
ไตรภคั ศภุวฒันา 
ธนิสร ์วีระศกัดิว์งศ ์



  

 

126 

4. ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 
ไดอ้งคค์วามรูถ้่ายทอดความรูข้องนักวาดการต์นูไทย ซึ่งจะท าใหเ้ห็นแนวทาง แบบแผน 

วิธีการในการถ่ายทอดความรู ้อันจะเป็นทางเลือกในการสอนการวาดการต์ูนในโรงเรียน รวมถึง
อนรุกัษแ์ละเผยแพรว่ิธีการวาดการต์นูของนกัวาดการต์นูไทย 

5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูแบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
1. การรวบรวมเอกสาร โดยรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร งานวิจัย หนังสือ บทความ บท

สมัภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลส าคัญที่เคยเผยแพร่เพื่อน าไปเป็นแนวทางการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับ
การวาดการต์นู 

2. การเก็บขอ้มูลภาคสนาม (Field Work) โดยศึกษาขอ้มูลในเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Approach) โดยการรวบรวมขอ้มลูวิธีการดงันี ้

2.1 การสัมภาษณ์ (Interview) โดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญถึงกระบวนการ
ถ่ายทอดความรูด้า้นการวาดการต์นู 

2.2 การสังเกต (Observation) โดยสังเกตวิธีการ กระบวนการถ่ายทอดความรูข้อง
นกัวาดการต์นูที่ยงัมีบทบาทถ่ายทอดความรูใ้นปัจจบุนั 

6. การจัดกระท าและวิเคราะหข์้อมูล 
การศึกษาเรื่อง การถ่ายทอดความรูข้องนักวาดการต์นูไทย เป็นการวิจัยโดยใชข้อ้มลูเชิง

คุณภาพ จากขอ้มูลที่เผยแพร่ในรูปแบบเอกสาร การสมัภาษณ์ การสงัเกตการสอนมาเรียบเรียง
แบบพรรณนาวิเคราะห ์(Description Analysis)  

7. สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 
7.1 สรุปผลการวิจัย 
แนวคิดและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของนักวาดการต์ูนไทย 
นักวาดการต์ูนส่วนใหญ่ศึกษามาทางดา้นศิลปะ โดยในกลุ่มนักวาดการต์ูน ที่มีผลงาน

ก่อนปี 2540 จะศึกษาในทางด้านศิลปะ อาทิ สาขาพาณิชยศิลป์ สาขาศึกษาศาสตรท์างด้าน
ศิลปกรรม เช่น เครื่องรกั ออกแบบตกแต่งภายใน ส าหรบักลุ่มนักวาดที่มีผลงานตัง้แต่ปี 2540 – 
ปัจจบุนั จะศกึษาในสาขาออกแบบนิเทศศิลป์เป็นหลกั 

โอกาสในการถ่ายทอดความรู้ จะเกิดขึน้หลังจากมีผลงานเผยแพร่ระยะหนึ่งแล้ว  
โดยหน่วยงานต่าง ๆ จะเชิญนักวาดการต์ูนไปให้ความรู้ เป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ 
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จะมี 2 ลกัษณะ คือ 1) การใหค้วามรูด้า้นการวาดการต์นูเพื่อพฒันาความสามารถของผูเ้รียน เช่น 
การสอนในชัน้เรียน และ  2) การใหค้วามรูด้า้นการวาดการต์นูเพื่อน าไปต่อยอดสรา้งผลงานตาม
พนัธกิจ เช่น การอบรมเพื่อสรา้งผลงานประกวดแข่งขนั ส าหรบัการสนบัสนุนนัน้ หน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เชิญไปจะสนบัสนบัสนนุค่าตอบแทน รวมถึงดแูลเรื่องที่พกัอาศยัและการเดินทาง 

แนวคิดในการสอน มุ่งหวังว่าเมื่อเรียนแล้วจะสามารถสรา้งผลงานตามที่ก าหนดไว ้
พยายามให้ผู้เรียนรูส้ึกว่าการวาดการต์ูนหรือการวาดภาพนั้นไม่ใช่เรื่องยาก และเสนอว่า
บรรยากาศในการเรียนควรผ่อนคลาย เอือ้ใหผู้เ้รียนกลา้แสดงออก กลา้ลองผิดลองถูก โดยผูส้อน
ตอ้งรูจ้ักผูเ้รียน เนือ้หาที่น ามาสอนตอ้งปรบัใหส้อดคลอ้งกับความสามารถของผูเ้รียน มีกิจกรรม
การปฏิบัติงานสลับกับการบรรยายและใหข้อ้มูลป้อนกลับแก่ผลงานของผูเ้รียนอย่างสม ่าเสมอ 
โดยเนือ้หาความรูใ้นการวาดการต์นู สามารถจ าแนกไดด้งันี ้1) ความรูท้างศิลปะ อาทิ การวาดเสน้ 
การระบายสี องคป์ระกอบศิลป์ 2) ความรูด้า้นการเล่าเรื่อง เช่น การเขียนบท การแต่งเรื่อง และ  
3) ความรูอ่ื้น ๆ ที่ท าใหผ้ลงานสมบรูณย์ิ่งขึน้ อาทิ ความรูร้อบตวั ความรูด้า้นเนือ้หา การจดัรูปเล่ม 
เป็นตน้ 

กระบวนการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละขั้น มีรายละเอียดดังนี ้1) การน าเข้าสู่บทเรียน  
จะเริ่มตน้โดยการสรา้งความสนใจใหเ้กิดขึน้แก่ผูเ้รียน 2) วิธีสอน เนน้การบรรยายควบคู่กับการ
สาธิตและการฝึกปฏิบัติ 3) การวิจารณ์ เน้นการท าความเข้าใจผลงานของผู้เรียนแล้วจึงบอก
จุดอ่อนของผลงาน และอาจกล่าวถึงวิธีแก้ไขหรือความคิดเห็นเพื่อให้ผลงานสมบูรณ์ยิ่งขึน้  
4) การประเมินผลผู้เรียน มักจะใช้การชื่นชม ให้รางวัล หรือ เลือกผลงานที่ ดีขึน้มาน าเสนอ 
หน้าชั้นเรียน 5) อุปกรณ์ สื่อ วัสดุส  าหรบัการสอน เช่น คอมพิวเตอร ์เครื่องฉายภาพ เครื่องฉาย
ภาพสามมิติ กระดาน สไลดป์ระกอบการบรรยาย ผลงานตวัอย่าง 6) บรรยากาศในการ พยายาม
สรา้งบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ปัญหาในการถ่ายทอดความรู ้จ าแนกได ้2 ดา้น คือ 1) ความสนใจ
ของและความพรอ้มในการเรียนผู้เรียน และ 2) ปัญหาด้านอุปกรณ์ สถานที่และการสนับสนุน 
ส าหรบัการถ่ายทอดความรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยี จะใชส้ื่อสงัคมออนไลนเ์ป็นเครื่องมือในการเผยแพร่
เป็นหลกั 

วิเคราะหค์วามสัมพันธข์องการวาดการต์ูนกับการเรียนรู้ทางศิลปศึกษา 
การวาดการต์นูนัน้มีความสมัพนัธก์บัการจดัการเรียนรูท้างศิลปศกึษา ทัง้ในดา้นแนวคิด

และวิธีการ ท าใหก้ารสอนการวาดการต์ูนนัน้สามารถจะประยุกตใ์ชใ้นการจัดการเรียนการสอน
ทางศิลปศึกษาได ้ในแนวคิดที่เนน้เสรีภาพในการแสดงออกและการสอนที่เนน้ทักษะการปฏิบัติ  
มีการประเมินผลที่เน้นการให้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาเอกลักษณ์ของผู้เรียน ใช้สื่อการสอน 
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ที่หลากหลาย ทัง้จากผลงานของผูส้อนและผลงานการต์นูที่เป็นที่นิยม ซึ่งสามารถสรา้งความสนใจ
จากผูเ้รียน รวมถึงประยกุตแ์นวทางการจดัท าสื่อที่สามารถเขา้ถึงไดผ้่านสื่อสงัคมออนไลน ์

 
7.2 อภปิรายผลการวิจัย 
แนวคิดและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของนักวาดการต์ูนไทย 
ข้อมูลทั่ วไปของนักวาดการ์ตูนไทยนั้น  พบว่า นักวาดการ์ตูนส่วนใหญ่ศึกษา 

ทางดา้นศิลปะ โดยในกลุ่มนกัวาดการต์นู ที่มีผลงานก่อนปี 2540 จะศึกษาในสาขาพาณิชยศิลป์ 
สาขาศึกษาศาสตรท์างดา้นศิลปกรรม เช่น เครื่องรกั ออกแบบตกแต่งภายใน ส าหรบักลุ่มนักวาด 
ที่มีผลงานตัง้แต่ปี 2540 – ปัจจุบัน จะศึกษาในสาขาออกแบบนิเทศศิลป์เป็นหลัก ทั้งนี ้นักวาด
การต์ูนบางส่วนนั้นศึกษาในสาขาอ่ืน ๆ เช่น วารสารศาสตร ์หรือศึกษาผ่านการบวชเรียน  
คงเนื่องจากวิชาที่ว่าด้วยการสอนการวาดการต์ูนนั้นไม่มี เปิ ดสอนอย่างชัดเจนนักในอดีต  
การริเริ่มสร้างผลงานหรือเข้าสู่อาชีพ จึงต้องอาศัยการแสวงหาความรูด้้วยตนเองเป็นหลัก  
ทัง้จากการศกึษาผลงานที่ชื่นชอบ การเขา้ไปคลกุคลีกบันกัวาดการต์นูอาชีพ การศกึษาดว้ยตนเอง
จากหนังสือและต าราต่าง ๆ รวมถึงประยุกตค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการเรียนและการท างานมาปรบัใช้
สรา้งผลงานของตนเอง ทัง้นี ้องคค์วามรูเ้ก่ียวกบัการวาดการต์นูนัน้จะมีแพร่หลายมากขึน้นบัแต่ปี 
2540 เป็นตน้มา การเขา้สู่อาชีพของนักวาดการต์ูนแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกันไป บ้างเริ่มสรา้ง
ผลงานและไดตี้พิมพใ์นขณะที่ก าลงัศึกษาอยู่ บางส่วนไดส้รา้งผลงานเมื่อส าเร็จการศึกษาแลว้ 
บา้งประกอบอาชีพอ่ืนก่อนแลว้จึงมาสรา้งผลงานการต์ูนในภายหลัง นอกจากการสรา้งผลงาน
การต์ูนแล้ว นักวาดการต์ูนแต่ละคนก็สรา้งผลงานในลักษณะอ่ืน ๆ ด้วย อาทิ ภาพประกอบ  
การออกแบบคาแรคเตอร์ การผลิตหนังสือ รวมถึงการสร้างผลงานศิลปะลักษณะอ่ืน ๆ 
คณุลกัษณะอย่างหนึ่งที่มีร่วมกันของนักวาดการต์ูนที่เป็นผูใ้หข้อ้มลูส าคัญ คือ ความชอบในการ
วาดภาพและความชอบอ่านการต์นูในวยัเด็ก ส าหรบัรูปแบบผลงานนัน้ ผลงานของนกัวาดการต์นู
ในระยะแรกจะไดร้บัอิทธิพลจากผลงานของศิลปินหรือนกัวาดการต์นูที่ชื่นชอบเป็นเบือ้งตน้ โดยจะ
พฒันาและคลี่คลายจนมีเอกลกัษณเ์ป็นของตนเองในภายหลงั  

ในด้านแนวคิด องค์ความรูแ้ละวิธีการถ่ายทอดความรูน้ั้น นักวาดการต์ูนแต่ละคน  
ไดน้ ามาจากประสบการณ์ตรงของตนเอง ทัง้นี ้ในการสอนของนักวาดการต์ูน ส่วนมากจะอยู่ใน
บริบทของการอบรม การเขา้ค่าย การสอนในชั้นเรียน วัตถุประสงค์และเนือ้หาที่สอนจึงมุ่งเน้น 
ที่จะพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนมากจะมีความสนใจ  
หรือมีทกัษะพืน้ฐานระดบัหนึ่ง การจะน าวิธีการเหล่านัน้มาใชก้บัการเรียนการสอนในชัน้เรียนปกติ
ควรค านึงถึงผูเ้รียนที่ไม่ไดม้ีความสนใจในการต์นูเป็นพิเศษดว้ย 
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ในดา้นวิธีสอนของนักวาดการต์ูนนัน้ มีขัน้ตอนสอดคลอ้งกับกับวิธีสอนศิลปะแบบปกติ 
ซึ่ง นวลลออ ทินานนท ์(2542b) ได้กล่าวว่า วิธีสอนศิลปะแบบปกติ เป็นกระบวนการที่ต้องให้
ผู ้เรียนมีทั้งความรูแ้ละทักษะความสามารถการปฏิบัติงาน โดยผู้สอนบรรยายเนื ้อหาความรู้ 
ที่ตอ้งการใหผู้เ้รียนทราบและใหน้ักเรียนปฏิบัติงาน มีกระบวนการสอนเป็นขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้น า 
ขัน้ด าเนินการสอน ขัน้ก าหนดงานและขัน้สรุป ทัง้นี ้วิธีการที่นิยมใชเ้พื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจมากที่สุด
ในเนือ้หาที่เป็นการวาดภาพการต์นูคือการสาธิต ซึ่งสอดคลอ้งกบั อบุล ตูจ้ินดา (2532) ไดก้ล่าวว่า 
การสอนแบบสาธิตเป็นวิ ธีสอนที่ ใช้กับบทเรียนศิลปะได้ผลดี เพราะมีทั้งการแสดงให้ด ู  
การอภิปรายประกอบการซกัถาม เป็นการช่วยใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบติังานที่ตนไม่เคยท ามาก่อน 
เมื่อสาธิตใหด้แูลว้ ตอ้งใหผู้เ้รียนทดลองปฏิบติัตาม และการสาธิตนัน้สามารถน าไปใชก้ับการสอน
ไดทุ้กระดบั จากนัน้จึงก าหนดโจทยใ์หผู้เ้รียนปฏิบติั และระบรุะยะเวลาส าหรบัการปฏิบติังานดว้ย 
เมื่อผูเ้รียนปฏิบติัแลว้ก็จะมีการสงัเกตโดยเดินดกูารปฏิบติังานของผูเ้รียน เพื่อประเมินความเขา้ใจ
และทักษะเบือ้งต้นจากผลงาน หากผลงานที่ปฏิบัติสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แล้วจะชมเชย 
แสดงออกใหผู้เ้รียนรูว้่าสิ่งที่ปฏิบติัมานัน้เหมาะสมหรือเป็นไปตามความคาดหวัง  หากผลงานยัง
คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงคก์็จะมีการแนะน าวิธีการพัฒนาผลงาน บอกกล่าวถึง 
จุดที่ควรปรบัปรุงแกไ้ขและเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม โดยมุ่งใหผ้ลงานแสดงถึงความเขา้ใจ 
ในสาระส าคัญของการเรียนในครั้งนั้น  จะไม่บังคับให้เป็นไปตามแบบอย่างของผู้ถ่ายทอด  
บางครัง้จะใหผู้เ้รียนน าเสนอผลงานของตนเอง โดยใหค้ าแนะน าเพื่อการพัฒนาผลงานดว้ย ทัง้นี ้
วิธีสอนอาจปรบัเปลี่ยนและแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัเนือ้หาและวิธีการเฉพาะตนของนกัวาดการต์นู
แต่ละคน 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีความแพร่หลายของการสอนการวาดการต์ูนมากขึน้ มีสถาบัน
จากต่างประเทศมาเปิดการสอนการวาดการต์ูนในไทย รวมถึงมีสถาบนัการศึกษาในไทยเปิดการ
สอนมากขึน้ อีกทัง้ในมหาวิทยาลยับางแห่ง ก็จัดใหม้ีการสอนความรูเ้ฉพาะทางดา้นวาดการต์ูน
ดว้ย จึงถือเป็นทางเลือกของผูส้นใจที่จะสามารถศกึษาในสาขาเฉพาะทางไดอ้ย่างหลากหลาย  

วิเคราะหค์วามสัมพันธข์องการวาดการต์ูนกับการเรียนรู้ทางศิลปศึกษา 
การวาดการต์ูนนัน้มีความสมัพันธก์ับการจัดการเรียนรูท้างศิลปศึกษา ในแนวคิดที่เน้น

เสรีภาพในการแสดงออกและการสอนที่เน้นทักษะการปฏิบัติ ซึ่งสอดคลอ้งกับ สุชาติ ทองสิมา 
(2546) ที่ได้เสนอว่าแนวคิดในการเรียนการสอนศิลปะ สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น  3 แนวทาง 
ไดแ้ก่ การเรียนการสอนศิลปะที่เนน้เสรีภาพในการแสดงออก การเรียนการสอนศิลปะที่เนน้ทกัษะ
การปฏิบติังาน ท าใหก้ารสอนการวาดการต์นูนัน้สามารถจะประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน
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ในชัน้เรียนวิชาทัศนศิลป์ ซึ่งสอดคลอ้งกับ เคธี จี จอหน์สนั (2017) ไดเ้สนอว่า การวาดการต์ูนนัน้
เปิดโอกาสที่น่าต่ืนเตน้ส าหรบัความคิดสรา้งสรรค ์จินตนาการ และการต์นูสามารถเป็นสว่นหนึ่งใน
ชั้นเรียนวิชาทัศนศิลป์ได้ ทั้งนี ้ ในระยะแรกเริ่มของการวาดการ์ตูน มีแนวโน้มที่ผู ้เรียนจะ
ลอกเลียนแบบอย่างการต์ูนที่ตนเองชื่นชอบ ทั้งนี ้ผูส้อนควรเขา้ใจความชอบของผูเ้รียน มองหา
ประโยชนแ์ละคณุค่าจากการท าซ า้ของผูเ้รียน แนะแนวทางใหผู้เ้รียนเพิ่มเติม ปรบัปรุงและพฒันา
สิ่งที่จะเป็นเอกลกัษณข์องตนเองดว้ย  

อย่างไรก็ตาม แนวทางการเรียนการสอนศิลปะที่เนน้องคค์วามรูน้ัน้ อาจตอ้งมีการศึกษา
ใหล้ึกซึง้ยิ่งขึน้ว่ามีความสมัพันธใ์นประเด็นใดบา้ง โดยเฉพาะการเรียนการสอนศิลปะแนว DBAE 
(Discipline Based Art Education) ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ใน 4 สาระ 
อนัไดแ้ก่ ศิลปะปฏิบติั สนุทรียศกึษา ประวติัศาสตรศิ์ลป์และศิลปวิจารณ ์ 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากข้อค้นพบแสดงให้เห็นถึงวิธีการสอนที่ครูหรือผู้สนใจที่จะสอนการวาดการต์ูน 

สามารถใช้เป็นแนวทางเบือ้งต้นในการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น  
การวางแผนการสอน ควรจ าแนกเนือ้หาเป็นสว่น ๆ จากง่ายไปหายาก ไม่ควรจดัการเรียนการสอน
ที่เน้นการบรรยายเนือ้หาที่ใชเ้วลายาวนานเกินไป เน้นใหผู้เ้รียนไดล้งมือวาดและฝึกปฏิบัติ โดย
เริ่มตน้จากส่วนที่เป็นพืน้ฐานที่สดุก่อนเสมอ ขณะที่ผูเ้รียนปฏิบติังานนัน้ ผูส้อนควรสงัเกต พูดคุย
และสอบถามผูเ้รียนใหท้ั่วถึง อาจสอบถามถึงขอ้สงสยั สิ่งที่อยากรูเ้พิ่มเติมหรือปัญหาที่พบระหว่าง
ปฏิบัติงาน มีการประเมิน วิจารณ์ เพื่อชีจุ้ดดี จุดด้อย แนะการปรับป รุงแก้ไขและให้ก าลังใจ 
เป็นระยะ ๆ เลือกใชส้ื่อประกอบการสอนที่เหมาะสมกับเนือ้หาที่สอนและอยู่ในความสนใจของ
ผู้เรียน เช่น การต์ูนที่ผู ้เรียนชื่นชอบ การต์ูนซึ่งเป็นที่ รูจ้ักหรือได้รบัความนิยมเพื่อเป็นตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย เพิ่มความรูเ้ชิงเทคนิคที่ซบัซอ้นขึน้ไปตามทกัษะและความตอ้งการของผูเ้รียน 
การจัดการเรียนการสอนควรค านึงถึงความสนใจของผูเ้รียน รวมถึงสถานที่และโสตทัศนูปกรณ ์
ชีแ้นะแนวทางและยกตวัอย่างผลงานที่น าความรูจ้ากการวาดการต์นูไปใช้ประยุกตใ์ชใ้นงานอ่ืน ๆ 
เพื่อใหผู้เ้รียนเห็นความเป็นไปไดใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงานที่หลากหลาย 
 

8.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
1. ควรมีการศึกษาและติดตามผลผูเ้รียนที่รบัการถ่ายทอดความรูจ้ากนกัวาดการต์นูไทย 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในดา้นการน าไปใชแ้ละการต่อยอดผลงานว่ามีผลลพัธ์อย่างไร สามารถสรา้งนัก
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วาดการต์นูหรือศิลปินเพื่อเขา้สูว่ิชาชีพไดม้ากนอ้ยเพียงไร หรือ การเรียนวาดการต์นูนัน้มีประโยชน์
อย่างไรบา้งในทศันะของผูเ้รียน 

2. ควรมีการศึกษากระบวนการถ่ายทอดความรูข้องศิลปิน นักออกแบบ หรือผูท้  างาน
ศิลปะสาขาอ่ืน ๆ ที่มีความโดดเด่น เป็นที่รูจ้ักในวงการนั้น ๆ เพื่อน าเสนอเป็นองคค์วามรูเ้ฉพาะ
ศาสตรด์า้นการถ่ายทอดความรูข้องสาขาวิชา อันจะเป็นประโยชนต่์อผูส้อนในสาขาวิชาดงักล่าว  
ที่จะไดเ้ห็นแนวทางการถ่ายทอดความรูใ้นเนือ้หาเฉพาะและน าไปปรบัใชเ้พื่อสอนในสถานศึกษา
ของตนเอง 
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ภาคผนวก ก 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญทีต่รวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
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