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บทคัดย่อ 

วิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อออกแบบการ์ตูนสั้น จากค าขวัญจังหวัดก าแพงเพชรส าหรับเด็ก 
ส าหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ค าขวัญประจ าจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจัยได้
ข้อสรุปเกี่ยวกับค าขวัญจังหวัดก าแพงเพชร อันได้แก่ กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง พระแสงล้ าค่า ศิลาแลงใหญ่ 
กล้วยไข่หวาน น้ ามันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก ผ่านทางการน าเสนอเกี่ยวกับตัวละครที่ได้ท่องเที่ยวไปยัง
สถานที่และพบเหตุเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับค าขวัญของจังหวัดก าแพงเพชร โดยออกแบบตัวละครให้มี
ความน่าสนใจและเป็นที่ชื่นชอบส าหรับเด็ก และผลจากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ พบว่า 
การ์ตูนสั้นมีความน่าสนใจในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับค าขวัญของจังหวัดก าแพงเพชร แต่ควรมีการพัฒนาเนื้อเรื่อง ให้มี
ความน่าสนใจมากขึ้น มากกว่าการเดินทางของมนุษย์ต่างดาว ซึ่งอาจใช้วิธีการเล่าเรื่องอื่น ๆ หรือการน าเนื้อเรื่องที่มี
ความน่าตื่นตาตื่นใจส าหรับเด็กเข้ามามีบทบาทในเนื้อเรื่องมากขึ้น รูปแบบของการ์ตูนสั้นส าหรับเด็กมีลายเส้นที่
เรียบง่าย และการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายส าหรับแด็ก แต่เนื้อหาบางช่วงมีการเล่าเรื่องด้วยตัวอักษรจ านวนมาก ซ่ึงอาจ
ท าให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กไม่ได้ให้ความสนใจ จ านวนหน้าของการ์ตูนสั้น “ลูก้า ตะลุย ค าขวัญก าแพงเพชร” มี
ความยาวทั้งหมด 23 หน้า ซึ่งถือว่าไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไปส าหรับเด็กอายุ 9-12 สามารถอ่านได้ และมีการสรุป
เนื้อหาตอนท้ายของการ์ตูนได้น่าสนใจ บรรยากาศของเรื่องมีความเรียบง่าย สบายตา และสะท้อนถึงการ์ตูนเด็กใน
ยุคก่อน ตัวละครหลักที่ด าเนินเนื้อเรื่องชื่อว่า “ลูก้า” เป็นมนุษย์ต่างดาวที่มีความน่าสนใจ และมีความแฟนตาซี ท า
ให้ดึงดูดกลุ่มผู้อ่านที่เป็นเด็กได้ ในแง่ของการออกแบบตัวละครถือว่าออกแบบได้อย่างเรียบง่ายและเข้าใจง่าย แต่
ควรให้ตัวละครหลักมีทักษะ หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้ตัวละครหลักมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น และ
รูปแบบลายเส้นมีความเรียบง่ายคล้ายคลึงกับการ์ตูนญี่ปุ่นในยุคเก่า-ปัจจุบัน ที่เป็นการ์ตูนส าหรับเด็ก มีการลดทอน
รายละเอียดบางอย่าง เพื่อให้เป็นการ์ตูนเด็กที่เข้าถึงได้ง่าย อ่านง่าย และเข้าใจง่าย 
ค าส าคัญ: การ์ตูนสั้น / ค าขวัญ / จังหวัดก าแพงเพชร 
 

Abstract 
 The objectives of this research are 1) to design a short cartoon. from the motto of 
Kamphaeng Phet Province for children for use as a learning medium for Kamphaeng Phet province 
slogans. The researcher came to conclusions about Kamphaeng Phet province slogans, namely, 
Amulets, City of Strong people, precious light amulets, large laterite, sweet egg bananas, and 
buffalo oil. famed world heritage Through the presentation of the characters who travel to places 
and find events about various stories connected with the motto of Kamphaeng Phet Province. By 
designing the characters to be interesting and pleasing to children. And the results of the evaluation 
by design experts found that short cartoons are interesting in telling the story about the motto of 
Kamphaeng Phet Province. But the story should be developed to be more interesting. More than 
an alien journey This may use other methods of storytelling, or incorporating a story that is more 
exciting for children to play a greater part in the story. The format of the children's short cartoon 
has simple lines. and the use of language that is easy to understand for DAG but some parts of the 
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story are told with a lot of characters. This may cause the target audience who are children to not 
pay attention. The number of pages of the short cartoon “Luka Dalui Kamphaeng Phet Slogan” is 
23 pages long, which is not too short and not too long for children aged 9-12 to be able to read. 
And there is an interesting summary of the content at the end of the cartoon. The atmosphere of 
the story is simple, pleasing to the eye and reflects the children's cartoons of the past. The main 
character in the story, "Luka", is an interesting alien. and have a fantasy Make it attractive to a group 
of young readers. In terms of character design, the design is simple and easy to understand. But 
the main character should have skills. or other elements that help promote the main character to 
stand out even more And the lines are simple, similar to Japanese cartoons in the old - today. that 
is a cartoon for children Some details have been reduced. To make it a children's cartoon that is 
easily accessible, easy to read and easy to understand. 
Keywords: short cartoons / slogans / Kamphaeng Phet Province 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จังหวัดก าแพงเพชรเป็นเมืองเก่าที่นับว่ามีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัย
ทวารวดี เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง เช่น เมืองชากังราว นครชุม ไตรตรึงษ์ เทพนคร และเมืองคณฑี 
นอกจากนี้เมืองก าแพงเพชรยังเป็นเมืองที่สองที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ครองเมือง มีบรรดาศักดิ์เป็น "พระ
ยาวชิรปราการ" ต่อมาในปี พ.ศ. 2459 ได้เปลี่ยนเมืองก าแพงเพชรเป็นจังหวัดก าแพงเพชรประวัติความเป็นมา : 
จังหวัดก าแพงเพชร เป็นที่ตั้งของเมืองเก่าที่ปรากฏหลักฐานอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยไม่น้อยกว่า 700 ปี เคยเป็นเมือง
เก่าที่นับว่ามีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรืองมาช้านานตามประวัติศาสตร์ กล่าวว่า ก าแพงเพชรเป็น
เมืองหน้าด่านของสุโขทัยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง เดิมเรียกชื่อว่า "เมืองชากังราว" ก าแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่าน
รับศึกสงครามในอดีตอยู่เสมอ จึงเป็นเมืองยุทธศาสตร์มีหลักฐานที่แสดงให้เห็น ว่าเป็นเมืองที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์มากมาย เช่น ก าแพงเมือง คูเมือง ป้อมปราการ วัดโบราณ มีหลักฐานให้สันนิษฐานว่าเดิมเคยเป็นที่ตั้ง
ของเมือง 2 เมือง สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงอธิบายไว้ว่าเมืองหนึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตก มีพระมหาธาตุ
อยู่ ซึ่งเข้าใจว่าเป็นเมืองเดิมที่เรียกชื่อว่า “ชากังราว” พระเจ้าเลอไท กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์สุโขทัย เป็น
ผู้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1890 ต่อมามีการสร้างอีกเมืองหนึ่งทางฝั่งตะวันตกเช่นกัน เมืองนี้ปรากฏชื่อในจารึก
ของพระมหาธรรมราชาลิไท กษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์สุโขทัยได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นว่า เมืองนครชุม เป็นเมืองที่มี
วัดวาอารามใหญ่โตหลายวัด เป็นฝีมือสร้างครั้งสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีอยู่หลายวัด ต่อมาเกิดเกาะขึ้นตรงกลาง
หน้าเมืองนครชุม สายน้ าเปลี่ยนทางเดินไปทางทิศตะวันตก ท าให้เมืองนครชุมเป็นเมืองดอน จึงได้ย้ายมาสร้างเมือง
ใหม่ทางฝั่งตะวันออกตรงข้ามกัน เมืองที่สร้างใหม่นี้มีป้อมก าแพงมั่นคงแข็งแรงไว้ต่อสู้ข้าศึก มีล าน้ าทั้งเก่าและใหม่
เป็นคูเมือง คงเห็นว่าเป็นเขื่อนขันธ์ที่มั่นคง จึงให้ชื่อว่า เมืองก าแพงเพชร ครั้นเมื่ออ านาจของกรุงสุโขทัยเริ่มเสื่อมลง 
พระเจ้าอู่ทองสามารถตั้งกรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นเมืองเอกทางใต้ได้ และ พอถึงสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (พลั่ว) รัชกาล
ที่ 3 แห่ง กรุงศรีอยุธยา พระองค์สามารถยกทัพมาตีกรุงสุโขทัยได้ จากสงครามนี้ท าให้เขตปกครองของสุโขทัยถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 อาณาเขต คือ เมืองชากังราว (ก าแพงเพชร) ระแหง (ตาก) และพระบาง (นครสวรรค์) เมืองทางฝั่งแม่น้ า
ปิงถูกแบ่งเป็นเขตหนึ่ง และเมืองสุโขทัย สองแคว สวรรคโลก พิจิตร เมืองทางฝั่งแม่น้ ายมและน่านอีก  (ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร, 2559) 

ปัจจุบันจังหวัดก าแพงเพชรเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง เพราะมี
โบราณสถานเก่าแก่ซึ่งก่อสร้างด้วยศิลาแลงหลายแห่งรวมอยู่ใน " อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร" ที่ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้ขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534 จังหวัดก าแพงเพชรถึงจะถูกกว่าว่าเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่แล้วถ้านึกถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เมืองโบราณใน
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ปัจจุบัน ก็จะนึกถึงจังหวัดใหญ่ๆ เช่น จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอยุธยาท าให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มองข้ามจังหวัด
ก าแพงเพชรซึ่งเป็นจังหวัดเล็กและเป็นเมืองทางผ่านของภาคเหนือตอนล่าง  ซึ่งในแง่ของการท่องเที่ยว จากเหตุผล
ดังกล่าว พบว่าได้ว่า หนังสือการ์ตูนที่น าเข้าจากต่างประเทศในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น เกาหลีหรือ อเมริกา ล้วน
ได้ น าเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามาร่วมในการออกแบบ และพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการ์ตูน โดยน าวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมา สร้างสรรค์ผ่านหนังสือการ์ตูน ท าให้ผลงานการ์ตูนประเทศดังกล่าวมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์
และได้รับความนิยมกันอย่าง แพร่หลาย ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโต  

ในงานวิจัยชิ้นนี้จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดก าแพงเพชร ที่ถ่ายทอดผ่านค าขวัญ
ประจ าจังหวัดก าแพงเพชร โดยการประยุกต์ให้สามารถถ่ายทอดทุนทางวัฒนธรรมและดึงดูดความสนใจของเยาวชน 
ในรูปแบบของหนังสือการ์ตูน ซึ่งถือเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของจังหวัด
ก าแพงเพชรให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดก าแพงเพชรเกิดการรับรู้ด้าน วัฒนธรรมให้น่าสนใจเพราะ
นอกจากความ สามารถในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่น และสามารถน าเสนอ เนื้อหาที่ยากให้ง่ายต่อการ
เรียนรู้แล้วยังสามารถสร้างความสนุกให้กับคนดูได้ทุกเพศทุกวันอีกด้วย    

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบการ์ตูนสั้น จากค าขวัญ
จังหวัดก าแพงเพชรส าหรับเด็ก อันเป็นการส่งเสริมความรู้ที่ส าคัญส าหรับเด็กผ่านการ์ตูนที่สะท้อนค าขวัญประจ า
จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งเป็นข้อมูลในการออกแบบบท เนื้อเรื่อง ในการออกแบบการ์ตูนสั้น จากค าขวัญจังหวัด
ก าแพงเพชรส าหรับเด็ก ให้เป็นที่เป็นสื่อถึงจุดเด่นและสถานที่ส าคัญของก าแพงเพชรสามารถต่อยอดในการน า
ผลงานสู่การประชาสัมพันธ์ หรือส่งเสริมการเรียนรู้ค าขวัญจังหวัดก าแพงเพชร เช่น การน า ไปใช้ต่อยอดในสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อออกแบบการ์ตูนสั้น จากค าขวัญจังหวัดก าแพงเพชรส าหรับเด็ก ส าหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ค าขวัญ
ประจ าจังหวัดก าแพงเพชร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  

ผู้วิจัยมีแนวคิดในการเขียนการ์ตูนสั้นจาก ค าขวัญ จังหวัดก าแพงเพชรส าหรับเด็กส าหรับองค์ประกอบ
ด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีต่อวัฒนธรรมมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 

1) ความน่าสนใจของเนื้อเรื่อง 
2) สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
3) ความยาวของจ านวนหน้า 
4) บรรยากาศของเรื่อง  
5) ความน่าสนใจของตัวละคร 
6) ความสวยงามของลายเส้น 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้านการประเมินรูปแบบการ์ตูนสั้นจากค าขวัญจังหวัดก าแพงเพชร 

ส าหรับเด็ก ได้แก่ ข้อมูลด้านการออกแบบการ์ตูนสั้น จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อและการ์ตูน ส่วนกลุ่ม 
ตัวอย่าง ได้แก่ ข้อมูลด้านการออกแบบการ์ตูนสั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อและการ์ตูน จ านวน 5 คน 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ ประกอบด้วยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการ์ตูน จ านวน 5 คน ซึ่งเป็น

รายละเอียดและข้อเสนอแนะในการออกแบบการ์ตูนสั้นจากค าขวญัจังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับเด็ก 
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2. ข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วยข้อมูลจากเอกสารเอกสาร ต ารา เว็ปไซค์ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา 
และรายละเอียดของค าขวัญจังหวัดก าแพงเพชร ประกอบไปด้วยค าขวัญจังหวัดก าแพงเพชร  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  สร้างขึ้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ได้และ
น ามาสร้างเป็นเครื่องมือในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. แบบสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบการ์ตูนสั้น จากค าขวัญจังหวัด
ก าแพงเพชร เป็นเครื่องมือการสังเคราะห์โดยการพิจารณาข้อมูลที่เป็นเนื้อหาส าคัญในหัวข้อที่ท าการศึกษา และสรุป
ข้อมูลโดยย่อ ให้เป็นข้อมูลที่ง่ายต่อการวางเนื้อเรื่อง 

2. แบบประเมินรูปแบบการ์ตูนสั้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากค าขวัญจังหวัดก าแพงเพชรซึ่งเป็นเครื่ องมือ
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลปฐมและทุติยภูมิ เพื่อเป็นแนวทางของออกแบบการ์ตูนสั้นจากค าขวัญ
จังหวัดก าแพงเพชรส าหรับเด็ก 

 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวิเคราะห์ทุติยภูมิ 2) แบบประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ    
3) แบบประเมินความพึงพอใจบุคคลทั่วไป 
 ขั้นตอนที่ 3 หาความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อให้ได้เครื่องมือการวิจัย
ที่มีความเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพในการใช้ในงานวิจัยในขั้นตอนการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิออกแบบการ์ตูนสั้นจากค าขวัญจังหวัดก าแพงเพชรส าหรับเด็ก
เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลที่ในการออกแบบการ์ตูนสั้นแบบวิเคราะห์ทุติยภูมิ 
 ขั้นตอนที่ 5 สรุปข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิโดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาข้อมูล
ทุติยภูมิ โดยน าข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อออกแบบการ์ตูนสั้นจากค าขวัญจังหวัด
ก าแพงเพชรส าหรับเด็ก 
 ขั้นตอนที่ 6 ปฏิบัติการออกแบบการ์ตูนสั้นจากค าขวัญจังหวัดก าแพงเพชรส าหรับเด็ก 

 ขั้นตอนที่ 7 เสนอแบบร่างต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เชี่ยวชาญเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
แบบประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการปรับแก้แบบที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญแนะน าในเป็นไปได้มากที่สุด 
 ขั้นตอนที่ 9  ด าเนินการเผยแพร่การ์ตูนสั้นจากค าขวัญจังหวัดก าแพงเพชรส าหรับเด็กทางสื่อออนไลน์ 
 ขั้นตอนที่ 10 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยน าข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

ได้แก่ 1) แบบวิเคาระหข้์อมูลทุติยภูมิ 2) แบบประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ มาท าการวิเคราะห์ซ่ึงมีการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1. การสรุปผลข้อมูลทุติยภูมิ พิจารณาข้อมูลที่เป็นเนื้อหาส าคัญในหัวข้อที่ท าการศึกษาตาม

หลักเกณฑ์และกรอบแนวคิดในการออกแบบการ์ตูนสั้นจากค าขวัญจังหวัดก าแพงเพชรส าหรับเด็ก และสรุปข้อมูล
โดยย่อ ให้เป็นข้อมูลที่ง่ายต่อการประยุกตใ์นการสร้างสรรค์ผลงาน 

2. การสรุปผลที่ได้จากแบบประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้การ์ตูนสั้นจากค าขวัญจังหวัด
ก าแพงเพชรส าหรับเด็กจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตามกรอบแนวคิดในการออกแบบ วิเคราะห์โดยการ
บรรยายและสรุปผลข้อมูลในเชิงพรรณนา 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบการ์ตูนสั้น จากค าขวัญจังหวัด

ก าแพงเพชร 
จากค าขวัญจังหวัดก าแพงเพชรสามารถจ าแนกสาระส าคัญ ได้ทั้งหมด 7 ค า รายละเอียด 

ดังนี ้
 1) กรุพระเครื่อง หมายถึงก าแพงเพชรเป็นเมืองโบราณ และได้รับยกย่องจากองค์การสหประชาติ ให้
เป็นเมืองมรดกโลก ร่วมกับสุโขทัย ศรีสัชนาลัย ดังนั้นก าแพงเพชร จึงมีวัดโบราณมากมาย ทั้งในเมืองและนอกเมือง
กว่า หนึ่งร้อยวัด แต่ละวัดมีกรุพระเครื่อง มีพระเครื่องนับร้อยพิมพ์ แต่ละพิมพ์มีจ านวนมหาศาล พระเครื่อง
ก าแพงเพชร ที่มีชื่อเสียง อยู่ในเบญจภาคี คือพระซุ้มกอ และ พระก าแพงลีลาเม็ดขนุน ซึ่งสองพิมพ์นี้อาจใช้แทนกัน
ได้ ดังนั้น ทุกแห่งของแผ่นดินก าแพงเพชรจึงเต็มไปด้วย กรุพระเครื่อง (เทพ ก าแพง, 2552 ; สันติ อภัยราช, ม.ป.ป.) 

 2) เมืองคนแกร่ง หมายถึงก าแพงเพชร มีชื่อเสียงมากเพราะประชาชนชาวก าแพงเพชร เข้มแข็ง เป็น
เมืองส าคัญของอาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรอยุธยา การจะพิชิตเมืองหลวงได้ จะตั้งผ่านเมืองก าแพงเพชรให้ได้ 
ก าแพงเพชรจึงเต็มไปด้วยบ่อเหล็ก เตาถลุงเหล็กมากมาย ในการท าอาวุธ เพื่อการต่อสู้ ในทุกยุคสมัย ก าแพงเพชร 
เป็นแหล่งก าเนิดของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ทั้งพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ผู้ก่อตั้งกรุงสุโขทัย และพระเจ้าอู่ทองผู้ก่อตั้งกรุงศรี
อยุธยา และเจ้าเมืองก าแพงเพชรทุกท่าน ได้รับพระราชทานนามว่า พระยารามรณรงค์สงคราม ซึ่งหมายถึง กล้า
หาญในการสงครามราวกับพระราม (จรรยา ประชิตโรมรัน ,2548 ; สันติ อภัยราช, ม.ป.ป.) 
 3) พระแสงล้ าค่า หมายถึงพระแสงราชศัสตราประจ าจังหวัดก าแพงเพชร (ด้ามและฝักทองค า) ซึ่งมี
เพียงองค์เดียวในประเทศไทย เป็นสิ่งล้ าค่าและมีความส าคัญต่อประวัติศาสตร์จังหวัดก าแพงเพชร จึงขอเสนอเพ่ิมค า
ขวัญจังหวัดก าแพงเพชร โดยเพิ่มค าว่า "พระแสงฯ ล้ าค่า" ลงในค าขวัญ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นประวัติศาสตร์ 
และให้ชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเชิดชูมรดกล้ าค่าของจังหวัดก าแพงเพชร  ไทย (โรม บุนนาค, 
2562 ; สันติ อภัยราช, 2560) 
 4) ศิลาแลงใหญ่ หมายถึงก าแพงเพชร เป็นเมืองโบราณที่ โบราณสถานและโบราณวัตถุล้วน 
สร้างสรรค์ขึ้นด้วยศิลาแลง ในอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร เต็มไปด้วยบ่อศิลาแลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่
โบราณสถานวัดพระนอน มีเสาศิลาแลงขนาดใหญ่ หนากว่า หนึ่งเมตร สูงกว่า หกเมตร หนักกว่า สามสิบตัน มี
จ านวนมาก คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความเห็นว่า เป็นเสาศิลาแลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
และเป็นหนึ่งเดียวในโลก (กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์, ม.ป.ป ; สันติ อภัยราช, ม.ป.ป.) 
 5) กล้วยไข่หวาน หมายถึงก าแพงเพชร มีกล้วยไข่เป็นผลไม้ที่นิยมผู้บริโภคกันทั่วไป เนื่องจากมี
รสชาติดี ลักษณะการเรียงตัวของผลและสีผลสวยสะดุดตา ปัจจุบันส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศมากขึ้น ตลาดที่
ส าคัญคือ จีน และฮ่องกงกล้วยไข่เป็นพืชที่สามารถปลูกได้แทบทุกภาคของประเทศ ในพื้นที่ปลูกที่มีการจัดการการ
ผลิตเพื่อให้ได้ทั้งปริมาณ และผลผลิตตรงตามมาตรฐานคุณภาพ ตลาดต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับประทาน
กล้วยไข่ คู่กับกระยาสารท นับว่าเป็นภูมิปัญญาส าคัญของเมืองก าแพงเพชร ท าให้เกิดงานประเพณี สารทไทยกล้วย
ไข่เมืองก าแพงขึ้น กล้วยท ารายได้และชื่อเสียงให้กับก าแพงเพชรมากมาย (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร, 
2559 ; สันติ อภัยราช, ม.ป.ป.) 
 6) น้ ามันลานกระบือ หมายถึงก าแพงเพชร มีทรัพยากร ที่ล้ าค่าอยู่ภายใต้พื้นดินคือน้ ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ ซึ่งมีการ ขุดเจาะ ตั้งแต่ วันที่ 11 กันยายน ปีพุทธศักราช 2524 จึงเป็นจุดเริ่มต้น ของแหล่งน้ ามันสิริกิติ์ 
นามพระราชทาน น้ ามันดิบที่ขุดได้ที่อ าเภอลานกระบื อเรียกว่าน้ ามันดิบเพชรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดแหล่งน้ ามันสิริกิติ์ เมื่อวันวันที่ 12 มกราคม 
2526  น้ ามันลานกระบือ ได้รับสัมปทานจากบริษัทไทยเชลล์เอ็กซพลอเรชั่นแอนโปรดักชั่น มาตั้งแต่พุทธศักราช 
2522 ? 2546 ผลิตน้ ามันได้ครบ 150 ล้านบาร์เรล ในปัจจุบัน บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตเลียม จ ากัด 
(มหาชน) ได้ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทไทยเชลล์ คนไทยจ านวนมากรู้จักก าแพงเพชรเพราะ บ่อน้ ามันลานกระบือ (วิกิ
พีเดีย สารานุกรมเสรี, ม.ป.ป ; สันติ อภัยราช, ม.ป.ป.) 
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 7) เลื่องลือมรดกโลก หมายถึงโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร เป็นงานสถาปัตยกรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ทั้งในด้านการใช้วัสดุศิลาแลงเป็นวัสดุก่อสร้าง รูปแบบทางศิลปกรรมเป็นของแท้ดั้งเดิมที่
แสดงถึงฝีมือและความเชื่อของบรรพชนในอดีต ตลอดจนโบราณสถานรวมกลุ่มหนาแน่นในบริเวณป่าธรรมชาติ ซึ่ ง
ยังคงบรรยากาศพุทธสถานเขตอรัญวาสีดังเช่นในอดีต ดังนั้นคณะกรรมการมรดกโลกแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดก
ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก จึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองสุโขทัยและเมืองบริวารคือ เมือง
ศรีสัชนาลัย และเมืองก าแพงเพชรเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีพุทธศักราช 2534 (จักรพงษ์ ค าบุญเรือง, 
2561 ; สันติ อภัยราช, ม.ป.ป.) 
 จากนั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการเรียบเรียงเนื้อหาส าคัญของค าขวัญจังหวัดก าแพงเพชร เพื่อร้อยเรียงเป็น
ข้อมูลส าหรับการออกแบบการ์ตูนสั้น จากค าขวญัจังหวัดก าแพงเพชรส าหรับเด็กโดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์เนื้อหาเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการน าเสนอ ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 ตารางวิเคราะห์ข้อมูลค าขวัญจังหวัดก าแพงเพชร เพื่อเป็นแนวทางการน าเสนอการ์ตูนสั้น 

ค าขวัญ อธิบายข้อมูล แนวทางการน าเสนอ 
กรุพระเครื่อง  จังหวัดก าแพงเพชร เป็นจังหวัดที่มีกรุ

พระเครื่องมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ
ไทย มีพระเครื่องหรือพระพิมพ์นับพัน
พิมพ์ พระที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ
จังหวัดก าแพงเพชร คือ พระซุ้มกอ พระ
เครื่องที่ศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในเบญจภาคีของ
ประเทศไทย 

น าเสนอผ่านพระเครื่องที่ที่โด่งดังของ
จังหวัดก าแพงเพชร ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเบญ
ภาคีของพระเครื่อง ซึ่งได้แก่ พระซุ้มกอ  
น ามาเล่าประวัติให้ตัวเอกได้เรียนรู้เข้า
กรุพระเครื่อง หรือพระซุ้มกอของจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เมืองคนแกร่ง จังหวัดก าแพงเพชรเป็นเมืองแห่งนักรบ 
นักสู้ เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในการสงคราม 
ประชาชนท าสงครามอย่างเข้มแข็ง เจ้า
เมืองก าแพงเพชรทุกคนได้รับพระนาม
ว่า พระยารามรณรงค์สงคราม ซึ่ ง
หมายความว่า มีความกล้าหาญใน
สนามรบในสงครามราวกับพระราม มี
พระยาวชิรปราการ เป็นคนแกร่งแห่ง
เมืองก าแพงเพชร 

น าเสนอผ่านการเล่าย้อนเวลาของตัว
ละครหลัก ไปในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา 
และแสดงให้เห็นภาคศึกสงคราม ของคน
สมัยก่อนของจังหวัดก าแพงเพชรที่ได้ขึ้น
ชื่อว่า เมืองคนแกร่ง และยังได้เจอพระ
ยาวชิรปราการจึงได้เล่าประของพระยาว
ชิรปราการแล้วจึงได้ย้อนเวลากลับไปยัง
ปัจจุบัน 

พระแสงล้ าค่า  พระแสงราชศัสตราประจ าจังหวัด
ก าแพงเพชร (ด้ามและฝักทองค า) ซึ่งมี
เพียงองค์เดียวในประเทศไทย เป็นสิ่ง
ล้ าค่ าและมีความส าคัญต่อประวัติ  
ศาสตร์จังหวัดก าแพงเพชร จึงขอเสนอ
เพิ่มค าขวัญจังหวัดก าแพงเพชร โดย
เพิ่มค าว่า "พระแสงฯ ล้ าค่า" ลงในค า
ขวัญ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็น
ประวัติศาสตร์ และให้ชนรุ่นหลังได้
ตระหนักถึงความส าคัญในการเชิดชู
มรดกล้ าค่าของจังหวัดก าแพงเพชร 
 

น าเสนอผ่านการเล่าของตัวละครหลักที่
ไ ด้ แอบเข้ า ในศูนย์ ร าชการจั งหวั ด
ก าแพงเพชรโดยใช้ของวิเศษท าการเข้า
ไปส ารวจแอบดูพระแสงราชศัตราประจ า
จังหวัดก าแพงเพชรและสืบค้นข้อมูล
ที่มาของพระแสงราชศัสตราว่าเป็นของ
พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานพระแสงราชศัสตรา
และได้มีการสืบทอดต่อมาจนถึงศูนย์
ราชการจังหวัดก าแพงเพชร 
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ตารางท่ี 1 ตารางวิเคราะห์ข้อมูลค าขวัญจังหวัดก าแพงเพชร เพื่อเป็นแนวทางการน าเสนอการ์ตูนสั้น (ต่อ) 

ค าขวัญ อธิบายข้อมูล แนวทางการน าเสนอ 
ศิลาแลงใหญ่ ก า แพง เพชร  เป็ น เมื อ ง โบราณที่  

โบราณสถานและโบราณวัตถุล้ วน 
สร้างสรรค์ขึ้นด้วยศิลาแลง ในอุทยาน
ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร เต็มไปด้วย
บ่อศิลาแลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง  ที่
โบราณสถานวัดพระนอน มีเสาศิลาแลง
ขนาดใหญ่ หนากว่า หนึ่งเมตร สูงกว่า 
หกเมตร หนักกว่า สามสิบตัน มีจ านวน
มาก คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีความเห็นว่า เป็นเสา
ศิลาแลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และ
เป็นหนึ่งเดียวในโลก 

น า เสนอผ่ านการเล่ าการย้อนเวลา
กลับมาในยุคปัจจุบันแล้วย่านพาหนะที่
ล ง ม า ที่ อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ จั ง ห วั ด
ก าแพงเพชรและได้มีการส ารวจและ
สืบค้นว่าศิลาแหงใหญ่สร้างมาจากแม่
รัง เป็นวัสดุในธรรมชาติอย่างหนึ่ง มี
ลักษณะคล้ายกับหิน สีแดง ส้ม หรือ
น้ าตาลเข้ม มีรูพรุนทั่วไป นับเป็นวัสดุที่มี
ความส าคัญในการก่อสร้ างในอดีต 
เนื่องจากมีความอ่อนนุ่มและมีความแข็ง
พอสมควรสร้างเป็นวิหารพระนอนใน
อุทยานแห่งชาติ 

กล้วยไข่หวาน  จังหวัดก าแพงเพชรมีกล้วยไข่เป็นพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญที่สุดของจังหวัด ท า
ให้คนทั่วไปเรียกจังหวัดก าแพงเพชรว่า 
เมื อ งกล้ วย ไข่  และกล้ วย ไข่ เ มื อ ง
ก าแพงเพชร เป็นกล้วยไข่ที่มีรสดีที่สุด
ในประเทศไทย ท ารายได้ให้จังหวัด
ก าแพงเพชรมากและท าให้เกิดประเพณี
สารถไทยกล้วยไข่เมืองก าแพงเพชรขึ้น 

น าเสนอผ่านการที่ตัวละครท้องหิวและ
ได้มีการนึกถึงอาหารคือกล้วยไข่หวานจึง
ได้ไปที่งานสารทไทยกล้วยไข่เมืองจึงได้
ไปหากล้วยไข่กินที่งานและเล่าประวัติ
ความเป็นมาของงานสารทไทยกล้วยไข่
เมืองก าแพงเพชรและประเพณีต่าง ๆ 
อย่างการประกวดธิดากล้วยไข่เมือง
ก าแพงเพชร 

น้ ามันลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชรเป็นแหล่งผลิต
น้ ามันที่ส าคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ในเขตอ า เภอลานกระบือ จั งหวัด
ก าแพงเพชร มีอาณาเขตของบ่อน้ ามัน 
ในพื้นที่กว่า 25 ตารางกิโลเมตร มีก าลัง
ผลิตเพียงพอกับต้นทุน น้ ามันลาน
ก ร ะ บื อ  ท า ชื่ อ เ สี ย ง ใ ห้ จั ง ห วั ด
ก าแพงเพชรเป็นอย่างมาก ในฐานะ
เมืองที่มีเศรษฐกิจที่ดี เมืองหนึ่งของ
ประเทศไทย 

น า เสนอผ่ านการที่ ตั ว ละคร ไ ด้ ขั บ
ยานพาหนะพยายามบินกลับดาวบ้าน
เกิดแต่ยานพาหนะได้พลังงานเชื้อเพลิง
หมดจึงต้องการพลังงานเชื้อเพลิงจ านวน
มากตัวละครหลักจึงได้ลงจอดที่น้ ามัน
ลานกระบือและตัวละครจึงเล่าประวัติ
ที่มาของน้ ามันลานกระบือ และบินกลับ 

เลื่องลือมรดกโลก มีอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรซึ่ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นบัญชี
เป็นมรดกโลกด้ านวัฒนธรรมจาก 
คณะกรรมการมรดกโลกเป็นเมืองแห่ง
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และธรรมชาติ
ป่าเขา น้ าตก ป่าไม่ ขุนเขา ที่งดงาม
ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี 
2534 

น าเสนอผ่านการที่ตัวละครหาที่มาของ
มรดกโลกและเมืองก าแพงเพชรยังมีที่ 
สถานะที่น่ าสนใจอีกมากมาย เช่น 
ธรรมชาติป่าเขา น้ าตก ป่าไม่ ขุนเขา ที่
งดงามได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก 

 
จากตารางที่ 1 ผู้วิจัยได้สรุปข้อมูลค าขวัญจังหวัดก าแพงเพชร โดยถ่ายทอดเป็นการ์ตูนสั้นส าหรับเด็กในชื่อ

ว่า “ลูก้า ตะลุย ค าขวัญก าแพงเพชร” โดยใช้วิธีการสะท้อนเรื่องราวผ่านตัวการ์ตูนที่ชื่อว่า “ลูก้า” เป็นมนุษย์ต่าง
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ดาวที่ยานตกลงมาที่จังหวัดก าแพงเพชร การด าเนินเนื้อเรื่องใช้วิธีการที่ให้ลูก้า ได้ด าเนินเนื้อเรื่องร่วมกับตัวละครที่
เป็นเด็กผู้ชาย ชื่อ “เจ๋ง” ที่ท าหน้าที่เปรียบเสมือนไกด์น าทางให้กับลูก้าในการเรียนรู้ข้อมูลต่าง  ๆ ของจังหวัด
ก าแพงเพชร ผ่านทางค าขวัญของจังหวัดก าแพงเพชร เพื่อให้เป็นสื่อที่เด็กสามารถเข้าถึงได้ง่าย และรู้สึกตื่นตาตื่นใจ
เวลาอ่าน โดยมีเนื้อหาจ านวน 23 หน้า ดังแสดงเนื้อหาตามภาพที่ 1-7 ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงเนื้อเรื่องการ์ตูนส าหรับเด็กในตอนเปิดเรื่อง ได้มียานบินที่มาจากอาวกาศด้วยความเร็วบินพุ่งตรง
มายังดาวโลกพุ่งตกลงมายังบ้านของเด็กชายคนหนึ่ง จนเด็กชายตกใจกลัวแล้วมีเงาปรากฏกลายออกจากควันนั้น คือ
มนุษย์ต่างดาวตัวสีขาวฟ้า เด็กชายจึงได้น าพระซุ้มก้อมาสวดมนต์ป้องกันตัว มนุษย์ต่างตัวจึง มึนงง จึงถามเด็กชาย
ไปว่า พระซุ้มกอคืออะไร เด็กชายจึงได้อธิบายเกี่ยวกับกรุพระเครื่องและพระซุ้มกอเมืองก าแพงเพชร และหลังจาก
นั้นจึงได้แนะน าตัวซ่ึงกันและกัน มนุษย์ต่างดาวมีชื่อว่า ลูก้า ส่วนเด็กชายมีชื่อว่า เจ๋ง ทั้งสองจึงออกไปสืบด้นหาค า

ขวัญท่ีเหลือของจังหวัดก าแพงเพชร 
 

 
 
ภาพที่ 2 แสดงเนื้อเรื่องการ์ตูนส าหรับเด็กในตอนเปิดเรื่อง ลูก้าได้ถามเจ๋งว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกมั้ยเจ๋งจึงได้เสนอ
ไอเดียว่าไปดูดาบพระแสงศัสตรากัน ลูก้าถามว่าดาบพระแสงศัสตราอยู่ท่ีไหนเจ๋งบอกว่าอยู่ในศูนย์ราชการจังหวัด

ก าแพงเพชร ทั้งสองจึงได้ใช้ของวิเศษแอบเข้าไปในศูนย์ราชการจังหวัดแล้วพบกับดาบพระแสงในห้องแสดงโชว์จึงใช้
ของวิเศษค้นหาที่มาว่าเป็นของใคร จึงได้พบว่าดาบเป็นของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระ

ราชท่านแก่พระยาก าแพงเพชรสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 
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ภาพที่ 3 แสดงเนื้อเรื่องการ์ตูนส าหรับเด็กในตอนเปิดเรื่อง ลูก้าและเจ๋งได้ให้ยานบินย้อนเวลากับไปสมัยกรุงศรี
อยุธยาเพื่อไปค้นหาที่มาของเมืองคนแกร่ง จึงไปโผล่กลางสงครามของไทยและพม่าจึงได้ไปพบเห็นพระยาวชิร

ปราการก าลังสู้รบกับพวกพม่าอย่างแข็งแกร่งเจง๊จงึอธิบายว่าพระยาวชิรปราการเป็นใคร เมื่อเจ๋งและลูก้าเห็นท่าไม่ดี
จึงรีบพากันกลับไปยังยุคปัจจุบัน 

 

 
 
ภาพที่ 4 แสดงเนื้อเรื่องการ์ตูนส าหรับเด็กในตอนเปิดเรื่อง ลูก้าและเจ๋งได้ย้อนกลับมาในยุคปัจจุบันมาโผล่แล้วยาน
บินมาตกที่อุทยานแห่งชาติจังหวัดก าแพงเพชร ทั้งสองจึงไปส ารวจ ลูก้าสนใจกับศลิาแลงเป็นอย่างมากถ่ายรูปเป็นที่

ระลึกจึงถามเจ๋งว่าศิลาแลงสรา้งจากอะไร พอลูก้าได้รู้จึงสนให้ประติมากรรมศิลาแลงเป็นอย่างมาก 
 

      
 
ภาพที่ 5 แสดงเนื้อเรื่องการ์ตูนส าหรับเด็กในตอนเปิดเรื่อง หลังจากลูก้าและเจ๋งได้ไปเที่ยวเล่นมาทั้งวันจึงท้องหิว 

เจ๋งจึงนึกขึ้นมาได้ว่าช่วงนี้มีงานเทศกาลประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองก าแพงจึงกันไปหาอะไรกินกันลูก้าได้ไปเดิน
ชมงานที่มีผู้คนจ านวนมากมาเที่ยวชมงานประเพณี ลูก้าจึงได้ลองชิมกล้วยไข่หวานของดีเมืองก าแพงเพชรและติดใจ

ในรสชาติอันหอมหวานของกล้วยไข่ เจ๋งจึงได้อธิบายถึงที่มาของประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองก าแพง 
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ภาพที่ 6 แสดงเนื้อเรื่องการ์ตูนส าหรับเด็กในตอนเปิดเรื่อง ลูก้าและเจ๋งได้บินกลับบ้านนั้นยานบินพลังงานหมดจึง

ต้องการพลังเชื้อเพลิงเป็นจ านวนมากเจ็งจึงแนะน าให้ไปที่อ าเภอลานกระบือเพราะที่นั้นมีพลังานเชื้อเพลิงเป็น
จ านวนมาก ลูก้าจึงลงจอกยานบินและเติมเชื่อเพลิง ลูก้าจึงถามเจง๋ว่าเจ๋งรู้ได้ยังไงว่าที่อ าเภอลานกระบือมีพลังงาน
จึงอธิบายให้ลูก้าฟังว่าที่ลานกระบือเป็นแหล่งน้ ามันส่งออกเป็นอันดับของประเทศไทย เติมเชื้อเพลิงเสร็จทั้งสองจงึ

ได้ขับยานบินกลับ 
 

 
 

ภาพที ่7 แสดงเนื้อเรื่องการ์ตูนส าหรับเด็กในตอนเปิดเรื่อง ลูก้าและเจ๋งได้บินย้อนไปในตอนที่ก าแพงเพชรได้ถูก
ยอมรับเป็นเมืองมรดก ของ(UNESCO) ลูก้าจึงได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เม่ือไปส ารวจค าขวัญจังหวัดก าแพงเพชรจน
หมด เจ๋งจึงได้แนะน าลูก้าไปว่ายังมีสถานที่ส าคัญและน่าสใจอีกมากมาย ทั้งสองจึงได้ไปส ารวจที่อื่นๆกันต่อไป 

 
2. ผลการประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้การ์ตูนสั้นจากค าขวัญจังหวัดก าแพงเพชรส าหรับ

เด็กจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 งานวิจัยการออกแบบการ์ตูนสั้น จากค าขวัญจังหวัดก าแพงเพชรส าหรับเด็ก ผู้วิจัยได้น าการ์ตูนสั้นส าหรับ
เด็ก ที่ออกแบบโดยเล่าเรื่องด้วยค าขวัญจังหวัดก าแพงเพชร ดังภาพที่ 1-7 น าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ
ทั้งหมด 5 ท่าน ประเมินรูปแบบเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ตามกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 

1) ความน่าสนใจของเนื้อเรื่อง พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบมีความเห็นสอดคล้องกันว่า 
เนื้อหาของการ์ตูนสั้นมีความน่าสนใจในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับค าขวัญของจังหวัดก าแพงเพชร แต่ควรมีการพัฒนาเนื้อ
เรื่องให้มีความน่าสนใจมากขึ้น มากกว่าการเดินทางของมนุษย์ต่างดาว ซึ่งอาจใช้วิธีการเล่าเรื่องอื่น ๆ หรือการน า
เนื้อเรื่องที่มีความน่าตื่นตาตื่นใจส าหรับเด็กเข้ามามีบทบาทในเนื้อเรื่องมากขึ้น 

2) สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบมีความเห็นสอดคล้องกันว่า 
รูปแบบของการ์ตูนสั้นส าหรับเด็กมีลายเส้นที่เรียบง่าย และการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายส าหรับแด็ก แต่เนื้อหาบางช่วงมี
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การเล่าเรื่องด้วยตัวอักษรจ านวนมาก ซึ่งอาจท าให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กไม่ได้ให้ความสนใจ จึงควรมีรูปแบบการ
เล่าเรื้องผ่านภาพมากกว่าตัวอักษร 

3) ความยาวของจ านวนหน้าพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบมีความเห็นสอดคล้องกันว่าจ านวน
หน้าของการ์ตูนสั้น “ลูก้า ตะลุย ค าขวัญก าแพงเพชร” มีความยาวทั้งหมด 23 หน้า ซึ่งถือว่าไม่สั้นและไม่ยาว
จนเกินไปส าหรับเด็กอายุ 9-12 สามารถอ่านได้ และมีการสรุปเนื้อหาตอนท้ายของการ์ตูนได้น่าสนใจ 

4) บรรยากาศของเรื่อง พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบมีความเห็นสอดคล้องกันว่าบรรยากาศ
ของเรื่องมีความเรียบง่าย สบายตา และสะท้อนถึงการ์ตูนเด็กในยุคก่อน เช่น ชินจังจอมแก่น และการ์ตูนส าหรับเด็ก
อื่น ๆ ที่เป็นการ์ตูนญี่ปุ่น ท าให้เด็กสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเข้าใจวิธีการอ่านการล าดับช่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี 

5) ความน่าสนใจของตัวละครพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบมีความเห็นสอดคล้องกันว่าตัว
ละครหลักที่ด าเนินเนื้อเรื่องชื่อว่า “ลูก้า” เป็นมนุษย์ต่างดาวที่มีความน่าสนใจ และมีความแฟนตาซี ท าให้ดึงดูดกลุ่ม
ผู้อ่านที่เป็นเด็กได้ ในแง่ของการออกแบบตัวละครถือว่าออกแบบได้อย่างเรียบง่ายและเข้าใจง่าย แต่ควรให้ตัวละคร
หลักมีทักษะ หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้ตัวละครหลักมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น 

6) ความสวยงามของลายเส้นพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบมีความเห็นสอดคล้องกันว่า 
รูปแบบลายเส้นมีความเรียบง่ายคล้ายคลึงกับการ์ตูนญี่ปุ่นในยุคเก่า-ปัจจุบัน ที่เป็นการ์ตูนส าหรับเด็ก มีการลดทอน
รายละเอียดบางอย่าง เพื่อให้เป็นการ์ตูนเด็กที่เข้าถึงได้ง่าย อ่านง่าย และเข้าใจง่าย แต่ควรมีการเพิ่มรายละเอียด
บางส่วนให้มีความสวยงามและสะท้อนถึงความเป็นจังหวัดก าแพงเพชรมากขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น รายละเอียดของ
สิ่งของ และภาพประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค าขวัญจังหวัดก าแพงเพชร 

ผู้วิจัยจึงได้น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ มาออกแบบปรับปรุงการ์ตูนสั้นจากค า
ขวัญ จังหวัดก าแพงเพชร ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นจากค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุมิ ดังภาพที่ 8 

 

  
 

ภาพที่ 8 แสดงเนื้อเรื่องการ์ตูนส าหรับเด็ก “ลูก้า ตะลุย ค าขวัญก าแพงเพชร” ที่ผ่านการปรับปรุง
แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากค าขวัญจังหวัดก าแพงเพชรส าหรับเด็ก ที่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับค าขวัญจังหวัดก าแพงเพชร อันได้แก่ กรุ
พระเครื่อง เมืองคนแกร่ง พระแสงล้ าค่า ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ ามันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก ผ่าน
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ทางการน าเสนอเกี่ยวกับตัวละครที่ได้ท่องเที่ยวไปยังสถานที่และพบเหตุเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับค า
ขวัญของจังหวัดก าแพงเพชร โดยออกแบบตัวละครให้มีความน่าสนใจและเป็นที่ชื่นชอบส าหรับเด็กสอดคล้องกับ
แนวคิดของจาตุรงค์ วิลาศรี (2555) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการออกแบบการ์ตูนว่าจะต้องประกอบไปด้วย
เหตุการณ์ส าคัญผ่านทางภาพนิ่งได้อย่างน่าสนใจและสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและเนื้อหาที่ต้องการน าเสนอ   และผล
จากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ พบว่า การ์ตูนสั้นมีความน่าสนใจในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับค าขวัญ
ของจังหวัดก าแพงเพชร แต่ควรมีการพัฒนาเนื้อเรื่องให้มีความน่าสนใจมากขึ้น มากกว่าการเดินทางของมนุษย์ต่าง
ดาว ซึ่งอาจใช้วิธีการเล่าเรื่องอื่น ๆ หรือการน าเนื้อเรื่องที่มีความน่าตื่นตาตื่นใจส าหรับเด็กเข้ามามีบทบาทในเนื้อ
เรื่องมากขึ้น รูปแบบของการ์ตูนสั้นส าหรับเด็กมีลายเส้นที่เรียบง่าย และการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายส าหรับแด็ก แต่
เนื้อหาบางช่วงมีการเล่าเรื่องด้วยตัวอักษรจ านวนมาก ซึ่งอาจท าให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กไม่ได้ให้ความสนใจ 
จ านวนหน้าของการ์ตูนสั้น “ลูก้า ตะลุย ค าขวัญก าแพงเพชร” มีความยาวทั้งหมด 23 หน้า ซ่ึงถือว่าไม่สั้นและไม่ยาว
จนเกินไปส าหรับเด็กอายุ 9-12 สามารถอ่านได้ และมีการสรุปเนื้อหาตอนท้ายของการ์ตูนได้น่าสนใจ บรรยากาศ
ของเรื่องมีความเรียบง่าย สบายตา และสะท้อนถึงการ์ตูนเด็กในยุคก่อน ตัวละครหลักที่ด าเนินเนื้อเรื่องชื่อว่า “ลูก้า” 
เป็นมนุษย์ต่างดาวที่มีความน่าสนใจ และมีความแฟนตาซี ท าให้ดึงดูดกลุ่มผู้อ่านที่เป็นเด็กได้ ในแง่ของการออกแบบ
ตัวละครถือว่าออกแบบได้อย่างเรียบง่ายและเข้าใจง่าย แต่ควรให้ตัวละครหลักมีทักษะ หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่
ช่วยส่งเสริมให้ตัวละครหลักมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น และรูปแบบลายเส้นมีความเรียบง่ายคล้ายคลึงกับการ์ตูนญี่ปุ่น
ในยุคเก่า-ปัจจุบัน ที่เป็นการ์ตูนส าหรับเด็ก มีการลดทอนรายละเอียดบางอย่าง เพื่อให้เป็นการ์ตูนเด็กที่เข้าถึงได้ง่าย 
อ่านง่าย และเข้าใจง่าย ดังที่ผู้วิจัยได้ถ่ายทอดลงในการ์ตูนสั้นให้ถ่ายทอดเกี่ยวกับค าขวัญของจังหวัดก าแพงเพชรให้
เข้าใจได้โดยง่าย ซึ่งสอดคล้องกับ (ณัฐฌา โตะเงิน, 2548) ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการสร้างสรรค์การ์ตูน โดย
จะต้องสอดคล้องกับตัวแปรที่หลากหลาย ทั้งในด้านของอายุผู้อ่าน รูปแบบการน าเสนอแนวคิด และแรงบันดาลใจ
ให้สอดรับกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้อ่าน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 งานวิจัยเรื่องนี้ มุ่งเน้นการศึกษาการออกแบบการ์ตูนสั้นส าหรับเด็ก ด้วยการน าเสนอผ่านค าขวัญ
จังหวัดก าแพงเพชร ดังนั้นหากต้องการให้การ์ตูนสั้นเรื่องนี้น าไปใช้ในการเผยแพร่กับกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ รูปแบบ
ของการ์ตูนย่อมมีความแตกต่างตามกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ หากต้องน าการ์ตูนสั้นนี้ไปใช้เผยแพร่กับกลุ่มเป้าหมายอื่น 
ๆ ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในเนื้อหาให้มีความน่าสนใจสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการน าอัตลักษณ์ของจังหวัดก าแพงเพชรอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือค าขวัญประจ า
จังหวัด มาถ่ายทอดผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ทุนทางวัฒนธรรมอื่น ๆ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี แบะผลิตภัณฑ์ที่
เป็นภูมิปัญหาท้องถิ่นต่าง ๆ ภายในจังหวัดก าแพงเพชร 
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