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อุทยำนกำรเรียนรู้ TK park เปิดพื้นที่สร้ำงสรรค์นิตยสำร “Read Me 

Egazine” โดยฝีมือกำรเขียนของเยำวชน TK Young Writer ที่ผ่ำนกำร

บ่มเพำะทักษะ ฝึกฝนและขัดเกลำฝีมือ จำกอุทยำนกำรเรียนรู้ TK park 

เพื่อเป็นเวทีในกำรสรรค์สร้ำงผลงำน สะท้อนควำมคิดในประเด็นต่ำงๆ 

ผ่ำนมุมมองของคนรุ่นใหม่ 

 กระบวนกำรในกำรผลิตนิตยสำร Read Me เป็นกำรท�ำงำนร่วมกัน

ระหว่ำงนักเขียนรุ่นเยำว์ที่มีฝีไม้ลำยมือเป็นที่น่ำจับตำ กับบรรณำธิกำร

มืออำชีพ ซึ่งผลัดเปลี่ยนกันเข้ำมำแบ่งปันควำมรู้ ถ่ำยทอดประสบกำรณ์

กำรท�ำนิตยสำร ให้เยำวชน TK Young Writer ได้สัมผัสกับกำรท�ำงำน

จริง ซึ่งควำมพิเศษของ Read Me อยู่ที่นอกจำกทุกคนจะเป็นนักเขียน

แล้ว น้องๆ ในทีม ต้องแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ร่วมกันคิด ร่วมกันลง

มือท�ำ ในบทบำทที่ตัวเองได้รับ ได้เรียนรู้หน้ำที่ของแต่ละต�ำแหน่ง เช่น

เดียวกับกองบรรณำธิกำรนิตยสำร 

 ในยคุดจิทิลัทีก่ำรเรยีนรูเ้กดิขึน้ได้ไม่จ�ำกดั Read Me Egazine เป็น

นติยสำรออนไลน์รำย 2 เดอืน ส�ำหรบัผู้อ่ำนทุกเพศทุกวยั น�ำเสนอประเดน็

ที่อยู่ในควำมสนใจผ่ำนมุมมองที่หลำกหลำย ท�ำให้ผู้อ่ำนได้อ่ิมเอมกับ

สรรสำระ ด้วยฝีมอืของเยำวชนคนรุน่ใหม่ทีม่ใีจรกัในกำรเขยีนและกำรท�ำ

หนังสือ ติดตำมนิตยสำร Read Me ได้ที่ http://readme.tkpark.or.th 

สำานักงานอุทยานการเรยีนรู้
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EDITOR’S 
TALK



ตอนเดก็ๆ เรำชอบวนัเสำร์-อำทติย์มำกทีส่ดุ ไม่ใช่เพรำะเป็นวนัหยุดอย่ำงเดยีว แต่

เพรำะเป็นวนัหยดุทีมี่กำร์ตนูให้ดดู้วย พอถึงวนัหยดุทไีรเรำต้องตืน่เช้ำมำเฝ้ำทวีทีกุที

ตอนมธัยมฯ เรำชอบช่วงเวลำหลังเลิกเรยีนมำกทีส่ดุ ไม่ใช่เพรำะเบือ่โรงเรยีนจน

อยำกกลบับ้ำน แต่เป็นเพรำะเรำรอเวลำทีจ่ะได้เดนิไปซ้ือหนังสอืกำร์ตนูกับเพือ่นทีร้่ำน

ขำยหนงัสือเล็กๆ ในจังหวดั เรำสองคนไปบ่อยจนป้ำเจ้ำของร้ำนจ�ำหน้ำเรำได้

ตอนเรยีนเรำชอบคำบทีค่รูงดสอนมำกทีส่ดุ ไม่ใช่เพรำะเรำขีเ้กยีจเรยีน แต่เป็น

เพรำะเรำกบัเพือ่นชอบน่ังวำดกำร์ตนูเล่นเวลำว่ำง ถ้ำช่วงนัน้ก�ำลงัคลัง่กำร์ตนูเรือ่งไหน

อยู่ หน้ำตำตวักำร์ตนูของเรำจะเหมือนตวักำร์ตูนเรือ่งน้ันแปลกๆ 

เวลำผ่ำนไป หลำยอย่ำงเปล่ียนแปลง ร้ำนขำยหนังสอืกำร์ตนูร้ำนเดยีวในจงัหวดั

บ้ำนเกดิของเรำปิดไป เพ่ือนท่ีน่ังวำดกำร์ตนูด้วยกันก็เข้ำมหำวทิยำลัยคนละท่ี แต่เรำ

ดใีจท่ีเรำยังมีควำมสขุตอนจับปำกกำวำดกำร์ตูน

กำร์ตนูเป็นส่วนหนึง่ในชวีติของเรำ และคงเป็นส่วนหนึง่ในชวีติของใครอกีหลำยคน

ไม่มำกกน้็อย หวงัว่ำกำร์ตนูจะเป็นส่วนหนึง่ทีส่ร้ำงเรือ่งรำวดีๆ  ในชวีติของทกุคนนะคะณัฐธิดา 
พิทักษ์เมธากุล

แทบปฏิเสธไม่ได้ว่ำผู้ใหญ่วัย 50 ปีจนถึงเด็กชั้นประถมใน

ปัจจุบัน เติบโตมำกับ ‘กำร์ตูน’  ทั้งสิ้น ไม่ว่ำจะเป็นกำร์ตูนเล่ม

ละบำท ขำยหวัเรำะ – มหำสนุก กำร์ตนูฮโีร่ตะวนัตก จนถงึกำร์ตนู

ญี่ปุ่นท่ีครองใจเด็กๆ มำหลำยยุคสมัย ในช่วงชีวิตหน่ึงใครหลำย

คนต้องตื่นแต่เช้ำวันเสำร์-อำทิตย์เพ่ือมำดูกำร์ตูนช่องเก้ำ ออม

เงินวันละห้ำบำทสิบบำทไปซื้อหนังสือกำร์ตูน เอำมำแบ่งกันอ่ำน

กับเพื่อนๆ ในห้อง และทุกวันนี้ ‘กำร์ตูน’ ไมได้จ�ำกัดแค่เป็นสิ่ง

บันเทิงส�ำหรับเด็กเท่ำนั้น มี ‘กำร์ตูน’ ส�ำหรับผู้ใหญ่ ที่ท�ำให้เรำ

หวัเรำะขมขืน่กบัมกุตลกร้ำยด้วยเช่นกนั และบำงครัง้ ‘กำร์ตนู’ ก็

กลำยเป็นกระบอกเสียงส�ำคัญได้

ในทกุช่วงชวีติ ‘กำร์ตนู’ ไม่ได้ท�ำหน้ำทีเ่ป็นเพยีงควำมสนกุสนำน 

หลำยๆ ครัง้มันกลำยเป็นเพ่ือนสนิทท่ีพูดแทนควำมรูส้กึของเรำ เป็น

ครท่ีูสอนเรือ่งต่ำงๆ ภำยนอกห้องเรยีนให้เรำรู ้และเป็นแรงบันดำลใจ

ท่ีเปล่ียนชีวติหลำยๆ คน จนก้ำวมำถึงจุดน้ี 

ตลอดกำรท�ำงำนในฐำนะคอลมันสิต์และบรรณำธกิำรนิตยสำร 

Read Me ควำมสุขเล็กๆ ในกำรท�ำงำน คือกำรได้น�ำเสนอส่ิง

ที่รัก ถ่ำยทอดออกมำเป็นเรื่องสนุกๆ ให้ผู้อ่ำนของเรำค่ะ

มำอ่ำน ‘กำร์ตูน’ กันเยอะๆ นะคะ

รุจรวี นาเอก
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https://mangakakalot.com/chapter/astro_boy/chapter_1

Dr.SeussAstroboy

Tezuka 
Osamu

John Leech
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Cartoon?  
漫画? 

การต์ูน?  
: ทำาไมเราต้องมีการต์ูน?

คุณเป็นคนชอบดูการต์ูนหรอืเปล่า?
cARToon : เริม่ต้นจากศิลปะ!

กำร์ตูนเริ่มต้นที่ยุโรป ประมำณคริสต์ศตวรรษท่ี13 
ช่วงเรเนซองต์ ค�ำว่ำ Cartoon นั้นมีรำกศัพท์มำจำก
ภำษำอิตำเลี่ยน Catone ซึ่งแปลว่ำ กระดำษผืนใหญ่

แต่จุดเริ่มของกำร์ตูนเกิดขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18 
ในยุคก่อนหน้ำนี้ ยุคที่ศิลปะเฟื่องฟูและเหมือนจะเป็น
สื่อที่มีแต่เพียงชนชั้นสูงเท่ำนั้นที่สำมำรถเข้ำถึงได้ วิล
เลียม โฮกำร์ต (William Hogarth) นักวำดชำวอังกฤษ 
ได้น�ำเสนอศิลปะในรูปแบบใหม่ เป็นกำรวำดลำยเส้น
ง่ำยๆ พร้อมสอดแทรกเนื้อหำล้อเลียนกำรเมือง ซึ่งนั่น
นบัได้ว่ำเป็นกำรถอืก�ำเนิดข้ึนของกำร์ตนู ลำยเส้นทีส่อด
แทรกเรือ่งรำว ศลิปะรูปแบบใหม่ท่ีต่อมำได้รบักำรนยิำม
และจ�ำกัดควำมว่ำ Cartoon 

และในปี 1843 นติยสำร พนัช์ (Punch) ก็ได้ลงกำร์ตนู
ล้อเลียนกำรเมืองของ จอห์น ลีช (John Leech) และ
ถือว่ำเป็นกำร์ตูนเรื่องแรกที่ได้ตีพิมพ์ ในปี 1844 Ally 
Sloper’s Half Holiday ก็เป็นนิตยสำรกำร์ตูนเรื่อง
แรกที่ได้รับกำรตีพิมพ์อีกด้วย และหลังจำกน้ันทิศทำง
กำรพัฒนำของกำร์ตูนแต่ละเรื่องก็ต่ำงกันไปตำมแต่
สังคม วัฒนธรรม 

漫画 : Manga 
อีกหนึ่งทิศทำงกำรเติบโตของกำร์ตูนที่มีอิทธิพลมำก

ในปัจจุบัน Manga (มังงะ) หรือกำร์ตูนญี่ปุ่น ที่เริ่มมี
กำรพัฒนำทิศทำงท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองในช่วง
ศตวรรษที่ 19 โดยจิตรกรอุคิโยเอะช่ือโฮคุไซตีพิมพ์
หนังสอืชือ่ ‘โฮคไุซมงังะ’ ซึง่นัน่เป็นครัง้แรกทีม่กีำรใช้ค�ำ
ว่ำ ‘มังงะ’ ที่แปลตรงตัวว่ำ “ภำพตำมอำรมณ์”

หลงัจำกศตวรรษท่ี 19 ภำยหลงัจำกทีญ่ีปุ่น่เปิดประเทศ 
ท�ำให้มกีำรแลกเปลีย่นเทคนคิ ลำยเส้น กำรใช้สี สัดส่วน
หรือรูปร่ำง บวกเข้ำกับเอกลักษณ์ลำยเส้นในแบบญี่ปุ่น
จึงท�ำให้เกิดเป็น ‘มังงะ’ หรือกำร์ตูนญี่ปุ่น ท่ีทรง 
อิทธิพลในทุกวันนี้

Another Cartoon
นอกจำกเป็นส่ือบนัเทงิแล้ว ยงัมกีำรน�ำกำร์ตนูมำใช้เพือ่

ย่อยเรือ่งยำกๆ ให้เข้ำใจได้ง่ำยอกีด้วย ยกตวัอย่ำง IKEA 
(อเิกีย) บรษิทัฟอร์นเิจอร์รำยใหญ่จำกสวเีดน เลอืกทีจ่ะใช้
ภำพกำร์ตนูเป็นคูม่อือธิบำยกำรประกอบหรอืบรกิำรต่ำงๆ 
ของตวัเองเพรำะตวักำร์ตนูเป็นกำรน�ำเสนอทีเ่รยีบง่ำย
ใครๆ กเ็ข้ำใจได้ไม่ว่ำจะเป็นชำตหิรือภำษำใดก็ตำม 

  นฤพล เปาอินทร ์ 

โดยเป็นรปูแบบกำรน�ำเสนอหนึง่ทีส่ะท้อนสังคม
ในช่วงนั้นๆ ได้เป็นอย่ำงดี เช่นในยุคสงครำมโลก 
กัปตันอเมริกำ (Captain America) ที่ตีพิมพ์ 
Captain America Comics เล่มที่ 1 มีนำคม 
ค.ศ. 1941 กเ็ป็นกำร์ตนูทีส่ะท้อนเรือ่งสงครำมโลก
ออกมำได้อย่ำงชัดเจน
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Webtoon - https://www.webtoons.com/th/

http://oknation.nationtv.tv/blog/numsunjon/2009/06/08/entry-1/comment

Comico - http://www.comico.in.th/
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Lost in 
transition
: รา้นเช่าหนังสือที่หายไป
ยังจำากันได้ไหม? วันท่ีเรา
เฝ้ารอท่ีหน้าแผงหนังสือ
เดนิผ่านทุกวันอย่างมีความ
หวังว่าจะได้อ่านตอนต่อไป
ของการต์นูเรือ่งท่ีเราตดิตาม
หรอืการหามุมหลืบมุมลับใน
รา้นเช่าหนังสือเพ่ือแอบอา่น
การต์ูนให้จบสักเล่ม

น่ันคือภำพควำมทรงจ�ำของวัยรุ่นที่โต
มำในช่วง 10 - 20 ปีก่อน ที่ทุกอย่ำงล้วน 
แอนะล็อก ในยุคที่กำร์ตูนยังอยู่บนหน้ำ
กระดำษ อยำกอ่ำนก็ไปตำมบนหน้ำแผง 
วนัหยดุยำวๆ กไ็ปเช่ำกำร์ตูนมำสกัตัง้ แล้ว
นอนอ่ำนให้ลืมวันลืมคืนกันไป

แต่กำรเกดิข้ึนของเวบ็แปลกำร์ตนูอย่ำง
ไม่ถกูลขิสทิธิใ์นช่วง 5 ปีทีผ่่ำนมำได้ท�ำให้
พฤตกิรรมกำรอ่ำนกำร์ตนูเปล่ียนไป ไม่ต่ำง
จำกสือ่สิง่พมิพ์ประเภทอ่ืนๆ ทีถ่กู Media 
ใหม่ๆ อย่ำงเว็บไซต์ มำดึงเอำฐำนแฟนคลับ
คนอ่ำนกำร์ตนูไปจ�ำนวนมำก 

“พี่จ�ำได้ว่ำตอนแรกๆ ที่เปิดร้ำน ทุกคน
เข้ำร้ำนแบบหัวกระไดไม่แห้งเลย คนต่อ
แถวกนัมำเช่ำ วนัแรกทีเ่ปิดร้ำนมคีนสมคัร
สมำชิก 90 กว่ำคน! จ�ำได้เลยว่ำวันนั้นท�ำ
บัญชีมีรำยรับเข้ำมำ 7,000 กว่ำบำท นั่น
คอืวนัเดยีวนะ ตอนนัน้เรำกค็ดิว่ำน่ำจะอยู่
ได้ล่ะถ้ำได้แบบนี้ทุกวันครบเดือนเรำก็มี
รำยได้หลักแสน” อดีตเจ้ำของกิจกำรร้ำน
เช่ำหนังสือบอกกับเรำอย่ำงตื่นเต้น

แต่ปรำกฏว่ำสิ่งที่ฝันกับควำมเป็นจริง
มันสวนทำงกันอย่ำงสิ้นเชิง 

“ปรำกฏว่ำปีแรกไม่ขำดทนุ แต่ได้ก�ำไรที่
ไม่เท่ำไหร่ มนัท�ำให้เรำต้องไปขอต่อเจ้ำของ
ทีท่ี่เรำเช่ำร้ำนอยูใ่ห้ลดค่ำเช่ำลงหน่อย เขำก็
ใจดลีดให้ และปีนีก้ว็ำงแผนใหม่ว่ำจะลดรำย
จ่ำยและเริม่ขำยหนงัสือเก่ำๆ ไปบ้ำง เพือ่เพ่ิม
รำยรบัให้กบัร้ำน

“แต่สุดท้ำยแล้วมนักไ็ปไม่รอด ในปีท่ี 3 
หลงัจำกเรำเริม่ท�ำร้ำน วนัหนึง่มคีนเข้ำร้ำน
แค่ 10 คนกด็ใีจแล้ว ไม่ต้องพดูถึงรำยรบั
ช่วงนัน้วนัไหนท�ำยอดได้ 500 กด็ใีจแล้ว มี
บำงวนัทีเ่ปิดทัง้วนัได้แค่ 24 บำทกย็งัมี 

แต่เรำกเ็ข้ำใจเขำนะ เพรำะเอำจรงิๆ เรำ
กเ็ป็นคนอ่ำนกำร์ตนูไง แล้วกำร์ตนูในเวบ็
มนักอ็ปัเดตไวกว่ำแบบบำงทอ่ีำนในเว็บแล้ว
อกี 6 เดอืนกว่ำจะตพิีมพ์ออกมำเป็นเล่ม 
แต่ถ้ำเป็นคนรุน่เก่ำอย่ำงพีก่ย็งัรูส้กึว่ำชอบ
จบัหน้ำกระดำษ ชอบอ่ำนเป็นเล่มๆ มนัรูส้กึ
ดกีว่ำ แต่เดก็สมยันีพ้อเขำไม่ได้โตมำกับ
กำรอ่ำนในรปูแบบหนงัสือเขำกค็งไม่เข้ำใจ” 
เขำพูดทิง้ท้ำยไว้อย่ำงน่ำสนใจ

หรือมันคงหมดยุคของกำรรอหน้ำแผง
แล้ว เพรำะทกุอย่ำงล้วนพร้อมเสร์ิฟอยูบ่น
หน้ำจอ แล้วท�ำไมเรำยังต้องรอบนหน้ำ
กระดำษกันอีก

  ณัฐธิดา พิทักษ์เมธากุล, ศิรลิักษณ์  แสวงผล  

http://www.roigoo.com/board/
index.php?topic=5950.0



เปรยีบเทียบ
การต์ูน

  พชรกฤษณ์ โตอิ้ม  

10   l   c o v e r  s t o r y

https://pantip.com/topic/30841838  https://www.marvel.com/comics/issue/6934/avengers_annual_1967_2

http://bloganime.simplesite.com/
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การต์ูนมังงะญี่ปุ่น
กำร์ตนูหรอืนยิำยภำพทีส่ร้ำงขึน้ในประเทศ

ญีปุ่่น และมกัเรยีกว่ำกำร์ตนูช่อง (comics) 
เมือ่กำร์ตนูสไตล์นีไ้ด้รบัควำมนยิมไปทัว่
โลก ลำยเส้นนีไ้ด้พฒันำในช่วงปลำยครสิต์
ศตวรรษท่ี 18 ก่อนได้รบักำรพฒันำต่อเน่ือง
มำจนถงึปัจจบุนั กำรวำดมงังะหรอืเขยีน
ภำพประกอบในสไตล์มงังะนัน้ก็ได้รบักำร
พฒันำเป็นอตุสำหกรรมทีม่โีรงเรยีนสอน
วำดมงังะอยูท่ัว่ประเทศญีปุ่น่ รวมถงึแพร่
ขยำยในประเทศต่ำงๆ อกีด้วย

 เน้นแนวน่ำรักสดใส ส่วนตำจะถูกให้
ควำมส�ำคัญมำกที่สุด แก้มแดง ปำก
นิด จมูกหน่อย

 เส้นมีควำมโค้งเว้ำสูง และมักมีลำย
เส้นที่เสริมให้ภำพมีชีวิตชีวำ เหมือน
เคลื่อนไหวได้จริง

 มักจะใช้สีสันสดใส และเอื้อให้มีสีสัน
ฉดูฉำดกระฉบักระเฉง น่ำต่ืนเต้นเร้ำใจ

 เน้นคุณธรรมแฝง โดยเนือ้หำสำมำรถ
แบ่งย่อยได้เป็นเนือ้หำส�ำหรบัเดก็ผู้ชำย 
และเด็กผู้หญิง

การต์ูนสิบบาทไทย
หมำยถงึกำร์ตนู และนยิำยภำพทีเ่ขยีน

ขึน้มำในประเทศไทย มกัมลีำยเส้นทีโ่ดด
เด่นและเป็นเอกลักษณ์ และมเีนือ้หำทีเ่กีย่ว
กบัละครโศกซึง้ (Melodrama) รวมถงึ
บอกเล่ำควำมเช่ือของคนไทย ประวตัศิำสตร์ 
และวัฒนธรรมไทยอยูบ่่อยครัง้ จดุเด่นของ
กำร์ตนูเล่มละสบิบำทไทยคือ พิมพ์ในหนงัสือ
ฉบับเล็ก และจดัจ�ำหน่ำยในรำคำทีค่่อนข้ำง
ย่อมเยำว์

 มกีำรวำดภำพหน้ำตำบคุคลทีอ่่อนช้อย 
เช่น ปำกโค้ง คิว้โก่งเป็นคันธน ูดวงตำ
หวำนเยิม้ เป็นต้น

 มกัเน้นกำรเรยีงเส้นหลำยๆ เส้นมำจดั
วำงให้ดมีูมิติของภำพ และไม่น่ำเบือ่

 เน้นใช้สทีีส่ร้ำงบรรยำกำศตืน่เต้นเร้ำใจ

การต์ูนฮีโรอ่เมรกิัน
หมำยถงึกำร์ตูนทีตี่พมิพ์เป็นหนังสอืรวม
ภำพ โดยเริม่ต้นเป็นทีรู้่จกัอย่ำงแพร่หลำย
ในช่วงหลงัสิน้สดุสงครำมโลกคร้ังทีส่อง และ
เนือ้หำท่ีกำร์ตนูมักจะน�ำเสนอคือเรือ่งรำว
ของบุคคลทีม่พีลังเหนือมนุษย์ และมพีลัง
วเิศษทีส่ำมำรถปรำบเหล่ำร้ำยในสงัคม ดงั
น้ันกำร์ตนูทีตี่พมิพ์และเผยแพร่ในสงัคม
อเมรกินัส่วนใหญ่ กม็กัจะมี

 มกีำรวำดโดยใช้สดัส่วนเสมอืนจรงิ 
(Realistic) ปำก คิว้ จมกูจะดคู่อนข้ำง
มเีหลีย่ม และแขง็แรง

 ลำยเส้นท่ีใช้มกัจะเน้นกำรใช้เส้นตรง 
รวมถงึกำรออกแบบเส้นกม็กัจะใช้เส้น
ทีค่่อนข้ำงมัน่คง

 ใช้สีทีม่สีสีนัค่อนข้ำงฉดูฉำด แต่สทีีใ่ช้ก็
มกัจะมกีำรผสมขำว ท�ำให้สเีมือ่พมิพ์
ออกมำแล้วจะดไูม่สดนกั เมือ่เทียบกบั
สทีีต่พีมิพ์ในปัจจบุนั

 มตีัง้แต่เรือ่งซปุเปอร์ฮโีร่ นยิำยวิทยำศำสตร์ 
รวมถงึกำร์ตนูล้อเลยีนกำรเมอืง

หมายเหตุ: ข้อสังเกตดังกล่าวคือข้อสังเกตโดย
รวม ซ่ึงท้ายที่สุดแล้ว ศิลปินแต่ละท่านอาจจะมี
วิธีน�าเสนอแตกต่างกันก็ได้

เกรด็ความรู้
ในปีพ.ศ. 2558 อตุสำหกรรมของกำร์ตนู

ญีปุ่น่ขยำยตวัเพิม่สูงขึน้จนกระทัง่มมีลูค่ำ
ตลำดสูงเป็นประวัติกำรณ์ถึง 1.8 ล้ำน
ล้ำนเยน ซึง่นบัรวมยอดขำยทัง้ในประเทศ
และต่ำงประเทศ ผ่ำนรปูแบบของวดิทีศัน์ 
และสื่อประเภทอื่น  ๆ

ประเทศญีปุ่่นสนบัสนนุกำรก่อตัง้สถำบนั
สอนวำดรปูลำยเส้นมงังะ จนท�ำให้สถำบนั
หลำยแห่งมชีือ่เสยีงในระดับโลก เช่น Kyoto 
Seika University  หรอื Human Acade-
my Japanese Language School เป็นต้น

ปำกกำส�ำหรบัวำดกำร์ตูนประเภทต่ำงๆ 
กม็คีวำมส�ำคญัไม่แพ้กนั เพรำะตลำดของ
ปำกกำมส่ีวนแบ่งกำรขยำยตลำดทีเ่พิม่สงู
ขึน้อย่ำงมำกในปี 2018 ซึง่คำดว่ำกำรขยำย
ตวัของตลำดนีจ้ะมอีตัรำกำรเตบิโตเพิม่ขึน้
ต่อเนือ่งจนถงึปี 2023

อุตสำหกรรมกำร์ตูน (และโดยเฉพำะ 
อนิเมะ) ทั่วโลกก�ำลังพัฒนำโดยเน้นกำร
ผลติอย่ำงถงึขดีสดุ โดยสตดูโิอหลำยแห่ง
ที่ท�ำหน้ำที่ผลิตอนิเมะในญี่ปุ่น มีคิวยำว
ไปจนถึงปี 2020 ขณะที่ทำงด้ำนบริษัทผู้
แผยแพร่สื่อออนไลน์อย่ำง Netfilx ก�ำลัง
จะกลำยเป็นองค์กรขนำดใหญ่ทีช่่วยก�ำกบั
นโยบำยและทิศทำงของกระแส (trend) 
ของเนื้อหำกำร์ตูนอีกด้วย

 กำร์ตูนที่เผยแพร่ออกอำกำศผ่ำนทำง
สถำนีโทรทัศน์ของญี่ปุ่น ท�ำเงินได้ 936 
ล้ำนเหรยีญสหรฐั (รำว 106 พนัล้ำนเยน) 
อกีทัง้มรีำยได้จำก Netflix และ Amazon 
ที่สั่งซื้อซีรีส์ต้นฉบับ

 ค่ำสทิธบิตัรจำกบรรดำเกมมอืถอื กลำย
เป็นหน่ึงในกระแสท่ีช่วยสร้ำงให้อตุสำหกรรม
กำร์ตนูมีก�ำไรมำกข้ึน เพรำะตวัเกมมักจะ
น�ำเสนอตวัละครหรอืเรือ่งรำวต่ำงๆ นอก
เหนอืไปจำกเนือ้เรือ่งมำสร้ำงควำมบนัเทงิ
ให้กับผูเ้ล่นท่ีเป็นแฟนหนงัสอืกำร์ตนู   หน้าตา

   ลักษณะเส้น
   สี
   เนื้อหา 



เสียงของ
การต์ูน
ปกติเวลาอา่นการต์นูเราจะ
ไม่ไดยิ้นเสียง เพราะการต์นู
เป็นส่ือท่ีประกอบขึ้นจาก
ภาพและตัวอกัษร เราจึงรบั
รูอ้ารมณ์และสถานการณ์
ของเรือ่งได้จากภาพที่เห็น
เท่าน้ัน ไม่เหมือนตอนดู
ภาพยนตร์ท่ีเราจะได้ยิน
เสียงต่างๆ ทำาให้รูสึ้กตาม
ไปด้วยได้ง่าย ท้ังน้ีท้ังน้ัน
การตู์นก็มีเสียงเช่นเดยีวกัน 
เพียงแต่เสียงน้ีอยู่ในรูป
ของตัวหนังสือ หากสังเกต
ดีๆ เวลาอ่านการต์ูนจะมีตัว
อกัษรฟอนตห์นาๆ เหล่ียมๆ 
ท่ีไม่ได้อยู่ในบอลลูนคำาพูด 
เช่น ตึก ตบุ หมับ โครม เครง้ 
เฮือก ช้ิง คำาเหล่าน้ีมีช่ือเรยีก
อย่างเป็นทางการว่า “On-
omatopoeia” แปลว่า คำา
เลียนเสียงธรรมชาติ หรอื
ถ้าจะพูดตามหลักภาษาไทย
ก็คือ “สัทพจน์” นั่นเอง 

ที่มาของเสียง
ก่อนหน้ำทีจ่ะมกีำรใช้ค�ำเลยีนเสยีง นกั

เขียนกำร์ตูนจะพึ่งพำกำรส่ือควำมหมำย
ด้วยภำพเพียงอย่ำงเดียว เช่น Zzz ที่วำด
ไว้บรเิวณหวัของตวัละครเพือ่บ่งบอกว่ำตวั
ละครก�ำลงัหลบัอยู ่ต่อมำในปีค.ศ. 1920 
นักเขียนกำร์ตูนชำวอเมริกำ Royston 
Campbell Crane ผู้ใช้นำมปำกกำว่ำ 
Roy Crane ได้น�ำ Onomatopoeia 
มำใช้ในกำร์ตูนเรื่อง Wash Tubbs ที่เขำ
วำด กำรริเร่ิมน�ำเสียงมำใช้ในกำร์ตูนนี้
ได้เปลีย่นแปลงรูปแบบของกำร์ตนูไป ท�ำให้
ตวัอกัษรกลำยเป็นองค์ประกอบส�ำคญัใน
กำรด�ำเนินเรื่องพอๆ กับภำพ

รูปแบบของเสียง
Onomatopoeia แบ่งได้เป็น 2 แบบ

หลกัๆ คอื เสยีงท่ีเกดิจำกกล่องเสยีง ซึง่จะ
เปล่งออกมำจำกล�ำคอของตวัละคร เช่น 
ฮะฮะ อัก่ อกุ แค่ก โอ๊ะ อ๊ะ และซำวด์
เอฟเฟกต์ทีไ่ม่ได้เกดิจำกกล่องเสยีง เช่น 
หงกึ ฉกึ ฟุ่บ พรวด ควับ ป๊ิบ เสยีงท่ีออกมำ
จำกคอของตวัละครมกัจะอยูใ่นบอลลนูค�ำ
พดู ส่วนซำวด์เอฟเฟกต์จะอยูข้่ำงนอก 
นอกจำกเสยีงท้ังสองแบบแล้ว ค�ำกรยิำบำง
ค�ำกส็ำมำรถเป็น Onomatopoeia ได้
เช่นกนั อย่ำงค�ำว่ำ เหลอืบ และเขย่ำ เป็นต้น

เสียงส่ืออะไร
Onomatopoeia เป็นส่ิงท่ีขำดไม่ได้

เลยในฉำกต่อสู้ ลองจินตนำกำรถึงตัว

ละครสองตวัท่ีก�ำลงัห�ำ้หัน่กนัด้วยดำบและ
ปืนโดยไม่มเีสยีงด ูคงไม่ต่ำงอะไรจำกกำร
ชมละครใบ้ ถ้ำเป็นภำพยนตร์ปกตคิงได้ยนิ
เสียงปืน ปัง ปัง เสียงดำบตัดอำกำศดัง 
ฉับ และเสียงฟันดัง ฉัวะ แต่ก็มีกำร์ตูน
บำงเรือ่งและบำงฉำกทีไ่ม่ใช้ซำวด์เอฟเฟกต์
เลยเช่นกัน เช่นฉำกที่ต้องกำรให้ผู้อ่ำน
รู้สึกจำกภำพอย่ำงเดียว กำรใช้ซำวด์
เอฟเฟกต์จงึขึน้อยูก่บัจดุประสงค์และสิง่ท่ี
ต้องกำรจะสื่อออกมำ

ต่างเสียงต่างภาษา
ในแต่ละภำษำมี Onomatopoeia 

แตกต่ำงกนัไปตำมหลกักำรออกเสยีงของ
ภำษำนัน้ๆ เสยีงร้องในภำษำไทยคอื ว้ำก 
ภำษำอังกฤษคือ Eeeek ภำษำญี่ปุ่นคือ 
Gyaaa ภำษำรัสเซียคือ Oy เหมือนกับ
กำรท่ีสุนัขของแต่ละประเทศร้องไม่เหมอืน
กัน สุนัขบ้ำนเรำร้อง โฮ่ง สุนัขญี่ปุ่นร้อง 
Wan และสุนัขฝรั่งร้อง Woof 

เสียงจอมวายรา้ย
รู้หรือไม่ว่ำ Onomatopoeia เป็นชื่อ

ของตัวร้ำยในดซีคีอมมกิส์ คูป่รับของกรนี
แอร์โรว์และแบทแมน เขำเป็นฆำตกรต่อ
เนือ่งทีช่อบโจมตฮีโีร่ทีไ่ม่มพีลงัพิเศษ สวม
ชุดด�ำท้ังตัวตั้งแต่ถุงมือยันเสื้อคลุมและ
สวมโม่งด�ำท่ีมีรูปวงกลมสีขำวตรงกลำง 
พกปืนเป็นอำวุธแต่ก็ต่อสู้แบบตัวต่อตัว
เก่งมำก แน่นอนว่ำลักษณะของตัวร้ำย
รำยนี้ก็เหมือนชื่อที่ได้มำ คือจะพูดเป็น
เสียงและซำวด์เอฟเฟ็กต์ตลอดเวลำ 

  ณัฐธิดา พิทักษ์เมธากุล, ศิรลิักษณ์  แสวงผล  
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สรา้งสรรค์อรรถรสผ่านเสียง 
นอกจำกเสียงบนหน้ำกระดำษ เสียงบนสื่ออื่นๆ ก็มีเรื่องรำว

และสำมำรถสร้ำงอรรถรสได้ไม่แพ้กัน ที่นิยมและมักเจอบ่อยๆ 
บนสื่อนั่นคือ กำรพำกษ์เสียงกำร์ตูน ซึ่งกำร์ตูนที่เข้ำมำฉำยใน
บ้ำนเรำนั้นมีมำกมำยหลำยเรื่อง ส่วนใหญ่ก็ให้ควำมบันเทิงแก่
ผู้ชม แต่สิ่งหนึ่งที่จะท�ำให้เรำดูกำร์ตูนที่มำจำกญี่ปุ่น อเมริกำ 
หรอืทีอ่ืน่ๆ ได้สนกุรูเ้รือ่งนัน้ ส่วนหนึง่กต้็องยกควำมดคีวำมชอบ
ให้กบัเหล่ำนักพำกย์เสยีงทัง้หลำย ทีพ่วกเขำได้ใช้ฝีมอืเพือ่ให้เรำ
ได้ชมกำร์ตูนอย่ำงมีอรรถรสเพิ่มมำกขึ้นอีกด้วย 

แม้ว่ำวงกำรนักพำกย์กำร์ตูนในบ้ำนเรำนั้นค่อนข้ำงเล็กมำกๆ 
เมื่อเทียบกับประเทศที่เป็นเจ้ำแห่งอนิเมชั่นอย่ำงญี่ปุ่น แต่เขำมี
ส่วนส�ำคัญท่ีท�ำให้วงกำรอนิเมชั่น(น�ำเข้ำ)ในเมืองไทยเติบโต 
และสร้ำงควำมประทับใจให้กับผู้ชมได้ทุกยุคทุกสมัย

เสียง ภาพ จินตนาการ บนความเช่ือมโยง 
กำรพำกย์เสยีง (Voice-over) ถอืเป็นเทคนคิกำรท�ำเสยีงพำกย์

ทีไ่ม่ได้เป็นส่วนหนึง่ในกำรบรรยำยเสยีง ถกูน�ำมำใช้ในวทิย ุกำร
ผลิตรำยกำรโทรทศัน์ กำรสร้ำงภำพยนตร์, ละคร, หรอืกำรน�ำเสนอ
ผลงำนอืน่ๆ กำรพำกย์เสยีงอำจจะใช้เสยีงพำกย์จำกท่ีอืน่ในกำร
ผลติหรอืท�ำโดยนกัพำกย์ท่ีเชีย่วชำญ เป็นกำรบันทกึเสยีงไว้ล่วง
หน้ำก่อน รวมทัง้กำรก�ำหนดกำรพำกย์เสยีงในภำพยนตร์หรือวดีิโอ

และมกัจะใชก้นัในสำรคดหีรอืกำรรำยงำนขำ่วเพือ่ชีแ้จงขำ่วสำร 
โดยผูท่ี้ให้เสยีงนัน้ต้องท�ำตนเปรยีบเสมือนเป็นนักแสดงด้วย เพ่ือ
ให้เสยีงออกมำอย่ำงสมจรงิและออกมำตำมคำแรก็เตอร์ ซึง่จะแตก
ต่ำงจำกค�ำว่ำ Dubbing (กำรพำกย์) หรอื Dub (พำกย์) หมำย
ถงึกำรอดัเสียง ซึง่จะเป็นกำรพำกย์เสียงใหม่โดยแทนท่ีเสยีงพำกย์
ดัง้เดมิเพือ่จะใช้ในกำรบนัทกึเสียงพำกย์ใหม่ในภำษำอืน่

เวลำอ่ำนกำร์ตูนเรำไม่ได้ยินเสียงทำงหู แต่ได้ยนิเสยีงอยูใ่นหวั 
ภำพและตวัอกัษรบนหน้ำกระดำษทีส่ำมำรถสร้ำงสรรค์ให้คนอ่ำน
ได้ยนิเสยีงถอืเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะของกำร์ตนูท่ีไม่มสีือ่ชนดิใด
เลยีนแบบได้ แม้จะน�ำกำร์ตูนไปท�ำเป็นภำพยนตร์หรอืแอนเิมชัน่ 
ควำมรูส้กึกจ็ะต่ำงออกไป ถอืว่ำเป็นเสน่ห์ของกำรอ่ำนหนงัสอื
กำร์ตูนเลยทเีดยีว 
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เสียงหัวเราะ
คืออำานาจ 

: อาการขำาแห้งที่เปล่ง
ดังจากการต์ูนการเมือง

หลายต่อหลายครัง้ เรามักได้ยิน
ข้อถกเถียงของผู้ใหญ่บางคน
กล่าวว่ารา้ยการตู์นว่า การตู์นเป็น
เรือ่งสำาหรบัเดก็ ไรส้าระ เพ้อฝัน 
และควรนำาเวลาสำาหรบัอา่นการตู์น
ไปทำาอย่างอื่นท่ีเกิดประโยชน์
มากกว่า แต่สำาหรบัการต์ูนบาง
ประเภท และโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การต์ูนการเมือง ข้อความว่ารา้ย
เหล่าน้ันคงไม่สามารถนำามาพิจารณา
หรอืเอ่ยถึงการต์ูนการเมืองได้

กำร์ตูนกำรเมืองน่ำจะไม่เหมำะส�ำหรับเด็ก แต่เหมำะส�ำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องกำร
จะรับรู้ข่ำวสำรบ้ำนเมือง พร้อมๆ กับอำศัยมุกตลกมำช่วยท�ำให้เรื่องจริงจังอ่ำน
ง่ำยข้ึน

บ่อยครั้ง เรำมักเห็นศิลปินวำดกำร์ตูนด้วยลำยเส้นที่เข้มขึง จริงจัง ตัวละครใน
เนื้อเรื่องก็ดูมีรูปร่ำงผิดมนุษย์มนำ ตัวหนังสือก็เยอะชวนมึนหัว และสอดแทรก
มุกตลก (ที่ไม่ค่อยตลกนัก) ผู้อ่ำนต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข่ำวสำรบ้ำน
เมืองมำจ�ำนวนหนึ่งจึงจะสำมำรถเข้ำใจว่ำศิลปินพยำยำมจะสื่อสำรคืออะไรผ่ำน
รูปภำพ นั่นจึงอำจเป็นสำเหตุหลักที่ท�ำให้ เด็กๆ (และผู้ใหญ่หลำยๆ คน) ไม่ค่อย
เข้ำใจว่ำกำร์ตูนกำรเมืองที่หลำยคนบอกว่ำตลกนักตลกหนำ มันตลกตรงไหน 
หรือบำงทีอำจตั้งข้อโต้แย้งว่ำ ‘รูปวำดเหล่ำนี้เป็นแค่ภำพล้อเลียน แปลกๆ อย่ำ
เรียกมันว่ำเป็นกำร์ตูนเลย!’ 

  พชรกฤษณ์ โตอิ้ม  
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การต์ูนการเมือง คืออะไรกันแน่
กำร์ตูนกำรเมือง (Political Cartoon) หลำยคนมักมีควำม

เข้ำใจว่ำเป็นกำร์ตนูน่ำเบือ่ทีพ่ดูแต่เรือ่งกำรเมอืง หรอืเป็นกำร์ตนู
ล้อเลียนที่เน้นแต่เสียงหัวเรำะเพียงอย่ำงเดียว แต่ส�ำหรับ คริส
โตเฟอร์ สเตอลิ่ง (Christopher Sterling) กำรนิยำมควำม
หมำยกำร์ตูนกำรเมอืงของเขำเน้นพจิำรณำคณุค่ำของกำร์ตนูใน
ฐำนะคณุค่ำเชงิวำรสำรศำสตร์เป็นส�ำคญั ซึง่เขำพยำยำมอธบิำย
ควำมหมำยของกำร์ตนูกำรเมอืงจำกหนงัสือ Encyclopedia of 
Journalism ว่ำ กำร์ตูนกำรเมืองเป็นกำร์ตูนที่วำดขึ้นมำจำก
ห้วงเวลำใดเวลำหนึ่งของสังคมหนึ่ง โดยมีเป้ำหมำยส�ำคัญเพื่อ
ถ่ำยทอดทัศนคติของศิลปินที่มีต่อสภำพสังคม ณ ห้วงเวลำนั้น 

ผู้วาดไม่ไดจิ้นตนาการเรือ่งราวขึน้มาอย่างเล่ือนลอย 
แตเ่พียงหยิบประเดน็ท่ีโลดแล่นในสังคมมาถ่ายทอด
ในกระดาษ

อกีหนึง่ควำมเข้ำใจผดิส�ำหรับกำร์ตนูกำรเมืองคือ คนท่ัวไปจะ
เข้ำใจว่ำกำร์ตนูกำรเมอืงต้องพูดแต่เรือ่งกำรเมอืงเพียงอย่ำงเดยีว ซ่ึง
ประโยคดงักล่ำวน้ันไม่เป็นควำมจรงิ ประเด็นทีผู่ว้ำดเลือกหยบิมำ
น�ำเสนอนัน้อำจไม่จ�ำเป็นต้องเป็นประเดน็ทำงกำรเมอืงเสมอไป 
ปัญหำสงัคมหลำยๆ อย่ำงกส็ำมำรถน�ำเสนอและเรยีกว่ำเป็นกำร์ตนู
กำรเมอืงได้เช่นกนั เช่น ปัญหำเรือ่งกำรต่อต้ำนสำรเสพตดิ สภำวะ
โลกร้อน หรือปัญหำกำรปรบัลดค่ำจ้ำงแรงงำน เป็นต้น 

จุดเด่นส�ำหรับเนื้อหำกำร์ตูนกำรเมืองคือ คุณค่ำของเนื้อหำที่
น�ำเสนอต้องชวนตัง้ค�ำถำมเกีย่วกบัผูท้ีม่อี�ำนำจ รวมไปถงึพยำยำม
ชวนผูอ่้ำนถกเถยีงถงึกำรคอรปัชัน่ กำรใช้ควำมรนุแรง และควำม
อยตุธิรรมทีเ่กดิขึน้ในสงัคม แต่ในขณะเดยีวกนั เนือ้หำกต้็องแฝง

ไปด้วยชัน้เชงิกำรเล่ำเรือ่งทีท่�ำให้เรือ่งซเีรยีสไม่ซเีรยีสมำกจนเกนิ
จ�ำเป็น

รูปแบบของกำร์ตูนกำรเมืองอำศัยทักษะกำรสื่อสำรผ่ำนภำพ
เป็นหลัก บำงครั้งอำจมีตัวอักษรแทรกขึ้นมำบ้ำงตำมที่ตัวละคร
พูดคุย หรืออำศัยตัวอักษรเพื่อบรรยำยสถำนกำรณ์ที่ตัวละคร
ก�ำลังประสบเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งก็ได้ 

สิ่งหนึ่งที่กำร์ตูนกำรเมืองขำดไม่ได้เลยคือ ‘อำรมณ์ขัน (Hu-
mor)’ เสียงหัวเรำะเป็นหัวใจส�ำคัญที่ท�ำให้กำร์ตูนกำรเมืองมี
ชีวิต ทั้งนี้อำรมณ์ขันก็จะต้องขึ้นอยู่กับเอกลักษณ์ของผู้วำดด้วย 
ว่ำเขำหรือเธอคนนั้นมีน�้ำเสียงหรือจังหวะกำรเล่ำเรื่องแบบใด 
บำงคนอำจถนดัแนวเสยีดสจีกิกดั (Satire) ในขณะทีบ่ำงคนถนดั
ที่จะวำดภำพกำร์ตูนล้อเลียน (Parody) มำกกว่ำ 

นอกจำกน้ี กำร์ตูนกำรเมืองมีชื่อเรียกอีกชื่อหน่ึงว่ำ ‘กำร์ตูน
กองบรรณำธิกำร (Editorial Cartoon)’ สำเหตุที่เรียกว่ำเป็น
กำร์ตนูกองบรรณำธกิำรคอื ผูส้ร้ำงสรรค์ผลงำนกำร์ตนูกำรเมอืง
ส่วนใหญ่มักเป็นสมำชิกอยู่ภำยในกองบรรณำธิกำรตำมสื่อสิ่ง
พมิพ์ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นหนงัสอืพมิพ์ วำรสำรวชิำกำร หรือใบปลิว 
เป็นต้น คนโดยทัว่ไปจึงเข้ำใจว่ำ กำร์ตูนกำรเมอืงเป็นกำรแสดงออก
ของกองบรรณำธิกำร และถ้ำเกิดมีใครสักคนอยำกอ่ำนกำร์ตูน
กำรเมือง วิธีกำรก็ไม่ได้ยำกล�ำบำกอะไร คุณแค่ตำมอ่ำนได้ใน
หนังสือพิมพ์หัวต่ำงๆ 

หำกมองอีกมุมหนึ่ง ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ำกำร์ตูนกำรเมืองน้ัน 
อยู่เคียงคู่กับวิชำวำรสำรศำสตร์อย่ำงแยกจำกกันแทบไม่ออก 
กำร์ตูนที่น�ำเสนอขึ้นมำนั้นจึงไม่ใช่กำรน�ำเสนอควำมคิดของผู้
วำดเพยีงคนเดียวอกีต่อไป แต่เป็นกำรแสดงออกถงึจดุยืนของกอง
บรรณำธิกำรอีกด้วย

http://www.khaosodenglish.com/politics/2016/02/03/1454474948/?fb-
clid=IwAR0sfIRyxqKvjstuwCai6oZOKce4AH40Ty4364Fv1cnWaj1fD2_PajBCP_0



ลกัษณะร่วมอย่ำงหนึง่ทีก่ำร์ตูนกำรเมอืง
มร่ีวมกนั คอืพยำยำมกระตุ้นให้ผู้อ่ำนเกิด
ควำมฉงนสงสัย และเกิดควำมสนใจใคร่
รู้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม 

อำญำสทิธิข์องเสยีงหวัเรำะ ท�ำให้เขตแดน
ของกำรวพิำกษ์วจิำรณ์สำมำรถกระท�ำได้
อิสระเสรีมำกขึ้น

ประวัติความเป็นมาของการต์ูน
ล้อการเมืองในประเทศไทย

กำร์ตนูกำรเมืองเกดิขึน้คร้ังแรกทีป่ระเทศ
องักฤษ โดยนกัเขียนชำวองักฤษ ชือ่ เจมส์ 
กิลล์เรย์ (James Gillray: ค.ศ. 1757 
- 1815) โดยกำร์ตูนกำรเมืองที่เขำเขียน
คือภำพล้อเลียนพระบรมวงศำนุวงศ์ของ
ประเทศอังกฤษที่ใช้จ่ำยอย่ำงฟุ่มเฟือย
เกินตัว รวมไปถึงพยำยำมต้ังค�ำถำม
ท้ำทำยต่อศีลธรรมของชนชั้นสูงและกำร
ท�ำงำนของรัฐบำลอย่ำงถึงพรกิถงึขงิ กำร์ตนู
กำรเมอืงของเจมส์จงึกลำยเป็นท่ีรู้จักอย่ำง
แพร่หลำยในแวดวงพ่อค้ำและประชำชน
ทั่วไป เพรำะผลงำนของเขำช่วยท�ำให้
ประชำชนคลำยควำมเครียดจำกภำวะ
สงครำมที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษได้
เป็นอย่ำงดี

ส�ำหรับในประเทศไทย กำร์ตนูกำรเมอืง
เริม่ขึน้มำพร้อมๆ กับววิฒันำกำรกำร์ตนู
ในประเทศไทย หมดุหมำยส�ำคญัของ
กำร์ตนูกำรเมอืงไทยตัง้หลกัฐำนมัน่ในรัช
สมยัของพระบำทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้ำ
เจ้ำอยูห่วั (พ.ศ. 2453 – 2468) เนือ่งจำก
วงกำรส่ือสำรมวลชนได้มโีอกำสพฒันำสือ่
สิง่พมิพ์กนัอย่ำงกว้ำงขวำง ประกอบกบั
แนวคิดประชำธิปไตยกม็บีทบำทส�ำคญัที่
ช่วยสร้ำงบรรยำกำศทีเ่อือ้แก่กำรแสดงออก
เกีย่วกบัสังคมไทยเพิม่มำกขึน้ ท�ำให้คน
เขยีนภำพกำร์ตนูออกมำเยอะแยะมำกมำย 
ซึง่แม้แต่รัชกำลท่ี 6 เอง กท็รงสนพระทยั
ในกำรเขยีนกำร์ตนูกำรเมอืงด้วยเช่นเดียวกนั

นักเขยีนการต์นูการเมืองคนแรก
ของไทยคือ ขุนปฏิภาคพิมพ์
ลิขิต หรอื เปล่ง ไตรปิ่น 

ขนุปฏภิำคพมิพ์ลขิติเป็นนกัเขยีนหนงัสอื
และเป็นศิลปินที่วำดภำพกำรเมืองคน

ส�ำคญัคนหนึง่ในสมยัรชักำลที ่6 แต่ส�ำหรับ
ประวตัขิองขนุปฏภิำคพมิพ์ลขิตินัน้ยงัค่อน
ข้ำงคลุมเครอื เพรำะไม่มข้ีอมลูจำกแหล่ง
ไหนสำมำรถระบุได้ว่ำท่ำนเกดิทีไ่หน และ
เกิดเมื่อไร หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
เพยีงอย่ำงเดียวระบุไว้เพยีงแค่ว่ำ ท่ำนได้
รับโอกำสไปเรียนวิชำจิตรกรรมที่อังกฤษ 
แล้วเดินทำงไปนอร์เวย์ เดนมำร์ก อิตำลี 
สหรัฐอเมริกำ และออสเตรเลยี รวมระยะ
เวลำกว่ำ 20 ปี ก่อนจะกลบัมำประเทศไทย
และได้น�ำเทคนิคกำรวำดภำพจำกต่ำง
ประเทศมำพัฒนำจนกลำยเป็นลำยเส้น
กำร์ตูนของตัวเอง 

นอกจำกนี ้ในช่วงเวลำไล่เล่ียกนั มชีำว
ญีปุ่น่ทีช่ือ่ ไอ เคียว คำวำ เป็นหนึง่ใน
สมำชกิกองบรรณำธกิำรประจ�ำหนงัสอืพมิพ์
ยำโมโต ได้สนับสนุนให้นักเขยีนไทยหลำย
คนวำดภำพกำร์ตนูลงในหนงัสือพิมพ์ยำ
โมโต ทศิทำงกำรเตบิโตของวงกำรกำร์ตนู
กำรเมอืงมแีนวโน้มในทำงทีดี่ขึน้ จนกระท่ัง
ในช่วงต้นรชัสมยัของพระบำทสมเดจ็พระ
ปกเกล้ำเจ้ำอยูหั่ว ( พ.ศ. 2469 – 2478) 
กำร์ตนูเร่ิมซบเซำลงอย่ำงหนกัเนือ่งจำก
เกดิสงครำมโลกครัง้ท่ีสอง และท�ำให้โรง
พมิพ์หลำยแห่งเกดิปัญหำขำดแคลนกระดำษ
พมิพ์จ�ำนวนมำก

จนกระท่ังยคุกำรเปลีย่นแปลงกำรปกครอง 
ในปี พ.ศ. 2475 วงกำรกำร์ตนูกำรเมอืง
เริม่ฟ้ืนฟขูึน้มำอกีครัง้ พร้อมกบัเสรภีำพ
ในกำรแสดงควำมคดิเหน็ทำงกำรเมอืงที่
มเีพิม่มำกขึน้ตำมล�ำดบั แต่หลงัจำกนัน้
กำร์ตนูทีว่ำดล้อเลยีนจนเกนิขอบเขต ท�ำให้
มีกฎหมำยของคณะรำษฎรออกมำควบคมุ
และออกข้อบังคบัให้ผูว้ำดกำร์ตนูค�ำนงึถงึ
ควำมเหมำะสมมำกกว่ำเดิม

หลังสงครำมโลกครัง้ทีส่อง ประยรู จรรยำ
วงศ์ ได้วำดภำพกำร์ตนูทีม่ตัีวละครชือ่  
“ศขุเลก็” ใช้เป็นสญัลักษณ์ประจ�ำตวั ประยรู 
เขยีนกำร์ตนูข�ำขนัและกำร์ตนูล้อกำรเมือง
จนกระทั่งได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด
กำร์ตูนสันติภำพโลก เมื่อ ปี พ.ศ. 2503 
ท่ีนิวยอร์ก ภำยใต้ชื่อภำพ กำรทดลอง
ระเบิดปรมำณูลูกสุดท้ำย (The Last 
Nuclear Test) และได้รบัรำงวลัแมกไซไซ 
ที่ประเทศฟิลิปปินส์

เปล่ง ไตรปิ่น
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รายช่ือนักเขียนการ์ตูนล้อ
การเมืองไทยในเวอรช่ั์นรว่ม
สมัย

ช่วงตลอดระยะเวลำ 10 กว่ำปีเป็นต้น
มำ ควำมรนุแรงทำงกำรเมอืงไทยเป็น
เรือ่งทีท่กุคนในสงัคมไทยล้วนรบัรู ้และ
สัมผัสกันมำ (อย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได้) 
หนทำงหนึง่ทีป่ระชำชนคนไทยสำมำรถ
ท�ำได้ คือปลดปล่อยควำมอัดอ้ันใจ
ผ่ำนกำร์ตูนกำรเมือง 

กำร์ตูนกำรเมืองจึงเป็นเหมือนช่อง
ทำงหนึง่ของสงัคมทีพ่ยำยำมสร้ำงเสยีง
หัวเรำะ และหยิบจับประเด็นต่ำงๆ มำ
น�ำเสนอตำมสไตล์ของแต่ละคน ซึ่ง
นกัวำดกำร์ตนูกำรเมอืงทีน่่ำจบัตำมอง 
และไม่ได้ใช้พื้นที่ส่ือแบบเดิมเพื่อน�ำ
เสนอผลงำนของพวกเขำอีกต่อไป ถ้ำ
ท่ำนผู้อ่ำนอยำกติดตำม หรืออยำก
ลองเปิดประสบกำรณ์กำร์ตนูกำรเมอืง
แบบร่วมสมยั สำมำรถตดิตำมนกัวำด
กำร์ตูนกำรเมืองไทยในรำยช่ือท้ัง 3 
คน ได้ดังนี้

มานีมีแชร ์- ลำยเส้นเหมือนหนังสือ
เรียนภำษำไทยของเด็กนักเรียนไทย
ชั้นประถมต้น มีจังหวะกำรเล่ำเรื่องที่
ไม่ซับซ้อน ประเด็นที่หยิบยกหรือน�ำ
เสนอน้ันมีควำมคมคำย และเป็น
ประเด็นร้อนในสังคม
ไข่แมว - ลำยเส้นน่ำรักมุ้งมิ้ง มักเล่ำ
ด้วยกำรแบ่งกำร์ตนูออกเป็นสีช่่อง ไม่
ค่อยใช้กำรบรรยำยผ่ำนตัวอักษร เน้น
กำรตีควำมของผู้อ่ำนเป็นหลัก หำก
คนท่ียังไม่คุ้นชินอำจต้องอำศัยกำร
ปรบัตวัค่อนข้ำงเยอะ เพรำะมกุบำงมกุ
เป็นมุกที่ต้องเข้ำใจควำมรู้ทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมไทยก่อน
นารูตู่ - ลำยเส้นเป็นเหมือนกำร์ตูน
ลูกผู้ชำยขำลุยนำรูโตะ จุดเด่นของ
กำร์ตูนกำรเมืองแบบนำรูตู่คือกำร
สือ่สำรด้วยควำมทีเล่นทจีรงิ หลำยครัง้
ที่นำรูตู่พยำยำมจ�ำลองฉำกกำรต่อสู้
ระหว่ำง ผูน้�ำแคว้นต่ำงๆ เข้ำกบับรบิท
ในสังคมไทย ผู้อ่ำนสำมำรถเข้ำถึงได้
ไม่ยำก เพรำะรปูแบบทีน่ำรตููใ่ช้คือรปู
แบบกำรเสยีดส ีเพือ่เรยีกเสียงหวัเรำะ

มานีมีแชร์

ไข่แมว

นารูตู่

https://www.facebook.com/ninjanarutu/

https://www.facebook.com/cartooneggcatx/

https://www.facebook.com/maneehaschair/



https://www.getbookie.com/products?key-
word=กำร์ตูน%20โลก

การต์ูนความรู้
ส่วนผสมของความรู้

คู่ความบันเทิง

หากพูดถึงหนังสือการตู์นในรา้น
หนังสือตามห้างสรรพสินค้า 
ประเภทท่ีพบเห็นไดท่ั้วไปตามช้ัน
หนังสือขายดคีงหนีไม่พ้น ‘การต์นู
ความรู’้ ท่ีเป็นขวัญใจของเด็กๆ 
จำานวนไม่น้อย การต์นูเหล่าน้ีเป็น
อกีทางเลือกหน่ึงของการเรยีนรู้
สำาหรบัเดก็ๆ ท่ีเกิดขึน้ผ่านการต์นู
แสนสนุก เป็นหนังสือการต์ูนที่ดู
เป็นมิตรสำาหรบัผู้ปกครองผู้ดแูล
บตุรหลานนักอา่นตัวน้อยไปในตัว 
บทความน้ีจะพาผู้อา่นทุกท่านไป
สำารวจวงการการต์ูนความรูท้ั้ง
ในอดีตและปัจจุบนั โดยรวบรวม
ข้อมูลจากงานวิจัยท่ีได้จากการ
สัมภาษณ ์รวมไปถึงการให้สัมภาษณ์
เพ่ิมเติมโดยคุณ รุจน์ พรหมปา
ลิต (นักแปลอิสระ อดีตทีมเขียน
หนังสือการตู์นความรู ้ กบนอก
กะลา)

กำาเนิดการต์ูนความรูข้องไทย
กำร์ตูนควำมรู้ของไทยมีประวัติควำมเป็นมำยำวนำนเกือบ 50 ปี เริ่มต้นมำจำก 

ป๋อง-เปรียว กำร์ตูนส�ำหรับเด็กและครอบครัวเรื่องแรกที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2472 
โดยมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในสมัยนั้น (ที่ไม่ใช่กำรล้อเลียนเสียดสีกำรเมือง
เหมือนกำร์ตูนยุคแรก) น�ำเสนอผ่ำนตัวละครเด็กชำยสองคนที่เปี่ยมด้วยอำรมณ์
ขัน หลังจำกนั้นวงกำรกำร์ตูนก็ซบเซำในช่วงสงครำมโลกครั้งที่สอง ก่อนจะมำ
รุ่งเรืองอีกครั้งในช่วง พ.ศ. 2500 จนกระทั่งเกิดนิตยสำรกำร์ตูนควำมรู้ส�ำหรับเด็ก
ชุดแรก ชัยพฤกษ์กำร์ตูน ในปี พ.ศ. 2513 ถือเป็นกำร์ตูนควำมรู้เล่มแรกของไทย 
เพรำะมีกำรสอดแทรกเน้ือหำสำระตลอดท้ังเล่มในสัดส่วนบันเทิง 70% สำระ 30% 
นอกจำกนี้ ยังมีส่วนท่ีเป็นคอลัมน์เกร็ดควำมรู้เสริมบทเรียน เช่น มุมศิลป์ คลินิก
คุณหนู อิงลิชคอร์เนอร์ แต่สุดท้ำยก็ปิดตัวลงเนื่องจำกภำระกำรขำดทุนซึ่งส่วนหนึ่ง
เป็นผลมำจำกกำรรุกรำนวัฒนธรรมของกำร์ตูนญ่ีปุ่น

การต์ูนความรูใ้นไทย ถึงไหนแล้ว?
ปัจจุบัน วงกำรกำร์ตูนควำมรู้ในประเทศไทยยังคงเคลื่อนไหวอย่ำงต่อเนื่อง สังเกต

ได้จำกจ�ำนวนและควำมหลำกหลำยของกำร์ตูนควำมรู้ที่เพิ่มมำกขึ้น ส�ำนักพิมพ์
ที่เริ่มต้นจำกเนื้อหำท้องถิ่นอย่ำง อีคิวพลัส, สกำยบุ๊กส์ มีแนวโน้มขยำยขอบเขต
ออกไปในแนวทำงสำกล (globalization) มำกข้ึน ในทำงกลับกัน ส�ำนักพิมพ์ที่
เริ่มจำกกำร์ตูนควำมรู้ที่มีเนื้อหำเป็นสำกลอย่ำง นำนมีบุ๊คส์ มีแนวโน้มขยำย
ขอบเขตไปในแนวทำงท้องถิ่น (localization) มำกข้ึน นอกจำกนี้ ยังเห็นควำม
เคลื่อนไหวของกำร์ตูนควำมรู้ในไทยผ่ำนควำมหลำกหลำยและทันสมัยของกำร์ตูน
ควำมรู้ที่ซ้ือลิขสิทธ์ิจำกเกำหลีหรือญี่ปุ่นมำแปลเป็นภำษำไทยมำกข้ึน กำร์ตูนบำง
เรื่องมีกำรหยิบตัวละครจำกสื่อต่ำงๆ มำน�ำเสนอ เช่น กำร์ตูนควำมรู้ชุดคุกกี้รัน

  ชินภัทร ศรบีุญญเกษ  
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มองวงการไปข้างหน้า
ปัจจุบัน แม้กำร์ตูนควำมรู้ในประเทศไทยจะมีควำมหลำกหลำย 

โดยเฉพำะกำร์ตูนควำมรู้ที่ซื้อลิขสิทธิ์มำแปล แต่หำกพูดถึงกำร์ตูน
ควำมรู้ที่เป็นของไทยก็ยังมีจุดที่สำมำรถพัฒนำได้อีกมำก ทั้งในแง่
ของรัฐบำลและเงินทุน บุคลำกร รวมไปถึงผู้อ่ำนด้วย

รัฐบำลรวมไปถึงแหล่งเงินทุนต่ำงๆ ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำร์ตูน
ควำมรู้ไทยให้มำกขึ้น จริงอยู่ที่ต้นทุนกำรน�ำเข้ำมำแปลนั้นถูกกว่ำ
กำรผลิตกำร์ตูนในไทยเอง แต่กำร์ตูนของไทยก็มีเสน่ห์ทั้งในแง่
ของลำยเส้นและเนื้อเรื่อง (โดยเฉพำะกำร์ตูนท้องถิ่น) ไม่แพ้ของ
ต่ำงประเทศ ดังน้ัน ส่ิงที่เหล่ำนักวำดกำร์ตูนควำมรู้ต้องกำรจำก
รัฐบำลและแหล่งเงินทุนคือ เวทีกำรประกวดและเผยแพร่ผลงำน 
ช่องทำงหรือตลำดที่จะส่งออกไปต่ำงประเทศ รวมไปถึงกำรผลัก
ดันนโยบำยให้กำร์ตูนควำมรู้เข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรกำร
เรียนกำรสอนในโรงเรียน

วงกำรกำร์ตูนควำมรู้ของไทยมีบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถอยู่แล้ว
แต่บุคลำกรดังกล่ำวยังมีจ�ำนวนน้อย ทั้งนักวำด ทีมเรียบเรียงเนื้อ
เรื่อง ฝ่ำยข้อมูล ท�ำให้บำงครั้งเกิดเหตุกำรณ์ที่นักวำดลัดข้ันตอน

และไม่ได้ใส่ใจรำยละเอียดเท่ำที่ควร ทีมเรียบเรียงเนื้อเรื่องที่ยังไม่
แน่นด้ำนเทคนิคกำรเล่ำให้สนุก มุกตลก และกำรสร้ำงคำแรกเตอร์
ทีน่่ำสนใจ และทีส่�ำคญัคอืด้ำนข้อมลูทีย่งัไม่ให้ควำมส�ำคัญกบัเนือ้หำ
ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นไทย รวมถึงขำดกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้หรือ
บคุลำกร ขำดกำรอ้ำงองิอย่ำงเป็นระบบ หำกได้ผู้เช่ียวชำญด้ำนนัน้ๆ 
มำให้ข้อมูลก็จะช่วยเติมเต็มสำระของกำร์ตูนควำมรู้ได้

กำร์ตูนควำมรู้ของไทยจะอยู่ไม่ได้เลยหำกปรำศจำกผู้อ่ำน ปัจจุบัน
มีเด็กและผู้ปกครองจ�ำนวนไม่น้อยที่สนใจและสนับสนุนกำร์ตูน
ควำมรู้ของไทย แต่ก็ยังมีบำงส่วนที่ยังมีมำยำคติว่ำกำร์ตูนเป็นเรื่อง
ไร้สำระ หำกผู้ปกครองเห็นควำมส�ำคัญของกำร์ตูนควำมรู้ว่ำ เป็น
กำร์ตูนท่ีเน้นส่งเสริมให้ผู้อ่ำนได้รับควำมรู้เพิ่มเติมจำกท่ีเรียนใน
ห้องเรียน สอนในสิ่งที่ห้องเรียนไม่ได้สอนและสิ่งที่สำมำรถน�ำไป
ต่อยอดควำมรู้ท่ีมีอยู่เดิม รวมถึงช่วยสนับสนุนกำร์ตูนควำมรู้ที่ผลิต
โดยคนไทย รับรองว่ำวงกำรกำร์ตูนควำมรู้ของไทยจะต้องเติบโต
ขึ้น หลำกหลำยขึ้น ไม่ล้มหำยตำยจำกไปเหมือน ชัยพฤกษ์กำร์ตูน 
ในอดีตแน่นอน

https://www.getbookie.com/products?key-
word=กำร์ตูน%20โลก

http://oleoldbooks.blogspot.com/

http://img.tarad.com/shop/s/su-usedbook/img-lib/
spd_2009031110309_b.jpg



‘ผู้หญิง’
ในโลกของ
การต์ูน

เบือ้งหลังความสำาเรจ็ของการต์นูช่ือดงั
หลายเรือ่งเกิดขึน้จากฝีมือการวาดของ
ผู้หญิง ซ่ึงหากลองพูดช่ือแล้วอาจจะ
คุ้นหูกันเป็นอย่างดี เช่น Cardcaptor 
Sakura ซ่ึงเขยีนโดยกลุ่มนักวาดการต์นู
หญงิ CLAMP หรอื Sailor Moon โดย 
Naoko Takeuchi หรอืแม้แต่การต์ูน
ท่ีเน้ือหาซับซ้อนมากขึน้อย่าง Fullmet-
al Alchemist ซ่ึงเขยีนขึน้โดย Hiromi 
Arakawa จากตวัอย่างดงักล่าวน้ี แสดง
ให้เห็นว่านักวาดการตู์นผู้หญิงประสบ
ความสำาเรจ็ในโลกการต์นูมากไมแ่พ้กบั
ผู้ชายเลยทีเดียว

การต์ูนสำาหรบั ‘ผู้หญิง’ 
ในญ่ีปุน่มคี�ำเรยีกกำร์ตนูทีม่กีลุม่เป้ำหมำยผู้อ่ำนเป็นผู้หญงิว่ำ ‘โชโจะ มงังะ’ 

(Shojo Manga) กำร์ตนูประเภทนีม้กีำรเขยีนขึน้มำเรือ่ยๆ ลงในนติยสำรตัง้แต่
ศตวรรษที่ 20 แล้ว เดิมทีมีเนื้อหำที่ไม่ซับซ้อน เน้นควำมโรแมนติกและแฟชั่น 
โดยมีผู้เขียนและบรรณำธิกำรเป็นผู้ชำย แต่ดูจะไม่ประสบควำมส�ำเร็จเสียเท่ำ
ไหร่ เพรำะตัวละครไม่ได้มีควำมน่ำสนใจเท่ำไหร่นัก

Osamu Tezuka ผู้ที่ได้รับฉำยำว่ำเป็นปรมำจำรย์นักวำดกำร์ตูนญี่ปุ่น เล็ง
เห็นถึงกลุ่มผู้อ่ำนที่เป็นผู้หญิงที่มีขนำดใหญ่มำก จึงได้ท�ำนิตยสำรกำร์ตูนชื่อ
ว่ำ ‘Funny’ โดยอ้ำงว่ำเป็นนิตยสำรกำร์ตูนส�ำหรับผู้หญิงโดยเฉพำะฉบับแรก 
มีนักเขียนกำร์ตูนเป็นผู้หญิง และเขำก็ได้เขียนกำร์ตูนอย่ำง ‘เจ้ำหญิงอัศวิน’ 
(Princess Knight) ในปี 1953 ซึ่งมีตัวละครเอกที่มีเพศค่อนข้ำงก�ำกวมและ
เรื่องรำวที่ซับซ้อนขึ้น นับเป็นก้ำวที่ส�ำคัญส�ำหรับ ‘ผู้หญิง’ ในกำร์ตูน แต่เป็นที่
น่ำเสียดำยว่ำนิตยสำรของเขำก็ปิดตัวลงจำกกำรล้มละลำยของบริษัท 

  ศุภณัฐ อเนกนำาวงศ์  
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60s การกลับมาของโชโจะมังงะ 
หลังจำกนั้น พัฒนำกำรของกำร์ตูนส�ำหรับ 

‘ผู้หญิง’ ก็ได้เติบโตขึ้น มีนักเขียนหญิงชื่อว่ำ 
Yoshiko Nishitani เริม่เขยีนกำร์ตนูทีม่ตีวัเอก
เป็นหญิงวัยรุ่นในโรงเรียน ซึ่งต้องจัดกำรกับ
ควำมสัมพันธ์ที่บ้ำน โรงเรียน และควำมรัก 
จำกกำรศึกษำของนกัวิชำกำรบำงคนเหน็ตรง
กันว่ำเธอเป็นผู้เริ่มพล็อตประเภทที่ว่ำน้ี จน
เป็นพล็อตหลักที่ปรำกฏได้ทั่วไปในปัจจุบัน

นกัเขยีนกำร์ตนูในรุน่ของเธอมชีือ่เรยีกรวมๆ 
ว่ำ Year 24 Group กลุม่นกัเขยีนกำร์ตนูผู้
หญงินีไ้ด้รบักำรขนำนนำมว่ำเป็นผูป้ฏวิตัวิงกำร
กำร์ตนูส�ำหรบัผูห้ญงิ เพรำะมกีำรน�ำเน้ือเร่ือง
ท่ีซบัซ้อนมำกขึน้ในแบบของ Tezuka และ
ประเด็นท่ีรนุแรงขึน้ มำรวมกบัลำยเส้นเดมิของ 
กำร์ตนูโชโจะ ท�ำให้สำมำรถเข้ำถึงกลุม่เป้ำ

หมำยผูห้ญงิได้ และประสบควำมส�ำเรจ็เป็น
อย่ำงมำกท้ังในญีปุ่น่และต่ำงประเทศ ยก
ตวัอย่ำงกำร์ตนูทีม่ำจำกกลุม่น้ี เช่น กุหลำบ
แวร์ซำยส์ ของ Riyoko Ikeda เป็นต้น 

นักเขียนในกลุ่ม Year 24 อย่ำง Keiko 
Takemiya กไ็ด้เขยีนกำร์ตนูประเภท ‘ยำโออ’ิ 
(Yaoi) ซึง่เป็นเรือ่งท่ีตวัละครมคีวำมสมัพนัธ์
กับเพศเดยีวกนัเป็นเรือ่งแรกอย่ำง Kaza to 
Ki no Uta ในปี 1976 และได้รบัผลตอบรับที่
ดมีำก นบัว่ำเป็นกำรเริม่ต้นศกัรำชของกำร์ตนู 
โชโจะแบบยำโออเิลยทเีดยีว 

นักเขยีนการต์นูหญงิในกระแสหลัก
กำร์ตนูส�ำหรบั ‘ผูห้ญงิ’ ประสบควำมส�ำเรจ็

เป็นอย่ำงมำก เนือ่งด้วยนกัเขยีนทีเ่ป็นกำร์ตนู
หญิงเขียนให้กลุ่ม ‘ผู้หญิง’ อ่ำนเอง จึงมีนัก

เขยีนกำร์ตนูหญงิจ�ำนวนมำกขึน้ในวงกำร ได้
ผลิตงำนท่ีเป็นที่รู้จักกันอย่ำงกว้ำงขวำง มี
พลอ็ตและตัวละครทีห่ลำกหลำยขึน้ตำม เช่น 
Sailor Moon ทีต่วัละครหลกัมคีวำมสมัพนัธ์
แบบ หญิง-หญิง หรือกำร์ตูนที่มีผลตอบรับที่
ดจีำกทัง้ตะวันออกและตะวันตกอย่ำง Code 
Geass กอ็อกแบบตวัละครโดยกลุม่นักเขยีน
กำร์ตูนหญงิอย่ำง CLAMP และนกัเขยีนหญงิ
ทีไ่ปเขยีนกำร์ตนูส�ำหรบัผูช้ำย หรอืท่ีเรยีกกนั
ว่ำ โชเน็นมังงะ (Shonen Manga) เช่น 
Fullmetal Alchemist ทีไ่ด้กล่ำวไปในตอน
แรก ในโลกของกำร์ตูน ‘ผู้หญิง’ จึงมีส่วน
ส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรขับเคลื่อนวงกำรต่อไป

https://mangakakalot.com/manga/kaze_to_ki_no_uta?fbclid=IwAR-
00Ruzw9CtMcEtptHA57RBq4L1iekpOek3BNBcElWTZF4uzAXhU6pSb-SI

http://athenaposters.ca/product/fullmetal-alchemist/



90’s ก้าวแรกของ ‘LGBTQ’ บน
การต์ูนกระแสหลัก

ในช่วงแรกๆ นัน้ กำร์ตนูทีพ่ดูเรือ่ง LGBTQ 
ยังมไีม่มำก และส่วนใหญ่เป็นกำร์ตนูใต้ดนิ
ที่มีเนื้อหำล่อแหลม จนในช่วง ยุค 90 เป็น
ช่วงที่กำร์ตูนกระแสหลักในประเทศญี่ปุ่น
เริ่มพูดถึงเรื่องควำมหลำกหลำยทำงเพศ 
อย่ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง หญิง – หญิง 
ของเหล่ำอัศวินสำวจำก ‘เซเลอร์มูน’ ที่มี
เซเลอร์ยูเรนัสและเซเลอร์เนปจูน เป็น ‘คู่
เลสเบี้ยน’ คู่แรกๆ ของกำร์ตูนที่ได้รับกำร
ยืนยันจำกผู้เขียนเอง ตำมมำด้วย อูเทน่ำ 
พลิกฟ้ำตำมหำรัก เรื่องของอูเทน่ำ หญิง
สำวที่มีควำมฝันอยำกเป็นเจ้ำชำยที่สง่ำ
งำม และร่วมต่อสู้เพื่อชิงเจ้ำหญิงกุหลำบ
เพ่ือมำเป็นคูห่มัน้ ซึง่สองเร่ืองนีถ้อืเป็นเรือ่ง
เด่นๆ ส�ำหรับช่วงนั้น

และในช่วงปลำยยุค 90 ก็ยังมี  CLAMP 
กลุ่มนักเขยีนหญงิทีมี่ผลงำนโดดเด่นหลำย
เรื่อง และกำร์ตูนของ CLAMP นั้น หลำย
เรือ่งมกีำรพดูควำมรกัทีห่ลำกหลำยทัง้เพศ
และวัย ไม่ว่ำจะเป็น ชำย-หญิง ชำย-ชำย 
และ หญิง-หญิง ในเรื่อง ซำกุระ  มือปรำบ
ไพ่ทำโรต์ จนถึงตัวละครไร้เพศอย่ำงเทวดำ
และปีศำจในเรื่อง Wish

ด้วยฝีมือของนักเขียนหญิงเหล่ำนี้เอง ที่
มอบแสงไฟให้กลุ่ม LGBTQ ได้รับกำร
ยอมรับมำกขึ้น และปูทำงให้ส�ำหรับนัก
เขียนและผู้ผลิตอนิเมชั่นในรุ่นต่อๆ ไป ซึ่ง
มีผลงำนของพวกเธอเป็นแรงบันดำลใจ

โลกหลากสีของ 
LGBTQ ในการต์ูน

  รุจรวี นาเอก  

‘ความหลากหลายทาง
เพศ (LGBTQ)’ เป็น 
กระแสหน่ึงท่ีคนท่ัวโลก
ให้ความสนใจในช่วงส่ี
ห้าปีที่ผ่านมา จนนำาไป
สู่  #LoveWin และ 
#metoo ‘การต์นู’ เอง
ก็เป็นส่ือหน่ึงท่ีเป็นพ้ืนท่ี
ส่ือสารของ LGBTQ 
อย่างยาวนาน และ
หลายๆ คนที่กำาลังอ่าน
บทความน้ี คงเคยไดร้บั
เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเข้า
มาอยู่ในใจ และกว่าท่ี
การตู์นท่ีพูดเรือ่งหลาก
หลายน้ันจะได้ยอมรบั 
จนถึงเป็นหนังสือสำาหรบั
การศึกษา เส้นทางของ 
LGBTQ แม้จะไม่ใช่
เรือ่งง่าย แตใ่นวงการ
การต์นูน้ัน เรือ่งเหล่าน้ี
กลับได้รับความนิยม
อย่างกว้างขวาง และ
เป็นจุดเริ่มต้นท่ีเปิด
หัวใจคนสำาหรับความ
หลากหลายนี้
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เขา้ใจความหลากหลายของเพศ 
ผ่านสายตาของนักเขียนหัวใจ 
สีรุง้  

ด้วยกำรปูทำงจำกช่วงยุค 90 ท�ำให้
ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมำ ตลำดกำร์ตูน
เปิดรับควำมหลำกหลำยมำกขึ้น จนใน
ช่วงปี 2010 ท่ีนักเขียนกลุ่ม LGBTQ 
สร้ำงสรรค์กำร์ตูนจำกประสบกำรณ์จริง
ของพวกเขำ ทั้งเรื่อง เพียงพบบรรจบฝัน 
(Shimanami Tasogare) ที่บอกเล่ำ
เรื่องรำวควำมหนักใจของเด็กหนุ่มผู้ค้น
พบว่ำตัวเองเป็นเกย์  และอีกหลำยเรื่อง
ที่ชำว LGBTQ อยำกบอกให้คุณฟัง  หรือ
เรียนรู้โลกของเกย์ผ่ำนสำยตำของพี่เขย
ชำวญี่ปุ่นท่ีมีต่อน้องเขยต่ำงชำติ อย่ำง
ด้วยสำยใยรัก My Brother’s Husband 
และเรือ่งนีย้งัได้รบัรำงวัลกำรนัตจีำกต่ำง
ประเทศอีกมำกมำย และ My Lesbian 
Experience With Loneliness ทีน่อกจำก
จะถ่ำยทอดประสบกำรณ์เลสเบี้ยนของผู้
เขียน ยังเป็นกำรต่อสู้กับโรคซึมเศร้ำที่ผู้
เขียนใช้เวลำนำนถึงสิบปี

ยงัมีผู้ผลติงำนหลำยคนทีอ่อกมำสนบัสนนุ 
เร่ืองนีอ้ย่ำงจรงิจงั ดัง่ปรำกฏกำรณ์ พรีเคยีว
ชำยคนแรกในประวตัศิำสตรก์ำรต์นูซรีสี์ 
พริตตีเ้คียว กำร์ตนูแนวสำวน้อยเวทมนต์ท่ี
ครองใจเดก็และผูใ้หญ่มำยำวนำน ซึง่ได้รบั
กำรตอบรบัทีด่จีำกแฟนคลบั นัน่เป็น 

นมิติหมำยอันด ีแสดงให้เหน็ว่ำ โลกพร้อม
แล้วท่ีจะโอบกอดควำมหลำกหลำยไว้ในใจ

โลกที่ทุก ‘เพศ’ เป็นไปได้ เรือ่ง
ของ ‘เควียร’์ ในการต์ูน

โลกของเควยีร์ (Queer) หรอื Non-Bi-
nary ยังเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ในสังคม
ยงัไม่เข้ำใจ แต่ในวงกำรกำร์ตูน เรือ่งของ
เควียร์ ปรำกฏในกำร์ตูนอยู่เสมอ สอด
แทรกในเรื่องของตัวละครนั้นๆ หรือเป็น
ธมีหลกัของกำรเล่ำเรือ่งอย่ำง The Prince 
and the Dressmaker กรำฟิกโนเวล 
ทีไ่ด้รบักำรยอมรบัและแนะน�ำจำกเว็บไซต์
ส�ำหรบัเดก็หลำยเจ้ำ ว่ำเป็นกรำฟิกโนเวล 
เกี่ยวกับ ‘เควียร์’ ที่เหมำะสมส�ำหรับเด็ก
อำยุสิบสองปีขึ้นไป เกี่ยวกับเรื่องของเจ้ำ
ชำยที่ในยำมรำตรีเขำจะกลำยเป็นสำว
ชัน้สงูผูง้ดงำมผ่ำนเสือ้ผ้ำทีช่่ำงตดัเสือ้ผ้ำ
สำวบรรจงตัดขึ้น กำรค้นหำตัวตนผ่ำน 
‘เพศ’ ของวัยรุ่น สร้ำงคุณค่ำในตัวตนได้
มำกเพียงใด

หรอืกำรท้ำทำยขนบกำร์ตนูสำวน้อยดัง้เดมิ 
อย่ำง ยอดชำยใจแหวว (Otomen) พระเอก
มำดแมนทีแ่ท้จรงิมรีสนิยมชอบของกุก๊กิก๊ มี
หวัใจอ่อนโยนดจุสำวน้อย ทีต่กหลมุรักนำงเอก 
(?) บคุลกิสดุเท่เยีย่งชำยชำตร ีซึง่ภำยในเรือ่ง
เรำจะได้ตัง้ค�ำถำมผ่ำน Stereotype บทบำท
ควำมเป็นชำย – หญงิ ว่ำแท้จรงิแล้วใครๆ ก็
มสีทิธ์ิจะชอบของน่ำรกัๆ ได้เหมอืนกนั

และ หนุม่หน้ำใสกบัยยัสำวหล่อ (Wan-
dering Son) ซึง่ Nippon Foundation 
คดัเลือกเป็นกำร์ตนู 100 เรือ่งท่ีเหมำะสมใน
กำรศกึษำเรือ่งควำมหลำกหลำย เรือ่งของ
กำร Coming of age ของเดก็หนุม่และ
เด็กสำวท่ีไม่พอใจในเพศสภำพของตนเอง 
และตดัสนิใจแลกเครือ่งแบบกนัใส่โดยมี
เพือ่นสนทิรกัษำควำมลบัเอำไว้

ซึ่งท้ังสำมเรื่องนี้ เป็นเรื่องท่ีน�ำเสนอ
เรื่องเควียร์ได้ออกมำน่ำสนใจ ชวนตั้ง
ค�ำถำมกบัขัว้ควำมเป็นชำย-หญงิ ในสังคม 
ว่ำแท้จรงิแล้ว นัน่คอืเรือ่งทีใ่นอนำคตควร
จะก้ำวข้ำมพ้นไป เพือ่มองให้เห็นถงึคุณค่ำ
ที่แท้ของตัวเรำเอง

ถึงแม้ในปัจจุบนักระแสต่อต้ำนกลุม่ LGBTQ  
จะน้อยลง แต่กม็คีนอกีมำกทีไ่ม่ยอมรบั ต่อ
ตำ้นสิง่เหลำ่นีเ้พยีงเพรำะควำมแตกตำ่ง 
กำรพยำยำมให้ควำมรูแ้ละเข้ำใจควำมหลำก
หลำยอันงดงำมน้ี เป็นส่ิงหนึง่ที ่ ‘กำร์ตนู’ 
พยำยำมถ่ำยทอดให้คนทัว่ไปเข้ำใจมำเสมอ 
และปลกูเมลด็พนัธ์ุแห่งควำมงำมไว้ทีหั่วใจ
ของเดก็สกัคน เผือ่ในเวลำทีเ่ตบิโตขึน้ ดอกไม้
นัน้จะเบ่งบำน และโลกของเรำจะปรำศจำก
แบ่งแยกด้วยควำมเกลยีดชงั

My Lesbian Experience with Loneliness - https://thailand.kinokuniya.com/bw/9781626926035 Wandering Son - https://www.amazon.com/Wandering-Son-Book-Shimura-Takako/dp/1606994166
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Cartoon to live action : จากเล่น
เป็นจรงิ 

Live Action คือ กำรน�ำเนื้อเรื่องของกำร์ตูนมำ
แสดงในรูปแบบละครเวที ยกตัวอย่ำงเช่น Live 
Action อนเิมะญ่ีปุน่ชือ่ดงัเรือ่ง Death Note กวำด
รำยได้ไป 30 ล้ำนดอลลำร์, Frozen ซึ่งได้น�ำเนื้อ
เรือ่งมำแสดงในรูปแบบละครเพลงกว่ำ 45 ครัง้! ได้
รำยได้ไป 80 ล้ำนดอลลำร์ในสหรัฐอเมริกำ, 
Beauty and the Beast ที่แสดงไปแล้วเกือบ 
5,500 ครั้ง ตั้งแต่ปี 1994 ถึง 2007 เลยทีเดียว

Created by 
cartoon  

: อื่นๆ อีกมากมายในโลกการต์ูน

ถ้าพูดถึง ‘การต์ูน’ เราจะนึกถึงลาย
เส้นท่ีโลดแล่นอยู่บนหน้ากระดาษหรอื
หน้าจอ 

 ถ้าคณุคดิว่ามีแคน้ั่นคณุคดิ… ผิด! 

 จริงๆ แล้วการ์ตูนได้กลายเป็น
วัฒนธรรมท่ีกำาลังขยายอาณาจักร 
ไปไกลกว่าที่ใครหลายๆ คนจะคิดถึง 
จุดเริม่ตน้บนหน้ากระดาษ ลายเส้นท่ี
เคล่ือนไหวในหน้าจอเริม่ออกมาโลด
แล่นในโลกของเราอย่างท่ีคุณอาจ
คิดไม่ถึง และนี่คือช่องทางและพ้ืน
ท่ีใหม่ๆ ท่ีวัฒนธรรมอาณาจักรการต์นู
กำาลังขยายอาณาเขตไป

  สุวพัชญ์ จินดาวรเสฏฐ์, นฤพล เปาอินทร,์ ศุภณัฐ อเนกนำาวงศ์  

http://tomtomd.com/blog/entertainment/dorama/748/.html



Advertisement : เพ่ือการส่ือสาร
เนือ่งจำกกำร์ตนูเป็นส่ือทีม่คีวำมเป็นมติร

และเป็นสำกล ท�ำให้บ่อยคร้ังเรำจะเห็นว่ำมี
กำรน�ำตัวละครมำเป็นตวัพรเีซนเตอร์ขำยสนิค้ำ 
แต่นอกจำกน้ียงัมกีำรใช้กำร์ตูนเป็นรปูแบบ
กำรสื่อสำรเพื่อเข้ำถึงกลุ่มผู้บริโภค เช่น  
อนเิมะเรือ่งหน่ึงทีพ่ดูถงึกำรท�ำงำนของบริษทั
ซึง่ก�ำลงัสร้ำงรถไฟฟ้ำให้สงิคโปร์ เป็นอนเิมะ
ส้ันๆ โดยผู้ก�ำกับชื่อดังอย่ำงมำโคะโตะ  
ชนิไก และโฆษณำอนิเมะของ McDonald 
เพือ่รับสมคัรคนท�ำงำนพำร์ทไทม์ 

Character : แคน่่ารกัก็มัดใจแล้ว
บำงตวักำร์ตนูทีเ่รำรู้จกัด ีเรำอำจจะไม่รู้เลย

ว่ำตวัละครนัน้จะมเีนือ้เรือ่งหรือควำมเป็นมำ
อย่ำงไร เช่น หมสีีด�ำจำกญ่ีปุน่ อย่ำงคมุะมง 
(Kumamon) ซึง่ถูกวำดขึน้มำเพือ่เป็นตวัแทน
จังหวัดคุมะโมโต้ ตัวคุมะมงที่ไปปรำกฎ 

ในรูปแบบสินค้ำต่ำงๆ สำมำรถท�ำรำยได้ไป
กว่ำ 100 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐในปี 2015 แม้
หลำยคนไม่ได้รู้จักคุมะมงจำกกำร์ตูนใดๆ 
มำก่อนด้วยซ�้ำ เรำยังเห็นกรณีแบบนี้ได้ใน
กำร์ตูนบำงเรื่อง อย่ำง Micky Mouse  
Hello Kitty และ Rilakkuma เป็นต้น

Therapy : การต์ูนบำาบัด
กำรรกัษำด้วยกำร์ตนู คอืกำรน�ำกำร์ตนูมำ

ใช้รกัษำโรคบำงโรค โดยอำจให้ผูป่้วยวำดหรือ
สือ่สำรออกมำเป็นรปูกำร์ตนู ยกตวัอย่ำงองค์กร
ชือ่ ‘Animation Therapy’ ในต่ำงประเทศ 
พวกเขำใช้กระบวนกำรท�ำกำร์ตนู (Animation) 
เช่น กำรท�ำให้ตวักำร์ตนูเคลือ่นไหว มำช่วย
รักษำอำกำรทำงจิตต่ำงๆ ช่วยให้แพทย์มี
ปฏสิมัพนัธ์กบัคนไข้ง่ำยขึน้ รวมถงึลดควำมเครยีด 
และควำมวติกกงัวลของคนไข้ได้ด้วย 
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Cosplay : รกัเลยลอก
Cosplay คอืกำรแต่งตวัลอกเลยีนแบบ

ตวัละครท่ีอำจมำจำกกำร์ตนู อนเิมะ มงังะ 
เกม นยิำย หรอืจะเป็นศลิปินทีช่ืน่ชอบกไ็ด้ 
และนอกเหนือไปจำกกำรแต่งตัวอย่ำง
พถิพิีถนัต้ังแต่หวัจรดเท้ำแล้วนัน้ เหล่ำ 
Layer ยงัมกีำรแสดงท่ำทำงและบคุลกิให้
ตรงตำมตวัละครเพือ่ให้สมบทบำท เรยีกได้
ว่ำเป็นหนึง่ในวฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่น
ทีโ่ด่งดงัไปท่ัวโลก 

Goods : เห็นกันตัวเป็น ๆ
Goods คอืของสะสมท่ีมีท่ีมำจำกกำร์ตนู

ทัง้ Figure, Models, Gunpla หรอืแม้แต่
พวงกญุแจตุก๊ตำทีเ่รำเห็นได้ตำมร้ำนทัว่ไป 
เรียกได้ว่ำเป็นอีกหนึ่งสินค้ำที่มีมูลค่ำสูง
มำก เช่น PG 1/60 RX-78-2 Gundam 
Gold Version รำคำประมำณ 290,000 
บำท และภำพทีเ่ป็นแลนด์มำร์กทีแ่สดงให้
เห็นถึงควำมยิ่งใหญ่ของ Goods คือ 
Gundam Base ที่ Odaiba กับโมเดล
ที่มีขนำดใหญ่ถึง 600 ตร.ม.

Place : พ้ืนที่ของการต์ูน
มีหลำยสถำนที่ที่เกิดจำกหน้ำกระดำษ

หรือหน้ำจอและมีกำรจ�ำลองสร้ำงขึ้นมำ
เป็นสถำนที่จริงๆ ทั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ สวน
สนุก คำเฟ่ เช่น Charlie Brown Cafe, 
MOOMIN Café, Ghibli Museum, 
Fujiko F Fujio Museum, พิพิธภัณฑ์ 
Moomin และรูห้รอืไม่ Tokyo Disneyland 
มีคนเข้ำต่อปีถึง 16.54 ล้ำนคน เรียกได้
ว่ำเป็นสถำนที่ในฝันที่เหล่ำแฟนกำร์ตูน
ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต 

https://www.scoopnest.com/user/tofugu/1012353186739388418-1-rent-a-middle-aged-japanese-man-2-go-to-cosplay-studio-3-become-cute-anime-girls-4-walk-the-streets-of-aki-
habara-as-an-otaku-god-amongst-men-5-use-pictures-for-2019-tofugu-wall-calendar-6-profit-read-about-our-experience-



“...Comic books so 
affected me. ...This was 

literature. This was 
telling me what life was 

about. This was how 
I kind of entered life, 

through fiction.” 
“หนังสือการต์ูนน่ะ ส่งผลต่อตัวผมจรงิๆ ...นี่คือ 

วรรณกรรม นี่คือส่ิงที่บอกผม ว่าชีวิตเป็นอย่างไร นี่คือวิธีที่
ผมได้เกิดเข้ามาในโลกนี้ ผ่านทางเรือ่งราวนิยาย”

 
Walter Mosley Novelist 

วอล์เทอร ์มอสลี่ย์ นักเขียนอาญชนิยาย

28



R E A D  M E  5 4    l   29

คน – การ ์– ตูน
 

‘การต์ูน’ ไม่ใช่เพียงส่ือบันเทิง แต่เป็นงานศิลปะที่
บรรจงและประณีต เบื้องหลังช่องการต์ูนมีความลับ
ของนักเขียนที่หลายคนไม่รู ้ถึงกระบวนการกว่าจะมา
เป็นเรือ่งที่เราอ่าน เปิดมุมมองการทำางานสรา้งสรรค์
ผ่าน 4 นักเขียนการต์ูน ขวัญใจนักอ่านแต่ละยุคสมัย 

ผู้ซ่ึงผ่านการเปลี่ยนผ่านจากนำ้าหมึกและกระดาษ
สู่ผลงานบนโซเชียลมีเดีย การปรบัตัวเพ่ือความอยู่รอด 

และส่งต่อความรกัในการทำางานตรงสู่หัวใจผู้อ่าน



หนังสือการต์ูนไทย เล่มละบาท 
(ปัจจบุนัเพิม่ขึน้เป็น 5 บำทแล้ว ตำมอตัรำค่ำเงนิเฟ้อ)

หน้ำปกของหนงัสือกำร์ตนูไทยหลำยภำพถกูวำด
ขึ้นภำยในห้องท�ำงำนสี่เหลี่ยมขนำดกะทัดรัด ย่ำน
บำงขุนเทียน จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยมีนักวำด
กำร์ตูนวัย 71 ปี นั่งท�ำงำนอยู่ที่โต๊ะท�ำงำนของตน
ทุกๆ วัน 

เขำมักค่อยๆ ลำกเส้นหลำยสิบเส้นลงบนแผ่น
กระดำษแผ่นแล้วแผ่นเล่ำ เพือ่ท�ำให้ภำพในจนิตนำกำร 
ปรำกฏกลำยเป็นตวักำร์ตนูทีส่ำมำรถจบัต้องได้ใน

โลกควำมเป็นจริง 

ส�ำหรับ สมศักดิ์ เจสกุล หรือนำมปำกกำว่ำ ชำย 
ชำตรี กำร์ตูนเล่มละบำทคืองำนที่เขำรักสุดหัวใจ 
และเป็นเสมือนภำพแทนตัวตนของเขำแทบทั้งชีวิต

ปัจจุบันครูสมศักดิ์เป็นเจ้ำของส�ำนักพิมพ์พันธ์ดี
สำส์น หนึ่งในสองส�ำนักพิมพ์ที่ยังคงตีพิมพ์หนังสือ
กำร์ตูนไทยเล่มเล็ก ครูสมศักดิ์เคยมีผลงำนที่เป็น
ที่รู้จักในวงกว้ำงอยู่หลำยเรื่อง เช่น เรื่องแม่นำค
พระโขนง ที่ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2522 จน
กระทั่งได้รับตีพิมพ์ซ�้ำอีกนับไม่ถ้วน เป็นต้น

การต์ูนเล่มละบาท 
: เสน่ห์คลาสสิคของการต์ูนไทย
หนังสือการต์นูขนาด
ไม่เล็กไม่ใหญ่ กำาลัง
พอดมืีอ หน้าปกมีสีสัน
ฉดูฉาดพรอ้มดว้ยลาย
เซ็นหนักเข้มอันเป็น
เอกลักษณ์ กลายมา
เป็นอกีหน่ึงความทรง
จำารว่มสมัยของผู้คน
ในสังคมไทย

  พชรกฤษณ์ โตอิ้ม  
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ครูเล่ำว่ำ ตอนนี้ท�ำหน้ำท่ีแค่รับวำด
ปกหน้ำหนังสือกำร์ตูนเพียงอย่ำงเดียว 
แต่ถึงกระนั้นก็ตำม ตนคิดว่ำจ�ำเป็น
อย่ำงยิง่ทีต้่องคอยเข้มงวดในทกุขัน้ตอน
กำรท�ำงำน พร้อมท้ังตรวจทำนข้อผิด
พลำดของผลงำนให้เรียบร้อย เพือ่ให้ผล
งำนที่ออกสู่ผู้อ่ำนเต็มเปี่ยมไปด้วย
คุณภำพอยู่เสมอ

“กำร์ตูนไทยแบบน้ีต้องมีคนที่ทู่ซี้ท�ำ
ต่อไป แล้วต้องท�ำให้ดีท่ีสุด” ศิลปินผู้
วำดกำร์ตูนมำเกือบชั่วชีวิตเอ่ย

คิดว่าเสน่ห์ผีไทยท่ีครูวาดคือ
อะไร

เสน่ห์อยู่ที่ควำมสวยงำม มันแค่นั้น
เลย และต่อให้จะมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้น ไอ้
ผีแบบน้ีกจ็ะอยูต่่อไปได้ มนักม็เีสน่ห์ทกุ
อย่ำงเลยในกำร์ตูนไทย คนอ่ำนเขำก็
ชอบ ไม่ต้องเน้นอะไรให้ยำก อย่ำงเวลำ
ท่ีพวกเขำดูลิเกกัน เขำก็ชอบพระเอก
หล่อ สิง่ท่ีเรำท�ำก็แค่วำดพระเอกให้หล่อ 
วำดนำงเอกให้สวย ให้มนัเหลอืเชือ่ แล้ว
อย่ำงกำรลงสเีรำจะท�ำตำมใจเรำเองไม่
ได้ ต้องท�ำตำมใจคนอ่ำน เรำต้องอ่ำน
เขำให้ออก

การต์นูเล่มละบาทตา่งจากงาน
ศิลปะทั่วไปหรอืเปล่า?

ผมก็คิดว่ำกำร์ตูนที่ท�ำเป็นศิลปะนะ 
แต่ถ้ำเอำไปเทียบกับพวกงำนศิลปะ
ประเภทงำนทิวทัศน์ (landscaped) 
งำนแบบร่ำง (Sketched) ผมก็ไม่ค่อย
ชอบแบบนั้น แล้วพอกลับกัน ศิลปินที่
เขำท�ำงำนแบบนั้น เขำก็อำจจะไม่ชอบ
แบบทีเ่รำท�ำ (วำดกำร์ตนู) ก็ได้ ก็อำรมณ์
ว่ำทำงใครทำงมัน

ความยากของการวาดการตู์น
อยู่ตรงไหน?

เสน่ห์ของหนังสือพวกนี้อยู่ที่กำรเรียง
เส้น ลักษณะของกำรวำงเส้นผม หรือ
ว่ำกำรใช้เส้นแต่ละเส้น มันจะมีเสน่ห์
ของมันอยู่ อย่ำงบำงคนเขำเขียนรูป
ธรรมดำ ภำพก็จะออกมำให้เห็นเป็น
แข็งๆ ไม่ได้มีเส้นลำกไปนู่นไปนี่ แต่ถ้ำ

ลองวำดแบบมเีส้นโค้ง มเีส้นเว้ำไปโน่น
ไปนี่ ภำพก็จะมีมิติขึ้น ไม่ได้แบน

เวลำที่ผมเขียน ผมจะมีเส้นที่ใช้ เส้น
ที่เล้ียวคดเคี้ยวไปมำ ต้องอำศัยเวลำ
มำกเลย อย่ำงผมเขียนในวันหนึ่งได้แค่
สองสำมแผ่นเท่ำนั้นเอง ซึ่งถือว่ำเขียน
เรว็แล้วนะครบั แล้วพอวำดเส้นแล้วบำงที
ก็ต้องใช้เวลำลงสีอีก แต่พลำดก็มีบ้ำง 
คอืเรำอำศยัควำมทีว่่ำอยูก่บัมนัมำนำน
แล้ว เรำก็เขียนๆ ไป คิดไว้ในใจว่ำขอ
ให้ภำพออกมำลงตัวละกัน แต่ถ้ำท�ำ
แบบนัน้ถอืว่ำผมประมำทเอง หลำยครัง้
ก็ต้องมำนั่งแก้ ตัดส่วนที่ใช้ไม่ได้ออก 
แล้วต้องมำนั่งวำดซ่อม 

แสดงว่าหัวใจของการต์ูนไทย 
วัดกันท่ีความสวยงามของเส้น?

เส้นมีควำมส�ำคัญมำก ผลลัพธ์ที่ได้
ในแต่ละภำพคือ ตัวกำร์ตูนก็จะมีน�้ำ
หนัก ตัวละครมีควำมโค้งมน ส่วนผม
ตัวละครก็ยิ่งสวยเลย แบบนี้แหละที่คน
ส่วนใหญ่เขำชอบ ส่วนตำก็เป็นจุดขำย 
ช่วงตำจะวำดให้น่ำรัก

สำาหรบัครู การคิดพล็อตหรอื
เน้ือเรือ่งการต์นูไทยเล่มละบาท
เริม่จากตรงไหน?

เวลำคิดเน้ือเร่ือง หรือว่ำพวกพล็อต 
ผมก็มีพวกหนังสือประเภทอื่นๆ มำช่วย
คิด เรื่องท่ีคิดได้ก็เป็นพวกผีสำง ไม่ก็
เป็นพวกเรือ่งสัง่สอนศลีธรรม อะไรท�ำนอง
นั้น แนวถนัดผมคือแนวผี เวลำเริ่มคิด
ไม่ค่อยนำนหรอก ผมก็บอกไม่ค่อยถูก 
พอคดิอะไรได้ปุป๊ ผมกต้็องรบีลงมอืเขยีน 
แล้วก็ค่อยมำลงรำยละเอียดทีหลัง 

ถ้ำจะต้องตัง้ใจคิดจริงๆ กต้็องคิดตอน
เริม่เรือ่งกบัตอนจบเรือ่ง เอำให้สนกุ แต่
ช่วงตอนกลำงๆ เร่ืองเอำให้เร่ืองท่ีเรำ
ก�ำลังจะเล่ำตื่นเต้นข้ึนมำหน่อย อย่ำง
ตอนแรกก็ให้ผีเข้ำมำเลย (หัวเรำะ) ให้
มนัโผล่ตัง้แตแ่รกเลย หรอืถ้ำอย่ำงพวก
ฉำกยิง ก็ยิง ปัง ปัง ปัง คล้ำยกับว่ำเรียก
คนอ่ำนให้อ่ำนต่อ แล้วพอคนอ่ำนตดิ ก็
สบำยเรำแล้ว เป็นเทคนคิท่ีเรำจะต้องท�ำ 
ถ้ำไม่ท�ำแบบนั้นคนอ่ำนก็ไม่ตำมเรื่อง

เคยเจอช่วงท่ีคดิพล็อตไม่ออก
ไหม แล้วแก้ไขปัญหาอย่างไร

ตอนที่ผมเริ่มต้นเขียนกำร์ตูนใหม่ๆ 
เถ้ำแก่เขำกเ็ดินเข้ำมำบอกว่ำ ช่วยเขยีน
ตัวหนังสือให้เยอะๆ หน่อย เพรำะว่ำคน
อ่ำนจะได้อ่ำนเยอะๆ บำงทีเรำก็เขียน
พล็อตอะไรไปเร่ือย ไม่ต้องหรอกที่จะ
ต้องมีตัวหนังสือเยอะ แต่พอเถ้ำแก่โรง
พมิพ์มำพดูเรำกใ็ส่ตวัอกัษรเข้ำไปใหญ่
เลย (หัวเรำะ) เขียนตัวหนังสือเยอะ มัน
ก็ดีขึ้นตรงที่เรำเขียนภำพน้อยลง เรำก็
สบำยขึ้น

ช่วงธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์กำาลัง
เผชิญความเปล่ียนแปลง หนังสือ
การตู์นเล่มละบาทไดร้บัผลอย่าง
ไรบา้ง?

ช่วงนี้ธุรกิจหนังสือค่อนข้ำงล�ำบำกที
เดยีว แต่ก่อนกมี็ส�ำนักพิมพ์ทีพิ่มพ์หนงัสือ
กำร์ตนูเล่มละบำทแบบนีอ้ยูเ่กอืบห้ำสบิ
ที่ เดี๋ยวนี้เหลือแค่สองที่เอง ช่วงเวลำที่
เขียนดีก็จะเป็นช่วงประมำณ ปี 48 -49 
ช่วงที่มีเหตุกำรณ์สึนำมิพอดิบพอดี แต่
ถ้ำถำมกันว่ำช่วงนี้เป็นยังไง ช่วงนี้ก็พอ
อยู่ได้ แต่ก็ไม่ได้มียอดขำดที่เยอะแยะ 

ถ้ำเอำมำคยุในสมยันีต้้องบอกว่ำ แล้ว
แต่คนไม่ชอบแล้ว ว่ำกนัคอืคนชอบตอน
นี้ก็มีน้อยลงมำก ยอดผู้อ่ำนในตลำดมี
เหลืออยู่ไม่ถึง 40 เปอร์เซนต์ จริงๆ แค่ 
50 เปอร์เซนต์ส�ำนกัพมิพ์กต็ำยกนัหมด
แล้ว นักเขียนก็ไม่มี ค่ำกระดำษก็แพง 
ตอนนี้ก็มีให้เลือกอ่ำนกันน้อยหนังสือ
ทีเ่ล่ำเรือ่งก็มน้ีอย เพรำะช่วงทีม่หีนงัสอื
ออกมำกันเยอะๆ ช่วงนั้นก็จะมีกำร์ตูน
ให้เลือกอ่ำนได้เยอะหน่อย

สำาหรบัครู หนังสือการต์ูนเล่ม
ละบาทยังพออยู่ได้?

เรำกไ็ม่รูว่้ำเขำเลกิกนัเพรำะเขำขำดทุน
ก�ำไรหรือเปล่ำ พวกเขำตัดสินใจเลิกดี
กว่ำ แต่หลำยคนกค็งมตีงัค์กนัแล้วแหละ 
ส�ำหรับผมก็ยังไม่มีตังค์ (หัวเรำะ) ก็
อำศัยท�ำไปเรื่อยๆ ถือว่ำขำยได้อยู่ก็ท�ำ
ไปเรื่อยๆ แค่นั้นเอง



ปัจจบุนัมงักรในวยัเลข 4 น�ำหน้ำเป็นนกั
เขยีนกำร์ตูนและครสูอนคอร์สวำดตวัละคร
ในสังกดั KP Comics Studios สตดูโิอท่ี
เน้นผลติกำร์ตูนออนไลน์สไตล์มงังะ โดย
ควำมร่วมมอืของทมีงำนชำวญีปุ่น่และชำว
ไทย อกีท้ังยงัเป็นพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นเรยีนรู้
และพฒันำทกัษะทำงศลิปะ 

ตลอดระยะเวลำเกินครึ่งชีวิตที่เดินบน
ถนนสำยนี้ มังกรเคี่ยวกร�ำตนเองอย่ำง
หนัก จนสำมำรถยืนหยัดมั่นคงได้ท่ำม 
กลำงคลืน่ลมแห่งกำรเปลีย่นผ่ำนทีพ่ดัพำ
วงกำรกำร์ตูนเข้ำสู่ยุคโซเชียลมีเดีย และ
เขำยืนยันอย่ำงหนักแน่นว่ำไม่ว่ำจะผ่ำน
ไปอีกกี่ยุคกี่สมัยกำร์ตูนจะไม่มีวันตำย

นักเขียนการต์ูนรุน่ 40+ ปรบั
ตัวอย่างไรในยุคท่ีส่ือออนไลน์
เข้ามาแทนที่ส่ือส่ิงพิมพ์

พีเ่ขียนกำร์ตนูมำ 20-30 ปี ต้องยอมรบั
ว่ำยุคเปลี่ยนผ่ำนเป็นช่วงเวลำที่ค่อนข้ำง
น่ำกลวั เนือ่งจำกสือ่สิง่พิมพ์ทีเ่คยเป็นช่อง
ทำงท�ำมำหำกนิหลักมันค่อยๆ ลดลงอย่ำง
เห็นได้ชัด บำงคนเขียนกำร์ตูนมำ 40 ปี

ไม่เคยท�ำอำชีพอื่นเลย เขำจะอยู่ได้ยังไง 
แต่พี่โชคดีที่มีทำงออกมำกกว่ำคนอื่น 
เพรำะเคยผ่ำนกำรท�ำงำนมำหลำยอย่ำง 
เรำจึงน�ำประสบกำรณ์ตรงน้ันบุกเบิกหำ
ช่องทำงใหม่ บำงคนท่ีปรับตัวไม่ได้และ
ยังท�ำงำนแบบเดิม เขำก็ประสบปัญหำ
เรื่องรำยได้

ช่วงเปลี่ยนผ่ำนทุกคนได้รับผลกระทบ
กันหมด สิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้อยู่รอดคือต้อง
ปรับตัวไปตำมยุค ไม่ฝืนเกินไปและไม่
อ่อนเกินไป แต่ช่วงนี้วงกำร์ตูนเริ่มอยู่ตัว
มำกขึน้ เพรำะแม้สือ่สิง่พมิพ์จะปิดตวั แต่
มเีวบ็และแอปส�ำหรับอ่ำนกำร์ตูนออนไลน์
เพิม่มำกขึน้ และส่ิงท่ีมำแรงมำกๆ คอืเกม 
อำชีพออกแบบตัวละครในเกมจึงก�ำลัง
เติบโตมำก 

มองเห็นการเปล่ียนแปลงอะไร
บา้งจากยุคการต์นูเล่มมาถึงยุค
การต์ูนออนไลน์

กำร์ตนูแบบดัง้เดมิกับกำร์ตนูออนไลน์
เรือ่งรำยได้ไม่ต่ำงกนัมำกนกั แต่ถ้ำพูดถงึ
ควำมละเอยีดและควำมเหนือ่ย นักวำด

กำร์ตนูสมัยก่อนทีท่�ำต้นฉบบัด้วยมอืทัง้หมด
ต้องอดึกว่ำและใช้อปุกรณ์เยอะมำก ต่ำง
จำกสมัยนีท้ีท่กุอย่ำงท�ำในคอมพวิเตอร์
เครือ่งเดยีวได้ ข้อมลูมำกมำยหำได้ทำง
อนิเทอร์เนต็ นกัเขยีนกำร์ตนูจงึท�ำงำนได้
สะดวกและรวดเร็วข้ึน มไีอเดยีและลกูเล่น
ท่ีหลำกหลำยขึน้ ซ่ึงท�ำให้กำรแข่งขันใน
วงกำรกำร์ตนูสงูข้ึน ต่ำงจำกยุคทีพ่ี่เร่ิม
เขยีนกำร์ตนูมคีูแ่ข่งน้อย แต่มคีวำมยำก
ในกำรพำตวัเองเข้ำมำอยูใ่นวงกำร เพรำะ
ผลงำนต้องผ่ำนกำรพจิำรณำจำกส�ำนัก
พมิพ์ ต้องได้รบักำรตพีมิพ์เป็นเล่มกว่ำจะ
ถงึมอืคนอ่ำน 

ทกุวันนีน้กัเขียนกำร์ตูนออนไลน์หลำย
คนกย็งัรวมเล่มกำร์ตูนกนัอยูบ้่ำง โดยท�ำ
เป็นระบบพรีออเดอร์ ปล่อยงำนออกมำ
ให้อ่ำนเพือ่สร้ำงฐำนแฟนก่อน จำกนัน้จงึ
ท�ำเล่มออกมำในรูปแบบของสะสม ใช้
กระดำษเน้ือดี ท�ำรูปเล่มให้ดูทันสมัย 
เหมือนเป็นของ Limited edition ท่ีท�ำให้
รูส้กึอยำกสะสม กเ็ป็นอกีช่องทำงหนึง่ใน
กำรเพิ่มรำยได้

การเปลี่ยนแปลงของ
โลกการต์ูนสำาหรบัมังกร 

: นักวาดที่เริม่ต้นจาก
ความรกั

มังกร สรพล เริม่จับปากกาวาดการต์ูนตั้งแต่อายุ 16 ปี เขาเคยทำางาน
ให้กับสำานักพิมพ์การต์ูนแถวหน้าอย่างวิบูลย์กิจ บรรลือสาส์น และ 

Let’s Comic ในยุครุง่เรอืงของส่ือส่ิงพิมพ์ ทั้งยังเคยได้รบัรางวัล 
International Manga Awards จากผลงานเรือ่ง 
King of Vampires ซ่ึงทำารว่มกับวิภาพร รุตท์โชติ 

  สุรโิย พรมโชติ, สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล  
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แล้วถ้ามองการเปล่ียนแปลงใน
แง่ของเนื้อหาการต์ูนล่ะ

สมัยพี่ยังเป็นวัยรุ่นกำร์ตูนที่มียอดขำย
สงูจะเป็นพวกกำร์ตนูแอก็ชัน่ กำร์ตนูกฬีำ 
เช่น ดรำก้อนบอล กัปตันซึบำสะ พวกนี้
ส่วนใหญ่เป็นกำร์ตนูผูช้ำยหมด แต่ทุกวนั
นีต้ลำดทีเ่ตบิโตมำกคือกำร์ตูนวำยทีเ่น้น
เจำะกลุม่ผูห้ญงิ ซึง่พีไ่ม่ได้ต่อต้ำน แต่จะ
ให้ไปเขยีนกำร์ตนูวำยกเ็ขยีนไม่ได้ เพรำะ
คนทีจ่ะเขยีนกำร์ตูนแต่ละแนวได้ต้องชอบ
เรือ่งนัน้จรงิๆ ซึง่พีช่อบกำร์ตูนแอ็กชัน่เลย
เขียนแนวนี้เป็นหลัก แต่ก็มีกำรปรับลำย
เส้นให้ทันสมัยขึ้น และตอนนี้พี่ก�ำลังสน
ใจพล็อตแนวย้อนยุคไทยโบรำณ  

สำาหรบั มังกร การต์ูนคืออะไร
จนิตนำกำร มันคอืควำมชอบของเดก็คน

หนึง่ทีอ่ยำกท�ำอะไรในแบบท่ีเรำชอบ อยำก
อยูก่บัมนัและสร้ำงในส่ิงทีค่นทัว่ไปท�ำไม่
ได้ข้ึนมำ ควำมพิเศษของอำชีพนกัเขยีน

กำรต์นูคอืเรำสรำ้งจนิตนำกำรขึน้มำได้  
เหมอืนมำร์เวลสร้ำงอเวนเจอร์ หรอืญ่ีปุน่
สร้ำงโดรำเอมอน ญีปุ่่นเขำพฒันำวงกำร
กำร์ตนูให้เตบิโตจนสำมำรถขบัเคลือ่น
วฒันธรรมและแทรกซึมอยูใ่นชวีติประจ�ำ
วันของผูค้น เป็นสิง่ทีย่ิง่ใหญ่ในประเทศเขำ 
สกัวนัหนึง่พีก่อ็ยำกสร้ำงกำร์ตนูทีบ่่งบอก
ถงึควำมเป็นไทยและแสดงตัวตนของนัก
เขยีนกำร์ตนูไทยออกมำบ้ำงเหมอืนกนั

ส่ิงท่ีอยากบอกกับนักเขยีนการต์นู
รุน่น้อง

ตอนนี้พี่ถือว่ำเป็นนักเขียนรุ่นเก่ำแล้ว 
สิง่ทีอ่ยำกบอกกบัน้องๆ ทีก่�ำลังจะเข้ำมำ
ในวงกำรนีค้อื ถ้ำเริม่ต้นจำกควำมรกั จะ
ไม่มคีวำมค�ำว่ำดับ ถ้ำดบัไปเลยแสดงว่ำ
ไม่ได้เริ่มจำกควำมรัก พี่บอกกับทุกคน
เสมอว่ำ อย่ำเริม่ท�ำงำนด้วยผลประโยชน์ 
เพรำะถ้ำท�ำด้วยผลประโยชน์ก่อน คุณจะ
มองแต่ผลตอบแทนต่ำงๆ ที่จะเข้ำมำหำ 

ซึง่ประสบกำรณ์แบบนัน้พีเ่คยผ่ำนมำแล้ว 
พ่ีเลยรู้ว่ำมนัท�ำให้ไม่มคีวำมสุขเวลำท�ำงำน 

ส่ิงท่ีนักเขียนการต์ูนต้องมีคือ
อะไร

ทกุอำชพีทกุสำยงำนต้องมคีวำมรกัใน
งำนท่ีท�ำ ถ้ำเรำจรงิใจต่อสิง่ท่ีเรำชอบ ไม่
ว่ำจะเป็นอำชีพใดกต็ำม พ่ีเช่ือว่ำทกุคนจะ
ประสบควำมส�ำเรจ็ตำมควำมมุง่ม่ันของ
ตนเอง ขึน้อยูก่บัว่ำเรำต้องกำรผลกัดนัตวั
เองไปให้ไกลแค่ไหน ควำมรกัมำก่อนเป็น
อนัดับแรก จำกนัน้สิง่ทีต่ำมมำคอืควำม
อดึ ควำมทน ควำมขยนัหมัน่เพียร ไม่ว่ำ
จะท�ำอำชพีใดกต็ำม ถ้ำไม่มคีวำมรกั ไม่มี
เป้ำหมำย ไม่มคีวำมอดทน เรำจะไม่มี
ควำมสขุ และไม่สำมำรถท�ำงำนออกมำ
ได้ด ีทกุวนันีพ้ีเ่ขยีนกำร์ตนูมำจนถงึอำยุ 
40 กว่ำ ด้วยควำมรูส้กึว่ำต้องท�ำให้เตม็ท่ี
ในส่ิงทีเ่รำชอบ ท�ำออกมำให้ดี หมัน่เรยีน
รูแ้ละแก้ไขสิง่ท่ีผดิพลำดอยูเ่สมอ
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กำรเดมิพนัพร้อมควำมเส่ียงพ่วงด้วยควำม
คิดที่ว่ำลองสักครั้งก็ไม่เสียหำย ปัจจุบันนี้
เพจ Sundae kids มียอดติดตำมกว่ำล้ำน
กับอีกห้ำแสน แน่นอนว่ำทั้งคู่ก้ำวข้ำมงำน
ประจ�ำและเข้ำสูก่ำรเป็นนักวำดภำพประกอบ
อย่ำงเต็มตัว

เมื่อนึกถึง Sundae kids แทบจะทุกคน
จะคงนึกถึงกำรเล่ำเรื่องของควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงตวัละครในรูปแบบของคูร่กั แล้วSun-
dae kids เองคิดว่ำกำร์ตูนแบบ Sundae 
kids จะนิยำมว่ำอย่ำงไร

โป๊ยเซียน : กำร์ตูนที่เล่ำเรื่องและสำมำรถ
เข้ำถึงได้ง่ำย เข้ำใจง่ำย เฟรนลี่กับทุกคน
กวิน : ส่วนตัวจะหยิบช่วงอำรมณ์ที่ชอบ ณ 
ตอนนั้นมำ บำงเร่ืองก็เป็นเร่ืองตลก  แต่
หลำยๆ ครั้ง โมเมนต์ที่เรำประทับใจจะดัน
ไปเกี่ยวกับเรื่องควำมสัมพันธ์พอดี

ความรกัของ Sundae kids คือ
อะไร
กวนิ : ควำมรู้สึกที่เรำมีให้กับอีกคนหนึ่ง ซึ่ง
ไม่ตำยตัว รักเหมือนเป็นซับเซ็ตใหญ่ๆ และ

มีอำรมณ์ที่ลึกซึ้งมำกๆ ที่แตกต่ำงกัน 
โป๊ยเซียน : คงเป็นควำมรู้สึกเฉพำะตัวของ
คนคู่ๆ หนึ่ง ที่ไม่มีใครจะมำซ�้ำได้ แม้แต่ใน
คู่รกัคู่เดิม แล้วเวลำเปล่ียนไปหนึง่นำทคีวำม
รู้สึกก็ไม่เหมือนเดิม ซึ่งควำมนิยำมน้ัน
สำมำรถเปลี่ยนได้ตลอดเวลำ

ทำาไมถึงใช้ช่ือว่า Sundae kids
เรำไม่อยำกใช้ชือ่จรงิ เรำลองคิดชือ่และลสิต์

กนั กร็ูส้กึว่ำชือ่นีด้ ีและเรำชอบกินไอศกรีมด้วย 
กง่็ำยๆ อย่ำงนัน้เลย

Sundae kids 
ไอศกรมีความสัมพันธ์ 
จากความเช่ือใจ 
สู่การยอมรบัในสากล

ช่วงเวลาเมื่อครัง้ที่ได้ฝึกงาน  ทำาให้ 
โป๊ยเซียน-ปราชญา มหาเปารยะ รูตั้ว
เองว่าการทำางานประจำาเป็นส่ิงท่ีไม่ใช่ 
พรอ้มด้วยคำาแนะนำาจาก วิน-กวิน 
เทียนวุฒชัิย ท่ีขณะน้ันเรยีนปีสดุท้าย
ก่อนท่ีท้ังคูจ่ะตอ้งเขา้สู่สนามชีวิตจรง 
เพจ Sundae kids จึงมีจุดเริม่ต้น
เพ่ือเป็นเส้นทางหลีกหนีการเข้าสู่
ระบบงานประจำา

  สุรโิย พรมโชติ, อธิชา ไชยจิโรจ  
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เปรียบ sundae kids เป็น
รสชาติไอศกรมีคิดว่าจะเป็นรส
อะไร

ให้เลือกรสเดียวไม่ได้ เพรำะเรำหยิบ
หลำยโมเมนต์มำเล่ำ และแยกย่อยไปอกี
ว่ำ เศร้ำ  สุข อกหัก หรืออินเลิฟแบบไหน 
ถ้ำต้องเลือกก็คงเป็น earthquake ที่มี
หลำยๆ รสชำติในถ้วยเดียว แล้วเพิ่ม 
topping ทุกอย่ำง

เรือ่งที่นำามาเล่านำามาจากไหน
กวิน : มีเรื่องจริง เรื่องแต่ง เอำมำปรับ
เพื่อให้มันเข้ำใจง่ำย 
โป๊ยเซียน : เรื่องคนอ่ืน หรือที่ได้แรง
บันดำลใจจำกหนังเพลงก็มี ที่เรำประทับ
ใจ บำงเหตุกำรณ์ก็เกิดขึ้นจริง คนทั่วไป
อำจจะไม่ได้เขำ้ใจ เรำก็ย่อยให้เข้ำใจงำ่ย
ขึ้น ทุกคนสำมำรถอ่ำนแล้วเข้ำใจตรงกัน

งานหน่ึงช้ินมีวิธีคิดและใช้หลัก
เกณฑ์อะไรตัดสิน

คอมมิคสัน้ท่ีลงเพจ คนจะเลือ่นเรว็ ต้อง
อ่ำนแล้วเข้ำใจทนัท ี จบในรปู เรำใช้หลกั
กำรโฆษณำมำช่วย ท�ำยังไงคนจะเข้ำใจได้
เรว็และ ง่ำย ใช้สัญลกัษณ์เข้ำใจง่ำยไม่ลกึ
ซึง้มำก เรำช่วยกนัคดิตัง้แต่เลอืกค�ำ และ
ค่อยๆ เลอืกว่ำ ผู้ชำยคูน่ีค้ำแรกเตอร์ต้อง
เป็นอย่ำงไร เกดิขึน้ทีไ่หน สดุท้ำยเรำจะใช้
อำรมณ์ตดัสนิ และช่วยกนัดูว่ำโอเคหรอืยงั 
ถ้ำโอเคกไ็ด้ลงเพจ แต่ถ้ำงำนไหนมเีอ๊ะก็
จะแก้จนกว่ำท้ังสองคนจะโอเคชอบ

ถ้าให้ลองเล่าเรือ่งการเมืองไทย
แบบ sundae kids จะออกมา
เป็นอย่างไร

กำร์ตูนของเรำคงเล่ำเรื่องผู้ของหญิงที่
แอบรักผู้ชำยคนหนึ่งมำนำนเหลือเกิน 
แล้วหวังว่ำมันจะดีขึ้นมำเสียที ได้แต่รอ
คอยให้มันดีขึ้น โดยที่สิ่งที่รออำจจะไม่มี
วันเป็นจริง

Sundae kids ได้รว่มงานกับ
ต่างชาติได้อย่างไร และการ
ทำางานเป็นอย่างไรบ้าง

มีกำรตดิต่อมำทำงอเีมล โดยกำรท�ำงำน
ร่วมกบัต่ำงชำตจิะค่อนข้ำงเปิดเสรเียอะ เขำ
จะเน้นศลิปะ ดไีซน์เลยไม่ค่อยขดัเรำ และ
ไม่ค่อยมคีอมเมนต์ หรอืมีกน้็อย เรำได้
ท�ำงำนทีอ่ยำกท�ำเตม็ที ่เวลำพดูสือ่สำรกนั
จะค่อนข้ำงตรง กำรแย้งควำมคดิทกุอย่ำง
เป็นเหตผุล ซึง่เขำจะค่อนข้ำงรบัฟังเยอะ

นักวาดควรปรบัตวัอย่างไรเพ่ือ
ให้ต่างชาติสนใจ
โป๊ยเซียน : ไม่ต้องปรับตำมใคร ถ้ำเขำ
ชอบงำนเรำ เขำชอบในสไตล์นี้จริงๆ ท�ำ
ในสิ่งที่เรำคิดว่ำโอเค เมื่อท�ำในสิ่งที่ชอบ
เรำจะเข้ำใจ และรูว่้ำจะส่ือสำรมนัออกมำ
อย่ำงไร ถ้ำเรำไปท�ำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเอง
มันจะฝืน สุดท้ำยคนดูก็จะดูออก
กวิน : อย่ำท�ำอะไรที่หลอกตัวเอง อย่ำง
เรำคนไทยเวลำเขียนกำร์ตูนก็ไม่จ�ำเป็น
ต้องมีหนุมำน ท�ำในสิ่งที่เรำเชื่อ ถ้ำเรำ

มั่นใจและชอบ เวลำท�ำเรำ จะท�ำสิ่งนั้น
ได้ดี และรักในสิ่งที่ท�ำ

ถึงจุดนี้อยากให้ตัวละคร Sun-
dae kids ไปอยู่ในรูปแบบไหน
อีกบ้าง
กวิน : สติกเกอร์เฟซบุ๊ค เพรำะรู้สึกว่ำมี
ตัวเลือกสติกเกอร์น้อย
โป๊ยเซียน : รูปปั้นตัวใหญ่มำกๆ ขอแบบ
เท่ำตกึยนืหน้ำ central world กบัอยำก
ลองท�ำ 3D ดู

คะแนนเต็ม 10 คิดว่าตัวเอง
ประสบความสำาเรจ็เท่าไหร่

เรำสองคนไม่อยำกรูสึ้กว่ำประสบควำม
ส�ำเรจ็สงูสุด เพรำะถ้ำเรำรูส้กึถึงจดุนัน้ เรำ
กลวัว่ำเรำจะไม่พฒันำ กลัวว่ำจะไม่มจีดุ
สงูกว่ำนัน้แล้ว เรำขอแค่เป็นเหมอืนประเทศ
โลกท่ีสำมอยู่เป็นประเทศท่ีก�ำลงัพฒันำ
ไปเร่ือยๆ และกไ็ม่เคยคิดว่ำจดุสงูสดุของ
เรำคืออะไรด้วย เรำยงัอยำกทดลองเอำ 
Sundae kids ไปลองท�ำอย่ำงอืน่อกี

ฝากถึงคนท่ีอยากเป็นนักวาด
ภาพประกอบอาชีพ
โป๊ยเซียน : ถ้ำไม่มัน่ใจ และไม่ตัง้ใจจรงิๆ 
ถ่อยเถอะ มนัเหนือ่ยนะเส้นทำงนี ้ แต่ถ้ำ
รบัได้ว่ำจะไม่ส�ำเรจ็กล็องท�ำดไูม่เสยีหำย
กวิน : เรำว่ำเรำได้เปรยีบคนทีเ่รำท�ำงำน
เป็นคู่ บำงวันที่เรำแย่ยังมีเขำที่เรำเชื่อใจ 
เรำว่ำโป๊ยเซียนส�ำคัญส�ำหรับเรำมำก



Jook gru เริ่มต้นด้วยกำรขำยสติก
เกอร์ไลน์  ในยุคแรกที่คนนิยมท�ำขำย 
แต่ยอดขำยยังไม่ค่อยดีนัก ท�ำให้สมูท 
ค้นพบว่ำ จู่ๆ จะโพล่งขึ้นมำและให้คนซื้ 
อเป็นสิ่งที่ยำก มันจะต้องมีคำแรคเตอร์ 
ให้คนจดจ�ำ  นัน่จงึเป็นจดุเริม่ต้นของเพจ  
Jook gru

 เพจ Jook gru ในช่วงแรกจะเน้นไป
ท่ีกำรเล่นมุกตลกโง่ๆ หรือบำงคนอำจ
เรียกว่ำมุกควำย แต่ยอดขำยสติกเกอร์
กย็งัขำยไม่ค่อยด ีและยอดไลค์มเีพยีงห้ำ
หมืน่หลงัจำกกำรเปิดเพจหนึง่ปี ซึง่กถื็อว่ำ
ยังไม่ประสบควำมส�ำเร็จเท่ำที่ควรใน
สำยตำของสมทู  จนท�ำให้เจ้ำตวัหยดุท�ำ

ไปถงึครึง่ปี ซึง่ ณ ตอนนัน้ในเพจมมีกุอยู่
ในจ�ำนวนนับร้อยกว่ำมุก

แล้วทำาไมถึงยังอยู่ถึงตอนนี้
ในใจลึกๆ คิดว่ำจะปิดเพจ  ปล่อยร้ำง 

แต่เสียดำยมุกที่เคยเล่น จึงเอำมำรวม
กันเป็นอัลบั้มหนึ่ง จ�ำนวนยี่สิบภำพ ซึ่ง
ไม่เคยมใีครท�ำในตอนนัน้ เมือ่เรำโพสต์
อัลบั้มนั่นไปประจวบกับหลำยๆ เพจช่วย
แชร์ จึงเปรี้ยงมำทีเดียว จำกนั้นยอดไลค์
เพจมันก็กระโดดมำเป็นแสนห้ำเพรำะ
อัลบั้มยี่สิบมุกนี้ ตั้งแต่ตอนนั้นท�ำให้เรำ
ท�ำต่อมำเรื่อย

Jook Gru
ความยียวนที่ถูก
เล่าออกมาเปน็ภาพ
จุ๊กกรู ๊คำาตดิปากตัง้แตส่มัยเรยีน
สู่การพยายามขายสตกิเกอร์
ไลน์ท่ีขายไม่ออกเสียทีจนถึง
คาแรคเตอรเ์พ่ือให้คนไดจ้ดจำา
ไดอ้ย่างเพจ Jook gru ควบคู่
ไปกับการพยายาม (หลอก) 
ขายสตกิเกอรไ์ลน์อย่างไม่ค่อย
เนยีนตรงกันขา้มกับช่ืออย่าง 
สมูท - จักกรชิ น่าเย่ียม เจ้าของ
เพจมุกตลกหลักล้านท่ีไม่คอ่ย
แครว่์าต้องเอาใจใครแค่เป็น
ตัวเองไปก็พอ

  สุรโิย พรมโชติ, อธิชา ไชยจิโรจ, ศุภณัฐ อเนกนำาวงศ์  
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คอนเทนต์ของ Jook Gru เป็น
อย่างไร แล้วมีวิธีคิดอย่างไร

คดิเหมอืนกำรทดลอง เรำไม่รูห้รอกว่ำ
คอนเทนต์ไหนจะมำหรอืไม่มำ แล้วเรำก็
คล�ำหำทำงไปเรื่อยๆ อย่ำงกำรเล่นพ้อง
เสียง ไม่รู้ด้วยซ�้ำว่ำเริ่มตั้งแต่เมื่อไร แต่
กเ็ป็นธรรมชำตขิองเพจไปแล้ว ค�ำทีแ่ปลกๆ 
ค�ำหนึ่งอำจควำมหมำยหนึ่ง และมีควำม
หมำยซ้อนหรอืพ้องเสียงด้วย เรำกเ็อำมำ
ดัดเป็นอีกค�ำ แต่ว่ำไม่ใช่ทุกค�ำที่มี เรำ
ต้องหำให้เจอว่ำมนัไป Impact กบัอกีค�ำ
หรืออีกควำมหมำยหนึ่งอย่ำงไร

ทำาอย่างไรให้คนอ่านฮา 
ใครๆ ก็ท�ำกำร์ตูนสำมช่องได้ ส�ำคัญ

เลยคือ ‘ช่องสุดท้ำย’ ไม่พลิกก็ต้อง Im-
pact ไปเลย อันนี้คือที่พอจับจุดได้ แล้ว
พอเรำอยู่กับมุกมำกๆ เรำจะงงเองว่ำมัน
ตลกโปกฮำหรือยัง จึงต้องหำทีมเอำมำ
อยู่ด้วยกันช่วยดู และส่งมุกให้ดูก่อนจะ
โพสต์  แต่บำงทีน้องๆ ก็แกล้งเรำ พอ
โพสต์แล้วโคตรแป้กเลย 

คดิคอนเทนตใ์ห้ตอบโจทย์ลูกค้า
ถ้ำลูกค้ำให้คีย์เวิร์ดมำให้ค�ำหนึ่ง และ

ค�ำนั้นหรือชื่อ Product มันค�ำพ้องเสียง
ก็ง่ำยเลย แต่ในกรณีที่ใช้ไม่ได้ก็จะใช้วิธี
เล่ำเรื่องแบบสตอรี่ที่ตบตีต่อยกัน เช่น 
‘ฉลำมกระชำยด�ำ’ ก็เป็น ‘ฉลำม’ กับ 
‘ผู้ชำยสีด�ำ’ ง่ำยๆ เลย แต่ก็ต้องคิดว่ำจะ
เล่นอย่ำงไรไม่ให้ดรำม่ำจำกควำมเป็น 
‘คนด�ำ’ ดงันัน้เรำกว็ำดฉลำมให้ไปไล่กดั
ผู้ชำยตัวด�ำ เรำไม่ได้บอกว่ำผู้ชำยตัวด�ำ
ผิดหรือแย่ แต่ถ้ำยังไม่ได้จริงๆ ก็จะถำม
ลูกค้ำเผื่อมีคีย์เวิร์ดหลุดออกมำอีก 

ส่ิงท่ีหล่อหลอมสมูทให้เป็นคน
คิดคอนเทนต์แบบนี้

ผมท�ำงำนสำยโฆษณำมันโดนหล่อ
หลอมมำตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้ว เวลำคิด
เรำก็คิดหนัก เมื่อมำท�ำเพจกลำยเป็นว่ำ 
ต้องสนุกกับมัน ไอเดียมันก็จะมำเรื่อย ๆ

ไอจุ๊้กมีความเป็นสมูทก่ีเปอรเ์ซนต์
ร้อยเลยครับ แต่ตัวตนจริงๆ ของผม ก็

ไม่ได้ตลกตลอดเวลำ แต่ถำมว่ำกวนไหม 

กวนครับ แต่ไม่ใช่ว่ำ เฮ้ย ขอมุกหน่อย 
ผมกไ็ม่รูจ้ะเล่ำอะไร เพรำะไม่ใช่คนตลก 
ผมไม่ใช่หม�่ำ

เสน่ห์ของ Jook gru แค่ไม่ได้
อยู่เพียงในมุกตลก

ในช่วงแรกลูกเพจเหมือนมำตลกมุก 
แล้วแท็กกันต่อ แต่ก็ไม่มีกำรคอมเมนต์
โต้ตอบระหว่ำงผมกับลูกเพจ เรำรู้สึกว่ำ
ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว ผมเข้ำใจว่ำกำรท�ำ
เพจต้องสุภำพกับเขำไม่งั้นเขำจะหนีไป 
แต่เรำต้องแคร์ ผมก็ด่ำมันเลย (หัวเรำะ) 
ไล่มนัเลย อย่ำมำยุง่กบัผม ผมจะเล่นคน
เดียวจะฮำคนเดียว กลำยเป็นว่ำคนมำ
เล่นด้วย พอมีกำรโต้ตอบ กลำยเป็นคน
มำตำมเพรำะอะไรแบบนี้

อยากให้ไอจุ๊้กอยู่ในผลิตภัณฑไ์หน
ที่ไหนก็ได้ น�้ำยำล้ำงห้องน�้ำยังได้เลย 

คือไม่ได้จะไปติดอยู่บนตัวสินค้ำ แต่ให้
เป็นสแตนดีเ้ขยีนว่ำใช้ของผมสคิรบั อำรมณ์
เหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ อีกอย่ำงหนึ่งคือ
หมอนขนำดเท่ำคน เอำไปนอนแทน
หมอนข้ำง แล้วกก็รำฟิตี ้ผมอยำกไปบอมบ์
เป็นหน้ำไอ้จุก๊ตำมทีต่่ำง ๆ

คิดว่าประสบความสำาเร็จไหม
ตอนน้ี  ให้คะแนนตวัเองเท่าไรดี

เรำยังอยำกต่อยอดต่อไปในอนำคต 
เพรำะภำษำตอนนี้ได้แค่ไทย ผมอยำก
ไปต่ำงประเทศบ้ำง ค�ำไทยมันยำก มันก็
จะอยูแ่ค่ตรงนี ้ผมอยำกไปไกลกว่ำนี ้แต่
ในมุมของเพจก็ยังต้องเล่นมุกวันต่อวัน
ไปเรือ่ยๆ  จงึไม่อยำกให้คะแนนตวัเองสูง 
ณ ตอนนี้เรำมองภูเขำที่มันสูงกว่ำล้ำน
ไลค์ แต่ตอนน้ียอดมันค้ำง ไม่อยำกให้
คะแนนตัวเอง

จะหมดหน้าแล้วฝากไรหน่อยไหม
หุบปำก !!!



ร้ำน Animate Bangkok เป็นร้ำน
จ�ำหน่ำยสนิค้ำเกีย่วกับกำร์ตนูญีปุ่น่ ทัง้
ของสะสม ฟิกเกอร์ ซีด ีหนงัสือกำร์ตนูท้ัง
ภำษำญีปุ่น่และไทย โดยเป็นโปรเจก็ต์แรก
ของ Japan Manga Alliance ซ่ึงเกดิ
จำกกำรรวมตวัของ 4 ส�ำนักพมิพ์ช้ันน�ำ
จำกประเทศญีปุ่่น ท้ัง Kadogawa Ko-
dansha Shueisha และ Shogakukan 
กบับริษทั Animate เพือ่โปรโมทงำนอนิ
เมช่ัน มงังะ และกำรท่องเทีย่วของประเทศ
ญีปุ่น่ รวมไปถงึกำรแก้ไขปัญหำกำรละเมิด
ลขิสทิธิท่ี์เกิดขึน้ในบ้ำนเรำอกีด้วย

นอกจำกจ�ำนวนสินค้ำท่ีหลำกหลำย
แล้ว ภำยในร้ำนยังมีกำรหมุนเวียนผลัด
เปลี่ยนชั้นวำงสินค้ำตำมฤดูกำลที่ฉำย 
อนิเมะซีรี่ย์ ยิ่งเรื่องไหนก�ำลังมำแรงและ
ได้รับควำมนิยมสงู กจ็ะมจีดัโซนพเิศษให้
โดยเฉพำะ รวมไปถงึมกีำรจดัอเีวนต์พิเศษ
ในแต่ละเดือน เช่น จัดกิจกรรมร่วมชม

คอนเสิร์ต หรือเชิญนักวำด นักพำกย์ 
อนิเมะซี่รี่ย์หรือเกมท่ีได้รับนิยมมำเป็น 
Meet & Greet กับบรรดำแฟนคลับ 

ควำมน่ำสนกุอย่ำงหนึง่ของกำรมำร้ำน 
Animate Bangkok คือกำรได้มำดูกำร
ตกแต่งชัน้วำงสินค้ำจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์
ของบรรดำสตำฟ ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของ
ทำงร้ำน มีทั้งกำรตัดต่อภำพจำกกำร์ตูน
เร่ืองนั้นๆ มำใส่ค�ำพูดที่ชวนตลกขบขัน 
รวมถึงชวนซ้ือของติดไม้ติดมือกลับบ้ำน 
ยิ่งใครเจอตัวละครที่ชอบมำอ้อนขอกลับ
บ้ำนด้วย ก็ยำกที่จะอดใจไหวจริงๆ

ส่วนใครท่ีเดินชอปปิ้งนำนๆ แล้วเกิด
คอแห้ง ฝั่งตรงข้ำมร้ำนนั้นยังมีบริกำร 
Animate Café ร้ำนนีไ้ม่ใช่คำเฟ่ธรรมดำ 
แต่เป็นคำเฟ่ท่ีทุกเมนไูด้รับแรงบนัดำลใจ
จำกตัวละครกำร์ตูนเรื่องต่ำงๆ  และจะมี
กำรหมุนเวียนเปล่ียนเรื่องอยู่ทุกเดือน 
เครือ่งดืม่ทกุรำยกำรจะมรีำคำ 100 บำท 

แต่ที่เป็นทีเด็ดของคำเฟ่น้ี คือเครื่องดื่ม
ทุกแก้วจะได้รับกำร “สุ่ม” ที่รองแก้วลำย
พิเศษจำกตัวละครในช่วงเดือนนั้นๆ เป็น
กจิกรรมทีส่นกุสนำนและลุน้ระทกึส�ำหรับ
แฟนคลับมำกเลยทีเดียว

ส�ำหรบัใครทีไ่ม่ชอบเดนิทำงไปไหน ทำง
ร้ำนเองก็มีบริกำรสั่งซื้อทำงออนไลน์ ไม่
ว่ำจะเป็นซื้อสินค้ำตำมปกติ หรือส่ัง 
Pre-Order ซึ่งพอสินค้ำเข้ำร้ำนเมื่อไร 
ทำงสต๊ำฟจะโทรแจ้งให้ลูกคำ้ทรำบทันที 
ทั้งสะดวกสบำยและมีของหลำกหลำย
ขนำดนี้ อย่ำลืมมำสนับสนุนสินค้ำจำก
กำร์ตูนและเกมถูกลิขสิทธิ์กันเยอะๆ นะ

Animate Bangkok ช้ัน 7 ห้างสรรพ
สินค้า MBK (ใกล้กับสถานี BTS สนาม
กีฬาแห่งชาติ)

เปิดให้บรกิารทุกวัน 
เวลา 10.00 – 21.00 น.

Animate Bangkok 
สวรรค์ของคนรกั 

‘การต์นูและเกมญีปุ่่น’

ณ วินาทีนี้ คงไม่มีคอการต์ูน
ญีปุ่่นคนไหนไม่รูจั้ก รา้น Ani-
mate Bangkok บนช้ัน 7 
ของห้างสรรพสินค้า MBK 
ซ่ึงเป็นรา้น Animate สาขา
แรกของประเทศไทย ที่ตอน
น้ีกลายเป็นจุดนัดพบของคน
ท่ีช่ืนชอบการต์นูและเกมจาก
ญีปุ่่น ท่ีมีอายุครบ 3 ขวบเป็น
ที่เรยีบรอ้ย 

  รุจรวี นาเอก  
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แต่อีกมุมหนึ่งที่หลำยคนยังไม่ค่อยรู้ นั่นคือย่ำนนี้มี ‘ถนนสำย
กำร์ตูน’ หรือ ‘แชมีโร’ (Zaemiro : Zaemi แปลว่ำ ควำมสนุก 
ส่วน Ro แปลว่ำ ถนน) ตั้งอยู่ไม่ไกลจำกจุดท่องเที่ยวหลัก สำมำรถ
จัดทริปให้อยู่ในวันเดียวกันได้แบบสบำยๆ กำรเดินทำงก็แสนจะ
ง่ำยดำย แค่โผล่ข้ึนมำจำกสถำนีรถไฟใต้ดิน Myeong-dong 
ทำงออก 3 ก็จะพบแลนด์มำร์กสีสันสดใสและแผนที่บอกจุดส�ำคัญ
ต่ำงๆ รอต้อนรับคอกำร์ตูนที่มีควำมกุ๊กกิ๊กในหัวใจ

ตลอดสองข้ำงทำงของถนนแชมีโร มีสตรีตอำร์ตและคำแรกเตอร์
ตวักำร์ตนูสญัชำตเิกำหลตีัง้เรยีงรำย ดงึดูดเรำเข้ำสูโ่ลกจนิตนำกำร
สีลูกกวำด ซึ่งแบ่งออกเป็น Zaemirang 6 จุด โดยเป็นกำรรวมตัว
ของสตูดิโอกำร์ตูนและอนิเมชั่นชั้นน�ำที่มำตั้งออฟฟิศรวมกันอยู่บน
ถนนสำยนี้ เพื่อสร้ำงพ้ืนที่แบ่งปันประสบกำรณ์ทำงวัฒนธรรม ใน
รูปแบบของคำเฟ่ ร้ำนขำยของที่ระลึก แกลเลอรี่ โรงเรียนสอนวำด
กำร์ตูน และพืน้ทีเ่วร์ิกชอป ทีนั่กท่องเทีย่วต่ำงชำติกส็ำมำรถเข้ำร่วม
กิจกรรมได้ 

 นอกจำกนี้ยังมีตลำดนัดของเล่น Kidults’ Toy Flea 
Market ทุกวันเสำร์ที่สำมของเดือน และไม่ไกลจำกแชมีโรก็เป็นที่
ตั้งของ Seoul Animation Center แห่งใหม่ ที่มีห้องสมุดกำร์ตูน
และนิทรรศกำรเพื่อกำรเรียนรู้ผ่ำนเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ (Games 
and Interactive Media) เหมำะแก่กำรเข้ำไปเก็บเกี่ยวควำมรู้
และแรงบันดำลใจ 

 เกำหลีใต้ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงมำกในกำรสร้ำงควำม
มั่งคั่งด้วยสินค้ำทำงวัฒนธรรม เนื่องจำกภำครัฐให้กำรสนับสนุนผู้
สร้ำงสรรค์สื่อบันเทิงแขนงต่ำงๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม จนอุตสำหกรรม
น้ีสำมำรถเติบโตและกลำยเป็นก�ำลังส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
แชมีโรก็เป็นหน่ึงในตัวอย่ำงท่ีสะท้อนให้เห็นภำพควำมส�ำเร็จของ
วงกำรกำร์ตูนเกำหลีใต้ท่ีก�ำลังพัฒนำขึ้นเร่ือยๆ หำกมีโอกำสแวะ
เวยีนมำกรงุโซล ท่ีน่ีจึงเป็นอกีหน่ึงจุดหมำยปลำยทำงทีค่นรกักำร์ตนู
ไม่ควรพลำด 

Zaemirang ทุกแห่งเข้าชมฟร ีแต่อาจมีค่าใช้จ่ายหากมีนิทรรศการ
พิเศษหรอืกิจกรรมเวิรก์ชอป 

เปิดให้บรกิาร 10.00 - 19.00 น. 
หยุดทุกวันจันทรแ์ละวันหยุดราชการ

ถนนสายการต์ูน
ใจกลางกรุงโซล

ย่านมยองดง หรอื เมียงดง (Myeong-
dong) ใจกลางกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
เป็นแหล่งชอปปิงยอดนิยมท่ีเต็มไปด้วย
รา้นเครือ่งสำาอาง สินค้าแฟช่ัน และสินค้า
เคป๊อป ท้ังยังมีห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ 
รวมถึงสารพัดรา้นอาหารและสตรตีฟู้ด
สไตล์เกาหลีให้เลือกอิ่มอรอ่ยจนพุงกาง 

  สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล  



Alice in What The... Land
  ณัฐธิดา พิทักษ์เมธากุล  
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Deadline
  เพชร สุขพลัม  



เมื่อพูดถึง ‘การต์ูน’ ส่ือที่ผลิตขึ้นโดยมีเด็กๆ 
เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ด้วยความน่ารกัสดใส 
ด้วยเน้ือหาท่ีเบาสมอง เข้าใจง่าย ทำาให้ภาพ
จำาของการต์ูนอยู่คู่กับเด็กๆ เสมอมา แต่ก็ใช่
ว่าการต์นูทุกเรือ่งจะผลิตขึน้มาเพ่ือเดก็เท่าน้ัน 

ยังมีกำร์ตูนอีกหลำยเรื่องที่ไม่ได้สดใส ไม่ได้มีเนื้อหำท่ีเบำ
สมอง บำงเรือ่งอำจจะซบัซ้อนท�ำให้เรำเก็บไปคดิมำกจนนอนไม่
หลบั บำงเรือ่งกลบัน�ำเสนอประเดน็สภำพสงัคมออกมำได้อย่ำง
ถึงแก่น และนี่คือกำร์ตูนเหล่ำนั้น 

“การต์นูตอ่ไปน้ีไม่เหมาะสำาหรบัเดก็ท่ีมีอายุตำา่
กว่า 18 ปีลงไป ควรใช้วิจารณญาณในการ
อ่าน..”

MY HOME HERO
ผู้เขียน : Naoki Yamakawa & Masashi Asaki
สำานักพิมพ์ : Vibulkij

กำร์ตนูท่ีว่ำด้วยเร่ืองรำวของ “โทะส ึเทต็สโึอะ” คุณพ่อพนกังำน
บริษัทวัย 47 ปี ที่มีชีวิตที่รำบเรียบเหมือนคนทั่วไป แต่ติดอยู่
อย่ำงเดยีว ลกูสำวสดุทีร่กัดนัไปรกักบัยำกซู่ำทีว่ำงแผนจะฆ่ำเธอ 

และด้วยควำมรักที่ผลักดันให้พ่อคนหนึ่งต้องฆ่ำเพื่อปกป้อง
ลูกสำว นั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องรำวหักเหลี่ยม ชิงไหวชิงพริบ 
ระหว่ำงฝั่งคุณพ่อที่ต้องอ�ำพรำงกำรฆำตกรรม กับฝั่งยำกูซ่ำที่
ตำมหำตัวฆำตกร 

Vagabond 
ผู้เขียน : Takehiko Inoue
สำานักพิมพ์ : Nation Edutainment

กำร์ตูนอิงประวัติศำสตร์ท่ีเล่ำชีวประวัติซำมูไรเลื่องช่ือของ
ญี่ปุ่น ‘มิยำโมโตะ มุซำชิ’ ที่ออกแสวงหำกำรต่อสู้ จิตวิญญำณ 
และควำมเป็นหนึง่ โดยทีต่ลอดท้ังเรือ่งมตีวัละครและสถำนกำรณ์
ท่ีอ้ำงองิมำจำกประวตัศิำสตร์ท้ังสิน้ โดยสอดแทรกเรือ่งรำวของ
ลัทธิเซ็นเข้ำไปอย่ำงที่ท�ำให้ต้องเก็บไปขบคิดต่อ

สิง่หนึง่ทีจ่ะข้ำมไปไม่ได้เลยกค็อืลำยเส้นที ่ ทำเคฮโิกะ อิโนอุ
เอะ (Inoue Takehiko) เก็บทกุรำยละเอยีด ใส่ใจในทกุช่องว่ำง 
ขนำดทีว่่ำมกีำรจดัแสดงผลงำนภำพในแกลเลอรีศ่ลิปะมำแล้ว

ขุนช้าง ขุนแผน นางพิม 
ผู้เขียน : อรุณทิวำ & มนตรี คุ้มเรือน
สำานักพิมพ์ : Siam Inter Comics

หนึ่งผลงำนที่ได้แรงบันดำลใจมำจำกวรรณคดีอย่ำง ‘ขุนช้ำง
ขนุแผน’ ทีน่�ำมำตคีวำมใหม่ให้เข้ำกบัยคุสมยัและน�ำเสนอเรือ่ง
รำวเดิมที่ทุกคนรู้จักในมุมท่ีท�ำให้เรำต้องเก็บไปขบคิดกับสิ่งที่
เชื่อมำทั้งหมด

อีกหน่ึงเหตุผลท่ีเด็กไม่ควรอ่ำนก็เพรำะมีฉำกท่ีล่อแหลม
มำกมำย ทั้งพฤติกรรมของตัวละครที่ต้องมีวิจำรณญำณในกำร
ตคีวำม แต่เพรำะเหตนุัน้ล่ะทีท่�ำให้บอกได้ว่ำเป็นหนงัสอืกำร์ตนู
ที่ผู้ใหญ่ไม่ควรพลำด

Review
Cartoon 18+

  นฤพล เปาอินทร ์ 
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จิตหลุด (My Mania) 
ผู้เขียน : เอกสิทธิ์ ไทยรัตน์
สำานักพิมพ์ : ส�ำนักพิมพ์วิบูลย์กิจ/LET’S 
Comic

กำร์ตนูรวมเรือ่งส้ันแนวสยองขวญัหกัมมุที่
เตม็ไปด้วยฉำกควำมรนุแรงและเน้ือหำทีแ่สดง
ให้เห็นถงึด้ำนมดืของคนอย่ำงถงึแก่น เชือ่ว่ำ
ใครทีไ่ด้อ่ำนสกัครัง้จะจ�ำได้ไม่ลมื ด้วยโครง
เรือ่งทีช่วนตดิตำมและตอนจบทีค่ำดไม่ถงึ

เป็นหน่ึงในกำร์ตนูไทยไม่กีเ่ร่ืองทีถ่กูน�ำไป
ดดัแปลงเป็นภำพยนตร์ทัง้ “13 เกมสยอง” 
“ส่ีแพร่ง” และต่อมำฮอลลวีดูได้ซ้ือลขิสทิธิไ์ป
ท�ำเป็นเรือ่ง “13 Sins” เรยีกได้ว่ำเป็นกำร์ตูน
ระดับมำตรฐำนฮอลลวิดูท่ีไม่ควรพลำด

ยอดมนุษย์ดาวเศรา้
ผู้เขียน: องอำจ ชัยชำญชีพ
สำานักพิมพ์: เป็ดเต่ำควำย

อกหัก, สูญเสียคนส�ำคัญ, โดดเดี่ยว, ไร้
ตัวตน และอีกหลำกสถำนะหลำยเหตุผลท่ี
จะท�ำให้ใครสกัคนจมลงไปในควำมเศร้ำ และ
นี่คือกำร์ตูนที่ว่ำด้วยควำมเศร้ำที่บอกเล่ำ
ผ่ำนตัวละครทั้ง 9 ตัวใน 9 ตอน ที่เหมือน
กับจะโดดเดี่ยวล�ำพัง แต่เกี่ยวพันกันในสำย
สัมพันธ์บำงอย่ำง 

นีค่อืหนงัสอืท่ีพดูถงึควำมเหงำในมมุทีเ่ข้ำใจ
ทีส่ดุเล่มหนึง่ หำกว่ำวนันีก้�ำลงัเศร้ำและไม่รู้
จะหำทำงออกจำกควำมรู้สึกนี้อย่ำงไร นี่คือ
กำร์ตูนหนึ่งเล่มที่อยำกขอแนะน�ำ เชื่อว่ำจะ
ต้องพบตัวเองในสักหน้ำของเรื่องนี้แน่นอน

https://www.goodreads.com/book/show/23617765-1

https://www.paperyard.co/product-page/9786167907185

https://th.wikipedia.org/wiki/เอกสิทธิ์_ไทยรัตน์



อ่านการต์ูนมาก็เยอะแล้ว บางเรือ่งติดตามมาตั้งนานทำาคนอ่าน 
อย่างเราผิดหวัง หักมุม มาขัดใจเอาตอนท้ายซะงั้น บางเรือ่งดีหน่อย 

ตอนจบสมหวัง แต่มันก็ยังไม่ฟิน อยากให้มีต่อให้เราได้อ่านต่อไปเรือ่ย ก็เลย
อยากชวนกันมาคิดเล่นๆ จินตนาการว่า ถ้าหากมีโอกาสได้เอาชีวิตของเรามา

ทำาเป็นการต์ูน  เป็นการต์ูนแนวไหน อยากให้มีตอนจบแบบไหนกันบ้าง

จบแบบไหนดี 
ถ้าเราเป็น

เจ้าของเรือ่ง??

  เพชร สุขพลัม  
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“ตำย...ถ้ำไม่ตำยมันก็ไม่จบสิ แต่

ไม่ต้องเศร้ำก็ได้นะ”
อรรฆย์  เป้งทอง อายุ 25 ปี

“ชอบให้จบไปทีละตอนๆ เหมอืนโดรำ

เอม่อน ไม่ชอบให้มันค้ำงคำ เอำไปคดิ

ต่อได้ แต่ถ้ำต้องจบ กอ็ยำกให้จบ

เปรีย้ง!!! ทุกคนประทบัใจ”
พชรมน วงษ์เลิศสิร ิอายุ 25 ปี

“รวย ๆไปเลย อยำกจะท�ำอะไรก็ได้ 

ได้ทุกอย่ำงที่ต้องกำร”
มารษิา หวังนิบิง อายุ 25ปี

“ก็อยำกให้มันไม่เวอร์มำกเกินไป ก็

อยำกให้มันสมเหตุสมผลกับที่มัน

ควรจะเป็นครับ”
ธีรภัทร อวศิรพิงษ์ อายุ 17 ปี

“ก็อยำกให้มันสนุกเป็นหลักนะ แล้ว

ก็สำระมำแทรก มันควรมีประโยชน์” 
ณัฐธีร ์ศรสีุภาพ อายุ 51 ปี

“ อยำกจะเป็นกำร์ตูนที่ไม่มีวันจบ 

เหมือนงำนที่ต้องแก้ ก็ยังต้องแก้

ต่อไปอีก”
วรุณทิทย์ ศะรจิันทร ์อายุ 25 ปี

“เอำให้เน้ือเรือ่งมนัสนกุ ไม่ได้คำด

หวังตอนจบ มนัไม่ได้ส�ำคญัมำก”
กฤตบุญ ฉัตรดำารงมงคล 

อายุ 17 ปี

“อยำกให้เป็นเรือ่งท่ีสนุก และตอนจบ

กใ็ห้ข้อคดิ แต่กไ็ม่ถงึไปบงัคบัให้เค้ำ

ต้องคดิตำมนะ แค่น�ำเสนอรปูแบบ

ชีวิตของเรำ ถ้ำเค้ำได้ประโยชน์มนักด็”ี 
วรสิรา จันทรฐั อายุ 33 ปี








