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อุทยานการเรียนรู้ TK park เปิดพื้นที่สร้างสรรค์นิตยสาร “Read Me
Egazine” โดยฝีมือการเขียนของเยาวชน TK Young Writer ที่ผ่านการ
บ่มเพาะทักษะ ฝึกฝนและขัดเกลาฝีมือ จากอุทยานการเรียนรู้ TK park
เพื่อเป็นเวทีในการสรรค์สร้างผลงาน สะท้อนความคิดในประเด็นต่างๆ
ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่
กระบวนการในการผลิตนิตยสาร Read Me เป็นการท�ำงานร่วมกัน
ระหว่างนักเขียนรุ่นเยาว์ที่มีฝีไม้ลายมือเป็นที่น่าจับตา กับบรรณาธิการ
มืออาชีพ ซึ่งผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาแบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์
การท�ำนิตยสาร ให้เยาวชน TK Young Writer ได้สัมผัสกับการท�ำงาน
จริง ซึ่งความพิเศษของ Read Me อยู่ที่นอกจากทุกคนจะเป็นนักเขียน
แล้ว น้องๆ ในทีม ต้องแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ร่วมกันคิด ร่วมกันลง
มือท�ำ ในบทบาทที่ตัวเองได้รับ ได้เรียนรู้หน้าที่ของแต่ละต�ำแหน่ง เช่น
เดียวกับกองบรรณาธิการนิตยสาร
ในยุคดิจทิ ลั ทีก่ ารเรียนรูเ้ กิดขึน้ ได้ไม่จำ� กัด Read Me Egazine เป็น
นิตยสารออนไลน์ราย 2 เดือน ส�ำหรับผูอ้ า่ นทุกเพศทุกวัย น�ำเสนอประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจผ่านมุมมองที่หลากหลาย ท�ำให้ผู้อ่านได้อ่ิมเอมกับ
สรรสาระ ด้วยฝีมอื ของเยาวชนคนรุน่ ใหม่ทมี่ ใี จรักในการเขียนและการท�ำ
หนังสือ ติดตามนิตยสาร Read Me ได้ที่ http://readme.tkpark.or.th
สำ�นักงานอุทยานการเรียนรู้

CONTENT
Editor’s Talk

4

Cover story

6

Speaker

30

my space

38

Release me

40

Review

42

TK voice

44

EDITOR’S
TALK

รุจรวี นาเอก

แทบปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ใหญ่วัย 50 ปีจนถึงเด็กชั้นประถมใน
ปัจจุบัน เติบโตมากับ ‘การ์ตูน’ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนเล่ม
ละบาท ขายหัวเราะ – มหาสนุก การ์ตนู ฮีโร่ตะวันตก จนถึงการ์ตนู
ญี่ปุ่นที่ครองใจเด็กๆ มาหลายยุคสมัย ในช่วงชีวิตหนึ่งใครหลาย
คนต้องตื่นแต่เช้าวันเสาร์-อาทิตย์เพื่อมาดูการ์ตูนช่องเก้า ออม
เงินวันละห้าบาทสิบบาทไปซื้อหนังสือการ์ตูน เอามาแบ่งกันอ่าน
กับเพื่อนๆ ในห้อง และทุกวันนี้ ‘การ์ตูน’ ไมได้จ�ำกัดแค่เป็นสิ่ง
บันเทิงส�ำหรับเด็กเท่านั้น มี ‘การ์ตูน’ ส�ำหรับผู้ใหญ่ ที่ทำ� ให้เรา
หัวเราะขมขืน่ กับมุกตลกร้ายด้วยเช่นกัน และบางครัง้ ‘การ์ตนู ’ ก็
กลายเป็นกระบอกเสียงส�ำคัญได้
ในทุกช่วงชีวติ ‘การ์ตนู ’ ไม่ได้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นเพียงความสนุกสนาน
หลายๆ ครัง้ มันกลายเป็นเพือ่ นสนิททีพ่ ดู แทนความรูส้ กึ ของเรา เป็น
ครูทสี่ อนเรือ่ งต่างๆ ภายนอกห้องเรียนให้เรารู้ และเป็นแรงบันดาลใจ
ทีเ่ ปลีย่ นชีวติ หลายๆ คน จนก้าวมาถึงจุดนี้
ตลอดการท�ำงานในฐานะคอลัมนิสต์และบรรณาธิการนิตยสาร
Read Me ความสุขเล็กๆ ในการท�ำงาน คือการได้น�ำเสนอสิ่ง
ที่รัก ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องสนุกๆ ให้ผู้อ่านของเราค่ะ
มาอ่าน ‘การ์ตูน’ กันเยอะๆ นะคะ

ตอนเด็กๆ เราชอบวันเสาร์-อาทิตย์มากทีส่ ดุ ไม่ใช่เพราะเป็นวันหยุดอย่างเดียว แต่
เพราะเป็นวันหยุดทีม่ กี าร์ตนู ให้ดดู ว้ ย พอถึงวันหยุดทีไรเราต้องตืน่ เช้ามาเฝ้าทีวที กุ ที
ตอนมัธยมฯ เราชอบช่วงเวลาหลังเลิกเรียนมากทีส่ ดุ ไม่ใช่เพราะเบือ่ โรงเรียนจน
อยากกลับบ้าน แต่เป็นเพราะเรารอเวลาทีจ่ ะได้เดินไปซือ้ หนังสือการ์ตนู กับเพือ่ นทีร่ า้ น
ขายหนังสือเล็กๆ ในจังหวัด เราสองคนไปบ่อยจนป้าเจ้าของร้านจ�ำหน้าเราได้
ตอนเรียนเราชอบคาบทีค่ รูงดสอนมากทีส่ ดุ ไม่ใช่เพราะเราขีเ้ กียจเรียน แต่เป็น
เพราะเรากับเพือ่ นชอบนัง่ วาดการ์ตนู เล่นเวลาว่าง ถ้าช่วงนัน้ ก�ำลังคลัง่ การ์ตนู เรือ่ งไหน
อยู่ หน้าตาตัวการ์ตนู ของเราจะเหมือนตัวการ์ตนู เรือ่ งนัน้ แปลกๆ
เวลาผ่านไป หลายอย่างเปลีย่ นแปลง ร้านขายหนังสือการ์ตนู ร้านเดียวในจังหวัด
บ้านเกิดของเราปิดไป เพือ่ นทีน่ งั่ วาดการ์ตนู ด้วยกันก็เข้ามหาวิทยาลัยคนละที่ แต่เรา
ดีใจทีเ่ รายังมีความสุขตอนจับปากกาวาดการ์ตนู
การ์ตนู เป็นส่วนหนึง่ ในชีวติ ของเรา และคงเป็นส่วนหนึง่ ในชีวติ ของใครอีกหลายคน
ไม่มากก็นอ้ ย หวังว่าการ์ตนู จะเป็นส่วนหนึง่ ทีส่ ร้างเรือ่ งราวดีๆ ในชีวติ ของทุกคนนะคะ

ณัฐธิดา
พิ ทก
ั ษ์เมธากุล

Astroboy

Dr.Seuss

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

Tezuka
Osamu

http://tezukainenglish.com/wp/?page_id=443

John Leech

https://en.wikipedia.org/wiki/Cartoon#/media/File:SubstanceandShadow.jpg
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นฤพล เปาอินทร์

Cartoon?
漫画?
การ์ตูน?
: ทำ�ไมเราต้องมีการ์ตูน?
คุณเป็นคนชอบดูการ์ตูนหรือเปล่า?
cARToon : เริม
่ ต้นจากศิ ลปะ!
การ์ตูนเริ่มต้นที่ยุโรป ประมาณคริสต์ศตวรรษที่13
ช่วงเรเนซองต์ ค�ำว่า Cartoon นั้นมีรากศัพท์มาจาก
ภาษาอิตาเลี่ยน Catone ซึ่งแปลว่า กระดาษผืนใหญ่
แต่จุดเริ่มของการ์ตูนเกิดขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18
ในยุคก่อนหน้านี้ ยุคที่ศิลปะเฟื่องฟูและเหมือนจะเป็น
สื่อที่มีแต่เพียงชนชั้นสูงเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ วิล
เลียม โฮการ์ต (William Hogarth) นักวาดชาวอังกฤษ
ได้น�ำเสนอศิลปะในรูปแบบใหม่ เป็นการวาดลายเส้น
ง่ายๆ พร้อมสอดแทรกเนื้อหาล้อเลียนการเมือง ซึ่งนั่น
นับได้วา่ เป็นการถือก�ำเนิดขึน้ ของการ์ตนู ลายเส้นทีส่ อด
แทรกเรือ่ งราว ศิลปะรูปแบบใหม่ทตี่ อ่ มาได้รบั การนิยาม
และจ�ำกัดความว่า Cartoon
และในปี 1843 นิตยสาร พันช์ (Punch) ก็ได้ลงการ์ตนู
ล้อเลียนการเมืองของ จอห์น ลีช (John Leech) และ
ถือว่าเป็นการ์ตูนเรื่องแรกที่ได้ตีพิมพ์ ในปี 1844 Ally
Sloper’s Half Holiday ก็เป็นนิตยสารการ์ตูนเรื่อง
แรกที่ได้รับการตีพิมพ์อีกด้วย และหลังจากนั้นทิศทาง
การพัฒนาของการ์ตูนแต่ละเรื่องก็ต่างกันไปตามแต่
สังคม วัฒนธรรม

漫画 : Manga

อีกหนึ่งทิศทางการเติบโตของการ์ตูนที่มีอิทธิพลมาก
ในปัจจุบัน Manga (มังงะ) หรือการ์ตูนญี่ปุ่น ที่เริ่มมี
การพัฒนาทิศทางที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองในช่วง
ศตวรรษที่ 19 โดยจิตรกรอุคิโยเอะชื่อโฮคุไซตีพิมพ์
หนังสือชือ่ ‘โฮคุไซมังงะ’ ซึง่ นัน่ เป็นครัง้ แรกทีม่ กี ารใช้คำ�
ว่า ‘มังงะ’ ที่แปลตรงตัวว่า “ภาพตามอารมณ์”
หลังจากศตวรรษที่ 19 ภายหลังจากทีญ
่ ปี่ นุ่ เปิดประเทศ
ท�ำให้มกี ารแลกเปลีย่ นเทคนิค ลายเส้น การใช้สี สัดส่วน
หรือรูปร่าง บวกเข้ากับเอกลักษณ์ลายเส้นในแบบญี่ปุ่น
จึงท�ำให้เกิดเป็น ‘มังงะ’ หรือการ์ตูนญี่ปุ่น ที่ทรง
อิทธิพลในทุกวันนี้
Another Cartoon
นอกจากเป็นสือ่ บันเทิงแล้ว ยังมีการน�ำการ์ตนู มาใช้เพือ่
ย่อยเรือ่ งยากๆ ให้เข้าใจได้งา่ ยอีกด้วย ยกตัวอย่าง IKEA
(อิเกีย) บริษทั ฟอร์นเิ จอร์รายใหญ่จากสวีเดน เลือกทีจ่ ะใช้
ภาพการ์ตนู เป็นคูม่ อื อธิบายการประกอบหรือบริการต่างๆ
ของตัวเองเพราะตัวการ์ตนู เป็นการน�ำเสนอทีเ่ รียบง่าย
ใครๆ ก็เข้าใจได้ไม่วา่ จะเป็นชาติหรือภาษาใดก็ตาม

โดยเป็นรูปแบบการน�ำเสนอหนึง่ ทีส่ ะท้อนสังคม
ในช่วงนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี เช่นในยุคสงครามโลก
กัปตันอเมริกา (Captain America) ที่ตีพิมพ์
Captain America Comics เล่มที่ 1 มีนาคม
ค.ศ. 1941 ก็เป็นการ์ตนู ทีส่ ะท้อนเรือ่ งสงครามโลก
ออกมาได้อย่างชัดเจน
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Webtoon - https://www.webtoons.com/th/

Comico - http://www.comico.in.th/

http://oknation.nationtv.tv/blog/numsunjon/2009/06/08/entry-1/comment
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ณัฐธิดา พิ ทักษ์เมธากุล, ศิ รล
ิ ักษณ์ แสวงผล

Lost in
transition

: ร้านเช่ าหนังสื อที่หายไป
ยังจ�ำกันได้ไหม? วันที่เรา
เฝ้ารอที่หน้าแผงหนังสื อ
เดินผ่านทุกวันอย่างมีความ
หวังว่าจะได้อ่านตอนต่อไป
ของการ์ตน
ู เรือ
่ งทีเ่ ราติดตาม
หรือการหามุมหลืบมุมลับใน
ร้านเช่ าหนังสื อเพื่ อแอบอ่าน
การ์ตูนให้จบสั กเล่ม

นั่นคือภาพความทรงจ�ำของวัยรุ่นที่โต
มาในช่วง 10 - 20 ปีก่อน ที่ทุกอย่างล้วน
แอนะล็อก ในยุคที่การ์ตูนยังอยู่บนหน้า
กระดาษ อยากอ่านก็ไปตามบนหน้าแผง
วันหยุดยาวๆ ก็ไปเช่าการ์ตนู มาสักตัง้ แล้ว
นอนอ่านให้ลืมวันลืมคืนกันไป
แต่การเกิดขึน้ ของเว็บแปลการ์ตนู อย่าง
ไม่ถกู ลิขสิทธิใ์ นช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมาได้ทำ� ให้
พฤติกรรมการอ่านการ์ตนู เปลีย่ นไป ไม่ตา่ ง
จากสือ่ สิง่ พิมพ์ประเภทอืน่ ๆ ทีถ่ กู Media
ใหม่ๆ อย่างเว็บไซต์ มาดึงเอาฐานแฟนคลับ
คนอ่านการ์ตนู ไปจ�ำนวนมาก
“พี่จ�ำได้ว่าตอนแรกๆ ที่เปิดร้าน ทุกคน
เข้าร้านแบบหัวกระไดไม่แห้งเลย คนต่อ
แถวกันมาเช่า วันแรกทีเ่ ปิดร้านมีคนสมัคร
สมาชิก 90 กว่าคน! จ�ำได้เลยว่าวันนั้นท�ำ
บัญชีมีรายรับเข้ามา 7,000 กว่าบาท นั่น
คือวันเดียวนะ ตอนนัน้ เราก็คดิ ว่าน่าจะอยู่
ได้ล่ะถ้าได้แบบนี้ทุกวันครบเดือนเราก็มี
รายได้หลักแสน” อดีตเจ้าของกิจการร้าน
เช่าหนังสือบอกกับเราอย่างตื่นเต้น
แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ฝันกับความเป็นจริง
มันสวนทางกันอย่างสิ้นเชิง

“ปรากฏว่าปีแรกไม่ขาดทุน แต่ได้กำ� ไรที่
ไม่เท่าไหร่ มันท�ำให้เราต้องไปขอต่อเจ้าของ
ทีท่ เี่ ราเช่าร้านอยูใ่ ห้ลดค่าเช่าลงหน่อย เขาก็
ใจดีลดให้ และปีนกี้ ว็ างแผนใหม่วา่ จะลดราย
จ่ายและเริม่ ขายหนังสือเก่าๆ ไปบ้าง เพือ่ เพิม่
รายรับให้กบั ร้าน
“แต่สดุ ท้ายแล้วมันก็ไปไม่รอด ในปีที่ 3
หลังจากเราเริม่ ท�ำร้าน วันหนึง่ มีคนเข้าร้าน
แค่ 10 คนก็ดใี จแล้ว ไม่ตอ้ งพูดถึงรายรับ
ช่วงนัน้ วันไหนท�ำยอดได้ 500 ก็ดใี จแล้ว มี
บางวันทีเ่ ปิดทัง้ วันได้แค่ 24 บาทก็ยงั มี
แต่เราก็เข้าใจเขานะ เพราะเอาจริงๆ เรา
ก็เป็นคนอ่านการ์ตนู ไง แล้วการ์ตนู ในเว็บ
มันก็อปั เดตไวกว่าแบบบางทีอา่ นในเว็บแล้ว
อีก 6 เดือนกว่าจะตีพมิ พ์ออกมาเป็นเล่ม
แต่ถา้ เป็นคนรุน่ เก่าอย่างพีก่ ย็ งั รูส้ กึ ว่าชอบ
จับหน้ากระดาษ ชอบอ่านเป็นเล่มๆ มันรูส้ กึ
ดีกว่า แต่เด็กสมัยนีพ้ อเขาไม่ได้โตมากับ
การอ่านในรูปแบบหนังสือเขาก็คงไม่เข้าใจ”
เขาพูดทิง้ ท้ายไว้อย่างน่าสนใจ
หรือมันคงหมดยุคของการรอหน้าแผง
แล้ว เพราะทุกอย่างล้วนพร้อมเสิรฟ์ อยูบ่ น
หน้าจอ แล้วท�ำไมเรายังต้องรอบนหน้า
กระดาษกันอีก

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

เปรียบเทียบ
การ์ตูน

https://pantip.com/topic/30841838

http://bloganime.simplesite.com/
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https://www.marvel.com/comics/issue/6934/avengers_annual_1967_2

การ์ตูนมังงะญี่ปุ่น

การ์ตนู หรือนิยายภาพทีส่ ร้างขึน้ ในประเทศ
ญีป่ นุ่ และมักเรียกว่าการ์ตนู ช่อง (comics)
เมือ่ การ์ตนู สไตล์นไี้ ด้รบั ความนิยมไปทัว่
โลก ลายเส้นนีไ้ ด้พฒ
ั นาในช่วงปลายคริสต์
ศตวรรษที่ 18 ก่อนได้รบั การพัฒนาต่อเนือ่ ง
มาจนถึงปัจจุบนั การวาดมังงะหรือเขียน
ภาพประกอบในสไตล์มงั งะนัน้ ก็ได้รบั การ
พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมทีม่ โี รงเรียนสอน
วาดมังงะอยูท่ วั่ ประเทศญีป่ นุ่ รวมถึงแพร่
ขยายในประเทศต่างๆ อีกด้วย
เน้นแนวน่ารักสดใส ส่วนตาจะถูกให้
ความส�ำคัญมากที่สุด แก้มแดง ปาก
นิด จมูกหน่อย
เส้นมีความโค้งเว้าสูง และมักมีลาย
เส้นที่เสริมให้ภาพมีชีวิตชีวา เหมือน
เคลื่อนไหวได้จริง
มักจะใช้สีสันสดใส และเอื้อให้มีสีสัน
ฉูดฉาดกระฉับกระเฉง น่าตืน่ เต้นเร้าใจ
เน้นคุณธรรมแฝง โดยเนือ้ หาสามารถ
แบ่งย่อยได้เป็นเนือ้ หาส�ำหรับเด็กผูช้ าย
และเด็กผู้หญิง
การ์ตูนสิ บบาทไทย

หมายถึงการ์ตนู และนิยายภาพทีเ่ ขียน
ขึน้ มาในประเทศไทย มักมีลายเส้นทีโ่ ดด
เด่นและเป็นเอกลักษณ์ และมีเนือ้ หาทีเ่ กีย่ ว
กับละครโศกซึง้ (Melodrama) รวมถึง
บอกเล่าความเชือ่ ของคนไทย ประวัตศิ าสตร์
และวัฒนธรรมไทยอยูบ่ อ่ ยครัง้ จุดเด่นของ
การ์ตนู เล่มละสิบบาทไทยคือ พิมพ์ในหนังสือ
ฉบับเล็ก และจัดจ�ำหน่ายในราคาทีค่ อ่ นข้าง
ย่อมเยาว์
มีการวาดภาพหน้าตาบุคคลทีอ่ อ่ นช้อย
เช่น ปากโค้ง คิว้ โก่งเป็นคันธนู ดวงตา
หวานเยิม้ เป็นต้น
มักเน้นการเรียงเส้นหลายๆ เส้นมาจัด
วางให้ดมู มี ติ ขิ องภาพ และไม่นา่ เบือ่
เน้นใช้สที สี่ ร้างบรรยากาศตืน่ เต้นเร้าใจ

การ์ตูนฮี โร่อเมริกัน

หมายถึงการ์ตนู ทีต่ พี มิ พ์เป็นหนังสือรวม
ภาพ โดยเริม่ ต้นเป็นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลาย
ในช่วงหลังสิน้ สุดสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง และ
เนือ้ หาทีก่ าร์ตนู มักจะน�ำเสนอคือเรือ่ งราว
ของบุคคลทีม่ พี ลังเหนือมนุษย์ และมีพลัง
วิเศษทีส่ ามารถปราบเหล่าร้ายในสังคม ดัง
นัน้ การ์ตนู ทีต่ พี มิ พ์และเผยแพร่ในสังคม
อเมริกนั ส่วนใหญ่ ก็มกั จะมี
มีการวาดโดยใช้สดั ส่วนเสมือนจริง
(Realistic) ปาก คิว้ จมูกจะดูคอ่ นข้าง
มีเหลีย่ ม และแข็งแรง
ลายเส้นทีใ่ ช้มกั จะเน้นการใช้เส้นตรง
รวมถึงการออกแบบเส้นก็มกั จะใช้เส้น
ทีค่ อ่ นข้างมัน่ คง
ใช้สที มี่ สี สี นั ค่อนข้างฉูดฉาด แต่สที ใี่ ช้ก็
มักจะมีการผสมขาว ท�ำให้สเี มือ่ พิมพ์
ออกมาแล้วจะดูไม่สดนัก เมือ่ เทียบกับ
สีทตี่ พี มิ พ์ในปัจจุบนั
มีตงั้ แต่เรือ่ งซุปเปอร์ฮโี ร่ นิยายวิทยาศาสตร์
รวมถึงการ์ตนู ล้อเลียนการเมือง
หมายเหตุ: ข้อสั งเกตดังกล่าวคือข้อสั งเกตโดย
รวม ซึ่ งท้ายที่สุดแล้ว ศิ ลปินแต่ละท่านอาจจะมี
วิธีน�ำเสนอแตกต่างกันก็ได้

หน้าตา
ลักษณะเส้ น

สี
เนื้อหา

เกร็ดความรู้

ในปีพ.ศ. 2558 อุตสาหกรรมของการ์ตนู
ญีป่ นุ่ ขยายตัวเพิม่ สูงขึน้ จนกระทัง่ มีมลู ค่า
ตลาดสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 1.8 ล้าน
ล้านเยน ซึง่ นับรวมยอดขายทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ ผ่านรูปแบบของวิดที ศั น์
และสื่อประเภทอื่น ๆ
ประเทศญีป่ นุ่ สนับสนุนการก่อตัง้ สถาบัน
สอนวาดรูปลายเส้นมังงะ จนท�ำให้สถาบัน
หลายแห่งมีชอื่ เสียงในระดับโลก เช่น Kyoto
Seika University หรือ Human Academy Japanese Language School เป็นต้น
ปากกาส�ำหรับวาดการ์ตนู ประเภทต่างๆ
ก็มคี วามส�ำคัญไม่แพ้กนั เพราะตลาดของ
ปากกามีสว่ นแบ่งการขยายตลาดทีเ่ พิม่ สูง
ขึน้ อย่างมากในปี 2018 ซึง่ คาดว่าการขยาย
ตัวของตลาดนีจ้ ะมีอตั ราการเติบโตเพิม่ ขึน้
ต่อเนือ่ งจนถึงปี 2023
อุตสาหกรรมการ์ตูน (และโดยเฉพาะ
อนิเมะ) ทั่วโลกก�ำลังพัฒนาโดยเน้นการ
ผลิตอย่างถึงขีดสุด โดยสตูดโิ อหลายแห่ง
ที่ท�ำหน้าที่ผลิตอนิเมะในญี่ปุ่น มีคิวยาว
ไปจนถึงปี 2020 ขณะที่ทางด้านบริษัทผู้
แผยแพร่สื่อออนไลน์อย่าง Netfilx ก�ำลัง
จะกลายเป็นองค์กรขนาดใหญ่ทชี่ ว่ ยก�ำกับ
นโยบายและทิศทางของกระแส (trend)
ของเนื้อหาการ์ตูนอีกด้วย
การ์ตูนที่เผยแพร่ออกอากาศผ่านทาง
สถานีโทรทัศน์ของญี่ปุ่น ท�ำเงินได้ 936
ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 106 พันล้านเยน)
อีกทัง้ มีรายได้จาก Netflix และ Amazon
ที่สั่งซื้อซีรีส์ต้นฉบับ
ค่าสิทธิบตั รจากบรรดาเกมมือถือ กลาย
เป็นหนึง่ ในกระแสทีช่ ว่ ยสร้างให้อตุ สาหกรรม
การ์ตนู มีกำ� ไรมากขึน้ เพราะตัวเกมมักจะ
น�ำเสนอตัวละครหรือเรือ่ งราวต่างๆ นอก
เหนือไปจากเนือ้ เรือ่ งมาสร้างความบันเทิง
ให้กบั ผูเ้ ล่นทีเ่ ป็นแฟนหนังสือการ์ตนู
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ณัฐธิดา พิ ทักษ์เมธากุล, ศิ รล
ิ ักษณ์ แสวงผล

เสี ยงของ
การ์ตูน
ปกติเวลาอ่านการ์ตน
ู เราจะ
ไม่ได้ยน
ิ เสี ยง เพราะการ์ตน
ู
เป็นสื่ อที่ประกอบขึ้นจาก
ภาพและตัวอักษร เราจึงรับ
รูอ
้ ารมณ์และสถานการณ์
ของเรือ
่ งได้จากภาพที่เห็น
เท่านั้น ไม่เหมือนตอนดู
ภาพยนตร์ที่เราจะได้ยิน
เสี ยงต่างๆ ท�ำให้รูส
้ ึ กตาม
ไปด้วยได้ง่าย ทั้งนี้ทั้งนั้น
การ์ตน
ู ก็มเี สี ยงเช่ นเดียวกัน
เพี ยงแต่เสี ยงนี้อยู่ในรูป
ของตัวหนังสื อ หากสั งเกต
ดีๆ เวลาอ่านการ์ตูนจะมีตัว
อักษรฟอนต์หนาๆ เหลีย
่ มๆ
ที่ไม่ได้อยู่ในบอลลูนค�ำพู ด
เช่ น ตึก ตุบ หมับ โครม เคร้ง
เฮื อก ชิ้ ง ค�ำเหล่านีม
้ ช
ี ื่ อเรียก
อย่างเป็นทางการว่า “Onomatopoeia” แปลว่า ค�ำ
เลียนเสี ยงธรรมชาติ หรือ
ถ้าจะพู ดตามหลักภาษาไทย
ก็คือ “สั ทพจน์” นั่นเอง

ที่มาของเสี ยง

ก่อนหน้าทีจ่ ะมีการใช้คำ� เลียนเสียง นัก
เขียนการ์ตูนจะพึ่งพาการสื่อความหมาย
ด้วยภาพเพียงอย่างเดียว เช่น Zzz ที่วาด
ไว้บริเวณหัวของตัวละครเพือ่ บ่งบอกว่าตัว
ละครก�ำลังหลับอยู่ ต่อมาในปีค.ศ. 1920
นักเขียนการ์ตูนชาวอเมริกา Royston
Campbell Crane ผู้ใช้นามปากกาว่า
Roy Crane ได้น�ำ Onomatopoeia
มาใช้ในการ์ตูนเรื่อง Wash Tubbs ที่เขา
วาด การริเริ่มน�ำเสียงมาใช้ในการ์ตูนนี้
ได้เปลีย่ นแปลงรูปแบบของการ์ตนู ไป ท�ำให้
ตัวอักษรกลายเป็นองค์ประกอบส�ำคัญใน
การด�ำเนินเรื่องพอๆ กับภาพ
รูปแบบของเสี ยง

Onomatopoeia แบ่งได้เป็น 2 แบบ
หลักๆ คือ เสียงทีเ่ กิดจากกล่องเสียง ซึง่ จะ
เปล่งออกมาจากล�ำคอของตัวละคร เช่น
ฮะฮะ อัก่ อุก แค่ก โอ๊ะ อ๊ะ และซาวด์
เอฟเฟกต์ทไี่ ม่ได้เกิดจากกล่องเสียง เช่น
หงึก ฉึก ฟุบ่ พรวด ควับ ปิบ๊ เสียงทีอ่ อกมา
จากคอของตัวละครมักจะอยูใ่ นบอลลูนค�ำ
พูด ส่วนซาวด์เอฟเฟกต์จะอยูข่ า้ งนอก
นอกจากเสียงทัง้ สองแบบแล้ว ค�ำกริยาบาง
ค�ำก็สามารถเป็น Onomatopoeia ได้
เช่นกัน อย่างค�ำว่า เหลือบ และเขย่า เป็นต้น
เสี ยงสื่ ออะไร

Onomatopoeia เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
เลยในฉากต่อสู้ ลองจินตนาการถึงตัว
12 l c o v e r s t o r y

ละครสองตัวทีก่ ำ� ลังห�ำ้ หัน่ กันด้วยดาบและ
ปืนโดยไม่มเี สียงดู คงไม่ตา่ งอะไรจากการ
ชมละครใบ้ ถ้าเป็นภาพยนตร์ปกติคงได้ยนิ
เสียงปืน ปัง ปัง เสียงดาบตัดอากาศดัง
ฉับ และเสียงฟันดัง ฉัวะ แต่ก็มีการ์ตูน
บางเรือ่ งและบางฉากทีไ่ ม่ใช้ซาวด์เอฟเฟกต์
เลยเช่นกัน เช่นฉากที่ต้องการให้ผู้อ่าน
รู้สึกจากภาพอย่างเดียว การใช้ซาวด์
เอฟเฟกต์จงึ ขึน้ อยูก่ บั จุดประสงค์และสิง่ ที่
ต้องการจะสื่อออกมา
ต่างเสี ยงต่างภาษา

ในแต่ละภาษามี Onomatopoeia
แตกต่างกันไปตามหลักการออกเสียงของ
ภาษานัน้ ๆ เสียงร้องในภาษาไทยคือ ว้าก
ภาษาอังกฤษคือ Eeeek ภาษาญี่ปุ่นคือ
Gyaaa ภาษารัสเซียคือ Oy เหมือนกับ
การทีส่ นุ ขั ของแต่ละประเทศร้องไม่เหมือน
กัน สุนัขบ้านเราร้อง โฮ่ง สุนัขญี่ปุ่นร้อง
Wan และสุนัขฝรั่งร้อง Woof
เสี ยงจอมวายร้าย

รู้หรือไม่ว่า Onomatopoeia เป็นชื่อ
ของตัวร้ายในดีซคี อมมิกส์ คูป่ รับของกรีน
แอร์โรว์และแบทแมน เขาเป็นฆาตกรต่อ
เนือ่ งทีช่ อบโจมตีฮโี ร่ทไี่ ม่มพี ลังพิเศษ สวม
ชุดด�ำทั้งตัวตั้งแต่ถุงมือยันเสื้อคลุมและ
สวมโม่งด�ำที่มีรูปวงกลมสีขาวตรงกลาง
พกปืนเป็นอาวุธแต่ก็ต่อสู้แบบตัวต่อตัว
เก่งมาก แน่นอนว่าลักษณะของตัวร้าย
รายนี้ก็เหมือนชื่อที่ได้มา คือจะพูดเป็น
เสียงและซาวด์เอฟเฟ็กต์ตลอดเวลา

สร้างสรรค์อรรถรสผ่านเสี ยง

นอกจากเสียงบนหน้ากระดาษ เสียงบนสื่ออื่นๆ ก็มีเรื่องราว
และสามารถสร้างอรรถรสได้ไม่แพ้กัน ที่นิยมและมักเจอบ่อยๆ
บนสื่อนั่นคือ การพากษ์เสียงการ์ตูน ซึ่งการ์ตูนที่เข้ามาฉายใน
บ้านเรานั้นมีมากมายหลายเรื่อง ส่วนใหญ่ก็ให้ความบันเทิงแก่
ผู้ชม แต่สิ่งหนึ่งที่จะท�ำให้เราดูการ์ตูนที่มาจากญี่ปุ่น อเมริกา
หรือทีอ่ นื่ ๆ ได้สนุกรูเ้ รือ่ งนัน้ ส่วนหนึง่ ก็ตอ้ งยกความดีความชอบ
ให้กบั เหล่านักพากย์เสียงทัง้ หลาย ทีพ่ วกเขาได้ใช้ฝมี อื เพือ่ ให้เรา
ได้ชมการ์ตูนอย่างมีอรรถรสเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
แม้ว่าวงการนักพากย์การ์ตูนในบ้านเรานั้นค่อนข้างเล็กมากๆ
เมื่อเทียบกับประเทศที่เป็นเจ้าแห่งอนิเมชั่นอย่างญี่ปุ่น แต่เขามี
ส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้วงการอนิเมชั่น(น�ำเข้า)ในเมืองไทยเติบโต
และสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้ทุกยุคทุกสมัย

และมักจะใช้กนั ในสารคดีหรือการรายงานข่าวเพือ่ ชีแ้ จงข่าวสาร
โดยผูท้ ใี่ ห้เสียงนัน้ ต้องท�ำตนเปรียบเสมือนเป็นนักแสดงด้วย เพือ่
ให้เสียงออกมาอย่างสมจริงและออกมาตามคาแร็กเตอร์ ซึง่ จะแตก
ต่างจากค�ำว่า Dubbing (การพากย์) หรือ Dub (พากย์) หมาย
ถึงการอัดเสียง ซึง่ จะเป็นการพากย์เสียงใหม่โดยแทนทีเ่ สียงพากย์
ดัง้ เดิมเพือ่ จะใช้ในการบันทึกเสียงพากย์ใหม่ในภาษาอืน่
เวลาอ่านการ์ตนู เราไม่ได้ยนิ เสียงทางหู แต่ได้ยนิ เสียงอยูใ่ นหัว
ภาพและตัวอักษรบนหน้ากระดาษทีส่ ามารถสร้างสรรค์ให้คนอ่าน
ได้ยนิ เสียงถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการ์ตนู ทีไ่ ม่มสี อื่ ชนิดใด
เลียนแบบได้ แม้จะน�ำการ์ตนู ไปท�ำเป็นภาพยนตร์หรือแอนิเมชัน่
ความรูส้ กึ ก็จะต่างออกไป ถือว่าเป็นเสน่หข์ องการอ่านหนังสือ
การ์ตนู เลยทีเดียว

เสี ยง ภาพ จินตนาการ บนความเชื่ อมโยง

การพากย์เสียง (Voice-over) ถือเป็นเทคนิคการท�ำเสียงพากย์
ทีไ่ ม่ได้เป็นส่วนหนึง่ ในการบรรยายเสียง ถูกน�ำมาใช้ในวิทยุ การ
ผลิตรายการโทรทัศน์ การสร้างภาพยนตร์, ละคร, หรือการน�ำเสนอ
ผลงานอืน่ ๆ การพากย์เสียงอาจจะใช้เสียงพากย์จากทีอ่ นื่ ในการ
ผลิตหรือท�ำโดยนักพากย์ทเี่ ชีย่ วชาญ เป็นการบันทึกเสียงไว้ลว่ ง
หน้าก่อน รวมทัง้ การก�ำหนดการพากย์เสียงในภาพยนตร์หรือวิดโี อ
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พชรกฤษณ์ โตอิ้ม

เสี ยงหัวเราะ
คืออำ�นาจ
: อาการขำ�แห้งที่เปล่ง
ดังจากการ์ตูนการเมือง

https://www.thairath.co.th

หลายต่อหลายครัง
้ เรามักได้ยิน
ข้อถกเถียงของผู้ใหญ่บางคน
กล่าวว่าร้ายการ์ตน
ู ว่า การ์ตน
ู เป็น
เรือ
่ งส�ำหรับเด็ก ไร้สาระ เพ้ อฝัน
และควรน�ำเวลาส�ำหรับอ่านการ์ตน
ู
ไปท�ำอย่างอื่นที่เกิดประโยชน์
มากกว่า แต่ส�ำหรับการ์ตูนบาง
ประเภท และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การ์ตูนการเมือง ข้อความว่าร้าย
เหล่านัน
้ คงไม่สามารถน�ำมาพิ จารณา
หรือเอ่ยถึงการ์ตูนการเมืองได้
14 l c o v e r s t o r y

https://thaipoliticalprisoners.wordpress.com/tag/amart/page/5/?fbclid=IwAR0yrN4Ffhhurd_2-KdBMXUT-KZMtEW38dFic612Xv1WG-CEjDf57b2Xpss

การ์ตูนการเมืองน่าจะไม่เหมาะส�ำหรับเด็ก แต่เหมาะส�ำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการ
จะรับรู้ข่าวสารบ้านเมือง พร้อมๆ กับอาศัยมุกตลกมาช่วยท�ำให้เรื่องจริงจังอ่าน
ง่ายขึ้น
บ่อยครั้ง เรามักเห็นศิลปินวาดการ์ตูนด้วยลายเส้นที่เข้มขึง จริงจัง ตัวละครใน
เนื้อเรื่องก็ดูมีรูปร่างผิดมนุษย์มนา ตัวหนังสือก็เยอะชวนมึนหัว และสอดแทรก
มุกตลก (ที่ไม่ค่อยตลกนัก) ผู้อ่านต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสารบ้าน
เมืองมาจ�ำนวนหนึ่งจึงจะสามารถเข้าใจว่าศิลปินพยายามจะสื่อสารคืออะไรผ่าน
รูปภาพ นั่นจึงอาจเป็นสาเหตุหลักที่ทำ� ให้ เด็กๆ (และผู้ใหญ่หลายๆ คน) ไม่ค่อย
เข้าใจว่าการ์ตูนการเมืองที่หลายคนบอกว่าตลกนักตลกหนา มันตลกตรงไหน
หรือบางทีอาจตั้งข้อโต้แย้งว่า ‘รูปวาดเหล่านี้เป็นแค่ภาพล้อเลียน แปลกๆ อย่า
เรียกมันว่าเป็นการ์ตูนเลย!’

http://www.khaosodenglish.com/politics/2016/02/03/1454474948/?fbclid=IwAR0sfIRyxqKvjstuwCai6oZOKce4AH40Ty4364Fv1cnWaj1fD2_PajBCP_0

การ์ตูนการเมือง คืออะไรกันแน่

การ์ตูนการเมือง (Political Cartoon) หลายคนมักมีความ
เข้าใจว่าเป็นการ์ตนู น่าเบือ่ ทีพ่ ดู แต่เรือ่ งการเมือง หรือเป็นการ์ตนู
ล้อเลียนที่เน้นแต่เสียงหัวเราะเพียงอย่างเดียว แต่ส�ำหรับ คริส
โตเฟอร์ สเตอลิ่ง (Christopher Sterling) การนิยามความ
หมายการ์ตนู การเมืองของเขาเน้นพิจารณาคุณค่าของการ์ตนู ใน
ฐานะคุณค่าเชิงวารสารศาสตร์เป็นส�ำคัญ ซึง่ เขาพยายามอธิบาย
ความหมายของการ์ตนู การเมืองจากหนังสือ Encyclopedia of
Journalism ว่า การ์ตูนการเมืองเป็นการ์ตูนที่วาดขึ้นมาจาก
ห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งของสังคมหนึ่ง โดยมีเป้าหมายส�ำคัญเพื่อ
ถ่ายทอดทัศนคติของศิลปินที่มีต่อสภาพสังคม ณ ห้วงเวลานั้น
ผูว
้ าดไม่ได้จน
ิ ตนาการเรือ
่ งราวขึน
้ มาอย่างเลือ
่ นลอย
แต่เพี ยงหยิบประเด็นทีโ่ ลดแล่นในสั งคมมาถ่ายทอด
ในกระดาษ

อีกหนึง่ ความเข้าใจผิดส�ำหรับการ์ตนู การเมืองคือ คนทัว่ ไปจะ
เข้าใจว่าการ์ตนู การเมืองต้องพูดแต่เรือ่ งการเมืองเพียงอย่างเดียว ซึง่
ประโยคดังกล่าวนัน้ ไม่เป็นความจริง ประเด็นทีผ่ วู้ าดเลือกหยิบมา
น�ำเสนอนัน้ อาจไม่จำ� เป็นต้องเป็นประเด็นทางการเมืองเสมอไป
ปัญหาสังคมหลายๆ อย่างก็สามารถน�ำเสนอและเรียกว่าเป็นการ์ตนู
การเมืองได้เช่นกัน เช่น ปัญหาเรือ่ งการต่อต้านสารเสพติด สภาวะ
โลกร้อน หรือปัญหาการปรับลดค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น
จุดเด่นส�ำหรับเนื้อหาการ์ตูนการเมืองคือ คุณค่าของเนื้อหาที่
น�ำเสนอต้องชวนตัง้ ค�ำถามเกีย่ วกับผูท้ มี่ อี ำ� นาจ รวมไปถึงพยายาม
ชวนผูอ้ า่ นถกเถียงถึงการคอรัปชัน่ การใช้ความรุนแรง และความ
อยุตธิ รรมทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม แต่ในขณะเดียวกัน เนือ้ หาก็ตอ้ งแฝง

ไปด้วยชัน้ เชิงการเล่าเรือ่ งทีท่ ำ� ให้เรือ่ งซีเรียสไม่ซเี รียสมากจนเกิน
จ�ำเป็น
รูปแบบของการ์ตูนการเมืองอาศัยทักษะการสื่อสารผ่านภาพ
เป็นหลัก บางครั้งอาจมีตัวอักษรแทรกขึ้นมาบ้างตามที่ตัวละคร
พูดคุย หรืออาศัยตัวอักษรเพื่อบรรยายสถานการณ์ที่ตัวละคร
ก�ำลังประสบเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งก็ได้
สิ่งหนึ่งที่การ์ตูนการเมืองขาดไม่ได้เลยคือ ‘อารมณ์ขัน (Humor)’ เสียงหัวเราะเป็นหัวใจส�ำคัญที่ท�ำให้การ์ตูนการเมืองมี
ชีวิต ทั้งนี้อารมณ์ขันก็จะต้องขึ้นอยู่กับเอกลักษณ์ของผู้วาดด้วย
ว่าเขาหรือเธอคนนั้นมีน�้ำเสียงหรือจังหวะการเล่าเรื่องแบบใด
บางคนอาจถนัดแนวเสียดสีจกิ กัด (Satire) ในขณะทีบ่ างคนถนัด
ที่จะวาดภาพการ์ตูนล้อเลียน (Parody) มากกว่า
นอกจากนี้ การ์ตูนการเมืองมีช่ือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ‘การ์ตูน
กองบรรณาธิการ (Editorial Cartoon)’ สาเหตุที่เรียกว่าเป็น
การ์ตนู กองบรรณาธิการคือ ผูส้ ร้างสรรค์ผลงานการ์ตนู การเมือง
ส่วนใหญ่มักเป็นสมาชิกอยู่ภายในกองบรรณาธิการตามสื่อสิ่ง
พิมพ์ตา่ งๆ ไม่วา่ จะเป็นหนังสือพิมพ์ วารสารวิชาการ หรือใบปลิว
เป็นต้น คนโดยทัว่ ไปจึงเข้าใจว่า การ์ตนู การเมืองเป็นการแสดงออก
ของกองบรรณาธิการ และถ้าเกิดมีใครสักคนอยากอ่านการ์ตูน
การเมือง วิธีการก็ไม่ได้ยากล�ำบากอะไร คุณแค่ตามอ่านได้ใน
หนังสือพิมพ์หัวต่างๆ
หากมองอีกมุมหนึ่ง ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการ์ตูนการเมืองนั้น
อยู่เคียงคู่กับวิชาวารสารศาสตร์อย่างแยกจากกันแทบไม่ออก
การ์ตูนที่น�ำเสนอขึ้นมานั้นจึงไม่ใช่การน�ำเสนอความคิดของผู้
วาดเพียงคนเดียวอีกต่อไป แต่เป็นการแสดงออกถึงจุดยืนของกอง
บรรณาธิการอีกด้วย
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ลักษณะร่วมอย่างหนึง่ ทีก่ าร์ตนู การเมือง
มีรว่ มกัน คือพยายามกระตุน้ ให้ผอู้ า่ นเกิด
ความฉงนสงสัย และเกิดความสนใจใคร่
รู้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม
อาญาสิทธิข์ องเสียงหัวเราะ ท�ำให้เขตแดน
ของการวิพากษ์วจิ ารณ์สามารถกระท�ำได้
อิสระเสรีมากขึ้น
ประวัติความเป็นมาของการ์ตูน
ล้อการเมืองในประเทศไทย

การ์ตนู การเมืองเกิดขึน้ ครัง้ แรกทีป่ ระเทศ
อังกฤษ โดยนักเขียนชาวอังกฤษ ชือ่ เจมส์
กิลล์เรย์ (James Gillray: ค.ศ. 1757
- 1815) โดยการ์ตูนการเมืองที่เขาเขียน
คือภาพล้อเลียนพระบรมวงศานุวงศ์ของ
ประเทศอังกฤษที่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย
เกินตัว รวมไปถึงพยายามตั้งค�ำถาม
ท้าทายต่อศีลธรรมของชนชั้นสูงและการ
ท�ำงานของรัฐบาลอย่างถึงพริกถึงขิง การ์ตนู
การเมืองของเจมส์จงึ กลายเป็นทีร่ จู้ กั อย่าง
แพร่หลายในแวดวงพ่อค้าและประชาชน
ทั่วไป เพราะผลงานของเขาช่วยท�ำให้
ประชาชนคลายความเครียดจากภาวะ
สงครามที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษได้
เป็นอย่างดี
ส�ำหรับในประเทศไทย การ์ตนู การเมือง
เริม่ ขึน้ มาพร้อมๆ กับวิวฒ
ั นาการการ์ตนู
ในประเทศไทย หมุดหมายส�ำคัญของ
การ์ตนู การเมืองไทยตัง้ หลักฐานมัน่ ในรัช
สมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั (พ.ศ. 2453 – 2468) เนือ่ งจาก
วงการสือ่ สารมวลชนได้มโี อกาสพัฒนาสือ่
สิง่ พิมพ์กนั อย่างกว้างขวาง ประกอบกับ
แนวคิดประชาธิปไตยก็มบี ทบาทส�ำคัญที่
ช่วยสร้างบรรยากาศทีเ่ อือ้ แก่การแสดงออก
เกีย่ วกับสังคมไทยเพิม่ มากขึน้ ท�ำให้คน
เขียนภาพการ์ตนู ออกมาเยอะแยะมากมาย
ซึง่ แม้แต่รชั กาลที่ 6 เอง ก็ทรงสนพระทัย
ในการเขียนการ์ตนู การเมืองด้วยเช่นเดียวกัน
นักเขียนการ์ตน
ู การเมืองคนแรก
ของไทยคือ ขุนปฏิภาคพิ มพ์
ลิขิต หรือ เปล่ง ไตรปิ่น

ขุนปฏิภาคพิมพ์ลขิ ติ เป็นนักเขียนหนังสือ
และเป็นศิลปินที่วาดภาพการเมืองคน
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ส�ำคัญคนหนึง่ ในสมัยรัชกาลที่ 6 แต่สำ� หรับ
ประวัตขิ องขุนปฏิภาคพิมพ์ลขิ ติ นัน้ ยังค่อน
ข้างคลุมเครือ เพราะไม่มขี อ้ มูลจากแหล่ง
ไหนสามารถระบุได้วา่ ท่านเกิดทีไ่ หน และ
เกิดเมื่อไร หลักฐานทางประวัติศาสตร์
เพียงอย่างเดียวระบุไว้เพียงแค่วา่ ท่านได้
รับโอกาสไปเรียนวิชาจิตรกรรมที่อังกฤษ
แล้วเดินทางไปนอร์เวย์ เดนมาร์ก อิตาลี
สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย รวมระยะ
เวลากว่า 20 ปี ก่อนจะกลับมาประเทศไทย
และได้น�ำเทคนิคการวาดภาพจากต่าง
ประเทศมาพัฒนาจนกลายเป็นลายเส้น
การ์ตูนของตัวเอง
นอกจากนี้ ในช่วงเวลาไล่เลีย่ กัน มีชาว
ญีป่ นุ่ ทีช่ อื่ ไอ เคียว คาวา เป็นหนึง่ ใน
สมาชิกกองบรรณาธิการประจ�ำหนังสือพิมพ์
ยาโมโต ได้สนับสนุนให้นกั เขียนไทยหลาย
คนวาดภาพการ์ตนู ลงในหนังสือพิมพ์ยา
โมโต ทิศทางการเติบโตของวงการการ์ตนู
การเมืองมีแนวโน้มในทางทีด่ ขี นึ้ จนกระทัง่
ในช่วงต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
ปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ( พ.ศ. 2469 – 2478)
การ์ตนู เริม่ ซบเซาลงอย่างหนักเนือ่ งจาก
เกิดสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง และท�ำให้โรง
พิมพ์หลายแห่งเกิดปัญหาขาดแคลนกระดาษ
พิมพ์จำ� นวนมาก
จนกระทัง่ ยุคการเปลีย่ นแปลงการปกครอง
ในปี พ.ศ. 2475 วงการการ์ตนู การเมือง
เริม่ ฟืน้ ฟูขนึ้ มาอีกครัง้ พร้อมกับเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่
มีเพิม่ มากขึน้ ตามล�ำดับ แต่หลังจากนัน้
การ์ตนู ทีว่ าดล้อเลียนจนเกินขอบเขต ท�ำให้
มีกฎหมายของคณะราษฎรออกมาควบคุม
และออกข้อบังคับให้ผวู้ าดการ์ตนู ค�ำนึงถึง
ความเหมาะสมมากกว่าเดิม
หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ประยูร จรรยา
วงศ์ ได้วาดภาพการ์ตนู ทีม่ ตี วั ละครชือ่
“ศุขเล็ก” ใช้เป็นสัญลักษณ์ประจ�ำตัว ประยูร
เขียนการ์ตนู ข�ำขันและการ์ตนู ล้อการเมือง
จนกระทั่งได้รับรางวัลจากการประกวด
การ์ตูนสันติภาพโลก เมื่อ ปี พ.ศ. 2503
ที่นิวยอร์ก ภายใต้ชื่อภาพ การทดลอง
ระเบิดปรมาณูลูกสุดท้าย (The Last
Nuclear Test) และได้รบั รางวัลแมกไซไซ
ที่ประเทศฟิลิปปินส์

เปล่ง ไตรปิ่น
mgronline.com

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

มานีมีแชร์

รายชื่ อนักเขียนการ์ตูนล้อ
การเมืองไทยในเวอร์ชั่นร่วม
สมัย

ช่วงตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีเป็นต้น
มา ความรุนแรงทางการเมืองไทยเป็น
เรือ่ งทีท่ กุ คนในสังคมไทยล้วนรับรู้ และ
สัมผัสกันมา (อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้)
หนทางหนึง่ ทีป่ ระชาชนคนไทยสามารถ
ท�ำได้ คือปลดปล่อยความอัดอั้นใจ
ผ่านการ์ตูนการเมือง
การ์ตูนการเมืองจึงเป็นเหมือนช่อง
ทางหนึง่ ของสังคมทีพ่ ยายามสร้างเสียง
หัวเราะ และหยิบจับประเด็นต่างๆ มา
น�ำเสนอตามสไตล์ของแต่ละคน ซึ่ง
นักวาดการ์ตนู การเมืองทีน่ า่ จับตามอง
และไม่ได้ใช้พื้นที่สื่อแบบเดิมเพื่อน�ำ
เสนอผลงานของพวกเขาอีกต่อไป ถ้า
ท่านผู้อ่านอยากติดตาม หรืออยาก
ลองเปิดประสบการณ์การ์ตนู การเมือง
แบบร่วมสมัย สามารถติดตามนักวาด
การ์ตูนการเมืองไทยในรายชื่อทั้ง 3
คน ได้ดังนี้
มานีมีแชร์ - ลายเส้นเหมือนหนังสือ
เรียนภาษาไทยของเด็กนักเรียนไทย
ชั้นประถมต้น มีจังหวะการเล่าเรื่องที่
ไม่ซับซ้อน ประเด็นที่หยิบยกหรือน�ำ
เสนอนั้นมีความคมคาย และเป็น
ประเด็นร้อนในสังคม
ไข่แมว - ลายเส้นน่ารักมุ้งมิ้ง มักเล่า
ด้วยการแบ่งการ์ตนู ออกเป็นสีช่ อ่ ง ไม่
ค่อยใช้การบรรยายผ่านตัวอักษร เน้น
การตีความของผู้อ่านเป็นหลัก หาก
คนที่ยังไม่คุ้นชินอาจต้องอาศัยการ
ปรับตัวค่อนข้างเยอะ เพราะมุกบางมุก
เป็นมุกที่ต้องเข้าใจความรู้ทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมไทยก่อน
นารูตู่ - ลายเส้นเป็นเหมือนการ์ตูน
ลูกผู้ชายขาลุยนารูโตะ จุดเด่นของ
การ์ตูนการเมืองแบบนารูตู่คือการ
สือ่ สารด้วยความทีเล่นทีจริง หลายครัง้
ที่นารูตู่พยายามจ�ำลองฉากการต่อสู้
ระหว่าง ผูน้ ำ� แคว้นต่างๆ เข้ากับบริบท
ในสังคมไทย ผู้อ่านสามารถเข้าถึงได้
ไม่ยาก เพราะรูปแบบทีน่ ารูตใู่ ช้คอื รูป
แบบการเสียดสี เพือ่ เรียกเสียงหัวเราะ

ไข่แมว

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

นารูตู่

https://www.facebook.com/ninjanarutu/
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การ์ตูนความรู้
ส่ วนผสมของความรู้
คู่ความบันเทิง

หากพู ดถึงหนังสื อการ์ตน
ู ในร้าน
หนังสื อตามห้างสรรพสิ นค้า
ประเภททีพ
่ บเห็นได้ทว
ั่ ไปตามชั้ น
หนังสื อขายดีคงหนีไม่พ้น ‘การ์ตน
ู
ความรู’้ ที่เป็นขวัญใจของเด็กๆ
จ�ำนวนไม่นอ
้ ย การ์ตน
ู เหล่านีเ้ ป็น
อีกทางเลือกหนึง
่ ของการเรียนรู้
ส�ำหรับเด็กๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ผ่านการ์ตน
ู
แสนสนุก เป็นหนังสื อการ์ตูนที่ดู
เป็นมิตรส�ำหรับผูป
้ กครองผูด
้ แ
ู ล
บุตรหลานนักอ่านตัวน้อยไปในตัว
บทความนีจ
้ ะพาผูอ
้ า่ นทุกท่านไป
ส�ำรวจวงการการ์ตูนความรูท
้ ั้ง
ในอดีตและปัจจุ บน
ั โดยรวบรวม
ข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้จากการ
สั มภาษณ์ รวมไปถึงการให้สัมภาษณ์
เพิ่ มเติมโดยคุณ รุจน์ พรหมปา
ลิต (นักแปลอิสระ อดีตทีมเขียน
หนังสื อการ์ตูนความรู้ กบนอก
กะลา)
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ก�ำเนิดการ์ตูนความรูข
้ องไทย

การ์ตูนความรู้ของไทยมีประวัติความเป็นมายาวนานเกือบ 50 ปี เริ่มต้นมาจาก
ป๋อง-เปรียว การ์ตูนส�ำหรับเด็กและครอบครัวเรื่องแรกที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2472
โดยมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ในสมัยนั้น (ที่ไม่ใช่การล้อเลียนเสียดสีการเมือง
เหมือนการ์ตูนยุคแรก) น�ำเสนอผ่านตัวละครเด็กชายสองคนที่เปี่ยมด้วยอารมณ์
ขัน หลังจากนั้นวงการการ์ตูนก็ซบเซาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ก่อนจะมา
รุ่งเรืองอีกครั้งในช่วง พ.ศ. 2500 จนกระทั่งเกิดนิตยสารการ์ตูนความรู้ส�ำหรับเด็ก
ชุดแรก ชัยพฤกษ์การ์ตูน ในปี พ.ศ. 2513 ถือเป็นการ์ตูนความรู้เล่มแรกของไทย
เพราะมีการสอดแทรกเนื้อหาสาระตลอดทั้งเล่มในสัดส่วนบันเทิง 70% สาระ 30%
นอกจากนี้ ยังมีส่วนที่เป็นคอลัมน์เกร็ดความรู้เสริมบทเรียน เช่น มุมศิลป์ คลินิก
คุณหนู อิงลิชคอร์เนอร์ แต่สุดท้ายก็ปิดตัวลงเนื่องจากภาระการขาดทุนซึ่งส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากการรุกรานวัฒนธรรมของการ์ตูนญี่ปุ่น
การ์ตูนความรูใ้ นไทย ถึงไหนแล้ว?

ปัจจุบัน วงการการ์ตูนความรู้ในประเทศไทยยังคงเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง สังเกต
ได้จากจ�ำนวนและความหลากหลายของการ์ตูนความรู้ที่เพิ่มมากขึ้น ส�ำนักพิมพ์
ที่เริ่มต้นจากเนื้อหาท้องถิ่นอย่าง อีคิวพลัส, สกายบุ๊กส์ มีแนวโน้มขยายขอบเขต
ออกไปในแนวทางสากล (globalization) มากขึ้น ในทางกลับกัน ส�ำนักพิมพ์ที่
เริ่มจากการ์ตูนความรู้ที่มีเนื้อหาเป็นสากลอย่าง นานมีบุ๊คส์ มีแนวโน้มขยาย
ขอบเขตไปในแนวทางท้องถิ่น (localization) มากขึ้น นอกจากนี้ ยังเห็นความ
เคลื่อนไหวของการ์ตูนความรู้ในไทยผ่านความหลากหลายและทันสมัยของการ์ตูน
ความรู้ที่ซื้อลิขสิทธิ์จากเกาหลีหรือญี่ปุ่นมาแปลเป็นภาษาไทยมากขึ้น การ์ตูนบาง
เรื่องมีการหยิบตัวละครจากสื่อต่างๆ มาน�ำเสนอ เช่น การ์ตูนความรู้ชุดคุกกี้รัน

https://www.g
word=การ์ตูน%

getbookie.com/products?key%20โลก

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

มองวงการไปข้างหน้า

ปัจจุบัน แม้การ์ตูนความรู้ในประเทศไทยจะมีความหลากหลาย
โดยเฉพาะการ์ตูนความรู้ที่ซื้อลิขสิทธิ์มาแปล แต่หากพูดถึงการ์ตูน
ความรู้ที่เป็นของไทยก็ยังมีจุดที่สามารถพัฒนาได้อีกมาก ทั้งในแง่
ของรัฐบาลและเงินทุน บุคลากร รวมไปถึงผู้อ่านด้วย
รัฐบาลรวมไปถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ ควรให้ความส�ำคัญกับการ์ตูน
ความรู้ไทยให้มากขึ้น จริงอยู่ที่ต้นทุนการน�ำเข้ามาแปลนั้นถูกกว่า
การผลิตการ์ตูนในไทยเอง แต่การ์ตูนของไทยก็มีเสน่ห์ทั้งในแง่
ของลายเส้นและเนื้อเรื่อง (โดยเฉพาะการ์ตูนท้องถิ่น) ไม่แพ้ของ
ต่างประเทศ ดังนั้น สิ่งที่เหล่านักวาดการ์ตูนความรู้ต้องการจาก
รัฐบาลและแหล่งเงินทุนคือ เวทีการประกวดและเผยแพร่ผลงาน
ช่องทางหรือตลาดที่จะส่งออกไปต่างประเทศ รวมไปถึงการผลัก
ดันนโยบายให้การ์ตูนความรู้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการ
เรียนการสอนในโรงเรียน
วงการการ์ตูนความรู้ของไทยมีบุคลากรที่มีความสามารถอยู่แล้ว
แต่บุคลากรดังกล่าวยังมีจ�ำนวนน้อย ทั้งนักวาด ทีมเรียบเรียงเนื้อ
เรื่อง ฝ่ายข้อมูล ท�ำให้บางครั้งเกิดเหตุการณ์ที่นักวาดลัดขั้นตอน

และไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดเท่าที่ควร ทีมเรียบเรียงเนื้อเรื่องที่ยังไม่
แน่นด้านเทคนิคการเล่าให้สนุก มุกตลก และการสร้างคาแรกเตอร์
ทีน่ า่ สนใจ และทีส่ ำ� คัญคือด้านข้อมูลทีย่ งั ไม่ให้ความส�ำคัญกับเนือ้ หา
ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย รวมถึงขาดการเข้าถึงองค์ความรู้หรือ
บุคลากร ขาดการอ้างอิงอย่างเป็นระบบ หากได้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านนัน้ ๆ
มาให้ข้อมูลก็จะช่วยเติมเต็มสาระของการ์ตูนความรู้ได้
การ์ตูนความรู้ของไทยจะอยู่ไม่ได้เลยหากปราศจากผู้อ่าน ปัจจุบัน
มีเด็กและผู้ปกครองจ�ำนวนไม่น้อยที่สนใจและสนับสนุนการ์ตูน
ความรู้ของไทย แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังมีมายาคติว่าการ์ตูนเป็นเรื่อง
ไร้สาระ หากผู้ปกครองเห็นความส�ำคัญของการ์ตูนความรู้ว่า เป็น
การ์ตูนที่เน้นส่งเสริมให้ผู้อ่านได้รับความรู้เพิ่มเติมจากที่เรียนใน
ห้องเรียน สอนในสิ่งที่ห้องเรียนไม่ได้สอนและสิ่งที่สามารถน�ำไป
ต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิม รวมถึงช่วยสนับสนุนการ์ตูนความรู้ที่ผลิต
โดยคนไทย รับรองว่าวงการการ์ตูนความรู้ของไทยจะต้องเติบโต
ขึ้น หลากหลายขึ้น ไม่ล้มหายตายจากไปเหมือน ชัยพฤกษ์การ์ตูน
ในอดีตแน่นอน

READ ME 54

l 19

ศุภณัฐ อเนกนำ�วงศ์

https://womenincomics.fandom.com/wiki/Funny?fbclid=IwAR2QKEZjH0WcQ0bPgf-6ltE9P6MWUHAcSpFHgOXZLG-zj62EsO283M5iC4U

เบือ
้ งหลังความส�ำเร็จของการ์ตน
ู ชื่ อดัง
หลายเรือ
่ งเกิดขึน
้ จากฝีมอ
ื การวาดของ
ผู้หญิง ซึ่ งหากลองพู ดชื่ อแล้วอาจจะ
คุ้นหูกันเป็นอย่างดี เช่ น Cardcaptor
Sakura ซึ่งเขียนโดยกลุม
่ นักวาดการ์ตน
ู
หญิง CLAMP หรือ Sailor Moon โดย
Naoko Takeuchi หรือแม้แต่การ์ตูน
ทีเ่ นือ
้ หาซับซ้อนมากขึน
้ อย่าง Fullmetal Alchemist ซึ่งเขียนขึน
้ โดย Hiromi
Arakawa จากตัวอย่างดังกล่าวนี้ แสดง
ให้เห็นว่านักวาดการ์ตูนผู้หญิงประสบ
ความส�ำเร็จในโลกการ์ตน
ู มากไม่แพ้ กบ
ั
ผู้ชายเลยทีเดียว
20 l c o v e r s t o r y

‘ผู้หญิง’
ในโลกของ
การ์ตูน
การ์ตูนส�ำหรับ ‘ผู้หญิง’

ในญีป่ นุ่ มีคำ� เรียกการ์ตนู ทีม่ กี ลุม่ เป้าหมายผูอ้ า่ นเป็นผูห้ ญิงว่า ‘โชโจะ มังงะ’
(Shojo Manga) การ์ตนู ประเภทนีม้ กี ารเขียนขึน้ มาเรือ่ ยๆ ลงในนิตยสารตัง้ แต่
ศตวรรษที่ 20 แล้ว เดิมทีมีเนื้อหาที่ไม่ซับซ้อน เน้นความโรแมนติกและแฟชั่น
โดยมีผู้เขียนและบรรณาธิการเป็นผู้ชาย แต่ดูจะไม่ประสบความส�ำเร็จเสียเท่า
ไหร่ เพราะตัวละครไม่ได้มีความน่าสนใจเท่าไหร่นัก
Osamu Tezuka ผู้ที่ได้รับฉายาว่าเป็นปรมาจารย์นักวาดการ์ตูนญี่ปุ่น เล็ง
เห็นถึงกลุ่มผู้อ่านที่เป็นผู้หญิงที่มีขนาดใหญ่มาก จึงได้ท�ำนิตยสารการ์ตูนชื่อ
ว่า ‘Funny’ โดยอ้างว่าเป็นนิตยสารการ์ตูนส�ำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะฉบับแรก
มีนักเขียนการ์ตูนเป็นผู้หญิง และเขาก็ได้เขียนการ์ตูนอย่าง ‘เจ้าหญิงอัศวิน’
(Princess Knight) ในปี 1953 ซึ่งมีตัวละครเอกที่มีเพศค่อนข้างก�ำกวมและ
เรื่องราวที่ซับซ้อนขึ้น นับเป็นก้าวที่ส�ำคัญส�ำหรับ ‘ผู้หญิง’ ในการ์ตูน แต่เป็นที่
น่าเสียดายว่านิตยสารของเขาก็ปิดตัวลงจากการล้มละลายของบริษัท

https://mangakakalot.com/manga/kaze_to_ki_no_uta?fbclid=IwAR00Ruzw9CtMcEtptHA57RBq4L1iekpOek3BNBcElWTZF4uzAXhU6pSb-SI

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

60s การกลับมาของโชโจะมังงะ

หลังจากนั้น พัฒนาการของการ์ตูนส�ำหรับ
‘ผู้หญิง’ ก็ได้เติบโตขึ้น มีนักเขียนหญิงชื่อว่า
Yoshiko Nishitani เริม่ เขียนการ์ตนู ทีม่ ตี วั เอก
เป็นหญิงวัยรุ่นในโรงเรียน ซึ่งต้องจัดการกับ
ความสัมพันธ์ที่บ้าน โรงเรียน และความรัก
จากการศึกษาของนักวิชาการบางคนเห็นตรง
กันว่าเธอเป็นผู้เริ่มพล็อตประเภทที่ว่านี้ จน
เป็นพล็อตหลักที่ปรากฏได้ทั่วไปในปัจจุบัน
นักเขียนการ์ตนู ในรุน่ ของเธอมีชอื่ เรียกรวมๆ
ว่า Year 24 Group กลุม่ นักเขียนการ์ตนู ผู้
หญิงนีไ้ ด้รบั การขนานนามว่าเป็นผูป้ ฏิวตั วิ งการ
การ์ตนู ส�ำหรับผูห้ ญิง เพราะมีการน�ำเนือ้ เรือ่ ง
ทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้ ในแบบของ Tezuka และ
ประเด็นทีร่ นุ แรงขึน้ มารวมกับลายเส้นเดิมของ
การ์ตนู โชโจะ ท�ำให้สามารถเข้าถึงกลุม่ เป้า

หมายผูห้ ญิงได้ และประสบความส�ำเร็จเป็น
อย่างมากทัง้ ในญีป่ นุ่ และต่างประเทศ ยก
ตัวอย่างการ์ตนู ทีม่ าจากกลุม่ นี้ เช่น กุหลาบ
แวร์ซายส์ ของ Riyoko Ikeda เป็นต้น
นักเขียนในกลุม่ Year 24 อย่าง Keiko
Takemiya ก็ได้เขียนการ์ตนู ประเภท ‘ยาโออิ’
(Yaoi) ซึง่ เป็นเรือ่ งทีต่ วั ละครมีความสัมพันธ์
กับเพศเดียวกันเป็นเรือ่ งแรกอย่าง Kaza to
Ki no Uta ในปี 1976 และได้รบั ผลตอบรับที่
ดีมาก นับว่าเป็นการเริม่ ต้นศักราชของการ์ตนู
โชโจะแบบยาโออิเลยทีเดียว

เขียนการ์ตนู หญิงจ�ำนวนมากขึน้ ในวงการ ได้
ผลิตงานที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง มี
พล็อตและตัวละครทีห่ ลากหลายขึน้ ตาม เช่น
Sailor Moon ทีต่ วั ละครหลักมีความสัมพันธ์
แบบ หญิง-หญิง หรือการ์ตูนที่มีผลตอบรับที่
ดีจากทัง้ ตะวันออกและตะวันตกอย่าง Code
Geass ก็ออกแบบตัวละครโดยกลุม่ นักเขียน
การ์ตนู หญิงอย่าง CLAMP และนักเขียนหญิง
ทีไ่ ปเขียนการ์ตนู ส�ำหรับผูช้ าย หรือทีเ่ รียกกัน
ว่า โชเน็นมังงะ (Shonen Manga) เช่น
Fullmetal Alchemist ทีไ่ ด้กล่าวไปในตอน
แรก ในโลกของการ์ตูน ‘ผู้หญิง’ จึงมีส่วน
นักเขียนการ์ตน
ู หญิงในกระแสหลัก ส�ำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนวงการต่อไป
การ์ตนู ส�ำหรับ ‘ผูห้ ญิง’ ประสบความส�ำเร็จ
เป็นอย่างมาก เนือ่ งด้วยนักเขียนทีเ่ ป็นการ์ตนู
หญิงเขียนให้กลุ่ม ‘ผู้หญิง’ อ่านเอง จึงมีนัก
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รุจรวี นาเอก

โลกหลากสี ของ
LGBTQ ในการ์ตูน
‘ความหลากหลายทาง
เพศ (LGBTQ)’ เป็น
กระแสหนึง
่ ทีค
่ นทัว
่ โลก
ให้ความสนใจในช่ วงสี่
ห้าปีที่ผ่านมา จนน�ำไป
สู่ #LoveWin และ
#metoo ‘การ์ตน
ู ’ เอง
ก็เป็นสื่ อหนึง
่ ทีเ่ ป็นพื้ นที่
สื่ อสารของ LGBTQ
อย่างยาวนาน และ
หลายๆ คนที่ก�ำลังอ่าน
บทความนี้ คงเคยได้รบ
ั
เมล็ดพั นธุ์เหล่านั้นเข้า
มาอยู่ในใจ และกว่าที่
การ์ตน
ู ทีพ
่ ูดเรือ
่ งหลาก
หลายนั้นจะได้ยอมรับ
จนถึงเป็นหนังสื อส�ำหรับ
การศึ กษา เส้ นทางของ
LGBTQ แม้จะไม่ใช่
เรือ
่ งง่าย แต่ในวงการ
การ์ตน
ู นัน
้ เรือ
่ งเหล่านี้
กลับได้รับความนิยม
อย่างกว้างขวาง และ
เป็นจุ ดเริ่มต้นที่เปิด
หัวใจคนส�ำหรับความ
หลากหลายนี้
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90’s ก้าวแรกของ ‘LGBTQ’ บน
การ์ตูนกระแสหลัก

https://thailand.kinokuniya.com/bw/9781632365378

https://thematter.co/rave/lets-read-my-brothers-husband/63053

ในช่วงแรกๆ นัน้ การ์ตนู ทีพ่ ดู เรือ่ ง LGBTQ
ยังมีไม่มาก และส่วนใหญ่เป็นการ์ตนู ใต้ดนิ
ที่มีเนื้อหาล่อแหลม จนในช่วง ยุค 90 เป็น
ช่วงที่การ์ตูนกระแสหลักในประเทศญี่ปุ่น
เริ่มพูดถึงเรื่องความหลากหลายทางเพศ
อย่างความสัมพันธ์ระหว่าง หญิง – หญิง
ของเหล่าอัศวินสาวจาก ‘เซเลอร์มูน’ ที่มี
เซเลอร์ยูเรนัสและเซเลอร์เนปจูน เป็น ‘คู่
เลสเบี้ยน’ คู่แรกๆ ของการ์ตูนที่ได้รับการ
ยืนยันจากผู้เขียนเอง ตามมาด้วย อูเทน่า
พลิกฟ้าตามหารัก เรื่องของอูเทน่า หญิง
สาวที่มีความฝันอยากเป็นเจ้าชายที่สง่า
งาม และร่วมต่อสู้เพื่อชิงเจ้าหญิงกุหลาบ
เพือ่ มาเป็นคูห่ มัน้ ซึง่ สองเรือ่ งนีถ้ อื เป็นเรือ่ ง
เด่นๆ ส�ำหรับช่วงนั้น
และในช่วงปลายยุค 90 ก็ยังมี CLAMP
กลุม่ นักเขียนหญิงทีม่ ผี ลงานโดดเด่นหลาย
เรื่อง และการ์ตูนของ CLAMP นั้น หลาย
เรือ่ งมีการพูดความรักทีห่ ลากหลายทัง้ เพศ
และวัย ไม่ว่าจะเป็น ชาย-หญิง ชาย-ชาย
และ หญิง-หญิง ในเรื่อง ซากุระ มือปราบ
ไพ่ทาโรต์ จนถึงตัวละครไร้เพศอย่างเทวดา
และปีศาจในเรื่อง Wish
ด้วยฝีมือของนักเขียนหญิงเหล่านี้เอง ที่
มอบแสงไฟให้กลุ่ม LGBTQ ได้รับการ
ยอมรับมากขึ้น และปูทางให้ส�ำหรับนัก
เขียนและผู้ผลิตอนิเมชั่นในรุ่นต่อๆ ไป ซึ่ง
มีผลงานของพวกเธอเป็นแรงบันดาลใจ

My Lesbian Experience with Loneliness - https://thailand.kinokuniya.com/bw/9781626926035

เข้าใจความหลากหลายของเพศ
ผ่านสายตาของนักเขียนหัวใจ
สี รง
ุ้

ด้วยการปูทางจากช่วงยุค 90 ท�ำให้
ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา ตลาดการ์ตูน
เปิดรับความหลากหลายมากขึ้น จนใน
ช่วงปี 2010 ที่นักเขียนกลุ่ม LGBTQ
สร้างสรรค์การ์ตูนจากประสบการณ์จริง
ของพวกเขา ทั้งเรื่อง เพียงพบบรรจบฝัน
(Shimanami Tasogare) ที่บอกเล่า
เรื่องราวความหนักใจของเด็กหนุ่มผู้ค้น
พบว่าตัวเองเป็นเกย์ และอีกหลายเรื่อง
ที่ชาว LGBTQ อยากบอกให้คุณฟัง หรือ
เรียนรู้โลกของเกย์ผ่านสายตาของพี่เขย
ชาวญี่ปุ่นที่มีต่อน้องเขยต่างชาติ อย่าง
ด้วยสายใยรัก My Brother’s Husband
และเรือ่ งนีย้ งั ได้รบั รางวัลการันตีจากต่าง
ประเทศอีกมากมาย และ My Lesbian
Experience With Loneliness ทีน่ อกจาก
จะถ่ายทอดประสบการณ์เลสเบี้ยนของผู้
เขียน ยังเป็นการต่อสู้กับโรคซึมเศร้าที่ผู้
เขียนใช้เวลานานถึงสิบปี
ยังมีผผ้ ู ลิตงานหลายคนทีอ่ อกมาสนับสนุน
เรือ่ งนีอ้ ย่างจริงจัง ดัง่ ปรากฏการณ์ พรีเคียว
ชายคนแรกในประวัตศิ าสตร์การ์ตนู ซีรสี ์
พริตตีเ้ คียว การ์ตนู แนวสาวน้อยเวทมนต์ที่
ครองใจเด็กและผูใ้ หญ่มายาวนาน ซึง่ ได้รบั
การตอบรับทีด่ จี ากแฟนคลับ นัน่ เป็น

Wandering Son - https://www.amazon.com/Wandering-Son-Book-Shimura-Takako/dp/1606994166

นิมติ หมายอันดี แสดงให้เห็นว่า โลกพร้อม
แล้วทีจ่ ะโอบกอดความหลากหลายไว้ในใจ
โลกที่ทุก ‘เพศ’ เป็นไปได้ เรือ
่ ง
ของ ‘เควียร์’ ในการ์ตูน

โลกของเควียร์ (Queer) หรือ Non-Binary ยังเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ในสังคม
ยังไม่เข้าใจ แต่ในวงการการ์ตนู เรือ่ งของ
เควียร์ ปรากฏในการ์ตูนอยู่เสมอ สอด
แทรกในเรื่องของตัวละครนั้นๆ หรือเป็น
ธีมหลักของการเล่าเรือ่ งอย่าง The Prince
and the Dressmaker กราฟิกโนเวล
ทีไ่ ด้รบั การยอมรับและแนะน�ำจากเว็บไซต์
ส�ำหรับเด็กหลายเจ้า ว่าเป็นกราฟิกโนเวล
เกี่ยวกับ ‘เควียร์’ ที่เหมาะสมส�ำหรับเด็ก
อายุสิบสองปีขึ้นไป เกี่ยวกับเรื่องของเจ้า
ชายที่ในยามราตรีเขาจะกลายเป็นสาว
ชัน้ สูงผูง้ ดงามผ่านเสือ้ ผ้าทีช่ า่ งตัดเสือ้ ผ้า
สาวบรรจงตัดขึ้น การค้นหาตัวตนผ่าน
‘เพศ’ ของวัยรุ่น สร้างคุณค่าในตัวตนได้
มากเพียงใด
หรือการท้าทายขนบการ์ตนู สาวน้อยดัง้ เดิม
อย่าง ยอดชายใจแหวว (Otomen) พระเอก
มาดแมนทีแ่ ท้จริงมีรสนิยมชอบของกุก๊ กิก๊ มี
หัวใจอ่อนโยนดุจสาวน้อย ทีต่ กหลุมรักนางเอก
(?) บุคลิกสุดเท่เยีย่ งชายชาตรี ซึง่ ภายในเรือ่ ง
เราจะได้ตงั้ ค�ำถามผ่าน Stereotype บทบาท
ความเป็นชาย – หญิง ว่าแท้จริงแล้วใครๆ ก็
มีสทิ ธิจ์ ะชอบของน่ารักๆ ได้เหมือนกัน

และ หนุม่ หน้าใสกับยัยสาวหล่อ (Wandering Son) ซึง่ Nippon Foundation
คัดเลือกเป็นการ์ตนู 100 เรือ่ งทีเ่ หมาะสมใน
การศึกษาเรือ่ งความหลากหลาย เรือ่ งของ
การ Coming of age ของเด็กหนุม่ และ
เด็กสาวทีไ่ ม่พอใจในเพศสภาพของตนเอง
และตัดสินใจแลกเครือ่ งแบบกันใส่โดยมี
เพือ่ นสนิทรักษาความลับเอาไว้
ซึ่งทั้งสามเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่น�ำเสนอ
เรื่องเควียร์ได้ออกมาน่าสนใจ ชวนตั้ง
ค�ำถามกับขัว้ ความเป็นชาย-หญิง ในสังคม
ว่าแท้จริงแล้ว นัน่ คือเรือ่ งทีใ่ นอนาคตควร
จะก้าวข้ามพ้นไป เพือ่ มองให้เห็นถึงคุณค่า
ที่แท้ของตัวเราเอง
ถึงแม้ในปัจจุบนั กระแสต่อต้านกลุม่ LGBTQ
จะน้อยลง แต่กม็ คี นอีกมากทีไ่ ม่ยอมรับ ต่อ
ต้านสิง่ เหล่านีเ้ พียงเพราะความแตกต่าง
การพยายามให้ความรูแ้ ละเข้าใจความหลาก
หลายอันงดงามนี้ เป็นสิง่ หนึง่ ที่ ‘การ์ตนู ’
พยายามถ่ายทอดให้คนทัว่ ไปเข้าใจมาเสมอ
และปลูกเมล็ดพันธุแ์ ห่งความงามไว้ทหี่ วั ใจ
ของเด็กสักคน เผือ่ ในเวลาทีเ่ ติบโตขึน้ ดอกไม้
นัน้ จะเบ่งบาน และโลกของเราจะปราศจาก
แบ่งแยกด้วยความเกลียดชัง
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https://news.thaiware.com/8994.html
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สุวพั ชญ์ จินดาวรเสฏฐ์ , นฤพล เปาอินทร์, ศุภณัฐ อเนกนำ�วงศ์

Created by
cartoon

: อื่นๆ อีกมากมายในโลกการ์ตูน
ถ้าพู ดถึง ‘การ์ตูน’ เราจะนึกถึงลาย
เส้ นทีโ่ ลดแล่นอยูบ
่ นหน้ากระดาษหรือ
หน้าจอ
ถ้าคุณคิดว่ามีแค่นน
ั้ คุณคิด… ผิด!
จริงๆ แล้วการ์ตูนได้กลายเป็น
วัฒนธรรมที่ก�ำลังขยายอาณาจักร
ไปไกลกว่าที่ใครหลายๆ คนจะคิดถึง
จุ ดเริม
่ ต้นบนหน้ากระดาษ ลายเส้ นที่
เคลื่อนไหวในหน้าจอเริม
่ ออกมาโลด
แล่นในโลกของเราอย่างที่คุณอาจ
คิดไม่ถึง และนี่คือช่ องทางและพื้ น
ทีใ่ หม่ๆ ทีว
่ ฒ
ั นธรรมอาณาจักรการ์ตน
ู
ก�ำลังขยายอาณาเขตไป

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

Cartoon to live action : จากเล่น
เป็นจริง

Live Action คือ การน�ำเนื้อเรื่องของการ์ตูนมา
แสดงในรูปแบบละครเวที ยกตัวอย่างเช่น Live
Action อนิเมะญีป่ นุ่ ชือ่ ดังเรือ่ ง Death Note กวาด
รายได้ไป 30 ล้านดอลลาร์, Frozen ซึ่งได้น�ำเนื้อ
เรือ่ งมาแสดงในรูปแบบละครเพลงกว่า 45 ครัง้ ! ได้
รายได้ไป 80 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกา,
Beauty and the Beast ที่แสดงไปแล้วเกือบ
5,500 ครั้ง ตั้งแต่ปี 1994 ถึง 2007 เลยทีเดียว
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http://checkmate-blog.com/archives/202133

Advertisement : เพื่ อการสื่ อสาร ในรูปแบบสินค้าต่างๆ สามารถท�ำรายได้ไป

เนือ่ งจากการ์ตนู เป็นสือ่ ทีม่ คี วามเป็นมิตร
และเป็นสากล ท�ำให้บอ่ ยครัง้ เราจะเห็นว่ามี
การน�ำตัวละครมาเป็นตัวพรีเซนเตอร์ขายสินค้า
แต่นอกจากนีย้ งั มีการใช้การ์ตนู เป็นรูปแบบ
การสื่อสารเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค เช่น
อนิเมะเรือ่ งหนึง่ ทีพ่ ดู ถึงการท�ำงานของบริษทั
ซึง่ ก�ำลังสร้างรถไฟฟ้าให้สงิ คโปร์ เป็นอนิเมะ
สั้นๆ โดยผู้ก�ำกับชื่อดังอย่างมาโคะโตะ
ชินไก และโฆษณาอนิเมะของ McDonald
เพือ่ รับสมัครคนท�ำงานพาร์ทไทม์
Character : แค่นา่ รักก็มด
ั ใจแล้ว

บางตัวการ์ตนู ทีเ่ รารูจ้ กั ดี เราอาจจะไม่รเู้ ลย
ว่าตัวละครนัน้ จะมีเนือ้ เรือ่ งหรือความเป็นมา
อย่างไร เช่น หมีสดี ำ� จากญีป่ นุ่ อย่างคุมะมง
(Kumamon) ซึง่ ถูกวาดขึน้ มาเพือ่ เป็นตัวแทน
จังหวัดคุมะโมโต้ ตัวคุมะมงที่ไปปรากฎ
26 l c o v e r s t o r y

กว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2015 แม้
หลายคนไม่ได้รู้จักคุมะมงจากการ์ตูนใดๆ
มาก่อนด้วยซ�้ำ เรายังเห็นกรณีแบบนี้ได้ใน
การ์ตูนบางเรื่อง อย่าง Micky Mouse
Hello Kitty และ Rilakkuma เป็นต้น
Therapy : การ์ตูนบ�ำบัด

การรักษาด้วยการ์ตนู คือการน�ำการ์ตนู มา
ใช้รกั ษาโรคบางโรค โดยอาจให้ผปู้ ว่ ยวาดหรือ
สือ่ สารออกมาเป็นรูปการ์ตนู ยกตัวอย่างองค์กร
ชือ่ ‘Animation Therapy’ ในต่างประเทศ
พวกเขาใช้กระบวนการท�ำการ์ตนู (Animation)
เช่น การท�ำให้ตวั การ์ตนู เคลือ่ นไหว มาช่วย
รักษาอาการทางจิตต่างๆ ช่วยให้แพทย์มี
ปฏิสมั พันธ์กบั คนไข้งา่ ยขึน้ รวมถึงลดความเครียด
และความวิตกกังวลของคนไข้ได้ดว้ ย

Cosplay : รักเลยลอก

Goods : เห็นกันตัวเป็น ๆ

Place : พื้ นที่ของการ์ตูน

Cosplay คือการแต่งตัวลอกเลียนแบบ
ตัวละครทีอ่ าจมาจากการ์ตนู อนิเมะ มังงะ
เกม นิยาย หรือจะเป็นศิลปินทีช่ นื่ ชอบก็ได้
และนอกเหนือไปจากการแต่งตัวอย่าง
พิถพี ถิ นั ตัง้ แต่หวั จรดเท้าแล้วนัน้ เหล่า
Layer ยังมีการแสดงท่าทางและบุคลิกให้
ตรงตามตัวละครเพือ่ ให้สมบทบาท เรียกได้
ว่าเป็นหนึง่ ในวัฒนธรรมของประเทศญีป่ นุ่
ทีโ่ ด่งดังไปทัว่ โลก

Goods คือของสะสมทีม่ ที มี่ าจากการ์ตนู
ทัง้ Figure, Models, Gunpla หรือแม้แต่
พวงกุญแจตุก๊ ตาทีเ่ ราเห็นได้ตามร้านทัว่ ไป
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่มีมูลค่าสูง
มาก เช่น PG 1/60 RX-78-2 Gundam
Gold Version ราคาประมาณ 290,000
บาท และภาพทีเ่ ป็นแลนด์มาร์กทีแ่ สดงให้
เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของ Goods คือ
Gundam Base ที่ Odaiba กับโมเดล
ที่มีขนาดใหญ่ถึง 600 ตร.ม.

มีหลายสถานที่ที่เกิดจากหน้ากระดาษ
หรือหน้าจอและมีการจ�ำลองสร้างขึ้นมา
เป็นสถานที่จริงๆ ทั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ สวน
สนุก คาเฟ่ เช่น Charlie Brown Cafe,
MOOMIN Café, Ghibli Museum,
Fujiko F Fujio Museum, พิพิธภัณฑ์
Moomin และรูห้ รือไม่ Tokyo Disneyland
มีคนเข้าต่อปีถึง 16.54 ล้านคน เรียกได้
ว่าเป็นสถานที่ในฝันที่เหล่าแฟนการ์ตูน
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-akihabara-as-an-otaku-god-amongst-men-5-use-pictures-for-2019-tofugu-wall-calendar-6-profit-read-about-our-experience-
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“...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.”
“หนังสื อการ์ตูนน่ะ ส่ งผลต่อตัวผมจริงๆ ...นี่คือ
วรรณกรรม นี่คือสิ่ งที่บอกผม ว่าชี วิตเป็นอย่างไร นี่คือวิธีที่
ผมได้เกิดเข้ามาในโลกนี้ ผ่านทางเรือ
่ งราวนิยาย”
Walter Mosley Novelist
วอล์เทอร์ มอสลี่ย์ นักเขียนอาญชนิยาย

28

คน – การ์ – ตูน
‘การ์ตูน’ ไม่ใช่ เพี ยงสื่ อบันเทิง แต่เป็นงานศิ ลปะที่
บรรจงและประณีต เบื้องหลังช่ องการ์ตูนมีความลับ
ของนักเขียนที่หลายคนไม่รู้ ถึงกระบวนการกว่าจะมา
เป็นเรือ
่ งที่เราอ่าน เปิดมุมมองการท�ำงานสร้างสรรค์
ผ่าน 4 นักเขียนการ์ตูน ขวัญใจนักอ่านแต่ละยุคสมัย
ผู้ซึ่งผ่านการเปลี่ยนผ่านจากน�้ำหมึกและกระดาษ
สู่ผลงานบนโซเชี ยลมีเดีย การปรับตัวเพื่ อความอยู่รอด
และส่ งต่อความรักในการท�ำงานตรงสู่หัวใจผู้อ่าน
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พชรกฤษณ์ โตอิ้ม

การ์ตูนเล่มละบาท
: เสน่ห์คลาสสิ คของการ์ตูนไทย
หนังสื อการ์ตน
ู ขนาด
ไม่เล็กไม่ใหญ่ ก�ำลัง
พอดีมอ
ื หน้าปกมีสีสัน
ฉูดฉาดพร้อมด้วยลาย
เซ็ นหนักเข้มอันเป็น
เอกลักษณ์ กลายมา
เป็นอีกหนึง
่ ความทรง
จ�ำร่วมสมัยของผูค
้ น
ในสั งคมไทย
30 l s p e a k e r

หนังสื อการ์ตูนไทย เล่มละบาท

(ปัจจุบนั เพิม่ ขึน้ เป็น 5 บาทแล้ว ตามอัตราค่าเงินเฟ้อ)
หน้าปกของหนังสือการ์ตนู ไทยหลายภาพถูกวาด
ขึ้นภายในห้องท�ำงานสี่เหลี่ยมขนาดกะทัดรัด ย่าน
บางขุนเทียน จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนักวาด
การ์ตูนวัย 71 ปี นั่งท�ำงานอยู่ที่โต๊ะท�ำงานของตน
ทุกๆ วัน
เขามักค่อยๆ ลากเส้นหลายสิบเส้นลงบนแผ่น
กระดาษแผ่นแล้วแผ่นเล่า เพือ่ ท�ำให้ภาพในจินตนาการ
ปรากฏกลายเป็นตัวการ์ตนู ทีส่ ามารถจับต้องได้ใน

โลกความเป็นจริง
ส�ำหรับ สมศักดิ์ เจสกุล หรือนามปากกาว่า ชาย
ชาตรี การ์ตูนเล่มละบาทคืองานที่เขารักสุดหัวใจ
และเป็นเสมือนภาพแทนตัวตนของเขาแทบทั้งชีวิต
ปัจจุบันครูสมศักดิ์เป็นเจ้าของส�ำนักพิมพ์พันธ์ดี
สาส์น หนึ่งในสองส�ำนักพิมพ์ที่ยังคงตีพิมพ์หนังสือ
การ์ตูนไทยเล่มเล็ก ครูสมศักดิ์เคยมีผลงานที่เป็น
ที่รู้จักในวงกว้างอยู่หลายเรื่อง เช่น เรื่องแม่นาค
พระโขนง ที่ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2522 จน
กระทั่งได้รับตีพิมพ์ซ้ำ� อีกนับไม่ถ้วน เป็นต้น

ครูเล่าว่า ตอนนี้ท�ำหน้าที่แค่รับวาด
ปกหน้าหนังสือการ์ตูนเพียงอย่างเดียว
แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ตนคิดว่าจ�ำเป็น
อย่างยิง่ ทีต่ อ้ งคอยเข้มงวดในทุกขัน้ ตอน
การท�ำงาน พร้อมทั้งตรวจทานข้อผิด
พลาดของผลงานให้เรียบร้อย เพือ่ ให้ผล
งานที่ออกสู่ผู้อ่านเต็มเปี่ยมไปด้วย
คุณภาพอยู่เสมอ
“การ์ตูนไทยแบบนี้ต้องมีคนที่ทู่ซี้ท�ำ
ต่อไป แล้วต้องท�ำให้ดีที่สุด” ศิลปินผู้
วาดการ์ตูนมาเกือบชั่วชีวิตเอ่ย

ลองวาดแบบมีเส้นโค้ง มีเส้นเว้าไปโน่น
ไปนี่ ภาพก็จะมีมิติขึ้น ไม่ได้แบน
เวลาที่ผมเขียน ผมจะมีเส้นที่ใช้ เส้น
ที่เลี้ยวคดเคี้ยวไปมา ต้องอาศัยเวลา
มากเลย อย่างผมเขียนในวันหนึ่งได้แค่
สองสามแผ่นเท่านั้นเอง ซึ่งถือว่าเขียน
เร็วแล้วนะครับ แล้วพอวาดเส้นแล้วบางที
ก็ต้องใช้เวลาลงสีอีก แต่พลาดก็มีบ้าง
คือเราอาศัยความทีว่ า่ อยูก่ บั มันมานาน
แล้ว เราก็เขียนๆ ไป คิดไว้ในใจว่าขอ
ให้ภาพออกมาลงตัวละกัน แต่ถ้าท�ำ
แบบนัน้ ถือว่าผมประมาทเอง หลายครัง้
คิดว่าเสน่ห์ผีไทยที่ครูวาดคือ ก็ต้องมานั่งแก้ ตัดส่วนที่ใช้ไม่ได้ออก
อะไร
แล้วต้องมานั่งวาดซ่อม
เสน่ห์อยู่ที่ความสวยงาม มันแค่นั้น
เลย และต่อให้จะมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้น ไอ้ แสดงว่าหัวใจของการ์ตูนไทย
่ วามสวยงามของเส้ น?
ผีแบบนีก้ จ็ ะอยูต่ อ่ ไปได้ มันก็มเี สน่หท์ กุ วัดกันทีค
อย่างเลยในการ์ตูนไทย คนอ่านเขาก็ เส้นมีความส�ำคัญมาก ผลลัพธ์ที่ได้
ชอบ ไม่ตอ้ งเน้นอะไรให้ยาก อย่างเวลา ในแต่ละภาพคือ ตัวการ์ตูนก็จะมีน�้ำ
ที่พวกเขาดูลิเกกัน เขาก็ชอบพระเอก หนัก ตัวละครมีความโค้งมน ส่วนผม
หล่อ สิง่ ทีเ่ ราท�ำก็แค่วาดพระเอกให้หล่อ ตัวละครก็ยิ่งสวยเลย แบบนี้แหละที่คน
วาดนางเอกให้สวย ให้มนั เหลือเชือ่ แล้ว ส่วนใหญ่เขาชอบ ส่วนตาก็เป็นจุดขาย
อย่างการลงสีเราจะท�ำตามใจเราเองไม่ ช่วงตาจะวาดให้น่ารัก
ได้ ต้องท�ำตามใจคนอ่าน เราต้องอ่าน
ส�ำหรับครู การคิดพล็อตหรือ
เขาให้ออก
การ์ตน
ู เล่มละบาทต่างจากงาน
ศิ ลปะทั่วไปหรือเปล่า?

ผมก็คิดว่าการ์ตูนที่ท�ำเป็นศิลปะนะ
แต่ถ้าเอาไปเทียบกับพวกงานศิลปะ
ประเภทงานทิวทัศน์ (landscaped)
งานแบบร่าง (Sketched) ผมก็ไม่ค่อย
ชอบแบบนั้น แล้วพอกลับกัน ศิลปินที่
เขาท�ำงานแบบนั้น เขาก็อาจจะไม่ชอบ
แบบทีเ่ ราท�ำ (วาดการ์ตนู ) ก็ได้ ก็อารมณ์
ว่าทางใครทางมัน
ความยากของการวาดการ์ตูน
อยู่ตรงไหน?

เสน่ห์ของหนังสือพวกนี้อยู่ที่การเรียง
เส้น ลักษณะของการวางเส้นผม หรือ
ว่าการใช้เส้นแต่ละเส้น มันจะมีเสน่ห์
ของมันอยู่ อย่างบางคนเขาเขียนรูป
ธรรมดา ภาพก็จะออกมาให้เห็นเป็น
แข็งๆ ไม่ได้มีเส้นลากไปนู่นไปนี่ แต่ถ้า

เนือ
้ เรือ
่ งการ์ตน
ู ไทยเล่มละบาท
เริม
่ จากตรงไหน?

เวลาคิดเนื้อเรื่อง หรือว่าพวกพล็อต
ผมก็มีพวกหนังสือประเภทอื่นๆ มาช่วย
คิด เรื่องที่คิดได้ก็เป็นพวกผีสาง ไม่ก็
เป็นพวกเรือ่ งสัง่ สอนศีลธรรม อะไรท�ำนอง
นั้น แนวถนัดผมคือแนวผี เวลาเริ่มคิด
ไม่ค่อยนานหรอก ผมก็บอกไม่ค่อยถูก
พอคิดอะไรได้ปปุ๊ ผมก็ตอ้ งรีบลงมือเขียน
แล้วก็ค่อยมาลงรายละเอียดทีหลัง
ถ้าจะต้องตัง้ ใจคิดจริงๆ ก็ตอ้ งคิดตอน
เริม่ เรือ่ งกับตอนจบเรือ่ ง เอาให้สนุก แต่
ช่วงตอนกลางๆ เรื่องเอาให้เรื่องที่เรา
ก�ำลังจะเล่าตื่นเต้นขึ้นมาหน่อย อย่าง
ตอนแรกก็ให้ผีเข้ามาเลย (หัวเราะ) ให้
มันโผล่ตงั้ แต่แรกเลย หรือถ้าอย่างพวก
ฉากยิง ก็ยิง ปัง ปัง ปัง คล้ายกับว่าเรียก
คนอ่านให้อา่ นต่อ แล้วพอคนอ่านติด ก็
สบายเราแล้ว เป็นเทคนิคทีเ่ ราจะต้องท�ำ
ถ้าไม่ท�ำแบบนั้นคนอ่านก็ไม่ตามเรื่อง

เคยเจอช่ วงทีค
่ ด
ิ พล็อตไม่ออก
ไหม แล้วแก้ไขปัญหาอย่างไร

ตอนที่ผมเริ่มต้นเขียนการ์ตูนใหม่ๆ
เถ้าแก่เขาก็เดินเข้ามาบอกว่า ช่วยเขียน
ตัวหนังสือให้เยอะๆ หน่อย เพราะว่าคน
อ่านจะได้อ่านเยอะๆ บางทีเราก็เขียน
พล็อตอะไรไปเรื่อย ไม่ต้องหรอกที่จะ
ต้องมีตัวหนังสือเยอะ แต่พอเถ้าแก่โรง
พิมพ์มาพูดเราก็ใส่ตวั อักษรเข้าไปใหญ่
เลย (หัวเราะ) เขียนตัวหนังสือเยอะ มัน
ก็ดีขึ้นตรงที่เราเขียนภาพน้อยลง เราก็
สบายขึ้น
ช่ วงธุรกิจสื่ อสิ่ งพิ มพ์ ก�ำลัง
เผชิญความเปลีย
่ นแปลง หนังสือ
การ์ตน
ู เล่มละบาทได้รบ
ั ผลอย่าง
ไรบ้าง?

ช่วงนี้ธุรกิจหนังสือค่อนข้างล�ำบากที
เดียว แต่กอ่ นก็มสี ำ� นักพิมพ์ทพี่ มิ พ์หนังสือ
การ์ตนู เล่มละบาทแบบนีอ้ ยูเ่ กือบห้าสิบ
ที่ เดี๋ยวนี้เหลือแค่สองที่เอง ช่วงเวลาที่
เขียนดีก็จะเป็นช่วงประมาณ ปี 48 -49
ช่วงที่มีเหตุการณ์สึนามิพอดิบพอดี แต่
ถ้าถามกันว่าช่วงนี้เป็นยังไง ช่วงนี้ก็พอ
อยู่ได้ แต่ก็ไม่ได้มียอดขาดที่เยอะแยะ
ถ้าเอามาคุยในสมัยนีต้ อ้ งบอกว่า แล้ว
แต่คนไม่ชอบแล้ว ว่ากันคือคนชอบตอน
นี้ก็มีน้อยลงมาก ยอดผู้อ่านในตลาดมี
เหลืออยู่ไม่ถึง 40 เปอร์เซนต์ จริงๆ แค่
50 เปอร์เซนต์สำ� นักพิมพ์กต็ ายกันหมด
แล้ว นักเขียนก็ไม่มี ค่ากระดาษก็แพง
ตอนนี้ก็มีให้เลือกอ่านกันน้อยหนังสือ
ทีเ่ ล่าเรือ่ งก็มนี อ้ ย เพราะช่วงทีม่ หี นังสือ
ออกมากันเยอะๆ ช่วงนั้นก็จะมีการ์ตูน
ให้เลือกอ่านได้เยอะหน่อย
ส�ำหรับครู หนังสื อการ์ตูนเล่ม
ละบาทยังพออยู่ได้?

เราก็ไม่รวู้ า่ เขาเลิกกันเพราะเขาขาดทุน
ก�ำไรหรือเปล่า พวกเขาตัดสินใจเลิกดี
กว่า แต่หลายคนก็คงมีตงั ค์กนั แล้วแหละ
ส�ำหรับผมก็ยังไม่มีตังค์ (หัวเราะ) ก็
อาศัยท�ำไปเรื่อยๆ ถือว่าขายได้อยู่ก็ท�ำ
ไปเรื่อยๆ แค่นั้นเอง
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การเปลี่ยนแปลงของ
โลกการ์ตูนสำ�หรับมังกร
: นักวาดที่เริม
่ ต้นจาก
ความรัก
มังกร สรพล เริม
่ จับปากกาวาดการ์ตูนตั้งแต่อายุ 16 ปี เขาเคยท�ำงาน
ให้กับส�ำนักพิ มพ์ การ์ตูนแถวหน้าอย่างวิบูลย์กิจ บรรลือสาส์ น และ
Let’s Comic ในยุครุง
่ เรืองของสื่ อสิ่ งพิ มพ์ ทั้งยังเคยได้รบ
ั รางวัล
International Manga Awards จากผลงานเรือ
่ ง
King of Vampires ซึ่ งท�ำร่วมกับวิภาพร รุตท์โชติ

ปัจจุบนั มังกรในวัยเลข 4 น�ำหน้าเป็นนัก
เขียนการ์ตนู และครูสอนคอร์สวาดตัวละคร
ในสังกัด KP Comics Studios สตูดโิ อที่
เน้นผลิตการ์ตนู ออนไลน์สไตล์มงั งะ โดย
ความร่วมมือของทีมงานชาวญีป่ นุ่ และชาว
ไทย อีกทัง้ ยังเป็นพืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นเรียนรู้
และพัฒนาทักษะทางศิลปะ
ตลอดระยะเวลาเกินครึ่งชีวิตที่เดินบน
ถนนสายนี้ มังกรเคี่ยวกร�ำตนเองอย่าง
หนัก จนสามารถยืนหยัดมั่นคงได้ท่าม
กลางคลืน่ ลมแห่งการเปลีย่ นผ่านทีพ่ ดั พา
วงการการ์ตูนเข้าสู่ยุคโซเชียลมีเดีย และ
เขายืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่ว่าจะผ่าน
ไปอีกกี่ยุคกี่สมัยการ์ตูนจะไม่มีวันตาย
นักเขียนการ์ตูนรุน
่ 40+ ปรับ
ตัวอย่างไรในยุคที่สื่อออนไลน์
เข้ามาแทนที่สื่อสิ่ งพิ มพ์

พีเ่ ขียนการ์ตนู มา 20-30 ปี ต้องยอมรับ
ว่ายุคเปลี่ยนผ่านเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้าง
น่ากลัว เนือ่ งจากสือ่ สิง่ พิมพ์ทเ่ี คยเป็นช่อง
ทางท�ำมาหากินหลักมันค่อยๆ ลดลงอย่าง
เห็นได้ชัด บางคนเขียนการ์ตูนมา 40 ปี
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ไม่เคยท�ำอาชีพอื่นเลย เขาจะอยู่ได้ยังไง
แต่พี่โชคดีที่มีทางออกมากกว่าคนอื่น
เพราะเคยผ่านการท�ำงานมาหลายอย่าง
เราจึงน�ำประสบการณ์ตรงนั้นบุกเบิกหา
ช่องทางใหม่ บางคนที่ปรับตัวไม่ได้และ
ยังท�ำงานแบบเดิม เขาก็ประสบปัญหา
เรื่องรายได้
ช่วงเปลี่ยนผ่านทุกคนได้รับผลกระทบ
กันหมด สิ่งส�ำคัญที่ทำ� ให้อยู่รอดคือต้อง
ปรับตัวไปตามยุค ไม่ฝืนเกินไปและไม่
อ่อนเกินไป แต่ช่วงนี้วงการ์ตูนเริ่มอยู่ตัว
มากขึน้ เพราะแม้สอื่ สิง่ พิมพ์จะปิดตัว แต่
มีเว็บและแอปส�ำหรับอ่านการ์ตนู ออนไลน์
เพิม่ มากขึน้ และสิง่ ทีม่ าแรงมากๆ คือเกม
อาชีพออกแบบตัวละครในเกมจึงก�ำลัง
เติบโตมาก
มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไร
บ้างจากยุคการ์ตน
ู เล่มมาถึงยุค
การ์ตูนออนไลน์

การ์ตนู แบบดัง้ เดิมกับการ์ตนู ออนไลน์
เรือ่ งรายได้ไม่ตา่ งกันมากนัก แต่ถา้ พูดถึง
ความละเอียดและความเหนือ่ ย นักวาด

การ์ตนู สมัยก่อนทีท่ ำ� ต้นฉบับด้วยมือทัง้ หมด
ต้องอึดกว่าและใช้อปุ กรณ์เยอะมาก ต่าง
จากสมัยนีท้ ที่ กุ อย่างท�ำในคอมพิวเตอร์
เครือ่ งเดียวได้ ข้อมูลมากมายหาได้ทาง
อินเทอร์เน็ต นักเขียนการ์ตนู จึงท�ำงานได้
สะดวกและรวดเร็วขึน้ มีไอเดียและลูกเล่น
ทีห่ ลากหลายขึน้ ซึง่ ท�ำให้การแข่งขันใน
วงการการ์ตนู สูงขึน้ ต่างจากยุคทีพ่ เี่ ริม่
เขียนการ์ตนู มีคแู่ ข่งน้อย แต่มคี วามยาก
ในการพาตัวเองเข้ามาอยูใ่ นวงการ เพราะ
ผลงานต้องผ่านการพิจารณาจากส�ำนัก
พิมพ์ ต้องได้รบั การตีพมิ พ์เป็นเล่มกว่าจะ
ถึงมือคนอ่าน
ทุกวันนีน้ กั เขียนการ์ตนู ออนไลน์หลาย
คนก็ยงั รวมเล่มการ์ตนู กันอยูบ่ า้ ง โดยท�ำ
เป็นระบบพรีออเดอร์ ปล่อยงานออกมา
ให้อา่ นเพือ่ สร้างฐานแฟนก่อน จากนัน้ จึง
ท�ำเล่มออกมาในรูปแบบของสะสม ใช้
กระดาษเนื้อดี ท�ำรูปเล่มให้ดูทันสมัย
เหมือนเป็นของ Limited edition ทีท่ ำ� ให้
รูส้ กึ อยากสะสม ก็เป็นอีกช่องทางหนึง่ ใน
การเพิ่มรายได้

แล้วถ้ามองการเปลีย
่ นแปลงใน
แง่ของเนื้อหาการ์ตูนล่ะ

สมัยพี่ยังเป็นวัยรุ่นการ์ตูนที่มียอดขาย
สูงจะเป็นพวกการ์ตนู แอ็กชัน่ การ์ตนู กีฬา
เช่น ดราก้อนบอล กัปตันซึบาสะ พวกนี้
ส่วนใหญ่เป็นการ์ตนู ผูช้ ายหมด แต่ทกุ วัน
นีต้ ลาดทีเ่ ติบโตมากคือการ์ตนู วายทีเ่ น้น
เจาะกลุม่ ผูห้ ญิง ซึง่ พีไ่ ม่ได้ตอ่ ต้าน แต่จะ
ให้ไปเขียนการ์ตนู วายก็เขียนไม่ได้ เพราะ
คนทีจ่ ะเขียนการ์ตนู แต่ละแนวได้ตอ้ งชอบ
เรือ่ งนัน้ จริงๆ ซึง่ พีช่ อบการ์ตนู แอ็กชัน่ เลย
เขียนแนวนี้เป็นหลัก แต่ก็มีการปรับลาย
เส้นให้ทันสมัยขึ้น และตอนนี้พี่ก�ำลังสน
ใจพล็อตแนวย้อนยุคไทยโบราณ
ส�ำหรับ มังกร การ์ตูนคืออะไร

จินตนาการ มันคือความชอบของเด็กคน
หนึง่ ทีอ่ ยากท�ำอะไรในแบบทีเ่ ราชอบ อยาก
อยูก่ บั มันและสร้างในสิง่ ทีค่ นทัว่ ไปท�ำไม่
ได้ขนึ้ มา ความพิเศษของอาชีพนักเขียน

การ์ตนู คือเราสร้างจินตนาการขึน้ มาได้
เหมือนมาร์เวลสร้างอเวนเจอร์ หรือญีป่ นุ่
สร้างโดราเอมอน ญีป่ นุ่ เขาพัฒนาวงการ
การ์ตนู ให้เติบโตจนสามารถขับเคลือ่ น
วัฒนธรรมและแทรกซึมอยูใ่ นชีวติ ประจ�ำ
วันของผูค้ น เป็นสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่ในประเทศเขา
สักวันหนึง่ พีก่ อ็ ยากสร้างการ์ตนู ทีบ่ ง่ บอก
ถึงความเป็นไทยและแสดงตัวตนของนัก
เขียนการ์ตนู ไทยออกมาบ้างเหมือนกัน
สิ่ งทีอ
่ ยากบอกกับนักเขียนการ์ตน
ู
รุน
่ น้อง

ตอนนี้พี่ถือว่าเป็นนักเขียนรุ่นเก่าแล้ว
สิง่ ทีอ่ ยากบอกกับน้องๆ ทีก่ ำ� ลังจะเข้ามา
ในวงการนีค้ อื ถ้าเริม่ ต้นจากความรัก จะ
ไม่มคี วามค�ำว่าดับ ถ้าดับไปเลยแสดงว่า
ไม่ได้เริ่มจากความรัก พี่บอกกับทุกคน
เสมอว่า อย่าเริม่ ท�ำงานด้วยผลประโยชน์
เพราะถ้าท�ำด้วยผลประโยชน์กอ่ น คุณจะ
มองแต่ผลตอบแทนต่างๆ ที่จะเข้ามาหา

ซึง่ ประสบการณ์แบบนัน้ พีเ่ คยผ่านมาแล้ว
พีเ่ ลยรูว้ า่ มันท�ำให้ไม่มคี วามสุขเวลาท�ำงาน
สิ่ งที่นักเขียนการ์ตูนต้องมีคือ
อะไร

ทุกอาชีพทุกสายงานต้องมีความรักใน
งานทีท่ ำ� ถ้าเราจริงใจต่อสิง่ ทีเ่ ราชอบ ไม่
ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตาม พีเ่ ชือ่ ว่าทุกคนจะ
ประสบความส�ำเร็จตามความมุง่ มัน่ ของ
ตนเอง ขึน้ อยูก่ บั ว่าเราต้องการผลักดันตัว
เองไปให้ไกลแค่ไหน ความรักมาก่อนเป็น
อันดับแรก จากนัน้ สิง่ ทีต่ ามมาคือความ
อึด ความทน ความขยันหมัน่ เพียร ไม่วา่
จะท�ำอาชีพใดก็ตาม ถ้าไม่มคี วามรัก ไม่มี
เป้าหมาย ไม่มคี วามอดทน เราจะไม่มี
ความสุข และไม่สามารถท�ำงานออกมา
ได้ดี ทุกวันนีพ้ เี่ ขียนการ์ตนู มาจนถึงอายุ
40 กว่า ด้วยความรูส้ กึ ว่าต้องท�ำให้เต็มที่
ในสิง่ ทีเ่ ราชอบ ท�ำออกมาให้ดี หมัน่ เรียน
รูแ้ ละแก้ไขสิง่ ทีผ่ ดิ พลาดอยูเ่ สมอ
READ ME 54

l 33

สุรโิ ย พรมโชติ, อธิชา ไชยจิโรจ

Sundae kids
ไอศกรีมความสั มพั นธ์
จากความเชื่ อใจ
สู่การยอมรับในสากล
ช่ วงเวลาเมื่อครัง
้ ที่ได้ฝึกงาน ท�ำให้
โป๊ยเซี ยน-ปราชญา มหาเปารยะ รูต
้ ว
ั
เองว่าการท�ำงานประจ�ำเป็นสิ่ งทีไ่ ม่ใช่
พร้อมด้วยค�ำแนะน�ำจาก วิน-กวิน
เทียนวุฒช
ิ ั ย ทีข
่ ณะนัน
้ เรียนปีสด
ุ ท้าย
ก่อนทีท
่ ง
ั้ คูจ
่ ะต้องเข้าสู่สนามชี วต
ิ จรง
เพจ Sundae kids จึงมีจุดเริม
่ ต้น
เพื่ อเป็นเส้ นทางหลีกหนีการเข้าสู่
ระบบงานประจ�ำ

การเดิมพันพร้อมความเสีย่ งพ่วงด้วยความ
คิดที่ว่าลองสักครั้งก็ไม่เสียหาย ปัจจุบันนี้
เพจ Sundae kids มียอดติดตามกว่าล้าน
กับอีกห้าแสน แน่นอนว่าทั้งคู่ก้าวข้ามงาน
ประจ�ำและเข้าสูก่ ารเป็นนักวาดภาพประกอบ
อย่างเต็มตัว
เมื่อนึกถึง Sundae kids แทบจะทุกคน
จะคงนึกถึงการเล่าเรื่องของความสัมพันธ์
ระหว่างตัวละครในรูปแบบของคูร่ กั แล้วSundae kids เองคิดว่าการ์ตูนแบบ Sundae
kids จะนิยามว่าอย่างไร
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โป๊ยเซี ยน : การ์ตูนที่เล่าเรื่องและสามารถ

มีอารมณ์ที่ลึกซึ้งมากๆ ที่แตกต่างกัน
โป๊ยเซี ยน : คงเป็นความรู้สึกเฉพาะตัวของ
คนคู่ๆ หนึ่ง ที่ไม่มีใครจะมาซ�้ำได้ แม้แต่ใน
คูร่ กั คูเ่ ดิม แล้วเวลาเปลีย่ นไปหนึง่ นาทีความ
รู้สึกก็ไม่เหมือนเดิม ซึ่งความนิยามนั้น
สามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

ความรักของ Sundae kids คือ
อะไร

ท�ำไมถึงใช้ ชื่อว่า Sundae kids

เข้าถึงได้ง่าย เข้าใจง่าย เฟรนลี่กับทุกคน
กวิน : ส่วนตัวจะหยิบช่วงอารมณ์ที่ชอบ ณ
ตอนนั้นมา บางเรื่องก็เป็นเรื่องตลก แต่
หลายๆ ครั้ง โมเมนต์ที่เราประทับใจจะดัน
ไปเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์พอดี

กวิน : ความรู้สึกที่เรามีให้กับอีกคนหนึ่ง ซึ่ง

ไม่ตายตัว รักเหมือนเป็นซับเซ็ตใหญ่ๆ และ

เราไม่อยากใช้ชอื่ จริง เราลองคิดชือ่ และลิสต์
กัน ก็รสู้ กึ ว่าชือ่ นีด้ ี และเราชอบกินไอศกรีมด้วย
ก็งา่ ยๆ อย่างนัน้ เลย

เปรียบ sundae kids เป็น
รสชาติไอศกรีมคิดว่าจะเป็นรส
อะไร

ถ้าให้ลองเล่าเรือ
่ งการเมืองไทย
แบบ sundae kids จะออกมา
เป็นอย่างไร

ให้เลือกรสเดียวไม่ได้ เพราะเราหยิบ
หลายโมเมนต์มาเล่า และแยกย่อยไปอีก
ว่า เศร้า สุข อกหัก หรืออินเลิฟแบบไหน
ถ้าต้องเลือกก็คงเป็น earthquake ที่มี
หลายๆ รสชาติในถ้วยเดียว แล้วเพิ่ม
topping ทุกอย่าง

การ์ตูนของเราคงเล่าเรื่องผู้ของหญิงที่
แอบรักผู้ชายคนหนึ่งมานานเหลือเกิน
แล้วหวังว่ามันจะดีขึ้นมาเสียที ได้แต่รอ
คอยให้มันดีขึ้น โดยที่สิ่งที่รออาจจะไม่มี
วันเป็นจริง

เรือ
่ งที่น�ำมาเล่าน�ำมาจากไหน

มีเรื่องจริง เรื่องแต่ง เอามาปรับ
เพื่อให้มันเข้าใจง่าย
โป๊ยเซี ยน : เรื่องคนอื่น หรือที่ได้แรง
บันดาลใจจากหนังเพลงก็มี ที่เราประทับ
ใจ บางเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นจริง คนทั่วไป
อาจจะไม่ได้เข้าใจ เราก็ย่อยให้เข้าใจง่าย
ขึ้น ทุกคนสามารถอ่านแล้วเข้าใจตรงกัน
กวิน :

งานหนึ่งชิ้ นมีวิธีคิดและใช้ หลัก
เกณฑ์อะไรตัดสิ น

คอมมิคสัน้ ทีล่ งเพจ คนจะเลือ่ นเร็ว ต้อง
อ่านแล้วเข้าใจทันที จบในรูป เราใช้หลัก
การโฆษณามาช่วย ท�ำยังไงคนจะเข้าใจได้
เร็วและ ง่าย ใช้สญ
ั ลักษณ์เข้าใจง่ายไม่ลกึ
ซึง้ มาก เราช่วยกันคิดตัง้ แต่เลือกค�ำ และ
ค่อยๆ เลือกว่า ผูช้ ายคูน่ คี้ าแรกเตอร์ตอ้ ง
เป็นอย่างไร เกิดขึน้ ทีไ่ หน สุดท้ายเราจะใช้
อารมณ์ตดั สิน และช่วยกันดูวา่ โอเคหรือยัง
ถ้าโอเคก็ได้ลงเพจ แต่ถา้ งานไหนมีเอ๊ะก็
จะแก้จนกว่าทัง้ สองคนจะโอเคชอบ

Sundae kids ได้รว
่ มงานกับ
ต่างชาติได้อย่างไร และการ
ท�ำงานเป็นอย่างไรบ้าง

มีการติดต่อมาทางอีเมล โดยการท�ำงาน
ร่วมกับต่างชาติจะค่อนข้างเปิดเสรีเยอะ เขา
จะเน้นศิลปะ ดีไซน์เลยไม่คอ่ ยขัดเรา และ
ไม่คอ่ ยมีคอมเมนต์ หรือมีกน็ อ้ ย เราได้
ท�ำงานทีอ่ ยากท�ำเต็มที่ เวลาพูดสือ่ สารกัน
จะค่อนข้างตรง การแย้งความคิดทุกอย่าง
เป็นเหตุผล ซึง่ เขาจะค่อนข้างรับฟังเยอะ
นักวาดควรปรับตัวอย่างไรเพื่ อ
ให้ต่างชาติสนใจ
โป๊ยเซี ยน : ไม่ต้องปรับตามใคร ถ้าเขา

ชอบงานเรา เขาชอบในสไตล์นี้จริงๆ ท�ำ
ในสิ่งที่เราคิดว่าโอเค เมื่อท�ำในสิ่งที่ชอบ
เราจะเข้าใจ และรูว้ า่ จะสือ่ สารมันออกมา
อย่างไร ถ้าเราไปท�ำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเอง
มันจะฝืน สุดท้ายคนดูก็จะดูออก
กวิน : อย่าท�ำอะไรที่หลอกตัวเอง อย่าง
เราคนไทยเวลาเขียนการ์ตูนก็ไม่จ�ำเป็น
ต้องมีหนุมาน ท�ำในสิ่งที่เราเชื่อ ถ้าเรา

มั่นใจและชอบ เวลาท�ำเรา จะท�ำสิ่งนั้น
ได้ดี และรักในสิ่งที่ท�ำ
ถึงจุ ดนี้อยากให้ตัวละคร Sundae kids ไปอยู่ในรูปแบบไหน
อีกบ้าง

สติกเกอร์เฟซบุ๊ค เพราะรู้สึกว่ามี
ตัวเลือกสติกเกอร์น้อย
โป๊ยเซี ยน : รูปปั้นตัวใหญ่มากๆ ขอแบบ
เท่าตึกยืนหน้า central world กับอยาก
ลองท�ำ 3D ดู
กวิน :

คะแนนเต็ม 10 คิดว่าตัวเอง
ประสบความส�ำเร็จเท่าไหร่

เราสองคนไม่อยากรูส้ กึ ว่าประสบความ
ส�ำเร็จสูงสุด เพราะถ้าเรารูส้ กึ ถึงจุดนัน้ เรา
กลัวว่าเราจะไม่พฒ
ั นา กลัวว่าจะไม่มจี ดุ
สูงกว่านัน้ แล้ว เราขอแค่เป็นเหมือนประเทศ
โลกทีส่ ามอยูเ่ ป็นประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนา
ไปเรือ่ ยๆ และก็ไม่เคยคิดว่าจุดสูงสุดของ
เราคืออะไรด้วย เรายังอยากทดลองเอา
Sundae kids ไปลองท�ำอย่างอืน่ อีก
ฝากถึงคนที่อยากเป็นนักวาด
ภาพประกอบอาชี พ
โป๊ยเซียน : ถ้าไม่มน
ั่ ใจ และไม่ตงั้ ใจจริงๆ

ถ่อยเถอะ มันเหนือ่ ยนะเส้นทางนี้ แต่ถา้
รับได้วา่ จะไม่สำ� เร็จก็ลองท�ำดูไม่เสียหาย
กวิน : เราว่าเราได้เปรียบคนทีเ่ ราท�ำงาน
เป็นคู่ บางวันที่เราแย่ยังมีเขาที่เราเชื่อใจ
เราว่าโป๊ยเซียนส�ำคัญส�ำหรับเรามาก
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Jook Gru

ความยียวนที่ถูก
เล่าออกมาเป็นภาพ
จุ ก
๊ กรู๊ ค�ำติดปากตัง
้ แต่สมัยเรียน
สู่การพยายามขายสติกเกอร์
ไลน์ที่ขายไม่ออกเสี ยทีจนถึง
คาแรคเตอร์เพื่ อให้คนได้จดจ�ำ
ได้อย่างเพจ Jook gru ควบคู่
ไปกับการพยายาม (หลอก)
ขายสติกเกอร์ไลน์อย่างไม่คอ
่ ย
เนียนตรงกันข้ามกับชื่ ออย่าง
สมูท - จักกริช น่าเยีย
่ ม เจ้าของ
เพจมุกตลกหลักล้านทีไ่ ม่คอ
่ ย
แคร์ว่าต้องเอาใจใครแค่เป็น
ตัวเองไปก็พอ
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Jook gru เริ่มต้นด้วยการขายสติก
เกอร์ไลน์ ในยุคแรกที่คนนิยมท�ำขาย
แต่ยอดขายยังไม่ค่อยดีนัก ท�ำให้สมูท
ค้นพบว่า จู่ๆ จะโพล่งขึ้นมาและให้คนซื้
อเป็นสิ่งที่ยาก มันจะต้องมีคาแรคเตอร์
ให้คนจดจ�ำ นัน่ จึงเป็นจุดเริม่ ต้นของเพจ
Jook gru
เพจ Jook gru ในช่วงแรกจะเน้นไป
ที่การเล่นมุกตลกโง่ๆ หรือบางคนอาจ
เรียกว่ามุกควาย แต่ยอดขายสติกเกอร์
ก็ยงั ขายไม่คอ่ ยดี และยอดไลค์มเี พียงห้า
หมืน่ หลังจากการเปิดเพจหนึง่ ปี ซึง่ ก็ถอื ว่า
ยังไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควรใน
สายตาของสมูท จนท�ำให้เจ้าตัวหยุดท�ำ

ไปถึงครึง่ ปี ซึง่ ณ ตอนนัน้ ในเพจมีมกุ อยู่
ในจ�ำนวนนับร้อยกว่ามุก
แล้วท�ำไมถึงยังอยู่ถึงตอนนี้

ในใจลึกๆ คิดว่าจะปิดเพจ ปล่อยร้าง
แต่เสียดายมุกที่เคยเล่น จึงเอามารวม
กันเป็นอัลบั้มหนึ่ง จ�ำนวนยี่สิบภาพ ซึ่ง
ไม่เคยมีใครท�ำในตอนนัน้ เมือ่ เราโพสต์
อัลบั้มนั่นไปประจวบกับหลายๆ เพจช่วย
แชร์ จึงเปรี้ยงมาทีเดียว จากนั้นยอดไลค์
เพจมันก็กระโดดมาเป็นแสนห้าเพราะ
อัลบั้มยี่สิบมุกนี้ ตั้งแต่ตอนนั้นท�ำให้เรา
ท�ำต่อมาเรื่อย

กวนครับ แต่ไม่ใช่ว่า เฮ้ย ขอมุกหน่อย
ผมก็ไม่รจู้ ะเล่าอะไร เพราะไม่ใช่คนตลก
คิดเหมือนการทดลอง เราไม่รหู้ รอกว่า ผมไม่ใช่หม�่ำ
คอนเทนต์ไหนจะมาหรือไม่มา แล้วเราก็ เสน่ห์ของ Jook gru แค่ไม่ได้
คล�ำหาทางไปเรื่อยๆ อย่างการเล่นพ้อง อยู่เพี ยงในมุกตลก
เสียง ไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไร แต่
ในช่วงแรกลูกเพจเหมือนมาตลกมุก
ก็เป็นธรรมชาติของเพจไปแล้ว ค�ำทีแ่ ปลกๆ
แล้วแท็กกันต่อ แต่ก็ไม่มีการคอมเมนต์
ค�ำหนึ่งอาจความหมายหนึ่ง และมีความ
โต้ตอบระหว่างผมกับลูกเพจ เรารู้สึกว่า
หมายซ้อนหรือพ้องเสียงด้วย เราก็เอามา
ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว ผมเข้าใจว่าการท�ำ
ดัดเป็นอีกค�ำ แต่ว่าไม่ใช่ทุกค�ำที่มี เรา
เพจต้องสุภาพกับเขาไม่งั้นเขาจะหนีไป
ต้องหาให้เจอว่ามันไป Impact กับอีกค�ำ
แต่เราต้องแคร์ ผมก็ด่ามันเลย (หัวเราะ)
หรืออีกความหมายหนึ่งอย่างไร
ไล่มนั เลย อย่ามายุง่ กับผม ผมจะเล่นคน
เดียวจะฮาคนเดียว กลายเป็นว่าคนมา
ท�ำอย่างไรให้คนอ่านฮา
ใครๆ ก็ท�ำการ์ตูนสามช่องได้ ส�ำคัญ เล่นด้วย พอมีการโต้ตอบ กลายเป็นคน
เลยคือ ‘ช่องสุดท้าย’ ไม่พลิกก็ต้อง Im- มาตามเพราะอะไรแบบนี้
คอนเทนต์ของ Jook Gru เป็น
อย่างไร แล้วมีวิธีคิดอย่างไร

pact ไปเลย อันนี้คือที่พอจับจุดได้ แล้ว
พอเราอยู่กับมุกมากๆ เราจะงงเองว่ามัน
ตลกโปกฮาหรือยัง จึงต้องหาทีมเอามา
อยู่ด้วยกันช่วยดู และส่งมุกให้ดูก่อนจะ
โพสต์ แต่บางทีน้องๆ ก็แกล้งเรา พอ
โพสต์แล้วโคตรแป้กเลย

อยากให้ไอ้จุก
๊ อยูใ่ นผลิตภัณฑ์ไหน

ที่ไหนก็ได้ น�้ำยาล้างห้องน�้ำยังได้เลย
คือไม่ได้จะไปติดอยู่บนตัวสินค้า แต่ให้
เป็นสแตนดีเ้ ขียนว่าใช้ของผมสิครับ อารมณ์
เหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ อีกอย่างหนึ่งคือ
หมอนขนาดเท่าคน เอาไปนอนแทน
คิดคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์ลก
ู ค้า หมอนข้าง แล้วก็กราฟิตี้ ผมอยากไปบอมบ์
ถ้าลูกค้าให้คีย์เวิร์ดมาให้ค�ำหนึ่ง และ เป็นหน้าไอ้จกุ๊ ตามทีต่ า่ ง ๆ
ค�ำนั้นหรือชื่อ Product มันค�ำพ้องเสียง คิดว่าประสบความส�ำเร็จไหม
ก็ง่ายเลย แต่ในกรณีที่ใช้ไม่ได้ก็จะใช้วิธี ตอนนี้ ให้คะแนนตัวเองเท่าไรดี
เล่าเรื่องแบบสตอรี่ที่ตบตีต่อยกัน เช่น
เรายังอยากต่อยอดต่อไปในอนาคต
‘ฉลามกระชายด�ำ’ ก็เป็น ‘ฉลาม’ กับ
เพราะภาษาตอนนี้ได้แค่ไทย ผมอยาก
‘ผู้ชายสีด�ำ’ ง่ายๆ เลย แต่ก็ต้องคิดว่าจะ
ไปต่างประเทศบ้าง ค�ำไทยมันยาก มันก็
เล่นอย่างไรไม่ให้ดราม่าจากความเป็น
จะอยูแ่ ค่ตรงนี้ ผมอยากไปไกลกว่านี้ แต่
‘คนด�ำ’ ดังนัน้ เราก็วาดฉลามให้ไปไล่กดั
ในมุมของเพจก็ยังต้องเล่นมุกวันต่อวัน
ผู้ชายตัวด�ำ เราไม่ได้บอกว่าผู้ชายตัวด�ำ
ไปเรือ่ ยๆ จึงไม่อยากให้คะแนนตัวเองสูง
ผิดหรือแย่ แต่ถ้ายังไม่ได้จริงๆ ก็จะถาม
ณ ตอนนี้เรามองภูเขาที่มันสูงกว่าล้าน
ลูกค้าเผื่อมีคีย์เวิร์ดหลุดออกมาอีก
ไลค์ แต่ตอนนี้ยอดมันค้าง ไม่อยากให้
สิ่ งที่หล่อหลอมสมูทให้เป็นคน คะแนนตัวเอง
คิดคอนเทนต์แบบนี้

ผมท�ำงานสายโฆษณามันโดนหล่อ
หลอมมาตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้ว เวลาคิด
เราก็คิดหนัก เมื่อมาท�ำเพจกลายเป็นว่า
ต้องสนุกกับมัน ไอเดียมันก็จะมาเรื่อย ๆ

จะหมดหน้าแล้วฝากไรหน่อยไหม

หุบปาก !!!

ไอ้จุก
๊ มีความเป็นสมูทกีเ่ ปอร์เซนต์

ร้อยเลยครับ แต่ตัวตนจริงๆ ของผม ก็
ไม่ได้ตลกตลอดเวลา แต่ถามว่ากวนไหม
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Animate Bangkok
สวรรค์ของคนรัก
‘การ์ตน
ู และเกมญีป
่ ุ่น’
ณ วินาทีนี้ คงไม่มีคอการ์ตูน
ญีป
่ ่น
ุ คนไหนไม่รจ
ู้ ก
ั ร้าน Animate Bangkok บนชั้ น 7
ของห้างสรรพสิ นค้า MBK
ซึ่ งเป็นร้าน Animate สาขา
แรกของประเทศไทย ที่ตอน
นีก
้ ลายเป็นจุ ดนัดพบของคน
ทีช
่ ื่ นชอบการ์ตน
ู และเกมจาก
ญีป
่ ่น
ุ ทีม
่ อ
ี ายุครบ 3 ขวบเป็น
ที่เรียบร้อย

ร้าน Animate Bangkok เป็นร้าน
จ�ำหน่ายสินค้าเกีย่ วกับการ์ตนู ญีป่ นุ่ ทัง้
ของสะสม ฟิกเกอร์ ซีดี หนังสือการ์ตนู ทัง้
ภาษาญีป่ นุ่ และไทย โดยเป็นโปรเจ็กต์แรก
ของ Japan Manga Alliance ซึง่ เกิด
จากการรวมตัวของ 4 ส�ำนักพิมพ์ชนั้ น�ำ
จากประเทศญีป่ นุ่ ทัง้ Kadogawa Kodansha Shueisha และ Shogakukan
กับบริษทั Animate เพือ่ โปรโมทงานอนิ
เมชัน่ มังงะ และการท่องเทีย่ วของประเทศ
ญีป่ นุ่ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาการละเมิด
ลิขสิทธิท์ เี่ กิดขึน้ ในบ้านเราอีกด้วย
นอกจากจ�ำนวนสินค้าที่หลากหลาย
แล้ว ภายในร้านยังมีการหมุนเวียนผลัด
เปลี่ยนชั้นวางสินค้าตามฤดูกาลที่ฉาย
อนิเมะซีรี่ย์ ยิ่งเรื่องไหนก�ำลังมาแรงและ
ได้รบั ความนิยมสูง ก็จะมีจดั โซนพิเศษให้
โดยเฉพาะ รวมไปถึงมีการจัดอีเวนต์พเิ ศษ
ในแต่ละเดือน เช่น จัดกิจกรรมร่วมชม
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คอนเสิร์ต หรือเชิญนักวาด นักพากย์
อนิเมะซี่รี่ย์หรือเกมที่ได้รับนิยมมาเป็น
Meet & Greet กับบรรดาแฟนคลับ
ความน่าสนุกอย่างหนึง่ ของการมาร้าน
Animate Bangkok คือการได้มาดูการ
ตกแต่งชัน้ วางสินค้าจากความคิดสร้างสรรค์
ของบรรดาสตาฟ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ
ทางร้าน มีทั้งการตัดต่อภาพจากการ์ตูน
เรื่องนั้นๆ มาใส่ค�ำพูดที่ชวนตลกขบขัน
รวมถึงชวนซื้อของติดไม้ติดมือกลับบ้าน
ยิ่งใครเจอตัวละครที่ชอบมาอ้อนขอกลับ
บ้านด้วย ก็ยากที่จะอดใจไหวจริงๆ
ส่วนใครที่เดินชอปปิ้งนานๆ แล้วเกิด
คอแห้ง ฝั่งตรงข้ามร้านนั้นยังมีบริการ
Animate Café ร้านนีไ้ ม่ใช่คาเฟ่ธรรมดา
แต่เป็นคาเฟ่ทที่ กุ เมนูได้รบั แรงบันดาลใจ
จากตัวละครการ์ตูนเรื่องต่างๆ และจะมี
การหมุนเวียนเปลี่ยนเรื่องอยู่ทุกเดือน
เครือ่ งดืม่ ทุกรายการจะมีราคา 100 บาท

แต่ที่เป็นทีเด็ดของคาเฟ่นี้ คือเครื่องดื่ม
ทุกแก้วจะได้รับการ “สุ่ม” ที่รองแก้วลาย
พิเศษจากตัวละครในช่วงเดือนนั้นๆ เป็น
กิจกรรมทีส่ นุกสนานและลุน้ ระทึกส�ำหรับ
แฟนคลับมากเลยทีเดียว
ส�ำหรับใครทีไ่ ม่ชอบเดินทางไปไหน ทาง
ร้านเองก็มีบริการสั่งซื้อทางออนไลน์ ไม่
ว่าจะเป็นซื้อสินค้าตามปกติ หรือสั่ง
Pre-Order ซึ่งพอสินค้าเข้าร้านเมื่อไร
ทางสต๊าฟจะโทรแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที
ทั้งสะดวกสบายและมีของหลากหลาย
ขนาดนี้ อย่าลืมมาสนับสนุนสินค้าจาก
การ์ตูนและเกมถูกลิขสิทธิ์กันเยอะๆ นะ
Animate Bangkok ชั้ น 7 ห้างสรรพ
สิ นค้า MBK (ใกล้กับสถานี BTS สนาม
กีฬาแห่งชาติ)
เปิดให้บริการทุกวัน
เวลา 10.00 – 21.00 น.

สุธาสิ นี เลิศวัชระสารกุล

ถนนสายการ์ตูน
ใจกลางกรุงโซล
ย่านมยองดง หรือ เมียงดง (Myeongdong) ใจกลางกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
เป็นแหล่งชอปปิงยอดนิยมที่เต็มไปด้วย
ร้านเครือ
่ งส�ำอาง สิ นค้าแฟชั่ น และสิ นค้า
เคป๊อป ทัง
้ ยังมีหา้ งสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่
รวมถึงสารพั ดร้านอาหารและสตรีตฟู ้ด
สไตล์เกาหลีให้เลือกอิ่มอร่อยจนพุ งกาง

แต่อีกมุมหนึ่งที่หลายคนยังไม่ค่อยรู้ นั่นคือย่านนี้มี ‘ถนนสาย
การ์ตูน’ หรือ ‘แชมีโร’ (Zaemiro : Zaemi แปลว่า ความสนุก
ส่วน Ro แปลว่า ถนน) ตั้งอยู่ไม่ไกลจากจุดท่องเที่ยวหลัก สามารถ
จัดทริปให้อยู่ในวันเดียวกันได้แบบสบายๆ การเดินทางก็แสนจะ
ง่ายดาย แค่โผล่ขึ้นมาจากสถานีรถไฟใต้ดิน Myeong-dong
ทางออก 3 ก็จะพบแลนด์มาร์กสีสันสดใสและแผนที่บอกจุดส�ำคัญ
ต่างๆ รอต้อนรับคอการ์ตูนที่มีความกุ๊กกิ๊กในหัวใจ
ตลอดสองข้างทางของถนนแชมีโร มีสตรีตอาร์ตและคาแรกเตอร์
ตัวการ์ตนู สัญชาติเกาหลีตงั้ เรียงราย ดึงดูดเราเข้าสูโ่ ลกจินตนาการ
สีลูกกวาด ซึ่งแบ่งออกเป็น Zaemirang 6 จุด โดยเป็นการรวมตัว
ของสตูดิโอการ์ตูนและอนิเมชั่นชั้นน�ำที่มาตั้งออฟฟิศรวมกันอยู่บน
ถนนสายนี้ เพื่อสร้างพื้นที่แบ่งปันประสบการณ์ทางวัฒนธรรม ใน
รูปแบบของคาเฟ่ ร้านขายของที่ระลึก แกลเลอรี่ โรงเรียนสอนวาด
การ์ตนู และพืน้ ทีเ่ วิรก์ ชอป ทีน่ กั ท่องเทีย่ วต่างชาติกส็ ามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้
นอกจากนี้ยังมีตลาดนัดของเล่น Kidults’ Toy Flea
Market ทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน และไม่ไกลจากแชมีโรก็เป็นที่
ตั้งของ Seoul Animation Center แห่งใหม่ ที่มีห้องสมุดการ์ตูน
และนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ผ่านเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ (Games
and Interactive Media) เหมาะแก่การเข้าไปเก็บเกี่ยวความรู้
และแรงบันดาลใจ
เกาหลีใต้ประสบความส�ำเร็จอย่างมากในการสร้างความ
มั่งคั่งด้วยสินค้าทางวัฒนธรรม เนื่องจากภาครัฐให้การสนับสนุนผู้
สร้างสรรค์สื่อบันเทิงแขนงต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม จนอุตสาหกรรม
นีส้ ามารถเติบโตและกลายเป็นก�ำลังส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
แชมีโรก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นภาพความส�ำเร็จของ
วงการการ์ตูนเกาหลีใต้ที่ก�ำลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ หากมีโอกาสแวะ
เวียนมากรุงโซล ทีน่ จี่ งึ เป็นอีกหนึง่ จุดหมายปลายทางทีค่ นรักการ์ตนู
ไม่ควรพลาด
Zaemirang ทุกแห่งเข้าชมฟรี แต่อาจมีค่าใช้ จ่ายหากมีนิทรรศการ
พิ เศษหรือกิจกรรมเวิรก
์ ชอป
เปิดให้บริการ 10.00 - 19.00 น.
หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดราชการ
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ณัฐธิดา พิ ทักษ์เมธากุล

Alice in What The... Land
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เพชร สุขพลัม

Deadline
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นฤพล เปาอินทร์

Review
Cartoon 18+

https://www.witcastthailand.com/
long-take-07-shape-panther/

เมื่อพู ดถึง ‘การ์ตูน’ สื่ อที่ผลิตขึ้นโดยมีเด็กๆ
เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ด้วยความน่ารักสดใส
ด้วยเนื้อหาที่เบาสมอง เข้าใจง่าย ท�ำให้ภาพ
จ�ำของการ์ตูนอยู่คู่กับเด็กๆ เสมอมา แต่ก็ใช่
ว่าการ์ตน
ู ทุกเรือ
่ งจะผลิตขึน
้ มาเพื่ อเด็กเท่านัน
้

ยังมีการ์ตูนอีกหลายเรื่องที่ไม่ได้สดใส ไม่ได้มีเนื้อหาที่เบา
สมอง บางเรือ่ งอาจจะซับซ้อนท�ำให้เราเก็บไปคิดมากจนนอนไม่
หลับ บางเรือ่ งกลับน�ำเสนอประเด็นสภาพสังคมออกมาได้อย่าง
ถึงแก่น และนี่คือการ์ตูนเหล่านั้น
“การ์ตน
ู ต่อไปนีไ้ ม่เหมาะส�ำหรับเด็กทีม
่ อ
ี ายุตำ�่
กว่า 18 ปีลงไป ควรใช้ วิจารณญาณในการ
อ่าน..”
MY HOME HERO

ผู้เขียน : Naoki Yamakawa
ส�ำนักพิ มพ์ : Vibulkij

& Masashi Asaki

การ์ตนู ทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งราวของ “โทะสึ เท็ตสึโอะ” คุณพ่อพนักงาน
บริษัทวัย 47 ปี ที่มีชีวิตที่ราบเรียบเหมือนคนทั่วไป แต่ติดอยู่
อย่างเดียว ลูกสาวสุดทีร่ กั ดันไปรักกับยากูซา่ ทีว่ างแผนจะฆ่าเธอ
และด้วยความรักที่ผลักดันให้พ่อคนหนึ่งต้องฆ่าเพื่อปกป้อง
ลูกสาว นั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวหักเหลี่ยม ชิงไหวชิงพริบ
ระหว่างฝั่งคุณพ่อที่ต้องอ�ำพรางการฆาตกรรม กับฝั่งยากูซ่าที่
ตามหาตัวฆาตกร
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https://www.amazon.co.uk/Vagabond-1-Takehiko-Inou%C3%A9/dp/2845800673

Vagabond

ผู้เขียน : Takehiko Inoue
ส�ำนักพิ มพ์ : Nation Edutainment

การ์ตูนอิงประวัติศาสตร์ที่เล่าชีวประวัติซามูไรเลื่องชื่อของ
ญี่ปุ่น ‘มิยาโมโตะ มุซาชิ’ ที่ออกแสวงหาการต่อสู้ จิตวิญญาณ
และความเป็นหนึง่ โดยทีต่ ลอดทัง้ เรือ่ งมีตวั ละครและสถานการณ์
ทีอ่ า้ งอิงมาจากประวัตศิ าสตร์ทงั้ สิน้ โดยสอดแทรกเรือ่ งราวของ
ลัทธิเซ็นเข้าไปอย่างที่ทำ� ให้ต้องเก็บไปขบคิดต่อ
สิง่ หนึง่ ทีจ่ ะข้ามไปไม่ได้เลยก็คอื ลายเส้นที่ ทาเคฮิโกะ อิโนอุ
เอะ (Inoue Takehiko) เก็บทุกรายละเอียด ใส่ใจในทุกช่องว่าง
ขนาดทีว่ า่ มีการจัดแสดงผลงานภาพในแกลเลอรีศ่ ลิ ปะมาแล้ว
ขุนช้ าง ขุนแผน นางพิ ม

ผู้เขียน : อรุณทิวา & มนตรี คุ้มเรือน
ส�ำนักพิ มพ์ : Siam Inter Comics

หนึ่งผลงานที่ได้แรงบันดาลใจมาจากวรรณคดีอย่าง ‘ขุนช้าง
ขุนแผน’ ทีน่ ำ� มาตีความใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยและน�ำเสนอเรือ่ ง
ราวเดิมที่ทุกคนรู้จักในมุมที่ท�ำให้เราต้องเก็บไปขบคิดกับสิ่งที่
เชื่อมาทั้งหมด
อีกหนึ่งเหตุผลที่เด็กไม่ควรอ่านก็เพราะมีฉากที่ล่อแหลม
มากมาย ทั้งพฤติกรรมของตัวละครที่ต้องมีวิจารณญาณในการ
ตีความ แต่เพราะเหตุนนั้ ล่ะทีท่ ำ� ให้บอกได้วา่ เป็นหนังสือการ์ตนู
ที่ผู้ใหญ่ไม่ควรพลาด

จิตหลุด (My Mania)

ผู้เขียน : เอกสิทธิ์ ไทยรัตน์
ส�ำนักพิ มพ์ : ส�ำนักพิมพ์วิบูลย์กิจ/LET’S

Comic
การ์ตนู รวมเรือ่ งสัน้ แนวสยองขวัญหักมุมที่
เต็มไปด้วยฉากความรุนแรงและเนือ้ หาทีแ่ สดง
ให้เห็นถึงด้านมืดของคนอย่างถึงแก่น เชือ่ ว่า
ใครทีไ่ ด้อา่ นสักครัง้ จะจ�ำได้ไม่ลมื ด้วยโครง
เรือ่ งทีช่ วนติดตามและตอนจบทีค่ าดไม่ถงึ
เป็นหนึง่ ในการ์ตนู ไทยไม่กเี่ รือ่ งทีถ่ กู น�ำไป
ดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ทงั้ “13 เกมสยอง”
“สีแ่ พร่ง” และต่อมาฮอลลีวดู ได้ซอื้ ลิขสิทธิไ์ ป
ท�ำเป็นเรือ่ ง “13 Sins” เรียกได้วา่ เป็นการ์ตนู
ระดับมาตรฐานฮอลลิวดู ทีไ่ ม่ควรพลาด

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

ยอดมนุษย์ดาวเศร้า
ผู้เขียน: องอาจ ชัยชาญชีพ
ส�ำนักพิ มพ์ : เป็ดเต่าควาย

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

อกหัก, สูญเสียคนส�ำคัญ, โดดเดี่ยว, ไร้
ตัวตน และอีกหลากสถานะหลายเหตุผลที่
จะท�ำให้ใครสักคนจมลงไปในความเศร้า และ
นี่คือการ์ตูนที่ว่าด้วยความเศร้าที่บอกเล่า
ผ่านตัวละครทั้ง 9 ตัวใน 9 ตอน ที่เหมือน
กับจะโดดเดี่ยวล�ำพัง แต่เกี่ยวพันกันในสาย
สัมพันธ์บางอย่าง
นีค่ อื หนังสือทีพ่ ดู ถึงความเหงาในมุมทีเ่ ข้าใจ
ทีส่ ดุ เล่มหนึง่ หากว่าวันนีก้ ำ� ลังเศร้าและไม่รู้
จะหาทางออกจากความรู้สึกนี้อย่างไร นี่คือ
การ์ตูนหนึ่งเล่มที่อยากขอแนะน�ำ เชื่อว่าจะ
ต้องพบตัวเองในสักหน้าของเรื่องนี้แน่นอน

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

จบแบบไหนดี
ถ้าเราเป็น
เจ้าของเรือ
่ ง??
อ่านการ์ตูนมาก็เยอะแล้ว บางเรือ
่ งติดตามมาตั้งนานท�ำคนอ่าน
อย่างเราผิดหวัง หักมุม มาขัดใจเอาตอนท้ายซะงั้น บางเรือ
่ งดีหน่อย
ตอนจบสมหวัง แต่มันก็ยังไม่ฟิน อยากให้มีต่อให้เราได้อ่านต่อไปเรือ
่ ย ก็เลย
อยากชวนกันมาคิดเล่นๆ จินตนาการว่า ถ้าหากมีโอกาสได้เอาชี วิตของเรามา
ท�ำเป็นการ์ตูน เป็นการ์ตูนแนวไหน อยากให้มีตอนจบแบบไหนกันบ้าง
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“ตาย...ถ้าไม่ตายมันก็ไม่จบสิ แต่
ไม่ต้องเศร้าก็ได้นะ”

“รวย ๆไปเลย อยากจะท�ำอะไรก็ได้
ได้ทุกอย่างที่ต้องการ”

“ชอบให้จบไปทีละตอนๆ เหมือนโดรา
เอม่อน ไม่ชอบให้มนั ค้างคา เอาไปคิด
ต่อได้ แต่ถา้ ต้องจบ ก็อยากให้จบ
เปรีย้ ง!!! ทุกคนประทับใจ”

“ก็อยากให้มันไม่เวอร์มากเกินไป ก็
อยากให้มันสมเหตุสมผลกับที่มัน
ควรจะเป็นครับ”

“เอาให้เนือ้ เรือ่ งมันสนุก ไม่ได้คาด
หวังตอนจบ มันไม่ได้สำ� คัญมาก”

“ก็อยากให้มันสนุกเป็นหลักนะ แล้ว
ก็สาระมาแทรก มันควรมีประโยชน์”

อรรฆย์ เป้งทอง อายุ 25 ปี

พชรมน วงษ์เลิศสิ ริ อายุ 25 ปี

กฤตบุญ ฉัตรด�ำรงมงคล
อายุ 17 ปี

“อยากให้เป็นเรือ่ งทีส่ นุก และตอนจบ
ก็ให้ขอ้ คิด แต่กไ็ ม่ถงึ ไปบังคับให้เค้า
ต้องคิดตามนะ แค่นำ� เสนอรูปแบบ
ชีวติ ของเรา ถ้าเค้าได้ประโยชน์มนั ก็ด”ี

วริสรา จันทรัฐ อายุ 33 ปี

มาริษา หวังนิบิง อายุ 25ปี

ธีรภัทร อวศิ รพ
ิ งษ์ อายุ 17 ปี

ณัฐธีร์ ศรีสุภาพ อายุ 51 ปี

“ อยากจะเป็นการ์ตูนที่ไม่มีวันจบ
เหมือนงานที่ต้องแก้ ก็ยังต้องแก้
ต่อไปอีก”

วรุณทิทย์ ศะริจันทร์ อายุ 25 ปี
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