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บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบททางสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองของไทยในช่วงทศวรรษที่ 2530-2540
ที่ส่งผลให้เกิดกระแสความนิยมหนังสือการ์ตูนเครยอน ชินจัง
2) ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของโลกทัศน์ของคนในสังคมไทยที่
สะท้อนผ่านเนื้อหาของการ์ตูนเครยอน ชินจัง ฉบับแปลภาษา
ไทย ผลการศึกษาพบว่า  ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของไทย ตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2530 ท�ำให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงความรู้สึก “ตลก” ขึ้นในสังคม จากความตลกที่มา
จากความเหลื่อมล�้ำระหว่างคนในเมืองและชนบท มาสู่ความ
ตลกที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่สามารถจัดวางต�ำแหน่งแห่งที่
ของตนเองได้อย่างเหมาะสมท่ามกลางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วได้ การ์ตูนเครยอน ชินจัง จึงตอบรับความรู้สึก
“ตลก” ชุดใหม่ของสังคมไทยได้เป็นอย่างดี ความนิยมในการ์ตูน
ดังกล่าวส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากเนื้อหาในการ์ตูนซึ่งสอดรับกับ
โลกทัศน์บางประการของสังคมไทย ซึ่งได้แก่ โลกทัศน์เกี่ยวกับ
อ�ำนาจในการจัดการชีวิตตนเองของผู้หญิง และโลกทัศน์เกี่ยวกับ
ความยากในการใช้ชีวิตของคนในเมือง
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Abstract
This study aims to; 1) investigate the social,
economic, and political context in Thailand between
1987-2006 which influenced the popularity of Crayon Shin-chan comics in Thai version; and 2) find out
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1. บทน�ำ

เครยอน ชินจัง วาดโดย Yoshito Usui
และเริ่ ม จั ด พิ ม พ์ จ�ำหน่ า ยครั้ ง แรก ในนิ ต ยสาร
การ์ ตู น ภาษาญี่ ปุ ่ น รายสั ป ดาห์ โดยส�ำนั ก พิ ม พ์
Futabasha Publishers Ltd. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533
ก่อนที่จะถูกน�ำมาดัดแปลงเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นใน
ปี พ.ศ.2535 (สิริพร สมบูรณ์บูรณะ, 2540, น. 27)
เนื่องจากได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในญี่ปุ่น
ก่อนที่ส�ำนักพิมพ์ TNG Publishing Co., Ltd. จะ
ซื้อลิขสิทธิ์มาแปลเป็นภาษาไทยและน�ำมารวมเล่ม
ครั้งแรกในปี 2539 ก่อนที่จะทยอยแปลและพิมพ์
อย่างต่อเนื่องถึง 11 เล่ม ในช่วงสองปีสุดท้ายของ
ทศวรรษที่ 2530
ความนิ ย มหนั ง สื อ การ์ ตู น เครยอน ชิ น
จัง ในประเทศไทยได้แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วจน
กระทั่งมีการซื้อลิขสิทธิ์เครยอน ชินจังในรูปแบบ
การ์ตูนแอนิเมชั่น มาฉายทางสถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสี ช่อง 3 จนกระทั่งเกิดเป็นประเด็นทางสังคม
ถึงความเหมาะสมของพฤติกรรมตัวละครเอกของ
เรื่อง คือ ชินโนะสึเกะ หรือ ชินจัง ซึ่งเป็นเด็กที่มี
พฤติกรรมชอบเล่นอวัยวะเพศ ว่าอาจจะน�ำไปสู่
การเลี ย นแบบทางพฤติ ก รรมของผู ้ ช มการ์ ตู น ซึ่ ง
ส่วนมากเป็นเยาวชนได้ ซึ่งในเวลาต่อมามีการเขียน
ชี้แจงโดยบริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด ซึ่ง
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ว่า  ทางกองบรรณาธิการเอง
ได้ ร ะมั ด ระวั ง มาโดยตลอดในการแปลเครยอน
ชินจัง ฉบับหนังสือการ์ตูนเพื่อไม่ให้มีเนื้อหาที่ขัด
กับธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย (Yoshito Usui,
2540, ปกใน) และในส่วนของการ์ตูนแอนิเมชั่น
ได้มีการตัดและเซ็นเซอร์ฉากที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้
สามารถฉายออกอากาศได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม
การ์ตูนเครยอน ชินจังเป็นประเด็นทางสังคมเพียง
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ไม่นานก็หายไป และความนิยมในหนังสือการ์ตูน
เครยอน ชินจัง ก็ยังคงด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ดัง
จะเห็นว่ามีการพิมพ์ซ�้ำเป็นจ�ำนวนหลายครั้ง ดังเช่น
เล่มที่ 1 ซึ่งพิมพ์ซ�้ำถึง 6 ครั้งภายในระยะเวลา 3 ปี
และมีการแปลอย่างต่อเนื่องจนครบชุดในปี พ.ศ.
2555 (เป็นที่น่าเสียดายว่าจ�ำนวนเล่มที่พิมพ์ใน
แต่ละครั้งนั้นเป็นความลับทางธุรกิจของบริษัท จึง
ไม่อาจน�ำมาวิเคราะห์ให้เห็นแนวโน้มความนิยมของ
การ์ตูนได้)
ความนิยมของการ์ตูน เครยอน ชินจัง ใน
ประเทศไทยนี้ มีข้อสังเกตที่น่าสนใจประการหนึ่ง
คือ เครยอน ชินจังอาจถือได้ว่าเป็นการ์ตูนส�ำหรับ
ผู้ใหญ่เรื่องแรกที่ด�ำเนินเนื้อหาผ่านตัวละครที่เป็น
เด็ก ซึ่งที่ผ่านมาการ์ตูนแปลจากภาษาญี่ปุ่นส�ำหรับ
ผู้ใหญ่ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยจะด�ำเนิน
เนื้อเรื่องโดยตัวละครที่เป็นนักเรียนวัยรุ่นหรือวัย
เริ่มท�ำงานแทบทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์
ดังกล่าวไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยปราศจากบริบททาง
สังคม เศรษฐกิจ หรือวัฒนธรรม ที่เป็นกลไกผลัก
ดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์หรือมโนทัศน์
บางอย่างของคนในสังคมได้ กระแสความนิยมใน
การ์ตูนเครยอน ชินจัง จึงเป็นประเด็นที่มีความน่า
สนใจในฐานะที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
ของโลกทัศ น์ไทยในช่ว งทศวรรษที่ 2530-2540
ผ่านการเปลี่ยนแปลงรสนิยมการเสพความบันเทิง
ของคนไทย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ท่ า มกลางบริ บ ททางสั ง คม
เศรษฐกิจ และการเมืองในช่วงเวลาดังกล่าว
บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
บริ บ ททางสั ง คม เศรษฐกิ จ และการเมื อ งของ
ไทยในช่วงทศวรรษที่ 2530-2540 ที่ส่งผลให้เกิด
กระแสความนิยมหนังสือการ์ตูนเครยอน ชินจัง 2)

กระแสนิยมเครยอน ชินจัง กับ โลกทัศน์ของไทย ในทศวรรษที่ 2530-2540

ศึ ก ษาความเปลี่ ย นแปลงของโลกทั ศ น์ ข องคนใน
สังคมไทยที่สะท้อนผ่านเนื้อหาของการ์ตูนเครยอน
ชิ น จั ง ฉบั บ แปลภาษาไทย โดยอาศั ย วิ ธี ก ารทาง
ประวัติศาสตร์ (Historical Approach) ซึ่งศึกษา
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมจากบริบททางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง ที่สัมพันธ์กันผ่านเงื่อนไขต่างๆ
ที่มีความสลับซับซ้อน เข้ามาศึกษาเนื้อหาในหนังสือ
การ์ตูนชินจังฉบับแปลภาษาไทย เล่มที่ 1-23 ซึ่งจัด
พิมพ์จ�ำหน่ายตั้งแต่ปี 2539-2548 โดยการสะกด
ชื่อตัวละครทั้งหมดที่ใช้ในบทความนี้ได้อ้างอิงจาก
ฉบับแปลดังกล่าว
2. บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ
ไทยในช่วงทศวรรษที่ 2530-2540 ที่ส่งผลให้เกิด
กระแสความนิยมหนังสือการ์ตูนเครยอน ชินจัง
การท�ำความเข้าใจต่อกระแสความนิยม
เครยอน ชินจัง นั้น จ�ำเป็นต้องมองย้อนไปสู่ความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ใน
ช่วงสองถึงสามทศวรรษที่ผ่านมา ที่ท�ำให้เกิดความ
พร่าเลือนของปริมณฑลระหว่างเมืองกับชนบท ที่
นอกจากจะก่อให้เกิดคนกลุ่มใหม่ในสังคมที่เติบโต
ขึ้ น มาจากการอาศั ย อยู ่ ทั้ ง ในเมื อ งและชนบทซึ่ ง
เรียกกันว่าชนชั้นกลางใหม่ที่เป็นผู้รับเอาวัฒนธรรม
บริโภคนิยมจากเมืองเข้าไปยังชนบทแล้ว ยังมีส่วน
ท�ำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นระหว่างคน
เมืองกับคนในชนบท ความสัมพันธ์ที่เริ่มแนบสนิท
กันนี้ได้มีส่วนท�ำให้มโนทัศน์บางอย่างของคนใน
สังคมเปลี่ยนไป การศึกษาในส่วนนี้จึงจะอธิบายให้
เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างเมืองกับชนบท
ที่ส่งผลต่อรสนิยมความบันเทิงของคนไทยตั้งแต่
ทศวรรษ 2530 จนถึง ทศวรรษ 2540 โดยเฉพาะ
ความรู้สึก “ตลก” ที่เป็นจุดเน้นที่ส�ำคัญของการ์ตูน
เครยอน ชินจัง

2.1 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ไทยหลังปี 2530 ความเปลี่ยนแปลงระหว่างเมือง
กับชนบท กับการขยายตัวของวัฒนธรรมบริโภค
นิยม
ตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 2520 ประเทศไทย
เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเนื่องมาจากข้อจ�ำกัด
ของตลาดภายในประเทศและการขาดประสิทธิภาพ
อันเนื่องมาจากนโยบายคุ้มครองทางการค้า  ท�ำให้
ประเทศไทยต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจมา
ใช้ “อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก” เหมือนในช่วง
ต้นศตวรรษที่ 2490 แทน โดยเน้นการเปิดประเทศ
การแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ เพื่ อ กระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ที่
ก�ำลังอยู่ในภาวะชะลอตัวอยู่ ยุทธศาสตร์การส่ง
ออกกลายเป็นเฟืองตัวส�ำคัญที่ท�ำให้เศรษฐกิจมีการ
เจริญเติบโตและเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งใน
ช่วงต้นทศวรรษที่ 2530 ประเทศไทยได้รับยกย่อง
ให้เป็น “เสือตัวที่ห้า” ของเอเชีย ยุทธศาสตร์ดัง
กล่าวเปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความ
มั่นคงก้าวมาเป็นบรรษัทข้ามชาติหลายแห่ง เช่น
กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ซี พี บริ ษั ท แอนน์ เ อเครส เป็ น ต้ น ใน
ขณะเดียวกันก็ถือเป็นการเบิกทางให้ธุรกิจกลุ่มใหม่
เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น ธุรกิจโทรคมนาคมและ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เป็นต้นว่า  กลุ่มธุรกิจ
ของทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร ได้ ข ยายธุ ร กิ จ จากการขาย
คอมพิวเตอร์ไปสู่ผู้ให้บริการทางโทรคมนาคม และ
ขยายไปสู่การเป็นนักพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้น
ฐานทางขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ของกรุงเทพฯ โดย
ใช้ ส ายสั ม พั น ธ์ ท างการเมื อ งอย่ า งเชี่ ย วชาญ จน
กลายเป็ น ผู ้ มี บ ทบาทส�ำคั ญ ในรั ฐ บาลสมั ย ต่ อ มา 
(วอลเดน เบลโล, เชียร์ คันนิ่งแฮม และลี เค็ง ปอห์,
2542, น. 19-22)
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นโยบายอุ ต สาหกรรมเพื่ อ การส่ ง ออก
ได้ดึงดูดให้ชนชั้นกลางในเมืองที่เติบโตขึ้นมาจาก
นโยบายรัฐตั้งแต่ทศวรรษ 2510 เริ่มมุ่งเข้าสู่ภาค
ธุรกิจมากขึ้น บางกลุ่มก็เริ่มเปลี่ยนจากการค้าขาย
มาเป็นแขนงระดับล่างของธุรกิจขนาดใหญ่ และ
เตรี ย มที่ จ ะขยั บ ฐานะของตนขึ้ น เป็ น ธุ ร กิ จ ขนาด
กลางและขนาดใหญ่ต่อไป ในขณะเดียวกันกลุ่ม
ของเกษตรกรในชนบทที่ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ จ าก
นโยบายอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกก็เริ่มน�ำก�ำลัง
ทรัพย์ของตนมาใช้สนับสนุนและผลักดันลูกหลาน
ของตนเข้ า มาสู ่ ก ารประกอบอาชี พ ในภาคธุ ร กิ จ
และบริการในเมืองมากขึ้น ดังพบว่าการศึกษาใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจ เศรษฐกิจ ได้รับ
ความนิยมอย่างสูงในเวลาอันรวดเร็ว อัตราการรับ
นักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาจากระดับอุดมศึกษาเข้า
ท�ำงานของหน่วยงานรัฐบาลลดลงจากร้อยละ 10
ต่อปี เหลือร้อยละ 2 ต่อปี เนื่องจากส่วนใหญ่จะเข้า
ท�ำงานบริษัทหรือภาคธุรกิจมากขึ้น อีกทั้งในส่วน
ของจ�ำนวนคนท�ำงานประเภทวิชาชีพ การบริหาร
จัดการ เสมียน และพนักงานขายในปลายทศวรรษ
ที่ 2520 มีถึง 4.5 ล้านคน ถือเป็น 3 เท่าของเมื่อ
3 ทศวรรษที่ แ ล้ ว (ผาสุก พงษ์ไ พจิตร และคริส
เบเคอร์, 2539, น. 625)
ทายาทของชนชั้นกลางในเมืองเป็นผู้ใช้
ชี วิ ต ภายใต้ ก ระแสบริ โ ภคนิ ย มที่ เ ด่ น ชั ด ที่ สุ ด ซึ่ ง
ส่ ว นใหญ่ คื อ กลุ ่ ม วั ย รุ ่ น ที่ ก�ำลั ง ศึ ก ษาอยู ่ ใ นระดั บ
อุ ด มศึ ก ษา  การใช้ ข ้ า วของที่ ห รู ห ราฟุ ่ ม เฟื อ ย
ตั้งแต่การประทินโฉมด้วยเครื่องส�ำอาง ย้อมผมสี
ต่างๆ  เครื่องแต่งกายที่ติดยี่ห้อดังจากต่างประเทศ
ความถี่ ใ นการเปลี่ ย นรุ ่ น โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ที่ พั ฒ นา
อย่างรวดเร็ว ไปจนถึงการใช้รถยนต์ยี่ห้อดัง จน
อาจกล่าวได้ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจเป็น
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ร ถเบนซ์ แ ละรถบี เ อ็ ม ดั บ บลิ ว
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มากกว่ามหาวิทยาลัยใดๆ ในโลก หากเทียบจ�ำนวน
รถต่ อ พื้ น ที่ ต ารางกิ โ ลเมตร (วอลเดน เบลโล,
เชียร์ คันนิ่งแฮม และลี เค็ง ปอห์, 2542, น. 8)
อย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่ชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง
ในเมื อ งเท่ า นั้ น ที่ มี ลั ก ษณะบริ โ ภคนิ ย ม ทายาท
ของเกษตรกรที่ เ ดิ ม โตมาจากภาคชนบทกลาย
เป็นชนชั้นกลางใหม่ซึ่งชีวิตอยู่บนฐานของความ
ไม่มั่นคงที่มาจากความผันผวนของการเมืองและ
นโยบายทางเศรษฐกิจเองก็เริ่มหันมาใช้การบริโภค
เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการแสวงหาสถานภาพที่ สู ง
ขึ้นและความมั่นคงในชีวิตที่ดี   การเป็นพนักงาน
เงินเดือนจึงกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนในสังคมปรารถนา 
เพราะนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงการท�ำงานที่ต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถแล้ว เงินเดือนยังสามารถน�ำ
มาเป็นเครื่องมือค�้ำประกันการบริโภคแบบสินเชื่อ
หรื อ เงิ น ผ่ อ นได้ และการบริ โ ภคแบบนี้ เ องที่ น�ำ
มาซึ่งการขยายตัวของวัฒนธรรมบริโภคนิยมของ
ชนชั้นกลาง ทั้งกลุ่มที่เป็นทายาทของชนชั้นกลางใน
เมืองรุ่นก่อนและชนชั้นกลางใหม่ที่เป็นทายาทของ
เกษตรกรในชนบท ท้ายที่สุดวัฒนธรรมบริโภคนิยม
จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นกลางและวิถีชีวิต
แบบชนชั้นกลาง
2.2 ปฏิสัมพันธ์ของความบันเทิงระหว่าง
เมืองกับชนบท กับ ความเปลี่ยนแปลงความรู้สึก
“ตลก” ของคนไทย
จากที่ได้กล่าวถึงในส่วนข้างต้นจะเห็นได้
ว่าชนบทและเมืองมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน นอกจากการ
เข้ามาสู่การประกอบอาชีพภาคธุรกิจและบริการ
ของทายาทเกษตรกรในชนบทแล้ว การอพยพเข้า
มาเป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรมในเมืองเป็นช่วง
เวลาของคนในชนบทเองก็ มี ส ่ ว นส�ำคั ญ ที่ ท�ำให้
บริโภคนิยมขยายตัวเข้าไปยังชนบท ความคิดเรื่อง
ความสะดวกสบายของชนชั้นกลางในเมืองก็เป็น

กระแสนิยมเครยอน ชินจัง กับ โลกทัศน์ของไทย ในทศวรรษที่ 2530-2540

ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของชนบทอย่างรวดเร็ว เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือ
อุปกรณ์บันเทิงต่างๆ เป็นสิ่งที่ทุกบ้านต้องมี ด้วยข้อ
อ้างต่างๆ นานาที่พยายามท�ำให้ดูสมเหตุสมผล เช่น
รถกระบะที่อ้างว่าทุนแรงในการขนถ่ายสินค้า  และ
สะดวกรวดเร็ว จนต้องยอมขายที่ดินบางส่วนเพื่อ
น�ำเงินมาซื้อไว้ติดบ้าน เป็นเหตุให้ตลาดรถกระบะ
ไทยใหญ่เป็นที่สองรองจากสหรัฐอเมริกา (วอลเดน
เบลโล, เชียร์ คันนิ่งแฮม และลี เค็ง ปอห์, 2542, น.
10) ความต้องการที่มากขึ้นเรื่อยๆ ของคนในชนบท
เช่ น นี้ ท้ า ยที่ สุ ด แล้ ว ก็ น�ำมาซึ่ ง การพึ่ ง พาอ�ำนาจ
การซื้อในแบบของชนชั้นกลางในเมือง นั่นคือ การ
รับสินเชื่อหรือการซื้อแบบเงินผ่อน ทั้งในและนอก
ระบบนั่นเอง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับชนบทที่มีมาก
ขึ้น ผนวกกับการเติบโตของชนชั้นกลางใหม่ที่เข้า
มาอาศัยอยู่ในเมืองที่รับเอาวัฒนธรรมแบบบริโภค
นิ ย มกลั บ ไปสู ่ ช นบทได้ ส ่ ง ผลให้ วั ฒ นธรรมความ
บันเทิงตามขนบเดิมเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่  
ตัวอย่างเช่น เพลงลูกทุ่ง ซึ่งแต่เดิมเป็นผลผลิตจาก
เมืองและแพร่หลายผ่านการออกอากาศทางวิทยุซึ่ง
ในสมัยแรกมีก�ำลังส่งน้อย อีกทั้งในส่วนของชนบท
ก็ไม่ค่อยมีเครื่องรับวิทยุ เพลงลูกทุ่งจึงเป็นสิ่งที่ผลิต
ขึ้นเพื่อสนองความต้องการของคนเมืองเท่านั้น จน
กระทั่ ง ต่ อมาเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นเมื่อเพลง
ลูกทุ่งขยายสู่ชนบทมากขึ้น “ข่าวสาร” ของเพลง
ลูกทุ่งก็จะเริ่มมุ่งไปที่ชนบทมากขึ้น แม้ฉากหลังของ
เพลงลูกทุ่งจะคงความเป็นชนบท หากแต่ข่าวสาร
ของเพลงลู ก ทุ ่ ง กลั บ เต็ ม ไปด้ ว ยทั ศ นคติ ค่ า นิ ย ม
และโลกทัศน์แบบคนเมือง เช่นในเพลงของยอดรัก
สลั ก ใจ ส่ ว นใหญ่ มั ก จะสะท้ อ นชี วิ ต ในเมื อ งและ
ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่มากกว่าชีวิตและสภาพ
ของชนบท เป็นต้นว่า  เพลง กรรมกรวอนแฟน ซึ่ง

ค�ำว่า  กรรมกร และ แฟน ก็ล้วนแต่เป็นค�ำที่เกิดขึ้น
ในเมืองทั้งสิ้น หรือ บางเพลงก็แสดงให้เห็นถึงโลก
ที่ไม่ได้จ�ำกัดขอบเขตของชนบทเฉพาะท้องที่อีกต่อ
ไปแล้ว แต่เป็นชนบทที่เชื่อมโยงกันทั้งหมด เป็นต้น
ว่า  เพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ หรือ เพลงหนุ่ม
ขอนแก่นสาวล�ำปาง ที่เชื่อมโลกของชนบทจากต่าง
ภู มิ ภ าคเข้ า มาเป็ น โลกใบเดี ย วกั น เป็ น ต้ น (นิ ธิ
เอียวศรีวงศ์, 2538, น. 35, 44-45)
ความบั น เทิ ง ประเภทตลก ซึ่ ง แต่ เ ดิ ม
ด�ำเนินเรื่องโดยการเล่นกับความรู้สึก “ตลก” ที่มา
จาก ความ “โง่” หรือ “เซ่อ” เช่น อาการสุดโต่ง
หรือ โลดโผนต่างๆ เป็นต้นว่า  การถูกกดหัวลงบน
อาหาร, การถูกตีด้วยถาด, การใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย
ไม่ เ ป็ น , หรื อ การใส่ แว่ น แล้ ว โดนขาแว่ น ทิ่ ม ตา 
และความตลกที่มาจากความ “แปลกประหลาด”
เช่น ความพิการทางสมอง, ร่างกายที่มีขนาดผิด
ปกติ, หรือ อากัปกิริยาที่ผิดไปจากบรรทัดฐานของ
สังคมกระแสหลักซึ่งถูกก�ำหนดโดยชนชั้นกลางใน
เมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิริยาที่มักถูกมองว่าเป็นของ
คนในชนบท เช่น การพูดเหน่อของคนบ้านนอก,
การแต่งตัวตกยุคสมัยหรือล้าหลัง เมื่อเมืองและ
ชนบทมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งแนบแน่ น ยิ่ ง ขึ้ น แล้ ว
ความแปลกประหลาดที่เคยถูกมองว่าเป็นของคนใน
ชนบทเริ่มกลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้อย่างปกติ การ
ปฏิสังสรรค์กับคนพูดเหน่อที่เข้ามาท�ำงานในเมือง
จึงกลายเป็นที่ไม่น่าประหลาด อีกทั้งเมื่อวัฒนธรรม
บริโภคนิยมแพร่ขยายเข้าไปยังชนบทอย่างรวดเร็ว
จึงท�ำให้คนชนบทสามารถเรียนรู้จักการเทคโนโลยี
ทันสมัยต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วขึ้น ความต้องการ
บริ โ ภคที่ สู ง ขึ้ น ทั้ ง ในเมื อ งและชนบทท�ำให้ อั ต รา
การผลิตสินค้าชนิดใหม่เพื่อตอบสนองตลาดเป็น
ไปอย่างรวดเร็วขึ้น การพบเจอชนชั้นกลางในเมือง
ที่ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ทันสมัยได้ก็กลายเป็นเรื่อง
jsn Journal Vol.5 No.1 (Jun. 2015)

109

มนวัธน์ พรหมรัตน์

ปกติอีกเช่นกัน ความโง่ ความเซ่อ หรือ ความแปลก
ประหลาดที่ ม าจากฐานของความเหลื่ อ มล�้ ำ ทาง
เทคโนโลยี การศึกษา ช่องว่างทางรายได้ สังคม
และชนชั้น หรือความผิดแผกแตกต่างของคนใน
ชนบทที่ถูกตีตราโดยคนเมืองก็เสื่อมสลายลง ความ
รู ้ สึ ก “ตลก” ที่ เ กิ ด จากความประหลาดในแบบ
เดิมจึงไม่อาจตอบสนองต่อความรู้สึก “ตลก” ของ
สังคมไทย โดยเฉพาะชนชั้นกลาง (ทั้งที่เป็นชนชั้น
กลางในเมืองเดิมและชนชั้นกลางใหม่) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอีกต่อไป
ความรู้สึกตลกแบบใหม่ถูกหล่อหลอมขึ้น
ภายใต้บริบทของการกลายเป็นเมือง ที่ผู้คนจะต้อง
เผชิญกับแรงกดดันในชีวิต ท่ามกลางเงื่อนไขและ
ข้อจ�ำกัดทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม
ความรู้สึกตลกจึงเปลี่ยนมาปรากฏขึ้นเมื่อบุคคลไม่
สามารถจัดวางต�ำแหน่งแห่งที่ได้เหมาะสมในสภาวการณ์หนึ่งๆ เป็นต้นว่า  พนักงานบริษัทที่ยังไม่สร่าง
เมาในเวลางาน พนักงานฝ่ายขายที่ไม่สามารถระงับ
อารมณ์ตัวเองต่อลูกค้าที่จู้จี้ได้ สถานการณ์ของ
ความรู ้ สึ ก ตลกแบบใหม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมไทยจึ ง
ไม่ได้มาจากความเป็นอื่นที่มีที่มาจากความเหลื่อม
ล�้ำทางสังคมมากเท่ากับที่เกิดจากการไม่สามารถ
อธิบายตนเอง หรือ แสดงตัวตนของตนเองได้อย่าง
ถู ก ต้ องเหมาะสมในบริบ ทใดบริบ ทหนึ่ง ของชีวิต
ประจ�ำวันในสังคมของความเป็นสมัยใหม่
จุดเด่นที่ส�ำคัญของการ์ตูนเครยอน ชินจัง
เองก็อยู่บนฐานของความรู้สึกตลกซึ่งเกิดจากการ
ที่ ตั ว ละครไม่ ส ามารถจั ด วางต�ำแหน่ ง แห่ ง ที่ ห รื อ
บทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้องตามความคาด
หวังของสังคม หากพิจารณาจากผ่านบริบทของ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้ว เครยอน ชินจังได้น�ำเอาความ
1
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สับสนระหว่าง “กิร”ิ ซึง่ หมายถึงพันธกิจทีบ่ คุ คลหนึง่ ๆ
พึงมีต่อกลุ่มที่ตนสังกัดอยู่ กับ “นินโจ” ซึ่งหมายถึง
พันธกิจที่มีต่อความรู้สึกในความเป็นมนุษย์1 มาเป็น
แกนกลางส�ำคัญของการเล่นกับความรู้สึก “ตลก”
ตลอดทั้งเรื่อง เช่น การที่คุณครูในโรงเรียนอนุบาล
ของชินจังไม่กล้าเล่นพนันกันเพราะกลัวว่าครูใหญ่
จะต�ำหนิ แต่ครูใหญ่กลับเป็นผู้เดินมาชวนคุณครู
ท่านอื่นเล่นพนันเอง, หรือ การที่พนักงานรับฝาก
ดูแลเด็กในห้างสรรพสินค้าแอบซ่อนตัวไม่ให้แม่ของ
ชินจังซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กในบัญชีด�ำน�ำลูกมาฝาก
ซึ่งในวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนั้นจะถือเอา “กิริ” ไว้เป็น
สิ่งส�ำคัญยิ่ง จนในบางครั้งอาจต้องยอมเสีย “นินโจ”
ไปเพื่อแลกกับเสถียรภาพของกลุ่ม ความรู้สึกตลก
ในเครยอน ชิ น จั ง ในด้ า นหนึ่ ง แม้ ม าจากการไม่
สามารถจัดวาง “กิร”ิ และ “นินโจ” ได้อย่างเหมาะสม
ก็ จ ริ ง แต่ ใ นทางตรงกั น ข้ า มก็ มี ค วามเป็ น ไปได้
เช่นเดียวกันว่า การยึดถือ “กิริ” เหนือ “นินโจ” นั้น
อาจไม่สอดคล้องกับบริบททางสังคมของญี่ปุ่นเสีย
แล้ว การที่บุคคลยังยึดติดกับความคิดเช่นนั้นจึงอาจ
ท�ำให้เกิดความรู้สึกตลกได้เช่นเดียวกัน เป็นต้นว่า 
การที่พ่อซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวถูกแม่ซึ่งเป็นแม่
บ้านดูแลลูกกลั่นแกล้งโดยการน�ำเอาดัมเบลยกน�้ำ
หนักใส่เข้าไปในถุงไม้กอล์ฟเมื่อรู้ว่าสามีของตนต้อง
ผิดค�ำสัญญาที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวเพราะต้องไป
ตีกอล์ฟกับลูกค้าของบริษัท เป็นต้น เครยอน ชินจัง
จึงถือเป็นการ์ตูนแนวเสียดสี ล้อเลียนสังคมที่เต็มไป
ด้วยเงื่อนไข กฎเกณฑ์ที่บุคคลหนึ่งๆ ต้องจัดวางตัว
ตนให้ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสะท้อนภาวะความ
ตึงเครียดที่มาจากการต้องรับบทบาทหน้าที่ที่หลาก
หลายตามความคาดหวังของสังคมในเวลาเดียวกัน
เครยอน ชินจังจึงไม่ใช่การ์ตูนที่เน้นภาพสวยงาม

ผู้เขียนได้ประยุกต์แนวความคิดมาจากเรื่อง “กิริ” และ “นินโจ” ที่อธิบายโดย อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ใน อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. (2555).
Japanization. กรุงเทพฯ: Openbooks.
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กระแสนิยมเครยอน ชินจัง กับ โลกทัศน์ของไทย ในทศวรรษที่ 2530-2540

ชวนอ่านของเด็กๆ แต่เป็นการ์ตูนที่มีเป้าหมายเพื่อ
เล่นกับความรู้สึกของคนที่อยู่ในโลกของวัยรุ่นและ
วัยท�ำงานเป็นส�ำคัญ
เมื่อพิจารณาจากแก่นเรื่องแล้วจะเห็นได้
ว่าการ์ตูนเครยอน ชินจังได้ด�ำเนินเรื่องบนความ
รู้สึกตลกที่ไม่ได้มาจากความ “โง่” “เซ่อ” หรือ
ความ “ประหลาด” แต่ ก ลั บ เน้ น เรื่ อ งราวความ
ตลกที่เกิดจากการต้องเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ�ำวันที่ยากต่อการจัดวางต�ำแหน่งแห่งที่
ให้เหมาะสมถูกต้องเป็นหลัก แกนเรื่องในลักษณะ
ดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ ความเปลี่ ย นแปลงของ
ความรู้สึกตลกของสังคมไทยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลาย
ทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา ดังนั้นกระแสความนิยม
ของการ์ตูนเครยอน ชินจังที่เกิดขึ้นจึงไม่อาจอธิบาย
ได้ว่าเป็นเพียงเพราะความน่ารัก ทะลึ่งทะเล้นของ
ตัวเอกที่เป็นเด็ก หรือ ไม่ได้แค่ตอบสนองต่อเรื่อง
ของจิตไร้ส�ำนึกตามแนวคิดแบบฟรอยด์ แต่ยังเกิด
ขึ้นจากบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในช่วง
เวลาดังกล่าวที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรสนิยมใน
การเสพความบันเทิงของคนไทยซึ่งสอดคล้องกับสิ่ง
ที่ เครยอน ชินจังน�ำเสนอนั่นเอง
3. โลกทั ศ น์ ข องไทยในทศวรรษ 2530-2540
ที่สะท้อนผ่านเครยอน ชินจัง
ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วในข้ า งต้ น ว่ า  ความนิ ย มที่
แพร่ ห ลายของการ์ ตู น เครยอน ชิ น จั ง เกิ ด จาก
ความสอดคล้องระหว่างแกนเรื่องหลักของเครยอน
ชิ น จั ง เอง กั บ บริ บ ททางสั ง คม เศรษฐกิ จ และ
การเมืองของไทยในช่วงเวลาดังกล่าวที่ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงความรู้สึก “ตลก” แบบเดิมมา
สู่ความตลกที่อยู่บนฐานของสถานการณ์ที่ไม่อาจ

ควบคุมต�ำแหน่งแห่งที่หรือบทบาทของตนเองได้
ซึ่งเป็นเหตุให้คนทั่วไปรู้สึกตอบรับกับเครยอน ชิน
จังได้ไม่ยากนัก อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากแกน
เรื่องของเครยอน ชินจังเองแล้ว เนื้อหาในการ์ตูน
เองก็ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ความเปลี่ ย นแปลงที่
เกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วงทศวรรษที่ 2530-2540
ด้วย ในส่วนนี้ของบทความจะได้ท�ำการวิเคราะห์
เนื้อหาที่ปรากฏในการ์ตูนที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงของโลกทัศน์บางประการในสังคมไทย
โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็น บทบาทของผู้หญิง, และ
ชีวิตในเมือง
3.1 ผู้หญิง กับ อ�ำนาจในการใช้ชีวิต
หากพิ จ ารณาเนื้ อ เรื่ อ งของเครยอน ชิ น
จัง จะพบว่า  ตลอดทั้งเรื่องนั้นได้เน้นบทบาทของ
ตัวละครหญิงให้มีความโดดเด่นกว่าตัวละครชาย
และส่วนมากล้วนแต่เป็นตัวละครที่มีความส�ำคัญต่อ
การด�ำเนินเนื้อเรื่องเป็นอย่างยิ่ง เป็นต้นว่า  ในบ้าน
เพื่อนของชินจังทุกคนจะไม่มีการปรากฏตัวของพ่อ
เพื่อนอยู่เลย (ยกเว้นเพียงบางตอนซึ่งพบได้น้อย
มาก) ตัวละครหลักคือชินจังและเพื่อนๆ ส่วนใหญ่
จะมีปฏิสัมพันธ์แต่กับตัวละครที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น
ข้อสังเกตที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือใน
สถานการณ์ทั่วไป ซึ่งน�ำเสนอผ่านท้องเรื่องปกติ จะ
เห็นว่าอ�ำนาจในการต่อรองของผู้หญิงในเรื่องมีสูง
กว่าผู้ชายมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเป็น
จริงในสังคมญี่ปุ่นที่อ�ำนาจการต่อรองของผู้หญิงมี
จ�ำกัด และอาจจะแสดงได้เฉพาะภายในพื้นที่บ้าน
ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัว แต่ในเนื้อเรื่องเครยอน ชินจัง
จะเห็นถึงการต่อรองอ�ำนาจระหว่างหญิงและชาย ที่
ฝ่ายหญิงมีอ�ำนาจมากกว่า ดังตารางต่อไปนี้
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ตาราง 1 คู่ความสัมพันธ์ที่ตัวละครฝ่ายหญิงมีอ�ำนาจมากกว่าฝ่ายชาย
ชื่อตัวละครฝ่ายหญิง
โนะฮาร่า มิซาเอะ
(แม่ของชินจัง)
คุณครูมัตสึซากะ,
คุณครูโยชินาง่า
คุณครูโยชินาง่า
เนเน่จัง
ไอย์จัง

สถานะ
ภรรยา
คุณครูประจำ�ชั้น

ชื่อตัวละครฝ่ายชาย
โนะฮาร่า ฮิโรชิ
(พ่อของชินจัง)
คุณครูใหญ่

คุณครูใหญ่

ภรรยา
เพื่อน
เพื่อน

คุณอิชิซากะ
มาซาโอะคุง, โบจัง
มาซาโอะคุง

สามี
เพื่อน
เพื่อน

จากตารางคู่ความสัมพันธ์ข้างต้นจะเห็น
ว่าฝ่ายหญิงมีอ�ำนาจมากกว่าฝ่ายชายไม่เฉพาะแต่
ความสัมพันธ์ระหว่างภรรยากับสามีเท่านั้น หากแต่
ยังรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง
เช่น คุณครูโยชินาง่าและครูมัตสึซากะต่อว่าคุณครู
ใหญ่ว่าท�ำงานหนักและให้เงินเดือนและโบนัสน้อย
หรือแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนด้วยกันเอง
เช่น เนเน่จังขู่จะท�ำลายของเล่นมาซาโอะคุงหากไม่
ยอมเล่นพ่อแม่ลูกด้วย ลักษณะการจัดความสัมพันธ์
เชิงอ�ำนาจที่กลับหัวกลับหางเช่นนี้ จึงถือเป็นการ
เสียดสีล้อเลียนสังคมญี่ปุ่นที่ผู้ชายถูกจัดวางไว้ใน
สถานภาพที่สูงกว่าในปริมณฑลสาธารณะ
อาจกล่ า วได้ ว ่ า ความตลกส่ ว นหนึ่ ง ของ
อ�ำนาจต่ อ รองที่ เ ลื่ อ นไหลมาอยู ่ ใ นมื อ ของผู ้ ห ญิ ง
ในการ์ตูนเครยอน ชินจังนั้น สัมพันธ์อยู่กับความ
เปลี่ ย นแปลงทางบริ บ ทของสั ง คมญี่ ปุ ่ น ในช่ ว ง
ทศวรรษที่ 1990 ซึ่งมักเรียกกันว่าเป็น ทศวรรษ
ที่สูญหาย ซึ่งนอกจะจะเกิดจากปัจจัยภายในของ
ญีป่ นุ่ เอง คือสภาวะชะงักตัวทางเศรษฐกิจซึง่ มีสาเหตุ
มาจากสภาพเศรษฐกิจ ฟองสบู่ ยัง มาจากความ
เปลีย่ นแปลงของบริบทการเมืองโลกทีค่ า่ ยคอมมิวนิสต์
สลายตัว สภาวการณ์ดงั กล่าวท�ำให้สงั คมญีป่ นุ่ ตกอยู่
ในสภาพที่ตกต�่ำลงจากทศวรรษก่อนหน้า  พนักงาน
เงินเดือนจ�ำนวนมากถูกลดค่าแรง หรือ โบนัส ประเทศ
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สถานะ
สามี

ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกิจ ลักษณะดัง
กล่าวก่อให้เกิดความตระหนักต่อคนในสังคมญี่ปุ่น
สถานภาพในลักษณะเดิมหมดความน่าเชื่อถือ จน
น�ำไปสู่การพลิกผันสถานะไปสู่รูปแบบใหม่ เช่น
จากผู้ชายที่ถูกคาดหวังจากสังคมว่าเป็นสามีที่ดี ที่
คอยท�ำงานหาเงินเลี้ยงดูลูกและครอบครัว กลาย
เป็นผู้ชายที่ไม่เอาไหน เพราะท�ำงานหามรุ่งหามค�่ำ
แต่กลับมีรายได้ไม่คุ้มค่ากับการท�ำงาน และในที่สุด
ก็ต้องพึ่งพิงบทบาทของผู้หญิงที่เริ่มก้าวออกมาจาก
การเป็นแม่บ้านและเริ่มประกอบอาชีพ (อรรถจักร์
สัตยานุรักษ์, 2555, น.156-165) เช่น การรับท�ำ
อาชีพเสริมเป็นพนักงานนอกเวลา หรือ การรับงาน
มาท�ำที่บ้าน การไม่สามารถจัดวางตนเองได้ตาม
หน้าที่ที่สังคมคาดหวังโดยสถานภาพจึงกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของความตลกที่ปรากฏในชินจัง เช่น พ่อ
ของชินจังไม่อาจเป็นที่พึ่งของครอบครัวได้ในเชิง
เศรษฐกิจจนแม่ของชินจังต้องรับงานมาท�ำที่บ้าน,
ตัวละครหญิงในเรื่องบางตัวมีลักษณะของแม่เลี้ยง
ลูกเดี่ยว (Single Mom)
ความตลกในบริบทของความพลิกผันด้าน
สถานภาพดังกล่าวมาข้างต้นไม่ได้ส อดคล้องกับ
บริบทของสังคมญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังสอดคล้องต่อ
บริบทของสังคมไทยในช่วงที่การ์ตูนเครยอน ชินจัง
ถูกแปลออกมาอย่างต่อเนื่อง คือ ราวหลังปี พ.ศ.
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2540 ซึ่งเป็นช่วงที่สังคมไทยก�ำลังเผชิญวิกฤตทาง
เศรษฐกิจต้มย�ำกุ้ง และสังคมก�ำลังเกิดค�ำถามต่อ
ความคาดหวังที่มีต่อบุคคลในสถานภาพเดิม จนน�ำ
มาสู่การสร้างสถานภาพใหม่ เช่น การมีบทบาทมาก
ขึ้นของผู้หญิงในสังคมไทย (ดังจะกล่าวต่อไป)
เมื่ อ พิ จ ารณาผ่ า นบริ บ ทของสั ง คมไทย
เนื้อหาของเรื่องที่วางโครงไว้ให้อ�ำนาจการต่อรอง
ของผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชาย และสามารถดึงอารมณ์
และประสบการณ์ของชีวิตผู้อ่านที่เป็นหญิงให้เกิด
ความรู้สึกร่วมออกมานี้ น่าจะมีส่วนที่ท�ำให้ตลาด
ผู้อ่านที่เป็นผู้หญิงมีการขยายตัวสูง และเป็นปัจจัย
หนึง่ ทีท่ �ำให้เครยอน ชินจังได้รบั ความนิยม เนือ่ งจาก
ว่าหากไม่นับการ์ตูนแนวความรักโรแมนติก (หรือที่
นิยมเรียกกันว่าการ์ตนู ตาหวาน) แล้ว การ์ตนู ทีแ่ ปล
จากภาษาญีป่ นุ่ ส่วนใหญ่จะเป็นการ์ตนู ทีม่ เี ป้าหมาย
เพื่อผู้อ่านที่เป็นชายแทบทั้งสิ้น เช่น ดราก้อนบอล
โจโจ ล่าข้ามศตวรรษ การเกิดขึน้ ของการ์ตนู เครยอน
ชินจังจึงเป็นการตอบสนองต่อตลาดผู้อ่านการ์ตูนที่
เป็นผู้หญิงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งน่าจะมีส่วนสัมพันธ์กับการ
ขยายตัวของจ�ำนวนผู้หญิงที่เข้าเรียนในระดับอาชีว
ศึกษาและอุดมศึกษาที่จะกลายเป็นกลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพในภาคธุรกิจและบริการต่อไป (ในประเด็นนี้
ยังคงต้องศึกษาอย่างละเอียดต่อไป)
นอกจากนีล้ กั ษณะเนือ้ หาของตัวละครหญิง
ในเรื่องเครยอน ชินจัง เองก็ตอบสนองต่อลักษณะ
ความเปลี่ยนแปลงของบทบาทของผู้หญิงในสังคม
ไทยได้เป็นอย่างดีอีกด้วย กล่าวคือ นอกเหนือจาก
ตัวละครผูห้ ญิงทีม่ สี ถานะเป็นแม่ ตัวละครหญิงทัง้ หมด
เป็นตัวละครที่มีการประกอบอาชีพที่ต้องใช้ความ
สามารถขั้นสูง และได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงิน
เดือน หากเราตั้งสมมติฐานว่าผู้อ่านจะมีความรู้สึก
“ตลก” กับเนื้อเรื่องนั้นๆ ได้ ก็ต่อเมื่อผู้อ่านจะต้อง
คุ้นเคยในสถานการณ์หรือมีประสบการณ์ร่วมบาง

อย่างที่ท�ำให้เข้าใจสภาพการณ์ที่จะน�ำไปสู่สภาวะที่
ไม่สามารถจัดการต�ำแหน่งแห่งที่นั้นได้ก่อน ตัวอย่าง
เช่น ประสบการณ์ที่การถูกพนักงานห้างพยายาม
ติดตามเลือกแนะน�ำแต่เสื้อผ้าราคาแพงให้ หรือ
การต้องปิดยอดขายในการท�ำงานของตนขณะที่ถูก
รบกวนโดยลูกค้าที่ไม่มีที่ท่าว่าจะซื้อของ การเลือก
อ่านเครยอน ชินจัง โดยกลุ่มผู้หญิงชนชั้นกลางใน
เมืองจึงน่าจะสะท้อนให้เห็นโลกทัศ น์ของผู้ห ญิง
ชนชั้นกลางในสังคมไทย ในช่วงทศวรรษที่ 25302540 ทีม่ คี วามคล้ายคลึงกับตัวละครในเรือ่ ง กล่าวคือ
การเป็นพนักงานเงินเดือนในภาคธุรกิจและบริการ
ที่ ม องว่ า ชี วิ ต มี ค วามเป็ น อิ ส ระในการตั ด สิ น ใจที่
มากขึ้นและสามารถจัดการด้วยตนเองได้ เนื่องจาก
มีเงินเดือนประจ�ำ  จึงไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น หรือจ�ำเป็น
ต้องแต่งงาน เช่น ตัวละครมาซาเอะ น้องสาวของ
มิซาเอะ (แม่ของชินจัง) ที่เข้ามาตามหาความฝัน
ในการเป็นช่างภาพโดยไม่ยอมกลับบ้านแม้จะไม่มี
เงิน หรือ คุณครูมัตสึซากะที่สร้างตัวตนของตนเอง
โดยใช้อ�ำนาจในการซื้อผ่านการใช้ระบบสินเชื่อบัตร
เครดิต
ลักษณะการด�ำเนินชีวิตของตัวละครหญิง
เหล่านี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงไทยแล้ว พบว่า
เป็นไปในทิศทางที่คล้ายกัน กล่าวคือ ในสังคมญี่ปุ่น
ผู้หญิงเริ่มตัดสินใจแต่งงานช้าลงและมีการตัดสินใจ
ครองชีวิตโสดมากขึ้น ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการใช้
เวลาส�ำหรับการท�ำงานนอกบ้านมากขึ้น และการใช้
เวลากับการศึกษาที่มากขึ้น (อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์,
2555, น.163-165) ในขณะที่บทบาทของผู้หญิงใน
สังคมไทยเองก็เริ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 2530
ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศต้องการแรงงานภาคบริการ
เข้ามารองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ขยายตัว
และเติบโตขึ้นมาก (เสนาะ เจริญพร, 2548, น. 88)
โดยเฉพาะหลังจากปีการท่องเทีย่ วไทย ในปี พ.ศ.2530
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บทบาทของผู้หญิงเริ่มปรากฏชัดในที่สาธารณะมาก
ขึ้น ดังปรากฏว่า  เรื่องของผู้หญิงมีเพิ่มขึ้นบนหน้า
หนังสือพิมพ์ถึง 3 เท่า  ระหว่างปี พ.ศ.2529-2532
และ ในปี พ.ศ.2538 พบว่ามีภาพของสตรีปรากฏ
ในทุกหน้าของหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
หน้ากีฬา  (กาญจนา  แก้วเทพ, สมสุข หินวิมาน,
และคณะ, 2548, น.236-237) พื้นที่ของผู้หญิง
ในสังคมไทยเริ่มขยายวงกว้างออกไปมากกว่าการ
ท�ำงานในครัวเรือน และเริ่มเข้าไปสัมพันธ์กับรัฐซึ่ง
เป็นผู้ปล่อยสินเชื่อเพื่อการลงทุนค้าขาย ในขณะที่
ผู้หญิงชนชั้นกลางเอง นับตั้งแต่หลังวิกฤตการณ์
ปี พ.ศ.2540 อ�ำนาจในการครอบครองบัตรเครดิต
ได้ เริ่ ม ขยายตั วจากกลุ่มผู้ช ายมาสู่ผู้หญิง มากขึ้น
ท�ำให้สามารถใช้อ�ำนาจในการเลือกสรรและจัดการ
บริหารชีวิตตนเองได้สะดวกขึ้น จนในที่สุดโลกทัศน์
ของผู้หญิงก็เปลี่ยนจากการเป็นแม่บ้านมาสู่การ
เป็นหน่วยที่ส�ำคัญของครอบครัวในการขยับเลื่อน
สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวให้ดีขึ้นได้
(อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, 2557, น.126-127)
3.2 ชีวิตในเมือง กับ ความรู้สึก “ยาก”
ลั ก ษณะเด่ น ที่ ป รากฏอยู ่ ใ นการ์ ตู น
เครยอน ชินจัง อีกประการหนึ่งคือ การใช้ชีวิต
ในเมือง โดยโครงเรื่องวางให้ฮิโรชิ พ่อของชินจัง
ซึ่งเป็นพนักงานบริษัท เดินทางเข้ามาท�ำงานจาก
ภูมิล�ำเนาเดิมคือภูมิภาคโทโฮคุ ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของญี่ปุ่น ในขณะที่มิซาเอะ แม่ของชินจังมา
จากภูมิภาคคิวชู ซึ่งเป็นภาคใต้ของประเทศญี่ปุ่น
โดยที่ทั้งสองได้ลงหลักปักฐานโดยการซื้อบ้านซึ่ง
มีระยะเวลาผ่อน 30 ปีในเขตไซตะมะ ซึ่งเป็นแถบ
ปริมณฑลของโตเกียว การใช้ชีวิตของฮิโรชิในฐานะ
มนุษย์เงินเดือนต้องพบเจอความยากล�ำบากในการ
ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน นับตั้งแต่การตื่นเช้า
เพื่อเดินทางโดยรถไฟที่มีผู้คนแออัดเพื่อไปท�ำงาน
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การออกไปพบปะสังสรรค์กับลูกค้าตามไนต์คลับที่
มีลักษณะเฉพาะประเภทต่างๆ ในขณะที่มิซาเอะก็
มีความจ�ำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายใน
บ้านให้มคี วามเหมาะสม เนือ่ งจากมีภาระค่าผ่อนบ้าน
และค่าใช้จา่ ยต่างๆ มาก มิซาเอะจึงมักชอบซือ้ สินค้า
หรือเข้าร่วมกิจกรรมทีไ่ ด้ของแถมของช�ำร่วย รวมถึง
สินค้าลดราคาต่างๆ ในขณะเดียวกันก็จ�ำเป็นต้อง
เลี้ยงดูลูกทั้งสองคนไปในเวลาเดียวกัน ความรู้สึก
“ตลก” ของเนื้อเรื่องเครยอน ชินจังที่เกี่ยวกับชีวิต
ในเมืองก็มีลักษณะเช่นเดียวกับแกนเรื่อง คือเป็น
ความตลกที่เกิดจากการไม่สามารถจัดการชีวิตของ
ตัวละครได้ตามบทบาทหน้าที่ที่ควรจะเป็น เช่น
มิซาเอะ ไม่สามารถส่งชินจังขึ้นรถโรงเรียนที่มารับ
หน้าบ้านทันเป็นเวลาต่อเนื่องกันหลายสัปดาห์จน
คุณ ครูมีการพนันกันว่าชินจังจะขึ้นรถทันหรือไม่
คุ ณ ซากุ ร ะดะแม่ ข องเนเน่ จั ง ไม่ ส ามารถควบคุ ม
อารมณ์ตัวเองได้เมื่อมีสิ่งที่เข้ามาขัดใจเลยต้องใช้วิธี
การเตะตุ๊กตาระบายอารมณ์จนในที่สุดเนเน่จังก็ได้
เลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าวไปท�ำพร้อมๆ กับคุณ
แม่ การที่ฮิโรชิต้องไปนั่งกินดื่มในไนต์คลับที่มีชาย
แต่งเป็นหญิงมาเป็นบริกรตามความต้องการของ
ลูกค้าที่เจรจางานด้วย เมืองจึงเป็นศูนย์รวมของ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเมืองขณะ
เดียวกันก็เป็นที่ซึ่งชีวิตต้องอยู่กับความเสี่ยงและ
ขาดความมั่นคงที่มาจากปัญหาสังคมจ�ำนวนมาก
ด้วยเช่นเดียวกัน ในอีกด้านหนึ่งความเจริญเติบโต
ของเมื อ งก็ ไ ด้ ส ร้ า งสรรค์ รู ป แบบการใช้ ชี วิ ต และ
รสนิยมแบบใหม่ให้กับผู้คนที่อาศัยในเมืองซึ่งหลั่ง
ไหลเข้ามาประกอบอาชีพจากทั่วทุกภูมิภาค
การไม่สามารถจัดการวางบทบาทหน้าที่
ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งท่ า มกลางเงื่ อ นไขของชี วิ ต ความ
เป็ น เมื อ งเช่ น นี้ มิ ไ ด้ เ ป็ น ลั ก ษณะที่ เ กิ ด ขึ้ น เฉพาะ
แต่ในสังคมของญีป่ นุ่ เท่านัน้ หากแต่เกิดขึน้ กับในสังคม
เมืองทุกแห่งรวมถึงในสังคมไทยด้วย การเกิดขึน้ ของ

กระแสนิยมเครยอน ชินจัง กับ โลกทัศน์ของไทย ในทศวรรษที่ 2530-2540

ครอบครัวเดี่ยวที่มาจากการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้า
มาตั้งภูมิล�ำเนาในเมืองขนาดใหญ่ ย่อมมีผลท�ำให้
ครอบครั ว ได้ ห ลุ ด พ้ น ออกไปจากสิ่ ง ที่ ถื อ ว่ า เป็ น
“สังกัด-ความสัมพันธ์” ลักษณะเดิมที่ครั้งหนึ่งเคย
ยึดโยงกันไว้ผ่านการเป็นเครือญาติ-ครอบครัวขยาย
ความเป็นชุมชน-ท้องถิ่น (อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์,
2556, น. 166-168) เมื่อไม่มีเงื่อนไขในการอาศัย
และพึง่ พากันในการผลิตเหมือนเช่นสังคมเกษตรกรรม
แต่ ก ลายเป็ น สั ง คมของคนที่ ท�ำงานเฉพาะด้ า น
ส่ ง ผลให้ ชี วิ ต ในเมื อ งของปั จ เจกชนที่ อ ยู ่ บ นฐาน
ของครอบครัวเดี่ยว ไม่สามารถแสวงหากลไกทาง
สั ง คมอื่ น ในเข้ า มาช่ ว ยในการจั ด การชี วิ ต ที่ เ ต็ ม
ไปด้วยความซับซ้อนได้ ซึ่งแตกต่างไปจากสังคม
เกษตรกรรมในชนบทที่ ค วามซั บ ซ้ อ นในบทบาท
หน้าที่ของบุคคลไม่ได้มากมายนัก ท�ำให้ชุมชนและ
เครือญาติคอยช่วยเหลือและจัดการปัญหาต่างๆ ได้
ความล�ำบากของชีวิตในเมืองของครอบครัวเดี่ยวใน
เครยอน ชินจัง ได้สะท้อนให้เห็นโลกทัศน์เดียวกัน
กับที่ปรากฏในสังคมไทย นั่นคือ การมองปัญหาที่
เกิดขึ้นในชีวิตทุกด้านทุกมิติด้วยความรู้สึกยาก เช่น
การท�ำอาหารเป็นเรื่องยาก การขับรถเป็นเรื่องยาก
หรือแม้แต่การเรียนหนังสือเองก็เป็นเรือ่ งยาก โลกทัศน์
ต่อชีวิตในเมืองที่มองว่าชีวิตเต็มไปด้วยความยาก
นั้น ได้ถูกถ่ายทอดมาสู่ความรู้สึก “ตลก” ให้แก่ผู้
อ่าน ผ่านเหตุการณ์ที่ตัวละคร เช่น มิซาเอะ หรือ
คุณครูมัตสึซากะ ไม่สามารถจัดการกับปัญหาความ
สลับซับซ้อนของชีวิตในเมืองที่ตนเองมองว่ายาก
ต่อการจัดการได้ จนในที่สุดก็ท�ำให้ตนเองจัดวาง
ต�ำแหน่งแห่งที่สับสนผิดพลาดและกลายเป็นความ
น่าขบขัน

แวดล้อมในสังคมไทยรองรับ ความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองนับตั้งแต่ต้น
ทศวรรษที่ 2530 เรื่อยมา มีส่วนท�ำให้ความสัมพันธ์
ระหว่างเมืองกับชนบทมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น
วั ฒ นธรรมบริ โ ภคนิ ย มที่ เริ่ ม ถื อ ก�ำเนิ ด ขึ้ น จากใน
เมืองได้แพร่ขยายเข้าไปสู่ชนบทจนท�ำให้เส้นแบ่ง
ระหว่ า งความเป็ น เมื อ งกั บ ความเป็ น ชนบทพร่ า
เลือน ท่ามกลางความพร่าเลือนดังกล่าวนี้ความรู้สึก
“ตลก” ของคนในสังคมไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลง
จากความตลกที่ อ ยู ่ บ นฐานของความเหลื่ อ มล�้ ำ
ระหว่างเมืองกับชนบท เช่น ความ “โง่” ความ
“ประหลาด” เปลี่ยนไปสู่ความตลกที่มาจากสภาพ
การณ์ ที่ ไ ม่ ส ามารถจั ด ต�ำแหน่ ง แห่ ง ที่ ข องตนเอง
ได้อย่างเหมาะสมท่ามกลางสังคมสมัยใหม่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ การเปลี่ยนแปลงความ
รู้สึก “ตลก” ดังกล่าวนี้ได้สอดรับกับช่วงเวลาที่มี
การน�ำเอาการ์ตูนเครยอน ชินจังมาแปลและพิมพ์
เป็นภาษาไทย ซึ่งก่อนหน้านี้การ์ตูนที่มีลักษณะ
เนื้อหากึ่งเสียดสีสังคม และเล่นกับความรู้สึกไม่ลง
ร่องลงรอยของตัวละครกับบทบาทหน้าที่ที่เหมาะ
สมของตนเอง ไม่เคยถูกน�ำมาเผยแพร่ในสังคมไทย
การ์ตูนเครยอน ชินจังจึงตอบรับความรู้สึก “ตลก”
ชุดใหม่ของสังคมไทยได้เป็นอย่างดี
ในแง่ของเนื้อหาของการ์ตูนเอง ก็มีส่วนที่
ท�ำให้เครยอน ชินจังได้รบั ความนิยมสูง เนือ่ งจากเป็น
เนื้อหาที่สัมพันธ์อยู่กับประสบการณ์ตรงของผู้คน
ในสังคมไทยในช่วงเวลาดังกล่าว การ์ตูนเครยอน
ชินจังจึงสะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ใหม่ของคนไทยที่
ส�ำคัญ ซึ่งในการศึกษาชิ้นนี้ได้กล่าวถึง 2 ประเด็น
หลัก คือ 1) โลกทัศ น์ของผู้ห ญิง ที่เล็งเห็นว่า
ชีวิตตนเองมีอ�ำนาจในการจัดการได้มากขึ้น และ
4. บทสรุป
สามารถเป็ น ผู ้ ก ระท�ำความเปลี่ ย นแปลงได้ ด ้ ว ย
ความนิยมในการ์ตูนเครยอน ชินจัง ใน ตนเอง ดังในเนื้อหาการ์ตูนที่แสดงให้เห็นถึงบทบาท
สังคมไทยมิได้เกิดขึ้นมาลอยๆ โดยปราศจากบริบท ใหม่ของผู้หญิงในการเป็นพนักงานเงินเดือนในภาค
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บริการต่างๆ และมีอ�ำนาจการจับจ่ายที่สูงขึ้นผ่าน
ระบบสินเชื่อ รวมถึงความพึงพอใจในการเลือกใช้
ชีวิตโสด ลักษณะดังกล่าวสะท้อนสภาพสังคมไทย
ในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วที่ จ�ำนวนผู ้ ห ญิ ง ที่ เข้ า มาเป็ น
แรงงานภาคบริการและภาคธุรกิจมากขึ้น รวมถึง
มีสัดส่วนในการใช้บัตรเครดิตที่สูงขึ้น 2) โลกทัศน์
เกี่ยวกับชีวิตในเมือง ซึ่งวางอยู่บนฐานของการเป็น
ครอบครัวเดีย่ วทีห่ ลุดออกไปจากระบบความสัมพันธ์
แบบเครือญาติหรือชุมชน และกลายเป็นครอบครัว
ที่ ใช้ ชี วิ ต อยู ่ บ นฐานของการพึ่ ง พาความสามารถ
เฉพาะทาง ท่ามกลางบทบาทหน้าที่ที่หลากหลาย

ของการใช้ชีวิตในเมืองท�ำให้บุคคลไม่สามารถจัด
วางต�ำแหน่งแห่งที่ และบทบาทของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม น�ำมาซึ่งโลกทัศน์ที่มองว่าชีวิตเต็มไปด้วย
ความยาก และสิ่งที่ไม่อาจจัดการได้
ความนิยมที่มีต่อการ์ตูนเครยอน ชินจัง
จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจวิเคราะห์ได้เพียงแค่แง่มุมทาง
ด้านจิตวิทยา  การสื่อสารมวลชน เท่านั้น หากแต่
ยังต้องให้ความส�ำคัญกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง ซึ่งจะช่วยท�ำให้เกิดความเข้าใจในเหตุผล
และปัจจัยต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้นอีกด้วย
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