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สิ่งที่ผมอยากให้ทา� เป็นอย่างแรกคืออย่าอ่านมัน
การ์ตูนไซคีเดลิก

เด็กพิเศษและกระบวนทัศน์พัฒนา
เป็นคนไม่เห็นจะต้องดีอย่างนางฟ้าว่าสักหน่อย
มีแค่ดอกเดียวในหมู่ดาวนับล้านๆ ดวง

ค�าน�า

จำาได็้วา่ ก่อนจะเริม่ เขียนบทวิจารณ์การ์ตินู ครัง้ แรก ความคิด็แรกๆ
คือ่เพร์าะอ่ะไร์ถึงไม่ม่คนเข่ยน อ่ย่าวิ่าแตู่ไม่ม่ข้อ่เข่ยนสายน่�ในบ้านเร์า
แม้แตู่ในร์้านหนังสือ่ตู่างปร์ะเที่ศ์เมื�อ่ 30 ปีกอ่่ น ก็เดินหาหนังสือ่เก่�ยวิกับ
การ์์ตููนญ่�ป่นได้ยาก ที่ั�งที่่�ม่ปร์ะเด็นน่าสนใจัมากมายในการ์์ตููนแตู่ลี้ะเลี้่ม
ให้เข่ยนถึง
ผ่มเร์ิม� ตู้นช่วิตูิ การ์อ่่านการ์์ตูนู ด้วิยการ์์ตูนู ไที่ย เลี้่มที่่ป� ร์ะที่ับใจัคือ่
นิตูยสาร์ กองหน้้าร่่าเร่ิง, เบบ้,� หนู้จ๋า๋ แลี้ะ โกมิิน้ทร่์กมิุ าร่ ขอ่งที่วิ่ วิิษณ่กร์
ก่อ่นที่่�จัะอ่่านการ์์ตููนขอ่งวิอ่ลี้ตู์ ดิสน่ย์ เลี้่มลี้ะสอ่งบาที่ ในเวิลี้าตู่อ่มา
ตูามด้วิยการ์์ตููนที่่กเร์ื�อ่งจัากนิตูยสาร์ วี้ร่ธร่ร่มิ
ตูอ่นเด็กๆ การ์์ตููนญ่�ป่นยังหายากแลี้ะเป็นขอ่งแพง ได้แตู่ขอ่
เพื�อ่นอ่่านเป็นบางคร์ั�ง จัะวิ่าไปตูัวิเอ่งเร์ิ�มอ่่านการ์์ตููนญ่�ป่นอ่ย่างจัร์ิงจััง
แลี้ะตู่อ่เนื�อ่งเมื�อ่เร์่ยนจับแพที่ย์แลี้้วิ ร์ะหวิ่างเร์่ยนแพที่ย์เป็นช่วิงเวิลี้าที่่�
การ์์ตููนญ่�ป่นก�าลี้ังมา มาที่ั�งบนแผ่งแลี้ะหน้าจัอ่โที่ร์ที่ัศ์น์ เร์ื�อ่งที่่�ปร์ะที่ับใจั
คือ่ หมิัดเพชฌฆาตดาวีเหน้ือ
6
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วิันหนึ�ง ผ่มนั�งกินข้าวิอ่ยู่ในร์้านอ่าหาร์ที่่�ที่่าเร์ือ่พร์านนก
“เจั้าตูายแลี้้วิ”
ผ่มอ่้าปากค้าง ขณะมอ่งเห็นร์่างตูัวิลี้ะคร์แหลี้กสลี้ายเป็นเส่�ยงๆ
ตู่อ่หน้าตู่อ่ตูาโดยไม่ม่การ์เซ็นเซอ่ร์์ใดๆ เลี้ย หลี้ังจัากนั�นไม่นาน จั�าได้วิ่า
สือ่� มวิลี้ชนเร์ิม� โจัมตู่การ์์ตูนู อ่ย่างตู่อ่เนือ่� ง คร์ัง� หนึง� ที่่เ� ป็นข่าวิโด่งดังคือ่เร์ือ่� ง
ชิน้จ๋ัง เด็กไม่เร์่ยบร์้อ่ยที่่เ� ปิดก้นบ่อ่ยคร์ั�ง
ควิามไม่เหมาะสมตูร์งหน้าที่�าให้ผ่ใู้ หญ่จัา� นวินมากมอ่งข้ามสาร์ะ
ที่่�ม่ในการ์์ตููนญ่�ป่น น่�เป็นเหตู่จัูงใจัให้ผ่มเร์ิ�มเข่ยนบที่ควิามเพื�อ่ช่�ให้เห็น
เนื�อ่หาที่่�ซ่อ่นอ่ยู่ภายใตู้เนื�อ่เร์ื�อ่งที่่�ร์่นแร์ง แลี้ะหลี้ายคร์ั�งผู่้ใหญ่ใช้ค�าวิ่า
“ลี้ามก” ในขณะที่่�ม่การ์ตู่อ่ตู้านการ์์ตููนญ่�ป่นมากขึ�น ตูลี้าดการ์์ตููนญ่�ป่น
ในบ้านเร์าก็ขยายตูัวิมากขึ�นไม่หย่ดยั�ง ในเวิลี้านั�นกฎหมายลี้ิขสิที่ธิ์ยัง
ไม่ที่�างาน การ์์ตููนเร์ื�อ่งดังๆ อ่ย่างเช่น ดร่าก้อน้บอล จัึงถูกผ่ลี้ิตูอ่อ่กมา
โดยหลี้ายส�านักพิมพ์พร์้อ่มกัน เป็นที่่�น่าตูื�นตูา ตูื�นใจั แลี้ะตูื�นเตู้น
เมื�อ่เร์ิ�มอ่่านตู�าร์าวิ่าด้วิยการ์์ตููน ซึ�งส่วินใหญ่ซื�อ่หาจัากร์้าน
หนั ง สื อ่ ตู่ า งปร์ะเที่ศ์ในบ้ า นเร์า ก่ อ่ นจัะเร์ิ� ม หาซื� อ่ จัากร์้ า นหนั ง สื อ่
ตูามปร์ะเที่ศ์ตู่างๆ จัึงพบวิ่าม่บที่วิิจัาร์ณ์ด้านการ์์ตููนที่่�เข้มข้นมากมาย
อ่ยู่ก่อ่นแลี้้วิ ค�าวิิพากษ์ แต๋งแต๋งผจ๋ญภัย ที่่�ค่อ่นข้างร์่นแร์งในข้อ่เข่ยน
บางชิ�น ยิ�งที่�าให้สนใจัใคร์่ร์ู้เร์ื�อ่งร์าวิขอ่งการ์์ตููนแตู่ลี้ะเร์ื�อ่งแลี้ะค้นควิ้า
มากขึ�น จันกร์ะที่ั�งพบข้อ่วิิพากษ์การ์์ตููนขอ่งวิอ่ลี้ตู์ ดิสน่ย์ ในที่างลี้บอ่่ก
จั�านวินหนึง� สิง� เหลี้่าน่เ� ป็นพัฒนาการ์ด้านปัญญาที่่ม� ค่ ณ
่ ค่ายิง� ส�าหร์ับตูัวิผ่ม
การ์เข่ยนบที่ควิามด้านการ์์ตููนจัึงจัร์ิงจัังมากขึ�นเร์ื�อ่ยๆ ส่วินใหญ่
ได้จัากการ์อ่่านแลี้ะการ์ดู แลี้้วิใช้ควิามร์ูส้ กึ (feeling) น�าที่างการ์เข่ยนเสมอ่
ก่อ่นที่่�จัะใช้วิิจัาร์ณญาณขอ่งตูนเอ่งตูามหลี้ัง ดังนั�นจัึงไม่อ่าจัอ่วิดอ่้าง
ได้วิา่ ข้อ่เข่ยนเหลี้่าน่เ� ป็นงานเข่ยนด้านวิิชาการ์ หากเป็นเพ่ยงควิามตูัง� ใจั
ที่่�จัะเชิญชวินสังคมให้หันมาสนใจัการ์์ตููนอ่ย่างจัร์ิงจัังแลี้ะลี้งลี้ึกมากขึ�น
กวิ่าเดิมเที่่านั�นเอ่ง
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
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กลี้ไกการ์อ่่านหร์ือ่การ์ดูการ์์ตูนู เป็นกลี้ไกเด่ยวิกันกับพัฒนาการ์
ด้านการ์คิดขอ่งเด็กเลี้็ก (cognitive development) ตูามค�าบร์ร์ยายขอ่ง
ฌ็อ่ง เพ่ยเจัตู์ (Jean Piaget, 1896-1980) ได้แก่ egocentrism, animism,
phenomenalistic causality แลี้ะ magical thinking
ข้อ่แร์ก egocentrism หมายถึง ควิามคิดที่่วิ� า่ ตูนเอ่งเป็นศ์ูนย์กลี้าง
ขอ่งจัักร์วิาลี้ เหตู่การ์ณ์ที่่�เกิดขึ�นในจัักร์วิาลี้ลี้้วินม่สาเหตู่หร์ือ่เก่�ยวิพันกับ
ตูนเอ่งไม่มากก็น้อ่ย ไม่ที่างใดก็ที่างหนึ�ง ด้วิยกร์ะบวินการ์คิดเช่นน่�เอ่ง
ที่�าให้เด็กๆ เข้าสวิมร์อ่ยตูัวิลี้ะคร์ตูัวิใดตูัวิหนึ�งหร์ือ่หลี้ายตูัวิได้ง่ายกวิ่า
ผู่้ใหญ่ซึ�งผ่่านการ์พัฒนาร์ะยะน่�ไปแลี้้วิ
ถ้ า การ์์ ตูู น อ่อ่กแบบตูั วิ ลี้ะคร์ที่่� อ่� า นวิยควิามสะดวิกให้ เ ด็ ก ๆ
สวิมร์อ่ยได้ ง ่ า ย โอ่กาสที่่� จั ะได้ เ ด็ ก ๆ มาเป็ น สาวิกก็ ง ่ า ยขึ� น น่� เ ป็ น
ปร์ากฏการ์ณ์ที่พ่� บบ่อ่ยในการ์์ตูนู ญ่ป� น่ เพร์าะตูัวิลี้ะคร์หลี้ายตูัวิในการ์์ตูนู
ญ่�ป่นม่ลี้ักษณะที่่�เร์่ยกได้วิ่า “ไม่ม่เพศ์” ที่�าให้ได้แฟนการ์์ตููนที่ั�งชายแลี้ะ
หญิงโดยไม่ยากเย็น
ข้อ่สอ่ง animism หมายถึง ควิามคิดที่่�วิ่าสิ�งใดที่่�เคลี้ื�อ่นไหวิได้
ลี้้ วิ นม่ ช่ วิิ ตู ด้ วิ ยกร์ะบวินการ์คิ ด เช่ น น่� จัึ ง ที่� า ให้ เ ด็ ก เลี้็ ก เลี้่ น ตู่ ๊ ก ตูาได้
สน่กสนานมาก แลี้ะถ้าเขาสามาร์ถหาวิิธ่หร์ือ่สมมตูิให้มันเคลี้ื�อ่นไหวิ
หร์ือ่กร์ะด่กกร์ะดิกได้ ก็จัะยิ�งเพิ�มควิามสน่กมากขึ�น
“ตู่ก๊ ตูาที่่เ� คลี้ือ่� นไหวิไม่ได้” ในมือ่ขอ่งเด็กเลี้็กที่่พ� ยายามหาวิิธที่่ า� ให้
มันเคลี้ื�อ่นไหวิได้ ม่ค่ณค่ามากกวิ่า “ตู่๊กตูาที่่�เคลี้ื�อ่นไหวิได้” จัากโร์งงาน
สังเกตูดูสิวิ่าที่่�จัร์ิงแลี้้วิเด็กเลี้็กเลี้่นตู่๊กตูาตูัวิไหนได้นานกวิ่ากัน
ตูัวิการ์์ตููนในหนังสือ่การ์์ตููนไม่ได้เคลี้ื�อ่นไหวิด้วิยตูัวิขอ่งมันเอ่ง
แตู่ตูอ่้ งอ่าศ์ัยกร์ะบวินการ์คิดขอ่งเด็กเลี้็กคือ่ animism ด้วิยควิามช่วิยเหลี้ือ่
ขอ่ง “เส้นน�าสายตูา” แลี้ะ “เส้นเคลี้ือ่� นไหวิ” (เร์่ยกวิ่า speedline) ที่่ม� ค่ ณ
่ ภาพ
จัึงสร์้างการ์เคลี้ื�อ่นไหวิได้ในจัิตูใจัขอ่งเด็กๆ
พูดให้ชดั วิ่า สมอ่งเด็กตู้อ่งขยับเส่ยก่อ่น ตูัวิการ์์ตูนู จัึงเคลี้ือ่� นไหวิได้
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ข้อ่สาม phenomenalistic causality เป็นสิ�งที่่�ช่วิยให้เด็กๆ อ่่าน
การ์์ตูนู ช่อ่งร์ูเ้ ร์ือ่� ง ค�าน่ห� มายถึงควิามคิดที่่วิ� า่ เหตู่การ์ณ์ที่เ่� กิดขึน� พร์้อ่มกัน
สอ่งเหตู่การ์ณ์เป็นสาเหตู่ซึ�งกันแลี้ะกัน เป็นกร์ะบวินการ์คิดที่่�ช่วิยให้
เด็กเลี้็กเข้าใจัควิามตู่อ่เนื�อ่งขอ่งช่อ่งการ์์ตููนแตู่ลี้ะช่อ่ง ยิ�งถ้าหากม่ “เส้น
เคลี้ื�อ่นไหวิ” ที่่ม� ่ค่ณภาพ ก็จัะยิ�งช่วิยให้เด็กๆ อ่่านผ่่านแตู่ลี้ะช่อ่งได้อ่ย่าง
ตู่อ่เนื�อ่งแลี้ะเป็นเหตู่เป็นผ่ลี้มากขึ�นไปอ่่ก
ลี้อ่งสังเกตูดูจัะเห็นวิ่าผู่้ใหญ่บางคนอ่่านการ์์ตููนไม่ได้เอ่าเลี้ย
ไม่ใช่เพร์าะไม่สน่ก แตู่เพร์าะวิ่าเร์่ยงช่อ่งไม่ได้ ไม่ที่ร์าบวิ่าจัากช่อ่งน่�แลี้้วิ
จัะไปช่อ่งไหน ขวิาหร์ือ่ลี้่าง? หร์ือ่บางคร์ั�งม่ช่อ่งแที่ร์กอ่่ก ตู่อ่ให้เร์่ยงช่อ่ง
เสร์็จัแลี้้วิก็ยงั ไม่เข้าใจัอ่ยูน่ น�ั เอ่ง วิ่าช่อ่งหนึง� โยงไปช่อ่งสอ่งอ่ย่างไร์ ช่อ่งสอ่ง
โยงไปช่อ่งสามอ่ย่างไร์ บางที่่ตูอ่้ งช่วิยอ่ธิบายให้ที่ร์าบถึงเหตู่การ์ณ์ในช่อ่ง
ที่่�ศ์ิลี้ปินไม่ได้วิาดไวิ้ด้วิย ถึงจัะร์ู้เร์ื�อ่ง
เร์ื�อ่งการ์ใช้ “เส้นเคลี้ื�อ่นไหวิ” เพื�อ่เสร์ิมแร์งกร์ะบวินการ์คิดแบบ
animism แลี้ะ phenomenalistic causality น่�ม่ควิามส�าคัญมากตู่อ่
ควิามส�าเร์็จัขอ่งหนังสือ่การ์์ตููน
ข้อ่ส่� magical thinking หมายถึง ควิามคิดที่่�ไม่เป็นวิิที่ยาศ์าสตูร์์
ขอ่งเด็กๆ ปร์ากฏการ์ณ์หลี้ายอ่ย่างร์อ่บตูัวิพวิกเขาอ่ธิบายได้ดวิ้ ยเวิที่มนตูร์์
ด้วิยควิามคิดเช่นน่�เอ่งที่่�ที่�าให้การ์์ตููนส่วินใหญ่หน่ไม่พ้นที่่�ตู้อ่งม่เร์ื�อ่ง
เวิที่มนตูร์์หร์ือ่เร์ือ่� งเหนือ่ธร์ร์มชาตูิปะปนอ่ยูด่ วิ้ ยเสมอ่ ส่วินใหญ่ขอ่งการ์์ตูนู
ญ่�ป่ นบนแผ่งก็เป็นเร์ื�อ่งการ์ปร์าบปีศ์าจัหร์ือ่การ์ตู่อ่สู้ในเชิงอ่ิที่ธิฤที่ธิ์
ปาฏิหาร์ิย์
ที่่ค� วิร์ที่ร์าบคือ่ เวิที่มนตูร์์เป็นฐานขอ่งตูร์ร์กะ หร์ือ่ magic เป็น
ฐานขอ่ง logic
ภายใตู้กอ่งที่ร์ายขนาดใหญ่ที่่�เวิที่มนตูร์์มากมายสะสมอ่ยู่น�ัน
คือ่วิัตูถ่ดิบที่่�เด็กๆ จัะเอ่าขึ�นมาวิางเร์่ยงกันเป็นร์ะบบเหตู่ผ่ลี้ในภายหลี้ัง
การ์์ตููนม่กลี้ไกเด่ยวิกับพัฒนาการ์ด้านการ์คิดในช่วิงแร์กขอ่ง
ช่วิตูิ ก่อ่นที่่จั� ะพัฒนาตู่อ่ยอ่ดขึน� ไปเป็นพัฒนาการ์ด้านการ์คิดเชิงร์ูปธร์ร์ม
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
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(concrete operation) แลี้ะพัฒนาการ์ด้านการ์คิดเชิงนามธร์ร์ม (abstract
operation) ในภายหลี้ัง เมื�อ่เป็นเช่นน่�แลี้้วิ การ์์ตููนมิได้เป็นเพ่ยงเพื�อ่นร์ัก
ขอ่งเด็กๆ แตู่เป็นการ์เลี้่ย� งดู (parenting) พร์้อ่มกันไปด้วิย ภายใตู้หลี้ักการ์
ที่่�วิ่า “ที่่กสิ�งย่อ่มม่ฐาน” แลี้ะ “ฐานที่่�ด่เป็นที่่�ตูั�งขอ่งยอ่ดที่่�ด่”
การ์เลี้่�ยงดูบ่ตูร์แลี้ะการ์ศ์ึกษาในบ้านเร์ามักตูั�งเป้าหมายไวิ้ที่่�
ควิามเป็นเลี้ิศ์ที่างวิิชาการ์ แตู่การ์ได้มาซึ�งควิามเป็นเลี้ิศ์ด้วิยวิิธ่การ์ที่่�
ไม่ถกู ตู้อ่งกลี้ับน�าไปสูค่ วิามเป็นเลี้ิศ์ที่่ไ� ม่มอ่่ ด่ มการ์ณ์กบั จัร์ิยธร์ร์มบกพร์่อ่ง
สิง� ที่่ส� งั คมตู้อ่งการ์จัึงมิใช่ควิามเป็นเลี้ิศ์ที่างวิิชาการ์ที่่ไ� ด้มาจัากการ์แข่งขัน
ชิงด่หร์ือ่แพ้คัดอ่อ่ก หากคือ่คนเก่งที่่�ม่อ่่ดมการ์ณ์ ม่จัร์ิยธร์ร์ม เห็นค่ณค่า
ขอ่งสร์ร์พสิ�ง เข้าใจัควิามร์ู้สึกขอ่งเพื�อ่นมน่ษย์ แลี้ะพร์้อ่มจัะที่�าปร์ะโยชน์
เพื�อ่ผู่้อ่ื�น (ideality, ethics, value, empathy and altruism)
ค่ณสมบัตูิห้าปร์ะการ์น่�เป็นควิามคิดเชิงนามธร์ร์มร์ะดับสูง
การ์์ตูนู เป็นพืน� ฐานขอ่งวิิธค่ ดิ ส่ป� ร์ะการ์ ตูามด้วิยวิิธค่ ดิ เชิงร์ูปธร์ร์ม
มากมาย ตู่อ่ด้วิยควิามคิดเชิงนามธร์ร์มห้าปร์ะการ์ เป็นลี้�าดับพัฒนาการ์
ที่่�เหมาะสมซึ�งจัะได้จัากการ์เลี้่�ยงดูบ่ตูร์ด้วิยจัิตูใจัที่่�เปิดกวิ้าง เปิดโอ่กาส
ให้เด็กๆ ได้เร์่ยนร์ู้ดวิ้ ยตูนเอ่ง ด้วิยวิิธ่ขอ่งตูนเอ่ง แลี้้วิสร์้างควิามร์ู้ขึ�นเอ่ง
ให้พวิกเขาสร์้างนั�งร์้าน (scaffolding) ด้วิยตูนเอ่ง แลี้้วิปีนขึ�นไปเอ่ง น่�คอ่ื
เร์ื�อ่งที่่�การ์ศ์ึกษาสมัยใหม่ควิร์ที่ร์าบ
การ์์ตููนในหนังสือ่เลี้่มน่�จัะช่วิยแตูกแขนงพัฒนาการ์พื�นฐานน่�
อ่อ่กไป จัากเพ่ยเจัตู์สู่ที่ฤษฎ่พัฒนาการ์บ่คลี้ิกภาพขอ่งนักคิดคนอ่ื�นๆ
ที่่�ส�าคัญคือ่จัากฐานไปสู่ยอ่ด
เร์ิ�มจัากเร์ื�อ่งพ่อ่แม่ตูาย จัร์ิงหร์ือ่ที่่�เด็กก�าพร์้าตู้อ่งลี้�าบากแน่ๆ
แลี้ะเตูิบโตูมาตู้อ่งม่ปมแน่ๆ
ตูามด้วิยเร์ือ่� งเด็กผ่่ จัร์ิงหร์ือ่ที่่เ� ด็กผ่่ตูอ่้ งเป็นเด็กผ่่วินั ยังค�า� การ์
เลี้่ย� งดูอ่ย่างเหมาะสมจัะช่วิยเหลี้ือ่เขาได้หร์ือ่ไม่ เพือ่� ที่�าควิามเข้าใจัเร์ือ่� งน่�
ชวินอ่่านปมปิตู่ฆาตูแลี้ะปมอ่ิเลี้็กตูร์า ตู่อ่ด้วิยพัฒนาการ์เร์ื�อ่งพ่�น้อ่ง
ที่้อ่งเด่ยวิกัน กับควิามร์ู้ควิามเข้าใจัเร์ื�อ่งเพศ์สภาพแลี้ะเพศ์วิิถ่ที่่�จัะได้
พบเห็นแลี้ะอ่่านกันบ่อ่ยมากในการ์์ตููนญ่�ป่น
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นอ่กจัากน่�ยังม่เร์ื�อ่งเด็กไม่พูดแลี้้วิจัะเป็นอ่ย่างไร์ ในเมื�อ่แมวิ
ไม่พูดก็ไม่เห็นจัะเป็นอ่ะไร์ กับเด็กพิเศ์ษที่่�จัะอ่ย่างไร์ก็พิเศ์ษวิันยังค��า
เมื�อ่ไร์ถึงจัะยอ่มเข้าใจั เร์ื�อ่งเหลี้่าน่�ม่ปร์ะเด็นร์่วิมกันคือ่เมื�อ่พวิกเขา
ไม่เหมือ่นเร์า พวิกเขามิใช่แค่เด็กผ่่ แตู่เป็นได้ถึงคนผ่่เลี้ยที่่เด่ยวิ
“เด็กๆ โตูเอ่งได้” เป็นอ่่กเร์ือ่� งหนึง� ที่่ก� าร์ศ์ึกษาขอ่งเร์าไม่ยอ่มเชือ่�
เส่ยที่่ เร์าม่หน้าที่่�จััดการ์สิ�งแวิดลี้้อ่มเพื�อ่ให้เด็กได้เร์่ยนร์ู้ เร์าไม่ม่หน้าที่่�
ก�าหนดหลี้ักสูตูร์แลี้้วิสั�งสอ่นอ่่กตู่อ่ไปแลี้้วิ ในโลี้กที่่�ซับซ้อ่นมากมายเช่น
วิันน่� อ่่านเร์ื�อ่งน่�อ่ก่ คร์ั�งได้ในหนังสือ่เลี้่มน่� ตูามด้วิยเร์ื�อ่ง “ควิามเชื�อ่มโยง”
ซึ�งจัะเป็นที่่�ส่ดขอ่งพัฒนาการ์แลี้ะการ์ศ์ึกษา
มิใช่เพื�อ่ร์ู้มาก แตู่เพื�อ่เชื�อ่มโยงสร์ร์พสิ�ง
จัากการ์์ตููนกร์ะด่กกร์ะดิกกร์ะดึ๊กกร์ะดั๊กแข็งกร์ะด้างอ่ย่าง The
Lego Movie ซึ�งปร์ะสบควิามส�าเร์็จัอ่ย่างน่าแปลี้กใจั จันม่การ์สร์้างตู่อ่ๆ
มาอ่่กเป็นสิบตูอ่น จันถึง โจ๋โจ๋้ ล่าข้ามิศตวีร่ร่ษ ซึ�งเป็นการ์์ตููนหลี้ายภาค
เข่ยนตู่างกร์ร์มตู่างวิาร์ะขนาดยาวิมาก แตู่กเ็ หมาะสมด่กบั การ์เปลี้่ย� นผ่่าน
พัฒนาการ์ด้านการ์คิดจัากร์ูปธร์ร์มสู่นามธร์ร์ม ซึ�งใช้เวิลี้ายาวินานมาก
กวิ่าที่่�ที่่กคนจัะร์ู้สึก พูดง่ายๆ วิ่าปลี้่อ่ยให้เด็กเป็นเด็กนานหน่อ่ยจัะเป็น
อ่ะไร์ไป ควิามคิดแบบก�าปั้นที่่บดินจัะอ่ย่างไร์ก็ตู้อ่งหมดไป แลี้้วิตู่อ่ด้วิย
พัฒนาการ์วิัยร์่น่ ซึง� คงไม่มค่ �าไหนที่่เ� หมาะสมมากไปกวิ่าค�าวิ่า “มันมาแลี้้วิ!”
ดังที่่เ� ร์าจัะได้ปวิดหัวิกันสามเร์ือ่� งซ้อ่นจัาก The Mitchells vs. the Machines,
The Croods แลี้ะ The Incredibles
จัากนัน� อ่่านการ์์ตูนู ญ่ป� น่ ด้วิยการ์อ่่านผ่ลี้งานขอ่งโฮโซดะ มาโมร์่
ห้าเร์ือ่� งซ้อ่น เพือ่� ให้เห็นพัฒนาการ์ที่างควิามคิดขอ่งเขา ถัดจัากห้าเร์ือ่� งน่�
เขาม่ผ่ลี้งานเร์ื�อ่งที่่�หกในอ่่กสามปีถัดมา นั�นคือ่ Belle ในปี 2021
ตูามด้ วิ ยการ์ร์� า ลี้ึ ก ถึ ง การ์์ ตูู น คลี้าสสิ ก ตูลี้อ่ดกาลี้ขอ่งดิ ส น่ ย ์
ที่่�ม่การ์น�ามาสร์้างใหม่เป็นไลี้ฟ์แอ่็กชั�นอ่ยู่เร์ื�อ่ยๆ จัร์ิงหร์ือ่ที่่�วิ่าการ์์ตููน
ดิสน่ย์เป็นการ์์ตููนคร์อ่บคร์ัวิสมบูร์ณ์แบบที่่�ไม่ม่อ่ะไร์เลี้ยนอ่กเหนือ่จัาก
เร์ื�อ่งคร์อ่บคร์ัวิอ่บอ่่่นแลี้ะไร์้พิษภัยอ่ย่างแน่นอ่น เฉพาะข้อ่มูลี้ในข้อ่เข่ยน
ช่ดร์�าลี้ึกดิสน่ย์น่�เก็บควิามจัากหนังสือ่ Encyclopedia of Walt Disney’s
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
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Animated Characters ขอ่งจัอ่ห์น แกร์นตู์ (John Grant, 1998, ส�านักพิมพ์
Hyperion) ส่วินที่่�เป็นที่ัศ์นะแลี้ะควิามคิดเห็นเป็นขอ่งผ่มเอ่ง
ปิดที่้ายด้วิยวิร์ร์ณกร์ร์มคลี้าสสิกตูลี้อ่ดกาลี้อ่ย่าง เจ๋้าชายน้้อย
ซึ�งม่ที่ั�งที่่�เป็นหนังสือ่การ์์ตููนแลี้ะภาพยนตูร์์การ์์ตููน ที่่�คัดมาน่�เป็นฉบับ
หนังสือ่การ์์ตููนซึ�งน่าจัะหาอ่่านได้ยากกวิ่า
จัากเด็กเลี้็กถึงเด็กโตู การ์์ตููนเป็นเพื�อ่นขอ่งเขา
“ร์ักลีู้ก ร์ักเพื�อ่นขอ่งลีู้กด้วิย”
นายแพีทย์ประเสริฐ ผล่ิติผล่การพีิมพี์
ม่นาคม 2565
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การ์ตูนที่รัก
EP.1 PARENTING

อ่านวิชาเลี้ยงลูกผ่านการ์ตูน
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Okko’s Inn
เมื่อพ่อแม่ตาย

เมื่อพี่อแม่ที่รักติายไปพีร้อมกัน เด็็กคนห้นึ่งจะเติิบโติอย่างไร?
Okko’s Inn เร์ิ�มตู้นจัากเป็นนวินิยายส�าหร์ับเด็ก ก่อ่นจัะเป็น
หนังสือ่การ์์ตููน หนังการ์์ตููนโที่ร์ที่ัศ์น์ แลี้้วิกลี้ายเป็นอ่นิเมะในปี 2018
พ่อ่แม่แลี้ะลีู้กสาวิตูัวิน้อ่ยเดินที่างไปเที่่�ยวิบ่อ่น��าร์้อ่นศ์ักดิ์สิที่ธิ์
ฮานะโนะย่ อ่ันเป็นขอ่งขวิัญจัากเที่พเจั้า สถานที่่ซ� งึ� ยินด่ตูอ่้ นร์ับคนที่่กคน
โดยเสมอ่หน้า แลี้ะม่การ์คัดเลี้ือ่กเด็กสอ่งคนร์�าบูชาที่่กปี
ขณะก�าลี้ังขับร์ถกลี้ับบ้าน พวิกเขายังบ่นเส่ยดายที่่�ไม่ได้แวิะไป
ที่ักที่ายค่ณยายซึ�งที่�ากิจัการ์เร์่ยวิกังอ่ยูที่่ ่�นั�น
ร์ถชน
พ่อ่แม่ตูายที่ันที่่
เด็กสาวิตูัวิน้อ่ยร์อ่ดช่วิตูิ เธอ่ชือ่� โอ่ร์ิโกะ เซกิ เร์่ยกสัน� ๆ วิ่าอ่๊กโกะ
(หร์ือ่อ่๊กโคะ หากฟังจัากเส่ยงในฟิลี้์ม)
หลี้ังจัากพ่อ่แม่ตูาย เธอ่ก็ยา้ ยมาอ่ยูก่ บั ค่ณยายที่่เ� ร์่ยวิกังฮาร์่โนยะ
ซึง� เป็นเร์่ยวิกังที่้อ่งถิน� เก่าแก่ขอ่งหมูบ่ า้ นบ่อ่น�า� ร์้อ่นฮานะโนะย่ ใคร์ๆ เร์่ยก
อ่๊กโกะวิ่าผู่้ดูแลี้เร์่ยวิกังน้อ่ย
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
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ตูอ่นเกิดเหตู่ร์ถชน ร์่างขอ่งอ่๊กโกะถูกแร์งกร์ะแที่กจันกร์ะเด็น
ขึ�นฟ้า เธอ่เห็นเด็กผู่้ชายมอ่มแมมคนหนึ�งบนที่้อ่งฟ้าก่อ่นจัะสิ�นสตูิไป
ในวิันที่่�อ่๊กโกะมาถึงเร์่ยวิกังขอ่งค่ณยายวิันแร์ก เธอ่เห็นแมงม่ม
จัึ ง วิิ� ง หน่ ไ ปที่างหนึ� ง เมื� อ่ พบจัิ� ง เหลี้นเกาะเที่้ า ที่� า เธอ่ร์้ อ่ งกร์่๊ ด วิิ� ง หน่
ไปอ่่กที่างหนึง� คร์ัน� เปิดหน้าตู่างพบจัิง� จักก็ตูกใจัหงายหลี้ัง เธอ่เห็นเด็กชาย
มอ่มแมมคนนั�นบนเพดานห้อ่ง
“ที่�าไมฉันเห็นเธอ่ได้”
“เพร์าะวิันนั�นเธอ่ใกลี้้ตูายเตู็มที่่น่ะ”
เด็กชายมอ่มแมมชอ่บนอ่นแคะข่�มูกผู่้น่�ชื�อ่มาโคโตูะ ม่ชื�อ่เลี้่นวิ่า
อู่ร์โิ บะ เขากลี้ายเป็นเพือ่� นคนแร์กขอ่งอ่๊กโกะหลี้ังจัากพ่อ่แม่ตูาย แลี้้วิตู้อ่ง
มาอ่ยูก่ บั ยาย อ่๊กโกะจัะร์ูใ้ นเวิลี้าตู่อ่มาวิ่าเขาคือ่เพือ่� นในวิัยเด็กขอ่งค่ณยาย
ตูอ่นเป็ น เด็ ก ค่ ณ ยายมิ เ นโกะเป็ น เด็ ก หญิ ง จัอ่มแก่ น เที่่� ย วิปี น ป่ า ย
วิิ� ง เลี้่ น กั บ อู่ ร์ิ โ บะเป็ น ปร์ะจั� า วิั น น่� เ ธอ่เป็ น ก่ ลี้ สตูร์่ ที่�่ ค อ่ยดู แ ลี้เร์่ ย วิกั ง
ขอ่งคร์อ่บคร์ัวิโดยม่พ่อ่คร์ัวิแลี้ะแม่บ้านเป็นผู่้ช่วิย เธอ่ที่�าหน้าที่่�อ่บร์ม
อ่๊กโกะผู่ด้ แู ลี้เร์่ยวิกังน้อ่ยให้มก่ ร์ิ ยิ ามาร์ยาที่สมเป็นก่ลี้สตูร์่อ่ก่ งานหนึง� ด้วิย
ตู่อ่มาอ่๊กโกะได้พบผ่่อ่ก่ สอ่งตูน หนึง� คือ่มิโยะ เด็กหญิงตูากลี้มโตู
ที่่�ลี้อ่ยไปมาแลี้ะคอ่ยกลี้ัน� แกลี้้งเธอ่ในตูอ่นแร์กๆ มิโยะเป็นพ่ส� าวิเพือ่� นร์่วิม
ห้อ่งเร์่ยนขอ่งอ่๊กโกะที่่�ช�อ่ื มัตูสึกิ อ่ากิโนะ มิโยะตูายไปก่อ่นที่่�มัตูสึกิจัะเกิด
มัตูสึกิเป็นลีู้กคนร์วิย บ้านเธอ่ที่�าธ่ร์กิจัเร์่ยวิกังบ่อ่น��าร์้อ่นขนาดใหญ่
ที่ันสมัยชื�อ่ชูโกะ เธอ่เป็นค่ณหนู แตู่งกายแบบค่ณหนู ชอ่บพูดค�าคม
ไพเร์าะจัากหนั ง สื อ่ แลี้ะชอ่บบงการ์เพื� อ่ นฝูู ง ตูามปร์ะสาลีู้ ก คนร์วิย
ใคร์ๆ ก็กลี้ัวิเธอ่ยกเวิ้นอ่๊กโกะที่่�ดูเหมือ่นพร์้อ่มจัะม่เร์ื�อ่งกับเธอ่ตูั�งแตู่
แร์กพบ อู่ร์ิโบะคอ่ยช่วิยเหลี้ือ่อ่๊กโกะตู่อ่กร์กับเธอ่ในตูอ่นแร์กแตู่ก็จัะถูก
มิโยะเอ่าคืนในเวิลี้าตู่อ่มา
ผ่่อ่ก่ ตูนหนึง� คือ่ซูซก่ ิ อ่สูร์น้อ่ยที่่ม� เ่ ขาเลี้็กๆ บนหัวิ เขาเป็นผ่่กร์ะดิง�
ที่่�ถูกขังลี้ืมในกลี้่อ่งมาช้านาน เป็นอ่๊กโกะเอ่งที่่�ปลี้่อ่ยตูัวิเขาอ่อ่กมา ซูซ่กิ
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เป็นผ่่ที่่�จัะตู้อ่งอ่ยู่คู่เร์่ยวิกังไปอ่่กนาน ตู่างจัากอู่ร์ิโบะแลี้ะมิโยะที่่�ร์อ่เวิลี้า
ไปเกิดใหม่เมื�อ่วิันนั�นมาถึง
วิันนั�นคือ่วิันที่่�อ่๊กโกะแลี้ะมัตูสึกิตู้อ่งเป็นตูัวิแที่นขอ่งหมู่บ้าน
ร์�าถวิายเที่พเจั้าปร์ะจั�าปีน่� คูก่ ดั คูน่ จั่� ะร์�าด้วิยกันโดยพร์้อ่มเพร์่ยงได้อ่ย่างไร์
Okko’s Inn เป็นหนังการ์์ตููนปร์ะเภที่ฟีลี้กู๊ด ให้ควิามร์ู้สึกด่ๆ
ที่ั�งร์ะหวิ่างดูแลี้ะหลี้ังดูจับ เด็กหญิงตูัวิน้อ่ยที่่�เพิ�งเส่ยพ่อ่แม่ไปไม่นาน
แลี้้วิสามาร์ถค่ยกับผ่่ได้นั�นเป็นปัญหาน่ากังวิลี้ส�าหร์ับผู่้ใหญ่ แตู่ที่่�ผู่้ใหญ่
มักไม่ร์คู้ อ่ื น่เ� ป็นกลี้ไกการ์ปร์ับตูัวิที่่เ� ด็กๆ ชอ่บใช้ หากเด็กได้ร์บั การ์ดูแลี้ที่่ด� ่
แลี้ะเหมาะสมจัากค่ณยาย ร์วิมที่ัง� พ่อ่คร์ัวิแลี้ะแม่บา้ น เธอ่จัะผ่่านไปจันได้
กลี้่าวิคือ่พวิกผ่่จัะจัากไป
ในตูอ่นแร์กอ่๊กโกะที่�าอ่ะไร์ไม่เป็น กิร์ยิ าไม่ได้เร์ือ่� ง ใคร์ๆ ไม่เพ่ยง
เร์่ยกเธอ่วิ่าผู่ด้ แู ลี้เร์่ยวิกังน้อ่ย แตู่ยงั เร์่ยกวิ่าผู่ด้ แู ลี้เร์่ยวิกังที่ึม� เธอ่จัะได้ร์บั
การ์ฝูึกให้ที่�างาน ม่กิร์ิยามาร์ยาที่ ปร์ับที่ัศ์นคตูิเพื�อ่ตู้อ่นร์ับแขกเร์่ยวิกัง
ที่่�ม่มาหลี้ายร์ูปแบบ ที่่�ส�าคัญคือ่ได้คิดค้นแลี้ะฝูึกที่�าขนมพ่ดดิ�งน��าพ่ร์้อ่น
เมือ่� ที่�างานมากพอ่แลี้ะที่�าได้ เด็กคนหนึง� จัะควิบค่มตูนเอ่งแลี้ะปร์ับตูัวิเอ่ง
ได้ในที่่�ส่ด
แขกขอ่งเร์่ยวิกังก็ม่ส่วินส�าคัญตู่อ่การ์เตูิบโตูขอ่งอ่๊กโกะมาก
คนหนึ�งคือ่หญิงสาวิชื�อ่กลี้อ่ร์่�ซึ�งเปิดตูัวิลี้ึกลี้ับในตูอ่นแร์ก แตู่จัะกลี้ายเป็น
เพื�อ่นค่ยเพื�อ่นช็อ่ปปิ้งขอ่งอ่๊กโกะในเวิลี้าตู่อ่มา
แขกอ่่กห้ อ่งคื อ่ชายคนหนึ�งกับลีู้กชายที่่� ดูเหมื อ่ นโกร์ธขึ�งอ่ยู่
ตูลี้อ่ดเวิลี้า ซึ�งอ่๊กโกะเป็นผู่้เชื�อ่เชิญให้เข้าพักเพร์าะพวิกเขาไม่ม่ที่่�จัะไป
เร์าจัะที่ร์าบในภายหลี้ังวิ่าเด็กชายเพิ�งสูญเส่ยแม่ไปเหมือ่นกัน
อ่่กคร์อ่บคร์ัวิเป็นชายพิการ์ใช้ไม้เที่้า มาพร์้อ่มภร์ร์ยาแลี้ะลีู้กชาย
ตูัวิน้อ่ยจัอ่มแก่น อ่ันจัะเป็นจั่ดพลี้ิกผ่ันในตูอ่นที่้ายเร์ื�อ่ง พวิกเขาเดินที่าง
มาถึงในวิันที่่�อ่๊กโกะก�าลี้ังจัะสูญเส่ยอู่ร์ิโบะกับมิโยะไป แถมตูนเอ่งยัง
ไม่สามาร์ถซ้อ่มร์�าให้เป็นที่่�น่าพอ่ใจัได้ ดูเหมือ่นเธอ่จัะตู้อ่งสูญเส่ย “พ่อ่
แลี้ะแม่” อ่่กคร์ั�งหนึ�งแลี้้วิ
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
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หนังบอ่กอ่ะไร์?
หนังบอ่กวิ่าอ่๊กโกะไม่เคยร์ู้หร์ือ่ยอ่มร์ับได้เลี้ยวิ่าพ่อ่แม่ตูายแลี้้วิ
ตูายในอ่่บัตูิเหตู่อ่ันน่าสยดสยอ่งด้วิย เธอ่ยังยิ�มได้ วิิ�งเลี้่นได้ ที่�างานได้
เพ่ยงเพร์าะม่ผ่ดู้ แู ลี้ช่วิยเหลี้ือ่ที่่ด� ค่ อ่ื ผ่่นอ่้ ยที่ัง� สาม ค่ณยาย พ่อ่คร์ัวิ แม่บา้ น
แลี้ะกลี้อ่ร์่�
จันกวิ่าจัะถึงตูอ่นจับ ซึ�งควิามจัร์ิงร์ะเบิดใส่หน้า
คือ่เตูิบโตูผ่่านควิามเจั็บปวิด
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