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บทคัดย่อ

	 บทคว�มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษ�บริบทท�งสังคม	

เศรษฐกิจ	และก�รเมืองของไทยในช่วงทศวรรษที่	 2530-2540	

ที่ส่งผลให้เกิดกระแสคว�มนิยมหนังสือก�ร์ตูนเครยอน	ชินจัง	

2)	 ศึกษ�คว�มเปลี่ยนแปลงของโลกทัศน์ของคนในสังคมไทยท่ี

สะท้อนผ่�นเนื้อห�ของก�ร์ตูนเครยอน	 ชินจัง	ฉบับแปลภ�ษ�

ไทย	ผลก�รศึกษ�พบว่�	คว�มเปลี่ยนแปลงท�งสังคม	เศรษฐกิจ	

และก�รเมืองของไทย	ตั้งแต่ต้นทศวรรษ	2530	ทำ�ให้เกิดคว�ม

เปลี่ยนแปลงคว�มรู้สึก	“ตลก”	 ข้ึนในสังคม	จ�กคว�มตลกท่ีม�

จ�กคว�มเหลื่อมลำ้�ระหว่�งคนในเมืองและชนบท	ม�สู่คว�ม

ตลกที่เกิดขึ้นจ�กสถ�นก�รณ์ท่ีไม่ส�ม�รถจัดว�งตำ�แหน่งแห่งท่ี

ของตนเองได้อย่�งเหม�ะสมท่�มกล�งสังคมที่มีก�รเปลี่ยนแปลง

อย่�งรวดเร็วได้	 ก�ร์ตูนเครยอน	ชินจัง	 จึงตอบรับคว�มรู ้สึก	

“ตลก”	ชุดใหม่ของสังคมไทยได้เป็นอย่�งดี	คว�มนิยมในก�ร์ตูน

ดังกล่�วส่วนหนึ่งก็เนื่องม�จ�กเนื้อห�ในก�ร์ตูนซึ่งสอดรับกับ

โลกทัศน์บ�งประก�รของสังคมไทย	ซึ่งได้แก่	 โลกทัศน์เกี่ยวกับ

อำ�น�จในก�รจัดก�รชีวิตตนเองของผู้หญิง	และโลกทัศน์เก่ียวกับ

คว�มย�กในก�รใช้ชีวิตของคนในเมือง
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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	Cray-

on	Shin-chan	comics	 in	Thai	version;	and	2)	find	out	

the	changes	of	Thai	worldview	which	were	 reflected	

by	Thai-translated	content	of	Crayon	Shin-chan.	The	

study	revealed	that	the	social,	economic,	and	political	

context	 in	Thailand	from	1986	changed	the	sense	of	

‘humor’	of	Thai	people,	And	because	the	Crayon	Shin-

chan	 in	Thai	version	conformed	to	the	new	sense	of	

humor,	this	comic	became	popular	among	Thai	teen-

ager	reader.	Moreover	the	content	of	Crayon	Shin-chan	

reflected	Thai	worldview	 regarding	 to	 the	women’s	

power	of	self	decision	and	the	sense	of	difficulty	of	

Thai	urban	life. 
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1. บทน�ำ
	 เครยอน	ชินจัง	 ว�ดโดย	Yoshito	Usui	

และเริ่มจัดพิมพ์จำ�หน่�ยครั้งแรก	 ในนิตยส�ร

ก�ร์ตูนภ�ษ�ญี่ปุ ่นร�ยสัปด�ห์	 โดยสำ�นักพิมพ	์

Futabasha	Publishers	Ltd.	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2533	

ก่อนที่จะถูกนำ�ม�ดัดแปลงเป็นก�ร์ตูนแอนิเมช่ันใน

ปี	พ.ศ.2535	(สิริพร	สมบูรณ์บูรณะ,	2540,	น.	27)	

เนื่องจ�กได้รับคว�มนิยมอย่�งแพร่หล�ยในญี่ปุ่น	

ก่อนที่สำ�นักพิมพ์	TNG	Publishing	Co.,	Ltd.	จะ

ซื้อลิขสิทธิ์ม�แปลเป็นภ�ษ�ไทยและนำ�ม�รวมเล่ม

คร้ังแรกในปี	 2539	ก่อนที่จะทยอยแปลและพิมพ์

อย่�งต่อเน่ืองถึง	11	 เล่ม	 ในช่วงสองปีสุดท้�ยของ

ทศวรรษที่	2530	

	 คว�มนิยมหนังสือก�ร์ตูนเครยอน	 ชิน

จัง	 ในประเทศไทยได้แพร่หล�ยไปอย่�งรวดเร็วจน

กระทั่งมีก�รซื้อลิขสิทธิ์เครยอน	ชินจังในรูปแบบ

ก�ร์ตูนแอนิเมชั่น	ม�ฉ�ยท�งสถ�นีโทรทัศน์ไทย

ทีวีสี	 ช่อง	3	จนกระทั่งเกิดเป็นประเด็นท�งสังคม

ถึงคว�มเหม�ะสมของพฤติกรรมตัวละครเอกของ

เร่ือง	คือ	ชินโนะสึเกะ	หรือ	ชินจัง	ซึ่งเป็นเด็กที่มี

พฤติกรรมชอบเล่นอวัยวะเพศ	 ว่�อ�จจะนำ�ไปสู่

ก�รเลียนแบบท�งพฤติกรรมของผู ้ชมก�ร์ตูนซึ่ง

ส่วนม�กเป็นเย�วชนได้	ซึ่งในเวล�ต่อม�มีก�รเขียน

ชี้แจงโดยบริษัท	 เนชั่น	 เอ็ดดูเทนเมนท์	จำ�กัด	ซึ่ง

เป็นเจ้�ของลิขสิทธิ์ว่�	 ท�งกองบรรณ�ธิก�รเอง 

ได้ระมัดระวังม�โดยตลอดในก�รแปลเครยอน 

ชินจัง	ฉบับหนังสือก�ร์ตูนเพื่อไม่ให้มีเนื้อห�ที่ขัด

กับธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย	 (Yoshito	Usui,	

2540,	ปกใน)	 และในส่วนของก�ร์ตูนแอนิเมชั่น

ได้มีก�รตัดและเซ็นเซอร์ฉ�กที่ไม่เหม�ะสมเพ่ือให้

ส�ม�รถฉ�ยออกอ�ก�ศได้ต�มปกติ	อย่�งไรก็ต�ม 

ก�ร์ตูนเครยอน	ชินจังเป็นประเด็นท�งสังคมเพียง

ไม่น�นก็ห�ยไป	และคว�มนิยมในหนังสือก�ร์ตูน

เครยอน	 ชินจัง	 ก็ยังคงดำ�เนินไปอย่�งต่อเนื่อง	ดัง

จะเห็นว่�มีก�รพิมพ์ซำ้�เป็นจำ�นวนหล�ยครั้ง	ดังเช่น	

เล่มที่	1	ซึ่งพิมพ์ซำ้�ถึง	6	ครั้งภ�ยในระยะเวล�	3	ปี	

และมีก�รแปลอย่�งต่อเนื่องจนครบชุดในปี	 พ.ศ.

2555	 (เป็นท่ีน่�เสียด�ยว่�จำ�นวนเล่มท่ีพิมพ์ใน

แต่ละครั้งนั้นเป็นคว�มลับท�งธุรกิจของบริษัท	จึง

ไม่อ�จนำ�ม�วิเคร�ะห์ให้เห็นแนวโน้มคว�มนิยมของ

ก�ร์ตูนได้)

	 คว�มนิยมของก�ร์ตูน	 เครยอน	ชินจัง	 ใน

ประเทศไทยนี้	 มีข้อสังเกตท่ีน่�สนใจประก�รหนึ่ง

คือ	 เครยอน	 ชินจังอ�จถือได้ว่�เป็นก�ร์ตูนสำ�หรับ

ผู้ใหญ่เรื่องแรกที่ดำ�เนินเนื้อห�ผ่�นตัวละครที่เป็น

เด็ก	 ซ่ึงท่ีผ่�นม�ก�ร์ตูนแปลจ�กภ�ษ�ญ่ีปุ่นสำ�หรับ

ผู้ใหญ่ที่ได้รับคว�มนิยมในประเทศไทยจะดำ�เนิน

เนื้อเรื่องโดยตัวละครที่เป็นนักเรียนวัยรุ ่นหรือวัย

เร่ิมทำ�ง�นแทบทั้งสิ้น	อย่�งไรก็ต�มปร�กฏก�รณ์

ดังกล่�วไม่อ�จเกิดขึ้นได้โดยปร�ศจ�กบริบทท�ง

สังคม	 เศรษฐกิจ	หรือวัฒนธรรม	 ท่ีเป็นกลไกผลัก

ดันให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์หรือมโนทัศน์

บ�งอย่�งของคนในสังคมได้	กระแสคว�มนิยมใน

ก�ร์ตูนเครยอน	ชินจัง	จึงเป็นประเด็นที่มีคว�มน่�

สนใจในฐ�นะท่ีสะท้อนให้เห็นถึงคว�มเปลี่ยนแปลง

ของโลกทัศน์ไทยในช่วงทศวรรษท่ี	 2530-2540	

ผ่�นก�รเปลี่ยนแปลงรสนิยมก�รเสพคว�มบันเทิง

ของคนไทย	ที่เกิดขึ้นท่�มกล�งบริบทท�งสังคม	

เศรษฐกิจ	และก�รเมืองในช่วงเวล�ดังกล่�ว

	 บทคว�มนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษ�

บริบทท�งสังคม	 เศรษฐกิจ	 และก�รเมืองของ

ไทยในช่วงทศวรรษท่ี	2530-2540	ที่ส่งผลให้เกิด

กระแสคว�มนิยมหนังสือก�ร์ตูนเครยอน	ชินจัง	2)	
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ศึกษ�คว�มเปลี่ยนแปลงของโลกทัศน์ของคนใน

สังคมไทยที่สะท้อนผ่�นเนื้อห�ของก�ร์ตูนเครยอน	

ชินจังฉบับแปลภ�ษ�ไทย	 โดยอ�ศัยวิธีก�รท�ง

ประวัติศ�สตร์	 (Historical	Approach)	ซึ่งศึกษ�

คว�มเปล่ียนแปลงของสังคมจ�กบริบทท�งสังคม	

เศรษฐกิจ	ก�รเมือง	ที่สัมพันธ์กันผ่�นเงื่อนไขต่�งๆ

ที่มีคว�มสลับซับซ้อน	เข้�ม�ศึกษ�เนื้อห�ในหนังสือ

ก�ร์ตูนชินจังฉบับแปลภ�ษ�ไทย	เล่มที่	1-23	ซึ่งจัด

พิมพ์จำ�หน่�ยตั้งแต่ปี	 2539-2548	 โดยก�รสะกด

ชื่อตัวละครทั้งหมดที่ใช้ในบทคว�มนี้ได้อ้�งอิงจ�ก

ฉบับแปลดังกล่�ว

2. บริบททำงสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมืองของ

ไทยในช่วงทศวรรษที่ 2530-2540 ที่ส่งผลให้เกิด

กระแสควำมนิยมหนังสือกำร์ตูนเครยอน ชินจัง

	 ก�รทำ�คว�มเข้�ใจต่อกระแสคว�มนิยม

เครยอน	ชินจัง	นั้น	จำ�เป็นต้องมองย้อนไปสู่คว�ม

เปลี่ยนแปลงท�งสังคม	เศรษฐกิจ	และก�รเมือง	ใน

ช่วงสองถึงส�มทศวรรษที่ผ่�นม�	ที่ทำ�ให้เกิดคว�ม

พร่�เลือนของปริมณฑลระหว่�งเมืองกับชนบท	ที่

นอกจ�กจะก่อให้เกิดคนกลุ่มใหม่ในสังคมที่เติบโต

ขึ้นม�จ�กก�รอ�ศัยอยู ่ทั้งในเมืองและชนบทซ่ึง

เรียกกันว่�ชนช้ันกล�งใหม่ที่เป็นผู้รับเอ�วัฒนธรรม

บริโภคนิยมจ�กเมืองเข้�ไปยังชนบทแล้ว	ยังมีส่วน

ทำ�ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันยิ่งข้ึนระหว่�งคน

เมืองกับคนในชนบท	คว�มสัมพันธ์ที่เริ่มแนบสนิท

กันนี้ได้มีส่วนทำ�ให้มโนทัศน์บ�งอย่�งของคนใน

สังคมเปลี่ยนไป	ก�รศึกษ�ในส่วนนี้จึงจะอธิบ�ยให้

เห็นถึงคว�มเปลี่ยนแปลงระหว่�งเมืองกับชนบท

ที่ส่งผลต่อรสนิยมคว�มบันเทิงของคนไทยตั้งแต่

ทศวรรษ	2530	จนถึง	ทศวรรษ	2540	โดยเฉพ�ะ

คว�มรู้สึก	“ตลก”	ที่เป็นจุดเน้นที่สำ�คัญของก�ร์ตูน 

เครยอน	ชินจัง

 2.1 ควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของ

ไทยหลังปี 2530 ควำมเปลี่ยนแปลงระหว่ำงเมือง

กับชนบท กับกำรขยำยตัวของวัฒนธรรมบริโภค

นิยม

	 ตั้งแต่ต้นทศวรรษที่	 2520	ประเทศไทย

เกิดก�รชะลอตัวท�งเศรษฐกิจเนื่องม�จ�กข้อจำ�กัด

ของตล�ดภ�ยในประเทศและก�รข�ดประสิทธิภ�พ

อันเน่ืองม�จ�กนโยบ�ยคุ้มครองท�งก�รค้�	ทำ�ให้

ประเทศไทยต้องเปลี่ยนยุทธศ�สตร์เศรษฐกิจม�

ใช้	“อุตส�หกรรมเพื่อก�รส่งออก”	 เหมือนในช่วง

ต้นศตวรรษที่	2490	แทน	โดยเน้นก�รเปิดประเทศ	

ก�รแปรรูปรัฐวิส�หกิจ	 เพื่อกระตุ ้นเศรษฐกิจที่

กำ�ลังอยู ่ในภ�วะชะลอตัวอยู่	 ยุทธศ�สตร์ก�รส่ง

ออกกล�ยเป็นเฟืองตัวสำ�คัญที่ทำ�ให้เศรษฐกิจมีก�ร

เจริญเติบโตและเคลื่อนไปอย่�งรวดเร็วจนกระท่ังใน

ช่วงต้นทศวรรษที่	 2530	ประเทศไทยได้รับยกย่อง

ให้เป็น	“เสือตัวท่ีห้�”	ของเอเชีย	ยุทธศ�สตร์ดัง

กล่�วเปิดโอก�สให้กลุ่มธุรกิจขน�ดใหญ่ที่มีคว�ม

มั่นคงก้�วม�เป็นบรรษัทข้�มช�ติหล�ยแห่ง	 เช่น	

กลุ ่มธุรกิจซีพี	 บริษัทแอนน์เอเครส	 เป็นต้น	 ใน

ขณะเดียวกันก็ถือเป็นก�รเบิกท�งให้ธุรกิจกลุ่มใหม่

เติบโตอย่�งรวดเร็ว	 เช่น	 ธุรกิจโทรคมน�คมและ

ส�ธ�รณูปโภคขั้นพื้นฐ�น	 เป็นต้นว่�	 กลุ ่มธุรกิจ

ของทักษิณ	 ชินวัตร	 ได้ขย�ยธุรกิจจ�กก�รข�ย

คอมพิวเตอร์ไปสู่ผู้ให้บริก�รท�งโทรคมน�คม	และ

ขย�ยไปสู่ก�รเป็นนักพัฒน�ส�ธ�รณูปโภคขั้นพื้น

ฐ�นท�งขนส่งมวลชนขน�ดใหญ่ของกรุงเทพฯ	โดย

ใช้ส�ยสัมพันธ์ท�งก�รเมืองอย่�งเช่ียวช�ญ	จน

กล�ยเป็นผู้มีบทบ�ทสำ�คัญในรัฐบ�ลสมัยต่อม�	

(วอลเดน	เบลโล,	เชียร์	คันนิ่งแฮม	และลี	เค็ง	ปอห์,	

2542,	น.	19-22)
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	 นโยบ�ยอุตส�หกรรมเพื่อก�รส่งออก

ได้ดึงดูดให้ชนชั้นกล�งในเมืองที่เติบโตขึ้นม�จ�ก

นโยบ�ยรัฐตั้งแต่ทศวรรษ	2510	 เร่ิมมุ่งเข้�สู่ภ�ค

ธุรกิจม�กขึ้น	บ�งกลุ่มก็เริ่มเปลี่ยนจ�กก�รค้�ข�ย

ม�เป็นแขนงระดับล่�งของธุรกิจขน�ดใหญ่	 และ

เตรียมที่จะขยับฐ�นะของตนขึ้นเป็นธุรกิจขน�ด

กล�งและขน�ดใหญ่ต่อไป	 ในขณะเดียวกันกลุ ่ม

ของเกษตรกรในชนบทที่ได้รับผลประโยชน์จ�ก

นโยบ�ยอุตส�หกรรมเพื่อก�รส่งออกก็เริ่มนำ�กำ�ลัง

ทรัพย์ของตนม�ใช้สนับสนุนและผลักดันลูกหล�น

ของตนเข้�ม�สู ่ก�รประกอบอ�ชีพในภ�คธุรกิจ

และบริก�รในเมืองม�กข้ึน	 ดังพบว่�ก�รศึกษ�ใน

ส�ข�วิช�ที่เกี่ยวเน่ืองกับ	 ธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 ได้รับ

คว�มนิยมอย่�งสูงในเวล�อันรวดเร็ว	อัตร�ก�รรับ

นักศึกษ�ที่สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�กระดับอุดมศึกษ�เข้�

ทำ�ง�นของหน่วยง�นรัฐบ�ลลดลงจ�กร้อยละ	10	

ต่อปี	เหลือร้อยละ	2	ต่อปี	เนื่องจ�กส่วนใหญ่จะเข้�

ทำ�ง�นบริษัทหรือภ�คธุรกิจม�กขึ้น	อีกทั้งในส่วน

ของจำ�นวนคนทำ�ง�นประเภทวิช�ชีพ	ก�รบริห�ร

จัดก�ร	 เสมียน	และพนักง�นข�ยในปล�ยทศวรรษ

ที่	2520	มีถึง	4.5	ล้�นคน	ถือเป็น	3	 เท่�ของเมื่อ 

3	ทศวรรษที่แล้ว	 (ผ�สุก	พงษ์ไพจิตร	 และคริส	 

เบเคอร์,	2539,	น.	625)

	 ท�ย�ทของชนชั้นกล�งในเมืองเป็นผู ้ใช้

ชีวิตภ�ยใต้กระแสบริโภคนิยมท่ีเด่นชัดที่สุด	 ซึ่ง

ส่วนใหญ่คือกลุ่มวัยรุ ่นที่กำ�ลังศึกษ�อยู ่ในระดับ

อุดมศึกษ�	 ก�รใช ้ข ้�วของที่หรูหร�ฟุ ่มเฟ ือย	

ต้ังแต่ก�รประทินโฉมด้วยเครื่องสำ�อ�ง	ย้อมผมสี

ต่�งๆ	 	 เครื่องแต่งก�ยที่ติดยี่ห้อดังจ�กต่�งประเทศ	

คว�มถี่ในก�รเปลี่ยนรุ ่นโทรศัพท์มือถือที่พัฒน�

อย่�งรวดเร็ว	 ไปจนถึงก�รใช้รถยนต์ยี่ห้อดัง	 จน

อ�จกล่�วได้ว่�จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัยอ�จเป็น

มห�วิทย�ลัยที่มีรถเบนซ์และรถบีเอ็มดับบลิว

ม�กกว่�มห�วิทย�ลัยใดๆ	ในโลก	ห�กเทียบจำ�นวน 

รถต่อพื้นท่ีต�ร�งกิโลเมตร	 (วอลเดน	 เบลโล,	

เชียร์	 คันนิ่งแฮม	และลี	 เค็ง	ปอห์,	 2542,	น.	8)	

อย่�งไรก็ต�มไม่เพียงแต่ชนช้ันสูงและชนช้ันกล�ง

ในเมืองเท่�นั้นที่มีลักษณะบริโภคนิยม	 ท�ย�ท

ของเกษตรกรที่ เดิมโตม�จ�กภ�คชนบทกล�ย

เป็นชนช้ันกล�งใหม่ซ่ึงชีวิตอยู ่บนฐ�นของคว�ม

ไม่มั่นคงที่ม�จ�กคว�มผันผวนของก�รเมืองและ

นโยบ�ยท�งเศรษฐกิจเองก็เริ่มหันม�ใช้ก�รบริโภค

เพื่อเป็นเครื่องมือในก�รแสวงห�สถ�นภ�พที่สูง

ขึ้นและคว�มมั่นคงในชีวิตที่ดี	 	 ก�รเป็นพนักง�น

เงินเดือนจึงกล�ยเป็นสิ่งที่ผู ้คนในสังคมปร�รถน�	

เพร�ะนอกจ�กจะแสดงให้เห็นถึงก�รทำ�ง�นที่ต้อง

ใช้คว�มรู้คว�มส�ม�รถแล้ว	 เงินเดือนยังส�ม�รถนำ�

ม�เป็นเครื่องมือคำ้�ประกันก�รบริโภคแบบสินเชื่อ 

หรือเงินผ่อนได้	 และก�รบริโภคแบบนี้เองที่นำ�

ม�ซึ่งก�รขย�ยตัวของวัฒนธรรมบริโภคนิยมของ

ชนชั้นกล�ง	ทั้งกลุ่มที่เป็นท�ย�ทของชนชั้นกล�งใน

เมืองรุ่นก่อนและชนช้ันกล�งใหม่ท่ีเป็นท�ย�ทของ

เกษตรกรในชนบท	ท้�ยท่ีสุดวัฒนธรรมบริโภคนิยม

จึงกล�ยเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นกล�งและวิถีชีวิต

แบบชนชั้นกล�ง

 2.2 ปฏิสัมพันธ์ของควำมบันเทิงระหว่ำง

เมืองกับชนบท กับ ควำมเปลี่ยนแปลงควำมรู้สึก 

“ตลก” ของคนไทย

	 จ�กท่ีได้กล่�วถึงในส่วนข้�งต้นจะเห็นได้

ว่�ชนบทและเมืองมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน	นอกจ�กก�ร

เข้�ม�สู่ก�รประกอบอ�ชีพภ�คธุรกิจและบริก�ร

ของท�ย�ทเกษตรกรในชนบทแล้ว	ก�รอพยพเข้�

ม�เป็นแรงง�นภ�คอุตส�หกรรมในเมืองเป็นช่วง

เวล�ของคนในชนบทเองก็มีส ่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้

บริโภคนิยมขย�ยตัวเข้�ไปยังชนบท	คว�มคิดเรื่อง

คว�มสะดวกสบ�ยของชนช้ันกล�งในเมืองก็เป็น
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ปัจจัยอีกประก�รหนึ่งที่ก่อให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลง

ของชนบทอย่�งรวดเร็ว	 เครื่องมือ	 เครื่องใช้	หรือ

อุปกรณ์บันเทิงต่�งๆ	เป็นสิ่งที่ทุกบ้�นต้องมี	ด้วยข้อ

อ้�งต่�งๆ	น�น�ที่พย�ย�มทำ�ให้ดูสมเหตุสมผล	เช่น	

รถกระบะที่อ้�งว่�ทุนแรงในก�รขนถ่�ยสินค้�	และ

สะดวกรวดเร็ว	จนต้องยอมข�ยที่ดินบ�งส่วนเพื่อ

นำ�เงินม�ซ้ือไว้ติดบ้�น	 เป็นเหตุให้ตล�ดรถกระบะ

ไทยใหญ่เป็นที่สองรองจ�กสหรัฐอเมริก�	 (วอลเดน	

เบลโล,	เชียร์	คันนิ่งแฮม	และลี	เค็ง	ปอห์,	2542,	น.	

10)	คว�มต้องก�รที่ม�กขึ้นเรื่อยๆ	ของคนในชนบท

เช่นน้ี	 ท้�ยที่สุดแล้วก็นำ�ม�ซึ่งก�รพึ่งพ�อำ�น�จ

ก�รซ้ือในแบบของชนชั้นกล�งในเมือง	นั่นคือ	ก�ร

รับสินเชื่อหรือก�รซื้อแบบเงินผ่อน	ทั้งในและนอก

ระบบนั่นเอง

	 ปฏิสัมพันธ์ระหว่�งเมืองกับชนบทที่มีม�ก

ขึ้น	ผนวกกับก�รเติบโตของชนชั้นกล�งใหม่ที่เข้�

ม�อ�ศัยอยู่ในเมืองที่รับเอ�วัฒนธรรมแบบบริโภค

นิยมกลับไปสู่ชนบทได้ส่งผลให้วัฒนธรรมคว�ม

บันเทิงต�มขนบเดิมเกิดก�รเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ	่	

ตัวอย่�งเช่น	 เพลงลูกทุ่ง	ซึ่งแต่เดิมเป็นผลผลิตจ�ก

เมืองและแพร่หล�ยผ่�นก�รออกอ�ก�ศท�งวิทยุซึ่ง

ในสมัยแรกมีกำ�ลังส่งน้อย	อีกทั้งในส่วนของชนบท

ก็ไม่ค่อยมีเครื่องรับวิทยุ	เพลงลูกทุ่งจึงเป็นสิ่งที่ผลิต

ขึ้นเพ่ือสนองคว�มต้องก�รของคนเมืองเท่�นั้น	จน

กระทั่งต่อม�เกิดคว�มเปลี่ยนแปลงขึ้นเมื่อเพลง 

ลูกทุ่งขย�ยสู่ชนบทม�กข้ึน	“ข่�วส�ร”	ของเพลง

ลูกทุ่งก็จะเริ่มมุ่งไปที่ชนบทม�กขึ้น	แม้ฉ�กหลังของ

เพลงลูกทุ่งจะคงคว�มเป็นชนบท	ห�กแต่ข่�วส�ร

ของเพลงลูกทุ ่งกลับเต็มไปด้วยทัศนคติ	 ค่�นิยม

และโลกทัศน์แบบคนเมือง	 เช่นในเพลงของยอดรัก 

สลักใจ	 ส่วนใหญ่มักจะสะท้อนชีวิตในเมืองและ

ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ม�กกว่�ชีวิตและสภ�พ

ของชนบท	เป็นต้นว่�	 เพลง	กรรมกรวอนแฟน	ซึ่ง

คำ�ว่�	กรรมกร	และ	แฟน	ก็ล้วนแต่เป็นคำ�ที่เกิดขึ้น

ในเมืองทั้งสิ้น	หรือ	บ�งเพลงก็แสดงให้เห็นถึงโลก

ท่ีไม่ได้จำ�กัดขอบเขตของชนบทเฉพ�ะท้องท่ีอีกต่อ

ไปแล้ว	แต่เป็นชนบทท่ีเช่ือมโยงกันท้ังหมด	เป็นต้น

ว่�	 เพลงหนุ่มน�ข้�วส�วน�เกลือ	หรือ	 เพลงหนุ่ม

ขอนแก่นส�วลำ�ป�ง	ที่เชื่อมโลกของชนบทจ�กต่�ง 

ภูมิภ�คเข้�ม�เป็นโลกใบเดียวกัน	 เป็นต้น	 (นิธิ	 

เอียวศรีวงศ์,	2538,	น.	35,	44-45)

	 คว�มบันเทิงประเภทตลก	 ซึ่งแต ่ เดิม

ดำ�เนินเร่ืองโดยก�รเล่นกับคว�มรู้สึก	“ตลก”	 ท่ีม�

จ�ก	คว�ม	“โง่”	หรือ	“เซ่อ”	 เช่น	อ�ก�รสุดโต่ง	

หรือ	 โลดโผนต่�งๆ	 เป็นต้นว่�	ก�รถูกกดหัวลงบน

อ�ห�ร,	ก�รถูกตีด้วยถ�ด,	ก�รใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย 

ไม่เป็น,	 หรือ	 ก�รใส่แว่นแล้วโดนข�แว่นท่ิมต�	 

และคว�มตลกที่ม�จ�กคว�ม	“แปลกประหล�ด”	

เช่น	คว�มพิก�รท�งสมอง,	 ร่�งก�ยที่มีขน�ดผิด

ปกติ,	หรือ	อ�กัปกิริย�ท่ีผิดไปจ�กบรรทัดฐ�นของ

สังคมกระแสหลักซ่ึงถูกกำ�หนดโดยชนช้ันกล�งใน

เมือง	 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกิริย�ท่ีมักถูกมองว่�เป็นของ

คนในชนบท	 เช่น	ก�รพูดเหน่อของคนบ้�นนอก,	

ก�รแต่งตัวตกยุคสมัยหรือล้�หลัง	 เมื่อเมืองและ

ชนบทมีปฏิสัมพันธ์กันอย่�งแนบแน่นยิ่งขึ้นแล้ว	

คว�มแปลกประหล�ดที่เคยถูกมองว่�เป็นของคนใน

ชนบทเร่ิมกล�ยเป็นสิ่งที่พบเห็นได้อย่�งปกติ	ก�ร

ปฏิสังสรรค์กับคนพูดเหน่อท่ีเข้�ม�ทำ�ง�นในเมือง

จึงกล�ยเป็นที่ไม่น่�ประหล�ด	อีกทั้งเม่ือวัฒนธรรม

บริโภคนิยมแพร่ขย�ยเข้�ไปยังชนบทอย่�งรวดเร็ว	

จึงทำ�ให้คนชนบทส�ม�รถเรียนรู้จักก�รเทคโนโลยี

ทันสมัยต่�งๆ	 ได้อย่�งรวดเร็วขึ้น	 คว�มต้องก�ร

บริโภคที่สูงขึ้นทั้งในเมืองและชนบททำ�ให้อัตร�

ก�รผลิตสินค้�ชนิดใหม่เพื่อตอบสนองตล�ดเป็น

ไปอย่�งรวดเร็วขึ้น	ก�รพบเจอชนชั้นกล�งในเมือง

ท่ีไม่ส�ม�รถใช้อุปกรณ์ทันสมัยได้ก็กล�ยเป็นเรื่อง
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สบัสนระหว่�ง	“กิร”ิ	ซ่ึงหม�ยถึงพนัธกิจท่ีบุคคลหนึง่ๆ 

พึงมีต่อกลุ่มที่ตนสังกัดอยู่	กับ	“นินโจ”	ซึ่งหม�ยถึง

พันธกิจท่ีมีต่อคว�มรู้สึกในคว�มเป็นมนุษย์1	ม�เป็น

แกนกล�งสำ�คัญของก�รเล่นกับคว�มรู้สึก	“ตลก”	

ตลอดทั้งเรื่อง	 เช่น	ก�รที่คุณครูในโรงเรียนอนุบ�ล

ของชินจังไม่กล้�เล่นพนันกันเพร�ะกลัวว่�ครูใหญ่

จะตำ�หนิ	 แต่ครูใหญ่กลับเป็นผู้เดินม�ชวนคุณครู

ท่�นอื่นเล่นพนันเอง,	หรือ	ก�รท่ีพนักง�นรับฝ�ก

ดูแลเด็กในห้�งสรรพสินค้�แอบซ่อนตัวไม่ให้แม่ของ

ชินจังซึ่งข้ึนชื่อว่�เป็นเด็กในบัญชีดำ�นำ�ลูกม�ฝ�ก	

ซึ่งในวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนั้นจะถือเอ�	“กิริ”	ไว้เป็น

สิ่งสำ�คัญยิ่ง	จนในบ�งครั้งอ�จต้องยอมเสีย	“นินโจ” 

ไปเพ่ือแลกกับเสถียรภ�พของกลุ่ม	คว�มรู้สึกตลก 

ในเครยอน	ชินจัง	 ในด้�นหนึ่งแม้ม�จ�กก�รไม่

ส�ม�รถจัดว�ง	“กริ”ิ	และ	“นนิโจ”	ได้อย่�งเหม�ะสม 

ก็จริง	 แต่ในท�งตรงกันข้�มก็มีคว�มเป็นไปได้ 

เช่นเดียวกันว่�	ก�รยึดถือ	“กิริ”	เหนือ	“นินโจ”	นั้น

อ�จไม่สอดคล้องกับบริบทท�งสังคมของญี่ปุ่นเสีย

แล้ว	ก�รที่บุคคลยังยึดติดกับคว�มคิดเช่นนั้นจึงอ�จ

ทำ�ให้เกิดคว�มรู้สึกตลกได้เช่นเดียวกัน	เป็นต้นว่�	

ก�รท่ีพ่อซ่ึงเป็นหัวหน้�ครอบครัวถูกแม่ซ่ึงเป็นแม่

บ้�นดูแลลูกกลั่นแกล้งโดยก�รนำ�เอ�ดัมเบลยกนำ้�

หนักใส่เข้�ไปในถุงไม้กอล์ฟเมื่อรู้ว่�ส�มีของตนต้อง

ผิดคำ�สัญญ�ท่ีจะพ�ครอบครัวไปเท่ียวเพร�ะต้องไป

ตีกอล์ฟกับลูกค้�ของบริษัท	เป็นต้น	เครยอน	ชินจัง

จึงถือเป็นก�ร์ตูนแนวเสียดสี	ล้อเลียนสังคมที่เต็มไป

ด้วยเงื่อนไข	กฎเกณฑ์ที่บุคคลหนึ่งๆ	ต้องจัดว�งตัว

ตนให้ได้อย่�งเหม�ะสม	รวมถึงสะท้อนภ�วะคว�ม

ตึงเครียดที่ม�จ�กก�รต้องรับบทบ�ทหน้�ที่ที่หล�ก

หล�ยต�มคว�มค�ดหวังของสังคมในเวล�เดียวกัน	

เครยอน	ชินจังจึงไม่ใช่ก�ร์ตูนท่ีเน้นภ�พสวยง�ม

ปกติอีกเช่นกัน	คว�มโง่	คว�มเซ่อ	หรือ	คว�มแปลก

ประหล�ดที่ม�จ�กฐ�นของคว�มเหลื่อมลำ้�ท�ง

เทคโนโลยี	 ก�รศึกษ�	ช่องว่�งท�งร�ยได้	 สังคม

และชนชั้น	หรือคว�มผิดแผกแตกต่�งของคนใน

ชนบทที่ถูกตีตร�โดยคนเมืองก็เสื่อมสล�ยลง	คว�ม

รู ้สึก	 “ตลก”	ที่เกิดจ�กคว�มประหล�ดในแบบ

เดิมจึงไม่อ�จตอบสนองต่อคว�มรู้สึก	“ตลก”	ของ

สังคมไทย	 โดยเฉพ�ะชนชั้นกล�ง	 (ทั้งที่เป็นชนชั้น

กล�งในเมืองเดิมและชนชั้นกล�งใหม่)	 ได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พอีกต่อไป

	 คว�มรู้สึกตลกแบบใหม่ถูกหล่อหลอมขึ้น

ภ�ยใต้บริบทของก�รกล�ยเป็นเมือง	ที่ผู้คนจะต้อง

เผชิญกับแรงกดดันในชีวิต	ท่�มกล�งเงื่อนไขและ

ข้อจำ�กัดท�งสังคม	 เศรษฐกิจ	ก�รเมือง	วัฒนธรรม	

คว�มรู้สึกตลกจึงเปลี่ยนม�ปร�กฏขึ้นเมื่อบุคคลไม่

ส�ม�รถจัดว�งตำ�แหน่งแห่งที่ได้เหม�ะสมในสภ�ว-

ก�รณ์หนึ่งๆ	เป็นต้นว่�	พนักง�นบริษัทที่ยังไม่สร่�ง

เม�ในเวล�ง�น	พนักง�นฝ่�ยข�ยที่ไม่ส�ม�รถระงับ

อ�รมณ์ตัวเองต่อลูกค้�ที่จู ้จี้ได้	 สถ�นก�รณ์ของ

คว�มรู้สึกตลกแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจึง

ไม่ได้ม�จ�กคว�มเป็นอื่นที่มีที่ม�จ�กคว�มเหล่ือม

ลำ้�ท�งสังคมม�กเท่�กับที่เกิดจ�กก�รไม่ส�ม�รถ

อธิบ�ยตนเอง	หรือ	แสดงตัวตนของตนเองได้อย่�ง

ถูกต้องเหม�ะสมในบริบทใดบริบทหนึ่งของชีวิต

ประจำ�วันในสังคมของคว�มเป็นสมัยใหม่	

	 จุดเด่นที่สำ�คัญของก�ร์ตูนเครยอน	ชินจัง

เองก็อยู่บนฐ�นของคว�มรู้สึกตลกซึ่งเกิดจ�กก�ร

ที่ตัวละครไม่ส�ม�รถจัดว�งตำ�แหน่งแห่งที่หรือ

บทบ�ทหน้�ที่ของตนได้อย่�งถูกต้องต�มคว�มค�ด

หวังของสังคม	ห�กพิจ�รณ�จ�กผ่�นบริบทของ

วัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้ว	 เครยอน	ชินจังได้นำ�เอ�คว�ม 

1	 ผู้เขียนได้ประยุกต์แนวคว�มคิดม�จ�กเรื่อง	 “กิริ”	 และ	“นินโจ”	ที่อธิบ�ยโดย	อรรถจักร์	 สัตย�นุรักษ์	 ใน	อรรถจักร์	 สัตย�นุรักษ์.	 (2555).	
Japanization.	กรุงเทพฯ:	Openbooks.



กระแสนิยมเครยอน ชินจัง กับ โลกทัศน์ของไทย ในทศวรรษที่ 2530-2540

111jsn Journal Vol.5 No.1 (Jun. 2015)

ชวนอ่�นของเด็กๆ	แต่เป็นก�ร์ตูนที่มีเป้�หม�ยเพื่อ

เล่นกับคว�มรู้สึกของคนที่อยู่ในโลกของวัยรุ่นและ

วัยทำ�ง�นเป็นสำ�คัญ

	 เมื่อพิจ�รณ�จ�กแก่นเรื่องแล้วจะเห็นได้

ว่�ก�ร์ตูนเครยอน	ชินจังได้ดำ�เนินเรื่องบนคว�ม

รู้สึกตลกที่ไม่ได้ม�จ�กคว�ม	“โง่”	 “เซ่อ”	หรือ	

คว�ม	 “ประหล�ด”	 แต่กลับเน้นเรื่องร�วคว�ม

ตลกท่ีเกิดจ�กก�รต้องเผชิญสถ�นก�รณ์ต่�งๆ	ใน

ชีวิตประจำ�วันท่ีย�กต่อก�รจัดว�งตำ�แหน่งแห่งที่

ให้เหม�ะสมถูกต้องเป็นหลัก	แกนเร่ืองในลักษณะ

ดังกล ่�วสอดคล้องกับคว�มเปลี่ยนแปลงของ

คว�มรู้สึกตลกของสังคมไทยที่เกิดขึ้นต้ังแต่ปล�ย

ทศวรรษ	2530	เป็นต้นม�	ดังนั้นกระแสคว�มนิยม

ของก�ร์ตูนเครยอน	ชินจังที่เกิดขึ้นจึงไม่อ�จอธิบ�ย

ได้ว่�เป็นเพียงเพร�ะคว�มน่�รัก	ทะลึ่งทะเล้นของ

ตัวเอกที่เป็นเด็ก	หรือ	 ไม่ได้แค่ตอบสนองต่อเร่ือง

ของจิตไร้สำ�นึกต�มแนวคิดแบบฟรอยด์	แต่ยังเกิด

ขึ้นจ�กบริบทท�งสังคม	 เศรษฐกิจ	ก�รเมืองในช่วง

เวล�ดังกล่�วที่ทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงรสนิยมใน

ก�รเสพคว�มบันเทิงของคนไทยซึ่งสอดคล้องกับสิ่ง

ที่	เครยอน	ชินจังนำ�เสนอนั่นเอง

3. โลกทัศน์ของไทยในทศวรรษ 2530-2540  

ที่สะท้อนผ่ำนเครยอน ชินจัง 

	 ดังที่ได้กล่�วในข้�งต้นว่�	 คว�มนิยมที่

แพร่หล�ยของก�ร์ตูนเครยอน	 ชินจัง	 เกิดจ�ก

คว�มสอดคล้องระหว่�งแกนเรื่องหลักของเครยอน	

ชินจังเอง	 กับ	 บริบทท�งสังคม	 เศรษฐกิจ	 และ

ก�รเมืองของไทยในช่วงเวล�ดังกล่�วที่ส่งผลให้เกิด

ก�รเปล่ียนแปลงคว�มรู ้สึก	 “ตลก”	แบบเดิมม�

สู่คว�มตลกท่ีอยู่บนฐ�นของสถ�นก�รณ์ที่ไม่อ�จ

ควบคุมตำ�แหน่งแห่งท่ีหรือบทบ�ทของตนเองได	้

ซึ่งเป็นเหตุให้คนทั่วไปรู้สึกตอบรับกับเครยอน	ชิน

จังได้ไม่ย�กนัก	อย่�งไรก็ต�มนอกเหนือจ�กแกน

เรื่องของเครยอน	 ชินจังเองแล้ว	 เนื้อห�ในก�ร์ตูน

เองก็มีคว�มสอดคล้องกับคว�มเปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึนในสังคมไทยในช่วงทศวรรษท่ี	2530-2540	

ด้วย	 ในส่วนนี้ของบทคว�มจะได้ทำ�ก�รวิเคร�ะห์

เนื้อห�ที่ปร�กฏในก�ร์ตูนที่สะท้อนให้เห็นถึงคว�ม

เปลี่ยนแปลงของโลกทัศน์บ�งประก�รในสังคมไทย	

โดยมุ่งเน้นไปท่ีประเด็น	บทบ�ทของผู้หญิง,	 และ

ชีวิตในเมือง

 3.1 ผู้หญิง กับ อ�ำนำจในกำรใช้ชีวิต

	 ห�กพิจ�รณ�เนื้อเรื่องของเครยอน	ชิน

จัง	จะพบว่�	ตลอดท้ังเรื่องนั้นได้เน้นบทบ�ทของ

ตัวละครหญิงให้มีคว�มโดดเด่นกว่�ตัวละครช�ย

และส่วนม�กล้วนแต่เป็นตัวละครท่ีมีคว�มสำ�คัญต่อ

ก�รดำ�เนินเน้ือเรื่องเป็นอย่�งยิ่ง	 เป็นต้นว่�	 ในบ้�น

เพื่อนของชินจังทุกคนจะไม่มีก�รปร�กฏตัวของพ่อ

เพื่อนอยู่เลย	 (ยกเว้นเพียงบ�งตอนซึ่งพบได้น้อย

ม�ก)	ตัวละครหลักคือชินจังและเพื่อนๆ	ส่วนใหญ่

จะมีปฏิสัมพันธ์แต่กับตัวละครที่เป็นผู้หญิงเท่�นั้น

	 ข้อสังเกตท่ีสำ�คัญอีกประก�รหนึ่งคือใน

สถ�นก�รณ์ทั่วไป	ซึ่งนำ�เสนอผ่�นท้องเรื่องปกติ	จะ

เห็นว่�อำ�น�จในก�รต่อรองของผู้หญิงในเรื่องมีสูง

กว่�ผู้ช�ยม�ก	ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้�มกับคว�มเป็น

จริงในสังคมญี่ปุ่นที่อำ�น�จก�รต่อรองของผู้หญิงมี

จำ�กัด	และอ�จจะแสดงได้เฉพ�ะภ�ยในพื้นที่บ้�น

ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัว	แต่ในเนื้อเรื่องเครยอน	ชินจัง	

จะเห็นถึงก�รต่อรองอำ�น�จระหว่�งหญิงและช�ย	ที่

ฝ่�ยหญิงมีอำ�น�จม�กกว่�	ดังต�ร�งต่อไปนี้
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ชื่อตัวละครฝ่ำยหญิง สถำนะ ชื่อตัวละครฝ่ำยชำย สถำนะ

โนะฮ�ร่�	มิซ�เอะ	 
(แม่ของชินจัง)

ภรรย� โนะฮ�ร่�	ฮิโรชิ	 
(พ่อของชินจัง)

ส�มี

คุณครูมัตสึซ�กะ,	 
คุณครูโยชิน�ง่�

คุณครูประจำ�ชั้น คุณครูใหญ่ คุณครูใหญ่

คุณครูโยชิน�ง่� ภรรย� คุณอิชิซ�กะ ส�มี

เนเน่จัง เพื่อน ม�ซ�โอะคุง,	โบจัง เพื่อน

ไอย์จัง เพื่อน ม�ซ�โอะคุง เพื่อน

	 จ�กต�ร�งคู่คว�มสัมพันธ์ข้�งต้นจะเห็น

ว่�ฝ่�ยหญิงมีอำ�น�จม�กกว่�ฝ่�ยช�ยไม่เฉพ�ะแต่

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งภรรย�กับส�มีเท่�นั้น	ห�กแต่

ยังรวมถึงคว�มสัมพันธ์ระหว่�งลูกจ้�งกับน�ยจ้�ง	

เช่น	 คุณครูโยชิน�ง่�และครูมัตสึซ�กะต่อว่�คุณครู

ใหญ่ว่�ทำ�ง�นหนักและให้เงินเดือนและโบนัสน้อย	

หรือแม้แต่คว�มสัมพันธ์ระหว่�งเพื่อนด้วยกันเอง	

เช่น	 เนเน่จังขู่จะทำ�ล�ยของเล่นม�ซ�โอะคุงห�กไม่

ยอมเล่นพ่อแม่ลูกด้วย	ลักษณะก�รจัดคว�มสัมพันธ์

เชิงอำ�น�จที่กลับหัวกลับห�งเช่นน้ี	 จึงถือเป็นก�ร

เสียดสีล้อเลียนสังคมญี่ปุ ่นที่ผู ้ช�ยถูกจัดว�งไว้ใน

สถ�นภ�พที่สูงกว่�ในปริมณฑลส�ธ�รณะ

	 อ�จกล่�วได้ว่�คว�มตลกส่วนหนึ่งของ

อำ�น�จต่อรองที่เล่ือนไหลม�อยู ่ในมือของผู ้หญิง

ในก�ร์ตูนเครยอน	 ชินจังนั้น	 สัมพันธ์อยู่กับคว�ม

เปลี่ยนแปลงท�งบริบทของสังคมญี่ปุ ่นในช่วง	

ทศวรรษที่	 1990	 ซึ่งมักเรียกกันว่�เป็น	 ทศวรรษ 

ที่สูญห�ย	 ซ่ึงนอกจะจะเกิดจ�กปัจจัยภ�ยในของ 

ญีปุ่น่เอง	 คอืสภ�วะชะงกัตวัท�งเศรษฐกจิซึง่มีส�เหต ุ

ม�จ�กสภ�พเศรษฐกิจฟองสบู ่	 ยังม�จ�กคว�ม 

เปลีย่นแปลงของบรบิทก�รเมอืงโลกทีค่่�ยคอมมวินสิต์ 

สล�ยตัว	 สภ�วก�รณ์ดังกล่�วทำ�ให้สงัคมญ่ีปุ่นตกอยู ่

ในสภ�พที่ตกตำ่�ลงจ�กทศวรรษก่อนหน้�	 พนักง�น 

เงนิเดอืนจำ�นวนม�กถกูลดค่�แรง	หรอื	โบนสั	ประเทศ 

ต้องปรับเปลี่ยนนโยบ�ยท�งเศรษฐกิจ	 ลักษณะดัง

กล่�วก่อให้เกิดคว�มตระหนักต่อคนในสังคมญี่ปุ่น	

สถ�นภ�พในลักษณะเดิมหมดคว�มน่�เชื่อถือ	 จน

นำ�ไปสู่ก�รพลิกผันสถ�นะไปสู่รูปแบบใหม่	 เช่น	

จ�กผู้ช�ยท่ีถูกค�ดหวังจ�กสังคมว่�เป็นส�มีท่ีดี	 ท่ี

คอยทำ�ง�นห�เงินเลี้ยงดูลูกและครอบครัว	 กล�ย

เป็นผู้ช�ยที่ไม่เอ�ไหน	 เพร�ะทำ�ง�นห�มรุ่งห�มคำ่�

แต่กลับมีร�ยได้ไม่คุ้มค่�กับก�รทำ�ง�น	 และในที่สุด

ก็ต้องพึ่งพิงบทบ�ทของผู้หญิงท่ีเริ่มก้�วออกม�จ�ก

ก�รเป็นแม่บ้�นและเริ่มประกอบอ�ชีพ	 (อรรถจักร์	

สัตย�นุรักษ์,	 2555,	 น.156-165)	 เช่น	 ก�รรับทำ�

อ�ชีพเสริมเป็นพนักง�นนอกเวล�	หรือ	ก�รรับง�น

ม�ทำ�ที่บ้�น	 ก�รไม่ส�ม�รถจัดว�งตนเองได้ต�ม

หน้�ที่ที่สังคมค�ดหวังโดยสถ�นภ�พจึงกล�ยเป็น

ส่วนหนึ่งของคว�มตลกที่ปร�กฏในชินจัง	 เช่น	 พ่อ

ของชินจังไม่อ�จเป็นที่พึ่งของครอบครัวได้ในเชิง

เศรษฐกิจจนแม่ของชินจังต้องรับง�นม�ทำ�ที่บ้�น,	

ตัวละครหญิงในเรื่องบ�งตัวมีลักษณะของแม่เลี้ยง

ลูกเดี่ยว	(Single	Mom)

	 คว�มตลกในบริบทของคว�มพลิกผันด้�น

สถ�นภ�พดังกล่�วม�ข้�งต้นไม่ได้สอดคล้องกับ

บริบทของสังคมญี่ปุ่นเท่�นั้น	 แต่ยังสอดคล้องต่อ

บริบทของสังคมไทยในช่วงที่ก�ร์ตูนเครยอน	 ชินจัง

ถูกแปลออกม�อย่�งต่อเนื่อง	 คือ	 ร�วหลังปี	 พ.ศ.

ตำรำง 1	คู่คว�มสัมพันธ์ที่ตัวละครฝ่�ยหญิงมีอำ�น�จม�กกว่�ฝ่�ยช�ย
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2540	 ซึ่งเป็นช่วงที่สังคมไทยกำ�ลังเผชิญวิกฤตท�ง

เศรษฐกิจต้มยำ�กุ้ง	 และสังคมกำ�ลังเกิดคำ�ถ�มต่อ

คว�มค�ดหวังที่มีต่อบุคคลในสถ�นภ�พเดิม	 จนนำ�

ม�สู่ก�รสร้�งสถ�นภ�พใหม่	เช่น	ก�รมีบทบ�ทม�ก

ขึ้นของผู้หญิงในสังคมไทย	(ดังจะกล่�วต่อไป)

	 เม่ือพิจ�รณ�ผ่�นบริบทของสังคมไทย	

เนื้อห�ของเรื่องที่ว�งโครงไว้ให้อำ�น�จก�รต่อรอง

ของผู้หญิงมีม�กกว่�ผู้ช�ย	 และส�ม�รถดึงอ�รมณ์

และประสบก�รณ์ของชีวิตผู้อ่�นที่เป็นหญิงให้เกิด

คว�มรู้สึกร่วมออกม�น้ี	 น่�จะมีส่วนที่ทำ�ให้ตล�ด 

ผู้อ่�นที่เป็นผู้หญิงมีก�รขย�ยตัวสูง	 และเป็นปัจจัย 

หนึง่ทีท่ำ�ให้เครยอน	 ชนิจงัได้รบัคว�มนยิม	 เนือ่งจ�ก 

ว่�ห�กไม่นับก�ร์ตูนแนวคว�มรักโรแมนติก	 (หรือที ่

นิยมเรียกกันว่�ก�ร์ตูนต�หว�น)	 แล้ว	 ก�ร์ตูนทีแ่ปล 

จ�กภ�ษ�ญ่ีปุน่ส่วนใหญ่จะเป็นก�ร์ตนูทีม่เีป้�หม�ย 

เพื่อผู้อ่�นที่เป็นช�ยแทบทั้งสิ้น	 เช่น	 ดร�ก้อนบอล	

โจโจ	 ล่�ข้�มศตวรรษ	 ก�รเกดิขึน้ของก�ร์ตนูเครยอน 

ชินจังจึงเป็นก�รตอบสนองต่อตล�ดผู้อ่�นก�ร์ตูนที ่

เป็นผู้หญิงที่เพ่ิมขึ้น	 ซึ่งน่�จะมีส่วนสัมพันธ์กับก�ร 

ขย�ยตัวของจำ�นวนผู้หญิงที่เข้�เรียนในระดับอ�ชีว 

ศึกษ�และอุดมศึกษ�ที่จะกล�ยเป็นกลุ่มผู้ประกอบ 

อ�ชีพในภ�คธุรกิจและบริก�รต่อไป	 (ในประเด็นนี้

ยังคงต้องศึกษ�อย่�งละเอียดต่อไป)

	 นอกจ�กน้ีลกัษณะเน้ือห�ของตัวละครหญงิ 

ในเรื่องเครยอน	 ชินจัง	 เองก็ตอบสนองต่อลักษณะ

คว�มเปลี่ยนแปลงของบทบ�ทของผู้หญิงในสังคม

ไทยได้เป็นอย่�งดีอีกด้วย	 กล่�วคือ	 นอกเหนือจ�ก 

ตวัละครผูห้ญงิทีม่สีถ�นะเป็นแม่	 ตวัละครหญงิทัง้หมด 

เป็นตัวละครที่มีก�รประกอบอ�ชีพที่ต้องใช้คว�ม 

ส�ม�รถขั้นสูง	 และได้รับค่�ตอบแทนในรูปของเงิน

เดือน	 ห�กเร�ตั้งสมมติฐ�นว่�ผู้อ่�นจะมีคว�มรู้สึก	

“ตลก”	กับเนื้อเรื่องนั้นๆ	 ได้	ก็ต่อเมื่อผู้อ่�นจะต้อง

คุ้นเคยในสถ�นก�รณ์หรือมีประสบก�รณ์ร่วมบ�ง

อย่�งที่ทำ�ให้เข้�ใจสภ�พก�รณ์ที่จะนำ�ไปสู่สภ�วะที่

ไม่ส�ม�รถจัดก�รตำ�แหน่งแห่งที่นั้นได้ก่อน	ตัวอย่�ง 

เช่น	 ประสบก�รณ์ท่ีก�รถูกพนักง�นห้�งพย�ย�ม

ติดต�มเลือกแนะนำ�แต่เสื้อผ้�ร�ค�แพงให้	 หรือ	

ก�รต้องปิดยอดข�ยในก�รทำ�ง�นของตนขณะที่ถูก 

รบกวนโดยลูกค้�ที่ไม่มีที่ท่�ว่�จะซื้อของ	 ก�รเลือก 

อ่�นเครยอน	 ชินจัง	 โดยกลุ่มผู้หญิงชนชั้นกล�งใน

เมืองจึงน่�จะสะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ของผู ้หญิง 

ชนชั้นกล�งในสังคมไทย	 ในช่วงทศวรรษที่	 2530- 

2540	 ท่ีมคีว�มคล้�ยคลงึกับตวัละครในเรือ่ง	กล่�วคอื 

ก�รเป็นพนักง�นเงินเดือนในภ�คธุรกิจและบริก�ร

ที่มองว่�ชีวิตมีคว�มเป็นอิสระในก�รตัดสินใจที ่

ม�กขึ้นและส�ม�รถจัดก�รด้วยตนเองได้	 เนื่องจ�ก

มเีงินเดือนประจำ�	 จึงไม่ต้องพึ่งพ�ผู้อื่น	 หรือจำ�เป็น

ต้องแต่งง�น	 เช่น	 ตัวละครม�ซ�เอะ	 น้องส�วของ

มิซ�เอะ	 (แม่ของชินจัง)	 ที่เข้�ม�ต�มห�คว�มฝัน

ในก�รเป็นช่�งภ�พโดยไม่ยอมกลับบ้�นแม้จะไม่มี

เงิน	 หรือ	 คุณครูมัตสึซ�กะที่สร้�งตัวตนของตนเอง

โดยใช้อำ�น�จในก�รซ้ือผ่�นก�รใช้ระบบสินเช่ือบัตร

เครดิต	

ลักษณะก�รดำ�เนินชีวิตของตัวละครหญิง

เหล่�นี้	 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงไทยแล้ว	 พบว่�

เป็นไปในทิศท�งที่คล้�ยกัน	กล่�วคือ	ในสังคมญี่ปุ่น

ผู้หญิงเริ่มตัดสินใจแต่งง�นช้�ลงและมีก�รตัดสินใจ

ครองชีวิตโสดม�กขึ้น	 ส่วนหนึ่งเนื่องม�จ�กก�รใช้

เวล�สำ�หรับก�รทำ�ง�นนอกบ้�นม�กขึ้น	และก�รใช้

เวล�กับก�รศึกษ�ที่ม�กขึ้น	(อรรถจักร์	สัตย�นุรักษ์,	

2555,	น.163-165)	 ในขณะที่บทบ�ทของผู้หญิงใน

สังคมไทยเองก็เริ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่ทศวรรษที่	 2530	

ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศต้องก�รแรงง�นภ�คบริก�ร

เข้�ม�รองรับอุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียวท่ีขย�ยตัว 

และเติบโตขึ้นม�ก	(เสน�ะ	เจริญพร,	2548,	น.	88) 

โดยเฉพ�ะหลงัจ�กปีก�รท่องเทีย่วไทย	 ในปี	พ.ศ.2530 
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บทบ�ทของผู้หญิงเร่ิมปร�กฏชัดในที่ส�ธ�รณะม�ก

ขึ้น	 ดังปร�กฏว่�	 เรื่องของผู้หญิงมีเพิ่มขึ้นบนหน้�

หนังสือพิมพ์ถึง	3	 เท่�	ระหว่�งปี	พ.ศ.2529-2532	

และ	 ในปี	 พ.ศ.2538	 พบว่�มีภ�พของสตรีปร�กฏ

ในทุกหน้�ของหนังสือพิมพ์	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งใน 

หน้�กีฬ�	 (ก�ญจน�	 แก้วเทพ,	 สมสุข	 หินวิม�น,	

และคณะ,	 2548,	 น.236-237)	 พื้นที่ของผู้หญิง

ในสังคมไทยเริ่มขย�ยวงกว้�งออกไปม�กกว่�ก�ร

ทำ�ง�นในครัวเรือน	 และเริ่มเข้�ไปสัมพันธ์กับรัฐซึ่ง

เป็นผู้ปล่อยสินเช่ือเพื่อก�รลงทุนค้�ข�ย	 ในขณะท่ี 

ผู้หญิงชนชั้นกล�งเอง	 นับต้ังแต่หลังวิกฤตก�รณ์

ปี	 พ.ศ.2540	 อำ�น�จในก�รครอบครองบัตรเครดิต

ได้เริ่มขย�ยตัวจ�กกลุ ่มผู ้ช�ยม�สู ่ผู ้หญิงม�กขึ้น	

ทำ�ให้ส�ม�รถใช้อำ�น�จในก�รเลือกสรรและจัดก�ร

บริห�รชีวิตตนเองได้สะดวกขึ้น	 จนในที่สุดโลกทัศน์

ของผู ้หญิงก็เปลี่ยนจ�กก�รเป็นแม่บ้�นม�สู ่ก�ร

เป็นหน่วยที่สำ�คัญของครอบครัวในก�รขยับเลื่อน

สถ�นภ�พท�งเศรษฐกิจของครอบครัวให้ดีขึ้นได	้

(อรรถจักร์	สัตย�นุรักษ์,	2557,	น.126-127)

 3.2 ชีวิตในเมือง กับ ควำมรู้สึก “ยำก”

	 ลั กษณะเด ่นที่ ปร�กฏอยู ่ ในก�ร ์ตูน 

เครยอน	 ชินจัง	 อีกประก�รหนึ่งคือ	 ก�รใช้ชีวิต 

ในเมือง	 โดยโครงเรื่องว�งให้ฮิโรชิ	 พ่อของชินจัง

ซึ่งเป็นพนักง�นบริษัท	 เดินท�งเข้�ม�ทำ�ง�นจ�ก

ภูมิลำ�เน�เดิมคือภูมิภ�คโทโฮคุ	ภ�คตะวันออกเฉียง

เหนือของญี่ปุ่น	 ในขณะที่มิซ�เอะ	 แม่ของชินจังม�

จ�กภูมิภ�คคิวชู	 ซึ่งเป็นภ�คใต้ของประเทศญ่ีปุ่น	

โดยท่ีทั้งสองได้ลงหลักปักฐ�นโดยก�รซื้อบ้�นซึ่ง

มีระยะเวล�ผ่อน	 30	 ปีในเขตไซตะมะ	 ซึ่งเป็นแถบ

ปริมณฑลของโตเกียว	 ก�รใช้ชีวิตของฮิโรชิในฐ�นะ

มนุษย์เงินเดือนต้องพบเจอคว�มย�กลำ�บ�กในก�ร

ในก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน	 นับต้ังแต่ก�รต่ืนเช้�

เพ่ือเดินท�งโดยรถไฟที่มีผู้คนแออัดเพื่อไปทำ�ง�น	

ก�รออกไปพบปะสังสรรค์กับลูกค้�ต�มไนต์คลับที่

มีลักษณะเฉพ�ะประเภทต่�งๆ	 ในขณะท่ีมิซ�เอะก็ 

มีคว�มจำ�เป็นต้องจัดสรรงบประม�ณค่�ใช้จ่�ยใน 

บ้�นให้มคีว�มเหม�ะสม	เนือ่งจ�กมภี�ระค่�ผ่อนบ้�น 

และค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ	ม�ก	มซิ�เอะจงึมกัชอบซ้ือสินค้�

หรอืเข้�ร่วมกิจกรรมท่ีได้ของแถมของชำ�ร่วย	 รวมถึง 

สินค้�ลดร�ค�ต่�งๆ	 ในขณะเดียวกันก็จำ�เป็นต้อง

เลี้ยงดูลูกท้ังสองคนไปในเวล�เดียวกัน	 คว�มรู้สึก	

“ตลก”	 ของเนื้อเรื่องเครยอน	 ชินจังที่เกี่ยวกับชีวิต

ในเมืองก็มีลักษณะเช่นเดียวกับแกนเรื่อง	 คือเป็น

คว�มตลกท่ีเกิดจ�กก�รไม่ส�ม�รถจัดก�รชีวิตของ

ตัวละครได้ต�มบทบ�ทหน้�ท่ีที่ควรจะเป็น	 เช่น	 

มิซ�เอะ	 ไม่ส�ม�รถส่งชินจังข้ึนรถโรงเรียนท่ีม�รับ 

หน้�บ้�นทันเป็นเวล�ต่อเนื่องกันหล�ยสัปด�ห์จน

คุณครูมีก�รพนันกันว่�ชินจังจะข้ึนรถทันหรือไม่ 

คุณซ�กุระดะแม่ของเนเน่จังไม่ส�ม�รถควบคุม

อ�รมณ์ตัวเองได้เมื่อมีสิ่งท่ีเข�้ม�ขัดใจเลยต้องใช้วิธี

ก�รเตะตุ๊กต�ระบ�ยอ�รมณ์จนในท่ีสุดเนเน่จังก็ได้

เลียนแบบพฤติกรรมดังกล่�วไปทำ�พร้อมๆ	กับคุณ

แม่	 ก�รที่ฮิโรชิต้องไปนั่งกินดื่มในไนต์คลับที่มีช�ย

แต่งเป็นหญิงม�เป็นบริกรต�มคว�มต้องก�รของ 

ลูกค้�ที่เจรจ�ง�นด้วย	 เมืองจึงเป็นศูนย์รวมของ

คว�มเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจ	 ก�รเมืองขณะ

เดียวกันก็เป็นที่ซึ่งชีวิตต้องอยู่กับคว�มเสี่ยงและ

ข�ดคว�มมั่นคงที่ม�จ�กปัญห�สังคมจำ�นวนม�ก

ด้วยเช่นเดียวกัน	 ในอีกด้�นหนึ่งคว�มเจริญเติบโต

ของเมืองก็ได้สร้�งสรรค์รูปแบบก�รใช้ชีวิตและ

รสนิยมแบบใหม่ให้กับผู้คนที่อ�ศัยในเมืองซึ่งหล่ัง

ไหลเข้�ม�ประกอบอ�ชีพจ�กทั่วทุกภูมิภ�ค

ก�รไม่ส�ม�รถจัดก�รว�งบทบ�ทหน้�ที่

ได้อย่�งถูกต้องท่�มกล�งเงื่อนไขของชีวิตคว�ม

เป็นเมืองเช่นนี้มิได้เป็นลักษณะท่ีเกิดข้ึนเฉพ�ะ 

แต่ในสงัคมของญ่ีปุ่นเท่�นัน้	ห�กแต่เกิดข้ึนกับในสงัคม 

เมอืงทุกแห่งรวมถึงในสังคมไทยด้วย	 ก�รเกดิข้ึนของ 
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ครอบครัวเดี่ยวท่ีม�จ�กก�รอพยพย้�ยถิ่นฐ�นเข้� 

ม�ตั้งภูมิลำ�เน�ในเมืองขน�ดใหญ่	 ย่อมมีผลทำ�ให ้

ครอบครัวได้หลุดพ้นออกไปจ�กสิ่งที่ถือว่�เป็น	

“สังกัด-คว�มสัมพันธ์”	ลักษณะเดิมที่ครั้งหนึ่งเคย 

ยึดโยงกันไว้ผ่�นก�รเป็นเครือญ�ติ-ครอบครัวขย�ย 

คว�มเป็นชุมชน-ท้องถิ่น	 (อรรถจักร์	 สัตย�นุรักษ์, 

2556,	 น.	 166-168)	 เมื่อไม่มีเงื่อนไขในก�รอ�ศัย 

และพึง่พ�กนัในก�รผลติเหมอืนเช่นสงัคมเกษตรกรรม	

แต่กล�ยเป็นสังคมของคนที่ทำ�ง�นเฉพ�ะด้�น

ส่งผลให้ชีวิตในเมืองของปัจเจกชนที่อยู ่บนฐ�น 

ของครอบครัวเดี่ยว	 ไม่ส�ม�รถแสวงห�กลไกท�ง 

สังคมอ่ืนในเข้�ม�ช่วยในก�รจัดก�รชีวิตที่ เต็ม 

ไปด้วยคว�มซับซ้อนได้	 ซึ่งแตกต่�งไปจ�กสังคม

เกษตรกรรมในชนบทที่คว�มซับซ้อนในบทบ�ท

หน้�ที่ของบุคคลไม่ได้ม�กม�ยนัก	 ทำ�ให้ชุมชนและ

เครือญ�ติคอยช่วยเหลือและจัดก�รปัญห�ต่�งๆ	 ได้	

คว�มลำ�บ�กของชีวิตในเมืองของครอบครัวเดี่ยวใน

เครยอน	 ชินจัง	 ได้สะท้อนให้เห็นโลกทัศน์เดียวกัน

กับที่ปร�กฏในสังคมไทย	 นั่นคือ	 ก�รมองปัญห�ที่

เกิดขึ้นในชีวิตทุกด้�นทุกมิติด้วยคว�มรู้สึกย�ก	 เช่น	

ก�รทำ�อ�ห�รเป็นเรื่องย�ก	 ก�รขับรถเป็นเรื่องย�ก 

หรอืแม้แต่ก�รเรยีนหนงัสอืเองก็เป็นเร่ืองย�ก	โลกทศัน์ 

ต่อชีวิตในเมืองที่มองว่�ชีวิตเต็มไปด้วยคว�มย�ก

นั้น	 ได้ถูกถ่�ยทอดม�สู่คว�มรู้สึก	 “ตลก”	 ให้แก่ผู้

อ่�น	 ผ่�นเหตุก�รณ์ที่ตัวละคร	 เช่น	 มิซ�เอะ	 หรือ	

คุณครูมัตสึซ�กะ	 ไม่ส�ม�รถจัดก�รกับปัญห�คว�ม

สลับซับซ้อนของชีวิตในเมืองที่ตนเองมองว่�ย�ก

ต่อก�รจัดก�รได้	 จนในที่สุดก็ทำ�ให้ตนเองจัดว�ง

ตำ�แหน่งแห่งท่ีสับสนผิดพล�ดและกล�ยเป็นคว�ม

น่�ขบขัน

4. บทสรุป

 คว�มนิยมในก�ร์ตูนเครยอน	 ชินจัง	 ใน

สังคมไทยมิได้เกิดขึ้นม�ลอยๆ	 โดยปร�ศจ�กบริบท

แวดล้อมในสังคมไทยรองรับ	 คว�มเปลี่ยนแปลง

ท�งเศรษฐกิจ	 สังคม	 และก�รเมืองนับต้ังแต่ต้น

ทศวรรษที่	2530	เรื่อยม�	มีส่วนทำ�ให้คว�มสัมพันธ์

ระหว่�งเมืองกับชนบทมีคว�มใกล้ชิดกันม�กยิ่งข้ึน 

วัฒนธรรมบริโภคนิยมที่เริ่มถือกำ�เนิดขึ้นจ�กใน

เมืองได้แพร่ขย�ยเข้�ไปสู่ชนบทจนทำ�ให้เส้นแบ่ง

ระหว่�งคว�มเป็นเมืองกับคว�มเป็นชนบทพร่�

เลือน	ท่�มกล�งคว�มพร่�เลือนดังกล่�วนี้คว�มรู้สึก	

“ตลก”	ของคนในสังคมไทยได้เกิดก�รเปลี่ยนแปลง

จ�กคว�มตลกท่ีอยู ่บนฐ�นของคว�มเหลื่อมลำ้�

ระหว่�งเมืองกับชนบท	 เช่น	 คว�ม	 “โง่”	 คว�ม	

“ประหล�ด”	 เปลี่ยนไปสู่คว�มตลกที่ม�จ�กสภ�พ

ก�รณ์ที่ไม่ส�ม�รถจัดตำ�แหน่งแห่งที่ของตนเอง

ได้อย่�งเหม�ะสมท่�มกล�งสังคมสมัยใหม่ท่ีมีก�ร

เปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็วได้	ก�รเปลี่ยนแปลงคว�ม

รู้สึก	 “ตลก”	 ดังกล่�วนี้ได้สอดรับกับช่วงเวล�ท่ีมี

ก�รนำ�เอ�ก�ร์ตูนเครยอน	 ชินจังม�แปลและพิมพ์

เป็นภ�ษ�ไทย	 ซึ่งก่อนหน้�นี้ก�ร์ตูนที่มีลักษณะ

เนื้อห�กึ่งเสียดสีสังคม	 และเล่นกับคว�มรู้สึกไม่ลง

ร่องลงรอยของตัวละครกับบทบ�ทหน้�ที่ที่เหม�ะ

สมของตนเอง	 ไม่เคยถูกนำ�ม�เผยแพร่ในสังคมไทย	

ก�ร์ตูนเครยอน	 ชินจังจึงตอบรับคว�มรู้สึก	 “ตลก”	

ชุดใหม่ของสังคมไทยได้เป็นอย่�งดี

	 ในแง่ของเนื้อห�ของก�ร์ตูนเอง	 ก็มีส่วนที่

ทำ�ให้เครยอน	 ชินจังได้รบัคว�มนยิมสงู	 เนือ่งจ�กเป็น

เนื้อห�ที่สัมพันธ์อยู่กับประสบก�รณ์ตรงของผู้คน

ในสังคมไทยในช่วงเวล�ดังกล่�ว	 ก�ร์ตูนเครยอน 

ชินจังจึงสะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ใหม่ของคนไทยที่

สำ�คัญ	 ซึ่งในก�รศึกษ�ชิ้นนี้ได้กล่�วถึง	 2	 ประเด็น

หลัก	 คือ	 1)	 โลกทัศน์ของผู ้หญิง	 ท่ีเล็งเห็นว่�

ชีวิตตนเองมีอำ�น�จในก�รจัดก�รได้ม�กข้ึน	 และ

ส�ม�รถเป็นผู ้กระทำ�คว�มเปลี่ยนแปลงได้ด้วย

ตนเอง	ดังในเนื้อห�ก�ร์ตูนที่แสดงให้เห็นถึงบทบ�ท

ใหม่ของผู้หญิงในก�รเป็นพนักง�นเงินเดือนในภ�ค
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บริก�รต่�งๆ	 และมีอำ�น�จก�รจับจ่�ยที่สูงขึ้นผ่�น

ระบบสินเชื่อ	 รวมถึงคว�มพึงพอใจในก�รเลือกใช ้

ชีวิตโสด	 ลักษณะดังกล่�วสะท้อนสภ�พสังคมไทย

ในช่วงเวล�ดังกล่�วที่จำ�นวนผู ้หญิงที่เข้�ม�เป็น

แรงง�นภ�คบริก�รและภ�คธุรกิจม�กขึ้น	 รวมถึง 

มีสัดส่วนในก�รใช้บัตรเครดิตที่สูงขึ้น	 2)	 โลกทัศน์

เกี่ยวกับชีวิตในเมือง	 ซึ่งว�งอยู่บนฐ�นของก�รเป็น 

ครอบครวัเดีย่วทีห่ลดุออกไปจ�กระบบคว�มสมัพนัธ์ 

แบบเครือญ�ติหรือชุมชน	 และกล�ยเป็นครอบครัว

ท่ีใช้ชีวิตอยู ่บนฐ�นของก�รพึ่งพ�คว�มส�ม�รถ

เฉพ�ะท�ง	 ท่�มกล�งบทบ�ทหน้�ที่ที่หล�กหล�ย

ของก�รใช้ชีวิตในเมืองทำ�ให้บุคคลไม่ส�ม�รถจัด

ว�งตำ�แหน่งแห่งที่	 และบทบ�ทของตนเองได้อย่�ง

เหม�ะสม	นำ�ม�ซึ่งโลกทัศน์ที่มองว่�ชีวิตเต็มไปด้วย

คว�มย�ก	และสิ่งที่ไม่อ�จจัดก�รได้

	 คว�มนิยมที่มีต่อก�ร์ตูนเครยอน	 ชินจัง 

จึงเป็นสิ่งที่ไม่อ�จวิเคร�ะห์ได้เพียงแค่แง่มุมท�ง

ด้�นจิตวิทย�	 ก�รสื่อส�รมวลชน	 เท่�นั้น	 ห�กแต่

ยังต้องให้คว�มสำ�คัญกับบริบทท�งสังคม	เศรษฐกิจ	

ก�รเมือง	 ซึ่งจะช่วยทำ�ให้เกิดคว�มเข้�ใจในเหตุผล

และปัจจัยต่�งๆ	ได้อย่�งครอบคลุมยิ่งขึ้นอีกด้วย
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