คอลัมน “เศรษฐทรรศนเจาพระยา”
นิตยสาร ผูจัดการรายเดือน ฉบับเดือนมิถุนายน 2545

โดราเอมอน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
โดราเอมอน (Doraemon) ไดรับยกยองจากนิตยสาร Time (April 29, 2002) ใหเปน
วีรชนอาเซีย (Asian Heroes) แตโดราเอมอนแตกตางจากวีรชนอาเซียคนอื่นๆ ในหมูวีรชนอาเซีย
จํานวน 25 คนที่นิตยสาร Time ยกยอง 24 คนเปนมนุษย เฉพาะโดราเอมอนเทานั้นที่เปนตัวการตูน
ผูที่ไดรับยกยองเปนวีรชนอาเซียสวนใหญเปนผูนําทางการเมือง ผูมีบทบาทในการ
ขับเคลือ่ นขบวนการสิทธิและเสรีภาพ บางคนเปนนักเขียน นักกีฬา นักรอง และดาราภาพยนตรผูมี
บทบาทในการนําอาเซียในดานตางๆ
แตเหตุใด ตัวการตูนอยางโดราเอมอนจึงไดรับการยกยองเปนวีรชนอาเซียเคียงคู
มนุษย ?
ในทางเศรษฐกิจ โดราเอมอนเปน ‘สินคา’ ทีใ่ หรายไดอยางสําคัญแกญี่ปุนประเทศ
ตนกํ าเนิด ผลผลิตอันเกี่ยวเนื่องกับโดราเอมอนมิไดมีเฉพาะแตหนังสือการตูนเทานั้น หากยังมี
ภาพยนตร ทัง้ ภาพยนตรโรงและภาพยนตรโทรทัศน ซึ่งใหผลผลิตตอเนื่องทั้งในรูปเทป VHS VCD และ
DVD อีกทั้งยังมี VDO Games กระดาษติดผนัง (wall paper) โปสเตอร ตุกตา และของที่ระลึก
อีกดวย
ในดานวัฒนธรรม โดราเอมอนเปนสวนหนึ่งของจักรกลที่ขับเคลื่อนกระบวนการ
สากลานุ วั ตรของวัฒนธรรมญี่ปุน ซึ่งไลหลังวั ฒ นธรรมแองโกลแซกซันในฐานะวัฒนธรรมสากล
โดราเอมอนและการตูนญี่ปุนอื่นๆมีสวนสําคัญในการเผยแพรวัฒนธรรมญี่ปุนดานตางๆ ในประการ
สําคัญ โดราเอมอนมีความเปนสากลในตัวของมันเอง ผูคนในมนุษยพิภพในฐานถิ่นตางๆอยางนอย
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ตองเคยพานพบภาพโดราเอมอน สําหรับผูที่ทองใน Cyberspace ผาน www.msn.com หรือ
www.google.com จะพบวา มี websites ทีเ่ กีย่ วพันกับโดราเอมอนมากกวา 10,000 แหง
ในดานจิตวิญญาณ โดราเอมอนเปนสัญลักษณแหงสุขทรรศน ผูซึ่งไมเพียงแต
มองโลกในดานดีเทานั้น หากยังยึดคติวา ปญหาทุกปญหาลวนแลวแตแกไขไดทั้งสิ้นอีกดวย ดังนั้น
มนุษยจงึ มิควรรูสึกอับจนและทอถอย หากแตควรมีความมุงมั่นในการฟนฝาอุปสรรคทั้งปวง
โดราเอมอนเปนหนังสือการตูนที่สรางสรรคโดยฮิโรชิ ฟูจิโมโต (Hiroshi Fujimoto)
รวมกับโมโตโอะ อาบิโกะ (Motoo Abiko) ทัง้ สองใชนามปกการวมกันวา ฟูจิโกะ ฟูจิโอะ (Fujiko
Fujio) โดราเอมอนปรากฏสูบรรณพิภพครั้งแรกเมื่อไร ไมเปนที่แนชัด ขอมูลจากหนังสือพิมพบาง
ฉบับระบุป 2507 ขอมูลจาก websites หลายแหงระบุป 2512-2513 ฟูจิโมโตและอาบิโกะรวมกันสราง
สรรคโดราเอมอนจนถึงป 2530 จึงแยกกันเดิน โดยที่ฟูจิโมโตยังคงผลิตโดราเอมอนตอมาภายใตนาม
ปากกา ฟูจิโกะ เอฟ. ฟูจิโอะ (Fujiko F. Fujio) เมือ่ มีการนําการตูนโดราเอมอนไปสรางเปนภาพยนตร
ทัง้ สองกลับมารวมงานกันใหม อาบิโกะเมือ่ แยกทางกับฟูจิโมโต ยึดนามปากกา ฟูจิโกะ ฟูจิโอะ เอ.
(Fujiko Fujio A.)
ฮิโรชิ ฟูจิโมโต มีภรรยาชื่อมาซาโกะ (Masako) และมีลูกสาว 3 คน เมื่อเขาถึง
แกกรรมเมือ่ วันที่ 23 กันยายน 2539 หนังสือพิมพญี่ปุนพากันประโคมขาว ในเวลานั้น โดราเอมอน
กลายเปน ‘สถาบัน’ แลว และฟูจิโมโตเปนผูสรางสรรค ‘สถาบัน’ ดังกลาว
โดราเอมอนเปนแมวการตูน มิใชแมวมีชีวิต หากแตเปนแมวหุนยนต (robot cat)
เกิดเมือ่ วันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 2112 โดราเอมอนเปนแมวหุนยนตแหงคริสตศตวรรษที่ 22 ถูกสง
ยอนกาลเวลามาอยูในคริสตศตวรรษที่ 20 เพื่อคอยชวยเหลือโนบิ โนบิตะ (Nobi Nobita) ตัวเอก
ในเรือ่ ง โนบิตะเปนบุตรชายคนเดียวของครอบครัว ผูไดรับถายทอดพันธุกรรมสวนที่ไมดีจากบิดาและ
มารดา กลาวคือ ไดรับการถายทอดความไรความสามารถทางวิชาการจากบิดา และไดรับถายทอด
ความไรความสามารถดานการกีฬาจากมารดา โนบิตะมีปญหาในการเรียนหนังสือ เปนเด็กที่ไรความ
รับผิดชอบ และมักจะตัดสินใจผิดอยูเนืองๆ ชีวิตของโนบิตะมีแตจะตกตํ่าลงไปเรื่อยๆ เหลนของ
โนบิตะในคริสตศตวรรษที่ 22 มิอาจทนเห็นความตกตํ่ าของปูทวดได จึงสรางแมวหุนยนตชื่อ
โดราเอมอน เพื่อคอยใหความชวยเหลือโนบิตะ
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หนังสือการตูนชุดโดราเอมอนมีตัวละครสําคัญอยู 10 ตัว นอกจากโดราเอมอนและ
โนบิตะแลว ก็มีโดรามี (Dorami) นองสาวของโดราเอมอน ซึ่งไมสูปรากฏตัว เวนแตยามที่โดราเอมอน
ปวยไข ไจแอน (Gian) หรือโกอุดะ ตาเกชิ (Gouda Takeshi) ตัวโกงในเรื่อง ซึ่งชอบรังแกโนบิตะ
โฮเนกาวะ ซูนีโอะ (Honekawa Suneo) คูหูของไจแอนผูฉ ลาดแกมโกงและใบหนาคลายสุนัขจิ้งจอก
เดกิซูกิ (Dekisugi) นักเรียนผูปราดเปรื่องในชั้น ผูซึ่งโนบิตะตองพึ่งพิงความชวยเหลือในการทํา
การบาน ชิซูกะ (Shizuka) เพื่อนนักเรียนหญิงของโนบิตะผูเกงกาจในการเรียนและมีจิตใจงดงาม
นอกจากตัวละครทั้งเจ็ดนี้แลว ยังมีบิดา มารดา และครูประจําชั้นของโนบิตะ
เนื้อหาของการตูนมักจะเริ่มตนดวยโนบิตะแหกปากรองเรียกโดราเอมอน เพื่อขอ
ความชวยเหลือ สวนใหญเนื่องจากถูกไจแอนและซูนีโอะรังแก หรือมิฉะนั้นก็เปนเพราะโนบิตะทํา
ความผิดอยางใหญหลวง โดราเอมอนมีกระเปา 4 มิติอยูตรงชองทอง ซึ่งเปนที่เก็บเครื่องมือสารพัด
ประโยชนหลากหลายชนิด (ดูภาคผนวก) โนบิตะตองการใชเครื่องมือเพื่อแกปญหาของตนเอง บางครั้ง
ก็ชว ยได แตบางครั้งใหผลตรงกันขาม แสดงใหเห็นคุณและโทษของเครื่องมือทางวิทยาศาสตรนี้
การตูนชุดโดราเอมอนนอกจากจะใหความบันเทิงแกผูอานแลว ยังปลูกฝงความคิด
ทีเ่ ปนวิทยาศาสตร และสรางจินตนาการเกี่ยวกับอนาคตอีกดวย องคประกอบเหลานี้ทําใหโดราเอมอน
เปนการตนู ยอดนิยม ไมจํากัดสัญชาติและเชื้อชาติ ไมจํากัดเพศและวัย และอยูยงคงกระพันมากวา
สามทศวรรษ
หากจะกลาววา ผูคนที่มีอายุไมเกิน 30 ปในปจจุบันอยูใน Doraemon Generation
คํากลาวนี้คงไมเกินความเปนจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับอาเซียตะวันออก
หมายเหตุ
1. ขอเขียนยกยองโดราเอมอนเปนวีรชนอาเซีย โปรดอาน Pico Iyer, “The Cuddliest
Hero in Asia”, Time (April 29, 2002)
2. ประวัติฮโิ รชิ ฟูจิโมโต (Hiroshi Fujimoto) ดู รังสรรค ธนะพรพันธุ “จากฮิโรชิ
ฟูจโิ มโต ถึงจอน สโตน” ผูจ ัดการรายสัปดาห ฉบับวันที่ 21-27 เมษายน 2540
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ภาคผนวก
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโดราเอมอน
วันเกิด
13 กันยายน ค.ศ. 2112
เพศ
ชาย
นํ้าหนัก
129.3 กิโลกรัม
ความสูง
129.3 เซนติเมตร
ความสามารถในการทะยานขึ้นสูอวกาศ 129.3 เซนติเมตร
ความเร็วในการวิ่ง 129.3 กิโลเมตรตอชั่วโมง
สีผิว
นําเงิ
้ น
อาหารโปรด
dorayaki (ขนมหวานไสถั่ว)
แฟน
Mi-chan
นองสาว
Dorami
สีท่ ี่เกลียดที่สุด
หนู
ลักษณะพิเศษ
1. ไมมีหู เนือ่ งจากถูกหนูกัดขาด
2. มีกระเปา 4 มิติ อยูตรงชองทอง
เครื่องมือพิเศษ 1. Takekoputa (flying device)
2. taimu – mashin (time machine)
3. dokodemo – doa (wherever door)
4. taimu – furoshiki (time – wrapping cloth)
5. sewayaki – roupu (helping rope)
6. mashimo – bokkus (The Box)
สถานที่หลับนอน ลิน้ ชักในตูเสื้อผา

