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ผูจ ดั การรายสัปดาห ฉบับวันที่ 21-27 เมษายน 2540

จากฮิโรชิ ฟูจิโมโต ถึงจอน สโตน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
มรณกรรมของจอน สโตน (Jon Stone) เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2540 ขณะมีอายุ
65 ป นับเปนการสูญเสียนักสื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษาคนสําคัญของสหรัฐอเมริกาและของโลก
แม ม รณกรรมของสโตนจะเปนขาวในสหรัฐอเมริกา แตเกือบไมปรากฏขาวนอกประเทศนั้น
กระนั้นก็ตาม นิตยสาร The Economist (April 5, 1997) เห็นความสําคัญและอิทธิพลของจอน
สโตนมากพอที่จะเสนอชีวประวัติในคอลัมน Obituary
ผูค นนอกวงการสื่อสารมวลชนอเมริกันนอยคนนักที่จะรูจักจอน สโตน แตก็นอย
คนอีกเชนกันที่ไมรูจักรายการโทรทัศนชื่อ Sesame Street ซึ่งสโตนเปนผูเขียนบทและผลิต
จอน สโตน สําเร็จการศึกษาวิชาการละครจากมหาวิทยาลัยเยล เดิมตั้งใจเปน
นักแสดง แตชะตาชีวิตชักนําใหมาเปนผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก รายการโทรทัศนที่เขา
เปนผูผลิตชื่อ Captain Kangaroo เปนรายการโทรทัศนสําหรับเด็กที่ออกอากาศยาวนานที่สุดใน
สหรัฐอเมริกา เมื่อจอน แกนส คูนีย (Joan Ganz Cooney) แหง Public Broadcasting Service
(=PBS) อันเปนสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา ซึ่งไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทาบทามใหสโตน
ผลิตรายการเด็กในลักษณะที่เปน Children’s Television Workshop สโตนกําลังคิดลาจากวงการ
โทรทัศน เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น แตแลวก็มิอาจทนการรบเราได
Sesame Street สรางขึน้ โดยมีเด็กครอบครัวยากจนเปนเปาหมาย ความยากจน
เปนสาเหตุสาคั
ํ ญที่ทําใหเด็กอเมริกันจํานวนมากมิไดรับการศึกษาอยางเต็มที่ Sesame Street
สรางขึ้นเพื่อสอนใหเด็กเล็กๆอานหนังสือออก เขียนหนังสือได และคิดเลขเปน แตมิใชรายการ
โทรทัศนทมี่ ุงสอนหนังสือยางทื่อๆ หากแตมพี ล็อตเรื่องและมีตัวละครที่นาสนใจ ไมวาจะเปน Miss
Piggy, Big Bird, Cookie Monster, Old Geezers, Oscar the Grouch ฯลฯ การใชหุนละคร
(puppets) ซึง่ เคลือ่ นไหวเยีย่ งมนุษย ชวยเพิ่มความมีชีวิตชีวาของรายการ หุนละครที่มีชื่อเสียง
และเปนที่รูจักของเด็กผูชมรายการในเวลาตอมาก็คือ Kermit the Frog
Sesame Street มิไดมเี ปาหมายทางการศึกษาเทานั้น หากยังมีเปาหมายทาง
สังคมดวย ความสมานฉันทในสังคม การอยูรวมกันอยางผสมกลมกลืน และการเอื้ออาทรตอกัน
และกัน เปน ‘สาร’ ที่ Sesame Street พยายามสือ่ ใหถึงเด็กผูชมรายการ ตัวละครในรายการจึง
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มิไดมแี ตคนผิวขาว หากยังมีคนผิวดํา รวมตลอดชนกลุมนอย ดังเชนพวกอินเดียนแดงและกลุมชน
ที่มีเชื้อสายสเปนอีกดวย นอกจากนี้ กลุมคนพิการ ดังเชน คนหูหนวกและตาบอด ก็มารวม
รายการดวย ในชวงเวลาตอมา ดาราภาพยนตรและละคร นักรอง และผูมีชื่อเสียงในดานตางๆใน
สังคม มารวมรายการในฐานะละครตัวหนึ่งของรายการ
เมื่อเริ่มถายทอดรายการในป 2512 Sesame Street พุงเปาไปยังเด็กใน
ครอบครัวชนตํ่าชั้น (Underclass) เพือ่ ปองกันปญหาการไมรูหนังสือ แตการณปรากฏวา ไมเพียง
แตเด็กจากครอบครัวทุกชั้นชนนั่งดูรายการนี้แลว ผูใหญก็รวมดูกับเด็กดวย สโตนเริ่มปรับ
Sesame Street บางรายการใหเหมาะกับผูชมทุกวัย ดังเชนการนําเรื่องการทองเที่ยวผสมเขาไปใน
รายการ การผลิตรายการมิไดเกิดจากมุมมองของผูผลิตเทานั้น หากทวายังมีการสํารวจความเห็น
ของผูช ม และการวิจัยเพื่อประเมินวารายการบรรลุเปาหมายหรือไมอีกดวย
Sesame Street ประสบความสําเร็จเกินคาด ทัง้ ทางดานการศึกษาและดาน
ธุรกิจ สถานีโทรทัศนในประเทศตางๆรวม 39 ประเทศ ซื้อรายการไปออกอากาศ ในจํานวนนี้มีถึง
34 ประเทศที่ซื้อลิขสิทธิ์สําหรับการผลิตรายการเฉพาะประเทศของตน นอกจากรายไดจากการ
ขายหรือเชาชวงลิขสิทธิ์ในการถายทอดและผลิตรายการแลว ยังมีรายไดจากการขายหนังสือ
ตุก ตา และของที่ระลึกตางๆอีกดวย รายไดเหลานี้ชวยยืดอายุสถานีโทรทัศน PBS ซึง่ มักจะถูก
รัฐบาลพรรครีปบลิกันตัดทอนงบประมาณ
Sesame Street ไดเปลี่ยนโฉมหนารายการโทรทัศนสําหรับเด็กอยางสําคัญ
เพราะไมเพียงแตใหความรู ยังใหความบันเทิงอีกดวย เยาวชนอเมริกันจํานวนมากเติบใหญจาก
การเปน ‘ผลผลิต’ ของ Sesame Street จอน สโตนไดรับรางวัล Emmy ซึง่ เปรียบเสมือนรางวัล
‘ตุกตาทอง’ สําหรับโทรทัศนถึง 18 ตัว นอกจากนี้ Sesame Street ยังกลายเปนหัวขอสําหรับการ
ทําวิจยั และวิทยานิพนธในมหาวิทยาลัยตางๆอีกดวย
เมื่อฮิโรชิ ฟูจิโมโต (Hiroshi Fujimoto) ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2539
นัน้ ไมเปนขาวในโลกตะวันตกมากนัก แมแตคอลัมน Obituary ของนิตยสาร The Economist
ก็มไิ ดกลาวถึง ในเมืองไทยมีหนังสือพิมพเพียงไมกี่ฉบับที่รายงานขาวนี้
ฮิโรชิ ฟูจิโมโต เปนผูสรางสรรคการตูนเรื่อง Doraemon รวมกับโมโตโอะ อาบิโกะ
(Motoo Abiko) ทัง้ สองใชนามปากการวมกันวา ฟูจิโกะ ฟูจิโอะ (Fujiko Fujio) หนังสือการตูน
เรื่อง โดราเอมอน เริ่มปรากฏสูบรรณพิภพในป 2507 ฟูจิโมโตและอาบิโกะรวมกันผลิต
โดราเอมอน จนถึงป 2530 จึงแยกกันเดิน รวมเวลาทํางานรวมกันยาวนานถึง 23 ป กระนั้น
ก็ตามยังคงรวมกันสรางภาพยนตรจากการตูนเรื่องเดียวกันนี้
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ฮิโรชิ ฟูจิโมโต เขียนการตูนหลายเรื่อง แตไมมีเรื่องใดที่ติดตลาดและขายไดมาก
เทา โดราเอมอน ความโดดเดนของการตูนเรื่องนี้อยูที่การสรางจินตนาการเกี่ยวกับอนาคต อันเปน
อนาคตทีม่ คี วามกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางสูง
โดราเอมอน เปนแมวหุนยนต (robot cat) ในคริสตศตวรรษที่ 22 ผูมีเครื่องมือ
สารพัดในกระเปาพิเศษ แมวหุนยนตตัวนี้มีเพื่อนสนิทเปนมนุษยชื่อ โนบิตะ (Nobita) ความ
โดดเดนของการตูนเรื่อง โดราเอมอน อยูที่การเขาถึงจิตใจเด็กญี่ปุน โนบิตะซึ่งเปนตัวเอกใน
การตนู เรือ่ งนีเ้ ปนเด็กขี้เกียจ ไมชอบทําการบาน และมักจะมีผลการเรียนไมดี เรื่องราวของโนบิตะ
จึงถูกอกถูกใจเด็กญีป่ นุ เปนจํานวนมาก ซึ่งตองถูกเคี่ยวเข็ญใหตั้งหนาตั้งตาเรียนหนังสือ โนบิตะ
แกปญหาดวยการใหโดราเอมอนชวย บรรดาเครื่องมือสารพัดประเภทในกระเปาพิเศษของ
โดราเอมอนถูกนํ าออกมาใชเพื่อเกื้อกูลความขี้เกียจของโนบิตะในการทําการบานและงานบาน
เด็กๆทีอ่ า นการตูนเรื่องนี้พากันอยากไดเครื่องมือวิเศษเหลานั้นตามๆกัน
ความคิดที่เปนวิทยาศาสตรและจินตนาการเกี่ยวกับอนาคตเปน ‘สาร’ สําคัญที่
โดราเอมอน สื่อกับเยาวชนผูอ า นการตูนเรื่องนี้ ยานกาลเวลาของโดราเอมอนชวยพาเพื่อนของเขา
ทองไปในอดีต หรือไมก็ทองไปในอนาคต ในขบวนการทองเที่ยวกับยานกาลเวลานี้ ผูเขียนก็ให
ความรูแกผูอานเกี่ยวกับโลกดึกดําบรรพ หรือไมก็เกี่ยวกับโลกในอนาคต จินตนาการเกี่ยวกับ
อนาคตที่ปรากฏในการตูนเรื่องนี้เกื้อกูลใหเด็กๆรูจักการสรางจินตนาการ ในประการสําคัญชวย
ตระเตรียมเด็กๆใหสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
หนังสือการตูนมิใชแบบเรียน หากแตเขียนขึ้นเพื่อความบันเทิงเปนดานหลัก
‘ฟูจิโกะ ฟูจิโอะ’ จึงสรางตัวละครเด็กที่มีลักษณะหลากหลาย บางคนขี้เกียจและขีแ้ ย บางคนขี้โม
และบางคนชอบรังแกผูอื่น โดราเอมอน เปนเรือ่ งราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเด็กญี่ปุน เพียงแตมีการ
สอดแทรกความคิดที่เปนวิทยาศาสตรและจินตนาการเกี่ยวกับอนาคต รวมตลอดจนความรูดาน
ตางๆอยางผสมกลมกลืนจนผูอานไมรูสึกเปนการยัดเยียด
ความสนุกสนานที่ไดจากการอาน โดราเอมอน ทําใหการตูนเรื่องนี้เปนที่นิยม
แพรหลายไมเฉพาะในประเทศญี่ปุน ทั้งนี้เปนที่คาดวาหนังสือการตูนเรื่องนี้ขายไปแลวกวา 100
ลานเลม (Asia Times, September 25, 1996) เนือ่ งจากมีผูแปลเปนภาษาตางๆทั้งที่มีและไมมี
การจายคาลิขสิทธิ์ เมื่อ Asahi National Broadcasting นํามาสรางเปนภาพยนตรโทรทัศนเปน
ตอนๆก็ไดรับความนิยมอยางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งในอาเซียตะวันออก ตั้งแตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ฮองกง ไทย มาเลเซีย สิงคโปร จนถึงอินโดนีเซีย แตโดราเอมอน มิไดมีตลาดจํากัด
เฉพาะในอาเซียตะวันออกเทานั้น หากยังมีตลาดในยุโรป (อิตาลี สเปน และรัสเซีย) สหรัฐอเมริกา
และละตินอเมริกา โดยเฉพาะอยางยิ่งบราซิลอีกดวย
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เมื่อ Toho บริษทั ภาพยนตรยักษใหญของญี่ปุนนํา โดราเอมอน ไปสรางเปน
ภาพยนตรเรื่องยาว ก็มสี ว นชวยกอบกูฐานะการเงินของโตโฮอยางสําคัญ โตโฮสรางภาพยนตร
เรื่อง โดราเอมอน ไปแลว 18 เรื่อง ภาพยนตรเรื่องที่ 19 คือ Doraemon and Nobita and the
Milky Way Express กําหนดเขาโรงฉายในฤดูรอนป 2540 ในรอบทศวรรษที่ผานมานี้
โดราเอมอน ชวยใหโตโฮมีรายไดถึง 53 ลานดอลลารอเมริกัน
ฮิโรชิ ฟูจิโมโต เดินทางไปเวียดนามในเดือนมกราคม 2539 เพื่อจัดตั้ง Doraemon
Fund เพือ่ ชวยเหลือเด็กเวียดนาม (The Nation, September 25, 1996) อีก 8 เดือนตอมา
ฟูจโิ มโตถึงแกกรรมดวยโรคตับ
การจากไปของฮิโรชิ ฟูจิโมโต และจอน สโตน ในชวงเวลาตางกันเพียงครึ่งปเศษ
นับเปนการสูญเสีย ‘เพื่อน’ ทีแ่ ทจริงของเด็กๆทั่วโลก มิใชการสูญเสียเฉพาะแตเด็กและเยาวชน
ชาวญีป่ ุนในกรณีของฟูจิโมโต และเด็กและเยาวชนชาวอเมริกันในกรณีของสโตน ฟูจิโมโตและ
สโตนตางก็เปนนักสื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา ในขณะที่ฟูจิโมโตใชหนังสือการตูนเปนสื่อ สโตน
ใชรายการโทรทัศนเปนสื่อ ฟูจิโมโตพยายามสรางความคิดทางวิทยาศาสตรและจินตนาการ
เกีย่ วกับอนาคต โดยที่มี ‘สาร’ สําคัญเกีย่ วกับการดํารงอยูอยางผสมกลมกลืนระหวางมนุษยกับ
ธรรมชาติ ในขณะที่ ‘สาร’ สําคัญของสโตนก็คอื การดํารงอยูอยางสมานฉันทและผสมกลมกลืน
ระหวางมนุษยตางชาติพันธุและตางชั้นชน
โลกยั ง ต อ งการนัก สื่อ สารมวลชนเพื่อ การศึก ษาที่มีค วามคิดสรางสรรคระดับ
เดียวกับฮิโรชิ ฟูจิโมโต และจอน สโตน อีกมาก

