
คอลัมน “หอคอยสองโลก”
ผูจดัการรายสัปดาห  ฉบับวันที่ 21-27 เมษายน 2540

จากฮโิรชิ ฟูจิโมโต ถึงจอน สโตน

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

มรณกรรมของจอน สโตน (Jon Stone)  เมือ่วนัที่ 30 มีนาคม 2540  ขณะมีอายุ 
65 ป  นบัเปนการสูญเสียนักสื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษาคนสํ าคัญของสหรัฐอเมริกาและของโลก 
แมมรณกรรมของสโตนจะเปนขาวในสหรัฐอเมริกา แตเกือบไมปรากฏขาวนอกประเทศนั้น  
กระนั้นก็ตาม นิตยสาร The Economist (April 5, 1997) เหน็ความสํ าคัญและอิทธิพลของจอน 
สโตนมากพอที่จะเสนอชีวประวัติในคอลัมน Obituary

ผูคนนอกวงการสื่อสารมวลชนอเมริกันนอยคนนักที่จะรูจักจอน สโตน แตก็นอย
คนอกีเชนกันที่ไมรูจักรายการโทรทัศนชื่อ Sesame Street  ซึ่งสโตนเปนผูเขียนบทและผลิต

จอน สโตน สํ าเร็จการศึกษาวิชาการละครจากมหาวิทยาลัยเยล  เดิมต้ังใจเปน 
นกัแสดง  แตชะตาชีวิตชักนํ าใหมาเปนผูผลิตรายการโทรทัศนสํ าหรับเด็ก  รายการโทรทัศนที่เขา
เปนผูผลิตชื่อ Captain Kangaroo  เปนรายการโทรทัศนสํ าหรับเด็กที่ออกอากาศยาวนานที่สุดใน
สหรัฐอเมริกา  เมื่อจอน แกนส คูนีย (Joan Ganz Cooney) แหง Public Broadcasting Service 
(=PBS)  อันเปนสถานโีทรทศันเพื่อการศึกษา ซึ่งไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ทาบทามใหสโตน
ผลิตรายการเด็กในลักษณะที่เปน Children’s Television Workshop  สโตนกํ าลังคิดลาจากวงการ
โทรทศัน เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น แตแลวก็มิอาจทนการรบเราได
 Sesame Street สรางขึน้โดยมีเด็กครอบครัวยากจนเปนเปาหมาย  ความยากจน
เปนสาเหตสํุ าคัญที่ทํ าใหเด็กอเมริกันจํ านวนมากมิไดรับการศึกษาอยางเต็มที่   Sesame Street
สรางขึ้นเพื่อสอนใหเด็กเล็กๆอานหนังสือออก เขียนหนังสือได และคิดเลขเปน แตมิใชรายการ
โทรทศันทีมุ่งสอนหนังสือยางทื่อๆ หากแตมพีลอ็ตเร่ืองและมีตัวละครที่นาสนใจ ไมวาจะเปน Miss 
Piggy, Big Bird, Cookie Monster, Old Geezers, Oscar the Grouch ฯลฯ  การใชหุนละคร 
(puppets)  ซึง่เคลือ่นไหวเยีย่งมนุษย ชวยเพิ่มความมีชีวิตชีวาของรายการ  หุนละครที่มีชื่อเสียง
และเปนที่รูจักของเด็กผูชมรายการในเวลาตอมาก็คือ Kermit the Frog

Sesame Street มไิดมเีปาหมายทางการศึกษาเทานั้น  หากยงัมเีปาหมายทาง
สังคมดวย  ความสมานฉันทในสังคม การอยูรวมกันอยางผสมกลมกลืน และการเอื้ออาทรตอกัน
และกัน  เปน ‘สาร’ ที่ Sesame Street  พยายามสือ่ใหถึงเด็กผูชมรายการ  ตัวละครในรายการจึง
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มไิดมแีตคนผวิขาว หากยังมีคนผิวดํ า รวมตลอดชนกลุมนอย ดังเชนพวกอินเดียนแดงและกลุมชน
ที่มีเชื้อสายสเปนอีกดวย นอกจากนี้ กลุมคนพิการ ดังเชน คนหูหนวกและตาบอด ก็มารวม
รายการดวย  ในชวงเวลาตอมา ดาราภาพยนตรและละคร นักรอง และผูมีชื่อเสียงในดานตางๆใน
สังคม มารวมรายการในฐานะละครตัวหนึ่งของรายการ

เมื่อเร่ิมถายทอดรายการในป 2512  Sesame Street พุงเปาไปยังเด็กใน
ครอบครัวชนตํ่ าชั้น (Underclass)  เพือ่ปองกันปญหาการไมรูหนังสือ  แตการณปรากฏวา ไมเพียง
แตเด็กจากครอบครัวทุกชั้นชนนั่งดูรายการนี้แลว ผูใหญก็รวมดูกับเด็กดวย สโตนเริ่มปรับ 
Sesame Street บางรายการใหเหมาะกับผูชมทุกวัย ดังเชนการนํ าเรื่องการทองเที่ยวผสมเขาไปใน
รายการ การผลติรายการมิไดเกิดจากมุมมองของผูผลิตเทานั้น  หากทวายังมีการสํ ารวจความเห็น
ของผูชม และการวิจัยเพื่อประเมินวารายการบรรลุเปาหมายหรือไมอีกดวย

Sesame Street ประสบความสํ าเร็จเกินคาด  ทัง้ทางดานการศึกษาและดาน
ธรุกจิ  สถานโีทรทัศนในประเทศตางๆรวม 39 ประเทศ  ซื้อรายการไปออกอากาศ  ในจํ านวนนี้มีถึง 
34 ประเทศที่ซื้อลิขสิทธิ์สํ าหรับการผลิตรายการเฉพาะประเทศของตน นอกจากรายไดจากการ
ขายหรือเชาชวงลิขสิทธิ์ในการถายทอดและผลิตรายการแลว ยังมีรายไดจากการขายหนังสือ 
ตุกตา และของที่ระลึกตางๆอีกดวย  รายไดเหลานี้ชวยยืดอายุสถานีโทรทัศน PBS  ซึง่มักจะถูก
รัฐบาลพรรครีปบลิกันตัดทอนงบประมาณ

Sesame Street ไดเปลี่ยนโฉมหนารายการโทรทัศนสํ าหรับเด็กอยางสํ าคัญ  
เพราะไมเพียงแตใหความรู ยังใหความบันเทิงอีกดวย  เยาวชนอเมริกันจํ านวนมากเติบใหญจาก
การเปน ‘ผลผลิต’ ของ Sesame Street    จอน สโตนไดรับรางวัล Emmy  ซึง่เปรยีบเสมือนรางวัล 
‘ตุกตาทอง’ สํ าหรบัโทรทัศนถึง 18 ตัว  นอกจากนี้ Sesame Street ยงักลายเปนหัวขอสํ าหรับการ
ท ําวจิยัและวทิยานิพนธในมหาวิทยาลัยตางๆอีกดวย

เมื่อฮโิรชิ ฟูจิโมโต (Hiroshi Fujimoto)  ถงึแกกรรมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2539 
นัน้  ไมเปนขาวในโลกตะวันตกมากนัก  แมแตคอลัมน Obituary ของนิตยสาร The Economist  
กม็ไิดกลาวถงึ  ในเมืองไทยมีหนังสือพิมพเพียงไมกี่ฉบับที่รายงานขาวนี้

ฮโิรชิ ฟูจิโมโต เปนผูสรางสรรคการตูนเรื่อง Doraemon  รวมกับโมโตโอะ อาบิโกะ 
(Motoo Abiko) ทัง้สองใชนามปากการวมกันวา ฟูจิโกะ ฟูจิโอะ (Fujiko Fujio)  หนงัสือการตูน
เร่ือง โดราเอมอน  เร่ิมปรากฏสูบรรณพิภพในป 2507  ฟูจิโมโตและอาบิโกะรวมกันผลิต 
โดราเอมอน จนถงึป 2530  จงึแยกกันเดิน  รวมเวลาทํ างานรวมกันยาวนานถึง 23 ป  กระนั้น
กต็ามยงัคงรวมกันสรางภาพยนตรจากการตูนเรื่องเดียวกันนี้
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ฮโิรช ิฟจูิโมโต เขียนการตูนหลายเรื่อง  แตไมมีเร่ืองใดที่ติดตลาดและขายไดมาก
เทา โดราเอมอน  ความโดดเดนของการตูนเรื่องนี้อยูที่การสรางจินตนาการเกี่ยวกับอนาคต อันเปน
อนาคตทีม่คีวามกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางสูง

โดราเอมอน เปนแมวหุนยนต (robot cat) ในคริสตศตวรรษที่ 22  ผูมีเครื่องมือ
สารพดัในกระเปาพิเศษ  แมวหุนยนตตัวนี้มีเพื่อนสนิทเปนมนุษยชื่อ โนบิตะ (Nobita)  ความ
โดดเดนของการตูนเรื่อง โดราเอมอน อยูที่การเขาถึงจิตใจเด็กญี่ปุน  โนบิตะซึ่งเปนตัวเอกใน
การตูนเรือ่งนีเ้ปนเด็กขี้เกียจ ไมชอบทํ าการบาน และมักจะมีผลการเรียนไมดี  เร่ืองราวของโนบิตะ
จงึถกูอกถกูใจเดก็ญีปุ่นเปนจํ านวนมาก  ซึ่งตองถูกเคี่ยวเข็ญใหต้ังหนาตั้งตาเรียนหนังสือ  โนบิตะ
แกปญหาดวยการใหโดราเอมอนชวย บรรดาเครื่องมือสารพัดประเภทในกระเปาพิเศษของ
โดราเอมอนถูกนํ าออกมาใชเพื่อเกื้อกูลความขี้เกียจของโนบิตะในการทํ าการบานและงานบาน 
เดก็ๆทีอ่านการตูนเรื่องนี้พากันอยากไดเครื่องมือวิเศษเหลานั้นตามๆกัน

ความคิดที่เปนวิทยาศาสตรและจินตนาการเกี่ยวกับอนาคตเปน ‘สาร’ สํ าคัญที่  
โดราเอมอน ส่ือกับเยาวชนผูอานการตูนเรื่องนี้  ยานกาลเวลาของโดราเอมอนชวยพาเพื่อนของเขา
ทองไปในอดตี หรือไมก็ทองไปในอนาคต  ในขบวนการทองเที่ยวกับยานกาลเวลานี้  ผูเขียนก็ให
ความรูแกผูอานเกี่ยวกับโลกดึกดํ าบรรพ หรือไมก็เกี่ยวกับโลกในอนาคต จินตนาการเกี่ยวกับ
อนาคตที่ปรากฏในการตูนเรื่องนี้เกื้อกูลใหเด็กๆรูจักการสรางจินตนาการ ในประการสํ าคัญชวย
ตระเตรยีมเด็กๆใหสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่กํ าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

หนังสือการตูนมิใชแบบเรียน หากแตเขียนขึ้นเพื่อความบันเทิงเปนดานหลัก  
‘ฟูจิโกะ ฟูจิโอะ’  จงึสรางตวัละครเด็กที่มีลักษณะหลากหลาย  บางคนขี้เกียจและขีแ้ย บางคนขี้โม 
และบางคนชอบรังแกผูอ่ืน   โดราเอมอน เปนเรือ่งราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเด็กญี่ปุน เพียงแตมีการ
สอดแทรกความคิดที่เปนวิทยาศาสตรและจินตนาการเกี่ยวกับอนาคต  รวมตลอดจนความรูดาน
ตางๆอยางผสมกลมกลืนจนผูอานไมรูสึกเปนการยัดเยียด

ความสนุกสนานที่ไดจากการอาน โดราเอมอน ทํ าใหการตูนเรื่องนี้เปนที่นิยม
แพรหลายไมเฉพาะในประเทศญี่ปุน  ทั้งนี้เปนที่คาดวาหนังสือการตูนเรื่องนี้ขายไปแลวกวา 100 
ลานเลม (Asia Times, September 25, 1996)  เนือ่งจากมีผูแปลเปนภาษาตางๆทั้งที่มีและไมมี
การจายคาลิขสิทธิ์  เมื่อ Asahi National Broadcasting น ํามาสรางเปนภาพยนตรโทรทัศนเปน
ตอนๆก็ไดรับความนิยมอยางสูง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในอาเซียตะวันออก ต้ังแตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ฮองกง ไทย มาเลเซีย สิงคโปร จนถึงอินโดนีเซีย  แตโดราเอมอน มไิดมีตลาดจํ ากัด
เฉพาะในอาเซยีตะวนัออกเทานั้น  หากยังมีตลาดในยุโรป (อิตาลี สเปน และรัสเซยี) สหรัฐอเมริกา 
และละตินอเมริกา  โดยเฉพาะอยางยิ่งบราซิลอีกดวย
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เมื่อ Toho บริษทัภาพยนตรยักษใหญของญี่ปุนนํ า โดราเอมอน ไปสรางเปน
ภาพยนตรเร่ืองยาว  กม็สีวนชวยกอบกูฐานะการเงินของโตโฮอยางสํ าคัญ  โตโฮสรางภาพยนตร
เร่ือง โดราเอมอน ไปแลว 18 เร่ือง  ภาพยนตรเร่ืองที่ 19 คือ Doraemon and Nobita and the 
Milky Way Express  กํ าหนดเขาโรงฉายในฤดูรอนป 2540  ในรอบทศวรรษที่ผานมานี้  
โดราเอมอน ชวยใหโตโฮมีรายไดถึง 53 ลานดอลลารอเมริกัน

ฮโิรชิ ฟูจิโมโต เดินทางไปเวยีดนามในเดือนมกราคม 2539 เพื่อจัดตั้ง Doraemon 
Fund  เพือ่ชวยเหลือเด็กเวยีดนาม (The Nation, September 25, 1996) อีก 8 เดือนตอมา 
ฟจูโิมโตถึงแกกรรมดวยโรคตับ

การจากไปของฮโิรชิ ฟูจิโมโต  และจอน สโตน ในชวงเวลาตางกันเพียงครึ่งปเศษ  
นบัเปนการสูญเสีย ‘เพื่อน’ ทีแ่ทจริงของเด็กๆทั่วโลก  มิใชการสูญเสียเฉพาะแตเด็กและเยาวชน
ชาวญีปุ่นในกรณีของฟูจิโมโต  และเด็กและเยาวชนชาวอเมริกันในกรณีของสโตน  ฟูจิโมโตและ
สโตนตางกเ็ปนนักสื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา  ในขณะที่ฟูจิโมโตใชหนังสือการตูนเปนสื่อ  สโตน
ใชรายการโทรทัศนเปนสื่อ  ฟูจิโมโตพยายามสรางความคิดทางวิทยาศาสตรและจินตนาการ
เกีย่วกับอนาคต โดยที่มี ‘สาร’ สํ าคญัเกีย่วกบัการดํ ารงอยูอยางผสมกลมกลืนระหวางมนุษยกับ
ธรรมชาติ  ในขณะที่ ‘สาร’ สํ าคัญของสโตนกคื็อ  การดํ ารงอยูอยางสมานฉันทและผสมกลมกลืน
ระหวางมนุษยตางชาติพันธุและตางชั้นชน

โลกยังตองการนักสื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษาที่มีความคิดสรางสรรคระดับ
เดียวกับฮโิรชิ ฟูจิโมโต และจอน สโตน อีกมาก
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