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การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ  
เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ที่สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน และศึกษาชุดสัญญะการรับสาร
เนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ สามารถกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการริเริ่ม และ หรือ 
ผลักดันพัฒนาตนเองของผู้อ่าน วิธีการเก็บข้อมูลใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
คุณภาพ หนังสือการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ จ านวน 5 เล่ม คือ เล่มที่ 1, 5, 15 ,17 และ 23 
จากจ านวน 23 เล่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ อ่านจ านวน  20 คน ผ่านทฤษฎีการเล่าเรื่อง 
ทฤษฎีสัญวิทยา ทฤษฎีทุน และแนวคิดเรื่องแรงบันดาลใจ 

ผลการวิจัยพบว่าแรงบันดาลใจที่ปรากฎผ่านเนื้อหาของหนังสือการ์ตูนฮิคารุ  เซียนโกะ เกม
อัจฉริยะนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 5 รูปแบบ และมีวิธีการสื่อสาร 11 วิธี คือ (1) สร้างแรงบันดาลใจในการ
ริเริ่มเล่นโกะ โดยใช้วิธีการแทรกสอนอย่างเป็นธรรมชาติ และการสร้างแรงดึงดูดด้วยฉาก และมุมมอง 
(2) สร้างแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน โดยใช้วิธีการสะท้อนแรงสู่เป้าหมาย การสะท้อนแรงในตนเอง 
และการสะท้อนแรงรับจากผู้อ่ืน (3) สร้างแรงบันดาลใจในมิติของวัฒนธรรม โดยใช้วิธีการสื่อสารผ่าน
ความเป็นจริง และการสะท้อนวัฒนธรรม (4) สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ โดยวิธีการส่ง
มอบแนวคิดและมุมมองด้านวงการโกะ และการสร้างการฝึกฝน (5) สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนา
ด้านสร้างสรรค์ โดยวิธีการซ่อนรายละเอียดพิเศษ และการแสดงให้เห็นพัฒนาการด้านภาพวาด อีกทั้ง
จากการถอดรหัสของผู้อ่านนั้นได้เพ่ิมเติมวิธีการการแสดงให้เห็นความสร้างสรรค์ด้านเนื้อเรื่อง และการ
เรียนรู้จากความหลากหลายของการตีความในเนื้อหาการ์ตูนอีกด้วย 
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The objective of this research is to study elements of communication signs in the 

content of Hikaru No Go comics that inspires readers and to study elements of 

communication signs in the content of Hikaru No Go comics can motivate to inspiring 

initiative and development of readers. This research uses qualitative method, 

processing data using qualitative content analysis with 5 selectively chosen books 

among Hikaru No Go comics that are book number 1, 5, 15, 17 and 23 from 23 books 

and using in-depth interview with 20 readers through the notions of storytelling, 

semiology, and inspiration. 

As the result of the investigation, the inspiration in the content of Hikaru No Go 

comics can be divided into 5 types and eleven communication methods. (1) Inspiring 

initiative to play siege known as the game of Go by means of teaching naturally and 

creating an attraction with scenes and perspectives (2) Inspiring in create momentum 

by means of reflect on force towards goals, reflect on force inside oneself and reflect 

on force from others (3) Inspiring in the 2 dimensions of culture by means of 

communicate through reality and cultural reflection (4) Inspiring in development of the 

 



 ค 

game of Go by means of giving ideas and perspectives of the game of Go and creating 

practice (5) Inspiring in development of creativity by means of hiding special details and 

showing development by drawing. For decoding of the reader additional showing 

development by storytelling and learning from a variety of decoding of meaning in the 

content of comics. 

 

 



 ง 

กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกำศ 
  

การที่วิทยานิพนธ์เล่มนี้สามารถเกิดขึ้นจนกระทั่งส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้นผู้วิจัยต้องขอกล่าว
ค าขอบคุณกับบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ขอขอบพระคุณ ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่กรุณาเชื่อมั่นว่า
ผู้วิจัยสามารถท างานวิจัยครั้งนี้ได้ ขอบคุณอาจารย์ที่ยินดีเป็นที่ปรึกษาให้ตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าตัวผู้วิจัยจะ
สามารถท าเป็นวิทยานิพนธ์ได้หรือไม่ ขอบคุณที่กล้าเสี่ยงกับผู้วิจัยคนนี้ คนที่สื่อสารไม่เก่ง เรียบเรียง
แปลก ๆ และพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง รวมถึงรองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว กับรองศาสตราจารย์ 
ดร.ก าจร หลุยยะพงศ์ ที่สละเวลาอันมีค่ามาเป็นประธาน และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้แก่ผู้วิจัย อีก
ทั้งยังกรุณาให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณ คณะคณาจารย์ภาควิชาการนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมที่คอยสอนวิชาความรู้
ให้แก่ผู้วิจัย ค าแนะน าในชั้นเรียนของอาจารย์ที่สอนผู้วิจัยมาทุกท่านหลอมรวมเป็นงานวิจัยในแต่ละบท 
ถ้าไม่มีค าว่า "ท าได"้ ของอาจารย์หลาย ๆ ท่านอาจจะไมม่ีงานวิจัยชิ้นนี้เกิดขึ้น 

ขอขอบพระคุณผู้อ่านการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ทั้ง 20 ท่าน และท่านอ่ืน ๆ ที่ให้
ข้อมูลแต่มิได้อยู่ในขอบเขตของงานวิจัย ที่กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับความชื่นชอบและแรงบันดาลใจที่ได้รับ
จากการ์ตูนอย่างเต็มใจ และเต็มที่จนท าให้การเก็บข้อมูลสามารถส าเร็จไปได้ด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
พ่ีท็อป และพ่ีนาวิก ที่ให้ความช่วยเหลือด้านแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี รวมถึงขอบคุณโกะ กีฬาที่รัก
และอยู่กันมาครึ่งชีวิตของผู้วิจัย เป็นครั้งที ่2 แล้วที่ผู้วิจัยน าเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับโกะมาเป็นหัวข้อวิจัย 

ขอขอบคุณ ชาวพัฒนายั่งยืน นิเทศฯ นิด้ารุ่นที่ 10 โดยเฉพาะ สุรชัย ศรีนรจันทร์ ที่ทั้งกลั่น
แกล้งและช่วยเหลือ พร้อมให้ก าลังใจในการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้เรื่อยมา รวมไปถึง ณัฐวรรธน์ คูณอเนก
สิน ที่เป็นเพ่ือนผู้ช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกท่ีเข้ามาเรียนจนกระทั่งท าวิทยานิพนธ์มาพร้อม ๆ กัน การได้พบ
กันกับทุุก ๆ คน ท าให้การศึกษาในระดับปริญญาโทของผู้วิจัยเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเป็นอย่างมาก 

ขอขอบพระคุณบุพการี ที่เคารพรักยิ่งที่ช่วยเหลือ สนับสนุน อีกท้ังยังเป็นก าลังใจที่ดีมาตลอด
การท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ และสุดท้ายนี้ ขอบคุณตัวข้าพเจ้าเองก้าวผ่านขีดจ ากัดในความไม่รู้ ค าสบ
ประมาท และมีความกล้าในการเดินออกมาจากพ้ืนที่ Safe Zone ของตัวเอง จนสามารถท าวิทยานิพนธ์
ครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วง 
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บทน ำ 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 

 สหพันธ์โกะนานาชาติ (2010) หรือ IGF ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมากล้อม หรือโกะ ไว้ว่า โกะมี
ต้นก าเนิดมากกว่า 3,000 ปีที่แล้วในประเทศจีน หรือบางรายก็กล่าวว่าเป็นเวลาเกือบ 4,000 
ปี ในช่วงแรก โกะเป็นเกมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกฎของธรรมชาติ การเมืองกับเศรษฐศาสตร์ 
กลยุทธ์กับสติปัญญา และเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ส าหรับจักรพรรดิโบราณในการปกครองสังคม   และ
ในเวลาต่อมาโกะได้เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อประมาณ 1,500 ปีที่ผ่านมา ผ่านคาบสมุทรเกาหลีและ
กลายเป็นที่นิยมในราชส านักญี่ปุ่นในหมู่ครอบครัวของจักรพรรดิ ชนชั้นขุนนาง และสตรีในราช
ส านัก โกะได้ปรากฏตัวในผลงานชิ้นเอก เมื่อศตวรรษที่ 11 "The Tale of Genji" ซึ่งถือว่าเป็นนว
นิยายที่ เก่าแก่เล่มแรกของโลก ซึ่งต่อมามีการแพร่กระจายไปยังชั้นเรียนของทหาร ขุนศึกกับ
พุทธศาสนิกชน และในที่สุดก็เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ 

 หมำกล้อมประเทศญี่ปุ่นในยุคเอโดะ 
 อีกทั้งทาง สหพันธ์โกะนานาชาติ (2010) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโกะในประเทศญี่ปุ่นว่ามี
พัฒนาการที่ส าคัญที่สุดในช่วงเอโดะ (1603-1868) บุคคลส าคัญ ผู้บุกเบิกของส านักฮงอินโบ คือ ฮง
อินโบ ซันซะ (1559-1623) ผู้สอนโกะให้กับสามขุนพลผู้ปกครองประเทศญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่เขายังมี
ชีวิตอยู่  นั้นก็คือ โอดะ โนบูนางะ โทโยโตมิ ฮิเดโยชิ และโทะกุงะวะ เอิเอะยะซุ อีกทั้ง ซันซะ 
กลายเป็นเจ้าส านักสถาบันโกะ (Godokoro) และยังเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันเพ่ือ ถ่ายทอดความรู้ด้าน
ส านักสถาบันโกะอีกด้วย เนื่องจากในสมัยโชกุนปกครองบ้านเมือง ได้ก่อตั้งเจ้าส านักทั้ง 4 ส านัก 
ได้แก่ ฮงอินโบ, ยาสุอิ, อิโนอูเอะ, ฮายาชิ และจะมีการจัดการแข่งขันเพ่ือชิงต าแหน่ง “เมย์จิน 
(Meijin)” เป็นเกียรติแก่ส านักของพวกเขา สถานที่ในการจัดแข่งขันจะเป็นที่ที่มีโชกุนอยู่ ซึ่งก็คือ
ปราสาทเอโดะ ผู้เล่นที่มีฝีมือยอดเยี่ยมมากหน้าหลายตาได้ปรากฎตัวในช่วงสมัยของยุคเอโดะนี้ เช่น 
โดซากุ โจวะ และซูซาคุ และยังมกีารสนับสนุนโกะจากฝั่งภาครัฐ  ในรูปแบบของสินจ้างรางวัลส าหรับ
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ผู้เล่นมืออาชีพผู้ที่ความก้าวหน้าระดับของทักษะของโกะ  ในช่วงเอโดะเป็นฐานที่ส าคัญของยุค
สมัยใหม่ที่เฟ้ีองฟูของโกะในประเทศญี่ปุ่นสมัยนั้น ซึ่งหมากล้อมในญี่ปุ่นถือเป็นวัฒนธรรม 

 หมำกล้อมประเทศญี่ปุ่นในยุคเมย์จิน  
 และทางทาง สหพันธ์โกะนานาชาติ (2010) ได้เพ่ิมเติมอีกว่า หลังจากยุคเอโดะก็เริ่มเข้าสู่ใน
ยุคเมจิน (1868-1912) มีองค์กรโกะใหม่ ๆ ได้ปรากฎขึ้นจากการถูกกระตุ้นด้วยความก้าวหน้าของ
โกะโดยวิธีการดึงดูดจากประเทศญี่ปุ่น โกะเริ่มมีความเพลิดเพลินจนฟ้ืนตัวในประเทศจีนซึ่งเป็นถิ่น
ก าเนิดของโกะ อีกทั้งในยุคเมจิ ชาวตะวันตกที่เดินทางไปญี่ปุ่นได้เรียนรู้เกี่ยวกับโกะและเริ่มสอนใน
ยุโรปและอเมริกาในปี ค.ศ.1924 องค์กรโกะต่าง ๆ ในญี่ปุ่นได้รวมตัวกันเพ่ือจัดตั้ง Nihon Ki-in หรือ 
สมาคมหมากล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Go Association) ที่ยังคงเป็นแกนหลักของญี่ปุ่นเพ่ือ
ส่งเสริมการเล่นทั้งแบบมืออาชีพและสมัครเล่นให้กับกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยในญี่ปุ่นและทั่วโลก  ซึ่งใน
ช่วงแรกกลายเป็นที่ยอมรับอย่างมากในช่วงปี ค.ศ.1920 และ 1930 ในสหรัฐอเมริกาและใน
ยุโรป จากผลลัพธ์ที่มีการก่อตั้งแชมป์ยุโรปไปในปี ค.ศ.1938 มีการแข่งขันที่ส าคัญที่สุดในยุโรป จนทุก
วันนี้มีการจัดทัวร์นาเมนต์จ านวนมากตลอดทั้งปีในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงงานที่จัดโดย สหพันธ์
หมากล้อมอเมริกัน (Iberoamerican Go Federation) ในแคนาดาออสเตรเลียหรือที่อ่ืน ๆ ที่โดด
เด่นที่สุดคือ European Go Congress ทีจ่ัดขึ้นในประเทศยุโรปในแต่ละปี 

 เหตุกำรณ์นำนำประเทศ 
 ในข้อมูลของทาง สหพันธ์โกะนานาชาติ (2010) ประวัติความเป็นมาของการแข่งขันระดับ
นานาชาติทั่วโลกเริ่มต้นด้วยการคว้าแชมป์โลกมือสมัครเล่นครั้งที่ 1 ใน ปี พ.ศ. 2522 ที่กรุงโตเกียว มี
เพียง 15 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ที่ 1 แต่จ านวนนี้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึง 29 ในปี 
พ.ศ. 2525 29 ประเทศเหล่านี้กลายเป็นสมาชิกแรกของสหพันธ์โกะนานาชาติ หรือ International 
Go Federation (IGF) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2525 ปัจจุบัน IGF ได้ขยายออกไปแล้ว 
มากกว่า 70 ประเทศ ซึ่งมีจ านวนตามทวีปดังนี้ (เข้าถึงได้ที่ www.intergofed.org ) 

 
ภาพที่ 1 สัญลักษณ์ของสหพันธ์โกะนานาชาติ 

แหล่งข้อมูล: intergofed.org 
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ตารางที่ 1 ตารางบอกจ านวนประเทศที่อยู่ในสหพันธ์โกะนานาชาติ 

ทวีป จ านวนประเทศ 
Africa 3 

Amaricas 15 

Asia 18 
Europe 39 

Ociania 2 

 หมำกล้อมในประเทศเกำหล ี
 ในข้อมูลเดียวกันทาง สหพันธ์โกะนานาชาติ (2010) ได้ให้ข้อมูลของโกะในประเทศเกาหลี 
(หรือที่เรียกกันในเกาหลีว่า Baduk) ว่าได้มีการส่งต่อวัฒนธรรมนี้ไปถึงเกาหลีก่อนที่จะมาถึงประเทศ
ญี่ปุ่น แต่ทว่าในประเทศเกาหลีกลับไม่ได้รับความสนใจ ไม่ได้สร้างระบบมืออาชีพจนกระทั่งถึง
สงครามโลกครั้งที่สอง บิดาผู้ตั้งโกะของเกาหลี คือ โช นัมชุล (Cho Nam-Chul) ระดับ 9 ดั้ง ที่ได้มา
ญี่ปุ่นในปี 1937 เพ่ือเป็นศิษย์ของ คิตานิ มิโนรุ (Kitani Minoru) และกลับมาที่บ้านในปี พ.ศ. 2486 
โช นัมชุล ได้ก่อตั้ง Hanguk Kiwon หรือ สมาคมโกะเกาหลี (Korean Go Association) ในเดือน
กันยายนปี 1955 เมื่อถึงช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่ผ่านมาจ านวนผู้เล่นมืออาชีพที่เป็นสมาชิก เพ่ิมขึ้นเป็น
ประมาณ 170 คน และมีการแข่งขันเพ่ือเงินรางวัลในรอบ 15 ทัวร์นาเมนต์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
หนังสือพิมพ์และองค์กรอ่ืน ๆ โดยในปี พ.ศ. 2523 สมาคมโกะเกาหลีตามทันกับสมาคมโกะญี่ปุ่น 
ดังนั้นการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นจึงยากขึ้น ผู้เล่นระดับสูงแห่งยุค 80 จากเกาหลีคือ โจ ฮุนยุน (Cho 
Hun-hyun) ซึ่งเป็นผู้ชนะในการคว้าต าแหน่งสูงสุดของเกาหลี และในยุค 90 เขาได้ส่งมอบต าแหน่ง
ให้กับลูกศิษย์ของเขา ลี ชางโฮ (Yi Chang-ho) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
ของโกะเกาหลี ซึ่งโกะในเกาหลีเริ่มมีตัวตนจริงๆในยุค 90 จากจัดแข่งขันระดับประเทศจ านวนมาก ผู้
เล่น เช่น โจ ฮุนยุน (Cho Hun-hyun) ลี ชางโฮ (Yi Chang-ho) และ ยู ชางฮยอค (Yu Chang-
hyeok) เริ่มครองต าแหน่งในต่างประเทศด้วยเหตุนี้เกาหลีจึงได้รับชัยชนะระหว่างประเทศ ด้วย
ความส าเร็จของพวกเขา โกะจึงได้กลายเป็นที่นิยมอย่างมากในเกาหลีโดยเฉพาะในหมู่เด็ก ๆ และใน
ปัจจุบันมีคนเกาหลีประมาณ 1 ใน 4 รู้วิธีเล่นเกมซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก  

 หมำกล้อมในประเทศจีน 
 และอีกข้อมูลจากทาง สหพันธ์โกะนานาชาติ (2010) ได้ให้ข้อมูลโกะในประเทศจีนที่ไดคิ้ดค้น 
โกะ หรือในจีนเรียกว่าเหว่ยฉี (Weiqi) ในตอนต้นของศตวรรษที่ 20 ผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศตวรรษ
ที่ 20 ปรมาจารย์ อู๋ ชิงหยวน (Go Seigen) ได้เดินทางไปญี่ปุ่นในปี ค.ศ.1928 และในช่วงกลาง
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ศตวรรษที่ครองต าแหน่งโกะ หลังจากการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์ในปี ค.ศ.1949 รัฐบาลจีนได้
เลื่อนระดับไปเป็นกีฬาทางปัญญา ในทศวรรษท่ี 1960 การแลกเปลี่ยนไปกับญี่ปุ่นเริ่มข้ึนโดยมีทีมจาก
แต่ละประเทศเดินทางท่องเที่ยวและในเวลาต่อมาได้ถูกระงับในช่วงปฏิวัติทางวัฒนธรรม แต่ก็กลับมา
ในปี 1972 ผู้เล่นจีนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและในปี 1980 พวกเขาได้รับรางวัลส่วนใหญ่ของเกมของ
พวกเขากับผู้เล่นญี่ปุ่นในการแข่งขันระหว่างประเทศญี่ปุ่น-จีน จึงยืนยันว่าจีนได้กลายเป็นหนึ่งในสาม
ประเทศที่มีผู้ เล่นมากที่สุด จนทุกวันนี้โกะได้กลายเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศจีนซึ่งอาจมี
ประชากรที่ใหญ่ที่สุดในการเล่นโกะมากกว่าประเทศใด ๆ และยังมีผู้ เล่นเยาวชนที่มากฝีมือ
หลากหลายคนได้ก าเนิดขึ้น 

 หมำกล้อมในประเทศไทย 
 เมื่อย้อนไปมองประเทศไทยในสมัยก่อน หมากล้อม หรือ โกะ ยังไม่เป็นที่นิยม หรือเรียกได้ว่า
น้อยคนนักจะรู้จัก อีกทั้งยังจ าสับสนกับเกมชนิดอ่ืน ๆ อย่างเช่น Othello (โอเทลโล่) บางคนเรียก
จากรูปลักษณ์ได้ว่ามีลักษณะว่า เกมด าขาว และยังมีอีกหลายคนมองว่าเป็นเกมที่คนมีอายุเท่านั้นที่จะ
เล่น ซึ่งความหมายจริงๆแล้วของหมากล้อม โดย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และ สุรพล อินทรเทศ  
(2543)   ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมากล้อมเป็นกีฬาที่มีความเก่าแก่และลึกซึ้งของอารยธรรมจีน ที่
ได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในสี่ของศิลปะ นันทนาการคลาสสิคของจีน ประกอบด้วย ดนตรี จิตรกรรม 
ศิลปะการเขียนอักษรจีน หมากล้อมมีต้นก าเนิดจาก ประเทศจีน และแพร่หลายไปยังประเทศ
ใกล้เคียงได้แก่ เกาหลีและญี่ปุ่น และจากการติดต่อกับชาติตะวันตก ท าให้หมากล้อมเผยแพร่ไปยัง
ประเทศทางตะวันตก จนเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก ด้วยความสนุก และคุณค่าของหมากล้อมในการ
พัฒนาปัญญาและการยกระดับจิตวิญญาณของผู้เล่น อีกทั้งทาง สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศ
ไทย (2561) ได้ให้ความหมายไว้อีกว่า หมากล้อมยังมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากศิลปะอ่ืนๆ คือ
ครอบคลุมถึงศาสตร์สาขาอ่ืนๆ ดังนี้ 

 1. หมากล้อมคือยุทธศาสตร์ เนื่องจากเป็นการรบประชันก าลังของกองทัพหมากด า และ
หมากขาว ในการช่วงชิงครอบครองชัยภูมิขนาด 361 ตารางเมตร โดยที่ต่างฝ่ายต่างมีก าลังทหาร
เท่ากัน และไม่มีฝ่ายใดอยู่ในสภาวะที่ได้เปรียบและเสียเปรียบ  

 2. หมากล้อมคือคณิตศาสตร์ เนื่องจากความส าคัญของเม็ดหมากและความได้เปรียบ
เสียเปรียบของกองก าลังหมากบนกระดานศึก แม้กระทั่งการพลิกแพลงของรูปเกมตลอดการแข่งขัน 
ล้วนคิดค านวณด้วยหลักการคณิตศาสตร์ว่าครอบครองพ้ืนที่ได้เท่าใด ฝ่ายใดได้สัดส่วนที่มากกว่า และ
จบการแข่งขันไปด้วยการชนะไปกี่แต้ม กี่เม็ด หรือ กี่จุด  
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 3. หมากล้อมคือปรัชญาและแนวคิด ในระหว่างที่เดินหมากแน่นอนว่า นักหมากล้อมย่อมเกิด
ความขัดแย้งทางความคิดระหว่าง ความได้เปรียบของหมากและก าลังของเม็ดหมาก ความได้เปรียบ
ของเม็ดหมากและก าลังของเม็ดหมาก การโจมตีและการรักษาพ้ืนที่ครอบครอง การครองพ้ืนที่ใน
สัดส่วนที่ใหญ่และเล็ก นักหมากล้อมที่มีไหวพริบเชาว์ปัญญา และช่างสังเกตย่อมเห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงที่ซ่อนเร้นอยู่บนกระดานหมาก ท าให้มีโอกาสก าชัยชนะได้มากกว่า 

  4. หมากล้อมคือศิลปะการชิงชัย ลักษณะของเม็ดหมากทั้งหมดบนกระดาน ความงามและ
ประสิทธิภาพสูงสุดของการจัดวางรูปหมากและแนวความคิดในการวางหมากทุกเม็ด ล้วนดึงดูดความ
สนใจของทั้งผู้เล่นและผู้ชมในฐานะที่เป็นความงามทางศิลปะ แต่เป้าหมายที่สู งสุดที่แท้จริงไม่ใช่เพ่ือ
การชื่นชม หากแต่เพ่ือก าชัยชนะเป็นสิ่งส าคัญซึ่งจะเพ่ิมความหมายของเม็ดหมากให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  

 5. หมากล้อม คือ “สื่อการเสวนา” ที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันได้ในระหว่างการเดินหมาก หมากล้อมเป็นสื่อกลางที่ดีอย่างหนึ่งที่ได้เสริมสร้างมิตรภาพระหว่าง
เพ่ือนมนุษย์ด้วยกันมานับไม่ถ้วนแล้วและที่ผ่านมามีคู่ปรับหมากล้อมหลายคู่ที่กลายเป็นกัลยานมิตร
ต่อกัน จากการที่ได้มีโอกาสปะทะฝีมือเม็ดหมากระหว่างกัน ด้วยความหลากหลายของหมากล้อม ท า
ให้หมากล้อมเป็นมากกว่าศิลปะ กีฬา หรือศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่ง จึงเป็นสาเหตุที่ว่าเหตุใดหมาก
ล้อมจึงลุ่มลึกและมีเสน่ห์ชวนค้นหา  

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าหมากล้อมเป็นกีฬาทรงคุณค่า เห็นได้จากการศึกษาของ 
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลีและคณะ (อ้างถึงใน มติ ทาเจริญศักดิ์ และคณะ, 2561) พบว่า การเล่นหมาก
ล้อมส่งผลต่อความคิดในหลายด้านประกอบด้วย การรับฟังความคิด การคิด หลากหลายแนวทาง มี
การวางแผน มีการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล มีสมาธิมากข้ึน รวมถึงส่งผลต่อสภาพจิตใจใน ทางบวก อีก
ทั้งซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ ณพล นันชัยพฤกษ์ และคณะ (2553) ว่า ผู้เล่นหมากล้อมจะมีความ
ฉลาดทางเชาว์อารมณ์มากกว่าผู้ที่ไม่เล่นหมากล้อม อีกทั้ง มติ ทาเจริญศักดิ์ และคณะ (2561) ยังได้
ศึกษาการถ่ายทอดทางสังคมในการเล่นหมากล้อม ผู้เรียนหมากล้อมรับเอากระบวนการถ่ายทอดทาง
สังคม ท าให้เกิดความเข้าใจในความหมายของการกระท า และส่งผลต่อ การใช้เหตุผล ความเป็นตน 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง การน าแนวคิดใน การเล่นหมากล้อมไปประยุกต์ใช้ และการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
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ภาพที่ 2 ภาพก่อตั้งชมรมหมากล้อมแห่งประเทศไทย 

แหล่งข้อมูล: thaigo.org 

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหมากล้อมเป็นกีฬาที่ทรงคุณค่า และมีคุณประโยชน์ แต่เมื่อ 25 ปีที่แล้ว
กลับมีคนรู้จักและเล่นเพียงเล็กน้อย เมื่อศึกษาจากประวัติของ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศ
ไทย (2561) ชมรมหมากล้อม (โกะ) เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคม 2536 โดยมีคุณก่อ
ศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จ ากัด (มหาชน) เป็น
ประธานชมรม และคอยสนับสนุนหมากล้อมในประเทศไทยมาตลอด ซึ่งสมาชิกในเวลานั้นมีเพียง 10 
– 15 คนเท่านั้น ภายใต้การสนับสนุนของคุณก่อศักดิ์ ในปีถัด ๆ มาหมากล้อมก็ได้ขยายตัวอย่ าง
ต่อเนื่อง จากการใช้พ้ืนที่ของส านักฝึกอบรมของบริษัทฯ ด าเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเปิดคอร์
สสอนหมากล้อมให้กับสมาชิกชมรมฯ การบรรยายกลยุทธ์การเล่นหมากล้อม โดย สัจจา ชัยภิบาล 
(2552) 2 ดั้ง ได้รวบรวมประวัติของหมากล้อมในประเทศไทยไว้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 ประวัติพัฒนาการของหมากล้อมในประเทศไทย 

2536 จัดตั้ง ชมรมหมากล้อม (โกะ) แห่งประเทศไทย 

2537 เป็นกีฬาสาธิตในกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 22 

2538 บรรจุอย่างเป็นทางการในกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 23 

2539 เริ่มการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษา University Go Tournament (U-Go) 

2540 เริ่มการแข่งขัน Thailand Open Go Tournament 
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2541 ชมรมหมากล้อม (โกะ) แห่งประเทศไทย จดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาหมากล้อม 

2542 ตีพิมพ์หนังสือการ์ตูนเรื่อง “ฮิคำรุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ” ฉบับภาษาไทย 

2546 เปลี่ยนสถานะภาพเป็น สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 

2549 บรรจุเป็นกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “สุพรรณบุรีเกมส์” 

2550 บรรจุเป็นกีฬาสาธิตในซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ที่จังหวัดนครราชสีมา 

2553 บรรจุอย่างเป็นทางการในกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 ที่ประเทศจีน 

 

ภาพที่ 3 ไทม์ไลน์ และผลสถิติจากการสอบผ่านระดับฝีมือประเภทดั้ง ในประเทศไทย 

 จากผลสถิติการสอบวัดระดับฝีมือประเภทดั้ง (Dan คือ ระดับฝีมือของหมากล้อมที่สามารถ
เป็นอาจารย์ได้ในประเทศไทย) ตามท าเนียบดั้งของ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (2561) 
ที่พัฒนาโดย ส านักกิจการเพ่ือสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด เมื่อปี 2536 จนถึง ปี 2541 ในอดีต
วงการโกะของประเทศไทย มีผู้สอบผ่านเป็นดั้งในประเทศไทยโดยรวมแล้วเพียง 11 คน โดยที่ปีนั้น 
ทั้งจากการสนับสนุนของก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ จนผลักดันจนสามารถจดทะเบียนจากชมรมหมากล้อม
ไปเป็นสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยตามตารางประวัติสมาคมข้างต้น อีกทั้งในปีถัดมา ปี 
2542 ซึ่งเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อวงการหมากล้อมอย่างมหาศาล มีการตีพิมพ์หนังสือเล่มที่แรก
ของ การ์ตูนเรื่อง “ฮิคำรุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ” ฉบับภาษาไทย และเมื่อดูผลสถิติของดั้งที่สอบ
ผ่านในปีนั้นตามท าเนียบดั้ง มีผู้สอบวัดระดับฝีมือจนขึ้นดั้งเพ่ิมมากขึ้นเป็น 10 คนใน 1 ปี และเพ่ิม
ปริมาณมากขึ้นทุกปีจนปัจจุบัน ปี พ.ศ.2561 ประเทศไทยมีนักเล่นหมากล้อมที่มีการสอบวัดระดับ
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ฝีมือเป็นดั้ง รวมแล้วทั้งสิ้น 754 คน เป็นผู้สอบวัดระดับฝีมือเป็นคิว (Kyu คือระดับฝีมือที่น้อยกว่าดั้ง) 
102 คน ยังไม่รวมผู้เล่นหมากล้อมที่ไม่ได้สอบวัดระดับ ที่ประมาณจ านวนจากการแข่งขันประจ าปี 
เช่น การแข่งขันหมากล้อม Standard Rating and Friendship Game ซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับ
มัธยม ที่ในทุก ๆ ครั้งที่จัดจะมีผู้เข้าร่วมถึง 800 คน และยังมีแฟนเพจสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศ
ไทยที่มียอดถูกใจ 6,621 คน กับแฟนเพจฮิคารุเซียนโกะ ยอดถูกใจ 1,614 คนอีกด้วย 

         ผลสถิติครั้งนี้จึงแสดงให้เห็นว่า สื่อการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เป็นอีกปัจจัยส าคัญที่
มีผลต่อวงการโกะของประเทศไทย จากท่ีมีคนรู้จักเพียงหยิบมือ มีผู้ที่สามารถสอบผ่านเป็นดั้งเพียงแค ่
10 - 20 คน ตั้งแต่เริ่มการก่อตั้ง และมีการการขยับขยายเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีการส่งเสริมจากคุณก่อ
ศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ซึ่งผลกระทบจากการเข้ามาของสื่อการ์ตูนนี้ท าให้เห็นได้ชัดว่าการที่มีสื่อการ์ตูนฮิ
คารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะท าให้คนทั่วไปที่ไม่เคยสนใจ หรือรู้จักในกีฬาหมากล้อม ได้ท าความรู้จัก
มากขึ้นทั่วประเทศ ท าให้เกิดกำรขับเคลื่อนวงกำรโกะในประเทศไทยอย่ำงมหำศำล 

 นอกจากสถิติการขึ้นดั้งของประเทศไทยที่เพ่ิมขึ้นพร้อมกับที่การ์ตูนเล่มแรกได้ตีพิมพ์จะเป็น
สถิติที่แสดงให้เห็นว่าวงการหมากล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ก็ยังมีการตอบรับจาก
ผู้อ่านการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ที่แสดงออกวได้รับแรงบันดาลใจจากฮิคารุ เซียนโกะ เกม
อัจฉริยะ อย่างมากมาย ซึ่งสอดคล้องกับทางสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (2561) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า “ในหมู่คนไทยคงมีคนรู้จักหมากล้อมน้อยแทบนับนิ้วได้ แต่มาวันนี้คนไทยรู้จักหมากล้อม
เพ่ิมขึ้นมาก และคงต้องยกประโยชน์นี้ให้กับการ์ตูนเรื่อง Hikaru no Go หรือ ฮิคารุ เซียนโกะ เกม
อัจฉริยะ” 
 

   
ภาพที่ 4 ตัวอย่างผู้ที่อ่านการ์ตูนฮิคารุแล้วได้รับแรงบันดาลใจ 
แหล่งข้อมูล: Facebook.com Search – แรงบันดาลใจ โกะ 
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 รวมถึงสื่อเกี่ยวกับหมากล้อมในประเทศไทยเองก็ใช้ตัวละครจากการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกม
อัจฉริยะ เป็นภายในการผลิตปก หรือภายในเนื้อหา อย่าง ThaiGO Magazine ซ่ึงเป็นนิตยสารเจ้า
แรกท่ีผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับหมากล้อมในประเทศไทยซึ่งผลิตเล่มแรกในปี 2003 ซึ่งนิตยสารเจ้านี้ ใช้ตัว
ละครจากฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัฉริยะเป็นหน้าปกเกือบจะทุกเล่มในการผลิต และเนื้อหาภายใน
นิตยสารยังมีคมลัมน์ที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะโดยเฉพาะอีกด้วย 

 
ภาพที่ 5 ตัวอย่าง ThaiGO Magazine บางส่วน (Original) 

 การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ไม่เพียงแต่ขับเคลื่อนวงการโกะในประเทศไทยแต่เพียง
เท่านั้น Tongchat (2546) ผู้เขียนคอลัมน์ กระเทาะแก่นฮิคารุ ใน ThaiGO Magazine ได้ให้ข้อมูลไว้
ว่า ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เปิดตัวออกสู่วงการการ์ตูนญี่ปุ่นในราวปลายปี 1998 ด้วยการเรียง
ร้อยเรื่องราว ถ่ายทอดผ่านปลายพู่กันของนักวาดอัจฉริยะ ร่วมกับที่ปรึกษาโปรสาวดาวรุ่งในเวลานั้น
ท าให้อิทธิพลของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ มีความนิยม และยิ่งใหญ่เกินความคาดหมาย
ของทีมผู้สร้าง ท่ามกลางผู้อ่านที่ติดการ์ตูนเรื่องนี้จ านวนมากท่ีไม่รู้กติกาเกมโกะ เมื่ออ่านไประยะเวลา
หนึ่งก็จะขวนขวายหาอุปกรณ์โกะ หาคู่ประมือ หรือแม้กระทั่งหัดเล่นคอมพิวเตอร์เพียงเพ่ือจะได้เข้า
อินเตอร์เน็ตไปเล่นโกะออนไลน์ เพ่ือเลียนแบบพฤติกรรมในการ์ตูนเรื่องนี้ 

 Tongchat (2546) ยังให้ข้อมูลเพ่ิมเติมอีกว่า ความนิยมของการ์ตูน ฮิคารุ เซียนโกะ เกม
อัจฉริยะ ในประเทศญี่ปุ่น มีความนิยมมากขึ้นอย่างไม่มีใครคาดคิดจากการที่มีโทรศัพท์จากบรรดา
นักเล่นโกะวัยเยาว์เพ่ือสอบถามเรื่องการสอบมืออาชีพ ทั้งที่ก่อนหน้านี้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อน อีกทั้งมีอาจารย์สอนโกะ โนริอากิ โอฮาชิ ได้ให้สัมภาษณ์ในเอเชียวีคว่าชั้นเรียนของเขามี
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นักเรียนให้ความสนใจมากข้ึนถึงสองเท่าตัวจนเป็นร้อยคนภายในเวลาที่ไม่ถึงปี และยังมีอิทธธิพลจาก
ยอดจ าหน่ายกว่า 7.5 ล้านฉบับของการ์ตูนรายสัปดาห์ Jump Weekly เฉพาะในญี่ปุ่น ที่มียอดพิมพ์
ทั้งหมดจ านวนมากกว่า 25 ล้านชุด จากสถิติเราจะเห็นได้ชัดว่าการ์ตูน ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ 
นี้ สามารถปลุกกระแสของเกมเก่าแก่โบราณให้กับบรรดาเยาวชนรุ่นใหม่ที่เคยมีมายาคติว่าโกะเป็น
งานอดิเรกของผู้สูงอายุเท่านั้น 

 เหตุการณ์การขับเคลื่อนครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ได้รับความสนใจ
จากการ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ซึ่งทาง America Go Association (2016) ก็ได้มีการ
น าการ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ทั้ง 23 เล่มจบเป็นสื่อการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนหรือ
นักเรียนที่ลงทะเบียนกับทางห้องสมุดของ American Go Foundation และนอกเหนือจากสมาคม
โกะของอเมริกา ทางสมาคมโกะของทางฝั่งยุโรป หรือ European Go Federation ก็ได้มีการเข้าถึง
การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะเช่นกัน โดยทาง European Go Federation (2017) ได้ให้ข้อมูล
ไว้ ว่ า  ก า รแ ข่ งขั น ชิ งแ ช ม ป์ เย าวช น ยุ โรป  ค รั้ งที่  2 2  (The 22nd European Youth Go 
Championship in Grenoble) ได้มีแขกรับเชิญพิเศษคือ ยูมิ  ฮตตะ (Yumi Hotta) ผู้สร้างบท
การ์ตูนชื่อฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ซึ่งในงานแข่งมีกิจกรรมการพบปะ การตอบค าถามของผู้เขียน
กับแฟนคลับฝั่งยุโรป หลาย ๆ คน (ท้ังเด็กและผู้ใหญ่) ของการ์ตูนเรื่องนี้ พร้อมทั้งอธิบายการท างาน
เขียนการ์ตูน การสร้างสตอรี่บอร์ด และการท างานร่วมกับนักเล่นมืออาชีพของการ์ตูนเรื่องฮิคารุ 
เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนี้ 
 

  
ภาพที่ 6 ภาพเยาวชนในอเมริกากับการ์ตูนฮิคารุ และนักเขียน ยูมิ ฮตตะ ที่ ยุโรป 

แหล่งข้อมูล: usgo.org/news/2016/03/hikaru-no-go-a-hit-with-grade-schoolers/ 
แหล่งข้อมูล: eurogofed.org/ 



 11 

 ถึงแม้จะเป็นการ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ นั้นถูกผลิตและเผยแพร่มาหลายสิบปี
แล้ว กลับพบว่ายังมีผลกระทบและเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจาก เว็บไซต์ข่าว
บันเทิงของประเทศญี่ปุ่นที่ประสบความส าเร็จใน ทวิตเตอร์มียอดผู้ติดตามมากกว่า 1 ,500,000 
Comic Natalie (2018) ได้ลงข่าวประชาสัมพันธ์ไว้ว่า “ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ” ได้รับการ
ยืนยันในวันที่ 24 พฤษภาคม 2018 ว่า iQIYI  สตรีมม่ิงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนจะเริ่มฉายภาพยนตร์
ในฤดูร้อนปี 2019 ภายใต้ชื่อ “棋魂” (ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ) และจะถูกดัดแปลงเป็น Live-
action 75 ตอน โดย Pieerot Studio ซึ่งนี่จะเป็นโครงการดัดแปลง Live-action แห่งแรกของโลก
โดยอิงจากมังงะ 

 

 
ภาพที่ 7 ภาพข่าวการดัดแปลงฮิคารุเซียนโกะ เป็น Live-action ในประเทศจีน 

แหล่งข้อมูล: https://twitter.com/comic_natalie/status/999517743886974976 
 
 เธียรทศ ประพฤติชอบ (2560) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจุบันการสื่อสาร หรือการโน้มน้าวจิตใจของ
สื่อที่มีเพียงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นสิ่งส าคัญ เพียงแต่ว่าการให้ข้อมูลเฉยๆ ไม่เพียงพอต่อการที่
จะท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง หรือสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้รับสื่อ เพราะการให้ข้อมูลเฉยๆ
เป็นการละเลยเรื่อง “การสร้างอารมณ์ร่วม” เพ่ือให้เกิดความคล้อยตาม ดังนั้น การสร้างแรงบันดาล
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ใจ จากภายในโดยการใช้ “เรื่องเล่า (Storytelling)” จึงนับเป็นวิธีการที่ดี และเหมาะสมกับคนยุค
ปัจจุบัน เพ่ือให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา แก้วเทพ, ตปากร พุธเกส, และ ภัทรา บุรารักษ์ 
(2555) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า “กำร์ตูน” เป็นสื่อที่ใช้การสื่อสารประเภท Entertainment Content ที่
ผสมผสานเทคนิกการเล่าเรื่อง (Storytelling) ที่ประกอบไปด้วยรูปวาด ค าบรรยาย และค าพูด มี
เรื่องราวต่อเนื่องกันอย่างมีความหมาย เป็นสื่อที่มีเอกลักษณ์คือสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย และมี
แรงดึงดูดที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่ให้ความบันเทิง ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายลดความตึงเครียด 
เป็นสื่อที่เกิดความริเริ่ม สร้างสรรค์ จิตนาการ จึงเป็นสื่ออีกหนึ่งทางเลือกที่มีการสร้าง “แรงบันดำล
ใจ” สามารถโน้มน้าวในผู้อ่าน 

 จากงานวิจัยของ University of Illinois ชี้ว่าการใช้การ์ตูนในการส่งสารให้ความรู้หรือโน้ม
น้าวผู้คนมีแนวโน้มที่จะได้ผลดีกว่าการใช้ภาพถ่าย  Lulu Rodriguez and Xiao Lin (2017) 
ท าการศึกษาผลกระทบจากภาพที่มีต่อการรับสารในผู้อ่าน ผ่านการทดลองแจกโบรชัวร์ต่อต้านความ
เชื่อผิดๆเก่ียวกับพลังงานลม 2 ชิ้นที่มีดีไซน์ ข้อความ สี และขนาดเท่าๆกัน แต่ชิ้นหนึ่งมีภาพประกอบ
เป็นการ์ตูน ในขณะที่อีกชิ้นหนึ่งมีภาพประกอบเป็นภาพถ่ายกังลมที่ถูกถ่ายโดยมืออาชีพ “คุณต้องใช้
เวลานานกว่ากับการ์ตูนเพ่ือที่จะค้นหาความหมายที่แท้จริงของภาพวาดและสถานการณ์ในการ์ตูน” 
Rodriguez กล่าว “คนจะใช้เวลามองการ์ตูนนานกว่า ดังนั้นจึ งมีการรับรู้ที่มากกว่ากับการ์ตูน 
โดยทั่วไปแล้วการ์ตูนมักจะมีการตบมุกในตอนท้าย และคนก็มักจะพยายามที่จะท าความเข้าใจกับมุก 
รูปที่ใช้แสดงภาพพลังงานลมในโบรชัวร์อีกชิ้นนั้นก็สวยงามไม่แพ้กัน เป็นภาพวิวกังหันลมท่ามกลาง
ทัศนียภาพที่สวยงาม แต่คนไม่ได้มองไปที่มันนานเท่ากับรูปการ์ตูน” ภาพลักษณ์ที่จริงจังน้อยกว่าของ
การ์ตูน Rodriguez กล่าวว่าการ์ตูนช่วยให้เรื่องราวที่อาจดูน่ากลัวส าหรับคนทั่วไป เช่นพลังงานลม 
กลายเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ แต่เรื่องความน่าเชื่อถือที่ลดลงนั้นก็เป็นประเด็นเช่นกัน สารที่แลดูยากกว่า
แม้จะเข้าถึงไดย้าก แต่ผู้คนกลับไว้เนื้อเชื่อใจมันมากกว่า (ADPT, 2560) 

 อีกท้ัง ปริญชาติ จรุงจิตรประชารมย์ (2553) ได้กล่าวถึงข้อดีของการ์ตูนอีกว่า ผลของการ์ตูน
นั้นมีผลในกระบวนการเรียนรู้ทางสัมคมด้วยการปลูกฝั่งค่านิยมที่พึงปรารถนาพร้อมทั้งน าเสนอ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคม ในขณะที่ใช้ตัวละคนในการ์ตูนเหล่านั้นเป็นแม่แบบโดยอาศัยความ
ชื่อชอบหรือความผูกพันทางจิตใจ ซึ่งท าให้มีแนวโน้มที่ท าให้ประพฤติดีตามต้นแบบจากการรับการ
ถ่ายทอดผ่านการชมการ์ตูน  ซึ่งสนับสนุนกับความคิดของ เอนก รัตนจิตบรรจง (2548) ที่ได้กล่าวไว้
ว่า จริงๆแล้วการ์ตูนหาใช่สิ่งไร้สาระ แต่การ์ตูนยังท าหน้าที่เป็นสื่อบอกเล่าความเป็นไป รวมถึงแสดง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต สะท้อนความคิด สะท้อนเหตุการณ์ของบุคคล หรือกลุ่มคนหนึ่งๆ สู่กลุ่มผู้อ่าน
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ด้วยภาษาสากลที่ไม่จ ากัดชาติพันธุ์ได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงเท่านั้น ค่านิยม ศีลธรรม และความดีงามยัง
ได้ถูกสอดแทรกผ่านตัวการ์ตูนต่างๆอันเป็นเสมือนเครื่องชี้น าให้ท าแต่สิ่งที่ถูกท่ีควร ซึ่งทั้งหมดนี้แสดง
ให้เห็นว่า การ์ตูนเป็นเสมือนเครื่องชี้น า เป็นสื่อโน้มน้าว สื่อการเรียนรู้ สื่อปลูกฝั่งค่านิยมให้กับสังคม 
เป็นสื่อที่ไม่จ ากัดชาติพันธุ์ และเป็นสื่อสร้างแรงบันดาลใจที่ดีกับผู้ที่อ่าน 

 และด้วยในโลกปัจจุบันที่มีทางเลือกในการเดินตามหาความฝัน ค้นหา Passion หรือ ความ
ปรารถนาเพ่ือต้องการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นการท าในสิ่งที่รักเพ่ือใช้ชีวิตให้มีความหมายและ
น าไปสู่ความส าเร็จในชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับ วาสิตา บุณสาธร (2556) ที่ได้กล่าวให้ความหมายของ 
Passion ไว้ว่าเป็นการสร้างความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนภายใต้กรอบของ “ความรัก” และ 
“ความชอบ” อย่างแรงกล้าในสิ่งที่ท า และการที่เราจะสามารถมี Passion ในการใช้ชีวิต จุดเริ่มต้นที่
ส าคัญคือการได้รับ แรงบันดาลใจ (Inspiration) ซึ่งเป็นเหมือนแรงกระตุ้นให้เราท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป
ด้วยความรัก ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในโลกปัจจุบัน สตีฟ จ็อบส์ ที่เคยกล่าวสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ดในปี 2548 ไว้ว่า “People with passion can change the world.” ซ่ึง Passion ของ
เขาก็สามารถเปลี่ยนโลกได้  และ สตีฟ จ็อบส์ ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนอีกด้วย 
(TheMATTER, 2018) 

 จากงานวิจัย “การประเมินผลจากการชมภาพยนตร์เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจของ นิสิตปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ของดุษฎี โยเหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, ศรัณย์ พิมพ์ทอง, และ 
นริสรา พึ่งโพธิ์สภ (2556) ได้ให้ความหมายของแรงบันดาลใจไว้ว่า เป็นพลังอ านาจในตนเองชนิดหนึ่ง 
ที่ใช้ในการ ขับเคลื่อนการคิดและ การกระท าใด ๆ ที่พึงประสงค์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จได้ โดยไม่ต้อง
อาศัยสิ่งจูงใจ ความส าคัญของค าว่าแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่น าไปสู่ความส าเร็จ ดังที่กล่าวมาข้างต้นแรง
บันดาลใจเป็นเสมือนสิ่งส าคัญที่จะน าให้บุคคลไปสู่ความส าเร็จในหลายๆด้านของชีวิตซึ่งการที่จะ
ก่อให้ เกิดแรงบันดาลใจมีหลายรูปแบบ ได้แก่  แรงบันดาลใจจากจิตใต้ส านึก ประสบการณ์ 
สภาพแวดล้อมรอบตัว หรือก็ได้รับอิทธิพลต่อยอดความคิดจากการสร้างสรรค์ของศิลปิน หรือบุคคลที่
ชื่นชอบต่างๆ ด้วยความส าคัญของค าว่าแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่น าไปสู่ความส าเร็จ การสร้างแรง
บันดาลใจที่ดีจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ การที่จะพบแรงบันดาลใจที่ชื่อชอบไม่ใช่สิ่งที่สามารถบอกให้เป็นกัน
ได้ แต่เกิดจากการค้นพบได้ด้วยตนเอง การค้นหาตามหาในสิ่งที่ตนเองรักท่ีชอบและน าไปปฎิบัติ เป็น
แบบอย่างจนประสบความส าเร็จ ซึ่งความรักความชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งสามารถรับรู้ได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่า 
“สื่อ” ซึ่งในปัจจุบันมีสื่อมากมายที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้รับสื่อต่าง ๆ รวมถึงสื่อกำร์ตูน
ด้วย 
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 แม้การ์ตูนจะเป็นสื่อสร้างแรงบันดาลใจที่เข้าถึงและเข้าใจง่ายแต่ไม่ใช่การ์ตูนทุกเรื่องจะ
ประสบความส าเร็จเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกครั้ง การผลิตสื่อการ์ตูนจึงต้องมีการค้นคว้าข้อมูลอย่าง
หนักทั้งในข้อมูลความเป็นจริง และข้อมูลที่สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้มาสนใจการ์ตูนได้ ใน
ปัจจุบันมีการ์ตูนที่เป็นสื่อการสอน สื่อบันเทิงมากมาย ซึ่งมีการ์ตูนประเภทหนึ่งที่ต้องเป็นการ์ตูนที่
สามารถให้ผู้ที่ไม่รู้จักสิ่งที่การ์ตูนต้องการน าเสนอเข้าใจในสิ่งที่ต้องการน าเสนอ การ์ตูนที่เป็นการ์ตูนที่
สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่ไม่เคยสนใจในตัวกิจกรรมที่การ์ตูนน าเสนอ หันมาสนใจ สร้างแรงจูงใจ
ให้ท าการรู้จัก ซึ่งการ์ตูนประเภทนั้นก็ คือ “การ์ตูนประเภทกีฬา” การ์ตูนญี่ปุ่นประเภทกีฬามี
มากมายที่เป็นการ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ แต่กระนั้นก็มิใช่เรื่องง่ายที่จะโน้มน้าวให้คนมาเล่นกีฬาโดย
อ่านการ์ตูนเพียงอย่างเดียว จึงเป็นโจทย์ที่ยากส าหรับการท าเนื้อเรื่องที่ก่อให้เกิด “แรงบันดาลใจ” ให้
ผู้อ่านมีความรู้สึกสนุกร่วมทั้ง ๆ ที่เล่นกีฬาชนิดนั้นไม่เป็น ไม่เข้าใจกฎกติกา และเริ่มจะสนใจไปเล่น
กีฬาชนิดนั้นจริงๆ แต่การ์ตูนยังเป็นสื่อแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬา หรือผู้ที่สนใจในด้านอ่ืนๆจนผู้อ่าน
บางคนประสบความส าเร็จ อาทิเช่น การ์ตูนเรื่อง “Yuri On Ice”  ซึ่งเป็นกีฬาเกี่ยวกับไอซ์สเก็ตที่มี
กระแสขึ้นมาเพราะมีตัวละครเป็นคนประเทศไทยอยู่ในเรื่องจนมีผู้สนใจรับชมเป็นอย่างมากจนถึงขั้น 
แฟนคลับบางคนศึกษาวิธีการเล่นของไอซ์สเก็ตเพ่ือที่จะดูการสเก็ตของตัวละครในการ์ตูนให้เข้าใจจน
สามารถไปเป็นนักกีฬาไอซ์เก็ตซึ่งในประเทศไทยซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในประเทศไทยก็คือ พริมว
รินทร์ พ่ึงไตรพุทธ แชมป์รุ่น 20 ปี ไอซ์สเก็ตบางกอก รวมถึง (Ookbeecomics, 2560) เว็บไซต์
หนังสือออนไลน์ชื่อดังได้ให้ข้อมูลไว้ว่า แม้แต่นักฟุตบอลระดับโลกหลาย ๆ คนก็ได้รับแรงบันดาลใจมา
จากการ์ตูนดังอย่างเรื่อง “กัปตัน ซึบาสะ”  
 

 
ภาพที ่8 นักบาสระดับโลกกับ การ์ตูนซึบาสะ และพริมวรินทร์ พึ่งไตรพุทธ กับ Yuri on ice 

แหล่งข้อมูล: ookbeecomics.com/blogs/1536 (ภาพซ้าย) 
แหล่งข้อมูล: twitter.com/Otter_LynnGo/status/884325550981996544 (ภาพขวา) 
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 อีกทั้งแรงบันดาลใจต่าง ๆ  มิได้น าเสนอในวงการการ์ตูนกีฬาเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการ์ตูน
ในวงการประเภทอ่ืน ๆ เช่น ในวงการท าอาหารมีผู้ที่ท าอาหารตามการ์ตูนท าอาหาร ตัวอย่างจาก 
เพจ SchwedaKong ท าอาหารตามการ์ตูนเรื่องต่าง ๆ โดย ZoLaBeAm (2560) ให้ข้อมูลไว้ตอนที่
ไปรับประทานอาหารจากเรื่องจอมโหดกระทะเหล็กว่า เป็นรูปแบบการรับประทานอาหารที่เสิร์ฟเมนู
ตามใจเชฟ (Chef Table) ให้กับผู้ที่สนใจได้ลิ้มลอง 

 
ภาพที่ 9 Chef table 7 เมนูจากการ์ตูนจอมโหดกระทะเหล็ก โดย SchwedaKong 

แหล่งข้อมูล: Facebook – SchwedaKong  
แหล่งข้อมูล: Facebook – ReviewAll by ZoLaBeAm, pantip.com/topic/36627937 

 จากข้อความที่กล่าวไว้แสดงให้เห็นว่าสื่อการ์ตูนต้องท าการศึกษาเป็นอย่างมากในการเล่า
เรื่อง เพ่ือให้ได้รับรู้ถึงบรรยากาศ วิธีการเล่น และอ่ืนๆที่แท้จริงของการเล่นกีฬาหรือท ากิจกรรมใด ๆ 
ที่ต้องการจะสื่อสารให้กับผู้อ่านที่ไม่รู้จักชนิดกีฬาชนิดนั้นเลยแม้แต่น้อย และอีกชนิดกีฬาที่มีความ
ยากในการสื่อสาร แต่กลับให้ความสนุกจนเป็นกระแสท าให้คนหันมาเล่นกีฬาชนิดนี้อย่างมาก 
กล่าวคือ กีฬา “หมากล้อม” ซึ่งความยากในการสื่อสารคือไม่ใช่กีฬาทั่วไปที่คนอ่ืนรู้จักทันทีที่เห็น ต้อง
ท าการศึกษาวิธีการเล่นอย่างจริงจังถึงจะเข้าใจ ไม่ได้มีความสวยงามเพ่ือดึงดูดตาเหมือนกีฬาบาง
ประเภท ที่เพียงมองเห็นความงามก็ประทับใจ แต่เป็นกีฬาที่ใช้ความคิดใช้การวางหมากบนกระดาน 
361 จุดตัดเพียงเท่านั้น ดังนั้นความยากของการสื่อสารคือจะท าอย่างไรให้คนที่ไม่เข้าใจวิธีการเล่น
หมากล้อมรู้สึกอ่านแล้วสนุกซ่ึงต้องอาศัย “การเล่าเรื่อง” และ “สัญญะ” ที่ด ี

 นอกจากการที่สื่อการ์ตูนนั้นสามารถสร้างแรงบันดาลใจที่สามารถโน้มน้าวให้ผู้อ่านหันมา
สนใจเล่น หรือสนใจท ากิจกรรมนั้น ๆ ตามการ์ตูนต้นแบบได้แล้ว แรงบันดาลใจในหนังสือการ์ตูนยัง
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงแรงบันดาลใจในด้านอ่ืน ๆ อีกมาก จากความหลากหลายของการตีความ
ของผู้อ่านที่มีภูมิหลัง ประสบการณ์ หรือทุนอันเป็นปัจเจกบุคคลที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น 
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“แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน” ที่สะท้อนผ่านหนังสือการ์ตูนส่งต่อมาถึงผู้อ่านให้ได้รับแรงผลักดัน
ในการใช้ชีวิต เป็นก าลังใจที่สามารถรักษา เยียวยา รวมไปถึงสร้างความรู้สึกถึงคุณค่าของการใช้ชีวิต
ในรูปแบบต่างๆ หรืออีกแรงบันดาลใจหนึ่งคือ “แรงบันดาลใจในมิติวัฒนธรรม” ที่สะท้อนอยู่ภายใน
ฉากของหนังสือการ์ตูนที่ส่งต่อมาถึงผู้อ่าน ที่มีการสอดแทรกวัฒนธรรมแต่ละยุคสมัยที่สามารถท าให้
ผู้อ่านรู้จักวัฒนธรรมต่าง ๆ นั้น ๆ ผู้อ่านบางคนถึงขั้นตามรอยหนังสือการ์ตูนไปยังสถานที่ต่างๆใน
การ์ตูนเลยทีเดียว และยังรวมถึง “แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์” ที่สะท้อนอยู่ภายในเรื่องเล่า และ
ลายเส้นจากรูปภาพของหนังสือการ์ตูนทุกประเภท ผู้อ่านที่ได้รับแรงบันดาลใจนี้สามารถน าแรง
บันดาลใจในการพัฒนาด้านสร้างสรรค์พัฒนาตนเองให้กลายเป็นผู้สร้างสรรค์เสียเอง หรือผู้อ่านที่มี
บทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานอยู่เป็นทุนเดิมสามารถศึกษาวิธีการ และพัฒนาด้านสร้างสรรค์ได้จาก
การ์ตูน 

 
ภาพที่ 10 ตัวอย่างแรงบันดาลใจที่เกิดข้ึนนอกเหนือจากการตระหนักรู้ และริเริ่มเล่น 

แหล่งข้อมูล: pantip.com/topic/38225121 

 การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ หรือที่ผู้คนมักจะคุ้นหูว่า ฮิคารุ เซียนโกะ เป็นการ์ตูน
ญี่ปุ่นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และเป็นที่นิยมสูง ในส่วนของเนื้อหาเป็นการ์ตูนที่เกี่ยวกับกีฬา
หมากกระดาน หรือโกะ ซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากผู้แต่ง ยูมิ ฮตตะ (Yumi Hotta) โดย Tongchat (2551) 
ได้ให้ข้อมูลในนิตยสาร ThaigoJournal ว่า จุดเริ่มต้นของต านานผู้สร้างการ์ตูนเรื่องนี้ไว้ว่า แรกเริ่ม
จากครอบครัวของยูมิ ฮตตะ ไปเยี่ยมบ้านสามี และวางหมากเล่นกับพ่อสามี จึงเกิดความคิดขึ้นมาว่า 
จะดีไม่น้อยถ้าน าเสนอเกมโกะในรูปแบบของมังงะ ซึ่งยังไม่เคยมีใครท าส าเร็จมาก่อน เมื่อเกิดไอเดีย
เธอจึงเริ่มศึกษาทุกแง่มุมของโกะอย่างจริงจัง และน าไปประกวดที่ส านักพิมพ์ Shueisha จนได้รางวัล
ชนะเลิศ “Story King” ปี 1998 ได้สิทธ์ลงเรื่องราวในการ์ตูนรายสัปดาห์โชเน็นจัมพ์ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์
ของ Shueisha Inc. โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  
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 การวางโครงเรื่องของ ยูมิ ฮตตะ มีทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับวงการโกะตั้งแต่ตอนแรกจนถึง
ตอนสุดท้าย ในระหว่างการท างานจึงมีการเก็บข้อมูลในการศึกษาในสถานที่จริงตลอด ไม่ว่าจะเป็น
สมาคมโกะญี่ปุ่น จีน เกาหลี หรือจะเป็นอนุสรณ์สถานของ ฮงอินโบ ซูซากุ นักเล่นโกะในต านานของ
ญี่ปุ่น ซึ่งการกระท านี้แสดงให้เห็นว่า ท าไมการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ จึงเป็นต านาน และ
ด าเนินเรื่องได้อย่างสนุกสนาน สาเหตุทั้งหลายมาจากการท าการบ้านอย่างหนักของ ยูมิ ฮตตะ ที่
ต้องการให้เนื้อเรื่องเต็มไปด้วยข้อมูลที่สมจริง แม่นย า และลึกซึ้งของวงการโกะ  

  
ภาพที่ 11 ยูมิ ฮตตะ (Yumi Hotto) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่สุสานฮงอินโบ ซูซากุ 

แหล่งข้อมูล: 0845.boo.jp/times/archives/6104 

 อีกบุคคลส าคัญที่รับงานวาดภาพของการ์ตูนเรื่องนี้ คือ ทาเคชิ โอบาตะ (Takeshi Obata) 
นักวาดการ์ตูนญี่ปุ่นมากความสามารถ ที่มักจะจับคู่วาดภาพร่วมกับนักเขียนท่านอ่ืน ซึ่งครั้งนี้ ทาเคชิ 
โอบาตะ ได้ร่วมมือกับ ยูมิ ฮตตะ ซึ่ง ทาเคชิ โอบาตะ เป็นนักวาดการ์ตูนที่มีฝีมือ สไตล์การวาดที่
ประณีต สวยงามท าให้ผลงานยิ่งออกมาสุดยอด ซึ่งหลังจากวาดให้กับเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกม
อัจฉริยะแล้ว อาจารย์ทาเคชิ โอบาตะก็มีผลงานอีกมากมายตามมา เช่น DeathNote BAKUMAN  

 
ภาพที่ 12 ทาเคชิ โอบาตะ (Takeshi Obata) นักวาดการ์ตูนญี่ปุ่นให้กับเรื่องฮิคารุเซียนโกะ 

แหล่งข้อมูล: 0845.boo.jp/times/archives/6104 
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 ยูคาริ อุเมซาว่า (Yukari Umezawa) เป็นนักหมากล้อมมืออาชีพ มีชื่อเสียงในญึ่ปุ่น จากการ
เป็นพิธีกร รายการโทรทัศน์ และโฆษณาทางทีวี  เริ่มเป็นที่ปรึกษาด้านหมากล้อมในส่วนของเนื้อหา
และรูปเกม ให้กับการ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ซึ่งทาง Tongchat (2546) จาก ThaiGO 
Magazine ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ขณะที่ให้ค าปรึกษานั้นยูคาริ อุเมซาว่ามีระดับฝีมือ 2 ดั้งมืออาขีพ เป็น
ผู้บรรยายรายการ “ชั่วโมงโกะ” ทางสถานีโทรทัศน์ NHK แห่งญี่ปุ่น และในปัจจุบันได้แต่งงานเปลี่ยน
นามสกุลเป็น Yukari Yoshihara และมีฝีมือ 5 ดั้ง สมาคมโกะญี่ปุ่น 

 
ภาพที่ 13 ยูคาริ อุเมซาว่า (Yukari Umezawa) ที่ปรึกษาของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ 

แหล่งข้อมูล: igoshogi.blog.fc2.com/blog-date-201301.html 

 การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะผ่านการขอลิขสิทธิ์ และตีพิมพ์อย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. 
มีการตีพิมพ์เป็นภาษาไทยและจ าหน่ายในประเทศไทยโดยลิขสิทธิ์ของบริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ 
จ ากัด เป็นการ์ตูนเรื่องยาว มีจ านวน 23 เล่มจบ อีกทั้งในปี ค.ศ.2000 การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกม
อัจฉริยะ ได้รับรางวัล Shogakukan Manga Award  ในประเทศญี่ปุ่น และในส่วนของเนื้อเรื่องของ 
“ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ” เริ่มจากเด็กประถมที่ไปพบกระดานหมากล้อมเปื้อนเลือด ในห้องเก็บ
ของของคุณปู่ ทันทีที่เอามือแตะกระดานก็ถูกวิญญาณในอดีตนามว่า ฟูจิวาระ โนะ ซาอิ เข้าสิงจิตใต้
ส านึกของ “ฮิคารุ” ความพยายามทั้งเกลี้ยทั้งกล่อมแกมบังคับของวิญญาณผู้ที่ไม่หมดกับทางโลกท า
ให้ ฮิคารุ หัดเล่นหมากล้อมจนเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด 

 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (2561) กล่าวว่า ความโดดเด่นของ ฮิคารุ เซียนโกะ 
เกมอัจฉริยะ คือ ความสมจริงในหลาย ๆ แง่มุม ตัวละคร ฟูจิวาระ โนะ ซาอิ นั้น ถูกผูกเรื่องว่าแท้จริง



 19 

คือ วิญญาณที่อยู่เบื้องหลัง “ฮงอินโบ ชูซาคุ” (ในฉบับแปลไทยใช้ค าว่า ฮงอินโบ ซูซาคุ แต่ผู้ที่ถูก
อ้างอิงคือ ฮงอินโบ ซูซากุ) ซึ่งคือนักหมากล้อมเลื่องชื่อในสมัยศตวรรษที่ 18 หมากล้อมที่ปรากฏใน
เรื่อง ถูกคัดมาจากหมากของมืออาชีพในการแข่งขันจริง สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน การพัฒนาดาว
รุ่ง การก้าวขึ้นมาสู่วงการมืออาชีพ ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ รวมถึงการแข่งขันแบบไม่ยอมกันของญี่ปุ่น จีน 
และ เกาหลีด้วย นอกเหนือจากความสมจริง การพัฒนาของตัวละครก็น่าสนใจ ฮิคารุ เซียนโกะ เกม
อัจฉริยะ สร้างตัวละครได้หลากหลายน่าสนใจอย่างยิ่ง “ชินโด ฮิคารุ” จากเด็กที่ไม่เคยสนใจเรื่อง
หมากล้อม เริ่มพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ อีกทั้งตัวละครอ่ืนๆ ก็ล้วนมีภูมิหลังที่น่าสนใจ ด้วยความโดด
เด่นทั้งหมดนี้ ท าให้จัดเป็นอีกการ์ตูนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เริ่มเล่นหมากล้อมหรือผู้ที่
ก าลังสนใจเรียนหมากล้อมเป็นอย่างดี  หรือแม้แต่นักอ่านทั่วไปก็ควรจะมีอยู่บนหิ้งหนังสือ ไม่ว่าคุณ
จะเล่นหมากล้อมหรือไม่ก็ตาม 

 ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของสื่อการ์ตูนที่มีอิทธิพลในแง่มุมต่างๆตามผลวิจัยของนักวิจัยท่าน
อ่ืนๆ เช่น การ์ตูนกับคุณธรรม โดย เอนก รัตนจิตบรรจง (2548) การ์ตูนกับการเรียนรู้ค่านิยมส่งเสริม 
โดย ปริญชาติ จรุงจิตรประชารมย์ (2553) การ์ตูนกับมิติความเป็นไทย โดย จารุณี สุขชัย (2550) 
การ์ตูนกับการเรียนรู้วัฒนธรรม โดย ชวรินทร์ ศิลปสุวรรณ (2558) การ์ตูนกีฬาที่ส่งผลต่อทัศนคติ
ด้านกีฬา โดย รังสฤษดิ์ จันทสูง (2556) การ์ตูนผลในการเยียวยาบาดแผลจิตใจในอดีต โดย John 
Ranyard (2006) และความส าคัญของแรงบันดาลใจในการชมภาพยนตร์โดยมีงานวิจัยของ ดุษฎี โย
เหลา et al. (2556) โดยการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะน าแรงบันดาลใจกับสื่อการ์ตูนที่แสดงออกผ่าน
ทางสัญญะ และการวิเคราะห์เนื้อหา กล่าวคือ เป็นการแสดงให้เห็นถึงเทคนิค กลยุทธ์ของการสื่อสาร
เนื้อหาการ์ตูนผ่านการเล่าเรื่อง (Storytelling) ด้วยสัญวิทยา (Semiology) ของการ์ตูนหมากล้อม 
“Hikaru No Go หรือ ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ” ที่ เป็นหนังสือการ์ตูน สื่อสารบันเทิ ง 
(Edutainment) ซึ่งเป็นส่วนประสมของสื่อบันเทิงประเภทหนังสือการ์ตูน กับสื่อการเรียนรู้ ทีส่ามารถ
สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม ในที่นี้คือ สื่อการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้น สามารถ
ขับเคลื่อนวงการโกะ สร้างการตระหนักรู้ถึงกีฬาประเภทหมากกระดานโกะ และส่งเสริมการเล่นโกะ 
ให้กับในหลาย ๆ ประเทศ รวมถึงยังส่งผลกระทบที่สร้างการขับเคลื่อนวงการโกะในประเทศไทยอีก
ด้วย โดยในการศึกษาครั้งนี้ไม่เพียงเพ่ือให้การเสริมแรงบันดาลใจในวงการโกะแต่เพียงอย่างเดียว แต่
ยังจะมีการผลิตสื่อหนังสือการ์ตูนประเภทอ่ืน ๆ ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจอย่างมีคุณภาพอีกด้วย 
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1.2 วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 

1. ศึกษาองค์ประกอบของชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ที่

สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน 

2. ศึกษาชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ที่สามารถกระตุ้นให้

เกิดแรงบันดาลใจในการริเริ่ม และ หรือ ผลักดันพัฒนาตนเองของผู้อ่าน  

1.3 ปัญหำน ำวิจัย 

1. องค์ประกอบของชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ 

สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านอย่างไร  

2. ชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ สามารถกระตุ้นให้เกิด

แรงบันดาลใจในการริเริ่ม และ หรือ ผลักดันพัฒนาตนเองของผู้อา่นหรือไม่ อย่างไร 

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 

 หนังสือการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจริยะ แต่งโดย ยูมิ ฮตตะ (Yumi Hotta) วาดภาพโดย 
ทาเคชิ โอบาตะ (Takeshi Obata) และที่ปรึกษาโดย ยูคาริ อุเมซาว่า (Yukari Umezawa) ซึ่งเป็น
ลิขสิทธิ์ของ Shueisha Inc. โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่ผ่านการขอลิขสิทธิ์ และตีพิมพ์อย่างถูกต้องตาม 
พ.ร.บ. มีการตีพิมพ์เป็นภาษาไทยและจ าหน่ายในประเทศไทยโดยลิขสิทธิ์ของบริษัท เนชั่น เอ็ดดูเท
นเมนท์ จ ากัด เป็นการ์ตูนเรื่องยาว มีจ านวน 23 เล่มจบ ซึ่งในงานวิจัยนี้มีการคัดเลือกเอกสารสื่อ
การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะน าศึกษาจ านวน 5 เล่ม 

 กลุ่มผู้ที่อ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ที่อยู่ในประเทศไทยทั้งที่เล่น
และไม่ได้เล่นหมากล้อม โดยค านวนกลุ่มผู้อ่านจากท าเนียบดั้ง (ผู้ที่สอบผ่านการวัดระดับฝีมือประเภท
ดั้งในประเทศไทย เข้าถึงได้ที่ thaigo.org) จ านวน 754 คน และแฟนเพจของสมาคมกีฬาหมากล้อม
แห่งประเทศไทยที่มียอดถูกใจ 6,621 คน กับแฟนเพจของฮิคารุเซียนโกะ 1,614 คน 
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1.5 นิยำมศัพท์ 

1. กำร์ตูน 

การ์ตูนในงานวิจัยนี้ หมายถึง ญี่ปุ่นประเภทกีฬาหมากกระดานเรื่อง “Hikaru No Go หรือ 
ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ” ที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทย ผ่านการขอลิขสิทธิ์และตีพิมพ์ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ โดยตีพิมพ์ในรูปแบบฉบับรวมเล่ม รวม 23 เล่มจบ (พิมพ์เล่มที่ 1 วันที่ 
15 พฤศจิกายน 2542) มีการจัดจ าหน่ายในประเทศไทยโดยเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เนชั่น  
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด เท่านั้น 

2. หมำกล้อม หรือโกะ 

เป็นกีฬาหมากกระดานใช้ความคิด โดยทั่วไปเข้าใจในหมู่คนจีนว่า หมากล้อมคือศิลปะแขนง
หนึ่งในศิลปะจ านวน 4 แขนงของจีนที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ อันได้แก่ การดีดพิณ การเดิน
หมากล้อม การเขียนพู่กัน และการวาดรูป โดยการนับแพ้ชนะจากการล้อมพ้ืนที่ นับคะแนน
บนจุดตัดบนกระดาน 

3.  ดั้ง (DAN) 

ระดับฝีมือหมากล้อมที่สามารถเป็นอาจารย์ได้ในประเทศไทย ไล่ระดับจากน้อยไปหามาก 
ปัจจุบันประเทศไทยมีดั้งท่ีสูงที่สุดคือ 7 ดั้งสมัครเล่น 

4. คิว (Kyu) 

ระดับฝีมือที่น้อยลงมากจาก ดั้ง (Dan) ไล่จากมาก ไป น้อย กล่าวคือ 10 คิว มีฝีมือที่น้อย
กว่า 1 คิว ไม่เหมือนกับดั้งท่ี 1 ดั้ง มีฝีมือน้อยกว่า 7 ดั้ง 

5. ท ำเนียบดั้ง 

ท าเนียบดั้งหมายถึง ท าเนียบของระดับฝีมือหมากล้อมที่สามารถเป็นอาจารย์ได้ในประเทศ
ไทย สามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์สมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย thaigo.org 

6. ผู้อ่ำน 

ผู้อ่านในงานวิจัยชิ้นนี้ หมายถึง กลุ่มผู้ รับสารที่อ่านหนังสือการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกม
อัจฉริยะ จ านวน 20 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน คือ 

 1. กลุ่มบุคคลที่อ่านการ์ตูน และเล่นโกะเป็นอาชีพ 
 2. กลุ่มบุคคลที่อ่านการ์ตูน และเล่นโกะตามกระแส และ หรือ ไม่ได้เล่นโกะ  
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7. เนื้อหำของสำร 

ในงานวิจัยชิ้นนี้เนื้อหาของสื่อที่ท าการวิจัยเป็นเนื้อหาในสื่อ “หนังสือการ์ตูน ฮิคารุ เซียนโกะ 
เกมอัจฉริยะ” ที่เป็นการ์ตูนแปลจากการ์ตูนญี่ปุ่น ซึ่งเป็นต้นฉบับก่อนน าไปดัดแปลงเป็นสื่อ
โทรทัศน์ ดังนั้นเนื้อหาของสื่อการ์ตูนและโทรทัศน์จึงมีเนื้อหาเดียวกัน 

8. แรงบันดำลใจ  
สิ่งที่ท าให้มีแรงขับเคลื่อน แรงบันดาลใจเป็นพลังแรงเริ่ม และยังเป็นสิ่งหล่อหลอมให้เราท า
สิ่งนั้นจนส าเร็จลุล่วงไปได้หลังจากรับสารจากการ์ตูน ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ โดยมี
สาเหตุมาจากแรงบันดาลใจจากภายนอก ภายใน และแรงบันดาลใจจากต้นฉบับ  ซึ่งมี
ส่วนประกอบของแรงบันดาลใจ 5 แรงบันดาลใจ ดังนี้ 

1. แรงบันดาลใจในการริเริ่มเล่นโกะ 

2. แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 

3. แรงบันดาลใจในมิติวัฒนธรรม 
4. แรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ 
5. แรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านสร้างสรรค์ 

และเมื่อน ามาอธิบายเชิงกระบวนการแล้ว พบว่า มี 2 กระบวนการต่อเนื่องกันนั้นคือ  
 Being inspired by หมายถึง การที่บุคคลก าลังรู้สึกชื่นชม ยินดี ประทับใจ ไปกับ
คุณค่าภายในของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งกระบวนการนี้เป็นแรงรับจากผู้อื่น 
 Being inspired to หมายถึง กระบวนการที่ตามมาจากข้ันแรก ที่ท าให้เกิดแรงขับ 
แรงผลักท่ีจะไปข้างหน้า ซึ่งกระบวนการนี้เป็น แรงส่งไปสู่เป้าหมาย กับแรงในตนเอง 

9. มำยำคติ (Myth)  

เป็นรูปแบบสัญลักษณ์ที่คนในสังคมประกอบสร้างขึ้นและส่งต่อๆ กันมา ในการศึกษาครั้งนี้ 
มายาคติ หมายถึงมายาคติที่ เกี่ยวกับแรงบันดาลใจจากสื่อการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกม
อัจฉริยะ 

10. กำรเข้ำรหัสควำมหมำย (Encoding)  

หมายถึง เนื้อหาสารจากการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ โดยผู้สร้างมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับโกะและวงการโกะในประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบของมังงะ 
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11. กำรถอดรหัสควำมหมำย (Decoding)  

หมายถึง ผู้อ่านจากการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ที่มีความเข้าใจสารทั้งแบบที่ตรงกับ
ผู้ส่งสาร เกือบตรงกับผู้ส่งสาร และไม่ตรงกับผู้ส่งสารทั้งหมด โดยมีความเข้าใจแตกต่างกันไป
จากทุนในการเข้าถึงและสนใจต่างกัน 

12. อินเซย์ (Insei) 

หมายถึง กลุ่มเด็กที่ศึกษาหมากล้อมเพ่ือที่จะเป็นมืออาชีพในประเทศญี่ปุ่น 

13. โชเน็นจัมป์ (Shonen Jump) 

หมายถึง มังงะที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คนรู้จักกันทั่วโลก มังงะประเภทนี้เป็นมังงะส าหรับ
เด็กผู้ชาย (แต่ผู้หญิงก็สามารถอ่านได้) ซึ่งมังงะจะเป็นแนวทางในสิ่งที่เด็กผู้ชายชื่นชอบ เช่น 
การพจญภัย การต่อสู้ กีฬา ซึ่งจะมีเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนพร้อมกับความรุนแรงที่มากข้ึน รวมไป
ถึง ความตาย หรือแม้แต่เรื่องทางเพศเล็ก ๆ น้อย ๆ เพ่ือตอบสนองวัยเด็กที่โตในระดับของ
วัยรุ่น แต่จุดประสงค์ของมังงะที่ท ามาเพ่ือให้เป็นตัวจุดประกายความฝันของเด็กที่ได้อ่าน  
เช่น วันพีช นารุโตะ 

14. ตำที ่

ในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ มีลักษณะของเรื่องเป็นการ์ตูนกีฬาโกะ ในแต่ละตอน
จะใช้ค าว่า “ตาที่” แทนค าว่า “ตอนที่” และชื่อในแต่ละตาจะมีความหมายที่สื่อถึงเนื้อหา
ของตา (หรือตอน) นั้น ๆ 

 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เพ่ือสร้างและต่อยอดชุดองค์ความรู้ทางด้านสัญญะวิทยา สื่อสารเนื้อหาเพ่ือสร้างแรง

บันดาลใจแก่ผู้อ่าน 

2. ชุดองค์ความรู้นี้จะสามารถกระตุ้นให้เกิดมุมมอง และวิธีการในการสื่อสารเพ่ือกระตุ้นให้

เกิดแรงบันดาลใจในการริเริ่ม และ หรือ ผลักดันพัฒนาตนเองของผู้อ่าน  
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แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยเรื่อง “รหัสสัญญะที่ส าคัญของสื่อการ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ : การศึกษา การ์ตูนฮิคา
รุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ” มีการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในหลาย ๆ 
ส่วนที่ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมขึ้นมาเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางส าหรับการศึกษา รวมถึง
การเปรียบเทียบ เชื่อมโยงเข้ากับผลของการวิจัยครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 
 

1. แนวคิดเรื่องการ์ตูน (Cartoon) 

2. ทฤษฎีการเล่าเรื่อง (Storytelling) 

3. ทฤษฎีสัญญะวิทยา (Semiology) 

4. แนวคิดเรื่องแรงบันดาลใจ (Inspiration) 

5. ทฤษฎีทุน (Capital) 

6. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
2.1 แนวคิดเรื่องกำร์ตูน (Cartoon) 

 ควำมหมำยของกำร์ตูน 
 ปาริชาติ สุริยวรพันธ์ (2549) ได้ให้ความหมายของค าว่า “การ์ตูน” มาจากภาษาลาตินว่า 
Charta ซึ่งหมายถึงกระดาษ เพราะสมัยนั้น การ์ตูนหมายถึงภาพวาดลงบนผ้าใบขนาดใหญ่ ผ้าม่าน 
การเขียนลวดลาย หรือภาพลงบนกระจกโมเสก ซึ่งในต่อมา ศักดา วิมลจันทร์ (2548) ได้กล่าวไว้ว่า
การ์ตูนเป็นค าทับศัพท์ในภาษาอังกฤษ เรียกว่า “Cartoon” มีรากศัพท์มาจากภาษาอิตาลี คือ 
Cartone ซึ่งรับต่อมาจากภาษาฝรั่งเศส คือ Carton ซึ่งมีความหมายว่ากระดาษ หรือกระดาษการ์ด 
(Paper, Card) ซึ่งการ์ตูนนั้นเป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะในวงการศิลปะ หมายถึง ภาพร่างบนกระดาษขนาด
เท่าแบบจริงก่อนจะน าไปถ่ายทอดสู่พ้ืนที่ท างานจริงหรือชิ้นงานจริง เมื่อเวลาผ่านไป ค าว่า “การ์ตูน” 
ได้ความหมายใหม่โดยแทนความหมายเดิมว่า “แบบร่าง” ซึ่งความหมายและที่มานั้นก็มีท่ีต่างๆกันไป 
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 ศักดา วิมลจันทร์ (2548) ได้กล่าวไว้อีกว่า เมื่อพูดถึงการ์ตูน ความคิดแรกคือจะค านึงถึง
ภาพเขียนที่มีการล้อเลียน มีการเล่าเรื่องราวตลกๆ แต่เมื่อมีการพูดถึงการ์ตูนอย่างจริงจังเพ่ือจะ
น ามาใช้ในงานสื่อสาร คุณศักดา วิมลจันทร์ ได้พบว่า ในแง่รูปแบบ การ์ตูนมีรูปแบบมากหมาย เช่น 
รูปเดียวจบ หลายหรือ หรือหลายช่องจบ การ์ตูนประกอบเรื่อง การ์ตูนเครื่องไหว การ์ตูนเสมือนจริง 
และในแง่เนื้อหาเองก็มีมากมายตั้งแต่เรื่องตลก ล้อเลียน การเมือง พจญภัย รักใคร่ เพ่ือโฆษณา ไป
จนถึงประกอบการศกึษา  

 การ์ตูนได้ถูกนิยามใหม่ว่าเป็น “ภาพล้อและภาพข าขัน” ด้วยสาเหตุมาจากเหตุการณ์ในปี 
ค.ศ.1843 ในประเทศอังกฤษได้มีการประกวดการเขียนปูนเปียกประดับผนังอาคารรัฐสภาใหม่ของ
อังกฤษ ภาพร่าง หรือ การ์ตูน ที่ส่งเข้ามาประกวดในงานนี้ได้ถูกน ามาแสดงให้ชาวลอนดอนได้ชม จน
นิตยสารพ้ันช์ซึ่งเป็นนิตยสารแนวล้อเลียนเสียดสีได้จับเอาเรื่องนิทรรศการภาพร่าง หรือการ์ตูน มา
เป็นประเด็นเขียนภาพของตนเองบ้าง โดยปกติค าว่า Caricature จะแปลว่าภาพล้อเลียนบุคคล แต่
เมื่อนิตยสารพ้ันช์ได้น าไปล้อเลียนเรื่องราวอ่ืนๆจนท าให้ Caricature กลายเป็นค าเรียกภาพวาดใน
ลักษณะนี้หมด ท าให้ค าว่า Cartoon เกิดความหมายใหม่เข้ามาแทนค าว่า Caricature (ศักดา วิมล
จันทร์, 2548) ซึ่งสอดคล้องกับ Ralph Mayer (1969) กล่าวถึงความหมายของการ์ตูนไว้ว่า การ์ตูน
หมายถึงภาพวาดลายเส้นเชิงล้อเลียนตลกขบขันที่ มักจะวาดเป็นลายเส้นอย่างง่ายโดยมีจุดประสงค์
เพ่ือความสนุกสนาน การศึกษา ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นทางด้าน การเมืองหรือสังคม  อีกทั้ง 
ปาริชาติ สุริยวรพันธ์ (2549) ก็ได้ให้ความหมายที่สอดคล้องกันไว้ว่า ค าว่า Caricature และ Comics 
ไว้ว่า Caricature เป็นค าที่มาจากภาษาอิตาเลียนว่า Carticatura แปลว่าบรรทุก หรือบรรจุด้วย
รายละเอียดที่เกินจริง ซึ่งมีการล้อด้วยการวาดให้รู้สึกข าขันไป เช่น วาดรูปใหญ่ ยาว สูง เกินจริง ซึ่ง
ยังมีการคงลักษณะเดิมเอาไว้ Caricature มักใช้วาดประชดประชัน โดยเฉพาะทางด้านการเมือง และ
ในส่วนของค าว่า Comics เป็นภาพชวนขัน โดยมีภาพเป็นชุดๆ มีถ้วยค าประกอบตามเนื้อเรื่องซึ่ง
อาจจะมีเนื้อเรื่องแนวใดก็ซึ่งเราเรียกภาพชวนขันในลักษณะนี้ว่า Comics Strips และเมื่อน ามา
จัดพิมพ์เป็นเล่มจะเรียกว่า Comics Books  

 โดยค าว่าการ์ตูนเรื่อง (Comics) รัชนี ศิริชัยเอกวัฒน์ (2536) ได้ให้ความหมายไว้เช่นกันว่า 
เป็นหนังสือที่ด าเนินด้วยภาพการ์ตูนแทนที่จะมีตัวหนังสือบรรยายเป็นหน้า ๆ ให้รู้ว่าใคร ที่ไหน 
อย่างไร โดยมีการบรรยายเป็นค าพูดของตัวละคร ซึ่ง Comics เป็นลักษณะที่ตรงกับค าว่า “การ์ตูน” 
ในภาษาไทยมากที่สุด เพราะเมื่อพูดถึงการ์ตูนที่เป็นเรื่องราวตีพิมพ์เป็นหนังสือ (Comics Books) 
มากกว่าความหมายอื่น อีกท้ัง สังเขต นาคไพจิตร (2530) ได้ให้ความแตกต่างของค าว่า “การ์ตูน” ใน
ภาษาอังกฤษมีการใช้ค าสองค าคือ Cartoon และ Comic ซึ่งความแตกต่างของทั้ง 2 ค านี้คือ 
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 Cartoon หมายถึง ภาพที่มีความขบขัน ลักษณะการวาดอยู่ในกรอบ แสดงเหตุการณ์ที่เข้าใจ
ง่ายชัดเจนโดยมีค าบรรยายสั้นๆ เช่น ภาพล้อทางการเมือง 
 Comic หมายถึง ชุดภาพขบขันที่มีถ้อยค าบรรยายประกอบตามเนื้อเรื่อง มีบทสนทนาในแต่
ละภาพ แต่เดิมเนื้อเรื่องเป็นเรื่องขบขันเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันเนื้อเรื่องอาจเป็นแนวใดก็ได้ 

 Patsonic (อ้างถึงใน ศักดา วิมลจันทร์, 2548) ได้ให้ความหมายของการ์ตูนไว้อีกด้วยว่า เป็น
สิ่งที่ถ่ายทอดเรื่องราวความเข้าใจ ความรู้สึก ด้วยรูปภาพเขียนขึ้นในลักษณะต่าง ๆ เป็นการจ าลอง
ภาพ สิ่งของ บุคคล ที่ท าให้คนเข้าใจถึงความคิด เข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ การ์ตูนเป็นภาพวาดง่าย ๆ มี
เอกลักษณ์เฉพสะตัวไม่เหมือนภาพธรรมดาทั่วไป ซึ่งมีทั้งที่มีรูปร่างเป็นจริงและส่วนที่ลดรายละเอียด
บางส่วนทิ้งไป โดยสอดคล้องกับ ปาริชาติ สุริยวรพันธ์ (2549) ที่กล่าวถึงการ์ตูนไว้ว่าเป็นภาพ
สัญลักษณ์ที่ใช้แทนสิ่งต่าง ๆ เช่น บุคคล สัตว์ หรือสิ่งของ เพ่ือถ่ายทอดเรื่องราว ซึ่งเป็นแนวคิด 
จินตนาการของผู้เขียน เพ่ือบอกเล่าเรื่องราว จูงใจให้เกิดการคิด สร้างอารมณ์ขัน หรือล้อเลียน 

 ชวรินทร์ ศิลปสุวรรณ (2558) ได้สรุปความหมายของค าว่าการ์ตูนไว้อีกด้วยว่า เป็นภาพวาด
ในลักษณะง่าย ๆ ที่มีการใส่รายละเอียดที่เกินจริง ลักษณะไม่เหมือนภาพในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่ง
มีรูปลักษณะที่เลียนแบบธรรมชาติ เรขาคณิต หรือรูปร่างอิสระ ที่ลดทอนรายละเอียดที่ไม่จ าเป็นออก 
โดยมีขุดมุ่งหมายเพื่อสื่อความหมายแทนตัวหนังสือเป็นผู้แสดงแทนในการพูดหรือแสดงออกต่าง ๆ ทั้ง
เป็นภาพประกอบตกแต่ง มีแสง สี เงา มุ่งให้เกิดความรู้สึกประทับใจในความสวยงาม น่าขัน ล้อเลียน 
เสียดสีการเมือง สังคม สะท้อนแง่มุมทางวัฒนธรรม และใช้เป็นสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
ประกอบการเล่าเรื่องในทางบันเทิงคดี และสารคดี อีกทั้ง เธียรทศ ประพฤติชอบ (2560) ได้ศึกษา
ความหมายของการ์ตูนอีกหลายๆค าเพ่ิมเติมจากเดิมขึ้นมาอาทิเช่น  Illustrated Tale (นิยายภาพ) 
เป็นการเขียนเล่าเรื่องด้วยภาพ  Animation หมายถึงการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยวิธีการน าภาพ
การ์ตูนหลายภาพที่มีความต่อเนื่องกันมาฉายในความเร็วที่เหมาะสมจนเกิดเป็นภาพลวงตาของการ
เคลื่อนไหวขึ้นมา รวมถึงในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเรียกได้ว่าเป็นผู้น าของการ์ตูนจะใช้ค าว่า มังงะ (Manga) 
ในการเรียกการ์ตูน 

 เมื่อสรุปความหมายของค าว่า “การ์ตูน” ทั้งหมดแล้วจะพบว่า การ์ตูนมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามสมัยแม้ว่าจะมีการเรียกและรูปแบบที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา และตามแต่ภาษาของแต่ละประเทศ 
ในปัจจุบัน  ความหมายของการ์ตูนยังคงความหมายไว้ว่า เป็นสื่อที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ด้วย
รูปภาพ ที่ทั้งเสมือนจริง และเกินจริง โดยยังคงมีวัตถุประสงค์หลักของการ์ตูนคือความสนุกสนาน 
ความขบขัน และได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในฐานะของสื่อต่างๆทั้งสื่อการเรียนการสอน สื่อสะท้อนสังคมที่
เป็นเสมือนพ้ืนที่ส าหรับการแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมือง หรือสังคมอีกด้วย ซึ่งในแต่ละ
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ประเทศมีวิธีเรียกที่แตกต่างกันแต่ยังคงมีความหมายเหมือนกัน และมาจากรากศัพท์ของแต่ละภาษา 
ซึ่งจะมีวิธีเรียกการ์ตูนต่างกันดังนี้ 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงความหมายของการ์ตูน 

กำร์ตูน ควำมหมำย ที่มำ 

Charta กระดาษ ละติน 
Carton กระดาษ หรือกระดาษการ์ด (Paper, Card) ฝรั่งเศส 

Cartone กระดาษ หรือกระดาษการ์ด (Paper, Card) อิตาลี 
Cartoon รูปวาดบนกระดาษแข็ง เพ่ือความขบขัน อังกฤษ 

Caricature  ภาพล้อเลียนบุคคล มาจากภาษาอิตาเลียน Carticatura อังกฤษ 

Comics ภาพขบขัน เป็นชุดๆ ความหมายเกี่ยวกับสนุกสนาน (Comedy)  ละติน 
Illustrated Tale นิยายภาพ การเขียนเล่าเรื่องด้วยภาพ  

Animation ภาพการ์ตูนหลายภาพที่มีความต่อเนื่องจนเคลื่อนไหว  

Manga Comics รูปแบบหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 
 

 ประเภทของกำร์ตูน  
 Paul Martin Lester (1995) ได้กล่าวถึงการ์ตูนในหนังสือชื่อ Visual Communication: 
images with Messages ว่าการ์ตูนนั้นได้แบ่งประเภทของการ์ตูนไว้ 2 กลุ่มใหญ่ดังนี้ 

1. การ์ตูนช่องเดียวจบ (Single-framed Cartoon) ได้แก่   
ภาพล้อ (Caricature) , การ์ตูนการเมือง (Editorial) และการ์ตูนข าขัน (Gag Cartoon) 

2. การ์ตูนหลายช่องจบ (Multi-framed Cartoon) ได้แก่ 
คอมมิก สคริป (Comic Strip) ,หนังสือการ์ตูน (Comic Book) และภาพยนตร์การ์ตูน 
(Animated Motion Picture) 

 การแบ่งประเภทการ์ตูนของ Paul Martin Lester เป็นการจัดกลุ่มตามวิธีการสื่อสารเป็น
หลัก คือ แบบไม่ต่อเนื่อง(ช่องเดียว) กับ แบบต่อเนื่อง (หลายช่อง) แต่ในเวลาต่อมา Roy Paul 
Nelson (2004) ได้จัดประเภทของการ์ตูนไว้ในหนังสือ The Art of Cartooning เพ่ิมเติมโดย นิลสัน
แบ่งประเภทการ์ตูนคละกันหลายเกณฑ์ คือ 
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1. เกณฑ์เนื้อหา ได้แก่  
 Political (การเมือง) หรือ Editorial (บรรณาธิการ)  

2. เกณฑ์รูปแบบ ได้แก่ 
 Comic Strip เป็นการ์ตูนทัว่ไปแบบ 3-4 ช่องจบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 แบบ 
 - Cartoon Panels (ช่องเดียวจบ) 
 - Comics Books (ต่อเนื่องหลายช่องจนจบ เล่มหนังสือ) 
 - Underground Comics (หนังสือการ์ตูนต่อต้าน) 
 Gang Cartoon การ์ตูนข าขัน 
 Spot Drawing ภาพขนาดเล็ก บรรยายประกอบเนื้อหาที่อยู่คู่กัน 
 Animated Cartoons ภาพยนตร์การ์ตูน  

3. เกณฑ์การสื่อสาร หรือการใช้งาน 
 Illustrative Cartoon การ์ตูนบรรยายภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ 
 - Illustrative for Editorial (ภาพประกอบเนื้อหา) 
 - Illustrative for Advertisers (ภาพประกอบโฆษณา) 
 Greeting Cards การ์ตูนในบัตรอวยพร 
 Chalk Talks การ์ตูนเขียนสดพร้อมกับ Talk Show 
 Cartoon Creations สิ่งสร้างสรรค์ในรูปแบบการ์ตูน เช่น ประติมากรรม ฯลฯ 

 กาญจนา แก้วเทพ, ตปากร พุธเกส, และภัทรา บุรารักษ์ (2555) ได้กล่าวไว้ว่า ด้วยความ
หลากหลายของการ์ตูน จึงแบ่งประเภทของการ์ตูนไว้มากมายโดยใช้เกณฑ์ท่ีแตกต่างของการ์ตูนดังนี้ 
 

ตารางที่ 4 ตารางเกณฑ์แบ่งประเภทของการ์ตูน 

เกณฑ์แบ่งประเภท 
ของการ์ตูน 

1. เกณฑ์พ้ืนที่น าเสนอ 

2. ประเภทของเนื้อหา 
3. รูปแบบเป้าหมาย 

4. ลักษณะการแสดงออก 
5. อายุของผู้อ่าน 

6. ลักษณะผู้สร้าง 
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 การ์ตูนอีกหนึ่งประเภทที่น ามาในศึกษาครั้งนี้เช่นเดียวกับ ชวรินทร์ ศิลปสุวรรณ (2558) คือ 
การ์ตูนเรื่องยาว (Comics Book) ที่ญี่ปุ่นเรียกกันว่า “มังงะ (Manga)” ซึ่งหนังสือการ์ตูนเรื่องยาวมี
ลักษณะดังนี้ 
 - หนังสือการ์ตูนคอมิคส์แบบดั้งเดิม (Traditional Comic Book) ซึ่งรวบรวมเรื่องราว 
เหตุการณ์ ประเภทย่อยต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ เรื่องข าขัน ผจญภัย อาชญากรรม วิทยาศาสตร์ 
คอมิคส์ประเภทที่แท้จริง หรือประเภทคลาสสิค (True or Classic) และคอมิคส์เรื่องของความรับรู้
บุคคล 
 - หนังสือการ์ตูนคอมิคส์ต่อต้าน/ใต้ดิน (Underground Comic Book) หรือที่ เรียกว่า 
“Comix” ซึ่งได้ตีพิมพ์ขึ้นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมการ์ตูนคอ
มิคส์ (The Comics Code Authority) ที่มีตัวอย่างที่ออกโดยกลุ่มผู้จัดพิมพ์หนังสือการ์ตูนรายใหญ่
ในสหรัฐอเมริกา อันเรื่องมาจากการร้องเรียนของสังคมเกี่ยวกับการควบคุมเรื่องต้องห้าม และความ
รุนแรงในหนังสือการ์ตูน 
 - เรื่องสั้นภาพเส้น หรือนิยายลายเส้น (The Graphic Short Story or Graphic Novel) ซึ่ง
ตรงกับค าว่า “นิยายภาพ” ของประเทศไทยซี่งปัจจุบันเรียกว่า Comics 

 กำร์ตูนญี่ปุ่น หรือมังงะ (Manga) 
 ณัฐกานต์ หาญภักดีสกุล (2557) ได้ให้ความหมายของ “มังงะ” หรือ หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นว่า
หมายถึงวรรณกรรมประเภทหนึ่งซึ่งแยกย่อยชนิดเพ่ือตอบสนองทุกชนชั้น ลักษณะของการ์ตูนญี่ปุ่น
เป็นแบบศิลปะเล่าเรื่อง (Story Comic หรือ Storytelling) ในภาพการ์ตูนชุดที่เรียกว่า Comic Strip 
เป็นภาพวาดที่มีตัวละคร และฉากการด าเนินเรื่องอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเป็นส่วนใหญ่ แต่ละกรอบจะมี
ความสัมพันธ์กัน ภาพหลาย ๆ ภาพเมื่อรวมเข้าด้วยกันจะเป็นภาพที่เนียงแล้วประกอบเข้าเป็นฉาก
หนึ่ง มีการบรรยายเนื้อเรื่องด้วยอักษร และมีบทสนทนาในกรอบวงกลมที่เป็นการร้อยเรียงเรื่องราว
ของตัวละครต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ 

 ประเภทของการ์ตูนญี่ปุ่น (Manga) มีอยู่หลายประเภทด้วยกันโดยประเภทหลัก ๆ นั้น
จ าแนกตามเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยของ ผู้ อ่านของการ์ตูนเรื่องนั้น ๆ โดยเว็บไซต์ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การ์ตูน อนิเมะ และญี่ปุ่นมากว่า 10 ปี Akibatan (2561) ได้แบ่งประเภทไว้ดังนี้ 

 Youhi Manga (幼児向け漫画) เป็นมังงะส าหรับเด็กวัย 1-4 ขวบ ซึ่งจะมีภาพที่ไม่
ซับซ้อน จ านวนช่องที่น้อย เนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย และตัวอักษรที่เด็กเข้าใจ ในเนื้อหาของตัวโยะจิมัง
งะจะสอดแทรกเนื้อหามีทั้งแบบที่ให้เฉพาะความยันเทิง และให้การศึกษาเรื่องต่าง ๆ เพ่ือเป็นการให้
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เด็กได้เรียนรู้ไปในตัว ก่อนเข้าโรงเรียน ลักษณะคล้ายกับหนังสือภาพสอนเด็ก แต่เพียงแบ่งช่อง และมี
เนื้อเรื่องแบบมังงะ 

 Kodomo Manga (子ども漫画) เป็นมังงะส าหรับเด็กโตขึ้นมาจากประเภท Youji 
ระดับหนึ่ง โดยมังงะประเภทนี้จะยังคงไว้ซี่งเนื้อหาแบบเด็ก ๆ แต่อาจจะมีความรุงแรง หรือมุกตลกที่
เหมาะสมกับเด็กโตขึ้นมา ที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากโยะจิมังงะคือ มังงะประเภทนี้ไม่ใช่มังงะเพ่ือ
การศึกษาอีกต่อไป แต่มุ่งไปในทางบันเทิง เป็นมังงะที่มีการด าเนินเรื่อง มีเนื้อเรื่องที่จริงจังกว่า แต่ก็
ไม่ได้ซับซ้อนจนเกินไป พร้อมสอดแทรกคติสอน น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตัวอย่างเช่น โดราเอมอน 

 Shounen Manga (少年漫画) เป็นมังงะที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คนรู้จักกันทั่วโลก 
มังงะประเภทนี้เป็นมังงะส าหรับเด็กผู้ชาย (แต่ผู้หญิงก็สามารถอ่านได้) ซึ่งมังงะจะเป็นแนวทางในสิ่งที่
เด็กผู้ชายชื่นชอบ เช่น การพจญภัย การต่อสู้ กีฬา ซึ่งจะมีเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนพร้อมกับความรุนแรงที่
มากขึ้น รวมไปถึง ความตาย หรือแม้แต่เรื่องทางเพศเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อตอบสนองวัยเด็กท่ีโตในระดับ
ของวัยรุ่น แต่จุดประสงค์ของมังงะที่ท ามาเพ่ือให้เป็นตัวจุดประกายความฝันของเด็กที่ได้อ่าน เช่น วัน
พีช นารุโตะ หรือฮิคารุ เซียนโกะ 

 Shoujo Manga (少女漫画) เป็นมังงะส าหรับเด็กวัยรุ่นผู้หญิงโดยเฉพาะ มังงะประเภท
นี้จะมีตัวเอกเป็นสาวน้อยที่มักพบกับเหล่าชายหนุ่มหน้าตาดี รวมไปถึงมังงะที่ พูดถึงการใช้
ชีวิตประจ าวันจากมุมมองของผู้หญิง จุดประสงค์ของมังงะที่ท ามาเพ่ือเติมเต็มความฝันของเหล่าเด็ ก
สาว ในมังงะจะมีเรื่องความสวยความงาม หรือชายหนุ่มที่เป็นเสมือนเจ้าชาย ซึ่งความนิยมของมังงะ
ประเภทนี้ก็ไม่แพ้ โชเน็น มังงะเลยทีเดียว ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ เซเลอร์ มูน หรือการ์ตูนตาหวานใน
ค่ายบงกชในประเทศไทย 

 Seinen Manga (成年漫画) เป็นมังงะที่เติบโตจากโชเน็นมังงะ เน้นกลุ่มผู้ชายอายุ
ตั้งแต่ 18-25 ปี ซึ่งไม่เพียงเนื้อหาที่หลากหลายกว่า โชเน็น เท่านั้น แต่ยังมีความซับซ้อนที่ผู้อ่านอาจ
จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมาในระดับหนึ่งที่พอจะท าความเข้าใจเนื้อหา ซึ่งความ
หลากหลายของมังงะนี้ เริ่มตั้งแต่เป็นแนวผ่อนคลายเพ่ือผู้คนที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายในโลก
แห่งความเป็นจริง หรือ แนวที่มีองค์ประกอบวับ ๆ แวม ๆ หรือจะเป็นแนวรักดราม่า เนื้อหากดดัน 
หนักอ้ึง สะท้อนทางเลือกของตัวละคร ไปจนถึงแนวการเมืองที่ต้องอาศัยการคิดของผู้อ่านตามไปด้วย 

 Seiji Manga (成人向け漫画) เป็นมังงะเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ (ใม่ว่าจะต่างหรือ
เพศเดียวกัน) มีชื่อเรียกหลายหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น Seijin Manga, Adult Manga, Ero Manga 
เป็นต้น โดยผลงานแนว Seijin Manga ส าหรับผู้อ่านชายนั้นจะถูกจ ากัดเรตติ้งให้กลายเป็นการ์ตูน
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ส าหรับผู้ใหญ่ ในหนังสือการ์ตูนแนวนี้ ที่นับว่าเป็นรุนแรงนั้นไม่ใช่แค่เพียงความรุนแรงในเรื่องของฉาก
ชวนแหวะเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงความรุนแรงในทางเพศด้วย ซึ่งภายในผลงานแม้จะมีฉากร่วม
รัก หรือฉากโป๊เปลือย แต่ในส่วนของอวัยวะเพศหรือจุดส าคัญทั้งหลายนั้นจะถูกปกปิด เพื่อเลี่ยงไม่ให้
เข้าตามตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามก ในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบัน ผลงานแนว Seijin Manga 
มักถูกมองในภาพรวมให้กลืนไปกับ Seinen Manga คือมีความรุนแรง มีแฟนเซอร์วิส ต่างกันแค่ความ
เข้มข้นของฉากและเนื้อหาเหล่านั้นเท่านั้น 

 Josei/Redikomi (女性漫画 レディースコミック、レディコミ) 
 Josei Manga หรือ Redikomi ที่ เล่นค ามาจากค าว่า Lady Comic นั้น คือประเภทการ์ตูนที่มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หญิงวัย 20 ปีขึ้นไป ภาพรวมนั้นเหมือนกับการ์ตูนแนว Seijin Manga ของทางฝั่ง
ผู้ชาย แต่มีการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของนักอ่านหญิง โดยเน้นไปที่เนื้อหาแนวรัก กดดัน 
หนักหน่วง โดยโจเซมังงะจะไม่มีการปิดอวัยวะเพศแต่อาจจะมีอักษรศีลธรรม หรือท าให้อวัยวะหายไป 
อาศัยจินตนาการของผู้อ่าน 

 Shounen-Ai (少年愛) เป็นมังงะที่ไม่จ ากัดด้านความรักของเพศที่แตกต่ างกัน เป็น
รูปแบบความรักที่เหนือกว่าความรักระหว่างคนต่างเพศท่ัวไป น าเสนอเรื่องความรัก ของผู้ชายสองคน
โดยที่ไม่เน้นไปเรื่องทางเพศ หรือแทบไม่มีเลยก็ว่าได้ ส่วนใหญ่จะเน้นที่ความรักของวัยรุ่นที่อ่อนหวาน 
บริสุทธิ์ ไม่มีฉากติดเรทในมังงะประเภทนี้ โดยถ้ามีเรื่องเพศจะเข้าสู่ประเภทการ์ตูน Yaoi (やおい) 

 Shoujo-Ai (少女愛) เป็นมังงะที่ ไม่จ ากัดความรักของเพศที่ แตกต่างเหมือนของ 
Shounen-Ai แต่จะเป็นแง่มุมของผู้หญิง มังงะแนวนี้จะน าเสนอความรักอันบริสุทธิ์ของหญิงสาวสอง
คนแบบไม่มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง มีทั้งแนวสบาย ๆ สดใส ชีวิตประจ าวัน ไปจนถึงแนวที่ตั้งค าถาม
กับสังคมเรื่องค่านิยมเรื่องเพศ จึงอาจจะมีเนื้อหาที่หนักหน่วง กดดัน แม้จะด าเนินด้วยตัวละครที่เป็น
วัยรุ่นก็ตาม โดยถ้ามีเรื่องเพศจะเข้าสู่ประเภทการ์ตูนที่เรียกว่า Yuri (百合) 

 กำรสื่อสำรกับกำร์ตูน 
 กาญจนพิชญ์ ศิริภูวณิชย์ และ อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน (2558) ได้กล่าวว่า การ์ตูนถือเป็นสื่อ
ที่บ่งถึงวัฒนธรรม สภาพสังคม มายาคติ และทัศนคติของแต่ ละยุคสมัยมาเล่าเป็นสารผ่านตัวอักษร 
และรูปภาพสื่อออกมาในความหมายทางตรงและนัยแฝง การเลือกใช้ค า การเลือกใช้สัญญะบางอย่าง
ในภาพ นอกจากนั้นการ์ตูนยังถือเป็นสื่อที่เข้าถึง กลุ่มเด็กและวัยรุ่นได้ง่าย เนื่องจากสื่อการ์ตูนส่วน
ใหญ่จะเน้นเนื้อหาด้านความบันเทิงที่ สนุกสนาน คลายเครียดและเข้าใจง่าย ซึ่งการเลือกส่งสารไป
อาจจะมีความส าคัญต่อทัศนคติ และมุมมองของผู้รับสารในอนาคตได้ สารที่จะส่งไปนั้นจะถูกหยิบยก
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และประกอบกันจนเป็นเรื่องราวผ่านความคิดและปลาย ปากกาของนักเขียนการ์ตูน ซึ่งต้องส่งสาร
ผ่านทั้งภาพและตัวอักษร ทั้งสองส่วนนั้นจะต้องถูก หลอมรวมจนเกิดเป็นเรื่องเล่าที่เรียกว่า “การ์ตูน” 

 การสื่อสารการ์ตูนโดยใช้ทฤษฎี SMCR Model  ที่ถูกพัฒนาโดย เดวิด เค. เบอร์โล (อ้างอิง
ใน ศักดา วิมลจันทร์, 2548) ซึ่งหมายความว่ากระบวนการ (Process) นี้มีองค์ประกอบที่ต่อเนื่องกัน
คือ S-M-C-R โดยมีการท าให้เชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดกระบวนการสื่อสาร ดังนี้ 

 S = Sender หมายถึง ผู้ส่งสาร (ศิลปิน) เป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสาร 
 M = Message หมายถึง สาร (การ์ตูน) เป็นความคิด ความร็อื่นต่างๆที่ผู้ส่งถ่ายทอดออกไป 
 C = Channel หมายถึง ช่องทางการส่งสาร (หนังสือการ์ตูน/อนิเมชั่น)  
 R = Receiver หมายถึงผู้รับสาร (ผู้อ่าน)  

 โดยมี Noise หรืออุปสรรคต่อการเข้าถึงสื่อคือทักษะการใช้ภาษาการอ่าน และทัศนคติของ
ผู้รับสารที่มีต่อสื่อการ์ตูน เช่น การอ่านการ์ตูนในวัยที่แตกต่างกันท าให้รับสาร ความรู้ความเข้าใจไม่
เหมือนกัน ดังแผนภาพที่จะน าเสนอต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 14 สรุป การสื่อสาร กับการ์ตูน (Original) 
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 ส าหรับการ์ตูนถือเป็นสื่อในดวงใจของเด็ก ทุกยุคทุกสมัยมาโดยตลอดอย่างไม่เคยมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยงานวิจัยของ รัชนี ศิริเอกวัฒน์ (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ ภัทรา บุรารักษ์ และต
ปากร พุธเกส, 2555) พบว่า คนทุกวัยทุกรุ่นมีความชอบอ่านหนังสือการ์ตูน เพียงแต่ จุดประสงค์ใน
การอ่านมีความแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น เด็กๆ  อ่านเพ่ือสร้างจินตนาการ เพ่ือออก ไปผจญภัยใน
โลกกว้าง หรือเพ่ือสัมผัสกับเรื่องความรัก และผู้ใหญ่จะอ่านเพ่ือคลายเครียด และ เนื่องจากการ์ตูน
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย จึงท าให้การ์ตูน เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคม และมีการน าไปใช้ 
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านการเรียนรู้ เพราะ สื่อการ์ตูนเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ 
เข้าใจง่าย จ าได้นาน และแม่นย า ทั้งยังช่วยท าให้ผู้อ่านสนุกสนานเพลิดเพลิน รู้ จักการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ และส่งเสริมให้ผู้อ่าน เกิดความคิดสร้างสรรค์   

 กำรน ำแนวคิดเกี่ยวกับกำร์ตูนมำใช้กับกำรวิจัย 
 นิยามของการ์ตูนนั้นไม่ใช่ “หนังสือส าหรับเด็ก” เพียงอย่างเดียวแต่การ์ตูนนั้นท าหน้าที่เป็น
ทั้งความคิดเห็นทางสังคม กระบอกเสียงของสังคม เป็นแรงพลักดันในการท าอะไรบางอย่างให้กับ
สังคมอีกด้วย ด้วยความเข้าถึงง่ายท าให้ผู้คนส่วนใหญ่สนใจในการ์ตูนแม้ความตั้งใจแรกนั้นจะใช้เพ่ือ
สร้างความบันเทิงสนุกสนานแต่ตัวการ์ตูนนั้นเป็นสื่อที่ให้ความคิดสร้างสรรค์ การแบ่งปันวัฒนธรรม 
ความรู้ในแต่ละสังคมการ์ตูนจึงเป็นสื่อตัวอย่างที่สัมคมจะได้รับสารจากผู้ส่งสาร  

 อีกทั้งการ์ตูนที่น ามาวิจัย คือ “ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ” เป็นมังงะ (Manga) ของ
ประเทศญี่ปุ่น จัดอยู่ในประเภทมังงะ กีฬาส าหรับเด็กผู้ชาย คือ Shonen Manga เป็นการ์ตูนที่ทาง 
Akibatan (2561) ได้ให้นิยามไว้ว่า “เป็นมังงะเพ่ือตอบสนองวัยเด็กที่โตในระดับของวัยรุ่น แต่
จุดประสงค์ของมังงะที่ท ามาเพ่ือให้เป็นตัวจุดประกายความฝันของเด็กท่ีได้อ่าน” โดยการ์ตูนเรื่องนี้อยู่
ในประเภทเนื้อหาที่จัดอยู่ในกลุ่มของการ์ตูนสายหลักส าหรับเด็กผู้ชาย (Shonen Manga) แต่เป็น
การ์ตูนที่สามารถเข้าถึงคนได้ทุกประเภท ซึ่งโดยปกติแล้วแทนที่จะเป็นการ์ตูนความรู้ กล่าวคือ เป็น
การ์ตูนที่ส่งเสริม สนับสนุน และสั่งสอนการเล่นโกะ แต่กลับมีเนื้อหาที่ให้ความรู้สึกเป็นการ์ตูนสาย
หลัก ให้ความรู้สึกต่อสู้ และมีพัฒนาการไปกับตัวละคร จึงเป็นสื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีแนวทาง แนวคิดที่
จะน ามาพิจารณาถึงแนวทางการใช้การ์ตูนเพ่ือเป็นสื่อให้การสร้างแรงบันดาลใจ โดยยังมีแนวคิดอ่ืนๆ
ประกอบการพิจารณาด้วย 
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2.2 ทฤษฎีกำรเล่ำเรื่อง (Storytelling) 

 ควำมหมำยของกำรเล่ำเรื่อง 
 กาญจนพิชญ์ ศิริภูวณิชย์ และ อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน (2558) ได้กล่าวถึงการเล่าเรื่องไว้ว่า 
การเล่าเรื่องเป็นช่องทางในการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก รวมถึง
ประสบการณ์ที่พบเจอจากคนผู้หนึ่ง ไปสู่อีกผู้หนึ่งจนเมื่อมนุษย์มีการพัฒนาภาษาเขียนขึ้นเป็นของ
ตนเอง เรื่องเล่าต่าง ๆ เหล่านี้ก็ได้ถูกบันทึกลงไปในสื่อต่าง ๆ แบ่งแนกกันไปตามประเภท เรื่องเล่าจึง
หมายถึงเรื่องราวหรือเนื้อหาสารซึ่งเป็นข้อเท็จจริง ที่ เกิดขึ้นจากประสบการณ์ ความคิดหรือ
จินตนาการของบุคคลแล้วถูกถ่ายทอด หรือเผยแพร่ผ่านช่องสารไปสู่ผู้ อ่ืนด้วยวิธีการต่างๆ 
เช่นเดียวกับ ภูมิสิษฐ์ กฤตพิพัฒนโชติ์ (2558) ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการเล่าเรื่องเช่นเดียวกันว่าเป็นการ
ตัดสินใจ และการสื่อสารของมนุษย์ซึ่งแตกต้างไปตามสถานการณ์ รูปแบบการสื่อสาร และสื่อ โดยมี
เรื่องของภูมิหลังของบุคคล วัฒนธรรม ลักษณะนิสัย และอิทธิพลของภาษา  ความมีเหตุมีผลของ
เรื่องราวที่เล่า ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของผู้เล่าเรื่องที่จะน ามาปะติดปะต่อกับการสร้างความเพลิดเพลิน
ในการเล่าเรื่อง 

 เธียรทศ ประพฤติชอบ (2560) ได้กล่าวถึงการ์ตูนและการเล่าเรื่องไว้ว่า การ์ตูนเป็นเครื่องมือ
การสื่อสารประเภท Entertainment Content ที่ผสมผสานเทคนิกการเล่าเรื่อง (Storytelling) ซึ่ง
การได้รับข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงหรือปฎิบัติตามการที่มีการ์ตูนมา
ประกอบกับการเล่าเรื่องจะเป็น “การสร้างอารมณ์ร่วม” ซึ่งสอดคล้องกับ เอนก รัตนจิตบรรจง (อ้าง
ถึงใน ลายเส้นสื่ออารมณ์, 2538) ที่แสดงความคิดเห็นไว้ว่า การ์ตูนไม่ใช่สื่อไร้สาระที่หลาย ๆ คนคิด 
อย่างน้อย ๆ ก็ช่วยละลายความขุ่นข้องความตึงเครียดของคนเราได้ เหนือสิ่งอ่ืนใดการ์ตูนยังสามารถ
ท าหน้าที่เป็นสื่อบอกเล่าความเป็นไป รวมถึงแสดงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต สะท้อนความคิด สะท้อน
เหตุกาณ์ของบุคคล หรือกลุ่มคนหนึ่ง ๆ สู่กลุ่มอ่านด้วยภาษาสากลที่ไม่จ ากัดชาติพันธุ์ได้เป็นอย่างดี  

 อีกทั้ง ยังพบว่ามีงานวิจัย Speaker–listener neural coupling underlies successful 
communication ของ Greg J. Stephens, Lauren J. Silbert, and Uri Hasson (2010) พบว่า
เมื่อผู้เล่าเรื่องสมองบางส่วนของผู้ฟังจะรู้สึกว่ามีความรู้สึกร่วมกับผู้เล่าเรื่องนั้น และนอกจากที่จะมี
อารมณ์ร่วมจากการรับรู้เรื่องราวยังเกิดการจดจ าซึ่งมีผลกระทบต่อการกระท าอีกด้วย ซึ่งการทดสอบ
เป็นการน าเนื้อหาเป็นสองแบบคือ แบบแรกเป็นตัวเลขกับข้อเท็จจริง และแบบที่สองเป็นเรื่องราวมี
ภาพประกอบพร้อมข้อเท็จจริง ผลวิจัยพบว่าผู้ให้ความสนใจกับภาพที่มีเรื่องราวมากกว่าภาพที่ไม่มี
เรื่องเล่า  
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 องค์ประกอบของกำรเล่ำเรื่อง 
 อี เอ็ม ฟอร์สเตอร์ (อ้างถึงใน ภูมิสิษฐ์ กฤตพิพัฒนโชติ์, 2558) กล่าวว่า แนวคิดเรื่องรูปแบบ 
มีมิติมากมาย ดังนั้นจึงท าการวิเคราะห์ได้  หลากหลายแง่มุม เช่น การวิเคราะห์การเล่าเรื่อง การ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างสื่อ เป็นต้น อย่างไรก็ตามในการวิ เคราะห์เนื้อหาของ สื่อต่าง ๆ 
สามารถพิจารณาได้จาก องค์ประกอบย่อย ๆ หลัก ขององค์ประกอบการเล่าเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

 2.1 โครงเรื่อง (Plot) 
 โครงเรื่อง (Plot) หมายถึง การล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุมีผล และจุดหมาย
ปลายทาง การวางโครงเรื่องก็คือ การวางแผล หรือการก าหนดเส้นทางของการกระท าของตัวละคร 
ท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในเรื่องนั้น คือ มีใครท าอะไร ด้วยจุดมุ่งหมายอย่างไร 
ภายใต้สภาพแวดล้อมเช่นไร พบอุปสรรคอย่างใด แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือตัดสินใจอย่างไร และผลเสีย
คืออะไร  

 

ภาพที่ 15 องค์ประกอบโครงเรื่องของ อริสโตเติล (Original) 

 สุรพล บุญลือ (2556) ได้กล่าวว่า ในปี 1983 อริสโตเติล ได้ให้ความเห็นไว้ในหนังสือเรื่อง โพ
เอทติดส์ว่า โครงเรื่องมีความส าคัญมากกว่าองค์ประกอบส่วนอ่ืน ๆ ทั้งหมดของละคร โครงเรื่องที่ดี
ต้องมีความสมบูรณ์ในตัวมันเอง ความยาวที่พอเหมาะ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ ตอนต้น 
(Beginning) ตอนกลาง (Middle) และตอนจบ (End) ซึ่งเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในแต่ละตอนต้อง
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และส่งผลต่อเนื่องถึงกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

 

ภาพที่ 16 องค์ประกอบโครงเรื่องของ Martin, Arruda และ Alba (Original) 
 สอดคล้องกับ Martin, Arruda, and Alba (2010) ได้ให้ความหมายของการเล่าเรื่องไว้
เพ่ิมเติมว่า พ้ืนฐานของการเล่าเรื่องคือมาจากการเริ่มที่ เป็น ตอนต้น (Beginning) , ตอนกลาง 
(Middle) และตอนจบ (End) ว่าการเล่าเรื่องต้องมี เพ่ิมลงไป อีกคือการเริ่ม เรื่องที่น่ าสนใจ 
(Stimulating Beginning) การขยายความมีส่วนร่วมกับเนื้อเรื่อง (An Engaging Middle) และการ
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สรุปจบที่น่าสนใจ (Compelling Ending) โดยยังต้องท าให้รู้สึกมีพลัง (Powerful) และท าให้น่าจดจ า 
(Memorable) ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะสร้างความรู้สึกร่วมกันกับผู้รับสาร โดยมีลักษณะคล้ายกับ 
กาญจนา แก้วเทพ (2552b) ที่ได้ล าดับเหตุการณ์ในโครงเรื่อง มี 5 ขั้นตอน  
 

 
ภาพที่ 17 องค์ประกอบโครงเรื่องของ กาญจนา แก้วเทพ (Original) 

 
อีกท้ัง วรัทพร ศรีจันทร์ (2551) ได้อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบโครงเรื่องไว้ ดังนี้ 

1.  กำรเริ่มเรื่อง (Exposition) 

เป็นจุดเริ่มต้นเพ่ือชักจูงความสนใจของผู้ชมให้ติดตามต่อไป อาจมีการใช้กลยุทธเริ่มเรื่องได้

หลายๆแบบเช่น การแนะน าตัวละคร แนะน าฉาก เปิดประเด็นขัดแย้ง ฯลฯ 

 

2. กำรพัฒนำเหตุกำรณ์ (Rising Action)  

เป็นส่วนที่เรื่องราวเริ่มด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง อาจความขัดแย้ง ปมปัญหาต่างๆ ให้ตัวละครไดข้บ

คิดมากข้ึน 

 

3. ขั้นวิกฤต (Climax) 

เป็นส่วนของเรื่องราวที่เป็นจุดส าคัญของเรื่อง เป็นจุดที่ท าดึงอารมณ์ของผู้รับสารได้ถึงขีดสุด ใน

ส่วนของเนื้อหาในเนื้อเรื่องอาจมีการตัดสินใจที่จะกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 

4. ขั้นภำวะคลี่คลำย (Falling Action) 

 เป็นขั้นตอนหลังจากที่ขั้นวิกฤตได้เกิดขึ้น และผ่านไป เรียกได้ว่าเป็นการคลายปัญหา เงื่อนง า 

หรือปมต่างๆทีเ่กิดข้ึนให้ด าเนินต่อไปได้ 
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5. ขั้นยุติเรื่องรำว (Ending)  

เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เรื่องราวได้จบสิ้นลงโดยอาจจะมีจุดจบหลายๆแบบ เช่น อาจจะจบอย่างมี

ความสุข อย่างสูญเสีย หรืออย่างมีปริศนาคาใจ เป็นต้น 

 

ภาพที่ 18 สรุปเปรียบเทียบองค์ประกอบโครงเรื่อง (Original) 
 

1.2 แก่นเรื่อง (Theme) 
 แก่นเรื่อง หรือแก่นความคิด (Theme) เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อการเล่า
เรื่อง โดยเฉพาะเมื่อจะวิเคราะห์ถึงใจความส าคัญของเรื่อง แก่นเรื่องก็คือแนวคิดหลักที่จ าเป็นต้องจับ
ใจความให้ได้เพ่ือทราบว่าผู้เล่าเรื่องต้องการถ่ายทอดอะไร ซึ่ง เพลินตา (2538) ได้กล่าวไว้ว่าแก่นเรื่อง
มีความหมายที่หลากหลายแต่ความหมายเดียวกันคือเป็นความคิดรวบยอดที่ด ารงอยู่ในเรื่องราวที่ผู้
แต่งบรรจงสร้างขึ้น เป็นความหมายของเรื่องที่ผู้ผลิตต้องการจะสื่อ อีกทั้ง เอนก รัตนจิตบรรจง 
(2548) ได้ให้ความหมายไว้เช่นเดียวกันว่า แก่นเรื่องเป็นวิถีทางในการสื่อสารของผู้ประพันธ์ เป็น
วิธีการน าความคิด การรับรู้ และความรู้สึกของตนเข้าร่วมกับผู้ชม 

1.3 ตัวละคร (Character) 
 ณัฐกานต์ หาญภักดีสกุล (2557) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ตัวละคร (Character) เป็นสิ่งจ าเป็น
ที่ท าให้เกิดเรื่องเล่า ผู้รับสารส่วนใหญ่จะสนใจการด าเนินชีวิตของตัวละคร เหตุการณ์ และเรื่องราวที่
เกิดขึ้นของตัวละคน ผู้รับสารจะรู้จักตัวละคนจากการกระท าของตัวละครที่มีต่อสภาพแวดล้อม และ
จากการบรรยายของตัวผู้แต่ง ซึ่ งสอดคล้องกับ เอนก รัตนจิตบรรจง (2548) ที่กล่าวไว้ว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงเรื่องและตัวละครนั้นเป็นสิ่งจ าเป็น เนื่องจากหากไม่มีตัวละครปรากฎแล้วก็
จะไม่มีโครงเรื่อง ไม่มีเรื่องเล่า ซึ่งเรื่องเล่านั้นจะท าให้เราสามารถเข้าใจถึงจิตใจของตัวละครในด้าน
ต่างๆ โดย อุมาพร มะโรณีย์ (2551) ได้แบ่งตัวละครเป็น 2 ประเภทคือ  
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 1. ตัวละครที่มีลักษณะแบบตายตัว (Typed Character)  
 ตัวละครที่เห็นมุมมองด้านเดียว ใช้กันในบททั่วไป มักมีลักษณะ นิสัยคล้ายกัน ไม่ว่าจะอยู่ใน
บทเนื้อหาที่มีลักษณะใด ๆ และมีบทบาทท่ี คาดเดาได้  
 2. ตัวละครที่เห็นได้รอบด้าน (Well-Rounded Character) 
 ตัวละครมีความลึกซึ้ง มีความคิด มองได้รอบด้าน มีทั้งส่วนดี และมีส่วนเสีย ตัวละคร
ประเภทนี้จะมกีารพัฒนาด้านอุปนิสัย การเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่าง ๆ  

 โดยการแบ่งประเภทตัวละครดังที่กล่าวไปข้างต้นนี้สอดคล้องกับ อี เอ็ม ฟอร์สเตอร์ (อ้างถึง
ใน เอนก รัตนจิตบรรจง, 2548) ที่แบ่งตัวละครไว้ในลักษณะเดียวกัน โดยได้อธิบายไว้ดังนี้  

 1. ตัวละครมิติเดียว (Flat Character) 
 ตัวละครที่ลักษณะพฤติกรรมและลักษณะนิสัยที่เข้าถึง สรุปได้อย่างไม่ยากเย็น และจะคง
ลักษณะเช่นนี้ไปตลอด ท าให้ผู้ชมสามารถคาดเดาตัวละครได้ 
 2. ตัวละคนหลายมิติ (Round Character) 
 ตัวละครมีลักษณะหลากหลาย คาดเดาได้ยาก มีการพัฒนาเปลบี่ยนแปลง ปรับทัศนคติตาม
สถานการณ์ซึ่งสามารถสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ชมได้ 

 อีกทั้ง Vladimir Propp (อ้างถึงใน อุมาพร มะโรณีย์, 2551) ได้พบบทบาทของตัวละครจาก

การวิเคราะห์การเล่าเรื่องในนิทานรัสเซียซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

ตารางที่ 5 ตารางเกณฑ์แบ่งประเภทตัวละคร ของ Vladimir Propp 

ตัวละคร ค ำอธิบำย 

ผู้ร้ำย (The Villain) สร้างความเดือดร้อน เป็นปรปักษ์ กับตัวหลัก 

ผู้ให้ (The Donor) เป็นอาจารย์ ผู้ให้ค าปรึกษากับตัวละครหลัก 

ผู้ช่วยเหลือ (The Helper) ช่วยเหลือ ให้ผ่านอุปสรรค์ 

เจ้ำหญิง (The Princess) นางเอก หรือผู้ที่พระเอกท าการปกป้อง 

ผู้ส่งสำร (Dispatcher) ผู้พบเห็นเหตุการณ์ และการกระท าผิดของผู้ร้าย 

วีรบุรุษ (The Hero) ตัวแทนฝ่ายธรรมะ ผู้น าแก้ไขความขัดแย้ง 

วีรบุรุษจอมปลอม (The Flase Hero) ผู้แสร้งท าเป็นคนดี แต่เผยความชั่วในภายหลัง 

1.4 ฉำก (Setting)  
 ฉากนับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เล่าทุกประเภท ฉากเป็นสถานที่รองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ของ
เรื่อง ทั้งยังสามารถบ่งบอกความหมายบางอย่างของเรื่อง มีอิทธิพลต่อ ความคิด หรือการกระท าของ
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ตัวละครได้อีกด้วยซึ่ง เอนก รัตนจิตบรรจง (2548) ได้เพ่ิมเติมความหมายของฉากไว้อีกด้วยว่า เป็น
จุดของเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ ด้วยตัวฉากเองแทบไม่มีความหมายต่อเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
บรรยากาศ แต่การเผยลักษณะตัวละคร และการเดินเรื่องแล้วฉากจะมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

 อุมาพร มะโรณีย์ (2551) ได้แบ่งฉากในการเล่าเรื่องเป็น 2 ส่วนคือ 
1.4.1 ช่วงเวลา (Time) ได้แก่ ระยะเวลาที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านั้น ช่วงเวลาจะ

เป็นตัวบ่งบอกเป็นอันดับแรกของที่ส าคัญต่อองค์ประกอบอื่น ๆ   

1.4.2 สถานที่ (Location) ได้แก่ ที่ที่เหตุการณ์ได้ปรากฎขึ้น เป็นการก าหนดการ

กระท าของเหตุการณน์ั้น ๆ รวมไปถึงการกระท าของตัวละครอีกด้วย 

ซึ่ง อิราวดี ไตลังคะ (อ้างถึงใน เอนก รัตนจิตบรรจง, 2548) ได้เพ่ิมเติมการแบ่งประเภทฉาก

มาเพ่ิมอีก 1 ส่วน คือ 

1.4.3 ฉากที่เป็นสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม เช่น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 

  

1.5 บทสนทนำ (Dialogue) 
 บทสนทนาช่วยในการด าเนินเรื่องเป็นส่วนที่แสดงความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของตัวละคร 
รวมถึงสะท้อนให้เห็นลักษณะนิสัยบุคลิกของตัวละคร นอกจากนี้บทสนทนายังรวมถึงความคิด ค าพูด
ภายในจิตใจของตัวละครที่ในบางครั้งไม่ได้สื่อให้ตัวละครอีกตัวหนึ่งในบททราบ แต่ผู้รับสารสามารถ
รับรู้ได้ และการเขียนบทสนทนาจะต้องให้ความส าคัญกบัความเหมาะสมของตัวละครอีกด้วย 
 อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ (2551) ได้กล่าวไว้ว่าบทสนทนามีความส าคัญต่อการเขียนเรื่องราว 
วัตถุประสงค์ส าคัญของการเขียนบทสนทนา คือ 

 1. ช่วยด าเนินเรื่อง แทนการบรรยายของผู้เล่า 
 2. ช่วยให้รู้จักตัวละครในเรื่องโดยอ้อม 
 3. ช่วยให้วิธีการเขียนไม่ซ้ าซากจ าเจ 
 4. สร้างความสมจริง ท าให้ผู้รับสารรู้สึกว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง 
 5. ท าให้บทน่าอ่าน มีชีวิตชีวา โดยเฉพาะบทสนทนาที่เขียนได้ตรงตามบุคลิกตัวละคร 
  

1.6 มุมมอง (Point of View) 
 อุมาพร มะโรณีย์ (2551) ได้กล่าวถึงมุมมองในการเล่าเรื่อง ว่าเป็นการมองเหตุการณ์  
พฤติกรรมของตัวละครในเรื่อง ผ่านสายตาของตัวละครใดตัวละครหนึ่ง ซึ่งในแต่ละมุมมองมีความ
เข้าใจที่แตกต่างกัน การมองเห็นมุมมอง มีความส าคัญต่อการเล่าเรื่องอย่างยิ่งเพราะ มุมมองมีผลต่อ
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ความเข้าใจ และความรู้สึกของผู้รับสาร รวมถึงมีผลต่อการสร้างอารมณ์ร่วม โดย ธนพล น้อยชูชื่น 
(2554) ได้กล่าวไว้ว่า หลุยส์ จิอันเน็ตตี แบ่งจุดยืนพื้นฐานในการเล่าเรื่องไว้ 4 ประเภท คือ 

1. เล่าจากจุดยืนบุคคลหนึ่ง (The Frist-Person Number)  

การที่ตัวละครตัวหลัก เป็นผู้เล่าเรื่องเอง  

2. เล่าจากจุดยืนบุคคลที่สาม (The Third-Person Number)  

การผู้เล่ากล่าวถึงตัวละคร และเหตุการณ์อ่ืน ที่ตนพบเห็นหรือเก่ียวพันด้วย 

3. เล่าจากจุดยืนที่เป็นกลาง (The Objective)  

เป็นการแสดงจุดยืนที่ไม่มีอคติมาผสม เป็นการเล่าเรื่องที่ไม่สามารถเข้าถึงอารมณ์ของตัว

ละครในเชิงลึก แต่เนื่องจากเป็นการเล่าเรื่องจากวงนอก ใช้การสังเกต ผู้รับสารจึงต้องท า

ความเข้าใจเรื่องราวเอง 

4. เล่าแบบรู้รอบด้าน (The Omniscient)  

การเล่าเรื่องที่ไม่สามารถรู้ถึงความนึกคิดของตัวละครทุกตัว สามารถย้ายเหตุการณ์ สถานที่ 

และย้อนอดีต หรือข้ามเวลาอย่างไม่มีจ ากัด อีกท้ังยังส ารวจความนึกคิด และความฝันด้วย 

 อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ (2551) ได้เสริมว่า มุมมองเป็นกลวิธีที่ผู้แต่งใช้ในการเล่าเรื่องโดย
ก าหนดว่าจะเล่าเรื่องผ่านมุมมองของใคร หรือตัวละครไหน กลวิธีในการเล่าเรื่องแบ่งได้หลายวิธี ดังนี้ 

1. บุรุษที่หนึ่งเป็นตัวละครส าคัญในเรื่องเป็นผู้เล่า 

2. บุรุษที่หนึ่งซึ่งเป็นตัวละครรองในเรื่องเป็นผู้เล่า 

3. ผู้ประพันธ์ในฐานะเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงทุกอย่างเป็นผู้เล่า (The Omniscient Author) 

4. ผู้ประพันธ์ในฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์เป็นผู้เล่า (The Author as an Observer) ในการ

เล่าแบบสังเกตการณ์นี้จะไม่เล่าถึงความนึกคิดของตัวละคน และเล่าเพียงลักษณะ

ภายนอกที่เห็นและได้ยินเพียงเท่านัน้ 

5. บุรุษที่หนึ่งเป็นผู้เล่าด้วยวิธีการกระแสจิตประหวัด (Stream of Consciousness) คือ 

การให้ตัวละครส าคัญเล่าเรื่องของตนเองแต่ไม่ใช่เล่าตามเหตุกาณณ์ เป็นการที่ตัวละคร

เล่าผ่านความนึกคิด หรือความทรงจ าของตัวละครเอง 
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1.7 สัญลักษณ์พิเศษ (Special Symbol) 
 ปัทมวดี จารุวร (2528) ให้ความหมายถึงสัญลักษณ์ พิเศษ ว่า “Symbol คือ การใช้
สัญลักษณ์ในการสื่อความหมายทั้งในรูปของค าพูด และภาพ” สัญลักษณ์พิเศษที่มักพบในภาพยนตร์ 
และละครมี 2 ชนิดด้วยกัน คือ 
 

1. สัญลักษณ์ทางภาพ คือ องค์ประกอบของเรื่องที่ถูกน ามาเสนอซ้ า ๆ อาจเป็นวัตถุ 

สถานที่ หรือสิ่งมีชีวิต เช่น สัตว์ หรือบุคลล สัญลักษณ์อาจเป็นภาพเพียงภาพเดียว หรือ

เป็นกลุ่มของภาพที่เกิดจากการตัดต่อ 

2. สัญลักษณ์ทางเสียง คือ เสียงต่าง ๆ ที่ถูกใช้เพ่ือแสดงความหมายอ่ืน ๆ เพื่อเปรียบเทียบ

ความหมาย หรือเพ่ือแสดงวัตถุประสงค์ของตัวละคร ไม่ใช่การใช้เพ่ือสร้างอารมณ์

ร่วมกับตัวละคร และเรื่องราวของตัวละคร 

 

 กระบวนทัศน์ของกำรเล่ำเรื่อง (Narrative Paradigm) 

 ศิวนารถ หงส์ประยูร (อ้างถึงใน ภูมิสิษฐ์ กฤตพิพัฒนโชติ์, 2558) ได้ให้นิยามไว้ตรงกับ ธนพล 

น้อยชูชื่น (2554) ว่าศาสตร์แหล่งเรื่องเล่าว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการศึกษาเรื่อง

เล่าใน จุดใหญ่ 3 จุดด้วยกัน คือ 

 1. การเล่าเรื่องไม่ได้เป็นภาพสะท้อนความจริง (Reflection) นั้น ถึงโลกความจริง แต่เรื่อง
เล่ามีการประกอบสร้างจากผู้ส่งสาร  ดังนั้นความส าคัญจึงเป็นเรื่องของ โครงสร้าง (Construction) 
ของการเล่าเรื่อง มากกว่าการสะท้อนความจริง 

 2. เดิมที่เรื่องเล่าถูกจ ากัดอยู่เพียงในเฉพาะงานวรรณกรรม เป็นเพียงเรื่องสมมุติ (Fiction) 
จาปัจจุบันได้ขยายออกไปสู่ตัวบทประเภทอ่ืน ที่เรียกกันว่า Non-fiction  
 

 3. มีการเปลี่ยนจุดประสงค์ของเป้าหมายในการศึกษา เรื่องเล่าจากเดิมเน้นเรื่องความซาบซึ้ง 
(Appreciation) เปลี่ยนมาเป็นความเข้าใจ (Understanding) เป็นหลักแทน เนื่องจากเป้าหมายของ
การศึกษาเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการพยายามท าความเข้าใจกับตัวเรื่องเล่ามากกว่า 

 โดยภาพรวมทั้งหมดของกระบวนทัศน์การเล่าเรื่อง อุบลวรรณ เปรมศรีรัตย์ (2558) ได้สรุป
ไว้ด้วยว่า กระบวนทัศน์ในการเล่าเรื่อง ประกอบด้วย การประกอบสร้างในการเล่าเรื่อง การเล่าเรื่อง
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ใช้ทั้งในงานประเภทเรื่องสมมุติ (Fiction) และสารคดี (Non-fiction) และในการศึกษาเรื่องเล่าจะ
เน้นที่การท าความเข้าใจ (Understanding) มากกว่าความซาบซิ้ง (Appreciation) 

กำรน ำทฤษฎีกำรเล่ำเรื่องมำใช้กับกำรวิจัย 
 จากงานวิจัยต่าง ๆ แสดงให้เห็นได้ว่า การ์ตูนเป็นสื่อเล่าเรื่อง (Storytelling) ที่ส่งมอบข้อมูล 
ความรู้ ประสบการณ์ ความสนุกสนานให้แก่ผู้รับสาร ซึ่งสารในปัจจุบันถ้ามอบแต่ข้อเท็จจริงเพียง
อย่างเดียวคงไม่พอส าหรับการดึงดูด การจูงใจ หรือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้รับสารได้ การ์ตูนจึง
เป็นสื่อที่ตอบโจทย์ส าหรับการส่งสารในยุคปัจจุบันนี้ ยิ่งผสมผสานกับเทคนิกการเล่าเรื่องซึ่งเมื่อน า
การ์ตูนและการเล่าเรื่องมาประกอบกันก็จะสามารถสร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้รับสารได้รู้สึกเข้าถึงสาร
มากกว่าการที่รับสารธรรมดา ซึ่งงานวิจัยจะใช้การวิเคราะห์เนื้อหาของสื่อการ์ตูน “ฮิคารุ เซียนโกะ 
เกมอัจฉริยะ” สร้างแรงบันดาลใจ  โดยการศึกษาครั้งนี้จะหยิบยกในส่วนของ 

1. โครงเรื่อง (Plot)  
2. ตัวละคร (Character)  
3. ฉาก (Setting)  
4. มุมมอง (Point of view)  
5. บทสนทนา (Dialog)  

 มาสร้างแบบบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) ที่ใช้ในการศึกษาการน าเสนอเนื้อหาในการ์ตูน
เรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ และน าไปสร้างแบบสอบถามในส่วนของพัฒนาการและความชื่น
ชอบเนื้อหาของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ อีกด้วย 
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2.3 ทฤษฎีสัญวทิยำ (Semiology) 

 ควำมหมำย ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญ 
 กาญจนา แก้วเทพ (2552b) ได้ให้ความหมายของ สัญวิทยา (Semiology) ประกอบไปด้วย
ค าว่า Semio คือ Sign และ Logy คือ Science ดังนั้น Semiology จึงหมายถึง ศาสตร์แห่งสัญญะ 
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สัญศาสตร์ (Semiotics) ซึ่งเป็นหลักวิชาการแขนงหนึ่งที่ศึกษากระบวนการ
สื่อความหมาย โดยพิจารณาธรรมชาติของหน่วยสื่อความหมายและขั้นตอนการท างานของมัน เพ่ือท า
ความเข้าใจว่าความหมายถูกสื่อความหมายออกมาได้อย่างไร  ซึ่งค าว่า “Sign” ในภาษาอังกฤษ มี
รากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า “to semion” ในภาษาไทยแปลว่า “สัญญะ” ซึ่งหมายถึง สิ่งที่ถูกสร้าง
ขึ้น มาเพ่ือให้มีความหมาย (Meaning) แทนของจริง/ตัวจริง (Object) ใน ตัวบท (Text) และใน
บริบท (Context) หนึ่ง ๆ โดย ธาม เชื้อสถาปนศิริ (2549) ได้อธิบายว่าการท่ีแนวคิดเกี่ยวกับสัญญะมี
ชื่อเรียกแตกต่างกันสองแบบ โดยทั้งสองแบบนี้มีความเป็นมาดังนั้น 

 Semiology แปลเป็นไทยว่า สัญวิทยา ซึ่งนิยมใช้ในหมู่นักวิชาการฝั่งยุโรป เพ่ือระลึกถึง 
Ferdinand de Saussure (เฟอดินานด์ เดอ โซซูร์) 

 Semiotics แปลเป็นไทยว่า สัญศาสตร์ กลับเป็นที่นิยมใช้กันในหมู่นักวิชาการอเมริกันเพ่ือ
ระลึกถึง Charise Saunder Peirce (ชาลร์ส แซนเดอร์ เพียร์ซ) 

 ทฤษฎีสัญลักษณ์ศาสตร์ (Semiotics) เกิดจากแนวคิดของ Charlse Saunders Peirce 
(1839-1914) นักปรัชญาสังคมชาวอเมริกัน โดยเขาได้ให้ค าจ ากัดความของ สัญญะ (sign) ไว้ว่าเป็น
สิ่งที่มีความหมายมากกว่าตัวมันเอง ยกตัวอย่างจากในหนังสือฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เช่น พัดที่
นักหมากล้อมถือ ไม่ได้หมายถึงเป็นเพียงแค่รูป เป็นพัดที่มีเอาไว้คลายร้อนเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่แสดงถึง
การเตรียมใจที่จะแบกรับสิ่งๆหนึ่งไว้มิใช่ถือไว้เล่นๆ หรืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ กาญจนา แก้วเทพ 
(2552b) ได้ยกตัวอย่างไว้ว่า รูปผู้หญิง - ผู้ชาย ที่ติดอยู่หน้าห้องน้ านั้นไม่ได้หมายถึงแค่รูปของ ผู้หญิง
และผู้ชายเท่านั้น แต่มีความหมายว่าห้องน้ าส าหรับผู้หญิง และห้องน้ าส าหรับผู้ชาย เพียร์ซ ได้ให้
ความสนใจในความสัมพันธ์ระหว่างตัวสัญญะกับวัตถุจริงที่จะมีองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นตัว
หมาย (Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) โดยเพียร์ซ ได้น าเอาระยะห่างของ ตัวหมาย และตัว
หมายถึง มาจัดแบ่งประเภทของสัญญะ (Sign) 
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 เช่นเดียวกับ Ferdinand de Saussure (1857-1913) นักภาษาศาสตร์ชาวสวิส ที่เป็นผู้ให้
แนวคิดส าคัญจ านวนมากในการพัฒนาภาษา ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 โดยโซซูร์ศึกษา ภาษา ในฐานะ
ระบบสัญญะอย่างหนึ่ง ชี้ให้เห็นว่ายังมีระบบสัญญะรูปแบบอ่ืนๆที่แสดงความหมายและความคิดของ
ผู้ส่งสารได้ โซซูร์ ให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ ของจริง (Reference) ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
หมาย (Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) โดยระบุว่า สัญญะทุกอย่างจะมี 2 มิติ มิติที่หนึ่งคือมิติ
ที่เป็นส่วนร่วมซึ่งเรียกว่า “Language” หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้ และมิติที่สองเรียกว่า “Speech” หรือ
ลีลาการใช้  โดยโซซูร์ยังเสนอว่า สัญญะย่อยตัวหนึ่งจะยังไม่มีความหมายในตัวเองจนกว่าจะไป
เทียบเคียงกับสัญญะย่อยตัวอื่นๆที่อาศัยการเปรียบเทียบแบบคู่ตรงข้าม (Binary Opposition) 

 โดยสรุป Charlse Saunders Peirce และ Ferdinand de Saussure เป็นบุคคลส าคัญที่
สร้างความหมายของ สัญวิทยา โดย กาญจนา แก้วเทพ (อ้างถึงใน ธาม เชื้อสถาปนศิริ , 2549) ได้
กล่าวถึงแนวทางการศึกษาสัญญะที่แตกต่างระหว่าง โซซูร์ และเพียร์ซไว้ว่า ท่านทั้งสองมีชีวิต และค้น
คิดทฤษฎีสัญวิทยาในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นแต่ละท่านจึงมีการสร่างค าศัพท์เพ่ือใช้อธิบาย
ความคิดที่เป็นของตัวเอง และอาจจะแตกต่างกันทั้ง ๆ ที่หมายความถึงสิ่งเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
แต่จุดร่วมของทั้งคู่คือ ทั้ง 2 ล้วนสนใจกระบวนการที่ตัวหมายหนึ่งสามารถสร้างความหมายขึ้นมาใน
ห้วงความคิดของผู้ใช้สัญญะ  

 องค์ประกอบของสัญวิทยำ 
 ธาม เชื้อสถาปนศิริ (2549) ได้ศึกษาองค์ประกอบของสัญญะจากโซซูร์ที่กล่าวไว้ว่า สัญญะ
เกิดจากองค์ประกอบสองอย่างของ “ความคิด กับ ภาพพิมพ์ในใจ” ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงสัญญะใน
ทัศนะของโซซูร์ จะหมายถึง สองด้านของสัญญะ คือ ตัวหมายถึง (หรือความหมายสัญญะ Signified) 
และ ตัวหมาย (หรือรูปสัญญะ) ซึ่งตามล าดับของสองด้านของสัญญะนั้นจะต้องอยู่ด้วยกัน โดยถ้าตัว
หมายที่ไม่มีตัวหมายถึงจะไม่ได้เป็นสัญญะแต่จะเป็นเพียงวัตถุ (Object) ที่มีอยู่เป็นอยู่ โดยไม่ได้
หมายถึงสิ่งใด ส่วนตัวหมายถึงท่ีไม่มีตัวหมายคือ สิ่งที่ไม่สามารถกล่าวถึงได้ สิ่งที่คิดถึงไม่ได้ ไม่มีอยู่ 

 

 

ภาพที่ 19 แสดงองค์ประกอบของสัญญะตามแนวคิดของ Ferdinand de Saussure 
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 โดยโซซูร์ยังอธิบายถึงความแตกต่างของ รูปสัญญะ และความหมายของสัญญะไว้ว่า 

 - ตัวหมาย (Signifier) คือ ด้านในส่วนที่เป็นรูปของสัญญะซึ่งสัมผัสได้ด้วยอายตนะ เช่น ด้วย
หู (เสียง) และเห็นได้ด้วยตา (ตัวอักษร) และ 
 - ตัวหมายถึง (Signified) คือ ด้านที่เป็นนาม ซึ่งเป็นความคิดรวบยอดหรือภาพที่เกิดขึ้นใน
จิต (Concept/Image Mental) สามารถรับรู้ได้ด้วยใจ 

 นอกจากนี้ กาญจนา แก้วเทพ (2552b) ได้กล่าวว่า สัญญะเป็นสิ่งที่มีลักษณะขัดแย้งกันในตัว 
คือ มีตัวหมายเป็นรูปธรรม (Sensible) และตัวหมายถึงเป็นนามธรรม (Non-sensible) เป็นการมีอยู่ 
(Presence) และ การไม่มีอยู่ (Absence) ในเวลาเดียวกัน และความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมาย กับ ตัว
หมายถึง คือสิ่งที่เราเรียกว่า “ความหมาย” หรือ “Signification” โดยองค์ประกอบของสัญญะนั้น
ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 

1. Reference คือ บรรดาของจริง หรือสิ่งที่อ้างอิง 
2. Signifier คือ ตัวหมาย 
3. Signified คือ ตัวหมายถึง 

 
ภาพที่ 20 แผนผังความสัมพันธ์ระหว่างของจริง - ตัวหมาย – ตัวหมายถึง 
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 ในขณะที่องค์ประกอบของความหมายของแนวคิดของ Charlse Saunders Peirce จะ

พิจารณาสัญญะจาก 3 แง่มุมซึ่งแสดงให้เห็นได้ดังนี้ 

 

 

ภาพที่ 21 แสดงองค์ประกอบของสัญญะตามแนวคิดของเพียร์ซ 

 จากภาพที่ 12 เพียร์ซพยายามอธิบายถึง “กระบวนการสร้างสัญญะ” หมายถึง เมื่อเรา
มองเห็น สัญญะ (Sign) ซึ่งเมื่อ ผู้ใช้/ผู้ตีความ(User/Interpretant) แต่ละคนเห็นค า ๆ นี้ก็จะสร้าง
แนวคิด (Concept) ขึ้นมาในมโนภาพของแต่ละคน อาจจะมีความแตกต่างกันในส่วนของมโนภาพใน
ใจของผู้ตีความ แต่ทุกคนจะมีความคิดร่วม (Shared Concept) ซึ่งเป็นความคิดที่เชื่อมโยงไปถึงตัว
วัตถุจริง (Object) ที่มีอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง เช่น ค าว่า “หนังสือ” เป็น สัญญะ ซึ่งเมื่อผู้ตีความ 
เห็นค าว่าหนังสือจะสร้างแนวคิดเกี่ยวกับหนังสือขึ้นมาในมโนภาพแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน เช่น 
หนังสือเรียน หนังสือการ์ตูน หนังสือโป๊ ฯลฯ แต่ทุกคนยังมีความคิดร่วมนึกถึงหนังสือเหมือนกันตาม
รูปภาพตัวอย่างด้านล่าง 

 เพียร์ซอธิบายว่า กระบวนการสร้างสัญญะ จะต้องมีองค์ประกอบย่อยที่ขาดไม่ได้ 3 ส่วน คือ 
Sign/Users + Interpretant/Object + External Reality โดยองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนจะเชื่อมโยง
ถึงกันซึ่งหมายความว่า การที่จ าท าความเข้าใจองค์ประกอบย่อยตัวหนึ่งนั้น จะต้องพิจารณาให้
สัมพันธ์กบัองค์ประกอบย่อยตัวอื่นๆด้วย  

 กาญจนา แก้วเทพ (2552b) ได้สรุปไว้ว่า เพียร์ซได้เน้นจุดส าคัญของการศึกษาไปที่การ
พิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างตัวสัญญะ (sign) กับ วัตถุที่มีอยู่จริง (Object/ External Reality 
หรือเป็นค าที่ โซซูร์ใช้คือค าว่า Reference) เพียร์ซใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวมาจัดแบ่งประเภท
ของสัญญะตามระยะห่างใกล้ – ไกล ระหว่างสัญญะกับวัตถุที่มีอยู่จริง ออกมาเป็น 3 รูปแบบ ดังภาพ
ที่จะแสดงต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 22 Basic Concept of signs of Pierce 

 
1. Icon (รูปภาพ) เป็นสัญญะที่มีความเหมือนกับวัตถุที่มีจริงที่สุด ยกตัวอย่างเช่น รูปภาพ หรือ

ภาพเหมือน การถอดรหัสของ Icon จึงเพียงแค่เห็นก็สามารถถอดรหัสถึง Object ได้แล้ว 
 

2. Index (ดัชนี) เป็นสัญญะที่มีความเกี่ยวพันโดยตรงกับวัตถุที่มีอยู่จริง การถอดรหัสของ 
Index นั้นจะใช้ การคิดหาเหตุผลเชื่อมโยง หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ระหว่าง Index กับ 
Object ยกตัวอย่างเช่น ควันไฟนั้น เป็น ดัชนีของการจุดไฟ 
 

3. Symbol (สัญลักษณ์) เป็นสัญญะที่ไม่มีความเกี่ยวพันระหว่างตัวสัญญะกับวัตถุที่มีอยู่จริง 
หากแต่ความเกี่ยวกันที่เกิดขั้นนั้น เกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่าง Users เช่น ในภาษา
หนึ่งๆ ค าที่ใช้จะไม่มีความคล้ายกับสิ่งที่มีอยู่จริงอย่าง Icon และไม่มีเหตุผลเชื่อมโยงถึงวัตถุ
อย่าง Index แต่การใช้ภาษาถือเป็น Symbol อย่างหนึ่งจ าเป็นต้องอาศัพการเรียนรู้ของผู้ใช้
สัญญะเพียงอย่างเดียว  

  เพียร์ซ (อ้างถึงใน ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2549) ยังได้อธิบายถึงการจัดแบ่งประเภทของสัญญะ
ทั้ง 3 ประเภทว่ามีผลเชื่อมโยงถึงเรื่อง “แรงกระตุ้น” หรือ “Motivation” ที่เกิดจากสัญญะ นั้น
หมายความว่าเมื่อได้พบเห็น สัญญะ ในส่วนที่เป็นตัวหมาย/รูปสัญญะ (Signifier) แล้ว รูปสัญญะนั้น
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สามารถกระตุ้นให้เกิดภาพในใจ/ตัวหมายยถึง (Signified) ได้มากน้อยเพียงใด แต่ตามหลักทั่วไป
สัญญะที่เป็น รูปภาพ (Icon) มักมีแรงกระตุ้นมากกว่า ดัชนี (Index) และ สัญลักษณ์ (Symbol) 
ตัวอย่างเช่น ภาพของคนที่ถูกรถชนตาย ย่อมกระตุ้นให้คิดถึง อันตรายจากการขับรถโดยประมาท ได้
มากกว่า ภาพของหัวกระโหลก แต่ภาพของหัวกระโหลก ยังชวนสยองได้มากกว่าตัวอักษรที่เขียนว่า
อันตราย ตามล าดับ  

 ขณะที่เพียร์ซให้ความสนใจไปที่ ระยะห่างใกล้ - ไกล ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวสัญญะ 
(Sign) กับวัตถุที่อ้างอิง (Object/External Reality) โซซูร์กลับให้ความสนใจที่จะวิเคราะห์สัญญะใน
แง่ของ โครงสร้าง โดยเฉพาะโครงสร้างของการเปรียบเทียบ ซึ่งแนวคิดส าคัญของโซซูร์มีดังนี้ 

1. องค์ประกอบของสัญญะ แบ่งออกเป็น 1 องค์ประกอบคือ รูปสัญญะ (Signified) และ
ความหมายของสัญญะ (Signifier) 

 โซซูร์ใช้ค าว่า Concept (ความคิด) และค าว่า Sound-Image (ภายในใจ) อธิบายต่อไปถึง
การรวมเข้าขององค์ประกอบทั้งสองรวมเข้ากันอย่างเป็นสัญญะก่อน แล้วจึงแทนค าว่า ความหมาย
ของสัญญะ (Signifier) และ รูปสัญญะ (Signified) ตามล าดับ ความสนใจของโซซูร์ที่มีต่อสัญญะ
เคลื่อนไปสู่ “ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปสัญญะ และควำมหมำยสัญญะ” ที่มีรูปแบบแตกต่างกัน เป็น 
3 ลักษณะ คือ 
 

A. Arbitrary เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆ กล่าวคือ เป็นไปตามอ าเภอใจ 
เช่น หนังสือ ไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือคล้ายคลึงกับรูปร่างของหนังสือจริงๆเลย เป็นเรื่องของ
การถูกก าหนดให้เป็น 
 

B. Unnatural เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ กล่าวคือ เราไม่รู้จักสัญญะได้เอง
โดยธรรมชาติ แต่จะต้องมีการเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจ 
 

C. Unmotivated เป็นความสัมพันธ์ที่ ไม่ ได้ เกิดจากมูลเหตุจูงใจพิเศษใดๆ ของผู้สร้าง
ความหมาย และผู้ใช้ความหมาย กล่าวคือ ไม่เก่ียวข้องกับแรงกระตุ้นใจของผู้ใช้สัญญะ 
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ภาพที่ 23 Basic Concept of signs of Saussure 
 

2. ลักษณะส่วนตัว/ส่วนรวมของสัญญะ (Private/Public) 
 โซซูร์ได้น าเสนอว่า สัญญะทุกอย่างจะประกอบด้วย 2 มิติ เสมอ มิติหนึ่งคือ มิติที่มีส่วนรวม 
(Language) และมิติที่เป็นส่วนตัว (Speech) ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดทางด้านภาษาคือ มิติส่วนรวม ของ
ภาษาไทยจะประกอบด้วยพยัญชนะ 44 ตัว สระ 32 ตัว วรรณยุกต์ 5 เสียง แต่คนอ่ืนต่างก็มี มิติที่
เป็นส่วนตัว คือการน ามาใช้ในเฉพาะตัวของตัวเอง (ลีลาการพูด) แต่ก็ยังอยู่ในกรอบของ Language  

3. กำรเปรียบเทียบโครงสร้ำง (Structural Comparative) 
3.1 การเปรียบเทียบคู่ตรงข้าม (Binary Opposition) คือ การเปรียบเทียบคู่ความหมายที่ตรงกัน

ข้ามกัน เป็นรูปแบบการเปรียบเทียบที่เห็นได้ขัด และแสดงความหมายได้ง่าย เช่น ขาว - ด า 
, ร้อน - เย็น 

3.2 การเปรียบเทียบสัญญะย่อย กับสัญญะอ่ืนในโครงสร้างทั้งหมด คือ การมองเห็นความ
แตกต่างระหว่างสัญญะย่อย ๆ ในโครงสร้างโดยรวมทั้งหมด  

3.3 ความเข้าใจความหมายของสัญญะย่อย ๆ เมื่อพิจารณาร่วมกับโครงสร้างรวมทั้งหมด 
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 ควำมสัมพันธ์ของสัญญะ (Relation of Signs) 
1. ความสัมพันธ์แบบคู่ตรงกับข้าม (Binary Opposition Relation) 

 สัญญะย่อย ๆ ตัวหนึ่งจะไม่มีความหมายในตัวเองจนกว่าจะไปวางเทียบอยู่กับสัญญะย่อย ๆ 
ตัวอ่ืน และถ้าผู้ใช้สัญญะไม่สามารถแยกความแตกต่างของสัญญะย่อยทั้งสองตัว สัญญะนั้นก็จะไม่มี
ความหมายใดๆ 

2. ความสัมพันธ์แบบเอกลักษณ์และความแตกต่าง (Identity/Difference Relation) 
 ความหมายของสัญญะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ และความแตกต่าง โซซูร์เรียกความหมาย
แบบนี้ว่า “Diacritics” เพราะเห็นว่าภาษาเป็นระบบที่สร้างขั้นจากความแตกต่าง/ความตรงข้ามของ
หน่วยย่อยต่าง ๆ ความหมายไม่ได้เกิดมาจากหน่วยย่อยแต่เป็นผลมาจากความแตกต่างของหน่วยย่อย
ด้วยกันเองขณะเดียวกันความหมายของหน่วยย่อยเป็นส่วนหนึ่งของระบบใหญ่เท่านั้น (Relation 
Identity) ซึ่งต่อมาได้พัฒนาและสานต่อในรูปแบบการศึกษาเรื่อง เอกลักศร์และความแตกต่าง 
(Identity/Difference Relation) เช่น ตัวอย่างบนกระดานหมากรุก หมากแต่ละตัวมีค่า (Value) 
ของมันเองต่อเมื่ออยู่ในต าแหน่งเฉพาะของระบบหมากรุก ดังนั้นเอกลักษณ์ และความหมายจึงไม่ใช่
คุณสมบัติเชิงวัตถุ (Material Identity) แต่เป็นเรื่องของความแตกต่าง 

3. ความสัมพันธ์แบบเรียงล าดับ (Order Relation) 
 สัญญะนั้นประกอบไปด้วย ส่วนประกอบย่อย (Element) และความสัมพันธ์ (Relation) ดัง
ตัวอย่างที่ คล้ายกับของ กาณจนา แก้วเทพ (2552) ได้ให้ตัวอย่างไว้ดังนี้ 
 

 ประโยคที่ 1  เรา เล่น  เกม ความหมาย “เราเล่นเกม” 
 ประโยคที่ 2 เกม เล่น เรา ความหมาย “เกมเล่นเรา” 

 
  จากประโยคพบว่าส่วนประกอบย่อย (ค าว่า “เรา” “เล่น” “เกม”) ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปเลย 
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือการเรียงล าดับความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบย่อย ๆ ซึ่งผลจากการเปลี่ยน
ล าดับ/ต าแหน่งนี้ท าให้ความหมายของทั้งสองประโยคต่างกัน 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทกับบริบท (Text-context Relation) 
 ความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่ง คือ ความสัมพันธ์ของ ตัวบท (Text) และ บริบท กล่าวคือ 
ความหมายของตัวบทหนึ่ง ๆ นั้นจะขึ้นอยู่กับบริบทที่ตัวบทนั้นด ารงอยู่ด้วย หากบริบทเปลี่ยนแปลง
ไป แม้จะเป็นบทเดิมความหมายก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน เช่น หนังสือการ์ตูน หากอยู่กับเด็กเสมือน
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สื่อการเรียนรู้ที่ให้ความสนุกสนาน แต่หากอยู่กับผู้ใหญ่บางประเภทอาจจะมองว่าหนังสือการ์ตูนเป็น
เพียงสื่อไร้สาระ เกินจริง 

 รหัสของสัญญะ (Code/Rule/Conventions) 
 ธาม เชื้อสถาปนศิริ (2549) ได้ศึกษาว่า โซซูร์ ได้เรียกรหัสไว้ว่า “Convention” หรือ 
“ข้อตกลงร่วมกัน” ซึ่งเป็นหน่วยส าคัญทางสัญวิทยา เพราะเป็นการก าหนด/สร้างความหมายขึ้นมา
จากความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมายกับตัวหมายถึง ดังนั้น รหัส คือ สิ่งที่ควบคุมก ากับวิธีชีวิตของเราอยู่
ตลอดเวลา ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป และมักจะไม่รู้ตัว จะไม่รู้จักว่าเป็นรหัส จนกว่าจะเรียนรู้ 
 B. Bernstein (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ , 2552a) ได้ให้ความหมายว่า รหัสเป็นกรอบ
แห่งความแน่นอนในการจัดวางโครงสร้างทางสังคมของความหมาย (Frame of Certainly) ตัวอย่างที่
เป็นรูปธรรมคล้าย ๆ กับพจนานุกรม กล่าวคือ ทุกครั้งที่เห็นศัพท์ก็จะมีค าแปลแน่นอนอยู่ทุกครั้ง ซึ่ง
พจนานุกรม จะมีความหมายแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละกลุ่มผู้ใช้ รวมถึงช่วงเวลาที่ใช้สัญญะ
นั้น ๆ ด้วย 

 กำรเข้ำรหัสและกำรถอดรหัสจำกแนวคิด Stuart Hall 
 ภูชิตต์ ภูริปาณิก (2559) ได้ศึกษาแนวคิดของ Stuart Hall นักวิชาการส านักวัฒนธรรม
ศึกษาชาวจาไมก้าที่ปฎิเสธแบบจ าลองการสื่อสาร S-M-C-R ซึ่งเป็นแนวคิดของกลุ่มทฤษฎีการสื่อสาร
ของอเมริกัน ที่เชื่อในการสื่อสารทางเดียวผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ๆ ไปยังผู้รับสาร  โดยมองว่าผู้
ส่งสาร (SENDER) มีอ านาจเหนือผู้รับสาร แต่ในทฤษฎีของ สจ๊วต ฮอลล์ (1997) เชื่อว่าการสื่อสาร
เป็นกระบวนการผลิตแพร่กระจาย บริโภค ผลิตซ้ าวัฒนธรรม และความหมายต่าง ๆ โดย กาญจนา 
แก้วเทพ (2549) ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า สจ๊วต ฮอลล์ ได้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 

1. ข้ันตอนเตรียมกำรเพื่อกำรผลิตสื่อ 
 ผู้ผลิตมักเข้าใจว่าตนเองน า “วัตถุดิบทั้งหมดที่มี” มาน าเสนอ แต่ความเป็นจริงแล้ว ผู้ผลิตได้ 
“คัดเลือก” จากการก าหนดจากอุดมการณ์ของผู้ผลิตเอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุดมการณ์หลักที่สอดคล้อง
กับสังคม และเมื่ออุดมการณ์นั้น ๆ มีความสอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ จะท าให้
ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ซึ่ง สกนธ์ ภู่งามดี (2546) ได้กล่าวไว้เพ่ิมเติมอีกว่า ผลงานที่น าเสนอในสิ่ง
ที่ตรงข้ามกับอุดมการณ์ในวัฒนธรรมสังคมนั้น ๆ ที่ไม่ได้รับการยอมรับจะท าให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ โดยปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือกจะมีหลกหลาย นับตั้งแต่
ความรู้ ความเข้าใจ เทคนิก อุดมการณ์ของผู้ผลิต และความคิดของผู้รับสาร ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะเป็น
แนวทางแก่ผู้ผลิตว่าจะ “ใส่รหัส” ต่อวัตถุดิบที่มีอย่างไร ขั้นตอนนี้เรียกว่า ขั้นตอนการใส่รหัส 
(Encoding) 



 52 

 

2. ช้ันตอนลงมือท ำกำรผลิต 
 ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง “ความเป็นจริง” มีโครงสร้างของตนเองและมี
ความหมายอันหลากหลายให้แปรรูปมาอยู่ในสื่อแบบต่าง ๆ เรียกได้ว่าเป็นการ “ประกอบสร้าง” 
ความเป็นจริงออกมาในรูปแบบหนึ่ง เช่น การต่อสู้ในกระดานโกะซึ่งหากต้องการสื่อสารให้ผู้ที่ไม่รู้จัก
วิธีการเล่นเข้าใจไปทางเดียวกับกลุ่มที่รู้จักโกะจึงต้องมีการบรรยายให้เห็นภาพว่า ขณะนี้ในกระดานสู้
ได้ หรือก าลังเสียเปรียบ ขั้นตอนนี้เป็นการใส่รหัส (Encoding) เช่นเดียวกัน 

3. ข้ันตอนกำรถอดรหัส  
 จาก 2 ขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ผู้รับสารได้รับสารที่ไม่ได้เกิดจากความจริง แต่เป็น 
สารที่ผ่านการแปรรูป ประกอบสร้าง ซึ่งมีความหมายของผู้ผลิตใส่มาด้วย โดยในขั้นตอนของการ
ถอดรหัส (Decoding) วรางคณา ไข่มุก (2553) ได้ให้ประเภทของปฎิกริยาของผู้รับสาร 2 แบบ ดังนี้ 

- ผู้รับสำรสำมำรถสร้ำงควำมหมำยจำกเนื้อหำได้ หมายความว่า ผู้รับสารดูสารเข้าใจ ดูรู้เรื่อง ใน

กรณีนี้ผู้รับสารจะบริโภคและให้ความหมายกับสารนั้น  

- ผู้รับสำรไม่สำมำรถสร้ำงควำมหมำยจำกเนื้อหำสำรได้ หมายความว่า ผู้รับสารดูสารไม่เข้าใจ ดู

ไม่รู้เรื่อง เนื้อหาสารนั้นไม่สามารถสร้างความหมายใด ๆ แก่ผู้รับสารได้ 

 จากขั้นตอนทั้ง 3 ที่ได้กล่าวไป จะเห็นได้ว่าจุดยืนของ สจ๊วต ฮออล์ (1999) นั้น คือกำรให้
ควำมส ำคัญกับผู้ส่งสำรและผู้รับสำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน เนื่องจากความหมายมิได้ถูกสร้างในขั้นตอน
ของผู้ส่งสารเท่านั้น แต่ได้ถูกสร้างข้ึนในขั้นตอนของผู้รับสารด้วย 

 อีกทั้ง สจ๊วต ฮอลล์ (อ้างถึงใน ภูชิตต์ ภูริปาณิก , 2559) ได้โต้แย้งความคิดของทฤษฎี
ผลกระทบของสื่อต่อผู้รับสาร (Media Inpact Theory) โดยมีการเสนอแนวคิดเรื่อง “การเข้ารหัส
และการถอดรหัส” (Encoding/Decoding) โดยเสนอแนวคิดว่า ผู้ส่งสำร (Sender) และผู้รับสำร 
(Receiver) ไม่จ ำเป็นต้องใช้รหัสชุดเดียวกันเสนอไป  ซึ่งกาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน 
(2551) ได้แบ่งผู้รับสารมีจุดยืนในการตีความ/การถอดรหัส 3 ลักษณะ คือ 

ก. จุดยืนแบบท่ีผู้ส่งสำรต้องกำร (Dominatant - Hegemonic Position)  

 จุดยืนแบบนี้ผู้รับสารจะยืนอยุ่ที่เดียวกับผุ้ส่งสาร และจะใช้รหัสของผู้ส่งสารเช่นกัน ดังนั้น 

ความหมมายที่ผู้รับสารอ่านจึงได้เป็นอย่างที่ผู้ส่งสารต้องการ ซึ่งความหมายสอดคล้องกับ ภูชิตต์ ภูริ
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ปาณิก (2559) ที่ว่าเป็นการถอดรหัสด้วยจุดยืนแบบเดียวกับผู้ที่ส่งสารเข้ารหัสมา หรือเรียกว่า 

Preferred Reading 

 

ข. จุดยืนที่ผู้รับสำรจะต่อรองควำมหมำยใหม่ (Negotiated Position) 

 จุดยืนแบบนี้แม้ว่าผู้รับสารจะอ่านความหมายหลัก ๆ  ตามที่ผู้ส่งสารต้องการ แต่ทว่าภายใน

ขอบเขตความหมายดังกล่าว รับสารจะยังคงต่อรองรายละเอียดปลีกย่อย การตีความแบบนี้เป็นการ

พบกันครึ่งทาง หรือเป็นสูตรผสมรหว่าง Preferred Reading กับ Oppositional Reading เรียกว่า 

Alternative Reading ซึ่งความหมายสอดคล้องกับของ ภูชิตต์ ภูริปาณิก (2559) ที่สรุปว่าเป็นการ

ถอดรหัสด้วยจุดยืนที่ต้องการการต่อรองความหมายเสียใหม่ ที่แตกต่างไปจากความตั้งใจของผู้ส่งสาร 

แต่มิได้คัดค้านโดยตรง 

 

ค. จุดยืนที่ผู้รับสำรจะตีควำมคัดค้ำนต่อต้ำนควำมหมำยที่ผู้ส่งสำร (Oppositional Position)  

 จุดยืนแบบนี้แม้ว่าผู้รับสารจะรู้ถึงความหมายที่ผู้ส่งสารส่งมา แต่ก็ยังคงตีความหมายแบบ

คัดค้านกับความหมายที่ผู้ส่งสารต้องการ หรือเรียกว่า Oppositional Reading 

 สจ๊วต ฮอลล์ (อ้างถึงใน วรางคณา ไข่มุก, 2553) กล่าวว่า ในการสื่อสารแต่ละครั้ง จะเกิดจุด

อยู่ทั้ ง 3 ลักษณะนี้อยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ว่าสัดส่วนจะมากน้อยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ

ความสามารถในการใส่รหัสของผู้ส่งสาร  

 นอกจากนี้  สจ๊วต ฮอลล์ (อ้างถึงใน ภูชิตต์ ภูริปาณิก, 2559) ยังปฎิเสธวิธีคิดที่เชื่อว่า 
ความหมาย (Meaning) หรือความเป็นจริง (Reality) มีอยู่แล้ว เพราะเชื่อว่าความจริงเกิดขึ้นจากการ
ประกอบสร้าง (Construct) ความเป็นจริงนั้นขึ้นมา โดยใช้การสื่อสารเป็นกระบวนการประกอบสร้าง 
ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นความจริงในชุดเดียวกัน เพราะผู้ส่งสาร และผู้รับสารต่างก็มีรหัสคนละชุดกัน และ
ระหว่างผู้รับสารด้วยกันเองก็มีรหัสคนละชุดกัน 
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ภาพที่ 24 ภาพสรุปการใส่ และถอดรหัส โดยอิงตัวอย่างจาก S.Hall 
 
 ในกระบวนการเข้ารหัส (Encoding) และกระบวนการถอดรหัส (Decoding) นั้น เอกลักษณ์
ของนักสัญญะวิทยาคือ สมมติฐานที่ ผู้ส่งและผู้รับสารนั้นไม่เคยมีและไม่จ าเป็นต้องถือรหัสเล่ม
เดียวกัน แต่ยังสื่อสารกับได้เพราะมีรหัสที่คล้ายกัน ดังนั้น U.Eco (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ , 
2552a) จึงกล่าวว่า “กำรถอดรหัสเพี้ยนไปเป็นกฎของกำรสื่อสำร มิใช่เป็นข้อยกเว้น” เนื่องจาก
ฝ่ายผู้รับเองก็มีกรอบอ้างอิง ที่น ามาสร้างรหัสต่าง ๆ มากมาย เพราะฉนั้นจึงไม่มีการถอดรหัสที่
ผิดพลาด มีเพียงการถอดรหัสที่แตกต่างไปจากผู้ส่งเท่านั้น เช่น 
 
ขั้นที่ 1 Sender (Encoding)  - สร้างสื่อเตือนใจแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องแบกรับ และเตือนสติ 
ขั้นที่ 2 Sender (Encoding)  - สร้างรูปแบบสื่อ “พัดหมากล้อม” ที่มีการเขียนค าคมเตือนใจลงไป 
ขั้นที่ 3 Reciever (Decoding) - มีผู้รับสื่อ 3 ประเภท 
ประเภทที่ 1 ผู้รับสารแบบผู้ส่งสารต้องการ ถือพัดหมากล้อมด้วยความเข้าใจเจตจ านงของผู้สร้าง 
ประเภทที่ 2 ผู้รับสารต่อรองความหมายใหม่ เข้าใจว่ามีไว้เพ่ือเตือนใจ แต่ถือเพราะอยากเท่มากกว่า 
ประเภทที่ 3 ผู้รับสารจะตีความคัดค้านต่อต้านความหมายที่ผู้ส่งสาร เอาพัดหมากล้อมมาพัดแก้ร้อน 
 
 ผู้ส่งสารในทัศนะของ สจ๊วต ฮอลล์ (อ้างถึงใน วรางคณา ไข่มุก, 2553) เป็นกลุ่มคนที่ถูกจุด
ระบบจากโครงสร้างทางด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ โดยกลุ่มคนเหล่านี้จะเรียงตัวกันตาม
ประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงอย่างมีความสัมพันธ์กับรูปแบบและความหมายของสาร (Form 
and Meaning) อาทิเช่น เนื้อหาสาระเป็นประเด็นทางการเมือง  ผู้รับสารก็จะเรียงตัวกันตาม
อุดมการณ์ทางการเมืองของแต่ละคน แต่ถ้าเนื้อหาสาระเปลี่ยนเป็นประเด็นของยาเสพติด ผู้รับสารก็
จะเรียงตัวกันใหม่ตามความคิด ความเชื่อ ค่านิยม เกี่ยวกับสิ่งเสพย์ติดของแต่ละคน โดยผู้รั บสารแต่
ละกลุ่มอาจจะตีความหมายของสัญญะได้เหมือนหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการเลือกรับรู้ (Selective 
Perception) ของผู้รับสาร ซึ่งมีปัจจัยทางด้านอัตวิสัย (Subjective Capacity) ของผู้รับสารเข้ามา
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เกี่ยวข้องอย่างมาก เช่น ภูมิหลัง ประสบการณ์ การศึกษา อาชีพ จุดยืน  เพศ ชนชั้น ความเชื่อ 
ค่านิยม สถานะทางสังคม และทัศนคติ ในกรณีที่ผู้รับสารแต่ละกลุ่มตีความเบี่ยงเบน (Distort) 
ออกไปจากความตั้งใจของผู้ส่งสารนั้น การเบื่ยงเบนดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นแบบเดียวกันอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น (Being Constructed) จากระบบการสื่อสารในสังคมนั้น ๆ ดังนั้น
ความหมายที่ถูกตีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม จึงมิใช่ความหมายที่ไร้ทิศทาง หากแต่เป็นการ
ตีความหมายเบี่ยงเบนที่เป็นตัวเลือก (Choice) อยู่ชุดหนึ่ง เรียกว่าเป็นกลุ่มของความหมายอัน
หลากหลายชุด ซึ่งเป็นการตีความหมายที่หลากหลายของสมาชิกในกลุ่ม แต่ทุกความหมายล้วนอยู่ใน
กรอบของ Polysemy Values โดยในการตีความหมายอันหลากหลายนั้นจะมีการตีความอยู่แบบหนึ่ง
ที่มีลักษณะเด่นกว่าอันอ่ืน (Dominant Meaning) (อารยา ถาวรวันชัย, 2539) 
  
 วิธีวิเครำะห์สัญญะ (Analysis of Signs) 

1. ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) 
 โซซูร์ ได้ให้ความหมายที่เข้าใจกันตามตัวอักษรซึ่งเป็นความหมายที่เข้าใจตรงกันโดยส่วนใหญ่
ตัวอย่างเช่น ความหมายที่มีการระบุในพจนานุกรม เช่น แม่ คือสตรีผู้ให้ก าเนิดลูก หมีเป็นสัตว์สี่เท้า  
 

2. ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) 
 ความหมายทางอ้อมที่เกิดจากข้อตกลงหรือความเข้าใจเฉพาะกลุ่ม หรือเกิดจากประสบการณ์
เฉพาะของบุคคล เป็นความหมายที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมา เช่น หนังสือการ์ตูน หากอยู่กับเด็กเสมือน
สื่อการเรียนรู้ที่ให้ความสนุกสนาน แต่หากอยู่กับผู้ใหญ่บางประเภทอาจจะมองว่าหนังสือการ์ตูนเป็น
เพียงสื่อไร้สาระ เกินจริง 
 

3. วากยสัมพันธ์/กระบวนทัศน์ (Syntagmatic/Paradigmatic) 
3.1 วากยสัมพันธ์ (Syntagmatic) 

 หลักการของการวิเคราะห์แบบนี้จะเน้นล าดับชั้นหรือช่วงระยะเวลาของเหตุการณ์ หรือการ
ปรากฎตัวของสัญญะ ซึ่งจะพบในวิธีการเล่าเรื่อง เนื่องจากโครงสร้างของการเล่าเรื่องนั้นจะต้อง
ก าหนดขั้นตอนของเหตุการณ์เอาไว้อย่างแน่ชัด หากสลับขั้นตอนกัยความหมายก็อาจจะเปลี่ยนไป 
วากยสัมพันธ์จึงเป็นวิธีการประกอบสัญญะย่อย ๆ เข้ากันตามล าดับขั้นตอน เพ่ือให้ได้ความหมาย
ตามท่ีต้องการ 
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3.2 กระบวนทัศน์ (Paradigmatic) 
 คือชุดสัญญะที่มีความหมายเหมือนกัน โดยในสัญญะแต่ละตัวที่อยู่ใน Paradigm เดียวกันจะ
มีลักษณะบางอย่างร่วมกัน เช่น ค าว่าหนังสือ ที่มีหลากหลายประเภท แต่ทั้งหมดต่างมีคุณสมบัติเป็น 
“หนังสือ” แต่แม้ว่าสัญญะแต่ละตัวย่อย ๆ นั้น จะมีลักษณะบางอย่างร่วมกัน แต่ในเวลาเดียวกัน 
สัญญะแต่ละตัวย่อย ๆ เหล่านี้ ก็ต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน  
และเมื่อพิจารณาจุดร่วมและจุดต่างของ วากยสัมพันธ์ และกระบวนทัศน์ พบว่าขณะที่ทั้ง 2 สร้าง
สัญญะนั้น ล้วยเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structural Relationship) หากแต่มีความ
ต่างดังนี ้
 

ความสัมพันธ์เชิงกระบวนทัศน์ เป็น ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการเลือก แต่ 
ความสัมพันธ์เชิงวากยสัมพันธ์ เป็น ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวประสาน 

 

 

ภาพที่ 25 ผังแสดงความสัมพันธ์แบบวากยสัมพันธ์ และ กระบวนทัศน์ 
 

4. อุปมาอุปไมย/นามนัย (Metaphor/Metonymy) 
4.1 อุปมาอุปไมย (Metaphor) 

  เป็นวิธีการถ่ายทอดความหมายโดยอาศัยความสัมพันธ์สัญญะ 2 ตัว ที่มีความ
คล้ายคลึงกัน และถูกน ามาถ่ายทอดความหมายด้วยวิธีการ “เปรียบเทียบอุปมาอุปมัย” โดยสัญญะตัว
แรกจะเป็นความหมายที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว และน ามาเข้าคู่กับสัญญะตัวที่สอง  ซึ่งยังไม่ค่อยรู้จัก
ความหมายกันดี แต่อาศัยความหมายของสัญญะตัวแรก ท าให้สัญญะตัวหลัง ถูกรับรู้ความหมายไป
ด้วย โดยสังเกตุจากการบอกใบ้ ดังค าว่า เสมือน ประหนึ่ง ราวกับว่า  
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4.2 นามนัย (Metonymy) 
  (2555) ได้กล่าวไว้ว่า เป็นวิธีการถ่ายทอดความหมายโดยที่น าเพียงแค่บางส่วน หรือ 
ส่วนหนึ่งของสัญญะ มาแทนที่กับความหมายโดยรวมของส่วนรวมทั้งหมด โดยการถ่ายทอด
ความหมายจากสัญญะแค่บางส่วนที่เป็นเพียงส่วนย่อยมาแทนที่สัญญะส่วนรวมทั้งหมดการเชื่อมโยง
สัมพันธ์  

  โดย กาญจนา แก้วเทพ (2552b) ได้สรุปตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติไว้ดังนี้ 

ตารางที่ 6 ตารางอธิบาย Metaphor กับ Metonymy 
Metaphor Metonymy 

1. คล้ายคลึงด้วยการเปรียบเทียบ  
   (Analogy) 
2. สังเกตค าบอกแนะ เช่น ราวกับว่า  

1. คล้ายคลึงด้วยการเชื่อมโยง  
   (Association) 
2. มีการดึงเอาส่วนย่อยส่วนหนึ่ง 
มาแทนความหมายส่วนรวมทั้งหมด 

 
ซ่ึง ธาม เชื้อสถาปนศิริ (2549) สรุปความแตกต่างของ Metaphor กับ Metonymy ไว้เช่นกันว่า 

อุปมำอุปไมย (Metaphor) เป็นกำรแทนที่ของรูปสัญญะ และควำมหมำยของสัญญะ 
นำมนัย (Metonymy)    เป็นกำรแทนที่ของรูปสัญญะ และรูปสัญญะ 

 มำยำคติ (Myth) 
 กาญจนา แก้วเทพ (2552b) ได้กล่าวไว้ว่า นักวิชาการอีกท่านหนึ่ง คือ Roland Barthes 
นักสัญวิทยา ได้สนใจศึกษาสัญญะประเภท ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) เนื่องจาก
มองว่าเป็นความหมายที่มีความส าคัญอย่างแท้จริงในแง่ของการรับรู้ และความหมายโดยนัยนี้ยัง
สามารถอธิบายไปได้อีกหลายแนวคิด  ซึ่งการความหมายในขั้นนี้จะเป็นการตีความหมายในระดับที่มี
ปัจจัยทางวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่ง ไม่ได้เกิดจากตัวของสัญญะเอง เป็นการอธิบายถึง
ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัญญะกระทบกับความรู้สึกหรืออารมณ์ของผู้ใช้และคุณค่าทางวัฒนธรรมของ
เขา ซึ่งสัญญะในขั้นนี้จะท าหน้าที่ 2 ประการ คือ ถ่ายทอดความหมายโดยนัยแฝง และถ่ายทอด
ความหมายในลักษณะมายาคติ (Myths) ซึ่ง บาร์ตส์ เรียกกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง ลดทอน 
ปกปิด บิดเบือนฐานะการเป็นสัญญะของสรรพสิ่งในสังคมให้กลายเป็นเรื่องของธรรมชาติ เป็นสิ่งปกติ
ธรรมดา หรือเป็นสิ่งที่มีบทบาท "ความคุ้นชิน" 
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 สัญวิทยำกับกำร์ตูน 
 เอนก รัตนจิตบรรจง (2548) ได้ค านิยามไว้ว่า การ์ตูนเป็นสัญญะประเภท รูปภาพ (Icon) ที่
สร้างความหมายโดยความเหมือน เช่น รูปภาพซึ่งสามาเข้าใจได้เมื่อเห็น ส่วนถ้อยค าที่อยู่ในการ์ตูน
เปรียบได้กับ สัญลักษณ์ (Symbol)  ที่ถูกสร้างความหมายโดยต้องมีการเรียนรู้จึงจะเข้าใจร่วมกัน 
ดัชนี (Index) คือ สัญญะที่เป็นตัวชี้ให้เห็นอีกสิ่งหนึ่งโดยอาศัยการค้นหาเหตุผล 

 อีกทั้ง อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์  (2550) ได้ให้ความส าคัญของสัญวิทยากับการวิเคราะห์
ความหมายของตัวบทไว้ว่า การน าถ้อยค า ภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวมาประกอบเข้ากับแนวคิดใจ
แนวคิดหนึ่ง จะกลายเป็นสัญญะของแนวความคิดนั้น ระบบภาษาจึงเป็นการจัดระบบสัญญะต่าง ๆ 
ขึ้นมาและมีการถ่ายทอดจนเป็นที่รับรู้ เข้าใจ และยอมรับความหมายที่ใช้ เพราะมนุษย์มีระบบคิด 
และมีการสร้างภาษา (ระบบสัญญะ) เพ่ือสื่อความคิด/ความหมายต่างๆ  

 ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า การ์ตูนมีสัญญะซ่อนอยู่ทั้งในตัวรูปภาพ ค าพูด ตัวละคร ตัวบท มีทั้ง
ที่เราสามารถรับรู้และเข้าใจในทันทีที่เห็น หรือจะต้องท าการเรียนรู้เข้าใจ เข้าถึงรหัสต่างๆในการท า
ความเข้าใจกับการ์ตูน ซึ่งท าให้การ์ตูนความน่าค้นหา อีกทั้งตัวสัญญะในการ์ตูนเองก็เป็นสัญญะที่มี 
“แรงกระตุ้น” หรือ “Motivation” ที่ท าให้เข้าถึงความหมายของตัวหมาย หรือรูปสัญญะจาก
ความสามารถที่กระตุ้นให้เกิดภาพในใจได้มากกว่าตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว  

กำรน ำทฤษฎีสัญวิทยำมำใช้กับกำรวิจัย 
 การ์ตูนเป็นสื่อเล่าเรื่อง (Storytelling) ที่เข้าใจได้ด้วยสัญวิทยา (Semiology) โดยทั้งเรื่อง
ของภาพ และตัวเนื้อหา ล้วนแต่มีความหมายของสัญญะต่างๆ แฝงอยู่ในการ์ตูนแต่ละเรื่อง ดังนั้น 
การน าทฤษฎีสัญวิทยามาวิเคราะห์ในส่วนของเนื้อหาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากเพราะการ์ตูนนั้นมี
ความสัมพันธ์ทั้งตัวหนังสือ ภาพ บทบาทต่างๆของตัวละครที่เสมือนมีความคิดจริงๆ ซึ่งสัญญะจะเป็น
ทฤษฎีที่ช่วยให้สื่อถึงความหมาย ความเป็นเหตุเป็นผล ความเข้าใจได้ชัดยิ่งขึ้น ในการศึกษาเรื่องของ
เนื้อเรื่องของการ์ตูน “ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ” จึงจ าเป็นต้องศึกษาสัญญะที่แสดงให้เห็นถึงแรง
บันดาลใจจากตัวบทกับกลุ่มผู้อ่าน 

 ในส่วนของการน าไปใช้งานกับการศึกษาจะหยิบยกสัญวิทยาส่วนที่เป็นวิธีวิเคราะห์สัญญะ 
ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) และ
มายาคติ (Myth) ที่ เกี่ยวกับแรงบันดาลใจ มาสร้างแบบบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) ที่ใช้ใน
การศึกษาการน าเสนอเนื้อหาในการ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ และน ามาวิเคราะห์เพ่ือ
สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับ สัญวิทยา การเข้ารหัสและการถอดรหัส ที่แตกต่างของผู้รับสารต่าง ๆ 
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2.4  แนวคิดเรื่องแรงบันดำลใจ (Inspiration) 

 วาสิตา บุณสาธร (2556) ได้ให้ความหมายของค าว่า “Passion” ว่าเป็นความมุ่งมั่นและพลัง
ขับเคลื่อนภายใต้กรอบของ “ความรัก” และ “ความชอบ” เป็นการใช้ชีวิตภายใต้สิ่งที่รัก และมี
ความสุขกับสิ่งที่ท า ซึ่งการกระท าเหล่านี้จะท าให้เกิดความสุขต่อตัวบุคคล และยังสามารถสร้างสรรค์
สิ่งอ่ืนๆ ได้เต็มความสามารถ ดังนั้น Passion จึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการใช้ชีวิต และการค้นหา Passion 
ที่ตัวเองรักนั้นส่วนหนึ่งได้รับมาจากค าว่า “แรงบันดาลใจ” หรือ “Inspiration” 

 ควำมหมำยของแรงบันดำลใจ 
 ภูเบศร์ สมุทรจักร (2552) ได้กล่าวไว้ว่า ค าว่า “Inspiration” ที่แปลว่า “แรงบันดาลใจ” มี
รากศัพท์มาจากภาษาละติน ค าว่า Spirarae (สปิราเร่) หมายถึง ลมหายใจ ซึ่งเป็นรากศัพท์ของค าว่า 
Spirit ที่แปลว่าจิตวิญญาณ ค ากริยา “To Inspire” โดยรากศัพท์แปลว่า “การผ่านลมหายใจหรือการ
ผ่านจิตใจของหนึ่งเข้าไปในอีกคนหนึ่ง ลมหายใจ” หรือจิตใจที่ผ่านเข้าไปนี้จึงเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้รับนั้น
ด าเนินชีวิตอยู่ได้ และเป็นลมหายในในลัษณะเดียวกันกับผู้สร้างแรงบันดาลใจนั้น ท าให้ผู้ที่ได้รับแรง
บันดาลใจคิด และท าตามอย่างด้วยความศรัทธา ด้วยความมานะพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย 
เพ่ือให้ตนเองเหมือนกับแรงบันดาลใจที่ได้รับ  

 ซึ่งความหมายนี้สอดคล้องกับความหมายของ น้ าทิพย์ วิภาวิน (อ้างถึงใน ดุษฎี โยเหลา, วิไล
ลักษณ์ ลังกา, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา พึ่งโพธิ์สภ, 2556) ว่า แรงบันดาลใจ หมายถึงพลังอ านาจ
ที่มีความสามารถพิเศษที่สามารถขับเคลื่อนความนึกคิด และส่งผลไปถึงขับเคลื่อนการกระท า ที่บุคคล
มีความต้องการได้ โดยไม่จ าเป็นที่ต้องอาศัยแรงจูงใจภายนอกที่จะสร้างให้เกิดแรงจูงใจภายใน 
เพ่ือที่จะกระตุ้นสามารถขับเคลื่อนความนึกคิด และส่งผลไปถึงขับเคลื่อนการกระท าให้ท าในสิ่งที่
ต้องการ ไม่ว่าสิ่งๆที่ต้องการนั้นจะมีความยากมากเท่าใด อีกทั้ง เอส.เอส.อนาคามี (2555) ได้ขยาย
ความหมายของแรงบันดาลใจอีกว่า เป็นจุดเริ่มต้นของความปรารถนาพิเศษจ าเพาะ ซึ่งอยู่เหนือกว่า
ความปรารถนาพ้ืนฐานทั่วไป เพราะแรงบันดาลใจไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ แต่ต้องมีจังหวะ และวิ่งที่บุคคล
เห็นว่าพิเศษจนก่อให้เกิดเจตจ านงอันแน่วแน่ว่าจะคิดหรือท า แรงบันดาลใจจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก
เพราะต้องอาศัยศักยภาพ และความพยายามอันมหาศาลเพื่อที่จะก้าวไปสู่ความส าเร็จดังกล่าวได้ 

 อีกทั้ง เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (2557) มีความเชื่อว่า ผลที่ได้รับแรงบันดาลใจเป็นปัจจัย
ส าคัญให้การประสบความส าเร็จ เพราะเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันด้านลบ และการมีแรงบันดาลใจนั้นจะ
ช่วยท าให้คนที่ขาดแรงบันดาลใจให้กลับมาแรงบันดาลใจเกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้ช่วยในเรื่องการเรียน การ
ท ากิจกรรม ความมีระเบียบ และการใช้ชีวิตส่วนตัว ซึ่งผลของแรงบันดาลใจนี้ได้เสมือนกับที่ ภูเบศร์ 
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สมุทรจักร (2552) เปรียบการส่งต่อแรงบันดาลใจไว้ว่า แรงบันดาลใจ คือ การน าลมหายใจของใครคน
หนึ่ง เป่าผ่านลงไปในอีกคนหนึ่ง และลมหายใจที่เป่าไปนั้น จะเป็นลมหายใจที่ท าให้คนคนนั้นได้รับ
แรงบันดาลใจต่อไป 

 องค์ประกอบและวิธีกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ 
 เอส.เอส.อนาคามี (2555) ได้กล่าวถึงสาเหตุส าคัญท่ีท าให้มนุษย์เกิดแรงบันดาลใจจนสามารถ
น าไปสู่การสร้างสรรค์เรื่องต่าง ๆ ได้อย่างทรงพลัง โดยแบ่งเป็นสาเหตุเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

1. สาเหตุแห่งแรงบันดาลใจจากภายใน  
 สาเหตุแห่งแรงบันดาลใจจากจิตใจส่วนลึกของมนุษย์ที่เป็นปัจเจกบุคคล สามารถเกิดได้จาก 
2 สาเหตุ คือ เจตจ านงอันแน่วแน่ ที่เกิดจากการฝังใจถึงบางเรื่องที่ผ่านการตรึกตรองมาอย่างเข้มข้น
จนตกผลึกชัดเจน  และการฉุกคิด ฉับพลันโดยทันที โดยสภาวะทางความคิดอาศัยพรสวรรค์ หรือ
อัจฉริยะทางธรรมชาติแต่ดังเดิม 

2. สาเหตุแห่งแรงบันดาลใจจากภายนอก 
 สาเหตุแห่งแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบความคิด จิตใจ 
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์บางอย่างขึ้นมาอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งไม่ใช่แค่การเฝ้ามองหรือชื่นชอบ
เหมือนกับคนทั่ว ๆ ไป ซึ่งอาจจะเกิดจากปรากฎการณ์ทางสังคม ธรรมชาติ หรือการได้เห็นแบบอย่าง
จากผู้อื่น 

 อีกทั้งการสร้างแรงบันดาลใจส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจกับบริบทของการ
บริหารงานองค์กรของผู้น าเสียเป็นส่วนใหญ่ พจน์ ใจชาญสุขกิจ (อ้างถึงใน ดุษฎี โยเหลา, วิไลลักษณ์ 
ลังกา, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา พึ่งโพธิ์สภ, 2556) ได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจไว้ว่า สามารถเกิดขึ้น
ได้ภายใต้สถานการณ์ที่หลากหลายขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่รายล้อมตัวเรา และสังคมในแต่ละ
ช่วงเวลา รวมถึงความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะแตกต่างกันออกไป ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 

1. แรงบันดาลใจจากเป้าหมาย (Inspiration by Goal) 
 เป็นแรงบันดาลใจจากการตั้งเป้าหมายไว้ในระดับกลาง ๆ ดูความเป็นไปได้ไม่สูงเกินไป ไม่ต่ า
เกินไป ไม่ต้องค านึงถึงความสมหวังว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้จะเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย แต่แรงบันดาลใจ
จากเป้าหมายนั้นมีไว้เพ่ือให้เลือกที่จะตามหาจุดมุ่งหมายของตัวเองให้ได้โดยมีแรงบันดาลใจคอย
กระตุ้นไม่ให้เกิดความท้อแท้ 
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2. แรงบันดาลใจจากต้นฉบับ (Inspiration by Role Model) 
 การสร้างความเป็นต้นแบบ หรือเป็นแบบอย่างที่ประสบความส าเร็จมาจะสามารถก่อความ
ศรัทธา ความรู้สึกเชื่อถือ และย่อมมีการพัฒนาออกมาเป็นความรู้สึกที่ต้องยึดถือไว้เป้นแบบอย่าง ซึ่ง
อาจเกิดขึ้นได้จากความรู้สึกที่มีต่อประสบการณ์ท่ีได้รับ และหากได้เข้าไปมีส่วนร่วม รับรู้ ไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรือทางอ้อนมก็ตาม แรงบันดาลใจจากต้นแบบย่อมมีผลต่อการใช้ชีวิต การเลือกทางเดินให้
ชีวิต ทัศนคติ มุมมองความคิด รวมถึงการตัดสินใจจากเรื่องต่าง ๆ ในทิศทางที่สอดคล้องกับต้นแบบ 

3. แรงบันดาลใจจากแรงกระตุ้น (Inspiration by Motivation) 
 แรงบันดาลใจจากแรงกระตุ้น เป็นการใช้สถานการณ์ช่วงจังหวะเวลาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่
สามารถท าให้เกิดแรงบันดาลใจที่อาจไม่ได้มีการตั้งใจหรือเครียมเอาไว้ล่วงหน้า แรงบันดาลใจใน
ลักษณะนี้อาจน าไปใช้ในการตัดสินใจในการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อาจมีความส าคัญมาก ซึ่งแรง
บันดาลใตนี้ต้องอาศัยการถูกกระตุ้นให้เกิด ต้องรอบคอบแม่นย า และค านึงถึงประสิทธิผลมากกว่าแรง
บันดาลใจอ่ืนๆ นอกจากนี้แรงบันดาลใจที่เกิดจากแรงกระตุ้นยังครอบคลุมถึงการเลือกบริโภคการ
ตัดสินใจภายใต้ข้อมูลข่าวสารเนื้อหาที่ได้รับ และฐานข้อมูลในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วย 

4. แรงบันดาลใจจากการขับเคลื่อน (Inspiration by Dynamic) 
 เป็นแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วแต่จังหวะของช่วงวีถีชีวิตว่าในช่วงนั้จะพบเจอ
กับอะไรบ้างที่ส่งผลและมีอิทธิพลในช่วงเวลานั้น ๆ แรงบันดาลใจที่เกิดจากการขับเคลื่อนนี้อาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงได้บ่อย และมีผลในช่วงเวลาที่ไม่ยาวนัก 

 นอกจากนี้ น้ าทิพย์ วิภาวิน (อ้างถึงใน ดุษฎี โยเหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, ศรัณย์ พิมพ์ทอง 
และนริสรา พึ่งโพธิ์สภ, 2556) ได้กล่าวถึงบันได 3 ขั้นของการสร้างแรงบันดาลใจ มีปัจจัยทางจิต ซึ่ง
เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดแรงบันดาลใจ เอาไว้ดังนี้ 
 1. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 คือ การคิดหรือกระท าว่าสามารถพิชิต โดยไม่มีความวิตก กังวล หรือลังเลใจ 
 2. ความมุ่งม่ันในการลงมือท า  
 คือ ความมุ่งม่ัน ตั้งใจท าสิ่งใด ๆ ไม่ต้องต้องทุ่มเทแรงใจมากน้อยเพียงใด 
 3. ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง  
 คือ การกระท าและรู้สึกว่าเข้าเป็นสิ่งที่ท้าท้ายที่สุดในชีวิต  และ ดุษฎี โยเหลา, วิไลลักษณ์ 
ลังกา, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา พ่ึงโพธิ์สภ (2556)  มีข้อค้นพบว่าแรงบันดาลใจมีส่วน
ประกอบด้วยประเด็กหลัก 3 ประเด็น คือ 
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1. แรงส่งไปสู่เป้ำหมำย เป็น ความรู้สึกที่ถูกกระตุ้นไปสู่เป้าหมาย ความรู้สึกที่ก่อให้เกิด
ก าลังใจ และ ความต้องการที่จะฝ่าฟันท าให้ส าเร็จ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ เป็น
แรงบันดาลใจที่เกิดในชั่วขณะหนึ่ง ที่บุคคลซึมซับความคิด เป้าประสงค์บางอย่าง 
ก่อให้เกิดความรู้สึกกระตุ้น 

2. แรงในตนเอง ประกอบด้วย การเข้าใจความหมายในชีวิต, การมีความหวัง, การอดทนไม่
ยอมแพ้, ความตั้งใจที่แน่วแน่  ข้อค้นพบนี้เป็นแนวคิดด้านจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นลักษณะ
ภายในของบุคคล  

3. แรงรับจำกผู้อ่ืน ประกอบด้วย ความรักของพ่อแม่ และ ความรักจากคนแปลกหน้า เป็น
แรงจากความรักของผู้ใกล้ชิด หรือผู้ที่ไม่รู้จักมาก่อน เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกที่ท าให้
เกิดแรงบันดาลใจ เช่น การได้เห็นตัวอย่างที่ดี และความรักจากคนหนึ่งที่ส่งไปยังอีกคน
หนึ่ง ท าให้คนนั้นมีแรงขึ้นและกระตุ้นบุคลิกให้เกิดพลังในตนเองได้ 
 

 ซึ่งเมื่อน ามาอธิบายเชิงกระบวนการแล้ว พบว่า มี 2 กระบวนการต่อเนื่องกันนั้นคือ  
1.  Being inspired by หมายถึง การที่บุคคลก าลังรู้สึกชื่นชม ยินดี ประทับใจ ไปกับคุณค่า

ภายในของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งกระบวนการนี้เป็นแรงรับจากผู้อื่น 
2.  Being inspired to หมายถึง กระบวนการที่ตามมาจากขั้นแรก ที่ท าให้เกิดแรงขับ แรง

ผลักท่ีจะไปข้างหน้า ซึ่งกระบวนการนี้เป็น แรงส่งไปสู่เป้าหมาย กับแรงในตนเอง 
 
 แรงบันดำลใจกับแรงจูงใจ (Inspiration and Motivation) 
 ภูเบศร์ สมุทรจักร (2552) ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า ตามต าราการจัดการของอเมริกันที่คนทั่ว
โลกอ่าน และรวมไปถึงการเสพติดทางด้านความคิด มักจัดเนื้อหาเรื่อง “การสร้างแรงจูงใจ” ซึ่งมี
ความใกล้เคียงกับค าว่า “แรงบันดาลใจ” ในแง่มุมของภาวะผู้น า ที่จะสอบเรื่องเทคนิดการจูงใจผู้คน
ด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ Bass & Avolio (อ้างถึงใน ดุษฎี โยเหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, 
ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา พึ่งโพธิ์สภ, 2556) ที่ใช้ความหมายของแรงบันดาลใจเป็นการจูงใจ ดลใจ
ผู้ตามด้วยการส่งเสริมแรงจูงใจ นอกจากนั้นยังระบุว่า แรงบันดาลใจจัดเป็นแรงจูงใจ แต่ในต าราและ
แนวคิดทฤษฎีไม่ได้กล่าวถึงการสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ มีแต่เพียงประเด็นภาวะผู้น า 
ซึ่งในส่วนของความหมายของแรงบันดาลใจเป็นการจูงใจนั้น เป็นทัศนะที่ไม่ตรงกับ ภูเบศร์ สมุทรจักร 
(2552) ที่กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจนั้นเป็นการจูงใจคนด้วยวิธีต่าง ๆ ซึ่งสิ่งแรกที่ต้องรู้คือ ทฤษฎีความ
ต้องการ (Need Theories) ทฤษฎีการคาดหวัง (Expectancy Theory) เป็นการจูงใจด้วยกลไกสร้าง
ความหวัง และตอบสนองความหวัง รวมไปถึงทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) ที่บอกสมการ
ความหวังกับสิ่งที่จะได้รับ และทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย (Goal-Setting Theory) ทั้งหมดเป็นการสร้าง
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แรงจูงใจว่าเป็นเรื่องของการใช้สิ่งเร้าภายนอกกับธรรมชาติแห่งความต้องการของมนุษย์ แต่ส าหรับ
แรงบันดาลใจนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับความต้องการใด ๆ ไม่มีสิ่งตอบแทนจากภายนอกมาให้เปรียบเทียบ
กับความต้องการ เพื่อจะบอกได้ว่า เท่ากับที่คาดหวังไว้ หรือน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ พึงพอใจ หรือไม่พึง
พอใจ แรงบันดาลใจนั้นเกี่ยวข้องกับการที่คนคนหนึ่งมีความ จับใจ ประทับใจ เสื่อมใส ศรัทธาใน
ค าพูด แง่คิด หรือการกระท าบางอย่าง ของใครบางคน และค าพูดนั้น แง่คิด หรือการกระท านั้น ๆ 
ยังคงติดอยู่ในมโนภาพตลอดเวลานับตั้งแต่วันที่ได้ยิน ได้พบ ไปจนกระท่ังหมดชีวิตไป ดังนั้นสิ่งเหล่านี้
เองเที่ก ากับให้คนคนหนึ่งมีพฤติกรรม หรือทัศนคติที่เหนียวแน่น จนกลายเป็นพลัง หลักการ และเป็น
ตัวตนในที่สุด 

 ดุษฎี โยเหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา พึ่งโพธิ์สภ (2556) ได้สรุปจาก
ทัศนะของนักคิด Bass & Avolio (1994) และ ภูเบศร์ สมุทรจักร (2552) จึงได้ทบทวนประเด็น
แรงจูงใจภายในร่วมกับแรงบันดาลใจ ที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 อรพินทร์ ชูชม และ อัจฉรา สุขารมณ์ (2543) ได้ให้ความหมายแรงจูงใจ คือ ความต้องการ
และความพึงพอใจของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และเสาะแสวงหาของตนเอง ต้องมี
ความสามารถ มุ่งมั่น เป็นแรงผลักดันที่จะแสดงพฤติกรรมโดยไม่ต้องอาศัยรางวัลภายนอก หรือ
กฎเกณฑ์บังคับ และ สุภากร อิทธิโชติ (2548) ได้ให้ความหมายว่าเป็นพลังที่บุคคลต้องการที่จะท า 
หรือเรียนรู้จากแรงขับเคลื่อนภายใน ซึ่งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์โดยมิได้อาศัยแรงจูงใจ
จากภายนอก แต่เกิดจากการขับเคลื่อนพลังภายใจของตน โดย Devi & Ryan (อ้างถึงโดย ดุษฎี โย
เหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา พ่ึงโพธิ์สภ, 2556) อธิบายว่าแรงจูงใจภายใน
เป็นความต้องการของบุคคลที่ต้องการมีความสามารถ ต้องการลิขิตตนเอง และต้องการสิ่งที่ท้าทาย 
พฤติกรรมที่ได้รับการจูงใจเป็นการกระท าด้วยการแสวงหาของตนเอง และไม่ต้องการรางวัลที่เป็นวัตถุ
ภายนอกใด ๆ  

 อีกทั้ง นรากร งาคชสาร (2556) ได้กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจแบ่งตามลักษณะพฤติกรรมที่แสดง
ออกเป็นแรงจูงใจจากภายนอกและภายใน ซึ่งแรงจูงใจภายใจ ( Intrinsic Motive) คือแรงจูงใจที่เกิด
จากภายในตัวเอง บุคคลที่มองเห็นคุณค่าของการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ว่ามีประโยชน์ และมุ่งมั่น 
ตั้งใจ เพ่ือมุ่งหวังความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งความส าเร็จในการท ากิจกรรม หรือท างาน จะ
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่สร้างขึ้น หรือกระท าได้ยากมาก แต่มีความคงทนถาวร 
โดยที่  พิมลจรรย์ นามวัฒน์  (2544) ได้อธิบายว่า แรงจู งใจจากภายใน เกิดจากบุคคลกรมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับงานที่ท า จึงเป็นแรงจูงใจที่บุคลากรสร้างขึ้นในตัวเอง 
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 ทั้งนี้จากการเปรียบเทียบแรงบันดาลใจกับแรงจูงใจจากภายในพบว่าการท างานไม่ได้แตกต่าง
กันโดยที่ทั้งแรงบันดาลใจและแรงจูงใจนั้นจะสามารถกระท าด้วยการแสดงหาตนเอง และไม่ต้องการ
รางวัลที่เป็นวัตถุภายนอกตามการให้ความหมายของ Devi and Ryan (1990) ซึ่งสอดคล้องกับ 
ภูเบศร์ สมุทรจักร (2552) แรงบันดาลใจนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับความต้องการใด ๆ ไม่มีสิ่งตอบแทนจาก
ภายนอก เพียงแต่มีความแตกต่างกันในเรื่องของสิ่งที่ท ำให้เกิดกับเป้ำหมำยของแรงบันดาลใจและ
แรงจูงใจ  

  สิ่งที่ท าเกิดแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจ ภูเบศร์ สมุทรจักร (2552) ได้กล่าวว่าแรงจูงใจ
สามารถเกิดได้จาก ความต้องการ ความปรารถนา แรงขับ ความคาดหวังในสิ่งที่ต้องได้รับ รวมไปถึง
การไปถึงการตั้งเป้าหมาย แต่ส าหรับค าว่าแรงบันดาลใจ กลับบอกว่า เป็นการเกิดจาก ความไม่ต้อง
ต้องการใด แต่เกิดจากความจับใจ ประทับใจ เสื่อมใส ซึ่งสอดคล้องกับ เอส.เอส.อนาคามี (2555) ที่
ได้กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของความปรารถนาพิเศษจ าเพาะ ซึ่งอยู่เหนือกว่าความปรารถนาพ้ืนฐานทั่วไป  

 และในส่วนของเป้าหมายของแรงบันดาลใจ กล่าวคือ แรงจูงใจจากภายใน เป็น กระท า
กิจกรรมต่าง ๆ ว่ามีประโยชน์ และมุ่งมั่น ตั้งใจ เพ่ือมุ่งหวังความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เพ่ือ
ความส าเร็จในชีวิตโดย ภูเบศร์ สมุทรจักร (2552) ได้เพ่ิมเติมว่าแรงจูงใจจากภายนอกนั้น มีการ
เปรียบเทียบกับความต้องการ เพ่ือจะบอกได้ว่า เท่ากับที่คาดหวังไว้ หรือน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ พึง
พอใจ หรือไม่พึงพอใจ ซึ่งเมื่อเทียบกับความหมายของ แรงบันดาลใจที่ ภูเบศร์ สมุทรจักร (2552) ได้
ให้ความหมายไว้ เป้าหมายของแรงบันดาลใจ คือ การน าลมหายใจของใครคนหนึ่ง เป่าผ่านลงไปใน
อีกคนหนึ่ง และลมหายใจที่เป่าไปนั้น จะเป็นลมหายใจที่ท าให้คนคนนั้นได้รับแรงบันดาลใจต่อไป 
ความหมายคือ เป็นเสมือนการส่งจิตวิญญาณจากคนคนหนึ่งไปสู่อีกคนคนหนึ่ง ซึ่งไม่ได้พูดถึงผลลัพธ์
ของแรงบันดาลใจว่าจะส าเร็จ หรือไม่ส าเร็จ แต่ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (2557) มีความเชื่อว่า ผลที่
ได้รับแรงบันดาลใจเป็นปัจจัยส าคัญให้การประสบความส าเร็จ 
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 โดยผู้วิจัยสรุปมาเป็นแผนภาพเพ่ือที่จะท าการเปรียบเทียบในส่วนของความแตกต่างของ
แรงจูงใจและแรงบันดาลใจดังรูปต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 26 เปรียบเทียบแรงบันดาลใจกับแรงจูงใจ (Original) 

 
กำรน ำแนวคิดแรงบันดำลใจมำใช้กับกำรวิจัย 

 ด้วยการ์ตูนที่ท าการวิจัย “ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ” ที่ Akibatan (2561) กล่าวว่าเป็น
การ์ตูนญี่ปุ่น (มังงะ) ประเภท Shounen กล่าวคือเป็นการ์ตูนเด็กผู้ชายประเภทกีฬาที่มีวัตุประสงค์ใน
การจุดประกายความฝันให้กับเด็ก ๆ และยังมีผลวิจัยจาก John Ranyard (2006) ได้กล่าวถึงมังงะไว้
ว่าเป็นสื่อเยียวยาจิตใจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การ์ตูนเป็นสื่อการเรียนการสอน สื่อที่มอบความบันเทิง
สนุกสนานเป็นสื่อสร้างคน และยังเป็นสื่อที่สร้างแรงบันดาลใจที่ดี ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะวิเคราะห์ใน
ส่วนเนื้อหาของการ์ตูน “ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ” นั้นมีเนื้อหาที่มีสัญญะ การเล่าเรื่องที่แสดงถึง
แรงบันดาลใจอย่างไร พร้อมทั้ง สัมภาษณ์กับผู้รับสารว่าเกิดแรงบันดาลใจจากการ์ตูนได้อย่างไร 

 ในส่วนของการน าแรงบันดาลใจไปใช้งานกับการศึกษาจะหยิบยกปัจจัยที่ท าให้เกิดแรง
บันดาลใจ คือ ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน และแรงบันดาลใจจากต้นฉบับ มาวิเคราะห์บนแบบ
บันทึกข้อมูล (Coding Sheet) ที่ใช้ในการศึกษาการน าเสนอเนื้อหาในการ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ 
เกมอัจฉริยะ อีกท้ังยังน ามาสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงบันดาลใจที่แตกต่างของผู้อ่าน 
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2.5 ทฤษฎีทุน (Capital) 

 รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข (2556) ได้กล่าวไว้ว่า การท าความเข้าใจโลกสัมคมในปัจจุบันที่ผู้คน
ต่างแสวงหาความเสมอภาคความเท่าเทียม แต่กลับไม่สามารถท าความเข้าใจปรากฎการในโลก
ปัจจุบันได้ เพราะยังไม่มีการหาค าตอบที่เก่ียวกับความเสมอภาคเท่าเทียมกับในโลกแห่งความเป็นจริง 
มีเพียงแต่การพบความไม่เท่าเทียมกันในหลากหลายรูปแบบทั้งที่ชัดเจน และไม่ชัดเจน จนกระทั่ง 
ปิแอร์ บูร์ดิเออ (Pierre Bourdieu) น าเสนอมโนทัศน์เพ่ือท าความเข้าใจปรากฎการของสังคม ที่
น าเสนอเพียงมโนทัศน์ชนชั้น และทุน เพ่ือให้เห็นเงื่อนไขของความไม่เท่าเทียมกัน รวมทั้งบทบาทที่
ส าคัญต่อการท าความเข้าใจความแตกต่างของผู้คนในสังคม และเงื่อนไขของชนชั้นที่ด ารงอยู่จริงใน
โลกเสรีนิยมประชาธิปไตย 

 ชนชั้น (Class) 
 Robertson (อ้างถึงใน รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข, 2556) ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องชนชั้น 
(Class)  ว่าเป็นความส าคัญการอธิบายสังคมและความไม่เท่าเทียมกันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น ในทาง
การเมือง สังคม หรือเศรษฐกิจ โดยอธิบายชนชั้นไว้ 2 แบบ คือ แบบมาร์กซิสต์ (Marxist) กล่าวคือ มี
ความเชื่อว่าพัฒนาการของประวัติศาสตร์ถูกขับเคลื่อนด้วยการขัดแย้งของชนชั้น  และแบบ
สังคมศาสตร์ (Social Science) กล่าวคือ เป็นการอธิบายชนชั้นจากการพิจารณาสถานะทางสังคม 
(เช่น อาชีพ) ความมั่งคั่ง รายได้ และมุมมองทางเศรษฐกิจ ซึ่งกรอบแนวคิดทั้งสองมีความแตกต่าง 
และไม่สามารถอธิบายกันออกมาได้อย่างง่ายๆ อีกทั้งยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าให้ความส าคัญแต่ใน
มุมมองมุมเดียวไม่สนใจในมิติอ่ืน ๆ 

 ซึ่งการอธิบายชนชั้นจึงไม่สามารถอธิบายกันได้อย่างง่าย จากการที่มีความร่ ารวย หรือมี
อาชีพ บูร์ดิเออ (1992) จึงให้ทัศนะเพ่ิมเติมไว้ว่า ชั้นชั้นตามความหมายเชิงตรรกะทั่วไป คือ กลุ่มของ
ตัวแสดงที่ด ารงอยู่ในต าแหน่งที่เหมือนกัน อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนกัน และยอมรับเงื่อนไขแบบ
เดียวกัน เป็นผู้มีโอกาสที่จะมีผลประโยชน์และแนวกิริยาแบบเดียวกัน สร้างปฎิบัติการที่เหมือนกัน
และรับเอาทัศนคติที่เหมือนกันมาใช้ ซึ่งถ้าเรานิยามชนชั้นไว้ดังเช่นนี้ เท่ากับว่าเราเห็นแต่เพียง การ
สร้างชนชั้นบนแผ่นกระดาษ เท่านั้น เพราะการอธิบายดังกล่าวไม่สามารถใช้ในการอธิบายกลุ่มสังคม
ใด ๆ ได้เลยในความเป็นจริง 

 ความเป็นชนชั้นจึงเกิดขึ้นภายใต้หลักการของการเลือกหรือแบ่งแยก เรียกได้ว่าเป็นการให้ 
คุณค่าเฉพาะกับแต่ละเงื่อนไข บูร์ดิเออได้กล่าวถึงมโนทัศน์ รสนิยม (Taste) ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้เข้าใจ
ชนชั้นแต่ละชนชั้นที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากรสนิยมของแต่ละชนชั้นสามารถเห็นได้จาก
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การด าเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลโดยรสนิยมที่ดีจะได้รับการยกย่องจากคนทั่วไปในสังคม และด้วยผล
จากการมีข้อตกลงร่วมกันของสังคม รสนิยมจึงเป็นสิ่งที่มีอิทธพลในการแสดงออกทุกพ้ืนที่ ในด้าน 
วัฒนธรรมหรือการแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ 

 การแสดงออกในด้านรสนิยมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการบริโภค วัฒนธรรม สัญลักษณ์
นั้นมีในเรื่องของการแบ่งแยกชนชั้นล่าง และชนชั้นสูง ฉะนั้น การที่ผู้คนมีชนชั้นที่ต่างกัน มาจากการ
ที่จ านวนของทุนของแต่ละชนชั้นไม่เท่ากัน เช่น โอกาสทางการศึกษา การก าเนิดทางสังคม และเพศ มี
ความสัมพันธ์กับชนชั้นอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดว่า ทุนเป็นเงื่อนไขส าคัญในการก าหนด
ต าแหน่ง แห่งที่ และรสนิยมของชนชั้น และเป็นเงื่อนไขส าคัญของความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคล
และระหว่างกลุ่มชนชั้น ฉะนั้นการจะเข้าใจชนชั้นในแบบที่ไม่ใช่บนกระดาษดังที่บูร์ดิเออเสนอ จึงต้อง
เข้าใจลักษณะประเภทของ “ทุน” อีกด้วย รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข (2556) 

 ทุน (Capital) 
 อุทิศ กาหอม , พิชิต วันดี , และส าราญ ธุระตา (2558) ให้ข้อมูลไว้ว่า บูร์ดิ เยอได้ให้
ความหมายเกี่ยวกับเรื่องของทุนไว้ว่า สิ่งใดจะกลายสภาพเป็นทุนได้ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นท าหน้าที่ในฐานะ
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจทางสังคม (Function as Social Relation of Power) และได้แบ่งทุน
ออกเป็น 4 ประเภท  

 1. ทุนทำงเศรษฐกิจ (Economic Capital)  เป็นทุนที่เกิดจากการสะสมความมั่งคั่งของ
รายได้ และทรัพย์สินที่อยู่ในรูปของเงินทอง อาคารบ้านเรื่อน เครื่องเพชร และอ่ืนๆ ทุนประเภทนี้
สามารถน าไปแลกเปลี่ยนเป็นทุนประเภทอ่ืนตามมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ โดยยังมีรูปแบบการจัดการที่
เข้ามาเกี่ยวข้องเชื่อมโยงถึงสถาบันต่าง ๆ ที่ดูแลด้าน “สิทธิในการถือครอง” อีกด้วย 

 2. ทุนทำงสังคม (Social Capital) เป็นรูปแบบของโครงสร้าง สถาบัน เครือข่าย และ
ความสัมพันธ์ซึ่งปัจเจกบุคคลสามารถใช้ในการด ารงรักษา และพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ชองกลุ่มสังคมตามที่ตนเองต้องการ ทุนทางสังคมเป็นเสมือนทรัพยากรประเภทหนึ่งที่สามารถน าไป
เอ้ือประโยชน์ทางสังคมให้แต่ละคนตามกลุ่มที่สังกัดตั้ง เช่น ครอบครัว โรงเรียน หมู่บ้าน สถานที่
ท างาน กลุ่มธุรกิจ  โดยบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย (2553) ยังเพ่ิมเติมไว้อีกด้วยว่า ทุนทางสังคม
โดยทั่วไปแล้วสามารถมองได้จาก 2 มิติ คือ การมองที่โครงสร้าง หรือเครือข่าย เช่น กลุ่มเพ่ื อ กลุ่ม
โรงเรียน และมิติที่สอง คือ การมองโดยตัวบุคคลที่มีเครือข่าย โดยพิจารณาว่าเครือข่ายที่ตนมีนั้นเป็น
ทรัพยากรของตน ซึ่งเราสามารถวิเคราะห์การมีอยู่ของทุนทางสังคมโดยสังเกตได้จาก ความร่วมมือ
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ร่วมใจกันในการปฎิบัติบางอย่าง การแลกเปลี่ยนเชิงวัตถุ หรือในเชิงสัญลักษณ์เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งเครือข่าย
ของพวกตน นอกากนี้ยังสังเกตได้จากการตั้งชื่อและใช้ชื่อร่วมกัน เช่น  ชื่อกลุ่ม พรรค สโมสร 
 
 3. ทุนทำงสัญลักษณ์ (Symbolic Capital) เป็นสถานภาพชื่อเสียง หรือการได้รับการ
ยอมรับจากบุคคลอ่ืนที่ท าให้เจ้าของทุนเกิดการได้เปรียบหรือได้รับผลประโยชน์ต่าง ๆ อีกทั้ง บุษยา
กร ตีระพฤติกุลชัย (2553) ได้ให้ความหมายเพ่ิมเติมไว้วด้วยว่า ทุนทางสัญลักษณ์ หมายถึงทรัพยากร
ใด ๆ ก็ตามบุคคลมี และส่งผลให้บุคคลนั้นมีพ้ืนฐานด้านเกียรติยศ ชื่อเสียง เป็นที่จดจ าได้ โดยทั่วไป
แล้ว ทุนสัญลักษณ์นั้นไม่สามารถเปลี่ยนสภาพไปเป็นทุนประเภทอ่ืนๆได้ แต่มักจะปรากฎขึ้นควบคู่กับ
ทุนประเภทอ่ืน ไม่เพียงเท่านี้ ในสังคมที่มีการแบ่งงานกันอย่างมาก ความมีชื่อเสียงจะแยกตามสาขา
และแวดวงที่บุคคลนั้นสังกัด อีกนัยหนึ่งคือสามารถใช้ทุนทางสัญลักษณ์นี้ได้เฉพาะบางแวดวงเท่านั้น 

 4.ทุนทำงวัฒนธรรม (Cultural Capital) เป็นทุนที่สะสมอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล วัตถุ
สิ่งของ และที่อยู่ในรูปแบบของสถาบัน ซึ่งแต่ละบุคคลได้รับการหล่อหลอมและผลิตซ้ าเพ่ือสืบทอด
ผ่านทางระบบการศึกษา ผลผลิตที่ได้จากการสะสมทุนทางวัฒนธรรมคือ รสนิยม (Taste) ซึ่งจะสร้าง
ความแตกต่างและเป็นเครื่องมือที่ใช้รักษาชนชั้นในสังคมให้ด ารงอยู่ต่อไป โดย บุษยากร ตีระพฤติกุล
ชัย (2553) ได้แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่  

 4.1 ทุนวัฒนธรรมที่ฝังตัวอยู่ภายในบคคลทั้งร่างกายและจิตใจ (Embodies State)  
หรืออีก นัยหนึ่งสมถรรนะด้านวัฒนธรรมของบุคคล เช่น ความสามารถ/ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
เช่น การที่น าเอาความรอบรู้ทางปรัชญามาเขียนบทความในนิตยสารและก่อให้เกิดรายได้นั้น คือการที่
บุคคลนั้นได้แสดงสมรรถภาพด้านวัฒนธรรมในรูปแบบทุนวัฒนธรรมนั้นเอง 

 4.2 ทุนวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุสิ่งของ (Objectified State)  
 คือ วัตถุสิ่งของทางวัฒนธรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่บุคคลครอบครองเป็นเจ้าของซึ่งวัตถุเหล่านี้
สามารถแปรงเป็นทุนทางเศรษฐกิจได ้

 4.3 ทุนวัฒนธรรมที่อยู่ในรูปแบบของสถาบัน (Institutionalize State) 
 เกี่ยวกับสถาบันศึกษาต่าง ๆ คุณสมบัติการศึกษา รวมไปถึงคุณภาพ หรือชื่อเสียงของสถาบัน
อีกด้วย เนื่องจากสถาบันนั้น ๆ สามารถก าหนดคุณสมบัติจนกลายเป็นมาตราฐาน หรือเป็นที่ยอมรับ 
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 กำรน ำทฤษฎีเรื่องทุนมำใช้กับกำรวิจัย 
 การวิจัย “ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ” จะใช้ของทฤษฎีทุนเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์
ประเภทแรงบันดาลใจ และผู้รับสาร/ผู้อ่าน ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ โดยเน้นที่ว่าการรับทุน
ประเภทใดในการก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของชุดค าถามที่สัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) กับผู้รับสาร เนื่องจากผู้รับสารแต่ละปัจเจกบุคคลนั้นมีทุน สาเหตุ และแหล่งที่มา
ที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้อ่านอาจจะได้รับทุนมากกว่า 2 ประเภทก็เป็นได้ โดยการถอดรหัสจากเนื้อหาสารที่
แตกต่างของผู้รับสารก็เกิดจากทุนที่แตกต่างกัน และด้วยทุนเป็นสิ่งที่ท าให้เข้าใจความแตกต่างของ
ผู้คนในสังคม จึงได้แบ่งประเภทปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจตามประเภทของทุนจะแบ่งออกดังนี้ 

 ทุนทำงเศรษฐกิจ (Economic Capital)   
 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่เกิดจากเศรษฐกิจ เช่น นักกีฬาโกะที่เล่นด้วยเหตุผลทาง
เศรษฐกิจ หรือผู้ผลิตสื่อที่มีความจ าเป็นต้องเสพย์สื่อเพ่ือขายสื่อซึ่งเป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจ 

 ทุนทำงสังคม (Social Capital)  
 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่เกิดจากสถาบัน เครือข่าย ความสัมพันธ์ปัจเจก เช่น อ่าน
ตามเพ่ือน เล่นเพราะชมรมในโรงเรียนจึงให้อ่าน  หรือจากสถาบันครอบครัวที่อ านวยให้เข้าถึงสื่อ 

 ทุนทำงสัญลักษณ์ (Symbolic Capital)  
 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่เกิดจากสัญลักษณ์ เช่น เข้าถึงสื่อเพ่ือเล่นให้รับเกียรติยศ 
หรือเพ่ือเป็นที่ยอมรับในหมู่กลุ่มคนทั่วไป 

 ทุนทำงวัฒนธรรม (Cultural Capital)  
 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่เกิดจากวัฒนธรรม เช่น ได้รับการส่งต่อยอดจากวัฒนธรรม
ท าให้สนใจในการรับสื่อ ความสนใจในส่วนของวัฒนธรรมศิลปะ กล่าวคือ สนใจในลายเส้นของผู้วาด 
มีสนใจความเป็นวัฒนธรรมเป็นทุนเดิมจึงท าให้เกิดการเปิดรับสื่อที่เก่ียวข้องมากขึ้น  
 

2.6 ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย “รหัสสัญญะที่ส าคัญของสื่อการ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ: 
การศึกษาฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ”แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มดังต่อไปนี้ 
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2.6.1 งำนวิจัยเกี่ยวกับกำร์ตูน (จ ำนวน 7 วิจัย) 

งานวิจัย “กลวิธีการน าเสนอของหนังสือการ์ตูนเรื่อง ค าสาปฟาโรห์" โดย สุภัท สง่าพันธ์ไชย 
(2547) วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีการน าเสนอของการ์ตูนเรื่องค าสาปฟาโรห์ จากการศึกษาพบว่า 
มีน าเสนอเหมือนนวนิยาย มีองค์ประกอบหลักคือ โครงเรื่อง การด าเนินเรื่อง แก่นเรื่อง ฉาก และตัว
ละคร และมีลักษณะเฉพาะของการเขียนหนังสือการ์ตูน คือ ใช้กรอบภาพการ์ตูน เครื่องหมายวรรค
ตอน กรอบค าพูด และลายเส้นการ์ตูน  

งานวิจัย “บทบาทของหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นประเภทกีฬากับการเสริมสร้างคุณธรรมแก่เด็ก
และเยาวชน” โดย เอนก รัตนจิตบรรจง (2548) มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณธรรมที่ถ่ายทอดสู่เด็กและ
เยาวชนผ่านทางเนื้อหาของหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นประเภทกีฬา และวิธีการสื่อสารของหนังสื อการ์ตูน
ญี่ปุ่นประเภทกีฬาในการเสริมสร้างคุณธรรมให้กับเด็กและเยาวชน ตลอดจนแนวทางการใช้หนังสือ
การ์ตูนเป็นสื่อเพ่ือให้เกิดการเสริมสร้างคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งวิธีการเก็บข้อมูลใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพ กึ่งปริมาณ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

งานวิจัย “ความเป็นไทยที่ถูกถ่ายทอดผ่านงานการ์ตูนญี่ปุ่น” โดย กมลรัตน์ เสราดี (2551) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ส ารวจเนื้อหางานการ์ตูนญี่ปุ่นที่ถอดทอดความเป็นไทย (2) ส ารวจประเด็กทาง
สังคมของไทยที่ถ่ายทอดผ่านงานการ์ตูนญี่ปุ่น (3) วิเคราะห์ความตรงต่อความจริงของเนื้อหางาน
การ์ตูนญี่ปุ่นที่ถ่ายทอดความเป็นไทย ทั้งในดด้านเนื้อเรื่องและภาพประกอบ (4) หาแนวทางในการใช้
ประโยชน์จากงานการ์ตูนญี่ปุ่นที่ถ่ายทอดความเป็นไทย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยกลุ่ม
ตัวอย่างคือ การ์ตูนญี่ปุ่นที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทยหลากหลาย โดยในด้าน
ตัวละครมีการพูดถึงมวยไทยมากที่สุด ดด้านสถานที่มีการกล่าวถึงสนามมวย แม่น้ าเจ้าพระยา วัด 
และทะเลไทย ดด้านวัฒนธรรม ก็มีการพูดถึงมวยไทยมากท่ีสุด ในส่วนของเนื้อหาประเดด็นทางสังคม
ของไทยคือ ความยากจน อาชญากรรม โสเภณีไทย และการค้าแรงงานในต่างประเทศ อีกท้ังเนื้อหาที่
เกี่ยวกับความเป็นไทยส่วนใหญ่มึความถูกต้องระดับปานกลาง รวมถึงการ์ตูนญี่ปุ่นสามารถน ามาเป็น
สื่อในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย วางแผนการท่องเที่ยวได้ 

งานวิจัย “การสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก่ึงความจริง และการเรียนรู้ค่านิยมส่งเสริมสังคม
จากภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นชุดมาสค์ไรเดอร์ของกลุ่มแฟนคลับ” โดย ปริญชาติ จรุงจิตรประชารมย์ 
(2553) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเรียนรู้ค่านิยมส่งเสริมสังคม การมีปฎิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความ
จริงกับตัวละครมาสค์ไรเดอร์ การสื่อสารที่น าไปสู่การเรียนรู้ค่านิยมส่งเสริมสังคมจากภาพยนตร์
การ์ตูนญี่ปุ่นชุดมาสค์ไรเดอร์ของแฟนคลับ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 3 รวมทั้ ง
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เปรียบเทียบการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก่ึงความจริงและการเรียนรู้ค่านิยมส่งเสริมสังคมของแฟนคลับ
ที่มีอายุแตกต่างกัน 

งานวิจัย “การศึกษาหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแนวกีฬาที่ส่งผลต่อทัศนคติด้านกีฬาของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัจนโกสินทร์สมโภช บางเขน กรุงเทพมหานคร” โดย รังสฤษดิ์ 
จันทสูง (2556) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติที่ได้รับจากการอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น แนวกีฬา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีจ านวน 227 คนเครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า มีนักเรียนที่อ่านการ์ตูน
แนวกีฬาร้อยละ 57.27 (130 คน) นิยมเป็นกีฬาสากลประเภททีม ร้อยละ 53.08 (69 คน) อีกทั้งส่วน
ใหญ่ชื่นชอบนักเตะแข้งสายฟ้า ร้อยละ 43.85 (57 คน) โดยพบว่าทัศนคติด้านกีฬาสอนให้นักเรียนมี
ทัศนคติด้านบวกให้ระดับผลมากในด้าน ความยุติธรรม รู้จักแพ้รู้ชนะ และมีน้ าใจนักกีฬา ค่าเฉลี่ย 
3.96 ส่วนทัศนคติด้านลบจะเป็นในด้านการคดโกงกีฬาผลอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.23 และ
ภาพรวมที่มีต่อหนังสือการ์ตูนแนวกีฬาพบว่า นักเรียนได้รับความคิดสร้างสรรค์จากการ์ตูนร้อยละ 
64.62 (84 คน)  

งานวิจัย “การสื่อสารวิถีบูชิโดในหนังสือการ์ตูนและแอนิเมชั่นญี่ปุ่นแนวซามูไรล้ ายุค” โดย 
ณัฐกานต์ หาญภักดีสกุล (2557) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การเล่าเรื่อง และการสร้างตัวละคร 
การสื่อสารของหนังสือการ์ตูน และแอนิเมชั่น โดยการวิเคราะห์ตัวบท ผลวิจัยพบว่า เป็นการน า
เรื่องราวที่มีอยู่จริงมาเล่าเรื่องด้วย เป็นการสร้างบุคลิกให้โดดเด่น และการสร้างสัมพันธ์ของตัวละคร
หลักให้เชื่อมโยงกับตัวละคนอ่ืนๆ ในส่วนของสัมพันธบทโดยรวมแล้วลักษณะจะมีความใกล้เคียงกับ
ตัวแม่แบบ ส่วนที่แปลกไปจากแม่แบบมีเพียงเนื้อเรื่องที่ขยายขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อย 
และส่วนการสื่อสารวิถีบูชิโดที่เด่นชัดที่สุดในเรื่อง คือ ความกล้าหาญ ส่วนที่น้อยที่สุดคือ การ
ประพฤติของสตรีที่เกี่ยวกับซามุไรในแง่การรักนวลสงวนตัว 

งานวิจัย “การเรียนรู้ของเยาวชนไทยเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านสื่อการ์ตูนญี่ปุ่น” โดย ชว
รินทร์ ศิลปสุวรรณ (2558) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเยาวชนไทนมีการเรียนรู้วัฒนธรญี่ปุ่นเกี่ยวกับ
ค่านิยม ความเชื่อ และวิถีด าเนินชีวิตผ่านสื่อญี่ปุ่น และศึกษาการน าการเรียนรู้ความหมายมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยการวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์จากตัวบท ผลการศึกษาพบว่า 
เยาวชนไทยมีการเรียนรู้ค่านิยมเรื่องความเสียสละ ความรักในกลุ่มเพ่ือนฝูง วินัยที่เคร่งครัด ความ
เพียรพยายาม ความกล้าหาญ ความอดทน และความมีน้ าใจ นอกจากนี้วิถีการด าเนินชีวิตยังได้รั บ
วัฒนธรรมด้านอาหาร ความเป็นอยู่ ครอบครัว การท าตามระเบียบของสังคม การใช้ชีวิต 
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2.6.2 งำนวิจัยเกี่ยวกับสัญวิทยำ และกำรเล่ำเรื่อง (จ ำนวน 8 วิจัย) 

งานวิจัย “การวิเคราะห์เนื้อหาภาพยนตร์การ์ตูนของไทยทางโทรทัศน์ในด้านการขัดเกลาทาง
สังคม” โดย จุฑามาส ศรีโมรา (2545) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะพ้ืนฐานและเนรื้อหาการขัด
เกลาทางสังคมในภาพยนตร์การ์ตูนไทยโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยผล
วิจัยพบว่า ลักษณะพ้ืนฐานของภาพยนตร์การ์ตูนไทยมีโครงเรื่องที่ไม่สลับซับซ้อน และเหตุ การณ์
เกิดขึ้นเรียงตามล าดับเวลา แก่นเรื่องน าเสนอถึงศีลธรรมจรรยา ทัศนคติ ความคิดเห็น แรงบันดาลใจ 
ความรู้การใช้สติปัญญา และบทบาททางสังคมส่วนใหญ่ตัวละคนมีมิติเดียว และฉากสอดคล้องกับ
สภาพสังคมไทย 

งานวิจัย “โครงสร้าง ระบบ และไวยากรณ์ของหนังสือพิมพ์” โดย ธาม เชื้อสถาปนศิริ 
(2549) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงโครงสร้าง ระบบ และไวยากรณ์ของหนังสือพิมพ์โดยใช้
โครงสร้างนิยม และสัญวิทยาในแง่มุมของวิธีการศึกษาและชุดค าอธิบาย โดยผลการศึกษาพบว่า 
โครงสร้างหนังสือพิมพ์ประกอบด้วย 2 โครงสร้าง คือโครงสร้างสถิตย์ และโครงสร้างพลวัตร โดย
โครงสร้างจะอยู่ได้ด้วยระบบสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆรหว่างเนื้อหาสาระและรูปแบบ และ 
ข่าวคือหัวใจหลักของการสร้างมายาคติในหนังสือพิมพ์ที่ส าคัญ เพราะหนังสือพิมพ์คือการเป็นตัวแทน
ของความจริงในสังคม 

งานวิจัย “มิติ  ความเป็นไทยในหนังสือการ์ตูนไทย” โดย จารุณี  สุขชัย (2550) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะการปรับตัวจากอดีตจนถึงปัจจุบัน องค์ประกอบที่แสดงถึงความเป็น
ไทย และปัจจัยที่เข้ามากี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกและตัดสินใจของผู้ผลิตหนังสือการ์ตูนไทยซึ่ง
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ แหล่งข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ หนังือการ์ตูนไทย และบรรณาธิการ 
โดยผลวิจัยพบว่า การปรับตัวเพ่ือรักษาความเป็นไทยที่ปรากฎแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 1) ประเภท
ของการ์ตูนไทยที่ยังคงรักษาไว้ได้ 2) ประเภทของการ์ตูนไทยที่มีส่วนผสมของความเป็นไทยและ
ต่างชาติ ซึ่งประเภทของการ์ตูนไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในหมวดนี้ และ 3) ประเภทของการ์ตูนไทยที่ไม่
เหลือความเป็นไทย ในส่วนของปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกและตัดสินใจของผู้ผลิต
หนังสือการ์ตูน เนื่องจากตลาดการ์ตูนไทยไม่ได้ท าเป็นระบบธุรกิจจริงจัง และยังไม่มีการต่อยอดทาง
ธุรกิจให้อยู่ในรูปของสื่ออ่ืน ๆ อีกท้ังค่าตอบแทบของผู้วาดการ์ตูนมีอัตราที่ต่ า จึงต้องดูจากกระแสช่วง
นั้น ๆ ว่ามีความต้องการการ์ตูนแนวไหน และตัวละครประเภทไหนตอบสนองกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเป็น
การขยายตลาดของผู้อื่นการ์ตูนให้มากข้ึน 
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งานวิจัย “สัมพันธบทของการเล่าเรื่องในการ์ตูน ละครโทรทัศน์ และนวนิยาย” โดย อุมาพร 
มะโรณีย์ (2551) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ลักษณะสัมพันธบทของการเล่าเรื่องในการ์ตูน 
ละครโทรทัศน์ และนวนิยาย ที่ออกอาการและดีพิมพ์ในประเทศไทย วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เชื่อมโพงหรือดัดแปลงเนื้อหาระหว่างสื่อการ์ตูน ละครโทรทัศน์ และนวนิยาย รวมทั้งเปรียบเทียบ
ลักษณะสัมพันธบท ซึ่งผลวิจัยพบว่า ลักษณะสัมพันธบทในสื่อการ์ตูน ละคร และนวนิยาย มีการคง
เดิม ขยายความ ตัดทอน และดัดแปลงรายละเอียดของเรื่องตามองค์ประกอบการเล่าเรื่องโดยยังคง
องค์ประกอบหลัก เปลี่ยนแปลงแค่รายละเอียดปลึกย่อย โดยการ์ตูนสู่ละคร และนวนิยาย เน้นการตัด
ทอนและดัดแปลงองค์ประกอบการเล่าเรื่อง ส่วน นวนิยายสู่การ์ตูนและละคร เน้นการขยายความ
องค์ประกอบการเล่าเรื่อง 

งานวิจัย “ภาพตัวแทนความเป็นญี่ปุ่นในภาพยนตร์การ์ตูนโดราเอมอน ตอนพิเศษ” โดย ธีร
วัจน์ อุดมสินเจริญกิจ (2552) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะภาพตัวแทนความเป็นญี่ปุ่นทางด้าน
วัฒนธรรม โดยศึกษาแนวคิดแก่นเรื่อง และวิเคราะห์ลักษณะของภาพแทนความเป็นญี่ปุ่น ผลการวิจัย
พบว่า ลักษณะแก่นเรื่องทั้ง 9 ตอน คือ แก่นเรื่องของการผจญภัยของตัวเอกและคณะ โดยใช้วิธีเล่า
แบบบุคคลาธิษฐาน ในส่วนของความเป็นญี่ปุ่นที่สอดแทรกอยู่นั้นแสดงให้แห็นว่า ใช้การสื่อสาร
แบบอวัจนภาษามากกว่าวัจนภาษาด้วยเหตุที่ว่ามีการส่งไปทั่วโลกให้เห็นความเป็นไปของญี่ปึ่นจึงมี
การแทรกวัฒนธรรมอีกด้วย 

 งานวิจัย “กลวิธีการเล่าเรื่องและการสร้างบุคลิกลักษณะของตัวละครในหนังสือการ์ตูน
ญี่ปุ่น” โดย นับทอง ทองใบ (2555) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีการเล่าเรื่องของการ์ตูนญี่ปุ่นและ
การสร้างบุคลิกลักษณะของตัวละครในการ์ตูนญี่ปุ่น เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีศึกษาเนื้อหา
หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย 6 เรื่อง และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เล่าเรื่อง การสร้างคาแร็คเตอร์การ์ตูน และนักวิชาการเกี่ยวกับการ์ตูน 12 คน โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับ
การ์ตูน การเล่าเรื่อง การสร้างตัวละคร รูปลักษณ์นิยม สุนทรียศาสตร์ และแนวคิดสังคม วัฒนธรรม
ญี่ปุ่นเป็นกรอบการวิจัย 

 งานวิจัย “การสื่อสาร พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะ และการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของ
ผู้ใช้รถยนต์เอนกประสงค์ กรณีศึกษา TBZ Club แห่งประเทศไทย” โดย ภูชิตต์ ภูริปาณิก (2559) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสาร การบริโภคเชิงสัญญะ อัตลักษณ์ และการประกอบสร้าง
อัตลัษณ์ และแนวคิดระบบแห่งความหมาย แฟนและความเป็นแฟนคลับ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
แฟนคลับใช้การสื่อสารผ่านช่องทางหลักคือ New Media โดยโปรแกรมสนทนากลุ่ม มีรูปแบบการ
สื่อสารสองทาง การบริโภคเชิงสัญญะและประกอบสร้างอัตลักษณ์พบว่า มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์ 
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Trailblazer เพ่ือการบริโภคคุณค่าเชิงสัญญะมากที่สุด ในส่วนผลการถอดรหัสความหมายนั้น เป็น
การถอดรหัสไดด้ตรงกับที่ผู้ผลิตได้เข้ารหัสไว้ 

 งานวิจัย “การวิเคราะห์ตัวบทและการถอดรหัสความงามแบบอ่อนเยาว์ในสื่อโฆษณา” โดย 
พรรณพิลาศ กุลดิลก (2560) มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความหมายเชิงสัญญะของความงามแบบ
อ่อนเยาว์ที่ถูกน าเสนอผ่านโฆษณาผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วร้อย โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย
พบว่า มีการประกอบสร้างความหมายของความงามส าหรับผู้หญิงวัยกลางคนผ่านองค์ประกอบทั้ง
ด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษาควบคู่กัน และจากการสัมภาษณ์พบว่ามีการถอดรหัสแบบผู้รับสาร
ต่อรองความหมาย เนื่องจากผู้รับสารตีความได้ถูกต้อตามที่ผู้ส่งสารต้องการแต่ไม่ได้เกิดความคล้อย
ตามสารในโฆษณานั้นทั้งหมด 
 

2.6.3 งำนวิจัยเกี่ยวกับแรงบันดำลใจ (จ ำนวน 6 วิจัย) 
 งานวิจัย “Japanese Anime and the Life of the Soul: Full Metal Alchemist” โดย 
John Ranyard (2006) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบทางด้านชีวิตและจิตใจของผู้คนกับการ์ตูน
เรื่อง Full Metal Alchemist หรือ แขนกลคนแปรธาตุ ซึ่งผลการวิจัยกล่าวว่า การ์ตูนเรื่อง Full 
Metal Alchemist ว่ามีผลในการเยียวยาบาดแผลจิตใจในอดีต ท าให้ตระหนักถึงคุณค่าชีวิต ให้ผู้อ่าน 

 งานวิจัย “การสร้างสรรค์ศิลปะด้วยแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมการผลิตลวดลายบนรถบัส
ทัศนาจร” โดย พิสิฐ ตั้งพรประเสิรฐ (2552) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือวัฒนธรรมการผลิตลวดลายข้างรถ
บัสทัศนาจร และศึกษากระบวนการผลิตเกม หรือศิลปะนิวมีเดีย โดยน ามาท าความเข้าใจกับแนวคิด
ต่างๆ ผลการวิจัยพบว่าศิลปะท าให้เน้นชัดในวัฒนธรรมทางสายตา ถูกถ่ายทอดเป็นสื่อกลางในผลงาน
สร้างสรรค์โดยมีเครื่องมือเกมที่แสดงรูปลักษณ์ของรถบัสเป็นแรงบันดาลใจในการท าวิจัย  

 งานวิจัย “การให้สิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินและกลยุทธ์การสื่อสารของผู้น าที่มีผลต่อความรักและ
พลังขับเคลื่อนองค์การของคนเก่ง” โดย โชติรส ด ารงศานติ (2554) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแบบ
วัดความรักและพลังขับเคลื่อนองค์กรที่สร้างข้ึนตามแนวคิดของผู้วิจัย และศึกษาอิทธิพลของสิ่งจูงใจที่
ไม่ใช่ตัวเงิน โดยผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบัคคลประกอบด้วยองค์การที่สังกัด ช่วงอายุ อายุงานใน
องค์กร  งานมีคุณค่า โอกาสในการพัฒนาความสามารถ และ ปัจจัยด้านกลยุทธ์ก็เช่นกันแต่ควร
พิจารณาในเรื่องความแตกต่างของแต่ละบุคคลประกอบด้วย 

 งานวิจัย “การประเมินผลจากการชมภาพยนตร์เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจของ นิสิตปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ของ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย ดุษฎี โย
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เหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา พ่ึงโพธิ์สภ (2556) มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
ประเมินผลลัพธ์ของการชม ภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจ ที่มีต่อจิตใจและพฤติกรรม และมี 
วัตถุประสงค์รอง เพ่ือท าความเข้าใจความหมายของแรงบันดาลใจของนิสิตที่ชมภาพยนตร์สร้างแรง 
บันดาลใจ และเพ่ือสร้างและพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุและผลของการอธิบายแรงบันดาลใจของนิสิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  การวิจัยเป็นแบบผสานวิธีทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิง 
ปริมาณ ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่หนึ่ง เพ่ือท าความเข้าใจความหมายของแรงบันดาลใจ 
และใช้การวิจัยเชิงปริมาณในระยะที่สอง เพื่อสร้างและพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุและผลของแรงบันดาล 
ใจ ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีที่ชมภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งผลวิจัย
พบว่า งานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพพบว่า การชมภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรง บันดาล
ใจได้และแรงบันดาลใจที่เกิดนี้มีผลต่อพฤติกรรมที่ดีในอนาคต จึงควรสนับสนุนให้มีโครงการนี้ อย่าง
ต่อเนื่องโดยอาจมีการเพ่ิมกิจกรรมก่อนและหลังจากการชมภาพยนตร์ และเพ่ิมรายชื่อ ภาพยนตร์
เพ่ือให้ผู้ที่ดูแล้วได้มีทางเลือกใหม่เพ่ิมข้ึนโดยงานวิจัยเกี่ยวกับแรงบันดาลใจจะเป็นงานวิจัยที่น ามาเพ่ือ
อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการท าวิจัยชิ้นนี้ 

 งานวิจัย “การสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ด้วยแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะเด็ก” โดย จตุ
พร เกิดพิบูลย์ (2560) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา กรรมวิธีการสร้างสรรค์และมุมมองใหม่ๆ ด้วยการ
ใช้ลักษณะของศิลปเด็กน ามาเป็นแรงบันดาลใจ น้ ามาประยุกต์ และปรับใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปะ
ภาพพพิมพ์วัสดุปะติด โดยผลงานจากการวิจัยจะมีรูปทรงเรียบง่าย มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน และเต็มไป
ด้วยจินตนาการของเรื่องราวของเด็กที่มาจากจิตไร้ส านึก เป็นการสร้างสรรค์ที่มิได้ค านึงถึงหลักเกณฑ์
แต่ส่งผลให้มีความอิสระเสรีให้การท างานซึ่งจัดเป็นการยกระดับทางจิตใจของมนุษย์ในอีกแง่มุมหนึ่ง 

 งานวิจัย “การส่งเสริมการ์ตูนของญี่ปุ่น: เครื่องมือเพ่ิม Soft Power และผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ” โดย วาสนา ปานนวม (2555) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา แรงจูงใจที่ญี่ปุ่นหันมาเน้น
ส่งเสริมการ์ตูนของจนในต่างประเทศ และศึกษาวิธีการส่งเสริมการ์ตูนของญี่ปุ่น ผลวิจัยพบว่า ภาครัฐ
ได้มองเห็นประโยนชน์ของการน าการ์ตูนซึ่งเป็นสินค้า Soft Power ส่งออก จ าหน่าย และขยายตลาด
ในต่างประเทศ และได้ผลก าไรอย่างน่าพึงพอใจ อีกทั้งยังท าให้เห็นทัศนคติที่ดีต่อประเทศญี่ปุ่นไป
ในทางที่ดีอีกด้วย ญี่ปุ่นจึงร่างยุทธศาสตร์ Cool Japan เพ่ือใช้วางแนวทางด าเนินการส่งเสริมการ์ตูน
อย่างแข็งขันโดยร่วมมือกับภาพเอกชนในการประชาสัมพันธ์ 
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2.6.4 งำนวิจัยเกี่ยวกับทุน (จ ำนวน 4 วิจัย) 
งานวิจัย “กระบวนการสื่อสารเพ่ือปรับแปลงความหมายในพิธีกรรมงานศพ” โดย บุษยากร 

ตีระพฤติกุลชัย (2553) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานภาพของสื่อพิธีกรรมงานศพของชุมชนบ้าน
ดง ศึกษาและเปรียบเทียบกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ศึกษาพ้ืนที่สาธารณะชุมชน ศึกษาทุน
ของแกนน าชุมชน และศึกษากระบวนการสื่อสารเพ่ือขยายผลจากชุมชนบ้านดงไปสู่ระดับจังหวัด ซึ่ง 
ผลการศึกษาพบว่า บริบทชุมชนบ้านดงมีทุนวัฒนธรรมและทุกทางสังคมสูง มีเครือข่ายชุมชนที่
เข้มแข็ง และกระบวนกสรสื่อสารเพื่อขยายผลจากชุมชนบ้านดงไปสู่ระดับจังหวัดจะท าให้ภาครัฐเกิดต
วามตื่นตัว และมีส่วนร่วมภายในชุมชนท าให้ประสบความส าเร็จ 

งานวิจัย “มโนทัศน์ชนชั้นและทุน ของ ปิแอร์ บูร์ดิเออ” โดย รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข (2556) 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ความหมาย สภาพความเป็นจริงของสังคมที่ด านงอยู่ เงื่อนไขความเป็นชน
ชั้นและความแตกต่างของปัจเจกบุคคล รวมไปถึงศึกษาเรื่องทุนต่างๆ  

งานวิจัย “ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านตามา จังหวัดบุรีรัมย์” โดย อุทิศ กาหอม พิชิต วัน
ดี และส าราญ ธุระตา (2558) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์ปัญหาและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านตามา และค้นหารูปแบบทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ้นของชุมชนบ้านตามา โดยผลการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านตามาได้ร่วมกันจัด
ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ชื่อว่า ปลูกป่าคืนแผ่นดิน แต่ไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ เนื่องจากขาดความรู้ด้ายต่าง ๆ คณะผู้วิจัยจึงเข้าร่วมแก้ไขอย่างมีส่วนร่วม 

 งานวิจัย “การสื่อสารและรสนิยมเรื่องอาหารของนักชิมไทย” โดย นันทกร สุธรรมประเสริฐ 
(2559) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อในบริบทวัฒนธรรมการชิมอาหาร
ของนักชิมไทย และวิเคราะห์กระบวนการประกอบสร้างรสนิยมโดยใช้แนวคิดอาหารและการสื่อสาร 
สัญวิทยาและการบริโภคเชิงสัญญะ สังคมวิทยาแห่งวัฒนธรรม ของ บูร์ดิเออ ผลวิจัยพบว่า วัฒนธรรม
และคุณลักษณะผู้ชิมมีรสนิยมแบบผู้เชี่ยวชาญ หรูหรา แปลกใหม่ สะดวกสบาย เป็นเหตุเป็นผล โดย
รสนิยมดังกล่าวเกิดจากการบ่มเพาะฮาบิทัส และสั่งสมทุนทางวัฒนธรรม 
 

2.6.5 งำนวิจัยเกี่ยวกับหมำกล้อม (จ ำนวน 4 วิจัย) 
งานวิจัย “การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยหมากล้อมในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1” 

โดย ณพล นันชัยพฤกษ์ และคณะ (2553) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา พัฒนาการของการเล่นหมาก
ล้อมกับความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งผลการวิจับพบว่า ผู้เล่นหมากล้อมจะมีความฉลาดทางเชาว์อารมณ์
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มากกว่าผู้ที่ไม่เล่นหมากล้อม  ผู้เล่นหมากล้อมจะไม่มีพัฒนาความฉลาดทางเชาว์อารมณ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และผู้เล่นหมากล้อมจะมีพัฒนาความฉลาดทางเชาว์อารมณ์มากกว่าผู้ที่ไม่เล่น
หมากล้อมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 

งานวิจัย "การศึกษาผลของการเล่นหมากล้อมที่มีต่อเชาวน์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
การเผชิญปัญหา และความคิดเชิงระบบ" วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ (2558) ซึ่งประโยชน์ของการเล่นหมาก
ล้อมมี ดังนี้ เก่งในการวางแผน 27.14% นักวิเคราะห์ 18.09% รอบคอบ 15.89% เป็นนักคิดใน
เชิงกลยุทธ์ 14.18% สุขุมเยือกเย็น 13.45% รู้ความส าคัญก่อนหลัง 10.27% คิดอย่างมีหลักการ 
9.05% กล้าตัดสินใจ 8.07% มีความยืดหยุ่นและปรับตัวเก่ง 7.58% ตรวจสอบความถูกต้องทุกใน
รายละเอียด 7.58% มีวิสัยทัศน์ 5.62%  

งานวิจัย “การพัฒนาความคิดทางวิศวกรรมศาสตร์ด้วยหมากล้อม” โดย สมภพ บูรณสมภพ, 
ชนกานต์ กิ่งแก้ว, และ ธันยวัต สมใจทวีพร (2559) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดของศาสตร์
หมากล้อมที่เป็นการประยุกต์และพัฒนาความคิดมาใช้งานในการด าเนินชีวิตจากนักศึกษาปริญญาตรี 
โดยทั้งนี่ได้ท าการศึกษาประสบการณ์การเล่นหมากล้อม แง่มุมทางความคิด ทักษะจากการเล่น มา
ประยุกต์กับศาสตร์ใช้งานจริง ซึ่งผลวิจัยพบว่า นักศึกษาได้มีการเรียนรู้และเล่นหมากล้อมอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 4 เดือน ได้มีองค์ประกอบพ้ืนฐานทางวิศวะน้อยกว่าตอนเรียนรู้มากกว่า 1 
ปี โดยในการพัฒนาที่เหมาะสมที่สามารถศึกษาและพัฒนาทักษะทางวิศวะและน าไปใช้ได้จริง โดย
เปลี่ยนแปลงไปตามระดับฝีมือ แง่มุม การน าไปใช้ชีวิตประจ าวันตามความถนัดของรายบุคคล 

งานวิจัย “การถ่ายทอดทางสังคมในการเล่นหมากล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์” โดย มติ ทาเจริญศักดิ์ และคณะ (2561) การศึกษาครั้งนี้มีเป้าหมายเพ่ือ
ศึกษาการถ่ายทอดทางสังคมในการเล่นหมากล้อมว่ามี กระบวนการอย่างไรและส่งผลต่อผู้เรียน
อย่างไรบ้าง โดยเลือกแบบแผนการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบกรณีศึกษา 

 ด้วยข้อค้นพบต่าง ๆ จากงานวิจัยของนักวิชาการที่กล่าวไปทั้งหมดข้างต้น งานวิจัยเกี่ยวกับ
การ์ตูนที่นักวิชาการหลายท่านได้ชี้ให้เห็นว่า การ์ตูนเป็นสื่อสาระบันเทิงที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้รับ
สารเกิดการเรียนรู้ ขัดเกลา การส่งเสริมค่านิยมต่าง ๆ ในหลาย ๆ แง่มุม ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ในการน าสื่อการ์ตูนมาศึกษาร่วมกับแนวคิดแรงบันดาลใจที่สามารถมอบความหมายของชีวิตให้กับ
หลาย ๆ บุคคล โดยการศึกษาผ่านกลยุทธ์  วิธีการเล่าเรื่อ ง (Storytelling) และ สัญวิทยา 
(Semiology) ที่สะท้อนแรงบันดาลใจต่าง ๆ ในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ที่เป็นการ์ตูน
เกี่ยวกับโกะ ที่มีงานวิจัยศึกษาว่ามีคุณประโยชน์จากการเล่นอย่างมากมาย รวมถึงการศึกษาเรื่อง ทุน 
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(Capital) มาศึกษาในส่วนของผู้อ่านการ์ตูนที่มีการเข้าถึง และได้รับแรงบันดาลใจที่หลากหลาย
แตกต่างกันไปตามปัจเจกบุคคล 

2.7 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 ปัญหำน ำวิจัย  
1. องค์ประกอบของชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ สามารถ

ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านอย่างไร 

2. ชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ สามารถกระตุ้นให้เกิดแรง

บันดาลใจในการ เริ่ม และ หรือ ผลักดันพัฒนาตนเองหรือไม่ อย่างไร 

 

 
ภาพที่ 27 กรอบแนวคิดวิจัย  
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ระเบียบวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “รหัสสัญญะที่ส าคัญของสื่อการ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ: การศึกษา 
การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่จะมุ่ง
ศึกษาเพ่ือหาค าตอบของวัตถุประสงค์ในการวิจัย 2 ข้อ ดังนี้  

ในวัตถุประสงค์แรกเพ่ือศึกษาองค์ประกอบของชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาของสื่อการ์ตูนฮิ
คารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ที่สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ อ่าน มุ่งศึกษา เนื้อหาใน
การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ (Qualitative Content 
Analysis) ด้วยการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผ่านการสังเกต 
(Observation) ของผู้วิจัย  

 วัตถุประสงค์ถัดไปเพ่ือศึกษาชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูน ฮิคารุ เซียนโกะ เกม
อัจฉริยะ สามารถกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการริเริ่ม และ หรือ ผลักดันพัฒนาตนเอง ผู้วิจัยจะใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มผู้อ่านด้วยวิธีการแบ่งกลุ่ม และสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบกับการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) โดย
ใช้ค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่  

โดยมีวิธีการ และกระบวนการศึกษามีล าดับขั้นตอน ดังแผนภาพที่จะแสดงดังต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 28 ล าดับขั้นตอนกระบวนการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นหาแรงบันดาลใจจาก เนื้อเรื่องทั้ง 5 เล่ม 
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาค้นหาแรงบันดาลใจจาก ตัวละครจากเนื้อเรื่อง 
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ขั้นตอนที่ 3 สรุปภาพรวมแรงบันดาลใจที่ปรากฎในเนื้อหา 
ขั้นตอนที่ 4 อธิบายวิธีการแสดงออกของสัญญะท่ีปรากฎในแต่ละแรงบันดาลใจ 

 และมีข้ันตอนและรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัย ดังต่อไปนี้ 

3.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษำ  

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “รหัสสัญญะที่ส าคัญของสื่อการ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ: การศึกษา 
การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ” มีแหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษาอยู่ 2 ประเภท คือ 
 

3.1.1 แหล่งข้อมูลประเภทเอกสำร 
 แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ได้แก่ หนังสือ
การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจริยะ แต่งโดย ยูมิ ฮตตะ (Yumi Hotta) วาดภาพโดย ทาเคชิ โอบาตะ 
(Takeshi Obata) และที่ปรึกษาโดย ยูคาริ อุเมซาว่า (Yukari Umezawa) ที่มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับหมากล้อมในประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของ Shueisha Inc. โตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น ที่ผ่านการขอลิขสิทธิ์ และตีพิมพ์อย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. มีการตีพิมพ์เป็นภาษาไทย
และจ าหน่ายในประเทศไทยโดยลิขสิทธิ์ของบริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด เป็นการ์ตูนเรื่องยาว 
มีจ านวน 23 เล่มจบ ซึ่งในงานวิจัยนี้มีการคัดเลือกเอกสารสื่อการ์ตูนฮิคารุ เซี ยนโกะ เกมอัจฉริยะ
น ามาศึกษาจ านวน 5 เล่ม ด้วยการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  
โดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
 

เกณฑ์จำกทฤษฎีกำรเล่ำเรื่อง (Storytelling) 

 การคัดเลือกจากทฤษฎีการเล่าเรื่อง (Storytelling) ในส่วนองค์ประกอบของโครงเรื่อง 
(Plot) ที่เป็นการล าดับเหตุการณ์ เหตุผล และจุดมุ่งหมายปลายทางของการ์ตูน 5 ล าดับเหตุการณ์จึง
ท าให้เป็นแนวทางการเลือกหนังสือ 5 เล่มจาก 23 เล่ม  

 

 
ภาพที่ 29 องค์ประกอบโครงเรื่องของ เพ่ืออธิบายเกณฑ์การเลือก 
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เกณฑ์จำกสถิติผู้อ่ำนกำร์ตูนจำกเว็บไซด์ออนไลน์ 

 เว็บไซต์ MangaSubThai ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้อ่านเข้าอ่านการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกม
อัจฉริยะ ผ่านทางออนไลน์ได้มีการเก็บสถิติจ านวนผู้อ่านเมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว ไว้ดังนี้  
(เข้าถึงได้โดย http://www.mangasubthai.com/manga-hikaru-no-go/) 
 

ตารางที่ 7 ตารางสถิติการเข้าชมของการ์ตูนฮิคารุออนไลน์ 

ตอน จ ำนวนผู้อ่ำน ตอน จ ำนวนผู้อ่ำน 

Hikaru No Go เล่มท่ี 1 23,230* Hikaru No Go เล่มที่ 13 8,727 

Hikaru No Go เล่มที่ 2 10,405 Hikaru No Go เล่มที่ 14 9,340 
Hikaru No Go เล่มที่ 3 9,226 Hikaru No Go เล่มท่ี 15 9,485* 

Hikaru No Go เล่มที่ 4 7,309 Hikaru No Go เล่มที่ 16 7,895 

Hikaru No Go เล่มท่ี 5 8,937* Hikaru No Go เล่มท่ี 17 11,257* 
Hikaru No Go เล่มที่ 6 7,951 Hikaru No Go เล่มที่ 18 9,460 

Hikaru No Go เล่มที่ 7 7,887 Hikaru No Go เล่มที่ 19 12,057 
Hikaru No Go เล่มที่ 8 7,999 Hikaru No Go เล่มที่ 20 14,397 

Hikaru No Go เล่มที่ 9 8,388 Hikaru No Go เล่มที่ 21 24,140 

Hikaru No Go เล่มที่ 10 8,870 Hikaru No Go เล่มที่ 22 26,108 
Hikaru No Go เล่มที่ 11 8,788 Hikaru No Go เล่มท่ี 23 49,951* 

Hikaru No Go เล่มที่ 12 8494 

 
 เมื่อน าผลสถิติของจ านวนผู้อ่านรวมกับการคัดกรองกับเหตุการณ์ ล าดับในโครงเรื่องของ
การ์ตูนตามทฤษฎีน ามาประกอบการตัดสินใจร่วมกัน และถึงแม้ยอดจ านวนการเข้าอ่านจะมากแต่ถ้า
ไม่ได้อยู่ในล าดับของทฤษฎีเล่าเรื่องจะท าการเลือกเล่มอ่ืนที่อยู่ในล าดับในโครงเรื่อง จึงได้ข้อสรุปดังนี้ 

 กำรเริ่มเรื่อง (Exposition):  
 ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 1  (จ านวนการอ่าน 23,230) 
 โดย ยูมิ ฮตตะ, ทาเคชิ โอบาตะ, และ ยูคาริ อุเมซาว่า (2542) 
 จุดเริ่มต้นของเรื่องราว ที่ตัวละครหลักได้พบกับวิญญาณที่กระตุ้นให้ตัวละครหลักเริ่มเล่น
หมากล้อมแม้ในช่วงแรกจะปฎิเสธแต่สุดท้ายจุดเริ่มต้นของเรื่องก็เริ่มข้ึน 
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ภาพที่ 30 ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 1 จุดเริ่มเรื่อง 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 1 

 กำรพัฒนำเหตุกำรณ์ (Raising Action):  
 ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 (จ านวนการอ่าน 8,937) 
 โดย ยูมิ ฮตตะ, ทาเคชิ โอบาตะ, และ ยูคาริ อุเมซาว่า (2544) 
 ในเล่มนี้เป็นเหตุการณ์ที่ตัวละครหลักเริ่มมีความตั้งใจเล่น และมีความพยายามเปลี่ยนแปลง
ตนเองเพ่ือก้าวสู่วงการโกะไปด้วยเป้าหมายของตนเอง 

 
ภาพที่ 31 ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 พัฒนาเหตุการณ์ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5  
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 ขั้นวิกฤต (Climax):  

 ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 15  (จ านวนการอ่าน 9,483) 

 โดย ยูมิ ฮตตะ, ทาเคชิ โอบาตะ, และ ยูคาริ อุเมซาว่า (2546a) 

 ในเล่มนี้จุดเริ่มต้นที่ท าให้ตัวละคนหลักเล่นหมากล้อมได้หายไปเพียงเพราะว่าวิญาณนามซาอิ
ได้รู้ว่าตัวเองอยู่มาเป็นวิญญาณถึง 1,000 ปีเพ่ือที่จะได้พบกับตัวละครหลัก เพ่ือส่งเจตจ านงของการ
เล่นหมากล้อมต่อ ๆ ไป จึงท าให้ตัวละคนหลักเลิกเล่นหมากล้อมเพราะสะเทือนใจที่ซาอิหายไป  

 
ภาพที่ 32 ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 15 ขั้นวิกฤต 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 15 

 ขั้นภำวะคลี่คลำย (Falling Action): 
 ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 17 (จ านวนการอ่าน 11,257) 
 โดย ยูมิ ฮตตะ, ทาเคชิ โอบาตะ, และ ยูคาริ อุเมซาว่า (2546b) 
 ตัวละคนหลักได้กลับมาเล่นโกะอีกครั้ง เพราะพบว่าที่ ๆ จะพบกับวิญญาณซาอิได้คือใน
กระดาน ในเกมทุกตาที่เล่นและกลับไปสู่วงการโกะอีกครั้ง และพร้อมรับเจตนารมณ์ของซาอิที่จากไป 

 
ภาพที่ 33 ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 17 ภาวะคลี่คลาย 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 17 
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 ขั้นยุติเรื่องรำว (Ending):  
 ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 23 (เล่มจบ) (จ านวนการอ่าน 49,951) 
 โดย ยูมิ ฮตตะ, ทาเคชิ โอบาตะ, และ ยูคาริ อุเมซาว่า (2547) 
 ในการแข่งขัน 3 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี มีค าถามหนึ่งขึ้นมาว่า เราเล่นโกะไปเพ่ืออะไรตัว
ละครหลักตอบว่า เพ่ือเชื่อมต่ออดีตอันไกลโพ้นกับอนาคตอันแสนไกล ซึ่งตัวแทนประเทศเกาหลีที่
ชนะตัวละครหลักก็ตอบกลับมาว่า ทุกคนที่เล่นโกะก็มีอยู่เพื่อสิ่งนั้น ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ซึ่งหมายถึง
การที่ ซาอิอยู่เพ่ือพบกับฮิคารุ และฮิคารุก็อยู่เพ่ือใครบางคน สืบเจตนารมณ์ของนักหมากล้อมตั้งแต่
ครั้งอดีต 3,000 ปีที่แล้ว จนถึงปัจจุบัน 

 
ภาพที่ 34 ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 23 ขั้นยุติเรื่องราว 

 แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 23 ตอนที่ 188 

 สาเหตุที่เลือกการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะเพียง 5 เล่มในการน ามาวิเคราะห์เนื้อหา
เนื่องจากในเนื้อหาของการ์ตูนเรื่องนี้จะมีเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ ในรูป
แบบเดิม ๆ จึงเลือก 5 เล่ม จาก 23 เล่ม ตามหลักของทฤษฎีการเล่าเรื่อง ความนิยมของผู้ อ่านผ่าน
ทางเว็บไซต์อ่านการ์ตูนออนไลน์ และการสังเกต (Observation) ของผู้วิจัย โดยแต่ละเล่มจะอธิบาย
โดยย่อ ดังตารางที่จะแสดงต่อไปนี้ 
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เล่มที่ เหตุการณ์โดยย่อ 

1 จุดเริ่มต้นของเรื่องตัวละครหลักฮิคารุเริ่มหัดเล่นโกะเพราะพบซาอิมาสิงในจิตใต้ส านึก 
2 - 4 เป็นการแข่งขันในชมรมหมากล้อมในโรงเรียนที่ฮิคารุได้เข้าไปตอนเรียนมัธยม 

5 จุดเปลี่ยนที่ฮิคารุเริ่มอยากพัฒนาตนเองตามคู่แข่ง จึงไปสอบเป็นอินเซย์ 

6 - 7 เป็นการสอบเข้าเป็นอินเซย์ และศึกวาคาวิชิ การแข่งขันของอินเซย์หน้าใหม่ 
8 - 11 เป็นช่วงเวลาการสอบเป็นมืออาชีพในวงการหมากล้อม 

12 -14 เป็นหลังจากการสอบมืออาชีพผ่าน และแข่งขันในฐานะมืออาชีพใน ชินโฉะดังซีรีส์ 

15 จุดไคล์แม็กซ์ เมื่อวิญญาณผู้เป็นจุดเริ่มต้นในการเล่นโกะหายไป ท าให้เลิกเล่นโกะ 
16 อีกมุมในสมาคมโกะจีน ด าเนินเรื่องโดยตัวละคร อิสึมิ 

17 เมื่อฮิคารุพบว่าทางเดียวที่จะเจอซาอิคือเล่นโกะ จึงกลับสู่เส้นทางของมืออาชีพโกะ 
18 ตอนพิเศษ เป็น Side Story ของตัวละครอ่ืน เช่น โทยะ อากิระ นาเสะ และซาอิ 

19 เป็นการแข่งขันหลังจากฮิคารุกลับมาเล่นโกะในฐานะมืออาชีพ พบว่าเก่งกว่าฝีมือ 

20 มีการแข่งคัดตัวไปแข่งรายการถ้วยโฮคุโตะ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี  
21 ฮิคารุ คัดตัวติดไปแข่ง และมีการซ้อมการแข่งขัน 

22 
การแข่งขันระดับประเทศ ที่มีชนวนส าคัญจากการเข้าใจผิดกับประเทศเกาหลีที่ล่าม
สื่อสารผิดท าให้ผิดใจกับญี่ปุ่น เกิดการแข่งขันที่ดุเดือด 

23 สิ้นสุดการแข่งขัน แม้ฮิคารุจะพ่ายแพ้ แต่จะไม่หยุดเดินในเส้นทางนี้ 

ตารางที่ 8 อธิบายเหตุการณ์โดยย่อเล่ม 1-23 

3.1.2 แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล 
แหล่งข้อมูลประเภทบุคคลเป็นแหล่งข้อมูลที่น ามาตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ได้แก่ กลุ่มผู้อ่านหนังสือ
การ์ตูนและชมภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่น ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ที่อยู่ในประเทศไทยทั้งที่เล่นและ
ไม่ได้เล่นหมากล้อม โดยค านวนกลุ่มผู้รับอ่านจากท าเนียบดั้ง (ผู้ที่สอบผ่านการวัดระดับฝีมือประเภท
ดั้งในประเทศไทย เข้าถึงได้ที่ thaigo.org) จ านวน 756 คน และแฟนเพจของสมาคมกีฬาหมากล้อม
แห่งประเทศไทยที่มียอดถูกใจ 6,621 คน กับแฟนเพจของฮิคารุเซียนโกะ 1,614 คน โดยผู้วิจัยจะใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มผู้ อ่านเพ่ือแสวงหาค าตอบของผลกระทบ
ทางด้านการสร้างแรงบันดาลใจจากเนื้อหาสารด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ประกอบการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) คือ ผู้วิจัยได้ขอค าแนะน า
จากผู้ให้สัมภาษณ์เป็นแหล่งส าคัญในการแนะน ากลุ่มตัวอย่างคนต่อๆไปเพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ตัวอย่างตามที่ต้องการ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างดังนี ้
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 กลุ่มบุคคลที่อ่ำนกำร์ตูน และเล่นโกะเป็นอำชีพ 
 ในกลุ่มบุคคลที่อ่านการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ และเล่นหมากล้อม ทั้งที่มีชื่อใน
ท าเนียบดั้ง ท าเนียบคิว เป็นกลุ่มคนที่เล่นหมากล้อมอย่างเจาะลึก จริงจังในการเล่นหมากล้อม หรือ
เล่นเป็นอาชีพเพราะมีการวัดระดับฝีมือที่สามารถเป็นอาจารย์หมากล้อมได้ในระดับของประเทศไทย  

 กลุ่มบุคคลที่อ่ำนกำร์ตูน และเล่นโกะตำมกระแส และ หรือ ไม่ได้เล่น 
 ในกลุ่มบุคคลที่อ่านการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้เล่นหมากล้อม
อย่างเจาะลึก ไม่ได้เล่นหมากล้อมเพ่ือเป็นอาชีพ เพียงรู้จักสื่อการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ 
แล้วสนใจในหมากล้อม อาจเคยการทดลองเล่นในเวลาหนึ่งแต่ปัจจุบันไม่ได้เล่นหมากล้อมแล้ว  
หรือไม่เคยเล่นหมากล้อมเลย แตอ่่านการ์ตูนเพียงเพ่ือความบันเทิงเท่านั้น  

 สาเหตุในการเลือกสองกลุ่มตัวอย่างที่มีบทบาท ระดับความชอบ ระดับความสนใจที่แตกต่าง
กัน เพ่ือให้ได้รับความคิดเห็น ในแต่ละมุมมอง ทัศนคติ และแรงบันดาลใจที่ได้รับของผู้รับสื่อทั้งสอง
กลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันมากข้ึน และยังน าไปช่วยสนับสนุนในการศึกษาองค์ประกอบของชุดสัญญะ
การรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ที่สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ อ่าน
อีกด้วย ผู้อ่านเชิงลึก ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 9 ตารางรายชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ 

ล ำดับ ชื่อ อำชีพปัจจุบัน 

กลุ่มบุคคลทีอ่่ำนกำร์ตูน และเล่นโกะเป็นอำชีพ 

1 เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน นักกีฬาหมากล้อมสมัครเล่น ระดับ 5 ดั้ง 
นักแปลอิสระ 
ครูสอนหมากล้อมที่ส านัก Happy Genius 

2 รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร นักกีฬาหมากล้อมสมัครเล่น ระดับ 4 ดั้ง 
เจ้าของสถาบันส านักหมากล้อม Bgs Go 

3 ชยพล พันธเสน นักกีฬาหมากล้อมสมัครเล่น ระดับ 4 ดั้ง 
เจ้าของสถาบันส านักหมากล้อม GO MASTER จ.ชลบุรี 
รับเหมาก่อสร้าง 

4 เบน วงศ์สายใจ นักกีฬาหมากล้อมสมัครเล่น ระดับ 4 ดั้ง 
อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

5 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ นักกีฬาหมากล้อมสมัครเล่น ระดับ 4 ดั้ง 
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ผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

6 ศุภณัฎฐ์ ธนการณ์โชติ นักกีฬาหมากล้อมสมัครเล่น ระดับ 4 ดั้ง 
โปรแกรมเมอร์ธนาคารกรุงศรี 

7 ดร.มติ ทาเจริญศักดิ์ นักกีฬาหมากล้อมสมัครเล่น ระดับ 3 ดั้ง 
นักวิจัยสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
ครูสอนทีส่ านักหมากล้อม Go Family จ.นนทบุรี 
อาจารย์พิเศษสอนวิชาจิตวิทยาและปรัชญา 

8 ธัญทิวา เย็นใจดี นักกีฬาหมากล้อมสมัครเล่น ระดับ 2 ดั้ง 
ข้าราชการครู ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ จังหวัดสุโขทัย 

9 อานันท์ รอดประเสริฐ นักกีฬาหมากล้อมสมัครเล่น ระดับ 1 ดั้ง 
ฟรีแลนซ์ด้านภาพยนตร์ เขียนบท ตัดต่อ และก ากับงาน  
ครูสอนโกะ และท างานในสมาคมครูหมากล้อม 
อาจารย์สอนเขียนบท สอน Storytelling 

10 สุพิเศษ ศศิวิมล นักกีฬาหมากล้อมสมัครเล่น ระดับ 1 ดั้ง 
จ้างเหมาบริการ กรมประมง 

กลุ่มบุคคลทีอ่่ำนกำร์ตูน และเล่นโกะตำมกระแส และ หรือ ไม่ได้เล่น 
11 อัญชา กลิ่นสุคนธ์ นักวาดการ์ตูน สังกัด วิบูลย์กิจ  

ครูสอนวาดการ์ตูนสถาบัน Manga Course Party 
12 อธิยุต ทัตตมนัส อาจารย์/หัวหน้างานฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ 

นักวาดการ์ตูน สังกัด Nida Publishing 
13 ธนพัฒน์ วีรนา ล่ามภาษาญี่ปุ่น ผู้ช่วยเจ้าของร้าน 

14 นภสร ครองสวัสดิ์กุล Illustrator/Content Manager ที่ Nanami Animation 

15 รินรดา มีสมบัติงาม Illustrator & Motion graphic designer 
16 ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์ นักกีฬากอล์ฟมืออาชีพ 

17 พิมลดา จางไววิทย์ พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับ 4 

18 พัฒน์นรี อัครโชติชัย ฟรีแลนซ์ด้านงานเขียน และโหราศาสตร์ 
19 อนุชิต ทองสมัครพันธ์ นักศึกษา Time Academy @Sydney Australia 

20 ธนภัทร รุจิภาสกุล พนักงานบริษัท การตลาดต่างประเทศ 
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3.2 ขั้นตอนด ำเนินงำนวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ใช้ตนเองเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการก าหนด
บทบาทของตนเองในฐานะ “คนใน” กล่าวคือ ผู้วิจัยจะท าตนเป็นเสมือนกลุ่มเป้าหมายโดยการเป็น
ส่วนหนึ่งของแฟนคลับของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ โดยเข้าไปร่วมกิจกรรมอ่ืนที่มีผู้อ่าน ผู้
เล่นโกะในประเทศไทย และเข้าร่วมพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับข่าวคราวของวงการหมากล้อม 
และความคืบหน้าของการ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะผ่านทางแฟนเพจต่าง ๆ อีกทั้งตัวผู้วิจัย
ยังเป็นนักกีฬาหมากล้อมสมัครเล่นที่มีรายชื่อบนท าเนียบดั้งของสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย 
ระดับ 2 ดั้ง อีกด้วย รวมถึงในมุมมองของการเล่าเรื่อง การวาดภาพต่าง ๆ ที่ตัวผู้วิจัยอยู่ในวงการของ
นักเขียนการ์ตูน ซึ่งการที่ผู้วิจัยท าตนเป็นเสมือนคนในกลุ่มเป้าหมายนั้น จะช่วยให้เข้าใจประเด็นต่าง 
ๆ ผ่านสายตา มุมมอง ทัศนะ และวิธีคิดของกลุ่มเป้าหมาย  

 ในอีกด้านหนึ่ง ผู้วิจัยก็ได้ท าตนเสมือนเป็น “คนนอก” คือ บุคคลที่อยู่นอกกลุ่มตัวอย่างที่
สนใจจะท าความเข้าใจ และมองภาพรวมของกระบวนการ ใช้ทัศนะของผู้สื่อสาร อ่านรหัสสัญญะที่
ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจต่าง ๆ ในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ โดยขั้นตอนด าเนินการวิจัย มี 2 
วิธีการหลัก ๆ ดังนี้ 

1. กำรวิเครำะห์เนื้อหำเชิงคุณภำพ (Qualitative Content Analysis) 
 วิเคราะห์เนื้อหาประเภทเอกสาร หนังสือการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะที่ผู้วิจัยซื้อจาก
ร้านหนังสือการ์ตูนทั่วไป จ านวน 5 เล่ม คือ เล่มที่ 1, 5, 15, 17 และ 23 ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จากการคัดเลือกตามหลักของทฤษฎีการเล่าเรื่อง ความนิยมของ
ผู้อ่านผ่านทางเว็บไซต์อ่านการ์ตูนออนไลน์ และความเหมาะสมจากการสังเกต (Observation) ของ
ผู้วิจัย เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะที่
สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่านเพ่ือตอบค าถามในวัตถปุระสงค์แรก 

2. กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการเพ่ือให้ทราบถึง
มุมมอง ทัศนคติ รวมไปถึงเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้อ่าน โดยแบ่งประเด็นในการสัมภาษณ์
ออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 1. ข้อมูลทั่วไป ช่องทาง และทุนของผู้สัมภาษณ์ 
 2. ความชื่นชอบ และความเข้าใจของเนื้อหา 
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 3. พัฒนาการของความชื่นชอบ และการได้รับแรงบันดาลใจจากการ์ตูน 

 โดยกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มเสพย์สื่อและเล่นหมากล้อม กับกลุ่มผู้
เสพย์สื่อและไม่ได้เล่นหมากล้อม ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ประกอบการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) เพ่ือตอบค าถามของวัตถุประสงค์ที่สอง 
อีกท้ังยังน าไปสนับสนุนค าตอบของวัตถุประสงค์แรก 
 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในงำนวิจัย 

3.3.1  กำรวิเครำะห์เนื้อหำเชิงคุณภำพ (Qualitative Content Analysis) 
 ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ในเชิงสัญวิทยา โดยผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ในส่วนของเนื้อหาที่
สร้างแรงบันดาลใจต่อผู้อ่านของสื่อการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะว่ามีการเล่าเรื่อง สัญญะ รหัส 
หรือการสร้างความหมายที่ส่งผลต่อแรงบันดาลใจแก่ผู้อ่านอย่างไร ซึ่งผลของการวิเคราะห์จะท าให้
ทราบถึงชุดของสัญญะต่าง ๆ (Set of Sign) ที่ปรากฎในเนื้อหาของการ์ตูนฮิคารุเซียนโกะ เกม
อัจฉริยะ กล่าวคือ จะท าให้เห็นถึงโครงสร้างของการเล่าเรื่อง และการใช้สื่อการ์ตูนสร้างความหมาย
ต่าง ๆ อันประกอบไปด้วยการเล่าเรื่องซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้สื่อให้เห็นถึงลักษณะของเนื้อหา รูปแบบการ
สร้างเรื่องราว ความสัมพันธ์ของสัญญะต่าง ๆ ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นโดยใช้แนวคิดแรงบันดาลใจเป็น
กรอบในการวิเคราะห์ 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) ที่ใช้ในการศึกษา
การน าเสนอเนื้อหาในการ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ จ านวน 5 เล่ม 

ตารางที่ 10 ตัวอย่างตารางบันทึกเนื้อหา (Coding Sheet) 

ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ ?? 

เหตุการณ์ 
สัญวิทยา 

การเล่าเรื่อง 
ปัจจัยที่

ก่อให้เกิด 
แรงบันดาลใจ 

ความหมาย 
โดยอรรถ 

ความหมาย 
โดยนัย 
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 โดยตารางบันทึกเนื้อหา (Coding Sheet) ของการ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉฉริยะ 
เกี่ยวกับชุดสัญญะท่ีส่งผลต่อแรงบันดาลใจมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

เหตุกำรณ์ : เป็นการกระท า เหตุการณ์ ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของเนื้อเรื่อง ตัวละคร  

กำรวิเครำะห์สัญญะ: เป็นส่วนของการวิเคราะห์สัญญะ ที่ปรากฎในเนื้อหา ซึ่งจะแบ่งดังนี้ 
- ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) 

เป็นความหมายที่เข้าใจตรงกันโดยส่วนใหญ่ 
- ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) 

ความหมายทางอ้อมที่เกิดจากข้อตกลงหรือความเข้าใจ เฉพาะกลุ่ม หรือเกิดจากประสบการณ์
เฉพาะของบุคคล เป็นความหมายที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมา 

กำรเล่ำเรื่อง: ทฤษฎีการเล่าเรื่องที่ปรากฎในเหตุการณ์เช่น ฉาก บทสนทนา ตัวละคร มุมมอง  

ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดแรงบันดำลใจ: เป็นการวิเคราะห์ส่วนของปัจจัยที่ท าให้เกิดแรงบันดาลใจ 

3.3.2  กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษา
ตามแนวค าถามในการสัมภาษณ์ท่ีก าหนดไว้ และหยิบยกในส่วนของบทสัมภาษณ์มาสนับสนุนกับการ
วิเคราะห์เนื้อหาของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เพ่ือตอบค าถามของวัตถุประสงค์ที่สอง โดย
แบ่งประเด็นในการสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป ช่องทาง และทุนของผู้สัมภาษณ์ 
- ชื่อ และนามสกุล 
- อาชีพ และต าแหน่ง 
- รู้จากการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ จากช่องทางใด 
- มีความชื่นชอบในการอ่านการ์ตูน/วัฒนธรรม อยู่แล้วหรือไม่ อย่างไร 
- รู้จักกับหมากล้อม (โกะ) ก่อนมาอ่านการ์ตูนหรือไม่ อย่างไร 

 

2. ความชื่นชอบ และความเข้าใจของเนื้อหา 
- จุดเริ่มต้นและเหตุผลของความชื่นชอบในการ์ตูน 
- ฉากในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ที่ชื่นชอบที่สุด พร้อมเหตุผล 
- ตัวละครในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ที่ชื่นชอบที่สุด พร้อมเหตุผล 
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- รู้สึกอย่างไรกับค าว่า “หัตถ์เทวะ” 
- รู้สึกอย่างไรกับค าว่า “เพ่ือเชื่อมต่ออดีตอันไกลโพ้น กับ อนาคตอันแสนไกล”  
- รู้สึกอย่างไรกับตอนจบของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ 

 
3. พัฒนาการของความชื่นชอบ และการได้รับแรงบันดาลใจจากการ์ตูน 

- ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจ และ หรือ ผลักดันพัฒนา

ตนเอง หรือไม่ อย่างไร (เช่น พัฒนาฝีมือ จิตใจ หรือทักษะอ่ืน ๆ)  

- การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ สามารถท าให้คนรู้จักหมากล้อมมากข้ึน หรือ

ส่งผลกระทบต่อวงการโกะหรือไม่ อย่างไร 

- กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ท าเกี่ยวกับการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ  

(เช่น คอสเพลย์ หรือซื้อสินค้าต่าง ๆ)  

 

หมำยเหตุ ค าถามอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ และอาจเกิดข้ึนได้ระหว่างสนทนาโดยไม่ได้เตรียมการล่วงหน้า 

 

 ข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์นั้นจะน ามาพิจารณาร่วมกับข้อมูลในส่วนของการวิเคราะห์

เนื้อหา เพื่อวิเคราะห์ถึงสัญญะแรงบันดาลใจที่ปรากฎในหนังสือการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ 

ทีผู่อ้า่นได้รับว่ากระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการริเริ่ม และหรือ ผลักดันพัฒนาตนเองอย่างไร 

 

 

ภาพที่ 35 สรุปขั้นตอนและเครื่องมือด าเนินการวิจัย (Original) 
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3.4 กำรน ำเสนอข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยโดยการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบการ

วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในประเด็นที่ก าหนดไว้ในวัตกุประสงค์ คือการศึกษา

ว่าชุดสัญญะใดที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ  โดยจะท าการ 

วิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

 น ำเสนอข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์เนื้อหำเชิงคุณภำพ (Qualitative Content Analysis) 

 การน าเสนอข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการน าเสนอข้อมูล ผ่านประสบการณ์และการตีความของ

ผู้วิจัยเป็นหลัก โดยเชื่อมโยงกับแนวคิดต่าง ๆ รวมถึงบริบททางสังคมและวัฒธรรมอ่ืน ๆ ในสังคมไทย 

ส่วนเนื้อหาของสื่อการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ การน าเสนอข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะ

ท าการสรุปโครงเรื่องและเรื่องย่อ และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของการพรรณนาความและตาราง

น าเสนอ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการน าเสนอข้อมูลด้วยมุมมองของ “คนใน หรือ แฟนคลับ” และ “คนนอก 

หรือ ผู้วิเคราะห์” มาวิเคราะห์ร่วมกัน 

 น ำเสนอข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)   

 ในส่วนของการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสื่อการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกม

อัจฉริยะ การน าเสนอข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์จากบทสัมภาษณ์แบบเชิงลึก

ของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิเคราะห์ปัจจัย และสัญญะต่าง ๆ ที่ท าให้ชื่อชอบการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกม

อัจฉริยะ ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นให้ได้รับแรงบันดาลใจ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้หยิบยกข้อมูลอันเป็น

ทัศนะที่ได้จากผู้เสพย์สื่อของฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ไม่ใช่กลุ่มที่เล่นหมากล้อมอย่างจริงจัง แต่

ได้รับแรงกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจมาร่วมน าเสนอด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้ค าตอบจากการวิจัยสามารถ

ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับแรงบันดาลใจที่แตกต่างกันจากการ์ตูน 

 ผู้จัยได้ท าการสรุปข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักตามประเด็นที่ต้องการศึกษา และ

ยกตัวอย่างค าสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละประเด็นเพ่ือให้เข้าใจได้ชัดเจน ซึ่งภาพรวมของการ

วิจัยครั้งนี้คือการศึกษาตัวแปรทั้ง 2 คือ  1. เนื้อหาสาร  และ 2. ผู้อ่านจากกรอบแนวคิดการวิจัย 
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  ดังนั้นส าหรับผลการวิจัยในส่วนต่าง ๆ ที่จะกล่าวถึง ผู้วิจัยจึงท าการน าเสนอตามแนวทางของ

กรอบแนวคิดจากการวิจัยตามกรอบในการวิจัย กล่าวคือ สัญวิทยา การเล่าเรื่อง และแนวคิดแรง

บันดาลใจนั้น ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ และน าเสนอผ่านทางการวิเคราะห์ เนื้อหาและผลการ

สัมภาษณ์ที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจะถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์ และ

ตีความข้อมูลร่วมกันในตัวแปรแต่ละประเด็น ทั้งนี้ รายละเอียดของตัวแปรทั้ง 2 จะถูกน าเสนอในแต่

ละบท ดังต่อไปนี้ 

บทที่ 4 องค์ประกอบของชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ 
 ที่สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน 

บทที่ 5  ชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ และทุน ที่สามารถ
 กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการริเริ่ม และ หรือ ผลักดันพัฒนาตนเองของผู้อ่าน 

บทที่ 6  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 ส าหรับการน าเสนอในแต่ละบทผู้วิจัยได้ท าการน าเสนอข้อมูลที่ได้โดนน าข้อมูลจากการ

วิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis) โดยเน้นข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิง

คุณภาพเป็นหลักร่วมกับการน าค าตอบจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มาสนับสนุน

ซึ่งกันและกัน เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นว่าค าตอบของการวิเคราะห์ชุดสัญญะของการ์ตูนฮิคารุ เซียน

โกะ เกมอัจฉริยะ มีความคิดเห็นร่วมกัน มีความถูกต้อง และแม่นย าเพียงใด 
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องค์ประกอบของชุดสญัญะกำรรับสำรเนื้อหำกำร์ตูน 
ฮิคำรุ เซียนโกะ เกมอจัฉริยะ ทีส่ำมำรถช่วยสร้ำงแรงบันดำลใจใหก้ับผู้อ่ำน 

 หนังสือการ์ตูนเรื่อง ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ แต่งโดย ยูมิ ฮตตะ (Yumi Hotta) วาด
ภาพโดย ทาเคชิ โอบาตะ (Takeshi Obata) และที่ปรึกษาโดย ยูคาริ อุเมซาว่า (Yukari Umezawa) 
ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ Shueisha Inc. โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่ผ่านการขอลิขสิทธิ์ และตีพิมพ์อย่าง
ถูกต้องตาม พ.ร.บ. มีการตีพิมพ์เป็นภาษาไทยและจ าหน่ายในประเทศไทยโดยลิขสิทธิ์ของบริษัท 
เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด มีจ านวน 23 เล่มจบ โดยมีการด าเนินเรื่องเป็นลักษณะตอนยาว เนื้อ
เรื่องการ์ตูนจัดอยู่ในกลุ่มของการ์ตูนกีฬา ประเภท โกะ (หรือเป็นรู้จักในชื่อภาษาไทยว่าหมากล้อม)  
เป็นการ์ตูนที่มีจุดมุ่งหมายในการถ่ายทอดเรื่องราว กระบวนการเล่น และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของโกะ 
โดยเนื้อเรื่องของการ์ตูนเรื่องนี้ได้รับรางวัล Shogakukan Manga Award ประเภท โชเน็น (Shonen) 
ซึ่งเป็นการ์ตูนผู้ชายสายหลักของทางญี่ปุ่น ในปี 2543 และรางวัล Tezuka Osamu Cultural Prize 
ครั้งที่ 7 ประเภทรางวัลสร้างสรรค์สิ่งใหม่ยอดเยี่ยม ในปี 2546 

 ในบทนี้เป็นการวิจัยโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบของชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิ
คารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์การเล่าเรื่อง ตัว
ละคร และสัญญะต่าง ๆ โดยใช้ทฤษฎีการเล่าเรื่อง (Storytelling)  ทฤษฎี สัญวิทยา (Semiology) 
ประกอบกับการอธิบายโดยใช้แนวคิดแรงบันดาลใจ ( Inspiration) ของเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ 
เกมอัจฉริยะ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน จ านวน 5 เล่ม จาก 23 เล่ม คือเล่มที่ 1, 5, 15, 17 
และ 23 เพ่ือตอบปัญหาน าวิจัยข้อที่ 1 คือ “องค์ประกอบของชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคา
รุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านอย่างไร” โดยผู้วิจัยน าเสนอผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนในแต่ละเรื่องเป็น 3 ส่วน ตามล าดับ 
ดังต่อไปนี้ 
 
 4.1 กำรวิเครำะห์องค์ประกอบกำรเล่ำเรื่อง 
 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการเล่าเรื่องของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ที่ได้
สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งองค์ประกอบการเล่าเรื่องท่ีผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ ในแต่ละเล่ม ได้แก่ 
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-  เนื้อเรื่องย่อ  
-  โครงเรื่อง โดยอ้างอิงทฤษฎีตาม กาญจนา แกว้เทพ (2552b) 
-  วิเคราะห์การเล่าเรื่อง และแรงบันดาลใจ  

อ้างอิงแนวคิด สาเหตุแรงบันดาลใจจากภายใน และภายนอก เอส.เอส.อนาคามี (2555) 
และ แรงบันดาลใจจากต้นฉบับ (Inspiration by Role Model) ตามแนวคิดของ พจน์ 
ใจชาญสุขกิจ (อ้างถึงใน ดุษฎี โยเหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา 
พ่ึงโพธิ์สภ, 2556)   
 

 4.2 กำรวิเครำะห์ตัวละคร (Character)  
 เป็นส่วนของการวิเคราะห์ตัวละครของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ จ านวน 5 เล่ม
ตามขอบเขตงานวิจัย และการสรุปการวิเคราะห์แรงบันดาลใจที่แสดงออกจากตัวละคร โดยแบ่ง
ประเภทตัวละครออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ดังนี้ 

 
  กลุ่มท่ี 1  ตัวละครหลัก  
  กลุ่มท่ี 2  ตัวละครคู่แข่ง/เพ่ือน  
  กลุ่มท่ี 3  ตัวละครสนับสนุน  

 
 4.3 กำรวิเครำะห์สรุปแรงบันดำลใจที่ได้รับจำกเนื้อหำกำร์ตูน 
 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของสัญญะที่สร้างแรงบันดาลใจในแต่ละปัจจัยที่พบใน
การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ 

 

ภาพที่ 36 ภาพรวมการวิเคราะห์องค์ประกอบการเล่าเรื่อง (Original) 



 96 

4.1 กำรวิเครำะห์องค์ประกอบกำรเล่ำเรื่อง  

 การวิเคราะห์องค์ประกอบการเล่าเรื่อง ผู้วิจัยแสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการเล่าเรื่อง
ของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ที่ได้สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งองค์ประกอบการเล่าเรื่องที่ผู้วิจัย
จะท าการวิเคราะห์ โดยใช้ทฤษฎีการเล่าเรื่อง (Storytelling)  ทฤษฎี สัญวิทยา (Semiology) 
ประกอบกับการอธิบายโดยใช้แนวคิดแรงบันดาลใจ (Inspiration) เป็นหลัก ซึ่งองค์ประกอบการเล่า
เรื่องที่ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ ในแต่ละเล่ม ได้แก่ เนื้อเรื่องย่อ โครงเรื่อง และวิเคราะห์การเล่าเรื่อง 
และแรงบันดาลใจ ในแต่ละเล่ม เป็นจ านวน 5 เล่ม จากใน 23 เล่ม คือเล่มที่ 1, 5, 15, 17 และ 23 
โดยแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

4.1.1 เนื้อเรื่องย่อ โครงเรื่อง และแรงบันดาลใจของการ์ตูนเล่มที่ 1 
4.1.2 เนื้อเรื่องย่อ โครงเรื่อง และแรงบันดาลใจของการ์ตูนเล่มที่ 5 
4.1.3 เนื้อเรื่องย่อ โครงเรื่อง และแรงบันดาลใจของการ์ตูนเล่มที่ 15 
4.1.4 เนื้อเรื่องย่อ โครงเรื่อง และแรงบันดาลใจของการ์ตูนเล่มที่ 17 
4.1.5 เนื้อเรื่องย่อ โครงเรื่อง และแรงบันดาลใจของการ์ตูนเล่มที่ 21 

  อีกทั้งด้วยการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ มีลักษณะของเรื่องเป็นการ์ตูนกีฬาโกะ ในแต่
ละตอนจะใช้ค าว่า “ตาที่” แทนค าว่า “ตอนที่” และชื่อในแต่ละตาจะมีความหมายที่สื่อถึงเนื้อหาของ
ตา (หรือตอน) นั้น ๆ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ เนื้อเรื่องย่อ โครงเรื่อง และแรงบันดาลใจ ดังต่อไปนี้ 
 

4.1.1 เนื้อเรื่องย่อ โครงเรื่อง และแรงบันดำลใจของกำร์ตูน เล่มท่ี 1 
 

 

ชื่อตอน 

ตาที่ 1 ดาวโกะจุติ 
ตาที่ 2 สูงเหนือชั้น 

ตาที่ 3 จุดชี้ขาด 

ตาที่ 4 ค าสบประมาทที่อภัยไม่ได้ 
ตาที่ 5 อากิระผู้ก าลังลับเขี้ยว 

ตาที่ 6 ดาบเดียวสะพายแล่ง 

ตาที่ 7 สามปัญหาหมากฝึก 

ภาพที่ 37 ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 1 
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 เนื้อเรื่องของกำร์ตูน เล่มท่ี 1 
 ฮิคารุ เด็กนักเรียนชั้นประถมที่ 6 ได้พบกับกระดานโกะ (กระดานหมากล้อม) เก่าแก่ในห้อง
เก็บของโดยบังเอิญ วินาทีนั้นเอง วิญญาณของ ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ นักเล่นโกะอัจฉริยะสมัยเฮอันที่เคย
เป็นอาจารย์สอนโกะให้กับองค์จักรพรรดิ แต่ด้วยกลโกงของอาจารย์สอนโกะอีกท่านที่ต้องการยึด
อ านาจแต่เพียงผู้เดียวจึงท าให้ซาอิถูกขับไล่ออกจากวัง และตัดสินใจฆ่าตัวตาย แม้เวลาจะผ่านไปเนิน
นาน ซาอิที่ยังมีความฝังใจที่ต้องการจะเล่นโกะ จึงสิงสู่อยู่ในกระดานโกะ จนได้พบกับโทราจิโร่ แต่
โชคชะตาอันโหดร้ายโทราจิโร่เองก็ได้เสียชีวิตไปก่อนวัยอันควร ซาอิจึงกลับไปสู่กระดานโกะอีกครั้ง 
และก็ได้ย้ายเข้ามาสิงอยู่ในจิตใต้ส านึกของฮิคารุแทน ความฝังใจอันล้ าลึกที่ซาอิมีต่อการเล่นโกะ ได้
ขอร้องแกมบังคับ ฮิคารุให้เล่นโกะเพ่ือสนองความต้องการของซาอิที่อยากจะเล่นโกะเพ่ือถึงหัตถ์เทวะ
ฝีมือที่อันดับสูงสุดของโกะ แม้ในช่วงแรกฮิคารุจะไม่สนใจโกะแม้แต่น้อย แต่ก็ไปศึกษาเรียนโกะ
เพ่ือที่จะเล่นโกะให้กับซาอิแลกกับคะแนนวิชาประวัติศาสตร์ 

 ฮิคารุ ได้ท าเรื่องให้ครูที่โรงเรียนสอนโกะโกรธ เมื่อมีคนแนะน าให้ฮิคารุรู้ว่ามีโกะคลับอยู่ ฮิคา
รุจึงมุ่งหน้าไปที่นั้นทันที เขาได้พบกับโทยะ อากิระ เด็กอัจฉริยะที่มีคุณพ่อเป็นถึงแชมป์ระดับเมจิน 
แต่ฮิคารุไม่รู้เรื่องรู้ราวมาก่อนจึงขอท้าดวลกับ โทยะ อากิระ เพราะอยากลองวัดฝีมือของซาอิ แต่
ผลลัพธ์กลับกลายเป็นว่าเขาเอาชนะได้แค่ฉิวเฉียด ในขณะที่ฮิคารุรู้สึกผิดหวังกับซาอิที่ฝีมือไม่ได้ต่าง
กับอากิระที่อายุพอ ๆ กับตน ฝ่ายอากิระกลับรู้สึกตื่นตระหนกเป็นอย่างมากกับความพ่ายแพ้ และรู้ว่า
ฝีมือท่ีซาอิเล่นด้วยนั้นเป็นเพียงหมากชี้แนะ ที่เป็นการสอนโดยไม่ได้เล่นอย่างเอาจริงเอาจัง 

 หลายวันผ่านไป ฮิคารุ ได้ไปงานแข่งโกะเยาวชน ได้พบกับเด็ก ๆ จ านวนมากที่มีท่าที
เคร่งเครียดกับการแข่งขันโกะ พร้อมกับพ่อแม่ที่คอยเชียร์ลูกอยู่ห่าง ๆ ฮิคารุเกิดพลาดหลุดปาก
แนะน าการเดินขณะที่ผู้อ่ืนก าลังแข่งขันท าให้ถูกเชิญออกจากงานแข่ง อากิระที่ก าลังทบทวนหมากที่
เขาพ่ายแพ้ต่อฮิคารุซ้ าไปมาได้รู้จากเจ้าของคลับโกะว่าฮิคารุอาจจะไปงานแข่งเยาวชนท าให้อากิระรีบ
ไปที่งานแข่งขันนั้น และในที่สุดก็ตามฮิคารุจนพบ แต่ฮิคารุกลับพลาดพลั้งปากไปดูถูกเส้นทางมือ
อาชีพของนักเล่นโกะท าให้อากิระรู้สึกเหมือนโดนเหยียดหยามและขอท้าแข่งกับฮิคารุอีกครั้งหนึ่ง 

 ท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดในโกะคลับ ฮิคารุและอากิระได้แข่งโกะกันอย่างจริงจัง และผล
ที่ออกมาคืออากิระพ่ายแพ้อย่างหมดรูป ท าให้อากิระรู้สึกกลัดกลุ้มกับก าแพงที่ตั้งตระหว่างขวางเขา
อยู่ เมื่อหันมาทางด้านของฮิคารุและซาอิ ซาอิได้บอกกับฮิคารุว่า อากิระนั้นฝีมือดีมากจนเขาไม่
สามารถออมมือให้ได้ ฮิคารุที่เห็นความมุ่งมั่นของอากิระ ก็เริ่มสนใจในโกะว่ามันคืออะไรกันแน่นะ แต่
ขณะที่ก าลังครุ่นคิดอยู่นั้นก็โดนคนลากตัวไปหา โทยะ โคโย พ่อของอากิระ เพ่ือที่จะวัดฝีมือที่แท้จริง
ของฮิคารุว่าชนะอากิระได้อย่างไร จึงได้ท้าฮิคารุแข่ง แต่ระหว่างที่แข่งอยู่นั้น ฮิคารุเกิดรู้สึกอยากวาง
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หมากขึ้นมาเองจากจิตใจจึงเดินหมากเองและเข้าใจไปเองว่าซาอิก าลังควบคุมจิตใจของตนจึงตกใจ
แล้วทิ้งกระดานที่ก าลังเล่นอยู่ วิ่งหนีออกมาจากโกะคลับ 
  
 โครงเรื่องของกำร์ตูน เล่มท่ี 1 
 โครงเรื่องที่สะท้อนอยู่ ในหนังสือการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่  1 ตาม
องค์ประกอบโครงเรื่องของ กาญจนา แก้วเทพ (2552b) ซึ่งเป็นการล าดับเหตุการณ์ เหตุผล และ
จุดมุ่งหมายปลายทางของการ์ตูน   และ ล าดับเหตุการณ์ของหนังสือการ์ตูนเล่มที่ 1 คือ “การริเริ่ม 
(Exposition)” เป็นจุดเริ่มต้นเพ่ือชักจูงความสนใจของผู้ชมให้ติดตามต่อไป อาจมีการใช้กลยุทธเริ่ม
เรื่องได้หลายๆแบบเช่น การแนะน าตัวละคร แนะน าฉาก เปิดประเด็นขัดแย้ง ซึ่งเหตุการณ์ที่พบใน
เล่มที่ 1 นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่อง คือ ชินโด ฮิคารุ ตัวละครหลักของเรื่องได้พบกับวิญญาณนักเล่น
โกะสมัยเอโดะ ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ โดยที่การพบกันของทั้งสองส่งผลให้ ชินโด ฮิคารุ ได้เริ่มต้นเล่น
หมากล้อม (โกะ) ดังนั้นการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 1 จึงเป็นเล่มที่อธิบายว่าโกะคือ
อะไร พร้อมหลักวิธีการเล่นพ้ืนฐาน มีการแนะน าตัวละครหลัก และเริ่มเปิดประเด็น ปมความขัดแย้ง
ต่าง ๆ ที่ตัวละครต้องพบเจอ 

 วิเครำะห์กำรเล่ำเรื่อง และแรงบันดำลใจของกำร์ตูน เล่มท่ี 1 
 การ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 1 นี้ ในด้านแรงบันดาลใจนั้นเน้นไปที่ “แรง
บันดาลใจในการริเริ่มเล่นโกะ” ซึ่งมีเริ่มจากการสร้างผลกระทบทางความคิด ก่อให้เกิดความ
ประทับใจ เกิดความสนใจอย่างมีนัยส าคัญ การสร้างแรงบันดาลใจในการริเริ่มเล่นโกะนี้ สอดคล้องกับ 
สาเหตุส าคัญที่ท าให้มนุษย์เกิดแรงบันดาลใจของ เอส.เอส.อนาคามี (2555) ซึ่งคือ “สาเหตุแห่งแรง
บันดาลใจจากภายนอก” อีกทั้งยังเป็น “แรงบันดาลใจจากต้นฉบับ (Inspiration by Role Model)” 
ตามทฤษฎีของ พจน์ ใจชาญสุขกิจ (อ้างถึงใน ดุษฎี โยเหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, ศรัณย์ พิมพ์ทอง 
และนริสรา พ่ึงโพธิ์สภ, 2556)   

 และเนื่องจากเป็นการเริ่มต้นของเรื่องราวจึงมีความจ าเป็นต้องปูเนื้อเรื่องเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจ
เนื้อหาสารไปในทิศทางเดียวกับที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อ ซึ่งกลยุทธ์วิธีการสื่อสารของผู้ส่งสารคือ การ
สร้าง Symbol (สัญลักษณ์) เป็นสัญญะที่ไม่มีความเกี่ยวพันระหว่างตัวสัญญะกับวัตถุที่มีอยู่จริง 
หากแต่ความเกี่ยวกันที่เกิดขั้นนั้น เกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ส่งสารกับผู้อ่าน ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีสัญลักษณ์ศาสตร์ของ Charlse Saunders Peirce (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2552a) โดย
วิธีการที่ตัวละครหลักหรือ ชินโด ฮิคารุ นั้นไม่มีความรู้ด้านโกะเลยแม้แต่เพียงเล็กน้อย แต่มีความ
จ าเป็นต้องเล่นโกะสาเหตุเพราะถูกวิญญาณ ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ เข้าสิง โดยการตัวละครหลักเรียนรู้ไป
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พร้อมกับผู้อ่านนี้เป็นการแทรกการสอนลงไปในเนื้อหาอย่างเป็นธรรมชาติให้ผู้อ่านไม่ได้รู้สึกถึงการยัด
เยียดความรู้ด้านโกะลงไปอย่างชัดเจน อีกทั้งยังพยายามลบภาพ มายาคติ (Myth) ที่ Roland 
Barthes (กาญจนา แก้วเทพ, 2552a) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นรูปแบบสัญลักษณ์ที่คนในสังคม
ประกอบสร้างขึ้นและส่งต่อๆ กันมา จากความคิดที่ว่าโกะเป็นของโบราณเก่าแก่ และมีแต่คนแก่เล่น
เท่านั้น ในการด าเนินเรื่องจะให้ผู้อ่านค่อย ๆ ซึมซับความเป็นจริงในวงการโกะทีละเล็กน้อยไปเรื่อย ๆ  

 

ภาพที่ 38 แผนภาพสรุปเนื้อเรื่องย่อ โครงเรื่อง และแรงบันดาลใจของการ์ตูนเล่มที่ 1 
 

4.1.2 เนื้อเรื่องย่อ โครงเรื่อง และแรงบันดำลใจของกำร์ตูน เล่มท่ี 5 
 

 

ชื่อตอน 

ตาที่ 35 Sai vs Akira 

ตาที่ 36 ตัวจริงของซาอิ 
ตาที่ 37 เทอม 2 

ตาที่ 38 ความดื้อรั้นนับสหัสวรรษ 

ตาที่ 39 อยากรู้ฝีมือที่แท้จริง 
ตาที่ 40 เริ่มเคลื่อนไหว 

ตาที่ 41 ชมรมโกะเดือดพล่าน 
ตาที่ 42 การตัดสินใจ 

ตาที่ 43 อีกหนึ่งก้าวสู่เป้าหมาย 

ภาพที่ 39 ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 
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 เนื้อเรื่องย่อของกำร์ตูน เล่มท่ี 5 
 หลังจากที่ฮิคารุเล่นโกะผ่านอินเตอร์เน็ตในชื่อของ Sai เพ่ือให้ ซาอิได้เล่นโกะโดยไม่มีคนรู้
ตัวตนที่แท้จริง แต่ด้วยฝีมือของซาอิท าให้หลายคนจับจ้องรวมทั้งโทยะ อากิระเองก็เช่นกัน อากิระได้
ท้าดวลโกะกับฮิคารุผู้ใช้ชื่อ “sai” ผ่านการเล่นโกะผ่านอินเตอร์เน็ตกลับโยนหมากยอมแพ้กลาง
กระดานเอาเสียดื้อ ๆ และขอนัดวันแข่งขันใหม่ โดยยอมขาดการเข้าสอบการสอบมืออาชีพวันแรก
ของตน แต่ชัยชนะกลับกลายเป็นของ “sai” ไปในที่สุด โดยที่อากิระได้สงสัยว่า sai คือ ฮิคารุ จึงได้
ตามไปถึงร้านอินเตอร์เน็ตแต่โชคดีของฮิคารุที่ตอนที่อากิระไปพบฮิคารุไม่ได้เล่นโกะอยู่ จึงท าให้ฮิคารุ
ตัดสินใจเลิกเล่นโกะผ่านออนไลน์ และ ฮิคารุได้กลับไปลับฝีมือกับชมรมโกะของโรงเรียนและพัฒนา
ตนเองขึ้นมาเรื่อย ๆ เพื่อไล่ตามฝีมือของโทยะ อากิระ  

 วันหนึ่ง ฮิคารุ ได้พบกับ คิชิโมโตะ ประธานชมรมโกะโรงเรียนไคโอเข้าภายในวันหนึ่ง และท า
ให้ได้รู้ว่า โทยะ อากิระสอบผ่านเป็นมืออาชีพได้แล้ว จึงท าให้ฮิคารุตระหนักว่าถ้าหากยังอยู่ที่เดิมแบบ
นี้ คงไม่มีวันที่จะตามอากิระได้ทัน จึงได้ตัดสินใจเข้าสอบเป็นอินเซย์โดยลืมไปว่าผู้ที่เป็นอินเซย์จะไม่
สามารถเข้าร่วมงานแข่งใหญ่ของมือสมัครเล่นได้ จึงท าให้เกิดการวิวาทกับมิทานิเพ่ือนในชมรมโกะฮา
เซะที่ฮิคารุเองนั้นเป็นคนชวนเข้ามา แต่ทันใดนั้น คางะ ผู้ที่เคยบังคับให้ฮิคารุในช่วงประถมลงแข่ง
ใหญ่ให้กับชมรมโกะของฮาเซะ (แต่ตัวคางะเองนั้นเป็นประธานชมรมหมากรุก) ก าลังหลบหนีอาจารย์
ได้เข้ามาหลบในห้องชมรมโกะมาพบกับเหตุการณ์พอดิบพอดี จึงเห็นว่าเป็นการดีที่จะปลดล็อคพัฒนา
ตัวเองต่อไปเพ่ือจุดหมายที่สูงกว่า สุดท้ายจึงลงเอยด้วยการที่ฮิคารุได้เล่นหมากสามกระดานพร้อมกัน
กับคางุ ซึซึอิ และมิทานิ เพื่อให้ได้รับการยอมรับ และออกจากชมรมโกะ มุ่งสู่การสอบอินเซย์ก้าวแรก
เพ่ือพิชิตโทยะ อากิระ 
 
 โครงเรื่องของกำร์ตูน เล่มท่ี 5 
 โครงเรื่องที่สะท้อนอยู่ ในหนังสือการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่  5 ตาม
องค์ประกอบโครงเรื่องของ กาญจนา แก้วเทพ (2552b) นั้น คือ “การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising 
Action)” เป็นส่วนที่เรื่องราวเริ่มด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง อาจความขัดแย้ง ปมปัญหาต่างๆ ให้ตัว
ละครได้คบคิดมากขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ที่พบในเล่มที่ 5 คือ ตัวละครหลัก หรือ ชินโด ฮิคารุ เริ่มมีความ
ปรารถนาที่จะพัฒนาฝีมือของตนเอง และมองเห็นโทยะ อากิระ เป็นจุดมุ่งหมาย โดยเนื้อเรื่องส่วน
ใหญ่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของตัวเอกที่ต้องการไปสู่เป้าหมายที่มากกว่าที่ตนเองเป็นอยู่อย่างมาก 
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ตัวเอกต้องเสียสละอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือก้าวข้ามจุดเดิมที่ตนเองเคยอยู่ โดยมีเหล่าเพ่ือน คู่แข่ง 
ช่วยเหลือและพลักดันสู่เส้นทางแห่งมืออาชีพ 
 
 วิเครำะห์กำรเล่ำเรื่อง และแรงบันดำลใจของกำร์ตูน เล่มท่ี 5 
 การ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 นี้  เน้นไปที่ “การสร้างแรงบันดาลใจที่
สร้างแรงผลักดัน” โดยการสร้างแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดันนั้นส่วนใหญ่นั้นมาจากจากจิตใจส่วน
ลึกของมนุษย์ที่เป็นปัจเจกบุคคล และผลกระทบทางความคิดจิตใจที่ท าให้เกิดการกระท าอย่างมี
นัยส าคัญจากผู้อ่ืนซึ่ง เอส.เอส.อนาคามี (2555) ได้ให้นิยามไว้ว่าเป็นสาเหตุแห่งแรงบันดาลใจจาก
ภายใน และภายนอก ซึ่งแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดันนั้นสะท้อนออกมาจาก “ความนึกคิด และ
การกระท าของตัวละคร” จากทั้งวิญญาณที่รบเร้าให้เล่น หรือจากความมุ่งม่ันของโทยะ อากิระ ที่เป็น
เหมือน “เป้าหมาย” ที่ฮิคารุต้องการจะก้าวผ่านให้ได้ จึงท าให้ฮิคารุเริ่มเล่นโกะอย่างจริงจัง จุด
เปลี่ยนของฮิคารุคือการถูกกระตุ้นจากค าดูหมิ่นของคิชิโมโตะ ที่มองความมุ่งมั่นของฮิคารุที่น้อยนิด
เกินกว่าจะตามทัน โทยะ อากิระ ได้ ซึ่งค าพูดดูหมิ่นนั้นเป็น “แรงรับจากผู้อ่ืน” ที่ท าให้จิตใจของฮิคา
รุเกิดจุดเปลี่ยน และอยากพัฒนาตนเองเป็นอย่างมาก หรือเรียกได้อีกว่าเป็น “แรงในตนเอง” ซึ่งใน
เล่มนี้ไม่เพียงแต่ค าพูดถากถางของคู่ต่อสู้ การมองคู่ต่อสู้เป็นเป้าหมาย แต่ยังมีครอบครัวที่เป็นแรง
สนับสนุนไม่ว่าตัวฮิคารุจะท าอะไรเช่นกัน 

 

ภาพที่ 40 แผนภาพสรุปเนื้อเรื่องย่อ โครงเรื่อง และแรงบันดาลใจของการ์ตูนเล่มที่ 5 
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4.1.3 เนื้อเรื่องย่อ โครงเรื่อง และแรงบันดำลใจของกำร์ตูน เล่มท่ี 15 
 

 

ชื่อตอน 

ตาที่ 122 ฮิคารุบ้า 

ตาที่ 123 ไม่อยากต้องจากไป!!! 
ตาที่ 124 ลาก่อน 

ตาที่ 125 ซาอิหายไปแล้ว? 
ตาที่ 126 ตามหาซาอิ 

ตาที่ 127 ยอดฝีมือโกะแห่งฮิโรชิม่า 

ตาที่ 128 เบาะแสสุดท้าย 
ตาที่ 129 กลับมาเถอะ! 

ตาที่ 130 ชั้นไม่เดินอีกแล้ว 

ภาพที่ 41 ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 15 
 
 เนื้อเรื่องย่อของกำร์ตูน เล่มท่ี 15 
 หลังจากที่ ฮิคารุสอบผ่านอินเซย์ ผ่านการสอบมืออาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในช่วงเวลานี้ฮิ
คารุได้เล่นโกะเองโดยไม่ให้ซาอิเล่นเสียเท่าไร แต่ด้วยความหวาดหวั่นว่า  “อาจจะต้องสลายไปในไม่
ช้า” ของซาอิ เพราะกระดานที่ซาอิเล่นกับโทยะ โคโย ผ่านอินเตอร์เน็ต และฮิคารุได้บ่งชี้ให้เห็นช่อง 
ทางว่าฮิคารุเองมองหมากที่ขาดกว่าซาอิจนท าให้ซาอิมีโอกาสที่จะแพ้ได้ ท าให้เหมือนพบกับคนที่
สามารถโค่นล้มตัวเองลงได้ ซาอิจึงเฝ้ากวนใจขอแข่งโกะกับฮิคารุบ่อยครั้งแต่ทว่าฮิคารุกลับไม่ใส่นัก  

 ในระหว่างที่เข้าร่วมสอนโกะในงานสัมมานาโกะ ฮิคารุก็ยอมให้ซาอิแข่งกับโองาตะ 10 ดั้งที่
ก าลังไม่มีสติที่ครบถ้วนเพราะก าลังเมา และเมื่อถึงเวลาเช้าฮิคารุจึงรีบหนีกลับบ้าน ซาอิได้ขอเล่นกับฮิ
คารุเป็นกระดานสุดท้ายก่อนที่จะรู้ตัวว่าตัวเองจะหายไป สุดท้าย ระหว่างที่ก าลังจะเล่นฮิคารุที่กึ่ง
หลับกึ่งตื่นอยู่นั้นก็ได้พบว่าซาอิได้หายไปอย่างไร้ร่องรอย ฮิคารุที่ไม่อาจรับความจริงได้จึงออกตาม
ค้นหาซาอิในทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นที่สมาคมโกะ แม้กระทั่งดั้นด้นไปถึงอินโนะชิม่า บ้านเกิดของซู
ซาคุท่ีซาอิเคยสิงสู่ในครั้งอดีต แต่ก็หาตัวซาอิไม่พบ 

 เมื่อฮิคารุกลับไปยังสมาคมโกะอีกครั้ง ก็ได้พบห้องเก็บบันทึกหมาก และได้เห็นบันทึกหมาก
ของซูซาคุในห้องเก็บข้อมูล จึงได้ตระหนักถึงอัฉริยะภาพของซาอิอย่างแท้จริง เพ่ือที่จะให้ซาอิกลับ
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มาฮิคารุจึงตัดสินใจว่าเด็ดขาดว่าจะไม่แข่งโกะอีก และหายไปจากการแข่งโกะในสมาคม ท าให้เหล่า
คู่แข่งต่างพากันคับข้องใจ  

 โครงเรื่องของกำร์ตูน เล่มท่ี 15 
 โครงเรื่องที่สะท้อนอยู่ในหนังสือการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่  15 ตาม
องค์ประกอบโครงเรื่องของ กาญจนา แก้วเทพ (2552b) นั้น คือ “ขั้นภาวะวิกฤต (Climax)” เป็น
ส่วนของเรื่องราวที่เป็นจุดส าคัญของเรื่อง เป็นจุดที่ท าดึงอารมณ์ของผู้อ่านได้ถึงขีดสุด เนื้อเรื่องอาจมี
การตัดสินใจที่จะกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเหตุการณ์ในเล่มที่ 15 คือ ตัวละครหลักหรือ ชินโด ฮิคา
รุ เริ่มชื่นชอบในการเล่นโกะจนไม่ให้วิญญาณ ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ เล่นแทนตัวเอง ในเวลาเดียวกัน ฟุจิ
วาระ โนะ ซาอิ สัมผัสได้ว่าตนเองอาจจะสลายหายไปจึงรบเร้าขอเล่นโกะแต่ ชินโด ฮิคารุ กลับไม่ใส่
เสียงเรียกร้องของวิญญาณตนนั้น เมื่อถึงเวลาที่ ฟุจิวาระ โนะ ซาอิหายไปจริง ๆ ชินโด ฮิคารุ กลับรับ
ไม่ได้ ท าให้ตัวละครหลักท่ีด าเนินเรื่องตัดสินใจเลิกเล่นโกะ 

 วิเครำะห์กำรเล่ำเรื่อง และแรงบันดำลใจของกำร์ตูน เล่มท่ี 15 
 การ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 15 นี้ จะเน้นไปที่ “แรงบันดาลใจในมิติของ
วัฒนธรรม” เป็นการน าสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบความคิด จิตใจ ก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งเกิดจากปรากฎการณ์ทางสังคม ธรรมชาติ หรือการได้เห็นแบบอย่างจากผู้ อ่ืน 
สอดคล้องกับ สาเหตุส าคัญที่ท าให้มนุษย์เกิดแรงบันดาลใจของ เอส.เอส.อนาคามี (2555) ซึ่งคือ 
“สาเหตุแห่งแรงบันดาลใจจากภายนอก” อีกทั้งยังเป็น “แรงบันดาลใจจากต้นฉบับ (Inspiration by 
Role Model)” ตามทฤษฎีของ พจน์ ใจชาญสุขกิจ (อ้างถึงใน ดุษฎี โยเหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, 
ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา พ่ึงโพธิ์สภ, 2556) ทีก่ารสร้างความเป็นต้นแบบ 

  แม้จะเป็นเหตุการณ์ในช่วงภาวะวิกฤต ที่วิญญาณฟุจิวาระ โนะ ซาอิ หายไปแต่สิ่งที่พบใน
เล่มนี้เป็นส่วนมากกลับเป็นเรื่องของ วัฒนธรรม ซึ่งก็คือ “การตามรอยซูซาคุ” ผู้แต่งแทรกสถานที่จริง
มากมายในระหว่างที่ ชินโด ฮิคารุ เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือนตามหา ฟุจิวาระ โนะ ซาอิที่ขาด
หายไป ด้วยฝีมือการวาดของ อาจารย์ทาเคชิ โอบาตะ ท าให้สถานที่ที่วาดในการ์ตูนเหมือนกับของ
จริงมาก ที่มีลักษณะเป็น Icon (รูปภาพ) สัญญะที่มีรูปร่างหน้าตาคล้าย หรือเหมือนกับวัตถุที่มีจริง
อย่างมากที่สุดตมแนวคิดของ Charlse Saunders Peirce (กาญจนา แก้วเทพ, 2552a) โดยเล่มนี้
เปรียบเสมือนเป็นผู้น าทางสู่การตามรอยซูซาคุ โดยยังสามารถคงเนื้อเรื่องหลักไว้ ซึ่งในตอนท้ายเมื่อ 
ชินโด ฮิคารุ ตามหา ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ ไม่พบจึงตัดสินใจเลิกเล่นโกะ ก่อให้เกิดปมปัญหาที่ต้องคลาย
ออกตามองค์ประกอบโครงเรื่องของ กาญจนา แก้วเทพ (2552b) นั้น คือ “ขั้นภาวะคลี่คลาย 
(Falling Action)” ในเล่มถัด ๆ ไป  
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ภาพที่ 42 แผนภาพสรุปเนื้อเรื่องย่อ โครงเรื่อง และแรงบันดาลใจของการ์ตูนเล่มที่ 15 
 

4.1.4 เนื้อเรื่องย่อ โครงเรื่อง และแรงบันดำลใจของกำร์ตูน เล่มท่ี 17 
 

 

ชื่อตอน 
ตาที่ 140 ตัดสินใจเด็ดขาด 

ตาที่ 141 ศึกแรกของการหวนกลับ 
ตาที่ 142 2 คน ต่างรุดหน้า 

ตาที่ 143 วงการโกะสะเทือน 

ตาที่ 144 ในที่สุดวันนี้ก็มาถึง 
ตาที่ 145 ฮิคารุ vs อากิระ 

ตาที่ 146 โกะของฮิคารุ 

ตาที่ 147 ชั้นเท่านั้นที่รู้ 
ตาที่ 148 รอยยิ้มท่ีอาวรณ์ 

ภาพที่ 43 ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 17 
 
 เนื้อเรื่องย่อของกำร์ตูน เล่มท่ี 17 
 หลังจากที่อิสึมิเพ่ือนคู่แข่งของชินโดฮิคารุสมัยเป็นอินเซย์ได้กลับมาจากการฝึกฝนที่ประเทศ
จีนและพบว่าฮิคารุได้ท าการโดดร่มแข่งมืออาชีพจึงได้ไปที่บ้านของฮิคารุเมื่อเดินทางกลับมาถึงญี่ปุ่น 
อิสึมิได้ท าการท้าแข่งกับฮิคารุ ขอให้ฮิคารุเดินเพ่ือลบล้างกระดานในอดีตที่ทั้ งคู่เคยแข่งขันกันแต่อิสึมิ
แพ้ผิดกติกาท าให้มีการติดค้างในใจ ตั้งแต่ซาอิหายไปตัวฮิคารุนั้นก็ห่างกายจากโกะไปพักใหญ่ ฮิคารุที่
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เดินหมากกับอิสึมิแบบไม่เต็มใจจะเล่นกลับได้พบว่า ในการเล่นโกะของตนนั้นแฝงไปด้วยซาอิที่จากไป
แล้วอยู่ซึ่งท าให้รู้ว่าวิธีเดียวที่จะพบกับซาอิได้อีกนั้น คือเล่นโกะต่อไป ท าให้ฮิคารุตัดสินใจกลับสู่
เส้นทางแห่งโกะที่จากมา 

 ฮิคารุได้กลับไปยังสมาคมโกะญี่ปุ่น เมื่อพบกับโทยะ อากิระ ก็ตัดสินใจบอกว่าฉันจะไม่เล่น
โกะ และกลับมาแข่งโกะเป็นปกติตามระบบของมืออาชีพ การแข่งขันได้ด ารงมาเรื่อย ๆ จนในที่สุด 
การจับคู่ของฮิคารุ กับ อากิระก็ได้เกิดขึ้น ซึ่งนับเป็นกระดานที่แท้จริงของทั้งคู่ เป็นการแสดงฝีมือที่
แท้จริงกระดานแรกที่ฮิคารุเป็นคนเดินเองทั้งหมด ซึ่งอากิระก็ยอมรับฮิคารุว่าเป็นคู่แข่งชั่วชีวิตเช่นกัน 

 ฮิคารุได้ฝัน ในความฝันนั้นฮิคารุได้พบกับซาอิที่มีรอยยิ้มได้ เล่าเรื่องที่ได้พบกับโทยะ อากิระ
ในการแข่งขัน แม้จะแพ้แต่ก็จะเดินต่อไปเป็นร้อยเป็นพันตา ก่อนที่ซาอิจะหายไปจากฝันอีกครั้ง ฮิคารุ
ได้ท าการรั้ง ขอร้องซาอิให้ไม่หายไปอีก แต่ซาอิเพียงหันกลับมายิ้มและส่งพัดในมือก่อนที่ฮิคารุจะตื่น
ขึ้นทั้งน้ าตาอีกครั้ง 

 โครงเรื่องของกำร์ตูน เล่มท่ี 17 
 โครงเรื่องที่สะท้อนอยู่ในหนังสือการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่  17 ตาม
องค์ประกอบโครงเรื่องของ กาญจนา แก้วเทพ (2552b) นั้น คือ “ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling 
Action)” เป็นขั้นตอนหลังจากที่ขั้นวิกฤตได้เกิดขึ้น และผ่านไป เรียกได้ว่าเป็นการคลายปัญหา 
เงื่อนง า หรือปมต่างๆที่เกิดขึ้นให้ด าเนินต่อไปได้ ซึ่งในเล่มที่ 17 มีเหตุการณ์ที่ท าให้ตัวละครหลักหรือ 
ชินโด ฮิคารุ กลับมาเล่นโกะอีกครั้ง ด้วยเหตุที่ว่า มีคู่แข่งที่สนับสนุนให้ ตัวชินโด ฮิคารุได้ตระหนักรู้ว่า
หนทางเดียวที่จะได้พบกับ ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ คือการเล่นโกะเท่านั้น จึงท าให้ตัดสินใจเดินทางเส้นนี้ 

 วิเครำะห์กำรเล่ำเรื่อง และแรงบันดำลใจของกำร์ตูน เล่มท่ี 17 
 การ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 17 นี้ จะเน้น “แรงบันดาลใจสู่การพัฒนา
วงการโกะ” ที่สะท้อนออกมาจากการกระท า บทสนทนา ค าพูด มุมมอง ทัศนคติต่าง ๆ ของตัวละคร 
ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบทางความคิด อันเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้มนุษย์เกิดแรงบันดาลใจของ เอ
ส.เอส.อนาคามี (2555) ซึ่งคือ “สาเหตุแห่งแรงบันดาลใจจากภายนอก” อีกทั้งยังมี “แรงบันดาลใจ
จากต้นฉบับ (Inspiration by Role Model)” ตามทฤษฎีของ พจน์ ใจชาญสุขกิจ (อ้างถึงใน ดุษฎี โย
เหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา พ่ึงโพธิ์สภ, 2556) ที่ตัวละครแสดงออกใน
การ์ตูนสะท้อนให้เห็นผลการกระท า ท าให้เกิดแรงบันดาลใจจากต้นแบบที่ผลต่อการใช้ชีวิต รวมถึง 
“แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน” อีกดว้ย 
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 ในมุมมองของตัวละครคู่แข่งอย่าง โทยะ อากิระ ก็เห็น ชินโด ฮิคารุ เป็นคู่แข่งคนส าคัญ
เช่นกัน จึงท าให้ทั้งคู่พัฒนาฝีมือเพ่ือให้ได้รับชัยชนะ และไปถึงเป้าหมาย ซึ่งมุมมองจากตัวละคน
เหล่านี้แสดงให้เห็นถึง “แรงรับจากผู้อ่ืน” ที่ทั้งสองตัวละครได้รับมาจากกันและกัน อีกทั้งยังแสดงให้
เห็นการต่อสู้ภายในของวงการทั้งการแบ่งส านักศึกษาโกะต่าง ๆ หรือจะเป็นการแข่งขันระหว่างรุ่น
เยาว์ กับรุ่นผู้ใหญ่ในวงการของมืออาชีพที่ในเนื้อหาพยายาม แทรกความหมายโดยนัย (Connotative 
Meaning) ตามแนวคิดของ โซซูร์ กาญจนา แก้วเทพ (2552b) ที่อธิบายไว้ว่า เป็นความหมายที่ถูก
ประกอบสร้างข้ึนมา ซึ่งความพยายามและการแข่งขันทั้งหมดในวงการโกะนั้น สื่อว่าคนรุ่นใหม่เปรียบ
เป็นคลื่นลูกใหม่ที่ก าลังจะก้าวเข้ามาพัฒนาวงการโกะให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า  โดยมีคนรุ่นเก่าที่ยัง
ด ารงต าแหน่งในวงการร่วมกันพัฒนาเช่นกัน 

 

ภาพที่ 44 แผนภาพสรุปเนื้อเรื่องย่อ โครงเรื่อง และแรงบันดาลใจของการ์ตูนเล่มที่ 17 
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4.1.5 เนื้อเรื่องย่อ โครงเรื่อง และแรงบันดำลใจของกำร์ตูน เล่มท่ี 23 
 

 

ชื่อตอน 

ตาที่ 184 ญี่ปุ่น vs เกาหลี 1 

ตาที่ 185 ญี่ปุ่น vs เกาหลี 2 

ตาที่ 186 ญี่ปุ่น vs เกาหลี 3 
ตาที่ 187 ญี่ปุ่น vs เกาหลี 4 

ตาที่ 188 จบกระดาน 
ตาที่ 189 ก าลังร้องเรียกเธออยู่ 

ตอนพิเศษ 

1 ฟูจิวาระ โนะ ซาอิ vs โทยะ อากิระ 

2 โชจิคุง! โอกะคุง! 

ภาพที่ 45 ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 23 (เล่มจบ) 
 
 เนื้อเรื่องย่อของกำร์ตูน เล่มท่ี 23 
 มีการแข่งขันโกะนานาชาติชิงถ้วยโฮคุโตะขึ้น ซึ่งจะรวบรวมนักเล่นโกะมืออาชีพอายุไม่เกิน 
18 ปี จากญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ ซึ่งญี่ปุ่นได้มีการคัดตัวแทนจากญี่ปุ่นได้ผลออกมาคือ ฮิคารุ อากิระ 
และยาชิโร่ จากสมาคมโกะคันไซ ได้ลงแข่งในฐานะตัวแทนของประเทศญี่ปุ่น ฮิคารุ ได้ฟังข่าวว่าโคยง
ฮาจากประเทศเกาหลีใต้ได้ท าการพูดจาสบประสาท ฮงอินโบ ซูซาคุ จึงได้ท าการขอคุราตะ โค้ชทีม
ญี่ปุ่น่ให้ตนเป็นมือวางอันดับที่หนึ่ง เพ่ือแข่งกับโคยงฮา แต่คุราตะกลับประกาศให้โทยะ อากิระ เป็น
มือหนึ่งตามฝีมือ โดยดูจากผลการแข่งขันกับประเทศจีนรอบแรก ฮิคารุซึ่งอยู่มือที่ 2 ได้พ่ายแพ้ให้
ประเทศจีน มีเพียงอากิระคนเดียวที่ชนะ ท าให้ประเทศญี่ปุ่นแพ้ไป แต่ทว่าเมื่อพบกับประเทศเกาหลี 
คุราตะกลับให้ฮิคารุเป็นมือวางล าดับที่หนึ่งเพ่ือให้พบกับโคยงฮา 

 การแข่งขันเป็นไปอย่างดุเดือดโดยสุดท้ายมีอากิระเป็นผู้ชนะเพียงคนเดียวของประเทศญี่ปุ่น 
ท าให้ประเทศเกาหลีชนะญี่ปุ่นไป ถึงแม้ฮิคารุจะพ่ายแพ้แต่ฝีมือก็ค่อนข้างสูสีท าให้โคยงฮาค่อนข้าง
ยอมรับในฝีมือ ซึ่งเมื่อแข่งจบโคยงฮาได้ถามอีกครั้งกับฮิคารุว่าท าไมจึงมาเล่นโกะ ท าไมยึดติดกับซูซา
คุนัก เพราะก่อนเริ่มแข่งฮิคารุได้พูดไม่ทันจบประโยคว่าที่มาเล่นโกะเพราะอะไรจึงได้ตอบกลับไปว่า 
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“เพ่ือเชื่อมต่ออดีตอันไกลโพ้น กับอนาคตอันแสนไกล” ซึ่งโคยงฮาเองก็ได้ตอบกลับไปว่า “พวกเราก็
เหมือนกันทุกคนน่ะแหละ”  
 
 โครงเรื่องของกำร์ตูน เล่มท่ี 23 
 โครงเรื่องที่สะท้อนอยู่ในหนังสือการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 17 ตามทฤษฎี
องค์ประกอบโครงเรื่องของ กาญจนา แก้วเทพ (2552b) นั้น คือ “ขั้นการยุติเรื่องราว (Ending)” เป็น
ขั้นตอนสุดท้ายที่เรื่องราวได้จบสิ้นลงโดยอาจจะมีจุดจบหลายๆแบบ เช่น อาจจะจบอย่างมีความสุข 
อย่างสูญเสีย หรืออย่างมีปริศนาคาใจ ซึ่งเหตุการณ์ในเล่มสุดท้ายนี้มีการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่ที่
กระทบกระเทือนต่อวงการโกะ และเป็นการสรุปทั้งหมดว่านักเล่นโกะทุกคนที่ยังเล่นโกะอยู่นั้น 
สาเหตุหลัก ๆ เพราะอยู่เพ่ือเชื่อมต่ออดีตอันไกลโพ้น กับอนาคตอันแสนไกล กล่าวคือ การส่งต่อองค์
ความรู้ของโกะจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าประเทศไหน ๆ ก็เชิดชู และเทิดทูลบุคคลใน
อดีตผู้ส่งมอบความรู้นี้มา และผู้เล่นโกะทุกวันนี้ก็จะส่งเจตนารมณ์นี้ ต่อไปสู่อนาคตอันแสนไกล 
 
 วิเครำะห์กำรเล่ำเรื่อง และแรงบันดำลใจของกำร์ตูน เล่มท่ี 23  
 การ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 23 นี้  เน้นไปที่ “แรงบันดาลใจสู่การพัฒนา
วงการโกะ” และ “แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เอส.เอส.อนาคามี 
(2555) ซึ่งคือ “สาเหตุแห่งแรงบันดาลใจจากภายนอก” และ “สาเหตุแห่งแรงบันดาลใจจากภายใน” 
อีกทั้งยังมี “แรงบันดาลใจจากต้นฉบับ (Inspiration by Role Model)” ตามทฤษฎีของ พจน์ ใจ
ชาญสุขกิจ (อ้างถึงใน ดุษฎี โยเหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา พ่ึงโพธิ์สภ, 
2556) 

 สิ่งที่เห็นได้ชัดในเล่มจบนี้คือการฝากความหวังของวงการโกะไว้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ การเล่า
เรื่องยังด าเนินไปอย่างจริงจัง ด้วยภาพที่สมจริงขึ้น และอายุที่มากขึ้นของตัวละคร มีเรื่องของการ
คิดถึงอนาคตของวงการโกะในประเทศญี่ปุ่นว่ายังมีอนาคตหรือมีความหวังอย่างไร ซึ่งในการ์ตูน
พยายามเล่าออกมาให้เห็นว่า แม้ญี่ปุ่นจะไม่ได้เป็นที่ 1 ใน 3 ประเทศ (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น) แต่ทุกอย่าง
ก็ไม่ได้จบลงแค่ผลแพ้ชนะ  อีกทั้งยังปลูกฝั่งค าพูด “เพ่ือเชื่อมต่ออดีตอันไกลโพ้น กับอนาคตอันแสน
ไกล” ซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนประเทศอะไรคนที่ไหน ผู้ที่เล่นโกะก็ต่างมาเล่นกันเพ่ือส่งต่อสิ่งนี้ ในตอน
พิเศษท้ายเล่ม เป็น Side story หลังจากการแข่งขันจบลงไปเพ่ือให้เห็นว่าการแข่งขันครั้งนั้นแม้จะ
พ่ายแพ้ แต่ส่งอิทธิพลถึงเด็ก ๆ เยาวชนรุ่นหลังต่อไป  
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ภาพที่ 46 แผนภาพสรุปเนื้อเรื่องย่อ โครงเรื่อง และแรงบันดาลใจของการ์ตูนเล่มที่ 23 

4.1.6  เนื้อเรื่องย่อ โครงเรื่อง และแรงบันดำลใจของกำร์ตูนในภำพรวม 

 การวิเคราะห์การเล่าเรื่อง และแรงบันดาลใจโดยรวม ที่สะท้อนออกมาจากการเล่าเรื่อง 
(Storytelling) และการแทรกสัญวิทยา (Semiology) โดยสามารถสร้างผลกระทบทางความคิด อัน
เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้มนุษย์เกิดแรงบันดาลใจของ เอส.เอส.อนาคามี (2555) ซึ่งคือ “สาเหตุแห่ง
แรงบันดาลใจจากภายนอก” อีกทั้ งยังมี  “แรงบันดาลใจจากต้นฉบับ  (Inspiration by Role 
Model)” ตามทฤษฎีของ พจน์ ใจชาญสุขกิจ (อ้างถึงใน ดุษฎี โยเหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, ศรัณย์ 
พิมพ์ทอง และนริสรา พึ่งโพธิ์สภ, 2556) จากที่ผู้ส่งสารทั้งในการแต่งเรื่อง และวาดภาพแสดงออกมา
ในเนื้อหา และภาพของหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้กลายเป็น “สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้าน
สร้างสรรค”์ ให้กับผู้อ่านที่เล็งเห็น และสนใจถึงการพัฒนาด้านสร้างสรรค์ 

 

ภาพที่ 47 แผนภาพสรุปจากเนื้อเรื่องย่อ โครงเรื่อง และแรงบันดาลใจของการ์ตูนในภาพรวม 
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ภาพที่ 48 สรุปภาพรวมล าดับขั้นเหตุการณ์ในแต่ละเล่มและแรงบันดาลใจที่สะท้อน 
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4.2 วิเครำะห์ตัวละคร (Character) 

 การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ มีตัวละครที่หลากหลายตัว ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ตัว
ละครทีป่รากฎใน 5 เล่มตามขอบเขตงานวิจัย โดยแบ่งประเภทตัวละครออกเป็น 3 กลุ่มใหญด่ังนี้ 
   
  กลุ่มท่ี 1  ตัวละครหลัก (จ านวน 3 ตัวละคร) 
  กลุ่มท่ี 2  ตัวละครคู่แข่ง/เพ่ือน (จ านวน 17 ตัวละคร) 
  กลุ่มท่ี 3  ตัวละครสนับสนุน (จ านวน 3 ตัวละคร) 

 

ภาพที่ 49 ตัวละครจากการ์ตูน 3 กลุ่ม  
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 กลุ่มที่ 1   ตัวละครหลัก (Main Character) 
 ตัวละครหลัก หมายถึง ตัวละครหลักในการด าเนินเรื่องจะมี “ตัวเอก” เป็นศูนย์กลางของเนื้อ
เรื่อง โดยปกติการเล่าเรื่องจะออกมาในมุมมองของตัวหลักที่ท าให้เห็นพฤติกรรม การกระท า 
ความรู้สึกนึกคิดของตัวเอกมากกว่าตัวละครอ่ืน ซึ่งจะท าให้เห็นพัฒนาการ การเติบโต และการ
เปลี่ยนแปลงของตัวเอกมากที่สุดในเรื่อง รวมถึงตัวเอกบางประเภทที่ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของเรื่อง แต่
มีผลกับการด าเนินเรื่องหลัก 
 
 1. ชินโด ฮิคารุ (Shindo Hikaru, 進藤ヒカル) 

 

ชื่อ ชินโด ฮิคำรุ 

Eng. Shindou Hikaru 

Kanji 進藤ヒカル 

ภาพที่ 50 ข้อมูลตัวละคร ชินโด ฮิคารุ 

 ชินโด ฮิคารุ เด็กชายวัยประถมปีที่ 6 ที่ได้ไปค้นสมบัติเก่าของคุณปู่ จึงท าให้พบกับวิญญาณ 
ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ นักเล่นโกะสมัยเฮอันที่สิงอยู่ในกระดานโกะ เข้ามาสิงอยู่ในจิตใต้ส านึกของฮิคารุ 
ด้วยความรักที่ซาอิมีต่อโกะ และการได้พบกับโทยะ อากิระ นักเล่นโกะอัจฉริยะรุ่นเยาว์ ท าให้ฮิคารุ
เริ่มสนใจที่จะเล่นโกะขึ้นมาทีละน้อย ซึ่งในภายหลังฮิคารุก็กลายเป็นมืออาชีพโกะ 
 
 ลักษณะภำยนอก และอุปนิสัยของชินโด ฮิคำรุ 
 มีลักษณะเด่นที่ทรงผมสีด าสั้น และผมบลอนด์เรียบอยู่ด้านหน้า มีดวงตาสีเขียว และมักจะ
สวมใส่เสื้อผ้าที่มีตัวเลข 5 ซึ่งเมื่อออกเสียงจากภาษาญี่ปุ่นค าว่า ห้า (五) ออกเสียงว่า โกะ ในช่วงแรก
เมื่อเขายังเป็นเด็กประถมมักจะใส่ชุดแนวกีฬาที่ดูสบาย ๆ แต่เมื่ออายุมากขึ้นต้องเป็นมืออาชีพหมาก
ล้อมจึงเริ่มสวมใส่ชุดเป็นทางการมากขึ้น 
 ฮิคารุเป็นเด็กวัยประถมที่ไม่ได้สนใจอะไรเป็นพิเศษ นึกอย่างไรก็พูดออกมาทันทีไม่ได้นึกคิด
ก่อนที่จะพูดออกมา เป็นคนที่มีความคิดเป็นของตนเองสูง ยากจะโน้มน้าว ด้วยความคิดที่ว่าชีวิตของ
ตัวเองจึงจะก าหนดเอง ค่อนข้างท าอะไรตามใจตัวเอง เมื่อเห็นเป้าหมายก็จะมุ่งไปข้างหน้าโดยไม่
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สนใจความคิดเห็น หรือคนรอบข้าง แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ฮิคารุมีความมุ่งมั่น และ
จริงจังมากขึ้น แม้จะยังคงมีปากเสียงกับเพ่ือน หรือคู่แข่งเป็นประจ า 
 สิ่งส าคัญที่เห็นได้ชัดคือเป็นคนที่ มีความจ าเป็นเลิศ ยกตัวอย่างจากการเล่นโกะพร้อมกัน 3 
กระดานและสามารถจ าได้ทั้งหมด และมีสมาธิสูงเมื่อเล่นโกะ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ การที่ถูก
อาจารย์เรียกขณะเล่นโกะกลับไม่ได้ยินเสียงภายนอกเพราะจิตใจก าลังตั้งสมาธิอยู่กับกระดาน 
 
 วิเครำะห์แรงบันดำลใจจำกตัวละครของชินโด ฮิคำรุ 
 ชินโด ฮิคารุ ซึ่งเป็น “ตัวเอก” ภายในเรื่อง ในตอนแรกกลับเป็นเด็กที่ไม่ได้สนใจอะไรเป็น
พิเศษ ไม่ได้รู้ตัวว่ามีพรสวรรค์ด้านใด ด้วยความไม่รู้จักโกะของฮิคารุยิ่งท าให้ผู้อ่านรู้สึกได้เริ่มเล่นโกะ 
ได้รู้จัก และเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับโกะไปพร้อมกับฮิคารุ  สะท้อนให้เห็นถึง “แรงบันดาลใจในการริเริ่ม
เล่น” แม้ในช่วงแรกจะเห็นความไม่เหมาะสม ความเป็นเด็กจากตัวฮิคารุ ด้วยวัยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
แต่เมื่อก้าวเข้าสู่วงการมืออาชีพ และอายุที่มากขึ้นจะเห็นได้ว่าตัวละครตัวนี้มีพัฒนาการที่สูงมาก ยิ่ง
เรื่องความตั้งใจจริง สมาธิ และความพยายามต่าง ๆ เรียกได้ว่าเป็นคนที่เมื่อพบเส้นทางที่ตนเองต้อง
เดินก็เดินไปข้างหน้าไปหาเป้าหมายอย่างไม่หยุดยั้ง ท าให้ผู้อ่านจะได้รับ “แรงบันดาลใจที่สร้าง
แรงผลักดัน” ได้มากจากตัวละครตัวนี้ รวมถึง “แรงบันดาลใจพัฒนาด้านโกะ” อีกด้วย 
 
 2. ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ (Fujiwarano Sai, 藤原佐為) 

 

ชื่อ ฟุจิวำระ โนะ ซำอิ 

Eng. Fujiwarano Sai 

Kanji 藤原佐為 

ภาพที่ 51 ข้อมูลตัวละคร ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ 

 เป็นวิญญาณผู้เคยสอนโกะให้กับจักรพรรดิในยุคสมัย เฮย์อัน ในตอนแรกซาอิสิงอยู่กับร่าง
ของ ฮงอินโบ ซูซาคุ (Honinbo Susaku, 本因坊秀策) ท าให้เขาสามารถเล่นโกะผ่านซูซาคุได้ และ
ท าให้ซูซาคุมีชื่อเสียงในยุคสมัยเอโดะ หลังจากซูซาคุเสียชีวิต ซาอิได้กลับไปสิงกระดานโกะ และอีก 
140 ปีให้หลังก็ได้พบกับ ชินโด ฮิคารุ 
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 ลักษณะภำยนอก และอุปนิสัยของฟุจิวำระ โนะ ซำอิ 
 เป็นวิญญาณเพศชายที่ดูสูงส่ง และงดงาม มีผมยาวสลวยตรงสีด าประกายออกม่วง ผูกด้วย
ริบบิ้นสีขาว นัยตาสีม่วง สวมเสื้อผ้าญี่ปุ่นในสมัย เฮย์อัน ซึ่งประกอบไปด้วยหมวก ชุดกิโมโนสีแดงม่วง 
และเสื้อคลุมสีขาว สวมต่างหูสีแดง ถือพัดอยู่เสมอ ๆ 
 ซาอิ เป็นวิญญาณท่ีมีอารมณ์ค่อนข้างรุนแรง แปรปรวนง่าย และท าตัวเหมือนเด็ก (โดยที่ตาย
มา พันกว่าปีแล้วก็ตาม) แต่ในขณะที่เริ่มเล่นโกะ ซาอิจะเปลี่ยนอารมณ์ทันที ดูจริงจัง มีสมาธิ เขร่ง
ขรึม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองในการเล่นได้อย่างดี เป็นวิญญาณที่มีความรักต่อโกะ
มากจนไปสู่สุขติไม่ได้  
 
 วิเครำะห์แรงบันดำลใจจำกตัวละครของฟุจิวำระ โนะ ซำอิ 
 ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่มีความรักอย่างแรงกล้าในโกะ เห็นจากการไม่ยอม
ไปผุดไปเกิดวนเวียนสิงกระดานโกะอยู่บนโลกเป็น 1,000 ปี โดยตั้งเป้าหมายที่จะมุ่งสู่ หัตถ์เทวะ ซึ่ง
ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึง “แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน” ที่มักสะท้อนแรงสู่เป้าหมาย ของตัวละครตัว
นี้ ที่ต้องการจะลับฝีมือไปอย่างไม่หยุดยั้ง อีกทั้งยังเป็นตัวละครที่เชื่อมโยงเรื่องของ ฮงอินโบ ซูซาคุ 
นักเล่นโกะในต านานของญี่ปุ่น น ามาเป็นเนื้อเรื่องให้เห็น “แรงบันดาลใจในมิติของวัฒนธรรม” ได้
อย่างแนบเนียน และยัง สะท้อนแรงรับจากผู้อ่ืน ให้กับตัวหลัก ชินโด ฮิคารุ ได้สนใจ และเริ่มเล่นโกะ
อีกด้วย รวมถึง “แรงบันดาลใจพัฒนาด้านโกะ” อีกด้วย 
 
 3. โทยะ อากิระ (Touya Akira, 塔矢アキラ) 

 

ชื่อ โทยะ อำกิระ 

Eng. Touya Akira 

Kanji 塔矢アキラ 

ภาพที่ 52 ข้อมูลตัวละคร โทยะ อากิระ 

 โทยะ อากิระ นบัเป็นคูแ่ข่งของ ชินโด ฮิคารุ เป็นนกัเล่นโกะท่ีมีอจัฉริยะภาพมาตัง้แตเ่ด็ก 
ๆ โดยมีพ่อของเขา คือ โทยะ โคโย ท่ีเป็นถึงเมยจ์ินท่ีตัง้ความหวงัและสอนอากิระมาตัง้แต่เล็ก ๆ 
การท่ีอากิระมาพบกบัฮิคารุท าใหชี้วิตการเลน่โกะของอากิระมีสีสนัมากขึน้ 
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 ลักษณะภำยนอก และอุปนิสัยของโทยะ อำกิระ 
 แม้โทยะ อากิระจะเป็นเด็กชายอายุรุ่นราวคราวเดียวกับ ชินโด ฮิคารุ แต่ทว่ากลับมีความเป็น
ผู้ใหญ่ และเรียบร้อยมากกว่า ดวงตาสีเขียวของเขาดูมีความมุ่งมั่นและจริงจัง พร้อมสีผมด าขลับ ตัด
ผมสั้นหน้าม้า เขามักจะสวมใส่ชุดนักเรียน และชุดที่เป็นทางการที่ดูเรียบร้อยเสมอ  

 โทยะ อากิระ ในตอนแรกเป็นเด็กเรียบร้อย สุภาพ และใจดี ด้วยการปลูกฝังที่ดีจากทางบ้าน
ทั้งด้านฝีมือโกะ และการวางตัวต่าง ๆ เป็นเด็กที่มีจิตใจดีไม่ลงแข่งขันรายการส าหรับเด็กเพราะกลัว
จะไปท าลายความมั่นใจของเด็กคนอ่ืน เห็นได้ชัดว่าเส้นทางที่อากิระที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กคือความเรียบ
ง่ายไม่มีคู่แข่งในวัยเดียวกัน จนกระทั่งพบกับชินโด ฮิคารุ ที่มีท่าทีไม่จริงจังกับโกะแต่กลับชนะเขาไป
ได้ ท าให้อากิระที่จริงจังแสดงความรู้สึกโมโห และกระตุ้นให้เขามีความจริงจัง และความมุ่งมั่นอย่าง
มาก ซึ่งหลายครั้งที่ โทยะมักจะตามหาฮิคารุเพราะมองเขาเป็นคู่ต่อสู้  และภายหลังก็กลายเป็น
มิตรภาพที่ดีต่อกัน 

 วิเครำะห์แรงบันดำลใจจำกตัวละครของโทยะ อำกิระ 
 โทยะ อากิระ เป็นตัวละครที่มีความมุ่งมั่น บากบั่น และพยายามเป็นอย่างมากในการเล่นโกะ
ผลจากการได้รับ “แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน” โดย การสะท้อนแรงรับจากผู้อ่ืน จากผู้เป็นพ่อ
ของเขา โทยะ โคโย ท าให้โทยะ อากิระ เป็นผู้มีความเก่งกาจ ถึงขั้นเป็นอัจฉริยะในการเล่นโกะมา
ตั้งแต่ยังวัยเยาว์ บนเส้นทางที่สามารถก้าวสู้วงการมืออาชีพเมื่อไรก็ได้โทยะ อากิระกลับรู้สึกว่าตนเอง
ขาดอะไรไปจนกระทั่งพบกับชินโด ฮิคารุ เมื่อพ่ายแพ้ท าให้โทยะ อากิระมองชินโด ฮิคารุเป็น
เป้าหมาย จึงเกิด สะท้อนแรงสู่เป้าหมาย และสะท้อนแรงในตนเอง อย่างแรงกล้า แต่เมื่อผิดหวังจาก
ฝีมือที่แท้จริงของชินโด ฮิคารุ จึงก้าวสู่เส้นทางมืออาชีพและกลายเป็น สะท้อนแรงรับจากผู้อ่ืน ของ
ชินโด ฮิคารุ ในการพัฒนาฝีมือ ซึ่งในตอนสุดท้ายทั้งคู่ได้กลายมาเป็นเพ่ือนและคู่แข่งที่ดีต่อกัน โดย
ช่วยกันพัฒนาฝีมือในรูปแบบของคู่แข่ง รวมถึง “แรงบันดาลใจพัฒนาด้านโกะ” อีกด้วย 
 
 กลุ่มที่ 2    ตัวละครคู่แข่ง/เพื่อน (Rival Character/Friend) 
 ตัวละครคู่แข่ง/เพ่ือน โดยปกติในเนื้อหาส่วนใหญ่จะเรียกส่วนนี้ว่า ศัตรูคู่ตรงข้าม (Enemy) 
กับตัวเอก แต่ในเรื่อง ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ล้วนแต่มีเพ่ือนที่ เป็นคู่แข่ง และคู่แข่งก็
เปรียบเสมือน ผู้ช่วยเหลือ (Helper) ในอีกแง่มุมหนึ่ง โดยในการ์ตูนประเภทกีฬาส่วนใหญ่จะมีคู่แข่ง
ยิ่งเป็นการช่วยกันพัฒนาซึ่งกันและกัน มากกว่าท าลายล้างกัน ดังนั้นในการ์ตูน ฮิคารุ เซียนโกะ เกม
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อัจฉริยะ มักจะเห็นการแข่งขันการต่อสู้ระหว่างเพ่ือน ที่หมายถึงการพัฒนากันและกันไปจนถึง
เป้าหมาย โดยจะแบ่งประเภทออกเป็น 4 กลุ่ม ดั้งนี้ 

1) กลุ่มชมรมโรงเรียนมัธยมฮาเซะ 
2) กลุ่มอินเซย์ (Insei) 
3) กลุ่มมืออาชีพญี่ปุ่น (Japanese Professional Player) 
4) ตัวละครอื่น ๆ 

 1) กลุ่มชมรมโรงเรียนมัธยมฮาเซะ 
 ชมรมโรงเรียนมัธยมฮาเซะเป็นโรงเรียนมัธยมของ ชินโด ฮิคารุ ซึ่งเป็นตัวละครหลักของเรื่อง 
ชินโด ฮิคารุ เริ่มหัดเล่นโกะ พัฒนาฝีมือ จากคู่แข่งและเพ่ือนในชมรมโกะนี้   
 
 1. ฟุจิซากิ อาคาริ (Fujisaki Akari, 藤崎あかり) 

 

ชื่อ ฟุจิซำกิ อำคำริ 

Eng. Fujisaki Akari 

Kanji 藤崎あかり 

ภาพที่ 53 ข้อมูลตัวละคร ฟุจิซากิ อาคาริ 

 ฟุจิซากิ อาคาริ เป็นเพ่ือนสมัยเด็กของ ชินโด ฮิคารุ ปรากฎตัวครั้งแรกพร้อมกับฮิคารุที่เดิน
ไปในห้องเก็บของใต้หลังคาของคุณปู่ และมักจะได้รับแรงบันดาลใจต่าง ๆ จากฮิคารุ ทั้งเรื่องงานและ
เรื่องการเล่นโกะ 
 
 ลักษณะภำยนอก และอุปนิสัยของฟุจิซำกิ อำคำริ 
 อาคาริ เป็นเด็กผู้หญิงมัธยมทั่วไป มีผมสีออกชมพู มักจัดมัดไว้สองข้างเสมอ ตาสีเข้มสี
เดียวกับผม การสวมเสื้อผ้าตามวัยรุ่นผู้หญิงทั่วไป แต่มักเห็นอาคาริในชุดนักเรียนบ่อยครั้ง 
 อาคาริมักจะอยู่กับฮิคารุเสมอ เนื่องด้วยเป็นเพ่ือนสมัยเด็กร่วมกัน จนกระทั่งฮิคารุเริ่มเล่น
โกะ แม้เธอจะไม่เข้าใจการกระท าของฮิคารุอยู่บ่อยครั้ง แต่เธอก็ยังอยู่ข้าง ๆ ฮิคารุ ซึ่งอาคาริเองก็เล่น
โกะตามฮิคารุ ตามเข้าชมรมโกะของโรงเรียน  
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 วิเครำะห์แรงบันดำลใจจำกตัวละครของฟุจิซำกิ อำคำริ 
 ฟุจิซากิ อาคาริ เป็นเหมือนเพ่ือนสนิทสมัยเด็ก ๆ เห็นได้จากการเรียกชื่ออย่างสนิทสนม โดย 
วัฒนธรรมในประเทศญี่ปุ่นถ้าสนิทกันจะเรียกชื่อไม่ใช่นามสกุลด้านหน้า สิ่งที่พบเห็นในเนื้อเรื่อง คือ 
ชินโด ฮิคารุ เป็นต้นแบบของก าลังใจต่าง ๆ ของ ฟุจิซากิ อาคาริ ซึ่งสุดท้ายแล้วตัวเนื้อเรื่องก็แสดงให้
เห็นว่า อาคาริเองก็เป็นคนที่ฮิคารุอยู่ด้วยแล้วสบายใจเช่นกัน จึงท าให้เห็นบรรยากาศโดยรวมเมื่อทั้ง 
2 คนอยู่ด้วยกันก็มักจะเป็นก าลังใจให้กันและกันอยู่เสมอ ดังนั้นแรงบันดาลใจที่เห็นได้ชัดจากตัวละคร
นี้คือ “แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน” โดยสะท้อนแรงรับจากผู้อ่ืน เป็นส่วนมาก 

 2. คางะ เท็ตซึโอะ (Kaga Tetsuo, 加賀鉄男) 

 

ชื่อ คำงะ เท็ตซึโอะ 

Eng. Kaga Tetsuo 

Kanji 加賀鉄男 

ภาพที่ 54 ข้อมูลตัวละคร คางะ เท็ตซึโอะ 

 คางะ เท็ตซึโอะ เป็น ประธานชมรมหมากรุก โชงิ ฝีมือฉกาจแห่งโรงเรียนมัธยมฮาเซะ ที่แวะ
มาชมรมโกะบ่อย ๆ และเข้าร่วมแข่งขันพร้อมกับ ชินโด ฮิคารุ ในงานแข่งใหญ่ ในอดีต คางะ เท็ต
ซึโอะ ได้ถูกทางครอบครัวบังคับให้เล่นหมากล้อม และคาดหวังให้ชนะ โทยะ อากิระ ซึ่งก าแพงโทยะ 
อากิระ เป็นก าแพงที่สูงเกินกว่าคางะจะก้าวผ่าน จนสุดท้ายคางะจึงหันมาเอาดีทางด้านหมากรุกญี่ปุ่น 
แต่ฝีมือโกะของคางะเองไม่ใช่ธธรรมดาเช่นกัน  
 
 ลักษณะภำยนอก และอุปนิสัยของคำงะ เท็ตซึโอะ 
 คางะ เท็ตซึโอะ เป็นวัยรุ่นชายที่มีลักษณะดูเป็นเด็กเกเร ด้วยการใส่พฤติกรรมที่สูบบุหรี่ และ
วิ่งหนีครูฝ่ายปกครองเป็นประจ า มีผมสั้นสีแดง ดวงตาขวางคมกริบ มักเห็นอยู่ในชุดนักเรียนของ
โรงเรียนมัธยมฮาเซะ แต่ภาพที่มักจะติดตาต้องเป็นฉากแรกที่พบกับ คางะ เท็ตซึโอะ ที่น าบุหรี่จี้
กระดานโกะ ในชุดยูกาตะตอนเดินชมงานโรงเรียน 

 อุปนิสัยของ คางะ เท็ตซึโอะ ค่อนข้างเกเรตามรูปลักษณ์ภายนอก เห็นได้จากการน าบุหรี่จี้ลง
กระดาน หรือแสดงพฤติกรรมรุนแรงอย่างการฉีกหนังสือโจทย์ของซึซึอิ การเอาแต่ใจ รักสนุกที่จะให้
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เด็กประถมอย่างฮิคารุเข้าร่วมแข่งกัน โดยภายหลังมีการยุยงส่งเสริมให้ ชินโด ฮิคารุ แยกตัวออกจาก
ชมรมโกะเพ่ือเป้าหมายของฮิคารุ จะเห็นได้ว่า แม้คางะจะเป็นคนที่ปากร้ายแต่ก็เป็นแรงสนับสนุนที่ดี
ให้กับเพ่ือน ๆ ชมรมโกะ และมักโผล่มาช่วยชมรมโกะที่ตกอับอยู่บ่อยครั้ง จัดว่าเป็นตัวละครยอดนิยม
ด้วยลักษณะทางกายภาพและนิสัยที่ดูเท่ เป็นที่ถูกใจของผู้อ่านวัยเด็ก เมื่อดูจากผลคะแนนตัวละคร 

 วิเครำะห์แรงบันดำลใจจำกตัวละครของคำงะ เท็ตซึโอะ 
 คางะ เท็ตซึโอะ เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่คอยสนับสนุนและผลักดัน ชินโด ฮิคารุ เป็นอย่างมาก 
แม้ค าพูดค าจาจะดูไปในทางเหน็บแนม ดูถูกฝีมือผู้อ่ืนตามอุปนิสัยที่ดูก้าวร้าวของเขาก็ตาม แต่ความ
ทะเล้นและมั่นใจในตนเองของเขา พร้อมกับฝีมือทั้งโกะ และโชงิที่ไม่ธรรมดา เขามักจะโผล่เข้ามา
ช่วยเหลือชมรมโกะยามตกอับ แม้จะหมดยุคของพวกฮิคารุในโรงเรียนก็ยังแวะมาช่วยเหลือรุ่นน้องใน
ชมรมโกะ เป็นคนที่ปากร้ายแต่ใจดีอย่างแท้จริง ซึ่งแรงบันดาลใจที่เราได้รับจากตัวละครตัวนี้ส่วนใหญ่
เป็น “แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน” โดยสะท้อนแรงรับจากผู้อ่ืน 

 3. มิทานิ ยูคิ (Mitani Yuuki, 三谷祐輝) 

 

ชื่อ มิทำนิ ยูคิ 

Eng. Mitani Yuuki 

Kanji 三谷祐輝 

ภาพที่ 55 ข้อมูลตัวละคร มิทานิ ยูคิ 

 มิทานิ ยูคิ เริ่มเล่นโกะจากการเรียนจากปู่ของเขาผู้ล่วงลับไปแล้ว ก่อนที่จะเข้าโรงเรียน
ประถม ซึ่งหลังจากจบจากโรงเรียนประถม เขาเริ่มเล่นโกะในร้านโกะคลับหลากหลายแห่ง และเริ่มติด
การพนันโดยใช้ชัยชนะของโกะเป็นเดิมพัน ซึ่งเมื่อเขามองว่าการหาเงินทางด้านนี้เป็นเรื่องง่ายจึง
เริ่มท าการโกงพ้ืนที่ให้ได้รับชัยชนะเพ่ือหวังเงินจากการพนัน ในภายหลังจึงถูกเจ้าของร้านว่าจ้างคน
อ่ืนมาให้บทเรียนราคาแพงโดยการที่ มิทานิ ยูคิถูกโกงกลับและสูญเสียเงินไปจ านวนมาก แต่ทว่า ชิน
โด ฮิคารุ กลับช่วยเอาเงินที่ถูกโกงไปของมิทานิคืนมา และพามิทานิเข้าสู่ชมรมโกะโรงเรียน 
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 ลักษณะภำยนอก และอุปนิสัยของมิทำนิ ยูคิ 
 เด็กชายวัยเดียวกับ ชินโด ฮิคารุ มีลักษณะที่เห็นได้ชัดคือ ผมสั้นกระดกขึ้น ด้านหน้าค่อนข้าง
ปิดตาเล็กน้อย มีสีน้ าตาแดงอ่อน และดวงตาเหมือนแมว ค่อนข้างส่งสายตาเย็นชา ในส่วนของ
อุปนิสัยในตอนแรก เป็นคนขี้โกง เจ้าเล่ห์ เมื่อถูกเห็นว่าโกงก็กลับดูเยือกเย็น เฉยเมย และยอมรับว่า
ตนเองโกงโดยไม่มีท่าทีเก้อเขินแต่อย่างใด ในภายหลังเมื่อเข้าชมรมโกะและสัญญาว่าจะเลิกโกงพ้ืนที่ 
ดูเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ กวนโทสะ และเป็นคนจิตใจดี รู้สึกสนิทกับตัวละครหลัก ชินโด ฮิคารุ ก่อนที่ ฮิ
คารุจะไปสอบอินเซย์ทอดทิ้งชมรมที่ลากมิทานิเข้ามา จึงท าให้มิทานิรู้สึกถูกหักหลัง และออกจาก
ชมรมไปพร้อมกัน แต่ก็ยังกลับมาแข่งให้กับในชมรมเมื่อถึงเวลาแข่งใหญ่ 

 วิเครำะห์แรงบันดำลใจจำกตัวละครของมิทำนิ ยูคิ 
 แม้ มิทานิ ยูคิ จะเป็นตัวละครที่ถูกท้ิงไว้ในช่วงวัยโรงเรียนของตัวละครหลัก แต่เราจะเห็นได้
ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เติบโตมาพร้อมกับ ชินโด ฮิคารุ เรียกได้ว่าเป็นทั้งเพ่ือนและคู่แข่งคนแรก ๆ 
ของตัวเอกเลยทีเดียว “แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน” ที่สะท้อนแรงสู่เป้าหมาย ของมิทานิก็
แสดงออกอย่างชัดเจนคือการโค่นล้มโรงเรียนคู่อริ โรงเรียนมัธยมไคโอ ในการแข่งใหญ่ของโรงเรียน 
แม้ภายหลังจะถูกฮิคารุที่ชวนเข้ามาหักหลังไป มิทานิก็ยังแวะเวียนมาแข่งให้กับโรงเรียนมัธยมฮาเซะ 
อีกทั้งในช่วงเวลาที่ ชินโด ฮิคารุ ต้องตัดสินใจเพ่ือก้าวไปสู่เป้าหมายที่สูงกว่างานแข่งของโรงเรียน
มัธยม มิทานิ ยูคิ เองก็เป็นหนึ่งในคนที่เล่นสุดฝีมือและ ยอมรับในฝีมือของ ชินโด ฮิคารุ เพ่ือให้ก้าว
ต่อไป นับเป็น การสะท้อนแรงรับจากผู้อ่ืน และตัวละครตัวนี้ยังแสดงให้เห็นถึงข้อเสียของการรักสบาย 
ริจะโกงเกมเพ่ือให้ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ อีกด้วย 

 4. ซึซึอิ คิมิฮิโระ (Tsutsui Kimihiro, 筒井公宏) 

 

ชื่อ ซึซึอิ คิมิฮิโระ 

Eng. Tsutsui Kimihiro 

Kanji 筒井公宏 

ภาพที่ 56 ข้อมูลตัวละคร ซึซึอิ คิมิฮิโระ 

 ซึซึอิ คิมิฮิโระ เป็นตัวละครที่ปรากฎตัวในบทแรก ๆ ของการ์ตูนเรื่องนี้ ซึซึอิ พบกับ ชินโด ฮิ
คารุ ครั้งแรกในงานเทศกาลของโรงเรียนมัธยมฮาเซะในตอนนั้นฮิคารุยังอยู่ประถม 6 เท่านั้น ซึซึอิเป็น
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คนแรกที่มอบโจทย์โกะให้กับฮิคารุเป็นครั้งแรกเพ่ือแลกกับหนังสือโกะที่เขียนโดยโทยะ เมจิน ซึ่ ง
ความฝันของซึซึอิ คือการโค่นล้มโรงเรียนมัธยมไคโอในการแข่งขัน แต่ก่อนที่ความฝันจะเป็นจริงก็ได้
จบการศึกษาไปเสียก่อน 

 ลักษณะภำยนอก และอุปนิสัยของซึซึอิ คิมิฮิโระ 
 ซึซึอิ คิมิฮิโระ มีลักษณะเด็กหนุ่มผมด าขลับสั้นมีหน้าม้าปกตา สวมแว่นท าให้ดูทรงเหมือน
เด็กคงแก่เรียน มักสวมใส่ชุดนักเรียน และภาพลักษณ์ที่เห็นบ่อยครั้งจะอยู่ในเสื้อเชิ้ตสีขาวเรียบร้อย
สะอาดสะอ้าน ในด้านอุปนิสัย ซึซึอิ คิมิฮิโระ เป็นคนที่สนุกไปกับการแสดงหาความรู้ แสดงปัญญา
ของโกะ เป็นนักยุทธศาสตร์ที่ดีแต่อาจจะเป็นคนไม่มั่นใจในตนเองซึ่งเห็นได้จากการแข่งขัน ซึซึอิ หยิบ
หนังสือ 100 โจเซกิ ขึ้นมาอ่านระหว่างแข่ง แต่เมื่อเขาถูกคางะสั่งให้โยนหนังสือทิ้งไปจึงเริ่มมั่นใจขึ้น 
ในด้านฝีมือโกะซึซึอิเก่งเรื่องท้ายเกมเป็นพิเศษจนเอาชนะไคโอในช่วงนั้นได้ 

 ที่ส าคัญ ซึซึอิ คิมิฮิโระ เป็นก าลังหลัก หัวหอกของชมรมโกะโรงเรียนมัธยมฮาเซะ เป็น
ประธานชมรมที่เริ่มตั้งชมรมเพียงล าพังโดยมีคางะที่ดูเหมือนจะเย้ยหยันซึซึอิเสมอ แต่ความเป็นจริง
คือทั้งคู่ก็มีมิตรภาพที่ดีต่อกัน นอกจากเป็นผู้ก่อตั้งแล้วยังเป็นรุ่นพี่ท่ีดีกับรุ่นน้องในชมรมเสมอมา 

. วิเครำะห์แรงบันดำลใจจำกตัวละครของซึซึอิ คิมิฮิโระ 
 ตัวละคร ซึซึอิ คิมิฮิโระ นี้ เราเห็นได้ชัดในเรื่องของความรับผิดชอบและมีความมุ่งมั่นใน
เป้าหมายมาก จึงแสดงให้เห็น “แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน” โดยสะท้อนแรงสู่เป้าหมาย ซึ่ง
เป้าหมายของซึซึอิ คือการตั้งชมรม และเอาชนะโรงเรียนไคโอ อีกทั้งเมื่อมองจากการกระท าที่ ซึซึอิ 
ก่อตั้งชมรมเพียงคนเดียว แม้จะมีคางะแอบมาช่วยอยู่ก็ตาม โดยความหวังของเขาคือการโค่นล้ม
โรงเรียนไคโอ ซึ่งแม้จะไม่ส าเร็จแต่ความตั้งใจอันแรงกล้าก็ส่งต่อไปยังรุ่นน้อง เด็กในชมรมรุ่นต่อไปให้
ก่อตั้งชมรมเพียงล าพังโดยมีซึซึอิเป็นตันแบบ อีกทั้งในยามที่ยังอยู่กับ ชินโด ฮิคารุ และมิทานิ ยูคิ 
ซึซึอิก็ยังเป็นรุ่นพ่ี ประธานชมรมที่ดี คอยแนะน า และพัฒนาฝีมือไปพร้อม ๆ กับเพ่ือนพ่ีน้องในชมรม 
นับว่าเป็น การสะท้อนแรงรับจากผู้อ่ืน ที่ดีในช่วงเวลานึงของชีวิตของ ชินโด ฮิคารุ อีกทั้งจากความ
พยายามในการตั้งชมรมโกะ เป็นการสะท้อนถึง “แรงบันดาลใจพัฒนาด้านโกะ” อีกด้วย 

 2) กลุ่มอินเซย์ (Insei) 
 กลุ่มอินเซย์ คือ กลุ่มเด็กที่ศึกษาหมากล้อมเพ่ือที่จะเป็นมืออาชีพในประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง ชินโด 
ฮิคารุ ได้สอบเข้าเพ่ือเป็นอินเซย์ก่อนเป็นมืออาชีพ และได้พบกับคู่แข่งและเพ่ือนมากมาย 
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 1. วายะ โยชิทากะ (Waya Yoshitaka, 和谷義高) 

 

ชื่อ วำยะ โยชิทำกะ 

Eng. Waya Yoshitaka 

Kanji 和谷義高 

ภาพที่ 57 ข้อมูลตัวละคร วายะ โยชิทากะ 

 วายะ โยชิทากะ 2 ดั้ง โปร โดยเริ่มมาจากการเป็นอินเซย์ที่สอบเข้ามืออาชีพมาแล้ว 3 ครั้ง
และผ่านในครั้งที่ 4 วายะ โยชิทากะเป็นหนึ่งในเพ่ือนและคู่แข่ง ของชินโด ฮิคารุ โดยการพบกันครั้ง
แรกพบกันในการเล่นโกะบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งวายะใช้ชื่อว่า Zelda และเป็นเพียงคนเดียวที่ Sai นัก
เล่นโกะลึกลับในอินเตอร์เน็ต พิมพ์พูดคุยด้วย 

 ลักษณะภำยนอก และอุปนิสัยของวำยะ โยชิทำกะ 
 วายะ โยชิทากะ เป็นเด็กหนุ่มที่มีผมสีชี้สีน้ าตาล สีเดียวกับสีดวงตาของเขา มักจะใส่ชุดสบาย 
ๆ แต่เมื่ออยู่ในสถานที่ทางการก็จะใส่เสื้อผ้าเรียบร้อย ในส่วนของอุปนิสัยค่อนข้างเป็นคนที่มีสมาธิสั้น 
เห็นจากการแข่งโกะแล้วชอบวอกแวกไปคิดเรื่องอ่ืนจนท าให้พ่ายแพ้ อีกทั้งยังเป็นคนรักเพ่ือน
เลือดร้อน เห็นได้จากการที่มาชิบะดูหมิ่นอิสึมิเพ่ือนของเขาวายะจึงพุ่งเข้าไปกระชากคอเสื้อ 

 วิเครำะห์แรงบันดำลใจจำกตัวละครของวำยะ โยชิทำกะ 
 วายะ โยชิทากะ เป็นคนที่อุทิศตนให้กับโกะด้วยการสอบเป็นมืออาชีพสมัยยังเป็นอินเซย์ถึง 3 
ครั้ง แม้จะสอบตกก็ยังคงสอบไปเรื่อย ๆ แสดงให้เห็น  “แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน” ที่สะท้อน
ถึงแรงสู่เป้าหมาย และแรงในตนเองอย่างเด่นชัด อีกท้ัง วายะ โยชิทากะ ด้วยนิสัยเป็นคนรักเพ่ือน แม้
เพ่ือนในอินเซย์จะเป็นทั้งเพ่ือนและคู่แข่งแต่ก็ยังช่วยกันพลักดัน ฝึกซ้อมตามร้านเล่นโกะต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นอีกหนึ่งการสะท้อนแรงรับจากผู้อ่ืน  รวมถึง “แรงบันดาลใจพัฒนาด้านโกะ” อีกด้วย 
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 2. อิสึมิ ชินอิจิโร่ (Isumi Shinichirou, 伊角慎一郎) 

 

ชื่อ อิสึมิ ชินอิจิโร่ 

Eng. Isumi Shinichirou 

Kanji 伊角慎一郎 

ภาพที่ 58 ข้อมูลตัวละคร อิสึมิ ชินอิจิโร่ 

 อิสึมิ ชินอิจิโร่ เป็นอินเซย์ที่อายุมากที่สุด ก่อนที่เขาจะลาออกจากอินเซย์หลังสอบมืออาชีพ
ครั้งที่ 4 ของเขาไม่ผ่าน แต่เมื่อปรับความม่ันใจ ฝึกซ้อมอยู่ประเทศจีนจนสามารถยืนหยัดกลับมาสอบ
เป็นมืออาชีพได้ เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นเพื่อนและคู่แข่งตั้งแต่สมัยอินเซย์ของ ชินโด ฮิคารุ 

 ลักษณะภำยนอก และอุปนิสัยของอิสึมิ ชินอิจิโร่ 
 อิสึมิ ชินอิจิโร่ เด็กหนุ่มที่มีลักษณะรูปร่างผอมสูง ผมสั้นสีเข้มออกไปทางน้ าตาล มักจะเห็น
สวมใส่เสื้อยืดคลุมด้วยเสื้อเชิ้ตหรือยีนส์ด้านนอก อุปนิสัยเป็นคนที่ใจดี สุภาพอ่อนหวาน ปฎิบัติตน
อย่างสุภาพ และเคารพทุกคน มีเพียงครั้งเดียวที่เขาใช้ถ้อยค ารุนแรงใส่คือ โอจิ ที่พูดจาไม่เข้าหูเขาใน
ช่วงเวลานั้น 

 อิสึมิเป็นอันดับต้น ๆ ของนักเรียนอินเซย์ แต่เพราะมีปัญหาทางด้านอารมณ์ที่มักจะส่งผล
กระทบต่อแรงกดดัน ค าพูดต่าง ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เขาสอบไม่ผ่านการเป็นมืออาชีพ กล่าวคือ 
เมื่อมีอะไรมากระทบจิตใจเพียงเล็กน้อยก็ท าให้ไม่มีสมาธิ แม้กับคนที่เคยชนะมาก่อนก็กลับพ่ายแพ้ไป
อย่างง่าย ๆ ยกตัวอย่างเช่น ตอนที่พลาดท าผิดกติกาตอนเล่นกับ ชินโด ฮิคารุ ก็ท าให้จิตใจของอิสึมิ
ไม่สงบ ท าให้แพ้สามเกมติดต่อกัน ซึ่งในภายหลังได้ หยางไห่มาช่วยฝึกฝนควบคุมอารมณ์ให้มีสติและ
จดจ่ออยู่กับกระดาน 

 วิเครำะห์แรงบันดำลใจจำกตัวละครของอิสึมิ ชินอิจิโร่ 
 อิสึมิ ชินอิจิโร่ เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในเรื่องของการรักษากติกาการเล่นเกมโกะ แม้การแข่งขัน
จะส าคัญต่อชีวิตทางเดินในการเป็นมืออาชีพของอิสึมิก็ตาม แต่ก็ยังรักษากติกาและยอมแพ้ไปตามกฎ 
แม้จะท าให้กระทบกระเทือนต่อจิตใจ แต่ก็ยังคงเดินอยู่บนเส้นทางอย่างเด็ดเดี่ยว อีกทั้งยังเป็นพ่ีใหญ่
ใจดีในการช่วยกันพัฒนากับเพ่ือน ๆ และคู่แข่งอินเซย์เสมอมา และยังสอนเรื่องการควบคุมอารมณ์
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ขณะเล่นได้ดีอีกด้วย ซึ่งแรงบันดาลใจที่ได้รับจากคือ “แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน” ที่สะท้อน
แรงสู่เป้าหมาย แรงในตนเอง และแรงรับจากผู้อ่ืน รวมถึง “แรงบันดาลใจพัฒนาด้านโกะ” ด้วย 

 3. โอจิ โคซึเกะ (Ochi Kousuke, 越智康介) 

 

ชื่อ โอจิ โคซึเกะ 

Eng. Ochi Kousuke 

Kanji 越智康介 

ภาพที่ 59 ข้อมูลตัวละคร โอจิ โคซึเกะ 

 โอจิ โคซึเกะ เป็น หนึ่งในระดับต้นๆ ของ อินเซย์ ด้วยฝีมือที่เหมือนเกือบเป็นอัจฉริยะ แม้จะ
ยังไม่ได้อยู่ในระดับขั้นเดียวกับ โทยะ อากิระ แต่ด้วยอายุเพียง 12 นับว่าโอจิมีฝีมือท่ีแข็งแกร่งมาก จึง
ท าให้เขาค่อนข้างทะนงตน เพ่ือน ๆ อาจจะรู้สึกไม่ค่อยชอบ แต่ก็ไม่ได้เกลียดเขาอย่างจริงจัง 

 ลักษณะภำยนอก และอุปนิสัยของโอจิ โคซึเกะ 
 โอจิ โคซึเกะ มีทรงผมหน้าม้า ตัดโดยรอบเหมือนเห็ด สีน้ าตาลอ่อนออกส้ม ใส่แว่นทรงกลม 
มักชอบเอานิ้วดันแว่นเหมือนครุ่นคิดอะไรอยู่ ด้านอุปนิสัย โอจิ ค่อนข้างจะหลงตัวเอง คิดว่าตัวเองเก่ง 
และมักพูดสิ่งที่ต้องการจะพูดออกมาโดยไม่ไตร่ตรองเสียก่อน และด้วยความที่ โอจิ คิดว่าตนเองเก่ง 
เมื่อเขาพ่ายแพ้เขามักจะวิ่งเข้าห้องน้ าไปเพ่ือนั่งร้องไห้ และหาสาเหตุว่าตนเองแพ้เพราะสาเหตุใด 

 แต่แม้นิสัยหลงตัวเองของเขาจะมีอยู่มาก เขากลับแสดงน้ าใจนักกีฬา (สปิริตอันแรงกล้า) 
ให้กับคู่แข่งอย่าง ยาชิโร่ ให้จับคู่แข่งกับเขาอีกครั้งในงานแข่งคัดตัวถ้วยโฮคุโตะ ทั้ง  ๆ ที่โอจิผ่าน
เข้ารอบไปแล้ว แต่ด้วยจิตใจที่ต้องการความชัดเจนด้านฝีมือกับยาชิโร่ จึงได้ขอแข่งอีกรอบเพ่ือวัดฝีมือ
ให้ชัดเจน แม้จะพ่ายแพ้ แต่ก็ท าให้ทุกคนต้องหันมองนิสัยของโอจิใหม่อีกครั้ง 

 วิเครำะห์แรงบันดำลใจจำกตัวละครของโอจิ โคซึเกะ 
 ตัวละครตัวนี้ถ้ามองจากมุมมองภายนอกมักเป็นตัวละครที่ถูกเกลียด ด้วยนิสัยที่หลงตัวเอง
และมีความมั่นใจที่สูงจนเกินไป แต่เราจะเห็นได้ว่า ตัวโอจิมีความจริงจังกับหมากล้อม เมื่อเขาแพ้เขา
มักจะเสียใจ แต่ก็ทบทวนเสมอว่าตัวเองท าอะไรพลาดจุดไหน ในส่วนที่เป็น  “แรงบันดาลใจที่สร้าง
แรงผลักดัน” รวมถึง “แรงบันดาลใจพัฒนาด้านโกะ” ที่สะท้อนแรงในตนเอง และแรงสู่เป้าหมาย อีก
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ทั้งตัวละครอย่างโอจิ กลับสามารถสะท้อนแรงรับจากผู้อ่ืนได้ เช่น วายะ ที่คิดว่าโชคดีที่ไม่ต้องเจอคน
เก่ง ๆ เพ่ือที่ตนเองชนะ แต่โอจิที่ชนะไปแล้ว คัดตัวติดไปแล้ว กลับไม่พอใจในเสียงครหาและต้องการ
ความชัดเจนในฝีมือ จึงแสดงให้ทุกคนเห็นว่าโอจิมีสปิริตนักกีฬาเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีใน
ทุก ๆ เรื่อง 

 4. นาเสะ อาสึมิ (Nase Asumi, 奈瀬明日美,) 

 

ชื่อ นำเสะ อำสึมิ 

Eng. Nase Asumi 

Kanji 奈瀬明日美 

ภาพที่ 60 ข้อมูลตัวละคร นาเสะ อาซึมิ 

 นาเสะ อาสึมิ เป็นสตรีเพียงไม่กี่คนในชั้นเรียนของอินเซย์กลุ่มที่ 1 แม้จะมีระดับฝีมือที่สูงแต่
ยังไม่พอส าหรับการเป็นมืออาชีพในช่วงเวลานั้น แต่ก็มิได้ล้มเลิกการเป็นอินเซย์แต่อย่างใด 

 ลักษณะภำยนอก และอุปนิสัยของนำเสะ อำซึมิ 
 นาเสะ อาซึมิเป็นสตรีวัยรุ่น ดวงตา และผมเป็นสีน้ าตาล หน้าม้าปัดข้าว ยาวประบ่า มี
ลักษณะนิสัยที่เหมือนพ่ีสาวประจ ากลุ่มกลุ่มอินเซย์ คอยถามไถ่ความเป็นมา และอธิบายเรื่องราว
บางอย่างให้กับ ชินโด ฮิคารุ เช่นเรื่องต าแหน่งของนักหมากล้อมมืออาชีพ 

 วิเครำะห์แรงบันดำลใจจำกตัวละครของนำเสะ อำซึมิ 
 ตัวละครตัวนี้ถ้ามองจากมุมมองภายนอกเป็นตัวละครที่มีลักษณะสวยงามและน่ารักสมวัย
ของตัวละครหญิงที่มีอยู่เพียงน้อยนิดในการ์ตูนเรื่องนี้ นาเสะ อาซึมิ เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มิได้ยอมแพ้
ต่อความพ่ายแพ้ แม้ในการแข่งขันสอบเพ่ือเป็นมืออาชีพผลที่ออกมานั้นจะไม่ผ่าน แต่ในท้ายที่สุดด้วย
หัวใจที่รักโกะ และรู้สึกเป็นตัวเองเมื่อได้อยู่ต่อหน้ากระดานโกะ พร้อมกับชัยชนะตอนสอบมืออาชีพ
กับฮอนดะ โทชิโนริที่รู้สึกว่าตนเองเดินได้ดีขนาดนี้ แล้วจะให้ล้มเลิกเป็นมืออาชีพได้อย่างไร  

 ทั้งหมดนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงมิติของแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดันที่เกิดจากจิตใจของ
นาเสะ อาซึมิ คือ การสะท้อนแรงในตนเอง ที่มีให้กับเป้าหมายที่จะเป็นมืออาชีพจึงเป็น การสะท้อน
แรงสู่เป้าหมาย ซึ่งในอุปนิสัยส่วนตัวของนาเสะ อาซึมิที่เป็นห่วงเสมือนพ่ีสาวคนโตของอินเซย์ยัง
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สะท้อนให้เห็นแรงจากผู้อ่ืน นับเป็นการสะท้อนถึง “แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน” รวมถึง “แรง
บันดาลใจพัฒนาด้านโกะ” อีกด้วย 

 5. ฮอนดะ โทชิโนริ (Honda Toshinori, 本田敏則) 

 

ชื่อ ฮอนดะ โทชิโนริ 

Eng. Honda Toshinori 

Kanji 本田敏則 

ภาพที่ 61 ข้อมูลตัวละคร ฮอนดะ โทชิโนริ 

 ฮอนดะ โทชิโนริ เป็น หนึ่งในระดับต้น ๆ ของ อินเซย์ แม้สอบไม่ผ่านมืออาชีพในรอบ
เดียวกับชินโด ฮิคารุ แต่ในที่สุดก็สอบมืออาชีพผ่านในปีถัดมาพร้อมกับ อิสึมิ ชินอิจิโร่ และโคโดวากิ 

 ลักษณะภำยนอก และอุปนิสัยของฮอนดะ โทชิโนริ 
 ฮอนดะ โทชิโนริ วัยรุ่นชายมีผมหน้าม้าสั้นสีน้ าตาล ผิวหน้าตกกระ และมีริมฝีปากหนา ใน
ส่วนลักษณะนิสัยของฮอนตะ โทชิโนรินั้น เป็นนักเล่นโกะอีกคนหนึ่งที่ไม่ย่อท้อที่จะก้าวเดินไปใน
เส้นทางของนักเล่นโกะมืออาชีพ 

 วิเครำะห์แรงบันดำลใจจำกตัวละครของฮอนดะ โทชิโนริ 
 ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ในระยะแรกจะเห็นได้ว่าเป็นตัวละครที่น าเสนอให้เห็นว่าเป็นฝีมือ
ระดับต้น ๆ ของชั้นเรียนอินเซย์ แต่กลับมีฝีมือไม่เพียงพอที่จะสอบผ่านมืออาชีพในรอบเดียวกับชินโด 
ฮิคารุ แต่สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของตัวละครคือ แม้จะพ่ายแพ้แต่ในปีถัดไปก็กลับมาสอบ
ใหม่จนผ่านเป็นมืออาชีพ ท าให้เห็นถึง แรงบันดาลใจในการสร้างแรงผลักดัน ในส่วนของ แรงสู่
เป้าหมาย เป็นอย่างมาก รวมถึงเมื่อสอบผ่านมืออาชีพพบกับงานคัดตัวแทนเพ่ือเป็นตัวแทนประเทศ
ญี่ปุ่นไปแข่งถ้วยโฮตาคุ ฮอนดะ โทชิโนริก็รู้ถึงระดับฝีมือของตนเองว่าเทียบเคียงกับตัวละครระดับต้น
คนอ่ืนไม่ได้จึงฝึกฝีมือเพ่ือพัฒนาและน าไปใช้ในการแข่งขัน ถึงแม้สุดท้ายยังพ่ายแพ้แต่ทั้งหมดก็แสดง
ให้เห็นถึง แรงในตนเอง ของฮอนดะ โทชิโนริ ที่ปรารถนาจะพัฒนาขึ้น  นับเป็นการสะท้อนถึง “แรง
บันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน” รวมถึง “แรงบันดาลใจพัฒนาด้านโกะ” อีกด้วย 
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 3) กลุ่มมืออาชีพญี่ปุ่น (Japanese Professional Player) 
 ในส่วนของกลุ่มมืออาชีพแม้จะไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นเพ่ือนได้ทั้งหมด ด้วยวัยและสถานะต่าง 
ๆ แต่ในวงการโกะอาชีพทุกคนล้วนเป็นคู่แข่งไม่ว่าจะวัยใดก็ตาม  
 
 1. ยาชิโร่ คิโยฮารุ (Yashiro Kiyoharu, 社清春) 

 

ชื่อ ยำชิโร่ คิโยฮำรุ 

Eng. Yashiro Kiyoharu 

Kanji 社清春 

ภาพที่ 62 ข้อมูลตัวละคร ยาชิโร่ คิโยฮารุ 

 ยาชิโร่ คิโยฮารุ เป็น นักเล่นโกะมือโปรจากสมาคมโกะญี่ปุ่น ภูมิภาคคันไซ ที่เพ่ิงสอบผ่านไม่
นาน แม้จะเป็นมืออาชีพแต่ก็ไม่ได้รับสนับสนุนจากทางบ้านให้เล่นโกะ ด้วยความหวังดีจากครอบครัว
ที่มองว่าการเล่นโกะนั้นไม่มีอนาคต และยังบังคับให้เรียนต่อ แต่ยาชิโร่นั้นก็มุ่งมั่นที่จะเป็นนักเล่นโกะ
ที่ประสบความส าเร็จเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ให้ครอบครัวได้เห็นว่าเขาตัดสินใจดีแล้ว 

 ยาชิโร่โผล่มาในช่วงท้ายของเนื้อเรื่องในฐานะผู้เข้าร่วมคัดตัวแข่งถ้วยโฮคุโตะที่มีวิธีการเดิน
หมากที่แปลกจากปกติท าให้เป็นที่น่าจับตามองด้วยสัญชาตญาณการเล่นโกะที่ดี ซึ่งท าให้เป็นที่พูดถึง
และเสียดายฝีมือที่ดีอย่างยาชิโร่ จึงเป็นเหตุให้โอจิขอแข่งเพ่ือคัดตั วกับเขาอีกครั้ง สุดท้ายเขาได้
กลายเป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นในฐานะมือวางอันดับที่ 3 
 
 ลักษณะภำยนอก และอุปนิสัยของยำชิโร่ คิโยฮำรุ 
 ลักษณะภายนอกของ ยาชิโร่ คิโยฮาระ นั้น มีผมแหลมสีเงิน ดวงตาขวางดุ ในด้านอุปนิสัยที่
เห็นเขาเป็นคนที่รู้จุดยืนของตนเอง และเป็นคนมีความพยายามท่ีจะพิสูจน์ให้ครอบครัวเห็นในสิ่งที่เขา
ท า ไม่ว่าทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร คู่แข่งเป็นใครก็ต้องไปต่อ  
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 วิเครำะห์แรงบันดำลใจจำกตัวละครของยำชิโร่ คิโยฮำรุ 
 ยาชิโร่ แสดงให้เห็นด้าน “แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน” ที่สะท้อนแรงสู่เป้าหมายโดย
แสดงออกจากการเล่นโกะโดยที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเลยแม้แต่น้อย และยังกระตุ้นให้ 
ชินโด ฮิคารุ ได้รับ การสะท้อนแรงรับจากผู้อ่ืน จากยาชิโร่ทางด้านครอบครัวที่ครอบครัวของฮิคารุ 
สนับสนุนมาโดยตลอด ซึ่งท าให้ฮิคารุฉุกคิดและ ปฎิบัติต่อครอบครัวดีมากขึ้น รวมถึง “แรงบันดาลใจ
พัฒนาด้านโกะ” ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของยาชิโร่ต่อการเล่นโกะในวงการนี้อีกด้วย 

 2. โทยะ โคโย (Touya Kouyou, 塔矢 行洋) 

 

ชื่อ โทยะ โคโย 

Eng. Touya Kouyou 

Kanji 塔矢 行洋 

ภาพที่ 63 ข้อมูลตัวละคร โทยะ โคโย 

 โทยะ โคโย หรือเรียกอีกชื่อว่า โทยะ เมย์จิน เป็นผู้เล่นมืออาชีพที่เป็นเจ้าของหลายต าแหน่ง 
เป็นพ่อของ โทยะ อากิระ ซึ่ง ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ มองโทยะ โคโย เป็นคู่แข่งตั้งแต่แรกพบ หลังจากที่ 
โทยะ โคโย เผชิญหน้าแข่งขันกับ sai บน อินเตอร์เน็ต ก็เกษียณตัวเองจากการเป็นมืออาชีพใน
ประเทศญี่ปุ่นและเข้าร่วมเซ็นสัญญากับทีมประเทศจีนเพ่ือพัฒนาฝีมือต่อไป  

 ลักษณะภำยนอก และอุปนิสัยของโทยะ โคโย 
 ลักษณะภายนอกของ โทยะ โคโย มีผมสั้นแสกกลางสีเทา มักจะปรากฎออกมาในชุดญี่ปุ่น
แบบดั้งเดิมเสมอ มีเพียงช่วงหลังที่ไปงานแข่งถ้วยโฮคุโตะที่สวมใส่สูทเรียบร้อยให้เหมาะสมกับงาน  
ด้านอุปนิสัยของ โทยะ โคโย ดูเป็นชายเคร่งขรึม มีแววตาที่ดุดัน มีช่วงเวลาที่ดูใจดีเฉพาะตอนที่อยู่กับ
ลูกชาย โทยะ อากิระ ในสมัยเด็ก ซึ่งโทยะ โคโย เป็นคุณพ่อที่มีความภาคภูมิใจในตัวของลูกชายที่เขา
รักค่อนข้างมาก และแม้เขาจะเกษียณตนเองจากการเป็นมืออาชีพญี่ปุ่นไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้หยุดเล่น
โกะ และพร้อมไปพัฒนาเด็กจากประเทศอ่ืน ๆ อีกด้วย 
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 วิเครำะห์แรงบันดำลใจจำกตัวละครของโทยะ โคโย 
 โทยะ โคโย เป็นต้นแบบของ โทยะ อากิระ เป็นพ่อที่ปลูกฝังให้อากิระเติบโตมาเป็นเด็กที่ดี 
และมีจิตใจที่รักโกะ ไม่แปลกเลยที่เขาจะเป็น “แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน” ที่สะท้อนแรงรับ
จากผู้อ่ืน ให้กับคนหลาย ๆ คนได้ อีกทั้งเขายังมี การสะท้อนแรงสู่เป้าหมาย ที่แน่วแน่ในการเป็นมือ
อาชีพในประเทศตัวเองไม่ได้ท าให้เขาหยุดที่จะพัฒนาฝีมือ เขาลาออกเพ่ือไปตามหาคนที่เก่งมากขึ้น 
และยังช่วยพัฒนาคนอ่ืน ๆ โดยไม่สนใจว่าเป็นใครและ ประเทศอะไร ซึ่งท าให้เห็นถึง “แรงบันดาลใจ
การพัฒนาด้านโกะ” รวมถึงพฤติกรรมเครื่องแต่งกายของเขายังสะท้อน “แรงบันดาลใจในมิติ
วัฒนธรรม” อีกด้วย 

 3. โองาตะ เซย์อิจิ (Ogata Seiji, 緒方精次) 

 

ชื่อ โองำตะ เซย์อิจิ 

Eng. Ogata Seiji 

Kanji 緒方精次 

ภาพที่ 64 ข้อมูลตัวละคร โองาตะ เซย์อิจิ 

 โองาตะ เซย์อิจิ เป็น นักเล่นโกะมืออาชีพฝีมือ 9 ดั้ง เป็นลูกศิษย์ของโทยะ โคโย และเป็น
ศิษย์รุ่นพี่ของโทยะ อากิระ ซึ่งต่อมาพัฒนาฝีมือจนได้ต าแหน่งจูดั้ง และโกะเซย์ ในภายหลังที่ อาจารย์
ของเขาโทยะ โคโย ลาออกจากการเป็นมืออาชีพ 
 
 ลักษณะภำยนอก และอุปนิสัยของโองำตะ เซย์อิจิ 
 ลักษณะภายนอกของโองาตะเป็นชายร่างสูงมีผมสีบลอนด์สว่าง สวมแว่นครอบตาสีน้ าตาล 
และมักสวมใส่ชุดสูท ที่เห็นบ่อยครั้งคือสูทสีขาว และในบางครั้งก็เห็นเขาสูบบุหรี่ ในส่วนของอุปนิสัย
เขาเป็นคนที่มีแนวโน้มหมกหมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจัด ๆ จะไม่สนใจความสมเหตุสมผลใด ๆ เช่น  โองา
ตะอยากเล่นกับซาอิมากถึงขนาดไล่ตามกระชากคอเสื้อฮิคารุ หรือในตอนที่เมาเพราะดื่มเหล้าก็จะ
แสดงกริยาไม่สุภาพออกมา อีกสิ่งหนึ่งคือความนิ่งสุขุมที่ดูยั่วโทสะของเขามักไปยั่วโมโหและพูดจา
กวนวนไปวนมากับ ฮงอินโบ คุวาบาระ เรื่องการชิงต าแหน่งในวงการมืออาชีพ 
 



 129 

 วิเครำะห์แรงบันดำลใจจำกตัวละครของโองำตะ เซย์อิจิ 
 โองาตะ เซย์อิจิ เป็นตัวละครที่มีจุดมุ่งหมายสูง และมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะไปถึงเป้าหมาย
โดยไม่สนอุปสรรคค์ใด ๆ ท าให้เป็นคนมีบุคลิกท่ีดูมั่นใจ ฉลาด ซึ่งตัวละครนี้เป็นเหมือนกลุ่มตรงกลาง
ระหว่างคลื่นลูกใหม่ กับรุ่นเก่าของวงการมืออาชีพ จึงต้องต้านกระแสของคลื่นลูกใหม่ของวงการ 
พร้อมกับเข้าชิงต าแหน่งสูง ๆ กับรุ่นเก่าท่ีมากฝีมือ เหตุการณ์ที่มักจะพบคือการปะทะฝีปากกับ ฮงอิน
โบ คุวาบาระอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งโองาตะ เซย์อิจิเคยพ่ายแพ้ให้กับ คุวาบาระ ด้วยจิตใจที่ถูกรบกวนจาก
การเล่นจิตวิทยาของคุวาบาระ แต่เมื่อพบกันอีกครั้งจิตใจของเขาได้เปลี่ยนไป และมั่นใจว่าจะโค่นล้ม
ต าแหน่งนั้นได้ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการขับเคลื่อนวงการให้ทั้งรุ่นเก่าและใหม่ ล้วนพัฒนาฝีมือโดยมี โองา
ตะ เซย์อิจิ ตัวละครด าเนินให้เห็นช่องว่างของสองรุ่น แรงบันดาลใจที่แสดงให้เห็นในตัวละครตัวนี้คือ 
“แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน” ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพบกับผู้มากฝีมือ ซึ่งสะท้อนแรงสู่เป้าหมาย 
และแรงในตนเอง รวมถึงยังเป็นผู้มองวงการโกะเคลื่อนไหวโดยพัฒนาฝีมือตนเองไปพร้อมกัน นับเป็น 
“แรงบันดาลใจการพัฒนาด้านโกะ” อีกด้วย 
 
 4. คุราตะ อัตสึชิ (Kurata Atsushi, 倉田厚) 

 

ชื่อ คุรำตะ อัตสึชิ 

Eng. Kurata Atsushi 

Kanji 倉田厚 

ภาพที่ 65 ข้อมูลตัวละคร คุราตะ อัตสึชิ 

 คุราตะ อัตสึชิ เป็นนักเล่นโกะมืออาชีพระดับ 7 ดั้ง ผู้มีสันชาตญาณในการเล่นที่ดี เขา
มองเห็นศักยภาพของ ชินโดน ฮิคารุ ตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาได้พบในงานเทศกาลโกะ และเป็นผู้ดูแลทีม
ญี่ปุ่นในการแข่งขันถ้วยโฮคุโตะ 
 
 ลักษณะภำยนอก และอุปนิสัยของคุรำตะ อัตสึชิ 
 ลักษณะภายนอกของ คุราตะ อัตสึชิ คือรูปร่างที่ใหญ่ ผมยาวสีน้ าตาลเข้ม เขามักจะสวมสูท
และเน็คไทเสมอ ในส่วนของอุปนิสัย เป็นคนอารมณ์ดี และค่อนข้างกินเยอะ อีกทั้งยังเป็นคนมองโลก
ในแง่ดี แม้ว่าในปัจจุบันจะมีนักเล่นโกะคลื่นลูกใหม่ที่ฝีมือดีแต่เขาไม่ได้รู้สึกหดหู่ หรือแข่งขันอะไรมาก
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พร้อมยังให้ก าลังใจกับพวกเด็ก ๆ รุ่นใหม่อีกด้วย และดูเหมือนว่าเขาเป็นประเภทที่ชอบช่วยเหลือ
ผู้อื่น ยิ่งกับ ชินโด ฮิคารุ ได้รับโอกาส และความช่วยเหลือของเขามา 
 
 วิเครำะห์แรงบันดำลใจจำกตัวละครของคุรำตะ อัตสึชิ 
 ส าหรับตัวละครตัวนี้ต้องยกให้กับทัศนคติที่ดี และการให้โอกาสผู้อื่นของเขา ยกตัวอย่างตอน
ที่ช่วยฮิคารุให้เป็นมือ 1 เพ่ือแข่งกับเกาหลี โคยงฮา เพราะคุราตะมองว่ากระดานนั้นเป็นกระดานที่
ส าคัญกับตัวของลูกทีมของตน เพ่ือก้าวผ่านและพัฒนาขึ้นไปโดยไม่สนค าทัดทานจากด้านนอก และ
ยังให้มุมมองที่ดีว่าท าไมการที่น า ชินโด ฮิคารุ ที่ผลงานน้อยกว่าโทยะ อากิระ ได้เป็นมือ 1 ท าไมต้อง
คิดว่าต้องแพ้ แทนที่จะคิดว่าชนะทั้งหมด นับเป็นการกระท าที่น่านับถือในฐานะผู้ดูแลทีมเลยทีเดียว
ซึ่งการกระท าต่าง ๆ ของเขาเหล่านี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึง “แรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ” 
 
 5. ฮงอินโบ คุวาบาระ (Honinbo Kuwabara, 桑原本因坊) 

 

ชื่อ ฮงอินโบ คุวำบำระ 

Eng. Honinbo Kuwabara 

Kanji 桑原本因坊 

ภาพที่ 66 ข้อมูลตัวละคร ฮงอินโบ คุวาบาระ 

 ฮงอินโบ คุวาบาระ เป็นนักเล่นโกะมืออาชีพ ผู้ถือครองต าแหน่ง ฮงอินโบ มาเป็นระยะเวลา
หลายปี ซึ่งมีสัมผัสที่หกท่ีรู้สึกว่า ชินโด ฮิคารุ มีศักยภาพ และคอยถือหางข้าง ชินโด ฮิคารุ ตลอด 
 
 ลักษณะภำยนอก และอุปนิสัยของฮงอินโบ คุวำบำระ 
 ลักษณะภายนอกของ ฮงอินโบ คุวาบาระ เป็นชายแก่ หัวล้านด้านบนและมีผมขาวยาวลงมา 
มักใส่ชุดญี่ปุ่น และชุดสูทเป็นทางการ ในส่วนอุปนิสัย เป็นคนชอบใช้จิตวิทยากับผู้อ่ืน ใช้ค าพูดกดดัน
จนคู่แข่งเสียความมั่นใจ และด้วยวัยที่มากและต าแหน่งที่ด ารงอยู่ยาวนานท าให้คุบาวาระเป็นนักเล่น
โกะรุ่นเก๋า ซึ่งไม่ยอมให้คลื่นลูกใหม่ที่เติบโตขึ้นมาก้าวผ่านไปได้โดยง่าย ซึ่งมักจะมีการปะทะคารมกับ 
โองาตะ เซอิจิ เสมอ 
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 วิเครำะห์แรงบันดำลใจจำกตัวละครของฮงอินโบ คุวำบำระ 
 สิ่งที่พบเห็นจากตัวละคร ฮงฮินโบ คุวาบาระ จะเห็นว่าเป็นชายแก่ที่มีความม่ันใจในฝีมือ เป็น
กลุ่มนักเล่นโกะเก่าแก่ท่ีมีต าแหน่งสูงมาเป็นระยะเวลานาน และไม่หวั่นเกรงกับนักเล่นโกะคลื่นลูกใหม่
ที่ซัดเข้ามา ซึ่งทั้งนี้จะท าให้เราเห็น “แรงบันดาลใจในการพัฒนาวงการโกะ” จากการกระท าของตัว
ละครตัวนี้ แม้จะดูบันดาลโทสะกับคนรุ่นใหม่ไปบ้าง แต่การที่มีก าแพงเก่าแก่ที่สูงก็จะท าให้ความ
พยายามที่จะท าลายก าแพงสูงขึ้นไปด้วย โดยที่มี “แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน” ที่สะท้อนทั้งแรง
สู่เป้าหมาย แรงในตนเอง และแรงรับจากผู้อ่ืน 
 
 4) ตัวละครอื่น ๆ 
 เป็นตัวละครคู่แข่ง/เพ่ือน ที่ไม่ได้อยู่ใน 3 กลุ่มที่กล่าวไว้ข้างต้น 

 1. คิชิโมโตะ คาโอรุ (Kishimoto Kaoru, 岸本 薫) 

 

ชื่อ คิชิโมโตะ คำโอรุ 

Eng. Kishimoto Kaoru 

Kanji 岸本 薫 

ภาพที่ 67 ข้อมูลตัวละคร คิชิโมโตะ คาโอรุ 

 คิชิโมโตะ คาโอรุ เป็น ประธานชมรมโกะโรงเรียนมัธยมไคโอ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความเป็น
เลิศในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงโกะเองก็เช่นกัน ไคโอจึงเป็นโรงเรียนที่คนมองเป็นคู่แข่ง ด้วยฝีมือการเล่น
โกะที่ดี โทยะ อากิระ เองก็เรียนอยู่โรงเรียนไคโอและได้เข้าชมรมโกะที่คิชิโมโตะ คาโอคุ เป็นประธาน
อยู่ในช่วงเวลานั้น คิชิโมโตะ เป็นอดีตอินเซย์ ที่ไม่ได้เป็นมืออาชีพ  และได้ลาออกจากอินเซย์มา 

 ลักษณะภำยนอก และอุปนิสัยของคิชิโมโตะ คำโอรุ 
 ลักษณะภายนอกของ คิชิโมโตะ คาโอรุ เด็กหนุ่มตัวสูงผมสั้นสีด า สวมแว่นตาดูเป็นเด็กทรง
คงแก่เรียน ด้านอุปนิสัย เป็นคนสุขุม นิ่ง การพูดจาดูเรียบง่าย ซึ่งดูเป็นผู้ใหญ่ไม่เหมือนนักเรียนมัธยม 
รู้จักประมาณตนว่าระดับฝีมือไปไม่รอดจึงลาออกจากอินเซย์ แต่กลับประเมินดูถูกฝีมือคนอ่ืน และ
ชอบดื่มกาแฟด า 
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 วิเครำะห์แรงบันดำลใจจำกตัวละครของคิชิโมโตะ คำโอรุ 
 ตัวละคร คิชิโมโตะ คาโอรุ แม้จะออกมาให้เห็นเพียงตอนต้นแต่นับว่าเป็นตัวละครส าคัญที่ 
“แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน” สะท้อนแรงรับจากผู้อ่ืน ให้กับ ชินโด ฮิคารุ ด้วยค าเพราะความไม่
ชอบทัศนคติของ ฮิคารุที่มีความมุ่งมั่นไม่เพียงพอที่จะไปถึงเป้าหมาย กล่าวคือ ตั้งเป้ามายไว้สูงแต่
กลับไม่พยายามอะไรคิดจะเล่นไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวก็ถึงเป้าหมายเอง โดยที่คิชิโมโตะเองเป็นบุคคลที่
ล้มเหลวจากการเป็นอินเซย์มาก่อนจึงรับรู้ถึงความโหดหินของวงการโกะ เมื่อเห็นฮิคารุท าท่าทาง
สบาย ๆ แต่คนอย่าง โทยะ อากิระ กลับมองว่าเป็นคู่แข่งจึงรู้สึกน่าขันขึ้นมา และค าพูดถากถางของคิ
ชิโมโตะนั้นเองท าให้ ชินโด ฮิคารุ ตัดสินใจลาออกจากชมรมโกะโรงเรียนฮาเซะ และสมัครเป็นอินเซย์ 

 2. โค ยงฮา (Ko Yeong-ha, 고영하) 

 

ชื่อ โค ยงฮำ 

Eng. Ko Yeong-ha 

Korea 고영하 

ภาพที่ 68 ข้อมูลตัวละคร โค ยงฮา 

 โค ยงฮา เป็นนักเล่นโกะมืออาชีพของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้เป็นตัวแทนของประเทศใน
รายการแข่งโฮคุโตะ ด้วยความผิดพลาดทางการสื่อสารท าให้เกิดการเข้าใจผิดว่าโค ยงฮา ดูหมิ่น ฮง
อินโบ ซูซาคุ นักเล่นโกะในต านานของญี่ปุ่นซึ่ง โค ยงฮา ด้วยความยังเป็น เด็กจึงเติมน้ ามันเข้า
เชื้อเพลิงให้เข้าใจผิดหนักไปอีก แม้ในตอนสุดท้ายก็ยอมรับในตัวแทนประเทศญี่ปุ่นว่ามีฝีมือทัดเทียม 

 ลักษณะภำยนอก และอุปนิสัยของโค ยงฮำ 
 ลักษณะภายนอกของ โค ยงฮา คือ วัยรุ่นตัวค่อนข้างสูง แม้เขาจะมีอายเพียง 16 ปีก็ตาม ผม
ของเขายาวปะบ่าสีน้ าตาลอ่อน เสื้อผ้าที่สวมใส่มักเป็นเสื้อเชิ้ต และในงานที่เป็นทางการจะสวมใส่สูท
สีขาว ผูกเน็กไทสีด า ในส่วนของอุปนิสัย โค ยงฮา ดูเภายนอกเป็นผู้ใหญ่สุภาพเรียบร้อย แต่สุดท้าย
ด้วยวัย 16 ปี ก็ยังมีความคิดแบบเด็ก ๆ ด้วยการสร้างความเกลียดชังกลางงานโฮคุโตะโดยไม่จ าเป็น  
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 วิเครำะห์แรงบันดำลใจจำกตัวละครของโค ยงฮำ 
 แม้ตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวจุดฉนวนที่ดูเป็นฝั่งอริตรงกันข้ามกับตัวเอกอย่างเห็นได้ชัด แต่
เพราะความเข้าใจผิด และถูก ชินโด ฮิคารุ จ้องจนเกิดโทสะ ท าให้เกิดนึกสนุกท าให้คู่แข่งรู้สึกเกลียด
ตนเข้าไปอีก แม้จะเป็นแรงด้านลบ แต่ก็ท าให้เห็นถึง “แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน” ที่สะท้อน
แรงรับจากผู้อ่ืน แต่ท้ายที่สุดแล้ว โค ยงฮา เองก็ยอมรับในตัว ชินโด ฮิคารุ และสนับสนุนแนวคิด
ของฮิคารุที่ว่า พวกเราทุกคนล้วนเล่นโกะเพ่ือเชื่อมต่ออดีตอันไกลโพ้น และอนาคตอันแสนไกล  เป็น
การแสดงให้เห็นถึง “แรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ” 

 3. ฮอง ซูย่ง (Hong Su-yeong, 홍수영) 

 

ชื่อ ฮอน ซูย่ง 

Eng. Hong Su-yeong 

Korea 홍수영 

ภาพที่ 69 ข้อมูลตัวละคร ฮอน ซูย่ง 

 ฮอน ซูย่ง เป็นนักเล่นโกะมืออาชีพจากประเทศเกาหลีใต้ เมื่อครั้งที่เขายังเป็นเค็งคิวเซย์ (เค็ง
คิวเซย์ คือ อินเซย์ของฝั่งทางเกาหลีใต้) เขาได้สูญเสียความมั่นใจจากการพ่ายแพ้ และมาพบกับ ชินโด 
ฮิคารุ ที่ญี่ปุ่น ในภายหลัง ฮอน ซูย่ง ได้เป็นมืออาชีพและเป็นตัวแทนประเทศเกาหลีใต้ลงแข่งรายการ
ถ้วยโฮคุโตะ  
 
 ลักษณะภำยนอก และอุปนิสัยของฮอน ซูย่ง 
 ลักษณะภายนอกของ ฮอน ซูย่ง เขาเป็นเด็กตัวค่อนข้างเล็กและมีอายุที่น้อยกว่าเพ่ือนในกลุ่ม 
(น้อยกว่าฮิคารุ 1 ปี ) ผมสีด าตัดหน้าม้าครอบ เหมือนทรงเห็ด เมื่อตอนที่ยังเป็นเค็งคิวเซย์และมาที่
ญี่ปุ่นจะเห็นเขาสวมหมวก และเสื้อฮู้ด และเมื่อเห็นเขาอีกครั้งในงานทางการเขาก็จะใส่ชุดสูท
เรียบร้อย ในส่วนของอุปนิสัย ในตอนแรกเขาเป็นเด็กที่มีความภาคภูมิใจในฝีมือของตนเอง แต่เมื่อ
พ่ายแพ้การเลื่อนชั้นท าให้ความมั่นใจหล่นหายไป เมื่อตอนเจอกับ ชินโด ฮิคารุ ตอนที่มาอยู่กับลุงที่
ญี่ปุ่น มีการท้าทายและท าให้เขาต้องการชนะ แต่เมื่อแพ้ให้กับ ฮิคารุ ท าให้เขาเริ่มแสดงความเคารพคู่
ต่อสู้ และกลับไปพัฒนาตนเอง พร้อมเรียนภาษาญี่ปุ่นเพ่ือบอกกับฮิคารุว่า “ฉันชื่อ ฮอน ซูย่ง” 
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 วิเครำะห์แรงบันดำลใจจำกตัวละครของฮอน ซูย่ง 
 ฮอน ซูย่ง เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ล้มเหลวจากการตั้งเป้าหมายท าให้สูญเสียความม่ันใจในการ
เล่นโกะไป เมื่อเจอแรงกระตุ้นที่ดีอย่าง ชินโด ฮิคารุ ที่ในตอนแรกมีการท้าทายกัน แต่ก็จบลงด้วย
มิตรภาพที่ดีต่อกัน ซึ่งในสามปีหลังจากนั้น ซูย่ง ฝึกฝนและพยายามเพ่ือที่จะแข่งขันล้างมือกับ ชินโด 
ฮิคารุ อีกครั้ง และพัฒนาตัวเองจนเป็นตัวแทนของประเทศเกาหลี ตัวละครนี้แสดงออกมาเด่นชัดเรื่อง 
“แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน” ที่สะท้อนแรงสู่เป้าหมาย แรงในตนเอง และแรงรับจากผู้อ่ืน เป็น
อย่างมาก 

 กลุ่มที่ 3   ตัวละครสนับสนุน (Support Character) 
 ตัวละครสนับสนุน หรือในอีกมุมคือ ผู้ช่วยเหลือ (Helper) เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ขาดไปไม่ได้
จากเนื้อเรื่อง เพราะในการกระท าของตัวละครหลักในการก้าวผ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกระท าเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง หากปราศจากความช่วยเหลือจากตัวละครสนับสนุนนี้ เนื้อเรื่องในบางส่วนอาจจะด าเนิน
ต่อไปไม่ได้ ดังนั้นตัวละครประเภทนี้อาจจะถูกมองเป็นเหมือนเป็นตัวละครที่ผ่านมาประกอบฉากเฉย 
ๆ แต่จริง ๆ แล้วมีความส าคัญในการด าเนินเรื่องอยู่ระดับหนึ่ง 

 1. ชินโด มิซึโกะ (Shindo Mitsuko, 新堂光子) 

 

ชื่อ ชินโด มิซึโกะ 

Eng. Shindou Mitsuko 

Kanji 新堂光子 

ภาพที่ 70 ข้อมูลตัวละคร ชินโด มิซึโกะ 

 ชินโด มิซึโกะ เป็นแม่ของ ชินโด ฮิคารุ ผู้เป็นแรงสนับสนุนและก าลังใจให้กับลูกของตน  
 
 ลักษณะภำยนอก และอุปนิสัยของชินโด มิซึโกะ 
 ลักษณะภายนอกของ ชินโด มิซึโกะ เป็นคุณแม่บ้านผมยาว เธอมักจะมัดผมไว้อย่างเรียบร้อย
เสมอ ๆ ในส่วนของอุปนิสัยนั้นจะเป็นคุณแม่ที่ใจดี และคอยเป็นห่วงอนาคตของลูกชายตนเองเสมอ 
อีกท้ังยังไม่เคยขัดใจลูกของตัวเองไม่ว่าจะท าอะไรก็ตาม  
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 วิเครำะห์แรงบันดำลใจจำกตัวละครของชินโด มิซึโกะ 
 ตัวละครนี้เป็นตัวละครส าคัญอีกตัวหนึ่งที่แม้จะโผล่มาเพียงเล็กน้อย แต่เราจะเห็นอยู่เสมอ ๆ 
เป็นแรงสนับสนุนทั้งก าลังใจ และก าลังทรัพย์ของ ชินโด ฮิคารุ  แม้จะไม่มีความรู้เรื่องโกะเลยแม้แต่
น้อย แต่เมื่อเห็นลูกสนใจและชื่นชอบก็ไม่เคยขัดขวางเส้นทางของลูกตัวเอง ซึ่งแสดงให้เห็น “แรง
บันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน” ที่สะท้อนแรงรับจากผู้อ่ืน  

 2. ชินโด เฮย์ฮาจิ (Shindo Heihaji, 新堂平八) 

 

ชื่อ ชินโด เฮย์ฮำจิ 

Eng. Shindou Heihaji 

Kanji 新堂平八 

ภาพที่ 71 ข้อมูลตัวละคร ชินโด เฮย์ฮาจิ 

 ชินโด เฮย์ฮาจิ เป็นปู่ของ ชินโด ฮิคารุ ผู้เป็นแรงสนับสนุนและก าลังใจให้กับหลานของตน  
 
 ลักษณะภำยนอก และอุปนิสัยของชินโด เฮย์ฮำจิ 
 ลักษณะภายนอกของ ชินโด เฮย์ฮาจิ เป็นวัยชรา รูปร่างผอม และหัวล้าน ในส่วนอุปนิสัยเป็น
คนแก่ใจดี ใช้ชีวิตวัยเกษียรอยู่บ้าน ชอบเล่นโกะ เมื่อเห็นหลานของตนสนใจก็สนับสนุน และดีใจที่
หลานชอบเล่นโกะเหมือนกัน 
  
 วิเครำะห์แรงบันดำลใจจำกตัวละครของชินโด เฮย์ฮำจิ 
 ตัวละครตัวนี้ก็เป็นอีกตัวละครส าคัญที่คอยสนับสนุนชินโด ฮิคารุ เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ
กระดานโกะแบบขาตั้งให้ หรือการเป็นก าลังใจในการแข่งขันของฮิคารุ ซึ่งแสดงให้เห็น “แรงบันดาล
ใจที่สร้างแรงผลักดัน” ที่สะท้อนแรงรับจากผู้อ่ืน 
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 3. คาวาอิ (Kawai, カワイ) 

 

ชื่อ คำวำอ ิ

Eng. Kawai 

Kanji カワイ 

ภาพที่ 72 ข้อมูลตัวละคร คาวาอิ 

 คาวาอิ เป็นคนขับรถแท็กซี่ที่ชื่นชอบในการเล่นโกะ มักจะอยู่ที่โกะคลับที่ ชินโด ฮิคารุ วายะ 
และอิสึมิ ได้ไปท้าทายเพ่ือเล่นโกะแบบแข่งทีมเมื่อครั้งที่ยังเป็นอินเซย์ ด้วยความที่ถูกชะตากับ ชินโด 
ฮิคารุ เขาจึงสนับสนุน ตั้งความหวัง และเป็นก าลังใจให้กับฮิคารุ ชอบขยี้หัวฮิคารุเป็นพิเศษ 
 
 ลักษณะภำยนอก และอุปนิสัยของคำวำอ ิ
 คาวาอิ ดูเหมือนชายวัยกลางคนอายุประมาณ 35-40 ปี มีผมสั้นกระดกแบบตูดเป็ดสีเข้ม เขา
สวมแว่นตาสีกุหลาบ และมีหนวดเครา ในด้านอุปนิสัย เขาเป็นคนห้าว ๆ ไม่ยอมคน ค่อนข้างหยาบ
คาย หัวรุนแรง แต่ความจริงแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยเหลือ ชินโด ฮิคารุ  
 
 วิเครำะห์แรงบันดำลใจจำกตัวละครของคำวำอิ 
 คาวาอิ เป็นตัวละครสบทบที่ช่วยเหลือ ชินโด ฮิคารุ ในการเดินทางไปตามรอยซูซาคุ 
ช่วยเหลือทั้งด้านความปลอดภัยและให้ยืมเงิน เขาตั้งความหวังอนาคตของโกะไว้กับตัวฮิคารุ อีกทั้ง
เมื่อเขาเห็นคนพูดจาดูหมิ่น ชินโด ฮิคารุ เขาพร้อมจะพุ่งหมัดใส่ทันที เป็นตัวละคนช่วยด าเนินเรื่องที่ดี
อีกตัวละครหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็น “แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน” ที่สะท้อนแรงรับจากผู้อ่ืน 
 
 สรุปกำรวิเครำะห์แรงบันดำลใจจำกตัวละคร 
 ตัวละครของการ์ตูนเรื่อง ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ มีตัวละครที่มากมายหลายมิติ และ
หลากหลายมุมมากเป็นอย่างมาก จุดร่วมที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ ตัวละคนส่วนใหญ่จะมี “แรงบันดำลใจ
ที่สร้ำงแรงผลักดัน” ซึ่งมีส่วนประกอบแรงบันดาลใจตามแนวคิดของ ดุษฎี โยเหลา, วิไลลักษณ์ 
ลังกา, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา พ่ึงโพธิ์สภ (2556) ทีม่ีข้อค้นพบว่ามีประเด็กหลัก 3 ประเด็นหลัก
คือ 
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 “แรงสู่เป้าหมาย” เป็น ความรู้สึกที่ถูกกระตุ้นไปสู่เป้าหมาย ความรู้สึกที่ก่อให้เกิดก าลังใจ 
และ ความต้องการที่จะฝ่าฟันท าให้ ซึ่งในตัวละครส่วนใหญ่ของการ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกม
อัจฉริยะนั้นล้วนมี แรงส่งไปสู่เป้าหมาย ถึงแม้ตัวละครตัวนั้น ๆ จะไม่ได้เป็นตัวละคนหลักของเรื่อง  
แต่ทุกตัวละครล้วนมีเป้าหมายเป็นไปตามแนวทางของตนเองแตกต่างกันไปตามวัย เวลา และภูมิหลัง
ของตัวละครนั้น ๆ  

 “แรงในตนเอง” ประกอบด้วย การเข้าใจความหมายในชีวิต การมีความหวัง การอดทนไม่
ยอมแพ้ ความตั้งใจที่แน่วแน่ ข้อค้นพบนี้เป็นแนวคิดด้านจิตวิญญาณ เป็นลักษณะภายในของบุคคล 
ซึ่งในตัวละครส่วนใหญ่ของการ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้นมีเป้าหมายอยู่เป็นทุนเดิมอยู่
แล้ว จึงส่งผลให้ได้รับแรงในตนเองเช่นกัน 

 “แรงรับจากผู้อ่ืน” เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกที่ท าให้เกิดแรงบันดาลใจ เช่น การได้เห็น
ตัวอย่างที่ดี และความรักจากคนหนึ่งที่ส่งไปยังอีกคนหนึ่ง ท าให้คนนั้นมีแรงขึ้นและกระตุ้นบุคลิกให้
เกิดพลังในตนเองได้ ซึ่งในตัวละครส่วนใหญ่ของการ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้นล้วน
แสดงให้เห็นถึงแรงรับจากผู้อ่ืน แต่จะแตกต่างกันไปตามแต่มิติและมุมมองของตัวละครนั้น ๆ  

 รวมถึง “แรงบันดำลใจพัฒนำด้ำนโกะ” ที่แสดงออกผ่านการต่อสู้ของคนในวงการโกะ 
รวมถึงการให้ก าลังใจในการเล่นโกะโดยเฉพาะ โดยสะท้อนออกมาจากการกระท า บทสนทนา ค าพูด 
มุมมอง ทัศนคติต่าง ๆ ของตัวละคร ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบทางความคิด อันเป็นสาเหตุส าคัญที่
ท าให้มนุษย์เกิดแรงบันดาลใจของ เอส.เอส.อนาคามี (2555) ซึ่งคือ “สาเหตุแห่งแรงบันดาลใจจาก
ภายนอก” อีกทั้งยังมี “แรงบันดาลใจจากต้นฉบับ (Inspiration by Role Model)” ตามทฤษฎีของ 
พจน์ ใจชาญสุขกิจ (อ้างถึงใน ดุษฎี โยเหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา พ่ึงโพธิ์
สภ, 2556) ที่ตัวละครแสดงออกในการ์ตูนสะท้อนให้เห็นผลการกระท า ท าให้เกิดแรงบันดาลใจจาก
ต้นแบบที่ผลต่อการใช้ชีวิต การเลือกทางเดินให้ชีวิต ทัศนคติ มุมมองความคิด รวมถึงการตัดสินใจ
จากเรื่องต่าง ๆ ในทิศทางที่สอดคล้องกับต้นแบบของผู้อ่าน 
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 บทสรุปตัวละครในแต่ละกลุ่ม 
  - ตัวละครหลัก (Main Character)  
 ตามที่ Vladimir Propp (อ้างถึงใน อุมาพร มะโรณีย์, 2551)  ได้ให้บทบาทของตัวละครจาก
การวิเคราะห์การเล่าเรื่อง ตัวละครหลักในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ มีความสอดคล้องกับ 
ตัวละครประเภท “วีรบุรุษ (The Hero)” ซึ่งมีความหมายเป็นตัวแทนฝ่ายธรรมะ และ “ผู้ให้ (The 
Donor)” เป็นอาจารย์ ผู้ให้ค าปรึกษากับตัวละครหลัก ซึ่งตัวละครหลักนั้นเป็นตัวละครที่ขาดไปจาก
เนื้อเรื่องไม่ได้ เนื่องจากจะท าให้ด าเนินเรื่องไม่ได้  ซึ่งในด้านของแรงบันดาลใจตัวละครหลักนี้มี
ส่วนประกอบทั้ง 3 ประเด็นคือ “แรงส่งไปสู่เป้าหมาย” “แรงในตนเอง”  และ“แรงรับจากผู้อื่น” 

 - ตัวละครคู่แข่ง/เพ่ือน (Rival Character/Friend)  
 ส่วนใหญ่จะมี “แรงส่งไปสู่เป้าหมาย” และ “แรงในตนเอง”  ยังสามารถสะท้อนแรงบันดาล
ใจประเภท “แรงรับจากผู้อื่น” ผ่านการให้ก าลังใจ พฤติกรรม การกระท าต่าง ๆ จากเนื้อหาในการ์ตูน 
ซึ่งแม้บางตัวละครจะเป็นคู่แข่งที่ไม่ชอบกันมาตั้งแต่แรกพบ แต่สุดท้ายก็ลงเอยด้วยมิตรภาพ การ
เคารพนับถือ และการยอมรับซึ่งกันและกัน นับว่าเป็นตัวละครที่มีบทบาททั้ง “ผู้ร้าย (The Villain)” 
“ผู้ให้ (The Donor)” และยังเป็น “ผู้ช่วยเหลือ (The Helper)” ผู้ช่วยเหลือ ให้ผ่านอุปสรรค์ 

 - ตัวละครสนับสนุน (Support Character)  
 เป็นตัวละครทีค่อยสนับสนุนตัวละครหลัก หรือตัวละครอื่น ๆ ในเรื่อง ตัวละคนประเภทนี้จะ
สะท้อนให้เห็น “แรงรับจากผู้อ่ืน” อยู่อย่างมาก นับเป็นตัวละครที่มีบทบาทเป็น “ผู้ช่วยเหลือ (The 
Helper)”  ซึ่งการด าเนินเรื่องส่วนใหญ่ถ้าขาดตัวละครประเภทนี้ไปจะไม่สามารถด าเนินเรื่องได้เลย  

 

ภาพที่ 73 สรุปภาพรวมตัวละครในแต่ละกลุ่ม และการสะท้อนแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 
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 ผู้วิจัยสามารถสรุปลักษณะเฉพาะของตัวละครทั้งหมดในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ
จาก 5 เล่มตามขอบเขตงานวิจัย ดังแสดงในตาราง ต่อไปนี้ 

ตารางที่ 11 ตารางสรุปแรงบันดาลใจต่าง ๆ จากตัวละครในการ์ตูนเรื่อง ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ 

ชื่อตัวละคร บทบาทตัวละคร แรงบันดาลใจที่ปรากฎ 
ตัวละครหลัก (Main Character) 

ชินโด ฮิคารุ 
Shindo Hikaru  
進藤ヒカル 

วีรบุรุษ (The Hero) 
แรงบันดาลใจในการริเริ่มเล่นโกะ 
แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 
แรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ 

ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ 
Fujiwarano Sai 
藤原佐為 

ผู้ให้ (The Donor) 
ผู้ช่วยเหลือ (The Helper) 

แรงบันดาลใจในการริเริ่มเล่นโกะ 
แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 
แรงบันดาลในมิติวัฒนธรรม 

โทยะ อากิระ 
Touya Akira 
塔矢アキラ 

ผู้ร้าย (The Villain) 
ผู้ให้ (The Donor) 
ผู้ช่วยเหลือ (The Helper) 

แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 
แรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ 

ตัวละครคู่แข่ง และเพื่อน (Rival Character/Friend) 
ฟุจิซากิ อาคาริ  
Fujisaki Akari 
藤崎あかり 

ผู้ให้ (The Donor) 
ผู้ช่วยเหลือ (The Helper) 

แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 

คางะ เท็ตซึโอะ  
Kaga Tetsuo 
加賀鉄男 

ผู้ร้าย (The Villain) 
ผู้ให้ (The Donor) 
ผู้ช่วยเหลือ (The Helper) 

แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 

มิทานิ ยูค ิ
Mitani Yuuki 
三谷祐輝 

ผู้ร้าย (The Villain) 
ผู้ให้ (The Donor) 
ผู้ช่วยเหลือ (The Helper) 

แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 

ซึซึอิ คิมิฮิโระ 
Tsutsui Kimihiro 
筒井公宏 

ผู้ให้ (The Donor) 
ผู้ช่วยเหลือ (The Helper) 

แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 
แรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ 

วายะ โยชิทากะ 
Waya Yoshitaka 
和谷義高 

ผู้ร้าย (The Villain) 
ผู้ให้ (The Donor) 
ผู้ช่วยเหลือ (The Helper) 

แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 
แรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ 
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อิสึมิ ชินอิจิโร่ 
Isumi Shinichirou 
伊角慎一郎 

ผู้ร้าย (The Villain) 
ผู้ให้ (The Donor) 
ผู้ช่วยเหลือ (The Helper) 

แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 
แรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ 

โอจิ โคซึเกะ 
Ochi Kousuke 
越智康介 

ผู้ร้าย (The Villain) 
ผู้ให้ (The Donor) 
ผู้ช่วยเหลือ (The Helper) 

แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 
แรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ 

นาเสะ อาสึมิ 
Nase Asumi 
奈瀬明日美 

ผู้ร้าย (The Villain) 
ผู้ให้ (The Donor) 
ผู้ช่วยเหลือ (The Helper) 

แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 
แรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ 

ฮอนดะ โทชิโนริ 
Honda Toshinori 
本田敏則 

ผู้ร้าย (The Villain) 
ผู้ให้ (The Donor) 
ผู้ช่วยเหลือ (The Helper) 

แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 
แรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ 

ยาชิโร่ คิโยฮารุ 
Yashiro Kiyoharu 
社清春 

ผู้ร้าย (The Villain) 
ผู้ให้ (The Donor) 
ผู้ช่วยเหลือ (The Helper) 

แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 
แรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ 

โทยะ โคโย 
Touya Kouyou 
塔矢 行洋 

ผู้ร้าย (The Villain) 
ผู้ให้ (The Donor) 
ผู้ช่วยเหลือ (The Helper) 

แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 
แรงบันดาลในมิติวัฒนธรรม 
แรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ 

โองาตะ เซย์อิจิ 
Ogata Seiji 
緒方精次 

ผู้ร้าย (The Villain) 
ผู้ให้ (The Donor) 
ผู้ช่วยเหลือ (The Helper) 

แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 
แรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ 

คุราตะ อัตสึชิ 
Kurata Atsushi 
倉田厚 

ผู้ร้าย (The Villain) 
ผู้ให้ (The Donor) 
ผู้ช่วยเหลือ (The Helper) 

แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 
แรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ 

ฮงอินโบ คุวาบาระ 
Honinbo Kuwabara 
桑原本因坊 

ผู้ร้าย (The Villain) 
ผู้ให้ (The Donor) 
ผู้ช่วยเหลือ (The Helper) 

แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 
แรงบันดาลในมิติวัฒนธรรม 
แรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ 

คิชิโมโตะ คาโอรุ 
Kishimoto Kaoru 
岸本 薫 

ผู้ร้าย (The Villain) 
ผู้ช่วยเหลือ (The Helper) 

แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 

โค ยงฮา  ผู้ร้าย (The Villain) แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 
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Ko Yeong-ha 

고영하 

ผู้ช่วยเหลือ (The Helper) แรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ 

ฮอง ซูย่ง 
Hong Su-yeong 

홍수영 

ผู้ร้าย (The Villain) 
ผู้ให้ (The Donor) 
ผู้ช่วยเหลือ (The Helper) 

แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 
แรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ 

ตัวละคนสนับสนุน (Support Character) 

ชินโด มิซึโกะ  
Shindo Mitsuko 
新堂光子 

ผู้ให้ (The Donor) 
ผู้ช่วยเหลือ (The Helper) 

แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 

ชินโด เฮย์ฮาจิ  
Shindo Heihaji 
新堂平八 

ผู้ให้ (The Donor) 
ผู้ช่วยเหลือ (The Helper) 

แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 

คาวาอ ิ
Kawai 
カワイ 

ผู้ร้าย (The Villain) 
ผู้ให้ (The Donor) 
ผู้ช่วยเหลือ (The Helper) 

แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 
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4.3 กำรวิเครำะห์สรุปกำรสร้ำงแรงบันดำลใจที่ได้รับจำกเนื้อหำกำร์ตูน 

 การวิเคราะห์สรุปการสร้างแรงบันดาลใจที่ได้รับจากเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกม
อัจฉริยะ นั้นแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก ๆ และอธิบายองค์ประกอบ วิธีการ ที่สร้างแรงบันดาลใจ
ดังต่อไปนี้ 

4.3.1 สร้างแรงบันดาลใจในการริเริ่มเล่นโกะ 
4.3.2 สร้างแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 
4.3.3 สร้างแรงบันดาลใจในมิติของวัฒนธรรม 
4.3.4 สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนด้านโกะ 
4.3.5 สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านสร้างสรรค์ 

4.3.1 สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรริเริ่มเล่นโกะ 
 การสร้างแรงบันดาลใจในการริเริ่มเล่นโกะนั้น ต้องเริ่มจากการสร้างผลกระทบทางความคิด 
ก่อให้เกดิความประทับใจ เกิดความสนใจอย่างมีนัยส าคัญ การสร้างแรงบันดาลใจในการริเริ่มเล่นโกะ
นี้ สอดคล้องกับ สาเหตุส าคัญที่ท าให้มนุษย์เกิดแรงบันดาลใจของ เอส.เอส.อนาคามี (2555) ซึ่งคือ 
“สาเหตุแห่งแรงบันดาลใจจากภายนอก” อีกทั้งยังเป็น “แรงบันดาลใจจากต้นฉบับ (Inspiration by 
Role Model)” ตามทฤษฎีของ พจน์ ใจชาญสุขกิจ (อ้างถึงใน ดุษฎี โยเหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, 
ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา พ่ึงโพธิ์สภ , 2556) ที่การสร้างความเป็นต้นแบบ หรือแบบอย่างที่
ประสบความส าเร็จมาก่อนจะท าให้เกิดความรู้สึกที่ต้องยึดถือ โดยการสร้างแรงบันดาลใจในการริเริ่ม
เล่นโกะนั้นมีวิธีการดังต่อไปนี้ 

 1) การแทรกสอนอย่างเป็นธรรมชาติ 
 ในเนื้อเรื่องช่วงแรกของการ์ตูนประเภทความรู้ต่าง ๆ มีความจ าเป็นที่ต้องปูพ้ืนฐานความรู้
เกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนั้นเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าถึงเนื้อหา และเข้าใจเนื้อหาสารที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อถึงไป
ในทิศทางเดียวกัน การ์ตูนเรื่อง ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ก็เช่นกัน ด้วยเจ้าของต าแหน่ง “Story 
King” ของอาจารย์ยูมิ ฮตตะ ผู้แต่งเนื้อหาเรื่องนี้ได้ท าการ “การแทรกวิธีการเล่นโกะไว้อย่างเป็น
ธรรมชาติ” หรือเรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์การสร้าง Symbol (สัญลักษณ์) เป็นสัญญะที่ไม่มีความเกี่ยวพัน
ระหว่างตัวสัญญะกับวัตถุที่มีอยู่จริง หากแต่ความเกี่ยวกันที่เกิดขั้นนั้น เกิดจากข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้อ่าน ตามทฤษฎีของ Charlse Saunders Peirce (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 
2552a) และเมื่อมีความเข้าใจในสารตรงกันจึงกลายเป็น Index (ดัชนี) เป็นสัญญะที่มีความเกี่ยวพัน
โดยตรง ด้วยการน า รูปภาพ (Icon) หรือภาพการ์ตูนที่ดูสมจริง โดยวิธีการที่ผู้ส่งสารสร้างตัวละคร
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หลัก หรือ ชินโด ฮิคารุ ให้ไม่มีพ้ืนฐานด้านโกะเลยแม้แต่น้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ศัพท์โกะ วิธีการเล่น 
หรือเรื่องในวงการมืออาชีพ จึงท าให้การด าเนินเรื่องอยู่ภายใต้ค าถามและความสงสัยของชินโด ฮิคารุ 
ที่ท าให้ผู้อ่านที่ไม่มีพ้ืนฐานได้เรียนรู้ไปพร้อมกับ ชินโด ฮิคารุ และพัฒนาความรู้ เข้าใจความหมายที่
ถูกประกอบสร้างขึ้น ไปพร้อม ๆ กัน โดยผู้วิจัยอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการแทรกสอนอย่างเป็น
ธรรมชาติไว้ดังต่อไปนี้ 

 กำรสอนวิธีกำรเล่น และศัพท์เฉพำะของโกะ 
 เหตุการณ:์ การสอนวิธีการเล่น โดยเรียนรู้ไปพร้อมกับตัวละครตั้งแต่ต้น 
 ชินโด ฮิคารุ ที่จะทดสอบระดับฝีมือโกะของวิญญาณ ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ จึงไปท้าดวลคุณปู่
ของตนเล่น แต่ด้วยความไม่มีพ้ืนฐานของโกะแม้แต่น้อย ท าให้ ชินโด ฮิคารุ ไม่เข้าใจ การอธิบายวิธี
วางหมากที่ ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ เป็นผู้อธิบาย 

 
ภาพที่ 74 ฮิคารุที่ไปท้าคุณปู่แต่ไม่รู้กติกาโกะ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 1 ตอนที่ 1 

 เหตุการณ:์ การสอนการจับหมากให้ถูกวิธีของนักเล่นโกะ 
 การแทรกสอนเล่นโกะของการ์ตูนเรื่อง ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ นั้นไม่ได้มีเพียงแค่ฉาก 
ๆ เดียว แต่จะค่อย ๆ สอนไปตามระดับฝีมือของ ชินโด ฮิคารุ แสดงให้เห็นว่าฝีมือระดับนี้ สามารถ
เข้าใจวิธีการเล่นถึงได้ถึงระดับไหน จึงท าให้การแทรกสอนอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้ เป็นไปตาม
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ธรรมชาติของผู้ที่เริ่มเล่นโกะ และเข้าใจไปตามล าดับขั้นตอนอีกหลากหลาย ตัวอย่างเช่น “การจับ
หมากให้ถูกวิธี” โดยจะท าให้ผู้อ่านมีความรู้สึกอยากทดลองจับหมากตามแบบในการ์ตูน ด้วยภาพที่
สื่อออกมาได้สวยงาม และท่าทีที่เป็นเอกลักษณ์ของการจับหมากของโกะ ซึ่งเป็น Icon (รูปภาพ) ที่
สมจริง จึงท าให้ผู้อ่านมีความรู้สึกร่วมที่อยากจะทดลองจับหมากตามที่เนื้อหาของการ์ตูนได้แทรก
ลักษณะที่ถูกต้องของการจับหมากไว้ โดยสื่อสารผ่านตัวละคร ชินโด ฮิคารุ ที่หัดเล่นใหม่ ๆ จึงยังจับ
หมากแบบนักเล่นโกะทั่วไปไม่เป็น โดยในภายหลัง ชินโด ฮิคารุ เองก็รู้สึกการจับหมากแบบนั้นเท่จึง
ได้หัดจับหมากให้ถูกต้อง ซึ่งวิธีการเล่าเรื่องทั้งหมากนี้ เป็นการสะท้อนโดยมีความหมายโดยอรรถ 
(Denotative Meaning)  ที่เข้าใจโดยตรง และมีแฝงความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) 
คือ การจับหมากที่ถูกต้องในการเล่นโกะนั้นไม่เพียงได้แต่ลักษณะที่ดูดีระหว่างเล่น แต่เป็นเรื่องของ
การวางหมากไม่ให้เลื่อนในชีวิตจริง 

 
ภาพที่ 75 การจับหมากของ ชินโด ฮิคารุ ในตอนแรก และวิธีการจับที่ถูกต้อง 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 1 ตอนที่ 6 
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 กำรอธิบำยเนื้อหำของวงกำรโกะ 
 เหตุการณ:์ การอธิบายเนื้อหาของวงการโกะ “โกะเป็นอาชีพ” 
 การอธิบายเนื้อหาของวงการมืออาชีพในประเทศญี่ปุ่นนั้นไม่ได้มีการสอดแทรก การอธิบาย
เพียงครั้งเดียว แต่แทรกอยู่ตลอดของเนื้อเรื่อง ยกตัวอย่างการแทรกความรู้ด้านเนื้อหาของรายได้มือ
อาชีพในประเทศญี่ปุ่น เป็นฉากที่ ชินโด ฮิคารุ ไม่เคยรู้มาก่อนว่าการเล่นโกะสามารถเล่นเป็นอาชีพได้
ในประเทศญี่ปุ่น จึงสงสัยว่าเล่นโกะได้เงินสักเท่าไร และโทยะ อากิระ อธิบายให้ฟังว่ามีต าแหน่งอะไร 
ได้เงินรางวัลจากการแข่งขันเท่าใด ซึ่งการแทรกไว้ในเนื้อหานี้จะมีผ่านเพียงเล็กน้อย ก่อนที่จะน าสู่
เนื้อเรื่องหลักโดยน าประเด็นที่ฮิคารุอยากได้เงินจากต าแหน่งจนแสดงกริยาดูถูกนักเล่นโกะมืออาชีพ
ท าให้โทยะ อากิระ รู้สึกโดนดูถูก จึงท าให้เกิดการดวลโกะกันเกิดขึ้น 

 
ภาพที่ 76 ฉากตัวอย่าง อธิบายเนื้อหาวงการโกะเป็นอาชีพ 
แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 1 ตอนที่ 4 
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 เหตุการณ:์ การอธิบายเนื้อหาของวงการโกะ “อินเซย์” 
 การแทรกความไม่รู้ของชินโด ฮิคารุ มีอยู่หลายครั้ง รวมไปถึงตอนที่สอบเป็นอินเซย์ที่ต้องมี
ค่าใช้จ่ายและต้องใช้ผู้ปกครองในการยืนยัน ซึ่งเหตุการณ์ในการ์ตูนเหล่านี้สามารถตอบข้อสงสัยใน
ชีวิตจริงของนักเล่นโกะมือสมัครเล่นได้ว่าการเป็นอินเซย์คืออะไร ท าอย่างไร และต้องมีค่าธรรมเนียม
เท่าไร รวมถึงบรรยากาศ วิธีการต่าง ๆ อีกด้วย 

 
ภาพที่ 77 การอธิบายวิธีสมัครเป็นอินเซย์ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 ตอนที่ 41 
 

 กำรบรรยำยควำมเป็นไปของกระดำน 
 ส าหรับผู้อ่านของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ที่ไม่มีพ้ืนฐานการเล่นโกะ หรือมี
พ้ืนฐานแต่ยังดูรูปแบบของกระดานไม่ออก การบรรยายความเป็นไปของกระดานจึงมีความส าคัญมาก 
ไม่เพียงแต่ท าให้เข้าใจสถานการณ์ ยังท าให้รู้ว่าตัวละครก าลังคิดอะไร และจะท าอะไรต่อไป  ซึ่งจะ
ออกมาในรูปแบบความคิดของตัวละครที่ก าลังแข่งขันอยู่ 

 
ภาพที่ 78 ตัวอย่างการบรรยายกระดานโดยผ่านความนึกคิดของตัวละคร 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 17 ตอนที่ 145 
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 2) การสร้างแรงดึงดูดด้วยฉาก และมุมมอง 
 ฉาก (Setting) นับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เล่าทุกประเภท ฉากเป็นสถานที่รองรับเหตุการณ์
ต่าง ๆ ของเรื่อง ทั้งยังสามารถบ่งบอกความหมายบางอย่างของเรื่อง มีอิทธิพลต่อ ความคิด หรือการ
กระท าของตัวละครซึ่ง (เอนก รัตนจิตบรรจง, 2548) ได้เพ่ิมเติมความหมายของฉากไว้อีกด้วยว่า ตัว
ฉากเองแทบไม่มีความหมายต่อเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศ แต่การเผยลักษณะตัวละคร และการ
เดินเรื่องแล้วฉากจะมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  
 การสร้างแรงดึงดูดด้วยฉากให้สนใจในการเล่นโกะของ นับว่าเป็นเรื่องส าคัญมากที่สุด 
เนื่องจากเป็นการ์ตูนโกะ การเล่นโกะนั้นเป็นเพียงการวางหมาก โดยไม่มีอะไรพิเศษ การที่จะท าให้
ผู้อ่านรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับการเล่นโกะ มีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครจึงต้องเพ่ิมมุมมอง (Point of view) 
ตามที่ (ณัฐกานต์ หาญภักดีสกุล, 2557) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองไว้ว่าเป็นวิธีการเล่าเรื่องโดย
ก าหนดว่าใครเป็นผู้เล่า ผ่านสายตาและมุมมองของใคร ซึ่งการที่เรามองเห็นฉากผ่านมุมมองของตัว
ละครจึงท าให้เกิดมิติที่หลากหลาย มีความรู้สึกร่วมตามตัวละครที่อ่านอยู่ และยังเข้าใจการกระท า 
ความนึกคิดของตัวละครผ่านมุมมองทางความคิด การแสดงออกของตัวละครนั้น ๆ อีกด้วย โดยผู้วิจัย
อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างแรงดึงดูดด้วยฉาก และมุมมองดังต่อไปนี้ 
 
 กำรสร้ำงมุมมองของฉำกให้น่ำสนใจ 
 เหตุการณ:์ การสร้างมุมมองของฉากให้น่าสนใจ “ฉากระหว่างเล่นโกะ” 
 การสร้างมุมมองด้วยภาพวาดของการ์ตูนเรื่อง ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้นมีความ
น่าสนใจด้วยการน าเสนอมุมมองการเล่นโกะในมุมต่าง ๆ ที่ต่างออกจากการเห็นคนสองคนหันหน้าเข้า
หากระดานและเล่นโกะกันเฉย ๆ การท าเช่นนี้จะกระตุ้นให้ผู้อ่านรู้สึกไม่น่าเบื่อ และตื่นเต้นไปกับตัว
ละครที่ก าลังเล่นหรือแข่งโกะอยู่ในเนื้อเรื่อง  

 
ภาพที่ 79 ภาพมุมมองการเล่นโกะต่าง ๆ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 1/17 ตอนที่ 2 กับ 7 / 146 
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 กำรแสดงออกทำงสีหน้ำของตัวละคร 
 การแสดงออกทางสีหน้าของตัวละครเป็นเรื่องส าคัญของตัวละครทุก ๆ เรื่อง ยิ่งเรื่องฮิคารุ 
เซียนโกะ เกมอัจฉริยะที่ต้องพึงพาสีหน้าของตัวละครเพ่ือให้รู้สถานการณ์ของกระดานที่ตัวละครนั้น ๆ 
ก าลังแข่งขัน หรือเล่นอยู่ โดยมีการแสดงออกแตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงออกที่ตื่น
ตระหนกกับหมากเด็ดที่ฝ่ายตรงข้ามวางลงมา หรือเป็นสีหน้าที่ต่อสู้แม้ว่าในกระดานจะเสียเปรียบ  
รวมถึงสีหน้าที่แสดงให้เห็นว่ากระดานนั้นแพ้ หรือชนะ 

 
ภาพที่ 80 การแสดงออกทางสีหน้าเมื่อพบหมากเด็ด 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 23 ตอนที่ 186 

 ฉำกที่แสดงให้เห็นสัญญะกำรต่อสู ้
 เหตุการณ:์ ฉากที่แสดงให้เห็นสัญญะการต่อสู้ “ดาบ” 
 ในการแข่งขันมักจะมีการสร้างสัญญะเปรียบเทียบให้เห็นว่าตัวละครก าลังต่อสู้กันอยู่บน
กระดานปรากฎให้ เห็นอยู่ไม่น้อย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธที่สร้างความน่าสนใจเป็นอย่างมาก 
ยกตัวอย่าง เช่น เหตุการณ์ “สะพานแล่งในดาบเดียว” เป็นเหตุการณ์ต่อสู้อย่างจริงจังกระดานแรก
ของ โทยะ อากิระ กับ ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ ที่ซาอินั้นได้ชนะโทยะ อากิระ ด้วยฝีมือที่เหนือกว่าในม้วน
เดียวจบ ท าให้ไม่ต้องถึงกับจบเกมอากิระที่มีฝีมือรู้ว่าตนสู้ไม่ไหวถึงกับต้องจูโอชิ โยนหมากสองเม็ดลง
กระดานเพ่ือประกาศความพ่ายแพ้โดยไม่ต้องนับคะแนน ซึ่งทั้งที่เป็นการแข่งขันโกะแต่ผู้ส่งสารกลับ
ใช้ดาบซามุไรญี่ปุ่นเป็นสื่อสัญญะที่แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ที่ฟาดฟันลงคู่ต่อสู้จนเม็ดหมากแตก
ออกเป็นสองท่อน ซึ่งสามารถสร้างภาพจ าในการต่อสู้บนกระดานได้ดีทีเดียว 
 
 
 



 149 

 
ภาพที่ 81 ซาอิฟาดฟันโทยะ อากิระ สะพานแล่งในดาบเดียว 

  แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 1, 23 ตอน 6 กับตอนพิเศษ 1 

 การเล่นโกะนั้นมีลักษณะการเล่นที่เรียกว่า “การตัดหมาก” อยู่ ซึ่งการเล่นตัดหมากนั้นจะท า
ให้หมากของฝั่งตรงข้ามแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม การตัดมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะดับลมหายใจของฝ่ายตรง
ข้ามเพ่ือมาเป็นคะแนนของฝั่งเรา เมื่อมารวมกับดาบซามุไรที่แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ที่มีกลิ่นไอญี่ปุ่น
ด้วยแล้ว จะท าให้เราเห็นภาพการต่อสู้ที่ชัด และน่าสนใจมากข้ึนจากสัญญะตรงนี้ 
 

 
ภาพที่ 82 สัญญะการต่อสู้บนกระดานโดยใช้ดาบ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 7 ตอนที่ 54 
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 เหตุการณ:์ ฉากที่แสดงให้เห็นสัญญะการต่อสู้ “เส้นสปีด” 
 อีกท้ังในเรื่องจะมีการใช้เส้นสปีดเป็นการ จุดรวมสายตา (Focus) ไปยังที่ ๆ นึงที่ต้องการเน้น
บนกระดาน รวมถึงเส้นสปีดบนพ้ืนหลังยังเป็นการให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว  (Movement) ท าให้รู้สึก
ไม่หยุดนิ่ง รวมถึงสร้างความตื่นตาตื่นใจมากกว่าการนั่งมองบุคคล 2 คนนั่งหน้ากระดานเล่นโกะเฉย 
ๆ โดยไม่มีการเคลื่อนไหวหรือนึกคิดใด ๆ  

 
ภาพที่ 83 ตัวอย่างเส้นสปีดที่แสดงออกถึงความรู้สึกเคลื่อนไหว (Movement) 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 17 ตอนที่ 145 

4.3.2 สร้ำงแรงบันดำลใจทีส่ร้ำงแรงผลักดัน 
 การสร้างแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดันนั้นส่วนใหญ่นั้นมาจากจากจิตใจส่วนลึกของมนุษย์
ที่เป็นปัจเจกบุคคล และผลกระทบทางความคิดจิตใจที่ท าให้เกิดการกระท าอย่างมีนัยส าคัญจากผู้อ่ืน
ซึ่ง เอส.เอส.อนาคามี (2555) ได้ให้นิยามไว้ว่าเป็นสาเหตุแห่งแรงบันดาลใจจากภายใน และภายนอก 
ซึ่งแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดันนั้นสะท้อนออกมาจาก “ความนึกคิด และการกระท าของตัว
ละคร” ซึ่งในการ์ตูนเรื่อง ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ นั้น ตัวละครแต่ละตัว แต่ละช่วงวัย มี
เป้าหมายและความพยายามอยู่ต่างกันแทบทุกตัวละคร และตัวละครแต่ละตัวนั้นมีส่วนประกอบแรง
บันดาลใจ ตามทฤษฎีของดุษฎี โยเหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา พ่ึงโพธิ์สภ 
(2556) มีส่วนประกอบด้วยประเด็กหลัก 3 ประเด็น คือ 1. แรงสู่เป้าหมาย 2. แรงในตนเอง และ 3. 
แรงรับจากผู้อื่น โดยการสร้างแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดันนั้นมีวิธีการดังต่อไปนี้ 

 1) การสะท้อนแรงสู่เป้าหมาย 
 สิ่งที่พบมากในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนี้ คือ การสร้างเป้าหมาย ตัวละครทุกตัว
ล้วนมีความนึกคิดและเป้าหมายทั้งท่ีเหมือนกัน และแตกต่างกัน ซึ่งทุกเป้าหมายล้วนแต่ท าให้ตัวละคร
มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองไปข้างหน้า ซึ่งสอดคล้องกับ “แรงสู่ เป้าหมาย” ซึ่งเป็น
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ส่วนประกอบของทฤษฎีแรงบันดาลใจของดุษฎี โยเหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และน
ริสรา พึ่งโพธิ์สภ (2556) ที่ผู้ส่งสารสะท้อนแรงสู่เป้าหมายด้วยวิธีการสร้าง Symbol (สัญลักษณ์) อัน
เป็นเป้าหมายที่ผู้อ่านต้องเรียนรู้จึงจะเข้าใจ Index (ดัชนี) ให้เข้าใจร่วมกัน ซึ่งการประกอบสร้าง
เป้าหมายให้กับตัวละครนั้นจะท าให้การเล่าเรื่อง และการด าเนินเรื่องมีจุดมุ่งหมายมากข้ึน  อีกทั้งยังมี
สาเหตุที่ท าให้เห็นเป้าหมายในรูปแบบต่าง ๆ ในเรื่องอีกมากมาย ด้วยตัวละครที่หลากหลายเป้าหมาย
ต่าง ๆ จึงมีมากมาย ตามมิติความนึกคิดของตัวละคร โดยผู้วิจัยอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการสะท้อนแรง
สู่เป้าหมายไว้ดังต่อไปนี้ 
   
 กำรประกอบสร้ำงเป้ำหมำย 
 เหตุการณ:์ การประกอบสร้างเป้าหมาย “หัตถ์เทวะ” 
 สิ่งที่ผู้ส่งสารได้ประกอบสร้าง Symbol (สัญลักษณ์) เพื่อให้ผู้อ่านเรียนรู้และเข้าใจร่วมกันกับ 
Index (ดัชนี) ที่เห็นได้ชัดที่สุดในการ์ตูนคือ “หัตถ์เทวะ (神の一手, kami no itte)” โดยสะท้อน
ให้เห็นว่าสิ่งที่นักเล่นโกะในเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้น ตั้งเป้าหมายไว้มากที่สุดคือ “หัตถ์เท
วะ” ซึ่งในภาษาอังกฤษแปลออกมาเป็นค าว่าหนึ่งตาเดินของพระเจ้า ที่นักเล่นโกะทุกคนในการ์ตูนฮิ
คารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่นโกะเพ่ือจะมีฝีมืออยู่ในระดับหัตถ์เทวะ ซึ่งสิ่งประกอบสร้างนี้ เป็น
แรงผลักดันหลัก ๆ ให้กับตัวละครในเรื่อง และยังสร้างความรู้สึกร่วมให้กับผู้อ่านที่ต้องการมีฝีมือที่
มากขึ้นเก่งขึ้น อยากไปถึงระดับหัตถ์เทวะเหมือนกับตัวละครในเรื่องเช่นกัน 

 
ภาพที่ 84 ตัวอย่างการสะท้อนแรงสู่เป้าหมาย “หัตถ์เทวะ” 
แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 1 ตอนที่ 1 
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 เหตุการณ:์ การประกอบสร้างเป้าหมาย “อินเซย์ มืออาชีพ และต าแหน่ง” 
 อีกสิ่งที่ผู้ส่งสารได้ประกอบสร้าง Symbol (สัญลักษณ์) เพ่ือให้ผู้อ่านเรียนรู้และเข้าใจร่วมกัน
กันคือ อินเซย์ และมืออาชีพซึ่งเป็นต าแหน่งในการเล่นโกะจริง ๆ ที่ทั้งตัวละครในการ์ตูนและนักเล่น
โกะในชีวิตจริงต้องการไปให้ถึงคือ เป็นนักเรียนโกะเฉพาะของญี่ปุ่นคืออินเซย์ เพ่ือเข้าสอบเป็นมือ
อาชีพ รวมไปถึงการแข่งขันที่มีชื่อต าแหน่งในวงการโกะอีกด้วย 

 
ภาพที่ 85 การประกอบสร้างเป้าหมาย อินเซย์ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 ตอนที่ 41 

 เหตุการณ:์ การประกอบสร้างเป้าหมาย “คู่แข่ง - บุคคล” 
 ด้วยตัวละครที่มีอยู่มากในเรื่อง ท าให้ความนึกคิด มุมมอง และเป้าหมายของแต่ละตัวละครมี
มากมาย แต่สิ่งที่สะท้อนให้เห็นมากที่สุดในเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ คือ “การตั้งเป้าหมาย
โค่นล้มเอาชนะคู่แข่ง” การมองคู่แข่งหรือเพ่ือนเป็นเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง ส าหรับตัวละครหลัก
นั้น ผู้แต่งปูเนื้อเรื่องเก่ียวกับการแข่งขันกันอย่างชัดเจนของ ชินโด ฮิคารุ และโทยะ อากิระ ว่าต่างคน
ต่างมองคู่แข่งของตนเป็นเป้าหมาย 

 
ภาพที่ 86 ชินโด ฮิคารุ ที่มองโทยะ อากิระ เป็นเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 ตอนที่ 43 
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 เหตุการณ:์ การประกอบสร้างเป้าหมาย “ชมรมโกะมัธยมฮาเซะ” 
 ซึ่งนอกจากตัวละครหลักอย่าง ชินโด ฮิคารุ หรือ โทยะ อากิระแล้ว ตัวละคนอ่ืน ๆ ก็มี
เป้าหมายแตกต่างกันออกไป เช่น กลุ่มโรงเรียนมัธยมฮาเซะมองโรงเรียนมัธยมไคโอ เป็นเป้าหมาย  

 
ภาพที่ 87 เป้าหมายของกลุ่มโรงเรียนฮาเซะ คือการชนะโรงเรียนไคโอ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 ตอนที่ 39 

 เหตุการณ:์ การประกอบสร้างเป้าหมาย “ชมรมศึกษาโกะแต่ละส านัก” 
 อีกกลุ่มศึกษาโกะของ อาจารย์โมริชิตะ มองกลุ่มศึกษาโกะของอาจารย์โทยะ โคโย เป็นคู่แข่ง 

 
ภาพที่ 88 ชมรมศึกษาโกะสายโทยะ (ซ้าย) ชมรมศึกษาโกะสายโมริชิตะ (ขวา) 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 7 ตอนที่ 54 
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ภาพที่ 89 เป้าหมายของชมรมศึกษาโกะสายโมริชิตะ คือโค่นสายโทยะ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 7 ตอนที่ 52 

 2) การสะท้อนแรงในตนเอง 
 นอกจากแรงบันดาลใจในเป้าหมายแล้ว แรงในตนเองก็เป็นสิ่งที่พบมากในการ์ตูนเรื่องฮิคารุ 
เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เนื่องจากคนที่จะมีเป้าหมายให้ไปถึงได้ ต้องมีความต้องการจากจิตใจของ
ตนเองเสียก่อน เช่น อยากเก่ง อยากชนะ หรือของฟุจิวาระ โนะ ซาอิ คือการได้เล่นโกะตลอดไป ซ่ึง
สอดคล้องกับความหมายของส่วนประกอบแรงบันดาลใจของดุษฎี โยเหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, ศรัณย์ 
พิมพ์ทอง และนริสรา พ่ึงโพธิ์สภ (2556) ที่ให้ความหมายของ แรงในตนเองไว้ว่า ประกอบด้วย การ
เข้าใจความหมายในชีวิต การมีความหวัง การอดทนไม่ยอมแพ้ ความตั้งใจที่แน่วแน่ ซึ่งเป็นลักษณะ
ภายในของบุคคล ซึ่งจะแสดงออกมาจากมุมมองความคิดของตัวละคร และบทสนทนา (Dialog) 
ตามที่ ณัฐกานต์ หาญภักดีสกุล (2557) ได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นตัวช่วยในการด าเนินเรื่อง เป็นส่วน
ที่แสดงความคิดอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร รวมถึงสะท้อนให้เห็นลักษณะนิสัยบุคลิกของตัวละคร 
โดยรวมแล้วส่วนใหญ่ตัวละครมักมีความต้องการในตนเองที่จะพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้น ซึ่งการแสดงให้เห็น
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ความมุ่งมั่นของตัวละครจะสามารถสร้างอารมณ์ร่วมส่งความรู้สึกถึงผู้อ่านได้อย่างดี โดยผู้วิจัยอธิบาย
เนื้อหาเก่ียวกับการสะท้อนแรงในตนเองไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 แรงในตนเองอย่ำงแรงกล้ำ 
 เหตุการณ:์ แรงในตนเองอย่างแรงกล้า “การตัดสินใจจากมือสมัครเล่นสู่มืออาชีพ” 
 เหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลใจในตนเองอย่างแรงกล้า คือ ชินโด ฮิคารุ ที่ต้องการ
ไล่ตามโทยะ อากิระ จึงจ าเป็นต้องฝึกฝีมือให้มากขึ้นเริ่มสนใจการศึกษาโกะที่มากขึ้น โดยยอมสละ
แม้กระทั่งชมรมโกะที่ร่วมเล่นกับเพ่ือนมาเพราะมีเป้าหมายที่สูงกว่า เพราะนักเล่นโกะที่เป็นอินเซย์จะ
ถูกห้ามเข้าแข่งขันรายการมือสมัครเล่นทั้งหมด 

 
ภาพที่ 90 ชินโด ฮิคารุ ตัดสินใจเป็นอินเซย์โดยต้องออกจากชมรมโกะ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 ตอนที่ 41 

 แรงในตนเองท่ีสร้ำงกำรเติบโตของตัวละครในด้ำนอ่ืน ๆ 
 เหตุการณ:์ การเติบโตของตัวละครด้านอื่น ๆ “เก็บรองเท้า” 
 ไม่เพียงแต่เรื่องของฝีมือตัวละคร การพัฒนาตนเองในแง่อ่ืน ๆ ของการ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียน
โกะ เกมอัจฉริยะ ไม่ได้มีให้เห็นแค่เพียงฝีมือของตัวละครแต่ละตัวที่มีความต้องการที่จะเก่งขึ้น หรือไป
ให้ถึงจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ แต่ยังมีเรื่องการเติบโตของตัวละคนที่ท าให้เราเห็น การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ในทัศนคติ ความนึกคิด และการกระท าตามวัยของตัวละครอีกด้วย ยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ที่ ชินโด 
ฮิคารุ ได้เข้ามาเป็นอินเซย์ครั้งแรก กลับถอดรองเท้าไม่เป็นระเบียบ แต่เมื่อเป็นมืออาชีพ ด้วยวัยที่
เติบโตขึ้นก็ท าให้เก็บรองเท้าเป็นระเบียบอย่างไม่ต้องให้ใครมาบอกกล่าว 
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ภาพที่ 91 ชินโด ฮิคารุตอนเป็นอินเซย์ (ซ้าย) กับ ตอนเป็นมืออาชีพ (ขวา) 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 ตอนที่ 43 (ซ้าย) 
แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 17 ตอนที่ 145 (ขวา) 

 เหตุการณ:์ การเติบโตของตัวละครด้านอื่น ๆ “ทัศนคติกับครอบครัว” 
 อีกสิ่งที่เปลี่ยนไปในตัวของชินโด ฮิคารุ เราจะเห็นได้ว่าตัวละคร ชินโด ฮิคารุ มักไม่ใส่ใจกับ
ครอบครัวของเขานัก ด้วยการที่ครอบครัวตามใจ ไม่เคยห้ามไม่ให้ท าอะไร จึงเห็นการกระท า ค าพูด
ของ ชินโด ฮิคารุที่แสดงออกมาไม่ดีกับแม่ของตน ซึ่งในภายหลังผู้ส่งสารได้ให้ชินโด ฮิคารุ ตระหนักรู้ 
ถึงความหวังดีของครอบครัว จนในที่สุดทัศนคติของชินโด ฮิคารุ กับครอบครัวก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่
ดีขึ้น นับว่าเป็นการเติบโตที่ได้มาจากแรงในตัวเองและแรงรับจากผู้อื่น (ยาชิโร่) เลยทีเดียว 

 
ภาพที่ 92 ชินโด ฮิคารุ กับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปกับครอบครัว 
แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 21 ตอนที่ 174 

 3) การสะท้อนแรงรับจากผู้อื่น 
 แรงบันดาลใจจากผู้อ่ืนมักจะพบเห็นได้ในตัวละครสนับสนุน (Support Character) เป็น
ส่วนมาก ซึ่งในหลาย ๆ เหตุการณ์ ถ้าขาดตัวละครสนับสนุนไปจะท าให้เนื้อเรื่องด าเนินต่อไปค่อนข้าง
ยาก อีกทั้งยังอาจจะพบในกลุ่มของตัวละครคู่แข่งและเพ่ือน (Rival Character/Friend) ซึ่งการ
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กระท า ค าพูดต่าง ๆ จากตัวละครนั้นสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของ
ส่วนประกอบแรงบันดาลใจของดุษฎี โยเหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา พึ่งโพธิ์
สภ (2556) ที่ให้ความหมายของ แรงส่งจากผู้อ่ืนไว้ว่าเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกที่ท าให้เกิดแรง
บันดาลใจ ยกตัวอย่างเช่น การได้เห็นตัวอย่างที่ดี และความรักจากคนหนึ่งที่ส่งไปยังอีกคนหนึ่ง ท าให้
คนนั้นมีแรงขึ้นและกระตุ้นบุคลิกให้เกิดพลังในตนเองได้ และแรงบันดาลใจจากต้นฉบับ (Inspiration 
by Role Model) ของ พจน์ ใจชาญสุขกิจ (อ้างถึงใน ดุษฎี โยเหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, ศรัณย์ พิมพ์
ทอง และนริสรา พ่ึงโพธิ์สภ, 2556) ซึ่งจะแสดงออกมาจากมุมมองความคิดของตัวละคร และบท
สนทนา ตามทฤษฎีการเล่าเรื่องที่ ณัฐกานต์ หาญภักดีสกุล (2557) ได้ให้แนวคิดไว้ โดยผู้วิจัยอธิบาย
เนื้อหาเก่ียวกับการสะท้อนแรงรับจากผู้อ่ืนไว้ดังต่อไปนี้ 

 คู่แข่ง/เพื่อน (Rival/Friend) 
 กลุ่มบุคคลที่เห็นในเนื้อหาตลอดเรื่อง คือ คู่แข่ง/เพ่ือน ที่ในตอนแรกเป็นแรงบันดาลใจ
ต้นแบบ ที่ท าให้เราเกิดแรงบันดาลใจในตนเอง และเป้าหมายในเวลาถัดไป ในเนื้อหาของการ์ตูนฮิคารุ 
เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ มักจะแสดงให้เห็นถึงการแข่งขันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการแข่งขันนั้นมิใช่การ
แข่งขันเพ่ือชนะอย่างเอาเป็นเอาตาย ผู้ที่ชนะและแพ้ล้วนแต่ได้รับการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ไปจาก
กระดานที่เล่นทั้งคู่ ยิ่งเป็นคู่แข่งกันยิ่งเป็นการช่วยกันผลักดันกันอย่างแท้จริง 

 เหตุการณ:์ คูแ่ข่ง/เพ่ือน “ชินโด ฮิคารุ VS โทยะ อากิระ” 
 คู่แข่งที่เห็นเด่นชัดมากที่สุดในเรื่องคือ คู่แข่งระหว่าง ชินโด ฮิคารุ กับ โทยะ อากิระ ที่ใน
ตอนแรกอากิระไล่ตามเงาของฮิคารุ ซึ่งก็คือซาอิที่เล่นโกะผ่านฮิคารุอีกที แต่ในที่สุดตัวฮิคารุที่เริ่มเล่น
โกะก็ได้รับความมุ่งมั่นจากโทยะ อากิระ จึงท าให้ ชินโด ฮิคารุ ไล่ตามเพ่ือเอาชนะคู่แข่งของตน ซึ่ง
ส่งผลให้ทั้งคู่ เป็นคู่แข่งชั่วชีวิตของกันและกัน จากเหตุการณ์จะเห็นได้ว่าทั้งคู่ฝีมือเก่งขึ้นด้วยการ
พัฒนาฝีมือเพ่ือให้เหนือกว่าอีกฝ่าย จึงสรุปได้ว่าทั้งคู่ได้รับแรงบันดาลใจในการพัฒนาจากคู่แข่ง 
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ภาพที่ 93 ฮิคารุที่ได้รับแรงบันดาลใจให้พัฒนาจากตัวโทยะ อากิระ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 ตอนที่ 37 
 

 
ภาพที่ 94 คู่แข่งได้รับแรงบันดาลใจจากคู่แข่งให้พัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อย ๆ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 17 ตอนที่ 146 
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 เหตุการณ:์ คู่แข่ง/เพ่ือน “ฮอง ซูย่ง” 
 อีกหนึ่งตัวอย่าง คือ ฮอง ซูย่ง นักเล่นโกะมืออาชีพจากประเทศเกาหลีใต้ ที่เมื่อสมัยยังเป็น 
เค็งคิวเซย์ได้พ่ายแพ้ในการเลื่อนระดับในเกาหลี และเริ่มหมดไฟในการเล่นโกะ ทางญาติจึงได้พามา
ผ่อนคลายที่ญี่ปุ่นจนได้พบกับ ชินโด ฮิคารุ ที่ยังเป็นอินเซย์อยู่ในเวลานั้น  ทั้งสองได้มีการปะทะ
คารมณ์กันก่อนจะเริ่มกระดานจึงท าให้ทั้งคู่มีความรู้สึกว่าจะแพ้ไม่ได้ แม้สุดท้าย ฮอง ซูย่งจะพ่ายแพ้ 
แต่กระดานที่เขาแพ้กลับเป็นกระดานที่ท าให้เขาก้าวผ่านไปได้ และในภายหลังเขากลับมาในฐานะมือ
อาชีพ ลงแข่งถ้วยโฮคุโตะ และฝึกภาษาญี่ปุ่นเพ่ือที่จะกลับมาพูดใส่ ชินโด ฮิคารุว่า “ชื่อของฉันคือ
ฮอง ซูย่ง!!” ซึ่งเหตุการณ์นี้จะเห็นได้ว่า ชินโด ฮิคารุ ไม่เพียงแต่เป็นคนที่ผลักดันด้านฝีมือโกะของ 
ฮอง ซูย่ง แต่ยังท าให้มีผลต่อการศึกษาด้านภาษาอีกด้วย 

 
ภาพที่ 95 ฮอง ซูย่ง ได้รับแรงบันดาลใจในด้านต่าง ๆ จาก ชินโด ฮิคารุ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 22 ตอนที่ 175 
  
 เหตุการณ:์ คู่แข่ง/เพ่ือน “โค ยงฮา” 
 หรือแม้แต่คู่แข่งที่ในการพบกันครั้งแรกไม่ค่อยน่าประทับใจนักแม้จะเพราะความเข้าใจผิด
จากความผิดพลาดของภาษาอย่าง “โค ยงฮา” นักเล่นโกะมืออาชีพตัวแทนประแทนเกาหลีในการ
แข่งถ้วยโฮคุโตะที่พูดถึง ฮงอินโบ ซูซาคุ ในด้านไม่ดี จากความผิดพลาดของล่าม แต่เวลาถัดมาด้วย
ความเป็นเด็กก็รู้สึกว่าโดนเขม่นอยู่ฝ่ายเดียวจึงท้าทายใส่ ชินโด ฮิคารุอย่างจัง  ท าให้ ชินโด ฮิคารุ 
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ต้องการที่จะเจอกับโค ยงฮา เพ่ือลบค าสบประมาท ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า แม้จะเป็น
คู่แข่งท่ีมีทัศรคติทางด้านลบต่อกัน แต่ก็กลับเป็นแรงบันดาลใจให้พัฒนาในด้านที่ดีได ้

 
ภาพที่ 96 โค ยงฮา ทีผ่ลักดัน ชินโด ฮิคารุ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 23 ตอนที่ 187 
 
 ครอบครัว (Family) ผู้อยู่เบื้องหลัง  
 กลุ่มบุคคลที่ดูไม่มีบทบาทมาก คือกลุ่ม ครอบครัว ที่แสดงเห็นเด่นชัดคือ ครอบครัวของ ชิน
โด ฮิคารุ ที่เหตุการณ์ของเนื้อเรื่องทั้งหมดจะเกิดไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวที่
เข้าใจ แม้จะเป็นเนื้อหาที่แทรกมาเพียงเล็กน้อย แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของผู้สนับสนุน 
  
 เหตุการณ:์ ครอบครัวผู้อยู่เบื้องหลัง “ความเป็นห่วง” 
 เหตุการณ์ที่เห็นอยู่บ่อยครั้งคือการถามไถ่เป็นห่วงของตัวละครซึ่งเป็นแม่ของตัวเอก แม้จะ
เป็นเพียงเนื้อหาที่โผล่มาในเวลาอันสั้น ๆ แต่มักจะเห็นอยู่ตลอดเรื่อง ไม่ว่า ชินโด ฮิคารุจะเลือกทาง
ใดก็ตามมักจะได้รับความเป็นห่วง จากแม่ของเขาเสมอ  

 
ภาพที่ 97 ครอบครัวของชินโด ฮิคารุ ที่เป็นห่วงอนาคตของเขา แต่ก็ไม่ได้กีดกัน 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 8 ตอนที่ 67 
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 เหตุการณ:์ ครอบครัวผู้อยู่เบื้องหลัง “ทุนทรัพย์” 
  ไม่เพียงแต่ก าลังใจที่แม่ของเขามอบให้ ยังสนับสนุนเรื่องก าลังทรัพย์ให้กับ ชินโด ฮิคารุ เห็น
ได้จากเหตุการณ์ที่ ชินโด ฮิคารุ เริ่มต้นเป็นอินเซย์ ซึ่งการเป็นอินเซย์นั้นต้องมีค่าใช้จ่ายและผู้ปกครอง
รองรับ แม้จะมีความสงสัยในค่าเข้าสอบแต่ก็ไม่ได้ขัดขวางลูกแต่อย่างใด 

 
ภาพที่ 98 ชินโด ฮิคารุ ได้รับการสนับสนุนจากแม่เพ่ือสอบอินเซย์ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 ตอนที่ 43 

 อีกหนึ่งตัวละคนที่เป็นตัวละครสนับสนุนที่ดี คือ คุณปู่ของตัวหลัก ที่มีความชอบในการเล่น
โกะเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่ก็ยังสนุบสนุนหลานตนเองเสมอ ๆ เห็นได้จากเหตุการณ์ที่ ชินโด ฮิคารุ 
อยากได้กระดานโกะแบบขาตั้งจึงไปท้าคุณปู่เพ่ือเติมพันเอากระดานโกะแม้ผลการแข่งขันแต้มของ ชิน
โด ฮิคารุ จะไม่เพียงพอที่จะชนะได้ แต่คุณปู่ก็ซื้อกระดานโกะแบบขาตั้งให้ แม้ราคาจะแพงมากก็ตาม 

 
ภาพที่ 99 ชินโด ฮิคารุ ได้รับการสนับสนุนจากคุณปู่ (1) 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 ตอนที่ 38 
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ภาพที่ 100 ชินโด ฮิคารุ ได้รับการสนับสนุนจากคุณปู่ (2) 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 ตอนที่ 38 

 เหตุการณ:์ ครอบครัวผู้อยู่เบื้องหลัง “ครอบครัวโทยะกับการสนับสนุน และผลักดัน” 
 อีกครอบครัวหนึ่งคือครอบครัวของทาง โทยะ อากิระ ซึ่งพ่อของเขา โทยะ โคโย ไม่ได้ปลูกฝัง
เรื่องโกะให้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของทัศนคติที่รักโกะ และต้องมีความบากบั่นไม่ย่อท้อ โดย
การได้รับแรงบันดาลใจจากครอบครัวที่สนับสนุนและเล่นโดยตรงของครอบครัวนี้ ท าให้ โทยะ อากิระ 
เติบโตมาอย่างดี เอาจริงเอาจัง มีความมุ่งมั่น และมีความรักในโกะมาก ดังนั้นครอบครัวนี้แสดงให้เห็น
ถึง แรงบันดาลใจจากต้นฉบับ ของพจน์ ใจชาญสุขกิจ (อ้างถึงใน ดุษฎี โยเหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, 
ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา พ่ึงโพธิ์สภ, 2556)  

 
ภาพที่ 101 โทยะ อากิระ ได้รับแรงบันดาลใจจากต้นฉบับของครอบครัวที่สนับสนุน 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 1 ตอนที่ 6 
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4.3.3 สร้ำงแรงบันดำลใจในมิติของวัฒนธรรม 
 การสร้างแรงบันดาลใจในมินิของวัฒนธรรมนั้น เป็นการน าสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งส่งผล
กระทบความคิด จิตใจ ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเกิดจากปรากฎการณ์ทางสังคม ธรรมชาติ 
หรือการได้เห็นแบบอย่างจากผู้อื่น สอดคล้องกับ สาเหตุส าคัญที่ท าให้มนุษย์เกิดแรงบันดาลใจของ เอ
ส.เอส.อนาคามี (2555) ซึ่งคือ “สาเหตุแห่งแรงบันดาลใจจากภายนอก” อีกท้ังยังเป็น “แรงบันดาลใจ
จากต้นฉบับ (Inspiration by Role Model)” ตามทฤษฎีของ พจน์ ใจชาญสุขกิจ (อ้างถึงใน ดุษฎี โย
เหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา พ่ึงโพธิ์สภ , 2556) ที่การสร้างความเป็น
ต้นแบบ หรือเป็นแบบอย่างที่ประสบความส าเร็จมาจะสามารถก่อความศรัทธา ความรู้สึกเชื่อถือ และ
ย่อมมีการพัฒนาออกมาเป็นความรู้สึกท่ีต้องยึดถือไว้เป็นแบบอย่าง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากความรู้สึกท่ีมี
ต่อประสบการณ์ที่ได้รับ และหากได้เข้าไปมีส่วนร่วม รับรู้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อนมก็ตาม 
แรงบันดาลใจจากต้นแบบย่อมมีผลต่อการใช้ชีวิต การเลือกทางเดินให้ชีวิต ทัศนคติ มุมมองความคิด 
รวมถึงการตัดสินใจจากเรื่องต่าง ๆ ในทิศทางที่สอดคล้องกับต้นแบบ  โดยการสร้างแรงบันดาลใจใน
มินิของวัฒนธรรมนั้น มีวิธีการดังต่อไปนี้ 

 1) การสื่อสารผ่านความเป็นจริง 
 การสื่อสารผ่านความเป็นจริงในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้น แม้ในเริ่มตนของ
การ์ตูนจะมีเขียนก ากับไว้ว่า “การ์ตูนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้น ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคล สมาคม หรือ
เหตุการณ์จริงแต่ประการใดทั้งสิ้น” แต่เรื่องของนักเล่นโกะในต านาน หรือสถานที่ต่าง ๆ กลับเป็นที่ที่
มีอยู่จริง ๆ ซึ่งการจะน าความเป็นจริง รายละเอียดต่าง ๆ ของโลกแห่งความจริงมาใส่เข้าไปในหนังสือ
การ์ตูนจึงท าให้ผู้อ่านเข้าถึง ได้รับความรู้ และมีความรู้สึกร่วมมาก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ 
Charlse Saunders Peirce (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2552a)  ที่กล่าวว่า การถอดรหัสของ 
Icon (รูปภาพ) เพียงแค่เห็นก็สามารถถอดรหัสถึง Object ได้แล้ว อีกทั้ งยังแทรก สัญญะที่มี
ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) ในรายละเอียดต่าง ๆ ที่นักเล่นโกะที่รู้จักจะเข้าถึง 
เข้าใจเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเกิดจากประสบการณ์เฉพาะของบุคคล โดยผู้วิจัยอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการ
สื่อสารผ่านความเป็นจริงไว้ดังต่อไปนี้ 

 กำรตำมรอยประวัติศำสตร์ 
 ในหนังสือการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ มักจะกล่าวถึง “ฮงอินโบ ซูซาคุ” ถ้าตามใน
เนื้อเรื่องนั้นเป็นคนที่ถูกซาอิเข้าสิงจิตใต้ส านึกก่อนมาเจอฮิคารุ เมื่อ 140 ปี ก่อน  ซึ่ง ฮงอินโบ ซูซาคุ
นั้นมีจริงอยู่ในโลกแห่งความจริง และข้อมูลสถานที่ก่อนเสียชีวิต หรือที่ที่ซูซาคุเคยเล่นโกะในการ์ตูนก็
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ล้วนเป็นของจริงทั้งหมด จึงแสดงให้เห็นว่าผู้อ่านสามารถรับรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของนักเล่นโกะ
ในต านานของญี่ปุ่นท่านนี้ผ่านการ์ตูนเรื่องนี้ 
  
 เหตุการณ:์ ตามหาซาอิท่ีหายไป “อนุสรณ์สถานฮงอินโบ ซูซาคุ” 
 เหตุการณ์ที่ท าให้เราพบกับ แรงบันดาลใจด้านวัฒนธรรมมากที่สุดจะอยู่ในฮิคารุ เซียนโกะ 
เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 15 เป็นเหตุการณ์ที่ซาอิได้หายไปจากฮิคารุ และฮิคารุได้ตามหาซาอิตามที่เก่า ๆ 
ที่ซาอิเคยอยู่กับ ฮงอินโบ ซูซาคุ ซึ่งถ้าผู้อ่านอ่านผ่าน ๆ จะรู้สึกว่าเหมือนไม่มีอะไรเป็นเพียงภาพของ
เด็กชายที่ตามหาวิญญาณธรรมดา แต่ถ้าสังเกตอีกครั้งจะพบว่า แต่ละที่ที่ ชินโด ฮิคารุ ไปตามหาซาอิ
นั้น เป็นที่ ๆ มีจริงอยู่ในประวัติศาสตร์ และมีข้อมูลต่าง ๆ ตรงกับในหนังสือการ์ตูน 

 
ภาพที่ 102 จุดเริ่มต้นการหาซาอิ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 ตอนที่ 43 

 “ฮงอินโบ ซูซาคุ” หรืออีกนามนึงคือ “โทราจิโร่” ก าเนิดที่เกาะ อินโนะชิม่า ซึ่งถ้าเดินทาง
โดยชินคันเซนออกจากเมืองสถานีโตเกียวจะพบกับภูเขาไฟฟูจิ โดยในเนื้อเรื่องจะแสดงวิธีการเดินทาง
โดยมี คาวาอิ ร่วมเดินทางและแนะน าสถานที่ไปกับ ชินโด ฮิคารุ ด้วย อีกทั้งยังมีการแทรกความรู้
เรื่องอาหารประจ าเมืองชิซึโอกะ ซึ่งก็คือ ขนมโมจิอาเบะคาว่า ผักดองวาซาบิ 
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ภาพที่ 103 การเดินทางไปอินโนะชิม่า 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 ตอนที่ 43 

 

 
ภาพที่ 104 ภาพเปรียบเทียบ สถานีรถไฟโอโนะมิจิ ในการ์ตูนและของจริง 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 ตอนที่ 43 
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ภาพที่ 105 ภาพเปรียบเทียบ ด้านหน้าอนุสรณ์สถานของซูซาคุ 
แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 ตอนที่ 43 

 
ภาพเปรียบเทียบ ด้านในอนุสรณ์สถานของซูซาคุ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 ตอนที่ 43 

 

 
ภาพที่ 106 ภาพเปรียบเทียบ บรรยากาศหลุมศพของฮงอินโบ ซูซาคุ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 ตอนที่ 43 
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ภาพที่ 107 ภาพเปรียบเทียบ หลุมศพของฮงอินโบ ซูซาคุ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 ตอนที่ 43 

 น ำเสนอควำมสมจริง 
 นอกจากการตามรอยประวัติศาสตร์แล้ว สิ่งที่พบได้ในเหตุการณ์ ฉากต่าง ๆ ในหนังสือ
การ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ นั้น คือสถานที่ที่อาจารย์ทาเคชิ โอบาตะ ได้วาดออกมา
อย่างประณีต และสมจริง เป็นการให้ความรู้ว่าสถานที่นี้คือที่ใด ด้านในมีกิจกรรมอย่างไร ผ่านการ
ถ่ายทอดผ่านภาพการ์ตูนเรื่องนี้ ทั้งนี้ส าหรับผู้อ่านที่อยู่ในวงการโกะ หรือเคยไปสถานที่นั้น ๆ ก็จะ
รู้สึกมีอารมณ์ร่วมมากขึ้น ส่วนผู้อ่านที่ไม่เคยไปก็อาจจะมีความรู้สึกที่อยากไปสัมผัสบรรยากาศ  
 
 เหตุการณ:์ น าเสนอความสมจริง “สถานที่ สมาคมโกะญี่ปุ่น (Nihon Ki-in)” 
 ฉากที่เห็นบ่อยครั้งในการ์ตูนเรื่องนี้มักจะเป็นฉากของสมาคมโกะญี่ปุ่น (Nihon Ki-in) ซึ่งใน
ความจริงแล้วเป็นสถานที่จริงในเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดยทาง Nihon Ki-in (2562) ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า 
สมาคมก่อตั้งเมื่อ 17 กรกฎาคม 2544 เป็นองค์กรที่มีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริม ปลูกฝัง และสนับสนุน
การพัฒนาวัฒนธรรม 
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ภาพที่ 108 ภาพเปรียบเทียบ ความสมจริง 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 ตอนที่ 43 
แหล่งที่มา: Facebook – The Nihon Ki-in (Japan Go Association) 

 
 เหตุการณ:์ น าเสนอความสมจริง “สถานที่ ห้อง Yugen no Ma” 
 ฉากที่น าเสนอความสมจริงอีกฉากหนึ่งคือ ห้อง Yugen no Ma เป็นห้องขนาดใหญ่ ที่มีการ
ตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมสวยหินขนาดเล็กอยู่หลังม่านญี่ปุ่น โดยทาง Sensei's Library (2561) ได้
ให้ข้อมูลไว้ว่า เป็นห้องพิเศษที่ใช้การแข่งขันของมืออาชีพระดับสูงที่อยู่ภายในสมาคมโกะญี่ปุ่น 
(Nihon Ki-in) เป็นห้องที่สร้างมาจากแรงบันดาลใจด้านศิลปะญี่ปุ่น 
 

 
ภาพที่ 109 ห้อง Yugen no Ma 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 6 ตอนที่ 47 
ภาพ Yugen no Ma จาก: flickr.com/photos/barbery/2315783566 

 
 เหตุการณ:์ น าเสนอความสมจริง “การนับแต้มตอนจบ” 
 รายละเอียดเพียงช่อง ๆ เดียว อย่างการนับแต้มในโกะนั้นเมื่อจบกระดาน ปิดแต้มจนครบ 
จะน าหมากมาเรียงให้เห็นพ้ืนที่เป็นสี่เหลี่ยมเพ่ือง่ายต่อการนับ ซึ่งโดยปกติถ้ามีพ้ืนที่อยู่ในกลุ่มเล็ก จะ
พยายามนับไว้ที่ 10 แต้ม ซึ่งปกติกรรมการผู้ตัดสินมักจะเรียงหมากให้เห็นว่าเป็น 10 แต้มนั้น โดย
การน าหมากล้อมพ้ืนที่ไว้ และวางหมากไว้ตรงกลาง 2 เม็ด อีกทั้งการเรียงหมากให้เห็นเป็นลักษณะนี้ 
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คือ สัญญะมีการสื่อความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) ที่กลุ่มบุคคลที่เล่นโกะเป็นจะเข้าใจ
ว่าเป็นการนับแต้มตอนจบกระดานที่แต้มบริเวณนั้นเป็นจ านวน 10 แต้ม 
 

 
ภาพที่ 110 การนับแต้มกระดานของฮิคารุ และโค ยงฮา 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 23 ตอนที่ 189 

 
ภาพที่ 111 อธิบายวิธีการนับแต้ม และความแตกต่าง (Original) 
แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 23 ตอนที่ 189 

 2) การสะท้อนวัฒนธรรม 
 การสะท้อนวัฒนธรรมในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้น เป็นการสะท้อนภาพของ
วัฒนธรรมแต่ละยุคสมัย ซึ่งวัฒนธรรมนั้นเป็นการเก็บรูปแบบการด าเนินชีวิต วิถี พฤติกรรมต่าง ๆ 
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ของสังคมในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้นได้สะท้อนวัฒนธรรมต่าง ๆ 
ผ่านการ์ตูนที่วาดออกมาอย่างสมจริงเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าถึงความสมจริงมากที่สุด กล่าวคือ การถอดรหัส
ของ Icon (รูปภาพ) เพียงแค่เห็นก็สามารถถอดรหัสถึง Object ได้แล้ว ตามทฤษฎีของ Charlse 
Saunders Peirce (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2552a) เมื่อผู้อ่านเข้าถึง Icon (รูปภาพ) และ
เข้าถึงความหมายของ Symbol (สัญลักษณ์) ก็สามารถจดจ าเป็น Index (ดัชนี) ที่เข้าใจร่วมกัน หรือ
อาจต้องใช้ประสบการณ์ภูมิหลังท าความเข้าใจ ซึ่งในที่นี้คือการเข้าถึงวัฒนธรรมแต่ละยุคสมัยที่ท าให้
นึกถึงยุคสมัย กลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยนั้น ๆ ไป โดยผู้วิจัยอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการสะท้อน
วัฒนธรรมไว้ดังต่อไปนี้ 

 วัฒนธรรมเครื่องแต่งกำยสมัยเฮอัน 
 การมองเห็นความแตกต่างของยุคสมัยตั้งแต่แรกพบคือ เสื้อผ้า ในยุคของ ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ 
และ ชินโด ฮิคารุ ที่เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของยุคสมัยของทั้งสองคน จะเห็นว่า
เสื้อผ้าของ ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ สวมใส่เป็นชุดญี่ปุ่นโบราณ สมัยเฮย์อัน โดยบริษัท Heian Souen 
(2010)  ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อผ้าในสมัยเฮย์อันไว้ว่า เสื้อลักษณะที่ซาอิสวมใส่เรียกว่า โนชิ (Noshi) 
เป็นเสื้อผ้าที่สวมประจ าวันของขุนนางชั้นสูงในสมัยนั้น และฮิคารุเก็นจิตัวละครหลักของนวนิยายที่มี
ชื่อเสียงเรื่องของเกนจิสวมชุดผ้านี้ในเรื่อง โดยมีรายละเอียดเสื้อผ้าดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 112 ตัวอย่าง โนชิ ของจริง - การ์ตูนฮิคารุเซียนโกะ 
แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 1 ตอนที่ 1 

แหล่งที่มา: junihitoe.net/taiken/itm/noshi.html 
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 และในส่วนหน้าเปิดและหน้าปกของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ บางหน้าเสื้อผ้าของ 
ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ ก็ไม่ใช่โนชิ (Noshi) แต่เป็น คาริกินุ (Kariginu) ซึ่งเดิมทีเป็นชุดที่ขุนนางสวมเมื่อ
พวกเขาไปล่าสัตว์ แต่เนื่องจากชุดช่วยให้ผู้คนเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ จึงค่อยๆกลายเป็นชุดล าลอง
ประจ าวันของขุนนาง 

  
ภาพที่ 113 ตัวอย่าง คาริกินุ จากการ์ตูนฮิคารุเซียนโกะ กับ ของจริง 

แหล่งที่มา: หน้าปกฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 15  
แหล่งที่มา: junihitoe.net/taiken/itm/kariginu.html 

 ควำมทรงจ ำของยุคสมัยในมิติของสัญวิทยำ 
 ในเนื้อหาด้านภาพของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ นั้นจะมี “ความทรงจ าของยุค
สมัย” ที่ซ่อนไว้ตามฉากต่าง ๆ ในรูปแบบของสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ ในยุคสมัยนั้น กล่าวคือ การ์ตูน
เรื่องนี้เป็นเหมือนสื่อบันทึกความทรงจ าในสมัยยุคศตวรรษ 19 – 20 ไว้เป็นอย่างดี ด้วยรายละเอียดที่
ประณีตของนักวาดการ์ตูนนาม ทาเคชิ โอบาตะ ท าให้ Icon (รูปภาพ) มีความถูกต้องและชัดเจน ซึ่ง
ผู้อ่านหลังจากนี้อีกหลายศตวรรษมาอ่านการ์ตูนเรื่องนี้ก็สามารถรับรู้ถึงกลิ่นไอของยุคสมัยได้อย่าง
ชัดเจนซึ่งเป็น Symbol (สัญลักษณ์) ของยุคสมัยที่ผู้อ่านต้องท าความเข้าใจ ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไป
วัตถุที่แสดงให้เห็นในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้ นจะกลายเป็น Index (ดัชนี) ที่ เมื่อ
มองเห็นจะสะท้อนถึงยุคศตวรรษ 19-20 จากสิ่งของที่สร้างความทรงจ าต่าง ๆ ที่ผู้วาดได้สื่อสารมี
ดังต่อไปนี้ 
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 ฉาก: คอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์พกพา (Computer and laptop) 
 ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นจอแบนเกือบหมดแล้ว แต่ในตอนที่ผู้ส่งสารยังแต่งเรื่อง
และเขียนเรื่องนี้คอมพิวเตอร์ยังเป็นแบบเก่า โดยดูจากรุ่นคอมพิวเตอร์ในความเป็นจริงที่ Tongchat 
(2547) จาก ThaiGOMagazine ได้ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าคอมพิวเตอร์ที่ ชินโดน ฮิคารุใช้ คือ IMac G3 
1998 และ Notebook ที่โทยะ อากิระ ใช้คือ รุ่น Powerbook G3 1998 

 
ภาพที่ 114 ภาพเปรียบเทียบ IMac G3 1998 ของจริงกับในการ์ตูน 

แหล่งที่มา: 512pixels.net/2012/12/imac/ 
แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 ตอนที่ 36 

 

     

ภาพที่ 115 ภาพเปรียบเทียบ Powerbook G3 1998 ของจริงกับในการ์ตูน 
แหล่งที่มา: allaboutstevejobs.com/pics/pics_products/mac_laptop/powerbook_g3 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 4 ตอนที่ 33 
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 ฉาก: โทรทัศน์จอแสดงผลแบบ CRT (Cathode Ray Tube Monitor) 
 มักจะพบจอโทรทัศน์ในห้องนอนของ ชินโด ฮิคารุ หรือตามชมรมโกะที่ถ่ายทอดสด และ
เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์จอหนา ที่ปัจจุบันโทรทัศน์เริ่มเปลี่ยนเป็นโทรทัศน์แบบดิจิทัล จอบางลงไป
มาก และพบเห็นแบบจอหนาได้น้อยลง เพราะแสดงภาพกราฟิกไม่ได้อย่างจอในปัจจุบัน 

 

ภาพที่ 116 ภาพเปรียบเทียบ จอ CRT ของจริงกับในการ์ตูน 
แหล่งที่มา: kakilelong.com/product/big-screen-sony-crt-tv/ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 ตอนที่ 38 

 ฉาก: เครื่องเล่นวิทยุเทปคาสเซ็ท (Radio Cassette Player) 
 เครื่องเล่นเทปคาสเซ็ท และวิทยุนั้นปรากฎอยู่ในห้องนอนของ ชินโด ฮิคารุ บ่อยครั้งซึ่ง
เครื่องเล่นเทปคาสเซ็ทนั้นไม่พบผู้ใช้งานแล้วในปัจจุบัน (ปี 2562)  
 

    

ภาพที่ 117 ภาพเปรียบเทียบ เครื่องเล่นวิทยุเทปคาสเซ็ท Sony CFS-W338  ของจริงกับในการ์ตูน 
แหล่งที่มา: amazon.com/Sony-CFS-W338 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 15 ตอนที่ 123 
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 ฉาก: เครื่องเล่น Digital Versatile Disc (DVD) 
 เครื่องเล่น DVD นั้นปรากฎอยู่ในห้องนอนของ ชินโด ฮิคารุ บ่อยครั้งซึ่ง แม้ยังมีแผ่น DVD 
อยู่บ้างแต่ด้วยนวัตกรรมที่พัฒนาท าให้มีที่เก็บไฟล์อ่ืน และด้วยโลกออนไลน์ท าให้เข้าถึงข้อมูลได้มาก
จึงมีสื่ออ่ืนมาแทนที่ ท าให้เลิกผลิต CD และ DVD เครื่องเล่นประเภทนี้จึงไม่มีการใช้งานเท่าสมัยก่อน 

    

ภาพที่ 118 ภาพเปรียบเทียบ เครื่องเล่น DVD ของจริงกับในการ์ตูน 
แหล่งที่มา: merlinstv.com/en/catalog/product/129146-Sony-DVP-SR210P 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 ตอนที่ 38 

 ฉาก: เครื่องเล่น PlayStation 1 
 เครื่องเล่น PlayStation 1 นั้นปรากฎอยู่ในห้องนอนของ ชินโด ฮิคารุ เป็นเครื่องเล่นวีดีโอ
เกม คอนโซลระบบ 32 บิต โดยได้มีออกมาหลายรุ่นในลักษณะเดียวกันในช่วงปี 1990 ซึ่งเครื่องเล่น 
PS ที่ปรากฎในห้องนอนของฮิคารุนั้นมีลักษณะเหมือน PlayStation รุ่นแรก ซึ่งปัจจุบันมีถึง 
PlayStation 4 และมีโลกพัฒนามากข้ึนเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่พกพาได้อย่าง Nintendo SWITCH 

    

ภาพที่ 119 ภาพเปรียบเทียบ เครื่องเล่น Playstation ของจริงกับในการ์ตูน 
แหล่งที่มา: nfornerds.com/5-best-video-games-ps1/ 
แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 ตอนที่ 38 
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 สัญลักษณ์เลข 5 สัญญะจำกภำษำ 

 สัญญะจากเลข 5 ที่เป็นสัญญะเกี่ยวกับโกะ นั้นคือ การออกเสียงเลข 5 ในภาษาญี่ปุ่นออก
เสียงว่า โกะ จึงท าให้เลข 5 เป็นสัญญะจากภาษาที่สื่อถึงโกะ 

 เหตุการณ:์ สัญลักษณ์เลข 5 สัญญะจากภาษา “เสื้อหมายเลข 5” 
 ตัวเลข 5 ซึ่งเมื่อออกเสียงจากภาษาญี่ปุ่นค าว่า ห้า (五) ออกเสียงว่า โกะ ซึ่งการแทรกตัวเลข 
5 นั้นไม่ได้มีเพียงแค่หน้าปกเท่านั้น แต่ยังมีเสื้อผ้าที่เปลี่ยนไปของตัวหลัก ชินโด ฮิคารุ ที่เปลี่ยนไปใน
แต่ละตอนของเขาด้วย เป็นสัญญะเล็ก ๆ ที่ เกี่ยวกับโกะ ซ่อนอยู่บนเสื้อผ้า ซึ่งการประกอบสร้าง 
Symbol (สัญลักษณ์) เลข 5 นี้ท าให้เกิด Index (ดัชนี) ที่เมื่อผู้อ่านมองเสื้อที่มีเลข 5 จะท าให้สะท้อน
ภาพของตัวละครชินโด ฮิคารุ 

 
ภาพที่ 120 ภาพรวมเสื้อเลข 5 และค าว่าโกะของ ชินโด ฮิคารุ 

 เหตุการณ:์ สัญลักษณ์เลข 5 สัญญะจากภาษา “วันที่ 5 เดือน 5 ” 
 อีกทั้งวันที่ ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ ได้หายไปจากฮิคารุ ในเล่มที่ 15 นั้น จะเห็นภาพจากฉากที่
ซาอิได้เลือนหายไปต่อหน้าฮิคารุ ที่หน้าต่างจะมีธงปลาคาร์ฟที่พริ้วไหวอยู่บนท้องฟ้า ซึ่งถ้ามองผ่าน ๆ 
คือฉากหลังธรรมดาไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ แต่จริงๆ แล้ว มีความนัยซ่อนอยู ่ 
 วันที่ซาอิได้หายไป คือวันที่ 5 เดือน 5 เป็นวันเทศกาลหนึ่งในห้าของเทศกาลประจ าฤดูกาลที่
เรียกว่า “วันเด็ก (ผู้ชาย)” ซึ่งทาง JEducation (2546) ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ในปี 1948 ทางรัฐบาลญี่ปุ่น
ได้ก าหนดให้วันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันเด็ก (Kodomo No Hi) สัญลักษณ์ประจ าวันเด็กของ
ญี่ปุ่นที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ คือ ธงรูปปลาคาร์ฟ (Koi Nobori) และการประดับตุ๊กตาชุดนักรบ จะ
เห็นได้ว่าทางผู้ส่งสารตั้งใจให้ซาอิหายไปในวันที่ 5 เดือน 5 ที่เป็นสัญญะเกี่ยวกับโกะ (การออกเสียง
เลข 5) และยังเป็นวันเกิดของฮงอินโบ ซูซาคุอีกด้วย นับว่าเป็นการซ่อนสอดแทรกวัฒนธรรม ที่
ประกอบสร้างจากความเป็นจริงให้เกิดความหมาย  
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ภาพที่ 121 ภาพเปรียบเทียบ ฉากท่ีมีธงปลาโค่ย 

แหล่งที่มา: jnto.or.th/newsletter/koi-no-bori-festival/ 
แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 15 ตอนที่ 123 

4.3.4 สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรพัฒนำด้ำนโกะ 
 การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะนั้นสะท้อนออกมาจากการกระท า บทสนทนา 
ค าพูด มุมมอง ทัศนคติต่าง ๆ ของตัวละคร ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบทางความคิด อันเป็นสาเหตุ
ส าคัญที่ท าให้มนุษย์เกิดแรงบันดาลใจของ เอส.เอส.อนาคามี (2555) ซึ่งคือ “สาเหตุแห่งแรงบันดาล
ใจจากภายนอก” อีกทั้งยังมี “แรงบันดาลใจจากต้นฉบับ (Inspiration by Role Model)” ตาม
ทฤษฎีของ พจน์ ใจชาญสุขกิจ (อ้างถึงใน ดุษฎี โยเหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และน
ริสรา พ่ึงโพธิ์สภ, 2556) ที่ตัวละครแสดงออกในการ์ตูนสะท้อนให้เห็นผลการกระท า ท าให้เกิดแรง
บันดาลใจจากต้นแบบที่ผลต่อการใช้ชีวิต การเลือกทางเดินให้ชีวิต ทัศนคติ มุมมองความคิด รวมถึง
การตัดสินใจจากเรื่องต่าง ๆ ในทิศทางที่สอดคล้องกับต้นแบบของผู้อ่าน โดยแรงบันดาลใจเหล่านั้น
ประกอบด้วย “แรงสู่เป้าหมาย” และ “แรงในตนเอง” โดยการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้าน
โกะนั้นมีวิธีการดังต่อไปนี้ 

 1) การส่งมอบแนวคิดและมุมมองด้านวงการโกะ 
 การส่งมอบแนวความคิดและมุมมองด้านวงการโกะในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ
นั้นมักแสดงออกจาก การกระท า มุมมอง (Point of view) บทสนทนา (Dialog) ของตัวละคร 
(Character) ที่มักมีทั้งการให้ก าลังใจโดยตรงเป็นความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning)  
และค าพูดที่ซ่อนสัญญะให้ผู้อ่านต้องท าความเข้าใจเป็นความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) 
อีกท้ังยังแทรก การถ่ายทอดความหมายในลักษณะมายาคติ (Myths) ซึ่ง Roland Barthes (อ้างถึงใน 
กาญจนา แก้วเทพ, 2552a) เรียกกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง บิดเบือนฐานะการเป็นสัญญะของ
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สรรพสิ่งในสังคมให้กลายเป็นเรื่องของธรรมชาติ เป็นสิ่งปกติธรรมดา หรือเป็นสิ่งที่มีบทบาท "ความ
คุ้นชิน" โดยผู้วิจัยอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งมอบแนวความคิดและมุมมองด้านวงการโกะไว้
ดังต่อไปนี้ 

 กำรให้แง่คิด และเปลี่ยนมำยำคติ 
 สิ่งที่เราพบได้ในเนื้อเรื่องของฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ อีกอย่างหนึ่งคือ การให้แง่คิดที่ดี 
ให้ก าลังใจ ให้แรงบันดาลใจ ผ่านการสื่อสารจากตัวละครที่มีความหลัง ความทรงจ าที่ต้องประสบพบ
เจอแตกต่างกันไป อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงมายาคติ ทัศนคติเก่า ๆ ที่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อ
อ่านการ์ตูนเล่มนี้ ซึ่งจะอธิบายดังต่อไปนี้ 

 เหตุการณ:์ การเปลี่ยนมายาคติ “โกะเป็นของคนมีอายุ” 
 ด้วยโกะเป็นหมากกระดานที่เกิดขึ้นที่จีนเมื่อ 4,000 ปีก่อน และเข้ามาที่ญี่ปุ่นในช่วงสมัยเฮย์
อันเกือบ 1,500 ปีก่อน ย่อมไม่แปลกถ้าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า โกะเป็นเกมโบราณที่คนยุคเก่า ๆ 
ชอบเล่นกัน เป็นเกมที่คนมีอายุแล้วจะมานั่งขบคิดกันหน้ากระดาน แต่ในโลกปัจจุบันนั้น โกะเป็นเรื่อง
ของทุก ๆ วัย ด้วยประโยชน์ของโกะในหลาย ๆ ด้าน และการศึกษาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ท าให้ไม่ว่าจะ
เป็นวัยใดก็สามารถเล่นโกะได้อย่างสนุก ซึ่งในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้น ในช่วงแรกจะมี
เหตุการณ์ที่ท าให้เราเข้าใจว่าโกะมีแต่คนมีอายุเท่านั้นที่เล่น แม้แต่ตัวฮิคารุเองก็มองว่าเป็นเกมคนแก่
น่าเบื่อ เช่นค าพูดที่ว่า “ตอนนี้คนก าลังเห่อเล่นของเก่า” หรือ “ยังเอ๊าะแบบนี้ไม่เล่นโกะหรอก” 

 
ภาพที่ 122 ฮิคารุที่มีมายาคติว่าโกะคือเกมของคนมีอายุ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 1 ตอนที่ 1 
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 แต่เมื่อเข้ามาพบกับวงการโกะจริง ๆ แล้วจะพบว่ามีเยาวชนอยู่ไม่น้อยที่เล่นและจริงจังกับ
เส้นทางสายนี้ ซึ่งก็ได้สร้างความประทับใจกับตัวชินโด ฮิคารุ เช่นกัน 

 
ภาพที่ 123 ฮิคารุที่พบว่าจริง ๆ แล้วมีเยาวชนเล่นโกะอยู่มาก 
แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 1 ตอนที่ 4 

 อีกทั้ง มีการสอดแทรกแนวคิดที่น าไปสู่การพัฒนาอยู่มาก มีทั้งแนวคิดเกี่ยวกับจิตใจ 
จิตวิทยาที่สามารถฝึกกันได้ รวมทั้งเรื่องการให้ก าลังใจ น าใจนักกีฬา และเรื่องของชัยชนะต่าง ๆ 
มากมาย ค าสอนเหล่านี้ไม่ใช่แค่ใช้กับเรื่องในวงการโกะเท่านั้น แต่ยังสามารถน าไปปรับใช้กับ
ชีวิตประจ าวันในด้านอ่ืน ๆ ก็ได้เช่นกัน ซึ่งมักแสดงออกให้รูปแบบของบทสนทนา (Dialog) 

 เหตุการณ:์ การให้แนวคิด “พัฒนาการทางอ้อม” 
 ตัวอย่างเหตุการณ์ที่มีการให้แนวคิด คือ เหตุการณ์ที่พัฒนาการของอิสึมิที่เป็นวัยที่โตที่สุดใน
กลุ่มอินเซย์ แต่กลับมีพัฒนาการที่ช้ากว่าเพ่ือน ในตอนแรกแม้จะท้อถอยไป แต่ก็ยังไม่หยุดที่จะฝึกฝน 
จนในที่สุดอิสึมิก็ก้าวสู่วงการมืออาชีพ แม้จะมาช้าแต่ก็ไม่หยุดที่จะเดินต่อ  

 
ภาพที่ 124 ค าพูดของอาจารย์อินเซย์เก่ียวกับคนที่พัฒนาเติบโตช้า 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 17 ตอนที่ 142 
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 เหตุการณ:์ การให้แนวคิด “เส้นทางของมืออาชีพ” 
 การพูดถึงสิ่งที่มืออาชีพของวงการโกะที่นักเล่นโกะอาชีพจะต้องแบกรับซึ่งอาจารย์ของฮอน
ดะก็ได้กล่าวไว้ว่า “เล่นทางของมืออาชีพน่ะ ยาวไกลนัก นอกจากจะยาวแล้วยังไม่มีจุดหมาย
ปลายทาง จะต้องเรียนรู้ไปชั่วชีวิตน่ะแหละ” 

 
ภาพที่ 125 ค าพูดของอาจารย์ที่กล่าวถึงเส้นทางมืออาชีพ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 20 ตอนที่ 158 
 
 กำรแสดงให้เห็นมุมมองเกี่ยวกับวงกำรโกะในญี่ปุ่น 
 ในเนื้อหาของการ์ตูนเรื่อง ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ มักจะมีการพูดถึงอนาคตของวงการ
โกะ และบ่อยครั้งจะมีความไม่เข้าใจจากบุคคลภายนอกว่าการเล่นโกะนั้นสามารถเป็นมืออาชีพได้ 
ตั้งแต่เล่มแรกที่ ชินโด ฮิคารุ พบกับโทยะ อากิระ แม้จะมีอธิบายไว้ว่าสามารถเล่นโกะเป็นมืออาชีพ
และมีเงินรางวัลมากมายในการแข่งขัน แต่เนื้อหาของเรื่องก็ยังคงด าเนินให้ผู้อ่านเล็งเห็นว่า วงการโกะ
ประเทศญี่ปุ่นนั้นยังไม่ได้รับการพัฒนา และเข้าถึงมาก จากตัวคนนอกวงการพูดถึง ผู้ปกครองที่มี
ลูกเล่นโกะเป็นอาชีพ หรือแม้แต่มืออาชีพจากต่างประเทศที่มองเข้ามาในวงการ ซึ่งจะอธิบายดังนี้ 

 เหตุการณ:์ มุมมองเก่ียวกับวงการโกะในญี่ปุ่น “มุมมองจากคนญี่ปุ่นด้วยกัน” 
 ในเนื้อหาของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้นจะพบเห็นคนญี่ปุ่นด้วยกันที่ “ไม่ค่อยรู้
เรื่องวงการโกะ” หรือ มีการตั้งค าถามว่า “นักเล่นโกะ?? มันคืออะไร” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสารที่สื่อ
ออกมาว่า ไม่ใช่ทุกคนในประเทศญี่ปุ่นที่รู้จักโกะ แม้ว่าภาพลักษณ์นั้นดูเป็นที่นิยมมาก แต่ก็มีอีกหลาย
คนที่ไม่เข้าใจในวงการนี้ ซึ่งในเนื้อหามีการแสดงให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง 
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ภาพที่ 126 คุณลุงขายมันเทศไม่รู้จักนักเล่นโกะ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 20 ตอนที่ 158 
 

 รวมถึงบางบุคคลในเนื้อหารู้จักกับโกะ อย่างเช่น คุณพ่อของยาชิโร่ คิโยฮารุ ที่ลูกชายมีฝีมือ
หมากล้อมอนาคตไกลได้เป็นถึงตัวแทนเยาวชนของประเทศญี่ปุ่น แต่ทางครอบครัวกลับไม่สนับสนุน
ให้เล่นเนื่องจากผู้เป็นพ่อต้องมอบสิ่งที่ดีท่ีสุดให้กับลูก และเขามองว่าวงการโกะนั้นอาจจะไปไม่รอด  

 
ภาพที่ 127 คุณพ่อของยาชิโร่ คิโยฮารุ พูดถึงวงการโกะ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 23 ตอนที่ 185 
 
 เหตุการณ:์ มุมมองเก่ียวกับวงการโกะในญี่ปุ่น “การเลือนหายของบุคคลในประวัติศาสตร์” 
 สิ่งที่การ์ตูนเรื่องนี้เน้นย้ าอยู่เสมอคือ “ฮงอินโบ ซูซาคุ” ซึ่งเป็นนักเล่นโกะสมัยเอโดะที่ครั้ง
เมื่อในอดีตนั้นนับว่าเป็นนักเล่นโกะในต านานของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในเรื่องน าวิญญาณซาอิมาผูกเรื่อง
ว่าเป็นวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างของซูซาคุ ซึ่งการน า ฮงอินโบ ซูซาคุ ซึ่งเป็นนักเล่นโกะในสมัยนั้นมาพูด
ถึงในการ์ตูนท าให้เกิดการกระตุ้นการรับรู้ของผู้อ่าน โดยแสดงให้เห็นในเนื้อเรื่องของการ์ตูนว่า นักเล่น
โกะปัจจุบันได้หลงลืมนักในโกะในต านานคนนี้ โดยมีเหตุการณ์ที่ โค ยงฮา นักเล่นโกะชาวเกาหลีที่ถูก
เข้าใจผิดจากการสื่อสารผิดพลาด แต่ด้วยความฉุนที่ถูกจ้องเพราะความเข้าใจผิด ด้วยความที่เป็นเด็ก
จึงได้ท้าทายใส่ชินโด ฮิคารุ ว่าเรื่องทั้งหมดไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิด ที่เขาดูหมิ่นซูซาคุ แต่ผลตอบรับกลับมา
ของชาวญี่ปุ่นคือ คนส่วนใหญ่กลับไม่รู้จัก ฮงอินโบ ซูซาคุ แถมกลับปรบมือต้อนรับเสียอีก 
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ภาพที่ 128 ชาวญี่ปุ่นไม่รู้จักฮงอินโบ ซูซาคุ กับเหตุการณ์ท่ีต่างชาติมองโกะในญี่ปุ่น 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 22 ตอนที่ 177 

 ซึ่งการที่ผู้ส่งสารสื่อความหมายแบบนี้ผ่านหนังสือการ์ตูน เป็นเสมือนเหตุการณ์เตือนใจว่าคน
ญี่ปุ่นก าลังหลงลืมบุคคลในประวัติศาสตร์ตัวเอง การที่ท าให้ผู้อ่านเข้าถึงเนื้อหานี้จะท าให้ผู้อ่านได้
ตระหนักรับรู้ถึงบุคคลในประวัติศาสตร์คนนี้อีกด้วย และเป็นการท าให้เรียนรู้จากค าพูดของตัวละครที่
แสดงออกให้เห็นว่าวงการโกะยังต้องการพัฒนาอีกหลายจุด 

 กำรส่งต่อองค์ควำมรู้ 
 ในเนื้อเรื่องของการ์ตูน ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ทั้งหมดมีวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
เพ่ือส่งต่อเจตนารมณ์ องค์ความรู้ต่าง ๆ ของโกะให้กับผู้อ่าน ในเนื้อหาของการ์ตูนจึงมีเรื่องของการส่ง
สารในเชิงปลุกใจ ส่งต่อ องค์ความรู้ ซึ่งจะล าดับเหตุการณ์การส่งดังนี้ 

 เหตุการณ:์ การส่งต่องค์ความรู้ “การพบกันระหว่างผู้มีฝีมือกับผู้ไม่รู้จักโกะ” 
 เราจะเห็นตั้งแต่เล่มแรก ที่วิญญาณผู้มีฝีมือเล่นโกะระดับต านานกลับมาพบกับเด็กประถม
อย่าง ชินโด ฮิคารุ ที่ไม่มีความรู้ ความสนใจ ด้านโกะเลยอย่างฮิคารุ ซึ่งเป็นสัญญะ ที่แสดงให้เห็นถึง
การส่งต่อโกะให้กับคนที่เล่นไม่เป็น 
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ภาพที่ 129 ฉากเกิดความสงสัยว่าท าไมกระแสจิตมาตรงกับคนที่เล่นโกะไม่เป็น 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 1 ตอนที่ 1 

 เหตุการณ:์ การส่งต่องค์ความรู้ “ค ากล่าวก่อนหายไปของซาอิ” 
 ซาอิได้กล่าวไว้ว่า “เมื่อ 140 ปีก่อน โทราจิโร่ให้ข้ายืมร่าง ถ้าโทราจิโร่อยู่เพ่ือข้า ข้าก็คงอยู่
เพ่ือฮิคารุ ถ้างั้นฮิคารุเอง ก็คงอยู่เพ่ือใครสักคน และใครคนนั้นก็คงอยู่เพ่ือใครอีกคนสักคน กาลเวลา
พันปีสองพันปี เป็นเช่นนี้ซ้ าแล้วซ้ าเล่า” การที่ซาอิได้นึกคิดเรื่องการมีอยู่เพ่ือใครสักคน เป็นสัญญะที่
บอกถึงการส่งต่อของศิษย์ และอาจารย์ ที่ถ่ายทอดความรู้ด้านโกะ เมื่อถึงจุดที่ฮิคารุมีฝีมือที่เหมาะสม
แล้ว ซาอิก็พบว่าหน้าที่ของคนเองได้จบลง และหายไปจากฮิคารุ 

 
ภาพที่ 130 ฉาก ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ หายไป 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 15 ตอนที่ 124 

 เหตุการณ:์ การส่งต่องค์ความรู้ “ฉากส่งพัด - สัญญะมอบเจตนารมณ”์ 
 มีเหตุการณ์หลังจากที่ฮิคารุฟ้ืนสภาพกลับมาเล่นโกะอีกครั้ง หลังการแข่งกับโทยะ อากิระ 
เขาได้กลับบ้านตามปกติ เมื่อหลับตาลงก็ได้พบกับซาอิที่หายไปในความฝัน ซาอิได้มอบพัดคู่ใจที่
ตนเองถืออยู่ให้กับฮิคารุในฝันนั้นโดยไม่ปริปากพูดสิ่งใด การกระท าของฟุจิวาระ โนะ ซาอินี้ 
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เป็นสัญญะประเภท ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) แสดงให้ถึงการส่งมอบเจตนารมณ์
ของซาอิ ที่อยู่เพื่อฮิคารุ และให้ฮิคารุนั้นมอบความรู้ด้านโกะให้กับคนต่อ ๆ ไป 

 
ภาพที่ 131 ฉากส่งพัด 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 17 ตอนที่ 148 

 โดยความหมายของพัดหมากล้อมที่นักหมากล้อมทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพถือเวลา
แข่งขันนั้น หรือน าพัดประดับไว้ที่แท่นวางเพ่ือพึงระลึกถึงความหมาย ด้านในพัดจะมีตัวหนังสือที่
แสดงถึงจุดมุ่งหมาย การตัดสินใจ ปรัชญาค าคม รวมไปถึงรายมือลงนามของนักเล่นโกะมืออาชีพ 

 
ภาพที่ 132 ภาพพัดโกะของจริง 

แหล่งที่มา: https://www.seattlego.org/news/ 
แหล่งที่มา: http://goplusnews.blogspot.com/2011/09/joanne-missingham.html 
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ภาพที่ 133 อาจารย์ของฮิคารุ ได้พูดถึงพัดที่เป็นเครื่องบ่งบอกการตัดสินใจ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 20 ตอนที่ 161 
 

 เหตุการณ:์ การส่งต่องค์ความรู้ “เชื่อมต่ออดีตอันไกลโพ้นกับอนาคตอันแสนไกล” 
 เหตุการณ์หลังแข่งจบถ้วยโฮตาคุ ของคู่ ชินโด ฮิคารุ กับโค ยงฮา ได้มีค าถามถึงฮิคารุว่า 
ท าไมจึงยึดติดกับซูซาคุมากนั้น การที่ซูซาคุโดนดูหมิ่นก็เสมือนดูหมิ่นซาอิ ซึ่งฮิคารุย่อมไม่ยอมรับ การ
ตอบค าถามของฮิคารุจึงตอบออกมาว่า ที่มาเล่นโกะ เพราะต้องการ “เชื่อมต่ออดีตอันไกลโพ้น กับ 
อนาคตอันแสนไกล” กล่าวคือ ตัวฮิคารุที่เล่นโกะ เป็นเสมือนตัวกลางระหว่างอดีต (ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ 
= ฮงอินโบ ซูซาคุ) และอนาคต ซึ่งหมายถึง คนรุ่นหลังจากนี้ โดยการที่ฮิคารุยังเล่นโกะอยู่นั้น เป็นตัว
เชื่อมต่อโดยการส่งต่อองค์ความรู้ของโกะในอดีตให้กับคนรุ่นหลังถัดไป ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นเช่น
ไร พ่ายแพ้อย่างไรก็ยังจะอยู่เพ่ือสิ่งนี้ 

 
ภาพที่ 134 ค าตอบว่าท าไมถึงเล่นโกะของฮิคารุ แม้แพ้ก็ไม่เปลี่ยนแปลง 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 23 ตอนที่ 189 
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 เหตุการณ:์ การส่งต่องค์ความรู้ “สิ่งที่นักเล่นโกะทุกคนแบกรับ” 
 หลังจากค าตอบของฮิคารุ โค ยงฮากลับพูดออกมาว่า “พวกเราก็เหมือนกันนั้นแหละ” ซึ่ง
ค าพูดนั้นแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นนักเล่นโกะชนชาติไหน ระดับฝีมือเท่าไร นักเล่นโกะทุกคนก็เล่น
โกะเพ่ือส่งต่อองค์ความรู้ด้านโกะนี้ให้กับเยาวชนคนรุ่นหลัง  

 
ภาพที่ 135 ค าพูดของ โค ยงฮา ที่สนับสนุนความคิดของฮิคารุเช่นกัน 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 23 ตอนที่ 189 

 เหตุการณ:์ การส่งต่องค์ความรู้ “ผลกระทบสู่คนรุ่นหลัง” 
 ภายหลังการแข่งขันถ้วยโฮคุโตะ แม้ประเทศญี่ปุ่นจะพ่ายแพ้อยู่ล าดับสุดท้าย แต่การแข่งขัน
ครั้งนี้มีผลกระทบอย่างมากกับ  “คนรุ่นหลัง” ที่ก าลังเดินทางมาในเส้นทางของมืออาชีพ โดย
แสดงออกผ่านตอนพิเศษของเล่มสุดท้าย โชจิคุง และโอกะคุง ซึ่งเป็นนักเรียนอินเซย์ ได้รับอิทธิพล
จากงานแข่งขันถ้วยโฮคุโตะ ซึ่งทั้งคู่มอง ฮิคารุ และอากิระเป็นเหมือนต้นแบบที่ทั้งคู่ชื่นชอบ ซึ่งโอกะ 
ชอบโทยะ อากิระ และโชจิชอบชินโด ฮิคารุ ทั้งคู่มีปากเสียงกันว่าใครเก่งกว่ากัน จนกระทั่งผลการจับ
คู่แข่งอินเซย์ปะทะมืออาชีพออกมา โอกะที่ชอบอากิระ ต้องแข่งกับฮิคารุ และโชจิที่ชอบฮิคารุต้อง
แข่งกับอากิระ แม้ทั้งคู่จะพ่ายแพ้หมดรูป แต่ก็เป็นแรงกระตุ้นที่ดีที่ท าให้ทั้งคู่อยากเป็นมืออาชีพ ซึ่ง
เรียกได้ว่าเหตุการณ์นี้ได้สอดคล้องกับค าพูดของซาอิ ที่เคยกล่าวไว้ว่า “ข้าอยู่เพ่ือฮิคารุ และฮิคารุก็คง
อยู่เพ่ือใครสักคนหนึ่ง และใครอีกสักคนหนึ่งก็คงอยู่เพ่ือใครอีกคนหนึ่ง” ซึ่งหมายถึง ฮิคารุที่ส่งมอบ
เจตนารมณ์ให้กับโชจิคุง และโอกะคุง ให้เดินทางในเส้นทางแห่งมืออาชีพ และทั้งคู่ก็คงจะอยู่เพ่ือใคร
อีกคนหนึ่ง เป็นอย่างนี้วนไปอีกไม่จบสิ้น 
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ภาพที่ 136 อินเซย์รุ่นหลังอยากเป็นมืออาชีพลงแข่งโดยมีฮิคารุ และอากิระเป็นต้นแบบ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 23 ตอนพิเศษ 2 

 2) การสร้างการฝึกฝน 
 การสร้างฝึกฝนในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้น  มักแทรกอยู่ตามฉาก (Setting) 
ของการ์ตูนเรื่องนี้อยู่เสมอ ด้วยวิธีการแทรกโจทย์ให้ขบคิด และใส่กระดานหมากจริงของบุคคลในชีวิต
จริงมาลงในทุกกระดานที่ตัวละครในเรื่องเล่น เพ่ือให้ผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่เข้าใจวิธีการเล่นได้ศึกษา นับว่า
เป็นการน า Icon (รูปภาพ) ที่มีความสมจริง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ 
นั้นไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิง สาระความรู้อีกด้วย โดยผู้วิจัยอธิบายเนื้อหา ดังต่อไปนี้  

 กำรแทรกโจทย์ให้ขบคิด  
 ในบางบทของเนื้อหาของฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ นั้น จะมีการท าให้มองเห็นกระดานที่
ชัดเจน ซึ่งจะท าให้กลุ่มผู้อ่านที่เล่นโกะเป็นสามารถมองเห็นเม็ดหมากที่วางบนกระดานและขบคิด
วิธีการเดินที่ถูกต้อง เช่น เหตุการณ์ท่ีฮิคารุ หลุดปากบอกต าแหน่งเม็ดที่ถูกต้องบนกระดานของเด็กใน
งานแข่งเยาวชน หรือ ตอนที่ซึซึอิมอบโจทย์ที่เทศกาลโรงเรียนเพ่ือแลกกับของรางวัล 

 
ภาพที่ 137 ฉากที่แสดงให้เห็นโจทย์ที่ต้องแก้ปัญหาในงานแข่ง (ซ้าย) ในงานเทศกาล (ขวา) 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 1 ตอนที่ 7 
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 กำรแทรกกระดำนจริงเพื่อฝึกฝน 
 ในการแข่งขันของตัวละครที่ผู้อ่านได้อ่านผ่าน ๆ เห็นเม็ดหมากบนกระดานวางสวย ซึ่งส่วน
ใหญ่ผู้อ่านก็เพียงอ่านผ่าน ๆ แต่แท้จริงแล้ว ในกระดานบางกระดานของการ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ 
เกมอัจฉริยะนั้น เป็นกระดานจริงจากบุคคลที่เล่นโกะอยู่ภายนอกจริง ๆ โดยมีที่ปรึกษาด้านโกะคือ 
อาจารย์อุเมซาว่า ยูคาริ ที่ปัจจุบันมีฝีมืออยู่ที่ 5 ดั้ง และแต่งงานได้เปลี่ยนนามสกุลเป็น โยชิฮาระ ยู
คาริ ซึ่งอาจารย์จะคอยแนะน าเรื่องเกมมืออาชีพที่จะน าไปใส่ให้ตัวละครในเนื้อเรื่อง และความสมจริง
ต่าง ๆ ของวงการโกะ ซึ่งการแทรกกระดานจริงนั้น ส าหรับแฟนการ์ตูนที่เล่นโกะเป็นก็สามารถศึกษา
วิธีการเล่นจากบันทึกหมากของมืออาชีพที่แสดงในเรื่องนี้ได้ เช่น กระดานด้านล่างเป็นการแข่งขันรอบ
คัดเลือกตัวแทนไปแข่งถ้วยโฮคุโตะ ระหว่าง ฮิคารุ กับ ยาชิโร่  เป็นเกมของ การแข่งขัน Shin’en 
ครั้งที่ 30 ระหว่าง Takao Shinji และ Yamashita Keigo ซึ่งสามารถชมบันทึกการเล่นโกะเพ่ิมเติมที่
ส าคัญ ๆ ได้ในหนังสือ Gorgeous Character Guide 

 
ภาพที่ 138 บันทึกเกมจริงจากกระดาน ของฮิคารุ กับ ยาชิโร่ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 22 ตอนที่ 177 
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4.3.5 สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรพัฒนำด้ำนสร้ำงสรรค์ 
 การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านสร้างสรรค์นั้นสะท้อนออกมาจาก การเล่าเรื่อง 
(Storytelling) และการแทรกสัญวิทยา (Semiology) ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบทางความคิด อัน
เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้มนุษย์เกิดแรงบันดาลใจของ เอส.เอส.อนาคามี (2555) ซึ่งคือ “สาเหตุแห่ง
แรงบันดาลใจจากภายนอก” อีกทั้ งยังมี  “แรงบันดาลใจจากต้นฉบับ  (Inspiration by Role 
Model)” ตามทฤษฎีของ พจน์ ใจชาญสุขกิจ (อ้างถึงใน ดุษฎี โยเหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, ศรัณย์ 
พิมพ์ทอง และนริสรา พ่ึงโพธิ์สภ, 2556) ที่ผู้ส่งสารทั้งในการแต่งเรื่อง และวาดภาพแสดงออกมาใน
เนื้อหา และภาพของหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้ โดยวิธีการข้างต้นจะ ท าให้เกิดแรงบันดาลใจจากต้นแบบที่
ผลต่อการใช้ชีวิต การเลือกทางเดินให้ชีวิต ทัศนคติ มุมมองความคิด รวมถึงการตัดสินใจจากเรื่องต่าง 
ๆ ในทิศทางที่สอดคล้องกับต้นแบบของผู้อ่าน โดยแรงบันดาลใจเหล่านั้นประกอบด้วย “แรงสู่
เป้าหมาย” และ “แรงในตนเอง” โดยการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านสร้างสรรค์ นอกจากที่
กล่าวไปทั้งหมดข้างต้นแล้วนั้น ยังเพ่ิมเติมวิธีการดังต่อไปนี้ 

 1) การซ่อนรายละเอียดพิเศษ 
 การซ่อนรายละเอียดพิเศษในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ นั้นมาจากการซ่อนสัญญะ
ประเภท ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) เป็นการซ่อนความหมายโดยนัยที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลัก หรือการด าเนินเรื่องเลย เป็นการซ่อนเพ่ือแสดงความเคารพต่อแรงบันดาล
ใจในการประกอบสร้างเรื่องเหล่านี้อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือเชื่อมโยงเรื่องราวกับเหตุการณ์ หรือในโลกแห่ง
ความจริง หรือเชื่อมโยงกับการ์ตูนเรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งนับเป็นกลยุทธ์เล็ก ๆ ให้กับผู้ อ่านที่สนใจใน
รายละเอียดพิเศษที่ต้องท าการศึกษาเพ่ือเข้าถึงความหมายของรายละเอียดนั้น ๆ  อีกทั้งในบาง
รายละเอียดมีการอธิบายอยู่ที่หน้าว่างภายในเล่มหนังสือการ์ตูนโดยผู้แต่งอยู่แล้ว  

 กำรให้เกียรติต้นฉบับ (Tribute) 
 เหตุการณ:์ Tribute “ฮงอินโบ ซูซาคุ” 
 ฮงอินโบ ซูซากุ (本因坊秀策, Honinbo Shusaku) เดิมทีถูกบิดาตั้งชื่อให้ว่า คุวาฮาระ 
โทราจิโร่ ทว่าเปลี่ยนชื่อมาเป็นซูซากุในภายหลัง หลังจากได้เข้ามาเป็นศิษย์ในส านักฮงอินโบของเมือง
เอโดะ โดยที่ซูซากุถือก าเนิดในวันโกะ เดือนโกะ หรือวันที่ 5 เดือน 5 (พฤษภาคม) ค.ศ. 1829 ซึ่ง 
Tongchat (2546) ได้กล่าวไว้ในไทยโกะแมกกาซีน ฉบับปฐมฤกษ์ ว่า สาเหตุที่ท าให้ ฮงอินโบ ซุซากุ 
เป็นนักหมากล้อมฝีมือดีขของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กนั้น ก็เพราะในคณะที่คุวาฮาระ คาเมะตั้งครรภ์
มักจะเล่นโกะอยู่เสมอ จนมีการร่ าลือไปต่าง ๆ นา ๆ ว่าซูซากุหัดเล่นโกะมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา 
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ภาพที่ 139 ภาพวาดฮงอินโบ ซูซากุของจริง 

แหล่งที่มา: usgo.org/news/2011/07/whats-your-shusaku-number/  

 ฮงอินโบ ซูซากุเป็นนักหมากล้อมมืออาชีพของประเทศญี่ปุ่นในยุคสมัยเอโดะ ด้วยสไตล์การ
เปิดหมากแบบซูซากุ ที่ยังเป็นพ้ืนฐานในการเปิดเกม และเป็นที่รู้จักมาจวบจนปัจจุบัน เขาได้รับการ
ยกย่องเป็นผู้เล่นโกะที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคเอโดะ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1847 จนใน ค.ศ.1862 เกิดโรคระบาด
อหิวาตกโรคไปทั่วประเทศญี่ปุ่น ฮงอินโบ ซูซากุมีอาการล้มป่วย จนกระท่ังเสียชีวิตด้วยวัยเพียง 33 ปี 

 
ภาพที่ 140 ฮงอินโบ ซูซากุในการ์ตูน 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 1 ตอนที่ 1 

 การให้กล่าวถึง ฮงอินโบ ซูซากุในเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ทางผู้แต่งได้ผูกปมเรื่อง
โดยการให้ก่อนหน้าที่ ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ จะพบกับ ชินโด ฮิคารุ นั้นได้พบกับ ฮงอินโบ ซูซากุก่อน
หน้าซึ่งภายหลังกลายเป็นที่รู้จัก และมากฝีมือ สาเหตุเพราะเป็นสื่อกลางเดินหมากให้กับวัญญาณซาอิ 
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โดยการปรากฎในเนื้อหาของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้นได้รับแรงบันดาลใจและ อิทธิพล
จากเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ของฮงอินโบ ซูซากุ  

 เหตุการณ:์ Tribute “ต านานเก็นจิ (Genji Monogatari)” 
 Marumaru (2555) วาไรตี้เว็บไซต์ส าหรับคนรักญี่ปุ่น เน้นเนื้อหาสาระส าหรับคนที่ชื่นชอบ
หรือสนใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ นวนิยายเก่าแก่ “ต ำนำนเก็นจิ 
(Genji Monogatari)” เป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเล่มหนึ่ง เขียนขึ้นใน
ศตวรรษที่ 11 โดยลูกสาวของข้าราชส านัก ชื่อมุราซากิ ชิคิบุ (ค.ศ.978 – 1014) เป็นเรื่องราวความ
รักของเจ้าชายเก็นจิกับหญิงสาวมากมายในราชส านักซึ่งเชื่อกันว่าเก็นจิโมโนกาตาริเป็นนวนิยายรักที่
เขียนขึ้นจากเรื่องจริงเรื่องแรกของโลก นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับว่า เป็นนวนิยายที่เกี่ยวกับด้าน
จิตวิทยาเรื่องแรก มีเนื้อหาประกอบไปด้วยความรัก การเดินทาง และการพบเจอสิ่งเหนือธรรมชาติ 
 

 
ภาพที่ 141 ภาพที่มีโกะกับนวนิยายต านานเก็นจิ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 ตอนที่ 43 

 ความเชื่อมโยงตัวละครของนวนิยายต านานเก็นจิ และการ์ตูน ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ
คือ “ชื่อตัวละคร” ที่ปรากฎในเนื้อหาของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้นได้รับแรงบันดาลใจ
และ อิทธิพลจากนวนิยายต านานเก็นจิ ซึ่งอธิบายดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 12 ความเชื่อมโยงของตัวละครที่ปรากฎในเนื้อหาของการ์ตูน 

Genji Monogatari Hikaru No Go รำยละเอียด 
ฮิคารุ เก็นจิ ชินโด ฮิคารุ ชื่อตัวละครหลัก 

มุราซากิ ชิคิบุ ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ ชื่อผู้แต่งเป็นขุนนางสาย ฟุจิวาระ ยุคเฮย์อัน 

อ่ืน ๆ   
เซย์ โชนะกอน  ก วี ห ญิ งร่ ว ม ส มั ย เดี ย วกั บ  มุ ร าซ ากิ  ชิ คิ บุ 

ผู้ประพันธ์  The Pillow Book 

 
ภาพที่ 142 ฉากท่ีกล่าวถึง มุราซากิ ชิคิบุ และเซย์ โชนะกอน 
แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 2 ตอนที่ 16 

 อีกทั้งความเชื่อมโยงระหว่างการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ นั้นก็คือ “ยุคสมัยของ
ประวัติศำสตร์” นวนิยายเก็นจิได้ประพันธ์ขึ้นมาในยุคสมัยเฮย์อัน ซึ่งเป็นยุคสมัยเดียวกับที่โกะเป็นที่
นิยมในกลุ่มขุนนาง ซึ่งในนวนิยายเก็นจิก็มีการกล่าวถึงโกะปรากฎมาให้เห็นอยู่ 2 บท คือ 
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ตารางที่ 13 บทที่มีโกะที่ปรากฎในบทประพันธ์ต านานเก็นจิ 

บทที่ 3 อุทสึเซมิ คราบเรไร อุทสึเซมิ เล่นโกะจนดึกดื่นกับลูกเลี้ยง เมื่อทุกคนเข้านอนแล้ว
เก็นจิจึงลอบเข้าไปในห้อง แต่พบเพียงอาภรณ์ส าหรับฤดูร้อน 

บทที่ 44 ทาเคะคาวา ทิวสายน้ า คุโรโดะ โนะ โชโช ลอบแอบมองลูกสาวทั้งสองของ ทามะคัทสึ
ระเล่นโกะอยู่หลังม่าน 

 รำยละเอียดพิเศษกับควำมเป็นจริง 
 เหตุการณ:์ รายละเอียดพิเศษกับความจริง “Shonen Jump” 
 นิตยสารมังงะรายสัปดาห์ที่รู้จักกันดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น เนื่องจากยอดขายสูงสุด
ในยุค 80 และต้นยุค 90 โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของโชเน็นจัมป์อยู่ที่เด็กผู้ชาย (Shonen แปลว่า 
เด็กผู้ชาย) เนื้อหาส่วนใหญ่จึงเป็นการต่อสู้ ผจญภัยต่าง ๆ  

 
ภาพที่ 143 Weekly Shonen Jump ที่มีหน้าปกหลักเป็นเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ 
แหล่งที่มา: https://comicvine.gamespot.com/weekly-shonen-jump/4050-43519/ 



 193 

 ในส่วนของรายละเอียดพิเศษที่มีโชเน็นจัมป์ ในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้น จะมี
นิตยสารมังงะรายสัปดาห์ โชเน็นจัมป์ซ่อนอยู่ตามฉากอย่างแนบเนียน บ้างก็แสดงไว้อย่างจงใจ 

   

ภาพที่ 144 ภาพนิตยสารมังงะรายสัปดาห์โชเน็นจัมป์ในการ์ตูน 
แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 17 ตอนที่ 123 

 รวมถึงรายละเอียดพิเศษ ที่แสดงให้เห็นการ์ตูนเรื่องอ่ืน ๆ บนการ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ 
เกมอัจฉรนิยะนั้น เป็นเหตุการณ์ที่ โทยะ อากิระ ไปตามหา ชินโด ฮิคารุ ที่ร้านอินเตอร์เน็ทเพ่ือคลาย
ความสงสัยเกี่ยวกับนักเล่นโกะบนอินเตอร์เน็ทนามว่า Sai แต่เมื่อไปถึงพบว่าชินโด ฮิคารุ ก าลัง
เปิดเว็ปไซต์ของทาง “โชเน็นจัมป์” อยู่ซึ่งแสดงให้เห็นตัวการ์ตูนในค่ายเดียวกันของส านักพิมพ์ซูเอฉะ 

 
ภาพที่ 145 ตัวละครของโชเน็นจัมป์บางส่วน กับ เปิดเว็ปไซต์ของโชเน็นจัมป์ในการ์ตูน 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 ตอนที่ 37 
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 เหตุการณ:์ รายละเอียดพิเศษกับความจริง “The Legend of Zelda” 
 จากข้อมูลใน Tongchat (2547) จาก ThaiGO Magazine ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเข้าใช้เล่น
โกะในอินเตอร์เน็ทของวายะว่าเป็นชื่อ Zelda มีที่มาจากเกมระดับต านานของค่ายนินเท็นโด คือ 
“The Legend of Zelda” ซึ่งถือก าเนิดในปี 1986 เป็นเกมประเภทซีรีส์ที่ยิ่ งใหญ่ตลอดกาล
เทียบเท่ากับ Final Fantasy และ Super Mario เลยก็ว่าได้ ด้วยความคลั่งไคล้ส่วนตัวของอาจารย์ ยู
มิ ฮตตะ ผู้แต่งเนื้อเรื่องของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ จึงได้น าชื่อนี้มาให้วายะใช้ในการเล่น
โกะบนอินเตอร์เน็ท ซึ่งในปัจจุบันนี้ เกม The Legend of Zelda  มีการพัฒนาเกมนี้มาตั้งแต่ปี 
1986 – 2017 เลยทีเดียว  

ตารางที่ 14 ตารางพัฒนาการของเกม The Legend of Zelda 
ปีท่ีผลิต ชื่อซีรี่ส์ 

1986 The Legend of Zelda 

1987 Zelda II: The Adventure of Link 
1991 The Legend of Zelda: A Link to the Past 

1998 The Legend of Zelda: Ocarina of Time 

2000 The Legend of Zelda: Majora’s Mask 
2002 The Legend of Zelda: The Wind Wake 

2006 The Legend of Zelda: Twilight Princess 
2011 The Legend of Zelda: Skyward Sword 

2017 The Legend of Zelda: Breath of the Wild 

 
ภาพที่ 146 เหตุการณ์ในการ์ตูนที่มีการกล่าวถึง Zelda 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 7 ตอนที่ 55 
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 รำยละเอียดพิเศษสะท้อนชำตินิยม 
 สิ่งที่เราจะเห็นในภาพเสียส่วนใหญ่เป็นความสมจริง ที่ประณีตด้วยฝีมือวาดของ อาจารย์
ทาเคชิ โอบาตะ ซึ่งไม่ได้มีเพียงแต่ภาพบรรยากาศ ฉากที่สมจริงเท่านั้น ยังรวมถึงฉาก หรือเหตุการณ์
ที่แทรกรายละเอียดพิเศษท่ีสะท้อนถึงความรักชาติของประเทศญี่ปุ่น โดยสิ่งต่าง ๆ ในเนื้อหาภาพของ
การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ นั้นมีแบรนด์สินค้าที่แสดงให้เห็นว่าเป็นสินค้าของประเทศญี่ปุ่น 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ฉาก: รายละเอียดสะท้อนชาตินิยม “NIKON” 
 Nikon.co.th (2546) ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า Nikon (นิคอน) คือองค์กรหลากเชื้อชาติ เป็นผู้น าใน
ด้านระบบออพติค และการรังสรรค์ภาพผ่านผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูป กล้องส่องทางไกล 
กล้องจุลทรรศน์ และอุปกรณ์วัดควบคู่กับเทคโนโลยี ก่อตั้งเมืองปี 1917 ส านักงานใหญ่อยู่ใน
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

  

 
ภาพที่ 147 ภาพเปรียบเทียบ NIKON ในการ์ตูน และของจริง 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่  22 ตอนที่ 178  
แหล่งที่มา: abesofmaine.com 
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 ฉาก: รายละเอียดสะท้อนชาตินิยม “PANASONIC” 
 Panasonic.co.th (2562) ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า Panasonic (พานาโซนิค) แต่เดิมบริษัทผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน แต่เมื่อเติบโตและพัฒนาขึ้นจนปัจจุบันเป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นน า
แห่งหนึ่งของโลก ก่อตั้งในปี 2461 ในประเทศญี่ปุ่น 

   
ภาพที่ 148 ภาพเปรียบเทียบ PANASONIC ในการ์ตูน และของจริง 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 21 ตอนที่ 170 
แหล่งที่มา: icamplus.co.th 

 ฉาก: รายละเอียดสะท้อนชาตินิยม “MAZDA” 
 Mazda.co.jp (2561) ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า MAZDA (มาสด้า) เป็นบริษัทผลิตและจัดจ าหน่าย
รถยนต์ และรถบรรทุก ก่อตั้งในปี 2463 โดยมีส านักงานใหญ่อยู่ที่ที่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น 

 
ภาพที่ 149 ภาพ MAZDA ในการ์ตูน 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 14 ตอนที่ 114 
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 ฉาก: รายละเอียดสะท้อนชาตินิยม “SUNTORY” 
 Suntory.com (2561) ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า SUNTORY (ซันโตรี่) เป็นโรงกลั่นวิสกี้แห่งแรกของ
ประเทศญี่ปุ่น ผลิตและจัดจ าหน่ายไวน์หวาน และพัฒนาเรื่อยมาเป็นบริษัทผลิตสุราในสไตล์ตะวันตก
ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในภายหลังได้เข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มอ่ืน ๆ ก่อตั้งเมือง 1899  
 

 
ภาพที่ 150 ภาพเปรียบเทียบ SUNTORY C.C.Lemon ในการ์ตูน และของจริง 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 ตอนที่ 43 และ products.suntory.co.jp 
 

  
ภาพที่ 151 ภาพเปรียบเทียบ SUNTORY 烏龍チューハイในการ์ตูน และของจริง 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 5 ตอนที่ 43 และ products.suntory.co.jp 
 
 ฉาก: รายละเอียดสะท้อนชาตินิยม “SAPPORO” 
  Sapporobeer.jp (2562) ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า SAPPORO (ซัปโปโร) เป็นบริษัทผลิตและจัด
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เดิมเป็นโรงเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อ 1876 ใน
ซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น 
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ภาพที่ 152 ภาพเปรียบเทียบ SAPPORO YEBISU ในการ์ตูน และของจริง 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 15 ตอนที่ 124 และ sapporobeer.jp/yebisu 
 
 ฉาก: รายละเอียดสะท้อนชาตินิยม “ASAHI” 
 Marumaru (2554) ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ASAHI (อาซาฮี) นั้นเริ่มจากบริษัทผลิตเบียร์เล็ก ๆ ใร
ประเทศญี่ปุ่น ชื่อว่า Osaka Beer Brewing Company ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1889 ก่อนจะถูกพัฒนา
บริษัทเบียร์รายใหญ่ของญี่ปุ่นภายใต้ชื่อว่า Asahi Breweries Group ที่เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และ Softdrink ในปัจจุบัน 

   
ภาพที่ 153 ภาพเปรียบเทียบ ASAHI ในการ์ตูน และของจริง 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 15 ตอนที่ 126 และ japancentre.com 
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 ฉาก: รายละเอียดสะท้อนชาตินิยม “POCARI SWEAT” 
 Pocarisweat.co.th (2562) ได้ ให้ ข้อมูลไว้ว่ า  POCARI SWEAT (โพคารี่  ส เวท ) เป็ น
เครื่องดื่มสุขภาพ คุณภาพมาตราฐานญี่ปุ่น ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยบริษัทยาชั้นน าจากประเทศญี่ปุ่น  

  
ภาพที่ 154 ภาพเปรียบเทียบ POCARI SWEAT ในการ์ตูน และของจริง 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 1 ตอนที่ 2 และ esewapasal.com 

 ฉาก: รายละเอียดสะท้อนชาตินิยม “PEACE” 
 บริษัทผลิตและจัดจ าหน่ายยาสูบ ซึ่งมีผลิตในที่ญี่ปุ่นเท่านั้น ที่มีสีของซองเป็นสีฟ้าซึ่ง Mary 
Assunta Kolandai (2007) ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสีที่เป็นที่ชื่นชอบของชายญี่ปุ่นที่สุด ก่อตั้งขึ้นในปี 1949 

   
ภาพที่ 155 ภาพเปรียบเทียบ PEACE ในการ์ตูน และของจริง 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 12 ตอนที่ 99 และ kixdutyfree.jp 
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 ถึงกระนั้น นอกจากสะท้อนถึงชาตินิยมของญี่ปุ่นแล้ว ยังมีฉากท่ีแสดงให้เห็นถึงแบรนด์ที่มิใช่
สิ่งที่ผลิตในของญี่ปุ่น แต่เป็นแบรนด์น าเข้าที่เกิดจากความชื่นชอบของผู้วาด รวมไปถึงเป็นที่นิยมใน
ประเทศอยู่ในเรื่องอีกด้วย 
 
 ฉาก: รายละเอียดแบรนด์น าเข้า “LARK” 
 บุหรี่ “LARK” ผลิตโดย Philip Morris ก่อตั้งเมื่อ 1963 เป็นแบรนด์น าเข้าจากสหรัฐอเมริกา 
จากงานวิจัยของ A Lambert (2004) กล่าวว่า มีชื่อเสียงที่ว่ามีรสชาติที่เข้มข้น ท าให้คล้ายกับบุหรี่
ของประเทศญี่ปุ่น จึงท าให้เป็นที่นิยมในหมู่นักสูบชาวญี่ปุ่น 

  
ภาพที่ 156 ภาพเปรียบเทียบ P LARK ในการ์ตูน และของจริง 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 12 ตอนที่ 99 และ cigarettespedia.com 
 
 ฉาก: รายละเอียดแบรนด์น าเข้า “NIKE” 
 NIKE (ไนกี้) เป็นบริษัทอุตสาหกรรมผลิตและจัดจ าหน่ายเกี่ยวกับกีฬา เช่น รองเท้า อุปกรณ์
กีฬา เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ก่อตั้งเมื่อ 25 มกราคม 1964 เป็นแบรนด์น าเข้าจากสหรัฐอเมริกา 

 
ภาพที่ 157 ภายรองเท้า NIKE 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 8 ตอนที่ 63 
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 ฉาก: รายละเอียดแบรนด์น าเข้า “EVIAN” 
 EVIAN (เอเวียง) เป็นบริษัทผลิตและจัดจ าหน่ายน้ าแร่จากธรรมชาติมีต้นก าเนิดจากเมือกเขา
แอลป์ในเขตประเทศฝรั่งเศษ ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ.1789 ที่เมืองเอเวียง ประเทศฝรั่งเศส  

 
ภาพที่ 158 ภาพน้ าแร่จากธรรมชาติ EVIAN 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 22 ตอนที่ 179 

 ดังนั้น การแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดพิเศษที่เน้นไปในทางชาตินิยมนี้ท าให้ผู้ที่อ่านหนังสือ
การ์ตูนสามารถรู้สึกได้ว่าเป็นการ์ตูนจากสัญชาติใด โดยน าเสนอผ่านรูปแบบความเป็นจริงทั้งที่มีความ
เป็นชาตินิยม รวมถึงสินค้าต่าง ๆ ที่เป็นที่นิยมในประเทศ 

 2) การแสดงให้เห็นพัฒนาการด้านภาพวาด 
 ในการ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจริยะ พัฒนาการด้านภาพวาดของอาจารย์โคบายาชิ โอ
บาตะ นั้นแสดงออกมาอยู่ตลอดทั้งเรื่อง และด้วยพัฒนาการที่เห็นได้ชัดนี้จึงสามารถเป็นแรงบันดาลใจ
ให้กับนักวาดรุ่นหลังอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ “แรงบันดาลใจจากต้นฉบับ (Inspiration 
by Role Model)” ตามทฤษฎีของ พจน์ ใจชาญสุขกิจ (อ้างถึงใน ดุษฎี โยเหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, 
ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา พ่ึงโพธิ์สภ , 2556) ที่แสดงออกโดยอรรถ (Denotative Meaning) 
สะท้อนออกมาให้เห็นโดยตรงจาก รูปภาพ (Icon) 

 ภาพ: การแสดงให้เห็นพัฒนาการด้านภาพวาด “การพัฒนาของลายเส้น” 
 การใส่ใจในรายละเอียดด้านภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริง ยิ่งฉากสมจริง และสื่อออก
มาถึงความเป็นจริงมากเท่าใด ความรู้สึกร่วมของผู้อ่านในการเข้าถึงฉาก ๆ นั้นจะมากขึ้น ซึ่งนับว่า
เป็นตัวอย่างของการวาดภาพที่ดีในงานด้านการ์ตูน และเมื่อน าภาพภายในเล่มที่  1 กับ 23 มา
เปรียบเทียบกันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านภาพของผู้วาด อาจารย์ทาเคชิ โอบาตะ ซึ่งทั้งนี้แสดงให้
เห็นว่าระหว่างที่วาดนั้นตัวผู้วาดเองก็ได้รับพัฒนาการในการวาดรูปให้มีฝีมือที่ดีข้ึนไป 
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ภาพที่ 159 เปรียบเทียบการ์ตูนเล่มแรก (ซ้าย) กับเล่มสุดท้าย (ขวา) 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 1 ตอนที่ 3 และเล่มที่ 23 ตอนที่ 188 

ผู้วิจัยสามารถสรุปแรงบันดาลใจ และวิธีการของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉรินะได้ ดังนี้ 

ตารางที่ 15 ตารางสรุปการวิเคราะห์แรงบันดาลใจ และวิธีการ 

แรงบันดำลใจ วิธีกำร 

1. สร้างแรงบันดาลใจในการริเริ่มเล่นโกะ 1.1 การแทรกสอนอย่างเป็นธรรมชาติ 
 1.2 การดึงดูดด้วยฉาก และมุมมอง 

2. สร้างแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 2.1 การสะท้อนแรงสู่เป้าหมาย 

 2.2 การสะท้อนแรงในตนเอง 
 2.3 การสะท้อนแรงรับจากผู้อ่ืน 

3. สร้างแรงบันดาลใจในมิติวัฒนธรรม 3.1 การสื่อสารผ่านความเป็นจริง 
 3.2 การะสะท้อนวัฒนธรรม 

4. สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ 4.1 การส่งมอบแนวคิดและมุมมองด้านโกะ 

 4.2 การสร้างการฝึกฝน 
5. สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านสร้างสรรค์ 5.1 การซ่อนรายละเอียดพิเศษ 

 5.2 การแสดงให้เห็นพัฒนาการด้านภาพวาด 
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ชุดสัญญะกำรรับสำรเนื้อหำกำร์ตูนฮิคำรุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ 
และทุนที่สำมำรถกระตุ้นให้เกิดแรงบันดำลใจในกำรริเร่ิม และ หรือ  

ผลักดันพัฒนำตนเองของผู้อ่ำน 

 จากปัญหาน าวิจัยในข้อที่ 1 ในบทที่ 4 ซึ่งมีผลการวิจัยการวิเคราะห์สรุปองค์ประกอบของ
ชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ที่สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้อ่านท าให้ทราบถึงแรงบันดาลใจในเนื้อหาของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะแบ่งแรง
บันดาลใจในเนื้อหาเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

1. สร้างแรงบันดาลใจในการริเริ่มเล่น 

2. สร้างแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 

3. สร้างแรงบันดาลใจในมิติของวัฒนธรรม 

4. สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ 

5. สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านสร้างสรรค์ 

 ซึ่งในบทที่ 5 ผู้วิจัยวิเคราะห์ผู้อ่านในบทนี้เพ่ือเป็นการสนับสนุน ความแม่นย า และความถูก
ต้องของแรงบันดาลใจจากเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ จากการเข้าถึงสารจากผู้อ่าน 
ซึ่งจะน าไปตอบค าถามน าวิจัยในข้อที่ 2 อันได้แก่ “ชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ 
เกมอัจฉริยะ สามารถกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการริเริ่ม และ หรือ ผลักดันพัฒนาตนเอง (ผู้อ่าน) 
หรือไม่ อย่างไร” โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่าง 20 
คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้อ่านที่เล่นหมากล้อม (โกะ) และกลุ่มผู้อ่านที่ไม่ได้เล่นหมากล้อม (โกะ) ซึ่งใน
การรายงานผลการวิจัยในบทนี้ผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 

 5.1 ภูมิหลัง และทุนในการรับเนื้อหาสารการ์ตูนของผู้อ่าน 

 ภูมิหลัง และทุนในการรับเนื้อหาสารการ์ตูนของผู้อ่านเป็นการวิจัยเพ่ือตอบค าถามน าวิจัยที่
ต้องการศึกษาว่า ชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ และทุนที่สามารถ
กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการริเริ่ม และหรือ ผลักดันพัฒนาตนเองของผู้อ่านหรือไม่ อย่างไร โดย
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในมิติของทุนที่เข้าถึงเนื้อหาสารการ์ตูนของกลุ่มผู้อ่าน และ
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของทุนต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน 
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 5.2 การถอดรหัสสารชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนของผู้อ่าน และแรงบันดาลใจที่ได้รับ
ของผู้อ่าน 

 ส่วนของการถอดรหัสสารชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ
ของผู้อ่านเพ่ือวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ว่าผู้อ่านที่มีทุนในการรับสารในแต่ละประเภทจะส่งผลต่อการ
ถอดรหัสเพ่ือเข้าถึงแรงบันดาลใจประเภทใด โดยผู้วิจัยแบ่งประเด็นในการน าเสนอตามทฤษฎีตาม
โครงสร้างของการเข้าและถอดรหัสในทัศนะของ สจ๊วต ฮอลล์ (อ้างถึงใน วรางคณา ไข่มุก, 2553)  ที่
ได้อธิบายเกี่ยวกับการรับสารของผู้อ่านที่แตกต่างกัน โดยผู้รับสารแต่ละกลุ่มอาจจะตีความหมาย
ของสัญญะได้เหมือนหรือแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับการเลือกรับรู้ (Selective Perception) ของผู้รับ
สาร ซึ่งมีปัจจัยทางด้านอัตวิสัย (Subjective Capacity) ของผู้รับสารเข้ามาเก่ียวข้องอย่างมาก   

 ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าส่วนของการถอดรหัสของกลุ่มผู้รับสาร (Decoding) 3 
ประเภท ตามทฤษฎีของ สจ๊วต ฮอลล์ ซึ่งในการวิเคราะห์บทนี้จึงแบ่งประเด็นในการน าเสนอตาม
ประเภทผู้รับสาร 3 ประเภท ซึ่งในแต่ละประเภท มีข้อมูลในส่วนของแรงบันดาลใจที่ได้รับจากเนื้อหา
ของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ของผู้อ่าน ซึ่งผู้วิจัยน าผลแรงบันดาลใจจากการสัมภาษณ์ ไป
สนับสนุนผลจากการวิจัยจากบทที่ 4 เพ่ือให้งานวิจัยในส่วนวิเคราะห์เนื้อหามีน้ าหนัก ความแม่นย า 
และความถูกต้องมากขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยยังได้แบ่งกลุ่มแรงบันดาลใจตามประเภทการถอดรหัสของกลุ่ม
ผู้รับสาร (Decoding) 3 ประเภท ดังต่อไปนี้  
 

ประเภทท่ี 1  ผู้รับสำรแบบผู้ส่งสำรต้องกำร   
  สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ 
ประเภทท่ี 2  ผู้รับสำรต่อรองควำมหมำยใหม่  
  สร้างแรงบันดาลใจในการริเริ่มเล่น 
  สร้างแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 
  สร้างแรงบันดาลใจในมิติของวัฒนธรรม 
  สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านสร้างสรรค์ 
ประเภทท่ี 3  ผู้รับสำรจะตีควำมคัดค้ำนต่อต้ำนควำมหมำยที่ผู้ส่งสำร  
  สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านสร้างสรรค์ 

 

 โดยภาพรวมทั้งหมดของผลการวิจัยในบทนี้ สามารถสรุปโดยรวมเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 160 ภาพรวมทั้งหมดของผลการวิจัยในบทที่ 5 

 

5.1 ภูมิหลัง และทุนในกำรรับเนื้อหำสำรกำร์ตูนของผู้อ่ำน 

 

ภาพที่ 161 สรุปภาพรวม ทุนของผู้อ่าน (Original) 

 ทุนทำงเศรษฐกิจของผูอ่้ำน 
 บูร์ดิเยอ (อ้างถึงใน อุทิศ ภาหอม พิชิต วันดี และส าราญ ธุระตา, 2558) ได้ให้ความหมาย
เกี่ยวกับเรื่องของทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital)  ไว้ว่า เป็นทุนที่เกิดจากการสะสมความมั่ง
คั่งของรายได้ และทรัพย์สินที่อยู่ในรูปของเงินทอง โดยผู้อ่านในส่วนของทุนทางเศรษฐกิจแสดง
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ออกมาในรูปแบบของการที่มีความเกี่ยวข้องกับสื่อกลางของสื่อประเภทการ์ตูน ซึ่งหมายถึงการเป็น
ส่วนหนึ่งของบริษัทตัวแทนลิขสิทธิ์น าเข้าการ์ตูนต่าง ๆ เพ่ือน าเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย โดยจาก
การสัมภาษณ์พบว่าผู้สัมภาษณ์เกิดในครอบครัวที่ท างานกับบริษัทตัวแทนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยจึงท า
ให้สามารถเข้าถึงสื่อการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “การ์ตูนบ้านฉันเอง ฉันจะไม่รู้จักได้ยังไง ดูประจ าแต่ก่อน” 
(ธนภัทร รุจิภาสกุล, สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561) 

 ทุนทำงวัฒนธรรมของผูอ่้ำน 
 บูร์ดิเยอ (อ้างถึงใน อุทิศ ภาหอม พิชิต วันดี และส าราญ ธุระตา, 2558) ได้ให้ความหมาย
เกี่ยวกับเรื่องของทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) ไว้ว่าเป็นทุนที่สะสมอยู่ในตัวตนของแต่ละ
บุคคล วัตถุสิ่งของ และที่อยู่ในรูปแบบของสถาบัน ซึ่งแต่ละบุคคลได้รับการหล่อหลอมและผลิตซ้ า
เพ่ือสืบทอดผ่านทางระบบการศึกษา ผลผลิตที่ได้จากการสะสมทุนทางวัฒนธรรมคือ รสนิยม (Taste) 
โดยผู้อ่านในส่วนของทุนทางวัฒนธรรมแสดงออกมาผ่านความชื่นชอบ ซึ่งในงานวิจัยนี้แสดงออกมาใน
รูปแบบความชื่นชอบในวัฒนธรรมความเป็นญี่ปุ่นเป็นเสียส่วนใหญ่ โดยผู้อ่านจะมีความชอบเป็นต้น
ทุนเดิมอยู่ตั้งแต่แรก ทั้งก่อน และหลังการอ่านหนังสือการ์ตูน ผู้อ่านบางท่านก็ได้ซึมซับความเป็น
ญี่ปุ่นจากการอ่านหนังสือการ์ตูนที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมต่าง ๆ จึงท าให้ถูกดึงดูดเข้าถึง
การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “การ์ตูนฮิคารุ มีความใกล้ชิดกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ตัวเองชอบ มีทั้งชุดกิโมโนญี่ปุ่น พัด ชื่อ
เฉพาะต าแหน่งทั้งหลายเลยท าให้อยากรู้จักเรื่องนี้มากขึ้น … คือไปเจอเล่มกลาง ๆ เรื่องแล้ว ซึ่งรู้สึก
ปกสวยดี เลยซื้อมาอ่าน แล้วก็ชอบข้ึนมาเลยค่อยอ่านย้อน”  

(ธนพัทธ์ วีรณะ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562) 

 “จริง ๆ ชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นอยู่แล้ว ส่วนติดการ์ตูนอันนั้นแน่นอน” 
(นภสร ครองสวัสดิ์กุล, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562) 

 “วัฒนธรรมญี่ปุ่นนี่มาชอบเมื่ออ่านการ์ตูน และหลาย ๆ อย่างค่ะ แถมเคยไปญี่ปุ่นอยู่ครั้งนึง 
ชอบบรรยากาศ บ้านเมือง แล้วก็ความเป็นญี่ปุ่นค่ะ” 

(ธัญทิวา เย็นใจดี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562) 

 “วัฒนธรรมก็สนใจ ชอบแนวคิดอิคิไก แล้วก็ชอบความละเมียดละไมกับการท าอาหารครับ” 
(สุพิเศษ ศศิวิมล, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 
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 อีกทั้งถึงผู้อ่านยังมีทุนวัฒนธรรมในรูปแบบของ “วัฒนธรรมจากหมากกระดาน” โดยที่แต่
แรกผู้อ่านไม่ได้รู้จักกับหมากกระดานประเภทหมากล้อม (โกะ) มาตั้งแต่ต้น แต่รู้จักกับหมากกระดาน
ประเภทอ่ืน ยกตัวอย่างเช่น หมากฮอส (Checkers) หมากรุก (Chess) หรือโอเทโล่ (Othello) อีกท้ัง
ยังมีเกมล้อมเมืองเกมล้อมจุดบนกระดาษที่มีความคล้ายหมากล้อม ซึ่งวัฒนธรรมการเล่นหมาก
กระดานเหล่านี้ส่งผลให้ผู้อ่านเริ่มสนใจ และตัดสินใจอ่านการ์ตูนเรื่อง ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ 
ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “พ่ีเป็นคนชอบหมากกระดานอยู่แล้ว ซึ่งพ่ีคิดว่าโดยปกติถ้าคนที่ชอบเล่นหมากล้อมจะต้อง
เล่นหมากกระดานอ่ืน ๆ มาก่อน หมากฮอส หมากรุก”   

(รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562) 

 “โกะยังไม่รู้จัก รู้จักแต่เกมส์จุดบนกระดาษ” 
(ศุภณัฏฐ์ ธนการณ์โชติ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562) 

 “ในตอนเด็ก ๆ ที่เห็นโกะก็ไม่ได้อะไร แต่ทีนี้ มันจะมีเกมนึงที่เป็นที่นิยมมากเลย สมุดในสมัย
เรียนจะเป็นตารางใช่ไหม แล้วมันจะฮิตมากเลยท าเป็นจุดล้อมเมือง ซึ่งไอ้จุดล้อมเมืองเนี่ยพ่ีก็เล่นแล้ว
ก็ชอบมาก … แล้วจุดล้อมเมืองก็ง่ายกว่าหมากล้อมเยอะ” 

(อานันท์ รอดประเสริฐ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 

 “ฉันชอบหมากกระดานอยู่แล้วอะ หมากกระดานฉันเล่นเป็นหมด ยกเว้น โชงิ ที่ไม่เคยเล่น 
อะไรที่สไตล์วางแผน เชิงค านวนฉันชอบหมด” 

(ธนภัทร รุจิภาสกุล, สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2562) 

 “แต่เดิมชอบเล่นหมากฮอส เห็นอันนี้เป็นหมากเหมือนกันเลยลองซื้อมาดู ปกติเป็นคนชอบ
เล่นเกมกระดานอยู่แล้ว” 

(ศรีสินทร์ โชติกพงศ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562) 

 รวมไปถึงผู้สัมภาษณ์ที่เห็นหมากล้อมจากสื่ออ่ืน ๆ ที่มีการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของ
ประเทศจีน โดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (2562) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมนี้ไว้
ว่า เป็นศิลปะประจ าชาติแขนง 1 ใน 4 ของประเทศจีนอันสืบทอดมาแต่โบราณ อันได้แก่ การดีดพิณ 
การเดินหมากกระดาน การเขียนพู่กัน และการวาดรูป ในภาพยนตร์ หรือรูปภาพต่าง ๆ ด้วยความที่
ไม่ทราบว่าสิ่งนั้นคืออะไร เป็นหมากกระดานชนิดไหน หรือมีวิธีเล่นอย่างไร จึงเกิดความสงสัย และ



 208 

สนใจ กระละเล่น“เม็ดขาว-ด า” ซึ่งการเกิดความสนใจ และสงสัยนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่น าไปสู่การ
เข้าถึงสื่อการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “พ่ีชอบดูหนังจีน พวกหนังจีนก าลังภายในก็จะเห็นหมากล้อม ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร 
แต่เราเห็นแล้วรู้สึกชอบ พอเห็นในหนังจีนแล้วมีหมากล้อมมาเกี่ยวข้องเรารู้สึกว่ามันต้องมีอะไร
บางอย่างที่มันลึกกว่าที่เราเห็น เชิงปรัญชาอะไรแบบนั้น” 

(อานันท์ รอดประเสริฐ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 

 “เราเคยเห็นในหนังจีนที่เขาเล่นเม็ดขาวเม็ดด า เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร”   
(รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562) 

 ทุนทำงสังคมของผู้อ่ำน 
 บูร์ดิเยอ (อ้างถึงใน อุทิศ ภาหอม พิชิต วันดี และส าราญ ธุระตา, 2558) ได้ให้ความหมาย
เกี่ยวกับเรื่องของทุนทางสังคม (Social Capital) ไว้ว่าเป็นรูปแบบของโครงสร้าง สถาบัน เครือข่าย 
และความสัมพันธ์ซึ่งปัจเจกบุคคลสามารถใช้ในการด ารงรักษา และพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าไปเป็นส่วน
หนึ่งชองกลุ่มสังคมตามที่ตนเองต้องการ ทุนทางสังคมเป็นเสมือนทรัพยากรประเภทหนึ่งที่สามารถ
น าไปเอ้ือประโยชน์ทางสังคมให้แต่ละคนตามกลุ่มที่สังกัดตั้ง เช่น ครอบครัว โรงเรียน หมู่ บ้าน 
สถานที่ท างาน กลุ่มธุรกิจ โดยผู้อ่านในส่วนของทุนทางสังคมโดยส่วนใหญ่มักได้รับอิทธิพลจากสังคม 
บุคคลรอบข้าง ครอบครัว รวมไปถึงกิจกรรมทางสังคมที่ท ากันเป็นกลุ่ม จากการสัมภาษณ์มีผู้อ่านที่
ได้รับอิทธิพลจาก “สถาบันทางการศึกษา สถาบันครอบครัว และบุคคลรอบข้าง” จากการสังเกตเห็น
ไดเ้อง รวมถึงการได้รับค าชักชวน และค าแนะน า ที่สร้างการตระหนักรู้ จนไปถึงการเข้าถึงสื่อการ์ตูนฮิ
คารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “มารู้จักฮิคารุเซียนโกะ จากเพ่ือนที่เล่นหมากล้อมด้วยกันก่อน จากการนั่งเล่นหมากล้อม
ตอนพักเที่ยงแล้วเราก็เจอเพ่ือน แล้วเห็นท าท่าคีบนิ้ว คีบเม็ดหมาก และพูดว่า คีบเหมือนฮิคารุๆ”   

(มติ ทาเจริญศักดิ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562) 

 “คุยกับเพื่อน แล้วเพ่ือนแนะน าว่ามันคือหมากกระดานชนิดหนึ่ง”   
(ธัญทิวา เย็นใจดี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562) 

 “ตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณ ป.5 ครับ มีรุ่นพี่ลองเอามาให้อ่าน บอกว่าสนุกดี”   
(สุพิเศษ ศศิวิมล, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 
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 “พ่ีไปร้านการ์ตูนปกติกับเพ่ือน แต่อ่านมาจนหมดจนไม่รู้จะอ่านอะไรดี ก็เดินหาตามแผง
การ์ตูนแล้วเพ่ือนแนะน าว่า เฮ้ย เรื่องนี้สนุกนะ”   

(อานันท์ รอดประเสริฐ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 

 “รู้จักจากเพ่ือนในช่วงมัธยมครับ ตอนนั้นมีหลายคนเเนะน าหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้เพราะก าลัง
เป็นที่นิยมอย่างมากในโรงเรียน”   

(อธิยุต ทัตตมนัส, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 “รู้จักจากลูกพ่ีลูกน้อง ตอนไปเที่ยวบ้านเขาประมาณ ม.1 จ้า เขาอ่านเรื่องนี้แล้วเล่นโกะด้วย 
เป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้สนใจ”   

(พัฒน์นรี อัครโชติชัย, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 อีกทั้งผู้อ่านในส่วนของทุนทางสังคมโดยส่วนใหญ่มักได้รับอิทธิพลจากกลุ่มสังคมที่มีกิจกรรม
เหมือนกัน หรือมีจุดร่วมเดียวกันโดยที่ไม่ได้รู้จักกัน จากการสัมภาษณ์เห็นได้ชัดคือ “กลุ่มสังคมนัก
อ่านการ์ตูน” ซึ่งมีผู้อ่านบางกลุ่มบุคคลที่ชอบอ่านการ์ตูน จะตัดสินใจซื้อการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกม
อัจฉริยะเป็นเล่ม ตั้งแต่เล่มแรกจนจบ 23 เล่ม เช่น 

 “รู้จักกับฮิคารุมาเม่ือตอน อายุ 19 หรือ 20 มัง่ครับ อ่านการ์ตูน ที่เป็นเล่ม ๆ” 
(ชยพล พันธเสน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562) 

 และด้วยการที่การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นที่ผลิตในช่วงปี 2540 ซึ่ง

ในยุคสมัยนั้น อินเตอร์เน็ทยังไม่ได้เข้าถึงมากเหมือนปัจจุบัน ดังนั้นการอ่านหนังสือการ์ตูนแปลจาก

ประเทศอ่ืนจะมีกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการเข้าถึงสื่อหนังสือการ์ตูนฮิคารุ 

เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ที่เป็นเล่มรวมได้ ดังแผนภาพทีอ่ธิบายไดด้ังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 162 การเข้าถึงสื่อฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะของทุนทางสังคมคนการ์ตูน (Original) 

 ในผู้อ่านที่มีสังคมในการอ่านการ์ตูนมักเริ่มต้นจากการเข้าถึงสื่อ “นิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์
บูม (BOOM)” ซึ่ง บูม เป็นหนังสือการ์ตูนรายสัปดาห์ ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ 
(NED) ในเครือ Nation Group เป็นการ์ตูนแปลลิขสิทธิ์จากหลาย ๆ เรื่อง เป็นตอน ๆ ในเล่มเดียวกัน 
เนื้อหาที่ตีพิมพ์เป็นเนื้อหาของการ์ตูนตอนก่อนน าไปรวมเป็นการ์ตูนเล่ม ซึ่งในปัจจุบันนิตยสารการ์ตูน
ได้ยุติการวางจ าหน่าย และผลิตแล้ว โดยฉบับสุดท้ายได้วางจ าหน่ายเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ซึ่ง
นิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์บูม (2557) ได้ให้สาเหตุการยุติการผลิตไว้ว่า เกิดจากความเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยียุคใหม่ และพฤติกรรมผู้อ่านเปลี่ยนไป อีกทั้งการน าการ์ตูนไม่มีลิขสิทธิ์มาแปลให้อ่าน
ฟรีตามเว็บไซต์โดยไม่ได้รับการอนุญาติจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ท าให้ผู้อ่านการ์ตูนในอินเตอร์เน็ทมากขึ้น 
และผู้ซื้อ บูม ลดลง 

 
ภาพที่ 163 หน้าปก นิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์บูม (BOOM) 

แหล่งที่มา: https://pantip.com/topic/31849431 
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 โดยผู้อ่านที่เคยได้ติดตามอ่านการ์ตูนจากนิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์บูม ที่ติดตามอ่านเรื่อง
อ่ืน ๆ อยู่แต่แรกอยู่แล้ว เมื่อทางบูมน าการ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ มาตีพิมพ์เผยแพร่จึง
ท าให้ผู้อ่านที่ชื่นชอบในการอ่านการ์ตูนเป็นทุนเดิมได้ลองอ่านการ์ตูนเรื่องนี้ไปด้วย ด้วยรูปแบบการ
น าเสนอของนิตยสารรายสัปดาห์นี้จะเป็นการลงการ์ตูนเป็นตอน ๆ ของหลาย ๆ เรื่องรวมกัน ก่อนจะ
น าไปรวมเล่ม ซึ่งในผู้อ่านบางรายที่อ่านการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ในช่วงเวลาที่รวมเล่มยัง
ไม่ตีพิมพ์ไม่ครบ แล้วต้องการติดตามเรื่องราวต่อ จึงต้องซื้อนิตยสารรายสัปดาห์บูมเพ่ืออ่านตอนถัดไป
ล่วงหน้า ดังนั้นนิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์บูมจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้อ่านเข้าถึงการ์ตูน
เรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะจากนิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์บูมเป็นอย่างมาก ดังบทสัมภาษณ์
ต่อไปนี้ 

 “ตอนแรกที่รู้จักกับฮิคารุ นานมากเลยครับ สมัยก่อนเป็นการ์ตูนที่ออกเป็นตอน ๆ ที่ออกมา
อาทิตย์ละครั้ง ก็เลยรู้จักจากตรงนั้น”   

(รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562) 

 “เราไม่รู้ว่า ฮิคารุคืออะไร เพราะตอนนั้นไม่รู้จัก หลังจากนั้นก็ไปงานแข่งหมากล้อมเยาวชนที่ 
ม.เกษตร แล้วเราก็ได้ยินว่า การ์ตูนฮิคารุเนี่ยลงรายสัปดาห์ที่นิตยสารบูมซึ่งมีคนเล่นหมากล้อมคนนึง
เป็นคนเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับหมากล้อมหลังการ์ตูนฮิคารุจบในเล่มนั้น  … หลังจากนั้นก็เลยเริ่ม
ซื้อบูมมาอ่านฮิคารุ ... ด้วยความที่ว่าเราซื้อรวมเล่มก าลังสนุกเลยเราไม่รู้ท าอย่างไร เราเลยต้องตาม
ออกรายสัปดาห์จากนิตยสารบูมเราก็ยิ่งสนุก ยิ่งติดตาม”   

(มติ ทาเจริญศักดิ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562) 

 “ถ้าความจ าแรกที่เคยอ่านคือที่บ้านคุณทวด … คนที่ขายคือน้องของยาย ก็แกะห่อการ์ตูน
อ่านได้ เขาไม่ว่าอะไร ฮิคารุนี่ลงในบูมเนอะ”   

(เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 “ในช่วงนั้นจะมี BOOM กับ C-KiDs ซึ่งฮิคารุเนี่ยอยู่ใน BOOM ท าให้พอจ าได้ว่าเห็น ๆ เรื่อง
นี้อยู่ในนิตยสารนั้น เลยตัดสินใจซื้ออ่านดู และพออ่านเล่มแรกเท่านั้นแหละ ก็คือจบเลยชอบเลย”   

(อานันท์ รอดประเสริฐ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 

 “รู้จักฮิคารุ เซียนโกะ จากนิตยสารบูม ... จ าได้ว่าซื้อบูม แบบซื้อ ๆ หยุด ๆ ... พออ่านในบูม
เสร็จหยุดซื้อบูมไป แต่ก็รู้จักเรื่องนี้และ เหมือนเราก็พยายามไล่อ่านการ์ตูนที่เรารู้จัก”   

(อัญชา กลิ่นสุคนธ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562) 
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 “คือ ตอนนั้นรู้จักจากนิตยสารรายสัปดาห์อะ พวก BOOM กับ C-KiDs แก่เนอะ อ่านครั้ง
แรกก็ตอนนั้น แล้วก็ไปตามรวมเล่มต่อเอา ก็คืออ่านไปเรื่อย ๆ นั่นล่ะ”   

(นภสร ครองสวัสดิ์กุล, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562) 

 “เริ่มจากปกติติดตามนิตยสารการ์ตูนแนวโชเน็นคือ BOOM กับ C-KiDs ส่วนมากอ่านบู
มมากกว่าค่ะ … เลยลองเปิดอ่านดู”   

(พิมลดา จางไววิทย์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562) 

 จากการอ่านนิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์บูมได้ส่งผลไปถึงรูปแบบกิจกรรมที่เรียกว่า “การ
เช่า” จากร้านเช่าหนังสือที่อยู่คู่กับนักอ่านหนังสือมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งร้านที่ให้เช่าหนังสือคือการ
ให้ยืมอ่านหนังสือต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่ทางร้านก าหนด โดยถ้าเกินก าหนดระยะเวลาจะท า ให้ต้อง
เสียค่าปรับ ในช่วงยุคสื่อสิ่งพิมพ์ยังเฟ่ีองฟู ร้านเช่าหนังสือเป็นทางเลือกของนักอ่านที่ต้องการทดลอง
อ่านหนังสือ หรือในบางรายไม่มีทุนทรัพย์และสถานที่ในการซื้อหนังสือหลาย ๆ เล่มเก็บไว้ส่วนตัว แต่
ด้วยโลกปัจจุบันที่อินเตอร์เน็ทเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากข้ึนท าให้คนบางกลุ่มเข้าถึงหนังสือ
แปลอย่างไม่ถูกลิขสิทธิ์ อีกทั้งยังมีปัจจัยต่าง ๆ ทั้งระยะเวลาในการให้เช่า รวมถึงราคาของหนังสือที่
เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากจ านวนผู้อ่านน้อยลง จึงท าให้ผู้อ่านส่วนใหญ่เลิกเช่าหนังสือจากร้าน และท าให้
ร้านเช่าหนังสือปิดตัวลงไปจนเกือบหมด 

 
ภาพที่ 164 ตัวอย่างร้านเช่าการ์ตูน บ้านการ์ตูน 

แหล่งที่มา: FACEBOOK - บ้านการ์ตูน 

 ผู้อ่านที่อ่านการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ส่วนใหญ่เป็นช่วงวัยที่อยู่ในยุคสมัยที่สื่อ
สิ่งพิมพ์ทีม่ีชีวิต ดังนั้นร้านเช่าหนังสือการ์ตูนจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ีท าผู้อ่านเข้าถึงสื่อการ์ตูน ฮิคารุ 
เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ โดยมีทั้งที่เกิดจากความตั้งใจเช่ามาอ่านโดยเฉพาะ , การอ่านจากนิตยสารราย
สัปดาห์ที่ส่งผลกระทบให้ตามหาเล่มรวม, การสุ่มอ่านจากในร้าน หรือค าแนะน าของผู้ให้เช่า รวมไป
ถึงการทีผู่้อ่านเป็นลูกหลานของร้านเช่าหนังสืออีกด้วย ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
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 “รู้จักฮิคารุเพราะพ่ีชายไปเช่าการ์ตูนฮิคารุมา เลยลองหยิบมาอ่านดูสมัย ป.6”   
(ศุภณัฏฐ์ ธนการณ์โชติ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562) 

 “ถ้าเกี่ยวกับการ์ตูน พูดตรง ๆ เลยว่า ชีวิตอยู่กับหนังสือการ์ตูนมาตั้งแต่เกิด เพราะทางบ้าน
ท ากิจการเกี่ยวกับหนังสือ คือ ร้านเช่าหนังสือ มีทั้งหนังสือนวนิยาย หนังสือการ์ตูนเต็มไปหมดเลย 
เราเลยชอบอ่าน”   

(มติ ทาเจริญศักดิ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562) 

 “รู้จักฮิคารุจากร้านหนังสือการ์ตูนเช่า เมื่อประมาณปี 2547 ค่ะ แต่ยังไม่รู้ว่าโกะคืออะไร”   
(ธัญทิวา เย็นใจดี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562) 

 “รู้จักกับการ์ตูนฮิคารุเซียนโกะจากร้านเช่าหนังสือการ์ตูน อ่านเกือบหมดร้านแล้วถามเขาว่า
มีเรื่องไหนแนะน า เขาก็บอกให้ลองอ่านดู”   

(ศรีสินทร์ โชติกพงศ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562) 

 “เคยอ่านในบูมเรื่องนี้ พอมันรวมเล่มก็จะไปอ่านต่อที่ร้านเช่า อะไรแบบนี้ ก็ต่อจากบูมก็อ่าน
เป็นพ็อกเก็ตบุครวมเล่มโดยวิธีเช่า”   

(อัญชา กลิ่นสุคนธ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562) 

 “แรกเริ่มเลย น่าจะเพราะร้านเช่าการ์ตูนแถวบ้านที่ตอนนี้ก็ปิดไปนานมากแล้ว คือตอนนั้นมี
คนเอามาคืนหลายเล่มพอดี เลยคิดว่าคงสนุกมั้ง เลยไปยืมต่อ”   

(รินรดา มีสมบัติงาม, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562) 

 “ทีแรก ถ้าจ าไม่ผิดน่าจะเป็นในร้านเช่าการ์ตูนข้างบ้านค่ะ คือเริ่มยืมจากตรงนั้น”   
(ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 “มีช่วงนึงที่เช่าหนังสือการ์ตูนมาอ่านน่าจะตอนอยู่มหาลัยปี 1”   
(อนุชิต ทองสมัครพันธ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562) 

  อีกทั้งในวันที่ 10 ตุลาคม 2544 เป็นวันแรกที่การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ 
ได้เผยแพร่ในรูปแบบอนิเมชั่นในประเทศไทย มีการออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง 3 และจ าหน่าย VCD 
ลิขสิทธิ์โดย TIGA จ านวนทั้งหมด 75 ตอน อีกท้ังยังเผยแพร่ในรูปแบบอนิเมชั่นภาพยนตร์อีก 1 ตอน 
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ภาพที่ 165 ภาพแผ่นอนิเมชั่นฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ 

แหล่งที่มา: shopee.co.th 

 ผู้อ่านมีทั้งที่เข้าถึงสื่อหนังสือการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ทั้งก่อน และหลังจากการ
ดูอนิเมชั่น โดยให้เหตุผลว่าเมื่อดูการ์ตูนจึงท าให้อยากอ่านการ์ตูนตามไปด้วย รวมถึงสาเหตุจากที่
การ์ตูนอนิเมชั่นด าเนินเนื้อเรื่องช้ากว่าในหนังสือการ์ตูน เมื่อต้องการทราบเนื้อหาตอนถัดไปเร็ว ๆ จึง
จ าเป็นต้องอ่านจากหนังสือการ์ตูน ดังนั้นสื่ออนิเมชั่นของการ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้น
จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้อ่านเข้าถึงสื่อหนังสือการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ดังบท
สัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “ช่อง 3 เคยเอามาออก พอดูแล้วสนุกดี เลยตามดูทุกวันเลย หลังจากดูการ์ตูน ก็เริ่มเช่ามา
อ่าน เพราะเม่ือก่อนไม่มี Youtube เนอะ รอช่อง 3 ก็ช้า เลยต้องเช่าการ์ตูนมาอ่าน”   

(เบน วงศ์สายใจ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562) 

 “สุดท้ายพอเราซื้อบูมมาอ่านก็ท าให้ส่งผลไปซื้อรวมเล่ม เราก็อ่านจนจบเลยแหละ ทั้ง
แบบอนิเมชั่นอะไรแบบนี้ เราก็ดู”  

(มติ ทาเจริญศักดิ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562) 

 “เพ่ือนแนะน าว่ามันคือหมากกระดานชนิดหนึ่ง แล้วก็เลยเช่ามาอ่าน และมาเจออีกครั้งตอน
เป็นอนิเมะในช่อง 3 ที่บริษัทของพานทองแท้น าเข้ามาฉายค่ะ”   

(ธัญทิวา เย็นใจดี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562) 
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 “ต่อจากบูมก็อ่านเป็นพ็อกเก็ตบุ๊ครวมเล่มโดยวิธีเช่า และซื้อตัวอนิเมชั่นลิขสิทธิ์ของไทก้าเลย 
รู้สึกว่าจะซื้อครบชุดนะ ตัวหนังสือเล่มก็หาเช่าอ่านจนจบนะ”   

(อัญชา กลิ่นสุคนธ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562) 

 “หลายคนเกิดความสนใจเล่นโกะจากการอ่านการ์ตูน หลังจากนั้นก็ฮิตหนักกว่าเดิม  เพราะ
มีอนิเมชั่นฉายช่อง 3 ครับ”   

(อธิยุต ทัตตมนัส, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 “อ่านหนังสือการ์ตูนเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ครั้งแรกท่ีดู คือ อนิเมะ ไม่ใช่หนังสืออะ”   
(อนุชิต ทองสมัครพันธ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562) 

 “พ่อแบกมาจากบริษัทเอามาให้ดู แล้วฉันก็ชอบแล้วก็บอกให้เอามาอีก”   
(ธนภัทร รุจิภาสกุล, สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2562) 

 นอกจาก “กลุ่มสังคมนักอ่านการ์ตูน” แล้ว ในกลุ่มผู้ที่ได้รับทุนทางสังคมที่ท าให้เข้าถึงสื่อ
การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ นั้น ยังมี “กลุ่มสังคมนักหมากล้อม” หรือเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคน
ที่เล่นหมากล้อม (โกะ) มาก่อนจึงเป็นเหตุที่ท าให้เข้าถึงสื่อการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ 

 กลุ่มสังคมนักอ่านการ์ตูน มีการเข้าถึงจากนิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์บูม (BOOM) แล้ว ทาง 
กลุ่มสังคมนักหมากล้อม เองก็มีนิตยสารหมากล้อมเจ้าแรกของประเทศไทย นิตยสารไทยโกะ (Thai 
GO Magazine) ที่ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเข้าถึงสื่อการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะอีกด้วย 
โดยในตัวนิตยสารได้มีคอลัมน์ ‘กระเทาะแก่นฮิคารุ’ ที่เป็นการสรุปเนื้อหาของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ 
เกมอัจฉริยะในรูปแบบนิยาย รวมถึงวิเคราะห์เนื้อเรื่องอีกด้วย ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “รู้จักโกะอยู่แล้วเลยอยากลองอ่านฮิคารุดู อาจจะเริ่มจากนิตยสาร  Thai GO Magazine 
ด้วยมั้ง แต่ไม่แน่ใจว่าอ่านอันไหนก่อน ตอนนั้น Thai GO Magazine มีสรุปเรื่องเลย”   

(เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 นอกจากการรับสารจากสื่อนิตยสารหมากล้อมแล้ว ผู้อ่านบางกลุ่มที่ทั้งเคยเล่นหมากล้อมมา
ก่อน หรืออ่านการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ มาก่อนเล่นหมากล้อมนั้นยังมีปัจจัยทุนทาง
สัญลักษณ์ท่ีส่งผลให้รับสื่อการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ดังหัวข้อที่จะอธิบายต่อไป 
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 ทุนทำงสัญลักษณ์ของผู้อ่ำน 
 บูร์ดิเยอ (อ้างถึงใน อุทิศ ภาหอม พิชิต วันดี และส าราญ ธุระตา, 2558) ได้ให้ความหมาย
เกี่ยวกับเรื่องของทุนทางสัญลักษณ์ (Symbolic Capital) ไว้ว่าเป็นสถานภาพชื่อเสียง หรือการได้รับ
การยอมรับจากบุคคลอ่ืนที่ท าให้เจ้าของทุนเกิดการได้เปรียบหรือได้รับผลประโยชน์ต่าง ๆ โดยผู้อ่าน
ในส่วนของทุนทางสัญลักษณ์เป็นกลุ่มผู้อ่านที่เล่นหมากล้อมเป็นอาชีพ เป็นการเล่นหมากล้อมเพ่ือ
แข่งขัน รวมไปถึงการเป็นอาจารย์สอนหมากล้อม ซึ่งกลุ่มผู้อ่านที่ได้รับทุนทางสัญลักษณ์จะเข้าถึงสื่อ
การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะจากความชื่นชอบเล่นหมากล้อมเป็นทุนดั่งเดิมอยู่แต่แรก ซึ่งความ
ชื่นชอบหมากล้อมท าให้เกิดการเปิดรับสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีเนื้อหาเกี่ยวกับหมากล้อมทั้งหมด 
รวมถึงสื่อการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ด้วย หรือสรุปโดยสั้นว่า อ่านการ์ตูนเพราะเป็นการ์ตูน
ที่เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ อีกทั้งในบางกลุ่มไม่ได้ชื่นชอบการอ่านหนังสือการ์ตูนก็เข้าถึงสื่อหนังสือ
การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะเพราะชอบเล่นหมากล้อมแต่เพียงเท่านั้น ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

  “ชอบการ์ตูนเรื่องนี้ตรงที่เล่นโกะ ช่วงนั้นบ้าโกะมาก จริง ๆ เราชอบเรื่องไหนก็ลง
ลึกหมดอะนะ คือเนื้อเรื่องอาจจะไม่ส าคัญเท่าเนื้อหาโกะด้วยซ้ า”   

(เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 “เพราะว่าเราชอบหมากล้อม และการ์ตูนเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับหมากล้อม เกี่ยวกับโกะ ถ้าพูดจริง 
ๆ คือการ์ตูนที่เกี่ยวกับโกะสมัยนั้นคือไม่มีเลย ฮิคารุ เซียนโกะ น่าจะเป็นการ์ตูนเล่มแรกของโลกเลยก็
ว่าได้ ... ซึ่งตอนท่ีพ่ีไปแข่งที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ทางโซนยุโรป ... รู้จักการ์ตูนฮิคารุหมดเลย”   

(รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562) 

 “ไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่ชอบอ่านการ์ตูน ... แต่เลือกอ่านฮิคารุเพราะอยากเล่นโกะเลย”   
(เบน วงศ์สายใจ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562) 

 “ฮิคารุ ก็เป็นแค่ ตัวพาเรามารู้จักหมากล้อมเฉยๆ ส่วนการไปต่อ เป็นความอยากเอาชนะ 
เลยชอบเล่นหมากล้อมเรื่อยมาไม่เก่ียวกับการ์ตูน”   

(ศุภณัฏฐ์ ธนการณ์โชติ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562) 

 “ตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้จักหมากล้อม จนกระทั่ง เซเว่นเอากระดานแม่เหล็กมาขายพร้อม
หนังสือวิธีการเล่น พอเราเห็นเราก็รู้ว่าเป็นไอ้หมากนั้นที่เราเคยชอบ ...  แต่สุดท้ายพอเราไม่มีเพ่ือน
เล่นเราก็เลยพับเก็บไป จนมาเจอกับฮิคารุเนี่ยแหละ พอมาอ่านเล่มแรกแล้วเราก็รู้สึกสนใจ และชอบ
เลย ครับ”   

(อานันท์ รอดประเสริฐ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 
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ตารางที่ 16 สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผู้อ่านว่ามีภูมิหลัง และทุนในการรับเนื้อหาสารการ์ตูน 

ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์ 
ทุน (Capital) 

เศษรฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สัญลักษณ์ 

กลุ่มบุคคลที่อ่ำนกำร์ตูน และเล่นโกะเป็นอำชีพ 

เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน     
รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร     
ชยพล พันธเสน     
เบน วงศ์สายใจ     
ศรีสินทร์ โชติกพงศ์     
ศุภณัฎฐ์ ธนการณ์โชติ     
มติ ทาเจริญศักดิ ์     
ธัญทิวา เย็นใจดี     
อานันท์ รอดประเสริฐ     
สุพิเศษ ศศิวิมล     
กลุ่มบุคคลที่อ่ำนกำร์ตูน และเล่นโกะตำมกระแส และ หรือ ไม่ได้เล่น 
อัญชา กลิ่นสุคนธ์     
อธิยุต ทัตตมนัส     
ธนพัฒน์ วีรนา     
นภสร ครองสวัสดิ์กุล     
รินรดา มีสมบัติงาม     
ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์     
พิมลดา จางไววิทย์     
พัฒน์นรี อัครโชติชัย     
อนุชิต ทองสมัครพันธ์     
ธนภัทร รุจิภาสกุล     

 จากตารางที่ 16 ผู้วิจัยได้สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผู้อ่านว่ามีภูมิหลัง และทุนในการรับ
เนื้อหาสารการ์ตูน จะเห็นได้ว่าทุนทางสังคม (Social Capital) เป็นทุนที่สามารถท าให้ผู้อ่านเข้าถึง
การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะได้มากที่สุด เนื่องจากผู้อ่านส่วนใหญ่มีความชื่นชอบในการอ่าน
การ์ตูนอยู่เป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงอยู่ในกลุ่มสังคมการ์ตูนที่เป็นทุนทางสังคมของผู้อ่าน 
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5.2 กำรถอดรหัสสำรชุดสัญญะกำรรับสำรเนื้อหำกำร์ตูนของผู้อ่ำน และแรงบันดำล
ใจที่ได้รับของผู้อ่ำน 

 

ภาพที่ 166 การเข้ารหัส และถอดรหัสของผู้รับสารตามแนวคิดของ S.Hall (Original) 

 ประเภทท่ี 1 ผู้รับสำรแบบผู้ส่งสำรต้องกำร  
 จากการศึกษาการเข้ารหัส และถอดรหัส (Encoding/Decoding) ของ Stuart Hall (อ้างถึง
ใน กาญนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน , 2551) ได้กล่าวถึงจุดยืนแบบนี้ผู้รับสารจะยืนอยุ่ที่
เดียวกับผุ้ส่งสาร และจะใช้รหัสของผู้ส่งสารเช่นกัน ดังนั้น ความหมมายที่ผู้รับสารอ่านจึงได้เป็นอย่าง
ที่ผู้ส่งสารต้องการ ซึ่งในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ หมายถึง การสร้างแรงบันดาลใจในการ
ริเริ่ม และการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ โดยทั้งสองแรงบันดาลใจนี้เป็นจุดประสงค์
หลักของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ซึ่งอธิบายดังต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 167 การเข้ารหัส และถอดรหัสของผู้รับสารแบบผู้ส่งสารต้องการ (Original) 

 แรงบันดำลใจจำกกำรรับสำรกำร์ตูนในกำรพัฒนำด้ำนโกะ 
 แรงบันดาลใจจากการรับสารการ์ตูนการพัฒนาโกะ สะท้อนออกมาจากการกระท า บท
สนทนา ค าพูด มุมมอง ทัศนคติต่าง ๆ ที่สร้างผลกระทบทางความคิดที่ก่อให้เกิดความประทับใจ ซึ่ง
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เป็นสาเหตุแรงบันดาลใจจากภายนอกและ ภายใน ตามแนวคิดของ เอส.เอส.อนาคามี่ (2555) และ 
แรงบันดาลใจจากต้นฉบับ (Inspiration by Role Model) ตามแนวคิดของ พจน์ ใจชาญสุขกิจ (อ้าง
ถึงใน ดุษฎี โยเหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา พึ่งโพธิ์สภ, 2556) ที่สร้างความ
เป็นต้นแบบให้รู้สึดยึดถือ 

 ผู้อ่านโดยส่วนใหญ่ที่เป็นนักกีฬาหมากล้อม (โกะ) จะได้รับแรงบันดาลในการพัฒนาด้านโกะ
เป็นอย่างมาก โดยที่ผู้สัมภาษณ์มักกล่าวว่า การ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ นั้นเป็นสื่อของ
โกะไปแล้ว และด้วยความท่ีผู้อ่านเป็นนักกีฬาหมากล้อม (โกะ) เป็นทุนเดิมท าให้ยิ่งมีอารมณ์ร่วมไปกับ
การ์ตูน และเข้าใจเป้าหมายที่ผู้ส่งสารต้องการจะสี่อถึงโดยตรง ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “การ์ตูนเรื่องฮิคารุเหมือนเป็นสื่อของโกะไปแล้ว ถ้าเราพูดถึงโกะ คนก็จะคิดถึงฮิคารุ ซึ่งเวลา
เราสอนเด็กสมัยใหม่ เราก็จะถามว่าเคยดูฮิคารุไหม เด็กก็จะไปดู และพอดูก็ท าให้มีแรงบันดาลใจที่ท า
ให้อยากเล่นหมากล้อมมากขึ้น ... เพราะเราเล่นโกะอยู่แล้ว แล้วเราได้อ่านหรือดูฮิคารุเนี่ย เราจะรู้สึก
เลยว่ามันสนุกมากขึ้นไปอีก มันล้ าลึกมาก”   

(รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562) 

 “ถ้าเข้าไปในอินเตอร์เน็ท ในโลกออนไลน์ถ้าพูดถึงหมากล้อมคนก็จะคิดถึงฮิคารุทันที คือฮิคา
รุเนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์ของเกมหมากล้อมไปแล้ว อีกทั้งยังยิ่งตอกย้ าเข้าไปอีกนะ พอฮิคารุจบลง 
คนแข่งก็ลดลงจากตอนแรกที่เพ่ิมก็ขยับลงมา” 

(มติ ทาเจริญศักดิ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562) 

 “การ์ตูนนี้เลยก าลังจะบอกแก่นักหมากล้อมว่าพวกคุณคือฮิคารุ ที่ก าลังเล่นอยู่ คุณต้องสืบ
สานปณิธานจากอดีตไปสู่อนาคต ส่งต่อเจตนารมณ์ไปให้ได้ แล้วเด็กรุ่นใหม่ที่เพ่ิงมาเริ่มอ่านคุณคื อ
อนาคต ถ้าคุณรู้สึกว่าชื่นชอบในสิ่งนี้ คุณก็เป็นเหมือนเด็กสองคนในตอนจบ”   

(อานันท์ รอดประเสริฐ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 

 “ตอนพิเศษ โชจิคุง โอกะคุง อันนี้ส่งสารกันตรง ๆ ไปหน่อย ก็คือมีคนมารับช่วงความมุ่งมั่น
ต่อ … ประเด็นนี้คนเขียนขยี้ใส่หน้าเราเลยนะคะ ถ้าไม่เห็นแปลว่าไม่ได้อ่าน  

(เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

  ผู้อ่านยังมีการกล่าวถึงการแสดงออกท่ีสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ ผ่าน
วิธีการต่าง ๆ ดังวิธีการ และบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
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 1. การส่งมอบแนวคิดและมุมมองด้านโกะในเนื้อหาการ์ตูน 
 การส่งมอบแนวความคิดและมุมมองด้านวงการโกะในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ 
นั้นมักแสดงออกจาก การกระท า มุมมอง (Point of view) บทสนทนา (Dialog) ของตัวละคร 
(Character) ที่มักมีทั้งการให้ก าลังใจโดยตรงเป็นความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning)  
และค าพูดที่ซ่อนสัญญะให้ผู้อ่านต้องท าความเข้าใจเป็นความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) 
อีกท้ังยังแทรก การถ่ายทอดความหมายในลักษณะมายาคติ (Myths) 

 ผู้อ่านที่เป็นนักกีฬาหมากล้อม (โกะ) ส่วนหนึ่งเป็นอาจารย์สอนโกะตามส านักต่าง ๆ ซึ่งการที่
เข้าถึงสื่อการ์ตูนเรื่องนี้ท าให้ผู้สัมภาษณ์ได้สืบทอดเจตนารมณ์ของการ์ตูนเรื่องนี้ด้วยการส่งต่อองค์
ความรู้ด้านโกะให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังต่อ ๆ ไป โดยที่ผู้อ่านได้น าการ์ตูนเรื่องนี้เป็นต้นแบบ สื่อการ
สอน สื่อให้ก าลังใจกับเด็ก ๆ เนื่องจากเด็กที่เรียนโกะมีทั้งเด็กที่ชอบ และไม่ชอบเล่นโกะ ไม่ว่าจะด้วย
เหตุผลของทางครอบครัว หรือการต้องการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ แต่เมื่อเปิดสื่อการสอนที่
เกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้ ก็เป็นอีกปัจจัยที่ท าให้เด็กรุ่นหลังเกิดความสนใจในโกะได้ นับว่าเป็นการได้รับ
แรงบันดาลใจ และมีผลกระทบด้านโกะ ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “แรงบันดาลใจในเชิงอาจารย์ก็ได้เรื่องไว้คุยกับสอนเด็กเยอะค่ะ … ท าให้เห็นว่าบทบาทของ
อาจารย์อูเมซาวะที่เป็นโปรมีผลมาก เรื่องข้อมูลวงใน ไม่รู้การ์ตูนโกะเรื่องอ่ืนโปรช่วยรึเปล่า ความ
สมจริงมันเทียบกันไม่ได้เลย”   

(เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน, ครูสอนโกะ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 “ฮิคารุเนี่ยจึงสร้างแรงบันดาลใจอะไรหลาย ๆ อย่างให้คนอ่าน ในตัวละครหลาย ๆ ตัวก็รู้จัก
แพ้รู้จักชนะ … โดยปกติเราจะเปิดการ์ตูนฮิคารุเซียนโกะให้เด็กดู และก็จะสอนไปด้วย บางตอนเราก็
จะบอกว่า ฮิคารุเขาก็ไม่ได้เริ่มชอบหมากล้อมมาแต่แรก เพราะเด็กหลาย ๆ คนก็มีทั้งชอบและไม่ชอบ
ก่อนมาเล่น บางคนพ่อแม่บังคับ พ่อแม่ไม่อยากให้เล่นเกม หรือบางคนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แต่
พอเขาได้ดูฮิคารุแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันสนุก หมากล้อมมันไม่ใช่เรื่องยาก มันน่าสนุกนะ เขาก็เปิดใจเล่น
หมากล้อมมากขึ้น พอเปิดไปหลาย ๆ ตอนเด็กอาจจะยังคิดไม่ได้ เด็กอาจจะดูแค่ผ่าน ๆ แล้วสนุก แต่
ตัวเราที่เป็นครูที่เป็นผู้สอนเนี่ย เราสามารถรู้ได้ว่าตอนไหน บทไหนที่เราหยิบยกไปสอนเด็กได้บ้าง ทั้ง
ในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจ ทั้งในเรื่องของการรู้จักแพ้ชนะ สามารถสอนได้หมด ในตัวละครฮิ
คารุและอีกหลาย ๆ ตัว มันสอนมาทุกอย่างอยู่ในนั้นอยู่แล้ว”   

(รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร, ครูสอนโกะสังกัด BGS, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562) 
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 “มุมอาจารย์สอนก็ได้แนะน าให้เด็กๆอ่านและดู เพ่ือจะได้มีอารมณ์ร่วมที่ผลักดันกันให้เกิด
ความชอบความสนุกและน ามาปรับประยุกต์ใช้กันต่อได้ครับ”   

(ชยพล พันธเสน, ครูสอนโกะสังกัด GO Master, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 

 “เวลาสอนหมากล้อม การ์ตูนเรื่องนี้เป็นสื่อดึงดูดความสนใจได้ดี คือเด็กที่มาเล่นหมากล้อม
บางคนไม่ได้ชอบเล่นเอง บางคนพ่อแม่บังคับมาเล่น พามาเรียน พอเด็กไม่ได้สนใจก็จะมาเรียน ๆ เล่น 
ๆ พอเด็กที่ดูการ์ตูนเรื่องนี้จนจบเด็กก็จะสนใจเล่นหมากล้อมมากขึ้น เขาจะมองฮิคารุเป็นไอดอลของ
เขา อยากจะไปอยากจะเล่นให้เก่งเหมือนฮิคารุให้ได้ เหมือนกับว่าบางทีเด็กไม่มีเป้าหมายในการเล่น
หมากล้อม พอฮิคารุเล่นแล้วไปได้ไกลก็เลยอยากมีเหมือนกับฮิคารุบ้าง”   

(มติ ทาเจริญศักดิ์, ครูสอนโกะสังกัด Go Family, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562) 

 “ในมุมของคุณครู ก็น าแรงบันดาลใจจากการ์ตูน น าไปสู่การเล่นโกะ การสอนโกะที่ดู
น่าสนใจมากขึ้น เพราะเด็กๆ ชอบดูการ์ตูน ชอบมีไอดอล ชี้ให้เห็นว่าทุกคนเก่งขึ้นได้จากการเรียนรู้
และท ามันอย่างสม่ าเสมอ … เพราะว่าเป็นการเรียนรู้ จากความบันเทิงอ่ะค่ะ”   

(ธัญทิวา เย็นใจดี, ข้าราชการครู, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562) 

 “ซาอิท าให้เราอยากเป็นครูหมากล้อมที่ดีล่ะมั้งฮะ อยากสอนเด็กๆ ให้เก่ง ผลักดันเขาไปอะไร
ประมาณนี้ครับ”   

(สุพิเศษ ศศิวิมล, ครูสอนโกะ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 “ครูสอนโกะก็เห็นภาพค่อนข้างชัดในเรื่องของธีมการส่งต่อ เราก็ยึดธีมนั้นในการสอน ในตอน
แรกที่เราเล่นโกะเราเล่นเพราะเราอยากเก่ง แต่ทุกวันนี้พ่ีสอนที่มหาลัยด้วย สอนโกะด้วย พอเราเริ่ม
เป็นครูความรู้สึกเราก็มีเพ่ิมมาอีกแบบนึง เราลดความรู้สึกอยากเก่งลง และเราเพ่ิมความรู้สึกที่อยาก
ส่งต่อให้คนอื่นมากข้ึน หรือก็คือ เมื่อก่อนเราเล่นโกะเพ่ือตัวเอง แต่ตอนนี้เราเล่นเพ่ือคนอ่ืน”   

(อานันท์ รอดประเสริฐ, ครูสอนโกะ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 

 ไม่เพียงแต่มีการส่งต่อองค์ความรู้ด้านโกะแต่เพียงเท่านั้น ผู้อ่านยังได้รับแนวคิดในการเล่น
โกะในมุมต่าง ๆ อีกด้วย โดยส่วนใหญ่จะเป็นการกล่าวถึงตัวละคร “อิสึมิ” ซึ่งเป็นตัวละครที่มีมิติใน
ด้านจิตใจ มีความพยายาม มุ่งมั่น และประสบความส าเร็จ ซึ่งตัวละครตัวนี้สามารถปลูกฝังค่านิยมใน
การเล่นโกะที่ต้องพัฒนาจิตใจให้เกิดสมาธิ รวมถึงแนวคิดค าสอนอ่ืน ๆ ที่แทรกอยู่ตลอดในเรื่องทั้งที่
แสดงให้เห็น และไม่ได้แสดงให้เห็น ตัวอย่างเช่น การใช้ทัศนคติมองคู่แข่ง หรือการให้ก าลังใจตนเอง
จากค าพูดในการ์ตูนด้านการพัฒนาที่ค่อย ๆ ก้าวอย่างช้า ๆ เพราะพัฒนาการของแต่ละบุคคลนั้นไม่
เท่ากัน ชีวิตคนเราไปทางอ้อมบ้างก็ได้ ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
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 “ตอนที่ฮิคารุชนะฟาวล์อิสึมิแล้วกลับมาโกรธตัวเอง มันคือเรื่องของตบะเลยนะ ถ้าผ่าน
อารมณ์นั้นไม่ได้ก็ก้าวหน้ายาก เราเองก็มีประสบการณ์ท านองนี้ ... เพ่ือนขู่ผิดจุด ไปเดินฆ่าตัวตาย 
เราก็ชี้ให้ลงใหม่ สุดท้ายแพ้ไป 3.5 นี่ก็คาใจ แต่ก็รู้ว่าถ้าตอนนั้นปรับแพ้ไปคงไม่สบายใจหนักกว่านี้ 
และอีกเหตุการณ์ เราเจอคนญี่ปุ่นค่ะ เวลาจะหมดกันทั้งคู่ เค้าวางตรงจุดที่หมากเต็ม ไม่มีให้วาง เราชี้ 
เค้าก็หยิบออก แต่เวลาเรายังเดินอยู่ เราเลยวางต่อไปจนจบ ชนะครึ่งแต้ม เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ แต่
มันไม่สบายใจ สุดท้ายคนญี่ปุ่นอีกคนบอก เขาวางจุดที่ไม่มีหมาก เขาแพ้ฟาวล์อะถูกแล้ว จริง ๆ เรื่อง
พวกนี้อาจจะมาจากฉากในฮิคารุก็เป็นได้ ที่ท าให้เราไม่เลือกผิด มันปลูกฝังคนได้นะ การ์ตูนเนี่ย” 

(เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562) 

 “อิสึมิเป็นตัวละครที่สอนอะไรหลาย ๆ อย่างเราเยอะมาก พอเขาแพ้กระดานของฮิคารุเสร็จ 
หลังจากนั้นเขาก็แพ้ให้กับคนที่ไม่ควรจะแพ้ เพราะงันกลายเป็นว่าเรื่องหมากล้อมเนี่ยมันไม่เกี่ยวแค่
กับเรื่องฝีมือแล้ว มันเกี่ยวกับจิตใจด้วย จิตใจนั้นส าคัญมาก ๆ”   

(รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562) 

 “ชอบอิสึมิเพราะ สูงสุดคืนสู่สามัญ เทพสุดในอินเซย์ ก็อยู่ในสภาพง่อยได้ ตอนสอบมืออาชีพ 
ชอบในความไม่สมบูรณ์ ชอบที่มีข้อด้อยบ้าง ไม่ Perfect และชอบความพยายาม ตอนกลับไปฝึกที่จีน 
มนุษย์เราไม่อาจ Perfect ได”้   

(ศุภณัฏฐ์ ธนการณ์โชติ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562) 

 “มุกครึ่งแต้มเนี่ยตอนแรกเราไม่ค่อยอิน ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร จนเราไปแข่งจริงๆแล้วแพ้เนี่ย
รู้สึกได้เลย เข้าใจอารมณ์ว่าแพ้ครึ่งแต้มเป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจ ประมาณว่าถ้าไม่ผิดแค่เรื่องเดียวเนี่ยนะ
ชนะแล้ว มีเหตุการณ์ประมาณว่าจะได้ที่ 3 อยู่แล้วแต่ไม่ได้ เพราะแพ้ครึ่งแต้ม”   

(มติ ทาเจริญศักดิ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562) 

 “ชอบค าพูดของ อ.ฝึกสอนอินเซย์ประมาณว่า ชีวิตเราเดินทางอ้อมบ้างก็ไม่เลว ประมาณนี้ 
คือรู้สึกว่ามันเป็นตอนที่อ่านซ้ า และดูซ้ าบ่อย ๆ มาก ดูทีไรก็ได้ก าลังใจตลอด … คือเราเป็นคนที่
ผลงานแข่งไม่ค่อยดี ไม่ค่อยมีโชคเรื่องการแข่งขันเสมอ เลยรู้สึกว่าถ้ามีก าลังใจ มีแรงผลักดันบ้างก็
น่าจะดีครับ อีกเหตุผลที่ชอบฟุคุเพราะอยากเล่นหมากล้อมให้สนุก พยายามปล่อยวางเรื่องผลแพ้ชนะ
ให้ได้บ้างเหมือนกัน ... พอเล่นหมากล้อมเป็น ผ่านการแข่งขัน ผิดหวัง เสียใจ ก็เข้าใจความรู้สึก
หลายๆ อย่างของตัวละครมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มอินเซย์ที่รู้อยู่ลึก ๆ ว่ายังไงตัวเองก็เป็นโปรไม่ได้ 
อะไรงี้ครับ … ผูกพันธ์กับตัวละครสายอันเดอร์”   

(สุพิเศษ ศศิวิมล, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 
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 “เราเคยดูละครไทย เวลาเขาพูดถึงคู่แข่ง มันเป็นคู่แข่งแบบที่ต้องเตะตัดขากันเพ่ือให้ตัวเอง
ได้ที่หนึ่ง ซึ่งเราไม่โอเคมาก ๆ พอได้มาอ่านการ์ตูนเรื่องนี้ มันช่วยเปลี่ยนทัศคติเราเรื่องคู่แข่งไปเลย 
ว่าก็ว่าเลยนะ เพราะความสัมพันธ์ของตัวละครในเรื่องนี้ เป็นไปในเชิงขอ งคู่แข่งที่ท าให้ตัวเอง
พัฒนาขึ้นไปอีกข้ัน เราเองก็เคยเล่นโกะ ก็รู้สึกว่าทุกๆกระดานที่เราเล่น เราได้พัฒนาไปอีกข้ัน ทั้งหมด
ก็เพราะคนที่เล่นด้วยแท้ ๆ เลย มันให้ความคิดบวกเกี่ยวกับค าว่าคู่แข่ง อาจจะฟังดู Romanticize 
การแข่งขันไปหน่อย แต่เราคิดแบบนั้นแหละ การแข่งขันท่ีใสสะอาดน่ะ”   

(รินรดา มีสมบัติงาม สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน 2562) 

 2. การสร้างการฝึกฝนในเนื้อหาการ์ตูน 
 การสร้างฝึกฝนในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้น มักแทรกอยู่ตามฉาก (Setting) ที่
มีการแฝงความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) ด้วยวิธีการแทรกโจทย์ เกมจริงให้ขบคิดและ
เนื่องจากการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ มีที่ปรึกษาด้านโกะ คือ ยูคาริ อูเมซาว่า ซึ่งทุกหมาก
และกระดานของการ์ตูนเรื่องนี้เป็นกระดานจริงของคนเล่นจริง ๆ ในชีวิตจริง ท าให้ผู้อ่านในกลุ่มที่เล่น
โกะได้ศึกษารูปแบบหมาก และเกมจริงในการ์ตูน ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “เนื้อเรื่องอาจจะไม่ส าคัญเท่าเนื้อหาโกะด้วยซ้ ามั้ง ... ได้แรงบันดาลใจในการน ามาพัฒนา
ฝีมือ อย่างตอนหมากต่าง ๆ โจทย์โหด ๆ จุดชี้ขาดท่ี 1-2 โจทย์ที่คางะเอาบุหรี่จิ้มกระดาน” 

(เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 “พ่ีว่ามันสื่ออารมณ์ออกมาได้ดี คือจากวันนั้นจนถึงตอนนี้อ่านไม่ต่ ากว่าร้อยรอบแน่นอน 
อาจจะเกินสองร้อยด้วยซ้ า คือเป็นตอนที่สามารถอ่านซ้ า ๆ ได้โดยที่เรารู้สึกว่าหมากแต่ละเม็ดที่ซาอิ
วางลงไปมันสื่อถึงอารมณ์ สื่อถึงความหมายต่าง ๆ เช่น มันมีหมากอยู่เม็ดนึง ที่ขณะนั้นเกมยังสูสีคู่คี่
มาก ๆ แล้วซาอิวางหมากลงไป ซึ่งเม็ดนั้นเป็นเม็ดที่ท าลายแต้มของฝ่ายของโทยะ โคโยได้ หายไป
เกือบทั้งหมด ก็ฉากนี้แหละท่ีประทับใจ”   

(รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562) 

 “เวลามีโจทย์ก็ท าตามการ์ตูน ส่วนกระดานจริงก็ดู แต่ไม่ได้ไปหาเอง นะ เมื่อก่อนจะมีไทย
โกะแมกกาซีน ที่จะเอาเกมในฮิคารุมา เบนก็ดูจากหนังสือพวกนั้นแหละ”   

(เบน วงศ์สายใจ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562) 

 “ตอนที่เราอ่านในการ์ตูนเราก็ยังไม่อินมากจนเราไปเจอกระทู้ใน Siamgo ที่น าเกมมาให้ดูว่า
เป็นเกมของใคร ท าให้เราได้ศึกษาได้เห็นเกมจริง ๆ ว่าเป็นยังไงตอนจบ ซึ่งอาจารย์โฆษาเข้ามาคอม
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เม้นต์เกมให้เข้าใจมากขึ้น ท าให้เราอินมากขึ้นประมาณว่าเข้าใจเหตุการณ์ในกระดานว่ามันยังจะสู้อีก
เหรอเนี่ย ยังจะโคะอีกเหรอวะ ท าได้ยังไง โยนโคะอีก สู้กันอีกได้ยังไง และก็มาแพ้นิดเดียว”   

(มติ ทาเจริญศักดิ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562) 

 “เราอยากพัฒนาตามพระเอกไรงี้ เกมส์ก็เคยเอามาดูนะ แต่โจทย์ไม่ค่อย เด็ก ๆ ไม่ท าโจทย์”   
(ศรีสินทร์ โชติกพงศ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562) 

 ไม่เพียงเท่านั้น ผู้อ่านยังบอกอีกว่า เนื้อหาของโกะในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ยัง
ส่งผลกระทบต่อวงการโกะจริง ๆ โดยที่ปกติแล้วโกะนั้นจะเล่นกันที่ จุด 3-4 และจุด 4-4 เพ่ือเป็นการ
ล้อมพ้ืนที่สูงสุดในช่วงต้นเกม แต่ในฉากการคัดตัวแทนประเทศญี่ปุ่นมีตัวละคร “ยาชิโร่ คิโยฮารุ” 
ที่มาจากสมาคมโกะคันไซ เล่นที่ จุดเท็นเง็น (จุดกลางกระดาน) และจุด 5-5 จึงท าให้เกิดการ
เลียนแบบ ศึกษาเพ่ิมเติม จดจ า และน าไปใช้ในชีวิตจริงในวงการโกะ  

 
ภาพที่ 168 ฉากท่ีมีการเล่น จุด 5-5 และเท็นเง็น (กลางกระดาน) 
แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 20 ตอนที่ 164 

 จากเหตุการณ์ข้างต้น ผู้วิจัยได้สร้างแผนภาพเพ่ือท าการอธิบายถึงความแปลกของการเล่นจุด
เท็นเง็น (จุดกลางกระดาน) และจุด 5–5 ไว้เพ่ือความเข้าใจตรงกันกับผู้อ่านที่ไม่ได้เล่นโกะ โดยการ
เล่นนั้นแพ้ชนะวัดที่พ้ืนที่ฝ่ายใดมากกว่ากัน การวางหมากเพ่ือล้อมจึงต้องคิดตั้งแต่เม็ดแรก จากภาพที่ 
164 จะเห็นได้ว่าถ้าวางหมากล้อมที่มุมกระดานจะใช้เม็ดจ านวน 6 เม็ดในการล้อมพ้ืนที่ 9 แต้ม 
(จุดตัดบนกระดาน) แต่ถ้าต้องการล้อมพ้ืนที่ข้างกระดานจะใช้เม็ดหมากจ านวน 9 เม็ด และพ้ืนที่กลาง
กระดานในการล้อมพ้ืนที่กลางกระดานจะใช้เม็ดหมากจ านวน 12 เม็ด ในแต้มที่เท่ากัน  จากท่ีอธิบาย
ไปข้างต้น จึงเห็นได้ว่าการล้อมพ้ืนที่จากมุมกระดานจะท าให้เม็ดหมากท่ีลงไปนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ซึ่งโดยปกติผู้เล่นโกะส่วนใหญ่จะล้อมที่จุด 4-4 และ 3-4 ตามแต่รูปแบบการเล่นของแต่ละบุคคล การ
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ล้อมที่จุด 5-5 นั้นเป็นการล้อมมุมที่สูงเกินไปจะท าให้ฝ่ายตรงข้ามสามารถเข้ามายึดพ้ืนที่ได้ง่ายกว่า
การล้อมที่จุด 4-4 หรือ 3-4  

 ดังนั้นการเล่นที่จุด เท็นเง็น (จุดกลางกระดาน) หรือจุด 5-5 ตามตัวละคร ยาชิโร่ คิโยฮารุ 
นั้นเป็นการล้อมที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์หลักคือการล้อมพ้ืนที่ แต่กระนั้นการเล่นโกะขึ้นอยู่กับความ
พอใจและรูปแบบที่แต่ละบุคคลชื่นชอบ ไม่มีกฎตายตัว การเล่นที่ จุด 5 -5 ไม่ได้หวังพ้ืนที่ตรงมุมแต่
หวังอิทธิพลด้านนอกของมุมที่อาจจะมีแต้มที่มากกว่าการล้อมมุมเฉย ๆ ซึ่งการเล่นที่แปลกใหม่นี้ท า
ให้นักเล่นโกะรู้สึกท้าทาย จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นตามแบบ ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 169 อธิบายการล้อมมุม และความแปลกของจุด 5-5 และเท็นเง็น (กลางกระดาน) 

 “ยาชิโร่เองก็เป็นคนท าให้คนท้ังโลกจ าจุด 5-5 ได ้ติดมาถึงป้อมปลาการด้วย”   
(เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 “ช่วงคัดตัวก็เจอกับยาชิโร่ที่เล่นแปลก ๆ ที่เรารู้สึกว่าเม็ดจินตนาการทั้งนั้นเลย … ยาชิโร่ท า
ให้ช่วงนึงมีคนเล่นโกะแปลก ๆ ตาม จุด 5–5 เปิดเท็นเง็นอะไรแบบนี้ ตามงานแข่งก็เล่นนะ แล้วก็
ชนะด้วย”   

(มติ ทาเจริญศักดิ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562) 

 นอกจากนี้ ยังมีผู้อ่านบางส่วนที่เล่นโกะไม่เป็น เมื่ออ่านฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะแล้วจึง
เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ ต้องการความเข้าใจการเล่นโกะที่มากขึ้นเพ่ือที่จะดูหมากในการ์ตูนแล้ว
เข้าใจเนื้อหาในเชิงลึกของโกะมากขึ้น เช่น 
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 “พอลองเล่นโกะละอ่านซ้ า รู้สึกอยากพัฒนาตัวเองให้ใกล้เคียงกับตัวละครในเรื่องอีกนิดนะ 
อย่างน้อยคือเรื่องดูหมากในเรื่องแล้วเข้าใจ เพราะจนถึงตอนนี้บางทีก็ยังอ่านหมากบนกระดานในเรื่อง
ไม่ขาด ที่ว่าคนนี้ชนะอะไรงี้”   

(ธนพัทธ์ วีรณะ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562) 

  “ตอนเล่นที่บ้าน ก็สมมุติตัวเองกับน้องเป็นคนจากในเรื่องนะคะ ลองเรียงหมากตาม
แล้วค่อย ๆ คิดกันท าความเข้าใจว่าท าไม ถือพัดตอนเล่นด้วย เบียวจริงๆ”   

(พิมลดา จางไววิทย์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562) 

 อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยพบว่ามีผู้อ่านอีกคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มที่ เล่นโกะตามกระแสไม่ได้รับแรง
บันดาลใจในการพัฒนาฝีมือด้วยเหตุผลที่ว่าฝีมือเกิดจากการฝึกฝนของตัวเอง  

 “ฝีมือก็ไม่น่าได้พัฒนาจากมันหรอก ฉันคิดเองล้วน ๆ”   
(ธนภัทร รุจิภาสกุล, สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2562) 

ประเภทท่ี 2 ผู้รับสำรต่อรองควำมหมำยใหม่  
 จากการศึกษาการเข้ารหัส และถอดรหัส (Encoding/Decoding) ของ Stuart Hall (อ้างถึง
ใน กาญนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน , 2551) ได้จุดยืนแบบนี้แม้ว่าผู้รับสารจะอ่านความหมาย
หลัก ๆ  ตามที่ผู้ส่งสารต้องการ แต่ทว่าภายใน ขอบเขตความหมายดังกล่าว รับสารจะยังคงต่อรอง
รายละเอียดปลีกย่อย การตีความแบบนี้เป็นการ พบกันครึ่งทาง หรือเป็นสูตรผสมรหว่าง  ซึ่งใน
การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ หมายถึง การสร้างแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน , การสร้าง
แรงบันดาลใจในมิติวัฒนธรรม และการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านสร้างสรรค์ โดยทั้ง 3 แรง
บันดาลใจนี้เป็นจุดประสงค์หลักของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ซึ่งอธิบายดังต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 170 การเข้ารหัส และถอดรหัสของผู้รับสารต่อรองความหมายใหม่ (Original) 
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 แรงบันดำลใจจำกกำรรับสำรกำร์ตูนในกำรริเริ่มเล่น 
 แรงบันดาลใจจากการรับสารการ์ตูนการริเริ่มเล่น เป็นการเริ่มจากการสร้างผลกระทบทาง
ความคิดที่ก่อให้เกิดความประทับใจ ซึ่งเป็นสาเหตุแรงบันดาลใจจากภายนอก ตามแนวคิดของ เอส.
เอส.อนาคามี่ (2555) และ แรงบันดาลใจจากต้นฉบับ (Inspiration by Role Model) ตามแนวคิด
ของ พจน์ ใจชาญสุขกิจ (อ้างถึงใน ดุษฎี โยเหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา พึ่ง
โพธิ์สภ, 2556) ที่สร้างความเป็นต้นแบบให้รู้สึดยึดถือ 

 ผู้อ่านที่ยกเว้นผู้อ่านที่เล่นหมากล้อมก่อนรู้จักกับการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ โดย
ผู้อ่านที่เล่นหมากล้อมจ านวน 6 คนจาก 20 คน ได้รับแรงบันดาลใจในการริเริ่มเล่นโกะจากการอ่าน
การ์ตูนเรื่องนี้ ซึ่งยังแสดงให้เห็นว่า ผู้อ่านไม่ว่าจะมีทุนประเภทใดเมื่ออ่านการ์ตูนเรื่องนี้ก็ท าให้เกิด
แรงบันดาลใจในการริเริ่มเล่นโกะ โดยที่หลาย ๆ คนได้กลายเป็นนักกีฬาหมากล้อมที่สอบผ่านวัด
ระดับฝีมือประเภทดั้ง เป็นนักกีฬาหมากล้อมคุณภาพของประเทศไทยอีกด้วย ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “ไม่รู้จักโกะมาก่อน … หลังจากอ่านละก็เลยเริ่มลองเล่นโกะ”   
(เบน วงศ์สายใจ, นักกีฬาหมากล้อม 4 ดั้ง, สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2562) 

 “ฮิคารุ ก็เป็นแค่ ตัวพาเรามารู้จักหมากล้อม”   
(ศุภณัฏฐ์ ธนการณ์โชติ, นักกีฬาหมากล้อม 4 ดั้ง, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562) 

 “เป็นการ์ตูนที่สนุก … ท าให้อยากรู้ว่าเล่นยังไง”   
(ชยพล พันธเสน, นักกีฬาหมากล้อม 4 ดั้ง, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 

 “มาเล่นโกะได้เพราะอ่านฮิคารุแล้วซื้อกระดานในห้างมาลองเล่นดู”   
(ศรีสินทร์ โชติกพงศ์, นักกีฬาหมากล้อม 4 ดั้ง,  สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562) 

 “อ่านการ์ตูนแล้วมาเล่นโกะค่ะ อ่านการ์ตูนแล้วชอบ … จนมาชอบมาอินกับโกะ”   
(ธัญทิวา เย็นใจดี, นักกีฬาหมากล้อม 2 ดั้ง, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562) 

 “ตอนแรกยังไม่รู้จักโกะ ... อ่านตอนแรกคือเกมอะไรวะ ไม่รู้จัก เล่นก็ไม่เป็น ท าไมสนุกได้ 
มันดูตื่นเต้น น่าสนุก และอยากลองเล่นบ้าง อยากจะรู้ว่ามันสนุกยังไงฮะ”   

(สุพิเศษ ศศิวิมล, นักกีฬาหมากล้อม 1 ดั้ง,  สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 ซึ่งแรงบันดาลใจในการริเริ่มเล่นโกะนี้ยังพบในกลุ่มผู้อ่านที่ปัจจุบันไม่ได้เล่นโกะ หรือไม่ได้
เล่นโกะเป็นอาชีพจ านวน 7 คนจาก 20 คน โดยผู้อ่านในกลุ่มนี้ได้มีการตระหนักรู้ถึงหมากกระดาน
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ประเภทนี้ บางท่านได้ท าการทดลองเล่นโกะอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งในช่วงเวลาที่การ์ตูนฮิคารุ เซียน
โกะ เกมอัจฉริยะ ยังอยู่ในกระแส ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “ไม่รู้จักโกะมาก่อนครับ รู้จักโกะจากการ์ตูนเรื่องนี้ครับ … การ์ตูนเรื่องนี้เป็น 1 ใน ไม่กี่เรื่อง
ในยุคนั้นที่ไม่ใช่เเนวเเอคชั่น พ่ีติดตามหนัก ๆ เพราะสมัยนั้นเเนวนี้น้อย ก่อนตัวเองจะผันตัวเข้าสู่ยุค
เเห่งโมเอะ อีกทั้งในสมัยนั้นเองกิจกรรมหลักของพ่ีเน้นไปที่การเล่นกระบี่กระบอง ซึ่งตัวพ่ีเองก็เเปลก
ใจเหมือนกันจะสนใจอะไรที่ต้องใช้ความคิดเยอะ ๆ เเบบนี้ เกริ่นมาซะเยอะ เเต่โดยรวมก็เหมือนเด็ก
ทั่วไปที่ได้รับอิทธิพลจากการ์ตูน เเละอยากลองเล่นโกะดู เเต่ไม่ได้มุ่งมั่นในด้านนี้ เเละเมื่อการ์ตูนจบ
ความสนใจก็หมดไป”   

(อธิยุต ทัตตมนัส, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 “รู้จักโกะผ่านการ์ตูนฮิคารุเลย … เป็นตัวจุดประกายให้อยากเล่นโกะ ... ถึงขนาดท าให้คนที่
ปกติไม่ได้ชอบเล่นเกมกระดานเป็นพิเศษด้วยซ้ า แถมหัวไม่ได้ถนัดแนวนี้ มาสนใจเริ่มเล่นได้”   

(ธนพัทธ์ วีรณะ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562) 

 “โกะนี่ก็เริ่มลองเล่นตามฮิคารุเนี่ยแหละ”   
(รินรดา มีสมบัติงาม สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน 2562) 

 “ตอนเด็กคือซื้อหนังสือโกะ เอาไปเล่นกับเพ่ือนๆ ลองอ่านบันทึกการเดินหมากและคิดตาม
ด้วยนะคะ”   

(พิมลดา จางไววิทย์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562) 

 “อย่างพ่ีไม่เคยรู้จักโกะมาก่อน และถึงรู้จักก็คงไม่ได้สนใจ แต่เพราะการ์ตูนเรื่องนี้ ท าให้
เข้าถึงโกะมากขึ้น... ได้ทดลองเล่นโกะ ช่วง ม.ต้น เข้าชมรมแต่ชมรมดูไม่จริงจังกันเท่าไหร่ เลยแทบ
ไม่ได้เล่นเลย พอตอน ม.ปลาย ไปอยู่อีกโรงเรียน ชมรมเขาดูจริงจังขึ้น มีส่งไปแข่งเป็นระยะ เลยได้ฝึก
เล่น และไปแข่งบ้างจ้า แต่แข่งแบบกระดานเล็กๆ นะ ก็เป็นประสบการณ์ท่ีดีนะ”   

(พัฒน์นรี อัครโชติชัย, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 “ความเท่ของมันท าให้รู้สึกอยากเล่นโกะตามบักรุ [รุ หมายถึง ฮิคารุ] นี่ล่ะ”   
(อนุชิต ทองสมัครพันธ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562) 

 “ฉันจะไปรู้จักโกะได้ยังไง ฉัน ป.2 – 3 รู้จักแม่มดน้อยโดเรมีก็บุญแล้ว แต่พอฉันดูจบฉันก็ซ้ือ
มาลองเล่น”   

(ธนภัทร รุจิภาสกุล, สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2562) 
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 อย่างไรก็ตามแม้จะผู้อ่านเกือบทั้งหมดจะได้รับแรงบันดาลใจในการริเริ่มเล่นโกะ แต่ก็ยังมี
ผู้อ่าน จ านวน 3 คนจาก 20 คน ที่ไม่ได้รับแรงบันดาลใจในการริเริ่มเล่นโกะมากเสียเท่าไร มีเพียงการ
ได้รับการกระตุ้นให้สนใจเบี้องต้น ไม่ได้ก่อให้เกิดทดลองเล่นอย่างจริงจัง ด้วยสาเหตุจากไม่ได้มีความ
ชื่นชอบในการเล่นหมากกระดานอยู่แต่แรก หรือไม่ได้มีความรู้สึกร่วมกับการ์ตูนประเภทกีฬาถึงขั้น
อยากเล่นกีฬาชนิดนั้น อ่านการ์ตูนเรื่องนี้เพียงเพราะรู้สึกสนุกกับการด าเนินเนื้อเรื่องเพียงเท่านั้น 
รวมถึงไม่เข้าใจในวิธีการเล่นเชิงลึก จึงล้มเลิกความตั้งใจที่จะทดลองเล่นโกะไป แต่การ์ตูนก่อให้เกิด
ความสนใจ ติดตาม และถ้ามีโอกาสได้พบของจริงก็อยากสัมผัสกับบรรยากาศของการเล่นโกะ ตามบท
สัมภาษณ์ดังนี้ 

 “การ์ตูนที่ดึงให้คนไทยมาเล่นโกะกันเยอะมาก ๆ แต่ว่า พ่ีไม่ใช่หนึ่งในนั้น เพราะว่าพ่ีเป็น
ประเภทอ่านการ์ตูนแล้ว ก็ไม่ได้ท าให้เราอินแล้วถึงขั้นที่อยากจะเล่นกีฬาชนิดนั้น ... ถ้าถามว่าพ่ีเดิน
ไปห้างไปเจอคนเขาเล่นโกะกัน พี่จะเข้าไปดูไหมพ่ีก็จะเข้าไปดูนะ เพราะส่วนนึงมาจากการ์ตูนเรื่องนี้ 
พ่ีอยากดูอยากเห็นบรรยากาศจริง ๆ ของการเล่นโกะ พ่ีไม่เคยดูเลย”   

(อัญชา กลิ่นสุคนธ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562) 

 “ตอนนั้นก็สงสัยนะ ว่าเล่นกันยังไง ก็เคยไปตาม ๆ เหมือนกัน แต่ยอมแพ้ไม่เข้าใจเลย ฮือ 
แต่ชอบดูนะ”   

(นภสร ครองสวัสดิ์กุล, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562) 

 “ท าให้อยากเล่นโกะจริง ๆ ค่ะ แต่โง่เกิน ไม่รอดอะ”   
(ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 ผู้อ่านยังมีการกล่าวถึงการแสดงออกที่สร้างแรงบันดาลใจในการริเริ่มเล่น ผ่านวิธีการต่าง ๆ 
ดังวิธีการ และบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 1. การแทรกสอนอย่างเป็นธรรมชาติในเนื้อหาการ์ตูน 
 การแทรกสอนอย่างเป็นธรรมชาติ เเป็นกลยุทธ์การสร้าง สัญลักษณ์ (Symbol) เป็นสัญญะที่
ไม่มีความเกี่ยวพัน ระหว่างตัวสัญญะกับวัตถุที่มีอยู่จริง หากแต่ความเกี่ยวกันที่เกิดขั้นนั้น เกิดจาก
ข้อตกลงร่วมกัน และเมื่อมีความเข้าใจในสารตรงกันจึงกลายเป็น ดัชนี (Index) เป็นสัญญะที่มีความ
เกี่ยวพัน โดยตรง ด้วยการน า รูปภาพ (Icon) หรือภาพการ์ตูนที่ดูสมจริง โดยวิธีการที่ผู้ส่งสารผ่านตัว
ละคร (Character) และฉาก (Setting) 
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 ผู้อ่านส่วนใหญ่ได้รับความรู้เกี่ยวกับโกะ โดยไม่รู้สึกถึงการยัดเยียดจากการแทรกสอนที่
เป็นไปตามธรรมชาติของการ์ตูน แม้จะไม่รู้จักกับหมากกระดานชนิดนี้มาก่อนก็รู้สึกสนุกได้ผ่านการ
เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับตัวละคร อีกทั้งผู้อ่านบางคนก้าวเข้าสู่วงการโกะ และเติบโตตามล าดับขั้นตอน
เดียวกับตัวละครในเรื่องที่ถูกปูให้เริ่มเรื่องจากการไม่รู้จักโกะ ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

  “ถ้าเรามองเรื่องแรงบันดาลใจคือมันได้เยอะมาก ๆ เลย เพราะอย่างที่บอกว่า ฮิคารุ
เริ่มต้นมาไม่ใช่คนเล่นหมากล้อม แต่พอเล่นมาท าให้เขารู้สึกชอบไปโดยธรรมชาติ”   

(รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562) 

 “มีความเป็นแฟนตาซีเข้ามา แบบแทรกปัญหาของฮิคารุ และแก้ไขปัญหาเรื่อยมา เออ มันก็
สนุกดี ชอบที่ผูกปมและค่อยแก้ไขไปเรื่อยๆ โดยปมของเขาก็จะค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป เป็นเรื่อง
เล็กน้อยแต่ส าคัญ”   

(มติ ทาเจริญศักดิ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562) 

 “คือเราไปตามขั้นตอนเดียวกับฮิคารุเลยนะ หัดเล่น ฝึกในเน็ต เล่นในชมรม ไปแข่ง อะไร
แบบนี้ รู้สึกว่ามันจับต้องได้ เราสามารถท าแบบฮิคารุ ในช่วงก่อนเป็นอินเซย์ได้  พอเล่นก็ชอบตรรกะ
ของมัน เล่นง่าย แต่เก่งยากมาก”   

(สุพิเศษ ศศิวิมล, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 “เราตกใจกับการที่ว่าท าไมเขาถึงเล่าเรื่องของหมากกระดานได้สนุกจังทั้งที่มันไม่ใช่ Idea ที่
เป็น High Concept ... เรื่องพวกนี้มันจะสนุกตั้งแต่ Idea แรกเริ่ม แต่พอเรามาพูดถึงหมากล้อม เรา
จะเล่าเรื่องยังไงให้สนุก แต่พอเราอ่านแล้วเราสนุกมาก ... ถ้าเราพูดกันตรง ๆ คือการ์ตูนฮิคารุ มัน
สนุกเพราะ Story ของมัน คือเรื่องของมันมันเล่นกับสิ่งที่ไม่หวือหวา”   

(อานันท์ รอดประเสริฐ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 

 “มันกท็ าให้เรารู้ว่าโลกของโกะมันมีอะไรบ้าง” 
(ศรีสินทร์ โชติกพงศ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562) 

 “ตัวบท การ์ตูน มันสนุกอยู่แล้ว โดยไม่ต้องรู้เรื่องหมากล้อมนะ”   
(ศุภณัฏฐ์ ธนการณ์โชติ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562) 

 “อ่านฮิคารุ เพราะการด าเนินเรื่องของเขามากกว่า จะบอกว่ามันเป็นการ์ตูนแนวข้อมูลที่
น าเสนอผ่านโกะ ... พ่ีไม่ได้มองว่าเป็นการ์ตูนโกะจ๋าเพียว ๆ เลย ก็อย่างที่เห็นว่าช่วงหลัง ๆ ก็ไม่ได้
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เน้นเรื่อง Technical อะไรแล้วเขาไปเน้นเรื่องเนื้อหาเสียส่วนใหญ่ เพราะว่าถ้ามัน Technical จ๋ามาก 
ๆ อัด ๆ เข้ามามันจะน่าเบื่อ เผลอ ๆ พ่ีจะอ่านไม่จบด้วยซ้ า”   

(อัญชา กลิ่นสุคนธ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562) 

 “อ่านเรื่องนี้เเล้ว ท าให้รุ้สึกชอบมาก เพราะการด าเนินเรื่องที่น่าติดตาม  การอธิบายวิธีการ
เล่นโกะที่เข้าใจง่ายเพ่ือให้คนที่ไม่รู้จักเข้าใจสิ่งที่เกิดข้ึน การที่เดินโดยที่ตัวเอก หรือฮิคารุ มีการพัฒนา
จากคนเริ่มเล่นสู่การเป็นมืออาชีพ ท าให้ตอนอ่านรู้สึกได้พัฒนาไปพร้อม ๆ กับตัวเอก ประเด็นของตัว
ละครต่าง ๆ ที่ถูกพูดถึงในเรื่องก็น่าสนใจ”   

(อธิยุต ทัตตมนัส, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 “ตอนแรกท่ีอ่าน คือมันสนุกนะ ตอนอ่านได้ติดตามว่าฮิคารุมันไม่รู้เรื่องกฏอะไรเลย โคตรโกง 
มีผีคอยช่วย … เคยเป็นแบบฮิคารุอะ วางไม่แม่น หมากกระเด็น การวางหมากมันมีกฏเยอะมาก ๆ 
แบบการเดินงี้เรียกอะไร ต้องเดินยังไง ยิ่งตอนวางนี่แบบ กระเด็น!!”   

(นภสร ครองสวัสดิ์กุล, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562) 

 “มันมีอาชีพไรแบบนี้ด้วยหรอ? ก็อ่าน ๆ ต่อไปเรื่อย ๆ ปมเรื่องความเป็นคู่แข่งกันแบบเด็กๆ 
แต่มันมีความมุ่งมั่น หมกหมุ่นต่าง ๆ มันท าให้เราตามอ่าน เพราะเขาเขียนไว้ดี และเป็นธรรมชาติอยู่
นะ ถ้าจ าไม่ผิดคือตั้งแต่เล่ม 5 ขึ้นไปนี่แหละ ที่เริ่มให้ความรู้เรื่องอินเซย์ขึ้นมา ก็เลยเริ่มกระจ่างว่า 
เล่นโกะ มันเป็นได้มากกว่าการละเล่นอ่ะ มันเป็นอาชีพ มันเป็นความมุ่งมั่น ตอนนั้นก็เริ่มเข้าชมรม
โกะที่โรงเรียน แล้วได้ไปแข่งบ้าง ก็เลยรู้สึกอินกับเนื้อเรื่องไปซะงั้นด้วยเลย”   

(รินรดา มีสมบัติงาม สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน 2562) 

 “ชอบการด าเนินเรื่อง เหมือนกับ คนเขียนเขาท าให้เรารู้สึกสนุกไปกับเรื่อง อินไปกับตัวละคร
ได้ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้เรื่องโกะเลย”   

(ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 2. การสร้างแรงดึงดูดด้วยฉาก และมุมมองในเนื้อหาการ์ตูน 
 การสร้างแรงดึงดูดด้วยฉาก และมุมมอง เป็นการน าองค์ประกอบของฉาก (Setting) สร้าง
มุมมอง (Point of view) ให้เกิดแรงดึงดูด ผ่านตัวละคร (Character) ซึ่งผู้วิจัยพบว่า ผู้อ่านส่วนมาก
ได้รับอิทธิพลจากฉาก และมุมมองของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ โดยผู้อ่านกล่าวถึงฉากที่
เกี่ยวข้องกับการวางหมากเป็นส่วนใหญ่ ผู้อ่านมีจุดเริ่มต้นในการตัดสินใจหยิบเม็ดหมากมาเล่นครั้ง
แรกเพียงเพ่ือต้องการวางเม็ดหมากโกะลงบนกระดานให้เกิดเสียงดัง “แปะ!” “เพ๊ียะ!” แบบใน
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หนังสือการ์ตูนเรื่องนี้ ด้วยความรู้สึกที่ว่า “เท่มาก” จึงท าให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบในการ์ตูน ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจในการริเริ่มเล่นโกะในเวลาถัดมา ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “เท่มากอะ แล้วจริง ๆ ท่าวางหมากบอกฝีมือได้ด้วยนะ ไม่ใช่แค่ใช้นิ้วกลางคีบแล้วจบ คือ ยิ่ง
เล่นเก่งยิ่งวางสวย อันนี้เรื่องจริง ไม่รู้ว่าโกะเข้าไปเกลาจิตใจตรงส่วนไหนเนอะ หรืออาจจะแค่ เก่ง
เพราะซ้อมเยอะ หยิบหมากเยอะ ก็เลยวางสวย” 

(เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 “นั่งเล่นหมากล้อมตอนพักเที่ยงแล้วเราก็เจอเพ่ือน แล้วเห็นท าท่าคีบนิ้ว คีบเม็ดหมาก และ
พูดว่า คีบเหมือนฮิคารุ คีบแบบฮิคารุ”   

(มติ ทาเจริญศักดิ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562) 

 “เพ่ือนสมัยนั้นมีหลายคนที่เล่น มีหมากเเละกระดานมาไว้ที่โรงเรียนด้วย ท่าจับหมากก็ฝึกจน
ท าได้ครับ” 

(อธิยุต ทัตตมนัส, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 “แบบตอนอ่านแล้วมันโคตรเทเ่ลยนะ ตอนวางหมากแล้วแบบมีเสียง แปะ!”   
(นภสร ครองสวัสดิ์กุล, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562) 

 “แค่เห็นวิธีจับหมากแล้วก็ชอบมาก เสียงซาวด์ เพ๊ียะ ๆ นี่ก็ต้องไปเลียนแบบให้วางหมากแรง 
ๆ ได้เสียงแบบนั้น อายจัง … พอแทรกวัฒนธรรม มันท าให้รู้สึกว่า เฮ้ย เท่ว่ะ อย่างสังเกตว่าหลายคน
เริ่มเล่นโกะ เพราะอยากพูดค าว่า ขอค าแนะน าหน่อยครับ หรืออยากจับหมากเท่ ๆ เพี๊ยะ ๆ”   

(รินรดา มีสมบัติงาม สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน 2562) 

 “คือที่ลองเล่นเพราะพวกฉากพวกภาพมันโคตรเท่”   
(ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 “จ าได้เลยว่าเล่นแรก ๆ พยายามท าท่าวางหมากตาม แล้วคือตอนเด็กไม่มีตังค์ซื้อกระดานไม้ 
ต้องไปหาไม้มาตีตารางเอง เพ่ือวางแล้วจะได้มีเสียงดังแปะ ๆ จ าได้ว่าตอนนั้นให้เตี่ยเชื่อมไม้ให้ และ
เปิดเนตวางเอามากเกอร์วางตามรางและพ่นสเปย์เคลือบเงาไว้”   

(อนุชิต ทองสมัครพันธ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562) 

 อีกทั้งผู้วิจัยพบว่า ฉาก และมุมมองในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ นั้นยังสามารถท า
ให้ผู้อ่านจดจ า และมีความรู้สึกร่วมเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น ฉากการส่งพัดของซาอิในฝันของฮิ
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คารุ ในเล่มที่ 17 เป็นฉากภายหลังจากที่ซาอิได้หายไป และฮิคารุได้ตัดสินใจกลับมาเล่นโกะอีกครั้ง
หนึ่ง ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “บางทีหนังทุกเรื่อง บางทีมันไม่จ าเป็นต้องดีทุกช่วงเวลา แต่บางทีเรามีซีน ๆ นึง หรือ
ช่วงเวลานึง ๆ ในเรื่องที่ท าให้คนดูจดจ าไป แล้วอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตได้ นั้นคือประสบความส าเร็จ
มาก ๆ แล้วในการเล่าเรื่องนี้ เรารู้สึกว่ามันเป็นการเล่าเรื่องที่ดี ซึ่งเรารู้สึกว่าซีนในฮิคารุนั้นก็แสดง
ออกมาในลักษณะแบบนี้แหละ... ฉากยื่นพัดของซาอิ เป็นซีนที่บอกทุกอย่างของเรื่องนี้แล้ว ในซีน
เดียวเลย ... เห็นฉากนี้แล้วเราถึงต้องร้องไห้ ท าไมเราถึงต้องน้ าตาคลอ ท าไมเราถึงต้องอินแบบนั้น 
เนี่ยพูดตอนนี้ก็ยังอินอยู่”   

(อานันท์ รอดประเสริฐ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 

 “ฉากน้ าตาของฮิคารุตอนเล่นกับ อิซึมิ ครับ … ความรู้สึกต่าง ๆ มันเอ่อล้นออกมาแบบว่า
อธิบายไม่ถูก พ่ีขนลุก แม้คิดถึงฉากนี้และตอนนึกถึงอยู่นี้ เหมือนอินในเนื้อเรื่องและบทบาทจริง ๆ 
ครับ … การหายไปของซาอิก็ท าให้ฮิคารุโต คือตัดสินใจเดินต่อจนแข่งกับอาจารย์และซื้อพัดมาถือรับ
ไม้ต่อจากซาอิแน่นอนครับน้ าตาไหลเลยล่ะ พ่ีอินจัด”   

(ชยพล พันธเสน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 

 “ยังจ าโมเมนต์ที่นอนอ่านฉากในห้องมืดๆได้ด้วยซ้ า จ าได้กระทั่งมันพูดว่า "เล็งตานี้อยู่งั้น
เหรอเนี่ย" เลยเข้าใจว่า อ้อ แข่งกันวางเร็วไม่ต้องสลับตาก็ได้ ... ฉากซาอิเจอสิ่งที่ติดค้าง จนหลุดพ้น
แล้วก็หายไป จ าได้ว่าลอย ๆ แล้วมีกระดานลอยเหมือนอวกาศเป็นฉากหลัง”   

(ธนพัทธ์ วีรณะ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562) 

 “ฉากที่ชอบที่สุด คงเป็นฉากซาอิมาเข้าฝัน แล้วมอบพัดให้จ้า น้ าตามา”   
(พัฒน์นรี อัครโชติชัย, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 “เห็นฉากส่งพัดให้ฮิคารุ จะร้องไห้ละ อ่อนไหวกับทุกฉากที่มีซาอิ”   
(ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 แรงบันดำลใจจำกกำรรับสำรกำร์ตูนที่สร้ำงแรงผลักดัน 
 แรงบันดาลใจจากการรับสารการ์ตูนที่สร้างแรงผลักดันของผู้อ่านมักแสดงออกถึงจิตใจส่วน
ลึกที่ชื่นชอบการอ่านการ์ตูนเพราะ เรื่องราวให้แนวคิด และแสดงให้เห็นถึงความพยายามของตัวละคร
ซึ่งเหตุการณ์ในเรื่องเหล่านี้ท าให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจ และส่งให้เกิดแรงบันดาลใจ ซึ่งตรงกับนิยาม
แห่งแรงบันดาลใจของ เอส.เอส.อนาคามี (2555) ที่ให้นิยาม สาเหตุแห่งแรงบันดาลใจจากภายใน 
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และภายนอกไว้ โดยผู้อ่านส่วนใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดันที่ก่อให้เกิดก าลังใจ มีไฟใน
การกระท าบางสิ่งบางอย่าง ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “พ่ีชอบแนวต่อสู้ฟันฝ่า อะไรแบบนั้น ... พ่ีใช้เป็นแรงผลักดันเวลาหมดไฟเล่น เวลาท้อไม่
อยากเล่นเพราะแพ้บ่อย สุดท้ายเลยได้รู้ว่าไม่มีใครที่แพ้ทุกครั้งไปและไม่มีใครชนะได้อย่างตลอด เห็น
ไฟเวลาฮิคารุแพ้ฮองซูย่งแพ้ โอจิแพ้ แต่ทุกๆคนจะก้าวเดินต่อ”   

(ชยพล พันธเสน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 

  “เมื่อไรที่ท้อ ๆ เหนื่อย ๆ สมัยก่อน ก็จะอ่านฮิคารุเนี่ยแหละ”   
(เบน วงศ์สายใจ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562) 

  “เราได้รับแนวคิดจากตัวละคร แบบความพยายามเป็นสูตรส าเร็จเลยนะ เราต้องพยายาม
มาก ๆ ไม่ใช่แค่ตัวละครฮิคารุนะ แต่ทุกตัวในเรื่องก็ต้องพยายามในแบบของเขา ทุกคนไม่ได้ชนะ
ตลอด ทุกคนก็มีแพ้ อย่างอิสึมิที่ว่าเก่ง ๆ ก็มีแพ้ โอจิเองที่เก่งมาก ๆ ก็ยังแพ้เลย … แต่พอแพ้แล้วเรา
ไม่ได้รู้สึกเสียใจนะ เรารู้สึกฮึกเฮิมกว่าเดิม เราต้องฝึกฝนต่อ อีกนิดนึงเราจะไปถึงแล้ว”   

(มติ ทาเจริญศักดิ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562) 

 “ชอบวิวัฒนาการของฮิคารุจากที่ไม่รู้อะไรเลย จนมาชอบมาอินกับโกะ ... พ่ีว่า การเล่นโกะ
จากการอ่านการ์ตูนก่อนจะท าให้มีแรงบันดาลใจมากกว่า เห็นภาพมากกว่าการที่มาจับโกะเล่นเลย”   

(ธัญทิวา เย็นใจดี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562) 

  “คือรู้สึกว่ามันเป็นตอนที่อ่านซ้ า และดูซ้ าบ่อย ๆ มาก ดูทีไรก็ได้ก าลังใจตลอด เวลาท้อหรือ
เบื่อ ๆ เนือย ๆ จากหมากล้อมก็จะกลับมาเปิดอ่าน เปิดดูตลอดครับ”   

(สุพิเศษ ศศิวิมล, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 “การวางเรื่องดีมาก ๆ เลย และอาจจะไม่ใช่ทั้งเรื่อง อาจจะเป็นแค่ส่วน ๆ หนึ่งของเรื่อง จาก
ที่เล่าให้ฟังว่าช่วงนึงเราชอบพาร์ทอิสึมิมากเรามีความรู้สึกคล้ายกัน ไอ้จุดนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจที่ท า
ให้เรากลับมาฟิตหมากล้อมก็มี”   

(อานันท์ รอดประเสริฐ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 

 โดยแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดันนั้น มิได้เกิดแต่เพียงในเรื่องของโกะเพียงอย่างเดี ยว
ผู้อ่านในกลุ่มที่ไม่ได้เล่นโกะก็ได้รับแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ข้อคิดคติต่าง ๆ ที่สามารถน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ช่วยให้ไม่ล้มเลิก และพยายามท าในหลายสิ่งหลายอย่าง ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 



 235 

 “ข้อคิดต่าง ๆ ในเรื่องนั้นสามารถน ามาใช้จริงได้ในชีวิตประจ าวัน ทั้งในเรื่องความพยายาม
ของอิสึมิ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ซาอิสอนฮิคารุ ทัง้เรื่องโกะ เเละเรื่องอ่ืน ๆ”   

(อธิยุต ทัตตมนัส, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

  “เลือกตัวอย่างจากคนที่เขาพยายามเอง แต่ละคนก็ให้แง่คิดต่างกันไป ท าให้ได้เรียนรู้
เรื่องราวในมุมมองต่างกัน โทยะเขาเริ่มก่อนคนอ่ืน แถมมีครูที่ดี พ่อ ท าให้เขามีชั่วโมงบินมากกว่าคน
อ่ืน ท าให้เก่ง ก็ดูเป็นแพทเทิ่ลที่ท าให้เข้าใจได้ว่า ยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ ยิ่งได้เปรียบ คิชิโมโตะ คาโอรุ คือ
ตัวอย่างของคนที่ไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่ ก็ไปสูงกว่านี้ไม่ได้ ก็ท าให้ได้รู้ และเผื่อใจ ว่าทุกๆ เส้นทาง 
จะมีทั้งคนที่ส าเร็จ และไม่ส าเร็จ อิซึมิ เป็นคนที่พยายาม และกดดันด้วยอายุที่มากกว่า โดนรุ่นน้อง
ที่มาทีหลังแซงหน้าไป แต่การได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจออะไรใหม่ๆ ก็ท าให้สุขภาพจิตดีขึ้น มีไฟอีก
ครั้ง แล้วกลับมาท าเป้าหมายได้ส าเร็จ ทั้งหมดนี้พ่ีเรียนรู้อย่างละนิดอย่างละหน่อยมาเพ่ือให้พี่ต่อสู้กับ
หลายๆ เรื่อง เพราะชีวิตช่วงที่ผ่านมาถึงตอนนี้ ก็พบกับความล้มเหลวเยอะทีเดียว สิ่งเหล่านี้ช่วยให้พ่ี
ไม่ล้มเลิก แล้วพยายามท าหลายสิ่งหลายอย่าง”   

(พัฒน์นรี อัครโชติชัย, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่าผู้อ่านได้รับการสร้างแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดันนั้นผ่านการ
แสดงออกผ่านตัวละครที่สมจริงที่ช่วยก่อให้เกิด กระบวนการ Growth Mindset ซึ่งเป็นกระบวนการ
ไปสู่ความส าเร็จโดยมองที่กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์เป็นหลัก จึงท าให้ตัวละครในเรื่องฮิคารุ เซียน
โกะ เกมอัจฉริยะ มีมิติที่สมจริง และในความสมจริงท าให้ผู้อ่านเห็นกระบวนการพัฒนาการของตัว
ละครที่ไม่เกินจริงจนรู้สึกจับต้องได้ จึงก่อให้เกิดอารมณ์ร่วมกับเนื้อหาที่ตัวละครนั้น ๆ ได้พบ ดังบท
สัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “การ์ตูนฮิคารุเนี่ยเป็นการ์ตูนที่ปลูกฝังเรื่อง Growth Mindset อย่างที่เราเห็นว่าฮิคารุไม่ได้
ชนะตลอด ไม่ได้ชนะอย่างเดียว กว่าจะถึงจุดที่ส าเร็จก็จะล้มลุกคลุกคลานมามากมายเลย มีทั้ง
สถานการณ์บีบคั้น มีอะไรต่าง ๆ เข้ามา ท าให้เราเห็น Procress กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ที่จะ
ออกมา แสดงให้เห็นว่าตัวเอกก็มีจุดอ่อน ให้เราเห็นจุดอ่อนและก็แก้ไข ซึ่งมันก็เป็นความ Real ของ
การ์ตูนเรื่องนี้ มันเป็นการ์ตูนกึ่งแนวจริงจังที่แสดงให้เราเห็นว่าพระเอกมันไม่ได้ชนะได้ตลอดเวลา”   

(มติ ทาเจริญศักดิ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562) 

  “อย่างพัฒนาการของฮิคารุ มันเป็นพัฒนาการที่ท าให้เห็นชัดเจน จากเด็กจนโต มีความ
เกรียน จนกระทั่งโตขึ้นมาแบบก้าวกระโดดจนแม่แปลกใจ มันดู Real ดี ด้วยความเป็นครูด้วยมั่ง เลย
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ชอบว่ามันมีพัฒนาการ ... ความ Real ของตัวละคร เลยท าให้เป็นการ์ตูน 1 ใน 3 ที่พ่ีเก็บสะสมเลย
นะ”   

(ธัญทิวา เย็นใจดี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562) 

  “เรื่องพัฒนาการตัวละคร พี่ชอบมาก พ่ีรู้สึกว่ามันเป็นคนธรรมดาวัยรุ่นทั่วไป ทั้งในเรื่องของ
ความคิด ความอ่าน พฤติกรรมการตัดสินใจ อะไรแบบนี้ โอเคมันถูกสร้างมันถูกแต่งขึ้นมาก็จริง แต่พ่ี
มีความรู้สึกว่า การ์ตูนเรื่องนี้ทุกตัวเป็นคนธรรมดาหมด”   

(อัญชา กลิ่นสุคนธ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562) 

  “จริงๆแล้วไม่ต้องจบด้วยชัยชนะของฝั่งพระเอกตลอด  เพราะในความเป็นจริง ทุกคนก็
พยายามเพ่ือชัยชนะ ไม่ใช่เฉพาะพวกตัวเอก รู้สึกว่าพวกแนวที่จัมป์จ๋าแบบ สู้ไม่ได้แล้วไปฝึกสุดท้าย
กลับมาชนะตอนจบ มันสูตรไปหน่อย อันนี้ดูเป็นชีวิตจริงกว่า”   

(ธนพัทธ์ วีรณะ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562) 

  “ตัวละครแต่ละตัวในเรื่องมันจับต้องได้ มันเหมือนพวกเขามีอยู่จริง มีคนแบบนี้จริง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์แบบอากิระ ไอ้ห่วยแบบฮิคารุ หรือแม้กระทั่งตัวประกอบอ่ืนๆ  … เราว่ามัน
เป็นเสน่ห์ของเรื่องนี้เลยนะ ที่ตัวเอกไม่ชนะอะ จริงๆเราชอบตรงนี้ด้วย ตัวเอกไม่จ าเป็นต้องชนะ แต่
เป็นที่จดจ าของหลายๆคน เราว่ามันสมจริงมากๆ”   

(ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 “คือหลัง ๆ ฮิคารุโตมากข้ึนจริง ๆ เป็นผู้ใหญ่ ซึ่งความรู้สึกเราก็แบบมันโคตร Real”   
(รินรดา มีสมบัติงาม สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน 2562) 

 นอกเหนือจากความสมจริงของตัวละคร ผู้อ่านบางท่านก็รู้สึกในเรื่องของความไม่สมจริงใน
ตัวละครบางตัว ซึ่งก่อให้เกิดความไม่ประทับใจ รู้สึกไม่มีอารมณ์ร่วม และไม่สนุกกับตัวละครนั้น 
ดังนั้น การสร้างตัวละครที่สมจริงสามารถสร้างแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน รวมถึงแรงบันดาลใจ
ในด้านอ่ืน ๆ ได้มากกว่าการสร้างตัวละครที่มีนิสัยเกิดจริง เช่น ฝีมือบางส่วนที่ก้าวกระโดดของตัว
ละครหลักที่ไม่ผกผันกับความเป็นจริง หรือตัวละคร ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ ที่มีนิสัยหลากหลายอารมณ์ 
แต่ในบางรายก็มองว่าเป็นสีสรรของการ์ตูน ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
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 “ชอบการด าเนินเนื้อเรื่องนะ อ่านวางไม่ลง แต่พอมาดูตอนนี้ ฮิคารุต้องเก่งเร็วมากเลยนะ 
เริ่มเล่นตอน ป.6 จริง ๆ คือช้าไปแล้ว ตอนนี้พวกเราก็มีเอไอแล้วนะ แต่สปีดสู้ฮิคารุไม่ได้จริง ๆ ช่วง
เตาะแตะอะนานมาก แต่ช่วงจะแซงมิทานิ ไป อินเซย์ ไปโปร เร็วเกินจริงนะ”   

(เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

  “ซาอิ เราชอบแค่ฝีมือ ส่วนนิสัย มันไม่มีในโลกความเป็นจริง นิสัยไม่สมจริงอะ เลยไม่อิน 
เดี๋ยวก็งอแง เดี๋ยวก็ขรึม แล้วก็เก่งไป เลยไม่สนุก”   

(ศุภณัฏฐ์ ธนการณ์โชติ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562) 

 “ซาอิ เป็นตัวละครคู่หูพระเอกที่บางมุมเหมือนโดราเอมอน บุคลิกดูแฟนตาซีไปหน่อย เดี๋ยว
ก็เข้าโหมดโหด เดี๋ยวก็เข้าโหมดน่ารัก ขี้อ้อน ดูเวอร์ๆ ไปหน่อย แต่ก็ท าให้เนื้อเรื่องมีสีสันดี”   

(พัฒน์นรี อัครโชติชัย, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 ซึ่งในบางตัวละคร เมื่อเคยอ่านในช่วงแรกผู้อ่านพบว่าเป็นลักษณะนิสัยที่รู้สึกถึงการประดิษฐ์
อย่างเช่นตัวละคร โทยะ อากิระ ที่เพรียบพร้อมไปเสียทุกด้าน ไม่ว่าจะในด้านนิสัย การศึกษา รวมไป
ถึงโกะที่เล่นเก่งมาตั้งแต่อายุยังน้อย แต่ในภายหลังก็พบว่าตัวละครแบบนี้มีอยู่จริง ๆ บนโลก 

 “ไม่ค่อยประทับใจอากิระเท่าไร เพราะดูเย็นชาด้วยมั้ง แบบคุณหนูผู้ Perfect เฮียแกไม่ค่อย
มีข้อด้อยด้วยแหละ เลยดูแบน ๆ ในช่วงแรก … รู้สึกว่าประดิษฐ์ อะไรที่ดีเกินจริงมักจะดีเกินจริง แต่
เคสของอากิระดันจริง”   

(เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 อีกทั้งผู้วิจัยพบว่าการแสดงออกผ่านตัวละครที่ท าให้เกิดแรงบันดาลใจที่สร้างผลักดันให้กับ
ผู้อ่านนั้นแสดงออกมาจากตัวละครที่มีความเหมือนกับผู้อ่าน จึงท าให้ผู้อ่านรู้สึกมีอารมณ์ร่วมมาก 
รู้สึกถึงการสะท้อนชีวิต ความคล้ายคลึง ความรู้สึกที่สามารถโยงเข้าสู่ชีวิตจริงได้  ดังนั้น นอกจากตัว
ละครที่สมจริงแล้ว ตัวละครที่มีความคล้ายกับตัวผู้อ่านก็เป็นอีกปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ
ที่สร้างแรงผลักดันให้กับผู้อ่าน ที่ไม่ใช่แค่ผลักดันในด้านโกะ ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “ฉากที่สะท้อนชีวิตตัวเอง เข้าใจความรู้สึกนั้นมากอะ … ก็อย่างที่บอก คือรู้สึกเหมือนเห็น
ตัวเองค่ะ”   

(เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
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  “ชอบ คุราตะ รู้สึกว่าเราเล่นโกะคล้าย ๆ คนนี้ หลาย ๆ ครั้งคิดไม่ออก ใช้สัญชาตญาณเล่น
โกะ แต่คิดว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละ เหมือนกัน ละก็ไม่ได้ซีเรียสในการเล่นโกะ แต่ก็จริงจังอยู่ เรารู้สึก
ว่าตัวละครอื่นดูไม่ค่อยเข้ากับเราเท่าไร”   

(เบน วงศ์สายใจ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562) 

 “เราอินกับเนื้อเรื่องมันสนุกมาก มีช่วงเวลาที่ตัวเอกอยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่มท าให้รู้สึกว่า 
เฮ้ย เหมือนเราเลยว่ะ เราก็เคยมีช่วงเวลาแบบนี้เหมือนกันนะ เรารู้สึกว่าตัวละครมีภูมิหลังคล้าย ๆ 
กับเราท าให้เรายิ่งอิน ช่วงอิสึมิไปจีนก็เหมือนกัน”   

(มติ ทาเจริญศักดิ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562) 

  “อิสึมิอยากเป็นโปร ส่วนตัวเราอยากขึ้นดั้ง อยากมาตั้งแต่อยู่  ม.4 แต่เล่น ๆ เลิก ๆ หยุด ๆ 
ท้อบ้าง กลับมาเล่นบ้าง จนสุดท้ายเพ่ิงมาสอบผ่านตอนอายุ 25 เกือบ ๆ 26 ก็เลยรู้สึกชอบความ
เป็นอิสึมิตรงไม่เลิกล้มความตั้งใจ พอวันที่สอบผ่าน เลยคิดว่าคงพอจะเข้าใจความรู้สึกของตัวละคร 
และชอบตัวละครนี้มากขึ้นครับ”   

(สุพิเศษ ศศิวิมล, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 “ในตอนแรกที่พ่ีอ๊อบอ่านฮิคารุมันจะมีช่วงนึงที่พ่ีไม่ชอบเลยคือถ้าข้ามได้ข้ามเลย คือช่วง
ที่อิสึมิไปจีน พี่อ๊อบจะไม่ชอบ แต่พอมาอ่านในอีกช่วงวัยนึงพอพ่ีมาอ่านอีกครั้งพ่ีรู้สึกว่าพาร์ทนั้นคือดี
มากด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าอิสึมินั้นมีส่วนคล้าย ๆ ตัวเราในหลาย ๆ อย่าง เราเลยค่อนข้างคล้ายกับ
มันในวัยที่เราเติบโตขึ้นมา แต่ว่าด้วยความที่โทยะ หรือฮิคารุมันไม่มีความใกล้เคียงกับตัวเรา เราจะอิน
กับมันน้อย เรียกได้ว่ามันไม่มีความเชื่อมโยงกับตัวเราเท่าอิสึมิ”   

(อานันท์ รอดประเสริฐ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 

 “ความเด็กหนุ่มแข่งขันกันนี่มันแบบ อะฮือแล้วตอนอ่านเราก็อายุเท่าๆพวกนั้น มันก็ยิ่งอินไง 
ไอ้ความแบบ ตอนเด็ก ๆ ที่รู้สึกว่ามีคู่แข่ง ต้องชนะ วัยเบียว [วัยเบียว มาจากค าว่า Chuunibyou 
ความหมายคือวัยเด็กท่ีหลงคิดว่าตนเองเก่งเหมือนผู้ใหญ่ มักใช้กับเหตุการณ์ในสมัยเด็กที่ท าผิดพลาด
ไป] ที่แท้ทร”ู   

(รินรดา มีสมบัติงาม สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน 2562) 
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 “เราอ่านแล้วเราโยงตัวละครกับคนในชีวิตจริงได้อะ ยิ่งคนที่เล่นกีฬาแบบเราแล้ว มันยิ่งใช่ไป
ใหญ่ ... เราเอาไปโยงกับตัวเองหลายเรื่องเลย บางครั้งเราเหมือนฮิคารุ บางครั้งเราเหมือนตัวประกอบ
บางคน เพ่ือนเราเหมือนอากิระ ส่วนเรานี่ไม่ถึงขั้นได้เป็นอากิระค่ะ กากเกิน  มีหลายประโยคที่อ่าน
แล้วกระแทกใจมาก ๆ”   

(ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์, นักกอล์ฟมืออาชีพ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 “ชอบอิซึมิ คงเพราะรู้สึกถึงหัวอกเดียวกัน อายุมากแล้ว แต่เด็กรุ่นใหม่เก่ง  ๆ ทั้งนั้น ท าให้
กดดัน ท้อใจ เฟลกับความล้มเหลวในชีวิต แต่สุดท้ายเขาก็กลับมาได้ ถึงจะช้าหน่อยก็เถิด ท าให้ได้รู้ว่า
แต่ละคนมีจังหวะเวลาต่างกันไป ถ้าไม่ยอมแพ้ไปซะก่อน ก็จะมีวันของเรา”   

(พัฒน์นรี อัครโชติชัย, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 ซึ่งผู้อ่านยังมีการกล่าวถึงการแสดงออกที่สร้างแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน ผ่านวิธีการ
ต่าง ๆ ดังวิธีการ และบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 1. การสะท้อนแรงสู่เป้าหมายในเนื้อหาการ์ตูน 
 การสะท้อนแรงสู่เป้าหมายเป็นการประกอบสร้างเป้าหมายที่ทางผู้ส่งสารสร้างขึ้นมาเพ่ือให้
เป็นเป้าหมายของตัวละคร ผู้วิจัยพบว่า การประกอบสร้างเป้าหมายในเนื้อหาสามารถส่งผลกระทบต่อ
แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดันให้กับผู้อ่าน โดยผู้อ่านเมื่อเห็นเป้าหมายที่ประกอบสร้างก็รู้สึกเป็น
เป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง รวมทั้งบางเป้าหมายที่ผู้ส่งสารประกอบสร้างขึ้นมาในเนื้อหาก็มีอยู่ในโลก
แห่งความเป็นจริง ท าให้ผู้อ่านมองเป้าหมายของตัวละครเป็นเป้าหมายของตนเองเช่นกัน ดังบท
สัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “พ่ีชอบมากที่สุด ก็คือ อิสึมิ ครับ เป็นผู้ชายที่เขาทั้งสุภาพ หล่อ นุ่มนวล และก็เป็นคนที่สอน
ให้เรารู้จักว่า ถึงเราจะแพ้ แต่วันนึงเราจะต้องลุกขึ้นมา ... แล้วอิสึมิเป็นตัวละครที่สอนอะไรหลาย ๆ 
อย่างเราเยอะมาก เขามีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าเขาต้องท าให้ได้ และสุดท้ายเขาก็ท าได้จริง ๆ 
อย่างที่ตั้งใจไว้ … อิสึมิเขาไม่ทิ้งความฝันที่จะเป็นมืออาชีพของตัวเอง”   

(รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562) 

 “หัตถ์เทวะ ฟังแล้วดูยิ่งใหญ่มากครับ การไปถึงจุดนั้นได้ถือว่าสุดยอดมาก พ่ียังคิดอินตามเลย
นะว่าค านี้เจ๋งจริงๆ”   

(ชยพล พันธเสน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 
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 “หัตถ์เทวะ ตอนเด็ก ๆ ก็อินนะ ตอนนี้อินกับ Alpha Go มากกว่า”   
(ศุภณัฏฐ์ ธนการณ์โชติ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562) 

 “มันมีที่มาที่ไปว่าท าไมฮิคารุต้องมาเล่นโกะสู้อากิระ พอมันใส่เป้าหมาย ปูมาให้เห็นว่าเนี่ย
แหละสาเหตุที่ฮิคารุต้องมาลุกขึ้นมาสู้ ท าให้เราเห็นขั้นตอนที่ฮิคารุ ค่อย ๆ ก้าวทีละก้าว บางก้าวก็
เหมือนจะไม่รอด ใส่อุปสรรคเข้ามาเรื่อย ๆ ด้วยความที่เราเล่นโกะมาก็เจออุปสรรคแบบที่ฮิคารุ แพ้
บ้างชนะบ้าง แพ้ฉิวเฉียด หรือโดนรบกวนสมาธิ พอมีอะไรคล้ายกันมาก ๆ ก็ยิ่งท าให้น่าติดตาม”   

(มติ ทาเจริญศักดิ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562) 

 “ชอบนะที่มีใครซักคนบอกว่า หัตถ์เทวะต้องมี 2 คน … ถ้าไม่ต้องท างานท าการก็อยากเล่น
ค่ะ แต่ถ้ามองในความเป็นจริง ๆ เราไม่มีเวลาทุ่มเทมากพอให้ท าอย่างนั้นค่ะ”   

(ธัญทิวา เย็นใจดี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562) 

 “เนื้อเรื่องตรงนี้การเจริญเติบโตของเด็กคนนี้ คือ ฮิคารุเนี่ยที่ก าลังมุ่งไปสู่เป้าหมายมันเป็น
ส่วนสนุกของเรื่อง คิดว่าแบบนั้น”   

(อานันท์ รอดประเสริฐ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 

 “ฮิคารุก็กระตุ้นอ้อม ๆ นะ อินเซย์ก็เคยอยากเป็น รู้สึกมีความหมาย เป็นเป้าหมายที่อยาก
เก่งแบบนั้นไรงี้ ... เคยอยากเป็นโปรนะ อยากเก่งขึ้นไรงี้ แต่ไม่เคยอยากเป็นหัตถ์เทวะ”   

(ศรีสินทร์ โชติกพงศ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562) 

 2. การสะท้อนแรงในตนเองในเนื้อหาการ์ตูน 
 ผู้วิจัยพบว่า ผู้อ่านได้รับการสะท้อนแรงในตนเองพบได้จากการเห็นพัฒนาการ ความ
พยายาม และการไม่ยอมแพ้ ไม่ทอดทิ้งความฝันของตัวละคร ซึ่งการกระท าเหล่านั้นของตัวละครที่
บากบั่นไม่ย่อท้อ ส่งผลให้ผู้อ่านรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจที่ผลักดันให้ผู้อ่านเป็นเหมือนดังตัวละครที่ไม่
ยอมแพ้ และอยากพัฒนาตนเองมากขึ้น ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
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 “ตอนที่นาเสะชนะฮอนดะในการสอบมืออาชีพ เข้าใจความรู้สึกนั้นมากอะ คือ เราไม่ใช่เบอร์
หนึ่งเว่ย แต่เราก็มีดีของเราอะ ไม่ว่าใครก็ประมาทไม่ได้ คิดอยู่นี่ขนลุกเลย ถึงเราจะตัดใจจากการเป็น
มืออาชีพ แต่ชาตินี้คงตัดขาดจากโกะไม่ได้ เหมือนคนติดเหล้าติดบุหรี่อะ จะเสียเวลา เสียทรัพยากร
เท่าไร แต่เลิกแล้วจะลงแดง ก็อย่างที่บอก คือรู้สึกเหมือนเห็นตัวเองค่ะ คนที่ไปไม่สุดทาง แต่ก็พร้อม
จะทุบได้ทุกคน แล้วก็ความรู้สึกว่า มาถึงขนาดนี้คงถอนตัวไม่ได้แล้ว ตอนที่นาเสะบอกว่า เล่นได้ดี
ขนาดนี้แล้ว จะให้ตัดใจได้ยังไง สีหน้าของคนท่ีได้ยินมันโดนมาก นี่คือการ์ตูนเด็กจริงดิ”   

(เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 “เรื่องแรงบันดาลใจ เหมือนเราอยากเก่งขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเอาจริงๆ แล้วเบนก็เริ่มเล่นโกะ
พร้อมเพ่ือนอีกคนนึง เหมือน ฮิคารุกับโทยะเลย เริ่มพร้อมกัน ขึ้น ดั้งพร้อมกัน คือแข่งกัน โตมาพร้อม
กัน ก็เลยอยากเก่งไปด้วยเลย ละเราจะอินเวลาการ์ตูนมันแข่งกันอะ ชอบ และการ์ตูนมันสร้างก าลังใจ
อยู่นะ ว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้อะ นึกถึงแบบเด็ก เชียงใหม่อะ สู้เด็กกรุงเทพก็ยาก บุคลากรก็ไม่ค่อยมี 
ที่เล่นก็ไม่ค่อยมี คนเล่นก็แทบจะไม่ค่อยมี”   

(เบน วงศ์สายใจ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562) 

 “ฮิคารุเลือกที่จะเดินเอง มีความต้องการเก่งด้วยตัวของตัวเองซึ่งตรงจุดนี้เป็นเหมือนจุดที่ท า
ให้เรื่องสนุกข้ึน”   

(อานันท์ รอดประเสริฐ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 

 “โทยะ อากิระมากสุด ช่วงแรกๆโคตรบ่วงแค้น แบบ ท าไมต้องบ่วงขนาดนั้นวะ งง คือดูบ่วง 
ดูหมกหมุ่นกับเรื่องโกะมาก คงเพราะเกิดมาก็เล่นโกะแล้ว โตมากับมันงี้ เลยชอบที่เขามีความมุ่งมั่นดี 
แต่สงสารมาก ไม่มีคนคบ แง้ ทั้ง ๆ ที่ดูดี ๆ นิสัยนางไม่ได้แย่เลยนะ อาจจะเพราะโดนอิจฉา เลยไม่
ค่อยมีใครคุยด้วย”   

(รินรดา มีสมบัติงาม สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน 2562) 

 “อากิระนี่ ชอบความพยายาม ไม่ยอมแพ้ของเขาด้วยค่ะ... และ ฮิคารุตอนแข่งถ้วยแพ้เกาหลี 
เป็นซีนอารมณ์มาก บาดแผลและน้ าตาจากการพ่ายแพ้จะกลายเป็นสิ่งผลักดันให้ลูกผู้ชายเติบโตค่ะ 
ถึงวันนี้จะยังอ่อนแอ จะเจ็บปวดจากการพ่ายแพ้ และยอมรับ แต่ไม่สิ้นหวัง เป็นการต่อสู้ที่สมเกียรติ 
สมศักดิ์ศรี สู้มาได้ด้วยตัวเอง”   

(พิมลดา จางไววิทย์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562) 
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 “ถ้ามันจบแบบสุดได้เป็นแชมป์ หรือแสดงให้เห็นว่าความพยายามของฮิคารุสุดท้ายก็สมหวัง
อาจพอม ีใช่ตอนแรกจนถึงตอนท้ายวางเรื่องได้ดีมากแต่จบห่วยมาก” 

(อนุชิต ทองสมัครพันธ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562) 

 3. การสะท้อนแรงรับจากผู้อื่นในเนื้อหาการ์ตูน 
 ในส่วนของการสะท้อนแรงรับจากผู้อ่ืน ผู้วิจัยพบว่า ผู้อ่านส่วนหนึ่งเห็นถึงแรงรับจากผู้อ่ืน
ภายในเนื้อหาของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ แม้จะเป็นเพียงตัวประกอบที่แสดงออกมา
เพียงไม่กี่ช่องก็ตาม ซึ่งรวมถึงตัวละครครอบครัวที่เป็นตัวละครที่ผลักดันให้ตัวละครหลักด าเนินเรื่อง
ได้ ซึ่งผู้อ่านที่เล็งเห็นในส่วนของแรงรับจากผู้อ่ืนในเนื้อหานั้นสามารถเล็งเห็นความส าคัญของแรงรับ
จากผู้อ่ืนที่แม้จะเป็นตัวประกอบแต่ก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดันให้กับผู้อ่ืนได้  ยิ่ง
เฉพาะกับกีฬาหมากล้อม (โกะ) ที่ไม่สามารถเล่นเพียงคนเดียวด้วยได้แล้ว ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “ชอบค าพูดของลุงตัวประกอบนะ บางคนที่เล่น 20 ปี อยู่ 8 คิว 4 คิว เขาก็อาจจะมีหน้าที่
ของเขาในวงการอยู่ เช่นอาจจะเป็นครูคนแรกของแชมป์โลก มันเห็นความไร้ตัวตนของหน่วยย่อยได้
นะ เหมือนว่าแต่ละชมรม แต่ละกลุ่ม แต่ละประเทศ ก็นับเป็นชีวิตนึงได้  แล้วตัวตนของคนคนนึงอยู่
ตรงไหน ว่ากันถึงอนัตตาแล้ว โกะคือแบบจ าลองโลก จ าลองชีวิต  

 ตัวละครจืดจางอีกคน รุ่นพ่ีซึซึอิในต านาน จริง ๆ ไม่มีเขาก็ไม่มีฮิคารุนะ ตรงกับที่ลุงตัว
ประกอบพูดแหละ ซึซึอิไม่ได้เกิดมาเพ่ือเป็นโปร แต่วงการขาดเขาไม่ได้ วงการในชีวิตจริงของเราก็มี
คนแบบนี้เนอะ เช่น คุณจง คุณจะไม่รู้จักใครในสมาคมก็ได้ แต่ต้องรู้จักคุณจง”   

(เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 “เราเห็นฮิคารุแข่งก็จะท้อจะไม่แข่ง แต่ซาอิมักจะให้ก าลังใจ ยังบอกว่ามีหนทางขอรับ 
ภายใต้ความสิ้นหวัง ซาอิจะเป็นคนมองเห็นโอกาส สิ่งที่เราได้รับจากซาอิก็คือให้เราใจสู้ สู้ต่อสิ และ
ซาอิก็ชนะเป็นส่วนใหญ่ มีแพ้แค่กระดานคางะกระดานเดียว”   

(มติ ทาเจริญศักดิ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562) 

  “โทยะที่เป็นนักเล่นโกะที่มีความพยายาม มีต้นแบบจากพ่อ ดูแล้วมีแรงบันดาลใจ”   
(ธัญทิวา เย็นใจดี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562) 

 “อย่างฮิคารุเองก็พัฒนาจนเป็นผู้ใหญ่มีการเรียนรู้จากคนรอบตัว จากคนที่ทั้งเก่งกว่า หรือคน
ที่มีปมบางอย่างท าให้เราเก็บมาคิด เก็บมาเรียนรู้อย่างค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป ไม่ก้าวกระโดด”   

(อัญชา กลิ่นสุคนธ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562) 
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 “ตอนนั้นคิดว่าแรก ๆ ต่างคนต่างมองว่า ไม่ใช่เพ่ือน ไม่ใช่คู่แข่งอะ เหมือนเป็นแค่ทางผ่านให้
ตัวเองไปเอาชนะเป้าหมายของตน อะไรมากกว่านั้น  … แต่ตอนนี้คือ ต่างคนต่างใส่เรื่องในส่วนที่
ตัวเองไม่มี โทยะที่ไม่กล้าเถียง ก็ได้เห็นโมเมนท์ที่ตั้งใจทะเลาะกับฮิคารุ ... โกะมันเล่นคนเดียวไม่ได้อะ 
โทยะเป็นคนแรกมั้ง ที่ฮิคารุดูไล่ตาม และเล่นด้วยบ่อยอะ ... แบบตอนแข่งๆอยู่ ก็มีอีกฝ่ายในใจแบบ
เนี่ย ทั้งในแง่ดีไม่แง่ เหมือนเป็นส่วนนึงของการผลักดันตัวเองให้เปลี่ยนไป”   

(นภสร ครองสวัสดิ์กุล, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562) 

 “โกะเป็นกีฬาที่เล่นคนเดียวไม่ได้ยังไง ต้องมีคู่แข่ง พอมีแล้วมันก็เหมือนอยู่เพ่ือกันและกัน 
นึกถึงเทนนิสอะ เฟคเดอเรอร์ กับนาดาล”   

(รินรดา มีสมบัติงาม สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน 2562) 

 แรงบันดำลใจจำกกำรรับสำรกำร์ตูนในมิติของวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
 เอส.เอส. อนาคามี (2555) ได้นิยาม สาเหตุแรงบันดาลใจจากภายนอกไว้ว่า เป็นการน า
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบความคิด จิตใจ เกิดจากปรากฎการณ์ทางสัมคม ธรรมชาติ 
หรือการได้เห็นแบบอย่างจากผู้อ่ืน ซึ่งตรงกับแรงบันดาลใจจากการรับสารการ์ตูนในมิติของวัฒนธรรม
ที่ผู้อ่านได้รับ โดยผู้อ่านเล็งเห็นความเป็นญี่ปุ่น หรือวัฒนธรรมญี่ปุ่นต่าง ๆ ผ่านการน าเสนอผ่านภาพ 
และเนื้อหาของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “ในฐานะนักเลงภาษา มันเป็นส่วนนึงของคลังแสง เราได้ซึมซับวัฒนธรรมอยู่นะ”   
(เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 “การ์ตูนฮิคารุมีความใกล้ชิดกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ตัวเองชอบ มีทั้งชุดกิโมโนญี่ปุ่น พัด ชื่อ
เฉพาะต าแหน่งทั้งหลาย เลยท าให้อยากรู้จักเรื่องนี้มากข้ึน” 

(ธนพัทธ์ วีรณะ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562) 

 “ก่อนหน้านั้นไม่ค่อยสนใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะ เพราะอ่านแต่พวกแบบ hunter x hunter 
ไรงี้ ซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ Represent ความเป็นญี่ปุ่นเท่าไร พอตั้งแต่อ่านฮิคารุเซียนโกะ หลังจากนั้น
ก็เริ่มอ่านมังงะที่มีความเป็นญี่ปุ่น มีวิถีชีวิตแบบญี่ปุ่นแทรกมา ก็เริ่มสนใจขึ้นมาบ้าง”   

(รินรดา มีสมบัติงาม สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน 2562) 

 ซึ่งผู้อ่านยังมีการกล่าวถึงการแสดงออกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมิติวัฒนธรรมญี่ปุ่น ผ่าน
วิธีการต่าง ๆ ดังวิธีการ และบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
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 1. การสื่อสารผ่านความเป็นจริงในเนื้อหาการ์ตูน 
 กาญจนา แก้วเทพ (2552b) ได้กล่าวไว้ว่า การถอดรหัสของ รูปภาพ (Icon) เพียงแค่เห็นก็
สามารถถอดรหัสถึงตัว Object ได้แล้ว ซึ่งใน ฉาก (Setting) ของฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้น
นอกจากความสวยงามของภาพแล้ว ยังมีความเหมือนของจริง โดยใช้สถานที่จริงเป็นตันแบบ ซึ่งความ
สมจริงนี้ ก่อให้เกิดความรู้สึกร่วม และสามารถสร้างแรงบันดาลใจในมิติวัฒนธรรมให้กับผู้อ่านได้ โดย
ผู้อ่านได้แสดงความคิดเห็นถึงความสนจริงของภาพว่าสามารถสื่อถึงอารมณ์ได้ดี ยิ่งกับฉากที่เกี่ยวข้อง
กับสถานที่จริง ยิ่งท าให้อยากไปที่สถานที่นั้น ยกตัวอย่างเช่นฉากตามหาซาอิที่อนุสรณ์สถานของฮงอิน
โบ ซูซาคุ ซึ่งหนึ่งในผู้อ่านก็ได้รับแรงบันดาลใจบางส่วนจนไปตามรอยอนุสารณ์สถานฮงอินโบ ซูซาคุ 
ที่อินโนะชิม่าประเทศญี่ปุ่น ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “ต้องบอกว่าการที่เรารู้จักกับซาอิก็เหมือนกับการที่เรารู้จักฮงอินโบ ซูซาคุ ทีนี้พ่ีอาจจะเพ่ิง
รู้ตัวว่าพ่ีเนิร์ดเรื่องแบบนี้ ประมาณว่าเห็นประวัติศาสตร์เห็นอะไรแบบนี้แล้วต้องเข้าไปให้ลึก ค่อนข้าง
ขวนขวาย สนใจ และพอเราสนใจ สืบประวัติเขา … เราก็รู้สึกว่าเราไปญี่ปุ่นมาครั้งสองครั้งเลยมี
อารมณ์ที่อยากไปพบของจริงว่ามันเป็นอย่างไร ช่วงนั้นเราก็ต้องการไปสักครั้งหนึ่งในชีวิต วันนั้นมี
โอกาสก็ไป ก็ลองไปดู ชอบอยากเห็นของจริง อยากไปเสพย์บรรยากาศ”   

(อานันท์ รอดประเสริฐ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 

 “ภาพมีส่วนส าคัญมาก มันสื่อออกมาหลากหลายเพราะภาพถ้าเราดูจริงๆสื่ออารมณ์ได้ดีกว่า
ค าพูดครับ แต่อ่านนิยายที่ตัวหนังสือล้วนมันให้เราได้จินตนาการต่อได้เห็นถึงค าบรรยายพรรณนาค า
ต่างๆ แต่ส่วนตัวชอบอ่านแบบมีภาพมากกว่า และภาพที่สวยสมจริงแบบนี้ชอบครับ อยากไปครับถ้ามี
โอกาสก็จะไปตามรอยบ้างเช่นกัน”   

(ชยพล พันธเสน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 

 “อ้างอิงสถานที่จริงเลยสินะครับ สมเเล้วที่มีท่ีปรึกษาเฉพาะทางตอนวาด”   
(อธิยุต ทัตตมนัส, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 “การ์ตูนญี่ปุ่นมันใส่ความสมจริงเยอะมากนะ ยิ่งเรื่องนี้ แม้แต่กระดานในเรื่องก็ต้องให้โป
รมาออกแบบรูปแบบหมากให้ พวกลงพื้นที่หาข้อมูลก็เป๊ะ พวกนี้ท าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะ พวก
โอตะเรียกกัน ดินแดนศักดิ์สิทธิ์”   

(ธนพัทธ์ วีรณะ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562) 
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 “ช่วงที่อยู่ญี่ปุ่นก็ไม่เคยไปอนุสรณ์สถานของซูซาคุเลยค่ะ ตอนนั้นเราแข่ง ๆ ตลอดเลยไม่ทัน
คิด แต่พอพูดแล้วก็อยากไปเหมือนกันเนี่ย น่าไปจริง ๆ ค่ะ เก็บทุกรายละเอียดจริง ๆ”   

(ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 2. การสะท้อนวัฒนธรรมญี่ปุ่นในเนื้อหาการ์ตูน 

 การสะท้อนวัฒนธรรมในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้น เป็นการน าเสนอให้ผู้อ่าน
เห็นรูปภาพ (Icon) ซึ่งถ้าเข้าใจความหมายของ สัญลักษณ์ (Symbol) ก็สามารถจดจ าเป็น ดัชนี 
(Index) ตามทฤษฎีของ กาญจนา แก้วเทพ (2552b) ซึ่งผู้อ่านที่มีความชื่นชอบด้านวัฒนธรรมอยู่แล้ว
ยิ่งเล็งเห็นถึงความเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่น าเสนอผ่านการ์ตูนเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เช่น 

 “ลายเส้นสวยมาก แล้วการ์ตูนฮิคารุมีความใกล้ชิดกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ตัวเองชอบ มีทั้งชุด
กิโมโนญี่ปุ่น พัด ชื่อเฉพาะต าแหน่งทั้งหลาย”   

(ธนพัทธ์ วีรณะ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562) 

 อีกทั้งในกลุ่มผู้อ่านก็เล็งเห็นว่าการ์ตูนเรื่องนี้เป็นผลผลิตของยุคสมัย ซึ่งภายในเนื้อหาของ
การ์ตูนถ้าไม่ได้ผลิตในช่วงเวลานั้น ๆ ก็ไม่สามารถสื่อสารออกมาได้แบบนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนามาก
ขึ้นกว่าสมัยก่อน โดยฉากที่กล่าวถึงจะเป็นฉากที่ผู้ เขียนผูกเนื้อเรื่องให้ตัวละครเล่นโกะผ่าน
อินเตอร์เน็ทจนวงการโกะแตกตื่นว่ามียอดฝีมือปรากฎขึ้นในโลกออนไลน์ แต่ปัจจุบันกระแส Alpha 
Go ที่พัฒนาปัญญาประดิษฐ์จนคอมพิวเตอร์สามารถชนะมนุษย์ได้ท าให้การสร้างเนื้อเรื่องดังกล่าวจะ
ไม่เกิดผลกระทบ เพราะความเป็นจริงในโลกปัจจุบันมีคนใช้ ปัญญาประดิษฐ์เล่นโกะแทนตนเองเพ่ือ
ชัยชนะ และอันดับในโลกออนไลน์ ดังนั้นเหตุการณ์ในเนื้อหาของการ์ตูนจึงสามารถเกิดขึ้นได้เฉพาะ
ในช่วงเวลาในอดีตเท่านั้น ดังภาพ และบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 171 AlphaGo ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเอาชนะ Lee Seldol โปรโกะจากเกาหลี 
แหล่งที่มา: quantumgambitz.com/blog/computer/alphago-lee-sedol-game-2 
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 จากเหตุการณ์ AlphaGo ก็ท าให้คนหันกลับมานึกถึงการ์ตูนเรื่องนี้ เช่น หนึ่งเหตุการณ์ใน
หนังสือการ์ตูนเรื่องนี้ได้มีการกล่าวถึงคอมพิวเตอร์ไว้อยู่แล้วว่าในยุคสมัยนั้นคอมพิวเตอร์ยังไม่
สามารถเอาชนะมนุษย์ไดด้ต้องใช้เวลาร่วม 100 ปี ซึ่งตัวละครชาวจีนคือ หย่างไห่ (楊海) ได้พูดว่า 
“ชั้นไม่รอจนถึงป่านนั้นหรอก มีสปอนเซอร์สนับสนุนการพัฒนาอยู่แล้ว ตอนนี้ชั้นก็เริ่มป้อนข้อมูล
ให้กับท่ีที่หนึ่งอยู่”  

 
ภาพที่ 172 ตัวละครในการ์ตูนพูดถึงคอมพิวเตอร์เล่นโกะเหนือมนุษย์ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่  17 ตอนที่ 178 
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 “อย่าง Sai เอง ตอนนี้ไม่มีทางเกิดได้เลยค่ะ ทุกคนจะบอกว่า ไอ้นี่ AI แน่ ๆ โทยะก็จะไม่โดด
สอบมืออาชีพ ฮิคารุก็จะเล่นโกะไปวัน ๆ จบปิ้ง ... ฮิคารุเองก็เป็นผลผลิตของยุคสมัยเหมือนกันนะ 
เอาสามคนนั้นมาท างานร่วมกันตอนนี้ก็จะไม่ได้เนื้อเรื่องนี้”   

(เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
 “ตอนเด็ก ๆ ก็อินนะ ตอนนี้ อินกับ Alpha Go มากกว่า มองว่าเหตุการณ์ในการ์ตูนก็
คล้ายกันนะ เห็นฝรั่งตั้งกระทู้เยอะอยู่ Sai vs Alpha Go คนไทยบางคนก็พูดแซว หรือ วิญญาณจะมา
สิงร่าง Alpha Go” 

(ศุภณัฏฐ์ ธนการณ์โชติ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562) 

 “มีครั้งนึงที่มีคนถามท าไมพระเจ้าแห่งโกะถึงได้สอนคนให้เล่นโกะนะ  มีคนตอบว่าน่าจะ
เพราะเป็นแผนการสร้างคนที่มีฝีมือไปเล่นเป็นเพื่อน มันเท่ห์กับค าตอบ และค าถาม สุดท้ายพระเจ้าได้ 
AI ไปเล่นด้วย จบปิ้ง”  

(ชยพล พันธเสน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 

 แรงบันดำลใจจำกกำรรับสำรกำร์ตูนในกำรพัฒนำด้ำนสร้ำงสรรค์ 
 แรงบันดาลใจจากการรับสารการ์ตูนในการพัฒนาด้านสร้างสรรค์ เป็นการสร้างผลกระทบ
ทางความคิดที่เป็นเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดแรงบันดาลใจ โดยแนวคิดของ เอส.เอส.อนาคามี (2555) คือ 
สาเหตุแห่งแรงบันดาลใจจากภายนอก ร่วมกับ แรงบันดาลใจจากต้นฉบับของ พจน์ ใจชาญสุขกิจ 
(อ้างถึงใน ดุษฎี โยเหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา พ่ึงโพธิ์สภ, 2556) โดย
ผู้อ่านที่มีอาชีพด้านสร้างสรรค์ผลงานได้รับความรู้สึกร่วม โดยรู้สึกชื่นชมในความสามารถของการเล่า
เรื่อง และการน าเสนอด้านภาพวาดของผู้ส่งสาร ทั้งหมดนี้จึงกลายเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนา
ด้านสร้างสรรค์ให้กับผู้อ่านที่สร้างสรรค์ผลงานอื่น ๆ อีกด้วย 

 “ทึ่งว่าอธิบายออกมาแบบนี้ได้ยังไงชื่นชมความเก่งของผู้แต่ง และชื่นชอบภาพวาดของผู้วาด
ที่สื่ออารมณ์ออกมาได้ดีมากครับ”   

(ชยพล พันธเสน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 

 “ในมุมนักเขียนเรารู้สึกว่า มันเป็นแรงบันดาลใจนึงในหลาย ๆ ครั้งที่เราคิดงานเราจะยก 
base จากฮิคารุเนี่ยมาเป็นตัวอย่างบ่อยมาก ว่าลักษณะอารมณ์แบบนี้การเล่าเรื่องแบบนี้มันน่าสนใจ
นะ มันได้หยิบมาใช้ ซึ่งแสดงให้เห็นแหละว่ามันมีแรงบันดาลใจในการท างานจริงค่อนข้างมาก
เหมือนกัน เพราะเราว่ามันเป็น Story ที่ดีอะ”   

(อานันท์ รอดประเสริฐ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 
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 “แรกเริ่มที่อ่านยังไม่มีผลอะไรเลยเพราะว่าตอนนั้นคือเป็นวัยเด็ก เพราะเราอ่านการ์ตูนก็แค่
อ่านผ่าน ๆ ไป แต่มันมีผลหลังจากนั้น ในแง่ของการท างาน ด้านงานวาดงานเขียนอะไรพวกนี้”   

(อัญชา กลิ่นสุคนธ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562) 

 “นี่รู้สึกว่า อาจจะมีคนชอบความสวยของภาพจนอยากเป็นนักวาด หรือชอบความสามารถใน
การจูงใจให้คนสนใจโกะได้จนอยากเป็นนักเขียน หรือพ้ืนฐานสุดก็คืออยากเล่นโกะหรือสนใจขึ้นมา
บ้าง กรณีของพ่ีนี่ทั้งสามเลย … คือเราเคยอยากวาดการ์ตูนที่มันท าให้คนอ่านต้องขนลุกได้แบบนี้”   

(ธนพัทธ์ วีรณะ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562) 

 “เรื่องการวางเรื่อง การวาดภาพมันช่วยได้เยอะมากๆเลยนะ”   
(นภสร ครองสวัสดิ์กุล, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562) 

 “การวาดรูปการ์ตูน นี่ว่าเป็นผลพลอยได้เฉย ๆ อะ แบบ ก็ชอบเล่นชอบวาดเพราะเรื่องนี้
เหมือนกันนะ”   

(รินรดา มีสมบัติงาม สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน 2562) 

 “มันไม่ได้มีผลต่อเนื้อหาในงานเขียน แต่มีผลต่อไฟในการจะเขียนงานต่อไป”   
(พัฒน์นรี อัครโชติชัย, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 “ช่วยเยอะมาก ในมุมมองของนักเขียนการ์ตูน เขาวางเรื่องมาดีมาก ๆ เลยเอาขุดนี้มาเรียนรู้
พัฒนาลงในงานตัวเองได้ แต่จะไม่เขียนจบแบบนั้นเด็ดขาด”   

(อนุชิต ทองสมัครพันธ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562) 

 โดยในกลุ่มผู้อ่านในบางรายได้น าแรงบันดาลใจจากเรื่องนี้ไปต่อยอดเป็นผลงานของตนเอง 
เช่น การ์ตูน Lunatic Akoma มีฉากเล่นโกะในการ์ตูน ซึ่งมีตัวละครในเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ อยู่ในนั้น
ด้วย อีกทั้งผู้อ่านมีการวาดแฟนอาร์ตที่เกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้ รวมถึงบางรายแต่งคอสเพลย์ตามตัว
ละครในเรื่องอีกด้วย ดังภาพ และบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 173 การต่อยอดจากการ์ตูนของผู้อ่าน 

แหล่งที่มา: อธิยุต (ภาพซ้าย), ชาลิสา (ภาพกลาง) และพัฒน์นรี (ภาพขวา) 

 “ในมุมมองนักเขียนการ์ตูน คนเเต่งคนวาด คือโหดจัด ... วาดรูปโดยใช้รูปจากเรื่องนี้เป็น
เเบบ / ตอนวาด Akoma นั่นเเหละครับ ฉากตอนปราชญ์เล่นโกะกับชูใจ Version Web”   

(อธิยุต ทัตตมนัส, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 “ในมุมผู้สร้างงานศิลป์ วาดลงถุงกอล์ฟเราเมื่อสิบปีก่อนค่ะ โคตรเบียว ... ซาอิเป็นก าลังใจ 
ซาอิจะอยู่กับเรา เป็นถุงกอล์ฟใบแรกที่วาดเลยค่ะ ไม่เคยใช้สีอคิลิคมาก่อนเลย”   

(ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 “เคยเนียนคอสเพลย์ฮิคารุ กับโทยะ เมื่อนานมาแล้ว แต่ภาพฮิคารุหายไปแล้ว” 
(พัฒน์นรี อัครโชติชัย, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 ซึ่งผู้อ่านยังมีการกล่าวถึงการแสดงออกที่สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านสร้างสรรค์ 
ผ่านวิธีการต่าง ๆ ดังวิธีการ และบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 1. การซ่อนรายละเอียดพิเศษในเนื้อหาการ์ตูน 
 การซ่อนรายละเอียดพิเศษเป็นการซ่อนความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) และ
รูปภาพ (Icon) โดยน าเสนอผ่าน ฉาก (Setting) และตัวละคร (Character) ซึ่งในรายละเอียดพิเศษ
นั้นไม่จ าเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักก็ได้ ซึ่งผู้อ่านที่มองเห็นรายละเอียดพิเศษ ได้แสดง
ความคิดเห็น และน าไปพัฒนางานสร้างสรรค์ของตนเองได้ ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “ต านานเก็นจิ ถ้าคนไทยรู้จักขนาดนี้ คนญี่ปุ่นคงอยู่ในต าราเรียนค่ะ ซาอิพูดถึงมูราซากิ ชิกิบุ 
กับเซ โชนะกง ด้วยนี่ตอนที่โม้ว่าเนื้อหอม”   

(เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
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 “เขาเป็นคนเขียนนิยายมาก่อน ฉนั้นวิธีการสื่อสารของเขาเลยเป็นวิธีการสื่อสารที่ไม่ใช่ว่าทุก
คนจะเข้าใจได้เหมือนกัน แต่ภาพกว้างจะต้องเห็นตรงกัน เหมือนหนังจะไม่เล่าโต้ง ๆ ตรง ๆ เวลาเรา
ดูหนังจะใช้การเล่าเรื่องด้วยภาพ เมื่อใช้การเล่าเรื่องด้วยภาพ ภาพบางภาพไม่ต้องมีการบรรยายใด ๆ 
คนต้องไปตีความภาพนั้น มันเลยท าให้สัญญะการตีความในหนัง อยู่ที่ประสบการณ์เบื้องหลังของแต่
ละคน … เขาจะไม่มานั่งอธิบายว่าฉากนี้เป็นแบบนี้ ๆ นะ แต่คุณต้องดูเอาเอง ต้องสังเกตเอาเอง ซึ่งท
ริคการดูง่าย ๆ คือ ตรงไหนเขาเน้น แสดงว่ามีความหมาย ทุกอย่างที่ เป็นภาพออกมาเขาสื่อ
ความหมายมาหมด”   

(อานันท์ รอดประเสริฐ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 

 “การสร้างรายละเอียดเล็กๆ ที่คนอ่านจะสังเกตมั้ย เพราะขนาดเรา บางอย่างเราก็ลืมไปว่า 
เออ ตัวละครมันควรจะโตนะ ไม่ควรหยุดอยู่กับที่ ท ายังไงเรื่องถึงจะสนุกกับคนอ่าน คิดเยอะมาก”   

(นภสร ครองสวัสดิ์กุล, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562) 

 อีกทั้งผู้อ่านยังให้ทัศนะถึงรายละเอียดพิเศษที่เมื่อมีประสบการณ์มากข้ึน เติบโตมากขึ้น หรือ
เข้าไปรู้จักกับสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น ท าให้มองเห็นความหมายของการ์ตูนเรื่องนี้ต่างออกไปจากเดิม ท าให้
ยิ่งอ่านการ์ตูนเรื่องนี้ ยิ่งสนุกมากขึ้นเพราะเข้าใจความหมายโดยนัย  (Connotative Meaning) ที่
แตกต่างไปจากครั้งแรกที่อ่าน และเข้าใจ ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “นึกถึงบางฉากที่ตอนเด็ก ๆ ไม่ชอบ แต่ตอนนี้เก็ตละ”   
(เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 “ตามอายุด้วยนะ อ่านตอนนี้ก็เข้าใจ คิดได้มากกว่าตอนนั้น”   
(สุพิเศษ ศศิวิมล, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 “เมื่อเราโตขึ้นเริ่มเรียนฟิล์มเราเริ่มศึกษาโครงสร้างการเล่าเรื่องมากขึ้น เราถึงเข้าใจซีนนั้น
มากยิ่งขึ้น เราเลยชอบซีนนี้ทุก ๆ ช่วงเวลา ตั้งแต่รู้จักมัน แรกเริ่มเราชอบมาแบบไหน แต่พอเราศึกษา
เราก็ยิ่งชอบมากเข้าไปอีก พอมาถึงในวัยนี้ วัยที่เราเป็นอาจารย์ เป็นคุณครูหมากล้อมด้วยเราก็ยังชอบ
ซีนอยู่ในอีกแบบนึง”   

(อานันท์ รอดประเสริฐ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 

 “เหมือนแต่ก่อนเราแค่อ่านเอาเนื้อเรื่อง รู้สึกมันสนุกจริงๆ แต่มันเป็นสนุกในแบบที่เขา
เดินเรื่องสนุก อันนี้แบบพอเริ่มเข้าใจไปด้วยก็คือมีแต่ค าชื่นชม”   

(รินรดา มีสมบัติงาม สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน 2562) 
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 2. การแสดงให้เห็นพัฒนาการด้านภาพวาดในเนื้อหาการ์ตูน 
 การแสดงให้เห็นพัฒนาการด้านภาพวาดในเนื้อหาการ์ตูน เป็นการสร้าง แรงบันดาลใจจาก
ต้นฉบับ (Inspiration by Role Model)” ตาม ทฤษฎีของ พจน์ ใจชาญสุขกิจ (อ้างถึงใน ดุษฎี โย
เหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา พ่ึงโพธิ์สภ, 2556) ซึ่งผู้วิจัยพบว่า ผู้อ่านที่
ท างานเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ประเภทสื่อการ์ตูน แสดงทัศนะว่ามีความชื่นชอบ และชื่นชมงานภาพ
ของการ์ตูนเรื่องนี้ อีกทั้งยังเห็นพัฒนาการในงานภาพของผู้ส่งสารว่ามีความพัฒนาอย่างชัดเจน จึง
ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่ส่งผลกระทบไปถึงงานสร้างสรรค์ของตนเอง ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “ในองค์รวมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะภาพ เนื้อหา นั้นนู่นนี่ ยิ่งโดยเฉพาะงานภาพ ถ้าใครถามพ่ี
ตอบเลยว่าพ่ีชอบฮิคารุมากกว่า เพราะช่วงหลัง ๆ งานเขาก็ละเอียดมาก ... การวาดฉากจากสถานที่
จริงต้องบอกว่าพ่ีติดมาโดยไม่รู้ตัวก็ได้ คือตอนอ่านฮิคารุรู้แหละว่าฉากส่วนใหญ่คงเป็นฉากที่มีอยู่จริง 
ๆ อาจจะดัดแปลงบ้างนิดหน่อย ส่วนนึงอย่างที่บอกว่าพ่ีเอามาใช้โดยไม่รู้ตัวเพราะส่วนนึงมาจากพ่ี
ชอบอะไรที่มันเป็นบรรยากาศแวดล้อมท่ีคนอ่านอ่านแล้วรู้สึกว่ามันใกล้ตัว พี่เคยคิดว่าอยากให้คนอ่าน
การ์ตูนเราแล้วเหมือนแบบแค่เดินออกไปหน้าปากซอยก็เจอแล้ว”   

(อัญชา กลิ่นสุคนธ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562) 

 “ความใส่ใจรายละเอียดในการวาดนั้นเป็นสิ่งส าคัญ ยิ่งผู้เขียนสามารถสื่อสิ่งที่ต้องการออกมา
ได้มากเท่าใด ย่อมส่งผลให้การ์ตูนเรื่องนี้ยกระดับความเหนือชั้นตาม ซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่นักเขียนการ์ตูน
หลายคน รวมถึงตัวพ่ีเองอยากจะท าให้ได้ เเม้จะยากก็ตาม เเน่นอนว่าเรื่องนี้นับเป็นเเบบอย่างที่ดีให้
นักเขียนการ์ตูนที่โตมาในยุคนั้น น่าจะมีหลายคนวาดโดยใช้เรื่องนี้เป็นเเบบ”   

(อธิยุต ทัตตมนัส, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 “เส้นอาจารย์พัฒนาขึ้นมากจริง ซึ่งมีผลกับเราด้วย รู้สึกว่าดูสิ ขนาดคนระดับนี้ก็ยังมีความ
เป็นไปได้ไร้ขีดจ ากัด”   

(ธนพัทธ์ วีรณะ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562) 

 “อย่างบรรยากาศที่ตอนแรก มันดูเด็กน้อยมาก เส้นหนาๆ เหมือนอยากให้อ่านได้ทั่วไป และ
ในตอนหลังเส้นมันมีการลดทอนความหนาลง ใส่รายละเอียดเยอะขึ้น สัดส่วนตัวละครดูสมจริง
มากกว่าแน่นอน ลองเทียบกับตัวละคนเด็กในตอนแรกและตอนท้ายได้ ทั้งที่เป็นวัยเดียวกัน แต่
บรรยากาศมันไม่ใช่เลย เหมือนกับว่า ตอนหลังเริ่มที่จะจริงจังขึ้น”   

(นภสร ครองสวัสดิ์กุล, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562) 
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 “เรารู้สึกว่าจริง ๆ แล้วการ์ตูนเรื่องไหน ๆ ก็เป็นแรงบันดาลใจเรื่องการวาดรูปและรูปแบบ
การวาดอยู่แล้ว แต่กับเรื่องนี้ที่เรารู้สึกว่าได้เติบโตไปกับนักวาดอย่าง อ.โอบาตะ เพราะอยู่มากับเขาใน
เล่มแรก ๆ ที่ลายเส้นดูจะสายน่ารักโปกฮา แต่พอไป ๆ มา ๆ ก็กลายเป็นลายเส้นที่ ดู Real และมี
ความซีเรียส อาจจะด้วยเนื้อเรื่องที่เข้มข้นมากขึ้นด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งที่เราได้เห็นคือพัฒนาการของ
ทั้งฮิคารุและ อ.โอบาตะซึ่งไปควบคู่กัน สร้างแรงบันดาลใจอีกขั้นส าหรับผู้รักการสร้างงาน”   

(รินรดา มีสมบัติงาม สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 “อย่างเรื่องรูปเนี่ย นักเขียนหลายๆคนเส้นพัฒนาขึ้นมาก ของ อ.ก็คือเห็นชัดมาก แต่เราไม่ใช่
นักวาดอาชีพ ไม่ถึงขั้นเอามาท าอะไรได้นอกจากมองแค่ว่า รูป อ.สวยมาก ยิ่งช่วงหลังเล่ม 14 15 เป็น
ต้นไปนี่เราว่าช่วงนั้นสวยที่สุดเลยค่ะ อยากท าได้แบบนั้นจังเน้อ ถ้าเราขยันก็คงเก่งขึ้นเหมือนกัน ติด
ตรงที่ไม่ขยัน”   

(ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 “เรื่องภาพนี่เหมือนอาจารย์แกพัฒนาขึ้นเยอะมาก จากฮิคารุยันมังงะเรื่องล่าสุดคือคนละโลก 
พอ ๆ กับอาจารย์ที่เขียนอายชิลด์ และมาเขียนวันพ้ันแมนอะ สุดติ่ง คือเรื่องฮิคารุเนี่ย งานเก่าเขาก็
ไม่ได้ไม่ละเอียดแค่งานใหม่มันสวยจัดแค่นั้น พอเห็นแบบนี้ก็มีความรู้สึกอยากจะพัฒนาตามอาจารย์”   

(อนุชิต ทองสมัครพันธ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562) 

 ซึ่งผู้อ่านยังมีการกล่าวถึงวิธีการแสดงออกที่สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านสร้างสรรค์ 
ผ่านวิธีการต่าง ๆ ที่เพ่ิมเติมจากการวิเคราะห์เนื้อหาในบทที่ 4 ในมุมมองของผู้ถอดรหัสสารโดยผู้วิจัย
เอง โดยผู้อ่านได้เพ่ิมเติมทัศนะ ดังต่อไปนี้ 

 3. การแสดงให้เห็นความสร้างสรรค์ด้านเนื้อเรื่องในเนื้อหาการ์ตูน 
 การแสดงให้ เห็นพัฒนาการด้านเนื้อเรื่อง เป็นการสร้าง แรงบันดาลใจจากต้นฉบับ 
(Inspiration by Role Model)” ตาม ทฤษฎีของ พจน์ ใจชาญสุขกิจ (อ้างถึงใน ดุษฎี โยเหลา, วิไล
ลักษณ์ ลังกา, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา พ่ึงโพธิ์สภ, 2556) เช่นเดียวกับด้านภาพ ซึ่งผู้วิจัยพบว่า 
ผู้ อ่านทั้งที่ท างานเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ประเภทสื่อการ์ตูน สื่อนิยาย หรือผู้ที่มีความรู้ด้าน 
Storytelling และผู้ที่ไม่ได้ท างานด้านนี้ ล้วนแสดงทัศนะว่ามีความชื่นชอบ และชื่นชมเนื้อของการ์ตูน
เรื่องนี้ จากการที่สร้างเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความประหลาดใจ คาดไม่ถึง และมีการออกจากกรอบ
ความคิดเดิม ๆ  จึงก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่ส่งผลกระทบไปถึงงานสร้างสรรค์ของตนเอง และความ
ชื่นชอบ ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
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 กำรออกจำกกรอบกำร์ตูน Shonen Jump ยุคเก่ำ  
 ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เป็นการ์ตูนในค่ายที่อยู่ในการ์ตูนประเภทโชเน็น หรือเรียกได้ว่า
เป็นการ์ตูนลูกผู้ชาย ส าหรับเด็กผู้ชาย โดยทาง TheMatter (2018) ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ในยุคปี 1999-
2000 โชเน็นจัมป์เริ่มมีเนื้อเรื่องไม่ได้คุยกันแค่การปล่อยพลังให้เหนือกว่าหรือการมีเพ่ือนมากแล้วจะ
ชนะอย่างเดียวตามแนวคิด ‘มิตรภาพ, ความพยายาม และ ชัยชนะ’ เท่านั้น หลายเรื่องเริ่มใส่ใจ
รายละเอียดของการวางแผนก่อนต่อสู้ บางเรื่องก็ท าตัวไม่สมเป็นการ์ตูน ‘โชเน็น’ โดยไปพูดคุยถึง 
‘ชีวิตหลังการแข่งขัน’ บ้าง ปรับมุมมองว่าตัวเอกอาจจะไม่ใช่คนที่ถูกต้องที่สุดบ้าง ซึ่งในยุคนั้นรวมถึง
การ์ตูน ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ด้วยเช่นกัน 

 ผู้อ่านได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้น เป็นการ์ตูนเรื่องแรก ๆ 
ที่ออกจากกรอบการ์ตูนเดิม ๆ เหมือนไม่ใช่การ์ตูนโชเน็น โดยในเนื้อหาของการ์ตูนที่ควรจะมีความเร้า
ร้อน การต่อสู้ มิตรภาพ  ที่ส าคัญคือชัยชนะ กลับกลายเป็นว่าในส่วนของเนื้อหานั้นไม่มีความ
เป็นจัมป์อยู่เลย ตัวละครหลักไม่ได้ประสบความส าเร็จจนจบเรื่อง รวมถึงไม่ได้ชนะในงานแข่งใหญ่ ๆ 
ตลอด ซึ่งเป็นการออกจากกรอบที่ท าให้ผู้อ่านหันมาสนใจ รู้สึกเป็นแนวที่แปลกใหม่ และรู้สึกสนุกไป
อีกแบบในยุคสมัยนั้น ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “เราเห็นว่าในการ์ตูนมีสิ่งที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วย และพอมาลุ้นเกมรอบสุดท้าย ทุกคน
ก็คิดว่าพระเอกต้องชนะ กระดานสุดท้ายชนะแน่ ตามสูตรการ์ตูนโชเน็นจัมป์ ... กลายเป็นญี่ปุ่นแพ้ซะ
งัน พลิกล็อคไปหมด แต่พอแพ้แล้วเราไม่ได้รู้สึกเสียใจนะ เรารู้สึกฮึกเฮิมกว่าเดิม เราต้องฝึกฝนต่อ” 

(มติ ทาเจริญศักดิ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562) 

 “การ์ตูนส่วนใหญ่ในตอนนั้นจะเป็นลักษณะของการบู๊ ๆ สไตล์โชเน็นจัมป์ ส่วนใหญ่การ์ตูนที่
อ่านทั่วไปที่ตามภาษา Media จะเรียกว่า Commercial เป็นแนว Mainstream ที ่Plot มันจะเดิม ๆ 
เรื่องต้องเป็นแบบนี้ ตัวเอกต้องเป็นแบบนี้ มีพลังพิเศษอย่างนี้ ต่อสู้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ อะไรแบบนี้ อันนี้คือ
ความสนุกความบันเทิงของการ์ตูนญี่ปุ่นในสมัยนั้น แต่เราตกใจกับการที่ว่าท าไมเขาถึงเล่าเรื่องของ
หมากกระดานได้สนุกจัง” 

(อานันท์ รอดประเสริฐ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 

 “การ์ตูนเรื่องนี้เป็น 1 ใน ไม่กี่เรื่องในยุคนั้นที่ไม่ใช่เเนวเเอคชั่น พ่ีติดตามหนัก ๆ เพราะสมัย
นั้นเเนวนี้น้อย” 

(อธิยุต ทัตตมนัส, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
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 “ทุกคนก็พยายามเพ่ือชัยชนะ ไม่ใช่เฉพาะพวกตัวเอก รู้สึกว่าพวกแนวที่จัมป์จ๋าแบบ สู้ไม่ได้
แล้วไปฝึกสุดท้ายกลับมาชนะตอนจบ มันสูตรไปหน่อย” 

(ธนพัทธ์ วีรณะ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562) 

 “โชเน็นจัมป์คืออาจจะแพ้มาตลอด แต่แมทช์สุดท้ายต้องชนะ งี้ ฮิคารุนี่ต่อให้หายเบียวแล้ว 
หล่อแล้วก็ยังไม่ชนะอะไรเลย” 

(ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 “รู้สึกว่าเป็นแนวที่แปลกใหม่ส าหรับการ์ตูนผู้ชายตอนนั้นทีเน้นต่อยตีใช้พลังพิเศษหรือแนว
กีฬาเลือดร้อน และตัวหนังสือเยอะมากค่ะ แต่พออ่านก็รู้สึกน่าสนใจ อยากเล่นโกะบ้าง เพราะตัวเอก
ยังเริ่มมาแบบ 0 เลย” 

(พิมลดา จางไววิทย์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562) 

 เหตุการณ:์ พลังวิเศษที่หายไปของตัวละคร 
 โดยเหตุการณ์ที่แสดงออกให้เห็นถึงความแตกต่างจากการ์ตูนประเภทโชเน็นจัมป์ทั่วไปนั้น 
คือเป็นเหตุการณ์ที่ตัวละครหลัก หรือชินโด ฮิคารุ ในตอนแรกฝืนใจเล่นโกะ แต่เมื่อซึมซับจากการเล่น
ให้กับฟุจิวาระ โนะ ซาอิ แล้วด้วยความเป็นเด็กจึงมีความปรารถนาที่จะเล่นด้วยตนเอง ไม่ พึงพาฝีมือ
ที่เก่งกาจของวิญญาณที่มาสิง และเหตุการณ์ภายหลังที่ ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ ได้หายไปแม้ในตอนแรก
ท าให้ชินโด ฮิคารุ ตัดสินใจเลิกเล่นโกะเพราะต้องการให้ ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ  กลับมาเล่นอีกครั้ง 
สุดท้ายก็พบว่าวิญญาณที่หาเท่าไรก็ไม่พบนั้น อยู่ในหมากที่ตนเป็นคนเดินลงไป และจึงตัดสินใจ
เดินทางบนเส้นทางของโกะต่อไป โดยยังคงระลึกถึงซาอิอยู่ตลอด 

 จากเหตุการณ์ขั้นต้น ผู้อ่านได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ตัวหลักภายในเรื่องนั้นได้รับพลังวิเศษ 
ซึ่งหมายถึง ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ ที่มีฝีมือหมากล้อมที่เก่งมาก แต่ชินโด ฮิคารุ กลับต้องการที่จะชนะทุก
คนได้ด้วยตัวของตัวเอง และเมื่อพลังวิเศษอย่าง ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ ได้หายไป แต่ชินโด ฮิคารุ ยัง
เดินทางไปต่อด้วยพลังของเขาเอง ซี่งแตกต่างจากบทการ์ตูนโชเน็นทั่วไปที่ตัวเอกเก่งได้ด้วยพลังวิเศษ 
และใช้พลังนั้นเป็นตัวด าเนินเรื่องให้สนุก ดังภาพ และบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 174 เปรียบเทียบการ์ตูนโชเน็นสายหลักกับการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ (Original) 

 “สุดท้ายแล้ว ฮิคารุไม่ได้ให้ซาอิเป็นคนเล่นให้ตลอด แต่ ฮิคารุเลือกที่จะเดินเอง มีความ
ต้องการเก่งด้วยตัวของตัวเองซึ่งตรงจุดนี้เป็นเหมือนจุดที่ท าให้เรื่องสนุกขึ้น เพราะจุดนี้ไม่เหมือนกับ
การ์ตูนที่ตัวเอกมีพลังพิเศษติดตัว และไอ้พลังพิเศษนั้นเป็นความสนุกของเรื่อง แต่เรื่องนี้กลับเล่าว่า จู่ 
ๆ ฉันมีพลังพิเศษอย่างนึง ซึ่งพลังพิเศษนี้กลับผลักดันฉันให้ฉันเป็นฉันมากกว่า … ซาอิเป็นพลังที่ค่อย 
ๆ หายไป ในทางกลับกันตัวละครฮิคารุกลับค่อย ๆ เก่งข้ึนและซึมซับพลังนั้นเขาไป” 

(อานันท์ รอดประเสริฐ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 

 “คนเขียนก็ไปหักมุมอีกให้ฮิคารุไม่พึงพาซาอิ เปรี้ยวจะเล่นเอง อยากรู้ความห่างของตัวเอง
กับโทยะ อากิระ และกลายเป็นแพ้ ซึ่งตอนนั้นเราแบบไม่อยากอ่านที่สุดเลย ตอนนั้นเรารู้สึกว่า ยุ่งว่ะ 
ท าไมต้องแย่งซาอิเล่นด้วย แพ้เลย เพราะตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจอะไร มาตอนนี้กระดานนั้นเป็น
กระดานที่ส าคัญมาก” 

(มติ ทาเจริญศักดิ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562) 

 กำรเล่ำเรื่องแฟนตำซีบนพื้นฐำนแห่งควำมจริง 
 การเล่าเรื่องที่มีพลังวิเศษที่เกินธรรมชาตินั้นมักจะท าให้ทุกอย่างดูเกินจริง เป็นแฟนตาซีที่พบ
ได้ทั่วไปในการ์ตูน แต่ในเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้น กลับใช้พลังวิเศษเหนือธรรมชาติ (ใน
ที่นี้หมายถึงวิญญาณฟุจิวาระ โนะ ซาอิ) ผ่านเหตุการณ์ วิธีการที่ไม่ท าให้รู้สึกว่าเกินจริง ซึ่งท าให้การมี
อยู่ของความแฟนตาซีในเรื่องไม่ท าให้รู้สึกแปลก หรือขัดแย้งต่อโลกแห่งความจริงในเรื่องสร้างความ
ประหลาดใจ และความสนุกในอีกรูปแบบหนึ่ง 
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 เหตุการณ:์ ปลอมตัวเล่นโกะผ่านออนไลน์ 
 เป็นเหตุการณ์ที่ชินโด ฮิคารุ รู้ตัวแล้วว่าถ้าตนเองเล่นโกะให้ ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ โดยตนเป็น
คนเดินเองจะท าให้คนภายนอกรับรู้ถึงการมีอยู่ของวิญญาณ แต่จะให้ปลอมตัวปิดหน้าเล่นโกะก็ไม่
สามารถท าได้ เมื่อไปงานโกะและพบกับการเล่นโกะผ่านออนไลน์ จึงท าให้ชินโด ฮิคารุ ตัดสินใจให้
ซาอิเล่นโกะผ่านตนในโลกออนไลน์แทน ซึ่งแม้จะสร้างความตื่นตระหนกต่อวงการโกะ แต่ก็ไม่มีใคร
ล่วงรู้ความลับนี้ ซึ่งเนื้อเรื่องนี้น าเสนอมาเพ่ือเหตุการณ์ถัดไปที่ ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ เล่นกับ โทยะ โคโย 

 
ภาพที่ 175 กลยุทธเล่นโกะผ่านเน็ท 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 4 ตอนที่ 29 

 ผู้อ่านเล็งเห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของผู้เขียน กล่าวว่าเป็นความคิดที่คาดไม่ถึง เป็นสิ่งที่ท า
ให้สนุก น่าติดตาม ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “เราก็สงสัยตอนแรกว่าผีกับคนเนี่ยจะเล่นกันยังไง สรุปคือเขาด าเนินเรื่องให้มันเล่นผ่าน
อินเตอร์เน็ทได้ โอ้โห ไอเดียบรรเจิดมากเล่นกับอินเตอร์เน็ท แบบเราคาดไม่ถึงเลย คือซาอิเป็นผี เวลา
เล่นโกะต้องเล่นผ่านฮิคารุอย่างเดียว แล้วมันจะเล่นยังไง เราดูแล้วตั้งค าถามมาตลอด พอสุดท้ายเล่น
ผ่านอินเตอร์เน็ทแล้วโทยะ โคโย ก็ยังไม่รู้อยู่ดีกว่าซาอิคือใคร”   

(มติ ทาเจริญศักดิ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562) 

 “จุดที่รู้สึกว่าน่าติดตามมากๆ คือ ช่วงที่พระเอกเล่นโกะผ่านเน็ต แล้วใช้ชื่อ Sai จนคนทั้งโลก
ตามหานี่แหละ รู้สึกพีค น่าลุ้น น่าติดตามมากๆ”   

(พัฒน์นรี อัครโชติชัย, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 
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ประเภทท่ี 3 ผู้รับสำรจะตีควำมคัดค้ำนต่อต้ำนควำมหมำยของผู้ส่งสำร  
 จากการศึกษาการเข้ารหัส และถอดรหัส (Encoding/Decoding) ของ Stuart Hall (อ้างถึง
ใน ภูชิตต์ ภูริปาณิก, 2559) ผู้รับสารมีจุดยืนที่ผู้รับสารจะตีความคัดค้านต่อต้านความหมายที่ผู้ส่งสาร 
(Oppositional Position) นั้นเป็นกลุ่มที่ตีความหมายแบบคัดค้านกับความหมายที่ผู้ส่งสารต้องการ 
ซึ่งในการศึกษาฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ นั้นแสดงออกถึงแรงบันดาลใจ ดังต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 176 การเข้ารหัส และถอดรหัสของผู้รับสารตีความคัดค้านต่อต้านความหมาย (Original) 

 แรงบันดำลใจจำกกำรรับสำรกำร์ตูนในกำรพัฒนำด้ำนสร้ำงสรรค์ 
 ซ่ึงผู้อ่านยังมีการกล่าวถึงวิธีการแสดงออกที่แสดงออกถึงแรงบันดาลใจจากการรับสารการ์ตูน
ในการพัฒนาด้านสร้างสรรค์ ผ่านวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังวิธีการ และบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

1. การเรียนรู้จากความหลากหลายของการตีความในเนื้อหาการ์ตูน 
 ผู้วิจัยพบว่า ผู้อ่านที่มีลักษณะเป็นผู้รับสารที่ตีความคัดค้านต่อต้านความหมายของผู้ส่งสาร 
(Oppositional Position) นั้น มีความเข้าใจในสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อ แต่ด้วยประสบการณ์ 
วัฒนธรรม และมุมมองที่แตกต่างไปจากผู้รับสารก่อให้เกิดการตีความหมายเพ่ิมเติมที่ต่อต้านกับผู้ส่ง
สาร ซึ่ งในแต่ละประเด็นสามารถศึกษาเพ่ือสร้างการระมัดระวัง การตีความหมายโดยนัย 
(Connotative Meaning) จากการกระท าผ่านฉาก (Setting) และตัวละคร (Character)  เพ่ือ
สร้างสรรค์ แก้ไขในเพ่ิมเติมได้ หรือระงับเนื้อหาสารที่สุ่มเสียงได้  ซึ่งผู้อ่านยังมีการกล่าวถึงการ
แสดงออกท่ีค านึงถึงผู้รับสาร ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 กำรส่งสำรทีไ่ม่ตั้งใจส่ือ 
 จากที่กล่าวไปข้างต้น ผู้อ่านหนังสือการ์ตูนมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความคิด ภาษา 
และประสบการณ์ การน าเสนอความเป็นจริง ความสมจริงในการ์ตูนแม้จะเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ
ที่ดี สร้างอารมณ์ร่วมมากมายกับผู้อ่าน แต่ก็เป็นดาบสองคมเช่นกัน เนื่องจากผู้รับสารบางส่วนนั้นมี
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การเข้ารหัสคนละชุดกับผู้ส่งสาร และในกลุ่มผู้รับสารด้วยกันก็มีรหัสคนละชุดกันเองอีกครั้งหนึ่ ง 
ดังนั้นสิ่งที่ผู้ส่งสารตั้งใจสื่อสารสามารถเป็นคนละสิ่งที่ผู้รับสารรับมา ซึ่งผู้อ่านได้มีการกล่าวถึงการน า
ประเด็นที่ผู้ส่งสารไม่ได้ตั้งใจสื่อสาร ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “มีอีกหลายประเด็นที่พูดก็ยาว ในการ์ตูนอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ แต่คนดูอาจจะใช้ ภูมิหลังของ
ตัวเองมาเชื่อมโยงโดยที่คนเขียนไม่ได้คิดข้ึนมาอีกเยอะแยะก็มี”   

(มติ ทาเจริญศักดิ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562) 

 “5 คนตีความไม่เหมือนกันแล้ว ถ้าเป็นคนท่ีทั่ว ๆ ไปไม่ได้เสพย์สื่อพวกนี้จริงจังก็จะมองแบบ
ผ่าน ๆ แต่ถ้าเกิดเป็นอีกระดับหนึ่งเป็นคนที่อินมาตลอดก็จะเห็นอีกแบบหนึ่ง ซึ่งที่พ่ีอ๊อบอธิบายมา
ทั้งหมดก็อยู่ที่ประสบการณ์ร่วมของผู้อ่านของแต่ละคนมากกว่าจึงท าให้เห็นต่างกัน” 

(อานันท์ รอดประเสริฐ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 

 เหตุการณ:์ การส่งสารที่ไม่ได้ตั้งสื่อ “มายาคติชายเป็นใหญ่”  
 ในเนื้อหาของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ มีตัวละครส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซึ่งเมื่อตัว
ละครที่เป็นเพศหญิงปรากฎในฉากกลับเป็นภาพที่แสดงออกถึงความไม่เก่ง หรือเก่งน้อยกว่าเพศชาย
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผู้อ่านบางรายเล็งเห็นถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม และธรรมชาติของวัฒนธรรมที่
แสดงออกถึง “ชายเป็นใหญ่” ที่ก่อให้เกิดการสื่อสารที่สื่อออกไปทางด้านลบนี้ ดังบทสัมภาษณ์ และ
ตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 177 ฉากท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความพ่ายแพ้ของนักเล่นโกะผู้หญิง (1) 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 16 ตอนที่ 134 
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ภาพที่ 178 ฉากท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความพ่ายแพ้ของนักเล่นโกะผู้หญิง (2)  

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 17 ตอนที่ 141 

 
ภาพที่ 179 ฉากท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความพ่ายแพ้ของนักเล่นโกะผู้หญิง (3) 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 19 ตอนที่ 150 

 “เรื่องนี้อาจจะต้องดูอีกทีในเรื่องบริบทของญี่ปุ่นในเรื่อง ชายเป็นใหญ่ ด้วยนะ บทบาทของ
แม่จึงไม่ได้ส าคัญมากเท่าไร แล้วประเด็นส าคัญคือ ฝั่งคนที่สนับสนุนจริง ๆ คือคุณปู่ ซึ่งในตอนแรก
แปลผิดเป็นคุณตา พอปู่เป็นคนของฝั่งพ่อท าให้ดูมีอ านาจมากกว่า คือปู่เป็นคนที่ให้การสนับสนุนอะไร
แบบนี้มากกว่า ท าให้แม่ไปขัดหรืออะไรไม่ได้ คือจริง ๆ เขาคงไม่ได้ต้องการสื่อประเด็นนี้มากเท่าไร”   

(มติ ทาเจริญศักดิ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562) 

 “ไม่รู้ว่าครอบครัวญี่ปุ่นปกติเป็นแบบนี้รึเปล่านะ แต่ครอบครัวไทยลูกไม่มีทางได้พูดแบบนี้” 
(เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 “เรื่องนี้ตัวละครหญิงไม่เด่นมาก ๆ อะ แทบจะไม่มี ซึ่งก็เข้าใจว่าคงไม่ค่อยมีผู้หญิงเล่นโกะ
หรอกมั้ง ... มีแต่ภาพผู้หญิงก้มหัวยอมแพ้ให้ผู้ชายแต่อะไรก็ไม่ขัดใจเท่า เรื่องอาคาริฮิคารุดูถูก
ชัดเจนอะว่าแบบ จะให้เดินกับยัยนี่อะนะ”   

(รินรดา มีสมบัติงาม สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 “ถ้าไม่รวมเรื่องความเป็นโชเน็นจัมป์นะ ในความไม่ตั้งใจของเขาพ่ีคิดว่าเป็นเพราะความรู้สึก
เคยชินของวัฒนธรรมของเขามากกว่า เขาเลยเขียนออกมาเป็นแบบนั้น” 

(อัญชา กลิ่นสุคนธ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562) 
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 อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่า ด้วยประเภทของการ์ตูนที่เป็น “โชเน็นจัมป์” ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย
เป็นการ์ตูนส าหรับเด็กผู้ชายการน าเสนอส่วนมากจึงออกมาในรูปแบบและเนื้อหาที่เอนเอียงไปใน
ทิศทางที่แสดงให้เห็นถึงมายาคติ “ชายเป็นใหญ่” แต่จากเนื้อหาการ์ตูนด้านบน ในเนื้อเรื่องของ
การ์ตูนเรื่องนี้มีความพยายามน าเสนอให้เห็นถึงนักเล่นหมากล้อมที่เป็นผู้หญิง มีการน าเสนอให้เห็นถึง
การกล่าวถึงผู้หญิงที่เล่นโกะที่มีอยู่เป็นจ านวนมากมาตั้งแต่ในสมัยเฮย์อัน การแสดงให้เห็นถึงฉากที่
ผู้หญิงเป็นนักหมากล้อมมืออาชีพภายในเนื้อเรื่อง ถึงแม้จะแสดงออกมาให้แพ้ต่อตัวละครผู้ชายโดย
ผู้อ่านบางรายได้แสดงทัศนะถึงตัวละครหญิงที่มีบทผู้หญิงเล่นโกะได้เก่ง มีฝีมืออย่างชัดเจนอยู่แม้จะมี
เพียงคนเดียวนั้นก็คือ ตัวละคร “นาเสะ อาซึมิ” โดยมีผู้อ่านได้ให้ความคิดเห็น ทัศนะในเรื่องนี้ไว้
บางส่วน ดังนี้ 

 “เรื่องท่ีผู้หญิงชนะก็มี นาเสะก็ไม่ได้ไก่กาสอบอินเซย์ก็อยู่ระดับกลาง”   
(มติ ทาเจริญศักดิ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562) 

 
ภาพที่ 180 ฉากท่ีกล่าวถึงผู้หญิงเล่นโกะที่มีอยู่มากมาตั้งแต่สมัยก่อน 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 2 ตอนที่ 16 

 
ฉากที่กล่าวถึงชัยชนะของตัวละคร นาเสะ อาซึมิ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 10 ตอนที่ 87 
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 ถึงกระนั้นแม้จะมีผู้อ่านที่เล็งเห็นถึงชัยชนะของตัวละครผู้หญิงในเรื่อง ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการที่
ผู้คนประหลาดใจในชัยชนะของตัวละคร นาเสะ อาซึมิ อาจนับเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงว่าการที่ตัว
ละคร นาเสะ อาซึมิ ชนะ ฮอนดะ โทชิโนริ เป็นเรื่องแปลกทั้ง ๆ ที่ศึกษาอยู่ในอินเซย์กลุ่มที่ 1 
เหมือนกัน  โดยมีผู้อ่านที่ยังรู้สึกว่าทั้ง ๆ ที่เป็นตัวละครผู้หญิงที่มีฝีมือแต่ก็ไม่ได้มีบทบาทที่โดดเด่น
เทียบเท่ากับตัวละครผู้ชายหลาย ๆ ตัวภายในเรื่อง ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “อย่างขนาดนาเสะ บทก็ยังแบบ ไม่ได้โดดเด่นอะ”   
(รินรดา มีสมบัติงาม สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

เหตุการณ:์ การส่งสารที่ไม่ได้ตั้งใจสื่อ “สิ่งยั่วยุในเนื้อหา”  
 ในเนื้อหาของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ มักใช้ภาพ และบุคลิกของตัวละคนที่น า
ความเป็นจริงในชีวิตประจ าวัน หรือภายในวงการโกะมาน าเสนอ เพ่ือให้เกิดการโน้มนาว และการ
เข้าถึงผู้อ่าน ซึ่งความสมจริงนั้นรวมไปถึง “สิ่งยั่วยุ” ต่าง ๆ อาทิเช่น บุหรี่ สุรา อีกด้วย ซึ่งเมื่อ
ย้อนกลับไปมองประเภทของการ์ตูนซึ่งคือ “การ์ตูนโชเน็น” เป็นหนังสือการ์ตูนส าหรับเด็กผู้ชาย การ
น าเสนอสิ่งยั่วยุในเนื้อหาจึงเป็นสิ่งไม่เหมาะสม เพราะการ์ตูนเป็นสื่อ Soft Power ที่สามารถโน้มน้าว
ผู้อ่านได้ทั้งในทางที่ดี และไม่ดี ดังภาพตัวอย่างต่อไปนี้ 

  
ภาพที่ 181 สิ่งยั่วยุในเนื้อหา อันได้แก่บุหรี่ และสุรา 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 7, 15 ตอนที่ 56, 124 

 อย่างไรก็ตามเมื่อการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ได้เผยแพร่สู่ประเทศอ่ืน ๆ จึงมีการคัด
กรองเนื้อหาในส่วนของการสูบบุหรี่ในผู้ไม่บรรลุนิติภาวะ เห็นได้จากฉาก และเหตุการณ์ของตัวละคร 
คางะ เท็ตซึโอะ เป็นนักเรียนมัธยมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งจากภาพบุหรี่จี้กระดาน เปลี่ยนกลายเป็น
หมากฝรั่งแทนในเนื้อหาการ์ตูนของสหรัฐอเมริกา และในอนิเมชั่น เพ่ือให้เนื้อหาไม่น าเสนอถึงสิ่งยั่วยุ
ที่ท าให้เยาวชนเกิดการเลียนแบบดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 182 เปรียบเทียบฉากที่ถูกลบบุหรี่ของอเมริกากับของประเทศไทย 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 1 ตอนที่ 7 

 เหตุการณ:์ การส่งสารที่ไม่ได้ตั้งสื่อ “เนื้อหาด้านลบ” 
 อีกทั้งจากการศึกษาในประเด็นของชาตินิยมในการ์ตูนเพ่ิมเติมพบว่า นอกจากฉากที่มีบุหรี่จี้
กระดานโกะจากเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วยังมีฉากที่กล่าวถึงยี่ห้อบุหรี่ 2 สัญชาติ คือ PEACE 
บุหรี่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น และ LARK บุหรี่น าเข้าจากสหรัฐอเมริกาโดย Philip Morris 

     
ภาพที่ 183 ภาพบุหรี่ PEACE (ซ้าย) และ LARK (ขวา) 

แหล่งที่มา: yaplog.jp/dai4huzi/archive/29 
แหล่งที่มา: worthpoint.com/worthopedia/walking-cigarette-pack-lark-filter-cigarettes 
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 จากงานวิจัยของ A Lambert (2004) เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีที่ Philip Morris เจาะตลาด
บุหรี่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบทเรียนส าหรับการควบคุมยาสูบทั่วโลกนั้นได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ในเดือน
กันยายน ปี 1986 ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่เปิดตลาดโรงงานยาสูบอย่าง ไร้
ขีดจ ากัด จึงส่งผลให้เกิดการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและฉับพลันของการน าเข้าบุหรี่จากสหรัฐอเมริกา
จากการรับโฆษณาทางโทรทัศน์ อีกทั้งในปี 2541 ยอดขายบุหรี่ในประเทศลดลง ในขณะที่ยอดบุหรี่
น าเข้ากลับเพ่ิมขึ้น ซึ่งแม้ว่าแบรนด์ต่างประเทศจะเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น แต่ก็ต้อง
เผชิญกับความจงรักภักดี หรือชาตินิยมอย่างมากในหมู่นักสูบชาวญี่ปุ่น ซึ่งทางผู้ผลิตได้ปรับตัวให้เข้า
กับผู้บริโภค โดยแบรนด์อเมริกัน “LARK” มีชื่อเสียงที่ว่ามีรสชาติที่เข้มข้น ท าให้คล้ายกับบุหรี่ของ
ประเทศญี่ปุ่น  

 จากงานวิจัยที่กล่าวไปข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่า ประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่เปิดเสรีด้าน
การสูบบุหรี่ และไม่มีการควบคุมจนกระทั่งสหรัฐอเมริกาสามารถเข้ามาเจาะตลาดได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง แบรนด์อเมริกัน “LARK” ที่ปรากฎในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ  

 ดังนั้น การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ จะมีภาพฉาก เหตุการณ์ และตัวละครที่มักสูบ
บุหรี่อยู่ตลอดทั้งเรื่องนั้น เป็นเรื่องปกติ ธรรมดาของวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และสังคมของ
ประเทศญี่ปุ่น โดยทางผู้ส่งสารนั้นอาจไม่ได้มีเจตนาน าเสนอ หรือชักชวนให้เกิดการสูบบุหรี่ แต่ เป็น 
“การเปรียบเทียบความแตกต่างของคนรุ่นเก่า และคนรุ่นใหม่ผ่านสัญญะบุหรี่” รวมถึงด้วยสาเหตุจาก
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่สูบบุหรี่เป็นเรื่องปกติ เป็นธรรมชาติของการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น 
จึงท าให้การน าเสนอท่ีสมจริงจึงมีเนื้อหาสารออกมาดังกล่าว  

 เหตุการณ:์ เนื้อหาที่แสดงถึงความแตกต่างของคนรุ่นเก่า และรุ่นใหม่ 
 โดยในเหตุการณ์ที่มักแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของคนรุ่นเก่า และรุ่นใหม่เป็นเหตุการณ์
การปะทะกันของตัวละคร “ฮงอินโบ คุวาบาระ” ที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นเก่า ที่ด ารงต าแหน่งฮงอิบโบ 
และไม่ยอมที่จะให้คนรุ่นใหม่มาแย่งต าแหน่งนี้ไป และ ตัวละคร “โองาตะ เซย์อิจิ” ที่เป็นตัวแทนคน
รุ่นใหม่มักสวมชุดสูทสีขาวเป็นสัญญะที่แสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบถึงคนรุ่นเก่า และคนรุ่นใหม่  

 นอกจากความแตกต่างในการสวมเสื้อผ้าแล้ว ในส่วนของบทสนทนา การกระท าของตัวละคร
ของทั้งคู่ก็แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ปะทะคารมกันระหว่างสองตัวละครนี้เสมอ โดยในบทบาทของ ฮง
อินโบ คุวาบาระ นั้นเป็นเจ้าของต าแหน่งฮงอินโบที่ไม่ยอมลุกจากต าแหน่ง และโองาตะ เซย์อิจิที่คอย
ตามเก็บต าแหน่งในวงการโกะมาเรื่อย ๆ รวมถึงต าแหน่งฮงอินโบของฮงอินโบ คุวาบาระ เช่นกัน รวม
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ถึงสัญญะบุหรี่ที่ ฮงอินโบคุวาบาระ จะเป็นผู้สูบบุหรี่ญี่ปุ่น PEACE และโองาตะ เซย์อิจิ เป็นผู้สูบแบ
รนด์น าเข้า LARK 

 
ภาพที่ 184 เปรียบเทียบเสื้อผ้าที่แสดงให้เห็นถึงสัญญะที่แตกต่างของความสมัยเก่าและใหม่ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 8 ตอนที่ 63 

 
ภาพที่ 185 เหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ของคนรุ่นเก่า และรุ่นใหม่ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 7 ตอนที่ 143 

 โดยแท้จริงแล้วเนื้อหาที่แสดงด้านลบนั้นมิได้เพียงการชักจูงให้สูบบุหรี่แต่เพียงอย่างเดียว แต่
ยังปรากฎเป็นบทสนทนาที่กล่าวว่าบุหรี่ที่น าเข้าจากประเทศอ่ืนรสที่จืดชืดกว่าบุหรี่ที่เป็นของประเทศ
ตนเอง ซึ่งการน ามาเปรียบเทียบนั้นก่อให้เกิดประเด็นไปในด้านลบของทั้ง 2 ประเทศ ดังนั้น สื่อของ
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ประเทศอเมริกาจึงได้ลบยี่ห้อของบุหรี่ทั้ง 2 สัญชาตินี้ออกไป โดยยังคงเนื้อหาเปรียบเทียบรสของบุหรี่
ดังเดิม และในส่วนของการตีพิมพ์ในประเทศไทย มีการตีพิมพ์เหมือนภาพต้นฉบับประเทศญี่ปุ่นที่
ยังคงฉลากสินค้าไว้ โดยผู้วิจัยน าเสนอภาพเปรียบเทียบเหตุการณ์เดียวกันนี้ ที่ตีพิมพ์ในประเทศญี่ปุ่น 
กับท่ีตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา ดังตัวอย่างภาพต่อไปนี้ 
 

 

 

 
ภาพที่ 186 ภาพเปรียบเทียบ ต้นฉบับญี่ปุ่น - สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย 

แหล่งที่มา: chansoku.com/archives/4384383.html และ mangarock.com 
แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 12 ตอนที่ 99 
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 กำรจิตนำกำรของผู้อ่ำนถึงสัมพันธ์พิเศษของตัวละคร 
 ผู้วิจัยพบว่าในกลุ่มผู้อ่านมีผู้อ่านที่เล็งเห็นถึงความสัมพันธ์พิเศษของตัวละครในเรื่องฮิคารุ 
เซียนโกะ เกมอัจฉริยะจากการกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่แสดงออกในเนื้อหา รวมไปถึงรูปลักษณะ
ภายนอกของตัวละครที่แสดงออกไปในทิศทางของการ์ตูนที่น าเสนอเรื่องราว ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ชาย และผู้ชาย ซึ่ง ญาณาธร เจียรรัตนกุล (2550) ได้แบ่งประเภทการ์ตูนความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ชาย และผู้ชายออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 1. โชเน็น-ไอ (Shonen-Ai: Boys’ Love)  
 การ์ตูนที่น าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้ชายโดยไม่มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ง 
การศึกษาของ สุภิญญา ทองรันาสิริ (2544) ได้กล่าวไว้ว่า ตัวละครในการ์ตูนประเภทนี้จะมีลักษณะ
สูงใหญ่เป็นผู้ปกป้อง ส่วนอีกฝ่ายจะมีลักษณะตัวเล็กน่าทะนุถนอม 
 2. บิโชเน็น (Bi-Shonen: Beautiful Boys) 
 การ์ตูนที่ตัวละครผู้ชายที่มีหน้าตาสวย สง่างาม เหมือนผู้หญิง (Feminine) ซึ่งการ์ตูน
น าเสนอความสัมพันธ์ของตัวละครเป็นแบบเพ่ือนผู้ชายที่ก้าวข้ามรสนิยมทางเพศ โดยเนื้อหาไม่
จ าเป็นต้องน าเสนอแค่เพียงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้ชายเท่านั้น 
 3. ยาโออิ (YAOI: YAma mashi, Ochi nashi, Imi nashi)  
 ตามความหมายจากค าย่อของ YAOI แปลว่าเรื่องราวที่ไม่มีสาระใด ๆ ซึ่งตรงกับค าแสลง
ญี่ปุ่นที่กล่าวไว้ว่า YAmete kudasai, Oshiri ga Itai yo แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Stop it, My butt 
hurts ซึ่ง ธันว์ทิพย์ ศรีสุตา (2548) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การ์ตูน YAOI เป็นการ์ตูนที่เน้นการ
น าเสนอด้านการมีเพศสัมพันธ์มากกว่าความรู้สึกของตัวละคร  

  
ภาพที่ 187 ภาพที่แสดงถึงมิตรภาพลูกผู้ชายที่ท าให้เกิดการจินตนาการ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 2 ตอนที่ 16 
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 ซึ่งผู้ที่เสพย์สื่อที่กล่าวไปข้างต้น ญาณาธร เจียรรัตนกุล (2550) ได้ใช้การศึกษา “YAOI” 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการ์ตูนญี่ปุ่นที่น าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิง และผู้หญิง ที่เรียกว่า ยูริ 
(YURI) และขนานนามผู้ที่เป็นคนในว่า “สาววาย” ในสังคมไทย รวมถึงผู้อ่านบางท่านที่เพียงแค่
สังเกตเห็นความสัมพันธ์โดยที่ไม่เป็นสาววาย ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “เราว่าอ่านแบบแมน ๆ ไม่ได้ชิป [ชิป ความหมายคือ เรือ มาจากค าว่า ความสัมพันธ์ 
(Relationship)] มันก็ได้อยู่นะ แต่เพราะมันเป็นพวกเราน่ะสิ หมายถึง พวกผู้หญิงดีกว่า คือบางคนไม่
วายเลยก็คิด คืออย่างเรานี่แต่ก่อนไม่เคยคิดเลย ไม่วายเลยเว่ย มาวายกับเรื่องนี้หลังๆ … อ่านแล้ว
ชอบซาอิทะเลาะกับฮิคารุโว้ย และไหนจะฉากขอดูมือของอากิระกับฮิคารุ … ต้องจับมือลากขนาดนี้
เลยเหรอลูก เคะ [เคะ ความหมายคือ うける (Ukeru) การได้รับหรือเชิงตั้งรับในที่นี้หมายถึงฝ่าย
รับ] สายรุกมาก เอ๊ะเดี๋ยว หรือเราคนละโพ [โพ หมายถึง Position (ต าแหน่ง)]”   

(รินรดา มีสมบัติงาม สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 “สมัยเด็ก ๆ โน่น วาดฮิคารุเป็นผู้หญิง แล้วโทยะตามจีบ ก็ตอนนั้นมันยังไม่รู้จักวายอะ … 
ชอบความสัมพันธ์ของตัวละคนคู่นี้ อย่ามองให้เป็นวายนะ … ฉันพยายามตอบให้มันไม่ออกมาฟีลเตอร์
สาววายนะโว้ย”   

(นภสร ครองสวัสดิ์กุล, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562) 

 “ชอบความสัมพันธ์สองคนนี้จัง … รักไม่ยุ่ง มุ่งแต่งาน และไล่ตามโทยะ มีนางเอกเหมือนไม่มี
เรื่องนี้ โทยะดูจะเข้าข่าย”   

(พัฒน์นรี อัครโชติชัย, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 เหตุการณ:์ การไล่ตามเป้าหมายของโทยะ อากิระ 
 ผู้อ่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์พิเศษของตัวละคร “ชินโด ฮิคารุ” กับ “โทยะ อากิระ” โดย
เหตุการณ์ในเนื้อหานั้นจะน าเสนอ ตัวละครโทยะ อากิระ ผู้จริงจังกับการเล่นโกะ และมีฝีมือที่เหนือ
ชั้นกว่าเด็กรุ่นราวคราวเดียวกัน แต่กลับพ่ายแพ้ให้กับเด็กที่หัดเล่นโกะอย่างชินโด ฮิคารุ จึงเกิดการยึด
ติด ต้องการที่ก้าวข้ามชินโด ฮิคารุไปให้ได้โดยท าทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะตามไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือตาม
หา รวมถึงการคิดถึงคู่แข่งอยู่ตลอด  
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ภาพที่ 188 เหตุการณ์ที่โทยะ อากิระไล่ตามชินโด ฮิคารุ 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 1, 2, 5 และ 15 

 เหตุการณ:์ การไล่ตามเป้าหมายของชินโด ฮิคารุ 
 ในภายหลังเรื่องราวกลับพลิกผันจากในช่วงแรก โทยะ อากิระ ไล่ตาม ชินโด ฮิคารุ (ซึ่งคือ
ฝีมือของ ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ) ในช่วงหลังที่ ชินโด ฮิคารุ มึความต้องการที่จะเล่นด้วยตนเอง จะเก่ง
ด้วยตัวเอง จึงกลายเป็นฝ่ายไล่ตาม และนึกถึงแต่ โทยะ อากิระ  

 
ภาพที่ 189 เหตุการณ์ที่ชินโด ฮิคารุ ไล่ตามโทยะ อากิระกลับ 
แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 17 ตอนที่ 140 
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 เหตุการณ:์ การพบกันด้วยฝีมือที่แท้จริง 
 หลังจากเหตุการณ์ที่ไล่ตามกันอย่างยาวนาน 16 เล่ม ในเล่มที่ 17 นี้มีเหตุการณ์ที่ทั้งคู่ได้พบ
กันในฐานะของมืออาชีพ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตัวละครทั้ง 2 รอคอยมานานจนถึงขนาดนับวันเดือนปีที่
ไม่ได้แข่งกันจากบทสนาของโทยะ อากิระ 

 
ภาพที่ 190 เหตุการณ์ที่ชินโด ฮิคารุ กับโทยะ อากิระ แข่งขันกันด้วยฝีมือท่ีแท้จริง 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 17 ตอนที่ 145 

 เหตุการณ:์ เพ่ือน และคู่แข่ง 
 ท้ายที่สุดหลังจากนั้น ทั้งชินโด ฮิคารุ และโทยะ อากิระ จากความรู้สึกเป็นศัตรูที่คอยไล่ตาม
ฝีมือกันมาตั้งแต่แรกจึงกลายมาเป็นเพ่ือน และคู่แข่งในวัยเดียวกัน 

 
ภาพที่ 191 เหตุการณ์ที่ชินโด ฮิคารุ ไล่ตามโทยะ อากิระกลับ 
แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 17 ตอนที่ 140 

 จากเหตุการณ์ข้างต้นนี้จึงท าให้เกิดการ “จิ้นวาย (Imagine YAOI)” ในกลุ่มสาววาย รวมถึง
คนที่ไม่ได้เป็นสาววายก็เล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ที่มากของตัวละครในเรื่องนี้  อีกทั้งยังมีฉากที่มีการ
กล่าวถึงเป็นส่วนใหญ่จะเป็นฉากที่โทยะ อากิระตามไปหาชินโด ฮิคารุ ที่โรงเรียนมัธยมฮาเซะ 
เพ่ือที่จะเล่นโกะด้วยแต่กลับถูกชินโด ฮิคารุ ปิดม่านใส่เพราะฝีมือที่แท้จริงของ ชินโด ฮิคารุ ตอนนั้น
ยังไม่สามารถเอาชนะ โทยะ อากิระ ได้ ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 192 ฉากท่ีผู้อ่านพูดถึงความสัมพันธ์ตัวละคร 

แหล่งที่มา: ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ 2 ตอนที่ 13 

 “ฉันจ าเหตุการณ์วันที่แกปิดม่านใส่อากิระ อีเวง ตบ”   
(รินรดา มีสมบัติงาม สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 “จุดแตกหักเลย คือตามไปชมรม แล้วโดนปิดม่านไล่นี่แหละ สงสาร”   
(พัฒน์นรี อัครโชติชัย, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

 อย่างไรก็ตาม ผู้ที่กล่าวถึงเกี่ยวกับการ์ตูนแนว YAOI อาจไม่ได้เป็นกลุ่มที่มีรสนิยม และความ
ชื่นชอบในการ์ตูนประเภทนี้ แต่มีการรับรู้การมีอยู่ของกลุ่มผู้อ่านบางประเภทที่ชื่นชอบ YAOI และ
มองเห็นว่ามีบุคคลที่อ่านการ์ตูนเรื่องนี้ไปในทิศทางของการ์ตูนประเภทชายรักชาย เช่น 

 “ถ้าเป็นสาววายคงชอบซาอิ หนุ่มสวย แต่เราเฉย ๆ อะ”   
(ศุภณัฏฐ์ ธนการณ์โชติ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562) 

 “อ่านโด [Doujin หมายถึงผลงานที่สร้างจากความชอบ] นะ ฮิคาร×ุโทยะ หยอก!”   
(ธนพัทธ์ วีรณะ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562) 
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ตารางที่ 17 สรุปแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการ์ตูนของผู้อ่านจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์ 
แรงบันดำลใจ (Inspiration) 

ริเริ่มเล่น 
สร้ำง

แรงผลักดัน 
มิติของ

วัฒนธรรม 
พัฒนำ 
ด้ำนโกะ 

พัฒนำด้ำน
สร้ำงสรรค์ 

กลุ่มบุคคลที่อ่ำนกำร์ตูน และเล่นโกะเป็นอำชีพ 

เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน      
รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร      
ชยพล พันธเสน      
เบน วงศ์สายใจ      
ศรีสินทร์ โชติกพงศ์      
ศุภณัฎฐ์ ธนการณ์โชติ      
มติ ทาเจริญศักดิ ์      
ธัญทิวา เย็นใจดี      
อานันท์ รอดประเสริฐ      
สุพิเศษ ศศิวิมล      
กลุ่มบุคคลที่อ่ำนกำร์ตูน และเล่นโกะตำมกระแส และ หรือ ไม่ได้เล่น 

อัญชา กลิ่นสุคนธ์      
อธิยุต ทัตตมนัส      
ธนพัฒน์ วีรนา      
นภสร ครองสวัสดิ์กุล      
รินรดา มีสมบัติงาม      
ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์      
พิมลดา จางไววิทย์      
พัฒน์นรี อัครโชติชัย      
อนุชิต ทองสมัครพันธ์      
ธนภัทร รุจิภาสกุล      
 
 สรุปแรงบันดำลใจที่ได้รับจำกกำร์ตูนของผู้อ่ำนจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
 จากตารางที่ 17 ผู้วิจัยได้ท าตารางสรุปแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการ์ตูนของผู้อ่านจาก
สัมภาษณ์เชิงลึก จะเห็นได้ว่า ผู้อ่าน 19 คนจาก 20 คน จะได้รับ “แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน”
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จากการ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ จากการสัมภาษณ์ผู้อ่านส่วนใหญ่มองเห็นถึงการด าเนิน
เรื่องที่แสดงออกถึงความพยายาม พัฒนาของตัวละครที่ส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจที่ผลักดัน และ
ส่งผลถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่านโดย 1 คนที่ไม่ได้รับแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดันมองว่าเป็น
ธรรมดาของการ์ตูนประเภทนี้  จึงมองเป็นเรื่องปกติ และท าให้ไม่ได้รับแรงบันดาลใจที่สร้าง
แรงผลักดัน 

 “การ์ตูนสาย mainstream ก็จะเป็นการ์ตูนที่ท าให้คนดู รู้สึกว่าอยากเห็นพระเอกเก่งกว่านี้ 
ก็แค่นั้นแหละ” 

(ธนภัทร รุจิภาสกุล, สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561) 

 แรงบันดาลใจที่ผู้อ่านได้รับรองลงมาจากแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดันคือ “แรงบันดาลใจ
ในการริเริ่มเล่น” จากการสัมภาษณ์พบว่าการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะสามารถท าให้คนสนใจ
เล่นโกะมากขึ้น ยิ่งกลุ่มบุคคลที่เล่นโกะตามกระแสด้วยแล้ว และในส่วนของกลุ่มบุคคลที่เล่นโกะเป็น
อาชีพ ผู้ที่ไม่ได้รับแรงบันดาลใจในการริเริ่มเล่นโกะนั้นเป็นกลุ่มที่เล่นโกะอยู่แต่แรกอยู่แล้วท าให้ไม่ได้
รับแรงบันดาลใจด้านนี้ 

 “แรงบันดาลใจพัฒนาด้านสร้างสรรค์” พบว่า กลุ่มบุคคลที่อ่าน และเล่นโกะตามกระแส และ 
หรือ ไม่ได้เล่น เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับแรงบันดาลใจประเภทนี้เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก ภูมิหลังและทุน
ของผู้อ่านนั้น มีความชื่นชอบในหนังสือการ์ตูน อีกทั้งในด้านอาชีพในกลุ่มผู้อ่านหลายท่านไม่ว่าจะ
เป็นอาชีพหลัก หรือเสริมมักจะมีเรื่องของการสร้างสรรค์เนื้อหา และภาพวาดในอาชีพนั้น ๆ และด้วย
ความชื่นชอบในส่วนสร้างสรรค์นี้เป็นเรื่องปัจเจกบุคคล จะเห็นได้ว่ากลุ่มบุคคลที่อ่าน และเล่นโกะเป็น
อาชีพบางรายก็ได้รับแรงบันดาลใจพัฒนาด้านสร้างสรรค์เช่นกัน 

 “แรงบันดาลใจพัฒนาด้านโกะ” พบว่ากลุ่มบุคคลที่อ่าน และเล่นโกะเป็นอาชีพนั้นจะได้รับ
แรงบันดาลใจพัฒนาด้านโกะทุกคนเนื่องจากในส่วนของภูมิหลัง และทุนของผู้อ่านนั้นท าให้เข้าใจถึง
วิธีการ การพัฒนา มุมมอง และแนวคิดด้านโกะมากกว่ากลุ่มของผู้อ่านตามกระแส  

 สุดท้าย “แรงบันดาลใจในมิติวัฒนธรรม” พบว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ผู้อ่านได้รับน้อยมากท่ีสุด
ด้วยเพราะเป็นความชื่นชอบในด้านปัจเจกบุคคล แม้ผู้อ่านจะมีภูมิหลัง และทุนที่ชอบในวัฒนธรรมแต่
ส่วนใหญ่จะเล็งเห็นแรงบันดาลใจด้านอ่ืน ๆ มากกว่าแรงบันดาลใจส่วนนี้  รวมถึงแรงบันดาลใจในมิติ
วัฒนธรรมนั้นต้องมีการถอดรหัสที่เข้าถึงความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) จึงท าให้ผู้อ่าน
ที่เข้าใจในวัฒนธรรมนั้น ๆ เสียก่อนจึงจะได้รับแรงบันดาลใจในมิติวัฒนธรรมนี้ 
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ตารางที่ 18 สรุปภูมิหลัง ทุน และแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการ์ตูนของกลุ่มบุคคลที่อ่านการ์ตูน และเล่นโกะเป็นอาชีพ 

ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์ 
ทุน (Capital) แรงบันดำลใจ (Inspiration) 

เศษรฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สัญลักษณ์ ริเริ่มเล่น 
สร้ำง

แรงผลักดัน 
มิติของ

วัฒนธรรม 
พัฒนำ 
ด้ำนโกะ 

พัฒนำ
สร้ำงสรรค์ 

กลุ่มบุคคลที่อ่ำนกำร์ตูน และเล่นโกะเป็นอำชีพ 

เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน          
รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร          
ชยพล พันธเสน          
เบน วงศ์สายใจ          
ศรีสินทร์ โชติกพงศ์          
ศุภณัฎฐ์ ธนการณ์โชติ          
มติ ทาเจริญศักดิ ์          
ธัญทิวา เย็นใจดี          
อานันท์ รอดประเสริฐ          
สุพิเศษ ศศิวิมล          
 

ตารางที่ 19 สรุปภูมิหลัง ทุน และแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการ์ตูนของกลุ่มบุคคลที่อ่านการ์ตูน และเล่นโกะตามกระแส และ หรือ ไม่ได้เล่น 
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ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์ 
ทุน (Capital) แรงบันดำลใจ (Inspiration) 

เศษรฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สัญลักษณ์ ริเริ่มเล่น 
สร้ำง

แรงผลักดัน 
มิติของ

วัฒนธรรม 
พัฒนำ 
ด้ำนโกะ 

พัฒนำ
สร้ำงสรรค์ 

กลุ่มบุคคลที่อ่ำนกำร์ตูน และเล่นโกะตำมกระแส และ หรือ ไม่ได้เล่น 

อัญชา กลิ่นสุคนธ์          
อธิยุต ทัตตมนัส          
ธนพัฒน์ วีรนา          
นภสร ครองสวัสดิ์กุล          
รินรดา มีสมบัติงาม          
ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์          
พิมลดา จางไววิทย์          
พัฒน์นรี อัครโชติชัย          
อนุชิต ทองสมัครพันธ์          
ธนภัทร รุจิภาสกุล          
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 สรุปภูมิหลัง และทุน ที่มีผลต่อกำรถอดรหัสสำรชุดสัญญะ และแรงบันดำลใจของผู้อ่ำน 
 จากตารางที่ พบว่า ภูมิหลัง และทุนของผู้อ่านในแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างออกไปตาม
ความสนใจและ อาชีพ อีกท้ังในแต่ละคนนั้นมีภูมิหลัง และทุนที่มากกว่า 1 ประเภท เช่น นักกีฬาโกะ
บางท่านมีอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการเล่นโกะ หรืออาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มีอีกอาชีพคือเป็น
นักเขียนการ์ตูน จากตัวอย่างท าให้เห็นว่าผู้อ่านมีบทบาทที่แตกต่างและมากกว่า 1 ของผู้อ่านในแต่ละ
บุคคล ซึ่งส่งผลให้ส่วนของการถอดรหัสสารชุดสัญญะ และแรงบันดาลใจของผู้อ่านมีมากกว่า 1 อย่าง
เช่นกัน ดังนั้น ภูมิหลัง และทุน ที่มีผลต่อการถอดรหัสสารชุดสัญญะ และแรงบันดาลใจของผู้อ่านนั้น
เป็นเรื่องของความเป็นปัจเจกบุคคลที่ผู้อ่านในแต่ละบุคคล 

 ทั้งนีผู้้วิจัยสรุปแรงบันดาลใจ และวิธีการ จากการศึกษาในบทที่ 4 และ บทที่ 5 ไว้ดังนี้ 

ตารางที่ 20 ตารางสรุปแรงบันดาลใจจากการศึกษาทั้งสองวัตถุประสงค์ 

แรงบันดำลใจ วิเครำะห์เนื้อหำ สัมภำษณ์เชิงลึก 
1. สร้างแรงบันดาลใจในการริเริ่มเล่นโกะ   
1.1 การแทรกสอนอย่างเป็นธรรมชาติ   
1.2 การดึงดูดด้วยฉาก และมุมมอง   
2. สร้างแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน   
2.1 การสะท้อนแรงสู่เป้าหมาย   
2.2 การสะท้อนแรงในตนเอง   
2.3 การสะท้อนแรงรับจากผู้อ่ืน   
3. สร้างแรงบันดาลใจในมิติวัฒนธรรม   
3.1 การสื่อสารผ่านความเป็นจริง   
3.2 การะสะท้อนวัฒนธรรม   
4. สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ   
4.1 การส่งมอบแนวคิดและมุมมองด้านวงการโกะ   
4.2 การสร้างการฝึกฝน   
5. สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านสร้างสรรค์   
5.1 การซ่อนรายละเอียดพิเศษ   
5.2 การแสดงให้เห็นพัฒนาการด้านภาพวาด   
5.3 การแสดงให้เห็นพัฒนาการด้านเนื้อเรื่อง   
5.4 การเรียนรู้จากความหลากหลายของการตีความ   



 
 

สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และขอ้เสนอแนะ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “รหัสสัญญะที่ส าคัญของสื่อการ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ: การศึกษาฮิคารุ 
เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ” นี้ เป็นการศึกษาถึงชุดสัญญะ กล่าวคือ สัญวิทยา (Semiology) และการเล่า
เรื่อง (Storytelling) ของเนื้อหาสารในสื่อการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ที่สร้างแรงบันดาลใจ 
จ านวน 5 เล่มจาก 23 เล่ม คือเล่มที่ 1, 5, 15, 17 และ 23 รวมไปถึงศึกษาถึงผู้รับสาร หรือผู้อ่านที่
อ่านการ์ตูนสามารถกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการริเริ่ม และ หรือ ผลักดันพัฒนาตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 

1. ศึกษาองค์ประกอบของชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ที่

สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน  

2. ศึกษาชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ที่สามารถกระตุ้นให้

เกิดแรงบันดาลใจในการริเริ่ม และ หรือ ผลักดันพัฒนาตนเองของผู้อ่าน 

 ในส่วนของระเบียบวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis) ควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์
แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มผู้ อ่านการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มบุคคลที่อ่านการ์ตูน และเล่นโกะเป็นอาชีพ กับกลุ่มบุคคลที่อ่านการ์ตูน และ
เล่นโกะตามกระแส และ หรือ ไม่ได้เล่น โดยใช้ค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้สัมภาษณ์ได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มที ่รวมถึงการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ ก็ได้ถูกนิมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ด้วยเช่นกัน 

 ทั้งนี้ ในการสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยจะน าแนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ทีได้กล่าวเอาไว้ในบทที่ 2 
คือ  แนวคิด เรื่องการ์ตู น  (Cartoon), ทฤษฎี การเล่ า เรื่ อง (Storytelling), ทฤษฎี สัญ วิทยา 
(Semiology), แนวคิดเรื่องแรงบันดาลใจ (Inspiration) และทฤษฎีทุน (Capital) มาใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษาวิจัยทั้งหมด โดยผลจากการศึกษาวิจัยสามารถ สรุปได้ดังนี้ 
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6.1 สรุปผลกำรวิจัย 

 แรงบันดำลใจ และวิธีกำรสื่อสำรของเนื้อหำกำร์ตูนฮิคำรุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ  
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ “เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของ
ชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ที่สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้อ่าน” สามารถสรุปผลได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยแบ่งข้อสรุปเป็น 5 ข้อดังนี้ 

 1. การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ สร้างแรงบันดาลใจการริเริ่มเล่นโกะ  
 โดยการ “สร้างแรงบันดาลใจการริเริ่มเล่นโกะ” เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้มนุษย์เกิดแรงบันดาลใจของ 
เอส.เอส.อนาคามี (2555) ซึ่งคือ “สาเหตุแห่งแรงบันดาลใจจากภายนอก” อีกท้ังยังเป็น “แรงบันดาล
ใจจากต้นฉบับ (Inspiration by Role Model)” ตามทฤษฎีของ พจน์ ใจชาญสุขกิจ (อ้างถึงใน ดุษฎี 
โยเหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา พ่ึงโพธิ์สภ, 2556) ที่การสร้างความเป็น
ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ประสบความส าเร็จมาก่อนจะท าให้เกิดความรู้สึกที่ต้องยึดถือ เป็นการ
ถอดรหัสแบบที่ผู้ส่งสารต้องการ  โดยมีวิธีการสื่อสาร ดังนี้ 

 1.1 แทรกสอนอย่างเป็นธรรมชาติ  
 การสร้าง Symbol (สัญลักษณ์) เป็นสัญญะที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ส่งสารกับ
ผู้อ่าน และเมื่อมีความเข้าใจในสารตรงกันจึงกลายเป็น Index (ดัชนี) เป็นสัญญะที่มีความเกี่ยวพัน
โดยตรง ด้วยการน า Icon (รูปภาพ) ภาพการ์ตูนที่ดูสมจริง โดยวิธีการที่ผู้ส่งสารสร้างตัวละครไม่มี
พ้ืนฐานด้านโกะ ศัพท์โกะ วิธีการเล่น หรือเรื่องในวงการมืออาชีพ จึงท าให้การด าเนินเรื่องอยู่ภายใต้
ค าถามและความสงสัย ซึ่งเป็น ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) ที่ท าให้ผู้อ่านที่ไม่มี
พ้ืนฐานได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 193 แผนภาพสรุปโดยรวมการแทรกสอนอย่างเป็นธรรมชาติ (Original) 
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 1.2 การสร้างแรงดึงดูดด้วยฉากและมุมมอง  
 การสร้างฉาก (Setting) ให้มีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครจึงต้องเพ่ิมมุมมอง (Point of view) 
ซึ่งการที่เรามองเห็นฉากผ่านมุมมองของตัวละครจึงท าให้เกิดมิติที่หลากหลาย มีความรู้สึกร่วมตามตัว
ละครที่อ่านอยู่ และยังเข้าใจการกระท า ความนึกคิดของตัวละครผ่านมุมมองทางความคิด การ
แสดงออกของตัวละครนั้น ๆ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 194 แผนภาพสรุปโดยรวมการสร้างแรงดึงดูดด้วยฉากและมุมมอง (Original) 

 2. การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ สร้างแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน  
 เป็นการสร้างแรงบันดาลใจจากจิตใจส่วนลึกของมนุษย์ที่เป็นปัจเจกบุคคล และผลกระทบ
ทางความคิดจิตใจที่ท าให้เกิดการกระท าอย่างมีนัยส าคัญจาก สาเหตุแห่งแรงบันดาลใจจากภายใน 
และภายนอก ซึ่งแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดันนั้นสะท้อนออกมาจาก ความนึกคิด และการกระท า
ของตัวละคร โดยการ “สร้างแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน” มีวิธีการสื่อสาร ดังนี้ 

 2.1 การสะท้อนแรงสู่เป้าหมาย 
 สร้าง Symbol (สัญลักษณ์) อันเป็นเป้าหมายที่ผู้อ่านต้องเรียนรู้จึงจะเข้าใจ Index (ดัชนี) ให้
เข้าใจร่วมกัน ซึ่งการประกอบสร้างเป้าหมายให้กับตัวละครนั้นจะท าให้การเล่าเรื่อง และการด าเนิน
เรื่องมีจุดมุ่งหมายมากข้ึน ซึ่งเป้าหมายส่วนใหญ่คือจุดมุ่งหมาย และคู่แข่งที่ทางผู้ส่งสารประกอบสร้าง
ขึ้นมา ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 195 แผนภาพสรุปโดยรวมการสะท้อนแรงสู่เป้าหมาย (Original) 
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 2.2 การสะท้อนแรงในตนเอง 
 เกิดจากความต้องการจากจิตใจของตนเองเสียก่อน เช่น อยากเก่ง อยากชนะ แรงในตนเองไว้
ว่า ประกอบด้วย การเข้าใจความหมายในชีวิต การมีความหวัง การอดทนไม่ยอมแพ้ ความตั้งใจที่แน่ว
แน่ ซึ่งเป็นลักษณะภายในของบุคคล ซึ่งจะแสดงออกมาจากมุมมองความคิดของตัวละคร และบท
สนทนา (Dialog) มุมมอง (Point of View) และ ฉาก (Setting) ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 196 แผนภาพสรุปโดยรวมการสะท้อนแรงในตนเอง (Original) 

 2.3 การสะท้อนแรงรับจากผู้อ่ืน 
 เกิดจากปัจจัยภายนอกท่ีท าให้เกิดแรงบันดาลใจ ยกตัวอย่างเช่น การได้เห็นตัวอย่างที่ดี และ
ความรักจากคนหนึ่งที่ส่งไปยังอีกคนหนึ่ง ท าให้คนนั้นมีแรงขึ้นและกระตุ้นบุคลิกให้เกิดพลังในตนเอง
ได้ และแรงบันดาลใจจากต้นฉบับ ซึ่งจะแสดงออกมาจากมุมมองความคิดของตัวละคร และบท
สนทนา (Dialog) มุมมอง (Point of View) และ ฉาก (Setting) ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 197 แผนภาพสรุปโดยรวมการสะท้อนแรงรับจากผู้อ่ืน (Original) 

 3. การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ สร้างแรงบันดาลใจในมิติของวัฒนธรรม 
 เกิดจากการน าสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบความคิด จิตใจ ก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งเกิดจากปรากฎการณ์ทางสังคม ธรรมชาติ หรือการได้เห็นแบบอย่างจากผู้ อ่ืน 
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สอดคล้องกับ สาเหตุส าคัญที่ท าให้มนุษย์เกิดแรงบันดาลใจ ซึ่งคือ สาเหตุแห่งแรงบันดาลใจจาก
ภายนอก อีกทั้งยังเป็น แรงบันดาลใจจากต้นฉบับ โดยการ “สร้างแรงบันดาลใจในมิติของวัฒนธรรม” 
มีวิธีการสื่อสาร ดังนี้ 

 3.1 สื่อสารผ่านความเป็นจริง  
 การน าความเป็นจริง รายละเอียดต่าง ๆ ของโลกแห่งความจริงมาใส่เข้าไปในหนังสือการ์ตูน
จึงท าให้ผู้อ่านเข้าถึง ได้รับความรู้ และมีความรู้สึกร่วมมาก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Charlse 
Saunders Peirce (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ , 2552a)  ที่กล่าวว่า การถอดรหัสของ Icon 
(รูปภาพ) เพียงแค่เห็นก็สามารถถอดรหัสถึง Object ได้แล้ว อีกทั้งยังแทรก สัญญะที่มีความหมาย
โดยนัย (Connotative Meaning) ในรายละเอียดต่าง ๆ ที่นักเล่นโกะที่รู้จักจะเข้าถึง เข้าใจเฉพาะ
กลุ่ม ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์เฉพาะของบุคคล ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 198 แผนภาพสรุปโดยรวมการสื่อสารผ่านความเป็นจริง (Original) 

 3.2 การสะท้อนวัฒนธรรม  
 เป็นการสะท้อนภาพของวัฒนธรรมแต่ละยุคสมัย ซึ่งวัฒนธรรมนั้นเป็นการเก็บรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต วิถี พฤติกรรมต่าง ๆ ของสังคมในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งสะท้อนผ่านวิธีการ การถอดรหัสของ 
Icon (รูปภาพ) เพียงแค่เห็นก็สามารถถอดรหัสถึง Object ได้แล้ว ตามทฤษฎีของ Charlse 
Saunders Peirce (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ , 2552a) เมื่อผู้อ่านเข้าถึง Icon (รูปภาพ) และ
เข้าถึงความหมายของ Symbol (สัญลักษณ์) ก็สามารถจดจ าเป็น Index (ดัชนี) ที่เข้าใจร่วมกัน หรือ
อาจต้องใช้ประสบการณ์ภูมิหลังท าความเข้าใจ ซึ่งในที่นี้คือการเข้าถึงวัฒนธรรมแต่ละยุคสมัยที่ท าให้
นึกถึงยุคสมัย กลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยนั้น ๆ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 199 แผนภาพสรุปโดยรวมการสะท้อนวัฒนธรรม (Original) 
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 4. การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ 
 เป็นการสร้างผลกระทบทางความคิด อันเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้มนุษย์เกิดแรงบันดาลใจ ซึ่ง
คือ สาเหตุแห่งแรงบันดาลใจจากภายนอก อีกท้ังยังมี แรงบันดาลใจจากต้นฉบับ ที่ตัวละครแสดงออก
ในการ์ตูนสะท้อนให้เห็นผลการกระท า ท าให้เกิดแรงบันดาลใจจากต้นแบบที่ผลต่อการใช้ชีวิต การ
เลือกทางเดินให้ชีวิต ทัศนคติ มุมมองความคิด รวมถึงการตัดสินใจจากเรื่องต่าง ๆ ที่สะท้อนออกมา
จากการกระท า บทสนทนา ค าพูด มุมมอง ทัศนคติต่าง ๆ ของตัวละคร โดยการ “สร้างแรงบันดาลใจ
ในการพัฒนาด้านโกะ” มีวิธีการสื่อสาร ดังนี้ 

 4.1 การส่งมอบแนวความคิดและมุมมองด้านวงการโกะ 
 การส่งมอบแนวความคิดและมุมมองด้านวงการโกะในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ
นั้นมักแสดงออกจาก การกระท า มุมมอง (Point of view) บทสนทนา (Dialog) ของตัวละคร 
(Character) ที่มักมีทั้งการให้ก าลังใจโดยตรงเป็นความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning)  
และค าพูดที่ซ่อนสัญญะให้ผู้อ่านต้องท าความเข้าใจเป็นความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) 
อีกท้ังยังแทรก การถ่ายทอดความหมายในลักษณะมายาคติ (Myths) ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 200 แผนภาพสรุปโดยรวมการส่งมอบแนวความคิดและมุมมองด้านวงการโกะ (Original) 

 4.2 การสร้างการฝึกฝน 
 เป็นการแทรกโจทย์ให้ขบคิด และใส่กระดานหมากจริงของบุคคลในชีวิตจริงมาลงในทุก
กระดานที่ตัวละครในเรื่องเล่น เพ่ือให้ผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่เข้าใจวิธีการเล่นได้ศึกษา นับว่าเป็นการน า 
Icon (รูปภาพ) ที่มีความสมจริง โดยมักสะท้อนอยู่ภายใน ฉาก (Setting)  

 

ภาพที่ 201 แผนภาพสรุปโดยรวมการสร้างการฝึกฝน (Original) 
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 5. การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านสร้างสรรค์  
 เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านสร้างสรรค์นั้นสะท้อนออกมาจาก การเล่าเรื่อง 
(Storytelling) และการแทรกสัญวิทยา (Semiology) ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบทางความคิด อัน
เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้มนุษย์เกิดแรงบันดาลใจ ซึ่งคือ สาเหตุแห่งแรงบันดาลใจจากภายนอก อีกทั้ง
ยังมี แรงบันดาลใจจากต้นฉบับ โดยการ “สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านสร้างสรรค์” มีวิธีการ
สื่อสาร ดังนี้ 

 5.1 การซ่อนรายละเอียดพิเศษ 
 การซ่อนรายละเอียดพิเศษในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ นั้นมาจากการซ่อนสัญญะ
ประเภท ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) เป็นการซ่อนความหมายโดยนัยที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลัก หรือการด าเนินเรื่องเลย ซึ่งนับเป็นกลยุทธ์เล็ก ๆ ให้กับผู้อ่านที่สนใจใน
รายละเอียดพิเศษท่ีต้องท าการศึกษาเพ่ือเข้าถึงความหมายของรายละเอียดนั้น ๆ 

 

ภาพที่ 202 แผนภาพสรุปโดยรวมการซ่อนรายละเอียดพิเศษ (Original) 

 5.2 การแสดงให้เห็นพัฒนาการด้านภาพวาด 
 เป็นการแสดงให้เห็นพัฒนาการด้านภาพวาดของอาจารย์โคบายาชิ โอบาตะ นั้นแสดงออกมา
อยู่ตลอดทั้งเรื่อง และด้วยพัฒนาการที่เห็นได้ชัดนี้จึงสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวาดรุ่นหลัง
อ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ แรงบันดาลใจจากต้นฉบับ (Inspiration by Role Model) ที่
แสดงออกโดยอรรถ (Denotative Meaning) สะท้อนออกมาให้เห็นโดยตรงจาก รูปภาพ (Icon) 

 

ภาพที่ 203 แผนภาพสรุปโดยรวมการแสดงให้เห็นพัฒนาการด้านภาพวาด (Original) 
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 โดยนอกจากการศึกษาที่กล่าวไปข้างต้น ได้มีการสัมภาษณ์ผู้อ่านเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ที่ 2 
คือ “ชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ สามารถกระตุ้นให้เกิดแรง
บันดาลใจในการริเริ่ม และ หรือ ผลักดันพัฒนาตนเองหรือไม่ อย่างไร” ท าให้เกิดผลการวิจัยในวิธีการ
สื่อสารของการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านสร้างสรรค์เพ่ิมเติมจากการศึกษาเฉพาะเนื้อหา 
ดังนี้ (สามารถดูตารางสรุปได้ใน บทที่ 5 ตารางที่ 20) 

 5.3 การแสดงให้เห็นความสร้างสรรค์ด้านเนื้อเรื่อง 
 การแสดงให้ เห็นพัฒนาการด้านเนื้อเรื่อง เป็นการสร้าง แรงบันดาลใจจากต้นฉบับ 
(Inspiration by Role Model) ตาม ทฤษฎีของ พจน์ ใจชาญสุขกิจ เช่นเดียวกับด้านภาพ แต่ครั้งนี้
เกิดจากการที่สร้างเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความประหลาดใจ คาดไม่ถึง และมีการออกจากกรอบความคิด
เดิม ๆ  จึงก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่ส่งผลกระทบไปถึงงานสร้างสรรค์ของตนเอง และความชื่นชอบ  

 5.4 การเรียนรู้จากความหลากหลายของการตีความ 
 เป็นการเรียนรู้จากผู้รับสารที่ตีความคัดค้านต่อต้านความหมายของผู้ส่งสาร (Oppositional 
Position) นั้น มีความเข้าใจในสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อ แต่ด้วยประสบการณ์ วัฒนธรรม และ
มุมมองที่แตกต่างไปจากผู้รับสารก่อให้เกิดการตีความหมายเพ่ิมเติมที่ต่อต้านกับผู้ส่งสาร ซึ่งในแต่ละ
ประเด็นสามารถศึกษาเพ่ือสร้างการระมัดระวังการตีความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) 
จากการกระท าผ่านฉาก (Setting) และตัวละคร (Character)  เพ่ือสร้างสรรค์ แก้ไขในเพ่ิมเติมได้ 
หรือระงับเนื้อหาสารที่สุ่มเสียงได้  
  



 284 

6.2 อภิปรำยผลกำรวิจัย 

 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “รหัสสัญญะที่ส าคัญของสื่อการ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ: 
การศึกษาฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ” ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยโดยภาพรวมทั้งการวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงคุณภาพ และการสัมภาษณ์เชิงลึก เนื่องจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นส่วนสนับสนุนประเด็น 
และผลลัพธ์ต่าง ๆ ในการวิจัยครั้งนี้ 
  
 การที่ผู้ วิจัยเลือกศึกษาในประเด็นของแรงบันดาลใจ กับสื่อการ์ตูนนั้น ในเริ่มแรก 
เนื่องจากว่าผู้วิจัยมีความสนใจในประเด็นของสื่อการ์ตูนที่มิได้เป็นเพียงสื่อไร้สาระ หรือเป็นสื่อบันเทิง
แต่เพียงอย่างเดียว แม้ว่ายังมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ยังมองสื่อการ์ตูนว่าเป็นสื่อส าหรับเด็ก สื่อที่มิได้น าพา
มาซึ่งสาระก็ตาม โดย ปริญชาติ จรุงจิตรประชารมย์ (2553) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการ์ตูนในมุมมอง
ของผู้ใหญ่ และสังคมไทย ว่า ภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นสื่อบันเทิงประเภทหนึ่งที่ตกเป็น
จ าเลยของทั้งสังคม นักวิชาการ และสื่อมวลชนไทยตลอดมา ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ เอนก รัตน
จิตบรรจง (2548) ที่มองว่าสิ่งส าคัญที่สุดเป็นอันดับแรกคือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มองการ์ตูนแต่
เพียงแง่ลบ ซึ่งมาจากการมีมุมมองความคิดแบบเหมารวม 

 รวมถึง เธียรทศ ประพฤติชอบ (2560) ได้อธิบายไว้เช่นเดียวกันว่า เด็กอาจจะมองเป็นสื่อ
บังเทิง เป็นตัวอย่างการใช้ชีวิตแบบวีรบุรุษ ในขณะที่ผู้ใหญ่อาจมองการ์ตูนในมุมตรงข้าม เนื่องด้วย
การ์ตูนถูกสร้างขึ้นมาจากจินตนาการ เนื้อหาส่วนใหญ่มักเกินจริง ซึ่งมักจะถูกผู้ใหญ่ตีความไปในทาง
ไร้สาระ มีความรุนแรง หรือหวังประโยชน์ทางการค้า 

 ด้วยเหตุนี้ จากที่ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า สื่อการ์ตูนนั้น นอกจากจะเป็นสื่อบันเทิงแล้วยังเป็นสื่อการ
เรียนรู้ สื่อที่สามารถขัดเกลาจิตส านึก และปลูกฝังสิ่งต่าง ๆ หรือเรียกได้ว่าเป็น สื่อสาระการเรียนรู้ 
(Edutainment) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในประเด็นดังกล่าวว่าแท้จริงแล้ว ถึงสื่อการ์ตูนนั้น สามารถ 
“สร้างแรงบันดาลใจ” ให้กับผู้อ่านได้หรือไม่ และมีวิธีการอย่างไร รวมทั้งกลุ่มผู้อ่านมีการได้รับแรง
บันดาลใจหรือไม่อย่างไร และมีความคิดเห็นเช่นไร แตกต่างจากการเป็นสื่อให้ความบันเทิงไร้สาระ
อย่างเดียวหรือไม่ โดยจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นต่าง ๆ ที่สามารถน ามาอภิปรายดังข้อต่อไปนี้ 
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 ฮิคำรุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ สื่อกำร์ตูนสร้ำงแรงบันดำลใจ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ สามารถสร้างแรง
บันดาลใจดังวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารคือการส่งต่อองค์ความรู้ด้านหมากล้อม (โกะ) แก่ผู้อ่าน ซึ่งใน
งานวิจัยนี้คือ แรงบันดาลใจในการริเริ่มเล่นโกะ และแรงบันดาลใจพัฒนาด้านโกะ โดยผู้อ่านที่ไม่ได้
เล่นหมากล้อม จะเริ่มหันมาสนใจเล่นโกะจากการรู้จักการ์ตูนเรื่องนี้ ซึ่งการกระท าเช่นนี้เป็นการได้รับ
สาเหตุแรงบันดาลใจจากภายนอก ตามแนวคิดของ เอส.เอส.อนาคามี (2555) อีกทั้งยังเป็น แรง
บันดาลใจจากต้นฉบับ (Inspiration by Role Model) ตามทฤษฎีของ พจน์ ใจชาญสุขกิจ (อ้างถึงใน 
ดุษฎี โยเหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา พ่ึงโพธิ์สภ, 2556)  และในภายหลัง
จากอ่านไปสักระยะหนึ่งผู้อ่านที่ไม่ได้เล่นโกะท่าน รวมถึงกลุ่มผู้อ่านที่เล่นโกะจะมีความรู้สึกร่วมไปกับ
การ์ตูนซึ่งเป็น สาเหตุแรงบันดาลใจจากภายใน (เอส.เอส.อนาคามี, 2555) ที่เป็นความปรารถนาจาก
ภายในตนเองซึ่งเป็นลักษณะภายใจของบุคคล กล่าวคือ เมื่ออ่านการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ 
ผู้ อ่านมีความปรารถนาที่จะพัฒนาฝีมือ เล่นโกะให้เก่งมากขึ้นกว่าที่ เป็นอยู่  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ดุษฎี โยเหลา, วิไลลักษณ์ ลังกา, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา พ่ึงโพธิ์สภ (2556) 
พบว่ามี 2 กระบวนการสร้างแรงบันดาลใจต่อเนื่องกันคือ 1) Being inspired by หมายถึง การที่ 
บุคคลก าลังรูสึกชื่นชม ยินดี ประทับใจ ไปกับคุณคาภายในของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 2) Being inspired to 
เปนกระบวนการที่ตามมาของขั้นแรก ที่ท าใหเขาเกิดแรงขับ แรงผลักที่จะไปขางหนา โดยจะน าเสนอ
ในแผนภาพดังต่อไปนี้  
 

 

ภาพที่ 204 กระบวนการการเกิดแรงบันดาลใจในการ์ตูน (Original) 

 จากค ากล่าวไปข้างต้น จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้อ่านจะเล่นโกะเป็นหรือไม่เป็นก็ตามสิ่งแรก
ที่ท าให้เกิดขึ้นคือ การรับรู้ เกิดการตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของกีฬา หมากกระดานชนิดนี้ อีกทั้งยัง
ส่งผลกระทบให้เกิดการสนใจ และทดลองเล่นโกะ ไปจนถึงอยากพัฒนาฝีมือให้เก่งมากขึ้น จาก
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ผลการวิจัยครั้งนี้ผู้อ่านในกลุ่มที่เล่นโกะเป็นบางรายเข้าถึงโกะได้จากสื่อการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกม
อัจฉริยะ และกลายเป็นนักกีฬาหมากล้อม ครูสอนโกะที่มีคุณภาพของประเทศไทยในปัจจุบัน  

 นอกจากแรงบันดาลใจในการริเริ่มเล่นโกะ หรือแรงบันดาลใจการพัฒนาด้านโกะตาม
วัตถุประสงค์ของการ์ตูนแล้ว ยังส่งผลทางอ้อมสู่แรงบันดาลใจในมิติของวัฒนธรรม  แรงบันดาลใจที่
สร้างแรงผลักดัน และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ที่ผู้ส่งสารได้แทรกเข้ามาทั้งอย่างตั้งใจและไม่ได้
ตั้งใจ แต่มิได้เป็นจุดประสงค์หลักเหมือนกับแรงบันดาลใจที่เกี่ยวกับโกะโดยเฉพาะ ซ่ึงได้รับผลกระทบ
มาจาก ทุน (Capital) ดั่งเดิมที่ส่งผลให้เข้าถึงสื่อการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ยกตัวอย่างเช่น 
ผู้สนใจในประเทศญี่ปุ่น จะตีความหมายจากเนื้อหาได้มากกว่าเรื่องโกะ คือการมากเห็นเรื่อง
วัฒนธรรมของญี่ปุ่น ที่แสดงออกมาจากฉาก วัฒนธรรมต่าง ๆ ในเรื่อง  ดังนั้นแรงบันดาลใจที่
แสดงออกทางอ้อมนี้เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลที่แต่ละผู้อ่านจะมีทุนประเภทใดท าให้การตีความหมาย
สารสื่อออกมาถงึแรงบันดาลใจประเภทนั้น โดยจะน าเสนอในแผนภาพดังต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 205 การเกิดแรงบันดาลใจที่แตกต่างจากทุกที่แตกต่าง (Original) 

 อย่างไรก็ตาม แม้ภูมิหลัง และทุนที่สามารถท าให้เข้าถึงสื่อการ์ตูน ฮิคารุ เซียนโกะ เกม
อัจฉริยะจะสามารถส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจไปทิศทางเดียวกับทุนนั้น ๆ เนื่องจากผู้มีทุนในแต่ละ
ด้านจะมีความสามารถในการตีความหมาย เข้าถึงความหมายมากกว่าทุนประเภทอ่ืนก็ตามแต่ จาก
งานวิจัยพบว่าผู้อ่านในแต่ละบุคคลมีภูมิหลัง และทุนที่มากกว่า 1 ประเภทซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดแรง
บันดาลใจที่มากกว่า 1 แรงบันดาลใจเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น บุคคลที่เป็นนักกีฬาโกะแต่มีอาชีพเสริม
อ่ืนที่เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ท าให้ได้รับแรงบันดาลใจทั้งที่เกี่ยวกับโกะ และวัฒนธรรมด้วยกัน หรืออีก
บุคคลที่เป็นอาจารย์มหาวิยาลัยสอนด้านธุรกิจแต่มีอีกบทบาทคือเป็นนักเขียนการ์ตูน จึงท าให้ ได้รับ
แรงบันดาลใจที่มากกว่าการริเริ่มเล่น คือ แรงบันดาลใจพัฒนาด้านสร้างสรรค์ 



 287 

 จากผลงานวิจัยทั้งบทที่ 4 และบทที่ 5 พบว่า แรงบันดาลใจที่พบ และส่งผลต่อผู้อ่านมาก
ที่สุดคือ “แรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน” โดยในส่วนของการวิเคราะห์เนื้อหาพบแรงบันดาลใจ
ประเภทนี้อยู่ใน โครงเรื่อง (Plot) มากกว่าแรงบันดาลใจประเภทอ่ืน และพบว่าปรากฎอยู่ในตัวละคร 
(Character) ทุกตัวที่อยู่ในเนื้อหาของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ อีกทั้งผู้ อ่านที่ได้ให้
สัมภาษณ์เชิงลึก ทั้งสองกลุ่มทั้งที่เป็นกลุ่มบุคคลที่อ่าน และเล่นโกะเป็นอาชีพ กับกลุ่มบุคคลที่อ่าน 
และเล่นโกะตามกระแส และ หรือ ไม่เล่นโกะจ านวน 19 คนจาก 20 คน ได้รับแรงบันดาลใจที่สร้าง
แรงผลักดัน โดยเห็นจากพัฒนาการตัวละคร มุมมอง และข้อคิดต่าง ๆ ภายในเรื่อง  

 จากข้อสรุปด้านแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน พบว่า ผู้อ่านส่วนใหญ่เล็งเห็นถึง “เรื่องราว
ระหว่างทาง” ภายในเรื่อง ที่สอดคล้องกับ พวงชมพู โจนส์ (2559) ที่ศึกษาแนวคิด Mindset กรอบ
ความคิด หรือกระบวนการทางความคิดเป็นความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์  ของ Dweck ที่
การ์ตูนเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึง กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset) เป็นกระบวนการไปสู่
ความส าเร็จโดยมองที่กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์เป็นหลัก ซึ่งตรงกับทัศนะของผู้อ่านที่ให้ความ
คิดเห็นในบทสัมภาษณ์ไว้ดังนี้ 

 “การ์ตูนฮิคารุเนี่ยเป็นการ์ตูนที่ปลูกฝังเรื่อง Growth Mindset อย่างที่เราเห็นว่าฮิคารุไม่ได้
ชนะตลอด ไม่ได้ชนะอย่างเดียว กว่าจะถึงจุดที่ส าเร็จก็จะล้มลุกคลุกคลานมามากมายเลย มีทั้ง
สถานการณ์บีบคั้น มีอะไรต่าง ๆ เข้ามา ท าให้เราเห็น Procress กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ที่จะ
ออกมา แสดงให้เห็นว่าตัวเอกก็มีจุดอ่อน ให้เราเห็นจุดอ่อนและก็แก้ไข”   

(มติ ทาเจริญศักดิ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562) 

 ดังนั้นจากการศึกษาครั้งนี้จึงท าให้เห็นว่า การถ่ายทอด น าเสนอถึงกระบวนการ ในที่นี้
หมายถึง พัฒนาการของตัวละครที่ค่อย ๆ เติบโต และพบเจอกับสิ่งต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ ท าให้ผู้อ่านที่
อ่านหนังสือการ์ตูนไม่ว่าจะเป็นผู้อ่านที่มีความเข้าใจด้านโกะหรือไม่เข้าใจด้านโกะ สามารถเกิด
ความรู้สึกร่วมไปกับพัฒนาการของตัวละคร หลากหลายตัวละคร ที่สร้างมาอย่างสมจริงภายในเนื้อ
เรื่องของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ และจึงก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดันที่ท า
ให้เกิดความประทับใจ และน าไปปรับใช้กับชีวิตจริงของผู้อ่าน 

 จากข้อสรุปครั้งนี้เห็นได้ว่า การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะเป็นสื่อสร้างแรงบันดาลใจ ที่
สามารถโน้มน้าวผู้อ่านหรือผู้รับสารได้ ซึ่งสอดคล้องกับ เธียรทศ ประพฤติชอบ (2560) ก็ได้กล่าวไว้
เช่นกันว่า การสร้างแรงบันดาลใจจากภายในโดยใช้ “เรื่องเล่า” จึงนับเป็นวิธีการที่ดี และเหมาะสม
กับยุคปัจจุบัน เพ่ือให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และนอกจากมีบทบาทที่ท าให้ผู้อ่านสนใจ
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เล่นโกะ หรือเผยแพร่วิธีการเล่นโกะแล้วยังแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลใจในมุมมองมิติอ่ืน ๆ อีกด้วย  
ดังค ากล่าวของ เอนก รัตนจิตบรรจง (2548) ใน “บทบาทของหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นประเภทกีฬากับ
การเสริมสร้างคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน” ที่พบว่า การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ไม่เพียงแต่
เป็นการ์ตูนส่งเสริมการเล่นกีฬา แต่ยังเป็นการ์ตูนที่มีคุณธรรมในด้านของสติสัมปชัญญะอีกด้วย ซึ่งยัง
สนับสนุนกับแนวคิดของ ปริญชาติ จรุงจิตรประชารมย์ (2553) ที่ได้กล่าวถึงข้อดีของการ์ตูนอีกว่า ผล
ของการ์ตูนนั้นมีผลในกระบวนการเรียนรู้ทางสัมคมด้วยการปลูกฝังค่านิยมที่พึงปรารถนาพร้อมทั้ง
น าเสนอพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคม ในขณะที่ใช้ตัวละครในการ์ตูนเหล่านั้นเป็นแม่แบบโดย
อาศัยความชื่นชอบหรือความผูกพันทางจิตใจ ซึ่งท าให้มีแนวโน้มที่ท าให้ประพฤติดีตามต้นแบบจาก
การรับการถ่ายทอดผ่านอ่านการ์ตูน   

 ฮิคำรุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ส่ือเล่ำเรื่องแฟนตำซีบนควำมสมจริง 
 ขึ้นชื่อว่าตัวละครหลัก หรือพระเอก ในสูตรส าเร็จของตัวละครประเภทนี้มักจะมีแต่ค าว่า ฮีโร่  
วีรบุรุษ ชัยชนะ ลักษณะการสร้างตัวละครเอกเป็นในทางทิศทางเดียวกันที่ต้องมีฝีมือ ต้องเก่งกว่าคน
ทั่วไป การสร้างตัวละครในมิติเดียวนี้ท าให้เป็นการจ ากัดว่าคนที่จะเป็นตัวเอกได้ต้องมีลักษณะดังนี้ 
แต่กลับกันตัวละครหลักในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ นั้นกลับไม่ได้น าเสนอถึงผลลัพธ์แห่ง
ชัยชนะ ไม่ใช่ตัวละครที่เก่ง มีพฤติกรรมที่ดีงาม เป็นเพียงเด็กประถม ไม่ได้ความนึกคิดจิตใจที่ดีเด่นไป
กว่าเด็กประถมคนหนึ่งที่จะเป็นได้ แม้ว่าตัวละครจะได้พบกับวิญญาณที่เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ ท าให้
การมีตัวตน การประพฤติต่าง ๆ ของตัวละครได้เปลี่ยนไป ความเก่งกาจในฝีมือเพ่ิมขึ้น แต่ด้วยวุฒิ
ภาวะที่ยังน้อยตามวัยของตัวละครก็ไม่ได้น าพลังวิเศษที่ได้รับไปตลอด ตัวละครมีความปรารถนาเป็น
ของตัวเอง เป็นเพียงเด็กคนหนึ่งที่ต้องการเดินบนเส้นทางที่ตัวเองตัดสินใจเองได้ พลังเหนือธรรมชาติ
ที่อยู่ในจิตใต้ส านึกของตัวละครจึงเป็นได้เพียงผู้ส่งต่อองค์ความรู้ให้กับตัวละครเท่านั้น  

 สิ่งที่ผู้อ่านได้รับจากตัวละครหลักที่แสนธรรมดาเกินกว่าจะเป็นพระเอกนี้ คือ “พัฒนาการ
ของตัวละคร” ซึ่งตัวละครทั้งหมดของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้น เป็นตัวละครที่เห็นได้
รอบด้าน (Well-Rounded Character) ซ่ึง อุมาพร มะโรณีย์ (2551) ได้อธิบายความหมายไว้ว่า เป็น
ตัวละครประเภทนี้จะมีการพัฒนาด้านอุปนิสัย การเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่าง ๆ ท าให้ตัวละครมีความ
ใกล้เคียงกับมนุษย์ในชีวิตจริง เช่น 
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 “Character การ์ตูนที่ดูจับต้องได้ คือแบบมัน Real ดูปกติ ไม่สุดโต่ง มีนิสัยเฉพาะตัวเพ่ือ
สร้างจุดขายจริง แต่ท าให้เราเห็นว่าคนจริงๆ แบบนี้ก็มี มันเป็น Inspired ที่เราเก็บมาใช้ท างานเรา ใน
เรื่องของมิติของตัวละครที่ไม่ต้องแต่งให้มันเกินจริงก็ได้ พ่ีว่ามนุษย์ทุกคน คนธรรมดาทุกคนก็มีมิติ
หมดอะ”   

(อัญชา กลิ่นสุคนธ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562) 
 

 “โทยะ หรือฮิคารุมันไม่มีความใกล้เคียงกับตัวเรา เราจะอินกับมันน้อย เรียกได้ว่ามันไม่มี
ความเชื่อมโยงกับตัวเราเท่าอิสึมิ เหมือนเวลาเราอ่านนิยายหรือดูหนัง เราจะดูและอินพิเศษถ้าตัว
ละครนั้นมีความรู้สึกคล้าย ๆ เรา ซึ่งอิสึมิเป็นความรู้สึกแบบนั้น” 

(อานันท์ รอดประเสริฐ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 

 อีกท้ังจากการวิเคราะห์เนื้อหา ผู้วิจัยพบว่าไม่เพียงแค่ตัวละครหลักส าหรับด าเนินเรื่องเท่านั้น
ในทุกตัวละครของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ นั้นทุกตัวละครล้วนเสมือนเป็นคนที่ เสมือนมี
ชีวิตอยู่จริง โดยที่ไม่ได้มีทัศนะ ลักษณะนิสัยที่ เกินความเป็นจริง ซึ่งความเป็นจริงนี้ท าให้เกิด 
“ความรู้สึกร่วม” กันกับตัวละครเป็นอย่างมาก โดย ปริญชาติ จรุงจิตรประชารมย์ (2553) ได้กล่าวไว้
ว่า ความชื่นชมจนเกิดการเลียนแบบนั้นมาจากการที่แฟนคลับรู้สึกว่า เมื่อเห็นมาสค์ไรเดอร์คนนั้นแล้ว
รู้สึกเหมือน “เห็นตัวเอง” นั้นเอง ซึ่งสอดคล้องกับ เอนก รัตนจิตบรรจง (2548) ที่พบว่ารื่องราวใน
ชีวิตที่อาจประสบพบเห็นได้ทั่วไป ในส่วนของลักษณะและพฤติกรรมของตัวละคร ท าให้ผู้อ่านเกิด
ความรู้สึกร่วมเพราะเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของตัวละครที่ปรากฎในเรื่องอาจคล้ายคลึงกับ
เหตุการณ์ที่ผู้อ่านเคยประสบ ดังนั้น เมื่อมีการสอดแทรกคุณธรรมหรือค่านิยมที่พึงประพฤติปธิบัติ
ผ่านทางเรื่องราวและพฤติกรรมตัวละคน ผู้อ่านก็จะเก็บจ าและไปสู่การกระท าเลียนแบบพฤติกรรมที่
พึงประสงค์เหล่านั้น 

 เช่นเดียวกันกับ เธียรทศ ประพฤติชอบ (2560) ที่กล่าวไว้ว่า การ์ตูนคือเครื่องมือการสื่อสาร
ประเภท Entertainment content ที่ผสมผสานเทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling) ซึ่งถือเป็น
รูปแบบการสื่อสารที่สอดคล้อง กับพฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนรุ่นใหม่ และหากออกแบบการ์ตูน
ให้ดีมีเรื่องราวจะสามารถส่งเสริม Engagement (การมีส่วนร่วม) ให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการอีกทาง
หนึ่งด้วย ซึ่งการสร้างการมีส่วนร่วม หรือความรู้สึกร่วมในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนี้ คือ
การสร้างความเป็นจริงที่แสดงออกมาทางตัวละครที่สมจริงที่ท าให้ผู้อ่านรู้สึกใกล้ชิด และเหมือนกับ
ตนเอง รวมถึงการกล่าวอ้างถึงบุคคลในประวัติศาสตร์อย่างเช่น ฮงอินโบ ซูซาคุ ที่เป็นต านานนักเล่น
โกะของประเทศญี่ปุ่น เป็นการสะท้อนการท างานของนักเขียนที่มีข้อมูลและการสร้างสรรค์เนื้อหาที่
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โยงไปสู่บุคคลนั้น ๆ ดังที่ ณัฐกานต์ หาญภักดีสกุล (2557) ได้กล่าวไว้ว่า เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ทัศนคติต่อบุคคลในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่มีความส าคัญ เป็นวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ของคนญี่ปุ่นเป็นที่น่ายก
ย่องจนถึงปัจจุบัน โดยการน าประวัติศาสตร์มาเล่าเรื่องนี้ เป็นการบอกเล่าถึงต านานที่ต้องการให้คน
รุ่นใหม่จดจ า และรู้สึกระลึกถึงได้ เนื่องจากเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์จริง  

 ดังนั้น การที่ตัวละครมีมิติที่มากข้ึนท าให้เกิดการเรียนรู้จากตัวละครมากขึ้น ซึ่งในการ์ตูนฮิคา
รุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้นมีตัวละครอยู่หลากหลายอุปนิสัย รวมไปถึงความคิดความอ่าน พัฒนาการ
ที่แตกต่างในแต่ละตัวละคร ท าให้เกิดการเรียนรู้จากตัวละครของการ์ตูนเรื่องนี้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับ ชวรินทร์ ศิลปสุวรรณ (2558) ได้ศึกษาการเรียนรู้ของเยาวชนไทยเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านสื่อ
การ์ตูนญี่ปุ่น พบว่า เยาวชนไทยมีการเรียนรู้ค่านิยมเรื่องความเสียสละ ความรักในกลุ่มเพ่ือนฝูง วินัย
ที่เคร่งครัด ความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ ความอดทน และความมีน้ าใจ 

 ไม่เพียงแต่ตัวละครที่สมจริง และน าความจริงมาเล่าเรื่องเท่านั้น  ฉาก (Setting) ต่าง ๆ ใน
เนื้อหาของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะก็น าฉากท่ีมีความสมจริง เพ่ือให้เข้าถึงผู้อ่านทั้งในด้าน
ข้อมูลสถานที่ ข้อมูลการเล่นโกะ โดยท าให้มองเห็นสิ่งที่มีอยู่จริง ที่มีอยู่รอบตัว ซึ่งความเป็นจริงนี้
สามารถท าให้ผู้อ่านรู้สึกเข้าถึงสถานที่ มีอารมณ์ร่วมได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ เอนก รัตนจิตบรรจง 
(2548) ที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริมหนังสือการ์ตูนไว้ว่าควรเป็นเรื่องที่อ้างอิงมา
จากความเป็นจริง ใกล้เคียงกับรูปแบบชีวิตประจ าวันของเด็ก และเยาวชนที่ต้องการจะน าสื่อการ์ตูน
นั้นไปใช้ เพราะจะท าให้ซึมซับได้ง่าย  เช่น 

 “ส่วนตัวชอบอยู่แล้ว ชอบความสมจริงมากกว่า พอเขียนการ์ตูนก็เลยอยากเขียนให้สถานที่
มันดูเป็นปัจจุบัน มันดูเป็นสถานที่จริง ๆ ดูสถานที่ปกติ วาดตึกนี้ห้างนี้ ไม่ต้องมีชื่อมีป้ายแต่คนดูก็รู้ว่า
คือที่นี้ แล้วยิ่งการ์ตูนฮิคารุเนี่ยการ์ตูนญี่ปุ่น ก็จะเห็นบ้านญี่ปุ่น ห้องญี่ปุ่น Prop ญี่ปุ่น อะไรพวกนี้มัน
มีเอกลักษณ์ มีความเป็นธรรมชาติของบ้านเขาเลย ขนาดต้นไม้แค่ดูก็รู้ว่าอยู่ที่ญี่ปุ่น รั้วแบบนี้ โต๊ะ
แบบนี้ กาน้ าแบบนี้”   

(อัญชา กลิ่นสุคนธ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562) 

 จากที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่า วิธีการสร้าง “อารมณ์ร่วม” ผ่านสื่อการ์ตูนคือการสร้าง 
“ความสมจริง” ลงไปเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการสร้างความสมจริงในการ์ตูนนั้นเป็นส่วนผสมระหว่าง เรื่อง
เล่า (Storytelling) และ สัญวิทยา (Semiology) โดย การสื่อสัญญะที่มีความหมายโดยตรงจาก
รูปภาพ (Icon) ซึ่ง Charles Saunders Peirce (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2552a) ได้อธิบายไว้
ว่า เป็นการท าให้ผู้รับสารสามารถเข้าถึงสารได้อย่างชัดเจนที่สุด ซึ่งในการ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ 
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เกมอัจฉริยะนั้น มีการใช้ ฉาก (Setting) และ ตัวละคร (Character) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของการเล่า
เรื่องอย่างสมจริง และเหมือนจริงมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ เอนก รัตนจิตบรรจง (2548) ที่กล่าวไว้ว่า 
ฉากต้องเป็นมากกว่าการสะท้อนความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้น ฉากต้องเกี่ยวเนื่องกับโครงเรื่อง หรือตัว
ละคร การสร้างฉากต้องให้ความจริงต่อการกระท า หรือพฤติกรรมของตัวละคร ซึ่งในฉากของ
การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้น นอกจากความสมจริงที่สามารถสื่อความหมายโดยอรรถ 
(Denotative Meaning) ที่ เมื่อมองก็เข้าใจแล้ว ยังมีฉากอีกหลายฉากที่สื่อความหมายโดยนัย 
(Connotative Meaning) ที่จ าเป็นต้องถอดรหัสเพ่ือเข้าถึง โดยจะน าเสนอในแผนภาพดังต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 206 การสร้างแรงบันดาลใจจากสัญวิทยา และการเล่าเรื่อง (Original) 

 ฮิคำรุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ สื่อยิ่งมำกประสบกำรณ์ ยิ่งสนุก 
 การได้รับแรงบันดาลใจจากการ์ตูนนั้นมีเรื่องของประสบการณ์ ช่วงวัย และภูมิหลังของผู้อ่าน
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากแรงบันดาลใจจากการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ มิได้มีเพียงแค่
แรงบันดาลใจที่ท าให้อยากเล่นโกะ แต่ยังมีเรื่องของการผลักดัน วัฒนธรรม การพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
อีกด้วย ซึ่งในครั้งแรกที่อ่าน ผู้อ่านจะได้รับการตีความตามความเข้าใจเบี้องต้นของผู้อ่าน แต่เมื่อ
ระยะเวลาผ่านไป เมื่อผู้อ่านมีประสบการณ์ชีวิตที่มากขึ้น เข้าใจบริบท หรือเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในชีวิต 
และสังคมมากขึ้น เมื่อกลับมาอ่านการ์ตูนเรื่องเดิมอีกครั้งหนึ่ง จึงเกิดความเข้าใจที่มากกว่าครั้งแรก
จากการมีประสบการณ์มากข้ึน ซึ่งเหตุการณ์ดังนี้ก็จะท าให้อ่านการ์ตูนได้สนุกมากข้ึน เช่น 

 “มันก็เป็นหนึ่งในคลังแสงของเราค่ะ พวกทฤษฎีการเขียน วรรณกรรมวิจารณ์ ยิ่งอ่านมากก็
ยิ่งเข้าใจมาก เป็นอิฐก้อนเบ้งบนถนนค่ะ ฮิคารุอะ ยิ่งเราโต ความหมายในตอนแรกก็เปลี่ยนไปด้วย 
หนังสือดี ๆ จะเป็นแบบนีุ้”   

(เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
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 “ประสบการณ์ของคนอ่านมันมีผลในการท าความเข้าใจเรื่อง ในครั้งแรกเราเป็นเด็กเราจึงยัง
ไม่เข้าใจพาร์ทนั้น เรากลับไปชอบความบันเทิง แต่โตขึ้นมาแล้วชอบอ่าน”   

(อานันท์ รอดประเสริฐ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 

 จากที่กล่าวไปข้างต้น วิธีการที่ผู้ส่งสารใช้คือการท าให้เนื้อหาเข้าใจโดยง่ายด้วยการสื่อสาร
แบบสัญญะความเข้าใจ ใช้ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning)  ท าให้ผู้รับสาร หรือผู้อ่าน
มองเห็นภาพรวมที่ตรงกัน แต่ในความหมายที่ เข้าใจนั้น มีการสอดแทรกความหมายโดยนัย 
(Connotative Meaning) ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้ประสบการณ์ หรือการลงรหัส (Code) เพ่ือเข้าถึง
และเข้าใจความหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ (2552) ที่วิจัยเรื่อง 
“ภาพตัวแทนความเป็นญี่ปุ่นในภาพยนตร์การ์ตูนโดราเอมอน ตอนพิเศษ” ได้อธิบายไว้ว่าถึงมีเนื้อหา
เข้าใจง่าย ดูสนุก เพลิดเพลิน แต่ก็มีการลงรหัส (Code) ทางวัฒนธรรมดูซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องความ
เป็นญี่ปุ่นด้านวัฒนธรรมทางวัตถุ ดังนั้นการที่จะถอดรหัสต่าง ๆ เพ่ือให้การเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น ผู้ชมทั่วไปในฐานะของผู้รับสารจึงควรมีความรู้ขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นบ้าง  ซึ่งใน
การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้นไม่ได้มีเพียงแต่เรื่องวัฒนธรรมที่ต้องท าความเข้าใจ แต่รวมไป
ถึงความรู้สึกนึกคิดของตัวละครที่ถ้าผู้อ่านไม่ได้มีประสบการณ์คล้าย ๆ หรือประสบการณ์ที่พบเจอ ก็
จะไม่มีทางเข้าใจการกระท าบางอย่างของตัวละครนั้น ๆ ได้ และยังรวมถึงสัญญะต่าง ๆ ที่ซ่อนอยู่ตาม
ฉาก เหตุการณ์ในเรื่องอีกมากมาย ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 207 ภาพอธิบายประสบการณ์ที่มีผลต่อการตีความที่มากขึ้น (Original) 

  ถึงกระนั้น ความแตกต่างของช่วงวัย และประสบการณ์ กลับขัดแย้งกับ ปริญชาติ จรุงจิตร
ประชารมย์ (2553) ที่กล่าวว่าในกรณีของแฟนคลับมาสค์ไรเดอร์ยุคใหม่นั้นท าให้ทราบว่า การปลูกฝัง
ค่านิยมโดยกลยุทธ์สาระบันเทิงเป็นสิ่งที่ใช้ได้กับผู้ชมทั้งวัยรุ่น และผู้ใหญ่ ซึ่งจากผลวิจัยเชิงปริมาณก็
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ได้ยืนยันความจริงในประเด็นนี้ว่า ความแตกต่างของอายุนั้นไม่ได้ท าให้กลุ่มแฟนคลับมีการเรียนรู้ค่า
สังคมที่แตกต่างกันแต่อย่างใด อาจเพราะแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เรื่อย ๆ และมีการเปลี่ยน 
เพ่ิมเติมได้ตามช่วงวัยของผู้รับสาร แต่การปลูกฝังค่านิยม เป็นการปลูกฝังมาตั้งแต่ ช่วงวัยเด็ก และ
เมื่อถึงวัยผู้ ใหญ่การปลูกฝังมิได้เปลี่ยนแปลงไป  ไม่ เหมือนกับแรงบันดาลใจที่ เปลี่ยนไปตาม
ประสบการณ์ และอายุ 

 ฮิคำรุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ สื่อจุดกระแส เสี่อมตำมเวลำ สร้ำงภำพจดจ ำ 
 จากผลการวิจัย พบว่า ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีความเป็นญี่ปุ่น 
วัฒนธรรม และสิ่งของต่าง ๆ ในยุคสมัย 1990 – 2000 จากการวิเคราะห์เนื้อหา ผู้วิจัยพบว่า ด้วย
การใส่สิ่งของและวัฒนธรรมเหล่านี้ลงในการ์ตูน ท าให้เห็นถึงวัฒนธรรม พฤติกรรมของผู้คนใน
ช่วงเวลานั้น ๆ ท าให้ผู้อ่านได้รับรู้เหตุการณ์ สภาพแวดล้อม ความทรงจ าในช่วงเวลานั้น ๆ ไปดด้วย 
ซึ่งสอดคล้องกับ ธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ (2552) ที่พบว่าการ์ตูนมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว เพราะเป็น
ผลผลิตที่เกิดมาจากสภาพความเป็นไปของญี่ปุ่น และกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของคนญี่ปุ่น 
อีกทั้งยังผลผลิตที่ส่งออกไปแพร่หลายออกไปทั่วโลก ที่สอดแทรกความเป็นญี่ปุ่นด้านวัฒนธรรมด้วย 
รวมไปถึง วาสนา ปานนวม (2555) ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า การ์ตูนญี่ปุ่นเป็นสินค้าเนื้อหาสาระอันส าคัญ 
สามารถเป็นสื่อถ่ายทอดความเป็นญี่ปุ่นชาวต่างชาติรับรู้ได้ อันจะน ามาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งเป็นการ
เสริมสร้าง Soft Power อีกด้วย 

 จากที่กล่าวไปข้างต้น แม้ว่าการ์ตูนที่มีการสื่อสารที่น าเสนอถึงยุคสมัย วัฒนธรรมนั้นจะท าให้
เกิดความรู้สึกร่วม เกิดกระแสที่ส่งผลกระทบให้เกิดแรงบันดาลใจอย่างมากมาย แต่ด้วยโลกปัจจุบันที่
ก้าวล้ าไปไกล มีวิวัฒนการมากมาย รวมถึงพฤติกรรมของนักอ่านที่เปลี่ยนไปจากเดิม การ์ตูนที่เป็นสื่อ
ของยุคสมัยนั้น ๆ อาจไม่ดึงดูดกับผู้อ่านยุคใหม่ หรือไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมเท่ากับผู้อ่านที่เกิดใน
ช่วงเวลานั้น ๆ รวมไปถึงอาจไม่เข้าถึง และไม่เข้าใจในเนื้อหาของสิ่งที่การ์ตูนจะสื่อ  ดังที่ ปริญชาติ 
จรุงจิตรประชารมย์ (2553) ได้กล่าวไว้ว่า ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่หยุดนิ่งอยู่กับท่ีแล้ว สังคมของมนุษย์เอง
ก็คงหนีไม่พ้นสัจธรรมดังกล่าวดด้วยเช่นกัน ท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่
เกิดขึ้นทุกวันทุกวินาทีอย่างไม่รู้จักสิ้นสุดนี้ สิ่งหนึ่งที่คนเราคุ้นเคยกันดีก็คือ การได้เห็นการก่อตัวของ
กระแสนิยมในบางอย่างพร้อม ๆ กับได้เห็นความเสื่อมของกระแสอย่างที่เคยได้รับความนิยม อาจ
กล่าวได้ว่าการพัฒนาของสังคม มีวิวัฒนาการเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ 

 ยกตัวอย่าง ฉากที่เล่นโกะบนอินเตอร์เน็ทของผู้มากฝีมือจากอดีต ซึ่งคือวิญญาณ ฟุจิวาระ 
โนะ ซาอิ ที่ให้ชินโด ฮิคารุ เป็นผู้วางหมากให้ โดยไม่มีผู้ใดรู้ตัวตนถึงผู้มีฝีมือท่านนี้ สร้างความตื่น
ตระหนกกับวงการโกะในการ์ตูนเป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันโลกวิวัฒนการปัญญาประดิษฐ์ที่
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คอมพิวเตอร์สามารถเอาชนะมนุษย์ได้ ดังนั้นเนื้อหาข้างต้นอาจไม่ส่งผลกับผู้รับสารปัจจุบัน มองว่า
เป็นเพียงปัญญาประดิษฐ์มาเดินหมากในอินเตอร์เน็ท จึงไม่เกิดผลกระทบให้มีความประหลาดใจ หรือ
ประทับใจใด ๆ ในเนื้อหา และด้วยในอีกหลาย ๆ ฉากท่ีเกี่ยวกับยุคสมัยเก่า ที่ต้องมี การเข้าถึงฉากที่มี
ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) จึงอาจจะต้องใช้ความเข้าใจที่มากขึ้นร่วมด้วย ดังนั้น 
การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้นสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มผู้อ่าน และอาจส่งผล
กระทบต่อแรงบันดาลใจเพียงบางช่วงเวลาเท่านั้น  รวมถึงในส่วนของเนื้อเรื่องก็สามารถท าได้แค่เพียง
ช่วงเวลานั้นเท่านั้นเช่นกัน ดังเช่น 

 “ฮิคารุเองก็เป็นผลผลิตของยุคสมัยเหมือนกันนะ เอาสามคนนั้นมาท างานร่วมกันตอนนี้ก็จะ
ไม่ได้เนื้อเรื่องนี้”   

(เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 อีกทั้งสิ่งที่สะท้อนถึงการเสื่อมตามกาลเวลาของการ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้น
เมื่อภายหลังจากท่ีฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ จบลง กระแสการเล่นโกะที่เคยมีมากกว่าปกติก็ลดลง
ไปเช่นกัน จากเหตุการณ์นี้แม้จะเป็นการตอกย้ าถึงแรงบันดาลใจจากการ์ตูนเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี ว่ามี
ผู้ที่สนใจ ผู้ที่หัดเล่น รวมไปถึงนักเล่นโกะเพ่ิมขึ้นมาอย่างมาก แต่ถึงกระนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจที่ไม่
ยั่งยืนถาวร เป็นเพียงกระแสที่ถูกปลุกข้ึนมาชั่วคราวแล้วหมดไป  

 สิ่งเดียวที่การ์ตูนเรื่องนี้สร้างไว้อย่างถาวรคือการสร้างภาพจ าต่อผู้รับสารไว้ว่า “เมื่อคิดถึงโกะ
จะคิดถึงการ์ตูนเรื่องนี้ และเมื่อใดที่เห็นการ์ตูนเรื่องนี้ก็จะคิดถึงโกะเช่นกัน” ดังนั้น ฮิคารุ เซียนโกะ 
เกมอัจฉริยะจึงกลายเป็น ดัชนี (Index) ซึ่ง Charles Saunders Peirce (อ้างถึงใน กาญจนา แก้ว
เทพ, 2552a) ได้อธิบายไว้ว่าเป็นสัญญะที่มีความเกี่ยวพันโดยตรงกับวัตถุ ในที่นี้หมายถึงโกะ แม้ว่าจะ
กระแสไปแล้วในปัจจุบัน ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 “มันส่งผลต่อวงการแน่นอน แต่ว่ามันน่าเสียดายที่เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ เพราะสุดท้ายมัน
เหมือนกระแส เหมือนแฟชั่น ช่วงนึงเราก็จะเห็นคนยืนจับโปเกม่อนกันทุกสารทิศ พอสองเดือนผ่านไป
ก็ปกติสุขเหมือนเดิม ช่วงนึงเราก็เห็นคนต่อคิวซื้อโดนัท พอเวลาผ่านไปก็ไปซื้ออีกร้านหนึ่ง มันก็
เหมือนกับว่าช่วงนึงคนเห่อเล่นโกะกันมาก และพอเวลาผ่านไปกระดานก็เก็บไว้ในลิ้นชัก แต่อย่างน้อย
ที่สุดพ่ีมองว่า มันก็มีคนส่วนหนึ่งที่ยังคงอยู่ ไม่ใช่คนทั้งหมดและจากไปเลย หลาย ๆ คนก็อยู่และไม่
จากไปไหน ฉนั้น พ่ีมองว่าของแบบนี้เมื่อมีคนส่งสาร อย่างน้อยต้องมีคนรับสารได้ ไม่ทางใดก็ทางนึง 
ไม่ช่วงเวลาใดก็ช่วงเวลานึง จริง ๆ แล้วเรื่องเล่าเป็นสิ่งที่ไม่ตายเพราะเรื่องมันยังอยู่ มันไม่ได้ไปไหน” 

(อานันท์ รอดประเสริฐ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 
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 “ฮิคารุเนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์ของเกมหมากล้อมไปแล้ว อีกทั้งยังยิ่งตอกย้ าเข้าไปอีกนะ 
พอฮิคารุจบลง คนแข่งก็ลดลงจากตอนแรกที่เพ่ิมก็ขยับลงมา จากตามโรงเรียนที่ส่งแข่งเยอะแยะ
มากมายก็ลดลง ไม่ใช่เพียงแค่ในไทยนะ ต่างประเทศก็เป็น” 

(มติ ทาเจริญศักดิ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562) 

 “ฮิคารุ ส่งผลต่อวงการโกะแน่นอนสิ หลักฐานนะพอการ์ตูนจบไปนานแล้ว กระแสหมากล้อม 
ก็เริ่มซาลง คือ แต่ก่อนไม่ได้มีคนสนับสนุน คนก็มากันเยอะอยู่ละแต่นี่ต้องต่อให้ผลักดันแทบตาย ยัง
ไม่เยอะขึ้นเท่าตอนการ์ตูนเปรี้ยงๆ” 

(ศุภณัฏฐ์ ธนการณ์โชติ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562) 

 ฮิคำรุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ กับกำรตีควำมที่หลำกหลำย 
 แรกเริ่มเดิมทีการสื่อสารการ์ตูนเป็นการสื่อสารทางเดียว (One-way communication) โดย
การสื่อสารการ์ตูนใช้ทฤษฎี SMCR Model  ที่ถูกพัฒนาโดย เดวิด เค. เบอร์โล (อ้างอิงใน ศักดา วิมล
จันทร์, 2548) ซึ่งหมายความว่ากระบวนการ นี้มีองค์ประกอบที่ต่อเนื่องกันคือ S-M-C-R โดยมีการท า
ให้เชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดกระบวนการสื่อสาร เพียงแต่ด้วยโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง การ
สื่อสารการ์ตูนในปัจจุบันจึงมาการตอบสนอง ตอบโต้ แสดงความคิดเห็นกลับสู่ผู้ส่งสาร เป็นการ
สื่อสารสองทาง (Two-way communication) ซึ่งนอกจาก SMCR แล้วยังมผีลตอบรับ (Feedback)  

 

ภาพที่ 208 การสื่อสารการ์ตูนในยุคปัจจุบัน (Original) 

 การวิจัยความเป็นไทยที่ถูกถ่ายทอดผ่านงานการ์ตูนญี่ปุ่น ของกมลรัตน์ เสราดี (2551) กล่าว
ว่า หากมองดูในด้านทัศนคติแล้วจะพบว่า การ์ตูนญี่ปุ่นที่พูดถึงเมืองไทยหลายเรื่อง มองภาพเมืองไทย
ในด้านลบ โดยสัดส่วนของมุมมองในด้านลบจะมีมากกว่าในด้านบวกพอสมควร ซึ่งอาจเกิดจาก
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาญี่ปุ่นนั้นเป็นไปในด้านลบ จากผลวิจัยที่กล่าวไปข้างต้นนี้ท าให้
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พบว่า การ์ตูนญี่ปุ่นนั้นมักจะสอดแทรกความเป็นจริงโดยมิได้นึกถึงการพาดพิงถึงบุคคลที่สาม ซึ่งใน
การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะเองก็มีการแทรกเรื่องยาสูบที่น าเข้าจากสหรัฐอเมริกาที่มีความ
เข้มข้นน้อยกว่าบุหรี่ของญี่ปุ่นซึ่งประเด็นต่าง ๆ โดยเมื่อมีการเผยแพร่ไปยังประเทศทางฝั่ง
สหรัฐอเมริกาจึงมีการลบฉลากสินค้าท่ีอาจก่อให้เกิดข้อพิพาท และผลลบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ 

 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดนี้ แมบ้างฉากเหตุการณ์แม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย หรือเป็นเรื่องจริง
ที่อาจบังเอิญแทรกมาโดยไม่มีเจตนาโจมตีชนชาติอ่ืน ก็อาจก่อให้เกิดผลเสียได้ทั้งผู้ส่งสาร ผู้รับสาร 
และทัศนคติมุมมองต่อประเทศนั้น ๆ ยิ่งการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารการ์ตูนกลายเป็น การสื่อสารสอง
ทาง (Two-way communication) ด้วยแล้ว การที่สารนั้นส่งไปถึงผู้รับสาร จึงสามารถเกิด ผลตอบ
รับ (Feedback) จากทางผู้รับสาร ซึ่งหากการส่งสารไปทางลบก็อาจได้รับผลกระทบกลับมาอย่าง
รุนแรงจากการรับสารด้านลบเช่นกัน และการส่งผลกระทบนี้อาจจะยังไม่ส่งผลในตอนแรก แต่เนื้อหา
ที่สร้างขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะกี่สิบปีก็ยังคงอยู่ อาจส่งผลในวันข้างหน้าที่กระแสสังคมเปลี่ยนไปก็เป็นได้ 
เช่น เนื้อหาการ์ตูนที่มีประเด็นที่อ่อนไหวอย่าง ศาสนา การเหยียดเพศ เหยียดผิว หรือเชื้อชาติ 

 ดังนั้น การค านึงถึงต่อการสร้างเนื้อหาสารที่ไม่ส่งผลกระทบด้านลบ หรือสร้างความเกลียดชัง
โดยไม่จ าเป็น เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องค านึงถึงเป็นอย่างมากในโลกปัจจุบันนี้  มิฉนั้นอาจเกิด
ผลกระทบด้านลบได้ ซึ่งการค านึงถึงต่อเนื้อหาสารนี้มิใช่แต่สื่อการ์ตูนเท่านั้น รวมถึงการสื่อสารด้าน
อ่ืน ๆ ในสื่ออ่ืน ๆ อีกด้วย 

 ไม่เพียงเท่านั้น จากการศึกษาเกี่ยวกับผู้รับสารที่หลากหลายของผู้วิจัยพบว่า การรับสารไม่
เพียงแต่ผู้รับสารสามารถส่ง Feedback ถึงผู้ส่งสาร ยังมีลักษณะเป็นผู้รับสารที่ตีความคัดค้านต่อต้าน
ความหมายของผู้ส่งสาร (Oppositional Position) ซึ่ง Stuart Hall (อ้างถึงใน ภูชิตต์ ภูริปาณิก , 
2559) ได้อธิบายความหมายไว้ว่า เป็นกลุ่มที่ตีความหมายแบบคัดค้านกับความหมายที่ผู้ส่งสาร
ต้องการ ซ่ึงผู้ส่งและผู้รับสารนั้นไม่เคยมีและไม่จ าเป็นต้องถือรหัสเล่มเดียวกัน แต่ยังสื่อสารกับได้
เพราะมีรหัสที่คล้ายกัน โดย กาญจนา แก้วเทพ (2552b) ไดก้ล่าวไว้ว่า เนื่องจากฝ่ายผู้รับเองก็มีกรอบ
อ้างอิง ที่น ามาสร้างรหัสต่าง ๆ มากมาย เพราะฉนั้นจึงไม่มีการถอดรหัสที่ผิดพลาด มีเพียงการ
ถอดรหัสที่แตกต่างไปจากผู้ส่งเท่านั้น  

 การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ นั้นมีผู้รับสารที่ตีความคัดค้านต่อต้านความหมายของผู้
ส่งสารที่มีการตีความต่างไปจากผู้ส่งสารเป็นอย่างมาก เช่น ผู้ส่งสารนั้นอาจจะแทรกตัวละครผู้หญิงใน
บทบาทของการ์ตูนน้อย และที่แทรกเข้ามาในแต่ละครั้งก็ไม่ค่อยมีตัวละครผู้หญิงประสบความส าเร็จ
ผู้อ่านบางรายจึงรู้สึกได้ถึงการเหยียดเพศที่มองว่าผู้ชายเล่นโกะเก่งกว่าผู้หญิง  ซึ่งการสื่อสารที่มีการ
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ถอดรหัสที่แตกต่างไปจากผู้ส่งนี้อาจส่งผลลบต่อผู้ส่งสาร แม้การควบคุมความคิดของผู้รับสาร หรือ
การสร้างเนื้อสารให้ถูกใจ หรือเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันนั้นเป็นเรื่องยาก แต่ถ้ามีการค านึงถึงผู้รับ
สารในหลาย ๆ แง่มุมก็สามารถระมัดระวังการสื่อสารที่อาจก่อให้เกิดกระแสลบได้ 

 รวมไปถึงการต่อยอดจากการที่ผู้ส่งสารค านึงถึงผู้รับสารในหลาย ๆ แง่มุม หลาย ๆ มุมมองที่
มากขึ้น อาจหยิบยกประเด็นการสื่อสารที่ละเอียดอ่อน หรือเป็นกระแสมาชูในเนื้อหาให้เกิดการ
ตระหนักรู้ การเพ่ิมมูลค่า การแทรกสอนการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ไปจนถึงการเจาะกลุ่มผู้อ่านไปสู่กลุ่ม
ผู้อ่านเฉพาะทาง (Niche Market) เช่น การแทรกตัวละคร LGBTQ ที่เป็นกระแสเปิดเสรีด้านเพศลงสู่
การ์ตูน หรือเป็นการแทรกความสัมพันธ์ของตัวละคร “อย่างไม่พยายามยัดเยียด” ซึ่งในปัจจุบันมี
การ์ตูนหลายประเภทที่มิได้เป็นการ์ตูนชายรักชาย แต่มีการเล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ในแง่มุมนั้น ซึ่ง 
ปกติแล้วการ์ตูนชายรักชายมักไม่ได้ปรากฎออกมาในรูปแบบการ์ตูนกีฬามากนัก โดย ลลิดา ศุภนิมิต
วงศ์ (2550) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับหนังสือการ์ตูนประเภทชายรักชาย และความพึงพอใจของ
วัยรุ่นหญิง (15-25 ปี) ในเขตกรุงเทพมหานครไว้ว่า เนื้อหาในหนังสือการ์ตูนวัยรุ่นหญิงที่อ่านการ์ตูน
ชายรักชาย ชอบมากที่สุด คือ เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ชอบอันดับรองลงมาคือ เรื่องตลกข าขัน และเรื่อง
สืบสวนสอบสวน แต่กลับมีการ “จิ้นวาย” ในหนังสือการ์ตูนประเภทการ์ตูนกีฬา การ์ตูนเด็กผู้ชาย
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีความน่าสนใจที่น่าจะน าไปศึกษาต่อในอนาคต 

 ฮิคำรุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ กับนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ สร้ำงควำมปลี่ยนแปลง 
 ในปัจจุบันการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาเข้าสู่ยุคทางเลือกตั้งแต่ปี 1980 โดย ก าจร หลุยยะพงศ์ 
(2560) ได้กล่าวไว้ว่า การสื่อสารในยุคสมัยได้มีการเปลี่ยนแปลงไป เนื้อหาแต่เดิมผูกขาดจากผู้ส่งสาร
ได้กลายเป็นเน้ไปที่โน้มน้าวใจ กลยุทธ์ในการสื่อสารก็เปลี่ยนไป จากแต่ก่อนมีการแยกประเภทสื่อที่มี
สาระ กับสื่อบันเทิง ได้แปรเปลี่ยนไปจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และใช้การสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันมากขึ้น จึงเกิดเป็น นวัตกรรมทางการศึกษา คือ การน าสื่อสาระ และสื่อบันเทิงมาน าเสนอ
ร่วมกันกลายเป็น สื่อสาระบันเทิง หรือที่เรียกว่า Edutainment 

 ธีรารัตน์ รัตนวิสุทธิ์อมร (2544) ได้ให้ความหมายของ สื่อสาระบันเทิง (Edutainment) ไว้ว่า 
เป็นแนวคิดที่ท าให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาที่น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอนในรูป
แบบเดิม ๆ ที่คุ้นเคยกันมา เป็นการเรียนการสอนแบบน าเอาสิ่งที่ท าให้เกิดความสุข และความสนุกใน
การเรื่องมาใช้เป็นเครื่องมือ โดยในงานวิจัยครั้งนี้ หมายถึง สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ คือ การ์ตูนเรื่องฮิคารุ 
เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ นั้นเอง 
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 ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ หรือสื่อประเภท สาระบันเทิง (Edutainment) ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ทางสังคม (Social Learning) โดย ก าจร หลุยยะพงศ์ (2560) ได้กล่าวไว้ว่า สื่อนั้นท าหน้าที่
น าเสนอ “ต้นแบบ (Model)” ทั้งในรูปแบบของบุคคล และการกระท า จนเกิดการเลียนแบบ
พฤติกรรมซึ่งจะมีขั้นตอนที่หลายหลายดังนี้ 

1.ตัวตนแบบต้องน่าสนใจ 
2.ผู้รับสารสนใจเลียนแบบ เรียนรู้ 
3.เมื่อเรียนรู้แล้วน าความรู้ไปใช้ 
4.เมื่อท าตามแล้วได้ผลตามต้นแบบ (หรืออาจจะล้มเหลว) 

 ผลกระทบจากการเรียนรู้ทางสังคมนี้จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า “แรงบันดาลใจ” ที่มีทิศทาง
ผลกระทบทั้งที่เป็นในทิศทางที่บวก และทิศทางที่ลบ โดยจะเปรียบเทียบแผนภาพการเรียนรู้ทาง
สังคมกับสื่อการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ดังนี้ 

 

ภาพที่ 209 การ์ตูนกับการเรียนรู้ทางสังคมที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Original) 

 จากการศึกษาพบว่า การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพท าให้ผู้ที่สนใจสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียน อีกทั้ง
สามารถสร้างแรงบันดาลใจ จนการเปลี่ยนแปลงได้ เห็นได้จากการที่การ์ตูนเรื่องนี้สามารถขับเคลื่อน
วงการหมากล้อมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น และด้วยความหลากหลายของแรงบันดาลใจที่ปรากฎ
ก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางอ่ืนนอกเหนือจากเรื่องของโกะได้ โดยผ่านกลยุทธ์ วิธีการ
การเล่าเรื่อง (Storytelling) และสัญวิทยา (Semiology)  
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6.3 ข้อจ ำกัดในงำนวิจัย 

 1. ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษาจากการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะที่มีการ
แปลเป็นภาษาไทย ซึ่งการแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยอาจท าให้เนื้อหาบางอย่างของการ์ตูน
ภาษาไทยผิดเพ้ียนจากต้นฉบับที่เป็นภาษาญี่ปุ่น รวมถึงสามารถวิเคราะห์เพ่ิมเติมได้ เช่น การใช้ภาษา
ท้องถิ่น หรือค าเฉพาะของภาษา ดังนั้นผลการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาที่สะท้อนจากแหล่งข้อมูล
เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น 

 2. เนื่องจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่เป็นผู้ส่งสารของการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจริยะทั้ง 3 
ท่าน เป็นชาวญี่ปุ่น ผู้วิจัยมีข้อจ ากัดด้านภาษาญี่ปุ่น และมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ต่างประเทศ 

6.4 ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำร 
 1. ในการศึกษาครั้งต่อไป สามารถเพ่ิมแง่มุมทางการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัว
ผู้ประพันธ์ชาวญี่ปุ่น จะสามารถช่วยสะท้อนแง่มุมเพ่ิมเติมจากผลลัพธ์ของงานวิจัยชิ้นนี้  รวมถึงการ
เพ่ิมมิติของการศึกษาข้ามวัฒนธรรม 

 2. ในการศึกษาครั้งต่อไป สามารถศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของการ์ตูนที่น าไปท าเป็นอนิเมชั่น 
เพ่ือให้ได้เห็นมิติที่เหมือน หรือแตกต่างในการสื่อสารเนื้อหาสารในรูปแบบของการเล่าเรื่องข้ามสื่อ 
(Transmedia) 

 3. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเนื้อหาของสื่อการ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจประเภทกีฬา แต่ยังมี
การ์ตูนประเภทอ่ืนอีกหลากหลายที่น่าสนใจ ในการวิจัยคครั้งต่อไปจึงควรศึกษาแรงบันดาลใจใน
เนื้อหาของหนังสือการ์ตูนประเภทอ่ืน ๆ เช่น การ์ตูนที่สร้างแรงบันดาลใจด้านอาหาร ด้านการเกษตร 
ด้านประวัติศาสตร์ เป็นต้น 

 ข้อเสนอแนะเชิงปฎิบัติกำร 

 4. ผู้ส่งสารในสื่อประเภทอ่ืนที่มีเป้าหมายในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้รับสาร สามารถ
ประยุกต์ผลลัพธ์ของการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ในการผลิตสื่อหนังสือการ์ตูนประเภทอ่ืน ๆ ได ้
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สัมภาษณ์กับผู้อ่านทั้ง 20 คน สามารถสแกนผ่าน QR CODE ที่แสดงต่อไปนี้  
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