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บทคัดย่อ

	 งานวิจัยนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการสร้างตวัละครสงิหไกรภพในหนงัสอืการ์ตนูสิงหไกรภพ	

Lion	Heart	Chronicle	ในรูปแบบการ์ตูนญี่ปุ ่น	ผลการวิจัยพบว่าตัวละครสิงหไกรภพซึ่งเป็น

ตัวละครเอกในรูปแบบการ์ตูนญี่ปุ่นมีลักษณะโดดเด่น	2	ด้าน	ได้แก่	ด้านบุคลิกภาพภายนอก	และ

ด้านบุคลิกภาพภายใน	ด้านบุคลิกภาพภายนอกตัวละครสิงหไกรภพได้รับการผสมผสานมาจากขนบ

ของวรรณคดีไทย	และรูปแบบการน�าเสนอของการ์ตูนญี่ปุ่น	ได้แก่	การมีรูปโฉมงดงาม	และการคง

ลักษณะของผู้มีบุญ	ส่วนด้านบุคลิกภาพภายใน	ได้แก่	ความกล้าหาญ	ความมีน�้าใจ	การเกลียดคน

โกหก	และความใจร้อน	โผงผาง	บุคลิกภาพภายนอกและภายในของตัวละครสิงหไกรภพในรูปแบบ

การ์ตนูญีปุ่น่นีแ้สดงให้เหน็ถงึการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างนทิานค�ากลอนของไทยกบัรปูแบบ

การ์ตูนของญี่ปุ่น
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The Characterization of Singhakraiphop in Japanese 
Manga
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Abstract

 The research aims to study the characterization of Singhakraiphop, Lion Heart Chronicle, 
in	a	Japanese	manga	form.	The	findings	shows	that	Singhakraiphop,	a	main	character	as	
characterized	in	a	Japanese	manga	form,	has	two	outstanding	aspects,	external	personality	and	
internal	personality.	The	external	personality	of	the	Singhakraiphop	character	reflects	the	
hybridization	of	Thai	tradition	and	the	presentation	of	the	character	in	a	Japanese	manga	style.	
For	example,	he	is	a	good	looking	man	with	charisma.	The	study	also	shows	that	the	internal	
personality	of	the	character	is	bravery,	generosity,	and	quick-tempered.	The	character	dislikes	
those	who	lie.	Both	external	and	internal	personality	of	Singhakraiphop	character	in	a	Japanese	
manga	style	reflects	cultural	hybridization	of	Thai	lyrical	folktale	and	Japanese	manga	style.	

Key words	:	Singhakraiphop,	Japanese	manga,	hybridization
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บทน�า
	 ตัวละครสิงหไกรภพ	เป็นตัวละครเอกในหนังสือการ์ตูนสิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle 

ของภาณุ	ลีลือสาย	ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างจากวรรณคดีไทยเรื่องสิงหไกรภพ	ของสุนทรภู่

จดัจ�าหน่ายโดยส�านกัพมิพ์สยามอนิเตอร์คอมกิส์	ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของบรษิทัสยามอินเตอร์มัลตมิเีดยี	จ�ากดั	

(มหาชน)	ผูผ้ลติและจ�าหน่ายหนงัสอืการ์ตนูลขิสทิธิจ์ากประเทศญีปุ่่น	การน�าเสนอสงิหไกรภพ Lion Heart 

Chronicle	จึงอยูใ่นรปูแบบของการ์ตนูญีปุ่น่	โดยยงัคงรกัษาเค้าโครงเรือ่งทีเ่ป็นวรรณคดไีทยเอาไว้	ท�าให้

เหน็การผสมผสานระหว่างวรรณคดไีทยกบัการ์ตนูญีปุ่่น	หนังสอืการ์ตูนสงิหไกรภพ Lion Heart Chronicle 

จึงมีลักษณะการวาดที่แตกต่างไปจากการ์ตูนไทยในอดีต	โดยการน�าเค้าโครงจากวรรณคดีไทยเรื่องสิงห

ไกรภพ	มาน�าเสนอในรูปแบบการ์ตูนญ่ีปุ่นท่ีเรียกว่า	“มังงะ” ดังที่ธเนตร	ปรีดารัตน์	บรรณาธิการบริหาร

การ์ตูนไทยสตูดิโอได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการสร้างหนังสือการ์ตูนสิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle	ว่า	

“การน�าเรื่องจากวรรณคดีไทยมาเขียนง่ายกว่าการคิดเนื้อเรื่องใหม่เองทั้งหมด และชื่อของวรรณคดีก็

สะดุดผู้อ่าน อย่างแรกคือผู้อ่านเขารู้จักชื่อของวรรณคดีอยู่แล้ว แต่นี่คือการน�าเสนอแบบมุมมองใหม่ 

ตีความใหม่ ในรูปแบบของการ์ตูน”	(ธเนตร	ปรีดารัตน์.	1	กุมภาพันธ์	2559	:	สัมภาษณ์)	หนังสือการ์ตูน

เรื่องนี้จึงปรากฏลักษณะที่ยังคงรักษาความเป็นไทยผสมผสานกับลักษณะของการ์ตูนญี่ปุ่น

ตัวละครสิงหไกรภพในหนังสือการ์ตูนสิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle	เป็นผลผลิตที่เกิดจาก

การผสมผสานทางวัฒนธรรม	กล่าวคือ	เป็นการผสมผสานระหว่างเนื้อหาวรรณคดีไทย	กับรูปแบบการน�า

เสนอแบบการ์ตนูญีปุ่น่	การผสมผสานทางวฒันธรรมท�าให้เกดิวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ขึน้มา	โดยทียั่งรกัษา

ลักษณะเด่นของวัฒนธรรมเดิมไว้อยู่	ดังที่ศิริพร	ภักดีผาสุก	(2558	:	161)	ได้กล่าวว่า

“การผสมผสานวัฒนธรรม	หมายถึงปรากฏการณ์ที่รูปแบบหรือองค์ประกอบใน

วัฒนธรรมหน่ึงแยกออกจากวิถีปฏิบัติเดิม	และรวมตัวกับรูปแบบหรือองค์ประกอบทาง

วัฒนธรรมใหม่ในวิถีปฏิบัติใหม่	(โรว์	และ	เชลลิง	Rowe	and	Schelling,	1991	:	231)	

แซมเปอร์	(Samper,	2002	:	29)	อธิบายว่า	การผสมผสานวัฒนธรรมคือกระบวนการที่การ
แสดงออกทางศลิปวฒันธรรมสองรปูแบบด�ารงอยู่ร่วมกนั	และยังคงลกัษณะเด่นของแต่ละ
รูปแบบไว้	แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างรูปแบบใหม่ขึ้นมา	การผสมผสานวัฒนธรรมเป็นผลที่

เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมหลายอย่าง	อาทิ	อิทธิพลของการล่าอาณานิคม	

การติดต่อแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม	และโลกาภิวัตน์”
  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาลักษณะการผสมผสานวรรณคดีไทยในรูปแบบการ์ตูนญี่ปุ่นของตัวละคร

สงิหไกรภพ	ทีม่กีารปรบับคุลกิภาพภายนอกและบคุลกิภาพภายในให้เหมาะสมกบัสือ่ประเภทหนงัสอืการ์ตนู

แนวต่อสู้	
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการสร้างตัวละครสิงหไกรภพในหนังสือการ์ตูนสิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle 

ในรูปแบบการ์ตูนญี่ปุ่น

วิธีด�าเนินงานวิจัย
	 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเอกสาร	(Documentary	Research)	เสนอผลการศึกษาแบบ
พรรณนาวิเคราะห์	(Descriptive	Analysis)	โดยมีขั้นตอนดังนี ้     

 1.	ศกึษานิทานค�ากลอนเร่ืองสงิหไกรภพ
	 2.	ศึกษาหนังสือการ์ตูนสิงหไกรภพ	Lion	Heart	Chronicle	ของส�านักพิมพ์สยามอินเตอร์		
คอมิกส์	วาดภาพและแต่งเรื่องโดยภาณุ	ลีลือสาย	จ�านวน	13	เล่ม	แบ่งออกเป็น	100	ตอน	
	 3.	วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างวรรณคดไีทยและการน�าเสนอในรปูแบบการ์ตนูญีปุ่่น
	 4.	วิเคราะห์ลกัษณะการผสมผสานตวัละครสงิหไกรภพในหนังสือการ์ตูนสิงหไกรภพ Lion Heart 
Chronicle
	 5.	สัมภาษณ์ภาณุ	ลีลือสาย	ผู้สร้างหนังสือการ์ตูนสิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle	และ
ธเนตร	ปรีดารัตน์	บรรณาธิการบริหารการ์ตูนไทยสตูดิโอ
	 6.	เสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าแบบพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย
การสร้างตัวละครสิงหไกรภพในหนังสือการ์ตูนสิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle	ปรากฏ

ลักษณะการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างวรรณคดีไทยกับการ์ตูนญี่ปุ่น	ผ่านการวิเคราะห์บุคลิกภาพ
ภายนอกและบุคลิกภาพภายในของตวัละคร	ผูวิ้จยัพบการสร้างบคุลกิภาพภายนอกของตวัละครสงิหไกรภพ	
2	แบบ	คอื	การมรีปูโฉมงดงาม	และการคงลกัษณะของผูม้บุีญ	ส่วนการสร้างบุคลกิภาพภายในพบ	4	แบบ	
คือ	ความกล้าหาญ	ความมีน�้าใจ	การเกลียดคนโกหก	และความใจร้อน	โผงผาง	ซึ่งบุคลิกภาพท่ีกล่าวมา
ข้างต้นนี้มาจากการผสมผสานระหว่างตัวละครสิงหไกรภพในนิทานค�ากลอน	กับลักษณะของตัวละครเอก
ในการ์ตูนญี่ปุ่น	ตัวละครสิงหไกรภพในหนังสือการ์ตูนสิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle จึงได้รับการ
ตีความใหม่ในการน�าเสนอท�าให้ตัวละครสิงหไกรภพน่าสนใจและเหมาะกับกลุ่มผู้อ่านที่ชื่นชอบการอ่าน	
การ์ตูนมังงะมากยิ่งขึ้น
	 สิงหไกรภพเป็นตัวละครเอกในการ์ตูนสิงหไกรภพ	ด�าเนินภูมิหลังตัวละครดังในนิทานค�ากลอน	
คือ	เป็นบุตรของท้าวอินณุมาศกับนางจันทร	กษัตริย์ผู้ปกครองเมืองโกญจา	เมื่อแรกเกิดสิงหไกรภพถูก	
เทพจินดาลักพาตวั	ท�าให้พลดัพรากจากบดิามารดาตัง้แต่เดก็	ยกัษ์พนิธมุารได้รบัสงิหไกรภพมาเลีย้งดแูละ
สอนวิชาต่าง	ๆ	ให้	ชื่อสิงหไกรภพก็ได้พินธุมารเป็นผู้ตั้งให้	เพราะกินนมนางสิงหราท�าให้มีพละก�าลังเหนือ
มนุษย์ทั่วไป	ดังที่สายทิพย์	นุกูลกิจ	(2534:	121)	กล่าวว่า	“ตัวละครเอก คือ ตัวละครที่มีบทบาทส�าคัญใน
การด�าเนินเรื่อง หรือตัวละครที่เป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด”	ผู้แต่งจะสร้างบุคลิกและ
ลักษณะนิสัยของตัวละครให้มีความสมจริง	เพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกว่า	ตัวละครมีชีวิตจิตใจ	อีกทั้งพฤติกรรมของ
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ตัวละครยังส่งผลต่อความสนุกสนานในการด�าเนินเรื่อง	ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์การสร้างตัวละคร	
สิงหไกรภพ	ซึ่งเป็นตัวละครเอกในรูปแบบการ์ตูนญี่ปุ่น	โดยแบ่งเป็น	2	ลักษณะ	คือ	การสร้างบุคลิกภาพ
ภายนอกและการสร้างบุคลิกภาพภายใน	ดังนี้
 1. การสร้างบุคลิกภาพภายนอก
	 การศึกษาบุคลิกภาพของตัวละคร	คือการศึกษาคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวละคร	ดังที่	
อัจฉรา	สุขารมณ์	(2524	:	90)	ได้ให้ความหมายของบุคลิกภาพไว้ว่า	“ลักษณะส่วนรวมของบุคคล โดย
เฉพาะลักษณะที่ว่านี้รวมลักษณะเฉพาะของคน ๆ นั้น เช่น รูปร่างหน้าตา ท่าทาง การแต่งกาย ค�าพูด 
ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ ทักษะต่าง ๆ ที่มีความส�าคัญต่อการปรับตัวของบุคคล” การศึกษาบุคลิกภาพ
ภายนอกจึงเป็นการศึกษาลักษณะทางกายภาพของตัวละคร	ผู้วิจัยพบว่าการสร้างตัวละครสิงหไกรภพใน
รูปแบบการ์ตูนญี่ปุ่นปรากฏบุคลิกภาพภายนอก	2	แบบ	คือ	รูปโฉมงดงาม	และลักษณะของผู้มีบุญ
 1.1 รูปโฉมงดงาม
	 การสร้างตวัละครสงิหไกรภพให้มรีปูงาม	และมีพลงัอ�านาจเหนอืมนษุย์ทัว่ไปนัน้เป็นคณุลกัษณะ
หนึ่งของบุคลิกพระเอกในการ์ตูนญี่ปุ่น	ดังที่จารุณี	สุขชัย	(2550	:	158)	ได้กล่าวถึงลักษณะของพระเอก
ในการ์ตูนญี่ปุ่นไว้ว่า	“ในการ์ตูนญี่ปุ่นนั้นพระเอกมีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการ์ตูนญี่ปุ่น 
พระเอกจะมีลักษณะบุคคลในอุดมคติ คือต้องหน้าตาดี เป็นคนดี และนอกจากนี้การ์ตูนญี่ปุ่นที่เป็นแนว
เรื่องที่ผู้ชายนิยมอ่านนั้น พระเอกจะเป็นคนที่มีพลังอ�านาจเหนือกว่าคนดู เช่น เหาะเหินเดินอากาศได้มี
พลังสูง”

	 ตัวละครสิงหไกรภพในการ์ตูนสิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle	ใช้รูปแบบการวาดเหมือน
การ์ตูนญี่ปุ่น	กล่าวคือ	ดวงตาโต	ผมชี้	ซ่ึงลักษณะนี้มีรายละเอียดมากกว่ารูปโฉมของสิงหไกรภพในวรร
รณคดีที่กล่าวแค่ว่า	“รูปงาม”	แต่ไม่ได้แจกแจงว่างามอย่างไร	อวัยวะส่วนใดงาม	ส่วนรูปโฉมของ
สงิหไกรภพทีป่รากฏในการ์ตนูนัน้ไม่ได้ระบโุดยตรงว่า	“รปูงาม”	แต่การวาดตวัละครเอกในการ์ตนูญ่ีปุน่มกั
วาดให้ตัวละครเอกมีรูปร่างหน้าตาหล่อ	ดังที่ฮิคารุ	ฮายาชิ	(2548	:	20)	ได้กล่าวถึงการวาดตัวละครเอก
ไว้ว่า	“โดยพื้นฐานมักจะเน้นไปที่ความแข็งแกร่ง หล่อเหลา และกล้าหาญได้ทุกสถานการณ์ ตามแต่ว่านัก
เขยีนจะเน้นประเด็นไหนออกมา แต่ในปัจจุบนัตวัละครนัน้มีความหลากหลายมากขึน้ โดยเฉพาะในตวัละคร
ที่มีลักษณะขี้กลัว และดูคล้ายเพศหญิง”

          ภาพที่ 1 ตัวละครสิงหไกรภพ    ภาพที่ 2 ตัวละครอุเอคิ	โคสุเกะ
									(ภาณุ	ลีลือสาย.	2555	:	หน้าปก)	 	 											(ฟุคุจิ	สึบาสะ.	2546	:	หน้าปก)
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	 จากการวิเคราะห์ภาพวาดผู้วิจัยพบว่า	สิงหไกรภพในการ์ตูนมีความงามตามความนิยมของคน

ญี่ปุ่นที่มีรูปร่างเป็นชายหนุ่มร่างผอมบาง	ไม่มีกล้ามเนื้อท่ีแสดงถึงความแข็งแรง	คิ้วบาง	ผมตั้ง	เหมือน

กับนักร้องนักแสดงของญ่ีปุ่น	ซ่ึงเป็นอุดมคติของตัวการ์ตูนพระเอกแบบญี่ปุ่น	ลักษณะของการวาดผมชี้

นั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของการ์ตูนญี่ปุ่น	ดังเช่นจากภาพที่	2	ภาพทรงผมชี้ของตัวละครอุเอคิ	โคสุเกะในเรื่อง	

ผ่ากฎอลเวง (The	Law	of	Ueki)

 รปูลกัษณ์ของสงิหไกรภพท่ีน�ามาวาดในรปูแบบการ์ตนูญีปุ่น่ให้มคีวามงามตามแบบของพระเอก

การ์ตูนแนวต่อสู้ในปัจจุบันหลายเรื่องที่ไม่ได้เน้นการวาดตัวละครให้ดูล�่าสันแข็งแรง	แต่ให้ความส�าคัญกับ

พลังพิเศษที่ช่วยเสริมความสามารถในการต่อสู้	เช่น	ตัวละครมังกี้	ดี	ลูฟี่	จากวันพีช	(ONE	PIECE)	และ

ฮารุ	กลอร่ี	จาก	ผจญภัยเหนือโลก	(Rave)	เป็นต้น	อีกท้ังทรงผมตั้ง	นัยน์ตาสีทอง	และหุ่นท่ีบอบบาง	

เหมือนรปูลกัษณ์ของนกัร้องนกัแสดงชาวญีปุ่่น	แสดงให้เห็นถงึการผสมผสานของลกัษณะความเป็นญีปุ่่น

   ภาพที่ 3 ตัวละครมังกี้	ดี	ลูฟี่              ภาพที่ 4 ตัวละครฮารุ	กลอรี่

		 	(เออิจิโระ	โอดะ.	2546	:	หน้าปก)	 	 		(ฮิโระ	มาชิม่า.	2543	:	หน้าปก)

	 สงิหไกรภพในการ์ตนูมรีปูร่างหน้าตางดงามตามลักษณะอุดมคตขิองตวัเอกในวรรณคดไีทย	การ

สร้างให้ตัวละครเอกมีความงามน้ันตรงตามในนิทานค�ากลอนที่สร้างให้สิงหไกรภพมี	“รูปโฉมงดงาม” อัน
เป็นลกัษณะอดุมคตขิองวรรณคดไีทย	ดงัท่ี	ปัทมา	ฑฆีประเสรฐิกลุ	(2547	:	5)	กล่าวถงึพระเอกตามลกัษณะ

อดุมคตขิองวรรณคดไีทยว่า	“ในวรรณคดนีทิานจะไม่เน้นรายละเอียดเรือ่งชาตกิ�าเนดิ แต่จะให้ความส�าคญั

กบัรปูโฉมอนังดงาม ทัง้นีเ้พราะแบบฉบบัของพระเอกในวรรณคดนีทิานทีต้่องมรีปูร่างและบคุลกิลกัษณะ
ทีส่ง่างามและชวนให้หลงใหล ท�าให้ผูอ่้านวรรณคดีรูส้กึประทบัใจในความงามของพระเอก” ความงามของ

สงิหไกรภพเหน็ได้จากตอนท่ีสงิหไกรภพไปยังเมอืงกาลวาศเมอืงของยกัษ์	นางสนมก�านลัยกัษ์เมือ่รู้ว่าต้อง

ไปเข้าเฝ้าเจ้านายคนใหม่ก็ไม่เต็มใจ	แต่เมื่อได้เห็นหน้าของสิงหไกรภพซึ่งมีรูปโฉมงดงามก็ต่างหลงใหลจน

ลืมท้าวเทพาสูร	ต่างพากันท�าชม้อยชายตาให้สิงหไกรภพ	ดังความว่า

ฝ่ายนารีที่เป็นเวนพวกเกณฑ์ห้าม		 บ้างคิดความขวัญหายให้อายเหนียม
จะเฝ้าแหนแสนบัดสีกระดี้กระเดียม	 เคยรู้เหลี่ยมเล่ห์บ้างแต่อย่างยักษ์

จะต้องเฝ้าเจ้านายฝ่ายมนุษย์	 	 เห็นยากสุดแสนยากล�าบากนัก

ฉวยผิดพลั้งหลังลายละอายนัก	 	 ไม่รู้จักตื้นลึกนึกร�าคาญ
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ต่างจ�าใจไปเฝ้าให้เศร้าสร้อย	 	 ทั้งใหญ่น้อยแน่นปราสาทราชฐาน

พวกท้าวนางต่างประณตบทมาลย์	 ถวายบาญชีสนมกรมใน

สาวสุรางค์ต่างชะม้อยคอยชะม้าย เห็นเจ้านายนวลละอองผุดผ่องใส

ส�าอางองค์ทรงโฉมประโลมใจ  ตะลึงตะไลหลงยิ้มอยู่พริ้มพราย

ต่างลืมยักษ์รักองค์พระทรงยศ	 	 น้อมประณตรับพักตรสมัครหมาย

พอเนตรสบหลบเลี่ยงท�าเอียงอาย	 ชะม้อยชะม้ายเหมือนจะชวนให้ยวนยีฯ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (สุนทรภู่.	2515	:	197)

 1.2 ลักษณะของผู้มีบุญ

	 ผู้เขียนได้สร้างตัวละครสิงหไกรภพให้มีลักษณะของ	“ผู้มีบุญ”	ตามขนบของวรรณคดี	นิทาน

ค�ากลอนสงิหไกรภพจัดอยู่ในเร่ืองท่ีเป็นจักรๆ	วงศ์ๆ	ดงันัน้จงึปรากฏกรอบความคดิของเรือ่งทีเ่ป็น	“จกัร ๆ  

วงศ์ ๆ”	อย่างเรื่องของบุญบารมี	โดยน�าเสนอความเป็นผู้มีบุญของตัวเอกที่เกิดจากการสั่งสมความดีบุญ

บารมีจากชาติภพก่อนท่ีส่งผลให้ชาติปัจจุบันเกิดเป็นบุตรของกษัตริย์เป็นผู้ยิ่งใหญ่	ดังที่	ศิราพร	ฐิตะฐาน	

ณ	ถลาง	(2539	:	218)	กล่าวไว้ว่า	“ความคิดเรื่องผู้มีบุญ หรือมีบุญญาธิการสะท้อนให้เห็นในนิทานจักร ๆ 

วงศ์ ๆ  เช่น ในประเด็นที่พระเอกมักเกิดมากับของวิเศษ หรือพระเอกมักมีของวิเศษประจ�าตัว ที่น่าสังเกต

คือ ในนิทานไทยเฉพาะพระเอกหรือตัวละครเอกเท่านั้นที่มีของวิเศษ ไม่ใช่ทุกคนจะมีได้ ดังนั้นจะพบว่า 

พระรามเท่านั้นที่ยกศรได้ หรือโดยทั่ว ๆ  ไปจะพบว่า เพราะพระเอกเป็นผู้มีบุญ พระอินทร์จึงต้องคอยช่วย

เหลือ ไม่ต้องตกทุกข์ได้ยาก”	ลักษณะผู้มีบุญของสิงหไกรภพปรากฏผ่านนิมิตแรกเกิด	และโหงวเฮ้ง	ดังนี้

  1.2.1 นิมิตแรกเกิด 

  ลกัษณะของผู้มบีญุทีป่รากฏในตวัละครสงิหไกรภพครัง้แรก	คอืในนมิติแรกเกดิซึง่เป็นเหมอืน

ค�าท�านายให้ผู้อ่านรู้ว่าตัวละครเอกเป็น	“ผู้มีบุญ” ดังที่สุภัค	มหาวรากร	(2540	:	12)	กล่าวว่า	“ในวรรณคดี

ไทยเมื่อพระเอกหรือนางเอกจะเกิด ต้องมีนิมิตเพื่อแสดงบารมีของตัวเอก”	ในการ์ตูนสิงหไกรภพปรากฏ

นมิติแรกเกดิ	กล่าวคอื	นางจนัทร์ฝันว่ามีดวงอาทิตย์ตกลงมากลางแท่นบรรทม	ตนได้กลนืพระอาทติย์ดวง
นั้นไว้	จากนั้นมีวิทยาธรตนหนึ่งมาชิง	ดวงอาทิตย์ออกจากท้อง	และเหาะหนีไป	ท่านศาสตราจึงท�านาย
ความฝันว่าจะมีโอรสที่เก่งกล้า	แต่จะมีผู้รู้เวทมนต์มาพรากโอรสไป	และจะได้กลับมาพบกันอีกในภายหลัง	

ความว่า
	 ศาสตราได้ฟังนางจันทร์เล่าความฝันว่าตนกลืนดวงอาทิตย์	จากนั้นมีวิทยาธรตนหนึ่งดึงดวง
อาทติย์ออกจากท้อง	และหนไีปบนท้องฟ้า	ท�าให้เกดิความสว่างไปทัว่โลก	ศาสตราได้ท�านายความ
ฝันกล่าวทูลกับท้าวอินณุมาศและนางจันทร์
	 “เป็นฝันพยากรณ์ที่ชัดเจนและค่อนข้างแน่นอนมากพะย่ะค่ะ”
	 “ค่อนข้างแน่นอน?	หมายความว่ายังไงน่ะท่านศาสตรา?”	ท้าวอินณุมาศถาม
	 “พระนางจันทร์จักประสูติโอรสที่เก่งกล้าสามารถ	ทว่า...จะมีผู้รู้เวทมนต์มาพรากโอรสไปเป็น
ช่วงเวลาหนึ่ง...หลังจากนั้นพระราชบุตรจึงได้คืนบัลลังก์อย่างภาคภูมิพะย่ะค่ะ”
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ภาพที่ 5 ค�าท�านายชีวิตของสิงหไกรภพจาก	(ภาณุ	ลีลือสาย.	2550	:	133)

	 	 นมิติแรกเกดิแสดงให้เหน็ถงึความเป็นผูมี้บุญของสงิหไกรภพผ่านสญัลกัษณ์	ดวงอาทิตย์	ซึง่

เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่านางจันทร์จะได้ลูกเป็นผู้ชายที่มีอ�านาจ	ดังที่	ชลดา	เรืองรักษ์ลิขิต	(2549	:	

816)	กล่าวถึงสัญลักษณ์ที่ใช้ในเรื่องของความฝัน	ความว่า	“สัญลักษณ์ที่ปรากฏเป็นภาพดวงดาวต่าง ๆ 

เช่น ดวงอาทิตย์ หมายถึงชายที่มีอ�านาจ”

  1.2.2 โหงวเฮ้ง

	 	 โหงวเฮ้ง	เป็นภาษาจีนแต้จ๋ิวหมายถึงการดูลักษณะทางกายภาพของบุคคลตามความเชื่อ

แบบจีน	การ์ตูนสิงหไกรภพรับเอาลักษณะของ	“ผู้มีบุญ”	มาจากนิทานค�ากลอน	ปรากฏในตอนที่	1	ชื่อ

ตอน	CHOSEN	NAME	[ชื่อนั้นคือสิงหไกรภพ]	เปิดเรื่องโดยให้เทพองค์หนึ่งสถิตที่สวรรค์ชั้นดุสิต	“เทพ

องค์นี้จะจุติไปเพื่อท�าภารกิจใหญ่หลวง เร่ืองราวของเขาต้องถูกกล่าวขาน ต�านานนั้นจะถูกบอกเล่าข้าม

ผ่านเวลาไปตราบนานเท่านาน”	(ภาณ	ุลลีอืสาย.	2550	:	5)	เทพองค์ทีล่งมาจตุใินโลกมนษุย์	คอื	สงิหไกรภพ	

จนมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า	“จุติเทพ”

  ความเป็นจติุเทพของสงิหไกรภพแสดงออกมาผ่านลกัษณะภายนอกทีม่ลีกัษณะของ	ผูม้บุีญ

บารมี	ซึ่งเป็นลักษณะของพระเอกท่ีจะข้ึนเป็นกษัตริย์	พินธุมาศเห็นว่าสิงหไกรภพมีลักษณะแตกต่างจาก

มนุษย์ทั่วไป	โดยดูจาก	“โหงวเฮ้ง”	ว่าเด็กคนนี้คือผู้ที่จะยิ่งใหญ่ในอนาคต	ดังภาพ

ภาพที่ 6 ลักษณะของผู้ยิ่งใหญ่โดยดูจากโหงวเฮ้ง	(ภาณุ	ลีลือสาย.	2551	:	149)

	 จากเหตุการณ์ข้างต้นน้ันสอดคล้องกับในนิทานค�ากลอนสิงหไกรภพ ตอนที่เทพจินดาออกตาม
หาผู้มีบุญ	และพบกับสิงหไกรภพ	ท�าให้มั่นใจว่าเด็กคนนี้คือผู้มีบุญที่ตนออกตามหา	โดยดูจาก	“นรลักษณ์

ผุดผ่องต้องต�ารา”	จึงได้ลักพาตัวสิงหไกรภพหนีไป	ดังความว่า
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ผู้มีบุญจุลจักรอยู่หน้าแล้ว	 	 เสียงแจ้วแจ้วหวั่นไหวในไพรสาณฑ์

มามองเมียงฟังเสียงพระกุมาร	 	 ถึงสถานที่ทับกลับชะงัก

ไม่พบคนขึ้นบนเคหาห้อง	 	 เห็นผ้าทองผูกอู่รู้ประจักษ์

เข้านั่งชิดแล้วพิศเพ่งพักตร	 	 นรลักษณ์ผุดผ่องต้องต�ารา

แลเห็นวงธ�ามรงค์เรืองจ�ารัส	 	 ผูกพระหัตถ์โฉมฉายทั้งซ้ายชวา

ชะรอยจอมจักรพรรดิขัตติยา	 	 เสียพารายากไร้ในไพรวัน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (สุนทรภู่.	2515	:	24)

 2. การสร้างบุคลิกภาพภายใน

	 การศึกษาบุคลิกภาพภายในของตัวละครคือการศึกษาความคิด	ลักษณะนิสัยของตัวละคร	ดังที่	

อัจฉรา	สุขารมณ์	(2524:	90)	กล่าวว่า	“บุคลิกภาพภายใน คือ ทัศนคติต่อสิ่งต่าง ๆ เช่น การตัดสินใจ 

อปุนสิยั ความจ�า ความคดิ เป็นต้น”	บคุลกิภาพภายในของสงิหไกรภพในการ์ตนูสงิหไกรภพ ได้รบัการผสม

ผสาน	มาจากนิทานค�ากลอนสิงหไกรภพ	กับบุคลิกภาพภายในของตัวละครพระเอกในการ์ตูนญี่ปุ่นแนว

ต่อสู้ทั่วไป	ที่มักจะมีความกล้าหาญ	กล้าเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่าง	ๆ	จากการศึกษาพบว่าสิงหไกรภพใน

รูปแบบการ์ตูนญี่ปุ่นมีบุคลิกภาพภายใน	4	ประการ	ได้แก่	ความกล้าหาญ	ความมีน�้าใจ	เกลียดคนโกหก	

และความใจร้อนโผงผาง	ดังนี้

 2.1 ความกล้าหาญ

	 ความกล้าหาญเป็นคุณลักษณะหนึ่งของตัวละครเอกในการ์ตูนแนวต่อสู้	เนื่องจากตัวละครต้อง

เข้าร่วมการต่อสู้บ่อยครั้ง	ดังนั้นตัวละครต้องมีความกล้าหาญ	กล้าเผชิญหน้ากับศัตรู	หรือภัยอันตราย	

สิงหไกรภพจึงเป็นตัวละครที่มีความกล้าหาญ	ในบางครั้งสิงหไกรภพก็ต้องเข้าต่อสู้กับผู้ที่แข็งแกร่งกว่า

ตนเอง	แต่สิงหไกรภพก็ไม่เคยท้อถอย	มุ่งมั่นที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้	เห็นได้จากตอนที่เทพจินดาได้กลายร่าง

เป็นพญานาค	ไม่สามารถควบคมุตนเองได้	และเข้าท�าร้ายสงิหไกรภพ	เมือ่สงิหไกรภพโดนพญานาคท�าร้าย	

กร็บัรูไ้ด้ทนัทว่ีาพญานาคมพีละก�าลงัทีแ่ขง็แกร่งกว่าตนมาก	แต่สงิหไกรภพกไ็ม่ยอมแพ้	มุง่มัน่ทีจ่ะเข้าต่อสู	้
ความว่า

	 “สิงหไกรภพถอยออกมาก่อน!	มันเป็นวิญญาณของพญานาคดึกด�าบรรพ์	พลังของเธอ

สู้ไม่ไหวหรอก!!”	สร้อยสุดาร้องเตือนสิงหไกรภพ

	 “ถึงจะรู้ว่าสู้ไม่ไหว	แต่ฉันจะไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียว!!

ภาพที่ 7 สิงหไกรภพต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าตน	(ภาณุ	ลีลือสาย.	2551	:	143-144)



วารสารศลิปศาสตรป์รทิศัน์43

 2.2 ความมีน�้าใจ

	 ความมนี�า้ใจเป็นอกีนิสยัหน่ึงของสงิหไกรภพทีพ่บในการ์ตนูและนทิานค�ากลอน	เพยีงแต่เหตกุารณ์

ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมีน�้าใจของสิงหไกรภพแตกต่างกัน	การ์ตูนสิงหไกรภพปรากฏน�้าใจของสิงหไกร

ภพ	ตอนที่สิงหไกรภพโกรธท่ีเทพจินดาโกหกตน	ท�าให้โกรธเกลียดมนุษย์	จึงหนีเข้าไปในป่าและได้พบกับ

รชันาททตูจากเมอืงมารันท่ีบาดเจ็บหนัก	แม้ว่าในขณะนัน้สงิหไกรภพก�าลงัโกรธ	และอคตต่ิอมนษุย์	แต่เมือ่

พบคนเจ็บก็ไม่สามารถปล่อยทิ้งไว้ได้	จึงช่วยรักษา	ความว่า

 สิงหไกรภพเดินอยู่เพียงล�าพัง	ณ	ป่าสนนอกเมือง	เขตป่ามิถิลา	พลางคิดถึงเหตุการณ์

ที่เทพจินดาโกหกตน	

	 “ท�าไมกัน	คิดว่าถ้าพูดความจริงเราจะยกโทษให้ทั้งหมดแท้	ๆ	พี่บ้าที่สุด!!”

	 “ฮะ	ฮึก”	เสียงของรัชนาทที่ก�าลังบาดเจ็บ

	 “บาดเจ็บหนัก	แต่มันเป็นมนุษย์	อย่าไปยุ่งจะดีที่สุด”	

	 “แฮ่ก	...	แฮ่ก	แฮ่ก”

	 “เจ้านี.่..เจ้านีม่นัมกีลิน่ของยักษ์ปนอยู่	เจ้านีเ่หมือนกบัเรา	เป็นมนษุย์ท่ีอาศยัอยู่กบัยักษ์?”

	 สิงหไกรภพใช้เวลาไตร่ตรองสักครู่จึงตัดสินใจช่วยรัชนาทที่ก�าลังบาดเจ็บ

	 “โธ่เว้ย!	เอาก็เอา	น่าร�าคาญ”

ภาพที่ 8 ความมีน�้าใจของสิงหไกรภพ	(ภาณุ	ลีลือสาย.	2552	:	174-176)

 ความมีน�้าใจของสิงหไกรภพได้รับการผสมผสานมาจากนิทานค�ากลอน	ดังในตอนท่ีสิงหไกรภพ
ตีเมืองมารัน	และสังหารท้าวจัตุพักตรแล้วก็น�าศพมาคืนให้กับนางมณฑาวดี	พระมเหสีของท้าวจัตุพักตร	
พร้อมทั้งช่วยท�าพิธีเชิญพระศพไปบรรจุไว้ในถ�้าตามธรรมเนียม	ดังความว่า

พระสิงหไกรภพอพภิวาท	 	 ตามพระบาทมาตุรงค์เผ่าพงศา
อันสมบัติพัสถานการพารา	 	 ถวายฝ่ายุคลพระชนนี
จะอยู่ด้วยช่วยพระศพจนเสร็จสรรพ	 แล้วจะกลับไปบ�ารุงชาวกรุงศรี
ขอพระองค์จงส�าราญผ่านบูรี	 	 อย่าราคีกินแหนงแคลงพระทัยฯ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (สุนทรภู่.	2515	:	118)
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 2.3 เกลียดการโกหก

	 ลักษณะนิสยัท่ีโดดเด่นอกีอย่างของสงิหไกรภพทีร่บัการผสมผสานมาจากนทิานค�ากลอน	คอืสงิห

ไกรภพเกลียดการโกหก	ดังปรากฏในการ์ตูนสิงหไกรภพ	เมื่อครั้งสิงหไกรภพไปที่เมืองมิถิลา	และได้รู้

ความจรงิว่าตนกบัเทพจนิดาไม่ได้เป็นพีน้่องกนั	จงึไปสอบถามเทพจนิดาโดยตรง	เพือ่เป็นการให้โอกาสเทพ

จินดาในการพูดความจริงแต่เทพจินดากลับโกหก	สิงหไกรภพผิดหวังในตัวเทพจินดาจนพาลโกรธเกลียดพี่

ตนเอง	ความว่า

 “ลืมไปซะได้!!	พี่เองก็เป็นมนุษย์นี่นะ!!!	มนุษย์ก็เป็นอย่างนี้	ทั้งโลภมาก	ชอบโกหก	เห็น

แก่ตัว!!	ขอโทษนะ	ผมไม่ใช่คนที่คุณรู้จักหรอก”	สิงหไกรภพตัดความสัมพันธ์กับเทพจินดา	

ภาพที่ 9 สิงหไกรภพตัดขาดกับเทพจินดาเพราะการโกหก	(ภาณุ	ลีลือสาย.	2552	:	139)

	 เหตุการณ์ท่ีเทพจินดาโกหกสิงหไกรภพเรื่องที่ทั้งคู่ไม่ได้เป็นพี่น้องกันจริง	ๆ	เหมือนดังในนิทาน

ค�ากลอนในตอนที่สิงหไกรภพรู้ความจริงว่าเทพจินดาโกหกตน	จึงโกรธเทพจินดาถึงกับไม่สามารถอยู่ร่วม

กันได้อีก	ดังความว่า
เมื่อครั้งอยู่คูหาพนาสัณฑ์	 	 พึ่งกุมภัณฑ์เพียงพ่อบังเกิดหัว
เพราะพราหมณ์ว่าร้ายกาจขยาดกลัว	 คิดว่าพี่ของตัวจึงตามมา

โอ้มิรู้ผู้อื่นสิ้นทั้งนั้น	 	 	 ก็หมายมั่นเหมือนญาติวงศา

แสนสงสารมารดรกับบิดา	 	 มรณาหรือยังอยู่มิรู้ความ
แม้นใครช่วยชี้แจงต�าแหน่งให้	 	 ลูกจะไปตามติดไม่คิดขาม

น้อยหรือช่างชั่วช้าจินดาพราหมณ์ จนวอนถามแล้วไม่แจ้งแห่งยุบล

เช่นนี้อยู่ดูหน้ากันไม่ได้		 	 จ�าจะไปเสาะแสวงทุกแห่งหน

เมื่อพบพานมารดรบิดาตน	 	 ท่านยากจนจะได้ทดแทนพระคุณ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (สุนทรภู่.	2515	:	51)
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 2.4 ใจร้อนโผงผาง

	 ความใจร้อนโผงผางของสงิหไกรภพปรากฏในตอนทีส่งิหไกรภพแอบฟังพนิธมุาศและชล่ีาคยุกนั	

ท�าให้ได้รู้ว่าพินธุมาศที่ตนรักเหมือนพ่อคนหนึ่งก�าลังจะออกไปต่อสู้กับอวาตาร์เพื่อปกป้องตน	อวาตาร์คือ

ศัตรูที่มีพลังเหนือมนุษย์และยักษ์	จึงแทบจะไม่มีโอกาสที่พินธุมาศจะเอาชนะ	อวาตาร์ได้	สิงหไกรภพโกรธ

ทีรู่ว่้าอวาตาร์คอืเหตุผลท่ีท�าให้พนิธมุาศคดิจะสละชีวิต	จงึรีบแปลงร่างเป็นนก	และออกไปต่อสูกั้บอวาตาร์

เพียงล�าพังโดยไม่สนใจฟังเสียงเตือนของคนรอบข้าง	ความว่า

	 “ฉันช่วยอะไรไม่ได้เลย	ฉันขอโทษ”

	 “ชีล่าไม่เกี่ยวนี่	ไม่เป็นไรหรอก...	พอสิงหไกรภพกินใบไม้สีเขียว	แอสทรัลของเขาจะถูก

เปลี่ยน	พวกอวาตาร์จะไม่รู้ตัวตอนเขาออกไป”	พินธุมาศบอกกับชีล่า

	 สงิหไกรภพฟังแล้วได้แต่ร้องไห้อยูม่มุห้อง	ตัง้ค�าถามกบัตนเองว่าใครกนัทีท่�าให้พ่อต้อง

ท�าแบบนี้	ใครท�าให้พวกเราต้องเจ็บปวด

	 “ต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิต	ฉันก็จะต้องปกป้องพวกเขาให้ได้!!”	พินธุมาศบอกเจตจ�านง

ของตน	เมื่อสิงหไกรภพได้ยินจึงได้ค�าตอบว่าสิ่งที่ท�าให้พินธุมาศตัดสินใจสละชีวิต	คือ	

อวาตาร์	สิงหไกรภพโกรธมากจึงออกไปสู้กับอวาตาร์โดยไม่บอกใคร

ภาพที่ 10 สิงหไกรภพใจร้อนออกไปต่อสู้เพียงล�าพัง	(ภาณุ	ลีลือสาย.	2551	:	26-27)

	 ความใจร้อนโผงผางคือลักษณะนิสัยของสิงหไกรภพที่ได้รับการผสมผสานจากการ์ตูนญี่ปุ่น	

ลักษณะนิสัยใจร้อนนั้นในบริบทสังคมไทยมองว่าไม่ดี	ซึ่งตรงข้ามกับใจเย็น	แต่ในบริบทสังคมญี่ปุ่นมองว่า

ผู้ชายที่ใจร้อนดีกว่าผู้ชายท่ีใจเย็น	“เพราะแสดงถึงความมุ่งมั่น ความทุ่มเทอย่างเต็มที่โดยไม่เกรงกลัว

ผลลัพธ์ ส่วนผู้ชายใจเย็นแสดงถึงความไม่ใส่ใจ”	(ยูจิ	ฟุรุฮาชิ.	27	กันยายน	2558	:	สัมภาษณ์)คุณลักษณะ
นี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางวฒันธรรมที่ผูเ้ขียน	“เลือก” ที่จะสร้างตัวละครให้มีลักษณะเป็นไปทาง

ญี่ปุ่นมากกว่าไทยเพื่อให้สอดคล้องกับประเภทของการ์ตูนที่ต้องต่อสู้เป็นส่วนใหญ่
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อภิปรายผล
	 จากแนวคดิเรือ่งการผสมผสานวฒันธรรม	ทีอ่ธบิายว่า	คอืกระบวนการทีเ่กดิจากการแสดงออก
ทางศิลปวัฒนธรรมสองรูปแบบด�ารงอยู่ร่วมกัน	และยังคงลักษณะเด่นของแต่ละรูปแบบไว้	แต่ในขณะ
เดยีวกนักส็ร้างรปูแบบใหม่ข้ึนมา	ในการ์ตนูสงิหไกรภพ Lion Heart Chronicle	มกีารผสมผสานวฒันธรรม
ในการสร้างตัวละครสิงหไกรภพ	กล่าวคือ	บุคลิกภาพภายนอกของตัวละครสิงหไกรภพในการ์ตูนมีรูปโฉม
งดงามตามลักษณะอุดมคติของตัวเอกในวรรณคดีไทย	ผู้เขียนได้สร้างออกมาในรูปแบบของการ์ตูนญี่ปุ่น
ที่ตัวละครมักจะมีดวงตา	กลมโต	ทรงผมช้ี	และหุ่นที่บอบบางเหมือนดังตัวละครในการ์ตูนญ่ีปุ่นแนวต่อสู้
ปัจจุบัน	ที่ผู้อ่านในปัจจุบันให้การยอมรับว่ารูปแบบการสร้างตัวละครแบบนี้คือ	“งาม”	ส่วนลักษณะการ
สร้างตัวละครสงิหไกรภพในการ์ตนูให้เป็นจตุเิทพได้รบัการผสมผสานมาจากการสร้างตวัละครสงิหไกรภพ
ให้มีลักษณะของผู้มีบุญตามนิทานค�ากลอน	เหตุผลที่สิงหไกรภพในการ์ตูนมีลักษณะเป็นผู้มีบุญ	เนื่องจาก
ผู้เขียน “เลือก”	ผลิตซ�้าอนุภาคท่ีส�าคัญของพระเอกในวรรณคดีไทย	เพื่อสืบทอดขนบของไทยที่ว่าผู้ที่จะ
ขึ้นเป็นกษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์ได้นั้นต้องเป็นผู้มีบุญบารมี
 ลักษณะร่วมของบุคลิกภาพภายนอกของตัวละครสิงหไกรภพท้ังในการ์ตูน	และนิทานค�ากลอน	
ยังคงลักษณะนิสัยที่เป็นอุดมคติของพระเอกในงานเขียนแนวต่อสู้	คือ	ความกล้าหาญ	ความมีน�้าใจ	มี
คุณธรรมซึ่งลักษณะดังที่กล่าวมานี้เป็นลักษณะนิสัยของพระเอกที่ได้รับการยอมรับโดยสากลว่า	“ดี”	ดังที่	
สุวรรณา	เกรียงไกรเพ็ชร์	(2549	:	152)	กล่าวถึงพระเอกในอุดมคติว่า	“มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว รักการ
ผจญภัยและการต่อสู้ โดยเฉพาะการรบเพื่อเกียรติยศอันเป็นวิสัยของอัศวิน”	และผู้เขียนยังได้เพิ่ม	
บุคลิกภาพภายนอกเรื่องความใจร้อนโผงผางซึ่งแสดงถึงการผสมผสานลักษณะความเป็นญี่ปุ่น	
	 การ์ตูนสิงหไกรภพมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการน�าเสนอจากการบรรยายในนิทานค�ากลอนมา
เป็นรูปภาพการ์ตูนแบบมังงะ	เป็นการช่วยอนุรักษ์วรรณคดีให้คนรุ่นหลังที่ห่างไกลจากวรรณคดี	แต่ชอบ
อ่านการ์ตนูได้รูจ้กัวรรณคดไีทยเพิม่เตมิ	ดงัท่ี	ธเนตร	ปรดีารตัน์ได้กล่าวถงึเหตผุลทีท่างส�านกัพมิพ์ต้องการ
ผลิตหนังสือการ์ตูนท่ีน�าโครงเรื่องมาจากวรรณคดีไทย	เพราะ	“วรรณคดีเป็นเรื่องท่ีเคยสัมผัส ตอนเด็ก 
จึงอยากน�ามาใส่ในการ์ตูน เพื่อให้มันยังคงอยู่ คนรุ่นหลังก็จะได้รู้จักวรรณคดีเรื่องนี้”	(ธเนตร	ปรีดารัตน์.	
1	กมุภาพนัธ์	2559	:	สมัภาษณ์)	การสร้างลกัษณะของสงิหไกรภพในการ์ตนูแม้จะมกีารตดัทอนรายละเอียด
บางส่วน	แต่ก็ยังคงไว้ซ่ึงขนบท่ีส�าคัญของวรรณคดีไทย	แสดงให้เห็นว่าเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลง
วฒันธรรมนัน้	มทีัง้ส่วนท่ีปรบัเปลีย่นได้	และส่วนท่ีต้องเกบ็รกัษาไว้	เจ้าของวฒันธรรมสามารถปรบัประยกุต์
ได้โดยส่วนที่เป็น	“แก่นแท้”	หรือ	“คุณค่า”	ของวัฒนธรรมยังคงไม่สูญหายไป	
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