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การวิจยัครัง้นีมี้จดุประสงค์ เพ่ือศกึษาองค์ประกอบท่ีแสดงถึงความเป็นไทย ในภาพยนตร์

แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” ทัง้ในด้านเนือ้หาและการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ และศกึษานวตักรรม

การส่ือสารท่ีใช้ในการนําเสนอความเป็นไทย งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ แหล่งข้อมูลท่ีใช้

ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ DVD ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ “ยกัษ์” หนงัสือ “ยกัษ์  Yak 

The Giant King” (Concept Art) ท่ีเล่าถึงเบือ้งหลงัการผลิตอย่างสมบรูณ์ และกลุ่มผู้ รับสารท่ีมี

ความรู้ความเช่ียวชาญและทํางานอยูใ่นวงการผลิตแอนิเมชัน่ในประเทศไทย 

ผลจากการศึกษาพบว่า “ยกัษ์” มีการส่ือสารความเป็นไทยในเนือ้เร่ืองและการออกแบบ

ตวัละครเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากมีต้นแบบหรือแรงบนัดาลใจในการผลิตมาจากวรรณคดีเร่ือง 

“รามเกียรติ”์ จึงทําให้เป็นท่ีผกูพนักบัชาวไทย แม้จะมีภาพลกัษณ์ภายนอกเป็นหุ่นยนต์แบบสากล

ก็ตาม “ยกัษ์” จึงมีความเป็นสากลมากกว่าภาพยนตร์แอนิเมชัน่สญัชาติไทยเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีผ่านมา 

แตก่ลบัสามารถสร้างความประทบัใจแก่ผู้ รับสารได้มากขึน้ และชว่ยยกระดบัวงการภาพยนตร์แอนิ

เมชั่นไทยให้เป็นไปในทางท่ีดี โดยภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ืองนี ้มีการส่ือสารนวัตกรรมอย่าง

หลากหลาย ตัง้แตแ่นวคิดของผู้ กํากบั มาจนถึงการนําเสนอภาพยนตร์แอนิเมชัน่ไทยให้ออกมาใน

รูปแบบสากล โดยยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้ ด้วยวิธีการผสมผสานข้ามสายพันธุ์ทาง

วฒันธรรมระหว่างวฒันธรรมไทยกบัตะวนัตก การผสมผสานระหว่างวฒันธรรมประชานิยมอย่าง

แอนิเมชัน่และวฒันธรรมระดบัสงูอย่างรามเกียรติ์ และการใช้แนวคิดหลงัสมยัใหม่ในการผลิต (ท่ี

ต่อต้านแนวคิดในการผลิตแอนิเมชัน่แบบอนุรักษ์นิยมท่ีไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคใน
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ABSTRACT 
 

Title of Thesis  The Portrayal of Thai Identity in Thai Animation, “The Giant King” 
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The objective of this research is to study the Thai animation in order to analyze 

elements of contents and composition design demonstrating Thai identity in Thai animation 

“The Giant King” and to study communication innovation applied to Thai identity presentation. 

This is a qualitative research and data source for the study was divided into two groups; the 

referred book “Yak The Giant King” which tells complete production background and 

receivers who have knowledge and specialization including they worked in the animation 

cycle in Thailand.   

 The study showed that the Thai animation “The Giant King” mainly demonstrated Thai 

identity in the parts of story and character design. However, most elements demonstrating 

Thai identity were in the forms of knowledge and thought conveyed through the pattern of 

symbols. In addition, this Thai animation also applied communication innovation to jointly 

present Thai identity. It was culture hybridization by integrating the world culture like the 

animation into the local culture like the literature “Ramakien” as well as the cultural integration 

between the pop culture like the animation and the high culture like “Ramakien.” Furthermore, 

the production applied the post modern demonstrating Thai identity for contemporary design 

and to match receivers in modern era.  Thus, applying communication innovation to present 

Thai identity in Thai animation “The Giant King” was an important sample for developing the 

presentation pattern of Thai animation in order to perfectly build impression to receivers.  
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ในการทําวิทยานิพนธ์ครัง้นี ้ผู้ วิจยัสามารถทํางานได้สําเร็จตามวตัถปุระสงค์โดยได้รับการ

สนบัสนนุและกําลงัใจจากทกุคนในครอบครัว 

ขอขอบพระคณุรองศาสตราจารย์ อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ผู้ซึ่งให้คําปรึกษา คําแนะนํา และช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการศึกษาวิจยัครัง้นี ้

ตลอดจน ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ และกรรมการ รอง

ศาสตราจารย์ อวยพร พานิช รวมถึงอาจารย์ทกุทา่นท่ีให้ความรู้แก่ผู้ วิจยั 

ขอขอบพระคณุ คณุโกเมศ กาญจนพายพั คณุปรีชาวุฒิ นิรมร คณุธีรกุล สิงหะไชย คณุ

กานต์ ศภุบรรพต คณุนภัค จิตศานติกุล คณุณัชพล  ฐิตินนัทกร คุณอลงกต ถึงแก้ว คณุพีรศกัดิ ์ 

เสนาลยั คณุเอกพจน์  นภาโชติ และคณุฐาปนิก แก้วผลึก ผู้ เช่ียวชาญท่ีทํางานอยู่ในวงการผลิต 

แอนิเมชัน่ของประเทศไทย ท่ีได้ให้ความกรุณาตอ่ผู้ วิจยัด้วยการเสียสละเวลา และให้ข้อมลูตา่ง ๆ 

ในการทําวิทยานิพนธ์ครัง้นี ้ตลอดจนเพ่ือน ๆ ทุกคนท่ีให้กําลังใจ เสียสละเวลาอธิบายและให้

ความชว่ยเหลือในเร่ืองตา่ง ๆ แก่ผู้ วิจยัมาโดยตลอด รวมทัง้ความกรุณาของทกุท่านท่ีมิได้เอ่ยนาม

ในท่ีนี ้ท่ีให้ความชว่ยเหลือและเป็นกําลงัใจอยูเ่บือ้งหลงัความสําเร็จนี ้

จึงขอขอบพระคณุในความเอือ้เฟือ้ของทุกท่านดงักล่าวข้างต้น ท่ีได้ทําให้วิทยานิพนธ์นี ้

สําเร็จลงได้ด้วยดี 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 
1.1  ที่มาและความสาํคัญ 

 

มนุษย์ได้สร้างสรรค์ส่ือขึน้มามากมาย เพ่ือตอบสนองความต้องการในการส่ือสาร 

นบัตัง้แต่การวาดรูปบอกเล่าเร่ืองราวบนผนงัถํา้ การใช้นกพิราบส่ือสาร การส่งจดหมาย มาจนถึง

วิทย ุโทรทศัน์ โทรศพัท์ ในปัจจบุนั และยงัมีอีกส่ือหนึง่ท่ีนา่สนใจ นัน่คือแอนิเมชัน่  แอนิเมชัน่ไม่ใช่

ส่ือใหม่ เพราะมนุษย์พยายามศึกษาการมองเห็นภาพเคล่ือนไหวมาตัง้แต่ยุคโบราณ และด้วย

องค์ประกอบของภาพและเสียงท่ีลงตวั จึงสามารถตอบสนองจินตนาการท่ีผู้ส่งสารอยากถ่ายทอด 

หรือบอกเลา่เป็นเร่ืองราวได้เป็นอยา่งดี  
คําว่าแอนิเมชัน่ (Animation) นัน้เกิดจากการรวมของคําว่า Anima ในภาษาลาติน ท่ี

แปลว่า วิญญาณ (Soul and Spirit) ซึ่งถ้าเป็นคํากิริยา คือ Animate จะแปลว่า ทําให้มีชีวิต  

(To give life to) (ธรรมปพน ลีอํานวยโชค, 2550, น. 18) มีความหมายโดยรวมคือการสร้างสรรค์

ลายเส้นและรูปทรงท่ีไม่มีชีวิต ให้เคล่ือนไหวและมีชีวิตขึน้มาได้ (Wells, 1998, p. 10) และหาก

มองจากกระบวนการผลิต แอนิเมชั่นคือ การสร้างภาพเคล่ือนไหว ด้วยการนําภาพน่ิงมา

เรียงลําดบักนั และแสดงผลอยา่งตอ่เน่ือง ทําให้ดวงตาเห็นภาพท่ีมีการเคล่ือนไหวในลกัษณะภาพ

ตดิตา (Persistence of Vision) เม่ือตาของมนษุย์มองเห็นภาพท่ีฉายอย่างตอ่เน่ือง เรตินาจะรักษา

ภาพนีไ้ว้ในระยะสัน้ๆ ประมาณ 1/3 วินาที หากมีภาพอ่ืนแทรกเข้ามาในระยะเวลาดงักล่าว สมอง

ของมนษุย์จะเช่ือมโยงภาพทัง้สองเข้าด้วยกนั ทําให้เห็นเป็นภาพเคล่ือนไหวท่ีมีความตอ่เน่ืองกัน 

(ทวีศกัดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2546) แอนิเมชัน่จึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับงานอ่ืน ๆ ได้อีก

มากมายเชน่ ภาพยนตร์ โทรทศัน์ เกมส์ สถาปัตย์ ส่ือการสอน เป็นต้น โดยหลกัการและคณุสมบตัิ

ของแอนิเมชัน่โดยรวมคือ สามารถใช้จินตนาการได้อย่างไม่มีขอบเขตในการอธิบายเร่ืองท่ีซบัซ้อน 

ให้เข้าใจได้ง่ายขึน้ หรือแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้  (ปิยกลุ เลาวณัย์ศิริ, 

2532, น. 931-932) เน่ืองจากเทคโนโลยีท่ีพัฒนาอยู่ตลอดเวลา จึงทําให้การผลิตแอนิเมชั่น

พฒันาขึน้ตามลําดบั ตัง้แต่ 18,000 ปีก่อนคริสต์ศกัราชท่ีมีการวาดภาพตามผนงัถํา้เพ่ือบนัทึก
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เหตกุารณ์ จนมนุษย์สามารถผลิตของเล่นต่างๆเพ่ือตอบสนองความต้องการชมภาพเคล่ือนไหว

อย่าง Thaumatrope, Phenakistiscope, Zoetrope, Praxinoscope และ Magic Lanttern ขึน้ 

และของเล่นเหล่านีก็้ได้กลายเเป็นบรรพบุรุษของ Traditional Animation ในเวลาต่อมา ท่ีใช้

หลกัการของ Flip Book ในการผลิต โดยวาดแอนิเมชัน่แบบ Frame by Frame แอนิเมชัน่เร่ืองแรก

ท่ีเกิดขึน้เป็นหนงัขาวดํา ไม่มีเสียง ผลิตโดย Winsor Mccay ช่ือเร่ือง Gertie the Dinosaur ตอ่มา

เม่ือมีการใส่เสียงลงไปได้ Walt Disney ก็เปิดตวั Mickey Mouse และ Full-length Animation 

อย่าง Snow White ขึน้มาเป็นแอนิเมชัน่สีเร่ืองแรกของโลกอีกด้วย มาจนถึงยคุปัจจบุนัท่ีมีการใช้

เทคโนโลยีอย่างคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยผลิตมากขึน้ อย่าง Tron ท่ีเป็นแอนิเมชัน่เร่ืองแรกท่ีผลิต

ด้วยคอมพิวเตอร์ ตามมาด้วย Toy Story ท่ีแจ้งเกิดโดย Pixar Studio ท่ีใช้โปรแกรมแอนิเมชัน่สาม

มิตใินการสร้าง (ธรรมปพน ลีอํานวยโชค, 2550, น. 18-24) 

ธรรมปพน ลีอํานวยโชค (2550, น. 14-15) ได้แบง่ประเภทของแอนิเมชัน่ไว้ 3 ประเภท  

1)  Traditional Animation/Hand Drawing Animation/2D Animation  

เป็นแอนิเมชั่นสมัยแรกเร่ิมตามท่ีกล่าวข้างต้นมักใช้การวาดด้วยมือทีละแผ่น แล้วใช้

วิธีการ Flipเพ่ือตรวจดทู่าทางของตวัละครท่ีเรา Animate ไปก่อนหน้า โดยทัว่ไปถ้าเป็นภาพยนตร์

แอนิเมชัน่จากตะวนัตก จะกําหนด 24 เฟรม ตอ่วินาที แตถ้่าเป็นแอนิเมชัน่ซีรีย์จากญ่ีปุ่ นจะใช้ 12 

เฟรม ตอ่วินาที 

2)  Stop Motion หรือ Clay Animation 

แอนิเมชั่นประเภทนี ้แอนิเมเตอร์ต้องทําการเคล่ือนไหวโดยตรงกับโมเดล และทําการ

ถ่ายภาพเอาไว้ทีละเฟรม ซึ่งต้องแม่นในเร่ืองของ Timing และ Pose มาก ต้องคอยควบคมุความ

ตอ่เน่ืองระหวา่งเฟรม การจดัแสง อาศยัความรอบคอบและความอดทนมาก 

3)  Computer Animation/2D or 3D Animation on Computer 

ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ท่ีสามารถช่วยให้การผลิตแอนิเมชั่นง่ายขึน้ เช่นโปรแกรม Maya, 

Macromedia Flash และ 3D Studio Max เป็นต้น วิธีนีเ้ป็นวิธีท่ีประหยดัเวลาการผลิตและ

ประหยดัต้นทนุเป็นอยา่งมาก เชน่ ภาพยนตร์เร่ือง Toy Story ใช้แอนิเมเตอร์เพียง 110 คนเทา่นัน้ 

แอนิเมชั่นเป็นส่ือท่ีดูแล้วเข้าใจง่าย ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน แบบท่ีส่ืออ่ืน ๆ ทํา

เหมือนไมไ่ด้ จงึเป็นท่ีถกูใจของเดก็ทัว่โลก และยงัสามารถตอบสนองจินตนาการท่ีไม่มีท่ีสิน้สดุของ

พวกเขาได้อีกด้วย นอกจากนี ้ภาพยนตร์แอนิเมชั่นยังเป็นส่ือบนัเทิงท่ีทัว่โลกต่างให้ความสนใจ 

หากมองจากรายได้ของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ทําเงินของตา่งประเทศแล้ว นบัวา่ไมแ่พ้ภาพยนตร์เลย

ทีเดียว การจดัอนัดบัรายได้ของ Box Office Mojo (2013) พบว่า 70% ของแอนิเมชัน่ในปี 2010 



3 

และ 2012 นัน้ สามารถสร้างรายได้มากท่ีสุดจากทัง้หมด เพราะหลงัจากปี 2009 ท่ีมีประชากร

เพิ่มขึน้และการเข้ามาของเทคโนโลยี 3D ทําให้การบริโภคภาพยนตร์แอนิเมชัน่สงูขึน้กว่าเดิมมาก 

และเปล่ียนทิศทางการรับชมภาพยนตร์ของคนทัว่โลกได้เลยทีเดียว  

อตุสาหกรรมแอนิเมชัน่เป็นอตุสาหกรรมท่ีมีมูลค่าในตลาดโลกสูงถึง 59 พนัล้านเหรียญ

สหรัฐในปี 2006 และคาดว่าจะมีการเติบโตเพิ่มขึน้โดยเฉล่ีย 7.7 % ในช่วงปี 2004–2010 โดย

อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นประกอบไปด้วยสาขาต่าง ๆ 3 สาขาด้วยกัน ได้แก่สาขาบันเทิง  

(Entertainment) การออกแบบเว็บ (Web-Designing) และ E-education สดัส่วนของแอนิเมชัน่

ในสาขาบนัเทิงนัน้มากถึง 74% ในปี 2006 หรือมีมลูคา่กว่า 19.2 พนัล้านเหรียญสหรัฐ และคาด

วา่จะเพิ่มขึน้เป็น 26 พนัล้านเหรียญสหรัฐในปี 2010 แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มการเจริญเติบโตของ

แอนิเมชัน่ในสาขาบนัเทิงมีเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ ซึ่งความต้องการนีจ้ะเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทําให้เกิด

การพฒันาอตุสาหกรรมนีท้ัว่โลก (กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ, 2556, น. 4)  

ในสว่นประเทศไทยนัน้เป็นประเทศท่ีกําลงัเตบิโตด้านเศรษฐกิจ ทําให้เกิดการต่ืนตวัในการ

ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน่สญัชาตไิทยขึน้มาอีกครัง้เชน่กนั หลงัจากท่ีเคยเป็นผู้ นําด้านแอนิเมชัน่มา

ก่อนในอดีต ตัง้แต่ “สุดสาคร” ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ขนาดยาวเร่ืองแรกของไทย ท่ีประกาศตวัในปี 

พ.ศ. 2522 โดยอาจารย์ปยตุ เงากระจา่ง แตต่อ่มาในช่วงปี พ.ศ. 2542 แอนิเมชัน่ไทยท่ีทําท่าว่าจะ

ตายไปแล้วก็กลบัฟืน้คืนชีพอีกครัง้ ด้วยความพยายามของบริษัทบรอสคาสต์ไทย เทเลวิชัน่ ท่ีนํา

วรรณคดีไทยมาดดัแปลงเป็นแอนิเมชัน่ ทัง้ปลาบู่ทอง สงัข์ทอง เงาะป่า โลกนิทาน จนในปี พ.ศ. 

2545 ท่ีเป็นปีทองของแอนิเมชัน่ 3 มิตขิองคนไทย โดยเฉพาะปังปอนด์ ด ิแอนิเมชัน่ และสดุสาคร  

หลงัจากนัน้กนัตนาแอนิเมชัน่ก็ได้เปิดตวัก้านกล้วยในปี พ.ศ. 2549 ด้วยภาพยนตร์แอนิ

เมชัน่ 3 มิติ ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากบางส่วนของพงศาวดาร เป็นเร่ืองช้างทรงของสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช โดยในเร่ืองใช้ช่ือว่า ก้านกล้วย ก้านกล้วยเป็นแอนิเมชัน่ท่ีคงเอกลกัษณ์ความเป็น

ไทย ไม่ว่าจะเป็นฉากท่ีเป็นภูมิทศัน์แบบไทย ต้นไม้ ไม้ดอก สภาพป่า และประเพณีไทย เช่น การ

คล้องช้าง การใช้ฉากหมู่บ้านทรงไทย แสดงพืชพรรณไม้ไทย เช่น ต้นราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้

ประจําชาติ ในฤดกูาลตา่ง ๆ รวมทัง้การออกดอกเหลืองอร่ามในหน้าแล้ง แสดงฉากประเพณีลอย

กระทง เป็นต้น ภาพยนตร์แอนิเมชั่นอีกเร่ืองท่ีน่าจับตามองคือ “นาค” ท่ีออกฉายเม่ือวันท่ี 20 

มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจากแม่นาคพระโขนง ตํานาน

ผีสาวท่ีนา่กลวั กลายเป็นผีสาวท่ีน่ารัก ท่ีจะพาไปสู่โลกวิญญาณท่ีสนกุสนานครืน้เครงไปกบัเพ่ือน

ผีสีสันสดใส โดยสหมงคลฟิล์มร่วมกับบีบอยซีจีและบาแรมยู ตามมาด้วยก้านกล้วย 2 ท่ีเป็น

ภาพยนตร์แอนิเมชั่นสามมิติภาคต่อของก้านกล้วย ท่ีอํานวยการสร้างโดยบริษัทกันตนา 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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แอนิเมชัน่ มีเนือ้เร่ืองเก่ียวกบัเจ้าพระยาปราบหงสาวดี ช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ท่ี

ต้องปกป้องครอบครัวและบ้านเมือง ในสมยัสงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยากับกรุงหงสาวดี  มา

จนถึง เอคโค ่จิ๋วก้องโลก (Echo Planet)  เป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน่สามมิต ิสร้างโดย บริษัทกนัตนา

แอนิเมชัน่ เข้าฉายวนัท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นเร่ืองราวการผจญภยัของเด็ก 3 คน จาก 2 มมุ

โลก คือ มหานครนิวซิตี ้แคปิตลัสเตท และจากหมู่บ้านกะเหร่ียงทางภาคเหนือของประเทศไทย ท่ี

ช่วยกนักอบกู้ โลกจากหายนภัยเน่ืองจากภาวะโลกร้อน ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองนีเ้ป็นภาพยนตร์

คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นเร่ืองแรกของประเทศไทย ท่ีสร้างในระบบสามมิติ สเตอริโอสโคปิก 

(Stereoscopic 3D)  

จนถึงภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองล่าสุด “ยกัษ์” (Yak: The Giant King) เป็นภาพยนตร์ 

แอนิเมชัน่สญัชาตไิทย ผลงานร่วมทนุสร้างระหวา่ง บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั, 

บริษัท บ้านอิทธิฤทธ์ิ จํากดั, บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จํากัด และดําเนินงานสร้างโดย บริษัท เวิร์คพอยท์ 

พิคเจอร์ส จํากัด ผลงานกํากับของประภาส ชลศรานนท์ ร่วมกับ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ ได้แรง

บนัดาลใจมาจาก วรรณคดี เร่ืองรามเกียรติ์ นําเสนอในรูปแบบของแอนิเมชัน่หุ่นยนต์ ภาพยนตร์

เร่ืองนีเ้ร่ิมดําเนินการสร้างเม่ือ ปี พ.ศ. 2549 แล้วเสร็จและฉายในเดือน ตลุาคม พ.ศ. 2555 รวม

ระยะเวลาสร้าง 6 ปี ด้วยความยาว 105 นาที “ยกัษ์”มีเนือ้เร่ืองเก่ียวกบัมิตรภาพระหว่างทศกณัฐ์

กบัหนมุาน ท่ีความจริงแล้วเป็นศตัรูคู่อาฆาตกัน โดยมีแก่นมาจากคําถามท่ีว่า “คนท่ีเป็นศตัรูกัน 

ต้องตอ่สู้กนัตลอดไปจริงหรือ?” 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ภาพยนตร์แอนิเมชัน่สญัชาติไทยท่ีผ่านมา ล้วนสร้างความต่ืนตาต่ืน

ใจให้กับชาวไทย และเป็นความหวังของวงการแอนิเมชั่นไทยท่ีจะก้าวไปสู่เวทีโลก โดยเฉพาะ

ความสําเร็จของก้านกล้วย 1 ท่ีทําให้ชาวตา่งชาตไิด้รู้จกักบัแอนิเมชัน่สญัชาตไิทยอยา่งแท้จริง 

ทัง้นีภ้าพยนตร์แอนิเมชัน่นัน้ถือว่าเป็นสินค้าวฒันธรรม (Cultural Product) ท่ีสามารถ

นํามาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเศรษฐกิจ โดยการนํา “วฒันธรรม” ซึ่งเป็นสิ่งตา่ง ๆ ท่ีสะท้อนวิถี

การดําเนินชีวิต ความเป็นอยู ่ของคนในท้องถ่ินนัน้ ๆ มาสร้างเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ท่ีสอดคล้องกบั

กระแสความต้องการของโลก ตลาด และผู้บริโภค เน่ืองจากวฒันธรรมเป็นอํานาจอ่อนอนัทรงพลงั 

(Soft Power) หรืออํานาจละมุน ท่ีสามารถแทรกซึมผ่านผู้คนได้อย่างแนบเนียนและได้ผล  

(จารุวรรณ เจตเกษกิจ, 2555, น. 18-19) การทําให้แอนิเมชัน่เป็นสินค้าวฒันธรรมนัน้ไม่ใช่เร่ือง

แปลกใหม่แต่อย่างใด ต่างชาติสามารถทําได้และประสบความสําเร็จมาอย่างยาวนาน สตดูิโอ

อนัดบัหนึ่งอย่าง Walt Disney ท่ีเป็นผู้ นําด้านภาพยนตร์แอนิเมชัน่ระดบัโลก ก็ยงัสามารถขาย

วฒันธรรมตะวนัตกผา่นแอนิเมชัน่ได้อย่างงดงาม แอนิเมชัน่เหล่านีไ้ด้นําเสนอภาพลกัษณ์ วิถีชีวิต

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%97&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AA_%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C
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ของชาวตะวนัตกออกมาได้อยา่งแนบเนียน หรือแม้กระทัง่การ์ตนูซุปเปอร์ฮีโร่ของอเมริกา ของคา่ย

ดงัอย่าง Marvel Studio หรือ DC Comics ก็ยงัผลิตการ์ตนูซุปเปอร์ฮีโร่ท่ีส่งเสริมภาพลกัษณ์ของ

อเมริกาทัง้สิน้ ตวัอย่างทางด้านเอเชีย ประเทศท่ีสามารถสร้างแอนิเมชัน่เป็นสินค้าวฒันธรรมให้

แข็งแรงคือญ่ีปุ่ น ผู้ รับสารสามารถรับรู้ และเข้าถึงวฒันธรรมญ่ีปุ่ นผ่านแอนิเมชัน่ได้ เช่น การรับชม

แอนิเมชัน่เร่ืองโดราเอมอนเพียงเร่ืองเดียว เราก็สามารถรับรู้ถึงสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ นิสยัใจ

คอ วฒันธรรม ความเป็นอยู ่ของคนญ่ีปุ่ นได้ทนัที  

ประเทศไทยได้พยายามผลิตแอนิเมชัน่สญัชาติไทย ท่ีจะเป็นสินค้าวฒันธรรมตอ่ไปอีก จะ

เห็นได้ว่าภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีผ่านมา ล้วนใส่ประวตัิศาสตร์ ความเป็นไทย เอาไว้เต็มเป่ียม ทัง้

ก้านกล้วย 1 และ 2, นาค และเอคโค่ จิ๋วก้องโลก หรือแม้กระทัง่แอนิเมชัน่ซีรีย์ อย่างสุดสาคร  

ปังปอนด์ หรือแอนิเมชั่นจากวรรณคดีไทยต่าง ๆ ผู้ ผลิตล้วนต้องการให้แอนิเมชั่นเหล่านีแ้สดง

รากเหง้าความเป็นไทย ให้เดก็ยคุใหมไ่ด้รับรู้ถึงความเป็นไทยผา่นส่ือท่ีสนกุสนานเพลิดเพลิน 

แต่อะไรท่ีทําให้แอนิเมชั่นไทยไปไม่ถึงดวงดาว ไม่สามารถตัง้หลักท่ีมั่นคงได้อย่าง 

แอนิเมชั่นของประเทศอ่ืน ๆ ในตลาดโลก ทัง้ ๆ ท่ีฝีมือไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลย ผลตอบรับของ

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ไทยไมคุ่้มทนุตัง้แตข่ายในประเทศ หากจะผลกัดนัให้เป็นสินค้าส่งออกคงเป็น

เร่ืองหนัก ลักษมณ์ เตชะวันชัย รองประธานสมาคมดิจิตอล คอนเทนต์ บันเทิงไทย และ

คณะกรรมการสมาคมผู้ ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย กล่าวว่า

อตุสาหกรรมแอนิเมชัน่ไทยกําลงัตกอยู่ในช่วงขาลง (อิสสริยา อาชวานนัทกลุ, 2556) ต้องยอมรับ

ว่าคนไทยไม่ค่อยดแูอนิเมชัน่ ตลาดประเทศไทยแคบ จะมีแต่แฟนคลบัแอนิเมชัน่ตวัจริงเท่านัน้ท่ี

คอยตดิตามชมอยา่งจริงจงั ทัง้ยงัชีแ้จงสถานการณ์ปัจจบุนัว่า ประเทศไทยตอนนีห้ากจะลงทนุทํา

แอนิเมชัน่ ควรทําประเภทซีรีย์ จะมีความเส่ียงน้อย เช่นเบิร์ดแลนด์ แดนมหศัจรรย์ หรือปังปอนด์ 

ส่วนภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีลงทุนร้อยล้าน แตฉ่ายได้เพียง 2 สปัดาห์ อาจไม่คุ้มทุน ประเทศไทย

ควรเร่ิมจากจดุเล็ก ๆ ก่อน อยา่งอตุสาหกรรมแอนิเมชัน่ท่ีญ่ีปุ่ น จะเร่ิมจากอตุสาหกรรมการ์ตนูเล่ม

ก่อน หากประสบความสําเร็จจะนํามาพฒันาตอ่เป็นแอนิเมชัน่ซีรีย์ และถ้านิยมมาก ๆ คอ่ยนํามา

พฒันาเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตรงข้ามกับโมเดลของฮอลลีวดู ท่ีทุ่มทนุก้อนใหญ่กับภาพยนตร์

แอนิเมชั่นได้เลย เป็นเพราะเขามีบริษัทท่ีแข็งแรงมาก จึงทําได้ ซึ่งประเทศไทยตอนนีไ้ด้เลือกใช้

โมเดลแบบฮอลลีวดู จงึทําให้อตุสาหกรรมแอนิเมชัน่ไทยไมป่ระสบความสําเร็จเทา่ท่ีควรจะเป็น  

นอกจากจะเกิดปัญหาด้านอตุสาหกรรมแอนิเมชัน่ในประเทศไทย ท่ีมีอตัราการบริโภคแอ

นิเมชัน่น้อยแล้ว ยงัมีอีกสิ่งท่ีคนไทยมกัถามหาในส่ือ คือเร่ืองของ “ความเป็นไทย” ว่าผู้ผลิตได้ใส่

ลงไปหรือไม ่อยา่งไร หากแตจ่ะมีใครรู้บ้างว่าความเป็นไทยนัน้คืออะไร เรามกัพดูถึงความเป็นไทย
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เพียงเร่ืองของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จนดเูหมือนจะลืมเร่ืองของวฒันธรรม  ท่ีสามารถ

แสดงลกัษณะของชาตไิด้อยา่งดี ด้วยเหตนีุจ้ึงทําให้เกิดข้อถกเถียง คําวิพากษ์วิจารณ์ ท่ีหาข้อสรุป

ไมไ่ด้ 

ดงัเช่นกรณีการโต้เถียงกนัในสงัคมออนไลน์ของเว็ปไซต์ Drama Addict (2012) ในหวัข้อ 

“ไม่ไทยเบย!!” เก่ียวกับลายเส้นและการ์ตนูไทย ท่ีเป็นประเด็นท่ียังหาคําตอบและบทสรุปของ

ความเป็นไทยไม่ได้ ว่าควรเป็นไทยท่ีคนผลิต หรือควรเป็นไทยท่ีลายเส้น จนเกิดการล้อเลียน โดย

การนําตัวละครในการ์ตูนญ่ีปุ่ นมาวาดเป็นลายเส้นแบบลายไทย เพ่ือประชดประชันกัน หรือ

แม้กระทัง่แอนิเมชัน่ท่ีใส่ความเป็นไทยเข้าไปมาก ๆ ก็มีการวิจารณ์ว่าน่าเบ่ือ อยากเห็นอะไรใหม่ๆ 

แสดงให้เห็นวา่ผู้บริโภคมีความคาดหวงัเก่ียวกบัความเป็นไทย ท่ีส่ือผ่านการ์ตนูไทยหรือแอนิเมชัน่ 

แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีกําลังพัฒนา มีการติดต่อคบหาสมาคมกับหลาย

ประเทศ อีกทัง้ส่ือในปัจจบุนัสามารถเปิดโลกได้อยา่งไร้พรมแดน ทําให้มีการแลกเปล่ียนวฒันธรรม

อย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมตามกระแสสังคมอยู่

ตลอดเวลา 

จนกระทั่งแอนิเมชั่นเร่ือง “ยักษ์” ได้นํานวตักรรมการส่ือสารเข้ามาใช้ในการพฒันางาน

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองนี ้ โดยนวตักรรมในท่ีนีเ้ป็นนวตักรรมการส่ือสารท่ีได้จากการใช้ความคิด

วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือการแก้ปัญหาและตอ่ยอดทางความคิด (De Bono, 1992) เพ่ือให้ได้

ผลงานชิน้ใหมท่ี่สมบรูณ์แบบมากย่ิงขึน้ ด้วยการนําความเป็นสากลเข้ามาผสมผสานกบัความเป็น

ไทย  นําเอาคาแร็กเตอร์หุน่ยนต์แบบตะวนัตก มาประยกุต์กบัรามเกียรติ์ นวตักรรมการส่ือสารนีทํ้า

ให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ของภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองนี ้ให้แตกตา่งไปจากภาพยนตร์

แอนิเมชัน่สญัชาตไิทยเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีผา่นมา  

ผู้ วิจัยจึงมีความเห็นว่า ทัง้ ๆ ท่ีคนไทยมีการถามหาความเป็นไทยในส่ือตลอดเวลา แต่

สินค้าวัฒนธรรมอย่างแอนิเมชั่นท่ีได้ใส่ความเป็นไทยลงไป กลับไม่ประสบความสําเร็จในการ

ส่ือสารกับคนไทย ด้วยกระแสตอบรับท่ีไม่ดีเท่าท่ีควรจะเป็น ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” จึง

เป็นกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ ท่ีจะนํามาศึกษาหาความเป็นไทย ทัง้ด้านองค์ประกอบศิลป์ในงาน

ออกแบบ และเนือ้เร่ือง เพ่ือศกึษาว่าผู้ รับสารมองเห็นกลวิธีการนําเสนอนวตักรรมการส่ือสาร และ

สร้างรหสั “ความเป็นไทย” โดยผา่นส่ือภาพยนตร์แอนิเมชัน่อย่างไร และการนําเสนอนวตักรรมการ

ส่ือสารความเป็นไทยดงักลา่ว มีสว่นสง่เสริมภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองนีอ้ยา่งไร 
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ผู้ วิจยัจงึต้องการท่ีจะศกึษาภาพยนตร์แอนิเมชัน่สญัชาตไิทยนี ้เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ผลิต

ในการพฒันาขีดความสามารถทางการส่ือสารด้านความเป็นไทยให้ดีขึน้ และเหมาะสมกบัคนไทย 

เพ่ือให้ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เป็นสินค้าวฒันธรรมได้อยา่งเตม็รูปแบบ 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

 1)  เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีแสดงถึงความเป็นไทยในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์”

ทัง้ในด้านเนือ้หาและการออกแบบองค์ประกอบศลิป์ 

2)  เพ่ือศกึษานวตักรรมการส่ือสารท่ีใช้ในการนําเสนอความเป็นไทยผา่นภาพยนตร์แอนิเมชัน่

เร่ือง “ยกัษ์” 

 

1.3  ปัญหานําวิจัย 

 

1)  ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” มีการนําเสนอความเป็นไทยหรือไม่ อย่างไร และเหตุ

ใดจงึต้องนําเสนอความเป็นไทย 

2)  การนําเสนอความเป็นไทยผ่านภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” มีความเก่ียวข้องกบั

นวตักรรมการส่ือสารหรือไม ่อยา่งไร 

 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 

 

มุง่ศกึษาส่ือภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” (Yak: The Giant King) ท่ีเป็นภาพยนตร์แอนิ

เมชั่นสัญชาติไทย ผลงานร่วมทุนสร้างระหว่าง บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด, 

บริษัท บ้านอิทธิฤทธ์ิ จํากดั, บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จํากัด และดําเนินงานสร้างโดย บริษัท เวิร์คพอยท์ 

พิคเจอร์ส จํากัด ผลงานกํากับของประภาส ชลศรานนท์ร่วมกับ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ ได้แรง

บันดาลใจมาจาก วรรณคดี เ ร่ืองรามเกียรติ์ มานําเสนอในรูปแบบของแอนิเมชั่นหุ่นยนต์ 

ภาพยนตร์เร่ืองนีเ้ร่ิมดําเนินการสร้างเม่ือ ปี พ.ศ. 2549 แล้วเสร็จและฉายในเดือน ตลุาคม พ.ศ. 

2555 รวมระยะเวลาสร้าง 6 ปี ด้วยความยาว 105 นาที “ยักษ์” มีเนือ้เร่ืองเก่ียวกับมิตรภาพ

ระหว่างทศกัณฐ์กับหนุมาน ท่ีความจริงแล้วเป็นศตัรูคู่อาฆาตกัน โดยมีแก่นมาจากคําถามท่ีว่า 

“คนท่ีเป็นศตัรูกนั ต้องตอ่สู้กนัตลอดไปจริงหรือ?” 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AA_%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C
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1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

1)  นําผลท่ีได้จากการศกึษามาใช้ในการสง่เสริมวงการแอนิเมชัน่ไทย ในการพฒันา

เนือ้หาหรือองค์ประกอบศลิป์ด้านความเป็นไทยตอ่ไป 

2)  เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีสนใจค้นคว้าข้อมลูเก่ียวกบั “ความเป็นไทยในแอนิเมชัน่”  

3)  สง่เสริมการใช้นวตักรรมการส่ือสารในการพฒันาส่ืออยา่งแอนิเมชัน่ตอ่ไป 

4)  เพ่ือสง่เสริมการสร้างสรรค์ “ความเป็นไทย” ในการผลิตส่ือในรูปแบบอ่ืน ๆ ตอ่ไป เชน่ 

ส่ือภาพยนตร์ ส่ือละครโทรทศัน์ ส่ือโฆษณา ส่ือนิทานภาพ เป็นต้น 

5)  เพ่ือเป็นแนวทางหรือข้อเสนอแนะให้กบันายทนุหรือผู้ปกครอง ได้เล็งเห็นถึง

ความสําคญัของแอนิเมชัน่ในการส่ือสาร “ความเป็นไทย” 

 

1.6  นิยามศัพท์ 

 

1)  ภาพยนตร์แอนิเมชั่น หมายถึง แอนิเมชัน่ท่ีฉายในโรงภาพยนตร์ หรือเรียกว่า  

Full length animated film  

2)  ความเป็นไทย หมายถึง ลกัษณะเฉพาะในด้านตา่ง ๆ ท่ีทําให้เกิดความเข้าใจและรับรู้

ตรงกันว่าคือสิ่งท่ีบ่งบอกเอกลกัษณ์ของประเทศไทย ลกัษณะเด่นของคนไทย ค่านิยม ความเช่ือ 

วฒันธรรมไทย เป็นต้น โดยในท่ีนีจ้ะแบง่ความเป็นไทยออกเป็น 3 ประเภท คือ ความเป็นไทยทาง

วตัถ ุความเป็นไทยทางการกระทําหรือความประพฤต ิและความเป็นไทยทางความรู้และความคดิ 

3)  สญัญะ หมายถึง การใช้ภาพ ตวัอกัษร ภาษา ถ่ายทอดความหมายตา่ง ๆ แทนสิ่งนัน้ ๆ 

ในตวับท (Text) ในบริบท (Context) หนึง่ ๆ 

4)  สินค้าวฒันธรรม หมายถึงสินค้าท่ีสามารถนํามาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเศรษฐกิจ 

โดยการนํา “วัฒนธรรม” ซึ่งเป็นสิ่งต่าง ๆ ท่ีสะท้อนวิถีการดําเนินชีวิต ความเป็นอยู่ ของคนใน

ท้องถ่ินนัน้ๆ มาสร้างเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ท่ีสอดคล้องกบักระแสความต้องการของตลาด  

5)  นวตักรรมการส่ือสาร หมายถึงการส่ือสารท่ีถกูตอ่ยอดจากสิ่งเดิมให้เกิดขึน้ใหม่ โดยผ่าน

กระบวนการคิด วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถเกิดขึน้กับทุก

องค์ประกอบของการส่ือสารไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งสาร ผู้ รับสาร ช่องทางการส่ือสาร หรือตวัสาร ท่ีถูก

พฒันาเปล่ียนแปลงและถกูนํามาใช้ในกระบวนการส่ือสารได้อยา่งเหมาะสม  
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1.7  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดการวิจยั 

นวตักรรมการส่ือสารความเป็นไทย 

ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” 

แนวคิดเก่ียวกบั 

ความเป็นไทย 

(ความรู้/การกระทํา/วตัถ)ุ 

แนวคิดเก่ียวกบั 

นวตักรรมการส่ือสาร 

เนือ้เร่ือง ตวัละคร ฉาก เสียง 
การผสมผสาน

ข้าม 

สายพนัธุ์ 

ทางวฒันธรรม 

วฒันธรรม 

ประชานิยม 

และวฒันธรรม

ระดบัสงู 

แนวคดิ

สมยัใหม่

และหลงั

สมยัใหม่ 

การรับรู้ของผู้ รับสาร 

ผา่นสญัลกัษณ์ 



บทที่  2 
 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง นวัตกรรมการส่ือสารความเป็นไทยผ่านภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ือง 

“ยกัษ์” ได้นําแนวคดิและทฤษฎีท่ีใช้ในการศกึษา ดงันี ้คือ 

2.1  แนวคดิเร่ืองความเป็นไทย  

2.1.1  แนวคดิเร่ืองความเป็นไทย 

2.1.2  ข้อมลูเก่ียวกบัวรรณคดีไทยเร่ือง “รามเกียรติ”์ 

2.1.3  ความหมายของ “ยกัษ์” 

2.2  แนวคดิเก่ียวกบันวตักรรมการส่ือสาร 

2.2.1  ทฤษฎีการผสมผสานข้ามสายพนัธุ์ทางวฒันธรรม 

2.2.2  แนวคดิเร่ืองวฒันธรรมประชานิยมและวฒันธรรมระดบัสงู 

2.2.3  แนวคดิสมยัใหมแ่ละแนวคดิหลงัสมยัใหม ่

2.3  แนวคดิเร่ืองสญัญะวิทยา 

2.4  แนวคดิเร่ืองการวิเคราะห์เนือ้หา 

2.5  แนวคดิเก่ียวกบัการ์ตนูแอนิเมชัน่ 

2.6  ข้อมลูเก่ียวกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” 

2.7  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

2.1  แนวคิดเร่ืองความเป็นไทย 

 

ความเป็นไทย หมายถึง ผลรวมขององค์ประกอบ 4 อย่าง ท่ีแสดงถึงลกัษณะเดน่ของไทย 

คือ ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ และวฒันธรรม (วีระ อําพนัสขุ, 2526)  

ชาติ คือ ดินแดนท่ีมีอาณาเขตแน่นอน เกิดจากผลรวมของประชาชนพลเมืองท่ีมีลกัษณะ

นิสัยใจคอคล้ายคลึงกันมาตัง้แต่โบราณกาล ดิน้รน ต่อสู้ ฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกัน สืบ
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เลือดเนือ้เชือ้ไขเดียวกนั ผกูไมตรีเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัคนตา่งเผ่าพนัธุ์ตา่งถ่ินกําเนิด เกิดลกูหลาน

เหลน อยูร่วมหมูร่่วมแผน่ดนิ มีจิตใจตรงกนั เรียกวา่ คนไทย หรือชาตไิทย 

ศาสนา คือ หลกัยดึเหน่ียวจิตใจของคนในชาติให้ผกูพนัเป็นนํา้หนึ่งใจเดียวกนั ความเป็น

ไทยของคนไทยถกูหลอ่หลอมขึน้โดยอดุมคตทิางศาสนา  

พระมหากษัตริย์ เป็นศนูย์รวมใจ เป็นประมขุของประเทศ และเป็นบุคคลท่ีดํารงตําแหน่ง

สูงสุด เป็นผู้ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีธรรม มีความสามารถในการปกครองหมู่คณะให้กลม

เกลียวสามัคคีกัน จะเห็นว่ากษัตริย์หรือพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นผู้ นําไทย  ตัง้แต่ไทยตัง้ตนเป็น

อิสระในแคว้นสวุรรณภมูิ สโุขทยั กรุงศรีอยธุยา กรุงธนบรีุ และกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจบุนั พระเจ้า

แผ่นดินทุกพระองค์ทรงปกครอง และปกปักรักษาราชอาณาจักรด้วยทศพิธราชธรรม รวมถึง

ศิลปวัฒนธรรม อารยธรรมและเศรษฐกิจ ทําให้คงความเป็นไทยได้ตลอดมา สถาบัน

พระมหากษัตริย์จงึเป็นสถาบนัสงูสดุท่ีคนไทยเชิดช ู

วฒันธรรม คือ การปฏิบตัิหรือวิถีชีวิตของชุมชนหรือสงัคม อีกช่ือหนึ่งของวฒันธรรมคือ 

ภมูิปัญญาดัง้เดมิ (Traditional Knowledge) (ประเวศ  วะสี, 2539) ซึ่งได้มาจากประสบการณ์จริง  

เลือกสรร กลั่นกรองลองใช้ และถ่ายทอดด้วยการปฎิบัติสืบต่อกันมา ภูมิแปลว่าแผ่นดิน ภูมิ

ปัญญาหรือวฒันธรรมเป็นปัญญาท่ีผกูตดิกบัแผน่ดนิ เพราะวฒันธรรมเกิดจากปฎิสมัพนัธ์ระหว่าง

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างกันทําให้วัฒนธรรมของคนแต่ละคนแต่ละท้องถ่ิน

แตกตา่งกนั เรียกวา่ความหลากหลายทางวฒันธรรม วฒันธรรมท่ีแตกตา่งหลากหลายเกิดขึน้ตาม

ธรรมชาตหิรือเป็นธรรมชาต ิ

วฒันธรรมเป็นกระแสธารแห่งปัญญาท่ีลึกซึง้กว่ารากฐานของสงัคม เพราะความรู้ทาง

วัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้ของมนุษย์ตัง้แต่สมัยดึกดําบรรพ์ จึงสืบทอดเป็นกระแสธารแห่ง

ปัญญามาเป็นเวลานาน โดยท่ีวฒันธรรมเป็นความรู้ท่ีบูรณาการความเป็นอยู่ของมนุษย์ทัง้หมด

ทุกด้าน  กองวิจยัและวางแผนสํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ ได้ให้ความหมายว่า 

วฒันธรรม โดยทัว่ไปหมายถึง สิ่งท่ีเป็นผลผลิตของมนษุย์ในสงัคม สร้างขึน้เพ่ือความดี ความงาม 

ความเจริญ ความกลมเกลียว เป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่คณะ และแก้ปัญหา รวมทัง้พัฒนา

สงัคม และวิถีทางการอยู่ร่วมกันให้เกิดสนัติสขุ สิ่งเหล่านีเ้ม่ือสร้างขึน้มาแล้วสงัคมยอมรับ รักษา 

สง่เสริม พฒันา และปฏิบตัติามกนัมาในสงัคมตัง้แตอ่ดีตมาจนถึงปัจจบุนั ดงันัน้วฒันธรรมไทยจึง

หมายถึง สิ่งท่ีบรรพบรุุษไทยได้กล่าวขึน้มา เพ่ือความดีงาม ความเจริญ ความสามคัคี ความกลม

เกลียว ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสงัคมไทยเรา เป็นเอกลกัษณ์ของชาติ โดยอาศยัแนวทาง
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แก้ปัญหาสงัคมไทย เป็นแนวทางการพฒันาสงัคมไทย และเป็นวิถีทางการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุ

ของคนไทยเราซึง่คนไทยได้เรียนรู้ รักษา สง่เสริม และพฒันาสืบทอดมาจนทกุวนันี ้ 

ซึ่งในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วฒันธรรมมีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุก

อย่างท่ีเป็นเคร่ืองแสดงออกถึงวิถีทางดํารงชีวิต (Way of life) ของมนษุย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือ

สงัคมใดสงัคมหนึง่ วฒันธรรมจงึรวมถึงสิ่งท่ีเป็นวตัถมุองเห็นได้ เชน่เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สิ่งประดิษฐ์

ตา่งๆ และสิ่งท่ีไมใ่ชว่ตัถ ุมองเห็นไมไ่ด้ เชน่ ความเช่ือ ความคดิ ความรู้ อดุมคต ิ

“ความเป็นไทย” จงึเป็นผลรวมของประชาชน พลเมืองท่ีมีลกัษณะนิสยัใจคอคล้ายคลึงกนั

มาตัง้แตโ่บราณกาล มารวมหมู ่สืบเลือดเนือ้เชือ้ไขเดียวกนั เรียกวา่คนไทย หรืออีกนยัหนึ่งคือ ชาต ิ

นัน่เอง ผู้คนในชาติต่างก็นบัถือ ศาสนา เป็นหลกัยึดเหน่ียวทางจิตใจ โดยบุคคลท่ีดํารงตําแหน่ง

เป็นผู้ นําสืบทอดมาแต่โบราณกาล ด้วยการยอมรับนับถือ เคารพรักของปวงชนชาวไทย คือ 

พระมหากษัตริย์ คนในชาติมีพฤติกรรมเป็นตวัอย่างของกันและกัน และมีการดําเนินชีวิตในแนว

เดียวกนั เป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจบุนั ผ่านการสะสม ถ่ายทอด สืบตอ่ถึงอนาคต กลายเป็น

วฒันธรรม ดงันัน้ ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ และวฒันธรรม จงึแบง่แยกมิได้ 

 

2.1.1  แนวคิดเร่ืองความเป็นไทย 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2533) ได้กล่าวถึงลักษณะความเป็นไทยว่า ความเป็นไทย 

สามารถแสดงออกได้หลายรูปแบบ ซึง่เราอาจจะจดัหมวดหมูข่องความเป็นไทยได้ 3 ประเภท คือ 

1)  ความเป็นไทยทางวตัถ ุ

ได้แก่ วตัถุต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตวัเรา หรืองานศิลปะท่ีสมัผสัได้และให้ความรู้สึกด้าน

สนุทรียภาพ เป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่ทางจิตใจ เชน่ สถาปัตยกรรม ประณีตศิลป์ ประติมากรรม จิตรกรรม 

วรรณคดี ดนตรี นาฏศลิป์ เคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เป็นต้น 

2)  ความเป็นไทยทางการกระทําหรือความประพฤต ิ

หมายถึง ลกัษณะกิริยาท่าทาง การประพฤติปฏิบตัิตวั การพูดจากันท่ีมีระเบียบ 

ประเพณีปฏิบตัสืิบตอ่กนัมา นอกจากนีย้งัหมายรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีตา่ง ๆ ท่ีถือปฏิบตัิ

กนัมาแตอ่ดีต เชน่ ประเพณีการบวช การแตง่งาน การทําบญุ ฯลฯ ซึ่งลกัษณะการกระทําทางกาย

และวาจาของไทยนัน้ มีความเฉพาะตนอยู่ท่ีความสภุาพ อ่อนโยน ละมนุละไม สงบเสง่ียม รู้จกัท่ี

ต่ําท่ีสงู มีความเป็นมิตร ประนีประนอม ยิม้แย้ม รักความสนกุและความอิสระ 
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3)  ความเป็นไทยทางความรู้และความคดิ 

ความเป็นไทยนัน้ทางวัตถุและทางการกระทํา หรือความประพฤติตามท่ีกล่าว

มาแล้วนัน้ล้วนมีท่ีมาจากความเป็นไทยทางใจ หรือความรู้ความคิดอย่างไทยทัง้สิน้ กล่าวคือ 

ความรู้ความคดิอยา่งไทยเป็นตวัวางแบบ หรือก่อลกัษณะ กําหนดรูปสิ่งเหล่านัน้ขึน้ก่อน แล้วจึงไป

กระทําหรือแสดงออกทางกายและทางวตัถอีุกทอดหนึง่ ความเป็นไทยทางใจจึงเป็นสิ่งสําคญัอย่าง

ย่ิงยวด หากมีการสญูเสียความเป็นไทยประการนีแ้ล้ว ก็เหมือนจะสูญเสียความเป็นไทยทัง้หมด

เลยทีเดียว 

จากความหมาย องค์ประกอบ และการจดัหมวดหมู่ของความเป็นไทย ท่ีมีผู้ จํากดัความไว้

ดงักล่าวข้างต้นนี ้ผู้ วิจัยสามารถนํามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์หาความเป็นไทย ท่ีอยู่ในแอนิ

เมชั่น “ยกัษ์” ได้อย่างครอบคลุม ทัง้ความเป็นไทยทางวตัถุ ความเป็นไทยทางการกระทํา หรือ

ความประพฤต ิและความเป็นไทยทางความรู้และความคดิ 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ใช้เกณฑ์ในการคดัเลือกองค์ประกอบ ท่ีแสดงความเป็นไทยตาม

มิติของความเป็นไทย ในงานวิจยัของเมญาพิมพ์ สมประสงค์ (2538) ท่ีได้ศกึษาความคิดเห็นของ

ผู้ รับสาร ท่ีมีต่อแนวคิดเร่ือง "ความเป็นไทย" ในภาพยนตร์โฆษณาท่ีเน้นความเป็นไทย จากส่ือ

โทรทศัน์ โดยพบวา่มี “ความเป็นไทย” ใน 4 มิต ิดงันี ้

1)  ลกัษณะเดน่ของคนไทย 

2)  คา่นิยมของคนไทย 

3)  ความเช่ือของคนไทย 

4)  ความเป็นไทยซึ่งยังหาข้อสรุปท่ียังลงตัวไม่ได้ในปัจจุบัน (เน่ืองจากแปร

เปล่ียนไปตามบริบททางสงัคมในแตล่ะยคุสมยั) 

1)  ลกัษณะเดน่ของคนไทย 

วีระ อําพันสุข (2526) ได้กล่าวถึง “ความเป็นไทย” ไว้ว่าหมายถึงผลรวมของ

องค์ประกอบ 4 อย่าง ท่ีแสดงถึงลักษณะเด่นของไทย คือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ

วฒันธรรม ซึ่งขยายความได้ว่า “ความเป็นไทย” คือ ผลรวมของประชาชน พลเมืองท่ีมีลกัษณะ

นิสยัใจคอคล้ายคลึงกันมาตัง้แต่โบราณกาล มารวมหมู่ ดิน้รนต่อสู้ ฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกนั สืบ

เลือดเนือ้เชือ้ไขเดียวกนั ผกูไมตรีเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัคนตา่งเผา่พนัธุ์ ตา่งถ่ินกําเนิดลกูหลานเหลน

อยู่ร่วมแผ่นดิน มีจิตใจตรงกันเรียกว่าคนไทย หรืออีกนยัหนึ่งก็คือ ชาตินัน่เอง ผู้คนท่ีประกอบกัน

เป็นชาติไทยต่างก็นบัถือศาสนา เป็นหลกัยึดเหน่ียวทางใจ มีศนูย์รวมใจคนไทยให้ผูกพนัเป็นนํา้

หนึ่งใจเดียวกัน โดยบุคคลท่ีดํารงตําแหน่งเป็นผู้ นําสูงสุด สืบทอดมาแต่โบราณกาล ด้วยการ
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ยอมรับนับถือ เคารพรัก ยกย่อง ของปวงชนชาวไทย และทรงอยู่ในฐานะองค์พระประมุขของ

ประเทศ คือ พระมหากษัตริย์ คนในชาตมีิพฤตกิรรมเป็นตวัอย่างของกนัและกนั และดําเนินชีวิตใน

แนวเดียวกนั โดยรักษา ฟืน้ฟู ปรับปรุง เปล่ียนแปลงผลของความศรัทธา เช่ือถือในคณุคา่ของชีวิต 

ในลกัษณะสิ่งใดถกูควรปฏิบตัิ สิ่งใดพึงละเว้น เพ่ือให้การกระทําหรือการแสดงออกท่ีดีงามในอดีต 

ดํารงคงอยูเ่ป็นหลกัปฏิบตั ิเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจบุนั และมีการสะสม ถ่ายทอด สืบตอ่ถึง

อนาคตโดยไม่ขาดตอน คือวัฒนธรรม ดังนัน้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมจึง

แบง่แยกมิได้ 

  นอกจากนี ้วีระ อําพนัสขุ ยงัได้กล่าวถึงลกัษณะเดน่ของคนไทย ท่ีแสดงถึงความ

เป็นไทยไว้ว่ามี 9 ประการด้วยกัน ได้แก่ การรักความเป็นอิสระ มีความอดกลัน้ มีความกตญั�ู

กตเวที เล็งเห็นการณ์ไกล รู้จักวิธีใช้ประโยชน์ รู้จักให้อภัย รวมทัง้มีความสามัคคีกันในยามท่ี

บ้านเมืองอยูใ่นภาวะคบัขนั และรักสงบ ซึ่งคนไทยโดยมากมกัจะตา่งคนตา่งอยู่ ไม่ชอบอยู่รวมกนั

เป็นกลุ่มเป็นก้อน ไม่ประสงค์จะเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั เพราะไม่อยากให้เกิดความบาดหมางใจกัน 

ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอ่ืน ขณะเดียวกนัก็ไม่ยอมให้คนอ่ืนก่อความเดือดร้อนให้แก่ตน เม่ือ

คนไทยรวมกันเป็นชาติไทย จึงพอใจจะอยู่อย่างไทย คือไม่รุกรานประเทศใด คําว่า “รักสงบ” จึง

ปรากฏอยูใ่นเพลงชาต ินอกจากนีค้นไทยยงัเป็นผู้ ท่ีให้การต้อนรับด้วยอธัยาศยัไมตรี 

2)  คา่นิยมของคนไทย 

สนิท สมคัรการ (อ้างถึงใน จารุณี  สขุชยั, 2550)  ได้เขียนถึงคา่นิยมเดน่ ๆ ของ

วฒันธรรมไทย ไว้ดงันี ้

(1)  ค่านิยมทางด้านการให้ความสําคัญแก่บุคคล หรือการนับถือบุคคล 

(Personalism) ครอบครัวไทยโดยทัว่ไปมกัจะสัง่สอนลกูหลานของตนให้รู้จกัคบคนดี หลีกหนีคน

พาล ให้รู้จักเคารพคนท่ีควรเคารพ โดยเฉพาะเจ้านายผู้ มีอํานาจ ควรนอบน้อมบิดามารดาผู้ มี

พระคณุสงูสดุ ครูบาอาจารย์ก็มีพระคณุเพราะเป็นผู้ให้วิชาความรู้ พทุธศาสนา พระธรรม พระสงฆ์ 

เป็นสิ่งท่ีควรเคารพบชูา กราบไหว้ และปฏิบตัิตนตามพระธรรมคําสัง่สอนของพระพุทธองค์ สรุป

แล้วคา่นิยมในเร่ืองการให้ความสําคญัแก่บคุคล หรือการนบัถือบคุคลเหล่านีน้บัเป็นคา่นิยมท่ีเดน่

มากอีกอนัหนึง่ของวฒันธรรมไทย ปัจจบุนันีเ้รายงัยดึถือและปฏิบตักินัอยู ่

(2)  ค่านิยมทางด้านสนุกสนานร่ืนเริง (Fun-loving) ค่านิยมอันนีอ้าจมี

สาเหตสืุบเน่ืองมาจากหลายทาง อาทิ องค์ประกอบทางธรรมชาติ คือ เมืองไทยอุดมสมบูรณ์มาก

ในอดีต “ในนํา้มีปลา ในนามีข้าว” คนไทยไม่เคยอดอยาก ความรู้สึกถึงความสําคญัของทรัพย์สิน

จึงมีน้อย ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจแบบไร่นา จึงต้องอาศัยความร่วมมือช่วยเหลือกันมาก 
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เน้นหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากกว่าความสิน้เปลืองทรัพย์ นอกจากนัน้ในอดีต

การเมืองการปกครองเป็นเร่ืองของเจ้านาย ผู้ มีอํานาจ ราษฎรธรรมดาสามญัทัว่ไปจึงไม่มีส่วนร่วม

ในการแสดงความเห็น เม่ือไม่ต้องยุ่งคิดเร่ืองการบ้านการเมือง ข้าวปลาอาหารก็สมบรูณ์ คนไทย

ทัว่ไปจึงหาทางออกด้วยความสนกุสนานร่ืนเริงกันเร่ือยมา จนติดเป็นนิสยัทางสงัคมโดยส่วนรวม

และตดิเร่ือยมาจนถึงปัจจบุนั 

(3)  คา่นิยมในเร่ืองการวางเฉย ความใจเย็น และความเป็นคนเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่

ซึง่สว่นใหญ่น่าจะสืบเน่ืองมาจากแนวคําสอนทางด้านพระพทุธศาสนา ท่ีสอนคนให้รู้จกั “ตน” คือ

มีความพอใจในสิ่งท่ีตนมีอยู่ รู้จกัมกัน้อย สนัโดษ ในขณะเดียวกันก็จะต้องระงับโทสะ ข่มความ

โกรธ ไมแ่สดงอารมณ์เกรีย้วกราดรุนแรง 

(4)  ค่านิยมในเร่ืองบุญบาป กฎแห่งกรรมและทางสายกลาง เป็นค่านิยม

ทางด้านพทุธศาสนา ซึ่งถ่ายทอดสืบเน่ืองมาจากองค์การตา่ง ๆ ทางพทุธศาสนา ผ่านสมาชิกของ

ครอบครัวตา่ง ๆ ในรูปธรรมเนียมประเพณี อาทิ การทอดกฐิน ผ้าป่า การสร้างโบสถ์ สร้างวดั การ

บวช การทําบญุ ให้ทานตา่ง ๆ โดยความคิดท่ีว่า “ทําดีได้ดี ทําชัว่ได้ชัว่” ยงัฝังแน่นอยู่ในจิตใจของ

คนไทย 

3)  ความเช่ือของคนไทย 

 ความเช่ือของคนในสังคม ย่อมสัมพันธ์กับพฤติกรรมและสภาพของสังคมนัน้

อยา่งแยกไมอ่อก เม่ือพิจารณาจากความเป็นมาของชนชาต ิและประวตัิศาสตร์ของชนชาติไทย จะ

เห็นได้ว่า ความเช่ือของคนในสังคม ก็คงจะคล่ีคลายไปจากความเช่ือดัง้เดิม เม่ือมีอิทธิพลของ

วฒันธรรมอ่ืน หรือเม่ือสภาพของสงัคมแปรเปล่ียนไป 

 มณี พยอมยงค์ (อ้างถึงใน เมญาพิมพ์ สมประสงค์, 2538) ได้เขียนบทความเร่ือง 

“ความเช่ือของคนไทย” โดยกล่าวถึงประเภทของความเช่ือออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ว่า

ประกอบด้วยความเช่ือทัว่ ๆ ไป หรือความเช่ือธรรมดา (Belief) และความเช่ือท่ีแฝงไปด้วยความ

กลวัหรือความเช่ือทางไสยศาสตร์ (Superstition) ความเช่ือทัง้ 2 แบบ อาจแบง่ได้ 11 กลุม่ ได้แก่ 

(1)  ความเช่ือเก่ียวกบัปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ

(2)  ความเช่ือเก่ียวกบัยากลางบ้าน 

(3)  ความเช่ือโชคลาง 

(4)  ความเช่ือเก่ียวกบัฤกษ์ยาม นิมิต ฝัน 

(5)  ความเช่ือทางไสยศาสตร์ 

(6)  ความเช่ือลกัษณะของคนและสตัว์ 
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(7)  ความเช่ืออนัเน่ืองมาจากศาสนา 

(8)  ความเช่ือเก่ียวกบัการทํามาหากินและอาชีพ 

(9)  ความเช่ือเก่ียวกบัประเพณี 

(10)  ความเช่ือเก่ียวกบัเลขดี เลขร้าย วนัดี วนัร้าย ฯลฯ 

คตคิวามเช่ือของคนไทยนัน้ ประกอบด้วยความเช่ือตา่ง ๆ ผสมผสานกนั ทัง้ความ

เช่ือดัง้เดิม และความเช่ือท่ีได้รับจากวฒันธรรมทางศาสนาอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่ในประเทศไทย ไม่เฉพาะ

ศาสนาพทุธ หรือศาสนาฮินดเูท่านัน้ แม้ศาสนาอ่ืนท่ีเผยแพร่เข้ามาในสงัคมไทย คนไทยก็รับและ

นํามาปรับให้เข้ากบัความเช่ือท่ีมีอยูด่ัง้เดมิได้ สว่นการแสดงออกทางความเช่ือดงักล่าวก็จะออกมา

ในรูปแบบของประเพณีหรือพิธีกรรมท่ีผสมผสานความแตกตา่งเข้าด้วยกนั 

4)  ความเป็นไทยซึง่ยงัหาข้อสรุปท่ียงัลงตวัไมไ่ด้ในปัจจบุนั  

นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2533) ให้ความเห็นในลกัษณะไทย: คืออะไร อยา่งไร และทําไม  

…ความรู้สกึเป็นคนไทยในความหมายท่ีใช้กนัในทกุวนันี ้เราสงักดัอยู่ในหน่วยอนั

ใหมอ่นัหนึง่คอ่นข้างมีลกัษณะเดน่ทางการเมืองถือว่าเป็นรัฐ … ลกัษณะไทยเราจะพบว่า

คอ่ยๆ เปล่ียนแปลงไมห่ยดุนิ่งกบัท่ี ในสมยั ร.5 ก็คดิอยา่งนัน้ ฉะนัน้ถ้ากล่าวโดยสรุปสัน้ ๆ

ง่าย ๆ ท่ีสดุก็คือว่า ลกัษณะไทยหรือลกัษณะอเมริกนัหรือลกัษณะอ่ืนก็แล้วแต ่ท่ีจริงก็คือ 

Self-perception นัน่เอง คือเรามองตวัเราว่าอย่างไร … เราชอบเปรียบสิ่งท่ีเป็นไทย ให้

เข้ากับอะไรก็ได้ ท่ีไม่ใช่ไทยหมดทุกอย่าง…ในช่วงระยะประมาณ 10 ปีหลงันี ้มีปัญหา

บางอยา่งท่ีนา่สนใจทีเดียว คือมีความเปล่ียนแปลงอะไรบางอย่างท่ีเกิดขึน้ในรูปของ Self-

perception พอสมควร คือสิ่งท่ีเราเรียกลกัษณะไทยในปัจจุบนั ก็คือวฒันธรรมแห่งชาติ

นัน่เอง เรามีวฒันธรรมแหง่ชาตท่ีิมีรูปธรรมท่ีเห็นได้เดน่ชดั จากภาพโฆษณาการท่องเท่ียว

สมยัแรก ๆ ของ ท.ท.ท. มีพระปรางค์วดัอรุณ กบัเรือหงส์ นัน่คือรูปธรรมหรือสญัลกัษณ์ ท่ี

เราเรียกวา่เป็นความเป็นไทย 

 

จากมิตคิวามเป็นไทยทัง้ 4 ดงักล่าว ผู้ วิจยัสามารถนํามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์เกณฑ์

ความเป็นไทย ในมิติท่ีครอบคลมุเพ่ือนําไปจดัหมวดหมู่ของความเป็นไทยได้อย่างลงตวั ทัง้ความ

เป็นไทยทางความรู้และความคิด ความเป็นไทยทางการกระทําและความประพฤติ และความเป็น

ไทยทางวตัถ ุ

ทัง้นีก้ารหาองค์ประกอบท่ีแสดงความเป็นไทยในส่ือ ยงัเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในความคาดหวงัของ

คนไทยเสมอมา โดยเฉพาะส่ือการ์ตนูและแอนิเมชัน่ จงึขอยกตวัอยา่งมมุมองในเร่ืองของความเป็น
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ไทย ในสายตานกัวาดการ์ตนูไทย จาก ซมัแวร์ไทย (สนัติ ลอรัชวี, 2553) ซึ่งได้ให้แง่มมุของงาน

ออกแบบไทยไว้ได้อยา่งหลากหลาย  

1)  “ไมมี่การ์ตนูไทย ในประเทศไทย?” (สทุธิชาต ิศราภยัวานิช, 2553, น. 84) 

…ถ้าเราลองเดินออกไปถามผู้คนว่า หนงัไทยหน้าตาเป็นอย่างไร? คําตอบท่ีได้

อาจจะเป็นหนงัตลกหรือหนงัผี ถ้าเราลองเปล่ียนมาถามว่า อาหารไทยรสชาติเป็นอย่างไร? 

คําตอบน่าจะมี เผ็ด เปรีย้ว เค็ม หวาน หรือถ้าเป็นละครไทย เราคงจะได้ยินเร่ืองของตวั

อิจฉาตบตีแยง่พระเอกจากนางเอกผู้นา่สงสารรวมทัง้อีกหลายเร่ืองท่ีลงท้ายด้วยคําว่าไทย 

ท่ีเราสามารถให้คําจํากดัความได้ในทนัที แล้วการ์ตนูไทยละ่? 

ตัง้แตเ่ร่ิมเขียนการ์ตนูเป็นอาชีพ นบัถึงวนันีก็้ได้สิบปีแล้ว คําถามคลาสสิกข้อหนึ่ง

ในแวดวงคนอ่านการ์ตนู คือ “ความเป็นไทย การ์ตนูไทย” ซึ่งพบเห็นได้บ่อยครัง้ในเว็บ

บอร์ด ในรูปแบบกระทู้  และมกัจะลงเอยด้วยการถกเถียงท่ีหาข้อสรุปไม่ได้ บ้างก็ว่าการ์ตนู

ไทยควรมีชฎา สไบ ลายไทยตา่ง ๆ  บ้างก็วา่การ์ตนูไทยควรสะท้อนภาพปัจจบุนั ท่ีจะหาดู

ลวดลายกระหนกคงจะต้องเข้าวัดเท่านัน้ บ้างก็ว่าเราลอกญ่ีปุ่ นมา บ้างก็ว่าให้ลอกฝร่ัง

บ้าง บ้างก็วา่หน้าญ่ีปุ่ นช่ือไทยก็ไม่เลว บ้างก็รับไม่ได้ บ้างก็ให้ดดัแปลงจากวรรณคดี บ้าง

ก็ว่าสมยันีไ้ม่มีอะไรดีแล้วเหรอ? บ้างก็ว่ามีแตค่นบ้าท่ีว่างมาทะเลาะกนัแบบนี ้กระทู้ เก่า

ไป กระทู้ใหมม่า ทัง้คนดีคนบ้าก็มาร่วมในวงเสวนาท่ีไร้คําตอบเชน่เดมิ 

หรือว่าปริมาณการ์ตนูไทยยังไม่มากพอจะมีหน้าตาท่ีชดัเจนให้ทุกคนจดจําได้ 

บางทีผมก็คิดแบบนี ้แต่ก็มักจะมีอีกด้านคอยเถียงอยู่เสมอว่า แค่เป็นคนไทยท่ีเขียน

การ์ตนูในประเทศไทย ทําไมจะเรียกว่า การ์ตนูไทยไม่ได้? นัน่สิ ทําไม? บางทีกระทู้ถดัไป

อาจมีคําตอบ… 

 

จากความเห็นของสุทธิชาติ ศราภัยวานิช สรุปความได้ว่า ประเด็นของ “ความ

เป็นไทย” ใน “การ์ตนูไทย” ยงัคงเป็นคําถามท่ียงัสรุปไม่ได้ และยงัคงเป็นท่ีถกเถียงกนัอย่างไม่จบ

สิน้ แต่สุทธิชาติมีความเห็นว่า จริง ๆ แล้วอาจเป็นเพราะการ์ตนูไทยยงัมีปริมาณไม่มากพอท่ีจะ

สร้างอตัลกัษณ์ให้ชดัเจนเหมือนการ์ตนูประเทศอ่ืนท่ีทํากันเป็นปริมาณมาก จนเป็นอตุสาหกรรม

หลกัและฝากประเดน็ทิง้ท้ายไว้วา่ทําไมการ์ตนูท่ีเขียนด้วยคนไทยจะเป็นการ์ตนูไทยไมไ่ด้ 

2)  “ความเป็นไทยไร้กระบวนทา่” (ทรงศีล ทิวสมบญุ, 2553, น.161-162) 

  …ผมเองเป็นคนหนึง่ท่ีไมเ่คยครุ่นคดิจริงจงัมาก่อน ว่าผลงานของตนเองและผู้ อ่ืน

มีความเป็นไทยหรือไม่อย่างไร จนเม่ือได้รับชกัชวนให้มาพูดในหวัข้อ "ซมัแวร์ไทย" น่ีเอง 
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ผมจึงได้ทดลองสํารวจ สงัเกต และครุ่นคิดถึงความเป็นไทย ผมทํางานเก่ียวข้องกับการ

เขียนหนงัสือและวาดภาพประกอบ ซึ่งโดยส่วนตวัแล้ว ผมไม่ได้ครุ่นคิดถึงความเป็นไทย

เลยในขณะท่ีทํางาน บอ่ยครัง้ในระหวา่งท่ีทํางาน ผมฟังเพลงตา่งชาติ ตัง้ช่ืองานเขียนเป็น

ภาษาอังกฤษ ดูภาพยนตร์ต่างชาติมากกว่าภาพยนตร์ไทย ซํา้ยังเอาเงินท่ีได้จากการ

ทํางาน ไปเท่ียวต่างประเทศ ด้วยลักษณะเหล่านี ้คาดว่าผมคงไม่ใช่บุคคลท่ีกระทรวง

วฒันธรรมไทยช่ืนชอบเป็นแน ่

ถึงกระนัน้ผมเช่ือว่ามีคนไทยอีกเป็นจํานวนไม่น้อยท่ีใช้ชีวิตใกล้เคียงกับผม ผู้

ชายไทยจํานวนไม่น้อยช่ืนชมผิวขาวสวยของผู้หญิงญ่ีปุ่ น และผู้หญิงไทยจํานวนไม่น้อย

อีกเช่นกัน ท่ีติดซีรีย์เกาหลีชนิดหลงใหลได้ปลืม้ มีครอบครัวไทยสักก่ีครอบครัว ท่ีเม่ือมี

ฐานะในระดับหนึ่งแล้ว จะไม่คิดส่งลูกไปเรียนเมืองนอก ห้างสรรพสินค้ายอดนิยมใน

ประเทศไทย ล้วนมีช่ือห้างเป็นภาษาองักฤษคําไทยคํา หนําซํา้ภายในห้างยงัเต็มไปด้วย

สินค้านําเข้า และร้านอาหารหลากหลาย ท่ีมีแฟรนไชส์มาจากตา่งประเทศ 

ทัง้นีผ้มกลบัมองว่าเราไม่ได้สูญเสียความเป็นไทยไปแต่อย่างใด ผมกลบัมองว่า

ทัง้หมดท่ีกล่าวเม่ือครู่ คือส่วนหนึ่งของความเป็นไทยทัง้สิน้ ความเป็นไทยโดยธรรมชาติ

นัน้ ไม่ได้เปล่ียนแปลงมากนกัมาตัง้แต่โบราณกาล ในปัจจบุนัมีเพียงแต่รูปโฉมภายนอก

ของความเป็นไทยเท่านัน้ท่ีเปล่ียนแปลงไป ตัง้แตอ่ดีตกาล คนไทยเปิดรับเอาอิทธิพลจาก

ตา่งชาต ิตา่งภาษาเข้ามาหลอมรวมกบัวิถีชีวิต จนเป็นเร่ืองปกติ หลายอย่างท่ีเรายึดถือว่า

คือความเป็นไทย ท่ีต้องอนรัุกษ์ไว้ ล้วนมีต้นกําเนิดมาจากการรับอิทธิพลจากตา่งแดนเข้า

มา จนเม่ือกลมกลืนกับวิถีชีวิตดีแล้ว เราก็เร่ิมยึดถือว่า สิ่งนัน้เป็นวฒันธรรมไทย ทัง้ท่ี

พิธีกรรมทางศาสนาหลายประการของเรา มีต้นกําเนิดมาจากพราหมณ์ จากอินเดีย เคร่ือง

ดนตรีไทยบางชนิด ดดัแปลงมาจากเคร่ืองดนตรีจีน โลกนีมี้การแลกเปล่ียนวฒันธรรมกัน

อยู่ตลอดเวลา และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซึ่งคนไทยก็ดเูหมือนจะไหลล่ืน 

กลมกลืนไปกบัความเปล่ียนแปลงเหลา่นัน้ได้เป็นอยา่งดีเสมอมา 

ผมจงึมองวา่ ความเป็นไทยนัน้อาจมาจากความไร้กระบวนท่าของคนไทยน่ีเอง ท่ี

ไม่ว่าจะรับเอาอิทธิพลใดเข้ามา เราก็สามารถเอามาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของเราได้

อย่างแนบเนียน เนียนจนชนิดท่ีว่า บางอย่างเราก็ลืมไปแล้ว ว่าเราเอาของคนอ่ืนมา

ดดัแปลงจากจดุเร่ิมต้นเม่ือใด หากเรามองความเป็นไทยท่ีวฒันธรรมหรือประเพณี เราจะ

พบความเช่ือและธรรมเนียมปฏิบตัิมากมาย  ท่ีบางประการเราปฏิบตัิสืบเน่ืองกันมา จน

อาจลืมสังเกตไปว่ามันอาจไม่เหมาะกับโลกปัจจุบนัอีกแล้ว ยกตวัอย่าง เช่น การลอย
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กระทง เดมิทีการลอยกระทงเป็นประเพณีปฏิบตัิซึ่งเช่ือกนัว่า จดัขึน้เพ่ือขอขมาตอ่พระแม่

คงคาและลํานํา้ ใกล้บ้านผมมีทะเลสาบสองแห่ง ทุกเช้าวันถัดมาจากคืนลอยกระทง 

พิจารณาจากเศษจํานวนมากในทะเลสาบท่ีเยอะย่ิงกว่าขยะทัง้ปีรวมกัน ผมไม่เห็นว่า

ประเพณีนีจ้ะเป็นการขอขมาตอ่ลํานํา้อีกแล้ว และปัจจบุนัก็มีไม่ก่ีคนท่ีลอยกระทงเพ่ือขอ

ขมาลํานํา้ มีแตข่อพบเนือ้คูเ่สียส่วนใหญ่ ผมอยากเสนอกระทรวงวฒันธรรมว่า ประเพณี

ลอยกระทงในอนาคต หากยงัหวงัให้เป็นไปตามความเช่ือเดิมจากโบราณกาล เราน่าจะ

ชว่ยกนัเก็บขยะขึน้มาจากแหลง่นํา้คนละชิน้ ดจูะเป็นประเพณีลอยกระทงท่ีเหมาะกบัยคุนี ้

เสียมากกวา่ 

ผมจึงมีคําถามท่ีอยากฝากไว้ว่า หากเรายอมรับและมองความเป็นไทยว่าไร้

กระบวนทา่แล้ว ในหลายๆ สถานการณ์ เราอาจใช้แนวคิดนีป้รับเปล่ียนความเป็นไทยของ

เรา ให้เหมาะสมกบัโลกในยคุปัจจบุนัได้ดีย่ิงขึน้หรือไม ่

โดยส่วนใหญ่แล้ว ผมพบว่าผลงานท่ีผ่านมาของตนเองไม่ได้มีรูปแบบของความ

เป็นไทยนกั แตเ่นือ้หาหรือสารสาระบางประการในชิน้งานเหล่านัน้ ล้วนได้รับแรงบนัดาล

ใจมาจากสิ่งท่ีพบเจอในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ ก่อนหน้านีผ้มเองเคยได้ยินการถกเร่ือง

ความเป็นไทยในผู้คนหลายกลุม่ และนกัออกแบบท่ีทํางานเก่ียวข้องกบัสิ่งพิมพ์ ก็เป็นผู้คน

กลุ่มหนึ่งท่ีนิยมถกเร่ืองนีใ้ห้ได้ยินอยู่บอ่ยครัง้ มีผลงานออกแบบสิ่งพิมพ์จํานวนไม่น้อย ท่ี

มีความพยายามในการแสดงออกถึงความเป็นไทยในชิน้งาน ทว่า หลงัจากการสังเกต

ระยะหนึ่งจากผลงานจํานวนหนึ่ง ผมเกิดคําถามท่ีอยากเสนอให้ทกุท่านได้ลองครุ่นคิดว่า 

ความเป็นไทยในงานออกแบบจากผลงานโดยส่วนใหญ่ท่ีเคยผ่านตาเราทัง้หลาย ความ

เป็นไทยในงานเหลา่นัน้อยูท่ี่รูปแบบ หรือเนือ้หาสาระ กนัแน?่... 

 

จากบทความของทรงศีล ทิวสมบุญ สรุปความได้ว่า ความเป็นไทยนัน้มาจาก

ความไร้กระบวนท่าของคนไทยน่ีเอง ท่ีสามารถรับและปรับเอาวฒันธรรมของชาติอ่ืน เข้ามาผสม

ปนเปได้ตลอดเวลาทกุยคุทกุสมยั วฒันธรรมส่วนใหญ่ของเราก็ดดัแปลง และได้รับอิทธิพลมาจาก

ต่างประเทศหรือประเทศเพ่ือนบ้านทัง้สิน้ ทัง้นีค้วามเป็นไทยบางอย่างอาจไม่เหมาะกับโลก

ปัจจบุนัอีกแล้ว เราอาจแก้ไขให้มนัเข้ากบัยคุสมยัและคนไทยให้มากขึน้ จากการทํางานในวงการ

ส่ือ ความเป็นไทยเป็นเร่ืองท่ีถูกถกเถียงกันบอ่ยครัง้ จึงเกิดความสงสยัว่า ความเป็นไทยในงานท่ี

แสดงออกมาควรอยู่ท่ีรูปแบบหรือเนือ้หาสาระ บทความเหล่านีจ้ึงแสดงถึงความคาดหวงัของคน

ไทย ในเร่ืองของความเป็นไทยท่ีมีในส่ือการ์ตนูตา่ง ๆ เป็นอยา่งดี 
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2.1.2  ข้อมูลเก่ียวกับวรรณคดีไทยเร่ือง “รามเกียรติ์” 

เร่ืองยอ่รามเกียรติฉ์บบัไทย (Rungfa, 2557ข) 
ยกัษ์นนทกแค้นใจ ท่ีถกูเหลา่เทวดาขม่เหงเป็นประจํา จึงทลูขอพรจากพระอิศวรให้นิว้เป็น

เพชร ชีใ้ครแล้วจะตายทนัที แล้วไปชีเ้หล่าเทวดาตายไปมากมาย พระอิศวรทรงทราบก็กริว้ โปรด

ให้พระนารายณ์ไปปราบ ก่อนนนทกตาย เห็นพระนารายณ์มี 4 กร จึงต่อว่า พระนารายณ์จึงให้ 

นนทกไปเกิดใหมใ่ห้มีถึง 10 เศียร 20 กร พร้อมฤทธ์ิเดชมากมาย แล้วพระองค์จะตามไปปราบ โดย

เป็นมนษุย์มีเพียง 2 มือเทา่นัน้ 

นนทกกลบัชาติมาเกิดเป็น “ทศกณัฐ์” โอรสท้าวลสัเตียนแห่งกรุงลงกา มี 10 เศียร 20 กร 

มีฤทธ์ิมาก ได้ครองเมืองตอ่จากพระบดิา มีมเหสีช่ือ “มณโฑ” และมีนางสนมอีกมากมาย มณโฑมี

โอรสองค์หนึง่ช่ือ รณพกัตร์ มีฤทธ์ิเดชเก่งกล้าสามารถรบชนะพระอินทร์ ทศกณัฐ์ช่ืนชมโอรสองค์นี ้

มาก จงึให้ช่ือใหมว่า่ “อินทรชิต” ตอ่มามณโฑให้กําเนิดธิดาองค์หนึง่ พิเภกและโหรอ่ืน ๆ ทํานายว่า

เป็นกาลีบ้านกาลีเมือง ทศกัณฐ์จึงนําพระธิดาใส่ผอบลอยนํา้ไป พระฤๅษีชนกมาพบเข้า จึงนําไป

ฝังดนิฝากแมพ่ระธรณีไว้ถึง 16 ปี จงึไปนํานางขึน้มาตัง้ช่ือให้วา่ “สีดา” 

พระนารายณ์ อวตารเป็น พระราม โอรสท้าวทศรถและนางเกาสุริยาแห่งอโยธยา มีพระ

อนชุาตา่งมารดาอีก 3 องค์ ซึง่อดีตเคยเป็นเทพอาวธุของพระนารายณ์ และบลัลงัก์นาคติดตามมา

ด้วย คือ พระพรต พระลกัษมณ์ และ พระสตัรุด พระฤๅษีชนกจัดพิธียกศรเพ่ือหาคู่ครองให้สีดา 

พระรามยกศรได้ จงึได้อภิเษกกบันาง พระมารดาของพระพรตเคยช่วยท้าวทศรถไว้เม่ือรบกบัยกัษ์

ตนหนึง่ จงึทลูขอให้พระพรตครองเมืองอโยธยาตอ่จากพระบดิา และขอให้พระรามไปบําเพ็ญเพียร

ในป่า 14 ปี พระลกัษมณ์และสีดาจึงขอตามเสด็จด้วย ทศกัณฐ์รู้ข่าวความงามของสีดา จึงทํา

อบุายลกัพานางไปกรุงลงกา พระรามและพระลกัษมณ์ออกติดตามด้วยความห่วงใย จนพบเหล่า

พญาวานร เช่น สุครีพ หนุมาน องคต รวมทัง้ไพร่พลอีกมาก ฝ่ายพิเภกขอให้ทศกัณฐ์ส่งสีดาคืน 

ทศกณัฐ์โกรธมาก จงึขบัไลพ่ิเภกออกจากเมือง พิเภกจงึขอสวามิภกัดิก์บัพระราม 

พระรามยกไพร่พลมุ่งหน้าสู่ลงกา และตัง้ทัพท่ีเชิงเขามรกต ส่งองคตไปเจรจาขอให้

ทศกัณฐ์คืนนางสีดาเสีย แต่ทศกณัฐ์ไม่ยอม สงครามระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์จึงเกิดขึน้ และ

ยืดเยือ้ยาวนานนบัสิบปี ทศกณัฐ์ให้ลกูหลาน พ่ีน้อง รวมทัง้มิตรสหายไปช่วยรบจนล้มตายจํานวน

มาก ในท่ีสดุทศกณัฐ์จึงออกรบเอง แม้ต้องศรพระรามหลายครัง้ แตไ่ม่ตาย เพราะถอดดวงใจฝาก

พระฤๅษีโคบตุรไว้ ภายหลงัหนมุานและองคต ไปทําอบุายหลอกเอากล่องดวงใจมาได้ ทศกณัฐ์แม้

รู้วา่ต้องพา่ยแพ้แก่พระราม แตย่งัจดัทพัออกไปรบอยา่งองอาจ และสิน้ชีวิตกลางสนามรบ 
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จะเห็นได้ว่า ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” ได้มีการใส่โครงเร่ืองท่ีได้แรงบนัดาลใจมา

จากวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีอยู่คู่เอเชียและฝังรากลึกลงไปในวฒันธรรมไทยมาช้านาน ซึ่งเนือ้

เร่ืองรามเกียรติ์ฉบบัไทยนีจ้ะเป็นส่วนประกอบในการศกึษาหาองค์ประกอบของการส่ือสารความ

เป็นไทยใน “ยกัษ์” ตอ่ไป 

 

2.1.3  ความหมายของ “ยักษ์” 

1)  ยกัษ์ในประเทศไทย 

คําว่า “ยกัษ์” ในพจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, น. 896) 

กล่าวว่า หมายถึง “อมนุษย์พวกหนึ่ง ถือกนัว่ามีรูปร่างใหญ่โตน่ากลัว มีเขีย้วงอก ใจดําอํามหิต 

ชอบกินมนุษย์ กินสัตว์ โดยมากมีฤทธ์ิเหาะได้ จําแลงตวัได้, บางทีใช้ปะปนกับคําว่า อสูร และ 

รากษส ก็มี” 

ประจกัษ์ ประภาพิทยากร (2529, น. 80) ได้ให้ความหมายของยกัษ์ชนิดตา่ง ๆ 

ของไทยไว้ดงันี ้

 

ตารางท่ี 2.1  ความหมายของ “ยกัษ์” ชนิดตา่ง ๆ ของไทย 

 

ชนิดของ 

ยกัษ์ไทย 
ความหมาย 

ยกัษ์ ยกัษ์ เป็นภตูจําพวกหนึง่ เรียกกนัวา่ อสรู แปลวา่พวกอริกบัเทวดา สิง่มีชีวิตจําพวกนี ้มีทัง้ใจ

ดีและใจร้าย รูปร่างนา่เกลยีดและนา่กลวั มีเขีย้วยื่นออกมาจากปาก เป็นลกูพระกศัยป  มีเจ้า

หรืออธิบดีช่ือ ท้าวกเุวร อาศยัอยูท่ัง้ในสวรรค์และโลกมนษุย์ มีทัง้ดีและชัว่ 

มาร เทวดาจําพวกหนึง่ มีใจบาปหยาบช้าคอยกีดกนัไมใ่ห้ทําบญุ ; ยกัษ์ 

แทตย์ ยกัษ์, อสรูจําพวกหนึง่ เป็นลกูของนางทิติกบัพระมหาฤาษีกศัยป 

อสรุ อมนษุย์พวกหนึง่เป็นศตัรูตอ่เทวดา, แทตย์ ยกัษ์ มาร ผี 

อสรีุ อสรู, ยกัษ์ 

อสเุรศ ยกัษ์ 

อสรู อสรู  หรือ อสรุา แปลวา่ ผู้ ไมด่ื่มสรุา, ผู้ เห็นโทษของสรุา 

รากษส ยกัษ์ร้าย, ผีเสือ้นํา้ เป็นอสรูจําพวกหนึ่ง ซึ่งมีทัง้ดีและชัว่ อาศยัอยู่ตามป่าช้า ชอบกวนพวก

พราหมณ์ในขณะทําพิธี มกักวนพราหมณ์ผู้ตัง้ใจสมาธิ เข้าสิงในซากศพ กินคน และรบกวน

ให้ร้ายแก่มนษุย์ในอาการตา่ง ๆ 

กมุภณัฑ์ ยกัษ์ 
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ซึ่ง ยกัษ์ มาร อสูร กุมภัณฑ์ แทตย์ รากษส  เป็นฝ่ายตวัร้าย หรือ ฝ่าย “อธรรม” 

ในเร่ืองรามเกียรติ ์ซึง่คอยทําร้าย ขดัขวาง ฝ่ายพระรามและพลลิง ซึง่เป็นฝ่ายดี หรือ ฝ่าย “ธรรมะ”  

เม่ือคําว่า ยกัษ์ มาร อสูร กุมภัณฑ์ แทตย์ รากษส  มาอยู่ในความเช่ือของสงัคมคนไทย  ก็มีการ

วาดภาพให้    ยกัษ์ มาร อสรู กมุภณัฑ์ แทตย์ รากษส  ดนู่าเกลียดน่ากลวั  เพ่ือให้คนไทยซึ่งนบัถือ

ศาสนาพุทธ ไม่ปฏิบัติความชั่ว ยึดมั่นทําแต่ความดี เพ่ือมิให้ต้องเกิดเป็น   ยักษ์ มาร อสูร 

กุมภัณฑ์ แทตย์ รากษส  ท่ีน่าเกลียดน่ากลัวในชาติหน้า แม้แต่จิตใจของคนเราแต่ละคน ก็มีทัง้ 

“ฝ่ายเทพ-ฝ่ายมาร” หรือ “ความดี-ความชัว่” อยูใ่นตวั  

ในความเช่ือของไทย “ยกัษ์” เป็นอมนษุย์ชนิดหนึ่ง มีกล่าวถึงทัง้ในทางศาสนา

และวรรณคดี เป็นความเช่ือของไทยท่ีได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์และศาสนาพทุธ โดยเช่ือ

ว่ายกัษ์มีหลายระดบั ขึน้อยู่กบับญุบารมี ยกัษ์ชัน้สงูจะมีวิมานเป็นทอง มีรูปร่างสวยงาม ปกติไม่

เห็นเขีย้ว เวลาโกรธจึงจะมีเขีย้วงอกออกมา ยกัษ์ชัน้กลางส่วนใหญ่จะเป็นบริวารของยกัษ์ชัน้สูง 

สว่นยกัษ์ชัน้ต่ําท่ีบญุน้อยก็จะมีรูปร่างนา่กลวั ผมหยิกตวัดําผิวหยาบนิสยัดรุ้าย จะเห็นได้ว่า ในวดั

วาอารามตา่งๆ มกัจะมียกัษ์มาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของวดัหรือโบราณสถาน ไม่ว่าจะเป็นรูปปัน้

ยกัษ์แบกเจดีย์ในวดัพระแก้ว รูปปัน้ยกัษ์แบกองค์พระปรางค์วดัอรุณฯ หรือยกัษ์วดัโพธ์ิ ฯลฯ ซึ่ง

ตามตํานานเล่าว่าพระพุทธเจ้าได้เทศน์สัง่สอนยกัษ์ให้ลดทิฐิมานะ ยกัษ์ท่ีได้ฟังและเข้าใจในพระ

ธรรม จงึได้กลายมาเป็นผู้อปุถมัภ์คํา้ชพูระพทุธศาสนา หรืออีกนยัหนึง่ก็หมายถึงผู้แบกสรวงสวรรค์

และทําหน้าท่ี เ ป็นผู้ ปกป้องคุ้ มครองสถูปสถาน และอาคารศักดิ์สิท ธ์ิ  เ พ่ือเป็นการคํา้ชู

พระพทุธศาสนาให้มัง่คงและเจริญรุ่งเรืองสืบตอ่มา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.1  ยกัษ์ในประเทศไทย (ยกัษ์วดัอรุณราชวราราม) 

แหล่งท่ีมา:  พนธกร  สขุประเสริฐ, 2556. 
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นอกจากนี ้ยกัษ์ยงัปรากฏในตราสญัลักษณ์ประจําจงัหวัดอุดรธานี โดยเป็นรูป

ของท้าวเวสสวุรรณหรือท้าวกเุวร ผู้ เป็นใหญ่ในหมู่ยกัษ์ ซึ่งมีความหมายเป็นนยัยะว่าเป็นเทพยดา

ผู้คุ้มครองรักษา ยืนถือกระบองเฝ้ารักษาเมืองประจําทิศอดุรหรือทิศเหนือ  ส่วนท่ี “วดัคงคา” วดั

ย่านบางใหญ่ จ.นนทบุรี ก็ได้มีรูปปัน้ยกัษ์ท้าวเวสสุวรรณ และพระวิรุณปักษ์ เป็นรูปปัน้ยกัษ์ยืน

ประดบัอยู่ท่ีวดัแห่งนีม้านาน เป็นท่ีเคารพบูชาของชาวบ้านละแวกนัน้ และมีความเช่ือว่าหากใคร

ได้กราบไหว้ก็จะมีความร่ํารวย มัง่คัง่ และไม่ควรเรียกท่านว่ายักษ์ เพราะท่านมีช่ือเป็นท่ีเคารพ 

ชาวบ้านระแวกนัน้จะเรียกทา่นวา่ท้าวเวสสวุรรณ และพระวิรุณปักษ์ จะไม่นิยมเรียกว่ารูปปัน้ยกัษ์  

จะเห็นได้ว่าเร่ืองราวของยกัษ์นัน้เป็นทัง้เร่ืองเล่า และตํานานท่ีผกูพนักบัคนไทยมาตัง้แตส่มยัอดีต

กาล เป็นทัง้ผู้พิทกัษ์คํา้จนุพระพทุธศาสนา หรือจะเป็นสิ่งท่ีนา่กลวัของใครหลายคน แตห่ากเปรียบ

กบัจิตใจของคนท่ีคดิแตใ่นแง่ลบแล้ว คนเหลา่นัน้ก็อาจจะนา่กลวักวา่ยกัษ์อีกก็เป็นได้ 

2)  ยกัษ์ในศาสนาคริสต์ 

ส่วนชาวคริสต์เองก็มีความเช่ือเก่ียวกับยกัษ์เช่นกัน  สําหรับมนุษย์ยกัษ์ในพระ

คริสต์ธรรมคมัภีร์นัน้ พระคมัภีร์ เขียนถึงทัง้ก่อนสมยันํา้ท่วมโลกหรือมหาอทุกภยั และหลงันํา้ท่วม

โลก  นอกจากนัน้ ยังเขียนถึงมนุษย์ยักษ์ท่ีช่ือโกไลแอธ ชาวฟิลิสเตีย คนเมืองกัท สูงหกศอกคืบ 

สวมเสือ้เกราะหนกัถึง 5,000 เชเคล ตวัหอกหนกั 600 เชเคล โกไลแอธเป็นยอดทหารท่ีเก่งกล้า ไม่

มีนกัรบคนใดกล้าตอ่กรด้วย แตก็่ต้องมาตายเพราะนํา้มือของดาวิด เด็กเลีย้งแกะท่ีมีเพียงสลิงเป็น

อาวธุ  ความสงูของโกไลแอธนัน้ หากเทียบมาตรากบัสมยันีแ้ล้วก็ประมาณ 9 ฟตุ (270 ซม.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2  เดวิดกบัยกัษ์โกไลแอธตามความเช่ือศาสนาคริสต์ 

แหล่งท่ีมา:  Solis, 2014. 
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เม่ือสรุปเร่ืองราว จากคัมภีร์แล้ว แสดงว่า มนุษย์ยักษ์ มีจริง มีมาตัง้แต่สมัย

เร่ิมแรก ของโลก ตอนท่ีมนุษย์ กําลงัเร่ิมแพร่พนัธุ์ และผู้ เช่ียวชาญสันนิษฐานกันว่า มนุษย์ยกัษ์

อาจจะปรับตวัเข้ากบัสิ่งแวดล้อมไมไ่ด้ จงึล้มหายตายจากไปทีละน้อย ๆ จนสญูพนัธุ์ไปจากโลกใน

ท่ีสุด แบบเดียวกับไดโนเสาร์นัน่เอง น่ีเป็นอีกหนึ่งความเช่ือเก่ียวกับยกัษ์ในมุมของคริสเตียน ซึ่ง

มองยกัษ์เป็นมนษุย์ท่ีรูปร่างใหญ่กวา่มนษุย์ทัว่ไป  

3)  ยกัษ์ในตํานานของชาวนอร์ส 

ตามความเช่ือของชาวนอร์ส หรือสแกนดิเนเวีย มีตํานานการเกิดโลกเช่นเดียวกบั

ชนเผ่าอ่ืน ๆ และท่ีแตกตา่งกว่าเทพในความเช่ืออ่ืน ๆ ก็ตรงท่ี เทพชาวนอร์สเป็นเผ่าพนัธุ์คร่ึงยกัษ์

คร่ึงเทพ มีความตายเป็นท่ีสดุ โดยมียกัษ์แห่งไฟ ผู้ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างแรก ท่ีมีบทบาท

ตัง้แตก่ารสร้างโลกจนล้างโลกในวาระสดุท้าย (สงครามแร็คนาร็อก)  รวมทัง้มีสงครามระหว่างเทพ

กบัยกัษ์ ท่ียกัษ์จะถกูสัง่สอนให้โกรธแค้นเทพ ส่วนเทพนัน้ทรงคิดจะหาทางสร้างจกัรวาลให้น่าอยู่

เสียใหม่ ด้วยการใช้ประโยชน์จากร่างของอีเมอร์ (ยกัษ์ตนแรกท่ีเกิดพร้อมกับววัออดฮมัลา)  พวก

เทพทรงใช้ศพอนัมหมึา ข้ามห้วงวา่งกินนนักาแก็บ ส่วนตา่ง ๆ จากร่างศพให้กําเนิดสรรพสิ่งตา่ง ๆ 

ตามทางท่ีเตม็ไปด้วยเลือดของอีเมอร์ กลายเป็น มหาสมทุร กระดกู เป็น ภูเขา และ ฟันซึ่งแตกหกั 

กลายเป็น หน้าผาตา่ง ๆ ผม กลายเป็น ต้นไม้ใบหญ้า หวักะโหลกโค้งมโหฬาร เทพก็เอามาทํา โค้ง

สวรรค์ สมองของอีเมอร์ กลายเป็น เมฆลอยทั่วท้องฟ้า ท่ีสําคญัท่ีสุด เนือ้ของอีเมอร์ กลายเป็น 

แผ่นดินอนัมัน่คงอยู่ตรงกลางมหาสมุทร เรียกกันว่า มิดการ์ด (Midgard) หรือ แผ่นดินท่ีอยู่ตรง

กลาง เร่ืองของยกัษ์ในตํานานของชาวนอร์สจงึเป็นตํานานการสร้างโลกของเขาเลยก็วา่ได้ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3  ยกัษ์อีเมอร์ในตํานานของชาวนอร์ส 

แหล่งท่ีมา:  Deneen, 2013. 
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4)  ยกัษ์ในประเทศญ่ีปุ่ น 

ญ่ีปุ่ นเองก็มี โอนิ คือ ยกัษ์ในตํานานของชินโต ในประเทศญ่ีปุ่ นเป็นยกัษ์สงูใหญ่

ท่ีมีรูปร่างคล้ายมนษุย์ มี 3 ตา มี 2 เขา มีเขีย้วและเล็บคมกริบ และในมือถือกระบองอนัใหญ่เอาไว้ 

ซึ่งยักษ์โอนิในความเช่ือของญ่ีปุ่ นนัน้มาพร้อมกับพระพุทธศาสนาจากประเทศจีน ซึ่งเช่ือกันว่า

ยกัษ์โอนิเป็นตวัสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน ดงันัน้พระสงฆ์จึงต้องทําพิธีขบัไล่ และมีความ

เช่ือวา่มนัจะขโมยวิญญาณของคนท่ีกําลงัจะตาย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.4  ยกัษ์โอนติามความเช่ือของชาวญ่ีปุ่ น 

แหล่งท่ีมา:  Kyosai, 2010. 

 

ยักษ์โอนิจะปรากฏอยู่ตามนิทานพืน้บ้านญ่ีปุ่ น โอนิบางพวกยังเป็นผู้ นําความ

เจ็บป่วยและเชือ้โรคมาให้ ซึ่งเป็นความเช่ือมาจากศาสนาพราหมณ์ เพราะมีการกล่าวถึงยักษ์

สามารถนําหายนะมาสู่มนษุย์ ชาวญ่ีปุ่ นเช่ือว่ายกัษ์โอนินัน้เกิดจากดวงวิญญาณของหญิงสาว ซึ่ง

ก่อนตายเคยเต็มไปด้วยความริษยา ซึ่งเป็นทรรศนะของญ่ีปุ่ นเพราะสืบค้นแล้วพบว่า ยกัษ์โอนิคือ

ยกัษ์ประเภทหนึ่งคือ รากษส ซึ่งรากษสเป็นยกัษ์ท่ีจดัได้ว่าเป็นยกัษ์ชัน้ต่ํา เม่ือเทียบกับเทพทวาร

บาลนีโอ ท่ีจดัได้ว่าเป็นเทพอสูร คือ ยกัษ์ชัน้สูง เป็นยกัษ์ท่ีมีบญุบารมีมาก แตด้่วยกรรมจากชาติ

ก่อนเกิดจิตริษยา จงึเทา่กบัวา่ทําบญุพร้อมกบัทําบาปไปด้วย จึงทําให้มีวิมานเหมือนเทวดา แตม่า

เกิดในภพภมูิของอสรูกาย เป็นต้น ซึง่ยกัษ์ประเภทนีจ้กัไม่ทานสิ่งมีชีวิตเป็นอาหาร  เพราะอ่ิมทิพย์

ด้วยผลบญุท่ีสร้างมา ผิดกบัรากษสท่ีเป็นยกัษ์ท่ีเกิดจากผลบาป จึงต้องจบัสตัว์และสิ่งมีชีวิตอ่ืนกิน

เป็นอาหาร ดงันัน้ยกัษ์โอนิจึงจัดเป็นยกัษ์ตระกูลรากษสนัน่เอง จึงอนุมานได้ว่ายกัษ์โอนิมีความ
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เป็นภตูผีิปีศาจ มากกวา่เทพทวารบาลนีโอ ซึ่งเป็นเทพอสรู หรือยกัษ์ชัน้สงู แตท่ี่จดัเอายกัษ์โอนิมา

อยู่ในกลุ่มของเทพเจ้า เพราะว่ายักษ์โอนิบางกลุ่มเป็นยักษ์ท่ีมีธรรมะ และฝักใฝ่เข้าหา

พระพุทธศาสนา ซึ่งมีเร่ืองเล่าถึงยกัษ์โอนิน้อมรับเป็นข้ารับใช้ของพระพุทธเจ้า โดยกระทําการจุด

ดวงประทีปถวายเบือ้งหน้าพระพทุธรูป ดงันัน้ยกัษ์โอนิจึงได้รับการสรรเสริญว่าเป็นผู้ มีจิตเล่ือมใส

ในพระพทุธศาสนา จงึถกูจดัเป็นสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิจําพวกหนึง่ด้วยเชน่กนั 

จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่า ยักษ์เป็นสิ่งท่ีอยู่ในความเช่ือของคนทั่วโลกตามแต่ละ

วัฒนธรรมและความเช่ือ ว่าจะสร้างสรรค์ยักษ์ออกมาในรูปแบบใด ดังนัน้การท่ีภาพยนตร์ 

แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” ได้นําคําวา่ “ยกัษ์” มาเป็นช่ือของภาพยนตร์และตวัดําเนินเร่ืองหลกั จึงต้อง

ศกึษาขอบเขตความหมายของคําวา่ “ยกัษ์” ด้วย 

 

2.2  แนวคิดด้านนวัตกรรมการส่ือสาร  
 

สํานกังานนวตักรรมแห่งชาติ (2549) เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีเป็นตวัแทนให้การส่งเสริม 

และพฒันานวัตกรรมของประเทศ ได้กําหนดความหมายของนวตักรรมไว้ว่า นวัตกรรม คือ “สิ่ง

ใหม่ท่ีเกิดจากการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคม” แต่

อย่างไรก็ตาม เม่ือได้ทบทวนวรรณกรรม และพิจารณาเก่ียวกับการให้ความหมายของนวตักรรม 

พบว่านกัวิชาการในตา่งประเทศท่ีมีช่ือเสียงและมีมุมมองท่ีแตกตา่งกัน ตามภูมิหลงัของแตล่ะคน

ในการให้ความหมายของคําวา่ “นวตักรรม” สามารถสรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 

ตารางท่ี 2.2  ช่ือนกัวิชาการตา่งประเทศและการให้ความหมายของนวตักรรม 

 

นักวิชาการ (ปี) ความหมายของนวัตกรรม 

Evan (1966) นวตักรรม เป็นกระบวนการของการพฒันาความคิดใหม ่

Utterback (1971,1994, 2004) นวตักรรม เป็นสิ่งต่อยอดของสิ่งประดิษฐ์ ให้เข้าถึงและเป็นท่ี

ยอมรับของตลาดในลักษณะของผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเป็น

กระบวนการใหม่ท่ีมีการพฒันาขึน้มาใช้เป็นครัง้แรก และทําให้

เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ 
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ตารางท่ี 2.2  (ตอ่) 

 

นักวิชาการ (ปี) ความหมายของนวัตกรรม 

Damanpour (1987) นวตักรรม ในแง่มมุของนวตักรรมองค์การ หมายถงึ สิ่งใหม่ท่ีถูก

พฒันาขึน้มาใช้ในองค์การ และเป็นท่ียอมรับของคนในองค์การ 

Rogers (1995) นวตักรรม คือ ความคิดในทางปฏิบติั หรือสิ่งของท่ีเป็นสิ่งใหม่

สําหรับบคุคลหรือหน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีนําไปใช้ 

Freeman & Soete (1997) นวตักรรม คือ ผลิตภณัฑ์ใหม ่หรือกระบวนการใหม ่หรือท่ีได้ทํา

การปรับปรุงแล้วนํามาใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นครัง้แรก 

Betje (1998) นวตักรรม คือสิ่งใหมท่ี่เกิดขึน้ในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการ

ผลิต การจดัจําหน่าย และไมว่า่จะเป็นสินค้าหรือบริการ 

Smits (2002) นวัตกรรม เป็นความสําเร็จของการผสมเช่ือมโยงในเร่ืองของ

วสัดุอุปกรณ์ และความคิด ให้เป็นประโยชน์ในเชิงสังคมและ

เศรษฐกิจ 

Herkema (2003) นวตักรรม เป็นการใช้ความคิด หรือพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ใหม่ใน

องค์การและนวตักรรมสามารถเป็นได้ทัง้ผลิตภณัฑ์ใหม่ บริการ

ใหม ่หรือเทคโนโลยีใหม่ ซึง่อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน

ลกัษณะเฉียบพลนัหรือคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

Lemon and Sahota (2003) นวตักรรม เป็นผลจากการใช้ความรู้ในเร่ืองตลาดใหม่ และหรือ

ความรู้เชิงเทคนิคใหม ่ๆ ท่ีนําไปสูก่ารพฒันาผลิตภณัฑ์ 

DTI (2004) นวัตกรรม คือความสําเร็จจากการใช้ประโยชน์ของความคิด

ใหม ่

Schilling (2008) นวัตกรรม เป็นเร่ืองของการนําความคิดไปใช้ในเชิงปฏิบัติ 

เพ่ือให้ได้สิ่งใหม ่หรือกระบวนการใหม ่

Tushman and Nadler (1986) นวตักรรม คือ การสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการท่ี

เป็นของใหม ่

 

แหล่งท่ีมา:  สมนกึ เอือ้จิระพงษ์พนัธ์, พกัตร์ผจง พฒันสินธุ์, อจัฉรา จนัทร์ฉาย และประกอบ  

คปุรัตน์, 2553. 
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นวตักรรม เป็นการตอ่ยอดสิ่งท่ีมีอยู่เดิมให้เกิดสิ่งใหม่ โดยผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ 

วิพากวิจารณ์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบอีกด้วย (De Bono, 1992) และยงัเป็นความคิด วิธี

ปฏิบตัิ หรือสิ่งของท่ีบุคคลคิดค้นขึน้ใหม่ ซึ่งมีความแตกต่างจากท่ีเคยมีมา  รวมถึงนวัตกรรม

บางอย่าง อาจเป็นสิ่งท่ีเคยเกิดขึน้ หรือ มีมานานแล้วในสงัคม แต่หากเพิ่งนํามาใช้   หรือ  นํามา

ปฏิบตัิ ในอีกท่ีหนึ่ง  หรือ  อีกสงัคมหนึ่ง   ก็ถือเป็นนวตักรรม เช่นกนั  (Rogers & Shoemaker, 

1971)  

นิยามของคําว่า “นวตักรรม” มีการให้คํานิยามในหลายลกัษณะ และหลายแง่มมุตา่งกัน

ไปตามพืน้ฐานความรู้และวิชาชีพของนกัวิชาการท่ีให้คํานิยาม ทัง้นี ้สมนึก เอือ้จิระพงษ์พนัธ์ และ

คณะ (2553, น. 54) ได้นิยาม 3 ประเดน็หลกัท่ีเป็นมิตสํิาคญัของนวตักรรมคือ 

1)  ความใหม่ (Newness) สิ่งท่ีจะได้รับการยอมรับว่ามีคณุลกัษณะเป็นนวตักรรมได้นัน้ 

ต้องมีความใหม ่เป็นสิ่งใหมท่ี่ถกูพฒันาขึน้ อาจเป็นตวัผลิตภณัฑ์ การบริการ กระบวนการ 

2)  ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) กล่าวคือนวตักรรมจะต้องสามารถ

ทําให้เกิดมลูคา่เพิ่มขึน้ได้จากการพฒันาสิ่งใหม ่ๆ นัน้ 

3)  การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) สิ่งท่ีจะถือ

เป็นนวตักรรมได้นัน้ ต้องเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานของการพฒันา 

ไมใ่ชก่ารลอกเลียนแบบ หรือทําซํา้  

นวตักรรมการส่ือสาร จึงเป็นนวตักรรมท่ีเกิดขึน้กบัการส่ือสาร ไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งสาร ผู้ รับ

สาร ช่องทางการส่ือสาร หรือตวัสาร ท่ีถูกพัฒนาเปล่ียนแปลง และถูกนํามาใช้ในกระบวนการ

ส่ือสารได้อยา่งเหมาะสม  

 

2.2.1  ทฤษฎีการผสมผสานข้ามสายพันธ์ุทางวัฒนธรรม (Cultural Hybridization)  

สําหรับทฤษฎีเร่ืองปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเป็นโลก (Global) กับความเป็นท้องถ่ิน 

(Local) ในพืน้ท่ีของการส่ือสาร มีอยู่ 2 ทฤษฎีหลกั นัน่คือ ทฤษฎีจกัรวรรดินิยมส่ือและวฒันธรรม 

(Cultural Imperialism) กับทฤษฎีการผสมผสานข้ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรม (Cultural 

Hybridization) (สมสขุ หินวิมาน และกําจร หลยุยะพงศ์, 2546, น. 377)  

 โดยทฤษฎีจกัรวรรดนิิยมส่ือและวฒันธรรม (Cultural Imperialism) ท่ีถือกําเนิดขึน้มาและ

ได้รับความนิยมอยา่งแพร่หลายในช่วงปี ค.ศ. 1960-1970 มีความเช่ือว่า หากประเทศมหาอํานาจ

สามารถยึดพืน้ท่ีทางวฒันธรรมและการส่ือสารของผู้คนในโลกท่ีสามได้แล้ว ประเทศเหล่านีก็้จะ

สามารถกุมอํานาจทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเหล่านัน้ได้ในท่ีสดุ ซึ่งเดนิส แม็คเควล 
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(Mcquail, 2000, น. 93) ได้สรุปคณุลกัษณะของพฤติกรรมการส่ือสารโลกาภิวตัน์ภายใต้แนวคิด

ทฤษฎีจกัรวรรดนิิยมส่ือและวฒันธรรมเอาไว้ดงันี ้

1)  ด้วยระบบจกัรวรรดนิิยม ส่ือข้ามชาตจิะทําหน้าท่ีแพร่ขยายกระบวนการพึ่งพิง

ทางเศรษฐกิจมากกวา่สง่เสริมการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ 

2)  ลกัษณะการไหลของข่าวสารท่ีไม่เท่าเทียมกนั ผ่านกลไกส่ือมวลชนข้ามชาต ิ

จะทําให้วฒันธรรมท้องถ่ินสูญเสียศกัยภาพการดํารงอยู่ และในท้ายท่ีสดุก็จะค่อย ๆ สูญหายไป 

เช่น กรณีท่ีเสือ้ผ้าย่ีห้อดงัได้รับการโหมรณรงค์ผ่านส่ือตะวนัตก จนเป็นท่ีนิยมของคนไทย และทํา

ให้คนไทยเลิกสวมเสือ้พืน้เมืองอยา่งมอ่ฮอ่ม 

3)  ความสมัพนัธ์ท่ีไม่เท่าเทียมกัน ในการไหลของข้อมูลข่าวสาร เพิ่มอํานาจให้

ประเทศจกัรวรรดิในการครอบงําประเทศโลกท่ีสาม และถ่างช่องว่างของกลุ่มประเทศทัง้สองให้

กว้างขึน้ 

4)  การไหลของส่ือข้ามชาต ิได้นําไปสูก่ระบวนการสร้างวฒันธรรมหนึ่งเดียว หรือ

มีมาตรฐานเดียวกัน (Cultural Homogenization/Synchronization) ซึ่งเป็นรูปแบบของการ

ครอบงําทางวฒันธรรม ท่ีไม่จําเป็นต้องสอดคล้องกบัประสบการณ์ดัง้เดิมของคนในสงัคมท้องถ่ิน 

เชน่ ด้วยการทํางานของส่ือข้ามชาต ิทําให้โลกท่ีสามมีประสบการณ์ใหม่ของการสร้างลทัธิอเมริกนั

นิยม (Americanization) ลทัธิเชิดชคูวามเป็นญ่ีปุ่ น (Japanization) กระบวนการสร้างอารยธรรม

แบบแมคโดนลัด์ทัว่โลก (McDonaldization) เป็นต้น 

แม้ว่าทฤษฎีจกัรวรรดินิยมส่ือและวัฒนธรรม จะช่วยตัง้คําถามกับปฏิสัมพนัธ์อันไม่เท่า

เทียมกันระหว่างสงัคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกัน ในบริบทของการส่ือสารโลกาภิวตัน์ แต่ทว่า

ทฤษฎีนีก็้มีข้อจํากดัหลายประการด้วยกนั  

 ประการแรก การเน้นยํา้ถึงประเดน็เร่ืองการครอบงําของประเทศจกัรวรรดินิยมนัน้ อาจทํา

ให้หลายคนมองข้ามศกัยภาพของวฒันธรรมท้องถ่ินใน “การต่อต้าน (Resistance)” อํานาจของ

วัฒนธรรมโลกหรืออารยธรรมตะวันตก ประการท่ีสอง ด้วยเหตท่ีุทฤษฎีจกัรวรรดินิยมมีจุดยืน

คอ่นข้างมองโลกในแง่ร้าย เพราะฉะนัน้นกัทฤษฎีกลุม่นีจ้งึมกัเช่ือวา่วฒันธรรมโลกเป็นสิ่งไม่ดี และ

วฒันธรรมท้องถ่ินเป็นสิ่งถูกต้องสวยงาม แต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วบางครัง้วัฒนธรรมโลกก็

ไมไ่ด้เลวร้ายเสมอไป เชน่เดียวกบัวฒันธรรมท้องถ่ินก็ไม่จําเป็นว่าจะดีเสมอไป ดงันัน้การวิเคราะห์

ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างความเป็นโลกและความเป็นท้องถ่ิน จึงจําเป็นต้องดเูป็นกรณีไป และประการ

สุดท้าย มีหลายโอกาสท่ีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโลกและท้องถ่ิน ไม่จําเป็นต้องปรากฏ

ออกมาในลกัษณะของการครอบงําเสมอไป บางครัง้กระบวนการทางวฒันธรรมระหว่างสองกลุ่มนี ้ 
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อาจแสดงออกมาในรูปแบบของการผสมผสาน (Articulation) เช่น รายการเกมโชว์ Who wants to 

be a Millionaire ขององักฤษได้เข้าสู่สงัคมไทย ก็มีการผสมผสานแปลงรูปแบบใหม่เป็นรายการ 

เกมเศรษฐี ให้เหมาะกบัสงัคมไทยอีกด้วย 

 จากเหตุผลเหล่านีจ้ึงเป็นท่ีมาของ “ทฤษฎีการผสมผสานข้ามสายพันธุ์ทางวฒันธรรม 

(Cultural Hybridization)” ท่ีได้ตอบโต้แนวความคิดจักรวรรดินิยมส่ือและวัฒนธรรมว่า 

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมท่ีแตกต่าง ไม่จําเป็นต้องออกมาในลกัษณะการครอบงําเสมอไป 

หากแต่ควรพิจารณามิติทางวัฒนธรรมข้ามพรมแดนเหล่านัน้ ในแง่ของการต่อสู้หรือต่อรองกัน

มากกวา่ ทฤษฎีการผสมผสานข้ามสายพนัธุ์ทางวฒันธรรม จึงเป็นไปในทิศทางของการพบปะและ

ผสมผสานวฒันธรรมโลกกบัท้องถ่ิน 

 Bhabha (1990, น. 133) นกัทฤษฎีสาย Post-colonialism ตัง้ข้อสงัเกตไว้ว่าวฒันธรรม

ทกุสายพนัธุ์จะมีลกัษณะเป็นแบบ “พนัธุ์ทาง” หรือ “ลกูผสม” (Hybrid) ทัง้สิน้ เพราะโดยธรรมชาติ

แล้ว ไมเ่คยมีวฒันธรรมใดท่ีเป็นหนึ่งเดียว แตท่กุวฒันธรรมจะมีความหลากหลาย (Diverse) และ

แตกต่าง (Different) ท่ีสําคัญไม่เคยปรากฏว่ามีวัฒนธรรมใด ๆ ท่ีสมบูรณ์ในตัว หากแต่ทุก

วฒันธรรมจะเปล่ียนแปลงอยา่งสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมอ่ืน ๆ ตลอดเวลา 

 หลกัการสําคญัของแนวคิดนีมี้สองประการ ประการแรกคือ วฒันธรรมทัง้หลายในโลกจะ

ยัง่ยืนอยู่ได้ก็ด้วยลกัษณะของความเป็นพลวตัร (Dynamic) และการปรับเปล่ียนตลอดเวลา และ

ประการท่ีสอง เส้นทางการพบกันระหว่างวฒันธรรมโลกและวฒันธรรมท้องถ่ิน ไม่เคยเป็นไปใน

ทิศทางเดียว หรือไม่ใช่จะมีเพียงลกัษณะของการครอบงําความเป็นโลก เข้าสู่ท้องถ่ินเท่านัน้ ทว่า

ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวน่าจะเป็นไปแบบสองทาง หรือเป็นแบบ “ซึ่งกันและกัน” สัมพันธภาพแห่ง

วัฒนธรรมจะสามารถก่อรูปลักษณ์ได้หลายรูปแบบ เช่นการผสมผสาน (Articulation) การ

แลกเปล่ียน (Exchange) การขดัแย้ง (Conflict) การเลือกบางเสีย้วบางส่วน (Co-operation) การ

ต่อรอง (Negotiation) เป็นต้น ด้วยเหตนีุ ้ปฏิสมัพนัธ์ทางวฒันธรรมจึงอยู่บนพืน้ฐานของ “การ

ผสมข้ามสายพนัธุ์” (Hybridization) และเป็นพืน้ท่ีใหม่ของการต่อรองทางความหมายและการ

แสดงตน  

 Lee (อ้างถึงใน มิตราภรณ์  อยู่สถาพร, 2541, น. 101) ได้ศกึษาลกัษณะการซึมซบัและ

ดดัแปลงวฒันธรรมจีนในฮ่องกง เม่ือต้องเผชิญหน้ากับการตกเป็นอาณานิคมขององักฤษมาเป็น

เวลากว่า 150 ปี Lee ได้สาธิตให้เห็นว่า การผสมผสานกันระหว่างความเป็นโลก/ตะวนัตก กับ

ความเป็นท้องถ่ิน/จีน ทัง้ในมิติด้านเนือ้หาและรูปแบบ ได้ก่อร่างวฒันธรรมขึน้มา 4 แบบด้วยกัน

คือ 
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1)  รูปแบบนกแก้ว (Parrot Pattern) รูปแบบนีคื้อการรับเอาทัง้ Global Content 

และ Global Form มาใช้แบบตรง ๆ เปรียบเสมือนนกแก้วท่ีพดูเลียนแบบมนษุย์ทกุอย่าง ในกรณี

ของฮ่องกงก็คือการนําเอารายการต่าง ๆ ท่ีได้รับความนิยมในต่างประเทศมาใส่ในผังรายการ

โทรทศัน์ โดยไมมี่การปรับเปล่ียนใด ๆ ซึ่งมกัปรากฏในช่องสถานีภาคภาษาองักฤษมากกว่าสถานี

ท้องถ่ินของฮอ่งกงเอง 

2)  รูปแบบอะมีบา (Amoeba Pattern) ตวัอะมีบาเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีเปล่ียนรูปทรง 

(Form) อยู่ตลอดเวลา แต่ตัวเนือ้ในของมันยังคงเดิม เปรียบได้กับการรับเอารายการจาก

ต่างประเทศมา โดยดดัแปลงรูปแบบให้เข้ากับรสนิยมของคนในท้องถ่ิน แต่ยงัคงเนือ้หารายการ

เอาไว้ ซึง่คือการคง Global Content ไว้ ท่ีเปล่ียนไปคือ Global Form 

3)  รูปแบบปะการัง (Coral Pattern) ปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตท่ียงัคงรูปเดิมไว้เสมอ 

แม้ว่าเนือ้ในจะตายไปแล้ว นยัเปรียบนีเ้ม่ือพิจารณาส่ือโทรทัศน์ กล่าวได้ว่า เป็นการนําเอาบาง

รายการเข้ามาเฉพาะรูปแบบ แตท่ว่าได้เปล่ียนเนือ้หาไปแล้ว เช่นการนําเพลงตะวนัตกมาใส่เนือ้

ร้องภาษาจีน จนฟังเหมือนเพลงจีน กลา่วคือการนํา Global Form มาใส ่Local Content นัน่เอง 

4)  รูปแบบผีเสือ้ (Butterfly Pattern) ผีเสือ้เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงมาจากตวั

ดกัแด้ แตก่ระบวนการนีต้้องอาศยัระยะเวลาท่ียาวนานพอสมควร Lee ได้ให้ตวัอย่างท่ีภาพยนตร์

ฮ่องกงได้รับเอาโครงเร่ืองแบบ James Bond เข้ามา โดยคงรูปแบบการนําเสนอให้กระชบัแบบ

ตะวันตก แต่ตัดแต่งรูปแบบท่ีไม่เข้ากับวัฒนธรรมเอเชียออกไป จนกระทั่งเราแทบดไูม่ออกว่า 

ภาพยนตร์ฮอ่งกงในปัจจบุนัได้ผา่นการหยิบยืมทัง้รูปแบบและเนือ้หามาจากวฒันธรรมตะวนัตก 

ผู้ วิจัยจึงมีความเห็นว่า การผสมผสานข้ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรม เป็นอีกหนึ่งใน

นวตักรรมการส่ือสารท่ี ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” นํามาใช้ในการนําเสนอความเป็นไทย

รูปแบบใหม่ เพราะมีการผสมผสานระหว่างเนือ้หาท่ีมีความเป็นท้องถ่ิน (Local) อย่าง วรรณคดี

เร่ือง “รามเกียรติ์” กบัตวัสารท่ีมีความเป็นสากล (Global) อย่างภาพยนตร์แอนิเมชัน่หุ่นยนต์แบบ

ตะวนัตก ประเทศไทยนัน้รับเอาวฒันธรรมตา่งชาติเข้ามาในยคุท่ีการส่ือสารไร้พรมแดนมากย่ิงขึน้ 

ส่ือข้ามสายพนัธุ์ทางวฒันธรรมจงึเกิดขึน้ และนบัเป็นอีกหนึง่นวตักรรมการส่ือสารท่ีนา่จบัตามอง  
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2.2.2  แนวคิดเร่ืองวัฒนธรรมประชานิยมและวัฒนธรรมระดับสูง (Pop Culture & 

High Culture) 

1)  ลกัษณะของวฒันธรรมประชานิยม (Pop Culture) 

โลกปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์ได้ผสานพรมแดนเข้าไว้ด้วยกัน ส่งผลให้เกิด

ปรากฏการณ์ของคา่นิยมมวลชน  ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัผลประโยชน์ตามระบบทนุนิยม อนัมีเหตมุา

จากความเป็นสากลของโลกฝ่ังตะวนัตก  ท่ีแทรกซึมลงไปตามพืน้ท่ีสงัคมเปิดต่าง ๆ ผ่านกระแส

ของส่ือ  อันเป็นเคร่ืองมืออย่างดีของระบบทุนนิยม ในลักษณะของการถ่ายทอด ผลิตซํา้ 

แพร่กระจาย โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรม การพาณิชย์ รวมไปถึงการบริโภคในรูปของ

วฒันธรรมประชานิยม หรือ “Popular Culture” 

วฒันธรรมประชานิยมไมใ่ชท่ฤษฎีท่ีมีระบบความคดิท่ีตายตวั หากเป็นแนวคิดหนึ่ง

ท่ีมีการพลวตัเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงไม่รู้จบ ตามแนวนิยมของผู้คนท่ีเปล่ียนแปลงไปแต่ละยุค

สมยั และได้รับการทําความเข้าใจในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป ตามมมุมองของนกัวิชาการใน

แต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านรัฐศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ส่ือสารมวลชน หรือมานุษยวิทยา ท่ีตัง้

ชดุคําถามขึน้มาวิเคราะห์ร่วมกบัผลผลิตจากระบบทนุนิยม อนัสง่ผลกระทบสืบเน่ืองมาถึงเร่ืองราว

เก่ียวข้องกบัศาสตร์ท่ีตนศกึษา 

ด้านท่ีมาของวฒันธรรมประชานิยมนัน้ นกัคิดบางกลุ่มเช่ือกนัว่าเป็นวฒันธรรมท่ี

ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา (เปรม สวนสมทุร, 2547, น. 18) ซึ่งเป็นประเทศท่ีรวม

เอาคนจากหลากหลายวฒันธรรมเข้าไว้ด้วยกนั และมีเสรีภาพทางความคิดสงู จนเกิดการปะทะ

สังสรรค์ความคิดจากแนวนิยมของคนหลายวฒันธรรม ผนวกเข้าเป็นวฒันธรรมผสม (Hybrid 

Culture) แตห่ากพิจารณาการเกิดขึน้ของวฒันธรรมประชานิยม อาจเกิดขึน้มานานแล้วในมิติของ

เวลาท่ีต่างกัน และถูกจํากัดอยู่ในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่งด้วยเหตุแห่งประสิทธิภาพของการส่ือสาร 

อยา่งไรก็ตาม สิ่งท่ีนํามาเป็นบรรทดัฐานในการตดัสินการเกิดขึน้ของปรากฏการณ์ท่ีเรียกได้ว่าเป็น

วฒันธรรมประชานิยม มกัเช่ือมโยงเข้ากับระบบทุนนิยม และระบบอุตสาหกรรม ท่ีส่วนหนึ่งของ

วัฒนธรรมถูกนําไปแปรรูปเป็นสินค้า ท่ีผู้บริโภคสามารถเลือกซือ้หาได้ รวมทัง้มีส่ือเข้ามาเป็น

บทบาทสําคญัในการแพร่กระจาย ผลิตซํา้ ก่อเกิดคา่นิยม 

ในภาษาไทยยงัไม่มีการบญัญัติคําว่า Popular Culture ท่ีแน่นอน จึงพบว่าใน

การศกึษาหรืองานวิจยัตา่ง ๆ มีการใช้คําทบัศพัท์หรือบญัญัติศพัท์ Popular Culture ใช้กนัอย่าง

หลากหลาย ซึ่งในท่ีนีผู้้ วิจัยจะใช้คําว่าวัฒนธรรมประชานิยม แทนความหมายของ Popular 

Culture  
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Storey (2006) ได้เสนอนิยามความหมายของ “วฒันธรรมประชานิยม” ออกเป็น 

6 ประการ  

(1)  วัฒนธรรมประชานิยม คือ วฒันธรรมใดก็ตามท่ีเป็นท่ียอมรับ และช่ืน

ชอบของคนจํานวนมาก ซึ่งนิยามลักษณะนีจ้ะครอบคลุมเนือ้หาความหมายโดยทั่วไปของ

วัฒนธรรม แต่ไม่สามารถระบุลักษณะเฉพาะเจาะจงและขอบเขตของวัฒนธรรมอันแตกต่าง

หลากหลายได้ 

(2)  วฒันธรรมประชานิยม คือวฒันธรรมท่ีอยู่ตรงข้ามกับวฒันธรรมของชน

ชัน้นํา หรือวฒันธรรมระดบัสูง หรืออาจกล่าวได้ว่าวฒันธรรมประชานิยม เป็นวฒันธรรมของคน

สว่นใหญ่ในสงัคม 

(3)  วฒันธรรมประชานิยม เป็นวฒันธรรมมวลชน (Mass Culture) อนัเป็น

วัฒนธรรมท่ีถูกผลิต เผยแพร่ และโฆษณาในตลาด เช่น แฟชั่นเสือ้ผ้า การแต่งตวั ดนตรี กีฬา 

ภาพยนตร์ ฯลฯ ซึ่งความหมายในลักษณะนีม้ักถูกเช่ือมโยงกับการครอบงําทางวฒันธรรม จาก

ประเทศอตุสาหกรรม 

(4)  วฒันธรรมประชานิยม คือวัฒนธรรมท่ีมีแหล่งกําเนิดมาจากประชาชน 

เป็นวัฒนธรรมขนานแท้ดัง้เดิมของประชนชน หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นวัฒนธรรมประชาเพ่ือ

ประชาชน 

(5)  วฒันธรรมประชานิยม คือพืน้ท่ีหรือบริเวณของการตอ่สู้  ระหว่างพลงัของ

กลุ่มคนผู้ มีอํานาจครอบงําในสงัคม ซึ่งวฒันธรรมประชานิยมในแง่นี ้มิใช่ทัง้ชนชัน้นํา หรือชนชัน้

รอง แตเ่ป็นวฒันธรรมท่ีเกิดจากการตอ่สู้  ตอ่รอง และชว่งชิงทางอดุมการณ์และผลประโยชน์ 

(6)  วัฒนธรรมประชานิยม คือวัฒนธรรมท่ีเกิดขึน้ภายหลังการพัฒนา

อุตสาหกรรม และการเกิดขึน้ของชุมชนเมือง อันเป็นอิทธิพลของส่ือและการคมนาคมในโลก

สมัยใหม่ท่ีไปก่อรูป ขยายตัวเปล่ียนแปลงชีวิตของคน จากวัฒนธรรมดัง้เดิมไปสู่วัฒนธรรม

สมยัใหม ่

นอกจากนี ้Gans (1974) ได้ระบถึุงข้อเสียของวฒันธรรมประชานิยมไว้ดงันี ้

(1)  ภาพลกัษณ์ท่ีติดลบของวัฒนธรรมประชานิยม ท่ีทําให้ถูกมองว่าไม่พึง

ปรารถนาเหมือนกบัวฒันธรรมระดบัสงู คือ เป็นการแสวงหาผลกําไร 

(2)  วฒันธรรมประชานิยมส่งผลลบต่อวฒันธรรมระดบัสงู เพราะวฒันธรรม

ประชานิยมนัน้ได้หยิบยืมมาจากวฒันธรรมระดบัสูง จึงเกิดการลดคณุค่าของวฒันธรรมระดบัสูง 

และยงัดงึตวัผู้สร้างนกัคดิท่ีมีศกัยภาพไป 
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(3)  ผลกระทบทางลบท่ีสง่ตอ่ไปยงัผู้ รับชมวฒันธรรมประชานิยม ในงานผลิต

ท่ีดีท่ีสดุคือผู้ชมจะได้ความพงึพอใจแบบจอมปลอม แตใ่นผลผลิตท่ีร้ายท่ีสดุคือจะเป็นอนัตรายตอ่

อารมณ์ 

(4)  ผลกระทบทางลบตอ่สงัคม คือช่องทางการจดัจําหน่ายท่ีกว้างขวางของ

วฒันธรรมระดบัสูง ไม่ใช่เพียงลดระดบัคณุภาพหรือความเจริญของวฒันธรรมในสงัคม แตย่งัจะ

ก่อให้เกิดเผดจ็การโดยการโน้มน้าว ในขณะท่ีผู้ชมจะเป็นเพียงผู้ รับส่ืออย่างเดียวโดยไม่มีการตอบ

โต้ 

2)  ลกัษณะของวฒันธรรมระดบัสงู (High Culture) 

วฒันธรรมระดบัสงู (High Culture) เป็นคําท่ีใช้มากทางวิชาการหลายด้าน แต่

ความหมายทัว่ไปท่ีแพร่หลาย หมายถึงชุดของผลิตภณัฑ์ทางวฒันธรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะท่ี

ถือวา่อยูใ่นระดบัสงูสดุของวฒันธรรมหนึง่ หรือหมายรวมถึงวฒันธรรมของสงัคมชนชัน้ปกครอง 

ศุภรัสมิ์ ฐิติกุลเจริญ (2540) ได้ทําการเปรียบเทียบระหว่าง วัฒนธรรมประชา

นิยมและวฒันธรรมระดบัสงูไว้ดงันี ้

 

ตารางท่ี 2.3  ข้อเปรียบเทียบระหวา่งวฒันธรรมประชานิยมและวฒันธรรมระดบัสงู 

 

ข้อเปรียบเทียบ  

( Point of Comparison) 

วัฒนธรรมประชานิยม  

(Pop Culture) 

วัฒนธรรมระดับสูง  

(High Culture) 

ชนิดของสถาบนั ขึน้อยู่กบัส่ือและตลาด 

 

ได้รับการยอมรับความคุ้มครอง และ

ส่งเสริมโดยองค์กรทางสงัคมอย่าง

เป็นทางการ ตามคา่นิยมของสงัคม

ชัน้สงู 

ชนิดขององค์กรเพ่ือการผลิต ผลิตขึน้จํานวนมากเพ่ือตลาดขนาดใหญ่ ใช้

เทคโนโลยีในวถีิทางท่ีได้มีการวางแผนและ

การจดัการไว้ 

ไม่เป็นองค์กรเฉพาะเจาะจง เพ่ือ

ตลาดใดตลาดหนึง่โดยเฉพาะ 

เนือ้หาและความหมาย มีลกัษณะผิวเผินชดัเจน เป็นสากล แตไ่ม่

ยัง่ยืน 

กํากวม ยุ่งเหยิง และเป็นอมตะ 

ผู้ รับสาร ทกุคน โดยมีความหลากหลายของผู้ชม 

ผู้ ฟัง มีแนวโน้มท่ีจะเป็นผู้บริโภค 

เป็นคนกลุ่มเล็ก ๆ เพ่ือการศกึษาหรือ

ฝึกอบรม ของผู้ มีความชํานาญ

ในทางศลิปะ 

วตัถปุระสงค์ของการใช้และ

ประสิทธิผล 

ความพอใจอย่างฉบัพลนั ความเพลินเพลิน 

 

กว้างและลกึเพ่ือประสบการณ์ เพ่ือ

ประเทืองปัญญา และเพ่ือความพอใจ  
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จากการศึกษาแนวคิดวฒันธรรมประชานิยมและวฒันธรรมระดบัสูง ทําให้เกิด

ความเช่ือมโยงระหว่างวฒันธรรมท่ี “ยกัษ์” นํามาใช้ผสมผสานกัน ในนวตักรรมการส่ือสารความ

เป็นไทย “ยักษ์” ได้นําวฒันธรรมสากลท่ีเป็นวัฒนธรรมประชานิยม มาผสมผสานกับวฒันธรรม

ท้องถ่ินท่ีเป็นวฒันธรรมระดบัสงู สําหรับประเทศไทยอย่างวรรณคดีเร่ือง “รามเกียรติ์”  ผู้ วิจยัจึงมี

ความเห็นวา่แนวคดินีจ้ะเป็นอีกหนึง่นวตักรรมการส่ือสารความเป็นไทยใน “ยกัษ์” ด้วย 

 

2.2.3  แนวคิดสมัยใหม่และแนวคิดหลังสมัยใหม่ (Modernism & Post Modernism)  

1)  แนวคดิสมยัใหม ่(Modernism) 

แนวคิดสมยัใหม่ (Modernism, Modernity or Modernization) ตามท่ี Habermas 

(1987) กล่าวเอาไว้ว่า เร่ิมมีมาตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษท่ี 5 มาจากภาษาละตินว่า “modernus = 

modern” เป็นการพยายามทําให้เกิดความแตกตา่งกนัใหม่ในชาวคริสต์ จากการนบัถือศรัทธาพระ

เจ้าไปสู่สิ่งอ่ืน แล้วต่อมาไม่นาน ก็มีการพยายามทําให้เกิดความแตกต่างกันใหม่อีกในชาวคริสต์ 

จากการนบัถือศรัทธาพระเจ้าไปแสวงหาความรู้จริงสิ่งสากล พยายามรู้เข้าใจสิ่งทัง้หลายในสากล

โลกตามความเป็นจริง รู้เข้าใจสิ่งทัง้หลายด้วยจิตหรือปัญญา เพราะอิทธิพลแนวความคิดของ

คานต์ (Kant’s conception of a universal history) เป็นกระบวนการความแตกตา่งทางความคิด 

และวัฒนธรรมจากเก่าไปสู่ใหม่ เป็นการแสวงหาความรู้จริงของสิ่งต่าง ๆ ทัง้หลาย ตามการ

เปล่ียนแปลงเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของโลกทางสงัคม เพราะความเป็นมาของสงัคมนีเ้ช่ือศรัทธาใน

พระเจ้าวา่เป็นผู้สร้าง 

นักปราชญ์หรือนักคิดทางสังคมบางคนกล่าวว่า แนวคิดสมัยใหม่ควรนับตัง้แต่

คริสต์ศตวรรษท่ี 14 เพราะเป็นยุคฟืน้ฟูศิลปะวิทยาการ (Renaissance) แต่นกัสงัคมวิทยาส่วน

ใหญ่เห็นว่า แนวคิดสมยัใหม่ (Modernism) เป็นยุคประวตัิศาสตร์ของสงัคมยโุรปตะวนัตก ท่ีเกิด

การวิวฒันาการเปล่ียนแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม ในคริสต์ศตวรรษท่ี 17 เพราะใน

ระหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี 16-17 เป็นยุคท่ีสนใจศึกษา ค้นคว้าปรากฏการณ์ธรรมชาติแบบ

วิทยาศาสตร์ (Scientism) มาช่วยแก้ปัญหาสังคมทัง้หลายท่ีเกิดขึน้ แล้วส่งผลมีอิทธิพลต่อ

การศกึษาสงัคมวิทยาแบบวิทยาศาสตร์ของคองต์ในเวลาตอ่มา (Comte’s Positivism)  

ในคริสต์ศตวรรษท่ี 17 จงึถือได้วา่เป็นยคุความคิดสมยัใหม่ อนัหมายถึงยคุสมยัให้

ความสนใจในเร่ืองศิลปะ วรรณคดี วิทยาการ สถาบนั  เหตุผล  การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง 

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์  รูปแบบของชีวิต ความจริงของชีวิตบนฐานของความเจริญเปล่ียนแปลง

ของสงัคมโลก กล่าวคือ เป็นช่วงเวลาแห่งความเจริญทางวตัถุ ความมัน่คงทางสงัคม และความรู้
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เข้าใจตนเอง (Material Progress, Social Stability and Self-Realization) ในยโุรปตะวนัตก มี

องักฤษ อเมริกา ฝร่ังเศส  อิตาลี เป็นต้น แม้มีปัจจัยต่างๆ มากมายท่ีทําให้เกิดสมัยใหม่ ปัจจัย

สําคญัเหล่านี ้คือ ความจริง (Truth) เหตผุล (Rationality) วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 

(Technology) ผลของอตุสาหกรรม (Emergence of capitalism) การแผ่อํานาจทางตะวนัตก 

(Western Imperialism) การแพร่กระจายความรู้ และอํานาจทางการเมือง (Spread of Literature 

and political power) การขบัเคล่ือนทางสงัคม (Social Mobility) เป็นสาเหตสํุาคญัสนบัสนุน

ส่งเสริมการเปล่ียนแปลงพฒันาสงัคมโลก ท่ีเรียกกนัว่า “สมยัใหม่” (Modernism) เพราะผลของ

ความเจริญทางการศกึษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อตุสาหกรรม และการขบัเคล่ือนทางสงัคม ทํา

ให้มนษุย์ต้องการรู้ เข้าใจตนเองและสงัคมมากย่ิงขึน้ตามลําดบั ทําให้ต้องมาคิดใหม่ทําใหม่ เพ่ือ

ความถกูต้องดีงามแบบสากล แสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมโลกร่วมกนั  

2)  แนวคดิหลงัสมยัใหม ่(Post Modernism)  

แนวคิดหลงัสมยัใหม ่(Post Modernism) เป็นปรากฏการณ์การเคล่ือนไหวทาง

ความคิดและวัฒนธรรมท่ีได้เ ข้ามาทัง้แทนท่ี และตอบโต้ขอบเขต ของแนวคิดสมัยใหม ่

(Modernism) ด้วยการต่อต้านและหยิบยืมแนวคิดส่วนหนึ่งของความเป็นสมยัใหม่มา ทัง้นีด้้วย

การตัง้คําถามต่อความเป็นสมัยใหม่ ซึ่งพยายามสถาปนาความชอบธรรมครอบงําความคิด 

(Hegemony) ของผู้คนในสงัคม ด้วยการสร้างอภิเร่ืองเล่า (Meta-narrative) ตา่ง ๆ ออกมา ไม่ว่า

จะเป็นความเป็นเหตเุป็นผล (Rationality) ความเป็นสากล (Universality) หรือความเป็นทัง้หมด 

(Totality) ความเป็นวัตถุวิสัย (Objectivity) ตลอดทัง้ความก้าวหน้า (Progress) หรือการ

ปลดปล่อย (Emancipation) จากโซ่ตรวนทัง้ทางกายภาพและความคิดตา่ง ๆ  ซึ่งอดุมคติเหล่านี ้

ถือว่าเป็นแก่นหลักสําคัญของยุคสมัยใหม่ โดยมีรากเหง้ามาจากยุคภูมิธรรมทางสติปัญญา 

(Enlightenment) อนันําไปสู่การปฏิวตัิทางความคิด โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และอตุสาหกรรมใน

ยุโรป เช่นเดียวกับการเคล่ือนไหวทางความคิดเชิงปฏิฐานนิยม (Positivism) และสัจจนิยม 

(Realism) ท่ีปรากฏมาตัง้แตป่ลายศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมา และเป็นประเด็นท่ีนกัคิดหลงัสมยัใหม่

ปฏิเสธ และตัง้ข้อสงสยัตอ่ความทะเยอทะยานดงักล่าว “หลงัสมยัใหม”่ จึงเป็นสญัญาณท่ีบง่บอก

ถึงความเส่ือมศรัทธาใน “ความเป็นสมยัใหม่” หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หลงัสมยัใหม ่

ไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีอย่างสุดขัว้ แต่ต่อต้าน “ความเจริญ” หรือ “ความก้าวหน้า” แบบลทัธิ

สมยัใหม่ท่ีไม่สนใจ (หรือตอนนัน้ยงัไม่รู้) ผลกระทบท่ีรุนแรงตอ่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ณรงค์

ฤทธ์ิ สมุาลี, ม.ป.ป.) 
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Solomon (2003) ได้ทําการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างแนวคิดสมยัใหม่

และแนวคดิหลงัสมยัใหมไ่ว้ดงันี ้

 

ตารางท่ี 2.4  เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งแนวคดิสมยัใหมแ่ละแนวคดิหลงัสมยัใหม ่

 

แนวคิดสมัยใหม่ แนวคิดหลังสมัยใหม่ 

มีเหตผุล ไมมี่เหตผุล 

เป็นวิทยาศาสตร์ ตอ่ต้านวิทยาศาสตร์ 

จดัระเบียบ แยกสว่น 

ยโุรป, ตะวนัตก หลากหลายวฒันธรรม 

เดด็ขาด ไมแ่นน่อน 

เป็นทางการ ไมเ่ป็นทางการ 

ตามทฤษฎี ไมมี่ทฤษฎี 

มีความเช่ือในคา่นิยมสากล มีความเช่ือในคา่นิยมท้องถ่ิน 

 

ผู้ วิจยัจึงมีความเห็นว่า จากแนวคิดสมยัใหม่และแนวคิดหลงัสมยัใหม่ เป็นปรากฏการณ์

การเคล่ือนไหวทางความคิด ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมและการส่ือสาร 

จงึเป็นอีกหนึง่นวตักรรมการส่ือสารความเป็นไทยใน “ยกัษ์” ท่ีมีความนา่สนใจอีกด้วย 

 

2.3  แนวคิดเร่ืองสัญญะวิทยา 

 

คําว่า “Sign” ในภาษาองักฤษ มีรากศพัท์มาจากภาษากรีกว่า “Tosemion” ในภาษาไทย

แปลว่า “สญัญะ” ซึ่งหมายถึง สิ่งท่ีถกูสร้างขึน้มาเพ่ือให้มีความหมาย (Meaning) แทนของจริง/ 

ตวัจริง (Object) ในตวับท (Text) และในบริบท (Context) หนึ่ง ๆ ตวัอย่างเช่น “แหวนหมัน้” 

เป็นสญัญะใช้แทนความหมาย ท่ีแสดงถึงความผกูพนัระหว่างหญิงชายคู่หนึ่งในบริบทของสงัคม

ตะวนัตก (หากเป็นบริบทของสงัคมอ่ืนก็อาจจะใช้หม ูกําไล หรือใช้สิ่งอ่ืน ๆ เป็นสญัญะแทน และ

หากเปล่ียนสญัญะไปเป็น “แหวนแตง่งาน” ก็จะใช้แทนความหมายของความผกูพนั ในระดบัท่ีสงู

และลกึซึง้กวา่การหมัน้หมาย (กาญจนา แก้วเทพ, 2543, น. 105)  
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สญัญะวิทยา เป็นทฤษฎีท่ีนํามาอธิบายการส่ือสารของมนษุย์ว่า การส่ือสารคือจดุกําเนิด

ของความหมาย ซึ่งการศกึษาแนวนีจ้ะไม่สนใจความล้มเหลวของการส่ือสาร และไม่เก่ียวข้องกับ

ประสิทธิผลและความถูกต้อง แต่เป็นแนวทางการศึกษาเชิงสังคมหรือความแตกต่างของ

วัฒนธรรม ระหว่างผู้ ให้และผู้ รับสาร ตลอดจนความหลากหลายของความหมายภายในระบบ

ภาษา วฒันธรรม และความเป็นจริงท่ีไม่สามารถแสดงผลเป็นลูกศรหรือเป็นเส้นตรงของกระแส

การไหลของขา่วสาร แตเ่ป็นการศกึษาเชิงโครงสร้าง โดยมุง่ความสนใจไปท่ีการวิเคราะห์โครงสร้าง 

ท่ีกลุม่ความสมัพนัธ์ทําให้สาร หมายถึง บางสิ่งท่ีมนัสร้างเคร่ืองหมายบนกระดาษ หรือเสียง ไปยงั

สารท่ีจะถกูสง่ออกไปในการส่ือสารแตล่ะครัง้ ดงันัน้การศกึษาแนวสญัญะวิทยานีถื้อว่า ตวักําหนด

ของการส่ือสารขึน้อยู่กับสงัคม และสิ่งรอบตวับนโลกของมนุษย์ ไม่ใช่ขึน้อยู่กับกระบวนการของ

การส่ือสาร แต่ระบบสัญญะจะทําการควบคุมการสร้างความหมายของตัวบท ให้มีความ

สลบัซบัซ้อนอยา่งแฝงเร้น และต้องขึน้อยูก่บัลกัษณะของแตล่ะวฒันธรรม  

ประเภทของความหมายท่ีบรรจใุนสญัญะ 

Barthes (1967 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, กิตติ กนัภยั และปาริชาต สถาปิตานนท์ 

สโรบล, 2543, น. 34) ได้แบ่งประเภทของความหมายท่ีบรรจุอยู่ในสัญญะทุกอย่างว่ามี 2 

ความหมายคือ 

1)  ความหมายโดยอรรถ (Denotation) 

นกัวิชาการบางทา่นระบศุพัท์เป็นไทยว่า “ความหมายตรง” เป็นตวัหมายถึง (Signified) ท่ี

ถกูประกอบสร้างขึน้มาอย่างภววิสยั (Objective) เป็นความหมายท่ีเข้าใจกันตามตวัอกัษร เป็น

ความหมายท่ีเข้าใจตรงกันเป็นส่วนใหญ่ และเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป ตวัอย่างท่ีชัดเจนท่ีสุดคือ 

ความหมายท่ีระบุอยู่ในพจนานกุรม เช่น แม่คือสตรีผู้ ให้กําเนิดลูก หมีเป็นสตัว์ส่ีเท้าประเภทหนึ่ง 

โดยทัว่ไปความหมายโดยอรรถนีเ้ป็นความหมายชัน้แรก (First Order of Signification) ท่ีอาจถือ

ได้วา่เป็นสามญัโดยทัว่ไปท่ีมองเห็นได้อยา่งชดัเจน 

2)  ความหมายโดยนยั (Connotation) 

หมายถึงการประกอบสร้างอย่างตรงกันข้ามกับความหมายโดยอรรถ ได้แก่ ความหมาย

ทางอ้อมท่ีเกิดจากข้อตกลงของกลุ่ม หรือเกิดจากประสบการณ์เฉพาะของบุคคล กล่าวคือ ถูก

ประกอบสร้างขึน้มาอย่างเป็นอัตวิสัย (Subjective) ไม่ว่าจะเป็นอัตวิสัยในระดับบุคคล เช่น 

ประสบการณ์สว่นตวัหรืออารมณ์ความรู้สึกของแตล่ะคนท่ีมีตอ่แม่ ก็จะทําให้คิดถึงแม่ในแง่ ความ

เจ็บปวดท่ีทิง้ลูกไปตัง้แตเ่ล็ก ความดเุข้มงวด ความอ่อนโยน ความอบอุ่น ฯลฯ หรือเป็นอตัวิสยัใน

ระดบัสงัคม เช่น ในสงัคมไทย สงัคมจีน สงัคมอินเดีย สงัคมอเมริกนั จะให้ความหมายโดยนยัท่ีมี
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ตอ่แม่อย่างแตกตา่งกนั ท่ีเราเรียกว่า “คา่นิยมของแตล่ะสงัคม” Barthes เรียกความหมายโดยนยั

นีว้า่ เป็นความหมายชัน้ท่ีสอง (Second Order of Signification)  

ทัง้นีใ้นการศกึษานวตักรรมการส่ือสารความเป็นไทยในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” 

นีต้้องศกึษาผ่านกรอบของสญัญะวิทยาด้วย เน่ืองจากการส่ือความหมายผ่านองค์ประกอบศิลป์

และเนือ้เร่ือง  อาจมีการแฝงความหมายทัง้โดยนยัและโดยอรรถ 

 

2.4  แนวคิดเร่ืองการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 
 

ในการวิจยัครัง้นี ้ได้นําการวิเคราะห์เนือ้หามาใช้ เพ่ือศกึษาเนือ้หาเร่ืองความเป็นไทยใน

แอนิเมชั่นเร่ือง “ยกัษ์” Berelson (1971) ได้ให้คําจํากัดความถึงการวิเคราะห์เนือ้หาว่า “การ

วิเคราะห์เนือ้หา เป็นเทคนิคการวิจยัท่ีมีการบรรยายท่ีมีความเป็นปรนยั (Objective) เป็นระบบ 

(Systematic) และมีลกัษณะเป็นเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยเป็นการบรรยายถึงเนือ้หาของ

การส่ือสารท่ีแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจน 

 สรรค์รวี  คชาชีวะ (2525) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์เนือ้หา ดงันี ้

1)  การวิเคราะห์เนือ้หา เป็นเทคนิคการวิจยัท่ีศกึษาในเชิงวิทยาศาสตร์ 

2)  การวิเคราะห์เนือ้หา ต้องมีการสร้างเคร่ืองมือท่ีมีความเป็นปรนยั (Objectivity) และ

ความเช่ือถือได้ (Reliability) คือ สามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลชุดเดียวกันแต่ต่าง

สถานการณ์ และผู้ วิจยัตา่งกนั แตไ่ด้ผลสรุปออกมาเหมือนกนั 

3)  การวิเคราะห์เนือ้หาควรอธิบายความหมายได้ ทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพอย่าง

มีความเท่ียงตรงตามธรรมชาติของสาร (Validity) เน่ืองจากสารไม่ได้มีความหมายอย่างเดียว คือ 

อาจมีทัง้ความหมายนยัประหวดั (Connotations) และความหมายนยัตรง (Denotations) ทัง้นี ้

ขึน้อยูก่บัผู้สง่สารและบคุลิกลกัษณะของผู้สง่สาร 

หน่วยของการวิเคราะห์เนือ้หา จะช่วยให้การวิเคราะห์เนือ้หาสามารถอธิบายได้ในเชิง

ปริมาณ หนว่ยของการวิเคราะห์เนือ้หาแบง่ออกเป็น 

1)  หน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) Berelson (1971) ได้แบ่งการวิเคราะห์

เนือ้หาเป็นหนว่ยตา่ง ๆ ท่ีจะชว่ยให้สามารถอธิบายได้ในเชิงปริมาณ ดงันี ้

(1)  การใช้คํา (Word) เป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสดุในการวิเคราะห์เนือ้หา คําซึ่งอาจจะเป็น

คําเด่ียวหรือกลุ่มคําจะเป็นสญัลักษณ์ (Symbol) หรือหน่วยสญัลกัษณ์ (Unit Symbol) หรือ

ถ้อยคํา (Term) 
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(2)  แนวคิดหลกั (Theme) เป็นหน่วยท่ีใช้ในการวิเคราะห์เนือ้หาท่ีใหญ่กว่าคํา ซึ่ง

อาจจะปรากฏอยู่ในข้อความ ประโยคเด่ียว หรือประโยครวม ท่ีแสดงแนวความคิดหลกั 1 แนวคิด

ในการวิเคราะห์ การใช้แนวคดิหลกันีเ้ป็นหนว่ยท่ีมีประโยชน์สงูสดุในการวิเคราะห์เนือ้หา 

(3)  คุณลักษณะต่าง ๆ (Character) เป็นการกําหนดหน่วยโดยพิจารณาจาก

คุณลักษณะท่ีปรากฏ เช่น ในบทละคร เร่ืองราว การตัดสินพิจารณาลงรหัสของหน่วยนี ้ต้อง

พิจารณาทัง้เร่ือง จงึสามารถแยกแยะคณุสมบตัอิอกมาได้ 

(4)  รายเร่ือง (Items) เป็นหน่วยท่ีใช้บอ่ยท่ีสดุในการวิเคราะห์เนือ้หา รายเร่ืองของส่ือ

ตา่งกนั เช่น หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร บทความ สนุทรพจน์ รายการวิทย ุรายการโทรทศัน์ จดหมาย 

รายเร่ืองเป็นการจดัเร่ืองอยา่งกว้าง ๆ โดยการวิเคราะห์เร่ืองทัง้หมดและภายในรายเร่ืองแตล่ะเร่ือง

ยงัสามารถจดัแบง่แยกออกไปได้อีก 

(5)  การวดัเนือ้ท่ีและเวลา (Space and Time) เป็นการวิเคราะห์ท่ีใช้วดัลกัษณะทาง

กายภาพของงานส่ือสาร ความกว้างของคอลมัน์ จํานวนหน้า ความยาวของบรรทดัอาจจะเป็น

นาทีสําหรับรายการวิทย ุวดัเป็นคอลมัน์นิว้สําหรับหนงัสือพิมพ์ ซึ่งการวิเคราะห์เนือ้หาสามารถใช้

หนว่ยการวิเคราะห์หลายประเภทรวมกนัตามความเหมาะสม 

2)  หนว่ยในการระบจํุานวน (Unit of Enumeration) 

(1)  เนือ้ท่ี (Space) คือการวดัเนือ้หาด้วยจํานวน คือ คอลมัน์นิว้ คอลมัน์เซนติเมตร 

หน้า บรรทดั ยอ่หน้า 

(2)  การปรากฏ (Appearance) เป็นการนบัคณุสมบตัิของเนือ้หาของสารท่ีต้องการ 

การนบั จะนบัการปรากฏของเนือ้หาวา่ปรากฏหรือไมป่รากฏ 

(3)  ความถ่ี (Frequency) เป็นวิธีการท่ีใช้มากท่ีสดุในการวิเคราะห์เนือ้หา เช่น การวดั

ความถ่ีในการใช้คําหนึง่ ๆ เป็นต้น 

(4)  ความเข้ม (Intensity) เป็นหน่วยในการระบจํุานวนท่ีใช้ในการวิจยั ท่ีเก่ียวข้องกบั

คา่นิยมและทศันคติ ท่ีปรากฏในเนือ้หาของสารและจดัทําเป็นสเกล (Scale) เรียงลําดบัข้อความท่ี

แสดงความเข้มในเร่ืองค่านิยมและทัศนคติในเร่ืองท่ีมีแนวคิดเดียวกัน แต่มีการใช้คําและ

สว่นประกอบของประโยคแตกตา่งกนั ซึง่จะเป็นตวัชีถึ้งความเข้มท่ีแตกตา่งกนั 

ผู้ วิจยัเห็นว่าการวิเคราะห์เนือ้หาเป็นประเด็นหลกัในการวิจยัครัง้นี ้จึงนําแนวคิดเร่ืองการ

วิเคราะห์เนือ้หามาเป็นกรอบในการวิจยั 
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2.5  แนวคิดเก่ียวกับการ์ตูนแอนิเมช่ัน 

 

 การ์ตนู หมายถึง ภาพวาดเชิงตลก ขบขนั ซึ่งมกัมีคําบรรยายประกอบ หรืออาจหมายถึง

ภาพร่างก่อนการขึน้งานปัน้ หมายรวมถึงภาพตอ่เน่ืองท่ีเกิดจากการประกอบภาพวาดจํานวนมาก 

ตลอดจนหมายถึงภาพวาดเพ่ือภาพสนุกสนานท่ีปรากฏในช่องขนาดเล็ก (อชัฌา สุนทรพิทกัษ์, 

2541, น. 8)  

 ในความหมายดัง้เดมิ การ์ตนู หมายถึง ภาพวาดร่างบนกระดาษก่อนการระบายสี การปัก 

หรือก่อนขึน้เป็นงานศลิปะรูปแบบอ่ืน ตอ่มายงัรวมถึง งานท่ีสร้างขึน้เพ่ือให้เกิดอารมณ์ขนั และจดั

การ์ตนูเป็นรูปแบบหนึง่ของงานศลิปะ โดยจดัอยู่ในงานศิลปะประเภทพาณิชย์ศิลป์ (Commercial 

Art) เพราะเป็นการสร้างงานเพ่ือวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจ และยงัไม่จําเป็นต้องใช้ความจริงจงัในการ

เสพงานศลิปะประเภทนีอี้กด้วย ดงันัน้ องค์ประกอบสําคญัของการเป็นการ์ตนูโดยสรุป  ได้แก่ การ

เป็นภาพวาด ท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความสนุกสนาน ตลกขบขนัแก่ผู้ชมหรือผู้อ่าน (วรัชญ์  

วานิชวฒันากลุ, 2548) 

 แอนิเมชัน่นัน้เป็นหนึ่งในประเภทของการ์ตนู ตามการแบง่ประเภทของ รอย พอล เนลสนั 

(Nelson, 1975, น. 14) ท่ีได้แบง่ประเภทของการ์ตนูเป็น 8 ประเภท ดงันี ้

1)  Editional Cartoons หรือ Political Cartoons หมายถึง การ์ตนูท่ีมีข้อความประกอบ 

ซึ่งมกัเป็นข้อความท่ีเก่ียวกับเร่ืองการเมือง สงัคม เศรษฐกิจ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือการนําเสนอ

ปัญหา หรือแนวทางแก้ไขในเร่ืองนัน้ ๆ ได้แก่ ภาพการ์ตนูท่ีพบเห็นทัว่ไปในหน้าหนงัสือพิมพ์ของ

ประเทศตา่งๆ 

2)  Comic Strips หมายถึง ภาพการ์ตนูท่ีมีเร่ืองราวจบในตอน หรือตอ่เน่ืองกนัเป็นระยะ

เวลานาน โดยดําเนินเร่ืองด้วยตวัการ์ตนูหลกั และมีตวัการ์ตนูประกอบ สามารถสร้างเร่ืองราวได้

ตามท่ีผู้สร้างต้องการ ดดัแปลงได้ตามส่ือท่ีเป็นช่องทางส่งสาร เช่น ถ้าปรากฏในหน้าหนงัสือพิมพ์ 

อาจเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรืออาจเพ่ือความบนัเทิง ถ้าส่ือท่ีใช้เป็น

นิตยสารเพ่ือความบนัเทิง เช่น การ์ตนูเร่ืองผู้ ใหญ่มากบัทุ่งหมาเมิน ในหนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยชยั 

ราชวตัร หรือการ์ตนูพีนทัส์ (Peanuts) ซึ่งทําให้เกิดตวัการ์ตนูท่ีโด่งดงัมากตวัหนึ่ง นัน่คือ สนู้ปปี ้

(Snoopy) โดย Charies M. Schuiz ปัจจยัท่ีทําให้การ์ตนูเร่ืองนีป้ระสบผลสําเร็จ คือ สามารถส่ือได้

กบัทกุเพศ ทกุวยั ทกุฐานะ ซึง่แตกตา่งจากการ์ตนูทัว่ๆไป ซึง่มกัมุง่สร้างกลุม่เป้าหมายเฉพาะ 

3)  Gag Cartoons หมายถึง การ์ตนูท่ีเขียนขึน้เพ่ือประกอบหรือส่ือโดยภาพถึงเร่ืองตลก

ขบขนั เป็นภาพเด่ียว จบในตวัเอง โดยใช้นิตยสารเป็นชอ่งทางในการส่ือสาร 
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4)  Spot  Drawing หมายถึง การ์ตนูท่ีสร้างขึน้เพ่ือใช้ช่วยเติมเต็มท่ีว่างในหน้านิตยสาร 

เพราะบ่อยครัง้ท่ีเกิดเนือ้ท่ีว่างเน่ืองจากการออกแบบจัดวาง (Lay-out) ท่ีสวยงาม มักเป็น

ภาพเสมือนจริง (Realism) ไม่ใช่งานประเภทเกินจริง (Exaggeration) ตําแหน่งท่ีพบการ์ตูน

ประเภทนีใ้นหน้านิตยสาร ได้แก่ กลางหน้าในบทความหรือใกล้กบัหวัเร่ือง 

5)  Illustrative Cartoons หมายถึง ภาพการ์ตนูท่ีสร้างขึน้เพ่ือใช้ประกอบเนือ้หาบรรยาย

เร่ืองของบทความ หรือข้อเขียนต่าง ๆ ในนิตยสารทั่วไป ทัง้ท่ีมีกลุ่มผู้ อ่านเป็นเด็ก เป็นผู้ ใหญ่ 

แม้แตก่ลุ่มผู้อ่านท่ีเป็นผู้ชาย ก็สามารถพบงานเขียนท่ีใช้ภาพประกอบเป็นภาพการ์ตนูได้ การ์ตนู

ประเภทนีถู้กนําไปใช้ในการประกอบงานโฆษณา เช่น ในโฆษณาทางส่ือเฉพาะเจาะจง ซึ่งหน้าท่ี

ของภาพการ์ตูนท่ีใช้ประกอบนี ้สร้างขึน้เพ่ือดึงดดูความสนใจของผู้บริโภค แล้วจึงให้เร่ิมสนใจ

เนือ้หาของตวัสารเป็นลําดบัตอ่ไป 

6)  Greeting Cards ได้แก่ ภาพการ์ตนูท่ีสร้างขึน้เพ่ือส่ือถึงอารมณ์ตา่ง ๆ ของมนษุย์ ไม่

ว่าอารมณ์รัก ขอโทษ เสียใจ หรือการขอบคณุ ผ่านส่ือท่ีเป็นบตัรอวยพร มกัใช้ภาพการ์ตนูร่วมกับ

ข้อความสัน้ ๆ ท่ีน่าสนใจ เป็นข้อความท่ีเชิญชวนให้ผู้อ่านเปิดอ่านข้อความหลกัท่ีบรรจไุว้ ภายใน

บตัรนัน้  

7)  Animated Cartoons ได้แก่ ภาพการ์ตนูต่อเน่ือง ท่ีสร้างเป็นเร่ืองราวให้ตวัการ์ตนู

สามารถเคล่ือนไหวได้เหมือนกบัชีวิตจริง มีทัง้ประเภทท่ีประกอบเสียง คือ ทําให้ตวัการ์ตนูพูดได้ 

และการ์ตนูแบบเงียบ ภาพยนตร์การ์ตนูนีเ้อง คือแหล่งท่ีมาของตวัการ์ตนูดงัมากมาย เช่น มิกกี ้

เมาส์ และ มินน่ีเมาส์ ถูกแนะนําครัง้แรกในภาพยนตร์สัน้เร่ือง Plane Crazy เม่ือปี ค.ศ. 1927 

อยา่งไรก็ดี ภาพยนตร์การ์ตนูท่ีสมบรูณ์แบบเพราะมีทัง้ภาพท่ีสวยงามและเสียงท่ีเหมาะเจาะ เร่ือง 

Steamboat Willie ท่ีฉายในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1928  จัดเป็นภาพยนตร์การ์ตนูเร่ืองแรกท่ี

สร้างให้มิกกี ้เมาส์ เป็นท่ีรู้จกัอย่างกว้างขวาง และนบัเป็นปรากฏการณ์อนัย่ิงใหญ่ปรากฏการณ์

หนึ่งของวงการภาพยนตร์อเมริกนั เม่ือภาพยนตร์การ์ตนูเหล่านัน้โดง่ดงั จึงส่งผลให้ตวัการ์ตนูนํา

ในภาพยนตร์เร่ืองตา่ง ๆ เป็นท่ีรู้จกัและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ด้วยเหตนีุเ้อง จึงเกิดธุรกิจ

ท่ีให้ลิขสิทธ์ิในการนําตวัการ์ตนูไปใช้ เพ่ือจุดประสงค์ทางการตลาดของสินค้าต่าง ๆ ต่อมา โดย

บริษัทผู้ นําตลาดการให้สิทธ์ิท่ีสําคญั ได้แก่ บริษัทเดอะ วอลท์ ดิสนีย์ คอมปานี จํากัด ท่ีดําเนิน

ธุรกิจการให้ลิขสิทธ์ิในการนําตวัการ์ตนูของวอลท์ ดิสนีย์ ไปใช้เพ่ือผลิตสินค้าต่าง ๆ เช่น เสือ้ยืด 

เคร่ืองเขียน ตุ๊กตา เป็นต้น 

8)  Cartoon Creations ได้แก่ ภาพการ์ตนูท่ีนอกเหนือจากการ์ตนูทัง้เจ็ดประเภทข้างต้น 

จึงหมายถึง ภาพการ์ตนูใด ๆ ก็ตาม ท่ีสร้างขึน้ในลกัษณะของการ์ตนู เช่น ตุ๊กตา งานปัน้ ของเล่น 
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ภาพวาดบนฝาผนงั หรือแม้แตก่าร์ตนูแบบรูปเดียว (One Shot) ท่ีปรากฏบนแฟ้มเอกสาร หนงัสือ

เลม่เล็ก  คูมื่อท่ีจดัทําขึน้เพ่ือขายหรือแจกเพียงครัง้เดียว นอกจากนีย้งัรวมถึง Cartoon Spread ซึ่ง

เป็นภาพการ์ตนูแบบต่าง ๆ ภายใต้หวัเร่ืองเดียวกนั โดยแสดงภาพตอ่กนัในหน้าหนงัสือพิมพ์หรือ

นิตยสาร และไมจํ่าเป็นจะต้องสมบรูณ์ในเลม่เดียว อาจเป็นการ์ตนูตอ่เน่ืองในชว่งระยะเวลาก็ได้ 

จะเห็นได้ว่า แอนิเมชัน่เป็นส่วนหนึ่งของการ์ตนูทัง้ 8 ประเภท แต่ทัง้นี ้คําว่าแอนิเมชัน่  

(Animation) มาจากรากศัพท์ภาษาละตินท่ีมีความหมายว่า ทําให้มีชีวิต วิญญาณ และใน

ความหมายรวม ๆ ในปัจจบุนันัน้ มีความหมายว่าภาพเคล่ือนไหว มิได้จํากดัเพียงการ์ตนูเท่านัน้ 

คําว่าแอนิเมชัน่ยงัมีความหมายถึงเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย เช่น 2D Animation 

ท่ีวาดภาพด้วยมือหรือสร้างขึน้จากคอมพิวเตอร์ Cut Out Animation ท่ีเขียนลงไปบนฟิล์ม 

นอกจากนีย้งัมี 3D Animation ท่ีสร้างตวัละครขึน้มาจากวสัดหุลากหลายเช่น ดินนํา้มนั ยาง ผ้า 

ไม้ โดยท่ีมีโครงสร้างภายในท่ีสามารถทําให้ตวัละครสามารถขยบัสว่นตา่ง ๆ ได้ แล้วทําการถ่ายทํา

ด้วยกล้องถ่ายภาพยนตร์ หรือกล้องวีดโิอ ทีละเฟรม จากนัน้นําภาพท่ีถ่ายทําทัง้หมดมาเรียงตอ่กนั 

เกิดเป็นภาพเคล่ือนไหว (Stop Motion) หรือการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกใน

โปรแกรมสร้างผลงานสามมิติ รวมถึงการผสมเทคนิคท่ีหลากหลายเข้าด้วยกัน เช่นการนําคน

มาร่วมแสดง เช่นเทคนิค Pixilation และเทคนิคอีกมากมาย ขึน้อยู่กับจินตนาการและความคิด

สร้างสรรค์ของผู้ กํากับและผู้สร้าง  ทัง้นีเ้ราสามารถแบง่ประเภทของแอนิเมชัน่ได้อีก ตามวิธีการ

ผลิตและตามลกัษณะของสินค้า  

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (2556, น. 7) ได้แบ่งประเภทของแอนิเมชัน่ดงันี ้

1)  แบง่ตามวิธีการผลิต 

(1)  2D Animation คือภาพเคล่ือนไหวแบบ 2 มิติ เป็นแอนิเมชัน่ท่ีเกิดจากการวาด

เส้น ลงสี ด้วยโปรแกรมหรือกระดาษ แล้วจึงนํามาเคล่ือนไหวตอ่เน่ืองกนัเพ่ือให้เกิดเร่ืองราวตา่ง ๆ

ขึน้ 2D Animation นี ้สามารถเห็นได้ทัง้ความสงู และความกว้าง ซึ่งจะมีความเหมือนจริง และ

วิธีการสร้างจะไมซ่บัซ้อนมาก 

(2)  3D Animation คือภาพเคล่ือนไหวแบบ 3 มิติ เป็นแอนิเมชัน่ท่ีสร้างด้วยโปรแกรม

จําเพาะ เพ่ือให้เกิดการสร้างโลก 3 มิติขึน้มาในคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนีจ้ะสร้างตวัละครจริงท่ีอยู่

ในฉากจริง ซึง่เม่ือสร้างตวัละครขึน้มาแล้ว ตวัละครนัน้จะสามารถเคล่ือนไหวได้ 3D Animation จะ

สามารถเห็นได้ทัง้ความสูง ความกว้าง และความลึก ภาพท่ีเห็นจะมีความสมจริงมากกว่า 2D 

Animation และในส่วนของขัน้ตอนการสร้างนัน้จะมีความยาก และซับซ้อนมากกว่า 2D 

Animation 
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2)  แบง่ตามลกัษณะของสินค้า 

(1)  Long Form ผลงานท่ีออกมาจะอยูใ่นรูปของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ หรือ TV 

Series ซึง่บริษัทท่ีผลิตแอนิเมชัน่แบบ Long Form นัน้จะต้องมีกระบวนการท่ีครบทกุขัน้ตอน หรือ

เรียกวา่ Full Scale 

(2)  Short Form เป็นแอนิเมชัน่ท่ีผลิตออกมาในรูปของงานโฆษณา โดยมีการคิด

อตัราคา่ผลิตเป็นวินาที 

(3)  Special Effect & Visual Effect เป็นงานแอนิเมชัน่ท่ีพบในโรงภาพยนตร์ และ

ละคร (เป็นการทําแอนิเมชัน่โดยใช้เทคนิคการวาดภาพผสมกบัภาพจริง) 

(4)  CG Services เป็นงานแอนิเมชัน่ท่ีใช้ใน Video Presentation, Architect 

(5)  Character Design การออกแบบตวัการ์ตนูเพ่ือนําไปพฒันาเป็นการ์ตนู 

ภาพยนตร์ และสินค้าอ่ืน ๆ 

ธุรกิจการ์ตนูเร่ิมขึน้เม่ือประมาณปลายทศวรรษท่ี 19 โดยเร่ิมจากการ์ตนูประเภท Comic 

Strip และ  Motion picture แล้วเร่ิมกลบัมาเป็นท่ีนิยมในสงัคมอเมริกัน เม่ือปี ค.ศ. 1950 โดย

แบง่เป็นงานในรูปแบบของ Editional or Political Cartoon ประกอบในหนงัสือพิมพ์เป็นส่วนใหญ่ 

มีจุดประสงค์ทางสังคม เช่น เพ่ือล้อเลียนหัวข้อทางการเมือง เพ่ือให้สอดคล้องกับกระแสสังคม 

เป็นต้น 

นกัวาดการ์ตนูในยุค ปี ค.ศ. 1950-1970 มุ่งเน้นท่ีจะสร้างการ์ตนูเพ่ือวตัถุประสงค์ท่ี

มากกว่า เพ่ือความบนัเทิง โดยอลั แคปป์ (Al Capp) นกัวาดการ์ตนูเร่ือง Li’l Abner ได้กล่าวไว้ใน

บทสมัภาษณ์ท่ีให้แก่หนงัสือเพลย์บอยว่า “คณุไม่สามารถเขียนหรือวาดสิ่งใดโดยปราศจากการ

วิจารณ์เร่ืองราวในสังคมได้” ภาพการ์ตนูท่ีปรากฏในสมัยนัน้ จึงเป็นภาพเชิงล้อเลียน ประชด

ประชนั นําเสนอความเป็นจริงในสงัคมเป็นสว่นใหญ่ 

วินเซอร์ เซนิส แม็คเคย์ (Winsor Zenis McCay) ผู้ เขียนการ์ตูน Little Nemo in 

Slumberland อาจถือได้ว่า เป็นบุคคลแรกท่ีสร้างภาพการ์ตูนต่อเน่ืองได้ในปี ค.ศ. 1905 

ศูนย์กลางของการพัฒนาการ สร้างภาพยนตร์การ์ตนู คือเมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เพราะเป็นท่ีตัง้ของบริษัทผู้ ทําการผลิตตา่ง ๆ และยงัเป็นแหล่งรวมนกัวาดการ์ตนู โดยส่วนใหญ่ตวั

การ์ตูนในภาพยนตร์การ์ตูน มักกําเนิดจากการ์ตูนประกอบคําบรรยายหรือการ์ตูนแบบช่อง 

(Comic Strip) อย่างไรก็ดี บคุคลท่ีมีความสําคญัและจดัว่าเป็นผู้บกุเบิก พฒันาภาพยนตร์การ์ตนู

ให้เป็นท่ีรู้จกัทัว่โลก ได้แก่ วอลเตอร์ เอลเลียส ดีสนีย์ (Walter Elias Disney) หรือท่ีรู้จกัในช่ือ 

วอลท์ ดิสนีย์ ราชาการ์ตนู ผู้สร้างภาพยนตร์การ์ตนู ท่ีทําให้ตวัการ์ตนูบนแผ่นกระดาษเคล่ือนไหว
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ได้เหมือนจริง ทัง้ยงัมีเสียงและสีได้อย่างมีชีวิตทัว่ไป ตวัการ์ตนูท่ีโดดเด่นของวอลท์ ดิสนีย์ ได้แก่ 

หนูมิกกี ้เมาส์, เป็ดโดนลัด์ดัก๊, สุนขัพลูโต เป็นต้น ในปัจจุบนั ประเทศสหรัฐอเมริกายงัคงเป็น

ประเทศหลกัในการสร้างงานตา่ง ๆ อนัเก่ียวกับการ์ตนู โดยเฉพาะการผลิตภาพยนตร์การ์ตนู ซึ่ง

เป็นท่ีตัง้ของสองบริษัทผู้ ผลิตภาพยนตร์การ์ตูนท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก นั่นคือ บริษัท เดอะ วอลท์ 

ดิสนีย์ จํากดั และ บริษัท วอร์เนอร์ บราเธอร์ โดยทัง้สองบริษัทได้ทําการผลิตทัง้ภาพยนตร์การ์ตนู

ทางโทรทัศน์ วิดีทศัน์ และภาพยนตร์การ์ตูนสําหรับฉายในโรงภาพยนตร์ เม่ือภาพยนตร์การ์ตูน

ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างสูง นกัการตลาดจึงได้นําตวัการ์ตนูจากงานเหล่านัน้ มาใช้

ในงานการส่ือสารการตลาดมากมาย ทัง้นี ้มุ่งใช้เพ่ือสร้างความน่าสนใจในการขายสินค้าและ

บริการ ไมว่า่กลุม่เป้าหมายจะเป็นเดก็หรือผู้ใหญ่ อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลรัฐวิคเบค ประเทศแคนาดา 

ได้บญัญัติกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีความตอนหนึ่งว่า ห้ามมิให้มีการใช้การ์ตนูในงาน

โฆษณา เพ่ือจงูใจผู้บริโภคกลุม่เดก็ (วรัชญ์ วานิชวฒันากลุ, 2548) 

วอลท์ ดิสนีย์ จึงถือเป็นตํานานของวงการแอนิเมชัน่โลกเลยก็ว่าได้ โดยมีหวัใจหลกัอยู่ท่ี 

“การสร้างความสขุแก่ผู้คน”  (Making People Happy) และผู้บริโภคสามารถสมัผสัได้ถึงบ้าน ถึง

มือ ดิสนีย์จึงอยู่ในใจผู้คนมานานและก้าวเป็นแบรนด์ระดบัโลก ตัง้แตว่งการแอนิเมชัน่เร่ิมกําเนิด

ขึน้ วอลท์ดิสนีย์ไม่ได้เป็นคนแรกท่ีคิดค้นแอนิเมชั่น แต่เขาทําให้มนัเข้าถึงวงกว้างได้มากท่ีสุด 

สตดูโิอของวอลท์ ดสินีย์ ได้สร้างภาพยนตร์การ์ตนูออกมามากมาย จนมีเงินมากพอท่ีจะสร้างสวน

สนกุท่ีดีท่ีสดุในโลกตราบจนปัจจบุนั คือ ดิสนีย์แลนด์ เม่ือปี ค.ศ. 1955 แตอ่ย่างไรก็ตาม เส้นทาง

ของวงการแอนิเมชัน่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ มีคู่แข่งมากมายกําเนิดขึน้ ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคท่ี

เป็นกลุ่มเป้าหมายสําคัญของดิสนีย์ในอดีตคือ เด็ก ไม่ได้มีความภักดีต่อแบรนด์เช่นในอดีต 

(Brandage-Thaicoon, 2553) 

ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นประเทศเดียวในแถบทวีปเอเชีย ท่ีมีผลงานสร้างสรรค์ภาพการ์ตนูออกสู่

ตลาดอย่างต่อเน่ือง เช่นเดียวกบัประเทศฝ่ังตะวนัตก กําเนิดของการ์ตนูในประเทศญ่ีปุ่ น เร่ิมต้น

เม่ือปี ค.ศ. 1910 หลังจากการแนะนําภาพยนตร์การ์ตนูของ จอห์น แรนดอลฟ์ เบรย์ (John 

Randolph Bray) เป็นครัง้แรก ณ เมืองโตเกียว ส่งผลให้นกัเขียนการ์ตนูในญ่ีปุ่ นเร่ิมสนใจท่ีจะ

สร้างภาพยนตร์การ์ตนูของตนเองขึน้ ผู้สร้างภาพยนตร์การ์ตนูคนแรกได้แก่ เซอิทาโร คิตายามา 

(Seitaro Kitayama) โดยในปี ค.ศ. 1913 เขาได้พฒันาการวาดภาพตอ่เน่ืองบนกระดาษเป็นครัง้

แรกในปี ค.ศ. 1917 ได้สร้างภาพยนตร์การ์ตนูครัง้แรกในช่ือเร่ือง Saru kani kassen (The Crab 

gets its Revenge on the Monkey)  และ  Cat and Mice and The Naughty Mailbox อย่างไรก็
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ดี นักสร้างการ์ตูนชาวญ่ีปุ่ นคนแรก ท่ีได้เผยแพร่งานสู่ต่างประเทศได้แก่ คิตายามา โมโมทาโร่ 

(Kitayama Momotaro) โดยมีการจดัแสดงผลงานของเขาท่ีฝร่ังเศส เม่ือปี ค.ศ. 1921 

ภาพยนตร์การ์ตนูได้เผยแพร่สู่ประเทศไทย โดยผ่านส่ือโทรทศัน์กรมประชาสมัพนัธ์ช่อง 4 

เป็นการฉายภาพยนตร์การ์ตนูชุดของวอลท์ ดิสนีย์ เม่ือเปล่ียนองค์การเป็นสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 

องค์การส่ือสารมวลชนแหง่ประเทศไทย ภาพยนตร์การ์ตนูทางโทรทศัน์เร่ิมได้รับความนิยมอย่างสงู 

โดยเร่ืองท่ีโดง่ดงัมากในปี พ.ศ. 2525 ได้แก่ ภาพยนตร์การ์ตนูเร่ืองหนนู้อยอาราเร่กบัด๊อกเตอร์

สลมั และโดราเอมอน จากนัน้ภาพยนตร์เร่ืองตอ่ ๆ มาจึงได้รับการตอบรับอย่างตอ่เน่ืองจากกลุ่ม

ผู้ชมวยัเด็ก และจากการท่ีสถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 7 ได้มีการฉายภาพยนตร์การ์ตนูในเวลา

หลงัข่าวภาคค่ําประจําวนั ซึ่งเป็นช่วงเวลาดี (Primetime) ของสถานี ย่ิงช่วยส่งเสริมให้รายการ

การ์ตนูทางโทรทศัน์ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่เด็ก ๆ มาโดยตลอด เม่ือสถานีโทรทศัน์ช่อง 3 

ได้จดัฉายภาพยนตร์การ์ตนูเร่ืองชินจงัในปี พ.ศ. 2539 ย่ิงช่วยให้ตลาดการ์ตนูในประเทศไทยได้รับ

ความนิยมในวงกว้างมากขึน้ เพราะชว่งเวลาออกอากาศของภาพยนตร์การ์ตนูเร่ืองชินจงัเป็นเวลา

หลงัเลิกเรียนของเดก็นกัเรียน จงึทําให้ความนิยมการ์ตนูกระจายเข้าสูก่ลุม่วยัรุ่นด้วย (วรัชญ์ วานิช

วฒันากลุ, 2548) 

ภาพยนตร์การ์ตนูไทย เกิดขึน้ครัง้แรกหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 บคุคลท่ีถือว่ามีบทบาทตอ่

วงการการ์ตนูไทย คือ ปยุต เงากระจ่าง ภาพยนตร์การ์ตนูไทยสําเร็จเร่ืองแรก ช่ือ เหตมุหศัจรรย์ 

เป็นภาพยนตร์การ์ตูน ขนาดสัน้ ความยาว 12 นาที นําออกฉายเป็นรายการพิเศษ สําหรับ

ส่ือมวลชนและผู้ชมเฉพาะท่ีโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 จึงได้รับการนํา

ออกฉายสู่สาธารณชน ประกอบในรายการฉาย ภาพยนตร์เร่ือง ทุรบุรุษทยุ ต่อมา ปยุตได้สร้าง

ภาพยนตร์การ์ตูน 20 นาที อีก 2 เร่ือง เร่ืองแรกคือ หนุมานเผชิญภัย (ครัง้ใหม่) ท่ีได้รับการ

สนบัสนนุจากสํานกัข่าวสารอเมริกนั แตก็่ล้มเหลวเพราะมีเนือ้หาตอ่ต้านคอมมิวนิสต์ ท่ีเหมือนจะ

ไปเสียดสี จอมพล สฤษดิ ์ธนรัตน์ ผู้ นําในสมยันัน้ซึง่เกิดปีวอกและเร่ืองท่ีสองคือ เด็กกบัหมี (2503) 

ขององค์การ สปอ. พ.ศ. 2522 อ.ปยุต เงากระจ่าง ได้สร้างภาพยนตร์การ์ตนูขนาดยาว เร่ืองแรก

ของประเทศไทย เร่ือง "สดุสาคร" ใช้เวลาการทํางานร่วม 2 ปี สดุสาครภาพยนตร์การ์ตนู ขนาดยาว

เร่ืองแรกท่ีฉาย ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2522 ท่ีประสบความสําเร็จมากพอสมควรในยุคนัน้โดย

ทา่นได้ใช้วิธีการถ่ายจากแผน่เซล์ใส และวิธีการบนัทึกท่ีเรียกว่า  STOP MOTION หรือการยิงภาพ

ทีละเฟรม ในปี พ.ศ. 2526 ก็มีแอนิเมชัน่ทางทีวีเร่ืองแรกท่ีเป็นฝีมือคนไทยนัน่ก็คือ ผีเสือ้แสนรัก 

ต่อจากนัน้ก็มี เด็กชายคําแพง หนูน้อยเนรมิต เทพธิดาตะวัน จ่ากับโจ้ แต่เน่ืองจากการทําแอนิ

เมชัน่นัน้ต้องใช้ต้นทนุคอ่นข้างสงู ก็เลยทําให้แอนิเมชัน่ในเมืองไทยนัน้ต้องปิดตวัลง  
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ประมาณปี 2542 แอนิเมชั่นของไทยก็กลับฟื้นคืนชีพขึน้มาอีกครัง้ จากความพยายาม 

ของบ.บรอคาสต์ไทย เทเลวิชัน่ ท่ีได้นําการ์ตนูท่ีดดัแปลงจากวรรณคดีฝีมือคนไทย ทัง้ ปลาบูท่อง 

สงัข์ทอง เงาะป่า และโลกนิทาน และได้รับการตอบรับอย่างดี จนในปี พ.ศ. 2545 น่าจะเรียกว่า

เป็นปีทองของแอนิเมชัน่ 3 มิติของไทยโดยเฉพาะ ปังปอนด์ ดิ แอนิเมชัน่ และ สุดสาคร ซึ่งทัง้ 2 

เร่ืองก็สร้างปรากฏการณ์ในแง่ของการขายคาแร็คเตอร์ใช้ประกอบสินค้า และ เพลงประกอบ จ้ามะ

จ๊ะ ทิงจา ก็ฮิตติดหู ต่อมาจึงเกิดภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีฉายในโรงภาพยนตร์เช่นก้านกล้วย ของ 

บ.กันตนา ท่ีสามารถกวาดรางวลัจนเป็นท่ียอมรับของนานาชาติ ตามมาด้วยนาค ก้านกล้วย 2 

เอคโค ่จิ๋วก้องโลก และ ยกัษ์ ในเวลาตอ่มา ซึง่ล้วนผลิตเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 3 มิตทิัง้สิน้  

ในการวิเคราะห์นวตักรรมการส่ือสารความเป็นไทย ผ่านเนือ้หาและองค์ประกอบศิลป์ของ

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” นี ้ผู้ วิจยัเห็นว่าควรทําความรู้จกักบัแอนิเมชัน่ตัง้แต่ความหมาย 

ประวตั ิชนิดและประเภทของแอนิเมชัน่ เพ่ือท่ีจะได้มีความเข้าใจในตวัของส่ือประเภทนีม้ากย่ิงขึน้ 

ทัง้นีผู้้ วิจยัได้ใช้กรอบในการวิเคราะห์ความเป็นไทยจากตวัสารดงันี ้  

1)  วิเคราะห์ผา่นเนือ้เร่ือง 

2)  วิเคราะห์ผา่นองค์ประกอบศลิป์ในเร่ือง (ตวัละคร ฉาก และเสียงประกอบ) 

 

2.6  ข้อมูลเก่ียวกับภาพยนตร์แอนิเมช่ันเร่ือง “ยักษ์” 
 

เป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน่สญัชาติไทย ผลงานร่วมทุนสร้างระหว่าง บริษัท สหมงคลฟิล์ม 

อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด, บริษัท บ้านอิทธิฤทธ์ิ จํากดั, บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จํากดั และดําเนินงาน

สร้างโดย บริษัท เวิร์คพอยท์ พิคเจอร์ส จํากดั กํากบัโดยประภาส ชลศรานนท์และชยัพร พานิชรุท

ติวงศ์ โดยได้แรงบนัดาลใจมาจาก วรรณคดี เร่ืองรามเกียรติ์ มานําเสนอในรูปแบบของแอนิเมชัน่

หุน่ยนต์ ด้วยความยาว 105 นาที และใช้งบประมาณในการผลิต ร้อยล้านบาท โดยภาพยนตร์เร่ือง

นีเ้ร่ิมดําเนินการสร้างเม่ือ ปี พ.ศ. 2549 แล้วเสร็จและฉายในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 รวม

ระยะเวลาสร้าง 6 ปี  
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ภาพท่ี 2.5  ภาพโปสเตอร์โปรโมตภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” 

แหล่งท่ีมา:  “หนงั ยกัษ์ Yak,” 2555. 

 

1)  เร่ืองยอ่ของ “ยกัษ์” 

“ยักษ์” เป็นเร่ืองราวของอวตารร่างท่ีสิบล้านเอ็ดของทศกัณฐ์และหนุมานในร่างของ

หุน่ยนต์ ได้เร่ิมเลา่เร่ืองหลงัจากสงครามอนัย่ิงใหญ่ระหว่างหุ่นกระป๋อง ฝ่ายราม กบั หุ่นยกัษ์ ฝ่าย

ทศกณัฐ์จบลงแบบล้างเผ่าพนัธุ์ปล่อยทิง้ให้สนามรบกลายเป็นเพียงซากสสุาน เศษโลหะและเป็น

ขมุทรัพย์ให้กบับรรดาหุน่ค้าของเก่า เร่ืองราวมิตรภาพและการเดินทางผจญภยัของหุ่นยนต์ 2 ตวัท่ี

ดแูล้วไม่มีสิ่งใดท่ีจะเหมือนกัน ได้เร่ิมต้นขึน้ในอีกหลายล้านวนัต่อมา หุ่นตวัใหญ่ยกัษ์สมร่างช่ือ 

“น้าเขียว”ดนูา่เกรงขามและ “เผือก” หุน่กระป๋องตวัเล็ก แตหุ่่น 2 ตวัตา่งต่ืนขึน้มาจากการถกูขดุขึน้

พร้อมกบัสภาวะความจําเส่ือม และมีโซ่พิเศษท่ีตดัเท่าไรก็ไม่ขาดผกูล่ามติดกนั ทําให้ทัง้คูต้่องร่วม

ผจญภยัไปด้วยกนัอย่างไม่มีทางเลือก ในช่วงแรกดเูหมือนตา่งคนตา่งเป็นส่วนเกินของกนัและกัน 

แต่ตลอดการเดินทางกลับมีเร่ืองราวเกิดขึน้มากมาย ทําให้ทัง้คู่ผูกพันและก่อเกิดเป็นมิตรภาพ 

และเม่ือพวกเขาพร้อมจะเป็นเพ่ือนสนิทด้วยความเต็มใจ กลบัเป็นวนัท่ีต้องรู้ว่า แท้จริงแล้วตวัตน

ของพวกเขาคือใคร มีหน้าท่ีอะไร และหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจะต้องดําเนินต่อไป ทําให้ทัง้สอง

ต้องเลือกระหวา่ง มิตรภาพกบัหน้าท่ี  

ในสว่นเนือ้เร่ือง ของภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” นี ้มีความซบัซ้อนอยู่ในตวั แม้ว่าใน

สายตาของคนทัว่ไป แอนิเมชัน่เป็นเร่ืองราวของเด็ก แต ่“ยกัษ์” ได้มีการส่ือความหมายท่ีง่ายและ

ยากไปพร้อมกับความสนุกสนานได้อย่างลงตวั จึงเหมาะสมทัง้เด็กและผู้ ใหญ่ ความยากของ
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ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองนีคื้อการท่ีประภาส ชลศรานนท์ตัง้โจทย์กบัตวัเองในการยกรามเกียรติ์มา

ทําแอนิเมชัน่ และอยากให้คนท่ีไม่เคยสมัผสักบัรามเกียรติ์มาก่อนรวมทัง้ชาวตา่งชาติดรูู้เร่ืองด้วย 

รวมถึงการใส่แนวคิดหนกั ๆ ลงไป เช่นเร่ืองจิตใต้สํานึกของมนุษย์ หน้าท่ี หรือแม้กระทัง่คําถาม

ท่ีวา่คนเราเกิดมาเพ่ือสิ่งใด และการตีความของคําว่ายกัษ์ ท่ีหลากหลายจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่

เร่ืองนี ้ แต่ “ยกัษ์” ก็ได้ส่วนผสมอย่าง มิตรภาพ เข้ามามีบทบาท ซึ่งมาจากคําถามในใจของ

ประภาสท่ีว่า ศตัรูท่ีรบกันมาตลอดอย่างทศกัณฐ์และหนุมาน ต้องรบกันตลอดไปจริง ๆ หรือ ถ้า

พวกเขาไม่รบกัน จะเป็นเพ่ือนกันได้หรือเปล่า การท่ีนํามิตรภาพเข้ามาเช่ือมโยงคนท่ีเป็นศตัรูกัน

โดยชาตกํิาเนิดแบบนี ้ เป็นเนือ้เร่ืองท่ีมีปมและทําให้เกิดความนา่สนใจย่ิงขึน้ 

2)  ตวัละครหลกัในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” 

 

ตารางท่ี 2.5  ตวัละครหลกัในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” 

 

  

ภาพตัวละคร ช่ือ รายละเอียด 
 

น้าเขียว (ขวา) 

ให้เสยีงโดย สนัติสขุ พรหมศิริ 

(ซ้าย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้าเขียว 

(ทศกณัฐ์) 

 

 

 

 

        เป็นหวัหน้ากองทพัหุน่ยกัษ์ ท่ีรบกบัฝ่ายรามมาตัง้แต่

อดีตกาล หมายมาดฟาดฟันกบัหนมุานทหารเอกแห่งราม 

จนกลายเป็นซากอยูท่ี่สสุานหุน่แถวเมืองเซียงกง กลายเป็น

ตํานานนา่กลวัท่ีถกูลมืของโลกหุน่ยนต์ในยคุนัน้ 

น้าเขียวเป็นหุ่นยักษ์ ถือว่าเป็นหุ่นชัน้สูงในหมู่ประชากร

หุน่ยนต์ ทศกณัฐ์หรือน้าเขียวมีพลงัมหาศาล มีกายสีเขียว

อิงจากสีของโขนไทย เมื่อกลายร่างเป็นทศกัณฐ์จะมี 10 

เศียร 10 มือ หากเป็นน้าเขียวจะมี 2 มือ 2 ขา  

        น้าเขียวเป็นหุ่นยกัษ์ท่ีมี 2 บคุลิก เป็นยกัษ์ใหญ่ใจดี 

สุภาพ อ่อนโยน รักเด็ก มองโลกในแง่ดี แต่เมื่อยักษ์เข้า

ครอบงําจิตใจ จิตใต้สํานึกของทศกัณฐ์กลับมา จะ

กลายเป็นทศกณัฐ์ท่ีร้ายกาจ จิตใจโหดเหีย้ม  

        น้าเขียวถกูออกแบบให้ดสูง่างามและน่ารักได้ในเวลา

เดียวกนั รูปทรงของตวัคล้ายกอริลา่ ช่วงบนใหญ่ ช่วงลา่ง

เล็ก ลําตวัดดัแปลงมาจากแมลง มีข้อปล้องและยืดหดได้  

มีกงจกัรเป็นอาวธุ 
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ตารางท่ี 2.5  (ตอ่) 

 

 

  

ภาพตัวละคร ช่ือ รายละเอียด 

 

เผือก (ซ้าย) 

ให้เสยีงโดย เกียรติศกัดิ์ อดุมนาค 

(ขวา)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราม 

 

เผือก 

(หนมุาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราม 

      

       เป็นทหารเอกชัน้ยอดของราม เป็นกองทพัหุ่นกระป๋อง 

ท่ีคอยรับคําสัง่ให้สู้กับกองทัพทศกัณฐ์มาตัง้แต่อดีตกาล 

หมายมาดฟาดฟันกบัทศกณัฐ์จนกลายเป็นซากอยู่ท่ีสสุาน

หุ่น แถวเมืองเซียงกง เป็นตํานานน่ากลวัท่ีถูกลืมของโลก

หุน่ยนต์ในยคุนัน้ 

       เผือก เป็นหุ่นกระป๋องนักรบท่ีมีความคล่องแคล่ว

ว่องไว มีบุคลิกแบบเล็กพริกขีห้นู เผือกหรือหนุมานมีช่ือ 

RAM สลกัไว้ท่ีด้านหลงั เป็นสญัลกัษณ์ว่าเป็นทหารของ

ราม มีความเจ้าเล่ห์และทะเล้นอยู่ในตัว มีรูปกายสีม่วง

ลายท่ีแก้มเป็นลายก้นหอยของหนมุานในโขนไทย ลายของ

หวัโขนยงัถูกนํามาออกแบบกับคิว้อีกด้วย มีอาวุธเป็นตรี

เพชรและหางท่ีเป็นโซ ่

 

       รามในเร่ืองยกัษ์นีเ้ป็นตวัแทนของพระเจ้า ราม (RAM) 

เป็นหวัหน้าของหนมุานและกองทพัของราม มีหน้าท่ีกําจดั

ศตัรูท่ีชัว่ร้ายต่อโลกใบนีอ้ย่างทศกณัฐ์ จะคอยสง่คําสัง่ลง

มาให้หุ่นทกุตวั รามมีลกัษณะทางกายภาพเป็นดาวเทียม

โคจรอยู่บริเวณชัน้บรรยากาศนอกโลก คอยสง่คําสัง่ลงมา

ให้หนุมาน (เผือก) รามใช้ศรเป็นอาวุธ ศรของรามมี

ลกัษณะเหมือนลาํแสงขนาดยกัษ์ เมื่อค้นพบเป้าหมาย จะ

ทําการล็อคและชาร์จพลงัให้เต็ม 100% ก่อนจะพุ่งลงมา

ทําลาย      
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ตารางท่ี 2.5  (ตอ่) 

 

 
  

ภาพตัวละคร ช่ือ รายละเอียด 

 

กมุ (ซ้าย)  

ให้เสยีงโดย บริบรูณ์ จนัทร์เรือง 

(ขวา) 

 

 

กมุ 

         

           เ ป็นพลเมืองหุ่นกระป๋อง  ท่ีมีความพยายาม 

อยากจะเป็นหุ่นยักษ์แบบทศกัณฐ์ให้ได้ กําลังเก็บเงิน

ศลัยกรรมขาให้เป็นหุ่นยักษ์เพ่ือยกระดับตัวเอง เขาเป็น

แฟนพนัธ์ุแท้ทศกณัฐ์ขัน้หนกั เปิดคณะปาห่ีเลน่โชว์ขายปืน

หอกโมกขศกัดิ์หาเงิน สะสมอาวธุไว้มากมาย หวงัว่าจะได้

เข้าร่วมทพัของทศกณัฐ์ในสกัวนั เขาอยากเข้าร่วมกองทพั

จนตวัสัน่ทัง้ท่ียงัไมเ่คยเห็นหน้าทศกณัฐ์ด้วยซํา้ กุมมีความ

มุ่งมั่น ความคิดไม่ซับซ้อน เป็นหนุ่มฉกรรจ์ท่ีมีความบ้า

แบบถวายหวั ไมอ่ยูก่บัร่องกบัรอย น็อตท่ีหวัหลดุไปหนึง่ตวั 

ต้องคอยดดูนํา้ลายตลอด ฟังเพลงตลอดเวลาคล้ายคนไม่

ปกติ สักรูปทศกัณฐ์ตามจินตนาการไว้ท่ีตัว กายสีแดง 

ร้อนแรง ตื่นตวั ขาข้างหนึง่ยงัเป็นล้อ ข้างหนึ่งเป็นขา อาวธุ

ของกุมคือปืนโมกขศักดิ์ของแท้ท่ีหามาได้ หากยิงแล้วจะ

เป็นหอกโมกขศกัดิ์อีกที หากใครต้องหอกนีจ้ะต้องตายเมื่อ

ถึงเท่ียงวนั 
 

สนิมน้อย (ขวา)  

ให้เสยีงโดย ด.ญ. ชนินาภ ศิริ

สวสัดิ์ (ซ้าย) 

 

สนิมน้อย 

 

          หุ่นกระป๋องเด็กผู้หญิง ผู้ เป็นลกูมือในคณะโชว์ปาห่ี

ของ “กมุ” สนิมเป็นหุน่เด็กขีอ้าย คล้าย ๆ จะเป็นภมูิแพ้ มกั

มีนํา้สนิมไหล (แบบนํา้มูก) ออกจากจมูกตลอดเวลา จน

กลายเป็นปมด้อยท่ีไม่มีใครอยากเล่นด้วยเพราะกลวัติด

สนิม เป็นตวัละครท่ีทําให้ทกุคนเห็นความสําคญัของคําว่า

มิตรภาพ 
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ตารางท่ี 2.5  (ตอ่) 

 

ภาพตวัละคร ชื่อ รายละเอียด 

 

สดาย ุ722 (ขวา)  

ให้เสยีงโดย ปวนัรัตน์ นาคสริุยะ (ซ้าย) 

 

สดาย ุ722 

 

 

        

       สดายุ 722 เป็นหุ่นเคร่ืองบินรบของ

กองทัพทศกัณฐ์  ท่ีกุม เ ก็บมาได้และ

กลายเป็นเคร่ืองบินรบของกุมไป แต่เมื่อ

เจอทศกัณฐ์ก็จําได้และอยากรับใช้ท่าน

ทศเหมือนก่อน เป็นหุ่นเคร่ืองบินรบยกัษ์

รุ่นเก่าระบบไขลาน มีนิสัยช่างกระแนะ

กระแหน เหมือนคุณป้าปากจัด กายสีดํา 

ปากสแีดง รักสวยรักงาม   

ก๊อก (ซ้าย)  

ให้เสยีงโดย วีรณฐั ทิพยมณฑล (ขวา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรูคส (ซ้าย) 

ให้เสยีงโดย อดุม แต้พานิช  (ขวา) 

 

 

 

 

 

 

ก๊อก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรูคส 

        หุ่นยนต์ ประเภท จั๊งค์ มีอาชีพหา

เศษเหล็กมาเร่ขายท่ีเซียงกง เป็นหุ่นยนต์ 

เจ้าอารมณ์ ขีง้ก เห็นแก่ตวั และเป็นคนขดุ

เจอน้าเขียวและเผือก 

 

 

 

 

 

 

      หุน่ยนต์นกัไตเ่ขา มีหน้าท่ีไตไ่ปเร่ือย ๆ 

มีความฝันสูงสุดคือ ไต่เสาดวงอาทิตย์

ตอนเท่ียงวัน เป็นตวัละครท่ีจะคอยบอก

ความสาํคญัของคําวา่ “หน้าท่ี” 

 

แหล่งท่ีมา:  “ผู้ให้เสียง เหลา่ตวัละคร ใน ยกัษ์,” 2555. 
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จากข้อมูลเบือ้งต้นของภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ือง “ยักษ์” นี ้จะเป็นข้อมูลพืน้ฐานใน

การศกึษาหาองค์ประกอบท่ีแสดงความเป็นไทย และนวตักรรมการส่ือสารความเป็นไทยในตวัสาร

ตอ่ไป 

 

2.7  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

ในการศึกษาความเป็นไทยในแอนิเมชั่นเร่ือง “ยักษ์” นี ้ได้ทําการศึกษาเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้

1) เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความเป็นไทย 

ซมัแวร์ไทย (สนัติ ลอรัชวี, 2553) เป็นหนังสือท่ีรวบรวมมุมมองและความคิดเห็น ท่ี

หลากหลาย เก่ียวกบัประเด็นอตัลกัษณ์ของไทยในผลงานออกแบบจากนกัออกแบบไทย รวมถึงมี

การแสดงผลงานออกแบบ ท่ีสะท้อนความเป็นไทยผ่านแง่มมุท่ีหลากหลาย โดยทางโครงการจะนํา

ผลงานมาผ่านกระบวนการวิจารณ์ เพ่ือนํามาเสนอเป็นบทความ, การบรรยาย และการเสวนา 

เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนหลกัการหรือความคิดเห็น อนัจะทําให้เกิดพฒันาการทางความคิด ใน

การสร้างสรรค์งานเรขศลิป์ร่วมสมยัตอ่ไป 

 จากการศึกษา “ซัมแวร์ไทย” นีทํ้าให้ได้แนวคิดท่ีหลากหลายเก่ียวกับ “ความเป็นไทย” 

นอกเหนือจากนิยามท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นความเห็นจากนกัออกแบบท่ีอยู่ในวงการส่ือตา่ง ๆ ของ

ไทย รวมไปถึงนกัวาดการ์ตูน ท่ีจะมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ภาพยนตร์แอนิเมชัน่สัญชาติไทย

อยา่ง “ยกัษ์” ตอ่ไป 

2)  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการ์ตนูไทย 

จารุณี สขุชยั (2550) ได้ศกึษาเร่ือง “มิติ "ความเป็นไทย" ในหนงัสือการ์ตนูไทย” ท่ีมุ่งเน้น

ศกึษาเก่ียวกับหนงัสือการ์ตนูไทย มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงลกัษณะการปรับตวัจากอดีตจนถึง

ปัจจบุนั องค์ประกอบท่ีแสดงถึง “ความเป็นไทย” และปัจจยัท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกบักระบวนการเลือก

และตดัสินใจ ของผู้ผลิตหนงัสือการ์ตนูไทย  

จากการวิเคราะห์การปรับตวัของการ์ตนูไทยแบง่ออกเป็น 3 ช่วงดงันี ้ช่วงท่ี 1 ยคุแรกของ

การ์ตนูไทย มีลกัษณะการปรับตวั โดยผู้ เขียนจะนําเร่ืองจากวรรณคดี นิทานพืน้บ้านไทยมาผสม

กบัโครงเร่ืองจากการ์ตนูอเมริกนั มาสูช่ว่งท่ี 2 ยคุการ์ตนูญ่ีปุ่ นเข้ามาในประเทศไทย การปรับตวัใน

ยุคนีอ้ยู่ในรูปแบบการนําการ์ตูนญ่ีปุ่ นมาแปลกันอย่างแพร่หลาย แต่รูปแบบของการ์ตูนยังคง

ลกัษณะความเป็นไทยในด้านของการจดัหน้า และเม่ือเข้าสู่ช่วงท่ี 3 ยุคปัจจุบนั มีการปรับตวัใน 
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โดยยงัคง “ความเป็นไทย” เม่ือผู้ เขียนและผู้ วาดภาพยังคงนําเร่ืองจากวรรณคดี นิทานพืน้บ้าน 

นิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ เร่ืองประวัติศาสตร์มาเขียนเป็นเนือ้หาของการ์ตูน โดยผ่านกระบวนการ

ผสมผสานข้ามสายพนัธุ์ทางวฒันธรรม (Cultural Hybridization) แตผู่้ เสนอในรูปการ์ตนูญ่ีปุ่ น 

ภาพลายเส้นให้มีความเป็นสากล (Globalization) องค์ประกอบท่ีแสดงถึง “ความเป็นไทย” คือ

แหลง่ท่ีมาของเนือ้เร่ือง โดยเป็นเร่ืองท่ีนํามาจากวรรณคดีไทย นิทานพืน้บ้าน ประวตัิศาสตร์ อีกทัง้

ขยายแหล่งท่ีมาของเนือ้หาจากส่ืออ่ืน ๆ เช่น จากส่ือภาพยนตร์ หรือนําเนือ้เร่ือง ท่ีเก่ียวกับ

ชีวิตประจําวนัของคนไทยมานําเสนอในรูปแบบของการ์ตนู  

ในส่วนของภาพและลายเส้น “ความเป็นไทย” ท่ีปรากฏคือ ผู้ วาดเน้นความสมจริงของ

ภาพ ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของการ์ตนูไทยและสอดแทรก “ความเป็นไทย” ผ่านสญัญะ และรหสัเอาไว้

ในตัวละคร ฉาก การแต่งกาย อุปกรณ์สิ่งของ ท่ีดดัแปลงให้เข้ากับยุคสมัย จากการวิเคราะห์

การ์ตนูไทยทัง้ 7 ประเภท การปรับตวัเพ่ือรักษาความเป็นไทยท่ีปรากฏ  สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 

กลุม่ ดงันี ้1) ประเภทของการ์ตนูไทยท่ียงัคงรักษาความเป็นไทยไว้ได้ 2) ประเภทของการ์ตนูไทยท่ี

มีสว่นผสมของความเป็นไทยและตา่งชาต ิซึง่ประเภทของการ์ตนูไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มนี ้และ 

3) ประเภทของการ์ตนูไทยท่ีไมเ่หลือความเป็นไทย ในส่วนปัจจยัท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกบักระบวนการ

เลือกและตดัสินใจของผู้ผลิตหนงัสือการ์ตูนไทย เน่ืองจากตลาดหนงัสือการ์ตนูไทยไม่ได้ทําเป็น

ระบบธุรกิจจริงจงั และยงัไมมี่การตอ่ยอดทางธุรกิจให้อยู่ในรูปของส่ืออ่ืน ๆ อีกทัง้คา่ตอบแทนของ

ผู้วาดการ์ตนูมีอตัราท่ีต่ํา และรูปแบบการทํางานเป็นแบบเบด็เสร็จเพียงคนเดียว  

ดงันัน้ปัจจยัท่ีสําคญัต่อการตดัสินใจผลิต คือผู้ผลิตต้องดกูระแสตลาดของผู้ อ่านในช่วง

นัน้ๆวา่มีความต้องการแนวการ์ตนูประเภทใด หรือนําเสนอเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมช่วงเวลานัน้ 

เพ่ือให้มีความทนัสมยั และจะต้องสร้างคาแรคเตอร์ของตวัละครให้เป็นท่ีรู้จกั ซึ่งจะเป็นสิ่งสําคญัท่ี

ดงึดดูให้ผู้อา่นสนใจ และตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเป็นการขยายฐานตลาด

ของผู้อา่นการ์ตนูให้มากขึน้  

 ผู้ วิจยัได้ทําการศึกษางานวิจยัของจารุณี สุขชยั เพ่ือเป็นแนวทางในเร่ืองของการ์ตนูไทย 

ความหมายและสญัญะท่ีใช้ส่ือความเป็นไทยในการ์ตนูไทย โดยมีแนวคิดเร่ืองผสมผสานข้ามสาย

พนัธุ์ทางวฒันธรรมในส่ือเหมือนกนั ท่ีนําเสนอในรูปของการ์ตนูญ่ีปุ่ นท่ีมีลายเส้นแบบสากล  แตมี่

เนือ้เร่ืองเป็นวรรณคดีไทย แตง่านวิจยัเล่มนีผู้้ วิจยัได้กล่าวถึงส่ือภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีจะมีกลวิธี

การส่ือสารแตกตา่งกนั 

วรัชญ์ วานิชวฒันากุล (2548) ได้ทําการศึกษาเร่ือง การส่ือสารความหมายใน "การ์ตนู

ไทยพนัธุ์ใหม"่  โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) เพ่ือการศกึษากระบวนการ
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ประกอบสร้างความหมาย (Construction of Meaning) ของวรรณคดีและนิทานพืน้บ้านไทยใน

หนงัสือการ์ตนูไทยพนัธุ์ใหม่ มีการถอดรหสั (Decoding) และการตีความหมาย (Making Sense) 

จากหนังสือการ์ตูนไทยพันธุ์ ใหม่ของกลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนไทย และกลุ่มตัวอย่างครู 

อาจารย์ ภาษาไทยผู้สอนวิชาวรรณคดีไทย เพ่ือเป็นการแสวงหาเส้นทางการปรับตวัของการ์ตูน

ไทยพนัธุ์ใหม่  ด้วยเหตนีุ ้งานวิจยัจึงทําการศกึษาทัง้ในระดบัการวิเคราะห์เนือ้หา ตวับท (Textual 

Analysis) และ การวิเคราะห์ผู้ รับสาร (Audience Analysis) ของส่ือการ์ตนูไทยพนัธุ์ใหม ่

จากแนวทางการศึกษางานวิจัยของวรัชญ์ วานิชวัฒนากุล ผู้ วิจัยสามารถนํามาเป็น

แนวทางในการศึกษาความหมายและการวิเคราะห์ผ่านส่ือท่ีใกล้เคียงกันอย่างการ์ตูนและ

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ได้ โดยมีการวิเคราะห์ตีความผา่นเนือ้หา ตวับท และผู้ รับสารเหมือนกนั แตใ่น

งานวิจยัเลม่นีผู้้ วิจยัได้ศกึษาเพียงนวตักรรมการส่ือสารความเป็นไทย ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง 

“ยกัษ์” เทา่นัน้ 

3)  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัมิตขิอง “ความเป็นไทย” 

จนัทนา เพชรพรหม (2548) ทําการศึกษาเร่ือง “การนําเสนอเอกลกัษณ์ "ความเป็นไทย" 

ในรายการ คณุพระช่วย”  โดยการวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์ คือ (1) เพ่ือศกึษาเอกลกัษณ์ "ความ

เป็นไทย" และวิธีการนําเสนอในรายการ คณุพระช่วย (2) ศกึษาความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีมี

ตอ่เอกลกัษณ์ "ความเป็นไทย" (3) เพ่ือศกึษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างท่ีมี

ตอ่รายการ คณุพระชว่ย  

การดําเนินการวิจยัแบง่เป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การวิจยัเชิงคณุภาพ โดยการสมัภาษณ์

แบบเจาะลกึ ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการผลิตรายการคณุพระช่วย ซึ่งเป็นผู้ ให้ข้อมลูสําคญัจํานวน 3 

คน ได้แก่ ผู้ จัดการฝ่ายผลิต, พิธีกรและผู้ ร่วมรายการ นอกจากนีไ้ด้ใช้วิธีการสังเกตเทปบนัทึก

รายการ เป็นเคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนท่ี 2 การวิจัยเชิงทดลอง ศึกษาจากกลุ่ม

ตวัอย่าง 108 คน แบง่เป็นกลุ่มทดลองจํานวน 54 คน ซึ่งจะได้ชมเทปรายการ คณุพระช่วย ก่อน

ตอบแบบสอบถามอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มควบคมุจํานวน 54 คน ซึ่งจะตอบแบบสอบถามโดยไม่ได้

ชมเทปรายการ ผลการวิจัยพบว่า 1) ความเป็นไทยท่ีนําเสนอในรายการ คุณพระช่วย 

ประกอบด้วยความเป็นไทยทัง้ในด้านรูปธรรมและนามธรรม สําหรับความเป็นไทยท่ีพบมากท่ีสุด 

ได้แก่ ดนตรีไทย โดยได้นําเสนอทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐาน และแบบท่ีมีการประยุกต์ ซึ่งการ

นําเสนอแบบท่ี 2 นี ้ผู้ ผลิตมีจุดมุ่งหมายเพ่ือดึงดูดผู้ ชมในกลุ่มวัยรุ่น 2) กลยุทธ์การนําเสนอ

รายการ คณุพระช่วย ผู้ผลิตให้ความสําคญักับเนือ้หามากท่ีสดุ โดยเน้นนําเสนอสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับ

ความเป็นไทย สําหรับวิธีการนําเสนอประกอบด้วย (1) พิธีกร เป็นผู้ ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัความเป็น
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ไทย ยิม้แย้ม มีอารมณ์ขนั และเป็นกันเอง (2) ผู้ ร่วมรายการ มีทัง้ผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองท่ีนําเสนอใน

แตล่ะตอน และกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ ท่ีมีความสามารถมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั (3) บรรยากาศ เป็นสิ่งท่ี

ช่วยเสริมเอกลกัษณ์ "ความเป็นไทย" ให้ชดัเจนมากย่ิงขึน้ ประกอบด้วย ฉาก แสง สี เสียง และ

อุปกรณ์ประกอบฉาก 4) รูปแบบในการนําเสนอแตกต่างจากรายการปกิณกะบนัเทิงรายการอ่ืน 

โดยทกุชว่งจะนําเสนอแบบสบาย ๆ ไม่มีรูปแบบตายตวัและมีความสอดคล้องกนัตลอดทัง้รายการ 

3) กลุ่มวัยรุ่นทัง้ท่ีได้ชมและไม่ได้ชมรายการ มีความคิดเห็นต่อเอกลักษณ์ "ความเป็นไทย" ไม่

แตกต่างกัน โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับท่ีดี สําหรับผู้ ท่ีได้ชมรายการจะมีความคิดเห็นต่อ

ภาพรวมของรายการในทางบวก และมีความพงึพอใจตอ่รายการอยูใ่นระดบัสงู  

โดยแนวทางการศึกษาจากงานวิจัยของจันทนา เพชรพรหม ผู้ วิจัยสามารถนํามาเป็น

แนวทางในการศึกษาหาองค์ประกอบท่ีส่ือถึง “ความเป็นไทย” ท่ีอยู่ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง  

”ยกัษ์” ได้แต่ตวัสารท่ีผู้ วิจยัเลือกศึกษานัน้ไม่เหมือนกัน คือรายการโทรทศัน์และภาพยนตร์แอนิ

เมชัน่ ซึง่มีการประกอบสร้างเนือ้หาแตกตา่งกนั 

กมลรัตน์ เสราดี (2551) ได้ทําการศกึษา “ความเป็นไทยท่ีถกูถ่ายทอดผ่านงานการ์ตนู

ญ่ีปุ่ น”  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสํารวจเนือ้หางานการ์ตูนญ่ีปุ่ น ท่ีถ่ายทอดความเป็นไทย สํารวจ

ประเด็นทางสงัคมของไทยท่ีถ่ายทอดผ่านงานการ์ตนูญ่ีปุ่ น วิเคราะห์ความตรงต่อความเป็นจริง

ของเนือ้หางานการ์ตนูญ่ีปุ่ นท่ีถ่ายทอดความเป็นไทย ทัง้ในด้านเนือ้เร่ืองและภาพประกอบ และหา

แนวทางในการใช้ประโยชน์จากงานการ์ตนูญ่ีปุ่ นท่ีถ่ายทอดความเป็นไทย 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ กลุ่มตวัอย่างคือ หนงัสือการ์ตนูญ่ีปุ่ นท่ีตีพิมพ์ใน

ประเทศไทยชว่งปี พ.ศ. 2541-2551 ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกบัประเทศไทย จํานวน 36 เร่ือง ใช้วิธีการ

เลือกตวัอย่างแบบเจาะจง คดัเลือกตวัอย่างโดยพิจารณาจากเนือ้หาของการ์ตนูท่ีเก่ียวข้อง หรือ

พาดพิงถึงประเทศไทย ความเป็นไทย วฒันธรรมไทย ทัง้ทางด้านเนือ้เร่ืองและรูปภาพ เคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการวิจยัคือ แบบวิเคราะห์เนือ้หา 

ผลการวิจยัพบว่า การ์ตูนญ่ีปุ่ นท่ีตีพิมพ์ในประเทศไทย มีเนือ้หาเก่ียวกับประเทศไทยท่ี

หลากหลาย โดยในด้านตวัละครท่ีเป็นคนไทย มีการพูดถึงนกัมวยไทยมากท่ีสุด ด้านสถานท่ีใน

ประเทศไทย มีการกล่าวถึงสนามมวยไทย แม่นํา้เจ้าพระยา วัด และทะเลไทย ตามลําดบั ด้าน

วฒันธรรม มีการพดูถึงกีฬามวยไทยมากท่ีสดุ เนือ้หาท่ีสะท้อนประเดน็ทางสงัคมของไทยคือ ความ

ยากจน อาชญากรรม โสเภณีไทย และการค้าแรงงานในตา่งประเทศ เนือ้หาท่ีเก่ียวกับความเป็น

ไทยส่วนใหญ่ มีความถกูต้องในระดบัปานกลาง แตก็่มีบางเร่ืองท่ีมีความถกูต้องน้อยมาก การ์ตนู

ญ่ีปุ่ นสามารถนํามาเป็นส่ือในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย การวางแผนนโยบายการ
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ประชาสมัพนัธ์การทอ่งเท่ียวของไทยได้ และใช้เป็นกรณีศกึษาในการพฒันาเนือ้หาการ์ตนูไทยให้มี

คณุภาพ และได้รับความนิยมในตลาดสากล รวมถึงช่วยให้เข้าใจความคิดของชาวญ่ีปุ่ นท่ีมีต่อ

ประเทศไทย 

โดยแนวทางการศกึษาจากงานวิจยัของกมลรัตน์ เสราดี ผู้ วิจยัสามารถนํามาเป็นแนวทาง

ในการศึกษาหาความเป็นไทย ท่ีอยู่ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” ได้ โดยมีการวิเคราะห์

หาสญัญะท่ีแสดงถึงวฒันธรรมความเป็นไทยในส่ือเหมือนกัน แตใ่นงานวิจยัของกมลรัตน์ เสราดี 

ได้ลงลึกไปถึงประเด็นท่ีว่าส่ือการ์ตนูของญ่ีปุ่ น ท่ีชาวญ่ีปุ่ นเป็นคนวาดสามารถส่ือความเป็นไทย

ออกมาได้ถูกต้องหรือไม่ แต่ในงานวิจยัเล่มนีต้้องการค้นหาประเด็นการส่ือสาร “ความเป็นไทย” 

และนวตักรรมการส่ือสาร “ความเป็นไทย” ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ี “คนไทย” เป็นผู้ผลิต 

4)  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั “ภาพยนตร์แอนิเมชัน่”  

จฑุามาส ศรีโมรา (2545) ได้ทําการศกึษา “การวิเคราะห์เนือ้หาภาพยนตร์การ์ตนูของไทย

ทางโทรทศัน์ ในด้านการขดัเกลาทางสงัคม”ซึง่มีจดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาลกัษณะพืน้ฐาน และเนือ้หา

การขดัเกลาทางสงัคม ในภาพยนตร์การ์ตนูของไทยทางโทรทศัน์เร่ือง ป.ปลาตากลม, โลกนิทาน, 

สดุสาคร และปังปอนด์ ด ิแอนิเมชัน่ โดยใช้การวิเคราะห์เนือ้หาทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 

ผลการวิจยัพบวา่ ลกัษณะพืน้ฐานของภาพยนตร์การ์ตนูของไทย ทางโทรทศัน์มีโครงเร่ือง

ท่ีไม่สลบัซบัซ้อน และเหตกุารณ์เกิดขึน้เรียงตามลําดบัเวลา แก่นเร่ืองนําเสนอถึงศีลธรรมจรรยา 

ทศันคต/ิ ความคิดเห็น แรงบนัดาลใจ ความรู้/การใช้สติปัญญา กฎเกณฑ์/ระเบียบแบบแผน และ

บทบาททางสงัคม ตวัละครส่วนใหญ่เป็นตวัละครมิติเดียว และฉากท่ีปรากฏในเร่ืองสอดคล้องกบั

สภาพสงัคมไทย 

ในภาพยนตร์การ์ตนูของไทยทางโทรทศัน์ ปรากฏเนือ้หาการขดัเกลาทางสงัคมด้านตา่ง ๆ

ดงันี ้ด้านจิตใจปรากฏมากท่ีสดุ ร้อยละ 46.43 รองลงมาได้แก่ ด้านพฤติกรรม ร้อยละ 43.36  ส่วน

ด้านสตปัิญญาปรากฏน้อยท่ีสดุ คือร้อยละ 10.21 เนือ้หาการขดัเกลาทางสงัคมด้านจิตใจท่ีปรากฏ

ในภาพยนตร์การ์ตนูของไทยทางโทรทัศน์ ประกอบด้วยเนือ้หาประเภทศีลธรรมจรรยา ค่านิยม/ 

ประเพณี แรงบนัดาลใจ และทศันคติ/ความคิดเห็น เนือ้หาการขดัเกลาทางสงัคมด้านพฤติกรรม

ประกอบด้วย เนือ้หาประเภทกฎเกณฑ์/ระเบียบแบบแผน และบทบาททางสงัคม ส่วนเนือ้หาการ

ขัดเกลาทางสังคมด้านสติปัญญาประกอบด้วยเนือ้หาประเภทความรู้/การใช้สติปัญญา และ

ทกัษะ/ความชํานาญ 

จากการศึกษางานวิจยัของจุฑามาส ศรีโมรา ทําให้ผู้ วิจยัได้แนวทางเก่ียวกับเร่ืองของ

เนือ้หาในแอนิเมชัน่ไทยในปัจจุบนั ท่ีมีเนือ้หาในการขดัเกลาสงัคม ท่ีแสดงถึงทศันคติและความ
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เป็นไทยต่าง ๆ มากมายแฝงเป็นสญัญะไว้ในการ์ตนู ทําให้ผู้ วิจัยได้มองเห็นภาพรวมของเนือ้หา

ของส่ือแอนิเมชั่นในโทรทัศน์ว่ามีเนือ้หาอย่างไร  แม้ช่องทางในการส่ือสารจะไม่เหมือนกัน 

กลา่วคือ“ยกัษ์” เป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีเข้าฉายโรงภาพยนตร์ แตแ่อนิเมชัน่ท่ีงานวิจยัของจฑุา

มาส ศรีโมรา ทําการวิจยัคือแอนิเมชัน่ท่ีฉายทางโทรทศัน์ จึงอาจมีกลวิธีในการส่ือสารความหมาย

ไมเ่หมือนกนั 
 



บทที่ 3 

 

ระเบียบวธีิวจิัย 

 
ในการศึกษาเร่ือง นวัตกรรมการส่ือสารความเป็นไทยผ่านภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ือง 

“ยกัษ์” ผู้ วิจยัได้ใช้วิธีวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีแสดง

ถึงความเป็นไทย ทัง้ด้านองค์ประกอบศิลป์ในงานออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และด้านเนือ้หา 

รวมทัง้นวตักรรมการส่ือสารท่ีนํามาใช้ในการสร้างสาร โดยมีวิธีการดําเนินการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

 

3.1  แหล่งข้อมูล 
 

แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาองค์ประกอบ ท่ีแสดงถึงความเป็นไทยในภาพยนตร์แอนิ

เมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” แบง่เป็น 3 กลุม่ ดงันี ้ 

1)  DVD ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์ The Giant King” 

2)  หนงัสือ “ยกัษ์ The Giant King” (Concept Art) ท่ีกล่าวถึงเบือ้งหลงัการผลิต ตัง้แต่

จดุเร่ิมต้นจนกลายเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ "ยกัษ์" The Giant King อย่างสมบรูณ์ โดยเนือ้หามา

จากการสมัภาษณ์ประภาส ชลศรานนท์ (Director) ชยัพร พานิชรุทติวงศ์ (Animation Director, 

Codirector) และทีมงาน สมัภาษณ์และเรียบเรียงโดย กญัศจี วงศาวฒันากลุ 

3)  ประเภทบคุคล คือผู้ รับสาร แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ ผู้ รับสารท่ีประกอบด้วยผู้ ท่ีมี

ความรู้ความเช่ียวชาญและทํางานอยู่ในวงการผลิตแอนิเมชัน่ในประเทศไทยจํานวน 3 ท่าน ท่ีให้

เกียรตใินการสมัภาษณ์เชิงลกึ และอีก 7 ทา่น ท่ีให้เกียรตใินการสนทนากลุม่ 
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3.2  วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

1)  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ือง “ยักษ์” โดยการรับชมจากส่ือ 

DVD เพ่ือนํามาใช้ในการศกึษา 

2)  ใช้วิธีการศึกษาเนือ้หาจากหนงัสือ “ยกัษ์ The Giant King” ท่ีมีบทสมัภาษณ์ของ

ทีมงานผู้ผลิตรวมทัง้แนวทางและแรงบนัดาลใจในการผลิตผลงาน 

3)  ใช้วิธีการสมัภาษณ์ ผู้ วิจยัติดต่อสมัภาษณ์ผู้ รับสาร หรือผู้ รับชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่

เร่ือง “ยกัษ์” โดยแบง่ออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ ผู้ รับสารท่ีประกอบด้วยผู้ มีความรู้ความเช่ียวชาญ

และทํางานอยูใ่นวงการผลิตแอนิเมชัน่ในประเทศไทยจํานวน 3 ทา่น เป็นการสมัภาษณ์เชิงลึก และ

อีก 7 ทา่น เป็นการสนทนากลุม่ 

กลุม่ท่ี 1 กลุม่ผู้ รับสารท่ีทํางานอยูใ่นวงการการผลิตแอนิเมชัน่ และดจิิตอลคอนเทนต์อ่ืน ๆ

ในประเทศไทย ท่ีมีประสบการณ์การทํางานในวงการ (แตไ่มใ่ชที่มงานผลิต “ยกัษ์”) จํานวน 3 ท่าน 

โดยเลือกใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีใช้การ

สมัภาษณ์เด่ียวแบบเผชิญหน้า โดยผู้สัมภาษณ์สอบถามผู้ ให้ข้อมูลตามแนวคําถาม (Interview 

Guideline) ท่ีวางไว้ แนวคําถามนีเ้ป็นคําถามปลายเปิดท่ีครอบคลมุประเด็นตา่ง ๆ ท่ีต้องการถาม 

รูปแบบการสมัภาษณ์จะมีลกัษณะเป็นการสนทนากนัตามธรรมชาติ จากประเด็นคําถามท่ีตัง้ไว้ให้ 

โดยมีรายช่ือผู้ให้สมัภาษณ์เชิงลกึดงัตอ่ไปนี ้

(1)  อาจารย์โกเมศ กาญจนพายพั อาจารย์ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะ

ดจิิทลัอาร์ต มหาวิทยาลยัรังสิต 

(2)  ธีรกลุ สิงหะไชย (Creative Director) Imagine Design Co., Ltd. 

(3)  ปรีชาวฒุิ นิรมร (Managing Director) Polygon Wizard Co., Ltd.  

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้ รับสารท่ีใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยท่ี

สํานกังานกองทนุสนบัสนุนการวิจยัได้ให้ความหมายของการสนทนากลุ่มไว้ว่า การสนทนากลุ่ม 

หมายถึงการรวบรวมข้อมลูจากการสนทนากับกลุ่มผู้ ให้ข้อมูล ในประเด็นปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจง 

โดยมีผู้ ดําเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้คอยจดุประเด็นในการสนทนา เพ่ือชกัจงูให้กลุ่มเกิด

แนวคดิและแสดงความคิดเห็นตอ่ประเด็น หรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวางละเอียดลึกซึง้ 

(กรแก้ว  จนัทภาษา, 2556) โดยกลุม่นีจ้ะเป็นผู้ รับสารท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ และทํางานอยู่ใน

วงการผลิตแอนิเมชัน่ในประเทศไทยเชน่เดียวกนั (ไมใ่ชที่มงานผลิต “ยกัษ์”) แตก่ารสนทนากลุ่มจะ

ทําให้ได้มาซึ่งข้อมูลและความเห็นท่ีหลากหลายจากผู้ รับสารท่ีทํางานอยู่ในวงการ โดยมีรายช่ือ
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ผู้ ให้สมัภาษณ์ดงัตอ่ไปนี ้(1) กานต์  ศภุบรรพต (General Manager) Studio Hive Co., Ltd. (2) 

นภคั จิตศานติกลุ (Administrator) Studio Hive Co., Ltd. (3) ณชัพล  ฐิตินนัทกร (Senior Artist) 

Studio Hive Co., Ltd. (4) อลงกต ถึงแก้ว (Artist) Studio Hive Co., Ltd. (5) เอกพจน์  นภาโชต ิ

(Artist) Studio Hive Co., Ltd. (6) พีรศกัดิ์  เสนาลยั (Senior Artist) Studio Hive Co., Ltd. และ 

(7) ฐาปนิก แก้วผลกึ (3D Artist) Pastel Blue Studio Co., Ltd. 

จากข้อมลูข้างต้นจะเห็นว่าผู้ วิจยัได้เลือกกลุ่มเป้าหมายในการสมัภาษณ์คือ “ผู้ รับสารท่ีมี

ความรู้ความเช่ียวชาญ และทํางานอยู่ในวงการแอนิเมชั่นไทย” เหมือนกัน แต่แบ่งเป็นการ

สมัภาษณ์เชิงลึกจํานวนหนึ่ง และสนทนากลุ่มอีกจํานวนหนึ่ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีหลากหลาย

และมีความลึกซึง้ เพราะผู้ ท่ีทํางานอยู่ในวงการจะมีความเช่ียวชาญในการรับชมส่ือประเภทแอนิ

เมชัน่อยู่แล้ว ผู้ วิจยัจึงมีความเห็นว่าข้อมูลสมัภาษณ์จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหานวตักรรม

การส่ือสารความเป็นไทย ในส่ือภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” ได้เป็นอยา่งดี 

 

3.3  เคร่ืองมือวิจัย 

 

ผู้ วิจยัได้ใช้คําถามก่ึงโครงสร้าง ท่ีมีการวางแผนการสมัภาษณ์ไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างเป็น

ขัน้ตอน แบบเข้มงวดพอประมาณ และข้อคําถามในการสัมภาษณ์มีโครงสร้างแบบหลวม  เป็น

เคร่ืองมือในการวิจยัเชิงคณุภาพ 

ตวัอยา่งคําถามสําหรับการสมัภาษณ์เชิงลกึสําหรับกลุม่ท่ี 1 และ กลุม่ท่ี 2 

1)  ทา่นคดิวา่ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” สนกุหรือไม ่

2)  ตวัละครท่ีประทบัใจและไมป่ระทบัใจท่ีสดุในยกัษ์ 

3)  “ยกัษ์” ในความหมายของทา่น คืออะไร 

4)  ทา่นคดิวา่ “ยกัษ์” แสดงความเป็นไทย มากหรือน้อย เพียงใดในความเห็นของทา่น  

5)  ทา่นมีความเห็นอยา่งไรตอ่โครงเร่ืองท่ีมีแรงบนัดาลใจมาจากรามเกียรติ ์

6)  “ยกัษ์” มีความแตกตา่งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่สญัชาตไิทยเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม ่อยา่งไร 

7)  ในสว่นของความเป็นสากลของ “ยกัษ์” ทา่นมีความเห็นอยา่งไร 

8)  ทา่นมีทศันคตอิยา่งไรตอ่ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ไทย 

9)  ลกัษณะของภาพยนตร์แอนิเมชัน่สญัชาตไิทยท่ีทา่นอยากเห็น 

10)  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ตอ่ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” 
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3.4  ขัน้ตอนการวิจัย 
 

1)  ผู้ วิจยัศกึษาหาองค์ประกอบของความเป็นไทย ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองยกัษ์  ผ่าน

ส่ือ DVD ภาพยนตร์และหนงัสือ “ยกัษ์ The Giant King” (Concept Art) ทัง้ในเนือ้เร่ือง ตวัละคร 

ฉาก และเสียง ในกรอบแนวคิดความเป็นไทย ท่ีแบ่งความเป็นไทยออกเป็น 3 ประเภท คือความ

เป็นไทยทางความรู้และความคิด ความเป็นไทยทางการกระทําและความประพฤติ และความเป็น

ไทยทางวตัถ ุ

2)  ผู้ วิจยัศกึษาหานวตักรมการส่ือสารความเป็นไทย ท่ีใช้ในการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน่

เร่ือง “ยกัษ์ The Giant King” ผ่านส่ือ DVD ภาพยนตร์และหนงัสือ “ยกัษ์ The Giant King” 

(Concept Art) โดยมีกรอบแนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมการส่ือสารตา่ง ๆ เช่นแนวคิดด้านนวตักรรม

การส่ือสาร ทฤษฎีการผสมผสานข้ามสายพนัธุ์ทางวฒันธรรม แนวคิดเก่ียวกับวฒันธรรมประชา

นิยมและวฒันธรรมระดบัสงู รวมทัง้แนวคดิสมยัใหมแ่ละแนวคดิหลงัสมยัใหม ่ 

3)  ผู้ วิจยัเร่ิมการสมัภาษณ์ด้วยเคร่ืองมือวิจัย ท่ีเป็นคําถามก่ึงโครงสร้างกับผู้ เช่ียวชาญ

และทํางานอยูใ่นวงการแอนิเมชัน่ไทย ทัง้สมัภาษณ์เชิงลกึ (3 ทา่น) และสนทนากลุ่ม (7 ท่าน) เพ่ือ

สนบัสนนุผลการวิจยั 

4)  สรุปผลการวิจยัและอภิปรายผล 

 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล  
 

 ผู้ วิจยัวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้แนวคิดเก่ียวกบัความเป็นไทย แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมการ

ส่ือสาร รวมถึงการวิเคราะห์เนือ้หาและการวิเคราะห์สญัญะท่ีแสดงถึงความเป็นไทย ท่ีแฝงอยู่ใน

เนือ้หาและองค์ประกอบศลิป์ของงานแอนิเมชัน่ด้วย เพ่ือเป็นกรอบในการวิเคราะห์ 

 

3.6  การนําเสนอข้อมูล 
 

 การนําเสนอข้อมูลจากการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ ผลของการ

วิเคราะห์จะนํามาจากข้อมูลท่ีวิเคราะห์องค์ประกอบ ในภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ือง “ยกัษ์” ผ่าน 

DVD ภาพยนตร์และหนงัสือ “ยกัษ์ The Giant King” ท่ีประกอบด้วยบทสมัภาษณ์ผู้ กํากบั ทีมงาน

ผู้สร้าง และแนวคดิในการออกแบบ รวมถึงจากการสมัภาษณ์ผู้ รับสารท่ีมีความเช่ียวชาญด้านแอนิ

เมชัน่โดยตรง  
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 โดยอธิบายรายละเอียดท่ีได้จากการวิเคราะห์ มานําเสนอในรูปแบบของตารางรวม

ระหว่างองค์ประกอบท่ีแสดงความเป็นไทย และนวตักรรมการส่ือสารความเป็นไทย ในภาพยนตร์

แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” 

 



บทที่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษานวัตกรรมการส่ือสารความเป็นไทยผ่านภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ือง “ยักษ์” 

ประกอบด้วยการศกึษาเร่ืองของความเป็นไทยในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ผ่านแนวคิดเร่ืองความเป็น

ไทย และนวัตกรรมการส่ือสารความเป็นไทยท่ีใช้ในภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ืองนี ้ผ่านแนวคิด

เก่ียวกบันวตักรรมการส่ือสาร ในเชิงคณุภาพ (Qualitative Content Analysis) ซึ่งจะทําให้ทราบถึง

รายละเอียดแตล่ะด้านในเชิงลกึ โดยการใช้วิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analysis Description) 

ผู้ วิจยัได้นําเสนอผลการศกึษาโดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น  

4.1  ผลการศกึษาองค์ประกอบท่ีแสดงความเป็นไทย และนวตักรรมการส่ือสารท่ีใช้ในการ

นําเสนอความเป็นไทยในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” ผ่าน DVD ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และ

หนงัสือ “ยกัษ์ The Giant King”  

4.2  ผลการสมัภาษณ์เชิงลกึและสนทนากลุม่ 

 

4.1  ผลการศึกษาองค์ประกอบที่แสดงความเป็นไทย และนวัตกรรมการส่ือสาร

ที่ใช้ในการนําเสนอความเป็นไทยในภาพยนตร์แอนิเมช่ันเร่ือง “ยักษ์”ผ่าน 

DVD ภาพยนตร์แอนิเมช่ัน และหนังสือ “ยักษ์ The Giant King”  

 

ผลการศกึษาในสว่นท่ี 1 นี ้ผู้ วิจยัได้นําเสนอเป็นตาราง แสดงองค์ประกอบและการส่ือสาร

ท่ีแสดงความเป็นไทยในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง“ยกัษ์” ผา่นการศกึษาจากแหล่งข้อมลูภาพยนตร์

แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” โดยตรง และหนงัสือ “ยกัษ์ The Giant King” (Concept Art) โดยตารางจะ

แสดงผลการศึกษาทัง้องค์ประกอบท่ีแสดงความเป็นไทย ซึ่งผ่านการคดัเลือกตามแนวคิดเร่ือง

ความเป็นไทย จากมิติของความเป็นไทย 4 ประการ ทัง้ท่ีปรากฏในภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ือง 

“ยกัษ์” และท่ีปรากฏในวรรณคีเร่ือง “รามเกียรติ์” ท่ีถกูหยิบยกมาเป็นต้นแบบและเป็นแรงบนัดาล

ใจในการผลิต ทัง้นีแ้นวคิดเร่ืองความเป็นไทยท่ีนํามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์นัน้ ผู้ วิจยัขอจํากดั

ความของคําวา่ “ความเป็นไทยทางวตัถ”ุ เป็น “ความเป็นไทยทางวตัถ ุ(ท่ีเห็นประจกัษ์)” เพ่ือนบัว่า 

วรรณคดีเร่ือง “รามเกียรติ”์ จดัเป็นวรรณคดีท่ีสามารถจบัต้องได้ เห็นประจกัษ์ 
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นอกจากนีต้ารางนําเสนอผลได้รวมนวัตกรรมการส่ือสารความเป็นไทย ท่ีปรากฏใน

ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ือง “ยักษ์” ไว้ในตารางเดียวกัน เพ่ือแสดงให้เห็นองค์ประกอบและการ

ส่ือสารท่ีแสดงความเป็นไทย อย่างชัดเจน ทัง้การส่ือสารความเป็นไทยโดยตรง และการใช้

นวตักรรมการส่ือสารเข้ามามีสว่นในการผลิต  

 

4.1.1  องค์ประกอบและการส่ือสาร ท่ีแสดงความเป็นไทยใน “เนือ้เร่ือง” 

 

ตารางท่ี 4.1  องค์ประกอบและการส่ือสาร ท่ีแสดงความเป็นไทยใน “เนือ้เร่ือง” 

 

องค์ประกอบและการส่ือสารที่แสดงความเป็นไทยใน “เนือ้เร่ือง” 

ความเป็นไทย 

องค์ประกอบที่แสดงความเป็นไทย นวัตกรรมการส่ือสารความเป็นไทย 

ที่ปรากฏใน

รามเกียรติ์ต้นฉบับ 

ที่ปรากฏในภาพยนตร์ 

แอนิเมช่ัน เร่ือง “ยักษ์” 
วิธีการส่ือสาร 

แนวคิด 

ในการส่ือสาร 

ความเป็นไทยทาง

ความรู้ 

และความคิด 

- - มิตขิองคําว่า “ยกัษ์” 

ในช่ือเร่ือง 

- คตกิารเวียนว่ายตาย

เกิด 

- นวตักรรมในการ

ผลิตตวัสาร 

- การผสมผสาน

ระหวา่งวฒันธรรม

ประชานิยมและ

วฒันธรรมระดบัสงู 

- นวตักรรมทาง

ความคดิของผู้

กํากบั 

- การผสมผสาน

ข้ามสายพนัธุ์ทาง

วฒันธรรมของแรง

บนัดาลใจหลกัและ

วฒันธรรมโลก 

- การใช้แนวคิดหลงั

สมยัใหม่ในการผลิต 

ความเป็นไทย

ทางการกระทาํ

หรือความ

ประพฤติ 

 

- - - - 

ความเป็นไทยทาง

วัตถุ (ที่เหน็

ประจักษ์) 

- วรรณคดีรามเกียรติ์

ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ

ในการผลิต “ยกัษ์” 

- - - 
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4.1.1.1  องค์ประกอบท่ีแสดงความเป็นไทยใน “เนือ้เร่ือง” 

1)  ความเป็นไทยท่ีปรากฏในรามเกียรติต้์นฉบบั 

วรรณคดี “รามเกียรติ”์ ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการผลิต “ยกัษ์” 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นว่า “ยักษ์” เป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นท่ีได้รับแรง

บนัดาลใจในการผลิต มาจากวรรณคดีระดบัมหากาพย์ “รามเกียรติ์” โดยเป็นเร่ืองราวสงคราม

ระหวา่งฝ่ายทศกณัฐ์และฝ่ายพระราม เม่ือพระนารายณ์อวตารมาเป็นพระราม เพ่ือมาปราบนนทก

ท่ีกลบัชาตมิาเกิดเป็นทศกณัฐ์ ท่ีตอ่สู้กนัมายาวนาน “ยกัษ์” ได้แสดงความเป็นไทย ตัง้แตโ่ครงเร่ือง

ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจในการออกแบบมาจากวรรณคดีเร่ือง “รามเกียรติ์” ซึ่งเป็นท่ีรู้จกักันดีทัง้ใน

ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านในแถบเอเชีย ประภาส ชลศรานนท์ มีความผกูพนักบัทศกณัฐ์

และมีความชอบในตวัวรรณคดีเร่ืองนีม้าก เน่ืองจากจินตนาการท่ีลํา้เลิศของผู้แตง่ (ฤๅษีวาลมีกิ) 

ได้สร้างสรรค์เนือ้เร่ืองมหากาพย์ท่ีเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์มากมาย ท่ีลึกซึง้และน่าติดตาม 

รวมถึงตวัละครท่ีมีความวิจิตรพิสดารและเตม็ไปด้วยฤทธ์ิเดช 

2)  ความเป็นไทยท่ีปรากฏในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” 

(1)  มิตขิองคําวา่ “ยกัษ์” ในช่ือเร่ือง 

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองนีมี้ช่ือเร่ืองว่า “ยกัษ์” (YAK the Giant 

King) ซึง่คําวา่ “ยกัษ์” นัน้แฝงไปด้วยความหมายมากมายตามแตใ่ครจะตีความออกมาว่าอย่างไร 

ซึ่งในแต่ละประเทศทัว่โลกสามารถเข้าใจและมีตํานานยกัษ์เป็นของตวัเอง ชาวไทยเราก็มีความ

เช่ือในเร่ืองยกัษ์ ภาพของยกัษ์ในสายตาคนไทยจะเป็นยกัษ์ในวรรณคดีและนิทานพืน้บ้านเสียส่วน

ใหญ่ เชน่ ทศกณัฐ์ ในรามเกียรติ ์ยกัษ์วดัแจ้ง ท่ีวดัพระศรีรัตนศาสดาราม  นางผีเสือ้สมทุร ในพระ

อภยัมณี เป็นต้น ดงันัน้คําวา่ “ยกัษ์” หากมองเป็นรูปธรรมแล้วคนไทยจะมองเห็นเป็นภาพเดียวกนั 

คือยกัษ์ในวรรณคดีตา่ง ๆ  

ยักษ์เป็นสิ่งท่ีอยู่ในความเช่ือของคนทั่วโลก ตามแต่ละวฒันธรรม

และความเช่ือ วา่จะสร้างสรรค์ยกัษ์ออกมาในรูปแบบใด ดงันัน้การนําคําว่า “ยกัษ์” มาเป็นช่ือของ

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองนี ้จึงเป็นการตอกยํา้ถึงวัฒนธรรมความเป็นไทยท่ีสามารถเข้าใจได้ใน

ระดบัสากล กล่าวคือทุกชาติสามารถเข้าใจภาพลกัษณ์ของ “ยักษ์” ไทย และในขณะเดียวกันก็

สามารถส่ือกบัคนในชาติได้อีกด้วยว่า “ยกัษ์” ในท่ีนีคื้อ “ทศกณัฐ์” รวมถึงโลโก้ตราสญัลกัษณ์ของ

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองนีย้งัเป็นสีเขียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของยกัษ์ไทยอีกด้วย 
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(2)  คตกิารเวียนวา่ยตายเกิด 

แนวความคิดในการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน่หุ่นยนต์ของประภาส 

ชลศรานนท์ นี ้มาจากคํากล่าวหนึ่งซึ่งสําคญัเหมือนดัง่กุญแจในการเขียนบท เป็นประโยคจาก

พราหมณ์ตลุไสดาษ (Goswami Tulsidas) มหากวีผู้ เป็นครุุในทศวรรษท่ี 16 ท่านกล่าวว่า “Rama 

is born in countless ways, and there are tens of millions of Ramayanas…” ประภาส ชลศ

รานนท์ จึงตดัสินใจท่ีจะสร้างอวตารท่ีสิบล้านเอ็ดของทศกัณฐ์และหนมุานขึน้มาด้วยร่างหุ่นยนต์

ยกัษ์และหุน่กระป๋อง ในรามเกียรติ์ต้นฉบบันัน้ พดูถึงแตเ่ร่ืองของสงครามและการเอาขนะ แตห่าก

เป็นอวตารท่ีสิบล้านเอ็ดท่ีเขาจะสร้างขึน้ใหม่นี ้จะเป็นไปได้หรือไม่ ท่ีจะทําให้ทศกณัฐ์และหนมุาน 

หยดุสู้รบและกลายมาเป็นเพ่ือนกนั 

แม้ว่าแรงบนัดาลใจแท้จริงของการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น

เร่ืองนี ้คือการสร้างอวตารท่ีสิบล้านเอ็ดให้เป็นร่างหุ่นยนต์  เพ่ือสร้างสรรค์ทกุอย่างขึน้ใหม่ แตห่าก

มองในแง่มมุขององค์ประกอบของความเป็นไทยแล้ว น่าจะเป็นเร่ืองของคติความเช่ือเร่ืองภพชาต ิ

และการกลับชาติมาเกิดเสียมากกว่า สําหรับหุ่นยนต์ การรีเซ็ทระบบขึน้ใหม่ของหนุมานและ

ทศกัณฐ์ในครัง้นี ้ก็เหมือนกับการเกิดใหม่ จึงมีความสอดคล้องกับคติเร่ืองภพชาติและการกลับ

ชาติมาเกิด ท่ีชาวไทยพุทธเช่ือว่าเร่ืองภพชาติมีจริง สิ่งมีชีวิตจะมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่

ตลอดเวลาในสงัสารวฏั ซึง่แสดงถึงความเป็นไทยทางความรู้และความคดิโดยตรง 

4.1.1.2  นวตักรรมการส่ือสารความเป็นไทยใน “เนือ้เร่ือง” 
1)  วิธีการส่ือสาร 

(1)  นวตักรรมในการผลิตตวัสาร 

ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ืองนี ้ได้ใช้เทคนิค 3D Animation หรือ

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 3 มิตใินการผลิต ซึง่ผู้ วิจยัมีความเห็นวา่ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 3 มิตินี ้เป็นการ

ต่อยอดจากความคิดสร้างสรรค์จากภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ อีกทีหนึ่งให้ดีย่ิงขึน้ โดยผ่าน

กระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  นําข้อดีของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 2 มิติมาปรับใช้ และ

สร้างเทคนิคภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 3 มิต ิท่ีให้ความบนัเทิงและเติมเต็มมิติท่ี 3 ท่ีขาดหายไปได้อย่าง

ลงตวั ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” มีความเก่ียวข้องกบันวตักรรมการส่ือสารโดยตรง โดยมีทัง้

นวตักรรมทางเทคโนโลยีการผลิตตวัสาร  และนวตักรรมทางความคิดในการออกแบบเนือ้หาของ

สารในด้านความเป็นไทย ท่ีวรรณคดีของไทยอย่างรามเกียรติ์ถกูนํามาปรับเปล่ียนตอ่ยอด ให้ร่วม

สมยัไปกบัเคร่ืองยนต์กลไกแบบสากล 
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(2)  การผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมประชานิยมและวฒันธรรมระดบัสงู 

ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ือง “ยักษ์” ได้นําส่ือวัฒนธรรมประชานิยม

อย่าง แอนิเมชัน่ มาเป็นช่องทางในการส่ือสาร โดยการนําเร่ืองราวท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจาก 

“รามเกียรติ์” ซึ่งจัดเป็นส่ือ “วัฒนธรรมระดับสูง”ของชาติไทย มาเป็นแกนหลักของเร่ือง มา

ผสมผสานเข้ากับส่ือประชานิยมอย่างแอนิเมชั่น รวมไปถึงการออกแบบ ท่ีมีการนําวัฒนธรรม

ประชานิยมอย่างหุ่นยนต์ในภาพยนตร์แนว Sci-fi (Science Fiction) เข้ามาออกแบบร่วมกับ

ศลิปวฒันธรรมระดบัสงูของไทยอยา่ง “โขน” ทําให้หุ่นยนต์มีเขีย้วแบบยกัษ์ มีลวดลายก้นหอยของ

หนมุาน เป็นการนําศลิปวฒันธรรมประชานิยมมาออกแบบร่วมกบัศิลปวฒันธรรมระดบัสงู “ยกัษ์” 

จึงมีนวัตกรรมการส่ือสารความเป็นไทย ท่ีสามารถนําวัฒนธรรมประชานิยมและวัฒนธรรม

ระดบัสงูมาสร้างสรรค์ร่วมกนัได้ จนเกิดเป็นความร่วมสมยัของภาพยนตร์ขึน้มา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1  ภาพยนตร์หุ่นยนต์ (Sci-fi) ท่ีช่ือเสียงมากท่ีสดุในโลก “Star Wars” 

แหล่งท่ีมา:  Belfasttelegraph, 2013. 

 

2)  แนวคดิในการส่ือสาร 

(1)  นวตักรรมทางความคดิของผู้ กํากบั 

ประภาส ชลศรานนท์ ผู้ ผลิต “ยักษ์” เป็นศิลปินท่ีเต็มไปด้วย

ความคดิสร้างสรรค์ และผลิตงานส่ือคณุภาพให้กบัประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ประภาส ชลศรา

นนท์ มีความเช่ือว่า “ศิลปะทุกอย่างในโลก ไม่มี Original .. ไม่คิดต่อยอดสิ่งท่ีมีอยู่แล้วก็คิด

คดัค้าน” ซึ่งนับเป็นนวตักรรมทางความคิดในการผลิต “ยกัษ์” เลยทีเดียว ความคิดดงักล่าวเป็น

ความหมายของคําว่า “นวตักรรม” เลยก็ว่าได้ เพราะทกุสิ่งในโลกท่ีเกิดในยคุปัจจบุนั ย่อมเกิดมา
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จากการต่อยอดจากสมัยก่อนทัง้สิน้ ศิลปะท่ีว่าใหม่ ก็มีแรงบันดาลใจมาจากสิ่งเก่า ๆ ทัง้นัน้ 

ทัง้หมดนีจ้ึงเป็นรากฐานทางความคิดในการผลิต “ยกัษ์” ท่ีเป็นการต่อยอดและคดัค้านสิ่งท่ีมีอยู่

เดมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2  ภาพจิตรกรรมแสดงสงครามรามเกียรติใ์นแบบฉบบัไทย (อวตารหนึง่ของรามเกียรติ์) 

แหล่งท่ีมา:  Taranyx, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3  ภาพจิตรกรรมสงครามรามเกียรติใ์น “ยกัษ์” (อวตารท่ีสิบล้านเอ็ด) 

แหล่งท่ีมา:  ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข. 

 

ประภาส ชลศรานนท์ เลือกท่ีจะ “ต่อยอด” การดําเนินเร่ืองของ 

“รามเกียรติ์” ด้วยอวตารท่ีสิบล้านเอ็ด และเลือกท่ีจะ ”คัดค้าน” ในประเด็นของสงครามใน

รามเกียรติ์ แล้วนําคําว่า “มิตรภาพ” เข้ามาแทนท่ี สิ่งเหล่านีน้บัเป็นนวตักรรมทางความคิดของผู้
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กํากบั ท่ีจะนําพาให้ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองนีเ้ต็มไปด้วยวิถีแนวคิดการส่ือสารเล่าเร่ืองแบบใหม ่

ท่ีจะพฒันาสง่เสริมวงการแอนิเมชัน่ให้รุ่งโรจน์ตอ่ไปได้ 

(2)  การผสมผสานข้ามสายพนัธุ์ทางวัฒนธรรมของแรงบนัดาลใจ

หลกัและวฒันธรรมโลก 

การนําวฒันธรรมโลก (Global) เข้ามาในวฒันธรรมท้องถ่ิน (Local) 

ในรูปแบบอะมีบานัน้ เป็นอีกนวัตกรรมการส่ือสารความเป็นไทย ท่ีมีประสิทธิภาพกับคนไทย 

กล่าวคือ การท่ีภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ืองนีนํ้าความเท่ห์ของหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นท่ีนิยมจากโลกฝ่ัง

ตะวนัตก ทัง้ท่ีปรากฏในภาพยนตร์อมตะต่าง ๆ เช่น Star Wars, Startrek, Iron Man หรือ 

Transformer เป็นต้น มาเป็นตัวพัฒนาตัวละครไทยจากวรรณคดีประจําชาติไทยอย่าง 

“รามเกียรติ”์ ทําให้เกิดความแปลกใหมท่ี่ลงตวั และมีกลิ่นอายของวฒันธรรมตะวนัตกเข้ามาแทนท่ี

ความเป็นไทยแท้ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนไทย ท่ีนิยมการบริโภคเทรนด์จากต่างชาต ิ

มากกว่าบริโภคของไทยเอง หากมีการผสมผสานวฒันธรรมตา่งชาติเข้ามาอย่างแนบเนียน จะทํา

ให้คนไทยมีการยอมรับและคิดว่าส่ือนัน้มีความเป็นสากลมากขึน้ สู้ รบกบัส่ือของตา่งชาติได้และมี

ความประทับใจกับการออกแบบร่วมสมัยมากกว่าแบบไทยเดิม ท่ีไม่มีการผสมผสานข้ามสาย

พนัธุ์ทางวฒันธรรมเลย  

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4  “Transformers” ภาพยนตร์หุ่นรบขวญัใจคนทัว่โลก 

 แหล่งท่ีมา:  Presidiacreative, 2009. 

 

(3)  การใช้แนวคดิหลงัสมยัใหมใ่นการผลิต  

ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ือง “ยักษ์” มีแนวคิดในการผลิตแบบหลัง

สมยัใหม ่(Post Modernism) กลา่วคือ ไมจํ่าเป็นวา่ความเป็นไทยจะต้องอยูใ่นรูปแบบอนรัุกษ์นิยม 



71 

ท่ีตวัละครต้องเป็นคน คนต้องใสช่ดุไทย คนไทยต้องอยูใ่นบ้านทรงไทย คนไทยในบ้านทรงไทยต้อง

มีวิถีชีวิตและประเพณีแบบไทย ต้องอยูใ่นกรอบของทกุอยา่งท่ีเป็นไทยแบบอนรัุกษ์นิยมอย่างเดียว 

หากแตค่วามเป็นไทยท่ีใสเ่ข้าไปในแอนิเมชัน่เร่ืองนี ้ใสเ่พียงแคแ่ก่นบางอย่างท่ีส่ือถึงความเป็นไทย

เท่านัน้ หรือแค่เพียงลกัษณะนิสยับางส่วนของคนไทย ตวัละครท่ีมีร่างกายเป็นหุ่นยนต์ก็สามารถ

ส่ือความเป็นไทยได้เหมือนกนั แม้จะเพียงเล็กน้อย แตก็่เข้าถึงกลุ่มผู้ รับสารได้อย่างดี ซึ่งก่อให้เกิด

ความร่วมสมยั ในทางกลบักันหากผู้ผลิตมีแนวความคิดแบบสมยัใหม่ การออกแบบจะไม่มีการ

ผสมผสานวฒันธรรมตะวนัตกอยา่งแน่นอน ความเป็นไทยก็คือคนไทย ลกัษณะไทยแบบท่ีมีความ

เช่ือกันมาว่า การ์ตูนไทยต้องมีลายกระหนก ต้องมีวัด ต้องมีเด็กหัวจุก เป็นต้น การส่ือสาร

นวตักรรมความเป็นไทยในยกัษ์นีจ้ึงมีกระบวนการคิดแบบหลงัสมยัใหม่ ซึ่งเป็นการคิดคดัค้าน ตอ่

ยอดจากการคิดแบบสมัยใหม่ จนเกิดมาเป็นความเป็นไทยท่ีร่วมสมัย และสามารถเข้าถึง

กลุม่เป้าหมายได้มากกวา่การผลิตด้วยความคดิแบบสมยัใหม ่

 

4.1.2  องค์ประกอบและการส่ือสาร ท่ีแสดงความเป็นไทยใน “ตัวละคร” 

4.1.2.1  น้าเขียว (ทศกณัฐ์) 

 

ตารางท่ี 4.2  องค์ประกอบและการส่ือสาร ท่ีแสดงความเป็นไทยใน “ตวัละคร (น้าเขียว)” 

 

องค์ประกอบและการส่ือสารที่แสดงความเป็นไทยใน “ตัวละคร” (น้าเขียว) 

ความเป็นไทย 

องค์ประกอบที่แสดงความเป็นไทย นวัตกรรมการส่ือสารความเป็นไทย 

ที่ปรากฏใน 

รามเกียรติ์ต้นฉบับ 

ที่ปรากฏในภาพยนตร์ 

แอนิเมช่ันเร่ือง “ยักษ์” 
วิธีการส่ือสาร 

แนวคิด 

ในการส่ือสาร 

ความเป็นไทย

ทางความรู้และ

ความคิด 

 

- - ทศันคตแิละความเช่ือของคนไทย

ตอ่คําว่า “ยกัษ์” 

- - 

ความเป็นไทย

ทางการกระทาํ

หรือความ

ประพฤติ 

 

- ทศกณัฐ์ท่ีดรุ้าย 

 

- บคุลิก 2 บคุลิกของน้าเขียว 

 

- - 

ความเป็นไทย

ทางวัตถุ (ที่เห็น

ประจักษ์) 

- ทศกณัฐ์ใน

วรรณคดีเร่ือง

รามเกียรติ ์

- ช่ือ “น้าเขียว” 

- ลกัษณะรูปร่างของน้าเขียว 

- - 
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องค์ประกอบท่ีแสดงความเป็นไทยใน “ตวัละคร (น้าเขียว)” 
1)  ความเป็นไทยท่ีปรากฏในรามเกียรติต้์นฉบบั 

(1)  ทศกณัฐ์ท่ีดรุ้าย 

พฤติกรรมของน้าเขียวในอดีตท่ีเคยเป็นทศกณัฐ์ และเม่ือถกู “ยกัษ์” 

ครอบงําจิตใจ จะกลายเป็นทศกณัฐ์ท่ีดรุ้าย  ซึ่งได้แสดงถึงความเป็นไทยทางการกระทําหรือความ

ประพฤติ ท่ีเป็นพฤติกรรมของทศกัณฐ์ในวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ์ ท่ีแม้จะมีความรักลกู  รักพวก

พ้อง  แตไ่มคํ่านงึถึงความผิดถกู  พาพวกพ้องมาสู้รบในเร่ืองไมเ่ป็นเร่ืองจนกระทัง่หมดวงศ์วาร  แต่

ก็เป็นผู้ ท่ีรู้จกัสํานกึผิด  ดงัจะเห็นได้ในตอนทศกณัฐ์ล้ม  ซึ่งก่อนตายทศกณัฐ์จะกล่าวขอโทษ  และ

สัง่สอนให้พิเภกครองเมืองอยา่งมีทศพิศราชธรรม อยา่ปฏิบตัติวัเหมือนตนเอง คนทัว่ไปอาจมองว่า

ทศกัณฐ์เป็นตัวร้าย ไร้ความปราณี ไม่มีศีลธรรม แต่จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมของทศกัณฐ์ก็

เหมือนกับปุถุชนธรรมดาทั่วไปท่ีล้วนมีกิเลส ตัณหาครอบงําอยู่ จึงเป็นท่ีรู้กันของชาวไทยว่า

ทศกณัฐ์เป็นคนพาล เป็นดาวร้าย มนัเป็นภาพตดิอยูใ่นสงัคมไทย วา่ทศกณัฐ์นัน้ไม่ดี ลกัษณะนิสยั

ของน้าเขียวในยามท่ีดรุ้ายจึงเป็นการแสดงบคุลิกของทศกณัฐ์ในวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ์โดยตรง 

ตามท่ีคนไทยคุ้นเคยนัน่เอง 

(2)  ทศกณัฐ์ในวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ ์

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นว่าภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองนี ้ได้นําวรรณคดี

เร่ืองรามเกียรติ์มาเป็นแรงบนัดาลใจ ซึ่งจะขาดตวัละครหลกัอย่าง “ทศกณัฐ์” ไม่ได้เลย ทศกัณฐ์ 

(ท้าวราพณ์, ท้าวราวณะ หรือ ราพณาสรู) คือผู้ มีสิบหน้า ย่ีสิบมือ เป็นตวัละครเอกตวัหนึ่งในเร่ือง

รามเกียรติ์ ในบทบาทตวัร้ายท่ีมีความโดดเดน่ย่ิงกว่าตวัเอกอย่างพระราม เป็นยกัษ์ผู้มากไปด้วย

พลงัอํานาจ น้าเขียวนัน้ได้รับแรงบนัดาลใจมาจากทศกณัฐ์ ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะรูปร่างดงัท่ีกล่าว

มาข้างต้น ทัง้รูปกาย สีกาย แขน หวั หรืออปุนิสยัท่ีดรุ้ายก็ตาม  
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ภาพท่ี 4.5  ทศกณัฐ์ในวรรณคดีเร่ือง “รามเกียรติ”์ 

แหล่งท่ีมา:  ยทุธ  แหวนทอง, ม.ป.ป. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.6  น้าเขียว ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจในการออกแบบมาจากทศกณัฐ์ 

แหล่งท่ีมา:  Fablefa, 2012. 

 

การนําตวัละครอย่างทศกณัฐ์มาเป็นตวัละครเอกในแอนิเมชัน่ ทําให้

เกิดอตัลกัษณ์ของตวัละครท่ีชดัเจน เป็นตวัละครท่ีมีอยู่แล้ว เป็นท่ีจดจําของผู้ รับสารอยู่แล้ว ทําให้

เกิดการเช่ือมโยงตวัละครท่ีสร้างขึน้ใหม่กับตวัละครเดิมอย่างรวดเร็ว ไม่เสียเวลาในการเล่าเร่ือง
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มาก เพราะคนไทยมีความผกูพนักบัทศกณัฐ์อยู่แล้ว แตน้่าเขียวได้เพิ่มความต่ืนตาต่ืนใจกบัดีไซน์

หุน่ยนต์ เพิ่มความร่วมสมยัเข้าไปอีก  

2)  ความเป็นไทยท่ีปรากฏในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” 

(1)  ทศันคตแิละความเช่ือของคนไทยตอ่คําวา่ “ยกัษ์” 

ทศันคติของคนไทยตอ่คําว่า “ยกัษ์” นัน้ไม่ซบัซ้อน คนไทยมกัคิดถึง

ความชั่วร้าย พลังอันย่ิงใหญ่ หรือหากเป็นศิลปะท่ีจับต้องได้ก็จะคิดถึงยักษ์วดัแจ้ง ยักษ์วดัโพธ์ิ 

หรือทศกัณฐ์ในวรรณคดีรามเกียรติ์ก่อนเป็นอันดบัแรก ๆ การท่ีน้าเขียวเป็นยกัษ์ในรูปแบบของ

หุน่ยนต์ ไมไ่ด้ทําให้คนไทยลืมนกึถึงยกัษ์ไทยเลย เพราะมีสีท่ีตรงกบัยกัษ์ในจินตนาการของคนไทย

คือสีเขียว และมีเขีย้ว แม้จะมีการลดทอนลายกระหนกบนใบหน้า แต่ยงัคงรูปร่างใหญ่โต ทําให้

เกิดการเช่ือมโยงกันอย่างง่ายดาย คนไทยกับคําว่า “ยกัษ์” นัน้ผกูพนักนัทัง้ทางศิลปะ วฒันธรรม 

รวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนไทยไปแล้ว หลาย ๆ สิ่งรอบตวัมีเร่ืองราวเก่ียวกบัยกัษ์ กระทัง่

คําพดู การเปรียบเปรยตา่ง ๆ ในชีวิตประจําวนัก็มียกัษ์เข้ามาเก่ียวข้อง ศิลปะท่ีเก่ียวข้องกบัยกัษ์ท่ี

เป็นรูปธรรมนัน้ก็มีให้เห็นทัง้ จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณคดีตา่ง ๆ มากมาย ล้วนแล้วแต่เป็น

ยกัษ์ท่ีมีลกัษณะรูปร่างคล้ายกันทัง้สิน้ ทศันคติของชาวไทยตอ่ยกัษ์เหล่านี ้นบัเป็นความเป็นไทย

ทางความรู้และความคดิ ท่ีฝังรากลกึอยูใ่นสงัคมไทยมาอยา่งยาวนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.7  นางผีเสือ้สมทุร อีกหนึง่ยกัษ์ในวรรณคดีท่ีผกูพนักบัคนไทย 

แหล่งท่ีมา:  Jassb1, 2552. 

 

(2)  บคุลิก 2 บคุลิกของน้าเขียว 

น้าเขียวเป็นตวัละครท่ีมีความคิดค่อนข้างซบัซ้อน กล่าวคือเป็นตวั

ละครท่ีมี 2 บุคลิก มุมหนึ่งเป็นยักษ์ท่ีโหดร้ายดัง่ทศกัณฐ์ อีกมุมหนึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ใจดี รักเด็ก 
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สภุาพอ่อนโยน ซึ่งเปรียบเทียบได้กบัความเช่ือในเร่ืองยกัษ์ของไทย ท่ีมองว่ายกัษ์นัน้มี 2 ด้าน 2 

บคุลิกเชน่เดียวกบับคุลิกของน้าเขียวท่ีถกูออกแบบมา  

(2.1)  ยกัษ์ร้าย 

คนไทยจะคุ้ นเคยกับความหมายโดยตรงของคําว่ายักษ์ ท่ี

หมายถึง อมนษุย์พวกหนึ่ง ท่ีมีรูปร่างใหญ่โตน่ากลวั มีเขีย้วงอก ใจดําอํามหิต ชอบกินมนุษย์ กิน

สตัว์  มีฤทธ์ิเหาะได้ จําแลงตวัได้ ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ท่ีดุร้ายน่ากลวัทัง้สิน้ ทําให้เกิดการเปรียบ

เปรยขึน้มามากมายเก่ียวกับคนกบัยกัษ์ หากผู้ ใดถูกเปรียบเป็นยกัษ์นัน่หมายความว่าผู้นัน้ดรุ้าย 

ใจดํา เชน่ เปรียบคนท่ีทําหน้าบึง้ตงึ โกรธเกรีย้ว วา่ “ทําหน้าเป็นยกัษ์เป็นมาร” “หน้ายกัษ์” หรือคน

ใจร้ายว่าเป็น “คนใจยักษ์”  เป็นต้น  ซึ่งบุคลิกของน้าเขียวเม่ือดรุ้ายได้แฝงความหมายเอาไว้ว่า 

คนเราทกุคนมียกัษ์อยูใ่นตวั ราวกบัเป็นสว่นหนึง่ของจิตใต้สํานกึ  
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.8  น้าเขียวเม่ือถกูทศกณัฐ์ครอบงํา 

แหล่งท่ีมา:  ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.9  ทศกณัฐ์ ยกัษ์ร้ายของไทย 

แหล่งท่ีมา:  Baanbaitong, 2556. 
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(2.2)  ยกัษ์ดี 

ในอีกมมุหนึง่ คนไทยได้ให้ความสําคญักบัคําว่ายกัษ์ ในทางท่ีดี 

ท่ีช่วยปกปักรักษา ดงัเช่นการท่ีคนไทยนิยมสร้างรูปปัน้ยกัษ์ไว้ท่ีประตทูางเข้าวัดเพ่ือเป็น “ทวาร

บาล” ช่วยปกป้องรักษาศาสนาจากสิ่งชัว่ร้าย รวมทัง้ช่วยคํา้ชูพระศาสนา เราจึงพบรูปปัน้ “ยกัษ์

แบก” ประดบับริเวณฐานพระปรางค์และพระเจดีย์ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม และพญายกัษ์ 12 

ตน เรียงรายรอบพระอโุบสถ เป็นต้น  ทัง้นีใ้นการพดูเปรียบเปรยเก่ียวกบัยกัษ์มิได้มีเฉพาะด้านไม่

ดีดงัท่ีกล่าวมาข้างต้นเท่านัน้ ด้านดีก็มีแฝงอยู่บ้าง เช่น “ยักษ์ใหญ่ใจดี” หมายถึงคนตวัใหญ่ท่ี

รูปลกัษณ์ภายนอกดนูา่กลวั แตจ่ริง ๆ แล้วมีจิตใจดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.10  น้าเขียวท่ีความจําเส่ือม กลบักลายเป็นยกัษ์ดี 

แหล่งท่ีมา:  ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.11  ยกัษ์แบกท่ีฐานพระเจดีย์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

แหล่งท่ีมา:  Spinnacle, ม.ป.ป. 
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(3)  ช่ือ “น้าเขียว” 

“น้าเขียว” เป็นตวัละครหลกัท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจาก “ทศกณัฐ์” 

ในวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ์ของไทย เม่ือทศกัณฐ์ความจําเส่ือมแล้วบงัเอิญต้องมาเป็นเพ่ือนร่วม

ทางกบัเผือกหรือหนมุาน โดยไม่ได้ตัง้ใจ พวกเขาจําเป็นต้องตัง้ช่ือให้กนัและกนัเพ่ือความสะดวก

ในการเดินทางร่วมกนั เพราะตา่งคนตา่งจําอดีตของตนเองไม่ได้ หนมุานจึงเลือกท่ีจะตัง้ช่ือให้กับ

ทศกัณฐ์ว่า “น้าเขียว”ตามลกัษณะท่ีเห็น และยงัทําให้เห็นว่าคนไทยให้เกียรติผู้ ท่ีมีอายุมากกว่า

ด้วยการนบัญาติ โดยการเรียกว่าลงุ ป้า น้า อา หรือ ตา ยาย ตามท่ีเห็นสมควร ซึ่งทําให้เกิดความ

สนิทสมกนัได้เร็วย่ิงขึน้ อีกทัง้สีเขียว เป็นสีกายของทศกณัฐ์ตามวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ์ ซึ่งได้ยํา้

สญัลกัษณ์ของยกัษ์ด้วยสีเขียวได้เป็นอยา่งดี  

(4)  ลกัษณะรูปร่างของน้าเขียว 

รูปร่างของน้าเขียว ถูกออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก

ทศกณัฐ์ในวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ์รวมทัง้ ศิลปะตา่ง ๆ เก่ียวกบัทศกณัฐ์ ท่ีถกูถ่ายทอดออกมาใน

สงัคมไทย ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม ประติมากรรม หรือนาฏศิลป์อย่างโขนก็ตาม ล้วนถ่ายทอดให้

ทศกณัฐ์มีรูปกายสีเขียวเป็นจดุเดน่ ตลอดจนร่างกายของน้าเขียวท่ีปกติจะมี 1 หน้า 2 มือ และเม่ือ

เปล่ียนเป็นทศกัณฐ์ท่ีโหดร้าย จะมี 10 หน้า 10 มือ ซึ่งได้รับแรงบนัดาลใจมาจากทศกัณฐ์ใน

วรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ์ ท่ีมี 10 เศียร 20 กร ทําให้ดมีูพลัง มากไปด้วยฤทธ์ิเดช รูปกายของน้า

เขียวเองก็มีแรงบนัดาลใจมาจากแมลง ท่ีมีข้อปล้องมาก ยืดหดได้ ลําตวัใหญ่โต รูปทรงคล้ายกอริ

ลา่ ชว่งบนใหญ่ ชว่งลา่งเล็ก มีความนา่กลวัและนา่รักอยูใ่นตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.12  ความแตกตา่งทางลกัษณะรูปร่างของน้าเขียวและเผือก 

แหล่งท่ีมา:  ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข. 
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4.1.2.2  เผือก (หนมุาน) 

 

ตารางท่ี 4.3  องค์ประกอบและการส่ือสาร ท่ีแสดงความเป็นไทยใน “ตวัละคร (เผือก)” 

 

องค์ประกอบและการส่ือสารที่แสดงความเป็นไทยใน “ตัวละคร” (เผือก) 

ความเป็นไทย 

องค์ประกอบที่แสดงความเป็นไทย นวัตกรรมการส่ือสารความเป็นไทย 

ที่ปรากฏใน 

รามเกียรติ์ต้นฉบับ 

ที่ปรากฏในภาพยนตร์ 

แอนิเมช่ันเร่ือง “ยักษ์” 
วิธีการส่ือสาร 

แนวคิด 

ในการส่ือสาร 

ความเป็นไทยทาง

ความรู้และ

ความคิด 

 

- ความเช่ือของคนไทย

ท่ีมีตอ่หนมุาน 

- - 

 

- 

 

ความเป็นไทย

ทางการกระทาํหรือ

ความประพฤติ 

 

- - จงรักภกัดี 

-มาสาย 

- - 

ความเป็นไทยทาง

วัตถุ (ที่เหน็

ประจักษ์) 

- หนมุานในวรรณคดี

เร่ืองรามเกียรติ ์

- ช่ือ “เผือก” 

- ลายก้นหอยท่ีแก้มของเผือก 

- โซท่ี่หางของเผือก 

- - 

 

องค์ประกอบท่ีแสดงความเป็นไทยใน “ตวัละคร (เผือก)” 

1)  ความเป็นไทยท่ีปรากฏในรามเกียรติต้์นฉบบั 

(1)  ความเช่ือของคนไทยท่ีมีตอ่หนมุาน 

การส่ือสารความเป็นไทยผ่านตวัละคร “เผือก” ท่ีได้แรงบนัดาลใจใน

การออกแบบมาจากหนมุานแหง่รามเกียรติน์ัน้ ได้แฝงความซ่ือสตัย์และกล้าหาญ เป็นท่ีรู้กนัว่าหนุ

มานมีความเป็นเลิศเร่ืองการอาสาเจ้านาย  เพราะหนุมานเป็นสมุนเอกแห่งพระราม จึงเป็น

สัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี อีกทัง้ยังฆ่าไม่ตาย ช่วยคุ้ มภัย และเป็นผู้ ชนะในทุกศึก 

พระมหากษัตริย์ไทยสมยัก่อนยงัต้องมีธงชยัประจําพระองค์ ใช้แห่นําเสด็จในกองทพั เป็นรูป “ธง

กระบ่ีธุช” ท่ีมีรูปหนมุานหล่อสําริด ติดอยู่ท่ีคอคนัธง มาจนถึงสมยัรัชกาลท่ี 6 ทรงโปรดเกล้าฯให้

ทํากระบ่ีธุชเป็นรูป “กระบ่ีขาว” (หนุมาน) และทรงครุฑพ่าห์ไว้นําเสด็จ เน่ืองจากหนุมานเป็นตวั

ละครท่ีรู้จกักนัเป็นอยา่งดีในวงกว้างของเอเชีย หนมุานจงึถกูนํามาใช้เป็นส่ือในวฒันธรรมร่วมสมยั

มากมาย เช่น ตวันําโชค (Mascot) ในกีฬาซีเกมส์ครัง้ท่ี 19 ปี 2540 ท่ีกรุงจาการ์ต้า เป็นตวัเอกใน
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ภาพยนตร์ไทยเร่ือง หนมุานพบ 7 ยอดมนษุย์ ในปี พ.ศ. 2517 และหนมุานพบ 5 ไอ้มดแดง ในปี 

พ.ศ. 2518 เป็นต้น นอกจากนีห้นมุานยงัขึน้ช่ือเร่ืองความเจ้าชู้ อีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.13  กระบ่ีธุชเป็นรูป “กระบ่ีขาว” (หนมุาน) 

แหล่งท่ีมา:  Sangseetong, 2552. 

 

(2)  หนมุานในวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ ์

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นว่า ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองนีไ้ด้นําวรรณคดี

เร่ืองรามเกียรติม์าเป็นแรงบนัดาลใจ ซึง่จะขาดตวัละครหลกัอยา่ง “หนมุาน” ไม่ได้เลย หนมุานเป็น

อีกหนึ่งตวัละครท่ีมีความโดดเด่นมากในรามเกียรติ์ เป็นทหารเอกผู้จงรักภกัดีตอ่พระรามท่ีมีฤทธ์ิ

เดชมาก และต้องสู้ รบกับกองทพัของทศกณัฐ์อยู่ตลอดเวลา หนมุานในรามเกียรติ์เป็นลิงเผือกท่ีมี

ฤทธ์ิมาก สามารถสําแดงเดชต่าง ๆ ได้หลายประการ อีกทัง้บุคลิกของหนุมานยงัเป็นตวัแทนของ

ชายหนุม่ทัว่ไป คือ รูปงาม มีนิสยัเจ้าชู้   

เผือก ได้รับแรงบนัดาลใจในการออกแบบมาจากหนมุานในวรรณคดี

เร่ืองรามเกียรติ ์ไมว่า่จะเป็นช่ือ สถานะทหารของราม รูปร่างท่ีถกูลดทอนมาจากลิง เช่น หางท่ียาว 

และลายก้นหอยบนแก้ม ท่ีถอดแบบลดทอนมาจากลายก้นหอยบนตวัหนมุานในวรรณคดี รวมถึง

อปุนิสยัความขีเ้ลน่ กล้าหาญ ซ่ือสตัย์จงรักภกัดี ท่ีเหมือนกบัหนมุานต้นฉบบัในรามเกียรติ ์
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ภาพท่ี 4.14  เผือก ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจในการออกแบบมาจากหนมุานใน “รามเกียรติ”์ 

แหล่งท่ีมา:  ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.15  หนมุานใน “รามเกียรติ”์ 

แหล่งท่ีมา:  อดุทะรังบงัฟ้า, 2555. 

 

2)  ความเป็นไทยท่ีปรากฏในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เร่ือง “ยกัษ์” 

(1)  จงรักภกัดี 

“เผือก” เป็นตวัละครท่ีมีความซ่ือสตัย์และจงรักภักดีตอ่เจ้านายมาก 

เม่ือรู้ตวัว่าหน้าท่ีท่ีแท้จริงของตนคือการกําจดัทศกัณฐ์ ในฐานะทหารของราม ก็ยงัแสดงความ

ซ่ือสตัย์จงรักภกัดีตอ่รามโดยการพาน้าเขียวไปให้เพ่ือท่ีจะทําภารกิจให้เสร็จสิน้ แม้จะปวดใจก็ตาม  
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 “จงรัก” คือความตัง้ใจหรือปรารถนาท่ีจะรัก เป็นความรู้สึกท่ีปัจเจก

ชนสองคนมีต่อกัน ส่วนคําว่าภักดีนัน้ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานแปลว่าความเล่ือมใส, 

ความจงรัก, ความนบัถือ คําสนัสกฤตคํานีมี้ความหมายในทางศาสนาอยู่แล้ว คือความผูกพัน

อยา่งลกึซึง้ท่ีบคุคลมีตอ่พระเจ้า หรือการอทุิศกายใจจนหมดสิน้ให้แก่พระเจ้า จึงเกิดเป็นคําผสมว่า 

“จงรักภกัดี”  

คนไทยมีความจงรักภักดีเป็นพืน้ฐาน ถูกสอนให้จงรักภักดีต่อชาต ิ

ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตัง้แต่ยังไม่รู้ความหมายด้วยซํา้ บรรพบุรุษของไทยก็สั่งสอนมา ให้มี

ความกตญั�ู จงรักภักดีต่อนาย ต่อผู้ มีพระคณุ อาจเป็นเพราะบ้านเมืองของเราเคยเป็นระบอบ

ศกัดินา มียศฐาบรรดาศกัดิ์ จึงเป็นความคิดท่ีฝังหวัว่าต้องจงรักภกัดีตอ่ผู้ เป็นนายหรือผู้ มีพระคณุ 

อีกทัง้คนไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติ ท่ีมีคําสอนเก่ียวกับเร่ืองความเมตตากตญั�ู

เป็นพืน้ฐาน จึงช่วยสร้างเสริมให้คนไทยมีความซ่ือสตัย์และจงรักภกัดีมากย่ิงขึน้ ตวัอย่างท่ีเห็นได้

ชดัในสงัคมไทยปัจจบุนัคือความจงรักภกัดีตอ่สถาบนัพระมหากษัตริย์ ท่ียงัคงเป็นการแสดงความ

จงรักภกัดีท่ีเห็นได้ชดัท่ีสดุของประเทศไทย  

ดังนัน้การท่ีเผือกมีพืน้ฐานนิสัยท่ีมีความจงรักภักดีเป็นท่ีตัง้ ท่ีได้

แบบอย่างมาจากหนมุาน จึงแสดงถึงความเป็นไทยทางการกระทําหรือความประพฤติของคนไทย

ท่ีจะมีความจงรักภกัดีตอ่ผู้ มีพระคณุ 

(2)  มาสาย 

ในฉากสงครามตอนเร่ิมเร่ืองและท้ายเร่ืองนัน้ เป็นการฟาดฟันกัน

ระหว่างหนุมานและทศกัณฐ์ (เผือกและน้าเขียว) โดยท่ีหนุมาน จะเป็นฝ่ายท่ีมาช้ากว่าเสมอ 

ปล่อยให้ทศกัณฐ์ต้องรอถึง 2 ครัง้ จนทศกัณฐ์ถึงกับต้องต่อว่าหนุมานว่ามาสายตลอด ส่วนหนุ

มานเองก็มาแบบสบาย ๆ แล้วตอบกลับไปแบบไทย ๆ ว่า “มาสาย….ก็ยังดีกว่าไม่มา” ซึ่งเป็น

สํานวนท่ีแสดงความเป็นไทยได้เป็นอยา่งดี 

คนไทยมีนิสัยรักสบายและใจเย็น การมาสายสําหรับคนไทยส่วน

ใหญ่ถือเป็นเร่ืองยืดหยุ่น ให้อภัยได้ คนไทยจึงมกัมองว่าชาวต่างชาติเป็นคนตรงต่อเวลา ซึ่งเป็น

เร่ืองปกติของชาติอ่ืน ๆ นัน่แสดงให้เห็นว่าคนไทยมองเร่ืองการมาสายเป็นเร่ืองปกติ และไม่ได้ให้

ความสําคญักับเร่ืองของเวลาเท่าท่ีควร รวมกับนิสยัความยืดหยุ่นของคนไทย ทําให้การสายเป็น

เร่ืองท่ีไมต้่องจริงจงัมากนกั ยืดหยุน่ให้อภยัได้ สํานวน “มาช้า หรือมาสาย ยงัดีกว่าไม่มา” จึงอยู่ใน

สงัคมไทยมาช้านาน และกลายเป็นว่า ผู้ ท่ีมาช้าหรือมาสายนัน้ ก็ยงัมา ดีกว่าผู้ ท่ีไม่มาเลย ซึ่งเป็น

ข้ออ้างของผู้ ท่ีไม่รักษาเวลาเสียมากกว่า ส่งอิทธิพลไปถึงเพลง “เหลวไหล” ของ ปฏิภาณ ปฐวิ
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กานต์ ท่ีกล่าวถึงการมาไม่ตรงเวลานดัหมายของคูรั่ก และมีสํานวน “มาแล้วยงัดีกว่ามาช้า มาช้า

ยงัดีกวา่ไมม่า” เป็นกญุแจหลกัสําคญัของเพลง  

ดังนัน้ การท่ีเผือกติดนิสัยมาสายตลอดเวลา และยังเน้นยํา้ถึง

ประโยคท่ีว่า “มาสายก็ยงัดีกว่าไม่มา” ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยทางการกระทําหรือความ

ประพฤตโิดยตรง ท่ีมีความรักสบาย ใจเย็น จงึได้มาสายกนัเป็นปกต ิ 

(3)  ช่ือ “เผือก” 

“เผือก” เป็นตวัละครหลกัท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจาก “หนมุาน” ใน

วรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ์ของไทย เม่ือทศกัณฐ์ความจําเส่ือมแล้วบงัเอิญต้องมาเป็นเพ่ือนร่วมทาง

กับเผือกหรือหนุมาน โดยไม่ได้ตัง้ใจ พวกเขาจําเป็นต้องตัง้ช่ือให้กันและกันเพ่ือความสะดวกใน

การเดนิทางร่วมกนั เพราะตา่งคนตา่งจําอดีตของตนเองไม่ได้ ทศกณัฐ์จึงเลือกท่ีจะตัง้ช่ือให้กบัหนุ

มานว่า “เผือก” เพราะรูปร่างของหุ่นกระป๋องท่ีคล้ายหวัเผือก และมีสีม่วงเหมือนเผือกพอดี อีกทัง้

คําว่า “เผือก” ยงัมีความหมายหลากหลายในภาษาไทย รวมทัง้เผือกท่ีเป็นพืชหวัชนิดหนึ่ง ท่ีคน

ไทยและประชากรในประเทศเขตร้อนรู้จักกันเป็นอย่างดี สําหรับประเทศไทยนัน้เผือกสามารถ

นํามาประกอบเป็นขนมหวานได้มากมาย เช่น เผือกแกงบวด เผือกทอด ขนมเผือกมะพร้าวอ่อน 

เผือกนํา้กะทิ เป็นต้น อีกความหมายคือการเรียกคนท่ีผิวขาวซีดหรือมีภาวะผิวเผือก ท่ีมีความ

ผิดปกติแต่กําเนิด ท่ีผิวหนังในร่างกายทัง้หมดขาดสีเมลานินหรือบางคนเป็นเพียงบริเวณรอบ

ดวงตาเทา่นัน้ 

ดงันัน้ช่ือ “เผือก” ของหนุมาน จึงสามารถกล่าวได้ว่ามีการแสดง

ความเป็นไทยอยูท่ัง้ในตวัช่ือและความหมายท่ีซอ่นอยู ่และยงัแสดงให้เห็นทรรศนะอีกอย่างของคน

ไทยว่าชอบตัง้ช่ืออะไรง่าย ๆ ใกล้ ๆ ตวั เช่นเผือกเรียกน้าเขียวเพราะเห็นว่ารูปกายสีเขียว ส่วนน้า

เขียวเรียกเผือกเพราะเห็นวา่รูปร่างและสีเหมือนหวัเผือก คนไทยชอบหยิบรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีเห็น 

หรือได้ยินจากเสียงร้อง มาตัง้ช่ือสตัว์ เชน่ สนุขัสีดํา จะถกูเรียกด้วยช่ือง่าย ๆ เช่น ดํา ลกูไก่อาจถกู

เรียกวา่เจ๊ียบ หรือแมว อาจถกูเรียกวา่เหมียว เป็นต้น 

(4)  ลายก้นหอยท่ีแก้มของเผือก 

จากการศึกษาพบว่า ลายก้นหอยท่ีแก้มของเผือกนัน้ ได้รับแรง

บนัดาลใจมาจากหัวโขนของหนุมาน ในการแสดงละครเร่ือง “รามเกียรติ์” และตัวหนุมานใน

วรรณคดีรามเกียรติก็์มีลวดลายเฉพาะตวัคือ “ลายก้นหอย” ท่ีมีลายทัง้ตวั รูปร่างของลายก้นหอยนี ้

จะเป็นเส้นขด วนเข้าหาศนูย์กลางคล้ายก้นหอย ซึ่งหนมุานเป็นตวัละครในวรรณคดีท่ีมีลายนีเ้ป็น

จดุเดน่ เป็นลายก้นหอยบนลําตวัลิงเผือกสีขาว ลายก้นหอยท่ีแก้มของเผือกจึงมาจากการลดทอน
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ของลวดลายก้นหอยบนตวัของหนมุานและในหวัโขนของหนมุาน ซึง่เป็นอีกจดุหนึ่งท่ีสามารถทําให้

ผู้ รับสารเช่ือมโยงเผือกไปถึงหนมุานได้ง่ายขึน้ ด้วยลวดลายก้นหอยท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.16  ลวดลายก้นหอยท่ีแก้มบนหวัโขน “หนมุาน” 

แหล่งท่ีมา:  Sajjapong, 2557. 

 

ดงันัน้จะเห็นได้ว่าเผือกมีการส่ือสารความเป็นไทยผ่าน “ลายก้น

หอย” บนใบหน้า ซึง่จดัเป็นลายไทยท่ีคนไทยรู้จกัจากหนมุานกนัอยู่แล้ว เม่ือถกูนํามาประยกุต์เข้า

ไปใสก่บัเผือก จงึสามารถสร้างอตัลกัษณ์ท่ีชดัเจนจนส่ือสารถึงหนมุานในรามเกียรติไ์ด้เป็นอยา่งดี 

(5)  โซท่ี่หางของเผือก 

ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” นี ้เผือกมีอาวธุหลกัเป็นตรีเพชร

และหางท่ีแข็งแรง เหมือนดงัหนมุานในวรรณคดีเร่ือง “รามเกียรติ์” ในวรรณคดีรามเกียรติ์นัน้ หนุ

มานชอบใช้ฤทธ์ิเดชในการขยายขนาดหางและยืดหดหางได้ จงึเป็นจดุเดน่อีกส่วนหนึ่งของร่างกาย

หนมุานท่ีเป็นท่ีจดจํา โซ่ท่ีหางของเผือกยงัเป็นสญัลกัษณ์แทนมิตรภาพท่ีเช่ือมระหว่างเผือกกบัน้า

เขียว แทนการตอ่สู้ อีกด้วย ซึง่เผือกเองก็มีหางท่ีเป็นลกัษณะเดน่เช่นกนั แตเ่ผือกในภาพยนตร์แอนิ

เมชั่นเร่ือง “ยักษ์” เป็นหุ่นกระป๋อง หางของเผือกจึงถูกออกแบบให้เป็น “โซ่” ท่ีมีความแข็งแรง

ทนทานและยาวมาก สามารถใช้เป็นอาวุธได้ โดยโซ่ของเผือกนัน้เป็นจุดเช่ือมมิตรภาพระหว่าง

เผือกกบัน้าเขียวหรือหนมุานกบัทศกณัฐ์ไปในตวัด้วย หางของเผือกท่ีเป็นโซ่นีต้ิดอยู่กบัตวัน้าเขียว

ด้วย ทําให้ทัง้สองต้องไปไหนมาไหนด้วยกนั และกลายเป็นเพ่ือนกนัในท่ีสดุ 
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ภาพท่ี 4.17  โซท่ี่หางของเผือก  

แหล่งท่ีมา:  ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.18  หนมุานขยายกายให้ใหญ่ แล้วให้พลกระบ่ีไตห่างข้ามไป 

แหล่งท่ีมา:  บญัชา ธนบญุสมบตัิ, 2550. 
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4.1.2.3  ราม (RAM) 

 

ตารางท่ี 4.4  องค์ประกอบและการส่ือสาร ท่ีแสดงความเป็นไทยใน “ตวัละคร (ราม)” 

 

องค์ประกอบและการส่ือสารที่แสดงความเป็นไทยใน “ตัวละคร” (ราม) 

ความเป็นไทย 

องค์ประกอบที่แสดงความเป็นไทย นวัตกรรมการส่ือสารความเป็นไทย 

ที่ปรากฏใน 

รามเกียรติ์ต้นฉบับ 

ที่ปรากฏในภาพยนตร์ 

แอนิเมช่ันเร่ือง “ยักษ์” 

วิธีการ

ส่ือสาร 
แนวคิดในการส่ือสาร 

ความเป็นไทยทาง

ความรู้และ

ความคิด 

- ทศันคตขิองคนไทยตอ่พระราม 

- ความเช่ือเร่ืองของสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ 

เทวดา 

 

- - - การออกแบบช่ือของ

ตวัละครด้วย

ผสมผสานข้ามสาย

พนัธุ์ทางวฒันธรรม 

ความเป็นไทย

ทางการกระทาํหรือ

ความประพฤติ 

 

- - - - 

ความเป็นไทยทาง

วัตถุ (ที่เหน็

ประจักษ์) 

- พระรามในวรรณคดีเร่ือง

รามเกียรติ์ 

 

- - - 

 

องค์ประกอบท่ีแสดงความเป็นไทยใน “ราม (RAM)” 

1)  ความเป็นไทยท่ีปรากฏในรามเกียรติต้์นฉบบั 

(1)  ทศันคตขิองคนไทยตอ่พระราม 

“ราม” ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” นัน้ ได้รับแรงบนัดาลใจ

ในการออกแบบมาจาก “พระราม” ในวรรณคดีเร่ือง “รามเกียรติ์” ซึ่งตามความเช่ือของไทยนัน้ 

พระรามจะถูกนําไปใช้กบัท่ีสูงทัง้หมด พระมหากษัตริย์ไทยทรงได้รับการเฉลิมพระเกียรติดจุพระ

นารายณ์อวตารอันเป็นคตินิยมมาแต่โบราณ ดงัเช่นการใช้พระนามว่า “ราม” ของสมเด็จพระ

รามาธิบดีท่ี 1 (พระเจ้าอูท่อง) และความเช่ือนัน้ได้ตอ่เน่ืองมาจนถึงพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จกัรี 

ซึง่หมายถึงผู้ มีจกัร และตรีศลูเป็นอาวธุ ก็คือพระนารายณ์นัน่เอง ทําให้พระราม มีลกัษณะท่ีสงูส่ง

เกินจะจบัต้องได้ เป็นเทพผู้สงูสง่สําหรับคนไทยมาจนถึงปัจจบุนั 

การท่ี “ราม” (RAM) ตดัคํานําหน้าว่า “พระ” ออกไปจากช่ือ ในท่ีนี ้

อาจส่ือว่าไม่ได้เป็นกษัตริย์ของกรุงอโยธยาแบบพระรามในรามเกียรติ์ เพราะการตดัคํานําหน้าว่า 
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“พระ” ออกไป ให้เหลือเพียง “ราม” สามารถทําให้เข้าถึงง่ายและไม่รู้สึกล่วงเกินเบือ้งสงู เม่ือต้อง

ออกแบบให้กลายเป็นดาวเทียมหรือวตัถจุกัรกลอ่ืน ๆ 

(2)  ความเช่ือเร่ืองของสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ เทวดา 

ตวัละคร “ราม” นีไ้ด้แรงบนัดาลใจในการออกแบบมาจาก “พระราม” 

ในรามเกียรติ ์ซึง่แฝงไปด้วยความย่ิงใหญ่สงูส่งดงัเทพเจ้า หรือสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีคนบนโลกไม่สามารถ

มองเห็นได้ แตมี่อํานาจควบคมุทกุอยา่ง จงึได้ออกแบบให้เป็นดาวเทียมส่ือสารท่ีคอยบงัคบัการอยู่

นอกโลก  คล้ายกับจะส่ือให้เห็นว่ามนุษย์จะขัดคําสั่งพระเจ้าหรือสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิมิได้  เป็นเหมือน

เทวดาท่ีอยู่บนสวรรค์ ซึ่งตวัพระรามในรามเกียรติ์ท่ีเป็นต้นแบบก็เป็นพระนารายณ์ซึ่งเป็นเทพอยู่

บนสวรรค์อวตารลงมา จึงเป็นการส่ือสารเก่ียวกบัความเช่ือในเร่ืองของสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิและเทวดาของ

ไทย ท่ีอยู่บนสวรรค์ เป็นโลกท่ีมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นหรือหยั่งรู้ได้ เช่นเดียวกับรามท่ีได้

ออกแบบมาให้เป็นดาวเทียมอยูบ่นชัน้บรรยากาศโลก  

การส่ือสารความเป็นไทยทางความรู้และความคิด เก่ียวกบัความเช่ือ

ในเร่ืองของสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิและเทวดาในตวัละครอย่าง “ราม” จึงเป็นความเช่ือท่ีมีอิทธิพลมากใน

ประเทศท่ีมีศาสนาพทุธเป็นศาสนาประจําชาติอย่างประเทศไทย แตอ่าจแตกต่างกนัตรงท่ีเทวดา

หรือสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิจะบนัดาลแต่สิ่งท่ีดี สิ่งท่ีเป็นมงคลแก่ชีวิต แต่รามใน “ยักษ์” นัน้กลบัทําหน้าท่ี

เหมือนเป็นพระเจ้า ท่ีคอยควบคมุหน้าท่ีของหุน่ยนต์บนโลกใบนี ้  

(3)  พระรามในวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ ์

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นว่าภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองนี ้ได้นําวรรณคดี

เร่ืองรามเกียรติ์มาเป็นแรงบนัดาลใจ ซึ่งจะขาดตวัละครหลกัอย่าง “พระราม” ไม่ได้เลย พระราม

เป็นโอรสของท้าวทศรถและพระนางเกาสริุยาแห่งกรุงอโยธยา มีพระวรกายสีเขียว มีเทพอาวธุคือ 

จกัร สงัข์ บลัลังก์นาค และคฑา มาถือกําเนิดเป็นพระอนุชาต่างมารดาทัง้ 3 องค์ คือ จกัร เป็น 

“พระพรต” สังข์ และบลัลังก์นาค เป็น “พระลักษมณ์” และคทา คือ “พระสัตรุด” พร้อมทัง้พระ

ลกัษมีเทวีมาเป็น “สีดา” มเหสีของพระรามด้วย การอวตารในปางนีเ้รียกว่า “รามาอวตาร” เพ่ือ

ปราบยกัษ์นนทกท่ีมาเกิดเป็นทศกณัฐ์ เจ้าเมืองลงกา ซึ่งภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” ได้นํา 

“พระราม” มาเป็นต้นแบบของตวัละครหลกัคือ “ราม” ขึน้ โดยมีหน้าท่ีหลกัเหมือนกนัคือการกําจดั

ทศกณัฐ์และการเป็นนายของหนมุาน  
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ภาพท่ี 4.19  ราม ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจในการออกแบบมาจาก พระราม ในรามเกียรติ์  

แหล่งท่ีมา:  ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.20  พระราม ในวรรณคดีเร่ือง “รามเกียรติ”์ 

แหล่งท่ีมา:  Rungfa, 2557ก. 

 

2)  นวตักรรมการส่ือสารความเป็นไทยในตวัละคร “ราม (RAM)” 

แนวคิดในการส่ือสาร ในการออกแบบช่ือของตัวละครด้วยการ

ผสมผสานข้ามสายพนัธุ์ทางวฒันธรรม 

การออกแบบช่ือของตวัละครบางตวั มีการนําตวัละครจากรามเกียรติ์มา

ดดัแปลง โดยนําเคร่ืองจักรกล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสากลโลก มาใช้กับตวัละครจาก

วรรณกรรมไทยอย่างรามเกียรติ์ ตวัละครหลกัเช่นราม ก็นําอปุกรณ์ “RAM” เข้ามาตัง้เป็นช่ือ ซึ่ง 

RAM เป็นหนว่ยความจําหลกัของระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีจะทําหน้าท่ีเก็บชดุคําสัง่และข้อมลูท่ีระบบ

คอมพิวเตอร์กําลงัทํางานอยู ่มีความสําคญัมากตอ่ประสิทธิภาพในการทํางานและความเร็วในการ

ทํางานโดยรวมของคอมพิวเตอร์เป็นอยา่งย่ิง ซึง่นํามาสมัพนัธ์กบัการออกแบบรามตอ่ไป ทําให้เกิด

ไอเดียในการออกแบบให้ RAM เป็นเหมือนเทพเจ้า เป็นสิ่งท่ีมองไม่เห็น จึงกลายเป็นดาวเทียมท่ี

คอยสง่คําสัง่อยูบ่นชัน้บรรยากาศโลก   



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.21  ราม ท่ีมีศรเป็นลําแสงจากดาวเทียมแทนคนัธน ู

แหล่งท่ีมา:  ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข. 

 

4.1.2.4  กมุ  

 

ตารางท่ี 4.5  องค์ประกอบและการส่ือสาร ท่ีแสดงความเป็นไทยใน “ตวัละคร (กมุ)” 

 

องค์ประกอบและการส่ือสารที่แสดงความเป็นไทยใน “ตัวละคร” (กุม) 

ความเป็นไทย 

องค์ประกอบที่แสดงความเป็นไทย นวัตกรรมการส่ือสารความเป็นไทย 

ที่ปรากฏใน 

รามเกียรติ์ต้นฉบับ 

ที่ปรากฏในภาพยนตร์ 

แอนิเมช่ันเร่ือง “ยักษ์” 
วิธีการส่ือสาร 

แนวคิด 

ในการส่ือสาร 

ความเป็นไทยทาง

ความรู้และความคิด 
- - - 

 

- 

 

ความเป็นไทยทางการ

กระทาํหรือความ

ประพฤติ 

 

- - - - 

ความเป็นไทยทางวัตถุ 

(ที่เหน็ประจักษ์) 
- กมุในวรรณคดีเร่ือง

รามเกียรติ์ 

- - - 
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องค์ประกอบท่ีแสดงความเป็นไทยในตวัละคร “กมุ”  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นว่า ภาพยนตร์แอนิ เมชั่นเ ร่ืองนี ไ้ด้นําวรรณคดีเ ร่ือง

รามเกียรติ์มาเป็นแรงบนัดาลใจ ซึ่งตวัละครอย่าง “กุมภกรรณ” ท่ีเป็นน้องของทศกัณฐ์ เป็นตวั

ละครท่ีมีบทบาทโดดเด่นและเป็นท่ีจดจําเช่นกัน กุมภกรรณเป็นโอรสของท้าวลสัเตียนและนาง

รัชฎา มีศกัดิ์เป็นน้องแท้ ๆ ของทศกณัฐ์ มีหน้าและกายสีเขียว มีชายาช่ือนางจนัทวดี เป็นยกัษ์ท่ีมี

ฤทธ์ิมากท่ีสุดตนหนึ่ง มีอาวุธร้ายประจํากาย คือ หอกโมกขศกัดิ์ ท่ีจริงแล้วเป็นยักษ์ท่ีตัง้มั่นใน

ธรรม แตต้่องออกรบชว่ยทศกณัฐ์เพราะเห็นแก่ความเป็นพ่ีน้อง 

ตัวละครหลักอย่าง “กุม” ท่ีไ ด้ รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจาก  

“กุมภกรรณ” นัน้ ได้นํามาเฉพาะลักษณะของความเป็นยักษ์ การเป็นพวกพ้องข้างเดียวกับ

ทศกณัฐ์และการใช้หอกโมกขศกัดิเ์ทา่นัน้ แม้กมุในเร่ือง “ยกัษ์” จะไม่เคยพบกบัทศกณัฐ์เลยแม้แต่

ครัง้เดียว แตก่ลบัมีความรู้สึกจงรักภกัดีตอ่ทศกณัฐ์ อยากเข้าไปรับใช้ทศกัณฐ์ในกองทพั  และยงั

สะสมอาวธุจนเป็นคลงัเพ่ือเป็นประโยชน์กบักองทพัของทศกณัฐ์ เป็นเพียงสองสิ่งท่ีกมุมีคล้ายกับ

ต้นแบบอย่าง “กุมภกรรณ” รวมทัง้หอกโมกขศกัดิ์ของกุม ท่ีกล่าวไว้ในเร่ืองว่าเป็นหอกของแท้ท่ี

ได้มาอีกทีหนึ่ง แต่กุมก็เป็นผู้ ใช้หอกโมกขศกัดิ์ ซึ่งตรงกับท่ีกุมภกรรณในรามเกียรติ์เป็นผู้ ใช้หอก

โมกขศกัดิเ์ชน่เดียวกนั แตอ่งค์ประกอบอ่ืน ๆ ของกมุนัน้ไม่มีส่วนเก่ียวข้องคล้ายคลึงกบักมุภกรรณ

เลย เช่นสีกายของกุมเป็นสีแดง ไม่เหมือนกับกมุภกรรณในรามเกียรติ์ท่ีกายเป็นสีเขียว ลกัษณะ

นิสัยของกุมภกรรณในรามเกียรติ์นัน้เป็นยักษ์ท่ีซ่ือสัตย์ มีความเท่ียงธรรม แต่ต้องออกรบเพ่ือ

ช่วยเหลือพ่ี แตก่มุใน “ยกัษ์” นัน้เหมือนเป็นหุ่นไม่สมประกอบ ท่ีมีความทะเยอทะยานอยากรับใช้

ทศกณัฐ์เทา่นัน้โดยท่ียงัไมเ่คยพบเจอกนัด้วยซํา้ แตมี่จดุหมายเดียวกนั 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.22  กมุ ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจาก กมุภกรรณ ในรามเกียรติ์ 

แหล่งท่ีมา:  ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข. 
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ภาพท่ี 4.23  กมุภกรรณ ในวรรณคดีเร่ือง “รามเกียรติ”์ 

แหล่งท่ีมา:  ทวีพร คณุากรธีรมิตร, 2551. 

 

4.1.2.5  สดาย ุ722 

 

ตารางท่ี 4.6  องค์ประกอบและการส่ือสาร ท่ีแสดงความเป็นไทยใน “สดาย ุ722” 

 

องค์ประกอบและการส่ือสารที่แสดงความเป็นไทยใน “ตัวละคร” (สดายุ 722) 

ความเป็นไทย 

องค์ประกอบที่แสดงความเป็นไทย นวัตกรรมการส่ือสารความเป็นไทย 

ที่ปรากฏใน

รามเกียรติ์ต้นฉบับ 

ที่ปรากฏในภาพยนตร์ 

แอนิเมช่ันเร่ือง “ยักษ์” 
วิธีการส่ือสาร 

แนวคิด 

ในการส่ือสาร 

ความเป็นไทยทาง

ความรู้และ

ความคิด 

- - ทศันคตขิองคนไทยท่ีมี

ตอ่”คณุป้าปากจดั” 

- 

 

- การออกแบบช่ือของตวั

ละครด้วยการผสมผสาน

ข้ามสายพนัธุ์ทาง

วฒันธรรม 

ความเป็นไทย

ทางการกระทาํหรือ

ความประพฤติ 

 

- - การแสดงนํา้ใจของสดาย ุ

- การล้อเลียนบทละครไทย 

- - 

ความเป็นไทยทาง

วัตถุ (ที่เหน็

ประจักษ์) 

-สดายใุนวรรณคดี

เร่ืองรามเกียรติ ์

- - - 
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องค์ประกอบท่ีแสดงความเป็นไทยในตวัละคร “สดาย ุ722” 

1)  ความเป็นไทยท่ีปรากฏในรามเกียรติต้์นฉบบั 

 “สดายุ 722” เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่ง ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจในการ

ออกแบบมาจาก ”พญานกสดาย”ุ ในวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ์ ซึ่งเป็นพญานกท่ีพยายามช่วยเหลือ

นางสีดาจากการลกัพาตวัของทศกณัฐ์ แตใ่นยกัษ์นี ้สดายกุลายเป็น สดาย ุ722 อดีตเคร่ืองบินรบ

ของฝ่ายทศกณัฐ์ท่ีมาเป็นของมือสองในมือกมุแทน เป็นเคร่ืองบนิรบรุ่นเก่าท่ีต้องไขลานก่อนบนิ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.24  สดาย ุในวรรณคดีเร่ือง รามเกียรติ์ 

แหล่งท่ีมา:  “สดาย ุ(รามเกียรติ์),” 2557. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.25  สดาย ุท่ีได้รับแรงบนัดาลใจในการออกแบบมาจากรามเกียรติ์ 

แหล่งท่ีมา:  ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข. 
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2)  ความเป็นไทยท่ีปรากฏในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” 

(1)  ทศันคตขิองคนไทยท่ีมีตอ่ “คณุป้าปากจดั” 

สดาย ุ722 เป็นตวัละครท่ีถกูออกแบบมาให้ตวัดํา ปากสีแดงสด มีไฝ 

(น็อต) ท่ีมุมปาก ขีบ้่น ชอบพดูจากระแนะกระแหน และติดตลกตลอดเวลา เป็นตวัสร้างสีสนัของ

เร่ือง ผู้ วิจยัมีความเห็นว่า สดายุ 722 มีการส่ือสารความเป็นไทยทางความรู้และความคิด ผ่าน

กระบวนการออกแบบตัวละคร กล่าวคือ ผู้ สร้างมีทัศนคติต่อ “คุณป้าปากจัด” ว่าต้องมี

บคุลิกลกัษณะแบบสดาย ุคือเป็นผู้หญิงมีอายุ ผิวคลํา้ ชอบทาลิปสติกสีแดงสด และมีไฝอยู่ท่ีมุม

ปาก เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานในการออกแบบ เพราะคนไทยมีทศันคติตอ่ “ผู้หญิงปากจดั” อยู่แล้ว 

คือมกัจะเป็นผู้หญิงมีอายุ (ซึ่งจะถูกเรียกด้วยคํานําหน้าว่า “ป้า”) คนเหล่านีม้กัทาลิปสติกสีแดง 

จะชว่ยเน้นยํา้ถึง “ปาก” และ ไฝบริเวณปาก ท่ีจะช่วยเน้นให้รู้ว่าเป็นผู้หญิงปากจดั ซึ่งสิ่งเหล่านีไ้ด้

กลายเป็นสญัลกัษณ์ประจําตวัของ “คณุป้าปากจดั” 

คนไทยมีความเช่ือว่า ผู้ หญิงท่ีมีไฝท่ีริมปากจะเป็นคนโกรธง่าย 

ปากจดั พูดเก่ง ทัง้คยุแบบสร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์ มีความสามารถในเร่ืองเก่ียวกับวาทศิลป์  

บางรายตดัสินคนเพียงภายนอกเลยวา่คน ๆ นีต้้องปากจดัแน ่ซึง่จริง ๆ เป็นเพียงทศันคติและความ

เช่ือเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.26  สดายกุบัลกัษณะคณุป้าปากจดั 

แหล่งท่ีมา:  ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข. 

 

สดายุ 722 จึงแสดงให้เห็นถึงทัศนคติของคนไทยท่ีมีต่อ “คุณป้า

ปากจัด” ผ่านตวัละครออกมาอย่างชดัเจน ทัง้รูปร่างและการกระทํา ท่ีส่ือว่าคนไทยมองผู้หญิง

ปากจดัวา่ต้องมีลกัษณะอยา่งไร แล้วนํามาปรับเพ่ือออกแบบตวัละครอีกที 
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(2)  การแสดงนํา้ใจของสดาย ุ

ตวัละครในเร่ือง “ยกัษ์” มีการแสดงลักษณะนิสยัท่ีหลากหลาย ทัง้

ซ่ือสตัย์ จงรักภกัดี เห็นแก่มิตรภาพ แตมี่อีกการกระทําท่ีโดดเดน่คือ “การแสดงนํา้ใจ” ซึ่ง “สดาย”ุ 

เป็นตวัละครท่ีแสดงออกถึงการมีนํา้ใจอย่างชดัเจน จึงทําให้ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองนีด้นู่ารัก ไม่

มีตวัละครท่ีมุ่งร้าย เพราะตวัละครส่วนใหญ่เพียงแค่ทําตามหน้าท่ีของตนเองเท่านัน้  นํา้ใจของ 

สดายเุป็นสว่นหนึง่ท่ีทําให้การดําเนินเร่ืองเป็นไปได้ด้วยดี หากสดายไุมเ่ข้ามาช่วยพาน้าเขียวขึน้ไป

หยุดดวงอาทิตย์ และช่วยกันทําให้หอกโมกขศกัดิ์ติดสนิมกับสนิมน้อย เผือกก็จะต้องตาย อีกทัง้

การช่วยเผือกในครัง้นีไ้ม่ได้มีผลอะไรกบัสดายเุลย เพราะทัง้สองคนเพิ่งจะได้เจอกนัในวนันัน้เป็น

ครัง้แรก กมุเป็นเจ้าของสดาย ุสดายนุ่าจะต้องเป็นศตัรูกบัหนมุานเสียด้วยซํา้ แตก่ลบัช่วยน้าเขียว

และเผือกโดยไมล่งัเล และไมต้่องหาเหตผุล 

คนไทยมีนํา้ใจ คนไทยด้วยกันเองย่อมรู้ดี ตัง้แตส่งัคมไทยสมยัก่อน 

คนไทยชว่ยเหลือกนัเสมอไมว่า่จะรู้จกักนัมาก่อนหรือไม่ คนเป็นเพ่ือนบ้านกนัก็มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่

กนั เอือ้เฟือ้เผ่ือแผก่นั เหมือนชาวนาเม่ือถึงฤดทํูานา เพ่ือนบ้านก็ออกมาช่วยกนั ผลดักนัช่วยเหลือ 

แสดงถึงพฤติกรรมความมีนํา้ใจของคนไทยอย่างเด่นชัด ดังนัน้การแสดงนํา้ใจของตัวละคร  

“สดายุ” จึงเป็นการส่ือสารความเป็นไทยทางการกระทําหรือความประพฤติโดยตรง ซึ่งถือเป็น

พฤตกิรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของคนไทยอีกอยา่งหนึง่ทัง้ในสงัคมชนบทและสงัคมเมือง 

(3)  การล้อเลียนบทละครไทย 

ในฉากท่ีเผือกและสดายุพยายามทําให้สนิมน้อยร้องไห้ เพ่ือเรียก

นํา้ตาให้ออกมาเป็นสนิมนัน้ สดายตุดัสินใจเล่นบทคณุนายใจร้ายในละครไทยนํา้เน่าหลงัข่าวภาค

ค่ํา สดายพุยายามดดุา่สนิมน้อย หวงัให้สนิมน้อยร้องไห้ แตไ่ม่ได้ผล บทบาทของสดายใุนตอนนัน้ 

แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของละครไทยท่ีมีต่อคนไทย เน่ืองจากละครหลังข่าวท่ีคนไทยมกัเรียกว่า

ละครนํา้เนา่นัน้ มีรูปแบบท่ีคอ่นข้างชดัเจน ท่ีมกัเป็นการรังแกกนัของตวัร้ายกบันางเอกท่ีน่าสงสาร 

ซึ่งเค้าโครงเร่ืองหลกัก็ไม่พ้นการแย่งสมบตัิหรือสามี เค้าโครงเร่ืองเหล่านัน้เป็นเค้าโครงเร่ืองท่ีคน

ไทยคุ้นเคยกันจนชินตา การแสดงการกระแนะกระแหนของสดายุ จึงเป็นท่ีรู้กันของผู้ รับสารว่า 

“เลียนแบบละครนํา้เนา่ไทยน่ีเอง” 

อีกบทบาทท่ีละครไทยได้ส่ือความหมายออกมานัน่คือ คนไทยชอบ

เร่ืองบนัเทิง รักสนุกสนาน งานบุญ งานบวช ทุกงานต้องมีเพลง ร้องเล่นเต้นรําควบคู่กันไปเป็น

พืน้ฐาน จึงไม่แปลกเลยท่ีละครไทยจะเป็นท่ีนิยม และเน่ืองจากสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนไป คนไทยมี
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ความเครียดจากการทํางานมากขึน้ ทําให้ละครในช่วงหลงัข่าวเป็นสิ่งจรรโลงใจชีวิตท่ีเหน็ดเหน่ือย

จากการทํางานเป็นอยา่งดี 

3)  นวตักรรมการส่ือสารความเป็นไทยในตวัละคร “สดาย ุ722” 

การออกแบบช่ือของตวัละครด้วยการผสมผสานข้ามสายพนัธุ์ทางวฒันธรรม 

การออกแบบช่ือของตวัละครบางตวั มีการนําตวัละครจากรามเกียรติ์มา

ดดัแปลง โดยนําเคร่ืองจักรกล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสากลโลก มาใช้กับตวัละครจาก

วรรณกรรมไทยอย่างรามเกียรติ์ สดายเุองก็มีหมายเลข 722 มาตอ่ท้าย คล้ายกบัช่ือของเคร่ืองบิน

ทางการทหารท่ีจะมีเลขหลงัช่ือเคร่ือง ทําให้รู้วา่สดาย ุ722 เป็นเคร่ืองบนิรบสมยัใหม ่ 

 

4.1.2.6  ตวัละครอ่ืน ๆ 

 

ตารางท่ี 4.7  องค์ประกอบและการส่ือสาร ท่ีแสดงความเป็นไทยในตวัละครอ่ืน ๆ 

 

องค์ประกอบและการส่ือสารที่แสดงความเป็นไทยใน “ตัวละคร” (ตัวละครอ่ืนๆ) 

ความเป็นไทย 

องค์ประกอบที่แสดงความเป็นไทย นวัตกรรมการส่ือสารความเป็นไทย 

ที่ปรากฏใน

รามเกียรติ์ต้นฉบับ 

ที่ปรากฏในภาพยนตร์ 

แอนิเมช่ันเร่ือง “ยักษ์” 
วิธีการส่ือสาร 

แนวคิด 

ในการส่ือสาร 

ความเป็นไทยทาง

ความรู้และ

ความคิด 

- - ทศันคตขิองคนไทยท่ีมี

ตอ่  ”พ่อค้าชาวจีน” 

 

- 

 

- การออกแบบตวัละคร

ด้วยการผสมผสานข้าม

สายพนัธุ์ทางวฒันธรรม 

 

ความเป็นไทย

ทางการกระทาํหรือ

ความประพฤติ 

- - ไทยมงุ 

- การพดูสําเนียงทองแดง 

ของบรูคส 

 

- - 

ความเป็นไทยทาง

วัตถุ (ที่เหน็

ประจักษ์) 
 

-  - - 
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องค์ประกอบท่ีแสดงความเป็นไทยในตวัละครอ่ืน ๆ 

1)  ความเป็นไทยท่ีปรากฏในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เร่ือง “ยกัษ์” 

(1)  ทศันคตขิองคนไทยท่ีมีตอ่ “พอ่ค้าชาวจีน” 

ก๊อก เป็นหุ่นพ่อค้าขีง้ก สงัเกตได้จากความงกเงิน ท่ีเอาแมลงวนัมา

ติดเป็นไฝบนใบหน้าด้วยความเสียดาย และมีการใช้ลกูคิดในการคํานวณเงินตลอดเวลา ซึ่งแสดง

ให้เห็นถึงทศันคติของคนไทยท่ีมีตอ่พ่อค้าว่าจะขีง้กเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะทศันคติตอ่พ่อค้าชาว

จีน ท่ีมกัจะคิดเร่ืองเงินอย่างละเอียดถ่ีถ้วน สงัเกตได้จากการใช้ลูกคิดในการคํานวณเงิน เพราะ

การใช้ลูกคิด จึงตีความได้ว่าเป็นพ่อค้าจีน ในอดีตคนไทยมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ

จํานวนมาก หนึ่งในนัน้คือชาติจีน ความสมัพนัธ์ของไทยกับจีน จึงมีความแน่นแฟ้น พ่อค้าจีนมา

ค้าขายท่ีไทยจํานวนมาก ด้วยเรือสําเภาจนกลายเป็นสญัลกัษณ์ทางการค้าแตท่ศันคติของคนไทย

ท่ีมีตอ่พอ่ค้าชาวจีนมีหลายด้าน บางด้านวา่ขยนั บางด้านวา่ขีง้ก แล้วแตก่รณี น่ีเป็นเพียงจดุเล็ก ๆ 

ซึ่งเป็นมุมมองของคนไทยผ่านพ่อค้าชาวจีนเท่านัน้ จนสามารถดึงมาทําเป็นบุคลิกของตวัละคร

อยา่งก๊อกได้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.27  ก๊อก พ่อค้าขีง้ก 

แหล่งท่ีมา:  ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข. 

 

(2)  ไทยมงุ 

ในภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ืองนี ้มีไทยมุงอยู่บ้าง ท่ีเห็นได้ชัดเจนคือ

ตอนท่ีลูกของนายกเทศมนตรีและสนิมน้อย วดัความกล้ากนัท่ีฟาร์มแม่เหล็กของเมือง แล้วถกูดดู

ไปท่ีแมเ่หล็ก ชาวบ้านออกมามงุดกูนัล้นหลาม แตไ่มมี่ใครช่วยเหลือ ได้แตร่อพนกังานของท่ีนัน่มา

จดัการ หรือรอฮีโร่อยา่งน้าเขียวและเผือกมาชว่ย  

เม่ือมีเหตกุารณ์บ้านเมืองหรือเหตกุารณ์สําคญัเกิดขึน้ จะมีฝงูชนมา

มงุดเูป็นเร่ืองธรรมดา การกระทําดงักล่าวสําหรับประเทศไทยนัน้ มีคําเฉพาะท่ีเรียกตอ่ ๆ กนัมาว่า 
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“ไทยมงุ” ซึ่งแสดงลกัษณะเดน่อีกอย่างของคนไทย คือความอยากรู้อยากเห็น แม้ว่าเหตกุารณ์นัน้

จะไม่เก่ียวข้องกบัตนเองเลยก็ตาม เพียงขอให้ได้รู้ ได้เห็น ว่ามีอะไรเกิดขึน้ โดยท่ีไทยมงุทัง้หลาย

ไม่ได้เข้ามาช่วยเหลืออะไร หากมองในด้านดีก็คือ คนไทยมีความใส่ใจผู้ อ่ืน มีความอยากรู้อยาก

เห็น เป็นหว่งเป็นใย แตห่ากมองอีกด้านคือ การมงุนัน้ไม่มีประโยชน์ ถ้าคนท่ีมงุไม่ได้เข้ามาช่วยทํา

ให้สถานการณ์ดีขึน้ ลกัษณะของไทยมงุท่ีแสดงอยู่ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” จึงแสดงถึง

ความเป็นไทยทางการกระทําหรือความประพฤต ิ 

(3)  การพดูสําเนียงทองแดงของบรูคส 

ภาษาถ่ิน เป็นภาษาย่อยท่ีใช้พูดกนัในท้องถ่ินตา่ง ๆ ซึ่งเกิดจากการ

ใช้ภาษาเพ่ือการส่ือความหมาย ความเข้าใจกนัระหวา่งผู้คนท่ีอาศยัอยูต่ามท้องถ่ินนัน้ ๆ ซึ่งอาจจะ

แตกตา่งไปจากมาตรฐาน หรือภาษาท่ีคนส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศใช้กัน  และอาจจะแตกตา่ง

จากภาษาในท้องถ่ินอ่ืนทัง้ทางด้านเสียง คําและ การใช้คํา  ภาษาถ่ิน เป็นภาษาท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 

ทัง้ถ้อยคํา และสําเนียง ภาษาถ่ินจะแสดงถึงเอกลกัษณ์  ลกัษณะความเป็นอยู่  และวิถีชีวิตของ

ผู้คน ในท้องถ่ินของแต่ละภาค ของประเทศไทย บางทีเรียกว่า ภาษาท้องถ่ิน ภาษาถ่ินของไทยจะ 

แบง่ตามภมูิศาสตร์หรือท้องถ่ินท่ีผู้พดูภาษานัน้อาศยัอยูใ่นภาคตา่ง ๆ แบง่ได้เป็น 4  ถ่ินใหญ่ ๆ คือ 

ภาษาถ่ินกลาง  ภาษาถ่ินเหนือ  ภาษาถ่ินอีสานและภาษาถ่ินใต้ 

ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เร่ือง “ยกัษ์” ตวัละคร “บรูคส” ได้มีการพูด

ด้วยสําเนียงของภาษาถ่ินใต้ ซึ่งคนไทยมักเรียกการพูดสําเนียงภาษาถ่ินใต้ว่า “แหล่งใต้” บรูคส

ไมไ่ด้มีการพดูภาษาถ่ินใต้ท่ีเป็นคําเฉพาะอยา่งชดัเจนออกมา เช่น เป็นอย่างไรบ้าง ในภาษาถ่ินใต้

จะเป็นคําว่า “พรือมงั” “พนัพรือมงั” หรือคําว่า “เยอะ ๆ หลาย ๆ” ก็จะเป็นคําว่า “ลยุ” “จงัห”ู “จงั

เสีย” “กองเอ” “คาเอ” “จงัแจ็ก” “จงัเสีย” “จ้าน” “กองลยุ” เป็นต้น แตบ่รูคสจะแสดงเพียงสําเนียง

ของภาษาถ่ินใต้ออกมาเทา่นัน้ หรือท่ีคนไทยคุ้นเคยวา่ “สําเนียงทองแดง” นัน่คือพดูภาษาถ่ินกลาง 

ด้วยสําเนียงถ่ินใต้ เปรียบกับแร่ทองแดง ท่ีไม่ใช่ทองแท้ แตมี่แร่อ่ืนปนมา เหมือนจะพดูภาษาถ่ิน

กลาง แต่มีสําเนียงถ่ินใต้ปนมา ดงันัน้สําเนียงการพดูของบรูคสนัน้ เป็นท่ีรู้กันของชาวไทยว่าเป็น

การพดูสําเนียงทองแดง ซึง่เป็นเอกลกัษณ์หนึง่ของสําเนียงภาษาถ่ินของไทย ท่ีเป็นลกูผสมระหว่าง

ภาษาถ่ินใต้และภาษาถ่ินกลาง จึงเป็นการแสดงความเป็นไทยทางการกระทําหรือความประพฤติ

โดยตรง 
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2)  นวตักรรมการส่ือสารความเป็นไทยในตวัละครอ่ืน ๆ 

การออกแบบตวัละครด้วยการผสมผสานข้ามสายพนัธุ์ทางวฒันธรรม 

การนําเอาเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ มาผสมผสานกับการออกแบบตัว

ละครไทยๆ เป็นเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างของภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองนี ้ตวัละครหลกัทัง้หลายยังคง

ความเป็นไทยด้วยช่ือ บุคลิกลกัษณะ และการออกแบบสีสนัลวดลาย แต่มีความเป็นสากลด้วย

รูปร่างท่ีเป็นหุน่ยนต์รูปแบบตา่ง ๆ ทัง้หุ่นกระป๋องและหุ่นยกัษ์ท่ีมีขา ประชากรหุ่นตวัอ่ืน ๆ ในเร่ือง

มีความเป็นตะวันตกมาก มีนายกเทศมนตรีของเมือง ซึ่งเป็นตําแหน่งหน้าท่ีของตะวันตก การ

ออกแบบตวัละครของแอนิเมชัน่เร่ืองนี ้มีการผสมผสานภายในตวัละคร กล่าวคือ ภายในตวัละคร

หลกัท่ีมีแก่นความเป็นไทย ท่ีมีรูปร่างเป็นหุน่ยนต์แบบสากลเข้ามาผสม และมีการผสมผสานในตวั

ละครทัง้หมด กลา่วคือ ตวัละครในเร่ือง มีทัง้ตวัละครท่ีมีความเป็นไทย ท่ีส่ือได้ว่าเป็นตวัละครไทย

เชน่ น้าเขียว หรือเผือก และตวัละครท่ีมีความเป็นสากล เช่นพวกตวัละครอ่ืน ๆ ในเมืองท่ีมีช่ือเป็น

ตวัละครต่างชาติบ้าง มียศฐาบรรดาศกัดิ์แบบต่างชาติบ้าง เกิดการผสมผสานระหว่างชาติพนัธุ์ 

ความหลากหลายของเชือ้ชาติ ทัง้ท่ีบรรยากาศของเมืองเป็นแบบตะวนัตก แตก็่นําตวัละครไทยไป

ปะปนอยูร่่วมได้อยา่งลงตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.28  การผสมผสานระหวา่งตวัละครท่ีมีความเป็นสากลและความเป็นไทย 

แหล่งท่ีมา:  ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข. 
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4.1.3  องค์ประกอบและการส่ือสาร ท่ีแสดงความเป็นไทยใน “ฉาก” 

 

ตารางท่ี 4.8  องค์ประกอบและการส่ือสาร ท่ีแสดงความเป็นไทยใน “ฉาก” 

 

องค์ประกอบและการส่ือสารที่แสดงความเป็นไทยใน “ฉาก” 

ความเป็นไทย 

องค์ประกอบที่แสดงความเป็นไทย นวัตกรรมการส่ือสารความเป็นไทย 

ที่ปรากฏใน

รามเกียรติ์ต้นฉบับ 

ที่ปรากฏในภาพยนตร์ 

แอนิเมช่ันเร่ือง “ยักษ์” 

วิธีการ

ส่ือสาร 
แนวคิดในการส่ือสาร 

ความเป็นไทยทาง

ความรู้และความคิด 
- - - 

 

- การออกแบบฉาก 

ด้วยการผสมผสานข้าม

สายพนัธุ์ทางวฒันธรรม 

ความเป็นไทย

ทางการกระทาํหรือ

ความประพฤติ 

 

- - - - 

ความเป็นไทยทาง

วัตถุ (ที่เหน็ประจักษ์) 
- - โฆษณาแฝงในป้าย

โฆษณากลางแจ้ง 

(Billboard) ของ ปตท. 

- - 

 

1)  องค์ประกอบท่ีแสดงความเป็นไทยใน “ฉาก” 

โฆษณาแฝงในป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Billboard) ของ ปตท. 

ในภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ืองนี ้มีการออกแบบให้เป็นแอนิเมชั่นหุ่นยนต์ ทําให้

สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ อุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ ไม่มีความเป็นไทยให้เห็น เพราะสร้าง

เลียนแบบวฒันธรรมตะวนัตก แม้การแตง่กายของตวัละครก็เป็นแบบสากล การออกแบบสถานท่ี

ในภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ืองนี ้ได้ใส่วฒันธรรมตะวนัตกเข้าไปมาก ไม่ว่าจะเป็นฉากทะเลทราย 

ฉากในเมืองเซียงกง เมืองดีบกุ ฉากรางรถไฟ ฟาร์มแม่เหล็ก บาร์ เหมือง เป็นต้น ฉากเหล่านีไ้ม่ได้

ส่ือความหมายของความเป็นไทยออกมาเลย แม้ว่าผู้ผลิตจะพยายามส่ือว่าตลาดเซียงกงนัน้ได้รับ

แรงบนัดาลใจในการออกแบบจากตลาดนดัของไทย ท่ีมีของมาก รกรุงรัง แตเ่ม่ือนํามาประกอบกบั

สภาพแวดล้อมโดยรวมแล้ว มีความเป็นสากลและคอ่นไปทางตะวนัตกเสียมากกว่า สิ่งเดียวท่ีเห็น

แล้วมีความรู้สกึนกึถึงประเทศไทย คือป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Billboard) ของบริษัทปตท. (PTT) ท่ี

มีน้าเขียวและเผือก ซึง่เป็นฮีโร่ของเมืองเป็นพรีเซ็นเตอร์ (Presenter) 
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เน่ืองจากบริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) หรือ PTT Public Company Limited เป็น

บริษัทด้านพลงังานของไทยท่ีแปรรูปมาจากการปริโตเลียมแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจก๊าซ

ธรรมชาตแิละนํา้มนัปิโตรเลียมครบวงจร เป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจยกัษ์ใหญ่ท่ีมีรายได้สงูท่ีสดุของไทย 

เป็นผู้สนบัสนนุภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง”ยกัษ์” ในด้านพลงังานนํา้มนั เพราะหุ่นยนต์ในเร่ืองต้อง

ใช้นํา้มนัเป็นพลงังาน จงึมีการโฆษณาแฝงให้ฮีโร่ (น้าเขียวและเผือก) เป็นพรีเซ็นเตอร์ของนํา้มนัใน

เมือง คือนํา้มนัของบริษัท ปตท. นัน่เอง 

การใช้ป้ายโฆษณากลางแจ้งของบริษัท ปตท. จึงเป็นการส่ือสารความเป็นไทย

ทางวัตถุอีกด้านหนึ่ง เพราะบริษัท ปตท. เป็นบริษัทนํา้มันของประเทศไทย ผู้ รับสารเห็นแล้ว

สามารถเช่ือมโยงได้ทนัที เม่ือเห็นตราสินค้าวา่เป็นบริษัทของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.29  ป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Billboard) ของบริษัท ปตท. 

แหล่งท่ีมา:  ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข. 

 

2)  นวตักรรมการส่ือสารความเป็นไทยใน “ฉาก” 

การออกแบบฉากด้วยการผสมผสานข้ามสายพนัธุ์ทางวฒันธรรม 

การออกแบบฉาก และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ในเร่ือง โดยภาพรวมมีความเป็นสากล

มาก การนําวรรณคดีรามเกียรติ์มาอยู่ในโลกอนาคตอวตารท่ีสิบล้านเอ็ดครัง้นี ้เหมือนนําพาหนุ

มานกบัทศกณัฐ์ มาอยู่ในโลกอนาคตท่ีมีแตหุ่่นยนต์  ในเมืองกลางทะเลทรายของโลกฝ่ังตะวนัตก 

มากกว่าอยู่ในประเทศไทย แต่ด้วยการดําเนินเร่ืองและการออกแบบท่ีดีทําให้การผสมผสานนีล้ง

ตวั การผสมผสานข้ามสายพนัธุ์ทางวฒันธรรม ผ่านการออกแบบฉากในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง 
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“ยกัษ์” นี ้ เป็นอีกหนึ่งนวตักรรมการส่ือสารความเป็นไทย ท่ีทําให้ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองนีเ้ป็น

ศลิปะร่วมสมยั และเข้ากบัคนไทยในปัจจบุนัท่ียอมรับวฒันธรรมตา่งชาตอิยา่งตะวนัตกมากขึน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.30  ฉากของเร่ืองล้วนเป็นฉากแบบตะวนัตก 

แหล่งท่ีมา:  ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข. 

 

4.1.4  องค์ประกอบและการส่ือสาร ท่ีแสดงความเป็นไทยใน “เสียง” 

 

ตารางท่ี 4.9  องค์ประกอบและการส่ือสาร ท่ีแสดงความเป็นไทยใน “เสียง” 

 

องค์ประกอบและการส่ือสารที่แสดงความเป็นไทยใน “เสียง” 

ความเป็นไทย 

องค์ประกอบที่แสดงความเป็นไทย นวัตกรรมการส่ือสารความเป็นไทย 

ที่ปรากฏใน

รามเกียรติ์ต้นฉบับ 

ที่ปรากฏในภาพยนตร์

แอนิเมช่ันเร่ือง “ยักษ์” 
วิธีการส่ือสาร แนวคิดในการส่ือสาร 

ความเป็นไทยทาง

ความรู้และความคิด 
- - คตคิวามเช่ือเร่ืองการ

เวียนวา่ยตายเกิด 

 

- 

 

- การดําเนินเร่ือง

แบบการ์ตนูเพลง 

ความเป็นไทย

ทางการกระทาํหรือ

ความประพฤติ 

 

- - - - 

ความเป็นไทยทาง

วัตถุ (ที่เหน็

ประจักษ์) 

- วรรณคดีเร่ือง 

“รามเกียรติ”์ 

- - - 
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1)  องค์ประกอบท่ีแสดงความเป็นไทยใน “เสียง” 

(1)  วรรณคดีเร่ือง “รามเกียรติ”์ 

ผู้ วิจยัได้ศกึษาและค้นพบความเป็นไทยในองค์ประกอบด้านเสียงของ “ยกัษ์” 

และพบวา่มีการกล่าวถึงตวัละครในวรรณคดีเร่ือง “รามเกียรติ์” อย่าง “ทศกณัฐ์” และ “ราม” บอ่ย

มากในเนือ้หาของเพลง ซึง่วรรณคดีเร่ือง “รามเกียรติ”์ นีก็้จดัเป็นความเป็นไทยทางวตัถเุชน่กนั 

(1.1)  เพลง เป็นไปไมไ่ด้ ของดอิิมพอสซิเบิล้ 

ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” นีจ้ะมีฉากท่ี “กุม” เปิดวิทยุเพ่ือฟัง

เพลงผอ่นคลาย โดยเปิดเพลง “เป็นไปไม่ได้” ของ ดิ อิมพอสซิเบิล้ ขึน้มา ซึ่งมีช่วงเนือ้หาดงันี ้“ถ้า

ฉนัมี สิบหน้า อยา่งทศกณัฐ์ สิบหน้านัน้ ฉันจะหนั มายิม้ให้เธอ สิบลิน้ สิบปาก จะฝากคําพร่ําเพ้อ 

วา่รักเธอ รักเธอ เป็นเสียงเดียว” 

แสดงให้เห็นว่า กมุ เป็นแฟนพนัธุ์แท้ของทศกณัฐ์ แม้แต่เพลงท่ีฟังก็ยงัมี

เนือ้หาเก่ียวกับทศกัณฐ์ และยังทําให้ผู้ รับสารสามารถเช่ือมโยงกับยุคสมัยได้ เน่ืองจากเพลง 

“เป็นไปไมไ่ด้” นัน้เป็นเพลงเก่าท่ีออกในปี พ.ศ. 2515 แตย่งัเป็นท่ีรู้จกักนัจนถึงปัจจบุนั ผู้ วิจยัจึงมี

ความเห็นว่าผู้ รับสารสามารถเช่ือมโยงได้ว่า กมุนัน้ยงัคิดถึงทศกัณฐ์ท่ีเป็นตํานานในอดีต เพราะ

เพลงท่ีฟังนีเ้ป็นเพลงเก่าสําหรับคนไทย ทําให้เข้าใจได้แบบนัน้  
ทศกัณฐ์เป็นตวัละครจากรามเกียรติ์ ท่ีมีบทบาทในสังคมไทยในศิลปะ

หลายแขนง รวมทัง้ศิลปะด้านดนตรีท่ีมีความเป็นไทยทางวตัถุ (ท่ีเห็นประจักษ์) โดยถูกนําไป

ประพันธ์เป็นเนือ้ร้องประกอบหลายเพลง เพราะตวัละครดาวร้ายอย่างทศกัณฐ์นัน้แฝงไปด้วย

ความหมายหลายอย่าง เช่น เพลง “เป็นไปไม่ได้” ของดิอิมพอสซิเบิล้ ก็ได้เปรียบเปรยถึงสิ่งท่ี

เป็นไปไม่ได้ ว่าถ้าเป็นทศกัณฐ์ จะทําสิ่งใดกับผู้หญิงคนรักได้บ้าง เป็นการพดูถึงข้อดีของร่างกาย

ทศกณัฐ์ บางเพลงพดูถึงบริบทของการเป็นตวัร้ายของทศกณัฐ์ เช่นเพลง “ร้ายก็รัก” ของ โจอี ้บอย 

ดงันี ้“ถึงร้ายก็รักนะ เกเรยงัไงก็รักนะ หน้าตาเป็นตวักําหนดเทวดาเขียนบทยงัไงกนัวะ อยากเกิด

เป็นตวัพระ แตเ่ค้าลิขิตให้เป็นตวัร้าย ใครจะรู้วา่ทศกณัฑ์รักนางสีดามากกวา่เทา่ไหร่” 
จะเห็นได้วา่ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” มีการส่ือสารความเป็นไทย

ทางวตัถอุยา่ง “เพลง” ท่ีประกอบแฝงอยูใ่นเร่ืองเชน่เพลง “เป็นไปไม่ได้” ท่ีกล่าวถึงทศกณัฐ์อยู่ด้วย 

ทําให้ผู้ รับสารรับรู้ถึงความเป็นไทยได้เป็นอยา่งดี 
(1.2)  เพลง ”สงครามเปิดฉาก” “รามกําเนิดทกุอยา่ง” “กมุโชว์” และ “เรา

จะทําลายมนั” 
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เพลงทัง้ 4 เพลงนี ้เป็นเพลงประกอบในภาพยนตร์แอนิเมชั่นท่ีมีการ

กล่าวถึงตวัละครอย่าง “ราม” และ “ทศกัณฐ์” ท่ีเป็นตวัละครในเร่ือง  ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจาก

วรรณคดีเร่ือง “รามเกียรติ”์ อยา่งชดัเจน 

“สงครามเปิดฉาก”: เป็นเพลงในฉากตอ่สู้ เปิดเร่ืองของทศกณัฐ์และหนุ

มานอยา่งดเุดือด ใจความสําคญัของเพลงคือ “จบัตวัมนั จบัตวัมนั จบัตวัทศกณัฐ์” 

“รามกําเนิดทุกอย่าง”: เป็นเพลงในฉากท่ีหนมุานตะโกนเรียกรามให้ลง

ศรทศกณัฐ์ในสนามตอ่สู้ฉากแรก ใจความสําคญัของเพลงคือ “รามกําเนิดทกุอย่าง รามทําลายทกุ

อยา่ง …ราม…ราม..ราม” 

“กุมโชว์”: เป็นเพลงในฉากท่ีกุมโชว์ปาห่ีขายปืนโมกขศกัดิ์ ใจความ

สําคญัของเพลงคือ “รามทําลายเรา ถูกเหยียดถกูหยาม รามเหยียบย่ําเรา ต้องมีสิ่งนีเ้ป็นอาวุธ!” 

แล้วก็ทําการขายปืนโมกขศกัดิแ์ก่ผู้ชม 

“เราจะทําลายมนั”: เป็นเพลงในฉากท่ีรามส่งข่าวให้เผือกท่ีอนสุาวรีย์ฮีโร่ 

วา่ให้พาน้าเขียว (ทศกณัฐ์) ไปให้รามกําจดัทิง้ ใจความสําคญัของเพลงคือ “มนัจะทําลายราม เรา

จะทําลายมนั” 

จากเนือ้หาของเพลงดงักล่าวจะเห็นได้ว่า มีการกล่าวถึงการไล่ล่าฟาด

ฟันกัน เอาชนะกนัของรามและทศกัณฐ์ ซึ่งเป็นตวัละครหลกัของวรรณคดีเร่ือง “รามเกียรติ์” จึง

กล่าวได้ว่า ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” มีการส่ือสารความเป็นไทยทางวตัถอุย่างวรรณคดี

เร่ือง “รามเกียรติ์” ผ่านองค์ประกอบทางด้านเสียงในเพลงประกอบของเร่ือง ท่ีมีการกล่าวถึงตวั

ละครหลกัทัง้ 2 ตวัอยูต่ลอดเวลา  

(2)  คตคิวามเช่ือเร่ืองการเวียนวา่ยตายเกิด 

การส่ือสารความเป็นไทยในเพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชัน่ “เกิดมาเป็น

เพ่ือนเธอ” ท่ีขบัร้องโดย Room39 แตง่เนือ้และทํานองเพลงโดยอภิวชัร์ เอือ้ถาวรสุข (แสตมป์) มี

เนือ้หาเก่ียวกับภพชาติ จะก่ีชาติพวกเขา (น้าเขียวและเผือก) ก็จะเกิดมาเป็นเพ่ือนกนั ซึ่งใน มิว

สิควิดโิอท่ีกํากบัโดยสราวธุ เฮ้งสวสัดิ ์(นิว้กลม) ก็ได้ทําเป็นแอนิเมชัน่ประกอบโดยมีคอนเซ็ปท์ท่ีมา

จากตวัเนือ้เร่ือง นิว้กลมได้ตีโจทย์ว่า มนัอาจจะมีเพ่ือนบางคนท่ีเกิดร่วมมิตรภาพกนัมาหลายชาติ

แล้ว และยงัคงเกิดวนเวียนอยู่อย่างนัน้ ซึ่งส่ือแสดงออกมาให้เห็นผ่านคนหลาย ๆ คู่ ท่ีคงยงัเป็น

เพ่ือนกนัหลายยุค หลายสมยั เราก็เอามาทําให้มนัดทูนัสมยัขึน้ และเรียบง่าย ในมิวสิควิดิโอก็ส่ือ

วา่แตล่ะคูเ่กิดมา ตา่งเวลากนั แตว่่าทัง้หมดนี ้อาจจะเกิดกนัมา ร้อยชาติพนัชาติเหมือนเพลง และ

ยงัเป็นเพ่ือนกนัอยู ่จนถึงวนันี ้ 
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“ฉันพร้อมยืนข้างเธอ ไม่ว่าเราต้องเจออะไรต่อจากนี ้จะแสนนานแคไ่หน ก่ี

ภพชาตหิม่ืนปี เกิดมาเพ่ือสิ่งนี ้เกิดมาเป็นเพ่ือนเธอ” 

เนือ้เพลงทอ่นนีไ้ด้แสดงให้เห็นคติความเช่ือในเร่ืองของภพชาติ และการกลบั

ชาตมิาเกิดของศาสนาพทุธในไทยเป็นอย่างดี ชาวไทยพทุธเช่ือว่าเร่ืองภพชาติมีจริง สิ่งมีชีวิตจะมี

การเวียนวา่ยตายเกิดอยูต่ลอดเวลาในสงัสารวฏั ดงัเช่นในพระไตรปิฎกเองก็มีการกล่าวถึงทศชาติ

ชาดกของพระพุทธเจ้า ท่ีต้องบําเพ็ญเพียรเป็นพระโพธิสตัว์อยู่ 10 ชาติกว่าจะได้มาเกิดเป็นพระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าในชาติสุดท้าย เป็นสิ่งยืนยนัว่าชาวไทยมีความผูกพันกบัคติเร่ืองของภพชาต ิ 

และการเวียนว่ายตายเกิดจากศาสนาประจําชาติอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ผู้ วิจยัจึงมีความเห็นว่าการ

ส่ือความหมาย เร่ืองอวตารท่ีสิบล้านเอ็ดของทศกัณฐ์และหนุมานในร่างหุ่นยนต์นี ้มีความผูกพนั

เก่ียวกับเร่ืองของภพชาติ และคติความเช่ือเร่ืองการกลับชาติมาเกิดของศาสนาพทุธ ซึ่งถือเป็น

ความเป็นไทยทางความรู้และความคดิโดยตรง 
2)  นวตักรรมการส่ือสารความเป็นไทยใน “เสียง” 

การดําเนินเร่ืองแบบการ์ตนูเพลง 

รูปแบบการดําเนินเร่ืองของ “ยกัษ์” เป็นการดําเนินเร่ืองประกอบ “เพลง” ท่ีเข้ากบั

สถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีเพลงท่ีคอยประกอบหรือคลอเข้ากับบรรยากาศของเร่ืองไปด้วยตลอด

เร่ือง ดังนัน้เพลงจึงเป็นอีกส่วนประกอบสําคัญของ “ยักษ์” ท่ีทําให้เกิดความแตกต่างจาก

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่สญัชาตไิทยเร่ืองอ่ืน ๆ 

กลา่วได้วา่ Walt Disney เป็นผู้ นําในด้านการ์ตนูเพลงของโลก ท่ีมีการดําเนินเร่ือง

ประกอบไปกับเพลงตลอดเร่ือง ในช่วงเวลาหรือเหตกุารณ์สําคญั ๆ ของเร่ือง ตวัละครจะแสดง

บทบาทด้วยการร้องเพลง จงึสามารถสร้างความสนกุสนานครืน้เครง หรือตอกยํา้ความเหงา ความ

เศร้าได้เป็นอย่างดี ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ทุกเร่ืองของ Walt Disney จะต้องมีเพลงประกอบการ

ดําเนินเร่ืองเสมอ ทุกเร่ืองจะมีเพลงเด่นเป็นท่ีจดจําและเพลง Soundtrack อ่ืน ๆ ในเร่ืองอีก

มากมาย เป็นอีกจดุขายท่ีโดดเดน่ของ Walt Disney เช่น “The Lion King” การ์ตนู 2D อมตะใน

ตํานาน ก็จะมีเพลง “Hakuna Matata” เป็นช่วงไฮไลท์ท่ีตวัเอกอย่างซิมบ้าใช้ชีวิตอย่างมีความสขุ

กบัเพ่ือนรัก ทอ่งป่าหาหนอนกินอยา่งสนกุสนาน หรือ “Mulan” เร่ืองราวของหญิงสาวชาวจีนท่ีออก

รบแทนพ่อ ก็มีฉากซึง้ในตอนตัดผมปลอมตัวเป็นชายออกรบ และมีเพลงประกอบฉาก 

“Reflection” ท่ีเข้าถึงผู้ชมได้เป็นอย่างดี จนถึงภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองล่าสดุ “Frozen” ท่ีมีเพลง

มากมายและท่ีโดดเดน่ท่ีสดุคือ “Let it go” ในฉากเจ้าหญิงเอลซาปลดปล่อยความทกุข์ใจและเลิก

ปกปิดตวัเองจากความมืด สร้างความประทบัใจแก่ผู้ชมได้อยา่งไมรู้่ลืม 
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ภาพท่ี 4.31  สการ์ ร้องเพลง “Be Prepared” ในฉากเปิดตวัดาวร้าย The Lion King 

แหล่งท่ีมา:  The Bader International Study Centre, 2013. 

 

“ยักษ์”  ไ ด้มีการนํารูปแบบของการ์ตูนเพลงมาปรับใช้  มีการผลิตเพลง

ประกอบการดําเนินเร่ืองถึง 28 เพลง ซึ่งนบัว่าเป็นการเล่าเร่ืองท่ีแปลกใหม่ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่

ไทย เพลงท่ีโดดเดน่เป็นท่ีจดจําของภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองนีต้้องยกให้เพลง “เกิดมาเป็นเพ่ือน

เธอ” ท่ีขบัร้องโดย Room39 แตง่เนือ้และทํานองเพลงโดยอภิวชัร์ เอือ้ถาวรสุข เป็นเพลงปิดเร่ือง

ตอนเร่ืองราวคล่ีคลายแล้ว การนําเพลงมาประกอบการดําเนินเร่ืองของ “ยักษ์” นีน้ับเป็นอีก

นวตักรรมการส่ือสารความเป็นไทยท่ีนา่สนใจอีกหนึง่ประเดน็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.32  น้าเขียวถกูความคดิของยกัษ์ทศกณัฐ์ (ยกัษ์ร้าย) ครอบงําด้วยการร้องเพลง 

แหล่งท่ีมา:  ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข. 
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4.2  ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม 
 

หลังจากการศึกษาองค์ประกอบและนวัตกรรมการส่ือสารความเป็นไทย ในภาพยนตร์ 

แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” จากแหล่งข้อมูลภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” และหนงัสือ “ยกัษ์ The 

Giant King” (Concept Art) แล้ว ผู้ วิจยัได้ทําการเก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลึกและสนทนา

กลุม่เพิ่ม จากผู้ รับสารท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ และทํางานอยูใ่นวงการผลิตแอนิเมชัน่ในประเทศ

ไทย เพ่ือค้นหาถึงองค์ประกอบท่ีแสดงความเป็นไทยเพิ่มเติม โดยแบง่ออกเป็น 3 ประเด็นคือ 1) 

ภาพรวมของภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” 2) นวตักรรมการส่ือสารความเป็นไทยในภาพยนตร์

แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” 3) ทศันคตติอ่แอนิเมชัน่ไทย 

 

4.2.1  ภาพรวมของภาพยนตร์แอนิเมช่ันเร่ือง “ยักษ์” 

1)  ความเห็นโดยรวมตอ่ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” 

“ยกัษ์” สนกุแล้ว แตย่งัคาดเดาเร่ืองได้ 

...ผมคิดว่าเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นท่ีพัฒนาในระดับดีขึน้เร่ือย ๆ สามารถ

ทดัเทียมเท่าระดบัมาตรฐานสากลได้แล้ว ในความคิดของผม เนือ้เร่ืององค์ยงัน้อยไปนิด

หนึ่ง แตเ่ข้าใจว่าตัง้ใจทําสําหรับเด็ก แต่ตา่งจากเมืองนอกท่ีเขาทําสําหรับเด็กและผู้ ใหญ่

ให้ดดู้วยกนัได้ แตย่กัษ์มีปมท่ีสําคญัเพียงเร่ืองมิตรภาพเท่านัน้ ผมว่ายงัสนกุได้มากกว่านี ้

อีก มนัเหมือนจะคาดเดาได้ว่าเค้าตีกัน เค้าต้องดีกัน ไม่มีปมท่ี 2 ท่ี 3 (โกเมศ กาญจน

พายพั, สมัภาษณ์, 22 เมษายน 2557)  

 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม ในความเห็นต่อภาพยนตร์แอนิเมชั่น

เร่ือง “ยกัษ์”  พบวา่ผู้ รับสารท่ีมีความรู้ด้านแอนิเมชัน่และทํางานอยู่ในวงการทกุคน ล้วนรับชมและ

มีความรู้สึกท่ีดีต่อภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองนี ้มีความเห็นโดยรวมว่าสนุก และต้องอุดหนุนอย่าง

แน่นอนเพราะเป็นของคนไทย อีกทัง้ยงัเห็นว่ามีการพฒันาไปในทางท่ีดี น่าสนบัสนนุ ท่ีสําคญัคือ

เราไมค่วรคดิแขง่เพียงตลาดเพ่ือนบ้าน แตค่วรคิดแข่งกบัมาตรฐานของสากลให้ได้ เพ่ือให้เกิดการ

พฒันาย่ิง ๆ ขึน้ไป แตส่ิ่งท่ียงัไม่ประทบัใจคือเนือ้เร่ืองท่ีคาดเดาได้ง่ายไป ซึ่งผู้ วิจยัมีความเห็นว่า

อาจเป็นเพราะการนําโครงเร่ืองมาจากรามเกียรติส์่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นวรรณคดีท่ีคนไทยมีความคุ้นเคย

อยา่งมาก ทําให้ผู้ รับสารสามารถคาดเดาได้วา่จะมีอะไรในเร่ืองบ้าง 
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2)  ปัญหาท่ีพบในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” 

“ยกัษ์ VS ROBOTS” 

“...ดีไซน์เกิดปัญหาเพราะออกมาคล้ายกบั Robots นะ แตต้่องดวู่าผู้ รับสารเลือกท่ี

จะจําเร่ืองไหน ถ้าเร่ืองไหนเป็นท่ีจดจํา แสดงว่าเร่ืองนัน้ทําได้ดีกว่า” (เอกพจน์  นภาโชติ, 

สมัภาษณ์, 21 เมษายน 2557) 

ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ในมุมมองของผู้ รับสารคือ การท่ีดีไซน์ของยักษ์คล้ายกับ 

Robots ของตา่งชาติท่ีออกมาก่อน ทัง้ท่ีโปรเจคของยกัษ์นัน้เร่ิมก่อนด้วยซํา้ แตภ่าพการออกแบบ 

Robots มันติดตาคนไทยไปแล้ว ทําให้ยกัษ์ท่ีออกมาทีหลังเสียเปรียบและถูกมองว่าเป็นของ

เลียนแบบไป ซึง่ก็สะท้อนความคิดของคนไทยได้อีกอย่างว่ามกัจะมองของตา่งประเทศดีกว่าเสมอ 

อีกอยา่งคือประเทศไทยต้องยอมรับว่าเป็นประเทศท่ีมีการละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญามาก เช่นพวก

เทปผี ซีดีเถ่ือน ของแบรนด์เนมตา่ง ๆ ทําให้คนไทยมีทศันคติตอ่ของเลียนแบบว่าเป็นเร่ืองธรรมดา 

ไทยเก่งเร่ืองก๊อปอยูแ่ล้ว ทัง้ท่ีจริง ๆ แล้วผู้สร้างยกัษ์นัน้ไมไ่ด้มีเจตนาเลียนแบบแตอ่ยา่งใด  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.33  Robots ของคา่ย BlueSky 

แหล่งท่ีมา:  Blue Sky Studios, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.34  ยกัษ์ ของ Workpoint Picture 

แหล่งท่ีมา:  Dvdup2you, 2556. 
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4.2.2  นวัตกรรมการส่ือสารความเป็นไทยในภาพยนตร์แอนิเมช่ันเร่ือง “ยักษ์” 

1)  ตวัละครท่ีผู้ รับสารประทบัใจและไมป่ระทบัใจเป็นพิเศษ 

“น้าเขียว (ทศกณัฐ์) รุ่ง เผือก (หนมุาน) ร่วง” 

 “...พ่ีชอบยกัษ์ ออกแบบดี ดเูทห์่ดี แตไ่ม่ชอบเผือก เสียงของหอยทําให้รู้สึกถึงคน

อ้วนท่ีดไูมต่อบโจทย์ของหนมุานเทา่ไหร่” (กานต์  ศภุบรรพต, สมัภาษณ์, 21 เมษายน 2557) 

ลกัษณะความเป็นไทยในตวัละคร มีผลต่อความรู้สึกประทบัใจของผู้ รับสารมาก 

เพราะผู้ รับสารมีความคาดหวงัในตวัละครท่ีแสดงความเป็นไทย อย่างน้าเขียวท่ีมีแรงบนัดาลใจ

หลกัมาจากทศกณัฐ์ และยงัออกแบบมาได้สมบรูณ์แบบในมมุมองของผู้ รับสาร มีความเท่ห์ ความ

สวยงาม ความนา่รัก และมีความหมายดีในตวัเอง หรือสดายท่ีุมีบคุลิกแบบไทย ๆ ท่ีโดดเดน่ ทําให้

เห็นวา่ความตลกขบขนัเป็นอีกปัจจยัท่ีผู้ รับสารช่ืนชอบ ในขณะเดียวกนั หนมุานหรือเผือก ก็เป็นอีก

ตวัละครหลกัท่ีมีความสําคญัเท่าเทียมกับ ทศกัณฐ์หรือน้าเขียวเลยก็ว่าได้ แตก่ลบัไม่ได้รับความ

นิยมในมมุมองของผู้ รับสารเลย เพราะผู้ รับสารมีความคาดหวงัในภาพลกัษณ์ของหนมุานในใจกนั

ทกุคน เม่ือพบกบัเผือก ท่ีออกมาไม่โดนใจ ไม่ตรงกบัภาพในจินตนาการ จึงทําให้เกิดความผิดหวงั 

ทัง้รูปร่าง การแสดงออก เสียงพากย์ สีสนัของเผือก ทําให้ผู้ รับสารมองไม่เห็นถึงความเป็นฮีโร่ใน

ระดบัหนุมานได้เลย องค์ประกอบความเป็นไทยในตวัเผือก ท่ีมีหนมุานเป็นแรงบนัดาลใจกลับ

กลายเป็นปัญหา ท่ีทําให้ผู้ รับสารไมเ่กิดการคล้อยตาม แตรู้่สกึขดัแย้งแทน 

2)  ความเป็นไทยใน “ยกัษ์” ท่ีผู้ รับสารพบ 

“ผสมไทย-สากล ได้กลมกลอ่ม .. “ 

...ถ้าถามถึงความเป็นไทย พ่ีว่า ความเป็นทศกณัฐ์กบัหนมุาน น่ีเราคงรู้ ๆ กนัอยู่

แล้ว พ่ีคิดว่าเขาทําให้ดูสากลมากกว่า แต่อย่างน้อยก็ยังใช้ช่ือเร่ืองว่า “ยักษ์” ไม่ใช ่

“TITAN” จริง ๆ รามายณะเองก็มาจากแถบอินเดีย เรารับอิทธิพลของวฒันธรรม วรรณคดี 

ศลิปะตา่ง ๆ มาจากตา่งประเทศเยอะ เช่น นาจา ของจีน บ้านเราก็มี โกมินทร์ จีนมี กิเลน 

สนุทรภู่ก็เอามาทํา ม้านิลมงักร เอาม้ากบัมงักรมาผสมกัน คําไทยหลาย ๆ คํายงัยืมเขมร

มาใช้ ในยกัษ์นีมี้ความเป็นไทยเพราะพ่ีเห็นลายไทยท่ีเอามาประยุกต์ มนัไม่เหมือนยกัษ์

อินเดียนะ ยกัษ์บ้านเราสวยงาม วิจิตร รายละเอียดเยอะ หนุมานเองก็ยงัสอดแทรกลาย

ก้นหอยไว้ให้มีกลิ่นอายความเป็นไทย นอกนัน้เป็นสากลหมดนะ มีแต่คาแร็กเตอร์ท่ีคง

ความเป็นไทยจากรามเกียรติ ์(ธีรกลุ สิงหะไชย, สมัภาษณ์, 17 เมษายน 2557) 
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จากการสมัภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม ในความเห็นต่อภาพยนตร์แอนิเมชัน่

เร่ือง “ยักษ์”  พบว่าผู้ รับสารท่ีมีความรู้ด้านแอนิเมชั่นและทํางานอยู่ในวงการทุกคน ล้วนมี

ความเห็นวา่สามารถมองเห็นความเป็นไทยในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” ผ่านการออกแบบ

ตวัละครเท่านัน้ ทัง้ลวดลาย รูปแบบ ช่ือ แต่สิ่งอ่ืน ๆ อย่างบรรยากาศ ฉากโดยรอบและวิถีชีวิต 

ผู้ รับสารมีความเห็นวา่ล้วนมีความเป็นสากลทัง้หมด แตท่ัง้นี ้“ยกัษ์” สามารถผสมผสานความเป็น

ไทยกบัความเป็นสากลให้เข้ากันได้เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่า แม้จะใส่ความเป็นไทยเข้ามาน้อย 

แตไ่มไ่ด้ทําให้ผู้ รับสาร ไมรู้่สกึ ถึงความเป็นไทยเลย แตก่ลบัรู้สกึร่วมสมยัและกลมกลอ่มดี 

3)  คําวา่ “ยกัษ์” ในความหมายของผู้ รับสาร 

“ยกัษ์ เป็นทัง้ รูปธรรม และ นามธรรม” 

  “...ทรงพลงั ใหญ่ แตเ่ราเป็นคนไทยก็นึกถึงทศกณัฐ์ก่อนเลย เหมือนเป็นพืน้ฐาน

ในความคดิ” (กานต์  ศภุบรรพต, สมัภาษณ์, 21 เมษายน 2557) 

จากการสมัภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม ในความเห็นต่อภาพยนตร์แอนิเมชัน่

เร่ือง “ยกัษ์” พบว่าผู้ รับสารท่ีมีความรู้ด้านแอนิเมชัน่และทํางานอยู่ในวงการทกุคน มองเห็นคําว่า 

“ยกัษ์” ในรูปแบบเดียวกนั ซึง่คํา ๆ เดียวนัน้มีความหลากหลายในตวัเอง ทัง้รูปธรรมและนามธรรม 

ผู้ รับสารมีมมุมองต่อคําว่ายกัษ์อย่างหลากหลาย คําว่ายกัษ์เป็นคําท่ีทรงพลงั แทบทกุคนต้องนึก

ถึงทศกณัฐ์ก่อน เป็นพืน้ฐานในความคดิของคนไทยเม่ือคิดถึงยกัษ์เลยก็ว่าได้ การท่ีนํายกัษ์มาเป็น

ช่ือเร่ืองและมีน้าเขียวท่ีได้แรงบนัดาลใจมาจากทศกณัฐ์มาเป็นตวัละครเอก ทําให้มีความทรงพลงั

และเป็นท่ีนา่จดจํากวา่ตวัละครอ่ืน ๆ 

4)  ความเห็นของผู้ รับสารต่อโครงเ ร่ือง ท่ี  “ยักษ์”  นําแรงบันดาลใจจาก 

รามเกียรติม์าผลิต 

“ผกูพนั แตถ่กูหยิบจบัมาใช้บอ่ยแล้ว” 

...สว่นตวัพ่ีวา่เร่ืองราวของทศกณัฐ์ พระราม กบัหนมุาน คนมนัรู้จกักนัทัว่บ้านทัว่

เมืองอยู่แล้ว มนัเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ง่ายกว่าจะมาปัน้ตวัละครใหม่อย่างไอ้ขิง ไอ้ข่า ท่ีไม่มี

ใครรู้จกัเลย แม้จะประยกุต์จนกลายเป็นสากลจนแทบมองไมเ่ห็นความเป็นไทยท่ีซ่อนอยู่ก็

เถอะ อยา่งคาราบาวแดงทําไมขายได้ ทําไมไม่ใช้ช่ืออ่ืน หมแูดง ควายแดง นกขนุทองแดง 

ทําไมใช้ช่ือคาราบาว เพราะช่ือคาราบาวมนัขายได้ คนรู้จกักนัทัว่บ้านทัว่เมืองมาหลายสิบ

ปี ดงัมานาน พอเอาช่ือมาขายสินค้าคนก็รู้จกั (ธีรกลุ สิงหะไชย, สมัภาษณ์, 17 เมษายน 

2557) 
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“...จริง ๆ โอเคนะ น่าจะไปได้ไกลกว่านี ้และอีกอย่างคือรามเกียรติ์มันอาจถูก

หยิบจบัมาใช้บอ่ยจนเกินไปหน่อย แตผ่มว่ามนัก็ไม่ผิดนะ” (โกเมศ กาญจนพายพั, สมัภาษณ์, 22 

เมษายน 2557) 

จากการสมัภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม ในความเห็นต่อภาพยนตร์แอนิเมชัน่

เร่ือง “ยกัษ์”  พบวา่ผู้ รับสารท่ีมีความรู้ด้านแอนิเมชัน่และทํางานอยู่ในวงการทกุคน มีความเห็นว่า

การยกวรรณคดีไทยอย่างรามเกียรติ์มาเป็นต้นแบบในการออกแบบนัน้ถือว่าดี จดจําง่าย และ

แสดงความเป็นไทยได้ดี เพียงแตด่แูล้วเห็นจะมีเพียงความเป็นไทยในตวัละครเท่านัน้ ไม่ได้เห็นใน

มมุอ่ืน ๆ เท่าไรนกั อีกทัง้คา่นิยมของไทยคือถ้าอยากจะแสดงความเป็นไทยออกมาทางแอนิเมชัน่ 

ก็มักจะนิยมยกวรรณคดีมาแปลงกนัซะส่วนใหญ่ ตัง้แต่รุ่นนกัศึกษามาจนถึงรุ่นภาพยนตร์แอนิ

เมชัน่ลงโรง  

การหยิบจบัวรรณคดีไทยอย่าง “รามเกียรติ์” มาเป็นต้นแบบ  หรือแรงบนัดาลใจ

ในการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน่นัน้นบัว่าดี ในเร่ืองความผูกพนัของคนไทยกับรามเกียรติ์ เพราะ

คนไทยมีความผกูพนักบัรามเกียรติ์เป็นทนุเดิมอยู่แล้ว ไม่ต้องเสียเวลาในการเล่าเร่ืองปมชีวิตของ

ตวัละครมาก เพราะทุกคนรู้จกัตํานานรามเกียรติ์ ผู้ รับสารล้วนเข้าใจถึงจุดประสงค์และเห็นด้วย 

แตอ่าจมีบ้างท่ีอยากให้ใส่วิถีชีวิตลงไปบ้างแบบไม่ดยูดัเยียดจนเกินไป อาจแสดงความเป็นไทยได้

มากกวา่การหยิบตวัละครของรามเกียรติม์าเพียงอยา่งเดียว 

5)  สญัลกัษณ์ท่ีผู้ รับสารพบใน “ยกัษ์” 

“มองเห็น สญัญะ แบบไทย” 

“...พระอาทิตย์ในเร่ืองนีผ้มว่าเป็นสญัลกัษณ์ท่ีทําให้เรารู้ว่าน่ีมนัไม่ใช่โลกของเรา 

มนัไมอิ่งความเรียล มนัคือการ์ตนู” (พีรศกัดิ ์ เสนาลยั, สมัภาษณ์, 21 เมษายน 2557) 

“...เห็นลายไทยตลอดเลย แล้วก็ช่ือของตัวละคร เผือกงี  ้น้าเขียวงี  ้ดูเป็น

สญัลกัษณ์แทนตวั” (นภคั จิตศานตกิลุ, สมัภาษณ์, 21 เมษายน 2557) 

จากการสมัภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม ในความเห็นต่อภาพยนตร์แอนิเมชัน่

เร่ือง “ยกัษ์”  พบวา่ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” ได้แอบแฝงสญัญะเอาไว้มากมาย แตส่ญัญะ

ท่ีผู้ รับสารมองเห็นได้ชดัเจนมากท่ีสุด ล้วนเป็นสญัญะท่ีแฝงไปด้วยความเป็นไทย ซึ่งผู้ รับสารท่ีมี

ความรู้ด้านแอนิเมชั่นและทํางานอยู่ในวงการทุกคน มองเห็นสัญลักษณ์ส่วนใหญ่ผ่านการ

ออกแบบตวัละคร เชน่ลายไทยบนตวัละคร รูปร่างของตวัละคร รวมถึงการมีอยู่ของตวัละคร อย่าง

พระอาทิตย์ในเร่ืองท่ีทําให้ผู้ รับสารมองเห็นว่าจกัรวาลท่ี “ยกัษ์” ดําเนินเร่ืองอยู่ เป็นคนละจกัรวาล

กับของเราท่ีดํารงชีวิตอยู่ตอนนี ้เพราะพระอาทิตย์ของเราเป็นศูนย์กลางระบบสุริยะ โดยมีโลก



110 

หมนุรอบอยู ่แตพ่ระอาทิตย์ในยกัษ์กลบัมี 2 ดวง และโคจรอยู่ในบริเวณชัน้บรรยากาศ และเคล่ือน

ตวัโคจรด้วยรางคล้ายรางรถไฟ ซึ่งทําให้เกิดความแตกตา่งจากโลกของความเป็นจริง ทําให้เห็นถึง

โลกของการ์ตนูโดยแท้จริง 

6)  ความแตกตา่งของ “ยกัษ์” กบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีผา่นมาของไทย 

“แตกตา่ง เพ่ือตอ่ยอด” 

“...ตา่งเยอะมาก การ์ตนูไทยท่ีออกมารู้สึกว่าจะเน้นท่ีความเป็นไทยมาก แตเ่ร่ือง

นีต้่างออกไป พยายามหลีก มันคล้ายการ์ตูนฝร่ังท่ีใส่ลายไทยเข้าไปเลย” (พีรศักดิ์  เสนาลัย, 

สมัภาษณ์, 21 เมษายน 2557) 

“...แตกต่างนะ ณ เวลานีค้งต้องเทียบกับก้านกล้วยท่ีทําได้ดีพอ ๆ กัน แต่ก้าน

กล้วยเขาเอาช้างท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของไทยมาทําแล้วมนัน่ารัก เราเห็นช้างแล้วนึกถึงประเทศไทย

จริง ๆ ในขณะท่ียกัษ์พยายามจะผูกรามเกียรติ์กับหุ่นยนต์ท่ีเป็นสากล มนัเลยเกิดความแตกต่าง

ขึน้มา” (นภคั จิตศานตกิลุ, สมัภาษณ์, 21 เมษายน 2557) 

จากการสมัภาษณ์ ผู้ รับสารส่วนใหญ่มองเห็นถึงความแตกตา่งของภาพยนตร์แอ

นิเมชั่นเร่ืองยักษ์ท่ีมีต่อเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีผ่านมา จะเห็นได้จากการออกแบบตวัละครท่ีเป็นหุ่นยนต์ 

แมคคานิกแบบสากล แม้จะมีแก่นมาจากรามเกียรติ์ แตก่ลิ่นอายความเป็นสากลท่ีใส่เข้ามาอย่าง

ลงตวั ทําให้ผู้ รับสารรู้สึกถึงความแตกตา่งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีผ่านมา รู้สึกถึงการ

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดี ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยักษ์” มีการส่ือสารความเป็นไทยด้วย

นวตักรรมการส่ือสารผา่นการผสมผสานข้ามสายพนัธุ์ทางวฒันธรรมอยา่งชดัเจน ผู้ รับสารสามารถ

มองเห็นถึงนวตักรรมการส่ือสารนัน้ 

7)  ความเห็นท่ีผู้ รับสารมีตอ่ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” ในสว่นของความ 

เป็นสากล 

“สากล อยา่งชดัเจน” 

...เร่ืองนีน่ี้เน้นความเป็นสากลแน่นอน เห็นภาพชดัเจนเลย...มนัร่วมสมยัดีนะ พ่ี

ชอบ คือเป็นไทยท่ีร่วมสมยั ท่ีให้คนยคุนีเ้สพ ไม่ใช่แบบยคุโบราณ ศิลปะร่วมสมยัมนับอก

เล่ากาลเวลาของสมยันัน้ ๆ น่ะ อีก 100 ปีแอนิเมชัน่เร่ืองนีค้งบอกคนรุ่นหลงัว่า แต่ก่อน

เขาออกแบบหุ่นยนต์กันรูปร่างหน้าตาแบบนีน้ะ คือทันสมัยในยุคนัน้แล้วนะ โลกมัน

เปล่ียนไปทกุวนั เราต้องมีศิลปะของสมยัเราให้ลกูหลานในอนาคตด ูอย่างโดราเอมอนไป

โผลใ่นลายไทยท่ีผนงัวดั พ่ีวา่ร่วมสมยันะ วา่สมยัเรามีการ์ตนูญ่ีปุ่ นเข้ามา ศิลปินเขาคงส่ือ

อะไรบางอยา่ง (ธีรกลุ สิงหะไชย, สมัภาษณ์, 17 เมษายน 2557) 
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การส่ือสารด้วยการผสมผสานข้ามสายพนัธุ์  เป็นนวัตกรรมท่ีสามารถขายได้ใน

ประเทศไทยแล้ว เพียงแต่ยงัสามารถพฒันาได้อีก ด้วยการส่ือวฒันธรรมของเร่ืองให้ชดัเจนกว่านี ้ 

และจากการสมัภาษณ์ทําให้พบว่าปัญหาของวงการแอนิเมชัน่ไทย คือประเทศไทยไม่มีช่องทาง

พฒันาให้กบัวงการเทา่ไรนกั 

 

4.2.3  ทัศนคตต่ิอแอนิเมช่ันไทย 

1)  ทศันคตขิองผู้ รับสารท่ีมีตอ่ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ไทย 

“ตลาดแคบ ชอ่งทางพฒันาน้อย” 

...พฒันาไปมาก แอนิเมเตอร์ไทยเก่งมาก คนไทยเก่งนะ สู้ต่างประเทศได้สบาย

จริง ๆ เพียงแต่ไม่มีเวทีให้แสดง ส่วนใหญ่ต้องทําตามลูกค้า น่ีคือครอบคลุมวงการแอนิ

เมชัน่ในสาขาตา่ง ๆ เลยนะ ไม่ว่าจะเป็นหนงัหรือโฆษณาก็แล้วแต ่ส่วนเด็ก ๆ ก็ได้รับการ

รณรงค์ให้เรียนด้านนีน้ะ แต่จบมาก็ไม่มีเวทีให้เท่าไหร่เลย ก็หลายรัฐบาลมาแล้ว หลาย

บริษัทต้องดิน้รนเอง (ธีรกลุ สิงหะไชย, สมัภาษณ์, 17 เมษายน 2557) 

  

...ยากครับ ตลาดบ้านเราไม่รับ ผู้บริโภคบ้านเราไม่คอ่ยสนใจ มีโอกาสโตได้ แต่

ต้องไปขายเมืองนอกหรือได้รางวลักลบัมาก่อน ถึงจะเอากลบัมาทําเงินบ้านเราได้ ตลาด

หนงัไทยหนงัรัก หนงัผี หนงัตลกขายได้ดีเลยนะ แตไ่ม่รู้ทําไมแอนิเมชัน่ไทยขายไม่ได้ อีก

ปัญหาคือเร่ืองทนุครับ แอนิเมชัน่น่ีใช้ทุนมากกว่าทําหนงัเสียอีก (โกเมศ กาญจนพายพั, 

สมัภาษณ์, 22 เมษายน 2557) 

 

...คนไทยไม่เหมาะกบัแอนิเมชัน่โรงใหญ่มัง้ครับ ด้วยเพราะคนในประเทศเราไม่

เสพ ไม่มีรสนิยมแนวนี ้คนไทยเลยไม่ค่อยสนใจแอนิเมชัน่ คิดว่าเป็นเร่ืองของเด็ก แล้วก็

พยายามยัดเยียดความเป็นไทยลงไปจนผู้ รับสารเบ่ือความดี ความเป็นไทยท่ีโดน 

ยัดเยียดลงมา เหมือนกับตลาดต้องการอย่าง คนทํา “ต้อง” ทําอีกอย่าง มันขัดแย้งกัน  

(พีรศกัดิ ์ เสนาลยั, สมัภาษณ์, 21 เมษายน 2557) 

 

จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ รับสารมีมุมมองต่อแอนิเมชั่นไทยว่าจะต้องมีการ

พฒันาขึน้ไปอยา่งแน่นอน แตปั่จจบุนัมีปัจจยัหลายอย่างท่ีทําให้แอนิเมชัน่ยงัคงติดขดั เช่น ปัจจยั

ด้านวฒันธรรมของไทยท่ีคิดว่าการ์ตนูเป็นเร่ืองของเด็ก ทําให้ตลาดท่ีดแูคบ เร่ืองของทนุ ท่ีต้องใช้
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ทนุสูงในการผลิต  ทําให้ต้องพึ่งพานายทุน ซึ่งทศันคติของนายทนุ กับเนือ้หาท่ีผู้บริโภคต้องการดู

ไมส่อดคล้องกนั แตจ่ะเห็นว่าผู้ ทํางานในวงการไม่ได้คิดว่าศกัยภาพของบคุลากรมีปัญหา คนไทย

เก่ง มีความสามารถ เพียงแต่สภาพสงัคมและเงินทุนไม่เอือ้แก่วงการภาพยนตร์แอนิเมชัน่ให้เดิน

ตอ่ไป 

2)  ความเหมาะสมของความเป็นไทยกับสินค้าวัฒนธรรมอย่างภาพยนตร์ 

แอนิเมชัน่ 

“ควรไทยด้วย และสนกุด้วย” 

...ถ้าแอนิเมชัน่เป็นส่ือวฒันธรรม ต้องส่ือให้ได้ว่าวฒันธรรมของเรามีอะไรบ้าง แต่

ก็ไม่เสมอไป บางทีพ่ีก็เบ่ือ เคยทําส่ือการสอน เอะอะผู้ ใหญ่ก็จะให้ใส่เด็กหวัจุกผมแกละ

ลงไป คือมนัไม่มีแล้วไงในสมยันี ้แทนท่ีเราจะห่วงสญัลกัษณ์ไทย ๆ ทําไมไม่ส่ือสารเร่ือง

การไหว้แทน การพดู การยิม้ นํา้ใจของตวัละครไทย ๆ ชดุมนัควรจะร่วมสมยั ไม่ใช่นุ่งโจง

กระเบน เสือ้ราชประแตน ผู้ ใหญ่บ้านเรามองแต่รูปลักษณ์ภายนอกท่ีออกมา มองแต่

เคร่ืองแต่งกาย แล้วบอกว่าน่ีแหละวฒันธรรมไทย ไม่ใช่หรอก วฒันธรรมท่ีดีงามจากใจ 

การแสดงออก กิริยา มารยาทแบบไทย เช่นการไหว้ การเคารพผู้ ใหญ่ ดไูปเถอะ ส่วนมาก

ท่ีผู้ ใหญ่คิดแบบนีจ้ะเป็นรัฐบาลหรือผู้ จ้างงานซะเยอะ ไม่ใช่พ่ีไม่ชอบวฒันธรรมการแต่ง

กายไทยนะ พ่ีน่ีหวัชาตินิยมเลย แต่เราต้องมองมุมเด็กด้วย ถ้าอยากให้เด็กด ูเด็กมอง ก็

ต้องปรับ ไม่งัน้เด็กก็ไปดกูาร์ตนูญ่ีปุ่ น การ์ตนูฝร่ังดีกว่า การทําแอนิเมชัน่ไทยข้อห้ามมนั

เยอะ แปลกท่ีหนงัคนแสดงทําได้นะแตแ่อนิเมชัน่ห้ามทํา (ธีรกลุ สิงหะไชย, สมัภาษณ์, 17 

เมษายน 2557) 

 

...จากการทํางานมา คนท่ีจะให้ทุนก็ต้องมีหน้าท่ีคอยรักษาความเป็นไทยในส่ือ 

อย่างพวกสปอนเซอร์หรือรัฐบาล ก็จะให้โจทย์ว่างานต้องตอบโจทย์ความเป็นไทยนะ มนั

หนีไม่ได้ จริง ๆ เหมือนเราโดนยดัเยียดความเป็นไทยส่วนหนึ่งเพราะห่วงโซ่ทางธุรกิจ ซึ่ง

จริง ๆ เราจะทําเป็นไทยประยุกต์ก็ได้ คิดนอกกรอบเหมือนยักษ์ หรือจริง ๆ ถ้าเนือ้เร่ือง

สนกุจริง แตภ่าพลกัษณ์จะไทยแคไ่หนคนก็คงอยากด ูขอเพียงสนกุเท่านัน้ (นภคั จิตศานติ

กลุ, สมัภาษณ์, 21 เมษายน 2557) 

 

...เห็นด้วยเร่ืองนายทนุท่ีเป็นปัจจยัหลกัของ Content ท่ีออกมาเหมือนทกุวนันี ้คน

เสพคือเด็กซะส่วนใหญ่ ถ้าทําอะไรท่ีมนัน่าเบ่ือเด็กก็ไปดกูาร์ตนูญ่ีปุ่ นดีกว่าไหม อย่าง 
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One Piece เน่ียแทรกวฒันธรรมแทบทกุประเทศลงไปได้แนบเนียนเลย ทําแล้วดี ทําแล้ว

สนกุ คือก่อนอ่ืนมนัต้องสนกุก่อน อย่างจ๊ะทิงจาเน่ียยอมรับเลยคนเขียนบทเก่งมาก เจาะ

กลุม่เป้าหมายเก่งจริง เดก็ดแูล้วเดก็ชอบ แตค่นไทยปัจจบุนัก็เสพแตส่ื่อนอกจริง ๆ คงต้อง

ใช้เวลา (กานต์  ศภุบรรพต, สมัภาษณ์, 21 เมษายน 2557) 

 

จะเห็นได้จากบทสมัภาษณ์ว่า ผู้ รับสารมองไปถึงต้นตอของการท่ีแอนิเมชัน่ไทย 

จะต้องมีคอนเทนต์ของความเป็นไทย เพราะนายทุนและสปอนเซอร์ตัง้โจทย์มาแบบนัน้ ซึ่งจริง ๆ

ทกุคนก็มองว่าการใส่วฒันธรรมไทยเราลงไปเป็นสิ่งดี แตห่ากเนือ้เร่ืองไม่สนกุทําออกมาไม่ดีมนัก็

แผว่ไป กลายเป็นความรู้สกึเหมือนโดนยดัเยียดให้มนัไมส่นกุไปในตวั เช่ือมโยงได้กบัความคิดแบบ

สมยัใหม่ของนายทุน ท่ีต้องคงคอนเซ็ปต์ความเป็นไทยเอาไว้อย่างแน่นหนา ในขณะท่ีผู้ รับสารมี

ความต้องการและมีความคิดแบบหลังสมยัใหม่ท่ีคิดคดัค้านการอนุรักษ์นิยมจนไม่ดวู่าเนือ้หาท่ี

ออกมาสนุกหรือไม่ จนเกิดการสวนทางกัน ยกัษ์จึงตอบโจทย์ของผู้ รับสารได้ด้วยการผลิตด้วย

แนวคดิแบบหลงัสมยัใหม ่ผา่นการผสมผสานข้ามสายพนัธุ์ทางวฒันธรรม 

3)  ลกัษณะของภาพยนตร์แอนิเมชัน่สญัชาตไิทยท่ีผู้ รับสารอยากเห็น 

“ร่วมสมยั และสู้ตอ่ไป!” 

“...อยากเห็นคณุภาพดี ๆ ภาพดี เสียงดี เร่ืองดี อนิเมทดี ไม่ต้องมีเร่ืองของทนุมา

เก่ียว ตอนนีบ้้านเราเหมือนทําเพ่ือขอไปที ทําเอาทนุ ทําแบบช่างมนั มนัจะไม่มีอะไรพฒันา ทําเอา

ทนุไมใ่สใ่จรายละเอียด” (นภคั จิตศานตกิลุ, สมัภาษณ์, 21 เมษายน 2557) 

 

...อยากเห็นแอนิเมชัน่ท่ีมีดีไซน์และเนือ้เร่ืองท่ีดี เป็นอะไรท่ีแบบ พอมนัดีขึน้แล้ว

มนัจะน่าสนใจขึน้ อาจเป็นทิศทางท่ีดีท่ีคนจะนิยม เอาจริง ๆ คนท่ีทํางานนีคื้อคนท่ีสนอง

ความฝันตวัเองทัง้นัน้ เงินทนุเป็นสิ่งท่ีมาเตมิเตม็ความฝันให้เป็นจริง ดงันัน้สปอนเซอร์เลย

เป็นตัวหลักในการตัดความฝันฟุ้ ง ๆ ของเราไป อยากให้แอนิเมชั่นบ้านเราทําด้วยใจ

มากกวา่นี ้(ณชัพล  ฐิตนินัทกร, สมัภาษณ์, 21 เมษายน 2557) 

 

...อยากเห็นการ์ตนูไทยอยูใ่นจดุท่ีสามารถเอาชดุนกัเรียนมาเล่นได้แบบญ่ีปุ่ นบ้าง 

เหมือนกับว่าไทยสามารถเล่นกับวัฒนธรรมของเราได้อย่างภาคภูมิ เอาชุดไทยมา

สร้างสรรค์ให้เทห์่เหมือนกิโมโนญ่ีปุ่ น แล้วก็สามารถเป็น Inspiration ให้เด็กไทยตอ่ไปด้วย

ว่าแอนิเมชั่นน่ีมันไม่ใช่เร่ืองไร้สาระนะ เราต้องยอมรับว่ามันเปล่ียนแปลงไปแล้ว ไม่
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สามารถยึดเกาะกับอดีตได้ตลอดเวลา ญ่ีปุ่ นเองก็ก้าวข้ามไปได้เพราะเขาเปล่ียนแปลง

วฒันธรรมท่ีส่ือออกมาตามยคุสมยั (พีรศกัดิ ์ เสนาลยั, สมัภาษณ์, 21 เมษายน 2557) 

 

จะเห็นได้ว่าผู้ รับสารมีแง่มุมของผู้ รับสารยุคใหม่ อยากให้เนือ้หาในสาร

เปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั ความเป็นไทยเองก็เช่นกนั เราควรปรับไปตามยคุสมยั การยึดติดกับ

อะไรเดิม ๆ จะทําให้เกิดความรู้สึกตกยุค ผู้ ท่ีทํางานอยู่ในวงการเองก็อยากเห็นภาพยนตร์แอนิ

เมชัน่ไทยพฒันาไปในทางท่ีดี ท่ีขายวฒันธรรมของชาติได้ ท่ีคนในชาติด ูจากการสมัภาษณ์เชิงลึก

จากผู้ ทํางานอยู่ในวงการทัง้ 3 คน มีความเห็นว่าทิศทางของแอนิเมชัน่ท่ีอยากเห็น คือแอนิเมชัน่

ไทยประยกุต์และร่วมสมยัแบบยกัษ์ และมีเนือ้เร่ืองใหม่ท่ีอาจไม่ต้องอิงจากวรรณคดีเก่า ๆ ของเรา

แล้ว แตย่งัมีวฒันธรรม ความเช่ืออีกหลายอยา่งท่ีนํามาประยกุต์ได้อีก 

 
 



บทที่ 5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ือง นวตักรรมการส่ือสารความเป็นไทยผ่านภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” 

เป็นการศกึษาหาองค์ประกอบท่ีแสดงความเป็นไทยในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” ท่ีแฝงอยู่

ในรูปของสญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ในองค์ประกอบศิลป์ของภาพยนตร์แอนิเมชัน่อย่างเนือ้เร่ือง ตวัละคร 

ฉาก และเสียง ซึ่งถูกสร้างมาจากวฒันธรรมไทย อีกทัง้ยงัศึกษาถึงนวตักรรมการส่ือสาร ท่ีใช้ใน

การนําเสนอความเป็นไทยผ่านภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” เพ่ือค้นหานวตักรรมการส่ือสาร

ความเป็นไทย ท่ีภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองนีใ้ช้ในการพฒันาตวัสารเพ่ือส่ือความเป็นไทยให้เข้ากบั

บริบทของกลุม่เป้าหมายชาวไทยในปัจจบุนั 

การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ซึ่งได้แหล่งข้อมลูจาก

ตัวภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ือง “ยักษ์” โดยตรงด้วยการรับชมจากแผ่น DVD เพ่ือนํามาใช้ใน

การศกึษา และหนงัสือ “ยกัษ์” The Giant King ท่ีมีบทสมัภาษณ์ของทีมงานผู้ผลิตรวมทัง้แนวทาง

และแรงบนัดาลใจในการผลิตผลงาน ทัง้หมด 

นอกจากนีย้ังเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกและสัมภาษณ์แบบกลุ่ม จาก

กลุ่มผู้ รับสารท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญท่ีทํางานอยู่ในวงการแอนิเมชั่นของไทย จากอาจารย์

ประจําสาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต มหาวิทยาลยัรังสิต บริษัท Imagine Design  

บริษัท Polygon Wizard บริษัท Pastel Blue Studio และ บริษัท Studio HIVE  

โดยการศกึษาหาองค์ประกอบท่ีแสดงความเป็นไทยและนวตักรรมการส่ือสารความเป็น

ไทยนัน้ ใช้กรอบแนวคดิในการวิเคราะห์ดงันี ้แนวคดิเร่ืองความเป็นไทย แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรม

การส่ือสาร ทฤษฎีการผสมผสานข้ามสายพนัธุ์ทางวฒันธรรม แนวคดิเร่ืองวฒันธรรมประชานิยม

และวฒันธรรมชัน้สงู แนวคดิสมยัใหมแ่ละแนวคดิหลงัสมยัใหม ่แนวคิดเก่ียวกบัการ์ตนูแอนิเมชัน่  

ข้อมลูเก่ียวกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” แนวคิดเร่ืองสญัญะวิทยา และแนวคิดเร่ืองการ

วิเคราะห์เนือ้หาผลของการศกึษาวิเคราะห์สรุปได้ดงันี ้
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5.1  สรุปผลการวิเคราะห์ 

 

ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการศึกษาองค์ประกอบท่ีแสดงความเป็นไทย 

และนวตักรรมการส่ือสารท่ีใช้ในการนําเสนอความเป็นไทยในภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ือง “ยกัษ์” 

ผ่าน DVD ภาพยนตร์แอนิเมชัน่และหนงัสือ “ยกัษ์ The Giant King” (Concept Art) และผลการ

สมัภาษณ์เชิงลกึและสนทนากลุม่ 

 

5.1.1  ผลการศึกษาองค์ประกอบท่ีแสดงความเป็นไทย และนวัตกรรมการส่ือสาร

ท่ีใช้ในการนําเสนอความเป็นไทยในภาพยนตร์แอนิเมช่ันเร่ือง “ยักษ์”ผ่าน 

DVD ภาพยนตร์แอนิเมช่ันและหนังสือ “ยักษ์ The Giant King” 

1)  องค์ประกอบท่ีแสดงความเป็นไทย และนวตักรรมการส่ือสารท่ีใช้ในการ 

นําเสนอความเป็นไทยใน “เนือ้เร่ือง” 

(1)  องค์ประกอบท่ีแสดงความเป็นไทยใน “เนือ้เร่ือง” 
จากการศึกษาพบว่า ภาพยนตร์แอนิ เมชั่นเ ร่ือง “ยักษ์” มีการส่ือสาร

องค์ประกอบท่ีแสดงความเป็นไทยใน “เนือ้เ ร่ือง” หลายประการ  ทัง้การนําวรรณคดีเร่ือง 

“รามเกียรติ์” มาเป็นแรงบนัดาลใจในการผลิต แสดงความเป็นไทยตัง้แต่เค้าโครงเร่ือง อีกทัง้ตวั

ละครหลกัท่ีแฝงความเป็นไทยเต็มตวัอย่าง “น้าเขียว” หรือ “ทศกัณฐ์” ท่ีนํามาจากรามเกียรติ์นัน้ 

เป็น “ยักษ์” ยังแสดงให้เห็นถึงมิติของคําว่า “ยักษ์” ท่ีหลากหลาย ยักษ์ของแต่ละประเทศก็มี

เอกลกัษณ์ท่ีแตกตา่งกนัไปตามวฒันธรรมของตน ซึ่งยกัษ์ของไทยแสดงออกมาในรูปแบบยกัษ์ใน

วรรณคดี เชน่ ทศกณัฐ์  รวมทัง้ยงัแฝงไปด้วยคติการเวียนว่ายตายเกิด ในคอนเซ็ปการสร้างอวตาร

ท่ีสิบล้านเอ็ดของหนมุานและทศกณัฐ์ในครัง้นีอี้กด้วย 
(2)  นวตักรรมการส่ือสารความเป็นไทยใน “เนือ้เร่ือง” 
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” มีการใช้นวตักรรมการส่ือสารในการผลิตตวั

สารตัง้แต่การผลิตด้วยเทคโนโลยีแอนิเมชัน่ 3 มิติ และนวตักรรมทางความคิดในการออกแบบ

เนือ้หาของสารในด้านความเป็นไทย ท่ีวรรณคดีของไทยอย่างรามเกียรติ์ถูกนํามาปรับเปล่ียนต่อ

ยอด ให้ร่วมสมยัไปกบัเคร่ืองยนต์กลไกแบบสากล รวมทัง้ยงัได้นําส่ือวฒันธรรมประชานิยมอย่าง 

แอนิเมชั่น มาเป็นช่องทางในการส่ือสาร โดยการนําเร่ืองราวท่ีได้รับแรงบันดาลใจมาจาก 

“รามเกียรติ์” ซึ่งจดัเป็นส่ือ”วฒันธรรมระดบัสงู”ของชาติไทย มาเป็นแกนหลกัของเร่ือง รวมไปถึง

การออกแบบ ท่ีมีการนําวฒันธรรมประชานิยมอย่างหุ่นยนต์ในภาพยนตร์แนว Sci-fi (Science 

Fiction) เข้ามาออกแบบร่วมกบัศิลปวฒันธรรมระดบัสงูของไทยอย่าง “โขน” อีกทัง้นวตักรรมทาง
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ความคิดของผู้ กํากับ ท่ีคิดต่อยอดรามเกียรติ์ในอวตารท่ีสิบล้านเอ็ด และคิดคัดค้านแนวคิด

สงครามของรามเกียรติโ์ดยเปล่ียนเป็นมิตรภาพแทน  

ทัง้นี ้“ยกัษ์” ยงัมีการผสมผสานข้ามสายพนัธุ์ทางวฒันธรรมของแรงบนัดาลใจ

หลกัอยา่งรามเกียรติ ์ท่ีเป็นวฒันธรรมท้องถ่ินของไทย และวฒันธรรมโลกท่ีเป็นภาพยนตร์หุ่นยนต์

แนว Sci-fi  มาผสมผสานกนัในรูปแบบอะมีบาอย่างแนบเนียน และยงัใช้แนวคิดหลงัสมยัใหม่ใน

การผลิตอีกด้วย กล่าวคือ ไม่จําเป็นว่าความเป็นไทยจะต้องอยู่ในรูปแบบอนุรักษ์นิยม ท่ีตวัละคร

ต้องเป็นคน คนต้องใส่ชุดไทย อยู่ในกรอบของทุกอย่างท่ีเป็นไทยแบบอนุรักษ์นิยมอย่างเดียว 

หากแตค่วามเป็นไทยท่ีใสเ่ข้าไปในแอนิเมชัน่เร่ืองนี ้ใสเ่พียงแคแ่ก่นบางอย่างท่ีส่ือถึงความเป็นไทย

เท่านัน้ หรือแค่เพียงลกัษณะนิสยับางส่วนของคนไทย ตวัละครท่ีมีร่างกายเป็นหุ่นยนต์ก็สามารถ

ส่ือความเป็นไทยได้เหมือนกนั แม้จะเพียงเล็กน้อย แตก็่เข้าถึงกลุ่มผู้ รับสารได้อย่างดี ซึ่งก่อให้เกิด

ความร่วมสมยั 

2)  องค์ประกอบท่ีแสดงความเป็นไทย และนวัตกรรมการส่ือสารท่ีใช้ในการ

นําเสนอความเป็นไทยใน “ตวัละคร 

(1)  องค์ประกอบท่ีแสดงความเป็นไทยใน “ตวัละคร” 

จากการศกึษาพบว่า ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” มีการส่ือสาร “ความ

เป็นไทย” ผ่านตวัละครหลายรูปแบบ ทัง้ความเป็นไทยทางความคิด ความเป็นไทยทางการกระทํา 

และความเป็นไทยทางวตัถอุยา่งครบถ้วน จากตวัละครหลกัท่ีเป็นตวัดําเนินเร่ือง 

น้าเขียว (ทศกัณฐ์) เป็นตวัละครหลกัท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจากวรรณคดี

เร่ืองรามเกียรติ์ การมีบคุลิก 2 บคุลิกของน้าเขียว ได้แสดงทศันคติของคนไทยท่ีมีตอ่ยกัษ์ ทัง้ยกัษ์

ร้ายและยักษ์ดีได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ยักษ์ในความคิดของคนไทยยงัเป็นยกัษ์ในวรรณคดีเป็นส่วน

ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นทศกัณฐ์ หรือนางผีเสือ้สมุทร รูปร่างของน้าเขียวได้รับแรงบนัดาลใจมาจาก

ทศกัณฐ์ในรามเกียรติ์ ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์และจดจําได้ง่าย อีกทัง้ช่ือ “น้าเขียว” ยงัแสดงให้เห็นว่า

คนไทยให้ความสําคญักบัการนบัญาต ิและมกัหยิบจบัสิ่งท่ีเห็นมาตัง้เป็นช่ือ 

เผือก (หนมุาน) เป็นตวัละครหลกัท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจากวรรณคดีเร่ือง

รามเกียรติ ์ท่ีแฝงไปด้วยความเช่ือของคนไทยท่ีมีตอ่หนมุาน ท่ีเป็นสมนุเอกของพระราม ฆ่าไม่ตาย 

ช่วยคุ้ มภัย จงรักภักดี หนุมานเป็นท่ีรู้จักดีและถูกนํามาใช้ในกองทัพไทยสมัยโบราณ เป็น

สญัลกัษณ์ในธงกระบ่ีธุชเพ่ือนําเสดจ็พระมหากษัตริย์ เผือกนัน้มีความจงรักภกัดีตอ่รามเหมือนหนุ

มานในวรรณคดี ซึ่งความจงรักภกัดีนัน้ก็เป็นอีกความเป็นไทยทางการกระทําท่ีอยู่คู่คนไทยมาช้า

นาน อีกทัง้เผือกยงัมีนิสยัชอบมาสายตลอดเวลา เป็นอีกหนึ่งลกัษณะนิสยัของคนไทยท่ีรักสบาย
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และยืดหยุ่นเร่ืองเวลามาก ส่วนช่ือ “เผือก” นัน้ก็ตัง้ตามรูปร่าง แสดงให้เห็นว่าคนไทยมกัหยิบสิ่งท่ี

เห็นมาตัง้ช่ือ เหมือนกบั “น้าเขียว” ลายก้นหอยท่ีแก้มของเผือกนัน้ก็ถกูดดัแปลงจากหวัโขนของหนุ

มาน ลดทอนให้เข้ากับหุ่นยนต์ ส่วนโซ่ท่ีหางของเผือกยงัเป็นอาวุธร้ายท่ีเป็นจดุเด่น เช่นเดียวกับ

ของหนมุานในรามเกียรติอี์กด้วย 

ราม เป็นตวัละครหลกัท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจากวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ ์

ซึง่ทศันคตขิองคนไทยท่ีมีตอ่พระรามในรามเกียรติ์นัน้มกัถกูนําไปใช้กบัท่ีสงูทัง้หมด กระทัง่ช่ือของ

ราชวงศ์จกัรี แต่เม่ือเป็นแอนิเมชัน่จึงถูกลดทอนให้เข้าถึงง่ายขึน้ กลายเป็นราม แต่ยงัคงแนวคิด

ของการเป็นสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ีอยูบ่นสวรรค์ จงึกลายเป็นดาวเทียมท่ีบงัคบัหุน่อยูน่อกโลก 

กุม เป็นตวัละครหลักท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจากวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ ์

ได้รับแรงบนัดาลใจในการออกแบบมาจาก “กมุภกรรณ” แตไ่ด้นํามาเฉพาะลกัษณะของความเป็น

ยกัษ์ การเป็นพวกพ้องข้างเดียวกบัทศกณัฐ์และการใช้หอกโมกขศกัดิเ์ทา่นัน้  

สดาย ุ722 เป็นตวัละครอีกตวัหนึ่ง ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจในการออกแบบมา

จาก “พญานกสดาย”ุ ในวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ ์สดายมีุลกัษณะเดน่ท่ีแสดงทศันคติของคนไทยท่ี

มีต่อ “คุณป้าปากจัด” ได้เป็นอย่างดี ท่ีเช่ือว่าผู้ หญิงท่ีมีไฝริมปากจะมีความสามารถเก่ียวกับ

วาทศลิป์ อีกทัง้ยงัมีนํา้ใจ ซึ่งเป็นลกัษณะเดน่ของคนไทย และการล้อเลียนบทละครไทยของสดายุ

ท่ีชดัเจน แสดงให้เห็นอิทธิพลของละครไทยหลงัขา่ว 

ตวัละครอ่ืน ๆ เช่น ก๊อก ได้แสดงทัศนคติของคนไทยท่ีมีต่อพ่อค้าชาวจีนว่า

มกัขีง้ก และต้องมีอปุกรณ์เป็นลกูคดิประจําตวัไว้คอยคํานวณเงินเสมอ ประชากรหุ่นอ่ืน ๆ ในเมือง

ก็มกัแสดงความเป็น “ไทยมงุ” เม่ือมีเหตกุารณ์บ้านเมืองไม่ปกติ แสดงความอยากรู้อยากเห็นเป็น

ห่วงเป็นใยตามนิสัยของคนไทย และท่ีเห็นได้ชัดเจนคือการพูดสําเนียงทองแดงของบรูคส ท่ีพูด

ด้วยสําเนียงภาษาถ่ินใต้ (สําเนียงทองแดง) ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์หนึ่งของสําเนียงภาษาถ่ินของไทย

โดยตรง 

(2)  นวตักรรมการส่ือสารความเป็นไทยใน “ตวัละคร” 
ตวัละครอ่ืน ๆ และภาพรวมของตวัละครใช้นวตักรรมในการส่ือสารด้วยวิธี

ผสมผสานข้ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรมเข้ามามีบทบาทในการออกแบบตัวละคร ด้วยการนํา

เทคโนโลยีหุน่ยนต์มาผสมผสานกบัตวัละครแบบไทย ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจากรามเกียรติ์ ทัง้นี ้

การผสมผสานข้ามสายพนัธุ์ทางวฒันธรรมดงักล่าว เกิดขึน้ทัง้ภายในตวัละครตวัหนึ่ง เช่นน้าเขียว

หรือเผือก ท่ีเป็นหุ่นยนต์ท่ีมีความเป็นสากลแต่ก็มีกลิ่นอายไทยอยู่ และการผสมผสานข้ามสาย

พันธุ์ทางวัฒนธรรมท่ีเกิดขึน้กับตัวละครทัง้หมด กล่าวคือ ภายในเร่ือง จะเห็นชาวเมืองมีทัง้



119 

ประชากรหุน่ท่ีดแูล้วเป็นหุน่ “ไทย” และประชากรหุ่นท่ีดแูล้วเป็นหุ่น “ตา่งชาติ” อาศยัอยู่ร่วมกนัใน

เมือง 

ราม ได้ใช้การผสมผสานข้ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรมในการออกแบบช่ือ 

“RAM” ท่ีเป็นหน่วยความจําหลกัของคอมพิวเตอร์ มาสมัพนัธ์กบัการเป็น “พระราม” โดยพระราม

จะคอยออกคําสัง่อยูเ่บือ้งบน สดาย ุ722 เป็นอีกตวัละครหนึ่งท่ีใช้การผสมผสานข้ามสายพนัธุ์ทาง

วัฒนธรรมในการออกแบบช่ือเช่นกัน โดยการนําหมายเลข 722 มาต่อท้าย คล้ายกับช่ือของ

เคร่ืองบนิทางการทหารท่ีจะมีเลขหลงัช่ือเคร่ือง ทําให้รู้วา่สดาย ุ722 เป็นเคร่ืองบนิรบสมยัใหม ่ 

3)  องค์ประกอบท่ีแสดงความเป็นไทย และนวตักรรมการส่ือสารท่ีใช้ในการ 

นําเสนอความเป็นไทยใน “ฉาก” 

(1)  องค์ประกอบท่ีแสดงความเป็นไทยใน “ฉาก” 
จากการศึกษาพบว่า ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยักษ์” มีการส่ือสาร “ความ

เป็นไทย” ในฉากเพียงจดุเล็ก ๆ ในป้ายโฆษณากลางแจ้งของบริษัทนํา้มนั ปตท. ท่ีมีน้าเขียวและ

เผือกเป็นพรีเซนเตอร์เทา่นัน้ นอกนัน้จะเป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมแบบตะวนัตกไม่ว่าจะเป็น

ฉากทะเลทราย ฉากในเมือง ฟาร์มแมเ่หล็ก บาร์ เหมือง ฯลฯ ไมป่รากฏการส่ือสารความเป็นไทย 

(2)  นวตักรรมการส่ือสารความเป็นไทยใน “ฉาก” 

การออกแบบฉาก และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ในเร่ือง โดยภาพรวมมีความเป็น

สากลมาก การนําวรรณคดีรามเกียรติ์มาอยู่ในโลกอนาคตอวตารท่ีสิบล้านเอ็ดครัง้นี ้เหมือนนําพา

หนุมานกับทศกัณฐ์ มาอยู่ในโลกอนาคตท่ีมีแต่หุ่นยนต์  ในเมืองกลางทะเลทรายของโลกฝ่ัง

ตะวันตก มากกว่าอยู่ในประเทศไทย แต่ด้วยการดําเนินเร่ืองและการออกแบบท่ีดีทําให้การ

ผสมผสานนีล้งตวั การผสมผสานข้ามสายพนัธุ์ทางวฒันธรรม ผ่านการออกแบบฉากในภาพยนตร์

แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” นี ้ เป็นอีกหนึ่งนวตักรรมการส่ือสารความเป็นไทย ท่ีทําให้ภาพยนตร์แอนิ

เมชัน่เร่ืองนีเ้ป็นศิลปะร่วมสมัย และเข้ากับคนไทยในปัจจุบนัท่ียอมรับวฒันธรรมต่างชาติอย่าง

ตะวนัตกมากขึน้  

4)  องค์ประกอบท่ีแสดงความเป็นไทย และนวตักรรมการส่ือสารท่ีใช้ในการนําเสนอ

ความเป็นไทยใน “เสียง” 

(1)  องค์ประกอบท่ีแสดงความเป็นไทยใน “เสียง” 
จากการศกึษาพบว่า ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” มีการส่ือสาร “ความ

เป็นไทย” ในเสียงเฉพาะในเพลงร้องประกอบเร่ืองเท่านัน้ แตไ่ม่พบในเพลงบรรเลงอ่ืน ๆ ในเนือ้หา

ของเพลงพบว่ามีการกล่าวถึงตัวละครในวรรณคดีเร่ือง “รามเกียรติ์” อย่าง “ทศกัณฐ์” และ 
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“พระราม” บ่อยมาก เช่นฉากท่ีกุมเปิดวิทยุแล้วมีเพลง “เป็นไปไม่ได้”ของ ดิอิมพอสซิเบิล้ ขึน้มา 

กล่าวถึงชายท่ีอยากจะทําเพ่ือคนรัก หากได้เป็นทศกัณฐ์ หรือเพลงประกอบท่ีผลิตขึน้เพ่ือ

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” โดยตรง เช่น “สงครามเปิดฉาก” “รามกําเนิดทกุอย่าง” “กมุโชว์” 

และ “เราจะทําลายมนั” ล้วนเป็นเพลงท่ีมีเนือ้หาท่ีกล่าวถึงการฟาดฟันกนัระหว่าง “พระราม” และ 

“ทศกัณฐ์” อย่างชดัเจน นอกจากนีย้งัมีการส่ือถึงคติความเช่ือเร่ืองการเวียนว่ายตายเกิดในเพลง

ประกอบ “เกิดมาเป็นเพ่ือนเธอ” ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับภพชาติซึ่งมีความเก่ียวพนักบัศาสนาพุทธอนั

เป็นศาสนาประจําชาตไิทยโดยตรง 

(2)  นวตักรรมการส่ือสารความเป็นไทยใน “เสียง” 
รูปแบบการดําเนินเร่ืองของ “ยกัษ์” เป็นการดําเนินเร่ืองประกอบ “เพลง” ท่ี

เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีเพลงท่ีคอยประกอบหรือคลอเข้ากับบรรยากาศของเร่ืองไปด้วย

ตลอดเร่ือง ดงันัน้เพลงจึงเป็นอีกส่วนประกอบสําคญัของ “ยักษ์” ท่ีทําให้เกิดความแตกต่างจาก

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่สญัชาตไิทยเร่ืองอ่ืน ๆ 

 

5.1.2  ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม 

1)  ภาพรวมของภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” 

(1)  ความเห็นโดยรวมตอ่ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” 

“ยกัษ์” สนกุแล้ว แตย่งัคาดเดาเร่ืองได้ 

เพียงคําว่า “ภาพยนตร์แอนิเมชัน่สญัชาติไทย” ก็มีความหมายตัง้แต่ยงัไม่ได้

ออกโรงเลยด้วยซํา้ ผู้ รับสารมีความคาดหวงัและตัง้ระดบัมาตรฐานอยู่ในใจส่วนหนึ่งว่าจะเป็น

อยา่งไร อาจเป็นเพราะภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองท่ีผ่านมา อาจยงัไม่สามารถสร้างความประทบัใจ

ให้ผู้ รับสารได้อยา่งตอ่เน่ือง จงึก่อให้เกิดความรู้สกึนีโ้ดยไมรู้่ตวั 

ผู้ รับสารท่ีมีความรู้ด้านแอนิเมชัน่และทํางานอยู่ในวงการทุกคน ล้วนรับชม

และมีความรู้สึกท่ีดีต่อภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ืองนี ้มีความเห็นโดยรวมว่าสนุกและต้องอุดหนุน

อย่างแน่นอนเพราะเป็นของคนไทย อีกทัง้ยังเห็นว่ามีการพัฒนาไปในทางท่ีดี น่าสนับสนุน ท่ี

สําคัญคือเราไม่ควรคิดแข่งเพียงตลาดเพ่ือนบ้าน แต่ควรคิดแข่งกับมาตรฐานของสากลให้ได้

เพ่ือให้เกิดการพฒันาย่ิง ๆ ขึน้ไป แตส่ิ่งท่ียงัไม่ประทบัใจคือเนือ้เร่ืองท่ีคาดเดาได้ง่ายไป ซึ่งผู้ วิจยัมี

ความเห็นวา่อาจเป็นเพราะการนําโครงเร่ืองมาจากรามเกียรติ์ส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นวรรณคดีท่ีคนไทยมี

ความคุ้นเคยอยา่งมาก ทําให้ผู้ รับสารสามารถคาดเดาได้วา่จะมีอะไรในเร่ืองบ้าง 
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(2)  ปัญหาท่ีพบในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” 

“ยกัษ์ VS ROBOTS” 

ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ในมุมมองของผู้ รับสารคือ การท่ีดีไซน์ของยกัษ์คล้าย

กับ Robots ของต่างชาติท่ีออกมาก่อน ทัง้ท่ีโปรเจคของยกัษ์นัน้เร่ิมก่อนด้วยซํา้ แต่ภาพการ

ออกแบบ Robots มนัตดิตาคนไทยไปแล้ว ทําให้ยกัษ์ท่ีออกมาทีหลงัเสียเปรียบและถกูมองว่าเป็น

ของเลียนแบบไป ซึ่งก็สะท้อนความคิดของคนไทยได้อีกอย่างว่ามกัจะมองของต่างประเทศดีกว่า

เสมอ อีกอย่างคือประเทศไทยต้องยอมรับว่าเป็นประเทศท่ีมีการละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญามาก 

เชน่พวกเทปผี ซีดีเถ่ือน ของแบรนด์เนมตา่ง ๆ ทําให้คนไทยมีทศันคติตอ่ของเลียนแบบว่าเป็นเร่ือง

ธรรมดา ไทยเก่งเร่ืองก๊อปอยูแ่ล้ว ทัง้ท่ีผู้สร้างยกัษ์ไมไ่ด้มีเจตนาเลียนแบบแตอ่ยา่งใด  

2)  นวตักรรมการส่ือสารความเป็นไทยในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” 

(1)  ตวัละครท่ีผู้ รับสารประทบัใจและไมป่ระทบัใจเป็นพิเศษ 

“น้าเขียว (ทศกณัฐ์) รุ่ง เผือก (หนมุาน) ร่วง” 

ลกัษณะความเป็นไทยในตวัละคร มีผลต่อความรู้สึกประทบัใจของผู้ รับสาร

มาก เพราะผู้ รับสารมีความคาดหวงัในตวัละครท่ีแสดงความเป็นไทย เช่น น้าเขียวท่ีมีแรงบนัดาล

ใจหลกัมาจากทศกณัฐ์ และออกแบบมาได้อย่างสมบรูณ์แบบ ในมมุมองของผู้ รับสาร มีความเท่ห์ 

ความสวยงาม ความนา่รัก และมีความหมายดีในตวัเอง หรือสดายท่ีุมีบคุลิกแบบไทย ๆ ท่ีโดดเดน่ 

ทําให้เห็นวา่ความตลกขบขนั เป็นอีกปัจจยัท่ีผู้ รับสารช่ืนชอบ 

ในขณะเดียวกนั หนมุานหรือเผือก ก็เป็นอีกตวัละครหลกัท่ีมีความสําคญัเท่า

เทียมกับ ทศกัณฐ์หรือน้าเขียว แต่กลบัไม่ได้รับความนิยมในมุมมองของผู้ รับสารเลย เพราะผู้ รับ

สารมีความคาดหวงัในภาพลกัษณ์ของหนมุานอยู่ในใจกนัทกุคน เม่ือพบกบัเผือก ท่ีออกมาไม่โดน

ใจ ไม่ตรงกับภาพในจินตนาการ จึงทําให้เกิดความผิดหวงั ทัง้รูปร่าง การแสดงออก เสียงพากย์ 

สีสนัของเผือก ทําให้ผู้ รับสารมองไมเ่ห็นถึงความเป็นฮีโร่ในระดบัหนมุานได้เลย องค์ประกอบความ

เป็นไทยในตวัเผือกท่ีมีหนมุานเป็นแรงบนัดาลใจ กลบักลายเป็นปัญหาท่ีทําให้ผู้ รับสารไม่เกิดการ

คล้อยตามแตรู้่สกึขดัแย้งแทน 

จึงกล่าวได้ว่าความเป็นไทยในการออกแบบตวัละคร มีผลต่อความรู้สึกของ

ผู้ รับสารโดยตรง เพราะผู้ รับสารมีความคาดหวงัในตวัละครนัน้ ๆ อยู่ อีกทัง้การใส่บคุลิกลกัษณะ

นิสยัท่ีถกูจริตของคนไทย เช่น บคุลิกของสดาย ุ722 ก็สามารถสร้างความประทบัใจแก่ผู้ รับสารได้

เป็นอยา่งดี 
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(2)  ความเป็นไทยใน “ยกัษ์” ท่ีผู้ รับสารพบ 

“ผสมไทย-สากล ได้กลมกลอ่ม .. ” 

ผู้ รับสารมองเห็นความเป็นไทยผา่นทางตวัละครเพียงอย่างเดียว ไม่เห็นในวิถี

ชีวิตของพวกเขา แต่คิดว่าสามารถผสมผสานความเป็นไทยในตวัละครกับความเป็นสากลของ

สิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืน ไม่รู้สึกว่าโดนยดัเยียดความเป็นไทยเข้ามาจนเกินไป ทุกคนล้วนมี

ความเห็นวา่สามารถมองเห็นความเป็นไทยในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” ผ่านการออกแบบ

ตวัละครเท่านัน้ ทัง้ลวดลาย รูปแบบ ช่ือ แต่สิ่งอ่ืน ๆ อย่างบรรยากาศ ฉากโดยรอบและวิถีชีวิต 

ผู้ รับสารมีความเห็นวา่ล้วนมีความเป็นสากลทัง้หมด แตท่ัง้นี ้“ยกัษ์” สามารถผสมผสานความเป็น

ไทยกบัความเป็นสากลให้เข้ากันได้เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่า แม้จะใส่ความเป็นไทยเข้ามาน้อย 

แตไ่มไ่ด้ทําให้ผู้ รับสาร ไมรู้่สกึ ถึงความเป็นไทยเลย แตก่ลบัรู้สกึร่วมสมยัและกลมกลืนดี 

(3)  คําวา่ “ยกัษ์” ในความหมายของผู้ รับสาร 

 “ยกัษ์ เป็นทัง้ รูปธรรม และ นามธรรม” 

ผู้ รับสารมองเห็นคําว่า “ยกัษ์” ในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งคํา ๆ เดียวนัน้มีความ

หลากหลายในตวัเอง ทัง้รูปธรรมและนามธรรม คําว่ายกัษ์เป็นคําท่ีทรงพลงั แทบทกุคนต้องนึกถึง

ทศกัณฐ์ก่อนเป็นพืน้ฐานในความคิดของคนไทยเม่ือคิดถึงยกัษ์เลยก็ว่าได้ การนํายกัษ์มาเป็นช่ือ

เร่ืองและมีน้าเขียวท่ีได้แรงบนัดาลใจมาจากทศกัณฐ์เป็นตวัละครเอก ทําให้มีความทรงพลงัและ

เป็นท่ีนา่จดจํากวา่ตวัละครอ่ืน ๆ 

(4)  ความเห็นของผู้ รับสารตอ่โครงเร่ือง ท่ี “ยกัษ์” นําแรงบนัดาลใจจาก 

รามเกียรติม์าผลิต 

“ผกูพนั แตถ่กูหยิบจบัมาใช้บอ่ยแล้ว” 

การยกวรรณคดีไทยอย่างรามเกียรติ์มาเป็นต้นแบบในการออกแบบนัน้ถือว่า

ดี จดจําง่าย และแสดงความเป็นไทยได้ดี เพียงแต่ดแูล้วเห็นจะมีเพียงความเป็นไทยในตวัละคร

เท่านัน้ ไม่ได้เห็นในมุมอ่ืน ๆ เท่าไรนกั อีกทัง้ค่านิยมของไทยคือถ้าอยากจะแสดงความเป็นไทย

ออกมาทางแอนิเมชัน่ จะนิยมยกวรรณคดีมาแปลงกนัเป็นส่วนใหญ่ตัง้แตรุ่่นนกัศกึษามาจนถึงรุ่น

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ลงโรงภาพยนตร์  

การหยิบจบัวรรณคดีไทยอย่าง “รามเกียรติ์” มาเป็นต้นแบบหรือแรงบนัดาล

ใจในการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน่นบัว่าดีในเร่ืองความผกูพนัของคนไทยกบัรามเกียรติ์ เพราะคน

ไทยมีความผกูพนักบัรามเกียรติ์เป็นทนุเดิมอยู่แล้ว ไม่ต้องเสียเวลาในการเล่าเร่ืองปมชีวิตของตวั

ละครมาก เพราะทกุคนรู้จกัตํานานรามเกียรติ์ ผู้ รับสารล้วนเข้าใจถึงจดุประสงค์และเห็นด้วย แต่
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อาจมีบ้างท่ีอยากให้ใส่วิถีชีวิตลงไปบ้างแบบไม่ดูยดัเยียดจนเกินไป อาจแสดงความเป็นไทยได้

มากกวา่การหยิบตวัละครของรามเกียรติม์าเพียงอยา่งเดียว 

(5)  สญัลกัษณ์ท่ีผู้ รับสารพบใน “ยกัษ์” 

“มองเห็น สญัญะ แบบไทย” 

ภาพยนตร์แอนิ เมชั่นเ ร่ือง “ยักษ์” ได้แอบแฝงสัญญะเอาไว้มากมาย 

แต่สญัญะท่ีผู้ รับสารมองเห็นได้ชัดเจนมากท่ีสุด ล้วนเป็นสัญญะท่ีแฝงไปด้วยความเป็นไทย ซึ่ง

ผู้ รับสารท่ีมีความรู้ด้านแอนิเมชัน่และทํางานอยู่ในวงการทกุคนมองเห็นสญัลกัษณ์ส่วนใหญ่ผ่าน

การออกแบบตวัละคร เช่นลายไทยบนตวัละคร รูปร่างของตวัละคร รวมถึงการมีอยู่ของตวัละคร

อย่างพระอาทิตย์ในเร่ืองท่ีทําให้ผู้ รับสารมองเห็นว่าจกัรวาลท่ี “ยกัษ์” ดําเนินเร่ืองอยู่ เป็นคนละ

จกัรวาลกบัของเราท่ีดํารงชีวิตอยูต่อนนี ้เพราะพระอาทิตย์ของเราเป็นศนูย์กลางระบบสริุยะ โดยมี

โลกหมุนรอบอยู่ แต่พระอาทิตย์ในยกัษ์กลบัมี 2 ดวง และโคจรอยู่ในบริเวณชัน้บรรยากาศ และ

เคล่ือนตวัโคจรด้วยรางคล้ายรางรถไฟ ซึง่ทําให้เกิดความแตกตา่งจากโลกของความเป็นจริง ทําให้

เห็นถึงโลกของการ์ตนูโดยแท้จริง 

(6)  ความแตกตา่งของ “ยกัษ์” กบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีผา่นมา 

ของไทย 

“แตกตา่ง เพ่ือตอ่ยอด” 

ผู้ รับสารส่วนใหญ่มองเห็นถึงความแตกต่างของภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ือง

ยกัษ์ท่ีมีตอ่เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีผ่านมา จะเห็นได้จากการออกแบบตวัละครท่ีเป็นหุ่นยนต์แมคคานิกแบบ

สากล แม้จะมีแก่นมาจากรามเกียรติ์ แตก่ลิ่นอายความเป็นสากลท่ีใส่เข้ามาอย่างลงตวัทําให้ผู้ รับ

สารรู้สึกถึงความแตกตา่งกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีผ่านมา รู้สึกถึงการเปล่ียนแปลงไป

ในทิศทางท่ีดี ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ือง “ยักษ์” มีการส่ือสารความเป็นไทยด้วยนวัตกรรมการ

ส่ือสารผ่านการผสมผสานข้ามสายพนัธุ์ทางวฒันธรรมอย่างชดัเจน ผู้ รับสารสามารถมองเห็นถึง

นวตักรรมการส่ือสารนัน้ 

(7)  ความเห็นท่ีผู้ รับสารมีตอ่ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” ในสว่นของ

ความเป็นสากล 

“สากล อยา่งชดัเจน” 

ผู้ รับสารมองเห็นนวตักรรมการส่ือสารความเป็นไทย ท่ีแฝงอยู่ในภาพยนตร์

แอนิเมชั่นเร่ือง “ยักษ์” ด้วยการใส่วัฒนธรรมโลกเข้าไปในแอนิเมชั่นสัญชาติไทย ตามแนวคิด

ทฤษฎีการผสมผสานข้ามสายพนัธุ์ทางวฒันธรรมอยา่งชดัเจน  
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3)  ทศันคตติอ่แอนิเมชัน่ไทย 

(1)  ทศันคตขิองผู้ รับสารท่ีมีตอ่ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ไทย 

“ตลาดแคบ ชอ่งทางพฒันาน้อย” 

ผู้ รับสารมีมมุมองตอ่แอนิเมชัน่ไทยว่าจะต้องมีการพฒันาขึน้ไปอย่างแน่นอน 

แตปั่จจบุนัมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีทําให้แอนิเมชัน่ยงัคงติดขดั เช่นปัจจยัด้านวฒันธรรมของไทยท่ีคิด

วา่การ์ตนูเป็นเร่ืองของเด็ก ทําให้ตลาดท่ีดแูคบ เร่ืองของทนุ ท่ีต้องใช้ทนุสงูในการผลิต  ทําให้ต้อง

พึ่งพานายทนุ ซึ่งทศันคติของนายทนุ กบัเนือ้หาท่ีผู้บริโภคต้องการดไูม่สอดคล้องกนั แตจ่ะเห็นว่า

ผู้ ทํางานในวงการไม่ได้คิดว่าศกัยภาพของบคุลากรมีปัญหา คนไทยเก่ง มีความสามารถ เพียงแต่

สภาพสงัคมและเงินทนุไมเ่อือ้แก่วงการภาพยนตร์แอนิเมชัน่ให้เดนิหน้าตอ่ไป 

(2)  ความเหมาะสมของความเป็นไทยกบัสินค้าวฒันธรรมอยา่งภาพยนตร์ 

แอนิเมชัน่ 

 “ควรไทยด้วย และสนกุด้วย” 

ผู้ รับสารมองไปถึงสาเหตท่ีุแอนิเมชัน่ไทยจะต้องมีคอนเทนต์ของความเป็น

ไทย เพราะนายทุนและสปอนเซอร์ตัง้โจทย์มาแบบนัน้ ซึ่งจริง ๆ ทุกคนก็มองว่าการใส่วฒันธรรม

ไทยเราลงไปเป็นสิ่งดี แต่หากเนือ้เร่ืองไม่สนุกทําออกมาไม่ดีมันก็แผ่วไป กลายเป็นความรู้สึก

เหมือนโดนยดัเยียดให้มนัไม่สนกุไปในตวั เช่ือมโยงได้กบัความคิดแบบสมยัใหม่ของนายทนุท่ีต้อง

คงแนวคิดความเป็นไทยเอาไว้อย่างแน่นหนา ในขณะท่ีผู้ รับสารมีความต้องการและมีความคิด

แบบหลงัสมยัใหม่ท่ีคิดคนัค้านการอนุรักษ์นิยมจนไม่ดวู่าเนือ้หาท่ีออกมาสนุกหรือไม่ จนเกิดการ

สวนทางกนั ยกัษ์จึงตอบโจทย์ของผู้ รับสารได้ด้วยการผลิตด้วยแนวคิดแบบหลงัสมยัใหม่ผ่านการ

ผสมผสานข้ามสายพนัธุ์ทางวฒันธรรม 

(3)  ลกัษณะของภาพยนตร์แอนิเมชัน่สญัชาตไิทยท่ีผู้ รับสารอยากเห็น 

“ร่วมสมยั และสู้ตอ่ไป!” 

ผู้ รับสารมีแง่มุมของผู้ รับสารยุคใหม่อยากให้เนือ้หาในสารเปล่ียนแปลงไป

ตามยคุสมยั ความเป็นไทยเองก็เชน่กนั เราควรปรับไปตามยคุสมยั การยึดติดกบัอะไรเดิม ๆ จะทํา

ให้เกิดความรู้สึกตกยุค ผู้ ท่ีทํางานอยู่ในวงการเองก็อยากเห็นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ไทยพฒันาไป

ในทางท่ีดี ท่ีขายวฒันธรรมของชาตไิด้ ท่ีคนในชาตดิ ู 

จากการศกึษาพบว่า ผู้ รับสารค้นพบความแตกต่างของภาพยนตร์แอนิเมชัน่

เร่ือง “ยกัษ์” ท่ีไม่เหมือนเร่ืองอ่ืน ซึ่งดสูากลมากขึน้และช่วยยกระดบัวงการภาพยนตร์แอนิเมชั่น

ไทยให้เป็นไปในทางท่ีดีขึน้เร่ือย ๆ แม้จะเกิดปัญหาในประเดน็การออกแบบหุ่นยนต์ของ “ยกัษ์” ไป
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คล้ายคลึงกับงานออกแบบของตวัละครภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ROBOTS” ของค่ายดงัอย่าง 

BLUE SKY STUDIO ซึง่เป็นความบงัเอิญท่ีไม่ได้ตัง้ใจ แม้ว่าทางทีมงาน “ยกัษ์” ได้พฒันาชิน้งาน

ขึน้ก่อน แตด้่วยทศันคติของคนไทยท่ีมองตา่งชาติเหนือกว่าของไทยด้วยกันเองเสมอ จึงทําให้คน

ไทยส่วนใหญ่มองว่าการออกแบบของ “ยกัษ์” ไปลอกเลียนแบบ “ROBOTS” เข้า ทัง้ ๆ ท่ีไม่เป็น

ความจริง ผู้ รับสารท่ีทํางานอยู่ในวงการตา่งมองว่าวงการแอนิเมชัน่บ้านเรากําลงัพฒันา แตก็่เจอ

ปัญหาขดัขวางทางพฒันามากเชน่เดียวกนั  

ปัญหาแรกตัง้แต่รากฐานของวฒันธรรมไทย มองว่าการ์ตนูแอนิเมชั่นเป็น

เร่ืองของเด็ก เป็นธุรกิจท่ีไม่เติบโต จึงไม่มีนายทุนอยากมาลงทุนเพราะมองว่าตลาดแคบ 

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เป็นงานท่ีใช้ทนุสงู จงึต้องพึง่พานายทนุ ซึ่งส่วนมากทศันคติของนายทนุจะไม่

ตรงกบัจริตของผู้ รับสารหรือกลุ่มเป้าหมาย การสวนทางกนันีทํ้าให้เกิดปัญหาใหญ่ขึน้ แม้ประเทศ

ไทยจะมีบุคลากรในการผลิตระดบัคุณภาพ แตปั่ญหาภายในวงจรธุรกิจท่ีเป็นปัญหาทําให้การ

พฒันาวงการเป็นไปได้ยาก ปัญหาด้านการส่ือสารเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัความเป็นไทยก็เป็นอีกส่วน 

ผู้ รับสารมีความซบัซ้อนทางความคิด เฝ้าถามถึงความเป็นไทย แตพ่อทําแล้วไม่มีใครด ูภาพยนตร์

แอนิเมชัน่ไทยจึงต้องการการยอมรับจากผู้ รับสารในการส่ือสารวฒันธรรม ท่ีถูกส่ือออกมาอย่าง

ร่วมสมยั เม่ือคณุภาพงานดี เนือ้เร่ืองดี งานร่วมสมยั ก็คงจะเร่ิมขายคนไทยได้ เหมือนท่ี “ยกัษ์” 

สามารถทําสําเร็จแล้ว สดุท้ายภาพยนตร์แอนิเมชัน่สญัชาตไิทยท่ีผู้ รับสารอยากเห็น ก็คือแอนิเมชัน่

ร่วมสมยัท่ีสามารถขายวฒันธรรมไทย จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ได้แบบตา่งประเทศอย่างญ่ีปุ่ นหรือ

อเมริกาได้บ้าง 

จากบทสรุปนีไ้ด้แสดงให้เห็นว่า ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ือง”ยักษ์” มีการ

ส่ือสารความเป็นไทยอยู่ แม้ไม่มาก แต่ก็แฝงอยู่ในแก่นท่ีทําให้คนไทยรู้สึกได้ ความเป็นไทยท่ีผู้ รับ

สารรับรู้สมัผสัได้เป็นการออกแบบตวัละครเป็นส่วนใหญ่ การท่ีภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองนีมี้การ

นําเสนอความเป็นไทย เป็นสิ่งท่ีผู้ รับสารพงึพอใจ เพราะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน่สญัชาติไทย ท่ีจะ

สร้างความภาคภูมิใจไปสู่นานาอารยประเทศ ด้วยการบรรจวุฒันธรรมไทยลงไป แตใ่นเม่ือสงัคม

และโลกเปล่ียนไป การส่ือสารความเป็นไทยลงในส่ืออย่างภาพยนตร์แอนิเมชั่นจึงต้องมีการ

นําเสนอรูปแบบใหม ่มีการคดิตอ่ยอด เปล่ียนแปลงจากการใส่ความเป็นไทยแบบเดิม ๆ ลงไปด้วย

การใสน่วตักรรมการส่ือสารความเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานข้ามสายพนัธุ์ทางวฒันธรรม 

การผสมผสานวฒันธรรมระหว่างวฒันธรรมประชานิยมและวฒันธรรมชัน้สูง หรือกระทัง่ การใช้

แนวความคิดแบบหลงัสมัยใหม่ในการผลิต ทําให้ “ยักษ์” เป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นท่ีเหมาะกับ

กลุ่มเป้าหมายในยุคปัจจบุนั และสามารถเปิดทางให้ภาพยนตร์แอนิเมชัน่สญัชาติไทยรุ่นหลงัได้
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เห็นตัวอย่างท่ีดี ในการใช้นวัตกรรมการส่ือสารความเป็นไทยได้อย่างเหมาะสมในการผลิต

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 

 

5.2  อภปิรายผล 

 

จากผลการวิจัยเร่ืองนวัตกรรมการส่ือสารความเป็นไทยในภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ือง 

“ยกัษ์” สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

1)  การนําเสนอความเป็นไทยของภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์”  

การส่ือสารกับวฒันธรรมนัน้เป็นสิ่งท่ีดําเนินควบคู่กันมาโดยตลอด เพราะการส่ือสารนัน้

เร่ิมมาจากวฒันธรรม โดยการส่ือสารของแตล่ะวฒันธรรมล้วนมีการวิเคราะห์บนพืน้ฐานโครงสร้าง

ตรรกะของวฒันธรรมตนเอง (Cooper-Chen, 2005, p. 8) และเม่ือวฒันธรรมคือการส่ือสาร การ

ส่ือสารคือวฒันธรรม (Hall, 1989, p.186) แอนิเมชัน่ จึงเป็นสารท่ีผู้ปกครองมุ่งหวงัให้เยาวชนของ

พวกเขารับรู้ ควรจะเป็นสารท่ีดี เสริมสร้างจินตนาการ ให้ความรู้ ข้อคิดและความบนัเทิงไปพร้อม 

ๆกัน จนสามารถดูซํา้ได้บ่อย ๆ ทําให้แอนิเมชั่นนัน้อยู่คู่กับเยาวชนมาหลายร้อยปี ก่อเกิด

วฒันธรรมเล็กๆในตวัของเด็ก ไม่มีใครปฏิเสธว่าแอนิเมชั่นเป็นส่ือท่ีไม่ดีสําหรับเด็กและเยาวชน 

ดังนัน้ผู้ วิจัยมีความเห็นว่า แอนิเมชั่นนัน้เป็นวัฒนธรรมหรือการส่ือสารท่ีอยู่คู่กับเด็กจนเป็น

สญัลกัษณ์ของเด็กไปแล้ว จนทําให้คนท่ีชอบและหลงใหลในแอนิเมชัน่มาก ๆ เข้าก็จะโดนสงัคม

มองวา่ทําตวัเป็นเดก็ ยงัดกูาร์ตนูอยู ่ซึง่ในความเป็นจริงนัน้ตัง้ใจผลิตมาสําหรับเด็กและผู้ ใหญ่ให้ดู

ด้วยกนัได้อยูแ่ล้ว 

ดงันัน้ถ้าส่ือต่าง ๆ จะใส่วฒันธรรมลงไปคงไม่ใช่เร่ืองแปลกแต่อย่างใด ส่ือบนัเทิงต่าง ๆ  

เชน่  ตํานาน นิทาน ภาพยนตร์ ละคร เกมส์ การ์ตนูเล่มหรือแม้แตแ่อนิเมชัน่ ล้วนมีวฒันธรรมของ

ผู้สร้างแฝงอยู่ไม่มากก็น้อย เราจึงเรียกส่ือเหล่านีว้่าเป็นสินค้าวฒันธรรมอย่างหนึ่ง ทัง้นีไ้ม่ว่าชาติ

ไหนล้วนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง และสามารถนํามาเป็นจุดขายท่ีแข็งแรง 

เหมือนอย่างส่ือแอนิเมชั่นท่ีเป็นอีกหนึ่งสินค้าวัฒนธรรม ท่ีสามารถนํามาเป็นเคร่ืองมือในการ

พัฒนาเศรษฐกิจ โดยการนํา “วัฒนธรรม” ซึ่งเป็นสิ่งต่าง ๆ ท่ีสะท้อนวิถีการดําเนินชีวิต ความ

เป็นอยู ่ของคนในท้องถ่ินนัน้ ๆ มาสร้างเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ ท่ีสอดคล้องกบักระแสความต้องการ

ของโลก ตลาด และผู้บริโภค เน่ืองจากวฒันธรรมเป็นอํานาจอ่อนอนัทรงพลงั (Soft Power) หรือ

อํานาจละมุน ท่ีสามารถแทรกซึมผ่านผู้คนได้อย่างแนบเนียนและได้ผล (จารุวรรณ เจตเกษกิจ, 

2555, น. 18-19) 
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การ์ตนูและแอนิเมชัน่ไทยถกูวิพากษ์วิจารณ์กนัอย่างหลากหลายในแง่มมุของ “ความเป็น

ไทย” บ้างก็ว่าลอกเลียนการ์ตนูญ่ีปุ่ น บ้างก็ว่าลอกเลียนการ์ตนูตะวนัตก บ้างก็ว่าควรจะมีความ

เป็นไทยให้มาก ซึง่ก็จะหมายถึงตวัละครเด็กหวัจกุ ใส่ชดุไทย บ้านไม้ทรงไทย บรรยากาศริมแม่นํา้ 

วัดไทย ลายกนก หรือเทศกาลไทย ๆ ซึ่งยังคงเป็นท่ีถกเถียงกันอยู่จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะมี

สํานักพิมพ์ท่ีสนับสนุนนักเขียนการ์ตูนไทยและสตูดิโอท่ีผลิตแอนิเมชั่นไทยดี ๆ มากมาย แต่

ผู้บริโภคไทยยงัคงมีคําว่า “ความเป็นไทย” มาเป็นอุปสรรคในการรับสารเสมอ ดงัเช่นกรณีการ

โต้เถียงกนัในสงัคมออนไลน์ในหวัข้อ “ไม่ไทยเบย!!” (Drama-Addict, 2555) เก่ียวกบัลายเส้นและ

การ์ตนูไทย ท่ีเป็นเร่ืองทะเลาะกนัได้ไม่จบสิน้ หาบทสรุปความเป็นไทยไม่ได้ ว่าไทยท่ีคนผลิต หรือ

ไทยท่ีลายเส้น จนเกิดเป็นการล้อเลียน นําตวัละครในการ์ตูนญ่ีปุ่ นมาวาดเป็นลายเส้นแบบลาย

ไทย เพ่ือประชดประชนักนั หรือแม้กระทัง่แอนิเมชัน่ท่ีใส่ความเป็นไทยเข้าไปมาก ๆ ก็มีการวิจารณ์

ว่าน่าเบ่ือ อยากเห็นอะไรใหม่ ๆ แสดงให้เห็นว่าผู้ รับสารมีความคาดหวงัเก่ียวกบัความเป็นไทยท่ี

ส่ือผา่นการ์ตนูไทยหรือแอนิเมชัน่ 

จากการศกึษาพบว่า ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” มีการนําเสนอความเป็นไทยอยู่ใน

เนือ้หาท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจากวรรณคดีเร่ือง “รามเกียรติ์” จึงทําให้มีโครงเร่ืองท่ีผกูพนักบัคน

ไทย โยงไปถึงตวัละครท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจากรามเกียรติท่ี์ปรากฏใน ”ยกัษ์” ล้วนเป็นตวัละคร

ซึ่งเป็นท่ีรู้จักของคนไทยมาช้านาน ทําให้มีแก่นของความเป็นไทยอย่างไม่ต้องสงสัย หากแต่

ภาพลักษณ์ภายนอกท่ีเป็นแอนิเมชั่นหุ่นยนต์ ทําให้ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ืองนีดู้ร่วมสมัยและ

น่าสนใจมากย่ิงขึน้ แต่ผู้ รับสารยงัคงสามารถเข้าถึงความเป็นไทยในแก่นเร่ืองและเค้าโครงความ

เป็นมาของตวัละครหลกัตา่ง ๆ ท่ีมาจากรามเกียรติ์ได้เป็นอย่างดี แม้ว่าสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ จะดู

เป็นสากลก็ตาม แตก่ลบัรู้สึกกลมกลืน และแนบเนียน ผู้ วิจยัจึงมีความเห็นว่า การนําเสนอความ

เป็นไทยลงไปในสินค้าวฒันธรรมอย่างแอนิเมชัน่นัน้เป็นเร่ืองท่ีควรแก่การสนบัสนุน เพราะไม่ใช่

เพียงผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่ผู้ รับสารท่ีเป็นคนไทยด้วยกันจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของแอนิเมชั่น

ด้วย ท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมเดียวกัน และ “ยักษ์” ก็ได้ส่ือความเป็นไทยออกมาอย่าง

แนบเนียนผา่นรูปแบบแอนิเมชัน่สากล 

2)  นวตักรรมการส่ือสารความเป็นไทยในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์”  

ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ือง “ยักษ์” นีมี้การใช้นวัตกรรมการส่ือสารเข้ามามีส่วนในการ

ส่ือสารความเป็นไทยหลายด้าน ทัง้การผสมผสานข้ามสายพันธุ์ทางวฒันธรรม การผสมผสาน

ระหว่างวฒันธรรมประชานิยมและวฒันธรรมระดบัสูง รวมถึงการใช้แนวคิดหลงัสมยัใหม่ในการ

ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน่อีกด้วย 
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จากความหมายของนักวิชาการหลาย ๆ ท่านท่ีนิยามความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า 

นวัตกรรมเป็นการต่อยอดสิ่ง ท่ีมีอยู่ เดิมให้เกิดสิ่งใหม่ โดยผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ 

วิพากษ์วิจารณ์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (De Bono, 1992) และยงัเป็นความคิด วิธีปฏิบตั ิ

หรือสิ่งของท่ีบุคคลคิดค้นขึน้ใหม่ ซึ่งมีความแตกต่างจากท่ีเคยมีมา  รวมถึงนวัตกรรมบางอย่าง 

อาจเป็นสิ่งท่ีเคยเกิดขึน้ หรือ มีมานานแล้วในสงัคม แตห่ากเพิ่งนํามาใช้   หรือ  นํามาปฏิบตัิ ในอีก

ท่ีหนึ่ง  หรือ  อีกสงัคมหนึ่ง   ก็ถือเป็นนวตักรรม เช่นกนั  (Rogers & Shoemaker, 1971) ดงันัน้

หากพดูถึงนวตักรรมการส่ือสาร จึงเป็นนวตักรรมท่ีเกิดขึน้กบัการส่ือสารไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งสาร ผู้ รับ

สาร ช่องทางการส่ือสาร หรือตัวสาร ท่ีถูกพัฒนาเปล่ียนแปลงและถูกนํามาใช้ในกระบวนการ

ส่ือสารได้อย่างเหมาะสม นวตักรรมอาจฟังดเูหมือนเป็นเร่ืองใหม่สําหรับผู้คนในยุคนี ้แตใ่นความ

เป็นจริงแล้วแทบทกุสิ่งในปัจจบุนัท่ีมีให้เห็นบนโลกล้วนเป็นนวตักรรมทัง้สิน้ สิ่งท่ีเป็นต้นฉบบัท่ีเกิด

จากกระบวนการคดิสร้างสรรค์จริง ๆ นัน้ได้ถกูนํามาพฒันาตอ่ยอดเป็นนวตักรรมไปหมด  

หากจะย้อนมองในเร่ืองระบบสัญลักษณ์ ของการเปล่ียนแปลงจาก 2D ไปยัง 3D 

Animation นัน้ คงต้องมองไปถึงความแตกตา่งในมมุมองการเสพศิลปะของมนษุย์ ท่ีวฒันธรรมฝ่ัง

ตะวันตก ผู้คนจะหลงใหลในงานเสมือนจริง แต่ในทางกลับกัน วฒันธรรมฝ่ังตะวันออกนัน้ผู้คน

หลงใหลในงานท่ีงามเกินจริง  ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชดัเจนคือ รูปของศาสดาของศาสนาคริสต์กบัพทุธ 

ท่ีภาพของพระเยซูจะมีใบหน้าเสมือนคนจริง แต่ภาพของพระพทุธเจ้านัน้จะงดงามเกินจริงทุก

สดัสว่น สญัลกัษณ์เหลา่นีย้งัคงอยูใ่นจิตใต้สํานกึของมนษุย์มาจนถึงปัจจบุนั กระทัง่การผลิตเกมส์ 

เช่น เกมส์ของอเมริกา จะเน้นความสมจริง ตวัละครหน้าตาแก่จริง เห่ียวย่นจริง แต่ถ้าเป็นเกมส์

ของญ่ีปุ่ น จะมีตวัละครท่ีสวยหล่อทกุตวั เน้นความสวยงามเกินจริง ส่ือท่ีออกมาเหล่านีก้ลายเป็น

สญัลกัษณ์ ท่ีฝังรากลึกในการผลิตและการเสพงานศิลปะ จนกลายเป็นวฒันธรรมโดยท่ีเราไม่รู้ตวั 

ดงันัน้การท่ีโลกได้กําเนิดเทคโนโลยีในการทํา 3D Animation  ได้นัน้ จึงสามารถตอบโจทย์ของ

ชาวตะวนัตกในการชมภาพเสมือนจริงได้เป็นอยา่งดี  

ซึง่การส่ือสารนัน้ต้องคํานึงถึงวฒันธรรมท้องถ่ิน คณุคา่ และวิถีปฏิบตัิของสงัคม และจาก

การท่ี “ยกัษ์” ได้เลือกใช้เทคนิคการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน่ด้วย ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 3 มิตินัน้ก็

เป็นอีกหนึ่งนวตักรรมทางความคิด ท่ีทําให้ผู้ วิจัยมีความเห็นว่า ชาวตะวนัออกอย่างคนไทยได้มี

การเปิดใจรับวฒันธรรมตะวนัตกอยา่งเตม็รูปแบบ ทัง้การออกแบบ  และผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน่

ท่ีมีแสง สี เสียง ให้ความรู้สึกเสมือนจริง ทําให้ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” สามารถส่ือสาร

ความเป็นไทยออกมาได้อยา่งร่วมสมยัขึน้ไปอีก  
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ผู้ วิจยัยงัมีความเห็นว่าภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองนี ้มีความเก่ียวข้องกบัการส่ือสารความ

เป็นไทยผ่าน วฒันธรรมประชานิยม (Pop Culture) และ วฒันธรรมชัน้สงู (High Culture) อาจ

กล่าวได้ว่า ภาพยนตร์แอนิเมชัน่นัน้เป็นอีกส่ือหนึ่ง ท่ีเป็นส่ือของวฒันธรรมประชานิยม ซึ่งเป็นท่ี

นิยมของผู้คนในปัจจบุนั ท่ีเกิดจากการส่ือสารและความต้องการทางวฒันธรรมในช่วงขณะนัน้ ซึ่ง

จะเกิดขึน้เป็นประจําและสามารถแสดงภาพลกัษณ์ออกมาได้ มีลกัษณะตรงข้ามกับวฒันธรรม

ชัน้สงู ความแตกตา่งระหว่างวฒันธรรมประชานิยมและวฒันธรรมชัน้สงู จึงอยู่ท่ีการตดัสินใจของ

แตล่ะบคุคลและสงัคม เป็นการอธิบายถึงความแตกตา่งมากกว่าท่ีจะค้นหาความเหมือน (Caves, 

2000, p. 187)  

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” ได้นําส่ือวฒันธรรมประชานิยมอย่าง แอนิเมชัน่ มาเป็น

ชอ่งทางในการส่ือสาร โดยการนําเร่ืองราวท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจาก “รามเกียรติ์” ซึ่งจดัเป็นส่ือ 

“วฒันธรรมชัน้สงู” ของชาตไิทย มาเป็นแกนหลกัของเร่ือง เป็นการนําเนือ้หาท่ีเป็นวฒันธรรมชัน้สงู

อยา่งรามเกียรติม์าผสมผสานเข้ากบัส่ือประชานิยมอยา่งแอนิเมชัน่ 

รวมทัง้การออกแบบ ท่ีมีการนําวัฒนธรรมประชานิยมอย่างหุ่นยนต์ เข้ามาออกแบบ

ร่วมกับศิลปวฒันธรรมระดบัสูงของไทยอย่าง “โขน” ทําให้หุ่นยนต์มีเขีย้วแบบยกัษ์ มีลวดลายก้น

หอยแบบหนมุาน เป็นการนําศิลปวฒันธรรมประชานิยมมาออกแบบร่วมกบัศิลปวฒันธรรมชัน้สูง 

“ยกัษ์” จงึมีนวตักรรมการส่ือสารความเป็นไทยท่ีสามารถนําวฒันธรรมประชานิยมและวฒันธรรม

ชัน้สงูมาอยูร่่วมกนัได้ จนเกิดเป็นความร่วมสมยัของภาพยนตร์ขึน้มา 

 จากการศึกษาผู้ วิจัยมีความเห็นว่า การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่นร่วมสมัยนี มี้

แนวความคดิแบบหลงัสมยัใหม ่(Post Modernism) ท่ีคิดค้านและคอยตัง้คําถามกบัความคิดแบบ

สมยัใหม ่(Modernism)  เป็นแนวคิดท่ีว่า สิ่งท่ีเป็นความถกูต้องแน่แท้นัน้ไม่มี เราไม่สามารถรู้ได้

เลยว่าจริงๆแล้วมันคืออะไร แม้แต่ภาษาก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าโลกเป็นอย่างไร ความคิด

สร้างสรรค์ตา่งหากท่ีสร้างโลกขึน้มา (Novitz, 2005) ซึ่งสองสิ่งนีส้ามารถสลบักนัได้ตามกาลเวลา 

ตามยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป สิ่งท่ีเคยคดิวา่เป็นหลงัสมยัใหมใ่นวนันี ้อาจเป็นสิ่งท่ีคิดว่าเป็นสมยัใหม่ใน

อนาคต  

 ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ือง “ยักษ์” มีแนวคิดในการผลิตแบบหลังสมัยใหม่ กล่าวคือ ไม่

จําเป็นว่าความเป็นไทยจะต้องอยู่ในรูปแบบอนรัุกษ์นิยม ท่ีตวัละครต้องเป็นคน คนต้องใส่ชดุไทย 

คนไทยต้องอยู่ในบ้านทรงไทย คนไทยในบ้านทรงไทยต้องมีวิถีชีวิตและประเพณีแบบไทย ต้องอยู่

ในกรอบของทุกอย่างท่ีเป็นไทยแบบอนุรักษ์นิยมอย่างเดียว หากแต่ความเป็นไทยท่ีใส่เข้าไปใน   

แอนิเมชัน่เร่ืองนี ้ใส่เพียงแคแ่ก่นบางอย่างท่ีส่ือถึงความเป็นไทยเท่านัน้ หรือแคเ่พียงลกัษณะนิสยั
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บางส่วนของคนไทย ตวัละครท่ีมีร่างกายเป็นหุ่นยนต์ก็สามารถส่ือความเป็นไทยได้เหมือนกัน แม้

จะเพียงเล็กน้อย แตก็่เข้าถึงกลุม่ผู้ รับสารได้อยา่งดี ซึง่ก่อให้เกิดความร่วมสมยั ในทางกลบักนัหาก

ผู้ผลิตมีแนวความคิดแบบสมยัใหม่ การออกแบบจะไม่มีการผสมผสานวฒันธรรมตะวนัตกอย่าง

แน่นอน ความเป็นไทยก็คือคนไทย ลกัษณะไทยแบบท่ีมีความเช่ือกันมาว่า การ์ตนูไทยต้องมีลาย

กระหนก ต้องมีวัด ต้องมีเด็กหัวจุก เป็นต้น การส่ือสารนวตักรรมความเป็นไทยในยกัษ์นีจ้ึงมี

กระบวนการคดิแบบหลงัสมยัใหม่ ซึ่งเป็นการคิดคดัค้าน ตอ่ยอดจากการคิดแบบสมยัใหม่ จนเกิด

มาเป็นความเป็นไทยท่ีร่วมสมัย และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าการผลิตด้วย

ความคดิแบบสมยัใหม ่

3)  การข้ามสายพนัธุ์ทางวฒันธรรมท่ีเหมาะสมกบัแอนิเมชัน่ไทย 

จากการศึกษาพบว่า นวัตกรรมการส่ือสารความเป็นไทยในภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ือง 

“ยกัษ์” เป็นการผสมกลมกลืนกันอย่างลงตวัระหว่างวรรณคดีและแอนิเมชัน่ ซึ่งสอดคล้องกับผล

การศึกษาของ วรัชญ์ วานิชวฒันกุล ท่ีได้ศกึษาเร่ือง “การส่ือสารความหมายใน การ์ตนูไทยพนัธุ์

ใหม”่ ซึง่ผลการศกึษาพบว่า การผสมผสานข้ามสายพนัธุ์ทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในส่ือนัน้ ไม่ได้มี

ความกลมกลืนเสมอไปทุกกรณี บางกรณีอาจอยู่ในรูปแบบการปรับประสานต่อรอง ระหว่าง

วฒันธรรมโลกกบัวฒันธรรมท้องถ่ิน หรืออาจเกิดความขดัแย้งไม่ลงตวั จึงจําเป็นต้องพิจารณากนั

เป็นกรณีไป ซึ่งผลของการผสมผสานดงักล่าวแบง่ได้เป็น 3 แบบ คือ (1) การผสมผสานกลมกลืน

กันอย่างลงตวัระหว่างวรรณคดีพืน้บ้านกับหนังสือการ์ตนู (2) การผสมผสานกันโดยมีการปรับ

ประสานตอ่รองระหว่างวรรณคดีและนิทานพืน้บ้านกบัหนงัสือการ์ตนู (3) การผสมผสานกนัอย่าง

ขัดแย้งไม่ลงตวัระหว่างวรรณคดีและนิทานพืน้บ้านกับหนังสือการ์ตูน ซึ่งผู้ วิจัยมีความเห็นว่า 

นวตักรรมการส่ือสารความเป็นไทยใน “ยกัษ์” สอดคล้องกับการผสมผสานในรูปแบบท่ี (1) คือ

ยงัคงมีการรักษาแก่นของวรรณคดีและคา่นิยม หรือบรรทดัฐานตา่ง ๆ ของสงัคมไทยเอาไว้ แม้จะมี

การออกแบบตวัละครและสภาพแวดล้อมให้มีวิถีแบบตะวนัตกมากขึน้ แต่ก็เป็นเพียงการเปล่ียน

รูปแบบเปลือกนอกท่ีผู้ รับสารยอมรับได้ และพึงพอใจกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว เป็นการ

ผสมผสานเพ่ือการพฒันาให้เข้ากบัคนในสงัคม โดยเฉพาะสงัคมไทยท่ีมีพฤติกรรม “เห่อของนอก” 

จะทําให้เปิดใจและยอมรับแอนิเมชัน่สญัชาตไิทย ท่ีมีการผสมผสานกบัตะวนัตกมากกวา่  

มิวเ ซียมสยาม หรือสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ร่วมกับกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลัง จัดนิทรรศการ ปรากฎการณ์อินเทรนด์ไม่เว้นวรรค (XENOMANIA-Siam’s 

Fascination with the Foreign) ขึน้ท่ีมิวเซียมสยาม โดยหยิบเร่ืองราวการบริโภคของคนไทย ตัง้แต่

อดีตจนถึงปัจจุบันมาบอกเล่าต่อสาธารณชน นายราเมน พรมหมเย็น ผู้ อํานวยการสถาบัน



131 

พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาติ ได้เล่าถึงกระแสนิยม “ของนอก” ว่า เกิดขึน้ตลอดระยะเวลาท่ีสยาม

พฒันามา โดยกระแสดงักลา่วมกัจะเปล่ียนแปลงไปตามวฒันธรรมของชาติท่ีมีอิทธิพลในขณะนัน้ 

แต่ทัง้นี ้คนไทยมีพรสวรรค์เลือกรับ ปรับแต่งอยู่ใน DNA จิระนันท์ พิตรปรีชา ท่ีปรึกษางาน

ประชาสัมพันธ์มิวเซียมสยาม ได้สะท้อนมุมความคิดต่อกระแส ‘เห่อของนอก’ ว่า ไม่ใช่

ปรากฏการณ์ใหม่ในสงัคมไทย แตเ่ป็นอาการเรือ้รังมานาน ของโบราณหลายอย่างท่ีเราคิดว่าเป็น 

‘เอกลกัษณ์ไทย’ แท้จริงแล้วกลับเกิดขึน้จากการเลือกรับ ปรับแต่งตาม ‘เทรนด์’ “สยามไม่ใช่

ดนิแดนท่ีอยูโ่ดดเด่ียวและสร้างทกุอย่างขึน้มาจากแผ่นดินของตนเองเท่านัน้ แตด่ินแดนสยามหรือ

สุวรรณภูมิคือ จุดบรรจบและเส้นทางผ่านของวัฒนธรรม ไม่ว่าแขกจะมา จีนจะไป สยามก็รับ

วฒันธรรมไว้หมด” ดงันัน้พฤติกรรมเห่อของนอกนีเ้ป็นสิ่งยืนยนัว่าคนไทยจะมีความพึงพอใจกับ

การผสมผสานข้ามสายพนัธุ์ทางวฒันธรรมดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น เพราะเป็นปรากฏการณ์ท่ีฝังราก

ลกึอยูใ่นสงัคมไทยมาช้านาน 

4)  ความเป็นไทยมกัส่ือผา่นเนือ้เร่ืองท่ีนํามาจากวรรณคดีไทย 

จากการศกึษายงัพบว่า นวตักรรมการส่ือสารความเป็นไทยใน “ยกัษ์” มีการส่ือสารความ

เป็นไทยในเนือ้เ ร่ือง และตัวละครหลัก โดยมีแก่นโครงเ ร่ืองมาจากวรรณคดีคู่บ้านอย่าง 

“รามเกียรติ์” ซึ่งเป็นวรรณคดีท่ีคนไทยล้วนรู้จกัและมีความผูกพนัเป็นอย่างดี รามเกียรติ์นัน้เป็น

วรรณคดีท่ีอยูคู่เ่อเชียและฝังรากลึกลงไปในวฒันธรรมไทยมาช้านาน มีอิทธิพลกบัศิลปวฒันธรรม

ไทยหลายต่อหลายอย่างดังท่ีกล่าวไปข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรม สํานวนภาษา หนังสือ

แบบเรียนพืน้ฐานของเยาวชน โขน จิตรกรรมฝาผนังของวัดคู่บ้านคู่เมืองอย่างวัดพระศรีรัตน

ศาสดาราม ไปจนถึงเรือพระราชพิธีของพระมหากษัตริย์ อนัเป็นท่ีเคารพรักของปวงชนชาวไทย ซึ่ง

การนําวรรณคดีดงักล่าวมาเป็นแรงบนัดาลใจในการผลิตนัน้สอดคล้องกับผลการวิจยัของจารุณี 

สุขชัย ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “มิติ “ความเป็นไทย” ในหนังสือการ์ตนูไทย” ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ใน

ปัจจุบนั องค์ประกอบท่ีแสดงถึงความเป็นไทยในหนงัสือการ์ตนูมากท่ีสุดคือ แหล่งท่ีมาของเนือ้

เร่ือง โดยเป็นเนือ้เร่ืองท่ีนํามาจากวรรณคดีไทย นิทานพืน้บ้าน และประวตัิศาสตร์เป็นหลกั ถึงแม้

จะมีการเพิ่มเติมดดัแปลง แตผู่้ เขียนก็ยงัคงสร้างรหสัและสญัญะ “ความเป็นไทย” ไว้ในเนือ้เร่ือง

โดยสอดแทรกผ่านตวัละครหรือฉาก ซึ่ง “ยกัษ์” ก็ได้แสดง “ความเป็นไทย” ทางเนือ้เร่ืองและตวั

ละครหลกัเชน่กนั  

ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ือง “ยักษ์” นี ้ได้แฝงความเป็นไทยอย่างเด่นชดัผ่านโครงเร่ืองท่ี

ได้รับแรงบนัดาลใจจากรามเกียรติ์ แน่นอนว่าต้องมีแก่นอย่างสงครามการตอ่สู้ของฝ่ายพระราม

กบัทศกณัฐ์คงเหลืออยู่ ทําให้เก่ียวโยงถึงตวัละครท่ีดงึมาจากรามเกียรติ์เพ่ือเป็นแรงบนัดาลใจใน
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การออกแบบด้วย ทัง้นี ้“ยกัษ์” ได้นําแก่นของการไล่ล่าฟาดฟันกนัของทศกณัฐ์และหนมุานทหาร

ฝ่ายพระรามมาเป็นหลกัในการเล่าเร่ือง เพียงได้เห็นการเร่ิมเร่ืองด้วยสงครามรามเกียรติ์ คนไทยก็

จะรู้สึกคุ้นเคยและพอเดาออกแล้ว ว่ามีความเป็นไทยอยู่ อีกทัง้เม่ือพูดถึงช่ือเร่ือง “ยกัษ์” เท่านัน้ 

ผู้ รับสารก็คงคิดออกเป็นอย่างแรกก่อนว่าต้องเป็นทศกัณฐ์แน่ ๆ และต้องมีหนุมานตามมา แก่น

ของเนือ้เร่ืองนีจ้ึงเป็นแก่นท่ีคนไทยพอจะคาดเดาได้ เพราะเป็นวรรณคดีคูบ้่านคูเ่มืองท่ีสําคญัของ

ไทย ท่ีมีความผกูพนักบัคนไทยมาช้านาน ไม่ว่าจะทางศิลปวฒันธรรมหรือทางความประพฤติตา่ง 

ๆ ก็ตาม แต่ความน่าสนใจเกิดขึน้เม่ือทัง้สองต้องมาเป็นเพ่ือนกัน มีเร่ืองของมิตรภาพเข้ามา

เก่ียวข้อง รวมทัง้กญุแจหลกัของเร่ืองอยา่งคําวา่ “หน้าท่ี” ถกูนํามาผกูเข้ากบัเนือ้หาของรามเกียรติ์

ได้วา่เหตใุดพวกเขาต้องสู้รบกนั  

การเลา่เร่ืองของ “ยกัษ์” ท่ีกลา่ววา่ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองนีเ้ป็นอวตารท่ีสิบล้านเอ็ดของ

ทศกัณฐ์และหนุมาน นัน่หมายความว่าการเล่าเร่ืองใน “ยกัษ์” นีเ้ป็นเร่ืองท่ีต่อเน่ืองจากสงคราม

รามเกียรติใ์นอดีต ดงันัน้ เนือ้เร่ืองของ “ยกัษ์” ท่ีจบัวรรณคดีท่ีแข็งแกร่งอย่างรามเกียรติ์มาเป็นแรง

บนัดาลใจในการออกแบบ จึงมีการแสดงความเป็นไทยอย่างชัดเจน แม้ว่าจะเป็นเพียง “แรง

บันดาลใจ” แต่ก็เป็นแรงบันดาลใจท่ีสามารถส่งถึงผู้ รับสารให้รับรู้และเข้าใจโดยทั่วกันว่า

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองนีมี้การส่ือสารความเป็นไทยอยูใ่นเนือ้เร่ืองอยา่งแนน่อน 

การนําวรรณคดียอดนิยมของไทยมาปรับเป็นแรงบนัดาลใจในการเล่าเร่ืองของ “ยกัษ์” นี ้

สอดคล้องกบังานวิจยัของวรัชญ์ วานิชวฒันกลุ ท่ีกล่าวว่าผู้คนในสงัคมจะมีกระบวนการจดัระบบ

และจดัลําดบัความสําคญัของวฒันธรรมท่ีหลากหลายไว้ เน่ืองจากทกุวนันีว้ฒันธรรมถกูสร้างขึน้

ใหม่ตลอดเวลา แตป่ระเพณีในการเลือกสรร จะทําหน้าท่ีคดัเลือกให้วฒันธรรมบางอย่างเท่านัน้ท่ี

จะถูกนํามาผลิตซํา้ให้มีชีวิตยืนยาวต่อไป ซึ่งประเพณีในการเลือกสรรนีม้ักจะมีผลประโยชน์

บางอย่างแอบแฝงอยู่เบือ้งหลงั ซึ่งวรัชญ์ วานิชวฒันากลุ พบว่า ตวัแปรสําคญัท่ีสดุท่ีอยู่เบือ้งหลงั

ประเพณีในการเลือกสรรของการผลิตการ์ตูนไทยพันธุ์ใหม่ท่ีมีการนําเสนอเค้าโครงเร่ืองจาก

วรรณคดี และนิทานพืน้บ้านท่ีถือเป็น “สมบตัิร่วม” ของคนในชาติ มาตีความและนําเสนอด้วย

รูปแบบเนือ้หาใหม่ คือตวัแปรในเร่ืองของผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ของผู้ผลิตการ์ตนูไทยพนัธุ์ใหม ่

ซึ่งผู้ ผลิตมักหยิบยก “รามเกียรติ์” และ “ไกรทอง” มาผลิตซํา้ในรูปแบบ “การ์ตูนไทยพนัธุ์ใหม่” 

แสดงให้เห็นว่าการนําวรรณคดีไทยอย่างรามเกียรติ์มาเป็นต้นแบบของเร่ือง “ยักษ์” นัน้อยู่ใน

กระบวนการเลือกสรรท่ีเกิดขึน้เป็นปกติในประเทศไทย ซึ่งจากการสมัภาษณ์เชิงลึกและสมัภาษณ์

แบบกลุม่ในความเห็นตอ่ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” พบว่าผู้ รับสารท่ีมีความรู้ด้านแอนิเมชัน่

และทํางานอยูใ่นวงการทกุคนมีความเห็นวา่การยกวรรณคดีไทยอย่างรามเกียรติ์มาเป็นต้นแบบใน
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การออกแบบนัน้ถือว่าดี จดจําง่าย และแสดงความเป็นไทยได้ดี แตท่ว่ามนักลายเป็นคา่นิยมของ

ไทยไปแล้วว่าถ้าอยากจะแสดงความเป็นไทยออกมาทางแอนิเมชัน่ ก็มกัจะนิยมยกวรรณคดีมา

แปลงกนัซะสว่นใหญ่ตัง้แตรุ่่นนกัศกึษามาจนถึงรุ่นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ลงโรงภาพยนตร์ 

5)  วฒันธรรมไทยท่ีสง่ผลให้เกิดปัญหาตอ่แอนิเมชัน่ไทย 

การส่ือสารความเป็นไทยในภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ือง “ยักษ์” ท่ีสามารถสร้างความ

ประทบัใจแก่ผู้ รับสารนัน้ ได้แสดงให้เห็นค่านิยมท่ีเปล่ียนไปของผู้บริโภคตามยุคสมยั ทําให้การ

ผสมผสานข้ามสายพนัธุ์ทางวฒันธรรมระหว่างวฒันธรรมโลกกบัวฒันธรรมไทยเกิดผลตอบรับท่ีดี 

แต่ทัง้นีว้ัฒนธรรมโลกไม่ได้เข้ามามีอํานาจในส่ือทัง้หมดทีเดียว เพราะผู้ รับสารยังคงมีความ

คาดหวงัในการส่ือสารความเป็นไทยในส่ืออยู่ และอยากให้ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ไทยสามารถเป็น

สินค้าวฒันธรรมสู้กบัตา่งชาติได้เต็มตวั ในรูปแบบร่วมสมยั และอีกปัจจยัท่ีผู้ วิจยัคิดว่าเป็นปัญหา

ต่อการพัฒนาแอนิเมชัน่ไทย คือวฒันธรรมไทย ท่ีคิดว่าการ์ตูนแอนิเมชั่นเป็นเร่ืองของเด็ก ไม่มี

สาระและคณุคา่ให้ลงทนุ ทําให้ตลาดแคบ ผลตอบรับน้อย กําไรน้อย ในขณะท่ีต้องใช้ต้นทนุในการ

ผลิตสูง ต้องพึ่งพานายทุน ซึ่งทศันคติของนายทุนยงัคงขดัแย้งกับความต้องการของผู้ ผลิตและ

ผู้บริโภค เช่ือมโยงได้กับแนวคิดแบบสมัยใหม่ของนายทุน และความคิดแบบหลังสมัยใหม่ของ

ผู้ผลิตและผู้บริโภค “ยกัษ์” จงึสามารถตอบโจทย์ของผู้ รับสารได้ด้วยการส่ือสารแบบร่วมสมยั ผ่าน

การส่ือสารด้วยนวตักรรมการส่ือสารตา่ง ๆ ท่ีกลา่วมาข้างต้น 

ดงันัน้การท่ี “ยกัษ์” มีการใช้นวตักรรมการส่ือสารเข้ามามีบทบาท ในการนําเสนอความ

เป็นไทย ทําให้เกิดการส่งเสริมภาพยนตร์แอนิเมชั่น ให้มีความน่าสนใจต่อผู้ รับสารมากย่ิงขึน้ 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีกําลงัพฒันา รับส่ือจากต่างชาติมากและยงัมีความคิดเชิดชูวฒันธรรม

ชาติตะวนัตก การนํานวตักรรมการส่ือสารอย่างการผสมผสานข้ามสายพนัธุ์ทางวฒันธรรมเข้ามา

ประยุกต์ใช้ในการนําเสนอ จึงสามารถปรับมุมมองให้ผู้ รับสารเกิดความช่ืนชอบ และยอมรับใน

ฝีมือของคนไทย ท่ีสามารถผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน่ออกมาได้ในระดบัสากล 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาเร่ือง นวัตกรรมการส่ือสารความเป็นไทยผ่านภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ือง 

“ยกัษ์” ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้

1)  ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ผลิตแอนิเมชัน่ 

(1)  สําหรับการผลิตแอนิเมชัน่ไทยต่อไปควรมีการศกึษาตลาดผู้บริโภคให้มากย่ิงขึน้ 

เพ่ือทราบถึงทิศทางความต้องการในปัจจบุนั 

(2)  นวัตกรรมการส่ือสารเป็นอีกปัจจยัท่ีสําคญัต่อการพัฒนาแอนิเมชั่น ซึ่งไม่ควร

มองข้าม 

2)  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป 

(1)  ในการศกึษาวิจยั ผู้ วิจยัได้ศกึษาเฉพาะภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” เท่านัน้ 

ถือว่าเป็นการศกึษาในวงแคบ หากมีการศกึษาเพิ่มเติมในอนาคตอาจมีการเปรียบเทียบกันอย่าง

ละเอียดทัง้สญัญะ และรหสั ของความเป็นไทย ของแอนิเมชัน่ไทยทัง้หมดท่ีเคยมีมาเพ่ือค้นหาข้อดี

ข้อเสียและนํามาพฒันาตอ่ไป 

(2)  ศกึษาเก่ียวกบัท่ีมาและการเป็นท่ีนิยมในสงัคมของภาพยนตร์ Sci-fi แนวหุ่นยนต์

ท่ีกําลงัเป็นท่ีนิยมจนกลายเป็นวฒันธรรมประชานิยมอยู่ในปัจจบุนั ท่ีครองใจผู้ รับสารได้หลายส่ือ

บนัเทิงไมว่า่จะเป็นภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ หนงัสือการ์ตนู นิยาย เป็นต้น 

(3)  ศกึษาถึงนวตักรรมการส่ือสารอ่ืน ๆ ท่ีสามารถนํามาปรับใช้เพ่ือพฒันาภาพยนตร์

แอนิเมชัน่ไทย อาจนอกเหนือจากประเดน็ของความเป็นไทย 

(4)  สําหรับการวิจัยครัง้ต่อไป ผู้ วิจัยอาจศึกษาเปรียบเทียบความคิดและทัศนคติ

ระหวา่งนายทนุ ผู้ผลิต และผู้บริโภคแอนิเมชัน่ไทย เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตและพฒันาส่ือแอนิ

เมชัน่ไทยตอ่ไป 
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ภาคผนวก 
 



ภาคผนวก ก 

 

ภาพแหล่งข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปกแผน่ DVD ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์”  

ท่ีใช้เป็นแหลง่ข้อมลูในการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพปกหนงัสือ Concept Art “ยกัษ์ The Giant King”  

ท่ีใช้เป็นแหลง่ข้อมลูในการศกึษา 
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ตวัอยา่งภาพร่างการออกแบบตวัละคร 

ในหนงัสือ Concept Art “ยกัษ์ The Giant King”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งในหนงัสือ Concept Art “ยกัษ์ The Giant King” 

ท่ีใช้ในการศกึษา 

 



ภาคผนวก ข 

 

เนือ้เพลงที่เก่ียวข้อง 
 

“ยกัษ์” เป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีมีการดําเนินเร่ืองแบบการ์ตนูเพลง จงึมีเพลงประกอบ

ถึง 28 เพลง (มีโบนสัแทรคอีก 4 เพลง) มีรายช่ือเพลงดงันี ้ 1) เกิดมาเป็นเพ่ือนเธอ 2) สงครามเปิด

ฉาก 3)  รามกําเนิดทกุอยา่ง 4) ล้านวนัตอ่มา 5) เร่ขายยกัษ์ 6) หนี 7) รามจะทําลายเรา 8) ตา่ง

คนตา่งมา 9) ฮีโร่ 10) กมุโชว์ 11) เพ่ือนหายไปไหน 12) นกัไตฝั่น 13) ฮีโร่ท่ีแท้จริง 14) ฮีโร่เอฟ

เฟคท์ 15) อนสุาวรีย์ฮีโร่ 16) เราจะทําลายมนั 17) น่ีคือสดาย ุ722 18) ฉนัเป็นใคร 19) มนัต้อง

อยา่งงี ้20) เข้ามาสิอปุสรรค 21) ดวงอาทิตย์ 22) สิน้หวงั 23) พลงัท่ีซอ่นอยู ่24) ตา่งคนตา่งไป 

25) ทศกณัฐ์กลบัมา 26) น้าเขียวฉนัรู้นะน้าอยูใ่นนัน้ 27) น้าเขียวกลบัมา 28) ในท่ีสดุ ( Bonus 

Track 29) We were born to be friends 30) Seperate pate 31) Kum's Show 32) Seperate 

ways) 

เนือ้เพลงท่ีมีการส่ือสาร “ความเป็นไทย” ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ์” 

1) เพลง: เกิดมาเป็นเพ่ือนเธอ  

ศลิปิน: Room 39 

อลับมั: เพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชัน่ : YAK (ยกัษ์) 

คําร้อง / ทํานอง : สแตมป์ อภิวชัร์ เอือ้ถาวรสขุ 

มากมาย โลกนีมี้มากมาย แตก็่มีเพียงบางคน ท่ีเราพร้อมจะไว้ใจ 

เส้นทาง ชีวิตท่ีแสนไกล   อาจโหดร้ายจนบางที เราไม่พบไมเ่ห็นใคร 

แตอ่ยากบอก ให้เธอรู้  เหน็ดเหน่ือยหนกัเพียงไหน 

ขอเธอมัน่ใจ ในทกุนาที   ฉนัพร้อมยืนเคียงเธอ 

ฉนัพร้อมยืนข้างเธอ  ไมว่า่เราต้องเจอ อะไรตอ่จากนี ้

จะแสนนานแคไ่หน ก่ีภพชาตหิม่ืนปี เกิดมาเพ่ือสิ่งนี ้เกิดมาเป็นเพ่ือนเธอ 

หลายสิ่งโลกนีมี้หลายอยา่ง ท่ีจะทําให้ใจเรา เกิดสบัสนและหลงทาง 

แคห่นัมา ตรงนีต้รงข้างๆ   จะมีมือคอยประคอง ให้เธอเดนิตรงเส้นทาง 

และหากวา่เธอหกล้ม  จมอยูก่บัความอ้างว้าง 

ขอจงมัน่ใจ ในทกุนาที   ฉนัพร้อมยืนเคียงเธอ 
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ฉนัพร้อมยืนข้างเธอ  ไมว่า่เราต้องเจอ อะไรตอ่จากนี ้

จะแสนนานแคไ่หน ก่ีภพชาตหิม่ืนปี เกิดมาเพ่ือสิ่งนี ้เกิดมาเป็นเพ่ือนเธอ 

เพราะวา่เรา ไมอ่าจอยู่ตามลําพงั จงึมีเพ่ือนเธออยา่งฉนั 

จงึมีเพ่ือนฉนัอยา่งเธอ   ฉนัพร้อมยืนเคียงเธอ ฉนัพร้อมยืนข้างเธอ 

ไมว่า่เราต้องเจอ อะไรตอ่จากนี ้ จะแสนนานแคไ่หน ก่ีภพชาตหิม่ืนปี 

เกิดมาเพ่ือสิ่งนี ้เกิดมาเพ่ือรักเธอ 

2) เพลง: สงครามเปิดฉาก 

ราม ราม ราม ราม ………….รามกําเนิดทกุอยา่ง……..รามทําลายทกุอยา่ง 

ราม ราม ราม…………..ราม ราม ราม ราม,,. 

3) เพลง: กุมโชว์ 

สงครามครัง้ใหม่กําลงัจะเกิด จะเกิดสงครามครัง้ใหญ่ รามผู้ชัว่ร้าย จะทําให้เกิด

สงคราม….อยา่เพิ่งสิน้หวงั ฟังทางนีเ้ถิด กมุภกรรณมีวิธี มีสิ่งท่ีชว่ยให้ทา่นได้รอดปลอดภยัจาก

สงคราม กมุภกรรณท่ีทา่นรู้จกักลบัมาแล้ว กลบัมาคราวนีมี้ของด๊ีดีมานําเสนอ เพ่ือปกป้องทา่น

จากรามท่ีชัว่ร้าย ไมทํ่าลายราม รามทําลายเรา ถกูเหยียดถกูหยาม รามเหยียบย่ําเรา ป้องกนั

อนัตราย ผ่อนหนกัให้เป็นเบา ต้องมีสิ่งนีเ้ป็นอาวธุ ปืนครับปืน … ปืนโมกขศกัดิ!์ 

4) เพลง: เราจะทาํลายมัน 

มนัจะทําลายราม เราจะทําลายมนั มนัจะทําลายราม เราจะทําลายมนั 

มนัจะทําลายราม เราจะทําลายมนั  มนัจะทําลายราม เราจะทําลายมนั 

ทําลาย ทําลาย ราม ราม ราม….. 

รามกําเนิดทกุอยา่ง (ทําลาย) (ทําลาย) รามกําเนิดทกุอยา่ง (ทําลาย) (ทําลาย)… 

รามกําเนิดทกุอยา่ง (ทําลาย) (ทําลาย)….  รามกําเนิดทกุอยา่ง (ทําลาย) (ทําลาย)… 

ทํา ทํา ทําลายมนั 

5) เพลง: รามกาํเนิดทุกอย่าง 

มนัจะทําลายราม เราจะทําลายมนั มนัจะทําลายราม เราจะทําลายมนั 

มนัจะทําลายราม เราจะทําลายมนั  มนัจะทําลายราม เราจะทําลายมนั 

ทําลาย ทําลาย ราม ราม ราม…. 

รามกําเนิดทกุอยา่ง รามกําเนิดทกุอยา่ง รามกําเนิดทกุอยา่ง รามกําเนิดทกุอยา่ง ทํา ทํา 

ทําลายมนั 
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และอีกหนึง่เพลงท่ีมีการส่ือสารความเป็นไทยท่ีปรากฏอยู่ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ “ยกัษ์” 

(แตไ่มใ่ชเ่พลงประกอบของ “ยกัษ์” ท่ีสร้างขึน้ใหม)่ 

6) เพลง: เป็นไปไม่ได้ 

ศลิปิน: ดิอิมพอสซิเบิล้ 

ถ้าฉนัมี สิบหน้า อย่างทศกณัฑ์   สิบหน้านัน้ ฉนัจะหนั มายิม้ให้เธอ 

สิบลิน้ สิบปาก จะฝากคําพร่ําเพ้อ   วา่รักเธอ รักเธอ เป็นเสียงเดียว 

ถ้าฉนัมี ย่ีสิบตา อยา่งทศกณัฑ์    ย่ีสิบตา ของฉนั จะมองเธอไมเ่หลียว 

ย่ีสิบแขน จะสวมสอด กอดเธอผู้ เดียว  ย่ีสิบสีดา อยา่มาเกีย้ว ไมแ่ลเหลียวมอง 

แตฉ่นัมี หน้าเดียว ซีดเซียวทกุข์ทน  ด้วยความจน ความขดัสน จนเงินและทอง 

หนึง่ลิน้ หนึง่ปาก ไมอ่าจจกัผยอง   วา่ฉนัปอง ฉนัปอง เธอแม้เงา 

แหละฉนัมี ตาคูเ่ดียว แลเหลียวเมียงมอง    อีกมือสอง ของฉนั มนัอาภพัอบัเฉา 

ดาวจากสรวง หรือจะร่วง สูท่รวงอกเรา   ได้แตซ่บเซา เศร้าลําเคญ็ เป็นไปไมไ่ด้ 
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