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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาเก่ียวกับภาพยนตรแอนิเมชั่นสัญชาติไทย ท่ีมีจุดประสงคเพ่ือ
ศึกษาวิเคราะหองคประกอบท่ีแสดงถึงความเปนไทยในภาพยนตรแอนิเมชั่นเร่ือง “ยักษ” ทั้งในดาน
เน้ือหาและการออกแบบองคประกอบศิลป และเพ่ือศึกษานวัตกรรมการส่ือสารท่ีใชในการนําเสนอความ
เปนไทย ซ่ึงงานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก
หนังสืออางอิง “ยักษ Yak The Giant King” ที่เลาถึงเบ้ืองหลังการผลิตอยางสมบูรณ และผูรับสารท่ีมี
ความรูความเชี่ยวชาญและทํางานอยูในวงการผลิตแอนิเมช่ันในประเทศไทย 

 จากการศึกษาพบวา ภาพยนตรแอนิเมชั่นเร่ือง “ยักษ” มีการส่ือสารความเปนไทยในสวนของ
เน้ือเร่ืองและการออกแบบตัวละครเปนหลัก สวนองคประกอบท่ีแสดงความเปนไทยสวนใหญจะอยูใน
รูปแบบของความเปนไทยทางความรูและความคิด ซ่ึงส่ือผานออกมาในรูปแบบของสัญลักษณต างๆ และ
ยังพบวาภาพยนตรแอนิเมชั่นเร่ืองน้ีมีการใชนวัตกรรมการสื่อสารเขามามีสวนในการนําเสนอความเปนไทย 
ไมวาจะเปนการผสมผสานขามสายพันธุทางวัฒนธรรมดวยการนําวัฒนธรรมโลกอยางแอนิเมชั่นมา
ผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ินอยางวรรณคดีเร่ือง “รามเกียรต์ิ” การผสมผสานวัฒนธรรมระหวาง
วัฒนธรรมประชานิยมอยางแอนิเมชั่นและวัฒนธรรมระดับสูงอยาง “รามเกียรต์ิ”และยังมีแนวทางการ
ผลิตดวยแนวคิดแบบหลังสมัยใหม ท่ีส่ือสารความเปนไทยออกมาแบบรวมสมัยและเขากับผูรับสารในยุค
ปจจุบัน การนํานวัตกรรมการส่ือสารเขามานําเสนอความเปนไทยในแอนิเมชั่ นเร่ือง “ยักษ” จึงเปน
ตัวอยางท่ีสําคัญในการพัฒนารูปแบบการนําเสนอของภาพยนตรแอนิเมชั่นสัญชาติไทยท่ีสามารถสราง
ความประทับใจใหเกิดแกผูรับสารไดเปนอยางดี 
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Abstract 

 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.   

 

Keywords : Communication Innovation, Animation Movie, High Culture, Pop Culture, Post 

Modern 

 

บทนํา 

 แอนิเมชั่น (Animation) เปนสื่อท่ีสามารถสรางสรรคลายเสนและรูปทรงท่ีไมมีชีวิตใหเคล่ือนไหว
และมีชีวิตข้ึนมาได (Wells, 1998: 10) ดวยคุณลักษณะของแอนิเมชั่นท่ีเขาใจไดงาย ใหความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน จึงสามารถนําไปประยุกตใชกับงานไดหลายสาขา จากการจัดอันดับรายไดของ Box Office 
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Mojo (2013) พบวา 70% ของแอนิเมชั่นในป 2010 และ 2012 นั้นสามารถสรางรายไดมากท่ีสุดจาก  
แอนิเมชั่นท้ังหมด เน่ืองจากประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สําหรับประเทศไทยท่ีกําลังเติบโต
ดานเศรษฐกิจก็มีการต่ืนตัวดานการผลิตภาพยนตรแอนิเมชั่นเชนกัน เร่ิมจาก “กานกลวย”ของกันตนา  
แอนิเมชั่นท่ีไดรับแรงบันดาลใจมาจากพงศาวดาร “นาค” ของสหมงคลฟลมรวมกับบีบอยซีจีและบาแรมยู 
ที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากแมนาคพระโขนง ตามมาดวย “กานกลวย2” และ “เอคโค จ๋ิวกองโลก” ที่มี
เน้ือหาเก่ียวกับภาวะโลกรอน จนถึงภาพยนตรแอนิเมชั่นเร่ืองลาสุด “ยักษ” (YaK : The Giant King)  
ผลงานรวมทุนสรางระหวางสหมงคลฟลม บานอิทธิฤทธิ์ ซุปเปอรจ๋ิว และดําเนินงานสรางโดยเวิรคพอยท 
พิคเจอรส ซ่ึงกํากับโดยคุณประภาส ชลศรานนท และคุณชัยพร พานิชรุทติวงศ โดยไดรับแรงบันดาลใจมา
จากวรรณคดีเร่ือง “รามเกียรต์ิ” มานําเสนอในรูปแบบแอนิเมชั่นหุนยนต ท้ังน้ีภาพยนตรแอนิเมชั่นน้ันถือ
วาเปนสินคาวัฒนธรรม (Cultural Product) ที่สามารถนํามาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดย
การนําวัฒนธรรมมาสรางเปนสินคาเชิงพาณิชยท่ีสอดคลองกับกระแสความตองการของตลาด เน่ืองจาก
วัฒนธรรมเปนอํานาจออนอันทรงพลังหรืออํานาจละมุน (Soft Power) ที่สามารถแทรกซึมผานผูคนได
อยางแนบเนียนและไดผล (จารุวรรณ เจตเกษกิจ, 2013: 18-19) ซ่ึงตางชาติสามารถทําไดและประสบ
ความสําเร็จมาเปนเวลานาน ผูนําดานแอนิเมชั่นระดับโลกอยาง “วอลท ดิสนีย” ก็ยังนําเสนอวิถีชีวิตของ
ชาวตะวันตกหรือแมกระท่ังบรรดาการตูนซุปเปอรฮีโรของอเมริกาก็ยังผลิตการตูนท่ีสงเสริมภาพลักษณ
ของอเมริกาท้ังส้ิน 

 การส่ือสาร “ความเปนไทย” จึงเปนอีกสวนท่ีมีความสําคัญตอการผลิตสินคาวัฒนธรรมอยาง
ภาพยนตรแอนิเมชั่น จะเห็นไดวาภาพยนตรแอนิเมชั่นสัญชาติไทยท่ีผานมา ลวนใสประวัติศาสตรและ
เอกลักษณความเปนไทยไวอยางเต็มเปยม แตปญหาเร่ืองการส่ือสาร “ความเปนไทย” ในส่ืออยาง        
แอนิเมชั่นกลับกลายเปนประเด็นปญหาท่ียังคงเปนท่ีโตเถียงและวิพากษวิจารณกันอยางไมมี วันจบส้ิน 
เพราะผูบริโภคมีความคาดหวังในเร่ืองของการส่ือสารความเปนไทยในส่ือ ดังเชนกรณีการโตเถียงในสังคม
ออนไลนหัวขอ “ไมไทยเบย!!” จากเว็ปไซตดรามาแอทดิก (DramaAddict, 2012) เก่ียวกับลายเสนและ
การตูนไทย แสดงใหเห็นวาการส่ือสารความเปนไทยน้ีมีสวนกับความรูสึกในการรับชมของผูบริโภคโดยตรง 
นอกจากน้ีอุตสาหกรรมภาพยนตรแอนิเมชั่นยังมีปญหาดานเงินทุน กลุมผูบริโภคท่ีแคบ เทคโนโลยี และ
ชองทางการพัฒนาอีกมากมายท่ียังคงเปนปญหา แตผูวิจัยมีความเห็นวา การศึกษาหาความเปนไทยในตัว
สารน้ีจะทําใหเกิดการพัฒนาตอตัวสาร เม่ือตัวสารถูกใจผูบริโภค อาจนํามาซ่ึงการแกปญหาของประเด็น
ปญหาอื่นๆตอไปไดในทางท่ีดีข้ึนตามลําดับ  

 ผูวิจัยมีความเห็นวาภาพยนตรแอนิเมชั่นเร่ือง “ยักษ” มีความแตกตางจากภาพยนตรเร่ืองอ่ืนๆท่ี
ผานมา โดยการนํานวัตกรรมการส่ือสารเขามาใชในการพัฒนาการผลิตตัวสารเพ่ือใหเกิดความเปนสากล
มากย่ิงข้ึนโดยการผสมผสานขามสายพันธุทางวัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรมไทยกับตะวันตกอยางชัดเจน 
จึงเกิดภาพลักษณของความเปนไทยท่ีรวมสมัย “ยักษ” จึงเปนกรณีศึกษาท่ีนาสนใจท่ีจะนํามาศึกษาหา
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ความเปนไทยท้ังดานเน้ือเร่ืองและองคประกอบศิลป ในงานออกแบบ รวมถึงนวัตกรรมการส่ือสารท่ี 
“ยักษ” ใชในการนําเสนอความเปนไทย เพ่ือศึกษาวาผูรับสารมองเห็นกลวิธี การนําเสนอนวัตกรรมการ
สื่อสารและการสรางรหัส “ความเปนไทย” ผานส่ือภาพยนตรแอนิเมชั่นเร่ืองน้ีอยางไร และการนําเสนอ
นวัตกรรมการส่ือสารความเปนไทยน้ีมีสวนสงเสริมตัวสารใหดีหรือไมในมุมมองของผูรับสาร เพ่ือเปน
ประโยชนแกการพัฒนาขีดความสามารถในการส่ือสารความเปนไทยในส่ือภาพยนตรแอนิเมชั่น ผูวิจัยจึง
ตองการวิเคราะหภาพยนตรแอนิเมชั่นสัญชาติไทยน้ีเพ่ือเปนประโยชนแกการนําไปพัฒนาตัวสารตอไป 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังตอไปน้ี 

1.  แนวคิดเร่ืองความเปนไทย จากความหมาย องคประกอบ และการจัดหมวดหมูของความเปน
ไทยของ สัญญา สัญญาวิวัฒน (2533) ผูวิจัยนํามาเปนกรอบในการวิเคราะหหาความเปนไทย ท่ีอยูใน 

แอนิเมชั่น “ยักษ” ไดอยางครอบคลุมท้ังความเปนไทยทางวัตถุ ความเปนไทยทางการกระทําหรือความ
ประพฤติ และความเปนไทยทางความรูและความคิด 

2.  แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมการส่ือสารท่ีเก่ียวของในงานวิจัยประกอบไปดวย  แนวคิดเก่ียวกับ
นวัตกรรมการสื่อสารของ Everett M. Rogers and F. Floyd Shoemaker (1971) ทฤษฎีการผสมผสาน
ขามสายพันทางวัฒนธรรมของ Homi Bhabha (1990) ในรูปแบบอะมีบา (Amoeba Pattern) ตาม
การศึกษาของ Paul S.N. Lee (1991) แนวคิดเร่ืองวัฒนธรรมประชานิยมและวัฒนธรรมระดับสูง และ
แนวคิดสมัยใหมของ และแนวคิดหลังสมัยใหมของ Larry J Solomon (2003) 

3.  แนวคิดเก่ียวกับการตูนแอนิเมชั่นของ Roy Paul Nelson (1975) และขอมูลเก่ียวกับ
ภาพยนตรแอนิเมชั่นเร่ือง “ยักษ”  

4.  แนวคิดเร่ืองสัญวิทยาของ Roland Barthes (1967) เน่ืองจากภาพยนตรแอนิเมชั่นจะส่ือ
ความหมายตางๆผานสัญลักษณท่ีปรากฏอยูในรูปแบบท่ีหลากหลาย ผานองคประกอบศิลป และเน้ือเร่ือง
ที่อาจมีการแฝงความหมายท้ังโดยนัย และโดยอรรถ 

 5.  แนวคิดเร่ืองการวิเคราะหเน้ือหาของ Berelson (1971) เพราะการวิเคราะหเน้ือหาเปน
ประเด็นหลักในการวิจัยคร้ังน้ี จึงนําแนวคิดเร่ืองการวิเคราะหเน้ือหามาเปนแนวทางในการวิจัย 

เอกสารจากโครงการ “Somewhere THAI”  

เปนเอกสารท่ีรวบรวมมุมมองและความคิดเห็น ท่ีหลากหลาย เก่ียวกับประเด็นอัตลักษณของไทย
ในผลงานออกแบบจากนักออกแบบไทย จากการศึกษาเอกสาร ”Somewhere THAI” นี้ทําใหไดแนวคิด
ที่หลากหลายเก่ียวกับ “ความเปนไทย” นอกเหนือจากนิยามท่ีกลาวมาขางตน เปนความเห็นจาก 
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นักออกแบบท่ีอยูในวงการส่ือตางๆของไทย รวมไปถึงนักวาดการตูนท่ีจะมีประโยชนตอการวิเคราะห
ภาพยนตรแอนิเมชั่นสัญชาติไทยอยาง “ยักษ” ตอไป 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

จารุณี สุขชัย (2550) ไดศึกษาเร่ือง “ มิติ "ความเปนไทย" ในหนังสือการตูนไทย” ที่มุงเนนศึกษา
เก่ียวกับหนังสือการตูนไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงลักษณะการปรับตัวจากอดีตจนถึงปจจุบัน 
องคประกอบท่ีแสดงถึง “ความเปนไทย” และปจจัยท่ีเขามาเก่ียวของกับกระบวนการเลือกและตัดสินใจ
ของผูผลิตหนังสือการตูนไทย ผูวิจัยไดทําการศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในเร่ืองของการตูนไทย ความหมาย
และสัญญะที่ใชสื่อความเปนไทยในการตูนไทย โดยมีแนวคิดเร่ืองผสมผสานขามสายพันธุทางวัฒนธรรมใน
สื่อเหมือนกัน 

วรัชญ วานิชวัฒนากุล (2006) ไดทําการศึกษาเร่ือง การส่ือสารความหมายใน "การตูนไทยพันธุใหม"  
เพ่ือการศึกษากระบวนการประกอบสรางความหมาย ของวรรณคดีและนิทานพ้ืนบานไทยในหนังสือ
การตูนไทยพันธุใหม มีการถอดรหัส และการตีความหมาย จากหนังสือการตูนไทยพันธุใหมของกลุม
ตัวอยางเด็กและกลุมตัวอยางครู อาจารย ภาษาไทยผูสอนวิชาวรรณคดีไทย เพ่ือเปนการแสวงหาเสนทาง
การปรับตัวของการตูนไทยพันธุใหม ผูวิจัยจึงสามารถนํามาเปนแนวทางในการศึกษาความหมายและการ
วิเคราะหผานส่ือท่ีใกลเคียงกันอยางการตูนและภาพยนตรแอนิเมชั่นได โดยมีการวิเคราะหตีความผาน
เน้ือหา ตัวบท และผูรับสารเหมือนกัน 

จันทนา เพชรพรหม (2548) ทําการศึกษาเร่ือง “การนําเสนอเอกลักษณ "ความเปนไทย" ในรายการ 
“คุณพระชวย”  โดยการวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาเอกลักษณ "ความเปนไทย" และวิธีการ
นําเสนอในรายการ คุณพระชวย ศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอเอกลักษณ "ความเปนไทย" 
และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอรายการ คุณพระชวย โดยผูวิจัย
สามารถนํามาเปนแนวทางในการศึกษาหาองคประกอบท่ีส่ือถึง “ความเปนไทย” ที่อยูในภาพยนตรแอนิ
เมช่ันเร่ือง ”ยักษ” ได  

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ในการศึกษาเร่ือง “นวัตกรรมการส่ือสารความเปนไทยผานภาพยนตรแอนิเมชั่นเร่ือง “ยักษ”” 
ผูวิจัยไดใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะหองคประกอบท่ีแสดงถึงความเปนไทย ท้ังดานองคประกอบ
ศิลปในงานออกแบบและดานเน้ือหา รวมท้ังนวัตกรรมการส่ือสารท่ีนํามาใชในการสรางตัวสาร โดยมี
แหลงขอมูลจากหนังสืออางอิง “ยักษ” The Giant King ที่เลาถึงเบ้ืองหลังการทําภาพยนตรแอนิเมชั่นโดย
มีเน้ือหาจากการสัมภาษณผูกับกับอยางคุณประภาส ชลศรานนท คุณชัยพร พานิชรุทติวงศ  และทีมงาน 
เรียบเรียงโดยกัญศจี วงศาวัฒนากุล และขอมูลประเภทบุคคล ท่ีไดจากกผูรับสาร 2 กลุมยอย คือผูรับสาร
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ที่มีความรูความเชี่ยวชาญและทํางานอยูในวงการผลิตแอนิเมชั่นในประเทศไทย จํานวน 3 ทาน ที่ให
เกียรติในการสัมภาษณเชิงลึก และอีก 7 ทาน ที่ใหเกียรติในการสัมภาษณแบบกลุม โดยผูวิจัยไดเก็บ
รวบรวมขอมูลจากภาพยนตรแอนิเมชั่นเร่ือง “ยักษ” ผานส่ือ DVD ศึกษาเน้ือหาจากหนังสืออางอิงและ
บทสัมภาษณจากผูรับสารจากท่ีกลาวไวขางตน และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชแนวคิดเก่ียวกับความเปน
ไทย แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมการส่ือสาร รวมถึงแนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหเน้ือหาและสัญวิทยา โดย
นําเสนอออกเปน 2 สวนคือ ความเปนไทยท่ีสื่อผานเน้ือเร่ืองและองคประกอบศิลปในภาพยนตรแอนิเมชั่น
เร่ือง “ยักษ” และนวัตกรรมการส่ือสารความเปนไทยท่ีเขามามีบทบาทในภาพยนตรแอนิเมชั่นเร่ือง 
“ยักษ” 

ผลการวิจัย 

1. องคประกอบท่ีแสดงความเปนไทยในภาพยนตรแอนิเมช่ันเร่ือง “ยักษ” 

 ความเปนไทยใน “เนื้อเรื่อง” 

 เน้ือเร่ืองของ “ยักษ” มีการแสดงความเปนไทยทางความรูและความคิด 2 ประการ คือมิติของคํา
วา “ยักษ” ในชื่อเร่ืองท่ีตอกยํ้าวัฒนธรรมความเปนไทยท่ีสามารถเขาใจไดในระดับสากล และคติการเวียน
วายตายเกิด ท่ีส่ือความหมายเร่ืองการอวตารท่ีสิบลานเอ็ดของทศกัณฐและหนุมานในรางหุนยนต และการ
แสดงความเปนไทยทางวัตถุ คือการนําวรรณคดีเร่ือง “รามเกียรต์ิ” มาเปนแรงบันดาลใจหรือตนแบบใน
การสราง ซ่ึงการตอยอดในเร่ืองท่ีกลาวถึงอวตารท่ีสิบลานเอ็ดน้ันเปนการเชื่อมโยงเร่ืองราวจากวรรณคดี 
“รามเกียรต์ิ” โดยตรง แตการท่ี “ยักษ” นํา “รามเกียรต์ิ” มาเปนแกนในการดําเนินเร่ือง ทําใหผูรับสาร
สามารถคาดเดาไดวาเน้ือเร่ืองจะดําเนินไปอยางไร แตก็มีขอดีในเร่ืองของความผูกพันของคนไทยกับ 
“รามเกียรต์ิ” เพราะไมตองเสียเวลาในการเลาโครงเร่ืองและพ้ืนฐานของตัวละครใหม 

 ความเปนไทยใน “ตัวละคร” 

 จากการศึกษาพบวา “ยักษ” ไดส่ือสารความเปนไทยอยางชัดเจนผานการออกแบบตัวละครท้ังชื่อ 
รูปแบบ ลวดลายตางๆ มากกวาองคประกอบสวนอ่ืนเชนฉากหรือเสียง ตัวละครของ “ยักษ” ที่มีการแสดง
ความเปนไทย มีเพียงตัวละครหลักดังน้ีคือ นาเขียว (ทศกัณฐ) เผือก (หนุมาน) ราม กุม สดายุ กอก 
และบรูคส เทาน้ัน  

นาเขียวเปนตัวละครเอกท่ีไดรับแรงบันดาลใจมาจากทศกัณฐในรามเกียรต์ิ ชื่อของนาเขียวน้ันก็
แสดงถึงสีเขียวท่ีมาจากสีของทศกัณฐ และการแสดงวัฒนธรรมการเคารพผูใหญดวยการเรียกคํานําหนาชื่อ
อยาง “นา” ลักษณะรูปรางของนาเขียวยังไดรับแรงบันดาลใจมาจากทศกัณฐ ชวงท่ีทศกัณฐ (นาเขียว) มี
นิสัยดุราย ไดแสดงถึงนิสัยของทศกัณฐในวรรณคดีท่ีคนไทยรูจักกันดี วาเปนคนพาล การท่ีนาเขียวมี 2 
บุคลิก จึงแสดงสัญญะของ “ยักษ” ไดอีกทางหน่ึง เพราะเม่ือคนพูดถึงยักษ คนไทยจะนึกถึงท้ังยักษดีท่ี
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คอยปกปกรักษา และยักษรายท่ีเต็มไปดวยโมหะจริต อีกท้ังคําวา “ยักษ” ยังส่ือความหมายไดท้ังรูปธรรม 
และนามธรรม ผูรับสารสวนใหญมีมุมมองตอคําวา “ยักษ” อยางหลากหลาย แตสวนใหญตองนึกถึง 
“ทศกัณฐ” กอนเปนอันดับแรกๆ นาเขียวจึงเปนตัวละครท่ีทรงพลัง และจดจํางายกวาตัวละครอ่ืนๆ 

สวนเผือก มีรูปกายสีมวง นาเขียวจึงหยิบลักษณะดังกลาวมาต้ังชื่อ “เผือก” ลายกนหอยท่ีแกมก็แสดง
ความเปนไทยไดชัดเจน เพราะลายน้ันถูกนํามาจาก”หัวโขน”ของหนุมาน จุดเดนเผือกอีกอยางคือหาง ท่ี
ถูกดัดแปลงใหกลายเปนโซเปนสัญลักษณแทนมิตรภาพท่ีเชื่อมระหวางเผือกกับนาเขียว ยังมีนิสัยของเผือก
อีก 2 อยางท่ีแสดงความเปนไทยทางการกระทําไดอยางชัดเจน น่ันคือความจงรักภักดีและการมาสาย อีก
ทั้งหนุมานในวรรณคดีเร่ืองรามเกียรต์ินับวามีความผูกพันกับชาวไทยมาก คนไทยมีความเชื่อวาหนุมาน
เปนเลิศเร่ืองการคุมภัย อาสาเจานาย เปนผูชนะในทุกศึก 

รามแสดงใหเห็นถึงความเช่ือในสิ่งศักด์ิสิทธิ์และเทวดาของคนไทย ท่ีเชื่อวาส่ิงเหลาน้ีมีอยูจริง ราม
ใน “ยักษ” จึงมีตัวตนอยูบนอวกาศท่ีคนบนโลกไมอาจมองเห็น แตรูวามีตัวตน อีกความเปนไทยท่ีรามส่ือ
คือทัศนคติของคนไทยท่ีมีตอพระราม ท่ีเชื่อวาพระรามเปนเทพองคหน่ึงท่ีสูงสง ใชคําวารามกับกษัตริย 
เม่ือรามในยักษถูกเปล่ียนเปนดาวเทียม”ราม”จึงถูกถอดคําวา “พระ”ออก เพ่ือใหเขาถึงงายและให
ความรูสึกวาไมไดลวงเกินของสูงจนเกินไป 

 กุม เปนตัวละครท่ีมีการตอยอดดัดแปลงไปจากกุมภกรรณตนฉบับมาก ท้ังรูปราง ลักษณะนิสัย
ตางๆ สวนสดายุ 722 นั้นมีนิสัยท่ีแสดงถึงความเปนไทยไดอยางชัดเจนอยางเชนการแสดงนํ้าใจและการ
ลอเลียนบทละครไทย อีกท้ังรูปรางของสดายุยังแสดงถึงทัศนคติของผูออกแบบท่ีมีตอ”คุณปาปากจัด” วา
มองคนไทยท่ีปากจัดมักมีลักษณะผิวคลํ้า ทาปากสีแดง มีไฝมุมปาก เปนตน ในสวนของตัวละครอ่ืนๆก็มี
การส่ือสารความเปนไทยอยูบาง เชนกอก ท่ีไดแสดงทัศนคติของคนไทยท่ีมีตอพอคาชาวจีน วามักจะข้ีงก
เสียเปนสวนใหญ  และลักษณะของไทยมุง ท่ีแสดงวาคนไทยมีความอยากรูอยากเห็น ส่ิงสุดทายท่ีเห็นใน
ตัวละครคือการพูดสําเนียงทองแดงของบรูคส ท่ีแสดงเอกลักษณทางสําเนียงภาษาถ่ินของไทยอยางชัดเจน   

 จากการศึกษายังพบวา ความเปนไทยในตัวละครเปนอีกปจจัยท่ีทําใหผูรับสารเกิดความคาดหวัง
ในภาพยนตรแอนิเมชั่น โดยเฉพาะภาพยนตรแอนิเมชั่นท่ีมี “รามเกียรต์ิ” เปนแรงบันดาลใจอยาง “ยักษ” 
ที่ใสความเปนไทยลงไปตัวละครหลักอยางชัดเจน จะเห็นไดจากการท่ีผูรับสารประทับใจนาเขียวมาก 
เพราะมีความเทหและออกแบบมาไดดีกวาท่ีผูรับสารจินตนาการและคาดหวังไว แตกลับผิดหวังกับเผือก ท่ี
แมจะเปนตัวละครหลักท่ีเดนเทากันกับนาเขียว แตมีการออกแบบท่ีไมโดนใจ รวมถึงบุคลิกท่ีไมเหมือนท่ี
คาดหวังไว จึงทําใหผูรับสารเกิดความผิดหวัง 
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นาเขียว , เผือก , กุม , กอก , สดายุ 722 , บรูคส , ราม 

ที่มา : kapookmovies (2012) 

ความเปนไทยใน”ฉาก” 

 การส่ือสารความเปนไทยในฉากของภาพยนตรแอนิเมช่ันเรื่อง “ยักษ” นั้นพบเพียงโฆษณาแฝงใน
ปายบิลบอรดของบริษัทปตท. ซ่ึงเปนบริษัทนํ้ามันของประเทศไทย  

ความเปนไทยใน”เสียง” 

 การส่ือสารความเปนไทยในเสียงประกอบภาพยนตรเร่ืองยักษ พบการส่ือความเปนไทยทาง
ความรูและความคิดจากคติความเชื่อเร่ืองการเวียนวายตายเกิดจากเพลงประกอบ”เกิดมาเปนเพ่ือนเธอ” 
ซ่ึงมีการกลาวถึงภพชาติอยางชัดเจน และยังมีการส่ือสารความเปนไทยทางวัตถุผานวรรณคดีเร่ือง”ยักษ” 
เพราะในเพลงประกอบ “สงครามเปดฉาก” “รามกําเนิดทุกอยาง” “กุมโชว” และ “เราจะทําลายมัน” ได
มีการกลาวถึงการฟาดฟนกันระหวางรามและทศกัณฐตลอดเวลา 
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2. นวัตกรรมการส่ือสารท่ีใชในการนําเสนอความเปนไทยผานภาพยนตรแอนิเมช่ันเร่ือง “ยักษ” 

นวัตกรรมการส่ือสาร 

จากการศึกษาพบวาภาพยนตรแอนิเมชั่นเร่ือง “ยักษ” มีการใชนวัตกรรมในการส่ือสารความเปน
ไทยผานแนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมการส่ือสาร 3 ประการ คือ (1) นวัตกรรมทางความคิดของผูกํากับ (2) 

นวัตกรรมในการดําเนินเร่ืองแบบ”การตูนเพลง” และ (3) นวัตกรรมในดานการผลิตตัวสาร โดยนวัตกรรม
ทางความคิดของผูกํากับน้ัน คุณประภาสเลือกท่ีจะ “ตอยอด” การดําเนินเร่ืองของ “รามเกียรต์ิ” ดวย
อวตารท่ีสิบลานเอ็ด และเลือกท่ีจะ ”คัดคาน” ในประเด็นของสงครามในรามเกียรต์ิ แลวนําคําวา 
“มิตรภาพ” เขามาแทนท่ี สวนรูปแบบการดําเนินเร่ืองของ “ยักษ” นั้นเปนการดําเนินเร่ืองประกอบกับ 
“เพลง” ที่เขากับสถานการณตางๆ จะมีเพลงท่ีคอยประกอบหรือคลอเขากับบรรยากาศของเร่ืองไปดวย
ตลอดเร่ือง ดังน้ันเพลงจึงเปนอีกสวนประกอบสําคัญของ “ยักษ” ที่ทําใหเกิดความแตกตางจากภาพยนตร
แอนิเมชั่นเร่ืองอ่ืนๆ และ ”ยักษ” ยังไดเลือกใชเทคนิคการผลิตภาพยนตรแอนิเมชั่นดวยภาพยนตรแอนิ
เมชั่น 3 มิติน้ันก็เปนอีกหน่ึงนวัตกรรมทางความคิด ท่ีชาวตะวันออกอยางคนไทยไดมีการเปดใจรับ
วัฒนธรรมตะวันตกอยางเต็มรูปแบบ ท้ังการออกแบบและผลิตภาพยนตรแอนิเมชั่นท่ีมีแสงสีเสียงให
ความรูสึกเสมือนจริง  

แนวคิดดานการผสมผสานขามสายพันธุทางวัฒนธรรม 

มีการใชนวัตกรรมการส่ือสารในเร่ืองของการผสมผสานขามสายพันธุทางวัฒนธรรมอยู โดยมีการ
ผสมผสานกันระหวางวัฒนธรรมความเปนโลก (สากล) กับความเปนทองถ่ิน (ไทย) ในมิติทางดานเน้ือหา
และรูปแบบในลักษณะรูปแบบอะมีบา ( Amoeba Pattern) ซ่ึงเปนการดัดแปลงรูปแบบของภาพยนตรแอ
นิเมชั่นใหเขากับรสนิยมของคนในทองถ่ิน โดยการนําความเปนสากลอยางหุนยนตเขามาผสมผสานกับตัว
ละครหลักจากวรรณคดีไทยอยาง “รามเกียรต์ิ” ซ่ึงเปนการคง Local Content ไว และปรับเปล่ียนใหเปน 
Global Form ทั้งแกนเร่ืองและการออกแบบตัวละครอยาง ราม (RAM) ที่มีการดัดแปลงชื่อมาจากอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส แตการออกแบบตัวละครใน”ยักษ” ก็มีการผสมผสานวัฒนธรรมภายในตัวละครเดียว 
กลาวคือ ภายในตัวละครหลักท่ีมีแกนความเปนไทย ก็มีรูปรางเปนหุนยนตแบบสากลเขามาผสม และการ
ผสมผสานในตัวละครท้ังหมด กลาวคือ ตัวละครในเร่ืองมีท้ังตัวละครท่ีมีความเปนไทย ท่ีส่ือไดว าเปนตัว
ละครไทย และตัวละครท่ีมีความเปนสากล เชนพวกตัวละครอ่ืนๆในเมืองท่ีมีชื่อเปนตัวละครตางขาติบาง มี
ยศฐาบรรดาศักด์ิแบบตางชาติบาง เกิดการผสมผสานระหวางชาติพันธุ ความหลากหลายของเชื้อชาติ ท้ังท่ี
บรรยากาศของเมืองเปนแบบตะวันตก แตก็นําตัวละครไทยไปปะปนอยูรวมดวยอยางลงตัว 

แตปญหาของ “ยักษ” ที่เกิดข้ึนในกรณีท่ีการออกแบบตัวละครบังเอิญคลายกับภาพยนตรแอนิ
เมชั่นหุนยนตเร่ือง “Robots” ของคาย Blue Sky ทําให “ยักษ” ถูกวิจารณและมองวาเลียนแบบจาก
ตางชาติ ซ่ึงจริงๆแลวไมไดเลียนแบบ จึงเปนการสะทอนทัศนคติของคนไทยอีกสวนหนึ่งท่ีจะมองประเทศฝง
ตะวันตกดีกวาเสมอ และโจมตีคนไทยดวยกันเอง การผสมผสานขามสายพันธุทางวัฒนธรรมน้ีจึงแสดงให
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เห็นท้ังขอดีท่ีคนไทยชื่นชอบในความเปนสากลและความแปลกใหม แตก็ทําใหคนไทยอีกสวนมองวาเรา
เลียนแบบมา มองภาพยนตรแอนิเมช่ันสัญชาติไทยในแงลบไป 

แนวคิดเร่ืองวัฒนธรรมประชานิยมและวัฒนธรรมระดับสูง 

ภาพยนตรแอนิเมชั่นเร่ือง “ยักษ” ไดนําสื่อวัฒนธรรมประชานิยมอยาง แอนิเมชั่น มาเปนชองทาง
ในการส่ือสาร โดยการนําเร่ืองราวท่ีไดรับแรงบันดาลใจมาจาก “รามเกียรต์ิ” ซ่ึงจัดเปนส่ือ”วัฒนธรรม
ระดับสูง”ของชาติไทย มาเปนแกนหลักของเร่ือง เปนการนําเน้ือหาท่ีเปนวัฒนธรรมระดับสูงอยาง
รามเกียรต์ิมาผสมผสานเขากับสื่อสมัยนิยมอยางแอนิเมชั่น  รวมไปถึงการออกแบบ ท่ีมีการนําวัฒนธรรมม
สมัยนิยมอยางหุนยนต เขามาออกแบบรวมกับศิลปวัฒนธรรมระดับสูงของไทยอยาง “โขน” ไดอยางลงตัว 

แนวคิดสมัยใหมและหลังสมัยใหม 

 ภาพยนตรแอนิเมชั่นเร่ือง “ยักษ” มีแนวคิดในการผลิตแบบหลังสมัยใหม กลาวคือ ไมจําเปนวา
การส่ือสารความเปนไทยจะตองอยูในรูปแบบอนุรักษนิยม หากแตความเปนไทยท่ีใสเขาไปในแอนิเมชั่น
เร่ืองน้ี ใสเพียงแคแกนบางอยางท่ีสื่อถึงความเปนไทยเทาน้ัน เพียงเน้ือเร่ือง การออกแบบตัวละครและนิสัย
ของตัวละครบางอยาง ก็สามารถส่ือความเปนไทยไดเหมือนกัน ซ่ึงกอใหเกิดความรวมสมัย และเหมาะกับ
ผูบริโภคยุคใหมมากกวา 

สรุปผังนวัตกรรมการส่ือสารท่ีใชในการนําเสนอความเปนไทยผานภาพยนตรแอนิเมช่ันเรื่อง “ยักษ” 

นวัตกรรมการส่ือสารท่ีใชในการนําเสนอความเปนไทยผานภาพยนตรแอนิเมช่ันเร่ือง “ยักษ” 

แนวคิดดาน 

นวัตกรรมการสื่อสาร 
แนวคิดดานการผสมผสาน 

ขามสายพันธุทางวัฒนธรรม 

 

แนวคิดเร่ืองวัฒนธรรม
ประชานิยมและ 

วัฒนธรรมระดับสูง 

 

แนวคิดเร่ืองสมัยนิยม
และหลังสมัยนยิม 

 

- นวัตกรรมทางความคิดของ
ผูกํากับ 

-นวัตกรรมในการดําเนิน
เรื่องแบบ “การตูนเพลง” 

-นวัตกรรมในดานการผลติ
ตัวสาร 

-ตนแบบหรือแรงบันดาลใจ
หลักของเรื่อง  

- การออกแบบช่ือของตัว
ละคร 
- การออกแบบตัวละคร 
-การออกแบบฉากและ
องคประกอบอ่ืนๆ 

-แอนิเมช่ัน วัฒนธรรม
ประชานิยม ผสมผสานกับ 
รามเกียรติ์ วัฒนธรรม
ระดับสูง 

-สื่อสารความเปนไทย
แบบรวมสมัย คิด
คัดคานรูปแบบอนุรักษ
นิยม 
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 อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพบวานวัตกรรมการส่ือสารความเปนไทยในภาพยนตรแอนิเมชั่นเร่ือง “ยักษ” 
เปนการผสมผสานกลมกลืนกันอยางลงตัวระหวางวรรณคดีและแอนิเมชั่ น ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ วรัชญ วานิชวัฒนกุล ท่ีไดศึกษาเร่ือง การส่ือสารความหมายใน “การตูนไทยพันธุใหม” ซ่ึงผล
การศึกษาพบวา การผสมผสานขามสายพันธุทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในส่ือน้ันไมไดมีความกลมกลืนเสมอไป
ทุกกรณี บางกรณีอาจอยูในรูปแบบการปรับประสานตอรองระหวางวัฒนธรรมโลกกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 
หรืออาจเกิดความขัดแยงไมลงตัว จึงจําเปนท่ีจะตองพิจารณาเปนกรณีไป ซ่ึงผลของการผสมผสานดังกลาว
แบงไดเปน 3 แบบ คือ การผสมผสานกลมกลืนกันอยางลงตัวระหวางวรรณคดีพ้ืนบานกับหนังสือการตูน 
การผสมผสานกันโดยมีการปรับประสานตอรองระหวางวรรณคดีและนิทานพ้ืนบาน  และการผสมผสานกัน
อยางขัดแยงไมลงตัวระหวางวรรณคดีและนิทานพ้ืนบานกับหนังสือการตูน ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา 
นวัตกรรมการส่ือสารความเปนไทยใน “ยักษ” เปนการผสมผสานในรูปแบบท่ี 1 คือยังคงมีการรักษาแกน
ของวรรณคดีและคานิยมหรือบรรทัดฐานตางๆของสังคมไทยเอาไว แมจะมีการออกแบบตัวละครและ
สภาพแวดลอมวิถีชีวิตแบบตะวันตกมากข้ึน แตก็เปนเพียงการเปล่ียนรูปแบบเปลือกนอกท่ีผูอานรับไดและ
พึงพอใจกับการเปล่ียนแปลงดังกลาว  และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของคุณจารุณี สุขชัย ท่ีไดศึกษา
เร่ือง มิติ “ความเปนไทย” ในหนังสือการตูนไทย ซ่ึงผลการศึกษาพบวาในปจจุบันองคประกอบท่ีแสดงถึง 
“ความเปนไทย” ในหนังสือการตูนไทยไวไดมากท่ีสุดคือแหลงท่ีมาของเน้ือเร่ือง โดยเปนเน้ือเร่ืองท่ีนํามา
จากวรรณคดีไทย นิทานพ้ืนบาน ประวัติศาสตร ถึงแมจะมีการเพ่ิมเติมดัดแปลงแตผูเขียนก็ยังคงสรางรหัส
และสัญญะ “ความเปนไทย” ไวในเน้ือเร่ือง โดยสอดแทรกสัญญะตางๆผานตัวละครหรือฉาก ซ่ึง “ยักษ” 
เองก็ไดแสดง “ความเปนไทย” ทางเน้ือเร่ืองและตัวละครเปนหลักเชนกัน  

 การส่ือสารความเปนไทยในภาพยนตรแอนิเมชั่นเร่ือง “ยักษ”ที่สามารถสรางความประทับใจแก
ผูรับสารน้ัน ไดแสดงใหเห็นคานิยมท่ีเปล่ียนไปของผูบริโภคตามยุคสมัย ทําใหการผสมผสานขามสาย
พันธุทางวัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรมโลกกับวัฒนธรรมไทยน้ีเกิดผลตอบรับท่ีดี แตท้ังน้ีวัฒนธรรมโลกไมได
เขามามีอํานาจในส่ือท้ังหมดทีเดียว เพราะผูรับสารยังคงมีความคาดหวังในการส่ือสารความเปนไทยในส่ือ
อยู และอยากใหภาพยนตรแอนิเมชั่นไทยสามารถเปนสินคาวัฒนธรรมสูกับตางชาติไดเต็มตัวในรูปแบบรวม
สมัย ยังมีอีกปจจัยท่ีผูวิจัยคิดวาเปนปญหาตอการพัฒนาแอนิเมชั่นไทย น่ันคือวัฒนธรรมไทย ท่ีคิดวา
การตูนแอนิเมชั่นเปนเร่ืองของเด็ก ไมมีสาระและคุณคาใหลงทุน ทําใหตลาดแคบ ผลตอบรับนอย กําไร
นอย ในขณะท่ีตองใชตนทุนในการผลิตสูง ตองพ่ึงพานายทุน ซ่ึงทัศนคติของนายทุนยังคงขัดแยงกับความ
ตองการของผูผลิตและผูบริโภค เชื่อมโยงไดกับแนวคิดแบบสมัยใหมของนายทุนและความคิดแบบหลัง
สมัยใหมของผูผลิตและผูบริโภค “ยักษ” จึงสามารถตอบโจทยของผูรับสารไดดวยการส่ือสารแบบรวมสมัย 
ผานการสื่อสารดวยนวัตกรรมการสื่อสารตางๆท่ีกลาวมาขางตน 

 ดังน้ันการท่ี “ยักษ” มีการใชนวัตกรรมการส่ือสารเขามามีบทบาทในการนําเสนอความเปนไทย 
ทําใหเกิดการสงเสริมตัวภาพยนตรแอนิเมชั่นใหมีความนาสนใจตอผูรับสารมากย่ิงข้ึน ประเทศไทยเปน
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ประเทศท่ีกําลังพัฒนา รับส่ือจากตางชาติมากและยังมีความคิดเชิดชูวัฒนธรรมชาติตะวันตก การนํา
นวัตกรรมการส่ือสารอยางการผสมผสานขามสายพันธุทางวัฒนธรรมเขามาประยุกตใชในการนําเสนอ จึง
สามารถปรับมุมมองใหผูรับสารเกิดความชื่นชอบและยอมรับในฝมือของคนไทยท่ีสามารถผลิตภาพยนตร
แอนิเมชั่นออกมาไดในระดับสากล 

สรุป 

จากการศึกษาองคประกอบท่ีแสดงความเปนไทยในภาพยนตรแอนิเมชั่นเร่ือง “ยักษ” ผานตัว
ภาพยนตรแอนิเมชั่นโดยตรง , หนังสืออางอิงเร่ือง YAK THE GIANT KING และจากการสัมภาษณเชิงลึก
และสัมภาษณแบบกลุมจากกลุมผูรับสารท่ีทํางานอยูในวงการผลิตแอนิเมชั่นไทย พบวาภาพยนตรแอนิ
เมชั่นเร่ืองน้ีไดจับเอาวรรณคดีท่ีแสดงความเปนไทยอยาง “รามเกียรต์ิ” มาเปนแรงบันดาลใจในการ 
ออกแบบโครงเร่ืองและตัวละครหลัก ซ่ึงสามารถส่ือความเปนไทยไดเปนอยางดี แมสวนอ่ืนๆอยางเชนฉาก 
หรือวิถีชีวิตความเปนอยูของตัวละคร จะไมพบการส่ือสารความเปนไทยเลยก็ตาม แตการนําเคาโครงเร่ือง
มาจาก “รามเกียรต์ิ” อาจทําใหคาดเดาเร่ืองไดงาย แตก็เปนท่ีจดจําและมีความผูกพันกับผูรับสารมาก
เชนกัน ความเปนไทยจึงมีผลตอความคาดหวังของผูรับสาร ท่ีผูกพันกับวัฒนธรรมไทยอยูแลว เม่ือตัวละคร
ที่ออกแบบมาไมสัมพันธกับจินตนาการ 

จากการศึกษาพบวาภาพยนตรแอนิเมชั่นเร่ือง “ยักษ” มีการใชนวัตกรรมการส่ือสารความเปนไทย
หลายดาน นับต้ังแตนวัตกรรมทางความคิดของผูกํากับ ท่ีคิดตอยอดรามเกียรต์ิ และคิดคัดคานประเด็น
สงครามในรามเกียรต์ิ โดยแทนท่ีดวย “มิตรภาพ” อีกท้ังรูปแบบของภาพยนตรแอนิเมชั่นเร่ือง “ยักษ” ที่
ผลิตดวยเทคโนโลยี 3 มิติและมีการใชเพลงประกอบการดําเนินเร่ือง เปนแนวทางใหมท่ีภาพยนตรแอนิ
เมช่ันไทยยังไมเคยทํามากอน และยังมีการใชการผสมผสานขามสายพันธุทางวัฒนธรรมเปนนวัตกรรมการ
สื่อสารความเปนไทย ในรูปแบบ”อะมีบา” ดวยการนําวัฒนธรรมโลกอยางแอนิเมชั่น มาผสมผสานกับ
วัฒนธรรมทองถ่ินอยางวรรณคดีเร่ือง”รามเกียรต์ิ” ทําใหเกิดความรวมสมัย เขาถึงกลุมเปาหมายไดมากข้ึน 
ดวยกระแสความชื่นชอบวัฒนธรรมตะวันตกของคนไทย และการท่ีส่ือประชานิยมอยางแอนิเมชั่น ถูกนํามา
เปนสื่อของเน้ือเร่ืองท่ีถูกดัดแปลงจาก “รามเกียรต์ิ” ซ่ึงเปนวัฒนธรรมระดับสูงของไทย จึงเปนอีกหน่ึงการ
ผสมผสานท่ีเขากันอยางไมนาเชื่อ “ยักษ” ยังมีแนวทางในการผลิตดวยแนวคิดแบบหลังสมัยใหม ท่ีไมได
มองความเปนไทยท่ีภาพลักษณของสาร วาตองเปนไทยแบบอนุรักษนิยม หากแตจะไทยดวยแกนเพียงบาง
สิ่งที่สื่อถึงความเปนไทย จะทําใหดูรวมสมัยและเขากับผูคนในยุคปจจุบันไดมากกวาดวย ดังน้ันจะเห็นไดวา
นวัตกรรมการส่ือสารที่เขามามีบทบาทในการนําเสนอความเปนไทยใน “ยักษ” นั้นมีประโยชนตอการ
พัฒนาตัวสารเพ่ือใหเปนท่ียอมรับและสรางความประทับใจแกผูรับสารมากย่ิงข้ึน เพราะการส่ือสารและ
วัฒนธรรมเปนสิ่งคูกัน นวัตกรรมการสื่อสารท่ีมีการตอยอดทางความคิดเก่ียวกับวัฒนธรรม จึงมีผลกับผูรับ
สารมาก เม่ือนํามาประยุกตใชกับตัวสารอยางภาพยนตรแอนิเมชั่น 

ทั้งน้ีในการศึกษาวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะภาพยนตรแอนิเมชั่นเทาน้ัน ถือวาเปน
การศึกษาในวงแคบ เพราะภาพยนตรแอนิเมชั่นของไทยยังมีนอย  หากมีการศึกษาเพ่ิมเติมในอนาคตอาจมี
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การเปรียบเทียบกันอยางละเอียดท้ังสัญญะ และรหัส ของความเปนไทย ของแอนิเมชั่นไทยท้ังหมดเพ่ือให
เกิดการตอยอดและพัฒนาวงการภาพยนตรแอนิเมชั่นตอไป 
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