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การวิจยั ครัง้ นี ้มีจดุ ประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่แสดงถึงความเป็ นไทย ในภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” ทังในด้
้ านเนื ้อหาและการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ และศึกษานวัตกรรม
การสื่อสารที่ใช้ ในการนําเสนอความเป็ นไทย งานวิจยั นี ้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ แหล่งข้ อมูลที่ใช้
ในการศึกษาแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่ DVD ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ “ยักษ์ ” หนังสือ “ยักษ์ Yak
The Giant King” (Concept Art) ที่เล่าถึงเบื ้องหลังการผลิตอย่างสมบูรณ์ และกลุ่มผู้รับสารที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและทํางานอยูใ่ นวงการผลิตแอนิเมชัน่ ในประเทศไทย
ผลจากการศึกษาพบว่า “ยักษ์ ” มีการสื่อสารความเป็ นไทยในเนื ้อเรื่ องและการออกแบบ
ตัวละครเป็ นส่วนใหญ่ เนื่ องจากมีต้นแบบหรื อแรงบัน ดาลใจในการผลิตมาจากวรรณคดีเรื่ อง
“รามเกียรติ”์ จึงทําให้ เป็ นที่ผกู พันกับชาวไทย แม้ จะมีภาพลักษณ์ภายนอกเป็ นหุ่นยนต์แบบสากล
ก็ตาม “ยักษ์ ” จึงมีความเป็ นสากลมากกว่าภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ สัญชาติไทยเรื่ องอื่น ๆ ที่ผ่านมา
แต่กลับสามารถสร้ างความประทับใจแก่ผ้ รู ับสารได้ มากขึ ้น และช่วยยกระดับวงการภาพยนตร์ แอนิ
เมชั่น ไทยให้ เ ป็ นไปในทางที่ ดี โดยภาพยนตร์ แอนิเมชั่น เรื่ องนี ้ มี การสื่ อสารนวัตกรรมอย่าง
หลากหลาย ตังแต่
้ แนวคิดของผู้กํากับ มาจนถึงการนําเสนอภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ไทยให้ ออกมาใน
รู ปแบบสากล โดยยัง คงเอกลักษณ์ ความเป็ นไทยไว้ ด้ วยวิ ธี การผสมผสานข้ ามสายพัน ธุ์ ทาง
วัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมไทยกับตะวันตก การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมประชานิยมอย่าง
แอนิเมชัน่ และวัฒนธรรมระดับสูงอย่างรามเกียรติ์ และการใช้ แนวคิดหลังสมัยใหม่ในการผลิต (ที่
ต่อต้ านแนวคิดในการผลิตแอนิเมชัน่ แบบอนุรักษ์ นิยมที่ ไม่ตรงกับความต้ องการของผู้บริ โภคใน
ปั จจุบนั )
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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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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญ
มนุษ ย์ ไ ด้ ส ร้ างสรรค์ สื่ อ ขึ น้ มามากมาย เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการในการสื่ อ สาร
นับตังแต่
้ การวาดรูปบอกเล่าเรื่ องราวบนผนังถํ ้า การใช้ นกพิราบสื่อสาร การส่งจดหมาย มาจนถึง
วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ ในปั จจุบนั และยังมีอีกสื่อหนึง่ ที่นา่ สนใจ นัน่ คือแอนิเมชัน่ แอนิเมชัน่ ไม่ใช่
สื่อใหม่ เพราะมนุษย์ พยายามศึกษาการมองเห็นภาพเคลื่อนไหวมาตังแต่
้ ยุคโบราณ และด้ วย
องค์ประกอบของภาพและเสียงที่ลงตัว จึงสามารถตอบสนองจินตนาการที่ผ้ สู ่งสารอยากถ่ายทอด
หรื อบอกเล่าเป็ นเรื่ องราวได้ เป็ นอย่างดี
คําว่าแอนิเมชัน่ (Animation) นันเกิ
้ ดจากการรวมของคําว่า Anima ในภาษาลาติน ที่
แปลว่า วิญญาณ (Soul and Spirit) ซึ่งถ้ าเป็ นคํากิริยา คือ Animate จะแปลว่า ทําให้ มีชีวิต
(To give life to) (ธรรมปพน ลีอํานวยโชค, 2550, น. 18) มีความหมายโดยรวมคือการสร้ างสรรค์
ลายเส้ นและรูปทรงที่ไม่มีชีวิต ให้ เคลื่อนไหวและมีชีวิตขึ ้นมาได้ (Wells, 1998, p. 10) และหาก
มองจากกระบวนการผลิ ต แอนิ เ มชั่น คื อ การสร้ างภาพเคลื่ อ นไหว ด้ ว ยการนํ า ภาพนิ่ ง มา
เรี ยงลําดับกัน และแสดงผลอย่างต่อเนื่อง ทําให้ ดวงตาเห็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะภาพ
ติดตา (Persistence of Vision) เมื่อตาของมนุษย์มองเห็นภาพที่ฉายอย่างต่อเนื่อง เรตินาจะรักษา
ภาพนี ้ไว้ ในระยะสันๆ
้ ประมาณ 1/3 วินาที หากมีภาพอื่นแทรกเข้ ามาในระยะเวลาดังกล่าว สมอง
ของมนุษย์จะเชื่อมโยงภาพทังสองเข้
้
าด้ วยกัน ทําให้ เห็นเป็ นภาพเคลื่อนไหวที่มีความต่อเนื่องกัน
(ทวีศกั ดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2546) แอนิเมชัน่ จึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ กับงานอื่น ๆ ได้ อีก
มากมายเช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ เกมส์ สถาปั ตย์ สื่อการสอน เป็ นต้ น โดยหลักการและคุณสมบัติ
ของแอนิเมชัน่ โดยรวมคือ สามารถใช้ จินตนาการได้ อย่างไม่มีขอบเขตในการอธิบายเรื่ องที่ซบั ซ้ อน
ให้ เข้ าใจได้ ง่ายขึ ้น หรื อแสดงความคิดเห็นที่เป็ นนามธรรมให้ เป็ นรูปธรรมได้ (ปิ ยกุล เลาวัณย์ศิริ,
2532, น. 931-932) เนื่องจากเทคโนโลยีที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา จึงทําให้ การผลิตแอนิเมชั่น
พัฒนาขึ ้นตามลําดับ ตังแต่
้ 18,000 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราชที่มีการวาดภาพตามผนังถํา้ เพื่อบันทึก
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เหตุการณ์ จนมนุษย์สามารถผลิตของเล่นต่างๆเพื่อตอบสนองความต้ องการชมภาพเคลื่อนไหว
อย่าง Thaumatrope, Phenakistiscope, Zoetrope, Praxinoscope และ Magic Lanttern ขึ ้น
และของเล่นเหล่านีก้ ็ได้ กลายเเป็ นบรรพบุรุษของ Traditional Animation ในเวลาต่อมา ที่ ใช้
หลักการของ Flip Book ในการผลิต โดยวาดแอนิเมชัน่ แบบ Frame by Frame แอนิเมชัน่ เรื่ องแรก
ที่เกิดขึ ้นเป็ นหนังขาวดํา ไม่มีเสียง ผลิตโดย Winsor Mccay ชื่อเรื่ อง Gertie the Dinosaur ต่อมา
เมื่อมีการใส่เสียงลงไปได้ Walt Disney ก็เปิ ดตัว Mickey Mouse และ Full-length Animation
อย่าง Snow White ขึ ้นมาเป็ นแอนิเมชัน่ สีเรื่ องแรกของโลกอีกด้ วย มาจนถึงยุคปั จจุบนั ที่มีการใช้
เทคโนโลยีอย่างคอมพิวเตอร์ เข้ ามาช่วยผลิตมากขึ ้น อย่าง Tron ที่เป็ นแอนิเมชัน่ เรื่ องแรกที่ผลิต
ด้ วยคอมพิวเตอร์ ตามมาด้ วย Toy Story ที่แจ้ งเกิดโดย Pixar Studio ที่ใช้ โปรแกรมแอนิเมชัน่ สาม
มิตใิ นการสร้ าง (ธรรมปพน ลีอํานวยโชค, 2550, น. 18-24)
ธรรมปพน ลีอํานวยโชค (2550, น. 14-15) ได้ แบ่งประเภทของแอนิเมชัน่ ไว้ 3 ประเภท
1) Traditional Animation/Hand Drawing Animation/2D Animation
เป็ นแอนิ เ มชั่น สมัยแรกเริ่ ม ตามที่ ก ล่าวข้ างต้ น มักใช้ การวาดด้ วยมื อ ที ล ะแผ่น แล้ วใช้
วิธีการ Flipเพื่อตรวจดูท่าทางของตัวละครที่เรา Animate ไปก่อนหน้ า โดยทัว่ ไปถ้ าเป็ นภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ จากตะวันตก จะกําหนด 24 เฟรม ต่อวินาที แต่ถ้าเป็ นแอนิเมชัน่ ซีรีย์จากญี่ปนจะใช้
ุ่
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เฟรม ต่อวินาที
2) Stop Motion หรื อ Clay Animation
แอนิ เมชั่น ประเภทนี ้ แอนิเ มเตอร์ ต้องทํ าการเคลื่ อนไหวโดยตรงกับโมเดล และทํ าการ
ถ่ายภาพเอาไว้ ทีละเฟรม ซึ่งต้ องแม่นในเรื่ องของ Timing และ Pose มาก ต้ องคอยควบคุมความ
ต่อเนื่องระหว่างเฟรม การจัดแสง อาศัยความรอบคอบและความอดทนมาก
3) Computer Animation/2D or 3D Animation on Computer
ปั จ จุบันมี ซ อฟต์ แ วร์ ที่ส ามารถช่วยให้ การผลิตแอนิเ มชั่น ง่ายขึน้ เช่น โปรแกรม Maya,
Macromedia Flash และ 3D Studio Max เป็ นต้ น วิธีนี ้เป็ นวิธีที่ประหยัดเวลาการผลิตและ
ประหยัดต้ นทุนเป็ นอย่างมาก เช่น ภาพยนตร์ เรื่ อง Toy Story ใช้ แอนิเมเตอร์ เพียง 110 คนเท่านัน้
แอนิเมชั่นเป็ นสื่ อที่ ดูแล้ วเข้ าใจง่าย ให้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน แบบที่สื่ออื่น ๆ ทํ า
เหมือนไม่ได้ จึงเป็ นที่ถกู ใจของเด็กทัว่ โลก และยังสามารถตอบสนองจินตนาการที่ไม่มีที่สิ ้นสุดของ
พวกเขาได้ อีกด้ วย นอกจากนี ้ ภาพยนตร์ แอนิเมชั่นยังเป็ นสื่อบันเทิงที่ทวั่ โลกต่างให้ ความสนใจ
หากมองจากรายได้ ของภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ทําเงินของต่างประเทศแล้ ว นับว่าไม่แพ้ ภาพยนตร์ เลย
ทีเดียว การจัดอันดับรายได้ ของ Box Office Mojo (2013) พบว่า 70% ของแอนิเมชัน่ ในปี 2010
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และ 2012 นัน้ สามารถสร้ างรายได้ มากที่สุดจากทังหมด
้
เพราะหลังจากปี 2009 ที่มีประชากร
เพิ่มขึ ้นและการเข้ ามาของเทคโนโลยี 3D ทําให้ การบริ โภคภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ สูงขึ ้นกว่าเดิมมาก
และเปลี่ยนทิศทางการรับชมภาพยนตร์ ของคนทัว่ โลกได้ เลยทีเดียว
อุตสาหกรรมแอนิเมชัน่ เป็ นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าในตลาดโลกสูงถึง 59 พันล้ านเหรี ยญ
สหรัฐในปี 2006 และคาดว่าจะมีการเติบโตเพิ่มขึ ้นโดยเฉลี่ย 7.7 % ในช่วงปี 2004–2010 โดย
อุต สาหกรรมแอนิ เ มชั่น ประกอบไปด้ ว ยสาขาต่ า ง ๆ 3 สาขาด้ ว ยกั น ได้ แ ก่ ส าขาบัน เทิ ง
(Entertainment) การออกแบบเว็บ (Web-Designing) และ E-education สัดส่วนของแอนิเมชัน่
ในสาขาบันเทิงนันมากถึ
้
ง 74% ในปี 2006 หรื อมีมลู ค่ากว่า 19.2 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ และคาด
ว่าจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 26 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐในปี 2010 แสดงให้ เห็นว่าแนวโน้ มการเจริ ญเติบโตของ
แอนิเมชัน่ ในสาขาบันเทิงมีเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ซึ่งความต้ องการนี ้จะเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทําให้ เกิด
การพัฒนาอุตสาหกรรมนี ้ทัว่ โลก (กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ, 2556, น. 4)
ในส่วนประเทศไทยนันเป็
้ นประเทศที่กําลังเติบโตด้ านเศรษฐกิจ ทําให้ เกิดการตื่นตัวในการ
ผลิตภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ สัญชาติไทยขึ ้นมาอีกครัง้ เช่นกัน หลังจากที่เคยเป็ นผู้นําด้ านแอนิเมชัน่ มา
ก่อนในอดีต ตังแต่
้ “สุดสาคร” ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ขนาดยาวเรื่ องแรกของไทย ที่ประกาศตัวในปี
พ.ศ. 2522 โดยอาจารย์ปยุต เงากระจ่าง แต่ตอ่ มาในช่วงปี พ.ศ. 2542 แอนิเมชัน่ ไทยที่ทําท่าว่าจะ
ตายไปแล้ วก็กลับฟื น้ คืนชีพอีกครัง้ ด้ วยความพยายามของบริ ษัทบรอสคาสต์ไทย เทเลวิชนั่ ที่นํา
วรรณคดีไทยมาดัดแปลงเป็ นแอนิเมชัน่ ทังปลาบู
้
่ทอง สังข์ทอง เงาะป่ า โลกนิทาน จนในปี พ.ศ.
2545 ที่เป็ นปี ทองของแอนิเมชัน่ 3 มิตขิ องคนไทย โดยเฉพาะปั งปอนด์ ดิ แอนิเมชัน่ และสุดสาคร
หลังจากนันกั
้ นตนาแอนิเมชัน่ ก็ได้ เปิ ดตัวก้ านกล้ วยในปี พ.ศ. 2549 ด้ วยภาพยนตร์ แอนิ
เมชัน่ 3 มิติ ที่ได้ รับแรงบันดาลใจจากบางส่วนของพงศาวดาร เป็ นเรื่ องช้ างทรงของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช โดยในเรื่ องใช้ ชื่อว่า ก้ านกล้ วย ก้ านกล้ วยเป็ นแอนิเมชัน่ ที่คงเอกลักษณ์ความเป็ น
ไทย ไม่ว่าจะเป็ นฉากที่เป็ นภูมิทศั น์แบบไทย ต้ นไม้ ไม้ ดอก สภาพป่ า และประเพณีไทย เช่น การ
คล้ องช้ าง การใช้ ฉากหมู่บ้านทรงไทย แสดงพืชพรรณไม้ ไทย เช่น ต้ นราชพฤกษ์ ซึ่งเป็ นต้ นไม้
ประจําชาติ ในฤดูกาลต่าง ๆ รวมทังการออกดอกเหลื
้
องอร่ามในหน้ าแล้ ง แสดงฉากประเพณีลอย
กระทง เป็ นต้ น ภาพยนตร์ แ อนิเ มชั่นอี กเรื่ องที่ น่าจับตามองคือ “นาค” ที่ ออกฉายเมื่ อวันที่ 20
มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็ นภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ที่ได้ รับแรงบันดาลใจมาจากแม่นาคพระโขนง ตํานาน
ผีสาวที่นา่ กลัว กลายเป็ นผีสาวที่น่ารัก ที่จะพาไปสู่โลกวิญญาณที่สนุกสนานครื น้ เครงไปกับเพื่อน
ผี สีสัน สดใส โดยสหมงคลฟิ ล์ ม ร่ วมกับบี บอยซี จี และบาแรมยู ตามมาด้ วยก้ านกล้ วย 2 ที่ เ ป็ น
ภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั่น สามมิ ติ ภ าคต่ อ ของก้ านกล้ วย ที่ อํ า นวยการสร้ างโดยบริ ษั ท กั น ตนา
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แอนิเมชัน่ มีเนื ้อเรื่ องเกี่ยวกับเจ้ าพระยาปราบหงสาวดี ช้ างทรงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่
ต้ องปกป้องครอบครั วและบ้ านเมื อง ในสมัยสงครามระหว่างกรุ งศรี อยุธยากับกรุ งหงสาวดี มา
จนถึง เอคโค่ จิ๋วก้ องโลก (Echo Planet) เป็ นภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ สามมิติ สร้ างโดย บริ ษัทกันตนา
แอนิเมชัน่ เข้ าฉายวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็ นเรื่ องราวการผจญภัยของเด็ก 3 คน จาก 2 มุม
โลก คือ มหานครนิวซิตี ้ แคปิ ตัลสเตท และจากหมู่บ้านกะเหรี่ ยงทางภาคเหนือของประเทศไทย ที่
ช่วยกันกอบกู้โลกจากหายนภัยเนื่องจากภาวะโลกร้ อน ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องนี ้เป็ นภาพยนตร์
คอมพิ ว เตอร์ แ อนิ เ มชั่น เรื่ อ งแรกของประเทศไทย ที่ ส ร้ างในระบบสามมิ ติ สเตอริ โ อสโคปิ ก
(Stereoscopic 3D)
จนถึงภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องล่าสุด “ยักษ์ ” (Yak: The Giant King) เป็ นภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ สัญชาติไทย ผลงานร่วมทุนสร้ างระหว่าง บริษัท สหมงคลฟิ ล์ม อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด,
บริ ษัท บ้ านอิทธิฤทธิ์ จํากัด, บริ ษัท ซูเปอร์ จิ๋ว จํากัด และดําเนินงานสร้ างโดย บริ ษัท เวิร์คพอยท์
พิคเจอร์ ส จํ ากัด ผลงานกํ ากับของประภาส ชลศรานนท์ ร่ วมกับ ชัยพร พานิชรุ ทติวงศ์ ได้ แรง
บันดาลใจมาจาก วรรณคดี เรื่ องรามเกียรติ์ นําเสนอในรูปแบบของแอนิเมชัน่ หุ่นยนต์ ภาพยนตร์
เรื่ องนี ้เริ่ มดําเนินการสร้ างเมื่อ ปี พ.ศ. 2549 แล้ วเสร็ จและฉายในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 รวม
ระยะเวลาสร้ าง 6 ปี ด้ วยความยาว 105 นาที “ยักษ์ ”มีเนื ้อเรื่ องเกี่ยวกับมิตรภาพระหว่างทศกัณฐ์
กับหนุมาน ที่ความจริ งแล้ วเป็ นศัตรูค่อู าฆาตกัน โดยมีแก่นมาจากคําถามที่ว่า “คนที่เป็ นศัตรู กัน
ต้ องต่อสู้กนั ตลอดไปจริ งหรื อ?”
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ สัญชาติไทยที่ผ่านมา ล้ วนสร้ างความตื่นตาตื่น
ใจให้ กับชาวไทย และเป็ นความหวังของวงการแอนิเมชั่นไทยที่จ ะก้ าวไปสู่เวทีโลก โดยเฉพาะ
ความสําเร็ จของก้ านกล้ วย 1 ที่ทําให้ ชาวต่างชาติได้ ร้ ูจกั กับแอนิเมชัน่ สัญชาติไทยอย่างแท้ จริง
ทังนี
้ ้ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ นันถื
้ อว่าเป็ นสินค้ าวัฒนธรรม (Cultural Product) ที่สามารถ
นํามาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการนํา “วัฒนธรรม” ซึ่งเป็ นสิ่งต่าง ๆ ที่สะท้ อนวิถี
การดําเนินชีวิต ความเป็ นอยู่ ของคนในท้ องถิ่นนัน้ ๆ มาสร้ างเป็ นสินค้ าเชิงพาณิชย์ที่สอดคล้ องกับ
กระแสความต้ องการของโลก ตลาด และผู้บริ โภค เนื่องจากวัฒนธรรมเป็ นอํานาจอ่อนอันทรงพลัง
(Soft Power) หรื ออํ านาจละมุน ที่ส ามารถแทรกซึม ผ่านผู้คนได้ อย่างแนบเนียนและได้ ผ ล
(จารุวรรณ เจตเกษกิจ, 2555, น. 18-19) การทําให้ แอนิเมชัน่ เป็ นสินค้ าวัฒนธรรมนันไม่
้ ใช่เรื่ อง
แปลกใหม่แต่อย่างใด ต่างชาติสามารถทําได้ และประสบความสําเร็ จมาอย่างยาวนาน สตูดิโอ
อันดับหนึ่งอย่าง Walt Disney ที่เป็ นผู้นําด้ านภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ระดับโลก ก็ยงั สามารถขาย
วัฒนธรรมตะวันตกผ่านแอนิเมชัน่ ได้ อย่างงดงาม แอนิเมชัน่ เหล่านี ้ได้ นําเสนอภาพลักษณ์ วิถีชีวิต
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ของชาวตะวันตกออกมาได้ อย่างแนบเนียน หรื อแม้ กระทัง่ การ์ ตนู ซุปเปอร์ ฮีโร่ของอเมริ กา ของค่าย
ดังอย่าง Marvel Studio หรื อ DC Comics ก็ยงั ผลิตการ์ ตนู ซุปเปอร์ ฮีโร่ที่ส่งเสริ มภาพลักษณ์ของ
อเมริ กาทังสิ
้ ้น ตัวอย่างทางด้ านเอเชีย ประเทศที่สามารถสร้ างแอนิเมชัน่ เป็ นสินค้ าวัฒนธรรมให้
แข็งแรงคือญี่ปนุ่ ผู้รับสารสามารถรับรู้ และเข้ าถึงวัฒนธรรมญี่ปนผ่
ุ่ านแอนิเมชัน่ ได้ เช่น การรับชม
แอนิเมชัน่ เรื่ องโดราเอมอนเพียงเรื่ องเดียว เราก็สามารถรับรู้ ถึงสภาพแวดล้ อม ภูมิประเทศ นิสยั ใจ
คอ วัฒนธรรม ความเป็ นอยู่ ของคนญี่ปนได้
ุ่ ทนั ที
ประเทศไทยได้ พยายามผลิตแอนิเมชัน่ สัญชาติไทย ที่จะเป็ นสินค้ าวัฒนธรรมต่อไปอีก จะ
เห็นได้ ว่าภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ที่ผ่านมา ล้ วนใส่ประวัติศาสตร์ ความเป็ นไทย เอาไว้ เต็มเปี่ ยม ทัง้
ก้ านกล้ วย 1 และ 2, นาค และเอคโค่ จิ๋วก้ องโลก หรื อแม้ กระทัง่ แอนิเมชัน่ ซีรีย์ อย่างสุดสาคร
ปั งปอนด์ หรื อแอนิเ มชั่นจากวรรณคดีไทยต่าง ๆ ผู้ผลิตล้ วนต้ องการให้ แอนิเมชั่นเหล่านีแ้ สดง
รากเหง้ าความเป็ นไทย ให้ เด็กยุคใหม่ได้ รับรู้ถึงความเป็ นไทยผ่านสื่อที่สนุกสนานเพลิดเพลิน
แต่อ ะไรที่ ทํ า ให้ แ อนิ เ มชั่น ไทยไปไม่ ถึ ง ดวงดาว ไม่ ส ามารถตัง้ หลัก ที่ มั่น คงได้ อ ย่ า ง
แอนิเ มชั่นของประเทศอื่ น ๆ ในตลาดโลก ทัง้ ๆ ที่ฝีมื อไม่ไ ด้ ด้อยไปกว่ากันเลย ผลตอบรั บของ
ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ไทยไม่ค้ มุ ทุนตังแต่
้ ขายในประเทศ หากจะผลักดันให้ เป็ นสินค้ าส่งออกคงเป็ น
เรื่ อ งหนัก ลัก ษมณ์ เตชะวัน ชัย รองประธานสมาคมดิ จิ ต อล คอนเทนต์ บัน เทิ ง ไทย และ
คณะกรรมการสมาคมผู้ ประกอบการแอนิ เ มชั่ น และคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ กส์ ไ ทย กล่ า วว่ า
อุตสาหกรรมแอนิเมชัน่ ไทยกําลังตกอยู่ในช่วงขาลง (อิสสริ ยา อาชวานันทกุล, 2556) ต้ องยอมรับ
ว่าคนไทยไม่ค่อยดูแอนิเมชัน่ ตลาดประเทศไทยแคบ จะมีแต่แฟนคลับแอนิเมชัน่ ตัวจริ งเท่านันที
้ ่
คอยติดตามชมอย่างจริงจัง ทังยั
้ งชี ้แจงสถานการณ์ปัจจุบนั ว่า ประเทศไทยตอนนี ้หากจะลงทุนทํา
แอนิเมชัน่ ควรทําประเภทซีรีย์ จะมีความเสี่ยงน้ อย เช่นเบิร์ดแลนด์ แดนมหัศจรรย์ หรื อปั งปอนด์
ส่วนภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ที่ลงทุนร้ อยล้ าน แต่ฉายได้ เพียง 2 สัปดาห์ อาจไม่ค้ มุ ทุน ประเทศไทย
ควรเริ่ มจากจุดเล็ก ๆ ก่อน อย่างอุตสาหกรรมแอนิเมชัน่ ที่ญี่ปนุ่ จะเริ่ มจากอุตสาหกรรมการ์ ตนู เล่ม
ก่อน หากประสบความสําเร็ จจะนํามาพัฒนาต่อเป็ นแอนิเมชัน่ ซีรีย์ และถ้ านิยมมาก ๆ ค่อยนํามา
พัฒนาเป็ นภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ตรงข้ ามกับโมเดลของฮอลลีวดู ที่ท่มุ ทุนก้ อนใหญ่กับภาพยนตร์
แอนิเมชั่นได้ เลย เป็ นเพราะเขามีบริ ษัทที่แข็งแรงมาก จึงทําได้ ซึ่งประเทศไทยตอนนีไ้ ด้ เลือกใช้
โมเดลแบบฮอลลีวดู จึงทําให้ อตุ สาหกรรมแอนิเมชัน่ ไทยไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรจะเป็ น
นอกจากจะเกิดปั ญหาด้ านอุตสาหกรรมแอนิเมชัน่ ในประเทศไทย ที่มีอตั ราการบริ โภคแอ
นิเมชัน่ น้ อยแล้ ว ยังมีอีกสิ่งที่คนไทยมักถามหาในสื่อ คือเรื่ องของ “ความเป็ นไทย” ว่าผู้ผลิตได้ ใส่
ลงไปหรื อไม่ อย่างไร หากแต่จะมีใครรู้บ้างว่าความเป็ นไทยนันคื
้ ออะไร เรามักพูดถึงความเป็ นไทย
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เพียงเรื่ องของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ จนดูเหมือนจะลืมเรื่ องของวัฒนธรรม ที่สามารถ
แสดงลักษณะของชาติได้ อย่างดี ด้ วยเหตุนี ้จึงทําให้ เกิดข้ อถกเถียง คําวิพากษ์ วิจารณ์ ที่หาข้ อสรุป
ไม่ได้
ดังเช่นกรณีการโต้ เถียงกันในสังคมออนไลน์ของเว็ปไซต์ Drama Addict (2012) ในหัวข้ อ
“ไม่ไทยเบย!!” เกี่ ยวกับลายเส้ นและการ์ ตนู ไทย ที่เป็ นประเด็นที่ยังหาคําตอบและบทสรุ ปของ
ความเป็ นไทยไม่ได้ ว่าควรเป็ นไทยที่คนผลิต หรื อควรเป็ นไทยที่ลายเส้ น จนเกิดการล้ อเลียน โดย
การนํ าตัว ละครในการ์ ตูนญี่ ปุ่นมาวาดเป็ นลายเส้ น แบบลายไทย เพื่ อ ประชดประชัน กัน หรื อ
แม้ กระทัง่ แอนิเมชัน่ ที่ใส่ความเป็ นไทยเข้ าไปมาก ๆ ก็มีการวิจารณ์ว่าน่าเบื่อ อยากเห็นอะไรใหม่ๆ
แสดงให้ เห็นว่าผู้บริโภคมีความคาดหวังเกี่ยวกับความเป็ นไทย ที่สื่อผ่านการ์ ตนู ไทยหรื อแอนิเมชัน่
แต่อย่างไรก็ ตาม ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ กําลัง พัฒ นา มี การติดต่อคบหาสมาคมกับหลาย
ประเทศ อีกทังสื
้ ่อในปั จจุบนั สามารถเปิ ดโลกได้ อย่างไร้ พรมแดน ทําให้ มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
อย่างแพร่ หลาย ส่ ง ผลให้ ประเทศไทยมี การเปลี่ ยนแปลงทางวัฒ นธรรมตามกระแสสัง คมอยู่
ตลอดเวลา
จนกระทั่งแอนิเมชั่นเรื่ อง “ยักษ์ ” ได้ นํานวัตกรรมการสื่อสารเข้ ามาใช้ ในการพัฒนางาน
ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องนี ้ โดยนวัตกรรมในที่นี ้เป็ นนวัตกรรมการสื่อสารที่ได้ จากการใช้ ความคิด
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เพื่อการแก้ ปัญหาและต่อยอดทางความคิด (De Bono, 1992) เพื่อให้ ได้
ผลงานชิ ้นใหม่ที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ ้น ด้ วยการนําความเป็ นสากลเข้ ามาผสมผสานกับความเป็ น
ไทย นําเอาคาแร็ กเตอร์ หนุ่ ยนต์แบบตะวันตก มาประยุกต์กบั รามเกียรติ์ นวัตกรรมการสื่อสารนี ้ทํา
ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องนี ้ ให้ แตกต่างไปจากภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ สัญชาติไทยเรื่ องอื่น ๆ ที่ผา่ นมา
ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า ทัง้ ๆ ที่คนไทยมี การถามหาความเป็ นไทยในสื่อตลอดเวลา แต่
สินค้ าวัฒนธรรมอย่างแอนิเ มชั่นที่ได้ ใ ส่ความเป็ นไทยลงไป กลับไม่ประสบความสําเร็ จในการ
สื่อสารกับคนไทย ด้ วยกระแสตอบรับที่ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็ น ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” จึง
เป็ นกรณี ศึกษาที่ น่าสนใจ ที่ จะนํ ามาศึกษาหาความเป็ นไทย ทัง้ ด้ านองค์ประกอบศิลป์ในงาน
ออกแบบ และเนื ้อเรื่ อง เพื่อศึกษาว่าผู้รับสารมองเห็นกลวิธีการนําเสนอนวัตกรรมการสื่อสาร และ
สร้ างรหัส “ความเป็ นไทย” โดยผ่านสื่อภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ อย่างไร และการนําเสนอนวัตกรรมการ
สื่อสารความเป็ นไทยดังกล่าว มีสว่ นส่งเสริมภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องนี ้อย่างไร
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ผู้วิจยั จึงต้ องการที่จะศึกษาภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ สัญชาติไทยนี ้ เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ผู ลิต
ในการพัฒนาขีดความสามารถทางการสื่อสารด้ านความเป็ นไทยให้ ดีขึ ้น และเหมาะสมกับคนไทย
เพื่อให้ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เป็ นสินค้ าวัฒนธรรมได้ อย่างเต็มรูปแบบ

1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่แสดงถึงความเป็ นไทยในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ”
ทังในด้
้ านเนื ้อหาและการออกแบบองค์ประกอบศิลป์
2) เพื่อศึกษานวัตกรรมการสื่อสารที่ใช้ ในการนําเสนอความเป็ นไทยผ่านภาพยนตร์ แอนิเมชัน่
เรื่ อง “ยักษ์ ”

1.3 ปั ญหานําวิจัย
1) ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” มีการนําเสนอความเป็ นไทยหรื อไม่ อย่างไร และเหตุ
ใดจึงต้ องนําเสนอความเป็ นไทย
2) การนําเสนอความเป็ นไทยผ่านภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” มีความเกี่ยวข้ องกับ
นวัตกรรมการสื่อสารหรื อไม่ อย่างไร

1.4 ขอบเขตการวิจัย
มุง่ ศึกษาสื่อภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” (Yak: The Giant King) ที่เป็ นภาพยนตร์ แอนิ
เมชั่นสัญชาติไทย ผลงานร่ วมทุนสร้ างระหว่าง บริ ษัท สหมงคลฟิ ล์ม อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด,
บริ ษัท บ้ านอิทธิฤทธิ์ จํากัด, บริ ษัท ซูเปอร์ จิ๋ว จํากัด และดําเนินงานสร้ างโดย บริ ษัท เวิร์คพอยท์
พิคเจอร์ ส จํ ากัด ผลงานกํ ากับของประภาส ชลศรานนท์ ร่วมกับ ชัยพร พานิช รุ ท ติวงศ์ ได้ แ รง
บัน ดาลใจมาจาก วรรณคดี เรื่ อ งรามเกี ย รติ์ มานํ า เสนอในรู ป แบบของแอนิ เ มชั่น หุ่ น ยนต์
ภาพยนตร์ เรื่ องนี ้เริ่ มดําเนินการสร้ างเมื่อ ปี พ.ศ. 2549 แล้ วเสร็ จและฉายในเดือน ตุลาคม พ.ศ.
2555 รวมระยะเวลาสร้ าง 6 ปี ด้ วยความยาว 105 นาที “ยัก ษ์ ” มี เ นื อ้ เรื่ องเกี่ ยวกับมิ ตรภาพ
ระหว่างทศกัณฐ์ กับหนุมาน ที่ ความจริ งแล้ วเป็ นศัตรู ค่อู าฆาตกัน โดยมีแก่นมาจากคําถามที่ว่า
“คนที่เป็ นศัตรูกนั ต้ องต่อสู้กนั ตลอดไปจริงหรื อ?”
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1.5 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1) นําผลที่ได้ จากการศึกษามาใช้ ในการส่งเสริมวงการแอนิเมชัน่ ไทย ในการพัฒนา
เนื ้อหาหรื อองค์ประกอบศิลป์ด้ านความเป็ นไทยต่อไป
2) เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ที่สนใจค้ นคว้ าข้ อมูลเกี่ยวกับ “ความเป็ นไทยในแอนิเมชัน่ ”
3) ส่งเสริ มการใช้ นวัตกรรมการสื่อสารในการพัฒนาสื่ออย่างแอนิเมชัน่ ต่อไป
4) เพื่อส่งเสริ มการสร้ างสรรค์ “ความเป็ นไทย” ในการผลิตสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป เช่น
สื่อภาพยนตร์ สื่อละครโทรทัศน์ สื่อโฆษณา สื่อนิทานภาพ เป็ นต้ น
5) เพื่อเป็ นแนวทางหรื อข้ อเสนอแนะให้ กบั นายทุนหรื อผู้ปกครอง ได้ เล็งเห็นถึง
ความสําคัญของแอนิเมชัน่ ในการสื่อสาร “ความเป็ นไทย”

1.6 นิยามศัพท์
1) ภาพยนตร์ แอนิเมชั่น หมายถึง แอนิเมชั่นที่ฉายในโรงภาพยนตร์ หรื อเรี ยกว่า
Full length animated film
2) ความเป็ นไทย หมายถึง ลักษณะเฉพาะในด้ านต่าง ๆ ที่ทําให้ เกิดความเข้ าใจและรับรู้
ตรงกันว่าคือสิ่งที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของประเทศไทย ลักษณะเด่นของคนไทย ค่านิยม ความเชื่อ
วัฒนธรรมไทย เป็ นต้ น โดยในที่นี ้จะแบ่งความเป็ นไทยออกเป็ น 3 ประเภท คือ ความเป็ นไทยทาง
วัตถุ ความเป็ นไทยทางการกระทําหรื อความประพฤติ และความเป็ นไทยทางความรู้และความคิด
3) สัญญะ หมายถึง การใช้ ภาพ ตัวอักษร ภาษา ถ่ายทอดความหมายต่าง ๆ แทนสิ่งนัน้ ๆ
ในตัวบท (Text) ในบริ บท (Context) หนึง่ ๆ
4) สินค้ าวัฒนธรรม หมายถึงสินค้ าที่สามารถนํามาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยการนํ า “วัฒนธรรม” ซึ่งเป็ นสิ่งต่าง ๆ ที่สะท้ อนวิถีการดําเนินชี วิต ความเป็ นอยู่ ของคนใน
ท้ องถิ่นนันๆ
้ มาสร้ างเป็ นสินค้ าเชิงพาณิชย์ที่สอดคล้ องกับกระแสความต้ องการของตลาด
5) นวัตกรรมการสื่อสาร หมายถึงการสื่อสารที่ถกู ต่อยอดจากสิ่งเดิมให้ เกิดขึ ้นใหม่ โดยผ่าน
กระบวนการคิด วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ และแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ สามารถเกิ ดขึ ้นกับทุก
องค์ประกอบของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็ นผู้ส่งสาร ผู้รับสาร ช่องทางการสื่อสาร หรื อตัวสาร ที่ถูก
พัฒนาเปลี่ยนแปลงและถูกนํามาใช้ ในกระบวนการสื่อสารได้ อย่างเหมาะสม
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1.7 กรอบแนวคิดการวิจัย
นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทย
ในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ”

แนวคิดเกี่ยวกับ

แนวคิดเกี่ยวกับ

ความเป็ นไทย

นวัตกรรมการสื่อสาร

(ความรู้/การกระทํา/วัตถุ)

เนื ้อเรื่ อง

ตัวละคร

ฉาก

เสียง

การผสมผสาน
ข้ าม
สายพันธุ์
ทางวัฒนธรรม

การรับรู้ของผู้รับสาร
ผ่านสัญลักษณ์

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วัฒนธรรม

แนวคิด

ประชานิยม

สมัยใหม่

และวัฒนธรรม

และหลัง

ระดับสูง

สมัยใหม่

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาวิจัยเรื่ อง นวัตกรรมการสื่ อสารความเป็ นไทยผ่านภาพยนตร์ แอนิเมชั่นเรื่ อง
“ยักษ์ ” ได้ นําแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ ในการศึกษา ดังนี ้ คือ
2.1 แนวคิดเรื่ องความเป็ นไทย
2.1.1 แนวคิดเรื่ องความเป็ นไทย
2.1.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับวรรณคดีไทยเรื่ อง “รามเกียรติ”์
2.1.3 ความหมายของ “ยักษ์ ”
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสาร
2.2.1 ทฤษฎีการผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรม
2.2.2 แนวคิดเรื่ องวัฒนธรรมประชานิยมและวัฒนธรรมระดับสูง
2.2.3 แนวคิดสมัยใหม่และแนวคิดหลังสมัยใหม่
2.3 แนวคิดเรื่ องสัญญะวิทยา
2.4 แนวคิดเรื่ องการวิเคราะห์เนื ้อหา
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการ์ ตนู แอนิเมชัน่
2.6 ข้ อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ”
2.7 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

2.1 แนวคิดเรื่ องความเป็ นไทย
ความเป็ นไทย หมายถึง ผลรวมขององค์ประกอบ 4 อย่าง ที่แสดงถึงลักษณะเด่นของไทย
คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ และวัฒนธรรม (วีระ อําพันสุข, 2526)
ชาติ คือ ดินแดนที่มีอาณาเขตแน่นอน เกิดจากผลรวมของประชาชนพลเมืองที่มีลกั ษณะ
นิ สั ย ใจคอคล้ ายคลึ ง กั น มาตั ง้ แต่ โ บราณกาล ดิ น้ รน ต่ อ สู้ ฝ่ าฟั นอุ ป สรรคมาด้ วยกั น สื บ
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เลือดเนื ้อเชื ้อไขเดียวกัน ผูกไมตรี เกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั คนต่างเผ่าพันธุ์ตา่ งถิ่นกําเนิด เกิดลูกหลาน
เหลน อยูร่ วมหมูร่ ่วมแผ่นดิน มีจิตใจตรงกัน เรี ยกว่า คนไทย หรื อชาติไทย
ศาสนา คือ หลักยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติให้ ผกู พันเป็ นนํ ้าหนึ่งใจเดียวกัน ความเป็ น
ไทยของคนไทยถูกหล่อหลอมขึ ้นโดยอุดมคติทางศาสนา
พระมหากษัตริ ย์ เป็ นศูนย์รวมใจ เป็ นประมุขของประเทศ และเป็ นบุคคลที่ดํารงตําแหน่ง
สูงสุด เป็ นผู้มีส ติปัญญาเฉลี ยวฉลาด มีธ รรม มี ความสามารถในการปกครองหมู่คณะให้ กลม
เกลียวสามัคคีกัน จะเห็นว่ากษัตริ ย์หรื อพระเจ้ าแผ่นดินทรงเป็ นผู้นําไทย ตังแต่
้ ไทยตังตนเป็
้
น
อิสระในแคว้ นสุวรรณภูมิ สุโขทัย กรุงศรี อยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ ในปั จจุบนั พระเจ้ า
แผ่นดิ นทุกพระองค์ ทรงปกครอง และปกปั ก รั กษาราชอาณาจักรด้ วยทศพิธ ราชธรรม รวมถึ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม อารยธรรมและเศรษฐกิ จ ทํ า ให้ คงความเป็ นไทยได้ ตลอดมา สถาบั น
พระมหากษัตริ ย์จงึ เป็ นสถาบันสูงสุดที่คนไทยเชิดชู
วัฒนธรรม คือ การปฏิบตั ิหรื อวิถีชีวิตของชุมชนหรื อสังคม อีกชื่อหนึ่งของวัฒนธรรมคือ
ภูมิปัญญาดังเดิ
้ ม (Traditional Knowledge) (ประเวศ วะสี, 2539) ซึ่งได้ มาจากประสบการณ์จริ ง
เลื อกสรร กลั่นกรองลองใช้ และถ่า ยทอดด้ วยการปฎิ บัติสื บต่อกัน มา ภูมิแ ปลว่า แผ่น ดิน ภูมิ
ปั ญญาหรื อวัฒนธรรมเป็ นปั ญญาที่ผกู ติดกับแผ่นดิน เพราะวัฒนธรรมเกิดจากปฎิสมั พันธ์ระหว่าง
มนุษย์ กับสิ่งแวดล้ อม สิ่งแวดล้ อมที่แตกต่างกันทําให้ วัฒนธรรมของคนแต่ละคนแต่ละท้ องถิ่ น
แตกต่างกัน เรี ยกว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายเกิดขึ ้นตาม
ธรรมชาติหรื อเป็ นธรรมชาติ
วัฒนธรรมเป็ นกระแสธารแห่งปั ญญาที่ลึกซึง้ กว่ารากฐานของสังคม เพราะความรู้ ทาง
วัฒ นธรรมเกิ ดจากการเรี ยนรู้ ของมนุษย์ ตงั ้ แต่สมัยดึกดําบรรพ์ จึงสื บทอดเป็ นกระแสธารแห่ง
ปั ญญามาเป็ นเวลานาน โดยที่วฒ
ั นธรรมเป็ นความรู้ ที่บูรณาการความเป็ นอยู่ของมนุษย์ทงหมด
ั้
ทุกด้ าน กองวิจยั และวางแผนสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ ให้ ความหมายว่า
วัฒนธรรม โดยทัว่ ไปหมายถึง สิ่งที่เป็ นผลผลิตของมนุษย์ในสังคม สร้ างขึ ้นเพื่อความดี ความงาม
ความเจริ ญ ความกลมเกลียว เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของหมู่คณะ และแก้ ปัญหา รวมทัง้ พัฒนา
สังคม และวิถีทางการอยู่ร่วมกันให้ เกิดสันติสขุ สิ่งเหล่านี ้เมื่อสร้ างขึ ้นมาแล้ วสังคมยอมรับ รักษา
ส่งเสริ ม พัฒนา และปฏิบตั ติ ามกันมาในสังคมตังแต่
้ อดีตมาจนถึงปั จจุบนั ดังนันวั
้ ฒนธรรมไทยจึง
หมายถึง สิ่งที่บรรพบุรุษไทยได้ กล่าวขึ ้นมา เพื่อความดีงาม ความเจริ ญ ความสามัคคี ความกลม
เกลียว ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของสังคมไทยเรา เป็ นเอกลักษณ์ของชาติ โดยอาศัยแนวทาง
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แก้ ปัญหาสังคมไทย เป็ นแนวทางการพัฒนาสังคมไทย และเป็ นวิถีทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสขุ
ของคนไทยเราซึง่ คนไทยได้ เรี ยนรู้ รักษา ส่งเสริม และพัฒนาสืบทอดมาจนทุกวันนี ้
ซึ่งในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วัฒนธรรมมีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุก
อย่างที่เป็ นเครื่ องแสดงออกถึงวิถีทางดํารงชีวิต (Way of life) ของมนุษย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรื อ
สังคมใดสังคมหนึง่ วัฒนธรรมจึงรวมถึงสิ่งที่เป็ นวัตถุมองเห็นได้ เช่นเครื่ องมือเครื่ องใช้ สิ่งประดิษฐ์
ต่างๆ และสิ่งที่ไม่ใช่วตั ถุ มองเห็นไม่ได้ เช่น ความเชื่อ ความคิด ความรู้ อุดมคติ
“ความเป็ นไทย” จึงเป็ นผลรวมของประชาชน พลเมืองที่มีลกั ษณะนิสยั ใจคอคล้ ายคลึงกัน
มาตังแต่
้ โบราณกาล มารวมหมู่ สืบเลือดเนื ้อเชื ้อไขเดียวกัน เรี ยกว่าคนไทย หรื ออีกนัยหนึ่งคือ ชาติ
นัน่ เอง ผู้คนในชาติต่างก็นบั ถือ ศาสนา เป็ นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ โดยบุคคลที่ดํารงตําแหน่ง
เป็ นผู้นํ า สื บทอดมาแต่โบราณกาล ด้ ว ยการยอมรั บ นับ ถื อ เคารพรั ก ของปวงชนชาวไทย คื อ
พระมหากษัตริ ย์ คนในชาติมีพฤติกรรมเป็ นตัวอย่างของกันและกัน และมีการดําเนินชีวิตในแนว
เดียวกัน เป็ นมรดกตกทอดมาจนถึงปั จจุบนั ผ่านการสะสม ถ่ายทอด สืบต่อถึงอนาคต กลายเป็ น
วัฒนธรรม ดังนัน้ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรม จึงแบ่งแยกมิได้
2.1.1 แนวคิดเรื่องความเป็ นไทย
สัญ ญา สัญ ญาวิ วัฒ น์ (2533) ได้ กล่ าวถึ ง ลักษณะความเป็ นไทยว่า ความเป็ นไทย
สามารถแสดงออกได้ หลายรูปแบบ ซึง่ เราอาจจะจัดหมวดหมูข่ องความเป็ นไทยได้ 3 ประเภท คือ
1) ความเป็ นไทยทางวัตถุ
ได้ แก่ วัตถุต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา หรื องานศิลปะที่สมั ผัสได้ และให้ ความรู้สึกด้ าน
สุนทรี ยภาพ เป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าทางจิตใจ เช่น สถาปั ตยกรรม ประณีตศิลป์ ประติมากรรม จิตรกรรม
วรรณคดี ดนตรี นาฏศิลป์ เครื่ องแต่งกาย เครื่ องมือเครื่ องใช้ เป็ นต้ น
2) ความเป็ นไทยทางการกระทําหรื อความประพฤติ
หมายถึง ลักษณะกิริยาท่าทาง การประพฤติปฏิบตั ิตวั การพูดจากันที่มีระเบียบ
ประเพณีปฏิบตั สิ ืบต่อกันมา นอกจากนี ้ยังหมายรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีตา่ ง ๆ ที่ถือปฏิบตั ิ
กันมาแต่อดีต เช่น ประเพณีการบวช การแต่งงาน การทําบุญ ฯลฯ ซึ่งลักษณะการกระทําทางกาย
และวาจาของไทยนัน้ มีความเฉพาะตนอยู่ที่ความสุภาพ อ่อนโยน ละมุนละไม สงบเสงี่ยม รู้ จกั ที่
ตํ่าที่สงู มีความเป็ นมิตร ประนีประนอม ยิ ้มแย้ ม รักความสนุกและความอิสระ
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3) ความเป็ นไทยทางความรู้และความคิด
ความเป็ นไทยนัน้ ทางวัตถุและทางการกระทํ า หรื อความประพฤติตามที่ กล่าว
มาแล้ วนัน้ ล้ วนมี ที่ มาจากความเป็ นไทยทางใจ หรื อความรู้ ความคิดอย่างไทยทัง้ สิน้ กล่าวคือ
ความรู้ความคิดอย่างไทยเป็ นตัววางแบบ หรื อก่อลักษณะ กําหนดรูปสิ่งเหล่านันขึ
้ ้นก่อน แล้ วจึงไป
กระทําหรื อแสดงออกทางกายและทางวัตถุอีกทอดหนึง่ ความเป็ นไทยทางใจจึงเป็ นสิ่งสําคัญอย่าง
ยิ่งยวด หากมีการสูญเสียความเป็ นไทยประการนี ้แล้ ว ก็เหมือนจะสูญเสียความเป็ นไทยทังหมด
้
เลยทีเดียว
จากความหมาย องค์ประกอบ และการจัดหมวดหมู่ของความเป็ นไทย ที่มีผ้ จู ํากัดความไว้
ดังกล่าวข้ างต้ นนี ้ ผู้วิจัยสามารถนํามาเป็ นกรอบในการวิเคราะห์หาความเป็ นไทย ที่อยู่ในแอนิ
เมชั่น “ยักษ์ ” ได้ อย่างครอบคลุม ทัง้ ความเป็ นไทยทางวัตถุ ความเป็ นไทยทางการกระทํา หรื อ
ความประพฤติ และความเป็ นไทยทางความรู้และความคิด
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ใช้ เกณฑ์ในการคัดเลือกองค์ประกอบ ที่แสดงความเป็ นไทยตาม
มิติของความเป็ นไทย ในงานวิจยั ของเมญาพิมพ์ สมประสงค์ (2538) ที่ได้ ศกึ ษาความคิดเห็นของ
ผู้รับสาร ที่ มีต่อแนวคิดเรื่ อง "ความเป็ นไทย" ในภาพยนตร์ โฆษณาที่เน้ นความเป็ นไทย จากสื่ อ
โทรทัศน์ โดยพบว่ามี “ความเป็ นไทย” ใน 4 มิติ ดังนี ้
1) ลักษณะเด่นของคนไทย
2) ค่านิยมของคนไทย
3) ความเชื่อของคนไทย
4) ความเป็ นไทยซึ่ ง ยัง หาข้ อ สรุ ป ที่ ยัง ลงตัว ไม่ ไ ด้ ใ นปั จ จุ บัน (เนื่ อ งจากแปร
เปลี่ยนไปตามบริ บททางสังคมในแต่ละยุคสมัย)
1) ลักษณะเด่นของคนไทย
วี ระ อํ าพัน สุข (2526) ได้ กล่าวถึง “ความเป็ นไทย” ไว้ ว่าหมายถึง ผลรวมของ
องค์ประกอบ 4 อย่าง ที่ แสดงถึงลักษณะเด่นของไทย คือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ และ
วัฒนธรรม ซึ่งขยายความได้ ว่า “ความเป็ นไทย” คือ ผลรวมของประชาชน พลเมืองที่มีลกั ษณะ
นิสยั ใจคอคล้ ายคลึงกันมาตังแต่
้ โบราณกาล มารวมหมู่ ดิ ้นรนต่อสู้ฝ่าฟั นอุปสรรคมาด้ วยกัน สืบ
เลือดเนื ้อเชื ้อไขเดียวกัน ผูกไมตรี เกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั คนต่างเผ่าพันธุ์ ต่างถิ่นกําเนิดลูกหลานเหลน
อยู่ร่วมแผ่นดิน มีจิตใจตรงกันเรี ยกว่าคนไทย หรื ออีกนัยหนึ่งก็คือ ชาตินนั่ เอง ผู้คนที่ประกอบกัน
เป็ นชาติไทยต่างก็นบั ถื อศาสนา เป็ นหลักยึดเหนี่ยวทางใจ มีศนู ย์รวมใจคนไทยให้ ผูกพันเป็ นนํ ้า
หนึ่ง ใจเดี ยวกัน โดยบุคคลที่ ดํารงตําแหน่ง เป็ นผู้นํ าสูง สุด สื บทอดมาแต่โบราณกาล ด้ วยการ
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ยอมรั บนับถื อ เคารพรั ก ยกย่อง ของปวงชนชาวไทย และทรงอยู่ในฐานะองค์พระประมุขของ
ประเทศ คือ พระมหากษัตริ ย์ คนในชาติมีพฤติกรรมเป็ นตัวอย่างของกันและกัน และดําเนินชีวิตใน
แนวเดียวกัน โดยรักษา ฟื น้ ฟู ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงผลของความศรัทธา เชื่อถือในคุณค่าของชีวิต
ในลักษณะสิ่งใดถูกควรปฏิบตั ิ สิ่งใดพึงละเว้ น เพื่อให้ การกระทําหรื อการแสดงออกที่ดีงามในอดีต
ดํารงคงอยูเ่ ป็ นหลักปฏิบตั ิ เป็ นมรดกตกทอดมาจนถึงปั จจุบนั และมีการสะสม ถ่ายทอด สืบต่อถึง
อนาคตโดยไม่ข าดตอน คื อ วัฒ นธรรม ดัง นัน้ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์และวัฒ นธรรมจึง
แบ่งแยกมิได้
นอกจากนี ้ วีระ อําพันสุข ยังได้ กล่าวถึงลักษณะเด่นของคนไทย ที่แสดงถึงความ
เป็ นไทยไว้ ว่ามี 9 ประการด้ วยกัน ได้ แก่ การรักความเป็ นอิสระ มีความอดกลัน้ มีความกตัญ�ู
กตเวที เล็ งเห็ นการณ์ ไ กล รู้ จักวิ ธี ใช้ ประโยชน์ รู้ จักให้ อภัย รวมทัง้ มี ความสามัคคีกันในยามที่
บ้ านเมืองอยูใ่ นภาวะคับขัน และรักสงบ ซึ่งคนไทยโดยมากมักจะต่างคนต่างอยู่ ไม่ชอบอยู่รวมกัน
เป็ นกลุ่มเป็ นก้ อน ไม่ประสงค์จะเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กนั เพราะไม่อยากให้ เกิดความบาดหมางใจกัน
ไม่สร้ างความเดือดร้ อนให้ คนอื่น ขณะเดียวกันก็ไม่ยอมให้ คนอื่นก่อความเดือดร้ อนให้ แก่ตน เมื่อ
คนไทยรวมกันเป็ นชาติไทย จึงพอใจจะอยู่อย่างไทย คือไม่รุกรานประเทศใด คําว่า “รักสงบ” จึง
ปรากฏอยูใ่ นเพลงชาติ นอกจากนี ้คนไทยยังเป็ นผู้ที่ให้ การต้ อนรับด้ วยอัธยาศัยไมตรี
2) ค่านิยมของคนไทย
สนิท สมัครการ (อ้ างถึงใน จารุณี สุขชัย, 2550) ได้ เขียนถึงค่านิยมเด่น ๆ ของ
วัฒนธรรมไทย ไว้ ดงั นี ้
(1) ค่านิยมทางด้ านการให้ ความสําคัญแก่บุคคล หรื อการนับถื อบุคคล
(Personalism) ครอบครัวไทยโดยทัว่ ไปมักจะสัง่ สอนลูกหลานของตนให้ ร้ ูจกั คบคนดี หลีกหนีคน
พาล ให้ ร้ ู จักเคารพคนที่ ควรเคารพ โดยเฉพาะเจ้ านายผู้มีอํานาจ ควรนอบน้ อมบิดามารดาผู้มี
พระคุณสูงสุด ครูบาอาจารย์ก็มีพระคุณเพราะเป็ นผู้ให้ วิชาความรู้ พุทธศาสนา พระธรรม พระสงฆ์
เป็ นสิ่งที่ควรเคารพบูชา กราบไหว้ และปฏิบตั ิตนตามพระธรรมคําสัง่ สอนของพระพุทธองค์ สรุ ป
แล้ วค่านิยมในเรื่ องการให้ ความสําคัญแก่บคุ คล หรื อการนับถือบุคคลเหล่านี ้นับเป็ นค่านิยมที่เด่น
มากอีกอันหนึง่ ของวัฒนธรรมไทย ปั จจุบนั นี ้เรายังยึดถือและปฏิบตั กิ นั อยู่
(2) ค่านิ ยมทางด้ านสนุกสนานรื่ น เริ ง (Fun-loving) ค่านิ ยมอัน นี อ้ าจมี
สาเหตุสืบเนื่องมาจากหลายทาง อาทิ องค์ประกอบทางธรรมชาติ คือ เมืองไทยอุดมสมบูรณ์มาก
ในอดีต “ในนํ ้ามีปลา ในนามีข้าว” คนไทยไม่เคยอดอยาก ความรู้สึกถึงความสําคัญของทรัพย์สิน
จึง มี น้ อ ย ประกอบกับ ภาวะเศรษฐกิ จ แบบไร่ น า จึง ต้ องอาศัยความร่ ว มมื อช่ว ยเหลื อ กัน มาก

15
เน้ น หนัก ถึ ง ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุค คลมากกว่ า ความสิ น้ เปลื อ งทรั พ ย์ นอกจากนัน้ ในอดี ต
การเมืองการปกครองเป็ นเรื่ องของเจ้ านาย ผู้มีอํานาจ ราษฎรธรรมดาสามัญทัว่ ไปจึงไม่มีส่วนร่วม
ในการแสดงความเห็น เมื่อไม่ต้องยุ่งคิดเรื่ องการบ้ านการเมือง ข้ าวปลาอาหารก็สมบูรณ์ คนไทย
ทัว่ ไปจึงหาทางออกด้ วยความสนุกสนานรื่ นเริ งกันเรื่ อยมา จนติดเป็ นนิสยั ทางสังคมโดยส่วนรวม
และติดเรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั
(3) ค่านิยมในเรื่ องการวางเฉย ความใจเย็น และความเป็ นคนเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่
ซึง่ ส่วนใหญ่น่าจะสืบเนื่องมาจากแนวคําสอนทางด้ านพระพุทธศาสนา ที่สอนคนให้ ร้ ูจกั “ตน” คือ
มีความพอใจในสิ่งที่ ตนมีอยู่ รู้ จกั มักน้ อย สันโดษ ในขณะเดียวกันก็จะต้ องระงับโทสะ ข่มความ
โกรธ ไม่แสดงอารมณ์เกรี ย้ วกราดรุนแรง
(4) ค่านิยมในเรื่ องบุญบาป กฎแห่ง กรรมและทางสายกลาง เป็ นค่านิ ยม
ทางด้ านพุทธศาสนา ซึ่งถ่ายทอดสืบเนื่องมาจากองค์การต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา ผ่านสมาชิกของ
ครอบครัวต่าง ๆ ในรูปธรรมเนียมประเพณี อาทิ การทอดกฐิ น ผ้ าป่ า การสร้ างโบสถ์ สร้ างวัด การ
บวช การทําบุญ ให้ ทานต่าง ๆ โดยความคิดที่ว่า “ทําดีได้ ดี ทําชัว่ ได้ ชวั่ ” ยังฝั งแน่นอยู่ในจิตใจของ
คนไทย
3) ความเชื่อของคนไทย
ความเชื่ อของคนในสังคม ย่อมสัม พันธ์ กับพฤติกรรมและสภาพของสังคมนัน้
อย่างแยกไม่ออก เมื่อพิจารณาจากความเป็ นมาของชนชาติ และประวัติศาสตร์ ของชนชาติไทย จะ
เห็นได้ ว่า ความเชื่ อของคนในสังคม ก็คงจะคลี่คลายไปจากความเชื่อดังเดิ
้ ม เมื่อมีอิทธิ พลของ
วัฒนธรรมอื่น หรื อเมื่อสภาพของสังคมแปรเปลี่ยนไป
มณี พยอมยงค์ (อ้ างถึงใน เมญาพิมพ์ สมประสงค์, 2538) ได้ เขียนบทความเรื่ อง
“ความเชื่ อของคนไทย” โดยกล่ าวถึ ง ประเภทของความเชื่ อ ออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ว่า
ประกอบด้ วยความเชื่อทัว่ ๆ ไป หรื อความเชื่อธรรมดา (Belief) และความเชื่อที่แฝงไปด้ วยความ
กลัวหรื อความเชื่อทางไสยศาสตร์ (Superstition) ความเชื่อทัง้ 2 แบบ อาจแบ่งได้ 11 กลุม่ ได้ แก่
(1) ความเชื่อเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ
(2) ความเชื่อเกี่ยวกับยากลางบ้ าน
(3) ความเชื่อโชคลาง
(4) ความเชื่อเกี่ยวกับฤกษ์ยาม นิมิต ฝั น
(5) ความเชื่อทางไสยศาสตร์
(6) ความเชื่อลักษณะของคนและสัตว์
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(7) ความเชื่ออันเนื่องมาจากศาสนา
(8) ความเชื่อเกี่ยวกับการทํามาหากินและอาชีพ
(9) ความเชื่อเกี่ยวกับประเพณี
(10) ความเชื่อเกี่ยวกับเลขดี เลขร้ าย วันดี วันร้ าย ฯลฯ
คติความเชื่อของคนไทยนัน้ ประกอบด้ วยความเชื่อต่าง ๆ ผสมผสานกัน ทังความ
้
เชื่อดังเดิ
้ ม และความเชื่อที่ได้ รับจากวัฒนธรรมทางศาสนาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ไม่เฉพาะ
ศาสนาพุทธ หรื อศาสนาฮินดูเท่านัน้ แม้ ศาสนาอื่นที่เผยแพร่ เข้ ามาในสังคมไทย คนไทยก็รับและ
นํามาปรับให้ เข้ ากับความเชื่อที่มีอยูด่ งเดิ
ั ้ มได้ ส่วนการแสดงออกทางความเชื่อดังกล่าวก็จะออกมา
ในรูปแบบของประเพณีหรื อพิธีกรรมที่ผสมผสานความแตกต่างเข้ าด้ วยกัน
4) ความเป็ นไทยซึง่ ยังหาข้ อสรุปที่ยงั ลงตัวไม่ได้ ในปั จจุบนั
นิธิ เอียวศรี วงศ์ (2533) ให้ ความเห็นในลักษณะไทย: คืออะไร อย่างไร และทําไม
…ความรู้สกึ เป็ นคนไทยในความหมายที่ใช้ กนั ในทุกวันนี ้ เราสังกัดอยู่ในหน่วยอัน
ใหม่อนั หนึง่ ค่อนข้ างมีลกั ษณะเด่นทางการเมืองถือว่าเป็ นรัฐ … ลักษณะไทยเราจะพบว่า
ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งกับที่ ในสมัย ร.5 ก็คดิ อย่างนัน้ ฉะนันถ้
้ ากล่าวโดยสรุปสัน้ ๆ
ง่าย ๆ ที่สดุ ก็คือว่า ลักษณะไทยหรื อลักษณะอเมริ กนั หรื อลักษณะอื่นก็แล้ วแต่ ที่จริ งก็คือ
Self-perception นัน่ เอง คือเรามองตัวเราว่าอย่างไร … เราชอบเปรี ยบสิ่งที่เป็ นไทย ให้
เข้ ากับอะไรก็ได้ ที่ไม่ใช่ไทยหมดทุกอย่าง…ในช่วงระยะประมาณ 10 ปี หลังนี ้ มีปัญหา
บางอย่างที่นา่ สนใจทีเดียว คือมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ ้นในรูปของ Selfperception พอสมควร คือสิ่งที่เราเรี ยกลักษณะไทยในปั จจุบนั ก็คือวัฒนธรรมแห่งชาติ
นัน่ เอง เรามีวฒ
ั นธรรมแห่งชาติที่มีรูปธรรมที่เห็นได้ เด่นชัด จากภาพโฆษณาการท่องเที่ยว
สมัยแรก ๆ ของ ท.ท.ท. มีพระปรางค์วดั อรุณ กับเรื อหงส์ นัน่ คือรูปธรรมหรื อสัญลักษณ์ ที่
เราเรี ยกว่าเป็ นความเป็ นไทย
จากมิตคิ วามเป็ นไทยทัง้ 4 ดังกล่าว ผู้วิจยั สามารถนํามาเป็ นกรอบในการวิเคราะห์เกณฑ์
ความเป็ นไทย ในมิติที่ครอบคลุมเพื่อนําไปจัดหมวดหมู่ของความเป็ นไทยได้ อย่างลงตัว ทังความ
้
เป็ นไทยทางความรู้ และความคิด ความเป็ นไทยทางการกระทําและความประพฤติ และความเป็ น
ไทยทางวัตถุ
ทังนี
้ ้การหาองค์ประกอบที่แสดงความเป็ นไทยในสื่อ ยังเป็ นเรื่ องที่อยู่ในความคาดหวังของ
คนไทยเสมอมา โดยเฉพาะสื่อการ์ ตนู และแอนิเมชัน่ จึงขอยกตัวอย่างมุมมองในเรื่ องของความเป็ น
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ไทย ในสายตานักวาดการ์ ตนู ไทย จาก ซัมแวร์ ไทย (สันติ ลอรัชวี, 2553) ซึ่งได้ ให้ แง่มมุ ของงาน
ออกแบบไทยไว้ ได้ อย่างหลากหลาย
1) “ไม่มีการ์ ตนู ไทย ในประเทศไทย?” (สุทธิชาติ ศราภัยวานิช, 2553, น. 84)
…ถ้ าเราลองเดินออกไปถามผู้คนว่า หนังไทยหน้ าตาเป็ นอย่างไร? คําตอบที่ได้
อาจจะเป็ นหนังตลกหรื อหนังผี ถ้ าเราลองเปลี่ยนมาถามว่า อาหารไทยรสชาติเป็ นอย่างไร?
คําตอบน่าจะมี เผ็ด เปรี ย้ ว เค็ม หวาน หรื อถ้ าเป็ นละครไทย เราคงจะได้ ยินเรื่ องของตัว
อิจฉาตบตีแย่งพระเอกจากนางเอกผู้นา่ สงสารรวมทังอี
้ กหลายเรื่ องที่ลงท้ ายด้ วยคําว่าไทย
ที่เราสามารถให้ คําจํากัดความได้ ในทันที แล้ วการ์ ตนู ไทยล่ะ?
ตังแต่
้ เริ่ มเขียนการ์ ตนู เป็ นอาชีพ นับถึงวันนี ้ก็ได้ สิบปี แล้ ว คําถามคลาสสิกข้ อหนึ่ง
ในแวดวงคนอ่านการ์ ตนู คือ “ความเป็ นไทย การ์ ตูนไทย” ซึ่งพบเห็นได้ บ่อยครัง้ ในเว็บ
บอร์ ด ในรูปแบบกระทู้ และมักจะลงเอยด้ วยการถกเถียงที่หาข้ อสรุปไม่ได้ บ้ างก็ว่าการ์ ตนู
ไทยควรมีชฎา สไบ ลายไทยต่าง ๆ บ้ างก็วา่ การ์ ตนู ไทยควรสะท้ อนภาพปั จจุบนั ที่จะหาดู
ลวดลายกระหนกคงจะต้ องเข้ าวัดเท่านัน้ บ้ างก็ว่าเราลอกญี่ ปนมา
ุ่
บ้ างก็ว่าให้ ลอกฝรั่ง
บ้ าง บ้ างก็วา่ หน้ าญี่ปนชื
ุ่ ่อไทยก็ไม่เลว บ้ างก็รับไม่ได้ บ้ างก็ให้ ดดั แปลงจากวรรณคดี บ้ าง
ก็ว่าสมัยนี ้ไม่มีอะไรดีแล้ วเหรอ? บ้ างก็ว่ามีแต่คนบ้ าที่ว่างมาทะเลาะกันแบบนี ้ กระทู้เก่า
ไป กระทู้ใหม่มา ทังคนดี
้ คนบ้ าก็มาร่วมในวงเสวนาที่ไร้ คําตอบเช่นเดิม
หรื อว่าปริ มาณการ์ ตูนไทยยังไม่มากพอจะมีหน้ าตาที่ชัดเจนให้ ทุกคนจดจําได้
บางที ผ มก็ คิด แบบนี ้ แต่ก็มักจะมี อี กด้ า นคอยเถี ยงอยู่เ สมอว่า แค่เ ป็ นคนไทยที่ เ ขี ย น
การ์ ตนู ในประเทศไทย ทําไมจะเรี ยกว่า การ์ ตนู ไทยไม่ได้ ? นัน่ สิ ทําไม? บางทีกระทู้ถดั ไป
อาจมีคําตอบ…
จากความเห็นของสุทธิชาติ ศราภัยวานิช สรุ ปความได้ ว่า ประเด็นของ “ความ
เป็ นไทย” ใน “การ์ ตนู ไทย” ยังคงเป็ นคําถามที่ยงั สรุ ปไม่ได้ และยังคงเป็ นที่ถกเถียงกันอย่างไม่จบ
สิ ้น แต่สุทธิชาติมีความเห็นว่า จริ ง ๆ แล้ วอาจเป็ นเพราะการ์ ตนู ไทยยังมีปริ มาณไม่มากพอที่จะ
สร้ างอัตลักษณ์ให้ ชดั เจนเหมือนการ์ ตนู ประเทศอื่นที่ทํากันเป็ นปริ มาณมาก จนเป็ นอุตสาหกรรม
หลักและฝากประเด็นทิ ้งท้ ายไว้ วา่ ทําไมการ์ ตนู ที่เขียนด้ วยคนไทยจะเป็ นการ์ ตนู ไทยไม่ได้
2) “ความเป็ นไทยไร้ กระบวนท่า” (ทรงศีล ทิวสมบุญ, 2553, น.161-162)
…ผมเองเป็ นคนหนึง่ ที่ไม่เคยครุ่นคิดจริงจังมาก่อน ว่าผลงานของตนเองและผู้อื่น
มีความเป็ นไทยหรื อไม่อย่างไร จนเมื่อได้ รับชักชวนให้ มาพูดในหัวข้ อ "ซัมแวร์ ไทย" นี่เอง
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ผมจึงได้ ทดลองสํารวจ สังเกต และครุ่ นคิดถึงความเป็ นไทย ผมทํางานเกี่ยวข้ องกับการ
เขียนหนังสือและวาดภาพประกอบ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้ ว ผมไม่ได้ ครุ่นคิดถึงความเป็ นไทย
เลยในขณะที่ทํางาน บ่อยครัง้ ในระหว่างที่ทํางาน ผมฟั งเพลงต่างชาติ ตังชื
้ ่องานเขียนเป็ น
ภาษาอังกฤษ ดูภาพยนตร์ ต่างชาติม ากกว่าภาพยนตร์ ไ ทย ซํ า้ ยังเอาเงิ นที่ ไ ด้ จ ากการ
ทํ างาน ไปเที่ ยวต่างประเทศ ด้ วยลักษณะเหล่านี ้ คาดว่าผมคงไม่ใช่บุคคลที่กระทรวง
วัฒนธรรมไทยชื่นชอบเป็ นแน่
ถึงกระนัน้ ผมเชื่ อว่ามีคนไทยอี กเป็ นจํ านวนไม่น้ อยที่ใ ช้ ชีวิตใกล้ เคียงกับผม ผู้
ชายไทยจํานวนไม่น้อยชื่นชมผิวขาวสวยของผู้หญิงญี่ ปนุ่ และผู้หญิงไทยจํานวนไม่น้อย
อีกเช่นกัน ที่ ติดซี รีย์เกาหลีชนิดหลงใหลได้ ปลื ้ม มี ครอบครั วไทยสักกี่ ครอบครั ว ที่ เมื่ อมี
ฐานะในระดับหนึ่งแล้ ว จะไม่คิดส่งลูกไปเรี ยนเมืองนอก ห้ างสรรพสินค้ ายอดนิยมใน
ประเทศไทย ล้ วนมีชื่อห้ างเป็ นภาษาอังกฤษคําไทยคํา หนําซํ ้าภายในห้ างยังเต็มไปด้ วย
สินค้ านําเข้ า และร้ านอาหารหลากหลาย ที่มีแฟรนไชส์มาจากต่างประเทศ
ทังนี
้ ้ผมกลับมองว่าเราไม่ได้ สูญเสียความเป็ นไทยไปแต่อย่างใด ผมกลับมองว่า
ทังหมดที
้
่กล่าวเมื่อครู่ คือส่วนหนึ่งของความเป็ นไทยทังสิ
้ ้น ความเป็ นไทยโดยธรรมชาติ
นัน้ ไม่ได้ เปลี่ยนแปลงมากนักมาตังแต่
้ โบราณกาล ในปั จจุบนั มีเพียงแต่รูปโฉมภายนอก
ของความเป็ นไทยเท่านันที
้ ่เปลี่ยนแปลงไป ตังแต่
้ อดีตกาล คนไทยเปิ ดรับเอาอิทธิพลจาก
ต่างชาติ ต่างภาษาเข้ ามาหลอมรวมกับวิถีชีวติ จนเป็ นเรื่ องปกติ หลายอย่างที่เรายึดถือว่า
คือความเป็ นไทย ที่ต้องอนุรักษ์ ไว้ ล้ วนมีต้นกําเนิดมาจากการรับอิทธิพลจากต่างแดนเข้ า
มา จนเมื่ อกลมกลื น กับวิ ถีชีวิตดีแล้ ว เราก็ เริ่ มยึดถื อว่า สิ่งนัน้ เป็ นวัฒนธรรมไทย ทัง้ ที่
พิธีกรรมทางศาสนาหลายประการของเรา มีต้นกําเนิดมาจากพราหมณ์ จากอินเดีย เครื่ อง
ดนตรี ไทยบางชนิด ดัดแปลงมาจากเครื่ องดนตรี จีน โลกนี ้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน
อยู่ตลอดเวลา และก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งคนไทยก็ดเู หมือนจะไหลลื่น
กลมกลืนไปกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านันได้
้ เป็ นอย่างดีเสมอมา
ผมจึงมองว่า ความเป็ นไทยนันอาจมาจากความไร้
้
กระบวนท่าของคนไทยนี่เอง ที่
ไม่ว่าจะรั บเอาอิทธิ พลใดเข้ ามา เราก็สามารถเอามาปรับใช้ ให้ เข้ ากับวิถีชีวิตของเราได้
อย่า งแนบเนี ยน เนี ย นจนชนิ ดที่ ว่า บางอย่างเราก็ ลื ม ไปแล้ ว ว่า เราเอาของคนอื่ น มา
ดัดแปลงจากจุดเริ่ มต้ นเมื่อใด หากเรามองความเป็ นไทยที่วฒ
ั นธรรมหรื อประเพณี เราจะ
พบความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบตั ิมากมาย ที่บางประการเราปฏิบตั ิสืบเนื่องกันมา จน
อาจลื มสังเกตไปว่ามันอาจไม่เ หมาะกับโลกปั จ จุบนั อีกแล้ ว ยกตัวอย่าง เช่น การลอย
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กระทง เดิมทีการลอยกระทงเป็ นประเพณีปฏิบตั ิซึ่งเชื่อกันว่า จัดขึ ้นเพื่อขอขมาต่อพระแม่
คงคาและลํ านํ า้ ใกล้ บ้านผมมี ท ะเลสาบสองแห่ง ทุกเช้ าวัน ถัดมาจากคื น ลอยกระทง
พิจารณาจากเศษจํ านวนมากในทะเลสาบที่ เยอะยิ่งกว่าขยะทัง้ ปี รวมกัน ผมไม่เห็นว่า
ประเพณีนี ้จะเป็ นการขอขมาต่อลํานํ ้าอีกแล้ ว และปั จจุบนั ก็มีไม่กี่คนที่ลอยกระทงเพื่อขอ
ขมาลํานํ ้า มีแต่ขอพบเนื ้อคูเ่ สียส่วนใหญ่ ผมอยากเสนอกระทรวงวัฒนธรรมว่า ประเพณี
ลอยกระทงในอนาคต หากยังหวังให้ เป็ นไปตามความเชื่อเดิมจากโบราณกาล เราน่าจะ
ช่วยกันเก็บขยะขึ ้นมาจากแหล่งนํ ้าคนละชิ ้น ดูจะเป็ นประเพณีลอยกระทงที่เหมาะกับยุคนี ้
เสียมากกว่า
ผมจึ ง มี คําถามที่ อยากฝากไว้ ว่า หากเรายอมรั บ และมองความเป็ นไทยว่ าไร้
กระบวนท่าแล้ ว ในหลายๆ สถานการณ์ เราอาจใช้ แนวคิดนี ้ปรับเปลี่ยนความเป็ นไทยของ
เรา ให้ เหมาะสมกับโลกในยุคปั จจุบนั ได้ ดียิ่งขึ ้นหรื อไม่
โดยส่วนใหญ่แล้ ว ผมพบว่าผลงานที่ผ่านมาของตนเองไม่ได้ มีรูปแบบของความ
เป็ นไทยนัก แต่เนื ้อหาหรื อสารสาระบางประการในชิ ้นงานเหล่านัน้ ล้ วนได้ รับแรงบันดาล
ใจมาจากสิ่งที่พบเจอในประเทศไทยเป็ นส่วนใหญ่ ก่อนหน้ านี ้ผมเองเคยได้ ยินการถกเรื่ อง
ความเป็ นไทยในผู้คนหลายกลุม่ และนักออกแบบที่ทํางานเกี่ยวข้ องกับสิ่งพิมพ์ ก็เป็ นผู้คน
กลุ่มหนึ่งที่นิยมถกเรื่ องนี ้ให้ ได้ ยินอยู่บอ่ ยครัง้ มีผลงานออกแบบสิ่งพิมพ์จํานวนไม่น้อย ที่
มี ความพยายามในการแสดงออกถึงความเป็ นไทยในชิน้ งาน ทว่า หลังจากการสังเกต
ระยะหนึ่งจากผลงานจํานวนหนึ่ง ผมเกิดคําถามที่อยากเสนอให้ ทกุ ท่านได้ ลองครุ่นคิดว่า
ความเป็ นไทยในงานออกแบบจากผลงานโดยส่วนใหญ่ที่เคยผ่านตาเราทังหลาย
้
ความ
เป็ นไทยในงานเหล่านันอยู
้ ท่ ี่รูปแบบ หรื อเนื ้อหาสาระ กันแน่?...
จากบทความของทรงศีล ทิวสมบุญ สรุ ปความได้ ว่า ความเป็ นไทยนัน้ มาจาก
ความไร้ กระบวนท่าของคนไทยนี่เอง ที่สามารถรับและปรับเอาวัฒนธรรมของชาติอื่น เข้ ามาผสม
ปนเปได้ ตลอดเวลาทุกยุคทุกสมัย วัฒนธรรมส่วนใหญ่ของเราก็ดดั แปลง และได้ รับอิทธิพลมาจาก
ต่างประเทศหรื อ ประเทศเพื่ อนบ้ านทัง้ สิ น้ ทัง้ นี ค้ วามเป็ นไทยบางอย่า งอาจไม่เ หมาะกับ โลก
ปั จจุบนั อีกแล้ ว เราอาจแก้ ไขให้ มนั เข้ ากับยุคสมัยและคนไทยให้ มากขึ ้น จากการทํางานในวงการ
สื่อ ความเป็ นไทยเป็ นเรื่ องที่ถูกถกเถี ยงกันบ่อยครัง้ จึงเกิดความสงสัยว่า ความเป็ นไทยในงานที่
แสดงออกมาควรอยู่ที่รูปแบบหรื อเนื ้อหาสาระ บทความเหล่านี ้จึงแสดงถึงความคาดหวังของคน
ไทย ในเรื่ องของความเป็ นไทยที่มีในสื่อการ์ ตนู ต่าง ๆ เป็ นอย่างดี
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2.1.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับวรรณคดีไทยเรื่ อง “รามเกียรติ์”
เรื่ องย่อรามเกียรติฉ์ บับไทย (Rungfa, 2557ข)
ยักษ์ นนทกแค้ นใจ ที่ถกู เหล่าเทวดาข่มเหงเป็ นประจํา จึงทูลขอพรจากพระอิศวรให้ นิ ้วเป็ น
เพชร ชี ้ใครแล้ วจะตายทันที แล้ วไปชี ้เหล่าเทวดาตายไปมากมาย พระอิศวรทรงทราบก็กริ ว้ โปรด
ให้ พระนารายณ์ไปปราบ ก่อนนนทกตาย เห็นพระนารายณ์มี 4 กร จึงต่อว่า พระนารายณ์จึงให้
นนทกไปเกิดใหม่ให้ มีถึง 10 เศียร 20 กร พร้ อมฤทธิ์เดชมากมาย แล้ วพระองค์จะตามไปปราบ โดย
เป็ นมนุษย์มีเพียง 2 มือเท่านัน้
นนทกกลับชาติมาเกิดเป็ น “ทศกัณฐ์ ” โอรสท้ าวลัสเตียนแห่งกรุงลงกา มี 10 เศียร 20 กร
มีฤทธิ์มาก ได้ ครองเมืองต่อจากพระบิดา มีมเหสีชื่อ “มณโฑ” และมีนางสนมอีกมากมาย มณโฑมี
โอรสองค์หนึง่ ชื่อ รณพักตร์ มีฤทธิ์เดชเก่งกล้ าสามารถรบชนะพระอินทร์ ทศกัณฐ์ ชื่นชมโอรสองค์นี ้
มาก จึงให้ ชื่อใหม่วา่ “อินทรชิต” ต่อมามณโฑให้ กําเนิดธิดาองค์หนึง่ พิเภกและโหรอื่น ๆ ทํานายว่า
เป็ นกาลีบ้านกาลีเมือง ทศกัณฐ์ จึงนําพระธิดาใส่ผอบลอยนํ ้าไป พระฤๅษี ชนกมาพบเข้ า จึงนําไป
ฝั งดินฝากแม่พระธรณีไว้ ถึง 16 ปี จึงไปนํานางขึ ้นมาตังชื
้ ่อให้ วา่ “สีดา”
พระนารายณ์ อวตารเป็ น พระราม โอรสท้ าวทศรถและนางเกาสุริยาแห่งอโยธยา มีพระ
อนุชาต่างมารดาอีก 3 องค์ ซึง่ อดีตเคยเป็ นเทพอาวุธของพระนารายณ์ และบัลลังก์นาคติดตามมา
ด้ วย คือ พระพรต พระลักษมณ์ และ พระสัตรุ ด พระฤๅษี ชนกจัดพิธียกศรเพื่อหาคู่ครองให้ สีดา
พระรามยกศรได้ จึงได้ อภิเษกกับนาง พระมารดาของพระพรตเคยช่วยท้ าวทศรถไว้ เมื่อรบกับยักษ์
ตนหนึง่ จึงทูลขอให้ พระพรตครองเมืองอโยธยาต่อจากพระบิดา และขอให้ พระรามไปบําเพ็ญเพียร
ในป่ า 14 ปี พระลักษมณ์ และสีดาจึงขอตามเสด็จด้ วย ทศกัณฐ์ ร้ ู ข่าวความงามของสีดา จึงทํา
อุบายลักพานางไปกรุงลงกา พระรามและพระลักษมณ์ออกติดตามด้ วยความห่วงใย จนพบเหล่า
พญาวานร เช่น สุครี พ หนุมาน องคต รวมทังไพร่
้ พลอีกมาก ฝ่ ายพิเภกขอให้ ทศกัณฐ์ ส่งสีดาคืน
ทศกัณฐ์ โกรธมาก จึงขับไล่พิเภกออกจากเมือง พิเภกจึงขอสวามิภกั ดิก์ บั พระราม
พระรามยกไพร่ พ ลมุ่ง หน้ าสู่ล งกา และตัง้ ทัพ ที่ เ ชิ ง เขามรกต ส่ง องคตไปเจรจาขอให้
ทศกัณฐ์ คืนนางสีดาเสีย แต่ทศกัณฐ์ ไม่ยอม สงครามระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ จึงเกิดขึ ้น และ
ยืดเยื ้อยาวนานนับสิบปี ทศกัณฐ์ ให้ ลกู หลาน พี่น้อง รวมทังมิ
้ ตรสหายไปช่วยรบจนล้ มตายจํานวน
มาก ในที่สดุ ทศกัณฐ์ จึงออกรบเอง แม้ ต้องศรพระรามหลายครัง้ แต่ไม่ตาย เพราะถอดดวงใจฝาก
พระฤๅษี โคบุตรไว้ ภายหลังหนุมานและองคต ไปทําอุบายหลอกเอากล่องดวงใจมาได้ ทศกัณฐ์ แม้
รู้วา่ ต้ องพ่ายแพ้ แก่พระราม แต่ยงั จัดทัพออกไปรบอย่างองอาจ และสิ ้นชีวิตกลางสนามรบ
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จะเห็นได้ ว่า ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” ได้ มีการใส่โครงเรื่ องที่ได้ แรงบันดาลใจมา
จากวรรณคดีเรื่ องรามเกี ยรติ์ที่อยู่ค่เู อเชียและฝั งรากลึกลงไปในวัฒนธรรมไทยมาช้ านาน ซึ่งเนื ้อ
เรื่ องรามเกียรติ์ฉบับไทยนี ้จะเป็ นส่วนประกอบในการศึกษาหาองค์ประกอบของการสื่อสารความ
เป็ นไทยใน “ยักษ์ ” ต่อไป
2.1.3 ความหมายของ “ยักษ์ ”
1) ยักษ์ ในประเทศไทย
คําว่า “ยักษ์ ” ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, น. 896)
กล่าวว่า หมายถึง “อมนุษย์พวกหนึ่ง ถื อกันว่ามีรูปร่ างใหญ่โตน่ากลัว มีเขีย้ วงอก ใจดําอํามหิต
ชอบกินมนุษย์ กินสัตว์ โดยมากมีฤทธิ์ เหาะได้ จําแลงตัวได้ , บางทีใช้ ปะปนกับคําว่า อสูร และ
รากษส ก็มี”
ประจักษ์ ประภาพิทยากร (2529, น. 80) ได้ ให้ ความหมายของยักษ์ชนิดต่าง ๆ
ของไทยไว้ ดงั นี ้
ตารางที่ 2.1 ความหมายของ “ยักษ์ ” ชนิดต่าง ๆ ของไทย
ชนิดของ
ยักษ์ ไทย
ยักษ์

มาร
แทตย์
อสุร
อสุรี
อสุเรศ
อสูร
รากษส

กุมภัณฑ์

ความหมาย
ยักษ์ เป็ นภูตจําพวกหนึง่ เรี ยกกันว่า อสูร แปลว่าพวกอริ กบั เทวดา สิง่ มีชีวิตจําพวกนี ้ มีทงใจ
ั้
ดีและใจร้ าย รูปร่างน่าเกลียดและน่ากลัว มีเขี ้ยวยื่นออกมาจากปาก เป็ นลูกพระกัศยป มีเจ้ า
หรื ออธิบดีชื่อ ท้ าวกุเวร อาศัยอยูท่ งในสวรรค์
ั้
และโลกมนุษย์ มีทงดี
ั ้ และชัว่
เทวดาจําพวกหนึง่ มีใจบาปหยาบช้ าคอยกีดกันไม่ให้ ทําบุญ ; ยักษ์
ยักษ์ , อสูรจําพวกหนึง่ เป็ นลูกของนางทิติกบั พระมหาฤาษี กศั ยป
อมนุษย์พวกหนึง่ เป็ นศัตรูตอ่ เทวดา, แทตย์ ยักษ์ มาร ผี
อสูร, ยักษ์
ยักษ์
อสูร หรื อ อสุรา แปลว่า ผู้ไม่ดื่มสุรา, ผู้เห็นโทษของสุรา
ยักษ์ ร้าย, ผีเสื ้อนํ ้า เป็ นอสูรจําพวกหนึ่ง ซึ่งมีทงดี
ั ้ และชัว่ อาศัยอยู่ตามป่ าช้ า ชอบกวนพวก
พราหมณ์ในขณะทําพิธี มักกวนพราหมณ์ผ้ ตู งใจสมาธิ
ั้
เข้ าสิงในซากศพ กินคน และรบกวน
ให้ ร้ายแก่มนุษย์ในอาการต่าง ๆ
ยักษ์
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ซึ่ง ยักษ์ มาร อสูร กุมภัณฑ์ แทตย์ รากษส เป็ นฝ่ ายตัวร้ าย หรื อ ฝ่ าย “อธรรม”
ในเรื่ องรามเกียรติ์ ซึง่ คอยทําร้ าย ขัดขวาง ฝ่ ายพระรามและพลลิง ซึง่ เป็ นฝ่ ายดี หรื อ ฝ่ าย “ธรรมะ”
เมื่อคําว่า ยักษ์ มาร อสูร กุมภัณฑ์ แทตย์ รากษส มาอยู่ในความเชื่อของสังคมคนไทย ก็มีการ
วาดภาพให้ ยักษ์ มาร อสูร กุมภัณฑ์ แทตย์ รากษส ดูน่าเกลียดน่ากลัว เพื่อให้ คนไทยซึ่งนับถือ
ศาสนาพุท ธ ไม่ ป ฏิ บัติ ค วามชั่ว ยึ ด มั่น ทํ า แต่ค วามดี เพื่ อ มิ ใ ห้ ต้ อ งเกิ ด เป็ น ยัก ษ์ มาร อสูร
กุมภัณฑ์ แทตย์ รากษส ที่น่าเกลียดน่ากลัวในชาติหน้ า แม้ แต่จิตใจของคนเราแต่ละคน ก็มีทงั ้
“ฝ่ ายเทพ-ฝ่ ายมาร” หรื อ “ความดี-ความชัว่ ” อยูใ่ นตัว
ในความเชื่อของไทย “ยักษ์ ” เป็ นอมนุษย์ชนิดหนึ่ง มีกล่าวถึงทังในทางศาสนา
้
และวรรณคดี เป็ นความเชื่อของไทยที่ได้ รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ โดยเชื่อ
ว่ายักษ์ มีหลายระดับ ขึ ้นอยู่กบั บุญบารมี ยักษ์ ชนสู
ั ้ งจะมีวิมานเป็ นทอง มีรูปร่างสวยงาม ปกติไม่
เห็นเขี ้ยว เวลาโกรธจึงจะมีเขี ้ยวงอกออกมา ยักษ์ ชนกลางส่
ั้
วนใหญ่จะเป็ นบริ วารของยักษ์ ชนสู
ั้ ง
ส่วนยักษ์ ชนตํ
ั ้ ่าที่บญ
ุ น้ อยก็จะมีรูปร่างน่ากลัว ผมหยิกตัวดําผิวหยาบนิสยั ดุร้าย จะเห็นได้ ว่า ในวัด
วาอารามต่างๆ มักจะมียกั ษ์ มาประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของวัดหรื อโบราณสถาน ไม่ว่าจะเป็ นรูปปั น้
ยักษ์ แบกเจดีย์ในวัดพระแก้ ว รู ปปั น้ ยักษ์ แบกองค์พระปรางค์วดั อรุ ณฯ หรื อยักษ์ วดั โพธิ์ ฯลฯ ซึ่ง
ตามตํานานเล่าว่าพระพุทธเจ้ าได้ เทศน์สงั่ สอนยักษ์ ให้ ลดทิฐิมานะ ยักษ์ ที่ได้ ฟังและเข้ าใจในพระ
ธรรม จึงได้ กลายมาเป็ นผู้อปุ ถัมภ์คํ ้าชูพระพุทธศาสนา หรื ออีกนัยหนึง่ ก็หมายถึงผู้แบกสรวงสวรรค์
และทํ า หน้ าที่ เ ป็ นผู้ ปกป้ องคุ้ มครองสถู ป สถาน และอาคารศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เพื่ อ เป็ นการคํ า้ ชู
พระพุทธศาสนาให้ มงั่ คงและเจริ ญรุ่งเรื องสืบต่อมา

ภาพที่ 2.1 ยักษ์ ในประเทศไทย (ยักษ์ วดั อรุณราชวราราม)
แหล่ งที่มา: พนธกร สุขประเสริ ฐ, 2556.
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นอกจากนี ้ ยักษ์ ยงั ปรากฏในตราสัญลักษณ์ประจําจังหวัดอุดรธานี โดยเป็ นรู ป
ของท้ าวเวสสุวรรณหรื อท้ าวกุเวร ผู้เป็ นใหญ่ในหมู่ยกั ษ์ ซึ่งมีความหมายเป็ นนัยยะว่าเป็ นเทพยดา
ผู้ค้ มุ ครองรักษา ยืนถือกระบองเฝ้ารักษาเมืองประจําทิศอุดรหรื อทิศเหนือ ส่วนที่ “วัดคงคา” วัด
ย่านบางใหญ่ จ.นนทบุรี ก็ได้ มีรูปปั น้ ยักษ์ ท้าวเวสสุวรรณ และพระวิรุณปั กษ์ เป็ นรู ปปั น้ ยักษ์ ยืน
ประดับอยู่ที่วดั แห่งนี ้มานาน เป็ นที่เคารพบูชาของชาวบ้ านละแวกนัน้ และมีความเชื่อว่าหากใคร
ได้ กราบไหว้ ก็จะมีความรํ่ ารวย มัง่ คัง่ และไม่ควรเรี ยกท่านว่ายักษ์ เพราะท่านมีชื่อเป็ นที่เคารพ
ชาวบ้ านระแวกนันจะเรี
้
ยกท่านว่าท้ าวเวสสุวรรณ และพระวิรุณปั กษ์ จะไม่นิยมเรี ยกว่ารู ปปั น้ ยักษ์
จะเห็นได้ ว่าเรื่ องราวของยักษ์ นนเป็
ั ้ นทังเรื
้ ่ องเล่า และตํานานที่ผกู พันกับคนไทยมาตังแต่
้ สมัยอดีต
กาล เป็ นทังผู
้ ้ พิทกั ษ์ คํ ้าจุนพระพุทธศาสนา หรื อจะเป็ นสิ่งที่นา่ กลัวของใครหลายคน แต่หากเปรี ยบ
กับจิตใจของคนที่คดิ แต่ในแง่ลบแล้ ว คนเหล่านันก็
้ อาจจะน่ากลัวกว่ายักษ์อีกก็เป็ นได้
2) ยักษ์ ในศาสนาคริสต์
ส่วนชาวคริ สต์เองก็มีความเชื่อเกี่ยวกับยักษ์ เช่นกัน สําหรับมนุษย์ยกั ษ์ ในพระ
คริ สต์ธรรมคัมภีร์นนั ้ พระคัมภีร์ เขียนถึงทังก่
้ อนสมัยนํ ้าท่วมโลกหรื อมหาอุทกภัย และหลังนํ ้าท่วม
โลก นอกจากนัน้ ยังเขียนถึงมนุษย์ยักษ์ ที่ชื่อโกไลแอธ ชาวฟิ ลิสเตีย คนเมืองกัท สูงหกศอกคืบ
สวมเสื ้อเกราะหนักถึง 5,000 เชเคล ตัวหอกหนัก 600 เชเคล โกไลแอธเป็ นยอดทหารที่เก่งกล้ า ไม่
มีนกั รบคนใดกล้ าต่อกรด้ วย แต่ก็ต้องมาตายเพราะนํ ้ามือของดาวิด เด็กเลี ้ยงแกะที่มีเพียงสลิงเป็ น
อาวุธ ความสูงของโกไลแอธนัน้ หากเทียบมาตรากับสมัยนี ้แล้ วก็ประมาณ 9 ฟุต (270 ซม.)

ภาพที่ 2.2 เดวิดกับยักษ์ โกไลแอธตามความเชื่อศาสนาคริสต์
แหล่ งที่มา: Solis, 2014.
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เมื่ อสรุ ปเรื่ องราว จากคัม ภี ร์แล้ ว แสดงว่า มนุษ ย์ ยักษ์ มี จ ริ ง มี ม าตัง้ แต่ส มัย
เริ่ มแรก ของโลก ตอนที่มนุษย์ กําลังเริ่ มแพร่ พนั ธุ์ และผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานกันว่า มนุษย์ยกั ษ์
อาจจะปรับตัวเข้ ากับสิ่งแวดล้ อมไม่ได้ จึงล้ มหายตายจากไปทีละน้ อย ๆ จนสูญพันธุ์ไปจากโลกใน
ที่สุด แบบเดียวกับไดโนเสาร์ นนั่ เอง นี่เป็ นอีกหนึ่งความเชื่อเกี่ยวกับยักษ์ ในมุมของคริ สเตียน ซึ่ง
มองยักษ์ เป็ นมนุษย์ที่รูปร่างใหญ่กว่ามนุษย์ทวั่ ไป
3) ยักษ์ ในตํานานของชาวนอร์ ส
ตามความเชื่อของชาวนอร์ ส หรื อสแกนดิเนเวีย มีตํานานการเกิดโลกเช่นเดียวกับ
ชนเผ่าอื่น ๆ และที่แตกต่างกว่าเทพในความเชื่ออื่น ๆ ก็ตรงที่ เทพชาวนอร์ สเป็ นเผ่าพันธุ์ครึ่ งยักษ์
ครึ่ งเทพ มีความตายเป็ นที่สดุ โดยมียกั ษ์ แห่งไฟ ผู้ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นสิ่งมีชีวิตอย่างแรก ที่มีบทบาท
ตังแต่
้ การสร้ างโลกจนล้ างโลกในวาระสุดท้ าย (สงครามแร็ คนาร็ อก) รวมทังมี
้ สงครามระหว่างเทพ
กับยักษ์ ที่ยกั ษ์ จะถูกสัง่ สอนให้ โกรธแค้ นเทพ ส่วนเทพนันทรงคิ
้
ดจะหาทางสร้ างจักรวาลให้ น่าอยู่
เสียใหม่ ด้ วยการใช้ ประโยชน์จากร่างของอีเมอร์ (ยักษ์ ตนแรกที่เกิดพร้ อมกับวัวออดฮัมลา) พวก
เทพทรงใช้ ศพอันมหึมา ข้ ามห้ วงว่างกินนันกาแก็บ ส่วนต่าง ๆ จากร่างศพให้ กําเนิดสรรพสิ่งต่าง ๆ
ตามทางที่เต็มไปด้ วยเลือดของอีเมอร์ กลายเป็ น มหาสมุทร กระดูก เป็ น ภูเขา และ ฟั นซึ่งแตกหัก
กลายเป็ น หน้ าผาต่าง ๆ ผม กลายเป็ น ต้ นไม้ ใบหญ้ า หัวกะโหลกโค้ งมโหฬาร เทพก็เอามาทํา โค้ ง
สวรรค์ สมองของอี เมอร์ กลายเป็ น เมฆลอยทั่วท้ องฟ้า ที่สําคัญที่สุด เนื ้อของอีเมอร์ กลายเป็ น
แผ่นดินอันมัน่ คงอยู่ตรงกลางมหาสมุทร เรี ยกกันว่า มิดการ์ ด (Midgard) หรื อ แผ่นดินที่อยู่ตรง
กลาง เรื่ องของยักษ์ ในตํานานของชาวนอร์ สจึงเป็ นตํานานการสร้ างโลกของเขาเลยก็วา่ ได้

ภาพที่ 2.3 ยักษ์ อีเมอร์ ในตํานานของชาวนอร์ ส
แหล่ งที่มา: Deneen, 2013.
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4) ยักษ์ ในประเทศญี่ปนุ่
ญี่ปนเองก็
ุ่
มี โอนิ คือ ยักษ์ ในตํานานของชินโต ในประเทศญี่ปนเป็
ุ่ นยักษ์ สงู ใหญ่
ที่มีรูปร่างคล้ ายมนุษย์ มี 3 ตา มี 2 เขา มีเขี ้ยวและเล็บคมกริบ และในมือถือกระบองอันใหญ่เอาไว้
ซึ่งยักษ์ โอนิในความเชื่ อของญี่ ปุ่นนัน้ มาพร้ อมกับพระพุทธศาสนาจากประเทศจีน ซึ่งเชื่อกันว่า
ยักษ์ โอนิเป็ นตัวสร้ างความเดือดร้ อนให้ แก่ชาวบ้ าน ดังนันพระสงฆ์
้
จึงต้ องทําพิธีขบั ไล่ และมีความ
เชื่อว่ามันจะขโมยวิญญาณของคนที่กําลังจะตาย

ภาพที่ 2.4 ยักษ์ โอนิตามความเชื่อของชาวญี่ปนุ่
แหล่ งที่มา: Kyosai, 2010.
ยักษ์ โอนิ จะปรากฏอยู่ตามนิทานพืน้ บ้ านญี่ ปนุ่ โอนิบางพวกยังเป็ นผู้นําความ
เจ็บป่ วยและเชือ้ โรคมาให้ ซึ่ง เป็ นความเชื่อมาจากศาสนาพราหมณ์ เพราะมีการกล่าวถึงยักษ์
สามารถนําหายนะมาสู่มนุษย์ ชาวญี่ปนเชื
ุ่ ่อว่ายักษ์ โอนินนเกิ
ั ้ ดจากดวงวิญญาณของหญิงสาว ซึ่ง
ก่อนตายเคยเต็มไปด้ วยความริ ษยา ซึ่งเป็ นทรรศนะของญี่ปนเพราะสื
ุ่
บค้ นแล้ วพบว่า ยักษ์ โอนิคือ
ยักษ์ ประเภทหนึ่งคือ รากษส ซึ่งรากษสเป็ นยักษ์ ที่จดั ได้ ว่าเป็ นยักษ์ ชนตํ
ั ้ ่า เมื่อเทียบกับเทพทวาร
บาลนีโอ ที่จดั ได้ ว่าเป็ นเทพอสูร คือ ยักษ์ ชนสู
ั ้ ง เป็ นยักษ์ ที่มีบญ
ุ บารมีมาก แต่ด้วยกรรมจากชาติ
ก่อนเกิดจิตริ ษยา จึงเท่ากับว่าทําบุญพร้ อมกับทําบาปไปด้ วย จึงทําให้ มีวิมานเหมือนเทวดา แต่มา
เกิดในภพภูมิของอสูรกาย เป็ นต้ น ซึง่ ยักษ์ประเภทนี ้จักไม่ทานสิ่งมีชีวิตเป็ นอาหาร เพราะอิ่มทิพย์
ด้ วยผลบุญที่สร้ างมา ผิดกับรากษสที่เป็ นยักษ์ที่เกิดจากผลบาป จึงต้ องจับสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นกิน
เป็ นอาหาร ดังนันยั
้ กษ์ โอนิจึงจัดเป็ นยักษ์ ตระกูลรากษสนัน่ เอง จึงอนุมานได้ ว่ายักษ์ โอนิมีความ
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เป็ นภูตผิ ีปีศาจ มากกว่าเทพทวารบาลนีโอ ซึ่งเป็ นเทพอสูร หรื อยักษ์ ชนสู
ั ้ ง แต่ที่จดั เอายักษ์ โอนิมา
อยู่ ใ นกลุ่ ม ของเทพเจ้ า เพราะว่ า ยั ก ษ์ โ อนิ บ างกลุ่ ม เป็ นยั ก ษ์ ที่ มี ธ รรมะ และฝั กใฝ่ เข้ าหา
พระพุทธศาสนา ซึ่งมีเรื่ องเล่าถึงยักษ์ โอนิน้อมรับเป็ นข้ ารับใช้ ของพระพุทธเจ้ า โดยกระทําการจุด
ดวงประทีปถวายเบื ้องหน้ าพระพุทธรู ป ดังนันยั
้ กษ์ โอนิจึงได้ รับการสรรเสริ ญว่าเป็ นผู้มีจิตเลื่อมใส
ในพระพุทธศาสนา จึงถูกจัดเป็ นสิ่งศักดิส์ ิทธิ์จําพวกหนึง่ ด้ วยเช่นกัน
จากข้ อมูล ข้ า งต้ น จะพบว่ า ยัก ษ์ เ ป็ นสิ่ ง ที่ อ ยู่ใ นความเชื่ อ ของคนทั่ว โลกตามแต่ล ะ
วัฒ นธรรมและความเชื่ อ ว่า จะสร้ างสรรค์ ยัก ษ์ อ อกมาในรู ป แบบใด ดัง นัน้ การที่ ภ าพยนตร์
แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” ได้ นําคําว่า “ยักษ์ ” มาเป็ นชื่อของภาพยนตร์ และตัวดําเนินเรื่ องหลัก จึงต้ อง
ศึกษาขอบเขตความหมายของคําว่า “ยักษ์ ” ด้ วย

2.2 แนวคิดด้ านนวัตกรรมการสื่อสาร
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2549) เป็ นหน่วยงานที่ทําหน้ าที่เป็ นตัวแทนให้ การส่งเสริ ม
และพัฒนานวัตกรรมของประเทศ ได้ กําหนดความหมายของนวัตกรรมไว้ ว่า นวัตกรรม คือ “สิ่ง
ใหม่ที่เกิ ดจากการใช้ ความรู้ และความคิดสร้ างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” แต่
อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ ทบทวนวรรณกรรม และพิจารณาเกี่ยวกับการให้ ความหมายของนวัตกรรม
พบว่านักวิชาการในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงและมีมุมมองที่แตกต่างกัน ตามภูมิหลังของแต่ละคน
ในการให้ ความหมายของคําว่า “นวัตกรรม” สามารถสรุปได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 2.2 ชื่อนักวิชาการต่างประเทศและการให้ ความหมายของนวัตกรรม
นักวิชาการ (ปี )
Evan (1966)
Utterback (1971,1994, 2004)

ความหมายของนวัตกรรม
นวัตกรรม เป็ นกระบวนการของการพัฒนาความคิดใหม่
นวัตกรรม เป็ นสิ่งต่อยอดของสิ่งประดิษฐ์ ให้ เข้ าถึงและเป็ นที่
ยอมรั บ ของตลาดในลัก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ หรื อ เป็ น
กระบวนการใหม่ที่มีการพัฒนาขึ ้นมาใช้ เป็ นครัง้ แรก และทําให้
เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ

27
ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
นักวิชาการ (ปี )
Damanpour (1987)
Rogers (1995)
Freeman & Soete (1997)
Betje (1998)
Smits (2002)

Herkema (2003)

Lemon and Sahota (2003)
DTI (2004)
Schilling (2008)
Tushman and Nadler (1986)

ความหมายของนวัตกรรม
นวัตกรรม ในแง่มมุ ของนวัตกรรมองค์การ หมายถึง สิ่งใหม่ที่ถูก
พัฒนาขึ ้นมาใช้ ในองค์การ และเป็ นที่ยอมรับของคนในองค์การ
นวัตกรรม คือ ความคิดในทางปฏิบตั ิ หรื อสิ่งของที่เป็ นสิ่งใหม่
สําหรับบุคคลหรื อหน่วยงานต่าง ๆ ที่นําไปใช้
นวัตกรรม คือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อกระบวนการใหม่ หรื อที่ได้ ทํา
การปรับปรุ งแล้ วนํามาใช้ ในเชิงพาณิชย์เป็ นครัง้ แรก
นวัตกรรม คือสิ่งใหม่ที่เกิดขึ ้นในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของการ
ผลิต การจัดจําหน่าย และไม่วา่ จะเป็ นสินค้ าหรื อบริ การ
นวัตกรรม เป็ นความสําเร็ จของการผสมเชื่ อมโยงในเรื่ องของ
วัสดุอุปกรณ์ และความคิด ให้ เป็ นประโยชน์ ในเชิ งสังคมและ
เศรษฐกิจ
นวัตกรรม เป็ นการใช้ ความคิด หรื อพฤติกรรมที่เกิดขึน้ ใหม่ใน
องค์การและนวัตกรรมสามารถเป็ นได้ ทงผลิ
ั ้ ตภัณฑ์ใหม่ บริ การ
ใหม่ หรื อเทคโนโลยีใหม่ ซึง่ อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะเฉียบพลันหรื อค่อยเป็ นค่อยไป
นวัตกรรม เป็ นผลจากการใช้ ความรู้ ในเรื่ องตลาดใหม่ และหรื อ
ความรู้ เชิงเทคนิคใหม่ ๆ ที่นําไปสูก่ ารพัฒนาผลิตภัณฑ์
นวัต กรรม คือความสําเร็ จ จากการใช้ ประโยชน์ ข องความคิ ด
ใหม่
นวัต กรรม เป็ นเรื่ อ งของการนํ า ความคิ ด ไปใช้ ในเชิ ง ปฏิ บั ติ
เพื่อให้ ได้ สิ่งใหม่ หรื อกระบวนการใหม่
นวัตกรรม คือ การสร้ างผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อกระบวนการที่
เป็ นของใหม่

แหล่ งที่มา: สมนึก เอื ้อจิระพงษ์ พนั ธ์, พักตร์ ผจง พัฒนสินธุ์, อัจฉรา จันทร์ ฉาย และประกอบ
คุปรัตน์, 2553.
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นวัตกรรม เป็ นการต่อยอดสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ เกิดสิ่งใหม่ โดยผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์
วิพากวิจารณ์ และแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบอีกด้ วย (De Bono, 1992) และยังเป็ นความคิด วิธี
ปฏิ บตั ิ หรื อสิ่ง ของที่ บุคคลคิดค้ นขึน้ ใหม่ ซึ่งมี ความแตกต่างจากที่ เ คยมี มา รวมถึง นวัตกรรม
บางอย่าง อาจเป็ นสิ่งที่เคยเกิดขึ ้น หรื อ มีมานานแล้ วในสังคม แต่หากเพิ่งนํามาใช้ หรื อ นํามา
ปฏิบตั ิ ในอีกที่หนึ่ง หรื อ อีกสังคมหนึ่ง ก็ถือเป็ นนวัตกรรม เช่นกัน (Rogers & Shoemaker,
1971)
นิยามของคําว่า “นวัตกรรม” มีการให้ คํานิยามในหลายลักษณะ และหลายแง่มมุ ต่างกัน
ไปตามพื ้นฐานความรู้และวิชาชีพของนักวิชาการที่ให้ คํานิยาม ทังนี
้ ้ สมนึก เอื ้อจิระพงษ์ พนั ธ์ และ
คณะ (2553, น. 54) ได้ นิยาม 3 ประเด็นหลักที่เป็ นมิตสิ ําคัญของนวัตกรรมคือ
1) ความใหม่ (Newness) สิ่งที่จะได้ รับการยอมรับว่ามีคณ
ุ ลักษณะเป็ นนวัตกรรมได้ นนั ้
ต้ องมีความใหม่ เป็ นสิ่งใหม่ที่ถกู พัฒนาขึ ้น อาจเป็ นตัวผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการ
2) ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) กล่าวคือนวัตกรรมจะต้ องสามารถ
ทําให้ เกิดมูลค่าเพิ่มขึ ้นได้ จากการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ นัน้
3) การใช้ ความรู้และความคิดสร้ างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) สิ่งที่จะถือ
เป็ นนวัตกรรมได้ นัน้ ต้ องเกิ ดจากการใช้ ความรู้ และความคิดสร้ างสรรค์เป็ นฐานของการพัฒนา
ไม่ใช่การลอกเลียนแบบ หรื อทําซํ ้า
นวัตกรรมการสื่อสาร จึงเป็ นนวัตกรรมที่เกิดขึ ้นกับการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็ นผู้ส่งสาร ผู้รับ
สาร ช่องทางการสื่ อสาร หรื อตัวสาร ที่ถูกพัฒ นาเปลี่ยนแปลง และถูกนํามาใช้ ในกระบวนการ
สื่อสารได้ อย่างเหมาะสม
2.2.1 ทฤษฎีการผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Hybridization)
สํ าหรั บทฤษฎี เรื่ องปฏิ สัม พันธ์ ระหว่างความเป็ นโลก (Global) กับความเป็ นท้ องถิ่ น
(Local) ในพื ้นที่ของการสื่อสาร มีอยู่ 2 ทฤษฎีหลัก นัน่ คือ ทฤษฎีจกั รวรรดินิยมสื่อและวัฒนธรรม
(Cultural Imperialism) กับ ทฤษฎี ก ารผสมผสานข้ า มสายพัน ธุ์ ท างวัฒ นธรรม (Cultural
Hybridization) (สมสุข หินวิมาน และกําจร หลุยยะพงศ์, 2546, น. 377)
โดยทฤษฎีจกั รวรรดินิยมสื่อและวัฒนธรรม (Cultural Imperialism) ที่ถือกําเนิดขึ ้นมาและ
ได้ รับความนิยมอย่างแพร่ หลายในช่วงปี ค.ศ. 1960-1970 มีความเชื่อว่า หากประเทศมหาอํานาจ
สามารถยึดพื ้นที่ทางวัฒนธรรมและการสื่อสารของผู้คนในโลกที่สามได้ แล้ ว ประเทศเหล่านี ้ก็จะ
สามารถกุมอํานาจทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเหล่านันได้
้ ในที่สดุ ซึ่งเดนิส แม็คเควล
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(Mcquail, 2000, น. 93) ได้ สรุ ปคุณลักษณะของพฤติกรรมการสื่อสารโลกาภิวตั น์ภายใต้ แนวคิด
ทฤษฎีจกั รวรรดินิยมสื่อและวัฒนธรรมเอาไว้ ดงั นี ้
1) ด้ วยระบบจักรวรรดินิยม สื่อข้ ามชาติจะทําหน้ าที่แพร่ขยายกระบวนการพึ่งพิง
ทางเศรษฐกิจมากกว่าส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
2) ลักษณะการไหลของข่าวสารที่ไม่เท่าเทียมกัน ผ่านกลไกสื่อมวลชนข้ ามชาติ
จะทําให้ วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นสูญเสียศักยภาพการดํารงอยู่ และในท้ ายที่สดุ ก็จะค่อย ๆ สูญหายไป
เช่น กรณีที่เสื ้อผ้ ายี่ห้อดังได้ รับการโหมรณรงค์ผ่านสื่อตะวันตก จนเป็ นที่นิยมของคนไทย และทํา
ให้ คนไทยเลิกสวมเสื ้อพื ้นเมืองอย่างม่อฮ่อม
3) ความสัมพันธ์ ที่ไม่เท่าเทียมกัน ในการไหลของข้ อมูลข่าวสาร เพิ่มอํานาจให้
ประเทศจักรวรรดิในการครอบงํ าประเทศโลกที่สาม และถ่างช่องว่างของกลุ่มประเทศทังสองให้
้
กว้ างขึ ้น
4) การไหลของสื่อข้ ามชาติ ได้ นําไปสูก่ ระบวนการสร้ างวัฒนธรรมหนึ่งเดียว หรื อ
มีมาตรฐานเดียวกัน (Cultural Homogenization/Synchronization) ซึ่งเป็ นรู ปแบบของการ
ครอบงําทางวัฒนธรรม ที่ไม่จําเป็ นต้ องสอดคล้ องกับประสบการณ์ดงเดิ
ั ้ มของคนในสังคมท้ องถิ่น
เช่น ด้ วยการทํางานของสื่อข้ ามชาติ ทําให้ โลกที่สามมีประสบการณ์ใหม่ของการสร้ างลัทธิอเมริ กนั
นิยม (Americanization) ลัทธิเชิดชูความเป็ นญี่ปนุ่ (Japanization) กระบวนการสร้ างอารยธรรม
แบบแมคโดนัลด์ทวั่ โลก (McDonaldization) เป็ นต้ น
แม้ ว่าทฤษฎี จกั รวรรดินิยมสื่อและวัฒนธรรม จะช่วยตังคํ
้ าถามกับปฏิสัมพันธ์ อันไม่เท่า
เทียมกันระหว่างสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ในบริ บทของการสื่อสารโลกาภิวตั น์ แต่ทว่า
ทฤษฎีนี ้ก็มีข้อจํากัดหลายประการด้ วยกัน
ประการแรก การเน้ นยํ ้าถึงประเด็นเรื่ องการครอบงําของประเทศจักรวรรดินิยมนัน้ อาจทํา
ให้ หลายคนมองข้ ามศักยภาพของวัฒนธรรมท้ องถิ่นใน “การต่อต้ าน (Resistance)” อํานาจของ
วัฒนธรรมโลกหรื ออารยธรรมตะวัน ตก ประการที่ส อง ด้ วยเหตุที่ ทฤษฎี จักรวรรดินิยมมีจุดยื น
ค่อนข้ างมองโลกในแง่ร้าย เพราะฉะนันนั
้ กทฤษฎีกลุม่ นี ้จึงมักเชื่อว่าวัฒนธรรมโลกเป็ นสิ่งไม่ดี และ
วัฒนธรรมท้ องถิ่ นเป็ นสิ่งถูกต้ องสวยงาม แต่ทว่าในความเป็ นจริ งแล้ วบางครัง้ วัฒนธรรมโลกก็
ไม่ได้ เลวร้ ายเสมอไป เช่นเดียวกับวัฒนธรรมท้ องถิ่นก็ไม่จําเป็ นว่าจะดีเสมอไป ดังนันการวิ
้
เคราะห์
ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างความเป็ นโลกและความเป็ นท้ องถิ่น จึงจําเป็ นต้ องดูเป็ นกรณีไป และประการ
สุดท้ าย มี ห ลายโอกาสที่ ปฏิ สัม พันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมโลกและท้ องถิ่ น ไม่จํ าเป็ นต้ องปรากฏ
ออกมาในลักษณะของการครอบงําเสมอไป บางครัง้ กระบวนการทางวัฒนธรรมระหว่างสองกลุ่มนี ้
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อาจแสดงออกมาในรู ปแบบของการผสมผสาน (Articulation) เช่น รายการเกมโชว์ Who wants to
be a Millionaire ของอังกฤษได้ เข้ าสู่สงั คมไทย ก็มีการผสมผสานแปลงรูปแบบใหม่เป็ นรายการ
เกมเศรษฐี ให้ เหมาะกับสังคมไทยอีกด้ วย
จากเหตุผลเหล่านีจ้ ึง เป็ นที่ม าของ “ทฤษฎี การผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ทางวัฒ นธรรม
(Cultural Hybridization)” ที่ ไ ด้ ต อบโต้ แ นวความคิ ดจัก รวรรดิ นิ ย มสื่ อและวัฒ นธรรมว่า
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมที่ แตกต่าง ไม่จําเป็ นต้ องออกมาในลักษณะการครอบงํ าเสมอไป
หากแต่ควรพิจารณามิติทางวัฒนธรรมข้ ามพรมแดนเหล่านัน้ ในแง่ของการต่อสู้หรื อต่อรองกัน
มากกว่า ทฤษฎีการผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรม จึงเป็ นไปในทิศทางของการพบปะและ
ผสมผสานวัฒนธรรมโลกกับท้ องถิ่น
Bhabha (1990, น. 133) นักทฤษฎีสาย Post-colonialism ตังข้
้ อสังเกตไว้ ว่าวัฒนธรรม
ทุกสายพันธุ์จะมีลกั ษณะเป็ นแบบ “พันธุ์ทาง” หรื อ “ลูกผสม” (Hybrid) ทังสิ
้ ้น เพราะโดยธรรมชาติ
แล้ ว ไม่เคยมีวฒ
ั นธรรมใดที่เป็ นหนึ่งเดียว แต่ทกุ วัฒนธรรมจะมีความหลากหลาย (Diverse) และ
แตกต่าง (Different) ที่ สํ าคัญ ไม่เ คยปรากฏว่ามี วัฒนธรรมใด ๆ ที่ ส มบูรณ์ ใ นตัว หากแต่ทุก
วัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลงอย่างสัมพันธ์กบั วัฒนธรรมอื่น ๆ ตลอดเวลา
หลักการสําคัญของแนวคิดนี ้มีสองประการ ประการแรกคือ วัฒนธรรมทังหลายในโลกจะ
้
ยัง่ ยืนอยู่ได้ ก็ด้วยลักษณะของความเป็ นพลวัตร (Dynamic) และการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา และ
ประการที่สอง เส้ นทางการพบกันระหว่างวัฒนธรรมโลกและวัฒนธรรมท้ องถิ่น ไม่เคยเป็ นไปใน
ทิศทางเดียว หรื อไม่ใช่จะมีเพียงลักษณะของการครอบงําความเป็ นโลก เข้ าสู่ท้องถิ่นเท่านัน้ ทว่า
ปฏิสัม พันธ์ ดังกล่าวน่าจะเป็ นไปแบบสองทาง หรื อเป็ นแบบ “ซึ่งกันและกัน ” สัม พันธภาพแห่ง
วัฒ นธรรมจะสามารถก่ อรู ป ลักษณ์ ไ ด้ ห ลายรู ปแบบ เช่น การผสมผสาน (Articulation) การ
แลกเปลี่ยน (Exchange) การขัดแย้ ง (Conflict) การเลือกบางเสี ้ยวบางส่วน (Co-operation) การ
ต่อรอง (Negotiation) เป็ นต้ น ด้ วยเหตุนี ้ ปฏิสมั พันธ์ ทางวัฒนธรรมจึงอยู่บนพื ้นฐานของ “การ
ผสมข้ ามสายพันธุ์” (Hybridization) และเป็ นพืน้ ที่ใหม่ของการต่อรองทางความหมายและการ
แสดงตน
Lee (อ้ างถึงใน มิตราภรณ์ อยู่สถาพร, 2541, น. 101) ได้ ศกึ ษาลักษณะการซึมซับและ
ดัดแปลงวัฒนธรรมจีนในฮ่องกง เมื่อต้ องเผชิญหน้ ากับการตกเป็ นอาณานิคมของอังกฤษมาเป็ น
เวลากว่า 150 ปี Lee ได้ สาธิตให้ เห็นว่า การผสมผสานกันระหว่างความเป็ นโลก/ตะวันตก กับ
ความเป็ นท้ องถิ่น/จีน ทังในมิ
้ ติด้านเนื ้อหาและรูปแบบ ได้ ก่อร่ างวัฒนธรรมขึ ้นมา 4 แบบด้ วยกัน
คือ
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1) รู ปแบบนกแก้ ว (Parrot Pattern) รูปแบบนี ้คือการรับเอาทัง้ Global Content
และ Global Form มาใช้ แบบตรง ๆ เปรี ยบเสมือนนกแก้ วที่พดู เลียนแบบมนุษย์ทกุ อย่าง ในกรณี
ของฮ่องกงก็ คือการนํ าเอารายการต่าง ๆ ที่ไ ด้ รับความนิยมในต่างประเทศมาใส่ใ นผัง รายการ
โทรทัศน์ โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนใด ๆ ซึ่งมักปรากฏในช่องสถานีภาคภาษาอังกฤษมากกว่าสถานี
ท้ องถิ่นของฮ่องกงเอง
2) รู ปแบบอะมีบา (Amoeba Pattern) ตัวอะมีบาเป็ นสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนรู ปทรง
(Form) อยู่ต ลอดเวลา แต่ตัวเนื อ้ ในของมัน ยัง คงเดิ ม เปรี ยบได้ กับ การรั บ เอารายการจาก
ต่างประเทศมา โดยดัดแปลงรู ปแบบให้ เข้ ากับรสนิยมของคนในท้ องถิ่น แต่ยงั คงเนือ้ หารายการ
เอาไว้ ซึง่ คือการคง Global Content ไว้ ที่เปลี่ยนไปคือ Global Form
3) รู ปแบบปะการัง (Coral Pattern) ปะการังเป็ นสิ่งมีชีวิตที่ยงั คงรู ปเดิมไว้ เสมอ
แม้ ว่าเนื ้อในจะตายไปแล้ ว นัยเปรี ยบนี ้เมื่อพิจารณาสื่อโทรทัศน์ กล่าวได้ ว่า เป็ นการนําเอาบาง
รายการเข้ ามาเฉพาะรู ปแบบ แต่ทว่าได้ เปลี่ยนเนื ้อหาไปแล้ ว เช่นการนําเพลงตะวันตกมาใส่เนื ้อ
ร้ องภาษาจีน จนฟั งเหมือนเพลงจีน กล่าวคือการนํา Global Form มาใส่ Local Content นัน่ เอง
4) รู ปแบบผีเสื ้อ (Butterfly Pattern) ผีเสื ้อเป็ นสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมาจากตัว
ดักแด้ แต่กระบวนการนี ้ต้ องอาศัยระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร Lee ได้ ให้ ตวั อย่างที่ภาพยนตร์
ฮ่องกงได้ รับเอาโครงเรื่ องแบบ James Bond เข้ ามา โดยคงรู ปแบบการนําเสนอให้ กระชับแบบ
ตะวันตก แต่ตัดแต่ง รู ปแบบที่ ไม่เ ข้ ากับวัฒ นธรรมเอเชียออกไป จนกระทั่ง เราแทบดูไ ม่ออกว่า
ภาพยนตร์ ฮอ่ งกงในปั จจุบนั ได้ ผา่ นการหยิบยืมทังรู้ ปแบบและเนื ้อหามาจากวัฒนธรรมตะวันตก
ผู้วิ จัย จึ ง มี ค วามเห็ น ว่า การผสมผสานข้ า มสายพัน ธุ์ ท างวัฒ นธรรม เป็ นอี ก หนึ่ ง ใน
นวัตกรรมการสื่อสารที่ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” นํามาใช้ ในการนําเสนอความเป็ นไทย
รู ปแบบใหม่ เพราะมีการผสมผสานระหว่างเนื ้อหาที่มีความเป็ นท้ องถิ่น (Local) อย่าง วรรณคดี
เรื่ อง “รามเกียรติ์” กับตัวสารที่มีความเป็ นสากล (Global) อย่างภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ หุ่นยนต์แบบ
ตะวันตก ประเทศไทยนันรั
้ บเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ ามาในยุคที่การสื่อสารไร้ พรมแดนมากยิ่งขึ ้น
สื่อข้ ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรมจึงเกิดขึ ้น และนับเป็ นอีกหนึง่ นวัตกรรมการสื่อสารที่นา่ จับตามอง
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2.2.2 แนวคิดเรื่ องวัฒนธรรมประชานิยมและวัฒนธรรมระดับสูง (Pop Culture &
High Culture)
1) ลักษณะของวัฒนธรรมประชานิยม (Pop Culture)
โลกปั จ จุบัน ในยุ ค โลกาภิ วัต น์ ไ ด้ ผ สานพรมแดนเข้ าไว้ ด้ ว ยกั น ส่ ง ผลให้ เกิ ด
ปรากฏการณ์ของค่านิยมมวลชน ที่มีความสัมพันธ์กบั ผลประโยชน์ตามระบบทุนนิยม อันมีเหตุมา
จากความเป็ นสากลของโลกฝั่ งตะวันตก ที่แทรกซึมลงไปตามพื ้นที่สงั คมเปิ ดต่าง ๆ ผ่านกระแส
ของสื่ อ อั น เป็ นเครื่ อ งมื อ อย่ า งดี ข องระบบทุ น นิ ย ม ในลั ก ษณะของการถ่ า ยทอด ผลิ ต ซํ า้
แพร่ ก ระจาย โดยเฉพาะในด้ า นอุ ต สาหกรรม การพาณิ ช ย์ รวมไปถึ ง การบริ โ ภคในรู ป ของ
วัฒนธรรมประชานิยม หรื อ “Popular Culture”
วัฒนธรรมประชานิยมไม่ใช่ทฤษฎีที่มีระบบความคิดที่ตายตัว หากเป็ นแนวคิดหนึ่ง
ที่มีการพลวัตเคลื่ อนไหวเปลี่ ยนแปลงไม่ร้ ู จบ ตามแนวนิยมของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละยุค
สมัย และได้ รับการทําความเข้ าใจในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ตามมุมมองของนักวิชาการใน
แต่ละด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นทางด้ านรัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรื อมานุษยวิทยา ที่ตงั ้
ชุดคําถามขึ ้นมาวิเคราะห์ร่วมกับผลผลิตจากระบบทุนนิยม อันส่งผลกระทบสืบเนื่องมาถึงเรื่ องราว
เกี่ยวข้ องกับศาสตร์ ที่ตนศึกษา
ด้ านที่มาของวัฒนธรรมประชานิยมนัน้ นักคิดบางกลุ่มเชื่อกันว่าเป็ นวัฒนธรรมที่
ได้ รับอิทธิพลมาจากประเทศสหรัฐอเมริ กา (เปรม สวนสมุทร, 2547, น. 18) ซึ่งเป็ นประเทศที่รวม
เอาคนจากหลากหลายวัฒนธรรมเข้ าไว้ ด้วยกัน และมีเสรี ภาพทางความคิดสูง จนเกิดการปะทะ
สังสรรค์ ความคิดจากแนวนิยมของคนหลายวัฒนธรรม ผนวกเข้ าเป็ นวัฒ นธรรมผสม (Hybrid
Culture) แต่หากพิจารณาการเกิดขึ ้นของวัฒนธรรมประชานิยม อาจเกิดขึ ้นมานานแล้ วในมิติของ
เวลาที่ ต่างกัน และถูกจํ ากัดอยู่ใ นพื น้ ที่ ใ ดพื น้ ที่ห นึ่ง ด้ วยเหตุแห่ง ประสิท ธิ ภ าพของการสื่ อสาร
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่นํามาเป็ นบรรทัดฐานในการตัดสินการเกิดขึ ้นของปรากฏการณ์ที่เรี ยกได้ ว่าเป็ น
วัฒนธรรมประชานิยม มักเชื่อมโยงเข้ ากับระบบทุนนิยม และระบบอุตสาหกรรม ที่ส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมถูกนํ าไปแปรรู ปเป็ นสินค้ า ที่ ผ้ ูบริ โภคสามารถเลื อกซือ้ หาได้ รวมทัง้ มีสื่ อเข้ ามาเป็ น
บทบาทสําคัญในการแพร่กระจาย ผลิตซํ ้า ก่อเกิดค่านิยม
ในภาษาไทยยังไม่มีการบัญญัติคําว่า Popular Culture ที่แน่นอน จึงพบว่าใน
การศึกษาหรื องานวิจยั ต่าง ๆ มีการใช้ คําทับศัพท์หรื อบัญญัติศพั ท์ Popular Culture ใช้ กนั อย่าง
หลากหลาย ซึ่ ง ในที่ นี ผ้ ้ ูวิจัย จะใช้ คํ าว่ า วัฒ นธรรมประชานิ ย ม แทนความหมายของ Popular
Culture

33
Storey (2006) ได้ เสนอนิยามความหมายของ “วัฒนธรรมประชานิยม” ออกเป็ น
6 ประการ
(1) วัฒนธรรมประชานิยม คือ วัฒนธรรมใดก็ตามที่เป็ นที่ยอมรับ และชื่น
ชอบของคนจํ า นวนมาก ซึ่ ง นิ ย ามลัก ษณะนี จ้ ะครอบคลุ ม เนื อ้ หาความหมายโดยทั่ว ไปของ
วัฒ นธรรม แต่ไ ม่ส ามารถระบุลักษณะเฉพาะเจาะจงและขอบเขตของวัฒ นธรรมอัน แตกต่า ง
หลากหลายได้
(2) วัฒนธรรมประชานิยม คือวัฒนธรรมที่อยู่ตรงข้ ามกับวัฒนธรรมของชน
ชันนํ
้ า หรื อวัฒนธรรมระดับสูง หรื ออาจกล่าวได้ ว่าวัฒนธรรมประชานิยม เป็ นวัฒนธรรมของคน
ส่วนใหญ่ในสังคม
(3) วัฒนธรรมประชานิยม เป็ นวัฒนธรรมมวลชน (Mass Culture) อันเป็ น
วัฒนธรรมที่ ถูกผลิต เผยแพร่ และโฆษณาในตลาด เช่น แฟชั่น เสื อ้ ผ้ า การแต่ง ตัว ดนตรี กี ฬ า
ภาพยนตร์ ฯลฯ ซึ่งความหมายในลักษณะนี ้มักถูกเชื่อมโยงกับการครอบงํ าทางวัฒนธรรม จาก
ประเทศอุตสาหกรรม
(4) วัฒนธรรมประชานิยม คือวัฒนธรรมที่มีแหล่งกําเนิดมาจากประชาชน
เป็ นวัฒ นธรรมขนานแท้ ดัง้ เดิม ของประชนชน หรื ออาจกล่าวได้ ว่า เป็ นวัฒ นธรรมประชาเพื่ อ
ประชาชน
(5) วัฒนธรรมประชานิยม คือพื ้นที่หรื อบริเวณของการต่อสู้ ระหว่างพลังของ
กลุ่มคนผู้มีอํานาจครอบงําในสังคม ซึ่งวัฒนธรรมประชานิยมในแง่นี ้ มิใช่ทงชนชั
ั ้ นนํ
้ า หรื อชนชัน้
รอง แต่เป็ นวัฒนธรรมที่เกิดจากการต่อสู้ ต่อรอง และช่วงชิงทางอุดมการณ์และผลประโยชน์
(6) วัฒ นธรรมประชานิ ย ม คื อ วัฒ นธรรมที่ เ กิ ด ขึ น้ ภายหลั ง การพัฒ นา
อุตสาหกรรม และการเกิ ดขึน้ ของชุม ชนเมื อง อัน เป็ นอิท ธิ พ ลของสื่ อและการคมนาคมในโลก
สมัย ใหม่ที่ ไ ปก่ อรู ป ขยายตัว เปลี่ ย นแปลงชี วิ ตของคน จากวัฒ นธรรมดัง้ เดิม ไปสู่วัฒ นธรรม
สมัยใหม่
นอกจากนี ้ Gans (1974) ได้ ระบุถึงข้ อเสียของวัฒนธรรมประชานิยมไว้ ดงั นี ้
(1) ภาพลักษณ์ ที่ติดลบของวัฒนธรรมประชานิยม ที่ทําให้ ถูกมองว่าไม่พึง
ปรารถนาเหมือนกับวัฒนธรรมระดับสูง คือ เป็ นการแสวงหาผลกําไร
(2) วัฒนธรรมประชานิยมส่งผลลบต่อวัฒนธรรมระดับสูง เพราะวัฒนธรรม
ประชานิยมนันได้
้ หยิบยืมมาจากวัฒนธรรมระดับสูง จึงเกิดการลดคุณค่าของวัฒนธรรมระดับสูง
และยังดึงตัวผู้สร้ างนักคิดที่มีศกั ยภาพไป
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(3) ผลกระทบทางลบที่สง่ ต่อไปยังผู้รับชมวัฒนธรรมประชานิยม ในงานผลิต
ที่ดีที่สดุ คือผู้ชมจะได้ ความพึงพอใจแบบจอมปลอม แต่ในผลผลิตที่ร้ายที่สดุ คือจะเป็ นอันตรายต่อ
อารมณ์
(4) ผลกระทบทางลบต่อสังคม คือช่องทางการจัดจําหน่ายที่กว้ างขวางของ
วัฒนธรรมระดับสูง ไม่ใช่เพียงลดระดับคุณภาพหรื อความเจริ ญของวัฒนธรรมในสังคม แต่ยงั จะ
ก่อให้ เกิดเผด็จการโดยการโน้ มน้ าว ในขณะที่ผ้ ชู มจะเป็ นเพียงผู้รับสื่ออย่างเดียวโดยไม่มีการตอบ
โต้
2) ลักษณะของวัฒนธรรมระดับสูง (High Culture)
วัฒนธรรมระดับสูง (High Culture) เป็ นคําที่ใช้ มากทางวิชาการหลายด้ าน แต่
ความหมายทัว่ ไปที่แพร่ หลาย หมายถึงชุดของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นศิลปะที่
ถือว่าอยูใ่ นระดับสูงสุดของวัฒนธรรมหนึง่ หรื อหมายรวมถึงวัฒนธรรมของสังคมชนชันปกครอง
้
ศุภ รั ส มิ์ ฐิ ติกุล เจริ ญ (2540) ได้ ทําการเปรี ยบเที ยบระหว่าง วัฒ นธรรมประชา
นิยมและวัฒนธรรมระดับสูงไว้ ดงั นี ้
ตารางที่ 2.3 ข้ อเปรี ยบเทียบระหว่างวัฒนธรรมประชานิยมและวัฒนธรรมระดับสูง
ข้ อเปรียบเทียบ
( Point of Comparison)
ชนิดของสถาบัน

วัฒนธรรมประชานิยม
(Pop Culture)
ขึ ้นอยู่กบั สื่อและตลาด

ชนิดขององค์กรเพื่อการผลิต

ผลิตขึ ้นจํานวนมากเพื่อตลาดขนาดใหญ่ ใช้
เทคโนโลยีในวิถีทางที่ได้ มีการวางแผนและ
การจัดการไว้
มีลกั ษณะผิวเผินชัดเจน เป็ นสากล แต่ไม่
ยัง่ ยืน
ทุกคน โดยมีความหลากหลายของผู้ชม
ผู้ฟัง มีแนวโน้ มที่จะเป็ นผู้บริ โภค

เนื ้อหาและความหมาย
ผู้รับสาร

วัตถุประสงค์ของการใช้ และ
ประสิทธิผล

ความพอใจอย่างฉับพลัน ความเพลินเพลิน

วัฒนธรรมระดับสูง
(High Culture)
ได้ รับการยอมรับความคุ้มครอง และ
ส่งเสริ มโดยองค์กรทางสังคมอย่าง
เป็ นทางการ ตามค่านิยมของสังคม
ชันสู
้ ง
ไม่เป็ นองค์กรเฉพาะเจาะจง เพื่อ
ตลาดใดตลาดหนึง่ โดยเฉพาะ
กํากวม ยุ่งเหยิง และเป็ นอมตะ
เป็ นคนกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อการศึกษาหรื อ
ฝึ กอบรม ของผู้มีความชํานาญ
ในทางศิลปะ
กว้ างและลึกเพื่อประสบการณ์ เพื่อ
ประเทืองปั ญญา และเพื่อความพอใจ
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จากการศึกษาแนวคิดวัฒนธรรมประชานิยมและวัฒนธรรมระดับสูง ทําให้ เกิด
ความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมที่ “ยักษ์ ” นํามาใช้ ผสมผสานกัน ในนวัตกรรมการสื่อสารความ
เป็ นไทย “ยักษ์ ” ได้ นําวัฒนธรรมสากลที่เป็ นวัฒนธรรมประชานิยม มาผสมผสานกับวัฒนธรรม
ท้ องถิ่นที่เป็ นวัฒนธรรมระดับสูง สําหรับประเทศไทยอย่างวรรณคดีเรื่ อง “รามเกียรติ์” ผู้วิจยั จึงมี
ความเห็นว่าแนวคิดนี ้จะเป็ นอีกหนึง่ นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทยใน “ยักษ์ ” ด้ วย
2.2.3 แนวคิดสมัยใหม่ และแนวคิดหลังสมัยใหม่ (Modernism & Post Modernism)
1) แนวคิดสมัยใหม่ (Modernism)
แนวคิดสมัยใหม่ (Modernism, Modernity or Modernization) ตามที่ Habermas
(1987) กล่าวเอาไว้ ว่า เริ่ มมีมาตังแต่
้ คริ สต์ศตวรรษที่ 5 มาจากภาษาละตินว่า “modernus =
modern” เป็ นการพยายามทําให้ เกิดความแตกต่างกันใหม่ในชาวคริ สต์ จากการนับถือศรัทธาพระ
เจ้ าไปสู่สิ่งอื่น แล้ วต่อมาไม่นาน ก็มีการพยายามทําให้ เกิดความแตกต่างกันใหม่อีกในชาวคริ สต์
จากการนับถือศรัทธาพระเจ้ าไปแสวงหาความรู้จริ งสิ่งสากล พยายามรู้เข้ าใจสิ่งทังหลายในสากล
้
โลกตามความเป็ นจริ ง รู้ เข้ าใจสิ่งทัง้ หลายด้ วยจิตหรื อปั ญญา เพราะอิทธิ พลแนวความคิดของ
คานต์ (Kant’s conception of a universal history) เป็ นกระบวนการความแตกต่างทางความคิด
และวัฒ นธรรมจากเก่ าไปสู่ใ หม่ เป็ นการแสวงหาความรู้ จริ ง ของสิ่ง ต่าง ๆ ทัง้ หลาย ตามการ
เปลี่ยนแปลงเจริ ญรุ่งเรื องก้ าวหน้ าของโลกทางสังคม เพราะความเป็ นมาของสังคมนี ้เชื่อศรัทธาใน
พระเจ้ าว่าเป็ นผู้สร้ าง
นักปราชญ์ หรื อนักคิดทางสังคมบางคนกล่าวว่า แนวคิดสมัยใหม่ควรนับตัง้ แต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 14 เพราะเป็ นยุคฟื น้ ฟูศิลปะวิทยาการ (Renaissance) แต่นกั สังคมวิทยาส่วน
ใหญ่เห็นว่า แนวคิดสมัยใหม่ (Modernism) เป็ นยุคประวัติศาสตร์ ของสังคมยุโรปตะวันตก ที่เกิด
การวิวฒ
ั นาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ในคริ สต์ศตวรรษที่ 17 เพราะใน
ระหว่ า งคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 16-17 เป็ นยุ ค ที่ ส นใจศึ ก ษา ค้ น คว้ า ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ แ บบ
วิท ยาศาสตร์ (Scientism) มาช่วยแก้ ปัญ หาสัง คมทัง้ หลายที่ เ กิ ดขึน้ แล้ วส่ง ผลมี อิท ธิ พ ลต่อ
การศึกษาสังคมวิทยาแบบวิทยาศาสตร์ ของคองต์ในเวลาต่อมา (Comte’s Positivism)
ในคริ สต์ศตวรรษที่ 17 จึงถือได้ วา่ เป็ นยุคความคิดสมัยใหม่ อันหมายถึงยุคสมัยให้
ความสนใจในเรื่ องศิลปะ วรรณคดี วิทยาการ สถาบัน เหตุผล การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ รูปแบบของชีวิต ความจริ งของชีวิตบนฐานของความเจริ ญเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก กล่าวคือ เป็ นช่วงเวลาแห่งความเจริ ญทางวัตถุ ความมัน่ คงทางสังคม และความรู้
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เข้ าใจตนเอง (Material Progress, Social Stability and Self-Realization) ในยุโรปตะวันตก มี
อังกฤษ อเมริ กา ฝรั่ งเศส อิตาลี เป็ นต้ น แม้ มีปัจจัยต่างๆ มากมายที่ทําให้ เกิดสมัยใหม่ ปั จจัย
สําคัญเหล่านี ้ คือ ความจริ ง (Truth) เหตุผล (Rationality) วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี
(Technology) ผลของอุตสาหกรรม (Emergence of capitalism) การแผ่อํานาจทางตะวันตก
(Western Imperialism) การแพร่กระจายความรู้ และอํานาจทางการเมือง (Spread of Literature
and political power) การขับเคลื่อนทางสังคม (Social Mobility) เป็ นสาเหตุสําคัญสนับสนุน
ส่งเสริ มการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคมโลก ที่เรี ยกกันว่า “สมัยใหม่” (Modernism) เพราะผลของ
ความเจริ ญทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการขับเคลื่อนทางสังคม ทํา
ให้ มนุษย์ต้องการรู้ เข้ าใจตนเองและสังคมมากยิ่งขึ ้นตามลําดับ ทําให้ ต้องมาคิดใหม่ทําใหม่ เพื่อ
ความถูกต้ องดีงามแบบสากล แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโลกร่วมกัน
2) แนวคิดหลังสมัยใหม่ (Post Modernism)
แนวคิดหลังสมัยใหม่ (Post Modernism) เป็ นปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวทาง
ความคิ ด และวั ฒ นธรรมที่ ไ ด้ เ ข้ ามาทั ง้ แทนที่ และตอบโต้ ขอบเขต ของแนวคิ ด สมั ย ใหม่
(Modernism) ด้ วยการต่อต้ านและหยิบยืมแนวคิดส่วนหนึ่งของความเป็ นสมัยใหม่มา ทังนี
้ ้ด้ วย
การตัง้ คํ าถามต่อความเป็ นสมัย ใหม่ ซึ่ ง พยายามสถาปนาความชอบธรรมครอบงํ า ความคิด
(Hegemony) ของผู้คนในสังคม ด้ วยการสร้ างอภิเรื่ องเล่า (Meta-narrative) ต่าง ๆ ออกมา ไม่ว่า
จะเป็ นความเป็ นเหตุเป็ นผล (Rationality) ความเป็ นสากล (Universality) หรื อความเป็ นทังหมด
้
(Totality) ความเป็ นวัตถุวิสัย (Objectivity) ตลอดทัง้ ความก้ าวหน้ า (Progress) หรื อการ
ปลดปล่อย (Emancipation) จากโซ่ตรวนทังทางกายภาพและความคิ
้
ดต่าง ๆ ซึ่งอุดมคติเหล่านี ้
ถื อว่ าเป็ นแก่ น หลัก สํ า คัญ ของยุค สมัยใหม่ โดยมี ร ากเหง้ า มาจากยุค ภูมิ ธ รรมทางสติปั ญ ญา
(Enlightenment) อันนําไปสู่การปฏิวตั ิทางความคิด โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมใน
ยุโรป เช่น เดี ยวกับการเคลื่ อนไหวทางความคิดเชิ ง ปฏิ ฐานนิ ยม (Positivism) และสัจ จนิยม
(Realism) ที่ปรากฏมาตังแต่
้ ปลายศตวรรษที่ 19 เป็ นต้ นมา และเป็ นประเด็นที่นกั คิดหลังสมัยใหม่
ปฏิเสธ และตังข้
้ อสงสัยต่อความทะเยอทะยานดังกล่าว “หลังสมัยใหม่” จึงเป็ นสัญญาณที่บง่ บอก
ถึงความเสื่อมศรัทธาใน “ความเป็ นสมัยใหม่” หรื อความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี หลังสมัยใหม่
ไม่ได้ ปฏิเสธเทคโนโลยีอย่างสุดขัว้ แต่ต่อต้ าน “ความเจริ ญ” หรื อ “ความก้ าวหน้ า” แบบลัทธิ
สมัยใหม่ที่ไม่สนใจ (หรื อตอนนันยั
้ งไม่ร้ ู ) ผลกระทบที่รุนแรงต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (ณรงค์
ฤทธิ์ สุมาลี, ม.ป.ป.)
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Solomon (2003) ได้ ทําการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวคิดสมัยใหม่
และแนวคิดหลังสมัยใหม่ไว้ ดงั นี ้
ตารางที่ 2.4 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวคิดสมัยใหม่และแนวคิดหลังสมัยใหม่
แนวคิดสมัยใหม่
มีเหตุผล
เป็ นวิทยาศาสตร์
จัดระเบียบ
ยุโรป, ตะวันตก
เด็ดขาด
เป็ นทางการ
ตามทฤษฎี
มีความเชื่อในค่านิยมสากล

แนวคิดหลังสมัยใหม่
ไม่มีเหตุผล
ต่อต้ านวิทยาศาสตร์
แยกส่วน
หลากหลายวัฒนธรรม
ไม่แน่นอน
ไม่เป็ นทางการ
ไม่มีทฤษฎี
มีความเชื่อในค่านิยมท้ องถิ่น

ผู้วิจยั จึงมีความเห็นว่า จากแนวคิดสมัยใหม่และแนวคิดหลังสมัยใหม่ เป็ นปรากฏการณ์
การเคลื่อนไหวทางความคิด ที่มีความเกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการสื่อสาร
จึงเป็ นอีกหนึง่ นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทยใน “ยักษ์ ” ที่มีความน่าสนใจอีกด้ วย

2.3 แนวคิดเรื่ องสัญญะวิทยา
คําว่า “Sign” ในภาษาอังกฤษ มีรากศัพท์มาจากภาษากรี กว่า “Tosemion” ในภาษาไทย
แปลว่า “สัญญะ” ซึ่งหมายถึง สิ่งที่ถกู สร้ างขึ ้นมาเพื่อให้ มีความหมาย (Meaning) แทนของจริ ง/
ตัวจริ ง (Object) ในตัวบท (Text) และในบริ บท (Context) หนึ่ง ๆ ตัวอย่างเช่น “แหวนหมัน”
้
เป็ นสัญญะใช้ แทนความหมาย ที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างหญิงชายคู่หนึ่งในบริ บทของสังคม
ตะวันตก (หากเป็ นบริ บทของสังคมอื่นก็อาจจะใช้ หมู กําไล หรื อใช้ สิ่งอื่น ๆ เป็ นสัญญะแทน และ
หากเปลี่ยนสัญญะไปเป็ น “แหวนแต่งงาน” ก็จะใช้ แทนความหมายของความผูกพัน ในระดับที่สงู
และลึกซึ ้งกว่าการหมันหมาย
้
(กาญจนา แก้ วเทพ, 2543, น. 105)
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สัญญะวิทยา เป็ นทฤษฎีที่นํามาอธิบายการสื่อสารของมนุษย์ว่า การสื่อสารคือจุดกําเนิด
ของความหมาย ซึ่งการศึกษาแนวนี ้จะไม่สนใจความล้ มเหลวของการสื่อสาร และไม่เกี่ยวข้ องกับ
ประสิ ท ธิ ผ ลและความถู ก ต้ อ ง แต่ เ ป็ นแนวทางการศึ ก ษาเชิ ง สัง คมหรื อ ความแตกต่ า งของ
วัฒนธรรม ระหว่างผู้ใ ห้ และผู้รับสาร ตลอดจนความหลากหลายของความหมายภายในระบบ
ภาษา วัฒนธรรม และความเป็ นจริ งที่ไม่สามารถแสดงผลเป็ นลูกศรหรื อเป็ นเส้ นตรงของกระแส
การไหลของข่าวสาร แต่เป็ นการศึกษาเชิงโครงสร้ าง โดยมุง่ ความสนใจไปที่การวิเคราะห์โครงสร้ าง
ที่กลุม่ ความสัมพันธ์ทําให้ สาร หมายถึง บางสิ่งที่มนั สร้ างเครื่ องหมายบนกระดาษ หรื อเสียง ไปยัง
สารที่จะถูกส่งออกไปในการสื่อสารแต่ละครัง้ ดังนันการศึ
้
กษาแนวสัญญะวิทยานี ้ถือว่า ตัวกําหนด
ของการสื่อสารขึ ้นอยู่กับสังคม และสิ่งรอบตัวบนโลกของมนุษย์ ไม่ใช่ขึ ้นอยู่กับกระบวนการของ
การสื่ อ สาร แต่ร ะบบสัญ ญะจะทํ า การควบคุม การสร้ างความหมายของตัว บท ให้ มี ค วาม
สลับซับซ้ อนอย่างแฝงเร้ น และต้ องขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะของแต่ละวัฒนธรรม
ประเภทของความหมายที่บรรจุในสัญญะ
Barthes (1967 อ้ างถึงใน กาญจนา แก้ วเทพ, กิตติ กันภัย และปาริ ชาต สถาปิ ตานนท์
สโรบล, 2543, น. 34) ได้ แบ่งประเภทของความหมายที่บรรจุอยู่ในสัญญะทุกอย่างว่ามี 2
ความหมายคือ
1) ความหมายโดยอรรถ (Denotation)
นักวิชาการบางท่านระบุศพั ท์เป็ นไทยว่า “ความหมายตรง” เป็ นตัวหมายถึง (Signified) ที่
ถูกประกอบสร้ างขึ ้นมาอย่างภววิสยั (Objective) เป็ นความหมายที่เข้ าใจกันตามตัวอักษร เป็ น
ความหมายที่ เข้ าใจตรงกันเป็ นส่วนใหญ่ และเป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไป ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ
ความหมายที่ระบุอยู่ในพจนานุกรม เช่น แม่คือสตรี ผ้ ใู ห้ กําเนิดลูก หมีเป็ นสัตว์สี่เท้ าประเภทหนึ่ง
โดยทัว่ ไปความหมายโดยอรรถนี ้เป็ นความหมายชันแรก
้
(First Order of Signification) ที่อาจถือ
ได้ วา่ เป็ นสามัญโดยทัว่ ไปที่มองเห็นได้ อย่างชัดเจน
2) ความหมายโดยนัย (Connotation)
หมายถึงการประกอบสร้ างอย่างตรงกันข้ ามกับความหมายโดยอรรถ ได้ แก่ ความหมาย
ทางอ้ อมที่ เกิ ดจากข้ อตกลงของกลุ่ม หรื อเกิดจากประสบการณ์ เฉพาะของบุคคล กล่าวคือ ถูก
ประกอบสร้ างขึน้ มาอย่างเป็ นอัตวิสัย (Subjective) ไม่ว่าจะเป็ นอัตวิสัยในระดับบุคคล เช่น
ประสบการณ์สว่ นตัวหรื ออารมณ์ความรู้สึกของแต่ละคนที่มีตอ่ แม่ ก็จะทําให้ คิดถึงแม่ในแง่ ความ
เจ็บปวดที่ทิ ้งลูกไปตังแต่
้ เล็ก ความดุเข้ มงวด ความอ่อนโยน ความอบอุ่น ฯลฯ หรื อเป็ นอัตวิสยั ใน
ระดับสังคม เช่น ในสังคมไทย สังคมจีน สังคมอินเดีย สังคมอเมริ กนั จะให้ ความหมายโดยนัยที่มี
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ต่อแม่อย่างแตกต่างกัน ที่เราเรี ยกว่า “ค่านิยมของแต่ละสังคม” Barthes เรี ยกความหมายโดยนัย
นี ้ว่า เป็ นความหมายชันที
้ ่สอง (Second Order of Signification)
ทังนี
้ ้ในการศึกษานวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทยในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ”
นี ้ต้ องศึกษาผ่านกรอบของสัญญะวิทยาด้ วย เนื่องจากการสื่อความหมายผ่านองค์ประกอบศิลป์
และเนื ้อเรื่ อง อาจมีการแฝงความหมายทังโดยนั
้
ยและโดยอรรถ

2.4 แนวคิดเรื่ องการวิเคราะห์ เนือ้ หา (Content Analysis)
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ นําการวิเคราะห์เนื ้อหามาใช้ เพื่อศึกษาเนื ้อหาเรื่ องความเป็ นไทยใน
แอนิเมชั่นเรื่ อง “ยักษ์ ” Berelson (1971) ได้ ให้ คําจํากัดความถึงการวิเคราะห์เนื ้อหาว่า “การ
วิเคราะห์เนื ้อหา เป็ นเทคนิคการวิจยั ที่มีการบรรยายที่มีความเป็ นปรนัย (Objective) เป็ นระบบ
(Systematic) และมีลกั ษณะเป็ นเชิงปริ มาณ (Quantitative) โดยเป็ นการบรรยายถึงเนื ้อหาของ
การสื่อสารที่แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจน
สรรค์รวี คชาชีวะ (2525) ได้ ให้ ความหมายของการวิเคราะห์เนื ้อหา ดังนี ้
1) การวิเคราะห์เนื ้อหา เป็ นเทคนิคการวิจยั ที่ศกึ ษาในเชิงวิทยาศาสตร์
2) การวิเคราะห์เนื ้อหา ต้ องมีการสร้ างเครื่ องมือที่มีความเป็ นปรนัย (Objectivity) และ
ความเชื่ อถื อได้ (Reliability) คื อ สามารถนํ าไปใช้ ใ นการวิเ คราะห์ ข้อ มูล ชุดเดีย วกัน แต่ต่า ง
สถานการณ์ และผู้วิจยั ต่างกัน แต่ได้ ผลสรุปออกมาเหมือนกัน
3) การวิเคราะห์เนื ้อหาควรอธิบายความหมายได้ ทังในเชิ
้
งปริ มาณและเชิงคุณภาพอย่าง
มีความเที่ยงตรงตามธรรมชาติของสาร (Validity) เนื่องจากสารไม่ได้ มีความหมายอย่างเดียว คือ
อาจมีทงความหมายนั
ั้
ยประหวัด (Connotations) และความหมายนัยตรง (Denotations) ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยูก่ บั ผู้สง่ สารและบุคลิกลักษณะของผู้สง่ สาร
หน่วยของการวิเคราะห์ เนือ้ หา จะช่วยให้ การวิเคราะห์เนือ้ หาสามารถอธิ บายได้ ในเชิง
ปริมาณ หน่วยของการวิเคราะห์เนื ้อหาแบ่งออกเป็ น
1) หน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) Berelson (1971) ได้ แบ่งการวิเคราะห์
เนื ้อหาเป็ นหน่วยต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ สามารถอธิบายได้ ในเชิงปริมาณ ดังนี ้
(1) การใช้ คํา (Word) เป็ นหน่วยที่เล็กที่สดุ ในการวิเคราะห์เนื ้อหา คําซึ่งอาจจะเป็ น
คําเดี่ยวหรื อกลุ่มคําจะเป็ นสัญลักษณ์ (Symbol) หรื อหน่วยสัญลักษณ์ (Unit Symbol) หรื อ
ถ้ อยคํา (Term)
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(2) แนวคิดหลัก (Theme) เป็ นหน่วยที่ใช้ ในการวิเคราะห์เนื ้อหาที่ใหญ่กว่าคํา ซึ่ง
อาจจะปรากฏอยู่ในข้ อความ ประโยคเดี่ยว หรื อประโยครวม ที่แสดงแนวความคิดหลัก 1 แนวคิด
ในการวิเคราะห์ การใช้ แนวคิดหลักนี ้เป็ นหน่วยที่มีประโยชน์สงู สุดในการวิเคราะห์เนื ้อหา
(3) คุณ ลัก ษณะต่า ง ๆ (Character) เป็ นการกํ า หนดหน่ ว ยโดยพิ จ ารณาจาก
คุณ ลักษณะที่ ปรากฏ เช่น ในบทละคร เรื่ องราว การตัดสิน พิจ ารณาลงรหัส ของหน่วยนี ้ ต้ อ ง
พิจารณาทังเรื
้ ่ อง จึงสามารถแยกแยะคุณสมบัตอิ อกมาได้
(4) รายเรื่ อง (Items) เป็ นหน่วยที่ใช้ บอ่ ยที่สดุ ในการวิเคราะห์เนื ้อหา รายเรื่ องของสื่อ
ต่างกัน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร บทความ สุนทรพจน์ รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ จดหมาย
รายเรื่ องเป็ นการจัดเรื่ องอย่างกว้ าง ๆ โดยการวิเคราะห์เรื่ องทังหมดและภายในรายเรื
้
่ องแต่ละเรื่ อง
ยังสามารถจัดแบ่งแยกออกไปได้ อีก
(5) การวัดเนื ้อที่และเวลา (Space and Time) เป็ นการวิเคราะห์ที่ใช้ วดั ลักษณะทาง
กายภาพของงานสื่ อสาร ความกว้ างของคอลัมน์ จํานวนหน้ า ความยาวของบรรทัดอาจจะเป็ น
นาทีสําหรับรายการวิทยุ วัดเป็ นคอลัมน์นิ ้วสําหรับหนังสือพิมพ์ ซึ่งการวิเคราะห์เนื ้อหาสามารถใช้
หน่วยการวิเคราะห์หลายประเภทรวมกันตามความเหมาะสม
2) หน่วยในการระบุจํานวน (Unit of Enumeration)
(1) เนื ้อที่ (Space) คือการวัดเนื ้อหาด้ วยจํานวน คือ คอลัมน์นิ ้ว คอลัมน์เซนติเมตร
หน้ า บรรทัด ย่อหน้ า
(2) การปรากฏ (Appearance) เป็ นการนับคุณสมบัติของเนื ้อหาของสารที่ต้องการ
การนับ จะนับการปรากฏของเนื ้อหาว่าปรากฏหรื อไม่ปรากฏ
(3) ความถี่ (Frequency) เป็ นวิธีการที่ใช้ มากที่สดุ ในการวิเคราะห์เนื ้อหา เช่น การวัด
ความถี่ในการใช้ คําหนึง่ ๆ เป็ นต้ น
(4) ความเข้ ม (Intensity) เป็ นหน่วยในการระบุจํานวนที่ใช้ ในการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
ค่านิยมและทัศนคติ ที่ปรากฏในเนื ้อหาของสารและจัดทําเป็ นสเกล (Scale) เรี ยงลําดับข้ อความที่
แสดงความเข้ ม ในเรื่ อ งค่ า นิ ย มและทัศ นคติ ใ นเรื่ อ งที่ มี แ นวคิ ด เดี ย วกั น แต่ มี ก ารใช้ คํ า และ
ส่วนประกอบของประโยคแตกต่างกัน ซึง่ จะเป็ นตัวชี ้ถึงความเข้ มที่แตกต่างกัน
ผู้วิจยั เห็นว่าการวิเคราะห์เนื ้อหาเป็ นประเด็นหลักในการวิจยั ครัง้ นี ้ จึงนําแนวคิดเรื่ องการ
วิเคราะห์เนื ้อหามาเป็ นกรอบในการวิจยั
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2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการ์ ตูนแอนิเมชั่น
การ์ ตนู หมายถึง ภาพวาดเชิงตลก ขบขัน ซึ่งมักมีคําบรรยายประกอบ หรื ออาจหมายถึง
ภาพร่างก่อนการขึ ้นงานปั น้ หมายรวมถึงภาพต่อเนื่องที่เกิดจากการประกอบภาพวาดจํานวนมาก
ตลอดจนหมายถึงภาพวาดเพื่อภาพสนุกสนานที่ปรากฏในช่องขนาดเล็ก (อัชฌา สุนทรพิทกั ษ์ ,
2541, น. 8)
ในความหมายดังเดิ
้ ม การ์ ตนู หมายถึง ภาพวาดร่างบนกระดาษก่อนการระบายสี การปั ก
หรื อก่อนขึ ้นเป็ นงานศิลปะรูปแบบอื่น ต่อมายังรวมถึง งานที่สร้ างขึ ้นเพื่อให้ เกิดอารมณ์ขนั และจัด
การ์ ตนู เป็ นรูปแบบหนึง่ ของงานศิลปะ โดยจัดอยู่ในงานศิลปะประเภทพาณิชย์ศิลป์ (Commercial
Art) เพราะเป็ นการสร้ างงานเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และยังไม่จําเป็ นต้ องใช้ ความจริ งจังในการ
เสพงานศิลปะประเภทนี ้อีกด้ วย ดังนัน้ องค์ประกอบสําคัญของการเป็ นการ์ ตนู โดยสรุป ได้ แก่ การ
เป็ นภาพวาด ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เกิดความสนุกสนาน ตลกขบขันแก่ผ้ ชู มหรื อผู้อ่าน (วรั ชญ์
วานิชวัฒนากุล, 2548)
แอนิเมชัน่ นันเป็
้ นหนึ่งในประเภทของการ์ ตนู ตามการแบ่งประเภทของ รอย พอล เนลสัน
(Nelson, 1975, น. 14) ที่ได้ แบ่งประเภทของการ์ ตนู เป็ น 8 ประเภท ดังนี ้
1) Editional Cartoons หรื อ Political Cartoons หมายถึง การ์ ตนู ที่มีข้อความประกอบ
ซึ่งมักเป็ นข้ อความที่เกี่ ยวกับเรื่ องการเมือง สังคม เศรษฐกิจ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการนําเสนอ
ปั ญหา หรื อแนวทางแก้ ไขในเรื่ องนัน้ ๆ ได้ แก่ ภาพการ์ ตนู ที่พบเห็นทัว่ ไปในหน้ าหนังสือพิมพ์ของ
ประเทศต่างๆ
2) Comic Strips หมายถึง ภาพการ์ ตนู ที่มีเรื่ องราวจบในตอน หรื อต่อเนื่องกันเป็ นระยะ
เวลานาน โดยดําเนินเรื่ องด้ วยตัวการ์ ตนู หลัก และมีตวั การ์ ตนู ประกอบ สามารถสร้ างเรื่ องราวได้
ตามที่ผ้ สู ร้ างต้ องการ ดัดแปลงได้ ตามสื่อที่เป็ นช่องทางส่งสาร เช่น ถ้ าปรากฏในหน้ าหนังสือพิมพ์
อาจเป็ นเรื่ องราวเกี่ ยวกับการเมื อง เศรษฐกิจ สัง คม หรื ออาจเพื่ อความบัน เทิง ถ้ าสื่ อที่ใ ช้ เ ป็ น
นิตยสารเพื่อความบันเทิง เช่น การ์ ตนู เรื่ องผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยชัย
ราชวัตร หรื อการ์ ตนู พีนทั ส์ (Peanuts) ซึ่งทําให้ เกิดตัวการ์ ตนู ที่โด่งดังมากตัวหนึ่ง นัน่ คือ สนู้ปปี ้
(Snoopy) โดย Charies M. Schuiz ปั จจัยที่ทําให้ การ์ ตนู เรื่ องนี ้ประสบผลสําเร็ จ คือ สามารถสื่อได้
กับทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ ซึง่ แตกต่างจากการ์ ตนู ทัว่ ๆไป ซึง่ มักมุง่ สร้ างกลุม่ เป้าหมายเฉพาะ
3) Gag Cartoons หมายถึง การ์ ตนู ที่เขียนขึ ้นเพื่อประกอบหรื อสื่อโดยภาพถึงเรื่ องตลก
ขบขัน เป็ นภาพเดี่ยว จบในตัวเอง โดยใช้ นิตยสารเป็ นช่องทางในการสื่อสาร
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4) Spot Drawing หมายถึง การ์ ตนู ที่สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ ช่วยเติมเต็มที่ว่างในหน้ านิตยสาร
เพราะบ่อ ยครั ง้ ที่ เ กิ ด เนื อ้ ที่ ว่ า งเนื่ อ งจากการออกแบบจัด วาง (Lay-out) ที่ ส วยงาม มัก เป็ น
ภาพเสมื อนจริ ง (Realism) ไม่ใ ช่ง านประเภทเกิน จริ ง (Exaggeration) ตําแหน่ง ที่ พบการ์ ตูน
ประเภทนี ้ในหน้ านิตยสาร ได้ แก่ กลางหน้ าในบทความหรื อใกล้ กบั หัวเรื่ อง
5) Illustrative Cartoons หมายถึง ภาพการ์ ตนู ที่สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ ประกอบเนื ้อหาบรรยาย
เรื่ องของบทความ หรื อข้ อเขี ยนต่าง ๆ ในนิตยสารทั่วไป ทัง้ ที่ มี กลุ่ม ผู้อ่านเป็ นเด็ก เป็ นผู้ใ หญ่
แม้ แต่กลุ่มผู้อ่านที่เป็ นผู้ชาย ก็สามารถพบงานเขียนที่ใช้ ภาพประกอบเป็ นภาพการ์ ตนู ได้ การ์ ตนู
ประเภทนี ้ถูกนําไปใช้ ในการประกอบงานโฆษณา เช่น ในโฆษณาทางสื่อเฉพาะเจาะจง ซึ่งหน้ าที่
ของภาพการ์ ตูนที่ ใช้ ประกอบนี ้ สร้ างขึ ้นเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริ โภค แล้ วจึงให้ เริ่ มสนใจ
เนื ้อหาของตัวสารเป็ นลําดับต่อไป
6) Greeting Cards ได้ แก่ ภาพการ์ ตนู ที่สร้ างขึ ้นเพื่อสื่อถึงอารมณ์ตา่ ง ๆ ของมนุษย์ ไม่
ว่าอารมณ์รัก ขอโทษ เสียใจ หรื อการขอบคุณ ผ่านสื่อที่เป็ นบัตรอวยพร มักใช้ ภาพการ์ ตนู ร่วมกับ
ข้ อความสัน้ ๆ ที่น่าสนใจ เป็ นข้ อความที่เชิญชวนให้ ผ้ อู ่านเปิ ดอ่านข้ อความหลักที่บรรจุไว้ ภายใน
บัตรนัน้
7) Animated Cartoons ได้ แก่ ภาพการ์ ตนู ต่อเนื่อง ที่สร้ างเป็ นเรื่ องราวให้ ตวั การ์ ตนู
สามารถเคลื่อนไหวได้ เหมือนกับชีวิตจริ ง มีทงประเภทที
ั้
่ประกอบเสียง คือ ทําให้ ตวั การ์ ตนู พูดได้
และการ์ ตนู แบบเงี ยบ ภาพยนตร์ การ์ ตนู นี ้เอง คือแหล่งที่มาของตัวการ์ ตนู ดังมากมาย เช่น มิกกี ้
เมาส์ และ มินนี่ เมาส์ ถูกแนะนํ าครัง้ แรกในภาพยนตร์ สนั ้ เรื่ อง Plane Crazy เมื่อปี ค.ศ. 1927
อย่างไรก็ดี ภาพยนตร์ การ์ ตนู ที่สมบูรณ์แบบเพราะมีทงภาพที
ั้
่สวยงามและเสียงที่เหมาะเจาะ เรื่ อง
Steamboat Willie ที่ ฉายในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1928 จัดเป็ นภาพยนตร์ การ์ ตนู เรื่ องแรกที่
สร้ างให้ มิกกี ้ เมาส์ เป็ นที่ร้ ู จกั อย่างกว้ างขวาง และนับเป็ นปรากฏการณ์อนั ยิ่งใหญ่ปรากฏการณ์
หนึ่งของวงการภาพยนตร์ อเมริ กนั เมื่อภาพยนตร์ การ์ ตนู เหล่านันโด่
้ งดัง จึงส่งผลให้ ตวั การ์ ตนู นํา
ในภาพยนตร์ เรื่ องต่าง ๆ เป็ นที่ร้ ูจกั และได้ รับความนิยมอย่างกว้ างขวาง ด้ วยเหตุนี ้เอง จึงเกิดธุรกิจ
ที่ให้ ลิขสิทธิ์ในการนําตัวการ์ ตนู ไปใช้ เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดของสินค้ าต่าง ๆ ต่อมา โดย
บริ ษัทผู้นําตลาดการให้ สิทธิ์ ที่สําคัญ ได้ แก่ บริ ษัทเดอะ วอลท์ ดิสนีย์ คอมปานี จํากัด ที่ดําเนิน
ธุรกิจการให้ ลิขสิทธิ์ในการนําตัวการ์ ตนู ของวอลท์ ดิสนีย์ ไปใช้ เพื่อผลิตสินค้ าต่าง ๆ เช่น เสื ้อยืด
เครื่ องเขียน ตุ๊กตา เป็ นต้ น
8) Cartoon Creations ได้ แก่ ภาพการ์ ตนู ที่นอกเหนือจากการ์ ตนู ทังเจ็
้ ดประเภทข้ างต้ น
จึงหมายถึง ภาพการ์ ตนู ใด ๆ ก็ตาม ที่สร้ างขึ ้นในลักษณะของการ์ ตนู เช่น ตุ๊กตา งานปั น้ ของเล่น
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ภาพวาดบนฝาผนัง หรื อแม้ แต่การ์ ตนู แบบรูปเดียว (One Shot) ที่ปรากฏบนแฟ้มเอกสาร หนังสือ
เล่มเล็ก คูม่ ือที่จดั ทําขึ ้นเพื่อขายหรื อแจกเพียงครัง้ เดียว นอกจากนี ้ยังรวมถึง Cartoon Spread ซึ่ง
เป็ นภาพการ์ ตนู แบบต่าง ๆ ภายใต้ หวั เรื่ องเดียวกัน โดยแสดงภาพต่อกันในหน้ าหนังสือพิมพ์หรื อ
นิตยสาร และไม่จําเป็ นจะต้ องสมบูรณ์ในเล่มเดียว อาจเป็ นการ์ ตนู ต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาก็ได้
จะเห็นได้ ว่า แอนิเมชัน่ เป็ นส่วนหนึ่งของการ์ ตนู ทัง้ 8 ประเภท แต่ทงนี
ั ้ ้ คําว่าแอนิเมชัน่
(Animation) มาจากรากศัพ ท์ ภ าษาละติ น ที่ มี ความหมายว่า ทํ าให้ มี ชี วิต วิ ญ ญาณ และใน
ความหมายรวม ๆ ในปั จจุบนั นัน้ มีความหมายว่าภาพเคลื่อนไหว มิได้ จํากัดเพียงการ์ ตนู เท่านัน้
คําว่าแอนิเมชัน่ ยังมีความหมายถึงเทคนิคและวิธีการสร้ างสรรค์ที่หลากหลาย เช่น 2D Animation
ที่วาดภาพด้ วยมือหรื อสร้ างขึน้ จากคอมพิวเตอร์ Cut Out Animation ที่เขียนลงไปบนฟิ ล์ม
นอกจากนี ้ยังมี 3D Animation ที่สร้ างตัวละครขึ ้นมาจากวัสดุหลากหลายเช่น ดินนํ ้ามัน ยาง ผ้ า
ไม้ โดยที่มีโครงสร้ างภายในที่สามารถทําให้ ตวั ละครสามารถขยับส่วนต่าง ๆ ได้ แล้ วทําการถ่ายทํา
ด้ วยกล้ องถ่ายภาพยนตร์ หรื อกล้ องวีดโิ อ ทีละเฟรม จากนันนํ
้ าภาพที่ถ่ายทําทังหมดมาเรี
้
ยงต่อกัน
เกิดเป็ นภาพเคลื่อนไหว (Stop Motion) หรื อการสร้ างสรรค์ด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์ กราฟิ กใน
โปรแกรมสร้ างผลงานสามมิติ รวมถึง การผสมเทคนิคที่ หลากหลายเข้ าด้ วยกัน เช่น การนํ าคน
มาร่ วมแสดง เช่นเทคนิค Pixilation และเทคนิคอีกมากมาย ขึ ้นอยู่กับจินตนาการและความคิด
สร้ างสรรค์ของผู้กํากับและผู้สร้ าง ทังนี
้ ้เราสามารถแบ่งประเภทของแอนิเมชัน่ ได้ อีก ตามวิธีการ
ผลิตและตามลักษณะของสินค้ า
กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ (2556, น. 7) ได้ แบ่งประเภทของแอนิเมชัน่ ดังนี ้
1) แบ่งตามวิธีการผลิต
(1) 2D Animation คือภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ เป็ นแอนิเมชัน่ ที่เกิดจากการวาด
เส้ น ลงสี ด้ วยโปรแกรมหรื อกระดาษ แล้ วจึงนํามาเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันเพื่อให้ เกิดเรื่ องราวต่าง ๆ
ขึ ้น 2D Animation นี ้ สามารถเห็นได้ ทงความสู
ั้
ง และความกว้ าง ซึ่งจะมีความเหมือนจริ ง และ
วิธีการสร้ างจะไม่ซบั ซ้ อนมาก
(2) 3D Animation คือภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ เป็ นแอนิเมชัน่ ที่สร้ างด้ วยโปรแกรม
จําเพาะ เพื่อให้ เกิดการสร้ างโลก 3 มิติขึ ้นมาในคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี ้จะสร้ างตัวละครจริ งที่อยู่
ในฉากจริ ง ซึง่ เมื่อสร้ างตัวละครขึ ้นมาแล้ ว ตัวละครนันจะสามารถเคลื
้
่อนไหวได้ 3D Animation จะ
สามารถเห็นได้ ทัง้ ความสูง ความกว้ าง และความลึก ภาพที่เห็นจะมีความสมจริ งมากกว่า 2D
Animation และในส่ ว นของขัน้ ตอนการสร้ างนัน้ จะมี ค วามยาก และซับ ซ้ อ นมากกว่ า 2D
Animation
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2) แบ่งตามลักษณะของสินค้ า
(1) Long Form ผลงานที่ออกมาจะอยูใ่ นรูปของภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ หรื อ TV
Series ซึง่ บริ ษัทที่ผลิตแอนิเมชัน่ แบบ Long Form นันจะต้
้ องมีกระบวนการที่ครบทุกขันตอน
้
หรื อ
เรี ยกว่า Full Scale
(2) Short Form เป็ นแอนิเมชัน่ ที่ผลิตออกมาในรูปของงานโฆษณา โดยมีการคิด
อัตราค่าผลิตเป็ นวินาที
(3) Special Effect & Visual Effect เป็ นงานแอนิเมชัน่ ที่พบในโรงภาพยนตร์ และ
ละคร (เป็ นการทําแอนิเมชัน่ โดยใช้ เทคนิคการวาดภาพผสมกับภาพจริง)
(4) CG Services เป็ นงานแอนิเมชัน่ ที่ใช้ ใน Video Presentation, Architect
(5) Character Design การออกแบบตัวการ์ ตนู เพื่อนําไปพัฒนาเป็ นการ์ ตนู
ภาพยนตร์ และสินค้ าอื่น ๆ
ธุรกิจการ์ ตนู เริ่ มขึ ้นเมื่อประมาณปลายทศวรรษที่ 19 โดยเริ่ มจากการ์ ตนู ประเภท Comic
Strip และ Motion picture แล้ วเริ่ มกลับมาเป็ นที่นิยมในสังคมอเมริ กัน เมื่อปี ค.ศ. 1950 โดย
แบ่งเป็ นงานในรูปแบบของ Editional or Political Cartoon ประกอบในหนังสือพิมพ์เป็ นส่วนใหญ่
มีจุดประสงค์ทางสังคม เช่น เพื่อล้ อเลียนหัวข้ อทางการเมือง เพื่ อให้ สอดคล้ องกับกระแสสังคม
เป็ นต้ น
นักวาดการ์ ตนู ในยุค ปี ค.ศ. 1950-1970 มุ่งเน้ นที่จะสร้ างการ์ ตนู เพื่อวัตถุประสงค์ที่
มากกว่า เพื่อความบันเทิง โดยอัล แคปป์ (Al Capp) นักวาดการ์ ตนู เรื่ อง Li’l Abner ได้ กล่าวไว้ ใน
บทสัมภาษณ์ที่ให้ แก่หนังสือเพลย์บอยว่า “คุณไม่สามารถเขียนหรื อวาดสิ่งใดโดยปราศจากการ
วิจารณ์ เรื่ องราวในสัง คมได้ ” ภาพการ์ ตูน ที่ปรากฏในสมัยนัน้ จึง เป็ นภาพเชิง ล้ อเลียน ประชด
ประชัน นําเสนอความเป็ นจริ งในสังคมเป็ นส่วนใหญ่
วินเซอร์ เซนิส แม็คเคย์ (Winsor Zenis McCay) ผู้เขี ยนการ์ ตูน Little Nemo in
Slumberland อาจถื อได้ ว่า เป็ นบุคคลแรกที่ ส ร้ างภาพการ์ ตูน ต่อเนื่ องได้ ใ นปี ค.ศ. 1905
ศูนย์ กลางของการพัฒนาการ สร้ างภาพยนตร์ การ์ ตูน คือเมืองนิวยอร์ ค ประเทศสหรัฐอเมริ กา
เพราะเป็ นที่ตงของบริ
ั้
ษัทผู้ทําการผลิตต่าง ๆ และยังเป็ นแหล่งรวมนักวาดการ์ ตนู โดยส่วนใหญ่ตวั
การ์ ตูน ในภาพยนตร์ ก าร์ ตูน มัก กํ า เนิ ดจากการ์ ตูน ประกอบคํ า บรรยายหรื อ การ์ ตูน แบบช่ อ ง
(Comic Strip) อย่างไรก็ดี บุคคลที่มีความสําคัญและจัดว่าเป็ นผู้บกุ เบิก พัฒนาภาพยนตร์ การ์ ตนู
ให้ เป็ นที่ร้ ู จกั ทัว่ โลก ได้ แก่ วอลเตอร์ เอลเลียส ดีสนีย์ (Walter Elias Disney) หรื อที่ร้ ู จกั ในชื่อ
วอลท์ ดิสนีย์ ราชาการ์ ตนู ผู้สร้ างภาพยนตร์ การ์ ตนู ที่ทําให้ ตวั การ์ ตนู บนแผ่นกระดาษเคลื่อนไหว
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ได้ เหมือนจริ ง ทังยั
้ งมีเสียงและสีได้ อย่างมีชีวิตทัว่ ไป ตัวการ์ ตนู ที่โดดเด่นของวอลท์ ดิสนีย์ ได้ แก่
หนูมิกกี ้ เมาส์, เป็ ดโดนัลด์ดกั๊ , สุนขั พลูโต เป็ นต้ น ในปั จจุบนั ประเทศสหรัฐอเมริ กายังคงเป็ น
ประเทศหลักในการสร้ างงานต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการ์ ตนู โดยเฉพาะการผลิตภาพยนตร์ การ์ ตนู ซึ่ง
เป็ นที่ ตัง้ ของสองบริ ษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ การ์ ตูนที่ใหญ่ที่สุดของโลก นั่นคือ บริ ษัท เดอะ วอลท์
ดิสนีย์ จํากัด และ บริ ษัท วอร์ เนอร์ บราเธอร์ โดยทังสองบริ
้
ษัทได้ ทําการผลิตทังภาพยนตร์
้
การ์ ตนู
ทางโทรทัศน์ วิดีทศั น์ และภาพยนตร์ การ์ ตูนสําหรับฉายในโรงภาพยนตร์ เมื่อภาพยนตร์ การ์ ตูน
ได้ รับความนิยมจากผู้บริ โภคเป็ นอย่างสูง นักการตลาดจึงได้ นําตัวการ์ ตนู จากงานเหล่านัน้ มาใช้
ในงานการสื่ อสารการตลาดมากมาย ทัง้ นี ้ มุ่ง ใช้ เพื่ อสร้ างความน่าสนใจในการขายสินค้ าและ
บริการ ไม่วา่ กลุม่ เป้าหมายจะเป็ นเด็กหรื อผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลรัฐวิคเบค ประเทศแคนาดา
ได้ บญ
ั ญัติกฎหมายการคุ้มครองผู้บริ โภค ซึ่งมีความตอนหนึ่งว่า ห้ ามมิให้ มีการใช้ การ์ ตนู ในงาน
โฆษณา เพื่อจูงใจผู้บริโภคกลุม่ เด็ก (วรัชญ์ วานิชวัฒนากุล, 2548)
วอลท์ ดิสนีย์ จึงถื อเป็ นตํานานของวงการแอนิเมชัน่ โลกเลยก็ว่าได้ โดยมีหวั ใจหลักอยู่ที่
“การสร้ างความสุขแก่ผ้ คู น” (Making People Happy) และผู้บริ โภคสามารถสัมผัสได้ ถึงบ้ าน ถึง
มือ ดิสนีย์จึงอยู่ในใจผู้คนมานานและก้ าวเป็ นแบรนด์ระดับโลก ตังแต่
้ วงการแอนิเมชัน่ เริ่ มกําเนิด
ขึน้ วอลท์ ดิสนี ย์ไม่ได้ เ ป็ นคนแรกที่ คิดค้ นแอนิเ มชั่น แต่เ ขาทํ าให้ มัน เข้ าถึง วงกว้ างได้ มากที่สุด
สตูดโิ อของวอลท์ ดิสนีย์ ได้ สร้ างภาพยนตร์ การ์ ตนู ออกมามากมาย จนมีเงินมากพอที่จะสร้ างสวน
สนุกที่ดีที่สดุ ในโลกตราบจนปั จจุบนั คือ ดิสนีย์แลนด์ เมื่อปี ค.ศ. 1955 แต่อย่างไรก็ตาม เส้ นทาง
ของวงการแอนิเมชัน่ ไม่ได้ โรยด้ วยกลีบกุหลาบ มีค่แู ข่งมากมายกําเนิดขึ ้น ซึ่งส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคที่
เป็ นกลุ่ม เป้ าหมายสํ า คัญ ของดิ ส นี ย์ ใ นอดีต คื อ เด็ก ไม่ไ ด้ มี ค วามภักดี ต่อแบรนด์ เ ช่น ในอดี ต
(Brandage-Thaicoon, 2553)
ประเทศญี่ปนเป็
ุ่ นประเทศเดียวในแถบทวีปเอเชีย ที่มีผลงานสร้ างสรรค์ภาพการ์ ตนู ออกสู่
ตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับประเทศฝั่ งตะวันตก กําเนิดของการ์ ตนู ในประเทศญี่ ปนุ่ เริ่ มต้ น
เมื่อปี ค.ศ. 1910 หลังจากการแนะนําภาพยนตร์ การ์ ตูนของ จอห์น แรนดอลฟ์ เบรย์ (John
Randolph Bray) เป็ นครัง้ แรก ณ เมืองโตเกียว ส่งผลให้ นกั เขียนการ์ ตนู ในญี่ ปนเริ
ุ่ ่ มสนใจที่จะ
สร้ างภาพยนตร์ การ์ ตนู ของตนเองขึ ้น ผู้สร้ างภาพยนตร์ การ์ ตนู คนแรกได้ แก่ เซอิทาโร คิตายามา
(Seitaro Kitayama) โดยในปี ค.ศ. 1913 เขาได้ พฒ
ั นาการวาดภาพต่อเนื่องบนกระดาษเป็ นครัง้
แรกในปี ค.ศ. 1917 ได้ สร้ างภาพยนตร์ การ์ ตนู ครัง้ แรกในชื่อเรื่ อง 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 นักสร้ างการ์ ตูนชาวญี่ ปุ่นคนแรก ที่ได้ เผยแพร่ งานสู่ต่างประเทศได้ แก่ คิตายามา โมโมทาโร่
(Kitayama Momotaro) โดยมีการจัดแสดงผลงานของเขาที่ฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ. 1921
ภาพยนตร์ การ์ ตนู ได้ เผยแพร่ส่ปู ระเทศไทย โดยผ่านสื่อโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ช่อง 4
เป็ นการฉายภาพยนตร์ การ์ ตนู ชุดของวอลท์ ดิสนีย์ เมื่อเปลี่ยนองค์การเป็ นสถานีโทรทัศน์ช่อง 9
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ภาพยนตร์ การ์ ตนู ทางโทรทัศน์เริ่มได้ รับความนิยมอย่างสูง
โดยเรื่ องที่โด่งดังมากในปี พ.ศ. 2525 ได้ แก่ ภาพยนตร์ การ์ ตนู เรื่ องหนูน้อยอาราเร่ กบั ด๊ อกเตอร์
สลัม และโดราเอมอน จากนันภาพยนตร์
้
เรื่ องต่อ ๆ มาจึงได้ รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากกลุ่ม
ผู้ชมวัยเด็ก และจากการที่สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ได้ มีการฉายภาพยนตร์ การ์ ตนู ในเวลา
หลังข่าวภาคคํ่าประจําวัน ซึ่งเป็ นช่วงเวลาดี (Primetime) ของสถานี ยิ่งช่วยส่งเสริ มให้ รายการ
การ์ ตนู ทางโทรทัศน์ได้ รับความนิยมอย่างสูงในหมู่เด็ก ๆ มาโดยตลอด เมื่อสถานีโทรทัศน์ช่อง 3
ได้ จดั ฉายภาพยนตร์ การ์ ตนู เรื่ องชินจังในปี พ.ศ. 2539 ยิ่งช่วยให้ ตลาดการ์ ตนู ในประเทศไทยได้ รับ
ความนิยมในวงกว้ างมากขึ ้น เพราะช่วงเวลาออกอากาศของภาพยนตร์ การ์ ตนู เรื่ องชินจังเป็ นเวลา
หลังเลิกเรี ยนของเด็กนักเรี ยน จึงทําให้ ความนิยมการ์ ตนู กระจายเข้ าสูก่ ลุม่ วัยรุ่นด้ วย (วรัชญ์ วานิช
วัฒนากุล, 2548)
ภาพยนตร์ การ์ ตนู ไทย เกิดขึ ้นครัง้ แรกหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 บุคคลที่ถือว่ามีบทบาทต่อ
วงการการ์ ตนู ไทย คือ ปยุต เงากระจ่าง ภาพยนตร์ การ์ ตนู ไทยสําเร็ จเรื่ องแรก ชื่อ เหตุมหัศจรรย์
เป็ นภาพยนตร์ ก าร์ ตูน ขนาดสัน้ ความยาว 12 นาที นํ า ออกฉายเป็ นรายการพิ เ ศษ สํ า หรั บ
สื่อมวลชนและผู้ชมเฉพาะที่โรงภาพยนตร์ ศาลาเฉลิมไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 จึงได้ รับการนํา
ออกฉายสู่สาธารณชน ประกอบในรายการฉาย ภาพยนตร์ เรื่ อง ทุรบุรุษทุย ต่อมา ปยุตได้ สร้ าง
ภาพยนตร์ ก าร์ ตูน 20 นาที อี ก 2 เรื่ อ ง เรื่ องแรกคือ หนุม านเผชิ ญ ภัย (ครั ง้ ใหม่) ที่ ไ ด้ รั บการ
สนับสนุนจากสํานักข่าวสารอเมริ กนั แต่ก็ล้มเหลวเพราะมีเนื ้อหาต่อต้ านคอมมิวนิสต์ ที่เหมือนจะ
ไปเสียดสี จอมพล สฤษดิ์ ธนรัตน์ ผู้นําในสมัยนันซึ
้ ง่ เกิดปี วอกและเรื่ องที่สองคือ เด็กกับหมี (2503)
ขององค์การ สปอ. พ.ศ. 2522 อ.ปยุต เงากระจ่าง ได้ สร้ างภาพยนตร์ การ์ ตนู ขนาดยาว เรื่ องแรก
ของประเทศไทย เรื่ อง "สุดสาคร" ใช้ เวลาการทํางานร่วม 2 ปี สุดสาครภาพยนตร์ การ์ ตนู ขนาดยาว
เรื่ องแรกที่ฉาย ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2522 ที่ประสบความสําเร็ จมากพอสมควรในยุคนัน้ โดย
ท่านได้ ใช้ วิธีการถ่ายจากแผ่นเซล์ใส และวิธีการบันทึกที่เรี ยกว่า STOP MOTION หรื อการยิงภาพ
ทีละเฟรม ในปี พ.ศ. 2526 ก็มีแอนิเมชัน่ ทางทีวีเรื่ องแรกที่เป็ นฝี มือคนไทยนัน่ ก็คือ ผีเสื ้อแสนรัก
ต่อจากนัน้ ก็ มี เด็กชายคําแพง หนูน้อยเนรมิต เทพธิดาตะวัน จ่ากับโจ้ แต่เนื่องจากการทําแอนิ
เมชัน่ นันต้
้ องใช้ ต้นทุนค่อนข้ างสูง ก็เลยทําให้ แอนิเมชัน่ ในเมืองไทยนันต้
้ องปิ ดตัวลง
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ประมาณปี 2542 แอนิเมชั่นของไทยก็กลับฟื ้นคืนชีพขึน้ มาอีกครัง้ จากความพยายาม
ของบ.บรอคาสต์ไทย เทเลวิชนั่ ที่ได้ นําการ์ ตนู ที่ดดั แปลงจากวรรณคดีฝีมือคนไทย ทัง้ ปลาบูท่ อง
สังข์ทอง เงาะป่ า และโลกนิทาน และได้ รับการตอบรับอย่างดี จนในปี พ.ศ. 2545 น่าจะเรี ยกว่า
เป็ นปี ทองของแอนิเมชัน่ 3 มิติของไทยโดยเฉพาะ ปั งปอนด์ ดิ แอนิเมชัน่ และ สุดสาคร ซึ่งทัง้ 2
เรื่ องก็สร้ างปรากฏการณ์ในแง่ของการขายคาแร็คเตอร์ ใช้ ประกอบสินค้ า และ เพลงประกอบ จ้ ามะ
จ๊ ะ ทิงจา ก็ฮิตติดหู ต่อมาจึงเกิดภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ที่ฉายในโรงภาพยนตร์ เช่นก้ านกล้ วย ของ
บ.กันตนา ที่สามารถกวาดรางวัลจนเป็ นที่ยอมรับของนานาชาติ ตามมาด้ วยนาค ก้ านกล้ วย 2
เอคโค่ จิ๋วก้ องโลก และ ยักษ์ ในเวลาต่อมา ซึง่ ล้ วนผลิตเป็ นภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ 3 มิตทิ งสิ
ั ้ ้น
ในการวิเคราะห์นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทย ผ่านเนื ้อหาและองค์ประกอบศิลป์ของ
ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” นี ้ ผู้วิจยั เห็นว่าควรทําความรู้ จกั กับแอนิเมชัน่ ตังแต่
้ ความหมาย
ประวัติ ชนิดและประเภทของแอนิเมชัน่ เพื่อที่จะได้ มีความเข้ าใจในตัวของสื่อประเภทนี ้มากยิ่งขึ ้น
ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ ใช้ กรอบในการวิเคราะห์ความเป็ นไทยจากตัวสารดังนี ้
1) วิเคราะห์ผา่ นเนื ้อเรื่ อง
2) วิเคราะห์ผา่ นองค์ประกอบศิลป์ในเรื่ อง (ตัวละคร ฉาก และเสียงประกอบ)

2.6 ข้ อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ แอนิเมชั่นเรื่ อง “ยักษ์ ”
เป็ นภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ สัญชาติไทย ผลงานร่ วมทุนสร้ างระหว่าง บริ ษัท สหมงคลฟิ ล์ม
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด, บริ ษัท บ้ านอิทธิฤทธิ์ จํากัด, บริ ษัท ซูเปอร์ จิ๋ว จํากัด และดําเนินงาน
สร้ างโดย บริ ษัท เวิร์คพอยท์ พิคเจอร์ ส จํากัด กํากับโดยประภาส ชลศรานนท์และชัยพร พานิชรุท
ติวงศ์ โดยได้ แรงบันดาลใจมาจาก วรรณคดี เรื่ องรามเกียรติ์ มานําเสนอในรูปแบบของแอนิเมชัน่
หุน่ ยนต์ ด้ วยความยาว 105 นาที และใช้ งบประมาณในการผลิต ร้ อยล้ านบาท โดยภาพยนตร์ เรื่ อง
นี เ้ ริ่ ม ดํ า เนิ น การสร้ างเมื่ อ ปี พ.ศ. 2549 แล้ ว เสร็ จ และฉายในเดื อ น ตุล าคม พ.ศ. 2555 รวม
ระยะเวลาสร้ าง 6 ปี
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ภาพที่ 2.5 ภาพโปสเตอร์ โปรโมตภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์”
แหล่ งที่มา: “หนัง ยักษ์ Yak,” 2555.
1) เรื่ องย่อของ “ยักษ์ ”
“ยัก ษ์ ” เป็ นเรื่ องราวของอวตารร่ างที่ สิบ ล้ านเอ็ ดของทศกัณ ฐ์ และหนุม านในร่ างของ
หุน่ ยนต์ ได้ เริ่ มเล่าเรื่ องหลังจากสงครามอันยิ่งใหญ่ระหว่างหุ่นกระป๋ อง ฝ่ ายราม กับ หุ่นยักษ์ ฝ่ าย
ทศกัณฐ์ จบลงแบบล้ างเผ่าพันธุ์ปล่อยทิ ้งให้ สนามรบกลายเป็ นเพียงซากสุสาน เศษโลหะและเป็ น
ขุมทรัพย์ให้ กบั บรรดาหุน่ ค้ าของเก่า เรื่ องราวมิตรภาพและการเดินทางผจญภัยของหุ่นยนต์ 2 ตัวที่
ดูแล้ วไม่มีสิ่งใดที่จะเหมือนกัน ได้ เริ่ มต้ นขึ ้นในอีกหลายล้ านวันต่อมา หุ่นตัวใหญ่ยกั ษ์ สมร่ างชื่อ
“น้ าเขียว”ดูนา่ เกรงขามและ “เผือก” หุน่ กระป๋ องตัวเล็ก แต่ห่นุ 2 ตัวต่างตื่นขึ ้นมาจากการถูกขุดขึ ้น
พร้ อมกับสภาวะความจําเสื่อม และมีโซ่พิเศษที่ตดั เท่าไรก็ไม่ขาดผูกล่ามติดกัน ทําให้ ทงคู
ั ้ ต่ ้ องร่วม
ผจญภัยไปด้ วยกันอย่างไม่มีทางเลือก ในช่วงแรกดูเหมือนต่างคนต่างเป็ นส่วนเกินของกันและกัน
แต่ตลอดการเดินทางกลับมีเรื่ องราวเกิดขึน้ มากมาย ทําให้ ทงั ้ คู่ผูกพันและก่อเกิดเป็ นมิตรภาพ
และเมื่อพวกเขาพร้ อมจะเป็ นเพื่อนสนิทด้ วยความเต็มใจ กลับเป็ นวันที่ต้องรู้ว่า แท้ จริ งแล้ วตัวตน
ของพวกเขาคือใคร มีหน้ าที่อะไร และหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจะต้ องดําเนินต่อไป ทําให้ ทงสอง
ั้
ต้ องเลือกระหว่าง มิตรภาพกับหน้ าที่
ในส่วนเนื ้อเรื่ อง ของภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” นี ้ มีความซับซ้ อนอยู่ในตัว แม้ ว่าใน
สายตาของคนทัว่ ไป แอนิเมชัน่ เป็ นเรื่ องราวของเด็ก แต่ “ยักษ์ ” ได้ มีการสื่อความหมายที่ง่ายและ
ยากไปพร้ อมกับความสนุกสนานได้ อย่างลงตัว จึงเหมาะสมทัง้ เด็กและผู้ใ หญ่ ความยากของ
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ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องนี ้คือการที่ประภาส ชลศรานนท์ตงโจทย์
ั้
กบั ตัวเองในการยกรามเกียรติ์มา
ทําแอนิเมชัน่ และอยากให้ คนที่ไม่เคยสัมผัสกับรามเกียรติ์มาก่อนรวมทังชาวต่
้
างชาติดรู ้ ูเรื่ องด้ วย
รวมถึงการใส่แนวคิดหนัก ๆ ลงไป เช่นเรื่ องจิตใต้ สํานึกของมนุษย์ หน้ าที่ หรื อแม้ กระทัง่ คําถาม
ที่วา่ คนเราเกิดมาเพื่อสิ่งใด และการตีความของคําว่ายักษ์ ที่หลากหลายจากภาพยนตร์ แอนิเมชัน่
เรื่ องนี ้ แต่ “ยักษ์ ” ก็ได้ ส่วนผสมอย่าง มิตรภาพ เข้ ามามีบทบาท ซึ่งมาจากคําถามในใจของ
ประภาสที่ว่า ศัตรู ที่รบกันมาตลอดอย่างทศกัณฐ์ และหนุมาน ต้ องรบกันตลอดไปจริ ง ๆ หรื อ ถ้ า
พวกเขาไม่รบกัน จะเป็ นเพื่อนกันได้ หรื อเปล่า การที่นํามิตรภาพเข้ ามาเชื่อมโยงคนที่เป็ นศัตรู กัน
โดยชาติกําเนิดแบบนี ้ เป็ นเนื ้อเรื่ องที่มีปมและทําให้ เกิดความน่าสนใจยิ่งขึ ้น
2) ตัวละครหลักในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ”
ตารางที่ 2.5 ตัวละครหลักในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ”
ภาพตัวละคร
น้ าเขียว (ขวา)
ให้ เสียงโดย สันติสขุ พรหมศิริ
(ซ้ าย)

ชื่อ

รายละเอียด

น้ าเขียว
(ทศกัณฐ์ )

เป็ นหัวหน้ ากองทัพหุน่ ยักษ์ ที่รบกับฝ่ ายรามมาตังแต่
้
อดีตกาล หมายมาดฟาดฟั นกับหนุมานทหารเอกแห่งราม
จนกลายเป็ นซากอยูท่ ี่สสุ านหุน่ แถวเมืองเซียงกง กลายเป็ น
ตํานานน่ากลัวที่ถกู ลืมของโลกหุน่ ยนต์ในยุคนัน้
น้ าเขียวเป็ นหุ่นยักษ์ ถื อว่าเป็ นหุ่นชัน้ สูงในหมู่ประชากร
หุน่ ยนต์ ทศกัณฐ์ หรื อน้ าเขียวมีพลังมหาศาล มีกายสีเขียว
อิงจากสีของโขนไทย เมื่อกลายร่ างเป็ นทศกัณฐ์ จะมี 10
เศียร 10 มือ หากเป็ นน้ าเขียวจะมี 2 มือ 2 ขา
น้ าเขียวเป็ นหุ่นยักษ์ ที่มี 2 บุคลิก เป็ นยักษ์ ใหญ่ใจดี
สุภาพ อ่อนโยน รั กเด็ก มองโลกในแง่ดี แต่เ มื่อยัก ษ์ เข้ า
ครอบงํ า จิ ต ใจ จิ ต ใต้ สํ า นึ ก ของทศกั ณ ฐ์ กลั บ มา จะ
กลายเป็ นทศกัณฐ์ ที่ร้ายกาจ จิตใจโหดเหี ้ยม
น้ าเขียวถูกออกแบบให้ ดสู ง่างามและน่ารักได้ ในเวลา
เดียวกัน รู ปทรงของตัวคล้ ายกอริ ลา่ ช่วงบนใหญ่ ช่วงล่าง
เล็ก ลําตัวดัดแปลงมาจากแมลง มีข้อปล้ องและยืดหดได้
มีกงจักรเป็ นอาวุธ
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ตารางที่ 2.5 (ต่อ)
ภาพตัวละคร

ชื่อ

รายละเอียด

เผือก (ซ้ าย)
ให้ เสียงโดย เกียรติศกั ดิ์ อุดมนาค
(ขวา)

เผือก
(หนุมาน)

เป็ นทหารเอกชันยอดของราม
้
เป็ นกองทัพหุ่นกระป๋ อง
ที่คอยรับคําสัง่ ให้ ส้ กู ับกองทัพทศกัณฐ์ มาตังแต่
้ อดีตกาล
หมายมาดฟาดฟั นกับทศกัณฐ์ จนกลายเป็ นซากอยู่ที่สสุ าน
หุ่น แถวเมืองเซียงกง เป็ นตํานานน่ากลัวที่ถูกลืมของโลก
หุน่ ยนต์ในยุคนัน้
เผื อ ก เป็ นหุ่น กระป๋ องนัก รบที่ มี ค วามคล่อ งแคล่ ว
ว่องไว มีบุคลิกแบบเล็กพริ กขีห้ นู เผือกหรื อหนุมานมีชื่อ
RAM สลักไว้ ที่ด้านหลัง เป็ นสัญลักษณ์ว่าเป็ นทหารของ
ราม มี ความเจ้ าเล่ห์ และทะเล้ นอยู่ในตัว มีรูปกายสีม่ว ง
ลายทีแ่ ก้ มเป็ นลายก้ นหอยของหนุมานในโขนไทย ลายของ
หัวโขนยังถูกนํามาออกแบบกับคิ ้วอีกด้ วย มีอาวุธเป็ นตรี
เพชรและหางที่เป็ นโซ่

ราม

รามในเรื่ องยักษ์ นี ้เป็ นตัวแทนของพระเจ้ า ราม (RAM)
เป็ นหัวหน้ าของหนุมานและกองทัพของราม มีหน้ าที่กําจัด
ศัตรู ที่ชวั่ ร้ ายต่อโลกใบนี ้อย่างทศกัณฐ์ จะคอยส่งคําสัง่ ลง
มาให้ ห่นุ ทุกตัว รามมีลกั ษณะทางกายภาพเป็ นดาวเทียม
โคจรอยู่บริ เวณชันบรรยากาศนอกโลก
้
คอยส่งคําสัง่ ลงมา
ให้ ห นุม าน (เผื อ ก) รามใช้ ศ รเป็ นอาวุธ ศรของรามมี
ลักษณะเหมือนลําแสงขนาดยักษ์ เมื่อค้ นพบเป้าหมาย จะ
ทําการล็อคและชาร์ จพลังให้ เต็ม 100% ก่อนจะพุ่งลงมา
ทําลาย

ราม
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ตารางที่ 2.5 (ต่อ)
ภาพตัวละคร
กุม (ซ้ าย)
ให้ เสียงโดย บริ บรู ณ์ จันทร์ เรื อง
(ขวา)

สนิมน้ อย (ขวา)
ให้ เสียงโดย ด.ญ. ชนินาภ ศิริ
สวัสดิ์ (ซ้ าย)

ชื่อ

รายละเอียด

กุม

เป็ นพลเมื อ งหุ่ น กระป๋ อง ที่ มี ค วามพยายาม
อยากจะเป็ นหุ่น ยัก ษ์ แ บบทศกัณ ฐ์ ใ ห้ ไ ด้ กํ า ลัง เก็ บ เงิ น
ศัลยกรรมขาให้ เป็ นหุ่นยักษ์ เพื่อยกระดับตัวเอง เขาเป็ น
แฟนพันธุ์แท้ ทศกัณฐ์ ขนหนั
ั ้ ก เปิ ดคณะปาหี่เล่นโชว์ขายปื น
หอกโมกขศักดิ์หาเงิน สะสมอาวุธไว้ มากมาย หวังว่าจะได้
เข้ าร่ วมทัพของทศกัณฐ์ ในสักวัน เขาอยากเข้ าร่ วมกองทัพ
จนตัวสัน่ ทังที
้ ่ยงั ไม่เคยเห็นหน้ าทศกัณฐ์ ด้วยซํ ้า กุมมีความ
มุ่งมั่น ความคิ ดไม่ซับซ้ อ น เป็ นหนุ่มฉกรรจ์ ที่ มีค วามบ้ า
แบบถวายหัว ไม่อยูก่ บั ร่องกับรอย น็อตที่หวั หลุดไปหนึง่ ตัว
ต้ องคอยดูดนํ ้าลายตลอด ฟั งเพลงตลอดเวลาคล้ ายคนไม่
ปกติ สัก รู ป ทศกัณ ฐ์ ต ามจิ น ตนาการไว้ ที่ ตัว กายสีแ ดง
ร้ อนแรง ตื่นตัว ขาข้ างหนึง่ ยังเป็ นล้ อ ข้ างหนึ่งเป็ นขา อาวุธ
ของกุมคือปื นโมกขศักดิ์ของแท้ ที่หามาได้ หากยิงแล้ วจะ
เป็ นหอกโมกขศักดิ์อีกที หากใครต้ องหอกนี ้จะต้ องตายเมื่อ
ถึงเที่ยงวัน

สนิมน้ อย

หุ่นกระป๋ องเด็กผู้หญิง ผู้เป็ นลูกมือในคณะโชว์ปาหี่
ของ “กุม” สนิมเป็ นหุน่ เด็กขี ้อาย คล้ าย ๆ จะเป็ นภูมิแพ้ มัก
มีนํ ้าสนิมไหล (แบบนํ ้ามูก) ออกจากจมูกตลอดเวลา จน
กลายเป็ นปมด้ อยที่ไม่มีใครอยากเล่นด้ วยเพราะกลัวติด
สนิม เป็ นตัวละครที่ทําให้ ทกุ คนเห็นความสําคัญของคําว่า
มิตรภาพ
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ตารางที่ 2.5 (ต่อ)
ภาพตัวละคร

ชื่อ

รายละเอียด

สดายุ 722 (ขวา)
ให้ เสียงโดย ปวันรัตน์ นาคสุริยะ (ซ้ าย)

สดายุ 722

สดายุ 722 เป็ นหุ่นเครื่ องบินรบของ
กองทั พ ทศกั ณ ฐ์ ที่ กุ ม เก็ บ มาได้ และ
กลายเป็ นเครื่ องบินรบของกุมไป แต่เมื่อ
เจอทศกัณ ฐ์ ก็ จํา ได้ และอยากรั บ ใช้ ท่า น
ทศเหมือนก่อน เป็ นหุ่นเครื่ องบินรบยักษ์
รุ่ น เก่ า ระบบไขลาน มี นิ ส ัย ช่ า งกระแนะ
กระแหน เหมือนคุณป้าปากจัด กายสีดํา
ปากสีแดง รักสวยรักงาม

ก๊ อก (ซ้ าย)
ให้ เสียงโดย วีรณัฐ ทิพยมณฑล (ขวา)

ก๊ อก

หุ่น ยนต์ ประเภท จั๊ง ค์ มี อ าชี พ หา
เศษเหล็กมาเร่ ขายที่เซียงกง เป็ นหุ่นยนต์
เจ้ าอารมณ์ ขี ้งก เห็นแก่ตวั และเป็ นคนขุด
เจอน้ าเขียวและเผือก

บรูคส (ซ้ าย)
ให้ เสียงโดย อุดม แต้ พานิช (ขวา)

บรูคส

หุน่ ยนต์นกั ไต่เขา มีหน้ าที่ไต่ไปเรื่ อย ๆ
มี ค วามฝั น สูง สุด คื อ ไต่ เ สาดวงอาทิ ต ย์
ตอนเที่ยงวัน เป็ นตัวละครที่จะคอยบอก
ความสําคัญของคําว่า “หน้ าที่”

แหล่ งที่มา: “ผู้ให้ เสียง เหล่าตัวละคร ใน ยักษ์ ,” 2555.
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จากข้ อ มูล เบื อ้ งต้ น ของภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั่น เรื่ อ ง “ยัก ษ์ ” นี ้ จะเป็ นข้ อ มูล พื น้ ฐานใน
การศึกษาหาองค์ประกอบที่แสดงความเป็ นไทย และนวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทยในตัวสาร
ต่อไป

2.7 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาความเป็ นไทยในแอนิ เ มชั่น เรื่ อ ง “ยัก ษ์ ” นี ้ ได้ ทํ า การศึก ษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องดังต่อไปนี ้
1) เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ นไทย
ซัมแวร์ ไทย (สันติ ลอรั ชวี, 2553) เป็ นหนังสือที่รวบรวมมุมมองและความคิดเห็น ที่
หลากหลาย เกี่ยวกับประเด็นอัตลักษณ์ของไทยในผลงานออกแบบจากนักออกแบบไทย รวมถึงมี
การแสดงผลงานออกแบบ ที่สะท้ อนความเป็ นไทยผ่านแง่มมุ ที่หลากหลาย โดยทางโครงการจะนํา
ผลงานมาผ่านกระบวนการวิจารณ์ เพื่อนํามาเสนอเป็ นบทความ, การบรรยาย และการเสวนา
เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนหลักการหรื อความคิดเห็น อันจะทําให้ เกิดพัฒนาการทางความคิด ใน
การสร้ างสรรค์งานเรขศิลป์ร่วมสมัยต่อไป
จากการศึกษา “ซัมแวร์ ไทย” นี ท้ ําให้ ได้ แนวคิดที่หลากหลายเกี่ ยวกับ “ความเป็ นไทย”
นอกเหนือจากนิยามที่กล่าวมาข้ างต้ น เป็ นความเห็นจากนักออกแบบที่อยู่ในวงการสื่อต่าง ๆ ของ
ไทย รวมไปถึงนักวาดการ์ ตูน ที่จะมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ สัญชาติไทย
อย่าง “ยักษ์ ” ต่อไป
2) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการ์ ตนู ไทย
จารุ ณี สุขชัย (2550) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง “มิติ "ความเป็ นไทย" ในหนังสือการ์ ตนู ไทย” ที่ม่งุ เน้ น
ศึกษาเกี่ยวกับหนังสือการ์ ตนู ไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงลักษณะการปรับตัวจากอดีตจนถึง
ปั จจุบนั องค์ประกอบที่แสดงถึง “ความเป็ นไทย” และปั จจัยที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับกระบวนการเลือก
และตัดสินใจ ของผู้ผลิตหนังสือการ์ ตนู ไทย
จากการวิเคราะห์การปรับตัวของการ์ ตนู ไทยแบ่งออกเป็ น 3 ช่วงดังนี ้ ช่วงที่ 1 ยุคแรกของ
การ์ ตนู ไทย มีลกั ษณะการปรับตัว โดยผู้เขียนจะนําเรื่ องจากวรรณคดี นิทานพื ้นบ้ านไทยมาผสม
กับโครงเรื่ องจากการ์ ตนู อเมริ กนั มาสูช่ ว่ งที่ 2 ยุคการ์ ตนู ญี่ปนเข้
ุ่ ามาในประเทศไทย การปรับตัวใน
ยุคนี อ้ ยู่ในรู ปแบบการนํ าการ์ ตูนญี่ ปุ่นมาแปลกัน อย่างแพร่ ห ลาย แต่รูปแบบของการ์ ตูน ยัง คง
ลักษณะความเป็ นไทยในด้ านของการจัดหน้ า และเมื่อเข้ าสู่ช่วงที่ 3 ยุคปั จจุบนั มีการปรับตัวใน
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โดยยังคง “ความเป็ นไทย” เมื่ อผู้เขียนและผู้วาดภาพยังคงนําเรื่ องจากวรรณคดี นิทานพื ้นบ้ าน
นิ ท านจักร ๆ วงศ์ ๆ เรื่ องประวัติศาสตร์ ม าเขี ยนเป็ นเนื อ้ หาของการ์ ตูน โดยผ่านกระบวนการ
ผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Hybridization) แต่ผ้ เู สนอในรูปการ์ ตนู ญี่ ปนุ่
ภาพลายเส้ นให้ มีความเป็ นสากล (Globalization) องค์ประกอบที่แสดงถึง “ความเป็ นไทย” คือ
แหล่งที่มาของเนื ้อเรื่ อง โดยเป็ นเรื่ องที่นํามาจากวรรณคดีไทย นิทานพื ้นบ้ าน ประวัติศาสตร์ อีกทัง้
ขยายแหล่ ง ที่ ม าของเนื อ้ หาจากสื่ อ อื่ น ๆ เช่ น จากสื่ อ ภาพยนตร์ หรื อนํ า เนื อ้ เรื่ อง ที่ เ กี่ ย วกับ
ชีวิตประจําวันของคนไทยมานําเสนอในรูปแบบของการ์ ตนู
ในส่วนของภาพและลายเส้ น “ความเป็ นไทย” ที่ปรากฏคือ ผู้วาดเน้ นความสมจริ งของ
ภาพ ซึง่ เป็ นเอกลักษณ์ของการ์ ตนู ไทยและสอดแทรก “ความเป็ นไทย” ผ่านสัญญะ และรหัสเอาไว้
ในตัวละคร ฉาก การแต่ง กาย อุปกรณ์ สิ่ ง ของ ที่ ดดั แปลงให้ เ ข้ ากับยุคสมัย จากการวิเ คราะห์
การ์ ตนู ไทยทัง้ 7 ประเภท การปรับตัวเพื่อรักษาความเป็ นไทยที่ปรากฏ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3
กลุม่ ดังนี ้ 1) ประเภทของการ์ ตนู ไทยที่ยงั คงรักษาความเป็ นไทยไว้ ได้ 2) ประเภทของการ์ ตนู ไทยที่
มีสว่ นผสมของความเป็ นไทยและต่างชาติ ซึง่ ประเภทของการ์ ตนู ไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มนี ้ และ
3) ประเภทของการ์ ตนู ไทยที่ไม่เหลือความเป็ นไทย ในส่วนปั จจัยที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับกระบวนการ
เลือกและตัดสินใจของผู้ผลิตหนังสื อการ์ ตูนไทย เนื่องจากตลาดหนังสือการ์ ตนู ไทยไม่ได้ ทําเป็ น
ระบบธุรกิจจริ งจัง และยังไม่มีการต่อยอดทางธุรกิจให้ อยู่ในรูปของสื่ออื่น ๆ อีกทังค่
้ าตอบแทนของ
ผู้วาดการ์ ตนู มีอตั ราที่ตํ่า และรูปแบบการทํางานเป็ นแบบเบ็ดเสร็จเพียงคนเดียว
ดังนันปั
้ จจัยที่สําคัญต่อการตัดสินใจผลิต คือผู้ผลิตต้ องดูกระแสตลาดของผู้อ่านในช่วง
นันๆว่
้ ามีความต้ องการแนวการ์ ตนู ประเภทใด หรื อนําเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในสังคมช่วงเวลานัน้
เพื่อให้ มีความทันสมัย และจะต้ องสร้ างคาแรคเตอร์ ของตัวละครให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ซึ่งจะเป็ นสิ่งสําคัญที่
ดึงดูดให้ ผ้ อู า่ นสนใจ และตอบสนองความต้ องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็ นการขยายฐานตลาด
ของผู้อา่ นการ์ ตนู ให้ มากขึ ้น
ผู้วิจยั ได้ ทําการศึกษางานวิจยั ของจารุ ณี สุขชัย เพื่อเป็ นแนวทางในเรื่ องของการ์ ตนู ไทย
ความหมายและสัญญะที่ใช้ สื่อความเป็ นไทยในการ์ ตนู ไทย โดยมีแนวคิดเรื่ องผสมผสานข้ ามสาย
พันธุ์ทางวัฒนธรรมในสื่อเหมือนกัน ที่นําเสนอในรูปของการ์ ตนู ญี่ปนที
ุ่ ่มีลายเส้ นแบบสากล แต่มี
เนื ้อเรื่ องเป็ นวรรณคดีไทย แต่งานวิจยั เล่มนี ้ผู้วิจยั ได้ กล่าวถึงสื่อภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ที่จะมีกลวิธี
การสื่อสารแตกต่างกัน
วรัชญ์ วานิชวัฒนากุล (2548) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง การสื่อสารความหมายใน "การ์ ตนู
ไทยพันธุ์ใหม่" โดยใช้ วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อการศึกษากระบวนการ
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ประกอบสร้ างความหมาย (Construction of Meaning) ของวรรณคดีและนิทานพื ้นบ้ านไทยใน
หนังสือการ์ ตนู ไทยพันธุ์ใหม่ มีการถอดรหัส (Decoding) และการตีความหมาย (Making Sense)
จากหนัง สื อการ์ ตูน ไทยพัน ธุ์ ใ หม่ข องกลุ่ม ตัวอย่า งเด็ กและเยาวชนไทย และกลุ่ม ตัว อย่างครู
อาจารย์ ภาษาไทยผู้สอนวิชาวรรณคดีไทย เพื่อเป็ นการแสวงหาเส้ นทางการปรับตัวของการ์ ตูน
ไทยพันธุ์ใหม่ ด้ วยเหตุนี ้ งานวิจยั จึงทําการศึกษาทังในระดั
้
บการวิเคราะห์เนื ้อหา ตัวบท (Textual
Analysis) และ การวิเคราะห์ผ้ รู ับสาร (Audience Analysis) ของสื่อการ์ ตนู ไทยพันธุ์ใหม่
จากแนวทางการศึก ษางานวิ จัย ของวรั ช ญ์ วานิ ช วัฒ นากุล ผู้วิ จัยสามารถนํ า มาเป็ น
แนวทางในการศึ ก ษาความหมายและการวิ เ คราะห์ ผ่ า นสื่ อ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกัน อย่ า งการ์ ตูน และ
ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ได้ โดยมีการวิเคราะห์ตีความผ่านเนื ้อหา ตัวบท และผู้รับสารเหมือนกัน แต่ใน
งานวิจยั เล่มนี ้ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเพียงนวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทย ในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง
“ยักษ์ ” เท่านัน้
3) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับมิตขิ อง “ความเป็ นไทย”
จันทนา เพชรพรหม (2548) ทําการศึกษาเรื่ อง “การนําเสนอเอกลักษณ์ "ความเป็ นไทย"
ในรายการ คุณพระช่วย” โดยการวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ "ความ
เป็ นไทย" และวิธีการนําเสนอในรายการ คุณพระช่วย (2) ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ต่อเอกลักษณ์ "ความเป็ นไทย" (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ต่อรายการ คุณพระช่วย
การดําเนินการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการผลิตรายการคุณพระช่วย ซึ่งเป็ นผู้ให้ ข้อมูลสําคัญจํานวน 3
คน ได้ แ ก่ ผู้จัดการฝ่ ายผลิต, พิ ธีกรและผู้ร่วมรายการ นอกจากนีไ้ ด้ ใช้ วิธีการสังเกตเทปบันทึก
รายการ เป็ นเครื่ องมื อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงทดลอง ศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 108 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองจํานวน 54 คน ซึ่งจะได้ ชมเทปรายการ คุณพระช่วย ก่อน
ตอบแบบสอบถามอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มควบคุมจํานวน 54 คน ซึ่งจะตอบแบบสอบถามโดยไม่ได้
ชมเทปรายการ ผลการวิ จัย พบว่ า 1) ความเป็ นไทยที่ นํ า เสนอในรายการ คุณ พระช่ ว ย
ประกอบด้ วยความเป็ นไทยทังในด้
้ านรูปธรรมและนามธรรม สําหรับความเป็ นไทยที่พบมากที่สุด
ได้ แก่ ดนตรี ไทย โดยได้ นําเสนอทัง้ ในรู ปแบบที่เป็ นมาตรฐาน และแบบที่มีการประยุกต์ ซึ่งการ
นํ าเสนอแบบที่ 2 นี ้ ผู้ผ ลิ ต มี จุด มุ่ง หมายเพื่ อ ดึง ดูดผู้ช มในกลุ่ม วัยรุ่ น 2) กลยุท ธ์ ก ารนํ าเสนอ
รายการ คุณพระช่วย ผู้ผลิตให้ ความสําคัญกับเนื ้อหามากที่สดุ โดยเน้ นนําเสนอสิ่งที่เกี่ยวข้ องกับ
ความเป็ นไทย สําหรับวิธีการนําเสนอประกอบด้ วย (1) พิธีกร เป็ นผู้ที่มีความรู้ เกี่ยวกับความเป็ น
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ไทย ยิ ้มแย้ ม มีอารมณ์ขนั และเป็ นกันเอง (2) ผู้ร่วมรายการ มีทงผู
ั ้ ้ เชี่ยวชาญในเรื่ องที่นําเสนอใน
แต่ละตอน และกลุ่มศิลปิ นรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถมีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั (3) บรรยากาศ เป็ นสิ่งที่
ช่วยเสริ มเอกลักษณ์ "ความเป็ นไทย" ให้ ชดั เจนมากยิ่งขึน้ ประกอบด้ วย ฉาก แสง สี เสียง และ
อุปกรณ์ ประกอบฉาก 4) รู ปแบบในการนําเสนอแตกต่างจากรายการปกิณกะบันเทิงรายการอื่น
โดยทุกช่วงจะนําเสนอแบบสบาย ๆ ไม่มีรูปแบบตายตัวและมีความสอดคล้ องกันตลอดทังรายการ
้
3) กลุ่มวัยรุ่ นทังที
้ ่ ได้ ชมและไม่ได้ ชมรายการ มีความคิดเห็นต่อเอกลักษณ์ "ความเป็ นไทย" ไม่
แตกต่างกัน โดยมี ค วามคิดเห็ น อยู่ใ นระดับ ที่ ดี สํ าหรั บผู้ที่ ไ ด้ ช มรายการจะมี ค วามคิดเห็น ต่อ
ภาพรวมของรายการในทางบวก และมีความพึงพอใจต่อรายการอยูใ่ นระดับสูง
โดยแนวทางการศึกษาจากงานวิจัยของจันทนา เพชรพรหม ผู้วิจัยสามารถนํามาเป็ น
แนวทางในการศึกษาหาองค์ประกอบที่สื่อถึง “ความเป็ นไทย” ที่อยู่ในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง
”ยักษ์ ” ได้ แต่ตวั สารที่ผ้ วู ิจยั เลือกศึกษานันไม่
้ เหมือนกัน คือรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ แอนิ
เมชัน่ ซึง่ มีการประกอบสร้ างเนื ้อหาแตกต่างกัน
กมลรัตน์ เสราดี (2551) ได้ ทําการศึกษา “ความเป็ นไทยที่ถกู ถ่ายทอดผ่านงานการ์ ตนู
ญี่ ปุ่น” โดยมี จุดประสงค์เ พื่ อสํ ารวจเนื อ้ หางานการ์ ตูนญี่ ปุ่น ที่ ถ่ายทอดความเป็ นไทย สํารวจ
ประเด็นทางสังคมของไทยที่ถ่ายทอดผ่านงานการ์ ตนู ญี่ ปนุ่ วิเคราะห์ความตรงต่อความเป็ นจริ ง
ของเนื ้อหางานการ์ ตนู ญี่ปนที
ุ่ ่ถ่ายทอดความเป็ นไทย ทังในด้
้ านเนื ้อเรื่ องและภาพประกอบ และหา
แนวทางในการใช้ ประโยชน์จากงานการ์ ตนู ญี่ปนที
ุ่ ่ถ่ายทอดความเป็ นไทย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือ หนังสือการ์ ตนู ญี่ ปนที
ุ่ ่ตีพิมพ์ใน
ประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2541-2551 ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับประเทศไทย จํานวน 36 เรื่ อง ใช้ วิธีการ
เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง คัดเลือกตัวอย่างโดยพิจารณาจากเนื ้อหาของการ์ ตนู ที่เกี่ยวข้ อง หรื อ
พาดพิงถึงประเทศไทย ความเป็ นไทย วัฒนธรรมไทย ทังทางด้
้
านเนื ้อเรื่ องและรูปภาพ เครื่ องมือที่
ใช้ ในการวิจยั คือ แบบวิเคราะห์เนื ้อหา
ผลการวิจยั พบว่า การ์ ตูนญี่ ปนที
ุ่ ่ตีพิมพ์ในประเทศไทย มีเนือ้ หาเกี่ยวกับประเทศไทยที่
หลากหลาย โดยในด้ านตัวละครที่เป็ นคนไทย มีการพูดถึงนักมวยไทยมากที่สุด ด้ านสถานที่ใน
ประเทศไทย มีการกล่าวถึงสนามมวยไทย แม่นํา้ เจ้ าพระยา วัด และทะเลไทย ตามลําดับ ด้ าน
วัฒนธรรม มีการพูดถึงกีฬามวยไทยมากที่สดุ เนื ้อหาที่สะท้ อนประเด็นทางสังคมของไทยคือ ความ
ยากจน อาชญากรรม โสเภณี ไทย และการค้ าแรงงานในต่างประเทศ เนื ้อหาที่เกี่ยวกับความเป็ น
ไทยส่วนใหญ่ มีความถูกต้ องในระดับปานกลาง แต่ก็มีบางเรื่ องที่มีความถูกต้ องน้ อยมาก การ์ ตนู
ญี่ ปุ่ นสามารถนํ า มาเป็ นสื่ อ ในการประชาสั ม พั น ธ์ ป ระเทศไทย การวางแผนนโยบายการ
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ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของไทยได้ และใช้ เป็ นกรณีศกึ ษาในการพัฒนาเนื ้อหาการ์ ตนู ไทยให้ มี
คุณภาพ และได้ รับความนิยมในตลาดสากล รวมถึงช่วยให้ เข้ าใจความคิดของชาวญี่ ปนที
ุ่ ่มีต่อ
ประเทศไทย
โดยแนวทางการศึกษาจากงานวิจยั ของกมลรัตน์ เสราดี ผู้วิจยั สามารถนํามาเป็ นแนวทาง
ในการศึกษาหาความเป็ นไทย ที่อยู่ในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” ได้ โดยมีการวิเคราะห์
หาสัญญะที่แสดงถึงวัฒนธรรมความเป็ นไทยในสื่อเหมือนกัน แต่ในงานวิจยั ของกมลรัตน์ เสราดี
ได้ ลงลึกไปถึงประเด็นที่ว่าสื่อการ์ ตนู ของญี่ ปนุ่ ที่ชาวญี่ ปนเป็
ุ่ นคนวาดสามารถสื่อความเป็ นไทย
ออกมาได้ ถูกต้ องหรื อไม่ แต่ในงานวิจยั เล่มนี ้ต้ องการค้ นหาประเด็นการสื่อสาร “ความเป็ นไทย”
และนวัตกรรมการสื่อสาร “ความเป็ นไทย” ในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ที่ “คนไทย” เป็ นผู้ผลิต
4) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ “ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ”
จุฑามาส ศรี โมรา (2545) ได้ ทําการศึกษา “การวิเคราะห์เนื ้อหาภาพยนตร์ การ์ ตนู ของไทย
ทางโทรทัศน์ ในด้ านการขัดเกลาทางสังคม”ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษาลักษณะพื ้นฐาน และเนื ้อหา
การขัดเกลาทางสังคม ในภาพยนตร์ การ์ ตนู ของไทยทางโทรทัศน์เรื่ อง ป.ปลาตากลม, โลกนิทาน,
สุดสาคร และปั งปอนด์ ดิ แอนิเมชัน่ โดยใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหาทังเชิ
้ งปริมาณและเชิงคุณภาพ
ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะพื ้นฐานของภาพยนตร์ การ์ ตนู ของไทย ทางโทรทัศน์มีโครงเรื่ อง
ที่ไม่สลับซับซ้ อน และเหตุการณ์เกิดขึ ้นเรี ยงตามลําดับเวลา แก่นเรื่ องนําเสนอถึงศีลธรรมจรรยา
ทัศนคติ/ ความคิดเห็น แรงบันดาลใจ ความรู้ /การใช้ สติปัญญา กฎเกณฑ์/ระเบียบแบบแผน และ
บทบาททางสังคม ตัวละครส่วนใหญ่เป็ นตัวละครมิติเดียว และฉากที่ปรากฏในเรื่ องสอดคล้ องกับ
สภาพสังคมไทย
ในภาพยนตร์ การ์ ตนู ของไทยทางโทรทัศน์ ปรากฏเนื ้อหาการขัดเกลาทางสังคมด้ านต่าง ๆ
ดังนี ้ ด้ านจิตใจปรากฏมากที่สดุ ร้ อยละ 46.43 รองลงมาได้ แก่ ด้ านพฤติกรรม ร้ อยละ 43.36 ส่วน
ด้ านสติปัญญาปรากฏน้ อยที่สดุ คือร้ อยละ 10.21 เนื ้อหาการขัดเกลาทางสังคมด้ านจิตใจที่ปรากฏ
ในภาพยนตร์ การ์ ตนู ของไทยทางโทรทัศน์ ประกอบด้ วยเนื อ้ หาประเภทศีลธรรมจรรยา ค่านิยม/
ประเพณี แรงบันดาลใจ และทัศนคติ/ความคิดเห็น เนื ้อหาการขัดเกลาทางสังคมด้ านพฤติกรรม
ประกอบด้ วย เนื ้อหาประเภทกฎเกณฑ์/ระเบียบแบบแผน และบทบาททางสังคม ส่วนเนื ้อหาการ
ขัดเกลาทางสัง คมด้ านสติปัญ ญาประกอบด้ วยเนื อ้ หาประเภทความรู้ /การใช้ ส ติปัญ ญา และ
ทักษะ/ความชํานาญ
จากการศึกษางานวิจยั ของจุฑามาส ศรี โมรา ทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ แนวทางเกี่ยวกับเรื่ องของ
เนื ้อหาในแอนิเมชัน่ ไทยในปั จจุบนั ที่มีเนื ้อหาในการขัดเกลาสังคม ที่แสดงถึงทัศนคติและความ
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เป็ นไทยต่าง ๆ มากมายแฝงเป็ นสัญญะไว้ ในการ์ ตนู ทําให้ ผ้ วู ิจัยได้ มองเห็นภาพรวมของเนื ้อหา
ของสื่ อ แอนิ เ มชั่น ในโทรทัศ น์ ว่ า มี เ นื อ้ หาอย่ า งไร แม้ ช่ อ งทางในการสื่ อ สารจะไม่ เ หมื อ นกัน
กล่าวคือ“ยักษ์ ” เป็ นภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ที่เข้ าฉายโรงภาพยนตร์ แต่แอนิเมชัน่ ที่งานวิจยั ของจุฑา
มาส ศรี โมรา ทําการวิจยั คือแอนิเมชัน่ ที่ฉายทางโทรทัศน์ จึงอาจมีกลวิธีในการสื่อสารความหมาย
ไม่เหมือนกัน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ในการศึกษาเรื่ อ ง นวัต กรรมการสื่ อ สารความเป็ นไทยผ่านภาพยนตร์ แอนิเ มชั่น เรื่ อ ง
“ยักษ์ ” ผู้วิจยั ได้ ใช้ วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิเคราะห์องค์ประกอบที่แสดง
ถึงความเป็ นไทย ทังด้
้ านองค์ประกอบศิลป์ในงานออกแบบภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ และด้ านเนื ้อหา
รวมทังนวั
้ ตกรรมการสื่อสารที่นํามาใช้ ในการสร้ างสาร โดยมีวิธีการดําเนินการวิจยั ดังต่อไปนี ้

3.1 แหล่ งข้ อมูล
แหล่งข้ อมูลที่ ใช้ ใ นการศึกษาองค์ประกอบ ที่แสดงถึงความเป็ นไทยในภาพยนตร์ แอนิ
เมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” แบ่งเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
1) DVD ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ The Giant King”
2) หนังสือ “ยักษ์ The Giant King” (Concept Art) ที่กล่าวถึงเบื ้องหลังการผลิต ตังแต่
้
จุดเริ่ มต้ นจนกลายเป็ นภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ "ยักษ์ " The Giant King อย่างสมบูรณ์ โดยเนื ้อหามา
จากการสัมภาษณ์ประภาส ชลศรานนท์ (Director) ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ (Animation Director,
Codirector) และทีมงาน สัมภาษณ์และเรี ยบเรี ยงโดย กัญศจี วงศาวัฒนากุล
3) ประเภทบุคคล คือผู้รับสาร แบ่งเป็ น 2 กลุ่มย่อย ได้ แก่ ผู้รับสารที่ประกอบด้ วยผู้ที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและทํางานอยู่ในวงการผลิตแอนิเมชัน่ ในประเทศไทยจํานวน 3 ท่าน ที่ให้
เกียรติในการสัมภาษณ์เชิงลึก และอีก 7 ท่าน ที่ให้ เกียรติในการสนทนากลุม่
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3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) การเก็ บรวบรวมข้ อมูลจากภาพยนตร์ แอนิเมชั่น เรื่ อง “ยักษ์ ” โดยการรับชมจากสื่ อ
DVD เพื่อนํามาใช้ ในการศึกษา
2) ใช้ วิธีการศึกษาเนื ้อหาจากหนังสือ “ยักษ์ The Giant King” ที่มีบทสัมภาษณ์ของ
ทีมงานผู้ผลิตรวมทังแนวทางและแรงบั
้
นดาลใจในการผลิตผลงาน
3) ใช้ วิธีการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั ติดต่อสัมภาษณ์ผ้ ูรับสาร หรื อผู้รับชมภาพยนตร์ แอนิเมชัน่
เรื่ อง “ยักษ์ ” โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มย่อย คือ ผู้รับสารที่ประกอบด้ วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และทํางานอยูใ่ นวงการผลิตแอนิเมชัน่ ในประเทศไทยจํานวน 3 ท่าน เป็ นการสัมภาษณ์เชิงลึก และ
อีก 7 ท่าน เป็ นการสนทนากลุม่
กลุม่ ที่ 1 กลุม่ ผู้รับสารที่ทํางานอยูใ่ นวงการการผลิตแอนิเมชัน่ และดิจิตอลคอนเทนต์อื่น ๆ
ในประเทศไทย ที่มีประสบการณ์การทํางานในวงการ (แต่ไม่ใช่ทีมงานผลิต “ยักษ์ ”) จํานวน 3 ท่าน
โดยเลือกใช้ วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) หมายถึงการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ใช้ การ
สัมภาษณ์ เดี่ยวแบบเผชิญหน้ า โดยผู้สัมภาษณ์สอบถามผู้ให้ ข้อมูลตามแนวคําถาม (Interview
Guideline) ที่วางไว้ แนวคําถามนี ้เป็ นคําถามปลายเปิ ดที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการถาม
รูปแบบการสัมภาษณ์จะมีลกั ษณะเป็ นการสนทนากันตามธรรมชาติ จากประเด็นคําถามที่ตงไว้
ั ้ ให้
โดยมีรายชื่อผู้ให้ สมั ภาษณ์เชิงลึกดังต่อไปนี ้
(1) อาจารย์โกเมศ กาญจนพายัพ อาจารย์ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต คณะ
ดิจิทลั อาร์ ต มหาวิทยาลัยรังสิต
(2) ธีรกุล สิงหะไชย (Creative Director) Imagine Design Co., Ltd.
(3) ปรี ชาวุฒิ นิรมร (Managing Director) Polygon Wizard Co., Ltd.
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้รับสารที่ ใช้ วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยที่
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ได้ ให้ ความหมายของการสนทนากลุ่มไว้ ว่า การสนทนากลุ่ม
หมายถึงการรวบรวมข้ อมูลจากการสนทนากับกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล ในประเด็นปั ญหาที่เฉพาะเจาะจง
โดยมีผ้ ดู ําเนินการสนทนา (Moderator) เป็ นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูงให้ กลุ่มเกิด
แนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น หรื อแนวทางการสนทนาอย่างกว้ างขวางละเอียดลึกซึ ้ง
(กรแก้ ว จันทภาษา, 2556) โดยกลุม่ นี ้จะเป็ นผู้รับสารที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และทํางานอยู่ใน
วงการผลิตแอนิเมชัน่ ในประเทศไทยเช่นเดียวกัน (ไม่ใช่ทีมงานผลิต “ยักษ์ ”) แต่การสนทนากลุ่มจะ
ทําให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลและความเห็นที่หลากหลายจากผู้รับสารที่ทํางานอยู่ในวงการ โดยมีรายชื่อ
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ผู้ให้ สมั ภาษณ์ดงั ต่อไปนี ้ (1) กานต์ ศุภบรรพต (General Manager) Studio Hive Co., Ltd. (2)
นภัค จิตศานติกลุ (Administrator) Studio Hive Co., Ltd. (3) ณัชพล ฐิ ตินนั ทกร (Senior Artist)
Studio Hive Co., Ltd. (4) อลงกต ถึงแก้ ว (Artist) Studio Hive Co., Ltd. (5) เอกพจน์ นภาโชติ
(Artist) Studio Hive Co., Ltd. (6) พีรศักดิ์ เสนาลัย (Senior Artist) Studio Hive Co., Ltd. และ
(7) ฐาปนิก แก้ วผลึก (3D Artist) Pastel Blue Studio Co., Ltd.
จากข้ อมูลข้ างต้ นจะเห็นว่าผู้วิจยั ได้ เลือกกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์คือ “ผู้รับสารที่มี
ความรู้ ความเชี่ ย วชาญ และทํ า งานอยู่ใ นวงการแอนิ เ มชั่น ไทย” เหมื อ นกัน แต่ แ บ่ง เป็ นการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจํานวนหนึ่ง และสนทนากลุ่มอีกจํานวนหนึ่ง เพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลที่หลากหลาย
และมีความลึกซึ ้ง เพราะผู้ที่ทํางานอยู่ในวงการจะมีความเชี่ยวชาญในการรับชมสื่อประเภทแอนิ
เมชัน่ อยู่แล้ ว ผู้วิจยั จึงมีความเห็นว่าข้ อมูลสัมภาษณ์จะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาหานวัตกรรม
การสื่อสารความเป็ นไทย ในสื่อภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” ได้ เป็ นอย่างดี

3.3 เครื่ องมือวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ใช้ คําถามกึ่งโครงสร้ าง ที่มีการวางแผนการสัมภาษณ์ไว้ ก่อนล่วงหน้ าอย่างเป็ น
ขันตอน
้
แบบเข้ มงวดพอประมาณ และข้ อคําถามในการสัมภาษณ์ มีโครงสร้ างแบบหลวม เป็ น
เครื่ องมือในการวิจยั เชิงคุณภาพ
ตัวอย่างคําถามสําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับกลุม่ ที่ 1 และ กลุม่ ที่ 2
1) ท่านคิดว่าภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” สนุกหรื อไม่
2) ตัวละครที่ประทับใจและไม่ประทับใจที่สดุ ในยักษ์
3) “ยักษ์ ” ในความหมายของท่าน คืออะไร
4) ท่านคิดว่า “ยักษ์ ” แสดงความเป็ นไทย มากหรื อน้ อย เพียงใดในความเห็นของท่าน
5) ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อโครงเรื่ องที่มีแรงบันดาลใจมาจากรามเกียรติ์
6) “ยักษ์ ” มีความแตกต่างกับภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ สัญชาติไทยเรื่ องอื่น ๆ หรื อไม่ อย่างไร
7) ในส่วนของความเป็ นสากลของ “ยักษ์ ” ท่านมีความเห็นอย่างไร
8) ท่านมีทศั นคติอย่างไรต่อภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ไทย
9) ลักษณะของภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ สัญชาติไทยที่ทา่ นอยากเห็น
10) ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ”
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3.4 ขัน้ ตอนการวิจัย
1) ผู้วิจยั ศึกษาหาองค์ประกอบของความเป็ นไทย ในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องยักษ์ ผ่าน
สื่อ DVD ภาพยนตร์ และหนังสือ “ยักษ์ The Giant King” (Concept Art) ทังในเนื
้
้อเรื่ อง ตัวละคร
ฉาก และเสียง ในกรอบแนวคิดความเป็ นไทย ที่แบ่งความเป็ นไทยออกเป็ น 3 ประเภท คือความ
เป็ นไทยทางความรู้ และความคิด ความเป็ นไทยทางการกระทําและความประพฤติ และความเป็ น
ไทยทางวัตถุ
2) ผู้วิจยั ศึกษาหานวัตกรมการสื่อสารความเป็ นไทย ที่ใช้ ในการผลิตภาพยนตร์ แอนิเมชัน่
เรื่ อง “ยักษ์ The Giant King” ผ่านสื่อ DVD ภาพยนตร์ และหนังสือ “ยักษ์ The Giant King”
(Concept Art) โดยมีกรอบแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารต่าง ๆ เช่นแนวคิดด้ านนวัตกรรม
การสื่อสาร ทฤษฎี การผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรม แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชา
นิยมและวัฒนธรรมระดับสูง รวมทังแนวคิ
้
ดสมัยใหม่และแนวคิดหลังสมัยใหม่
3) ผู้วิจยั เริ่ มการสัมภาษณ์ด้วยเครื่ องมือวิจัย ที่เป็ นคําถามกึ่งโครงสร้ างกับผู้เชี่ยวชาญ
และทํางานอยูใ่ นวงการแอนิเมชัน่ ไทย ทังสั
้ มภาษณ์เชิงลึก (3 ท่าน) และสนทนากลุ่ม (7 ท่าน) เพื่อ
สนับสนุนผลการวิจยั
4) สรุปผลการวิจยั และอภิปรายผล

3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ แนวคิดเกี่ยวกับความเป็ นไทย แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการ
สื่อสาร รวมถึงการวิเคราะห์เนื ้อหาและการวิเคราะห์สญ
ั ญะที่แสดงถึงความเป็ นไทย ที่แฝงอยู่ใน
เนื ้อหาและองค์ประกอบศิลป์ของงานแอนิเมชัน่ ด้ วย เพื่อเป็ นกรอบในการวิเคราะห์

3.6 การนําเสนอข้ อมูล
การนํ า เสนอข้ อมูล จากการวิ จัยครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย ใช้ วิ ธี ก ารพรรณนาวิ เ คราะห์ ผลของการ
วิเคราะห์จะนํ ามาจากข้ อมูลที่วิเคราะห์องค์ประกอบ ในภาพยนตร์ แอนิเมชั่นเรื่ อง “ยักษ์ ” ผ่าน
DVD ภาพยนตร์ และหนังสือ “ยักษ์ The Giant King” ที่ประกอบด้ วยบทสัมภาษณ์ผ้ กู ํากับ ทีมงาน
ผู้สร้ าง และแนวคิดในการออกแบบ รวมถึงจากการสัมภาษณ์ผ้ รู ับสารที่มีความเชี่ยวชาญด้ านแอนิ
เมชัน่ โดยตรง
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โดยอธิ บ ายรายละเอี ย ดที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ มานํ าเสนอในรู ป แบบของตารางรวม
ระหว่างองค์ประกอบที่แสดงความเป็ นไทย และนวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทย ในภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ”

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึก ษานวัต กรรมการสื่ อ สารความเป็ นไทยผ่ า นภาพยนตร์ แอนิ เ มชั่น เรื่ อ ง “ยัก ษ์ ”
ประกอบด้ วยการศึกษาเรื่ องของความเป็ นไทยในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ผ่านแนวคิดเรื่ องความเป็ น
ไทย และนวัต กรรมการสื่ อสารความเป็ นไทยที่ ใ ช้ ใ นภาพยนตร์ แอนิเ มชั่น เรื่ อ งนี ้ ผ่านแนวคิด
เกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสาร ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis) ซึ่งจะทําให้ ทราบถึง
รายละเอียดแต่ละด้ านในเชิงลึก โดยการใช้ วิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analysis Description)
ผู้วิจยั ได้ นําเสนอผลการศึกษาโดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
4.1 ผลการศึกษาองค์ประกอบที่แสดงความเป็ นไทย และนวัตกรรมการสื่อสารที่ใช้ ในการ
นําเสนอความเป็ นไทยในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” ผ่าน DVD ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ และ
หนังสือ “ยักษ์ The Giant King”
4.2 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุม่

4.1 ผลการศึกษาองค์ ประกอบที่แสดงความเป็ นไทย และนวัตกรรมการสื่อสาร
ที่ใช้ ในการนําเสนอความเป็ นไทยในภาพยนตร์ แอนิเมชั่นเรื่ อง “ยักษ์ ”ผ่ าน
DVD ภาพยนตร์ แอนิเมชั่น และหนังสือ “ยักษ์ The Giant King”
ผลการศึกษาในส่วนที่ 1 นี ้ ผู้วิจยั ได้ นําเสนอเป็ นตาราง แสดงองค์ประกอบและการสื่อสาร
ที่แสดงความเป็ นไทยในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง“ยักษ์ ” ผ่านการศึกษาจากแหล่งข้ อมูลภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” โดยตรง และหนังสือ “ยักษ์ The Giant King” (Concept Art) โดยตารางจะ
แสดงผลการศึกษาทัง้ องค์ประกอบที่แสดงความเป็ นไทย ซึ่งผ่านการคัดเลือกตามแนวคิดเรื่ อง
ความเป็ นไทย จากมิติของความเป็ นไทย 4 ประการ ทังที
้ ่ปรากฏในภาพยนตร์ แอนิเมชั่นเรื่ อง
“ยักษ์ ” และที่ปรากฏในวรรณคีเรื่ อง “รามเกียรติ์” ที่ถกู หยิบยกมาเป็ นต้ นแบบและเป็ นแรงบันดาล
ใจในการผลิต ทังนี
้ ้แนวคิดเรื่ องความเป็ นไทยที่นํามาเป็ นกรอบในการวิเคราะห์นนั ้ ผู้วิจยั ขอจํากัด
ความของคําว่า “ความเป็ นไทยทางวัตถุ” เป็ น “ความเป็ นไทยทางวัตถุ (ที่เห็นประจักษ์ )” เพื่อนับว่า
วรรณคดีเรื่ อง “รามเกียรติ”์ จัดเป็ นวรรณคดีที่สามารถจับต้ องได้ เห็นประจักษ์
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นอกจากนี ต้ ารางนํ าเสนอผลได้ รวมนวัตกรรมการสื่ อ สารความเป็ นไทย ที่ ปรากฏใน
ภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั่นเรื่ อง “ยักษ์ ” ไว้ ในตารางเดียวกัน เพื่ อแสดงให้ เห็น องค์ประกอบและการ
สื่ อ สารที่ แ สดงความเป็ นไทย อย่ า งชัด เจน ทัง้ การสื่ อ สารความเป็ นไทยโดยตรง และการใช้
นวัตกรรมการสื่อสารเข้ ามามีสว่ นในการผลิต
4.1.1 องค์ ประกอบและการสื่อสาร ที่แสดงความเป็ นไทยใน “เนือ้ เรื่ อง”
ตารางที่ 4.1 องค์ประกอบและการสื่อสาร ที่แสดงความเป็ นไทยใน “เนื ้อเรื่ อง”
องค์ ประกอบและการสื่อสารที่แสดงความเป็ นไทยใน “เนือ้ เรื่อง”
องค์ ประกอบที่แสดงความเป็ นไทย
ความเป็ นไทย

ที่ปรากฏใน
รามเกียรติ์ต้นฉบับ

ความเป็ นไทยทาง
ความรู้
และความคิด

-

ความเป็ นไทย
ทางการกระทํา
หรือความ
ประพฤติ
ความเป็ นไทยทาง
วัตถุ (ที่เห็น
ประจักษ์ )

ที่ปรากฏในภาพยนตร์
แอนิเมชั่น เรื่อง “ยักษ์ ”

นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทย
วิธีการสื่อสาร

แนวคิด
ในการสื่อสาร

- มิตขิ องคําว่า “ยักษ์”
ในชื่อเรื่ อง

- นวัตกรรมในการ
ผลิตตัวสาร

- นวัตกรรมทาง
ความคิดของผู้
กํากับ

- คติการเวียนว่ายตาย
เกิด

- การผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรม - การผสมผสาน
ประชานิยมและ
ข้ ามสายพันธุ์ทาง
วัฒนธรรมระดับสูง วัฒนธรรมของแรง
บันดาลใจหลักและ
วัฒนธรรมโลก

-

-

-

- การใช้ แนวคิดหลัง
สมัยใหม่ในการผลิต
-

- วรรณคดีรามเกียรติ์
ที่เป็ นแรงบันดาลใจ
ในการผลิต “ยักษ์”

-

-

-
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4.1.1.1 องค์ประกอบที่แสดงความเป็ นไทยใน “เนื ้อเรื่ อง”
1) ความเป็ นไทยที่ปรากฏในรามเกียรติต์ ้ นฉบับ
วรรณคดี “รามเกียรติ”์ ที่เป็ นแรงบันดาลใจในการผลิต “ยักษ์ ”
จากที่ กล่าวมาข้ างต้ นว่า “ยักษ์ ” เป็ นภาพยนตร์ แอนิเมชั่นที่ได้ รับแรง
บันดาลใจในการผลิต มาจากวรรณคดีระดับมหากาพย์ “รามเกียรติ์” โดยเป็ นเรื่ องราวสงคราม
ระหว่างฝ่ ายทศกัณฐ์ และฝ่ ายพระราม เมื่อพระนารายณ์อวตารมาเป็ นพระราม เพื่อมาปราบนนทก
ที่กลับชาติมาเกิดเป็ นทศกัณฐ์ ที่ตอ่ สู้กนั มายาวนาน “ยักษ์ ” ได้ แสดงความเป็ นไทย ตังแต่
้ โครงเรื่ อง
ที่ได้ รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากวรรณคดีเรื่ อง “รามเกียรติ์” ซึ่งเป็ นที่ร้ ู จกั กันดีทงใน
ั้
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้ านในแถบเอเชีย ประภาส ชลศรานนท์ มีความผูกพันกับทศกัณฐ์
และมีความชอบในตัววรรณคดีเรื่ องนี ้มาก เนื่องจากจินตนาการที่ลํ ้าเลิศของผู้แต่ง (ฤๅษี วาลมีกิ)
ได้ สร้ างสรรค์เนื อ้ เรื่ องมหากาพย์ ที่เ ต็มไปด้ วยความมหัศจรรย์มากมาย ที่ ลึกซึง้ และน่าติดตาม
รวมถึงตัวละครที่มีความวิจิตรพิสดารและเต็มไปด้ วยฤทธิ์เดช
2) ความเป็ นไทยที่ปรากฏในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ”
(1) มิตขิ องคําว่า “ยักษ์ ” ในชื่อเรื่ อง
ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องนี ้มีชื่อเรื่ องว่า “ยักษ์ ” (YAK the Giant
King) ซึง่ คําว่า “ยักษ์ ” นันแฝงไปด้
้
วยความหมายมากมายตามแต่ใครจะตีความออกมาว่าอย่างไร
ซึ่งในแต่ละประเทศทัว่ โลกสามารถเข้ าใจและมีตํานานยักษ์ เป็ นของตัวเอง ชาวไทยเราก็มีความ
เชื่อในเรื่ องยักษ์ ภาพของยักษ์ในสายตาคนไทยจะเป็ นยักษ์ ในวรรณคดีและนิทานพื ้นบ้ านเสียส่วน
ใหญ่ เช่น ทศกัณฐ์ ในรามเกียรติ์ ยักษ์วดั แจ้ ง ที่วดั พระศรี รัตนศาสดาราม นางผีเสื ้อสมุทร ในพระ
อภัยมณี เป็ นต้ น ดังนันคํ
้ าว่า “ยักษ์ ” หากมองเป็ นรูปธรรมแล้ วคนไทยจะมองเห็นเป็ นภาพเดียวกัน
คือยักษ์ ในวรรณคดีตา่ ง ๆ
ยักษ์ เป็ นสิ่งที่ อยู่ในความเชื่ อของคนทั่วโลก ตามแต่ละวัฒ นธรรม
และความเชื่อ ว่าจะสร้ างสรรค์ยกั ษ์ ออกมาในรูปแบบใด ดังนันการนํ
้
าคําว่า “ยักษ์ ” มาเป็ นชื่อของ
ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องนี ้ จึงเป็ นการตอกยํา้ ถึงวัฒนธรรมความเป็ นไทยที่สามารถเข้ าใจได้ ใน
ระดับสากล กล่าวคือทุกชาติสามารถเข้ าใจภาพลักษณ์ ของ “ยักษ์ ” ไทย และในขณะเดียวกันก็
สามารถสื่อกับคนในชาติได้ อีกด้ วยว่า “ยักษ์ ” ในที่นี ้คือ “ทศกัณฐ์ ” รวมถึงโลโก้ ตราสัญลักษณ์ของ
ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องนี ้ยังเป็ นสีเขียวที่เป็ นเอกลักษณ์ของยักษ์ไทยอีกด้ วย
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(2) คติการเวียนว่ายตายเกิด
แนวความคิดในการสร้ างภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ หุ่นยนต์ของประภาส
ชลศรานนท์ นี ้ มาจากคํากล่าวหนึ่งซึ่งสําคัญเหมือนดัง่ กุญแจในการเขียนบท เป็ นประโยคจาก
พราหมณ์ตลุ ไสดาษ (Goswami Tulsidas) มหากวีผ้ เู ป็ นคุรุในทศวรรษที่ 16 ท่านกล่าวว่า “Rama
is born in countless ways, and there are tens of millions of Ramayanas…” ประภาส ชลศ
รานนท์ จึงตัดสินใจที่จะสร้ างอวตารที่สิบล้ านเอ็ดของทศกัณฐ์ และหนุมานขึ ้นมาด้ วยร่างหุ่นยนต์
ยักษ์และหุน่ กระป๋ อง ในรามเกียรติ์ต้นฉบับนัน้ พูดถึงแต่เรื่ องของสงครามและการเอาขนะ แต่หาก
เป็ นอวตารที่สิบล้ านเอ็ดที่เขาจะสร้ างขึ ้นใหม่นี ้ จะเป็ นไปได้ หรื อไม่ ที่จะทําให้ ทศกัณฐ์ และหนุมาน
หยุดสู้รบและกลายมาเป็ นเพื่อนกัน
แม้ ว่าแรงบัน ดาลใจแท้ จ ริ งของการออกแบบภาพยนตร์ แอนิเ มชั่น
เรื่ องนี ้ คือการสร้ างอวตารที่สิบล้ านเอ็ดให้ เป็ นร่างหุ่นยนต์ เพื่อสร้ างสรรค์ทกุ อย่างขึ ้นใหม่ แต่หาก
มองในแง่มมุ ขององค์ประกอบของความเป็ นไทยแล้ ว น่าจะเป็ นเรื่ องของคติความเชื่อเรื่ องภพชาติ
และการกลับชาติม าเกิ ดเสี ยมากกว่า สํ าหรั บหุ่น ยนต์ การรี เซ็ท ระบบขึน้ ใหม่ของหนุม านและ
ทศกัณฐ์ ในครัง้ นี ้ ก็เหมือนกับการเกิดใหม่ จึงมีความสอดคล้ องกับคติเรื่ องภพชาติและการกลับ
ชาติ ม าเกิ ด ที่ ช าวไทยพุ ท ธเชื่ อ ว่ า เรื่ อ งภพชาติ มี จ ริ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต จะมี ก ารเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด อยู่
ตลอดเวลาในสังสารวัฏ ซึง่ แสดงถึงความเป็ นไทยทางความรู้และความคิดโดยตรง
4.1.1.2 นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทยใน “เนื ้อเรื่ อง”
1) วิธีการสื่อสาร
(1) นวัตกรรมในการผลิตตัวสาร
ภาพยนตร์ แอนิเ มชั่น เรื่ องนี ้ ได้ ใช้ เ ทคนิค 3D Animation หรื อ
ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ 3 มิตใิ นการผลิต ซึง่ ผู้วิจยั มีความเห็นว่าภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ 3 มิตินี ้ เป็ นการ
ต่อยอดจากความคิดสร้ างสรรค์จากภาพยนตร์ แอนิเมชั่น 2 มิติ อีกทีหนึ่งให้ ดียิ่งขึน้ โดยผ่าน
กระบวนการคิดแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ นําข้ อดีของภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ 2 มิติมาปรับใช้ และ
สร้ างเทคนิคภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ 3 มิติ ที่ให้ ความบันเทิงและเติมเต็มมิติที่ 3 ที่ขาดหายไปได้ อย่าง
ลงตัว ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” มีความเกี่ยวข้ องกับนวัตกรรมการสื่อสารโดยตรง โดยมีทงั ้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการผลิตตัวสาร และนวัตกรรมทางความคิดในการออกแบบเนื ้อหาของ
สารในด้ านความเป็ นไทย ที่วรรณคดีของไทยอย่างรามเกียรติ์ถกู นํามาปรับเปลี่ยนต่อยอด ให้ ร่วม
สมัยไปกับเครื่ องยนต์กลไกแบบสากล
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(2) การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมประชานิยมและวัฒนธรรมระดับสูง
ภาพยนตร์ แอนิเมชั่นเรื่ อง “ยักษ์ ” ได้ นําสื่ อวัฒนธรรมประชานิยม
อย่าง แอนิเมชัน่ มาเป็ นช่องทางในการสื่อสาร โดยการนําเรื่ องราวที่ได้ รับแรงบันดาลใจมาจาก
“รามเกี ยรติ์ ” ซึ่ ง จัด เป็ นสื่ อ “วัฒ นธรรมระดับ สูง ”ของชาติ ไ ทย มาเป็ นแกนหลัก ของเรื่ อ ง มา
ผสมผสานเข้ ากับสื่ อประชานิยมอย่างแอนิเมชั่น รวมไปถึงการออกแบบ ที่ มีการนําวัฒนธรรม
ประชานิยมอย่างหุ่นยนต์ในภาพยนตร์ แนว Sci-fi (Science Fiction) เข้ ามาออกแบบร่ วมกับ
ศิลปวัฒนธรรมระดับสูงของไทยอย่าง “โขน” ทําให้ ห่นุ ยนต์มีเขี ้ยวแบบยักษ์ มีลวดลายก้ นหอยของ
หนุมาน เป็ นการนําศิลปวัฒนธรรมประชานิยมมาออกแบบร่ วมกับศิลปวัฒนธรรมระดับสูง “ยักษ์ ”
จึง มี น วัต กรรมการสื่ อ สารความเป็ นไทย ที่ ส ามารถนํ า วัฒ นธรรมประชานิ ย มและวัฒ นธรรม
ระดับสูงมาสร้ างสรรค์ร่วมกันได้ จนเกิดเป็ นความร่วมสมัยของภาพยนตร์ ขึ ้นมา

ภาพที่ 4.1 ภาพยนตร์ ห่นุ ยนต์ (Sci-fi) ที่ชื่อเสียงมากที่สดุ ในโลก “Star Wars”
แหล่ งที่มา: Belfasttelegraph, 2013.
2) แนวคิดในการสื่อสาร
(1) นวัตกรรมทางความคิดของผู้กํากับ
ประภาส ชลศรานนท์ ผู้ ผลิ ต “ยั ก ษ์ ” เป็ นศิ ล ปิ นที่ เ ต็ ม ไปด้ วย
ความคิดสร้ างสรรค์ และผลิตงานสื่อคุณภาพให้ กบั ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ประภาส ชลศรา
นนท์ มี ความเชื่อว่า “ศิลปะทุกอย่างในโลก ไม่มี Original .. ไม่คิดต่อยอดสิ่งที่มีอยู่แล้ วก็คิด
คัดค้ าน” ซึ่งนับเป็ นนวัตกรรมทางความคิดในการผลิต “ยักษ์ ” เลยทีเดียว ความคิดดังกล่าวเป็ น
ความหมายของคําว่า “นวัตกรรม” เลยก็ว่าได้ เพราะทุกสิ่งในโลกที่เกิดในยุคปั จจุบนั ย่อมเกิดมา
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จากการต่อ ยอดจากสมัยก่ อนทัง้ สิ น้ ศิล ปะที่ ว่า ใหม่ ก็ มี แรงบัน ดาลใจมาจากสิ่ ง เก่ า ๆ ทัง้ นัน้
ทังหมดนี
้
้จึงเป็ นรากฐานทางความคิดในการผลิต “ยักษ์ ” ที่เป็ นการต่อยอดและคัดค้ านสิ่งที่มีอยู่
เดิม

ภาพที่ 4.2 ภาพจิตรกรรมแสดงสงครามรามเกียรติใ์ นแบบฉบับไทย (อวตารหนึง่ ของรามเกียรติ์)
แหล่ งที่มา: Taranyx, 2013.

ภาพที่ 4.3 ภาพจิตรกรรมสงครามรามเกียรติใ์ น “ยักษ์” (อวตารที่สิบล้ านเอ็ด)
แหล่ งที่มา: ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข.
ประภาส ชลศรานนท์ เลื อ กที่ จ ะ “ต่อ ยอด” การดํ า เนิ น เรื่ อ งของ
“รามเกี ย รติ์” ด้ ว ยอวตารที่ สิ บ ล้ า นเอ็ ด และเลื อ กที่ จ ะ ”คัด ค้ า น” ในประเด็ น ของสงครามใน
รามเกียรติ์ แล้ วนําคําว่า “มิตรภาพ” เข้ ามาแทนที่ สิ่งเหล่านี ้นับเป็ นนวัตกรรมทางความคิดของผู้
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กํากับ ที่จะนําพาให้ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องนี ้เต็มไปด้ วยวิถีแนวคิดการสื่อสารเล่าเรื่ องแบบใหม่
ที่จะพัฒนาส่งเสริ มวงการแอนิเมชัน่ ให้ รุ่งโรจน์ตอ่ ไปได้
(2) การผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรมของแรงบันดาลใจ
หลักและวัฒนธรรมโลก
การนําวัฒนธรรมโลก (Global) เข้ ามาในวัฒนธรรมท้ องถิ่น (Local)
ในรู ปแบบอะมี บานัน้ เป็ นอี กนวัตกรรมการสื่ อสารความเป็ นไทย ที่ มี ประสิท ธิ ภ าพกับคนไทย
กล่าวคื อ การที่ ภ าพยนตร์ แ อนิ เ มชั่น เรื่ องนี น้ ํ าความเท่ห์ของหุ่น ยนต์ ซึ่ง เป็ นที่ นิ ยมจากโลกฝั่ ง
ตะวันตก ทังที
้ ่ปรากฏในภาพยนตร์ อมตะต่าง ๆ เช่น Star Wars, Startrek, Iron Man หรื อ
Transformer เป็ นต้ น มาเป็ นตัว พัฒ นาตัว ละครไทยจากวรรณคดี ป ระจํ า ชาติ ไ ทยอย่ า ง
“รามเกียรติ”์ ทําให้ เกิดความแปลกใหม่ที่ลงตัว และมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมตะวันตกเข้ ามาแทนที่
ความเป็ นไทยแท้ ซึ่งสอดคล้ องกับพฤติกรรมของคนไทย ที่นิยมการบริ โภคเทรนด์จากต่างชาติ
มากกว่าบริ โภคของไทยเอง หากมีการผสมผสานวัฒนธรรมต่างชาติเข้ ามาอย่างแนบเนียน จะทํา
ให้ คนไทยมีการยอมรับและคิดว่าสื่อนันมี
้ ความเป็ นสากลมากขึ ้น สู้รบกับสื่อของต่างชาติได้ และมี
ความประทับใจกับการออกแบบร่ วมสมัยมากกว่าแบบไทยเดิม ที่ ไม่มี การผสมผสานข้ ามสาย
พันธุ์ทางวัฒนธรรมเลย

ภาพที่ 4.4 “Transformers” ภาพยนตร์ ห่นุ รบขวัญใจคนทัว่ โลก
แหล่ งที่มา: Presidiacreative, 2009.
(3) การใช้ แนวคิดหลังสมัยใหม่ในการผลิต
ภาพยนตร์ แอนิ เ มชั่น เรื่ อ ง “ยัก ษ์ ” มี แ นวคิ ด ในการผลิ ตแบบหลัง
สมัยใหม่ (Post Modernism) กล่าวคือ ไม่จําเป็ นว่าความเป็ นไทยจะต้ องอยูใ่ นรูปแบบอนุรักษ์ นิยม
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ที่ตวั ละครต้ องเป็ นคน คนต้ องใส่ชดุ ไทย คนไทยต้ องอยูใ่ นบ้ านทรงไทย คนไทยในบ้ านทรงไทยต้ อง
มีวิถีชีวิตและประเพณีแบบไทย ต้ องอยูใ่ นกรอบของทุกอย่างที่เป็ นไทยแบบอนุรักษ์ นิยมอย่างเดียว
หากแต่ความเป็ นไทยที่ใส่เข้ าไปในแอนิเมชัน่ เรื่ องนี ้ ใส่เพียงแค่แก่นบางอย่างที่สื่อถึงความเป็ นไทย
เท่านัน้ หรื อแค่เพียงลักษณะนิสยั บางส่วนของคนไทย ตัวละครที่มีร่างกายเป็ นหุ่นยนต์ก็สามารถ
สื่อความเป็ นไทยได้ เหมือนกัน แม้ จะเพียงเล็กน้ อย แต่ก็เข้ าถึงกลุ่มผู้รับสารได้ อย่างดี ซึ่งก่อให้ เกิด
ความร่ วมสมัย ในทางกลับกันหากผู้ผลิตมีแนวความคิดแบบสมัยใหม่ การออกแบบจะไม่มีการ
ผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกอย่างแน่นอน ความเป็ นไทยก็คือคนไทย ลักษณะไทยแบบที่มีความ
เชื่ อกัน มาว่า การ์ ตูน ไทยต้ องมี ล ายกระหนก ต้ องมี วัด ต้ องมี เด็กหัวจุก เป็ นต้ น การสื่ อสาร
นวัตกรรมความเป็ นไทยในยักษ์ นี ้จึงมีกระบวนการคิดแบบหลังสมัยใหม่ ซึ่งเป็ นการคิดคัดค้ าน ต่อ
ยอดจากการคิ ด แบบสมัย ใหม่ จนเกิ ด มาเป็ นความเป็ นไทยที่ ร่ ว มสมัย และสามารถเข้ า ถึ ง
กลุม่ เป้าหมายได้ มากกว่าการผลิตด้ วยความคิดแบบสมัยใหม่
4.1.2 องค์ ประกอบและการสื่อสาร ที่แสดงความเป็ นไทยใน “ตัวละคร”
4.1.2.1 น้ าเขียว (ทศกัณฐ์ )
ตารางที่ 4.2 องค์ประกอบและการสื่อสาร ที่แสดงความเป็ นไทยใน “ตัวละคร (น้ าเขียว)”
องค์ ประกอบและการสื่อสารที่แสดงความเป็ นไทยใน “ตัวละคร” (น้ าเขียว)
องค์ ประกอบที่แสดงความเป็ นไทย
ความเป็ นไทย
ความเป็ นไทย
ทางความรู้ และ
ความคิด

ที่ปรากฏใน
รามเกียรติ์ต้นฉบับ

ที่ปรากฏในภาพยนตร์
แอนิเมชั่นเรื่อง “ยักษ์ ”

-

นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทย
วิธีการสื่อสาร

แนวคิด
ในการสื่อสาร

- ทัศนคติและความเชื่อของคนไทย
ต่อคําว่า “ยักษ์”

-

-

ความเป็ นไทย
ทางการกระทํา
หรือความ
ประพฤติ

- ทศกัณฐ์ ที่ดรุ ้ าย

- บุคลิก 2 บุคลิกของน้ าเขียว

-

-

ความเป็ นไทย
ทางวัตถุ (ที่เห็น
ประจักษ์ )

- ทศกัณฐ์ ใน
วรรณคดีเรื่ อง
รามเกียรติ์

- ชื่อ “น้ าเขียว”
- ลักษณะรู ปร่ างของน้ าเขียว

-

-
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องค์ประกอบที่แสดงความเป็ นไทยใน “ตัวละคร (น้ าเขียว)”
1) ความเป็ นไทยที่ปรากฏในรามเกียรติต์ ้ นฉบับ
(1) ทศกัณฐ์ ที่ดรุ ้ าย
พฤติกรรมของน้ าเขียวในอดีตที่เคยเป็ นทศกัณฐ์ และเมื่อถูก “ยักษ์ ”
ครอบงําจิตใจ จะกลายเป็ นทศกัณฐ์ ที่ดรุ ้ าย ซึ่งได้ แสดงถึงความเป็ นไทยทางการกระทําหรื อความ
ประพฤติ ที่เป็ นพฤติกรรมของทศกัณฐ์ ในวรรณคดีเรื่ องรามเกียรติ์ ที่แม้ จะมีความรักลูก รักพวก
พ้ อง แต่ไม่คํานึงถึงความผิดถูก พาพวกพ้ องมาสู้รบในเรื่ องไม่เป็ นเรื่ องจนกระทัง่ หมดวงศ์วาร แต่
ก็เป็ นผู้ที่ร้ ูจกั สํานึกผิด ดังจะเห็นได้ ในตอนทศกัณฐ์ ล้ม ซึ่งก่อนตายทศกัณฐ์ จะกล่าวขอโทษ และ
สัง่ สอนให้ พิเภกครองเมืองอย่างมีทศพิศราชธรรม อย่าปฏิบตั ติ วั เหมือนตนเอง คนทัว่ ไปอาจมองว่า
ทศกัณ ฐ์ เ ป็ นตัว ร้ าย ไร้ ความปราณี ไม่ มี ศี ล ธรรม แต่ จ ะเห็ น ได้ ว่ า พฤติ ก รรมของทศกัณ ฐ์ ก็
เหมื อนกับ ปุถุช นธรรมดาทั่วไปที่ ล้ ว นมี กิ เ ลส ตัณ หาครอบงํ าอยู่ จึง เป็ นที่ ร้ ู กัน ของชาวไทยว่า
ทศกัณฐ์ เป็ นคนพาล เป็ นดาวร้ าย มันเป็ นภาพติดอยูใ่ นสังคมไทย ว่าทศกัณฐ์ นนไม่
ั ้ ดี ลักษณะนิสยั
ของน้ าเขียวในยามที่ดรุ ้ ายจึงเป็ นการแสดงบุคลิกของทศกัณฐ์ ในวรรณคดีเรื่ องรามเกียรติ์โดยตรง
ตามที่คนไทยคุ้นเคยนัน่ เอง
(2) ทศกัณฐ์ ในวรรณคดีเรื่ องรามเกียรติ์
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นว่าภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องนี ้ ได้ นําวรรณคดี
เรื่ องรามเกียรติ์มาเป็ นแรงบันดาลใจ ซึ่งจะขาดตัวละครหลักอย่าง “ทศกัณฐ์ ” ไม่ได้ เลย ทศกัณฐ์
(ท้ าวราพณ์, ท้ าวราวณะ หรื อ ราพณาสูร) คือผู้มีสิบหน้ า ยี่สิบมือ เป็ นตัวละครเอกตัวหนึ่งในเรื่ อง
รามเกียรติ์ ในบทบาทตัวร้ ายที่มีความโดดเด่นยิ่งกว่าตัวเอกอย่างพระราม เป็ นยักษ์ ผ้ มู ากไปด้ วย
พลังอํานาจ น้ าเขียวนันได้
้ รับแรงบันดาลใจมาจากทศกัณฐ์ ไม่ว่าจะเป็ นลักษณะรูปร่างดังที่กล่าว
มาข้ างต้ น ทังรู้ ปกาย สีกาย แขน หัว หรื ออุปนิสยั ที่ดรุ ้ ายก็ตาม
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ภาพที่ 4.5 ทศกัณฐ์ ในวรรณคดีเรื่ อง “รามเกียรติ”์
แหล่ งที่มา: ยุทธ แหวนทอง, ม.ป.ป.

ภาพที่ 4.6 น้ าเขียว ที่ได้ รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากทศกัณฐ์
แหล่ งที่มา: Fablefa, 2012.
การนําตัวละครอย่างทศกัณฐ์ มาเป็ นตัวละครเอกในแอนิเมชัน่ ทําให้
เกิดอัตลักษณ์ของตัวละครที่ชดั เจน เป็ นตัวละครที่มีอยู่แล้ ว เป็ นที่จดจําของผู้รับสารอยู่แล้ ว ทําให้
เกิดการเชื่อมโยงตัวละครที่สร้ างขึ ้นใหม่กับตัวละครเดิมอย่างรวดเร็ ว ไม่เสียเวลาในการเล่าเรื่ อง
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มาก เพราะคนไทยมีความผูกพันกับทศกัณฐ์ อยู่แล้ ว แต่น้าเขียวได้ เพิ่มความตื่นตาตื่นใจกับดีไซน์
หุน่ ยนต์ เพิ่มความร่วมสมัยเข้ าไปอีก
2) ความเป็ นไทยที่ปรากฏในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ”
(1) ทัศนคติและความเชื่อของคนไทยต่อคําว่า “ยักษ์ ”
ทัศนคติของคนไทยต่อคําว่า “ยักษ์ ” นันไม่
้ ซบั ซ้ อน คนไทยมักคิดถึง
ความชั่วร้ าย พลังอันยิ่งใหญ่ หรื อหากเป็ นศิลปะที่จับต้ องได้ ก็จะคิดถึงยักษ์ วดั แจ้ ง ยักษ์ วดั โพธิ์
หรื อทศกัณฐ์ ในวรรณคดีรามเกี ยรติ์ก่อนเป็ นอันดับแรก ๆ การที่น้าเขียวเป็ นยักษ์ ในรู ปแบบของ
หุน่ ยนต์ ไม่ได้ ทําให้ คนไทยลืมนึกถึงยักษ์ไทยเลย เพราะมีสีที่ตรงกับยักษ์ ในจินตนาการของคนไทย
คือสีเขียว และมีเขี ้ยว แม้ จะมีการลดทอนลายกระหนกบนใบหน้ า แต่ยงั คงรู ปร่ างใหญ่โต ทําให้
เกิดการเชื่อมโยงกันอย่างง่ายดาย คนไทยกับคําว่า “ยักษ์ ” นันผู
้ กพันกันทังทางศิ
้
ลปะ วัฒนธรรม
รวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนไทยไปแล้ ว หลาย ๆ สิ่งรอบตัวมีเรื่ องราวเกี่ยวกับยักษ์ กระทัง่
คําพูด การเปรี ยบเปรยต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันก็มียกั ษ์ เข้ ามาเกี่ยวข้ อง ศิลปะที่เกี่ยวข้ องกับยักษ์ ที่
เป็ นรูปธรรมนันก็
้ มีให้ เห็นทัง้ จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณคดีตา่ ง ๆ มากมาย ล้ วนแล้ วแต่เป็ น
ยักษ์ ที่มีลกั ษณะรู ปร่ างคล้ ายกันทังสิ
้ ้น ทัศนคติของชาวไทยต่อยักษ์ เหล่านี ้ นับเป็ นความเป็ นไทย
ทางความรู้และความคิด ที่ฝังรากลึกอยูใ่ นสังคมไทยมาอย่างยาวนาน

ภาพที่ 4.7 นางผีเสื ้อสมุทร อีกหนึง่ ยักษ์ในวรรณคดีที่ผกู พันกับคนไทย
แหล่ งที่มา: Jassb1, 2552.
(2) บุคลิก 2 บุคลิกของน้ าเขียว
น้ าเขียวเป็ นตัวละครที่มีความคิดค่อนข้ างซับซ้ อน กล่าวคือเป็ นตัว
ละครที่ มี 2 บุคลิก มุมหนึ่งเป็ นยักษ์ ที่โหดร้ ายดัง่ ทศกัณฐ์ อีกมุมหนึ่ง เป็ นยักษ์ ใหญ่ ใจดี รักเด็ก
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สุภาพอ่อนโยน ซึ่งเปรี ยบเทียบได้ กบั ความเชื่อในเรื่ องยักษ์ ของไทย ที่มองว่ายักษ์ นนมี
ั ้ 2 ด้ าน 2
บุคลิกเช่นเดียวกับบุคลิกของน้ าเขียวที่ถกู ออกแบบมา
(2.1) ยักษ์ร้าย
คนไทยจะคุ้น เคยกั บ ความหมายโดยตรงของคํ า ว่ า ยัก ษ์ ที่
หมายถึง อมนุษย์พวกหนึ่ง ที่มีรูปร่างใหญ่โตน่ากลัว มีเขี ้ยวงอก ใจดําอํามหิต ชอบกินมนุษย์ กิน
สัตว์ มีฤทธิ์ เหาะได้ จํ าแลงตัวได้ ซึ่งเป็ นภาพลักษณ์ ที่ดุร้ายน่ากลัวทัง้ สิน้ ทําให้ เกิดการเปรี ยบ
เปรยขึ ้นมามากมายเกี่ยวกับคนกับยักษ์ หากผู้ใดถูกเปรี ยบเป็ นยักษ์ นนั่ หมายความว่าผู้นนดุ
ั ้ ร้าย
ใจดํา เช่น เปรี ยบคนที่ทําหน้ าบึ ้งตึง โกรธเกรี ย้ ว ว่า “ทําหน้ าเป็ นยักษ์ เป็ นมาร” “หน้ ายักษ์ ” หรื อคน
ใจร้ ายว่าเป็ น “คนใจยักษ์ ” เป็ นต้ น ซึ่งบุคลิกของน้ าเขียวเมื่อดุร้ายได้ แฝงความหมายเอาไว้ ว่า
คนเราทุกคนมียกั ษ์ อยูใ่ นตัว ราวกับเป็ นส่วนหนึง่ ของจิตใต้ สํานึก

ภาพที่ 4.8 น้ าเขียวเมื่อถูกทศกัณฐ์ ครอบงํา
แหล่ งที่มา: ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข.

ภาพที่ 4.9 ทศกัณฐ์ ยักษ์ ร้ายของไทย
แหล่ งที่มา: Baanbaitong, 2556.
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(2.2) ยักษ์ ดี
ในอีกมุมหนึง่ คนไทยได้ ให้ ความสําคัญกับคําว่ายักษ์ ในทางที่ดี
ที่ช่วยปกปั กรักษา ดังเช่นการที่คนไทยนิยมสร้ างรู ปปั น้ ยักษ์ ไว้ ที่ประตูทางเข้ าวัดเพื่อเป็ น “ทวาร
บาล” ช่วยปกป้องรักษาศาสนาจากสิ่งชัว่ ร้ าย รวมทังช่
้ วยคํ ้าชูพระศาสนา เราจึงพบรูปปั น้ “ยักษ์
แบก” ประดับบริ เวณฐานพระปรางค์และพระเจดีย์ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม และพญายักษ์ 12
ตน เรี ยงรายรอบพระอุโบสถ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ในการพูดเปรี ยบเปรยเกี่ยวกับยักษ์ มิได้ มีเฉพาะด้ านไม่
ดีดงั ที่ กล่าวมาข้ างต้ นเท่านัน้ ด้ านดีก็มีแฝงอยู่บ้าง เช่น “ยักษ์ ใหญ่ใจดี” หมายถึงคนตัวใหญ่ ที่
รูปลักษณ์ภายนอกดูนา่ กลัว แต่จริ ง ๆ แล้ วมีจิตใจดี

ภาพที่ 4.10 น้ าเขียวที่ความจําเสื่อม กลับกลายเป็ นยักษ์ดี
แหล่ งที่มา: ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข.

ภาพที่ 4.11 ยักษ์ แบกที่ฐานพระเจดีย์วดั พระศรี รัตนศาสดาราม
แหล่ งที่มา: Spinnacle, ม.ป.ป.

77
(3) ชื่อ “น้ าเขียว”
“น้ าเขียว” เป็ นตัวละครหลักที่ได้ รับแรงบันดาลใจมาจาก “ทศกัณฐ์ ”
ในวรรณคดีเรื่ องรามเกียรติ์ของไทย เมื่อทศกัณฐ์ ความจําเสื่อมแล้ วบังเอิญต้ องมาเป็ นเพื่อนร่ วม
ทางกับเผือกหรื อหนุมาน โดยไม่ได้ ตงใจ
ั ้ พวกเขาจําเป็ นต้ องตังชื
้ ่อให้ กนั และกันเพื่อความสะดวก
ในการเดินทางร่วมกัน เพราะต่างคนต่างจําอดีตของตนเองไม่ได้ หนุมานจึงเลือกที่จะตังชื
้ ่อให้ กับ
ทศกัณฐ์ ว่า “น้ าเขียว”ตามลักษณะที่เห็น และยังทําให้ เห็นว่าคนไทยให้ เกียรติผ้ ทู ี่มีอายุมากกว่า
ด้ วยการนับญาติ โดยการเรี ยกว่าลุง ป้า น้ า อา หรื อ ตา ยาย ตามที่เห็นสมควร ซึ่งทําให้ เกิดความ
สนิทสมกันได้ เร็ วยิ่งขึ ้น อีกทังสี
้ เขียว เป็ นสีกายของทศกัณฐ์ ตามวรรณคดีเรื่ องรามเกียรติ์ ซึ่งได้ ยํ ้า
สัญลักษณ์ของยักษ์ ด้วยสีเขียวได้ เป็ นอย่างดี
(4) ลักษณะรูปร่างของน้ าเขียว
รู ป ร่ า งของน้ า เขี ย ว ถูก ออกแบบโดยได้ รั บ แรงบัน ดาลใจมาจาก
ทศกัณฐ์ ในวรรณคดีเรื่ องรามเกียรติ์รวมทัง้ ศิลปะต่าง ๆ เกี่ยวกับทศกัณฐ์ ที่ถกู ถ่ายทอดออกมาใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็ นจิตรกรรม ประติมากรรม หรื อนาฏศิลป์อย่างโขนก็ตาม ล้ วนถ่ายทอดให้
ทศกัณฐ์ มีรูปกายสีเขียวเป็ นจุดเด่น ตลอดจนร่างกายของน้ าเขียวที่ปกติจะมี 1 หน้ า 2 มือ และเมื่อ
เปลี่ยนเป็ นทศกัณฐ์ ที่โหดร้ าย จะมี 10 หน้ า 10 มื อ ซึ่งได้ รับแรงบันดาลใจมาจากทศกัณฐ์ ใน
วรรณคดีเรื่ องรามเกี ยรติ์ ที่มี 10 เศียร 20 กร ทําให้ ดมู ีพลัง มากไปด้ วยฤทธิ์ เดช รู ปกายของน้ า
เขียวเองก็มีแรงบันดาลใจมาจากแมลง ที่มีข้อปล้ องมาก ยืดหดได้ ลําตัวใหญ่โต รูปทรงคล้ ายกอริ
ล่า ช่วงบนใหญ่ ช่วงล่างเล็ก มีความน่ากลัวและน่ารักอยูใ่ นตัว

ภาพที่ 4.12 ความแตกต่างทางลักษณะรูปร่างของน้ าเขียวและเผือก
แหล่ งที่มา: ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข.
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4.1.2.2 เผือก (หนุมาน)
ตารางที่ 4.3 องค์ประกอบและการสื่อสาร ที่แสดงความเป็ นไทยใน “ตัวละคร (เผือก)”
องค์ ประกอบและการสื่อสารที่แสดงความเป็ นไทยใน “ตัวละคร” (เผือก)
ความเป็ นไทย

องค์ ประกอบที่แสดงความเป็ นไทย
ที่ปรากฏใน
ที่ปรากฏในภาพยนตร์
รามเกียรติ์ต้นฉบับ
แอนิเมชั่นเรื่อง “ยักษ์ ”

ความเป็ นไทยทาง
ความรู้และ
ความคิด

- ความเชื่อของคนไทย
ที่มีตอ่ หนุมาน

ความเป็ นไทย
ทางการกระทําหรื อ
ความประพฤติ

-

ความเป็ นไทยทาง
วัตถุ (ที่เห็น
ประจักษ์ )

- หนุมานในวรรณคดี
เรื่ องรามเกียรติ์

-

นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทย
แนวคิด
วิธีการสื่อสาร
ในการสื่อสาร

-

-

- จงรักภักดี
-มาสาย

-

-

- ชื่อ “เผือก”
- ลายก้ นหอยที่แก้ มของเผือก
- โซ่ที่หางของเผือก

-

-

องค์ประกอบที่แสดงความเป็ นไทยใน “ตัวละคร (เผือก)”
1) ความเป็ นไทยที่ปรากฏในรามเกียรติต์ ้ นฉบับ
(1) ความเชื่อของคนไทยที่มีตอ่ หนุมาน
การสื่อสารความเป็ นไทยผ่านตัวละคร “เผือก” ที่ได้ แรงบันดาลใจใน
การออกแบบมาจากหนุมานแห่งรามเกียรติน์ นั ้ ได้ แฝงความซื่อสัตย์และกล้ าหาญ เป็ นที่ร้ ูกนั ว่าหนุ
มานมี ความเป็ นเลิ ศเรื่ องการอาสาเจ้ านาย เพราะหนุม านเป็ นสมุน เอกแห่ง พระราม จึง เป็ น
สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ความจงรั ก ภั ก ดี อี ก ทัง้ ยั ง ฆ่ า ไม่ ต าย ช่ ว ยคุ้ มภั ย และเป็ นผู้ ชนะในทุ ก ศึ ก
พระมหากษัตริ ย์ไทยสมัยก่อนยังต้ องมีธงชัยประจําพระองค์ ใช้ แห่นําเสด็จในกองทัพ เป็ นรูป “ธง
กระบี่ธุช” ที่มีรูปหนุมานหล่อสําริ ด ติดอยู่ที่คอคันธง มาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกล้ าฯให้
ทํากระบี่ธุชเป็ นรู ป “กระบี่ขาว” (หนุมาน) และทรงครุ ฑพ่าห์ไว้ นําเสด็จ เนื่องจากหนุมานเป็ นตัว
ละครที่ร้ ูจกั กันเป็ นอย่างดีในวงกว้ างของเอเชีย หนุมานจึงถูกนํามาใช้ เป็ นสื่อในวัฒนธรรมร่วมสมัย
มากมาย เช่น ตัวนําโชค (Mascot) ในกีฬาซีเกมส์ครัง้ ที่ 19 ปี 2540 ที่กรุงจาการ์ ต้า เป็ นตัวเอกใน
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ภาพยนตร์ ไทยเรื่ อง หนุมานพบ 7 ยอดมนุษย์ ในปี พ.ศ. 2517 และหนุมานพบ 5 ไอ้ มดแดง ในปี
พ.ศ. 2518 เป็ นต้ น นอกจากนี ้หนุมานยังขึ ้นชื่อเรื่ องความเจ้ าชู้อีกด้ วย

ภาพที่ 4.13 กระบี่ธุชเป็ นรู ป “กระบี่ขาว” (หนุมาน)
แหล่ งที่มา: Sangseetong, 2552.
(2) หนุมานในวรรณคดีเรื่ องรามเกียรติ์
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นว่า ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องนี ้ได้ นําวรรณคดี
เรื่ องรามเกียรติม์ าเป็ นแรงบันดาลใจ ซึง่ จะขาดตัวละครหลักอย่าง “หนุมาน” ไม่ได้ เลย หนุมานเป็ น
อีกหนึ่งตัวละครที่มีความโดดเด่นมากในรามเกียรติ์ เป็ นทหารเอกผู้จงรักภักดีตอ่ พระรามที่มีฤทธิ์
เดชมาก และต้ องสู้รบกับกองทัพของทศกัณฐ์ อยู่ตลอดเวลา หนุมานในรามเกียรติ์เป็ นลิงเผือกที่มี
ฤทธิ์มาก สามารถสําแดงเดชต่าง ๆ ได้ หลายประการ อีกทังบุ
้ คลิกของหนุมานยังเป็ นตัวแทนของ
ชายหนุม่ ทัว่ ไป คือ รูปงาม มีนิสยั เจ้ าชู้
เผือก ได้ รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากหนุมานในวรรณคดี
เรื่ องรามเกียรติ์ ไม่วา่ จะเป็ นชื่อ สถานะทหารของราม รูปร่างที่ถกู ลดทอนมาจากลิง เช่น หางที่ยาว
และลายก้ นหอยบนแก้ ม ที่ถอดแบบลดทอนมาจากลายก้ นหอยบนตัวหนุมานในวรรณคดี รวมถึง
อุปนิสยั ความขี ้เล่น กล้ าหาญ ซื่อสัตย์จงรักภักดี ที่เหมือนกับหนุมานต้ นฉบับในรามเกียรติ์
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ภาพที่ 4.14 เผือก ที่ได้ รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากหนุมานใน “รามเกียรติ”์
แหล่ งที่มา: ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข.

ภาพที่ 4.15 หนุมานใน “รามเกียรติ”์
แหล่ งที่มา: อุดทะรังบังฟ้า, 2555.
2) ความเป็ นไทยที่ปรากฏในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ”
(1) จงรักภักดี
“เผือก” เป็ นตัวละครที่มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีตอ่ เจ้ านายมาก
เมื่อรู้ ตัวว่าหน้ าที่ ที่แท้ จริ งของตนคือการกํ าจัดทศกัณฐ์ ในฐานะทหารของราม ก็ ยงั แสดงความ
ซื่อสัตย์จงรักภักดีตอ่ รามโดยการพาน้ าเขียวไปให้ เพื่อที่จะทําภารกิจให้ เสร็ จสิ ้น แม้ จะปวดใจก็ตาม

81
“จงรัก” คือความตังใจหรื
้
อปรารถนาที่จะรัก เป็ นความรู้สึกที่ปัจเจก
ชนสองคนมีต่อกัน ส่วนคําว่าภักดีนนั ้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแปลว่าความเลื่อมใส,
ความจงรัก, ความนับถื อ คําสันสกฤตคํานี ้มีความหมายในทางศาสนาอยู่แล้ ว คือความผูกพัน
อย่างลึกซึ ้งที่บคุ คลมีตอ่ พระเจ้ า หรื อการอุทิศกายใจจนหมดสิ ้นให้ แก่พระเจ้ า จึงเกิดเป็ นคําผสมว่า
“จงรักภักดี”
คนไทยมีความจงรักภักดีเป็ นพืน้ ฐาน ถูกสอนให้ จงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ ตังแต่
้ ยังไม่ร้ ู ความหมายด้ วยซํ า้ บรรพบุรุษของไทยก็สั่งสอนมา ให้ มี
ความกตัญ�ู จงรักภักดีต่อนาย ต่อผู้มีพระคุณ อาจเป็ นเพราะบ้ านเมืองของเราเคยเป็ นระบอบ
ศักดินา มียศฐาบรรดาศักดิ์ จึงเป็ นความคิดที่ฝังหัวว่าต้ องจงรักภักดีตอ่ ผู้เป็ นนายหรื อผู้มีพระคุณ
อีกทังคนไทยมี
้
ศาสนาพุทธเป็ นศาสนาประจําชาติ ที่มีคําสอนเกี่ยวกับเรื่ องความเมตตากตัญ�ู
เป็ นพื ้นฐาน จึงช่วยสร้ างเสริ มให้ คนไทยมีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีมากยิ่งขึ ้น ตัวอย่างที่เห็นได้
ชัดในสังคมไทยปั จจุบนั คือความจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริ ย์ ที่ยงั คงเป็ นการแสดงความ
จงรักภักดีที่เห็นได้ ชดั ที่สดุ ของประเทศไทย
ดัง นัน้ การที่ เ ผื อกมี พื น้ ฐานนิสัยที่ มี ความจงรั ก ภักดีเ ป็ นที่ ตัง้ ที่ ไ ด้
แบบอย่างมาจากหนุมาน จึงแสดงถึงความเป็ นไทยทางการกระทําหรื อความประพฤติของคนไทย
ที่จะมีความจงรักภักดีตอ่ ผู้มีพระคุณ
(2) มาสาย
ในฉากสงครามตอนเริ่ มเรื่ องและท้ ายเรื่ องนัน้ เป็ นการฟาดฟั นกัน
ระหว่างหนุม านและทศกัณ ฐ์ (เผื อกและน้ าเขี ยว) โดยที่ ห นุม าน จะเป็ นฝ่ ายที่ ม าช้ ากว่าเสมอ
ปล่อยให้ ทศกัณฐ์ ต้องรอถึง 2 ครัง้ จนทศกัณฐ์ ถึงกับต้ องต่อว่าหนุมานว่ามาสายตลอด ส่วนหนุ
มานเองก็ มาแบบสบาย ๆ แล้ วตอบกลับไปแบบไทย ๆ ว่า “มาสาย….ก็ยังดีกว่าไม่มา” ซึ่งเป็ น
สํานวนที่แสดงความเป็ นไทยได้ เป็ นอย่างดี
คนไทยมีนิสัยรั กสบายและใจเย็น การมาสายสํ าหรั บคนไทยส่วน
ใหญ่ถือเป็ นเรื่ องยืดหยุ่น ให้ อภัยได้ คนไทยจึงมักมองว่าชาวต่างชาติเป็ นคนตรงต่อเวลา ซึ่งเป็ น
เรื่ องปกติของชาติอื่น ๆ นัน่ แสดงให้ เห็นว่าคนไทยมองเรื่ องการมาสายเป็ นเรื่ องปกติ และไม่ได้ ให้
ความสําคัญกับเรื่ องของเวลาเท่าที่ควร รวมกับนิสยั ความยืดหยุ่นของคนไทย ทําให้ การสายเป็ น
เรื่ องที่ไม่ต้องจริ งจังมากนัก ยืดหยุน่ ให้ อภัยได้ สํานวน “มาช้ า หรื อมาสาย ยังดีกว่าไม่มา” จึงอยู่ใน
สังคมไทยมาช้ านาน และกลายเป็ นว่า ผู้ที่มาช้ าหรื อมาสายนัน้ ก็ยงั มา ดีกว่าผู้ที่ไม่มาเลย ซึ่งเป็ น
ข้ ออ้ างของผู้ที่ไม่รักษาเวลาเสี ยมากกว่า ส่งอิทธิ พลไปถึงเพลง “เหลวไหล” ของ ปฏิภาณ ปฐวิ
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กานต์ ที่กล่าวถึงการมาไม่ตรงเวลานัดหมายของคูร่ ัก และมีสํานวน “มาแล้ วยังดีกว่ามาช้ า มาช้ า
ยังดีกว่าไม่มา” เป็ นกุญแจหลักสําคัญของเพลง
ดัง นัน้ การที่ เ ผื อ กติ ด นิ สัย มาสายตลอดเวลา และยัง เน้ นยํ า้ ถึ ง
ประโยคที่ว่า “มาสายก็ยงั ดีกว่าไม่มา” ได้ แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นไทยทางการกระทําหรื อความ
ประพฤติโดยตรง ที่มีความรักสบาย ใจเย็น จึงได้ มาสายกันเป็ นปกติ
(3) ชื่อ “เผือก”
“เผือก” เป็ นตัวละครหลักที่ได้ รับแรงบันดาลใจมาจาก “หนุมาน” ใน
วรรณคดีเรื่ องรามเกียรติ์ของไทย เมื่อทศกัณฐ์ ความจําเสื่อมแล้ วบังเอิญต้ องมาเป็ นเพื่อนร่วมทาง
กับเผือกหรื อหนุมาน โดยไม่ได้ ตงใจ
ั ้ พวกเขาจําเป็ นต้ องตังชื
้ ่อให้ กันและกันเพื่อความสะดวกใน
การเดินทางร่วมกัน เพราะต่างคนต่างจําอดีตของตนเองไม่ได้ ทศกัณฐ์ จึงเลือกที่จะตังชื
้ ่อให้ กบั หนุ
มานว่า “เผือก” เพราะรูปร่างของหุ่นกระป๋ องที่คล้ ายหัวเผือก และมีสีม่วงเหมือนเผือกพอดี อีกทัง้
คําว่า “เผือก” ยังมีความหมายหลากหลายในภาษาไทย รวมทัง้ เผือกที่เป็ นพืชหัวชนิดหนึ่ง ที่คน
ไทยและประชากรในประเทศเขตร้ อนรู้ จักกันเป็ นอย่างดี สําหรับประเทศไทยนัน้ เผือกสามารถ
นํามาประกอบเป็ นขนมหวานได้ มากมาย เช่น เผือกแกงบวด เผือกทอด ขนมเผือกมะพร้ าวอ่อน
เผือกนํ า้ กะทิ เป็ นต้ น อี กความหมายคือการเรี ยกคนที่ผิวขาวซีดหรื อมี ภาวะผิวเผือก ที่มี ความ
ผิดปกติแต่กําเนิด ที่ ผิ วหนัง ในร่ างกายทัง้ หมดขาดสี เมลานินหรื อบางคนเป็ นเพี ยงบริ เ วณรอบ
ดวงตาเท่านัน้
ดัง นัน้ ชื่ อ “เผื อก” ของหนุม าน จึง สามารถกล่าวได้ ว่ามี การแสดง
ความเป็ นไทยอยูท่ งในตั
ั ้ วชื่อและความหมายที่ซอ่ นอยู่ และยังแสดงให้ เห็นทรรศนะอีกอย่างของคน
ไทยว่าชอบตังชื
้ ่ออะไรง่าย ๆ ใกล้ ๆ ตัว เช่นเผือกเรี ยกน้ าเขียวเพราะเห็นว่ารูปกายสีเขียว ส่วนน้ า
เขียวเรี ยกเผือกเพราะเห็นว่ารูปร่างและสีเหมือนหัวเผือก คนไทยชอบหยิบรูปลักษณ์ภายนอกที่เห็น
หรื อได้ ยินจากเสียงร้ อง มาตังชื
้ ่อสัตว์ เช่น สุนขั สีดํา จะถูกเรี ยกด้ วยชื่อง่าย ๆ เช่น ดํา ลูกไก่อาจถูก
เรี ยกว่าเจี๊ยบ หรื อแมว อาจถูกเรี ยกว่าเหมียว เป็ นต้ น
(4) ลายก้ นหอยที่แก้ มของเผือก
จากการศึ ก ษาพบว่ า ลายก้ นหอยที่ แ ก้ ม ของเผื อ กนัน้ ได้ รั บ แรง
บัน ดาลใจมาจากหัวโขนของหนุมาน ในการแสดงละครเรื่ อง “รามเกี ยรติ์” และตัวหนุม านใน
วรรณคดีรามเกียรติก์ ็มีลวดลายเฉพาะตัวคือ “ลายก้ นหอย” ที่มีลายทังตั
้ ว รูปร่างของลายก้ นหอยนี ้
จะเป็ นเส้ นขด วนเข้ าหาศูนย์กลางคล้ ายก้ นหอย ซึ่งหนุมานเป็ นตัวละครในวรรณคดีที่มีลายนี ้เป็ น
จุดเด่น เป็ นลายก้ นหอยบนลําตัวลิงเผือกสีขาว ลายก้ นหอยที่แก้ มของเผือกจึงมาจากการลดทอน
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ของลวดลายก้ นหอยบนตัวของหนุมานและในหัวโขนของหนุมาน ซึง่ เป็ นอีกจุดหนึ่งที่สามารถทําให้
ผู้รับสารเชื่อมโยงเผือกไปถึงหนุมานได้ ง่ายขึ ้น ด้ วยลวดลายก้ นหอยที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ภาพที่ 4.16 ลวดลายก้ นหอยที่แก้ มบนหัวโขน “หนุมาน”
แหล่ งที่มา: Sajjapong, 2557.
ดัง นัน้ จะเห็นได้ ว่าเผื อกมี การสื่ อสารความเป็ นไทยผ่าน “ลายก้ น
หอย” บนใบหน้ า ซึง่ จัดเป็ นลายไทยที่คนไทยรู้จกั จากหนุมานกันอยู่แล้ ว เมื่อถูกนํามาประยุกต์เข้ า
ไปใส่กบั เผือก จึงสามารถสร้ างอัตลักษณ์ที่ชดั เจนจนสื่อสารถึงหนุมานในรามเกียรติไ์ ด้ เป็ นอย่างดี
(5) โซ่ที่หางของเผือก
ในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” นี ้ เผือกมีอาวุธหลักเป็ นตรี เพชร
และหางที่แข็งแรง เหมือนดังหนุมานในวรรณคดีเรื่ อง “รามเกียรติ์” ในวรรณคดีรามเกียรติ์นนั ้ หนุ
มานชอบใช้ ฤทธิ์เดชในการขยายขนาดหางและยืดหดหางได้ จึงเป็ นจุดเด่นอีกส่วนหนึ่งของร่างกาย
หนุมานที่เป็ นที่จดจํา โซ่ที่หางของเผือกยังเป็ นสัญลักษณ์แทนมิตรภาพที่เชื่อมระหว่างเผือกกับน้ า
เขียว แทนการต่อสู้อีกด้ วย ซึง่ เผือกเองก็มีหางที่เป็ นลักษณะเด่นเช่นกัน แต่เผือกในภาพยนตร์ แอนิ
เมชั่นเรื่ อง “ยักษ์ ” เป็ นหุ่นกระป๋ อง หางของเผื อกจึงถูกออกแบบให้ เป็ น “โซ่” ที่มีความแข็งแรง
ทนทานและยาวมาก สามารถใช้ เป็ นอาวุธได้ โดยโซ่ของเผือกนัน้ เป็ นจุดเชื่อมมิตรภาพระหว่าง
เผือกกับน้ าเขียวหรื อหนุมานกับทศกัณฐ์ ไปในตัวด้ วย หางของเผือกที่เป็ นโซ่นี ้ติดอยู่กบั ตัวน้ าเขียว
ด้ วย ทําให้ ทงสองต้
ั้
องไปไหนมาไหนด้ วยกัน และกลายเป็ นเพื่อนกันในที่สดุ
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ภาพที่ 4.17 โซ่ที่หางของเผือก
แหล่ งที่มา: ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข.

ภาพที่ 4.18 หนุมานขยายกายให้ ใหญ่ แล้ วให้ พลกระบี่ไต่หางข้ ามไป
แหล่ งที่มา: บัญชา ธนบุญสมบัติ, 2550.
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4.1.2.3 ราม (RAM)
ตารางที่ 4.4 องค์ประกอบและการสื่อสาร ที่แสดงความเป็ นไทยใน “ตัวละคร (ราม)”
องค์ ประกอบและการสื่อสารที่แสดงความเป็ นไทยใน “ตัวละคร” (ราม)
องค์ ประกอบที่แสดงความเป็ นไทย

นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทย

ความเป็ นไทย

ที่ปรากฏใน
รามเกียรติ์ต้นฉบับ

ที่ปรากฏในภาพยนตร์
แอนิเมชั่นเรื่อง “ยักษ์ ”

วิธีการ
สื่อสาร

ความเป็ นไทยทาง
ความรู้และ
ความคิด

- ทัศนคติของคนไทยต่อพระราม
- ความเชื่อเรื่ องของสิ่งศักดิส์ ิทธิ์
เทวดา

-

-

ความเป็ นไทย
ทางการกระทําหรื อ
ความประพฤติ

-

-

-

- การออกแบบชื่อของ
ตัวละครด้ วย
ผสมผสานข้ ามสาย
พันธุ์ทางวัฒนธรรม
-

-

-

-

ความเป็ นไทยทาง
วัตถุ (ที่เห็น
ประจักษ์ )

- พระรามในวรรณคดีเรื่ อง
รามเกียรติ์

แนวคิดในการสื่อสาร

องค์ประกอบที่แสดงความเป็ นไทยใน “ราม (RAM)”
1) ความเป็ นไทยที่ปรากฏในรามเกียรติต์ ้ นฉบับ
(1) ทัศนคติของคนไทยต่อพระราม
“ราม” ในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” นัน้ ได้ รับแรงบันดาลใจ
ในการออกแบบมาจาก “พระราม” ในวรรณคดีเรื่ อง “รามเกี ยรติ์” ซึ่งตามความเชื่อของไทยนัน้
พระรามจะถูกนําไปใช้ กบั ที่สูงทังหมด
้
พระมหากษัตริ ย์ไทยทรงได้ รับการเฉลิมพระเกียรติดจุ พระ
นารายณ์ อวตารอันเป็ นคตินิยมมาแต่โบราณ ดังเช่นการใช้ พ ระนามว่า “ราม” ของสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้ าอูท่ อง) และความเชื่อนันได้
้ ตอ่ เนื่องมาจนถึงพระมหากษัตริ ย์ในราชวงศ์จกั รี
ซึง่ หมายถึงผู้มีจกั ร และตรี ศลู เป็ นอาวุธ ก็คือพระนารายณ์นนั่ เอง ทําให้ พระราม มีลกั ษณะที่สงู ส่ง
เกินจะจับต้ องได้ เป็ นเทพผู้สงู ส่งสําหรับคนไทยมาจนถึงปั จจุบนั
การที่ “ราม” (RAM) ตัดคํานําหน้ าว่า “พระ” ออกไปจากชื่อ ในที่นี ้
อาจสื่อว่าไม่ได้ เป็ นกษัตริ ย์ของกรุงอโยธยาแบบพระรามในรามเกียรติ์ เพราะการตัดคํานําหน้ าว่า
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“พระ” ออกไป ให้ เหลือเพียง “ราม” สามารถทําให้ เข้ าถึงง่ายและไม่ร้ ูสึกล่วงเกินเบื ้องสูง เมื่อต้ อง
ออกแบบให้ กลายเป็ นดาวเทียมหรื อวัตถุจกั รกลอื่น ๆ
(2) ความเชื่อเรื่ องของสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ เทวดา
ตัวละคร “ราม” นี ้ได้ แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจาก “พระราม”
ในรามเกียรติ์ ซึง่ แฝงไปด้ วยความยิ่งใหญ่สงู ส่งดังเทพเจ้ า หรื อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนบนโลกไม่สามารถ
มองเห็นได้ แต่มีอํานาจควบคุมทุกอย่าง จึงได้ ออกแบบให้ เป็ นดาวเทียมสื่อสารที่คอยบังคับการอยู่
นอกโลก คล้ ายกับจะสื่ อให้ เห็นว่ามนุษย์จะขัดคําสั่งพระเจ้ าหรื อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มิได้ เป็ นเหมือน
เทวดาที่อยู่บนสวรรค์ ซึ่งตัวพระรามในรามเกียรติ์ที่เป็ นต้ นแบบก็เป็ นพระนารายณ์ซึ่งเป็ นเทพอยู่
บนสวรรค์อวตารลงมา จึงเป็ นการสื่อสารเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่ องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาของ
ไทย ที่ อ ยู่บ นสวรรค์ เป็ นโลกที่ ม นุ ษ ย์ ไ ม่ ส ามารถมองเห็ น หรื อ หยั่ง รู้ ได้ เช่ น เดี ย วกับ รามที่ ไ ด้
ออกแบบมาให้ เป็ นดาวเทียมอยูบ่ นชันบรรยากาศโลก
้
การสื่อสารความเป็ นไทยทางความรู้และความคิด เกี่ยวกับความเชื่อ
ในเรื่ องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเทวดาในตัวละครอย่าง “ราม” จึงเป็ นความเชื่อที่มีอิทธิ พลมากใน
ประเทศที่มีศาสนาพุทธเป็ นศาสนาประจําชาติอย่างประเทศไทย แต่อาจแตกต่างกันตรงที่เทวดา
หรื อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะบันดาลแต่สิ่งที่ดี สิ่งที่เป็ นมงคลแก่ชีวิต แต่รามใน “ยักษ์ ” นันกลั
้ บทําหน้ าที่
เหมือนเป็ นพระเจ้ า ที่คอยควบคุมหน้ าที่ของหุน่ ยนต์บนโลกใบนี ้
(3) พระรามในวรรณคดีเรื่ องรามเกียรติ์
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นว่าภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องนี ้ ได้ นําวรรณคดี
เรื่ องรามเกียรติ์มาเป็ นแรงบันดาลใจ ซึ่งจะขาดตัวละครหลักอย่าง “พระราม” ไม่ได้ เลย พระราม
เป็ นโอรสของท้ าวทศรถและพระนางเกาสุริยาแห่งกรุงอโยธยา มีพระวรกายสีเขียว มีเทพอาวุธคือ
จักร สังข์ บัลลังก์ นาค และคฑา มาถือกําเนิดเป็ นพระอนุชาต่างมารดาทัง้ 3 องค์ คือ จักร เป็ น
“พระพรต” สังข์ และบัลลังก์ นาค เป็ น “พระลักษมณ์ ” และคทา คือ “พระสัตรุ ด” พร้ อมทัง้ พระ
ลักษมีเทวีมาเป็ น “สีดา” มเหสีของพระรามด้ วย การอวตารในปางนี ้เรี ยกว่า “รามาอวตาร” เพื่อ
ปราบยักษ์ นนทกที่มาเกิดเป็ นทศกัณฐ์ เจ้ าเมืองลงกา ซึ่งภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” ได้ นํา
“พระราม” มาเป็ นต้ นแบบของตัวละครหลักคือ “ราม” ขึ ้น โดยมีหน้ าที่หลักเหมือนกันคือการกําจัด
ทศกัณฐ์ และการเป็ นนายของหนุมาน
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ภาพที่ 4.19 ราม ที่ได้ รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจาก พระราม ในรามเกียรติ์
แหล่ งที่มา: ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข.

ภาพที่ 4.20 พระราม ในวรรณคดีเรื่ อง “รามเกียรติ”์
แหล่ งที่มา: Rungfa, 2557ก.
2) นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทยในตัวละคร “ราม (RAM)”
แนวคิ ด ในการสื่ อ สาร ในการออกแบบชื่ อ ของตั ว ละครด้ วยการ
ผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรม
การออกแบบชื่อของตัวละครบางตัว มีการนําตัวละครจากรามเกียรติ์มา
ดัดแปลง โดยนํ าเครื่ องจักรกล และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ของสากลโลก มาใช้ กับตัวละครจาก
วรรณกรรมไทยอย่างรามเกียรติ์ ตัวละครหลักเช่นราม ก็นําอุปกรณ์ “RAM” เข้ ามาตังเป็
้ นชื่อ ซึ่ง
RAM เป็ นหน่วยความจําหลักของระบบคอมพิวเตอร์ ที่จะทําหน้ าที่เก็บชุดคําสัง่ และข้ อมูลที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ กําลังทํางานอยู่ มีความสําคัญมากต่อประสิทธิภาพในการทํางานและความเร็ วในการ
ทํางานโดยรวมของคอมพิวเตอร์ เป็ นอย่างยิ่ง ซึง่ นํามาสัมพันธ์กบั การออกแบบรามต่อไป ทําให้ เกิด
ไอเดียในการออกแบบให้ RAM เป็ นเหมือนเทพเจ้ า เป็ นสิ่งที่มองไม่เห็น จึงกลายเป็ นดาวเทียมที่
คอยส่งคําสัง่ อยูบ่ นชันบรรยากาศโลก
้
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ภาพที่ 4.21 ราม ที่มีศรเป็ นลําแสงจากดาวเทียมแทนคันธนู
แหล่ งที่มา: ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข.
4.1.2.4 กุม
ตารางที่ 4.5 องค์ประกอบและการสื่อสาร ที่แสดงความเป็ นไทยใน “ตัวละคร (กุม)”
องค์ ประกอบและการสื่อสารที่แสดงความเป็ นไทยใน “ตัวละคร” (กุม)
องค์ ประกอบที่แสดงความเป็ นไทย
ความเป็ นไทย

นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทย

ที่ปรากฏใน
รามเกียรติ์ต้นฉบับ

ที่ปรากฏในภาพยนตร์
แอนิเมชั่นเรื่อง “ยักษ์ ”

วิธีการสื่อสาร

แนวคิด
ในการสื่อสาร

ความเป็ นไทยทาง
ความรู้และความคิด

-

-

-

-

ความเป็ นไทยทางการ
กระทําหรื อความ
ประพฤติ

-

-

-

-

ความเป็ นไทยทางวัตถุ
(ที่เห็นประจักษ์ )

- กุมในวรรณคดีเรื่ อง
รามเกียรติ์

-

-

-
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องค์ประกอบที่แสดงความเป็ นไทยในตัวละคร “กุม”
จากที่ ก ล่ า วมาข้ างต้ นว่ า ภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั่ น เรื่ อ งนี ไ้ ด้ นํ า วรรณคดี เ รื่ อ ง
รามเกี ยรติ์มาเป็ นแรงบันดาลใจ ซึ่งตัวละครอย่าง “กุมภกรรณ” ที่เป็ นน้ องของทศกัณฐ์ เป็ นตัว
ละครที่ มีบทบาทโดดเด่นและเป็ นที่จดจําเช่นกัน กุมภกรรณเป็ นโอรสของท้ าวลัสเตียนและนาง
รัชฎา มีศกั ดิ์เป็ นน้ องแท้ ๆ ของทศกัณฐ์ มีหน้ าและกายสีเขียว มีชายาชื่อนางจันทวดี เป็ นยักษ์ ที่มี
ฤทธิ์ มากที่ สุดตนหนึ่ง มี อาวุธร้ ายประจํากาย คือ หอกโมกขศักดิ์ ที่จริ งแล้ วเป็ นยักษ์ ที่ตงมั
ั ้ ่นใน
ธรรม แต่ต้องออกรบช่วยทศกัณฐ์ เพราะเห็นแก่ความเป็ นพี่น้อง
ตั ว ละครหลั ก อย่ า ง “กุ ม ” ที่ ไ ด้ รั บ แรงบั น ดาลใจในการออกแบบมาจาก
“กุม ภกรรณ” นัน้ ได้ นํ า มาเฉพาะลัก ษณะของความเป็ นยัก ษ์ การเป็ นพวกพ้ อ งข้ า งเดี ย วกับ
ทศกัณฐ์ และการใช้ หอกโมกขศักดิเ์ ท่านัน้ แม้ กมุ ในเรื่ อง “ยักษ์ ” จะไม่เคยพบกับทศกัณฐ์ เลยแม้ แต่
ครัง้ เดียว แต่กลับมีความรู้ สึกจงรักภักดีตอ่ ทศกัณฐ์ อยากเข้ าไปรับใช้ ทศกัณฐ์ ในกองทัพ และยัง
สะสมอาวุธจนเป็ นคลังเพื่อเป็ นประโยชน์กบั กองทัพของทศกัณฐ์ เป็ นเพียงสองสิ่งที่กมุ มีคล้ ายกับ
ต้ นแบบอย่าง “กุมภกรรณ” รวมทัง้ หอกโมกขศักดิ์ของกุม ที่กล่าวไว้ ในเรื่ องว่าเป็ นหอกของแท้ ที่
ได้ มาอีกทีหนึ่ง แต่กุมก็เป็ นผู้ใช้ หอกโมกขศักดิ์ ซึ่งตรงกับที่กุมภกรรณในรามเกียรติ์เป็ นผู้ใช้ หอก
โมกขศักดิเ์ ช่นเดียวกัน แต่องค์ประกอบอื่น ๆ ของกุมนันไม่
้ มีส่วนเกี่ยวข้ องคล้ ายคลึงกับกุมภกรรณ
เลย เช่นสีกายของกุมเป็ นสีแดง ไม่เหมือนกับกุมภกรรณในรามเกียรติ์ที่กายเป็ นสีเขียว ลักษณะ
นิสัยของกุม ภกรรณในรามเกี ยรติ์นัน้ เป็ นยักษ์ ที่ ซื่อสัตย์ มีความเที่ ยงธรรม แต่ต้องออกรบเพื่ อ
ช่วยเหลือพี่ แต่กมุ ใน “ยักษ์ ” นันเหมื
้ อนเป็ นหุ่นไม่สมประกอบ ที่มีความทะเยอทะยานอยากรับใช้
ทศกัณฐ์ เท่านันโดยที
้
่ยงั ไม่เคยพบเจอกันด้ วยซํ ้า แต่มีจดุ หมายเดียวกัน

ภาพที่ 4.22 กุม ที่ได้ รับแรงบันดาลใจมาจาก กุมภกรรณ ในรามเกียรติ์
แหล่ งที่มา: ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข.
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ภาพที่ 4.23 กุมภกรรณ ในวรรณคดีเรื่ อง “รามเกียรติ”์
แหล่ งที่มา: ทวีพร คุณากรธีรมิตร, 2551.
4.1.2.5 สดายุ 722
ตารางที่ 4.6 องค์ประกอบและการสื่อสาร ที่แสดงความเป็ นไทยใน “สดายุ 722”
องค์ ประกอบและการสื่อสารที่แสดงความเป็ นไทยใน “ตัวละคร” (สดายุ 722)
องค์ ประกอบที่แสดงความเป็ นไทย

นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทย

ความเป็ นไทย

ที่ปรากฏใน
รามเกียรติ์ต้นฉบับ

ความเป็ นไทยทาง
ความรู้และ
ความคิด

-

- ทัศนคติของคนไทยที่มี
ต่อ”คุณป้าปากจัด”

-

ความเป็ นไทย
ทางการกระทําหรื อ
ความประพฤติ

-

- การแสดงนํ ้าใจของสดายุ
- การล้ อเลียนบทละครไทย

-

- การออกแบบชื่อของตัว
ละครด้ วยการผสมผสาน
ข้ ามสายพันธุ์ทาง
วัฒนธรรม
-

ความเป็ นไทยทาง
วัตถุ (ที่เห็น
ประจักษ์ )

-สดายุในวรรณคดี
เรื่ องรามเกียรติ์

-

-

-

ที่ปรากฏในภาพยนตร์
แอนิเมชั่นเรื่อง “ยักษ์ ”

วิธีการสื่อสาร

แนวคิด
ในการสื่อสาร

91
องค์ประกอบที่แสดงความเป็ นไทยในตัวละคร “สดายุ 722”
1) ความเป็ นไทยที่ปรากฏในรามเกียรติต์ ้ นฉบับ
“สดายุ 722” เป็ นตัวละครอี กตัวหนึ่ง ที่ไ ด้ รับแรงบัน ดาลใจในการ
ออกแบบมาจาก ”พญานกสดายุ” ในวรรณคดีเรื่ องรามเกียรติ์ ซึ่งเป็ นพญานกที่พยายามช่วยเหลือ
นางสีดาจากการลักพาตัวของทศกัณฐ์ แต่ในยักษ์ นี ้ สดายุกลายเป็ น สดายุ 722 อดีตเครื่ องบินรบ
ของฝ่ ายทศกัณฐ์ ที่มาเป็ นของมือสองในมือกุมแทน เป็ นเครื่ องบินรบรุ่นเก่าที่ต้องไขลานก่อนบิน

ภาพที่ 4.24 สดายุ ในวรรณคดีเรื่ อง รามเกียรติ์
แหล่ งที่มา: “สดายุ (รามเกียรติ์),” 2557.

ภาพที่ 4.25 สดายุ ที่ได้ รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากรามเกียรติ์
แหล่ งที่มา: ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข.
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2) ความเป็ นไทยที่ปรากฏในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ”
(1) ทัศนคติของคนไทยที่มีตอ่ “คุณป้าปากจัด”
สดายุ 722 เป็ นตัวละครที่ถกู ออกแบบมาให้ ตวั ดํา ปากสีแดงสด มีไฝ
(น็อต) ที่มุมปาก ขี ้บ่น ชอบพูดจากระแนะกระแหน และติดตลกตลอดเวลา เป็ นตัวสร้ างสีสนั ของ
เรื่ อง ผู้วิจยั มี ความเห็นว่า สดายุ 722 มีการสื่อสารความเป็ นไทยทางความรู้ และความคิด ผ่าน
กระบวนการออกแบบตัว ละคร กล่ า วคื อ ผู้ สร้ างมี ทั ศ นคติ ต่ อ “คุ ณ ป้ าปากจั ด ” ว่ า ต้ องมี
บุคลิกลักษณะแบบสดายุ คือเป็ นผู้หญิงมีอายุ ผิวคลํ ้า ชอบทาลิปสติกสีแดงสด และมีไฝอยู่ที่มุม
ปาก เป็ นแบบฟอร์ มมาตรฐานในการออกแบบ เพราะคนไทยมีทศั นคติตอ่ “ผู้หญิงปากจัด” อยู่แล้ ว
คือมักจะเป็ นผู้หญิ งมีอายุ (ซึ่งจะถูกเรี ยกด้ วยคํานําหน้ าว่า “ป้า”) คนเหล่านี ้มักทาลิปสติกสีแดง
จะช่วยเน้ นยํ ้าถึง “ปาก” และ ไฝบริเวณปาก ที่จะช่วยเน้ นให้ ร้ ูว่าเป็ นผู้หญิงปากจัด ซึ่งสิ่งเหล่านี ้ได้
กลายเป็ นสัญลักษณ์ประจําตัวของ “คุณป้าปากจัด”
คนไทยมี ค วามเชื่ อ ว่ า ผู้ห ญิ ง ที่ มี ไ ฝที่ ริ ม ปากจะเป็ นคนโกรธง่ า ย
ปากจัด พูดเก่ง ทังคุ
้ ยแบบสร้ างสรรค์และไม่สร้ างสรรค์ มีความสามารถในเรื่ องเกี่ยวกับวาทศิลป์
บางรายตัดสินคนเพียงภายนอกเลยว่าคน ๆ นี ้ต้ องปากจัดแน่ ซึง่ จริ ง ๆ เป็ นเพียงทัศนคติและความ
เชื่อเท่านัน้

ภาพที่ 4.26 สดายุกบั ลักษณะคุณป้าปากจัด
แหล่ งที่มา: ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข.
สดายุ 722 จึง แสดงให้ เ ห็น ถึง ทัศนคติของคนไทยที่ มี ต่อ “คุณ ป้ า
ปากจัด” ผ่านตัวละครออกมาอย่างชัดเจน ทัง้ รู ปร่ างและการกระทํา ที่สื่อว่าคนไทยมองผู้หญิ ง
ปากจัดว่าต้ องมีลกั ษณะอย่างไร แล้ วนํามาปรับเพื่อออกแบบตัวละครอีกที
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(2) การแสดงนํ ้าใจของสดายุ
ตัวละครในเรื่ อง “ยักษ์ ” มีการแสดงลักษณะนิสยั ที่หลากหลาย ทัง้
ซื่อสัตย์ จงรักภักดี เห็นแก่มิตรภาพ แต่มีอีกการกระทําที่โดดเด่นคือ “การแสดงนํ ้าใจ” ซึ่ง “สดายุ”
เป็ นตัวละครที่แสดงออกถึงการมีนํ ้าใจอย่างชัดเจน จึงทําให้ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องนี ้ดูน่ารัก ไม่
มีตวั ละครที่ ม่งุ ร้ าย เพราะตัวละครส่วนใหญ่เพียงแค่ทําตามหน้ าที่ของตนเองเท่านัน้ นํา้ ใจของ
สดายุเป็ นส่วนหนึง่ ที่ทําให้ การดําเนินเรื่ องเป็ นไปได้ ด้วยดี หากสดายุไม่เข้ ามาช่วยพาน้ าเขียวขึ ้นไป
หยุดดวงอาทิตย์ และช่วยกันทําให้ หอกโมกขศักดิ์ติดสนิมกับสนิมน้ อย เผือกก็จะต้ องตาย อีกทัง้
การช่วยเผือกในครัง้ นี ้ไม่ได้ มีผลอะไรกับสดายุเลย เพราะทังสองคนเพิ
้
่งจะได้ เจอกันในวันนันเป็
้ น
ครัง้ แรก กุมเป็ นเจ้ าของสดายุ สดายุน่าจะต้ องเป็ นศัตรูกบั หนุมานเสียด้ วยซํ ้า แต่กลับช่วยน้ าเขียว
และเผือกโดยไม่ลงั เล และไม่ต้องหาเหตุผล
คนไทยมีนํ ้าใจ คนไทยด้ วยกันเองย่อมรู้ ดี ตังแต่
้ สงั คมไทยสมัยก่อน
คนไทยช่วยเหลือกันเสมอไม่วา่ จะรู้จกั กันมาก่อนหรื อไม่ คนเป็ นเพื่อนบ้ านกันก็มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีตอ่
กัน เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่กนั เหมือนชาวนาเมื่อถึงฤดูทํานา เพื่อนบ้ านก็ออกมาช่วยกัน ผลัดกันช่วยเหลือ
แสดงถึ ง พฤติ ก รรมความมี นํ า้ ใจของคนไทยอย่า งเด่น ชัด ดัง นัน้ การแสดงนํ า้ ใจของตัว ละคร
“สดายุ” จึงเป็ นการสื่ อสารความเป็ นไทยทางการกระทําหรื อความประพฤติโดยตรง ซึ่งถื อเป็ น
พฤติกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของคนไทยอีกอย่างหนึง่ ทังในสั
้ งคมชนบทและสังคมเมือง
(3) การล้ อเลียนบทละครไทย
ในฉากที่ เผื อกและสดายุพยายามทําให้ สนิมน้ อยร้ องไห้ เพื่อเรี ยก
นํ ้าตาให้ ออกมาเป็ นสนิมนัน้ สดายุตดั สินใจเล่นบทคุณนายใจร้ ายในละครไทยนํ ้าเน่าหลังข่าวภาค
คํ่า สดายุพยายามดุดา่ สนิมน้ อย หวังให้ สนิมน้ อยร้ องไห้ แต่ไม่ได้ ผล บทบาทของสดายุในตอนนัน้
แสดงให้ เห็นถึงอิทธิพลของละครไทยที่มีต่อคนไทย เนื่องจากละครหลังข่าวที่คนไทยมักเรี ยกว่า
ละครนํ ้าเน่านัน้ มีรูปแบบที่คอ่ นข้ างชัดเจน ที่มกั เป็ นการรังแกกันของตัวร้ ายกับนางเอกที่น่าสงสาร
ซึ่งเค้ าโครงเรื่ องหลักก็ไม่พ้นการแย่งสมบัติหรื อสามี เค้ าโครงเรื่ องเหล่านันเป็
้ นเค้ าโครงเรื่ องที่คน
ไทยคุ้นเคยกันจนชินตา การแสดงการกระแนะกระแหนของสดายุ จึงเป็ นที่ร้ ู กันของผู้รับสารว่า
“เลียนแบบละครนํ ้าเน่าไทยนี่เอง”
อีกบทบาทที่ละครไทยได้ สื่อความหมายออกมานัน่ คือ คนไทยชอบ
เรื่ องบันเทิง รั กสนุกสนาน งานบุญ งานบวช ทุกงานต้ องมีเพลง ร้ องเล่นเต้ นรํ าควบคู่กันไปเป็ น
พื ้นฐาน จึงไม่แปลกเลยที่ละครไทยจะเป็ นที่นิยม และเนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป คนไทยมี
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ความเครี ยดจากการทํางานมากขึ ้น ทําให้ ละครในช่วงหลังข่าวเป็ นสิ่งจรรโลงใจชีวิตที่เหน็ดเหนื่อย
จากการทํางานเป็ นอย่างดี
3) นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทยในตัวละคร “สดายุ 722”
การออกแบบชื่อของตัวละครด้ วยการผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรม
การออกแบบชื่อของตัวละครบางตัว มีการนําตัวละครจากรามเกียรติ์มา
ดัดแปลง โดยนํ าเครื่ องจักรกล และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ของสากลโลก มาใช้ กับตัวละครจาก
วรรณกรรมไทยอย่างรามเกียรติ์ สดายุเองก็มีหมายเลข 722 มาต่อท้ าย คล้ ายกับชื่อของเครื่ องบิน
ทางการทหารที่จะมีเลขหลังชื่อเครื่ อง ทําให้ ร้ ูวา่ สดายุ 722 เป็ นเครื่ องบินรบสมัยใหม่
4.1.2.6 ตัวละครอื่น ๆ
ตารางที่ 4.7 องค์ประกอบและการสื่อสาร ที่แสดงความเป็ นไทยในตัวละครอื่น ๆ
องค์ ประกอบและการสื่อสารที่แสดงความเป็ นไทยใน “ตัวละคร” (ตัวละครอื่นๆ)
ความเป็ นไทย

องค์ ประกอบที่แสดงความเป็ นไทย
ที่ปรากฏใน
ที่ปรากฏในภาพยนตร์
รามเกียรติ์ต้นฉบับ
แอนิเมชั่นเรื่อง “ยักษ์ ”

นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทย
แนวคิด
วิธีการสื่อสาร
ในการสื่อสาร

ความเป็ นไทยทาง
ความรู้และ
ความคิด

-

- ทัศนคติของคนไทยที่มี
ต่อ ”พ่อค้ าชาวจีน”

-

- การออกแบบตัวละคร
ด้ วยการผสมผสานข้ าม
สายพันธุ์ทางวัฒนธรรม

ความเป็ นไทย
ทางการกระทําหรื อ
ความประพฤติ

-

- ไทยมุง
- การพูดสําเนียงทองแดง
ของบรู คส

-

-

ความเป็ นไทยทาง
วัตถุ (ที่เห็น
ประจักษ์ )

-

-

-
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องค์ประกอบที่แสดงความเป็ นไทยในตัวละครอื่น ๆ
1) ความเป็ นไทยที่ปรากฏในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ”
(1) ทัศนคติของคนไทยที่มีตอ่ “พ่อค้ าชาวจีน”
ก๊ อก เป็ นหุ่นพ่อค้ าขี ้งก สังเกตได้ จากความงกเงิน ที่เอาแมลงวันมา
ติดเป็ นไฝบนใบหน้ าด้ วยความเสียดาย และมีการใช้ ลกู คิดในการคํานวณเงินตลอดเวลา ซึ่งแสดง
ให้ เห็นถึงทัศนคติของคนไทยที่มีตอ่ พ่อค้ าว่าจะขี ้งกเป็ นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะทัศนคติตอ่ พ่อค้ าชาว
จีน ที่มกั จะคิดเรื่ องเงินอย่างละเอียดถี่ถ้วน สังเกตได้ จากการใช้ ลูกคิดในการคํานวณเงิน เพราะ
การใช้ ลูกคิด จึง ตีความได้ ว่าเป็ นพ่อค้ าจี น ในอดีตคนไทยมี การติดต่อค้ าขายกับชาวต่างชาติ
จํานวนมาก หนึ่งในนันคื
้ อชาติจีน ความสัมพันธ์ ของไทยกับจีน จึงมีความแน่นแฟ้น พ่อค้ าจีนมา
ค้ าขายที่ไทยจํานวนมาก ด้ วยเรื อสําเภาจนกลายเป็ นสัญลักษณ์ทางการค้ าแต่ทศั นคติของคนไทย
ที่มีตอ่ พ่อค้ าชาวจีนมีหลายด้ าน บางด้ านว่าขยัน บางด้ านว่าขี ้งก แล้ วแต่กรณี นี่เป็ นเพียงจุดเล็ก ๆ
ซึ่งเป็ นมุมมองของคนไทยผ่านพ่อค้ าชาวจีนเท่านัน้ จนสามารถดึงมาทําเป็ นบุคลิกของตัวละคร
อย่างก๊ อกได้

ภาพที่ 4.27 ก๊ อก พ่อค้ าขี ้งก
แหล่ งที่มา: ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข.
(2) ไทยมุง
ในภาพยนตร์ แอนิเมชั่นเรื่ องนี ้ มีไทยมุงอยู่บ้าง ที่เห็นได้ ชัดเจนคือ
ตอนที่ลูกของนายกเทศมนตรี และสนิมน้ อย วัดความกล้ ากันที่ฟาร์ มแม่เหล็กของเมือง แล้ วถูกดูด
ไปที่แม่เหล็ก ชาวบ้ านออกมามุงดูกนั ล้ นหลาม แต่ไม่มีใครช่วยเหลือ ได้ แต่รอพนักงานของที่นนั่ มา
จัดการ หรื อรอฮีโร่อย่างน้ าเขียวและเผือกมาช่วย
เมื่อมีเหตุการณ์บ้านเมืองหรื อเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ ้น จะมีฝงู ชนมา
มุงดูเป็ นเรื่ องธรรมดา การกระทําดังกล่าวสําหรับประเทศไทยนัน้ มีคําเฉพาะที่เรี ยกต่อ ๆ กันมาว่า
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“ไทยมุง” ซึ่งแสดงลักษณะเด่นอีกอย่างของคนไทย คือความอยากรู้อยากเห็น แม้ ว่าเหตุการณ์นนั ้
จะไม่เกี่ยวข้ องกับตนเองเลยก็ตาม เพียงขอให้ ได้ ร้ ู ได้ เห็น ว่ามีอะไรเกิดขึ ้น โดยที่ไทยมุงทังหลาย
้
ไม่ได้ เข้ ามาช่วยเหลืออะไร หากมองในด้ านดีก็คือ คนไทยมีความใส่ใจผู้อื่น มีความอยากรู้อยาก
เห็น เป็ นห่วงเป็ นใย แต่หากมองอีกด้ านคือ การมุงนันไม่
้ มีประโยชน์ ถ้ าคนที่มงุ ไม่ได้ เข้ ามาช่วยทํา
ให้ สถานการณ์ดีขึ ้น ลักษณะของไทยมุงที่แสดงอยู่ในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” จึงแสดงถึง
ความเป็ นไทยทางการกระทําหรื อความประพฤติ
(3) การพูดสําเนียงทองแดงของบรูคส
ภาษาถิ่น เป็ นภาษาย่อยที่ใช้ พูดกันในท้ องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการ
ใช้ ภาษาเพื่อการสื่อความหมาย ความเข้ าใจกันระหว่างผู้คนที่อาศัยอยูต่ ามท้ องถิ่นนัน้ ๆ ซึ่งอาจจะ
แตกต่างไปจากมาตรฐาน หรื อภาษาที่คนส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศใช้ กัน และอาจจะแตกต่าง
จากภาษาในท้ องถิ่นอื่นทังทางด้
้
านเสียง คําและ การใช้ คํา ภาษาถิ่น เป็ นภาษาที่มีลกั ษณะเฉพาะ
ทังถ้
้ อยคํา และสําเนียง ภาษาถิ่นจะแสดงถึงเอกลักษณ์ ลักษณะความเป็ นอยู่ และวิถีชีวิตของ
ผู้คน ในท้ องถิ่นของแต่ละภาค ของประเทศไทย บางทีเรี ยกว่า ภาษาท้ องถิ่น ภาษาถิ่นของไทยจะ
แบ่งตามภูมิศาสตร์ หรื อท้ องถิ่นที่ผ้ พู ดู ภาษานันอาศั
้ ยอยูใ่ นภาคต่าง ๆ แบ่งได้ เป็ น 4 ถิ่นใหญ่ ๆ คือ
ภาษาถิ่นกลาง ภาษาถิ่นเหนือ ภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นใต้
ในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” ตัวละคร “บรู คส” ได้ มีการพูด
ด้ วยสําเนียงของภาษาถิ่ นใต้ ซึ่งคนไทยมักเรี ยกการพูดสําเนียงภาษาถิ่นใต้ ว่า “แหล่งใต้ ” บรู คส
ไม่ได้ มีการพูดภาษาถิ่นใต้ ที่เป็ นคําเฉพาะอย่างชัดเจนออกมา เช่น เป็ นอย่างไรบ้ าง ในภาษาถิ่นใต้
จะเป็ นคําว่า “พรื อมัง” “พันพรื อมัง” หรื อคําว่า “เยอะ ๆ หลาย ๆ” ก็จะเป็ นคําว่า “ลุย” “จังหู” “จัง
เสีย” “กองเอ” “คาเอ” “จังแจ็ก” “จังเสีย” “จ้ าน” “กองลุย” เป็ นต้ น แต่บรู คสจะแสดงเพียงสําเนียง
ของภาษาถิ่นใต้ ออกมาเท่านัน้ หรื อที่คนไทยคุ้นเคยว่า “สําเนียงทองแดง” นัน่ คือพูดภาษาถิ่นกลาง
ด้ วยสําเนียงถิ่นใต้ เปรี ยบกับแร่ ทองแดง ที่ไม่ใช่ทองแท้ แต่มีแร่ อื่นปนมา เหมือนจะพูดภาษาถิ่น
กลาง แต่มีสําเนียงถิ่นใต้ ปนมา ดังนันสํ
้ าเนียงการพูดของบรู คสนัน้ เป็ นที่ร้ ูกันของชาวไทยว่าเป็ น
การพูดสําเนียงทองแดง ซึง่ เป็ นเอกลักษณ์หนึง่ ของสําเนียงภาษาถิ่นของไทย ที่เป็ นลูกผสมระหว่าง
ภาษาถิ่นใต้ และภาษาถิ่นกลาง จึงเป็ นการแสดงความเป็ นไทยทางการกระทําหรื อความประพฤติ
โดยตรง
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2) นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทยในตัวละครอื่น ๆ
การออกแบบตัวละครด้ วยการผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรม
การนํ าเอาเทคโนโลยี ของหุ่น ยนต์ มาผสมผสานกับการออกแบบตัว
ละครไทยๆ เป็ นเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างของภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องนี ้ ตัวละครหลักทัง้ หลายยังคง
ความเป็ นไทยด้ วยชื่อ บุคลิกลักษณะ และการออกแบบสีสนั ลวดลาย แต่มีความเป็ นสากลด้ วย
รูปร่างที่เป็ นหุน่ ยนต์รูปแบบต่าง ๆ ทังหุ
้ ่นกระป๋ องและหุ่นยักษ์ ที่มีขา ประชากรหุ่นตัวอื่น ๆ ในเรื่ อง
มีความเป็ นตะวันตกมาก มี นายกเทศมนตรี ของเมื อง ซึ่งเป็ นตําแหน่งหน้ าที่ ของตะวันตก การ
ออกแบบตัวละครของแอนิเมชัน่ เรื่ องนี ้ มีการผสมผสานภายในตัวละคร กล่าวคือ ภายในตัวละคร
หลักที่มีแก่นความเป็ นไทย ที่มีรูปร่างเป็ นหุน่ ยนต์แบบสากลเข้ ามาผสม และมีการผสมผสานในตัว
ละครทังหมด
้
กล่าวคือ ตัวละครในเรื่ อง มีทงตั
ั ้ วละครที่มีความเป็ นไทย ที่สื่อได้ ว่าเป็ นตัวละครไทย
เช่น น้ าเขียว หรื อเผือก และตัวละครที่มีความเป็ นสากล เช่นพวกตัวละครอื่น ๆ ในเมืองที่มีชื่อเป็ น
ตัวละครต่างชาติบ้าง มี ยศฐาบรรดาศักดิ์แบบต่างชาติบ้าง เกิดการผสมผสานระหว่างชาติพนั ธุ์
ความหลากหลายของเชื ้อชาติ ทังที
้ ่บรรยากาศของเมืองเป็ นแบบตะวันตก แต่ก็นําตัวละครไทยไป
ปะปนอยูร่ ่วมได้ อย่างลงตัว

ภาพที่ 4.28 การผสมผสานระหว่างตัวละครที่มีความเป็ นสากลและความเป็ นไทย
แหล่ งที่มา: ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข.
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4.1.3 องค์ ประกอบและการสื่อสาร ที่แสดงความเป็ นไทยใน “ฉาก”
ตารางที่ 4.8 องค์ประกอบและการสื่อสาร ที่แสดงความเป็ นไทยใน “ฉาก”
องค์ ประกอบและการสื่อสารที่แสดงความเป็ นไทยใน “ฉาก”
องค์ ประกอบที่แสดงความเป็ นไทย

นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทย

ความเป็ นไทย

ที่ปรากฏใน
รามเกียรติ์ต้นฉบับ

ที่ปรากฏในภาพยนตร์
แอนิเมชั่นเรื่อง “ยักษ์ ”

วิธีการ
สื่อสาร

ความเป็ นไทยทาง
ความรู้และความคิด

-

-

-

- การออกแบบฉาก

ความเป็ นไทย
ทางการกระทําหรื อ
ความประพฤติ

-

-

ด้ วยการผสมผสานข้ าม
สายพันธุ์ทางวัฒนธรรม
-

ความเป็ นไทยทาง
วัตถุ (ที่เห็นประจักษ์ )

-

-

-

-

- โฆษณาแฝงในป้าย
โฆษณากลางแจ้ ง
(Billboard) ของ ปตท.

แนวคิดในการสื่อสาร

1) องค์ประกอบที่แสดงความเป็ นไทยใน “ฉาก”
โฆษณาแฝงในป้ายโฆษณากลางแจ้ ง (Billboard) ของ ปตท.
ในภาพยนตร์ แอนิเมชั่น เรื่ องนี ้ มี การออกแบบให้ เ ป็ นแอนิเมชั่นหุ่นยนต์ ทําให้
สภาพแวดล้ อมความเป็ นอยู่ อุปกรณ์ เ ครื่ อ งใช้ ต่า ง ๆ ไม่มี ค วามเป็ นไทยให้ เ ห็ น เพราะสร้ าง
เลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก แม้ การแต่งกายของตัวละครก็เป็ นแบบสากล การออกแบบสถานที่
ในภาพยนตร์ แอนิเมชั่นเรื่ องนี ้ ได้ ใส่วัฒนธรรมตะวันตกเข้ าไปมาก ไม่ว่าจะเป็ นฉากทะเลทราย
ฉากในเมืองเซียงกง เมืองดีบกุ ฉากรางรถไฟ ฟาร์ มแม่เหล็ก บาร์ เหมือง เป็ นต้ น ฉากเหล่านี ้ไม่ได้
สื่อความหมายของความเป็ นไทยออกมาเลย แม้ ว่าผู้ผลิตจะพยายามสื่อว่าตลาดเซียงกงนันได้
้ รับ
แรงบันดาลใจในการออกแบบจากตลาดนัดของไทย ที่มีของมาก รกรุงรัง แต่เมื่อนํามาประกอบกับ
สภาพแวดล้ อมโดยรวมแล้ ว มีความเป็ นสากลและค่อนไปทางตะวันตกเสียมากกว่า สิ่งเดียวที่เห็น
แล้ วมีความรู้สกึ นึกถึงประเทศไทย คือป้ายโฆษณากลางแจ้ ง (Billboard) ของบริ ษัทปตท. (PTT) ที่
มีน้าเขียวและเผือก ซึง่ เป็ นฮีโร่ของเมืองเป็ นพรี เซ็นเตอร์ (Presenter)
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เนื่องจากบริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรื อ PTT Public Company Limited เป็ น
บริ ษัทด้ านพลังงานของไทยที่แปรรู ปมาจากการปริ โตเลียมแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจก๊ าซ
ธรรมชาติและนํ ้ามันปิ โตรเลียมครบวงจร เป็ นบริษัทรัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ที่มีรายได้ สงู ที่สดุ ของไทย
เป็ นผู้สนับสนุนภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง”ยักษ์ ” ในด้ านพลังงานนํ ้ามัน เพราะหุ่นยนต์ในเรื่ องต้ อง
ใช้ นํ ้ามันเป็ นพลังงาน จึงมีการโฆษณาแฝงให้ ฮีโร่ (น้ าเขียวและเผือก) เป็ นพรี เซ็นเตอร์ ของนํ ้ามันใน
เมือง คือนํ ้ามันของบริ ษัท ปตท. นัน่ เอง
การใช้ ป้ายโฆษณากลางแจ้ งของบริ ษัท ปตท. จึงเป็ นการสื่อสารความเป็ นไทย
ทางวัต ถุอีกด้ านหนึ่ ง เพราะบริ ษัท ปตท. เป็ นบริ ษั ท นํ า้ มัน ของประเทศไทย ผู้รับ สารเห็น แล้ ว
สามารถเชื่อมโยงได้ ทนั ที เมื่อเห็นตราสินค้ าว่าเป็ นบริษัทของประเทศไทย

ภาพที่ 4.29 ป้ายโฆษณากลางแจ้ ง (Billboard) ของบริ ษัท ปตท.
แหล่ งที่มา: ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข.
2) นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทยใน “ฉาก”
การออกแบบฉากด้ วยการผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรม
การออกแบบฉาก และองค์ประกอบอื่น ๆ ในเรื่ อง โดยภาพรวมมีความเป็ นสากล
มาก การนําวรรณคดีรามเกี ยรติ์มาอยู่ในโลกอนาคตอวตารที่สิบล้ านเอ็ดครัง้ นี ้ เหมือนนําพาหนุ
มานกับทศกัณฐ์ มาอยู่ในโลกอนาคตที่มีแต่ห่นุ ยนต์ ในเมืองกลางทะเลทรายของโลกฝั่ งตะวันตก
มากกว่าอยู่ในประเทศไทย แต่ด้วยการดําเนินเรื่ องและการออกแบบที่ดีทําให้ การผสมผสานนี ้ลง
ตัว การผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรม ผ่านการออกแบบฉากในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง
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“ยักษ์ ” นี ้ เป็ นอีกหนึ่งนวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทย ที่ทําให้ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องนี ้เป็ น
ศิลปะร่วมสมัย และเข้ ากับคนไทยในปั จจุบนั ที่ยอมรับวัฒนธรรมต่างชาติอย่างตะวันตกมากขึ ้น

ภาพที่ 4.30 ฉากของเรื่ องล้ วนเป็ นฉากแบบตะวันตก
แหล่ งที่มา: ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข.
4.1.4 องค์ ประกอบและการสื่อสาร ที่แสดงความเป็ นไทยใน “เสียง”
ตารางที่ 4.9 องค์ประกอบและการสื่อสาร ที่แสดงความเป็ นไทยใน “เสียง”
องค์ ประกอบและการสื่อสารที่แสดงความเป็ นไทยใน “เสียง”
องค์ ประกอบที่แสดงความเป็ นไทย

นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทย

ความเป็ นไทย

ที่ปรากฏใน
รามเกียรติ์ต้นฉบับ

ที่ปรากฏในภาพยนตร์
แอนิเมชั่นเรื่อง “ยักษ์ ”

ความเป็ นไทยทาง
ความรู้และความคิด

-

- คติความเชื่อเรื่ องการ
เวียนว่ายตายเกิด

-

ความเป็ นไทย
ทางการกระทําหรื อ
ความประพฤติ

-

-

-

-

-

-

-

ความเป็ นไทยทาง
วัตถุ (ที่เห็น
ประจักษ์ )

- วรรณคดีเรื่ อง
“รามเกียรติ”์

วิธีการสื่อสาร

แนวคิดในการสื่อสาร

- การดําเนินเรื่ อง
แบบการ์ ตนู เพลง
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1) องค์ประกอบที่แสดงความเป็ นไทยใน “เสียง”
(1) วรรณคดีเรื่ อง “รามเกียรติ”์
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาและค้ นพบความเป็ นไทยในองค์ประกอบด้ านเสียงของ “ยักษ์ ”
และพบว่ามีการกล่าวถึงตัวละครในวรรณคดีเรื่ อง “รามเกียรติ์” อย่าง “ทศกัณฐ์ ” และ “ราม” บ่อย
มากในเนื ้อหาของเพลง ซึง่ วรรณคดีเรื่ อง “รามเกียรติ”์ นี ้ก็จดั เป็ นความเป็ นไทยทางวัตถุเช่นกัน
(1.1) เพลง เป็ นไปไม่ได้ ของดิอิมพอสซิเบิ ้ล
ในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” นี ้จะมีฉากที่ “กุม” เปิ ดวิทยุเพื่อฟั ง
เพลงผ่อนคลาย โดยเปิ ดเพลง “เป็ นไปไม่ได้ ” ของ ดิ อิมพอสซิเบิ ้ล ขึ ้นมา ซึ่งมีช่วงเนื ้อหาดังนี ้ “ถ้ า
ฉันมี สิบหน้ า อย่างทศกัณฐ์ สิบหน้ านัน้ ฉันจะหัน มายิ ้มให้ เธอ สิบลิ ้น สิบปาก จะฝากคําพรํ่ าเพ้ อ
ว่ารักเธอ รักเธอ เป็ นเสียงเดียว”
แสดงให้ เห็นว่า กุม เป็ นแฟนพันธุ์แท้ ของทศกัณฐ์ แม้ แต่เพลงที่ฟังก็ยงั มี
เนื อ้ หาเกี่ ยวกับทศกัณ ฐ์ และยัง ทํ าให้ ผ้ ูรับสารสามารถเชื่ อมโยงกับยุคสมัยได้ เนื่ องจากเพลง
“เป็ นไปไม่ได้ ” นันเป็
้ นเพลงเก่าที่ออกในปี พ.ศ. 2515 แต่ยงั เป็ นที่ร้ ูจกั กันจนถึงปั จจุบนั ผู้วิจยั จึงมี
ความเห็นว่าผู้รับสารสามารถเชื่อมโยงได้ ว่า กุมนันยั
้ งคิดถึงทศกัณฐ์ ที่เป็ นตํานานในอดีต เพราะ
เพลงที่ฟังนี ้เป็ นเพลงเก่าสําหรับคนไทย ทําให้ เข้ าใจได้ แบบนัน้
ทศกัณฐ์ เป็ นตัวละครจากรามเกียรติ์ ที่มีบทบาทในสังคมไทยในศิลปะ
หลายแขนง รวมทัง้ ศิล ปะด้ านดนตรี ที่ มี ความเป็ นไทยทางวัตถุ (ที่ เห็นประจักษ์ ) โดยถูกนํ าไป
ประพันธ์ เป็ นเนือ้ ร้ องประกอบหลายเพลง เพราะตัวละครดาวร้ ายอย่างทศกัณฐ์ นนั ้ แฝงไปด้ วย
ความหมายหลายอย่าง เช่น เพลง “เป็ นไปไม่ได้ ” ของดิอิม พอสซิเ บิ ้ล ก็ ได้ เปรี ยบเปรยถึง สิ่ง ที่
เป็ นไปไม่ได้ ว่าถ้ าเป็ นทศกัณฐ์ จะทําสิ่งใดกับผู้หญิงคนรักได้ บ้าง เป็ นการพูดถึงข้ อดีของร่ างกาย
ทศกัณฐ์ บางเพลงพูดถึงบริ บทของการเป็ นตัวร้ ายของทศกัณฐ์ เช่นเพลง “ร้ ายก็รัก” ของ โจอี ้ บอย
ดังนี ้ “ถึงร้ ายก็รักนะ เกเรยังไงก็รักนะ หน้ าตาเป็ นตัวกําหนดเทวดาเขียนบทยังไงกันวะ อยากเกิด
เป็ นตัวพระ แต่เค้ าลิขิตให้ เป็ นตัวร้ าย ใครจะรู้วา่ ทศกัณฑ์รักนางสีดามากกว่าเท่าไหร่”
จะเห็นได้ วา่ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” มีการสื่อสารความเป็ นไทย
ทางวัตถุอย่าง “เพลง” ที่ประกอบแฝงอยูใ่ นเรื่ องเช่นเพลง “เป็ นไปไม่ได้ ” ที่กล่าวถึงทศกัณฐ์ อยู่ด้วย
ทําให้ ผ้ รู ับสารรับรู้ถึงความเป็ นไทยได้ เป็ นอย่างดี
(1.2) เพลง ”สงครามเปิ ดฉาก” “รามกําเนิดทุกอย่าง” “กุมโชว์” และ “เรา
จะทําลายมัน”
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เพลงทัง้ 4 เพลงนี ้ เป็ นเพลงประกอบในภาพยนตร์ แอนิเมชั่นที่มีการ
กล่าวถึงตัวละครอย่าง “ราม” และ “ทศกัณฐ์ ” ที่เป็ นตัวละครในเรื่ อง ที่ได้ รับแรงบันดาลใจจาก
วรรณคดีเรื่ อง “รามเกียรติ”์ อย่างชัดเจน
“สงครามเปิ ดฉาก”: เป็ นเพลงในฉากต่อสู้เปิ ดเรื่ องของทศกัณฐ์ และหนุ
มานอย่างดุเดือด ใจความสําคัญของเพลงคือ “จับตัวมัน จับตัวมัน จับตัวทศกัณฐ์ ”
“รามกําเนิดทุกอย่าง”: เป็ นเพลงในฉากที่หนุมานตะโกนเรี ยกรามให้ ลง
ศรทศกัณฐ์ ในสนามต่อสู้ฉากแรก ใจความสําคัญของเพลงคือ “รามกําเนิดทุกอย่าง รามทําลายทุก
อย่าง …ราม…ราม..ราม”
“กุมโชว์”: เป็ นเพลงในฉากที่กุมโชว์ปาหี่ขายปื นโมกขศักดิ์ ใจความ
สําคัญของเพลงคือ “รามทําลายเรา ถูกเหยียดถูกหยาม รามเหยียบยํ่าเรา ต้ องมีสิ่งนี ้เป็ นอาวุธ!”
แล้ วก็ทําการขายปื นโมกขศักดิแ์ ก่ผ้ ชู ม
“เราจะทําลายมัน”: เป็ นเพลงในฉากที่รามส่งข่าวให้ เผือกที่อนุสาวรี ย์ฮีโร่
ว่าให้ พาน้ าเขียว (ทศกัณฐ์ ) ไปให้ รามกําจัดทิ ้ง ใจความสําคัญของเพลงคือ “มันจะทําลายราม เรา
จะทําลายมัน”
จากเนื ้อหาของเพลงดังกล่าวจะเห็นได้ ว่า มีการกล่าวถึงการไล่ล่าฟาด
ฟั นกัน เอาชนะกันของรามและทศกัณฐ์ ซึ่งเป็ นตัวละครหลักของวรรณคดีเรื่ อง “รามเกียรติ์” จึง
กล่าวได้ ว่า ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” มีการสื่อสารความเป็ นไทยทางวัตถุอย่างวรรณคดี
เรื่ อง “รามเกี ยรติ์” ผ่านองค์ประกอบทางด้ านเสียงในเพลงประกอบของเรื่ อง ที่มีการกล่าวถึงตัว
ละครหลักทัง้ 2 ตัวอยูต่ ลอดเวลา
(2) คติความเชื่อเรื่ องการเวียนว่ายตายเกิด
การสื่อสารความเป็ นไทยในเพลงประกอบภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ “เกิดมาเป็ น
เพื่อนเธอ” ที่ขบั ร้ องโดย Room39 แต่งเนื ้อและทํานองเพลงโดยอภิวชั ร์ เอื ้อถาวรสุข (แสตมป์) มี
เนื ้อหาเกี่ยวกับภพชาติ จะกี่ชาติพวกเขา (น้ าเขียวและเผือก) ก็จะเกิดมาเป็ นเพื่อนกัน ซึ่งใน มิว
สิควิดโิ อที่กํากับโดยสราวุธ เฮ้ งสวัสดิ์ (นิ ้วกลม) ก็ได้ ทําเป็ นแอนิเมชัน่ ประกอบโดยมีคอนเซ็ปท์ที่มา
จากตัวเนื ้อเรื่ อง นิ ้วกลมได้ ตีโจทย์ว่า มันอาจจะมีเพื่อนบางคนที่เกิดร่วมมิตรภาพกันมาหลายชาติ
แล้ ว และยังคงเกิดวนเวียนอยู่อย่างนัน้ ซึ่งสื่อแสดงออกมาให้ เห็นผ่านคนหลาย ๆ คู่ ที่คงยังเป็ น
เพื่อนกันหลายยุค หลายสมัย เราก็เอามาทําให้ มนั ดูทนั สมัยขึ ้น และเรี ยบง่าย ในมิวสิควิดิโอก็สื่อ
ว่าแต่ละคูเ่ กิดมา ต่างเวลากัน แต่ว่าทังหมดนี
้
้ อาจจะเกิดกันมา ร้ อยชาติพนั ชาติเหมือนเพลง และ
ยังเป็ นเพื่อนกันอยู่ จนถึงวันนี ้
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“ฉันพร้ อมยืนข้ างเธอ ไม่ว่าเราต้ องเจออะไรต่อจากนี ้ จะแสนนานแค่ไหน กี่
ภพชาติหมื่นปี เกิดมาเพื่อสิ่งนี ้ เกิดมาเป็ นเพื่อนเธอ”
เนื ้อเพลงท่อนนี ้ได้ แสดงให้ เห็นคติความเชื่อในเรื่ องของภพชาติ และการกลับ
ชาติมาเกิดของศาสนาพุทธในไทยเป็ นอย่างดี ชาวไทยพุทธเชื่อว่าเรื่ องภพชาติมีจริ ง สิ่งมีชีวิตจะมี
การเวียนว่ายตายเกิดอยูต่ ลอดเวลาในสังสารวัฏ ดังเช่นในพระไตรปิ ฎกเองก็มีการกล่าวถึงทศชาติ
ชาดกของพระพุทธเจ้ า ที่ต้องบําเพ็ญเพียรเป็ นพระโพธิสตั ว์อยู่ 10 ชาติกว่าจะได้ มาเกิดเป็ นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ าในชาติสุดท้ าย เป็ นสิ่งยืนยันว่าชาวไทยมีความผูกพันกับคติเรื่ องของภพชาติ
และการเวียนว่ายตายเกิดจากศาสนาประจําชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้วิจยั จึงมีความเห็นว่าการ
สื่อความหมาย เรื่ องอวตารที่สิบล้ านเอ็ดของทศกัณฐ์ และหนุมานในร่ างหุ่นยนต์นี ้ มีความผูกพัน
เกี่ ยวกับเรื่ องของภพชาติ และคติความเชื่อเรื่ องการกลับชาติมาเกิดของศาสนาพุทธ ซึ่งถือเป็ น
ความเป็ นไทยทางความรู้และความคิดโดยตรง
2) นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทยใน “เสียง”
การดําเนินเรื่ องแบบการ์ ตนู เพลง
รูปแบบการดําเนินเรื่ องของ “ยักษ์ ” เป็ นการดําเนินเรื่ องประกอบ “เพลง” ที่เข้ ากับ
สถานการณ์ ต่าง ๆ โดยมี เพลงที่ คอยประกอบหรื อคลอเข้ ากับบรรยากาศของเรื่ องไปด้ วยตลอด
เรื่ อ ง ดัง นัน้ เพลงจึ ง เป็ นอี ก ส่ ว นประกอบสํ า คัญ ของ “ยัก ษ์ ” ที่ ทํ า ให้ เ กิ ด ความแตกต่ า งจาก
ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ สัญชาติไทยเรื่ องอื่น ๆ
กล่าวได้ วา่ Walt Disney เป็ นผู้นําในด้ านการ์ ตนู เพลงของโลก ที่มีการดําเนินเรื่ อง
ประกอบไปกับเพลงตลอดเรื่ อง ในช่วงเวลาหรื อเหตุการณ์ สําคัญ ๆ ของเรื่ อง ตัวละครจะแสดง
บทบาทด้ วยการร้ องเพลง จึงสามารถสร้ างความสนุกสนานครื น้ เครง หรื อตอกยํ ้าความเหงา ความ
เศร้ าได้ เป็ นอย่างดี ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ทุกเรื่ องของ Walt Disney จะต้ องมีเพลงประกอบการ
ดําเนิ นเรื่ องเสมอ ทุกเรื่ องจะมี เพลงเด่นเป็ นที่ จ ดจํ าและเพลง Soundtrack อื่ น ๆ ในเรื่ องอี ก
มากมาย เป็ นอีกจุดขายที่โดดเด่นของ Walt Disney เช่น “The Lion King” การ์ ตนู 2D อมตะใน
ตํานาน ก็จะมีเพลง “Hakuna Matata” เป็ นช่วงไฮไลท์ที่ตวั เอกอย่างซิมบ้ าใช้ ชีวิตอย่างมีความสุข
กับเพื่อนรัก ท่องป่ าหาหนอนกินอย่างสนุกสนาน หรื อ “Mulan” เรื่ องราวของหญิงสาวชาวจีนที่ออก
รบแทนพ่ อ ก็ มี ฉ ากซึ ง้ ในตอนตัด ผมปลอมตัว เป็ นชายออกรบ และมี เ พลงประกอบฉาก
“Reflection” ที่เข้ าถึงผู้ชมได้ เป็ นอย่างดี จนถึงภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องล่าสุด “Frozen” ที่มีเพลง
มากมายและที่โดดเด่นที่สดุ คือ “Let it go” ในฉากเจ้ าหญิงเอลซาปลดปล่อยความทุกข์ใจและเลิก
ปกปิ ดตัวเองจากความมืด สร้ างความประทับใจแก่ผ้ ชู มได้ อย่างไม่ร้ ูลืม
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ภาพที่ 4.31 สการ์ ร้ องเพลง “Be Prepared” ในฉากเปิ ดตัวดาวร้ าย The Lion King
แหล่ งที่มา: The Bader International Study Centre, 2013.
“ยั ก ษ์ ” ได้ มี ก ารนํ า รู ป แบบของการ์ ตู น เพลงมาปรั บ ใช้ มี ก ารผลิ ต เพลง
ประกอบการดําเนินเรื่ องถึง 28 เพลง ซึ่งนับว่าเป็ นการเล่าเรื่ องที่แปลกใหม่ในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่
ไทย เพลงที่โดดเด่นเป็ นที่จดจําของภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องนี ้ต้ องยกให้ เพลง “เกิดมาเป็ นเพื่อน
เธอ” ที่ขบั ร้ องโดย Room39 แต่งเนื ้อและทํานองเพลงโดยอภิวชั ร์ เอื ้อถาวรสุข เป็ นเพลงปิ ดเรื่ อง
ตอนเรื่ องราวคลี่ คลายแล้ ว การนํ าเพลงมาประกอบการดํ าเนิ น เรื่ องของ “ยักษ์ ” นี น้ ับ เป็ นอี ก
นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทยที่นา่ สนใจอีกหนึง่ ประเด็น

ภาพที่ 4.32 น้ าเขียวถูกความคิดของยักษ์ทศกัณฐ์ (ยักษ์ร้าย) ครอบงําด้ วยการร้ องเพลง
แหล่ งที่มา: ประภาส ชลศรานนท์, 2555ข.
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4.2 ผลการสัมภาษณ์ เชิงลึกและสนทนากลุ่ม
หลังจากการศึกษาองค์ประกอบและนวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทย ในภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” จากแหล่งข้ อมูลภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” และหนังสือ “ยักษ์ The
Giant King” (Concept Art) แล้ ว ผู้วิจยั ได้ ทําการเก็บข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนา
กลุม่ เพิ่ม จากผู้รับสารที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และทํางานอยูใ่ นวงการผลิตแอนิเมชัน่ ในประเทศ
ไทย เพื่อค้ นหาถึงองค์ประกอบที่แสดงความเป็ นไทยเพิ่มเติม โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเด็นคือ 1)
ภาพรวมของภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” 2) นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทยในภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” 3) ทัศนคติตอ่ แอนิเมชัน่ ไทย
4.2.1 ภาพรวมของภาพยนตร์ แอนิเมชั่นเรื่ อง “ยักษ์ ”
1) ความเห็นโดยรวมต่อภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ”
“ยักษ์ ” สนุกแล้ ว แต่ยงั คาดเดาเรื่ องได้
...ผมคิ ด ว่ า เป็ นภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั่น ที่ พัฒ นาในระดับ ดี ขึ น้ เรื่ อ ย ๆ สามารถ
ทัดเทียมเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ แล้ ว ในความคิดของผม เนื ้อเรื่ ององค์ยงั น้ อยไปนิด
หนึ่ง แต่เข้ าใจว่าตังใจทํ
้ าสําหรับเด็ก แต่ตา่ งจากเมืองนอกที่เขาทําสําหรับเด็กและผู้ใหญ่
ให้ ดดู ้ วยกันได้ แต่ยกั ษ์ มีปมที่สําคัญเพียงเรื่ องมิตรภาพเท่านัน้ ผมว่ายังสนุกได้ มากกว่านี ้
อีก มันเหมือนจะคาดเดาได้ ว่าเค้ าตีกัน เค้ าต้ องดีกัน ไม่มีปมที่ 2 ที่ 3 (โกเมศ กาญจน
พายัพ, สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2557)
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกและสนทนากลุ่ม ในความเห็นต่อภาพยนตร์ แอนิเมชั่น
เรื่ อง “ยักษ์ ” พบว่าผู้รับสารที่มีความรู้ด้านแอนิเมชัน่ และทํางานอยู่ในวงการทุกคน ล้ วนรับชมและ
มีความรู้ สึกที่ดีต่อภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องนี ้ มีความเห็นโดยรวมว่าสนุก และต้ องอุดหนุนอย่าง
แน่นอนเพราะเป็ นของคนไทย อีกทังยั
้ งเห็นว่ามีการพัฒนาไปในทางที่ดี น่าสนับสนุน ที่สําคัญคือ
เราไม่ควรคิดแข่งเพียงตลาดเพื่อนบ้ าน แต่ควรคิดแข่งกับมาตรฐานของสากลให้ ได้ เพื่อให้ เกิดการ
พัฒนายิ่ง ๆ ขึ ้นไป แต่สิ่งที่ยงั ไม่ประทับใจคือเนื ้อเรื่ องที่คาดเดาได้ ง่ายไป ซึ่งผู้วิจยั มีความเห็นว่า
อาจเป็ นเพราะการนําโครงเรื่ องมาจากรามเกียรติส์ ่วนหนึ่ง ซึ่งเป็ นวรรณคดีที่คนไทยมีความคุ้นเคย
อย่างมาก ทําให้ ผ้ รู ับสารสามารถคาดเดาได้ วา่ จะมีอะไรในเรื่ องบ้ าง
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2) ปั ญหาที่พบในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ”
“ยักษ์ VS ROBOTS”
“...ดีไซน์เกิดปั ญหาเพราะออกมาคล้ ายกับ Robots นะ แต่ต้องดูว่าผู้รับสารเลือกที่
จะจํ า เรื่ อ งไหน ถ้ าเรื่ อ งไหนเป็ นที่ จ ดจํ า แสดงว่ า เรื่ อ งนัน้ ทํ า ได้ ดี ก ว่ า ” (เอกพจน์ นภาโชติ ,
สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2557)
ปั ญ หาที่ พ บส่วนใหญ่ใ นมุม มองของผู้รับสารคือ การที่ดีไ ซน์ ของยักษ์ คล้ ายกับ
Robots ของต่างชาติที่ออกมาก่อน ทังที
้ ่โปรเจคของยักษ์ นนเริ
ั ้ ่ มก่อนด้ วยซํ ้า แต่ภาพการออกแบบ
Robots มันติดตาคนไทยไปแล้ ว ทําให้ ยักษ์ ที่ออกมาทีหลังเสียเปรี ยบและถูกมองว่าเป็ นของ
เลียนแบบไป ซึง่ ก็สะท้ อนความคิดของคนไทยได้ อีกอย่างว่ามักจะมองของต่างประเทศดีกว่าเสมอ
อีกอย่างคือประเทศไทยต้ องยอมรับว่าเป็ นประเทศที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปั ญญามาก เช่นพวก
เทปผี ซีดีเถื่อน ของแบรนด์เนมต่าง ๆ ทําให้ คนไทยมีทศั นคติตอ่ ของเลียนแบบว่าเป็ นเรื่ องธรรมดา
ไทยเก่งเรื่ องก๊ อปอยูแ่ ล้ ว ทังที
้ ่จริ ง ๆ แล้ วผู้สร้ างยักษ์นนไม่
ั ้ ได้ มีเจตนาเลียนแบบแต่อย่างใด

ภาพที่ 4.33 Robots ของค่าย BlueSky
แหล่ งที่มา: Blue Sky Studios, 2014.

ภาพที่ 4.34 ยักษ์ ของ Workpoint Picture
แหล่ งที่มา: Dvdup2you, 2556.
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4.2.2 นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทยในภาพยนตร์ แอนิเมชั่นเรื่อง “ยักษ์ ”
1) ตัวละครที่ผ้ รู ับสารประทับใจและไม่ประทับใจเป็ นพิเศษ
“น้ าเขียว (ทศกัณฐ์ ) รุ่ง เผือก (หนุมาน) ร่วง”
“...พี่ชอบยักษ์ ออกแบบดี ดูเท่ห์ดี แต่ไม่ชอบเผือก เสียงของหอยทําให้ ร้ ูสึกถึงคน
อ้ วนที่ดไู ม่ตอบโจทย์ของหนุมานเท่าไหร่” (กานต์ ศุภบรรพต, สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2557)
ลักษณะความเป็ นไทยในตัวละคร มีผลต่อความรู้ สึกประทับใจของผู้รับสารมาก
เพราะผู้รับสารมีความคาดหวังในตัวละครที่แสดงความเป็ นไทย อย่างน้ าเขียวที่มีแรงบันดาลใจ
หลักมาจากทศกัณฐ์ และยังออกแบบมาได้ สมบูรณ์แบบในมุมมองของผู้รับสาร มีความเท่ห์ ความ
สวยงาม ความน่ารัก และมีความหมายดีในตัวเอง หรื อสดายุที่มีบคุ ลิกแบบไทย ๆ ที่โดดเด่น ทําให้
เห็นว่าความตลกขบขันเป็ นอีกปั จจัยที่ผ้ รู ับสารชื่นชอบ ในขณะเดียวกัน หนุมานหรื อเผือก ก็เป็ นอีก
ตัวละครหลักที่มีความสําคัญเท่าเทียมกับ ทศกัณฐ์ หรื อน้ าเขียวเลยก็ว่าได้ แต่กลับไม่ได้ รับความ
นิยมในมุมมองของผู้รับสารเลย เพราะผู้รับสารมีความคาดหวังในภาพลักษณ์ของหนุมานในใจกัน
ทุกคน เมื่อพบกับเผือก ที่ออกมาไม่โดนใจ ไม่ตรงกับภาพในจินตนาการ จึงทําให้ เกิดความผิดหวัง
ทังรู้ ปร่ าง การแสดงออก เสียงพากย์ สีสนั ของเผือก ทําให้ ผ้ รู ับสารมองไม่เห็นถึงความเป็ นฮีโร่ ใน
ระดับหนุมานได้ เลย องค์ประกอบความเป็ นไทยในตัวเผือก ที่มีหนุมานเป็ นแรงบันดาลใจกลับ
กลายเป็ นปั ญหา ที่ทําให้ ผ้ รู ับสารไม่เกิดการคล้ อยตาม แต่ร้ ูสกึ ขัดแย้ งแทน
2) ความเป็ นไทยใน “ยักษ์ ” ที่ผ้ รู ับสารพบ
“ผสมไทย-สากล ได้ กลมกล่อม .. “
...ถ้ าถามถึงความเป็ นไทย พี่ว่า ความเป็ นทศกัณฐ์ กบั หนุมาน นี่เราคงรู้ ๆ กันอยู่
แล้ ว พี่ คิ ด ว่ า เขาทํ า ให้ ดูส ากลมากกว่ า แต่อ ย่ า งน้ อ ยก็ ยัง ใช้ ชื่ อ เรื่ อ งว่ า “ยัก ษ์ ” ไม่ใ ช่
“TITAN” จริ ง ๆ รามายณะเองก็มาจากแถบอินเดีย เรารับอิทธิพลของวัฒนธรรม วรรณคดี
ศิลปะต่าง ๆ มาจากต่างประเทศเยอะ เช่น นาจา ของจีน บ้ านเราก็มี โกมินทร์ จีนมี กิเลน
สุนทรภู่ก็เอามาทํา ม้ านิลมังกร เอาม้ ากับมังกรมาผสมกัน คําไทยหลาย ๆ คํายังยืมเขมร
มาใช้ ในยักษ์ นี ้มีความเป็ นไทยเพราะพี่เห็นลายไทยที่เอามาประยุกต์ มันไม่เหมือนยักษ์
อินเดียนะ ยักษ์ บ้านเราสวยงาม วิจิตร รายละเอียดเยอะ หนุมานเองก็ยงั สอดแทรกลาย
ก้ นหอยไว้ ให้ มีกลิ่นอายความเป็ นไทย นอกนัน้ เป็ นสากลหมดนะ มีแต่คาแร็ กเตอร์ ที่คง
ความเป็ นไทยจากรามเกียรติ์ (ธีรกุล สิงหะไชย, สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2557)
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จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม ในความเห็นต่อภาพยนตร์ แอนิเมชัน่
เรื่ อง “ยักษ์ ” พบว่าผู้รับสารที่ มีความรู้ ด้ านแอนิเมชั่นและทํางานอยู่ในวงการทุกคน ล้ วนมี
ความเห็นว่าสามารถมองเห็นความเป็ นไทยในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” ผ่านการออกแบบ
ตัวละครเท่านัน้ ทังลวดลาย
้
รู ปแบบ ชื่อ แต่สิ่งอื่น ๆ อย่างบรรยากาศ ฉากโดยรอบและวิถีชีวิต
ผู้รับสารมีความเห็นว่าล้ วนมีความเป็ นสากลทังหมด
้
แต่ทงนี
ั ้ ้ “ยักษ์ ” สามารถผสมผสานความเป็ น
ไทยกับความเป็ นสากลให้ เข้ ากันได้ เป็ นอย่างดี แสดงให้ เห็นว่า แม้ จะใส่ความเป็ นไทยเข้ ามาน้ อย
แต่ไม่ได้ ทําให้ ผ้ รู ับสาร ไม่ร้ ูสกึ ถึงความเป็ นไทยเลย แต่กลับรู้สกึ ร่วมสมัยและกลมกล่อมดี
3) คําว่า “ยักษ์ ” ในความหมายของผู้รับสาร
“ยักษ์ เป็ นทัง้ รูปธรรม และ นามธรรม”
“...ทรงพลัง ใหญ่ แต่เราเป็ นคนไทยก็นึกถึงทศกัณฐ์ ก่อนเลย เหมือนเป็ นพื ้นฐาน
ในความคิด” (กานต์ ศุภบรรพต, สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2557)
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม ในความเห็นต่อภาพยนตร์ แอนิเมชัน่
เรื่ อง “ยักษ์ ” พบว่าผู้รับสารที่มีความรู้ด้านแอนิเมชัน่ และทํางานอยู่ในวงการทุกคน มองเห็นคําว่า
“ยักษ์ ” ในรูปแบบเดียวกัน ซึง่ คํา ๆ เดียวนันมี
้ ความหลากหลายในตัวเอง ทังรู้ ปธรรมและนามธรรม
ผู้รับสารมีมมุ มองต่อคําว่ายักษ์ อย่างหลากหลาย คําว่ายักษ์ เป็ นคําที่ทรงพลัง แทบทุกคนต้ องนึก
ถึงทศกัณฐ์ ก่อน เป็ นพื ้นฐานในความคิดของคนไทยเมื่อคิดถึงยักษ์ เลยก็ว่าได้ การที่นํายักษ์ มาเป็ น
ชื่อเรื่ องและมีน้าเขียวที่ได้ แรงบันดาลใจมาจากทศกัณฐ์ มาเป็ นตัวละครเอก ทําให้ มีความทรงพลัง
และเป็ นที่นา่ จดจํากว่าตัวละครอื่น ๆ
4) ความเห็ น ของผู้ รั บ สารต่ อ โครงเรื่ อ ง ที่ “ยั ก ษ์ ” นํ า แรงบั น ดาลใจจาก
รามเกียรติม์ าผลิต
“ผูกพัน แต่ถกู หยิบจับมาใช้ บอ่ ยแล้ ว”
...ส่วนตัวพี่วา่ เรื่ องราวของทศกัณฐ์ พระราม กับหนุมาน คนมันรู้จกั กันทัว่ บ้ านทัว่
เมืองอยู่แล้ ว มันเข้ าถึงกลุ่มผู้ชมได้ ง่ายกว่าจะมาปั น้ ตัวละครใหม่อย่างไอ้ ขิง ไอ้ ข่า ที่ไม่มี
ใครรู้จกั เลย แม้ จะประยุกต์จนกลายเป็ นสากลจนแทบมองไม่เห็นความเป็ นไทยที่ซ่อนอยู่ก็
เถอะ อย่างคาราบาวแดงทําไมขายได้ ทําไมไม่ใช้ ชื่ออื่น หมูแดง ควายแดง นกขุนทองแดง
ทําไมใช้ ชื่อคาราบาว เพราะชื่อคาราบาวมันขายได้ คนรู้จกั กันทัว่ บ้ านทัว่ เมืองมาหลายสิบ
ปี ดังมานาน พอเอาชื่อมาขายสินค้ าคนก็ร้ ูจกั (ธีรกุล สิงหะไชย, สัมภาษณ์, 17 เมษายน
2557)
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“...จริ ง ๆ โอเคนะ น่าจะไปได้ ไกลกว่านี ้ และอีกอย่างคือรามเกี ยรติ์มันอาจถูก
หยิบจับมาใช้ บอ่ ยจนเกินไปหน่อย แต่ผมว่ามันก็ไม่ผิดนะ” (โกเมศ กาญจนพายัพ, สัมภาษณ์, 22
เมษายน 2557)
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม ในความเห็นต่อภาพยนตร์ แอนิเมชัน่
เรื่ อง “ยักษ์ ” พบว่าผู้รับสารที่มีความรู้ด้านแอนิเมชัน่ และทํางานอยู่ในวงการทุกคน มีความเห็นว่า
การยกวรรณคดีไทยอย่างรามเกี ยรติ์มาเป็ นต้ นแบบในการออกแบบนัน้ ถื อว่าดี จดจําง่าย และ
แสดงความเป็ นไทยได้ ดี เพียงแต่ดแู ล้ วเห็นจะมีเพียงความเป็ นไทยในตัวละครเท่านัน้ ไม่ได้ เห็นใน
มุมอื่น ๆ เท่าไรนัก อีกทังค่
้ านิยมของไทยคือถ้ าอยากจะแสดงความเป็ นไทยออกมาทางแอนิเมชัน่
ก็มักจะนิยมยกวรรณคดีมาแปลงกันซะส่วนใหญ่ ตังแต่
้ รุ่นนักศึกษามาจนถึงรุ่ นภาพยนตร์ แอนิ
เมชัน่ ลงโรง
การหยิบจับวรรณคดีไทยอย่าง “รามเกียรติ์” มาเป็ นต้ นแบบ หรื อแรงบันดาลใจ
ในการผลิตภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ นันนั
้ บว่าดี ในเรื่ องความผูกพันของคนไทยกับรามเกียรติ์ เพราะ
คนไทยมีความผูกพันกับรามเกียรติ์เป็ นทุนเดิมอยู่แล้ ว ไม่ต้องเสียเวลาในการเล่าเรื่ องปมชีวิตของ
ตัวละครมาก เพราะทุกคนรู้จกั ตํานานรามเกียรติ์ ผู้รับสารล้ วนเข้ าใจถึงจุดประสงค์และเห็นด้ วย
แต่อาจมีบ้างที่อยากให้ ใส่วิถีชีวิตลงไปบ้ างแบบไม่ดยู ดั เยียดจนเกินไป อาจแสดงความเป็ นไทยได้
มากกว่าการหยิบตัวละครของรามเกียรติม์ าเพียงอย่างเดียว
5) สัญลักษณ์ที่ผ้ รู ับสารพบใน “ยักษ์ ”
“มองเห็น สัญญะ แบบไทย”
“...พระอาทิตย์ในเรื่ องนี ้ผมว่าเป็ นสัญลักษณ์ที่ทําให้ เรารู้ว่านี่มนั ไม่ใช่โลกของเรา
มันไม่อิงความเรี ยล มันคือการ์ ตนู ” (พีรศักดิ์ เสนาลัย, สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2557)
“...เห็ น ลายไทยตลอดเลย แล้ วก็ ชื่ อ ของตัว ละคร เผื อ กงี ้ น้ าเขี ย วงี ้ ดูเ ป็ น
สัญลักษณ์แทนตัว” (นภัค จิตศานติกลุ , สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2557)
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม ในความเห็นต่อภาพยนตร์ แอนิเมชัน่
เรื่ อง “ยักษ์ ” พบว่าภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” ได้ แอบแฝงสัญญะเอาไว้ มากมาย แต่สญ
ั ญะ
ที่ผ้ รู ับสารมองเห็นได้ ชดั เจนมากที่สุด ล้ วนเป็ นสัญญะที่แฝงไปด้ วยความเป็ นไทย ซึ่งผู้รับสารที่มี
ความรู้ ด้ า นแอนิ เ มชั่น และทํ า งานอยู่ ใ นวงการทุก คน มองเห็ น สัญ ลัก ษณ์ ส่ ว นใหญ่ ผ่ า นการ
ออกแบบตัวละคร เช่นลายไทยบนตัวละคร รูปร่างของตัวละคร รวมถึงการมีอยู่ของตัวละคร อย่าง
พระอาทิตย์ในเรื่ องที่ทําให้ ผ้ รู ับสารมองเห็นว่าจักรวาลที่ “ยักษ์ ” ดําเนินเรื่ องอยู่ เป็ นคนละจักรวาล
กับของเราที่ ดํารงชี วิตอยู่ตอนนี ้ เพราะพระอาทิตย์ของเราเป็ นศูนย์กลางระบบสุริยะ โดยมีโลก
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หมุนรอบอยู่ แต่พระอาทิตย์ในยักษ์ กลับมี 2 ดวง และโคจรอยู่ในบริ เวณชันบรรยากาศ
้
และเคลื่อน
ตัวโคจรด้ วยรางคล้ ายรางรถไฟ ซึ่งทําให้ เกิดความแตกต่างจากโลกของความเป็ นจริ ง ทําให้ เห็นถึง
โลกของการ์ ตนู โดยแท้ จริ ง
6) ความแตกต่างของ “ยักษ์ ” กับภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องอื่น ๆ ที่ผา่ นมาของไทย
“แตกต่าง เพื่อต่อยอด”
“...ต่างเยอะมาก การ์ ตนู ไทยที่ออกมารู้ สึกว่าจะเน้ นที่ความเป็ นไทยมาก แต่เรื่ อง
นีต้ ่างออกไป พยายามหลี ก มัน คล้ ายการ์ ตูน ฝรั่ งที่ ใ ส่ล ายไทยเข้ าไปเลย” (พี รศักดิ์ เสนาลัย,
สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2557)
“...แตกต่างนะ ณ เวลานีค้ งต้ องเทียบกับก้ านกล้ วยที่ทําได้ ดีพอ ๆ กัน แต่ก้าน
กล้ วยเขาเอาช้ างที่เป็ นสัญลักษณ์ของไทยมาทําแล้ วมันน่ารัก เราเห็นช้ างแล้ วนึกถึงประเทศไทย
จริ ง ๆ ในขณะที่ยกั ษ์ พยายามจะผูกรามเกียรติ์กับหุ่นยนต์ที่เป็ นสากล มันเลยเกิดความแตกต่าง
ขึ ้นมา” (นภัค จิตศานติกลุ , สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2557)
จากการสัมภาษณ์ ผู้รับสารส่วนใหญ่มองเห็นถึงความแตกต่างของภาพยนตร์ แอ
นิเ มชั่นเรื่ องยักษ์ ที่มี ต่อเรื่ องอื่ น ๆ ที่ ผ่านมา จะเห็นได้ จ ากการออกแบบตัวละครที่ เป็ นหุ่นยนต์
แมคคานิกแบบสากล แม้ จะมีแก่นมาจากรามเกียรติ์ แต่กลิ่นอายความเป็ นสากลที่ใส่เข้ ามาอย่าง
ลงตัว ทําให้ ผ้ รู ับสารรู้สึกถึงความแตกต่างกับภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องอื่น ๆ ที่ผ่านมา รู้สึกถึงการ
เปลี่ ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” มีการสื่อสารความเป็ นไทยด้ วย
นวัตกรรมการสื่อสารผ่านการผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรมอย่างชัดเจน ผู้รับสารสามารถ
มองเห็นถึงนวัตกรรมการสื่อสารนัน้
7) ความเห็นที่ผ้ รู ับสารมีตอ่ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” ในส่วนของความ
เป็ นสากล
“สากล อย่างชัดเจน”
...เรื่ องนี ้นี่เน้ นความเป็ นสากลแน่นอน เห็นภาพชัดเจนเลย...มันร่ วมสมัยดีนะ พี่
ชอบ คือเป็ นไทยที่ร่วมสมัย ที่ให้ คนยุคนี ้เสพ ไม่ใช่แบบยุคโบราณ ศิลปะร่วมสมัยมันบอก
เล่ากาลเวลาของสมัยนัน้ ๆ น่ะ อีก 100 ปี แอนิเมชัน่ เรื่ องนี ้คงบอกคนรุ่นหลังว่า แต่ก่อน
เขาออกแบบหุ่น ยนต์ กัน รู ป ร่ า งหน้ าตาแบบนี น้ ะ คือ ทัน สมัยในยุค นัน้ แล้ ว นะ โลกมัน
เปลี่ยนไปทุกวัน เราต้ องมีศิลปะของสมัยเราให้ ลกู หลานในอนาคตดู อย่างโดราเอมอนไป
โผล่ในลายไทยที่ผนังวัด พี่วา่ ร่วมสมัยนะ ว่าสมัยเรามีการ์ ตนู ญี่ปนเข้
ุ่ ามา ศิลปิ นเขาคงสื่อ
อะไรบางอย่าง (ธีรกุล สิงหะไชย, สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2557)
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การสื่อสารด้ วยการผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ เป็ นนวัตกรรมที่สามารถขายได้ ใน
ประเทศไทยแล้ ว เพียงแต่ยงั สามารถพัฒนาได้ อีก ด้ วยการสื่อวัฒนธรรมของเรื่ องให้ ชดั เจนกว่านี ้
และจากการสัมภาษณ์ ทําให้ พบว่าปั ญหาของวงการแอนิเมชัน่ ไทย คือประเทศไทยไม่มีช่องทาง
พัฒนาให้ กบั วงการเท่าไรนัก
4.2.3 ทัศนคติต่อแอนิเมชั่นไทย
1) ทัศนคติของผู้รับสารที่มีตอ่ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ไทย
“ตลาดแคบ ช่องทางพัฒนาน้ อย”
...พัฒนาไปมาก แอนิเมเตอร์ ไทยเก่งมาก คนไทยเก่งนะ สู้ต่างประเทศได้ สบาย
จริ ง ๆ เพียงแต่ไม่มีเวทีให้ แสดง ส่วนใหญ่ต้องทําตามลูกค้ า นี่คือครอบคลุมวงการแอนิ
เมชัน่ ในสาขาต่าง ๆ เลยนะ ไม่ว่าจะเป็ นหนังหรื อโฆษณาก็แล้ วแต่ ส่วนเด็ก ๆ ก็ได้ รับการ
รณรงค์ให้ เรี ยนด้ านนี ้นะ แต่จบมาก็ไม่มีเวทีให้ เท่าไหร่ เลย ก็หลายรัฐบาลมาแล้ ว หลาย
บริ ษัทต้ องดิ ้นรนเอง (ธีรกุล สิงหะไชย, สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2557)
...ยากครับ ตลาดบ้ านเราไม่รับ ผู้บริ โภคบ้ านเราไม่คอ่ ยสนใจ มีโอกาสโตได้ แต่
ต้ องไปขายเมืองนอกหรื อได้ รางวัลกลับมาก่อน ถึงจะเอากลับมาทําเงินบ้ านเราได้ ตลาด
หนังไทยหนังรัก หนังผี หนังตลกขายได้ ดีเลยนะ แต่ไม่ร้ ูทําไมแอนิเมชัน่ ไทยขายไม่ได้ อีก
ปั ญหาคือเรื่ องทุนครับ แอนิเมชัน่ นี่ใช้ ทุนมากกว่าทําหนังเสียอีก (โกเมศ กาญจนพายัพ,
สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2557)
...คนไทยไม่เหมาะกับแอนิเมชัน่ โรงใหญ่มงครั
ั ้ บ ด้ วยเพราะคนในประเทศเราไม่
เสพ ไม่มีรสนิยมแนวนี ้ คนไทยเลยไม่ค่อยสนใจแอนิเมชัน่ คิดว่าเป็ นเรื่ องของเด็ก แล้ วก็
พยายามยัด เยี ย ดความเป็ นไทยลงไปจนผู้ รั บ สารเบื่ อ ความดี ความเป็ นไทยที่ โ ดน
ยัดเยี ยดลงมา เหมื อนกับตลาดต้ องการอย่าง คนทํา “ต้ อง” ทําอีกอย่าง มันขัดแย้ งกัน
(พีรศักดิ์ เสนาลัย, สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2557)
จากการสัม ภาษณ์ พ บว่า ผู้รับสารมี มุม มองต่อ แอนิ เ มชั่น ไทยว่าจะต้ องมี การ
พัฒนาขึ ้นไปอย่างแน่นอน แต่ปัจจุบนั มีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้ แอนิเมชัน่ ยังคงติดขัด เช่น ปั จจัย
ด้ านวัฒนธรรมของไทยที่คิดว่าการ์ ตนู เป็ นเรื่ องของเด็ก ทําให้ ตลาดที่ดแู คบ เรื่ องของทุน ที่ต้องใช้
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ทุนสูงในการผลิต ทําให้ ต้องพึ่งพานายทุน ซึ่งทัศนคติของนายทุน กับเนื ้อหาที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการดู
ไม่สอดคล้ องกัน แต่จะเห็นว่าผู้ทํางานในวงการไม่ได้ คิดว่าศักยภาพของบุคลากรมีปัญหา คนไทย
เก่ง มีความสามารถ เพียงแต่สภาพสังคมและเงินทุนไม่เอื ้อแก่วงการภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ให้ เดิน
ต่อไป
2) ความเหมาะสมของความเป็ นไทยกั บ สิ น ค้ า วัฒ นธรรมอย่ า งภาพยนตร์
แอนิเมชัน่
“ควรไทยด้ วย และสนุกด้ วย”
...ถ้ าแอนิเมชัน่ เป็ นสื่อวัฒนธรรม ต้ องสื่อให้ ได้ ว่าวัฒนธรรมของเรามีอะไรบ้ าง แต่
ก็ไม่เสมอไป บางทีพี่ก็เบื่อ เคยทําสื่อการสอน เอะอะผู้ใหญ่ก็จะให้ ใส่เด็กหัวจุกผมแกละ
ลงไป คือมันไม่มีแล้ วไงในสมัยนี ้ แทนที่เราจะห่วงสัญลักษณ์ไทย ๆ ทําไมไม่สื่อสารเรื่ อง
การไหว้ แทน การพูด การยิ ้ม นํ ้าใจของตัวละครไทย ๆ ชุดมันควรจะร่วมสมัย ไม่ใช่น่งุ โจง
กระเบน เสื อ้ ราชประแตน ผู้ใ หญ่ บ้านเรามองแต่รูปลักษณ์ ภ ายนอกที่ ออกมา มองแต่
เครื่ องแต่งกาย แล้ วบอกว่านี่แหละวัฒนธรรมไทย ไม่ใช่หรอก วัฒนธรรมที่ดีงามจากใจ
การแสดงออก กิริยา มารยาทแบบไทย เช่นการไหว้ การเคารพผู้ใหญ่ ดูไปเถอะ ส่วนมาก
ที่ผ้ ใู หญ่คิดแบบนี ้จะเป็ นรัฐบาลหรื อผู้จ้างงานซะเยอะ ไม่ใช่พี่ไม่ชอบวัฒนธรรมการแต่ง
กายไทยนะ พี่นี่หวั ชาตินิยมเลย แต่เราต้ องมองมุมเด็กด้ วย ถ้ าอยากให้ เด็กดู เด็กมอง ก็
ต้ องปรับ ไม่งัน้ เด็กก็ไปดูการ์ ตนู ญี่ปนุ่ การ์ ตนู ฝรั่งดีกว่า การทําแอนิเมชัน่ ไทยข้ อห้ ามมัน
เยอะ แปลกที่หนังคนแสดงทําได้ นะแต่แอนิเมชัน่ ห้ ามทํา (ธีรกุล สิงหะไชย, สัมภาษณ์, 17
เมษายน 2557)
...จากการทํ างานมา คนที่จะให้ ทุนก็ต้องมีหน้ าที่คอยรักษาความเป็ นไทยในสื่อ
อย่างพวกสปอนเซอร์ หรื อรัฐบาล ก็จะให้ โจทย์ว่างานต้ องตอบโจทย์ความเป็ นไทยนะ มัน
หนีไม่ได้ จริ ง ๆ เหมือนเราโดนยัดเยียดความเป็ นไทยส่วนหนึ่งเพราะห่วงโซ่ทางธุรกิจ ซึ่ง
จริ ง ๆ เราจะทําเป็ นไทยประยุกต์ก็ได้ คิดนอกกรอบเหมือนยักษ์ หรื อจริ ง ๆ ถ้ าเนื อ้ เรื่ อง
สนุกจริ ง แต่ภาพลักษณ์จะไทยแค่ไหนคนก็คงอยากดู ขอเพียงสนุกเท่านัน้ (นภัค จิตศานติ
กุล, สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2557)
...เห็นด้ วยเรื่ องนายทุนที่เป็ นปั จจัยหลักของ Content ที่ออกมาเหมือนทุกวันนี ้ คน
เสพคือเด็กซะส่วนใหญ่ ถ้ าทําอะไรที่มันน่าเบื่อเด็กก็ไปดูการ์ ตูนญี่ ปนดี
ุ่ กว่าไหม อย่าง
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One Piece เนี่ยแทรกวัฒนธรรมแทบทุกประเทศลงไปได้ แนบเนียนเลย ทําแล้ วดี ทําแล้ ว
สนุก คือก่อนอื่นมันต้ องสนุกก่อน อย่างจ๊ ะทิงจาเนี่ยยอมรับเลยคนเขียนบทเก่งมาก เจาะ
กลุม่ เป้าหมายเก่งจริ ง เด็กดูแล้ วเด็กชอบ แต่คนไทยปั จจุบนั ก็เสพแต่สื่อนอกจริ ง ๆ คงต้ อง
ใช้ เวลา (กานต์ ศุภบรรพต, สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2557)
จะเห็นได้ จากบทสัมภาษณ์ว่า ผู้รับสารมองไปถึงต้ นตอของการที่แอนิเมชัน่ ไทย
จะต้ องมีคอนเทนต์ของความเป็ นไทย เพราะนายทุนและสปอนเซอร์ ตงโจทย์
ั้
มาแบบนัน้ ซึ่งจริ ง ๆ
ทุกคนก็มองว่าการใส่วฒ
ั นธรรมไทยเราลงไปเป็ นสิ่งดี แต่หากเนื ้อเรื่ องไม่สนุกทําออกมาไม่ดีมนั ก็
แผ่วไป กลายเป็ นความรู้สกึ เหมือนโดนยัดเยียดให้ มนั ไม่สนุกไปในตัว เชื่อมโยงได้ กบั ความคิดแบบ
สมัยใหม่ของนายทุน ที่ต้องคงคอนเซ็ปต์ความเป็ นไทยเอาไว้ อย่างแน่นหนา ในขณะที่ผ้ รู ับสารมี
ความต้ องการและมี ความคิดแบบหลังสมัยใหม่ที่คิดคัดค้ านการอนุรักษ์ นิยมจนไม่ดวู ่าเนื ้อหาที่
ออกมาสนุกหรื อไม่ จนเกิ ดการสวนทางกัน ยักษ์ จึงตอบโจทย์ของผู้รับสารได้ ด้วยการผลิตด้ วย
แนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ ผ่านการผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรม
3) ลักษณะของภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ สัญชาติไทยที่ผ้ รู ับสารอยากเห็น
“ร่วมสมัย และสู้ตอ่ ไป!”
“...อยากเห็นคุณภาพดี ๆ ภาพดี เสียงดี เรื่ องดี อนิเมทดี ไม่ต้องมีเรื่ องของทุนมา
เกี่ยว ตอนนี ้บ้ านเราเหมือนทําเพื่อขอไปที ทําเอาทุน ทําแบบช่างมัน มันจะไม่มีอะไรพัฒนา ทําเอา
ทุนไม่ใส่ใจรายละเอียด” (นภัค จิตศานติกลุ , สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2557)
...อยากเห็นแอนิเมชัน่ ที่มีดีไซน์และเนื ้อเรื่ องที่ดี เป็ นอะไรที่แบบ พอมันดีขึ ้นแล้ ว
มันจะน่าสนใจขึ ้น อาจเป็ นทิศทางที่ดีที่คนจะนิยม เอาจริ ง ๆ คนที่ทํางานนี ้คือคนที่สนอง
ความฝั นตัวเองทังนั
้ น้ เงินทุนเป็ นสิ่งที่มาเติมเต็มความฝั นให้ เป็ นจริ ง ดังนันสปอนเซอร์
้
เลย
เป็ นตัวหลักในการตัดความฝั น ฟุ้ง ๆ ของเราไป อยากให้ แอนิเ มชั่น บ้ านเราทํ าด้ วยใจ
มากกว่านี ้ (ณัชพล ฐิ ตนิ นั ทกร, สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2557)
...อยากเห็นการ์ ตนู ไทยอยูใ่ นจุดที่สามารถเอาชุดนักเรี ยนมาเล่นได้ แบบญี่ปนบ้
ุ่ าง
เหมื อ นกับ ว่ า ไทยสามารถเล่ น กั บ วัฒ นธรรมของเราได้ อ ย่ า งภาคภูมิ เอาชุด ไทยมา
สร้ างสรรค์ให้ เท่ห์เหมือนกิโมโนญี่ปนุ่ แล้ วก็สามารถเป็ น Inspiration ให้ เด็กไทยต่อไปด้ วย
ว่าแอนิ เ มชั่นนี่ มันไม่ใ ช่เ รื่ องไร้ สาระนะ เราต้ องยอมรั บ ว่ามัน เปลี่ ย นแปลงไปแล้ ว ไม่
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สามารถยึดเกาะกับอดีตได้ ตลอดเวลา ญี่ ปนเองก็
ุ่
ก้าวข้ ามไปได้ เพราะเขาเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมที่สื่อออกมาตามยุคสมัย (พีรศักดิ์ เสนาลัย, สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2557)
จะเห็ น ได้ ว่ า ผู้ รั บ สารมี แ ง่ มุ ม ของผู้ รั บ สารยุ ค ใหม่ อยากให้ เนื อ้ หาในสาร
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ความเป็ นไทยเองก็เช่นกัน เราควรปรับไปตามยุคสมัย การยึดติดกับ
อะไรเดิม ๆ จะทําให้ เกิ ดความรู้ สึกตกยุค ผู้ที่ทํางานอยู่ในวงการเองก็อยากเห็นภาพยนตร์ แอนิ
เมชัน่ ไทยพัฒนาไปในทางที่ดี ที่ขายวัฒนธรรมของชาติได้ ที่คนในชาติดู จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้ทํางานอยู่ในวงการทัง้ 3 คน มีความเห็นว่าทิศทางของแอนิเมชัน่ ที่อยากเห็น คือแอนิเมชัน่
ไทยประยุกต์และร่วมสมัยแบบยักษ์ และมีเนื ้อเรื่ องใหม่ที่อาจไม่ต้องอิงจากวรรณคดีเก่า ๆ ของเรา
แล้ ว แต่ยงั มีวฒ
ั นธรรม ความเชื่ออีกหลายอย่างที่นํามาประยุกต์ได้ อีก

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทยผ่านภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ”
เป็ นการศึกษาหาองค์ประกอบที่แสดงความเป็ นไทยในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” ที่แฝงอยู่
ในรู ปของสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ ในองค์ประกอบศิลป์ของภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ อย่างเนื ้อเรื่ อง ตัวละคร
ฉาก และเสียง ซึ่งถูกสร้ างมาจากวัฒนธรรมไทย อีกทังยั
้ งศึกษาถึงนวัตกรรมการสื่อสาร ที่ใช้ ใน
การนําเสนอความเป็ นไทยผ่านภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” เพื่อค้ นหานวัตกรรมการสื่อสาร
ความเป็ นไทย ที่ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องนี ้ใช้ ในการพัฒนาตัวสารเพื่อสื่อความเป็ นไทยให้ เข้ ากับ
บริบทของกลุม่ เป้าหมายชาวไทยในปั จจุบนั
การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งได้ แหล่งข้ อมูลจาก
ตัวภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั่น เรื่ อง “ยักษ์ ” โดยตรงด้ วยการรั บชมจากแผ่น DVD เพื่ อนํ ามาใช้ ใ น
การศึกษา และหนังสือ “ยักษ์ ” The Giant King ที่มีบทสัมภาษณ์ของทีมงานผู้ผลิตรวมทังแนวทาง
้
และแรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน ทังหมด
้
นอกจากนีย้ ังเก็ บรวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกและสัมภาษณ์ แบบกลุ่ม จาก
กลุ่ม ผู้รั บสารที่ มี ความรู้ ความเชี่ ยวชาญที่ ทํ างานอยู่ใ นวงการแอนิเมชั่น ของไทย จากอาจารย์
ประจําสาขาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต คณะดิจิทลั อาร์ ต มหาวิทยาลัยรังสิต บริ ษัท Imagine Design
บริ ษัท Polygon Wizard บริ ษัท Pastel Blue Studio และ บริษัท Studio HIVE
โดยการศึกษาหาองค์ประกอบที่แสดงความเป็ นไทยและนวัตกรรมการสื่อสารความเป็ น
ไทยนัน้ ใช้ กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ดงั นี ้ แนวคิดเรื่ องความเป็ นไทย แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม
การสื่อสาร ทฤษฎีการผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรม แนวคิดเรื่ องวัฒนธรรมประชานิยม
และวัฒนธรรมชันสู
้ ง แนวคิดสมัยใหม่และแนวคิดหลังสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการ์ ตนู แอนิเมชัน่
ข้ อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” แนวคิดเรื่ องสัญญะวิทยา และแนวคิดเรื่ องการ
วิเคราะห์เนื ้อหาผลของการศึกษาวิเคราะห์สรุปได้ ดงั นี ้
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5.1 สรุ ปผลการวิเคราะห์
ผลการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ผลการศึกษาองค์ประกอบที่แสดงความเป็ นไทย
และนวัตกรรมการสื่อสารที่ ใช้ ในการนําเสนอความเป็ นไทยในภาพยนตร์ แอนิเมชั่นเรื่ อง “ยักษ์ ”
ผ่าน DVD ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ และหนังสือ “ยักษ์ The Giant King” (Concept Art) และผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุม่
5.1.1 ผลการศึกษาองค์ ประกอบที่แสดงความเป็ นไทย และนวัตกรรมการสื่อสาร
ที่ใช้ ในการนําเสนอความเป็ นไทยในภาพยนตร์ แอนิเมชั่นเรื่อง “ยักษ์ ”ผ่ าน
DVD ภาพยนตร์ แอนิเมชั่นและหนังสือ “ยักษ์ The Giant King”
1) องค์ประกอบที่แสดงความเป็ นไทย และนวัตกรรมการสื่อสารที่ใช้ ในการ
นําเสนอความเป็ นไทยใน “เนื ้อเรื่ อง”
(1) องค์ประกอบที่แสดงความเป็ นไทยใน “เนื ้อเรื่ อง”
จากการศึ ก ษาพบว่ า ภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั่ น เรื่ อ ง “ยั ก ษ์ ” มี ก ารสื่ อ สาร
องค์ ป ระกอบที่ แ สดงความเป็ นไทยใน “เนื อ้ เรื่ อ ง” หลายประการ ทัง้ การนํ า วรรณคดี เ รื่ อ ง
“รามเกี ยรติ์” มาเป็ นแรงบันดาลใจในการผลิต แสดงความเป็ นไทยตังแต่
้ เค้ าโครงเรื่ อง อี กทังตั
้ ว
ละครหลักที่แฝงความเป็ นไทยเต็มตัวอย่าง “น้ าเขียว” หรื อ “ทศกัณฐ์ ” ที่นํามาจากรามเกียรติ์นนั ้
เป็ น “ยักษ์ ” ยัง แสดงให้ เ ห็น ถึ ง มิ ติของคําว่า “ยักษ์ ” ที่ห ลากหลาย ยักษ์ ของแต่ล ะประเทศก็ มี
เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของตน ซึ่งยักษ์ ของไทยแสดงออกมาในรูปแบบยักษ์ ใน
วรรณคดี เช่น ทศกัณฐ์ รวมทังยั
้ งแฝงไปด้ วยคติการเวียนว่ายตายเกิด ในคอนเซ็ปการสร้ างอวตาร
ที่สิบล้ านเอ็ดของหนุมานและทศกัณฐ์ ในครัง้ นี ้อีกด้ วย
(2) นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทยใน “เนื ้อเรื่ อง”
ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” มีการใช้ นวัตกรรมการสื่อสารในการผลิตตัว
สารตังแต่
้ การผลิตด้ วยเทคโนโลยีแอนิเมชัน่ 3 มิติ และนวัตกรรมทางความคิดในการออกแบบ
เนื ้อหาของสารในด้ านความเป็ นไทย ที่วรรณคดีของไทยอย่างรามเกียรติ์ถูกนํามาปรับเปลี่ยนต่อ
ยอด ให้ ร่วมสมัยไปกับเครื่ องยนต์กลไกแบบสากล รวมทังยั
้ งได้ นําสื่อวัฒนธรรมประชานิยมอย่าง
แอนิ เ มชั่น มาเป็ นช่ อ งทางในการสื่ อ สาร โดยการนํ า เรื่ อ งราวที่ ไ ด้ รั บ แรงบัน ดาลใจมาจาก
“รามเกียรติ์” ซึ่งจัดเป็ นสื่อ”วัฒนธรรมระดับสูง”ของชาติไทย มาเป็ นแกนหลักของเรื่ อง รวมไปถึง
การออกแบบ ที่มีการนํ าวัฒนธรรมประชานิยมอย่างหุ่นยนต์ในภาพยนตร์ แนว Sci-fi (Science
Fiction) เข้ ามาออกแบบร่ วมกับศิลปวัฒนธรรมระดับสูงของไทยอย่าง “โขน” อีกทังนวั
้ ตกรรมทาง
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ความคิด ของผู้กํ า กับ ที่ คิ ดต่อ ยอดรามเกี ย รติ์ ใ นอวตารที่ สิ บ ล้ า นเอ็ ด และคิ ด คัด ค้ า นแนวคิด
สงครามของรามเกียรติโ์ ดยเปลี่ยนเป็ นมิตรภาพแทน
ทังนี
้ ้ “ยักษ์ ” ยังมีการผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรมของแรงบันดาลใจ
หลักอย่างรามเกียรติ์ ที่เป็ นวัฒนธรรมท้ องถิ่นของไทย และวัฒนธรรมโลกที่เป็ นภาพยนตร์ ห่นุ ยนต์
แนว Sci-fi มาผสมผสานกันในรู ปแบบอะมีบาอย่างแนบเนียน และยังใช้ แนวคิดหลังสมัยใหม่ใน
การผลิตอีกด้ วย กล่าวคือ ไม่จําเป็ นว่าความเป็ นไทยจะต้ องอยู่ในรู ปแบบอนุรักษ์ นิยม ที่ตวั ละคร
ต้ องเป็ นคน คนต้ องใส่ชุดไทย อยู่ใ นกรอบของทุกอย่างที่ เ ป็ นไทยแบบอนุรักษ์ นิยมอย่างเดียว
หากแต่ความเป็ นไทยที่ใส่เข้ าไปในแอนิเมชัน่ เรื่ องนี ้ ใส่เพียงแค่แก่นบางอย่างที่สื่อถึงความเป็ นไทย
เท่านัน้ หรื อแค่เพียงลักษณะนิสยั บางส่วนของคนไทย ตัวละครที่มีร่างกายเป็ นหุ่นยนต์ก็สามารถ
สื่อความเป็ นไทยได้ เหมือนกัน แม้ จะเพียงเล็กน้ อย แต่ก็เข้ าถึงกลุ่มผู้รับสารได้ อย่างดี ซึ่งก่อให้ เกิด
ความร่วมสมัย
2) องค์ ป ระกอบที่ แ สดงความเป็ นไทย และนวัต กรรมการสื่ อ สารที่ ใ ช้ ใ นการ
นําเสนอความเป็ นไทยใน “ตัวละคร
(1) องค์ประกอบที่แสดงความเป็ นไทยใน “ตัวละคร”
จากการศึกษาพบว่า ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” มีการสื่อสาร “ความ
เป็ นไทย” ผ่านตัวละครหลายรูปแบบ ทังความเป็
้
นไทยทางความคิด ความเป็ นไทยทางการกระทํา
และความเป็ นไทยทางวัตถุอย่างครบถ้ วน จากตัวละครหลักที่เป็ นตัวดําเนินเรื่ อง
น้ าเขี ยว (ทศกัณฐ์ ) เป็ นตัวละครหลักที่ได้ รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณคดี
เรื่ องรามเกียรติ์ การมีบคุ ลิก 2 บุคลิกของน้ าเขียว ได้ แสดงทัศนคติของคนไทยที่มีตอ่ ยักษ์ ทังยั
้ กษ์
ร้ ายและยักษ์ ดีได้ เป็ นอย่างดี อีกทังยั
้ กษ์ ในความคิดของคนไทยยังเป็ นยักษ์ ในวรรณคดีเป็ นส่วน
ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็ นทศกัณฐ์ หรื อนางผี เสือ้ สมุทร รู ปร่ างของน้ าเขียวได้ รับแรงบันดาลใจมาจาก
ทศกัณฐ์ ในรามเกียรติ์ ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์และจดจําได้ ง่าย อีกทังชื
้ ่อ “น้ าเขียว” ยังแสดงให้ เห็นว่า
คนไทยให้ ความสําคัญกับการนับญาติ และมักหยิบจับสิ่งที่เห็นมาตังเป็
้ นชื่อ
เผือก (หนุมาน) เป็ นตัวละครหลักที่ได้ รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณคดีเรื่ อง
รามเกียรติ์ ที่แฝงไปด้ วยความเชื่อของคนไทยที่มีตอ่ หนุมาน ที่เป็ นสมุนเอกของพระราม ฆ่าไม่ตาย
ช่ ว ยคุ้ม ภัย จงรั ก ภัก ดี หนุม านเป็ นที่ ร้ ู จัก ดี แ ละถู ก นํ า มาใช้ ใ นกองทัพ ไทยสมัย โบราณ เป็ น
สัญลักษณ์ในธงกระบี่ธุชเพื่อนําเสด็จพระมหากษัตริย์ เผือกนันมี
้ ความจงรักภักดีตอ่ รามเหมือนหนุ
มานในวรรณคดี ซึ่งความจงรักภักดีนนก็
ั ้ เป็ นอีกความเป็ นไทยทางการกระทําที่อยู่ค่คู นไทยมาช้ า
นาน อีกทังเผื
้ อกยังมีนิสยั ชอบมาสายตลอดเวลา เป็ นอีกหนึ่งลักษณะนิสยั ของคนไทยที่รักสบาย
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และยืดหยุ่นเรื่ องเวลามาก ส่วนชื่อ “เผือก” นันก็
้ ตงตามรู
ั้
ปร่าง แสดงให้ เห็นว่าคนไทยมักหยิบสิ่งที่
เห็นมาตังชื
้ ่อ เหมือนกับ “น้ าเขียว” ลายก้ นหอยที่แก้ มของเผือกนันก็
้ ถกู ดัดแปลงจากหัวโขนของหนุ
มาน ลดทอนให้ เข้ ากับหุ่นยนต์ ส่วนโซ่ที่หางของเผือกยังเป็ นอาวุธร้ ายที่เป็ นจุดเด่น เช่นเดียวกับ
ของหนุมานในรามเกียรติอ์ ีกด้ วย
ราม เป็ นตัวละครหลักที่ได้ รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณคดีเรื่ องรามเกียรติ์
ซึง่ ทัศนคติของคนไทยที่มีตอ่ พระรามในรามเกียรติ์นนมั
ั ้ กถูกนําไปใช้ กบั ที่สงู ทังหมด
้
กระทัง่ ชื่อของ
ราชวงศ์จกั รี แต่เมื่อเป็ นแอนิเมชัน่ จึงถูกลดทอนให้ เข้ าถึงง่ายขึ ้น กลายเป็ นราม แต่ยงั คงแนวคิด
ของการเป็ นสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ที่อยูบ่ นสวรรค์ จึงกลายเป็ นดาวเทียมที่บงั คับหุน่ อยูน่ อกโลก
กุม เป็ นตัวละครหลักที่ได้ รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณคดีเรื่ องรามเกี ยรติ์
ได้ รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจาก “กุมภกรรณ” แต่ได้ นํามาเฉพาะลักษณะของความเป็ น
ยักษ์ การเป็ นพวกพ้ องข้ างเดียวกับทศกัณฐ์ และการใช้ หอกโมกขศักดิเ์ ท่านัน้
สดายุ 722 เป็ นตัวละครอีกตัวหนึ่ง ที่ได้ รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมา
จาก “พญานกสดายุ” ในวรรณคดีเรื่ องรามเกียรติ์ สดายุมีลกั ษณะเด่นที่แสดงทัศนคติของคนไทยที่
มีต่อ “คุณ ป้าปากจัด” ได้ เ ป็ นอย่างดี ที่ เชื่ อว่าผู้ห ญิ ง ที่ มี ไ ฝริ มปากจะมี ความสามารถเกี่ ยวกับ
วาทศิลป์ อีกทังยั
้ งมีนํ ้าใจ ซึ่งเป็ นลักษณะเด่นของคนไทย และการล้ อเลียนบทละครไทยของสดายุ
ที่ชดั เจน แสดงให้ เห็นอิทธิพลของละครไทยหลังข่าว
ตัวละครอื่น ๆ เช่น ก๊ อก ได้ แสดงทัศนคติของคนไทยที่มีต่อพ่อค้ าชาวจีนว่า
มักขี ้งก และต้ องมีอปุ กรณ์เป็ นลูกคิดประจําตัวไว้ คอยคํานวณเงินเสมอ ประชากรหุ่นอื่น ๆ ในเมือง
ก็มกั แสดงความเป็ น “ไทยมุง” เมื่อมีเหตุการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ แสดงความอยากรู้อยากเห็นเป็ น
ห่วงเป็ นใยตามนิสัยของคนไทย และที่เห็นได้ ชัดเจนคือการพูดสําเนียงทองแดงของบรู คส ที่พูด
ด้ วยสําเนียงภาษาถิ่นใต้ (สําเนียงทองแดง) ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์หนึ่งของสําเนียงภาษาถิ่นของไทย
โดยตรง
(2) นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทยใน “ตัวละคร”
ตัวละครอื่ น ๆ และภาพรวมของตัวละครใช้ นวัตกรรมในการสื่อสารด้ วยวิธี
ผสมผสานข้ า มสายพัน ธุ์ ทางวัฒ นธรรมเข้ ามามี บทบาทในการออกแบบตัวละคร ด้ วยการนํ า
เทคโนโลยีหนุ่ ยนต์มาผสมผสานกับตัวละครแบบไทย ที่ได้ รับแรงบันดาลใจมาจากรามเกียรติ์ ทังนี
้ ้
การผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรมดังกล่าว เกิดขึ ้นทังภายในตั
้
วละครตัวหนึ่ง เช่นน้ าเขียว
หรื อเผื อก ที่ เป็ นหุ่นยนต์ที่มีความเป็ นสากลแต่ก็มีกลิ่นอายไทยอยู่ และการผสมผสานข้ ามสาย
พัน ธุ์ท างวัฒ นธรรมที่ เ กิ ด ขึน้ กับ ตัว ละครทัง้ หมด กล่า วคื อ ภายในเรื่ อ ง จะเห็ น ชาวเมื อ งมี ทัง้
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ประชากรหุน่ ที่ดแู ล้ วเป็ นหุน่ “ไทย” และประชากรหุ่นที่ดแู ล้ วเป็ นหุ่น “ต่างชาติ” อาศัยอยู่ร่วมกันใน
เมือง
ราม ได้ ใ ช้ การผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ท างวัฒ นธรรมในการออกแบบชื่ อ
“RAM” ที่เป็ นหน่วยความจําหลักของคอมพิวเตอร์ มาสัมพันธ์กบั การเป็ น “พระราม” โดยพระราม
จะคอยออกคําสัง่ อยูเ่ บื ้องบน สดายุ 722 เป็ นอีกตัวละครหนึ่งที่ใช้ การผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ทาง
วัฒนธรรมในการออกแบบชื่ อเช่นกัน โดยการนํ าหมายเลข 722 มาต่อท้ าย คล้ ายกับชื่ อของ
เครื่ องบินทางการทหารที่จะมีเลขหลังชื่อเครื่ อง ทําให้ ร้ ูวา่ สดายุ 722 เป็ นเครื่ องบินรบสมัยใหม่
3) องค์ประกอบที่แสดงความเป็ นไทย และนวัตกรรมการสื่อสารที่ใช้ ในการ
นําเสนอความเป็ นไทยใน “ฉาก”
(1) องค์ประกอบที่แสดงความเป็ นไทยใน “ฉาก”
จากการศึกษาพบว่า ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” มีการสื่อสาร “ความ
เป็ นไทย” ในฉากเพียงจุดเล็ก ๆ ในป้ายโฆษณากลางแจ้ งของบริ ษัทนํ ้ามัน ปตท. ที่มีน้าเขียวและ
เผือกเป็ นพรี เซนเตอร์ เท่านัน้ นอกนันจะเป็
้
นการออกแบบสภาพแวดล้ อมแบบตะวันตกไม่ว่าจะเป็ น
ฉากทะเลทราย ฉากในเมือง ฟาร์ มแม่เหล็ก บาร์ เหมือง ฯลฯ ไม่ปรากฏการสื่อสารความเป็ นไทย
(2) นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทยใน “ฉาก”
การออกแบบฉาก และองค์ประกอบอื่น ๆ ในเรื่ อง โดยภาพรวมมีความเป็ น
สากลมาก การนําวรรณคดีรามเกียรติ์มาอยู่ในโลกอนาคตอวตารที่สิบล้ านเอ็ดครัง้ นี ้ เหมือนนําพา
หนุม านกับ ทศกัณ ฐ์ มาอยู่ใ นโลกอนาคตที่ มี แต่หุ่น ยนต์ ในเมื องกลางทะเลทรายของโลกฝั่ ง
ตะวันตก มากกว่าอยู่ใ นประเทศไทย แต่ด้วยการดําเนินเรื่ องและการออกแบบที่ดีทําให้ การ
ผสมผสานนี ้ลงตัว การผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรม ผ่านการออกแบบฉากในภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” นี ้ เป็ นอีกหนึ่งนวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทย ที่ทําให้ ภาพยนตร์ แอนิ
เมชัน่ เรื่ องนี ้เป็ นศิลปะร่ วมสมัย และเข้ ากับคนไทยในปั จจุบนั ที่ยอมรับวัฒนธรรมต่างชาติอย่าง
ตะวันตกมากขึ ้น
4) องค์ประกอบที่แสดงความเป็ นไทย และนวัตกรรมการสื่อสารที่ใช้ ในการนําเสนอ
ความเป็ นไทยใน “เสียง”
(1) องค์ประกอบที่แสดงความเป็ นไทยใน “เสียง”
จากการศึกษาพบว่า ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” มีการสื่อสาร “ความ
เป็ นไทย” ในเสียงเฉพาะในเพลงร้ องประกอบเรื่ องเท่านัน้ แต่ไม่พบในเพลงบรรเลงอื่น ๆ ในเนื ้อหา
ของเพลงพบว่ า มี ก ารกล่ า วถึ ง ตัวละครในวรรณคดี เ รื่ อ ง “รามเกี ย รติ์” อย่า ง “ทศกัณ ฐ์ ” และ
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“พระราม” บ่อยมาก เช่นฉากที่กุมเปิ ดวิทยุแล้ วมีเพลง “เป็ นไปไม่ได้ ”ของ ดิอิมพอสซิเบิ ้ล ขึ ้นมา
กล่ า วถึ ง ชายที่ อ ยากจะทํ า เพื่ อ คนรั ก หากได้ เ ป็ นทศกัณ ฐ์ หรื อ เพลงประกอบที่ ผ ลิ ต ขึ น้ เพื่ อ
ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” โดยตรง เช่น “สงครามเปิ ดฉาก” “รามกําเนิดทุกอย่าง” “กุมโชว์”
และ “เราจะทําลายมัน” ล้ วนเป็ นเพลงที่มีเนื ้อหาที่กล่าวถึงการฟาดฟั นกันระหว่าง “พระราม” และ
“ทศกัณฐ์ ” อย่างชัดเจน นอกจากนี ้ยังมีการสื่อถึงคติความเชื่อเรื่ องการเวียนว่ายตายเกิดในเพลง
ประกอบ “เกิดมาเป็ นเพื่อนเธอ” ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับภพชาติซึ่งมีความเกี่ยวพันกับศาสนาพุทธอัน
เป็ นศาสนาประจําชาติไทยโดยตรง
(2) นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทยใน “เสียง”
รู ปแบบการดําเนินเรื่ องของ “ยักษ์ ” เป็ นการดําเนินเรื่ องประกอบ “เพลง” ที่
เข้ ากับสถานการณ์ ต่าง ๆ โดยมีเพลงที่คอยประกอบหรื อคลอเข้ ากับบรรยากาศของเรื่ องไปด้ วย
ตลอดเรื่ อง ดังนันเพลงจึ
้
งเป็ นอีกส่วนประกอบสําคัญของ “ยักษ์ ” ที่ทําให้ เกิดความแตกต่างจาก
ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ สัญชาติไทยเรื่ องอื่น ๆ
5.1.2 ผลการสัมภาษณ์ เชิงลึกและสนทนากลุ่ม
1) ภาพรวมของภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ”
(1) ความเห็นโดยรวมต่อภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ”
“ยักษ์ ” สนุกแล้ ว แต่ยงั คาดเดาเรื่ องได้
เพียงคําว่า “ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ สัญชาติไทย” ก็มีความหมายตังแต่
้ ยงั ไม่ได้
ออกโรงเลยด้ วยซํ า้ ผู้รับสารมี ความคาดหวังและตังระดั
้ บมาตรฐานอยู่ในใจส่วนหนึ่งว่าจะเป็ น
อย่างไร อาจเป็ นเพราะภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องที่ผ่านมา อาจยังไม่สามารถสร้ างความประทับใจ
ให้ ผ้ รู ับสารได้ อย่างต่อเนื่อง จึงก่อให้ เกิดความรู้สกึ นี ้โดยไม่ร้ ูตวั
ผู้รับสารที่มีความรู้ ด้านแอนิเมชัน่ และทํางานอยู่ในวงการทุกคน ล้ วนรับชม
และมี ความรู้ สึกที่ ดีต่อภาพยนตร์ แอนิเมชั่นเรื่ องนี ้ มีความเห็นโดยรวมว่าสนุกและต้ องอุดหนุน
อย่างแน่นอนเพราะเป็ นของคนไทย อีกทัง้ ยัง เห็น ว่ามีการพัฒ นาไปในทางที่ ดี น่าสนับสนุน ที่
สํ าคัญ คือเราไม่ควรคิดแข่ง เพี ยงตลาดเพื่ อนบ้ าน แต่ควรคิดแข่งกับมาตรฐานของสากลให้ ไ ด้
เพื่อให้ เกิดการพัฒนายิ่ง ๆ ขึ ้นไป แต่สิ่งที่ยงั ไม่ประทับใจคือเนื ้อเรื่ องที่คาดเดาได้ ง่ายไป ซึ่งผู้วิจยั มี
ความเห็นว่าอาจเป็ นเพราะการนําโครงเรื่ องมาจากรามเกียรติ์ส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็ นวรรณคดีที่คนไทยมี
ความคุ้นเคยอย่างมาก ทําให้ ผ้ รู ับสารสามารถคาดเดาได้ วา่ จะมีอะไรในเรื่ องบ้ าง
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(2) ปั ญหาที่พบในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ”
“ยักษ์ VS ROBOTS”
ปั ญหาที่พบส่วนใหญ่ในมุมมองของผู้รับสารคือ การที่ดีไซน์ของยักษ์ คล้ าย
กับ Robots ของต่างชาติที่ออกมาก่อน ทัง้ ที่ โปรเจคของยักษ์ นนั ้ เริ่ มก่อนด้ วยซํ า้ แต่ภ าพการ
ออกแบบ Robots มันติดตาคนไทยไปแล้ ว ทําให้ ยกั ษ์ ที่ออกมาทีหลังเสียเปรี ยบและถูกมองว่าเป็ น
ของเลียนแบบไป ซึ่งก็สะท้ อนความคิดของคนไทยได้ อีกอย่างว่ามักจะมองของต่างประเทศดีกว่า
เสมอ อีกอย่างคือประเทศไทยต้ องยอมรับว่าเป็ นประเทศที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ทางปั ญญามาก
เช่นพวกเทปผี ซีดีเถื่อน ของแบรนด์เนมต่าง ๆ ทําให้ คนไทยมีทศั นคติตอ่ ของเลียนแบบว่าเป็ นเรื่ อง
ธรรมดา ไทยเก่งเรื่ องก๊ อปอยูแ่ ล้ ว ทังที
้ ่ผ้ สู ร้ างยักษ์ ไม่ได้ มีเจตนาเลียนแบบแต่อย่างใด
2) นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทยในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ”
(1) ตัวละครที่ผ้ รู ับสารประทับใจและไม่ประทับใจเป็ นพิเศษ
“น้ าเขียว (ทศกัณฐ์ ) รุ่ง เผือก (หนุมาน) ร่วง”
ลักษณะความเป็ นไทยในตัวละคร มี ผลต่อความรู้ สึกประทับใจของผู้รับสาร
มาก เพราะผู้รับสารมีความคาดหวังในตัวละครที่แสดงความเป็ นไทย เช่น น้ าเขียวที่มีแรงบันดาล
ใจหลักมาจากทศกัณฐ์ และออกแบบมาได้ อย่างสมบูรณ์แบบ ในมุมมองของผู้รับสาร มีความเท่ห์
ความสวยงาม ความน่ารัก และมีความหมายดีในตัวเอง หรื อสดายุที่มีบคุ ลิกแบบไทย ๆ ที่โดดเด่น
ทําให้ เห็นว่าความตลกขบขัน เป็ นอีกปั จจัยที่ผ้ รู ับสารชื่นชอบ
ในขณะเดียวกัน หนุมานหรื อเผือก ก็เป็ นอีกตัวละครหลักที่มีความสําคัญเท่า
เทียมกับ ทศกัณฐ์ หรื อน้ าเขียว แต่กลับไม่ได้ รับความนิยมในมุมมองของผู้รับสารเลย เพราะผู้รับ
สารมีความคาดหวังในภาพลักษณ์ของหนุมานอยู่ในใจกันทุกคน เมื่อพบกับเผือก ที่ออกมาไม่โดน
ใจ ไม่ตรงกับภาพในจินตนาการ จึงทําให้ เกิดความผิดหวัง ทังรู
้ ปร่ าง การแสดงออก เสียงพากย์
สีสนั ของเผือก ทําให้ ผ้ รู ับสารมองไม่เห็นถึงความเป็ นฮีโร่ในระดับหนุมานได้ เลย องค์ประกอบความ
เป็ นไทยในตัวเผือกที่มีหนุมานเป็ นแรงบันดาลใจ กลับกลายเป็ นปั ญหาที่ทําให้ ผ้ รู ับสารไม่เกิดการ
คล้ อยตามแต่ร้ ูสกึ ขัดแย้ งแทน
จึงกล่าวได้ ว่าความเป็ นไทยในการออกแบบตัวละคร มีผลต่อความรู้ สึกของ
ผู้รับสารโดยตรง เพราะผู้รับสารมีความคาดหวังในตัวละครนัน้ ๆ อยู่ อีกทังการใส่
้
บคุ ลิกลักษณะ
นิสยั ที่ถกู จริ ตของคนไทย เช่น บุคลิกของสดายุ 722 ก็สามารถสร้ างความประทับใจแก่ผ้ รู ับสารได้
เป็ นอย่างดี
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(2) ความเป็ นไทยใน “ยักษ์ ” ที่ผ้ รู ับสารพบ
“ผสมไทย-สากล ได้ กลมกล่อม .. ”
ผู้รับสารมองเห็นความเป็ นไทยผ่านทางตัวละครเพียงอย่างเดียว ไม่เห็นในวิถี
ชีวิตของพวกเขา แต่คิดว่าสามารถผสมผสานความเป็ นไทยในตัวละครกับความเป็ นสากลของ
สิ่งแวดล้ อมได้ อย่างกลมกลืน ไม่ร้ ู สึกว่าโดนยัดเยียดความเป็ นไทยเข้ ามาจนเกินไป ทุกคนล้ วนมี
ความเห็นว่าสามารถมองเห็นความเป็ นไทยในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” ผ่านการออกแบบ
ตัวละครเท่านัน้ ทังลวดลาย
้
รู ปแบบ ชื่อ แต่สิ่งอื่น ๆ อย่างบรรยากาศ ฉากโดยรอบและวิถีชีวิต
ผู้รับสารมีความเห็นว่าล้ วนมีความเป็ นสากลทังหมด
้
แต่ทงนี
ั ้ ้ “ยักษ์ ” สามารถผสมผสานความเป็ น
ไทยกับความเป็ นสากลให้ เข้ ากันได้ เป็ นอย่างดี แสดงให้ เห็นว่า แม้ จะใส่ความเป็ นไทยเข้ ามาน้ อย
แต่ไม่ได้ ทําให้ ผ้ รู ับสาร ไม่ร้ ูสกึ ถึงความเป็ นไทยเลย แต่กลับรู้สกึ ร่วมสมัยและกลมกลืนดี
(3) คําว่า “ยักษ์ ” ในความหมายของผู้รับสาร
“ยักษ์ เป็ นทัง้ รูปธรรม และ นามธรรม”
ผู้รับสารมองเห็นคําว่า “ยักษ์ ” ในรู ปแบบเดียวกัน ซึ่งคํา ๆ เดียวนันมี
้ ความ
หลากหลายในตัวเอง ทังรู้ ปธรรมและนามธรรม คําว่ายักษ์ เป็ นคําที่ทรงพลัง แทบทุกคนต้ องนึกถึง
ทศกัณฐ์ ก่อนเป็ นพื ้นฐานในความคิดของคนไทยเมื่อคิดถึงยักษ์ เลยก็ว่าได้ การนํายักษ์ มาเป็ นชื่อ
เรื่ องและมีน้าเขียวที่ได้ แรงบันดาลใจมาจากทศกัณฐ์ เป็ นตัวละครเอก ทําให้ มีความทรงพลังและ
เป็ นที่นา่ จดจํากว่าตัวละครอื่น ๆ
(4) ความเห็นของผู้รับสารต่อโครงเรื่ อง ที่ “ยักษ์ ” นําแรงบันดาลใจจาก
รามเกียรติม์ าผลิต
“ผูกพัน แต่ถกู หยิบจับมาใช้ บอ่ ยแล้ ว”
การยกวรรณคดีไทยอย่างรามเกียรติ์มาเป็ นต้ นแบบในการออกแบบนันถื
้ อว่า
ดี จดจําง่าย และแสดงความเป็ นไทยได้ ดี เพียงแต่ดแู ล้ วเห็นจะมีเพียงความเป็ นไทยในตัวละคร
เท่านัน้ ไม่ได้ เห็นในมุมอื่น ๆ เท่าไรนัก อีกทังค่
้ านิยมของไทยคือถ้ าอยากจะแสดงความเป็ นไทย
ออกมาทางแอนิเมชัน่ จะนิยมยกวรรณคดีมาแปลงกันเป็ นส่วนใหญ่ตงแต่
ั ้ รุ่นนักศึกษามาจนถึงรุ่น
ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ลงโรงภาพยนตร์
การหยิบจับวรรณคดีไทยอย่าง “รามเกียรติ์” มาเป็ นต้ นแบบหรื อแรงบันดาล
ใจในการผลิตภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ นับว่าดีในเรื่ องความผูกพันของคนไทยกับรามเกียรติ์ เพราะคน
ไทยมีความผูกพันกับรามเกียรติ์เป็ นทุนเดิมอยู่แล้ ว ไม่ต้องเสียเวลาในการเล่าเรื่ องปมชีวิตของตัว
ละครมาก เพราะทุกคนรู้ จกั ตํานานรามเกียรติ์ ผู้รับสารล้ วนเข้ าใจถึงจุดประสงค์และเห็นด้ วย แต่
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อาจมีบ้างที่อยากให้ ใส่วิถีชีวิตลงไปบ้ างแบบไม่ดูยดั เยียดจนเกินไป อาจแสดงความเป็ นไทยได้
มากกว่าการหยิบตัวละครของรามเกียรติม์ าเพียงอย่างเดียว
(5) สัญลักษณ์ที่ผ้ รู ับสารพบใน “ยักษ์ ”
“มองเห็น สัญญะ แบบไทย”
ภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั่ น เรื่ อ ง “ยั ก ษ์ ” ได้ แ อบแฝงสั ญ ญะเอาไว้ มากมาย
แต่สญ
ั ญะที่ผ้ ูรับสารมองเห็นได้ ชัดเจนมากที่สุด ล้ วนเป็ นสัญญะที่แฝงไปด้ วยความเป็ นไทย ซึ่ง
ผู้รับสารที่มีความรู้ด้านแอนิเมชัน่ และทํางานอยู่ในวงการทุกคนมองเห็นสัญลักษณ์ส่วนใหญ่ผ่าน
การออกแบบตัวละคร เช่นลายไทยบนตัวละคร รูปร่ างของตัวละคร รวมถึงการมีอยู่ของตัวละคร
อย่างพระอาทิตย์ในเรื่ องที่ทําให้ ผ้ ูรับสารมองเห็นว่าจักรวาลที่ “ยักษ์ ” ดําเนินเรื่ องอยู่ เป็ นคนละ
จักรวาลกับของเราที่ดํารงชีวิตอยูต่ อนนี ้ เพราะพระอาทิตย์ของเราเป็ นศูนย์กลางระบบสุริยะ โดยมี
โลกหมุนรอบอยู่ แต่พระอาทิตย์ในยักษ์ กลับมี 2 ดวง และโคจรอยู่ในบริ เวณชันบรรยากาศ
้
และ
เคลื่อนตัวโคจรด้ วยรางคล้ ายรางรถไฟ ซึง่ ทําให้ เกิดความแตกต่างจากโลกของความเป็ นจริ ง ทําให้
เห็นถึงโลกของการ์ ตนู โดยแท้ จริ ง
(6) ความแตกต่างของ “ยักษ์ ” กับภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องอื่น ๆ ที่ผา่ นมา
ของไทย
“แตกต่าง เพื่อต่อยอด”
ผู้รับสารส่วนใหญ่ มองเห็นถึง ความแตกต่างของภาพยนตร์ แอนิเมชั่น เรื่ อง
ยักษ์ ที่มีตอ่ เรื่ องอื่น ๆ ที่ผ่านมา จะเห็นได้ จากการออกแบบตัวละครที่เป็ นหุ่นยนต์แมคคานิกแบบ
สากล แม้ จะมีแก่นมาจากรามเกียรติ์ แต่กลิ่นอายความเป็ นสากลที่ใส่เข้ ามาอย่างลงตัวทําให้ ผ้ รู ับ
สารรู้ สึกถึงความแตกต่างกับภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องอื่น ๆ ที่ผ่านมา รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงไป
ในทิ ศทางที่ ดี ภาพยนตร์ แอนิเมชั่นเรื่ อง “ยักษ์ ” มี การสื่อสารความเป็ นไทยด้ วยนวัตกรรมการ
สื่อสารผ่านการผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรมอย่างชัดเจน ผู้รับสารสามารถมองเห็นถึง
นวัตกรรมการสื่อสารนัน้
(7) ความเห็นที่ผ้ รู ับสารมีตอ่ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” ในส่วนของ
ความเป็ นสากล
“สากล อย่างชัดเจน”
ผู้รับสารมองเห็นนวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทย ที่แฝงอยู่ในภาพยนตร์
แอนิ เมชั่น เรื่ อง “ยักษ์ ” ด้ วยการใส่วัฒนธรรมโลกเข้ าไปในแอนิเ มชั่นสัญชาติไทย ตามแนวคิด
ทฤษฎีการผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรมอย่างชัดเจน
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3) ทัศนคติตอ่ แอนิเมชัน่ ไทย
(1) ทัศนคติของผู้รับสารที่มีตอ่ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ไทย
“ตลาดแคบ ช่องทางพัฒนาน้ อย”
ผู้รับสารมีมมุ มองต่อแอนิเมชัน่ ไทยว่าจะต้ องมีการพัฒนาขึ ้นไปอย่างแน่นอน
แต่ปัจจุบนั มีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้ แอนิเมชัน่ ยังคงติดขัด เช่นปั จจัยด้ านวัฒนธรรมของไทยที่คิด
ว่าการ์ ตนู เป็ นเรื่ องของเด็ก ทําให้ ตลาดที่ดแู คบ เรื่ องของทุน ที่ต้องใช้ ทนุ สูงในการผลิต ทําให้ ต้อง
พึ่งพานายทุน ซึ่งทัศนคติของนายทุน กับเนื ้อหาที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการดูไม่สอดคล้ องกัน แต่จะเห็นว่า
ผู้ทํางานในวงการไม่ได้ คิดว่าศักยภาพของบุคลากรมีปัญหา คนไทยเก่ง มีความสามารถ เพียงแต่
สภาพสังคมและเงินทุนไม่เอื ้อแก่วงการภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ให้ เดินหน้ าต่อไป
(2) ความเหมาะสมของความเป็ นไทยกับสินค้ าวัฒนธรรมอย่างภาพยนตร์
แอนิเมชัน่
“ควรไทยด้ วย และสนุกด้ วย”
ผู้รับสารมองไปถึงสาเหตุที่แอนิเมชัน่ ไทยจะต้ องมีคอนเทนต์ของความเป็ น
ไทย เพราะนายทุนและสปอนเซอร์ ตงโจทย์
ั้
มาแบบนัน้ ซึ่งจริ ง ๆ ทุกคนก็มองว่าการใส่วฒ
ั นธรรม
ไทยเราลงไปเป็ นสิ่ งดี แต่หากเนื อ้ เรื่ องไม่ส นุกทําออกมาไม่ดีมัน ก็แผ่วไป กลายเป็ นความรู้ สึก
เหมือนโดนยัดเยียดให้ มนั ไม่สนุกไปในตัว เชื่อมโยงได้ กบั ความคิดแบบสมัยใหม่ของนายทุนที่ต้อง
คงแนวคิดความเป็ นไทยเอาไว้ อย่างแน่นหนา ในขณะที่ผ้ รู ับสารมีความต้ องการและมีความคิด
แบบหลังสมัยใหม่ที่คิดคันค้ านการอนุรักษ์ นิยมจนไม่ดวู ่าเนื ้อหาที่ออกมาสนุกหรื อไม่ จนเกิดการ
สวนทางกัน ยักษ์ จึงตอบโจทย์ของผู้รับสารได้ ด้วยการผลิตด้ วยแนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ผ่านการ
ผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรม
(3) ลักษณะของภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ สัญชาติไทยที่ผ้ รู ับสารอยากเห็น
“ร่วมสมัย และสู้ตอ่ ไป!”
ผู้รับสารมีแง่มุมของผู้รับสารยุคใหม่อยากให้ เนือ้ หาในสารเปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัย ความเป็ นไทยเองก็เช่นกัน เราควรปรับไปตามยุคสมัย การยึดติดกับอะไรเดิม ๆ จะทํา
ให้ เกิดความรู้ สึกตกยุค ผู้ที่ทํางานอยู่ในวงการเองก็อยากเห็นภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ไทยพัฒนาไป
ในทางที่ดี ที่ขายวัฒนธรรมของชาติได้ ที่คนในชาติดู
จากการศึกษาพบว่า ผู้รับสารค้ นพบความแตกต่างของภาพยนตร์ แอนิเมชัน่
เรื่ อง “ยักษ์ ” ที่ไม่เหมื อนเรื่ องอื่น ซึ่งดูสากลมากขึ ้นและช่วยยกระดับวงการภาพยนตร์ แอนิเมชั่น
ไทยให้ เป็ นไปในทางที่ดีขึ ้นเรื่ อย ๆ แม้ จะเกิดปั ญหาในประเด็นการออกแบบหุ่นยนต์ของ “ยักษ์ ” ไป
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คล้ ายคลึงกับงานออกแบบของตัวละครภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ROBOTS” ของค่ายดังอย่าง
BLUE SKY STUDIO ซึง่ เป็ นความบังเอิญที่ไม่ได้ ตงใจ
ั ้ แม้ ว่าทางทีมงาน “ยักษ์ ” ได้ พฒ
ั นาชิ ้นงาน
ขึ ้นก่อน แต่ด้วยทัศนคติของคนไทยที่มองต่างชาติเหนือกว่าของไทยด้ วยกันเองเสมอ จึงทําให้ คน
ไทยส่วนใหญ่มองว่าการออกแบบของ “ยักษ์ ” ไปลอกเลียนแบบ “ROBOTS” เข้ า ทัง้ ๆ ที่ไม่เป็ น
ความจริ ง ผู้รับสารที่ทํางานอยู่ในวงการต่างมองว่าวงการแอนิเมชัน่ บ้ านเรากําลังพัฒนา แต่ก็เจอ
ปั ญหาขัดขวางทางพัฒนามากเช่นเดียวกัน
ปั ญหาแรกตังแต่
้ รากฐานของวัฒนธรรมไทย มองว่าการ์ ตูนแอนิเมชั่นเป็ น
เรื่ อ งของเด็ ก เป็ นธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ เ ติ บ โต จึ ง ไม่ มี น ายทุ น อยากมาลงทุ น เพราะมองว่ า ตลาดแคบ
ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เป็ นงานที่ใช้ ทนุ สูง จึงต้ องพึง่ พานายทุน ซึ่งส่วนมากทัศนคติของนายทุนจะไม่
ตรงกับจริ ตของผู้รับสารหรื อกลุ่มเป้าหมาย การสวนทางกันนี ้ทําให้ เกิดปั ญหาใหญ่ขึ ้น แม้ ประเทศ
ไทยจะมีบุคลากรในการผลิตระดับคุณภาพ แต่ปัญหาภายในวงจรธุรกิจที่เป็ นปั ญหาทําให้ การ
พัฒนาวงการเป็ นไปได้ ยาก ปั ญหาด้ านการสื่อสารเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ นไทยก็เป็ นอีกส่วน
ผู้รับสารมีความซับซ้ อนทางความคิด เฝ้าถามถึงความเป็ นไทย แต่พอทําแล้ วไม่มีใครดู ภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ ไทยจึงต้ องการการยอมรับจากผู้รับสารในการสื่อสารวัฒนธรรม ที่ถูกสื่อออกมาอย่าง
ร่ วมสมัย เมื่อคุณภาพงานดี เนื ้อเรื่ องดี งานร่ วมสมัย ก็คงจะเริ่ มขายคนไทยได้ เหมือนที่ “ยักษ์ ”
สามารถทําสําเร็ จแล้ ว สุดท้ ายภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ สัญชาติไทยที่ผ้ รู ับสารอยากเห็น ก็คือแอนิเมชัน่
ร่วมสมัยที่สามารถขายวัฒนธรรมไทย จนกลายเป็ นเอกลักษณ์ได้ แบบต่างประเทศอย่างญี่ปนหรื
ุ่ อ
อเมริ กาได้ บ้าง
จากบทสรุ ป นี ไ้ ด้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั่น เรื่ อ ง”ยัก ษ์ ” มี ก าร
สื่อสารความเป็ นไทยอยู่ แม้ ไม่มาก แต่ก็แฝงอยู่ในแก่นที่ทําให้ คนไทยรู้สึกได้ ความเป็ นไทยที่ผ้ รู ับ
สารรับรู้ สมั ผัสได้ เป็ นการออกแบบตัวละครเป็ นส่วนใหญ่ การที่ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องนี ้มีการ
นําเสนอความเป็ นไทย เป็ นสิ่งที่ผ้ รู ับสารพึงพอใจ เพราะเป็ นภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ สัญชาติไทย ที่จะ
สร้ างความภาคภูมิใจไปสู่นานาอารยประเทศ ด้ วยการบรรจุวฒ
ั นธรรมไทยลงไป แต่ในเมื่อสังคม
และโลกเปลี่ ยนไป การสื่ อสารความเป็ นไทยลงในสื่ ออย่างภาพยนตร์ แอนิ เ มชั่น จึง ต้ อ งมี การ
นําเสนอรูปแบบใหม่ มีการคิดต่อยอด เปลี่ยนแปลงจากการใส่ความเป็ นไทยแบบเดิม ๆ ลงไปด้ วย
การใส่นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทย ไม่ว่าจะเป็ นการผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรม
การผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมประชานิยมและวัฒนธรรมชันสู
้ ง หรื อกระทัง่ การใช้
แนวความคิดแบบหลังสมัยใหม่ในการผลิต ทําให้ “ยักษ์ ” เป็ นภาพยนตร์ แอนิเมชั่นที่เหมาะกับ
กลุ่มเป้าหมายในยุคปั จจุบนั และสามารถเปิ ดทางให้ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ สัญชาติไทยรุ่ นหลังได้
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เห็ น ตัว อย่ า งที่ ดี ในการใช้ น วัต กรรมการสื่ อ สารความเป็ นไทยได้ อ ย่ า งเหมาะสมในการผลิ ต
ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่

5.2 อภิปรายผล
จากผลการวิ จัย เรื่ องนวัตกรรมการสื่ อ สารความเป็ นไทยในภาพยนตร์ แอนิเ มชั่น เรื่ อ ง
“ยักษ์ ” สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1) การนําเสนอความเป็ นไทยของภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ”
การสื่อสารกับวัฒนธรรมนันเป็
้ นสิ่งที่ดําเนินควบคู่กันมาโดยตลอด เพราะการสื่อสารนัน้
เริ่ มมาจากวัฒนธรรม โดยการสื่อสารของแต่ละวัฒนธรรมล้ วนมีการวิเคราะห์บนพื ้นฐานโครงสร้ าง
ตรรกะของวัฒนธรรมตนเอง (Cooper-Chen, 2005, p. 8) และเมื่อวัฒนธรรมคือการสื่อสาร การ
สื่อสารคือวัฒนธรรม (Hall, 1989, p.186) แอนิเมชัน่ จึงเป็ นสารที่ผ้ ปู กครองมุ่งหวังให้ เยาวชนของ
พวกเขารับรู้ ควรจะเป็ นสารที่ดี เสริ มสร้ างจินตนาการ ให้ ความรู้ ข้ อคิดและความบันเทิงไปพร้ อม
ๆกั น จนสามารถดูซํ า้ ได้ บ่อ ย ๆ ทํ า ให้ แ อนิ เ มชั่น นัน้ อยู่ คู่กั บ เยาวชนมาหลายร้ อยปี ก่ อ เกิ ด
วัฒนธรรมเล็กๆในตัวของเด็ก ไม่มีใครปฏิเสธว่าแอนิเมชั่นเป็ นสื่อที่ไม่ดีสําหรับเด็กและเยาวชน
ดัง นัน้ ผู้วิ จัย มี ความเห็ น ว่ า แอนิ เ มชั่น นัน้ เป็ นวัฒ นธรรมหรื อ การสื่ อ สารที่ อ ยู่คู่กับ เด็ กจนเป็ น
สัญลักษณ์ ของเด็กไปแล้ ว จนทําให้ คนที่ชอบและหลงใหลในแอนิเมชัน่ มาก ๆ เข้ าก็จะโดนสังคม
มองว่าทําตัวเป็ นเด็ก ยังดูการ์ ตนู อยู่ ซึง่ ในความเป็ นจริงนันตั
้ งใจผลิ
้
ตมาสําหรับเด็กและผู้ใหญ่ให้ ดู
ด้ วยกันได้ อยูแ่ ล้ ว
ดังนันถ้
้ าสื่อต่าง ๆ จะใส่วฒ
ั นธรรมลงไปคงไม่ใช่เรื่ องแปลกแต่อย่างใด สื่อบันเทิงต่าง ๆ
เช่น ตํานาน นิทาน ภาพยนตร์ ละคร เกมส์ การ์ ตนู เล่มหรื อแม้ แต่แอนิเมชัน่ ล้ วนมีวฒ
ั นธรรมของ
ผู้สร้ างแฝงอยู่ไม่มากก็น้อย เราจึงเรี ยกสื่อเหล่านี ้ว่าเป็ นสินค้ าวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ทังนี
้ ้ไม่ว่าชาติ
ไหนล้ วนมี ค วามภาคภูมิ ใ จในวัฒ นธรรมของตนเอง และสามารถนํ ามาเป็ นจุดขายที่ แข็ง แรง
เหมื อนอย่างสื่ อแอนิเ มชั่น ที่ เ ป็ นอี กหนึ่ง สิน ค้ าวัฒนธรรม ที่ ส ามารถนํ ามาเป็ นเครื่ องมื อในการ
พัฒนาเศรษฐกิ จ โดยการนํ า “วัฒนธรรม” ซึ่งเป็ นสิ่งต่าง ๆ ที่ สะท้ อนวิถีการดําเนินชี วิต ความ
เป็ นอยู่ ของคนในท้ องถิ่นนัน้ ๆ มาสร้ างเป็ นสินค้ าเชิงพาณิชย์ ที่สอดคล้ องกับกระแสความต้ องการ
ของโลก ตลาด และผู้บริ โภค เนื่องจากวัฒนธรรมเป็ นอํานาจอ่อนอันทรงพลัง (Soft Power) หรื อ
อํานาจละมุน ที่สามารถแทรกซึมผ่านผู้คนได้ อย่างแนบเนียนและได้ ผล (จารุ วรรณ เจตเกษกิจ,
2555, น. 18-19)
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การ์ ตนู และแอนิเมชัน่ ไทยถูกวิพากษ์ วิจารณ์กนั อย่างหลากหลายในแง่มมุ ของ “ความเป็ น
ไทย” บ้ างก็ว่าลอกเลียนการ์ ตนู ญี่ ปนุ่ บ้ างก็ว่าลอกเลียนการ์ ตนู ตะวันตก บ้ างก็ว่าควรจะมีความ
เป็ นไทยให้ มาก ซึง่ ก็จะหมายถึงตัวละครเด็กหัวจุก ใส่ชดุ ไทย บ้ านไม้ ทรงไทย บรรยากาศริ มแม่นํ ้า
วัด ไทย ลายกนก หรื อ เทศกาลไทย ๆ ซึ่ง ยัง คงเป็ นที่ ถ กเถี ย งกัน อยู่จ นถึ ง ปั จ จุบัน แม้ ว่ า จะมี
สํ านัก พิ ม พ์ ที่ส นับสนุนนัก เขี ย นการ์ ตูน ไทยและสตูดิโ อที่ ผ ลิตแอนิเ มชั่น ไทยดี ๆ มากมาย แต่
ผู้บริ โภคไทยยังคงมีคําว่า “ความเป็ นไทย” มาเป็ นอุปสรรคในการรับสารเสมอ ดังเช่นกรณีการ
โต้ เถียงกันในสังคมออนไลน์ในหัวข้ อ “ไม่ไทยเบย!!” (Drama-Addict, 2555) เกี่ยวกับลายเส้ นและ
การ์ ตนู ไทย ที่เป็ นเรื่ องทะเลาะกันได้ ไม่จบสิ ้น หาบทสรุปความเป็ นไทยไม่ได้ ว่าไทยที่คนผลิต หรื อ
ไทยที่ ลายเส้ น จนเกิดเป็ นการล้ อเลียน นําตัวละครในการ์ ตูนญี่ ปนมาวาดเป็
ุ่
นลายเส้ นแบบลาย
ไทย เพื่อประชดประชันกัน หรื อแม้ กระทัง่ แอนิเมชัน่ ที่ใส่ความเป็ นไทยเข้ าไปมาก ๆ ก็มีการวิจารณ์
ว่าน่าเบื่อ อยากเห็นอะไรใหม่ ๆ แสดงให้ เห็นว่าผู้รับสารมีความคาดหวังเกี่ยวกับความเป็ นไทยที่
สื่อผ่านการ์ ตนู ไทยหรื อแอนิเมชัน่
จากการศึกษาพบว่า ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” มีการนําเสนอความเป็ นไทยอยู่ใน
เนื ้อหาที่ได้ รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณคดีเรื่ อง “รามเกียรติ์” จึงทําให้ มีโครงเรื่ องที่ผกู พันกับคน
ไทย โยงไปถึงตัวละครที่ได้ รับแรงบันดาลใจมาจากรามเกียรติท์ ี่ปรากฏใน ”ยักษ์ ” ล้ วนเป็ นตัวละคร
ซึ่ง เป็ นที่ ร้ ู จักของคนไทยมาช้ านาน ทํ าให้ มี แก่น ของความเป็ นไทยอย่างไม่ต้องสงสัย หากแต่
ภาพลักษณ์ ภายนอกที่ เป็ นแอนิเ มชั่นหุ่นยนต์ ทําให้ ภ าพยนตร์ แอนิเมชั่นเรื่ องนี ด้ ูร่วมสมัยและ
น่าสนใจมากยิ่งขึ ้น แต่ผ้ รู ับสารยังคงสามารถเข้ าถึงความเป็ นไทยในแก่นเรื่ องและเค้ าโครงความ
เป็ นมาของตัวละครหลักต่าง ๆ ที่มาจากรามเกียรติ์ได้ เป็ นอย่างดี แม้ ว่าสภาพแวดล้ อมอื่น ๆ จะดู
เป็ นสากลก็ตาม แต่กลับรู้ สึกกลมกลืน และแนบเนียน ผู้วิจยั จึงมีความเห็นว่า การนําเสนอความ
เป็ นไทยลงไปในสินค้ าวัฒนธรรมอย่างแอนิเมชัน่ นันเป็
้ นเรื่ องที่ควรแก่การสนับสนุน เพราะไม่ใช่
เพียงผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่ผ้ รู ับสารที่เป็ นคนไทยด้ วยกันจะรู้ สึกเป็ นส่วนหนึ่งของแอนิเมชั่น
ด้ วย ที่ ไ ด้ เ ป็ นส่วนหนึ่ง ในวัฒ นธรรมเดีย วกัน และ “ยักษ์ ” ก็ ไ ด้ สื่ อ ความเป็ นไทยออกมาอย่า ง
แนบเนียนผ่านรูปแบบแอนิเมชัน่ สากล
2) นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทยในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ”
ภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั่นเรื่ อง “ยักษ์ ” นี ม้ ี การใช้ น วัตกรรมการสื่ อสารเข้ ามามี ส่วนในการ
สื่อสารความเป็ นไทยหลายด้ าน ทัง้ การผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรม การผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมประชานิยมและวัฒนธรรมระดับสูง รวมถึงการใช้ แนวคิดหลังสมัยใหม่ในการ
ผลิตภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ อีกด้ วย
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จากความหมายของนักวิ ช าการหลาย ๆ ท่านที่ นิ ยามความหมายของนวัตกรรมไว้ ว่า
นวัต กรรมเป็ นการต่ อ ยอดสิ่ ง ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ให้ เกิ ด สิ่ ง ใหม่ โดยผ่ า นกระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์ และแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ (De Bono, 1992) และยังเป็ นความคิด วิธีปฏิบตั ิ
หรื อสิ่งของที่บุคคลคิดค้ นขึ ้นใหม่ ซึ่งมีความแตกต่างจากที่เคยมีมา รวมถึงนวัตกรรมบางอย่าง
อาจเป็ นสิ่งที่เคยเกิดขึ ้น หรื อ มีมานานแล้ วในสังคม แต่หากเพิ่งนํามาใช้ หรื อ นํามาปฏิบตั ิ ในอีก
ที่หนึ่ง หรื อ อีกสังคมหนึ่ง ก็ถือเป็ นนวัตกรรม เช่นกัน (Rogers & Shoemaker, 1971) ดังนัน้
หากพูดถึงนวัตกรรมการสื่อสาร จึงเป็ นนวัตกรรมที่เกิดขึ ้นกับการสื่อสารไม่ว่าจะเป็ นผู้ส่งสาร ผู้รับ
สาร ช่องทางการสื่ อสาร หรื อตัวสาร ที่ถูกพัฒนาเปลี่ ยนแปลงและถูกนํามาใช้ ใ นกระบวนการ
สื่อสารได้ อย่างเหมาะสม นวัตกรรมอาจฟั งดูเหมือนเป็ นเรื่ องใหม่สําหรับผู้คนในยุคนี ้ แต่ในความ
เป็ นจริ งแล้ วแทบทุกสิ่งในปั จจุบนั ที่มีให้ เห็นบนโลกล้ วนเป็ นนวัตกรรมทังสิ
้ ้น สิ่งที่เป็ นต้ นฉบับที่เกิด
จากกระบวนการคิดสร้ างสรรค์จริ ง ๆ นันได้
้ ถกู นํามาพัฒนาต่อยอดเป็ นนวัตกรรมไปหมด
หากจะย้ อ นมองในเรื่ องระบบสัญ ลัก ษณ์ ของการเปลี่ ย นแปลงจาก 2D ไปยัง 3D
Animation นัน้ คงต้ องมองไปถึงความแตกต่างในมุมมองการเสพศิลปะของมนุษย์ ที่วฒ
ั นธรรมฝั่ ง
ตะวันตก ผู้คนจะหลงใหลในงานเสมือนจริ ง แต่ในทางกลับกัน วัฒนธรรมฝั่ งตะวันออกนันผู
้ ้ คน
หลงใหลในงานที่งามเกินจริ ง ตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั เจนคือ รูปของศาสดาของศาสนาคริ สต์กบั พุทธ
ที่ภาพของพระเยซูจะมี ใบหน้ าเสมือนคนจริ ง แต่ภาพของพระพุทธเจ้ านัน้ จะงดงามเกินจริ งทุก
สัดส่วน สัญลักษณ์เหล่านี ้ยังคงอยูใ่ นจิตใต้ สํานึกของมนุษย์มาจนถึงปั จจุบนั กระทัง่ การผลิตเกมส์
เช่น เกมส์ของอเมริ กา จะเน้ นความสมจริ ง ตัวละครหน้ าตาแก่จริ ง เหี่ยวย่นจริ ง แต่ถ้าเป็ นเกมส์
ของญี่ปนุ่ จะมีตวั ละครที่สวยหล่อทุกตัว เน้ นความสวยงามเกินจริ ง สื่อที่ออกมาเหล่านี ้กลายเป็ น
สัญลักษณ์ ที่ฝังรากลึกในการผลิตและการเสพงานศิลปะ จนกลายเป็ นวัฒนธรรมโดยที่เราไม่ร้ ูตวั
ดังนันการที
้
่โลกได้ กําเนิดเทคโนโลยีในการทํา 3D Animation ได้ นนั ้ จึงสามารถตอบโจทย์ของ
ชาวตะวันตกในการชมภาพเสมือนจริงได้ เป็ นอย่างดี
ซึง่ การสื่อสารนันต้
้ องคํานึงถึงวัฒนธรรมท้ องถิ่น คุณค่า และวิถีปฏิบตั ิของสังคม และจาก
การที่ “ยักษ์ ” ได้ เลือกใช้ เทคนิคการผลิตภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ด้ วย ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ 3 มิตินนก็
ั้
เป็ นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางความคิด ที่ทําให้ ผ้ วู ิจัยมีความเห็นว่า ชาวตะวันออกอย่างคนไทยได้ มี
การเปิ ดใจรับวัฒนธรรมตะวันตกอย่างเต็มรูปแบบ ทังการออกแบบ
้
และผลิตภาพยนตร์ แอนิเมชัน่
ที่มีแสง สี เสียง ให้ ความรู้ สึกเสมือนจริ ง ทําให้ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” สามารถสื่อสาร
ความเป็ นไทยออกมาได้ อย่างร่วมสมัยขึ ้นไปอีก
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ผู้วิจยั ยังมีความเห็นว่าภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องนี ้ มีความเกี่ยวข้ องกับการสื่อสารความ
เป็ นไทยผ่าน วัฒนธรรมประชานิยม (Pop Culture) และ วัฒนธรรมชันสู
้ ง (High Culture) อาจ
กล่าวได้ ว่า ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ นันเป็
้ นอีกสื่อหนึ่ง ที่เป็ นสื่อของวัฒนธรรมประชานิยม ซึ่งเป็ นที่
นิยมของผู้คนในปั จจุบนั ที่เกิดจากการสื่อสารและความต้ องการทางวัฒนธรรมในช่วงขณะนัน้ ซึ่ง
จะเกิ ดขึน้ เป็ นประจํ าและสามารถแสดงภาพลักษณ์ ออกมาได้ มีลกั ษณะตรงข้ ามกับวัฒนธรรม
ชันสู
้ ง ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมประชานิยมและวัฒนธรรมชันสู
้ ง จึงอยู่ที่การตัดสินใจของ
แต่ละบุคคลและสังคม เป็ นการอธิบายถึงความแตกต่างมากกว่าที่จะค้ นหาความเหมือน (Caves,
2000, p. 187)
ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” ได้ นําสื่อวัฒนธรรมประชานิยมอย่าง แอนิเมชัน่ มาเป็ น
ช่องทางในการสื่อสาร โดยการนําเรื่ องราวที่ได้ รับแรงบันดาลใจมาจาก “รามเกียรติ์” ซึ่งจัดเป็ นสื่อ
“วัฒนธรรมชันสู
้ ง” ของชาติไทย มาเป็ นแกนหลักของเรื่ อง เป็ นการนําเนื ้อหาที่เป็ นวัฒนธรรมชันสู
้ ง
อย่างรามเกียรติม์ าผสมผสานเข้ ากับสื่อประชานิยมอย่างแอนิเมชัน่
รวมทัง้ การออกแบบ ที่ มี การนํ าวัฒ นธรรมประชานิ ยมอย่างหุ่นยนต์ เข้ ามาออกแบบ
ร่ วมกับศิลปวัฒนธรรมระดับสูงของไทยอย่าง “โขน” ทําให้ ห่นุ ยนต์มีเขี ้ยวแบบยักษ์ มีลวดลายก้ น
หอยแบบหนุมาน เป็ นการนําศิลปวัฒนธรรมประชานิยมมาออกแบบร่วมกับศิลปวัฒนธรรมชันสู
้ ง
“ยักษ์ ” จึงมีนวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทยที่สามารถนําวัฒนธรรมประชานิยมและวัฒนธรรม
ชันสู
้ งมาอยูร่ ่วมกันได้ จนเกิดเป็ นความร่วมสมัยของภาพยนตร์ ขึ ้นมา
จากการศึ ก ษาผู้ วิ จั ย มี ค วามเห็ น ว่ า การสร้ างภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั่ น ร่ ว มสมั ย นี ม้ ี
แนวความคิดแบบหลังสมัยใหม่ (Post Modernism) ที่คิดค้ านและคอยตังคํ
้ าถามกับความคิดแบบ
สมัยใหม่ (Modernism) เป็ นแนวคิดที่ว่า สิ่งที่เป็ นความถูกต้ องแน่แท้ นนไม่
ั ้ มี เราไม่สามารถรู้ได้
เลยว่าจริ ง ๆแล้ ว มันคื ออะไร แม้ แ ต่ภ าษาก็ ไ ม่ส ามารถอธิ บายได้ ว่าโลกเป็ นอย่างไร ความคิด
สร้ างสรรค์ตา่ งหากที่สร้ างโลกขึ ้นมา (Novitz, 2005) ซึ่งสองสิ่งนี ้สามารถสลับกันได้ ตามกาลเวลา
ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป สิ่งที่เคยคิดว่าเป็ นหลังสมัยใหม่ในวันนี ้ อาจเป็ นสิ่งที่คิดว่าเป็ นสมัยใหม่ใน
อนาคต
ภาพยนตร์ แอนิเมชั่น เรื่ อง “ยักษ์ ” มีแนวคิดในการผลิตแบบหลังสมัยใหม่ กล่าวคือ ไม่
จําเป็ นว่าความเป็ นไทยจะต้ องอยู่ในรูปแบบอนุรักษ์ นิยม ที่ตวั ละครต้ องเป็ นคน คนต้ องใส่ชดุ ไทย
คนไทยต้ องอยู่ในบ้ านทรงไทย คนไทยในบ้ านทรงไทยต้ องมีวิถีชีวิตและประเพณีแบบไทย ต้ องอยู่
ในกรอบของทุกอย่างที่เป็ นไทยแบบอนุรักษ์ นิยมอย่างเดียว หากแต่ความเป็ นไทยที่ใส่เข้ าไปใน
แอนิเมชัน่ เรื่ องนี ้ ใส่เพียงแค่แก่นบางอย่างที่สื่อถึงความเป็ นไทยเท่านัน้ หรื อแค่เพียงลักษณะนิสยั
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บางส่วนของคนไทย ตัวละครที่มีร่างกายเป็ นหุ่นยนต์ก็สามารถสื่อความเป็ นไทยได้ เหมือนกัน แม้
จะเพียงเล็กน้ อย แต่ก็เข้ าถึงกลุม่ ผู้รับสารได้ อย่างดี ซึง่ ก่อให้ เกิดความร่วมสมัย ในทางกลับกันหาก
ผู้ผลิตมีแนวความคิดแบบสมัยใหม่ การออกแบบจะไม่มีการผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกอย่าง
แน่นอน ความเป็ นไทยก็คือคนไทย ลักษณะไทยแบบที่มีความเชื่อกันมาว่า การ์ ตนู ไทยต้ องมีลาย
กระหนก ต้ องมีวัด ต้ องมี เด็กหัวจุก เป็ นต้ น การสื่อสารนวัตกรรมความเป็ นไทยในยักษ์ นีจ้ ึงมี
กระบวนการคิดแบบหลังสมัยใหม่ ซึ่งเป็ นการคิดคัดค้ าน ต่อยอดจากการคิดแบบสมัยใหม่ จนเกิด
มาเป็ นความเป็ นไทยที่ ร่ ว มสมัย และสามารถเข้ า ถึ ง กลุ่ม เป้ าหมายได้ ม ากกว่ า การผลิ ต ด้ ว ย
ความคิดแบบสมัยใหม่
3) การข้ ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับแอนิเมชัน่ ไทย
จากการศึกษาพบว่า นวัตกรรมการสื่ อสารความเป็ นไทยในภาพยนตร์ แอนิเ มชั่น เรื่ อง
“ยักษ์ ” เป็ นการผสมกลมกลืนกันอย่างลงตัวระหว่างวรรณคดีและแอนิเมชัน่ ซึ่งสอดคล้ องกับผล
การศึกษาของ วรัชญ์ วานิชวัฒนกุล ที่ได้ ศกึ ษาเรื่ อง “การสื่อสารความหมายใน การ์ ตนู ไทยพันธุ์
ใหม่” ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า การผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในสื่อนัน้ ไม่ได้ มี
ความกลมกลื น เสมอไปทุกกรณี บางกรณี อาจอยู่ใ นรู ปแบบการปรั บประสานต่อรอง ระหว่า ง
วัฒนธรรมโลกกับวัฒนธรรมท้ องถิ่น หรื ออาจเกิดความขัดแย้ งไม่ลงตัว จึงจําเป็ นต้ องพิจารณากัน
เป็ นกรณีไป ซึ่งผลของการผสมผสานดังกล่าวแบ่งได้ เป็ น 3 แบบ คือ (1) การผสมผสานกลมกลืน
กันอย่างลงตัวระหว่างวรรณคดีพื ้นบ้ านกับหนังสือการ์ ตนู (2) การผสมผสานกันโดยมีการปรับ
ประสานต่อรองระหว่างวรรณคดีและนิทานพื ้นบ้ านกับหนังสือการ์ ตนู (3) การผสมผสานกันอย่าง
ขัดแย้ ง ไม่ล งตัวระหว่างวรรณคดี และนิท านพื น้ บ้ านกับหนังสื อการ์ ตูน ซึ่งผู้วิจัยมี ความเห็น ว่า
นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทยใน “ยักษ์ ” สอดคล้ องกับการผสมผสานในรู ปแบบที่ (1) คือ
ยังคงมีการรักษาแก่นของวรรณคดีและค่านิยม หรื อบรรทัดฐานต่าง ๆ ของสังคมไทยเอาไว้ แม้ จะมี
การออกแบบตัวละครและสภาพแวดล้ อมให้ มีวิถีแบบตะวันตกมากขึ ้น แต่ก็เป็ นเพียงการเปลี่ยน
รู ป แบบเปลื อ กนอกที่ ผ้ ูรั บ สารยอมรั บ ได้ และพึง พอใจกับ การเปลี่ ย นแปลงดัง กล่า ว เป็ นการ
ผสมผสานเพื่อการพัฒนาให้ เข้ ากับคนในสังคม โดยเฉพาะสังคมไทยที่มีพฤติกรรม “เห่อของนอก”
จะทําให้ เปิ ดใจและยอมรับแอนิเมชัน่ สัญชาติไทย ที่มีการผสมผสานกับตะวันตกมากกว่า
มิ ว เซี ย มสยาม หรื อ สถาบัน พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารเรี ยนรู้ แห่ ง ชาติ ร่ ว มกั บ กรมศุ ล กากร
กระทรวงการคลัง จัดนิ ท รรศการ ปรากฎการณ์ อิ น เทรนด์ ไ ม่เ ว้ น วรรค (XENOMANIA-Siam’s
Fascination with the Foreign) ขึ ้นที่มิวเซียมสยาม โดยหยิบเรื่ องราวการบริ โภคของคนไทย ตังแต่
้
อดี ต จนถึ ง ปั จ จุบัน มาบอกเล่ า ต่อ สาธารณชน นายราเมน พรมหมเย็ น ผู้อํ า นวยการสถาบัน
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พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ ได้ เล่าถึงกระแสนิยม “ของนอก” ว่า เกิดขึ ้นตลอดระยะเวลาที่สยาม
พัฒนามา โดยกระแสดังกล่าวมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมของชาติที่มีอิทธิพลในขณะนัน้
แต่ทัง้ นี ้ คนไทยมี พ รสวรรค์ เ ลื อ กรั บ ปรั บ แต่ง อยู่ใ น DNA จิ ร ะนัน ท์ พิ ต รปรี ช า ที่ ป รึ ก ษางาน
ประชาสัม พัน ธ์ มิ ว เซี ย มสยาม ได้ ส ะท้ อ นมุ ม ความคิ ด ต่อ กระแส ‘เห่ อ ของนอก’ ว่ า ไม่ใ ช่
ปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมไทย แต่เป็ นอาการเรื อ้ รังมานาน ของโบราณหลายอย่างที่เราคิดว่าเป็ น
‘เอกลักษณ์ ไทย’ แท้ จริ งแล้ วกลับเกิดขึน้ จากการเลือกรับ ปรับแต่งตาม ‘เทรนด์’ “สยามไม่ใช่
ดินแดนที่อยูโ่ ดดเดี่ยวและสร้ างทุกอย่างขึ ้นมาจากแผ่นดินของตนเองเท่านัน้ แต่ดินแดนสยามหรื อ
สุวรรณภูมิคือ จุดบรรจบและเส้ นทางผ่านของวัฒนธรรม ไม่ว่าแขกจะมา จีนจะไป สยามก็รั บ
วัฒนธรรมไว้ หมด” ดังนันพฤติ
้
กรรมเห่อของนอกนี ้เป็ นสิ่งยืนยันว่าคนไทยจะมีความพึงพอใจกับ
การผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรมดังที่กล่าวมาข้ างต้ น เพราะเป็ นปรากฏการณ์ที่ฝังราก
ลึกอยูใ่ นสังคมไทยมาช้ านาน
4) ความเป็ นไทยมักสื่อผ่านเนื ้อเรื่ องที่นํามาจากวรรณคดีไทย
จากการศึกษายังพบว่า นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทยใน “ยักษ์ ” มีการสื่อสารความ
เป็ นไทยในเนื อ้ เรื่ อ ง และตัว ละครหลั ก โดยมี แ ก่ น โครงเรื่ อ งมาจากวรรณคดี คู่ บ้ า นอย่ า ง
“รามเกียรติ์” ซึ่งเป็ นวรรณคดีที่คนไทยล้ วนรู้ จกั และมีความผูกพันเป็ นอย่างดี รามเกียรติ์นนเป็
ั้ น
วรรณคดีที่อยูค่ เู่ อเชียและฝั งรากลึกลงไปในวัฒนธรรมไทยมาช้ านาน มีอิทธิพลกับศิลปวัฒนธรรม
ไทยหลายต่อหลายอย่างดัง ที่ กล่าวไปข้ างต้ น ไม่ว่าจะเป็ นวรรณกรรม สํ า นวนภาษา หนัง สื อ
แบบเรี ยนพื น้ ฐานของเยาวชน โขน จิตรกรรมฝาผนัง ของวัดคู่บ้านคู่เ มื องอย่างวัดพระศรี รัตน
ศาสดาราม ไปจนถึงเรื อพระราชพิธีของพระมหากษัตริ ย์ อันเป็ นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย ซึ่ง
การนําวรรณคดีดงั กล่าวมาเป็ นแรงบันดาลใจในการผลิตนันสอดคล้
้
องกับผลการวิจยั ของจารุ ณี
สุขชัย ที่ ไ ด้ ศึกษาเรื่ อง “มิ ติ “ความเป็ นไทย” ในหนังสือการ์ ตูนไทย” ซึ่ง ผลการศึกษาพบว่า ใน
ปั จจุบนั องค์ประกอบที่แสดงถึงความเป็ นไทยในหนังสือการ์ ตนู มากที่สุดคือ แหล่งที่มาของเนื อ้
เรื่ อง โดยเป็ นเนื ้อเรื่ องที่นํามาจากวรรณคดีไทย นิทานพื ้นบ้ าน และประวัติศาสตร์ เป็ นหลัก ถึงแม้
จะมีการเพิ่มเติมดัดแปลง แต่ผ้ เู ขียนก็ยงั คงสร้ างรหัสและสัญญะ “ความเป็ นไทย” ไว้ ในเนื ้อเรื่ อง
โดยสอดแทรกผ่านตัวละครหรื อฉาก ซึ่ง “ยักษ์ ” ก็ได้ แสดง “ความเป็ นไทย” ทางเนื ้อเรื่ องและตัว
ละครหลักเช่นกัน
ภาพยนตร์ แอนิ เมชั่นเรื่ อง “ยักษ์ ” นี ้ ได้ แฝงความเป็ นไทยอย่างเด่นชัดผ่านโครงเรื่ องที่
ได้ รับแรงบันดาลใจจากรามเกียรติ์ แน่นอนว่าต้ องมีแก่นอย่างสงครามการต่อสู้ของฝ่ ายพระราม
กับทศกัณฐ์ คงเหลืออยู่ ทําให้ เกี่ยวโยงถึงตัวละครที่ดงึ มาจากรามเกียรติ์เพื่อเป็ นแรงบันดาลใจใน
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การออกแบบด้ วย ทังนี
้ ้ “ยักษ์ ” ได้ นําแก่นของการไล่ล่าฟาดฟั นกันของทศกัณฐ์ และหนุมานทหาร
ฝ่ ายพระรามมาเป็ นหลักในการเล่าเรื่ อง เพียงได้ เห็นการเริ่ มเรื่ องด้ วยสงครามรามเกียรติ์ คนไทยก็
จะรู้ สึกคุ้นเคยและพอเดาออกแล้ ว ว่ามีความเป็ นไทยอยู่ อีกทังเมื
้ ่อพูดถึงชื่อเรื่ อง “ยักษ์ ” เท่านัน้
ผู้รับสารก็คงคิดออกเป็ นอย่างแรกก่อนว่าต้ องเป็ นทศกัณฐ์ แน่ ๆ และต้ องมีหนุมานตามมา แก่น
ของเนื ้อเรื่ องนี ้จึงเป็ นแก่นที่คนไทยพอจะคาดเดาได้ เพราะเป็ นวรรณคดีคบู่ ้ านคูเ่ มืองที่สําคัญของ
ไทย ที่มีความผูกพันกับคนไทยมาช้ านาน ไม่ว่าจะทางศิลปวัฒนธรรมหรื อทางความประพฤติตา่ ง
ๆ ก็ ตาม แต่ความน่าสนใจเกิ ด ขึน้ เมื่ อทัง้ สองต้ องมาเป็ นเพื่ อนกัน มี เ รื่ องของมิต รภาพเข้ ามา
เกี่ยวข้ อง รวมทังกุ
้ ญแจหลักของเรื่ องอย่างคําว่า “หน้ าที่” ถูกนํามาผูกเข้ ากับเนื ้อหาของรามเกียรติ์
ได้ วา่ เหตุใดพวกเขาต้ องสู้รบกัน
การเล่าเรื่ องของ “ยักษ์ ” ที่กล่าวว่าภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องนี ้เป็ นอวตารที่สิบล้ านเอ็ดของ
ทศกัณฐ์ และหนุมาน นัน่ หมายความว่าการเล่าเรื่ องใน “ยักษ์ ” นี ้เป็ นเรื่ องที่ต่อเนื่องจากสงคราม
รามเกียรติใ์ นอดีต ดังนัน้ เนื ้อเรื่ องของ “ยักษ์ ” ที่จบั วรรณคดีที่แข็งแกร่งอย่างรามเกียรติ์มาเป็ นแรง
บัน ดาลใจในการออกแบบ จึง มี การแสดงความเป็ นไทยอย่างชัดเจน แม้ ว่าจะเป็ นเพี ยง “แรง
บัน ดาลใจ” แต่ ก็ เ ป็ นแรงบัน ดาลใจที่ ส ามารถส่ ง ถึ ง ผู้ รั บ สารให้ รั บ รู้ และเข้ า ใจโดยทั่ว กั น ว่ า
ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ องนี ้มีการสื่อสารความเป็ นไทยอยูใ่ นเนื ้อเรื่ องอย่างแน่นอน
การนําวรรณคดียอดนิยมของไทยมาปรับเป็ นแรงบันดาลใจในการเล่าเรื่ องของ “ยักษ์ ” นี ้
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของวรัชญ์ วานิชวัฒนกุล ที่กล่าวว่าผู้คนในสังคมจะมีกระบวนการจัดระบบ
และจัดลําดับความสําคัญของวัฒนธรรมที่หลากหลายไว้ เนื่องจากทุกวันนี ้วัฒนธรรมถูกสร้ างขึ ้น
ใหม่ตลอดเวลา แต่ประเพณีในการเลือกสรร จะทําหน้ าที่คดั เลือกให้ วฒ
ั นธรรมบางอย่างเท่านันที
้ ่
จะถูก นํ ามาผลิ ตซํ า้ ให้ มี ชี วิต ยื นยาวต่อ ไป ซึ่ง ประเพณี ใ นการเลื อ กสรรนี ม้ ัก จะมี ผ ลประโยชน์
บางอย่างแอบแฝงอยู่เบื ้องหลัง ซึ่งวรัชญ์ วานิชวัฒนากุล พบว่า ตัวแปรสําคัญที่สดุ ที่อยู่เบื ้องหลัง
ประเพณี ใ นการเลื อกสรรของการผลิ ตการ์ ตูน ไทยพัน ธุ์ใ หม่ที่ มี ก ารนํ า เสนอเค้ าโครงเรื่ องจาก
วรรณคดี และนิทานพื น้ บ้ านที่ ถือเป็ น “สมบัติร่วม” ของคนในชาติ มาตีความและนําเสนอด้ วย
รู ปแบบเนื ้อหาใหม่ คือตัวแปรในเรื่ องของผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ของผู้ผลิตการ์ ตนู ไทยพันธุ์ใหม่
ซึ่งผู้ผลิตมักหยิบยก “รามเกี ยรติ์” และ “ไกรทอง” มาผลิตซํ า้ ในรู ปแบบ “การ์ ตูนไทยพันธุ์ใหม่”
แสดงให้ เห็ นว่าการนํ าวรรณคดี ไทยอย่างรามเกี ยรติ์มาเป็ นต้ น แบบของเรื่ อง “ยักษ์ ” นัน้ อยู่ใน
กระบวนการเลือกสรรที่เกิดขึ ้นเป็ นปกติในประเทศไทย ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสัมภาษณ์
แบบกลุม่ ในความเห็นต่อภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” พบว่าผู้รับสารที่มีความรู้ด้านแอนิเมชัน่
และทํางานอยูใ่ นวงการทุกคนมีความเห็นว่าการยกวรรณคดีไทยอย่างรามเกียรติ์มาเป็ นต้ นแบบใน
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การออกแบบนันถื
้ อว่าดี จดจําง่าย และแสดงความเป็ นไทยได้ ดี แต่ทว่ามันกลายเป็ นค่านิยมของ
ไทยไปแล้ วว่าถ้ าอยากจะแสดงความเป็ นไทยออกมาทางแอนิเมชัน่ ก็มกั จะนิยมยกวรรณคดีมา
แปลงกันซะส่วนใหญ่ตงแต่
ั ้ รุ่นนักศึกษามาจนถึงรุ่นภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ลงโรงภาพยนตร์
5) วัฒนธรรมไทยที่สง่ ผลให้ เกิดปั ญหาต่อแอนิเมชัน่ ไทย
การสื่ อ สารความเป็ นไทยในภาพยนตร์ แอนิ เ มชั่น เรื่ อ ง “ยักษ์ ” ที่ ส ามารถสร้ างความ
ประทับใจแก่ผ้ รู ับสารนัน้ ได้ แสดงให้ เห็นค่านิยมที่เปลี่ยนไปของผู้บริ โภคตามยุคสมัย ทําให้ การ
ผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมโลกกับวัฒนธรรมไทยเกิดผลตอบรับที่ดี
แต่ทัง้ นี ว้ ัฒ นธรรมโลกไม่ไ ด้ เ ข้ า มามี อํา นาจในสื่ อทัง้ หมดที เ ดีย ว เพราะผู้รับสารยัง คงมี ความ
คาดหวังในการสื่อสารความเป็ นไทยในสื่ออยู่ และอยากให้ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ไทยสามารถเป็ น
สินค้ าวัฒนธรรมสู้กบั ต่างชาติได้ เต็มตัว ในรูปแบบร่วมสมัย และอีกปั จจัยที่ผ้ วู ิจยั คิดว่าเป็ นปั ญหา
ต่อการพัฒนาแอนิเมชัน่ ไทย คือวัฒนธรรมไทย ที่คิดว่าการ์ ตูนแอนิเมชั่นเป็ นเรื่ องของเด็ก ไม่มี
สาระและคุณค่าให้ ลงทุน ทําให้ ตลาดแคบ ผลตอบรับน้ อย กําไรน้ อย ในขณะที่ต้องใช้ ต้นทุนในการ
ผลิตสูง ต้ องพึ่งพานายทุน ซึ่งทัศนคติของนายทุนยังคงขัดแย้ งกับความต้ องการของผู้ผลิตและ
ผู้บริ โภค เชื่ อมโยงได้ กับแนวคิดแบบสมัยใหม่ของนายทุน และความคิดแบบหลังสมัยใหม่ของ
ผู้ผลิตและผู้บริ โภค “ยักษ์ ” จึงสามารถตอบโจทย์ของผู้รับสารได้ ด้วยการสื่อสารแบบร่วมสมัย ผ่าน
การสื่อสารด้ วยนวัตกรรมการสื่อสารต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ น
ดังนันการที
้
่ “ยักษ์ ” มี การใช้ นวัตกรรมการสื่อสารเข้ ามามีบทบาท ในการนําเสนอความ
เป็ นไทย ทํ าให้ เกิ ดการส่ง เสริ มภาพยนตร์ แอนิเมชั่น ให้ มี ความน่าสนใจต่อผู้รับสารมากยิ่ง ขึน้
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่กําลังพัฒนา รับสื่อจากต่างชาติมากและยังมีความคิดเชิดชูวฒ
ั นธรรม
ชาติตะวันตก การนํานวัตกรรมการสื่อสารอย่างการผสมผสานข้ ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรมเข้ ามา
ประยุกต์ใช้ ในการนํ าเสนอ จึงสามารถปรับมุมมองให้ ผ้ ูรับสารเกิดความชื่นชอบ และยอมรับใน
ฝี มือของคนไทย ที่สามารถผลิตภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ออกมาได้ ในระดับสากล
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5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ อง นวัตกรรมการสื่ อสารความเป็ นไทยผ่านภาพยนตร์ แอนิเมชั่นเรื่ อง
“ยักษ์ ” ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
1) ข้ อเสนอแนะสําหรับผู้ผลิตแอนิเมชัน่
(1) สําหรับการผลิตแอนิเมชัน่ ไทยต่อไปควรมีการศึกษาตลาดผู้บริ โภคให้ มากยิ่งขึ ้น
เพื่อทราบถึงทิศทางความต้ องการในปั จจุบนั
(2) นวัตกรรมการสื่ อสารเป็ นอีกปั จจัยที่ สําคัญต่อการพัฒ นาแอนิเ มชั่น ซึ่งไม่ควร
มองข้ าม
2) ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
(1) ในการศึกษาวิจยั ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเฉพาะภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ” เท่านัน้
ถือว่าเป็ นการศึกษาในวงแคบ หากมีการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตอาจมีการเปรี ยบเทียบกันอย่าง
ละเอียดทังสั
้ ญญะ และรหัส ของความเป็ นไทย ของแอนิเมชัน่ ไทยทังหมดที
้
่เคยมีมาเพื่อค้ นหาข้ อดี
ข้ อเสียและนํามาพัฒนาต่อไป
(2) ศึกษาเกี่ยวกับที่มาและการเป็ นที่นิยมในสังคมของภาพยนตร์ Sci-fi แนวหุ่นยนต์
ที่กําลังเป็ นที่นิยมจนกลายเป็ นวัฒนธรรมประชานิยมอยู่ในปั จจุบนั ที่ครองใจผู้รับสารได้ หลายสื่อ
บันเทิงไม่วา่ จะเป็ นภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ หนังสือการ์ ตนู นิยาย เป็ นต้ น
(3) ศึกษาถึงนวัตกรรมการสื่อสารอื่น ๆ ที่สามารถนํามาปรับใช้ เพื่อพัฒนาภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ ไทย อาจนอกเหนือจากประเด็นของความเป็ นไทย
(4) สํ าหรั บการวิจัยครั ง้ ต่อไป ผู้วิจัยอาจศึกษาเปรี ยบเที ยบความคิดและทัศนคติ
ระหว่างนายทุน ผู้ผลิต และผู้บริ โภคแอนิเมชัน่ ไทย เพื่อเป็ นแนวทางในการผลิตและพัฒนาสื่อแอนิ
เมชัน่ ไทยต่อไป

บรรณานุกรม
กมลรัตน์ เสราดี. (2551). ความเป็ นไทยทีถ่ ูกถ่ายทอดผ่านงานการ์ ตูนญี ่ปน.
ุ่ (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ไม่ได้ ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, กรุงเทพฯ.
กรแก้ ว จันทภาษา. (2556, 13 สิงหาคม). การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion). สืบค้ น
จาก http://home.kku.ac.th/korcha/dis1.html
กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ. (2556). รายงานฉบับสมบูรณ์ ฉบับแอนิ เมชัน่ และเกมส์.
กรุงเทพฯ: กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ.
กาญจนา แก้ วเทพ. (2543). มองสื่อใหม่ มองสังคมใหม่. กรุงเทพฯ: เอดิสนั เพรส โพรดักส์.
กาญจนา แก้ วเทพ, กิตติ กันภัย, และปาริชาต สถาปิ ตานนท์ สโรบล. (2543). มองสือ่ ใหม่ มอง
สังคมใหม่. กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทนา เพชรพรหม. (2548). การนําเสนอเอกลักษณ์ “ความเป็ นไทย” ในรายการ คุณพระช่วย.
(วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ ตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
จารุณี สุขชัย. (2550). มิ ติ “ความเป็ นไทย” ในหนังสือการ์ ตูนไทย. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต ไม่ได้ ตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
จารุวรรณ เจตเกษกิจ. (2555). การใส่วฒ
ั นธรรมเข้ าไปในตัวสินค้ า. อุตสาหกรรมสาร.
54(พฤศจิกายน-ธันวาคม), 18-19.
จุฑามาส ศรี โมรา. (2545). การวิ เคราะห์เนือ้ หาภาพยนตร์ การ์ ตูนของไทยทางโทรทัศน์ในด้านการ
ขัดเกลาทางสังคม. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ ตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ
ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี. (ม.ป.ป.). แนวคิ ดหลังสมัยใหม่. มหาสารคาม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
ทรงศีล ทิวสมบุญ. (2553). ความเป็ นไทยไร้ กระบวนท่า. ใน ซัมแวร์ ไทย (น. 161-162). กรุงเทพฯ:
พลัสเพรส.
ทวีพร คุณากรธีรมิตร. (2551, 9 กันยายน). กุมภกรรณ. สืบค้ นวันที่ 18 มิถนุ ายน 2557, จาก
http://thaigoodview.com/node/14049

136
ทวีศกั ดิ์ กาญจนสุวรรณ. (2546). Multimedia ฉบับพืน้ ฐาน. กรุงเทพฯ: ทีพี คอมพ์ แอนด์ คอน
ซัลท์.
ธรรมปพน ลีอํานวยโชค. (2550). Intro to animation: คู่มือสําหรับการเรี ยนรู้แอนิ เมชัน่ เบือ้ งต้น.
กรุงเทพฯ: ฐานบุ๊คส์.
นิธิ เอียวศรี วงศ์. (2533). ลักษณะไทย: คืออะไร อย่างไร และทําไม. สมุดสังคมศาสตร์ , 12(3-4),
126-151.
บัญชา ธนบุญสมบัต.ิ (2550). หนุมาน vs เห้ งเจีย-ใครเก่งกว่ากัน? สืบค้ นวันที่ 11 มิถนุ ายน
2557, จาก http://www.gotoknow.org/posts/73305
ประจักษ์ ประภาพิทยากร. (2529). เทวดานุกรมในวรรณคดี พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ:
โอเดียนสโตร์ .
ประภาส ชลศรานนท์. (2555ก). ยักษ์ The giant king. กรุงเทพฯ: Fullstop.
ประภาส ชลศรานนท์ (ผู้กํากับ). (2555ข). ยักษ์ (Yak: The giant king) [ภาพยนตร์ ]. กรุงเทพฯ:
เวิร์ค พอยท์ พิคเจอร์ ส.
ประเวศ วะสี. (2539). วัฒนธรรมกับการพัฒนา. ใน โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ภูมิไทยนิ ยม
ไทย”. กรุงเทพฯ: สํานักเสริ มศึกษาและบริการสังคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ปิ ยกุล เลาวัณย์ศริ ิ . (2532). การผลิ ตภาพยนตร์ ขนั้ สูง: Advanced film production. นนทบุรี:
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เปรม สวนสมุทร. (2547). ผูเ้ สพกับการดัดแปลงเนื อ้ หาและตัวละครเรื ่ องพระอภัยมณี ใน
วัฒนธรรมประชานิ ยมในช่วงปี พุทธศักราช 2545-2546. (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ไม่ได้ ตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
ผู้ให้ เสียง เหล่าตัวละคร ใน ยักษ์ . (2555, 8 สิงหาคม). สืบค้ นวันที่ 6 มิถนุ ายน 2557, จาก
http://movie.kapook.com/view45317.html
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. (2546). กรุงเทพฯ: นานมีบ๊ คุ ส์.
พนธกร สุขประเสริ ฐ. (2556, 17 กันยายน). โครงการภาพถ่าย 80 วันเพื่อสังคม. สืบค้ นวันที่ 1
มิถนุ ายน 2557, จาก http://rittonpalm.blogspot.com
มิตราภรณ์ อยูส่ ถาพร. (2541). การซึมซับและดัดแปลงสื่อวัฒนธรรมต่างชาติให้ เข้ ากับวัฒนธรรม
ดังเดิ
้ ม: กรณีศกึ ษาประเทศฮ่องกง. ใน โลกของสือ่ ชุด วัฒนธรรม: สื อ่ สารเพือ่ สานสร้ าง.
กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

137
เมญาพิมพ์ สมประสงค์. (2538). ความคิ ดเห็นของผูร้ ับสารทีม่ ี ต่อแนวคิ ดเรื ่อง "ความเป็ นไทย" ใน
ภาพยนตร์ โฆษณาที เ่ น้นความเป็ นไทย จากสือ่ โทรทัศน์ . (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ไม่ได้ ตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
ยุทธ แหวนทอง. (ม.ป.ป.).ทศกัณฐ์ ลาชนกชนนีไปศึกษา. สืบค้ นวันที่ 2 มิถนุ ายน 2557, จาก
http://www.jd.in.th/jdinth/e_learning/media/tod_webs/tod01.html
วรัชญ์ วานิชวัฒนากุล. (2548). การสื ่อสารความหมายใน “การ์ ตูนไทยพันธุ์ใหม่”. (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , กรุงเทพฯ
วีระ อําพันสุข. (2526). ความเป็ นไทย (พิมพ์ครัง้ ที่ 3). กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.
ศุภรัสมิ์ ฐิ ตกิ ลุ เจริ ญ. (2540). บทที่ 6 รูปแบบของการสื่อสารและการไหลของข่าวสารใน
กระบวนการสื่อสาร: วัฒนธรรมมวลชน (Mass Culture). สืบค้ นจาก
http://e-book.ram.edu/e-book/m/mc111/mc111_06_02.html
สมนึก เอื ้อจิระพงษ์ พนั ธ์, พักตร์ ผจง วัฒนสิทธุ์, อัจฉรา จันทร์ ฉาย, และประกอบ คุปรัตน์. (2553).
นวัตกรรม: ความหมาย ประเภท และความสําคัญต่อการเป็ นผู้ประกอบการ. วารสาร
บริ หารธุรกิ จ, 33(128), 49-65.
สมสุข หินวิมาน, และกําจร หลุยยะพงศ์. (2546). พฤติกรรมการสื่อสารโลกาภิวตั น์. ใน เอกสาร
การสอนชุดวิ ชาทฤษฎี และพฤติ กรรมการสื ่อสาร (หน่วยที่ 8-15). นนทบุรี: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สรรค์รวี คชาชีวะ. (2525). การวิ เคราะห์เนือ้ หาของข่าวสารจากสือ่ สิ่ งพิมพ์. กรุงเทพฯ: คณะ
วารสารศาสตร์ และสื่อมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์. (2533). พุทธสังคมวิ ทยา. กรุงเทพฯ: เจ้ าพระยาการพิมพ์.
สันติ ลอรัชวี. (2553). ซัมแวร์ ไทย. กรุงเทพฯ: พลัสเพรส.
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. (2549). พลวัตนวัตกรรม. กรุงเทพฯ: สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ,
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี.
สุทธิชาติ ศราภัยวานิช. (2553). ไม่มีการ์ ตนู ไทย ในประเทศไทย? ใน ซัมแวร์ ไทย (น. 84).
กรุงเทพฯ: พลัสเพรส.
สดายุ (รามเกียรติ์). (2557). สืบค้ นวันที่ 18 มิถนุ ายน 2557, จาก
http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=42037
หนัง ยักษ์ Yak. (2555, 3 ตุลาคม). สืบค้ นวันที่ 6 มิถนุ ายน 2557, จาก
http://www.preawza.com/13149

138
อัชฌา สุนทรพิทกั ษ์ . (2541). อิ ทธิ พลของตัวการ์ ตูนทีม่ ี ชื่อเสียงต่อทัศนคติ และความตัง้ ใจซื ้อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยรุ่นและวัยทํางานตอนต้น. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
ไม่ได้ ตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
อิสสริ ยา อาชวานันทกุล. (2556, 16 สิงหาคม). ขาลงแอนิเมชันไทย อยากรอด อย่าควักทุนทํา
หนัง!. ASTV ผูจ้ ดั การ. สืบค้ นจาก http://www.manager.co.th/daily/viewnews.aspx?
NewsID=9560000102016
อุดทะรังบังฟ้า. (2555). มนต์กําลังหนุมาน. สืบค้ นวันที่ 12 มิถนุ ายน 2557, จาก
http://www.pnt19.com/default.asp?content=wboarddetail&wbid=930&qid=28682
Baanbaitong. (2556, 25 พฤษภาคม). บันทึกภาพจิตรกรรมไทยบนผนังวัดพระศรี รัตนศาสดา.
สืบค้ นจาก http://baanbaitong.blogspot.com/2013/05
The Bader International Study Centre. (2013, June 13). Hakuna Matata–Come to SOAR!
[Blog post]. Retrieved June 13, 2014, from
http://biscadmission.wordpress.com/2013/06/13/hakuna-matata-come-to-soar
Belfasttelegraph. (2013). JJ Abrams tweets R2-D2 picture. Retrieved June 10, 2014,
from http://www.belfasttelegraph.co.uk/entertainment/film-tv/news/jj-abramstweets-r2d2-picture-29756794.html
Berelson, B. (1971). Content analysis in communication research. New York: Hafner.
Bhabha, H. K. (1990). Nation and narration. London: Routledge.
Blue Sky Studios. (2014). About robots. Retrieved June 17, 2014, from
http://blueskystudios.com/films/robots
Box Office Mojo. (2013). Animation: 1980-Present (Excludes re-issues of movies
originally released before 1980.). Retrieved November 15, 2013, from
http://www.boxofficemojo.com/genres/chart/?id=animation.htm
BrandAge-Thaicoon. (2553, 17-18 มีนาคม). แอนิเมชัน่ ไทย ก้ าวแรกสู่ สากล. สยามรัฐ (ฉบับ
การ์ ตนู ไทย), น. 37-40. สืบค้ นจาก http://www.cartoonthai.in.th/library/detail/117
Caves, R. E. (2000). Demand for creative goods in creative industries: Contracts
between art and commerce. Cambridge, MA: Harvard University Press.

139
Cooper-Chen, A. (2005). The world of television. In A. Cooper-Chen (Ed.), Global
entertainment media: Content, audiences issues (p. 237). New Jersey:
Lawrence Erlbaum associates.
De Bono, E. (1992). Serious creativity: Using the power of lateral thinking to create new
ideas. New York, NY: Harper Business.
Deneen, T. (2013, Jnauary 14). Uruz-Rune of health and manifestation [Blog post].
Retrieved June 3, 2014, from http://spiritwritertrishdeneen.blogspot.com/
2013/01/uruz-rune-of-health-and-manifestation.html
Drama-Addict. (2555, 1 ธันวาคม). ไม่ไทยเบย!! สืบค้ นวันที่ 1 ธันวาคม 2556, จาก
http://drama-addict.com/2012/12/01
Dvdup2you. (2556, 12 มกราคม). The giant king ยักษ์ . สืบค้ นวันที่ 18 มิถนุ ายน 2557, จาก
http://www.dvdup2u.com/catalog.php?idp=9111
Fablefa. (2012, 6 กรกฎาคม). 'ยักษ์ ' ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ไทย คุณภาพระดับโลก. สืบค้ นจาก
http://fablefa.exteen.com/category/3D
Gans, H. J. (1974). Popular culture and high culture: An analysis and evaluation of
taste. New York: Basic Books.
Habermas, J. (1987). The theory of communicative action: Vol. 2 Lifeworld and system,
a critique of funtionalist reason (Thomas McCarthy, trans.). Boston: Beacon
Press.
Hall, E. T. (1989). Beyond culture. New York: Anchor Books/Doubleday.
Jassb1. (2552). "ผีเสื ้อสมุทร" นางยักษีที่เป็ นปริ ศนา? สืบค้ นวันที่ 3 มิถนุ ายน 2557, จาก
http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2009/03/K7677216/K76772
16.html
Kyosai, K. (2010). Kyosai Oni in priests robes. Retrieved June 4, 2014, from
http://artmight.com/Country/Japanese/Kyosai-Oni-in-priests-robes-49737p.html
McQuail, D. (2000). McQuail's mass communication theory (4th ed). London: Sage.
Nelson, R. P. (1975). Cartooning. Chicago: Contemporary Books.
Novitz, D. (2005). Postmodernism. In B. N. Gaut & D. Lopes (Eds.), The routledge
companion to aesthetics (2nd ed.). London: Routledge.

140
Presidiacreative. (2009, July 14). 16 Powerful transformers images for your desktop.
Retrieved June 8, 2014, from http://www.presidiacreative.com/16-powerfultransformers-images-for-your-desktop
Raymond, W. (1981). Culture. London: Fontana
Rogers, E. M., & Shoemaker, F.F. (1971). Communication of innovations: A crosscultural approach (2nd ed). New York: Free Press.
Rungfa. (2557ก). ประวัตพิ ระราม. สืบค้ นวันที่ 15 มิถนุ ายน 2557, จาก
http://rungfa.chs.ac.th/praram.htm
Rungfa. (2557ข). เรื่ องย่อรามเกียรติ์. สืบค้ นวันที่ 12 มิถนุ ายน 2557, จาก
http://rungfa.chs.ac.th/ramstory.htm
Sajjapong, A. (2557). @@ โขนพรหมาศ @@. สืบค้ นวันที่ 12 มิถนุ ายน 2557, จาก
http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=35629
Sangseetong. (2552, 7 เมษายน). ธงของประเทศสยาม. สืบค้ นวันที่ 9 มิถนุ ายน 2557, จาก
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id =sangseetong&group=6
Solis, K. (2014). Hollywood's Year of the Bible Continues With 'David and Goliath' MovieIs the Film Industry Seeking Redemption? Retrieved June 5, 2014, from
http://www.breathecast.com/articles/david-and-goliath-movie-to-join-hollywoods-biblical-resurgence-is-the-film-industry-seeking-redemption-15374
Solomon, L. J. (2003). What is postmodernism? Retrieved November 11, 2013, from
http://solomonsmusic.net/postmod.htm
Spinnacle. (ม.ป.ป.). วัดพระแก้ ว. สืบค้ นวันที่ 5 มิถนุ ายน 2557, จาก
http://www.spinnacle.net/travel2.htm
Storey, J. (2006). Cultural theory and popular culture: An introduction (4th ed).
New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Taranyx. (2013). ชวนเที่ยววัดพระแก้ วในวันฟ้าใส. สืบค้ นวันที่ 6 มิถนุ ายน 2557, จาก
http://www.tsdmag.com/webboard/travel/t379
Wells, P. (1998). Understanding animation. London: Routledge.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ภาพแหล่ งข้ อมูล

ปกแผ่น DVD ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์ ”
ที่ใช้ เป็ นแหล่งข้ อมูลในการศึกษา

ภาพปกหนังสือ Concept Art “ยักษ์ The Giant King”
ที่ใช้ เป็ นแหล่งข้ อมูลในการศึกษา
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ตัวอย่างภาพร่างการออกแบบตัวละคร
ในหนังสือ Concept Art “ยักษ์ The Giant King”

ตัวอย่างในหนังสือ Concept Art “ยักษ์ The Giant King”
ที่ใช้ ในการศึกษา

ภาคผนวก ข
เนือ้ เพลงที่เกี่ยวข้ อง
“ยักษ์ ” เป็ นภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ที่มีการดําเนินเรื่ องแบบการ์ ตนู เพลง จึงมีเพลงประกอบ
ถึง 28 เพลง (มีโบนัสแทรคอีก 4 เพลง) มีรายชื่อเพลงดังนี ้ 1) เกิดมาเป็ นเพื่อนเธอ 2) สงครามเปิ ด
ฉาก 3) รามกําเนิดทุกอย่าง 4) ล้ านวันต่อมา 5) เร่ขายยักษ์ 6) หนี 7) รามจะทําลายเรา 8) ต่าง
คนต่างมา 9) ฮีโร่ 10) กุมโชว์ 11) เพื่อนหายไปไหน 12) นักไต่ฝัน 13) ฮีโร่ที่แท้ จริง 14) ฮีโร่เอฟ
เฟคท์ 15) อนุสาวรี ย์ฮีโร่ 16) เราจะทําลายมัน 17) นี่คือสดายุ 722 18) ฉันเป็ นใคร 19) มันต้ อง
อย่างงี ้ 20) เข้ ามาสิอปุ สรรค 21) ดวงอาทิตย์ 22) สิ ้นหวัง 23) พลังที่ซอ่ นอยู่ 24) ต่างคนต่างไป
25) ทศกัณฐ์ กลับมา 26) น้ าเขียวฉันรู้นะน้ าอยูใ่ นนัน้ 27) น้ าเขียวกลับมา 28) ในที่สดุ ( Bonus
Track 29) We were born to be friends 30) Seperate pate 31) Kum's Show 32) Seperate
ways)
เนื ้อเพลงที่มีการสื่อสาร “ความเป็ นไทย” ในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์”
1) เพลง: เกิดมาเป็ นเพื่อนเธอ
ศิลปิ น: Room 39
อัลบัม: เพลงประกอบภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ : YAK (ยักษ์ )
คําร้ อง / ทํานอง : สแตมป์ อภิวชั ร์ เอื ้อถาวรสุข
มากมาย โลกนี ้มีมากมาย
แต่ก็มีเพียงบางคน ที่เราพร้ อมจะไว้ ใจ
เส้ นทาง ชีวิตที่แสนไกล
อาจโหดร้ ายจนบางที เราไม่พบไม่เห็นใคร
แต่อยากบอก ให้ เธอรู้
เหน็ดเหนื่อยหนักเพียงไหน
ขอเธอมัน่ ใจ ในทุกนาที
ฉันพร้ อมยืนเคียงเธอ
ฉันพร้ อมยืนข้ างเธอ
ไม่วา่ เราต้ องเจอ อะไรต่อจากนี ้
จะแสนนานแค่ไหน กี่ภพชาติหมื่นปี
เกิดมาเพื่อสิ่งนี ้ เกิดมาเป็ นเพื่อนเธอ
หลายสิ่งโลกนี ้มีหลายอย่าง
ที่จะทําให้ ใจเรา เกิดสับสนและหลงทาง
แค่หนั มา ตรงนี ้ตรงข้ างๆ
จะมีมือคอยประคอง ให้ เธอเดินตรงเส้ นทาง
และหากว่าเธอหกล้ ม
จมอยูก่ บั ความอ้ างว้ าง
ขอจงมัน่ ใจ ในทุกนาที
ฉันพร้ อมยืนเคียงเธอ
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ฉันพร้ อมยืนข้ างเธอ
ไม่วา่ เราต้ องเจอ อะไรต่อจากนี ้
จะแสนนานแค่ไหน กี่ภพชาติหมื่นปี
เกิดมาเพื่อสิ่งนี ้ เกิดมาเป็ นเพื่อนเธอ
เพราะว่าเรา ไม่อาจอยู่ตามลําพัง จึงมีเพื่อนเธออย่างฉัน
จึงมีเพื่อนฉันอย่างเธอ
ฉันพร้ อมยืนเคียงเธอ ฉันพร้ อมยืนข้ างเธอ
ไม่วา่ เราต้ องเจอ อะไรต่อจากนี ้ จะแสนนานแค่ไหน กี่ภพชาติหมื่นปี
เกิดมาเพื่อสิ่งนี ้ เกิดมาเพื่อรักเธอ
2) เพลง: สงครามเปิ ดฉาก
ราม ราม ราม ราม ………….รามกําเนิดทุกอย่าง……..รามทําลายทุกอย่าง
ราม ราม ราม…………..ราม ราม ราม ราม,,.
3) เพลง: กุมโชว์
สงครามครัง้ ใหม่กําลังจะเกิด จะเกิดสงครามครัง้ ใหญ่ รามผู้ชวั่ ร้ าย จะทําให้ เกิด
สงคราม….อย่าเพิ่งสิ ้นหวัง ฟั งทางนี ้เถิด กุมภกรรณมีวิธี มีสิ่งที่ชว่ ยให้ ทา่ นได้ รอดปลอดภัยจาก
สงคราม กุมภกรรณที่ทา่ นรู้จกั กลับมาแล้ ว กลับมาคราวนี ้มีของดี๊ดีมานําเสนอ เพื่อปกป้องท่าน
จากรามที่ชวั่ ร้ าย ไม่ทําลายราม รามทําลายเรา ถูกเหยียดถูกหยาม รามเหยียบยํ่าเรา ป้องกัน
อันตราย ผ่อนหนักให้ เป็ นเบา ต้ องมีสิ่งนี ้เป็ นอาวุธ ปื นครับปื น … ปื นโมกขศักดิ!์
4) เพลง: เราจะทําลายมัน
มันจะทําลายราม เราจะทําลายมัน
มันจะทําลายราม เราจะทําลายมัน
มันจะทําลายราม เราจะทําลายมัน
มันจะทําลายราม เราจะทําลายมัน
ทําลาย ทําลาย ราม ราม ราม…..
รามกําเนิดทุกอย่าง (ทําลาย) (ทําลาย) รามกําเนิดทุกอย่าง (ทําลาย) (ทําลาย)…
รามกําเนิดทุกอย่าง (ทําลาย) (ทําลาย)….
รามกําเนิดทุกอย่าง (ทําลาย) (ทําลาย)…
ทํา ทํา ทําลายมัน
5) เพลง: รามกําเนิดทุกอย่ าง
มันจะทําลายราม เราจะทําลายมัน
มันจะทําลายราม เราจะทําลายมัน
มันจะทําลายราม เราจะทําลายมัน
มันจะทําลายราม เราจะทําลายมัน
ทําลาย ทําลาย ราม ราม ราม….
รามกําเนิดทุกอย่าง รามกําเนิดทุกอย่าง รามกําเนิดทุกอย่าง รามกําเนิดทุกอย่าง ทํา ทํา
ทําลายมัน
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และอีกหนึง่ เพลงที่มีการสื่อสารความเป็ นไทยที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ “ยักษ์”
(แต่ไม่ใช่เพลงประกอบของ “ยักษ์ ” ที่สร้ างขึ ้นใหม่)
6) เพลง: เป็ นไปไม่ ได้
ศิลปิ น: ดิอิมพอสซิเบิ ้ล
ถ้ าฉันมี สิบหน้ า อย่างทศกัณฑ์
สิบหน้ านัน้ ฉันจะหัน มายิ ้มให้ เธอ
สิบลิ ้น สิบปาก จะฝากคําพรํ่ าเพ้ อ
ว่ารักเธอ รักเธอ เป็ นเสียงเดียว
ถ้ าฉันมี ยี่สิบตา อย่างทศกัณฑ์
ยี่สิบตา ของฉัน จะมองเธอไม่เหลียว
ยี่สิบแขน จะสวมสอด กอดเธอผู้เดียว
ยี่สิบสีดา อย่ามาเกี ้ยว ไม่แลเหลียวมอง
แต่ฉนั มี หน้ าเดียว ซีดเซียวทุกข์ทน
ด้ วยความจน ความขัดสน จนเงินและทอง
หนึง่ ลิ ้น หนึง่ ปาก ไม่อาจจักผยอง
ว่าฉันปอง ฉันปอง เธอแม้ เงา
แหละฉันมี ตาคูเ่ ดียว แลเหลียวเมียงมอง
อีกมือสอง ของฉัน มันอาภัพอับเฉา
ดาวจากสรวง หรื อจะร่วง สูท่ รวงอกเรา
ได้ แต่ซบเซา เศร้ าลําเค็ญ เป็ นไปไม่ได้

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ นามสกุล

นางสาวดารายา บัวทอง

ประวัตกิ ารศึกษา

ศิลปะบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554
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