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 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาโครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์แอนิเมชนัยอดนิยม

ในบริบทสากลเร่ือง “Frozen” “ผจญภัยแดนคาํสาปราชินีหิมะ และโครงสร้างการเล่าเร่ืองใน
ภาพยนตร์แอนิเมชนัตวัอยา่ง จาํนวน 5 เร่ือง ไดแ้ก่ Frozen, Toy Story 3, Despicable Me 2, Shrek 2 
และ Finding Nemo โดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหาจากภาพยนตร์
ประกอบการสมัภาษณ์นกัวิจารณ์ภาพยนตร์ และสมัภาษณ์กลุ่มผูช้มภาพยนตร์ 

ผลการศึกษาพบว่า 1) ท่ีมาของเร่ือง ดดัแปลงเน้ือเร่ืองโดยใชแ้นวคิดแบบ Innovation จาก
นิทานพ้ืนบา้นเร่ือง Snow Queen เป็นภาพยนตร์แอนิเมชนัเร่ือง Frozen โดยคงส่วนท่ีน่าสนใจ และ
ปรับเปล่ียนการดาํเนินเร่ือง บทบาทตวัละครหลกั เพื่อให้เน้ือหาน่าสนใจเหมาะกบัการเล่าเร่ืองใน
แบบแอนิเมชนั 2) โครงเร่ืองและการดาํเนินเร่ือง มีโครงเร่ืองท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น และมีการดาํเนินเร่ือง
ไปตามขนบการเล่าเร่ือง แต่มีการหักมุมท่ีตอนทา้ยของเร่ือง 3) การสร้างตวัละคร ภายใตแ้นวคิด
แบบ Post – Modernism คือการใหเ้จา้ชายเป็นตวัร้าย และคนธรรมดาเป็นพระเอก ตวัละครเจา้หญิง
มีความกลา้หาญ พึ่งพาตวัเองและฟันฝ่าอุปสรรคโดยไม่รอความช่วยเหลือจากเจา้ชาย 4) แก่น
ความคิด สะทอ้นแนวคิดแบบ Post-Modernism นัน่คือ รักแทข้องเจา้หญิง Frozen คือความรักของพี่
นอ้ง ไม่ใช่รักโรแมนติคของเจา้ชาย  5) ความขดัแยง้ ระหว่างตวัละครเร่ืองความเช่ือในรักแรกพบ 
6) ฉาก ท่ีสร้างจากจินตนาการบนพ้ืนฐานความสมจริง ผลการศึกษาโครงสร้างการเล่าเร่ืองใน
ภาพยนตร์แอนิเมชนัตวัอยา่งพบวา่ ภาพยนตร์แอนิเมชนัตวัอยา่งของ Frozen แตกต่างจากภาพยนตร์
แอนิเมชนัตวัอยา่งเร่ืองอ่ืนในส่วนของภาพท่ีตดัตอนมาจากภาพยนตร์ และตวัอกัษรท่ีปรากฏ 

 



(4) 
 

ในภาพยนตร์ เน่ืองจากมีกลวิธีในการนาํเสนอท่ีตอ้งการปิดบงัตวัละครสาํคญัและเน้ือเร่ืองท่ีแทจ้ริง 
เพื่อทาํใหผู้ช้มเกิดความประหลาดใจ  
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The objective of research to study the narrative structure in the most popular animation in 

global context “Frozen” (Going on an Adventure in a Land Cursed by the Snow Queen) and study 
the narrative structure of animation trailers in five stories ; Frozen, Toy Story 3, Despicable Me 2, 
Shrek 2 and Finding Nemo. Qualitative research method is used in this research by analyzing the 
content of feature film including to interview film critics and the audiences. 

The result of the study in the narrative structure in the most popular animation feature 
film in global context found that 1) Source of story : adapting story by using innovative idea from 
a folk tale “Snow Queen” to be an animation feature film “Frozen” but it still have some part of 
interested content as well as changing a story line and the role of main characters to relate to the 
narration of animation feature films. 2) The structure and story line : which are easy but twisted 
ending.3) Creating the characters : by using the Post-Modernism theory ; the prince is bad and the 
ordinary person is good and the princess is brave, rely on herself and help herself without the 
hand of the prince.4) Main idea : Reflecting the theory of Post-Modernism ; the true love of the 
princess “Frozen” is to the love of her relatives, it isn’t the romantic love of the prince. 5) Conflict 
: between characters and the believe of first love.6) The scene : that create from the imagination 
based on the truth The result of studying the narrative structure in the animation feature film 
trailers found that the trailer of Frozen is different from others in case of film editing and film 
letter because it use the presenting method by concealing main characters and the real story for 
surprising the audience. 
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ในประเทศไทยมีภาพยนตร์แอนิเมชัน่มาตั้งแต่เม่ือ 60 ปีท่ีแลว้ แต่ยงัไม่ไดรั้บความนิยม
อย่างต่อเน่ือง จนกระทัง่ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง กา้นกลว้ย ท่ีออกฉายในปี 2549 ผลงานของ
บริษทักนัตนาท่ีใชเ้วลาสร้างถึงสองปีและใชทุ้นสร้างทั้งหมด 150 ลา้นบาท ซ่ึงไดก้ระแสตอบรับ
จากผูช้มดีมาก แต่ก็ยงัทาํรายไดจ้ากการฉายเพียง 98 ลา้นบาท (Boxofficemojo, 2013) ซ่ึงถือว่าทาํ
รายไดน้อ้ยกวา่ทุนสร้าง 

  

 
 

ภาพที ่1.1  ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง "กา้นกลว้ย" 
แหล่งทีม่า:  สยามโซน.คอม, 2009. 
 

หลงัจากนั้นบริษทัอ่ืน ๆ จึงไดส้ร้างผลงานแอนิเมชัน่ออกสู่ตลาด ซ่ึงในประเทศไทยมี 3 
สตูดิโอใหญ่ของวงการ ไดแ้ก่ กนัตนา แอนิเมชัน่ ในเครือกนัตนา ผูส้ร้างกา้นกลว้ย และ แอนิเมชัน่ 
3 D เร่ืองแรกของไทย “เอคโค่ จ๋ิวกอ้งโลก” บา้นอิทธิฤทธ์ิ ในเครือเวิร์คพอยท ์เอนเตอร์เทนเมน้ท ์
ผูส้ร้าง“ยกัษ”์  และบริษทั เซอร์เรียล ในเครือ สหมงคลฟิลม์ฯ (ASTV ผูจ้ดัการรายวนั, 2556) แต่ผล
ตอบรับยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ทั้งเร่ืองเอคโค่ จ๋ิวกอ้งโลก ท่ีลงทุนไปถึง 170 ลา้นบาท แต่ทาํรายได้
จากการฉายภาพยนตร์เพียง 17 ลา้นบาท (พงศสุ์ข หิรัญพฤกษ,์ 2555) และเร่ืองยกัษท่ี์ทุ่มทุนสร้าง
ประมาณ 100 ลา้นบาทแต่ขายไดเ้พียงในประเทศ และผลตอบรับในประเทศก็ไม่คุม้กบัตน้ทุนท่ีเสีย
ไป ทาํใหต้อนน้ีตลาดแอนิเมชัน่ไทยอยูใ่นช่วงหยดุพกัยาว 
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ภาพที ่1.2  โปสเตอร์ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “เอคโค่ จ๋ิวกอ้งโลก”   
แหล่งทีม่า:  Kapook, 2555. 

 
เป็นท่ีน่าสนใจว่าเพราะเหตุใดแอนิเมชัน่ไทยจึงไม่ไดรั้บความนิยม และไม่สามารถขายได้

ในตลาดโลก ในดา้นตลาดภาพยนตร์แอนิเมชัน่นั้น ดร.วิรัช ศรเลิศลํ้าวาณิช (2556 อา้งถึงใน กรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ,  2556) ผูช่้วยผูอ้าํนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า “แอนิเมชัน่มีตลาดรองรับอยู่ แต่ปัญหาคือคุณภาพของ
งาน” ซ่ึงจากขอ้มูล ในปี พ.ศ. 2555 ท่ีผ่านมาอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ทัว่โลกมีมูลค่า
ประมาณ 1,700,000 ลา้นดอนลาร์สหรัฐฯ ในส่วนของธุรกิจแอนิเมชัน่มียอดการผลิตท่ีสูงมากใน
ตลาดโลก ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา 375 ลา้นดอนลาร์สหรัฐฯ แคนาดา 270 ลา้นดอนลาร์สหรัฐฯ 
มีภาพยนตร์แอนิเมชัน่สามมิติเขา้ฉายทัว่โลก 44 เร่ือง สถาบนัวิจยัเพื่อพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์
ไอ) ไดส้าํรวจตลาดดิจิตอลคอนเทนตข์องประเทศไทยและประมาณการว่า กลุ่มอุตสาหกรรมแอนิ
เมชัน่ในปี 2557 จะมีอตัราเติบโต 4% และปี 2558 จะเติบโตมากกว่า 4% แต่การเติบโตจะเป็นส่วน
การนาํเขา้จากต่างประเทศ ส่วนการผลิตในประเทศยงัไม่เติบโตมากนัก นั่นคือการตอกย ํ้าถึงคาํ
กล่าวของ ดร.วิรัช  ถึงความจริงเร่ืองตลาดแอนนิเมชนั  

ในด้านศักยภาพของบุคคลากรในวงการภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทยนั้ น ประเทศไทยมี
บุคลากรท่ีมากฝีมือในระดบัสากลอยูห่ลายคน เช่น สุภณวิชญ ์สมสมาน ซ่ึงมีผลงานระดบัฮอลลีวูด
จากภาพยนตร์เร่ือง Babe และ สตาร์เทรค  คมภิญญ ์เขม็กาํเนิด ซ่ึงมีผลงานร่วมสร้างตวัละครและ
ทาํภาพเคล่ือนไหวให้กบับริษทั วอลทดิ์สนีย ์และฝน วีระสุนทร หน่ึงในทีมสตอร่ี อาร์ติส (Story 
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Artist) จากภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง Frozen อีกทั้งทางรัฐบาลเองก็พยายามสนบัสนุนอุตสาหกรรม
แอนิเมชัน่ โดยการให้งบประมาณสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องคก์าร
มหาชน) หรือ SIPA ( Software Industry Promotion Agency (Public Orgnization)) เพื่อพฒันาองค์
ความรู้ทางดา้นน้ี ดว้ยเลง็เห็นวา่ อนาคตแอนิเมชัน่จะเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีทาํรายไดสู้งใหก้บัประเทศ   

ส่ิงหน่ึงท่ีนกัวิจารณ์ภาพยนตร์และผูช้มไดใ้หข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัจุดดอ้ยของภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ไทย คือ บทภาพยนตร์ ท่ีนาํเสนอความเป็นไทยมากไปจนเหมือนภาพยนตร์ประวติัศาสตร์ 
และมกัเป็นเร่ืองท่ีรู้จกักนัดีอยู่แลว้ และกลวิธีการนาํเสนอไม่น่าสนใจ มีผลทาํให้ภาพยนตร์ทาํ
รายไดไ้ม่มากนัก ต่างจากภาพยนตร์แอนิเมชั่นต่างประเทศท่ีมีเน้ือเร่ืองแข็งแรง น่าติดตาม และ
สามารถดูไดทุ้กเพศทุกวยั 

พชรพรรณ กุลปวโรภาส (สัมภาษณ์, 22 สิงหาคม 2558) นกัศึกษาปริญญาเอก และนกั
วิจารณ์ภาพยนตร์ในเวบ็ไซตพ์นัทิป เวบ็ไซตแ์ลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีมีผูเ้ขา้ชมเป็นอนัดบั 5 ของ
ประเทศไทย และเป็นเวบ็บอร์ดอนัดบัหน่ึงของประเทศไทยไดก้ล่าวถึงภาพยนตร์แอนิเมชัน่ไทยว่า 
“อนิเมชันไทยต้องคิดถึงอะไรหลายอย่างเกินไป ห้ามเปล่ียนแปลงเน้ือเร่ืองวรรณกรรม ห้าม
บิดเบือนประวติัศาสตร์ ห้ามต่อยอดเหตุการณ์อะไรทั้งส้ิน ทาํออกมาเท่าไรมนัก็กลายเป็นการ์ตูน
สารคดีไปหมด ส่วนเร่ืองท่ีแต่งเน้ือเร่ืองใหม่เป็นออริจินัล ก็จะไม่ค่อยมีผูใ้ห้ทุนสนับสนุนให้ทาํ 
เพราะไม่เคยรู้จกัเน่ือเร่ืองมาก่อน” 

จินดารัตน์ นาํประดิษฐ ์(สมัภาษณ์, 25 สิงหาคม 2558) นกักราฟฟิค กล่าวถึงแอนิเมชัน่ไทย
ว่า เน้ือเร่ืองพยายามใส่ความเป็นไทยมากเกินไปจนเหมือนหนงัประวติัศาสตร์ การสร้างตวัละครก็
ไม่แนบเนียน อยา่งในเร่ืองกา้นกลว้ยแยกชา้งแต่ละเชือกดว้ยสี ทาํให้ชา้งเป็นสีฟ้า สีชมพู ดูแลว้ไม่
น่าเช่ือ” 

ในประเด็นน้ีคมภิญญ ์เขม็กาํเนิด (2556)  ผูก้าํกบัแอนิเมชัน่เร่ือง “กา้นกลว้ย” และ “เอคโค่ 
จ๋ิวกอ้งโลก” และยงั ดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการสมาคมผูป้ระกอบการแอนิเมชัน่และคอมพิวเตอร์
กราฟฟิกส์ไทย กเ็ห็นดว้ยวา่บทภาพยนตร์ของไทยยงัอ่อน 

 
แมแ้ต่ภาพยนตร์ท่ีไม่ใชแ้อนิเมชัน่ มนัก็ยงัมีหลาย ๆ เร่ืองท่ีไม่สนุก ส่วนใหญ่หนงัไทยจะ
เด่นไปในแนวผีกบัตลก ส่วนเร่ืองตวับท เราตอ้งยอมรับว่าคนเขียนบทในเมืองไทย หาคน
เก่ง ๆ ไดน้อ้ยครับ แต่ปัญหาน้ีก็ไม่ไดเ้ป็นเฉพาะในเมืองไทยนะ ทัว่โลกก็เป็นเหมือนกนั 
ถา้บทไม่โดน อาจจะเขียนสนุกแต่ไม่ตรงกบัความตอ้งการของตลาด มนัก็เส่ียงกบัการ
ขาดทุน 
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พงศสุ์ข หิรัญพฤกษ ์(2555) นกัเขียนคอลมัน์ หนุ่ยรู้-โลกรู้ จากหนังสือพิมพค์มชดัลึก ซ่ึง
ได้พากษ์เสียงเป็นตัวละคร นกจ๊ิดริด ในภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ืองก้านกล้วย และเคยได้ชม
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง เอคโค่ จ๋ิวกอ้งโลก ก็มองเห็นปัญหาของบทภาพยนตร์เร่ืองเอคโค่ จ๋ิวกอ้ง
โลกวา่ จงใจสอนในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มมากจนทาํใหบ้ทขาดความน่าสนใจ ซ่ึงต่างจากภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่เร่ือง “Wall-E” ของ Pixar ท่ีตั้งใจส่ือสารประเด็นส่ิงแวดลอ้มเช่นกนั แต่เลือกวิธีนาํเสนอดว้ย
การ ทาํตวัอยา่งเลวใหดู้ แทนการจงใจสอนตรง ๆ 

ในหนงัสือ Art of Frozen ท่ีกล่าวถึงการพฒันาเน้ือเร่ืองของ Frozen จากนิทานพ้ืนบา้นเร่ือง 
Snow Queen ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของบทภาพยนตร์หรือการเล่าเร่ืองเอาไวว้่า เน้ือเร่ืองท่ีแขง็แรง
สามารถช่วยแอนิเมชัน่ท่ีเทคนิคอ่อนได ้แต่แอนิเมชัน่ท่ีเทคนิคดีเยี่ยมไม่สามารถช่วยเน้ือเร่ืองท่ีบท
อ่อนได ้เพราะเทคนิคไม่สามารถโดดเด่นไปกว่าเน้ือเร่ืองได ้ผูช้มจะถูกโนม้นา้วดว้ยเน้ือหาไม่ใช่
เทคนิค ซ่ึงจากแนวคิดน้ีทาํให้เกิดภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีประสบความสําเร็จอย่างสูงเร่ืองล่าสุด
ไดแ้ก่ Frozen หรือช่ือไทยว่า ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ ซ่ึงทาํรายไดสู้งเป็นอนัดบัหน่ึงของ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และเป็นภาพยนตร์เร่ืองท่ี 18 ของโลกท่ีทาํรายไดเ้กิน 1,000 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ จากการจดัอนัดบัของเวบ็ไซต ์boxofficemojo เวบ็ไซตข์อ้มูลภาพยนตร์ท่ีรวบรวมขอ้มูล
รายไดแ้ละทุนสร้างภาพยนตร์เร่ืองต่าง ๆ ทั้งในสหรัฐฯ และต่างประเทศ เป็นแหล่งอา้งอิงการ
รายงานข่าวสาํคญัของนกัข่าวทัว่โลก  
 

ตารางที ่1.1  การจดัอนัดบัรายไดภ้าพยนตร์แอนิเมชัน่จาก Boxoffice mojo 
 

อนัดับ ช่ือเร่ือง รายได้/ ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ 

บริษัทผู้สร้าง 

1 Frozen  (2013)  1,274.2 บ.วอลท ์ดีสนีย ์แอนิเมชัน่ สตูดิโอส์   
2 Toy Story3  (2010)  1,063.2 บ.วอลท ์ดีสนีย ์แอนิเมชัน่ สตูดิโอส์   
3 Despicable Me 2  (2013) 970.8 บ.อิลลูมิเนชัน่ เอน็เตอร์เทนเมนต ์
4 Finding Nemo  (2003)  936.7 บ.วอลท ์ดีสนีย ์แอนิเมชัน่ สตูดิโอส์   
5 Shrek 2  (2004)  919.8 บ. ดรีมเวิร์ก แอนิเมชัน่ 
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ตารางที ่1.1  (ต่อ) 
 

อนัดับ ช่ือเร่ือง รายได้/ ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ 

บริษัทผู้สร้าง 

6 Ice Age : Dawn of the 
Dinosaurs (2009) 

886.7 บ .ทเวน ต้ีท์ เ ซ็น จู รีฟอกซ์ฟิล์มคอ ร์
ปอเรชัน่ 

7 Ice Age :  Continental Drift 
(2012) 

877.2 บ .  ทเวนต้ีท์ เ ซ็นจู รีฟอกซ์ฟิล์มคอร์
ปอเรชัน่ 

8 Shrek 2  the Third  (2007) 799.0 บ. ดรีมเวิร์ก แอนิเมชัน่ 
9 Shrek 2  Forever After (2010) 752.6 บ. ดรีมเวิร์ก แอนิเมชัน่ 
10 Madagascar 3 : Europe’s Most 

Wanted (2012) 
746.9 บ. ดรีมเวิร์ก แอนิเมชัน่ 

 
 นอกจากประสบความสาํเร็จดา้นรายไดแ้ลว้ Frozen ยงัไดรั้บรางวลัจากสถาบนัต่าง ๆ อีก

มากมาย เช่น ไดรั้บรางวลัออสการ์ประจาํปี 2014 สาขาแอนิเมชัน่ยอดเยีย่ม และเพลงนาํภาพยนต์
ยอดเยีย่มจากเพลง “Let it go” ท่ีถูกแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ถึง 27  ภาษาทัว่โลก สาํหรับภาษาไทยช่ือ
เพลง “ปล่อยมนัไป” ขบัร้องโดย วิชญาณี เปียกล่ิน (แกม้) นกัร้องคุณภาพ และผูช้นะการประกวด
ร้องเพลงรายการ เดอะ สตาร์ คน้ฟ้าควา้ดาว ปี 4 รางวลัลูกโลกทองคาํสาขาภาพยนตร์แอนิเมชัน่
ยอดเยี่ยม รางวลับาฟตา้สาขาภาพยนตร์แอนิเมชัน่ยอดเยี่ยม รางวลัแอนนีห้ารางวลั และรางวลันกั
วิจารณ์คดัสรรในสาขาภาพยนตร์แอนิเมชัน่ยอดเยีย่ม และเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยีย่ม  
 นอกจากโครงสร้างเน้ือหาท่ีมีความสาํคญัในการโนน้มนา้วผูช้มใหไ้ปชมภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์ การส่ือสารการตลาดก็เป็นอีกส่วนท่ีน่าสนใจ ซ่ึงสาํหรับภาพยนตร์นั้น  ภาพยนตร์แอนิ
เมชั่นตวัอย่างท่ีนําเสนออกมาให้ผูช้มได้ชมก่อนวนัฉายจริง ซ่ึงเป็นส่วนเหน่ึงของการส่ือสาร
การตลาดของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ซ่ึงตอ้งใชก้ารเล่าเร่ืองท่ีสร้างความน่าสนใจและสามารถโน้ม
นา้วใจดว้ยเวลาท่ีจาํกดัให้ให้ผูช้มเกิดการรอคอยและติดตามภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์  ซ่ึงจาก
เหตุผลดงักล่าวไดน้าํมาสู่งานวิจยัช้ินน้ีท่ีมุ่งศึกษาภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีประสบความสาํเร็จ ไดแ้ก่ 
Frozen โดยศึกษาถึงลกัษณะและโครงสร้างในการเล่าเร่ือง การสร้างสรรคต์วัละคร สัญญะท่ีแฝง
ในแต่ละเร่ือง และศึกษาภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งท่ีทาํรายไดสู้งสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ Frozen, 
Toystory 3, Despicable Me 2, Finding Nemo และ Shrek 2  
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สาํหรับแนวคิดและทฤษฎีท่ีนาํมาใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้บ่งเป็น  2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก
เป็นแนวคิดเก่ียวกบัการเล่าเร่ืองและศิลปะการเล่าเร่ือง ไดแ้ก่ แนวคิดการเล่าเร่ือง แนวคิดเร่ือง
การ์ตูนแอนิเมชั่น แนวคิดการสร้างตวัละคร และแนวคิดนวตักรรมการส่ือสาร กลุ่มท่ีสองเป็น
แนวคิดเก่ียวกับสัญญะวิทยา ได้แก่ แนวคิดเร่ืองสัญญะวิทยา แนวคิดเร่ืองการวิเคราะห์เน้ือหา 
แนวคิดสมยัใหม่และแนวคิดหลงัสมยัใหม่ และแนวคิดเร่ือง Innovation และ Invention ในส่วนของ
การทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดท้บทวนงานวิจยัเก่ียวกบัการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ประเภท
ต่างๆ การเล่าเร่ืองขา้มส่ือของภาพยนตร์ นวนิยาย การ์ตูน งานวิจยัเก่ียวกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีมี
การศึกษาวิจยัมาแลว้ และงานวิจยัเก่ียวกบัภาพยนตร์ตวัอย่าง พบว่ามีแต่งานวิจยัในประเทศ และ
ต่างประเทศในทวีปเอเชียดว้ยกนั ยงัไม่พบงานวิจยัท่ีพูดถึงภาพยนตร์แอนิเมชัน่ในบริบทสากล 
ส่วนงานวิจยัท่ีศึกษาในบริบทสากลเป็นการศึกษาในประเด็นการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ประเภทอ่ืน 
ๆ แต่ยงัไม่พบงานวิจยัเก่ียวกบัภาพยนตร์ประเภทแอนิเมชัน่ ในส่วนของงานวิจยัเร่ืองภาพยนตร์แอ
นิเมชัน่ตวัอยา่งยงัไม่พบงานวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองน้ีโดยตรง 

ทางผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองน้ีโดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีวิธีศึกษา 3 วิธี ไดแ้ก่ 
วิเคราะห์ตวับท (Textual Analysis) จากภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง Frozen และภาพยนตร์แอนิเมชัน่
ตวัอยา่งเร่ือง Frozen, Toy Story 3, Despicable Me 2, Shrek 2 และ Finding Nemo การสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) นกัวิจารณ์ภาพยนตร์และผูท่ี้ทาํงานในวงการแอนิเมชัน่การสัมภาษณ์กลุ่ม 
(Focus Group) ผูช้มภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง Frozen 

เพื่อวิเคราะห์ในประเด็นโครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ยอดนิยมท่ีมีหัวขอ้
ต่าง ๆ ดงัน้ี โครงเร่ือง แก่นเร่ือง ความขดัแยง้ การสร้างตวัละคร มุมมองการเล่าเร่ือง ฉากท่ีปรากฏ
ในเร่ือง สัญญวิทยาท่ีแฝงอยูใ่นเร่ือง การเล่าเร่ืองดว้ยแนวคิดแบบ Innovation และ Invention และ
การเล่าเร่ืองโดยใชเ้พลง และผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ตวัอยา่ง ซ่ึงวิเคราะห์
จากส่วนท่ีเป็นภาพและเสียงท่ีปรากฏในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งเพ่ือศึกษาว่ามี]ลกัษณะการเล่า
เร่ืองอยา่งไรเพื่อดึงดูดใจผูช้ม 

ซ่ึงผลการวิจยัไดก้ล่าวถึงแนวคิดในการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ยอดนิยมในบริบท
สากล” ท่ีสามารถสร้างสรรคภ์าพยนตร์แอนิเมชัน่ออกมาครองใจผูช้มไดทุ้กเพศทุกวยั ทาํรายได้
อยา่งงดงาม และสามารถนาํไปฉายไดท้ัว่โลก รวมถึงโครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์แอนิเมชัน่
ตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นการส่ือสารเพื่อโนม้นา้วใจให้ผูช้มติดตามภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์  เพื่อนาํองค์
ความรู้ท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการพฒันาวงการภาพยนตร์แอนิเมชัน่ไทยใหก้า้วไกลในระดบัสากล 
 



 ปัญหา1.2
 

 

 วตัถุปร1.3
 

 

 ขอบเข1.4
 

การศึ
รายไดสู้งสุด
รายไดสู้งสุด
จากการจดัอนั
ฉาย  น้ีเพื่อตอ้
บริบทสากล 

 

 ประโย1.5
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ขอ้มูลของงา
 
 

นําวจิัย 

1)  โครง
2)  โครง

ระสงค์ 

1)  เพื่อศึ
2)  เพื่อศึ

ขตการวจิยั 
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ตลอดการ ได้
นดบัของเวบ็ไ
องการใหเ้ห็น
 และโครงสร้

ชน์ทีค่าดว่า

1)  เพื่อใ
2)  เพื่อใ
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3)  เป็นป
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งสร้างการเล่าเ
งสร้างการเล่าเ

ศึกษาโครงสร้
ศึกษาโครงสร้
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ชเ้ป็นแนวทา
บบโดดเด่น เพื
ประโยชน์ต่อท
ล่งอา้งอิง ใน

8 
 

เร่ืองในภาพย
เร่ืองในภาพย

ร้างการเล่าเร่ือ
ร้างการเล่าเร่ือ

ษาการเล่าเร่ือง
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เวบ็ท่ีจดัอนัดั
ของภาพยนตร
ตร์แอนิเมชัน่ตั

เมชัน่ไดรั้บค
าและพฒันาแ
สในการส่งออ
าร นกัโฆษณ
รคเ์น้ือหาแอนิ
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ตวัอยา่ง 
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โปรแกรมคอ
ไดร้าวกบัมีชี

หรือทางเวบ็ไ
ภาพยนตร์เร่ือ
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สนใจของผูช้
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พยนตร์แอนิเม

งสร้างการเล่าเ
 แก่นความคิด
นการเล่าเร่ือง
ง ใจความสาํคั
ทาํชัว่ไดช้ัว่ 
กัษณ์พิเศษ ห

นือจากความห
เมชัน่แนวเทพ
ปกครองดว้ยก
างมีความสุข 
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ชัน่ หมายถึง ภ
งราวและตวัล
นตร์ 
ชัน่ตวัอยา่ง ห
นตร์เขา้ฉายปร
ไดท้ราบแนวห
ดงเด่นๆในหนั
aser (ภาพยนต
 90 วินาที 
rration) หมาย
อง และไม่ใช่

ound Effect) ห
งดูดอารมณ์ ห
ละเพลงประก
มชัน่ หรือเสีย

เร่ือง หมายถึง
ด บทบาทและ
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คญัท่ีภาพยนต

หมายถึง การใ
หมายท่ีปรากฏ
พนิยาย หมาย
กษตัริย ์เจา้หญ
  

ภาพยนตร์ท่ีเกิ
ะครทั้งแบบส

หมายถึง ภาพย
ระมาณ 2 เดือ
หนงัอารมณ์ห
นงัเร่ืองนั้นๆ โ
ตร์แนะนาํ) ท่ี

ยถึง เสียงพดูที
ช่เสียงดนต 
หมายถึง เสียง
หรือเร้าอารมณ
อบ(Music) ห
ยงดนตรีท่ีแต่

ง ส่วนประกอ
ะคุณสมบติัข

ตร์ตอ้งการนาํเ

ใชส้ญัลกัษณ์ท
ฏตามทอ้งเร่ือง
ยถึง แอนิเมชัน่
ญิงกบัเจา้ชาย

กิดจากการวา
สองมิติ และส

ยนตร์ท่ีนาํมาฉ
อน เพือ่นาํเสน
หนงั , พลอ็ตเรื
โดยเป็นภาพย
มีจุดมุ่งหมาย

ท่ีใชอ้ธิบายใน

งประกอบท่ีไม
ณ์ผูช้ม เช่น เสี
หมายถึง เสียง
งข้ึนใหม่สาํห

อบต่างๆ ท่ีปร
องตวัละคร ขั้

เสนอ เช่น แก

ทางภาพ และเ
ง 
นท่ีมีตวัเอกเป็
ตกหลุมรักแร

ดภาพหรือใช้
สามมิติใหเ้คล่ื

ฉายในโรงภา
นอเร่ืองราวเก่ี
ร่ืองคร่าวๆ , 
ยนตร์แอนิเมช
ยหลกัเพือ่เร้าค

นภาพยนตร์แอ

ม่ใช่เสียงคนพ
สยงดีดน้ิว เสีย
เพลง หรือเสี
หรับใชใ้นภาพ

ระกอบกนัเป็น
ขั้วขดัแยง้ ฉาก

ก่นความคิดเร่ื

เสียง เพื่อแสด

ปนเจา้หญิงแล
รกพบ และจบ

ช้
อนไหว

าพยนตร์ 
ยวกบั
ฉาก
ชัน่จาก 5 
ความ

อนิเมชัน่

พดูหรือ
ยงฟ้าผา่  
ยงดนตรี 
พยนตร์

น
ก 

รอง

ดง

ละเจา้ชาย 
บลงดว้ย
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2.1.1  แนวคิด
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เร่ืองทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระพนัธ์หรือร่วมประพนัธ์เร่ืองราวท่ีนาํมาเล่านั้น Fiske (1987, p.65, อา้งถึงใน 
รวมพร ศรีสุมานนัท,์ 2541, น.18) 
 องคค์วามรู้ท่ีศึกษาตวัเร่ืองเล่าหรือ Narrative ไดก้ลายเป็นความรู้เฉพาะดา้นและไดรั้บการ
พฒันาอยา่งจริงจงัในช่วงหลงัคริสศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงถือเป็นองคค์วามรู้ร่วมสมยั หมายความวา่ ยคุท่ี
การศึกษาการเล่าเร่ืองไดก้ลายเป็นวิชาการเฉพาะ มีการกาํหนดวตัถุประสงค ์ กาํหนดวิธีการศึกา 
เพราะฉะนั้นจึงเกิดเป็นองคค์วามรู้ชุดหน่ึงซ่ึงเรียกรวม ๆ วา่ “ศาสตร์แห่งเร่ืองเล่า” (Narratology) 
ซ่ึงกคื็อศาสตร์ท่ีศึกษาตวั Narrative นัน่เอง อุบลรัตน์ ศิริยวุศกัด์ิ และคณะ ( 2542 อา้งถึงใน นพพร 
ประชากลุ, 2543) โดยกา้วขา้มการศึกษาเน้ือหาไปสู่ความสนใจในโครงสร้างของการเล่าเร่ือง 
(Structure) และวิธีเล่าเร่ือง (Process) ของส่ือแต่ละชนิด ซ่ึงประเภทของการเล่าเร่ืองท่ีไดน้าํมาศึกษา
นั้นมีหลายชนิด ทั้ง นิทาน นิยาย การรายงานข่าว รวมทั้งภาพยนตร์ 
 การเล่าเร่ืองเป็นวิธีการส่งสารท่ีมีโครงสร้างและองคป์ระกอบท่ีแน่นอน นัน่คือตอ้งมี
ตรรกะของการเล่า (Logic of Narration) ซ่ึงมีองคป์ระกอบการเล่าเร่ือง  กาญจนา แกว้เทพ (2551: 
157)  ดงัน้ี 

1) มีพระเอก – นางเอก หรือตวัเอก 
2) มีตวัร้าย 
3) มีความขดัแยง้ระหวา่งสองฝ่าย 
4) มีผูช่้วยเหลือหรือมือท่ีสามท่ีคอยช่วยเหลือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
5) มี Magic อาจจะหมายถึงของวิเศษ อาวธุ หรือความสามารถเหนือมนุยป์กติ 

นพพร ประชากลุ (2543) กล่าวถึงการเล่าเร่ืองวา่แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ  
ระดบัเน้ือความหรือระดบัตวับท คือเน้ือความท่ีรับรู้ไดด้ว้ยตาเป็นรูปธรรมตามท่ีปรากฏ

จริง ๆ เช่น เน้ือความต่าง ๆ ในนวนิยาย และ  
ระดบัเน้ือเร่ือง เป็นระดบัโครงสร้าง ท่ีเป็นโครงสร้างความสมัพนัธ์ของแนวคิดหรือมโน

ทศัน์ (Concept) ท่ีอยูใ่นเร่ือง  
โดยการศึกษาการเล่าเร่ืองในระดบัเน้ือความจะดูท่ีองคป์ระกอบการเล่าเร่ือง ดงัน้ี 
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 2.1.1.1  โครงเร่ือง (Plot)  
 ลกัษณะชุดของเหตุการณ์ทั้งหมดในเร่ืองท่ีเกิดข้ึน  และดาํเนินไปตั้งแต่ตน้จนจบ 
โดยรวบรวมจากปฏิกิริยาของตวัละคร เร่ืองราวมากมายจากความขดัแยง้ รวมทั้งบทสรุปรวบยอด 
Kenan (1992 อา้งถึงใน รวมพร ศรีสุมานนัท,์ 2541, น.20 ) ใหค้าํนิยามของโครงเร่ืองวา่ “การลาํดบั
เหตุกาณณ์ท่ีถูกจดัวางข้ึนตามลาํดบัของเวลา” และใหค้าํนิยามในคาํวา่เหตุการณ์วา่ “การ
เปล่ียนแปลงสภาวะหน่ึงไปสูอีกสภาวะหน่ึง” ขณะท่ี Todorov (1992 อา้งถึงใน รวมพร ศรีสุ
มานนัท,์ 2541, น.20) ใหค้าํนิยามวา่ “เหตุการณ์และเร่ืองราวคือการเปล่ียนแปลงจากภาวะสมดุลย์
หรือดุลยภาพไปสู่ภาวะไม่สมดุลย ์จากนั้นกลบัมาสู่ภาวะสมดุลยใ์หม่อีกคร้ัง”  

อริสโตเติล กล่าววา่โครงเร่ืองเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัท่ีสุดของละคร และโครง
เร่ืองท่ีดีจะประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ ตอนตน้ (The Beginning) ตอนกลาง (The Middle) ตอนจบ (The 
End) ซ่ึงเหตุการณ์แต่ละส่วนจะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงและส่งผลต่อเน่ืองกนัอยา่งเป็นเหตุ
เป็นผลกนั (อุมาพร มะโรณีย,์ 2551) 

การลาํดบัเหตุการณ์ในการเล่าเร่ืองไว ้ 5 ขั้นตอน ท่ีเรียกวา่ “ขนบการเล่าเร่ือง”  
(Narrative Convention)  ไดแ้ก่  (กาญจนา แกว้เทพ, 2547) 

1)  ขั้นเร่ิมเร่ือง (Explosion) เป็นการชกัจูงความสนใจใหติ้ดตามเร่ืองราว มีการ
แนะนาํฉากหรือสถานทีอาจมีการเปิดประเดน็ปัญหา หรือเผยปมปัญหาหรือปมขดัแยง้เพื่อชวนให ้ 
ติดตาม 

2)  ขั้นพฒันาเหตุการณ์ (Rising Action) คือ การท่ีเร่ืองราวดาํเนินอยา่งต่อเน่ือง
และสมเหตุสมผล ปมปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้เร่ิมทวีความเขม้ขน้เร่ือย ๆ ตวัละครอาจมีความลาํบากใจ
และสถานการณ์กอ็ยูใ่นช่วงยุง่ยาก 

3)  ขั้นภาวะวกิฤต (Climax) จะเกิดข้ึนเม่ือเร่ืองราวกาํลงัถึงจุดแตกหกัและตวัละคร
อยูใ่นสถานการณ์ท่ีตอ้งตดัสินใจ 

4)  ขั้นภาวะคล่ีคลาย (Falling Action) คือ สภาพหลงัจากท่ีผา่นพน้ไปแลว้ เง่ือนงาํ
และประเดน็ปัญหาไดรั้บการเปิดเผยหรือขอ้ขดัแยง้ไดรั้บการขจดัออกไป 

5)  ขั้นยติุของเร่ืองราว (Ending) คือ การส้ินสุดของเร่ืองราวทั้งหมด การจบอาจ
หมายถึงความสูญเสีย อาจจบแบบมีความสุขหรือท้ิงทา้ยไวใ้หคิ้ด 
 
 

 



14 
 

โดยในระหวา่ง 5 ขั้น อาจจะมีจุดหกัเหทิศทางของเร่ือง (Turning Point) เกิดข้ึน
แทรกอยู ่ ซ่ึงจุดหกัเห น้ีอาจจะมีมากกวา่หน่ึงคร้ังกไ็ด ้ เช่น การแนะนาํตวัละครใหม่ การใหข้อ้มูล
หรืออารมณ์ใหม่เขา้ไปในเร่ือง 

โดยโครงเร่ืองแบ่งเป็นลกัษณะใหญ่ได ้8 ลกัษณะ คือ (เพญ็สิริ เศวตวหิารี, 2541 อา้ง
ถึงใน กาญจนพิชญ ์ศิริภูวณิชย,์ 2557) 

1)  ความรักของชายหญิง พบกนั รักกนั โกรธกนั คืนดีกนั หรือตอ้งฝันฝ่าอุปสรรค
สุดทา้ยกส็มหวงั  

2)  รักสามเสา้ เร่ืองความรักโดยท่ีตวัละครหลกั 3 คนมีปัญหาเร่ืองความสมัพนัธ์
กนัจนยากจะแกไ้ข 

3)  ความสาํเร็จ เร่ืองราวการพยายามฝ่าฟันอุปสรรคจนชีวิตกา้วไปสู่ความสาํเร็จ 
4)  ซินเดอเรลลา เร่ืองชวนฝันเก่ียวกบัตวัเอกท่ีตกยาก ลาํบากแต่ไดก้ลายเป็น

ทายาทมหาเศรษฐีในภายหลงั โดยตวัเอกเป็นไดท้ั้งนางเอกและพระเอก 
5)  คฤหาสน์ลึกลบั เร่ืองราวลึกลบัท่ีซ่อนอยูใ่นสถานท่ีท่ีอาจเป็นคฤหาสน์สวยงาม 

หรือบา้นใหญ่โต 
6)  ใครทาํอะไร เร่ืองราวการคน้หาความจริงหรือผูก้ระทาํจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

เช่น คดีฆาตกรรม เร่ืองลึกลบัท่ีถูกปกปิด 
7)  แมวจบัหนู เร่ืองราวการไล่ล่าอยา่งเปิดเผยของตวัละครสองฝ่าย 
8)  เพชรตดัเพชร เร่ืองราวตวัเอกสองฝ่ายเป็นศตัรูกนั ชิงไหวพริบระหวา่ง

สถานการณ์ท่ีผลิกผนั 
 2.1.1.2  ความขดัแยง้ (Conflict)  
 ปริญญา เก้ือหนุน (2537, อา้งถึงใน ฉลองรัตน์ ทิพยพ์ิมาน, 2539) ใหค้วามเห็นวา่ 
ความขดัแยง้เป็นอีกส่วนหน่ึงทีไดรั้บการนาํมาศึกษาอยูเ่สมอ ทั้งน้ีเพราะเม่ือทาํการศึกษาความ
ขดัแยง้ กจ็ะทาํใหเ้ขา้ใจเร่ืองราวไดอ้ยา่งกระจ่างชดัยิง่ข้ึน อีกทั้งโดยแทจ้ริงแลว้เร่ืองเล่าคือการสาน
เร่ืองราวบนความขดัแยง้ การกระทาํในละคร หรือในภาพยนตร์นั้นพวัพนัอยูก่บัความขดัแยง้ 
(Conflict) ซ่ึงเป็นหวัใจสาํคญัของภาพยนตร์ ถา้ไม่มีความขดัแยง้กอ็าจไม่มีเร่ืองเล่า และอาจไม่มี
ภาพยนตร์ซ่ึงถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีจะทาํใหก้ารเล่าเร่ืองมีความน่าต่ืนเตน้ 

ปมแห่งความขดัแยง้ของตวัละครนั้น จะนบัจากจุดท่ีปัญหาเร่ิมปรากฏ ซ่ึงกคื็อ
เหตุการณ์หรือการเผชิญหนา้กบัปัญหาท่ีทาํใหค้วามหวงัของตวัละครใด ๆ ค่อย ๆ ล่มสลายลง อนั
จะทาํใหส้ถานการณ์ของเร่ืองดาํเนินไปสู่ความขดัแยง้ หรือกา้วสู่เหตุการณ์ท่ีพฒันาข้ึน (Rising 
Action) 
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ความขดัแยง้เป็นองคป์ระกอบสาํคญัอยา่งหน่ึงของโครงเร่ืองท่ีสร้างปมปัญหา การ
หาหนทางแกปั้ญหา ความขดัแยง้ของตวัละคร คือความปรารถนา หรือความตั้งใจของตวัละครใน
เร่ือง ซ่ึงปมแห่งความขดัแยง้อาจจาํแนกไดเ้ป็นหลายประเภท (กาญจนา แกว้เทพ, 2541) ดงัน้ี 

1) ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษยด์ว้ยกนั คือการท่ีตวัละครสองฝ่ายไม่ลง

รอยกนั แต่ละฝ่ายต่อตา้นกนั หรือพยายามทาํลายลา้งกนั เช่น การทาํศึกระหวา่งสองตระกลู เป็นตน้ 

2) ความขดัแยง้ภายในจิตใจ เป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึภายใน ตวัละครจะมีความ

สบัสน หรือยุง่ยากลาํบากใจในการตดัสินจเพื่อจะกระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีไดคิ้ดเอาไว ้

เช่น ความขดัแยง้ภายในจิตใจท่ีตอ้งเลือกกระทาํในส่ิงท่ีถูกศีลธรรม กบัอารมณ์ความใคร่ท่ี

ปรารถนา เป็นตน้ 

3) ความขดัแยง่ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ เช่น การต่อสู่กบัภยัธรรมชาติ การ

ต่อสูเ้พื่อเอาชนะความตายอนัเป็นธรรมชาติท่ีไม่มีใครหนีพน้ เป็นตน้ 

4) ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงทีเหนือธรรมชาติ เช่น หนงัผ ี

 2.1.1.3  ตวัละคร (Character) 
องคป์ระกอบสาํคญัอีกส่วนท่ีขาดไม่ไดส้าํหรับการเล่าเร่ืองทุกชนิดคือ ตวัละคร 

(Character) ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีสาํคญัต่อการพิจารณาวา่การสร้างเร่ืองนั้นเป็นไปในเชิง
ศิลปะการละครหรือไม่ ดูไดจ้ากแง่ของการสร้างตวัละคร และการแสดงการกระทาํของตวัละคร  

พิจารณาลกัษณะตวัละครในแง่ความคิด พฤติกรรม และบทสนทนา เพื่อวิเคราะห์วา่
ตวัละครมีลกัษณะเป็นอยา่งไร ซ่ึงตวัละครแบ่งไดเ้ป็น  2 ประเภท ดงัน้ี 

1)  ตวัละครลกัษณะเดียวหรือตวัละครแบบแบน (Flat Character) คือตวัละครท่ีมี

ลกัษณะเดียว หรือมีลกัษณะนอ้ย คือ ดีแสนดี ร้ายสมํ่าเสมอ ไม่มีการพฒันาลกัษณะไปตาม

เหตุการณ์หรือกาลเวลาท่ีดาํเนินไปในเร่ือง 

2)  ตวัละครหลายลกัษณะหรือตวัละครแบบกลม (Round Character) คือตวัละครท่ี

มีมิติ มีลกัษณะเหมือนคนจริง ๆ มความซบัซอ้น มีส่วนดีและเสีย มีพฒันาการและเปล่ียนแปลง

ลกัษณะต่าง ๆ ไปตามเหตุการณ์ท่ีดาํเนิยไป เรียกวา่ ตวัละครรอบดา้น 

การสร้างตวัละคร โดยพิจารณาจากบทภาพยนตร์วา่ใหล้กัษณะของตวัละครไว้
ชดัเจนหรือไม่ และมีบุคลิกแบบใด ซ่ึงบุคลิกตวัละครแบบพฒันาได ้ ถือวา่ใหคุ้ณค่าทางศิลปะการ
ละครไดดี้กวา่บุคลิกแบบเหมารวม (Stereotype) ซ่ึงบุคลิกท่ีแบน (Flat Character) ไม่น่าสนใจ และ
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การค่อยเปิดเผยบุคลิกของตวัละครออกมาเป็นลาํดบัเร่ือย ๆ ใหต้รงช่วงเวลา เหมาะสมกบัเหจุการณ์ 
จะช่วยใหบ้ทมีความลึกซ้ึงมากข้ึน 

การแสดงการกระทาํของตวัละคร  ดว้ยภาพยนตร์เป็นเร่ืองราวท่ีสร้างข้ึนเลียนแบบชีวิตจริง 
ดงันั้นเหตุการณ์หรือการกระทาํต่างๆ ในเร่ืองจึงจตอ้งสมเหตุสมผลซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัมาก ในเชิง
ศิลปะการละคร ในประเดน็น้ีนั้นควรยดึหลกัวา่ การกระทาํ (Action) ทุกอยา่งของมนุษย ์ (ตวัละคร) 
เกิดจากแรงจูงใจ (Motive) เสมอ ถา้ไม่มีเหตุจูงใจจะไม่เกิดการกระทาํเป็นอนัขาด  

นอกจากน้ียงัสามาระแบ่งประเภทตวัละครโดยอา้งอิงจาะการแบ่งตวัละครนิทานพ้ืนบา้น
ของ วลาดิเมียร์ พร็อพ (Propp, 1997) คือ 

1)  พระเอก 
2)  นางเอก 
3)  ผูใ้ห ้มกัหมายถึงอาจารย ์หรือท่ีปรึกษาของตวัละครเอก 
4)  ผูร้้าย 
5)  ผูช่้วยเหลือ คือ ผูท่ี้คอยใหค้วามช่วยเหลือตวัละครเอกในยามคบัขนั 
6)  ผูส่้งสาร คือ ผูเ้ห็นเหตุการณ์ร้าย และคอยส่งข่าวสารไปใหต้วัละครเอก 
7)  พระเอกปลอม คือ ผูร้้ายท่ีมกัแสร้งทาํเป็นตวัละครดี 

โดยสรุปส่วนประกอบของตวัละครจะมีองคป์ระกอบ 2 ส่วนเสมอคือ ส่วนท่ีเป็น
ความคิด (Conception) และส่วนท่ีเป็นพฤติกรรม (Presentation) นากจากน้ียงัวิเคราะห์ตวัละคร
โดยจาํแนกตามคุณลกัษณะซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ตวัละครผูก้ระทาํ คือตวัละครท่ีมีลกัษณะ
เขม้แขง็ พึ่งพาตวัเองได ้ ไม่ถูกครอบงาํ และตวัละครผูถู้กกระทาํ คือ ตวัละครลกัษณะอ่อนแอ 
ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้นหรืออยูภ่ายใตก้ารดูแลของตวัละครตวัอ่ืน 

ในการพจิารณาตวัละครนอกจากจะวิเคราะห์ลกัษณะตวัละครจากภายนอกแลว้ ยงั
วิเคราะห์ไดจ้ากคาํพดู บทสนทนา (Dialogue) ของตวัละคร เน่ืองจากมนัสามารถสะทอ้น
ความคิดและบุคลิกของตวัละครได ้

 2.1.1.4  แก่นความคิดหลกั (Theme) 
แก่นความคิดหลกัในการดาํเนินเร่ือง เป็นวตัถุประสงคห์ลกัท่ีผูเ้ล่าเร่ืองตอ้งการจะ

ส่ือ โดยเฉพาะเม่ือตอ้งการวิเคราะห์ถึงใจความสาํคญัของเร่ือง เราจาํเป็นตอ้งจบัความสาํคญัของ
เร่ืองไวใ้หไ้ด ้ มิเช่นนั้นจะไม่รู้ถึงวตัถุประสงคห์ลกัท่ีผูเ้ล่าตอ้งการถ่ายทอดใหท้ราบ แก่นความคิด
หลกัแบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ (J.S.R. Goodlad, 1971 อา้งถึงใน อุมาพร มะโรณีย,์  2551) 
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1)  ความรัก (Love Theme) แนวเร่ืองความรัก ไม่จาํกดัเฉพาะความรักระหวา่งชาย

หญิงเท่านั้น แต่รวมถึงความรักภายในครอบครัว เพื่อน และความสมัพนัธ์รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีเป็นความ

รักดว้ย 

2)  ศีลธรรมจรรยา (Morality Theme) แนวเร่ืองเก่ียวกบัศีลธรรมจรรยา เน้ือเร่ือง

จะเก่ียวขอ้งกบัปัญหาเกิดข้ึนจากหลกัศีลธรรมของสงัคม คุณค่าความดีความชัว่ และผลจากการ

กระทาํความดี และความชัว่ แสดงใหเ้ห็นถึงการท่ีบุคคลเลือกท่ีจะกระทาํระหวา่งความดีกบัความ

ชัว่ และผลท่ีไดรั้บจากการทาํดีและทาํชัว่น้ี 

3)  แนวคิด (Idealism Theme) แนวเร่ืองประเภทน้ีจะนาํเสนอถึงความพยายามของ

บุคคลหรือกลุ่มคนท่ีมีความคิดแตกต่างจากคนอ่ืน และมีความตอ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลงบางส่ิง

บางอยา่ง หรือทาํบางส่ิงบางอยา่งใหบ้รรลุความตอ้งการของตวัเอง บุคคลประเภทน้ีอาจจะเป็นนกั

ปฏิวติั ผูท่ี้มีอุดมการณ์ชาตินิยม เสรีนิยม เป็นนกับวช หรือเป็นศิลปินกไ็ด ้ ซ่ึงมีความคิดท่ีแตกต่าง

ไปจากบุคคลทัว่ไปในสงัคม อาจจะรุนแรงกวา่หรืออาจจะเป็นการต่อตา้นกบัส่ิงท่ีสงัคมเป็นอยู ่

4)  อาํนาจ (Power Theme) แนวเร่ืองอาํนาจเป็นเร่ืองราวความขดัแยง้ของสองฝ่าย

ท่ีตอ้งการตอ้งการในส่ิงเดียวกนั เช่น ตาํแหน่งหนา้ท่ี การมีอาํนาจในการควบคุมสถานการณ์ ความ

ขดัแยง้ส่วนบุคคล ความขดัแยง้ระหวา่งชนชั้น รวมถึงการแสวงหาอาํนาจดว้ยการต่อสูก้บัอุปสรรค

ต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอาํนาจ 

5)  การทาํงาน (Career Theme) แนวเร่ืองแสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามของบุคคล

ท่ีตอ้งการทาํงานใหส้าํเร็จ เพื่อความสาํเร็จส่วนตวั ไม่ใช่ความสาํเร็จสาํหรับองคก์รหรือส่วนรวม 

โดยตอ้งฝ่าฝันอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

6)  Outcast Theme แนวเร่ืองจะบอกเล่าถึงบุคคลท่ีดาํเนินชีวิตในสงัคมโดยท่ีอาจมี

วิถีการดาํเนินชีวิตท่ีแตกต่างไปจากคนทัว่ไป เน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น สาเหตุทางร่างกาย หรือ

สาเหตุทางสงัคม โดยมุ่งเสนอถึงส่ิงท่ีปฏิบติัต่อเขาและปฏิกิริยาท่ีแสดงออกมา 

 2.1.1.5  ฉาก (Setting) 
ฉากนบัเป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการเล่าเร่ืองทุกประเภท เพราะเร่ืองเล่าคือ

เหตุการณ์ท่ีถ่ายทอดต่อเน่ืองกนั และเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในไม่สามารถปราศจากสถานท่ีได ้
ดงันั้นฉากจึงมีความสาํคญัในการรองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ของเร่ือง นอกจากน้ีฉากยงัสามารถบ่ง
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บอกความหมายบางอยา่งของเร่ือง มีอิทธิพลต่อความคิด หรือการกระทาํของตวัละครไดอี้กดว้ย 
(ปริญญา เก้ือหนุน, 2537 อา้งถึงใน ฉลองรัตน์ ทิพยพ์ิมาน, 2539)   

ธญัญา สงัขพนัธานนท ์(2539 อา้งถึงใน อุมาพร มะโรณีย,์  2551) สรุปประเภทของฉากใน
เร่ืองเล่าไว ้5 ประเภท ดงัน้ี 

1)  ฉากท่ีเป็นธรรมชาติ ไดแ้ก่ สภาพธรรมชาติทีแวดลอ้มตวัละคร เช่น ป่าไม ้ภูเขา 

ทะเล หรือบรรยากาศเชา้คํ่าในแต่ละวนั 

2)  ฉากท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ ์ไดแ้ก่ อาคารบา้นเรือน เคร่ืองใชใ้นครัว หรือสิง

ประดิษฐท่ี์เป็นเคร่ืองใชไ้มส้อยต่าง ๆ 

3)  ฉากท่ีเป็นช่วงเวลา หรือยคุสมยั ไดแ้ก่ ยคุสมยั เวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ตาม

ทอ้งเร่ือง เช่น สมยัรัตนโกสินทร์ สมยัรัชกาลท่ี 5 

4)  ฉากท่ีการดาํเนินชีวิตของตวัละคร หมายถึงสภาพแบบแผน หรือกิจวตัร

ประจาํวนัของตวัละคร ของชุมชน ทอ้งถ่ิน หรือสงัคมท่ีตวัละครอาศยัอยู ่

5)  ฉากท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มเชิงนามธรรม คือ สภาพแวดลอ้มท่ีจบัตอ้งไม่ไดแ้ต่มี

ลกัษณะความเช่ือ หรือความคิดคน เช่น ค่านิยม ประเพณี เป็นตน้ 

 2.1.1.6  มุมมองการเล่าเร่ือง (Point of View) 
มุมมองการเล่าเร่ืองคือ การมองเหตุการณ์ การเขา้ใจพฤติกรรมในเร่ืองผา่นสายตา

ตวัละครใดตวัละครหน่ึง หรือหมายถึงการท่ีผูเ้ล่ามองเหตุการณ์จากวงในใกลชิ้ด หรือจากวงนอก
ระยะห่าง ๆ ซ่ึงแต่ละมุมมองกจ็ะมีความน่าเช่ือต่างกนั มุมมองการเล่าเร่ืองมีความสาํคญัต่อค
ความรู้สึกของผูช้ม มีผลต่อการชกัจูงอารมณ์ของผูเ้สพเร่ืองเล่า ซ่ึงมุมมองในการเล่าเร่ืองของ
ภาพยนตร์มี 4 ประเภท (Giannetti, 1990 อา้งถึงใน  สุวิมล วงศรั์ก,  2547) 

1)  การเล่าเร่ืองจากมุมมองบุคคลท่ีหน่ึง (First-Person Narrator) เป็นการเล่าเร่ืองท่ี

ตวัเอกของเร่ืองเป็นผูเ้ล่าเร่ืองเอง ขอ้สงัเกตในการเล่าเร่ืองชนิดน้ีคือ ตวัละครมกัเอ่ยคาํวา่ “ผม” หรือ 

“ฉนั” อยูเ่สมอ ขอ้ดีของการเล่าเร่ืองชนิดน้ีคือ ตวัละครหลกัเป็นผูเ้ล่าเองทาํใหใ้กลชิ้ดกบัเหตุการณ์ 

แต่มีขอ้เสียตรงเป็นการเล่าเร่ืองท่ีอาจมีอคติปะปนอยูด่ว้ย การใชมุ้มมองแบบน้ีมกัมุ่งท่ีจะส่ือ

ความคิด หรือการตีความเหตุการณ์ต่าง ๆ ในมุมมองของตวัละครท่ีเป็นผูเ้ล่าเร่ือง 

2)  การเล่าเร่ืองจากมุมมองบุคคลท่ีสาม (Third- Person Narrator) คือการท่ีผูเ้ล่า

กล่าวถึงตวัละครตวัอ่ืน เหตุการณ์อ่ืน ท่ีตวัผูเ้ล่าพบเห็น หรือเก่ียวพนัดว้ย  
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3)  การเล่าเร่ืองจากมุมมองท่ีเป็นกลาง (The Objective)  ผูเ้ล่าไม่อยูร่่วมใน

เหตุการณ์ โดยทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้งัเกตการณ์เป็นมุมมองท่ีผูส้ร้างพยายามใหเ้กิดความเป็นกลาง

ปราศจากอคติในการนาํเสนอ เป็นการเล่าเร่ืองท่ีไม่สามารถเขา้ถึงอารมณ์ของตวัละครไดอ้ยา่งลึกซ้ึง 

เน่ืองจากเป็นการเล่าเร่ืองจากวงนอก เป็นการสงัเกตหรือรายงานเหตุการณ์โดยใหผู้ช้มตดัสิน

เร่ืองราวเอง 

4)  การเล่าเร่ืองแบบรู้รอบดา้น (The Omniscent) ผูเ้ล่าไม่อยูร่่วมในเหตุการณ์ แต่

สามารถรู้ลึกถึงความคิดขา้งในของตวัละครในเร่ืองทุกตวั สามารถยา้ยเหตุการณ์ สถานท่ี และขา้ม

พน้ขอ้จาํกดัดา้นเวลา สามารถยอ้นอดีต กา้วไปในอนาคต และสามารถสาํรวจความคิดฝันของตวั

ละครไดอ้ยา่งไร้ขอบเขต มุมมองแบบน้ีมกัจะพบในภาพยนตร์มากท่ีสุด 

ในบางคร้ังอาจมีการใชมุ้มมองหลายแบบผสมผสานกนัได ้ตามแต่วตัถุประสงคข์องผูแ้ต่ง 
 

2.1.2  แนวคดิเร่ืองการ์ตูนแอนิเมช่ัน 
สงัเขต นาคไพจิตร (2530) กล่าวถึงความหมายของการ์ตูนวา่ การ์ตูน (Cartoon)   มาจากคาํ

ในภาษาละตินวา่ “Charta” ท่ีหมายถึงกระดาษ เพราะในอดีตนิยมวาดภาพลงบนผนืผา้ใบขนาดใหญ่ 
ผา้ม่าน หรือการเขียนลวดลายและภาพต่าง ๆ ลงบนกระจกและโมเสก (Mosaic)  

ในภาษาองักฤษ “การ์ตูน” มีการใชอ้ยูส่องคาํไดแ้ก่ “Comic” และ “Cartoon” ซ่ึงมี
ความหมายต่างกนัคือ Comic หมายถึง ภาพชุดท่ีชวนขบขนั มีถอ้ยคาํบรรยายประกอบตามเน้ือเร่ือง 
มีบทสนทนาในแต่ละภาพ แต่เดิมส่วนใหญ่เน้ือเร่ืองจะเป็นเร่ืองตลกขบขนั แต่ปัจจุบนัเน้ือเร่ืองอา
จะเป็นแนวใดกไ็ด ้ เช่น สงคราม ผจญภยั อาชญากรรม เป็นตน้ ภาพชวนขบขนัส่วนใหญ่ตีพิมพใ์น
หนงัสือพิมพ ์ จึงเรียกภาพชวนขบขนัเหล่าน้ีวา่ การ์ตูนคอมิคสตริป (The Comic Strip) และเม่ือมี
การรวบรวมจดัพิมพเ์ยบ็เล่ม เรียกวา่ หนงัสือคอมิค (The Comic Book) 

Cartoon มาจากภาษาฝร่ังเศสวา่ Carton หมายถึง รูปวาดบนกระดาษแขง็ เพื่อความขบขนั 
เช่น ภาพลอ้การเมือง ลกัษณะการวาดอยูใ่นกรอบ และแสดงเหตุการณ์ท่ีเขา้ใจไดช้ดัเจนโดยง่าย
และมีคาํบรรยายสั้น ๆ 

โดยสรุป การ์ตูนหมายถึง ภาพท่ีเขียนขั้นในลกัษณะต่าง ๆใหผ้ดิเพี้ยนไปจากความเป็นจริง
หรือเขียนเพื่อเนน้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ซ่ึงในการเขียนจะเขียนเพียงเสน้หยาบ ๆ พอใหม้องรู้วา่
อะไรเป็นอะไร การ์ตูนจึงเป็นวรรณกรรมท่ีถ่ายทอดความเขา้ใจและความรู้สึกดว้ยรูปภาพ ซ่ึงมี
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ลกัษณะเป็นภาพชวนขนัท่ีดูผดิเพี้ยนจากความเป็นจริง และจุดมุ่งหมายเพื่อลอ้เลียนทาํใหเ้กิด
อารมณ์ขนัหรือประชดประชนั แต่กแ็ฝงไวด้ว้ยความเป็นจริง 

รอย พอล เนลสนั (Nelson, 1975  อา้งถึงใน ดารายา บวัทอง,  2557) ไดแ้บ่งประเภทของ
การ์ตูนออกเป็น 8 ประเภท ดงัน้ี 

1) Editional Cartoons หรือ Political Cartoons หมายถึง การ์ตูนท่ีมีขอ้ความ

ประกอบ ท่ีมกัเป็นขอ้ความเก่ียวกบัเร่ืองการเมือง สงัคม เศรษฐกิจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการ

นาํเสนอปัญหา หรือแนวทางในการแกไ้ขเร่ืองดงักล่าว ไดแ้ก่ ภาพการ์ตูนท่ีปรากกฏใหเ้ห็นในหนา้

หนงัสือพิมพข์องประเทศต่าง ๆ 

2) Comic Strips หมายถึง ภาพการ์ตูนท่ีมีเร่ืองราวจบภายในตอน หรือ

ต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลายาวนาน โดยมีการดาํเนินเร่ืองดว้ยตวัการ์ตูนหลกั และมีตวัการ์ตูน

ประกอบ  ผูส้ร้างสามารถสร้างเร่ืองราวไดต้ามท่ีตอ้งการ ดดัแปลงไดต้ามส่ือท่ีเป็นช่องทางส่งสาร 

เช่น ปรากฏในหนา้หนงัสือพิมพ ์ อาจเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม หรืออาจเพื่อ

ความบนัเทิงถา้เกิดส่ือท่ีใชเ้ป็นนิตยสารเพือ่ความบนัเทิง เช่น การ์ตูนเร่ืองผูใ้หญ่มากบัทุ่งหมาเมิน 

ในหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ โดยชยั ราชวตัร หรือการ์ตูนพนีทัส์ (Peanuts) ซ่ึงมีตวัการ์ตูนเอกท่ีโด่งดงั

มาก คือ สนูป้ป้ี (Snoopy) โดย Charies M. Schuiz ปัจจยัท่ีทาํใหก้าร์ตูนเร่ืองน้ีประสบความสาํเร็จ

คือ สามารถส่ือถึงทุกเพศ ทุกวยั ทุกฐานะ ซ่ึงต่างจากการ์ตูนเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีมกัจะกาํหนด

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

3) Gag Cartoons หมายถึง การ์ตูนท่ีเขียนข้ึนเพือ่ประกอบหรือส่ือโดยภาพถึง

เร่ืองตลก ขบขนั เป็นภาพเด่ียว จบในตวัเอง โดยใชนิ้ตยสารเป็นช่องทางในการส่ือสาร 

4) Stop Drawing หมายถึง การ์ตูนท่ีสร้างข้ึนเพื่อใหช่้วยเติมเตม็ท่ีวา่งในหนา้

นิตยสาร เพราะการออกแบบจดัวาง (Lay-out) บ่อยคร้ังจะเกิดเน้ือท่ีวา่งข้ึน การ์ตูนท่ีพบน้ีมกัจะเป็น

ภาพเสมือนจริง (Realism) ไม่ใช่งานประเภทเกินจริง (Exaggeration) ตาํแหน่งท่ีพบการ์ตูนประเภท

น้ีในหนา้นิตยสาร ไดแ้ก่ กลางหนา้ในบทความหรือใกลก้บัหวัเร่ือง 

5) Illustrative Cartoons หมายถึง การ์ตูนท่ีสร้างข้ึนเพื่อประกอบเน้ือหา

บรรยายเร่ืองของบทความ หรือขอ้เขียนต่าง ๆ ในนิตยสาร ทัว่ไป ทั้งนิตยสารท่ีมีกลุ่มผูอ่้านเป็นเดก็ 

หรือเป็นผูใ้หญ่ แมแ้ต่กลุ่มท่ีเป็นผูช้ายกส็ามารถพบงานเขียนภาพการ์ตูนประเภทน่ีได ้ การ์ตูน
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ประเภทน้ีมีการนาํไปใชใ้นส่ือโฆษณา เพือ่ดึงดูดใหผู้บ้ริโภคสนใจภาพโฆษณา ซ่ึงจะนาํไปสู่การ

สนใจในเน้ือหาสารโฆษณาเป็นลาํดบัต่อไป 

6) Greeting Cards หมายถึง การ์ตูนท่ีสร้างข้ึนเพื่อส่ือถึงอารมณ์ต่างๆ ของ

มนุษย ์ เช่น รัก ขอโทษ โกรธ เสียใจ หรือขอบคุณ ผา่นส่ือท่ีเป็นบตัรอวยพร มกัใชภ้าพการ์ตูน

ร่วมกบัขอ้ความสั้น ๆท่ีน่าสนใจ เพื่อเชิญชวนใหผู้อ่้าน เปิดอ่านขอ้ความหลกัท่ีบรรจุอยูภ่ายใน 

7) Animated Cartoons ไดแ้ก่ ภาพการ์ตูนต่อเน่ือง ท่ีสร้างเป็นเร่ืองราวใหต้วั

การ์ตูนสามารถเคล่ือนไหวไดเ้หมือนกบัชีวิตจริง มีทั้งประเภทท่ีประกอบเสียง คือ ทาํใหต้วัการ์ตูน

พดูได ้และการ์ตูนแบบเงียบ ภาพยนตร์การ์ตูนน้ีเอง คือแหล่งท่ีมาของตวัการ์ตูนดงัมากมาย เช่น มิก

ก้ีเมาส์ และ มินน่ีเมาส์ ถูกแนะนาํคร้ังแรกในภาพยนตร์สั้นเร่ือง Plane Crazy เม่ือปี ค.ศ. 1927 

อยา่งไรกดี็ ภาพยนตร์การ์ตูนท่ีสมบูรณ์แบบเพราะมีทั้งภาพท่ีสวยงามและเสียงท่ีเหมาะเจาะ เร่ือง 

Steamboat Willie ท่ีฉายในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1928  จดัเป็นภาพยนตร์การ์ตูนเร่ืองแรกท่ีสร้าง

ใหมิ้กก้ี เมาส์ เป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง และนบัเป็นปรากฏการณ์อนัยิง่ใหญ่ปรากฏการณ์หน่ึงของ

วงการภาพยนตร์อเมริกนั เม่ือภาพยนตร์การ์ตูนเหล่านั้นโด่งดงั จึงส่งผลใหต้วัการ์ตูนนาํใน

ภาพยนตร์เร่ืองต่าง ๆ เป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวาง ดว้ยเหตุน้ีเอง จึงเกิดธุรกิจท่ีให้

ลิขสิทธ์ิในการนาํตวัการ์ตูนไปใช ้ เพื่อจุดประสงคท์างการตลาดของสินคา้ต่าง ๆ ต่อมา โดยบริษทั

ผูน้าํตลาดการใหสิ้ทธ์ิท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ บริษทัเดอะ วอลท ์ ดิสนีย ์คอมปานี จาํกดั ท่ีดาํเนินธุรกิจการ

ใหลิ้ขสิทธ์ิในการนาํตวัการ์ตูนของวอลท ์ดิสนีย ์ไปใชเ้พื่อผลิตสินคา้ต่าง ๆ เช่น เส้ือยดื เคร่ืองเขียน 

ตุก๊ตา เป็นตน้ 

8) Cartoon Creations ไดแ้ก่ ภาพการ์ตูนท่ีนอกเหนือจากการ์ตูนทั้งเจด็

ประเภทขา้งตน้ จึงหมายถึง ภาพการ์ตูนใด ๆ กต็าม ท่ีสร้างข้ึนในลกัษณะของการ์ตูน เช่น ตุก๊ตา 

งานป้ัน ของเล่น ภาพวาดบนฝาผนงั หรือแมแ้ต่การ์ตูนแบบรูปเดียว (One Shot) ท่ีปรากฏบนแฟ้ม

เอกสาร หนงัสือเล่มเลก็  คู่มือท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อขายหรือแจกเพียงคร้ังเดียว นอกจากน้ียงัรวมถึง 

Cartoon Spread ซ่ึงเป็นภาพการ์ตูนแบบต่าง ๆ ภายใตห้วัเร่ืองเดียวกนั โดยแสดงภาพต่อกนัในหนา้

หนงัสือพิมพห์รือนิตยสาร และไม่จาํเป็นจะตอ้งสมบูรณ์ในเล่มเดียว อาจเป็นการ์ตูนต่อเน่ืองในช่วง

ระยะเวลากไ็ด ้
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จะเห็นไดว้า่ แอนิเมชัน่เป็นส่วนหน่ึงของการ์ตูนทั้ง 8 ประเภท แต่ทั้งน้ี คาํวา่แอนิเมชัน่  
(Animation) มาจากรากศพัทภ์าษาละตินท่ีมีความหมายวา่ ทาํใหมี้ชีวิต วิญญาณ และในความหมาย
รวม ๆ ในปัจจุบนันั้น มีความหมายวา่ภาพเคล่ือนไหว มิไดจ้าํกดัเพยีงการ์ตูนเท่านั้น คาํวา่แอนิเมชัน่
ยงัมีความหมายถึงเทคนิคและวิธีการสร้างสรรคท่ี์หลากหลาย เช่น 2D Animation ท่ีวาดภาพดว้ยมือ
หรือสร้างข้ึนจากคอมพิวเตอร์ Cut Out Animation ท่ีเขียนลงไปบนฟิลม์ นอกจากน้ียงัมี 3D 
Animation ท่ีสร้างตวัละครข้ึนมาจากวสัดุหลากหลายเช่น ดินนํ้ามนั ยาง ผา้ ไม ้โดยท่ีมีโครงสร้าง
ภายในท่ีสามารถทาํใหต้วัละครสามารถขยบัส่วนต่าง ๆ ได ้ แลว้ทาํการถ่ายทาํดว้ยกลอ้งถ่าย
ภาพยนตร์ หรือกลอ้งวีดิโอ ทีละเฟรม จากนั้นนาํภาพท่ีถ่ายทาํทั้งหมดมาเรียงต่อกนั เกิดเป็น
ภาพเคล่ือนไหว (Stop Motion) หรือการสร้างสรรคด์ว้ยเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกในโปรแกรม
สร้างผลงานสามมิติ รวมถึงการผสมเทคนิคท่ีหลากหลายเขา้ดว้ยกนั เช่นการนาํคนมาร่วมแสดง 
เช่นเทคนิค Pixilation และเทคนิคอีกมากมาย ข้ึนอยูก่บัจินตนาการและความคิดสร้างสรรคข์องผู ้
กาํกบัและผูส้ร้าง  ทั้งน้ีเราสามารถแบ่งประเภทของแอนิเมชัน่ไดอี้ก ตามวิธีการผลิตและตาม
ลกัษณะของสินคา้ กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ (2556, น. 7) ไดแ้บ่งประเภทของแอนิเมชัน่
ดงัน้ี 

1) แบ่งตามวิธีการผลิต 
(1) 2D Animation คือภาพเคล่ือนไหวแบบ 2 มิติ เป็นแอนิเมชัน่ท่ีเกิดจาก

การวาดเสน้ ลงสี ดว้ยโปรแกรมหรือกระดาษ แลว้จึงนาํมาเคล่ือนไหวต่อเน่ืองกนัเพื่อใหเ้กิด
เร่ืองราวต่าง ๆข้ึน 2D Animation น้ี สามารถเห็นไดท้ั้งความสูง และความกวา้ง ซ่ึงจะมีความเหมือน
จริง และวิธีการสร้างจะไม่ซบัซอ้นมาก 

(2) 3D Animation คือภาพเคล่ือนไหวแบบ 3 มิติ เป็นแอนิเมชัน่ท่ีสร้างดว้ย
โปรแกรมจาํเพาะ เพื่อใหเ้กิดการสร้างโลก 3 มิติข้ึนมาในคอมพิวเตอร์ โปรแกรมน้ีจะสร้างตวัละคร
จริงท่ีอยูใ่นฉากจริง ซ่ึงเม่ือสร้างตวัละครข้ึนมาแลว้ ตวัละครนั้นจะสามารถเคล่ือนไหวได ้ 3D 
Animation จะสามารถเห็นไดท้ั้งความสูง ความกวา้ง และความลึก ภาพท่ีเห็นจะมีความสมจริง
มากกวา่ 2D Animation และในส่วนของขั้นตอนการสร้างนั้นจะมีความยาก และซบัซอ้นมากกวา่ 
2D Animation 
 2)  แบ่งตามลกัษณะของสินคา้ 

(1) Long Form ผลงานท่ีออกมาจะอยูใ่นรูปของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ หรือ 
TV Series ซ่ึงบริษทัท่ีผลิตแอนิเมชัน่แบบ Long Form นั้นจะตอ้งมีกระบวนการท่ีครบทุกขั้นตอน 
หรือเรียกวา่ Full Scale 
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(2) Short Form เป็นแอนิเมชัน่ท่ีผลิตออกมาในรูปของงานโฆษณา โดยมีการ
คิดอตัราค่าผลิตเป็นวนิาที 

(3) Special Effect & Visual Effect เป็นงานแอนิเมชัน่ท่ีพบในโรงภาพยนตร์ 
และละคร (เป็นการทาํแอนิเมชัน่โดยใชเ้ทคนิคการวาดภาพผสมกบัภาพจริง) 

(4) CG Services เป็นงานแอนิเมชัน่ท่ีใชใ้น Video Presentation, Architect 
(5) Character Design การออกแบบตวัการ์ตูนเพื่อนาํไปพฒันาเป็นการ์ตูน 

ภาพยนตร์ และสินคา้อ่ืน ๆ 
ธุรกิจการ์ตูนเร่ิมข้ึนเม่ือประมาณปลายทศวรรษท่ี 19 โดยเร่ิมจากการ์ตูนประเภท Comic 

Strip และ  Motion picture แลว้เร่ิมกลบัมาเป็นท่ีนิยมในสงัคมอเมริกนั เม่ือปี ค.ศ. 1950 โดย
แบ่งเป็นงานในรูปแบบของ Editional or Political Cartoon ประกอบในหนงัสือพิมพเ์ป็นส่วนใหญ่ 
มีจุดประสงคท์างสงัคม เช่น เพื่อลอ้เลียนหวัขอ้ทางการเมือง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักระแสสงัคม เป็น
ตน้ 

นกัวาดการ์ตูนในยคุ ปี ค.ศ. 1950-1970 มุ่งเนน้ท่ีจะสร้างการ์ตูนเพื่อวตัถุประสงคท่ี์มากกวา่ 
เพื่อความบนัเทิง โดยอลั แคปป์ (Al Capp) นกัวาดการ์ตูนเร่ือง Li’l Abner ไดก้ล่าวไวใ้นบท
สมัภาษณ์ท่ีใหแ้ก่หนงัสือเพลยบ์อยวา่ “คุณไม่สามารถเขียนหรือวาดส่ิงใดโดยปราศจากการวิจารณ์
เร่ืองราวในสงัคมได”้ ภาพการ์ตูนท่ีปรากฏในสมยันั้น จึงเป็นภาพเชิงลอ้เลียน ประชดประชนั 
นาํเสนอความเป็นจริงในสงัคมเป็นส่วนใหญ่ 

วินเซอร์ เซนิส แม็คเคย ์(Winsor Zenis McCay) ผูเ้ขียนการ์ตูน Little Nemo in 
Slumberland อาจถือไดว้่า เป็นบุคคลแรกท่ีสร้างภาพการ์ตูนต่อเน่ืองไดใ้นปี ค.ศ. 1905 ศูนยก์ลาง
ของการพฒันาการ สร้างภาพยนตร์การ์ตูน คือเมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะเป็นท่ีตั้ง
ของบริษทัผูท้าํการผลิตต่าง ๆ และยงัเป็นแหล่งรวมนักวาดการ์ตูน โดยส่วนใหญ่ตวัการ์ตูนใน
ภาพยนตร์การ์ตูน มกักาํเนิดจากการ์ตูนประกอบคาํบรรยายหรือการ์ตูนแบบช่อง (Comic Strip) 
อย่างไรก็ดี บุคคลท่ีมีความสาํคญัและจดัว่าเป็นผูบุ้กเบิก พฒันาภาพยนตร์การ์ตูนให้เป็นท่ีรู้จกัทัว่
โลก ไดแ้ก่ วอลเตอร์ เอลเลียส ดีสนีย ์(Walter Elias Disney) หรือท่ีรู้จกัในช่ือ วอลท ์ดิสนีย ์ราชา
การ์ตูน ผูส้ร้างภาพยนตร์การ์ตูน ท่ีทาํใหต้วัการ์ตูนบนแผน่กระดาษเคล่ือนไหวไดเ้หมือนจริง ทั้งยงั
มีเสียงและสีไดอ้ยา่งมีชีวิตทัว่ไป ตวัการ์ตูนท่ีโดดเด่นของวอลท ์ดิสนีย ์ไดแ้ก่ หนูมิกก้ี เมาส์, เป็ด
โดนลัดด์ัก๊, สุนขัพลูโต เป็นตน้ 
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ภาพที ่2.1  วอลท ์และรอย ดิสนีย ์กบัรางวลัออสการ์เกียรติยศท่ีไดจ้ากมิคก้ี เมา้ส์ 
แหล่งทีม่า:  สตาร์พิคส์ สเปเช่ียล, ม.ป.ป. 
. 

ในปัจจุบนั ประเทศสหรัฐอเมริกายงัคงเป็นประเทศหลกัในการสร้างงานต่าง ๆ อนัเก่ียวกบั
การ์ตูน โดยเฉพาะการผลิตภาพยนตร์การ์ตูน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสองบริษทัผูผ้ลิตภาพยนตร์การ์ตูนท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของโลก นัน่คือ บริษทั เดอะ วอลท ์ดิสนีย ์จาํกดั และ บริษทั วอร์เนอร์ บราเธอร์ โดยทั้ง
สองบริษทัไดท้าํการผลิตทั้งภาพยนตร์การ์ตูนทางโทรทศัน์ วิดีทศัน์ และภาพยนตร์การ์ตูนสาํหรับ
ฉายในโรงภาพยนตร์ เม่ือภาพยนตร์การ์ตูนไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งสูง นกัการตลาด
จึงไดน้าํตวัการ์ตูนจากงานเหล่านั้น มาใชใ้นงานการส่ือสารการตลาดมากมาย ทั้งน้ี มุ่งใชเ้พื่อสร้าง
ความน่าสนใจในการขายสินคา้และบริการ ไม่วา่กลุ่มเป้าหมายจะเป็นเดก็หรือผูใ้หญ่ อยา่งไรกต็าม 
รัฐบาลรัฐวิคเบค ประเทศแคนาดา ไดบ้ญัญติักฎหมายการคุม้ครองผูบ้ริโภค ซ่ึงมีความตอนหน่ึงวา่ 
หา้มมิใหมี้การใชก้าร์ตูนในงานโฆษณา เพือ่จูงใจผูบ้ริโภคกลุ่มเดก็ (วรัชญ ์วานิชวฒันากลุ, 2548) 

วอลท ์ ดิสนีย ์ จึงถือเป็นตาํนานของวงการแอนิเมชัน่โลกเลยกว็า่ได ้ โดยมีหวัใจหลกัอยูท่ี่ 
“การสร้างความสุขแก่ผูค้น”  (Making People Happy) และผูบ้ริโภคสามารถสัมผสัไดถึ้งบา้น 
ดิสนียจึ์งอยูใ่นใจผูค้นมานานและกา้วเป็นแบรนดร์ะดบัโลก ตั้งแต่วงการแอนิเมชัน่เร่ิมกาํเนิดข้ึน 
วอลทดิ์สนียไ์ม่ไดเ้ป็นคนแรกท่ีคิดคน้แอนิเมชัน่ แต่เขาทาํใหม้นัเขา้ถึงวงกวา้งไดม้ากท่ีสุด สตูดิโอ
ของวอลท ์ ดิสนีย ์ไดส้ร้างภาพยนตร์การ์ตูนออกมามากมาย จนมีเงินมากพอท่ีจะสร้างสวนสนุกท่ีดี
ท่ีสุดในโลกตราบจนปัจจุบนั คือ ดิสนียแ์ลนด ์เม่ือปี ค.ศ. 1955 แต่อยา่งไรกต็าม เสน้ทางของวงการ
แอนิเมชัน่ไม่ไดโ้รยดว้ยกลีบกหุลาบ มีคู่แข่งมากมายกาํเนิดข้ึน ซ่ึงส่งผลใหผู้บ้ริโภคท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายสาํคญัของดิสนียใ์นอดีตคือ เดก็ ไม่ไดมี้ความภกัดีต่อ  แบรนดเ์ช่นในอดีต (Brandage-
Thaicoon, 2553) 
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ภาพยนตร์การ์ตูนไดเ้ผยแพร่สู่ประเทศไทย โดยผา่นส่ือโทรทศัน์กรมประชาสมัพนัธ์ช่อง 4 
เป็นการฉายภาพยนตร์การ์ตูนชุดของวอลท ์ ดิสนีย ์ เม่ือเปล่ียนองคก์ารเป็นสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 
องคก์ารส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย ภาพยนตร์การ์ตูนทางโทรทศัน์เร่ิมไดรั้บความนิยมอยา่ง
สูง โดยเร่ืองท่ีโด่งดงัมากในปี พ.ศ. 2525 ไดแ้ก่ ภาพยนตร์การ์ตูนเร่ืองหนูนอ้ยอาราเร่กบัด๊อกเตอร์
สลมั และโดราเอมอน จากนั้นภาพยนตร์เร่ืองต่อ ๆ มาจึงไดรั้บการตอบรับอยา่งต่อเน่ืองจากกลุ่ม
ผูช้มวยัเดก็ และจากการท่ีสถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 7 ไดมี้การฉายภาพยนตร์การ์ตูนในเวลา
หลงัข่าวภาคคํ่าประจาํวนั ซ่ึงเป็นช่วงเวลาดี (Primetime) ของสถานี ยิง่ช่วยส่งเสริมใหร้ายการ
การ์ตูนทางโทรทศัน์ไดรั้บความนิยมอยา่งสูงในหมู่เดก็ ๆ มาโดยตลอด เม่ือสถานีโทรทศัน์ช่อง 3 
ไดจ้ดัฉายภาพยนตร์การ์ตูนเร่ืองชินจงัในปี พ.ศ. 2539 ยิง่ช่วยใหต้ลาดการ์ตูนในประเทศไทยไดรั้บ
ความนิยมในวงกวา้งมากข้ึน เพราะช่วงเวลาออกอากาศของภาพยนตร์การ์ตูนเร่ืองชินจงัเป็นเวลา
หลงัเลิกเรียนของเดก็นกัเรียน จึงทาํใหค้วามนิยมการ์ตูนกระจายเขา้สู่กลุ่มวยัรุ่นดว้ย (วรัชญ ์ วานิช
วฒันากลุ, 2548) 

ภาพยนตร์การ์ตูนไทย เกิดข้ึนคร้ังแรกหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 บุคคลท่ีถือวา่มีบทบาทต่อ
วงการการ์ตูนไทย คือ ปยตุ เงากระจ่าง ภาพยนตร์การ์ตูนไทยสาํเร็จเร่ืองแรก ช่ือ เหตุมหศัจรรย ์เป็น
ภาพยนตร์การ์ตูน ขนาดสั้น ความยาว 12 นาที นาํออกฉายเป็นรายการพิเศษ สาํหรับส่ือมวลชนและ
ผูช้มเฉพาะท่ีโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 จึงไดรั้บการนาํออกฉายสู่
สาธารณชน ประกอบในรายการฉาย ภาพยนตร์เร่ือง ทุรบุรุษทุย ต่อมา ปยตุไดส้ร้างภาพยนตร์
การ์ตูน 20 นาที อีก 2 เร่ือง เร่ืองแรกคือ หนุมานเผชิญภยั (คร้ังใหม่) ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก
สาํนกัข่าวสารอเมริกนั แต่กล็ม้เหลวเพราะมีเน้ือหาต่อตา้นคอมมิวนิสต ์ ท่ีเหมือนจะไปเสียดสี จอม
พล สฤษด์ิ ธนรัตน์ ผูน้าํในสมยันั้นซ่ึงเกิดปีวอกและเร่ืองท่ีสองคือ เดก็กบัหมี (2503) ขององคก์าร 
สปอ. พ.ศ. 2522 อ.ปยตุ เงากระจ่าง ไดส้ร้างภาพยนตร์การ์ตูนขนาดยาว เร่ืองแรกของประเทศไทย 
เร่ือง "สุดสาคร" ใชเ้วลาการทาํงานร่วม 2 ปี สุดสาครภาพยนตร์การ์ตูน ขนาดยาวเร่ืองแรกท่ีฉาย ใน
เดือน เมษายน พ.ศ. 2522 ท่ีประสบความสาํเร็จมากพอสมควรในยคุนั้นโดยท่านไดใ้ชว้ิธีการถ่าย
จากแผน่เซลใ์ส และวิธีการบนัทึกท่ีเรียกวา่  STOP MOTION หรือการยงิภาพทีละเฟรม ในปี พ.ศ. 
2526 กมี็แอนิเมชัน่ทางทีวีเร่ืองแรกท่ีเป็นฝีมือคนไทยนัน่กคื็อ ผเีส้ือแสนรัก ต่อจากนั้นกมี็ เดก็ชาย
คาํแพง หนูนอ้ยเนรมิต เทพธิดาตะวนั จ่ากบัโจ ้ แต่เน่ืองจากการทาํแอนิเมชัน่นั้นตอ้งใชต้น้ทุน
ค่อนขา้งสูง กเ็ลยทาํใหแ้อนิเมชัน่ในเมืองไทยนั้นตอ้งปิดตวัลง  

ประมาณปี 2542 แอนิเมชัน่ของไทยกก็ลบัฟ้ืนคืนชีพข้ึนมาอีกคร้ัง จากความพยายาม 
ของบ.บรอคาสตไ์ทย เทเลวชิัน่ ท่ีไดน้าํการ์ตูนท่ีดดัแปลงจากวรรณคดีฝีมือคนไทย ทั้ง ปลาบู่ทอง 
สงัขท์อง เงาะป่า และโลกนิทาน และไดรั้บการตอบรับอยา่งดี จนในปี พ.ศ. 2545 น่าจะเรียกวา่เป็น
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ปีทองของแอนิเมชัน่ 3 มิติของไทยโดยเฉพาะ ปังปอนด ์ดิ แอนิเมชัน่ และ สุดสาคร ซ่ึงทั้ง 2 เร่ืองก็
สร้างปรากฏการณ์ในแง่ของการขายคาแร็คเตอร์ใชป้ระกอบสินคา้ และ เพลงประกอบ จา้มะจ๊ะ ทิง
จา กฮิ็ตติดหู ต่อมาจึงเกิดภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีฉายในโรงภาพยนตร์เช่นกา้นกลว้ย ของบ.กนัตนา 
ท่ีสามารถกวาดรางวลัจนเป็นท่ียอมรับของนานาชาติ ตามมาดว้ยนาค กา้นกลว้ย 2 เอคโค่ จ๋ิวกอ้ง
โลก และ ยกัษ ์ในเวลาต่อมา ซ่ึงลว้นผลิตเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 3 มิติทั้งส้ิน 
 

2.1.3  แนวคดิเกีย่วกบัการสร้างตัวละคร (Characterization) 
Boggs (1978 อา้งถึงใน กนกพรรณ วิบูลยศิริน 2547, น.31) ไดอ้ธิบายการสร้างตวัละครใน

ภาพยนตร์วา่มีองคป์ระกอบหลายประการท่ีน่าพิจารณา ดงัน้ี 
1) การสร้างตวัละครโดยปรากฏตวั (Characterization by Appearance) 

ในขณะท่ีเราชมภาพยนตร์ เราจะสร้างสนันิษฐานเก่ียวกบัตวัละครโดยมีพื้นฐายอยูบ่นลกัษณะทาง
รูปร่างหนา้ตา เคร่ืองแต่งกาย โครงสร้างทางร่างกาย พริยาท่าทาง และลกัษณะการเคล่ือนไหวของ
ตวัละคร ลกัษณะหน่ึงของการสร้างตวัละครในภาพยนตร์จะถูกแสดงออกมาปรากฏต่อสายตาผูช้ม
ผา่นการสร้างภาพความประทบัใจคร้ังแรก (First Visual Impression) เม่ือตวัละครปรากฏตวัคร้ัง
แรกในภาพยนตร์ แมว้า่จะสร้างความประทบัใจคร้ังแรกอาจจะเป็นความเขา้ใจผดิ เม่ือเร่ืองราว
ดาํเนินไปถึงจุดหน่ึง แต่วิธีน้ีเป็นหน่ึงในการสร้างตวัละคะของภาพยนตร์ 

2) การสร้างตวัละครผา่นการกระทาํภายนอก (Characterization Through 
External Action) บางท่ีการพิจารณาถึงการปรากฏตวัอาจจะแสดงถึงบุคลิกของตวัละครไดไ้ม่ดี
เท่ากบัการกระทาํของตวัละคร เพราะการกระทาํของตวัละครจะสะทอ้นบุคลิกลกัษณะและความคิด
ส่วนตวัของตวัละครนั้น ๆ รวมถึงแรงจูงใจในการกระทาํของตวัละครท่ีถูกสร้างข้ึนอยา่งชดัเจน ซ่ึง
ทาํใหต้วัละครและโครงเร่ืองถูกสานต่อกนัไดอ้ยา่งดี 

3) การสร้างตวัละครผา่นบทพดู (Characterization through Dialouge)นอกจากจะ
ดูวา่ตวัละครพดูอะไรแลว้ ยงัตอ้งดูดว้ยวา่ตวัละครพดูอยา่งไร ความคิด ทศันคติ อารมร์ของตวัละคร
ท่ีแทจ้ริง อาจถูกแสดงใหเ้ห็นผา่นวิธีการเลือกใชค้าํ และผา่นรูปแบบการเนน้เสียง การเวน้เสียง 
ระดบัเสียง หรือการใชไ้วยากรณ์โครงสร้าง ประโยค คาํศพัท ์ สาํเนียงทอ้งถ่ิน ทั้งหมดมี
ความสมัพนัธ์กบัระดบัเศรษฐกิจ และสงัคมพ้ืนฐานทางการศึกษา และสภาพจิตใจของตวัละคร 
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4) การสร้างตวัละครผา่นการกระทาํภายใน (Characterization through Internal  
Action) การกระทาํจากภายในเกิดข้ึนในจิตใจ เป็นความรู้สึกของตวัละคร เช่น ความลบั ความคิด 
จิตนาการ ความฝัน ความทรงจาํ ความปรารถนา แรงบนัดาลใจ ความกลวั ภาพยนตร์จะใชภ้าพท่ี
ปรากฏข้ึนชัว่ขณะหน่ึง เพื่อแสดงความคิดตวัละครโดยการใชเ้สียง และภาพต่าง ๆ ท่ีตวัละครไดนึ้ก
คิดในส่ิงท่ีเขาเห็นและไดย้นิ เป็นตน้ 

5) การสร้างตวัละครโดยปฏิกิริยาจากตวัละครอ่ืน (Characterization by Reaction 
of Other Character) วิธีท่ีตวัละครอ่ืนไดมี้มุมมองถึงตวัละครตวัหน่ึง เป็นวิธีท่ีดีต่อการสร้างตวั
ละครตวันั้นข้ึนมา บางคร้ังขอ้มูลเก่ียวกบัตวัละครตวัหน่ึงจะถูกใหร้ายละเอียดผา่นตวัละครตวัอ่ืน 
ดว้ยวิธีการท่ีตวัละครตวัอ่ืนพดูถึงหรือแสดงออกเก่ียวกบัตวัละครตวันั้น ก่อนท่ีตวัละครตวันั้นจะ
ปรากฏตวัข้ึน 

6) การสร้างตวัละครโดยใชล้กัษณะของความตรงกนัขา้ม (Characterization by  
Contrast) การใชต้วัละครท่ีมีลกัษณะตรงกนัขา้มกบัตวัละครท่ีมีพฤติกรรม ทศันคติ ความคิด วิถี
ชีวิต ลกัษณะทางภายภาพแบบหน่ึง เพื่อท่ีจะทาํใหเ้กิดการจาํกดัความ และเนน้ย ํ้าถึงบุคลิกตวัละคร
หลกันั้น ๆ อยา่งชดัเจนข้ึน วธีิน้ีเป็นหน่ึงในวิธีการสร้างตวัละครท่ีไดผ้ลท่ีสุด 

7) การสร้างตวัละครโดยการใชก้ารขยายหรือการทาํซํ้ า (Characterization by 
Exaggeration or Repetition) เพื่อใหต้วัละครไดเ้ขา้ใจถึงจิตใจและความทรงจาํของเรามากข้ึน ตวั
แสดงบ่อยคร้ังจะใชก้ารขยายหรือบิดเบือน ในลกัษณะเด่นหรือลกัษณะนิสยัส่วนตวัของตวัละคร 
เทคนิคน้ีคือ “Caricature” (ภาพลอ้) ซ่ึงมาจากเทคนิคการวาดการ์ตูน อีกวิธีหน่ึงคือการสร้าง
ประโยค วลี หรือความคิดของตวัละครตวันั้นข้ึนมา ซ่ึงมีการพดูซํ้าบ่อย ๆ จนกลายเป็นตราประจาํ
ของตวัละครนั้น เรียกวา่ “Letimotif” 

8) การสร้างตวัละครผา่นการเลือกช่ือ (Characterization through Choice of 
Name) เป็นการใชช่ื้อเพื่อควบคุมลกัษณะของเสียง ความหมายหรือการแสดงความหมายโดยนยั
บางอยา่ง เพือ่ช่วยอธิบายตวัละคร และเทคนิคน้ีเรียกวา่ “Name-Typeing” การเลือกช่ือควรถูก
พิจารณาในความหมายท่ีช่ือนั้นไดส่ื้อสารออกไป 
 

2.1.4  แนวคดิเร่ืองนวตักรรมการส่ือสาร 
สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (2549) เป็นหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนใหก้ารส่งเสริม 

และพฒันานวตักรรมของประเทศ ไดก้าํหนดความหมายของนวตักรรมไวว้า่ นวตักรรม คือ “ส่ิง
ใหม่ท่ีเกิดจากการใชค้วามรู้ และความคิดสร้างสรรคท่ี์มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคม” แต่
อยา่งไรกต็าม เม่ือไดท้บทวนวรรณกรรม และพิจารณาเก่ียวกบัการใหค้วามหมายของนวตักรรม 
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พบวา่นกัวิชาการในต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียงและมีมุมมองท่ีแตกต่างกนั ตามภูมิหลงัของแต่ละคนใน
การใหค้วามหมายของคาํวา่ “นวตักรรม” สามารถสรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่2.1  ช่ือนกัวิชาการต่างประเทศและการใหค้วามหมายของนวตักรรม 
 

นักวชิาการ (ปี) ความหมายของนวตักรรม 
Evan (1966) นวตักรรม เป็นกระบวนการของการพฒันาความคิดใหม่ 
Utterback (1971,1994, 2004) นวตักรรม เป็นส่ิงต่อยอดของส่ิงประดิษฐ์ ให้เขา้ถึงและเป็นท่ี

ยอมรับของตลาดในลักษณะของผลิตภัณฑ์ใหม่  หรือเป็น
กระบวนการใหม่ท่ีมีการพฒันาข้ึนมาใชเ้ป็นคร้ังแรก และทาํให้
เกิดประโยชนใ์นเชิงธุรกิจ 

Damanpour (1987) นวตักรรม ในแง่มุมของนวตักรรมองคก์าร หมายถึง ส่ิงใหม่ท่ี
ถูกพัฒนาข้ึนมาใช้ในองค์การ และเป็นท่ียอมรับของคนใน
องคก์าร 

Rogers (1995)        นวตักรรม คือ ความคิดในทางปฏิบติั หรือส่ิงของท่ีเป็นส่ิงใหม่     
         สาํหรับบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีนาํไปใช ้
Freeman & Soete (1997)        นวตักรรม คือ ผลิตภณัฑใ์หม่หรือกระบวนการใหม่หรือท่ีได ้ทาํ    

  การปรับปรุงแลว้นาํมาใชใ้นเชิงพาณิชยเ์ป็นคร้ังแรก 
Betje (1998) นวตักรรม คือส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ

การผลิต การจดัจาํหน่าย และไม่วา่จะเป็นสินคา้หรือบริการ 
Smits (2002)          นวตักรรม เป็นความสาํเร็จของการผสมเช่ือมโยงในเร่ือง 

       ของวสัดุอุปกรณ์ และความคิด ใหเ้ป็นประโยชนใ์นเชิงสงัคม   
       และเศรษฐกิจ 

Herkema (2003)         นวตักรรม เป็นการใชค้วามคิด หรือพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนใหม่ใน 
องคก์ารและนวตักรรมสามารถเป็นไดท้ั้งผลิตภณัฑใ์หม่ บริการ
ใหม่          หรือเทคโนโลยีใหม่  ซ่ึ งอาจจะเ กิดจากการ
เปล่ียนแปลงในลกัษณะเฉียบพลนัหรือค่อยเป็นค่อยไป 

Lemon and Sahota (2003) นวตักรรม เป็นผลจากการใชค้วามรู้ในเร่ืองตลาดใหม่ และหรือ
ความรู้เชิงเทคนิคใหม่ ๆ ท่ีนาํไปสู่การพฒันาผลิตภณัฑ ์

DTI (2004) นวตักรรมคือความสาํเร็จจากการใชป้ระโยชนข์องความคิดใหม่ 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 

 

แหล่งทีม่า:  สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์, พกัตร์ผจง พฒันสินธ์ุ, อจัฉรา จนัทร์ฉาย และประกอบ  
  คุปรัตน์, 2553 
 

นวตักรรม เป็นการต่อยอดส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมใหเ้กิดส่ิงใหม่ โดยผา่นกระบวนการคิด วิเคราะห์ 
วิพากวิจารณ์ และแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบอีกดว้ย (De Bono, 1992) และยงัเป็นความคิด วิธีปฏิบติั 
หรือส่ิงของท่ีบุคคลคิดคน้ข้ึนใหม่ ซ่ึงมีความแตกต่างจากท่ีเคยมีมา  รวมถึงนวตักรรมบางอยา่ง อาจ
เป็นส่ิงท่ีเคยเกิดข้ึน หรือ มีมานานแลว้ในสังคม แต่หากเพิ่งนาํมาใช ้  หรือ  นาํมาปฏิบติั ในอีกท่ี
หน่ึง  หรือ  อีกสงัคมหน่ึง   กถื็อเป็นนวตักรรม เช่นกนั  (Rogers & Shoemaker, 1971)  

นิยามของคาํว่า “นวตักรรม” มีการให้คาํนิยามในหลายลกัษณะ และหลายแง่มุมต่างกนัไป
ตามพ้ืนฐานความรู้และวิชาชีพของนกัวิชาการท่ีให้คาํนิยาม ทั้งน้ี สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ และ
คณะ (2553, น. 54) ไดนิ้ยาม 3 ประเดน็หลกัท่ีเป็นมิติสาํคญัของนวตักรรมคือ 

1)  ความใหม่ (Newness) ส่ิงท่ีจะไดรั้บการยอมรับว่ามีคุณลกัษณะเป็นนวตักรรมไดน้ั้น 
ตอ้งมีความใหม่ เป็นส่ิงใหม่ท่ีถูกพฒันาข้ึน อาจเป็นตวัผลิตภณัฑ ์การบริการ กระบวนการ 

2)  ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) กล่าวคือนวตักรรมจะตอ้งสามารถทาํ
ใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มข้ึนไดจ้ากการพฒันาส่ิงใหม่ ๆ นั้น 

3)  การใชค้วามรู้และความคิดสร้างสรรค ์(Knowledge and Creativity Idea) ส่ิงท่ีจะถือเป็น
นวตักรรมไดน้ั้น ตอ้งเกิดจากการใชค้วามรู้และความคิดสร้างสรรคเ์ป็นฐานของการพฒันา ไม่ใช่
การลอกเลียนแบบ หรือทาํซํ้ า  

นวตักรรมการส่ือสาร จึงเป็นนวตักรรมท่ีเกิดข้ึนกบัการส่ือสาร ไม่ว่าจะเป็นผูส่้งสาร ผูรั้บ
สาร ช่องทางการส่ือสาร หรือตวัสาร ท่ีถูกพฒันาเปล่ียนแปลง และถูกนาํมาใช้ในกระบวนการ
ส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม  

นวตักรรมแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะจากลกัษณะการเกิดหรือการคน้พบ ดงัน้ี 

นักวชิาการ (ปี) ความหมายของนวตักรรม 
Schilling (2008) นวตักรรม เป็นเร่ืองของการนําความคิดไปใช้ในเชิงปฏิบัติ 

เพื่อใหไ้ดส่ิ้งใหม่ หรือกระบวนการใหม่ 
Tushman and Nadler (1986) นวตักรรม คือ การสร้างผลิตภณัฑ์ บริการ หรือกระบวนการท่ี

เป็นของใหม่ 
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1)  นวตักรรมท่ีเกิดข้ึนใหม่ เกิดข้ึนเป็นคร้ังแรก ไม่เคยมีส่ิงท่ีเหมือนกนัแบบน้ีมา
ก่อน เรียกวา่ “Invention” (Grasty, อา้งถึงใน วิเชียร ลทัธิพงศพ์นัธ์, 2555) ซ่ึงมกัจะเกิดจาก
กระบวนการคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) เพื่อคน้หาส่ิงใหม่ ท่ีไม่ซํ้ ากบัส่ิงท่ีเคยมีมาก่อน (De 
Bono, 1992) 

2)  นวตักรรมท่ีเกิดจากการต่อยอด ปรับปรุง เปล่ียนแปลงส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ใหดี้ยิง่ข้ึน 
เรียกวา่ “Innovation” (Grasty, อา้งถึงใน วิเชียร ลทัธิพงศพ์นัธ์, 2555) ซ่ึงมกัจะเกิดจากกระบวนการ
คิดเชิงวิพากษ ์(Critical Thinking) เพื่อรวบรวมผสมผสานส่ิงต่าง ๆ เพื่อหาวิธีแกปั้ญหาท่ีดีทีสุด (De 
Bono, 1992) 
 

2.2  แนวคดิเร่ืองสัญวทิยา 
 
 2.2.1 แนวคดิเร่ืองสัญวทิยา 

โซซูร์ (อา้งถึงใน ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2555, น. 20-23) ใหค้วามหมายของสัญญะว่า 
เป็นหน่วยพื้นฐานท่ีสุดของภาษา คือระบบของความสัมพนัธ์ท่ีสลบัซบัซอ้นท่ีเช่ือมโยงระหว่าง 2
ส่วน ดงัน้ี 

รูปสัญญะ หรือตวัส่ือ,ตวัหมาย (Signifier) หรือก็คือการท่ีเราเขียนตวัอกัษรเรียงกนัเป็นคาํ
วา่ “มา้” 

ความหมายสญัญะ (Signified) คือ “มา้” ท่ีเป็นสตัว ์มีส่ีเทา้ และมนุษยใ์ชเ้ป็นพาหนะ 
โดยท่ีความหมายสัญญะอย่างหน่ึงอาจจะมีหลายรูปสัญญะไดต้ามการกาํหนดในแต่ละ

ระบบภาษา เช่น มา้ –  อาชา – Horse ต่างก็ส่ือความหมายถึงส่ิงมีชีวิตชนิดหน่ึง, สีแดง – สีชาด  – 
Red กห็มายถึงสีสีหน่ึง 

ในขณะท่ี กาญจนา แกว้เทพ (2547) กล่าวถึงสัญญะว่า “Sign” ในภาษาองักฤษ มีรากศพัท์
มาจากภาษากรีกว่า “Tosemion” ซ่ึงแปลว่า “สัญญะ” ในภาษาไทยหมายถึง ส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมา
เพื่อให้มีความหมาย (Meaning) แทนของจริง / ตวัจริง (Object) ในตวับท (Text) และในบริบท 
(Context) หน่ึงๆ ตวัอยา่งเช่น “หมู” เป็นสญัญะใชแ้ทนความหมายท่ีแสดงถึงของหมั้นในบางสังคม 
ซ่ึงในบางสงัคมอาจมองวา่ “หมู” ใชแ้ทนความหมายของความมัง่คัง่กไ็ด ้

โดยท่ี Roland Barthes (อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2543) มีการแบ่งประเภทของ
ความหมาย ท่ีบรรจุอยูใ่นสญัญะทุกอยา่งวา่มี 2 ความหมายคือ 

1)  ความหมายโดยอรรถ (Denotation) หรือ ความหมายตรงท่ีถูกประกอบสร้าง
ข้ึนมาอย่างภววิสัย (Objective) คนส่วนใหญ่ในสังคมสามารถเขา้ใจได้ตามตวัอกัษร เช่น 
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ความหมายตามพจนานุกรม เช่น หมูเป็นสตัวส่ี์เทา้ประเภทหน่ึง กล่าวคือ ความหมายโดยอรรถ เป็น
ความหมายชั้นแรก (First Order of Signification) ท่ีเป็นสามญัโดยทัว่ไป มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

2)  ความหมายโดยนยั (Connotation) หรือ ความหมายแฝง เป็นตวัหมายถึงท่ีถูก
ประกอบสร้างข้ึนมาอยา่งเป็นอตัวิสยั (Subjective)  ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 

(1)  เป็นอตัวิสัยในระดบับุคคล คือความหมายท่ีเกิดจากประสบการณ์เฉพาะ
ของบุคคล เช่น ประสบการณ์ส่วนตวัหรืออารมณ์ความรู้สึกของแต่ละคนท่ีมี  

(2)  เป็นอตัวิสัยในระดับสังคม คือความหมายท่ีเกิดจากการกาํหนดข้ึนจาก
ขอ้ตกลงของกลุ่มคนท่ีตกลงร่วมกนั เช่น ในสงัคมไทย สงัคมจีน สงัคมอินเดีย สังคมอเมริกนั จะให้
ความหมายโดยนยัแตกต่างกนั ท่ีเราเรียกวา่ “ค่านิยมของแต่ละสงัคม” 

โดย Barthes เรียกความหมายโดยนยัน้ีวา่ เป็นความหมายชั้นท่ีสอง (Second Order of 
Signification)  
 Chandler, 1994  (อา้งถึงใน วิเชียร ลทัธิพงศพ์นัธ์ุ, 2555)  กล่าววา่ ตามทฤษฎีภาพยนตร์ มกั
จาํแนกคุณลกัษณะของภาพยนตร์ออกเป็น  6 ประการ คือ การเล่าเร่ือง, ลกัษณะตวัละคร,แก่นเร่ือง
,ฉาก,เทคนิคการถ่ายทาํ และสญัลกัษณ์รูปภาพ สญัญะในภาพยนตร์ตามคุณลกัษณะของภาพยนตร์  
6 ประการจึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1) การเล่าเร่ือง หมายถึง พลอ็ตเร่ือง โครงเร่ือง สถานการณ์ เหตุการณ์ ช่วงเวลา 
2) ลกัษณะตวัละคร หมายถึง แบบแผน บทบาท บุคลิก แรงจูงใจ เป้าหมาย 

พฤติกรรม  
3) แก่นเร่ือง หมายถึง ใจความสาํคญั หวัขอ้เร่ือง เช่น  สงัคมวฒันธรรม จิตวิทยา 

การเมือง เพศ หรือศีลธรรม 
4) ฉาก หมายถึง สภาพภูมิประเทศ ประวติัศาสตร์ การตกแต่ง อุปกรณ์ประกอบ

ฉาก และการแต่งตวั 
5) เทคนิคภาพยนตร์ หมายถึง รูปแบบ และการเคล่ือนไหวกลอ้ง แสง เสียง 

(เสียงดนตรี  เสียงประกอบ) การใชสี้ การตดัต่อ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระเบิด  
6) สญัลกัษณ์รูปภาพ หมายถึง สญัญะท่ีสะทอ้นความหมายของเร่ือง ลกัษณะตวั

ละคร แก่นเร่ือง และฉาก 
 ซ่ึงการตีความหมายของสญัญะนั้นข้ึนอยูก่บัการเขา้รหสัส่วนบุคคล 
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2.1.2  แนวคดิเกีย่วกบัการวเิคราะห์เนือ้หา 
การวิเคราะห์เน้ือหาเป็นระเบียบวิธีวิจัยรูปแบบหน่ึงท่ีเน้นการพิจารณาท่ีตัวสารท่ีจะ

สามารถวิเคราะห์ถึงตวัผูส่้งสาร ผูรั้บสาร ผลลพัธ์ รวมถึงปฏิกิริยาท่ีตอบกลบัจากสารของผูรั้บสาร 
รวมถึงการศึกษาจุดมุ่งหมาย ค่านิยมและทศันคติของตวัผูส่้งสารและผูรั้บสารไดด้ว้ย เน่ืองจาก 
“สาร” ถูกมนุษยแ์ลกเปล่ียนในรูปของสัญลกัษณ์ท่ีเป็นไดท้ั้งวจันภาษาและอวจันภาษาท่ีถ่ายทอด
และเผยแพร่ตามช่องทางหรือส่ือต่างๆ ทั้งส่ือวิทยุ โทรทศัน์ ภาพยนตร์ ส่ิงพิมพ ์ส่ือใหม่ และส่ือ
บุคคล (ปาริชาติ สถาปิตานนท ์สโรบล, 2545, น. 17) 
 การวิเคราะห์เน้ือหาตามความหมายท่ีเบเรลสนั (Berelson, 1952, p. 18) หมายถึงเทคนิคการ
วิจยัแบบหน่ึงท่ีมีความเป็นปรนัย (Objective) มีความเท่ียงตรงเป็นระบบ (Systematic) เป็นการ
พรรณนาเน้ือหาขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative) ถึงส่ิงท่ีแสดงออกอย่างแทจ้ริง (Manifest) ใน
เน้ือหาสาร  
 คลาสนั (Clason, 1973, p. 114) ใหค้วามหมายของการวิเคราะห์เน้ือหาว่า เป็นการพรรณนา
เป็นวตัถุวิสยั เป็นระบบ เป็นปริมาณและปรากฏชดั 

 สรรคร์วี คชาชีวะ,2525 อา้งถึงใน ดารายา บวัทอง, 2557) สรุปความหมายของการวิเคราะห์
เน้ือหา เป็น 3 ขอ้ ดงัน้ี 

   1)  การวิเคราะห์เน้ือหาเป็นเทคนิคการวิจยัท่ีศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ 
  2)  การวิเคราะห์เน้ือหามีการสร้างเคร่ืองมือท่ีมีความเป็นปรนยั (Objectivity) และ

ความเช่ือถือได ้(Reliability) เม่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลชุดเดิมแต่ต่างผูว้ิจยัและสถานการณ์ผลสรุป
ตอ้งเหมือนกนั 
   3)  การวิเคราะห์เน้ือหาควรอธิบายความหมายไดท้ั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
อยา่งมีความเท่ียงตรงตามธรรมชาติของสาร (Validity) เน่ืองจากสารไม่ไดมี้ความหมายเพียงอยา่ง
เดียว คือ อาจมีทั้งความหมายนยัประหวดั (Connotations) และความหมายนัยตรง (Denotations) 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผูส่้งสารและบุคลิกลกัษณะของผูส่้งสาร 

 2.2.2.1  การจาํแนกประเภทเน้ือหา 
พีระ จิรโสภณ (2546) จาํแนกประเภทเน้ือหาในลกัษณะต่างๆ ไว ้ดงัน้ี 

1)  จาํแนกตามหวัเร่ือง เช่น ตลก ผจญภยั เกม สืบสวนจิตวิทยา การเมือง เศรษฐกิจ 
2)  จาํแนกตามทิศทางของเน้ือหา การจาํแนกแบบน้ีจะตอ้งพิจารณาจากหน่วยใน

การวิเคราะห์ เช่นวลี ประโยค บริบทต่างๆ ว่ามีทิศทางอย่างไร ชอบหรือไม่ชอบ เห็นดว้ยหรือ
คดัคา้น 

3)  จาํแนกตามค่านิยมในสงัคม เช่น ประหยดัหรือฟุ้ งเฟ้อ ถ่อมตนหรือโออ้วด 
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 4)  จาํแนกตามวิธีการหรือกลยุทธ์ เช่น การให้ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง การกระตุน้ทาง
อารมณ์ ความกลวั การใชค้าํพดู สีหนา้ ท่าทาง  

5)  จาํแนกตามแหล่งขอ้มูล เช่น หน่วยงานราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ  
6)  จาํแนกตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น เดก็ วยัรุ่น วนัทาํงาน ผูสู้งอาย ุ

 2.2.2.2  หน่วยของการวิเคราะห์เน้ือหา (The Unit of Content Analysis) 
   หน่วยในการวิเคราะห์เน้ือหาจะช่วยให้การวิเคราะห์เน้ือหาสามารถวดัเป็นเชิง
ปริมาณได ้โดยหน่วยในการวิเคราะห์เน้ือหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1)  หน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ท่ี Berelson, 1971(อา้งถึงใน ดารายา 
บวัทอง, 2557) กาํหนดไว ้ดงัน้ี 

 (1)  การใชค้าํ (Word or Symbol) เป็นหน่วยการวิเคราะห์ขอ้มูลในระดบัเลก็ 
อาจเป็นคาํ กลุ่มคาํ หรือสัญลกัษณ์ก็ได ้เช่น ช่ือบุคคล ช่ือสถานท่ี หรือคาํศพัท์ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
ศึกษา  

 (2)  แนวคิดหลกั (Theme) เป็นหน่วยท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เน้ือหาท่ีมีระดบั
ใหญ่กว่าคาํ มกัใช้วิเคราะห์เชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ มุ่งวิเคราะห์ความหมายแฝงมากกว่า
ความหมายโดยตรง เช่น วิเคราะห์แนวคิด หรือประโยคท่ีบ่งบอกความหมายในสาร 

 (3)  คุณลกัษณะต่างๆ (Character) เป็นการกาํหนดหน่วยโดยพิจารณาจาก
คุณลกัษณะท่ีปรากฏ เช่น การแบ่งตามลกัษณะประชาการของตวัละครในบทละคร เป็น ชาย หญิง 
บทบาทของแต่ละตวัละคร เป็นตน้ 

 (4)  รายเร่ือง (Items) เป็นการจดัเร่ืองอย่างกวา้งๆ โดยการวิเคราะห์เร่ือง
ทั้งหมดและภายในรายเร่ืองแต่ละเร่ืองยงัสามารถจดัแบ่งแยกย่อยออกไปไดอี้ก เช่นคอลมัน์ ใน
นิตยสาร บทความ ข่าวในหนงัสือพิมพร์ายการหรือละครในโทรทศัน์ 

 (5)  การวดัเน้ือท่ีและเวลา (Space and Time) เป็นการวิเคราะห์ท่ีใชล้กัษณะ
ทางกายภาพของงานส่ือสารในการวดั เช่น จาํนวนเวลาท่ีออกอากาศในโทรทศัน์และวิทยุ ความ
กวา้งของคอลมัน์ จาํนวนหนา้ ท่ีใชห้น่วยวดัเป็นน้ิวหรือเซนติเมตรในหนงัสือพิมพ ์ 

2)   หน่วยในการระบุจาํนวน (Unit of Enumeration) 
 (1)  เน้ือท่ี (Space) คือการวดัเน้ือหาดว้ยการวดัจาํนวน เช่น น้ิว เซนติเมตร 

หนา้ บรรทดั ยอ่หนา้ 
 (2)  การปรากฏ (Appearance) คือการวดัดว้ยการนบัคุณสมบติัของเน้ือหาของ

สารท่ีตอ้งการวา่มีปรากฏอยูห่รือไม่ 
 (3)  ความถ่ี (Frequency) คือการวดัดว้ยการนบัความถ่ีในการใชค้าํท่ีระบุไว ้
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 (4)  ความเขม้ (Intensity) คือการวดัโดยใชก้ารจดัทาํเป็นสเกล (Scale) 
เรียงลาํดบัขอ้ความท่ีแสดงความเขม้ในเร่ืองค่านิยมและทศันคติในเร่ืองท่ีมีแนวคิดเดียวกนั แต่มีการ
ใชค้าํและส่วนประกอบของประโยคแตกต่างกนัเป็นตวัวดัความเขม้ท่ีต่างกนั 
 

2.2.3  แนวคดิสมัยใหม่และแนวคดิหลงัสมัยใหม่ (Modernism and Post-Modernism) 
  2.2.3.1  แนวคิดสมยัใหม่ (Modernism) 

แนวคิดสมยัใหม่ (Modernism, Modernity or Modernization) ตามท่ี Habermas 
(1987) กล่าวเอาไว้ว่า  เ ร่ิมมีมาตั้ งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี  5  Modernism มาจากภาษาละตินว่า 
“Modernus = Modern” เป็นการพยายามทาํใหเ้กิดความแตกต่างกนัใหม่ในชาวคริสต ์จากการนบัถือ
ศรัทธาพระเจา้ไปสู่ส่ิงอ่ืน แลว้ต่อมาไม่นาน ก็มีการพยายามทาํให้เกิดความแตกต่างกนัใหม่อีกใน
ชาวคริสต ์จากการนบัถือศรัทธาพระเจา้ไปแสวงหาความรู้จริงส่ิงสากล พยายามรู้เขา้ใจส่ิงทั้งหลาย
ในสากลโลกตามความเป็นจริง รู้เขา้ใจส่ิงทั้งหลายดว้ยจิตหรือปัญญา เพราะอิทธิพลแนวความคิด
ของคานต ์(Kant’s Conception of a Universal History) เป็นกระบวนการความแตกต่างทางความคิด 
และวฒันธรรมจากเก่าไปสู่ใหม่ เป็นการแสวงหาความรู้จริงของส่ิงต่าง ๆ ทั้ งหลาย ตามการ
เปล่ียนแปลงเจริญรุ่งเรืองกา้วหนา้ของโลกทางสังคม เพราะความเป็นมาของสังคมน้ีเช่ือศรัทธาใน
พระเจา้วา่เป็นผูส้ร้าง 

นักปราชญ์หรือนักคิดทางสังคมบางคนกล่าวว่า แนวคิดสมยัใหม่ควรนับตั้งแต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 14 เพราะเป็นยคุฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ (Renaissance) แต่นกัสังคมวิทยาส่วนใหญ่
เห็นว่า แนวคิดสมยัใหม่ (Modernism) เป็นยุคประวติัศาสตร์ของสังคมยุโรปตะวนัตก ท่ีเกิดการ
วิวฒันาการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม ในคริสต์ศตวรรษท่ี 17 เพราะใน
ระหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี  16-17 เป็นยุคท่ีสนใจศึกษา  ค้นคว้าปรากฏการณ์ธรรมชาติแบบ
วิทยาศาสตร์ (Scientism) มาช่วยแกปั้ญหาสังคมทั้งหลายท่ีเกิดข้ึน แลว้ส่งผลมีอิทธิพลต่อการศึกษา
สงัคมวิทยาแบบวิทยาศาสตร์ของคองตใ์นเวลาต่อมา (Comte’s Positivism)  

ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 จึงถือไดว้่าเป็นยคุความคิดสมยัใหม่ อนัหมายถึงยคุสมยัให้
ความสนใจในเร่ืองศิลปะ วรรณคดี วิทยาการ สถาบนั  เหตุผล  การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง 
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์  รูปแบบของชีวิต ความจริงของชีวิตบนฐานของความเจริญเปล่ียนแปลง
ของสังคมโลก กล่าวคือ เป็นช่วงเวลาแห่งความเจริญทางวตัถุ ความมัน่คงทางสังคม และความรู้
เขา้ใจตนเอง (Material Progress, Social Stability and Self-Realization) ในยโุรปตะวนัตก มีองักฤษ 
อเมริกา ฝร่ังเศส  อิตาลี เป็นตน้ แมมี้ปัจจยัต่างๆ มากมายท่ีทาํให้เกิดสมยัใหม่ ปัจจยัสาํคญัเหล่าน้ี 
คือ ความจริง (Truth) เหตุผล (Rationality) วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลย ี(Technology) ผล
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ของอุตสาหกรรม (Emergence of capitalism) การแผอ่าํนาจทางตะวนัตก (Western Imperialism) 
การแพร่กระจายความรู้ และอาํนาจทางการเมือง (Spread of Literature and political power) การ
ขบัเคล่ือนทางสังคม (Social Mobility) เป็นสาเหตุสาํคญัสนบัสนุนส่งเสริมการเปล่ียนแปลงพฒันา
สังคมโลก ท่ีเรียกกันว่า “สมยัใหม่” (Modernism) เพราะผลของความเจริญทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการขบัเคล่ือนทางสังคม ทาํให้มนุษยต์อ้งการรู้ เขา้ใจ
ตนเองและสงัคมมากยิง่ข้ึนตามลาํดบั ทาํใหต้อ้งมาคิดใหม่ทาํใหม่ เพื่อความถูกตอ้งดีงามแบบสากล 
แสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมโลกร่วมกนั แนวคิดสมยัใหม่มีลกัษณะดงัน้ี 

1)  เป็นแนวคิดท่ีมีอยูบ่นเหตุผล มีหลกัฐานพิสูจน์ได ้เก่ียวขอ้งกบั ระบบทุนนิยม 
2)  เป็นแนวคิดท่ีอยูใ่นกรอบของสงัคม สังคมบอกใหเ้ป็นอะไร สงัคมมีแบบแผน

อยา่งไร 
3)  แนวคิดสมยัใหม่เช่ือเฉพาะส่ิงท่ีเห็นและพิสูจน์ได ้
4)  นกัคิดสมยัใหม่จะมองถึงความกา้วหนา้ของโลก คิดหาความจริงและพิสูจน์

ออกมาใหไ้ด ้
5)  เช่ือถือในความกา้วหนา้ดว้ยวิทยาศาสตร์ การวิจยั การคน้พบ ท่ีจะทาํใหค้วาม

เป็นอยูข่องชีวติดีข้ึน 
 2.2.3.2  แนวคิดหลงัสมยัใหม่ (Post Modernism) 

แนวคิดหลงัสมยัใหม่ (Post Modernism) หลกัการคิดของแนวคิดสมยัใหม่คือ  
ปฏิเสธส่ิงท่ีเช่ือวา่เป็นความจริงแท ้โดยมีแนวคิดใหม่วา่ไม่มีขอ้เทจ็จริงใดเป็นความจริงใชไ้ดก้บัทุก
เหตุการณ์ ทุกเวลา ทุกโอกาส ทั้งน้ีมีไดห้มายความวา่ไม่ยอมรับความเป็นเหตุเป็นผล หรือความจริง 
แต่เช่ือว่าความจริงนั้นไม่ใช่ขอ้สรุปเดียว (ยุรฉัตร บุญสนิท, 2545 อา้งถึงใน อุมาพร มะโรณีย,์ 
2551) 

Post Modernism เป็นปรากฏการณ์แนวคิดหลงัสมยัใหม่ การเคล่ือนไหวทางความคิดและ
วฒันธรรมท่ีไดเ้ขา้มาทั้งแทนท่ี และตอบโตข้อบเขต ของแนวคิดสมยัใหม่ (Modernism) ดว้ยการ
ต่อตา้นและหยบิยมืแนวคิดส่วนหน่ึงของความเป็นสมยัใหม่มา ทั้งน้ีดว้ยการตั้งคาํถามต่อความเป็น
สมยัใหม่ ซ่ึงพยายามสถาปนาความชอบธรรมครอบงาํความคิด (Hegemony) ของผูค้นในสังคม 
ดว้ยการสร้างอภิเร่ืองเล่า (Meta-narrative) ต่าง ๆ ออกมา ไม่ว่าจะเป็นความเป็นเหตุเป็นผล 
(Rationality) ความเป็นสากล (Universality) หรือความเป็นทั้งหมด (Totality) ความเป็นวตัถุวิสัย 
(Objectivity) ตลอดทั้งความกา้วหนา้ (Progress) หรือการปลดปล่อย (Emancipation) จากโซ่ตรวน
ทั้งทางกายภาพและความคิดต่าง ๆ  ซ่ึงอุดมคติเหล่าน้ีถือว่าเป็นแก่นหลกัสําคญัของยุคสมยัใหม่ 
โดยมีรากเหงา้มาจากยคุภูมิธรรมทางสติปัญญา (Enlightenment) อนันาํไปสู่การปฏิวติัทางความคิด 
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โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมในยุโรป เช่นเดียวกบัการเคล่ือนไหวทางความคิดเชิงปฏิ
ฐานนิยม (Positivism) และสัจจนิยม (Realism) ท่ีปรากฏมาตั้งแต่ปลายศตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มา 
และเป็นประเดน็ท่ีนกัคิดหลงัสมยัใหม่ปฏิเสธ และตั้งขอ้สงสยัต่อความทะเยอทะยานดงักล่าว “หลงั
สมยัใหม่” จึงเป็นสัญญาณท่ีบ่งบอกถึงความเส่ือมศรัทธาใน “ความเป็นสมยัใหม่” หรือ
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี หลงัสมยัใหม่ ไม่ไดป้ฏิเสธเทคโนโลยีอยา่งสุดขั้ว แต่ต่อตา้น “ความ
เจริญ” หรือ “ความกา้วหนา้” แบบลทัธิสมยัใหม่ท่ีไม่สนใจ (หรือตอนนั้นยงัไม่รู้) ผลกระทบท่ี
รุนแรงต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ณรงคฤ์ทธ์ิ สุมาลี, ม.ป.ป.) 

Solomon (2003) ไดท้าํการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งแนวคิดสมยัใหม่และ
แนวคิดหลงัสมยัใหม่ไวด้งัน้ี 

 
ตารางที ่2.2  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งแนวคิดสมยัใหม่และแนวคิดหลงัสมยัใหม่ 
 

แนวคดิสมัยใหม่ แนวคดิหลงัสมัยใหม่ 

มีเหตุผล ไม่มีเหตุผล 
เป็นวิทยาศาสตร์ ต่อตา้นวิทยาศาสตร์ 
จดัระเบียบ แยกส่วน 
ยโุรป, ตะวนัตก หลากหลายวฒันธรรม 
เดด็ขาด ไม่แน่นอน 
เป็นทางการ ไม่เป็นทางการ 
ตามทฤษฎี ไม่มีทฤษฎี 
มีความเช่ือในค่านิยมสากล มีความเช่ือในค่านิยมทอ้งถ่ิน 

 

2.3  งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

ในการศึกษาเร่ือง การเล่าเร่ืองของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ยอดนิยมในบริบทสากล  ผูว้ิจยัได้
ทาํการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อการศึกษาในคร้ังน้ี เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัใหเ้กิดผล
งานวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพ โดยงานวิจยัท่ีนาํมาใชป้ระกอบการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 
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2.3.1  งานวจัิยเกีย่วกบัการเล่าเร่ือง 
ผลการวิจยัของ กาญจนพิชญ ์ ศิริภูวณิชย ์(2557) เร่ือง “การเล่าเร่ืองขา้มส่ือในการ์ตูนไทย

ของเอกสิทธ์ิ ไทยรัตน์” 
เป็นการศึกษาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเล่าเร่ืองการ์ตูนไทยของเอกสิทธ์ิ ไทยรัตน์ 

ในส่ือต่าง ๆ เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความแตกต่างดา้นเน้ือหาการ์ตูนไทยของเอกสิทธ์ิ 
ไทยรัตน์ ท่ีมีการเล่าเร่ืองขา้มส่ือภาพยนตร์ และส่ืออินเทอร์เน็ต ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ องคป์ระกอบ
การเล่าเร่ืองมีความใกลเ้คียงกนัทั้งสองส่ือ มีความแตกต่างในส่วนการนาํเสนอคือ ฉาก ช่วงเวลา 
และสถานท่ีในการเล่าเร่ืองท่ีจะต่างกนัไปตามช่วงยุคสมยัในการนาํเสนอในแต่ละส่ือ รวมถึงบท
สนทนาท่ีในการ์ตูนจะใชภ้าษาเขียนและภาษาภาพ ส่วนในภาพยนตร์จะใชภ้าษาพูด การเล่าเร่ือง
ขา้มส่ือของเอกสิทธ์ิ ไทยรัตน์ นั้น หากเป็นการเล่าจากส่ือการ์ตูนเป็นส่ือตน้ทาง จะมีการขยาย
เร่ืองราวมากข้ึนเม่ือนาํไปเล่าในส่ือภาพยนตร์ ในทางกลบักนั หากส่ือตน้ทางเป็นส่ือภาพยนตร์ ส่ือ
ท่ีเล่าเร่ืองส่ือท่ีสองเป็นส่ือการ์ตูนเล่มจะตดัทอนและเปล่ียนแปลงให้กระชบัและตรงจุดมากข้ึน 
ในขณะท่ีส่ืออินเตอร์เน็ต การ์ตูนออนไลน์นั้น ต่างออกไปตรงท่ีเป็นการ์ตูนท่ีไม่จบในตอน มีการ
เขียนนาํเสนอในลกัษณะการ์ตูนชุด และมีลกัษณะการเล่าเร่ืองแบบภาพยนตร์แต่นาํเสนอในรูปแบบ
การ์ตูน 

ผลการวิจยัของ ณัฐพร ล้ิมประสิทธ์ิวงศ ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง “การเล่าเร่ืองและการสร้าง
ลกัษณะตวัละครในภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ท่ีมีตวัเอกเป็นสตรีจากเทพปกรณมักรีก” 

เป็นการศึกษาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเล่าเร่ืองและลกัษณะตวัละครสตรีใน
ภาพยนตร์และละครโทรทศัน์เทพปกรณมักรีกท่ีมีตวัเอกเป็นสตรี ผลการวิจยัพบวา่ การเล่าเร่ืองใน
ภาพยนตร์และละครโทรทศัน์แบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1. ภาพยนตร์เทพปกรณมักรีกท่ียดึตามบท
ละครดั้งเดิม 2.ภาพยนตร์และละครโทรทศัน์เทพปกรณมักรีกท่ีมีการเล่าเร่ืองแบบผสม คือนาํขอ้มูล
ของตาํนานเทพปกรณมัมาจากหลายแหล่ง แลว้นาํมาตีความใหม่ โดยรักษาองคป์ระกอบการเล่า
เร่ืองไวบ้างส่วน 3.ภาพยนตร์และละครโทรทศัน์เทพปกรณมักรีกท่ีไดรั้บอิทธิพลเคา้โครงเร่ืองจาก
เทพปกรณมักรีก แลว้สร้างสรรคตี์ความใหม่โดยรักษาองคป์ระกอบการเล่าเร่ืองเดิมไวเ้ป็นส่วนนอ้ย  

ลกัษณะสตรีท่ีปรากฏมี 4 แบบ ไดแ้ก่ 1) ลกัษณะของวีรสตรี 2) สตรีท่ีเป็นเหยือ่ คือผูห้ญิง
ท่ีตกอยูใ่นสภาพท่ีเสียเปรียบ แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี (1)สตรีท่ีเป็นเหยือ่สงคราม  (2) สตรีท่ีเน
เหยือ่จากปัญหาภายในครอบครัว (3) สตรีท่ีเป็นเหยือ่ของเพศสภาพ (4) สตรีท่ีเป็นเหยือ่ของบุรุษ
เพศ 3) ลกัษณะของสตรีท่ีมีพลงัเหนือบุรุษเพศ 4) ลกัษณะของสตรีท่ีมีความสมบูรณ์แบบ 

ผลการศึกษาของ มาโนช ชุ่มเมืองปัก (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง “การเล่าเร่ืองของภาพยนตร์
ตลกไทยยอดนิยม ‘บุญชู’ กบัการสร้างสรรคข์องผูก้าํกบัภาพยนตร์” 
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เป็นการศึกษาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์บุญชูทั้ง 6 ภาค และ
ศึกษาแนวทางการสร้างสรรคข์องผูก้าํกบัภาพยนตร์ ผลวจิยัพบวา่ ภาพยนตร์บุญชูมีแนวทางการทาํ
ท่ีเอาใจตลาดผสมผสานกบัการทาํภาพยนตร์คุณภาพ เนน้การนาํเสนอท่ีเรียบง่าย ไม่ซบัซอ้น แต่มี
ความเขม้ขน้ในการดาํเนินเร่ือง โดยใชก้ารเล่าเร่ืองแบบภาพยนตร์ชีวิตผสมกบัอารมณ์ขนัแบบไทย 
ๆ และสอดแทรกประเดน็ปัญหาสงัคมต่าง ๆซ่ึงเป็นเร่ืองใกลต้วั โดยเฉพาะแก่นความคิดหลกัเร่ือง
ความมีนํ้าใจท่ีหายไปจากสงัคม ในดา้นการเป็ฯภาพยนตร์ภาคต่อ ภาพยนตร์เร่ืองน้ีใชน้กัแสดงหลกั
ชุดเดิมท่ีเติบโตไปตามวฎัจกัรชีวิตจริง มีการรักษาดุลภาพระหวา่งส่ิงท่ีคนดูคุน้เคยจากภาคก่อน ๆ 
และปรับเสริมเติมส่ิงใหม่ๆ เขา้ไป 
 ผลการศึกษาของ อุมาพร มะโรณีย ์ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง “สมัพนัธบทของการเล่าเร่ืองใน
ส่ือการ์ตูน ละครโทรทศัน์ และนวนิยาย” 

เป็นการศึกษาโดยมีวตัถุประสงคใ์นเพื่อศึกษาวิเคราะห์ลกัษณะสมัพนัธบทของการเล่าเร่ือง
ในส่ือการ์ตูน ละครโทรทศัน์ และนวนิยาย ท่ีออกอากาศและตีพิมพใ์นไทย เร่ืองดัง่ดวงหฤทยั และ
เร่ือง Full House สะดุดรักท่ีพกัใจ เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเช่ือมโยงหรือดดัแปลงเน้ือหา
ระหวา่งส่ือการ์ตูน ละครโทรทศัน์ และนวนิยาย  และเพื่อเปรียบเทียบลกัษณะสมัพนัธบท 2 
รูปแบบ คือ ลกัษณะสมัพนัธบทการ์ตูนสู่ละครโทรทศัน์และนวนิยาย และลกัษณะสมัพนัธบทนว
นิยายสู่การ์ตูนและละครโทรทศัน์ ผลวิจยัพบวา่ลกัษณะสมัพนัธบทในส่ือการ์ตูน ละครโทรทศัน์ 
และนวนิยาย มีการคงเดิม ขยายความ ตดัทอน และดดัแปลงรายละเอียดของเร่ืองตามองคป์ระกอบ
การเล่าเร่ืองโดยคงองคป์ระกอบหลกัเดิม ไดแ้ก่ โครงเร่ือง แก่นเร่ืองหลกั ความขดัแยง้ ลกัษณะเด่น
ของตวัละคร และฉากเป็นส่วนใหญ่ มีเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบในรายละเอียดยอ่ย ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อสมัพนัธบท ไดแ้ก่ ธรรมชาติส่ือ ปัจจยัดา้นธุรกิจและการตลาด ปัจจยัการผลิต และปัจจยัดา้น
สงัคม ลกัษณะสมัพนัธบททั้ ง 2 รูปแบบมีความแตกต่างกนั โดยจากการ์ตูนสู่ละครโทรทศัน์
และนวนิยาย มีการเปล่ียนแปลงโดยเนน้การตดัทอนและดดัแปลงองคป์ระกอบการเล่าเร่ือง 
ส่วนสมัพนัธบทนวนิยายสู่การ์ตูนและละครโทรทศัน์ เนน้การขยายความองคป์ระกอบของการเล่า
เร่ือง 

ผลการศึกษาของ สุภาวรรณ วรรธนะศุภกลุ (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง “คุณลกัษณะของละคร
เอเชียยอดนิยม ศึกษากรณีละครญ่ีปุ่น ไตห้วนั และเกาหลีในโทรทศัน์ไทย” 
 เป็นการศึกษาโดยมีวตัถุประสงคก์ารศึกษาเพ่ือศึกษาคุณลกัษณะของละครเอเชียท่ีไดรั้บ
ความนิยม และเพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลใหล้ะครเอเชียไดรั้บความนิยมในประเทศไทย ซ่ึงผล
การศึกษาพบวา่คุณลกัษณะของละครเอเชียยอดนิยมของละครญ่ีปุ่นคือ การเล่าเร่ืองกระชบั รวดเร็ว 
บทสนทนาสะทอ้นแง่คิด เน้ือหาท่ีทา้ทายค่านิยมเดิม แต่ความขดัแยง้จะลงเอยอยา่งประนีประนอม 
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มุ่งส่งเสริมกาํลงัใจ ละครไตห้วนั เด่นในเร่ืองสะทอ้นปัญหาสงัคมและการรวมแก๊ง สร้างตวัละคร
แบบขบถสงัคม ส่ือความหมายเสียดสีสงัคม และส่ือความเป็นปัจเจกชน เนือห้าเก่ียวกบัชนชั้นล่างท่ี
ด้ินรนเพื่อยกฐานะทางสงัคม ความขดัแยง้มาจากการเลือกทางเดินชีวิตของตนกบัวถีิทางท่ีสงัคม
กาํหนด โดยมีการแกปั้ญหาแบบเดด็ขาดมากกวา่ประนีประนอม ละครเกาหลี เด่นในการเล่าเร่ือง
ดว้ยภาพและเสียงท่ีส่ืออารมณ์ตวัละคร ฉากและธรรมชาติสวยงาม เน้ือหาความรักเชิงอุดมคติและ
การแสวงหาตวัตน โดยปล่อยเร่ืองราวในอดีตและความทรงจาํเป็นตวัเล่าปัจจุบนั เนือห้าสะทอ้น
ปัญหาระหวา่งการดาํเนินชีวิตของวยัรุ่นหนุ่มสาวกบัความขดัแยง้ของครอบครัว แต่มกัลงเอยแบบ
ประนีประนอม  

ปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลใหล้ะครเอเชียไดรั้บความนิยมคือ 1)เน้ือหาพดูถึงปัญหาแบบเอเชีย
ร่วมกนัโดยเฉพาะปัญหาวยัรุ่น ซ่ึงเป็นกลุ่มผูรั้บสารหลกั 2) การกาํหนดทิศทางการเผยแพร่และ
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดของสถานีโทรทศัน์ในประเทศไทยซ่ึงเป็นผูน้าํเขา้ละครเอเชีย 3) วงจร 
Tie-in ในอุตสาหกรรมส่ืออ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.3.2  งานวจัิยเกีย่วกบัภาพยนตร์แอนิเมช่ัน 
ผลการศึกษาของ กรภทัร์ จิตตจ์าํนง (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกชม

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ไทยเร่ือง “กา้นกลว้ย 2” 
เป็นการศึกษาโดยมีวตัถุประสงคก์ารศึกษาเพ่ือทราบถึงปัจจยัในการตดัสินใจเลือกชม

ภาพยนตร์เร่ือง “กา้นกลว้ย 2” เพื่อทราบถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อภาพยนตร์เร่ือง “กา้นกลว้ย 2” ผล
วิจยัพบวา่ กลุ่มผูช้มส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน นกัศึกษา มีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี และส่วนใหญ่ยงัไม่มีรายได ้
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจชมภาพยนตร์ อนัดบัแรกคือดา้นความน่ารักและความสวยงามของ
ตวัละคร อนัดบัท่ี 2 คือความสนุกสนานจากภาพยนตร์ และอนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ เทคนิคการสร้างภาพ
พิเศษในภาพยนตร์ ส่วนความพึงพอใจหลงัชมภาพยนตร์เร่ือง “กา้นกลว้ย 2” พบวา่ ผูช้มมีความพึง
พอใจมากต่อความน่ารักและสวยงามของตวัละคร รองลงมาคือความคิดสร้างสรรคใ์นการสร้างภาพ
พิเศษ และอนัดบัท่ี 3 คือ ความสวยงามของเทคนิคการสร้างภาพพิเศษ 
 ผลการศึกษาของ ดารายา บวัทอง (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง “นวตักรรมการส่ือสารความเป็น
ไทยผา่นภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง ยกัษ”์ 

เป็นการศึกษาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์องคป์ระกอบท่ีแสดงถึงความเป็นไทยใน
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง “ยกัษ”์ ทั้งในดา้นเน้ือหาและการออกแบบองคป์ระกอบศิลป์ และเพื่อ
ศึกษานวตักรรมการส่ือสารท่ีใชใ้นการนาํเสนอความเป็นไทยผา่นภาพยนตร์แอนิมัน่เร่ือง “ยกัษ”์ 
ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ “ยกัษ”์ มีการส่ือสารความเการส่ือสารความเป็นไทยในเน้ือเร่ืองและการ
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ออกแบบตวัละครเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากมีตน้แบบหรือแรงบนัดาลใจในการผลิตมาจากวรรณคดี
เร่ือง “รามเกียรต์ิ” ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองน้ี มีการส่ือสารนวตักรรมความเป็นไทย ดว้ยวิธีการ
ผสมผสานขา้มสายพนัธ์ุทางวฒันธรรมระหวา่งวฒันธรรมไทยกบัตะวนัตก การผสมผสานระหวา่ง
วฒันธรรมประชานิยมอยา่งแอนิเมชัน่และวฒันธรรมระดบัสูงอยา่งรามเกียรต์ิ และการใชแ้นวคิด
หลงัสมยัใหม่ในการผลิต (ท่ีต่อตา้นแนวคิดในการผลิตแอนิเมชัน่แบบอนุรักษนิ์ยมท่ีไม่ตรงกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั)  

ผลการศึกษาของ นบัทอง ทองใบ (2548) ศึกษาเร่ือง “นวลกัษณ์ในการเล่าเร่ืองและ
เอกลกัษณ์ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของฮายาโอะ มิยาซากิ” 

เป็นการศึกษาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาภูมิหลงั แรงบนัดาลใจ และพฒันาการในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน เพื่อวเิคราะห์นวลกัษณ์การเล่าเร่ืองในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และเพ่ือศึกษาถึงการ
นาํเสนอสุนทรียภาพในกาภยนตร์แอนิเมชัน่ของฮายาโอะ มิยาซากิ  ผลการวิจยัพบวา่ 1.เอกลกัษณ์
ในผลงานจองมิยาซากิเกิดจากการเป็นเจา้ของสตูดิโอผลิตแอนิเมชัน่ของตนเอง จึงสามารถ
สร้างสรรคผ์ลงานไดเ้ตม็ท่ี 2. มิยาซากิมีกลวิธีในการเล่าเร่ืองท่ีต่างจากเร่ืองอ่ืน ๆ เพราะคิดเร่ืองรวม
ข้ึนมาเอง โดยเอาความเช่ือเร่ืองวิญญาณ และเทพเจา้สร้างโลกจินตนาการข้ึนใหม่ ตวัละครเอก
มกัจะเป็นผูห้ญิง แก่นเร่ืองสะทอ้นแง่มุมชีวิตมนุษยอ์ยา่งลึกซ้ึง บทสรุปท้ิงพื้นท่ีใหผู้ช้มจินตนาการ
เอง 3.มีการสร้างสรรคเ์ทนนิคแอนิเมชัน่ ดว้ยการออกแบบลายเสน้ท่ีเรียบง่าย เคล่ือนไหวนุ่มนวล 
และใหค้วามสาํคญักบัการถ่ายทอดอารมณ์ตวัละคร 4. สุนทรียภาพในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของมิยา
ซากิ เกิดจากความรู้สึกแปลกใหม่ในการนาํเสนอเร่ืองราวผา่นเทคนิคดา้นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดสุนทรียภาพแห่งการใชจิ้นตนาการ สุนทรียภาพแห่งการสมัผสัและเขา้ถึงเร่ืองราว สุนทรี
ภาพแห่งการหยดุคิด และสุนทรีภาพแห่งความเป็นศิลปะในผลงาน 

 

2.3.3  งานวจัิยเกีย่วกบัภาพยนตร์ตัวอย่าง 
ผลการศึกษาของ พนิดา  สมภพกลุเวช (2544) ศึกษาเร่ือง “บทบาทของภาพยนตร์ตวัอยา่ง

เพื่อโนม้นา้วใจ” 
 เป็นการศึกษาโดยมีวตัถุประสงค ์คือ เพื่อทราบลกัษณะของส่วนประกอบ และบทบาทของ
แต่ละส่วนในภาพยนตร์ตวัอยา่ง เพื่อเขา้ใจถึงจุดขายของภาพยนตร์ท่ีนาํเสนอผา่นภาพยนตร์ตวัอยา่ง 
รวมถึงวิธีการนาํเสนอภาพยนตร์ตวัอยา่งเพื่อใหส้ามารถโนม้นา้วใจผูช้มได ้ และเพือ่ทราบถึงความ
ใกลเ้คียงและสอดคลอ้งของการเลือกประเดน็เพื่อโนม้นา้วใจในภาพยนตร์ตวัอยา่งและเน้ือหาของ
ภาพยนตร์เร่ืองเตม็ ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ ภาพยนตร์ตวัอยา่งมีส่วนประกอบหลกั 2 ส่วน คือส่วน
แรกเป็นภาพซ่ึงประกอบดว้ยฉากท่ีเลือกตดัตอนมาซ่ึงแตกต่างไปตามประเภทของภาพยนตร์และ
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เน้ือหาของภาพยนตร์แต่ละเร่ือง ตวัอกัษรจะมีรูปแบบสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของภาพยนตร์ และส่วน
ท่ีสองเป็นเสียง ประกอบดว้ย เสียงบรรยาย เสียงประกอบ และเพลงหรือดนตรีประกอบ โดยทั้งสอง
ส่วนจะสอดคลอ้งกบัประเภทของภาพยนตร์ และสร้างความโดดเด่นเน่ือหาของภาพายนตร์แต่ละ
เร่ือง จุดขายท่ีนาํเสนอในภาพยนตร์ตวัอยา่งแบ่งเป็นจุดขายท่ีเป็นบุคคล โดยเป็นประเภทผูเ้ช่ียวชาญ
และผูมี้ช่ือเสียง และจุดขายท่ีมาจากตวัภาพยนตร์จะแตกต่างกนัไปตามประเภทของภาพยนตร์ โดย
จะนาํเสนอจุดเด่นเพื่อสร้างความแตกต่างจากภาพยนตร์เร่ืองอ่ืน เพื่อดึงดูดใจผูช้ม ลกัษณะการ
นาํเสนอจะเป็นการนาํสู่สถานการณ์ท่ีปูไปสู่ปัญหาในภาพยนตร์และท้ิงทา้ยจบภาพยนตร์ตวัอยา่ง
ใหเ้กิดคาํถามในใจของผูช้ม เพื่อใหเ้กิดความอยากรู้อยากเห็น ภาพท่ีปรากฏในภาพยนตร์ตวัอยา่ง
และภาพยนตร์เร่ืองเตม็มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั  
 กล่าวโดยสรุปงานวิจยัท่ีมีการศึกษาวจิยัมาแลว้ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์
ประเภทต่างๆ และการเล่าเร่ืองขา้มส่ือของภาพยนตร์ นวนิยาย การ์ตูน ส่วนงานวิจยัเก่ียวกบั
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีมีการศึกษาวจิยัมาแลว้ เป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของไทย เช่น ภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่เร่ืองกา้นกลว้ย เร่ืองยกัษ ์ และภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นประเทศในทวปี
เอเชียดว้ยกนั ยงัไม่พบงานวจิยัท่ีพดูถึงภาพยนตร์แอนิเมชัน่ในบริบทสากล ส่วนงานวิจยัท่ีศึกษาใน
บริบทสากลเป็นการศึกษาในประเดน็การเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ประเภทอ่ืน ๆ แต่ยงัไม่พบงานวจิยั
เก่ียวกบัภาพยนตร์ประเภทแอนิเมชัน่ 

งานวิจยัเร่ือง “การเล่าเร่ืองของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ยอดนิยมในบริบทสากล” มุ่งเนน้ศึกษา
ในส่วนของการเล่าเร่ืองและการสร้างความนิยมของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีประสบความสาํเร็จทัว่
โลก ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจงไปในภาพยนตร์ประเภทแอนิเมชัน่ท่ีประสบความสาํเร็จทาํ
รายไดสู้งสุดในบริบทสากล และเพิ่มเติมส่วนของภาพยนตร์ตวัอยา่ง ของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีทาํ
รายไดสู้งสุดทัว่โลก 5 อนัดบัแรก เพื่อใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของการส่ือสารการตลาดผา่นการเล่า
เร่ืองในภาพยนตร์ตวัอยา่ง  ท่ีมีส่วนใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจไปชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 
นอกจากนั้นอีกส่วนท่ีต่างไปจากงานวิจยัขา้งตน้คือ ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีเลือกมาเป็นภาพยนตร์ท่ี
ไดรั้บความนิยมในบริบทสากล 
 
 
 
 



 
 

 
 

บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิัย  

การศึกษาเร่ือง “นวตักรรมการส่ือสารในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ยอดนิยม” เพื่อวิเคราะห์การ
เล่าเร่ืองของภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่ยอดนิยมเร่ือง Frozen และองคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งท่ีทาํรายไดสู้งสุด 5 อนัดบั โดยเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงใชว้ิธีศึกษา 
3 วิธี ไดแ้ก่ 

1) วิเคราะห์ตวับท (Textual  Analysis )  
2)  การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
3)  การสมัภาษณ์กลุ่ม (Focus Group)  

โดยศึกษาจากเอกสาร ส่ือภาพยนตร์ และส่ืออินเทอร์เน็ต  และผูว้จิยัใชก้ารนาํเสนอแบบ
พรรณาวิเคราะห์ (Analytical Description) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ตารางที ่3.1  ตารางแนวคิดการวิจยั 
 

คาํถามนําวจัิย แนวคดิ – ทฤษฎ ี เคร่ืองมือ 
โครงสร้างการเล่าเร่ืองใน
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ี
ไดรั้บความนิยมเป็น
อยา่งไร 

- แนวคิดองคป์ระกอบการเล่า
เร่ือง 

- แนวคิดการวิเคราะห์เน้ือหา 
- แนวคิดการสร้างตวัละคร 
- แนวคิดสญัญวทิยา 
- แนวคิดสมยัใหม่และหลงั

สมยัใหม่ 
- แนวคิดนวตักรรมการส่ือสาร 

- การวิเคราะห์ตวับท 
(Textual analysis)  

- การสมัภาษณ์ 
(Interview)โดยสัมภาษณ์
นกัวจิารณ์ภาพยนตร์ 

- สมัภาษณ์กลุ่ม 
(Focus Group) ผูท่ี้เคยชม
ภาพยนตร์เร่ือง Frozen 

 
 



ตารางที ่3.1  
 

คาํถามนําวจัิย
โครงสร้างกา
ภาพยนตร์แอ
ตวัอยา่งท่ีทาํใ
ไดรั้บความนิ
อยา่งไร 

 

 แหล่งข้3.1
 

แหล
และภาพยนต
บุคคล และแ

 
3.1.1

Frozen  ห
Soundtrack) 

ภาษาองักฤษ
Youtube.com
เร่ือง ไดแ้ก่  F
 

3.1.2
เกบ็รวบรวมข
เอกสาร บท
ภาพยนตร์แอ
อินเทอร์เน็ต 

 (ต่อ) 

ัย 
ารเล่าเร่ืองใน
อนิเมชัน่
ใหแ้อนิเมชัน่
นิยมเป็น

ข้อมูล 

ล่งขอ้มูลท่ีใชใ้
ตร์แอนิเมชัน่ต
หล่งขอ้มูลดา้

1 แหล่งข้อมู
 วีซีดี1)

หรือช่ือไทยวา่
  คาํบรรยายไ

 คลิป2)
 บทบรรยา

m ก่อนกาํหน
Frozen, Toy S

2 แหล่งข้อมู
ขอ้มูลจากหนั
ทความท่ีตีพิม
อนิเมชัน่ ด้
 โดยการดาวโ

แนวคดิ –
- แนว
- แนว

ในการศึกษาก
ตวัอยา่ง แบ่ง
านเอกสาร โด

ลประเภทอเิล็
ดี (VCD) แล
า ผจญภยัแด
ทย (Thai Sub
ปภาพยนตร์แอ
าย (Subtitl
ดฉายจริงประ
Story 3, Desp

มูลด้านเอกสา
นงัสือ ตาํราวิ
มพต์ามส่ือต่าง
ดว้ยวิธีการซ้ือ
โหลดหรือบนั
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– ทฤษฎ ี

วคิดการเล่าเร่ือ
วคิดการวิเครา

การเล่าเร่ืองใน
งออกไดเ้ป็นแ
ดยมีรายละเอีย

ลก็ทรอนิกส์ 
ะดีวีดี (DVD
ดนคาํสาปราชิ
btitle)  
อนิเมชัน่ตวัอ
le) ไทย 
ะมาณ 2 เดือ
picable Me2, 

ารต่าง ๆ  (Do
วิชาการ และง
ง ๆ ท่ีเก่ีย
อ การถ่ายส
นทึกไฟลข์อ้มู

 

อง 
าะห์เน้ือหา 

นภาพยนตร์แ
แหล่งขอ้มูลอิ
ยดของขอ้มูลด

D) ภาพยนตร์
ชินีหิมะ โด

ยา่งท่ีเป็นทาง
ท่ีเคยเผยแพร่
อน ของภาพย
 Shrek 2, Fin

cumentary D
งานวิจยัท่ีเก่ีย
ยวขอ้งกบัภาพ
สาํเนาเกบ็ไว ้
มูลเกบ็ไว ้ซ่ึงป

เคร่ืองมื
- กา

(T

อนิเมชัน่ยอด
เลก็ทรอนิกส์
ดงัต่อไปน้ี 

แอนิเมชัน่ท่ีท
ยเป็นแบบเสีย

งการ (Mov
ร่ในโรงภาพย
ยนตร์แอนิเมชั
ding Nemo   

Data) 
วขอ้งจากหอ้
พยนตร์แอนิเม
 รวมไปถึง
ประเภทของเอ

มือ 
ารวิเคราะห์ตวั

Textual analys

ดนิยมในบริบ
ส์ แหล่งขอ้มูล

ทาํรายไดสู้งสุ
ยงตน้ฉบบั 

vie Trailer
ยนตร์และเวบ็
ชัน่ท่ีทาํรายได
 

องสมุด และข
มชัน่ และบ
งการคน้ควา้ข
อกสารไดแ้ก่ 

วบท 
sis)  

ทสากล 
ลประเภท

สดคือเร่ือง 
(Original 

r) ฉบบั
 www. 
ดสู้งสุด 5 

ขอ้มูลจาก
บริษทัผลิต
ขอ้มูลทาง
 



3.1.3
เพื่อใหก้ารวเิ
อยูใ่นวงการภ
รายละเอียด ด

เจาะลึก   (In-

แอนิเมชัน่เร่ือ

เจาะลึก (Dep

จาํนวน 10 ค

 ตวัอย่า3.2
 

3.2.1
ตวัอ

และเป็นภาพ
ตวัอยา่งของภ
ของเวบ็ไซต ์
ขอ้มูลรายได้
รายงานข่าวสํ
ภาพยนตร์ 

 

 บทภ1)
 บทวิ2)
 บทวิ3)
 บทวิ4)
 บทภ5)

3 แหล่งข้อมู
เคราะห์ขอ้มูล
ภาพยนตร์แอ
ดงัน้ี 
1) บุคคลท่ีเ

-Depth Interv

คุณพชรพ

อง Frozen 

2) บุคคลท่ีไ

pth Interview

นท่ีไดดู้ภาพย

 

าง จาํนวนตวั

1 ตัวอย่าง 
อยา่งท่ีใชใ้นก
ยนตร์ท่ีทาํรา
ภาพยนตร์แอ
 Boxoffice
แ้ละทุนสร้าง
สาํคญัของนกั

ภาพยนตร์ของ
วิจารณ์ภาพยน
วิจารณ์ภาพยน
วิจารณ์ภาพยน
ภาพยนตร์เร่ือ
ลบุคคล 
ลมีความถูกตอ้
นิเมชัน่  แล

เป็นนกัวิจารณ

view) บุคคลที

พรรณ กลุป

ไดช้มภาพยน

w) ของนกัวจิา

ยนตร์แอนิเมช

วอย่าง 

ารศึกษาในครั
ยไดสู้งสุดตล
นิเมชัน่ท่ีทาํร
mojo ซ่ึงเป็
ภาพยนตร์เร่ือ
ข่าวทัว่โลก 

44 
 

งภาพยนตร์แ
นตร์ในนิตยส
นตร์ในหนงัสื
นตร์ทางอินเต
องท่ีทาํการศึก

อง ครบถว้น 
ละบุคคลท่ีเคย

ณ์ในวงการภา

ท่ีมีความรู้ ควา

ปวโรภาส น

นตร์แอนิเมชัน่

ารณ์ภาพยนต

ชัน่เร่ือง Froze

ร้ังน้ี ไดแ้ก่ ภ
ลอดกาล ตั้
รายไดสู้งสุดต
ป็นเวบ็ไซตฐ์า
องต่างๆ ทั้งใ

ซ่ึงมีขอ้มู

 

อนิเมชัน่เร่ือง
สาร  
สือพิมพ ์
ตอร์เนท 
ษา 

และสมบูรณ์
ยไดช้มภาพยน

าพยนตร์แอนิ

ามสนใจในภ

นกัศึกษาปริญ

นเร่ือง Froz

ร์ และสมัภาษ

en 

ภาพยนตร์แอนิ
ั้งแต่มีการจดั

ตลอดกาลอนัด
านขอ้มูลภาพ
นสหรัฐฯ แล
มูลรายไดป้ระ

ง Frozen 

์ ผูว้ิจยัจึงไดมี้
นตร์แอนิเมชัน่

เมชัน่ โดยเ

าพยนตร์แอนิ

ญญาเอก แล

en  โดยเ

ษณ์กลุ่ม (Foc

นิเมชัน่ท่ีทาํรา
อนัดบัภาพยน
ดบั 1 ถึง อนัดั
ยนตร์ท่ีใหญ่ที
ละต่างประเทศ
จาํสปัดาห์ 

มีการสมัภาษณ
นเร่ือง Froze

เป็นการสมัภา

นิเมชัน่ ไดแ้ก่ 

ะนกัวิจารณ์ภ

เป็นการสมัภา

cus group) ก

ายไดสู้งสุดอนั
นตร์แอนิเมชัน่
ดบั 5 จากการ
ท่ีสุดในโลกที
ศ เป็นแหล่งอ้

และรายได

ณ์บุคคลท่ี
en โดยมี

าษณ์แบบ

  

ภาพยนตร์      

าษณ์แบบ

ลุ่มบุคคล

นดบัหน่ึง 
น และ
จดัอนัดบั
ท่ีรวบรวม
อา้งอิงการ
ดร้วมของ

 



3.2.2
ผูว้ิจั

หิมะ” ซ่ึงออ

(Thai subtitle

จาํนวน 5 เร่ือ

Youtube  

3.2.3
ผูว้ิจั

ตวัอยา่งท่ีมีคุ
ระดบัสากล 
ใหข้อ้มูลตรง

 

 วธีิการ ิ3.3
 

3.3.1
เป็น

คุณลกัษณะด้
วิเคราะห์แลว้
แอนิเมชัน่ท่ีไ
โดยผูว้ิจยัมีขั้

ตนเอง โดยก

โดยสอดคล้

ตอ้งการศึกษ

2 จํานวนตัว
ยัไดเ้ลือกตวัอ
1) ดีวีดีภาพ

อกฉายในปี พ

e) หาซ้ือไดจ้า

2) ภาพยนต

อง คือ Froze

3 การเลอืกตั
ยัใชก้ารเลือก
ณสมบติัตรง
โดยวดัจากรา
งตามท่ีตอ้งกา

วจิยัและการ

1  การวเิคราะ
กระบวนการ
ดา้นเน้ือหา อง
วบนัทึกในตา
ไดรั้บความนิย
ั้นตอนการวิเค

1)  ผูว้ิจยั
การชมภาพยน

2)  ผูว้ิจยั
ลอ้งกบักรอบแ

3)  ผูว้ิจยั
ษา เพื่อประม

วอย่าง 
อยา่งท่ีตรงกบั
พยนตร์แอนิเม

พ.ศ.2012 ซ่ึงเ

ากร้านขายดีวี

ตแ์อนิเมชัน่ตวั

en, Toy Story

ตัวอย่าง 
กตวัอยา่งแบบ
กบัขอบเขตก
ายไดใ้นช่วงที
ารศึกษา 

รเกบ็รวบรว

ะห์ตัวบท ( T
วิเคราะห์เน้ือ
งคป์ระกอบก
รางบนัทึกขอ้
ยมในบริบทส
คราะห์เน้ือหา
ยเกบ็รวบรวม
นตร์แอนิเมชั่
ยดูภาพยนตร์แ
แนวคิดของกา
ยคน้ควา้ขอ้มูล
วลผลเขา้กบัก

45 
 

บขอบเขตในก
มชัน่ จาํนวน 1

เป็นภาพยนต

วีด วซีีดี ในหา้

วอยา่งท่ีเป็นท

y 3, Despicab

บเจาะจง (Pu
การวิจยั นัน่คื
ท่ีภาพยนตร์อ

วมข้อมูล 

Textual Analy
อหาในภาพยน
ารเล่าเร่ือง กา
อมูล (Coding
สากล และโคร
า ดงัน้ี 
มภาพยนตร์ท่ีต
นั 1 รอบ เพือ่
แอนิเมชัน่ซํ้ า
ารวิจยัในคร้ัง
ลเพิ่มเติมจาก
การตีความขอ

 

การศึกษาดงัน้ี
1 เร่ือง คือ “F

ตร์เสียงตน้ฉบั

างสรรพสินค้

ทางการ (Mov

ble Me2, Sh

urposive Sa
คือ ตอ้งเป็นภ
อกฉาย และ

ysis) 
นตร์แอนิเมชัน่
ารสร้างตวัละ
g Sheet) เพือ่
รงสร้างของภ

ตอ้งการศึกษา
อใหท้ราบเน้ือ
เพื่อวิเคราะห์
งน้ี 
เอกสารท่ีเก่ีย
องผูว้ิจยั 

น้ี 
Frozen ผจญภั

บั (Soundtra

า้  

vie Trailer) ที

rek 2, Findin

ampling) เน่ื
ภาพยนตร์แอน
ผูว้ิจยัเห็นวา่ตั

นเร่ือง F
คร สญัญวิทย
อวิเคราะห์โคร
ภาพยนตร์แอนิ

าจากนั้นใชว้ธีิ
อเร่ืองทั้งหมด 
์ขอ้มูลตามหวั

วขอ้งกบัภาพ

ภยัดินแดนคาํส

ack) มีบทบร

ท่ีฉายในโรงภ

ng Nemo จาก

น่ืองจากผูว้ิจยั
นิเมชัน่ท่ีเป็น
ตวัอยา่งท่ีเลือก

Frozen เ
ยา โดยแยกเน้ื
รงสร้างของภ
นิเมชัน่ตวัอยา่

ธีการตีความด้
 
วขอ้ท่ีไดก้าํห

พยนตร์แอนิเม

สาปราชินี

รยายไทย 

ภาพยนตร์ 

กเวบ็ไซต ์

ตอ้งเลือก
ท่ีนิยมใน
กสามารถ

เพือ่ศึกษา
น้ือหาท่ีจะ
ภาพยนตร์
าง 

ดว้ย

นดเอาไว ้

มชัน่ท่ี



46 
 

4) ผูว้ิจยันาํผลการตีความใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูต้รวจสอบการตีความอีกคร้ัง 

 

  3.3.2  การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) 
  เป็นกระบวนการศึกษาโดยการสมัภาษณ์ผูท่ี้มีความสนใจติดตามภาพยนตร์เร่ือง Frozen 
ไดแ้ก่ 

นกัวจิารณ์ภาพยนตร์ในเวบ็ไซตพ์นัทิพ (www.pantip.com) เวบ็ไซตใ์นลกัษณะกระดาน

สนทนา ท่ีมีสมาชิกมากท่ีสุด และมีความเช่ือถือมากท่ีสุดในประเทศ โดยเฉพาะในส่วนของการ

วิเคราะห์ หรือ แนะนาํขอ้มูลต่าง ๆ ซ่ึงเวบ็ไซตพ์นัทิพ จะแบ่งหอ้งสนทนาเป็นหมวดหมูต่าง ๆ เพอื

ใหผู้ใ้ชง้านง่ายต่อการเขา้ถึงขอ้มูล สาํหรับภาพยนตร์จะมีหอ้งสนทนาช่ือวา่ “หอ้งเฉลิมไทย” โดย

จะมีนกัวจิารณ์ภาพยนตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อผูช้มภาพยนตร์อยูห่ลายท่าน อีกทั้งยงัมีการพดูคุย

แลกเปล่ียนเร่ืองน่ารู้ เกร็ดเลก็นอ้ยในภาพยนตร์ ทาํใหผู้ช้มภาพยนตร์ไดเ้ขา้ใจในเน้ือเร่ืองมากยิง่ข้ึน   

โดยผูว้ิจยัจะสมัภาษณ์ในประเดน็ของผูรั้บชมภาพยนตร์ และผูท่ี้มีความสนใจ ความรู้ใน
แวดวงภาพยนตร์ เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะของภาพยนตร์ท่ีเป็นท่ีนิยม  

โดยผูว้ิจยัมีขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ ดงัน้ี 
1)  ติดต่อนกัวจิารณืภาพยนตร์โดยระบบส่งขอ้ความของเวบ็ไซตพ์นัทิพ 

2)  ส่งประเดน็คาํถามใหน้กัวจิารณ์ผา่นทางอีเมล 

3)  เรียบเรียงเน้ือหา 

4)  วิเคราะห์ขอ้มูล 

3.3.3  การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group Interview) 
 เป็นกระบวนการศึกษาโดยการสมัภาษณ์กลุ่มบุคคลจาํนวน  10 คน ท่ีไดดู้ภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่เร่ือง Frozen ในประเดน็การเลือกรับชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และความคิดเห็นต่อภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ไทยและภาพยนตร์แอนิเมชัน่สากล เพื่อใหท้ราบถึงมุมมองของผูบ้ริโภค หรือผูรั้บสารท่ี
มีต่อภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เพือ่นาํไปพฒันาแอนิเมชัน่ใหเ้ป็นท่ีนิยม  
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ตารางที ่3.6  ตวัอยา่งตารางบนัทึกขอ้มูล (Coding Sheet) ของการเล่าเร่ืองของFrozenท่ีเปล่ียนแปลง
การเล่าเร่ืองแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน่ดั้งเดิมของดีสนีย ์
 

ลาํดับ หัวข้อ แอนิเมช่ันดีสนีย์ดั้งเดิม Frozen 
1 ความรัก   
2 การวางตวัละคร   
3 บทบาททางเพศ   
4 รักแรกพบ   

 
 

3.4.2  ภาพยนตร์แอนิเมช่ันตัวอย่าง 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัยา่ง คือ ตารางบนัทึกขอ้มูล (Coding Sheet) ซ่ึงใช้
แนวคิดเร่ืองการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) และโฆษณา (Advertising) เป็น
หลกัในการสร้างตาราง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
 
ตารางที ่3.7  ตวัอยา่งตารางบนัทึกขอ้มูล (Coding Sheet) ของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่ง 
 
ช่ือเร่ือง ฉากท่ีตดัตอน

มาจาก
ภาพยนตร์ 

ตวัอกัษร เสียงบรรยาย เสียงประกอบ เพลงและ
ดนตรี
ประกอบ 

Frozen      
Toy Story 3      
Despicable 
Me2  

     

Shrek 2       
Finding Nemo        



3  การวเิค3.5
 

ผูว้ิจั
นิเมชัน่ตวัอย่
เพื่อหาคุณลกั
ตวัอยา่ง โดย

 

 การนํา3.6
 

ในก
ประกอบแนว
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วคิดและทฤษ
ท่ี 4  บทวิเครา

บทวิเคร
1) Froz

2) Toy

3) Find

4) Shre

5) Desp

ท่ี 5  การสรุป

ล 

าะห์ขอ้มูลจา
ง โดยตีความ
พยนตร์แอนิเ
มีคุณลกัษณะอ

ล 

ลการวิจยั ผ
ษฎีท่ีใชเ้ป็นกร
าะห์คุณลกัษณ
าะห์คุณลกัษณ
zen 

story 3 

ding Nemo 

ek 2  

picable Me 2

ผลการวิจยั ก
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กการชมภาพ
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อยา่งไรท่ีก่อใ

ผูว้ิจยัใชก้ารพ
รอบแนวทางใ
ณะของภาพย
ณะของภาพย
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การอภิปรายผ

 

พยนตร์แอนิเม
บท ภายใตก้ร
rozen และคุ
หเ้กิดความนิ
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ในการวิจยั โด
นตร์แอนิเมชั่
ยนตร์แอนิเมชั่

ล และขอ้เสน

ชัน่เร่ือง Froz
รอบแนวคิดแ
ณลกัษณะขอ
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คราะห์ (De
ดยนาํเสนอเป็
นัยอดนิยม เร่ื
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นอแนะท่ีไดรั้บ

ozen และภาพ
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ร่ือง Frozen  
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พยนตร์แอ
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
แอนิเมชัน่

Analysis) 
ก่ 

ษา 



 
 

 
 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การนาํเสนอผลการวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีไดรั้บความ
นิยม และโครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่ง ผูว้ิจยัจะนาํเสนอผลการวิเคราะห์
เป็นสองส่วนตามลาํดบั คือ 

 

4.1 การวเิคราะห์โครงสร้างการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์แอนิเมช่ันทีไ่ด้รับความนิยมสูงสุด
ตลอดกาล 

 
 จากผลการศึกษาภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีทาํรายไดสู้งสุดตลอดกาลจากเวบ็ไซต ์boxoffice mojo 
เวบ็ไซตข์อ้มูลภาพยนตร์ท่ีรวบรวมขอ้มูลรายไดแ้ละทุนสร้างภาพยนตร์เร่ืองต่าง ๆ ทัว่โลก ซ่ึงเป็น
แหล่งอา้งอิงการรายงานข่าวสาํคญัของนกัข่าวทัว่โลก คือ Frozen ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ 
โดยผูว้ิจยัวเิคราะห์โครงสร้างการเล่าเร่ืองจากหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 

 
 

ตารางที ่4.1  แผน่ปิดโฆษณาภาพยนตร์เร่ือง Frozen ท่ีใชโ้ฆษณาในโรงภาพยนตร์ในประเทศไทย 
แหล่งทีม่า:  สตาร์พิคส์, ม.ป.ป. 
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ช่ือ : ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ ( Frozen) 
นาํเสนอทาง โรงภาพยนตร์ 
วนัท่ีออกฉาย 5 ธนัวาคม 2556 
ประเภท  แอนิเมชัน่ 
 

4.1.1 ทีม่าของเร่ือง :  ดัดแปลงมาจากนิทานพืน้บ้านยุคโบราณสู่แอนิเมช่ันยุคดิจิตอล 
Frozen ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากนิทานเร่ือง “The Snow Queen” ของ ฮานส์ คริสเตียน แอน

เดอร์เซน ท่ีแต่งเร่ืองน้ีเอาไวใ้นช่วงตน้ ค.ศ. 1900 และดดัแปลงเน้ือเร่ืองใหเ้ขา้กบัปัจจุบนั โดย 
Mary Goodrich ฝ่ายขอ้มูลไดน้าํเสนอนิทานเร่ืองน้ีใน ค.ศ.  1938 ภายใตแ้ก่นแนวคิด “การเติบโต
ผา่นความศรัทธา” แต่ไดถู้กปฏิเสธดว้ยเหตุผลท่ีวา่ เร่ืองน้ียากต่อการดดัแปลงเป็นแอนิเมชัน่ท่ี
น่าสนใจได ้ 

Karl Berggrav (2013 as cited in Solomon, 2013, p.10) ฝ่ายวิจยัขอ้มูลกล่าวถึงเร่ือง Snow 
Queen วา่ “เป็นเร่ืองท่ีจบอยา่งสวยงาม มีการผกูปมเร่ืองและแกป้มเร่ืองท่ีดี แต่ขาดความดึงดูดใจ 
และการดาํเนินเร่ืองเร่ือย ๆ จนถึงน่าเบ่ือ ทาํใหย้ากจะพฒันาเป็นแอนิเมชัน่ท่ีดีได”้ 

หลงัจากนั้นทีมงานกห็ยบิผลงานของฮานส์ เร่ืองอ่ืนของฮานส์ คือเร่ือง เงือกนอ้ยผจญภยั 
(Little Mermaid) มาทาํเป็นแอนิเมชัน่และประสบความสาํเร็จอยา่งงดงาม ทาํใหเ้ร่ือง Snow Queen 
ยงัอยูใ่นแผนการสร้างแอนิเมชัน่มาตลอด ทางทีมงานพยายามคิดหาวิธีแกปั้ญหา ปรับปรุงเน้ือเร่ือง
ในหลาย ๆ ทางเลือกเพื่อให ้Snow Queen ไดอ้อกมาเป็นแอนิเมชัน่สู่สายตาผูช้ม เร่ิมแรกทางทีมงาน
พยายามหาแรงจูงใจในการจากไปของ Kai โดยกาํหนดใหเ้ร่ืองเกิดท่ีประเทศไอซ์แลนด ์ Kai ออก
เดินทางไปกบัเรือล่าปลาวาฬ บางแนวคิดพยายามใหต้วัละครเอกเป็นแนวการ์ตูน เช่น หมีขาว 
คา้งคาว เพนกวิน และโดนคาํสาปทาํใหต้อ้งเดินทางไปหาราชินีหิมะ บางแนวคิดกพ็ยายามคิดให้
แปลกแตกต่างโดยให ้Gerda เป็นคนหลอกลวง และ Kai ไดแ้ต่งงานกบัราชินีหิมะ (Solomon, 2013, 
p.10-11) 

จนกระทัง่หลงัการร่วมมือกนัของดิสนียแ์ละพิกซาร์ ในปี 2008 คริส บคั ผูก้าํกบัภาพยนตร์
เร่ือง Up (2007) และ Frozen จึงไดเ้สนอเร่ืองน้ีอีกคร้ังภายใตช่ื้อ Anna and the Snow Queen โดย
วางไวใ้หเ้ป็นแอนิเมชัน่สองมิติ แต่ดว้ยความสาํเร็จของแอนิเมชัน่เร่ือง Tangled (ท่ีดดัแปลงมาจาก
นิทานคลาสสิค Rapunzel)  ทีมงานไดต้ดัสินใจจะสร้างเร่ืองน้ีใหเ้ป็นละครเพลง โดยมุ่งเนน้โครง
เร่ืองไปท่ีการเดินทางของ Gerda และความงดงามของราชินีหิมะ 
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Chris Buck , (2013 as cited in Solomon, 2013, p.11) “เราจะทาํใหเ้ป็นการเดินทางดว้ย
จุดประสงคท่ี์ใสสะอาด ซ่ึงต่างกบัเร่ืองราวในหนงัสือ และเราไดป้รับเปล่ียนใหต้วัละครนาํเป็น
ผูใ้หญ่ ซ่ึงในหนงัสือเป็นเดก็สองคน”  

ดิสนียแ์ละพิกซาร์จึงไดก้าํหนดคิวฉายพร้อมเปล่ียนช่ือใหเ้ป็น Frozen และตดัสินใจสร้าง
ใหเ้ป็นแอนิเมชัน่สามมิติ แต่ตวัละครราชินีหิมะท่ีเป็นตวัร้ายของเร่ืองเป็นปัญหาในการพฒันา
เร่ืองราวอยูเ่ช่นเดิม จนกระทัง่เกิดการเปล่ียนตวัละครหลกัโดยใหแ้อนนาเป็นนอ้งสาวราชินีหิมะ 
และปรับเปล่ียนบทราชินีหิมะจากตวัร้ายเป็น เอลซ่าท่ีเปราะบาง น่าเห็นใจ และมีความซบัซอ้นใน
ตวัละครมากข้ึน เพื่อใหเ้อลซ่าเป็นตวัละครท่ีน่าเห็นใจของผูช้ม (Solomon, 2013, p.11) 

Chris Buck (2013 as cited in Solomon, 2013, p.11)  ไดก้ล่าวถึงแนวคิดการพฒันาเน้ือเร่ือง
ไวว้า่ “ฉนัคิดวา่พวกเราทาํงานไดดี้มากในการสร้างแอนิเมชัน่เร่ือง Tangled ใหมี้ลกัษณะร่วมสมยั” 
Buck หมายถึงการดดัแปลงนิทานเร่ือง ราพนัเซลลเป็นแอนิเมชัน่เร่ือง Tangled ของดิสนียท่ี์ไดรั้บ
เสียงช่ืนชมและตอบรับเป็นอยา่งดี  “พวกเราจึงมีเป้าหมายท่ีจะทาํให ้ Frozen มีเน้ือเร่ืองท่ีให้
ความรู้สึกร่วมสมยั เม่ือทาํออกมาเป็นตวัละคร เพราะเทพนิยายเป็นเร่ืองราวมหศัจรรย ์ ท่ีเล่าเร่ือง
ไปสู่รุ่นต่อไป”  

แมว้า่เอกลกัษณ์แอนิเมชัน่ของดิสนียคื์อ แอนิเมชัน่แนวเทพนิยาย (Fairy Tale) ท่ีดิสนียเ์คย
ทาํประสบความสาํเร็จอยา่งยิง่ใหญ่ และครองใจผูช้มจากรุ่นสู่รุ่น เช่น สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้งเจด็ 
เจา้หญิงเงือกนอ้ย แต่ดว้ยยคุสมยัท่ีเปล่ียนไปการนาํนิทานพ้ืนบา้นในอดีต มาสร้างเป็นแอนิเมชัน่ใน
โรงภาพยนตร์ในยคุท่ีผูช้มเขา้ถึงอินเตอร์เนทไดอ้ยา่งทัว่ถึง จึงตอ้งมีการดดัแปลงเน้ือหาใหเ้ขา้กบั
ยคุสมยั และมีจุดเด่นดึงดูดใหผู้ช้มสนใจเขา้ไปชมในโรงภาพยนตร์ สาํหรับ Frozen เป็นแอนิเมชัน่
ท่ีมีการดดัแปลงและเปล่ียนบทบาทของตวัละครหลกัในเร่ืองจนแทบจะไม่เหลือเคา้โครงเดิม 
เพื่อใหส้ามารถพฒันาเน้ือเร่ืองใหเ้หมาะกบัยคุสมยั และกลุ่มคนดูได ้ 
ซ่ึงจากแนวคิดในดดัแปลงเพือ่สร้าง Frozen ในแบบท่ีออกสู่สายตาคนทัง่โลก ทาํให ้Frozen ประสบ
ความสาํเร็จอยา่งสูงทั้งคาํวิจารณ์และรายได ้ เป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีทาํรายไดร้วมทัว่โลกท่ีฉาย
เป็นเงิน 1,031 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็นแอนิเมชัน่ท่ีทาํเงินสูงสุดตลอดกาล ไดรั้บรางวลัลูกโลกทองคาํ 
สาขาภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และรางวลัออสการ์ สาขาแอนิเมชัน่ยอดเยีย่ม และเพลงประกอบยอด
เยีย่มในเพลง Let’s It Go 
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4.1.2 เร่ืองย่อ Frozen 
เจา้หญิงสองพีน่อ้งท่ีเกิดมามีความแตกต่างกนั เจา้หญิงเอลซ่ามีพลงัเวทมนตร์หิมะแต่

กาํเนิด การเล่นสนุกในวยัเดก็ทาํใหพ้ลั้งมือทาํร้ายเจา้หญิงอนันาคนนอ้ง พระราชาผูเ้ป็นพอ่จึงแยก
ทั้งคู่ออกจากกนั เพื่อใหเ้จา้หญิงเอลซ่าหาทางกาํจดัพลงัเวทมนตร์หิมะ เม่ือทั้งคู่เติบโตขั้นและได้
พบกนัอีกคร้ังในพิธีราชินีภิเษกของเอลซ่า ความสมัพนัธ์พี่นอ้งท่ีเร่ิมจะฟ้ืนฟกูเ็ลวร้ายลงไปอีกคร้ัง 
เม่ือเจา้หญิงแอนนามาขออนุญาตแต่งงานกบัเจา้ชายฮานส์ท่ีเพิ่งพบกนัในเพยีงวนัเดียว ราชินีเอลซ่า
คดัคา้นอยา่งรุนแรงและไดร้ะเบิดพลงัเวทมนตร์นํ้าแขง็ออกมากลางงาน เอลซ่าหวาดกลวัพลงัตวัเอง
จะทาํร้ายผูอ่ื้นจึงไดห้นีไปสร้างปราสาทนํ้าแขง็บนยอดเขาสูง โดยไม่รู้วา่ไดพ้ลงัของเธอทาํใหเ้มือง
แอเรนเดลมีฤดูหนาวตลอดกาล เจา้หญิงแอนนาจึงออกตามหาพี่สาวเพื่อใหก้ลบัมาแกค้าํสาป แต่
เม่ือเธอเดินทางไปถึงปราสาทนํ้าแขง็ของเอลซ่าพร้อมดว้ยคริสตอฟ โอลาฟ และเสวน เธอกลบัโดน
เอลซ่าสาปเขา้ท่ีหวัใจโดยไม่ตั้งใจ และทางแกคื้อการกระทาํแห่งรักแท ้เจา้หญิงแอนนาเดินทางกลบั
เมืองแอเรนเดลเพ่ือใหเ้จา้ชายฮานส์ผูเ้ป็นรักแทข้องเธอช่วยแกค้าํสาป แต่กลบัพบวา่เจา้ชายฮานส์
หวงัตาํแหน่งพระราชาเมืองแอเรนเดลเท่านั้น ไม่ไดรั้กแอนนาอยา่งท่ีคิด  

ท่ามกลางทะเลสาปหิมะตวัละครหลกัทุกตวัไดม้ารวมกนัโดยไม่ไดน้ดัหมาย แอนนาท่ีเพิ่ง
เขา้ใจความหมายของความรักไดอ้อกตามหาคริสตอฟ ส่วนเอลซ่าท่ีโดนเจา้ชายฮานส์จบักลบัมาได้
หนีออกมาเพือ่จะหายตวัไปอีกคร้ัง เม่ือพายหิุมะสงบลงแอนนากพ็บวา่เอลซ่ากาํลงัจะโดนเจา้ชาย
ฮานส์ฆ่า ในขณะท่ีตวัแอนนาเองกเ็หลือเวลาไม่มากท่ีจะแกค้าํสาป ในช่วงวกิฤตท่ีตอ้งเลือกระหวา่ง
ชีวิตตวัเองกบัชีวิตของพี่สาว แอนนาไดเ้ลือกสละชีวิตตวัเองเขา้ขวางดาบของเจา้ชายฮานส์ท่ีจะทาํ
ร้ายเอลซ่า การกระทาํแห่งรักแทท่ี้ไม่หวงัส่ิงตอบแทนท่ีแอนนาทาํใหเ้อลซ่า ทาํใหส้ามารถแกค้าํ
สาปได ้ และเอลซ่ากไ็ดรู้้จกัความรัก และใชค้วามรักแกค้าํสาปใหก้บัเมืองแอเรนเดล ความสมัพนัธ์
ของสองพี่นอ้งจึงกลบัมาดีดงัเดิม ชาวเมืองอยูก่นัอยา่งมีความสุข เอลซ่ายอมรับในพลงัตวัเอง และ
ใชพ้ลงัเพื่อใหผู้อ่ื้นมีความสุข 
 

4.1.3 โครงเร่ือง (Plot) : เร่ืองราวของพีส่าวน้องสาวภายใต้บรรยากาศแบบเทพนิยาย 
Frozen มีโครงเร่ืองท่ีนอกเหนือจากลกัษณะของโครงเร่ือง 8 ลกัษณะ คือ (เพญ็สิริ เศวตวิ

หารี, 2541 อา้งถึงใน กาญจนพิชญ ์ ศิริภูวณิชย,์ 2557) เพราะโครงเร่ืองของโฟรเซ่น เป็นเร่ืองความ
รักของ ความสมัพนัธ์ของพี่สาวและนอ้งสาว และมีโครงเร่ืองรองเป็นการตามหารักแทข้องแอนนา 
ซ่ึงมีการดาํเนินเร่ืองเป็นไปตามขนบการเล่าเร่ือง ไล่ตามขั้นท่ี 1ไปถึงขั้นท่ี 5 โดยไม่มีการตดัสลบั
ยอ้นไปมา เพือ่ใหเ้ขา้ถึงผูช้มทุกวยั  
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Briggs (2013 as cited in Solomon, 2013, p.14) หวัหนา้ทีมเน้ือเร่ืองของ Frozen ไดก้ล่าวถึง
โครงเร่ืองของ Frozen วา่ “ในตอนแรก ผมไม่อยากทาํแอนิเมชัน่เจา้หญิง แต่เม่ือกลบัมาคิดดูอีกคร้ัง
จึงพบวา่ เร่ืองน้ีไม่ใช่แอนิเมชัน่เจา้หญิง แต่เป็นเร่ืองราวของพี่นอ้งผูห้ญิงต่างหาก”  

โครงเร่ืองรองคือ เร่ืองราวการตามหารักแทข้องแอนนา ท่ีสบัสนระหวา่งรักแรกพบกบั
เจา้ชายฮานส์ ผูช้ายในฝันท่ีสมบูรณ์แบบ และรักระหวา่งผจญภยักบัคริสตอฟ ผูช้ายธรรมดาท่ีมีทั้ง
ดา้นดีและไม่ดี และความเช่ือในรักแรกพบ ทาํใหค้วามสมัพนัธ์พี่นอ้งตอ้งแตกหกักนั  

โครงเร่ืองของFrozen หรือลกัษณะชุดของเหตุการณ์ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองFrozen
สามารถลาํดบัเหตุการณ์ในการเล่าเร่ืองได ้5 ขั้นตอน หรือท่ีเรียกวา่ “ขนบการเล่าเร่ือง”  (Narrative 
Convention) ไดด้งัน้ี 

1)  ขั้นเร่ิมเร่ือง (Explosion) แนะนาํตวัละครหลกัของเร่ือง และพลงัวเิศษของเอล

ซ่าท่ีสามารถเสกหิมะได ้ และเอลซ่าเผลอใชพ้ลงัทาํร้ายแอนนา เป็นเหตุใหค้วามสมัพนัธ์สองพ่ีนอ้ง

ตอ้งห่างเหินกนัไป  โดยมีการเปิดเร่ืองดว้ยฉากการทาํงานของคนตดันํ้าแขง็ท่ีร้องเพลงเก่ียวกบั

เร่ืองราวของนํ้าแขง็ แต่เน้ือหาในเพลงไดบ้อกใจความสาํคญัของเร่ือง Frozen เอาไวอ้ยา่งแนบเนียน  

จากนั้นเป็นฉากแนะนาํตวัสองพ่ีนอ้งเอลซ่ากบัแอนนา ดว้ยการนาํเสนอใหเ้ห็นความสมัพนัธ์พี่นอ้ง

ท่ีสนิทกนัของทั้งคู่ในวยัเดก็ และพลงัเวทมนตร์หิมะของเอลซ่าซ่ึงเป็นการกระทาํท่ีนาํมาสู่เร่ืองราว

ต่อไปของเร่ือง 

2)  ขั้นพฒันาเร่ือง (Rising Action) มีการดาํเนินเร่ืองตามลาํดบัปฏิทิน ตั้งแต่เอลซ่า

กบัแอนนายงัเดก็จนกระทัง่โต และในวนัท่ีทั้งคู่ไดก้ลบัมาพบกนัอีกเอลซ่ากบัแอนนากข็ดัแยง้กนั

อยา่งรุนแรง ท่ีแอนนาตอ้งการแต่งงานกบัเจา้ชายฮานทท่ี์เพิ่งรู้จกักนัวนัเดียว ทาํใหเ้อลซ่าโมโหจน

ปล่อยพลงัเวทมนตร์หิมะ ทาํใหเ้มืองกลายเป็นนํ้าแขง็ ส่วนเอลซ่าหนีไปใชชี้วิตอิสระท่ียอดเขา 

แอนนาจึงอาสาชาวเมืองออกเดินทางตามหาเอลซ่าใหก้ลบัมาแกไ้ขคาํสาป แต่กล็ม้เหลวและโดนคาํ

สาปเขา้ท่ีหวัใจ ตอ้งหาทางแกไ้ขดว้ยการกระทาํแห่งรักแท ้

3)  ขั้นภาวะวิกฤต (Climax) ฮานส์ตามไล่ล่าเอลซ่า คริสตอฟกลบัมาหาแอนนา

ดว้ยความเป็นห่วง แอนนาคน้พบวา่ตนเองรักคริสตอฟ จึงมาหาคริสตอฟ ตวัละครทั้งหมดไดม้า

รวมกนัท่ีทะเลสาปนํ้าแขง็ท่ามกลางพายหิุมะ ในช่วงความเป็นความตายของแอนนาท่ีใกลจ้ะ

กลายเป็นนํ้าแขง็ตามคพสาป แอนนามีสองทางเลือก นัน่คือเลือกไปหาคริสตอฟเพ่ือจุมพิตแกค้าํ

สาป หรือไปช่วยเอลซ่าท่ีกาํลงัจะถูกฮานส์ฆ่า Briggs (2013 as cited in Solomon, 2013, p.31) 
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หวัหนา้ทีมเน้ือเร่ืองของ Frozen ไดก้ล่าวถึงเน้ือเร่ืองในขั้นภาวะวิกฤตวา่ “ซีนท่ีดีท่ีสุดในเร่ือง ผม

คิดถึงตอนท่ีพวกเราถกเถียงกนัถึงฉากภาวะวกิฤตของเร่ืองน้ี John Ripa ไดเ้สนอซีนน้ีข้ึนมาและทาํ

ใหห้อ้งประชุมตกอยูใ่นความเงียบ พวกเราหยดุถกเถียงกนั ผมไม่เคยเห็นซีนแบบน้ีมาก่อน พวกเรา

ลุกข้ึนปรบมือใหก้บั John Ripa เพราะเม่ือเราเลือกซีนน้ีเป็นตอนจบ มนัจะตอ้งทาํให ้ Frozen เป็น

ภาพยนตร์ท่ีดีท่ีสุดอยา่งแน่นอน” 

4)  ขั้นภาวะคล่ีคลาย (Falling Action) แอนนาเลือกสละชีวิตช่วยเอลซ่า จนทาํให้

แอนนากลายเป็นนํ้าแขง็ แต่เพราะการกระทาํแห่งรักแทท้าํใหน้ํ้ าแขง็บนร่างแอนนาไดล้ะลายออก 

และแอนนากลบัคืนมามีชีวติอีกคร้ัง เอลซ่าเขา้ใจความรัก และใชค้วามรักละลายนํ้าแขง็ใหก้บัเมือง

แอเรนเดล ทาํใหเ้มืองทั้งเมืองกลบัมาเป็นปกติอีกคร้ัง 

5)  ขั้นยติุเร่ืองราว (Ending) เมืองแอเรนเดลกลบัมาเป็นเหมือนเดิม โอลาฟมีกอ้น

เมฆของตวัเอง ทาํใหส้ามารถอยูใ่นหนา้ร้อนได ้ เจา้ชายฮานส์ถูกส่งกลบัประเทศ แอนนาเร่ิม

ความสมัพนัธ์กบัคริสตอฟ เอลซ่าใชเ้วทยม์นตน์ํ้ าแขง็เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสุข และประตูวงัจะ

ไม่ปิดอีกต่อไป 

 4.1.4  แก่นความคดิ 
จากการศึกษาพบแก่นแนวคิดของแอนิเมชัน่เร่ือง Frozen มีแก่นความคิดสองประเภท

ผสมผสานกนั ไดแ้ก่ ความรักของพี่นอ้ง และการยอมรับความแตกต่างในตวัเองและของผูอ่ื้น 
 4.1.4.1  ความรัก (Love Theme)  แอนิเมชัน่เร่ือ งFrozen มีแก่นแนวคิดเก่ียวกบั
ความรักท่ีชดัเจน ดงัน้ี 

1)  “รักแท ้  คือ การใส่ใจความตอ้งการของคนอ่ืนมากกวา่ความตอ้งการ

ของตวัเอง”  ประโยคน้ีโอลาฟไดก้ล่าวกบัแอนนา ซ่ึงประโยคน้ีเป็นแก่นแนวคิดหลกัของแอนิเมชัน่

เร่ือง Frozen ดงัจะเห็นไดจ้ากการกระทาํต่าง ๆของตวัละครในเร่ือง ตวัอยา่งเช่น  

(1) แอนนายอมสละชีวิตตวัเองรับดาบของเจา้ชายฮานส์แทนเอลซ่า 

ซ่ึงการกระทาํท่ีมาจากการใส่ใจความตอ้งการของคนอ่ืนมากกวา่ความตอ้งการของตวัเองคือการ

กระทาํแห่งรักแท ้ท่ีช่วยใหแ้อนนาหลุดพน้จากคาํสาปของเอลซ่า 

(2)  คริสตอฟเส่ียงอนัตรายช่วยแอนนาเดินทางตามหาพี่สาวจนพบ   
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(3)  ในช่วงท่ีแอนนาโดนคาํสาป คริสตอฟไดพ้าแอนนามาหา

เจา้ชายฮานส์เพื่อช่วยใหแ้อนนามีชีวิตรอด 

(4) เอลซ่าหนีไปอยูป่ราสาทบนยอดภูเขาหิมะอยา่งโดดเด่ียว เพราะ

ไม่อยากใหเ้วทยม์นตท์าํร้ายคนท่ีรัก  

2) รักแท ้ไม่จาํกดัแค่ความรักระหวา่งหนุ่มสาว ความรักของพี่นอ้งกเ็ป็น
รักแทเ้ช่นกนั ตวัอยา่งเช่น การแกไ้ขคาํสาปของเอลซ่า ตอ้งใชก้ารกระทาํของรักแท ้ ซ่ึงในแอนิ
เมชัน่แสดงใหเ้ห็นวา่ การกระทาํของรักแทท่ี้คนมกัจะคิดถึงการจูบของชายหญิงท่ีมีความรักต่อกนั
ไม่ใช่การแกค้าํสาป แต่การกระทาํของรักแทร้ะหวา่งพี่นอ้ง คือส่ิงท่ีสามารถแกค้าํสาปได ้ นัน่เพราะ
รักแทมี้หลายประเภทไม่จาํกดัแค่ความรักของชายหญิง แต่รักแทคื้อการทาํเพื่อคนอ่ืนโดยไม่หวงัส่ิง
ตอบแทน เช่น ความรักของพี่นอ้ง ความรักของพอ่แม่ 

3)  การกระทาํของรักแทจ้ะละลายหวัใจท่ีเยอืกแขง็ได ้  
แอนิเมชัน่เร่ือง Frozen แสดงใหเ้ห็นวา่ความรักนาํมาซ่ึงความอบอุ่น ละลายความโดดเด่ียวและเยน็

ชาในหวัใจ ซ่ึงเห็นไดจ้าก เอลซ่าท่ีหลงัจากเกิดเหตุการณ์ท่ีตอ้งแยกจากคนในครอบครัว พลงั

นํ้าแขง็ของเธอกรุ็นแรงข้ึน ยิง่กลวักย็ิง่รุนแรง ยิง่เกบ็ความรู้สึกจนเหมือนคนเยน็ชา พลงักรุ็นแรงจน

เกินจะควบคุม นัน่เพราะเอลซ่าขาดความรัก เม่ือเอลซ่าไดส้าปใหเ้มืองแอเรนเดลทั้งเมืองกลายเป็น

นํ้าแขง็โดยไม่ตั้งใจ เธอกไ็ม่สามารถแกไ้ขได ้จนกระทัง่เธอไดรั้บความรักจากคนในครอบครัว เธอ

จึงรู้จกักบัความรัก และใชค้วามรักละลายนํ้าแขง็นาํพาความอบอุ่นกลบัมาสู่ครอบครัว และเมือง

แอเรนเดล 

 4.1.4.2  Outcast Theme  แนวเร่ืองท่ีจะบอกเล่าถึงบุคคลท่ีดาํเนินชีวิตในสงัคมโดย

ท่ีอาจจะมีวิถีการดาํเนินชีวิตท่ีแตกต่างไปจากคนทัว่ไปเน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆ โดยจะมุ่งเสนอถึงส่ิง

ท่ีสงัคมปฏิบติัต่อเขาและปฏิกิริยาท่ีเขาแสดงออกมา 

ในเร่ือง Frozen แก่นเร่ืองคือ การยอมรับในความแตกต่าง และการยอมรับใน
ตวัเอง (Jaydiyuth, 2557)  โดยจะบอกเล่าถึงชีวิตของเอลซ่าท่ีเกิดมาพร้อมพลงัเวทยม์นตน์ํ้ าแขง็ ซ่ึง
แตกต่างจากคนอ่ืน  ทาํใหเ้ธอตอ้งใชชี้วติท่ีโดดเด่ียวและหวาดกลวั เธอและครอบครัวไม่ยอมรับ
พลงัน้ีและพยายามเกบ็กดซ่อนเอาไว ้ ทาํใหปั้ญหาท่ีแยล่ง แต่เม่ือตวัเธอและคนรอบตวัยอมรับใน
ความแตกต่างทาํใหเ้อลซ่าพบความสุขอยา่งแทจ้ริง 

สาํหรับเร่ืองFrozen ความรัก เป็นแก่นเร่ืองหลกั เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองเกิดจาก
ความรัก เพราะเอลซ่ารักแอนนาจึงยอมอยูอ่ยา่งโดดเด่ียว และเพราะแอนนารักเอลซ่าจึงออกตามตวั       
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เอลซ่ากลบัมาอยูด่ว้ยกนั และปัญหาต่าง ๆ กค็ล่ีคลายไดด้ว้ยความรัก ความรักของแอนนาแกค้าํสาป
ของเอลซ่า และละลายนํ้าแขง็ในใจของเอลซ่าได ้เหมือนกบัประโยคในตอนทา้ยเร่ืองท่ี เอลซ่ากล่าว
วา่ ความรักละลายนํ้าแขง็ได ้

 
 4.1.5  ความขดัแย้ง 

จากการวิเคราะห์การเล่าเร่ืองในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองFrozen พบความขดัแยง้ระหวา่ง
ตวัละคร คือ เอลซ่ากบัแอนนา และเอลซ่ากบัเจา้ชายฮานส์ ความขดัแยง้ในจิตใจของตวัละครหลกั 3 
ตวั ไดแ้ก่ เอลซ่า แอนนา และคริสตอฟ และความขดัแยง้กบัสภาพแวดลอ้มภายนอกของเอลซ่า โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี  
 
ตารางที ่4.1  ความขดัแยง้ระหวา่งตวัละครกบัตวัละคร 
 

คู่ขัดแย้ง ลกัษณะความขัดแย้ง 
เอลซ่า กบั แอนนา เอลซ่าท่ีเคยเผลอใชเ้วทยม์นตท์าํร้ายแอนนามาแลว้ จึงเกิดความกลวั

ท่ีจะใกลชิ้ดสนิทสนมกบันอ้ง ทาํใหเ้อลซ่าทาํตวัเหินห่างจากแอน
นาและหนีไปอยูค่นเดียว เพือ่ไม่ใหเ้ผลอทาํร้ายใครอีก แอนนา
พยายามตามไปพาเอลซ่ากลบัเมือง เอลซ่ากไ็ม่ยอมกลบั 
 
แอนนาขดัแยง้กบัเอลซ่า เพราะเอลซ่าไม่เห็นดว้ยกบัการท่ีแอนนา
กบัเจา้ชายฮานส์ตกลงจะแต่งงานกนั ทั้งท่ีเพิ่งพบกนัไดเ้พียงวนัเดียว 
 

เอลซ่า กบั ฮานส์ เจา้ชายฮานส์คาดหวงัท่ีจะครองแอเรนเดลแทนท่ีเอลซ่า จึงตอ้งการ
ฆ่าเอลซ่าใหต้าย เพื่อท่ีตวัเองจะไดข้ึ้นเป็นพระราชาของเมืองแอเรน
เดล 
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ตารางที ่4.2  ความขดัแยง้ภายในจิตใจของตวัละคร 
 

ตัวละคร ความขัดแย้ง 
ด้านลบ ด้านบวก 

เอลซ่า เอลซ่ากลวัพลงัวิเศษของตนเอง จะ
ทาํร้ายคนอ่ืน 
 
เอลซ่าปิดตวัเองและทาํตวัเยน็ชากบั
แอนนา  เพราะกลวัพลงัวิเศษจะไป
ทาํร้ายนอ้งสาว 

เอลซ่ารักพลงัวิเศษของตนเอง และชอบใช้
พลงัวิเศษทาํใหค้นรอบขา้งมีความสุข  
 
เอลซ่ารักแอนนามาก ท่ีตดัสินใจหนีออก
จากพระราชวงัเพราะกลวัจะทาํอนัตราย
แอนนา  

แอนนา แอนนาเช่ือวา่รักแทคื้อรักแรกพบ 
แอนนาจึงตกลงรับปากแต่งงานกบั
เจา้ชายฮานส์ทนัทีหลงัจากท่ีรู้จกักนั
ได ้1 วนั แมจ้ะถูกคนรอบขา้ง
คดัคา้นจนทะเลาะกบัพี่สาว  

แอนนาไดรู้้จกัความรักท่ีแทจ้ริงคือ ความ
รักท่ีเกิดจากการเสียสละ ความรักท่ีเห็นแก่
คนอ่ืนมากกวา่ตวัเอง จากการแนะนาํของ
โอลาฟ ทาํใหก้บัแอนนาเขา้ใจความรักและ
เสียสละชีวิตตวัเองเพื่อเอลซ่า 

คริสตอฟ คริสตอฟชอบอยูก่บัเสวน ไม่ชอบ
ปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน ไม่อยากเขา้
ไปยุง่เก่ียวกบัแอนนา เพราะเลง็เห็น
ถึงความยุง่ยาก 
 
 
คริสตอฟชอบแอนนา แมจ้ะรู้วา่
แอนนามีคู่หมั้นเป็นเจา้ชายฮานส์อยู่
แลว้ และไม่เช่ือวา่ความรักของแอน
นาจะเป็นรักแท ้เพราะแอนนาเพ่ิง
เจอเจา้ชายฮานส์เพียงแค่ 1 วนั 

คริสตอฟร่วมเดินทางกบัแอนนา และไม่
ทอดท้ิงเธอ แมจ้ะเจอกบัอุปสรรคมากมาย 
เช่น ฝงูหมาป่า การเดินทางท่ามกลาง
อากาศหนาว และมาร์ชเมลโลองครักษ์
พิทกัษเ์อลซ่า 
 
เม่ือแอนนาโดนคาํสาปตอ้งแกด้ว้ยการ
กระทาํแห่งรักแท ้คริสตอฟกรี็บพาแอนนา
ไปส่งใหเ้จา้ชายฮานส์ แมว้า่ในใจจะไม่
อยากทาํกต็าม 
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ตารางที ่4.3 ความขดัแยง้ของตวัละครกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก 
 

ความขัดแย้ง 
ตัวละคร สภาพแวดล้อมภายนอก 

เอลซ่า เอลซ่ากงัวลกบัพลงัวิเศษท่ีสามารถสร้างนํ้าแขง็และหิมะของตนเอง เอลซ่า
ไม่สามารถควบคุมพลงัน้ีได ้และเคยเผลอใชพ้ลงัทาํร้ายคนอ่ืน และทาํให้
เมืองแอเรนเดลกลายเป็นฤดูหนาว โดยท่ีเธอไม่ไดต้ั้งใจ และไม่สามารถ
แกไ้ขได ้ดงันั้นตลอดทั้งเร่ืองจะเห็นวา่เอลซ่าพยายามทาํทุกวิธีท่ีจะควบคุม
พลงัวิเศษ เช่น เกบ็ตวั เกบ็อารมณ์ ซ่อนความรู้สึก หรือปลดปล่อยตวัเอง ใช้
ชีวิตอิสระจากผูค้นและภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย สุดทา้ยวิธีท่ีดีท่ีสุดคือ 
ความรักของคนในครอบครัว 

 
ความขดัแยง้ในเร่ืองFrozenท่ีเด่นชดัคือ ความขดัแยง้ระหวา่งเอลซ่ากบัแอนนา  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแก่นเร่ืองท่ีเป็นเร่ืองของความรักระหวา่งพีน่อ้ง เม่ือเอลซ่าเคยทาํร้ายแอนนา เอลซ่าจึง
แยกตวัจากแอนนา โดยท่ีแอนนาซ่ึงไม่รู้สาเหตุพยายามติดตามเอลซ่าเพื่อใหก้ลบัมาสนิทกนัดงัเดิม 
จนกระทัง่ทั้งคู่เติบโตข้ึน แอนนากข็ดัแยง้กบัเอลซ่าเร่ืองการแต่งงาน ทาํใหเ้อลซ่าหนีออกจากวงั
และแอนนากต็อ้งออกเดินทางตามตวัเอลซ่ากลบัมา เม่ือทั้งคู่ปรับความเขา้ใจกนัไดเ้ร่ืองกจ็บลงอยา่ง
มีความสุข 
 เอลซ่าและแอนนาในสมยัทียงัเป็นเจา้หญิงตวันอ้ยแห่งเมืองแอเรนเดล ทั้งคู่รักใคร่สนิท
สนมกนั และเล่นดว้ยกนัภายใตส้ายตาของพอ่แม่ของทั้งคู่ จนกระทัง่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุข้ึนกบัแอน
นาจากพลงัของเอลซ่า ทาํใหพ้ระราชาและพระราชินีแยกเอลซ่าออกจากอนันา... เอลซ่ารู้วา่เป็นการ
กระทาํเพื่อปกป้องแอนนา แต่แอนนาไม่เขา้ใจวา่ทาํไมพี่สาวถึงปฏิเสธคาํชวนทุกอยา่งของเธอ 
ทีมงานเห็นดว้ยกบัประเดน็น้ี จึงตดัสินใจดาํเนินเร่ืองโดยเจาะไปท่ีความผกูพนัธ์ระหวา่งแอนนากบั
เอลซ่า แทนเร่ืองราวการตามหาเจา้ชายตามมาตรฐานเทพนิยาย ดงันั้นเร่ืองน้ีจึงเป็นสาํรวจ
ความสมัพนัธ์ใน การแบ่งปัน การเอาชนะ การแยกออกจากกนั และการเขา้ใจผดิกนัของพี่นอ้ง        
(Charle Solomon, 2013, p.13) 
 



 4.1.6
ในเรื

คือการมีตวัล
นางเอก 1 คู่ แ
ความเป็นเพศ
ตอ้งพึ่งเพศช
สร้างความปร
เทพนิยาย แต
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ตัวละคร 

 
 

หัวข้อ 

ลกัษณะตวั
ละคร 
ประเภทตวั
ละคร 
บุคลิกภาพ 

 
 
 
 
 
 

6  การสร้างตั
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เอลซ่า 
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 4.1.3.1  แอนนา (Anna) : ปฏิวติัความเป็นเจา้หญิงดิสนีย ์
 

 
 
ภาพที ่4.1  เจา้หญิงแอนนา 
แหล่งทีม่า: Solomon, 2013. 
 
ช่ือเตม็ : เจา้หญิงแอนนาแห่งแอเรนเดล ( Princess Anna of Arendelle)  
เสียงพากษภ์าษาองักฤษ :  Kristen Bell 
เสียงพากษภ์าษาไทย :  หนูนา หน่ึงธิดา โสภณ 

1)  ท่ีมาของตวัละคร 
ตวัละครแอนนาดดัแปลงมาจาก ตวัละครเกอร์ดา้ (Gerda) ในเร่ือง Snow Queen 

ซ่ึงมีบทบาทในการข้ึนภูเขาหิมะไปช่วยเพือ่นจากเง้ือมมือของราชินีหิมะ แต่เม่ือทีมผูส้ร้างไดน้าํ
เร่ือง Snow Queen มาทาํใหม่ภายใตช่ื้อ Frozen กไ็ดเ้ปล่ียนบทบาทของเกอร์ดา้เป็นแอนนาท่ีเป็น
นอ้งของราชินีหิมะเอลซ่า 

คริส บคั ผูก้าํกบัภาพยนตร์เร่ือง Up (2007) จึงไดเ้สนอเร่ืองน้ีอีกคร้ังภายใตช่ื้อ 
Anna and the Snow Queen โดยวางไวใ้หเ้ป็นแอนิเมชัน่สองมิติ แต่ดว้ยความสาํเร็จของแอนิเมชัน่
เร่ือง Tangled (ท่ีดดัแปลงมาจากนิทานคลาสสิค Rapunzel) ดิสนียแ์ละพิกซาร์จึงไดก้าํหนดคิวฉาย
พร้อมเปล่ียนช่ือใหเ้ป็น Frozen และตดัสินใจสร้างใหเ้ป็นแอนิเมชัน่สามมิติ แต่ตวัละครราชินีหิมะ
ท่ีเป็นตวัร้ายของเร่ืองเป็นปัญหาในการพฒันาเร่ืองราวอยูเ่ช่นเดิม จนกระทัง่เกิดการเปล่ียนตวัละคร
หลกัโดยใหแ้อนนาเป็นนอ้งสาวราชินีหิมะ (Solomon, 2013, p.13) 
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ในเร่ือง Frozen แอนนาเป็นตวัละครหลกัฝ่ายดี (Protagonist) ท่ีมีความสาํคญัลาํดบั
หน่ึง เป็นตวัดาํเนินเร่ืองหลกั ซ่ึงเน้ือเร่ืองจะตอ้งวนอยูร่อบตวัแอนนา แอนนามีลกัษณะตวัละคร
แบบดา้นเดียว (Flat Character) คือตวัละครท่ีมีการเปล่ียนแปลงนอ้ย และเป็นตวัละครท่ีดีอยา่งเดียว
หรือร้ายอยา่งเดียว สาํหรับแอนนาเป็นตวัละครท่ีมองโลกในแง่ดี และตลอดทั้งเร่ืองแอนนายงัเป็น
เช่นนั้นไม่เปล่ียนแปลงแมจ้ะโดนเอลซ่าทาํร้ายและปฏิเสธเธอคร้ังแลว้คร้ังเล่า กไ็ม่เคยคิดโกรธ
พี่สาว 
 

  
 
ภาพที ่4.2  ภาพแบบร่างตวัละครแอนนาจากหนงัสือ  The Art of Frozen 
แหล่งทีม่า:  Solomon, 2013.  
 

2)  ลกัษณะทางกายภาพ 
แอนนาเป็นเดก็สาวอายปุระมาณ 18 ปี รูปร่างกาํลงัดีไม่ผอมบางเท่าเอลซ่า แต่กไ็ม่

อวบอว้น ผวิสีขาวอ่อน ตาสีฟ้าอมเขียว แกม้สีกหุลาบ ปากสีชมพ ูผมสีบลอนดแ์ดง  มีปอยผมสีเทา
เงินแซมอยูท่างดา้นขวา 1 ปอย ถกัเปียสองขา้ง มีกระจาง ๆ บนใบหนา้ โทนสีผวิและสีผมของแอน
นาแตกต่างจากเอลซ่าพี่สาว แต่สอดคลอ้งกบับุคลิกของเธอทีสดใส ร่าเริง และดิสนียก์ต็อ้งการสร้าง
ใหต้วัละครสองตวัน้ีมีความแตกต่างกนัเหมือนหยนิ กบัหยาง 
Jonh  Lasseter (2013 as cited in Solomon, 2013, p.14) กล่าวเก่ียวกบัลกัษณะของตวัละครทั้งสอง
ไวว้า่ “เอลซ่ามีความเป็นหยนิ และแอนนามีความเป็นหยาง เป็นคู่ตรงขา้มกนัท่ีเหมือนจะขดัแยง้กนั 
แต่กเ็ติมเตม็กนัและกนั  และเป็นความสมัพนัธ์ท่ีน่าสนใจมาก” 

ปรัชญาหยนิหยางมีรากฐานมาจากการผสมเสน้ตรง กล่าวคือ เสน้ตรงเด่ียวเรียกวา่ หยาง 
เป็นตวัแทนเพศชาย และเป็นสญัลกัษณ์แทนความแขง็แกร่ง ส่วนเสน้ตรงแยกเรียกวา่ หยนิ 
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เป็นตวัแทนของเพศหญิง และเป็นสญัลกัษณ์แทนความอ่อนโยน แปรปรวน (Wannisa085, 
2556) 
คติจีนเช่ือวา่สรรพส่ิงในสากลจกัรวาลลว้นมีสองดา้น คือ หยนิและหยาง เป็นกฏแห่งความ
สมดุลของธรรมชาติ เป็นปรัชญาของลทัธิเต๋าท่ีเช่ือวา่สรรพส่ิงบนโลกตอ้งคู่กนัเสมอ มีมืด
ตอ้งมีสวา่ง มีร้อนตอ้งมีเยน็ หากขาดส่ิงหน่ึงส่ิงใดไป หรือมีส่ิงหน่ึงส่ิงใดมากหรือนอ้ย
เกินไป กจ็ะเกิดภาวะไม่สมดุล ซ่ึง หยนิ เป็นตวัแทนของความมืดมิด อ่อนโยน หนาวเยน็ 
ผูห้ญิง และหยาง เป็นตวัแทนความกระตือรือร้น แสงสวา่ง ความอบอุ่น ผูช้าย  (เกริกวิชญ ์
กฤษฎาพงษ,์ 2015) 

3)  ลกัษณะนิสยั 
แอนนามีลกัษณะนิสยักระตือรือร้น ลุกล้ีลุกลน ไม่เรียบร้อย ห่างไกลจากคาํวา่สง่า

งามเหมือนเอลซ่า มกัจะทาํก่อนพดู ใจร้อน แต่มองโลกในแง่ดี จิตใจบริสุทธ์ิ แอนนาเป็นสาวโร
แมนติค มีความคาดหวงัวา่เม่ือประตูพระราชวงัเปิดจะไดพ้บกบัชายในฝัน ไร้เดียงสาในเร่ืองความ
รัก เช่ือในรักแรกพบจนตดัสินใจจะแต่งงานกบัเจา้ชายฮานส์ท่ีเพิ่งรู้จกั 
“แอนนาเป็นตวัละครท่ีไม่ยอมแพ ้ พวกเราลว้นตอ้งการคนแบบแอนนา คนท่ีจะยนืขา้งคุณ และ
เสียสละเพ่ือคุณ”  Briggs (2013 as cited in Solomon, 2013, p.54) 

แมแ้อนนาจะเป็นสาวโรแมนติค  แต่กไ็ม่ใช่สาวอ่อนแอ แอนนามีบทบาททางเพศ 
(Gender Role) ท่ีมีความเป็นเพศชายสูง(Masculine) ดงัเช่นท่ีทีมงานเปรียบเทียบเธอวา่เป็นหยนิ ซ่ึง
แตกต่างจากเจา้หญิงดิสนียท่ี์เคยมีมา แอนนารู้จกัวิธีป้องกนัตวัและการเอาตวัรอด เช่นตอนท่ีสูก้บั
หมาป่า หรือตอนท่ีสูก้บัมาร์ชเมลโล ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความกลา้หาญของแอนนา แอนนาอาสาออก
ตามหาเอลซ่าในภูเขาหิมะลาํพงั โดยไม่ขอความช่วยเหลือจากเจา้ชายฮานส์ ทั้ง ๆ ท่ีไม่เคยออกมา
พบโลกภายนอกพระราชวงัมาก่อน และเม่ือแอนนาตอ้งการความช่วยเหลือจากคริสตอฟ แอนนาก็
นาํแครอทไปแลกเปล่ียนซ่ึงแสดงถึงความเท่าเทียมกนั  และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ แอนนายอมสละชีวิต
เพื่อช่วยเอลซ่า ซ่ึงเป็นตวัละครหญิงของดิสนียต์วัแรกท่ีแกป้มปัญหาดว้ยตวัเองโดยไม่รอการ
ช่วยเหลือจากผูช้าย 
Lemay (2013 as cited in Solomon, 2013, p.54) ฝ่ายเน้ือเร่ืองไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัแอนนา
วา่  

เป็นตวัละครท่ีเป็นหวัใจหลกัของเร่ือง เธอสืบทอดความเป็นเจา้หญิงเทพนิยาย
ของดิสนียเ์หมือนกบัสโนวไ์วท ์ ปกติแลว้ตวัละครหลกัมกัจะเป็นตวัละครท่ีมีพลงั
วิเศษหรือมีความพิเศษ แต่ความทา้ทายของตวัละครแอนนาคือ นอ้งสาวท่ีคนคิด
วา่ไม่มีอะไรพเิศษและน่าสนใจ แต่ตอ้งทาํใหเ้ธอเป็นจุดศูนยก์ลางของเร่ือง คลา้ย
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กบัความทา้ทายของตวัละคร Tangled แต่ตวัละครหลกัฝ่ายหญิงยงัมีความเหนือ
ธรรมชาติหนุนหลงั  
4)  การแต่งกายของแอนนา 
แอนนาอาจจะไม่มีชุดท่ีสวย โดดเด่น อยูใ่นความทรงจาํของผูช้มเหมือนเอลซ่าใน

ชุดราชินีหิมะ แต่แอนนาเป็นตวัละครท่ีเปล่ียนชุดบ่อยท่ีสุดใน Frozen ชุดท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแอน
นาคือ เส้ือแขนยาวสีฟ้า ทบัดว้ยเกาะอกสีดาํตกแต่งดว้ยลายดอกไม ้สวมกระโปรงยาวปานกลางสี
นํ้าเงินเขม้ตกแต่งดว้ยลายดอกไมล้ายเดียวกบัเกาะอก ใส่รองเทา้บูท้สีดาํ มีเส้ือคลุมสีแดงอมม่วง 
ทรงผมเป็นทรงเปียสองขา้งง่าย ๆ ดูสบาย ไม่เป็นทางการ  
 

   
 

ภาพที ่4.3  ภาพแบบร่างเส้ือผา้ของแอนนา กบัภาพเคร่ืองแต่งกายของแอนนาท่ีปรากฏในแอนิเมชัน่  
Frozen 

แหล่งทีม่า:  Solomon, 2013.  
 
Gimaimo (2013 as cited in Solomon, 2013, p.54) อธิบายความตอ้งการใหก้บัดีไซเนอร์ เม่ือเขา
จินตนาการถึงเคร่ืองแต่งกายท่ีสอดคลอ้งกบับุคลิกตวัละคร เขาประยกุตค์วามเขม้งวดเขา้กบัความ
สวยงาม “การเดินทางของแอนนามีผล ฉนัตอ้งการส่ิงท่ีดูค่อยขา้งจะสะดุดตา กลา้หาญ และงดงาม 
แอนนาเป็นเจา้หญิง และกระโปรงสีนํ้าเงินเป็นสีท่ีแสดงถึงราชวงศ ์ ซ่ึงเขา้กนัไดดี้กบัผา้คลุมสีชมพู
อมม่วง ฉนัคิดวา่มีสองสีน้ีท่ีดูโดดเด่น เพราะเป็นคู่สีท่ีเติมเตม็กนัอยา่งสมบูรณ์ แต่มีสีดาํเลก็ผสมอยู่
เลก็นอ้ย ซ่ึงจะช่วยใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน “ 

5)  ประโยคเด่นของแอนนา 
"Do you wanna build a snowman?"  มาป้ันมนุษยหิ์มะดว้ยกนัไหม? 
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ประโยคน้ีเป็นประโยคท่ีแอนนาพดูกบัเอลซ่า ตอนยงัเดก็ประโยคน้ีมกัจะใชไ้ดผ้ลในตอนท่ีตอ้งการ
ชวนเอลซ่าเล่นดว้ยกนั แต่หลงัจากทั้งสองตอ้งแยกจากกนั ประโยคน้ีเป็นประโยคเป็นประโยคท่ี
แอนนาใชเ้พื่อเรียกใหแ้อนนาออกจากหอ้งมาพบกนั ประโยคน้ีแสดงถึงลกัษณะนิสยัของแอนนาท่ี
ไม่ยอมแพใ้นการร้ือฟ้ืนความสมัพนัธ์กบัพี่สาว 

ตวัละครแอนนาเป็นตวัละครแบบดา้นเดียว และมีความตรงกนัขา้มกบัเอลซ่าเกือบ
ทุกประการ ถา้เอลซ่าเปรียบเป็นพระจนัทร์ แอนนกเ็ป็นพระอาทิตย ์ แอนนาเตม็ไปดว้ยความกระตื
นรือร้น ร่าเริง สดใสการสร้างตวัละครและออกแบบเคร่ืองแต่งกายจึงตอ้งสอดคลอ้งและสะทอ้น
ลกัษณะของแอนนา ดว้ยสีเส้ือผา้ท่ีสดใสกวา่ของเอลซ่า แต่ยงัไม่ฉูดฉาดเพราะคงความหรูหราของ
ราชวงศ ์ 

ความโดดเด่นของตวัละครแอนนาคือ การผสมผสานระหวา่งการเป็นเจา้หญิงดิสนีย์
แบบดั้งเดิม คือสาวช่างฝัน และมีความเช่ือในรักแรกพบ กบัการเป็นเจา้หญิงยคุใหม่ท่ีมีบทบาท
ความเป็นผูช้าย พึ่งพาตวัเองได ้และกลา้หาญ 

 4.1.3.2  เอลซ่า (Elsa) : จากตวัละครร้ายกลายเป็นตวัละครท่ีน่าสงสาร 
 

 
 
ภาพที ่4.4  ภาพราชินีเอลซ่า 
แหล่งทีม่า:  Kristy Puchko, 2014. 
 
ช่ือเตม็ : ราชินีเอลซ่าแห่งแอเรนเดล (Queen Elsa of Arendelle) 
เสียงพากษภ์าษาองักฤษ :  Idina Menzel 
เสียงพากษภ์าษาไทย :  แกม้ วชิญาณี  เปียกล่ิน 
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กบัแม่ของตนเองมาก ซ่ึงการสร้างตวัละครของดิสนียมี์ทั้งส่วนท่ีสมจริงและส่วนท่ีเกินจริง ดิสนีย์
ไดอ้อกแบบใหเ้อลซ่ามีผวิขาวซีด ตาสีฟ้า และผมสีเทาเงินซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีพบไดใ้นประชากรแถบ
เมืองหนาว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของเอลซ่า ซ่ึงเป็นราชินีแห่งเมืองแอเรนเดลหรือประเทศ
นอร์เวยใ์นปัจจุบนั ส่วนท่ีเกินจริงคือรูปร่างตวัละครท่ีมีความผอมบาง เอวเลก็ ขอ้มือเลก็ แต่ส่วนหวั
และดวงตาโตเกินสดัส่วนคนปกติ ซ่ึงเป็นลกัษณะของตวัละครหญิงของดิสนียทุ์กตวั 

3)  ลกัษณะนิสยั 
เอลซ่าเติบโตเป็นคนท่ีสวยมีลกัษณะท่าทางท่ีสูงส่ง สง่างามสมกบัตาํแหน่ง

ราชินี เพราะเอลซ่าถูกเล้ียงดูใหพ้ร้อมจะข้ึนครองบลัลงักต์ั้งแต่ยงัเดก็ จึงเป็นตวัละครท่ีมีบุคลิกเกบ็
กด และซ่อนความรู้สึก  ซ่ึงตวัละครเอลซ่ามีลกัษณะท่ีต่างจากแอนนาท่ีเป็นคนตรงไปตรงมา 
 Paul Briggs (2013 as cited in Solomon, 2013, p.62) กล่าวถึงลกัษณะนิสยัของเอลซ่าวา่  “ เอลซ่า
เป็นตวัละครท่ีน่าสนใจเพราะเธอสามารถจะเป็นตวัร้ายได ้แต่เธอกไ็ม่ทาํ พวกเรามีบางส่ิงท่ีตอ้งการ
เกบ็ซ่อนเอาไว ้ เอลซ่ากลวัและเธอตอ้งการใครบางคนท่ีจะมาช่วยเธอ ยนืเคียงขา้งเธอ เพราะเหตุน้ี 
Frozen จึงมีตวัละครหลกัสองตวั. 

Lino Di Salvo (2013 as cited in Solomon, 2013, p.62) หวัหนา้ฝ่ายแอนิ
เมชัน่ กล่าวถึงเอลซ่าวา่ “ความสนุกในการสร้างเอลซ่าคือ การแสดงความฉลาด ซ่ึงเป็นลกัษณะ
นิสยัท่ีถูกซ่อนเอาไวจ้ากนอ้งสาวและคนอ่ืน ๆ ในอาณาจกัร เธอมีพลงัเวทมนตร์นํ้าแขง็ สามารถ
สร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ ได ้ และมีความเป็นความสามารถท่ีไร้ขอบเขต ซ่ึงนั้นคือความลึกซ้ึงของตวั
ละครตวัน้ี ท่ีสาํคญัในฐานะนกัแอนิเมชัน่ตอ้งพยายามสร้างความรู้สึกใหผู้ช้มสมัผสัไดถึ้งความ
เช่ือมโยงระหวา่งสองบุคลิกของตวัละครน้ีใหไ้ด”้ 

ในช่วงกลางเร่ืองตวัละครเอลซ่ากเ็กิดการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ เม่ือเอลซ่า
เนรเทศตนเองออกมาจากพระราชวงั เธอแสดงใหเ้ห็นถึงอีกดา้นหน่ึงของเธอท่ีตอ้งการเป็นอิสระ 
โดยไม่มีความกดดนัหรือความกลวัท่ีจะทาํร้ายคนอ่ืน เธอแสดงถึงพลงัอนัแขง็แกร่ง ดว้ยการสร้าง
ปราสาทนํ้าแขง็อนัอลงัการ และดว้ยจิตสาํนึกอยา่งแรงกลา้ต่ออิสรภาพ เธอจึงมีความมัน่ใจอยา่งยิง่
ในพลงัของเธอ เธอหมดความกงัวลและความกลวัท่ีจะกกัเกบ็พลงัของเธอ  ในเวลานั้นเอลซ่ามี
ความกลา้ท่ีจะเดินออกจากชะตาท่ีลิขิตทางเดินไวใ้หเ้ธอ ดว้ยการสละตาํแหน่งราชินีแห่งแอเรนเดล 
แลกกบัอิสรภาพท่ีเธอเลือกเอง  

4)  เคร่ืองแต่งกายของเอลซ่า  
เอลซ่าเป็นตวัละครท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองของการแต่งกายเป็นอยา่งมาก 

เน่ืองจากมีฉากท่ีเอลซ่าเปล่ียนแปลงเคร่ืองแต่งกาย และเป็นฉากเด่นของอีกหน่ึงฉากของ Frozen ซ่ึง
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การแต่งกายของเอลซ่าใน Frozen นอกจากจะสวยงาม สอดคลอ้งกบัยคุสมยั วฒันธรรมและสภาพ
อากาศในเร่ืองแลว้ ยงัเป็นส่วนหน่ึงท่ีอธิบายถึงลกัษณะนิสยัของตวัละครตวัน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

 Mark Empey (2013 as cited in Solomon, 2013, p.63) หวัหนา้ส่วนงาน
เทคนิคแอนิเมชัน่ ไดก้ล่าวถึงการออกแบบเส้ือผา้เอลซ่าวา่  

ความซบัซอ้นของเคร่ืองแต่งกายของเอลซ่าและแอนนาเป็นความทา้ทายท่ียิง่ใหญ่มากใน
แอนิเมชัน่เร่ืองน้ี ท่ีจะตอ้งคงความน่าดึงดูดใจเอาไวภ้ายใตเ้ง่ือนไขท่ีจาํกดั พวกเราตอ้ง
ออกแบบชุดท่ีสามารถเดินไดบ้นหิมะหนา เส้ือผา้ตอ้งเหมาะกบัการเอาตวัรอดจากการถูก
ไล่ตาม และมีผา้คลุมท่ีทนต่อพายหิุมะ ท่ีสาํคญัตอ้งสนบัสนุนและส่งเสริมบุคลิกของสอง
ตวัละครหลกั และตอ้งทาํใหมี้เกิดความเช่ือวา่ตวัละครท่ีสวมใส่เส้ือผา้สามารถเคล่ือนไหว
ไดจ้ริงในสถานการณ์ต่าง ๆ  

 

 
 

ภาพที ่4.6  การแต่งกายของเอลซ่าในช่วงก่อนเป็นราชินีหิมะ 
แหล่งทีม่า:  Solomon, 2013. 
 

ก่อนเป็นราชินีหิมะ เอลซ่าท่ีมีลกัษณะเงียบขรึม ซ่อนความรู้สึก ไดส้วมเส้ือผา้โทนสีเขม้
และปกปิดร่างกายตั้งแต่คอถึงปลายเทา้ ไม่เผยผวิออกสู่ภายนอกยกเวน้บริเวณใบหนา้  โดยใส่เส้ือ
แขนยาวสีดาํคอเต่า และทบัดว้ยชุดสีเขียวหวัเป็ด ซ่ึงช่วงบนเป็นเกาะอกรูปหวัใจ เดินขอบดว้ยเสน้สี
ทอง กระโปรงยาวกรอมพื้นสีเดียว มีเส้ือเส้ือคลุมสีแดงอมม่วง สวมรองเทา้สน้แบนสีนํ้าตาลเขม้ 
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ตกแต่งลวดลายสีทอง และสวมถุงน่อง ทรงผมของเอลซ่าถกัแลว้รวบเป็นมวยอยา่งแน่นหนา 
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเป็นระเบียบ เคร่งครัด อยูใ่นกรอบ และเคร่งขรึม 
 

   

ภาพที ่4.7  แบบร่าง Storyboard ของเอลซ่าจากหนงัสือ  Art of Frozen 
แหล่งทีม่า:  Solomon, 2013 
 

หลงัแปลงร่างเป็นราชินีหิมะ เอลซ่าเปล่ียนการแต่งตวัและทรงผม ดูสดใสและอิสระเสรี

มากข้ึน โดยทรงผมเป็นเปียหลวมแบบฝร่ังเศสท่ีเปียเบ่ียงมาทางไหล่ซา้ยของเธอ ผกูผมดว้ยสายรัด

ผมท่ีมีลกัษณะคลา้ยเกลด็หิมะ ผมหนา้มา้ของเธอเสยไปดา้นหลงั และมีบางส่วนตกลงมาคลุม

หนา้ผากของเธอ  เอลซ่าสวมชุดสีฟ้าท่ีสร้างจากนํ้าแขง็คริสตลั ตวัเส้ือปิดไหล่ ช่วงกระโปรงผา่สูง

ถึงหวัเข่า ตวัเส้ือดา้นบนเป็นนํ้าแขง็โปร่งแสงสีฟ้า มีเส้ือแขนยาวสีฟ้าอ่อน ใตแ้ขนเส้ือเป็นเส้ือคลุม

บาง โปร่งแสง ตกแต่งดว้ยลายเกลด็หิมะขนาดใหญ่ ยาวกรอมพ้ืน สวมรองเทา้สน้สูงโปร่งแสง เอล

วา่แต่งหนา้ดว้ยลิปสติกสีชมพเูขม้ ทาตาสีชมพอูมม่วง สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการปลดปล่อยตวัเอง และ

การยอมรับพลงันํ้าแขง็ของตวัเอง และความมัน่ใจในตวัเองของเอลซ่า หลงัจากหลุดจากกรอบท่ี

กกัขงัตวัตนท่ีแทจ้ริงของเธอเอาไว ้

ผา้คลุมของเอลซ่า ทีมงานอยากจะทาํใหดู้พล้ิวบางและเป็นรูปทรงสามเหล่ียมท่ีดูเกือบจะ

ไม่สมจริง แต่ดว้ยกฏของแรงดึงดูดผา้คลุมจะตอ้งมีรอยยน่ แต่ไม่วา่อยา่งไรทีมงานกย็งั

อยากจะใหม้นัดูเป็นทรงสามเหล่ียมอยูดี่ คาํถามคือพวกเราจะทาํอยา่งไรใหดู้แลว้ไม่ขดั

สายตา” Wayne Unten (2013 as cited in Solomon, 2013, p.135)  หวัหนา้ฝ่ายนกัแอนิเมชัน่ 
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Keith Wilson (2013 as cited in Solomon, 2013, p.138) กล่าวถึงแนวคิดการออกแบบตวัละครเอล

ซ่าวา่  

Michael Giaimo ไดใ้ชล้กัษณะตวัอกัษรเพื่ออธิบายแนวคิดการออกแบบของ Frozen 

และสาํหรับเอลซ่าคือตวั T  นัน่คือ มีสไตล ์เป็นตน้ฉบบัท่ีไม่เหมือนใคร และมีความ

มัน่ใจ จากแนวคิดน้ีจึงกลายเป็นชุดท่ีผา่โชวข์าดา้นหนา้ และมีชายยาว ผา้คลุมใส

บางเหมือนเกลด็นํ้าแขง็ ซ่ึงเกิดจากการสร้างโดยเวทมนตร์นํ้าแขง็ของเอลซ่า ทรงผม

ท่ีดูงดงามเหมือนแปลวไฟท่ีลุกโชน ตวัละครเอลซ่ามีความทา้ทายมากมายใหก้บั

ทีมงาน Frozen ตอ้งมีรูปร่างท่ีแขง็แรง นุ่มนวล  และตอ้งทาํใหดู้ชดัเจน ทั้งน้ีทั้งนั้น

ตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนการแสดงออกทางดา้นกายภาพและดา้นอารมณ์ของตวั

ละคร  

Michael Giaimo  (2013 as cited in Solomon, 2013, p.138) ผูก้าํกบักล่าววา่ 

“เอลซ่าตอ้งมีลกัษณะเหมือนเดินดว้ยเทคนิคพิเศษ กบัเคร่ืองแต่งกายท่ีหกัเหแสงและสะทอ้นแสง

เหมือนกบัเกลด็นํ้าแขง็ใส เส้ือส่วนบนของเอลซ่ามีความบางและมีสีม่วงซีด ผา้คลุมสีฟ้านํ้าแขง็ 

และชุดสีฟ้าอ่อน ท่ีแสดงถึงความสวยงามลงตวัของ สี รูปแบบ ผวิสมัผสั และ รูปร่าง” 

5)  ประโยคเด่นของเอลซ่า 

ในแอนิเมชัน่มีประโยคเด่นท่ีตวัละครเอลซ่าพดูออกมา และสะทอ้นถึง

ความคิดและความรู้สึกของเอลซ่าในสถานการณ์ต่าง ๆ ในเร่ือง ดงัน้ี 

“The cold never bothered me anyway”  ความหนาวไม่ทาํใหเ้ดือดร้อนสกั

เท่าไร 

ประโยคน้ีเอลซ่ากล่าวหลงัจากท่ีตดัสินใจใชชี้วิตอิสระ และเลือกอยูค่นเดียว

ในปราสาทนํ้าแขง็ และพดูประโยคน้ีก่อนท่ีจะปิดประตูปราสาทดว้ยสีหนา้มัน่ใจ ประโยคน้ีจึงเป็น

ประโยคท่ีแสดงถึงการตดัสินใจใชชี้วิตอยา่งยอมรับในเวทยม์นตต์นเอง และมีความสุขกบัการท่ีไม่

ตอ้งพยายามหลบซ่อนปิดบงัอีกต่อไป 

“Conceal, don’t feel” ซ่อนไว ้อยา่รู้สึก 



พระราชาสอ

เธอเพิ่งพบ 

พาฮานส์มาข

เร่ืองราว ๆ 

แรกพบตามเ

เด่นชดัในเร่ือ

เคร่งขรึม กล

ตนเอง การส

ซ่าออกมาให้

 
 

ภาพที ่4.8  ตั
แหล่งทีม่า  S
 
 

 

ปร

นเอาไว ้ใหเ้ก็

“Y

ปร

ขออนุญาตแต่ง

เปล่ียนแปล

ทพนิยายในอ

ตวั

อง Frozen จา

ลายเป็นราชินี

สร้างตวัละคร

หช้ดัเจน อีกทั้ง

4.1.6.3  คริ

วัละครคริสต
Solomon, 201

ระโยคน้ีมกัจ

กบ็ซ่อนพลงัวิ

You can’t ma

ระโยคน้ีเอลซ

งงานกนั หลงั

งไปอยา่งคาด

อดีตอยา่งส้ินเชิ

วละครเอลซ่า

กเจา้หญิงท่ีส

นีหิมะท่ีสวยงา

และออกแบบ

งยงัมีความสม

ริสตอฟ (Krist

ตอฟ 
3. 

73 
 

ะไดย้นิเอลซ่า

วิเศษเอาไว ้ดว้

arry a man yo

ซ่าไดพ้ดูกบัอั

งัจากพบกนัไ

ดไม่ถึง และป

ชิง 

าเป็นตวัละคร

สง่างามอยูใ่นก

าม มัน่ใจ อิ

บเคร่ืองแต่งก

มจริงในวฒัน

toff) : พระเอ

 

 

าพดูเสมอ เห

วยวิธีการเกบ็อ

ou just met” 

นันาในงานฉ

ไดเ้พยีงวนัเดีย

ประโยคน้ีเป็น

แบบรอบดา้น

กรอบ เกบ็คว

สระและมีคว

ายจึงตอ้งสอด

ธรรมและการ

กในชีวิตจริง

มือนเป็นการ

อารมณ์ ความ

เธอไม่คว

ฉลองพิธีราชินี

ยว ซ่ึงประโยค

นประโยคท่ีล

นท่ีมีพฒันากา

ามรู้สึก ซ่อน

วามสุขกบัพลงั

ดคลอ้งและสะ

รเคล่ือนไหวข

 

 

รสะกดจิตตวัเ

มรู้สึกของตวัเ

วรแต่งงานกบั

นีภิเษก เม่ือ

คน้ีประโยคเดี

บลา้งความเช่ื

ารตวัละครอย

นพลงัวิเศษ แล

งัเวทมนตร์นํ้

ะทอ้นลกัษณ

ของตวัละครด

อง ตามท่ี

อง  

บผูช้ายท่ี

ออนันาได้

ดียวทาํให้

ช่ือเร่ืองรัก

ยา่ง

ละหนา้ตา

าแขง็ของ

ะของเอล

ดว้ย 



74 
 

ช่ือเตม็ : คริสตอฟ Kristoff Bjorgman  

เสียงพากษภ์าษาองักฤษ :  Jonathan Groff 

  1)  ท่ีมาของตวัละคร 

เป็นเวลานานหลายทศวรรษจนยากจะเปล่ียนแปลงลกัษณะของเจา้ชายในเทพนิยายท่ีผูช้มเคยชิน  

ในเร่ือง Frozenเน้ือคู่ของแอนนา ไม่ไดเ้ป็นเจา้ชายและไร้ซ่ึงเสน่ห์ แต่เขาคือวีรบุรุษ น่ีคือท่ีมาของ

ตวัละครคริสตอฟ ตวัละครเอกฝ่ายชายท่ีเป็นคนธรรมดาไม่มีส่วนคลา้ยกบัเจา้ชายในเทพนิยายท่ีเรา

เคยรู้จกั 

คริสตอฟเป็นตวัละครท่ีมีความสาํคญัอนัดบัสาม (Tritagonist) ท่ีถูกสร้างข้ึนมา

สาํหรับภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง Frozen คริสทอฟเป็นตวัละครแบบกลม (Round Character) เพราะ

เป็นตวัละครท่ีมีความสมจริง มีความซบัซอ้น มีทั้งส่วนท่ีดีและส่วนท่ีไม่ดีเหมือนมนุษยใ์นชีวิตจริง  

คริสตอฟเป็นชาวภูเขาท่ีกลา้หาญ มีอาชีพขายนํ้าแขง็ แลว้ไปตกหลุมรักความใจกลา้ของเจา้หญิง

แอนนา ระหวา่งท่ีเธอกาํลงัตามหาพี่สาวคือราชินีเอลซ่า 

 

 

 

ภาพที ่4.9  การออกแบบตวัละครคริสตอฟ 
แหล่งทีม่า:  Solomon, 2013. 
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2)  ลกัษณะทางกายภาพ 

คริสตอฟเป็นชายอาย ุ 21 ปี มีนิสยัโผงผาง ตวัละครตวัน้ีเป็นตวัละครวีรบุรุษ

ของดิสนียท่ี์สร้างข้ึนไดแ้ตกต่างจากตวัละครวีรบุรุษตวัอ่ืน ๆ มากท่ีสุด ฮานส์เป็นตวัอยา่งของตวั

ละครวีรบุรุษแบบดั้งเดิมของดิสนียท่ี์สมบูรณ์แบบท่ีสุด   ซ่ึงคริสตอฟนั้นตรงกนัขา้มอยา่งส้ินเชิง 

คริสตอฟมีไหล่กวา้งเตม็ไปดว้ยกลา้มเน้ือ เขาถูกสร้างข้ึนมาใหส้มจริงกบัสภาพ

ชีวิตของเขาท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีนํ้ าแขง็ คริสตอฟมีผมสีบลอนดท่ี์อ่อนกวา่แอนนา แต่เขม้กวา่เอลซ่า 

มีดวงตาสีนํ้าตาลอ่อน ผวิขาว มีฝ้ากระท่ีจมูกของเขา จมูกของเขาค่อนขา้งใหญ่ แกม้ออกสีแดง

เพราะสภาพอากาศท่ีหนาวเยน็ 

3)  ลกัษณะนิสยั 

คริสตอฟหยาบกระดา้ง เงียบขรึม  และไม่ชอบติดต่อกบัมนุษย ์เขาชอบท่ีจะคุยกบั

สตัวม์ากกวา่ ดงัเช่นเพลงประจาํตวัของเขาในเร่ืองท่ีกล่าวถึงกวางเรนเดียร์คือเพื่อนท่ีดีท่ีสุด  

Paul Briggs (2013 as cited in Solomon, 2013, p.98) หวัหนา้ฝ่ายเน้ือเร่ืองได้

กล่าวถึงตวัละครคริสตอฟวา่ “คริสตอฟเป็นตวัแทนของผูช้ายซ่ึงมีบุคลิกแขง็กระดา้ง แต่ซ่อนความ

อ่อนโยนไวภ้ายใน เขาสร้างหนา้กากข้ึนมาและใส่มนัไวต้ลอดเวลา เพราะเขามีความเช่ือเหมือนเอล

ซ่าท่ีตอ้งปิดบงัความรู้สึกเอาไวข้า้งใน  จนกระทัง่ไดพ้บกบัแอนนาคนท่ีเขายอมเปิดใจ พวกเรารู้จกั

แอนนามาก่อน และรู้วา่แอนนาเหมาะสมกบัคริสตอฟ” 

4)  การแต่งกาย 

เขาสวมเส้ือคลุมหนาสีเขม้ มีขนสตัวร์อบคอ มีเสน้สีแดงเขม้และม่วงเขม้ตกแต่ง

รอบคอ และมีแผน่สีฟ้าบนขอ้ศอกขวารอบเอวมีเขม็ขดัตกแต่งสีแดงเขม้และม่วงเขม้  เส้ือกลา้มสี

นํ้าเงินเขม้สวมทบัเส้ือแขนยาวสีเดียวกนั ถุงมือสีนํ้าตาล สวมกางเกงขายาวผา้เน้ือหนาสีเขม้ สวม

หมวกทรงกลมสีเขม้มีขนสตัวร์ายรอบหมวก สวมรองเทา้สีนํ้ าตาลเขม้  Lino Di Salvo (2013 as 

cited in Solomon, 2013, p.98) กล่าวถึงการออกแบบเคร่ืองแต่งกายของคริสตอฟ “คร้ังแรกท่ีเห็น

แบบร่างของตวัละครน้ี คริสตอฟมีเส้ือคลุมขนสตัวท่ี์ดูสวยงาม แต่เรากไ็ดท้าํใหม้นัดูธรรมดาข้ึน

เพื่อใหส้มจริงเหมาะสมกบัตวัละคร คริสตอฟใส่กางเกงท่ีมีผา้หนาท่ีหวัเข่าขา้งหน่ึง เพราะเขาตอ้ง

ใชห้วัเข่าขา้งนั้นควบคุมสายบงัคบัเสวน รองเทา้บูท๊ของเขาตอ้งหนกั…” 
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เจา้ชายในฝันผูแ้สนดีและเพยีบพร้อม กลายเป็นตวัร้ายท่ีมีแผนการกาํจดัราชินีเอลซ่า และเจา้หญิง

แอนนา เพื่อข้ึนครองบลัลงักแ์อเรนเดล 

Hyrum Osmod หวัหนา้แผนกแอนิเมชัน่กล่าวถึงแนวคิดการสร้างตวัละครเจา้ชาย

ฮานส์วา่ “ฮานส์เป็นตวัละครท่ีหล่อ มีบุคลิกท่ีหรูหรา เราอยากใหผู้ช้มตกหลุมรักตวัละครตวัน้ี และ

เอาใจช่วยในความสมัพนัธ์กบัแอนนา และหลงัจากนั้นเราจะพลิกบทบาทของเขาในตอนจบ เพือ่

สร้างความประหลาดใจใหก้บัผูช้ม ทีมงานสนุกกบัการพลิกบทบาทของตวัละครตวัน้ีมาก” 

 

  

 

ภาพที ่4.11  การออกแบบลกัษณะตัวละครเจ้าชายฮานส์ของทมีงาน 
แหล่งทีม่า:  Solomon, 2013. 

 

Bill Schwab (2013 as cited in Solomon, 2013, p.66) หวัหนา้ฝ่ายออกแบบตวั

ละครกล่าวถึงการสร้างตวัละครเจา้ชายฮานส์วา่ “ความทา้ทายท่ีสุดของการออกแบบตวัละครตวัน้ี

คือ เราตอ้งแสดงลกัษณะของบุคลิกภาพของเขาออกมาใหไ้ด ้ แต่ตอ้งไม่ใหข้อ้มูลดา้นท่ีชัว่ร้ายของ

ฮานส์ใหผู้ช้มจบัได”้ 

2)  ลกัษณะทางกายภาพ 

ฮานส์มีความสูงปานกลางและดูดี ไหล่ไม่กวา้งและไม่มีกลา้มเน้ือเหมือนคริสตอฟ 

แมท้ั้งสองจะไม่เห็นอยูใ่กลก้นัเพื่อเปรียบเทียบกนัมาก่อน แต่ฮานส์ดูจะผอมบางกวา่คริสตอฟ แต่ก็

มีความแขง็แรง ฮานส์สามารถเอาชนะยกัษใ์หญ่อยา่งมาชเมลโลไดใ้นการต่อสูเ้พียงคร้ังเดียว ฮานส์
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มีความสามารถในการข่ีมา้ และการฟันดาบ นอกจากน้ีฮานส์ยงัมีความสามารถในการใชห้นา้ไม ้ 

ฮานส์มีสีผวิกลางๆ ไม่ขาวไม่ดาํ และมีรอยกระจาง ๆ บนจมูก ฮานส์มีผมสีนํ้าตาลแดงไวจ้อนผม มี

ตาชวนฝันสีเขียว  

3)  ลกัษณะทางนิสยั 

ฮานส์เป็นคนเยน็ชา ช่างคิดคาํนวน และโหดร้าย ฮานส์ภาคภูมิใจในความเป็นเจา้ชาย และกระหาย

ในอาํนาจ เป็นคนทะเยอทะยาน ฉลาด เลือดเยน็ ชัว่ร้าย   

Hyrum Osmod (2013 as cited in Solomon, 2013, p.66) หวัหนา้แผนกแอนิเมชัน่

กล่าวถึงตวัละครเจา้ชายฮานส์วา่ “เขาปรากฏตวัแบบอศัวินมา้ขาวท่ีใส่เกราะเงินแวววาว และผูช้มก็

จะคิดวา่ในตอนจบแอนนาจะตอ้งลงเอยอยา่งสวยงามกบัเจา้ชายฮานส์ เพราะเขาสมบูรณ์แบบ แต่

หลงัจากเน้ือเร่ืองดาํเนินไปเร่ือย ๆ กพ็บวา่แทจ้ริงแลว้เจา้ชายฮานส์มีนิสยัเอาตวัรอด ปรับตวัไปตาม

สถานการณ์ และในเผยจิตใจท่ีชัว่ร้ายในตอนจบ” 

4)  การแต่งกาย 

 

 

 

ภาพที ่4.12  การแต่งกายของเจา้ชายฮานส์ในลกัษณะต่าง ๆ 
แหล่งทีม่า:  Disney.Wikia, 2013. 
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ดว้ยบทบาทการเป็นเจา้ชายทาํใหเ้คร่ืองแต่งกายของฮานส์เป็นทางการ และเป็นไป

ตามมาตรฐานของเจา้ชาย คือหรูหรา ดูดี และเป็นทางการ ในฉากการเปิดตวัเจา้ชายฮานส์แต่งกาย

ดว้ยชุดท่ีคลา้ยเคร่ืองแบบทหารเรือ คือสวมกางเกงสีนํ้าเงิน บูธสีดาํ ผา้พนัคอสีม่วงแดง เส้ือเชิร์ตสี

ฟ้า ติดอินทรธนูสีดาํ ใส่สายสะพายสีทอง และสวมเส้ือคลุมสีเทาอ่อนกบัดาํ  

ในระหวา่งช่วงพิธีบรมราชาภิเษก การแต่งตวัของฮานส์จะเป็นดูลดความเป็น

ทางการลง เขาสวมเส้ือคลุมสีครีม กบัเส้ือเชิร์ตสีเหลือง ใส่สายสะพายสีแดง บูธสีดาํกบัรองเทา้สี

ขาว อินทรธนูสีแดงและทองมีพูห่อ้ยสีทอง ท่ีเขา้กบัผา้พนัคอสีเหลือง ชุดน้ีฮานส์ใส่นานกวา่ชุด

แรก  โดยเฉพาะในวนัและคืนวนับรมราภิเษก เพราะฮานส์ตอ้งการใหโ้ดดเด่นท่ีสุดในงาน 

ในช่วงท่ีเขาถูกควบคุมไวใ้นอาณาจกัร  เพื่อปกป้องร่างกายจากอากาศหนาว ฮานส์ไดรั้บเส้ือคลุม

คลา้ยกบัเคร่ืองแบบของยามปราสาท มนัเป็นเส้ือคลุมสีเทาทึบ มีลายคล่ืนสีม่วง 

5)  พฒันาการตวัละคร 

เจา้ชายฮานส์เป็นสุภาพบุรุษ รูปร่างหนา้ตาดี ชาติตระกลูดี นิสยัสุภาพ เป็นชายในฝันท่ีเพียบพร้อม 

และมีรักแทใ้หก้บัแอนนาทนัทีท่ีไดพ้บหนา้ พร้อมทาํทุกอยา่งเพื่อคนท่ีรักแมต้อ้งสละชีวิต แต่

ในช่วงทา้ยท่ีแอนนาตอ้งการรักแทจ้ากเจา้ชายฮานส์มาแกค้าํสาป กไ็ดเ้ห็นการเปล่ียนแปลงของตวั

ละครวา่ ทุกส่ิงท่ีทาํมาเป็นเร่ืองหลอกลวง การเขา้มารู้จกักบัแอนนา และหลงรักแอนนาคือแผนการ

ท่ีตอ้งการจะยดึครองแอเรนเดล 

6)  ประโยคเด่นของเจา้ชายฮานส์ 

“Oh, Anna. If only there was someone out there who loved you” โอ ้แอนนา หวงั

วา่จะมีใครสกัคนท่ีรักเธออยูจ่ริง ๆ  

เป็นประโยคท่ีทาํใหเ้ร่ืองเกิดความพลิกผนั ประโยคท่ีทาํใหแ้อนนาไดต้าสวา่งวา่ 

เจา้ชายฮานส์ไม่ไดรั้กตวัเองจริง เม่ือพดูประโยคน้ีจากคนดีกไ็ดก้ลายเป็นคนร้ายในเร่ือง 

เจา้ชายฮานส์เป็นตวัละครรอบดา้นท่ีมีพฒันาการตวัละครท่ีสร้างความประหลาด

ใจใหก้บัคนดู ซ่ึงเป็นการสร้างตวัละครดว้ยแนวคิดแบบ Invention เน่ืองจากไม่เคยมีเจา้ชายในแอนิ

เมชัน่แนวเทพนิยายท่ีกลายเป็นตวัร้ายมาก่อน ในช่วงตน้เร่ืองเจา้ชายฮานส์จึงมีบุคลิกลกัษณะทั้ง

ภายนอกและภายในสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานเจา้ชายของดิสนีย ์ และเป็นผูช้ายในฝันของผูห้ญิง 

จวบจนทา้ยเร่ืองท่ีมีการเปล่ียนบทบาทเป็นตวัร้าย แต่ลกัษณะภายนอกกย็งัสง่างามเหมือนเจา้ชาย



ดงัเดิม ซ่ึงเป็

จิตใจ ซ่ึงแ

และตวัละคร

 4.1
 

ภาพที ่4.13  
แหล่งทีม่า:  D
 
ช่ือเตม็ : โอล

เสียงพากษภ์า

เสียงพากษภ์า

จากการสมัภ

แบน (Flat Ch

ไม่มีความซบั

เดลกไ็ดล้องใ

นการสะทอ้น

ตกต่างจากแอ

ร้ายหนา้ตาตอ้

1.6.5  โอลาฟ

โอลาฟ 
Disney.Wikia

ลาฟ (Olaf) 

าษาองักฤษ : 

าษาไทย 

1)  ท่ีมาข

าษณ์กลุ่มพบ

haracter) เพร

บซอ้น 

โอลาฟ ม

ใชเ้วทมนตร์ที

นแนวคิดใหผู้ ้

อนิเมชัน่แนวเ

องน่ากลวัเพยี

 : ตวัละครขวั

a, 2013. 

  Josh Gad 

:  กรกนัต ์สุท

ของตวัละคร 

วา่ตวัละครท่ี

ราะบุคลิกของ

มนุษยหิ์มะท่ีเ

ท่ีตวัเองซ่อนเ
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ช้มไม่ยดึติดกั

เทพนิยายท่ีมั

ยงอยา่งเดียว 

วญัใจผูช้ม 

 

ทธิโกเศศ  

 

คนส่วนใหญ่

งโอลาฟในเร่ือ

เกิดจากเวทมน

เอาไวม้านานเ

 

กบัหนา้ตา แล

กัจะปลูกฝังผู ้

 

ญ่ช่ืนชอบคือโอ

องไม่มีการเป

นตร์ของเอลซ

เสกโอลาฟข้ึน

ละลกัษณะภา

ผูช้มรับรู้วา่ตวั

อลาฟ  โอลาฟ

ปล่ียนแปลง เป็

ซ่า  หลงัจากท่ี

นมาจากความ

ยนอก แต่ให้

วละครท่ีดีตอ้ง

ฟเป็นตวัละค

ป็นตวัละครท่ี

ท่ีเอลซ่าออกจ

มทรงจาํวยัเดก็

ม้องคนท่ี

งหนา้ตาดี 

รแบบ

ไม่มีมิติ 

ากแอเรน

กใน
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ช่วงเวลาแสนสุขท่ีเคยป้ันตุก๊ตาหิมะกบัแอนนา โอลาฟเป็นตวัแทนของความไร้เดียงสา บริสุทธ์ิ 

และวยัเดก็อนัแสนสนุก Jeff Ranjo ผูเ้ขียนสตอร่ีบอร์ดกล่าวถึงตวัละครโอลาฟวา่ “เขาคลา้ยเดก็ท่ี

เพิ่งเกิด ไม่รู้จกัโลกมากนกั ดงันั้นตอ้งคอยอธิบายส่ิงต่าง ๆ ใหเ้ขาเหมือนกบัเขาเป็นเดก็เลก็ ๆ” 

 

 

 

ภาพที ่4.14  ลกัษณะร่างกายของโอลาฟท่ีสามารถสลบัท่ีส่วนต่าง ๆ ในร่างกายได ้
แหล่งทีม่า:  Solomon, 2013. 
 

2)  ลกัษณะทางกายภาพ 

โอลาฟเป็นมนุษยหิ์มะขนาดเลก็ ท่ีเกิดจากการประกอบกนัของหิมะสามกอ้น แต่

ถา้นบัรวมขาเขาดว้ย กจ็ะเป็นหิมะหา้กอ้น โอลาฟสามารถจดัเรียงส่วนประกอบของตนเองใหเ้ป็น

โฉมใหม่ได ้ โอลาฟมีกระดุมสามอนัท่ีทาํจากหินสีดาํอยูต่รงส่วนลาํตวั กระดุมอนัแรกอยูล่าํตวัช่วง

บน และกระดุมสองอนัท่ีเหลืออยูล่าํตวัช่วงล่าง ลาํตวัช่วงล่างยงัมีขาสองขา้งท่ีทาํจากนํ้าแขง็สอง

กอ้นเลก็ๆ โอลาฟมีแขนท่ีทาํจากก่ิงไม ้ และมีก่ิงไมส้ามง่ามอยูบ่นหวัคลา้ยกบัเป็นผม แขนทั้งสอง

ขา้งของโอลาฟมีน้ิวมือขา้งละ 4 น้ิว ส่วนหวัของโอลาฟคือกอ้นนํ้าแขง็กอ้นบนสุด ซ่ึงเป็นทรงไข่ 

ปากของโอลาฟมีรูปร่างคลา้ยกบัฟันกระต่าย ตาของโอลาฟทาํมาจากหิน แต่ในภาพยนตร์ตาของโอ

ลาฟเป็นตาแบบตวัการ์ตูนทัว่ไปท่ีมีลูกตาสีดาํ โอลาฟมีค้ิวดว้ยระหวา่งตากบัปากของโอลาฟคือจมูก
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ท่ีทาํจากแครอท Salvo (2013, as cited in, Solomon, 2013) หวัหนา้กลุ่มแอนิเมชัน่ กล่าวถึงลกัษณะ

ของโอลาฟวา่  

 

ตอนแรกทางทีมงานใหโ้อลาฟมีส่วนประกอบท่ีเหมือนจริง พวกเราดดัแขนก่ิงไมข้องโอ

ลาฟ และบิดหนา้ของโอลาฟจนเหมือนกบัลกัษณะของตุก๊ตายาง แลว้เรากม็าคิดวา่ ถา้หิมะ

เคล่ือนไหวได ้พวกเขาจะเคล่ือนไหวแบบไหน ถา้ลกัษณะตวัละครน้ีมีแขนท่ีทาํจากไม ้ทาํ

ไม่เราไม่ใชต้ดัขอ้จาํกดัน้ีออกไป แลว้ทาํใหม้นัดูสนุกข้ึน ดงันั้นเราจึงออกแบบใหแ้ขนของ

โอลาฟสามารถยดืหดได ้สามารถหมุนกลบัหลงัได ้และใชย้กหวัของโอลาฟข้ึนเม่ือโอลาฟ

ตอ้งการมองไกล ๆ  

 

แต่ละส่วนของโอลาฟสามารถเป็นอิสระแยกจากกนัได ้ และสามารถจดัเรียงใหม่

หรือกระจายออกจากโอลาฟโดยไม่เป็นอนัตรายใด ๆ และไม่เจบ็ปวด เช่น เม่ือโอลาฟเดินไปเหยยีบ

เอาแท่งนํ้าแขง็ ผลคือแท่งนํ้าแขง็เสียบทะลุผา่นโอลาฟ เขากแ็ค่มองแลว้พดูวา่ “ดูนัน่สิ ฉนัถูกแทง” 

แลว้กห็วัเราะขบขนั อยา่งไรกดี็ในFrozenจะเห็นบางช่วงท่ีโอลาฟมีความรู้สึกเจบ็ปวด เช่น ตอนท่ี

แอนนาผลกัจมูกแครอทของเขาอยา่งแรง โอลาฟดูจะโมโหเม่ือคริสตอฟผลกัเขาใหอ้อกห่างจากส

เวน ถึงแมต้วัโอลาฟจะเป็นหิมะ แต่โอลาฟกมี็บุคลิกลกัษณะการใชชี้วติแบบมนุษย ์ เช่น การนอน 

การกิน หารหายใจ ความสามารถในการดมกล่ิน  และการล้ิมรส การไดย้นิ การสมัผสั และการ

มองเห็นท่ีชดัเจน  

3)  ลกัษณะนิสยั 

โอลาฟมีเง่ือนไขแบบง่าย ๆ นัน่คือเราไม่ตอ้งการใหโ้อลาฟมีบุคลิกท่ีดูยดืหยุน่

หรือกระฉบักระเฉงเขาเป็นมนุษยหิ์มะ เราตอ้งการใหเ้ขาแยกส่วนและรวมกนัไดด้งัเดิม แต่เราอยาก

ใหโ้อลาฟดูธรรมดา สาํหรับผมโอลาฟเหมือนเดก็ผูช้ายอาย ุ5 ขวบ น่ารัก น่าไวว้างใจ บริสุทธ์ิ และ

ใสซ่ือ (Hyrum Osmond 2013 as cited in Solomon, 2013, p.108) 

โอลาฟมีนิสยัซ่ือใสและไร้เดียงสา แต่เตม็ไปดว้ยความรักและห่วงใยต่อเพื่อน ๆ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่กบัแอนนาและเอลซ่า เพราะโอลาฟถูกสร้างจากความทรงจาํวยัเดก็ของแอนนาและเอลซ่า  
โอลาฟจึงมีลกัษณะความเป็นเดก็ท่ีเหมือนแอนนากบัเอลซ่าเม่ือหลายปีก่อน เช่น เพอ้ฝันแปลก ๆ 
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และข้ีเล่น เม่ือโอลาฟ กลบัมาจึงเป็นมนุษยหิ์มะท่ีหลงเสน่ห์ความหลงั โอลาฟมีความคิดเห็นท่ี
ผสมผสานระหวา่งแอนนากบัเอลซ่า เขาเป็นศิลปินเหมือนเอลซ่า เพราะคาํพดูแรกของเขาคือ เขาคิด
เก่ียวกบัสีท่ีเหมาะกบัหิมะแลว้พดูกบัสเวนวา่ สีของทอ้งฟ้าไง เม่ือพวกเขาไปถึงบา้นของคริสตอฟ 
โอลาฟกเ็ล่าถึงความหลงใหลในฤดูร้อนของเขา นัน่อาจะเป็นเพราะเอลซ่าตอนเดก็ไดส้ร้างตุก๊ตา
หิมะท่ีรักออ้มกอดอนัอบอุ่น ทาํใหโ้อลาฟชอบจินตนาการถึงฤดูร้อน 

โอลาฟไม่ไดมี้แต่ดา้นไร้เดียงสาเท่านั้น บางคร้ังโอลาฟกแ็สดงความฉลาดออกมา 
เช่นตอนท่ีเขาอยูก่บัแอนนาในหอ้งสมุด โอลาฟสอนแอนนาวา่รักแทคื้อการท่ีเห็นแก่คนอ่ืนมากกวา่
ตวัเอง คริสตอฟคือตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุด ทาํใหแ้อนนารู้ความหมายท่ีแทจ้ริงของรักแท ้

4)  ประโยคเด่นของโอลาฟ 

“Hi everyone. I’m Olaf. And I like warm hugs” สวสัดีทุกคน ฉนัช่ือโอลาฟ และ

ฉนัรักออ้มกอดอุ่น 

เป็นคาํแนะนาํตวัของโอลาฟในอดีต ตอนท่ีเอลซ่าป้ันโอลาฟข้ึนมาเล่นกบัอนันา 

และเป็นประโยคแรกท่ีโอลาฟทกัทายกบัแอนนาและคนอ่ืน ๆ เม่ือไดก้ลบัมามีชีวิตอีกคร้ัง ดว้ยเวทย์

มนตข์องเอลซ่า 

“Some people are worth melting for”  บางคนกมี็ค่าใหล้ะลาย  

เป็นคาํกล่าวของโอลาฟ ตอนท่ีพยามช่วยเหลือแอนนาอยา่งสุดพลงั ไม่ใหแ้อนนา

หนาวตาย โดยท่ีไม่กลวัวา่ตนเองท่ีเป็นหิมะจะตอ้งละลายเพราะอากาศร้อน แสดงใหเ้ห็นความมี

นํ้าใจ และจิตใจอนับริสุทธ์ิของโอลาฟ 

“Love is putting someone else’s needs before yours.”  

ความรักคือการคิดถึงคนอ่ืนก่อนความตอ้งการของตนเอง 

เป็นคาํกล่าวในช่วงท่ีโอลาฟมาช่วยแอนนา และไดก้ล่าวประโยคเพื่อช่วยใหแ้อน

นารู้จกักบัรักแท ้และรู้ใจตวัเองวา่รักใคร และใครท่ีรักแอนนาจริง ๆ  

โอลาฟเป็นตวัละครดา้นเดียวท่ีเป็นการสร้างตวัละครดว้ยแนวคิดแบบ Invention 

คือเป็นการคิดสร้างสรรคต์วัละครข้ึนมาใหม่ สร้างลกัษณะตวัละครจากส่ิงไม่มีชีวิตใหเ้ป็นส่ิงมีชีวติ 

ท่ีมีการเคล่ือนไหวท่ีเป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมือนคนและสตัว ์ มีลกัษณะร่างกายท่ีสามารถปรับเปล่ียน

ได ้ โอลาฟเป็นตวัละครท่ีมีจิตใจบริสุทธ์ิ มองโลกในแง่ดี และตลก เป็นตวัละครท่ีสร้างสีสนัใหก้บั

เร่ือง ช่วยปรับอารมณ์ของเร่ืองใหมี้ความสนุก ขบขนั จึงเป็นขวญัใจของผูช้ม 



โอลาฟ, เจา้ช

และคริสตอฟ

นั้นมีทั้งการส

ท่ีเกิดจากจินต

คือ เอลซ่า ท่ี

เกิดจากจินตน

 

4.1.7
ใชก้

ทั้งยงัสามารถ

 4.1.8
ฉาก

บรรยากาศขอ

ในเหตุผลท่ีผู ้

ออกแบบโดย

คนตดันํ้าแขง็
โบราณ ผูห้ญิ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้
พระราชวงั ที
เรือและรถมา้
 

 

ในเร่ือง 

ชายฮานส์ และ

ฟ ส่วน อนัน

สร้างตวัละคร

ตนาการ เช่น 

มีลกัษณะรูป

นการ 

7  มุมมองการ
ารเล่าเร่ืองแบ

ถเขา้ใจเร่ืองร

8  ฉาก 
ในเร่ือง Froz

องเน้ือเร่ืองใน

ผูช้มช่ืนชอบ 

ยอิงจากสถาน

 ฉ4.1.3.1
ง สงัเกต
ญิงใส่กระโปร
ฟ้า และอุปก
ท่ีอยูอ่าศยัของ
าในการเดินท

Frozen มีตวัล

ะคริสตอฟ โด

าและโอลาฟ

รท่ีมีลกัษณะส

 โอลาฟ และ

ร่างหนา้ตา นิ

รเล่าเร่ือง 
บบรู้รอบดา้น 

าวท่ีเกิดข้ึนเป็

zen แบ่งเป็น 2

นช่วงนั้น กบั

Frozen คื

นท่ีจริง และตวั

ากในช่วงเวล
ตไดจ้ากการแต
รงสุ่มยาว ผูช้
กรณ์อิเลค็ทรอ
งประชาชน เป็
าง  
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ละครหลกัท่ีมี

ดย 3 ใน 5 เป็

เป็นตวัละคร

สมจริง เช่น แ

ะตวัละครท่ีผส

นิสยั และแนว

 ผูช้มเขา้ใจถึ

ป็นลาํดบัขั้นต

2 ส่วน คือฉา

ฉากในสถาน

คือฉากท่ีสวยง

วัละครในเร่ือ

ลา (Time) คือ
ต่งตวัของตวัล
ชายแต่งกายโด
อนิกส์ใด ๆ
ป็นแบบโบรา

 

มีบทบาทเด่น 

ปนตวัละครรอ

ดา้นเดียว โด

แอนนา คริสต

สมผสานระห

วคิดเหมือนมน

ถึงความคิด ค

อนไปพร้อม 

กในช่วงเวลา

นท่ี หมายถึง 

งามในเร่ือง 

อง 

อ ช่วงเวลาใน
ละครในเร่ือง
ดยเคร่ืองนุ่งห่
 ใชแ้สงสวา่
าณทั้งหมดเมือ

จาํนวน 5 ตวั

อบดา้น ไดแ้ก

ยการสร้างตวั

ตอฟและเจา้ช

วา่งลกัษณะข

นุษยป์กติ แต่มี

วามรู้สึกของ

 ๆ ตวัละครทุ

า หมายถึงสถ

สถานท่ีท่ีเกิด

ซ่ึงทีมงานใช

อดีต สมยัยโุ
ท่ีเป็นชุดของ
ห่มท่ีทาํจากผา้
างจากเทียนไข
อง การคมนา

ว ไดแ้ก่ อนัน

ก่ เอลซ่า, เจา้ช

วละครในเร่ือ

ชายฮานส์ และ

ของคนและจิน

มีพลงัเวทมน

ตวัละครในร

กตวั  

านการณ์ ยคุส

ดเหตุการณ์ข้ึน

ชก้ารเกบ็ขอ้มู

รปโบราณท่ีย
งประเทศนอร์
า ตวัละครใน
ข ไม่ใช่ไฟฟ
คมระหวา่งป

า, เอลซ่า, 

ชายฮานส์ 

ง Frozen 

ะตวัละคร

นตนาการ

ตร์หิมะท่ี

ะดบัหน่ึง 

สมยั หรือ

น ซ่ึงหน่ึง

มูล และ

ยงัมีอาชีพ
ร์เวยใ์นยคุ
นเร่ืองไม่มี
ฟ้า และ
ประเทศใช้
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ภาพที ่4.15  การออกแบบเคร่ืองแต่งกายโดยนาํวฒันธรรมของชาวนอร์เวยม์าใส่ในชุดของตวัละคร 
แหล่งทีม่า:  Solomon, 2013. 
 

4.1.7.1 ฉากในสถานท่ี (Location) 

1) ฉากในพระราชวงั  เป็นสถานท่ีท่ีเป็นฉากหลกั จาํลองสภาพพระราชวงั
นอร์เวยใ์นอดีต เป็นสถานท่ีท่ีส่ือสถานภาพอนัสูงส่ง และภาระหนา้ท่ีอนัยิง่ใหญ่ของเอลซ่า การปิด
พระราชวงัไม่ตอ้นรับแขก เหมือนเป็นกรงขงัเอลซ่าไม่ใหอ้อกสู่โลกภายนอก ฉากพระราชวงัเป็น
จุดเร่ิมตน้ จุดพลิกผนั และจุดจบของเร่ือง Frozen 

ทีมงานไดอ้อกไปเกบ็ขอ้มูลสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ในประเทศนอร์เวย ์ เพื่อ

นาํมาใชเ้ป็นตน้แบบในการสร้างพระราชวงัของแอเรนเดล และสถาปัตยกรรมอ่ืน ๆ ในเร่ือง Frozen 

 



86 
 

        
 

ภาพที ่4.16  ภาพเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมในหมู่บา้นชาวนอร์เวยท่ี์เมือง balestrand กบั  
แบบหอ้งพิธีการท่ีเอลซ่าในวนัราชินีภิเษก 

แหล่งทีม่า:  Solomon, 2013. 
 

2) ฉากหมู่บา้นโทรล เป็นสถานท่ีของการช่วยเหลือ ตวัแทนของคนกลุ่ม

นอ้ย ชาวชนบทท่ีมีนํ้ าใจ ตอนท่ีแอนนาโดนคาํสาปทั้งสองคร้ังกไ็ดช้าวโทรลใหค้วามช่วยเหลือแก้

คาํสาป และชาวโทรลยงัรับคริสตอฟเป็นลูกบุญธรรม ทั้ง ๆ ท่ีเป็นคนละชาติพนัธ์ุ 

3) ฉากปราสาทหิมะ เป็นสถานท่ีท่ีส่ือถึงชีวิตอิสระ สวยงามของเอลซ่า 

แต่กย็งัเป็นชีวติท่ีโดดเด่ียว อยูค่นเดียวเหมือนตอนท่ีอยูพ่ระราชวงั เพราะเอลซ่ากย็งัเลือกจะปิดกั้น

ตวัเองจากคนอ่ืน ฉากปราสาทหิมะเป็นหน่ึงในฉากท่ีสร้างความประทบัใจใหก้บัผูช้ม เพราะปรา

สามนํ้าแขง็แสนสวยเกิดจากเวทมนตร์ของเอลซ่า และเป็นฉากท่ีดาํเนินเร่ืองดว้ยเพลง Let’s it go ทาํ

ใหเ้ป็นฉากท่ีสวยงามทั้งภาพ ไพเราะทั้งเสียง  

Mohit Kallianpur (2013 as cited in Solomon, 2013, p.121)  ผูก้าํกบัภาพและแสง 

กล่าวถึงฉากปราสาทหิมะของเอลซ่าเอาไวว้า่ “พวกเราไดต้น้แบบมาจากนํ้าแขง็ พวกเราพยายามทาํ

ใหม้นัดูเหมือนนํ้าแขง็ มนัจะตอ้งหกัเหแสง และมนัใชเ้ทคนิคจากคอมพิวเตอร์ในการใหแ้สงและ
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เงา เม่ือพดูถึงนํ้าแขง็ ตอ้งคิดวา่เป็นส่ิงท่ีส่องแสง เป็นประกาย แต่อยา่งไรกต็ามพวกเราตอ้งแน่ใจวา่

ฉากน้ีจะไม่ทาํใหผู้ช้มละสายตาไปจากเอลซ่า” 

Lisa Keene (2013 as cited in Solomon, 2013 : 122) ผูช่้วยผูก้าํกบั กล่าวถึงฉาก

ปราสาทนํ้าแขง็วา่ “นํ้าแขง็เป็นบททดสอบท่ีทา้ทาย เพราะตอ้งมีการวางแผนการทาํงานอยา่งมาก 

แมจ้ะเป็นพื้นท่ีท่ีคุณไม่ตอ้งการ มนัตอ้งดูโดดเด่นและสวยงาม คลา้ยหอ้งท่ีเตม็ไปดว้ยเพชร ในมุม

ของผูช้ม คุณจะคิดวา่ไดเ้ห็นในส่ิงท่ีคุณตอ้งการ แต่จริง ๆ แลว้เราเป็นผูค้วบคุมใหคุ้ณเห็นในส่ิงท่ี

เราตอ้งการใหคุ้ณเห็น” 

ในเร่ือง Frozen ภาพนํ้าแขง็ในฉากปราสาทนั้นประกอบจากนํ้าแขง็สองส่วนคือ 

ส่วนท่ีเป็นนํ้าแขง็จากธรรมชาติ และส่วนทีเป็นนํ้าแขง็จากเวทมนตร์เอลซ่า แต่ทั้งสองส่วนจะตอ้งมี

ความสมดุลกนัเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ ใหผู้ช้มรู้สึกวา่ไดก้า้วเขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งนํ้าแขง็ของเอล

ซ่า 

 

  
 

ภาพที ่4.17  การออกแบบส่วนต่าง ๆ ของปราสาทนํ้าแขง็ในเร่ือง Frozen 
แหล่งทีม่า:  Solomon, 2013. 
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4) ฉากเดินทางในภูเขาหิมะ เป็นสถานท่ีของการผจญภยั และการพบ

เพื่อนใหม่ ส่ิงแวดลอ้มสงัคมใหม่ แอนนาท่ีออกเดินทางในภูเขาหิมะไดพ้บกบัคริสตอฟ เสวน และ

โอลาฟ ไดผ้จญภยัตลอดการเดินทาง สาํหรับฉากภูเขาหิมะท่ีเหมือนจะง่ายเพราะเราจะคิดถึงสีขาว

ของหิมะ แต่ในเร่ือง Frozen ภูเขา ป่าหิมะกลบัไม่ไดมี้แต่สีขาว Lisa Keene (2013 as cited in 

Solomon, 2013, p.89) ผูช่้วยผูก้าํกบั กล่าวถึงฉากภูเขาหิมะวา่“หิมะเป็นโอกาสอนัดี เพราะมนัเป็น

เหมือนผา้ใบสีขาว ท่ีรอการแต่งแตม้สีดว้ยแสง สีท่ีอยูบ่นหิมะเป็นศิลปะการลงสีแบบนอ้ยแต่ให้

คุณค่ามาก ดงันั้นมนัหมายความวา่ เราจะทาํเหมือนผา้ใบสีขาวซ่ึงยอมใหถู้กระบายสีดว้ยแสง นัน่

เป็นส่ิงท่ีสร้างความสนุกใหก้บัพวกเรา” Michael Giamio (2013 as cited in Solomon, 2013, p.92)  

ผูก้าํกบัศิลป์กล่าวถึงฉากภูเขาหิมะวา่ “จากประสบการณ์ในการเดินทางของพวกเรา คุณจะไดเ้ห็น

เงาของสีฟ้าเขม้แรเงาลงบนหิมะ เพราะแสงจากทอ้งฟ้า และในช่วงอาทิตยอ์สัดง มนัจะกลายเป็นสี

แดงสม้ ร่วงหล่นลงพื้นหิมะ นั้นคือความมหศัจรรยแ์ละน่าตะลึงท่ีสร้างสรรคโ์ดยธรรมชาติ ซ่ึงผม

ไม่เคยรู้มาก่อน” และทาํใหฉ้ากภูเขาหิมะท่ีน่าจะเป็นสีขาวโพลน กลายเป็นฉากท่ีเปล่ียนสีไปตาม

ช่วงเวลาตามทอ้งเร่ือง และทาํใหผู้ช้มรู้สึกต่ืนตาต่ืนใจ และประทบัใจในความสวยงามของเร่ือง 

Frozen 

5)  ฉากทะเลสาปนํ้าแขง็ เป็นสถานท่ีแห่งการตดัสิน การฝ่าฟันมรสุมใน

ชีวิตของแต่ละตวัละคร โดยในแอนิเมชัน่จะมีเหตุการณ์ใหต้วัละครหลกัในเร่ือง เช่น เอลซ่า แอนนา 

เจา้ชายฮานส์ คริสตอฟ โอลาฟ สเวน มารวมตวักนัท่ีทะเลสาปหิมะท่ามกลางพายหิุมะท่ีต่างมองไม่

เห็นกนั จนกระทัง่พายหิุมะสงบ ทุกตวัละครตอ้งเผชิญหนา้กนั และเกิดเหตุการณ์ไคลแมกซ์ข้ึน ทาํ

ใหเ้กิดการตดัสินใจและปมปัญหาคล่ีคลาย แนวคิดในการออกแบบฉากน้ี คือการสร้างหิมะให้

มากกวา่ปกติ เน่ืองจากเป็นหิมะท่ีเกิดจากอารมณ์รุนแรงของเอลซ่าไม่ใช่หิมะตามฤดูกาล ผูช้มจะได้

เห็นทะเลสาปหิมะท่ีมีลกัษณะเหมือนละอองหิมะเคลือบบนนํ้าแขง็ และไดเ้ห็นหิมะรูปทรง

ประหลาดราวกบัถูกแกะสลกั  

ฉากในเร่ือง Frozen แบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ ฉากในช่วงเวลา โดยเป็น

ช่วงเวลาในสมยัยโุรปโบราณในประเทศนอร์เวย ์  และ ฉากในสถานท่ี ซ่ึงมีดว้ยกนัหลายฉาก แต่

ฉากท่ีโดดเด่นคือฉากในพระราชวงัแอเรนเดล อนัเป็นสถานท่ีจุดเร่ิมตน้ จุดพลิกผนั และจุดจบของ
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เร่ือง Frozen และฉากปราสาทหิมะของเอลซ่า ท่ีเป็นจุดเปล่ียนแปลงตวัเองของเอลซ่า และเป็นฉาก

ท่ีติดตาผูช้มมากท่ีสุด 

จุดเด่นในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง Frozen จากการสมัภาษณ์ผูช้มคือฉากท่ีสวยงามและ

สมจริง แมจ้ะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน่แต่ความละเอียดปราณีต ทาํใหเ้กิดฉากท่ีสวยงามและสมจริง 

ทาํใหผู้ช้มเกิดความเช่ือในเร่ืองราวของแอนิเมชัน่ 

4.1.9  สัญลกัษณ์พเิศษ  
ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ไดมี้การแฝงสญัลกัษณ์พเิศษ ไวใ้นเน้ือเร่ือง ดงัน้ี 

 

ตารางที ่4.5  ตางรางวิเคราะห์สญัลกัษณ์ในเร่ือง Frozen 
 

สัญลกัษณ์ ตัวหมาย หมายถึง 
ประตู ประตูหอ้งท่ีกั้น

ระหวา่งเอลซ่า
กบัแอนนา 
 

- การปิดกั้นใจของเอลซ่าหลงัจากเผลอทาํร้ายแอนนา 
ความสมัพนัธ์ของสองพี่นอ้งกถู็กขวางกั้นดว้ยประตู ในช่วงแรก
แอนนาพยายามเคาะประตูเรียกเอลซ่า แต่เอลซ่ากไ็ม่เปิดประตูให้
แอนนาอีกเลย นัน่คือเอลซ่าไม่เปิดใจท่ีจะสนิทกบัแอนนาอีก 
เพราะกลวัจะทาํร้ายแอนนา 

ประตู
พระราชวงั 

การปิดกั้น เกบ็ซ่อนความลบัของเอลซ่า ท่ีพระราชาไม่ตอ้งการ
เปิดเผยต่อคนภายนอก 

ประตูในเพลง 
Love is open the 
door  

เน้ือเพลงพดูถึงวา่ รักคือการเปิดประตูออก เราจะสามารถรักได้
เม่ือเราเปิดประตูหวัใจ หมายถึงใหท้ั้งสองเปิดใจใหก้นั เพื่อทาํ
ความรู้จกักนัมากข้ึน 

ประตู ประตูปราสาท
นํ้าแขง็ของเอล
ซ่าท่ีเปิดแงม้อยู ่

- เอลซ่าท่ีตดัสินใจหนีออกจากแอเรนเดล มาสร้างปราสาทนํ้าแขง็
ท่ียอดภูเขา แต่กย็งัมีฉากประตูท่ีไม่ไดปิ้ดลอ็ค หมายถึงเอลซ่าเร่ิม
เปิดใจบา้ง 
- แอนนาท่ีตามท่ีสาวมาถึงพระราชวงัหิมะ แต่ไม่กลา้เคาะประตู 
จนกระทัง่พบวา่ประตูไมไดปิ้ด เหมือนท่ีเธอเจอมาตลอด แสดง
ใหเ้ห็นวา่เอลซ่าเร่ิมเปิดใจตวัเอง ละท้ิงความกลวั  หลงัจากท่ี
ตดัสินใจเป็นอิสระ 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 

สัญลกัษณ์ ตัวหมาย หมายถึง 
นํ้าแขง็  นํ้าแขง็ในหอ้ง

ของเอลซ่า 
แทนความเยน็ชา ความโดดเด่ียว  ยิง่เอลซ่าพยายามแยกตวัมาก
เท่าไร พลงันํ้าแขง็กม็ากข้ึนจนยากจะควบคุม ฉากท่ีเอลซ่ารู้ข่าวท่ี
พอ่แม่เสียชีวิต พลงันํ้าแขง็ของเอลซ่ากรุ็นแรงข้ึนจนทาํใหห้อ้งทั้ง
หอ้งกลายเป็นนํ้าแขง็ 

พลงัเวทมนตร์
นํ้าแขง็ของเอล
ซ่า 

ความสามารถพิเศษหรือพรสวรรคท่ี์ติดตวัมาแต่เกิด ซ่ึงเป็นดาบ
สองคม หากใชใ้นดา้นดีกเ็ป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น หากใชใ้นดา้น
ร้ายกเ็ป็นโทษกบัผูอ่ื้น ในเร่ืองเอลซ่ามีพลงันํ้าแขง็มาตั้งแต่เกิด 
และพลงัของเอลซ่ากส็ามารถสร้างสรรคส่ิ์งสวยงาม สร้าง
ความสุขใหก้บัแอนนาได ้อีกแง่หน่ึงพลงัของเอลซ่ากเ็ป็น
อนัตรายหากใชใ้นทางท่ีผดิ   

ปราสาทนํ้าแขง็ ปราการป้องกนัเอลซ่าจากคนภายนอกท่ีมองเธอแตกต่างจากคน
อ่ืน และคนท่ีตอ้งการจะจบัเธอกลบัไปสู่สังคมเดิมท่ีไม่ยอมรับ
ความแตกต่างของเธอ 

นํ้าแขง็ ปิศาจ ความน่ากลวั บทประพนัธ์ดั้งเดิม Snowqueen เป็นตวัร้ายท่ี
ใชพ้ลงันํ้ าแขง็ทาํร้ายประชาชน ในประเทศญ่ีปุ่นกมี็คติความเช่ือ
วา่ปิศาจหิมะ ยกิูฮิเมะ เป็นปิศาจร้ายท่ีใชพ้ลงันํ้ าแขง็จบัตวัคนไป
ซ่อนท่ียอดเขาหิมะ เช่นเดียวกบัFrozen พลงัของเอลซ่านอกจาก
การสร้างสรรคส่ิ์งสวยงามแลว้ พลงัดา้นท่ีใชป้กป้องตวัเอง ต่อสู้
กบัคนอ่ืนกรุ็นแรงถึงขนาดสามารถฆ่าคนใหต้ายได ้

Frozen Heart หวัใจท่ีเยน็ชา ปราศจากความรัก โดดเด่ียว 
 

โอลาฟ มนุษยหิ์มะจาก
เวทมนตร์   เอล
ซ่า  

ตวัแทนจิตใจของเอลซ่าในดา้นดี โอลาฟเกิดจากเวทมนตร์ของ
เอลซ่าในช่วงท่ีเธอกาํลงัมีความสุข รู้สึกปลดปล่อย เธอไดส้ร้าง
โอลาฟโดยไม่ไดต้ั้งใจออกมา โดยมาจากความทรงจาํวยัเดก็  
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 

สัญลกัษณ์ ตัวหมาย หมายถึง 
โอลาฟ มนุษยหิ์มะจาก

เวทมนตร์   เอล
ซ่า  

เอลซ่าเคยป้ันมนุษยหิ์มะช่ือโอลาฟเล่นกบัแอนนา สงัเกตุจาก
ตอนท่ีโอลาฟพาแอนนาไปเจอเอลซ่า แลว้แนะนาํตวัเองวา่เป็นโอ
ลาฟท่ีเกิดจากเวทมนตร์คาํแนะนาํตวัคร้ังแรกท่ีโอลาฟเจอกนัแอน
นาคือ “สวสัดีฉนัช่ือโอลาฟ ฉนัรักออ้มกอดอุ่น” ซ่ึงเป็นประโยค
เดียวกบัท่ีเอลซ่าเคยพดูเม่ือสมยัเดก็ ตอนท่ีป้ันมนุษยหิ์มะเล่นกนั
แอนนา ทาํใหแ้อนนารู้ไดท้นัทีวา่โอลาฟเกิดจากเอลซ่า และ
ตลอดการเดินทางแมโ้อลาฟจะดูไร้เดียงสา ซ้ือบ่ือ แต่โอลาฟก็
ช่วยแอนนาสุดกาํลงั เช่น ไม่เคยท้ิงแอนนาเวลาเจออนัตราย และ
ยอมเติมฟ้ืนในเตาผงิใหห้อ้งอุ่น เพื่อใหค้วามอบอุ่นแก่แอนนา 
โดยไม่กลวัวา่ตวัเองซ่ึงเป็นหิมะจะละลาย และโอลาฟมีคาํแนะนาํ
ดี ๆ มอบใหแ้อนนาเสมอ เช่น ตอนท่ีแอนนาสบัสนในความรัก 
โอลาฟกไ็ดช้ี้แจงใหแ้อนนารู้ใจตวัเอง และรู้จกัวา่ความรักคือ
อะไร 
เอลซ่า เอลซ่ามีท่าทางประหลาดใจมาก 
 

มาร์ชเมล
โล 

มนุษยหิ์มะท่ี
ปกป้องปราสาท
นํ้าแขง็ 

     ตวัแทนดา้นจิตใจของเอลซ่าในดา้นร้าย มาร์ชเมลโลถูกสร้าง
ข้ึนมาตอนท่ีเอลซ่ากาํลงัสบัสน และตอ้งการหลีกหนีจากผูค้น 
เธอไม่กลา้ทาํลงมือทาํร้ายนอ้งสาวและคนอ่ืน เธอจึงสร้างมาร์ช
เมลโลข้ึนมา เป็นมนุษยหิ์มะยกัษท่ี์มีร่างกายใหญ่โต มีหนา้ท่ีขบั
ไล่คนท่ีเขา้มาในปราสาทนํ้าแขง็ของเธอ 
 

พลงัของ
เอลซ่า 

พลงันํ้าแขง็ท่ี
สามารถ
สร้างสรรคห์รือ
ทาํลายได ้

พรสวรรคห์รือส่ิงท่ีเป็นความแตกต่างจากคนอ่ืนในสงัคม เช่น 
คนกลุ่มนอ้ย คนชายขอบ กลุ่มรักร่วมเพศ ซ่ึงพลงัน้ีหรือความ
แตกต่างน้ีสามารถเป็นประโยชน์และเป็นโทษกไ็ด ้ 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 

สัญลกัษณ์ ตัวหมาย หมายถึง 
คาํสาป 
เอลซ่า 

คาํสาปนํ้าแขง็ท่ี
โดนเขา้ท่ีหวั
ของแอนนา  

การส่งต่อพลงัหรือส่ิงท่ีคนในสงัคมไม่ยอมรับ และผูรั้บไดซึ้มซบั
ทศันคติ ความคิด ความเช่ือจากคนใกลต้วั หากอยูใ่นระดบัท่ีเพียง
รับรู้แต่ยงัไม่ตดัสินใจเช่ือ ยงัสามารถใชก้ารชกัจูงใหข้อ้มูลใหม่
เพื่อกลบัมาเป็นเช่นเดิมได ้ดงัเช่นท่ีโทรลใชก้ารเปล่ียนความทรง
จาํของอนันาท่ีมีต่อพลงัของเอลซ่าเพื่อแกค้าํสาป และครอบครัว
ไดแ้ยกทั้งสองออกจากกนั เพื่อไม่ใหอ้นันารู้วา่เอลซ่าผดิปกติ  
   แต่ 

คาํสาปนํ้าแขง็ท่ี
โดนหวัใจของ
แอนนา 

การส่งต่อพลงัหรือส่ิงท่ีคนในสงัคมไม่ยอมรับเขา้ไปปลูกฝังในใจ 
ทาํผูรั้บเกิดความเช่ือในส่ิงใดส่ิงหน่ึงเตม็หวัใจ การจะเปล่ียน
ความเช่ือเตม็หวัใจตอ้งเปล่ียนท่ีใจของตนเอง   

 

 สญัลกัษณ์พิเศษท่ีปรากฏชดัเจนในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง Frozen คือ ประตู ท่ีแทนการ

ปิดหรือเปิดใจของตวัละคร และนํ้าแขง็ ท่ีแทนพลงัสร้างสรรคห์รือพลงัทาํลายลา้งของเอลซ่า  

 

 4.1.10  ดําเนินเร่ืองแบบ Innovation และ Invention ของFrozen 
วอลทดิ์สนีย ์เป็นบริษทัท่ีเป็นผูน้าํทางดา้นความคิดสร้างสรรค ์และการกลา้คิดกลา้นาํเสนอ

ส่ิงใหม่ ๆ การท่ีภาพยนตร์แอนิเมชัน่พฒันากา้วหนา้มาถึงปัจจุบนัก็มีจุดเร่ิมตน้มาจากวอลทดิ์สนีย ์

ท่ีไดส้ร้างสรรคภ์าพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีประสบความสําเร็จมามากมาย ตั้งแต่ภาพยนตร์แอนิเมชัน่

เร่ืองยาวเร่ืองแรก คือ สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้งเจด็ (Snow White and the Seven Dwarfs) ผลงานท่ี

ติดอนัดบัภาพยนตร์อเมริกาท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด 100 เร่ือง จากสถาบนัภาพยนตร์อเมริกาในปี พ.ศ. 2540 

และเป็นผลงานท่ีอยูใ่นใจผูช้มทัว่โลก ต่อจากนั้นวอลทดิ์สนียก์็ประสบความสาํเร็จจากภาพยนตร์

แอนิเมชัน่ท่ีดดัแปลงมาจากเทพนิยายท่ีผูช้มรู้จกักนัดี เช่น ซินเดอเรลล่า เจา้หญิงนิทรา เงือกน้อย

ผจญภยั ปีเตอร์แพน อลิซในดินแดนมหศัจรรย ์ฯลฯ 
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 หลงัจากภาพยนตร์เร่ืองมู่หลานในปี ค.ศ. 1998 วอลทดิ์สนียก์ห่็างหายจากการทาํภาพยนตร์

แอนิเมชัน่ท่ีสร้างจากเทพนิยาย โดยผลิตแอนิเมชัน่จากการสร้างเร่ืองข้ึนมาใหม่ เช่น แอตแลนติส 

ผจญภยัอารยนครสุดขอบโลก (Atlantis : The Lost Empire), ลีโล่ แอนด ์สติทซ์ (Lilo & Stitch), กุ๊ก

ไก่ หวัใจพิทกัษโ์ลก (Chicken Littile) ซ่ึงก็ไม่ประสบความสาํเร็จเทียบเท่าภาพยนตร์แอนิเมชัน่ใน

สมยัก่อน จนกระทัง่ดิสนียไ์ดก้ลบัมาทาํภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีดดัแปลงจากเทพนิยายอีกคร้ัง คือ รา

พนัเซล เจา้หญิงผมยาวกบัโจรซ่าจอมแสบ (Tangles) ซ่ึงทาํรายไดร้วมทัว่โลก 591 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ชิงรางวลัออสการ์สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จากเพลง I 

See The Light (Disney Treasures,149)  และไดร้างวลัชนะเลิศสาขาฉากสามมิติยอดเยี่ยมแห่งปี 

(Best 3D Scene of the Year) จาก สมาคมศิลปะสร้างสรรคส์ามมิติระหว่างประเทศ (International 

3D Society Creative Art Awards) ซ่ึงในเร่ืองราพนัเซลดิสนียไ์ดว้างคาแรคเตอร์ใหต้วัราพนัเซลมี

ความแตกต่างจากตวัเอกหญิงในอดีต ราพนัเซลมีนิสัยแก่น ไม่เรียบร้อย กลา้แสดงออก กลา้เผชิญ

ปัญหาและแกปั้ญหาไดด้ว้ยตวัเอง ซ่ึงต่างจากตวัเอกหญิงในอดีตท่ีมกัจะเป็นผูถู้กกระทาํ น่าสงสาร 

และรอการช่วยเหลือจากตวัเอกชาย  

 จากผลตอบรับท่ีดีดิสนียจึ์งกลบัมาทาํภาพยนตร์แอนิเมชัน่แนวเทพนิยาย เจา้ชาย เจา้หญิง 

อีกคร้ังในเร่ืองFrozen แต่ไดมี้การปรับเปล่ียนลกัษณะการเล่าเร่ืองและตวัละครใหเ้ขา้กบัยคุสมยัมาก

ข้ึน จากการผสมผสานกนัอยา่งลงตวัระหว่างโครงเร่ืองเทพนิยายและการดาํเนินเร่ืองท่ีทนัสมยั ทาํ

ให้Frozenไดรั้บความนิยมอย่างมากมาย ยิ่งกว่าภาพยนตร์แอนิเมชัน่อีก 52 เร่ืองท่ีดิสนียเ์คยผลิต 

กล่าวไดว้า่Frozenเป็นกา้วแรกของภาพยนตร์แอนิเมชัน่เทพนิยายยคุใหม่ 

1)  การเล่าเร่ืองแบบ Innovation ของFrozen 

Frozenมีการดาํเนินเร่ืองท่ียึดเอาความสําเร็จจากแอนิเมชั่นเร่ืองดังในอดีตของดิสนียม์าต่อยอด

ความสาํเร็จ ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.6  การเล่าเร่ืองของFrozenท่ีต่อยอดความสาํเร็จมาจากการดาํเนินเร่ืองแบบภาพยนตร์ 
แอนิเมชัน่ดั้งเดิมของดิสนีย ์

 

ลาํดับ เอกลกัษณ์ของภาพยนตร์แอนิเมช่ัน
ของดิสนีย์ 

เอกลกัษณ์ของFrozen 

1 โครงเร่ืองดัดแปลงมาจากเทพนิยาย 
เร่ืองแนวเทพนิยาย ไม่ต้องมีความ
สมจริงมารองรับ ทาํให้เน้ือเร่ืองไม่
ถูกจาํกัดเหตุผล หรือความเป็นจริง 
ผู ้สร้างและผู ้ชมจึงจินตนาการได้
กว้างไกล ในเร่ืองสามารถมีได้ทั้ ง 
มนุษย ์เทพ ปิศาจ นางเงือก จึงเป็นท่ี
ช่ืนชอบของผูช้ม 
 

Frozenดดัแปลงมาจากเทพนิยายเร่ือง Snow Queen 
ของ ฮานส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน 
ในเร่ืองFrozenมีพระราชวงั ราชินี เจ้าชาย เจ้าหญิง 
และมนุษยหิ์มะมีชีวิต  

2 เพลงประกอบภาพยนตร์ท่ีไพเราะ 
เป็นท่ีจดจาํ และโด่งดังได้รับความ
นิยม 

Frozenมีเพลงประกอบภาพยนตร์ท่ีได้รับความนิยม
มาก คือเพลง let’s it go  เหมือนกบัภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ยอดนิยมเร่ืองอ่ืน ๆ ของดิสนีย ์เช่น 
A Whole New World จาก อะลาดินกบัตะเกียงวิเศษ 
(1992) 
Can you feel the love tonight? จาก เดอะ ไลออ้น คิงส์ 
(1994) 
Reflection จาก มู่หลาน (1998) 
 

3 ก า ร ดํ า เ นิ น เ ร่ื อ ง แ บ บ มิ ว สิ คั ล 
(Musical)  
การดาํเนินเร่ืองโดยเสียงเพลง เช่น 
ตวัละครร้องเพลงเพื่อเล่าเร่ือง หรือ
บอกแทนความในใจ ตวัละครคุยกนั
ดว้ยเพลง 

Frozenมีการดาํเนินเร่ืองแบบมิวสิคลั มีเพลงท่ีปรากฏ
ในแอนิเมชัน่ถึง 11 เพลง ซ่ึงนอกจากFrozenจะมีเพลง
เพราะ ๆ มากมายในเร่ือง ยงัใชน้กัร้องเสียงคุณภาพมา
พากยเ์สียงทั้งฉบบัภาษาองักฤษ และฉบบัภาษาไทย  
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 

ลาํดับ เอกลกัษณ์ของภาพยนตร์แอนิเมช่ัน
ของดิสนีย์ 

เอกลกัษณ์ของFrozen 

4 การผจญภัย 
มีการผจญภัยของตัวละครในเร่ือง 
เพื่อสร้างความต่ืนเต้น  และการมี
ส่วนรวมเอาใจช่วยตวัละครของผูช้ม 
ทําให้เ ร่ืองราวมีความน่าสนใจไม่
เรียบน่ิง 

Frozen มีการผจญภยัของแอนนากบัคริสตอฟ ระหว่าง
การเดินทางในภูเขานํ้ าแข็ง เพื่อตามหาเอลซ่า ทาํให้
การดาํเนินเร่ืองสนุก ต่ืนเตน้  

5 คาแรคเตอร์ตัวละครเป็นทีจ่ดจํา 
ตัวละครของแอนิเมชั่นดิสนีย์จะมี
ค าแรค เตอ ร์ โดด เ ด่น  ไ ม่ซํ้ า กัน 
เพื่อให้เกิดความช่ืนชอบ และจดจาํ
ไดข้องผูช้ม 

Frozenมีการสร้างตวัละครท่ีมีบุคลิกน่าจดจาํหลายตวั 
เหมือนกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของดิสนียใ์นสมยัก่อน 
ตวัละครหลกัใน Frozen ต่างก็มีเอกลกัษณ์ท่ีน่าจดจาํ 
แตกต่างจากแอนิเมชัน่เร่ืองอ่ืน ๆ เช่น เอลซ่า ราชินีผู ้
เ ก่งกล้า ท่ีสร้างหิมะได้ แอนนาเจ้าหญิงแสนซน 
คริสตอฟ นักตดันํ้ าแข็งท่ีมีสเวนกวางเรนเดียร์คู่กาย 
และคอยช่วยเหลือแอนนาเสมอ โอลาฟ มนุษยหิ์มะร่า
เริง ตลก และจิตใจดี  
 

6 ฉากเด่น 
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของดิสนียจ์ะมี
ฉากเด่น  ท่ีสร้างความประทับใจ 
สร้างการจดจํา หรือ เป็นฉากท่ีดึง
อารมณ์ให้เกิดความรู้สึกสูงสุด ตรึง
ใหค้นดูรู้สึกวา้ว  

Frozen มีฉากเด่น นัน่คือ ฉากท่ีเอลซ่าหนีออกจากวงั 
และไดป้ลดปล่อยตวัเอง ใชพ้ลงัสร้างสรรค์ปราสาท
นํ้ าแขง็ และเปล่ียนตวัเองเป็นเอลซ่าท่ีสวย สง่า มัน่ใจ 
และมีความสุข เช่นเดียวกบัฉากเด่นท่ีส่งให้เป็นฉากท่ี
สร้างความจดจาํของภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ืองดงัใน
อดีต เช่น ฉากเคร่ืองครัวออกมาเตน้ระบาํเตรียมอาหาร
เยน็ให้เบลลใ์นเร่ืองโฉมงามกบัเจา้ชายอสูร ฉากอะลา
ดินกบัจสัมินนั่ง พรมวิเศษท่องโลก ในเร่ืองอะลาดิน
กบัตะเกียงวิเศษ  
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 

ลาํดับ เอกลกัษณ์ของภาพยนตร์แอนิเมช่ัน
ของดิสนีย์ 

เอกลกัษณ์ของFrozen 

7 ตัวละครสนับสนุน 
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของดิสนียจ์ะมี
ตวัละครสนบัสนุน หรือผูช่้วยของตวั
ละครหลัก  ซ่ึงมักดัดแปลงมาจาก
สัตว์หรือส่ิงของ เพื่อให้ใกล้ชิดกับ
ผู ้ชม ทุก เพศ ทุกวัย  และมักจะ มี
คาแรคเตอร์ท่ีโดดเด่นและเป็นท่ีช่ืน
ชอบของผูช้ม เช่น มูชู จากมู่หลาน จี
น่ี จาก อลาดิน เป็นตน้ เซบาสเตียน 
จาก เงือกนอ้ยผจญภยั 

Frozen มีตวัละครสนบัสนุน คือ โอลาฟ มนุษยหิ์มะท่ี
เกิดจากเวทมนตร์ของเอลซา แต่มาช่วยเหลือแอนนา
ในการผจญภัย โอลาฟมีลักษณะเป็นมิตร ตลก ไร้
เดียงสา และมีจิตใจดี จึงเป็นอีกหน่ึงตวัละครท่ีไดรั้บ
ความนิยม  

 

Frozen ไดใ้ชก้ารเล่าเร่ืองท่ีต่อยอดมาจากความสาํเร็จในอดีต ท่ีกล่าวไดว้่าเป็นลกัษณะการ

เล่าเร่ืองอนัเป็นเอกลษัณ์ของดิสนียใ์นอดีต ดงัน้ี การเลือกเร่ืองท่ีนาํมาจากเทพนิยาย เป็นเร่ืองเจา้ชาย

กบัเจา้หญิง  และพลงัวิเศษ ซ่ึงเป็นแนวผูช้มส่วนใหญ่ช่ืนชอบ และสามารถสร้างสรรคเ์ร่ืองราวได้

สวยงาม ต่ืนตาต่ืนใจ มีการสร้างเพลงประกอบภาพยนตร์ท่ีไพเราะ และทาํให้ผูช้มจดจาํได ้มีการ

ดาํเนินเร่ืองแบบมิวสิคลั คือการใหต้วัละครโตต้อบดว้ยเสียงเพลง มีการผจญภยัของตวัละครในเร่ือง 

เพื่อสร้างความต่ืนเตน้ และการมีส่วนรวมเอาใจช่วยของผูช้ม มีการสร้างตวัละครท่ีมีความโดดเด่น  

มีฉากเด่น ท่ีสร้างความประทบัใจ สร้างการจดจาํ เช่นฉากเอลซ่าแปลงร่างสร้างปราสาท มีตวัละคร

สนับสนุน หรือผูช่้วยของตวัละครหลกั ซ่ึงมกัดดัแปลงมาจากสัตวห์รือส่ิงของ เพื่อให้ใกลชิ้ดกบั

ผูช้มทุกเพศทุกวยั และมกัจะมีคาแรคเตอร์ท่ีโดดเด่นและเป็นท่ีช่ืนชอบของผูช้ม คือ มนุษยหิ์มะไร้

เดียงสา 
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2)  การดาํเนินแบบ Invention ของFrozen 

Frozenมีการเล่าเร่ืองในแบบท่ีแตกต่างจากการเล่าเร่ืองแบบเดิมของแอนิเมชัน่ดิสนีย ์ซ่ึงส่วนท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงนั้นไดส้ร้างความประหลาดใจและประทบัใจใหก้บัผูช้ม ดงัน้ี 

 

ตารางที ่4.7  การเล่าเร่ืองของFrozenท่ีเปล่ียนแปลงการเล่าเร่ืองแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน่ดั้งเดิม 
ของดิสนีย ์ 

 

ลาํดับ หัวข้อ แอนิเมช่ันดิสนีย์ดั้งเดิม Frozen 
1 ความรักในแอนิ

เมช่ัน 
รั ก แท้ใน เทพ นิ ย า ย  คื อ  รั ก
ระหวา่งหนุ่ม-สาว รักระหวา่งเจา้
หญิง-เจา้ชาย เป็นส่วนใหญ่ อาจ
มีความรักในรูปแบบอ่ืน ๆ บา้ง 
แต่กเ็ป็นความรักในหน่วยยอ่ย  

รักแท้ในFrozen คือ  พลังแห่งรัก 
การคิดถึงคนอ่ืนก่อนตัวเอง การ
เสียสละเพ่ือคนอ่ืน  ความรักใน
Frozenสามารถเปล่ียนแปลงทุก
อย่างได้ และเน้นท่ีความรักของพี่
น้อง ดงัเช่น การกระทาํแห่งรักแท ้
ท่ีเรามกัจะคิดว่าตอ้งเป็นการจุมพิต
ข อ ง พ ร ะ เ อ ก กั บ น า ง เ อ ก 
เช่นเดียวกับแอนิเมชั่นเร่ืองอ่ืน ๆ 
ของดิสนีย์ แต่บทสรุปของเร่ือง
Frozen การกระทาํแห่งรักแท้ คือ
การเสียสละชีวิตของแอนนา เพื่อ
ช่วยเอลซ่าโดยไม่ห่วงตวัเอง และ
ไม่หวงัส่ิงตอบแทน  
 

2 ก า ร ว า ง ตั ว
ละคร 

แอนิเมชั่นของดิสนีย์มกัวางตัว
ละครนําแบบออกเด่ียว คือ เจ้า
หญิง 1 คน เจา้ชาย 1 คน ตวัร้าย 
1 คน  

Frozenวางนางเอกไว ้2 คน คือ เอล
ซ่า และ แอนนา ซ่ึงเป็นเจา้หญิงทั้ง
คู่ และบทก็เด่นทั้งคู่ พระเอกมีคน
เดียว และพระเอกไม่ใช่เจ้าชายท่ี
สมบูรณ์แบบ  แ ต่ เ ป็นชาวบ้าน
ธรรมดา 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ) 

 

ลาํดับ หัวข้อ แอนิเมช่ันดิสนีย์ดั้งเดิม Frozen 
3 คาแรคเตอร์ตัว

ละคร 
เจา้หญิงในแอนิเมชัน่ของดิสนีย ์
เป็นเจา้หญิงท่ีเรียบร้อย อ่อนต่อ
โลก  เป็นผู ้ถูกกระทํา  และไม่
สามารถแกปั้ญหาดว้ยตวัเองได ้
ตอ้งรอการช่วยเหลือจากคนรอบ
ขา้งหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจา้ชายในแอนิเมชั่นของดิสนีย์
คือ ผูช้ายท่ีสมบูรณ์แบบ หนา้ตา
หล่อเหลา มาจากชนชั้นสูง เก่ง
ทุกด้าน  นิสัยสุภาพอ่อนโยน 
จิตใจดี  และมีรักมั่นคงต่อเจ้า
ห ญิ ง  ฝ่ า ฟั น อุ ป ส ร ร ค
นานับประการเพื่อไดค้รองคู่กบั
เจา้หญิงอยา่งมีความสุข 

เจา้หญิงอนันาแตกต่างจากเจา้หญิง
ในเทพนิยาย ในFrozenผูช้มจะได้
เห็นภาพเจา้หญิงนอนอา้ปากหัวยุ่ง 
หน้ า ต า ไม ได้แ ต่ ง  เ จ้ า ห ญิ ง ท่ี
กระโดกกระเดก แสนซน ซุ่มซ่าม 
แต่เต็มไปด้วยความกลา้หาญ กลา้
เผชิญหนา้ ออกตามหาพี่สาวตวัคน
เดียว โดยไม่กลวัอนัตราย 
  ในฉากเด่นท่ีรอการช่วยชีวิต ผูท่ี้
สามารถแก้ไขสภานการณ์ได้คือ
แอนนา ซ่ึงเป็นตวัละครหญิง ซ่ึงไม่
เคยมีมาก่อนในภาพยนตร์แอนิ
เมชั่นของดิสนีย ์ท่ีเจา้หญิงจะรอด
ชีวิตไดด้ว้ยตวัเองไดโ้ดยปราศจาก
การช่วยเหลือจากผูช้าย 
 
เ จ้าช ายฮานส์ มี บุค ลิกลักษณะ
ภายนอกตรงตามแบบฉบับของ
เจา้ชายในเทพนิยาย แต่กลบัมีจิตใจ
ชัว่ร้ายและไม่จริงใจกบัเจา้หญิง 
คนท่ีไดค้รองคู่กบัเจา้หญิงเป็นชาย
ธรรมดาท่ีไม่ไดห้ล่อแบบเทพนิยาย 
มาจากชนชั้นแรงงาน มีนิสัยแข็ง
กระด้าง  แต่กลับมีความจริงใจ
ใหก้บัเจา้หญิง และไดค้รองรักอยา่ง
มีความสุขกบัเจา้หญิง 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ) 

 

ลาํดับ หัวข้อ แอนิเมช่ันดิสนีย์ดั้งเดิม Frozen 
4 บทบาท

ท า ง
เพศ 

ตั ว ล ะ ค ร เ พ ศ ห ญิ ง ใ น
ภ า พ ย น ต ร์ แ อ นิ เ ม ชั่ น
ของดิสนีย์ ถูกกาํหนดให้มี
ค ว า ม เ ป็ น ผู ้ ห ญิ ง สู ง 
(Feminism) และข้อง
เก่ียวกบัผูช้ายโรแมนติค รอ
คอ ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ จ า ก
เจา้ชาย 

ในเร่ือง Frozen ตัวละครเอลซ่าไม่มี
ความสัมพนัธ์ท่ีโรแมนติคกบัตวัละครชายใน
เร่ืองเลย ส่วนอนันาเกือบจะสานสัมพนัธ์กบั
ตวัร้ายในเร่ือง ซ่ึงเป็นการปฏิเสธแนวคิดของ
แอนิเมชั่นท่ีต้องจบลงท่ีการแต่งงานอย่างมี
ความสุข 
    ตลอดทั้ งเร่ืองจะเห็นบทบาททางเพศของ
แอนนาท่ีมีความเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 
คือการมีบุคลิกมัน่ใจในความคิดตวัเอง กลา้
แสดงออก และมีความเป็นตวัของตวัเองสูง 
ซ่ึงตรงกบับทบาททางเพศของคล่ืนลูกท่ีสาม
ในปัจจุบนั ซ่ึงตวัละครแสดงออกให้เห็นถึง
ความกลา้หาญในฉากท่ีต่อสู้กบัหมาป่า และ
การปกป้องเอลซ่า 
 

5 รักแรก
พบ 

ตัวละครเช่ือในรักแรกพบ 
แ ล ะ มั ก ต ก ห ลุ ม รั ก กั น
ในทันทีท่ีเห็นหน้ากันคร้ัง
แรก  สุดท้ายก็ได้แต่งงาน
ครองคู่กนัอยา่งมีความสุข 

Frozenไม่เช่ือในรักแรกพบ แอนนา เกิดรัก
แรกพบกบัเจา้ชายฮานส์และตดัสินใจแต่งงาน
ทนัทีท่ีเพิ่งรู้จกักนั ซ่ึงทั้งเอลซ่า และคริสตอฟ 
พยายามคดัคา้น สุดทา้ยการเล่าเร่ืองก็เฉลยให้
เป็นเห็นว่าส่ิงท่ีแอนนาเช่ือเป็นการตดัสินใจ
ผิดพลาด เพราะไม่รู้จกักนัดีพอ เจา้ชายท่ีเป็น
รักแรกพบกไ็ม่ไดจ้ริงใจกบัแอนนา  

 

 

 

 



100 
 

ตารางที ่4.7  (ต่อ) 

 

ลาํดับ หัวข้อ แอนิเมช่ันดิสนีย์ดั้งเดิม Frozen 
6 หักมุม ดาํเนินเร่ืองตามความคาดหมาย 

เจา้ชายคู่กบัเจา้หญิง ไม่มีการหัก
มุม 

มีการหักมุมในตอนท้าย  เจ้าชาย
แสนดีในตอนตน้เร่ือง กลายเป็นตวั
ร้ายในตอนทา้ยเร่ือง และการถอน
คาํสาปก็ไม่เกิดจากจูบของเจา้ชาย 
แต่เป็นการเสียสละโดยไม่หวัง
ผลตอบแทนเพ่ือพี่สาว 

 

 ถึงแมว้่า Frozen จะมีตวัละครเจา้หญิง เจา้ชาย และดาํเนินเร่ืองภายในพระราชวงัคลา้ยกบั

แอนิเมชัน่ท่ีดดัแปลงมาจากเทพนิยายเร่ืองอ่ืน ๆ ของดิสนีย ์แต่ Frozen ไดมี้การเล่าเร่ืองในบางส่วน

ท่ีแตกต่างไปจากลกัษณะการเล่าเร่ืองในแอนิเมชัน่เทพนิยายเร่ืองก่อน ๆ ของดิสนีย ์ดงัน้ี Frozen มี

เคา้โครงมาจากเร่ือง Snowqueen แต่มีการดดัแปลงเน้ือหาสาํคญั และตวัละครหลกัจนเกือบจะเป็น

คนละเร่ือง คงไวแ้ต่พลงัวิเศษของเจา้หญิงหิมะของเอลซ่า รักแทใ้นเร่ืองไม่ใช่ความรักโรแมนติคระ

หว่างเจา้ชายกบัเจา้หญิง แต่เป็นความรักท่ีเสียสละแทนกนัไดข้องพ่ีนอ้ง การวางตวัละครท่ีมีตวั

ละครบทนางเอก 2 คน มีพระเอกเพียงหน่ึงคน จากท่ีแต่เดิมมกัมีเป็นตวัละครนาํเพียงคู่เดียว 

คาแรคเตอร์ตวัละครเจา้หญิง – เจา้ชายท่ีต่างไปจากเดิมท่ีผูช้มเคยรับรู้ เจา้หญิงอนันาไม่ใช่เจา้หญิงท่ี

สมบูรณ์แบบตามมาตรฐานของดิสนีย  ์มีความร่าเริง เป่ิน กลา้หาญ และวางตวัเป็นเหมือนคน

ธรรมดา  ส่วนเจา้ชายฮานส์ท่ีมีภาพลกัษณ์ภายนอกสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานเจา้ชายของดิสนีย ์แต่

กลบักลายเป็นตวัร้ายในตอนทา้ยของเร่ือง ดิสนียม์กัจะใหก้าํหนดบทบาททางเพศใหเ้จา้หญิงมีความ

เป็น Feminies สูง แต่สาํหรับ Frozen ตลอดทั้งเร่ืองจะเห็นบทบาททางเพศของแอนนาท่ีมีความเป็น

เพศชายมากกวา่เพศหญิง คือการมีบุคลิกมัน่ใจในความคิดตวัเอง กลา้แสดงออก และมีความเป็นตวั

ของตวัเองสูง ซ่ึงตรงกบับทบาททางเพศของคล่ืนลูกท่ีสามในปัจจุบนั ดิสนียบ์อกให้เลิกเช่ือในรัก

แรกพบผา่นทาง Fozen เป็นเร่ืองแรก ดงัท่ีจะเห็นจากตวัละครในเร่ืองคดัคา้นการแต่งงานของแอน

นา และสุดทา้ยดิสนียก์็เฉลยว่ารักแรกพบของแอนนาคือการถูกหลอก รักท่ีแทจ้ริงคือรักของพี่นอ้ง 

และส่ิงท่ีทาํให้ผูช้มประหลาดใจมากในเร่ือง คือการหักมุมให้เจา้ชายฮานส์ท่ีถูกทาํให้คิดว่าเป็น
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พระเอกของเร่ืองมาโดยตลอด กลายเป็นคนท่ีวางแผนชิงบลัลงักจ์ากเอลซ่า และหลอกใชแ้อนนา ซ่ึง

เป็นการเล่าเร่ืองท่ีไม่เคยมีมาก่อนในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของดิสนีย ์

 จากการเปล่ียนแปลงท่ีโดดเด่นของ Frozen ทาํให้การเล่าเร่ืองมีความสมจริง และเขา้ถึง

ผูช้มทั้งกลุ่มเด็กและผูใ้หญ่ ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํให้ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองน้ีเป็นท่ีพูดถึงในวง

กวา้ง ไดรั้บคาํวิจารณ์ในแง่ดีจากนักวิจารณ์ภาพยนตร์ และทาํรายไดสู้งกว่าภาพยนตร์แอนิเมชัน่

เร่ืองอ่ืน ๆ ของดิสนีย ์

 

4.1.11  เพลงใช้เพลงส่ือความหมายในภาพยนตร์แอนิเมช่ัน 
การเล่าเร่ืองของแอนิเมชัน่เร่ืองFrozenเป็นแบบมิวสิคลั ดงันั้นเพลงท่ีปรากฏในแอนิเมชัน่

จึงมีความหมายและความสําคญัต่อการดาํเนินเร่ืองราว ผูว้ิจยัจึงเห็นความสําคญัในการวิเคราะห์

เน้ือหาเพลงในแอนิเมชัน่ทั้ง 9 เพลง เพื่อใหเ้ขา้ใจการเล่าเร่ืองและความหมายท่ีแฝงอยูใ่นแต่ละเพลง 

วอลท ์ดิสนีย ์มีบริษทัแรกท่ีสร้างแอนิเมชัน่แบบดาํเนินเร่ืองดว้ยเพลง ( Musical) และต่อมาก็มีแอนิ

เมชัน่ท่ีใชมิ้วสิคลัออกมาตลอดในช่วงปลายปี ค.ศ. 1980 จนถึงตน้ปี 1990 Chris Buck ผูก้าํกบัเร่ือง 

Frozen มีความคิดท่ีจะทาํเร่ืองน้ีในรูปแบบมิวสิคลั “เร่ือง Tangled เป็นภาพยนตร์กบัเพลง ผมหวงั

วา่ผูช้มจะยงัชอบการดาํเนินเร่ืองแบบมิวสิคลั ซ่ึงมกัจะเป่ียมไปดว้ยอารมณ์ ความน่าประทบัใจ และ

ฉากท่ีแสนสนุก ในภาพยนตร์เพลง ถา้เราสามารถทาํภาพยนตร์ท่ีมีเพลงท่ีดี ผูช้มก็จะมีความสุขกบั

มนัและพยายามร้องตาม” 

1)  เพลง Frozen Heart  
เพลงน้ีเร่ิมตอนเปิดเร่ือง ในช่วงท่ี Frozen แสดงภาพให้เห็นคริสตอฟในวยัเด็กท่ี

อยู่ท่ามกลางคนท่ีทาํอาชีพตดันํ้ าแข็งขาย เพลงท่ีคนตดันํ้ าแข็งร้องระหว่างทาํงานนั้นเหมือนการ

บอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบันํ้ าแข็ง แต่อีกนัยยะหน่ึงเป็นการเกร่ินนาํเร่ืองราวของเอลซ่า นํ้ าแข็งใน

เพลงมีความหมายถึงเอลซ่า ท่ีมีพลงัเวทมนตร์ตามธรรมชาติตั้งแต่เกิด พลงัของเอลซ่ามีทั้งความ

สวยงาม เช่น สร้างปราสาท และมีความน่ากลวั เช่น การสาปแอนนา การใช้นํ้ าแข็งจดัการกับ

องครักษข์องเจา้ชายฮานส์ การแกค้าํสาปหวัใจนํ้าแขง็ คือการละลายนํ้าแขง็ในหวัใจของเอลซ่า และ

เพลงน้ียงัเป็นสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดท่ีจะเกิดในเร่ืองอีกดว้ย 
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  2)  Do You Want to Build a Snowman? 
เพลงน้ีแอนนาร้องหลงัจากเกิดเหตุการณ์เอลซ่าทาํร้ายแอนนาโดยไม่ไดต้ั้งใจ ทาํ

ให้เอลซ่าแยกตวัเองและอยู่แต่ในห้องส่วนตวั อนันาซ่ึงโดนลบความทรงจาํในอดีต ไม่เขา้ใจว่า

ทาํไมพ่ีสาวห่างเหินจึงพยายามชวนเอลซ่าออกมาเล่นดว้ยประโยค Do you want to build a 

snowman? ท่ีเคยใชไ้ดผ้ลมาโดยตลอด  

เพลงน้ีจะมีกุญแจอยูท่ี่ประโยค “Do You Want to Build a Snowman?” พี่อยากมา

ป้ันมนุษยหิ์มะด้วยกันไหม? ในแง่มุมของแอนนาประโยคน้ีเป็นประโยคในความทรงจาํท่ีใช้

เม่ือไหร่ เอลซ่าจะยอมออกมาเล่นดว้ย แอนนาจึงพยายามใชป้ระโยคน้ีในการชวนเอลซ่าทุกคร้ัง 

แม้ว่าจะไม่ใช่ฤดูหนาวท่ีมีหิมะตก แต่เอลซ่าก็ไม่เคยออกมาเล่นกับแอนนาอีกเลย แม้กระทั่ง

หลงัจากท่ีพ่อแม่เสียชีวิต แอนนาก็ยงัใชป้ระโยคน้ีเรียกเอลซ่าให้ออกมา แต่เอลซ่าก็ไม่ยอมออกมา

เช่นเดิม แสดงถึงความพยายามของแอนนาแมจ้ะไม่ประสบความสาํเร็จแต่ก็ยงัพยายามไล่ตามเอล

ซ่าตลอด 

ในแง่มุมของเอลซ่า ประโยค “Do You Want to Build a Snowman?” เป็นเหมือน

การย ํ้าเตือนเร่ืองราวความผดิพลาดในคร้ังก่อน ทาํใหเ้อลซ่าเศร้าทุกคร้ังท่ีแอนนาเอ่ยปากชวน และ

ยิง่เกบ็ตวัเพื่อเกบ็กดพลงันํ้าแขง็ใหห้ายไป 

  เพลงน้ีโดดเด่นท่ีเป็นการเล่าเร่ืองราวของสองพ่ีนอ้งในช่วง 10 ปี ก่อนท่ีจะเกิดการ

เปล่ียนแปลงอีกคร้ัง ซ่ึงในตอนแรกท่วงทาํนองยงัสนุกสนานร่าเริงและเขา้สู่ช่วงโศกเศร้าภายใน

เพลงเดียวกนั 

   3)  เพลง For the First Time in Forever 

เพลงน้ีแอนนาร้องในช่วงท่ีปราสาทเตรียมเปิดตอ้นรับแขกท่ีมาร่วมในพิธีราชินีภิเษกของเอลซ่า 

เป็นการเปิดวงัคร้ังแรกในรอบหลายปี  

เพลงน้ีส่ือให้เห็นถึงลกัษณะนิสัยของแอนนาและทศันคติในเร่ืองความรักเป็น

อยา่งดี แอนนาต่ืนเตน้ท่ีจะไดพ้บกบัผูค้นใหม่ ๆ จิตใจเปิดกวา้งชอบท่ีจะเห็นประตูวงัเปิด และแอน

นากมี็ความคาดหวงัท่ีจะพบชายในฝัน รักแรกพบ เพราะแอนนาเช่ือว่าวนัเปิดประตูวงัเพียงวนัเดียว

ในรอบหลายปีน้ี จะเป็นการตดัสินชะตาชีวิตเธอ เธอไม่อยากอยู่อย่างโดดเด่ียวอีกต่อไป ดงัเช่น

ประโยคน้ีในเพลง “I'm Getting What I'm Dreaming of, a Chance to Change My Lonely World  I 
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Know It All Ends Tomorrow, So It Has to Be Today” นัน่ทาํใหเ้ม่ือเธอเจอกบัเจา้ชายฮานทผ์ู ้

เพียบพร้อม เธอจึงตกลงรับปากแต่งงานกบัเขาในทนัที โดยไม่คิดอยา่งรอบคอบ  

เพลงน้ีโดดเด่นตรงท่ีแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสองพ่ีน้องเป็นอย่างดี 

ในขณะท่ีแอนนาต่ืนเตน้กบัประตูวงัท่ีจะเปิด และอยากใหถึ้งวนังานเร็ว ๆ ดา้นเอลซ่ากลบัเป็นกงัวล

เน่ืองจากยงัไม่สามารถควบคุมพลงัได ้และไม่อยากใหว้นังานมาถึงเลย 

4)  เพลง Love is an Open Door 

เพลงน้ีแอนนาร้องคู่กบัเจา้ชายฮานท ์เป็นเพลงคู่กนัของพระเอกนางเอกเหมือนแอ

นิเมชัน่ของดิสนียเ์ร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีมกัมีการร้องเพลงคู่ของตวัเอก แต่สาํหรับเพลง Love is an open door 

กลบัเป็นเพลงท่ีบ่งบอกถึงความปรารถนาของแต่ละคน โดยไม่มีการกล่าวคาํว่ารักต่อกนัเลย  แอน

นาต่ืนเตน้และแปลกใหม่ท่ีไดพ้บกบัเจา้ชายฮานท ์ซ่ึงเขา้กนัไดดี้ คิดอะไรเหมือนกนั ทาํใหแ้อนนา

ไม่ตอ้งเหงาอีกต่อไป ในขณะท่ีเจา้ชายฮานท์ก็รู้สึกมัน่คงเพราะไดพ้บท่ีของตวัเอง เน่ืองจากใน

อาณาจกัรของเจา้ชายเอง เจา้ชายเป็นเจา้ชายองคท์า้ย ๆ  ท่ีแทบไม่มีโอกาสครองบลัลงัก ์ดงันั้นทั้งคู่

จึงกล่าวว่า รักคือการเปิดประตู ประตูของแอนนาคือการไดพ้บคนอ่ืนท่ีทาํให้เธอหายเหงา ประตู

ของเจา้ชายฮานส์คือตาํแหน่งราชาแห่งแอเรนเดลล ์และจุดท่ีน่าสังเกตคือทั้งสองคนร้องเพลงโดยท่ี

เสียงไม่ประสานกนั แสดงถึงการท่ีทั้งคู่ยงัไม่ไดรั้กกนัเช่นเดียวกบัพระเอกนางเอกในเร่ืองอ่ืน ๆ 

5)  เพลง Let’s  It Go 

เพลงน้ีเป็นเพลงเด่นของแอนิเมชัน่เร่ืองน้ี ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก เพลงน้ี

เอลซ่าร้องข้ึนเพื่อบอกเล่าความในใจของตนเองถึงความกดดนัและภาระหน้าท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบ 

การทาํตามความคาดหวงัของพ่อแม่และสังคม แต่สุดทา้ยก็เลือกจะปลดปล่อยตวัเอง ทาํตามท่ีใจ

ตอ้งการ และยอมรับในพลงัวิเศษของตนเอง เพลงน้ีคือเพลงปลดปล่อยตวัเองของเอลซ่า คนดูจะได้

เห็นการเปล่ียนแปลงของสีหนา้ ท่าทาง การแต่งกาย ของเอลซ่า จากผูห้ญิงเรียบร้อย มิดชิด เงียบ

ขรึม กลายเป็นผูห้ญิงท่ีสดใส สง่างาม แต่งกายสวยงามสดใสและเปิดเผยร่างกายมากข้ึน สีหน้า

ท่าทางมัน่ใจและไม่มีความกงัวลใจ และการสร้างอาณาจกัรนํ้ าแขง็ของเธอ เพื่ออยูอ่ยา่งมีความสุข 

และประโยคเด่นในเพลงคือ “The Cold Never Bothered Me Anyway” ซ่ึงแสดงว่าเธอไดย้อมรับ

พลงัของตวัเอง และเลือกจะชีวิตอยา่งอิสระ  

6)  เพลง Reindeer(s) Are Better Than People 
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เพลงน้ีคริสตอฟร้องคนเดียวตอนอยูก่บัสเวน เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกและความคิด

ของคริสตอฟ ท่ีมีต่อคนอ่ืนและสเวน ทาํใหค้นดูรู้วา่คริสตอฟสนิท ผกูพนัธ์ และไวใ้จสเวนมากกว่า

มนุษยด์ว้ยกนั ดงันั้นคริสตอฟจึงมีนิสยัท่ีไม่เป็นมิตรกบัมนุษยเ์พราะกลวัโดนหลอก  

7)  เพลง In Summer 

เพลงน้ีเป็นเพลงท่ีโอลาฟร้อง เพื่อถ่ายทอดความฝันของตนเอง คือการไดใ้ชชี้วิต

ในหน้าร้อน  ซ่ึงโอลาฟเกิดจากเวทยม์นต์ของเอลซ่า และไดน้าํเอาความทรงจาํในวยัเด็กช่วงท่ีมี

ความสุขท่ีสุดของสองพี่นอ้งมาดว้ย ดงันั้นความนึกคิดและความชอบของโอลาฟจึงมาจากเอลซ่า 

สังเกตไดจ้ากประโยคแนะนาํตวัของโอลาฟท่ีพูดเหมือนกบัเอลซ่าเคยพูดในวยัเด็ก “ฉนัช่ือโอลาฟ 

ฉันรักออ้มกอดอุ่น” ในเพลงน้ีพูดถึงการนําความเย็นกับความร้อนมาอยู่คู่กัน ซ่ึงเปรียบเอลซ่า

เหมือนความเยน็และแอนนาเป็นความร้อน เพลงท่ีโอลาฟร้องจึงแทนความหวงัในใจของเอลซ่า ท่ี

อยากจะกลบัมาอยูคู่่กบัแอนนาเหมือนในอดีต 

   8)  เพลง For the First Time in Forever (รอบสอง) 

เพลงน้ีเป็นเพลงท่ีแอนนาร้องตอนท่ีไปตามตวัเอลซ่ากลบัพระราชวงัเพื่อแกไ้ขคาํ

สาป โดยมีช่ือเพลงและเน้ือหาบางท่อนเหมือนกบัเพลงท่ีอนันาร้องในช่วงแรก ตอนท่ีต่ืนเตน้กบั

การเปิดพระราชวงั แต่เน้ือหาในรอบน้ีส่ือออกมาแตกต่างกนั เพลงน้ีอนันาตอ้งการบอกว่ารอเอลซ่า

มานาน และตอ้งการจะอยูเ่คียงขา้งช่วยกนัแกไ้ขปัญหา อนันาออ้นวอนให้เอลซ่าเปิดใจให้กบัแอน

นา และกลบัไปอยูด่ว้ยกนัเหมือนเม่ือก่อน แต่ความตั้งใจกล็ม้เหลว เอลซ่าไม่มัน่ใจท่ีจะแกปั้ญหาได ้

และไดป้ล่อยคาํสาปเขา้สู่หวัใจแอนนา 

9)  เพลง Fixer Upper 

เพลงน้ีเป็นเพลงท่ีครอบครัวโทรลของคริสตอฟ ร้องเพ่ือสอบถามความสัมพนัธ์

ของคริสตอฟกบัแอนนา โดยในเน้ือเพลงไดบ้อกถึงความไม่สมบูรณ์แบบของคริสตอฟ แต่มีความ

จริงใจ และขอ้เสียต่าง ๆ สามารถใชค้วามรักแกไ้ขได ้เพลงน้ีตอ้งการส่ือว่าทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์

แบบ แต่ความรักจะช่วยเติมเตม็ใหค้นท่ีเราเลือกสมบูรณ์แบบ 

จากการวิเคราะห์เน้ือหาเพลงพบว่าการให้ตวัละครถ่ายทอดความคิด หรือการเล่า

เร่ืองผ่านเพลงในเร่ือง Frozen เป็นท่ีน่าสนใจ เพลงท่ีดิสนียเ์ลือกนาํมาใชใ้นภาพยนตร์แอนิเมชัน่

นอกจากจะไพเราะทั้งเน้ือหาและทาํนองแลว้ แต่ละเพลงมีหน้าท่ีช่วยเล่าเน้ือหาและช่วยให้ผูช้ม



เขา้ใจตวัละค

เขา้ใจถึงควา

เพลงดว้ย เช่น

ความหมายแ

ของภาพยนต

ความรักและ

ความคิดท่ีแต

กระชบัข้ึน เช

กบัอนันาในช

แรกเป็นทาํน

เสียชีวิต 

 โดย

พร้อมกบัเปลี

และเต็มไปด้

ผูฟั้งสนใจมา

เพลงหลงัจาก

 

 การวเิค4.2
 

จากก
Toy Story 3, 
สูงสุด 5 อนัดั
และเสียง ดงัน

 

ครมากข้ึนผา่น

ามช่างฝัน แล

น เพลง Froz

แฝงกลบัเป็นก

ตร์แอนิเมชัน่

ะเขา้ใจว่าใจต

ตกต่างกับแอ

ช่น เพลง Do Y

ช่วง 10 ปี ซ่ึง

นองสนุกสนา

เฉพาะเพลง L

ล่ียนแปลงตวั

ดว้ยความไพเ

าชม Frozen 

กภาพยนตร์จบ

คราะห์โครง

การศึกษาในค
 Despicable M
ดบัแรก จากก
น้ี 

นบทเพลงท่ีตั

ละแสวงหาคว

en Heart ใน

การกล่าวถึงเอ

นของดิสนีย ์แ

ตรงกนักบัเจ้

อนนา เพลงป

You Want to

ทาํนองเพลงก

านร่าเริงสมกั

Let’s It Go

วเอง ยอมรับใ

ราะจนทาํให้

และทาํใหผู้ท่ี้

บแลว้ 

สร้างการเล่า

คร้ังน้ีไดเ้ลือก
Me2, Shrek 2
ารจดัอนัดบัโ
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วัละครร้อง เช

วามรักโรแม

นตอนตน้เร่ือ

อลซ่า เพลง L

แต่เม่ือวิเครา

า้ชายฮานส์ โ

ประกอบบาง

o Build a Snow

ก็เปล่ียนไปต

กบัวยัเด็กและ

o ท่ีเอลซ่าใชบ้

ในพลงัวิเศษ

ห้เป็นเพลงท่ีรู้

ท่ีดู Frozen ใน

าเร่ืองในภาพ

กภาพยนตร์แอ
2 และ Finding
โดยเวบ็ไซต ์B

5 

ช่น เพลง For

นติคของแอน

องท่ีกลุ่มคนข

Love is an Op

ะห์เน้ือหากลั

โดยมีเจา้ชาย

งเพลงยงัมีหน

wman? ท่ีใชแ้

ามเร่ืองราวใน

ะเขา้สู่ช่วงโศ

บ่งบอกความรู

 ท่ีเน้ือร้อง ทํ

้จกัและโด่งดั

นโรงภาพยนต

พยนตร์แอนิ

อนิเมชัน่ตวัอ
g Nemo ซ่ึงเป็

Boxofficemoj

r the First Tim

นนา บางเพล

ายนํ้ าแขง็ร้อง

pen Door ท่ีเห

ลบัพบว่าเป็น

ยฮานส์พูดเอา

น้าท่ีช่วยเล่าพ

แทนการเล่าเร่ื

นชีวิตของสอ

กเศร้าเม่ือพร

รู้สึกของตวัเอ

าํนอง สอดค

ดงัเป็นอย่างม

ตร์รู้สึกเขา้ถึงอ

นิเมช่ันตวัอย

ยา่งจาํนวน 5 
ป็นภาพยนตร์
o และไดท้าํก

me in Foreve

ลงยงัแฝงสัญ

งเพื่อพูดถึงนํ้

หมือนเพลงคู

เพลงท่ีแอนน

าใจแอนนา ท

พฒันาการใน

ร่ืองราวของส

องสาวดว้ย โด

ระราชาและพ

องท่ีตอ้งการเ

คลอ้งกบัภาพ

มาก เพลงน้ีส่ง

อารมณ์และป

ย่าง 

 เร่ือง ไดแ้ก่ F
์แอนิเมชัน่ท่ีท
การศึกษาในส

er ท่ีทาํให้

ญะไวใ้น

นํ้ าแขง็ แต่

คู่รักทัว่ไป

นาร้องถึง

ทั้ง ๆ ท่ีมี

นเร่ืองให้

สองเอลซ่า

ดยในช่วง

พระราชินี

ป็นอิสระ 

ประกอบ 

งเสริมให้

ประทบัใจ

Frozen, 
ทาํรายได้
ส่วนภาพ



4.2.1

ในการวิจยัค

ในภาพยนตร

เพื่อใหท้ราบ

ผลต่อการโน้

ผูผ้ลิตตอ้งเลื

ตอ้งไม่เปิดเ

ภาพยนตร์ ดงั

การวางแผนเ

สูงสุด 

Frozen, Toy 

 

ตารางที ่4.8  
 

ภาพยนตร์
1)  Frozen 

2)  Toy Story

1  ส่วนทีเ่ป็น
 ฉ4.2.1.1

ร้ังน้ีไดท้าํการ

ร์แอนิเมชัน่ตั

ลกัษณะการเ

นม้นา้วใจกบัผู ้

การเลือกต

อกฉากท่ีน่าส

ผยเร่ืองราวสํ

งันั้นผูผ้ลิตจึง

เพื่อการส่ือสา

ผูว้ิจยัไดเ้ลื

 Story 3, Desp

 ลกัษณะฉาก

ร์ตัวอย่าง 

y 3 

ภาพ 
ากท่ีตดัตอนม
รศึกษาลกัษณ

วัอย่าง 5 เร่ือ

เลือกฉากจาก

ผูช้ม 

ตดัตอนจากภ

สนใจ สามาร

สําคญัจนทาํใ

ตอ้งพิจารณา

ารการตลาด เพ

ลือกภาพยนต

picable Me2,

ท่ีตดัตอนมาใ

1)  ฉากความ
2)  การตั้งคาํ
และแอนนา 
3)  ฉากการ
ลาฟ เพื่อตาม
1)  ฉากความ
2)  ฉากขอ
เล่น 
3)  ฉากของเ
4)  ฉากของเ
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มาจากภาพยน
ณะของฉากท่ี

อง และบทบา

กภาพยนตร์เพื

ภพายนตร์มีใ

รถโนม้นา้วให

ให้ผูช้มคาดเด

าทิศทางดา้นก

พื่อโนม้นา้วใ

ร์แอนิเมชัน่ที

, Shrek 2 และ

ใชใ้นภาพยนต

ลกัษ
มหนาวเยน็เต็
าถามว่าตวัละ
 ใครจะแกปั้ญ
รผจญภยัท่ีต่ืน
มฤดูร้อนกลบั
มทรงจาํของเด
องเล่นทั้งหมด

เล่นกบัโลกใบ
เล่นทั้งหมดผ

6 

นตร์ 
ตดัตอนมาจา

าทในการโนม้

พื่อนาํมาใชใ้น

ใช้ในภาพยน

ห้ผูช้มอยากจ

ดาเร่ืองได้ แล

การตลาดของ

ใจใหผู้ช้มเกิด

ท่ีทาํรายไดสู้ง

ะ Finding Ne

ตร์ตวัอยา่ง 

ณะฉากทีเ่ลอื
มไปดว้ยหิมะ
ครหลกัทั้งส่ี 
ญหาเมืองท่ีเตม็
นเตน้ในภูเขาห
บมา 
ดก็ผูช้ายในวยั
ดถูกนาํไปท้ิง

บใหม่ท่ีเตม็ไป
จญภยัเพื่อหา

กภาพยนตร์แ

มนา้วใจของฉ

นภาพยนตร์แอ

ตร์ตวัอย่างนั้

ะเขา้ไปชมภ

ละหมดความ

ภาพยนตร์ท่ีไ

ความสนใจไ

งสุดตลาดกา

mo  

กตัดตอนมาใ
ะของเมืองแอ
 คือ คริสตอฟ
มไปดว้ยหิมะ
หิมะของ แอน

ยเดก็กบัของเล
เม่ือเจา้ของโต

ปดว้ยปัญหา 
ทางกลบับา้น

แอนิเมชัน่เพื่อ

ฉากเหล่าน้ีท่ี

อนิเมชัน่ตวัอ

นั้น มีความสํ

าพยนตร์ทั้งเ ื

มสนใจท่ีจะเ

ไดก้าํหนดไวต้

ไดอ้ยา่งมีประ

าล 5 อนัดบัแ

ใช้ 
เรนเดล  
ฟ เจา้ชายฮาน
ะใหก้ลบัมาดงั
นนา คริสตอฟ

ล่นตวัโปรด 
ตข้ึนจนพน้วั

 
น 

อนาํมาใช้

มีต่อผูช้ม 

อยา่ง ซ่ึงมี

าคญัมาก 

ร่ือง แต่ก็

เขา้ไปชม

ตั้งแต่ช่วง

สิทธิภาพ

รก ไดแ้ก่ 

ส์ โอลาฟ  
งเดิมได ้
ฟ และโอ

ยัเล่นของ
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 

 

ภาพยนตร์ตัวอย่าง ลกัษณะฉากทีเ่ลอืกตัดตอนมาใช้ 
3)  Despicable Me 2 1)  ฉากในครอบครัวของตวัละครหลกั 

2)  ฉากการผจญภยัของมินเน่ียนเพื่อช่วยเหลือมิสเตอร์กรู 
3)  ฉากอาวธุใหม่ และเคร่ืองมือทนัสมยัของตวัละคร 
 

4)  Sherk 2 1)  ฉากเปิดตวั ตวัละครหลกั  
2)  ฉากตวัละครหลกัเผชิญกบัปัญหาของเร่ือง 
3)  ฉากสนุก ต่ืนเตน้ ผจญภยัของตวัละครในเร่ืองเพ่ือแกไ้ขปัญหา 

5)  Finding Nemo 1)  ฉากเปิดตวัเป็นปลาสองตวับนบกกบันกหน่ึงตวั 
2)  ฉากสวยๆ ใตท้อ้งทะเล ซ่ึงเป็นโลเกชัน่หลกัของเร่ือง  
3)  การบอกปัญหาท่ีตวัละครตอ้งเจอ 
4)  ฉากการผจญภยัของตวัละครหลกั ใตท้อ้งทะเลเพ่ือตามหาลูกชาย
กลบัมา 

 

จากขอ้มูลขา้งตน้ การเลือกตดัตอนฉากเพื่อนาํเสนอในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอย่างทั้ง 5 

เร่ืองท่ีไดศึ้กษาวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งของ Frozen มีการเล่าเร่ืองโดยบอกถึง

ปมปัญหาของเร่ือง และแนะนาํตวัละครหลกัดว้ยวิธีตั้งคาํถามว่าใครคือคนท่ีจะแกปั้ญหาเร่ืองราวน้ี 

ต่อดว้ยฉากการผจญภยัของตวัละครท่ีผูช้มจะไดพ้บในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ทั้งเร่ือง แต่มีการปกปิด

แก่นเร่ืองสาํคญัซ่ึงต่างจากภาพยนตร์อีก 4 เร่ืองท่ีเหลือ โดยผูผ้ลิตใชภ้าพเล่าเร่ืองใหเ้ป็นการผจญภยั

พิชิตภารกิจของตวัละครหลกัโดยไม่เนน้ภาพเอลซ่า ซ่ึงเป็นตวัละครท่ีทาํใหเ้กิดเร่ืองทั้งหมด ไม่ได้

เล่าเร่ืองในประเด็นปมปัญหาหลกัของเร่ือง เช่น พลงัวิเศษของเอลซ่า การขดัแยง้ของสองพ่ีนอ้ง ทาํ

ใหผู้ไ้ดช้มภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งเม่ือไปชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ทั้งเร่ืองในโรงภาพยนตร์เกิด

ความประหลาดใจเม่ือเน้ือเร่ืองไม่เหมือนอย่างท่ีคิด ซ่ึงต่างจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอย่างอีก 4 

เร่ือง ท่ีมีการเล่าเร่ืองจากการเปิดตวัตวัละครหลกั ปมปัญหาของเร่ือง และภาพการผจญภยัของเร่ือง



โดยไม่ไดปิ้ด

ภาพยนตร์ทั้ง

 

โดยมีการศึก

ส่วนประกอบ

ร่วมกบัภาพย

ตวัอยา่ง ซ่ึงจ

ละเร่ือง พร้อ

เหมือนการอ

ภาพยนตร์ แ

เสริมความหม

 

ตารางที ่4.2  
 

ช่ือภาพยนตร

ลกัษณะ
ตวัอกัษร 

ดบงัแก่นเร่ือ

งเร่ือง 

4.2.1.2  ต

ผูว้ิจยัทาํ

ษา 2 ประเ

บในการดาํเนิ

ยนตร์ และกาํ

ะมีลกัษณะส

โดยนาํเส

มใหต้วัอยา่งล

1)  ช่ือภา

การออก

อกแบบเคร่ือ

และเม่ือเปล่ียน

มายของเน้ือห

 ลกัษณะตวัอั

ร์ Froze

 

 

 

งหรือบิดเบือ

ตวัอกัษร 

การศึกษาลกัษ

เดน็ ไดแ้ก่ 

นเร่ือง การนํ

าหนดฉาย แล

อดคลอ้งกบัเน

สนอขอ้มูลขอ

ลกัษณะตวัอกั

าพยนตร์ 

แบบตวัอกัษร

งหมายการคา้

นเป็นภาษาอ่ืน

หาภาพยนตร์ใ

กัษรในช่ือเร่ือ

en Toy 
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อนปมปัญหา 

ษณะการใชต้ั

หนา้ท่ีของตวั

นาํเสนอจุดขาย

ละลกัษณะขอ

น้ือหาและปร

องลกัษณะแล

กษรท่ีใชใ้นภ

รเป็นช่ือเร่ือง

า (Trademark

นลกัษณะตวัอั

ใหช้ดัเจนยิง่ข้ึ

องของภาพยน

 Story 3 D

8 

 ทาํให้ผูช้มไ

ตวัอกัษรเพื่อส่ื

วัอกัษรในภา

ยท่ีเป็นบุคคล

องตวัอกัษรท่ีช

ระเภทของภา

ะหนา้ท่ีของตั

าพยนตร์ตวัอ

ในภาพยนตร์

k) คือมีการออ

อกัษรกย็งัเหมื

ข้ึน  โดยมีราย

นตร์แอนิเมชัน่

Despicable 
Me 2 

 

ม่เกิดความป

สือความหมาย

พยนตร์ตวัอย่

 คาํโฆษณา เ

ช่วยเสริมควา

พยนตร์เร่ืองน

ตวัอกัษรของภ

อยา่ง เพื่อใหเ้ห็

ร์ตวัอยา่งมีลกั

อกแบบท่ีสอด

มือนเดิม นอก

ละเอียดดงัตา

นตวัอยา่ง 5 เรื

Shrek 2

 

ประหลาดใจเ

ยในภาพยนตร

ยา่ง  ไดแ้ก่ 

เชิญชวนผูช้ม

ามหมายของภ

นั้น  

ภาพยนตร์ตวัอ

ห็นภาพชดัเจน

กษณะและควา
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ร่ือง 
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ร์ตวัอยา่ง 

 ช่ือเร่ือง 

ใหมี้ส่วน

ภาพยนตร์

อยา่งแต่

นยิง่ข้ึน  

ามสาํคญั

ษณะของ

พยนตร์ยงั

nding 
emo 
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 (1)  Frozen 

ตัวอักษรสีฟ้า ลักษณะเหมือนก้อนนํ้ าแข็งแกะสลักเป็นตัวหนังสือ มี

ประกายแสงเคล่ือนไหวไล่จากตวัอกัษรตวัแรกไปจนถึงตวัสุดทา้ย ตวัอกัษรใหค้วามรู้สึกหนาวเยน็ 

สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัเมืองนํ้ าแขง็ พื้นหลงัสีดาํสอดคลอ้งกบัความลึกลบัของเร่ือง ทาํไม

เมืองถึงเป็นหิมะ และใครจะเป็นคนช่วยใหเ้มืองกลบัมาเหมือนเดิม 

(2)  Toy Story 3 

ตวัอกัษรสีเหลืองขอบนํ้ าเงิน สีสันสดใส เหมือนสีของวูด้ี ตวัละครหลกั

ในเร่ือง  การใชสี้สนัสดใสสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองท่ีเก่ียวกบัของเล่นเดก็ และมีเลข 3 เพื่อบอกถึงภาค

ท่ีสามของแอนิเมชัน่เร่ืองน้ี พื้นหลงัสีดาํสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองในภาพยนตร์ตวัอย่างของภาคน้ี ท่ี

ค่อนขา้งเศร้าเม่ือของเล่นเก่าพรากจากเจา้นายท่ีอยูด่ว้ยกนัมานาน 

(3)  Despicable Me 2 

ตวัอกัษรสีส้ม ให้ความรู้สึกสดใส มีชีวิตชีวา และต่ืนเตน้บนพ้ืนหลงัสี

ขาว ทาํใหรู้้สึกสดใส และมีตวัละครหลกัปรากฏตวัอยูใ่นช่ือเร่ือง สอดคลอ้งกบัลกัษณะแอนิเมชัน่ท่ี

เป็นเร่ืองราวสนุกสนาน ตลก และตวัละครหลกัท่ีปรากฏเป็นตวัละครท่ีมาจากภาคหน่ึง เพื่อตอกย ํ้า

ใหค้นดูรู้วา่เป็นภาคต่อของเร่ืองเดียวกนั 

(4)  Shrek 2 

ตวัอกัษร Shrek สีเขียว และ เลข 2 มีหู ลกัษณะเด่นของตวัละครหลกัใน 

เร่ือง พื้นหลงัสีดาํให้ความรู้สึก ลึกลบั น่าคน้หา สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง

ภาคสองท่ีสนุกสนานแต่แฝงการเสียดสี สงัคม 

(5)  Finding Nemo 

ตวัอกัษรสีฟ้า มีเส้นโคง้ดา้นใตต้วัอกัษรเหมือนลกัษณะของเกลียวคล่ืน 

สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองท่ีเกิดในทอ้งทะเล และตรงตวัโอมีรูปปลาอยูต่รงกลาง สอดคลอ้งกบัตวัละคร

หลกัท่ีดาํเนินเร่ืองเป็นปลาการ์ตูน 

จากลกัษณะตวัอกัษรท่ีนาํเสนอช่ือเร่ืองของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่ง

ทั้ง 5 เร่ือง พบว่ามีการออกแบบตวัอกัษรนาํเสนอช่ือเร่ืองให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะเน้ือหาของแอนิ
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เมชัน่แต่ละเร่ือง และมีการใชสี้ตวัอกัษรท่ีสะทอ้นถึงตวัละครในเร่ือง โดยตวัอกัษรนาํเสนอช่ือเร่ือง 

Frozen มีลกัษณะการออกแบบเช่นเดียวกบัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ดงัน้ี  

ตวัอกัษรของ Frozen จะมีลกัษณะแขง็ เป็นเหล่ียมมุมชดัเจน ขอบรอบ ๆ 

มีร่องรอยเวา้แหว่ง เหมือนนํ้ าแขง็แกะสลกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหนาวเยน็ 

ตวัอกัษรสีฟ้าซ่ึงเป็นสีหลกัของเร่ือง อยู่บนพื้นหลงัสีดาํ โทนสีไม่สดใสเท่าของเร่ืองอ่ืน ๆ แต่

ลกัษณะตวัอกัษรกลบัมีความแตกต่างจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอย่างเร่ืองอ่ืน ๆ เพราะเน้ือเร่ือง 

Frozen ไม่ได้มีแต่ความสนุกสนาน แต่แฝงไวด้้วยความเศร้า การหลบซ่อน และความอึมครึม  

เน่ืองจากเน้ือหาภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง  Frozen เป็นประเภทหนงัชีวิต (Drama) ในขณะท่ีเร่ืองอ่ืน 

ๆ เป็นประเภทหนงัตลก (Comedy)  

ส่วนภาพยนตร์แอนิเมชั่นอีก 4 เร่ือง ใช้สีตวัอกัษรท่ีสดใส โดยอิงกบัสี

ของตวัละครหลกัในแต่ละเร่ือง เช่น สีเขียวของเชร็ค สีฟ้านํ้ าทะเลของ Nemo สีส้มของตวัละครมิน

เน่ียน ใน Despicable Me สีเหลืองของตวัละครในเร่ือง Toy Story ลกัษณะตวัอกัษรโคง้มน ไม่แขง็

ท่ือ เพื่อใหค้วามรู้สึกมีชีวิตชีวา มีความเคล่ือนไหว และมกัจะใชพ้ื้นหลงัสีดาํเพื่อขบัเนน้ใหต้วัอกัษร

โดดเด่น ท่ีมีความต่ืนเตน้ สนุกสนาน ผจญภยั  

2)  ส่วนประกอบในการเล่าเร่ือง 

การเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ตวัอยา่งท่ีมีเวลาสั้น ๆ หากนาํเพียงภาพและเสียงบางตอน

ท่ีตดัมาจากภาพยนตร์มานาํเสนอ อาจทาํไดไ้ม่สมบูรณ์ ภาพยนตร์ตวัอยา่งจึงมีการใชต้วัอกัษรเขา้มา

เป็นส่วนประกอบในการเล่าเร่ือง เพื่อใหก้ารดาํเนินเร่ืองกระชบั ชดัเจน เขา้ใจง่าย ซ่ึงภาพยนตร์แอนิ

เมชัน่ตวัอยา่งทั้ง 5 เร่ือง มีการใชต้วัอกัษรเพื่อเป็นส่วนประกอบในการเล่าเร่ืองจาํนวน 3 เร่ือง ซ่ึงมี

รายละเอียด ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.10  ลกัษณะการใชต้วัอกัษรเป็นส่วนประกอบในการเล่าเร่ือง 

 

ช่ือภาพยนตร์ ตวัอยา่งลกัษณะตวัอกัษรท่ีใช ้ การใชต้วัอกัษรเป็นส่วนหน่ึงในการเล่า
เร่ือง 

1)  Frozen 

 

- This Winter (ฤดูหนาวน้ี) 
- Who will save the day? (ใครจะเป็นผู ้
ปลดปล่อยดินแดนน้ี) 
- The ice guy? (มนุษยน์ํ้ าแขง็) 
- The nice guy? (ชายผูแ้สนดี) 
- The snowman? (ตุก๊ตาหิมะ) 
- Or no man. (หรือไม่ใช่ผูช้าย) 
- Get ready (เตรียมตวั) 
- Use you head (ใชห้วั) 
- And fight the freeze (และต่อสูก้บั
ความหนาว) 
เมืองเอเรนเดลเขา้สู่ฤดูหนาว และ
ตอ้งการผูม้าช่วยปลดปล่อยความหนาวน้ี 
นาํฤดูร้อนกลบัคืนมา โดยมีตวัละคร
หลกัในเร่ือง 4 ตวัละคร ท่ีจะผจญภยั
ต่อสูก้บัฤดูหนาวเพื่อปกป้องเมือง ซ่ึง
ตรงตามท่ีผูผ้ลิตตอ้งการส่ือสารออกไป 
จะเห็นไดว้า่การใชต้วัอกัษรเพื่อเป็นส่วน
หน่ึงในการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ตวัอยา่ง ทาํใหเ้สนอประเดน็ในเน้ือ
เร่ืองของภาพยนตร์ไดก้ระชบั ชดัเจน 
ผูช้มจึงตีความเร่ืองไม่ผดิพลาด 
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ตารางที ่4.10  (ต่อ) 

 

ช่ือภาพยนตร์ ตัวอย่างลกัษณะตัวอกัษรที่
ใช้ 

การใช้ตัวอกัษรเป็นส่วนหน่ึงในการเล่าเร่ือง 

2)  Toy Story 3 

 

- This summer (ฤดูร้อนน้ี) 
- No toy gets left behind (จะไม่มีของเล่นช้ิน
ไหนถูกท้ิง) 
ตวัอกัษรเล่าเร่ืองภารกิจของเหล่าของเล่นท่ีจะ
ไม่ยอมถูกท้ิง และมีภารกิจท่ีจะกลบับา้นไป
ดว้ยกนั 
การใส่ตวัอกัษรทาํใหผู้ช้มเขา้ใจเน้ือหาหลกั
หรือเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในแอนิเมชัน่เร่ืองน้ี 

3)  Finding Nemo 

 

- 71% of the earth’s surface is covered by 
water 
( 71% ของพ้ืนท่ีบนโลก ถูกปกคลุมไปดว้ยนํ้ า) 
- That’s a big place to find one fish (นัน่คือ
สถานท่ีกวา้งใหญ่มากในการคน้หาปลาตวั
เดียว) 
- Sea It (สบัสน) 
- Believe it (เช่ือมัน่สิ) 
ตวัอกัษรเล่าเร่ืองการตามหาปลาตวัหน่ึงใน
ทอ้งมหาสมุทรท่ีกวา้งใหญ่ แมจ้ะยากเยน็ 
สบัสน แต่กเ็ตม็ไปดว้ยความเช่ือ ความหวงั ทาํ
ใหผู้ช้มเขา้ใจในเน้ือเร่ืองมากกวา่การดูภาพ ท่ี
เห็นเพียงแต่ฝ่ายออกตามหา แต่ไม่มีภาพส่ิงท่ี
ถูกตามหา หากไม่มีตวัอกัษรช่วยเล่าเร่ืองราว 
ผูช้มอาจจะเขา้ใจผดิวา่เป็นการเดินทางผจญภยั
ในมหาสมุทรของปลาและผองเพ่ือนเท่านั้น  

 



113 
 

จากการศึกษาพบวา่มีภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งใชต้วัอกัษรเป็นส่วนหน่ึงของ

การดาํเนินเร่ืองทั้งหมด 3 เร่ือง จาก 5 เร่ือง ซ่ึงเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีสร้างโดยบริษทั วอลต ์

ดีสนีย ์ ทั้งหมด โดยภาพยนตแ์อนิเมชัน่ตวัอยา่งเร่ือง Frozen ใชต้วัอกัษรดาํเนินเร่ืองเพ่ือใหผู้ช้ม

เขา้ใจวา่เน้ือเร่ืองเป็นการผจญภยัเพื่อตามฤดูร้อนกลบัมาสู่เมือง โดยใหผู้ช้มลุน้วา่ตวัละครหลกั 4 

ตวั ใครจะทาํภารกิจน้ีสาํเร็จ ซ่ึงต่างจากประเดน็แทจ้ริงในเร่ืองท่ีทางผูผ้ลิตตอ้งการปิดบงัเอาไวเ้พือ่

สร้างความประหลาดใจใหก้บัผูช้ม 

ในขณะท่ีภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งอีกสองเร่ือง ไดแ้ก่ เร่ือง Toy Story 3 และ

เร่ือง Finding Nemo มีการใชต้วัอกัษรเพื่อบอกเน้ือเร่ืองและสถานการณ์สั้น ๆ คือ “This Summer no 

toy gets left behind”  ฤดูร้อนน้ี จะไม่มีของเล่นช้ินไหนถูกท้ิง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองของภาคน้ี 

ท่ีเหล่าบรรดาของเล่นมีภารกิจหาทางกลบับา้น หรือ “71% of the earth’s surface is covered by 

water. That’s a big place to find one fish” 71% ของพื้นท่ีบนโลก ถูกปกคลุมไปดว้ยนํ้า นัน่คือ

สถานท่ีกวา้งใหญ่มากในการคน้หาปลาตวัเดียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองท่ีพอ่ปลาออกตามหาลูก

ปลานีโมในทอ้งทะเลท่ีกวา้งใหญ่ 

3)  การนาํเสนอจุดขายท่ีเป็นบุคคล 

การใชต้วัอกัษรในการนาํเสนอจุดขายท่ีเป็นบุคคลในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ทีมงาน

สร้างภาพยนตร์ โดยอา้งช่ือผลงานเก่าท่ีประสบความสาํเร็จของทีมงานสร้างแอนิเมชัน่ เพื่อดึงดูดให้

ผูช้มเช่ือมัน่ในคุณภาพของผลงาน  
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ตารางที ่4.11  การใชอ้กัษรเพื่อนาํเสนอจุดขายท่ีเป็นบุคคลในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่ง 
 

ช่ือภาพยนตร์ ทมีงานสร้าง 
1)  Frozen From creators of Rapunzel 

 
2)  Despicable Me 2 Steve Carell 

Kristen Wiig 
AL Pacino 
Miranda Cosgrove 
Russell Brand 
Steve Coogen 
Ken Jeong 

3)  Finding Nemo From creators of Toy Story 
From creators of Monsters,INC 

 

การศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่ง มีการใชต้วัอกัษรนาํเสนอ

จุดขายท่ีเป็นบุคคล 3 ใน 5 เร่ือง ดงัน้ี  Frozen, Despicable Me 2  และ Finding Nemo โดย

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งเร่ือง Frozen ใชต้วัอกัษรเพ่ือนาํเสนอจุดขายเร่ืองทีมงานผูส้ร้าง ท่ีมี

ผลงานเก่าคือเร่ือง Rapunzel  ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มผูช้มภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เหมือนกบัภาพยนตร์

แอนิเมชัน่อีกสองเร่ืองท่ีอา้งถึงทีมงานสร้างเช่นเดียวกนั โดย Finding Nemo บริษทัผูส้ร้างเดียวกบั 

Frozen ไดอ้า้งถึงทีมงานสร้างของภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองเก่า ในขณะท่ี Despicable Me 2 อา้งช่ือ

ทีมงานผูส้ร้างซ่ึงเป็นทีมงานเดียวกบัภาคแรก  

4)  การนาํเสนอจุดขายจากบริษทัผูส้ร้าง 

  ในแวดวงภาพยนตร์แอนิเมชัน่มีบริษทัผูส้ร้างท่ีนาํเสนอผลงานอยา่งต่อเน่ือง และ

เป็นท่ีรู้จกัอยูจ่าํนวนไม่มาก ซ่ึงบริษทัผูส้ร้างมกัจะมีกลุ่มผูช้มท่ีรอคอยสนบัสนุนผลงาน โดยเฉพาะ

บริษทัท่ีมีผลงานภาพยนตร์แอนิเมชัน่เป็นท่ีรู้จกั เช่น Disney, Pixar, Dreamwork. Universal 
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การศึกษาพบวา่ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งทั้ง 5 เร่ืองจึงมีการใชต้วัอกัษรเพื่อนาํเสนอจุดขาย

จากบริษทัผูส้ร้าง  

 

ตารางที ่4.12  การใชอ้กัษรเพื่อนาํเสนอจุดขายจากบริษทัผูส้ร้าง 
 

ช่ือภาพยนตร์ บริษัทผู้สร้าง 
1)  Frozen Disney 

 
2)  Toystory 3 Disney, Pixar 
3)  Despicable Me 2 Universal 

Illumination Entertainment 
4)  Sherk 2 Dreamwork 
5)  Finding Nemo Disney, Pixar 

 

จากผลการศึกษาพบวา่ ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง Frozen ใชต้วัอกัษรเพื่อนาํเสนอ

จุดขายจากบริษทัผูส้ร้าง คือ วอลต ์ ดีสนีย ์ โดยนาํตวัอกัษรช่ือบริษทัผูส้ร้างไวช่้วงทา้ยของ

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งเน่ืองจากไม่ใช่ภาพยนตร์ภาคต่อ ในขณะท่ีภาพยนตร์แอนิเมชัน่

ตวัอยา่งเร่ืองอ่ืน ๆ ใชต้วัอกัษรเพื่อนาํเสนอจุดขายจากบริษทัผูส้ร้างเช่นกนั โดยหากเป็นภาพยนตร์

แอนิเมชัน่ท่ีไม่ใช่ภาคต่อ จะนาํตวัอกัษรช่ือบริษทัผูส้ร้างไวช่้วงทา้ยของภาพยนตร์แอนิเมชัน่

ตวัอยา่ง แต่สาํหรับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ภาคต่อมีทั้งตอนตน้และตอนทา้ย เน่ืองจากตวัละครใน

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งเป็นท่ีรู้จกัอยูแ่ลว้วา่บริษทัใดเป็นผูส้ร้าง แต่กย็งัใส่ช่ือบริษทัผูส้ร้าง

เอาไวเ้พื่อตอกย ํ้าใหผู้ช้มมัน่ใจวา่เป็นผลงานจากบริษทัเดิม  

5)  กาํหนดฉายภาพยนตร์ 

การนาํเสนอกาํหนดฉายภาพยนตร์ผา่นตวัอกัษรในภาพยนตร์ตวัอยา่ง เพื่อใหผู้ช้มทราบถึงวนัหรือ

ช่วงเวลาท่ีภาพยนตร์นั้นจะเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์  เพื่อใหผู้ช้มติดตามและรอคอย การใชต้วัอกัษร

เพื่อนาํเสนอกาํหนดฉายในภาพยนตร์ตวัอยา่งบางคร้ังอาจเป็นเพยีงแต่บอกกาํหนดวา่เร็ว ๆ น้ี 
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(Coming Soon)หรือบอกกาํหนดฉายภาพยนตร์อยา่งแน่ชดั โดยข้ึนอยูก่บัเวลาในการฉายภาพยนตร์

ตวัอยา่ง หากถูกนาํออกฉายก่อนภาพยนตร์ราว 2 เดือน มกัจะไม่ใส่วนักาํหนดฉายอยา่งละเอียด 

เน่ืองจากระยะเวลานานเกินไปจนผูช้มอาจลืมได ้ 

ตารางที ่4.13  กาํหนดฉายภาพย นตร์ท่ีนาํเสนอผา่นตวัอกัษรในภาพยนตร์ตวัอยา่ง 
 

ช่ือภาพยนตร์ กาํหนดฉายภาพยนตร์ 
1)  Frozen 

 
5 ธนัวาคมน้ี 
 
 

2)  Toy Story 3 

 
June 18 

3)  Despicable Me 2 

 
3 July 

4)  Shrek 2 

 
May 21 
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ตารางที ่4.13 (ต่อ) 

 

ช่ือภาพยนตร์ กาํหนดฉายภาพยนตร์ 

5. Finding Nemo 

 
May 30 

 

จากการศึกษาภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งเร่ือง Frozen เป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน่

ตวัอยา่งเพียงเร่ืองเดียว ท่ีไม่กาํหนดวนัฉายอยา่งแน่นอน เน่ืองจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งเขา้

ฉายก่อนภาพยนตร์แอนิเมชัน่เป็นเวลาค่อนขา้งนาน จึงระบุเพียงช่วงเวลาวา่ เร็ว ๆ น้ี เพื่อใหผู้ช้ม

เกิดความคาดหวงัและรอคอย ซ่ึงหากผูช้มสนใจแลว้กส็ามารถติดตามกาํหนดฉายไดจ้ากส่ืออ่ืน ๆ 

เช่น โฆษณาทางโทรทศัน์ ทางหนงัสือพิมพ ์หรือส่ือออนไลน์ต่าง ๆ  ในขณะท่ีภาพยนตร์แอนิเมชัน่

อีก 4 เร่ือง ไดแ้ก่ Toy Story 3, Despicable Me 2, Shrek 2 และ Finding Nemo สาํหรับ Frozen มีการ

กาํหนดวนัท่ีเขา้ฉายอยา่งชดัเจน 

จากการศึกษาตวัอกัษรท่ีปรากฏในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งพบวา่ ภาพยนตร์

แอนิเมชัน่ตวัอยา่งเร่ือง Frozen มีการใชต้วัอกัษรท่ีแตกต่างจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งเร่ืองอ่ืน 

คือ ตวัอกัษรท่ีใชน้าํเสนอช่ือเร่ือง ท่ีมีลกัษณะตวัอกัษรต่างจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองอ่ืน ๆ 

เน่ืองจากเน้ือหาของเร่ืองมีความแตกต่างกนั และตวัอกัษรท่ีใชใ้นการดาํเนินเร่ือง  ซ่ึงใชเ้พื่อปิดบงั

เน้ือหาท่ีสาํคญัของเร่ือง 
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 4.2.2  ส่วนทีเ่ป็นเสียง 
 4.2.2.1  เสียงบรรยาย (Narration) 

การใชเ้สียงบรรยายในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่ง เป็นการช่วยเล่าเร่ืองในส่วนท่ี

ภาพไม่สามารถบอกไดห้มด หรือบอกไดไ้ม่ชดัเจน เพือ่ใหผู้ช้มทราบเน้ือหาท่ีผูผ้ลิตตอ้งการจะส่ือ 

อีกทั้งเสียงบรรยายยงัสร้างบรรยากาศใหก้บัเน้ือเร่ือง และสร้างอารมณ์ความรู้สึกใหก้บัผูช้ม 

มากกวา่ตวัอกัษร ทาํใหผู้ช้มรับรู้ลกัษณะเน้ือหาของเร่ือง เช่น สนุก ต่ืนเตน้ น่ากลวั ตลก จาก

การศึกษาภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งทั้ง 5 เร่ือง พบวา่มีการใชเ้สียงบรรยาย 3 เร่ือง ไดแ้ก่ Frozen, 

Shrek 2, Finding Nemo โดยทุกเร่ืองใชเ้สียงบรรยายเป็นเสียงผูช้าย เสียงใหญ่ ชดัเจน หนกัแน่น 

ทั้งน้ีสามารถแบ่งหนา้ท่ีของเสียงบรรยายในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ซ่ึงบาง

หนา้ท่ีอาจจะมีซํ้ากบัหนา้ท่ีของตวัอกัษรในภาพยนตแ์อนิเมชัน่ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ส่วนประกอบในการ

ดาํเนินเร่ือง, นาํเสนอจุดขายท่ีเป็นบุคคล, กาํหนดฉาย โดยภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง Frozen ไดใ้ช้

เสียงบรรยายเพื่อเป็นส่วนประกอบในการดาํเนินเร่ืองเพียงอยา่งเดียว 

จากการศึกษาภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งทั้ง 5 เร่ือง มีการใชเ้สียงบรรยายเพื่อ
นาํเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหาภาพยนตร์จาํนวน 3 เร่ือง Frozen, Shrek 2 และ Finding Nemo  
เพื่อบรรยายฉาก สถานการณ์ หรือตวัละครในเร่ือง เพื่อใหผู้ช้มทราบเน้ือหาคร่าว ๆ ของภาพยนตร์
ภายในเวลาอนัรวดเร็ว และช่วยใหผู้ช้มตีความภาพจากฉากท่ีเลือกมานาํเสนอไดถู้กตอ้งตามท่ีผูผ้ลิต
ตอ้งการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.14  การใชเ้สียงบรรยายนาํเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหาของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 
  

ช่ือภาพยนตร์ เสียงบรรยาย บทบาทของเสียงบรรยาย 
1)  Frozen Summer in the city of Arendal. It 

could  be warmer. It could  be sunnier. 
But that’s about to change. Forever. 
(ฤดูร้อนท่ีนครแอเรนเดล มนัอบอุ่น
ท่ีสุด มนัสดใสท่ีสุด แต่นัน่กาํลงัจะ
เปล่ียนไป ตลอดกาล 

สถานการณ์ในเร่ือง เมืองแอเรน
เดลท่ีเคยมีฤดูร้อนอันอบอุ่นและ
สว่างไสว กลบักลายเปล่ียนไปเป็น
เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยนํ้าแขง็ตลอดกาล 
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ตารางที ่4.14  (ต่อ) 

ช่ือภาพยนตร์ เสียงบรรยาย บทบาทของเสียงบรรยาย 
1)  Frozen The land this cover of snow 

(ดินแดนท่ีถูกปกคลุมดว้ยนํ้ าแขง็ตลอด
กาล) 

 

2)  Sherk 2 This summer 
(ฤดูร้อนน้ี) 
You are cordially invited 
(ขอเชิญท่าน) 
To meet the family. 
(ไดพ้บกบัครอบครัว) 
Meet new friends. 
(ไดพ้บกบัเพื่อนใหม่) 
And discover  what happened 
(และการคน้พบเร่ืองใหม่) 
After happily ever after now 
(และจบลงอยา่งมีความสุข) 

สถานการณ์ในเร่ือง 
เชร็คตอ้งพบกบัครอบครัวของเจา้
หญิงฟิโอน่า และเพื่อนใหม่ พร้อม
กบัภารกิจใหม่ 

3)  Finding Nemo 71% of the earth’s surface is covered 
by water 
( 71% ของพื้นท่ีบนโลก ถูกปกคลุมไป
ดว้ยนํ้า) 
There’re  a big place to find one fish 
(มนัเป็นสถานท่ีกวา้งใหญ่มากในการ
คน้หาปลาตวัเดียว) 
To find Nemo. 
(ตามหานีโม) 
We’ll take a miracle 
(ตอ้งอาศยัปาฏิหาริย)์ 
 

ฉาก  บรรยากาศใต้ท้องทะเลท่ี
สวยงาม และกวา้งใหญ่ 
สถานการณ์ในเร่ือง การตามหา
ตัวนีโมปลาตัวเล็ก ท่ีหายไปใน
มหาสมุทรอนักวา้งใหญ่ เป็นเร่ือง
ท่ียาก และตอ้งเอาใจช่วย 
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ตารางที ่4.14  (ต่อ) 

 

ช่ือภาพยนตร์ เสียงบรรยาย บทบาทของเสียงบรรยาย 

3)  Finding Nemo Getting him back is a whole our story 
(ตอ้งหาใหเ้จอ น่ีคือเร่ืองราวทั้งหมด) 
You gotta sea it. 
(คุณตอ้งดู) 
You’ll belive it. 
(คุณตอ้งเช่ือมัน่) 
Finding Nemo. 
(คน้หานีโม) 
 
 

 

 

จากขอ้มูลท่ีนาํเสนอเบ้ืองตน้พบวา่ ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งเร่ือง Frozen และ

ภาพยนตแ์อนิเมชัน่เร่ืองอ่ืน มีการใชเ้สียงบรรยายเพ่ืออธิบายสถานการณ์ของเร่ืองเหมือนกนั เพื่อให้

ผูช้มไดท้ราบรายละเอียดมากกวา่การดูภาพในฉากท่ีตดัตอนมา และเขา้ใจเน้ือเร่ืองตรงกบัประเดน็ท่ี

ผูผ้ลิตตอ้งการส่ือสารไปถึงผูช้ม การใชเ้สียงบรรยายช่วยใหผู้ช้มเขา้ใจเร่ืองราวไดร้วดเร็วและ

ชดัเจนข้ึนในเวลาท่ีจาํกดั โดยมีลกัษณะการใชเ้สียงบรรยายเป็นการใชป้ระโยคสั้นๆ โดยเป็นการ

บรรยายสลบักบัภาพฉากพร้อมเสียงท่ีตดัตอนมาจกาภาพยนตร์ เพื่อดึงดูดใจใหผู้ช้มเกิดความสนใจ

ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เตม็เร่ือง  

 4.2.2.2  เสียงประกอบ (Sound Effect) 

 จากการศึกษาเสียงประกอบในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งท่ีนาํมาใชใ้นการวจิยัคร้ัง

น้ีพบวา่ เสียงประกอบสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ เสียงประกอบท่ีหยบิยกมาโดยตรง

จากฉากท่ีตดัตอนมาจากภาพยนตร์ และเสียงประกอบท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชใ้นภาพยนตร์แอนิเมชัน่

ตวัอยา่งโดยเฉพาะ เสียงประกอบมีส่วนสาํคญัในการเสริมความหมาย และเป็นส่วนหน่ึงท่ีสามารถ
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กระตุน้เร้าใหผู้ช้มไดรั้บอารมณ์ความรู้สึกท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของภาพยนตร์ (พพิฒัน์ เชียววฒั

นกลุ, 2533 

 1)  เสียงประกอบท่ีหยบิยกมาโดยตรงจากฉากท่ีตดัตอนมาจากภาพยนตร์ 

   เสียงประกอบลกัษณะน้ีเป็นเสียงท่ีตดัตอนมาจากฉากหรือ shot ท่ีเลือกมา

จากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ซ่ึงจะมีความสอดคลอ้งกบัภาพทาํใหเ้กิดความสมจริง สามารถจูงใจให้

ผูช้มเกิดอารมณ์ร่วมและคลอ้ยตามไปกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ไดม้ากข้ึน  ซ่ึง

จากการวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่ง 5 เร่ือง มีการใชเ้สียงประกอบในลกัษณะน้ี 

3 เร่ือง ดงัน้ี  

 

ตารางที ่4.15  การใชเ้สียงประกอบท่ีหยบิยกมาโดยตรงจากฉากท่ีตดัตอนมาจากภาพยนตร์ 
  

 

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งท่ีนาํมาศึกษาในงานวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่ ภาพยนตร์แอนิเมชัน่

ตวัอยา่งเร่ือง Frozen  มีการใชเ้สียงประกอบท่ีติดมากบัฉากท่ีตดัตอนมาจากภาพยนตร์ เพื่อผลใน

การสร้างความสมจริงใหก้บัภาพท่ีเห็น รวมทั้งทาํใหผู้ช้มเกิดอารมร์ร่วมและคลอ้ยตามเหตุการณ์ท่ี

เห็นจากฉากมากข้ึน โดยฉากท่ีตดัตอนมาคือ เช่น เสียงตอนเอลซ่าปล่อยพลงั ซ่ึงลกัษณะการใชเ้สียง

ประกอบท่ีติดมากบัฉากท่ีตดัตอนมาจากภาพยนตร์ ไม่แตกต่างจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่ง

เร่ืองอ่ืน  

 

ช่ือภาพยนตร์ เสียงประกอบทีห่ยบิยกมาโดยตรงจากฉากทีต่ัดตอนมา 
1)  Frozen เสียงตอนเอลซ่าปล่อยพลงั 

 
 

2)  Despicable Me 2 เสียงของอาวธุ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีตวัละครใช ้ 

3)  Finding Nemo เสียงคล่ืน เสียงนํ้าทะเล 
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2)  เสียงประกอบท่ีสร้างข้ึนใหม่เพื่อใชใ้นภาพยนตร์ตวัอยา่ง 

เสียงประกอบท่ีสร้างข้ึนน้ีมกัจะสอดแทรกข้ึน เม่ือไดจ้งัหวะท่ีเหมาะสม

ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่ง เพื่อเนน้ความหมายบางอยา่ง หรือเป็นการเรียกร้องความสนใจจาก

ผูช้มเม่ือข้ึนตวัอกัษร ไม่วา่จะเป็นการนาํเสนอจุดขายท่ีเป็นบุคคล กาํหนดฉาย หรือช่ือภาพยนตร์ 

โดยเป็นเสียงท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะเน้ือหาของภาพยนตร์ จากการวจิยัในคร้ังน้ีพบวา่ มีภาพยนตร์

ตวัอยา่งท่ีใชเ้สียงประกอบในลกัษณะน้ีจาํนวน 4 เร่ืองดว้ยกนั ดงัน้ี 

 

ตารางที ่4.16  เสียงประกอบท่ีสร้างข้ึนใหม่เพื่อใชใ้นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่ง 
 

ช่ือภาพยนตร์ เสียงประกอบทีส่ร้างขึน้เพือ่ใช้ในภาพยนตร์ตัวอย่าง 
1)  Frozen เสียงประกอบพร้อมกบัการข้ึนตวัอกัษร 

 
2)  Toy Story 3 เสียงประกอบพร้อมกบัการข้ึนตวัอกัษร 

 
3)  Despicable Me 2 เสียงประกอบพร้อมกบัการข้ึนตวัอกัษร 

 
4)  Finding Nemo เสียงประกอบพร้อมกบัการข้ึนตวัอกัษร 

 

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งท่ีนาํมาศึกษาในงานวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่ 

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งเร่ือง Frozen  มีการใชเ้สียงประกอบท่ีสร้างข้ึนใหม่เพื่อใชป้ระกอบกบั

การข้ึนตวัอกัษร เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการนาํเสนอเร่ืองราวภาพยนตร์ ช่ือภาพยนตร์ ช่ือบริษทัท่ี

สร้าง บอกกาํหนดฉาย และการใชเ้สียงประกอบควบคูไ่ปกบัการใชต้วัอกัษรเช่นน้ีเพือ่เรียกร้อง

ความสนใจจากผูช้มมากยิง่ข้ึน โดยเสียงประกอบจะมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาภาพยนตร์แอนิ

เมชัน่เช่นเดียวกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองอ่ืน ๆ  

3)  เพลงและดนตรีประกอบ (Music) 
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ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งมีการใชเ้พลงและดนตรีประกอบเพ่ือช่วย

สร้างอารมณ์ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาของภาพยนตร์ เพลงประกอบในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่ง

จะเป็นเพลงหลกัท่ีใชใ้นภาพยนตร์ แต่ดนตรีประกอบในภาพยนตร์ตวัอยา่ง อาจไม่ปรากฏใน

ภาพยนตร์ ทั้งเพลงและดนตรีประกอบมีส่วนในการสร้างอารมณ์ร่วมใหผู้ช้ม สามารถทาํใหผู้ช้ม

เกิดความคลอ้ยตามเน้ือหาและเร่ืองราวท่ีนาํเสนอในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่ง และเขา้ใจอารมณ์

ท่ีตอ้งการนาํเสนอไดร้วมเร็วและชดัเจนยิง่ข้ึน (กอบเกียรติ พรพาคาเดช อา้งถึงใน พนิดา สมภพกลุ

เวช, 2544)  

ตารางที ่4.17  ลกัษณะการใชเ้พลงและดนตรีประกอบในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่ง 
 

ช่ือภาพยนตร์ เพลงและดนตรีประกอบ 
1)  Frozen 1)  ดนตรีประกอบเร่ิมตั้นแต่งตอนเปิดเร่ืองช่วงท่ีแนะนาํเมืองแอเรน

เดล สถานท่ีหลกัของเร่ือง โดยเป็นดนตรีแนวเพลงเตน้รําใน
พระราชวงั จงัหวะร่ืนเริง อลงัการ สอดคลอ้งกบัการแนะนาํเมือง   
2)  ดนตรีประกอบเปล่ียนเป็นเร่ิมสนุกสนาน ต่ืนเตน้ เม่ือเขา้สู่การ
แนะนาํตวัละครท่ีจะมาแกปั้ญหาความหนาวของเมืองแอเรนเดล เม่ือ
เขา้สู่ช่วงท่ีตวัละครผจญภยัในภูเขาหิมะ  
3)  หลงัประโยค Get Ready เพลงประกอบกเ็ร่งจงัหวะข้ึน เป็นจงัหวะ
ต่ืนเตน้ เร้าใจ ใหค้วามรู้สึกถึงการผจญภยัอนัน่าต่ืนเตน้ สอดคลอ้งกบั
ภาพเหตุการณ์การผจญภยัของตวัละคร  
4)  ช่วงทา้ยของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่ง จงัหวะกก็ลบัมา
สนุกสนาน ร่าเริง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาของเร่ืองท่ีเป็นแอนิเมชัน่
สนุก เหมาะกบัทุกเพศทุกวยั ดึงดูดใหผู้ช้มรู้สึกอยากชมภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ในโรงภาพยนตร์ 
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ตารางที ่4.17  (ต่อ) 

 

ช่ือภาพยนตร์ เพลงและดนตรีประกอบ 

2)  Toy Story 3 
 
 
 
 
 

1)  เปิดเร่ืองดว้ยเพลงประกอบทาํงานยอ้นยคุ ค่อนขา้งชา้ ใหค้วามรู้สึก
ยอ้นอดีตสอดคลอ้งกบัภาพในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งท่ีเป็นช่วง
วยัเดก็ของเจา้ของของเล่น  
2)  เพลงประกอบเปล่ียนเป็นจงัหวะปัจจุบนั ทาํนองต่ืนเตน้แต่ยงัไม่เร็ว 
สอดคลอ้งกบัช่วงเร่ิมตน้การเปล่ียนแปลงของบรรดาของเล่นท่ีกาํลงัจะ
ถูกส่งออกไปจากบา้นท่ีอาศยัอยูม่านานหลายปี 
3)  เพลงประกอบเร็วข้ึน จงัหวะเหมาะกบัเดก็ ๆ วุน่วาย ซุกซน สบัสน 
สอดคลอ้งกบัภาพในแอนิเมชัน่ท่ีเหล่าบรรดาของเล่นถูกเดก็ ๆ รุมแยง่
เล่นกนัอยา่งอลม่าน 
4)  เพลงประกอบต่ืนเตน้ เร้าใจ ฮึกเหิม มีทาํนองลกัษณะเพลงคาวบอย
นกัต่อสูผู้ก้ลา้ ในช่วงท่ีเหล่าบรรดาของเล่นวางแผนท่ีกลบับา้น ดึงดูด
ใหผู้ช้มรับรู้วา่เป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ผจญภยั สนุกสนาน ต่ืนเตน้ 

3)  Despicable Me 2 1)  เปิดเร่ืองดว้ยเพลงประกอบทาํนองเพลงกล่อมเดก็ เหมือนเสียงเพลง
จากกล่องดนตรี ทาํนองชา้ ๆ เสียงใส ฟังสบาย สอดคลอ้งกบัภาพท่ีเล่า
ถึงมิสเตอร์กรูส่งเดก็ ๆ เขา้นอน 
2)  เพลงประกอบเปล่ียนเป็นเพลงแนวลึกลบั สืบสวนสอบสวน 
ลกัษณะเหมือนเพลงประจาํของภาพยนตร์เร่ือง 007 ในฉากท่ีมิสเตอร์
กรูต่อสูก้บัผูม้าจบักมุ 
3)  เพลงประกอบเปล่ียนเป็นเพลง Hip Hop จงัหวะสนุก ต่ืนเตน้ เม่ือ
ตวัมินเน่ียนตามออกมาช่วยมิสเตอร์กรู จนกระทัง่จบภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ตวัอยา่ง สอดคลอ้งกบัลกัษณะของตวัมินเน่ียน ท่ีร่าเริง จอมซน 
และมนัเป็นตวัป่วนกบัทุกเร่ือง เพลงประกอบส่ือใหผู้ช้มรับรู้วา่
ภาพยนตแ์อนิเมชัน่เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีสนุก กวน ๆ ตลก  
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ตารางที ่4.17  (ต่อ) 

 

ช่ือภาพยนตร์ เพลงและดนตรีประกอบ 

4)  Shrek 2 1)  เพลงประกอบเร่ิมกลางเร่ืองในช่วงท่ี Shrek ตอ้งเขา้วงัเพื่อพบกบั
พอ่แม่ของ Fiona โดยเป็นเพลงทาํนองระทึกใจ อลงัการ เหมือนเพลง
พิธีการของราชวงศ ์สอดคลอ้งกบับรรยากาศในภาพ 
2)  เพลงประกอบเปล่ียนเป็นเพลงจงัหวะเร้าใจลกัษณะเหมือนเพลง
ประจาํตวัของอศัวินในฉากเปิดตวัเพื่อนใหม่ ท่ีแต่งตวัเหมือน Zoro 
3)  เพลงประกอบเปล่ียนเป็นจงัหวะร่าเริง น่ารัก เม่ือเขา้สู่ฉากความรัก
ของ Shrek และ Fiona สอดคลอ้งกบัลกัษณะความสมัพนัธ์ของทั้งคู่ ท่ี
รักกนัดี เขา้กนัไดดี้ 
4)  เขา้สู่ช่วงการผจญภยัของตวัละครในเร่ือง เพลงประกอบเปล่ียนเป็น
เพลงลกัษณะเหมือนการแสคชแผน่ จงัหวะเร็ว ๆ เท่ห์ๆ สอดคลอ้งกบั
ลกัษณะของตวั Shrek ซ่ึงเพลงประกอบส่ือใหผู้ช้มรับรู้วา่แอนิเมชัน่
เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองสนุก ต่ืนเตน้ปนความรัก  
 

5)  Finding Nemo 1)  เพลงประกอบจงัหวะไม่ชา้ไม่เร็ว ดนตรีฟังสบาย สอดคลอ้งกบั
บรรยากาศใตท้อ้งทะเลของเร่ือง 
2)  เพลงเปล่ียนเป็นจงัหวะสนุกสนาน ต่ืนเตน้ข้ึน เม่ือเขา้สู่ภารกิจตาม
หานีโม แต่ยงัคงมีกล่ินอายของทะเล 
3)  เพลงเปล่ียนเป็นจงัหวะรู้สึกฮึกเหิม ยิง่ใหญ่ ต่ืนเตน้ ในช่วงท่ี
แนะนาํผูผ้ลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เพื่อกระตุน้ใหผู้ช้มสนใจและ
ติดตาม 
4)  กลบัมาเป็นเพลงประกอบจงัหวะสนุกสนาน ต่ืนเตน้ ในช่วงทา้ยจน
จบ 

 

 จากการศึกษาพบวา่  ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งเร่ือง Frozen และภาพยนตร์แอนิเมชัน่

ตวัอยา่งเร่ืองอ่ืน มีการใชเ้พลงและดนตรีประกอบในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของภาพยนตร์
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แอนิเมชัน่ และฉากท่ีตดัตอนมานาํเสนอ มีการเปล่ียนจงัหวะเพลงใหห้นกัแน่นต่ืนเตน้กวา่เดิม เพือ่

เนน้ใหผู้ช้มรู้สึกถึงความสาํคญัของฉากนั้นมากข้ึน ซ่ึงทาํใหส่ื้ออารมณ์ของภาพยนตร์แอนิเมชัน่

ไปสู่ผูช้มได ้ ทาํใหผู้ช้มรับรู้ลกัษณะแนวทางของเน้ือเร่ือง และเกิดอารมณ์ร่วมคลอ้ยตามเน้ือหาท่ี

นาํเสนอในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่ง  

จากการศึกษาภาพยนตแ์อนิเมชัน่ตวัอยา่งทั้ง 5 เร่ืองในคร้ังน้ี ทาํใหส้ามารถสรุปไดว้า่ 

ส่วนประกอบของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ส่วนท่ีเป็นภาพ 

ซ่ึงประกอบดว้ยฉากท่ีตดัตอนมาจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และตวัอกัษร และส่วนท่ีเป็นเสียง ซ่ึง

ประกอบดว้ยเสียงบรรยาย เสียงประกอบ และเพลงและดนตรีประกอบ 

ส่วนท่ีเป็นภาพประกอบดว้ยฉากท่ีตดัตอนมาจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และตวัอกัษร ฉากท่ี

ตดัตอนมาจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีนาํเสนอในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่ง พบวา่ Frozen มีการ

เล่าเร่ืองท่ีแตกต่างจากเร่ืองอ่ืน โดยบอกถึงปมปัญหาของเร่ืองก่อน แลว้จึงแนะนาํตวัละครหลกัดว้ย

วิธีตั้งคาํถามวา่ใครคือคนท่ีจะแกปั้ญหาเร่ืองราวน้ี ต่อดว้ยฉากการผจญภยัของตวัละคร สาํหรับ

ตวัอกัษรท่ีใชใ้นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งเร่ือง Frozen มีการใชต้วัอกัษรท่ีแตกต่างจาก

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งเร่ืองอ่ืน คือ ตวัอกัษรท่ีใชน้าํเสนอช่ือเร่ือง ท่ีมีลกัษณะตวัอกัษรต่างจาก

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองอ่ืน ๆ เน่ืองจากเน้ือหาของเร่ืองมีความแตกต่างกนั และตวัอกัษรท่ีใชใ้น

การดาํเนินเร่ือง  ซ่ึงใชเ้พื่อปิดบงัเน้ือหาท่ีสาํคญัของเร่ือง 

ส่วนท่ีเป็นเสียง ไดแ้ก่ เสียงบรรยาย เสียงประกอบ และเพลงหรือดนตรีประกอบ 

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งเร่ือง Frozen มีลกัษณะการใชเ้หมือนกนักบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่

ตวัอยา่งเร่ืองอ่ืน คือ เสียงบรรยายในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งทุกเร่ืองเป็นเสียงผูช้ายท่ีมีความ

หนกัแน่นและชดัเจน เพื่อใชเ้ป็นส่วนประกอบในการดาํเนินเร่ือง นาํเสนอจุดขายท่ีเป็นบุคคล 

กาํหนดฉายภาพยนตร์ ส่วนเสียงประกอบ ใชเ้พื่อเสริมสร้างความสมจริงและน่าสนใจใหก้บัฉากท่ี

ตดัตอนมา และดึงดูดใหผู้ช้มเกิดความสนใจมากข้ึน สาํหรับเพลงหรือดนตรีประกอบท่ีใชใ้นการ

เสริมอารมณ์ใหก้บัฉากท่ีนาํเสนอในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่ง 
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“ชอบท่ีเป็นเร่ืองของผูห้ญิงชุดสวย แลว้เร่ืองก็ไม่เหมือนของดิสนียท์ัว่ไปท่ีปกติจะเป็นเร่ืองของ

ผูห้ญิงผูช้าย แต่เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองความรักของพี่นอ้ง” (ไพลิน ไตรรัตน์, สมัภาษณ์, 25 สิงหาคม 2558) 

 “ในแง่ดิสนียรู้์สึกเฉย ๆ แต่เด็ก ๆ น่าจะชอบเวทมนตร์หิมะ เจา้หญิงสวย ๆ ส่วนตวัคิดว่าภาพสวย

แต่เน้ือเร่ืองยงัธรรมดาเม่ือเทียบกบัเร่ืองอ่ืนของดิสนีย”์ (จินดารัตน์ นาํประดิษฐ์, สัมภาษณ์, 25 

สิงหาคม 2558) 

 “ชอบฉากประกอบพวกหิมะ ชุด โอลาฟ” (แพรวพรรณ พนัธ์สวสัด์ิ, สมัภาษณ์, 25 สิงหาคม 2558) 

“ชอบภาพประกอบสวยดี เน้ือเร่ืองเฉย ๆ” (พรปวีณ์ จนัทร์ผอ่งศรี, 25 สิงหาคม 2558) 

  จากการสัมภาษณ์ผูรั้บสารส่วนใหญ่ช่ืนชอบภาพยนตร์แอนิเมชั่นด้วยเหตุผล

แตกต่างกนัไป โดยเหตุผลท่ีส่วนมากตอบตรงกนัคือ ความแปลกของมุมมองการเล่าเร่ืองท่ีเป็น

ความรักของพี่นอ้ง มีภาพประกอบและฉากท่ีสวยงาม และมีตวัเอกเป็นผูห้ญิงถึงสองคน มีผูรั้บสาร

บางคนมีความคิดเห็นต่อเน้ือเร่ืองท่ีดูธรรมดากวา่เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเคยไดช้ม  

2)  ตวัละคร 
“ชอบตวัละครโอลาฟ น่ารัก ถา้ไม่มีโอลาฟเร่ืองน้ีกไ็ม่ตลกเลย” (ไพลิน ไตรรัตน์, สมัภาษณ์, 25 
สิงหาคม 2558) 
“ชอบโอลาฟ ท่ีมีความตลกเป็นตวัท่ีแทรกไม่ใหเ้ครียด” (ชฎิล หนุนภกัดี, สัมภาษณ์, 27 สิงหาคม 

2558) 

“ชอบโอลาฟ เพราะเกิดจากความรักของเอลซ่ากบัแอนนา และโอลาฟเสียสละตวัเองยอมท่ีจะ

ละลายเพื่อช่วยชีวิตแอนนา และโอลาฟเป็นมนุษย์หิมะท่ีไร้เดียงสา” (นราทิพย  ์อินทรนิวาส, 

สมัภาษณ์, 27 สิงหาคม” 2558) 

จากการสมัภาษณ์ผูรั้บสารส่วนใหญ่ช่ืนชอบตวัละครโอลาฟ มนุษยหิ์มะท่ีมีชีวิตจากเวท
มนตร์ของเอลซ่า เพราะมีความน่ารัก ไร้เดียงสา และเป็นตวัท่ีสร้างสีสนัและความตลกใหก้บัเร่ือง 
Frozen  
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 4.3.2  ทศันคตต่ิอแอนิเมช่ันไทย 
1)  ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ไทยในการรับรู้ของผูรั้บสาร 

จากการสมัภาษณ์ผูรั้บสารส่วนใหญ่เคยไดช้มภาพยนตร์แอนิเมชัน่ไทยเร่ืองกา้นกลว้ย แต่ภาพยนตร์

เร่ืองอ่ืน ๆ ไม่ไดรั้บชม และบางคนแทบไม่ไดติ้ดตามอีกเลยว่าไทยสร้างแอนิเมชัน่เร่ืองอ่ืนนอกจาก

กา้นกลว้ย  

2)  เน้ือเร่ืองขาดความคิดสร้างสรรค ์และกลวิธีเล่าเร่ืองท่ีขาดความน่าสนใจ 

“การปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ค่ะ จะทาํอนิเมชันไทยตอ้งคิดถึงอะไรหลายอย่างเกินไป ห้าม

เปล่ียนแปลงเน้ือเร่ืองวรรณกรรม หา้มบิดเบือนประวติัศาสตร์ หา้มต่อยอดเหตุการณ์อะไรทั้งส้ิน ทาํ

ออกมาเท่าไรมนัก็กลายเป็นการ์ตูนสารคดีไปหมด ส่วนเร่ืองท่ีแต่งเน้ือเร่ืองใหม่เป็นออริจินลั ก็จะ

ไม่ค่อยมีผูใ้ห้ทุนสนับสนุนให้ทาํ เพราะไม่เคยรู้จกัเน่ือเร่ืองมาก่อน” (พชรพรรณ กุลปวโรภาส, 

สมัภาษณ์, 22 สิงหาคม 2558) 

“แอนิเมชัน่เนน้เร่ืองเทพเจา้ คุณงามความดีมากเกินไป มีไดแ้ต่น่าจะหาวิธีสอดแทรกท่ีน่าสนใจ เน้ือ

เร่ืองไม่หลากหลาย เน้นแนวประวติัศาสตร์ ทาํให้คนดูรู้สึกประวติัศาสตร์ ดูแลว้ไม่สนุก” (จินดา

รัตน์ นาํประดิษฐ,์ สมัภาษณ์, 25 สิงหาคม 2558) 

“พล็อตเร่ืองไม่เป็นสากล ชอบใชต้วัละครท่ีเป็นของไทย คนไทยเลยรู้สึกคุน้ชินไม่มีความแปลก

ใหม่ แต่ของต่างชาติเป็นเร่ืองท่ีเราไม่รู้มาก่อนเลยมีความน่าสนใจมากกว่า” (ภารดา สมสวย, 

สมัภาษณ์, 27 สิงหาคม 2558) 

“การสร้างเน้ือเร่ืองของไทยข้ึนอยู่กบันายทุนผูส้ร้างหนัง ซ่ึงทาํให้ความหลากหลายของเน้ือเร่ือง

นอ้ย” (ชฎิล หนุนภกัดี, สมัภาษณ์, 27 สิงหาคม 2558) 

“เน้ือเร่ืองทาํใหค้นไทยดูรู้เร่ืองเพียงอยา่งเดียว เน้ือเร่ืองไม่เป็นสากล เทียบกบัสตูดิโอจิบลิท่ีมีความ

เป็นออริจินัล ซ่ึงมีความแตกต่างจากแอนิเมชัน่ฮอลลีวูด เน้ือเร่ืองก็มีแนวคิดมีเร่ืองให้คิดและแฝง

ความหมายเอาไวม้ากมาย ส่ิงท่ีคนในโลกชอบคือการตีความหมายของตวัละคร แต่แอนิเมชัน่ไทย

ไม่มีการเล่าเร่ืองท่ีน่าคน้หา (นราทิพย ์อินทรนิวาส, สมัภาษณ์, 27 สิงหาคม” 2558) 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มในความเห็นต่อภาพยนตร์แอนิเมชัน่ไทย พบว่าผูรั้บสาร

มองว่าจุดอ่อนของแอนิเมชัน่ไทยคือเน้ือเร่ืองท่ีไม่น่าสนใจ ขาดความคิดสร้างสรรค ์และมกัจะใช้

เน้ือเร่ืองท่ีมีความเป็นไทยมากเกินไปจนขาดความเป็นสากล ประกอบกบัใชก้ารเล่าเร่ืองท่ีเรียบง่าย
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เหมือนส่ือการเรียนการสอน จึงทาํให้แอนิเมชัน่ไทยขาดความน่าสนใจและไม่สามารถนาํออกสู่

ตลาดโลกได ้ 

3)  เทคนิคในการผลิตท่ีขาดความสมจริง 
“ในเร่ืองเอลซ่าภาพท่ีได้ดูมนัเคล่ือนไหวราบร่ืน เวลาท่ีเอลซ่าจะเสกนํ้ าแข็งหรืออะไรข้ึนมาก็

แลว้แต่มนัจะไปดว้ยกนัหมด เวลาหิมะตกดูแลว้รู้สึกถึงอุยนํ้าแขง็ การขยบัคาํพดูกบัเสียงตรงกนั แต่

ของไทยยงัไม่เนียนพอการขยบัคาํพูดกบัเสียงนอ้ยท่ีจะตรงกนั” (ภารดา สมสวย, สัมภาษณ์,  27 

สิงหาคม 2558) 

“การผลิตขาดความสมจริงเหมือนทาํใหเ้ฉพาะเด็กดู ทั้ง ๆ ท่ีผูใ้หญ่ก็ดูแอนิเมชัน่ สีการ์ตูนของไทย

บางเร่ืองก็ฉูดฉาด บางเร่ืองก็มืด อย่างเร่ืองกา้นกลว้ยให้ชา้งเป็นสีฟ้า ในขณะท่ีเร่ือง Lion King 

ของดิสนียก์เ็ป็นเร่ืองเก่ียวกบัสิงโตก็ยงัใชสี้ปกติ แต่ดึงคาแรคเตอร์ดว้ยการสร้างใหต้วัละครสิงโตมี

อว้นมีผอมแตกต่างกนั ไม่ใช่ใหต้วัผูเ้ป็นสีฟ้า ตวัเมียเป็นสีชมพ”ู (จินดารัตน์ นาํประดิษฐ,์ สัมภาษณ์

, 25 สิงหาคม 2558) 

อีกปัญหาของแอนิเมชัน่ไทยคือการผลิตท่ีขาดความสมจริงทั้งในดา้นเทคโนโลยี

การผลิต ทาํใหภ้าพท่ีไดรั้บชมขาดความราบล่ืน การเคล่ือนไหวตวัละครไม่สมจริงดงัเช่นภาพยนตร์

แอนิเมชัน่สากล และการดาํเนินเร่ืองท่ีขาดความละเอียดในการสร้างตวัละคร และรายละเอียดต่าง ๆ 

ในเร่ือง ทาํให้ผูช้มแอนิเมชัน่ท่ีเป็นวยัผูใ้หญ่ไม่รู้สึกเช่ือในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ไทย ส่งผลให้กลุ่ม

ผูช้มภาพยนตร์แอนิเมชัน่ไทยเหมาะเฉพาะผูช้มวยัเดก็เท่านั้น 
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2)  โครงเร่ือง เป็นโครงเร่ืองท่ีนอกเหนือจากลกัษณะโครงเร่ือง 8 ลกัษณะ โดย 
Frozen มีโครงเร่ืองเป็นเร่ืองความรักของคนในครอบครัว โดยมีการดาํเนินเร่ืองตามขนบการเล่า
เร่ือง (Narrative Convention) ดงัน้ี 

(1)  ขั้นเร่ิมเร่ือง แนะนาํตวัละครหลกัเอลซ่ากบัอนันา และเหตุการณ์ท่ีทาํ
ใหส้องพี่นอ้งแยกจากกนั 

(2)  ขั้นพฒันาเร่ือง เอลซ่าและอนันาทะเลาะกนั ทาํใหเ้อลซ่าเผลอปล่อย
พลงัเวทมนตร์ท่ีซ่อนเอาไว ้ เอลซ่าจึงหนีออกจากพระราชวงัโดยท้ิงคาํสาปไวใ้หเ้มืองแอรเรนเดล 
อนันาออกเดินทางตามหาเอลซ่า แต่กลบัโดนเอลซ่าสาปเขา้ท่ีหวัใจ 

(3)  ขั้นภาวะวกิฤต อนันาตอ้งเลือกระหวา่งจะช่วยเอลซ่าจากเจา้ชายฮานท ์
หรือจะแกค้าํสาปใหก้บัตวัเอง 

(4)  ขั้นภาวะคล่ีคลาย อนันาเลือกเลือกสละชีวิตตวัเองเพ่ือช่วยเอลซ่า ทาํให้
สามารถช่วยไดท้ั้งเอลซ่า และแกค้าํสาปใหต้วัเอง เพราะส่ิงท่ีอนันาทาํคือการกระทาํแห่งรักแท ้

(5)  ขั้นยติุเร่ืองราว เมืองแอเรนเดลกลบัมาเป็นปกติ ทุกคนอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข 

(3)  แก่นความคิด Frozen มีแก่นเร่ืองผสมระหวา่ง “ความรัก (Love Theme)” และ 
“Outcast Theme” โดยมีความรักของพี่นอ้งเป็นแก่นเร่ืองหลกั 

(4)  ความขดัแยง้ ความขดัแยง้ในเร่ืองฟรอเซ่นท่ีเด่นชดัคือ ความขดัแยง้ระหวา่ง
เอลซ่ากบัแอนนา  ตั้งแต่เดก็จนโต เม่ือทั้งคู่ปรับความเขา้ใจกนัไดเ้ร่ืองกจ็บลงอยา่งมีความสุข 

(5)  ตวัละคร  ในเร่ือง Frozen มีตวัละครหลกัท่ีมีบทบาทเด่น จาํนวน 5 ตวั ไดแ้ก่ 
อนันา, เอลซ่า, โอลาฟ, เจา้ชายฮานส์ และคริสตอฟ โดย 3 ใน 5 เป็นตวัละครรอบดา้น ไดแ้ก่ เอลซ่า
, เจา้ชายฮานส์ และคริสตอฟ ส่วน อนันาและโอลาฟเป็นตวัละครดา้นเดียว โดยในจาํนวนตวัละคร
หลกัทั้ง 5 ตวันั้น โดยมีการแฝงสญัญะไวใ้นการสร้างตวัละคร ดงัน้ี 
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ตารางที ่5.1  วเิคราะห์สญัญะของตวัละครเจา้ชายในเร่ือง Frozen 
 

ตัวละคร แนวคดิ ตัวหมาย หมายถึง 
เจา้ชาย Modernism - ผวิขาว  ผมทอง 

รูปร่างดี   
  ไม่อว้น ไม่ผอม 
- นิสยัสุภาพเรียบร้อย 
- เคร่ืองแต่งกายอศัวินสี
ขาว 
 
-มีมา้สีขาวเป็นพาหนะ 

- คนหล่อ 
- คนจากชนชั้นสูง  
- มีการศึกษา เป็นคนดี 
- เป็นคนเก่งสามารถ
ปกป้อง   
  ผูห้ญิงได ้
- เป็นอศัวินฝ่ายดี 

เจา้ชาย 
(คริสตอฟ) 

Post-Modernism - ผวิคลํ้า ตวัใหญ่ลํ่า 
- แต่งตวัชาวบา้น
ธรรมดา 
- นิสยัโผงผาง 
- มีกวางเรนเดียร์เป็น
พาหนะ 

- คนชนชั้นล่าง 
- มีฐานะปานกลาง 
- การศึกษาไม่สูง 
- เป็นชนชั้นแรงงาน 

 
 การสร้างตวัละครเจา้ชายในเร่ือง Frozen ไดส้ร้างจากแนวคิด Post- Modernism คือการไม่
มองคนท่ีเปลือกนอก ใหม้องท่ีจิตใจของคนผูน้ั้น และคนท่ีมาจากชนชั้นสูง การศึกษาดี ฐานะร่ํารวย 
ไม่ใช่คนดีเสมอไป คนธรรมดาท่ีไม่ไดส้มบูรณ์แบบกเ็ป็นคนดี เป็นเจา้ชายในชีวิตของเราได ้
เหมือนกบัท่ีดิสนียส์ร้างตวัละครคริสตอฟ ชาวบา้นธรรมดาท่ีไม่ไดห้ล่อเหลา ไม่มีการศึกษาสูง 
มารยาทแย ่แต่กลบัมีจิตใจท่ีดี และเป็นตวัละครเอกในทา้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่5.2  วเิคราะห์สญัญะของตวัละครเจา้หญิงในเร่ือง Frozen 
 

ตัวละคร แนวคดิ ตัวหมาย หมายถึง 
เจา้หญิง Modernism - ผวิขาว  รูปร่างผอมบาง 

- นิสยัสุภาพเรียบร้อย  
- สวยตลอดเวลา 
- คู่กบัเจา้ชาย 
 
- เช่ือในรักแท ้รักแรกพบ 
 

- คนจากชนชั้นสูง อ่อนแอ 
- ผูห้ญิงบอบบาง อ่อนโยน 
- มีแต่ดา้นดีสมบูรณ์แบบ 
- รอความช่วยเหลือจาก
ผูอ่ื้น 
- ช่างฝัน 

เจา้หญิง 
(เอลซ่า) 

Post-Modernism - ไม่คู่กบัเจา้ชาย 
- ไม่เช่ือในรักแท ้รักแรก
พบ 

- คนจากชนชั้นสูง อ่อนแอ  
- ไม่รอความช่วยเหลือคน
อ่ืน 
- อยูบ่นโลกแห่งความจริง 

(แอนนา)  - ไม่สวยตลอดเวลา 
- นิสยักระตือรือร้น เป่ิน 
- ไม่คู่กบัเจา้ชาย 
 

- เป็นคนธรรมดา 
- ผูห้ญิงซน แขง็แรง 
- ไม่รอความช่วยเหลือคน
อ่ืน 

 
 การสร้างตวัละครเจา้หญิงในเร่ือง Frozen ไดส้ร้างจากการผสมผสานของแนวคิด 
Modernism และ Post- Modernism  โดยในส่วนลกัษณะทางกายภาพของเอลซ่าและแอนนายงับอบ
บาง ผวิขาว ซ่ึงเป็นลกัษณะของเจา้หญิงในแบบ Modernism แต่ลกัษณะนิสยัของเจา้หญิงใน Frozen 
มีความเป็น Post- Modernism  คือฃมีลกัษณะท่ีเป็นตวัแทนของเจา้หญิงยคุใหม่ท่ีไม่รอความ
ช่วยเหลือจากเจา้ชาย มีความสามารถเป็นของตวัเอง เขม้แขง็ โดยเฉพาะแอนนาท่ีมีความเป็นคน
ธรรมดา ไม่ห่วงสวย ซน แลว้กลา้หาญซ่ึงเป็นความแตกต่างจากเจา้หญิงแบบ Modernism 
ของดิสนีย ์
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ตารางที ่5.3  วเิคราะห์สญัญะของตวัละครตวัร้ายในเร่ือง Frozen 
 

ตัวละคร แนวคดิ ตัวหมาย หมายถึง 
ตวัร้าย Modernism - หนา้ตาน่าเกลียดน่า

กลวั 
- รูปร่างใหญ่โต 
- นิสยักกัขฬะ กา้วร้าว  
- เป็นสตัวป์ระหลาด 

- คนท่ีหนา้ตาไม่ดี 
- ชนชั้นล่าง 
- ไร้การศึกษา ขาดมารยาท 
- แตกต่างจากคนทัว่ไป  
แตกต่างจากคนในสงัคม 
 

ตวัร้าย 
(เจา้ชาย
ฮานส์) 

Post-Modernism - ผวิขาว  ผมทอง 
รูปร่างดี   
  ไม่อว้น ไม่ผอม 
- นิสยัสุภาพเรียบร้อย 
- เคร่ืองแต่งกายอศัวินสี
ขาว 
 

- คนจากชนชั้นสูง อ่อนแอ  
- ไม่รอความช่วยเหลือคน
อ่ืน 
- อยูบ่นโลกแห่งความจริง 

 
 การสร้างตวัละครร้ายในเร่ือง Frozen ไดส้ร้างจากแนวคิด Post- Modernism เช่นเดียวกบั
ตวัละครเจา้ชาย คือการไม่มองคนท่ีเปลือกนอก ใหม้องท่ีจิตใจของคนผูน้ั้น และคนท่ีมาจากชน
ชั้นสูง การศึกษาดี ฐานะร่ํารวย กไ็ม่ใช่คนดีเสมอไป จึงไดเ้ห็นเจา้ชายฮานส์ซ่ึงเป็นเจา้ชายในอุดม
คติตามแนวคิด Modernism ของดิสนียก์ลายเป็นตวัร้ายของเร่ือง Frozen 

6)  มุมมองการเล่าเร่ือง ใชก้ารเล่าเร่ืองแบบรู้รอบดา้น ผูช้มเขา้ใจถึงความคิด 
ความรู้สึกของตวัละครในระดบัหน่ึง ทั้งยงัสามารถเขา้ใจเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนเป็นลาํดบัขั้นตอนไป
พร้อม ๆ ตวัละครทุกตวั โดยเนน้ท่ีมุมมองผา่นทางเพศหญิง เน่ืองจากมี Frozen มีตวัละครหญิงรับ
บทนาํถึงสองตวั  

7) ฉาก ในเร่ือง Frozen แบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ 1. ฉากในช่วงเวลา โดยเป็น
ช่วงเวลาในสมยัยโุรปโบราณในประเทศนอร์เวย ์ ซ่ึงมีการสร้างฉากไดส้มจริงในแง่รายละเอียดของ
ขอ้มูล  2. ฉากในสถานท่ี ซ่ึงมีดว้ยกนัหลายฉาก แต่ฉากท่ีโดดเด่นคือฉากในพระราชวงัแอเรนเดล 
อนัเป็นสถานท่ีจุดเร่ิมตน้ จุดพลิกผนั และจุดจบของเร่ือง Frozen และฉากปราสาทหิมะของเอลซ่า 
ท่ีเป็นจุดเปล่ียนแปลงตวัเองของเอลซ่า และเป็นฉากท่ีติดตาผูช้มมากท่ีสุด 
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8)  สญัลกัษณ์พิเศษ สญัลกัษณ์พิเศษท่ีเห็นเด่นชดัในเร่ือง Frozen คือประตูท่ี
แทนการปิดหรือเปิดใจของตวัละครหลกั คือ เอลซ่ากบัแอนนา  นํ้าแขง็ท่ีแทนไดห้ลายส่ิง เช่น แทน
พลงัวิเศษของเอลซ่า แทนความเยน็ชา ความโดดเด่ียว  และพลงัวิเศษของเอลซ่า ซ่ึงแทนความ
แตกต่างจากคนในสงัคม 

9) ดาํเนินเร่ืองแบบ Innovation และ Invention ของ Frozen  ดิสนียไ์ดผ้สมผสาน
ลกัษณะการเล่าเร่ืองแบบเดิมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของดิสนียเ์ขา้กบัการดาํเนินเร่ืองท่ีทนัสมยัทาํใหแ้อนิ
เมชัน่เร่ืองน้ีจบัใจคนดูทุกเพศทุกวยั  

ซ่ึงการดาํเนินเร่ืองแบบ Innovation ของ Frozen คือวิธีการเล่าเร่ืองท่ีต่อยอดมาจาก
ความสาํเร็จในอดีต ท่ีกล่าวไดว้า่เป็นลกัษณะการเล่าเร่ืองอนัเป็นเอกลกัษณ์ของดิสนีย ์ ดงัน้ี การ
เลือกเร่ืองท่ีนาํมาจากเทพนิยาย เป็นเร่ืองเจา้ชายกบัเจา้หญิง  และพลงัวิเศษ ซ่ึงเป็นแนวผูช้มส่วน
ใหญ่ช่ืนชอบ และสามารถสร้างสรรคเ์ร่ืองราวไดส้วยงาม ต่ืนตาต่ืนใจ มีการสร้างเพลงประกอบ
ภาพยนตร์ท่ีไพเราะ และทาํใหผู้ช้มจดจาํได ้ มีการดาํเนินเร่ืองแบบมิวสิคลั คือการใหต้วัละคร
โตต้อบดว้ยเสียงเพลง มีการผจญภยัของตวัละครในเร่ือง เพื่อสร้างความต่ืนเตน้ และการมีส่วนรวม
เอาใจช่วยของผูช้ม มีการสร้างตวัละครท่ีมีความโดดเด่น  มีฉากเด่น ท่ีสร้างความประทบัใจ สร้าง
การจดจาํ เช่นฉากเอลซ่าแปลงร่างสร้างปราสาท มีตวัละครสนบัสนุน หรือผูช่้วยของตวัละครหลกั 
ซ่ึงมกัดดัแปลงมาจากสตัวห์รือส่ิงของ เพื่อใหใ้กลชิ้ดกบัผูช้มทุกเพศทุกวยั และมกัจะมีคาแรคเตอร์
ท่ีโดดเด่นและเป็นท่ีช่ืนชอบของผูช้ม คือ มนุษยหิ์มะไร้เดียงสา  

ในส่วนของการดาํเนินเร่ืองแบบ Invention ของ Frozenถึงแมว้า่ Frozen จะมีตวัละครเจา้
หญิง เจา้ชาย และดาํเนินเร่ืองภายในพระราชวงัคลา้ยกบัแอนิเมชัน่ท่ีดดัแปลงมาจากเทพนิยายเร่ือง
อ่ืน ๆ ของดิสนีย ์ แต่ Frozen ไดมี้การเล่าเร่ืองในบางส่วนท่ีแตกต่างไปจากลกัษณะการเล่าเร่ืองใน
แอนิเมชัน่เทพนิยายเร่ืองก่อน ๆ ของดิสนีย ์ดงัน้ี Frozen มีเคา้โครงมาจากเร่ือง Snowqueen แต่มีการ
ดดัแปลงเน้ือหาสาํคญั และตวัละครหลกัจนเกือบจะเป็นคนละเร่ือง คงไวแ้ต่พลงัวเิศษของเจา้หญิง
หิมะของเอลซ่า รักแทใ้นเร่ืองไม่ใช่ความรักโรแมนติคระหวา่งเจา้ชายกบัเจา้หญิง แต่เป็นความรักท่ี
เสียสละแทนกนัไดข้องพี่นอ้ง การวางตวัละครท่ีมีตวัละครบทนางเอก 2 คน มีพระเอกเพียงหน่ึงคน 
จากท่ีแต่เดิมมกัมีเป็นตวัละครนาํเพียงคู่เดียว คาแรคเตอร์ตวัละครเจา้หญิง – เจา้ชายท่ีต่างไปจากเดิม
ท่ีผูช้มเคยรับรู้ เจา้หญิงอนันาไม่ใช่เจา้หญิงท่ีสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานของดิสนีย ์ มีความร่าเริง 
เป่ิน กลา้หาญ และวางตวัเป็นเหมือนคนธรรมดา  ส่วนเจา้ชายฮานส์ท่ีมีภาพลกัษณ์ภายนอกสมบูรณ์
แบบตามมาตรฐานเจา้ชายของดิสนีย ์ แต่กลบักลายเป็นตวัร้ายในตอนทา้ยของเร่ือง ดิสนียม์กัจะให้
กาํหนดบทบาททางเพศใหเ้จา้หญิงมีความเป็น Feminies สูง แต่สาํหรับ Frozen ตลอดทั้งเร่ืองจะ
เห็นบทบาททางเพศของแอนนาท่ีมีความเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง คือการมีบุคลิกมัน่ใจใน
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ความคิดตวัเอง กลา้แสดงออก และมีความเป็นตวัของตวัเองสูง ซ่ึงตรงกบับทบาททางเพศของคล่ืน
ลูกท่ีสามในปัจจุบนั ดิสนียบ์อกใหเ้ลิกเช่ือในรักแรกพบผา่นทาง Frozen เป็นเร่ืองแรก ดงัท่ีจะเห็น
จากตวัละครในเร่ืองคดัคา้นการแต่งงานของแอนนา และสุดทา้ยดิสนียก์เ็ฉลยวา่รักแรกพบของแอน
นาคือการถูกหลอก รักท่ีแทจ้ริงคือรักของพี่นอ้ง และส่ิงท่ีทาํใหผู้ช้มประหลาดใจมากในเร่ือง คือ
การหกัมุมใหเ้จา้ชายฮานส์ท่ีถูกทาํใหคิ้ดวา่เป็นพระเอกของเร่ืองมาโดยตลอด กลายเป็นคนท่ี
วางแผนชิงบลัลงักจ์ากเอลซ่า และหลอกใชแ้อนนา ซ่ึงเป็นการเล่าเร่ืองท่ีไม่เคยมีมาก่อนใน
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของดิสนีย ์

10) การเล่าเร่ืองแบบมิวสิคลั จากการวิเคราะห์เพลงท่ีดิสนียเ์ลือกนาํมาใชใ้น
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ พบวา่นอกจากจะไพเราะทั้งเน้ือหาและทาํนองแลว้ แต่ละเพลงมีหนา้ท่ีช่วยเล่า
เน้ือหาและช่วยใหผู้ช้มเขา้ใจตวัละครมากข้ึนผา่นบทเพลงท่ีตวัละครร้อง และเพลงประกอบบาง
เพลงยงัมีหนา้ท่ีช่วยเล่าพฒันาการในเร่ืองใหก้ระชบัข้ึน โดยเพลงท่ีมีความโดดเด่นท่ีสุดคือเพลง 
Let’s it go ท่ีเอลซ่าใชบ่้งบอกความรู้สึกของตวัเองท่ีตอ้งการเป็นอิสระ พร้อมกบัเปล่ียนแปลงตวัเอง 
ยอมรับในพลงัวิเศษ เพลงน้ีส่งเสริมใหผู้ฟั้งสนใจมาชม Frozen และทาํใหผู้ท่ี้ดู Frozen ในโรง
ภาพยนตร์รู้สึกเขา้ถึงอารมณ์และประทบัใจเพลงหลงัจากภาพยนตร์จบแลว้ 
 
5.1.2 ผลการศึกษาโครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์แอนิเมช่ันตัวอย่าง สรุปได้ดังนี ้

ภาพยนตร์ตวัอยา่งท่ีเลือกมาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมีส่วนประกอบคือภาพกบัเสียง โดย ส่วนท่ี
เป็นภาพ ประกอบดว้ยฉากท่ีเลือกตดัตอนมาจากภาพยนตร์ และตวัอกัษร และส่วนท่ีเป็นเสียง 
ประกอบดว้ยเสียงบรรยาย(Narration) เสียงประกอบ (Sound Effect) และเพลงหรือดนตรีประกอบ 
(Music) 

1)  ส่วนท่ีเป็นภาพ 
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งของ Frozen มีการเล่าเร่ืองโดยบอกถึงปมปัญหาของเร่ือง และแนะนาํ
ตวัละครหลกัดว้ยวิธีตั้งคาํถามวา่ใครคือคนท่ีจะแกปั้ญหาเร่ืองราวน้ี ต่อดว้ยฉากการผจญภยัของตวั
ละครท่ีผูช้มจะไดพ้บในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ทั้งเร่ือง แต่มีการปกปิดแก่นเร่ืองสาํคญัซ่ึงต่างจาก
ภาพยนตร์อีก 4 เร่ืองท่ีเหลือ ทาํใหผู้ไ้ดช้มภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งเม่ือไปชมภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ทั้งเร่ืองในโรงภาพยนตร์เกิดความประหลาดใจเม่ือเน้ือเร่ืองไม่เหมือนอยา่งท่ีคิด  

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งเร่ือง  Frozenมีการใชต้วัอกัษรเพื่อหนา้ท่ีต่าง ๆ ดงัน้ี   
เพื่อใชใ้นการนาํเสนอช่ือเร่ือง โดยมีลกัษณะแขง็ เป็นเหล่ียมมุมชดัเจน ขอบรอบ ๆ มีร่องรอย
เวา้แหวง่ เหมือนนํ้าแขง็แกะสลกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหนาวเยน็ ตวัอกัษรสี
ฟ้าซ่ึงเป็นสีหลกัของเร่ือง อยูบ่นพื้นหลงัสีดาํ โทนสีไม่สดใสเท่าของเร่ืองอ่ืน ๆ แต่ลกัษณะตวัอกัษร
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กลบัมีความแตกต่างจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งเร่ืองอ่ืน ๆ เพราะเน้ือเร่ือง Frozen ไม่ไดมี้แต่
ความสนุกสนาน แต่แฝงไวด้ว้ยความเศร้า การหลบซ่อน และความอึมครึม  เน่ืองจากเน้ือหา
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง  Frozen เป็นประเภทหนงัชีวติ (Drama) ในขณะท่ีเร่ืองอ่ืน ๆ เป็นประเภท
หนงัตลก (Comedy)  

เพื่อใชใ้นดาํเนินเร่ือง  โดยทาํใหผู้ช้มเขา้ใจวา่เน้ือเร่ืองเป็นการผจญภยัเพื่อตามฤดู
ร้อนกลบัมาสู่เมือง โดยใหผู้ช้มลุน้วา่ตวัละครหลกั 4 ตวั ใครจะทาํภารกิจน้ีสาํเร็จ ซ่ึงต่างจาก
ประเดน็แทจ้ริงในเร่ืองท่ีทางผูผ้ลิตตอ้งการปิดบงัเอาไวเ้พือ่สร้างความประหลาดใจใหก้บัผูช้ม 
เพื่อนาํเสนอจุดขายท่ีเป็นบุคคล โดยใชต้วัอกัษรเพื่อนาํเสนอจุดขายเร่ืองทีมงานผูส้ร้าง ท่ีมีผลงาน
เก่าคือเร่ือง Rapunzel  ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มผูช้มภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เหมือนกบัภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่อีกสองเร่ืองท่ีอา้งถึงทีมงานสร้างเช่นเดียวกนั โดย Finding Nemo บริษทัผูส้ร้างเดียวกบั 
Frozen ไดอ้า้งถึงทีมงานสร้างของภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองเก่า ในขณะท่ี Despicable Me 2 อา้งช่ือ
ทีมงานผูส้ร้างซ่ึงเป็นทีมงานเดียวกบัภาคแรก  

เพื่อนาํเสนอจุดขายจากบริษทัผูส้ร้าง คือ วอลต ์ ดีสนีย ์ โดยนาํตวัอกัษรช่ือบริษทั
ผูส้ร้างไวช่้วงทา้ยของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งเน่ืองจากไม่ใช่ภาพยนตร์ภาคต่อ ในขณะท่ี
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งเร่ืองอ่ืน ๆ ใชต้วัอกัษรเพื่อนาํเสนอจุดขายจากบริษทัผูส้ร้างเช่นกนั 
โดยหากเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีไม่ใช่ภาคต่อ จะนาํตวัอกัษรช่ือบริษทัผูส้ร้างไวช่้วงทา้ยของ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่ง แต่สาํหรับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ภาคต่อมีทั้งตอนตน้และตอนทา้ย 
เน่ืองจากตวัละครในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งเป็นท่ีรู้จกัอยูแ่ลว้วา่บริษทัใดเป็นผูส้ร้าง แต่กย็งั
ใส่ช่ือบริษทัผูส้ร้างเอาไวเ้พือ่ตอกย ํ้าใหผู้ช้มมัน่ใจวา่เป็นผลงานจากบริษทัเดิม  

เพื่อแจง้กาํหนดฉายภาพยนตร์  โดย Frozen เป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งเพียง
เร่ืองเดียว ท่ีไม่กาํหนดวนัฉายอยา่งแน่นอน เน่ืองจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งเขา้ฉายก่อน
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เป็นเวลาค่อนขา้งนาน จึงระบุเพยีงช่วงเวลาวา่ เร็ว ๆ น้ี เพื่อใหผู้ช้มเกิดความ
คาดหวงัและรอคอย ซ่ึงหากผูช้มสนใจแลว้กส็ามารถติดตามกาํหนดฉายไดจ้ากส่ืออ่ืน ๆ เช่น 
โฆษณาทางโทรทศัน์ ทางหนงัสือพิมพ ์หรือส่ือออนไลน์ต่าง ๆ  ในขณะท่ีภาพยนตร์แอนิเมชัน่อีก 
4 เร่ือง ไดแ้ก่ Toy Story 3, Despicable Me 2, Shrek 2 และ Finding Nemo สาํหรับ Frozen มีการ
กาํหนดวนัท่ีเขา้ฉายอยา่งชดัเจน 
 2)  ส่วนท่ีเป็นเสียง 

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งเร่ือง Frozen และภาพยนตแ์อนิเมชัน่เร่ืองอ่ืน มีการใช้
เสียงบรรยายเพื่ออธิบายสถานการณ์ของเร่ืองเหมือนกนั เพื่อใหผู้ช้มไดท้ราบรายละเอียดมากกวา่
การดูภาพในฉากท่ีตดัตอนมา และเขา้ใจเน้ือเร่ืองตรงกบัประเดน็ท่ีผูผ้ลิตตอ้งการส่ือสารไปถึงผูช้ม 
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การใชเ้สียงบรรยายช่วยใหผู้ช้มเขา้ใจเร่ืองราวไดร้วดเร็วและชดัเจนข้ึนในเวลาท่ีจาํกดั โดยมี
ลกัษณะการใชเ้สียงบรรยายเป็นเสียงผูช้าย มีความหนกัแน่น ชดัเจน ใชป้ระโยคสั้นๆ โดยเป็นการ
บรรยายสลบักบัภาพฉากพร้อมเสียงท่ีตดัตอนมาจกาภาพยนตร์ เพื่อดึงดูดใจใหผู้ช้มเกิดความสนใจ
ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เตม็เร่ือง  
เสียงประกอบ 

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งเร่ือง Frozen  มีการใชเ้สียงประกอบอยู ่ 2 ลกัษณะ 
ดงัน้ี เสียงประกอบท่ีติดมากบัฉากท่ีตดัตอนมาจากภาพยนตร์ โดยใชเ้พื่อสร้างความสมจริงใหก้บั
ภาพท่ีเห็น รวมทั้งทาํใหผู้ช้มเกิดอารมร์ร่วมและคลอ้ยตามเหตุการณ์ท่ีเห็นจากฉากมากข้ึน ซ่ึงฉากท่ี
ตดัตอนมาคือ เช่น เสียงตอนเอลซ่าปล่อยพลงั ซ่ึงลกัษณะการใชเ้สียงประกอบท่ีติดมากบัฉากท่ีตดั
ตอนมาจากภาพยนตร์ ไม่แตกต่างจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งเร่ืองอ่ืน  
เสียงประกอบท่ีสร้างข้ึนใหม่ ใชป้ระกอบกบัการข้ึนตวัอกัษร เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการนาํเสนอ
เร่ืองราวภาพยนตร์ ช่ือภาพยนตร์ ช่ือบริษทัท่ีสร้าง บอกกาํหนดฉาย และการใชเ้สียงประกอบควบคู่
ไปกบัการใชต้วัอกัษรเช่นน้ีเพื่อเรียกร้องความสนใจจากผูช้มมากยิง่ข้ึน โดยเสียงประกอบจะมีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาภาพยนตร์แอนิเมชัน่เช่นเดียวกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองอ่ืน ๆ  
เพลงและดนตรีประกอบ  
  จากการศึกษาพบวา่  ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งเร่ือง Frozen และภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ตวัอยา่งเร่ืองอ่ืน มีการใชเ้พลงและดนตรีประกอบในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และฉากท่ีตดัตอนมานาํเสนอ มีการเปล่ียนจงัหวะเพลงใหห้นกัแน่นต่ืนเตน้
กวา่เดิม เพื่อเนน้ใหผู้ช้มรู้สึกถึงความสาํคญัของฉากนั้นมากข้ึน ซ่ึงทาํใหส่ื้ออารมณ์ของภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ไปสู่ผูช้มได ้ ทาํใหผู้ช้มรับรู้ลกัษณะแนวทางของเน้ือเร่ือง และเกิดอารมณ์ร่วมคลอ้ยตาม
เน้ือหาท่ีนาํเสนอในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่ง 
 

5.1.3 ผลการศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลกึ และสนทนากลุ่ม 
1)  ภาพรวมของภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง Frozen  
จากการสัมภาษณ์ผูรั้บสารส่วนใหญ่ช่ืนชอบภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง Frozen ดว้ย

เหตุผลแตกต่างกนัไป โดยเหตุผลท่ีส่วนมากตอบตรงกนัคือ ความแปลกของมุมมองการเล่าเร่ืองท่ี
เป็นความรักของพ่ีนอ้ง มีภาพประกอบและฉากท่ีสวยงาม และมีตวัเอกเป็นผูห้ญิงถึงสองคน แต่มี
ผูรั้บสารบางคนมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างวา่เน้ือเร่ือง Frozen ธรรมดากวา่เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเคยไดช้ม  
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5.2.1  ทีม่าของเร่ือง : จาก Snow Queen ถึง Frozen ผ่านแนวคดิ Innovation 

จากผลการศึกษาพบวา่ Frozen มีการดดัแปลงเน้ือเร่ืองโดยใชแ้นวคิดแบบ Innovation ของ 
De Bono (1992 อา้งถึงใน วิเชียร ลทัธิพงศพ์นัธ์, 2556) คือการพฒันาโครงเร่ืองมาจากนิทาน
พื้นบา้นเร่ือง Snow Queen ของผูแ้ต่งฮานส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน ซ่ึงทีมงานคิดวา่โครงเร่ืองเดิม
แมจ้ะน่าสนใจแต่ไม่เหมาะท่ีจะนาํมาเล่าเร่ืองแบบแอนิเมชัน่ได ้ โดยคงส่วนท่ีน่าสนใจเอาไว ้ และ
ปรับเปล่ียนการดาํเนินเร่ือง และบทบาทตวัละคร เพื่อใหมี้เน้ือหาท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกบัการ
นาํมาทาํเป็นแอนิเมชัน่ในปี 2013  

ทางทีมงานมีการคิดแบบ Critical Thinking คือ การคิดหาวิธีแกปั้ญหาในหลาย ๆ ทางเลือก 
และเลือกทางท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหาโครงเร่ือง Snow Queen ซ่ึงทีมงานไดเ้ลือกเนน้ไปท่ีการ
เดินทางของ Gerda และความงดงามของราชินีหิมะ ดงันั้นเร่ืองราวของราชินีหิมะตวัร้ายท่ีจบัตวั
ละครชาย Kai ไปบนยอดเขา ทาํให ้ Gerda ตวัละครหญิงเพื่อนสนิทของ Kai จึงตอ้งออกเดินทาง
ผจญภยัเพื่อช่วย Kai กลบัมาบา้น จึงกลายเป็นเร่ืองราวของ ราชินีเอลซ่าผูน่้าสงสารท่ีหนีออกจาก
พระราชวงัเพราะพลงัวิเศษท่ีแตกต่างจากคนอ่ืน ทาํใหเ้จา้หญิงแอนนานอ้งสาวตอ้งออกตามหา
พี่สาว เพื่อใหก้ลบัมาแกค้าํสาปและฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธ์ดงัเดิม  

ผลการวิจยัดา้นท่ีมาของเร่ือง มีความสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัดา้นท่ีมาของเร่ือง มีความ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นบัทอง ทองใบ (2548) เร่ืองนวลกัษณ์ในการเล่าเร่ืองและเอกลกัษณ์ใน
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของ ฮายาโอะ มิยาซากิ ท่ีพบวา่ มิยาซากิ คิดสร้างเร่ืองราวแอนิเมชัน่โดยหยบิ
ยมืเร่ืองราวจากตาํนานพื้นบา้น มาแต่งแตม้จินตนาการส่วนตวัเขา้ไป กลายเป็นการสร้างเร่ืองราว
จินตนาการข้ึนมาใหม่ ทาํใหแ้อนิเมชัน่ของมิยาซากิไม่ถูกตีกรอบจากความคาดหวงัของผูช้มท่ีเคย
อ่านการ์ตูน หรือดูแอนิเมชัน่ทางโทรทศัน์มาแลว้  

และผลการวิจยัตรงขา้มกบังานวิจยัเร่ือง จริยธรรมท่ีปรากฏในภาพยนตร์การ์ตูนของวอลท ์
ดิสนีย ์ ของจุฑามาศ สุกิจจานนท ์ (2539) ท่ีพบวา่ดิสนียม์กัหยบิยมืมาจากเทพนิยายตะวนัตก 
ประเภทเจา้หญิงเจา้ชาย หรือวรรณกรรมท่ีมีช่ือเสียงอยูแ่ลว้ โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือฉีกแนว 
ทาํใหแ้อนิเมชัน่ของดิสนียมี์กรอบเช่นเดียวกบัแอนิเมชัน่ญ่ีปุ่นทัว่ ๆ ไป ดงันั้นส่ิงท่ีปรากฏใน
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง Frozen จึงเป็นการต่อยอดเร่ืองราวแนวเทพนิยายตามลกัษณะดิสนียใ์หมี้
ความแปลกใหม่ท่ีทาํใหผู้ช้มคาดไม่ถึง 
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5.2.2  โครงเร่ืองและการดําเนินเร่ือง : เรียบง่ายแต่พลกิผนัในตอนท้าย 

องคป์ระกอบในโครงเร่ืองในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ยอดนิยมเร่ือง Frozen เป็นไปตามขนบ
การเล่าเร่ืองของ กาญจนา แกว้เทพ (2547) คือ มีการเล่าเร่ืองไปตามขั้นตอนตั้งแต่ขั้นเร่ิมเร่ือง ขั้น
พฒันาเหตุการณ์ ขั้นภาวะวกิฤต ขั้นภาวะคล่ีคลาย และขั้นยติุเร่ืองราว เช่นเดียวกบัแอนิเมชัน่เร่ือง
อ่ืน ๆ แต่ Frozen มีความต่างท่ีการหกัมุมในตอนทา้ย คือ การใหต้วัละครเจา้ชายท่ีผูช้มคิดวา่เป็นตวั
ละครเอกกลายเป็นตวัร้ายท่ีคอยวางแผนจดัการฆ่าเจา้หญิงทั้งสองคน ซ่ึงเป็นการดาํเนินเร่ืองท่ีมา
จากแนวคิด Invention ของ De Bono (1992 อา้งถึงใน วิเชียร ลทัธิพงศพ์นัธ์, 2556 ) คือการเล่าเร่ือง
ท่ีเป็นส่ิงใหม่และไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนในแอนิเมชัน่แนวเทพนิยายของวอลท ์ ดิสนีย ์ ท่ีใหเ้จา้ชายข่ี
มา้ขาวกลายเป็นตวัร้าย 

ผลการวิจยัดา้นโครงเร่ืองและการดาํเนินเร่ือง ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ืองนวลกัษณ์ใน
การเล่าเร่ืองและเอกลกัษณ์ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของ ฮายาโอะ ของ นบัทอง ทองใบ (2548) ท่ี
พบวา่ มิยาซากิ ใชโ้ครงเร่ืองท่ีซบัซอ้น มีโครงเร่ืองหลกัและโครงเร่ืองรองซอ้นกนัอยู ่ มีจุดวิกฤต 
(Climax) ท่ีไม่เร้าอารมณ์ และมีการจบแบบเปิดท้ิงพื้นท่ีใหค้นดูไดคิ้ดและจินตนาการต่อ ซ่ึงตรงกนั
ขา้มกบัเร่ือง Frozen ท่ีมีการดาํเนินเร่ืองดว้ยโครงเร่ืองท่ีไม่ซบัซอ้น มีจุดวกิฤตท่ีต่ืนเตน้เร้าอารมณ์ 
และมีการจบแบบปิดอยา่งมีความสุข 
 

5.2.3  ตัวละคร : การสร้างผ่านแนวคดิ Modern และ  Post - Modernism 

ตวัละครในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง Frozen มีความโดดเด่นแตกต่างจากตวัละครใน
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของดิสนียเ์ร่ืองอ่ืน ๆ ดงัน้ี 
  1)  ตวัละครเจา้ชาย  

ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง Frozen ใหต้วัละครท่ีรับบทน้ีคือ คริสตอฟ ซ่ึงเป็นคน
ธรรมดาท่ีมีรูปร่างหนา้ตาไม่หล่อสมบูรณ์แบบ มีอาชีพเป็นคนขายนํ้าแขง็ กิริยามารยาทแขง็กระดา้ง 
โผงผาง ห่างไกลจากลกัษณะเจา้ชายในเทพนิยาย แต่การกระทาํและความจริงใจท่ีคริสตอฟมีใหก้บั
เจา้หญิงเป็นจิตใจท่ีบริสุทธ์ิ ปรารถนาดีและใหก้ารช่วยเหลือโดยไม่หวงัผลตอบแทน ซ่ึงเป็นการ
สร้างตวัละครจากแนวคิด Post – Modernism ของ Solomon (2003) คือการตั้งคาํถามกบั
ขนบธรรมเนียมดั้งเดิมท่ีเช่ือวา่เจา้ชาย หรือพระเอกจะตอ้งเป็นเช้ือสายกษตัริย ์ หล่อสมบูรณ์แบบ 
สุภาพ อ่อนโยน เพื่อใหผู้ช้มภาพยนตร์แอนิเมชัน่มองคนท่ีจิตใจไม่ใช่เปลือกภายนอก 

2)  ตวัละครเจา้หญิง  
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ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง Frozen ใหต้วัละครท่ีรับบทน้ีคือ เอลซ่าและแอนนา 
โดยทั้งสองตวัละครมีการผสมผสานระหวา่งแนวคิด Modernism และ Post – Modernism ดงัน้ี 

เอลซ่า มีลกัษณะทางรูปร่างท่ีบอบบาง สวย สง่า มีกิริยามารยาทสุขมุ เรียบร้อย 
เคร่งครัด ตามมาตรฐานดิสนียต์ามแนวคิดแบบ Modernism แต่เอลซ่ามีแนวคิดแบบ Post – 
Modernism คือการตั้งคาํถามกบัรักแรกพบ และไม่เช่ือในรักแท ้ 

แอนนา มีลกัษณะรูปร่างภายนอกแบบปกติ แต่มีกิริยาท่ีแก่น ซน มีนิสยักระตืนรือ
ร้น เป่ิน วางตวัเป็นธรรมชาติ และไม่ไดส้วยสมบูรณ์แบบตลอดเวลา ซ่ึงเป็นการสร้างลกัษณะนิสยั
และท่าทางของเจา้หญิงใหเ้หมือนกบัคนธรรมดาซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดแบบ Post – Modernism แต่
แอนนามีความคิดแบบ Modernism คือมีความช่างฝัน เช่ือในรักแรกพบ รอชายในฝัน และใฝ่หารัก
แท ้เหมือนกบัเจา้หญิงดิสนียค์นอ่ืน ๆ เช่น เจา้หญิงเงือกนอ้ย ซินเดอเรลล่า เจา้หญิงนิทรา  

แต่ทั้งสองคนมีจุดร่วมท่ีเหมือนกนัคือ การเป็นตวัแทนของผูห้ญิงยคุใหม่ท่ีมี
ความสามารถ กลา้หาญ เก่งกาจ และไม่รอความช่วยเหลือจากเจา้ชายหรือผูอ่ื้น ในเร่ือง Frozen จะ
พบวา่ทั้งสองเจา้หญิงแกป้มปัญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ยตนเอง โดยมีตวัละครช่ายเป็นฝ่ายสนบัสนุนเพียง
เลก็นอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง นวลกัษณ์ในการเล่าเร่ืองและเอกลกัษณ์ในภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ของ ฮายาโอะ ของ นบัทอง ทองใบ (2548) ท่ีสร้างตวัละครหญิงใหมี้บทบาทเด่น เป็นตวั
ละครหลกัในเร่ืองและมีคุณสมบติัร่วมกนัคือความเป็น “หญิงแกร่ง” เช่นเดียวกบัภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่เรือง Frozen ท่ีตวัละครเจา้หญิงสองคนเป็นตวัดาํเนินเร่ืองราวในเร่ือง 

3)  ตวัละครร้าย 
ตวัละครร้ายในเร่ือง Frozen คือเจา้ชายข่ีมา้ขาวท่ีขโมยหวัใจของเจา้หญิงแอนนา

ตั้งแต่แรกพบ นัน่คือเจา้ชายฮานส์ท่ีหล่อเหลา สุภาพ อ่อนโยน มีวงศต์ระกลูและฐานะสูงส่ง อีกทั้ง
ยงัเป็นผูช้ายท่ีเก่งกาจในการฟันดาบ เป็นเจา้ชายในฝันตามมาตรฐานตวัละครเจา้ชายของดิสนีย ์ แต่
กลบัมีจิตใจมกัใหญ่ใฝ่สูง ละโมบ อยากไดบ้ลัลงักค์นอ่ืนจนคิดแผนการชัว่ร้ายหลอกลวงใชค้วาม
รักของแอนนา เพื่อหาทางแยง่ชิงบลัลงักข์องเอลซ่า ซ่ึงเป็นการสร้างตวัละครจากแนวคิด Post – 
Modernism วา่เจา้ชายท่ีสมบูรณ์แบบอาจไม่ใช่คนดีเสมอไป คนท่ีเปลือกนอกมีพร้อมทุกอยา่งไม่ได้
หมายความวา่จะมีจิตใจดีงาม ดงันั้นตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาซ่ึงกนัและกนั อยา่ตดัสินคนจากเปลือก
ภายนอก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง การสร้างเทพนิยายสมยัใหม่ในภาพยนตร์ชุดสตาร์วอร์ส 
ของทศันยั กลุบุญกลอย (2544) ท่ีกล่าวถึงการสร้างตวัละครร้ายท่ีมีลกัษณะเป็นตวัละครดา้นมืด มี
ความเลวร้ายชดัเจนเพื่อเชิดชูความเป็นฮีโร่ของตวัละครเอก ซ่ึงตวัละครร้ายในภาพยนตร์แอนิเมชัน่
เร่ือง Frozen ไม่มีการแสดงความเลวร้ายชดัเจน เพราะเป็นตวัละครแบบรอบดา้น (Roundrd 
Character) และเป็นตวัละครท่ีมีการพลิกบทบาทมากท่ีสุดในเร่ืองอีกดว้ย 
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4)  บทบาทตวัละครเอกไม่เป็นไปตามแบบวลาดิเมียร์ พร็อพ (Prop, 1997)  
ซ่ึงวิเคราะห์มาจากนิทานพ้ืนบา้นของรัสเซียท่ีตวัละครมกัจะมีบทบาทชดัเจน 

พระเอกตอ้งช่วยเหลือนางเอก แต่ Frozen ใหต้วัละครผูห้ญิงทั้งสองตวัรับบทเด่นกวา่ตวัละครเอก
ฝ่ายชาย และตวัละครหญิงในเร่ืองมีความสามารถแกปั้ญหาและฝ่าฟันอุปสรรคไดด้ว้ยตวัเอง โดยมี
ตวัละครเอกฝ่ายชายเป็นเพยีงผูใ้หก้ารสนบัสนุน ซ่ึงต่างจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่แนวเทพนิยา
ของดิสนียใ์นอดีตท่ีตวัละครเอกฝ่ายหญิงเม่ือพบกบัปัญหาและอุปสรรค จะผา่นไปไดด้ว้ยการ
ช่วยเหลือจากเจา้ชาย เช่น สโนไวทแ์ละเจา้หญิงนิทราท่ีรอเจา้ชายมาจุมพิตแกค้าํสาป ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัเร่ือง นวลกัษณ์ในการเล่าเร่ืองและเอกลกัษณ์ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของ ฮายาโอะ 
ของ นบัทอง ทองใบ (2548) 

 
5.2.4  แก่นความคดิ : รักแท้ในแบบทีค่าดไม่ถึง 

ในเร่ือง Frozen มีแก่นความคิดของเร่ืองท่ีสะทอ้นแนวคิดแบบ Post-Modernism สอง
ประเดน็ คือ รักแทท่ี้ไม่ใช่รักโรแมนติคของชายหญิงตามแบบแอนิเมชัน่เทพนิยายของดิสนีย ์ และ
การปฏิเสธความเช่ือในรักแรกพบท่ีดิสนียเ์คยนาํเสนอมาตลอดในแอนิเมชัน่เร่ืองก่อน เช่น Sleeping 
Beauty (1959), Snow White and Seven Dwarfs (1937)  

แก่นแนวคิดหลกัของเร่ือง Frozen คือ ความรัก แต่เป็นความรักระหวา่งพี่นอ้ง ความรักท่ี
แทจ้ริงคือการเสียสละความสุขเพื่อคนท่ีรักโดยไม่หวงัผลตอบแทน ซ่ึงเป็นแก่นเร่ืองท่ีไม่เคยมีมา
ก่อนในแอนิเมชัน่แนวเทพนิยาย เน่ืองจากรักแทท่ี้ปรากฏในแอนิเมชัน่แนวเทพนิยายของดิสนียคื์อ 
ความรักระหวา่งชายหญิง จึงเป็นการสร้างแก่นแนวคิดตามแนวคิด Post – Modernism คือการตั้ง
คาํถามกบัส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ ซ่ึงในผลงานของดิสนียย์คุหลงั เร่ิมปรากฏใหเ้ห็นมากข้ึน ตวัอยา่งเช่น เร่ือง 
Maleficent ท่ีดดัแปลงมากจากเร่ือง Sleeping Beauty ดิสนียท์าํใหจุ้มพติท่ีแกค้าํสาปของเจา้หญิง คือ
จุมพิตท่ีไดม้าจากนางฟ้าแม่ทูนหวั ไม่ใช่จุมพิตจากเจา้ชายท่ีเพิ่งเจอกนัเพียคร้ังแรก 

อีกหน่ึงแนวคิด  Post – Modernism ท่ีพบใน Frozen คือการตั้งคาํถามกบัรักแรกพบของเจา้
หญิงในเทพนิยาย ตวัละครหลกัในเร่ืองยกเวน้แอนนาไม่เช่ือในความรักแรกพบ ทั้งเอลซ่า และคริ
สตอฟ พยายามคดัคา้นการแต่งงานของแอนนา เจา้ชายฮานส์กห็ลอกใชค้วามเช่ือในรักแรกพบของ
แอนนาเพื่อหวงัผลประโยชน์ และสุดทา้ยการเล่าเร่ืองกเ็ฉลยใหเ้ป็นเห็นวา่ส่ิงท่ีแอนนาเช่ือเป็นการ
ตดัสินใจผดิพลาด  

 
5.2.5  ความขดัแย้ง : สองแนวคดิทีไ่ม่ลงรอยกนันํามาสู่ความแตกแยกของความสัมพนัธ์ 
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ในเร่ือง Frozen มีความขดัแยง้ท่ีเด่นชดัท่ีสุดของเร่ืองคือ ความขดัแยง้ระหวา่ง
ความสมัพนัธ์ของสองพี่นอ้ง เอลซ่ากบัแอนนา ซ่ึงมีอยูส่องช่วงท่ีเป็นปมปัญหาทาํใหเ้น้ือเร่ือง
พฒันา โดยความขดัแยง้ระหวา่งตวัละครไดส้ะทอ้นแนวคิด Modernism  และ Post-Modernism 
ดงัน้ี 

ในวยัเดก็พลงัเวทมนตร์นํ้าแขง็ของเอลซ่าท่ีทาํอนัตรายแอนนาโดยไม่ตั้งใจ ถูกมองวา่เป็น
ส่ิงชัว่ร้ายเพราะเป็นความแตกต่างจากสงัคม นัน่เพราะเอลซ่าถูกกรอบแนวคิดแบบ Modernism ของ
ครอบครัวและสงัคมตดัสินวา่ส่ิงท่ีเธอเป็น ส่ิงท่ีเธอแตกต่างคือส่ิงท่ีผดิ และเธอตอ้งทาํตวัเองให้
เหมือนกบัคนอ่ืน ๆ ถึงจะเป็นคนปกติ ทาํใหเ้อลซ่าถูกแยกออกจากแอนนาเพื่อหาทางซ่อนพลงัหรือ
กาํจดัพลงันั้นท้ิง เป็นผลใหค้วามสมัพนัธ์ของทั้งคู่เหินห่างกนั  

ในวยัผูใ้หญ่ ความขดัแยง้ของสองพ่ีนอ้งรุนแรงข้ึน เม่ือแอนนาซ่ึงเป็นตวัแทนของแนวคิด
แบบ Modernism ท่ีเช่ือในรักแรกพบ ยนืยนัทีจะแต่งงานกบัเจา้ชายฮานส์ท่ีเพิ่งพบเพียงวนัเดียว 
ในขณะท่ีเอลซ่าซ่ึงเป็นตวัแทนของแนวคิดแบบ Post – Modernism ยนืกรานท่ีจะปฏิเสธการ
แต่งงานในคร้ังน้ี เพราะไม่เช่ือในรักแรกพบแบบแอนนา จากแนวคิดท่ีขดัแยง้กนันาํไปสู่ความ
แตกหกัของความสมัพนัธ์พีน่อ้ง 

ซ่ึงผลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัเร่ือง นวลกัษณ์ในการเล่าเร่ืองและเอกลกัษณ์ใน
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของ ฮายาโอะ ของ นบัทอง ทองใบ (2548) ท่ีพบวา่ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของ
มิยาซากิเนน้ความขดัแยง้ภายในตวัละครมากกวา่ความขกัแยง้ภายนอกตวัละคร 

 
5.2.6  ฉาก : จินตนาการบนพืน้ฐานความสมจริง 

ฉากในเร่ือง Frozen มีดว้ยกนัสองส่วน คือฉากในช่วงเวลา โดยเป็นช่วงเวลาในสมยัยโุรป
โบราณในประเทศนอร์เวย ์ และฉากในสถานท่ีซ่ึงมีดว้ยกนัหลายฉาก โดยการสร้างฉากในเร่ือง 
Frozen มีทั้งส่วนท่ีสร้างโดยอา้งอิงสถานท่ีจริงเพื่อใหไ้ดค้วามสมจริง เช่น เมืองแอเรนเดล ป่าหิมะ 
และส่วนท่ีสร้างจากจินตนาการเพ่ือใหเ้กิดความสวยงามเหนือความจริง เช่น ปราสาทนํ้าแขง็ของ
เอลซ่า  

1)  ฉากท่ีสร้างใหส้ามารถสร้างสรรคฉ์ากและเคร่ืองแต่งกายใหอ้อกมาสวยงาม
ได ้ โดยในตอนแรกทีมงานตดัสินใจใหเ้มืองแอเรนเดลเป็นประเทศนึงในแถบแสกนดิเนเวยี แต่
หลงัจากทีมงานไดล้งสาํรวจพื้นท่ีกพ็บวา่แสกนดิเนเวยีไม่เหมาะจะมาทาํเป็นฉากในเร่ือง และได้
เปล่ียนไปสาํรวจท่ีประเทศนอร์เวยแ์ทน  จึงมีการอา้งอิงสถาปัตยกรรม และศิลปะจากประเทศ
นอร์เวย ์ซ่ึงเป็นการคิดแบบ Critical Thinking ของ De Bono (1992 อา้งถึงใน วิเชียร ลทัธิพงศพ์นัธ์, 
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2556) คือการคิดแบบใชเ้หตุผลในการวิเคราะห์ปัญหา และใชข้อ้มูลในการแกปั้ญหา ซ่ึงการคิดแบบ
น้ีทาํใหเ้น้ือเร่ืองและฉากมีท่ีมาท่ีไป ทาํใหผู้ช้มเกิดความเช่ือในเน้ือเร่ือง 

(2)  ฉากภูเขาหิมะ ในแอนิเมชัน่ของดิสนียมี์หลายเร่ืองท่ีมีฉากของการผจญภยั
ในป่า แต่ป่าในแต่ละเร่ืองของดิสนียก์มี็ความเป็นเอกลกัษณ์ สาํหรับ Frozen ภูเขาหิมะไดแ้รง
บนัดาลใจมาจากท่ีรกร้างวา่งเปล่าของประเทศนอร์เวย ์Jim Finn (2013 as cited in Solomon, 2013) 
นกัออกแบบองคป์ระกอบศิลป์ กล่าวถึงฉากภูเขาหิมะไวว้า่ “ทิวทศัน ์ดอกไม ้โทนสีของแม่นํ้า ทุก
ส่ิงท่ีมาประกอบกนัสามารถสร้างความรู้สึกสมจริงใหผู้ช้มได ้ คุณไม่สามารถนาํแม่นํ้ามิชิแกนไปใส่
ในลาํธารแคบ ๆ ได”้ ซ่ึงจากบทสมัภาษณ์บุคคลท่ีทาํงานฝ่ายฉาก จึงไดเ้ห็นวา่การทาํงานเพ่ือสร้าง
ฉากท่ีสมจริง เกิดจากแนวคิดเชิงวิพากษ ์ (Critical Thinking) คือการรวบรวมผสมผสานส่ิงต่าง ๆ 
เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีดีท่ีสุด 

2)  ฉากท่ีสร้างจากจินตนาการ 
จากการผลการศึกษาฉากท่ีไดรั้บเสียงช่ืนชมจากผูช้มเป็นอยา่งมาก ในเร่ือง Frozen 

คือ ฉากปราสาทนํ้าแขง็ท่ีเกิดจากพลงัเวทมนตร์นํ้าแขง็ของเอลซ่า ซ่ึงฉากน้ีเกิดจากจินตนาการของ
ทีมงาน เน่ืองจากเป็นฉากท่ีไม่มีอยูจ่ริงบนโลกใบน้ี  โดยทีมงานไดส้ร้างสรรคฉ์ากข้ึนมาให้
สอดคลอ้งกบับุคลิตวัละคร และสร้างรายละเอียดในฉากกเ็กิดจากการศึกษารายละเอียดของหิมะ
เพื่อนาํมาใหส้อดคลอ้งกนัเพือ่ใหผู้ช้มเช่ือในปราสาทนํ้าแขง็ของเอลซ่า John Lasseter (2013 as 
cited in Solomon, 2013) กล่าวถึงแนวคิดในการออกแบบสร้างสรรคว์่า “ปราสาทนํ้าแขง็ดูสวยงาม
น่าหลงใหลดว้ยเกลด็หิมะ ซ่ึงการออกแบบภายในตั้งแต่เพดาน เสาไปจนถึงพื้นปราสาท อา้งอิงมา
จากการศึกษาวิจยัเกลด็หิมะ”  

ในฉากทะเลสาปหิมะท่ีเป็นฉากจุดวิกฤตของเร่ือง กมี็การสร้างทะเลสาปหิมะท่ีพิเศษกวา่
ทะเลสาปหิมะปกติ เพราะเกิดจากเวทมนตร์ของเอลซ่า ดงันั้นทีมงานจึงสร้างใหหิ้มะมากข้ึน และมี
ลกัษณะพิเศษ เป็นการสร้างฉากในจินตนาการบนพ้ืนฐานแห่งความจริง 

โดยอา้งอิงความเป็นจริง 
(1)  ฉากเมืองแอเรนเดล ทีมงานไดใ้ชแ้นวคิดแบบ Critical Thinking ในการ

สร้างฉากท่ีสวยสมจริงท่ีสุดในแอนิเมชัน่ โดย เลือกใชช่้วงเวลาในอดีตท่ีประเทศแถบยโุรปยงัมีการ
ปกครองแบบกษตัริย ์เพื่อใหผู้ช้มเกิดความเช่ือในเร่ืองเจา้ชายและเจา้หญิง และช่วงเวลาในอดีตทาํ 
   

5.2.7  ภาพยนตร์แอนิเมช่ันตัวอย่างทีปิ่ดบังความจริง 
จากการศึกษาพบวา่ ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตวัอยา่งของ Frozen แตกต่างจากภาพยนตร์แอนิ

เมชัน่ตวัอยา่งเร่ืองอ่ืนในส่วนของภาพท่ีตดัตอนมาจากภาพยนตร์ โดย Frozen เล่าถึงปัญหาในเร่ือง 
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 3)  จากการศึกษาการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง Frozen ซ่ึงเป็นผลงาน
สร้างโดยบริษทัวอลท ์ดิสนีย ์ทาํใหเ้ห็นถึงความน่าสนใจของการเป็นผูน้าํในวงการแอนิเมชัน่มา
ยาวนาน จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจหากจะศึกษาถึงนวตักรรมการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของ
วอลท ์ดิสนียต์ั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั เพื่อใหไ้ดท้ราบถึงกระบวนการคิดท่ีทาํใหภ้าพยนตร์แอนิเมชัน่
ของ วอลท ์ดิสนีย ์สามารถครองใจผูช้มตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
 4)  จากการศึกษาเพลงท่ีใชใ้นภาพยนตร์แอนิเมชัน่พบวา่ เพลงมีความสาํคญัใน
การเล่าเร่ือง และมีการแทรกสญัวิทยาเอาไวใ้นเน้ือเพลง จึงเป็นน่าสนใจท่ีจะศึกษาวิจยัในส่วนการ
ตีความหมายจากเพลง และหนา้ท่ีของเพลงในภาพยนตร์แอนิเมชัน่แบบมิวสิคลั 
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ภาคผนวก 
 

เนือ้เพลงทีป่รากฏในภาพยนตร์แอนิเมช่ันเร่ือง Frozen 

 
1)  เพลง Frozen Heat  

ภาษาองักฤษ 
Born of cold and winter air.  
And mountain rain combining 
This icy force both foul and fair.   
Has a frozen heart worth mining. 
So cut through the heart, cold and clear  
Strike for love and strike for fear. 
See the beauty, sharp and sheer.   
Split the ice apart and break the frozen heart 
Hyup! Ho! Watch your step! Let it go 
Beautiful! Powerful! Dangerous! Cold! 
Ice has a magic, can’t be controlled  
Stronger than one, stronger than ten. 
Stronger than a hundred men! Hyup 
Born of cold and winter air.  
And mountain rain combining 
This icy force both foul and fair.   
Has a frozen heart worth mining  
Cut through the heart, cold and clear 
Strike for love and strike for fear. 
There’s beauty and there’s danger here. 
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Splite the ice apart. 
Beware the frozen heart 
 
แปลไทย 
ก่อกาํเนิดจากลมหนาวเยน็ จากฝนภูเขารวมเป็นกอ้นนํ้าแขง็  
พลงัความเยอืกเยน็มีทั้งความสวยงามและน่ากลวั  
นัน่คือหวัใจของฤดูหนาวอนัมีค่า  
เจาะลงท่ีหวัใจท่ีหนาวเยน็และใสกระจ่าง  
ปะทะกบัความรัก และปะทะกบัความกลวั จะเห็น 
ความสวยงาม แหลมคม และใส่ซ่ือ  
แยกนํ้าแขง็ออกจากกนั และทาํลายหวัใจนํ้าแขง็ 
ระวงัการกา้วยา่ง และเดินหนา้ต่อไป 
สวย   เป่ียมพลงั  อนัตราย  เยอืกเยน็ 
นํ้าแขง็มีมหศัจรรยท่ี์ไม่สามารถควบคุมได ้ 
แขง็แกร่งมากกวา่ส่ิงใด  
แขง็แกร่งมากกวา่สิบ แขง็แกร่งมากกวา่คนร้อยคน 
ก่อกาํเนิดจากลมหนาวเยน็ จากฝนภูเขารวมเป็นกอ้นนํ้าแขง็  
พลงัความเยอืกเยน็มีทั้งความสวยงามและน่ากลวั  
นัน่คือหวัใจของฤดูหนาวอนัมีค่า 
เจาะลงไปท่ีกลางหวัใจท่ีหนาวและใสกระจ่าง  
ปะทะกบัความรัก และปะทะกบัความกลวั  
มีความงามและความอนัตรายรวมอยูด่ว้ยกนั 
 แยกส่วนนํ้าแขง็ออก ระวงัหวัใจนํ้าแขง็ใหดี้ 
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2)  Do you want to build a snowman? 
ภาษาองักฤษ 
Come on let’s go and play. 
I never see you anymore. 
Come out the door, It like you’ve gone away. 
And now we’re not. 
I wish you would to build a snowman? 
It doesn’t have to be a Snowman  
Do you want to build a snowman? 
Or ride our bike around the hall? 
I think some company is overdue. 
I’ve started talking to. 
The pictures on the walls  
We used to be best buddies 
I gets a little lonely, 
All these empty rooms, 
Just watching the hours tick by 
(tick-tock tick-tock  tick-tock tick-tock)  
Please, I know you’re in there, 
People are asking where you’ve been, 
They say “have courage”, 
And I’m trying to, 
I’m right out here for you. 
Just let me in 
We only have each other. 
It’s just you and me’ 
What are we gonna do? 
Do you want to build a snowman? 
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แปลไทย 
พี่อยากป้ันมนุษยหิ์มะดว้ยกนัไหม? 
 มาเร็ว ไปเล่นกนัเถอะนะ 
ช่วงน้ีฉนัไม่ไดเ้จอพี่เลย ออกมาจากหอ้งเถอะ 
เป็นแบบน้ีเหมือนกบัพี่หายตวัไป 
เราเคยเป็นเพื่อนสนิทกนัมาก  
แต่ตอนน้ีกลบัไม่เป็นเช่นนั้น  
ฉนัอยากรู้วา่เกิดอะไรข้ึน  
พี่อยากมาป้ันมนุษยหิ์มะดว้ยกนัไหม  
หรือจะไปเล่นอยา่งอ่ืนกไ็ดน้ะ 
.พี่อยากมาป้ันมนุษยหิ์มะดว้ยกนัไหม? 
หรือจะข้ีจกัรยานรอบวงักนัดี? 
ฉนัวา่พีห่ายหนา้ไปนานแลว้นะ  
เพราะตอนน้ีฉนัเร่ิมพดูกบัรูปบนผนงัแทนแลว้ 
ฉนัเร่ิมจะเหงา อยูใ่นหอ้งวา่ง ๆ  
พวกนั้น ไดแ้ค่มองเขม็ฬิกาเดินไป  
ต๊ิกตอ๊ก ต๊ิกตอ๊ก ต๊ิกตอ๊ก ต๊ิกตอ๊ก 
อนันา อาย ุ15 ปี 
ขอร้องเถอะ ฉนัรู้วา่พี่อยูใ่นนั้น   
ใคร ๆ กถ็ามวา่พี่หายไปไหน   
พวกเขาบอกใหฉ้นัเขม้แขง็เอาไว ้และฉนักพ็ยายามอยูน่ะ   
ฉนัยงัอยูเ่คียงขา้งกบัพี่ท่ีน่ีนะ ใหฉ้นัเขา้ไปหาพี่เถอะ 
ตอนน้ีเราเหลือแค่กนัและกนั แค่ฉนักบัพี่  
พวกเราจะทาํอยา่งไรกนัต่อไปดี  
พี่อยากป้ันมนุษยหิ์มะดว้ยกนัไหม? 
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3)  เพลง For the first time in forever 
ภาษาองักฤษ 
The window is open, so’s that door! 
I didn’t know they did that anymore! 
Who knew we owned eight thousand salad plate? 
For years I’ve roamed these empty halls. 
Why have a ballroom with no ball? 
Finally they’re opening up the gate! 
There’ll be actual real live people. 
It’ll be totally strange 
But wow! Am I so ready for this change 
 ‘Cause for the first time in forever. 
There’ll be music, there’ll be light. 
For the first time in forever. 
I’ll dancing through the night. 
Don’t know if I’m elated or gassy. 
But I’m somewhere in that zone! 
Cause for the first time in forever 
I won’t be alone 
I can't wait to meet everyone! (gasp) 
What if I meet... the one? 
Tonight, imagine me gown and all 
Fetchingly draped against the wall 
The picture of sophisticated grace...Ooh! 
I suddenly see him standing there 
A beautiful stranger, tall and fair 
I wanna stuff some chocolate in my face! 
But then we laugh and talk all evening 
Which is totally bizarre 
Nothing like the life I've lead so far! 
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คาํแปลไทย 
หนา้ต่างและประตูทุกบานกาํลงัจะเปิดออก  
ฉนัไม่เคยรู้มาก่อนวา่พวกเขาเคยเปิดมนั  
ใครจะรู้วา่เรามีจานสลดัถึงแปดพนัใบ 
ฉนัไดแ้ต่วิ่งเล่นในหอ้งโถงอนัเงียบเหงามาหลายปี  
หอ้งเตน้รํากป็ล่อยใหว้า่ง แลว้สุดทา้ยวนัน้ีกไ็ดเ้ปิดตอ้นรับผูค้น 
จะไดเ้จอผูค้นจริง ๆ สกัที มนัตอ้งเป็นความรู้สึกแปลกแน่ ๆ 
 แต่ วา้ว! ฉนัพร้อมสาํหรับการเปล่ียนแปลงน้ีนะ 
เพราะน่ีเป็นคร้ังแรกท่ีรอมาเน่ินนาน 
ท่ีมีดนตรีและแสงสี เป็นคร้ังแรกท่ีรอมาเน่ินนาน ฉนัจะไดเ้ตน้รําทั้งคืน  
ไม่รู้วา่ฉนัจะมีความสุข หรือต้ืนเตน้จนปวดทอ้ง  
แต่ฉนัรู้สึกต่ืนเตน้เพราะน่ีเป็นคร้ังแรกท่ีรอมาเน่ินนาน ท่ีฉนัไม่ตอ้งเหงาคนเดียว 
ฉนัอดใจรอไม่ไหวแลว้ท่ีจะไดเ้จอทุกๆคน!    
ถา้หากฉนัไดพ้บกบั... คนคนนั้นล่ะ? 
คืนน้ี ลองนึกภาพฉนัสวมชุดราตรีดูสิ   
ชายกระโปรงพร้ิวเหมือนม่านประดบักาํแพง  
ภาพหญิงสาวผูดี้และดูหรูหรา 
และทนัใดนั้นกไ็ดพ้บกบัเขาคนนั้นยนือยูต่รงนั้น   
คนแปลกหนา้ผูแ้สนงดงาม ตวัสูงใหญ่ และดูดี 
จนฉนัอยากจะยดัช็อคโกแลต็ใส่หนา้ฉนัเลย! 
แต่แลว้เรากคุ็ยหวัเราะกนัตลอดเยน็ เป็นอะไรท่ีดีมาก ๆ  
ไม่มีอะไรเหมือนชีวิตท่ีเคยเจอมาอีกเลย 
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  4)  เพลง Love Is An Open Door 
ภาษาองักฤษ 
Anna : Okay, can I just, say something crazy? 
Hans : I love crazy! 
Anna : All my life has been a series of doors in my face. And then suddenly I bump into you 
Hans : I was thinking the same thing! 'Cause like. I've been searching my whole life to find my  

own place. And maybe it's the party talking or the chocolate fondue 
Anna : But with you... 
Hans : But with you 
Hans : I found my place... 
Anna : I see your face... 
[Both:]  And it's nothing like I've ever known before! 
Love is an open door!  Love is an open door! Love is an open door! 
Anna : With you! 
Hans : With you! 
Anna : With you! 
Hans : With you! 
[Both:]  Love is an open door... 
Hans : I mean it's crazy... 
Anna : What? 
Hans : We finish each other's-- 
Anna : Sandwiches! 
Hans : That's what I was gonna say! 
Anna : I've never met someone— 
[Both:] Who thinks so much like me! 
Jinx! Jinx again! 
Our mental synchronization.  Can have but one explanation 
Hans : You-- 
Anna : And I-- 
Hans : Were-- 
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Anna : Just-- 
[Both:]  Meant to be! 
Anna : Say goodbye... 
Hans : Say goodbye... 
[Both:]  To the pain of the past  We don't have to feel it anymore! 
Love is an open door! Love is an open door! Life can be so much more! 
Anna : With you! 
Hans : With you!! 
Anna : With you!!! 
Hans : With you!!!! 
[Both:]  Love is an open door... 
Hans : Can I say something crazy?  Will you marry me? 
Anna : Can I say something even crazier? Yes! 
 
คาํแปลไทย 
แอนนา : โอเค ขอฉนัพดูอะไรบา้ๆหน่อยไดม้ั้ย? 
ฮานส์ : เอาสิ ผมชอบอะไรบา้ๆนะ 
แอนนา : ตลอดชีวิตน้ี ฉนัเห็นกแ็ต่ประตูท่ีปิดกั้นเอาไว ้จนกระทัง่ฉนัมาชนเขา้กบัเธอ 
ฮานส์ : ผมกคิ็ดเหมือนคุณเลย! เพราะวา่นะ ผมไดแ้ต่คน้หาท่ีท่ีผมคู่ควรมาตลอดชีวิตน้ีเลย 
  และบางทีอาจจะเป็นเพราะการคุยกนัในงานปาร์ต้ี หรือช็อคโกแลตฟองดูว ์
แอนนา : แต่กบัเธอ 
ฮานส์ : แต่กบัคุณ 
ฮานส์ : ผมไดพ้บท่ีของผมแลว้ 
แอนนา : ฉนัไดเ้ห็นเธอ 
[ทั้งคู่]  และมนักเ็ป็นความรู้สึกท่ีฉนัไม่เคยรู้จกัมาก่อนเลย! 
  ความรักนั้นเหมือนดัง่ประตูท่ีเปิดกวา้ง ความรักนั้นเหมือนดัง่ประตูท่ีเปิดกวา้ง  
 ความรักนั้นเหมือนดัง่ประตูท่ีเปิดออก 
แอนนา : เม่ืออยูก่บัเธอ 
ฮานส์ : กบัคุณ 
แอนนา : เม่ืออยูก่บัเธอ 
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ฮานส์ : กบัคุณ 
[ทั้งคู่]  ความรักกเ็ป็นเหมือนดัง่บานประตูสู่อิสระ 
ฮานส์ : ผมวา่น่ีมนับา้ดีจริงๆเลย 
แอนนา : อะไรหรอ? 
ฮานส์ : เราพึ่่ งจะ....เสร็จกนั 
แอนนา : กินแซนดว์ิชเสร็จ! 
ฮานส์ : นัน่แหละคือส่ิงท่ีผมจะพดู! 
แอนนา : ฉนัไม่เคยพบกบัใครท่ี.... 
[ทั้งคู่]  คิดอะไรเหมือนกนัขนาดน้ีมาก่อน! อุย๊! อีกแลว้! ความเขา้กนัไดข้องเรา  
 มีเพียงคาํอธิบายเดียวเท่านั้น 
ฮานส์ : คุณ 
แอนนา : และฉนั 
ฮานส์ : เรา 
แอนนา: เกิดมา 
[ทั้งคู่]  คู่กนั! 
แอนนา : บอกลา 
ฮานส์ : บอกลา 
[ทั้งคู่]  ใหก้บัความเจบ็ปวดในอดีต เราไม่จาํเป็นตอ้งรู้สึกถึงมนัอีกแลว้ !! 
  ความรักนั้นเหมือนดัง่ประตูท่ีเปิดกวา้ง ความรักนั้นเหมือนดัง่ประตูท่ีเปิดกวา้ง 
  ชีวิตยงัมีอะไรใหค้น้หาอีกมากมาย 
แอนนา : เม่ืออยูก่บัเธอ 
ฮานส์ : กบัคุณ 
แอนนา : กบัเธอ 
ฮานส์ : กบัคุณ 
[ทั้งคู่]  ความรักกเ็ป็นเหมือนดัง่บานประตูสู่อิสระ 
ฮานส์ : ขอผมพดูอะไรบา้ๆหน่อยไดม้ั้ย? แต่งงานกบัผมนะครับ 
แอนนา : อุย๊ งั้นฉนัขอพดูอะไรท่ีบา้กวา่นั้นไดม้ั้ย? ตกลงค่ะ! 
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  5)  เพลง Lets it Go 
ภาษาองักฤษ 
Let it go, let it go 
Can't hold it back anymore 
Let it go, let it go 
Turn my back and slam the door 
The snow glows white on the mountain tonight, 
Not a footprint to be seen. 
A kingdom of isolation and it looks like I'm the queen. 
The wind is howling like this swirling storm inside. 
Couldn't keep it in, Heaven knows I tried. 
Don't let them in, don't let them see, 
Be the good girl you always have to be. 
Conceal, don't feel, don't let them know. 
Well, now they know. 
Let it go, let it go 
Can't hold it back anymore 
Let it go, let it go 
Turn my back and slam the door 
And here I stand and here I'll stay 
Let it go, let it go 
The cold never bothered me anyway 
It's funny how some distance makes everything seem small 
And the fears that once controlled me can't get to me at all. 
Up here in the cold thin air I finally can breathe. 
I know I left a life behind but I'm too relieved to grieve. 
Let it go, let it go 
Can't hold it back anymore 
Let it go, let it go 
Turn my back and slam the door 
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And here I stand, and here I'll stay 
Let it go, let it go 
The cold never bothered me anyway 
Standing frozen 
In the life I've chosen. 
You won't find me. 
The past is all behind me 
Buried in the snow. 
Let it go, let it go 
Can't hold it back anymore 
Let it go, let it go 
Turn my back and slam the door 
And here I stand, and here I'll stay 
Let it go, let it go 
The cold never bothered me anyway, yeah, whoa 
(Na na, na na, na na na na) [4x] 
Let it go yeah 
Na, na. 
Here I stand. 
Let it go, let it go, oh 
Let it go. 
 
คาํแปลไทย 
หิมะสีขาวเป็นประกายในราตรี ไม่มีรอยเทา้ยามท่ีมอง 
ในดินแดนอา้งวา้งร้างผูค้น มีเพียงเราน้ีท่ีครอบครอง 
ดงัมีพายซุ่อนอยูภ่ายใน หมุนวนเวยีนวา่ย 
ถึงตา้นทานเท่าไหร่ ฉนักห็า้มไม่ได ้
อยา่เปิดใจไป อยา่ใหเ้ขาเห็น 
ตอ้งเป็นคนดี ท่ีเขาสอนใหเ้ป็น 
ปกปิดในใจ อยา่ใหเ้ขารู้ สุดทา้ยกรู้็ 
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ปล่อยมนัไป อยา่งท่ีเป็น 
ไม่อาจจะเกบ็อีกต่อไป 
ปล่อยออกมา เลิกซ่อนเร้น 
เดินกลบัหลงั หมดส้ินเยือ่ใย 
ฉนัไม่กลวั ปล่อยใหเ้ขาพดูไป  
พดัใหโ้หมกระหนํ่า ความหนาวไม่ทาํใหเ้ดือดร้อนซกัเท่าไหร่ 
มองอะไรยามไกลห่าง กลบัเห็นเลก็ลงไปเลย 
ความหวัน่ไหวท่ีคอยเขา้ครอบงาํ กลบัทาํไม่ไดด้งัเคย 
ส่ิงใหม่ยงัรอ ใหล้องใหรู้้ 
จะไปสุดทาง ใหใ้ครไดดู้ 
ฉีกกฎซํ้า ๆ เลือกทาํส่ิงใด อยา่งใจ 
ปล่อยมนัไป อยา่งท่ีเป็น 
เช่ือมใจ ไปกบัลมและฟ้า 
ปล่อยออกมา เลิกซ่อนเร้น 
เผชิญมนัดว้ยความกลา้ 
ฉนัจะยนื ตรงน้ีเร่ือยไป 
พดัใหโ้หมกระหนํ่า 
พลงัในกายล่องลมลอยฟ้าลงมาสู่ดิน 
พลงัในใจแทรกในเกลด็นํ้าแขง็ลอ้มรอบกายไม่ส้ิน 
ผลึกความคิดผดุเป็นเกลด็ใสไร้ความกงัขา 
ไม่ขอคิดหวนคืนไป ความหลงัไม่อาจคืนมา 
เป็นตวัเรา อยา่งท่ีเป็น 
ขอทะยานยงัตะวนัส่องฟ้า 
ปล่อยออกมา เลิกซ่อนเร้น 
เดก็ดีไม่เห็นมีค่า 
ฉนัจะยนื เด่นในแสงแรงกลา้ 
พดักระหนํ่าเขา้ไป ความหนาวไม่ทาํใหเ้ดือดร้อนซกัเท่าไหร่ 
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  6)  เพลง Reindeer(s) Are Better Than People 
ภาษาองักฤษ 
Sven, don't you think that's true?  
Kristoff (As Sven): Yeah, people will beat you Kristoff  
and curse you and cheat you  
Every one of them's bad except you  
Kristoff: Oh, thanks buddy Kristoff:  
But people smell better than reindeers  
Sven, don't you think that I'm right?  
Kristoff (As Sven): That's once again true, 
Kristoff: You got me, let's call it a night  
 Kristoff (As Sven): Good night  
Kristoff: Don't let the frostbite bite  
 
คาํแปลไทย 
สเวน คุณคิดวา่จริงหรือไม่?  
(ร้องในฐานะสเวน): ใช่ คนจะทาํร้ายคุณ  
สาปแช่งและคดโกงคุณได ้ 
ทุกคนนั้นเลว เวน้แต่คุณ  
โอ ้ขอบคุณเพื่อนเกลอ  
แต่วา่คนสูดกล่ินไดดี้กวา่เรนเดียร์  
สเวน คุณวา่ฉนัคิดถูกมัย๊?  
(ร้องในฐานะสเวน): นัน่กใ็ช่อีกนัน่แหล่ะ  
ทุกอยา่งเลย ยกเวน้คุณ  
คุณมีฉนั มนัเป็นคืนท่ีมีความหมาย  
(ร้องในฐานะสเวน): คืนท่ีแสนวิเศษ  
ระวงัจะถูกความเยน็(หิมะ)กดัเอานะ 
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  7)  เพลง In Summer 
ภาษาองักฤษ 
Bees’ll buzz, kids’ll blow dandelion fuzz And  
I’ll be doing whatever snow does in summer.  
A drink in my hand, my snow up against the burning sand  
Prob’ly getting gorgeously tanned in summer.  
I’ll finally see a summer breeze, blow away a winter storm. 
And find out what happens to solid water when it gets warm! 
And I can’t wait to see, what my buddies all think of me. 
Just imagine how much cooler I’ll be in summer.  
Dah dah, da doo, uh bah bah bah bah bah boo  
The hot and the cold are both so intense, Put ‘em together it just makes sense!  
Rrr Raht da daht dah dah dah dah dah dah dah dah doo  
Winter’s a good time to stay in and cuddle,  
But put me in summer and I’ll be a — happy snowman!  
When life gets rough, I like to hold on to my dream,  
Of relaxing in the summer sun, just lettin’ off steam.  
Oh the sky would be blue, and you guys will be there too  
When I finally do what frozen things do in summer. 
 
คาํแปลไทย 
ผึ้งบินวอ่น เดก็นอ้ยวิ่งเล่นและเป่าเกสร 
และฉนัตอ้งเป็นเหมือนหิมะท่ีเจอหนา้ร้อนสกัคร้ัง 
จิบนํ้าใหส้บาย ใหหิ้มะในตวัไดแ้นบกบัทราบ 
ทาํผวิแทนอบตวัดว้ยแสงแดดหนา้ร้อนบา้ง  
ไดเ้ห็นสกัที เม่ือลมหนา้ร้อน พดัเอาความหนาวเหน็บไปไกล 
นํ้าแขง็เม่ือมนัเจอความอบอุ่นวนันั้นมนัจะเกิดอะไร 
รอไม่ไหว ฉนัอยากรู้ 
เพื่อนๆฉนัคิดยงัไงไปดู 
วา่ตวัฉนัตอ้งเท่ห์กวา่ใครเม่ือไดอ้ยูห่นา้ร้อนบา้ง 
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ทั้งร้อนและหนาวเหมือนคู่คนละขั้ว 
จบัมารวมกนัมนัตอ้งแหล่มชวัร์ๆ 
หนา้หนาวมนัดีท่ีไดใ้กลชิ้ดอุ่นสบาย 
แต่ถา้ฉนัเจอหนา้ร้อนแลว้ฉนัจะตอ้ง ... ร่าเริงท่ีสุด 
เวลาปัญหากวนใจจะฝันถึงตวัฉนัเอง 
ไดน้ัง่ชิลลท่์ามกลางตะวนัร้อนแรง มนัคงสุดเจ๋ง 
โอ ้ทอ้งฟ้าตอ้งสดใส 
พวกเธอกต็อ้งเคียงขา้งไป 
เวลาไดพ้บอะไร อยา่งนั้นแค่พบในหนา้ร้อนบา้ง 
 
 
  8)  เพลง For The First Time in Forever 
 
ภาษาองักฤษ 
Anna:  You don't have to protect me I'm not afraid  Please don't shut me out again,  

Please don't slam the door  You don't have to keep your distance anymore   
Cause for the first time in forever,  
I finally understand For the first time in forever,   
We can fix this hand in hand We can head down this mountain together   
You don't have live in fear Cause for the first time in forever, 
I will be right here  

Elsa:  Anna... Please go back home, your life awaits  Go enjoy the sun and open up the gates  
Anna:  Yeah, but –  
Elsa:  I know... You mean well, but leave me be  Yes, I'm alone, but I'm alone and free  

Just stay away and you'll be safe from me  
Anna:  Actually we're not!  
Elsa:  What do you mean you're not?  
Anna:  I get the feeling you don't know!  
Elsa:  What do I not know?  
Anna:  Arendelle's in deep, deep, deep, deep snow.  
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Elsa:  What?!  
Anna:  You've kind of set off an eternal winter... everywhere.  
Elsa:  Everywhere?  
Anna:  It's okay, you can just unfreeze it.  
Elsa:  No, I can't, I - I don't know how!  
Anna:  Sure you can! I know you can! Cause for the first time in forever, 
Elsa:  Oh I'm such a fool, I can't be free!  
Anna:  You don't have to be afraid  
Elsa:  No escape from the storm inside of me! !  
Anna:  We can work this out together  
Elsa:  I can't control the curse!  
Anna:  We'll reverse the storm you've made  
Elsa:  Anna, please, you'll only make it worse!  
Anna:  Don't panic  
Elsa:  There's so much fear!  
Anna:  We'll make the sun shine bright 
Elsa:  You're not safe here!  
Anna:  We can face this thing together  
Elsa:  No!  
Anna:  We can change this winter weather  
Elsa:  AHHHHH...  
Anna:  And everything will be all right... 
Elsa:  I CAN'T!  
 
คาํแปลไทย 
แอนนา :  เธอไม่จาํเป็นตอ้งปกป้องฉนัหรอกนะ ฉนัไม่กลวัหรอก  

กรุณาอยา่ปิดกั้นฉนัอีก กรุณาอยา่กระแทกประตูใส่ฉนั  
เธอไม่จาํเป็นตอ้งรักษาระยะห่างอีกต่อไป  
เพราะวา่มนัเป็นคร้ังแรกในช่วงเวลาท่ีแสนยาวนาน  
ในท่ีสุดฉนัจึงเขา้ใจ เป็นคร้ังแรกในเวลาอนัเน่ินนาน  
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เราสามารถคลอ้งมือกนัเพื่อแกไ้ขมนั เราสามารถมุ่งลงจากภูเขาน้ีดว้ยกนั  
เธอจะไม่ตอ้งอยูด่ว้ยความหวาดกลวั เพราะมนัจะเป็นคร้ังแรกแห่งนิรันดร์  
ฉนัจะอยูท่ี่น่ี  

เอลซ่า:   แอนนา ... กรุณากลบับา้นไป ชีวิตของเธอกาํลงัรอคอยอยู ่ไปสนุกกบัดวงอาทิตย ์
และจงเปิดประตูออก  

แอนนา :  ใช่, แต่  
เอลซ่า:   ฉนัรู้วา่ ... เธอมีเจตนาดี แต่ปล่อยฉนัไวอ้ยา่งน้ีเถอะใช่แลว้ ฉนัมนัตวัคนเดียว  

ฉนัอยูเ่พยีงลาํพงัไปแบบวนัๆ ปล่อยฉนัเป็นอยา่งน้ีเถอะ แลว้มนัจะเป็นผลดีกบัเธอ
เอง  

แอนนา :  ทาํอยา่งนั้นไม่ไดจ้ริงๆ!  
เอลซ่า:   เธอหมายความวา่ไง เธอทาํอยา่งนั้นไม่ได ้?  
แอนนา :  เพราะวา่ฉนัรับรู้ถึงความรู้สึกท่ีเธอไม่รู้น่ะสิ!  
เอลซ่า:   ฉนัไม่รู้ในส่ิงใดหรือ?  
แอนนา : ความลึกของ Arendelle ลึก ลึก ลึก หิมะท่ีแสนลึก 
เอลซ่า:   มนัอะไรกนัหรือ ! 
แอนนา : เธอไดต้ั้งค่าของฤดูหนาวไวช้ัว่นิรันดร์ ... ในทุกๆท่ี  
เอลซ่า:   ทุกท่ีเลยหรือ?  
แอนนา :  มนัจะกลบัมาเป็นปกติ เพยีงแค่เธอละลายนํ้าแขง็  
เอลซ่า:   ไม่ ฉนัทาํไม่ไดห้น่ะ ฉนั - ฉนัไม่รู้วา่จะทาํอยา่งไร!  
แอนนา :   เธอทาํมนัไดแ้น่! ฉนัเช่ือวา่เธอทาํตอ้งทาํมนัได ้เพราะมนัจะเป็นคร้ังแรกท่ีนิรันดร์  
เอลซ่า:   โอ ้ทาํไมฉนัถึงไดโ้ง่ง่ีเง่าเช่นน้ี ฉนัไม่สามารถเป็นอิสระได!้  
แอนนา :  เธอไม่ตอ้งกลวัส่ิงใด  
เอลซ่า:   ไม่มีทางหลบหนีจากพายภุายในกายของฉนั!  
แอนนา :  เราสามารถช่วยกนัแกไ้ขมนัไดด้ว้ยกนั  
เอลซ่า:ฉนั ไม่สามารถควบคุมคาํสาป!  
แอนนา : เราจะยอ้นกลบัพายท่ีุเธอไดส้ร้างไว ้ 
เอลซ่า:   แอนนา, กรุณาเถอะ , เธอจะทาํใหม้นัแยห่นกัลงเขา้ไปอีกนะ !  
แอนนา :  ไม่ตอ้งตกใจ  
เอลซ่า:   ฉนักลวัเหลือเกิน!  
แอนนา :  เราจะทาํใหด้วงอาทิตยส่์องแสงสดใส  
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เอลซ่า:   เธอไม่มีความปลอดภยัท่ีน่ีนะ!  
แอนนา :  เราสามารถเผชิญมนัดว้ยกนั  
เอลซ่า:   ไม่นะ!  
แอนนา : เราสามารถเปล่ียนสภาพอากาศฤดูหนาวน้ีได ้ 
 เอลซ่า:   อา อา อา อา...  
แอนนา :   และทุกอยา่งจะเรียบร้อย 
เอลซ่า:   ฉนัทาํมนัไม่ได!้  
 
  9)  เพลง Fixer Upper 
ภาษาองักฤษ 
Bulda:  What’s the issue, dear? Why are you holding back from such a man?  

Is it the clumpy way he walks? 
Cliff:   Or the grumpy way he talks? 
Female Troll 1:  Or the pear-shaped, square-shaped Weirdness of his feet? 
Male Troll 1:  And though we know he washes Well - he always ends up sort of smelly. 
Bulda:   But you’ll never meet a fellow who’s as 
Bulda and Cliff:  Sensitive and sweet! So he’s a bit of a fixer-upper, So he’s got a few flaws. 
Female Troll 2:  Like his peculiar reindear, 
Male Troll 2:  His thing with the reindeer. 
Troll Duet: That’s a little outside of nature’s laws! Small Group of Trolls:  So he’s a bit of a  

fixer-upper,  but this we’re certain of  You can fix this fixer-upper Up with a  
little bit of love! 

Kristoff:  Can we please just Stop talking about this?  We’ve got a real, actual problem  
here. 

Bulda:   I’ll say! So tell me, dear Is it the way that he runs scared? 
Male Troll 3:  Or that he’s socially impaired? 
Troll Child:  Or that he only likes to tinkle in the woods — what?! 
Cliff:   Are you holding back your  Fondness due to his unmanly blondness? 
Female Trolls:  Or the way he covers Up that he’s the honest goods? 
All Trolls:  He’s just a bit of a fixer-upper,  He’s got a couple of bugs His isolation is  
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confirmation Of his desperation for human hugs So he’s a bit of a fixer-upper, 
 

But we know what to do The way to fix up this fixer-upper Is to fix him up with  
you! 

Kristoff: ENOUGH! She is engaged to someone else, okay?! 
Cliff:   So she’s a bit of a fixer-upper, 
Male Troll 4:  That’s a minor thing. 
Male Troll 5: Her quote 'engagement' is a flex arrangement. 
Troll Child:  And by the way I don’t see no ring! 
Male Trolls:  So she’s a bit of a fixer-upper, Her brain’s a bit betwixt. Get the fiancé out of the  

way and The whole thing will be fixed. 
Bulda:   We’re not sayin' you can change him, ‘Cause people don’t really change.We’re  

only saying that love's a force That's powerful and strange. People make bad  
choices if they’re mad, Or scared, or stressed. Throw a little love their way. 
Female Trolls: Throw a little love their way. 

Bulda and Female Trolls:  And you’ll bring out their best. 
All Trolls:  True love brings out their best! Everyone’s a bit of a fixer-upper, That’s what  

it’s all about! 
Cliff:   Father! 
Female Troll 3:  Sister! 
Male Troll 6:  Brother! 
All Trolls: We need each other to raise Us up and round us out. Everyone’s a bit of a fixer- 

upper, But when push comes to shove. 
Olaf:  The only fixer-upper fixer That can fix up a fixer-upper is 
Trolls:  True! true! True, true, true! Love (True love) Love, love, love, love, love Love!  

(True love!) True... 
Troll Priest:  Do you, Anna, take Kristoff to be you r troll-fully wedded... 
Anna:   Wait, what!? 
Troll Priest:  You’re getting married! 
Trolls:   Love! 
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คาํแปลไทย 
บุลดา้ :   มีปัญหาอะไรจ๊ะหนูจ๋า ทาํไมเธอปิดกั้นตวัเองจากผูช้ายดีๆ ล่ะ  

มนัเป็นการเดินงุ่มง่ามของเขา  
คริสตอฟ :  อะไร 
คลิฟ :   หรือวา่เร่ืองพดูจาง่ีเง่า 
อนันา :  โอ ้ไม่ 
โซโล่ :  หรือรูปเทา้ประหลาดหงิกงอไม่เขา้กบัใคร 
คริสตอฟ : เฮ!้ 
โซโล่ :   ถึงเขาลา้งเทา้สะอาดแค่ไหน มกัยงัมีกล่ินไม่น่าช่ืนใจนกั 
คริสตอฟ (สูด) : โวว้ 
บุลดา้ :   แต่กไ็ม่ค่อยมีคนไหนท่ีทั้งอ่อน- 
คริสตอฟ :  (ออกแรง)  โอะ๊ โวว้! 
อนันา :   กดี็นะ แต่.. 
คริสตอฟ :  โวว้ โวว้ โอ ้ๆ ๆ (ร้อง) 
บุลดา้/คลิฟ :  หวานและยงัอ่อนไหว เขากเ็หมือนของท่ีตอ้งเอาไปซ่อมต่อ มีอาการท่ีตอ้งแก ้
โซโล่ 1 :  ตอ้งตรวจสมองมนัดูบา้งนะ 
โซโล่ 2 :  วึ่นวือกบัเจา้กวางน่ะ 
โซโล่ 1/2 :  มนัดูผดิจากกฎธรรมชาติแหงๆ 
คริสตอฟ :  น่ีไม่เก่ียวกบัฉนันะ 
บุลดา้/คอรัส :  เขากเ็หมือนของท่ีตอ้งเอาไปซ่อมต่อ แต่เช่ือพวกเราเถอะหนอ ถา้จะซ่อมไอข้อง 

ตอ้งซ่อมอยา่งหนกั ซ่อมดว้ยรักสกันิดกพ็อ 
กลุ่มโทรลล ์:  (พมึพาํ) 
โอลาฟ :  (หวัเราะ) (ทาํเสียง) (หวัเราะ) 
อนันา :   เอ่อ 
คริสตอฟ :  ขอร้องเลิกพดูเร่ืองน้ีกนัไดม้ั้ย เรามีปัญหาหนกัอกอยูน่ะตอนน้ี 
บุลดา้ :   วา่ไง บอกหน่อยสิจ๊ะ 
คริสตอฟ :  โวว้! 



175 
 

บุลดา้ :   เพราะเขาชอบทาํท่าทางต่ืนเตน้ 
คริสตอฟ :  (ทาํเสียง) 
บุลดา้ :   นัน่สิ บอกซิเร่ืองอะไร 
โซโล่ :   เพราะเขา้สงัคมกบัใครไม่เป็น 
คริสตอฟ : เหอ! 
เดก็ :   หอ้งนํ้าไม่เขา้แต่เขาชอบเล่นปล่อยตามตน้ไม ้
อนันา :   ฉนัไม่ตอ้งรู้ดว้ยกไ็ด ้
คลิฟ :   เธอน่ะคงจะแอบคลัง่ไคล ้ ท่ีเขาผมทองสลวยเกินชายสิ 
คริสตอฟ :  (ทาํเสียง) 
คอรัสหญิง :  เธอน่ะคงจะแอบคลัง่ไคล ้ท่ีเขาผมทองสลวยเกินชายสิ 
อนันา :   (หวัเราะ) 
คริสตอฟ :  อา๊! 
คอรัสหญิง :  เป็นท่ีเขากลบเกล่ือนดวงใจท่ีใสและซ่ือเอาไว ้
คริสตอฟ :  เหวอ! 
คอรัส :   เขากเ็หมือนของท่ีตอ้งเอาไปซ่อมต่อ ยงัมีจุดอ่อนตอ้งกาํจดั 
คริสตอฟ :  ฮ่ึก ไม่มีซะหน่อย 
คอรัส :   ยิง่เมินยิง่หนีกย็ิง่เป็นตวัช้ี วา่เขาตอ้งการมีใครสกัคนกอดรัด 
อนันา :   โถ... 
คอรัส :   เขากเ็หมือนของท่ีตอ้งเอาไปซ่อมต่อ แต่เราจะขอเสนอ 
คริสตอฟ : (ทาํเสียง) จะซ่อมไอข้องตอ้งซ่อมกรู้็ วา่ตอ้งจบัคู่ใหเ้ขาและเธอ 
คริสตอฟ :  อา๊ 
อนันา :   (หวัเราะ) 
คริสตอฟ :  หยดุๆๆ หยดุเลย พอแลว้! 
อนันา :   (หวัเราะ) 
คลิฟ :   เธอกเ็หมือนของท่ีตอ้งเอาไปซ่อมต่อ 
โซโล่ :   เร่ืองเลก็ๆ แค่แฟน 
โซโล่ :  ท่ีวา่คู่หมั้นไม่คิดวา่เธอจะมัน่ใจ 
ทรอดเลอร์ :  แลว้ดูดีๆ ท่ีน้ิวไม่มีแหวน 
กลุ่มโทรลล ์:  (คุยกนัต่ืนเตน้) 
คริสตอฟ : เฮ ้โวว้ ระวงั อา๊ (คราง) 
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คริสตอฟ :  เธอหมั้นกบัคนอ่ืนไปแลว้ เขา้ใจมั้ย 
คอรัสชาย :  เธอกเ็หมือนของท่ีตอ้งเอาไปซ่อมต่อ สมองสบัสนอ่อนลา้ แค่จดัการคู่หมั้นเอาไป 

ใหไ้กล กจ็ะซ่อมเสร็จส้ินปัญหา 
คริสตอฟ :  โวว้ 
คอรัส :   อา 
บุลดา้ :   ไม่ไดบ้อกใหเ้ปล่ียนเขาน่ี ไม่มีทางไดห้รอกจริงไหม 
คอรรัส :  อา 
บุลดา้ :   บอกไดแ้ค่วา่รักน่ะเป็นพลงัท่ี- 
บุลดา้/คอรัสชาย : ขลงัจนหนา้แปลกใจ 
บุลดา้ :   คนดีๆ กเ็ลือกผดิยามความคิดไหวหวัน่หวาดกลวั 
คอรัส :   อู อี อา 
บุลดา้ :   แค่เราลองโยนความรักเขา้ไป 
คอรัสหญิง :  เราลองโยนความรักเขา้ไป 
บุลดา้ :   จะ- 
บุลดา้/นาํชาย/คอรัสหญิง : ดีโดยไม่รู้ตวั 
คริสตอฟ :  โวว้ 
คอรัส :   รักช่วยโดยไม่รูตวั 
อนันา :   (หวัเราะ) 
คอรัส :   ใครๆ กเ็หมือนของท่ีตอ้งเอาไปซ่อมต่อ มนัเป็นความจริงแน่นอน 
โซโล่ :   ทั้งพอ่ 
โซโล่ :   พี่สาว 
โซโล่ :   นอ้งชาย 
คอรัส :   ตอ้งมีกนัและกนัช่วยผลกัช่วยดนัเม่ือยามทุกขร้์อน ใครๆ กเ็หมือนของท่ีตอ้งเอา 

ไปซ่อมต่อ แต่ถา้มนัเร่ิมจะยาก 
อนันา :   (หวัเราะ) 
คริสตอฟ :  (ออกแรง) 
โอลาฟ :  ถา้หากจะซ่อมไอข้องตอ้งซ่อม ตอ้งเอาตวัซ่อมชั้นยอดมาซ่อมนัน่คือ 
คอรัสหญิง :  รัก 
คอรัส :   รัก รัก 
คอรัสหญิง :  รัก 
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คอรัส :   รัก รัก 
คอรัสหญิง :  รัก 
คอรัส :   รัก 
คอรัสหญิง :  รัก 
อนันา :  โวว้ 
คริสตอฟ :  โวว้ 
คอรัส :   รัก รักแท.้.. รักแท ้
โซโล่ชาย/คอรัส : ความรัก ความรักแท ้
คอรัส :   แท ้รักแท ้อู..รัก 
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