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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์แอนิ เมชันยอดนิ ยม
ในบริ บ ทสากลเรื่ อง “Frozen” “ผจญภัย แดนคํา สาปราชิ นี หิ มะ และโครงสร้ า งการเล่ า เรื่ องใน
ภาพยนตร์แอนิ เมชันตัวอย่าง จํานวน 5 เรื่ อง ได้แก่ Frozen, Toy Story 3, Despicable Me 2, Shrek 2
และ Finding Nemo โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้ อหาจากภาพยนตร์
ประกอบการสัมภาษณ์นกั วิจารณ์ภาพยนตร์ และสัมภาษณ์กลุ่มผูช้ มภาพยนตร์
ผลการศึกษาพบว่า 1) ที่มาของเรื่ อง ดัดแปลงเนื้อเรื่ องโดยใช้แนวคิดแบบ Innovation จาก
นิทานพื้นบ้านเรื่ อง Snow Queen เป็ นภาพยนตร์ แอนิเมชันเรื่ อง Frozen โดยคงส่ วนที่น่าสนใจ และ
ปรับเปลี่ยนการดําเนิ นเรื่ อง บทบาทตัวละครหลัก เพื่อให้เนื้ อหาน่าสนใจเหมาะกับการเล่าเรื่ องใน
แบบแอนิเมชัน 2) โครงเรื่ องและการดําเนินเรื่ อง มีโครงเรื่ องที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน และมีการดําเนิ นเรื่ อง
ไปตามขนบการเล่าเรื่ อง แต่มีการหักมุมที่ตอนท้ายของเรื่ อง 3) การสร้างตัวละคร ภายใต้แนวคิด
แบบ Post – Modernism คือการให้เจ้าชายเป็ นตัวร้าย และคนธรรมดาเป็ นพระเอก ตัวละครเจ้าหญิง
มี ความกล้าหาญ พึ่งพาตัวเองและฟั นฝ่ าอุปสรรคโดยไม่รอความช่ วยเหลื อจากเจ้าชาย 4) แก่ น
ความคิด สะท้อนแนวคิดแบบ Post-Modernism นัน่ คือ รักแท้ของเจ้าหญิง Frozen คือความรักของพี่
น้อง ไม่ใช่รักโรแมนติคของเจ้าชาย 5) ความขัดแย้ง ระหว่างตัวละครเรื่ องความเชื่อในรักแรกพบ
6) ฉาก ที่สร้างจากจินตนาการบนพื้นฐานความสมจริ ง ผลการศึกษาโครงสร้างการเล่าเรื่ องใน
ภาพยนตร์แอนิเมชันตัวอย่างพบว่า ภาพยนตร์แอนิเมชันตัวอย่างของ Frozen แตกต่างจากภาพยนตร์
แอนิเมชันตัวอย่างเรื่ องอื่นในส่ วนของภาพที่ตดั ตอนมาจากภาพยนตร์ และตัวอักษรที่ปรากฏ

(4)
ในภาพยนตร์ เนื่องจากมีกลวิธีในการนําเสนอที่ตอ้ งการปิ ดบังตัวละครสําคัญและเนื้อเรื่ องที่แท้จริ ง
เพื่อทําให้ผชู ้ มเกิดความประหลาดใจ
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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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บททีที่ 1
บทนํนํา
1.1 ความเป็ป็ นมาและความสํ าคัญขของปัญหา
ภาพพยนตร์แอนิเมชั
ม น่ เรื่ อง Frozzen หรื อชื่อไทยว่า ผจญภัยคําสาปราชินนีี หิมะ ได้สร้างปรากฏ
า
การทํารายได้ด้สูงทัว่ โลกเป็ปนอันดับหนึ่ งงของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และเป็ นภาพพยนตร์เรื่ องทีที่ 18 ของ
โลก ที่ทาํ รายยได้เกิน 1,0000 ล้านบาท เพพลงประกอบภภาพยนตร์เพลลง Let’s it goo ถูกดัดแปลงงไปถึง 27
ภาษา และไได้รับรางวัลที่ การันตีคววามสําเร็ จมากมาย สําหรับประเทศไทย
บ
ยภาพยนตร์แอนิ
แ เมชัน่
เรื่ องนี้ ก็ได้รับการกล่
บ
าวถึงอย่างมากในนโลกสังคมอออนไลน์ และะทํารายได้ไป 1,454,495 เหรี ยญ
สหรัฐฯ (Boxxoffice Mojoo, 2013) เป็ นกกระแสแอนิเมชั
ม น่ ที่ไม่ได้พบมานานใน
พ
นวงการภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ จึงเป็ นที่น่าสนใจในนการศึกษาถึงงโครงสร้างการเล่าเรื่ องในนภาพยนตร์แออนิเมชัน่ ยอดนิยม เพื่อ
นํามาพัฒนาววงการแอนิเมชัน่ ของไทยทีที่ซบเซามาหลลายปี ทั้ง ๆ ทีประเทศไทยมี
มีบุคลากรทีมี่มศี กั ยภาพ
่
ในวงการภ าพยนตร์ แ อนิ
อ เ มชั่ น มี ผผลงานระดับฮอลลี
บ
วู ด และรั
แ ฐ บาลก็ก็ ส่ ง เสริ มส นั บ สนุ น
อุตสาหกรรมมแอนิเมชัน่ แต่ผลงานแอนินิเมชัน่ ไทยกลัลับไม่ได้รับการตอบรับที่ดดีี จากผูช้ ม
แอนินิ เมชัน่ (Anim
mation) มาจาากคําว่า Anim
mate และ Animator
A
ซึ่ งงมาจากรากศัศัพท์ภาษา
ละติน “Amim
mare” ซึ่ งมีความหมายว่า ทําให้มีชีวิต ภาพยนตร์ แอนิ
อ เมชัน่ จึงห มายถึงการสร้างสรรค์
ลายเส้นที่ไม่มีชีวิต ให้เคลืลื่อนไหวเกิดมี ชีวิตขึ้นมาได้ Animationn สะกดเป็ นภภาษาไทยตามมหลักการ
ทับศัพท์ของงพจนานุ กรมมฉบับราชบัณ
ณฑิ ตยสถาน คือ “แอนิ เมชั
ม ่น” หมายถึถึ ง กระบวนกการสร้ าง
ภาพนิ่งให้เกิดเป็ นภาพเคลืลื่อนไหวได้ออย่างมีชีวิตชีวา
ว ซึ่ งสามารถถทําได้หลายเเทคนิ คไม่จาํ กักดว่าต้อง
ทําด้วยคอมพิพิวเตอร์เสมอไไป (พิมลพรรรณ หิ รัณยเอกกภาพ, 2553)
ภาพพยนตร์แอนิเมชั
ม น่ ไม่ใช่สิ่งใใหม่ แต่เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นมาานานกว่าร้อยยปี โดยภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ ที่ได้รับการยอมรั
บ
บว่วาเป็ นเรื่ องแรรกของโลกนั้นถู
น กวาดขึ้นในค.ศ.1900 ((พ.ศ.2443 ตรงกั
ต บรัช
สมัยในรัชกาาลที่ 5) มีชื่อว่า “The Enchaanted Drawinng” ภาพยนตรร์แอนิเมชัน่ เรืรื่ องนี้เป็ นภาพพวาดผสม
กับการแสดงงของคนจริ ง ๆ ที่ถูกถ่ายทําาหรื อวาดขึ้นโดย J. Stuarrt Blackton หหลังจากนั้นภาพยนตร์
ภ
แอนิเมชัน่ ก็วิวิวฒั นาการเรื่ อยมาจนถึ
อ
งปัจจจุบนั (พิมลพพรรณ หิ รัณยเอกภาพ,
ย
25553)
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ในประเทศไทยมีภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ มาตั้งแต่เมื่อ 60 ปี ที่แล้ว แต่ยงั ไม่ได้รับความนิ ยม
อย่างต่อเนื่ อง จนกระทัง่ ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ เรื่ อง ก้านกล้วย ที่ออกฉายในปี 2549 ผลงานของ
บริ ษทั กันตนาที่ใช้เวลาสร้างถึงสองปี และใช้ทุนสร้างทั้งหมด 150 ล้านบาท ซึ่ งได้กระแสตอบรับ
จากผูช้ มดีมาก แต่ก็ยงั ทํารายได้จากการฉายเพียง 98 ล้านบาท (Boxofficemojo, 2013) ซึ่งถือว่าทํา
รายได้นอ้ ยกว่าทุนสร้าง

ภาพที่ 1.1 ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ อง "ก้านกล้วย"
แหล่ งทีม่ า: สยามโซน.คอม, 2009.
หลังจากนั้นบริ ษทั อื่น ๆ จึงได้สร้างผลงานแอนิ เมชัน่ ออกสู่ ตลาด ซึ่งในประเทศไทยมี 3
สตูดิโอใหญ่ของวงการ ได้แก่ กันตนา แอนิเมชัน่ ในเครื อกันตนา ผูส้ ร้างก้านกล้วย และ แอนิ เมชัน่
3 D เรื่ องแรกของไทย “เอคโค่ จิ๋วก้องโลก” บ้านอิทธิ ฤทธิ์ ในเครื อเวิร์คพอยท์ เอนเตอร์ เทนเม้นท์
ผูส้ ร้าง“ยักษ์” และบริ ษทั เซอร์ เรี ยล ในเครื อ สหมงคลฟิ ล์มฯ (ASTV ผูจ้ ดั การรายวัน, 2556) แต่ผล
ตอบรับยังไม่เป็ นที่น่าพอใจ ทั้งเรื่ องเอคโค่ จิ๋วก้องโลก ที่ลงทุนไปถึง 170 ล้านบาท แต่ทาํ รายได้
จากการฉายภาพยนตร์ เพียง 17 ล้านบาท (พงศ์สุข หิ รัญพฤกษ์, 2555) และเรื่ องยักษ์ที่ทุ่มทุนสร้าง
ประมาณ 100 ล้านบาทแต่ขายได้เพียงในประเทศ และผลตอบรับในประเทศก็ไม่คุม้ กับต้นทุนที่เสี ย
ไป ทําให้ตอนนี้ตลาดแอนิเมชัน่ ไทยอยูใ่ นช่วงหยุดพักยาว
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ภาพที่ 1.2 โปสเตอร์ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ อง “เอคโค่ จิ๋วก้องโลก”
แหล่งทีม่ า: Kapook, 2555.
เป็ นที่น่าสนใจว่าเพราะเหตุใดแอนิ เมชัน่ ไทยจึงไม่ได้รับความนิ ยม และไม่สามารถขายได้
ในตลาดโลก ในด้านตลาดภาพยนตร์แอนิเมชัน่ นั้น ดร.วิรัช ศรเลิศลํ้าวาณิ ช (2556 อ้างถึงใน กรม
เจรจาการค้า ระหว่ า งประเทศ, 2556) ผูช้ ่ ว ยผูอ้ าํ นวยการศู น ย์เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
คอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า “แอนิ เมชัน่ มีตลาดรองรับอยู่ แต่ปัญหาคือคุณภาพของ
งาน” ซึ่ งจากข้อมูล ในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมดิ จิตอลคอนเทนต์ทวั่ โลกมีมูลค่า
ประมาณ 1,700,000 ล้านดอนลาร์ สหรัฐฯ ในส่ วนของธุ รกิจแอนิ เมชัน่ มียอดการผลิตที่สูงมากใน
ตลาดโลก ไม่ว่าจะเป็ นสหรัฐอเมริ กา 375 ล้านดอนลาร์สหรัฐฯ แคนาดา 270 ล้านดอนลาร์สหรัฐฯ
มีภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ สามมิติเข้าฉายทัว่ โลก 44 เรื่ อง สถาบันวิจยั เพื่อพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์
ไอ) ได้สาํ รวจตลาดดิจิตอลคอนเทนต์ของประเทศไทยและประมาณการว่า กลุ่มอุตสาหกรรมแอนิ
เมชัน่ ในปี 2557 จะมีอตั ราเติบโต 4% และปี 2558 จะเติบโตมากกว่า 4% แต่การเติบโตจะเป็ นส่ วน
การนําเข้าจากต่างประเทศ ส่ วนการผลิตในประเทศยังไม่เติบโตมากนัก นั่นคือการตอกยํ้าถึงคํา
กล่าวของ ดร.วิรัช ถึงความจริ งเรื่ องตลาดแอนนิเมชัน
ในด้า นศัก ยภาพของบุ ค คลากรในวงการภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั่น ไทยนั้น ประเทศไทยมี
บุคลากรที่มากฝี มือในระดับสากลอยูห่ ลายคน เช่น สุ ภณวิชญ์ สมสมาน ซึ่ งมีผลงานระดับฮอลลีวูด
จากภาพยนตร์ เรื่ อง Babe และ สตาร์ เทรค คมภิญญ์ เข็มกําเนิ ด ซึ่ งมีผลงานร่ วมสร้างตัวละครและ
ทําภาพเคลื่อนไหวให้กบั บริ ษทั วอลท์ดิสนี ย ์ และฝน วีระสุ นทร หนึ่ งในทีมสตอรี่ อาร์ ติส (Story
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Artist) จากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ อง Frozen อีกทั้งทางรัฐบาลเองก็พยายามสนับสนุนอุตสาหกรรม
แอนิ เมชัน่ โดยการให้งบประมาณสํานักงานส่ งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่ งชาติ (องค์การ
มหาชน) หรื อ SIPA ( Software Industry Promotion Agency (Public Orgnization)) เพื่อพัฒนาองค์
ความรู ้ทางด้านนี้ ด้วยเล็งเห็นว่า อนาคตแอนิเมชัน่ จะเป็ นธุรกิจหนึ่งที่ทาํ รายได้สูงให้กบั ประเทศ
สิ่ งหนึ่งที่นกั วิจารณ์ภาพยนตร์และผูช้ มได้ให้ขอ้ คิดเห็นเกี่ยวกับจุดด้อยของภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ ไทย คือ บทภาพยนตร์ ที่นาํ เสนอความเป็ นไทยมากไปจนเหมือนภาพยนตร์ ประวัติศาสตร์
และมักเป็ นเรื่ องที่ รู้จกั กันดี อยู่แล้ว และกลวิธีการนําเสนอไม่น่าสนใจ มีผลทําให้ภาพยนตร์ ทาํ
รายได้ไม่มากนัก ต่างจากภาพยนตร์ แอนิ เมชั่นต่างประเทศที่มีเนื้ อเรื่ องแข็งแรง น่ าติดตาม และ
สามารถดูได้ทุกเพศทุกวัย
พชรพรรณ กุลปวโรภาส (สัมภาษณ์, 22 สิ งหาคม 2558) นักศึกษาปริ ญญาเอก และนัก
วิจารณ์ภาพยนตร์ ในเว็บไซต์พนั ทิป เว็บไซต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีผเู ้ ข้าชมเป็ นอันดับ 5 ของ
ประเทศไทย และเป็ นเว็บบอร์ดอันดับหนึ่ งของประเทศไทยได้กล่าวถึงภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ไทยว่า
“อนิ เ มชัน ไทยต้อ งคิ ด ถึ ง อะไรหลายอย่า งเกิ น ไป ห้า มเปลี่ ย นแปลงเนื้ อ เรื่ อ งวรรณกรรม ห้า ม
บิดเบือนประวัติศาสตร์ ห้ามต่อยอดเหตุการณ์อะไรทั้งสิ้ น ทําออกมาเท่าไรมันก็กลายเป็ นการ์ ตูน
สารคดีไปหมด ส่ วนเรื่ องที่แต่งเนื้ อเรื่ องใหม่เป็ นออริ จินัล ก็จะไม่ค่อยมีผูใ้ ห้ทุนสนับสนุ นให้ทาํ
เพราะไม่เคยรู ้จกั เนื่อเรื่ องมาก่อน”
จินดารัตน์ นําประดิษฐ์ (สัมภาษณ์, 25 สิ งหาคม 2558) นักกราฟฟิ ค กล่าวถึงแอนิเมชัน่ ไทย
ว่า เนื้ อเรื่ องพยายามใส่ ความเป็ นไทยมากเกินไปจนเหมือนหนังประวัติศาสตร์ การสร้างตัวละครก็
ไม่แนบเนี ยน อย่างในเรื่ องก้านกล้วยแยกช้างแต่ละเชือกด้วยสี ทําให้ชา้ งเป็ นสี ฟ้า สี ชมพู ดูแล้วไม่
น่าเชื่อ”
ในประเด็นนี้ คมภิญญ์ เข็มกําเนิด (2556) ผูก้ าํ กับแอนิเมชัน่ เรื่ อง “ก้านกล้วย” และ “เอคโค่
จิ๋วก้องโลก” และยัง ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสมาคมผูป้ ระกอบการแอนิ เมชัน่ และคอมพิวเตอร์
กราฟฟิ กส์ไทย ก็เห็นด้วยว่าบทภาพยนตร์ของไทยยังอ่อน
แม้แต่ภาพยนตร์ ที่ไม่ใช้แอนิ เมชัน่ มันก็ยงั มีหลาย ๆ เรื่ องที่ไม่สนุ ก ส่ วนใหญ่หนังไทยจะ
เด่นไปในแนวผีกบั ตลก ส่ วนเรื่ องตัวบท เราต้องยอมรับว่าคนเขียนบทในเมืองไทย หาคน
เก่ง ๆ ได้นอ้ ยครับ แต่ปัญหานี้ ก็ไม่ได้เป็ นเฉพาะในเมืองไทยนะ ทัว่ โลกก็เป็ นเหมือนกัน
ถ้าบทไม่โดน อาจจะเขียนสนุ กแต่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด มันก็เสี่ ยงกับการ
ขาดทุน
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พงศ์สุข หิ รัญพฤกษ์ (2555) นักเขียนคอลัมน์ หนุ่ ยรู ้-โลกรู ้ จากหนังสื อพิมพ์คมชัดลึก ซึ่ ง
ได้พ ากษ์เ สี ย งเป็ นตัว ละคร นกจิ๊ ด ริ ด ในภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั่น เรื่ อ งก้า นกล้ว ย และเคยได้ช ม
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ อง เอคโค่ จิ๋วก้องโลก ก็มองเห็นปั ญหาของบทภาพยนตร์เรื่ องเอคโค่ จิ๋วก้อง
โลกว่า จงใจสอนในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมมากจนทําให้บทขาดความน่าสนใจ ซึ่ งต่างจากภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ เรื่ อง “Wall-E” ของ Pixar ที่ต้ งั ใจสื่ อสารประเด็นสิ่ งแวดล้อมเช่นกัน แต่เลือกวิธีนาํ เสนอด้วย
การ ทําตัวอย่างเลวให้ดู แทนการจงใจสอนตรง ๆ
ในหนังสื อ Art of Frozen ที่กล่าวถึงการพัฒนาเนื้อเรื่ องของ Frozen จากนิทานพื้นบ้านเรื่ อง
Snow Queen ได้กล่าวถึงความสําคัญของบทภาพยนตร์หรื อการเล่าเรื่ องเอาไว้ว่า เนื้อเรื่ องที่แข็งแรง
สามารถช่วยแอนิ เมชัน่ ที่เทคนิคอ่อนได้ แต่แอนิ เมชัน่ ที่เทคนิคดีเยี่ยมไม่สามารถช่วยเนื้อเรื่ องที่บท
อ่อนได้ เพราะเทคนิ คไม่สามารถโดดเด่นไปกว่าเนื้ อเรื่ องได้ ผูช้ มจะถูกโน้มน้าวด้วยเนื้ อหาไม่ใช่
เทคนิ ค ซึ่ งจากแนวคิดนี้ ทาํ ให้เกิ ดภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ที่ประสบความสําเร็ จอย่างสู งเรื่ องล่าสุ ด
ได้แก่ Frozen หรื อชื่อไทยว่า ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ ซึ่ งทํารายได้สูงเป็ นอันดับหนึ่ งของ
ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ และเป็ นภาพยนตร์ เรื่ องที่ 18 ของโลกที่ทาํ รายได้เกิ น 1,000 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ boxofficemojo เว็บไซต์ขอ้ มูลภาพยนตร์ ที่รวบรวมข้อมูล
รายได้และทุนสร้างภาพยนตร์ เรื่ องต่าง ๆ ทั้งในสหรัฐฯ และต่างประเทศ เป็ นแหล่งอ้างอิงการ
รายงานข่าวสําคัญของนักข่าวทัว่ โลก
ตารางที่ 1.1 การจัดอันดับรายได้ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ จาก Boxoffice mojo
อันดับ
1
2
3
4
5

ชื่อเรื่อง
Frozen (2013)
Toy Story3
(2010)
Despicable Me 2 (2013)
Finding Nemo (2003)
Shrek 2 (2004)

รายได้ / ล้ าน
เหรียญสหรัฐฯ
1,274.2
1,063.2
970.8
936.7
919.8

บริษัทผู้สร้ าง
บ.วอลท์ ดีสนีย ์ แอนิเมชัน่ สตูดิโอส์
บ.วอลท์ ดีสนีย ์ แอนิเมชัน่ สตูดิโอส์
บ.อิลลูมิเนชัน่ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
บ.วอลท์ ดีสนีย ์ แอนิเมชัน่ สตูดิโอส์
บ. ดรี มเวิร์ก แอนิเมชัน่
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ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
อันดับ
6
7
8
9
10

ชื่อเรื่อง

รายได้ / ล้าน
บริษัทผู้สร้ าง
เหรียญสหรัฐฯ
Ice Age : Dawn of the 886.7
บ.ทเวนตี้ ท์ เ ซ็ น จู รี ฟอกซ์ ฟิ ล์ ม คอร์
Dinosaurs (2009)
ปอเรชัน่
Ice Age : Continental Drift 877.2
บ. ทเวนตี้ ท์ เ ซ็ น จู รี ฟอกซ์ ฟิ ล์ ม คอร์
(2012)
ปอเรชัน่
Shrek 2 the Third (2007)
799.0
บ. ดรี มเวิร์ก แอนิเมชัน่
Shrek 2 Forever After (2010) 752.6
บ. ดรี มเวิร์ก แอนิเมชัน่
Madagascar 3 : Europe’s Most 746.9
บ. ดรี มเวิร์ก แอนิเมชัน่
Wanted (2012)

นอกจากประสบความสําเร็ จด้านรายได้แล้ว Frozen ยังได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ อีก
มากมาย เช่น ได้รับรางวัลออสการ์ประจําปี 2014 สาขาแอนิเมชัน่ ยอดเยีย่ ม และเพลงนําภาพยนต์
ยอดเยีย่ มจากเพลง “Let it go” ที่ถูกแปลเป็ นภาษาต่าง ๆ ถึง 27 ภาษาทัว่ โลก สําหรับภาษาไทยชื่อ
เพลง “ปล่อยมันไป” ขับร้องโดย วิชญาณี เปี ยกลิ่น (แก้ม) นักร้องคุณภาพ และผูช้ นะการประกวด
ร้องเพลงรายการ เดอะ สตาร์ ค้นฟ้ าคว้าดาว ปี 4 รางวัลลูกโลกทองคําสาขาภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่
ยอดเยี่ยม รางวัลบาฟต้าสาขาภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ยอดเยี่ยม รางวัลแอนนี ห้ารางวัล และรางวัลนัก
วิจารณ์คดั สรรในสาขาภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ยอดเยีย่ ม และเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยีย่ ม
นอกจากโครงสร้างเนื้อหาที่มีความสําคัญในการโน้นมน้าวผูช้ มให้ไปชมภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์ การสื่ อสารการตลาดก็เป็ นอีกส่ วนที่น่าสนใจ ซึ่ งสําหรับภาพยนตร์ น้ นั ภาพยนตร์ แอนิ
เมชั่นตัว อย่างที่ นําเสนออกมาให้ผูช้ มได้ชมก่ อนวัน ฉายจริ ง ซึ่ ง เป็ นส่ ว นเหนึ่ งของการสื่ อสาร
การตลาดของภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ซึ่ งต้องใช้การเล่าเรื่ องที่สร้างความน่ าสนใจและสามารถโน้ม
น้าวใจด้วยเวลาที่จาํ กัดให้ให้ผชู ้ มเกิดการรอคอยและติดตามภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์ ซึ่ งจาก
เหตุผลดังกล่าวได้นาํ มาสู่ งานวิจยั ชิ้นนี้ ที่มุ่งศึกษาภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ที่ประสบความสําเร็ จ ได้แก่
Frozen โดยศึกษาถึงลักษณะและโครงสร้างในการเล่าเรื่ อง การสร้างสรรค์ตวั ละคร สัญญะที่แฝง
ในแต่ละเรื่ อง และศึกษาภาพยนตร์แอนิ เมชัน่ ตัวอย่างที่ทาํ รายได้สูงสุ ด 5 อันดับแรก ได้แก่ Frozen,
Toystory 3, Despicable Me 2, Finding Nemo และ Shrek 2
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สําหรับแนวคิดและทฤษฎีที่นาํ มาใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ได้แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก
เป็ นแนวคิดเกี่ ยวกับการเล่าเรื่ องและศิลปะการเล่าเรื่ อง ได้แก่ แนวคิดการเล่าเรื่ อง แนวคิดเรื่ อง
การ์ ตูนแอนิ เมชั่น แนวคิดการสร้ างตัวละคร และแนวคิดนวัตกรรมการสื่ อสาร กลุ่มที่สองเป็ น
แนวคิดเกี่ ยวกับสัญญะวิทยา ได้แก่ แนวคิดเรื่ องสัญญะวิทยา แนวคิดเรื่ องการวิเคราะห์ เนื้ อหา
แนวคิดสมัยใหม่และแนวคิดหลังสมัยใหม่ และแนวคิดเรื่ อง Innovation และ Invention ในส่ วนของ
การทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องผูว้ ิจยั ได้ทบทวนงานวิจยั เกี่ยวกับการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ประเภท
ต่างๆ การเล่าเรื่ องข้ามสื่ อของภาพยนตร์ นวนิ ยาย การ์ ตูน งานวิจยั เกี่ยวกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ที่มี
การศึกษาวิจยั มาแล้ว และงานวิจยั เกี่ยวกับภาพยนตร์ ตวั อย่าง พบว่ามีแต่งานวิจยั ในประเทศ และ
ต่างประเทศในทวีปเอเชี ยด้วยกัน ยังไม่พบงานวิจยั ที่พูดถึงภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ในบริ บทสากล
ส่ วนงานวิจยั ที่ศึกษาในบริ บทสากลเป็ นการศึกษาในประเด็นการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ ประเภทอื่น
ๆ แต่ยงั ไม่พบงานวิจยั เกี่ยวกับภาพยนตร์ ประเภทแอนิเมชัน่ ในส่ วนของงานวิจยั เรื่ องภาพยนตร์ แอ
นิเมชัน่ ตัวอย่างยังไม่พบงานวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องนี้โดยตรง
ทางผูว้ ิจยั ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องนี้โดยใช้กระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่งมีวิธีศึกษา 3 วิธี ได้แก่
วิเคราะห์ตวั บท (Textual Analysis) จากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ อง Frozen และภาพยนตร์แอนิ เมชัน่
ตัวอย่างเรื่ อง Frozen, Toy Story 3, Despicable Me 2, Shrek 2 และ Finding Nemo การสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) นักวิจารณ์ภาพยนตร์และผูท้ ี่ทาํ งานในวงการแอนิ เมชัน่ การสัมภาษณ์กลุ่ม
(Focus Group) ผูช้ มภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ อง Frozen
เพื่อวิเคราะห์ในประเด็นโครงสร้างการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ยอดนิ ยมที่มีหัวข้อ
ต่าง ๆ ดังนี้ โครงเรื่ อง แก่นเรื่ อง ความขัดแย้ง การสร้างตัวละคร มุมมองการเล่าเรื่ อง ฉากที่ปรากฏ
ในเรื่ อง สัญญวิทยาที่แฝงอยูใ่ นเรื่ อง การเล่าเรื่ องด้วยแนวคิดแบบ Innovation และ Invention และ
การเล่าเรื่ องโดยใช้เพลง และผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ ตวั อย่าง ซึ่งวิเคราะห์
จากส่ วนที่เป็ นภาพและเสี ยงที่ปรากฏในภาพยนตร์แอนิ เมชัน่ ตัวอย่างเพื่อศึกษาว่ามี]ลักษณะการเล่า
เรื่ องอย่างไรเพื่อดึงดูดใจผูช้ ม
ซึ่งผลการวิจยั ได้กล่าวถึงแนวคิดในการเล่าเรื่ องของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ยอดนิยมในบริ บท
สากล” ที่สามารถสร้างสรรค์ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ออกมาครองใจผูช้ มได้ทุกเพศทุกวัย ทํารายได้
อย่างงดงาม และสามารถนําไปฉายได้ทวั่ โลก รวมถึงโครงสร้างการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่
ตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นการสื่ อสารเพื่อโน้มน้าวใจให้ผชู ้ มติดตามภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์ เพื่อนําองค์
ความรู ้ที่ได้มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาวงการภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ไทยให้กา้ วไกลในระดับสากล
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1.2 ปัญหานําวิจัย
1) โครงงสร้างการเล่าเเรื่ องในภาพยยนตร์แอนิเมชัชัน่ ที่ได้รับคว ามนิยมเป็ นอย่
อ างไร
2) โครงงสร้างการเล่าเเรื่ องในภาพยยนตร์แอนิเมชัชัน่ ตัวอย่างเป็ นนอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์
ร
1) เพื่อศึกษาโครงสร้ร้างการเล่าเรื่ องของภาพยน
อ
นตร์แอนิเมชัน่นที่ได้รับความมนิยม
2) เพือ่ ศึกษาโครงสร้ร้างการเล่าเรื่ องในภาพยนต
อ
ตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่าง

1.4 ขอบเขขตการวิจยั
ง
ตร์แอนิเมชัน่ ทที่เฉพาะภาพยยนตร์ทาํ
การศึศึกษาในครั้งนี้ ทําการศึกษษาการเล่าเรื่ องของภาพยนต
รายได้สูงสุ ดอันดับ 1 ได้แก่
แ Frozen แลละศึกษาการเลล่าเรื่ องของ ภาพยนตร์
ภ
ตวั ออย่าง 5 เรื่ อง ที่ทาํ
รายได้สูงสุ ดตลอดการ ได้ด้แก่ Frozen, TToy Story3, Despicable
D
Me
M 2, Finding Nemo และ Shrek
S 2
จากการจัดอันดั
น บของเว็บไซต์
ไ บอ็ กซ์อออฟฟิ ศ โมโจ เว็
เ บที่จดั อันดับั รายได้ภาพ ยนตร์ท้งั หมดดที่เข้า
ฉาย นี้เพื่อต้องการให้
อ
เห็นโครงสร้
น
างการเล่าเรื่ องทีของภาพยนตร
่ข
ร์แอนิเมชัน่ ที่ ได้รับความนินิยมใน
บริ บทสากล และโครงสร้างการเล่าเรื่ องในภาพยนตตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่าง

1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้
า รับ
1) เพื่อให้ทราบปัจจัยยที่ทาํ ให้แอนิเมชัน่ ได้รับความนิยม
2) เพื่อใช้เป็ นแนวทาางในการศึกษาและพัฒนาแแนวทางแอนิเเมชัน่ ไทยที่จะเผยแพร่
ในบริ บทสากกล ให้มีรูปแบบบโดดเด่น เพืพื่อเพิ่มโอกาสสในการส่ งอออกและต่อสูก้ กัับตลาดนานาาชาติ
3) เป็ นประโยชน์
ป
ต่อททางนักวิชาการ นักโฆษณา และนักการรตลาด ในการรนํา
ข้อมูลของงานวิจยั เป็ นแหล่งอ้างอิง ในการสร้างสรรรค์เนื้อหาแอนินิเมชัน่ ให้ตรงงใจกับผูบ้ ริ โภค
ภ
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1.6 นิยามศัศัพท์
1) ภาพยยนตร์แอนิเมชชัน่ หมายถึง ภาพยนตร์
ภ
ที่เกิดจากการวา ดภาพหรื อใช้ช้
โปรแกรมคออมพิวเตอร์สร้างสรรค์เรื่ องงราวและตัวละครทั้งแบบสสองมิติ และสสามมิติให้เคลือนไหว
่
ได้ราวกับมีชวิ
ชี ต ออกฉายใในโรงภาพยนนตร์
2) ภาพยยนตร์แอนิเมชชัน่ ตัวอย่าง หมายถึ
ห ง ภาพยยนตร์ที่นาํ มาฉฉายในโรงภาาพยนตร์
่ บ
หรื อทางเว็บไซต์
ไ Youtubee ก่อนภาพยนนตร์เข้าฉายปรระมาณ 2 เดือน
อ เพือ่ นําเสนนอเรื่ องราวเกียวกั
ภาพยนตร์เรื่ องนั
อ ้ นโดยสังเขป ให้ผชู ้ มไได้ทราบแนวหหนังอารมณ์หนั
ห ง , พล็อตเรืรื่ องคร่ าวๆ , ฉาก
ไฮไลท์ และโโฉมหน้าของเหล่านักแสดดงเด่นๆในหนันังเรื่ องนั้นๆ โดยเป็
โ นภาพยยนตร์แอนิเมชชัน่ จาก 5
เรื่ องที่ทาํ การรวิจยั เท่านั้น ไม่
ไ รวมถึง Teaaser (ภาพยนตตร์แนะนํา) ทีมี่ จุดมุ่งหมายยหลักเพือ่ เร้าความ
ค
สนใจของผูชม
ช้ ซึ่งมีความยาวประมาณ 90 วินาที
3) เสี ยงบบรรยาย (Narrration) หมายยถึง เสี ยงพูดที่ใช้อธิบายในนภาพยนตร์แอนิ
อ เมชัน่
ตัวอย่าง ที่ไม่มใช่เสี ยงจากตัตัวละครในเรื่ ออง และไม่ใช่เสี ยงดนต
4) เสี ยงปประกอบ (Soound Effect) หมายถึ
ห ง เสี ยงประกอบที
ง
่ไมม่ใช่เสี ยงคนพพูดหรื อ
เสี ยงเพลง ใช้ช้เพื่อสร้างควาามสมจริ ง ดึงงดูดอารมณ์ หรื
ห อเร้าอารมณ
ณ์ผชู ้ ม เช่น เสีสยงดีดนิ้ว เสียงฟ้
ย าผ่า
5) ดนตรีรี ประกอบแลละเพลงประกอบ(Music) หมายถึ
ห ง เสี ยง เพลง หรื อเสียงดนตรี
โดยเป็ นเสี ยงเพลงของภาพ
ง
พยนตร์แอนิเมมชัน่ หรื อเสียงดนตรี
ย
ที่แต่งขึ้นใหม่สาํ หหรับใช้ในภาพพยนตร์
แอนิเมชัน่ ตัวอย่
ว าง
6) โครงงสร้างการเล่าเเรื่ อง หมายถึง ส่ วนประกออบต่างๆ ที่ปรระกอบกันเป็ น
เรื่ องราว ได้แก่
แ โครงเรื่ อง แก่นความคิด บทบาทและะคุณสมบัติของตัวละคร ขั้วขัดแย้ง ฉากก
สัญลักษณ์พิเศษ
เ และจุดยืนการเล่
น
าเรื่ อง
7) แก่นความมคิด หมายถึง ใจความสําคัญที่ภาพยนตตร์ตอ้ งการนําเสนอ
เ เช่น แกก่นความคิดเรืรอง
่
กตัญญู การทํทําดีได้ดีการทํ
ทําชัว่ ได้ชวั่
8) สัญลักั ษณ์พิเศษ หหมายถึง การใใช้สญ
ั ลักษณ์ทางภาพ
ท
และเเสี ยง เพื่อแสดดง
ความหมายพิพิเศษนอกเหนืนือจากความหหมายที่ปรากฏฏตามท้องเรื่ อง
9) แอนิเมชั
เ น่ แนวเทพพนิยาย หมายยถึง แอนิเมชันที
น่ ่มีตวั เอกเป็ปนเจ้าหญิงแลละเจ้าชาย
มีเรื่ องราวย้อนยุคในสมัยปกครองด้
ป
วยกกษัตริ ย ์ เจ้าหญ
ญิงกับเจ้าชายตกหลุมรักแรรกพบ และจบบลงด้วย
า ความสุ ข
การแต่งงานออยูด่ ว้ ยกันอย่างมี
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1.7 กรอบแแนวคิดการวิวิจยั

บททีที่ 2
แนวคิ
แ ด ทฤฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
อ เมชัน่ ยอดนนิยมในบริ บททสากล” ได้ใช้ชแนวคิด
การวิวิจยั เรื่ อง “การเล่าเรื่ องของงภาพยนตร์แอนิ
ทฤษฎีหลัก และงานวิ
แ
จยั ที่เกี่ยวข้อง เป็ นนแนวทางในการศึกษาเพือใช้
่อ เป็ นกรอบบในการวิจยั
ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดการเลล่าเรื่ องและศิลลปะการเล่าเรืรื่ อง
2.1.1 แนวคิดการเล่
ด
าเรื่ อง
2.1.2 แนวคิดเรื
ด ่ องการ์ตูนนแอนิเมชัน่
2.1.3 แนวคิดการสร้
ด
างตัววละคร (Charaacterization)
2.1.4 แนวคิดเรื
ด ่ องนวัตกรรรมการสื่ อสาาร
2.2 แนวคิดเกี่ยวกั
ว บสัญวิทยา
2.2.1 แนวคิคิดเรื่ องสัญวิททยา
2.2.2 แนวคิคิดเรื่ องการวิเคคราะห์เนื้อหาา
2.2.3 แนวคิคิดสมัยใหม่แลละแนวคิดหลัลังสมัยใหม่
2.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้
ย อง

2.1 แนวคิดการเล่
ด
าเรื่องและศิลปะะการเล่ าเรื่อง
2.1.11 แนวคิดการเล่าเรื่อง
ทฤฤษฎีการเล่าเรืรื่ องมีแนวคิดวว่า มนุษย์เปนนั
ป็ กเล่าเรื่ อง การตัดสิ น ใจและการสื่อสารของ
อ
มนุษย์ข้ ึนอยูกัก่ บ “เหตุผลทีที่ดี” (Good RReason) ซึ่งแตตกต่างกันไปตตามสถานการรณ์ รู ปแบบกาารสื่ อสาร
และสื่ อ เหตตุผลที่ดีจะถูกควบคุมโดยภูภูมิหลังของบุคคล วัฒนธรรรม ลักษณะนนิสยั และอิทธิ
ท พลของ
ภาษา ความมีเหตุผลของเรื่ องราวที่ เล่าขึ้นกับธรรรมชาติของผูเล่
เ้ าเรื่ องที่จะตตระหนักถึงคววามน่าจะ
เป็ นองค์ประกอบที่จะทําให้
ใ เรื่ องราวปะะติดปะต่อกัน
การเลือกสรรเรืรื่ องราวเพื่อสร้
ส างความ
แ ดนี้มองงว่าการสื่ อสารของคนเราเป็ป็ นการเล่าเรื่องหรื
อ อการบรรรยายทั้งสิ้ น โดยผูเ้ ล่า
เพลิดเพลิน แนวคิ
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เรื่ องทําหน้าที่เป็ นผูป้ ระพันธ์หรื อร่ วมประพันธ์เรื่ องราวที่นาํ มาเล่านั้น Fiske (1987, p.65, อ้างถึงใน
รวมพร ศรี สุมานันท์, 2541, น.18)
องค์ความรู ้ที่ศึกษาตัวเรื่ องเล่าหรื อ Narrative ได้กลายเป็ นความรู ้เฉพาะด้านและได้รับการ
พัฒนาอย่างจริ งจังในช่วงหลังคริ สศตวรรษที่ 20 ซึ่งถือเป็ นองค์ความรู ้ร่วมสมัย หมายความว่า ยุคที่
การศึกษาการเล่าเรื่ องได้กลายเป็ นวิชาการเฉพาะ มีการกําหนดวัตถุประสงค์ กําหนดวิธีการศึกา
เพราะฉะนั้นจึงเกิดเป็ นองค์ความรู ้ชุดหนึ่งซึ่งเรี ยกรวม ๆ ว่า “ศาสตร์แห่งเรื่ องเล่า” (Narratology)
ซึ่งก็คือศาสตร์ที่ศึกษาตัว Narrative นัน่ เอง อุบลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิ์ และคณะ ( 2542 อ้างถึงใน นพพร
ประชากุล, 2543) โดยก้าวข้ามการศึกษาเนื้อหาไปสู่ความสนใจในโครงสร้างของการเล่าเรื่ อง
(Structure) และวิธีเล่าเรื่ อง (Process) ของสื่ อแต่ละชนิด ซึ่งประเภทของการเล่าเรื่ องที่ได้นาํ มาศึกษา
นั้นมีหลายชนิด ทั้ง นิทาน นิยาย การรายงานข่าว รวมทั้งภาพยนตร์
การเล่าเรื่ องเป็ นวิธีการส่ งสารที่มีโครงสร้างและองค์ประกอบที่แน่นอน
นัน่ คือต้องมี
ตรรกะของการเล่า (Logic of Narration) ซึ่งมีองค์ประกอบการเล่าเรื่ อง กาญจนา แก้วเทพ (2551:
157) ดังนี้
1) มีพระเอก – นางเอก หรื อตัวเอก
2) มีตวั ร้าย
3) มีความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ าย
4) มีผชู ้ ่วยเหลือหรื อมือที่สามที่คอยช่วยเหลือฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
5) มี Magic อาจจะหมายถึงของวิเศษ อาวุธ หรื อความสามารถเหนือมนุยป์ กติ
นพพร ประชากุล (2543) กล่าวถึงการเล่าเรื่ องว่าแบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ
ระดับเนื้อความหรื อระดับตัวบท คือเนื้อความที่รับรู ้ได้ดว้ ยตาเป็ นรู ปธรรมตามที่ปรากฏ
จริ ง ๆ เช่น เนื้อความต่าง ๆ ในนวนิยาย และ
ระดับเนื้อเรื่ อง เป็ นระดับโครงสร้าง ที่เป็ นโครงสร้างความสัมพันธ์ของแนวคิดหรื อมโน
ทัศน์ (Concept) ที่อยูใ่ นเรื่ อง
โดยการศึกษาการเล่าเรื่ องในระดับเนื้อความจะดูที่องค์ประกอบการเล่าเรื่ อง ดังนี้
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2.1.1.1 โครงเรื่ อง (Plot)
ลักษณะชุดของเหตุการณ์ท้ งั หมดในเรื่ องที่เกิดขึ้น และดําเนินไปตั้งแต่ตน้ จนจบ
โดยรวบรวมจากปฏิกิริยาของตัวละคร เรื่ องราวมากมายจากความขัดแย้ง รวมทั้งบทสรุ ปรวบยอด
Kenan (1992 อ้างถึงใน รวมพร ศรี สุมานันท์, 2541, น.20 ) ให้คาํ นิยามของโครงเรื่ องว่า “การลําดับ
เหตุกาณณ์ที่ถกู จัดวางขึ้นตามลําดับของเวลา”
และให้คาํ นิยามในคําว่าเหตุการณ์วา่
“การ
เปลี่ยนแปลงสภาวะหนึ่งไปสูอีกสภาวะหนึ่ง” ขณะที่ Todorov (1992 อ้างถึงใน รวมพร ศรี สุ
มานันท์, 2541, น.20) ให้คาํ นิยามว่า “เหตุการณ์และเรื่ องราวคือการเปลี่ยนแปลงจากภาวะสมดุลย์
หรื อดุลยภาพไปสู่ภาวะไม่สมดุลย์ จากนั้นกลับมาสู่ภาวะสมดุลย์ใหม่อีกครั้ง”
อริ สโตเติล กล่าวว่าโครงเรื่ องเป็ นส่ วนประกอบที่สาํ คัญที่สุดของละคร และโครง
เรื่ องที่ดีจะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ตอนต้น (The Beginning) ตอนกลาง (The Middle) ตอนจบ (The
End) ซึ่งเหตุการณ์แต่ละส่ วนจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงและส่ งผลต่อเนื่องกันอย่างเป็ นเหตุ
เป็ นผลกัน (อุมาพร มะโรณี ย,์ 2551)
การลําดับเหตุการณ์ในการเล่าเรื่ องไว้ 5 ขั้นตอน ที่เรี ยกว่า “ขนบการเล่าเรื่ อง”
(Narrative Convention) ได้แก่ (กาญจนา แก้วเทพ, 2547)
1) ขั้นเริ่ มเรื่ อง (Explosion) เป็ นการชักจูงความสนใจให้ติดตามเรื่ องราว มีการ
แนะนําฉากหรื อสถานทีอาจมีการเปิ ดประเด็นปัญหา หรื อเผยปมปัญหาหรื อปมขัดแย้งเพื่อชวนให้
ติดตาม
2) ขั้นพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) คือ การที่เรื่ องราวดําเนินอย่างต่อเนื่อง
และสมเหตุสมผล ปมปั ญหาหรื อข้อขัดแย้งเริ่ มทวีความเข้มข้นเรื่ อย ๆ ตัวละครอาจมีความลําบากใจ
และสถานการณ์กอ็ ยูใ่ นช่วงยุง่ ยาก
3) ขั้นภาวะวิกฤต (Climax) จะเกิดขึ้นเมื่อเรื่ องราวกําลังถึงจุดแตกหักและตัวละคร
อยูใ่ นสถานการณ์ที่ตอ้ งตัดสิ นใจ
4) ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling Action) คือ สภาพหลังจากที่ผา่ นพ้นไปแล้ว เงื่อนงํา
และประเด็นปัญหาได้รับการเปิ ดเผยหรื อข้อขัดแย้งได้รับการขจัดออกไป
5) ขั้นยุติของเรื่ องราว (Ending) คือ การสิ้ นสุ ดของเรื่ องราวทั้งหมด การจบอาจ
หมายถึงความสู ญเสี ย อาจจบแบบมีความสุ ขหรื อทิ้งท้ายไว้ให้คิด

14
โดยในระหว่าง 5 ขั้น อาจจะมีจุดหักเหทิศทางของเรื่ อง (Turning Point) เกิดขึ้น
แทรกอยู่ ซึ่งจุดหักเห นี้อาจจะมีมากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้ เช่น การแนะนําตัวละครใหม่ การให้ขอ้ มูล
หรื ออารมณ์ใหม่เข้าไปในเรื่ อง
โดยโครงเรื่ องแบ่งเป็ นลักษณะใหญ่ได้ 8 ลักษณะ คือ (เพ็ญสิ ริ เศวตวิหารี , 2541 อ้าง
ถึงใน กาญจนพิชญ์ ศิริภูวณิ ชย์, 2557)
1) ความรักของชายหญิง พบกัน รักกัน โกรธกัน คืนดีกนั หรื อต้องฝันฝ่ าอุปสรรค
สุ ดท้ายก็สมหวัง
2) รักสามเส้า เรื่ องความรักโดยที่ตวั ละครหลัก 3 คนมีปัญหาเรื่ องความสัมพันธ์
กันจนยากจะแก้ไข
3) ความสําเร็จ เรื่ องราวการพยายามฝ่ าฟันอุปสรรคจนชีวิตก้าวไปสู่ความสําเร็ จ
4) ซินเดอเรลลา เรื่ องชวนฝันเกี่ยวกับตัวเอกที่ตกยาก ลําบากแต่ได้กลายเป็ น
ทายาทมหาเศรษฐีในภายหลัง โดยตัวเอกเป็ นได้ท้ งั นางเอกและพระเอก
5) คฤหาสน์ลึกลับ เรื่ องราวลึกลับที่ซ่อนอยูใ่ นสถานที่ที่อาจเป็ นคฤหาสน์สวยงาม
หรื อบ้านใหญ่โต
6) ใครทําอะไร เรื่ องราวการค้นหาความจริ งหรื อผูก้ ระทําจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เช่น คดีฆาตกรรม เรื่ องลึกลับที่ถูกปกปิ ด
7) แมวจับหนู เรื่ องราวการไล่ล่าอย่างเปิ ดเผยของตัวละครสองฝ่ าย
8) เพชรตัดเพชร เรื่ องราวตัวเอกสองฝ่ ายเป็ นศัตรู กนั ชิงไหวพริ บระหว่าง
สถานการณ์ที่ผลิกผัน
2.1.1.2 ความขัดแย้ง (Conflict)
ปริ ญญา เกื้อหนุน (2537, อ้างถึงใน ฉลองรัตน์ ทิพย์พิมาน, 2539) ให้ความเห็นว่า
ความขัดแย้งเป็ นอีกส่ วนหนึ่งทีได้รับการนํามาศึกษาอยูเ่ สมอ
ทั้งนี้เพราะเมื่อทําการศึกษาความ
ขัดแย้ง ก็จะทําให้เข้าใจเรื่ องราวได้อย่างกระจ่างชัดยิง่ ขึ้น อีกทั้งโดยแท้จริ งแล้วเรื่ องเล่าคือการสาน
เรื่ องราวบนความขัดแย้ง การกระทําในละคร หรื อในภาพยนตร์น้ นั พัวพันอยูก่ บั ความขัดแย้ง
(Conflict) ซึ่งเป็ นหัวใจสําคัญของภาพยนตร์ ถ้าไม่มีความขัดแย้งก็อาจไม่มีเรื่ องเล่า และอาจไม่มี
ภาพยนตร์ซ่ ึงถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่จะทําให้การเล่าเรื่ องมีความน่าตื่นเต้น
ปมแห่ งความขัดแย้งของตัวละครนั้น จะนับจากจุดที่ปัญหาเริ่ มปรากฏ ซึ่งก็คือ
เหตุการณ์หรื อการเผชิญหน้ากับปั ญหาที่ทาํ ให้ความหวังของตัวละครใด ๆ ค่อย ๆ ล่มสลายลง อัน
จะทําให้สถานการณ์ของเรื่ องดําเนินไปสู่ความขัดแย้ง หรื อก้าวสู่ เหตุการณ์ที่พฒั นาขึ้น (Rising
Action)
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ความขัดแย้งเป็ นองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึ่งของโครงเรื่ องที่สร้างปมปัญหา การ
หาหนทางแก้ปัญหา ความขัดแย้งของตัวละคร คือความปรารถนา หรื อความตั้งใจของตัวละครใน
เรื่ อง ซึ่งปมแห่ งความขัดแย้งอาจจําแนกได้เป็ นหลายประเภท (กาญจนา แก้วเทพ, 2541) ดังนี้
1) ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ดว้ ยกัน คือการที่ตวั ละครสองฝ่ ายไม่ลง
รอยกัน แต่ละฝ่ ายต่อต้านกัน หรื อพยายามทําลายล้างกัน เช่น การทําศึกระหว่างสองตระกูล เป็ นต้น
2) ความขัดแย้งภายในจิตใจ เป็ นความขัดแย้งที่เกิดขึ้ภายใน ตัวละครจะมีความ
สับสน
เช่น

หรื อยุง่ ยากลําบากใจในการตัดสิ นจเพื่อจะกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้คิดเอาไว้
ความขัดแย้งภายในจิตใจที่ตอ้ งเลือกกระทําในสิ่ งที่ถูกศีลธรรม

กับอารมณ์ความใคร่ ที่

ปรารถนา เป็ นต้น
3) ความขัดแย่งระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ เช่น การต่อสู่กบั ภัยธรรมชาติ การ
ต่อสู เ้ พื่อเอาชนะความตายอันเป็ นธรรมชาติที่ไม่มีใครหนีพน้ เป็ นต้น
4) ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งทีเหนือธรรมชาติ เช่น หนังผี
2.1.1.3 ตัวละคร (Character)
ตัวละคร
องค์ประกอบสําคัญอีกส่ วนที่ขาดไม่ได้สาํ หรับการเล่าเรื่ องทุกชนิดคือ
(Character) ซึ่งเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่สาํ คัญต่อการพิจารณาว่าการสร้างเรื่ องนั้นเป็ นไปในเชิง
ศิลปะการละครหรื อไม่ ดูได้จากแง่ของการสร้างตัวละคร และการแสดงการกระทําของตัวละคร
พิจารณาลักษณะตัวละครในแง่ความคิด พฤติกรรม และบทสนทนา เพื่อวิเคราะห์วา่
ตัวละครมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร ซึ่งตัวละครแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1) ตัวละครลักษณะเดียวหรื อตัวละครแบบแบน (Flat Character) คือตัวละครที่มี
ลักษณะเดียว หรื อมีลกั ษณะน้อย คือ ดีแสนดี ร้ายสมํ่าเสมอ ไม่มีการพัฒนาลักษณะไปตาม
เหตุการณ์หรื อกาลเวลาที่ดาํ เนินไปในเรื่ อง
2) ตัวละครหลายลักษณะหรื อตัวละครแบบกลม (Round Character) คือตัวละครที่
มีมิติ มีลกั ษณะเหมือนคนจริ ง ๆ มความซับซ้อน มีส่วนดีและเสี ย มีพฒั นาการและเปลี่ยนแปลง
ลักษณะต่าง ๆ ไปตามเหตุการณ์ที่ดาํ เนิยไป เรี ยกว่า ตัวละครรอบด้าน
โดยพิจารณาจากบทภาพยนตร์วา่ ให้ลกั ษณะของตัวละครไว้
การสร้างตัวละคร
ชัดเจนหรื อไม่ และมีบุคลิกแบบใด ซึ่งบุคลิกตัวละครแบบพัฒนาได้ ถือว่าให้คุณค่าทางศิลปะการ
ละครได้ดีกว่าบุคลิกแบบเหมารวม (Stereotype) ซึ่งบุคลิกที่แบน (Flat Character) ไม่น่าสนใจ และ
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การค่อยเปิ ดเผยบุคลิกของตัวละครออกมาเป็ นลําดับเรื่ อย ๆ ให้ตรงช่วงเวลา เหมาะสมกับเหจุการณ์
จะช่วยให้บทมีความลึกซึ้งมากขึ้น
การแสดงการกระทําของตัวละคร ด้วยภาพยนตร์เป็ นเรื่ องราวที่สร้างขึ้นเลียนแบบชีวิตจริ ง
ดังนั้นเหตุการณ์หรื อการกระทําต่างๆ ในเรื่ องจึงจต้องสมเหตุสมผลซึ่งเป็ นสิ่ งสําคัญมาก ในเชิง
ศิลปะการละคร ในประเด็นนี้น้ นั ควรยึดหลักว่า การกระทํา (Action) ทุกอย่างของมนุษย์ (ตัวละคร)
เกิดจากแรงจูงใจ (Motive) เสมอ ถ้าไม่มีเหตุจูงใจจะไม่เกิดการกระทําเป็ นอันขาด
นอกจากนี้ยงั สามาระแบ่งประเภทตัวละครโดยอ้างอิงจาะการแบ่งตัวละครนิทานพื้นบ้าน
ของ วลาดิเมียร์ พร็ อพ (Propp, 1997) คือ
1) พระเอก
2) นางเอก
3) ผูใ้ ห้ มักหมายถึงอาจารย์ หรื อที่ปรึ กษาของตัวละครเอก
4) ผูร้ ้าย
5) ผูช้ ่วยเหลือ คือ ผูท้ ี่คอยให้ความช่วยเหลือตัวละครเอกในยามคับขัน
6) ผูส้ ่ งสาร คือ ผูเ้ ห็นเหตุการณ์ร้าย และคอยส่ งข่าวสารไปให้ตวั ละครเอก
7) พระเอกปลอม คือ ผูร้ ้ายที่มกั แสร้งทําเป็ นตัวละครดี
โดยสรุ ปส่ วนประกอบของตัวละครจะมีองค์ประกอบ 2 ส่ วนเสมอคือ ส่ วนที่เป็ น
ความคิด (Conception) และส่ วนที่เป็ นพฤติกรรม (Presentation) นากจากนี้ยงั วิเคราะห์ตวั ละคร
โดยจําแนกตามคุณลักษณะซึ่งแบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ ตัวละครผูก้ ระทํา คือตัวละครที่มีลกั ษณะ
เข้มแข็ง พึ่งพาตัวเองได้ ไม่ถูกครอบงํา และตัวละครผูถ้ ูกกระทํา คือ ตัวละครลักษณะอ่อนแอ
ต้องพึ่งพาผูอ้ ื่นหรื ออยูภ่ ายใต้การดูแลของตัวละครตัวอื่น
ในการพิจารณาตัวละครนอกจากจะวิเคราะห์ลกั ษณะตัวละครจากภายนอกแล้ว
ยัง
วิเคราะห์ได้จากคําพูด บทสนทนา (Dialogue) ของตัวละคร เนื่องจากมันสามารถสะท้อน
ความคิดและบุคลิกของตัวละครได้
2.1.1.4 แก่นความคิดหลัก (Theme)
แก่นความคิดหลักในการดําเนินเรื่ อง เป็ นวัตถุประสงค์หลักที่ผเู ้ ล่าเรื่ องต้องการจะ
สื่ อ โดยเฉพาะเมื่อต้องการวิเคราะห์ถึงใจความสําคัญของเรื่ อง เราจําเป็ นต้องจับความสําคัญของ
เรื่ องไว้ให้ได้ มิเช่นนั้นจะไม่รู้ถึงวัตถุประสงค์หลักที่ผเู ้ ล่าต้องการถ่ายทอดให้ทราบ แก่นความคิด
หลักแบ่งออกเป็ น 6 ประเภท คือ (J.S.R. Goodlad, 1971 อ้างถึงใน อุมาพร มะโรณี ย,์ 2551)
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1) ความรัก (Love Theme) แนวเรื่ องความรัก ไม่จาํ กัดเฉพาะความรักระหว่างชาย
หญิงเท่านั้น แต่รวมถึงความรักภายในครอบครัว เพื่อน และความสัมพันธ์รูปแบบอื่น ๆ ที่เป็ นความ
รักด้วย
2) ศีลธรรมจรรยา (Morality Theme) แนวเรื่ องเกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา เนื้อเรื่ อง
จะเกี่ยวข้องกับปั ญหาเกิดขึ้นจากหลักศีลธรรมของสังคม คุณค่าความดีความชัว่ และผลจากการ
กระทําความดี และความชัว่ แสดงให้เห็นถึงการที่บุคคลเลือกที่จะกระทําระหว่างความดีกบั ความ
ชัว่ และผลที่ได้รับจากการทําดีและทําชัว่ นี้
3) แนวคิด (Idealism Theme) แนวเรื่ องประเภทนี้จะนําเสนอถึงความพยายามของ
บุคคลหรื อกลุ่มคนที่มีความคิดแตกต่างจากคนอื่น

และมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่ ง

บางอย่าง หรื อทําบางสิ่ งบางอย่างให้บรรลุความต้องการของตัวเอง บุคคลประเภทนี้อาจจะเป็ นนัก
ปฏิวตั ิ ผูท้ ี่มีอุดมการณ์ชาตินิยม เสรี นิยม เป็ นนักบวช หรื อเป็ นศิลปิ นก็ได้ ซึ่งมีความคิดที่แตกต่าง
ไปจากบุคคลทัว่ ไปในสังคม อาจจะรุ นแรงกว่าหรื ออาจจะเป็ นการต่อต้านกับสิ่ งที่สงั คมเป็ นอยู่
4) อํานาจ (Power Theme) แนวเรื่ องอํานาจเป็ นเรื่ องราวความขัดแย้งของสองฝ่ าย
ที่ตอ้ งการต้องการในสิ่ งเดียวกัน เช่น ตําแหน่งหน้าที่ การมีอาํ นาจในการควบคุมสถานการณ์ ความ
ขัดแย้งส่วนบุคคล ความขัดแย้งระหว่างชนชั้น รวมถึงการแสวงหาอํานาจด้วยการต่อสูก้ บั อุปสรรค
ต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจ
5) การทํางาน (Career Theme) แนวเรื่ องแสดงให้เห็นถึงความพยายามของบุคคล
ที่ตอ้ งการทํางานให้สาํ เร็ จ เพื่อความสําเร็จส่ วนตัว ไม่ใช่ความสําเร็ จสําหรับองค์กรหรื อส่ วนรวม
โดยต้องฝ่ าฝันอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
6) Outcast Theme แนวเรื่ องจะบอกเล่าถึงบุคคลที่ดาํ เนินชีวิตในสังคมโดยที่อาจมี
วิถีการดําเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากคนทัว่ ไป เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น สาเหตุทางร่ างกาย หรื อ
สาเหตุทางสังคม โดยมุ่งเสนอถึงสิ่ งที่ปฏิบตั ิต่อเขาและปฏิกิริยาที่แสดงออกมา
2.1.1.5 ฉาก (Setting)
ฉากนับเป็ นองค์ประกอบหนึ่งในการเล่าเรื่ องทุกประเภท
เพราะเรื่ องเล่าคือ
เหตุการณ์ที่ถ่ายทอดต่อเนื่องกัน และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในไม่สามารถปราศจากสถานที่ได้
ดังนั้นฉากจึงมีความสําคัญในการรองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ของเรื่ อง นอกจากนี้ฉากยังสามารถบ่ง
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บอกความหมายบางอย่างของเรื่ อง มีอิทธิพลต่อความคิด หรื อการกระทําของตัวละครได้อีกด้วย
(ปริ ญญา เกื้อหนุน, 2537 อ้างถึงใน ฉลองรัตน์ ทิพย์พิมาน, 2539)
ธัญญา สังขพันธานนท์ (2539 อ้างถึงใน อุมาพร มะโรณี ย,์ 2551) สรุ ปประเภทของฉากใน
เรื่ องเล่าไว้ 5 ประเภท ดังนี้
1) ฉากที่เป็ นธรรมชาติ ได้แก่ สภาพธรรมชาติทีแวดล้อมตัวละคร เช่น ป่ าไม้ ภูเขา
ทะเล หรื อบรรยากาศเช้าคํ่าในแต่ละวัน
2) ฉากที่เป็ นสิ่ งประดิษฐ์ ได้แก่ อาคารบ้านเรื อน เครื่ องใช้ในครัว หรื อสิ ง
ประดิษฐ์ที่เป็ นเครื่ องใช้ไม้สอยต่าง ๆ
3) ฉากที่เป็ นช่วงเวลา หรื อยุคสมัย ได้แก่ ยุคสมัย เวลาที่เกิดเหตุการณ์ตาม
ท้องเรื่ อง เช่น สมัยรัตนโกสิ นทร์ สมัยรัชกาลที่ 5
4) ฉากที่การดําเนินชีวิตของตัวละคร หมายถึงสภาพแบบแผน หรื อกิจวัตร
ประจําวันของตัวละคร ของชุมชน ท้องถิ่น หรื อสังคมที่ตวั ละครอาศัยอยู่
5) ฉากที่เป็ นสภาพแวดล้อมเชิงนามธรรม คือ สภาพแวดล้อมที่จบั ต้องไม่ได้แต่มี
ลักษณะความเชื่อ หรื อความคิดคน เช่น ค่านิยม ประเพณี เป็ นต้น
2.1.1.6 มุมมองการเล่าเรื่ อง (Point of View)
มุมมองการเล่าเรื่ องคือ การมองเหตุการณ์ การเข้าใจพฤติกรรมในเรื่ องผ่านสายตา
ตัวละครใดตัวละครหนึ่ง หรื อหมายถึงการที่ผเู ้ ล่ามองเหตุการณ์จากวงในใกล้ชิด หรื อจากวงนอก
ระยะห่ าง ๆ ซึ่งแต่ละมุมมองก็จะมีความน่าเชื่อต่างกัน มุมมองการเล่าเรื่ องมีความสําคัญต่อค
ความรู ้สึกของผูช้ ม มีผลต่อการชักจูงอารมณ์ของผูเ้ สพเรื่ องเล่า ซึ่งมุมมองในการเล่าเรื่ องของ
ภาพยนตร์มี 4 ประเภท (Giannetti, 1990 อ้างถึงใน สุ วิมล วงศ์รัก, 2547)
1) การเล่าเรื่ องจากมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (First-Person Narrator) เป็ นการเล่าเรื่ องที่
ตัวเอกของเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องเอง ข้อสังเกตในการเล่าเรื่ องชนิดนี้คือ ตัวละครมักเอ่ยคําว่า “ผม” หรื อ
“ฉัน” อยูเ่ สมอ ข้อดีของการเล่าเรื่ องชนิดนี้คือ ตัวละครหลักเป็ นผูเ้ ล่าเองทําให้ใกล้ชิดกับเหตุการณ์
แต่มีขอ้ เสี ยตรงเป็ นการเล่าเรื่ องที่อาจมีอคติปะปนอยูด่ ว้ ย การใช้มุมมองแบบนี้มกั มุ่งที่จะสื่ อ
ความคิด หรื อการตีความเหตุการณ์ต่าง ๆ ในมุมมองของตัวละครที่เป็ นผูเ้ ล่าเรื่ อง
2) การเล่าเรื่ องจากมุมมองบุคคลที่สาม (Third- Person Narrator) คือการที่ผเู ้ ล่า
กล่าวถึงตัวละครตัวอื่น เหตุการณ์อื่น ที่ตวั ผูเ้ ล่าพบเห็น หรื อเกี่ยวพันด้วย
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3) การเล่าเรื่ องจากมุมมองที่เป็ นกลาง (The Objective) ผูเ้ ล่าไม่อยูร่ ่ วมใน
เหตุการณ์ โดยทําหน้าที่เป็ นผูส้ งั เกตการณ์เป็ นมุมมองที่ผสู ้ ร้างพยายามให้เกิดความเป็ นกลาง
ปราศจากอคติในการนําเสนอ เป็ นการเล่าเรื่ องที่ไม่สามารถเข้าถึงอารมณ์ของตัวละครได้อย่างลึกซึ้ง
เนื่องจากเป็ นการเล่าเรื่ องจากวงนอก เป็ นการสังเกตหรื อรายงานเหตุการณ์โดยให้ผชู ้ มตัดสิ น
เรื่ องราวเอง
4) การเล่าเรื่ องแบบรู ้รอบด้าน (The Omniscent) ผูเ้ ล่าไม่อยูร่ ่ วมในเหตุการณ์ แต่
สามารถรู ้ลึกถึงความคิดข้างในของตัวละครในเรื่ องทุกตัว สามารถย้ายเหตุการณ์ สถานที่ และข้าม
พ้นข้อจํากัดด้านเวลา สามารถย้อนอดีต ก้าวไปในอนาคต และสามารถสํารวจความคิดฝันของตัว
ละครได้อย่างไร้ขอบเขต มุมมองแบบนี้มกั จะพบในภาพยนตร์มากที่สุด
ในบางครั้งอาจมีการใช้มุมมองหลายแบบผสมผสานกันได้ ตามแต่วตั ถุประสงค์ของผูแ้ ต่ง
2.1.2 แนวคิดเรื่องการ์ ตูนแอนิเมชั่น
สังเขต นาคไพจิตร (2530) กล่าวถึงความหมายของการ์ตูนว่า การ์ตนู (Cartoon) มาจากคํา
ในภาษาละตินว่า “Charta” ที่หมายถึงกระดาษ เพราะในอดีตนิยมวาดภาพลงบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่
ผ้าม่าน หรื อการเขียนลวดลายและภาพต่าง ๆ ลงบนกระจกและโมเสก (Mosaic)
ในภาษาอังกฤษ “การ์ตูน” มีการใช้อยูส่ องคําได้แก่ “Comic” และ “Cartoon” ซึ่งมี
ความหมายต่างกันคือ Comic หมายถึง ภาพชุดที่ชวนขบขัน มีถอ้ ยคําบรรยายประกอบตามเนื้อเรื่ อง
มีบทสนทนาในแต่ละภาพ แต่เดิมส่ วนใหญ่เนื้อเรื่ องจะเป็ นเรื่ องตลกขบขัน แต่ปัจจุบนั เนื้อเรื่ องอา
จะเป็ นแนวใดก็ได้ เช่น สงคราม ผจญภัย อาชญากรรม เป็ นต้น ภาพชวนขบขันส่ วนใหญ่ตีพิมพ์ใน
หนังสื อพิมพ์ จึงเรี ยกภาพชวนขบขันเหล่านี้วา่ การ์ตูนคอมิคสตริ ป (The Comic Strip) และเมื่อมี
การรวบรวมจัดพิมพ์เย็บเล่ม เรี ยกว่า หนังสื อคอมิค (The Comic Book)
Cartoon มาจากภาษาฝรั่งเศสว่า Carton หมายถึง รู ปวาดบนกระดาษแข็ง เพื่อความขบขัน
เช่น ภาพล้อการเมือง ลักษณะการวาดอยูใ่ นกรอบ และแสดงเหตุการณ์ที่เข้าใจได้ชดั เจนโดยง่าย
และมีคาํ บรรยายสั้น ๆ
โดยสรุ ป การ์ตูนหมายถึง ภาพที่เขียนขั้นในลักษณะต่าง ๆให้ผดิ เพี้ยนไปจากความเป็ นจริ ง
หรื อเขียนเพื่อเน้นลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซึ่งในการเขียนจะเขียนเพียงเส้นหยาบ ๆ พอให้มองรู ้วา่
อะไรเป็ นอะไร การ์ตูนจึงเป็ นวรรณกรรมที่ถ่ายทอดความเข้าใจและความรู ้สึกด้วยรู ปภาพ ซึ่งมี
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ลักษณะเป็ นภาพชวนขันที่ดูผดิ เพี้ยนจากความเป็ นจริ ง
และจุดมุ่งหมายเพื่อล้อเลียนทําให้เกิด
อารมณ์ขนั หรื อประชดประชัน แต่กแ็ ฝงไว้ดว้ ยความเป็ นจริ ง
รอย พอล เนลสัน (Nelson, 1975 อ้างถึงใน ดารายา บัวทอง, 2557) ได้แบ่งประเภทของ
การ์ตูนออกเป็ น 8 ประเภท ดังนี้
1) Editional Cartoons หรื อ Political Cartoons หมายถึง การ์ตูนที่มีขอ้ ความ
ประกอบ ที่มกั เป็ นข้อความเกี่ยวกับเรื่ องการเมือง สังคม เศรษฐกิจ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
นําเสนอปัญหา หรื อแนวทางในการแก้ไขเรื่ องดังกล่าว ได้แก่ ภาพการ์ตูนที่ปรากกฏให้เห็นในหน้า
หนังสื อพิมพ์ของประเทศต่าง ๆ
2) Comic Strips หมายถึง ภาพการ์ตนู ที่มีเรื่ องราวจบภายในตอน หรื อ
ต่อเนื่องกันเป็ นระยะเวลายาวนาน

โดยมีการดําเนินเรื่ องด้วยตัวการ์ตูนหลัก

และมีตวั การ์ตนู

ประกอบ ผูส้ ร้างสามารถสร้างเรื่ องราวได้ตามที่ตอ้ งการ ดัดแปลงได้ตามสื่ อที่เป็ นช่องทางส่ งสาร
เช่น ปรากฏในหน้าหนังสื อพิมพ์ อาจเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรื ออาจเพื่อ
ความบันเทิงถ้าเกิดสื่ อที่ใช้เป็ นนิตยสารเพือ่ ความบันเทิง เช่น การ์ตนู เรื่ องผูใ้ หญ่มากับทุ่งหมาเมิน
ในหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ โดยชัย ราชวัตร หรื อการ์ตูนพีนทั ส์ (Peanuts) ซึ่งมีตวั การ์ตูนเอกที่โด่งดัง
มาก คือ สนูป้ ปี้ (Snoopy) โดย Charies M. Schuiz ปัจจัยที่ทาํ ให้การ์ตูนเรื่ องนี้ประสบความสําเร็ จ
คือ สามารถสื่ อถึงทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ ซึ่งต่างจากการ์ตูนเรื่ องอื่น ๆ ที่มกั จะกําหนด
กลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ
3) Gag Cartoons หมายถึง การ์ตนู ที่เขียนขึ้นเพือ่ ประกอบหรื อสื่ อโดยภาพถึง
เรื่ องตลก ขบขัน เป็ นภาพเดี่ยว จบในตัวเอง โดยใช้นิตยสารเป็ นช่องทางในการสื่ อสาร
4) Stop Drawing หมายถึง การ์ตูนที่สร้างขึ้นเพื่อให้ช่วยเติมเต็มที่วา่ งในหน้า
นิตยสาร เพราะการออกแบบจัดวาง (Lay-out) บ่อยครั้งจะเกิดเนื้อที่วา่ งขึ้น การ์ตูนที่พบนี้มกั จะเป็ น
ภาพเสมือนจริ ง (Realism) ไม่ใช่งานประเภทเกินจริ ง (Exaggeration) ตําแหน่งที่พบการ์ตูนประเภท
นี้ในหน้านิตยสาร ได้แก่ กลางหน้าในบทความหรื อใกล้กบั หัวเรื่ อง
5) Illustrative Cartoons หมายถึง การ์ตูนที่สร้างขึ้นเพื่อประกอบเนื้อหา
บรรยายเรื่ องของบทความ หรื อข้อเขียนต่าง ๆ ในนิตยสาร ทัว่ ไป ทั้งนิตยสารที่มีกลุ่มผูอ้ ่านเป็ นเด็ก
หรื อเป็ นผูใ้ หญ่

แม้แต่กลุ่มที่เป็ นผูช้ ายก็สามารถพบงานเขียนภาพการ์ตูนประเภทนี่ได้ การ์ตนู
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ประเภทนี้มีการนําไปใช้ในสื่ อโฆษณา เพือ่ ดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภคสนใจภาพโฆษณา ซึ่งจะนําไปสู่การ
สนใจในเนื้อหาสารโฆษณาเป็ นลําดับต่อไป
6) Greeting Cards หมายถึง การ์ตูนที่สร้างขึ้นเพื่อสื่ อถึงอารมณ์ต่างๆ ของ
มนุษย์ เช่น รัก ขอโทษ โกรธ เสี ยใจ หรื อขอบคุณ ผ่านสื่ อที่เป็ นบัตรอวยพร มักใช้ภาพการ์ตูน
ร่ วมกับข้อความสั้น ๆที่น่าสนใจ เพื่อเชิญชวนให้ผอู ้ ่าน เปิ ดอ่านข้อความหลักที่บรรจุอยูภ่ ายใน
7) Animated Cartoons ได้แก่ ภาพการ์ตูนต่อเนื่อง ที่สร้างเป็ นเรื่ องราวให้ตวั
การ์ตูนสามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนกับชีวิตจริ ง มีท้ งั ประเภทที่ประกอบเสี ยง คือ ทําให้ตวั การ์ตนู
พูดได้ และการ์ตูนแบบเงียบ ภาพยนตร์การ์ตูนนี้เอง คือแหล่งที่มาของตัวการ์ตูนดังมากมาย เช่น มิก
กี้เมาส์ และ มินนี่เมาส์ ถูกแนะนําครั้งแรกในภาพยนตร์ส้ นั เรื่ อง Plane Crazy เมื่อปี ค.ศ. 1927
อย่างไรก็ดี ภาพยนตร์การ์ตนู ที่สมบูรณ์แบบเพราะมีท้ งั ภาพที่สวยงามและเสี ยงที่เหมาะเจาะ เรื่ อง
Steamboat Willie ที่ฉายในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1928 จัดเป็ นภาพยนตร์การ์ตูนเรื่ องแรกที่สร้าง
ให้มิกกี้ เมาส์ เป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวาง และนับเป็ นปรากฏการณ์อนั ยิง่ ใหญ่ปรากฏการณ์หนึ่งของ
วงการภาพยนตร์อเมริ กนั

เมื่อภาพยนตร์การ์ตูนเหล่านั้นโด่งดัง

จึงส่ งผลให้ตวั การ์ตูนนําใน

ภาพยนตร์เรื่ องต่าง ๆ เป็ นที่รู้จกั และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุน้ ีเอง จึงเกิดธุรกิจที่ให้
ลิขสิ ทธิ์ในการนําตัวการ์ตนู ไปใช้ เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดของสิ นค้าต่าง ๆ ต่อมา โดยบริ ษทั
ผูน้ าํ ตลาดการให้สิทธิ์ที่สาํ คัญ ได้แก่ บริ ษทั เดอะ วอลท์ ดิสนีย ์ คอมปานี จํากัด ที่ดาํ เนินธุรกิจการ
ให้ลิขสิ ทธิ์ในการนําตัวการ์ตูนของวอลท์ ดิสนีย ์ ไปใช้เพื่อผลิตสิ นค้าต่าง ๆ เช่น เสื้ อยืด เครื่ องเขียน
ตุก๊ ตา เป็ นต้น
8) Cartoon Creations ได้แก่ ภาพการ์ตูนที่นอกเหนือจากการ์ตูนทั้งเจ็ด
ประเภทข้างต้น จึงหมายถึง ภาพการ์ตนู ใด ๆ ก็ตาม ที่สร้างขึ้นในลักษณะของการ์ตูน เช่น ตุก๊ ตา
งานปั้ น ของเล่น ภาพวาดบนฝาผนัง หรื อแม้แต่การ์ตูนแบบรู ปเดียว (One Shot) ที่ปรากฏบนแฟ้ ม
เอกสาร หนังสื อเล่มเล็ก

คู่มือที่จดั ทําขึ้นเพื่อขายหรื อแจกเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ยงั รวมถึง

Cartoon Spread ซึ่งเป็ นภาพการ์ตูนแบบต่าง ๆ ภายใต้หวั เรื่ องเดียวกัน โดยแสดงภาพต่อกันในหน้า
หนังสื อพิมพ์หรื อนิตยสาร และไม่จาํ เป็ นจะต้องสมบูรณ์ในเล่มเดียว อาจเป็ นการ์ตนู ต่อเนื่องในช่วง
ระยะเวลาก็ได้
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จะเห็นได้วา่ แอนิเมชัน่ เป็ นส่ วนหนึ่งของการ์ตูนทั้ง 8 ประเภท แต่ท้ งั นี้ คําว่าแอนิเมชัน่
(Animation) มาจากรากศัพท์ภาษาละตินที่มีความหมายว่า ทําให้มีชีวิต วิญญาณ และในความหมาย
รวม ๆ ในปัจจุบนั นั้น มีความหมายว่าภาพเคลื่อนไหว มิได้จาํ กัดเพียงการ์ตูนเท่านั้น คําว่าแอนิเมชัน่
ยังมีความหมายถึงเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย เช่น 2D Animation ที่วาดภาพด้วยมือ
หรื อสร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์ Cut Out Animation ที่เขียนลงไปบนฟิ ล์ม นอกจากนี้ยงั มี 3D
Animation ที่สร้างตัวละครขึ้นมาจากวัสดุหลากหลายเช่น ดินนํ้ามัน ยาง ผ้า ไม้ โดยที่มีโครงสร้าง
ภายในที่สามารถทําให้ตวั ละครสามารถขยับส่ วนต่าง ๆ ได้ แล้วทําการถ่ายทําด้วยกล้องถ่าย
ภาพยนตร์ หรื อกล้องวีดิโอ ทีละเฟรม จากนั้นนําภาพที่ถ่ายทําทั้งหมดมาเรี ยงต่อกัน เกิดเป็ น
ภาพเคลื่อนไหว (Stop Motion) หรื อการสร้างสรรค์ดว้ ยเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิ กในโปรแกรม
สร้างผลงานสามมิติ รวมถึงการผสมเทคนิคที่หลากหลายเข้าด้วยกัน เช่นการนําคนมาร่ วมแสดง
เช่นเทคนิค Pixilation และเทคนิคอีกมากมาย ขึ้นอยูก่ บั จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู ้
กํากับและผูส้ ร้าง
ทั้งนี้เราสามารถแบ่งประเภทของแอนิเมชัน่ ได้อีก ตามวิธีการผลิตและตาม
ลักษณะของสิ นค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (2556, น. 7) ได้แบ่งประเภทของแอนิเมชัน่
ดังนี้
1) แบ่งตามวิธีการผลิต
(1) 2D Animation คือภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ เป็ นแอนิเมชัน่ ที่เกิดจาก
การวาดเส้น ลงสี ด้วยโปรแกรมหรื อกระดาษ แล้วจึงนํามาเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันเพื่อให้เกิด
เรื่ องราวต่าง ๆขึ้น 2D Animation นี้ สามารถเห็นได้ท้ งั ความสูง และความกว้าง ซึ่งจะมีความเหมือน
จริ ง และวิธีการสร้างจะไม่ซบั ซ้อนมาก
(2) 3D Animation คือภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ เป็ นแอนิเมชัน่ ที่สร้างด้วย
โปรแกรมจําเพาะ เพื่อให้เกิดการสร้างโลก 3 มิติข้ ึนมาในคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้จะสร้างตัวละคร
จริ งที่อยูใ่ นฉากจริ ง ซึ่งเมื่อสร้างตัวละครขึ้นมาแล้ว ตัวละครนั้นจะสามารถเคลื่อนไหวได้ 3D
Animation จะสามารถเห็นได้ท้ งั ความสู ง ความกว้าง และความลึก ภาพที่เห็นจะมีความสมจริ ง
มากกว่า 2D Animation และในส่ วนของขั้นตอนการสร้างนั้นจะมีความยาก และซับซ้อนมากกว่า
2D Animation
2) แบ่งตามลักษณะของสิ นค้า
(1) Long Form ผลงานที่ออกมาจะอยูใ่ นรู ปของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ หรื อ
TV Series ซึ่งบริ ษทั ที่ผลิตแอนิเมชัน่ แบบ Long Form นั้นจะต้องมีกระบวนการที่ครบทุกขั้นตอน
หรื อเรี ยกว่า Full Scale
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(2) Short Form เป็ นแอนิเมชัน่ ที่ผลิตออกมาในรู ปของงานโฆษณา โดยมีการ
คิดอัตราค่าผลิตเป็ นวินาที
(3) Special Effect & Visual Effect เป็ นงานแอนิเมชัน่ ที่พบในโรงภาพยนตร์
และละคร (เป็ นการทําแอนิเมชัน่ โดยใช้เทคนิคการวาดภาพผสมกับภาพจริ ง)
(4) CG Services เป็ นงานแอนิเมชัน่ ที่ใช้ใน Video Presentation, Architect
(5) Character Design การออกแบบตัวการ์ตูนเพื่อนําไปพัฒนาเป็ นการ์ตูน
ภาพยนตร์ และสิ นค้าอื่น ๆ
ธุรกิจการ์ตูนเริ่ มขึ้นเมื่อประมาณปลายทศวรรษที่ 19 โดยเริ่ มจากการ์ตูนประเภท Comic
Strip และ Motion picture แล้วเริ่ มกลับมาเป็ นที่นิยมในสังคมอเมริ กนั เมื่อปี ค.ศ. 1950 โดย
แบ่งเป็ นงานในรู ปแบบของ Editional or Political Cartoon ประกอบในหนังสื อพิมพ์เป็ นส่ วนใหญ่
มีจุดประสงค์ทางสังคม เช่น เพื่อล้อเลียนหัวข้อทางการเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสสังคม เป็ น
ต้น
นักวาดการ์ตูนในยุค ปี ค.ศ. 1950-1970 มุ่งเน้นที่จะสร้างการ์ตูนเพื่อวัตถุประสงค์ที่มากกว่า
เพื่อความบันเทิง โดยอัล แคปป์ (Al Capp) นักวาดการ์ตูนเรื่ อง Li’l Abner ได้กล่าวไว้ในบท
สัมภาษณ์ที่ให้แก่หนังสื อเพลย์บอยว่า “คุณไม่สามารถเขียนหรื อวาดสิ่ งใดโดยปราศจากการวิจารณ์
เรื่ องราวในสังคมได้” ภาพการ์ตูนที่ปรากฏในสมัยนั้น จึงเป็ นภาพเชิงล้อเลียน ประชดประชัน
นําเสนอความเป็ นจริ งในสังคมเป็ นส่ วนใหญ่
วินเซอร์ เซนิ ส แม็คเคย์ (Winsor Zenis McCay) ผูเ้ ขียนการ์ ตูน Little Nemo in
Slumberland อาจถือได้ว่า เป็ นบุคคลแรกที่สร้างภาพการ์ตูนต่อเนื่ องได้ในปี ค.ศ. 1905 ศูนย์กลาง
ของการพัฒนาการ สร้างภาพยนตร์ การ์ตูน คือเมืองนิ วยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริ กา เพราะเป็ นที่ต้ งั
ของบริ ษทั ผูท้ าํ การผลิ ตต่าง ๆ และยังเป็ นแหล่งรวมนักวาดการ์ ตูน โดยส่ วนใหญ่ตวั การ์ ตูนใน
ภาพยนตร์ การ์ ตูน มักกําเนิ ดจากการ์ ตูนประกอบคําบรรยายหรื อการ์ ตูนแบบช่อง (Comic Strip)
อย่างไรก็ดี บุคคลที่มีความสําคัญและจัดว่าเป็ นผูบ้ ุกเบิก พัฒนาภาพยนตร์ การ์ ตูนให้เป็ นที่รู้จกั ทัว่
โลก ได้แก่ วอลเตอร์ เอลเลียส ดีสนีย ์ (Walter Elias Disney) หรื อที่รู้จกั ในชื่อ วอลท์ ดิสนีย ์ ราชา
การ์ตูน ผูส้ ร้างภาพยนตร์การ์ตูน ที่ทาํ ให้ตวั การ์ ตูนบนแผ่นกระดาษเคลื่อนไหวได้เหมือนจริ ง ทั้งยัง
มีเสี ยงและสี ได้อย่างมีชีวิตทัว่ ไป ตัวการ์ตูนที่โดดเด่นของวอลท์ ดิสนี ย ์ ได้แก่ หนูมิกกี้ เมาส์, เป็ ด
โดนัลด์ดกั๊ , สุ นขั พลูโต เป็ นต้น
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ภาพที่ 2.1 วอลท์ และรอย ดิสนีย ์ กับรางวัลออสการ์เกียรติยศที่ได้จากมิคกี้ เม้าส์
แหล่งทีม่ า: สตาร์พิคส์ สเปเชี่ยล, ม.ป.ป.
.
ในปัจจุบนั ประเทศสหรัฐอเมริ กายังคงเป็ นประเทศหลักในการสร้างงานต่าง ๆ อันเกี่ยวกับ
การ์ตูน โดยเฉพาะการผลิตภาพยนตร์การ์ตูน ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของสองบริ ษทั ผูผ้ ลิตภาพยนตร์การ์ตูนที่
ใหญ่ที่สุดของโลก นัน่ คือ บริ ษทั เดอะ วอลท์ ดิสนีย ์ จํากัด และ บริ ษทั วอร์เนอร์ บราเธอร์ โดยทั้ง
สองบริ ษทั ได้ทาํ การผลิตทั้งภาพยนตร์การ์ตูนทางโทรทัศน์ วิดีทศั น์ และภาพยนตร์การ์ตูนสําหรับ
ฉายในโรงภาพยนตร์ เมื่อภาพยนตร์การ์ตนู ได้รับความนิยมจากผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างสูง นักการตลาด
จึงได้นาํ ตัวการ์ตูนจากงานเหล่านั้น มาใช้ในงานการสื่ อสารการตลาดมากมาย ทั้งนี้ มุ่งใช้เพื่อสร้าง
ความน่าสนใจในการขายสิ นค้าและบริ การ ไม่วา่ กลุ่มเป้ าหมายจะเป็ นเด็กหรื อผูใ้ หญ่ อย่างไรก็ตาม
รัฐบาลรัฐวิคเบค ประเทศแคนาดา ได้บญั ญัติกฎหมายการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ซึ่งมีความตอนหนึ่งว่า
ห้ามมิให้มีการใช้การ์ตนู ในงานโฆษณา เพือ่ จูงใจผูบ้ ริ โภคกลุ่มเด็ก (วรัชญ์ วานิชวัฒนากุล, 2548)
วอลท์ ดิสนีย ์ จึงถือเป็ นตํานานของวงการแอนิเมชัน่ โลกเลยก็วา่ ได้ โดยมีหวั ใจหลักอยูท่ ี่
“การสร้างความสุ ขแก่ผคู ้ น” (Making People Happy) และผูบ้ ริ โภคสามารถสัมผัสได้ถึงบ้าน
ดิสนียจ์ ึงอยูใ่ นใจผูค้ นมานานและก้าวเป็ นแบรนด์ระดับโลก ตั้งแต่วงการแอนิเมชัน่ เริ่ มกําเนิดขึ้น
วอลท์ดิสนียไ์ ม่ได้เป็ นคนแรกที่คิดค้นแอนิเมชัน่ แต่เขาทําให้มนั เข้าถึงวงกว้างได้มากที่สุด สตูดิโอ
ของวอลท์ ดิสนีย ์ ได้สร้างภาพยนตร์การ์ตนู ออกมามากมาย จนมีเงินมากพอที่จะสร้างสวนสนุกที่ดี
ที่สุดในโลกตราบจนปั จจุบนั คือ ดิสนียแ์ ลนด์ เมื่อปี ค.ศ. 1955 แต่อย่างไรก็ตาม เส้นทางของวงการ
แอนิเมชัน่ ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ มีคู่แข่งมากมายกําเนิดขึ้น ซึ่งส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคที่เป็ น
กลุ่มเป้ าหมายสําคัญของดิสนียใ์ นอดีตคือ เด็ก ไม่ได้มีความภักดีต่อ แบรนด์เช่นในอดีต (BrandageThaicoon, 2553)
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ภาพยนตร์การ์ตูนได้เผยแพร่ สู่ประเทศไทย โดยผ่านสื่ อโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ช่อง 4
เป็ นการฉายภาพยนตร์การ์ตนู ชุดของวอลท์ ดิสนีย ์ เมื่อเปลี่ยนองค์การเป็ นสถานีโทรทัศน์ช่อง 9
องค์การสื่ อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ภาพยนตร์การ์ตูนทางโทรทัศน์เริ่ มได้รับความนิยมอย่าง
สูง โดยเรื่ องที่โด่งดังมากในปี พ.ศ. 2525 ได้แก่ ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่ องหนูนอ้ ยอาราเร่ กบั ด๊อกเตอร์
สลัม และโดราเอมอน จากนั้นภาพยนตร์เรื่ องต่อ ๆ มาจึงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากกลุ่ม
ผูช้ มวัยเด็ก และจากการที่สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ได้มีการฉายภาพยนตร์การ์ตูนในเวลา
หลังข่าวภาคคํ่าประจําวัน ซึ่งเป็ นช่วงเวลาดี (Primetime) ของสถานี ยิง่ ช่วยส่ งเสริ มให้รายการ
การ์ตูนทางโทรทัศน์ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่เด็ก ๆ มาโดยตลอด เมื่อสถานีโทรทัศน์ช่อง 3
ได้จดั ฉายภาพยนตร์การ์ตูนเรื่ องชินจังในปี พ.ศ. 2539 ยิง่ ช่วยให้ตลาดการ์ตูนในประเทศไทยได้รับ
ความนิยมในวงกว้างมากขึ้น เพราะช่วงเวลาออกอากาศของภาพยนตร์การ์ตูนเรื่ องชินจังเป็ นเวลา
หลังเลิกเรี ยนของเด็กนักเรี ยน จึงทําให้ความนิยมการ์ตนู กระจายเข้าสู่กลุ่มวัยรุ่ นด้วย (วรัชญ์ วานิช
วัฒนากุล, 2548)
ภาพยนตร์การ์ตูนไทย เกิดขึ้นครั้งแรกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บุคคลที่ถือว่ามีบทบาทต่อ
วงการการ์ตนู ไทย คือ ปยุต เงากระจ่าง ภาพยนตร์การ์ตนู ไทยสําเร็ จเรื่ องแรก ชื่อ เหตุมหัศจรรย์ เป็ น
ภาพยนตร์การ์ตูน ขนาดสั้น ความยาว 12 นาที นําออกฉายเป็ นรายการพิเศษ สําหรับสื่ อมวลชนและ
ผูช้ มเฉพาะที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 จึงได้รับการนําออกฉายสู่
สาธารณชน ประกอบในรายการฉาย ภาพยนตร์เรื่ อง ทุรบุรุษทุย ต่อมา ปยุตได้สร้างภาพยนตร์
การ์ตูน 20 นาที อีก 2 เรื่ อง เรื่ องแรกคือ หนุมานเผชิญภัย (ครั้งใหม่) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
สํานักข่าวสารอเมริ กนั แต่กล็ ม้ เหลวเพราะมีเนื้อหาต่อต้านคอมมิวนิสต์ ที่เหมือนจะไปเสี ยดสี จอม
พล สฤษดิ์ ธนรัตน์ ผูน้ าํ ในสมัยนั้นซึ่งเกิดปี วอกและเรื่ องที่สองคือ เด็กกับหมี (2503) ขององค์การ
สปอ. พ.ศ. 2522 อ.ปยุต เงากระจ่าง ได้สร้างภาพยนตร์การ์ตูนขนาดยาว เรื่ องแรกของประเทศไทย
เรื่ อง "สุ ดสาคร" ใช้เวลาการทํางานร่ วม 2 ปี สุ ดสาครภาพยนตร์การ์ตนู ขนาดยาวเรื่ องแรกที่ฉาย ใน
เดือน เมษายน พ.ศ. 2522 ที่ประสบความสําเร็ จมากพอสมควรในยุคนั้นโดยท่านได้ใช้วิธีการถ่าย
จากแผ่นเซล์ใส และวิธีการบันทึกที่เรี ยกว่า STOP MOTION หรื อการยิงภาพทีละเฟรม ในปี พ.ศ.
2526 ก็มีแอนิเมชัน่ ทางทีวีเรื่ องแรกที่เป็ นฝี มือคนไทยนัน่ ก็คือ ผีเสื้ อแสนรัก ต่อจากนั้นก็มี เด็กชาย
คําแพง หนูนอ้ ยเนรมิต เทพธิดาตะวัน จ่ากับโจ้ แต่เนื่องจากการทําแอนิเมชัน่ นั้นต้องใช้ตน้ ทุน
ค่อนข้างสูง ก็เลยทําให้แอนิเมชัน่ ในเมืองไทยนั้นต้องปิ ดตัวลง
ประมาณปี 2542 แอนิเมชัน่ ของไทยก็กลับฟื้ นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง จากความพยายาม
ของบ.บรอคาสต์ไทย เทเลวิชนั่ ที่ได้นาํ การ์ตูนที่ดดั แปลงจากวรรณคดีฝีมือคนไทย ทั้ง ปลาบู่ทอง
สังข์ทอง เงาะป่ า และโลกนิทาน และได้รับการตอบรับอย่างดี จนในปี พ.ศ. 2545 น่าจะเรี ยกว่าเป็ น
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ปี ทองของแอนิเมชัน่ 3 มิติของไทยโดยเฉพาะ ปั งปอนด์ ดิ แอนิเมชัน่ และ สุ ดสาคร ซึ่งทั้ง 2 เรื่ องก็
สร้างปรากฏการณ์ในแง่ของการขายคาแร็คเตอร์ใช้ประกอบสิ นค้า และ เพลงประกอบ จ้ามะจ๊ะ ทิง
จา ก็ฮิตติดหู ต่อมาจึงเกิดภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ที่ฉายในโรงภาพยนตร์เช่นก้านกล้วย ของบ.กันตนา
ที่สามารถกวาดรางวัลจนเป็ นที่ยอมรับของนานาชาติ ตามมาด้วยนาค ก้านกล้วย 2 เอคโค่ จิ๋วก้อง
โลก และ ยักษ์ ในเวลาต่อมา ซึ่งล้วนผลิตเป็ นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 3 มิติท้ งั สิ้ น
2.1.3 แนวคิดเกีย่ วกับการสร้ างตัวละคร (Characterization)
Boggs (1978 อ้างถึงใน กนกพรรณ วิบูลยศิริน 2547, น.31) ได้อธิบายการสร้างตัวละครใน
ภาพยนตร์วา่ มีองค์ประกอบหลายประการที่น่าพิจารณา ดังนี้
1) การสร้างตัวละครโดยปรากฏตัว (Characterization by Appearance)
ในขณะที่เราชมภาพยนตร์ เราจะสร้างสันนิษฐานเกี่ยวกับตัวละครโดยมีพ้นื ฐายอยูบ่ นลักษณะทาง
รู ปร่ างหน้าตา เครื่ องแต่งกาย โครงสร้างทางร่ างกาย พริ ยาท่าทาง และลักษณะการเคลื่อนไหวของ
ตัวละคร ลักษณะหนึ่งของการสร้างตัวละครในภาพยนตร์จะถูกแสดงออกมาปรากฏต่อสายตาผูช้ ม
ผ่านการสร้างภาพความประทับใจครั้งแรก (First Visual Impression) เมื่อตัวละครปรากฏตัวครั้ง
แรกในภาพยนตร์ แม้วา่ จะสร้างความประทับใจครั้งแรกอาจจะเป็ นความเข้าใจผิด เมื่อเรื่ องราว
ดําเนินไปถึงจุดหนึ่ง แต่วิธีน้ ีเป็ นหนึ่งในการสร้างตัวละคะของภาพยนตร์
2) การสร้างตัวละครผ่านการกระทําภายนอก (Characterization Through
External Action) บางที่การพิจารณาถึงการปรากฏตัวอาจจะแสดงถึงบุคลิกของตัวละครได้ไม่ดี
เท่ากับการกระทําของตัวละคร เพราะการกระทําของตัวละครจะสะท้อนบุคลิกลักษณะและความคิด
ส่ วนตัวของตัวละครนั้น ๆ รวมถึงแรงจูงใจในการกระทําของตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่ง
ทําให้ตวั ละครและโครงเรื่ องถูกสานต่อกันได้อย่างดี
3) การสร้างตัวละครผ่านบทพูด (Characterization through Dialouge)นอกจากจะ
ดูวา่ ตัวละครพูดอะไรแล้ว ยังต้องดูดว้ ยว่าตัวละครพูดอย่างไร ความคิด ทัศนคติ อารมร์ของตัวละคร
ที่แท้จริ ง อาจถูกแสดงให้เห็นผ่านวิธีการเลือกใช้คาํ และผ่านรู ปแบบการเน้นเสี ยง การเว้นเสี ยง
ระดับเสี ยง หรื อการใช้ไวยากรณ์โครงสร้าง ประโยค คําศัพท์ สําเนียงท้องถิ่น ทั้งหมดมี
ความสัมพันธ์กบั ระดับเศรษฐกิจ และสังคมพื้นฐานทางการศึกษา และสภาพจิตใจของตัวละคร
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4) การสร้างตัวละครผ่านการกระทําภายใน (Characterization through Internal
Action) การกระทําจากภายในเกิดขึ้นในจิตใจ เป็ นความรู ้สึกของตัวละคร เช่น ความลับ ความคิด
จิตนาการ ความฝัน ความทรงจํา ความปรารถนา แรงบันดาลใจ ความกลัว ภาพยนตร์จะใช้ภาพที่
ปรากฏขึ้นชัว่ ขณะหนึ่ง เพื่อแสดงความคิดตัวละครโดยการใช้เสี ยง และภาพต่าง ๆ ที่ตวั ละครได้นึก
คิดในสิ่ งที่เขาเห็นและได้ยนิ เป็ นต้น
5) การสร้างตัวละครโดยปฏิกิริยาจากตัวละครอื่น (Characterization by Reaction
of Other Character) วิธีที่ตวั ละครอื่นได้มีมุมมองถึงตัวละครตัวหนึ่ง เป็ นวิธีที่ดีต่อการสร้างตัว
ละครตัวนั้นขึ้นมา บางครั้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครตัวหนึ่งจะถูกให้รายละเอียดผ่านตัวละครตัวอื่น
ด้วยวิธีการที่ตวั ละครตัวอื่นพูดถึงหรื อแสดงออกเกี่ยวกับตัวละครตัวนั้น ก่อนที่ตวั ละครตัวนั้นจะ
ปรากฏตัวขึ้น
6) การสร้างตัวละครโดยใช้ลกั ษณะของความตรงกันข้าม (Characterization by
Contrast) การใช้ตวั ละครที่มีลกั ษณะตรงกันข้ามกับตัวละครที่มีพฤติกรรม ทัศนคติ ความคิด วิถี
ชีวิต ลักษณะทางภายภาพแบบหนึ่ง เพื่อที่จะทําให้เกิดการจํากัดความ และเน้นยํ้าถึงบุคลิกตัวละคร
หลักนั้น ๆ อย่างชัดเจนขึ้น วิธีน้ ีเป็ นหนึ่งในวิธีการสร้างตัวละครที่ได้ผลที่สุด
7) การสร้างตัวละครโดยการใช้การขยายหรื อการทําซํ้า (Characterization by
Exaggeration or Repetition) เพื่อให้ตวั ละครได้เข้าใจถึงจิตใจและความทรงจําของเรามากขึ้น ตัว
แสดงบ่อยครั้งจะใช้การขยายหรื อบิดเบือน ในลักษณะเด่นหรื อลักษณะนิสยั ส่ วนตัวของตัวละคร
เทคนิคนี้คือ “Caricature” (ภาพล้อ) ซึ่งมาจากเทคนิคการวาดการ์ตูน อีกวิธีหนึ่งคือการสร้าง
ประโยค วลี หรื อความคิดของตัวละครตัวนั้นขึ้นมา ซึ่งมีการพูดซํ้าบ่อย ๆ จนกลายเป็ นตราประจํา
ของตัวละครนั้น เรี ยกว่า “Letimotif”
8) การสร้างตัวละครผ่านการเลือกชื่อ (Characterization through Choice of
Name) เป็ นการใช้ชื่อเพื่อควบคุมลักษณะของเสี ยง ความหมายหรื อการแสดงความหมายโดยนัย
บางอย่าง เพือ่ ช่วยอธิบายตัวละคร และเทคนิคนี้เรี ยกว่า “Name-Typeing” การเลือกชื่อควรถูก
พิจารณาในความหมายที่ชื่อนั้นได้สื่อสารออกไป
2.1.4 แนวคิดเรื่องนวัตกรรมการสื่ อสาร
สํานักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ (2549) เป็ นหน่วยงานที่ทาํ หน้าที่เป็ นตัวแทนให้การส่ งเสริ ม
และพัฒนานวัตกรรมของประเทศ ได้กาํ หนดความหมายของนวัตกรรมไว้วา่ นวัตกรรม คือ “สิ่ ง
ใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู ้ และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” แต่
อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ทบทวนวรรณกรรม และพิจารณาเกี่ยวกับการให้ความหมายของนวัตกรรม
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พบว่านักวิชาการในต่างประเทศที่มีชื่อเสี ยงและมีมุมมองที่แตกต่างกัน ตามภูมิหลังของแต่ละคนใน
การให้ความหมายของคําว่า “นวัตกรรม” สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2.1 ชื่อนักวิชาการต่างประเทศและการให้ความหมายของนวัตกรรม
นักวิชาการ (ปี )
Evan (1966)
Utterback (1971,1994, 2004)

Damanpour (1987)

Rogers (1995)
Freeman & Soete (1997)
Betje (1998)
Smits (2002)

Herkema (2003)

Lemon and Sahota (2003)
DTI (2004)

ความหมายของนวัตกรรม
นวัตกรรม เป็ นกระบวนการของการพัฒนาความคิดใหม่
นวัตกรรม เป็ นสิ่ งต่อยอดของสิ่ งประดิ ษฐ์ ให้เข้าถึงและเป็ นที่
ยอมรั บ ของตลาดในลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ หรื อเป็ น
กระบวนการใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นมาใช้เป็ นครั้งแรก และทําให้
เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ
นวัตกรรม ในแง่มุมของนวัตกรรมองค์การ หมายถึง สิ่ งใหม่ที่
ถู ก พัฒ นาขึ้ น มาใช้ใ นองค์ก าร และเป็ นที่ ย อมรั บ ของคนใน
องค์การ
นวัตกรรม คือ ความคิดในทางปฏิบตั ิ หรื อสิ่ งของที่เป็ นสิ่ งใหม่
สําหรับบุคคลหรื อหน่วยงานต่าง ๆ ที่นาํ ไปใช้
นวัตกรรม คือ ผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อกระบวนการใหม่หรื อที่ได้ ทํา
การปรับปรุ งแล้วนํามาใช้ในเชิงพาณิ ชย์เป็ นครั้งแรก
นวัตกรรม คือสิ่ งใหม่ที่เกิ ดขึ้นในธุ รกิ จ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของ
การผลิต การจัดจําหน่าย และไม่วา่ จะเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การ
นวัตกรรม เป็ นความสําเร็ จของการผสมเชื่อมโยงในเรื่ อง
ของวัสดุอุปกรณ์ และความคิด ให้เป็ นประโยชน์ในเชิงสังคม
และเศรษฐกิจ
นวัตกรรม เป็ นการใช้ความคิด หรื อพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ใน
องค์การและนวัตกรรมสามารถเป็นได้ท้ งั ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริ การ
ใหม่
หรื อเทคโนโลยี ใ หม่ ซึ่ งอาจจะเกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะเฉี ยบพลันหรื อค่อยเป็ นค่อยไป
นวัตกรรม เป็นผลจากการใช้ความรู ้ในเรื่ องตลาดใหม่ และหรื อ
ความรู ้เชิงเทคนิคใหม่ ๆ ที่นาํ ไปสู่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมคือความสําเร็ จจากการใช้ประโยชน์ของความคิดใหม่
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
นักวิชาการ (ปี )
Schilling (2008)
Tushman and Nadler (1986)

ความหมายของนวัตกรรม
นวัต กรรม เป็ นเรื่ อ งของการนํา ความคิ ด ไปใช้ใ นเชิ ง ปฏิ บ ัติ
เพื่อให้ได้สิ่งใหม่ หรื อกระบวนการใหม่
นวัตกรรม คือ การสร้ างผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อกระบวนการที่
เป็ นของใหม่

แหล่งทีม่ า: สมนึก เอื้อจิระพงษ์พนั ธ์, พักตร์ผจง พัฒนสิ นธุ์, อัจฉรา จันทร์ฉาย และประกอบ
คุปรัตน์, 2553
นวัตกรรม เป็ นการต่อยอดสิ่ งที่มีอยูเ่ ดิมให้เกิดสิ่ งใหม่ โดยผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์
วิพากวิจารณ์ และแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบอีกด้วย (De Bono, 1992) และยังเป็ นความคิด วิธีปฏิบตั ิ
หรื อสิ่ งของที่บุคคลคิดค้นขึ้นใหม่ ซึ่งมีความแตกต่างจากที่เคยมีมา รวมถึงนวัตกรรมบางอย่าง อาจ
เป็ นสิ่ งที่เคยเกิ ดขึ้น หรื อ มีมานานแล้วในสังคม แต่หากเพิ่งนํามาใช้ หรื อ นํามาปฏิบตั ิ ในอีกที่
หนึ่ง หรื อ อีกสังคมหนึ่ง ก็ถือเป็ นนวัตกรรม เช่นกัน (Rogers & Shoemaker, 1971)
นิยามของคําว่า “นวัตกรรม” มีการให้คาํ นิ ยามในหลายลักษณะ และหลายแง่มุมต่างกันไป
ตามพื้นฐานความรู ้และวิชาชีพของนักวิชาการที่ให้คาํ นิ ยาม ทั้งนี้ สมนึ ก เอื้อจิระพงษ์พนั ธ์ และ
คณะ (2553, น. 54) ได้นิยาม 3 ประเด็นหลักที่เป็ นมิติสาํ คัญของนวัตกรรมคือ
1) ความใหม่ (Newness) สิ่ งที่จะได้รับการยอมรับว่ามีคุณลักษณะเป็ นนวัตกรรมได้น้ นั
ต้องมีความใหม่ เป็ นสิ่ งใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้น อาจเป็ นตัวผลิตภัณฑ์ การบริ การ กระบวนการ
2) ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) กล่าวคือนวัตกรรมจะต้องสามารถทํา
ให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นได้จากการพัฒนาสิ่ งใหม่ ๆ นั้น
3) การใช้ความรู ้และความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) สิ่ งที่จะถือเป็ น
นวัตกรรมได้น้ นั ต้องเกิดจากการใช้ความรู ้และความคิดสร้างสรรค์เป็ นฐานของการพัฒนา ไม่ใช่
การลอกเลียนแบบ หรื อทําซํ้า
นวัตกรรมการสื่ อสาร จึงเป็ นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับการสื่ อสาร ไม่ว่าจะเป็ นผูส้ ่ งสาร ผูร้ ับ
สาร ช่ องทางการสื่ อสาร หรื อตัวสาร ที่ ถูกพัฒนาเปลี่ ยนแปลง และถูกนํามาใช้ในกระบวนการ
สื่ อสารได้อย่างเหมาะสม
นวัตกรรมแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะจากลักษณะการเกิดหรื อการค้นพบ ดังนี้
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1) นวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ เกิดขึ้นเป็ นครั้งแรก ไม่เคยมีสิ่งที่เหมือนกันแบบนี้มา
ก่อน เรี ยกว่า “Invention” (Grasty, อ้างถึงใน วิเชียร ลัทธิพงศ์พนั ธ์, 2555) ซึ่งมักจะเกิดจาก
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เพื่อค้นหาสิ่ งใหม่ ที่ไม่ซ้ าํ กับสิ่ งที่เคยมีมาก่อน (De
Bono, 1992)
2) นวัตกรรมที่เกิดจากการต่อยอด ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงสิ่ งที่มีอยูแ่ ล้วให้ดียงิ่ ขึ้น
เรี ยกว่า “Innovation” (Grasty, อ้างถึงใน วิเชียร ลัทธิพงศ์พนั ธ์, 2555) ซึ่งมักจะเกิดจากกระบวนการ
คิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) เพื่อรวบรวมผสมผสานสิ่ งต่าง ๆ เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีทีสุด (De
Bono, 1992)

2.2 แนวคิดเรื่องสั ญวิทยา
2.2.1 แนวคิดเรื่องสั ญวิทยา
โซซูร์ (อ้างถึงใน ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร, 2555, น. 20-23) ให้ความหมายของสัญญะว่า
เป็ นหน่ วยพื้นฐานที่สุดของภาษา คือระบบของความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนที่เชื่อมโยงระหว่าง 2
ส่ วน ดังนี้
รู ปสัญญะ หรื อตัวสื่ อ,ตัวหมาย (Signifier) หรื อก็คือการที่เราเขียนตัวอักษรเรี ยงกันเป็ นคํา
ว่า “ม้า”
ความหมายสัญญะ (Signified) คือ “ม้า” ที่เป็ นสัตว์ มีสี่เท้า และมนุษย์ใช้เป็ นพาหนะ
โดยที่ ความหมายสัญญะอย่างหนึ่ งอาจจะมี หลายรู ปสัญญะได้ตามการกําหนดในแต่ละ
ระบบภาษา เช่น ม้า – อาชา – Horse ต่างก็สื่อความหมายถึงสิ่ งมีชีวิตชนิดหนึ่ ง, สี แดง – สี ชาด –
Red ก็หมายถึงสี สีหนึ่ง
ในขณะที่ กาญจนา แก้วเทพ (2547) กล่าวถึงสัญญะว่า “Sign” ในภาษาอังกฤษ มีรากศัพท์
มาจากภาษากรี กว่า “Tosemion” ซึ่ งแปลว่า “สัญญะ” ในภาษาไทยหมายถึง สิ่ งที่ถูกสร้างขึ้นมา
เพื่อให้มีความหมาย (Meaning) แทนของจริ ง / ตัวจริ ง (Object) ในตัวบท (Text) และในบริ บท
(Context) หนึ่งๆ ตัวอย่างเช่น “หมู” เป็ นสัญญะใช้แทนความหมายที่แสดงถึงของหมั้นในบางสังคม
ซึ่งในบางสังคมอาจมองว่า “หมู” ใช้แทนความหมายของความมัง่ คัง่ ก็ได้
โดยที่ Roland Barthes (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2543) มีการแบ่งประเภทของ
ความหมาย ที่บรรจุอยูใ่ นสัญญะทุกอย่างว่ามี 2 ความหมายคือ
1) ความหมายโดยอรรถ (Denotation) หรื อ ความหมายตรงที่ถูกประกอบสร้าง
ขึ้ นมาอย่า งภววิ สัย (Objective)
คนส่ ว นใหญ่ ใ นสังคมสามารถเข้า ใจได้ตามตัว อัก ษร เช่ น
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ความหมายตามพจนานุกรม เช่น หมูเป็ นสัตว์สี่เท้าประเภทหนึ่ง กล่าวคือ ความหมายโดยอรรถ เป็ น
ความหมายชั้นแรก (First Order of Signification) ที่เป็ นสามัญโดยทัว่ ไป มองเห็นได้อย่างชัดเจน
2) ความหมายโดยนัย (Connotation) หรื อ ความหมายแฝง เป็ นตัวหมายถึงที่ถูก
ประกอบสร้างขึ้นมาอย่างเป็ นอัตวิสยั (Subjective) ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็ น
(1) เป็ นอัตวิสัยในระดับบุคคล คือความหมายที่เกิ ดจากประสบการณ์เฉพาะ
ของบุคคล เช่น ประสบการณ์ส่วนตัวหรื ออารมณ์ความรู ้สึกของแต่ละคนที่มี
(2) เป็ นอัตวิสัยในระดับสังคม คื อความหมายที่ เกิ ดจากการกําหนดขึ้นจาก
ข้อตกลงของกลุ่มคนที่ตกลงร่ วมกัน เช่น ในสังคมไทย สังคมจีน สังคมอินเดีย สังคมอเมริ กนั จะให้
ความหมายโดยนัยแตกต่างกัน ที่เราเรี ยกว่า “ค่านิยมของแต่ละสังคม”
โดย Barthes เรี ยกความหมายโดยนัยนี้วา่ เป็ นความหมายชั้นที่สอง (Second Order of
Signification)
Chandler, 1994 (อ้างถึงใน วิเชียร ลัทธิพงศ์พนั ธุ์, 2555) กล่าวว่า ตามทฤษฎีภาพยนตร์ มัก
จําแนกคุณลักษณะของภาพยนตร์ออกเป็ น 6 ประการ คือ การเล่าเรื่ อง, ลักษณะตัวละคร,แก่นเรื่ อง
,ฉาก,เทคนิคการถ่ายทํา และสัญลักษณ์รูปภาพ สัญญะในภาพยนตร์ตามคุณลักษณะของภาพยนตร์
6 ประการจึงสามารถอธิบายได้ดงั นี้
1) การเล่าเรื่ อง หมายถึง พล็อตเรื่ อง โครงเรื่ อง สถานการณ์ เหตุการณ์ ช่วงเวลา
2) ลักษณะตัวละคร หมายถึง แบบแผน บทบาท บุคลิก แรงจูงใจ เป้ าหมาย
พฤติกรรม
3) แก่นเรื่ อง หมายถึง ใจความสําคัญ หัวข้อเรื่ อง เช่น สังคมวัฒนธรรม จิตวิทยา
การเมือง เพศ หรื อศีลธรรม
4) ฉาก หมายถึง สภาพภูมิประเทศ ประวัติศาสตร์ การตกแต่ง อุปกรณ์ประกอบ
ฉาก และการแต่งตัว
5) เทคนิคภาพยนตร์ หมายถึง รู ปแบบ และการเคลื่อนไหวกล้อง แสง เสี ยง
(เสี ยงดนตรี เสี ยงประกอบ) การใช้สี การตัดต่อ คอมพิวเตอร์กราฟฟิ ก ระเบิด
6) สัญลักษณ์รูปภาพ หมายถึง สัญญะที่สะท้อนความหมายของเรื่ อง ลักษณะตัว
ละคร แก่นเรื่ อง และฉาก
ซึ่งการตีความหมายของสัญญะนั้นขึ้นอยูก่ บั การเข้ารหัสส่ วนบุคคล
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2.1.2 แนวคิดเกีย่ วกับการวิเคราะห์ เนือ้ หา
การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาเป็ นระเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย รู ป แบบหนึ่ ง ที่ เ น้น การพิ จ ารณาที่ ต ัว สารที่ จ ะ
สามารถวิเคราะห์ถึงตัวผูส้ ่ งสาร ผูร้ ับสาร ผลลัพธ์ รวมถึงปฏิกิริยาที่ตอบกลับจากสารของผูร้ ับสาร
รวมถึ งการศึ กษาจุ ดมุ่งหมาย ค่านิ ยมและทัศนคติของตัวผูส้ ่ งสารและผูร้ ั บสารได้ดว้ ย เนื่ องจาก
“สาร” ถูกมนุ ษย์แลกเปลี่ยนในรู ปของสัญลักษณ์ที่เป็ นได้ท้ งั วัจนภาษาและอวัจนภาษาที่ถ่ายทอด
และเผยแพร่ ตามช่ องทางหรื อสื่ อต่างๆ ทั้งสื่ อวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ สิ่ งพิมพ์ สื่ อใหม่ และสื่ อ
บุคคล (ปาริ ชาติ สถาปิ ตานนท์ สโรบล, 2545, น. 17)
การวิเคราะห์เนื้อหาตามความหมายที่เบเรลสัน (Berelson, 1952, p. 18) หมายถึงเทคนิคการ
วิจยั แบบหนึ่ งที่ มีความเป็ นปรนัย (Objective) มี ความเที่ ยงตรงเป็ นระบบ (Systematic) เป็ นการ
พรรณนาเนื้ อหาข้อมูลเชิ งปริ มาณ (Quantitative) ถึ งสิ่ งที่ แสดงออกอย่างแท้จริ ง (Manifest) ใน
เนื้อหาสาร
คลาสัน (Clason, 1973, p. 114) ให้ความหมายของการวิเคราะห์เนื้อหาว่า เป็ นการพรรณนา
เป็ นวัตถุวิสยั เป็ นระบบ เป็ นปริ มาณและปรากฏชัด
สรรค์รวี คชาชีวะ,2525 อ้างถึงใน ดารายา บัวทอง, 2557) สรุ ปความหมายของการวิเคราะห์
เนื้อหา เป็ น 3 ข้อ ดังนี้
1) การวิเคราะห์เนื้อหาเป็ นเทคนิคการวิจยั ที่ศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์
2) การวิเคราะห์เนื้อหามีการสร้างเครื่ องมือที่มีความเป็ นปรนัย (Objectivity) และ
ความเชื่อถือได้ (Reliability) เมื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลชุดเดิมแต่ต่างผูว้ ิจยั และสถานการณ์ผลสรุ ป
ต้องเหมือนกัน
3) การวิเคราะห์เนื้อหาควรอธิบายความหมายได้ท้ งั ในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
อย่างมีความเที่ยงตรงตามธรรมชาติของสาร (Validity) เนื่ องจากสารไม่ได้มีความหมายเพียงอย่าง
เดียว คือ อาจมีท้ งั ความหมายนัยประหวัด (Connotations) และความหมายนัยตรง (Denotations)
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ผูส้ ่ งสารและบุคลิกลักษณะของผูส้ ่ งสาร
2.2.2.1 การจําแนกประเภทเนื้อหา
พีระ จิรโสภณ (2546) จําแนกประเภทเนื้อหาในลักษณะต่างๆ ไว้ ดังนี้
1) จําแนกตามหัวเรื่ อง เช่น ตลก ผจญภัย เกม สื บสวนจิตวิทยา การเมือง เศรษฐกิจ
2) จําแนกตามทิศทางของเนื้ อหา การจําแนกแบบนี้ จะต้องพิจารณาจากหน่ วยใน
การวิเคราะห์ เช่ นวลี ประโยค บริ บทต่างๆ ว่ามีทิศทางอย่างไร ชอบหรื อไม่ชอบ เห็ นด้วยหรื อ
คัดค้าน
3) จําแนกตามค่านิยมในสังคม เช่น ประหยัดหรื อฟุ้ งเฟ้ อ ถ่อมตนหรื อโอ้อวด
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4) จําแนกตามวิธีการหรื อกลยุทธ์ เช่ น การให้ขอ้ มูล ข้อเท็จจริ ง การกระตุน้ ทาง
อารมณ์ ความกลัว การใช้คาํ พูด สี หน้า ท่าทาง
5) จําแนกตามแหล่งข้อมูล เช่น หน่วยงานราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ
6) จําแนกตามกลุ่มเป้ าหมาย เช่น เด็ก วัยรุ่ น วันทํางาน ผูส้ ูงอายุ
2.2.2.2 หน่วยของการวิเคราะห์เนื้อหา (The Unit of Content Analysis)
หน่ วยในการวิเคราะห์เนื้ อหาจะช่ วยให้การวิเคราะห์เนื้ อหาสามารถวัดเป็ นเชิ ง
ปริ มาณได้ โดยหน่วยในการวิเคราะห์เนื้อหาแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
1) หน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ที่ Berelson, 1971(อ้างถึงใน ดารายา
บัวทอง, 2557) กําหนดไว้ ดังนี้
(1) การใช้คาํ (Word or Symbol) เป็ นหน่วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลในระดับเล็ก
อาจเป็ นคํา กลุ่มคํา หรื อสัญลักษณ์ ก็ได้ เช่ น ชื่ อบุคคล ชื่ อสถานที่ หรื อคําศัพท์ที่เกี่ ยวกับเรื่ องที่
ศึกษา
(2) แนวคิดหลัก (Theme) เป็ นหน่ วยที่ใช้ในการวิเคราะห์เนื้ อหาที่มีระดับ
ใหญ่กว่าคํา มักใช้วิเคราะห์เชิ งคุณภาพมากกว่าเชิ งปริ มาณ มุ่งวิเคราะห์ความหมายแฝงมากกว่า
ความหมายโดยตรง เช่น วิเคราะห์แนวคิด หรื อประโยคที่บ่งบอกความหมายในสาร
(3) คุณลักษณะต่างๆ (Character) เป็ นการกําหนดหน่ วยโดยพิจารณาจาก
คุณลักษณะที่ปรากฏ เช่น การแบ่งตามลักษณะประชาการของตัวละครในบทละคร เป็ น ชาย หญิง
บทบาทของแต่ละตัวละคร เป็ นต้น
(4) รายเรื่ อง (Items) เป็ นการจัดเรื่ องอย่างกว้างๆ โดยการวิเคราะห์เรื่ อง
ทั้งหมดและภายในรายเรื่ องแต่ละเรื่ องยังสามารถจัดแบ่งแยกย่อยออกไปได้อีก เช่ นคอลัมน์ ใน
นิตยสาร บทความ ข่าวในหนังสื อพิมพ์รายการหรื อละครในโทรทัศน์
(5) การวัดเนื้ อที่และเวลา (Space and Time) เป็ นการวิเคราะห์ที่ใช้ลกั ษณะ
ทางกายภาพของงานสื่ อสารในการวัด เช่ น จํานวนเวลาที่ออกอากาศในโทรทัศน์และวิทยุ ความ
กว้างของคอลัมน์ จํานวนหน้า ที่ใช้หน่วยวัดเป็ นนิ้วหรื อเซนติเมตรในหนังสื อพิมพ์
2) หน่วยในการระบุจาํ นวน (Unit of Enumeration)
(1) เนื้ อที่ (Space) คือการวัดเนื้ อหาด้วยการวัดจํานวน เช่น นิ้ ว เซนติเมตร
หน้า บรรทัด ย่อหน้า
(2) การปรากฏ (Appearance) คือการวัดด้วยการนับคุณสมบัติของเนื้อหาของ
สารที่ตอ้ งการว่ามีปรากฏอยูห่ รื อไม่
(3) ความถี่ (Frequency) คือการวัดด้วยการนับความถี่ในการใช้คาํ ที่ระบุไว้
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(4) ความเข้ม (Intensity) คือการวัดโดยใช้การจัดทําเป็ นสเกล (Scale)
เรี ยงลําดับข้อความที่แสดงความเข้มในเรื่ องค่านิยมและทัศนคติในเรื่ องที่มีแนวคิดเดียวกัน แต่มีการ
ใช้คาํ และส่ วนประกอบของประโยคแตกต่างกันเป็ นตัววัดความเข้มที่ต่างกัน
2.2.3 แนวคิดสมัยใหม่ และแนวคิดหลังสมัยใหม่ (Modernism and Post-Modernism)
2.2.3.1 แนวคิดสมัยใหม่ (Modernism)
แนวคิดสมัยใหม่ (Modernism, Modernity or Modernization) ตามที่ Habermas
(1987) กล่ า วเอาไว้ว่ า เริ่ มมี ม าตั้ง แต่ ค ริ สต์ ศ ตวรรษที่ 5 Modernism มาจากภาษาละติ น ว่ า
“Modernus = Modern” เป็ นการพยายามทําให้เกิดความแตกต่างกันใหม่ในชาวคริ สต์ จากการนับถือ
ศรัทธาพระเจ้าไปสู่ สิ่งอื่น แล้วต่อมาไม่นาน ก็มีการพยายามทําให้เกิดความแตกต่างกันใหม่อีกใน
ชาวคริ สต์ จากการนับถือศรัทธาพระเจ้าไปแสวงหาความรู ้จริ งสิ่ งสากล พยายามรู ้เข้าใจสิ่ งทั้งหลาย
ในสากลโลกตามความเป็ นจริ ง รู ้เข้าใจสิ่ งทั้งหลายด้วยจิตหรื อปั ญญา เพราะอิทธิ พลแนวความคิด
ของคานต์ (Kant’s Conception of a Universal History) เป็ นกระบวนการความแตกต่างทางความคิด
และวัฒ นธรรมจากเก่ า ไปสู่ ใ หม่ เป็ นการแสวงหาความรู ้ จ ริ ง ของสิ่ ง ต่ า ง ๆ ทั้ง หลาย ตามการ
เปลี่ยนแปลงเจริ ญรุ่ งเรื องก้าวหน้าของโลกทางสังคม เพราะความเป็ นมาของสังคมนี้ เชื่อศรัทธาใน
พระเจ้าว่าเป็ นผูส้ ร้าง
นักปราชญ์หรื อนักคิดทางสังคมบางคนกล่าวว่า แนวคิดสมัยใหม่ควรนับตั้งแต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 14 เพราะเป็ นยุคฟื้ นฟูศิลปะวิทยาการ (Renaissance) แต่นกั สังคมวิทยาส่ วนใหญ่
เห็นว่า แนวคิดสมัยใหม่ (Modernism) เป็ นยุคประวัติศาสตร์ ของสังคมยุโรปตะวันตก ที่เกิดการ
วิวฒ
ั นาการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิ จ และวัฒนธรรม ในคริ สต์ศตวรรษที่ 17 เพราะใน
ระหว่ า งคริ สต์ ศ ตวรรษที่ 16-17 เป็ นยุ ค ที่ ส นใจศึ ก ษา ค้น คว้า ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ แ บบ
วิทยาศาสตร์ (Scientism) มาช่วยแก้ปัญหาสังคมทั้งหลายที่เกิดขึ้น แล้วส่ งผลมีอิทธิพลต่อการศึกษา
สังคมวิทยาแบบวิทยาศาสตร์ของคองต์ในเวลาต่อมา (Comte’s Positivism)
ในคริ สต์ศตวรรษที่ 17 จึงถือได้ว่าเป็ นยุคความคิดสมัยใหม่ อันหมายถึงยุคสมัยให้
ความสนใจในเรื่ องศิ ลปะ วรรณคดี วิทยาการ สถาบัน เหตุผล การศึ กษา เศรษฐกิ จ การเมื อง
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ รู ปแบบของชี วิต ความจริ งของชีวิตบนฐานของความเจริ ญเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก กล่าวคือ เป็ นช่วงเวลาแห่ งความเจริ ญทางวัตถุ ความมัน่ คงทางสังคม และความรู ้
เข้าใจตนเอง (Material Progress, Social Stability and Self-Realization) ในยุโรปตะวันตก มีองั กฤษ
อเมริ กา ฝรั่งเศส อิตาลี เป็ นต้น แม้มีปัจจัยต่างๆ มากมายที่ทาํ ให้เกิดสมัยใหม่ ปั จจัยสําคัญเหล่านี้
คือ ความจริ ง (Truth) เหตุผล (Rationality) วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) ผล
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ของอุตสาหกรรม (Emergence of capitalism) การแผ่อาํ นาจทางตะวันตก (Western Imperialism)
การแพร่ กระจายความรู ้ และอํานาจทางการเมือง (Spread of Literature and political power) การ
ขับเคลื่อนทางสังคม (Social Mobility) เป็ นสาเหตุสาํ คัญสนับสนุนส่ งเสริ มการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
สังคมโลก ที่ เ รี ย กกัน ว่า “สมัย ใหม่ ” (Modernism) เพราะผลของความเจริ ญทางการศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการขับเคลื่อนทางสังคม ทําให้มนุ ษย์ตอ้ งการรู ้ เข้าใจ
ตนเองและสังคมมากยิง่ ขึ้นตามลําดับ ทําให้ตอ้ งมาคิดใหม่ทาํ ใหม่ เพื่อความถูกต้องดีงามแบบสากล
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโลกร่ วมกัน แนวคิดสมัยใหม่มีลกั ษณะดังนี้
1) เป็ นแนวคิดที่มีอยูบ่ นเหตุผล มีหลักฐานพิสูจน์ได้ เกี่ยวข้องกับ ระบบทุนนิยม
2) เป็ นแนวคิดที่อยูใ่ นกรอบของสังคม สังคมบอกให้เป็ นอะไร สังคมมีแบบแผน
อย่างไร
3) แนวคิดสมัยใหม่เชื่อเฉพาะสิ่ งที่เห็นและพิสูจน์ได้
4) นักคิดสมัยใหม่จะมองถึงความก้าวหน้าของโลก คิดหาความจริ งและพิสูจน์
ออกมาให้ได้
5) เชื่อถือในความก้าวหน้าด้วยวิทยาศาสตร์ การวิจยั การค้นพบ ที่จะทําให้ความ
เป็ นอยูข่ องชีวติ ดีข้ ึน
2.2.3.2 แนวคิดหลังสมัยใหม่ (Post Modernism)
แนวคิดหลังสมัยใหม่ (Post Modernism) หลักการคิดของแนวคิดสมัยใหม่คือ
ปฏิเสธสิ่ งที่เชื่อว่าเป็ นความจริ งแท้ โดยมีแนวคิดใหม่วา่ ไม่มีขอ้ เท็จจริ งใดเป็ นความจริ งใช้ได้กบั ทุก
เหตุการณ์ ทุกเวลา ทุกโอกาส ทั้งนี้มีได้หมายความว่าไม่ยอมรับความเป็ นเหตุเป็ นผล หรื อความจริ ง
แต่เชื่ อว่าความจริ งนั้นไม่ใช่ ขอ้ สรุ ปเดียว (ยุรฉัตร บุญสนิ ท, 2545 อ้างถึงใน อุมาพร มะโรณี ย,์
2551)
Post Modernism เป็ นปรากฏการณ์แนวคิดหลังสมัยใหม่ การเคลื่อนไหวทางความคิดและ
วัฒนธรรมที่ได้เข้ามาทั้งแทนที่ และตอบโต้ขอบเขต ของแนวคิดสมัยใหม่ (Modernism) ด้วยการ
ต่อต้านและหยิบยืมแนวคิดส่ วนหนึ่งของความเป็ นสมัยใหม่มา ทั้งนี้ดว้ ยการตั้งคําถามต่อความเป็ น
สมัยใหม่ ซึ่ งพยายามสถาปนาความชอบธรรมครอบงําความคิด (Hegemony) ของผูค้ นในสังคม
ด้วยการสร้ างอภิ เรื่ องเล่ า (Meta-narrative) ต่ าง ๆ ออกมา ไม่ว่าจะเป็ นความเป็ นเหตุ เป็ นผล
(Rationality) ความเป็ นสากล (Universality) หรื อความเป็ นทั้งหมด (Totality) ความเป็ นวัตถุวิสัย
(Objectivity) ตลอดทั้งความก้าวหน้า (Progress) หรื อการปลดปล่อย (Emancipation) จากโซ่ตรวน
ทั้งทางกายภาพและความคิดต่าง ๆ ซึ่ งอุดมคติเหล่านี้ ถือว่าเป็ นแก่นหลักสําคัญของยุคสมัยใหม่
โดยมีรากเหง้ามาจากยุคภูมิธรรมทางสติปัญญา (Enlightenment) อันนําไปสู่ การปฏิวตั ิทางความคิด
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โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมในยุโรป เช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวทางความคิดเชิงปฏิ
ฐานนิ ยม (Positivism) และสัจจนิ ยม (Realism) ที่ปรากฏมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 เป็ นต้นมา
และเป็ นประเด็นที่นกั คิดหลังสมัยใหม่ปฏิเสธ และตั้งข้อสงสัยต่อความทะเยอทะยานดังกล่าว “หลัง
สมัยใหม่” จึ งเป็ นสัญญาณที่บ่งบอกถึ งความเสื่ อมศรั ทธาใน “ความเป็ นสมัยใหม่” หรื อ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หลังสมัยใหม่ ไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีอย่างสุ ดขั้ว แต่ต่อต้าน “ความ
เจริ ญ” หรื อ “ความก้าวหน้า” แบบลัทธิ สมัยใหม่ที่ไม่สนใจ (หรื อตอนนั้นยังไม่รู้) ผลกระทบที่
รุ นแรงต่อธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (ณรงค์ฤทธิ์ สุ มาลี, ม.ป.ป.)
Solomon (2003) ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวคิดสมัยใหม่และ
แนวคิดหลังสมัยใหม่ไว้ดงั นี้
ตารางที่ 2.2 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวคิดสมัยใหม่และแนวคิดหลังสมัยใหม่
แนวคิดสมัยใหม่
มีเหตุผล
เป็ นวิทยาศาสตร์
จัดระเบียบ
ยุโรป, ตะวันตก
เด็ดขาด
เป็ นทางการ
ตามทฤษฎี
มีความเชื่อในค่านิยมสากล

แนวคิดหลังสมัยใหม่
ไม่มีเหตุผล
ต่อต้านวิทยาศาสตร์
แยกส่ วน
หลากหลายวัฒนธรรม
ไม่แน่นอน
ไม่เป็ นทางการ
ไม่มีทฤษฎี
มีความเชื่อในค่านิยมท้องถิ่น

2.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาเรื่ อง การเล่าเรื่ องของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ยอดนิยมในบริ บทสากล ผูว้ ิจยั ได้
ทําการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่อการศึกษาในครั้งนี้ เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ให้เกิดผล
งานวิจยั ที่มีประสิ ทธิภาพ โดยงานวิจยั ที่นาํ มาใช้ประกอบการศึกษามีดงั ต่อไปนี้
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2.3.1 งานวิจัยเกีย่ วกับการเล่าเรื่อง
ผลการวิจยั ของ กาญจนพิชญ์ ศิริภูวณิ ชย์ (2557) เรื่ อง “การเล่าเรื่ องข้ามสื่ อในการ์ตนู ไทย
ของเอกสิ ทธิ์ ไทยรัตน์”
เป็ นการศึกษาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเล่าเรื่ องการ์ ตูนไทยของเอกสิ ทธิ์ ไทยรัตน์
ในสื่ อต่าง ๆ เพื่อศึกษา เปรี ยบเทียบ และวิเคราะห์ความแตกต่างด้านเนื้อหาการ์ตูนไทยของเอกสิ ทธิ์
ไทยรัตน์ ที่มีการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อภาพยนตร์ และสื่ ออินเทอร์เน็ต ซึ่งผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบ
การเล่าเรื่ องมีความใกล้เคียงกันทั้งสองสื่ อ มีความแตกต่างในส่ วนการนําเสนอคือ ฉาก ช่วงเวลา
และสถานที่ในการเล่าเรื่ องที่จะต่างกันไปตามช่วงยุคสมัยในการนําเสนอในแต่ละสื่ อ รวมถึงบท
สนทนาที่ในการ์ ตูนจะใช้ภาษาเขียนและภาษาภาพ ส่ วนในภาพยนตร์ จะใช้ภาษาพูด การเล่าเรื่ อง
ข้ามสื่ อของเอกสิ ทธิ์ ไทยรั ตน์ นั้น หากเป็ นการเล่าจากสื่ อการ์ ตูนเป็ นสื่ อต้นทาง จะมี การขยาย
เรื่ องราวมากขึ้นเมื่อนําไปเล่าในสื่ อภาพยนตร์ ในทางกลับกัน หากสื่ อต้นทางเป็ นสื่ อภาพยนตร์ สื่ อ
ที่เล่าเรื่ องสื่ อที่สองเป็ นสื่ อการ์ ตูนเล่มจะตัดทอนและเปลี่ยนแปลงให้กระชับและตรงจุดมากขึ้น
ในขณะที่สื่ออินเตอร์ เน็ต การ์ ตูนออนไลน์น้ นั ต่างออกไปตรงที่เป็ นการ์ ตูนที่ไม่จบในตอน มีการ
เขียนนําเสนอในลักษณะการ์ตูนชุด และมีลกั ษณะการเล่าเรื่ องแบบภาพยนตร์แต่นาํ เสนอในรู ปแบบ
การ์ตูน
ผลการวิจยั ของ ณัฐพร ลิ้มประสิ ทธิ์ วงศ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง “การเล่าเรื่ องและการสร้าง
ลักษณะตัวละครในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ที่มีตวั เอกเป็ นสตรี จากเทพปกรณัมกรี ก”
เป็ นการศึกษาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเล่าเรื่ องและลักษณะตัวละครสตรี ใน
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เทพปกรณัมกรี กที่มีตวั เอกเป็ นสตรี ผลการวิจยั พบว่า การเล่าเรื่ องใน
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ภาพยนตร์เทพปกรณัมกรี กที่ยดึ ตามบท
ละครดั้งเดิม 2.ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เทพปกรณัมกรี กที่มีการเล่าเรื่ องแบบผสม คือนําข้อมูล
ของตํานานเทพปกรณัมมาจากหลายแหล่ง แล้วนํามาตีความใหม่ โดยรักษาองค์ประกอบการเล่า
เรื่ องไว้บางส่ วน 3.ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เทพปกรณัมกรี กที่ได้รับอิทธิพลเค้าโครงเรื่ องจาก
เทพปกรณัมกรี ก แล้วสร้างสรรค์ตีความใหม่โดยรักษาองค์ประกอบการเล่าเรื่ องเดิมไว้เป็ นส่ วนน้อย
ลักษณะสตรี ที่ปรากฏมี 4 แบบ ได้แก่ 1) ลักษณะของวีรสตรี 2) สตรี ที่เป็ นเหยือ่ คือผูห้ ญิง
ที่ตกอยูใ่ นสภาพที่เสี ยเปรี ยบ แบ่งได้เป็ น 4 ประเภท ดังนี้ (1)สตรี ที่เป็ นเหยือ่ สงคราม (2) สตรี ที่เน
เหยือ่ จากปัญหาภายในครอบครัว (3) สตรี ที่เป็ นเหยือ่ ของเพศสภาพ (4) สตรี ที่เป็ นเหยือ่ ของบุรุษ
เพศ 3) ลักษณะของสตรี ที่มีพลังเหนือบุรุษเพศ 4) ลักษณะของสตรี ที่มีความสมบูรณ์แบบ
ผลการศึกษาของ มาโนช ชุ่ มเมืองปั ก (2547) ได้ศึกษาเรื่ อง “การเล่าเรื่ องของภาพยนตร์
ตลกไทยยอดนิยม ‘บุญชู’ กับการสร้างสรรค์ของผูก้ าํ กับภาพยนตร์”
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เป็ นการศึกษาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเล่าเรื่ องของภาพยนตร์บุญชูท้ งั 6 ภาค และ
ศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์ของผูก้ าํ กับภาพยนตร์ ผลวิจยั พบว่า ภาพยนตร์บุญชูมีแนวทางการทํา
ที่เอาใจตลาดผสมผสานกับการทําภาพยนตร์คุณภาพ เน้นการนําเสนอที่เรี ยบง่าย ไม่ซบั ซ้อน แต่มี
ความเข้มข้นในการดําเนินเรื่ อง โดยใช้การเล่าเรื่ องแบบภาพยนตร์ชีวิตผสมกับอารมณ์ขนั แบบไทย
ๆ และสอดแทรกประเด็นปัญหาสังคมต่าง ๆซึ่งเป็ นเรื่ องใกล้ตวั โดยเฉพาะแก่นความคิดหลักเรื่ อง
ความมีน้ าํ ใจที่หายไปจากสังคม ในด้านการเป็ ฯภาพยนตร์ภาคต่อ ภาพยนตร์เรื่ องนี้ใช้นกั แสดงหลัก
ชุดเดิมที่เติบโตไปตามวัฎจักรชีวิตจริ ง มีการรักษาดุลภาพระหว่างสิ่ งที่คนดูคุน้ เคยจากภาคก่อน ๆ
และปรับเสริ มเติมสิ่ งใหม่ๆ เข้าไป
ผลการศึกษาของ อุมาพร มะโรณี ย ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง “สัมพันธบทของการเล่าเรื่ องใน
สื่ อการ์ตูน ละครโทรทัศน์ และนวนิยาย”
เป็ นการศึกษาโดยมีวตั ถุประสงค์ในเพื่อศึกษาวิเคราะห์ลกั ษณะสัมพันธบทของการเล่าเรื่ อง
ในสื่ อการ์ตูน ละครโทรทัศน์ และนวนิยาย ที่ออกอากาศและตีพิมพ์ในไทย เรื่ องดัง่ ดวงหฤทัย และ
เรื่ อง Full House สะดุดรักที่พกั ใจ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเชื่อมโยงหรื อดัดแปลงเนื้อหา
ระหว่างสื่ อการ์ตูน ละครโทรทัศน์ และนวนิยาย และเพื่อเปรี ยบเทียบลักษณะสัมพันธบท 2
รู ปแบบ คือ ลักษณะสัมพันธบทการ์ตูนสู่ละครโทรทัศน์และนวนิยาย และลักษณะสัมพันธบทนว
นิยายสู่การ์ตูนและละครโทรทัศน์ ผลวิจยั พบว่าลักษณะสัมพันธบทในสื่ อการ์ตูน ละครโทรทัศน์
และนวนิยาย มีการคงเดิม ขยายความ ตัดทอน และดัดแปลงรายละเอียดของเรื่ องตามองค์ประกอบ
การเล่าเรื่ องโดยคงองค์ประกอบหลักเดิม ได้แก่ โครงเรื่ อง แก่นเรื่ องหลัก ความขัดแย้ง ลักษณะเด่น
ของตัวละคร และฉากเป็ นส่ วนใหญ่ มีเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในรายละเอียดย่อย ปั จจัยที่มีผล
ต่อสัมพันธบท ได้แก่ ธรรมชาติสื่อ ปัจจัยด้านธุรกิจและการตลาด ปั จจัยการผลิต และปัจจัยด้าน
สังคม ลักษณะสัมพันธบททั้ ง 2 รู ปแบบมีความแตกต่างกัน โดยจากการ์ตนู สู่ ละครโทรทัศน์
และนวนิยาย
มีการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นการตัดทอนและดัดแปลงองค์ประกอบการเล่าเรื่ อง
ส่ วนสัมพันธบทนวนิยายสู่การ์ตูนและละครโทรทัศน์ เน้นการขยายความองค์ประกอบของการเล่า
เรื่ อง
ผลการศึกษาของ สุ ภาวรรณ วรรธนะศุภกุล (2550) ได้ศึกษาเรื่ อง “คุณลักษณะของละคร
เอเชียยอดนิยม ศึกษากรณี ละครญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลีในโทรทัศน์ไทย”
เป็ นการศึกษาโดยมีวตั ถุประสงค์การศึกษาเพื่อศึกษาคุณลักษณะของละครเอเชียที่ได้รับ
ความนิยม และเพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลให้ละครเอเชียได้รับความนิยมในประเทศไทย ซึ่งผล
การศึกษาพบว่าคุณลักษณะของละครเอเชียยอดนิยมของละครญี่ปุ่นคือ การเล่าเรื่ องกระชับ รวดเร็ ว
บทสนทนาสะท้อนแง่คิด เนื้อหาที่ทา้ ทายค่านิยมเดิม แต่ความขัดแย้งจะลงเอยอย่างประนีประนอม
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มุ่งส่ งเสริ มกําลังใจ ละครไต้หวัน เด่นในเรื่ องสะท้อนปัญหาสังคมและการรวมแก๊ง สร้างตัวละคร
แบบขบถสังคม สื่ อความหมายเสี ยดสี สงั คม และสื่ อความเป็ นปั จเจกชน เนือห้ าเกี่ยวกับชนชั้นล่างที่
ดิ้นรนเพื่อยกฐานะทางสังคม ความขัดแย้งมาจากการเลือกทางเดินชีวิตของตนกับวิถีทางที่สงั คม
กําหนด โดยมีการแก้ปัญหาแบบเด็ดขาดมากกว่าประนีประนอม ละครเกาหลี เด่นในการเล่าเรื่ อง
ด้วยภาพและเสี ยงที่สื่ออารมณ์ตวั ละคร ฉากและธรรมชาติสวยงาม เนื้อหาความรักเชิงอุดมคติและ
การแสวงหาตัวตน โดยปล่อยเรื่ องราวในอดีตและความทรงจําเป็ นตัวเล่าปั จจุบนั เนือห้ าสะท้อน
ปัญหาระหว่างการดําเนินชีวิตของวัยรุ่ นหนุ่มสาวกับความขัดแย้งของครอบครัว แต่มกั ลงเอยแบบ
ประนีประนอม
ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้ละครเอเชียได้รับความนิยมคือ 1)เนื้อหาพูดถึงปัญหาแบบเอเชีย
ร่ วมกันโดยเฉพาะปั ญหาวัยรุ่ น ซึ่งเป็ นกลุ่มผูร้ ับสารหลัก 2) การกําหนดทิศทางการเผยแพร่ และ
กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยซึ่งเป็ นผูน้ าํ เข้าละครเอเชีย 3) วงจร
Tie-in ในอุตสาหกรรมสื่ ออื่นที่เกี่ยวข้อง
2.3.2 งานวิจัยเกีย่ วกับภาพยนตร์ แอนิเมชั่น
ผลการศึกษาของ กรภัทร์ จิตต์จาํ นง (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกชม
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ไทยเรื่ อง “ก้านกล้วย 2”
เป็ นการศึกษาโดยมีวตั ถุประสงค์การศึกษาเพื่อทราบถึงปัจจัยในการตัดสิ นใจเลือกชม
ภาพยนตร์เรื่ อง “ก้านกล้วย 2” เพื่อทราบถึงความพึงพอใจที่มีต่อภาพยนตร์เรื่ อง “ก้านกล้วย 2” ผล
วิจยั พบว่า กลุ่มผูช้ มส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา มีอายุต่าํ กว่า 18 ปี และส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีรายได้
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจชมภาพยนตร์ อันดับแรกคือด้านความน่ารักและความสวยงามของ
ตัวละคร อันดับที่ 2 คือความสนุกสนานจากภาพยนตร์ และอันดับที่ 3 ได้แก่ เทคนิคการสร้างภาพ
พิเศษในภาพยนตร์ ส่ วนความพึงพอใจหลังชมภาพยนตร์เรื่ อง “ก้านกล้วย 2” พบว่า ผูช้ มมีความพึง
พอใจมากต่อความน่ารักและสวยงามของตัวละคร รองลงมาคือความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างภาพ
พิเศษ และอันดับที่ 3 คือ ความสวยงามของเทคนิคการสร้างภาพพิเศษ
ผลการศึกษาของ ดารายา บัวทอง (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง “นวัตกรรมการสื่ อสารความเป็ น
ไทยผ่านภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ อง ยักษ์”
เป็ นการศึกษาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่แสดงถึงความเป็ นไทยใน
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ อง “ยักษ์” ทั้งในด้านเนื้อหาและการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ และเพื่อ
ศึกษานวัตกรรมการสื่ อสารที่ใช้ในการนําเสนอความเป็ นไทยผ่านภาพยนตร์แอนิมนั่ เรื่ อง “ยักษ์”
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า “ยักษ์” มีการสื่ อสารความเการสื่ อสารความเป็ นไทยในเนื้อเรื่ องและการ
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ออกแบบตัวละครเป็ นส่ วนใหญ่ เนื่องจากมีตน้ แบบหรื อแรงบันดาลใจในการผลิตมาจากวรรณคดี
เรื่ อง “รามเกียรติ์” ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ องนี้ มีการสื่ อสารนวัตกรรมความเป็ นไทย ด้วยวิธีการ
ผสมผสานข้ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมไทยกับตะวันตก การผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมประชานิยมอย่างแอนิเมชัน่ และวัฒนธรรมระดับสูงอย่างรามเกียรติ์ และการใช้แนวคิด
หลังสมัยใหม่ในการผลิต (ที่ต่อต้านแนวคิดในการผลิตแอนิเมชัน่ แบบอนุรักษ์นิยมที่ไม่ตรงกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั )
ผลการศึกษาของ นับทอง ทองใบ (2548) ศึกษาเรื่ อง “นวลักษณ์ในการเล่าเรื่ องและ
เอกลักษณ์ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ของฮายาโอะ มิยาซากิ”
เป็ นการศึกษาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิหลัง แรงบันดาลใจ และพัฒนาการในการ
สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อวิเคราะห์นวลักษณ์การเล่าเรื่ องในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และเพื่อศึกษาถึงการ
นําเสนอสุ นทรี ยภาพในกาภยนตร์แอนิเมชัน่ ของฮายาโอะ มิยาซากิ ผลการวิจยั พบว่า 1.เอกลักษณ์
ในผลงานจองมิยาซากิเกิดจากการเป็ นเจ้าของสตูดิโอผลิตแอนิเมชัน่ ของตนเอง จึงสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานได้เต็มที่ 2. มิยาซากิมีกลวิธีในการเล่าเรื่ องที่ต่างจากเรื่ องอื่น ๆ เพราะคิดเรื่ องรวม
ขึ้นมาเอง โดยเอาความเชื่อเรื่ องวิญญาณ และเทพเจ้าสร้างโลกจินตนาการขึ้นใหม่ ตัวละครเอก
มักจะเป็ นผูห้ ญิง แก่นเรื่ องสะท้อนแง่มุมชีวิตมนุษย์อย่างลึกซึ้ง บทสรุ ปทิ้งพื้นที่ให้ผชู ้ มจินตนาการ
เอง 3.มีการสร้างสรรค์เทนนิคแอนิเมชัน่ ด้วยการออกแบบลายเส้นที่เรี ยบง่าย เคลื่อนไหวนุ่มนวล
และให้ความสําคัญกับการถ่ายทอดอารมณ์ตวั ละคร 4. สุ นทรี ยภาพในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ของมิยา
ซากิ เกิดจากความรู ้สึกแปลกใหม่ในการนําเสนอเรื่ องราวผ่านเทคนิคด้านภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ซึ่ง
ก่อให้เกิดสุ นทรี ยภาพแห่ งการใช้จินตนาการ สุ นทรี ยภาพแห่ งการสัมผัสและเข้าถึงเรื่ องราว สุ นทรี
ภาพแห่งการหยุดคิด และสุ นทรี ภาพแห่ งความเป็ นศิลปะในผลงาน
2.3.3 งานวิจัยเกีย่ วกับภาพยนตร์ ตัวอย่ าง
ผลการศึกษาของ พนิดา สมภพกุลเวช (2544) ศึกษาเรื่ อง “บทบาทของภาพยนตร์ตวั อย่าง
เพื่อโน้มน้าวใจ”
เป็ นการศึกษาโดยมีวตั ถุประสงค์ คือ เพื่อทราบลักษณะของส่ วนประกอบ และบทบาทของ
แต่ละส่ วนในภาพยนตร์ตวั อย่าง เพื่อเข้าใจถึงจุดขายของภาพยนตร์ที่นาํ เสนอผ่านภาพยนตร์ตวั อย่าง
รวมถึงวิธีการนําเสนอภาพยนตร์ตวั อย่างเพื่อให้สามารถโน้มน้าวใจผูช้ มได้ และเพือ่ ทราบถึงความ
ใกล้เคียงและสอดคล้องของการเลือกประเด็นเพื่อโน้มน้าวใจในภาพยนตร์ตวั อย่างและเนื้อหาของ
ภาพยนตร์เรื่ องเต็ม ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ภาพยนตร์ตวั อย่างมีส่วนประกอบหลัก 2 ส่ วน คือส่ วน
แรกเป็ นภาพซึ่งประกอบด้วยฉากที่เลือกตัดตอนมาซึ่งแตกต่างไปตามประเภทของภาพยนตร์และ
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เนื้อหาของภาพยนตร์แต่ละเรื่ อง ตัวอักษรจะมีรูปแบบสอดคล้องกับเนื้อหาของภาพยนตร์ และส่ วน
ที่สองเป็ นเสี ยง ประกอบด้วย เสี ยงบรรยาย เสี ยงประกอบ และเพลงหรื อดนตรี ประกอบ โดยทั้งสอง
ส่ วนจะสอดคล้องกับประเภทของภาพยนตร์ และสร้างความโดดเด่นเนื่อหาของภาพายนตร์แต่ละ
เรื่ อง จุดขายที่นาํ เสนอในภาพยนตร์ตวั อย่างแบ่งเป็ นจุดขายที่เป็ นบุคคล โดยเป็ นประเภทผูเ้ ชี่ยวชาญ
และผูม้ ีชื่อเสี ยง และจุดขายที่มาจากตัวภาพยนตร์จะแตกต่างกันไปตามประเภทของภาพยนตร์ โดย
จะนําเสนอจุดเด่นเพื่อสร้างความแตกต่างจากภาพยนตร์เรื่ องอื่น เพื่อดึงดูดใจผูช้ ม ลักษณะการ
นําเสนอจะเป็ นการนําสู่สถานการณ์ที่ปไู ปสู่ปัญหาในภาพยนตร์และทิง้ ท้ายจบภาพยนตร์ตวั อย่าง
ให้เกิดคําถามในใจของผูช้ ม เพื่อให้เกิดความอยากรู ้อยากเห็น ภาพที่ปรากฏในภาพยนตร์ตวั อย่าง
และภาพยนตร์เรื่ องเต็มมีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
กล่าวโดยสรุ ปงานวิจยั ที่มีการศึกษาวิจยั มาแล้ว เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์
ประเภทต่างๆ และการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อของภาพยนตร์ นวนิยาย การ์ตูน ส่ วนงานวิจยั เกี่ยวกับ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ที่มีการศึกษาวิจยั มาแล้ว เป็ นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ของไทย เช่น ภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ เรื่ องก้านกล้วย เรื่ องยักษ์ และภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็ นประเทศในทวีป
เอเชียด้วยกัน ยังไม่พบงานวิจยั ที่พดู ถึงภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ในบริ บทสากล ส่ วนงานวิจยั ที่ศึกษาใน
บริ บทสากลเป็ นการศึกษาในประเด็นการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ประเภทอื่น ๆ แต่ยงั ไม่พบงานวิจยั
เกี่ยวกับภาพยนตร์ประเภทแอนิเมชัน่
งานวิจยั เรื่ อง “การเล่าเรื่ องของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ยอดนิยมในบริ บทสากล” มุ่งเน้นศึกษา
ในส่ วนของการเล่าเรื่ องและการสร้างความนิยมของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ที่ประสบความสําเร็ จทัว่
โลก ซึ่งเป็ นการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงไปในภาพยนตร์ประเภทแอนิเมชัน่ ที่ประสบความสําเร็ จทํา
รายได้สูงสุ ดในบริ บทสากล และเพิ่มเติมส่ วนของภาพยนตร์ตวั อย่าง ของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ที่ทาํ
รายได้สูงสุ ดทัว่ โลก 5 อันดับแรก เพื่อให้เห็นถึงความสําคัญของการสื่ อสารการตลาดผ่านการเล่า
เรื่ องในภาพยนตร์ตวั อย่าง
ที่มีส่วนให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจไปชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์
นอกจากนั้นอีกส่ วนที่ต่างไปจากงานวิจยั ข้างต้นคือ ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ที่เลือกมาเป็ นภาพยนตร์ที่
ได้รับความนิยมในบริ บทสากล

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาเรื่ อง “นวัตกรรมการสื่ อสารในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ยอดนิยม” เพื่อวิเคราะห์การ
เล่าเรื่ องของภาพยนตร์การ์ตนู แอนิเมชัน่ ยอดนิยมเรื่ อง Frozen และองค์ประกอบการเล่าเรื่ องของ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างที่ทาํ รายได้สูงสุ ด 5 อันดับ โดยเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่งใช้วิธีศึกษา
3 วิธี ได้แก่
1) วิเคราะห์ตวั บท (Textual Analysis )
2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
3) การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group)
โดยศึกษาจากเอกสาร สื่ อภาพยนตร์ และสื่ ออินเทอร์เน็ต และผูว้ จิ ยั ใช้การนําเสนอแบบ
พรรณาวิเคราะห์ (Analytical Description) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3.1 ตารางแนวคิดการวิจยั
คําถามนําวิจัย
โครงสร้างการเล่าเรื่ องใน
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ที่
ได้รับความนิยมเป็ น
อย่างไร

แนวคิด – ทฤษฎี
- แนวคิดองค์ประกอบการเล่า
เรื่ อง
- แนวคิดการวิเคราะห์เนื้อหา
- แนวคิดการสร้างตัวละคร
- แนวคิดสัญญวิทยา
- แนวคิดสมัยใหม่และหลัง
สมัยใหม่
- แนวคิดนวัตกรรมการสื่ อสาร

เครื่องมือ
- การวิเคราะห์ตวั บท
(Textual analysis)
- การสัมภาษณ์
(Interview)โดยสัมภาษณ์
นักวิจารณ์ภาพยนตร์
- สัมภาษณ์กลุ่ม
(Focus Group) ผูท้ ี่เคยชม
ภาพยนตร์เรื่ อง Frozen
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
คําถามนําวิจัย
โครงสร้างกาารเล่าเรื่ องใน
ภาพยนตร์แอนิ
อ เมชัน่
ตัวอย่างที่ทาํ ให้
ใ แอนิเมชัน่
ได้รับความนินิยมเป็ น
อย่างไร

แนวคิด – ทฤษฎี
- แนววคิดการเล่าเรื่ อง
อ
- แนววคิดการวิเคราาะห์เนื้อหา

เครื่องมืมือ
- กาารวิเคราะห์ตวบท
วั
(TTextual analyssis)

3.1 แหล่ งข้ อมูล
แหลล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึ
ใ
กษากการเล่าเรื่ องในนภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ยอดดนิยมในบริ บทสากล
และภาพยนตตร์แอนิเมชัน่ ตัตวอย่าง แบ่งงออกได้เป็ นแหล่
แ งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งข้อมูลประเภท
ล
บุคคล และแหล่งข้อมูลด้านเอกสาร
า
โดดยมีรายละเอียดของข้
ย
อมูลดัดงต่อไปนี้
3.1.11 แหล่งข้ อมูลประเภทอิเล็กทรอนิกส์
1) วีซีดีดี (VCD) และดีวีดี (DVDD) ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ที่ททํารายได้สูงสดคื
สุ อเรื่ อง
Frozen หรื
ห อชื่อไทยว่า ผจญภัยแดดนคําสาปราชิชินีหิมะ โดยเป็ นแบบเสี ยยงต้นฉบับ (Original
Soundtrack) คําบรรยายไทย (Thai Subbtitle)
2) คลิปภาพยนตร์
ป
แออนิเมชัน่ ตัวอย่างที่เป็ นทางงการ (Movvie Trailerr) ฉบับ
ภาษาอังกฤษ บทบรรยาาย (Subtitlle) ไทย ที่เคยเผยแพร่ร่ ในโรงภาพยยนตร์และเว็บ www.
Youtube.com
m ก่อนกําหนดฉายจริ งประะมาณ 2 เดือน
อ ของภาพยยนตร์แอนิเมชัชัน่ ที่ทาํ รายไดด้สูงสุ ด 5
เรื่ อง ได้แก่ Frozen,
F
Toy Story
S 3, Desppicable Me2, Shrek 2, Finding Nemo
D
3.1.22 แหล่งข้ อมูลด้ านเอกสาารต่ าง ๆ (Documentary Data)
เก็บรวบรวมขข้อมูลจากหนันังสื อ ตําราวิวิชาการ และงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจากห้อองสมุด และขข้อมูลจาก
เอกสาร บททความที่ตีพมพ์
ิม ตามสื่ อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้
ย องกับภาพพยนตร์แอนิเมมชัน่ และบบริ ษทั ผลิต
ภาพยนตร์แอนิ
อ เมชัน่
ด้วยวิธีการซื้อ การถ่ายสสําเนาเก็บไว้ รวมไปถึงงการค้นคว้าข้ขอมูลทาง
อินเทอร์เน็ต โดยการดาวโโหลดหรื อบันนทึกไฟล์ขอ้ มูลเก็บไว้ ซึ่งประเภทของเอ
ป
อกสารได้แก่
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1) บทภภาพยนตร์ของงภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ อง Frozen
2) บทวิวิจารณ์ภาพยนนตร์ในนิตยสสาร
3) บทวิวิจารณ์ภาพยนนตร์ในหนังสื อพิมพ์
4) บทวิวิจารณ์ภาพยนนตร์ทางอินเตตอร์เนท
5) บทภภาพยนตร์เรื่ อองที่ทาํ การศึกษา
3.1.33 แหล่งข้ อมูลบุคคล
เพื่อให้การวิเคราะห์
เ
ขอ้ มูลมี
ล ความถูกต้ออง ครบถ้วน และสมบูรณ์์ ผูว้ ิจยั จึงได้มมีี การสัมภาษณ
ณ์บุคคลที่
อยูใ่ นวงการภภาพยนตร์แอนิเมชัน่ แลละบุคคลที่เคยยได้ชมภาพยนนตร์แอนิเมชัน่นเรื่ อง Frozeen โดยมี
รายละเอียด ดัดงนี้
1) บุคคลทีเป็
่เ นนักวิจารณ
ณ์ในวงการภาาพยนตร์แอนิเมชัน่ โดยเเป็ นการสัมภาาษณ์แบบ
เจาะลึก (In--Depth Intervview) บุคคลทีที่มีความรู ้ ควาามสนใจในภาพยนตร์แอนินิเมชัน่ ได้แก่
คุณพชรพพรรณ กุลปปวโรภาส นันกศึกษาปริญญาเอก
ญ
แล ะนักวิจารณ์ภาพยนตร์
ภ
แอนิเมชัน่ เรื่ อง
อ Frozen
น่ ่ อง Frozen
2) บุคคลทีได้
่ไ ชมภาพยนนตร์แอนิเมชันเรื

โดยเเป็ นการสัมภาาษณ์แบบ

เจาะลึก (Deppth Intervieww) ของนักวิจาารณ์ภาพยนตร์ และสัมภาษษณ์กลุ่ม (Foccus group) กลุ่มบุคคล
จํานวน 10 คนที่ได้ดูภาพยยนตร์แอนิเมชชัน่ เรื่ อง Frozeen

3.2 ตัวอย่ าง
า จํานวนตัวอย่
ว าง
3.2.11 ตัวอย่ าง
ตัวอย่
อ างที่ใช้ในการศึกษาในครัรั้งนี้ ได้แก่ ภาพยนตร์
ภ
แอนินิเมชัน่ ที่ทาํ ราายได้สูงสุ ดอันดั
น บหนึ่ง
และเป็ นภาพยนตร์ที่ทาํ รายได้สูงสุ ดตลลอดกาล ตั้ งั แต่มีการจัดอันดับภาพยนนตร์แอนิเมชัน่ และ
ตัวอย่างของภภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ที่ทาํ รรายได้สูงสุ ดตลอดกาลอั
ต
นดัดบ 1 ถึง อันดับ 5 จากการจัดอันดับ
ของเว็บไซต์ Boxofficemojo ซึ่งเป็ป็ นเว็บไซต์ฐานข้
า อมูลภาพยนตร์ที่ใหญ่ททีี ่สุดในโลกทีที่รวบรวม
ข้อมูลรายได้แ้ ละทุนสร้างภาพยนตร์เรื่ อองต่างๆ ทั้งในสหรัฐฯ แลละต่างประเทศศ เป็ นแหล่งอ้างอิงการ
รายงานข่าวสํสําคัญของนักข่าวทัว่ โลก ซึ่งมีขอ้ มูลรายได้ประจําสัปดาห์
และรายไดด้รวมของ
ภาพยนตร์

45
3.2.22 จํานวนตัวอย่
ว าง
ผูว้ ิจยั ได้เลือกตัวอย่
อ างที่ตรงกับบขอบเขตในกการศึกษาดังนี้
1) ดีวีดีภาพพยนตร์แอนิเมมชัน่ จํานวน 1 เรื่ อง คือ “FFrozen ผจญภัภัยดินแดนคําสาปราชิ
ส
นี
หิ มะ” ซึ่งอออกฉายในปี พ.ศ.2012
พ
ซึ่งเเป็ นภาพยนตตร์เสี ยงต้นฉบับั (Soundtraack) มีบทบรรยายไทย
(Thai subtitlee) หาซื้อได้จากร้
า านขายดีววีีด วีซีดี ในห้างสรรพสิ
า
นค้า้
2) ภาพยนตต์แอนิเมชัน่ ตัววอย่างที่เป็ นทางการ
ท
(Movvie Trailer) ที ่ฉายในโรงภภาพยนตร์
จํานวน 5 เรื่ อง
อ คือ Frozeen, Toy Storyy 3, Despicabble Me2, Shrek 2, Findinng Nemo จากกเว็บไซต์
Youtube
3.2.33 การเลือกตัตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั ใช้การเลือกตั
ก วอย่างแบบบเจาะจง (Puurposive Saampling) เนืนื่ องจากผูว้ ิจยั ต้องเลือก
ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตรงกับขอบเขตกการวิจยั นัน่ คือ ต้องเป็ นภาพยนตร์
ภ
แอนนิเมชัน่ ที่เป็ นที่นิยมใน
ระดับสากล โดยวัดจากราายได้ในช่วงทีที่ภาพยนตร์ออกฉาย และผูว้ ิจยั เห็นว่าตัวอย่างที่เลือกสามารถ
ก
ให้ขอ้ มูลตรงงตามที่ตอ้ งกาารศึกษา

3.3 วิธีการวิจิ ยั และการรเก็บรวบรววมข้ อมูล
3.3.11 การวิเคราะะห์ ตัวบท ( TTextual Analyysis)
เป็ นกระบวนการวิเคราะห์เนื้ออหาในภาพยนนตร์แอนิเมชันเรื
น่ ่ อง
FFrozen
เพื
เ อ่ ศึกษา
คุณลักษณะด้ด้านเนื้อหา องงค์ประกอบการเล่าเรื่ อง กาารสร้างตัวละคร สัญญวิทยยา โดยแยกเนืนื้อหาที่จะ
วิเคราะห์แล้วบั
ว นทึกในตารางบันทึกข้ออมูล (Codingg Sheet) เพือวิ
อ่ เคราะห์โครรงสร้างของภภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ ที่ได้
ไ รับความนิยมในบริ
ย
บทสสากล และโครรงสร้างของภภาพยนตร์แอนินิเมชัน่ ตัวอย่าง
า
โดยผูว้ ิจยั มีข้นั ตอนการวิเคราะห์
ค เนื้อหาา ดังนี้
1) ผูว้ ิจยเก็
ยั บรวบรวมมภาพยนตร์ที่ต้ตองการศึกษาาจากนั้นใช้วธิ ธีี การตีความด้ด้วย
ตนเอง โดยกการชมภาพยนนตร์แอนิเมชั่นั 1 รอบ เพือให้
อ่ ทราบเนื้อเรื
อ ่ องทั้งหมด
2) ผูว้ ิจยดู
ยั ภาพยนตร์แแอนิเมชัน่ ซํ้าเพื่อวิเคราะห์์ขอ้ มูลตามหัววข้อที่ได้กาํ หนดเอาไว้
โดยสอดคล้ล้องกับกรอบแแนวคิดของกาารวิจยั ในครั้งนี
ง้
3) ผูว้ ิจยค้
ยั นคว้าข้อมูลลเพิ่มเติมจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาพพยนตร์แอนิเมชั
ม น่ ที่
ต้องการศึกษา
ษ เพื่อประมวลผลเข้ากับกการตีความขอองผูว้ ิจยั
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4) ผูว้ ิจยั นําผลการตีความให้อาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นผูต้ รวจสอบการตีความอีกครั้ง
3.3.2 การสั มภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview)
เป็ นกระบวนการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผทู ้ ี่มีความสนใจติดตามภาพยนตร์เรื่ อง

Frozen

ได้แก่
นักวิจารณ์ภาพยนตร์ในเว็บไซต์พนั ทิพ (www.pantip.com) เว็บไซต์ในลักษณะกระดาน
สนทนา ที่มีสมาชิกมากที่สุด และมีความเชื่อถือมากที่สุดในประเทศ โดยเฉพาะในส่ วนของการ
วิเคราะห์ หรื อ แนะนําข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเว็บไซต์พนั ทิพ จะแบ่งห้องสนทนาเป็ นหมวดหมูต่าง ๆ เพือ
ให้ผใู ้ ช้งานง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล สําหรับภาพยนตร์จะมีหอ้ งสนทนาชื่อว่า “ห้องเฉลิมไทย” โดย
จะมีนกั วิจารณ์ภาพยนตร์ที่มีอิทธิพลต่อผูช้ มภาพยนตร์อยูห่ ลายท่าน

อีกทั้งยังมีการพูดคุย

แลกเปลี่ยนเรื่ องน่ารู ้ เกร็ ดเล็กน้อยในภาพยนตร์ ทําให้ผชู ้ มภาพยนตร์ได้เข้าใจในเนื้อเรื่ องมากยิง่ ขึ้น
โดยผูว้ ิจยั จะสัมภาษณ์ในประเด็นของผูร้ ับชมภาพยนตร์ และผูท้ ี่มีความสนใจ ความรู ้ใน
แวดวงภาพยนตร์ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของภาพยนตร์ที่เป็ นที่นิยม
โดยผูว้ ิจยั มีข้ นั ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ดังนี้
1) ติดต่อนักวิจารณื ภาพยนตร์โดยระบบส่ งข้อความของเว็บไซต์พนั ทิพ
2) ส่ งประเด็นคําถามให้นกั วิจารณ์ผา่ นทางอีเมล
3) เรี ยบเรี ยงเนื้อหา
4) วิเคราะห์ขอ้ มูล
3.3.3 การสั มภาษณ์ กลุ่ม (Focus group Interview)
เป็ นกระบวนการศึกษาโดยการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลจํานวน 10 คน ที่ได้ดูภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ เรื่ อง Frozen ในประเด็นการเลือกรับชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และความคิดเห็นต่อภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ ไทยและภาพยนตร์แอนิเมชัน่ สากล เพื่อให้ทราบถึงมุมมองของผูบ้ ริ โภค หรื อผูร้ ับสารที่
มีต่อภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เพือ่ นําไปพัฒนาแอนิเมชัน่ ให้เป็ นที่นิยม
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3.4 เครื่องมืมือทีใ่ ช้ ในกาารวิจยั
เครื่ องมื
อ อที่ใช้ในกการวิจยั ครั้งนี้ มีดว้ ยกันสองส่
ส วนคือ ภาพยนตร์
ภ
แอ นิเมชัน่ ยอดนินิยม และ
ภาพยนตร์แอนิ
อ เมชัน่ ตัวอยย่าง ซึ่งมีการใใช้เครื่ องมือในนการวิจยั ดังนี้
3.4.11 ภาพยนตร์ร์ แอนิเมชั่นยออดนิยม
ใช้การวิเคราะห์ตวั บท เช่น องค์ประกอบกาารเล่าเรื่ อง การวิเคราะห์เนื้ ือหาการสร้างตั
ง วละคร
สัญญวิทยา แนวคิ
แ ดสมัยใหม่
ใ และหลังสสมัยใหม่ แลละศิลปะการสืสื่ อสารผ่านภาาพยนตร์ มาเป็ นกรอบ
ในการวิเคราะห์ จากนั้นนํนาผลที่ได้มาวิวิเคราะห์ร่วมกั
ม บเอกสารต่าง ๆ ประะกอบกับการสสัมภาษณ์
ผูเ้ กี่ยวข้องในนแวดวงแอนิเมชั
เ น่ และผูผูช้ มภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ต้ ้ งั ประเด็นคําถามและ
ตีความหมายยที่ได้รับนั้น โดยยึ
โ ดกรอบแแนวคิดที่เกี่ยวข้
ว องไว้เป็ นหลั
ห กสําคัญ ซึ่งงมีรายละเอียดดั
ด งนี้
1) เรื่ องย่
ง อ พล็อตตเรื่ อง การพพัฒนาเรื่ อง และองค์ปร ะกอบการเล่าเรื
า ่ องของ
ภาพยนตร์แอนิ
อ เมชัน่ เพื่อให้
ใ เข้าใจถึงกลลวิธีในการเล่าเรื่ องของภาพยนตร์แอนิเเมชัน่ ยอดนิยม
ตารางที่ 3.2 ตัวอย่างตาราางบันทึกข้อมูล (Coding Shheet) ความขัดแย้
ด งระหว่างงตัวละครกับตัตวละคร
คู่ขัดแย้ง
แอนนนากับเอลซ่า

ลักษณะะความขัดแย้ง

เอลซ่ซ่ากับเจ้าชายฮฮานส์

ด งภายในจิจิตใจของตัวละคร
ล
ตารางที่ 3.3 ตัวอย่างตาราางบันทึกข้อมูล (Coding Shheet) ความขัดแย้
ตัวละคคร

ความขัดแย้ย้ ง
ด้ านนลบ

เอลซ่า
แอนนา

ด้ าานบวก
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2) การสสร้างตัวละครร ลักษณะนิสัสยั ของตัวละครตัวหลักในเรืรื่ อง โดยวิเครราะห์ที
ง กษณะการสสร้างตัวละครร ที่ทาํ ให้เป็ นที่ชื่นชอบของงผูช้ มภาพยนนตร์
ละตัวละคร เพือ่ ให้เห็นถึงลั
ตารางที่ 3.4 ตัวอย่างตาราางลักษณะของตัวละครในภาพยนตร์แอนิ
อ เมชัน่ เรื่ อง Frozen
ตัวละคร
หัวข้ อ

แอนนนา

เอลซซ่ า

คริิสตอฟ

เจ้ าชายฮานนส์ โอลาฟ

ลักษณะตัวละะคร
ประเภทตัวละคร
บุคลิกภาพ
ลักษณะกายภภาพ
พื้นฐานชีวิต
ประเภทตัวละคร
3) นวัตกรรมการเล่
ต
าาเรื่ องในภาพยนตร์แอนิเมชชัน่ เรื่ อง Frozzen
ตารางที่ 3.5 ตัวอย่างตาราางบันทึกข้อมูล (Coding Shheet) ของการรเล่าเรื่ องของ Frozenที่ต่อยอด
ย
ความสําเร็ จมาจากการดํ
ม
าเนินเรื่ องแบบภาพยนตร์แอนิ
อ เมชัน่ ดั้งเดิ มของดีสนีย ์
ลําดับ เอกกลักษณ์ ของภภาพยนตร์ แอนินิ
เมชั่นของงดีสนีย์
1 โครรงเรื่ องดั ด แปลงจากเท
แ
ทพ
นิยาย
า
2 เพลงประกอบภาพยนตร์

เอกลักษณ์ ของFFrozen
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ตารางที่ 3.6 ตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) ของการเล่าเรื่ องของFrozenที่เปลี่ยนแปลง
การเล่าเรื่ องแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ดั้งเดิมของดีสนีย ์
ลําดับ
1
2
3
4

หัวข้ อ
ความรัก
การวางตัวละคร
บทบาททางเพศ
รักแรกพบ

แอนิเมชั่นดีสนีย์ด้งั เดิม

Frozen

3.4.2 ภาพยนตร์ แอนิเมชั่นตัวอย่ าง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวย่าง คือ ตารางบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) ซึ่งใช้
แนวคิดเรื่ องการสื่ อสารการตลาด (Marketing Communication) และโฆษณา (Advertising) เป็ น
หลักในการสร้างตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3.7 ตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) ของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่าง
ชื่อเรื่ อง

Frozen
Toy Story 3
Despicable
Me2
Shrek 2
Finding Nemo

ฉากที่ตดั ตอน ตัวอักษร
มาจาก
ภาพยนตร์

เสี ยงบรรยาย เสี ยงประกอบ เพลงและ
ดนตรี
ประกอบ
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33.5 การวิเคราะห์
ค ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการชมภาพพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ อง Froz
ozen และภาพพยนตร์แอ
นิเมชัน่ ตัวอย่ย่างทั้ง 5 เรื่ อง โดยตีความหมายจากตัวบท ภายใต้กรอบแนวคิ
ร
ดแและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาคุณลักษณะของภาพ
ก
พยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ อง Frrozen และคุณลักษณะขอองภาพยนตร์แอนิ
แ เมชัน่
ตัวอย่าง โดยวิเคราะห์วา่ มีคุณลักษณะออย่างไรที่ก่อให้เกิดความนิยม

3.6 การนําเสนอข้ อมูล
ในกการนําเสนอผลลการวิจยั ผผูว้ ิจยั ใช้การพพรรณาเชิงวิเคราะห์
ค
(Deescriptive Analysis)
A
ประกอบแนววคิดและทฤษษฎีที่ใช้เป็ นกรรอบแนวทางใในการวิจยั โดดยนําเสนอเป็ปน 2 บท ได้แก่
บททีที่ 4 บทวิเคราาะห์คุณลักษณ
ณะของภาพยนตร์แอนิเมชันั่ ยอดนิยม เรืรื่ อง Frozen
บทวิเคราะห์คุณลักษณ
ณะของภาพยยนตร์แอนิเมชัชัน่ ตัวอย่างยอ ดนิยม
1) Frozzen
2) Toystory 3
3) Findding Nemo
4) Shreek 2
5) Desppicable Me 2
บททีที่ 5 การสรุ ปผลการวิจยั กการอภิปรายผล และข้อเสนนอแนะที่ได้รับ จากการศึกษา
ษ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ที่ได้รับความ
นิยม และโครงสร้างการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จะนําเสนอผลการวิเคราะห์
เป็ นสองส่ วนตามลําดับ คือ

4.1 การวิเคราะห์ โครงสร้ างการเล่ าเรื่องของภาพยนตร์ แอนิเมชั่นทีไ่ ด้ รับความนิยมสู งสุ ด
ตลอดกาล
จากผลการศึกษาภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ที่ทาํ รายได้สูงสุ ดตลอดกาลจากเว็บไซต์ boxoffice mojo
เว็บไซต์ขอ้ มูลภาพยนตร์ที่รวบรวมข้อมูลรายได้และทุนสร้างภาพยนตร์เรื่ องต่าง ๆ ทัว่ โลก ซึ่งเป็ น
แหล่งอ้างอิงการรายงานข่าวสําคัญของนักข่าวทัว่ โลก คือ Frozen ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ
โดยผูว้ ิจยั วิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่ องจากหัวข้อต่อไปนี้

ตารางที่ 4.1 แผ่นปิ ดโฆษณาภาพยนตร์เรื่ อง Frozen ที่ใช้โฆษณาในโรงภาพยนตร์ในประเทศไทย
แหล่ งทีม่ า: สตาร์พิคส์, ม.ป.ป.
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ชื่อ : ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ ( Frozen)
นําเสนอทาง โรงภาพยนตร์
วันที่ออกฉาย 5 ธันวาคม 2556
ประเภท
แอนิเมชัน่
4.1.1 ทีม่ าของเรื่อง : ดัดแปลงมาจากนิทานพืน้ บ้ านยุคโบราณสู่ แอนิเมชั่นยุคดิจิตอล
Frozen ได้แรงบันดาลใจมาจากนิทานเรื่ อง “The Snow Queen” ของ ฮานส์ คริ สเตียน แอน
เดอร์เซน ที่แต่งเรื่ องนี้เอาไว้ในช่วงต้น ค.ศ. 1900 และดัดแปลงเนื้อเรื่ องให้เข้ากับปั จจุบนั โดย
Mary Goodrich ฝ่ ายข้อมูลได้นาํ เสนอนิทานเรื่ องนี้ใน ค.ศ. 1938 ภายใต้แก่นแนวคิด “การเติบโต
ผ่านความศรัทธา” แต่ได้ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลที่วา่ เรื่ องนี้ยากต่อการดัดแปลงเป็ นแอนิเมชัน่ ที่
น่าสนใจได้
Karl Berggrav (2013 as cited in Solomon, 2013, p.10) ฝ่ ายวิจยั ข้อมูลกล่าวถึงเรื่ อง Snow
Queen ว่า “เป็ นเรื่ องที่จบอย่างสวยงาม มีการผูกปมเรื่ องและแก้ปมเรื่ องที่ดี แต่ขาดความดึงดูดใจ
และการดําเนินเรื่ องเรื่ อย ๆ จนถึงน่าเบื่อ ทําให้ยากจะพัฒนาเป็ นแอนิเมชัน่ ที่ดีได้”
หลังจากนั้นทีมงานก็หยิบผลงานของฮานส์ เรื่ องอื่นของฮานส์ คือเรื่ อง เงือกน้อยผจญภัย
(Little Mermaid) มาทําเป็ นแอนิเมชัน่ และประสบความสําเร็ จอย่างงดงาม ทําให้เรื่ อง Snow Queen
ยังอยูใ่ นแผนการสร้างแอนิเมชัน่ มาตลอด ทางทีมงานพยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหา ปรับปรุ งเนื้อเรื่ อง
ในหลาย ๆ ทางเลือกเพื่อให้ Snow Queen ได้ออกมาเป็ นแอนิเมชัน่ สู่ สายตาผูช้ ม เริ่ มแรกทางทีมงาน
พยายามหาแรงจูงใจในการจากไปของ Kai โดยกําหนดให้เรื่ องเกิดที่ประเทศไอซ์แลนด์ Kai ออก
เดินทางไปกับเรื อล่าปลาวาฬ บางแนวคิดพยายามให้ตวั ละครเอกเป็ นแนวการ์ตูน เช่น หมีขาว
ค้างคาว เพนกวิน และโดนคําสาปทําให้ตอ้ งเดินทางไปหาราชินีหิมะ บางแนวคิดก็พยายามคิดให้
แปลกแตกต่างโดยให้ Gerda เป็ นคนหลอกลวง และ Kai ได้แต่งงานกับราชินีหิมะ (Solomon, 2013,
p.10-11)
จนกระทัง่ หลังการร่ วมมือกันของดิสนียแ์ ละพิกซาร์ ในปี 2008 คริ ส บัค ผูก้ าํ กับภาพยนตร์
เรื่ อง Up (2007) และ Frozen จึงได้เสนอเรื่ องนี้อีกครั้งภายใต้ชื่อ Anna and the Snow Queen โดย
วางไว้ให้เป็ นแอนิเมชัน่ สองมิติ แต่ดว้ ยความสําเร็ จของแอนิเมชัน่ เรื่ อง Tangled (ที่ดดั แปลงมาจาก
นิทานคลาสสิ ค Rapunzel) ทีมงานได้ตดั สิ นใจจะสร้างเรื่ องนี้ให้เป็ นละครเพลง โดยมุ่งเน้นโครง
เรื่ องไปที่การเดินทางของ Gerda และความงดงามของราชินีหิมะ
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Chris Buck , (2013 as cited in Solomon, 2013, p.11) “เราจะทําให้เป็ นการเดินทางด้วย
จุดประสงค์ที่ใสสะอาด ซึ่งต่างกับเรื่ องราวในหนังสื อ และเราได้ปรับเปลี่ยนให้ตวั ละครนําเป็ น
ผูใ้ หญ่ ซึ่งในหนังสื อเป็ นเด็กสองคน”
ดิสนียแ์ ละพิกซาร์จึงได้กาํ หนดคิวฉายพร้อมเปลี่ยนชื่อให้เป็ น Frozen และตัดสิ นใจสร้าง
ให้เป็ นแอนิเมชัน่ สามมิติ
แต่ตวั ละครราชินีหิมะที่เป็ นตัวร้ายของเรื่ องเป็ นปัญหาในการพัฒนา
เรื่ องราวอยูเ่ ช่นเดิม จนกระทัง่ เกิดการเปลี่ยนตัวละครหลักโดยให้แอนนาเป็ นน้องสาวราชินีหิมะ
และปรับเปลี่ยนบทราชินีหิมะจากตัวร้ายเป็ น เอลซ่าที่เปราะบาง น่าเห็นใจ และมีความซับซ้อนใน
ตัวละครมากขึ้น เพื่อให้เอลซ่าเป็ นตัวละครที่น่าเห็นใจของผูช้ ม (Solomon, 2013, p.11)
Chris Buck (2013 as cited in Solomon, 2013, p.11) ได้กล่าวถึงแนวคิดการพัฒนาเนื้อเรื่ อง
ไว้วา่ “ฉันคิดว่าพวกเราทํางานได้ดีมากในการสร้างแอนิเมชัน่ เรื่ อง Tangled ให้มีลกั ษณะร่ วมสมัย”
Buck หมายถึงการดัดแปลงนิทานเรื่ อง ราพันเซลลเป็ นแอนิเมชัน่ เรื่ อง Tangled ของดิสนียท์ ี่ได้รับ
เสี ยงชื่นชมและตอบรับเป็ นอย่างดี “พวกเราจึงมีเป้ าหมายที่จะทําให้ Frozen มีเนื้อเรื่ องที่ให้
ความรู ้สึกร่ วมสมัย เมื่อทําออกมาเป็ นตัวละคร เพราะเทพนิยายเป็ นเรื่ องราวมหัศจรรย์ ที่เล่าเรื่ อง
ไปสู่รุ่นต่อไป”
แม้วา่ เอกลักษณ์แอนิเมชัน่ ของดิสนียค์ ือ แอนิเมชัน่ แนวเทพนิยาย (Fairy Tale) ที่ดิสนียเ์ คย
ทําประสบความสําเร็ จอย่างยิง่ ใหญ่ และครองใจผูช้ มจากรุ่ นสู่ รุ่น เช่น สโนว์ไวท์กบั คนแคระทั้งเจ็ด
เจ้าหญิงเงือกน้อย แต่ดว้ ยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปการนํานิทานพื้นบ้านในอดีต มาสร้างเป็ นแอนิเมชัน่ ใน
โรงภาพยนตร์ในยุคที่ผชู ้ มเข้าถึงอินเตอร์เนทได้อย่างทัว่ ถึง จึงต้องมีการดัดแปลงเนื้อหาให้เข้ากับ
ยุคสมัย และมีจุดเด่นดึงดูดให้ผชู ้ มสนใจเข้าไปชมในโรงภาพยนตร์ สําหรับ Frozen เป็ นแอนิเมชัน่
ที่มีการดัดแปลงและเปลี่ยนบทบาทของตัวละครหลักในเรื่ องจนแทบจะไม่เหลือเค้าโครงเดิม
เพื่อให้สามารถพัฒนาเนื้อเรื่ องให้เหมาะกับยุคสมัย และกลุ่มคนดูได้
ซึ่งจากแนวคิดในดัดแปลงเพือ่ สร้าง Frozen ในแบบที่ออกสู่สายตาคนทัง่ โลก ทําให้ Frozen ประสบ
ความสําเร็ จอย่างสูงทั้งคําวิจารณ์และรายได้ เป็ นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ที่ทาํ รายได้รวมทัว่ โลกที่ฉาย
เป็ นเงิน 1,031 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เป็ นแอนิเมชัน่ ที่ทาํ เงินสู งสุ ดตลอดกาล ได้รับรางวัลลูกโลกทองคํา
สาขาภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และรางวัลออสการ์ สาขาแอนิเมชัน่ ยอดเยีย่ ม และเพลงประกอบยอด
เยีย่ มในเพลง Let’s It Go
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4.1.2 เรื่องย่ อ Frozen
เจ้าหญิงสองพีน่ อ้ งที่เกิดมามีความแตกต่างกัน
เจ้าหญิงเอลซ่ามีพลังเวทมนตร์หิมะแต่
กําเนิด การเล่นสนุกในวัยเด็กทําให้พลั้งมือทําร้ายเจ้าหญิงอันนาคนน้อง พระราชาผูเ้ ป็ นพ่อจึงแยก
ทั้งคู่ออกจากกัน เพื่อให้เจ้าหญิงเอลซ่าหาทางกําจัดพลังเวทมนตร์หิมะ เมื่อทั้งคู่เติบโตขั้นและได้
พบกันอีกครั้งในพิธีราชินีภิเษกของเอลซ่า ความสัมพันธ์พี่นอ้ งที่เริ่ มจะฟื้ นฟูกเ็ ลวร้ายลงไปอีกครั้ง
เมื่อเจ้าหญิงแอนนามาขออนุญาตแต่งงานกับเจ้าชายฮานส์ที่เพิ่งพบกันในเพียงวันเดียว ราชินีเอลซ่า
คัดค้านอย่างรุ นแรงและได้ระเบิดพลังเวทมนตร์น้ าํ แข็งออกมากลางงาน เอลซ่าหวาดกลัวพลังตัวเอง
จะทําร้ายผูอ้ ื่นจึงได้หนีไปสร้างปราสาทนํ้าแข็งบนยอดเขาสูง โดยไม่รู้วา่ ได้พลังของเธอทําให้เมือง
แอเรนเดลมีฤดูหนาวตลอดกาล เจ้าหญิงแอนนาจึงออกตามหาพี่สาวเพื่อให้กลับมาแก้คาํ สาป แต่
เมื่อเธอเดินทางไปถึงปราสาทนํ้าแข็งของเอลซ่าพร้อมด้วยคริ สตอฟ โอลาฟ และเสวน เธอกลับโดน
เอลซ่าสาปเข้าที่หวั ใจโดยไม่ต้ งั ใจ และทางแก้คือการกระทําแห่งรักแท้ เจ้าหญิงแอนนาเดินทางกลับ
เมืองแอเรนเดลเพื่อให้เจ้าชายฮานส์ผเู ้ ป็ นรักแท้ของเธอช่วยแก้คาํ สาป แต่กลับพบว่าเจ้าชายฮานส์
หวังตําแหน่งพระราชาเมืองแอเรนเดลเท่านั้น ไม่ได้รักแอนนาอย่างที่คิด
ท่ามกลางทะเลสาปหิ มะตัวละครหลักทุกตัวได้มารวมกันโดยไม่ได้นดั หมาย แอนนาที่เพิง่
เข้าใจความหมายของความรักได้ออกตามหาคริ สตอฟ ส่ วนเอลซ่าที่โดนเจ้าชายฮานส์จบั กลับมาได้
หนีออกมาเพือ่ จะหายตัวไปอีกครั้ง เมื่อพายุหิมะสงบลงแอนนาก็พบว่าเอลซ่ากําลังจะโดนเจ้าชาย
ฮานส์ฆ่า ในขณะที่ตวั แอนนาเองก็เหลือเวลาไม่มากที่จะแก้คาํ สาป ในช่วงวิกฤตที่ตอ้ งเลือกระหว่าง
ชีวิตตัวเองกับชีวิตของพี่สาว แอนนาได้เลือกสละชีวิตตัวเองเข้าขวางดาบของเจ้าชายฮานส์ที่จะทํา
ร้ายเอลซ่า การกระทําแห่ งรักแท้ที่ไม่หวังสิ่ งตอบแทนที่แอนนาทําให้เอลซ่า ทําให้สามารถแก้คาํ
สาปได้ และเอลซ่าก็ได้รู้จกั ความรัก และใช้ความรักแก้คาํ สาปให้กบั เมืองแอเรนเดล ความสัมพันธ์
ของสองพี่นอ้ งจึงกลับมาดีดงั เดิม ชาวเมืองอยูก่ นั อย่างมีความสุ ข เอลซ่ายอมรับในพลังตัวเอง และ
ใช้พลังเพื่อให้ผอู ้ ื่นมีความสุ ข
4.1.3 โครงเรื่อง (Plot) : เรื่องราวของพีส่ าวน้ องสาวภายใต้ บรรยากาศแบบเทพนิยาย
Frozen มีโครงเรื่ องที่นอกเหนือจากลักษณะของโครงเรื่ อง 8 ลักษณะ คือ (เพ็ญสิ ริ เศวตวิ
หารี , 2541 อ้างถึงใน กาญจนพิชญ์ ศิริภูวณิ ชย์, 2557) เพราะโครงเรื่ องของโฟรเซ่น เป็ นเรื่ องความ
รักของ ความสัมพันธ์ของพี่สาวและน้องสาว และมีโครงเรื่ องรองเป็ นการตามหารักแท้ของแอนนา
ซึ่งมีการดําเนินเรื่ องเป็ นไปตามขนบการเล่าเรื่ อง ไล่ตามขั้นที่ 1ไปถึงขั้นที่ 5 โดยไม่มีการตัดสลับ
ย้อนไปมา เพือ่ ให้เข้าถึงผูช้ มทุกวัย
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Briggs (2013 as cited in Solomon, 2013, p.14) หัวหน้าทีมเนื้อเรื่ องของ Frozen ได้กล่าวถึง
โครงเรื่ องของ Frozen ว่า “ในตอนแรก ผมไม่อยากทําแอนิเมชัน่ เจ้าหญิง แต่เมื่อกลับมาคิดดูอีกครั้ง
จึงพบว่า เรื่ องนี้ไม่ใช่แอนิเมชัน่ เจ้าหญิง แต่เป็ นเรื่ องราวของพี่นอ้ งผูห้ ญิงต่างหาก”
โครงเรื่ องรองคือ เรื่ องราวการตามหารักแท้ของแอนนา ที่สบั สนระหว่างรักแรกพบกับ
เจ้าชายฮานส์ ผูช้ ายในฝันที่สมบูรณ์แบบ และรักระหว่างผจญภัยกับคริ สตอฟ ผูช้ ายธรรมดาที่มีท้ งั
ด้านดีและไม่ดี และความเชื่อในรักแรกพบ ทําให้ความสัมพันธ์พี่นอ้ งต้องแตกหักกัน
โครงเรื่ องของFrozen
หรื อลักษณะชุดของเหตุการณ์ท้ งั หมดที่เกิดขึ้นในเรื่ องFrozen
สามารถลําดับเหตุการณ์ในการเล่าเรื่ องได้ 5 ขั้นตอน หรื อที่เรี ยกว่า “ขนบการเล่าเรื่ อง” (Narrative
Convention) ได้ดงั นี้
1) ขั้นเริ่ มเรื่ อง (Explosion) แนะนําตัวละครหลักของเรื่ อง และพลังวิเศษของเอล
ซ่าที่สามารถเสกหิ มะได้ และเอลซ่าเผลอใช้พลังทําร้ายแอนนา เป็ นเหตุให้ความสัมพันธ์สองพี่นอ้ ง
ต้องห่ างเหินกันไป

โดยมีการเปิ ดเรื่ องด้วยฉากการทํางานของคนตัดนํ้าแข็งที่ร้องเพลงเกี่ยวกับ

เรื่ องราวของนํ้าแข็ง แต่เนื้อหาในเพลงได้บอกใจความสําคัญของเรื่ อง Frozen เอาไว้อย่างแนบเนียน
จากนั้นเป็ นฉากแนะนําตัวสองพี่นอ้ งเอลซ่ากับแอนนา ด้วยการนําเสนอให้เห็นความสัมพันธ์พี่นอ้ ง
ที่สนิทกันของทั้งคู่ในวัยเด็ก และพลังเวทมนตร์หิมะของเอลซ่าซึ่งเป็ นการกระทําที่นาํ มาสู่เรื่ องราว
ต่อไปของเรื่ อง
2) ขั้นพัฒนาเรื่ อง (Rising Action) มีการดําเนินเรื่ องตามลําดับปฏิทิน ตั้งแต่เอลซ่า
กับแอนนายังเด็กจนกระทัง่ โต และในวันที่ท้ งั คู่ได้กลับมาพบกันอีกเอลซ่ากับแอนนาก็ขดั แย้งกัน
อย่างรุ นแรง ที่แอนนาต้องการแต่งงานกับเจ้าชายฮานท์ที่เพิ่งรู ้จกั กันวันเดียว ทําให้เอลซ่าโมโหจน
ปล่อยพลังเวทมนตร์หิมะ ทําให้เมืองกลายเป็ นนํ้าแข็ง ส่ วนเอลซ่าหนีไปใช้ชีวิตอิสระที่ยอดเขา
แอนนาจึงอาสาชาวเมืองออกเดินทางตามหาเอลซ่าให้กลับมาแก้ไขคําสาป แต่กล็ ม้ เหลวและโดนคํา
สาปเข้าที่หวั ใจ ต้องหาทางแก้ไขด้วยการกระทําแห่ งรักแท้
3) ขั้นภาวะวิกฤต (Climax) ฮานส์ตามไล่ล่าเอลซ่า คริ สตอฟกลับมาหาแอนนา
ด้วยความเป็ นห่ วง แอนนาค้นพบว่าตนเองรักคริ สตอฟ จึงมาหาคริ สตอฟ ตัวละครทั้งหมดได้มา
รวมกันที่ทะเลสาปนํ้าแข็งท่ามกลางพายุหิมะ

ในช่วงความเป็ นความตายของแอนนาที่ใกล้จะ

กลายเป็ นนํ้าแข็งตามคพสาป แอนนามีสองทางเลือก นัน่ คือเลือกไปหาคริ สตอฟเพื่อจุมพิตแก้คาํ
สาป หรื อไปช่วยเอลซ่าที่กาํ ลังจะถูกฮานส์ฆ่า Briggs (2013 as cited in Solomon, 2013, p.31)

56
หัวหน้าทีมเนื้อเรื่ องของ Frozen ได้กล่าวถึงเนื้อเรื่ องในขั้นภาวะวิกฤตว่า “ซีนที่ดีที่สุดในเรื่ อง ผม
คิดถึงตอนที่พวกเราถกเถียงกันถึงฉากภาวะวิกฤตของเรื่ องนี้ John Ripa ได้เสนอซีนนี้ข้ ึนมาและทํา
ให้หอ้ งประชุมตกอยูใ่ นความเงียบ พวกเราหยุดถกเถียงกัน ผมไม่เคยเห็นซีนแบบนี้มาก่อน พวกเรา
ลุกขึ้นปรบมือให้กบั John Ripa เพราะเมื่อเราเลือกซีนนี้เป็ นตอนจบ มันจะต้องทําให้ Frozen เป็ น
ภาพยนตร์ที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน”
4) ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling Action) แอนนาเลือกสละชีวิตช่วยเอลซ่า จนทําให้
แอนนากลายเป็ นนํ้าแข็ง แต่เพราะการกระทําแห่ งรักแท้ทาํ ให้น้ าํ แข็งบนร่ างแอนนาได้ละลายออก
และแอนนากลับคืนมามีชีวติ อีกครั้ง เอลซ่าเข้าใจความรัก และใช้ความรักละลายนํ้าแข็งให้กบั เมือง
แอเรนเดล ทําให้เมืองทั้งเมืองกลับมาเป็ นปกติอีกครั้ง
5) ขั้นยุติเรื่ องราว (Ending) เมืองแอเรนเดลกลับมาเป็ นเหมือนเดิม โอลาฟมีกอ้ น
เมฆของตัวเอง ทําให้สามารถอยูใ่ นหน้าร้อนได้ เจ้าชายฮานส์ถูกส่ งกลับประเทศ แอนนาเริ่ ม
ความสัมพันธ์กบั คริ สตอฟ เอลซ่าใช้เวทย์มนต์น้ าํ แข็งเพือ่ ให้ประชาชนมีความสุ ข และประตูวงั จะ
ไม่ปิดอีกต่อไป
4.1.4 แก่ นความคิด
จากการศึกษาพบแก่นแนวคิดของแอนิเมชัน่ เรื่ อง Frozen มีแก่นความคิดสองประเภท
ผสมผสานกัน ได้แก่ ความรักของพี่นอ้ ง และการยอมรับความแตกต่างในตัวเองและของผูอ้ ื่น
4.1.4.1 ความรัก (Love Theme) แอนิเมชัน่ เรื่ อ งFrozen มีแก่นแนวคิดเกี่ยวกับ
ความรักที่ชดั เจน ดังนี้
1) “รักแท้ คือ การใส่ ใจความต้องการของคนอื่นมากกว่าความต้องการ
ของตัวเอง” ประโยคนี้โอลาฟได้กล่าวกับแอนนา ซึ่งประโยคนี้เป็ นแก่นแนวคิดหลักของแอนิเมชัน่
เรื่ อง Frozen ดังจะเห็นได้จากการกระทําต่าง ๆของตัวละครในเรื่ อง ตัวอย่างเช่น
(1) แอนนายอมสละชีวิตตัวเองรับดาบของเจ้าชายฮานส์แทนเอลซ่า
ซึ่งการกระทําที่มาจากการใส่ ใจความต้องการของคนอื่นมากกว่าความต้องการของตัวเองคือการ
กระทําแห่งรักแท้ ที่ช่วยให้แอนนาหลุดพ้นจากคําสาปของเอลซ่า
(2) คริ สตอฟเสี่ ยงอันตรายช่วยแอนนาเดินทางตามหาพี่สาวจนพบ
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(3) ในช่วงที่แอนนาโดนคําสาป คริ สตอฟได้พาแอนนามาหา
เจ้าชายฮานส์เพื่อช่วยให้แอนนามีชีวิตรอด
(4) เอลซ่าหนีไปอยูป่ ราสาทบนยอดภูเขาหิมะอย่างโดดเดี่ยว เพราะ
ไม่อยากให้เวทย์มนต์ทาํ ร้ายคนที่รัก
2) รักแท้ ไม่จาํ กัดแค่ความรักระหว่างหนุ่มสาว ความรักของพี่นอ้ งก็เป็ น
รักแท้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การแก้ไขคําสาปของเอลซ่า ต้องใช้การกระทําของรักแท้ ซึ่งในแอนิ
เมชัน่ แสดงให้เห็นว่า การกระทําของรักแท้ที่คนมักจะคิดถึงการจูบของชายหญิงที่มีความรักต่อกัน
ไม่ใช่การแก้คาํ สาป แต่การกระทําของรักแท้ระหว่างพี่นอ้ ง คือสิ่ งที่สามารถแก้คาํ สาปได้ นัน่ เพราะ
รักแท้มีหลายประเภทไม่จาํ กัดแค่ความรักของชายหญิง แต่รักแท้คือการทําเพื่อคนอื่นโดยไม่หวังสิ่ ง
ตอบแทน เช่น ความรักของพี่นอ้ ง ความรักของพ่อแม่
3) การกระทําของรักแท้จะละลายหัวใจที่เยือกแข็งได้
แอนิเมชัน่ เรื่ อง Frozen แสดงให้เห็นว่าความรักนํามาซึ่งความอบอุ่น ละลายความโดดเดี่ยวและเย็น
ชาในหัวใจ ซึ่งเห็นได้จาก เอลซ่าที่หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ตอ้ งแยกจากคนในครอบครัว พลัง
นํ้าแข็งของเธอก็รุนแรงขึ้น ยิง่ กลัวก็ยงิ่ รุ นแรง ยิง่ เก็บความรู ้สึกจนเหมือนคนเย็นชา พลังก็รุนแรงจน
เกินจะควบคุม นัน่ เพราะเอลซ่าขาดความรัก เมื่อเอลซ่าได้สาปให้เมืองแอเรนเดลทั้งเมืองกลายเป็ น
นํ้าแข็งโดยไม่ต้ งั ใจ เธอก็ไม่สามารถแก้ไขได้ จนกระทัง่ เธอได้รับความรักจากคนในครอบครัว เธอ
จึงรู ้จกั กับความรัก และใช้ความรักละลายนํ้าแข็งนําพาความอบอุ่นกลับมาสู่ครอบครัว และเมือง
แอเรนเดล
4.1.4.2 Outcast Theme แนวเรื่ องที่จะบอกเล่าถึงบุคคลที่ดาํ เนินชีวิตในสังคมโดย
ที่อาจจะมีวิถีการดําเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากคนทัว่ ไปเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ โดยจะมุ่งเสนอถึงสิ่ ง
ที่สงั คมปฏิบตั ิต่อเขาและปฏิกิริยาที่เขาแสดงออกมา
ในเรื่ อง Frozen แก่นเรื่ องคือ การยอมรับในความแตกต่าง และการยอมรับใน
ตัวเอง (Jaydiyuth, 2557) โดยจะบอกเล่าถึงชีวิตของเอลซ่าที่เกิดมาพร้อมพลังเวทย์มนต์น้ าํ แข็ง ซึ่ง
แตกต่างจากคนอื่น ทําให้เธอต้องใช้ชีวติ ที่โดดเดี่ยวและหวาดกลัว เธอและครอบครัวไม่ยอมรับ
พลังนี้และพยายามเก็บกดซ่อนเอาไว้ ทําให้ปัญหาที่แย่ลง แต่เมื่อตัวเธอและคนรอบตัวยอมรับใน
ความแตกต่างทําให้เอลซ่าพบความสุ ขอย่างแท้จริ ง
สําหรับเรื่ องFrozen ความรัก เป็ นแก่นเรื่ องหลัก เรื่ องราวที่เกิดขึ้นในเรื่ องเกิดจาก
ความรัก เพราะเอลซ่ารักแอนนาจึงยอมอยูอ่ ย่างโดดเดี่ยว และเพราะแอนนารักเอลซ่าจึงออกตามตัว
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เอลซ่ากลับมาอยูด่ ว้ ยกัน และปั ญหาต่าง ๆ ก็คลี่คลายได้ดว้ ยความรัก ความรักของแอนนาแก้คาํ สาป
ของเอลซ่า และละลายนํ้าแข็งในใจของเอลซ่าได้ เหมือนกับประโยคในตอนท้ายเรื่ องที่ เอลซ่ากล่าว
ว่า ความรักละลายนํ้าแข็งได้
4.1.5 ความขัดแย้ ง
จากการวิเคราะห์การเล่าเรื่ องในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ องFrozen พบความขัดแย้งระหว่าง
ตัวละคร คือ เอลซ่ากับแอนนา และเอลซ่ากับเจ้าชายฮานส์ ความขัดแย้งในจิตใจของตัวละครหลัก 3
ตัว ได้แก่ เอลซ่า แอนนา และคริ สตอฟ และความขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมภายนอกของเอลซ่า โดย
มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.1 ความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับตัวละคร
คู่ขัดแย้ ง
เอลซ่า กับ แอนนา

ลักษณะความขัดแย้ง
เอลซ่าที่เคยเผลอใช้เวทย์มนต์ทาํ ร้ายแอนนามาแล้ว จึงเกิดความกลัว
ที่จะใกล้ชิดสนิทสนมกับน้อง ทําให้เอลซ่าทําตัวเหินห่างจากแอน
นาและหนีไปอยูค่ นเดียว เพือ่ ไม่ให้เผลอทําร้ายใครอีก แอนนา
พยายามตามไปพาเอลซ่ากลับเมือง เอลซ่าก็ไม่ยอมกลับ
แอนนาขัดแย้งกับเอลซ่า เพราะเอลซ่าไม่เห็นด้วยกับการที่แอนนา
กับเจ้าชายฮานส์ตกลงจะแต่งงานกัน ทั้งที่เพิ่งพบกันได้เพียงวันเดียว

เอลซ่า กับ ฮานส์

เจ้าชายฮานส์คาดหวังที่จะครองแอเรนเดลแทนที่เอลซ่า จึงต้องการ
ฆ่าเอลซ่าให้ตาย เพื่อที่ตวั เองจะได้ข้ ึนเป็ นพระราชาของเมืองแอเรน
เดล
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ตารางที่ 4.2 ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร
ตัวละคร

ความขัดแย้ ง
ด้ านลบ
เอลซ่ากลัวพลังวิเศษของตนเอง จะ
ทําร้ายคนอื่น

ด้ านบวก
เอลซ่ารักพลังวิเศษของตนเอง และชอบใช้
พลังวิเศษทําให้คนรอบข้างมีความสุ ข

เอลซ่าปิ ดตัวเองและทําตัวเย็นชากับ
แอนนา เพราะกลัวพลังวิเศษจะไป
ทําร้ายน้องสาว
แอนนา แอนนาเชื่อว่ารักแท้คือรักแรกพบ
แอนนาจึงตกลงรับปากแต่งงานกับ
เจ้าชายฮานส์ทนั ทีหลังจากที่รู้จกั กัน
ได้ 1 วัน แม้จะถูกคนรอบข้าง
คัดค้านจนทะเลาะกับพี่สาว
คริ สตอฟ คริ สตอฟชอบอยูก่ บั เสวน ไม่ชอบ
ปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่น ไม่อยากเข้า
ไปยุง่ เกี่ยวกับแอนนา เพราะเล็งเห็น
ถึงความยุง่ ยาก

เอลซ่ารักแอนนามาก ที่ตดั สิ นใจหนีออก
จากพระราชวังเพราะกลัวจะทําอันตราย
แอนนา
แอนนาได้รู้จกั ความรักที่แท้จริ งคือ ความ
รักที่เกิดจากการเสี ยสละ ความรักที่เห็นแก่
คนอื่นมากกว่าตัวเอง จากการแนะนําของ
โอลาฟ ทําให้กบั แอนนาเข้าใจความรักและ
เสี ยสละชีวิตตัวเองเพื่อเอลซ่า
คริ สตอฟร่ วมเดินทางกับแอนนา และไม่
ทอดทิ้งเธอ แม้จะเจอกับอุปสรรคมากมาย
เช่น ฝูงหมาป่ า การเดินทางท่ามกลาง
อากาศหนาว และมาร์ชเมลโลองครักษ์
พิทกั ษ์เอลซ่า

คริ สตอฟชอบแอนนา แม้จะรู ้วา่
แอนนามีคหู่ มั้นเป็ นเจ้าชายฮานส์อยู่
แล้ว และไม่เชื่อว่าความรักของแอน
นาจะเป็ นรักแท้ เพราะแอนนาเพิ่ง
เจอเจ้าชายฮานส์เพียงแค่ 1 วัน

เมื่อแอนนาโดนคําสาปต้องแก้ดว้ ยการ
กระทําแห่ งรักแท้ คริ สตอฟก็รีบพาแอนนา
ไปส่ งให้เจ้าชายฮานส์ แม้วา่ ในใจจะไม่
อยากทําก็ตาม

เอลซ่า
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ตารางที่ 4.3 ความขัดแย้งของตัวละครกับสภาพแวดล้อมภายนอก

ตัวละคร
เอลซ่า

ความขัดแย้ ง
สภาพแวดล้อมภายนอก
เอลซ่ากังวลกับพลังวิเศษที่สามารถสร้างนํ้าแข็งและหิมะของตนเอง เอลซ่า
ไม่สามารถควบคุมพลังนี้ได้ และเคยเผลอใช้พลังทําร้ายคนอื่น และทําให้
เมืองแอเรนเดลกลายเป็ นฤดูหนาว โดยที่เธอไม่ได้ต้ งั ใจ และไม่สามารถ
แก้ไขได้ ดังนั้นตลอดทั้งเรื่ องจะเห็นว่าเอลซ่าพยายามทําทุกวิธีที่จะควบคุม
พลังวิเศษ เช่น เก็บตัว เก็บอารมณ์ ซ่อนความรู ้สึก หรื อปลดปล่อยตัวเอง ใช้
ชีวิตอิสระจากผูค้ นและภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สุ ดท้ายวิธีที่ดีที่สุดคือ
ความรักของคนในครอบครัว

ความขัดแย้งในเรื่ องFrozenที่เด่นชัดคือ ความขัดแย้งระหว่างเอลซ่ากับแอนนา
ซึ่ง
สอดคล้องกับแก่นเรื่ องที่เป็ นเรื่ องของความรักระหว่างพีน่ อ้ ง เมื่อเอลซ่าเคยทําร้ายแอนนา เอลซ่าจึง
แยกตัวจากแอนนา โดยที่แอนนาซึ่งไม่รู้สาเหตุพยายามติดตามเอลซ่าเพื่อให้กลับมาสนิทกันดังเดิม
จนกระทัง่ ทั้งคู่เติบโตขึ้น แอนนาก็ขดั แย้งกับเอลซ่าเรื่ องการแต่งงาน ทําให้เอลซ่าหนีออกจากวัง
และแอนนาก็ตอ้ งออกเดินทางตามตัวเอลซ่ากลับมา เมื่อทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันได้เรื่ องก็จบลงอย่าง
มีความสุ ข
เอลซ่าและแอนนาในสมัยทียงั เป็ นเจ้าหญิงตัวน้อยแห่งเมืองแอเรนเดล ทั้งคู่รักใคร่ สนิท
สนมกัน และเล่นด้วยกันภายใต้สายตาของพ่อแม่ของทั้งคู่ จนกระทัง่ วันที่เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนกับแอน
นาจากพลังของเอลซ่า ทําให้พระราชาและพระราชินีแยกเอลซ่าออกจากอันนา... เอลซ่ารู ้วา่ เป็ นการ
กระทําเพื่อปกป้ องแอนนา
แต่แอนนาไม่เข้าใจว่าทําไมพี่สาวถึงปฏิเสธคําชวนทุกอย่างของเธอ
ทีมงานเห็นด้วยกับประเด็นนี้ จึงตัดสิ นใจดําเนินเรื่ องโดยเจาะไปที่ความผูกพันธ์ระหว่างแอนนากับ
เอลซ่า
แทนเรื่ องราวการตามหาเจ้าชายตามมาตรฐานเทพนิยาย
ดังนั้นเรื่ องนี้จึงเป็ นสํารวจ
ความสัมพันธ์ใน การแบ่งปัน การเอาชนะ การแยกออกจากกัน และการเข้าใจผิดกันของพี่นอ้ ง
(Charle Solomon, 2013, p.13)
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4.1.66 การสร้ างตััวละคร บทบาทเด่ นเป็ นขอองผู้หญิง
ในเรืรื่ อง Frozen มีการสร้างตัวลละครที่มีความแตกต่างจากกแบบฉบับแออนิเมชัน่ เทพนนิยาย นัน่
คือการมีตวั ละครเอกเป็
ล
นผูห้ ญิงสองคนนที่เป็ นพี่นอ้ งกัน จากปกติตัตวละครเด่นจจะเป็ นคู่พระเอกนางเอก 1 คู่ และการแสดง
แ
งบทบาททางเพศ (Genderr Role) ของตัตัวละครเจ้าหญญิงในเรื่ อง ทีมี่มบทบาท
ความเป็ นเพศศชาย คือมีความกล้าหาญ เเป็ นผูน้ าํ และสามารถแก้ปัญหาในเรื่ องไได้ดว้ ยตัวเองง โดยไม่
ต้องพึ่งเพศชาย ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในแแอนิเมชัน่ แนนวเทพนิยาย แและอีกหนึ่งตัวั ละครที่
สร้างความปรระหลาดใจใหห้ผชู ้ มคือ ตัวลละครเจ้าชายฮฮานส์ที่มีลกั ษณะตามแบบ
ษ
เจ้าชายขี่มา้ ชาวใน
ช
เทพนิยาย แตต่สาํ หรับ Frozzen เจ้าชายฮาานส์ได้กลายเป็ป็ นตัวร้ายหลักั ของเรื่ อง
ตารางที่ 4.4 ลักษณะของตัวละครในภาพยนตร์แอนินิเมชัน่ เรื่ อง Frozen
ตัวละคร

แอนนนา

เอลซ่ า

คริสตอฟ

เจ้ าชายฮาานส์

โอลาฟ

หัวข้ อ
ลักษณะตัว
ละคร
ประเภทตัว
ละคร
บุคลิกภาพ

ด้านเดียว

รออบด้าน

รอบด้าน

รอบด้าน

ด้านเดีดียว

นางเอก

นางเอก

พระเอก

ผูช้ ่วยเเหลือ

กล้าหาญ
กระตือรื อร้
อน
ร่ าเริ ง

สง่างาม
แขข็งแกร่ ง
ฉลลาด

โผงผาง
สันโดษ
ฉลาด

พระเอก
ปลอม
เจ้าเล่ห์
หาประโยยชน์
จากผูอ้ ื่น
ทะเยอทะะยาน

ตัวตลก
มนุษย์
สัมพันธ์
น ดี
ซื่ อใสสไร้
เดียงสสา
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
ตัวละคร

แอนนนา

เอลซ่ า

คริสตอฟ

เจ้ าชายฮาานส์

โอลาฟ

สู ง
ตัวใหญ่หนา
ผิวสี กลาง
ผมสี ทอง
ตาสี น้ าํ ตาล

ผอม
ผิวค่อนไปป
ทางขาว
ผมสี น้ าํ ตาาล
แดง
ตาสี เขียว

ลําตัวเกิ
เ ดจา
หิ มะสสามก้อน
จมูกเป็ป็ นแค
รอท
แขนเป็ป็ นกิ่ง
ไม้
ฟันใหหญ่
เหมือน
กระต่าย
เกิดจาากเวท
มนย์ของเอล
ข
ซ่า
ตัวสนันับสนุน
ฝ่ ายดี
(Side Charaactor)

หัวข้ อ
ลักษณะ
กายภาพ

ผอม
ผิวขาว
ผมสี น้ าํ ตาาลแดง
ตาสี ฟ้านํ้าทะเล
า

ผออม
ผิววขาวซี ด
ผมมสี เงิน
ตาาสี ฟ้า

พื้นฐานชีวติ

เจ้าหญิงเมืมือง
แอเรนเดลลล์

ราาชินีเมือง คนขาย
แออเรนเดลล์ นํ้าแข็ง

ประเภทตัว
ละคร

ตัวเอกฝ่ ายยดี
(Protagonnist)

ตัวั เอกฝ่ ายดี ตัวเอกฝ่ ายดี ตัวเอกฝ่ ายย
(DDeuteragon (Tritagonist) ร้าย
(Antagonnist)
istt)

เจ้าชายแหห่ง
เกาะทะเลลใต้
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4.1.3.1 แอนนา (Anna) : ปฏิวตั ิความเป็ นเจ้าหญิงดิสนีย ์

ภาพที่ 4.1 เจ้าหญิงแอนนา
แหล่ งทีม่ า: Solomon, 2013.
ชื่อเต็ม : เจ้าหญิงแอนนาแห่งแอเรนเดล ( Princess Anna of Arendelle)
เสี ยงพากษ์ภาษาอังกฤษ : Kristen Bell
เสี ยงพากษ์ภาษาไทย : หนูนา หนึ่งธิดา โสภณ
1) ที่มาของตัวละคร
ตัวละครแอนนาดัดแปลงมาจาก ตัวละครเกอร์ดา้ (Gerda) ในเรื่ อง Snow Queen
ซึ่งมีบทบาทในการขึ้นภูเขาหิ มะไปช่วยเพือ่ นจากเงื้อมมือของราชินีหิมะ แต่เมื่อทีมผูส้ ร้างได้นาํ
เรื่ อง Snow Queen มาทําใหม่ภายใต้ชื่อ Frozen ก็ได้เปลี่ยนบทบาทของเกอร์ดา้ เป็ นแอนนาที่เป็ น
น้องของราชินีหิมะเอลซ่า
คริ ส บัค ผูก้ าํ กับภาพยนตร์เรื่ อง Up (2007) จึงได้เสนอเรื่ องนี้อีกครั้งภายใต้ชื่อ
Anna and the Snow Queen โดยวางไว้ให้เป็ นแอนิเมชัน่ สองมิติ แต่ดว้ ยความสําเร็ จของแอนิเมชัน่
เรื่ อง Tangled (ที่ดดั แปลงมาจากนิทานคลาสสิ ค Rapunzel) ดิสนียแ์ ละพิกซาร์จึงได้กาํ หนดคิวฉาย
พร้อมเปลี่ยนชื่อให้เป็ น Frozen และตัดสิ นใจสร้างให้เป็ นแอนิเมชัน่ สามมิติ แต่ตวั ละครราชินีหิมะ
ที่เป็ นตัวร้ายของเรื่ องเป็ นปั ญหาในการพัฒนาเรื่ องราวอยูเ่ ช่นเดิม จนกระทัง่ เกิดการเปลี่ยนตัวละคร
หลักโดยให้แอนนาเป็ นน้องสาวราชินีหิมะ (Solomon, 2013, p.13)
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ในเรื่ อง Frozen แอนนาเป็ นตัวละครหลักฝ่ ายดี (Protagonist) ที่มีความสําคัญลําดับ
หนึ่ง เป็ นตัวดําเนินเรื่ องหลัก ซึ่งเนื้อเรื่ องจะต้องวนอยูร่ อบตัวแอนนา แอนนามีลกั ษณะตัวละคร
แบบด้านเดียว (Flat Character) คือตัวละครที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อย และเป็ นตัวละครที่ดีอย่างเดียว
หรื อร้ายอย่างเดียว สําหรับแอนนาเป็ นตัวละครที่มองโลกในแง่ดี และตลอดทั้งเรื่ องแอนนายังเป็ น
เช่นนั้นไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะโดนเอลซ่าทําร้ายและปฏิเสธเธอครั้งแล้วครั้งเล่า ก็ไม่เคยคิดโกรธ
พี่สาว

ภาพที่ 4.2 ภาพแบบร่ างตัวละครแอนนาจากหนังสื อ The Art of Frozen
แหล่งทีม่ า: Solomon, 2013.
2) ลักษณะทางกายภาพ
แอนนาเป็ นเด็กสาวอายุประมาณ 18 ปี รู ปร่ างกําลังดีไม่ผอมบางเท่าเอลซ่า แต่กไ็ ม่
อวบอ้วน ผิวสี ขาวอ่อน ตาสี ฟ้าอมเขียว แก้มสี กหุ ลาบ ปากสี ชมพู ผมสี บลอนด์แดง มีปอยผมสี เทา
เงินแซมอยูท่ างด้านขวา 1 ปอย ถักเปี ยสองข้าง มีกระจาง ๆ บนใบหน้า โทนสี ผวิ และสี ผมของแอน
นาแตกต่างจากเอลซ่าพี่สาว แต่สอดคล้องกับบุคลิกของเธอทีสดใส ร่ าเริ ง และดิสนียก์ ต็ อ้ งการสร้าง
ให้ตวั ละครสองตัวนี้มีความแตกต่างกันเหมือนหยิน กับหยาง
Jonh Lasseter (2013 as cited in Solomon, 2013, p.14) กล่าวเกี่ยวกับลักษณะของตัวละครทั้งสอง
ไว้วา่ “เอลซ่ามีความเป็ นหยิน และแอนนามีความเป็ นหยาง เป็ นคู่ตรงข้ามกันที่เหมือนจะขัดแย้งกัน
แต่กเ็ ติมเต็มกันและกัน และเป็ นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจมาก”
ปรัชญาหยินหยางมีรากฐานมาจากการผสมเส้นตรง กล่าวคือ เส้นตรงเดี่ยวเรี ยกว่า หยาง
เป็ นตัวแทนเพศชาย และเป็ นสัญลักษณ์แทนความแข็งแกร่ ง ส่ วนเส้นตรงแยกเรี ยกว่า หยิน
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เป็ นตัวแทนของเพศหญิง และเป็ นสัญลักษณ์แทนความอ่อนโยน แปรปรวน (Wannisa085,
2556)
คติจีนเชื่อว่าสรรพสิ่ งในสากลจักรวาลล้วนมีสองด้าน คือ หยินและหยาง เป็ นกฏแห่งความ
สมดุลของธรรมชาติ เป็ นปรัชญาของลัทธิเต๋ าที่เชื่อว่าสรรพสิ่ งบนโลกต้องคู่กนั เสมอ มีมืด
ต้องมีสว่าง มีร้อนต้องมีเย็น หากขาดสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดไป หรื อมีสิ่งหนึ่งสิ่ งใดมากหรื อน้อย
เกินไป ก็จะเกิดภาวะไม่สมดุล ซึ่ง หยิน เป็ นตัวแทนของความมืดมิด อ่อนโยน หนาวเย็น
ผูห้ ญิง และหยาง เป็ นตัวแทนความกระตือรื อร้น แสงสว่าง ความอบอุ่น ผูช้ าย (เกริ กวิชญ์
กฤษฎาพงษ์, 2015)
3) ลักษณะนิสยั
แอนนามีลกั ษณะนิสยั กระตือรื อร้น ลุกลี้ลุกลน ไม่เรี ยบร้อย ห่ างไกลจากคําว่าสง่า
งามเหมือนเอลซ่า มักจะทําก่อนพูด ใจร้อน แต่มองโลกในแง่ดี จิตใจบริ สุทธิ์ แอนนาเป็ นสาวโร
แมนติค มีความคาดหวังว่าเมื่อประตูพระราชวังเปิ ดจะได้พบกับชายในฝัน ไร้เดียงสาในเรื่ องความ
รัก เชื่อในรักแรกพบจนตัดสิ นใจจะแต่งงานกับเจ้าชายฮานส์ที่เพิ่งรู ้จกั
“แอนนาเป็ นตัวละครที่ไม่ยอมแพ้ พวกเราล้วนต้องการคนแบบแอนนา คนที่จะยืนข้างคุณ และ
เสี ยสละเพื่อคุณ” Briggs (2013 as cited in Solomon, 2013, p.54)
แม้แอนนาจะเป็ นสาวโรแมนติค แต่กไ็ ม่ใช่สาวอ่อนแอ แอนนามีบทบาททางเพศ
(Gender Role) ที่มีความเป็ นเพศชายสูง(Masculine) ดังเช่นที่ทีมงานเปรี ยบเทียบเธอว่าเป็ นหยิน ซึ่ง
แตกต่างจากเจ้าหญิงดิสนียท์ ี่เคยมีมา แอนนารู ้จกั วิธีป้องกันตัวและการเอาตัวรอด เช่นตอนที่สูก้ บั
หมาป่ า หรื อตอนที่สูก้ บั มาร์ชเมลโล ที่แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญของแอนนา แอนนาอาสาออก
ตามหาเอลซ่าในภูเขาหิ มะลําพัง โดยไม่ขอความช่วยเหลือจากเจ้าชายฮานส์ ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยออกมา
พบโลกภายนอกพระราชวังมาก่อน และเมื่อแอนนาต้องการความช่วยเหลือจากคริ สตอฟ แอนนาก็
นําแครอทไปแลกเปลี่ยนซึ่งแสดงถึงความเท่าเทียมกัน และที่สาํ คัญที่สุดคือ แอนนายอมสละชีวิต
เพื่อช่วยเอลซ่า
ซึ่งเป็ นตัวละครหญิงของดิสนียต์ วั แรกที่แก้ปมปัญหาด้วยตัวเองโดยไม่รอการ
ช่วยเหลือจากผูช้ าย
Lemay (2013 as cited in Solomon, 2013, p.54) ฝ่ ายเนื้อเรื่ องได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับแอนนา
ว่า
เป็ นตัวละครที่เป็ นหัวใจหลักของเรื่ อง เธอสื บทอดความเป็ นเจ้าหญิงเทพนิยาย
ของดิสนียเ์ หมือนกับสโนว์ไวท์ ปกติแล้วตัวละครหลักมักจะเป็ นตัวละครที่มีพลัง
วิเศษหรื อมีความพิเศษ แต่ความท้าทายของตัวละครแอนนาคือ น้องสาวที่คนคิด
ว่าไม่มีอะไรพิเศษและน่าสนใจ แต่ตอ้ งทําให้เธอเป็ นจุดศูนย์กลางของเรื่ อง คล้าย
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กับความท้าทายของตัวละคร Tangled แต่ตวั ละครหลักฝ่ ายหญิงยังมีความเหนือ
ธรรมชาติหนุนหลัง
4) การแต่งกายของแอนนา
แอนนาอาจจะไม่มีชุดที่สวย โดดเด่น อยูใ่ นความทรงจําของผูช้ มเหมือนเอลซ่าใน
ชุดราชินีหิมะ แต่แอนนาเป็ นตัวละครที่เปลี่ยนชุดบ่อยที่สุดใน Frozen ชุดที่เป็ นเอกลักษณ์ของแอน
นาคือ เสื้ อแขนยาวสี ฟ้า ทับด้วยเกาะอกสี ดาํ ตกแต่งด้วยลายดอกไม้ สวมกระโปรงยาวปานกลางสี
นํ้าเงินเข้มตกแต่งด้วยลายดอกไม้ลายเดียวกับเกาะอก ใส่ รองเท้าบูท้ สี ดาํ มีเสื้ อคลุมสี แดงอมม่วง
ทรงผมเป็ นทรงเปี ยสองข้างง่าย ๆ ดูสบาย ไม่เป็ นทางการ

ภาพที่ 4.3 ภาพแบบร่ างเสื้ อผ้าของแอนนา กับภาพเครื่ องแต่งกายของแอนนาที่ปรากฏในแอนิเมชัน่
Frozen
แหล่งทีม่ า: Solomon, 2013.
Gimaimo (2013 as cited in Solomon, 2013, p.54) อธิบายความต้องการให้กบั ดีไซเนอร์ เมื่อเขา
จินตนาการถึงเครื่ องแต่งกายที่สอดคล้องกับบุคลิกตัวละคร เขาประยุกต์ความเข้มงวดเข้ากับความ
สวยงาม “การเดินทางของแอนนามีผล ฉันต้องการสิ่ งที่ดูค่อยข้างจะสะดุดตา กล้าหาญ และงดงาม
แอนนาเป็ นเจ้าหญิง และกระโปรงสี น้ าํ เงินเป็ นสี ที่แสดงถึงราชวงศ์ ซึ่งเข้ากันได้ดีกบั ผ้าคลุมสี ชมพู
อมม่วง ฉันคิดว่ามีสองสี น้ ีที่ดูโดดเด่น เพราะเป็ นคู่สีที่เติมเต็มกันอย่างสมบูรณ์ แต่มีสีดาํ เล็กผสมอยู่
เล็กน้อย ซึ่งจะช่วยให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น “
5) ประโยคเด่นของแอนนา
"Do you wanna build a snowman?" มาปั้ นมนุษย์หิมะด้วยกันไหม?
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ประโยคนี้เป็ นประโยคที่แอนนาพูดกับเอลซ่า ตอนยังเด็กประโยคนี้มกั จะใช้ได้ผลในตอนที่ตอ้ งการ
ชวนเอลซ่าเล่นด้วยกัน แต่หลังจากทั้งสองต้องแยกจากกัน ประโยคนี้เป็ นประโยคเป็ นประโยคที่
แอนนาใช้เพื่อเรี ยกให้แอนนาออกจากห้องมาพบกัน ประโยคนี้แสดงถึงลักษณะนิสยั ของแอนนาที่
ไม่ยอมแพ้ในการรื้ อฟื้ นความสัมพันธ์กบั พี่สาว
ตัวละครแอนนาเป็ นตัวละครแบบด้านเดียว และมีความตรงกันข้ามกับเอลซ่าเกือบ
ทุกประการ ถ้าเอลซ่าเปรี ยบเป็ นพระจันทร์ แอนนก็เป็ นพระอาทิตย์ แอนนาเต็มไปด้วยความกระตื
นรื อร้น ร่ าเริ ง สดใสการสร้างตัวละครและออกแบบเครื่ องแต่งกายจึงต้องสอดคล้องและสะท้อน
ลักษณะของแอนนา ด้วยสี เสื้ อผ้าที่สดใสกว่าของเอลซ่า แต่ยงั ไม่ฉูดฉาดเพราะคงความหรู หราของ
ราชวงศ์
ความโดดเด่นของตัวละครแอนนาคือ การผสมผสานระหว่างการเป็ นเจ้าหญิงดิสนีย ์
แบบดั้งเดิม คือสาวช่างฝัน และมีความเชื่อในรักแรกพบ กับการเป็ นเจ้าหญิงยุคใหม่ที่มีบทบาท
ความเป็ นผูช้ าย พึ่งพาตัวเองได้ และกล้าหาญ
4.1.3.2 เอลซ่า (Elsa) : จากตัวละครร้ายกลายเป็ นตัวละครที่น่าสงสาร

ภาพที่ 4.4 ภาพราชินีเอลซ่า
แหล่ งทีม่ า: Kristy Puchko, 2014.
ชื่อเต็ม : ราชินีเอลซ่าแห่งแอเรนเดล (Queen Elsa of Arendelle)
เสี ยงพากษ์ภาษาอังกฤษ : Idina Menzel
เสี ยงพากษ์ภาษาไทย : แก้ม วิชญาณี เปี ยกลิ่น
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1)) ที่มาของตัววละคร
ในนเรื่ อง Snow Queen เอลซซ่าคือตัวละครรฝ่ ายร้าย (Villlain) เป็ นราชิชินีหิมะที่
นําคนในหมู่บ้บานไปซ่อนทีที่เทือกเขาหิ มมะ แต่ในเรื่ อง Frozen ทีมผูส้ ร้างได้เปปลี่ยนให้เอลซซ่าเป็ นตัว
ละครฝ่ ายดีที่ทําผิดไปบ้างเพราะเจอสถถานการณ์บีบบับงคับ แตต่ในท้ายที่สุดแแล้วเธอได้กลัลบมาเป็ น
พี่สาวที่แสนดีดีของแอนนาาดังเดิม
Jeennifer Lee (22013 as citedd in Solomon, 2013, p.14)) ผูก้ าํ กับหญิงของเรื
ง
่ อง
ได้อธิบายเรื่ องนี
อ ้ เอาไว้วา่ “เอลซ่าเกืออบจะได้เป็ นตัวร้าย แตต่พวกเราเลือกกที่จะไม่ใช่คาว่
าํ าตัวร้าย
เพราะมีจุดที่พวกเราไม่
พ
สามารถจะใช้คาานี
ํ ้ กบั เธอได้ คุณเคยใส่ ใจความรู
จ
้สึกใคครบางคนมากก จนยอม
เปลี่ยนยอมกดดันตัวเองไหหม เอลซ่าไม่ใช่ตวั ร้าย เธอเพียงแค่ตดั สิ นใจเลืออกกระทําผิด เพราะ
สถานการณ์บีบีบบังคับเธอ””
ดังนั
ง ้ นในเรื่ อง Frozen จึงจัดให้
ด เอลซ่าเป็ นตัวละครแบบบ Deuteraggonist คือ
ตัวละครที่มีความสํ
ค าคัญอันดั
น บที่สองขอองเรื่ อง และมี
แ ลกั ษณะตัวละครแบบบรอบด้าน (Round
Character) คือตัวละครทีมี่มมี ิติ มีลกั ษณ
ณะที่เหมือนคนจริ งๆ มีความซับซ้อน มี ส่วนดีและเสีสี ย มีการ
พัฒนาและเปปลี่ยนแปลงลักษณะต่
ก
างๆ ไไปตามเหตุการณ์
า ที่ดาํ เนินไป
ไ

ภาพที่ 4.5 ลักั ษณะและกาารแต่งกายขอองเจ้าหญิงเอลลซ่าก่อนเป็ นราชิ
ร นีน้ าํ แข็ง
แหล่งทีม่ า: Solomon,
S
2013.
2)) ลักษณะทางงกายภาพ
เอลซ่าเป็ นหญิงงสาวอายุ 21 ปี รู ปร่ างสูง เพรี ยวบาง ผมยาวสี บลอนด์แพล
ตินมั่ หรื อสี เททาเงิน นัยน์ตาสี
ต ฟ้า จมูกเล็ก ผิวขาวซีด มีกระจาง ๆ บนใบหน้า เอลซ่ามีหน้าตาคล้าย

69
กับแม่ของตนเองมาก ซึ่งการสร้างตัวละครของดิสนียม์ ีท้ งั ส่ วนที่สมจริ งและส่ วนที่เกินจริ ง ดิสนีย ์
ได้ออกแบบให้เอลซ่ามีผวิ ขาวซีด ตาสี ฟ้า และผมสี เทาเงินซึ่งเป็ นลักษณะที่พบได้ในประชากรแถบ
เมืองหนาว ซึ่งสอดคล้องกับถิ่นที่อยูอ่ าศัยของเอลซ่า ซึ่งเป็ นราชินีแห่งเมืองแอเรนเดลหรื อประเทศ
นอร์เวย์ในปัจจุบนั ส่ วนที่เกินจริ งคือรู ปร่ างตัวละครที่มีความผอมบาง เอวเล็ก ข้อมือเล็ก แต่ส่วนหัว
และดวงตาโตเกินสัดส่ วนคนปกติ ซึ่งเป็ นลักษณะของตัวละครหญิงของดิสนียท์ ุกตัว
3) ลักษณะนิสยั
เอลซ่าเติบโตเป็ นคนที่สวยมีลกั ษณะท่าทางที่สูงส่ ง สง่างามสมกับตําแหน่ง
ราชินี เพราะเอลซ่าถูกเลี้ยงดูให้พร้อมจะขึ้นครองบัลลังก์ต้ งั แต่ยงั เด็ก จึงเป็ นตัวละครที่มีบุคลิกเก็บ
กด และซ่อนความรู ้สึก ซึ่งตัวละครเอลซ่ามีลกั ษณะที่ต่างจากแอนนาที่เป็ นคนตรงไปตรงมา
Paul Briggs (2013 as cited in Solomon, 2013, p.62) กล่าวถึงลักษณะนิสยั ของเอลซ่าว่า “ เอลซ่า
เป็ นตัวละครที่น่าสนใจเพราะเธอสามารถจะเป็ นตัวร้ายได้ แต่เธอก็ไม่ทาํ พวกเรามีบางสิ่ งที่ตอ้ งการ
เก็บซ่อนเอาไว้ เอลซ่ากลัวและเธอต้องการใครบางคนที่จะมาช่วยเธอ ยืนเคียงข้างเธอ เพราะเหตุน้ ี
Frozen จึงมีตวั ละครหลักสองตัว.
Lino Di Salvo (2013 as cited in Solomon, 2013, p.62) หัวหน้าฝ่ ายแอนิ
เมชัน่ กล่าวถึงเอลซ่าว่า “ความสนุกในการสร้างเอลซ่าคือ การแสดงความฉลาด ซึ่งเป็ นลักษณะ
นิสยั ที่ถูกซ่อนเอาไว้จากน้องสาวและคนอื่น ๆ ในอาณาจักร เธอมีพลังเวทมนตร์น้ าํ แข็ง สามารถ
สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้ และมีความเป็ นความสามารถที่ไร้ขอบเขต ซึ่งนั้นคือความลึกซึ้งของตัว
ละครตัวนี้
ที่สาํ คัญในฐานะนักแอนิเมชัน่ ต้องพยายามสร้างความรู ้สึกให้ผชู ้ มสัมผัสได้ถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างสองบุคลิกของตัวละครนี้ให้ได้”
ในช่วงกลางเรื่ องตัวละครเอลซ่าก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อเอลซ่า
เนรเทศตนเองออกมาจากพระราชวัง เธอแสดงให้เห็นถึงอีกด้านหนึ่งของเธอที่ตอ้ งการเป็ นอิสระ
โดยไม่มีความกดดันหรื อความกลัวที่จะทําร้ายคนอื่น เธอแสดงถึงพลังอันแข็งแกร่ ง ด้วยการสร้าง
ปราสาทนํ้าแข็งอันอลังการ และด้วยจิตสํานึกอย่างแรงกล้าต่ออิสรภาพ เธอจึงมีความมัน่ ใจอย่างยิง่
ในพลังของเธอ เธอหมดความกังวลและความกลัวที่จะกักเก็บพลังของเธอ ในเวลานั้นเอลซ่ามี
ความกล้าที่จะเดินออกจากชะตาที่ลิขิตทางเดินไว้ให้เธอ ด้วยการสละตําแหน่งราชินีแห่งแอเรนเดล
แลกกับอิสรภาพที่เธอเลือกเอง
4) เครื่ องแต่งกายของเอลซ่า
เอลซ่าเป็ นตัวละครที่มีความโดดเด่นในเรื่ องของการแต่งกายเป็ นอย่างมาก
เนื่องจากมีฉากที่เอลซ่าเปลี่ยนแปลงเครื่ องแต่งกาย และเป็ นฉากเด่นของอีกหนึ่งฉากของ Frozen ซึ่ง
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การแต่งกายของเอลซ่าใน Frozen นอกจากจะสวยงาม สอดคล้องกับยุคสมัย วัฒนธรรมและสภาพ
อากาศในเรื่ องแล้ว ยังเป็ นส่ วนหนึ่งที่อธิบายถึงลักษณะนิสยั ของตัวละครตัวนี้ได้เป็ นอย่างดี
Mark Empey (2013 as cited in Solomon, 2013, p.63) หัวหน้าส่ วนงาน
เทคนิคแอนิเมชัน่ ได้กล่าวถึงการออกแบบเสื้ อผ้าเอลซ่าว่า
ความซับซ้อนของเครื่ องแต่งกายของเอลซ่าและแอนนาเป็ นความท้าทายที่ยงิ่ ใหญ่มากใน
แอนิเมชัน่ เรื่ องนี้ ที่จะต้องคงความน่าดึงดูดใจเอาไว้ภายใต้เงื่อนไขที่จาํ กัด พวกเราต้อง
ออกแบบชุดที่สามารถเดินได้บนหิ มะหนา เสื้ อผ้าต้องเหมาะกับการเอาตัวรอดจากการถูก
ไล่ตาม และมีผา้ คลุมที่ทนต่อพายุหิมะ ที่สาํ คัญต้องสนับสนุนและส่ งเสริ มบุคลิกของสอง
ตัวละครหลัก และต้องทําให้มีเกิดความเชื่อว่าตัวละครที่สวมใส่ เสื้ อผ้าสามารถเคลื่อนไหว
ได้จริ งในสถานการณ์ต่าง ๆ

ภาพที่ 4.6 การแต่งกายของเอลซ่าในช่วงก่อนเป็ นราชินีหิมะ
แหล่ งทีม่ า: Solomon, 2013.
ก่อนเป็ นราชินีหิมะ เอลซ่าที่มีลกั ษณะเงียบขรึ ม ซ่อนความรู ้สึก ได้สวมเสื้ อผ้าโทนสี เข้ม
และปกปิ ดร่ างกายตั้งแต่คอถึงปลายเท้า ไม่เผยผิวออกสู่ภายนอกยกเว้นบริ เวณใบหน้า โดยใส่ เสื้ อ
แขนยาวสี ดาํ คอเต่า และทับด้วยชุดสี เขียวหัวเป็ ด ซึ่งช่วงบนเป็ นเกาะอกรู ปหัวใจ เดินขอบด้วยเส้นสี
ทอง กระโปรงยาวกรอมพื้นสี เดียว มีเสื้ อเสื้ อคลุมสี แดงอมม่วง สวมรองเท้าส้นแบนสี น้ าํ ตาลเข้ม
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ตกแต่งลวดลายสี ทอง และสวมถุงน่อง ทรงผมของเอลซ่าถักแล้วรวบเป็ นมวยอย่างแน่นหนา
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็ นระเบียบ เคร่ งครัด อยูใ่ นกรอบ และเคร่ งขรึ ม

ภาพที่ 4.7 แบบร่ าง Storyboard ของเอลซ่าจากหนังสื อ Art of Frozen
แหล่ งทีม่ า: Solomon, 2013
หลังแปลงร่ างเป็ นราชินีหิมะ เอลซ่าเปลี่ยนการแต่งตัวและทรงผม ดูสดใสและอิสระเสรี
มากขึ้น โดยทรงผมเป็ นเปี ยหลวมแบบฝรั่งเศสที่เปี ยเบี่ยงมาทางไหล่ซา้ ยของเธอ ผูกผมด้วยสายรัด
ผมที่มีลกั ษณะคล้ายเกล็ดหิ มะ

ผมหน้าม้าของเธอเสยไปด้านหลัง และมีบางส่ วนตกลงมาคลุม

หน้าผากของเธอ เอลซ่าสวมชุดสี ฟ้าที่สร้างจากนํ้าแข็งคริ สตัล ตัวเสื้ อปิ ดไหล่ ช่วงกระโปรงผ่าสูง
ถึงหัวเข่า ตัวเสื้ อด้านบนเป็ นนํ้าแข็งโปร่ งแสงสี ฟ้า มีเสื้ อแขนยาวสี ฟ้าอ่อน ใต้แขนเสื้ อเป็ นเสื้ อคลุม
บาง โปร่ งแสง ตกแต่งด้วยลายเกล็ดหิ มะขนาดใหญ่ ยาวกรอมพื้น สวมรองเท้าส้นสู งโปร่ งแสง เอล
ว่าแต่งหน้าด้วยลิปสติกสี ชมพูเข้ม ทาตาสี ชมพูอมม่วง สะท้อนให้เห็นถึงการปลดปล่อยตัวเอง และ
การยอมรับพลังนํ้าแข็งของตัวเอง และความมัน่ ใจในตัวเองของเอลซ่า หลังจากหลุดจากกรอบที่
กักขังตัวตนที่แท้จริ งของเธอเอาไว้
ผ้าคลุมของเอลซ่า ทีมงานอยากจะทําให้ดูพลิ้วบางและเป็ นรู ปทรงสามเหลี่ยมที่ดูเกือบจะ
ไม่สมจริ ง แต่ดว้ ยกฏของแรงดึงดูดผ้าคลุมจะต้องมีรอยย่น แต่ไม่วา่ อย่างไรทีมงานก็ยงั
อยากจะให้มนั ดูเป็ นทรงสามเหลี่ยมอยูด่ ี คําถามคือพวกเราจะทําอย่างไรให้ดูแล้วไม่ขดั
สายตา” Wayne Unten (2013 as cited in Solomon, 2013, p.135) หัวหน้าฝ่ ายนักแอนิเมชัน่
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Keith Wilson (2013 as cited in Solomon, 2013, p.138) กล่าวถึงแนวคิดการออกแบบตัวละครเอล
ซ่าว่า
Michael Giaimo ได้ใช้ลกั ษณะตัวอักษรเพื่ออธิบายแนวคิดการออกแบบของ Frozen
และสําหรับเอลซ่าคือตัว T นัน่ คือ มีสไตล์ เป็ นต้นฉบับที่ไม่เหมือนใคร และมีความ
มัน่ ใจ จากแนวคิดนี้จึงกลายเป็ นชุดที่ผา่ โชว์ขาด้านหน้า และมีชายยาว ผ้าคลุมใส
บางเหมือนเกล็ดนํ้าแข็ง ซึ่งเกิดจากการสร้างโดยเวทมนตร์น้ าํ แข็งของเอลซ่า ทรงผม
ที่ดูงดงามเหมือนแปลวไฟที่ลุกโชน ตัวละครเอลซ่ามีความท้าทายมากมายให้กบั
ทีมงาน Frozen ต้องมีรูปร่ างที่แข็งแรง นุ่มนวล และต้องทําให้ดูชดั เจน ทั้งนี้ท้ งั นั้น
ต้องส่ งเสริ มและสนับสนุนการแสดงออกทางด้านกายภาพและด้านอารมณ์ของตัว
ละคร
Michael Giaimo (2013 as cited in Solomon, 2013, p.138) ผูก้ าํ กับกล่าวว่า
“เอลซ่าต้องมีลกั ษณะเหมือนเดินด้วยเทคนิคพิเศษ กับเครื่ องแต่งกายที่หกั เหแสงและสะท้อนแสง
เหมือนกับเกล็ดนํ้าแข็งใส เสื้ อส่ วนบนของเอลซ่ามีความบางและมีสีม่วงซีด ผ้าคลุมสี ฟ้านํ้าแข็ง
และชุดสี ฟ้าอ่อน ที่แสดงถึงความสวยงามลงตัวของ สี รู ปแบบ ผิวสัมผัส และ รู ปร่ าง”
5) ประโยคเด่นของเอลซ่า
ในแอนิเมชัน่ มีประโยคเด่นที่ตวั ละครเอลซ่าพูดออกมา

และสะท้อนถึง

ความคิดและความรู ้สึกของเอลซ่าในสถานการณ์ต่าง ๆ ในเรื่ อง ดังนี้
“The cold never bothered me anyway” ความหนาวไม่ทาํ ให้เดือดร้อนสัก
เท่าไร
ประโยคนี้เอลซ่ากล่าวหลังจากที่ตดั สิ นใจใช้ชีวิตอิสระ และเลือกอยูค่ นเดียว
ในปราสาทนํ้าแข็ง และพูดประโยคนี้ก่อนที่จะปิ ดประตูปราสาทด้วยสี หน้ามัน่ ใจ ประโยคนี้จึงเป็ น
ประโยคที่แสดงถึงการตัดสิ นใจใช้ชีวิตอย่างยอมรับในเวทย์มนต์ตนเอง และมีความสุ ขกับการที่ไม่
ต้องพยายามหลบซ่อนปิ ดบังอีกต่อไป
“Conceal, don’t feel”

ซ่อนไว้ อย่ารู ้สึก
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ปรระโยคนี้มกั จะได้ยนิ เอลซ่าพู
า ดเสมอ เหมือนเป็ นการรสะกดจิตตัวเอง ตามที่
พระราชาสอนเอาไว้ ให้เก็บซ่อนพลังวิเศษเอาไว้ ด้วยวิ
ว ธีการเก็บอารมณ์
อ
ความมรู ้สึกของตัวเอง
“YYou can’t maarry a man yoou just met”

เธอไม่คววรแต่งงานกับผู
บ ช้ ายที่

เธอเพิ่งพบ
ปรระโยคนี้เอลซซ่าได้พดู กับอันั นาในงานฉฉลองพิธีราชินนีี ภิเษก เมืออั
่อ นนาได้
ง น หลังั จากพบกันได้
ไ เพียงวันเดียว
ย ซึ่งประโยคคนี้ประโยคเดีดียวทําให้
พาฮานส์มาขขออนุญาตแต่งงานกั
เรื่ องราว ๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างคาดดไม่ถึง และปประโยคนี้เป็ นประโยคที
น
่ล บล้างความเชืชื่อเรื่ องรัก
แรกพบตามเทพนิยายในออดีตอย่างสิ้ นเชิชิง
ตัวละครเอลซ่
ว
าาเป็ นตัวละครแบบรอบด้านที
น ่มีพฒั นากาารตัวละครอยย่าง
อ Frozen จากเจ้าหญิงที่สสง่างามอยูใ่ นกกรอบ เก็บความรู ้สึก ซ่อนนพลังวิเศษ แลละหน้าตา
เด่นชัดในเรื่ อง
เคร่ งขรึ ม กลลายเป็ นราชินีนีหิมะที่สวยงาาม มัน่ ใจ อิสระและมีความสุ
ว ขกับพลังั เวทมนตร์น้ าแข็
ํ งของ
ตนเอง การสสร้างตัวละครและออกแบบบเครื่ องแต่งกายจึงต้องสอดดคล้องและสะะท้อนลักษณะของเอล
ซ่าออกมาให้ห้ชดั เจน อีกทั้งยั
ง งมีความสมมจริ งในวัฒนธรรมและการรเคลื่อนไหวขของตัวละครดด้วย
4.1.6.3 คริริ สตอฟ (Kristtoff) : พระเอกในชีวิตจริ ง

ต
ภาพที่ 4.8 ตัวั ละครคริ สตอฟ
แหล่งทีม่ า Solomon,
S
2013.
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ชื่อเต็ม : คริ สตอฟ Kristoff Bjorgman
เสี ยงพากษ์ภาษาอังกฤษ : Jonathan Groff
1) ที่มาของตัวละคร
เป็ นเวลานานหลายทศวรรษจนยากจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของเจ้าชายในเทพนิยายที่ผชู ้ มเคยชิน
ในเรื่ อง Frozenเนื้อคู่ของแอนนา ไม่ได้เป็ นเจ้าชายและไร้ซ่ ึงเสน่ห์ แต่เขาคือวีรบุรุษ นี่คือที่มาของ
ตัวละครคริ สตอฟ ตัวละครเอกฝ่ ายชายที่เป็ นคนธรรมดาไม่มีส่วนคล้ายกับเจ้าชายในเทพนิยายที่เรา
เคยรู ้จกั
คริ สตอฟเป็ นตัวละครที่มีความสําคัญอันดับสาม (Tritagonist) ที่ถูกสร้างขึ้นมา
สําหรับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ อง Frozen คริ สทอฟเป็ นตัวละครแบบกลม (Round Character) เพราะ
เป็ นตัวละครที่มีความสมจริ ง มีความซับซ้อน มีท้ งั ส่ วนที่ดีและส่ วนที่ไม่ดีเหมือนมนุษย์ในชีวิตจริ ง
คริ สตอฟเป็ นชาวภูเขาที่กล้าหาญ มีอาชีพขายนํ้าแข็ง แล้วไปตกหลุมรักความใจกล้าของเจ้าหญิง
แอนนา ระหว่างที่เธอกําลังตามหาพี่สาวคือราชินีเอลซ่า

ภาพที่ 4.9 การออกแบบตัวละครคริ สตอฟ
แหล่ งทีม่ า: Solomon, 2013.
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2) ลักษณะทางกายภาพ
คริ สตอฟเป็ นชายอายุ 21 ปี มีนิสยั โผงผาง ตัวละครตัวนี้เป็ นตัวละครวีรบุรุษ
ของดิสนียท์ ี่สร้างขึ้นได้แตกต่างจากตัวละครวีรบุรุษตัวอื่น ๆ มากที่สุด ฮานส์เป็ นตัวอย่างของตัว
ละครวีรบุรุษแบบดั้งเดิมของดิสนียท์ ี่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งคริ สตอฟนั้นตรงกันข้ามอย่างสิ้ นเชิง
คริ สตอฟมีไหล่กว้างเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ เขาถูกสร้างขึ้นมาให้สมจริ งกับสภาพ
ชีวิตของเขาที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่น้ าํ แข็ง คริ สตอฟมีผมสี บลอนด์ที่อ่อนกว่าแอนนา แต่เข้มกว่าเอลซ่า
มีดวงตาสี น้ าํ ตาลอ่อน ผิวขาว มีฝ้ากระที่จมูกของเขา จมูกของเขาค่อนข้างใหญ่ แก้มออกสี แดง
เพราะสภาพอากาศที่หนาวเย็น
3) ลักษณะนิสยั
คริ สตอฟหยาบกระด้าง เงียบขรึ ม และไม่ชอบติดต่อกับมนุษย์ เขาชอบที่จะคุยกับ
สัตว์มากกว่า ดังเช่นเพลงประจําตัวของเขาในเรื่ องที่กล่าวถึงกวางเรนเดียร์คือเพื่อนที่ดีที่สุด
Paul Briggs (2013 as cited in Solomon, 2013, p.98) หัวหน้าฝ่ ายเนื้อเรื่ องได้
กล่าวถึงตัวละครคริ สตอฟว่า “คริ สตอฟเป็ นตัวแทนของผูช้ ายซึ่งมีบุคลิกแข็งกระด้าง แต่ซ่อนความ
อ่อนโยนไว้ภายใน เขาสร้างหน้ากากขึ้นมาและใส่ มนั ไว้ตลอดเวลา เพราะเขามีความเชื่อเหมือนเอล
ซ่าที่ตอ้ งปิ ดบังความรู ้สึกเอาไว้ขา้ งใน จนกระทัง่ ได้พบกับแอนนาคนที่เขายอมเปิ ดใจ พวกเรารู ้จกั
แอนนามาก่อน และรู ้วา่ แอนนาเหมาะสมกับคริ สตอฟ”
4) การแต่งกาย
เขาสวมเสื้ อคลุมหนาสี เข้ม มีขนสัตว์รอบคอ มีเส้นสี แดงเข้มและม่วงเข้มตกแต่ง
รอบคอ และมีแผ่นสี ฟ้าบนข้อศอกขวารอบเอวมีเข็มขัดตกแต่งสี แดงเข้มและม่วงเข้ม เสื้ อกล้ามสี
นํ้าเงินเข้มสวมทับเสื้ อแขนยาวสี เดียวกัน ถุงมือสี น้ าํ ตาล สวมกางเกงขายาวผ้าเนื้อหนาสี เข้ม สวม
หมวกทรงกลมสี เข้มมีขนสัตว์รายรอบหมวก สวมรองเท้าสี น้ าํ ตาลเข้ม Lino Di Salvo (2013 as
cited in Solomon, 2013, p.98) กล่าวถึงการออกแบบเครื่ องแต่งกายของคริ สตอฟ “ครั้งแรกที่เห็น
แบบร่ างของตัวละครนี้ คริ สตอฟมีเสื้ อคลุมขนสัตว์ที่ดูสวยงาม แต่เราก็ได้ทาํ ให้มนั ดูธรรมดาขึ้น
เพื่อให้สมจริ งเหมาะสมกับตัวละคร คริ สตอฟใส่ กางเกงที่มีผา้ หนาที่หวั เข่าข้างหนึ่ง เพราะเขาต้อง
ใช้หวั เข่าข้างนั้นควบคุมสายบังคับเสวน รองเท้าบูท๊ ของเขาต้องหนัก…”
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5) ประโโยคเด่นของคคริ สตอฟ
“You waanna talk a suupply and dem
mand problem
m? I sell ice ffor living.”
เธอกําลังพูดถึงปัญหาอุปสงค์
ส และอุปมาานเหรอ? ผมแค่ขายนํ้าแข็งเพื่อเลี้ยงชีพ
คําพูดในนช่วงแรกที่พบบกันแอนนา แสดงให้เห็นถึงความแตก ต่างของทั้งสอองคน ใน
ด้านมุมมองแและการใช้ชีวติ และแสดงใให้เห็นถึงนิสัสยั ปากเสี ยของงคริ สตอฟ
4.11.6.4 เจ้าชายฮานส์ : ตัวละะครที่เกินควาามคาดหมาย

ภาพที่ 4.10 เจ้าชายฮานส์์
แหล่งทีม่ า: Disney.Wikia
D
a, 2013.
ชื่อเต็ม : เจ้าชายฮานส์
ช
วินเทอร์การ์ดแหห่งเกาะทางใต้ต้ (Prince Hanns Westergardd of the Southhern
Isles)
เสี ยงพากษ์ภาษาอั
า งกฤษ : Santino Fonntana
เสี ยงพากษ์ภาษาไทย
า
: สุ วีระ บุญรออด (คิว วงฟลัลัว)
1) ที่มาขของตัวละคร
เจ้าชายฮานส์ส์เป็ นตัวละครแบบ Antaggonist คือตัวละครที
ว
่อยูต่ รงข้
ร ามกับตัวลละครหลัก หรืรื อเป็ นตัว
ร้าย มีลกั ษณ
ณะตัวละครแบบบกลม (Rouund Characteer) คือมีการเเปลี่ยนแปลงบบุคลิกภาพจากบทบาท
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เจ้าชายในฝันผูแ้ สนดีและเพียบพร้อม กลายเป็ นตัวร้ายที่มีแผนการกําจัดราชินีเอลซ่า และเจ้าหญิง
แอนนา เพื่อขึ้นครองบัลลังก์แอเรนเดล
Hyrum Osmod หัวหน้าแผนกแอนิเมชัน่ กล่าวถึงแนวคิดการสร้างตัวละครเจ้าชาย
ฮานส์วา่ “ฮานส์เป็ นตัวละครที่หล่อ มีบุคลิกที่หรู หรา เราอยากให้ผชู ้ มตกหลุมรักตัวละครตัวนี้ และ
เอาใจช่วยในความสัมพันธ์กบั แอนนา และหลังจากนั้นเราจะพลิกบทบาทของเขาในตอนจบ เพือ่
สร้างความประหลาดใจให้กบั ผูช้ ม ทีมงานสนุกกับการพลิกบทบาทของตัวละครตัวนี้มาก”

ภาพที่ 4.11 การออกแบบลักษณะตัวละครเจ้ าชายฮานส์ ของทีมงาน
แหล่งทีม่ า: Solomon, 2013.
Bill Schwab (2013 as cited in Solomon, 2013, p.66) หัวหน้าฝ่ ายออกแบบตัว
ละครกล่าวถึงการสร้างตัวละครเจ้าชายฮานส์วา่ “ความท้าทายที่สุดของการออกแบบตัวละครตัวนี้
คือ เราต้องแสดงลักษณะของบุคลิกภาพของเขาออกมาให้ได้ แต่ตอ้ งไม่ให้ขอ้ มูลด้านที่ชวั่ ร้ายของ
ฮานส์ให้ผชู ้ มจับได้”
2) ลักษณะทางกายภาพ
ฮานส์มีความสู งปานกลางและดูดี ไหล่ไม่กว้างและไม่มีกล้ามเนื้อเหมือนคริ สตอฟ
แม้ท้ งั สองจะไม่เห็นอยูใ่ กล้กนั เพื่อเปรี ยบเทียบกันมาก่อน แต่ฮานส์ดูจะผอมบางกว่าคริ สตอฟ แต่ก็
มีความแข็งแรง ฮานส์สามารถเอาชนะยักษ์ใหญ่อย่างมาชเมลโลได้ในการต่อสู เ้ พียงครั้งเดียว ฮานส์
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มีความสามารถในการขี่มา้ และการฟันดาบ นอกจากนี้ฮานส์ยงั มีความสามารถในการใช้หน้าไม้
ฮานส์มีสีผวิ กลางๆ ไม่ขาวไม่ดาํ และมีรอยกระจาง ๆ บนจมูก ฮานส์มีผมสี น้ าํ ตาลแดงไว้จอนผม มี
ตาชวนฝันสี เขียว
3) ลักษณะทางนิสยั
ฮานส์เป็ นคนเย็นชา ช่างคิดคํานวน และโหดร้าย ฮานส์ภาคภูมิใจในความเป็ นเจ้าชาย และกระหาย
ในอํานาจ เป็ นคนทะเยอทะยาน ฉลาด เลือดเย็น ชัว่ ร้าย
Hyrum Osmod (2013 as cited in Solomon, 2013, p.66) หัวหน้าแผนกแอนิเมชัน่
กล่าวถึงตัวละครเจ้าชายฮานส์วา่ “เขาปรากฏตัวแบบอัศวินม้าขาวที่ใส่เกราะเงินแวววาว และผูช้ มก็
จะคิดว่าในตอนจบแอนนาจะต้องลงเอยอย่างสวยงามกับเจ้าชายฮานส์ เพราะเขาสมบูรณ์แบบ แต่
หลังจากเนื้อเรื่ องดําเนินไปเรื่ อย ๆ ก็พบว่าแท้จริ งแล้วเจ้าชายฮานส์มีนิสยั เอาตัวรอด ปรับตัวไปตาม
สถานการณ์ และในเผยจิตใจที่ชวั่ ร้ายในตอนจบ”
4) การแต่งกาย

ภาพที่ 4.12 การแต่งกายของเจ้าชายฮานส์ในลักษณะต่าง ๆ
แหล่ งทีม่ า: Disney.Wikia, 2013.
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ด้วยบทบาทการเป็ นเจ้าชายทําให้เครื่ องแต่งกายของฮานส์เป็ นทางการ และเป็ นไป
ตามมาตรฐานของเจ้าชาย คือหรู หรา ดูดี และเป็ นทางการ ในฉากการเปิ ดตัวเจ้าชายฮานส์แต่งกาย
ด้วยชุดที่คล้ายเครื่ องแบบทหารเรื อ คือสวมกางเกงสี น้ าํ เงิน บูธสี ดาํ ผ้าพันคอสี ม่วงแดง เสื้ อเชิร์ตสี
ฟ้ า ติดอินทรธนูสีดาํ ใส่ สายสะพายสี ทอง และสวมเสื้ อคลุมสี เทาอ่อนกับดํา
ในระหว่างช่วงพิธีบรมราชาภิเษก

การแต่งตัวของฮานส์จะเป็ นดูลดความเป็ น

ทางการลง เขาสวมเสื้ อคลุมสี ครี ม กับเสื้ อเชิร์ตสี เหลือง ใส่ สายสะพายสี แดง บูธสี ดาํ กับรองเท้าสี
ขาว อินทรธนูสีแดงและทองมีพหู่ อ้ ยสี ทอง ที่เข้ากับผ้าพันคอสี เหลือง ชุดนี้ฮานส์ใส่ นานกว่าชุด
แรก โดยเฉพาะในวันและคืนวันบรมราภิเษก เพราะฮานส์ตอ้ งการให้โดดเด่นที่สุดในงาน
ในช่วงที่เขาถูกควบคุมไว้ในอาณาจักร เพื่อปกป้ องร่ างกายจากอากาศหนาว ฮานส์ได้รับเสื้ อคลุม
คล้ายกับเครื่ องแบบของยามปราสาท มันเป็ นเสื้ อคลุมสี เทาทึบ มีลายคลื่นสี ม่วง
5) พัฒนาการตัวละคร
เจ้าชายฮานส์เป็ นสุ ภาพบุรุษ รู ปร่ างหน้าตาดี ชาติตระกูลดี นิสยั สุ ภาพ เป็ นชายในฝันที่เพียบพร้อม
และมีรักแท้ให้กบั แอนนาทันทีที่ได้พบหน้า พร้อมทําทุกอย่างเพื่อคนที่รักแม้ตอ้ งสละชีวิต แต่
ในช่วงท้ายที่แอนนาต้องการรักแท้จากเจ้าชายฮานส์มาแก้คาํ สาป ก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัว
ละครว่า ทุกสิ่ งที่ทาํ มาเป็ นเรื่ องหลอกลวง การเข้ามารู ้จกั กับแอนนา และหลงรักแอนนาคือแผนการ
ที่ตอ้ งการจะยึดครองแอเรนเดล
6) ประโยคเด่นของเจ้าชายฮานส์
“Oh, Anna. If only there was someone out there who loved you” โอ้ แอนนา หวัง
ว่าจะมีใครสักคนที่รักเธออยูจ่ ริ ง ๆ
เป็ นประโยคที่ทาํ ให้เรื่ องเกิดความพลิกผัน ประโยคที่ทาํ ให้แอนนาได้ตาสว่างว่า
เจ้าชายฮานส์ไม่ได้รักตัวเองจริ ง เมื่อพูดประโยคนี้จากคนดีกไ็ ด้กลายเป็ นคนร้ายในเรื่ อง
เจ้าชายฮานส์เป็ นตัวละครรอบด้านที่มีพฒั นาการตัวละครที่สร้างความประหลาด
ใจให้กบั คนดู ซึ่งเป็ นการสร้างตัวละครด้วยแนวคิดแบบ Invention เนื่องจากไม่เคยมีเจ้าชายในแอนิ
เมชัน่ แนวเทพนิยายที่กลายเป็ นตัวร้ายมาก่อน

ในช่วงต้นเรื่ องเจ้าชายฮานส์จึงมีบุคลิกลักษณะทั้ง

ภายนอกและภายในสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานเจ้าชายของดิสนีย ์ และเป็ นผูช้ ายในฝันของผูห้ ญิง
จวบจนท้ายเรื่ องที่มีการเปลี่ยนบทบาทเป็ นตัวร้าย

แต่ลกั ษณะภายนอกก็ยงั สง่างามเหมือนเจ้าชาย
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ดังเดิม ซึ่งเป็ นการสะท้อนแนวคิ
น
ดให้ผูช้ มไม่ยดึ ติดกับหน้าตา แลละลักษณะภา ยนอก แต่ให้ม้ องคนที่
จิตใจ ซึ่งแตกต่างจากแออนิเมชัน่ แนวเเทพนิยายที่มกั จะปลูกฝังผูช้ มรับรู ้วา่ ตัววละครที่ดีตอ้ งหน้
ง าตาดี
อ ากลัวเพียยงอย่างเดียว
และตัวละครร้ายหน้าตาต้องน่
4.11.6.5 โอลาฟ : ตัวละครขวัวัญใจผูช้ ม

ภาพที่ 4.13 โอลาฟ
D
a, 2013.
แหล่งทีม่ า: Disney.Wikia
ชื่อเต็ม : โอลลาฟ (Olaf)
เสี ยงพากษ์ภาษาอั
า งกฤษ : Josh Gad
เสี ยงพากษ์ภาษาไทย
า

: กรกันต์ สุ ททธิโกเศศ

1) ที่มาขของตัวละคร
จากการสัมภาษณ์กลุ่มพบว่าตัวละครที่ คนส่ วนใหญ่
ญ่ชื่นชอบคือโออลาฟ โอลาฟฟเป็ นตัวละครแบบ
อ มีการเปปลี่ยนแปลง เป็ป็ นตัวละครทีไม่
่ มีมิติ
แบน (Flat Chharacter) เพรราะบุคลิกของงโอลาฟในเรื่ องไม่
ไม่มีความซับซ้
บ อน
ม ษย์หิมะที่เเกิดจากเวทมนนตร์ของเอลซซ่า หลังจากทีที่ เอลซ่าออกจากแอเรน
โอลาฟ มนุ
เดลก็ได้ลองใใช้เวทมนตร์ทีท่ตี วั เองซ่อนเเอาไว้มานานเเสกโอลาฟขึ้นมาจากความ
น
มทรงจําวัยเด็กใน
ก
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ช่วงเวลาแสนสุ ขที่เคยปั้นตุก๊ ตาหิ มะกับแอนนา โอลาฟเป็ นตัวแทนของความไร้เดียงสา บริ สุทธิ์
และวัยเด็กอันแสนสนุก Jeff Ranjo ผูเ้ ขียนสตอรี่ บอร์ดกล่าวถึงตัวละครโอลาฟว่า “เขาคล้ายเด็กที่
เพิง่ เกิด ไม่รู้จกั โลกมากนัก ดังนั้นต้องคอยอธิบายสิ่ งต่าง ๆ ให้เขาเหมือนกับเขาเป็ นเด็กเล็ก ๆ”

ภาพที่ 4.14 ลักษณะร่ างกายของโอลาฟที่สามารถสลับที่ส่วนต่าง ๆ ในร่ างกายได้
แหล่ งทีม่ า: Solomon, 2013.
2) ลักษณะทางกายภาพ
โอลาฟเป็ นมนุษย์หิมะขนาดเล็ก ที่เกิดจากการประกอบกันของหิ มะสามก้อน แต่
ถ้านับรวมขาเขาด้วย ก็จะเป็ นหิ มะห้าก้อน โอลาฟสามารถจัดเรี ยงส่ วนประกอบของตนเองให้เป็ น
โฉมใหม่ได้ โอลาฟมีกระดุมสามอันที่ทาํ จากหินสี ดาํ อยูต่ รงส่ วนลําตัว กระดุมอันแรกอยูล่ าํ ตัวช่วง
บน และกระดุมสองอันที่เหลืออยูล่ าํ ตัวช่วงล่าง ลําตัวช่วงล่างยังมีขาสองข้างที่ทาํ จากนํ้าแข็งสอง
ก้อนเล็กๆ โอลาฟมีแขนที่ทาํ จากกิ่งไม้ และมีกิ่งไม้สามง่ามอยูบ่ นหัวคล้ายกับเป็ นผม แขนทั้งสอง
ข้างของโอลาฟมีนิ้วมือข้างละ 4 นิ้ว ส่วนหัวของโอลาฟคือก้อนนํ้าแข็งก้อนบนสุ ด ซึ่งเป็ นทรงไข่
ปากของโอลาฟมีรูปร่ างคล้ายกับฟันกระต่าย ตาของโอลาฟทํามาจากหิน แต่ในภาพยนตร์ตาของโอ
ลาฟเป็ นตาแบบตัวการ์ตูนทัว่ ไปที่มีลูกตาสี ดาํ โอลาฟมีคิว้ ด้วยระหว่างตากับปากของโอลาฟคือจมูก
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ที่ทาํ จากแครอท Salvo (2013, as cited in, Solomon, 2013) หัวหน้ากลุ่มแอนิเมชัน่ กล่าวถึงลักษณะ
ของโอลาฟว่า
ตอนแรกทางทีมงานให้โอลาฟมีส่วนประกอบที่เหมือนจริ ง พวกเราดัดแขนกิ่งไม้ของโอ
ลาฟ และบิดหน้าของโอลาฟจนเหมือนกับลักษณะของตุก๊ ตายาง แล้วเราก็มาคิดว่า ถ้าหิ มะ
เคลื่อนไหวได้ พวกเขาจะเคลื่อนไหวแบบไหน ถ้าลักษณะตัวละครนี้มีแขนที่ทาํ จากไม้ ทํา
ไม่เราไม่ใช้ตดั ข้อจํากัดนี้ออกไป แล้วทําให้มนั ดูสนุกขึ้น ดังนั้นเราจึงออกแบบให้แขนของ
โอลาฟสามารถยืดหดได้ สามารถหมุนกลับหลังได้ และใช้ยกหัวของโอลาฟขึ้นเมื่อโอลาฟ
ต้องการมองไกล ๆ
แต่ละส่ วนของโอลาฟสามารถเป็ นอิสระแยกจากกันได้ และสามารถจัดเรี ยงใหม่
หรื อกระจายออกจากโอลาฟโดยไม่เป็ นอันตรายใด ๆ และไม่เจ็บปวด เช่น เมื่อโอลาฟเดินไปเหยียบ
เอาแท่งนํ้าแข็ง ผลคือแท่งนํ้าแข็งเสี ยบทะลุผา่ นโอลาฟ เขาก็แค่มองแล้วพูดว่า “ดูนนั่ สิ ฉันถูกแทง”
แล้วก็หวั เราะขบขัน อย่างไรก็ดีในFrozenจะเห็นบางช่วงที่โอลาฟมีความรู ้สึกเจ็บปวด เช่น ตอนที่
แอนนาผลักจมูกแครอทของเขาอย่างแรง โอลาฟดูจะโมโหเมื่อคริ สตอฟผลักเขาให้ออกห่างจากส
เวน ถึงแม้ตวั โอลาฟจะเป็ นหิ มะ แต่โอลาฟก็มีบุคลิกลักษณะการใช้ชีวติ แบบมนุษย์ เช่น การนอน
การกิน หารหายใจ ความสามารถในการดมกลิ่น และการลิ้มรส การได้ยนิ การสัมผัส และการ
มองเห็นที่ชดั เจน
3) ลักษณะนิสยั
โอลาฟมีเงื่อนไขแบบง่าย ๆ นัน่ คือเราไม่ตอ้ งการให้โอลาฟมีบุคลิกที่ดูยดื หยุน่
หรื อกระฉับกระเฉงเขาเป็ นมนุษย์หิมะ เราต้องการให้เขาแยกส่วนและรวมกันได้ดงั เดิม แต่เราอยาก
ให้โอลาฟดูธรรมดา สําหรับผมโอลาฟเหมือนเด็กผูช้ ายอายุ 5 ขวบ น่ารัก น่าไว้วางใจ บริ สุทธิ์ และ
ใสซื่อ (Hyrum Osmond 2013 as cited in Solomon, 2013, p.108)
โอลาฟมีนิสยั ซื่อใสและไร้เดียงสา แต่เต็มไปด้วยความรักและห่ วงใยต่อเพื่อน ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กับแอนนาและเอลซ่า เพราะโอลาฟถูกสร้างจากความทรงจําวัยเด็กของแอนนาและเอลซ่า
โอลาฟจึงมีลกั ษณะความเป็ นเด็กที่เหมือนแอนนากับเอลซ่าเมื่อหลายปี ก่อน เช่น เพ้อฝันแปลก ๆ
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และขี้เล่น เมื่อโอลาฟ กลับมาจึงเป็ นมนุษย์หิมะที่หลงเสน่ห์ความหลัง โอลาฟมีความคิดเห็นที่
ผสมผสานระหว่างแอนนากับเอลซ่า เขาเป็ นศิลปิ นเหมือนเอลซ่า เพราะคําพูดแรกของเขาคือ เขาคิด
เกี่ยวกับสี ที่เหมาะกับหิ มะแล้วพูดกับสเวนว่า สี ของท้องฟ้ าไง เมื่อพวกเขาไปถึงบ้านของคริ สตอฟ
โอลาฟก็เล่าถึงความหลงใหลในฤดูร้อนของเขา นัน่ อาจะเป็ นเพราะเอลซ่าตอนเด็กได้สร้างตุก๊ ตา
หิ มะที่รักอ้อมกอดอันอบอุ่น ทําให้โอลาฟชอบจินตนาการถึงฤดูร้อน
โอลาฟไม่ได้มีแต่ดา้ นไร้เดียงสาเท่านั้น บางครั้งโอลาฟก็แสดงความฉลาดออกมา
เช่นตอนที่เขาอยูก่ บั แอนนาในห้องสมุด โอลาฟสอนแอนนาว่ารักแท้คือการที่เห็นแก่คนอื่นมากกว่า
ตัวเอง คริ สตอฟคือตัวอย่างที่ดีที่สุด ทําให้แอนนารู ้ความหมายที่แท้จริ งของรักแท้
4) ประโยคเด่นของโอลาฟ
“Hi everyone. I’m Olaf. And I like warm hugs” สวัสดีทุกคน ฉันชื่อโอลาฟ และ
ฉันรักอ้อมกอดอุ่น
เป็ นคําแนะนําตัวของโอลาฟในอดีต ตอนที่เอลซ่าปั้ นโอลาฟขึ้นมาเล่นกับอันนา
และเป็ นประโยคแรกที่โอลาฟทักทายกับแอนนาและคนอื่น ๆ เมื่อได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ด้วยเวทย์
มนต์ของเอลซ่า
“Some people are worth melting for” บางคนก็มีค่าให้ละลาย
เป็ นคํากล่าวของโอลาฟ ตอนที่พยามช่วยเหลือแอนนาอย่างสุ ดพลัง ไม่ให้แอนนา
หนาวตาย โดยที่ไม่กลัวว่าตนเองที่เป็ นหิ มะจะต้องละลายเพราะอากาศร้อน แสดงให้เห็นความมี
นํ้าใจ และจิตใจอันบริ สุทธิ์ของโอลาฟ
“Love is putting someone else’s needs before yours.”
ความรักคือการคิดถึงคนอื่นก่อนความต้องการของตนเอง
เป็ นคํากล่าวในช่วงที่โอลาฟมาช่วยแอนนา และได้กล่าวประโยคเพื่อช่วยให้แอน
นารู ้จกั กับรักแท้ และรู ้ใจตัวเองว่ารักใคร และใครที่รักแอนนาจริ ง ๆ
โอลาฟเป็ นตัวละครด้านเดียวที่เป็ นการสร้างตัวละครด้วยแนวคิดแบบ Invention
คือเป็ นการคิดสร้างสรรค์ตวั ละครขึ้นมาใหม่ สร้างลักษณะตัวละครจากสิ่ งไม่มีชีวิตให้เป็ นสิ่ งมีชีวติ
ที่มีการเคลื่อนไหวที่เป็ นเอกลักษณ์ไม่เหมือนคนและสัตว์ มีลกั ษณะร่ างกายที่สามารถปรับเปลี่ยน
ได้ โอลาฟเป็ นตัวละครที่มีจิตใจบริ สุทธิ์ มองโลกในแง่ดี และตลก เป็ นตัวละครที่สร้างสี สนั ให้กบั
เรื่ อง ช่วยปรับอารมณ์ของเรื่ องให้มีความสนุก ขบขัน จึงเป็ นขวัญใจของผูช้ ม
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ในเรื่ อง Frozen มีตวั ลละครหลักที่มีมีบทบาทเด่น จํานวน 5 ตัว ได้แก่ อันนา, เอลซ่า,
โอลาฟ, เจ้าชายฮานส์
ช
และะคริ สตอฟ โดดย 3 ใน 5 เป็ปนตัวละครรออบด้าน ได้แกก่ เอลซ่า, เจ้าชายฮานส์
ช
และคริ สตอฟฟ ส่ วน อันนาและโอลาฟเป็ นตัวละครด้านเดียว โดยการสร้างตัววละครในเรื่ อง Frozen
นั้นมีท้ งั การสสร้างตัวละครรที่มีลกั ษณะสสมจริ ง เช่น แอนนา
แ
คริ สตอฟและเจ้
ต
าชชายฮานส์ และะตัวละคร
ที่เกิดจากจินตนาการ
ต
เช่น โอลาฟ และะตัวละครที่ผสมผสานระห
ส
น
ว่างลักษณะขของคนและจินตนาการ
คือ เอลซ่า ที่มีลกั ษณะรู ปร่ างหน้าตา นิ สยั และแนววคิดเหมือนมนนุษย์ปกติ แต่มมีี พลังเวทมนตร์หิมะที่
เกิดจากจินตนนการ
4.1.77 มุมมองการรเล่าเรื่อง
ใช้การเล่าเรื่ องแบบบรู ้รอบด้าน ผูช้ มเข้าใจถึถึงความคิด ความรู ้สึกของ ตัวละครในระดับหนึ่ง
ทั้งยังสามารถถเข้าใจเรื่ องราวที่เกิดขึ้นเป็ป็ นลําดับขั้นตอนไปพร้อม ๆ ตัวละครทุ กตัว
4.1.88 ฉาก
ฉากในเรื่ อง Frozzen แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือฉากในช่วงเวลาา หมายถึงสถ านการณ์ ยุคสมั
ส ย หรื อ
บรรยากาศขอองเนื้อเรื่ องในนช่วงนั้น กับฉากในสถานนที่ หมายถึง สถานที่ที่เกิดดเหตุการณ์ข้ นึ ซึ่งหนึ่ง
ในเหตุผลที่ผูผชู ้ มชื่นชอบ Frozen คือฉากที่สวยงงามในเรื่ อง ซึ่งทีมงานใชช้การเก็บข้อมูล และ
ออกแบบโดยยอิงจากสถานนที่จริ ง และตัวั ละครในเรื่ อง
อ
4.1.3.1 ฉากในช่วงเวลลา (Time) คือ ช่วงเวลาในอดีต สมัยยุโ รปโบราณทียั่ยงมีอาชีพ
คนตัดนํ้าแข็ง
สังเกตตได้จากการแตต่งตัวของตัวละครในเรื
ล
่ องที่เป็ นชุดของงประเทศนอร์ร์เวย์ในยุค
โบราณ ผูห้ ญิงใส่ กระโปรรงสุ่ มยาว ผูชชายแต่
้
งกายโดดยเครื่ องนุ่งห่มที่ทาํ จากผ้า ตัวละครในนเรื่ องไม่มี
เครื่ องใช้ไฟฟ้ฟ้ า และอุปกรณ์
ก อิเล็คทรออนิกส์ใด ๆ ใช้แสงสว่างจากเที
า
ยนไขข ไม่ใช่ไฟฟฟ้ า และ
พระราชวัง ที่อยูอ่ าศัยของงประชาชน เป็ป็ นแบบโบราาณทั้งหมดเมือง
อ การคมนา คมระหว่างปประเทศใช้
เรื อและรถม้าในการเดิ
า
นทาง
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ภาพที่ 4.15 การออกแบบเครื่ องแต่งกายโดยนําวัฒนธรรมของชาวนอร์เวย์มาใส่ ในชุดของตัวละคร
แหล่งทีม่ า: Solomon, 2013.
4.1.7.1 ฉากในสถานที่ (Location)
1) ฉากในพระราชวัง เป็ นสถานที่ที่เป็ นฉากหลัก จําลองสภาพพระราชวัง
นอร์เวย์ในอดีต เป็ นสถานที่ที่สื่อสถานภาพอันสู งส่ ง และภาระหน้าที่อนั ยิง่ ใหญ่ของเอลซ่า การปิ ด
พระราชวังไม่ตอ้ นรับแขก เหมือนเป็ นกรงขังเอลซ่าไม่ให้ออกสู่โลกภายนอก ฉากพระราชวังเป็ น
จุดเริ่ มต้น จุดพลิกผัน และจุดจบของเรื่ อง Frozen
ทีมงานได้ออกไปเก็บข้อมูลสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ในประเทศนอร์เวย์ เพื่อ
นํามาใช้เป็ นต้นแบบในการสร้างพระราชวังของแอเรนเดล และสถาปัตยกรรมอื่น ๆ ในเรื่ อง Frozen
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ภาพที่ 4.16 ภาพเปรี ยบเทียบสถาปัตยกรรมในหมู่บา้ นชาวนอร์เวย์ที่เมือง balestrand กับ
แบบห้องพิธีการที่เอลซ่าในวันราชินีภิเษก
แหล่ งทีม่ า: Solomon, 2013.
2) ฉากหมู่บา้ นโทรล เป็ นสถานที่ของการช่วยเหลือ ตัวแทนของคนกลุ่ม
น้อย ชาวชนบทที่มีน้ าํ ใจ ตอนที่แอนนาโดนคําสาปทั้งสองครั้งก็ได้ชาวโทรลให้ความช่วยเหลือแก้
คําสาป และชาวโทรลยังรับคริ สตอฟเป็ นลูกบุญธรรม ทั้ง ๆ ที่เป็ นคนละชาติพนั ธุ์
3) ฉากปราสาทหิ มะ เป็ นสถานที่ที่สื่อถึงชีวิตอิสระ สวยงามของเอลซ่า
แต่กย็ งั เป็ นชีวติ ที่โดดเดี่ยว อยูค่ นเดียวเหมือนตอนที่อยูพ่ ระราชวัง เพราะเอลซ่าก็ยงั เลือกจะปิ ดกั้น
ตัวเองจากคนอื่น ฉากปราสาทหิ มะเป็ นหนึ่งในฉากที่สร้างความประทับใจให้กบั ผูช้ ม เพราะปรา
สามนํ้าแข็งแสนสวยเกิดจากเวทมนตร์ของเอลซ่า และเป็ นฉากที่ดาํ เนินเรื่ องด้วยเพลง Let’s it go ทํา
ให้เป็ นฉากที่สวยงามทั้งภาพ ไพเราะทั้งเสี ยง
Mohit Kallianpur (2013 as cited in Solomon, 2013, p.121) ผูก้ าํ กับภาพและแสง
กล่าวถึงฉากปราสาทหิ มะของเอลซ่าเอาไว้วา่ “พวกเราได้ตน้ แบบมาจากนํ้าแข็ง พวกเราพยายามทํา
ให้มนั ดูเหมือนนํ้าแข็ง มันจะต้องหักเหแสง และมันใช้เทคนิคจากคอมพิวเตอร์ในการให้แสงและ
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เงา เมื่อพูดถึงนํ้าแข็ง ต้องคิดว่าเป็ นสิ่ งที่ส่องแสง เป็ นประกาย แต่อย่างไรก็ตามพวกเราต้องแน่ใจว่า
ฉากนี้จะไม่ทาํ ให้ผชู ้ มละสายตาไปจากเอลซ่า”
Lisa Keene (2013 as cited in Solomon, 2013 : 122) ผูช้ ่วยผูก้ าํ กับ กล่าวถึงฉาก
ปราสาทนํ้าแข็งว่า “นํ้าแข็งเป็ นบททดสอบที่ทา้ ทาย เพราะต้องมีการวางแผนการทํางานอย่างมาก
แม้จะเป็ นพื้นที่ที่คุณไม่ตอ้ งการ มันต้องดูโดดเด่นและสวยงาม คล้ายห้องที่เต็มไปด้วยเพชร ในมุม
ของผูช้ ม คุณจะคิดว่าได้เห็นในสิ่ งที่คุณต้องการ แต่จริ ง ๆ แล้วเราเป็ นผูค้ วบคุมให้คุณเห็นในสิ่ งที่
เราต้องการให้คุณเห็น”
ในเรื่ อง Frozen ภาพนํ้าแข็งในฉากปราสาทนั้นประกอบจากนํ้าแข็งสองส่ วนคือ
ส่ วนที่เป็ นนํ้าแข็งจากธรรมชาติ และส่ วนทีเป็ นนํ้าแข็งจากเวทมนตร์เอลซ่า แต่ท้ งั สองส่ วนจะต้องมี
ความสมดุลกันเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ให้ผชู ้ มรู ้สึกว่าได้กา้ วเข้าไปอยูใ่ นโลกแห่งนํ้าแข็งของเอล
ซ่า

ภาพที่ 4.17 การออกแบบส่ วนต่าง ๆ ของปราสาทนํ้าแข็งในเรื่ อง Frozen
แหล่งทีม่ า: Solomon, 2013.
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4) ฉากเดินทางในภูเขาหิ มะ เป็ นสถานที่ของการผจญภัย และการพบ
เพื่อนใหม่ สิ่ งแวดล้อมสังคมใหม่ แอนนาที่ออกเดินทางในภูเขาหิ มะได้พบกับคริ สตอฟ เสวน และ
โอลาฟ ได้ผจญภัยตลอดการเดินทาง สําหรับฉากภูเขาหิ มะที่เหมือนจะง่ายเพราะเราจะคิดถึงสี ขาว
ของหิ มะ แต่ในเรื่ อง Frozen ภูเขา ป่ าหิมะกลับไม่ได้มีแต่สีขาว Lisa Keene (2013 as cited in
Solomon, 2013, p.89) ผูช้ ่วยผูก้ าํ กับ กล่าวถึงฉากภูเขาหิ มะว่า“หิ มะเป็ นโอกาสอันดี เพราะมันเป็ น
เหมือนผ้าใบสี ขาว ที่รอการแต่งแต้มสี ดว้ ยแสง สี ที่อยูบ่ นหิ มะเป็ นศิลปะการลงสี แบบน้อยแต่ให้
คุณค่ามาก ดังนั้นมันหมายความว่า เราจะทําเหมือนผ้าใบสี ขาวซึ่งยอมให้ถูกระบายสี ดว้ ยแสง นัน่
เป็ นสิ่ งที่สร้างความสนุกให้กบั พวกเรา” Michael Giamio (2013 as cited in Solomon, 2013, p.92)
ผูก้ าํ กับศิลป์ กล่าวถึงฉากภูเขาหิ มะว่า “จากประสบการณ์ในการเดินทางของพวกเรา คุณจะได้เห็น
เงาของสี ฟ้าเข้มแรเงาลงบนหิ มะ เพราะแสงจากท้องฟ้ า และในช่วงอาทิตย์อสั ดง มันจะกลายเป็ นสี
แดงส้ม ร่ วงหล่นลงพื้นหิ มะ นั้นคือความมหัศจรรย์และน่าตะลึงที่สร้างสรรค์โดยธรรมชาติ ซึ่งผม
ไม่เคยรู ้มาก่อน” และทําให้ฉากภูเขาหิ มะที่น่าจะเป็ นสี ขาวโพลน กลายเป็ นฉากที่เปลี่ยนสี ไปตาม
ช่วงเวลาตามท้องเรื่ อง และทําให้ผชู ้ มรู ้สึกตื่นตาตื่นใจ และประทับใจในความสวยงามของเรื่ อง
Frozen
5) ฉากทะเลสาปนํ้าแข็ง เป็ นสถานที่แห่งการตัดสิ น การฝ่ าฟันมรสุ มใน
ชีวิตของแต่ละตัวละคร โดยในแอนิเมชัน่ จะมีเหตุการณ์ให้ตวั ละครหลักในเรื่ อง เช่น เอลซ่า แอนนา
เจ้าชายฮานส์ คริ สตอฟ โอลาฟ สเวน มารวมตัวกันที่ทะเลสาปหิ มะท่ามกลางพายุหิมะที่ต่างมองไม่
เห็นกัน จนกระทัง่ พายุหิมะสงบ ทุกตัวละครต้องเผชิญหน้ากัน และเกิดเหตุการณ์ไคลแมกซ์ข้ ึน ทํา
ให้เกิดการตัดสิ นใจและปมปัญหาคลี่คลาย แนวคิดในการออกแบบฉากนี้ คือการสร้างหิ มะให้
มากกว่าปกติ เนื่องจากเป็ นหิ มะที่เกิดจากอารมณ์รุนแรงของเอลซ่าไม่ใช่หิมะตามฤดูกาล ผูช้ มจะได้
เห็นทะเลสาปหิ มะที่มีลกั ษณะเหมือนละอองหิ มะเคลือบบนนํ้าแข็ง

และได้เห็นหิ มะรู ปทรง

ประหลาดราวกับถูกแกะสลัก
ฉากในเรื่ อง Frozen แบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ ฉากในช่วงเวลา โดยเป็ น
ช่วงเวลาในสมัยยุโรปโบราณในประเทศนอร์เวย์ และ ฉากในสถานที่ ซึ่งมีดว้ ยกันหลายฉาก แต่
ฉากที่โดดเด่นคือฉากในพระราชวังแอเรนเดล อันเป็ นสถานที่จุดเริ่ มต้น จุดพลิกผัน และจุดจบของ
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เรื่ อง Frozen และฉากปราสาทหิ มะของเอลซ่า ที่เป็ นจุดเปลี่ยนแปลงตัวเองของเอลซ่า และเป็ นฉาก
ที่ติดตาผูช้ มมากที่สุด
จุดเด่นในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ อง Frozen จากการสัมภาษณ์ผชู ้ มคือฉากที่สวยงามและ
สมจริ ง แม้จะเป็ นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ แต่ความละเอียดปราณี ต ทําให้เกิดฉากที่สวยงามและสมจริ ง
ทําให้ผชู ้ มเกิดความเชื่อในเรื่ องราวของแอนิเมชัน่
4.1.9 สั ญลักษณ์ พเิ ศษ
ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ได้มีการแฝงสัญลักษณ์พเิ ศษ ไว้ในเนื้อเรื่ อง ดังนี้
ตารางที่ 4.5 ตางรางวิเคราะห์สญ
ั ลักษณ์ในเรื่ อง Frozen
สั ญลักษณ์
ตัวหมาย
ประตู
ประตูหอ้ งที่ก้ นั
ระหว่างเอลซ่า
กับแอนนา

ประตู

หมายถึง
- การปิ ดกั้นใจของเอลซ่าหลังจากเผลอทําร้ายแอนนา
ความสัมพันธ์ของสองพี่นอ้ งก็ถูกขวางกั้นด้วยประตู ในช่วงแรก
แอนนาพยายามเคาะประตูเรี ยกเอลซ่า แต่เอลซ่าก็ไม่เปิ ดประตูให้
แอนนาอีกเลย นัน่ คือเอลซ่าไม่เปิ ดใจที่จะสนิทกับแอนนาอีก
เพราะกลัวจะทําร้ายแอนนา
ประตู
การปิ ดกั้น เก็บซ่อนความลับของเอลซ่า ที่พระราชาไม่ตอ้ งการ
พระราชวัง
เปิ ดเผยต่อคนภายนอก
ประตูในเพลง เนื้อเพลงพูดถึงว่า รักคือการเปิ ดประตูออก เราจะสามารถรักได้
Love is open the เมื่อเราเปิ ดประตูหวั ใจ หมายถึงให้ท้ งั สองเปิ ดใจให้กนั เพื่อทํา
door
ความรู ้จกั กันมากขึ้น
ประตูปราสาท - เอลซ่าที่ตดั สิ นใจหนีออกจากแอเรนเดล มาสร้างปราสาทนํ้าแข็ง
นํ้าแข็งของเอล ที่ยอดภูเขา แต่กย็ งั มีฉากประตูที่ไม่ได้ปิดล็อค หมายถึงเอลซ่าเริ่ ม
ซ่าที่เปิ ดแง้มอยู่ เปิ ดใจบ้าง
- แอนนาที่ตามที่สาวมาถึงพระราชวังหิ มะ แต่ไม่กล้าเคาะประตู
จนกระทัง่ พบว่าประตูไมได้ปิด เหมือนที่เธอเจอมาตลอด แสดง
ให้เห็นว่าเอลซ่าเริ่ มเปิ ดใจตัวเอง ละทิ้งความกลัว หลังจากที่
ตัดสิ นใจเป็ นอิสระ
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
สั ญลักษณ์
ตัวหมาย
นํ้าแข็ง
นํ้าแข็งในห้อง
ของเอลซ่า

หมายถึง
แทนความเย็นชา ความโดดเดี่ยว ยิง่ เอลซ่าพยายามแยกตัวมาก
เท่าไร พลังนํ้าแข็งก็มากขึ้นจนยากจะควบคุม ฉากที่เอลซ่ารู ้ข่าวที่
พ่อแม่เสี ยชีวิต พลังนํ้าแข็งของเอลซ่าก็รุนแรงขึ้นจนทําให้หอ้ งทั้ง
ห้องกลายเป็ นนํ้าแข็ง
พลังเวทมนตร์ ความสามารถพิเศษหรื อพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่เกิด ซึ่งเป็ นดาบ
นํ้าแข็งของเอล สองคม หากใช้ในด้านดีกเ็ ป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น หากใช้ในด้าน
ซ่า
ร้ายก็เป็ นโทษกับผูอ้ ื่น ในเรื่ องเอลซ่ามีพลังนํ้าแข็งมาตั้งแต่เกิด
และพลังของเอลซ่าก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม สร้าง
ความสุ ขให้กบั แอนนาได้ อีกแง่หนึ่งพลังของเอลซ่าก็เป็ น
อันตรายหากใช้ในทางที่ผดิ
ปราสาทนํ้าแข็ง ปราการป้ องกันเอลซ่าจากคนภายนอกที่มองเธอแตกต่างจากคน
อื่น และคนที่ตอ้ งการจะจับเธอกลับไปสู่สังคมเดิมที่ไม่ยอมรับ
ความแตกต่างของเธอ
นํ้าแข็ง
ปิ ศาจ ความน่ากลัว บทประพันธ์ด้ งั เดิม Snowqueen เป็ นตัวร้ายที่
ใช้พลังนํ้าแข็งทําร้ายประชาชน ในประเทศญี่ปุ่นก็มีคติความเชื่อ
ว่าปิ ศาจหิ มะ ยูกิฮิเมะ เป็ นปิ ศาจร้ายที่ใช้พลังนํ้าแข็งจับตัวคนไป
ซ่อนที่ยอดเขาหิ มะ เช่นเดียวกับFrozen พลังของเอลซ่านอกจาก
การสร้างสรรค์สิ่งสวยงามแล้ว พลังด้านที่ใช้ปกป้ องตัวเอง ต่อสู ้
กับคนอื่นก็รุนแรงถึงขนาดสามารถฆ่าคนให้ตายได้
Frozen Heart
หัวใจที่เย็นชา ปราศจากความรัก โดดเดี่ยว

โอลาฟ

มนุษย์หิมะจาก
เวทมนตร์ เอล
ซ่า

ตัวแทนจิตใจของเอลซ่าในด้านดี โอลาฟเกิดจากเวทมนตร์ของ
เอลซ่าในช่วงที่เธอกําลังมีความสุ ข รู ้สึกปลดปล่อย เธอได้สร้าง
โอลาฟโดยไม่ได้ต้ งั ใจออกมา โดยมาจากความทรงจําวัยเด็ก
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
สั ญลักษณ์
ตัวหมาย
โอลาฟ
มนุษย์หิมะจาก
เวทมนตร์ เอล
ซ่า

หมายถึง
เอลซ่าเคยปั้นมนุษย์หิมะชื่อโอลาฟเล่นกับแอนนา สังเกตุจาก
ตอนที่โอลาฟพาแอนนาไปเจอเอลซ่า แล้วแนะนําตัวเองว่าเป็ นโอ
ลาฟที่เกิดจากเวทมนตร์คาํ แนะนําตัวครั้งแรกที่โอลาฟเจอกันแอน
นาคือ “สวัสดีฉนั ชื่อโอลาฟ ฉันรักอ้อมกอดอุ่น” ซึ่งเป็ นประโยค
เดียวกับที่เอลซ่าเคยพูดเมื่อสมัยเด็ก ตอนที่ป้ ันมนุษย์หิมะเล่นกัน
แอนนา ทําให้แอนนารู ้ได้ทนั ทีวา่ โอลาฟเกิดจากเอลซ่า และ
ตลอดการเดินทางแม้โอลาฟจะดูไร้เดียงสา ซื้อบื่อ แต่โอลาฟก็
ช่วยแอนนาสุดกําลัง เช่น ไม่เคยทิ้งแอนนาเวลาเจออันตราย และ
ยอมเติมฟื้ นในเตาผิงให้หอ้ งอุ่น เพื่อให้ความอบอุ่นแก่แอนนา
โดยไม่กลัวว่าตัวเองซึ่งเป็ นหิ มะจะละลาย และโอลาฟมีคาํ แนะนํา
ดี ๆ มอบให้แอนนาเสมอ เช่น ตอนที่แอนนาสับสนในความรัก
โอลาฟก็ได้ช้ ีแจงให้แอนนารู ้ใจตัวเอง และรู ้จกั ว่าความรักคือ
อะไร
เอลซ่า เอลซ่ามีท่าทางประหลาดใจมาก

มาร์ชเมล
โล

มนุษย์หิมะที่
ตัวแทนด้านจิตใจของเอลซ่าในด้านร้าย มาร์ชเมลโลถูกสร้าง
ปกป้ องปราสาท ขึ้นมาตอนที่เอลซ่ากําลังสับสน และต้องการหลีกหนีจากผูค้ น
นํ้าแข็ง
เธอไม่กล้าทําลงมือทําร้ายน้องสาวและคนอื่น เธอจึงสร้างมาร์ช
เมลโลขึ้นมา เป็ นมนุษย์หิมะยักษ์ที่มีร่างกายใหญ่โต มีหน้าที่ขบั
ไล่คนที่เข้ามาในปราสาทนํ้าแข็งของเธอ

พลังของ
เอลซ่า

พลังนํ้าแข็งที่
พรสวรรค์หรื อสิ่ งที่เป็ นความแตกต่างจากคนอื่นในสังคม เช่น
สามารถ
คนกลุ่มน้อย คนชายขอบ กลุ่มรักร่ วมเพศ ซึ่งพลังนี้หรื อความ
สร้างสรรค์หรื อ แตกต่างนี้สามารถเป็ นประโยชน์และเป็ นโทษก็ได้
ทําลายได้
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
สั ญลักษณ์
ตัวหมาย
หมายถึง
คําสาป
คําสาปนํ้าแข็งที่ การส่ งต่อพลังหรื อสิ่ งที่คนในสังคมไม่ยอมรับ และผูร้ ับได้ซึมซับ
เอลซ่า
โดนเข้าที่หวั
ทัศนคติ ความคิด ความเชื่อจากคนใกล้ตวั หากอยูใ่ นระดับที่เพียง
ของแอนนา
รับรู ้แต่ยงั ไม่ตดั สิ นใจเชื่อ ยังสามารถใช้การชักจูงให้ขอ้ มูลใหม่
เพื่อกลับมาเป็ นเช่นเดิมได้ ดังเช่นที่โทรลใช้การเปลี่ยนความทรง
จําของอันนาที่มีต่อพลังของเอลซ่าเพื่อแก้คาํ สาป และครอบครัว
ได้แยกทั้งสองออกจากกัน เพื่อไม่ให้อนั นารู ้วา่ เอลซ่าผิดปกติ
แต่
คําสาปนํ้าแข็งที่ การส่ งต่อพลังหรื อสิ่ งที่คนในสังคมไม่ยอมรับเข้าไปปลูกฝังในใจ
โดนหัวใจของ ทําผูร้ ับเกิดความเชื่อในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเต็มหัวใจ การจะเปลี่ยน
แอนนา
ความเชื่อเต็มหัวใจต้องเปลี่ยนที่ใจของตนเอง
สัญลักษณ์พิเศษที่ปรากฏชัดเจนในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ อง Frozen คือ ประตู ที่แทนการ
ปิ ดหรื อเปิ ดใจของตัวละคร และนํ้าแข็ง ที่แทนพลังสร้างสรรค์หรื อพลังทําลายล้างของเอลซ่า
4.1.10 ดําเนินเรื่องแบบ Innovation และ Invention ของFrozen
วอลท์ดิสนีย ์ เป็ นบริ ษทั ที่เป็ นผูน้ าํ ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และการกล้าคิดกล้านําเสนอ
สิ่ งใหม่ ๆ การที่ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ พัฒนาก้าวหน้ามาถึงปั จจุบนั ก็มีจุดเริ่ มต้นมาจากวอลท์ดิสนี ย ์
ที่ได้สร้างสรรค์ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ที่ประสบความสําเร็ จมามากมาย ตั้งแต่ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่
เรื่ องยาวเรื่ องแรก คือ สโนว์ไวท์กบั คนแคระทั้งเจ็ด (Snow White and the Seven Dwarfs) ผลงานที่
ติดอันดับภาพยนตร์ อเมริ กาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 100 เรื่ อง จากสถาบันภาพยนตร์ อเมริ กาในปี พ.ศ. 2540
และเป็ นผลงานที่อยูใ่ นใจผูช้ มทัว่ โลก ต่อจากนั้นวอลท์ดิสนี ยก์ ็ประสบความสําเร็ จจากภาพยนตร์
แอนิ เมชัน่ ที่ดดั แปลงมาจากเทพนิ ยายที่ผชู ้ มรู ้จกั กันดี เช่น ซิ นเดอเรลล่า เจ้าหญิงนิ ทรา เงือกน้อย
ผจญภัย ปี เตอร์แพน อลิซในดินแดนมหัศจรรย์ ฯลฯ
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หลังจากภาพยนตร์เรื่ องมู่หลานในปี ค.ศ. 1998 วอลท์ดิสนียก์ ห็ ่ างหายจากการทําภาพยนตร์
แอนิ เมชัน่ ที่สร้างจากเทพนิ ยาย โดยผลิตแอนิ เมชัน่ จากการสร้างเรื่ องขึ้นมาใหม่ เช่น แอตแลนติส
ผจญภัยอารยนครสุ ดขอบโลก (Atlantis : The Lost Empire), ลีโล่ แอนด์ สติทซ์ (Lilo & Stitch), กุ๊ก
ไก่ หัวใจพิทกั ษ์โลก (Chicken Littile) ซึ่ งก็ไม่ประสบความสําเร็ จเทียบเท่าภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ใน
สมัยก่อน จนกระทัง่ ดิสนี ยไ์ ด้กลับมาทําภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ที่ดดั แปลงจากเทพนิยายอีกครั้ง คือ รา
พันเซล เจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่ าจอมแสบ (Tangles) ซึ่ งทํารายได้รวมทัว่ โลก 591 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ ยอดเยี่ยม จากเพลง I
See The Light (Disney Treasures,149) และได้รางวัลชนะเลิศสาขาฉากสามมิติยอดเยี่ยมแห่ งปี
(Best 3D Scene of the Year) จาก สมาคมศิลปะสร้างสรรค์สามมิติระหว่างประเทศ (International
3D Society Creative Art Awards) ซึ่งในเรื่ องราพันเซลดิสนี ยไ์ ด้วางคาแรคเตอร์ให้ตวั ราพันเซลมี
ความแตกต่างจากตัวเอกหญิงในอดีต ราพันเซลมีนิสัยแก่น ไม่เรี ยบร้อย กล้าแสดงออก กล้าเผชิญ
ปั ญหาและแก้ปัญหาได้ดว้ ยตัวเอง ซึ่ งต่างจากตัวเอกหญิงในอดีตที่มกั จะเป็ นผูถ้ ูกกระทํา น่าสงสาร
และรอการช่วยเหลือจากตัวเอกชาย
จากผลตอบรับที่ดีดิสนี ยจ์ ึงกลับมาทําภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ แนวเทพนิ ยาย เจ้าชาย เจ้าหญิง
อีกครั้งในเรื่ องFrozen แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนลักษณะการเล่าเรื่ องและตัวละครให้เข้ากับยุคสมัยมาก
ขึ้น จากการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างโครงเรื่ องเทพนิ ยายและการดําเนินเรื่ องที่ทนั สมัย ทํา
ให้Frozenได้รับความนิ ยมอย่างมากมาย ยิ่งกว่าภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ อีก 52 เรื่ องที่ดิสนี ยเ์ คยผลิ ต
กล่าวได้วา่ Frozenเป็ นก้าวแรกของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เทพนิยายยุคใหม่
1) การเล่าเรื่ องแบบ Innovation ของFrozen
Frozenมี การดําเนิ นเรื่ องที่ ยึดเอาความสําเร็ จจากแอนิ เมชั่นเรื่ องดังในอดี ตของดิ สนี ยม์ าต่ อยอด
ความสําเร็ จ ดังนี้
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ตารางที่ 4.6 การเล่าเรื่ องของFrozenที่ต่อยอดความสําเร็ จมาจากการดําเนินเรื่ องแบบภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ ดั้งเดิมของดิสนีย ์
ลําดับ เอกลักษณ์ ของภาพยนตร์ แอนิเมชั่น
ของดิสนีย์
1
โครงเรื่องดัดแปลงมาจากเทพนิยาย
เรื่ อ งแนวเทพนิ ย าย ไม่ ต ้อ งมี ค วาม
สมจริ งมารองรั บ ทําให้เนื้ อเรื่ องไม่
ถูก จํา กัด เหตุ ผล หรื อ ความเป็ นจริ ง
ผู ้ส ร้ า งและผู ้ช มจึ ง จิ น ตนาการได้
กว้า งไกล ในเรื่ อ งสามารถมี ไ ด้ท้ ัง
มนุ ษย์ เทพ ปิ ศาจ นางเงือก จึงเป็ นที่
ชื่นชอบของผูช้ ม

เอกลักษณ์ ของFrozen
Frozenดัดแปลงมาจากเทพนิ ยายเรื่ อง Snow Queen
ของ ฮานส์ คริ สเตียน แอนเดอร์เซน
ในเรื่ อ งFrozenมี พ ระราชวัง ราชิ นี เจ้า ชาย เจ้า หญิ ง
และมนุษย์หิมะมีชีวิต

2

เพลงประกอบภาพยนตร์ ที่ ไ พเราะ Frozenมี เ พลงประกอบภาพยนตร์ ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย ม
เป็ นที่ จ ดจํา และโด่ ง ดัง ได้รับ ความ มาก คือเพลง let’s it go เหมือนกับภาพยนตร์ แอนิ
เมชัน่ ยอดนิยมเรื่ องอื่น ๆ ของดิสนีย ์ เช่น
นิยม
A Whole New World จาก อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ
(1992)
Can you feel the love tonight? จาก เดอะ ไลอ้อน คิงส์
(1994)
Reflection จาก มู่หลาน (1998)

3

ก า ร ดํ า เ นิ น เ รื่ อ ง แ บ บ มิ ว สิ คั ล
(Musical)
การดํา เนิ น เรื่ อ งโดยเสี ย งเพลง เช่ น
ตัวละครร้ องเพลงเพื่อเล่าเรื่ อง หรื อ
บอกแทนความในใจ ตัวละครคุยกัน
ด้วยเพลง

Frozenมีการดําเนิ นเรื่ องแบบมิวสิ คลั มีเพลงที่ปรากฏ
ในแอนิ เมชัน่ ถึง 11 เพลง ซึ่ งนอกจากFrozenจะมีเพลง
เพราะ ๆ มากมายในเรื่ อง ยังใช้นกั ร้องเสี ยงคุณภาพมา
พากย์เสี ยงทั้งฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับภาษาไทย
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
ลําดับ เอกลักษณ์ ของภาพยนตร์ แอนิเมชั่น
ของดิสนีย์
4
การผจญภัย
มี ก ารผจญภัย ของตัว ละครในเรื่ อ ง
เพื่ อ สร้ า งความตื่ น เต้น และการมี
ส่ วนรวมเอาใจช่วยตัวละครของผูช้ ม
ทํา ให้ เ รื่ องราวมี ค วามน่ า สนใจไม่
เรี ยบนิ่ง
5
คาแรคเตอร์ ตัวละครเป็ นทีจ่ ดจํา
ตัว ละครของแอนิ เ มชั่น ดิ ส นี ย ์จ ะมี
คาแรคเตอร์ โดดเด่ น ไม่ ซ้ ํ ากั น
เพื่อ ให้เ กิ ด ความชื่ นชอบ และจดจํา
ได้ของผูช้ ม

6

ฉากเด่ น
ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ของดิ สนี ยจ์ ะมี
ฉากเด่ น ที่ ส ร้ า งความประทั บ ใจ
สร้ า งการจดจํา หรื อ เป็ นฉากที่ ดึ ง
อารมณ์ ให้เกิ ดความรู ้ สึกสู งสุ ด ตรึ ง
ให้คนดูรู้สึกว้าว

เอกลักษณ์ ของFrozen
Frozen มีการผจญภัยของแอนนากับคริ สตอฟ ระหว่าง
การเดิ นทางในภูเขานํ้าแข็ง เพื่อตามหาเอลซ่ า ทําให้
การดําเนินเรื่ องสนุก ตื่นเต้น

Frozenมีการสร้างตัวละครที่มีบุคลิกน่ าจดจําหลายตัว
เหมือนกับภาพยนตร์แอนิ เมชัน่ ของดิสนี ยใ์ นสมัยก่อน
ตัวละครหลักใน Frozen ต่างก็มีเอกลักษณ์ ที่น่าจดจํา
แตกต่างจากแอนิ เมชัน่ เรื่ องอื่น ๆ เช่น เอลซ่ า ราชิ นีผู ้
เก่ ง กล้ า ที่ ส ร้ า งหิ ม ะได้ แอนนาเจ้ า หญิ ง แสนซน
คริ สตอฟ นักตัดนํ้าแข็งที่ มีสเวนกวางเรนเดี ยร์ คู่กาย
และคอยช่วยเหลือแอนนาเสมอ โอลาฟ มนุ ษย์หิมะร่ า
เริ ง ตลก และจิตใจดี
Frozen มีฉากเด่น นัน่ คือ ฉากที่เอลซ่ าหนี ออกจากวัง
และได้ปลดปล่อยตัวเอง ใช้พลังสร้ างสรรค์ปราสาท
นํ้าแข็ง และเปลี่ยนตัวเองเป็ นเอลซ่ าที่สวย สง่า มัน่ ใจ
และมีความสุ ข เช่นเดียวกับฉากเด่นที่ส่งให้เป็ นฉากที่
สร้ างความจดจําของภาพยนตร์ แอนิ เมชั่นเรื่ องดังใน
อดีต เช่น ฉากเครื่ องครัวออกมาเต้นระบําเตรี ยมอาหาร
เย็นให้เบลล์ในเรื่ องโฉมงามกับเจ้าชายอสู ร ฉากอะลา
ดินกับจัสมินนั่ง พรมวิเศษท่องโลก ในเรื่ องอะลาดิ น
กับตะเกียงวิเศษ
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
ลําดับ เอกลักษณ์ ของภาพยนตร์ แอนิเมชั่น
ของดิสนีย์
7
ตัวละครสนับสนุน
ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ของดิ สนี ยจ์ ะมี
ตัวละครสนับสนุน หรื อผูช้ ่วยของตัว
ละครหลัก ซึ่ งมัก ดัด แปลงมาจาก
สัต ว์ห รื อ สิ่ ง ของ เพื่ อ ให้ใ กล้ชิ ด กับ
ผู ้ ช มทุ ก เพศทุ ก วั ย และมั ก จะมี
คาแรคเตอร์ ที่โดดเด่ นและเป็ นที่ชื่น
ชอบของผูช้ ม เช่น มูชู จากมู่หลาน จี
นี่ จาก อลาดิ น เป็ นต้น เซบาสเตียน
จาก เงือกน้อยผจญภัย

เอกลักษณ์ ของFrozen
Frozen มีตวั ละครสนับสนุ น คือ โอลาฟ มนุ ษย์หิมะที่
เกิ ดจากเวทมนตร์ ของเอลซา แต่มาช่ วยเหลือแอนนา
ในการผจญภัย โอลาฟมี ล ัก ษณะเป็ นมิ ต ร ตลก ไร้
เดียงสา และมีจิตใจดี จึงเป็ นอีกหนึ่ งตัวละครที่ได้รับ
ความนิยม

Frozen ได้ใช้การเล่าเรื่ องที่ต่อยอดมาจากความสําเร็ จในอดีต ที่กล่าวได้ว่าเป็ นลักษณะการ
เล่าเรื่ องอันเป็ นเอกลัษณ์ของดิสนียใ์ นอดีต ดังนี้ การเลือกเรื่ องที่นาํ มาจากเทพนิยาย เป็ นเรื่ องเจ้าชาย
กับเจ้าหญิง และพลังวิเศษ ซึ่ งเป็ นแนวผูช้ มส่ วนใหญ่ชื่นชอบ และสามารถสร้างสรรค์เรื่ องราวได้
สวยงาม ตื่นตาตื่นใจ มีการสร้างเพลงประกอบภาพยนตร์ ที่ไพเราะ และทําให้ผชู ้ มจดจําได้ มีการ
ดําเนินเรื่ องแบบมิวสิ คลั คือการให้ตวั ละครโต้ตอบด้วยเสี ยงเพลง มีการผจญภัยของตัวละครในเรื่ อง
เพื่อสร้างความตื่นเต้น และการมีส่วนรวมเอาใจช่วยของผูช้ ม มีการสร้างตัวละครที่มีความโดดเด่น
มีฉากเด่น ที่สร้างความประทับใจ สร้างการจดจํา เช่นฉากเอลซ่าแปลงร่ างสร้างปราสาท มีตวั ละคร
สนับสนุ น หรื อผูช้ ่วยของตัวละครหลัก ซึ่ งมักดัดแปลงมาจากสัตว์หรื อสิ่ งของ เพื่อให้ใกล้ชิดกับ
ผูช้ มทุกเพศทุกวัย และมักจะมีคาแรคเตอร์ ที่โดดเด่นและเป็ นที่ชื่นชอบของผูช้ ม คือ มนุ ษย์หิมะไร้
เดียงสา
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2) การดําเนินแบบ Invention ของFrozen
Frozenมีการเล่าเรื่ องในแบบที่แตกต่างจากการเล่าเรื่ องแบบเดิมของแอนิเมชัน่ ดิสนีย ์ ซึ่งส่ วนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงนั้นได้สร้างความประหลาดใจและประทับใจให้กบั ผูช้ ม ดังนี้
ตารางที่ 4.7 การเล่าเรื่ องของFrozenที่เปลี่ยนแปลงการเล่าเรื่ องแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ดั้งเดิม
ของดิสนีย ์
ลําดับ
หัวข้ อ
แอนิเมชั่นดิสนีย์ด้งั เดิม
1
ความรักในแอนิ รั ก แ ท้ ใ น เ ท พ นิ ย า ย คื อ รั ก
ระหว่างหนุ่ม-สาว รักระหว่างเจ้า
เมชั่น
หญิง-เจ้าชาย เป็ นส่ วนใหญ่ อาจ
มี ความรั กในรู ปแบบอื่น ๆ บ้าง
แต่กเ็ ป็ นความรักในหน่วยย่อย

Frozen
รั ก แท้ใ นFrozen คื อ พลัง แห่ ง รั ก
การคิ ด ถึ ง คนอื่ น ก่ อ นตัว เอง การ
เสี ย สละเพื่ อ คนอื่ น ความรั ก ใน
Frozenสามารถเปลี่ ย นแปลงทุ ก
อย่างได้ และเน้นที่ ความรั กของพี่
น้อง ดังเช่ น การกระทําแห่ งรักแท้
ที่เรามักจะคิดว่าต้องเป็ นการจุมพิต
ข อ ง พ ร ะ เ อ ก กั บ น า ง เ อ ก
เช่ น เดี ย วกับ แอนิ เ มชั่น เรื่ อ งอื่ น ๆ
ของดิ ส นี ย ์ แต่ บ ทสรุ ปของเรื่ อง
Frozen การกระทํา แห่ ง รั ก แท้ คื อ
การเสี ยสละชี วิต ของแอนนา เพื่ อ
ช่ วยเอลซ่ าโดยไม่ห่วงตัวเอง และ
ไม่หวังสิ่ งตอบแทน

2

Frozenวางนางเอกไว้ 2 คน คือ เอล
ซ่ า และ แอนนา ซึ่ งเป็ นเจ้าหญิงทั้ง
คู่ และบทก็เด่ นทั้งคู่ พระเอกมีคน
เดี ย ว และพระเอกไม่ ใ ช่ เ จ้า ชายที่
สมบู ร ณ์ แ บบ แต่ เ ป็ นชาวบ้ า น
ธรรมดา

ก า ร ว า ง ตั ว แอนิ เ มชั่น ของดิ ส นี ย ์มกั วางตัว
ละครนํา แบบออกเดี่ ย ว คื อ เจ้า
ละคร
หญิง 1 คน เจ้าชาย 1 คน ตัวร้าย
1 คน
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
ลําดับ
หัวข้ อ
แอนิเมชั่นดิสนีย์ด้งั เดิม
3
คาแรคเตอร์ ตัว เจ้าหญิงในแอนิ เมชัน่ ของดิสนี ย ์
เป็ นเจ้าหญิงที่เรี ยบร้อย อ่อนต่อ
ละคร
โลก เป็ นผู ้ถู ก กระทํา และไม่
สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้
ต้องรอการช่วยเหลือจากคนรอบ
ข้างหรื อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์

Frozen
เจ้าหญิงอันนาแตกต่างจากเจ้าหญิง
ในเทพนิ ย าย ในFrozenผูช้ มจะได้
เห็นภาพเจ้าหญิงนอนอ้าปากหัวยุ่ง
ห น้ า ต า ไ ม ไ ด้ แ ต่ ง เ จ้ า ห ญิ ง ที่
กระโดกกระเดก แสนซน ซุ่ มซ่ าม
แต่เต็มไปด้วยความกล้าหาญ กล้า
เผชิญหน้า ออกตามหาพี่สาวตัวคน
เดียว โดยไม่กลัวอันตราย
ในฉากเด่ นที่ รอการช่ วยชี วิต ผูท้ ี่
สามารถแก้ไ ขสภานการณ์ ไ ด้คื อ
แอนนา ซึ่งเป็ นตัวละครหญิง ซึ่งไม่
เคยมี ม าก่ อ นในภาพยนตร์ แ อนิ
เมชั่นของดิ สนี ย ์ ที่เจ้าหญิงจะรอด
ชีวิตได้ดว้ ยตัวเองได้โดยปราศจาก
การช่วยเหลือจากผูช้ าย

เจ้าชายในแอนิ เมชั่นของดิ สนี ย ์
คือ ผูช้ ายที่สมบูรณ์แบบ หน้าตา
หล่ อเหลา มาจากชนชั้น สู ง เก่ ง
ทุ ก ด้ า น นิ สั ย สุ ภ าพอ่ อ นโยน
จิ ต ใจดี และมี รั ก มั่น คงต่ อ เจ้า
ห ญิ ง ฝ่ า ฟั น อุ ป ส ร ร ค
นานับประการเพื่อได้ครองคู่กบั
เจ้าหญิงอย่างมีความสุ ข

เจ้ า ชายฮานส์ มี บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะ
ภายนอกตรงตามแบบฉบับ ของ
เจ้าชายในเทพนิยาย แต่กลับมีจิตใจ
ชัว่ ร้ายและไม่จริ งใจกับเจ้าหญิง
คนที่ได้ครองคู่กบั เจ้าหญิงเป็ นชาย
ธรรมดาที่ไม่ได้หล่อแบบเทพนิ ยาย
มาจากชนชั้น แรงงาน มี นิ สั ย แข็ง
กระด้ า ง แต่ ก ลั บ มี ค วามจริ งใจ
ให้กบั เจ้าหญิง และได้ครองรักอย่าง
มีความสุ ขกับเจ้าหญิง
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
ลําดับ หัวข้ อ
แอนิเมชั่นดิสนีย์ด้งั เดิม
4
บทบาท ตั ว ล ะ ค ร เ พ ศ ห ญิ ง ใ น
ท า ง ภ า พ ย น ต ร์ แ อ นิ เ ม ชั่ น
ของดิ ส นี ย ์ ถู ก กํา หนดให้มี
เพศ
ค ว า ม เ ป็ น ผู ้ ห ญิ ง สู ง
(Feminism)
และข้อ ง
เกี่ ยวกับผูช้ ายโรแมนติค รอ
ค อ ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ จ า ก
เจ้าชาย

Frozen
ในเรื่ อ ง Frozen
ตัว ละครเอลซ่ า ไม่ มี
ความสัมพันธ์ที่โรแมนติคกับตัวละครชายใน
เรื่ องเลย ส่ วนอันนาเกื อบจะสานสัมพันธ์กบั
ตัวร้ายในเรื่ อง ซึ่ งเป็ นการปฏิเสธแนวคิดของ
แอนิ เ มชั่น ที่ ต ้อ งจบลงที่ ก ารแต่ ง งานอย่า งมี
ความสุ ข
ตลอดทั้งเรื่ องจะเห็ นบทบาททางเพศของ
แอนนาที่มีความเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง
คื อการมี บุคลิ ก มัน่ ใจในความคิดตัวเอง กล้า
แสดงออก และมี ความเป็ นตัวของตัว เองสู ง
ซึ่ งตรงกับบทบาททางเพศของคลื่นลูกที่สาม
ในปั จจุ บนั ซึ่ งตัวละครแสดงออกให้เห็ นถึ ง
ความกล้าหาญในฉากที่ ต่อสู ้กบั หมาป่ า และ
การปกป้ องเอลซ่า

5

Frozenไม่ เ ชื่ อ ในรั ก แรกพบ แอนนา เกิ ด รั ก
แรกพบกับเจ้าชายฮานส์และตัดสิ นใจแต่งงาน
ทันทีที่เพิ่งรู ้จกั กัน ซึ่ งทั้งเอลซ่ า และคริ สตอฟ
พยายามคัดค้าน สุ ดท้ายการเล่าเรื่ องก็เฉลยให้
เป็ นเห็ นว่าสิ่ งที่แอนนาเชื่ อเป็ นการตัดสิ นใจ
ผิดพลาด เพราะไม่รู้จกั กันดี พอ เจ้าชายที่เป็ น
รักแรกพบก็ไม่ได้จริ งใจกับแอนนา

รั กแรก ตัว ละครเชื่ อ ในรั ก แรกพบ
แ ล ะ มั ก ต ก ห ลุ ม รั ก กั น
พบ
ในทัน ที ที่ เ ห็ น หน้า กัน ครั้ ง
แรก สุ ด ท้า ยก็ ไ ด้ แ ต่ ง งาน
ครองคู่กนั อย่างมีความสุ ข
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
ลําดับ
หัวข้ อ
6
หักมุม

แอนิเมชั่นดิสนีย์ด้งั เดิม
Frozen
ดําเนิ นเรื่ องตามความคาดหมาย มี ก ารหั ก มุ ม ในตอนท้า ย เจ้า ชาย
เจ้าชายคู่กบั เจ้าหญิง ไม่มีการหัก แสนดีในตอนต้นเรื่ อง กลายเป็ นตัว
มุม
ร้ายในตอนท้ายเรื่ อง และการถอน
คําสาปก็ไม่เกิ ดจากจูบของเจ้าชาย
แต่ เ ป็ นการเสี ย สละโดยไม่ ห วัง
ผลตอบแทนเพื่อพี่สาว

ถึงแม้ว่า Frozen จะมีตวั ละครเจ้าหญิง เจ้าชาย และดําเนิ นเรื่ องภายในพระราชวังคล้ายกับ
แอนิเมชัน่ ที่ดดั แปลงมาจากเทพนิยายเรื่ องอื่น ๆ ของดิสนี ย ์ แต่ Frozen ได้มีการเล่าเรื่ องในบางส่ วน
ที่แตกต่างไปจากลักษณะการเล่าเรื่ องในแอนิเมชัน่ เทพนิ ยายเรื่ องก่อน ๆ ของดิสนีย ์ ดังนี้ Frozen มี
เค้าโครงมาจากเรื่ อง Snowqueen แต่มีการดัดแปลงเนื้ อหาสําคัญ และตัวละครหลักจนเกือบจะเป็ น
คนละเรื่ อง คงไว้แต่พลังวิเศษของเจ้าหญิงหิ มะของเอลซ่า รักแท้ในเรื่ องไม่ใช่ความรักโรแมนติคระ
หว่างเจ้าชายกับเจ้าหญิง แต่เป็ นความรักที่เสี ยสละแทนกันได้ของพี่นอ้ ง การวางตัวละครที่มีตวั
ละครบทนางเอก 2

คน มีพระเอกเพียงหนึ่ งคน จากที่แต่เดิ มมักมี เป็ นตัวละครนําเพียงคู่เดี ยว

คาแรคเตอร์ตวั ละครเจ้าหญิง – เจ้าชายที่ต่างไปจากเดิมที่ผชู ้ มเคยรับรู ้ เจ้าหญิงอันนาไม่ใช่เจ้าหญิงที่
สมบู รณ์ แบบตามมาตรฐานของดิ สนี ย ์ มี ความร่ าเริ ง เปิ่ น กล้า หาญ และวางตัว เป็ นเหมื อนคน
ธรรมดา ส่ วนเจ้าชายฮานส์ที่มีภาพลักษณ์ภายนอกสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานเจ้าชายของดิสนีย ์ แต่
กลับกลายเป็ นตัวร้ายในตอนท้ายของเรื่ อง ดิสนียม์ กั จะให้กาํ หนดบทบาททางเพศให้เจ้าหญิงมีความ
เป็ น Feminies สู ง แต่สาํ หรับ Frozen ตลอดทั้งเรื่ องจะเห็นบทบาททางเพศของแอนนาที่มีความเป็ น
เพศชายมากกว่าเพศหญิง คือการมีบุคลิกมัน่ ใจในความคิดตัวเอง กล้าแสดงออก และมีความเป็ นตัว
ของตัวเองสู ง ซึ่ งตรงกับบทบาททางเพศของคลื่นลูกที่สามในปั จจุบนั ดิสนี ยบ์ อกให้เลิกเชื่อในรัก
แรกพบผ่านทาง Fozen เป็ นเรื่ องแรก ดังที่จะเห็นจากตัวละครในเรื่ องคัดค้านการแต่งงานของแอน
นา และสุ ดท้ายดิสนี ยก์ ็เฉลยว่ารักแรกพบของแอนนาคือการถูกหลอก รักที่แท้จริ งคือรักของพี่นอ้ ง
และสิ่ งที่ทาํ ให้ผูช้ มประหลาดใจมากในเรื่ อง คือการหักมุมให้เจ้าชายฮานส์ที่ถูกทําให้คิดว่าเป็ น
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พระเอกของเรื่ องมาโดยตลอด กลายเป็ นคนที่วางแผนชิงบัลลังก์จากเอลซ่า และหลอกใช้แอนนา ซึ่ง
เป็ นการเล่าเรื่ องที่ไม่เคยมีมาก่อนในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ของดิสนีย ์
จากการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นของ Frozen ทําให้การเล่าเรื่ องมีความสมจริ ง และเข้าถึง
ผูช้ มทั้งกลุ่มเด็กและผูใ้ หญ่ ซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญที่ทาํ ให้ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ เรื่ องนี้ เป็ นที่พูดถึงในวง
กว้าง ได้รับคําวิจารณ์ในแง่ดีจากนักวิจารณ์ ภาพยนตร์ และทํารายได้สูงกว่าภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่
เรื่ องอื่น ๆ ของดิสนีย ์
4.1.11 เพลงใช้ เพลงสื่ อความหมายในภาพยนตร์ แอนิเมชั่น
การเล่าเรื่ องของแอนิ เมชัน่ เรื่ องFrozenเป็ นแบบมิวสิ คลั ดังนั้นเพลงที่ปรากฏในแอนิ เมชัน่
จึงมีความหมายและความสําคัญต่อการดําเนิ นเรื่ องราว ผูว้ ิจยั จึงเห็ นความสําคัญในการวิเคราะห์
เนื้อหาเพลงในแอนิเมชัน่ ทั้ง 9 เพลง เพื่อให้เข้าใจการเล่าเรื่ องและความหมายที่แฝงอยูใ่ นแต่ละเพลง
วอลท์ ดิสนีย ์ มีบริ ษทั แรกที่สร้างแอนิเมชัน่ แบบดําเนิ นเรื่ องด้วยเพลง ( Musical) และต่อมาก็มีแอนิ
เมชัน่ ที่ใช้มิวสิ คลั ออกมาตลอดในช่วงปลายปี ค.ศ. 1980 จนถึงต้นปี 1990 Chris Buck ผูก้ าํ กับเรื่ อง
Frozen มีความคิดที่จะทําเรื่ องนี้ ในรู ปแบบมิวสิ คลั “เรื่ อง Tangled เป็ นภาพยนตร์ กบั เพลง ผมหวัง
ว่าผูช้ มจะยังชอบการดําเนินเรื่ องแบบมิวสิ คลั ซึ่งมักจะเปี่ ยมไปด้วยอารมณ์ ความน่าประทับใจ และ
ฉากที่แสนสนุ ก ในภาพยนตร์ เพลง ถ้าเราสามารถทําภาพยนตร์ ที่มีเพลงที่ดี ผูช้ มก็จะมีความสุ ขกับ
มันและพยายามร้องตาม”
1) เพลง Frozen Heart
เพลงนี้เริ่ มตอนเปิ ดเรื่ อง ในช่วงที่ Frozen แสดงภาพให้เห็นคริ สตอฟในวัยเด็กที่
อยู่ท่ามกลางคนที่ทาํ อาชี พตัดนํ้าแข็งขาย เพลงที่คนตัดนํ้าแข็งร้ องระหว่างทํางานนั้นเหมือนการ
บอกเล่าเรื่ องราวเกี่ ยวกับนํ้าแข็ง แต่อีกนัยยะหนึ่ งเป็ นการเกริ่ นนําเรื่ องราวของเอลซ่ า นํ้าแข็งใน
เพลงมีความหมายถึงเอลซ่ า ที่มีพลังเวทมนตร์ ตามธรรมชาติต้ งั แต่เกิ ด พลังของเอลซ่ ามีท้ งั ความ
สวยงาม เช่ น สร้ างปราสาท และมี ความน่ ากลัว เช่ น การสาปแอนนา การใช้น้ าํ แข็งจัดการกับ
องครักษ์ของเจ้าชายฮานส์ การแก้คาํ สาปหัวใจนํ้าแข็ง คือการละลายนํ้าแข็งในหัวใจของเอลซ่า และ
เพลงนี้ยงั เป็ นสรุ ปเหตุการณ์ท้ งั หมดที่จะเกิดในเรื่ องอีกด้วย
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2) Do You Want to Build a Snowman?
เพลงนี้ แอนนาร้องหลังจากเกิดเหตุการณ์เอลซ่ าทําร้ายแอนนาโดยไม่ได้ต้ งั ใจ ทํา
ให้เอลซ่ าแยกตัวเองและอยู่แต่ในห้องส่ วนตัว อันนาซึ่ งโดนลบความทรงจําในอดี ต ไม่เข้าใจว่า
ทําไมพี่สาวห่ างเหิ นจึงพยายามชวนเอลซ่ าออกมาเล่นด้วยประโยค Do you want to build a
snowman? ที่เคยใช้ได้ผลมาโดยตลอด
เพลงนี้จะมีกุญแจอยูท่ ี่ประโยค “Do You Want to Build a Snowman?” พี่อยากมา
ปั้ นมนุ ษ ย์หิ มะด้ว ยกัน ไหม? ในแง่ มุม ของแอนนาประโยคนี้ เป็ นประโยคในความทรงจํา ที่ ใ ช้
เมื่อไหร่ เอลซ่ าจะยอมออกมาเล่นด้วย แอนนาจึงพยายามใช้ประโยคนี้ ในการชวนเอลซ่ าทุกครั้ง
แม้ว่า จะไม่ ใ ช่ ฤ ดู ห นาวที่ มี หิ ม ะตก แต่ เ อลซ่ าก็ไ ม่ เ คยออกมาเล่ น กับ แอนนาอี ก เลย แม้ก ระทั่ง
หลังจากที่พ่อแม่เสี ยชีวิต แอนนาก็ยงั ใช้ประโยคนี้เรี ยกเอลซ่าให้ออกมา แต่เอลซ่าก็ไม่ยอมออกมา
เช่นเดิม แสดงถึงความพยายามของแอนนาแม้จะไม่ประสบความสําเร็ จแต่ก็ยงั พยายามไล่ตามเอล
ซ่าตลอด
ในแง่มุมของเอลซ่า ประโยค “Do You Want to Build a Snowman?” เป็ นเหมือน
การยํ้าเตือนเรื่ องราวความผิดพลาดในครั้งก่อน ทําให้เอลซ่าเศร้าทุกครั้งที่แอนนาเอ่ยปากชวน และ
ยิง่ เก็บตัวเพื่อเก็บกดพลังนํ้าแข็งให้หายไป
เพลงนี้โดดเด่นที่เป็ นการเล่าเรื่ องราวของสองพี่นอ้ งในช่วง 10 ปี ก่อนที่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ซึ่ งในตอนแรกท่วงทํานองยังสนุ กสนานร่ าเริ งและเข้าสู่ ช่วงโศกเศร้าภายใน
เพลงเดียวกัน
3) เพลง For the First Time in Forever
เพลงนี้ แอนนาร้องในช่ วงที่ปราสาทเตรี ยมเปิ ดต้อนรับแขกที่มาร่ วมในพิธีราชิ นีภิเษกของเอลซ่ า
เป็ นการเปิ ดวังครั้งแรกในรอบหลายปี
เพลงนี้ สื่อให้เห็ นถึ งลักษณะนิ สัยของแอนนาและทัศนคติ ในเรื่ องความรั กเป็ น
อย่างดี แอนนาตื่นเต้นที่จะได้พบกับผูค้ นใหม่ ๆ จิตใจเปิ ดกว้างชอบที่จะเห็นประตูวงั เปิ ด และแอน
นาก็มีความคาดหวังที่จะพบชายในฝัน รักแรกพบ เพราะแอนนาเชื่อว่าวันเปิ ดประตูวงั เพียงวันเดียว
ในรอบหลายปี นี้ จะเป็ นการตัดสิ นชะตาชี วิตเธอ เธอไม่อยากอยู่อย่างโดดเดี่ ยวอีกต่อไป ดังเช่ น
ประโยคนี้ ในเพลง “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” นัน่ ทําให้เมื่อเธอเจอกับเจ้าชายฮานท์ผู ้
เพียบพร้อม เธอจึงตกลงรับปากแต่งงานกับเขาในทันที โดยไม่คิดอย่างรอบคอบ
เพลงนี้ โดดเด่ น ตรงที่ แสดงให้เห็ น ถึ งความแตกต่างของสองพี่น้องเป็ นอย่างดี
ในขณะที่แอนนาตื่นเต้นกับประตูวงั ที่จะเปิ ด และอยากให้ถึงวันงานเร็ ว ๆ ด้านเอลซ่ากลับเป็ นกังวล
เนื่องจากยังไม่สามารถควบคุมพลังได้ และไม่อยากให้วนั งานมาถึงเลย
4) เพลง Love is an Open Door
เพลงนี้แอนนาร้องคู่กบั เจ้าชายฮานท์ เป็ นเพลงคู่กนั ของพระเอกนางเอกเหมือนแอ
นิเมชัน่ ของดิสนียเ์ รื่ องอื่น ๆ ที่มกั มีการร้องเพลงคู่ของตัวเอก แต่สาํ หรับเพลง Love is an open door
กลับเป็ นเพลงที่บ่งบอกถึงความปรารถนาของแต่ละคน โดยไม่มีการกล่าวคําว่ารักต่อกันเลย แอน
นาตื่นเต้นและแปลกใหม่ที่ได้พบกับเจ้าชายฮานท์ ซึ่ งเข้ากันได้ดี คิดอะไรเหมือนกัน ทําให้แอนนา
ไม่ตอ้ งเหงาอีกต่อไป ในขณะที่เจ้าชายฮานท์ก็รู้สึกมัน่ คงเพราะได้พบที่ของตัวเอง เนื่ องจากใน
อาณาจักรของเจ้าชายเอง เจ้าชายเป็ นเจ้าชายองค์ทา้ ย ๆ ที่แทบไม่มีโอกาสครองบัลลังก์ ดังนั้นทั้งคู่
จึงกล่าวว่า รักคือการเปิ ดประตู ประตูของแอนนาคือการได้พบคนอื่นที่ทาํ ให้เธอหายเหงา ประตู
ของเจ้าชายฮานส์คือตําแหน่ งราชาแห่ งแอเรนเดลล์ และจุดที่น่าสังเกตคือทั้งสองคนร้องเพลงโดยที่
เสี ยงไม่ประสานกัน แสดงถึงการที่ท้ งั คู่ยงั ไม่ได้รักกันเช่นเดียวกับพระเอกนางเอกในเรื่ องอื่น ๆ
5) เพลง Let’s It Go
เพลงนี้ เป็ นเพลงเด่นของแอนิ เมชัน่ เรื่ องนี้ ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก เพลงนี้
เอลซ่ าร้องขึ้นเพื่อบอกเล่าความในใจของตนเองถึงความกดดันและภาระหน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบ
การทําตามความคาดหวังของพ่อแม่และสังคม แต่สุดท้ายก็เลือกจะปลดปล่อยตัวเอง ทําตามที่ใจ
ต้องการ และยอมรับในพลังวิเศษของตนเอง เพลงนี้คือเพลงปลดปล่อยตัวเองของเอลซ่า คนดูจะได้
เห็ นการเปลี่ยนแปลงของสี หน้า ท่าทาง การแต่งกาย ของเอลซ่ า จากผูห้ ญิงเรี ยบร้อย มิดชิ ด เงียบ
ขรึ ม กลายเป็ นผูห้ ญิงที่สดใส สง่างาม แต่งกายสวยงามสดใสและเปิ ดเผยร่ างกายมากขึ้น สี หน้า
ท่าทางมัน่ ใจและไม่มีความกังวลใจ และการสร้างอาณาจักรนํ้าแข็งของเธอ เพื่ออยูอ่ ย่างมีความสุ ข
และประโยคเด่นในเพลงคือ “The Cold Never Bothered Me Anyway” ซึ่งแสดงว่าเธอได้ยอมรับ
พลังของตัวเอง และเลือกจะชีวิตอย่างอิสระ
6) เพลง Reindeer(s) Are Better Than People
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เพลงนี้คริ สตอฟร้องคนเดียวตอนอยูก่ บั สเวน เพื่อถ่ายทอดความรู ้สึกและความคิด
ของคริ สตอฟ ที่มีต่อคนอื่นและสเวน ทําให้คนดูรู้วา่ คริ สตอฟสนิ ท ผูกพันธ์ และไว้ใจสเวนมากกว่า
มนุษย์ดว้ ยกัน ดังนั้นคริ สตอฟจึงมีนิสยั ที่ไม่เป็ นมิตรกับมนุษย์เพราะกลัวโดนหลอก
7) เพลง In Summer
เพลงนี้ เป็ นเพลงที่โอลาฟร้อง เพื่อถ่ายทอดความฝันของตนเอง คือการได้ใช้ชีวิต
ในหน้าร้อน ซึ่ งโอลาฟเกิ ดจากเวทย์มนต์ของเอลซ่ า และได้นาํ เอาความทรงจําในวัยเด็กช่ วงที่มี
ความสุ ขที่สุดของสองพี่นอ้ งมาด้วย ดังนั้นความนึ กคิดและความชอบของโอลาฟจึงมาจากเอลซ่ า
สังเกตได้จากประโยคแนะนําตัวของโอลาฟที่พูดเหมือนกับเอลซ่าเคยพูดในวัยเด็ก “ฉันชื่อโอลาฟ
ฉันรั กอ้อมกอดอุ่ น” ในเพลงนี้ พูดถึ งการนําความเย็นกับความร้ อนมาอยู่คู่กัน ซึ่ งเปรี ยบเอลซ่ า
เหมือนความเย็นและแอนนาเป็ นความร้อน เพลงที่โอลาฟร้องจึงแทนความหวังในใจของเอลซ่า ที่
อยากจะกลับมาอยูค่ ู่กบั แอนนาเหมือนในอดีต
8) เพลง For the First Time in Forever (รอบสอง)
เพลงนี้เป็ นเพลงที่แอนนาร้องตอนที่ไปตามตัวเอลซ่ ากลับพระราชวังเพื่อแก้ไขคํา
สาป โดยมีชื่อเพลงและเนื้ อหาบางท่อนเหมือนกับเพลงที่อนั นาร้องในช่วงแรก ตอนที่ตื่นเต้นกับ
การเปิ ดพระราชวัง แต่เนื้อหาในรอบนี้สื่อออกมาแตกต่างกัน เพลงนี้อนั นาต้องการบอกว่ารอเอลซ่า
มานาน และต้องการจะอยูเ่ คียงข้างช่วยกันแก้ไขปั ญหา อันนาอ้อนวอนให้เอลซ่าเปิ ดใจให้กบั แอน
นา และกลับไปอยูด่ ว้ ยกันเหมือนเมื่อก่อน แต่ความตั้งใจก็ลม้ เหลว เอลซ่าไม่มนั่ ใจที่จะแก้ปัญหาได้
และได้ปล่อยคําสาปเข้าสู่หวั ใจแอนนา
9) เพลง Fixer Upper
เพลงนี้ เป็ นเพลงที่ครอบครัวโทรลของคริ สตอฟ ร้องเพื่อสอบถามความสัมพันธ์
ของคริ สตอฟกับแอนนา โดยในเนื้ อเพลงได้บอกถึงความไม่สมบูรณ์แบบของคริ สตอฟ แต่มีความ
จริ งใจ และข้อเสี ยต่าง ๆ สามารถใช้ความรักแก้ไขได้ เพลงนี้ ตอ้ งการสื่ อว่าทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์
แบบ แต่ความรักจะช่วยเติมเต็มให้คนที่เราเลือกสมบูรณ์แบบ
จากการวิเคราะห์เนื้ อหาเพลงพบว่าการให้ตวั ละครถ่ายทอดความคิด หรื อการเล่า
เรื่ องผ่านเพลงในเรื่ อง Frozen เป็ นที่น่าสนใจ เพลงที่ดิสนี ยเ์ ลือกนํามาใช้ในภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่
นอกจากจะไพเราะทั้งเนื้ อหาและทํานองแล้ว แต่ละเพลงมีหน้าที่ช่วยเล่าเนื้ อหาและช่ วยให้ผูช้ ม
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เข้าใจตัวละคครมากขึ้นผ่านบทเพลงที
น
่ตวั ละครร้อง เชช่น เพลง Forr the First Timme in Foreveer ที่ทาํ ให้
เข้าใจถึงควาามช่ างฝั น แลละแสวงหาคววามรักโรแมนติคของแอนนนา บางเพลลงยังแฝงสัญญะไว้ใน
เพลงด้วย เช่น เพลง Frozen Heart ในนตอนต้นเรื่ องที
อ ่กลุ่มคนขายนํ้าแข็งร้องงเพื่อพูดถึงนํ้าแข็ง แต่
ความหมายแแฝงกลับเป็ นการกล่
ก าวถึงเออลซ่า เพลง Love
L is an Oppen Door ที่เหหมือนเพลงคูคู่รักทัว่ ไป
ของภาพยนตตร์ แอนิ เมชันของดิ
น่
สนี ย ์ แแต่เมื่อวิเคราะห์เนื้ อหากลัลับพบว่าเป็ น เพลงที่แอนนนาร้องถึง
ความรั กและะเข้าใจว่าใจตตรงกันกับเจ้า้ ชายฮานส์ โดยมี
โ เจ้าชายยฮานส์ พูดเอาาใจแอนนา ทัท้ ง ๆ ที่ มี
ความคิดที่ แตกต่
ต างกับแออนนา เพลงปประกอบบางงเพลงยังมี หน้นาที่ ช่วยเล่าพพัฒนาการในนเรื่ องให้
กระชับขึ้น เชช่น เพลง Do You
Y Want too Build a Snowwman? ที่ใช้แทนการเล่
แ
าเรืรื่ องราวของสสองเอลซ่า
กับอันนาในชช่วง 10 ปี ซึ่งทํานองเพลงกก็เปลี่ยนไปตามเรื่ องราวในนชีวิตของสอองสาวด้วย โดดยในช่วง
แรกเป็ นทํานองสนุ
น
กสนาานร่ าเริ งสมกักับวัยเด็กและะเข้าสู่ ช่วงโศกเศร้าเมื่อพรระราชาและพพระราชิ นี
เสี ยชีวิต
L It Goo ที่เอลซ่าใช้บ่บงบอกความรูรู ้สึกของตัวเอองที่ตอ้ งการเป็ นอิสระ
โดยเฉพาะเพลง Let’s
ว ยอมรับใในพลังวิเศษ ที่เนื้ อร้อง ทําํ นอง สอดคคล้องกับภาพประกอบ
พร้อมกับเปลีลี่ยนแปลงตัวเอง
และเต็มไปด้ด้วยความไพเราะจนทําให้ห้เป็ นเพลงที่รู้จกั และโด่งดังเป็ นอย่างมมาก เพลงนี้ ส่งเสริ
ง มให้
ผูฟ้ ังสนใจมาาชม Frozen และทําให้ผทูที้ ี่ ดู Frozen ในนโรงภาพยนตตร์รู้สึกเข้าถึงออารมณ์และปประทับใจ
เพลงหลังจากกภาพยนตร์จบแล้
บ ว

4.2 การวิเคราะห์
ค โครงสร้ างการเล่ าาเรื่องในภาพ
พยนตร์ แอนินิเมชั่นตัวอยย่ าง
จากกการศึกษาในคครั้งนี้ได้เลือกกภาพยนตร์แอนิ
อ เมชัน่ ตัวอย่างจํานวน 5 เรื่ อง ได้แก่ Frozen,
F
Toy Story 3, Despicable Me2,
M Shrek 2 และ Findingg Nemo ซึ่งเป็ป็ นภาพยนตร์ ์แอนิเมชัน่ ทีทํ่ทารายได้
สูงสุ ด 5 อันดับแรก จากการจัดอันดับโโดยเว็บไซต์ Boxofficemoj
B
o และได้ทาํ กการศึกษาในสส่ วนภาพ
และเสี ยง ดังนีน้
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4.2.11 ส่ วนทีเ่ ป็ นภาพ
4.2.1.1 ฉากที่ตดั ตอนมมาจากภาพยนนตร์
ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ทาํ การรศึกษาลักษณ
ณะของฉากที่ตัดตอนมาจากภาพยนตร์ แแอนิเมชัน่ เพือนํ
่อ ามาใช้
ม าวใจของฉฉากเหล่านี้ ที่มีต่อผูช้ ม
ในภาพยนตรร์ แอนิ เมชัน่ ตัวั อย่าง 5 เรื่ ออง และบทบาาทในการโน้มน้
เพื่อให้ทราบลักษณะการเเลือกฉากจากกภาพยนตร์ เพื่อนํามาใช้ในภาพยนตร์
น
แออนิ เมชัน่ ตัวอย่
อ าง ซึ่ งมี
ผลต่อการโน้น้มน้าวใจกับผูช้ ม
การเลื อกตตัดตอนจากภภพายนตร์ มีใช้
ใ ในภาพยนตร์ ตวั อย่างนันั้ น มี ความสําคัญมาก
ผูผ้ ลิตต้องเลือกฉากที่น่าสนใจ
ส สามารรถโน้มน้าวใหห้ผชู ้ มอยากจะเข้าไปชมภ าพยนตร์ ท้ งั เรื่ื อง แต่ก็
ต้องไม่เปิ ดเผยเรื่ องราวสํสําคัญจนทําใให้ผูช้ มคาดเดดาเรื่ องได้ แลละหมดความมสนใจที่ จะเเข้าไปชม
ภาพยนตร์ ดังั นั้นผูผ้ ลิตจึงต้องพิจารณาาทิศทางด้านกการตลาดของภาพยนตร์ที่ไได้กาํ หนดไว้ตัต้ งแต่ช่วง
การวางแผนเเพื่อการสื่ อสาารการตลาด เพพื่อโน้มน้าวใใจให้ผชู ้ มเกิดความสนใจไได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สูงสุ ด
ผูว้ ิจยั ได้เลือกภาพยนต ร์ แอนิ เมชัน่ ที่ทาํ รายได้สูงสุ
ง ดตลาดกาาล 5 อันดับแรก ได้แก่
Frozen, Toy Story 3, Desppicable Me2,, Shrek 2 และะ Finding Nemo
ตารางที่ 4.8 ลักษณะฉากที่ตดั ตอนมาใใช้ในภาพยนตตร์ตวั อย่าง
ภาพยนตร์ร์ ตัวอย่ าง
1) Frozen

2) Toy Storyy 3

ลักษณะฉากทีเ่ ลือกตัดตอนมาใใช้
1) ฉากความมหนาวเย็นเต็มไปด้วยหิ มะของเมื
ะ
องแอ เรนเดล
2) การตั้งคําาถามว่าตัวละครหลักทั้งสี่ คือ คริ สตอฟฟ เจ้าชายฮานส์ โอลาฟ
และแอนนา ใครจะแก้ปัญหาเมื
ญ องที่เต็มไปด้
ม วยหิ มะะให้กลับมาดังเดิ
ง มได้
3) ฉากการรผจญภัยที่ตื่นเต้
น นในภูเขาหหิ มะของ แอนนนา คริ สตอฟฟ และโอ
ลาฟ เพื่อตามมฤดูร้อนกลับมา
บ
1) ฉากความมทรงจําของเดด็กผูช้ ายในวัยเด็
ย กกับของเลล่นตัวโปรด
2) ฉากขอองเล่นทั้งหมดดถูกนําไปทิ้งเมื่อเจ้าของโตตขึ้นจนพ้นวัยั เล่นของ
เล่น
3) ฉากของเเล่นกับโลกใบบใหม่ที่เต็มไปปด้วยปัญหา
4) ฉากของเเล่นทั้งหมดผจญภัยเพื่อหาทางกลับบ้าน
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ)
ภาพยนตร์ ตัวอย่ าง
3) Despicable Me 2

ลักษณะฉากทีเ่ ลือกตัดตอนมาใช้
1) ฉากในครอบครัวของตัวละครหลัก
2) ฉากการผจญภัยของมินเนี่ยนเพื่อช่วยเหลือมิสเตอร์กรู
3) ฉากอาวุธใหม่ และเครื่ องมือทันสมัยของตัวละคร

4) Sherk 2

1) ฉากเปิ ดตัว ตัวละครหลัก
2) ฉากตัวละครหลักเผชิญกับปัญหาของเรื่ อง
3) ฉากสนุก ตื่นเต้น ผจญภัยของตัวละครในเรื่ องเพื่อแก้ไขปั ญหา
1) ฉากเปิ ดตัวเป็ นปลาสองตัวบนบกกับนกหนึ่งตัว
2) ฉากสวยๆ ใต้ทอ้ งทะเล ซึ่งเป็ นโลเกชัน่ หลักของเรื่ อง
3) การบอกปัญหาที่ตวั ละครต้องเจอ
4) ฉากการผจญภัยของตัวละครหลัก ใต้ทอ้ งทะเลเพื่อตามหาลูกชาย
กลับมา

5) Finding Nemo

จากข้อมูลข้างต้น การเลือกตัดตอนฉากเพื่อนําเสนอในภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ตัวอย่างทั้ง 5
เรื่ องที่ได้ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ตัวอย่างของ Frozen มีการเล่าเรื่ องโดยบอกถึง
ปมปั ญหาของเรื่ อง และแนะนําตัวละครหลักด้วยวิธีต้ งั คําถามว่าใครคือคนที่จะแก้ปัญหาเรื่ องราวนี้
ต่อด้วยฉากการผจญภัยของตัวละครที่ผชู ้ มจะได้พบในภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ทั้งเรื่ อง แต่มีการปกปิ ด
แก่นเรื่ องสําคัญซึ่งต่างจากภาพยนตร์อีก 4 เรื่ องที่เหลือ โดยผูผ้ ลิตใช้ภาพเล่าเรื่ องให้เป็ นการผจญภัย
พิชิตภารกิจของตัวละครหลักโดยไม่เน้นภาพเอลซ่า ซึ่ งเป็ นตัวละครที่ทาํ ให้เกิดเรื่ องทั้งหมด ไม่ได้
เล่าเรื่ องในประเด็นปมปั ญหาหลักของเรื่ อง เช่น พลังวิเศษของเอลซ่า การขัดแย้งของสองพี่นอ้ ง ทํา
ให้ผไู ้ ด้ชมภาพยนตร์แอนิ เมชัน่ ตัวอย่างเมื่อไปชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ทั้งเรื่ องในโรงภาพยนตร์เกิด
ความประหลาดใจเมื่อเนื้ อเรื่ องไม่เหมือนอย่างที่คิด ซึ่ งต่างจากภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ตัวอย่างอีก 4
เรื่ อง ที่มีการเล่าเรื่ องจากการเปิ ดตัวตัวละครหลัก ปมปั ญหาของเรื่ อง และภาพการผจญภัยของเรื่ อง
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โดยไม่ได้ปิดบั
ด งแก่นเรื่ องหรื อบิดเบืออนปมปั ญหา ทําให้ผูช้ มไม่เกิ ดความปประหลาดใจเมื่อได้ชม
ภาพยนตร์ท้ งเรื
งั ่ อง
4.2.1.2 ตัตวอักษร
ผูว้ ิจยั ทําการศึกษาลักษษณะการใช้ตัตวั อักษรเพื่อสื่อความหมายยในภาพยนตรร์ตวั อย่าง
โดยมีการศึกษา 2 ประเเด็น ได้แก่ หน้าที่ของตัวั อักษรในภาพยนตร์ตวั อย่ย่าง

ได้แก่ ชื่อเรื่ อง

ส่ วนประกอบบในการดําเนินเรื่ อง การนํนําเสนอจุดขายยที่เป็ นบุคคล คําโฆษณา เเชิญชวนผูช้ มให้มีส่วน
ร่ วมกับภาพยยนตร์ และกําหนดฉาย
า
แลละลักษณะขอองตัวอักษรทีช่่ชวยเสริ มควาามหมายของภภาพยนตร์
ตัวอย่าง ซึ่งจะมีลกั ษณะสอดคล้องกับเนนื้อหาและปรระเภทของภาพยนตร์เรื่ องนนั้น
อ างแต่
โดยนําเสสนอข้อมูลขอองลักษณะและหน้าที่ของตัตัวอักษรของภภาพยนตร์ตวั อย่
อ าง เพื่อให้เห็ นภาพชัดเจนนยิง่ ขึ้น
ละเรื่ อง พร้อมให้ตวั อย่างลลักษณะตัวอักกษรที่ใช้ในภาพยนตร์ตวั อย่
1) ชื่อภาาพยนตร์
การออกแบบตัวอักษรรเป็ นชื่อเรื่ องในภาพยนตร์ร์ตวั อย่างมีลกักษณะและควาามสําคัญ
เหมือนการออกแบบเครื่ องหมายการค้า (Trademarkk) คือมีการอออกแบบที่สอดดคล้องกับลักษณะของ
แ ่อเปลี่ยนเป็
น นภาษาอื่นนลักษณะตัวอักษรก็ยงั เหมืมือนเดิม นอกกจากนี้ชื่อภาพพยนตร์ยงั
ภาพยนตร์ และเมื
เสริ มความหมมายของเนื้อหาภาพยนตร์
ห
ใให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังตาารางต่อไปนี้
น่ วอย่าง 5 เรืรื่ อง
ตารางที่ 4.2 ลักษณะตัวอักั ษรในชื่อเรื่ อองของภาพยนนตร์แอนิเมชันตั
ชื่อภาพยนตรร์
ลักษณะ
ตัวอักษร

Frozeen

Toy Story 3

Despicable
D
Me 2

Shrek 2

Finnding
Neemo

109
(1) Frozen
ตัว อัก ษรสี ฟ้ า ลัก ษณะเหมื อ นก้อ นนํ้า แข็ง แกะสลัก เป็ นตัว หนัง สื อ มี
ประกายแสงเคลื่อนไหวไล่จากตัวอักษรตัวแรกไปจนถึงตัวสุ ดท้าย ตัวอักษรให้ความรู ้สึกหนาวเย็น
สอดคล้องกับเนื้ อหาที่เกี่ยวกับเมืองนํ้าแข็ง พื้นหลังสี ดาํ สอดคล้องกับความลึกลับของเรื่ อง ทําไม
เมืองถึงเป็ นหิ มะ และใครจะเป็ นคนช่วยให้เมืองกลับมาเหมือนเดิม
(2) Toy Story 3
ตัวอักษรสี เหลืองขอบนํ้าเงิน สี สันสดใส เหมือนสี ของวูด้ ี ตัวละครหลัก
ในเรื่ อง การใช้สีสนั สดใสสอดคล้องกับเนื้อเรื่ องที่เกี่ยวกับของเล่นเด็ก และมีเลข 3 เพื่อบอกถึงภาค
ที่สามของแอนิ เมชัน่ เรื่ องนี้ พื้นหลังสี ดาํ สอดคล้องกับเนื้ อเรื่ องในภาพยนตร์ ตวั อย่างของภาคนี้ ที่
ค่อนข้างเศร้าเมื่อของเล่นเก่าพรากจากเจ้านายที่อยูด่ ว้ ยกันมานาน
(3) Despicable Me 2
ตัวอักษรสี ส้ม ให้ความรู ้ สึกสดใส มีชีวิตชี วา และตื่นเต้นบนพื้นหลังสี
ขาว ทําให้รู้สึกสดใส และมีตวั ละครหลักปรากฏตัวอยูใ่ นชื่อเรื่ อง สอดคล้องกับลักษณะแอนิ เมชัน่ ที่
เป็ นเรื่ องราวสนุกสนาน ตลก และตัวละครหลักที่ปรากฏเป็ นตัวละครที่มาจากภาคหนึ่ ง เพื่อตอกยํ้า
ให้คนดูรู้วา่ เป็ นภาคต่อของเรื่ องเดียวกัน
(4) Shrek 2
ตัวอักษร Shrek สี เขียว และ เลข 2 มีหู ลักษณะเด่นของตัวละครหลักใน
เรื่ อง พื้นหลังสี ดาํ ให้ความรู ้สึก ลึกลับ น่ าค้นหา สอดคล้องกับเนื้ อเรื่ อง
ภาคสองที่สนุกสนานแต่แฝงการเสี ยดสี สังคม
(5) Finding Nemo
ตัวอักษรสี ฟ้า มีเส้นโค้งด้านใต้ตวั อักษรเหมือนลักษณะของเกลียวคลื่น
สอดคล้องกับเนื้อเรื่ องที่เกิดในท้องทะเล และตรงตัวโอมีรูปปลาอยูต่ รงกลาง สอดคล้องกับตัวละคร
หลักที่ดาํ เนินเรื่ องเป็ นปลาการ์ตูน
จากลักษณะตัวอักษรที่นาํ เสนอชื่อเรื่ องของภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ตัวอย่าง
ทั้ง 5 เรื่ อง พบว่ามีการออกแบบตัวอักษรนําเสนอชื่อเรื่ องให้สอดคล้องกับลักษณะเนื้ อหาของแอนิ
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เมชัน่ แต่ละเรื่ อง และมีการใช้สีตวั อักษรที่สะท้อนถึงตัวละครในเรื่ อง โดยตัวอักษรนําเสนอชื่อเรื่ อง
Frozen มีลกั ษณะการออกแบบเช่นเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้น ดังนี้
ตัวอักษรของ Frozen จะมีลกั ษณะแข็ง เป็ นเหลี่ยมมุมชัดเจน ขอบรอบ ๆ
มีร่องรอยเว้าแหว่ง เหมือนนํ้าแข็งแกะสลัก ซึ่ งสอดคล้องกับเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับความหนาวเย็น
ตัวอักษรสี ฟ้าซึ่ งเป็ นสี หลักของเรื่ อง อยู่บนพื้นหลังสี ดาํ โทนสี ไม่สดใสเท่าของเรื่ องอื่ น ๆ แต่
ลักษณะตัวอักษรกลับมีความแตกต่างจากภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ตัวอย่างเรื่ องอื่น ๆ เพราะเนื้ อเรื่ อง
Frozen ไม่ ไ ด้มีแ ต่ ความสนุ ก สนาน แต่ แ ฝงไว้ด้ว ยความเศร้ า การหลบซ่ อน และความอึ มครึ ม
เนื่องจากเนื้อหาภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ อง Frozen เป็ นประเภทหนังชีวิต (Drama) ในขณะที่เรื่ องอื่น
ๆ เป็ นประเภทหนังตลก (Comedy)
ส่ วนภาพยนตร์ แอนิ เมชั่นอีก 4 เรื่ อง ใช้สีตวั อักษรที่สดใส โดยอิงกับสี
ของตัวละครหลักในแต่ละเรื่ อง เช่น สี เขียวของเชร็ ค สี ฟ้านํ้าทะเลของ Nemo สี ส้มของตัวละครมิน
เนี่ ยน ใน Despicable Me สี เหลืองของตัวละครในเรื่ อง Toy Story ลักษณะตัวอักษรโค้งมน ไม่แข็ง
ทื่อ เพื่อให้ความรู ้สึกมีชีวิตชีวา มีความเคลื่อนไหว และมักจะใช้พ้นื หลังสี ดาํ เพื่อขับเน้นให้ตวั อักษร
โดดเด่น ที่มีความตื่นเต้น สนุกสนาน ผจญภัย
2) ส่ วนประกอบในการเล่าเรื่ อง
การเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ตวั อย่างที่มีเวลาสั้น ๆ หากนําเพียงภาพและเสี ยงบางตอน
ที่ตดั มาจากภาพยนตร์มานําเสนอ อาจทําได้ไม่สมบูรณ์ ภาพยนตร์ตวั อย่างจึงมีการใช้ตวั อักษรเข้ามา
เป็ นส่ วนประกอบในการเล่าเรื่ อง เพื่อให้การดําเนินเรื่ องกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย ซึ่งภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ ตัวอย่างทั้ง 5 เรื่ อง มีการใช้ตวั อักษรเพื่อเป็ นส่ วนประกอบในการเล่าเรื่ องจํานวน 3 เรื่ อง ซึ่ งมี
รายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 4.10 ลักษณะการใช้ตวั อักษรเป็ นส่ วนประกอบในการเล่าเรื่ อง
ชื่อภาพยนตร์
1) Frozen

ตัวอย่างลักษณะตัวอักษรที่ใช้

การใช้ตวั อักษรเป็ นส่ วนหนึ่งในการเล่า
เรื่ อง
- This Winter (ฤดูหนาวนี้)
- Who will save the day? (ใครจะเป็ นผู ้
ปลดปล่อยดินแดนนี้)
- The ice guy? (มนุษย์น้ าํ แข็ง)
- The nice guy? (ชายผูแ้ สนดี)
- The snowman? (ตุก๊ ตาหิ มะ)
- Or no man. (หรื อไม่ใช่ผชู ้ าย)
- Get ready (เตรี ยมตัว)
- Use you head (ใช้หวั )
- And fight the freeze (และต่อสูก้ บั
ความหนาว)
เมืองเอเรนเดลเข้าสู่ฤดูหนาว และ
ต้องการผูม้ าช่วยปลดปล่อยความหนาวนี้
นําฤดูร้อนกลับคืนมา โดยมีตวั ละคร
หลักในเรื่ อง 4 ตัวละคร ที่จะผจญภัย
ต่อสูก้ บั ฤดูหนาวเพื่อปกป้ องเมือง ซึ่ง
ตรงตามที่ผผู ้ ลิตต้องการสื่ อสารออกไป
จะเห็นได้วา่ การใช้ตวั อักษรเพื่อเป็ นส่ วน
หนึ่งในการเล่าเรื่ องของภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ ตัวอย่าง ทําให้เสนอประเด็นในเนื้อ
เรื่ องของภาพยนตร์ได้กระชับ ชัดเจน
ผูช้ มจึงตีความเรื่ องไม่ผดิ พลาด
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ)
ชื่อภาพยนตร์
2) Toy Story 3

3) Finding Nemo

ตัวอย่ างลักษณะตัวอักษรที่ การใช้ ตัวอักษรเป็ นส่ วนหนึ่งในการเล่าเรื่อง
ใช้
- This summer (ฤดูร้อนนี้)
- No toy gets left behind (จะไม่มีของเล่นชิ้น
ไหนถูกทิ้ง)
ตัวอักษรเล่าเรื่ องภารกิจของเหล่าของเล่นที่จะ
ไม่ยอมถูกทิ้ง และมีภารกิจที่จะกลับบ้านไป
ด้วยกัน
การใส่ ตวั อักษรทําให้ผชู ้ มเข้าใจเนื้อหาหลัก
หรื อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในแอนิเมชัน่ เรื่ องนี้
- 71% of the earth’s surface is covered by
water
( 71% ของพื้นที่บนโลก ถูกปกคลุมไปด้วยนํ้า)
- That’s a big place to find one fish (นัน่ คือ
สถานที่กว้างใหญ่มากในการค้นหาปลาตัว
เดียว)
- Sea It (สับสน)
- Believe it (เชื่อมัน่ สิ )
ตัวอักษรเล่าเรื่ องการตามหาปลาตัวหนึ่งใน
ท้องมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ แม้จะยากเย็น
สับสน แต่กเ็ ต็มไปด้วยความเชื่อ ความหวัง ทํา
ให้ผชู ้ มเข้าใจในเนื้อเรื่ องมากกว่าการดูภาพ ที่
เห็นเพียงแต่ฝ่ายออกตามหา แต่ไม่มีภาพสิ่ งที่
ถูกตามหา หากไม่มีตวั อักษรช่วยเล่าเรื่ องราว
ผูช้ มอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็ นการเดินทางผจญภัย
ในมหาสมุทรของปลาและผองเพื่อนเท่านั้น
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จากการศึกษาพบว่ามีภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างใช้ตวั อักษรเป็ นส่ วนหนึ่งของ
การดําเนินเรื่ องทั้งหมด 3 เรื่ อง จาก 5 เรื่ อง ซึ่งเป็ นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ที่สร้างโดยบริ ษทั วอลต์
ดีสนีย ์ ทั้งหมด โดยภาพยนต์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างเรื่ อง Frozen ใช้ตวั อักษรดําเนินเรื่ องเพื่อให้ผชู ้ ม
เข้าใจว่าเนื้อเรื่ องเป็ นการผจญภัยเพื่อตามฤดูร้อนกลับมาสู่เมือง โดยให้ผชู ้ มลุน้ ว่าตัวละครหลัก 4
ตัว ใครจะทําภารกิจนี้สาํ เร็ จ ซึ่งต่างจากประเด็นแท้จริ งในเรื่ องที่ทางผูผ้ ลิตต้องการปิ ดบังเอาไว้เพือ่
สร้างความประหลาดใจให้กบั ผูช้ ม
ในขณะที่ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างอีกสองเรื่ อง ได้แก่ เรื่ อง Toy Story 3 และ
เรื่ อง Finding Nemo มีการใช้ตวั อักษรเพื่อบอกเนื้อเรื่ องและสถานการณ์ส้ นั ๆ คือ “This Summer no
toy gets left behind” ฤดูร้อนนี้ จะไม่มีของเล่นชิ้นไหนถูกทิ้ง ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อเรื่ องของภาคนี้
ที่เหล่าบรรดาของเล่นมีภารกิจหาทางกลับบ้าน หรื อ “71% of the earth’s surface is covered by
water. That’s a big place to find one fish” 71% ของพื้นที่บนโลก ถูกปกคลุมไปด้วยนํ้า นัน่ คือ
สถานที่กว้างใหญ่มากในการค้นหาปลาตัวเดียว ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อเรื่ องที่พอ่ ปลาออกตามหาลูก
ปลานีโมในท้องทะเลที่กว้างใหญ่
3) การนําเสนอจุดขายที่เป็ นบุคคล
การใช้ตวั อักษรในการนําเสนอจุดขายที่เป็ นบุคคลในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่าง ได้แก่ ทีมงาน
สร้างภาพยนตร์ โดยอ้างชื่อผลงานเก่าที่ประสบความสําเร็ จของทีมงานสร้างแอนิเมชัน่ เพื่อดึงดูดให้
ผูช้ มเชื่อมัน่ ในคุณภาพของผลงาน
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ตารางที่ 4.11 การใช้อกั ษรเพื่อนําเสนอจุดขายที่เป็ นบุคคลในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่าง
ชื่อภาพยนตร์
1) Frozen

ทีมงานสร้ าง
From creators of Rapunzel

2) Despicable Me 2

Steve Carell
Kristen Wiig
AL Pacino
Miranda Cosgrove
Russell Brand
Steve Coogen
Ken Jeong
From creators of Toy Story
From creators of Monsters,INC

3) Finding Nemo

การศึกษาในครั้งนี้พบว่า ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่าง มีการใช้ตวั อักษรนําเสนอ
จุดขายที่เป็ นบุคคล 3 ใน 5 เรื่ อง ดังนี้ Frozen, Despicable Me 2 และ Finding Nemo โดย
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างเรื่ อง Frozen ใช้ตวั อักษรเพื่อนําเสนอจุดขายเรื่ องทีมงานผูส้ ร้าง ที่มี
ผลงานเก่าคือเรื่ อง Rapunzel ซึ่งเป็ นที่รู้จกั ในกลุ่มผูช้ มภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เหมือนกับภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ อีกสองเรื่ องที่อา้ งถึงทีมงานสร้างเช่นเดียวกัน โดย Finding Nemo บริ ษทั ผูส้ ร้างเดียวกับ
Frozen ได้อา้ งถึงทีมงานสร้างของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ องเก่า ในขณะที่ Despicable Me 2 อ้างชื่อ
ทีมงานผูส้ ร้างซึ่งเป็ นทีมงานเดียวกับภาคแรก
4) การนําเสนอจุดขายจากบริ ษทั ผูส้ ร้าง
ในแวดวงภาพยนตร์แอนิเมชัน่ มีบริ ษทั ผูส้ ร้างที่นาํ เสนอผลงานอย่างต่อเนื่อง และ
เป็ นที่รู้จกั อยูจ่ าํ นวนไม่มาก ซึ่งบริ ษทั ผูส้ ร้างมักจะมีกลุ่มผูช้ มที่รอคอยสนับสนุนผลงาน โดยเฉพาะ
บริ ษทั ที่มีผลงานภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เป็ นที่รู้จกั เช่น Disney, Pixar, Dreamwork. Universal
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การศึกษาพบว่าในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างทั้ง 5 เรื่ องจึงมีการใช้ตวั อักษรเพื่อนําเสนอจุดขาย
จากบริ ษทั ผูส้ ร้าง
ตารางที่ 4.12 การใช้อกั ษรเพื่อนําเสนอจุดขายจากบริ ษทั ผูส้ ร้าง
ชื่อภาพยนตร์
1) Frozen
2) Toystory 3
3) Despicable Me 2
4) Sherk 2
5) Finding Nemo

บริษัทผู้สร้ าง
Disney
Disney, Pixar
Universal
Illumination Entertainment
Dreamwork
Disney, Pixar

จากผลการศึกษาพบว่า ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ อง Frozen ใช้ตวั อักษรเพื่อนําเสนอ
จุดขายจากบริ ษทั ผูส้ ร้าง คือ วอลต์ ดีสนีย ์ โดยนําตัวอักษรชื่อบริ ษทั ผูส้ ร้างไว้ช่วงท้ายของ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างเนื่องจากไม่ใช่ภาพยนตร์ภาคต่อ

ในขณะที่ภาพยนตร์แอนิเมชัน่

ตัวอย่างเรื่ องอื่น ๆ ใช้ตวั อักษรเพื่อนําเสนอจุดขายจากบริ ษทั ผูส้ ร้างเช่นกัน โดยหากเป็ นภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ ที่ไม่ใช่ภาคต่อ

จะนําตัวอักษรชื่อบริ ษทั ผูส้ ร้างไว้ช่วงท้ายของภาพยนตร์แอนิเมชัน่

ตัวอย่าง แต่สาํ หรับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ภาคต่อมีท้ งั ตอนต้นและตอนท้าย เนื่องจากตัวละครใน
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างเป็ นที่รู้จกั อยูแ่ ล้วว่าบริ ษทั ใดเป็ นผูส้ ร้าง

แต่กย็ งั ใส่ ชื่อบริ ษทั ผูส้ ร้าง

เอาไว้เพื่อตอกยํ้าให้ผชู ้ มมัน่ ใจว่าเป็ นผลงานจากบริ ษทั เดิม
5) กําหนดฉายภาพยนตร์
การนําเสนอกําหนดฉายภาพยนตร์ผา่ นตัวอักษรในภาพยนตร์ตวั อย่าง เพื่อให้ผชู ้ มทราบถึงวันหรื อ
ช่วงเวลาที่ภาพยนตร์น้ นั จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ เพื่อให้ผชู ้ มติดตามและรอคอย การใช้ตวั อักษร
เพื่อนําเสนอกําหนดฉายในภาพยนตร์ตวั อย่างบางครั้งอาจเป็ นเพียงแต่บอกกําหนดว่าเร็ ว

ๆ

นี้
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(Coming Soon)หรื อบอกกําหนดฉายภาพยนตร์อย่างแน่ชดั โดยขึ้นอยูก่ บั เวลาในการฉายภาพยนตร์
ตัวอย่าง หากถูกนําออกฉายก่อนภาพยนตร์ราว 2 เดือน มักจะไม่ใส่ วนั กําหนดฉายอย่างละเอียด
เนื่องจากระยะเวลานานเกินไปจนผูช้ มอาจลืมได้
ตารางที่ 4.13 กําหนดฉายภาพย นตร์ที่นาํ เสนอผ่านตัวอักษรในภาพยนตร์ตวั อย่าง
ชื่อภาพยนตร์
1) Frozen

กําหนดฉายภาพยนตร์

5 ธันวาคมนี้

2) Toy Story 3

June 18
3) Despicable Me 2

3 July
4) Shrek 2

May 21

117
ตารางที่ 4.13 (ต่อ)
ชื่อภาพยนตร์

กําหนดฉายภาพยนตร์

5. Finding Nemo

May 30

จากการศึกษาภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างเรื่ อง Frozen เป็ นภาพยนตร์แอนิเมชัน่
ตัวอย่างเพียงเรื่ องเดียว ที่ไม่กาํ หนดวันฉายอย่างแน่นอน เนื่องจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างเข้า
ฉายก่อนภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เป็ นเวลาค่อนข้างนาน จึงระบุเพียงช่วงเวลาว่า เร็ ว ๆ นี้ เพื่อให้ผชู ้ ม
เกิดความคาดหวังและรอคอย ซึ่งหากผูช้ มสนใจแล้วก็สามารถติดตามกําหนดฉายได้จากสื่ ออื่น ๆ
เช่น โฆษณาทางโทรทัศน์ ทางหนังสื อพิมพ์ หรื อสื่ อออนไลน์ต่าง ๆ ในขณะที่ภาพยนตร์แอนิเมชัน่
อีก 4 เรื่ อง ได้แก่ Toy Story 3, Despicable Me 2, Shrek 2 และ Finding Nemo สําหรับ Frozen มีการ
กําหนดวันที่เข้าฉายอย่างชัดเจน
จากการศึกษาตัวอักษรที่ปรากฏในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างพบว่า ภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ ตัวอย่างเรื่ อง Frozen มีการใช้ตวั อักษรที่แตกต่างจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างเรื่ องอื่น
คือ ตัวอักษรที่ใช้นาํ เสนอชื่อเรื่ อง ที่มีลกั ษณะตัวอักษรต่างจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ องอื่น ๆ
เนื่องจากเนื้อหาของเรื่ องมีความแตกต่างกัน และตัวอักษรที่ใช้ในการดําเนินเรื่ อง ซึ่งใช้เพื่อปิ ดบัง
เนื้อหาที่สาํ คัญของเรื่ อง
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4.2.2 ส่ วนทีเ่ ป็ นเสี ยง
4.2.2.1 เสี ยงบรรยาย (Narration)
การใช้เสี ยงบรรยายในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่าง เป็ นการช่วยเล่าเรื่ องในส่ วนที่
ภาพไม่สามารถบอกได้หมด หรื อบอกได้ไม่ชดั เจน เพือ่ ให้ผชู ้ มทราบเนื้อหาที่ผผู ้ ลิตต้องการจะสื่ อ
อีกทั้งเสี ยงบรรยายยังสร้างบรรยากาศให้กบั เนื้อเรื่ อง

และสร้างอารมณ์ความรู ้สึกให้กบั ผูช้ ม

มากกว่าตัวอักษร ทําให้ผชู ้ มรับรู ้ลกั ษณะเนื้อหาของเรื่ อง เช่น สนุก ตื่นเต้น น่ากลัว ตลก จาก
การศึกษาภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างทั้ง 5 เรื่ อง พบว่ามีการใช้เสี ยงบรรยาย 3 เรื่ อง ได้แก่ Frozen,
Shrek 2, Finding Nemo โดยทุกเรื่ องใช้เสี ยงบรรยายเป็ นเสี ยงผูช้ าย เสี ยงใหญ่ ชัดเจน หนักแน่น
ทั้งนี้สามารถแบ่งหน้าที่ของเสี ยงบรรยายในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างได้เป็ น 3 ประเภท ซึ่งบาง
หน้าที่อาจจะมีซ้ าํ กับหน้าที่ของตัวอักษรในภาพยนต์แอนิเมชัน่ ตัวอย่าง ได้แก่ ส่ วนประกอบในการ
ดําเนินเรื่ อง, นําเสนอจุดขายที่เป็ นบุคคล, กําหนดฉาย โดยภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ อง Frozen ได้ใช้
เสี ยงบรรยายเพื่อเป็ นส่ วนประกอบในการดําเนินเรื่ องเพียงอย่างเดียว
จากการศึกษาภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างทั้ง 5 เรื่ อง มีการใช้เสี ยงบรรยายเพื่อ
นําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาภาพยนตร์จาํ นวน 3 เรื่ อง Frozen, Shrek 2 และ Finding Nemo
เพื่อบรรยายฉาก สถานการณ์ หรื อตัวละครในเรื่ อง เพื่อให้ผชู ้ มทราบเนื้อหาคร่ าว ๆ ของภาพยนตร์
ภายในเวลาอันรวดเร็ว และช่วยให้ผชู ้ มตีความภาพจากฉากที่เลือกมานําเสนอได้ถูกต้องตามที่ผผู ้ ลิต
ต้องการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.14 การใช้เสี ยงบรรยายนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของภาพยนตร์แอนิเมชัน่
ชื่อภาพยนตร์
1) Frozen

เสี ยงบรรยาย
Summer in the city of Arendal. It
could be warmer. It could be sunnier.
But that’s about to change. Forever.
(ฤดูร้อนที่นครแอเรนเดล มันอบอุ่น
ที่สุด มันสดใสที่สุด แต่นนั่ กําลังจะ
เปลี่ยนไป ตลอดกาล

บทบาทของเสี ยงบรรยาย
สถานการณ์ ใ นเรื่ อ ง เมื อ งแอเรน
เดลที่ เ คยมี ฤ ดู ร้ อ นอัน อบอุ่ น และ
สว่างไสว กลับกลายเปลี่ยนไปเป็ น
เมืองที่เต็มไปด้วยนํ้าแข็งตลอดกาล
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
ชื่อภาพยนตร์
1) Frozen

2) Sherk 2

3) Finding Nemo

เสี ยงบรรยาย
The land this cover of snow
(ดินแดนที่ถูกปกคลุมด้วยนํ้าแข็งตลอด
กาล)
This summer
(ฤดูร้อนนี้)
You are cordially invited
(ขอเชิญท่าน)
To meet the family.
(ได้พบกับครอบครัว)
Meet new friends.
(ได้พบกับเพื่อนใหม่)
And discover what happened
(และการค้นพบเรื่ องใหม่)
After happily ever after now
(และจบลงอย่างมีความสุ ข)
71% of the earth’s surface is covered
by water
( 71% ของพื้นที่บนโลก ถูกปกคลุมไป
ด้วยนํ้า)
There’re a big place to find one fish
(มันเป็ นสถานที่กว้างใหญ่มากในการ
ค้นหาปลาตัวเดียว)
To find Nemo.
(ตามหานีโม)
We’ll take a miracle
(ต้องอาศัยปาฏิหาริ ย)์

บทบาทของเสี ยงบรรยาย

สถานการณ์ในเรื่ อง
เชร็ คต้องพบกับครอบครัวของเจ้า
หญิงฟิ โอน่ า และเพื่อนใหม่ พร้อม
กับภารกิจใหม่

ฉาก บรรยากาศใต้ ท ้ อ งทะเลที่
สวยงาม และกว้างใหญ่
สถานการณ์ ใ นเรื่ อ ง การตามหา
ตัว นี โ มปลาตัว เล็ ก ที่ ห ายไปใน
มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ เป็ นเรื่ อง
ที่ยาก และต้องเอาใจช่วย
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
ชื่อภาพยนตร์

เสี ยงบรรยาย

3) Finding Nemo

Getting him back is a whole our story
(ต้องหาให้เจอ นี่คือเรื่ องราวทั้งหมด)
You gotta sea it.
(คุณต้องดู)
You’ll belive it.
(คุณต้องเชื่อมัน่ )
Finding Nemo.
(ค้นหานีโม)

บทบาทของเสี ยงบรรยาย

จากข้อมูลที่นาํ เสนอเบื้องต้นพบว่า ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างเรื่ อง Frozen และ
ภาพยนต์แอนิเมชัน่ เรื่ องอื่น มีการใช้เสี ยงบรรยายเพื่ออธิบายสถานการณ์ของเรื่ องเหมือนกัน เพื่อให้
ผูช้ มได้ทราบรายละเอียดมากกว่าการดูภาพในฉากที่ตดั ตอนมา และเข้าใจเนื้อเรื่ องตรงกับประเด็นที่
ผูผ้ ลิตต้องการสื่ อสารไปถึงผูช้ ม

การใช้เสี ยงบรรยายช่วยให้ผชู ้ มเข้าใจเรื่ องราวได้รวดเร็ วและ

ชัดเจนขึ้นในเวลาที่จาํ กัด โดยมีลกั ษณะการใช้เสี ยงบรรยายเป็ นการใช้ประโยคสั้นๆ โดยเป็ นการ
บรรยายสลับกับภาพฉากพร้อมเสี ยงที่ตดั ตอนมาจกาภาพยนตร์ เพื่อดึงดูดใจให้ผชู ้ มเกิดความสนใจ
ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เต็มเรื่ อง
4.2.2.2 เสี ยงประกอบ (Sound Effect)
จากการศึกษาเสี ยงประกอบในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างที่นาํ มาใช้ในการวิจยั ครั้ง
นี้พบว่า เสี ยงประกอบสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ เสี ยงประกอบที่หยิบยกมาโดยตรง
จากฉากที่ตดั ตอนมาจากภาพยนตร์

และเสี ยงประกอบที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่

ตัวอย่างโดยเฉพาะ เสี ยงประกอบมีส่วนสําคัญในการเสริ มความหมาย และเป็ นส่ วนหนึ่งที่สามารถ
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กระตุน้ เร้าให้ผชู ้ มได้รับอารมณ์ความรู ้สึกที่สอดคล้องกับเนื้อหาของภาพยนตร์ (พิพฒั น์ เชียววัฒ
นกุล, 2533
1) เสี ยงประกอบที่หยิบยกมาโดยตรงจากฉากที่ตดั ตอนมาจากภาพยนตร์
เสี ยงประกอบลักษณะนี้เป็ นเสี ยงที่ตดั ตอนมาจากฉากหรื อ shot ที่เลือกมา
จากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับภาพทําให้เกิดความสมจริ ง สามารถจูงใจให้
ผูช้ มเกิดอารมณ์ร่วมและคล้อยตามไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ได้มากขึ้น ซึ่ง
จากการวิจยั ในครั้งนี้พบว่าภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่าง 5 เรื่ อง มีการใช้เสี ยงประกอบในลักษณะนี้
3 เรื่ อง ดังนี้
ตารางที่ 4.15 การใช้เสี ยงประกอบที่หยิบยกมาโดยตรงจากฉากที่ตดั ตอนมาจากภาพยนตร์
ชื่อภาพยนตร์
1) Frozen

เสี ยงประกอบทีห่ ยิบยกมาโดยตรงจากฉากทีต่ ัดตอนมา
เสี ยงตอนเอลซ่าปล่อยพลัง

2) Despicable Me 2

เสี ยงของอาวุธ หรื ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ตวั ละครใช้

3) Finding Nemo

เสี ยงคลื่น เสี ยงนํ้าทะเล

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างที่นาํ มาศึกษาในงานวิจยั ในครั้งนี้พบว่า ภาพยนตร์แอนิเมชัน่
ตัวอย่างเรื่ อง Frozen มีการใช้เสี ยงประกอบที่ติดมากับฉากที่ตดั ตอนมาจากภาพยนตร์ เพื่อผลใน
การสร้างความสมจริ งให้กบั ภาพที่เห็น รวมทั้งทําให้ผชู ้ มเกิดอารมร์ร่วมและคล้อยตามเหตุการณ์ที่
เห็นจากฉากมากขึ้น โดยฉากที่ตดั ตอนมาคือ เช่น เสี ยงตอนเอลซ่าปล่อยพลัง ซึ่งลักษณะการใช้เสี ยง
ประกอบที่ติดมากับฉากที่ตดั ตอนมาจากภาพยนตร์
เรื่ องอื่น

ไม่แตกต่างจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่าง
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2) เสี ยงประกอบที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้ในภาพยนตร์ตวั อย่าง
เสี ยงประกอบที่สร้างขึ้นนี้มกั จะสอดแทรกขึ้น เมื่อได้จงั หวะที่เหมาะสม
ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่าง เพื่อเน้นความหมายบางอย่าง หรื อเป็ นการเรี ยกร้องความสนใจจาก
ผูช้ มเมื่อขึ้นตัวอักษร ไม่วา่ จะเป็ นการนําเสนอจุดขายที่เป็ นบุคคล กําหนดฉาย หรื อชื่อภาพยนตร์
โดยเป็ นเสี ยงที่สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาของภาพยนตร์ จากการวิจยั ในครั้งนี้พบว่า มีภาพยนตร์
ตัวอย่างที่ใช้เสี ยงประกอบในลักษณะนี้จาํ นวน 4 เรื่ องด้วยกัน ดังนี้
ตารางที่ 4.16 เสี ยงประกอบที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่าง
ชื่อภาพยนตร์
1) Frozen

เสี ยงประกอบทีส่ ร้ างขึน้ เพือ่ ใช้ ในภาพยนตร์ ตัวอย่ าง
เสี ยงประกอบพร้อมกับการขึ้นตัวอักษร

2) Toy Story 3

เสี ยงประกอบพร้อมกับการขึ้นตัวอักษร

3) Despicable Me 2

เสี ยงประกอบพร้อมกับการขึ้นตัวอักษร

4) Finding Nemo

เสี ยงประกอบพร้อมกับการขึ้นตัวอักษร

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างที่นาํ มาศึกษาในงานวิจยั ในครั้งนี้พบว่า
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างเรื่ อง Frozen มีการใช้เสี ยงประกอบที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้ประกอบกับ
การขึ้นตัวอักษร เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งของการนําเสนอเรื่ องราวภาพยนตร์ ชื่อภาพยนตร์ ชื่อบริ ษทั ที่
สร้าง บอกกําหนดฉาย และการใช้เสี ยงประกอบควบคูไ่ ปกับการใช้ตวั อักษรเช่นนี้เพือ่ เรี ยกร้อง
ความสนใจจากผูช้ มมากยิง่ ขึ้น โดยเสี ยงประกอบจะมีความสอดคล้องกับเนื้อหาภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ เช่นเดียวกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ องอื่น ๆ
3) เพลงและดนตรี ประกอบ (Music)
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ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างมีการใช้เพลงและดนตรี ประกอบเพื่อช่วย
สร้างอารมณ์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของภาพยนตร์ เพลงประกอบในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่าง
จะเป็ นเพลงหลักที่ใช้ในภาพยนตร์ แต่ดนตรี ประกอบในภาพยนตร์ตวั อย่าง อาจไม่ปรากฏใน
ภาพยนตร์ ทั้งเพลงและดนตรี ประกอบมีส่วนในการสร้างอารมณ์ร่วมให้ผชู ้ ม สามารถทําให้ผชู ้ ม
เกิดความคล้อยตามเนื้อหาและเรื่ องราวที่นาํ เสนอในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่าง และเข้าใจอารมณ์
ที่ตอ้ งการนําเสนอได้รวมเร็วและชัดเจนยิง่ ขึ้น (กอบเกียรติ พรพาคาเดช อ้างถึงใน พนิดา สมภพกุล
เวช, 2544)
ตารางที่ 4.17 ลักษณะการใช้เพลงและดนตรี ประกอบในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่าง
ชื่อภาพยนตร์
1) Frozen

เพลงและดนตรีประกอบ
1) ดนตรี ประกอบเริ่ มตั้นแต่งตอนเปิ ดเรื่ องช่วงที่แนะนําเมืองแอเรน
เดล สถานที่หลักของเรื่ อง โดยเป็ นดนตรี แนวเพลงเต้นรําใน
พระราชวัง จังหวะรื่ นเริ ง อลังการ สอดคล้องกับการแนะนําเมือง
2) ดนตรี ประกอบเปลี่ยนเป็ นเริ่ มสนุกสนาน ตื่นเต้น เมื่อเข้าสู่ การ
แนะนําตัวละครที่จะมาแก้ปัญหาความหนาวของเมืองแอเรนเดล เมื่อ
เข้าสู่ช่วงที่ตวั ละครผจญภัยในภูเขาหิ มะ
3) หลังประโยค Get Ready เพลงประกอบก็เร่ งจังหวะขึ้น เป็ นจังหวะ
ตื่นเต้น เร้าใจ ให้ความรู ้สึกถึงการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น สอดคล้องกับ
ภาพเหตุการณ์การผจญภัยของตัวละคร
4) ช่วงท้ายของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่าง จังหวะก็กลับมา
สนุกสนาน ร่ าเริ ง เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเรื่ องที่เป็ นแอนิเมชัน่
สนุก เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ดึงดูดให้ผชู ้ มรู ้สึกอยากชมภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ ในโรงภาพยนตร์
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ)
ชื่อภาพยนตร์
2) Toy Story 3

3) Despicable Me 2

เพลงและดนตรีประกอบ
1) เปิ ดเรื่ องด้วยเพลงประกอบทํางานย้อนยุค ค่อนข้างช้า ให้ความรู ้สึก
ย้อนอดีตสอดคล้องกับภาพในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างที่เป็ นช่วง
วัยเด็กของเจ้าของของเล่น
2) เพลงประกอบเปลี่ยนเป็ นจังหวะปัจจุบนั ทํานองตื่นเต้นแต่ยงั ไม่เร็ว
สอดคล้องกับช่วงเริ่ มต้นการเปลี่ยนแปลงของบรรดาของเล่นที่กาํ ลังจะ
ถูกส่ งออกไปจากบ้านที่อาศัยอยูม่ านานหลายปี
3) เพลงประกอบเร็ วขึ้น จังหวะเหมาะกับเด็ก ๆ วุน่ วาย ซุกซน สับสน
สอดคล้องกับภาพในแอนิเมชัน่ ที่เหล่าบรรดาของเล่นถูกเด็ก ๆ รุ มแย่ง
เล่นกันอย่างอลม่าน
4) เพลงประกอบตื่นเต้น เร้าใจ ฮึกเหิ ม มีทาํ นองลักษณะเพลงคาวบอย
นักต่อสู ผ้ กู ้ ล้า ในช่วงที่เหล่าบรรดาของเล่นวางแผนที่กลับบ้าน ดึงดูด
ให้ผชู ้ มรับรู ้วา่ เป็ นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ผจญภัย สนุกสนาน ตื่นเต้น
1) เปิ ดเรื่ องด้วยเพลงประกอบทํานองเพลงกล่อมเด็ก เหมือนเสี ยงเพลง
จากกล่องดนตรี ทํานองช้า ๆ เสี ยงใส ฟังสบาย สอดคล้องกับภาพที่เล่า
ถึงมิสเตอร์กรู ส่งเด็ก ๆ เข้านอน
2) เพลงประกอบเปลี่ยนเป็ นเพลงแนวลึกลับ สื บสวนสอบสวน
ลักษณะเหมือนเพลงประจําของภาพยนตร์เรื่ อง 007 ในฉากที่มิสเตอร์
กรู ต่อสูก้ บั ผูม้ าจับกุม
3) เพลงประกอบเปลี่ยนเป็ นเพลง Hip Hop จังหวะสนุก ตื่นเต้น เมื่อ
ตัวมินเนี่ยนตามออกมาช่วยมิสเตอร์กรู จนกระทัง่ จบภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ ตัวอย่าง สอดคล้องกับลักษณะของตัวมินเนี่ยน ที่ร่าเริ ง จอมซน
และมันเป็ นตัวป่ วนกับทุกเรื่ อง เพลงประกอบสื่ อให้ผชู ้ มรับรู ้วา่
ภาพยนต์แอนิเมชัน่ เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่สนุก กวน ๆ ตลก
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ)
ชื่อภาพยนตร์

เพลงและดนตรีประกอบ

4) Shrek 2

1) เพลงประกอบเริ่ มกลางเรื่ องในช่วงที่ Shrek ต้องเข้าวังเพื่อพบกับ
พ่อแม่ของ Fiona โดยเป็ นเพลงทํานองระทึกใจ อลังการ เหมือนเพลง
พิธีการของราชวงศ์ สอดคล้องกับบรรยากาศในภาพ
2) เพลงประกอบเปลี่ยนเป็ นเพลงจังหวะเร้าใจลักษณะเหมือนเพลง
ประจําตัวของอัศวินในฉากเปิ ดตัวเพื่อนใหม่ ที่แต่งตัวเหมือน Zoro
3) เพลงประกอบเปลี่ยนเป็ นจังหวะร่ าเริ ง น่ารัก เมื่อเข้าสู่ฉากความรัก
ของ Shrek และ Fiona สอดคล้องกับลักษณะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ ที่
รักกันดี เข้ากันได้ดี
4) เข้าสู่ช่วงการผจญภัยของตัวละครในเรื่ อง เพลงประกอบเปลี่ยนเป็ น
เพลงลักษณะเหมือนการแสคชแผ่น จังหวะเร็ ว ๆ เท่ห์ๆ สอดคล้องกับ
ลักษณะของตัว Shrek ซึ่งเพลงประกอบสื่ อให้ผชู ้ มรับรู ้วา่ แอนิเมชัน่
เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องสนุก ตื่นเต้นปนความรัก

5) Finding Nemo

1) เพลงประกอบจังหวะไม่ชา้ ไม่เร็ ว ดนตรี ฟังสบาย สอดคล้องกับ
บรรยากาศใต้ทอ้ งทะเลของเรื่ อง
2) เพลงเปลี่ยนเป็ นจังหวะสนุกสนาน ตื่นเต้นขึ้น เมื่อเข้าสู่ ภารกิจตาม
หานีโม แต่ยงั คงมีกลิ่นอายของทะเล
3) เพลงเปลี่ยนเป็ นจังหวะรู ้สึกฮึกเหิ ม ยิง่ ใหญ่ ตื่นเต้น ในช่วงที่
แนะนําผูผ้ ลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เพื่อกระตุน้ ให้ผชู ้ มสนใจและ
ติดตาม
4) กลับมาเป็ นเพลงประกอบจังหวะสนุกสนาน ตื่นเต้น ในช่วงท้ายจน
จบ

จากการศึกษาพบว่า ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างเรื่ อง Frozen และภาพยนตร์แอนิเมชัน่
ตัวอย่างเรื่ องอื่น มีการใช้เพลงและดนตรี ประกอบในลักษณะที่สอดคล้องกับเนื้อหาของภาพยนตร์
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แอนิเมชัน่ และฉากที่ตดั ตอนมานําเสนอ มีการเปลี่ยนจังหวะเพลงให้หนักแน่นตื่นเต้นกว่าเดิม เพือ่
เน้นให้ผชู ้ มรู ้สึกถึงความสําคัญของฉากนั้นมากขึ้น

ซึ่งทําให้สื่ออารมณ์ของภาพยนตร์แอนิเมชัน่

ไปสู่ผชู ้ มได้ ทําให้ผชู ้ มรับรู ้ลกั ษณะแนวทางของเนื้อเรื่ อง และเกิดอารมณ์ร่วมคล้อยตามเนื้อหาที่
นําเสนอในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่าง
จากการศึกษาภาพยนต์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างทั้ง 5 เรื่ องในครั้งนี้ ทําให้สามารถสรุ ปได้วา่
ส่ วนประกอบของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วนหลัก ได้แก่ ส่ วนที่เป็ นภาพ
ซึ่งประกอบด้วยฉากที่ตดั ตอนมาจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และตัวอักษร และส่ วนที่เป็ นเสี ยง ซึ่ง
ประกอบด้วยเสี ยงบรรยาย เสี ยงประกอบ และเพลงและดนตรี ประกอบ
ส่ วนที่เป็ นภาพประกอบด้วยฉากที่ตดั ตอนมาจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และตัวอักษร ฉากที่
ตัดตอนมาจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ที่นาํ เสนอในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่าง พบว่า Frozen มีการ
เล่าเรื่ องที่แตกต่างจากเรื่ องอื่น โดยบอกถึงปมปัญหาของเรื่ องก่อน แล้วจึงแนะนําตัวละครหลักด้วย
วิธีต้ งั คําถามว่าใครคือคนที่จะแก้ปัญหาเรื่ องราวนี้ ต่อด้วยฉากการผจญภัยของตัวละคร สําหรับ
ตัวอักษรที่ใช้ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างเรื่ อง

Frozen

มีการใช้ตวั อักษรที่แตกต่างจาก

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างเรื่ องอื่น คือ ตัวอักษรที่ใช้นาํ เสนอชื่อเรื่ อง ที่มีลกั ษณะตัวอักษรต่างจาก
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ องอื่น ๆ เนื่องจากเนื้อหาของเรื่ องมีความแตกต่างกัน และตัวอักษรที่ใช้ใน
การดําเนินเรื่ อง ซึ่งใช้เพื่อปิ ดบังเนื้อหาที่สาํ คัญของเรื่ อง
ส่ วนที่เป็ นเสี ยง ได้แก่ เสี ยงบรรยาย เสี ยงประกอบ และเพลงหรื อดนตรี ประกอบ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างเรื่ อง

Frozen

มีลกั ษณะการใช้เหมือนกันกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่

ตัวอย่างเรื่ องอื่น คือ เสี ยงบรรยายในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างทุกเรื่ องเป็ นเสี ยงผูช้ ายที่มีความ
หนักแน่นและชัดเจน

เพื่อใช้เป็ นส่ วนประกอบในการดําเนินเรื่ อง

นําเสนอจุดขายที่เป็ นบุคคล

กําหนดฉายภาพยนตร์ ส่ วนเสี ยงประกอบ ใช้เพื่อเสริ มสร้างความสมจริ งและน่าสนใจให้กบั ฉากที่
ตัดตอนมา และดึงดูดให้ผชู ้ มเกิดความสนใจมากขึ้น สําหรับเพลงหรื อดนตรี ประกอบที่ใช้ในการ
เสริ มอารมณ์ให้กบั ฉากที่นาํ เสนอในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่าง
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4.3 ผลการรสั มภาษณ์ เชิงลึก และสนทนากลุ่ม
หลังจากศึ
ง กษาโครงสร้างการเลล่าเรื่ องในภาพยนตร์แอนิเมชั
เ น่ ยอดนิยมมในบริ บทสากล เรื่ อง
Frozen ผจจญภัยแอนคําสาปราชิ
า
นีหหิิ มะ จากแหลล่งข้อมูลภาพยนตร์ แอนิ เมมชัน่ เรื่ อง Froozen และ
หนังสื อ The Art of Frozen แล้ว ผูว้ ิจยั ไได้ทาํ การเก็บข้
บ อมูลจากกาารสัมภาษณ์เชิ งลึกและสนทนากลุ่ม
เพิ่ม จากผูร้ ับสารที
บ
่มีความมรู ้ความเชี่ยว ชาญและผูร้ ับสารทั
บ
ว่ ไป เพพื่อค้นหาข้อมมูลด้านการสสร้างความ
นิยมของภาพพยนตร์แอนิเมชั
ม น่ Frozen แและความคิดเห็
เ นต่อวงการรแอนิเมชัน่ ไททย โดยแบ่งออกเป็
อ น2
ประเด็นคือ 1)
1 ภาพรวมขอองภาพยนตร์แแอนิเมชัน่ เรื่ อง
อ Frozen 3) ทัศนคติต่อแแอนิเมชัน่ ไทยย
4.3.11 ภาพรวมของภาพยนตร์ร์ แอนิเมชั่นเรื่อง Frozen
1) ความมเห็นโดยรวมมต่อภาพยนตรร์แอนิเมชัน่ เรื่อง Frozen
ย สนี ย ์ คนนส่ วนใหญ่ก็จะนึ กถึ ง
“ประทับใจทีที่ กล้าฉี กขนบบแฟรี่ เทลส์ เพราะว่าถ้าพูพดถึงเทพนิยายดิ
คลาสสิ คแฟรีรี่ เทลส์ คือเจ้าหญิ
า งกับเจ้าชชาย ไม่ว่าจะปปูเรื่ องอย่างไรรสุ ดท้ายแล้วเเจ้าหญิงเจ้าชายต้องได้
ครองคู่กัน ใน
ใ

Frozenn นี้ เรี ยกว่าดิ สนี ยเ์ ดิ มพันกั
น บการทรยศความคาดหหวังของคนดูดู ก็เป็ นได้

นอกจากนั้นคือการวางจังหวะเรื
ห ่ อง ส่ วนนตัวคิดว่าทําได้ดีมาก โดยยเฉพาะการเล่ล่าเรื่ องความสสนิทสนม
ของพี่นอ้ ง และการแยกจากกันด้วยคววามกลัวและคความไม่เข้าใจจ ทําให้ผชู ้ มเ กิดอารมณ์ร่วมได้
ว เป็ น
อย่างดีในระยยะเวลาอันจํากักด” (พชรพรรรณ กุลปวโรภาส, สัมภาษษณ์, 22 สิ งหาคคม 2558)
“เป็ นภาพยนตร์ แอนิ เมชันที
น่ ่เด็ก ๆ ชอบบมาก ทํามาตตรงกับนิสัยขอองเด็กเข้าถึงเ ด็ก นางเอกเเด่นที่เป็ น
ล ส่ วนตัวละะครที่คิดว่าจจะเด่นอย่างเออลซ่ าแต่แอนนนาเด่นกว่าแและน้อยที่จะเห็ นแอนิ
เจ้าหญิงที่ตลก
เมชัน่ ที่มีตวั เด่
เ นเป็ นผูห้ ญิงสองคน โปปรดักชันสวยย ฉากสวย” (ภารดา
(
สมสสวย, สัมภาษณ์ ,

27

สิ งหาคม 25558)
“เรื่ องนี้ ผหู ้ ญิงเป็ นคนดําเนิ นเรื่ อง ผูช้ าายเป็ นตัวเสริริ ม ธรรมดาเจ้จ้าชายจะไปช่ช่วยเจ้าหญิง แต่
แ เรื่ องนี้
เป็ นแอนนาทีที่ลากคริ สตอฟฟให้ไปช่วยเจ้จ้าหญิง” (ณัฐวุฒิ พุม่ สงวนน, สัมภาษณ์, 227 สิ งหาคม 2558)
2
“มุมมองการเล่าเรื่ องของดิดิสนียท์ ี่ปกติจจะเป็ นคนรัก แต่เรื่ องนี้เป็ นพี
น ่นอ้ ง และมีมีการสร้างอลลังการทุน
สร้างสูง” (นรราทิพย์ อินทรรนิวาส, สัมภภาษณ์, 27 สิ งหาคม”
ห
2558))
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“ชอบที่เป็ นเรื่ องของผูห้ ญิงชุ ดสวย แล้วเรื่ องก็ไม่เหมือนของดิ สนี ยท์ วั่ ไปที่ปกติจะเป็ นเรื่ องของ
ผูห้ ญิงผูช้ าย แต่เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องความรักของพี่นอ้ ง” (ไพลิน ไตรรัตน์, สัมภาษณ์, 25 สิ งหาคม 2558)
“ในแง่ดิสนี ยร์ ู ้สึกเฉย ๆ แต่เด็ก ๆ น่าจะชอบเวทมนตร์ หิมะ เจ้าหญิงสวย ๆ ส่ วนตัวคิดว่าภาพสวย
แต่เนื้ อเรื่ องยังธรรมดาเมื่อเทียบกับเรื่ องอื่นของดิสนี ย”์ (จินดารัตน์ นําประดิษฐ์, สัมภาษณ์, 25
สิ งหาคม 2558)
“ชอบฉากประกอบพวกหิ มะ ชุด โอลาฟ” (แพรวพรรณ พันธ์สวัสดิ์, สัมภาษณ์, 25 สิ งหาคม 2558)
“ชอบภาพประกอบสวยดี เนื้อเรื่ องเฉย ๆ” (พรปวีณ์ จันทร์ผอ่ งศรี , 25 สิ งหาคม 2558)
จากการสั ม ภาษณ์ ผูร้ ั บ สารส่ ว นใหญ่ ชื่ น ชอบภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั่น ด้ว ยเหตุ ผ ล
แตกต่างกันไป โดยเหตุผลที่ ส่วนมากตอบตรงกันคือ ความแปลกของมุมมองการเล่าเรื่ องที่ เป็ น
ความรักของพี่นอ้ ง มีภาพประกอบและฉากที่สวยงาม และมีตวั เอกเป็ นผูห้ ญิงถึงสองคน มีผรู ้ ับสาร
บางคนมีความคิดเห็นต่อเนื้อเรื่ องที่ดูธรรมดากว่าเรื่ องอื่น ๆ ที่เคยได้ชม
2) ตัวละคร
“ชอบตัวละครโอลาฟ น่ารัก ถ้าไม่มีโอลาฟเรื่ องนี้กไ็ ม่ตลกเลย” (ไพลิน ไตรรัตน์, สัมภาษณ์, 25
สิ งหาคม 2558)
“ชอบโอลาฟ ที่มีความตลกเป็ นตัวที่แทรกไม่ให้เครี ยด” (ชฎิล หนุนภักดี, สัมภาษณ์, 27 สิ งหาคม
2558)
“ชอบโอลาฟ เพราะเกิ ดจากความรั กของเอลซ่ ากับแอนนา และโอลาฟเสี ยสละตัวเองยอมที่ จะ
ละลายเพื่ อช่ ว ยชี วิต แอนนา และโอลาฟเป็ นมนุ ษ ย์หิ ม ะที่ ไ ร้ เ ดี ย งสา” (นราทิ พ ย์ อิ น ทรนิ ว าส,
สัมภาษณ์, 27 สิ งหาคม” 2558)
จากการสัมภาษณ์ผรู ้ ับสารส่ วนใหญ่ชื่นชอบตัวละครโอลาฟ มนุษย์หิมะที่มีชีวิตจากเวท
มนตร์ของเอลซ่า เพราะมีความน่ารัก ไร้เดียงสา และเป็ นตัวที่สร้างสี สนั และความตลกให้กบั เรื่ อง
Frozen

129
4.3.2 ทัศนคติต่อแอนิเมชั่นไทย
1) ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ไทยในการรับรู ้ของผูร้ ับสาร
จากการสัมภาษณ์ผรู ้ ับสารส่ วนใหญ่เคยได้ชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ไทยเรื่ องก้านกล้วย แต่ภาพยนตร์
เรื่ องอื่น ๆ ไม่ได้รับชม และบางคนแทบไม่ได้ติดตามอีกเลยว่าไทยสร้างแอนิ เมชัน่ เรื่ องอื่นนอกจาก
ก้านกล้วย
2) เนื้อเรื่ องขาดความคิดสร้างสรรค์ และกลวิธีเล่าเรื่ องที่ขาดความน่าสนใจ
“การปิ ดกั้นความคิ ดสร้ างสรรค์ค่ะ จะทําอนิ เ มชันไทยต้องคิ ด ถึ งอะไรหลายอย่างเกิ นไป ห้าม
เปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่ องวรรณกรรม ห้ามบิดเบือนประวัติศาสตร์ ห้ามต่อยอดเหตุการณ์อะไรทั้งสิ้ น ทํา
ออกมาเท่าไรมันก็กลายเป็ นการ์ ตูนสารคดีไปหมด ส่ วนเรื่ องที่แต่งเนื้ อเรื่ องใหม่เป็ นออริ จินลั ก็จะ
ไม่ค่อยมีผูใ้ ห้ทุนสนับสนุ นให้ทาํ เพราะไม่เคยรู ้จกั เนื่ อเรื่ องมาก่ อน” (พชรพรรณ กุลปวโรภาส,
สัมภาษณ์, 22 สิ งหาคม 2558)
“แอนิเมชัน่ เน้นเรื่ องเทพเจ้า คุณงามความดีมากเกินไป มีได้แต่น่าจะหาวิธีสอดแทรกที่น่าสนใจ เนื้อ
เรื่ องไม่หลากหลาย เน้นแนวประวัติศาสตร์ ทําให้คนดูรู้สึกประวัติศาสตร์ ดูแล้วไม่สนุ ก” (จินดา
รัตน์ นําประดิษฐ์, สัมภาษณ์, 25 สิ งหาคม 2558)
“พล็อตเรื่ องไม่เป็ นสากล ชอบใช้ตวั ละครที่เป็ นของไทย คนไทยเลยรู ้สึกคุน้ ชิ นไม่มีความแปลก
ใหม่ แต่ ของต่ างชาติ เ ป็ นเรื่ องที่ เราไม่ รู้มาก่ อ นเลยมี ความน่ า สนใจมากกว่า” (ภารดา สมสวย,
สัมภาษณ์, 27 สิ งหาคม 2558)
“การสร้างเนื้ อเรื่ องของไทยขึ้นอยู่กบั นายทุนผูส้ ร้างหนัง ซึ่ งทําให้ความหลากหลายของเนื้ อเรื่ อง
น้อย” (ชฎิล หนุนภักดี, สัมภาษณ์, 27 สิ งหาคม 2558)
“เนื้อเรื่ องทําให้คนไทยดูรู้เรื่ องเพียงอย่างเดียว เนื้ อเรื่ องไม่เป็ นสากล เทียบกับสตูดิโอจิบลิที่มีความ
เป็ นออริ จินัล ซึ่ งมีความแตกต่างจากแอนิ เมชัน่ ฮอลลีวูด เนื้ อเรื่ องก็มีแนวคิดมีเรื่ องให้คิดและแฝง
ความหมายเอาไว้มากมาย สิ่ งที่คนในโลกชอบคือการตีความหมายของตัวละคร แต่แอนิ เมชัน่ ไทย
ไม่มีการเล่าเรื่ องที่น่าค้นหา (นราทิพย์ อินทรนิวาส, สัมภาษณ์, 27 สิ งหาคม” 2558)
จากการสัมภาษณ์ กลุ่มในความเห็ นต่อภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ไทย พบว่าผูร้ ับสาร
มองว่าจุดอ่อนของแอนิ เมชัน่ ไทยคือเนื้ อเรื่ องที่ไม่น่าสนใจ ขาดความคิดสร้างสรรค์ และมักจะใช้
เนื้อเรื่ องที่มีความเป็ นไทยมากเกินไปจนขาดความเป็ นสากล ประกอบกับใช้การเล่าเรื่ องที่เรี ยบง่าย
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เหมือนสื่ อการเรี ยนการสอน จึ งทําให้แอนิ เมชัน่ ไทยขาดความน่ าสนใจและไม่สามารถนําออกสู่
ตลาดโลกได้
3) เทคนิคในการผลิตที่ขาดความสมจริ ง
“ในเรื่ องเอลซ่ าภาพที่ ได้ดู มนั เคลื่ อนไหวราบรื่ น เวลาที่ เอลซ่ าจะเสกนํ้าแข็งหรื ออะไรขึ้นมาก็
แล้วแต่มนั จะไปด้วยกันหมด เวลาหิ มะตกดูแล้วรู ้สึกถึงอุยนํ้าแข็ง การขยับคําพูดกับเสี ยงตรงกัน แต่
ของไทยยังไม่เนี ยนพอการขยับคําพูดกับเสี ยงน้อยที่จะตรงกัน” (ภารดา สมสวย, สัมภาษณ์, 27
สิ งหาคม 2558)
“การผลิตขาดความสมจริ งเหมือนทําให้เฉพาะเด็กดู ทั้ง ๆ ที่ผใู ้ หญ่ก็ดูแอนิ เมชัน่ สี การ์ ตูนของไทย
บางเรื่ องก็ฉูดฉาด บางเรื่ องก็มืด อย่างเรื่ องก้านกล้วยให้ชา้ งเป็ นสี ฟ้า ในขณะที่เรื่ อง Lion King
ของดิสนียก์ เ็ ป็ นเรื่ องเกี่ยวกับสิ งโตก็ยงั ใช้สีปกติ แต่ดึงคาแรคเตอร์ดว้ ยการสร้างให้ตวั ละครสิ งโตมี
อ้วนมีผอมแตกต่างกัน ไม่ใช่ให้ตวั ผูเ้ ป็ นสี ฟ้า ตัวเมียเป็ นสี ชมพู” (จินดารัตน์ นําประดิษฐ์, สัมภาษณ์
, 25 สิ งหาคม 2558)
อีกปั ญหาของแอนิ เมชัน่ ไทยคือการผลิตที่ขาดความสมจริ งทั้งในด้านเทคโนโลยี
การผลิต ทําให้ภาพที่ได้รับชมขาดความราบลื่น การเคลื่อนไหวตัวละครไม่สมจริ งดังเช่นภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ สากล และการดําเนินเรื่ องที่ขาดความละเอียดในการสร้างตัวละคร และรายละเอียดต่าง ๆ
ในเรื่ อง ทําให้ผชู ้ มแอนิ เมชัน่ ที่เป็ นวัยผูใ้ หญ่ไม่รู้สึกเชื่อในภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ไทย ส่ งผลให้กลุ่ม
ผูช้ มภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ไทยเหมาะเฉพาะผูช้ มวัยเด็กเท่านั้น

บททีที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้
แ อเสนออแนะ
ย ยมในบบริิ บทสากล ได้ศึกษา
จากกการวิจยั เรื่ อง การเล่าเรื่ อองในภาพยนตตร์แอนิเมชัน่ ยอดนิ
โครงสร้างกาารเล่าเรื่ องในภภาพยนตร์แออนิเมชัน่ เรื่ อง Frozen และโโครงสร้างการรเล่าเรื่ องในภภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ ตัวอย่
ว าง จํานวนน 5 เรื่ อง ได้ด้แก่ Frozen, Toy Story3,, Despicable Me 2, Shreek 2 และ
Finding Nem
mo การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการรวิจยั เชิงคุณภาพ
ภ (Qualitaative Researcch) โดยใช้วธีิธีวิเคราะห์
เนื้อหาของภาพยนตร์แอนินิเมชัน่ เรื่ อง FFrozen และภาพยนตร์แอนินิเมชัน่ ตัวอย่า ง 5 เรื่ อง ประกอบกับ
และะการสัมภาษณณ์เชิงลึกของนนักวิจารณ์
การค้นคว้าเออกสารที่เกี่ยวขข้องกับภาพยยนตร์เรื่ องนี้
ภาพยนตร์และการสั
ล
มภาษษณ์แบบกลุ่มจจากผูร้ ับสารทีที่ได้ชมภาพยนนตร์แอนิเมชัน่ ั และกลุ่มผูร้ ับสารที่
มีความรู ้ความมเชี่ยวชาญในนวงการแอนิเมมชัน่ ไทย บริ ษัท Biza Soluution จํากัด
ซึ่งจากการศึกษาและวิ
ก
จยั ในครั
ใ ้ งนี้ สามมารถสรุ ปผลไได้ดงั นี้

5.1 สรุปผลลการวิจยั
ผลกการศึกษาแบ่งออกเป็ น 3 ส่สวน คือ ผลกาารศึกษาโครงสร้างการเล่าเเรืื ่ องในภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ ที่ได้รับความนิ
บ
ยมสูงสุ
ง ดในบริ บททสากล ผ่าน DVD
D และผลการศึกษาโครรงสร้างการเลล่าเรื่ องใน
ภาพยนตร์แอนิ
อ เมชัน่ ตัวอยย่างผ่าน Youttube และผลกการสัมภาษณ์เชิ
เ งลึกและสนนทนากลุ่ม
ษ
างกการเล่าเรื่องขอองภาพยนตร์รแอนิเมชั่นทีไ่ ได้ รับความนิยมใน
ย
5.1.1 ผลกการศึกษาศึกษาโครงสร้
บริบทสากล
บ
สรุปได้
ป ดังนี้
1) ที่มาของเรื่ อง เรื่ อง Frozen ดัดแปลงมาจากนิทานพื้นบ้านเรื่ อง Snow Queen
ของ ฮานส์ คริ
ค สเตียน แอนนเดอร์เซน ที่ แต่งเรื่ องนี้เอาไว้
อ ในช่วงต้น ค.ศ. 1900 และดัดแปลงงเนื้อเรื่ อง
ให้เข้ากับปัจจุจบนั โดยปรับเปลี
บ ่ยนให้ราชินีหิมะเอลซ่าเป็ นตัวละคครฝ่ ายดี และะแอนนาที่เป็ นน้
น องสาว
ของเอลซ่า และปรับแก่นแนวคิ
แ ดจาก คความศรัทธาต่อการทําดี เป็ น ความรักระะหว่างพีน่ อ้ ง
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2) โครงเรื่ อง เป็ นโครงเรื่ องที่นอกเหนือจากลักษณะโครงเรื่ อง 8 ลักษณะ โดย
Frozen มีโครงเรื่ องเป็ นเรื่ องความรักของคนในครอบครัว โดยมีการดําเนินเรื่ องตามขนบการเล่า
เรื่ อง (Narrative Convention) ดังนี้
(1) ขั้นเริ่ มเรื่ อง
แนะนําตัวละครหลักเอลซ่ากับอันนา และเหตุการณ์ที่ทาํ
ให้สองพี่นอ้ งแยกจากกัน
(2) ขั้นพัฒนาเรื่ อง เอลซ่าและอันนาทะเลาะกัน ทําให้เอลซ่าเผลอปล่อย
พลังเวทมนตร์ที่ซ่อนเอาไว้ เอลซ่าจึงหนีออกจากพระราชวังโดยทิง้ คําสาปไว้ให้เมืองแอรเรนเดล
อันนาออกเดินทางตามหาเอลซ่า แต่กลับโดนเอลซ่าสาปเข้าที่หวั ใจ
(3) ขั้นภาวะวิกฤต อันนาต้องเลือกระหว่างจะช่วยเอลซ่าจากเจ้าชายฮานท์
หรื อจะแก้คาํ สาปให้กบั ตัวเอง
(4) ขั้นภาวะคลี่คลาย อันนาเลือกเลือกสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเอลซ่า ทําให้
สามารถช่วยได้ท้ งั เอลซ่า และแก้คาํ สาปให้ตวั เอง เพราะสิ่ งที่อนั นาทําคือการกระทําแห่งรักแท้
(5) ขั้นยุติเรื่ องราว เมืองแอเรนเดลกลับมาเป็ นปกติ ทุกคนอยูร่ ่ วมกันอย่างมี
ความสุ ข
(3) แก่นความคิด Frozen มีแก่นเรื่ องผสมระหว่าง “ความรัก (Love Theme)” และ
“Outcast Theme” โดยมีความรักของพี่นอ้ งเป็ นแก่นเรื่ องหลัก
(4) ความขัดแย้ง ความขัดแย้งในเรื่ องฟรอเซ่นที่เด่นชัดคือ ความขัดแย้งระหว่าง
เอลซ่ากับแอนนา ตั้งแต่เด็กจนโต เมื่อทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันได้เรื่ องก็จบลงอย่างมีความสุ ข
(5) ตัวละคร ในเรื่ อง Frozen มีตวั ละครหลักที่มีบทบาทเด่น จํานวน 5 ตัว ได้แก่
อันนา, เอลซ่า, โอลาฟ, เจ้าชายฮานส์ และคริ สตอฟ โดย 3 ใน 5 เป็ นตัวละครรอบด้าน ได้แก่ เอลซ่า
, เจ้าชายฮานส์ และคริ สตอฟ ส่ วน อันนาและโอลาฟเป็ นตัวละครด้านเดียว โดยในจํานวนตัวละคร
หลักทั้ง 5 ตัวนั้น โดยมีการแฝงสัญญะไว้ในการสร้างตัวละคร ดังนี้
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ตารางที่ 5.1 วิเคราะห์สญ
ั ญะของตัวละครเจ้าชายในเรื่ อง Frozen
ตัวละคร
เจ้าชาย

เจ้าชาย
(คริ สตอฟ)

แนวคิด
Modernism

ตัวหมาย
- ผิวขาว ผมทอง
รู ปร่ างดี
ไม่อว้ น ไม่ผอม
- นิสยั สุ ภาพเรี ยบร้อย
- เครื่ องแต่งกายอัศวินสี
ขาว

-มีมา้ สี ขาวเป็ นพาหนะ
Post-Modernism - ผิวคลํ้า ตัวใหญ่ล่าํ
- แต่งตัวชาวบ้าน
ธรรมดา
- นิสยั โผงผาง
- มีกวางเรนเดียร์เป็ น
พาหนะ

หมายถึง
- คนหล่อ
- คนจากชนชั้นสู ง
- มีการศึกษา เป็ นคนดี
- เป็ นคนเก่งสามารถ
ปกป้ อง
ผูห้ ญิงได้
- เป็ นอัศวินฝ่ ายดี
- คนชนชั้นล่าง
- มีฐานะปานกลาง
- การศึกษาไม่สูง
- เป็ นชนชั้นแรงงาน

การสร้างตัวละครเจ้าชายในเรื่ อง Frozen ได้สร้างจากแนวคิด Post- Modernism คือการไม่
มองคนที่เปลือกนอก ให้มองที่จิตใจของคนผูน้ ้ นั และคนที่มาจากชนชั้นสูง การศึกษาดี ฐานะรํ่ารวย
ไม่ใช่คนดีเสมอไป คนธรรมดาที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบก็เป็ นคนดี เป็ นเจ้าชายในชีวิตของเราได้
เหมือนกับที่ดิสนียส์ ร้างตัวละครคริ สตอฟ ชาวบ้านธรรมดาที่ไม่ได้หล่อเหลา ไม่มีการศึกษาสูง
มารยาทแย่ แต่กลับมีจิตใจที่ดี และเป็ นตัวละครเอกในท้ายที่สุด
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ตารางที่ 5.2 วิเคราะห์สญ
ั ญะของตัวละครเจ้าหญิงในเรื่ อง Frozen
ตัวละคร
เจ้าหญิง

แนวคิด
Modernism

ตัวหมาย
- ผิวขาว รู ปร่ างผอมบาง
- นิสยั สุ ภาพเรี ยบร้อย
- สวยตลอดเวลา
- คู่กบั เจ้าชาย

หมายถึง
- คนจากชนชั้นสู ง อ่อนแอ
- ผูห้ ญิงบอบบาง อ่อนโยน
- มีแต่ดา้ นดีสมบูรณ์แบบ
- รอความช่วยเหลือจาก
ผูอ้ ื่น
- เชื่อในรักแท้ รักแรกพบ - ช่างฝัน

เจ้าหญิง
(เอลซ่า)

Post-Modernism - ไม่คู่กบั เจ้าชาย
- ไม่เชื่อในรักแท้ รักแรก
พบ

(แอนนา)

- ไม่สวยตลอดเวลา
- นิสยั กระตือรื อร้น เปิ่ น
- ไม่คู่กบั เจ้าชาย

- คนจากชนชั้นสูง อ่อนแอ
- ไม่รอความช่วยเหลือคน
อื่น
- อยูบ่ นโลกแห่งความจริ ง
- เป็ นคนธรรมดา
- ผูห้ ญิงซน แข็งแรง
- ไม่รอความช่วยเหลือคน
อื่น

การสร้างตัวละครเจ้าหญิงในเรื่ อง
Frozen
ได้สร้างจากการผสมผสานของแนวคิด
Modernism และ Post- Modernism โดยในส่ วนลักษณะทางกายภาพของเอลซ่าและแอนนายังบอบ
บาง ผิวขาว ซึ่งเป็ นลักษณะของเจ้าหญิงในแบบ Modernism แต่ลกั ษณะนิสยั ของเจ้าหญิงใน Frozen
มีความเป็ น Post- Modernism คือฃมีลกั ษณะที่เป็ นตัวแทนของเจ้าหญิงยุคใหม่ที่ไม่รอความ
ช่วยเหลือจากเจ้าชาย มีความสามารถเป็ นของตัวเอง เข้มแข็ง โดยเฉพาะแอนนาที่มีความเป็ นคน
ธรรมดา ไม่ห่วงสวย ซน แล้วกล้าหาญซึ่งเป็ นความแตกต่างจากเจ้าหญิงแบบ Modernism
ของดิสนีย ์
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ตารางที่ 5.3 วิเคราะห์สญ
ั ญะของตัวละครตัวร้ายในเรื่ อง Frozen
ตัวละคร
ตัวร้าย

แนวคิด
Modernism

ตัวหมาย
- หน้าตาน่าเกลียดน่า
กลัว
- รู ปร่ างใหญ่โต
- นิสยั กักขฬะ ก้าวร้าว
- เป็ นสัตว์ประหลาด

หมายถึง
- คนที่หน้าตาไม่ดี
- ชนชั้นล่าง
- ไร้การศึกษา ขาดมารยาท
- แตกต่างจากคนทัว่ ไป
แตกต่างจากคนในสังคม

ตัวร้าย
(เจ้าชาย
ฮานส์)

Post-Modernism

- ผิวขาว ผมทอง
รู ปร่ างดี
ไม่อว้ น ไม่ผอม
- นิสยั สุ ภาพเรี ยบร้อย
- เครื่ องแต่งกายอัศวินสี
ขาว

- คนจากชนชั้นสูง อ่อนแอ
- ไม่รอความช่วยเหลือคน
อื่น
- อยูบ่ นโลกแห่งความจริ ง

การสร้างตัวละครร้ายในเรื่ อง Frozen ได้สร้างจากแนวคิด Post- Modernism เช่นเดียวกับ
ตัวละครเจ้าชาย คือการไม่มองคนที่เปลือกนอก ให้มองที่จิตใจของคนผูน้ ้ นั และคนที่มาจากชน
ชั้นสู ง การศึกษาดี ฐานะรํ่ารวย ก็ไม่ใช่คนดีเสมอไป จึงได้เห็นเจ้าชายฮานส์ซ่ ึงเป็ นเจ้าชายในอุดม
คติตามแนวคิด Modernism ของดิสนียก์ ลายเป็ นตัวร้ายของเรื่ อง Frozen
6) มุมมองการเล่าเรื่ อง ใช้การเล่าเรื่ องแบบรู ้รอบด้าน ผูช้ มเข้าใจถึงความคิด
ความรู ้สึกของตัวละครในระดับหนึ่ง ทั้งยังสามารถเข้าใจเรื่ องราวที่เกิดขึ้นเป็ นลําดับขั้นตอนไป
พร้อม ๆ ตัวละครทุกตัว โดยเน้นที่มุมมองผ่านทางเพศหญิง เนื่องจากมี Frozen มีตวั ละครหญิงรับ
บทนําถึงสองตัว
7) ฉาก ในเรื่ อง Frozen แบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ 1. ฉากในช่วงเวลา โดยเป็ น
ช่วงเวลาในสมัยยุโรปโบราณในประเทศนอร์เวย์ ซึ่งมีการสร้างฉากได้สมจริ งในแง่รายละเอียดของ
ข้อมูล 2. ฉากในสถานที่ ซึ่งมีดว้ ยกันหลายฉาก แต่ฉากที่โดดเด่นคือฉากในพระราชวังแอเรนเดล
อันเป็ นสถานที่จุดเริ่ มต้น จุดพลิกผัน และจุดจบของเรื่ อง Frozen และฉากปราสาทหิ มะของเอลซ่า
ที่เป็ นจุดเปลี่ยนแปลงตัวเองของเอลซ่า และเป็ นฉากที่ติดตาผูช้ มมากที่สุด
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8) สัญลักษณ์พิเศษ
สัญลักษณ์พิเศษที่เห็นเด่นชัดในเรื่ อง Frozen คือประตูที่
แทนการปิ ดหรื อเปิ ดใจของตัวละครหลัก คือ เอลซ่ากับแอนนา นํ้าแข็งที่แทนได้หลายสิ่ ง เช่น แทน
พลังวิเศษของเอลซ่า แทนความเย็นชา ความโดดเดี่ยว และพลังวิเศษของเอลซ่า ซึ่งแทนความ
แตกต่างจากคนในสังคม
9) ดําเนินเรื่ องแบบ Innovation และ Invention ของ Frozen ดิสนียไ์ ด้ผสมผสาน
ลักษณะการเล่าเรื่ องแบบเดิมที่เป็ นเอกลักษณ์ของดิสนียเ์ ข้ากับการดําเนินเรื่ องที่ทนั สมัยทําให้แอนิ
เมชัน่ เรื่ องนี้จบั ใจคนดูทุกเพศทุกวัย
ซึ่งการดําเนินเรื่ องแบบ Innovation ของ Frozen คือวิธีการเล่าเรื่ องที่ต่อยอดมาจาก
ความสําเร็ จในอดีต ที่กล่าวได้วา่ เป็ นลักษณะการเล่าเรื่ องอันเป็ นเอกลักษณ์ของดิสนีย ์ ดังนี้ การ
เลือกเรื่ องที่นาํ มาจากเทพนิยาย เป็ นเรื่ องเจ้าชายกับเจ้าหญิง และพลังวิเศษ ซึ่งเป็ นแนวผูช้ มส่ วน
ใหญ่ชื่นชอบ และสามารถสร้างสรรค์เรื่ องราวได้สวยงาม ตื่นตาตื่นใจ มีการสร้างเพลงประกอบ
ภาพยนตร์ที่ไพเราะ และทําให้ผชู ้ มจดจําได้ มีการดําเนินเรื่ องแบบมิวสิ คลั คือการให้ตวั ละคร
โต้ตอบด้วยเสี ยงเพลง มีการผจญภัยของตัวละครในเรื่ อง เพื่อสร้างความตื่นเต้น และการมีส่วนรวม
เอาใจช่วยของผูช้ ม มีการสร้างตัวละครที่มีความโดดเด่น มีฉากเด่น ที่สร้างความประทับใจ สร้าง
การจดจํา เช่นฉากเอลซ่าแปลงร่ างสร้างปราสาท มีตวั ละครสนับสนุน หรื อผูช้ ่วยของตัวละครหลัก
ซึ่งมักดัดแปลงมาจากสัตว์หรื อสิ่ งของ เพื่อให้ใกล้ชิดกับผูช้ มทุกเพศทุกวัย และมักจะมีคาแรคเตอร์
ที่โดดเด่นและเป็ นที่ชื่นชอบของผูช้ ม คือ มนุษย์หิมะไร้เดียงสา
ในส่ วนของการดําเนินเรื่ องแบบ Invention ของ Frozenถึงแม้วา่ Frozen จะมีตวั ละครเจ้า
หญิง เจ้าชาย และดําเนินเรื่ องภายในพระราชวังคล้ายกับแอนิเมชัน่ ที่ดดั แปลงมาจากเทพนิยายเรื่ อง
อื่น ๆ ของดิสนีย ์ แต่ Frozen ได้มีการเล่าเรื่ องในบางส่ วนที่แตกต่างไปจากลักษณะการเล่าเรื่ องใน
แอนิเมชัน่ เทพนิยายเรื่ องก่อน ๆ ของดิสนีย ์ ดังนี้ Frozen มีเค้าโครงมาจากเรื่ อง Snowqueen แต่มีการ
ดัดแปลงเนื้อหาสําคัญ และตัวละครหลักจนเกือบจะเป็ นคนละเรื่ อง คงไว้แต่พลังวิเศษของเจ้าหญิง
หิ มะของเอลซ่า รักแท้ในเรื่ องไม่ใช่ความรักโรแมนติคระหว่างเจ้าชายกับเจ้าหญิง แต่เป็ นความรักที่
เสี ยสละแทนกันได้ของพี่นอ้ ง การวางตัวละครที่มีตวั ละครบทนางเอก 2 คน มีพระเอกเพียงหนึ่งคน
จากที่แต่เดิมมักมีเป็ นตัวละครนําเพียงคู่เดียว คาแรคเตอร์ตวั ละครเจ้าหญิง – เจ้าชายที่ต่างไปจากเดิม
ที่ผชู ้ มเคยรับรู ้ เจ้าหญิงอันนาไม่ใช่เจ้าหญิงที่สมบูรณ์แบบตามมาตรฐานของดิสนีย ์ มีความร่ าเริ ง
เปิ่ น กล้าหาญ และวางตัวเป็ นเหมือนคนธรรมดา ส่ วนเจ้าชายฮานส์ที่มีภาพลักษณ์ภายนอกสมบูรณ์
แบบตามมาตรฐานเจ้าชายของดิสนีย ์ แต่กลับกลายเป็ นตัวร้ายในตอนท้ายของเรื่ อง ดิสนียม์ กั จะให้
กําหนดบทบาททางเพศให้เจ้าหญิงมีความเป็ น Feminies สูง แต่สาํ หรับ Frozen ตลอดทั้งเรื่ องจะ
คือการมีบุคลิกมัน่ ใจใน
เห็นบทบาททางเพศของแอนนาที่มีความเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง
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ความคิดตัวเอง กล้าแสดงออก และมีความเป็ นตัวของตัวเองสูง ซึ่งตรงกับบทบาททางเพศของคลื่น
ลูกที่สามในปัจจุบนั ดิสนียบ์ อกให้เลิกเชื่อในรักแรกพบผ่านทาง Frozen เป็ นเรื่ องแรก ดังที่จะเห็น
จากตัวละครในเรื่ องคัดค้านการแต่งงานของแอนนา และสุ ดท้ายดิสนียก์ เ็ ฉลยว่ารักแรกพบของแอน
นาคือการถูกหลอก รักที่แท้จริ งคือรักของพี่นอ้ ง และสิ่ งที่ทาํ ให้ผชู ้ มประหลาดใจมากในเรื่ อง คือ
การหักมุมให้เจ้าชายฮานส์ที่ถูกทําให้คิดว่าเป็ นพระเอกของเรื่ องมาโดยตลอด
กลายเป็ นคนที่
วางแผนชิงบัลลังก์จากเอลซ่า และหลอกใช้แอนนา ซึ่งเป็ นการเล่าเรื่ องที่ไม่เคยมีมาก่อนใน
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ของดิสนีย ์
10) การเล่าเรื่ องแบบมิวสิ คลั จากการวิเคราะห์เพลงที่ดิสนียเ์ ลือกนํามาใช้ใน
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ พบว่านอกจากจะไพเราะทั้งเนื้อหาและทํานองแล้ว แต่ละเพลงมีหน้าที่ช่วยเล่า
เนื้อหาและช่วยให้ผชู ้ มเข้าใจตัวละครมากขึ้นผ่านบทเพลงที่ตวั ละครร้อง และเพลงประกอบบาง
เพลงยังมีหน้าที่ช่วยเล่าพัฒนาการในเรื่ องให้กระชับขึ้น โดยเพลงที่มีความโดดเด่นที่สุดคือเพลง
Let’s it go ที่เอลซ่าใช้บ่งบอกความรู ้สึกของตัวเองที่ตอ้ งการเป็ นอิสระ พร้อมกับเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ยอมรับในพลังวิเศษ เพลงนี้ส่งเสริ มให้ผฟู ้ ังสนใจมาชม Frozen และทําให้ผทู ้ ี่ดู Frozen ในโรง
ภาพยนตร์รู้สึกเข้าถึงอารมณ์และประทับใจเพลงหลังจากภาพยนตร์จบแล้ว
5.1.2 ผลการศึกษาโครงสร้ างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ แอนิเมชั่นตัวอย่ าง สรุปได้ ดังนี้
ภาพยนตร์ตวั อย่างที่เลือกมาใช้ในการวิจยั ครั้งนี้มีส่วนประกอบคือภาพกับเสี ยง โดย ส่ วนที่
เป็ นภาพ ประกอบด้วยฉากที่เลือกตัดตอนมาจากภาพยนตร์ และตัวอักษร และส่ วนที่เป็ นเสี ยง
ประกอบด้วยเสี ยงบรรยาย(Narration) เสี ยงประกอบ (Sound Effect) และเพลงหรื อดนตรี ประกอบ
(Music)
1) ส่ วนที่เป็ นภาพ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างของ Frozen มีการเล่าเรื่ องโดยบอกถึงปมปัญหาของเรื่ อง และแนะนํา
ตัวละครหลักด้วยวิธีต้ งั คําถามว่าใครคือคนที่จะแก้ปัญหาเรื่ องราวนี้ ต่อด้วยฉากการผจญภัยของตัว
ละครที่ผชู ้ มจะได้พบในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ทั้งเรื่ อง แต่มีการปกปิ ดแก่นเรื่ องสําคัญซึ่งต่างจาก
ภาพยนตร์อีก 4 เรื่ องที่เหลือ ทําให้ผไู ้ ด้ชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างเมื่อไปชมภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ ทั้งเรื่ องในโรงภาพยนตร์เกิดความประหลาดใจเมื่อเนื้อเรื่ องไม่เหมือนอย่างที่คิด
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างเรื่ อง Frozenมีการใช้ตวั อักษรเพื่อหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้
เพื่อใช้ในการนําเสนอชื่อเรื่ อง โดยมีลกั ษณะแข็ง เป็ นเหลี่ยมมุมชัดเจน ขอบรอบ ๆ มีร่องรอย
เว้าแหว่ง เหมือนนํ้าแข็งแกะสลัก ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความหนาวเย็น ตัวอักษรสี
ฟ้ าซึ่งเป็ นสี หลักของเรื่ อง อยูบ่ นพื้นหลังสี ดาํ โทนสี ไม่สดใสเท่าของเรื่ องอื่น ๆ แต่ลกั ษณะตัวอักษร
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กลับมีความแตกต่างจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างเรื่ องอื่น ๆ เพราะเนื้อเรื่ อง Frozen ไม่ได้มีแต่
ความสนุกสนาน แต่แฝงไว้ดว้ ยความเศร้า การหลบซ่อน และความอึมครึ ม เนื่องจากเนื้อหา
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ อง Frozen เป็ นประเภทหนังชีวติ (Drama) ในขณะที่เรื่ องอื่น ๆ เป็ นประเภท
หนังตลก (Comedy)
เพื่อใช้ในดําเนินเรื่ อง โดยทําให้ผชู ้ มเข้าใจว่าเนื้อเรื่ องเป็ นการผจญภัยเพื่อตามฤดู
ร้อนกลับมาสู่ เมือง โดยให้ผชู ้ มลุน้ ว่าตัวละครหลัก 4 ตัว ใครจะทําภารกิจนี้สาํ เร็ จ ซึ่งต่างจาก
ประเด็นแท้จริ งในเรื่ องที่ทางผูผ้ ลิตต้องการปิ ดบังเอาไว้เพือ่ สร้างความประหลาดใจให้กบั ผูช้ ม
เพื่อนําเสนอจุดขายที่เป็ นบุคคล โดยใช้ตวั อักษรเพื่อนําเสนอจุดขายเรื่ องทีมงานผูส้ ร้าง ที่มีผลงาน
เก่าคือเรื่ อง Rapunzel ซึ่งเป็ นที่รู้จกั ในกลุ่มผูช้ มภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เหมือนกับภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ อีกสองเรื่ องที่อา้ งถึงทีมงานสร้างเช่นเดียวกัน โดย Finding Nemo บริ ษทั ผูส้ ร้างเดียวกับ
Frozen ได้อา้ งถึงทีมงานสร้างของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ องเก่า ในขณะที่ Despicable Me 2 อ้างชื่อ
ทีมงานผูส้ ร้างซึ่งเป็ นทีมงานเดียวกับภาคแรก
เพื่อนําเสนอจุดขายจากบริ ษทั ผูส้ ร้าง คือ วอลต์ ดีสนีย ์ โดยนําตัวอักษรชื่อบริ ษทั
ผูส้ ร้างไว้ช่วงท้ายของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างเนื่องจากไม่ใช่ภาพยนตร์ภาคต่อ
ในขณะที่
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างเรื่ องอื่น ๆ ใช้ตวั อักษรเพื่อนําเสนอจุดขายจากบริ ษทั ผูส้ ร้างเช่นกัน
โดยหากเป็ นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ที่ไม่ใช่ภาคต่อ จะนําตัวอักษรชื่อบริ ษทั ผูส้ ร้างไว้ช่วงท้ายของ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่าง
แต่สาํ หรับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ภาคต่อมีท้ งั ตอนต้นและตอนท้าย
เนื่องจากตัวละครในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างเป็ นที่รู้จกั อยูแ่ ล้วว่าบริ ษทั ใดเป็ นผูส้ ร้าง แต่กย็ งั
ใส่ ชื่อบริ ษทั ผูส้ ร้างเอาไว้เพือ่ ตอกยํ้าให้ผชู ้ มมัน่ ใจว่าเป็ นผลงานจากบริ ษทั เดิม
เพื่อแจ้งกําหนดฉายภาพยนตร์ โดย Frozen เป็ นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างเพียง
เรื่ องเดียว ที่ไม่กาํ หนดวันฉายอย่างแน่นอน เนื่องจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างเข้าฉายก่อน
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เป็ นเวลาค่อนข้างนาน จึงระบุเพียงช่วงเวลาว่า เร็ ว ๆ นี้ เพื่อให้ผชู ้ มเกิดความ
คาดหวังและรอคอย ซึ่งหากผูช้ มสนใจแล้วก็สามารถติดตามกําหนดฉายได้จากสื่ ออื่น ๆ เช่น
โฆษณาทางโทรทัศน์ ทางหนังสื อพิมพ์ หรื อสื่ อออนไลน์ต่าง ๆ ในขณะที่ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ อีก
4 เรื่ อง ได้แก่ Toy Story 3, Despicable Me 2, Shrek 2 และ Finding Nemo สําหรับ Frozen มีการ
กําหนดวันที่เข้าฉายอย่างชัดเจน
2) ส่ วนที่เป็ นเสี ยง
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างเรื่ อง Frozen และภาพยนต์แอนิเมชัน่ เรื่ องอื่น มีการใช้
เสี ยงบรรยายเพื่ออธิบายสถานการณ์ของเรื่ องเหมือนกัน เพื่อให้ผชู ้ มได้ทราบรายละเอียดมากกว่า
การดูภาพในฉากที่ตดั ตอนมา และเข้าใจเนื้อเรื่ องตรงกับประเด็นที่ผผู ้ ลิตต้องการสื่ อสารไปถึงผูช้ ม
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การใช้เสี ยงบรรยายช่วยให้ผชู ้ มเข้าใจเรื่ องราวได้รวดเร็ วและชัดเจนขึ้นในเวลาที่จาํ กัด
โดยมี
ลักษณะการใช้เสี ยงบรรยายเป็ นเสี ยงผูช้ าย มีความหนักแน่น ชัดเจน ใช้ประโยคสั้นๆ โดยเป็ นการ
บรรยายสลับกับภาพฉากพร้อมเสี ยงที่ตดั ตอนมาจกาภาพยนตร์ เพื่อดึงดูดใจให้ผชู ้ มเกิดความสนใจ
ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เต็มเรื่ อง
เสี ยงประกอบ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างเรื่ อง Frozen มีการใช้เสี ยงประกอบอยู่ 2 ลักษณะ
ดังนี้ เสี ยงประกอบที่ติดมากับฉากที่ตดั ตอนมาจากภาพยนตร์ โดยใช้เพื่อสร้างความสมจริ งให้กบั
ภาพที่เห็น รวมทั้งทําให้ผชู ้ มเกิดอารมร์ร่วมและคล้อยตามเหตุการณ์ที่เห็นจากฉากมากขึ้น ซึ่งฉากที่
ตัดตอนมาคือ เช่น เสี ยงตอนเอลซ่าปล่อยพลัง ซึ่งลักษณะการใช้เสี ยงประกอบที่ติดมากับฉากที่ตดั
ตอนมาจากภาพยนตร์ ไม่แตกต่างจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างเรื่ องอื่น
เสี ยงประกอบที่สร้างขึ้นใหม่ ใช้ประกอบกับการขึ้นตัวอักษร เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งของการนําเสนอ
เรื่ องราวภาพยนตร์ ชื่อภาพยนตร์ ชื่อบริ ษทั ที่สร้าง บอกกําหนดฉาย และการใช้เสี ยงประกอบควบคู่
ไปกับการใช้ตวั อักษรเช่นนี้เพื่อเรี ยกร้องความสนใจจากผูช้ มมากยิง่ ขึ้น โดยเสี ยงประกอบจะมีความ
สอดคล้องกับเนื้อหาภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เช่นเดียวกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ องอื่น ๆ
เพลงและดนตรี ประกอบ
จากการศึกษาพบว่า ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างเรื่ อง Frozen และภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ ตัวอย่างเรื่ องอื่น
มีการใช้เพลงและดนตรี ประกอบในลักษณะที่สอดคล้องกับเนื้อหาของ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และฉากที่ตดั ตอนมานําเสนอ มีการเปลี่ยนจังหวะเพลงให้หนักแน่นตื่นเต้น
กว่าเดิม เพื่อเน้นให้ผชู ้ มรู ้สึกถึงความสําคัญของฉากนั้นมากขึ้น ซึ่งทําให้สื่ออารมณ์ของภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ ไปสู่ ผชู ้ มได้ ทําให้ผชู ้ มรับรู ้ลกั ษณะแนวทางของเนื้อเรื่ อง และเกิดอารมณ์ร่วมคล้อยตาม
เนื้อหาที่นาํ เสนอในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่าง
5.1.3 ผลการศึกษาการสั มภาษณ์ เชิงลึก และสนทนากลุ่ม
1) ภาพรวมของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ อง Frozen
จากการสัมภาษณ์ผรู ้ ับสารส่ วนใหญ่ชื่นชอบภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ อง Frozen ด้วย
เหตุผลแตกต่างกันไป โดยเหตุผลที่ส่วนมากตอบตรงกันคือ ความแปลกของมุมมองการเล่าเรื่ องที่
เป็ นความรักของพี่นอ้ ง มีภาพประกอบและฉากที่สวยงาม และมีตวั เอกเป็ นผูห้ ญิงถึงสองคน แต่มี
ผูร้ ับสารบางคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างว่าเนื้อเรื่ อง Frozen ธรรมดากว่าเรื่ องอื่น ๆ ที่เคยได้ชม
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2) ตัวละะคร
ผูร้ ับสารรส่ วนใหญ่ชื่นนชอบตัวละคครโอลาฟ มนุนุ ษย์หิมะที่มีชชีี วิตจากเวทมมนตร์ ของ
เอลซ่า เพราะะมีความน่ารัก ไร้เดียงสา แและเป็ นตัวทีสร้
่ส างสี สนั และะความตลกใหห้กบั เรื่ อง Froozen
3) ทัศนคติต่อแอนิเมมชัน่ ไทย
จากการสสัมภาษณ์ผรู ้ ับบสารส่ วนใหหญ่เคยได้ชมภาพยนตร์ แออนิ เมชัน่ ไทยเรื่ องก้าน
กล้วย แต่ภาพพยนตร์ เรื่ องอือื่น ๆ ไม่ได้รรัั บชม และบาางคนแทบไมม่ได้ติดตามอีกกเลยว่าไทยสสร้างแอนิ
เมชัน่ เรื่ องอื่นนอกจากก้
น
านกล้
า วย โดยยผูร้ ับสารเห็นว่
น าจุดอ่อนของแอนิ เมชัน่ นไทยคือเนื้ อเรืเ ่ องที่ไม่
น่าสนใจ ขาดดความคิดสร้้างสรรค์ และะมักจะใช้เนื้อเรื
อ ่ องที่มีความเป็ นไทยมาากเกินไปจนขขาดความ
เป็ นสากล ประกอบกับใชช้การเล่าเรื่ องงที่เรี ยบง่ายเหหมือนสื่ อการรเรี ยนการสออน จึงทําให้แอนิ
แ เมชัน่
ไทยขาดความน่ าสนใจแลละไม่สามารถถนําออกสู่ ตลาดโลกได้
ล
อีกปั ญหาของ แอนิ เมชัน่ ไททยคือการ
ผลิตที่ขาดคววามสมจริ งทั้ งั ในด้านเทค โนโลยีการผผลิต ทําให้ภาพที่ได้รับชมขขาดความราบบลื่น การ
เคลื่อนไหวตัตัวละครไม่สมจริ งดังเช่ น ภาพยนตร์ แอนิ
อ เมชัน่ สากล และการดําาเนิ นเรื่ องที่ขาดความ
ข
ละเอียดในกาารสร้างตัวละคร และรายลละเอียดต่าง ๆ ในเรื่ อง ทําให้ผชู ้ มแอนิเมมชัน่ ที่เป็ นวัยผูใ้ หญ่ไม่
รู ้สึกเชื่อในภาพยนตร์ แอนินิ เมชัน่ ไทย สส่ งผลให้กลุ่มผูช้ มภาพยนตตร์ แอนิ เมชัน่ ไไทยเหมาะเฉฉพาะผูช้ ม
วัยเด็กเท่านั้น

5.2 อภิปราายผล
จากผลการวิจยั เรื่ อง การเล่าเรืรื่ องในภาพยนนตร์แอนิเมชันยอดนิ
น่
ยมในนบริ บทสากล สามารถ
นํามาอภิปรายผลการวิจยั ดัดงต่อไปนี้
ภาพพยนตร์แอนิเมชั
ม น่ เรื่ อง Frozzen มีโครงสร้างการเล่าเรื่องที
อ ่เกิดจากกการผสมผสานนของสอง
แนวคิด ได้แก่
แ แนวคิด Innovation ซึ่งเป็ นการนําเอาเอกลั
า
กษณ
ณ์ที่โดดเด่นใ นการเล่าเรื่ องแนวเทพ
ง
นิยายย้อนยุคของวอลท์ ดิสนียม์ าพัฒนนาให้สอดคล้องกั
อ บกลุ่มผูร้ บสารในปั
ั
จจุ บนั ผสมผสานเข้ากับ
แนวคิด Invvention คือ การการสร้างงสรรค์และนําเสนอสิ
า
่ งใหมม่ในแบบใหม่ม่ที่ไม่เคยพบมมาก่อนใน
การเล่าเรื่ องแแนวเทพนิยายย ทําให้ภาาพยนตร์แอนินิเมชัน่ เรื่ องนี้มีมคี วามโดดเด่ด่นในเนื้อเรื่ อง ภาพที่
ปรากฏในภาพยนตร์ แลละเพลงประกกอบ ที่มีความสร้
ว างสรรค์แปลกใหม่แแต่อยูบ่ นพื้นฐานความ
ฐ
อ ่ งที่ผสู ้ ร้ างต้องการนําเสนอ เป็ นผลให้
ผ Frozenn สามารถครอองใจผูช้ ม
สมจริ ง ทําใหห้ผชู ้ มรู ้สึกเชื่อในสิ
ได้ทุกเพศทุกวั
ก ย ดังนี้
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5.2.1 ทีม่ าของเรื่อง : จาก Snow Queen ถึง Frozen ผ่ านแนวคิด Innovation
จากผลการศึกษาพบว่า Frozen มีการดัดแปลงเนื้อเรื่ องโดยใช้แนวคิดแบบ Innovation ของ
De Bono (1992 อ้างถึงใน วิเชียร ลัทธิพงศ์พนั ธ์, 2556) คือการพัฒนาโครงเรื่ องมาจากนิทาน
พื้นบ้านเรื่ อง Snow Queen ของผูแ้ ต่งฮานส์ คริ สเตียน แอนเดอร์เซน ซึ่งทีมงานคิดว่าโครงเรื่ องเดิม
แม้จะน่าสนใจแต่ไม่เหมาะที่จะนํามาเล่าเรื่ องแบบแอนิเมชัน่ ได้ โดยคงส่ วนที่น่าสนใจเอาไว้ และ
ปรับเปลี่ยนการดําเนินเรื่ อง และบทบาทตัวละคร เพื่อให้มีเนื้อหาที่น่าสนใจและเหมาะสมกับการ
นํามาทําเป็ นแอนิเมชัน่ ในปี 2013
ทางทีมงานมีการคิดแบบ Critical Thinking คือ การคิดหาวิธีแก้ปัญหาในหลาย ๆ ทางเลือก
และเลือกทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาโครงเรื่ อง Snow Queen ซึ่งทีมงานได้เลือกเน้นไปที่การ
เดินทางของ Gerda และความงดงามของราชินีหิมะ ดังนั้นเรื่ องราวของราชินีหิมะตัวร้ายที่จบั ตัว
ละครชาย Kai ไปบนยอดเขา ทําให้ Gerda ตัวละครหญิงเพื่อนสนิทของ Kai จึงต้องออกเดินทาง
ผจญภัยเพื่อช่วย Kai กลับมาบ้าน จึงกลายเป็ นเรื่ องราวของ ราชินีเอลซ่าผูน้ ่าสงสารที่หนีออกจาก
พระราชวังเพราะพลังวิเศษที่แตกต่างจากคนอื่น
ทําให้เจ้าหญิงแอนนาน้องสาวต้องออกตามหา
พี่สาว เพื่อให้กลับมาแก้คาํ สาปและฟื้ นฟูความสัมพันธ์ดงั เดิม
ผลการวิจยั ด้านที่มาของเรื่ อง มีความสอดคล้องกับผลการวิจยั ด้านที่มาของเรื่ อง มีความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นับทอง ทองใบ (2548) เรื่ องนวลักษณ์ในการเล่าเรื่ องและเอกลักษณ์ใน
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ของ ฮายาโอะ มิยาซากิ ที่พบว่า มิยาซากิ คิดสร้างเรื่ องราวแอนิเมชัน่ โดยหยิบ
ยืมเรื่ องราวจากตํานานพื้นบ้าน มาแต่งแต้มจินตนาการส่ วนตัวเข้าไป กลายเป็ นการสร้างเรื่ องราว
จินตนาการขึ้นมาใหม่ ทําให้แอนิเมชัน่ ของมิยาซากิไม่ถูกตีกรอบจากความคาดหวังของผูช้ มที่เคย
อ่านการ์ตูน หรื อดูแอนิเมชัน่ ทางโทรทัศน์มาแล้ว
และผลการวิจยั ตรงข้ามกับงานวิจยั เรื่ อง จริ ยธรรมที่ปรากฏในภาพยนตร์การ์ตูนของวอลท์
ดิสนีย ์ ของจุฑามาศ สุ กิจจานนท์ (2539) ที่พบว่าดิสนียม์ กั หยิบยืมมาจากเทพนิยายตะวันตก
ประเภทเจ้าหญิงเจ้าชาย หรื อวรรณกรรมที่มีชื่อเสี ยงอยูแ่ ล้ว โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อฉี กแนว
ทําให้แอนิเมชัน่ ของดิสนียม์ ีกรอบเช่นเดียวกับแอนิเมชัน่ ญี่ปุ่นทัว่ ๆ ไป ดังนั้นสิ่ งที่ปรากฏใน
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ อง Frozen จึงเป็ นการต่อยอดเรื่ องราวแนวเทพนิยายตามลักษณะดิสนียใ์ ห้มี
ความแปลกใหม่ที่ทาํ ให้ผชู ้ มคาดไม่ถึง
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5.2.2 โครงเรื่องและการดําเนินเรื่อง : เรียบง่ ายแต่ พลิกผันในตอนท้ าย
องค์ประกอบในโครงเรื่ องในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ยอดนิยมเรื่ อง Frozen เป็ นไปตามขนบ
การเล่าเรื่ องของ กาญจนา แก้วเทพ (2547) คือ มีการเล่าเรื่ องไปตามขั้นตอนตั้งแต่ข้นั เริ่ มเรื่ อง ขั้น
พัฒนาเหตุการณ์ ขั้นภาวะวิกฤต ขั้นภาวะคลี่คลาย และขั้นยุติเรื่ องราว เช่นเดียวกับแอนิเมชัน่ เรื่ อง
อื่น ๆ แต่ Frozen มีความต่างที่การหักมุมในตอนท้าย คือ การให้ตวั ละครเจ้าชายที่ผชู ้ มคิดว่าเป็ นตัว
ละครเอกกลายเป็ นตัวร้ายที่คอยวางแผนจัดการฆ่าเจ้าหญิงทั้งสองคน ซึ่งเป็ นการดําเนินเรื่ องที่มา
จากแนวคิด Invention ของ De Bono (1992 อ้างถึงใน วิเชียร ลัทธิพงศ์พนั ธ์, 2556 ) คือการเล่าเรื่ อง
ที่เป็ นสิ่ งใหม่และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในแอนิเมชัน่ แนวเทพนิยายของวอลท์ ดิสนีย ์ ที่ให้เจ้าชายขี่
ม้าขาวกลายเป็ นตัวร้าย
ผลการวิจยั ด้านโครงเรื่ องและการดําเนินเรื่ อง ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ องนวลักษณ์ใน
การเล่าเรื่ องและเอกลักษณ์ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ของ ฮายาโอะ ของ นับทอง ทองใบ (2548) ที่
พบว่า มิยาซากิ ใช้โครงเรื่ องที่ซบั ซ้อน มีโครงเรื่ องหลักและโครงเรื่ องรองซ้อนกันอยู่ มีจุดวิกฤต
(Climax) ที่ไม่เร้าอารมณ์ และมีการจบแบบเปิ ดทิ้งพื้นที่ให้คนดูได้คิดและจินตนาการต่อ ซึ่งตรงกัน
ข้ามกับเรื่ อง Frozen ที่มีการดําเนินเรื่ องด้วยโครงเรื่ องที่ไม่ซบั ซ้อน มีจุดวิกฤตที่ตื่นเต้นเร้าอารมณ์
และมีการจบแบบปิ ดอย่างมีความสุ ข
5.2.3 ตัวละคร : การสร้ างผ่านแนวคิด Modern และ Post - Modernism
ตัวละครในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ อง Frozen มีความโดดเด่นแตกต่างจากตัวละครใน
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ของดิสนียเ์ รื่ องอื่น ๆ ดังนี้
1) ตัวละครเจ้าชาย
ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ อง Frozen ให้ตวั ละครที่รับบทนี้คือ คริ สตอฟ ซึ่งเป็ นคน
ธรรมดาที่มีรูปร่ างหน้าตาไม่หล่อสมบูรณ์แบบ มีอาชีพเป็ นคนขายนํ้าแข็ง กิริยามารยาทแข็งกระด้าง
โผงผาง ห่ างไกลจากลักษณะเจ้าชายในเทพนิยาย แต่การกระทําและความจริ งใจที่คริ สตอฟมีให้กบั
เจ้าหญิงเป็ นจิตใจที่บริ สุทธิ์ ปรารถนาดีและให้การช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งเป็ นการ
สร้างตัวละครจากแนวคิด Post – Modernism ของ Solomon (2003) คือการตั้งคําถามกับ
ขนบธรรมเนียมดั้งเดิมที่เชื่อว่าเจ้าชาย หรื อพระเอกจะต้องเป็ นเชื้อสายกษัตริ ย ์ หล่อสมบูรณ์แบบ
สุ ภาพ อ่อนโยน เพื่อให้ผชู ้ มภาพยนตร์แอนิเมชัน่ มองคนที่จิตใจไม่ใช่เปลือกภายนอก
2) ตัวละครเจ้าหญิง
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ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ อง Frozen ให้ตวั ละครที่รับบทนี้คือ เอลซ่าและแอนนา
โดยทั้งสองตัวละครมีการผสมผสานระหว่างแนวคิด Modernism และ Post – Modernism ดังนี้
เอลซ่า มีลกั ษณะทางรู ปร่ างที่บอบบาง สวย สง่า มีกิริยามารยาทสุ ขมุ เรี ยบร้อย
เคร่ งครัด ตามมาตรฐานดิสนียต์ ามแนวคิดแบบ Modernism แต่เอลซ่ามีแนวคิดแบบ Post –
Modernism คือการตั้งคําถามกับรักแรกพบ และไม่เชื่อในรักแท้
แอนนา มีลกั ษณะรู ปร่ างภายนอกแบบปกติ แต่มีกิริยาที่แก่น ซน มีนิสยั กระตืนรื อ
ร้น เปิ่ น วางตัวเป็ นธรรมชาติ และไม่ได้สวยสมบูรณ์แบบตลอดเวลา ซึ่งเป็ นการสร้างลักษณะนิสยั
และท่าทางของเจ้าหญิงให้เหมือนกับคนธรรมดาซึ่งเป็ นไปตามแนวคิดแบบ Post – Modernism แต่
แอนนามีความคิดแบบ Modernism คือมีความช่างฝัน เชื่อในรักแรกพบ รอชายในฝัน และใฝ่ หารัก
แท้ เหมือนกับเจ้าหญิงดิสนียค์ นอื่น ๆ เช่น เจ้าหญิงเงือกน้อย ซินเดอเรลล่า เจ้าหญิงนิทรา
แต่ท้ งั สองคนมีจุดร่ วมที่เหมือนกันคือ
การเป็ นตัวแทนของผูห้ ญิงยุคใหม่ที่มี
ความสามารถ กล้าหาญ เก่งกาจ และไม่รอความช่วยเหลือจากเจ้าชายหรื อผูอ้ ื่น ในเรื่ อง Frozen จะ
พบว่าทั้งสองเจ้าหญิงแก้ปมปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง โดยมีตวั ละครช่ายเป็ นฝ่ ายสนับสนุนเพียง
เล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ อง นวลักษณ์ในการเล่าเรื่ องและเอกลักษณ์ในภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ ของ ฮายาโอะ ของ นับทอง ทองใบ (2548) ที่สร้างตัวละครหญิงให้มีบทบาทเด่น เป็ นตัว
ละครหลักในเรื่ องและมีคุณสมบัติร่วมกันคือความเป็ น “หญิงแกร่ ง” เช่นเดียวกับภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ เรื อง Frozen ที่ตวั ละครเจ้าหญิงสองคนเป็ นตัวดําเนินเรื่ องราวในเรื่ อง
3) ตัวละครร้าย
ตัวละครร้ายในเรื่ อง Frozen คือเจ้าชายขี่มา้ ขาวที่ขโมยหัวใจของเจ้าหญิงแอนนา
ตั้งแต่แรกพบ นัน่ คือเจ้าชายฮานส์ที่หล่อเหลา สุ ภาพ อ่อนโยน มีวงศ์ตระกูลและฐานะสู งส่ ง อีกทั้ง
ยังเป็ นผูช้ ายที่เก่งกาจในการฟันดาบ เป็ นเจ้าชายในฝันตามมาตรฐานตัวละครเจ้าชายของดิสนีย ์ แต่
กลับมีจิตใจมักใหญ่ใฝ่ สูง ละโมบ อยากได้บลั ลังก์คนอื่นจนคิดแผนการชัว่ ร้ายหลอกลวงใช้ความ
รักของแอนนา เพื่อหาทางแย่งชิงบัลลังก์ของเอลซ่า ซึ่งเป็ นการสร้างตัวละครจากแนวคิด Post –
Modernism ว่าเจ้าชายที่สมบูรณ์แบบอาจไม่ใช่คนดีเสมอไป คนที่เปลือกนอกมีพร้อมทุกอย่างไม่ได้
หมายความว่าจะมีจิตใจดีงาม ดังนั้นต้องใช้เวลาในการศึกษาซึ่งกันและกัน อย่าตัดสิ นคนจากเปลือก
ภายนอก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ อง การสร้างเทพนิยายสมัยใหม่ในภาพยนตร์ชุดสตาร์วอร์ส
ของทัศนัย กุลบุญกลอย (2544) ที่กล่าวถึงการสร้างตัวละครร้ายที่มีลกั ษณะเป็ นตัวละครด้านมืด มี
ความเลวร้ายชัดเจนเพื่อเชิดชูความเป็ นฮีโร่ ของตัวละครเอก ซึ่งตัวละครร้ายในภาพยนตร์แอนิเมชัน่
เรื่ อง Frozen ไม่มีการแสดงความเลวร้ายชัดเจน เพราะเป็ นตัวละครแบบรอบด้าน (Roundrd
Character) และเป็ นตัวละครที่มีการพลิกบทบาทมากที่สุดในเรื่ องอีกด้วย
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4) บทบาทตัวละครเอกไม่เป็ นไปตามแบบวลาดิเมียร์ พร็อพ (Prop, 1997)
ซึ่งวิเคราะห์มาจากนิทานพื้นบ้านของรัสเซียที่ตวั ละครมักจะมีบทบาทชัดเจน
พระเอกต้องช่วยเหลือนางเอก แต่ Frozen ให้ตวั ละครผูห้ ญิงทั้งสองตัวรับบทเด่นกว่าตัวละครเอก
ฝ่ ายชาย และตัวละครหญิงในเรื่ องมีความสามารถแก้ปัญหาและฝ่ าฟันอุปสรรคได้ดว้ ยตัวเอง โดยมี
ตัวละครเอกฝ่ ายชายเป็ นเพียงผูใ้ ห้การสนับสนุน
ซึ่งต่างจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ แนวเทพนิยา
ของดิสนียใ์ นอดีตที่ตวั ละครเอกฝ่ ายหญิงเมื่อพบกับปัญหาและอุปสรรค
จะผ่านไปได้ดว้ ยการ
ช่วยเหลือจากเจ้าชาย เช่น สโนไวท์และเจ้าหญิงนิทราที่รอเจ้าชายมาจุมพิตแก้คาํ สาป ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจยั เรื่ อง นวลักษณ์ในการเล่าเรื่ องและเอกลักษณ์ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ของ ฮายาโอะ
ของ นับทอง ทองใบ (2548)
5.2.4 แก่นความคิด : รักแท้ ในแบบทีค่ าดไม่ ถึง
ในเรื่ อง Frozen มีแก่นความคิดของเรื่ องที่สะท้อนแนวคิดแบบ Post-Modernism สอง
ประเด็น คือ รักแท้ที่ไม่ใช่รักโรแมนติคของชายหญิงตามแบบแอนิเมชัน่ เทพนิยายของดิสนีย ์ และ
การปฏิเสธความเชื่อในรักแรกพบที่ดิสนียเ์ คยนําเสนอมาตลอดในแอนิเมชัน่ เรื่ องก่อน เช่น Sleeping
Beauty (1959), Snow White and Seven Dwarfs (1937)
แก่นแนวคิดหลักของเรื่ อง Frozen คือ ความรัก แต่เป็ นความรักระหว่างพี่นอ้ ง ความรักที่
แท้จริ งคือการเสี ยสละความสุ ขเพื่อคนที่รักโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งเป็ นแก่นเรื่ องที่ไม่เคยมีมา
ก่อนในแอนิเมชัน่ แนวเทพนิยาย เนื่องจากรักแท้ที่ปรากฏในแอนิเมชัน่ แนวเทพนิยายของดิสนียค์ ือ
ความรักระหว่างชายหญิง จึงเป็ นการสร้างแก่นแนวคิดตามแนวคิด Post – Modernism คือการตั้ง
คําถามกับสิ่ งที่มีอยูแ่ ล้ว ซึ่งในผลงานของดิสนียย์ คุ หลัง เริ่ มปรากฏให้เห็นมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เรื่ อง
Maleficent ที่ดดั แปลงมากจากเรื่ อง Sleeping Beauty ดิสนียท์ าํ ให้จุมพิตที่แก้คาํ สาปของเจ้าหญิง คือ
จุมพิตที่ได้มาจากนางฟ้ าแม่ทูนหัว ไม่ใช่จุมพิตจากเจ้าชายที่เพิ่งเจอกันเพียครั้งแรก
อีกหนึ่งแนวคิด Post – Modernism ที่พบใน Frozen คือการตั้งคําถามกับรักแรกพบของเจ้า
หญิงในเทพนิยาย ตัวละครหลักในเรื่ องยกเว้นแอนนาไม่เชื่อในความรักแรกพบ ทั้งเอลซ่า และคริ
สตอฟ พยายามคัดค้านการแต่งงานของแอนนา เจ้าชายฮานส์กห็ ลอกใช้ความเชื่อในรักแรกพบของ
แอนนาเพื่อหวังผลประโยชน์ และสุ ดท้ายการเล่าเรื่ องก็เฉลยให้เป็ นเห็นว่าสิ่ งที่แอนนาเชื่อเป็ นการ
ตัดสิ นใจผิดพลาด
5.2.5 ความขัดแย้ ง : สองแนวคิดทีไ่ ม่ ลงรอยกันนํามาสู่ ความแตกแยกของความสั มพันธ์
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ในเรื่ อง Frozen มีความขัดแย้งที่เด่นชัดที่สุดของเรื่ องคือ ความขัดแย้งระหว่าง
ความสัมพันธ์ของสองพี่นอ้ ง เอลซ่ากับแอนนา ซึ่งมีอยูส่ องช่วงที่เป็ นปมปัญหาทําให้เนื้อเรื่ อง
พัฒนา โดยความขัดแย้งระหว่างตัวละครได้สะท้อนแนวคิด Modernism และ Post-Modernism
ดังนี้
ในวัยเด็กพลังเวทมนตร์น้ าํ แข็งของเอลซ่าที่ทาํ อันตรายแอนนาโดยไม่ต้ งั ใจ ถูกมองว่าเป็ น
สิ่ งชัว่ ร้ายเพราะเป็ นความแตกต่างจากสังคม นัน่ เพราะเอลซ่าถูกกรอบแนวคิดแบบ Modernism ของ
ครอบครัวและสังคมตัดสิ นว่าสิ่ งที่เธอเป็ น สิ่ งที่เธอแตกต่างคือสิ่ งที่ผดิ และเธอต้องทําตัวเองให้
เหมือนกับคนอื่น ๆ ถึงจะเป็ นคนปกติ ทําให้เอลซ่าถูกแยกออกจากแอนนาเพื่อหาทางซ่อนพลังหรื อ
กําจัดพลังนั้นทิ้ง เป็ นผลให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เหิ นห่างกัน
ในวัยผูใ้ หญ่ ความขัดแย้งของสองพี่นอ้ งรุ นแรงขึ้น เมื่อแอนนาซึ่งเป็ นตัวแทนของแนวคิด
แบบ Modernism ที่เชื่อในรักแรกพบ ยืนยันทีจะแต่งงานกับเจ้าชายฮานส์ที่เพิ่งพบเพียงวันเดียว
ในขณะที่เอลซ่าซึ่งเป็ นตัวแทนของแนวคิดแบบ Post – Modernism ยืนกรานที่จะปฏิเสธการ
แต่งงานในครั้งนี้ เพราะไม่เชื่อในรักแรกพบแบบแอนนา จากแนวคิดที่ขดั แย้งกันนําไปสู่ ความ
แตกหักของความสัมพันธ์พนี่ อ้ ง
ซึ่งผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ อง นวลักษณ์ในการเล่าเรื่ องและเอกลักษณ์ใน
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ของ ฮายาโอะ ของ นับทอง ทองใบ (2548) ที่พบว่าภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ของ
มิยาซากิเน้นความขัดแย้งภายในตัวละครมากกว่าความขักแย้งภายนอกตัวละคร
5.2.6 ฉาก : จินตนาการบนพืน้ ฐานความสมจริง
ฉากในเรื่ อง Frozen มีดว้ ยกันสองส่ วน คือฉากในช่วงเวลา โดยเป็ นช่วงเวลาในสมัยยุโรป
โบราณในประเทศนอร์เวย์ และฉากในสถานที่ซ่ ึงมีดว้ ยกันหลายฉาก โดยการสร้างฉากในเรื่ อง
Frozen มีท้ งั ส่ วนที่สร้างโดยอ้างอิงสถานที่จริ งเพื่อให้ได้ความสมจริ ง เช่น เมืองแอเรนเดล ป่ าหิ มะ
และส่ วนที่สร้างจากจินตนาการเพื่อให้เกิดความสวยงามเหนือความจริ ง เช่น ปราสาทนํ้าแข็งของ
เอลซ่า
1) ฉากที่สร้างให้สามารถสร้างสรรค์ฉากและเครื่ องแต่งกายให้ออกมาสวยงาม
ได้ โดยในตอนแรกทีมงานตัดสิ นใจให้เมืองแอเรนเดลเป็ นประเทศนึงในแถบแสกนดิเนเวีย แต่
หลังจากทีมงานได้ลงสํารวจพื้นที่กพ็ บว่าแสกนดิเนเวียไม่เหมาะจะมาทําเป็ นฉากในเรื่ อง และได้
เปลี่ยนไปสํารวจที่ประเทศนอร์เวย์แทน จึงมีการอ้างอิงสถาปั ตยกรรม และศิลปะจากประเทศ
นอร์เวย์ ซึ่งเป็ นการคิดแบบ Critical Thinking ของ De Bono (1992 อ้างถึงใน วิเชียร ลัทธิพงศ์พนั ธ์,
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2556) คือการคิดแบบใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ปัญหา และใช้ขอ้ มูลในการแก้ปัญหา ซึ่งการคิดแบบ
นี้ทาํ ให้เนื้อเรื่ องและฉากมีที่มาที่ไป ทําให้ผชู ้ มเกิดความเชื่อในเนื้อเรื่ อง
(2) ฉากภูเขาหิ มะ ในแอนิเมชัน่ ของดิสนียม์ ีหลายเรื่ องที่มีฉากของการผจญภัย
ในป่ า แต่ป่าในแต่ละเรื่ องของดิสนียก์ ม็ ีความเป็ นเอกลักษณ์ สําหรับ Frozen ภูเขาหิ มะได้แรง
บันดาลใจมาจากที่รกร้างว่างเปล่าของประเทศนอร์เวย์ Jim Finn (2013 as cited in Solomon, 2013)
นักออกแบบองค์ประกอบศิลป์ กล่าวถึงฉากภูเขาหิ มะไว้วา่ “ทิวทัศน์ ดอกไม้ โทนสี ของแม่น้ าํ ทุก
สิ่ งที่มาประกอบกันสามารถสร้างความรู ้สึกสมจริ งให้ผชู ้ มได้ คุณไม่สามารถนําแม่น้ าํ มิชิแกนไปใส่
ในลําธารแคบ ๆ ได้” ซึ่งจากบทสัมภาษณ์บุคคลที่ทาํ งานฝ่ ายฉาก จึงได้เห็นว่าการทํางานเพื่อสร้าง
ฉากที่สมจริ ง เกิดจากแนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) คือการรวบรวมผสมผสานสิ่ งต่าง ๆ
เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด
2) ฉากที่สร้างจากจินตนาการ
จากการผลการศึกษาฉากที่ได้รับเสี ยงชื่นชมจากผูช้ มเป็ นอย่างมาก ในเรื่ อง Frozen
คือ ฉากปราสาทนํ้าแข็งที่เกิดจากพลังเวทมนตร์น้ าํ แข็งของเอลซ่า ซึ่งฉากนี้เกิดจากจินตนาการของ
ทีมงาน เนื่องจากเป็ นฉากที่ไม่มีอยูจ่ ริ งบนโลกใบนี้
โดยทีมงานได้สร้างสรรค์ฉากขึ้นมาให้
สอดคล้องกับบุคลิตวั ละคร และสร้างรายละเอียดในฉากก็เกิดจากการศึกษารายละเอียดของหิ มะ
เพื่อนํามาให้สอดคล้องกันเพือ่ ให้ผชู ้ มเชื่อในปราสาทนํ้าแข็งของเอลซ่า John Lasseter (2013 as
cited in Solomon, 2013) กล่าวถึงแนวคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ว่า “ปราสาทนํ้าแข็งดูสวยงาม
น่าหลงใหลด้วยเกล็ดหิ มะ ซึ่งการออกแบบภายในตั้งแต่เพดาน เสาไปจนถึงพื้นปราสาท อ้างอิงมา
จากการศึกษาวิจยั เกล็ดหิ มะ”
ในฉากทะเลสาปหิ มะที่เป็ นฉากจุดวิกฤตของเรื่ อง ก็มีการสร้างทะเลสาปหิ มะที่พิเศษกว่า
ทะเลสาปหิ มะปกติ เพราะเกิดจากเวทมนตร์ของเอลซ่า ดังนั้นทีมงานจึงสร้างให้หิมะมากขึ้น และมี
ลักษณะพิเศษ เป็ นการสร้างฉากในจินตนาการบนพื้นฐานแห่งความจริ ง
โดยอ้างอิงความเป็ นจริ ง
(1) ฉากเมืองแอเรนเดล ทีมงานได้ใช้แนวคิดแบบ Critical Thinking ในการ
สร้างฉากที่สวยสมจริ งที่สุดในแอนิเมชัน่ โดย เลือกใช้ช่วงเวลาในอดีตที่ประเทศแถบยุโรปยังมีการ
ปกครองแบบกษัตริ ย ์ เพื่อให้ผชู ้ มเกิดความเชื่อในเรื่ องเจ้าชายและเจ้าหญิง และช่วงเวลาในอดีตทํา
5.2.7 ภาพยนตร์ แอนิเมชั่นตัวอย่ างทีป่ ิ ดบังความจริง
จากการศึกษาพบว่า ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ตัวอย่างของ Frozen แตกต่างจากภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ ตัวอย่างเรื่ องอื่นในส่ วนของภาพที่ตดั ตอนมาจากภาพยนตร์ โดย Frozen เล่าถึงปัญหาในเรื่ อง
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และตั้งคําถามมให้ผชู ้ มคิดว่าตัวละครใดทที่สามารถแก้ป้ ัญหาได้ และนําเสนอภาพพที่ตดั ตอนมาจาก
ภาพยนตร์ให้เห็นฉากการผจญภัยที่สนุ กตื่นแต้นที่ผชู้ มจะได้ชมใในโรงภาพยนนตร์ แต่ปิดบังตั
ง วละคร
สําคัญที่เป็ นต้ตนเหตุของเรื่ องราวและแกก่นเรื่ องที่แท้จริ
จ ง ทําให้ผชู ้ มที
ม ่ได้ชมภาพพยนตร์ตวั อย่างและ
า
ตัดสิ นใจเข้าไปชมภาพยน
ไ
นตร์เกิดความปประหลาดใจแและมีการบอกต่อ ซึ่งเป็ นกการนําเสนอจจุดขาย
ที่มาจากตัวภาพยนตร์ให้ผูผชู้ มเกิดความอยากรู ้วา่ ใครรจะเป็ นผูพ้ ิชตภารกิ
ิต จในครัรั้ งนี้ และใช้กลวิธีการ
่แ จริ งเพื่อสร้าางความประหหลาดใจให้กบผู
บั ช้ ม
เล่าเรื่ องที่ปิดบังเนื้อหาทีแท้

5.3 ข้ อจํากัดของงานวิวิจยั
5.3.11 เนื่ องจากงาานวิจยั นี้เป็ น การศึกษาโครรงสร้างการเลล่าเรื่ องในภาพพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ยอด
นิ ยมในบริ บทสากล
ท
ซึ่ งเป็ป็ นผลงานจากกต่างประเทศศ ทําให้ผวู ้ ิจยั ไม่
ไ สามารถเข้ข้าถึงโครงสร้้างในการ
ผลิ ตอย่างใกกล้ชิด ผูว้ ิจยั จึ งทําการศึ กษษาเฉพาะตัวเนื
เ ้ อหา และวิวิธีการนําเสนนอจากการรับชมและ
บ
วิเคราะห์ดว้ ยตนเอง
ย
จึงอาจทําให้ขาด ความเข้าใจถึถึงวัตถุประสงงค์การผลิต กกระบวนการผผลิต และ
การแฝงสัญญวิ
ญ ทยาไว้ในกการเล่าเรื่ องไดด้อย่างลึกซึ้ง
5.3.22 การขอสัมภาษณ์ผกู ้ าํ กับบหรื อทีมงานนของภาพยนตตร์ แอนิ เมชัน่ นเรื่ อง Frozen ในฐานะ
ส่ งสารเป็ นไไปได้ยาก เนื่ องจากอยู่คนนละประเทศศ ผูว้ ิจ ัยจึ งสัมภาษณ์
ม
ขอข้ออมูลจากแหลล่งข่า วใน
ประเทศโดยมมุ่งไปที่ผรู ้ ับสารแทน
ส
จึงทําให้ขาดความมลึกซึ้งในมุมของผูส้ ่ งสาร

5.4 ข้ อเสนนอแนะสํ าหรัรับการวิจยั ในนอนาคต
1) การศึศึกษาครั้งนี้เฉพาะแอนิเมชันั่ ยอดนิยมในนบริ บทสากลลเพียงอย่างเดียว หากมี
การนําภาพยนตร์ แอนิ เมชัชัน่ ไทยมาเปรีรี ยบเทียบกับของสากล
ข
ซึ่งเป็
ง นตัวแทนขของโลกตะวันั ตกและ
ตะวันออก จะทํ
จ าให้เห็ นความแตกต่
ค
า งที่ชดั เจน และเห็ นจุดทีสามารถนํ
่ส
ามาาปรั บปรุ งพัฒนาแอนิ
ฒ
เมชัน่ ไทยได้ช้ ดั เจนขึ้น
่ภ
2) การศึกึ ษาครั้งนี้เฉฉพาะการเล่าเรืเ ่ องในภาพยยนตร์แอนิเมชัชัน่ ซึ่งการทีภาพยนตร์
จะประสบความสําเร็ จนั้นการสื่ อสารรการตลาดก็เป็
เ นเรื่ องที่มีความสํ
ค
าคัญไไม่แพ้เนื้ อเรื่ อง
อ หากมี
การศึ ก ษากาารสื่ อ สารการตลาดของภภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั่น สากกล จะทํา ให้ห้ ท ราบถึ ง กลยุท ธ์ ท าง
การตลาดที่เป็ นปัจจัยสําคัญั ปัจจัยหนึ่งที่ทาํ ให้ภาพยนตร์ทาํ รายไดด้ทวั่ โลก และะสามารถนํามาปรั
ม บใช้
กับการสื่ อสาารการตลาดของภาพยนตร์ร์แอนิเมชัน่ ไททยได้
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3) จากการศึกษาการเล่าเรื่ องของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ อง Frozen ซึ่งเป็ นผลงาน
สร้างโดยบริ ษทั วอลท์ ดิสนีย ์ ทําให้เห็นถึงความน่าสนใจของการเป็ นผูน้ าํ ในวงการแอนิเมชัน่ มา
ยาวนาน จึงเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจหากจะศึกษาถึงนวัตกรรมการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ของ
วอลท์ ดิสนียต์ ้ งั แต่อดีตถึงปั จจุบนั เพื่อให้ได้ทราบถึงกระบวนการคิดที่ทาํ ให้ภาพยนตร์แอนิเมชัน่
ของ วอลท์ ดิสนีย ์ สามารถครองใจผูช้ มตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
4) จากการศึกษาเพลงที่ใช้ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ พบว่า เพลงมีความสําคัญใน
การเล่าเรื่ อง และมีการแทรกสัญวิทยาเอาไว้ในเนื้อเพลง จึงเป็ นน่าสนใจที่จะศึกษาวิจยั ในส่ วนการ
ตีความหมายจากเพลง และหน้าที่ของเพลงในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ แบบมิวสิ คลั
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เนือ้ เพลงทีป่ รากฏในภาพยนตร์ แอนิเมชั่นเรื่อง Frozen
1) เพลง Frozen Heat
ภาษาอังกฤษ
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
ก่อกําเนิดจากลมหนาวเย็น จากฝนภูเขารวมเป็ นก้อนนํ้าแข็ง
พลังความเยือกเย็นมีท้ งั ความสวยงามและน่ากลัว
นัน่ คือหัวใจของฤดูหนาวอันมีค่า
เจาะลงที่หวั ใจที่หนาวเย็นและใสกระจ่าง
ปะทะกับความรัก และปะทะกับความกลัว จะเห็น
ความสวยงาม แหลมคม และใส่ ซื่อ
แยกนํ้าแข็งออกจากกัน และทําลายหัวใจนํ้าแข็ง
ระวังการก้าวย่าง และเดินหน้าต่อไป
สวย เปี่ ยมพลัง อันตราย เยือกเย็น
นํ้าแข็งมีมหัศจรรย์ที่ไม่สามารถควบคุมได้
แข็งแกร่ งมากกว่าสิ่ งใด
แข็งแกร่ งมากกว่าสิ บ แข็งแกร่ งมากกว่าคนร้อยคน
ก่อกําเนิดจากลมหนาวเย็น จากฝนภูเขารวมเป็ นก้อนนํ้าแข็ง
พลังความเยือกเย็นมีท้ งั ความสวยงามและน่ากลัว
นัน่ คือหัวใจของฤดูหนาวอันมีค่า
เจาะลงไปที่กลางหัวใจที่หนาวและใสกระจ่าง
ปะทะกับความรัก และปะทะกับความกลัว
มีความงามและความอันตรายรวมอยูด่ ว้ ยกัน
แยกส่วนนํ้าแข็งออก ระวังหัวใจนํ้าแข็งให้ดี
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2) Do you want to build a snowman?
ภาษาอังกฤษ
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
พี่อยากปั้ นมนุษย์หิมะด้วยกันไหม?
มาเร็ ว ไปเล่นกันเถอะนะ
ช่วงนี้ฉนั ไม่ได้เจอพี่เลย ออกมาจากห้องเถอะ
เป็ นแบบนี้เหมือนกับพี่หายตัวไป
เราเคยเป็ นเพื่อนสนิทกันมาก
แต่ตอนนี้กลับไม่เป็ นเช่นนั้น
ฉันอยากรู ้วา่ เกิดอะไรขึ้น
พี่อยากมาปั้นมนุษย์หิมะด้วยกันไหม
หรื อจะไปเล่นอย่างอื่นก็ได้นะ
.พี่อยากมาปั้นมนุษย์หิมะด้วยกันไหม?
หรื อจะขี้จกั รยานรอบวังกันดี?
ฉันว่าพีห่ ายหน้าไปนานแล้วนะ
เพราะตอนนี้ฉนั เริ่ มพูดกับรู ปบนผนังแทนแล้ว
ฉันเริ่ มจะเหงา อยูใ่ นห้องว่าง ๆ
พวกนั้น ได้แค่มองเข็มฬิกาเดินไป
ติ๊กต๊อก ติ๊กต๊อก ติ๊กต๊อก ติ๊กต๊อก
อันนา อายุ 15 ปี
ขอร้องเถอะ ฉันรู ้วา่ พี่อยูใ่ นนั้น
ใคร ๆ ก็ถามว่าพี่หายไปไหน
พวกเขาบอกให้ฉนั เข้มแข็งเอาไว้ และฉันก็พยายามอยูน่ ะ
ฉันยังอยูเ่ คียงข้างกับพี่ที่นี่นะ ให้ฉนั เข้าไปหาพี่เถอะ
ตอนนี้เราเหลือแค่กนั และกัน แค่ฉนั กับพี่
พวกเราจะทําอย่างไรกันต่อไปดี
พี่อยากปั้ นมนุษย์หิมะด้วยกันไหม?
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3) เพลง For the first time in forever
ภาษาอังกฤษ
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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คําแปลไทย
หน้าต่างและประตูทุกบานกําลังจะเปิ ดออก
ฉันไม่เคยรู ้มาก่อนว่าพวกเขาเคยเปิ ดมัน
ใครจะรู ้วา่ เรามีจานสลัดถึงแปดพันใบ
ฉันได้แต่วิ่งเล่นในห้องโถงอันเงียบเหงามาหลายปี
ห้องเต้นรําก็ปล่อยให้วา่ ง แล้วสุ ดท้ายวันนี้กไ็ ด้เปิ ดต้อนรับผูค้ น
จะได้เจอผูค้ นจริ ง ๆ สักที มันต้องเป็ นความรู ้สึกแปลกแน่ ๆ
แต่ ว้าว! ฉันพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงนี้นะ
เพราะนี่เป็ นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนาน
ที่มีดนตรี และแสงสี เป็ นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนาน ฉันจะได้เต้นรําทั้งคืน
ไม่รู้วา่ ฉันจะมีความสุ ข หรื อตื้นเต้นจนปวดท้อง
แต่ฉนั รู ้สึกตื่นเต้นเพราะนี่เป็ นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนาน ที่ฉนั ไม่ตอ้ งเหงาคนเดียว
ฉันอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เจอทุกๆคน!
ถ้าหากฉันได้พบกับ... คนคนนั้นล่ะ?
คืนนี้ ลองนึกภาพฉันสวมชุดราตรี ดูสิ
ชายกระโปรงพริ้ วเหมือนม่านประดับกําแพง
ภาพหญิงสาวผูด้ ีและดูหรู หรา
และทันใดนั้นก็ได้พบกับเขาคนนั้นยืนอยูต่ รงนั้น
คนแปลกหน้าผูแ้ สนงดงาม ตัวสูงใหญ่ และดูดี
จนฉันอยากจะยัดช็อคโกแล็ตใส่ หน้าฉันเลย!
แต่แล้วเราก็คุยหัวเราะกันตลอดเย็น เป็ นอะไรที่ดีมาก ๆ
ไม่มีอะไรเหมือนชีวิตที่เคยเจอมาอีกเลย
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4) เพลง Love Is An Open Door
ภาษาอังกฤษ
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!
คําแปลไทย
แอนนา : โอเค ขอฉันพูดอะไรบ้าๆหน่อยได้ม้ ยั ?
ฮานส์ : เอาสิ ผมชอบอะไรบ้าๆนะ
แอนนา : ตลอดชีวิตนี้ ฉันเห็นก็แต่ประตูที่ปิดกั้นเอาไว้ จนกระทัง่ ฉันมาชนเข้ากับเธอ
ฮานส์ : ผมก็คิดเหมือนคุณเลย! เพราะว่านะ ผมได้แต่คน้ หาที่ที่ผมคู่ควรมาตลอดชีวิตนี้เลย
และบางทีอาจจะเป็ นเพราะการคุยกันในงานปาร์ต้ ี หรื อช็อคโกแลตฟองดูว์
แอนนา : แต่กบั เธอ
ฮานส์ : แต่กบั คุณ
ฮานส์ : ผมได้พบที่ของผมแล้ว
แอนนา : ฉันได้เห็นเธอ
[ทั้งคู่]
และมันก็เป็ นความรู ้สึกที่ฉนั ไม่เคยรู ้จกั มาก่อนเลย!
ความรักนั้นเหมือนดัง่ ประตูที่เปิ ดกว้าง ความรักนั้นเหมือนดัง่ ประตูที่เปิ ดกว้าง
ความรักนั้นเหมือนดัง่ ประตูที่เปิ ดออก
แอนนา : เมื่ออยูก่ บั เธอ
ฮานส์ : กับคุณ
แอนนา : เมื่ออยูก่ บั เธอ
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ฮานส์ :
[ทั้งคู่]
ฮานส์ :
แอนนา :
ฮานส์ :
แอนนา :
ฮานส์ :
แอนนา :
[ทั้งคู่]
ฮานส์ :
แอนนา :
ฮานส์ :
แอนนา:
[ทั้งคู่]
แอนนา :
ฮานส์ :
[ทั้งคู่]

แอนนา :
ฮานส์ :
แอนนา :
ฮานส์ :
[ทั้งคู่]
ฮานส์ :
แอนนา :

กับคุณ
ความรักก็เป็ นเหมือนดัง่ บานประตูสู่ อิสระ
ผมว่านี่มนั บ้าดีจริ งๆเลย
อะไรหรอ?
เราพึ่ งจะ....เสร็ จกัน
กินแซนด์วิชเสร็ จ!
นัน่ แหละคือสิ่ งที่ผมจะพูด!
ฉันไม่เคยพบกับใครที่....
คิดอะไรเหมือนกันขนาดนี้มาก่อน! อุย๊ ! อีกแล้ว! ความเข้ากันได้ของเรา
มีเพียงคําอธิบายเดียวเท่านั้น
คุณ
และฉัน
เรา
เกิดมา
คู่กนั !
บอกลา
บอกลา
ให้กบั ความเจ็บปวดในอดีต เราไม่จาํ เป็ นต้องรู ้สึกถึงมันอีกแล้ว !!
ความรักนั้นเหมือนดัง่ ประตูที่เปิ ดกว้าง ความรักนั้นเหมือนดัง่ ประตูที่เปิ ดกว้าง
ชีวิตยังมีอะไรให้คน้ หาอีกมากมาย
เมื่ออยูก่ บั เธอ
กับคุณ
กับเธอ
กับคุณ
ความรักก็เป็ นเหมือนดัง่ บานประตูสู่อิสระ
ขอผมพูดอะไรบ้าๆหน่อยได้ม้ ยั ? แต่งงานกับผมนะครับ
อุย๊ งั้นฉันขอพูดอะไรที่บา้ กว่านั้นได้ม้ยั ? ตกลงค่ะ!
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5) เพลง Lets it Go
ภาษาอังกฤษ
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.
คําแปลไทย
หิ มะสี ขาวเป็ นประกายในราตรี ไม่มีรอยเท้ายามที่มอง
ในดินแดนอ้างว้างร้างผูค้ น มีเพียงเรานี้ที่ครอบครอง
ดังมีพายุซ่อนอยูภ่ ายใน หมุนวนเวียนว่าย
ถึงต้านทานเท่าไหร่ ฉันก็หา้ มไม่ได้
อย่าเปิ ดใจไป อย่าให้เขาเห็น
ต้องเป็ นคนดี ที่เขาสอนให้เป็ น
ปกปิ ดในใจ อย่าให้เขารู ้ สุ ดท้ายก็รู้
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ปล่อยมันไป อย่างที่เป็ น
ไม่อาจจะเก็บอีกต่อไป
ปล่อยออกมา เลิกซ่อนเร้น
เดินกลับหลัง หมดสิ้ นเยือ่ ใย
ฉันไม่กลัว ปล่อยให้เขาพูดไป
พัดให้โหมกระหนํ่า ความหนาวไม่ทาํ ให้เดือดร้อนซักเท่าไหร่
มองอะไรยามไกลห่ าง กลับเห็นเล็กลงไปเลย
ความหวัน่ ไหวที่คอยเข้าครอบงํา กลับทําไม่ได้ดงั เคย
สิ่ งใหม่ยงั รอ ให้ลองให้รู้
จะไปสุ ดทาง ให้ใครได้ดู
ฉี กกฎซํ้า ๆ เลือกทําสิ่ งใด อย่างใจ
ปล่อยมันไป อย่างที่เป็ น
เชื่อมใจ ไปกับลมและฟ้ า
ปล่อยออกมา เลิกซ่อนเร้น
เผชิญมันด้วยความกล้า
ฉันจะยืน ตรงนี้เรื่ อยไป
พัดให้โหมกระหนํ่า
พลังในกายล่องลมลอยฟ้ าลงมาสู่ ดิน
พลังในใจแทรกในเกล็ดนํ้าแข็งล้อมรอบกายไม่สิ้น
ผลึกความคิดผุดเป็ นเกล็ดใสไร้ความกังขา
ไม่ขอคิดหวนคืนไป ความหลังไม่อาจคืนมา
เป็ นตัวเรา อย่างที่เป็ น
ขอทะยานยังตะวันส่ องฟ้ า
ปล่อยออกมา เลิกซ่อนเร้น
เด็กดีไม่เห็นมีค่า
ฉันจะยืน เด่นในแสงแรงกล้า
พัดกระหนํ่าเข้าไป ความหนาวไม่ทาํ ให้เดือดร้อนซักเท่าไหร่
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6) เพลง Reindeer(s) Are Better Than People
ภาษาอังกฤษ
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
คําแปลไทย
สเวน คุณคิดว่าจริ งหรื อไม่?
(ร้องในฐานะสเวน): ใช่ คนจะทําร้ายคุณ
สาปแช่งและคดโกงคุณได้
ทุกคนนั้นเลว เว้นแต่คุณ
โอ้ ขอบคุณเพื่อนเกลอ
แต่วา่ คนสูดกลิ่นได้ดีกว่าเรนเดียร์
สเวน คุณว่าฉันคิดถูกมัย๊ ?
(ร้องในฐานะสเวน): นัน่ ก็ใช่อีกนัน่ แหล่ะ
ทุกอย่างเลย ยกเว้นคุณ
คุณมีฉนั มันเป็ นคืนที่มีความหมาย
(ร้องในฐานะสเวน): คืนที่แสนวิเศษ
ระวังจะถูกความเย็น(หิ มะ)กัดเอานะ
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7) เพลง In Summer
ภาษาอังกฤษ
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.
คําแปลไทย
ผึ้งบินว่อน เด็กน้อยวิ่งเล่นและเป่ าเกสร
และฉันต้องเป็ นเหมือนหิ มะที่เจอหน้าร้อนสักครั้ง
จิบนํ้าให้สบาย ให้หิมะในตัวได้แนบกับทราบ
ทําผิวแทนอบตัวด้วยแสงแดดหน้าร้อนบ้าง
ได้เห็นสักที เมื่อลมหน้าร้อน พัดเอาความหนาวเหน็บไปไกล
นํ้าแข็งเมื่อมันเจอความอบอุ่นวันนั้นมันจะเกิดอะไร
รอไม่ไหว ฉันอยากรู ้
เพื่อนๆฉันคิดยังไงไปดู
ว่าตัวฉันต้องเท่ห์กว่าใครเมื่อได้อยูห่ น้าร้อนบ้าง
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ทั้งร้อนและหนาวเหมือนคู่คนละขั้ว
จับมารวมกันมันต้องแหล่มชัวร์ๆ
หน้าหนาวมันดีที่ได้ใกล้ชิดอุ่นสบาย
แต่ถา้ ฉันเจอหน้าร้อนแล้วฉันจะต้อง ... ร่ าเริ งที่สุด
เวลาปั ญหากวนใจจะฝันถึงตัวฉันเอง
ได้นงั่ ชิลล์ท่ามกลางตะวันร้อนแรง มันคงสุ ดเจ๋ ง
โอ้ ท้องฟ้ าต้องสดใส
พวกเธอก็ตอ้ งเคียงข้างไป
เวลาได้พบอะไร อย่างนั้นแค่พบในหน้าร้อนบ้าง

8) เพลง For The First Time in Forever
ภาษาอังกฤษ
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:
Anna:
Elsa:
Anna:
Elsa:
Anna:
Elsa:
Anna:
Elsa:
Anna:
Elsa:
Anna:
Elsa:
Anna:
Elsa:
Anna:
Elsa:
Anna:
Elsa:
Anna:
Elsa:
Anna:
Elsa:

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

คําแปลไทย
แอนนา :

เธอไม่จาํ เป็ นต้องปกป้ องฉันหรอกนะ ฉันไม่กลัวหรอก
กรุ ณาอย่าปิ ดกั้นฉันอีก กรุ ณาอย่ากระแทกประตูใส่ ฉนั
เธอไม่จาํ เป็ นต้องรักษาระยะห่างอีกต่อไป
เพราะว่ามันเป็ นครั้งแรกในช่วงเวลาที่แสนยาวนาน
ในที่สุดฉันจึงเข้าใจ เป็ นครั้งแรกในเวลาอันเนิ่นนาน
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เอลซ่า:
แอนนา :
เอลซ่า:

แอนนา :
เอลซ่า:
แอนนา :
เอลซ่า:
แอนนา :
เอลซ่า:
แอนนา :
เอลซ่า:
แอนนา :
เอลซ่า:
แอนนา :
เอลซ่า:
แอนนา :
เอลซ่า:
แอนนา :
เอลซ่า:ฉัน
แอนนา :
เอลซ่า:
แอนนา :
เอลซ่า:
แอนนา :

เราสามารถคล้องมือกันเพื่อแก้ไขมัน เราสามารถมุ่งลงจากภูเขานี้ดว้ ยกัน
เธอจะไม่ตอ้ งอยูด่ ว้ ยความหวาดกลัว เพราะมันจะเป็ นครั้งแรกแห่งนิรันดร์
ฉันจะอยูท่ ี่นี่
แอนนา ... กรุ ณากลับบ้านไป ชีวิตของเธอกําลังรอคอยอยู่ ไปสนุกกับดวงอาทิตย์
และจงเปิ ดประตูออก
ใช่, แต่
ฉันรู ้วา่ ... เธอมีเจตนาดี แต่ปล่อยฉันไว้อย่างนี้เถอะใช่แล้ว ฉันมันตัวคนเดียว
ฉันอยูเ่ พียงลําพังไปแบบวันๆ ปล่อยฉันเป็ นอย่างนี้เถอะ แล้วมันจะเป็ นผลดีกบั เธอ
เอง
ทําอย่างนั้นไม่ได้จริ งๆ!
เธอหมายความว่าไง เธอทําอย่างนั้นไม่ได้ ?
เพราะว่าฉันรับรู ้ถึงความรู ้สึกที่เธอไม่รู้น่ะสิ !
ฉันไม่รู้ในสิ่ งใดหรื อ?
ความลึกของ Arendelle ลึก ลึก ลึก หิ มะที่แสนลึก
มันอะไรกันหรื อ !
เธอได้ต้ งั ค่าของฤดูหนาวไว้ชวั่ นิรันดร์ ... ในทุกๆที่
ทุกที่เลยหรื อ?
มันจะกลับมาเป็ นปกติ เพียงแค่เธอละลายนํ้าแข็ง
ไม่ ฉันทําไม่ได้หน่ะ ฉัน - ฉันไม่รู้วา่ จะทําอย่างไร!
เธอทํามันได้แน่! ฉันเชื่อว่าเธอทําต้องทํามันได้ เพราะมันจะเป็ นครั้งแรกที่นิรันดร์
โอ้ ทําไมฉันถึงได้โง่งี่เง่าเช่นนี้ ฉันไม่สามารถเป็ นอิสระได้!
เธอไม่ตอ้ งกลัวสิ่ งใด
ไม่มีทางหลบหนีจากพายุภายในกายของฉัน!
เราสามารถช่วยกันแก้ไขมันได้ดว้ ยกัน
ไม่สามารถควบคุมคําสาป!
เราจะย้อนกลับพายุที่เธอได้สร้างไว้
แอนนา, กรุ ณาเถอะ , เธอจะทําให้มนั แย่หนักลงเข้าไปอีกนะ !
ไม่ตอ้ งตกใจ
ฉันกลัวเหลือเกิน!
เราจะทําให้ดวงอาทิตย์ส่องแสงสดใส
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เอลซ่า:
แอนนา :
เอลซ่า:
แอนนา :
เอลซ่า:
แอนนา :
เอลซ่า:

เธอไม่มีความปลอดภัยที่นี่นะ!
เราสามารถเผชิญมันด้วยกัน
ไม่นะ!
เราสามารถเปลี่ยนสภาพอากาศฤดูหนาวนี้ได้
อา อา อา อา...
และทุกอย่างจะเรี ยบร้อย
ฉันทํามันไม่ได้!
9) เพลง Fixer Upper

ภาษาอังกฤษ
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 fixerupper, 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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คําแปลไทย
บุลด้า :

มีปัญหาอะไรจ๊ะหนูจ๋า ทําไมเธอปิ ดกั้นตัวเองจากผูช้ ายดีๆ ล่ะ
มันเป็ นการเดินงุ่มง่ามของเขา
คริ สตอฟ :
อะไร
คลิฟ :
หรื อว่าเรื่ องพูดจางี่เง่า
อันนา :
โอ้ ไม่
โซโล่ :
หรื อรู ปเท้าประหลาดหงิกงอไม่เข้ากับใคร
คริ สตอฟ :
เฮ้!
โซโล่ :
ถึงเขาล้างเท้าสะอาดแค่ไหน มักยังมีกลิ่นไม่น่าชื่นใจนัก
คริ สตอฟ (สู ด) : โว้ว
บุลด้า :
แต่กไ็ ม่ค่อยมีคนไหนที่ท้ งั อ่อนคริ สตอฟ :
(ออกแรง) โอ๊ะ โว้ว!
ก็ดีนะ แต่..
อันนา :
คริ สตอฟ :
โว้ว โว้ว โอ้ ๆ ๆ (ร้อง)
บุลด้า/คลิฟ : หวานและยังอ่อนไหว เขาก็เหมือนของที่ตอ้ งเอาไปซ่อมต่อ มีอาการที่ตอ้ งแก้
โซโล่ 1 :
ต้องตรวจสมองมันดูบา้ งนะ
โซโล่ 2 :
วึ่นวือกับเจ้ากวางน่ะ
โซโล่ 1/2 :
มันดูผดิ จากกฎธรรมชาติแหงๆ
คริ สตอฟ :
นี่ไม่เกี่ยวกับฉันนะ
บุลด้า/คอรัส : เขาก็เหมือนของที่ตอ้ งเอาไปซ่อมต่อ แต่เชื่อพวกเราเถอะหนอ ถ้าจะซ่อมไอ้ของ
ต้องซ่อมอย่างหนัก ซ่อมด้วยรักสักนิดก็พอ
กลุ่มโทรลล์ : (พึมพํา)
โอลาฟ :
(หัวเราะ) (ทําเสี ยง) (หัวเราะ)
อันนา :
เอ่อ
คริ สตอฟ :
ขอร้องเลิกพูดเรื่ องนี้กนั ได้ม้ ยั เรามีปัญหาหนักอกอยูน่ ะตอนนี้
บุลด้า :
ว่าไง บอกหน่อยสิ จ๊ะ
คริ สตอฟ :
โว้ว!
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บุลด้า :
คริ สตอฟ :
บุลด้า :
โซโล่ :
คริ สตอฟ :
เด็ก :
อันนา :
คลิฟ :
คริ สตอฟ :
คอรัสหญิง :
อันนา :
คริ สตอฟ :
คอรัสหญิง :
คริ สตอฟ :
คอรัส :
คริ สตอฟ :
คอรัส :
อันนา :
คอรัส :
คริ สตอฟ :
คริ สตอฟ :
อันนา :
คริ สตอฟ :
อันนา :
คลิฟ :
โซโล่ :
โซโล่ :
ทรอดเลอร์ :
กลุ่มโทรลล์ :
คริ สตอฟ :

เพราะเขาชอบทําท่าทางตื่นเต้น
(ทําเสี ยง)
นัน่ สิ บอกซิเรื่ องอะไร
เพราะเข้าสังคมกับใครไม่เป็ น
เหอ!
ห้องนํ้าไม่เข้าแต่เขาชอบเล่นปล่อยตามต้นไม้
ฉันไม่ตอ้ งรู ้ดว้ ยก็ได้
เธอน่ะคงจะแอบคลัง่ ไคล้ ที่เขาผมทองสลวยเกินชายสิ
(ทําเสี ยง)
เธอน่ะคงจะแอบคลัง่ ไคล้ ที่เขาผมทองสลวยเกินชายสิ
(หัวเราะ)
อ๊า!
เป็ นที่เขากลบเกลื่อนดวงใจที่ใสและซื่อเอาไว้
เหวอ!
เขาก็เหมือนของที่ตอ้ งเอาไปซ่อมต่อ ยังมีจุดอ่อนต้องกําจัด
ฮึ่ก ไม่มีซะหน่อย
ยิง่ เมินยิง่ หนีกย็ งิ่ เป็ นตัวชี้ ว่าเขาต้องการมีใครสักคนกอดรัด
โถ...
เขาก็เหมือนของที่ตอ้ งเอาไปซ่อมต่อ แต่เราจะขอเสนอ
(ทําเสี ยง) จะซ่อมไอ้ของต้องซ่อมก็รู้ ว่าต้องจับคู่ให้เขาและเธอ
อ๊า
(หัวเราะ)
หยุดๆๆ หยุดเลย พอแล้ว!
(หัวเราะ)
เธอก็เหมือนของที่ตอ้ งเอาไปซ่อมต่อ
เรื่ องเล็กๆ แค่แฟน
ที่วา่ คู่หมั้นไม่คิดว่าเธอจะมัน่ ใจ
แล้วดูดีๆ ที่นิ้วไม่มีแหวน
(คุยกันตื่นเต้น)
เฮ้ โว้ว ระวัง อ๊า (คราง)
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คริ สตอฟ :
คอรัสชาย :

เธอหมั้นกับคนอื่นไปแล้ว เข้าใจมั้ย
เธอก็เหมือนของที่ตอ้ งเอาไปซ่อมต่อ สมองสับสนอ่อนล้า แค่จดั การคูห่ มั้นเอาไป
ให้ไกล ก็จะซ่อมเสร็ จสิ้ นปัญหา
คริ สตอฟ :
โว้ว
คอรัส :
อา
บุลด้า :
ไม่ได้บอกให้เปลี่ยนเขานี่ ไม่มีทางได้หรอกจริ งไหม
คอรรัส :
อา
บุลด้า :
บอกได้แค่วา่ รักน่ะเป็ นพลังที่บุลด้า/คอรัสชาย : ขลังจนหน้าแปลกใจ
บุลด้า :
คนดีๆ ก็เลือกผิดยามความคิดไหวหวัน่ หวาดกลัว
คอรัส :
อู อี อา
บุลด้า :
แค่เราลองโยนความรักเข้าไป
คอรัสหญิง : เราลองโยนความรักเข้าไป
บุลด้า :
จะบุลด้า/นําชาย/คอรัสหญิง : ดีโดยไม่รู้ตวั
คริ สตอฟ :
โว้ว
คอรัส :
รักช่วยโดยไม่รูตวั
อันนา :
(หัวเราะ)
คอรัส :
ใครๆ ก็เหมือนของที่ตอ้ งเอาไปซ่อมต่อ มันเป็ นความจริ งแน่นอน
โซโล่ :
ทั้งพ่อ
โซโล่ :
พี่สาว
โซโล่ :
น้องชาย
คอรัส :
ต้องมีกนั และกันช่วยผลักช่วยดันเมื่อยามทุกข์ร้อน ใครๆ ก็เหมือนของที่ตอ้ งเอา
ไปซ่อมต่อ แต่ถา้ มันเริ่ มจะยาก
อันนา :
(หัวเราะ)
คริ สตอฟ :
(ออกแรง)
โอลาฟ :
ถ้าหากจะซ่อมไอ้ของต้องซ่อม ต้องเอาตัวซ่อมชั้นยอดมาซ่อมนัน่ คือ
คอรัสหญิง : รัก
คอรัส :
รัก รัก
คอรัสหญิง : รัก
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คอรัส :
รัก รัก
คอรัสหญิง : รัก
คอรัส :
รัก
คอรัสหญิง : รัก
อันนา :
โว้ว
คริ สตอฟ :
โว้ว
คอรัส :
รัก รักแท้... รักแท้
โซโล่ชาย/คอรัส : ความรัก ความรักแท้
คอรัส :
แท้ รักแท้ อู..รัก
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