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งานวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อและการสร้ างชุ ดสัญญะ
ในฉากมหัศจรรย์ของดิ สนี ยจ์ ากภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชันยอดนิ ยมสู่ การแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์
รวมถึ งการถ่ายทอดแนวคิดสตรี นิยมของดิ สนี ยผ์ ่านตัวละครหลักของเรื่ อง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั
เชิ ง คุ ณ ภาพด้ว ยการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาตามทฤษฎี โ ครงสร้ า งนิ ย มและสั ญ วิ ท ยาจากดี วี ดี ก าร์ ตู น
แอนิ เมชัน ความยาว 102 นาที และการสังเกตการณ์ แบบไม่มีส่วนร่ วมจากการเข้าชมการแสดงสด
ดิ ส นี ย ์ อ อนไอซ์ ตอน Disney On Ice Presents Magical Ice Festival เลื อ กเฉพาะเรื่ อง Frozen
ความยาว 30 นาที จานวน 6 รอบการแสดง ผลการวิจยั พบว่าดิสนี ยไ์ ด้นาแนวทางของสัมพันธบท
มาประยุกต์ใช้ในการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อโดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ทางด้านธุ รกิจเป็ นสาคัญ และมีการนา
รู ปบ่งชี้ มาประกอบสร้ างเพื่อสื่ อความหมายในฉากสาคัญของเรื่ องทั้ง 3 ฉาก อันเป็ นกลวิธีหลัก
ที่ดิสนียเ์ ลือกใช้ให้ผูช้ มเกิดความตื่นตาตื่นใจกับการแสดงสด สามารถนึ กย้อนไปถึงฉากมหัศจรรย์
ที่เกิดขึ้นในการ์ ตูนได้ ที่สาคัญยังมีการถ่ายทอดแนวคิดของกลุ่มสตรี นิยมสายก้าวหน้าผ่านตัวละคร
หลักของเรื่ องไว้อย่างชัดเจน
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The purpose of this research was to study the strategies of transmedia storytelling and
creating set of signs in Disney's magical scenes from the popular animation film to become Disney
on Ice show. Disney's feminine concepts were transferred through the main characters. This study
used a qualitative research methodology by analyzing content based on the Theory of Structuralism
and Semiology from 102-minute cartoon animation DVDs and non-participant observation from
“Disney On Ice Presents Magical Ice Festival”. This research focused on only 30-minute Frozen
show, totaling 6 rounds. The research results indicated that the intertextuality was applied by
Disney in transmedia storytelling by emphasizing on business benefits. Index were used to indicate
and convey the meaning of 3 important scenes. This was the main strategy selected by Disney to
make the audience excited with the live performance, allow the audience to remind of magical
important scenes in the film. More importantly, the concept of radical feminism was explicitly
conveyed through the main characters.
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โปสเตอร์ โปรโมท Disney On Ice Presents Magical Ice Festival
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
การสื่ อ สาร นับ เป็ นหนึ่ ง ในกิ จ กรรมที่ ม นุ ษ ย์ใ ช้ส าหรั บ สร้ า งปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ัน มาตั้ง แต่
สมัยโบราณ โดยมี องค์ป ระกอบทางการสื่ อสารที่ สาคัญ ดัง นี้ ผูส้ ่ ง สาร ตัวสาร ช่ องทางในการ
สื่ อสาร และผูร้ ับสาร การสื่ อสารจึง หมายถึงการส่ งต่อข้อความหรื อสารเพื่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
อารมณ์ ทักษะ ทัศนคติ ฯลฯ ด้วยการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น คาพูด รู ปภาพ กราฟ แผนภูมิ ตัวเลข
ฯลฯ หรื อการแสดงออกซึ่ งการกระทา สิ่ งเหล่านี้ คือกระบวนการถ่ายทอดสารของผูส้ ่ งสารไปยัง
ผูร้ ับสาร
ก่ อนที่ ม นุ ษ ย์จะรู ้ จกั ประดิ ษ ฐ์คิ ดค้นตัวหนังสื อ หรื อสั ญลักษณ์ อื่น ๆ ขึ้ นมาเพื่ อใช้เป็ น
เครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสาร และเป็ นหลักฐานสาหรับบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ น้ นั มนุ ษย์
ได้ใช้การเล่าเรื่ องเป็ นช่องทางในการสื่ อสารถึงกันเพื่อถ่ายทอดความคิด ความรู ้ อารมณ์ ความรู ้สึก
รวมไปถึงประสบการณ์ที่ได้พบเจอจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง จนเมื่อมนุษย์ได้มีก ารพัฒนา
ภาษาเขียนขึ้นเป็ นของตนเอง เรื่ องเล่าเหล่านี้ ก็ได้ถูกบันทึกลงในสื่ อต่าง ๆ แบ่งแยกประเภทกันไป
ดังนั้นเรื่ องเล่าจึงหมายถึงเนื้ อหาสารหรื อเรื่ องราวอันเป็ นข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริ ง
หรื อ จิ น ตนาการของแต่ ล ะบุ ค คล แล้ว ถู ก น ามาเผยแพร่ ถ่ า ยทอดไปให้ บุ ค คลอื่ น ได้รั บ ทราบ
ด้วยวิธี ก ารต่ า ง ๆ เช่ น การเขี ย น การพูด การแสดง โดยเรื่ อ งเล่ า แต่ ล ะเรื่ อ งนั้นมัก แฝงไปด้ว ย
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ผเู ้ ล่าต้องการจะถ่ายทอดไปสู่ ผอู ้ ่าน ผูฟ้ ัง หรื อผูช้ ม
ปั จจุบนั การเล่าเรื่ องผ่านสื่ อต่าง ๆ เป็ นสิ่ งที่ผรู ้ ับสารให้ความสนใจ โดยเฉพาะสื่ อที่สามารถ
แสดงผลออกมาได้ท้ งั ภาพและเสี ยง การ์ ตูนแอนิ เมชันเป็ นสื่ อชนิ ดหนึ่ งที่ถูกผลิ ตออกมาและมีการ
เผยแพร่ อย่างต่อเนื่ องเพื่อสร้างความบันเทิงให้กบั ผูช้ ม นอกจากนี้ ยงั มีอิทธิ พลต่อผูช้ มทุกเพศทุกวัย
ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องที่ผลิตขึ้นมาในช่วงเวลาใดก็ตาม เนื่ องจากมีเทคโนโลยีสาหรับเผยแพร่ สื่อมากมาย
เช่ น แผ่น DVD และ Blu-Ray พร้ อมเครื่ องเล่ น รวมไปถึ งช่ องที วีดิจิท ลั และเคเบิ ลที วีทาให้เกิ ด
การฉายใหม่และฉายซ้ าในทัว่ ทุกมุมโลกตลอดเวลา
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สาหรับความหมายของแอนิ เมชันนั้น ธรรมปพน ลีอานวยโชค (2550) ได้ให้คาจากัดความ
ไว้ว่าเป็ นการสร้ างภาพเคลื่ อนไหวโดยการนาภาพนิ่ งหลาย ๆ ภาพที่ มีค วามต่อเนื่ องมาฉายด้วย
ความเร็ วที่เหมาะสม ก่อให้เกิ ดภาพลวงตาเหมือนมีการเคลื่ อนไหวจริ ง นอกเหนื อจากนี้ ทวีศกั ดิ์
กาญจนสุ วรรณ (2552) ยังได้ให้ความหมายเพิ่มเติมไว้ว่า แอนิ เมชันเป็ นคาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
ซึ่ งมาจากคาว่า Animation สามารถอ่านได้หลายแบบ เช่น อนิเมชัน่ แอนิเมชัน หมายถึง การทาภาพ
ให้เคลื่อนไหว
โดยสรุ ปแล้ว แอนิ เมชันก็คือการสร้ างภาพเคลื่ อนไหวโดยการฉายภาพนิ่ งหลาย ๆ ภาพ
ด้ว ยความเร็ ว และเป็ นกระบวนการสร้ า งภาพนิ่ ง ให้เกิ ดเป็ นภาพเคลื่ อนไหวได้อย่า งมี ชีวิตชี วา
ซึ่ งสามารถทาได้โดยใช้เทคนิ คอันหลากหลาย ไม่จากัดว่าต้องผลิ ตด้วยคอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องมือ
อิเลคทรอนิคส์เสมอไป
หากกล่ าวถึ ง ผูผ้ ลิ ตแอนิ เมชันที่ มี ชื่อเสี ย งและเป็ นที่ ย อมรั บ บริ ษ ทั วอลต์ ดิ ส นี ย ์ (Walt
Disney Company) คงเป็ นบริ ษทั แรก ๆ ที่ผคู ้ นส่ วนมากนึ กถึ ง เนื่ องจากเป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่ที่ได้รับ
ความนิ ยมอย่างกว้างขวาง ที่สาคัญดิ สนี ยย์ งั เป็ นเครื อบริ ษทั ผลิ ตสื่ อที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยอิงจาก
มูลค่าของตลาด (Richard Siklos, 2009) ซึ่ งผลิตผลงานแอนิ เมชันออกมามากมาย เช่น Snow White
and the Seven Dwarfs (1938), Pinocchio (1940), Fantasia (1940), Dumbo (1941), Bambi (1942),
Cinderella (1950), Sleeping Beauty (1959), The Little Mermaid (1989), Beauty and the Beast
(1991), Aladdin (1992), Pocahontas (1995), Mulan (1998), The Princess and the Frog (2009),
Tangled (2010), Frozen (2013) ฯลฯ
ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันของวอลต์ ดิสนียป์ ระสบความสาเร็ จหลายเรื่ องและได้รับเสี ยง
ชื่นชมเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชิ นีหิมะ (Frozen) ที่ดดั แปลงมาจาก
เทพนิ ย ายเรื่ อ ง ราชิ นี น้ า แข็ง (The Snow Queen) ของกวีชาวเดนมาร์ ค Hans Christian Andersen
ซึ่ งเข้าฉายในปี 2556 การ์ ตูนแอนิ เมชันเรื่ องนี้ ได้สร้ างปรากฏการณ์ ใหม่ในการทารายได้ทวั่ โลก
สู งสุ ดเป็ นอันดับหนึ่งของภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิเมชัน โดยสามารถทารายได้มากถึง 1,276,480,335
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ด้วยระยะเวลาเข้าฉาย 34 สัปดาห์ แบ่งเป็ นรายได้จากการเข้าฉายในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาและแคนาดา 400,738,009 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา หรื อราว 31.4% และรายได้จากการ
เข้าฉายในต่างประเทศ 875,742,326 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา หรื อราว 68.6% ด้วยการใช้งบประมาณ
ในการผลิต 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา (Box Office Mojo, 2016)
นอกจากนี้ Frozen ยังเป็ นการ์ ตูนแอนิ เมชันที่มีความโดดเด่ นและแตกต่างไปจากการ์ ตูน
แอนิ เมชันเรื่ องอื่นของดิ สนี ยใ์ นด้านพัฒนาการลักษณะนิ สัยของตัวละครที่เป็ นเจ้าหญิงซึ่ งผิดเพี้ยน
ไปจากมายาคติเดิมอย่างสิ้ นเชิง เกี่ยวกับเรื่ องนี้ Parks (2014) ได้อธิ บายไว้วา่ ในสมัยแรกเริ่ มดิสนี ยม์ ี
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การนาเสนอตัวตนของเจ้าหญิ งอย่างสโนไวท์ (Snow White) ซิ นเดอเรลล่ า (Cinderella) และออโรร่ า
(Aurora) ด้วยลักษณะของความเป็ นกุลสตรี แบบดั้งเดิ ม กล่าวคือเป็ นเจ้าหญิงที่มีความสมบูรณ์ แบบ
สวยงาม อ่อนโยน ไร้เดียงสา มองโลกในแง่ดี ไม่สู้คน และเฝ้ าใฝ่ ฝันถึงเจ้าชายขี่มา้ ขาว จวบจนก้าว
เข้าสู่ สมัยฟื้ นฟูศิลปวิทยาของดิ สนี ย ์ (Disney Renaissance) จึงได้มีการนาเสนอตัวตนของเจ้าหญิงที่
สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของผูห้ ญิงในสังคม โดยเจ้าหญิงดิ สนี ยใ์ นช่ วงนี้ จะมีบุคลิ กภาพที่
แตกต่างกันอีกทั้งมีขอ้ บกพร่ องในตัวเอง เช่น แอเรี ยล (Ariel) มีลกั ษณะหัวดื้อ และทาอะไรตามใจ
ตนเอง เบลล์ (Belle) สาวสวยแสนฉลาดที่ มีความเชื่ อมัน่ ในตัวเองสู ง โพคาฮอนทัส (Pocahontas)
ลูกสาวหัวหน้าเผ่าอินเดี ยแดงผูม้ ีนิสัยซุ กซน รักอิสระ มีมนุ ษยธรรม และมู่หลาน (Mulan) หญิงสาว
ผูม้ ีความกล้าหาญไม่แพ้ชายชาตรี แต่เรื่ องราวของเจ้าหญิงเหล่านี้ ก็ยงั ถูกผูกติดอยูก่ บั ความฝันสุ ดท้ายที่
ต้องจบลงด้วยการแต่งงานอย่างมีความสุ ขอยูด่ ี และล่าสุ ดกับภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิเมชันของดิสนีย ์
เรื่ อง Frozen ลักษณะของตัวละครเจ้าหญิงได้มีพฒั นาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน เอลซ่ า (Elsa)
ราชินีผหู้ วาดกลัวและสับสนในพลังวิเศษของตนเอง และอันนา (Anna) เจ้าหญิงผูก้ ล้าหาญ ไม่หวัน่ เกรง
ต่ออุปสรรคใด ๆ เจ้าหญิงของดิสนี ยย์ คุ นี้จึงไม่ใช่แค่กล้าแกร่ งและทรงอานาจ หากแต่ปลายทางของ
เรื่ อ งไม่ ไ ด้มี ก ารน าเสนอถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ผู ้ช ายอี ก ต่ อ ไป สารที่ ถู ก ส่ ง ออกมาในรู ป แบบ
ความสัมพันธ์ของผูห้ ญิงมีความซับซ้อนขึ้น เช่น การพูดถึงความสัมพันธ์ของสองพี่นอ้ งเอลซ่ าและ
อัน นา ความโรแมนติ ก ไม่ ใ ช่ ป ระเด็ น หลัก ที่ น ามาพูด ถึ ง อี ก แล้ว ภาพของเจ้า หญิ ง ดิ ส นี ย ์จึ ง มี
ความเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิม สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยที่ไม่จาเป็ นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจาก
ผูช้ าย สิ่ งเหล่านี้ ทาให้ Frozen เป็ นภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชันที่กา้ วออกจากกฎเกณฑ์เดิ ม ๆ ของ
เจ้าหญิงในอดีต และกลายมาเป็ นต้นแบบของผูห้ ญิงสมัยใหม่ที่สามารถยืนอยูด่ ว้ ยลาแข้งของตนเอง
ได้ในปัจจุบนั
จากข้อมูลของ IMDb (2016) Frozen ได้รับการเสนอชื่ อให้เข้าชิ งรางวัลระดับโลกมากถึ ง
131 รางวัล และสามารถคว้ารางวัล ระดับ โลกมาได้ท้ งั สิ้ น 74 รางวัล เช่ น รางวัล ออสการ์ สาขา
ภาพยนตร์ แอนิ เ มชัน ยอดเยี่ย ม และสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ ย อดเยี่ย ม (เพลง Let It Go)
ปี 2557, รางวัล ลู ก โลกทองค า สาขาแอนิ เมชันยอดเยี่ย ม ปี 2557, รางวัล บริ ติช อะคาเดมี่ ฟิ ล์ม
อวอร์ดส์ สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยม ปี 2557, รางวัลนิโคโลเดียนคิดส์ชอยส์อวอร์ดส์ สาขา
แอนิ เมชันยอดนิ ยม ปี 2557, รางวัล Broadcast Film Critics Association Award for Best Animated
Feature ปี 2557, รางวัลโปรดิวเซอร์ กิลด์ ออฟ อเมริ กา สาขาผูอ้ านวยการสร้างภาพยนตร์ แอนิเมชัน
ยอดเยี่ยม ปี 2557, รางวัล Annie 5 รางวัล รวมถึ งภาพยนตร์ แอนิ เมชันยอดเยี่ย ม ปี 2557, รางวัล
นักวิจารณ์คดั สรรในสาขาภาพยนตร์ แอนิ เมชันยอดเยี่ยม และเพลงประกอบภาพยนตร์ ยอดเยี่ยม
(เพลง Let It Go) ปี 2557, รางวัล เจแปน อะคาเดมี ไพรซ์ สาขาภาพยนตร์ ต่า งประเทศยอดเยี่ย ม
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ปี 2558 ฯลฯ ซึ่งรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ นับเป็ นเครื่ องการันตีความสาเร็ จของการ์ ตูนแอนิ เมชันเรื่ องนี้
เป็ นอย่างดี
เดิ ม การเล่ า เรื่ องได้ มี ก ารศึ ก ษากั น เกี่ ย วกั บ ขอบข่ า ยงานทางด้ า นวรรณกรรมหรื อ
งานทางด้า นภาษาศาสตร์ เช่ น นิ ท าน เรื่ องสั้ น นวนิ ย าย หรื อที่ รู้จ ัก กัน ในภาพรวมว่า เป็ นงาน
ทางด้านบันเทิ ง คดี จากนั้นก็ ได้ถู ก นามาใช้ใ นงานทางด้า นสารั ตถคดี ม ากขึ้ น เช่ น ข่า ว สารคดี
เรื่ องเล่ า ที่ ใ ห้ ค วามรู ้ รวมถึ ง งานทางด้ า นนิ เ ทศศาสตร์ อ ย่ า งละครโทรทั ศ น์ งานโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การตลาด ภาพยนตร์ เพลง การ์ ตูนแอนิ เมชัน องค์ประกอบของการเล่าเรื่ องจึงเป็ น
สิ่ ง ที่ น่ า สนใจ โดยเฉพาะเรื่ องเล่ า ที่ ป ระสบผลส าเร็ จ และได้รั บ ความนิ ย มทั่วโลกอย่า งการ์ ตู น
แอนิ เมชัน เรื่ อ ง Frozen เพราะการได้ศึ ก ษาถึ ง กระบวนการการเล่ า เรื่ อ งของภาพยนตร์ ก าร์ ตู น
แอนิ เมชันที่มีคุณภาพจะทาให้ได้ทราบถึงแนวคิด และกลวิธีในการเล่าเรื่ องให้ประสบความสาเร็ จ
จนกลายเป็ นที่ชื่นชอบของบุคคลทุกเพศทุกวัย
ปั จ จุ บ ัน ช่ อ งทางส าหรั บ การสื่ อ สารมี ค วามหลากหลายมากขึ้ น ผู ้ส่ ง สารจึ ง ได้มี ก าร
ปรับเปลี่ยนกลวิธีในการเล่าเรื่ อง และได้นาเสนอเนื้ อหาสารผ่านการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อเพื่อให้สารนั้น
สามารถเข้าถึงผูร้ ับสารได้ในวงกว้างและตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละสื่ ออย่างชัดเจน ดิสนี ยเ์ อง
ก็มีพฒั นาการในการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อมาอย่างต่อเนื่ อง โดยได้นาเสนอเรื่ องราวที่เกี่ ยวกับเทพนิ ยาย
ของตนเองผ่านสื่ ออันหลากหลาย อย่างการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ที่ได้มีการนาเรื่ องเล่าจากการ์ ตูนใน
จิ นตนาการออกมาเล่ า ใหม่ ใ นรู ป แบบของการแสดงสดผ่า นตัวละครที่ เป็ นบุ ค คลจริ ง ซึ่ ง ถื อว่า
ประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างมาก เนื่องจากการแสดงในรู ปแบบนี้ทาให้เด็ก ๆ ที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลัก
ของดิสนี ยเ์ กิดความต้องการที่จะเข้ามาชมตัวละครที่พวกเขาชื่นชอบด้วยสายตาของตนเอง เหมือนเป็ น
การลดช่องว่างที่อยู่ในจินตนาการให้เกิ ดความรู ้สึกผูกพันและเข้าถึ งได้ง่ายกว่าเดิม ดังจะเห็ นได้ว่า
ทุกรอบของการแสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์จะมีบรรดาเด็กหญิงตัวน้อยสวมชุ ดของเหล่าเจ้าหญิงดิสนี ย ์
มาเข้าชมการแสดงด้วยเสมอ
สาหรับเทคนิ คของการเล่าเรื่ องข้ามสื่ ออยู่ที่การแบ่งเรื่ องราวออกเป็ นส่ วน ๆ แล้วส่ งสาร
เหล่านั้นกระจายกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของสื่ อและประเภท โดยที่เนื้ อหาสารเหล่านั้นจะมี
ความสมบูรณ์ในตัวของมันเองหรื อไม่ก็ได้ ที่สาคัญเรื่ องราวที่กระจัดกระจายเหล่านั้นสามารถนามา
ประกอบสร้างเป็ นเรื่ องเดียวกันได้โดยผ่านกรอบประสบการณ์ของผูร้ ับสารหรื อผูช้ ม การเล่าเรื่ อง
ข้ามสื่ อจึงเป็ นเสมือนเครื่ องมือและศิลปะในอุตสาหกรรมสื่ อมวลชนที่ตอ้ งอาศัยศาสตร์ หลายแขนง
ทั้งแนวคิดการเล่าเรื่ อง การตลาด การผลิต และการถ่ายทาเข้าไว้ดว้ ยกัน (Norrington, 2010)

5
จากการศึ ก ษาข้อมู ล ในเว็บไซต์ Disney On Ice และ BEC TERO (2559) ท าให้ท ราบว่า
ดิ สนี ย ์ออนไอซ์ นับเป็ นอี กหนึ่ งการแสดงของดิ ส นี ยท์ ี่ ได้รับความนิ ย มจากผูค้ นทัว่ โลก โดยเริ่ ม
จัดการแสดงขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 จนถึงปั จจุบนั เน้นกลุ่มเป้ าหมายครอบครัวเป็ นหลัก ซึ่ งดิสนี ย ์
ได้นาตัวละครที่มีเอกลักษณ์หรื อตัวละครที่เป็ นดาวเด่นของภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชันแต่ละเรื่ อง
มาทาการแสดงบนลานสเก็ตน้ าแข็งหมุนเวียนสับเปลี่ ยนกันไป และมีการนาเรื่ องราวในบางส่ วน
บางตอนของการ์ ตูนแอนิ เมชันมาเล่าเรื่ องผ่านท่วงท่า ลี ลาของการเล่นสเก็ตน้ าแข็งที่งดงาม และ
บทเพลงที่ไพเราะ ทั้งนี้เพื่อให้ผชู ้ มได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของโลกแห่ งเวทมนตร์ อนั ตระการตา
เรื่ องราวสุ ดแสนประทับใจของเหล่าเจ้าหญิงเจ้าชายของดิสนีย ์ สนุกสนานเพลิดเพลินกับการใช้เวลา
แห่ ง ความทรงจาร่ วมกันกับ คนในครอบครั ว และรู ้ สึ ก มี ส่ วนร่ วมไปกับ โลกการ์ ตูนของดิ ส นี ย ์
สาหรั บ ในประเทศไทยการแสดงดิ ส นี ย ์ออนไอซ์ ถู ก ซื้ อลิ ข สิ ท ธิ์ และนาเข้า มาจัดแสดงโดยการ
ร่ วมทุนกันระหว่าง บริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด, บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวิต จากัด
(มหาชน), ดี แทค-รี วอร์ ด , ธนาคารกรุ ง ศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) และบริ ษ ทั ชั้นนาอี ก มากมาย
ซึ่ งปกติแล้วการแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ในไทยจะทาการจัดแสดงประมาณเดือนเมษายนของทุกปี
เพราะเป็ นช่ วงปิ ดภาคเรี ย นของน้อง ๆ นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา ส่ ง ผลให้ส ามารถมาชมการแสดงนี้
ทั้งครอบครัวได้
ด้วยความสาเร็ จของภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิเมชัน เรื่ อง Frozen ของดิสนี ยใ์ นปี 2556 ส่ งผล
ให้ดิสนียน์ า Frozen เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ในปี 2558 และออกตระเวน
เปิ ดทาการแสดงทัว่ โลกในชื่ อตอนว่า Disney On Ice Presents Magical Ice Festival โดยท าการแสดง
พร้อมกับเหล่าเจ้าหญิงดิสนี ยท์ ี่เป็ นขวัญใจของหลาย ๆ คน ทั้งแอเรี ยล (Ariel) เงือกสาวช่างฝันและ
ดื้อรั้นผูต้ กหลุ มรักเจ้าชายเพียงแรกพบ จากเรื่ อง เงือกน้อยผจญภัย (The Little Mermaid), เจ้าหญิง
ผมยาวแสนสวยผูถ้ ูกลักพาตัวมาโดยแม่เลี้ยงใจร้าย ราพันเซล (Rapunzel) จากเรื่ อง เจ้าหญิงผมยาว
กับโจรซ่ าจอมแสบ (Tangled) และ เบลล์ (Belle) เจ้าหญิงผูห้ ลงใหลการอ่านหนังสื อเป็ นชีวิตจิตใจ
จากเรื่ อง โฉมงามกับ เจ้า ชายอสู ร (Beauty and the Beast) ผ่า นการบอกเล่ า เรื่ องราวจากดาวเด่ น
ของดิสนียอ์ ย่างมิคกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ โดนัลด์ และกูฟฟี่
การจัดลาดับของการแสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์ ทุกปี จะมี ความใกล้เคี ยงกันโดยจะเน้นให้เวลา
ไปกับเรื่ องสุ ดท้ายที่ เป็ นเรื่ องเด่ นเสมอ สาหรั บตอน Disney On Ice Presents Magical Ice Festival
สามารถแบ่ ง การแสดงออกได้ 2 ช่ วง โดยจัด แสดงใน 4 เรื่ อ งหลัก พัก ครึ่ งการแสดง 15 นาที
ใช้ระยะเวลาการแสดงทั้งสิ้ นประมาณ 2 ชัว่ โมง ซึ่ งสามารถจาแนกลาดับของการแสดงได้ ดังนี้
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ตารางที่ 1.1 ลาดับการแสดง Disney On Ice Presents Magical Ice Festival
ลาดับที่
การแสดง
เวลาทีใ่ ช้ ในการแสดง
1
การแสดงเปิ ดตัวแนะนาดาวเด่นของดิสนี ย ์ 4 ตัว คือ มิคกี้เม้าส์
3 นาที
มินนี่เม้าส์ โดนัลด์ และกูฟฟี่
2
การแสดงโหมโรงของสองพี่นอ้ ง ดริ สเซลล่าและอนาสตาเซี ย
4 นาที
จากเรื่ องซิ นเดอเรลล่า
3
เรื่ องที่ 1 เงือกน้อยผจญภัย (The Little Mermaid)
20 นาที
4
คัน่ เวลาเพื่อเปลี่ ยนฉากโดยดาวเด่ นของดิ สนี ย ์ 4 ตัว คือ มิคกี้
1 นาที
เม้าส์ มินนี่เม้าส์ โดนัลด์ และกูฟฟี่
5
เรื่ องที่ 2 เจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ (Tangled)
20 นาที
6
พักครึ่ งการแสดง
15 นาที
7
เปิ ดตัว ดาวเด่ น ของดิ ส นี ย ์ 4 ตัว คื อ มิ ค กี้ เม้า ส์ มิ น นี่ เ ม้า ส์
3 นาที
โดนัลด์ และกูฟฟี่
8
เรื่ องที่ 3 โฉมงามกับเจ้าชายอสู ร (Beauty and the Beast)
20 นาที
9
คัน่ เวลาเพื่อเปลี่ ยนฉากโดยดาวเด่นของดิ สนี ย ์ 4 ตัว คือ มิคกี้
1 นาที
เม้าส์ มินนี่เม้าส์ โดนัลด์ และกูฟฟี่
10
เรื่ องที่ 4 ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ (Frozen)
30 นาที
11
การแสดงปิ ด รวมดาวเด่นและตัวละครหลักของทุกเรื่ อง
3 นาที
กระทัง่ ปี 2559 การแสดงประจาปี ของบรรดาตัวการ์ ตูนชื่ อดังของดิ ส นี ย ์ก็ก ลับ มาเยือน
ประเทศไทยต้อนรับปิ ดเทอมอีกครั้ง นับเป็ นปี ที่ 17 ของการจัดแสดงในประเทศไทย ซึ่ งได้กาหนด
จัดขึ้ นในระหว่า งวันที่ 30 มี นาคม – 3 เมษายน 2559 ณ อิ มแพ็ค อารี น่า เมื องทองธานี ที่ ส าคัญ
ในปี 2559 ยังเป็ นปี แรกที่ ค นไทยจะได้ช มการแสดงบนลานสเก็ตน้ า แข็ง ของสองพี่ น้องเอลซ่ า
(Elsa) และอันนา (Anna) จากภาพยนตร์ ก าร์ ตูนแอนิ เมชันอันดับหนึ่ งของดิ สนี ย ์ เรื่ อง ผจญภัย
แดนคาสาปราชิ นีหิมะ (Frozen) โดยการมาของดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ ในปี นี้ สามารถสร้ างความตื่นเต้น
ให้กบั บรรดาแฟนคลับของดิสนี ยร์ วมไปถึงผูท้ ี่ชื่นชอบภาพยนตร์ การ์ ตูน เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาป
ราชินีหิมะ (Frozen) เป็ นอย่างมาก
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ภาพที่ 1.1 โปสเตอร์ โปรโมท Disney On Ice Presents Magical Ice Festival
แหล่งทีม่ า: BEC TERO, 2559.
หลัง จากที่ บริ ษ ทั บี อีซี -เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด ได้เผยแพร่ สื่ อประชาสั ม พัน ธ์
การแสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์ ตอน Disney On Ice Presents Magical Ice Festival โดยใช้เรื่ อง ผจญภัย
แดนคาสาปราชิ นีหิมะ (Frozen) เป็ นเรื่ องเด่นด้วยการดึงตัวละครหลักในเรื่ องอย่างราชิ นีผสู ้ ง่างาม
เอลซ่ า (Elsa), เจ้าหญิงผูแ้ สนสดใส อันนา (Anna), มนุ ษย์หิมะสุ ดน่ ารัก โอลาฟ (Olaf), หนุ่ มส่ งน้ าแข็ง
ผูแ้ สนซื่ อ คริ ส ตอฟ (Kristoff) และสเวน (Sven) กวางเรนเดี ย ร์ คู่ ใจ มาทาการโปรโมท ก็ ไ ด้รับ
กระแสตอบรับจากคนไทยเป็ นอย่างดี จึ งเปิ ดให้จองบัตรชมการแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ชุดนี้ ต้ งั แต่
เดือนเมษายน 2558 นับเป็ นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิ ดขึ้นมาก่อน เนื่ องจากทุกครั้งทางบริ ษทั จะเปิ ด
จาหน่ ายบัตรชมการแสดงในช่ วงปลายปี และด้วยกระแสความนิ ยมชมชอบในภาพยนตร์ การ์ ตูน
แอนิ เมชันเรื่ องนี้ จึ งส่ งผลให้บตั รเข้าชมการแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ในปี 2559 ทุ กรอบถู กจาหน่ าย
หมดไปในเวลาอันรวดเร็ ว จนสุ ดท้ายบริ ษทั ต้นสังกัดอย่าง บีอีซี-เทโร จึงต้องออกมาประกาศขอ
เพิ่ ม รอบการแสดงดิ ส นี ยอ์ อนไอซ์ ตอนนี้ อีก ถึ ง 4 รอบ ตามกระแสเรี ย กร้ องของผูช้ มที่ ชื่นชอบ
ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันเรื่ อง Frozen คือวันที่ 4 – 5 เมษายน 2559 (BEC TERO, 2559)
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ตารางที่ 1.2 รอบการแสดง Disney On Ice Presents Magical Ice Festival
TIME
DATE
WED 30/03/2016
THU 31/03/2016
FRI 1/04/2016
SAT 2/04/2016
SUN 3/04/2016
MON 4/04/2016
TUE 5/04/2016

11.00

15.00

THAI
THAI
THAI
ENGLISH
THAI
THAI
THAI
เพิม่ รอบ 4 – 5 เมษายน 2559
THAI
THAI

19.00
THAI (Press)
THAI
THAI
THAI
ENGLISH
THAI
ENGLISH

แหล่งทีม่ า: Thai Ticket Major, 2016.
จากการนาการ์ ตูนแอนิ เมชันมาออกแบบเป็ นการแสดงสดบนลานสเก็ตน้ าแข็งของดิสนี ย ์
ทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจศึกษาการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อระหว่างการ์ ตูนแอนิ เมชันและการแสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์
ว่ามี กลวิธีการเล่ าเรื่ องอย่างไร เปลี่ ยนไปจากรู ปแบบเดิ มหรื อไม่ มี การดัดแปลงสร้ างสรรค์ใหม่
อย่า งไร เรื่ องของใครที่ ถูก นามาเล่ า บ้า ง เรื่ องของใครตกหล่ นไปจากเรื่ องเล่ า บ้าง และมี การนา
ชุ ดสัญญะแบบใดมาใช้เล่ าเรื่ องในฉากมหัศจรรย์เพื่อให้ผูช้ มรู ้ สึ กเข้าถึ งและตื่ นตาตื่ นใจกับการ
แสดงสดบ้าง รวมทั้งกลวิธีการสร้ างชุ ดสัญญะดังกล่ าวสะท้อนแนวคิ ดสตรี นิยมของดิ สนี ยผ์ ่า น
ตัวละครหลักอย่างไร เหล่านี้ ลว้ นเป็ นคาถามในเชิ งวิชาการที่มีนยั สาคัญทางนิเทศศาสตร์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านแนวคิดของเรื่ องเล่าและการเล่าเรื่ อง การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ที่จะนาแนวคิด
ดัง กล่ า วมาศึ ก ษาการเล่ า เรื่ องข้า มสื่ อ ของดิ ส นี ย ์ที่ ไ ด้ห ยิ บ ยกโครงเรื่ อ งของเทพนิ ย าย จากบท
ประพันธ์ เรื่ องราชิ นี น้ า แข็ ง (The Snow Queen) มาเป็ นแรงบัน ดาลใจในการสร้ า งเรื่ อ งใหม่ ใ น
รู ปแบบของการ์ ตูนแอนิ เมชัน เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชิ นีหิมะ (Frozen) โดยได้รับความนิ ยม
สู งสุ ดเป็ นประวัติการณ์ มีรางวัลการันตีทางด้านคุณภาพจนสามารถเห็ นได้อย่างเป็ นรู ปธรรมดังที่
ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น จนต่อยอดมาเป็ นการแสดงสดอย่างดิสนี ยอ์ อนไอซ์ ตอน Disney On Ice
Presents Magical Ice Festival ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจทั้งด้านการ์ ตูนแอนิ เมชัน การแสดงสด
ในรู ปแบบของดิสนียอ์ อนไอซ์ และการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อ
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1.2 ปัญหานาวิจยั
1) กลวิธีการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อจากการ์ ตูนแอนิ เมชันมาสู่ การแสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัย
แดนคาสาปราชินีหิมะ (Frozen) เป็ นอย่างไร
2) กลวิธีการสร้างชุดสัญญะมหัศจรรย์เพื่อสื่ อความหมายในการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ เรื่ อง
ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ (Frozen) เป็ นอย่างไร
3) กลวิ ธี ก ารสร้ า งชุ ด สั ญ ญะที่ ค ้น พบมี ก ารสะท้อ นแนวคิ ด สตรี นิ ย มของดิ ส นี ย ์ผ่ า น
ตัวละครหลักอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1) เพื่อศึ กษากลวิธีการเล่ าเรื่ องข้ามสื่ อจากการ์ ตูนแอนิ เมชันมาสู่ การแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์
เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ (Frozen)
2) เพื่ อ ศึ ก ษากลวิ ธี ก ารสร้ า งชุ ด สั ญ ญะในฉากมหัศ จรรย์เ พื่ อ สื่ อ ความหมายส าหรั บ
การแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ (Frozen)
3) เพื่อศึ ก ษาถึ ง แนวคิ ดสตรี นิยมของดิ สนี ยท์ ี่ ถ่า ยทอดผ่า นตัวละครหลัก เรื่ อง ผจญภัย
แดนคาสาปราชินีหิมะ (Frozen)
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1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย
การเล่าเรื่ องกับแนวคิดการ์ตูนแอนิเมชัน : สุนทรี ยศาสตร์
ของแอนิเมชัน (Aesthetics)

สัญญะกับการเล่ าเรื่อง
ในการ์ ตูนแอนิเมชัน
เรื่อง ผจญภัยแดนคาสาป
ราชินีหิมะ (Frozen)

การเล่าเรื่ องของละครเวที : Unity of Action (การกระทา),
Unity of Time (เวลา), Unity of Space (สถานที่)

กลวิธีการสร้ างชุดสัญญะ
เพื่อสื่ อความหมายในฉาก
มหั ศจรรย์ขั้นมายาคติ (Myths)
ตามบริ บทสตรี นิยม

สัญญะกับการเล่ าเรื่อง
ในการแสดง Disney On
Ice Presents Magical Ice
Festival

การเล่าเรื่ องข้ามสื่ อ

ภาพที่ 1.2 กรอบแนวคิดการวิจยั

1.5 ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “กลวิธีการสร้างชุดสัญญะมหัศจรรย์ในการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัย
แดนคาสาปราชินีหิมะ” เป็ นรู ปแบบการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยจะใช้ขอ้ มูลการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อและการ
ถ่ายทอดบทบาทสตรี ผ่านตัวละครหลักของเรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชิ นีหิมะ (Frozen) โดยจะ
ทาการศึกษาจาก
1) การแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ (วิเคราะห์เฉพาะเรื่ องผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ (Frozen))
2) ภาพนิ่ งการแสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์ (วิเคราะห์เฉพาะเรื่ องผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ
(Frozen))
3) ดีวดี ีการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ (Frozen)
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1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) เชิ งวิชาการ ได้องค์ความรู ้เกี่ยวกับแนวคิดของการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อทางนิเทศศาสตร์ เพื่อ
เป็ นประโยชน์ในการศึกษาด้านการเล่ าเรื่ องข้ามสื่ อ และได้ทราบถึ งอิทธิ พลที่ภาพยนตร์ การ์ ตูน
แอนิเมชันของดิสนียม์ ีต่อเด็กและเยาวชนด้านการปลูกฝังบทบาทสตรี ในปั จจุบนั
2) เชิ งประยุกต์ สามารถนาองค์ความรู ้ ที่ ได้รับเกี่ ยวกับกลวิธี การสร้ างชุ ดสั ญญะในฉาก
มหัศจรรย์ไปปรับใช้ได้ในงานที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน เช่น การเปิ ดตัวสิ นค้า

1.7 นิยามศัพท์
1) การเล่าเรื่ อง (Storytelling) หมายถึง วิธีการส่ งสารเกี่ยวกับเนื้ อหาของการ์ ตูนแอนิเมชัน
และการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ (Frozen)
2) การเล่ า เรื่ องข้า มสื่ อ (Transmedia Storytelling) หมายถึ ง การนาเสนอเนื้ อหาการ์ ตู น
แอนิเมชันผ่านการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ (Frozen) โดยที่ยงั คงมี
เรื่ องราว หรื อตัวละครเดียวกันอยู่ ซึ่ งในบางครั้งผูร้ ับสารอาจเปลี่ยนสถานะกลายเป็ นผูส้ ่ งสารได้
3) การดัดแปลง หมายถึง การเติม-ตัด-ทวี-ทอน-ขยาย-ยุบ หรื อสลับลาดับฉาก ตัวละคร
สถานที่ และบทสนทนาของการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ (Frozen) จากนั้น
เรี ยบเรี ยงเรื่ องใหม่ให้ทุกฉากมี ความสัมพันธ์ เป็ นเหตุ เป็ นผลแก่ กนั โดยยังคงรั กษาใจความของ
ต้น เรื่ องไว้ และสร้ า งใหม่ เ ป็ นการแสดงดิ ส นี ย ์อ อนไอซ์ เรื่ อ ง ผจญภัย แดนค าสาปราชิ นี หิ ม ะ
(Frozen)
4) กลวิ ธี หมายถึ ง วิ ธี ก ารหรื อเทคนิ ค (Techniques) ที่ ดิ ส นี ย ์เ ลื อ กน ามาใช้ ใ นการ
สร้างสรรค์ภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชันรวมถึงการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาป
ราชินีหิมะ (Frozen) เพื่อให้บรรลุผลตามที่ผสู ้ ร้างมุ่งหวัง
5) แอนิ เมชัน (Animation) หมายถึง ภาพหรื อกราฟิ ก เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ
(Frozen) ที่ ดิ ส นี ย ์ส ร้ า งให้ เ กิ ด การเคลื่ อ นไหวอย่า งมี ชี วิ ต ชี ว าในรู ป แบบของการ์ ตู น โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการผลิ ต นอกจากนี้ ยงั หมายรวมถึงแอนิ เมชันที่จดั จาหน่ ายเป็ นวีซีดี
และดีวดี ีดว้ ย
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6) ฉากมหัศจรรย์ หมายถึง บางส่ วนบางตอนของเนื้ อหาในเรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชิ นี
หิ ม ะ (Frozen) ที่ อยู่เหนื อความจริ ง เป็ นสิ่ งที่ เหลื อเชื่ อเกิ นค าบรรยาย และไม่ สามารถเกิ ดขึ้ นได้ใ น
ความเป็ นจริ ง เช่น การเสกเมืองจากฤดูร้อนให้กลายเป็ นฤดูหนาวตลอดกาล การเปลี่ยนเครื่ องแต่งกาย
ในบัดดล พลังวิเศษต่าง ๆ
7) รู ป แบบสื่ อ (Communication Platform) หมายถึ ง ช่ องทางที่ ใ ช้ใ นการนาเสนอข้อมู ล
ข่าวสารหรื อส่ งต่อเรื่ องเล่าไปยังผูร้ ับสารโดยไม่จากัดรู ปแบบ ซึ่ งอาจเป็ นได้ท้ งั ภาพยนตร์ การ์ ตูน
แอนิเมชัน การแสดง ผลิตภัณฑ์ สวนสนุก เกม หนังสื อ ฯลฯ
8) สัญญะ (Sign) หมายถึ ง การสร้ างความหมายให้เกิ ดขึ้ นกับสิ่ งต่าง ๆ เช่ น คาพูด ภาพ
เสี ยง กลิ่ น รส การกระทา วัตถุ ฯลฯ ซึ่ งสิ่ งเหล่ านี้ จะกลายมาเป็ นสัญญะได้ก็ต่อเมื่ อมันไม่ได้ทา
หน้า ที่ แทนความเป็ นจริ ง โดยตรง สั ญญะนั้นจะมี ค วามหมายกับ เราก็ ต่อเมื่ อมัน ส่ ง ความหมาย
บางอย่างมาให้
9) มายาคติ (Myths) หมายถึง การสร้างความหมายลวงให้เกิดขึ้นกับสิ่ งต่าง ๆ โดยมีการลบ
เลื อนความหมายเดิ ม ของตัววัต ถุ / สาร ออกไป เป็ นเสมื อนการสร้ า งความหมายให้แฝงอยู่ก ับ
ความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรมและค่านิยมของคนในสังคมนั้น ๆ จนกลายเป็ นความคุน้ ชิน
10) ดิ ส นี ย ์ออนไอซ์ (Disney On Ice) หมายถึ ง การแสดงสเก็ ต น้ า แข็ ง ของบริ ษ ัท Feld
Entertainment ภายใต้ขอ้ ตกลงกับดิ สนี ย ์ โดยนาเอาตัวการ์ ตูนของดิ สนี ยม์ าสร้ างให้มีชีวิตจริ งและ
โลดแล่ น อยู่บ นลานสเก็ ต น้ า แข็ ง ซึ่ ง เปิ ดท าการแสดงครั้ งแรกในปี ค.ศ. 1981 ภายใต้ชื่ อ Walt
Disney’s World On Ice และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็ น Disney On Ice ในปี ค.ศ. 1997
11) ผจญภัยแดนคาสาปราชิ นีหิมะ (Frozen) หมายถึ ง ผลงานการ์ ตูนแอนิ เมชันลาดับที่ 53
ของสตู ดิ โ อดิ ส นี ย ์ ซึ่ งได้แ รงบัน ดาลใจมาจากเรื่ อ งเล่ า เรื่ อ ง ราชิ นี หิ ม ะ ของฮัน ส์ คริ ส เตี ย น
แอนเดอร์ เซน มีเนื้ อหาเกี่ยวกับการผจญภัยของเจ้าหญิงผูก้ ล้าหาญ หนุ่มส่ งน้ าแข็ง และมนุ ษย์หิมะ
ในดิ นแดนต้องคาสาปอันหนาวเหน็บ เพื่อตามตัวราชิ นีกลับมาแก้ไขคาสาปให้อาณาจักรรอดพ้น
จากหายนะ

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ อง “กลวิธีการสร้างชุดสัญญะมหัศจรรย์ในการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัย
แดนคาสาปราชินีหิมะ” ผูว้ ิจยั ได้อาศัยแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นกรอบแนวทาง
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
2.1 การ์ตูนแอนิเมชัน
2.2 ละครเวที / ละครเพลง
2.3 การเล่าเรื่ อง / การเล่าเรื่ องข้ามสื่ อ
2.4 สัมพันธบท
2.5 สัญวิทยา
2.6 สตรี นิยม
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 การ์ ตูนแอนิเมชัน
แอนิ เมชัน มาจากค าภาษาอัง กฤษว่า Animation มี รากศัพ ท์มาจากภาษาละติ น หมายถึ ง
ภาพที่เคลื่อนไหว ซึ่ งตามหลักความจริ งแล้วภาพที่เคลื่ อนไหวได้ทุกชนิ ด ไม่ว่าจะเป็ นภาพยนตร์
โทรทัศน์ หรื อการ์ ตูนก็ลว้ นแต่เป็ นแอนิ เมชันทั้งสิ้ น จากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้มีนักวิชาการ
แสดงทัศนะ และอธิ บายความหมายของคาว่า “แอนิเมชัน” ไว้ ดังนี้
Mclaren (1953, อ้า งถึ ง ใน Solomon, 1987, p.11) แอนิ เ มเตอร์ ผู้มี ชื่ อ เสี ย งชาวแคนาดา
ได้กล่ าวว่าหัวใจสาคัญของแอนิ เมชันอยู่ที่การเคลื่ อนไหว สิ่ งที่ ทาให้แอนิ เมชันมี ชีวิตชี วา ไม่ได้
ขึ้ นอยู่เ พี ย งแค่ จะเคลื่ อนไหวอะไรแต่ ข้ ึ นอยู่ก ับ ว่า เราจะเคลื่ อนไหวมันอย่า งไรต่ า งหาก ดัง นั้น
แอนิ เมเตอร์ จึงควรมุ่งความสนใจไปยังสิ่ งที่เกิดขึ้นระหว่างเฟรมแต่ละเฟรมมากกว่าสิ่ งที่บรรจงให้
เกิดขึ้นในเฟรมนั้น
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Merritt (1993) ได้ใ ห้ ค าจ ากัด ความเกี่ ย วกับ แอนิ เ มชัน ว่า อะไรก็ ต ามที่ เ คลื่ อ นไหวใน
ภาพยนตร์ หรื อโทรทัศน์ โดยที่ภาพนั้น ๆ ต้องมีความสัมพันธ์และต่อเนื่ องกัน จนทาให้ดวงตาของ
มนุษย์สามารถจดจาภาพที่เห็นต่อเนื่องนั้นได้จนกลายเป็ นภาพติดตา
Wells (1998) ให้ความหมายไว้ว่า Animation (แอนิ เมชัน) รวมทั้งค าว่า Animator และ Animate
ล้วนเป็ นค าที่ มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน “Amimare” ซึ่ งหมายถึ งการท าให้มี ชีวิต ดังนั้นภาพยนตร์
แอนิเมชันจึงเป็ นการสร้างสรรค์ลายเส้นรวมถึงรู ปทรงที่ไม่มีชีวติ ให้สามารถเคลื่อนไหวได้และมีชีวติ ขึ้น
ค าว่ า การ์ ตู น (Cartoon) เป็ นค าที่ ม าจากภาษาละติ น ที่ ว่ า Charta อัน หมายถึ ง กระดาษ
เนื่ องจากในสมัยโบราณการ์ ตูนคือการวาดภาพลงบนฝื นผ้าใบที่มีขนาดใหญ่ วาดภาพลงบนผ้าม่าน
หรื อวาดภาพลงบนแผ่นกระจกและโมเสก (Mosaic) เป็ นเหมื อนสัญลัก ษณ์ หรื อภาพลายเส้ นที่
มุ่งเน้นเหน็บแนมบุคคลใดบุคคลหนึ่ งเพื่อมุ่งแสดงออกถึงอารมณ์ขนั การล้อเลียน และการประชด
ประชันเป็ นหลัก แต่เดิ มการ์ ตูนจึ งเป็ นภาพที่ ใช้แสดงออกซึ่ งความคิดเห็ นเกี่ ยวกับเรื่ องการเมื อง
เป็ นภาพที่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็ นจริ ง อาจน้อยกว่าความเป็ นจริ งหรื อมากกว่าความเป็ นจริ งก็ได้
(สังเขต นาคไพจิตร, 2530)
มัท นี ย า สุ วรรณวงศ์ (2542) เขี ย นถึ ง ความหมายของภาพยนตร์ ก าร์ ตูนแอนิ เมชันไว้ว่า
หมายถึ ง การ์ ตูนที่ สร้ างขึ้ นด้วยวิธีการถ่ ายภาพยนตร์ ทีละภาพจากชุ ดภาพเขี ยน และแสดงความ
เคลื่ อนไหวที่ ต่อเนื่ องกันตามลาดับ จากนั้นเมื่ อนามาฉายบนหน้าจอในอัตราความเร็ ว 24 ภาพ /
วินาที ก็จะมองเห็นเป็ นภาพยนตร์ การ์ ตูนที่แสดงความเคลื่อนไหวได้
ประเสริ ฐ ผลิตผลการพิมพ์ (2546) อธิ บายไว้วา่ แอนิ เมชัน คือคาที่ใช้เรี ยกภาพลายเส้นที่
สามารถเคลื่ อนไหวได้เพื่อแสดงออกถึ งเรื่ องราวบางอย่าง ทั้งนี้ รวมถึงภาพยนตร์ การ์ ตูนลายเส้นที่
ใช้มือวาดซึ่ งปั จจุบนั เรี ยกว่าการ์ ตูนสองมิติ (มองเห็นเฉพาะความยาวและความกว้าง) และการ์ ตูนที่
สร้างจากคอมพิวเตอร์ อย่างการ์ ตูนสามมิติ (มองเห็นความยาว ความกว้าง และความลึก)
ดนัย ม่ ว งแก้ว (2552) นิ ย ามว่ า แอนิ เ มชัน มาจากค าในภาษาละติ น ว่ า Anima แปลว่ า
วิญญาณ หรื อ ลื มหายใจ ดังนั้นคาว่าแอนิ เมชันจึ งมี ความหมายว่า การทาให้มีชีวิตจิ ตใจ การ์ ตูน
แอนิ เมชันจึ งเป็ นการนาภาพการ์ ตูนที่ วาดขึ้นมานาเสนอให้มีชีวิตชี วา เรี ยกโดยย่อว่าการนาภาพ
การ์ ตูนเหล่านั้นมาทาให้มีชีวติ
ทวี ศ ัก ดิ์ กาญจนสุ ว รรณ (2552) ก็ มี ท ัศ นะที่ ส อดคล้อ งกัน โดยกล่ า วถึ ง แอนิ เ มชัน ว่ า
หมายถึง การสร้ างภาพเคลื่อนไหวด้วยการนาภาพนิ่ งมาเรี ยงลาดับกัน และแสดงผลอย่างต่อเนื่ อง
ทาให้ดวงตาของมนุ ษย์เห็นเป็ นภาพที่มีการเคลื่ อนไหวในลักษณะของภาพติดตา เพราะเมื่อตาของ
มนุ ษย์เรามองเห็นภาพที่ฉายอย่างต่อเนื่ อง เรตินาจะทาการรักษาภาพนี้ ไว้ในระยะสั้น ๆ ราว 1 / 3 วินาที
ซึ่ งหากมีภาพอื่นเข้ามาแทรกในช่วงระยะเวลาดังกล่าว สมองของมนุษย์จะเชื่อมโยงภาพทั้งสองเข้าไว้
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ด้ว ยกัน ก่ อ ให้เ กิ ดเป็ นภาพเคลื่ อนไหวที่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งกัน ถึ ง แม้ว่า แอนิ เมชันจะท างานด้ว ย
หลักการเดี ยวกันกับวิดีโอ แต่แอนิ เมชันสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั งานต่าง ๆ ได้มากมาย เช่ น
งานก่อสร้าง งานด้านวิทยาศาสตร์ งานโทรทัศน์ งานภาพยนตร์ งานการ์ ตูน
การ์ ตูนแอนิ เมชันเกิดขึ้นมาจากการที่มนุษย์คน้ พบวิธีการทาให้ภาพนิ่ งสามารถเคลื่อนไหว
ขึ้นมาได้ โดยนาภาพนิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนอิริยาบถทีละน้อยมาเรี ยงต่อกัน ฉายดูทีละภาพด้วยอัตรา
ความเร็ วจนเกิ ดเป็ นภาพติดตา ซึ่ งการเห็นภาพติดตานั้นเกิดขึ้นมาเพราะดวงตาของมนุ ษย์สามารถ
จดจาภาพได้ในระยะสั้น ๆ หลักการทางานก็คือในขณะที่เรามองภาพนิ่ งภาพแรกผ่านไป ภาพนิ่ ง
ภาพที่สองก็เข้ามาแทนที่ แต่ช่วงที่เรากาลังมองภาพสองอยู่น้ นั ประสาทตายังคงจดจาภาพแรกได้
และนาภาพแรกมาผสมผสานกับภาพที่สอง จึงทาให้เรามองเห็นภาพนิ่งกลายเป็ นภาพเคลื่อนไหวที่
ต่อเนื่องกันได้ (วิษณุ สุ วรรณเพิ่ม, 2552)
ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ แอนิเมชันคือการนาเทคโนโลยีมาผสมผสานกับงานทางด้านศิลปะ แล้ว
บรรจงสร้างสรรค์ให้ภาพนิ่ งกลายมาเป็ นภาพเคลื่อนไหวที่มีชีวติ ชี วา โดยอาศัยหลักการทางานตาม
ธรรมชาติในการมองเห็ นภาพติดตาของมนุ ษย์ ทั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดความคิดรวมถึงจินตนาการต่าง ๆ
ให้ผชู้ มได้รับความบันเทิง ถึ งแม้วา่ ปั จจุบนั วิวฒั นาการทางด้านเทคโนโลยีจะก้าวไกลจนสามารถ
สร้างภาพวัตถุเป็ นรู ปทรง 3 มิติได้ ไม่ใช่เพียงภาพแบน ๆ จากหน้ากระดาษเหมือนสมัยก่อน แต่เรา
ก็ มิ ไ ด้มี ก ารบัญญัติ ศ พั ท์ใ ดเพิ่ ม เติ ม ไปนอกเหนื อ จากแอนิ เมชัน จึ ง ยัง คงใช้ค าว่า แอนิ เมชันกัน
อย่างแพร่ หลายทั้งในการ์ ตูนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
ปยุต เงากระจ่าง (2538) กล่าวว่าการสร้างสรรค์ภาพนิ่งให้มีชีวติ นับเป็ นงานที่เกิดขึ้นก่อนที่
จะมีการสร้างภาพยนตร์ เสี ยอีก โดยเกิดจากความต้องการของมนุ ษย์ที่อยากเห็นภาพนิ่ งเคลื่อนไหว
ได้ ในปี ค.ศ. 1890 ศิลปิ นชาวฝรั่งเศสคนหนึ่ งได้พยายามนาภาพเขียนแต่ละภาพมาตัดต่อกันเพื่อให้
สามารถมองเห็นเป็ นภาพเคลื่อนไหว แต่ลกั ษณะการเคลื่อนไหวของภาพดังกล่าวยังคงมีขีดจากัดอยู่
ต่อมาในปี ค.ศ. 1893 Thomas Elva Adison นักประดิ ษฐ์และนักธุ รกิ จชาวอเมริ กนั ได้ทาการประดิษฐ์
คิเนโตสโคป (Kinetoscope) หรื อเครื่ องฉายภาพยนตร์ รุ่นแรกของโลกสาหรับถ่ายภาพยนตร์ นับเป็ น
จุดเริ่ มต้นที่ทาให้การทาภาพนิ่งเป็ นภาพเคลื่อนไหวมีพฒั นาการมาเรื่ อย ๆ
ภาพยนตร์ ที่นบั ได้วา่ เป็ นแอนิเมชันเรื่ องแรกของโลกถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1900 โดยศิลปิ น
ชาวอเมริ ก ัน ที่ ไ ม่ ป รากฏนาม ภาพยนตร์ ดัง กล่ า วเป็ นการแสดงของคนจริ ง ผสมกับ ภาพวาด
ซึ่ งเริ่ มเรื่ องจากตัวศิ ลปิ นเองกาลังวาดภาพหน้าของชายพเนจรลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ เมื่ อวาด
หน้า ตาขอตัว การ์ ตู นเสร็ จ ก็ ไ ด้มี ก ารวาดบุ ห รี่ เติ ม เข้า ไปที่ บ ริ เ วณปากของตัวการ์ ตูน ทันใดนั้น
ตัวการ์ ตูนก็ยิ้มด้วยความพึงพอใจและเริ่ มสู บบุหรี่ แล้วพ่นควันบุหรี่ ฉากนี้ นับเป็ นจุดเริ่ มต้นของ
ภาพยนตร์ แอนิเมชันในสมัยนั้น (ปิ ยกุล เลาวัณย์ศิริ, 2532)
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ต่ อ มาในปี ค.ศ. 1904 Emile Cohl บาทหลวงชาวฝรั่ ง เศสได้ท าการเขี ย นภาพการ์ ตู น
แบบง่าย ๆ ลักษณะเป็ นตัวการ์ ตูนหัวกลมมีเนื้ อหาเกี่ ยวกับหลักการสอนศีลธรรมอันดี งามแก่เด็ก
แล้วบันทึกลงบนแผ่นฟิ ล์มภาพยนตร์ โดยใช้ชื่อว่า Drame Chezies Fantoches และได้รับความนิยม
ชมชอบเป็ นอย่างมาก จากนั้นก็มีผสู ้ ร้างภาพยนตร์ การ์ ตูนตามมาอีกหลายเรื่ อง เช่น เรื่ อง Koko Chop
Suey ของ Max Fleischer แอนิ เมเตอร์ ชาวอเมริ กนั และเรื่ อง Felix The Cat กับ Popeye The Sailor
ของ Pat Sullivan โปรดิ วเซอร์ ชาวออสเตรเลี ย ซึ่ ง สร้ างกระแสตอบรั บ ได้อย่างดี เยี่ย ม จนเมื่ อปี
ค.ศ. 1929 วอลต์ ดิสนีย ์ ได้ทาการผลิตภาพยนตร์ การ์ตูนแอนิเมชันเรื่ อง Alice in Cartoonland ขึ้นมา
ซึ่ งถือว่าประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างสู ง (ปยุต เงากระจ่าง, 2538)
สหรั ฐ อเมริ กาจึ ง นับ เป็ นประเทศที่ มี ก ารผลิ ต ภาพยนตร์ ก าร์ ตู น แอนิ เ มชัน มากที่ สุ ด
เนื่ องจากวิวฒั นาการตั้งแต่แรกเริ่ มนั้นเกิ ดขึ้ นในประเทศนี้ ต่อมาได้มีการพัฒนาเทคนิ คการผลิ ต
อย่างต่อเนื่ องจนกลายเป็ นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และมีสูตดิโอผลิตการ์ ตูนแอนิเมชันหลายบริ ษทั
ด้วยกัน เช่น The Walt Disney Company ซึ่ งถือกาเนิ ดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1923 โดย Walter Elias Disney
(วอลต์ ดิ สนี ย)์ นับเป็ นผูน้ าและต้นแบบของแอนิ เมชันโลกก็วา่ ได้ เพราะเมื่อภาพยนตร์ แอนิ เมชัน
เรื่ อ ง Steamboat Willie ของดิ ส นี ย ์อ อกฉาย โรงถ่ า ยภาพยนตร์ ข องวอลต์ ดิ ส นี ย ์ก็ ก ลายมาเป็ น
ศูนย์กลางของศิลปิ นที่ทุ่มเทความรู ้ความสามารถจนทาให้ภาพยนตร์ แอนิ เมชันกลายเป็ นภาพยนตร์
ที่สมบู รณ์ ประกอบไปด้วยแสงสี ที่ตระการตา เพลงประกอบที่ รื่นหู และเรื่ องราวที่ สนุ ก สนาน
น่ า ประทับ ใจ จากนั้นในปี ค.ศ. 1930 – 1939 วอลต์ ดิ ส นี ย ์ไ ด้ท าการสร้ างภาพยนตร์ แอนิ เมชัน
ชุ ด สั้ น ๆ ประกอบกัน หลายตอน โดยใช้ชื่ อ ว่า Silly Symphony และน า Mickey Mouse มาเป็ น
ตัวดาเนินเรื่ อง เมื่อภาพยนตร์ ชุดนี้ออกฉายชื่อเสี ยงของ Mickey Mouse รวมถึงวอลต์ ดิสนียก์ ็โด่งดัง
ไปทัว่ ทุกมุมโลกจนได้รับฉายาว่าเป็ นราชาภาพยนตร์ การ์ ตูนของโลก ด้วยแนวคิดหลักที่เน้นการ
สร้างสรรค์ความสุ ขให้แก่ผคู ้ น คนทัว่ โลกจึงเริ่ มรู ้จกั ดิ สนี ยแ์ ละตัวการ์ ตูน Mickey Mouse, Donald
Duck, Pluto & Goofy ในลักษณะภาพวาดการ์ ตูนแบบ 2 มิติ ที่สาคัญวอลต์ ดิ สนี ยย์ งั เป็ นบุคคลที่
สามารถคว้ารางวัลออสการ์ มาครอบครองได้มากที่ สุดด้วย และเมื่อปี ค.ศ. 1955 ดิ สนี ยก์ ็ทากาไร
ได้มากพอที่จะนามาลงทุนสร้างสวนสนุกที่ดีที่สุดอย่างดิสนียแ์ ลนด์ (BrandAge-Thaicoon, 2553)
ไพบูลย์ แพงเงิ น (2549) ให้ขอ้ มูลว่าในยุคแรก ๆ ของแอนิ เมชัน จะมี ภาพยนตร์ การ์ ตูน
เรื่ อง Popeye และ Tom & Jerry ของค่ า ย Metro Goldwyn Mayer ซึ่ ง มี เอกลัก ษณ์ เด่ นอยู่ที่ เ จ้า หนู
จอมกวนนามว่า “Jerry” และเจ้าแมวจอมป่ วนนามว่า “Tom” ที่มาเจอกันเมื่อไหร่ ตอ้ งมีเรื่ องราวกัน
ทุ ก ครั้ งไป นอกจากนี้ ก็ ย ัง มี อี ก หลายค่ า ย เช่ น Dream Works, Warner Bros., Sony Pictures,
Paramount, Twentieth Century Fox ที่ดาเนิ นการสร้ างการ์ ตูนแอนิ เมชันและนับเป็ นคู่แข่งที่สาคัญ
ของวอลต์ ดิสนียด์ ว้ ยเหมือนกัน
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แนวทางการดาเนิ นงานของดิ สนี ยไ์ ม่ได้เรี ยบง่ายเสมอไป เพราะต้องเผชิ ญหน้ากับคู่แข่ง
ในหลาย ๆ ด้า น ท าให้ ดิ ส นี ย ์ต้อ งเคลื่ อ นไหวครั้ งใหญ่ ใ ห้ ต นเองสามารถยื น หยัด ต่ อ ไปได้
ทั้งในระดับยุทธวิธีและยุท ธศาสตร์ ทั้ง นี้ เพื่อรั ก ษากลุ่ ม เป้ าหมายหลักเอาไว้ เมื่ อเดื อนมกราคม
ค.ศ. 2006 วอลต์ ดิ ส นี ย ์ไ ด้ท าการแลกหุ ้ น เป็ นมู ล ค่ า สู ง ถึ ง 7.4 พัน ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐ กับ Pixar
Animation Studios หรื อ Pixar ซึ่ งเป็ นสตูดิโอที่มีชื่อเสี ยงและได้รับการยอมรับในการสร้างสรรค์
ภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิเมชันแบบ 3 มิติ รวมถึงเทคโนโลยีการสร้างภาพคอมพิวเตอร์ 3 มิติระดับสู ง
ผลงานเรื่ องแรกคือเรื่ อง Toy Story เป็ นการ์ ตูน 3 มิติ ประเภทบัดดี้คอเมดี้ หรื อหนังตลกแนวคู่หูที่มี
แก่นเรื่ องอยู่ที่ของเล่นแต่ละชิ้นล้วนแต่มีชีวิตจริ ง โดยสามารถสร้ างความประทับใจให้กบั ผูช้ มได้
เป็ นอย่างดีดว้ ยองค์ประกอบภาพที่สมจริ ง ตื่นตาตื่นใจ และตัวละครต่าง ๆ นั้นเป็ นที่จดจาง่าย ส่ งผล
ให้แอนิ เมชันเรื่ องแรกของค่ายนี้ สามารถทารายได้ไปมากถึง 361,996,233 ล้านเหรี ยญสหรัฐ นับว่า
เป็ นความส าเร็ จครั้ งใหม่ ข องวงการการ์ ตูน แอนิ เมชัน ในสมัย นั้น รวมถึ ง เป็ นการปลุ ก กระแส
แอนิเมชันให้กลับมาเป็ นที่นิยมอีกครั้งด้วย (BrandAge-Thaicoon, 2553)
ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล (2547) ได้จาแนกประเภทของงานแอนิ เมชันออกเป็ น 2 ประเภท
ตามเทคนิคหรื อวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน ดังนี้
1) Traditional Animation หมายถึง การสร้างแอนิ เมชันโดยใช้เครื่ องมือธรรมดา
ไม่ได้นาคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการสร้างเทคนิค ซึ่ งสามารถแยกย่อยได้อีกสามแบบ
(1) 2D Animation (Two-Dimensional Animation) คื อ การวาดภาพที่ มี ก าร
เคลื่อนไหวต่อเนื่ องกันแบบ 2 มิติ ไม่ว่าจะเป็ นการวาดด้วยมือบนกระดาษ และการวาดบนแผ่นใส
หรื อที่เรี ยกว่า Cel Animation

ภาพที่ 2.1 2D Animation เรื่ อง Snow White and the Seven Dwarfs
แหล่งทีม่ า: Lambie, 2014.
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(2) Cut-Out Animation คื อ การสร้ างภาพเคลื่ อนไหว 2 มิ ติ ด้วยเทคนิ คการ
ตัดกระดาษให้เป็ นรู ปทรงหรื อตัวการ์ ตูนต่าง ๆ แล้วใช้กล้องถ่ ายที ละภาพเมื่ อท าการขยับ หรื อ
เปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายตาแหน่งของรู ปทรงในภาพ

ภาพที่ 2.2 Cut-Out Animation เรื่ อง Land Ahoy! (a very short animation)
แหล่งทีม่ า: Ithinkitsnice, 2010.
(3) Clay Animation-Stop Motion คื อ การสร้ า งโมเดลด้ ว ยการปั้ นจาก
ดิ นน้ ามัน หรื อวัสดุ อื่น ๆ แล้วทาการขยับที ละนิ ดเพื่อก่ อให้เกิ ดการเคลื่ อนไหว จากนั้นใช้กล้อง
บันทึกภาพในขณะที่ทาการขยับหรื อเปลี่ยนตาแหน่งของวัตถุ

ภาพที่ 2.3 Clay Animation-Stop Motion เรื่ อง Mary and Max
แหล่งทีม่ า: Lim, 2014.
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2) Digital Computer Animation หมายถึง การสร้างงานแอนิเมชันด้วยระบบดิจิทลั
โดยใช้โปรแกรมกราฟิ กต่าง ๆ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ
ในขณะที่ Wells (1998) ได้แบ่งรู ปแบบการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ แอนิเมชันออกเป็ น
3 ประเภท คือ
1) แอนิเมชันที่เน้นความสมจริ ง (Realism) โดยใช้วิธีการถ่ายภาพการเคลื่อนไหว
ของคน สั ต ว์ สิ่ ง ของ เพื่ อ น ามาเลี ย นแบบและสร้ า งแอนิ เ มชัน ให้ ใ กล้เ คี ย งของจริ ง มากที่ สุ ด
ซึ่ งแนวทางนี้เป็ นแนวทางที่ดิสนียใ์ ช้ในการสร้างสรรค์ผลงานมากที่สุด
2) แอนิ เมชันที่ ไม่เน้นความสมจริ ง (Non-Realist) รู ปแบบนี้ มีจุดเริ่ มต้นมาจาก
แอนิ เมเตอร์ ในแถบยุโรปตะวันออก ซึ่ งมองว่าการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ แอนิ เมชันไม่ได้สาคัญตรง
ลักษณะที่ ปรากฏออกมาว่า จะมี รูปแบบอย่างไร หากแต่ สนใจตรงความหมายที่ ปรากฏมากกว่า
ดังนั้นการท าแอนิ เมชันในลักษณะนี้ จึงเป็ นการให้ชี วิตและวิญญาณในงานออกแบบ ไม่ใช่ การ
ลอกเลียนจากสิ่ งที่มีชีวติ จริ ง นับเป็ นแนวคิดที่ค่อนข้างต่อต้านการสร้างสรรค์ผลงานของดิสนีย ์
3) แอนิ เมชันแบบเหนื อจริ ง (Surrealism) เป็ นการสร้ างสรรค์ผ ลงานของ Jan
Svankmajer แอนิเมเตอร์ ชาวเชโกสโลวาเกีย ที่มีมุมมองว่าแอนิเมชันคือการสรรค์สร้างสิ่ งมหัศจรรย์
ดังนั้นภาพยนตร์ แอนิเมชันของเขาจึงเป็ นการล้มล้างความจริ งทั้งหมด
เราจะเห็นได้วา่ รู ปแบบแอนิ เมชันนั้นมีหลากหลาย ไม่จากัดอยูใ่ นกรอบ ขึ้นอยูก่ บั ความคิด
ของผูส้ ร้างที่จะทาการรังสรรค์ผลงานออกมา ซึ่ งในแต่ละรู ปแบบนั้นก็มีความแตกต่างกันอย่างเห็น
ได้ชดั ดังนั้นผูส้ ร้างภาพยนตร์ แอนิเมชันจึงต้องเลือกแนวทางที่ตนเองชื่นชอบในการผลิตผลงาน
Butler (2007) ได้จาแนกโครงสร้างของการ์ ตูนแอนิเมชันไว้ ดังนี้
1) แก่ น เรื่ อง (Theme) ภาพยนตร์ ก าร์ ตู น เรื่ องหนึ่ งอาจมี ส าระส าคัญ หลัก ที่
หลากหลายแฝงไปควบคู่กบั การให้ความบันเทิง ทาให้เนื้ อเรื่ องของการ์ ตูนสนุ กขึ้น โดยส่ วนใหญ่แล้ว
แก่ นเรื่ องจะมี ล ัก ษณะเหมื อนคติ เตื อนใจที่ แสดงออกถึ ง คุ ณค่ า ของชี วิต คุ ณค่ า ของสิ่ ง แวดล้อม
ความศรั ทธา ความสู ญเสี ย ยกตัวอย่างเรื่ อง Wall-E หุ่ นจิ๋ วหัวใจเกิ นร้ อย ภาพยนตร์ การ์ ตูน 3 มิติ
ที่ ใ ช้หุ่นยนต์เก็บ ขยะเป็ นตัวเอกดาเนิ นเรื่ อง โดยที่ ป ราศจากบทพูด เรื่ องนี้ ถื อเป็ นการ์ ตูนที่ แฝง
เนื้ อ หาสาระเกี่ ย วกับ การอนุ รั ก ษ์สิ่ ง แวดล้อ ม ต้อ งการสื่ อ ให้ เ ห็ น ว่า หากเราไม่ เ ลิ ก สร้ า งขยะ
ในอนาคตก็ จ ะไม่ มี โ ลกให้ อ ยู่อ าศัย อาจต้อ งล่ อ งลอยอยู่ใ นอวกาศ นับ ว่า เป็ นการ์ ตู น ที่ สื่ อ ให้
จินตนาการได้อย่างไร้ขอบเขต
2) แนวเรื่ องของภาพยนตร์ (Genre) คือการกาหนดรู ปแบบของภาพยนตร์ การ์ ตูน
นั้น ๆ มักนากฎเกณฑ์ทางด้านการนาเสนอเนื้ อหาและอารมณ์มาเป็ นตัวกาหนด โดย กช ช่วงชูวงศ์
(2546) ได้จาแนกออกเป็ นลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
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(1) การ์ ตูนแนวบู๊ (Action) เน้นเรื่ องราวการต่อสู ้โดยใช้พลังหรื อทักษะพิเศษ
เป็ นหลัก ถือว่าเป็ นแนวที่ผชู ้ ายให้ความนิยม
(2) การ์ ตูนแนวตลก (Comedy) เป็ นการ์ ตูนที่มีการดาเนิ นเรื่ องแบบสบาย ๆ
และสอดแทรกมุขตลกอยูต่ ลอดเวลา
(3) การ์ ตู น แนวกี ฬ า (Spots) มี ล ัก ษณะเป็ นการ์ ตู น ที่ ยึ ด กี ฬ าประเภทใด
ประเภทหนึ่งในการดาเนินเรื่ องแล้วทาการแข่งขันกัน
(4) การ์ ตูนแนวเกมการละเล่น (Games) เดิ นเรื่ องด้วยการใช้เกมเป็ นตัวต่อสู ้
แข่งขันกัน ทั้งนี้รวมถึงการแข่งขันจากคอมพิวเตอร์ ดว้ ย
(5) การ์ ตู น แนวท าอาหาร (Cook) เป็ นการ์ ตู น ที่ พ่ ึ ง สร้ า งมาได้ ไ ม่ น าน
มีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันกันทาอาหาร โดยส่ วนใหญ่แล้วการ์ ตูนประเภทนี้ จะผสมผสานความเป็ น
การ์ตูนบูเ๊ ข้าไปด้วย
(6) การ์ ตู น แนวสยองขวัญ ระทึ ก ขวัญ (Scary, Horror, Thriller) น าเสนอ
เรื่ อ งราวชวนขวัญผวาต่ า ง ๆ อาจมี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ วิญ ญาณ ปี ศาจ หรื อความเป็ นความตาย
ลักษณะการ์ ตูนประเภทนี้ ส่วนใหญ่จะให้สีหม่น ๆ แลดูน่ากลัว แต่ในบางเรื่ องก็มีการผสมผสาน
แนวแฟนตาซีเข้าไปด้วย
(7) การ์ ตูนแนวรักหวานซึ้ ง โรแมนติก (Romance) ส่ วนใหญ่เป็ นการ์ ตูนที่ผหู ้ ญิง
ชื่นชอบ เน้นเนื้ อหาเกี่ ยวกับความรักอันหวานซึ้ ง ชวนฝั น การ์ ตูนแนวนี้ เมื่อรวมเข้ากับการ์ ตูนแนว
Comedy แล้ว ดูเหมือนจะลงตัวมากที่สุด
(8) การ์ ตูนแนวแฟนตาซี (Fantasy) การ์ ตูนประเภทนี้ ไ ม่ มีข ้อจากัดตายตัว
เป็ นการ์ ตูนที่ ส ามารถออกแบบได้อย่า งอิ ส ระ ไม่ จาเป็ นต้องยึ ดติ ด กับ สิ่ ง ใด เมื่ อเอ่ ย ถึ ง การ์ ตู น
ลักษณะนี้ ก็หนี ไม่พน้ เรื่ องราวของเจ้าชาย เจ้าหญิง นักรบ พ่อมด ปี ศาจร้ าย จุดเด่นสาหรับการ์ ตูน
ประเภทนี้อยูท่ ี่การสร้างสรรค์ตวั ละครที่สามารถวาดตามจินตนาการได้โดยอิสระ
(9) การ์ ตู น แนววิ ท ยาศาสตร์ (Sci-fi) มัก กล่ า วถึ ง เทคโนโลยี อ ัน ล้ า หน้ า
ของโลก รวมถึงมนุ ษย์ในอนาคต การออกแบบมักมีความเป็ นแฟนตาซี สูงแต่ทุกสิ่ งทุกอย่างต้องอยู่
บนพื้นฐานของคาว่าทันสมัยและล้ าหน้าเท่านั้น ส่ วนใหญ่เป็ นการ์ ตูนประเภทหุ่นยนต์ต่าง ๆ
(10) การ์ ตูนแนวชี วิตจริ ง (Realistic) ส่ วนใหญ่เป็ นการจาลองรู ปแบบการ
ดาเนินชี วิตของมนุ ษย์ให้อยูใ่ นการ์ ตูน ลักษณะเด่นของการ์ ตูนชนิ ดนี้ คือทุกสิ่ งทุกอย่างไม่วา่ จะเป็ น
ตัวละคร เรื่ องราว ฉาก ล้วนขึ้นอยู่กบั โลกความเป็ นจริ งทั้งสิ้ น ทั้งนี้ อาจแต่งเรื่ องขึ้ นมาใหม่หรื อ
นาเรื่ องมาจากชีวติ จริ งก็ได้

21
(11) การ์ ตูนประชาสัมพันธ์ (Information) อาจเป็ นการ์ ตูนสั้ นหรื อการ์ ตูน
เรื่ องยาวก็ได้ แต่มีลกั ษณะในการประชาสัมพันธ์สิ่งที่ตอ้ งการจะนาเสนอ ส่ วนใหญ่เป็ นการ์ ตูนที่
สร้างขึ้นมาเพื่อโฆษณาสิ นค้าบางอย่าง
(12) การ์ ตูนเพื่ อการศึ ก ษา (Education) มีวตั ถุ ประสงค์ใ นการแนะนาหรื อ
ให้ ค วามรู ้ ใ นเรื่ องใดเรื่ อ งหนึ่ ง ที่ นิ ย มกันมัก น าเสนอเกี่ ย วกับ หลัก สู ตรทางด้า นการศึ ก ษาของ
เด็กประถม ภาพที่ใช้ส่วนใหญ่มกั เข้าใจง่าย น่าสนใจ
(13) การ์ ตู น แนวเสี ย ดสี ล้อ เลี ย น (Ridicule) ถู ก สร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ ต้อ งการ
ล้อเลียน ประชดประชัน เสี ยดสี บุคคลอื่น หรื อสถาบันใดสถาบันหนึ่ง ส่ วนมากเป็ นการ์ ตูนเกี่ยวกับ
การเมือง และดารา ซึ่ งนิยมล้อเลียนกันด้วย Black Comedy
(14) การ์ ตู น ประวัติ ศ าสตร์ (Period) น าเสนอเรื่ องจากประวัติ ศ าสตร์
ชีวประวัติบุคคลที่มีชื่อเสี ยง หรื อเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ จัดอยูใ่ นประเภทของการ์ ตูนที่
นาเสนอข้อมูลเพื่อการศึกษา
(15) การ์ ตู น โดจิ นชิ เป็ นการ์ ตู น ที่ ค นกลุ่ ม หนึ่ ง วาดขึ้ น เพื่ อตอบสนองต่ อ
ความต้องการของตนเองเป็ นหลัก ปั จจุบนั การ์ ตูนประเภทนี้ ออกมาในแนวของการนาบุคคลที่มี
ชื่อเสี ยง ตัวการ์ ตูน หรื อตัวละครดัง ๆ มาวาดเพื่อสร้างเรื่ องราวขึ้นใหม่ในแบบที่ผวู ้ าดต้องการ เช่น
เบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย์
(16) การ์ ตูนแนวชีวิต (Drama) มีเนื้ อหาค่อนข้างจริ งจัง เป็ นเรื่ องราวของการ
เล่ า เรื่ อ งจากชี วิ ต จริ ง หรื อ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล ส่ ว นใหญ่ ม ัก ออกมาในรู ป แบบของ
ความรั นทดของชี วิต แต่ ก็เป็ นการ์ ตูนที่ ไ ด้รับ ความนิ ย มค่ อนข้า งสู ง เนื่ องจากมี เนื้ อหาที่ เข้ม ข้น
สมจริ ง และน่าติดตาม
(17) การ์ ตูนแนวลามก (Hentai) ถือเป็ นการ์ ตูนเฉพาะกลุ่ม เนื้ อหาส่ วนใหญ่
เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับ Sex
(18) การ์ ตู นความรั ก ระหว่า งผูช้ ายด้ว ยกัน (Boy Love) นับ ว่า เป็ นการ์ ตู น
แนวใหม่ที่ค่อนข้างเป็ นที่ชื่นชอบสาหรับบางกลุ่ม ลักษณะการดาเนิ นเรื่ องจะคล้ายกับแนวโรแมนติก
ธรรมดาหากแต่เปลี่ยนจากตัวละครเพศหญิงเป็ นชาย
3) รู ปแบบลัก ษณะของภาพยนตร์ ก าร์ ตูนแอนิ เมชัน (Tone & Style) มี ลกั ษณะ
การใช้ง านที่ แตกต่ างกันออกไป ขึ้ นอยู่ก ับความเหมาะสมของเนื้ อหาที่ ตอ้ งการนาเสนอ ปิ ยกุ ล
เลาวัณย์ศิริ (2532) ได้จาแนกลักษณะของภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันออกเป็ น 3 รู ปแบบ ดังนี้
(1) รู ป แบบเหมื อ นจริ ง คื อ แอนิ เ มชันที่ มี ล ัก ษณะคล้า ยคลึ ง ของจริ ง หรื อ
ใกล้เคียงกับธรรมชาติของสิ่ งนั้นมากที่สุด ไม่วา่ จะเป็ นการออกแบบตัวละคร เสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย
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ฉาก เรี ยกได้วา่ ทุกสิ่ งทุกอย่างมีความสมจริ งเป็ นอย่างมาก การเคลื่อนไหวก็จะเป็ นไปตามธรรมชาติ
รวมถึงพื้นผิวของสิ่ งต่าง ๆ ก็จะมีความคล้ายคลึงกับของจริ งมากที่สุด
(2) รู ปแบบโครงร่ าง คื อ แอนิ เมชันที่มีลกั ษณะให้เห็ นเฉพาะโครงร่ างหรื อ
รู ป ทรงที่ เป็ นแบบแปลนคล้า ยคลึ ง กับ ของจริ ง แต่ ข าดซึ่ ง รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ รู ป แบบลักษณะนี้
จะค่อนข้างง่ ายกว่าแบบเหมื อนจริ ง เพราะไม่จาเป็ นต้องพิถี พิ ถนั ในด้านรายละเอี ยดของการวาด
หากแต่ตอ้ งแน่ใจว่าผูช้ มหรื อกลุ่มเป้ าหมายจะสามารถเข้าใจถึงโครงร่ างนั้นได้โดยง่าย
(3) รู ปแบบตามความคิดฝัน คือ แอนิ เมชันที่มีลกั ษณะไกลห่ างจากความจริ ง
นับเป็ นรู ปแบบที่สามารถพบเห็ นได้บ่อยที่สุดในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่เป็ นการ์ ตูนที่หลายคนคุ น้ เคย
มีการวาดด้วยลายเส้นแบบง่าย ๆ เช่น Mickey Mouse, Bugs Bunny
4) การเล่าเรื่ อง (Narration) สาหรับการ์ ตูนแอนิ เมชันความสาคัญของการเล่าเรื่ อง
อยู่ที่การสร้ างอารมณ์ ให้คล้อยตาม อย่างที่ วอลต์ ดิ สนี ย ์ ราชาการ์ ตูนแอนิ เมชันได้เคยกล่าวไว้ว่า
“สิ่ ง ส าคัญ ที่ สุ ด ของ Animation ไม่ ไ ด้ข้ ึ นอยู่ ก ับ การ Move ตัว การ์ ตู น หากแต่ อ ยู่ ที่ ก าร Move
ความรู ้สึกของผูช้ มต่างหาก” (ศักดา วิมลจันทร์, 2548) โดยต้องทาการพิจารณาว่าการ์ ตูนแอนิเมชัน
เรื่ องนั้นมีลกั ษณะการเล่าเรื่ องอย่างไร มีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน มีอะไรแปลกใหม่ภายใน
เนื้อเรื่ องบ้าง มีจุดหักมุม มีความหมาย มีขอ้ คิด หรื อประเด็นสาคัญที่เป็ นประโยชน์หรื อไม่ รวมทั้งมี
การเรี ยบเรี ยง การตัดต่อได้น่าสนใจ และสามารถดึ งดู ดให้ผูช้ มเกิ ดอารมณ์ คล้อยตามกับเนื้ อหา
ของเรื่ องมากน้อยแค่ไหน
ในขณะที่ นิ พ นธ์ คุ ณารัก ษ์ (2551) ได้นาเสนอถึ งโครงสร้ างของภาพยนตร์ แอนิ เมชัน
โดยอิงจากหลักการเขียนบทภาพยนตร์ วา่ ต้องมีการพิจารณาถึงสิ่ งต่าง ๆ ดังนี้
1) แนวคิ ด หลัก ของภาพยนตร์ (Concept) เช่ น จิ น ตนาการและความรู ้ ท าง
วิทยาศาสตร์ ที่เหนือจริ ง หรื อ แวมไพร์ มีอยูจ่ ริ งและแฝงตัวปะปนอยูร่ ่ วมกับมนุษย์
2) แก่ นเรื่ อง (Theme) เช่ น การผจญภัยไปในโลกอนาคตผ่า นไทม์แมชชี นของ
เด็ก ๆ หรื อการไล่ล่าแวมไพร์ เพื่อปกป้ องเผ่าพันธุ์มนุษย์
3) แนวเรื่ องของภาพยนตร์ (Genre) เช่ น แนวตลกขบขัน แนวแอ็คชัน่ แนวสื บสวน
สอบสวน แนวสยองขวัญ
4) รู ปแบบลักษณะของภาพยนตร์ (Tone & Style) เช่น รู ปแบบเหมือนจริ ง รู ปแบบ
ตัดทอน ยุคสมัยโบราณ ยุคอวกาศ หรื อไร้ซ่ ึ งกาลเวลา จากนั้นค่อยไปพิจารณาถึงภาพรวมทั้งหมด
ของเรื่ อง
5) การเล่ า เรื่ อง (Story Telling) ต้องพิ จารณาดู ว่า ภาพยนตร์ แอนิ เมชันเรื่ องนี้ มี
ลักษณะการเล่ าเรื่ องอย่างไร มีความน่ าสนใจ ชวนให้ติดตามมากน้อยเพียงใด มีอะไรแปลกใหม่
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หรื อไม่ มี จุด หัก มุ ม มี ข ้อคิ ดคติ เตื อนใจหรื อประเด็ น ที่ มี ป ระโยชน์ หรื อไม่ รวมทั้ง มี ก ารตัดต่ อ
เรี ยบเรี ยงภาพได้น่าสนใจเพียงใด
เราจะเห็ น ได้ว่า ลัก ษณะโครงสร้ า งของภาพยนตร์ แอนิ เมชันที่ นัก วิช าการทั้ง สองท่ า น
อธิ บายไว้มี ค วามคล้า ยคลึ งกันเป็ นอย่า งมาก สิ่ ง ที่ เพิ่ม เติ มขึ้ นมาจากแนวทางของ Butler (2007)
คือแนวคิดหลักของภาพยนตร์ ซึ่ ง เป็ นการต่อยอดจากโครงสร้ างเดิ มออกมา แต่หากเราได้ทาการ
พิ จ ารณากัน ดี ๆ แล้ว จะเห็ น ได้ว่ า แนวคิ ด หลัก นั้น มี ค วามหมายที่ ใ กล้เ คี ย งกัน กับ แก่ น เรื่ อ ง
จนบางครั้ งแทบแยกออกจากกันไม่ ไ ด้ ดัง นั้นหากจะจาแนกแนวคิ ดและแก่ นเรื่ องออกจากกัน
จาเป็ นต้องพิจารณาเนื้อหาของภาพยนตร์ แอนิ เมชันเชิงลึกเพื่อป้ องกันการสับสนในภายหลัง
การศึกษาเกี่ ยวกับภาพยนตร์ แอนิ เมชันนั้น นอกเหนื อจากที่เราต้องทาความเข้าใจถึ งเรื่ อง
ของโครงสร้างแล้ว ยังจาเป็ นต้องเรี ยนรู้ถึงสุ นทรี ยศาสตร์ของภาพยนตร์ การ์ตูนแอนิเมชันด้วย จึงจะ
ทาให้การศึ กษานั้นมี ความชัดเจน ถู ก ต้อง และแม่นยามากขึ้ น ซึ่ งทั้ง Butler (2007) และ นิ พนธ์
คุณารักษ์ (2551) ต่างให้ความหมายและอธิ บายถึ งสุ นทรี ยศาสตร์ ของภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิเมชัน
ไว้ตรงกัน ดังนี้
สุ น ทรี ย ศาสตร์ ข องภาพยนตร์ แ อนิ เ มชัน (Aesthetics) หมายถึ ง การพิ จ ารณาในด้า น
ความสวยงาม (Beauty) ความน่าสนใจ (Appeal) บรรยากาศ สี สัน แสงเงา ตลอดจนการนาเอาศิลปะ
ต่าง ๆ มาใช้ในภาพยนตร์ รวมทั้งการใช้เสี ยงที่มีความเหมาะสมกลมกลืม ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบ
สาคัญประกอบด้วย
1) การออกแบบ (Designing) ถือว่าเป็ นหัวใจสาคัญของภาพยนตร์ แอนิ เมชัน เช่น
การออกแบบลักษณะตัวละคร (Character Design) เสื้ อผ้า สิ่ งประกอบฉาก ฯลฯ ซึ่ งจะต้องมี การ
ออกแบบให้โ ดดเด่ น แปลกใหม่ น่ า สนใจ หรื อ แม้ก ระทัง่ การออกแบบฉากหลัง (Background
Design) เช่ น สภาพแวดล้อ ม อาคารบ้า นเรื อ น ฯลฯ ซึ่ งต้อ งค านึ ง ถึ ง รายละเอี ย ดของต่ า ง ๆ
องค์ประกอบทางด้านงานศิลป์ รวมทั้งลักษณะและมุมมองของภาพ โดยจะต้องมีความสัมพันธ์และ
สอดคล้องกันกับแนวคิด แก่นเรื่ อง และกลุ่มเป้ าหมาย
(1) การออกแบบลัก ษณะตัวละคร (Character Design) มี สิ่ ง ที่ ค วรค านึ ง ถึ ง
หลายประการ (ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล, 2547) ดังนี้
ก) ความเป็ นเอกลักษณ์ (Original) หมายถึง การมีคุณลักษณะเฉพาะของตัว
ละคร มีการกาหนดรู ปแบบคาแรคเตอร์ ที่ไม่ซ้ าซ้อนกัน ทั้งพระเอก นางเอก พระรอง ผูร้ ้าย เพราะหาก
ตัวละครทั้งหมดมี บุคลิ ก หน้าตาที่คล้ายคลึ งกันจะทาให้ขาดซึ่ งเอกลักษณ์ เฉพาะตัว ผูช้ มอาจเกิ ด
ความรู ้สึกเบื่อและไม่สนใจในตัวละครตัวนั้นได้
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เรื่ อ งราวทั้ง หมดของภาพยนตร์ ก าร์ ตู น แอนิ เ มชัน จะถู ก ถ่ า ยทอดโดย
ตัวละครเป็ นหลัก ผ่า นการกระท า และบทสนทนา รวมทั้ง ความสั ม พัน ธ์ ที่ มี ต่อ ตัวละครตัวอื่ น
สิ่ ง เหล่ า นี้ สามารถบ่ ง บอกได้ถึ ง บุ ค ลิ ก ลัก ษณะของตัวละคร ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 2 ลัก ษณะ (ดนัย
ม่วงแก้ว, 2552) ดังนี้
บุคลิกแบบจาลอง คือ บุคลิกลักษณะทัว่ ไปที่อาจไม่เป็ นความจริ งเลยก็ได้
เป็ นการคาดคะเนว่าตัวละครที่เห็นนั้นมีลกั ษณะนิ สัยอย่างไร ส่ วนมากเป็ นการประเมินจากสิ่ งที่เห็น
ภายนอก เช่ น บุ คคลที่ ใส่ แว่นตาหนามักจะเป็ นคนที่ เรี ย นเก่ ง หรื อคนที่ ไ ว้ห นวดเครา มี ร อยสั ก
มักเป็ นคนดุ
บุคลิกลักษณะพิเศษเฉพาะตัว คือ บุคลิกที่พิเศษและจาเพาะของตัวละคร
เนื่องจากตัวละครที่ดีควรมีเอกลักษณ์เป็ นของตนเองเพื่อทาให้เกิดความน่าสนใจ เกิดการจดจาและ
ติ ดตาม เช่ น คนแคระทั้ง 7 ในการ์ ตูนเรื่ อง Snow White And The Seven Dwarfs ซึ่ ง แต่ ล ะตัวก็ มี
บุ คลิ ก ท่าทางที่ แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยเราสามารถสร้ างบุ คลิ ก พิเศษของตัวละครแต่ ละตัว
เพื่อเป็ นการเพิ่มสี สันและความน่าสนใจให้กบั การ์ตูนแอนิเมชันได้ดว้ ย
นอกจากนี้ ดนัย ม่วงแก้ว (2552) ยังได้ทาการแบ่งสถานะของตัวละครใน
ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันออกเป็ น 7 ประเภท ดังนี้
Hero หมายถึง ตัวเอก หรื อตัวละครหลักของเรื่ อง ส่ วนมากมักมีเป้ าหมาย
ในชี วิตที่จะต้องกระทาบางสิ่ งบางอย่างให้สาเร็ จลุล่วง โดยตัวเอกนี้ อาจมีความเก่งกาจหรื อไม่ก็ได้
ขึ้ นอยู่ก ับ เนื้ อ เรื่ อง แต่ ถ้า หากจะสร้ า งให้เ กิ ด ความน่ า สนใจก็ จาเป็ นต้อ งมี จุด อ่ อ นหรื อ ปมด้อ ย
แสดงให้เห็ นด้วย เช่ น เรื่ องโดราเอมอน ที่ ตวั เอกอย่างโนบิตะเป็ นเด็กที่ไม่เอาไหน เรี ยนหนังสื อ
ไม่เก่ง ทาให้โดราเอมอนต้องคอยช่วยเหลืออยูต่ ลอด
Mentor หมายถึง ผูใ้ ห้คาแนะนาหรื ออาจารย์ของเหล่า Hero ส่ วนมากแล้ว
มักเป็ นผูท้ ี่มีความเฉลียวฉลาด รอบรู ้ เก่งกาจ ใจดี มีเมตตา เช่น โดราเอมอน
Herald หมายถึ ง คู่หูของตัวเอก หรื อเพื่อนสนิ ท เป็ นผูท้ ี่ คอยส่ งข่าวสาร
และบอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ตวั เอกได้รับทราบ เป็ นเสมือนที่ปรึ กษาและคนที่คอยช่ วยเหลือให้ตวั เอก
สามารถผ่านพ้นเรื่ องราวร้าย ๆ ไปได้
Threshold Guardian หมายถึ ง เหล่ า สั ต ว์ ร้ า ยหรื ออสู ร กายที่ มี บุ ค ลิ ก
ลักษณะดุร้าย ไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด ส่ วนมากมีหน้าที่คอยพิสูจน์ความตั้งใจและฝี มือของเหล่า Hero
Shape Shifter หมายถึ ง ตัว ละครที่ มี บุ ค ลิ ก ลัก ษณะเหมื อ นนกสองหั ว
สามารถเปลี่ยนข้างไปได้ตลอดเวลา หน้าที่หลักของตัวละครตัวนี้ คือการหักหลัง ทรยศ หรื อทาให้
เรื่ องราวนั้นเกิดการหักมุมไปจากเดิม
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Trickster หมายถึ ง ตัว ละครที่ ค อยสร้ า งสี สั น ให้ ก ับ เรื่ อง สร้ า งความ
หัวเราะ เป็ นเสมือนตัวป่ วนเรื่ อง ซึ่ งมาได้ในหลากลายลักษณะทั้งประเภทที่มีความน่ ารักน่าเอ็นดู
ซุ่ มซ่ าม บุ่มบ่าม สามารถอยู่ได้ท้ งั ฝั่ งของ Hero และ Shadow อาจเป็ นตัวละครเดี่ ยวหรื อเป็ นกลุ่ ม
ก็ได้
Shadow หมายถึง ตัวร้ายซึ่ งมีหน้าที่คอยขัดขวางตัวละครหลักในการทา
ภารกิจต่าง ๆ
ความเป็ นเอกลัก ษณ์ ของตัวการ์ ตู น หรื อ Personality เป็ นมนต์เสน่ ห์ ที่
ดึ ง ดู ดใจและสร้ า งความประทับ ใจให้ เ กิ ดขึ้ น แก่ ผูช้ มได้ใ นภาพยนตร์ ก าร์ ตู น แอนิ เ มชัน ไม่ ว่า
ตัวละครตัวนั้นจะเป็ นใครก็ตาม
ข) การก าหนดสถานะของตัว ละคร (Status) หมายถึ ง ลัก ษณะทาง
กายภาพของตัวละครที่ตอ้ งการสร้าง เช่น ตัวละครนั้นเป็ นเพศชายหรื อหญิง เป็ นมนุ ษย์ สัตว์ หรื อ
หุ่ นยนต์ อายุเท่าไหร่ ประกอบอาชี พอะไร เกิ ดปี ไหน สู งเท่าไหร่ โดยต้องมีการกาหนดสิ่ งเหล่านี้
ให้ชดั เจนและทาการออกแบบให้ตรงตามสถานะที่ได้กาหนดไว้
ค) อารมณ์ และนิ สัย (Expression) หมายถึ ง การแสดงอารมณ์ ผ่า นทาง
สี หน้า แววตา ท่าทาง โดยต้องคงไว้ซ่ ึ งเอกลักษณ์ เฉพาะของตัวละครนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็ นอารมณ์
โมโห ดี ใ จ เสี ย ใจ ตกใจ ร้ อ งไห้ สิ่ ง เหล่ า นี้ ต้องก าหนดไว้ล่ ว งหน้า เช่ น ถ้า ตัว ละครเป็ นคนที่
ขี้หงุดหงิด อารมณ์เสี ยง่าย ก็ตอ้ งมีการแสดงออกด้วยสี หน้าที่บ้ ึงตึงอยูเ่ สมอ การที่ตวั ละครแต่ละตัว
มี ล ัก ษณะนิ สั ย จาเพาะเจาะจงเป็ นของตัวเองจะท าให้ตวั การ์ ตูนตัวนั้นเกิ ดความน่ า สนใจและมี
ความพิเศษขึ้น เช่น เวลาตกใจชอบทาตาโต คิว้ ขมวดเมื่อเกิดความสงสัย หรื อทุบโต๊ะเสมอเมื่อโมโห
ง) ความพิเศษของตัวละคร (Specialist) หมายถึ ง ความสามารถพิ เศษ
เฉพาะตัวของตัวละคร ส่ วนมากมักเป็ นความพิเศษที่ ติดตัวมาตั้งแต่ แรก เช่ น ภาพยนตร์ ก าร์ ตูน
แอนิ เมชันเรื่ อง The Incredibles ครอบครั วยอดมนุ ษย์ที่มีความสามารถพิเศษกันทุ กคน ลู กสาวมี
ความสามารถล่องหน ลูกชายมีความสามารถทางด้านความเร็ ว พ่อมีความแข็งแกร่ งเหนือกว่ามนุษย์
ปกติ แม่มีร่างกายที่ยดื หยุน่ เหมือนหนังยาง
จ) ความสวยงาม (Beauty-Cool-Cute-Smart) หมายถึ ง องค์ป ระกอบ
ต่าง ๆ ที่สร้ างให้เกิ ดเป็ นตัวการ์ ตูนตัวนั้นขึ้นมา ในแต่ละตัวจาเป็ นต้องมีความสวยงามเพื่อดึ งดู ด
สายตาผูช้ ม รู ปร่ างหน้าตาดี แต่งตัวดี เครื่ องประดับสวยงามและเสริ มบุคลิก แม้วา่ ตัวละครตัวนั้นจะ
เป็ นผูท้ ี่มีฐานะยากจน อยูใ่ นศึกสงคราม หรื อเป็ นตัวร้ายก็ตาม แต่ดว้ ยความเป็ นการ์ ตูนจึงจาเป็ นต้อง
มีความสวยงาม เพื่อให้ดูแล้วมีเสน่ห์ เกิดความน่าสนใจเสมอ
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(2) ความสาคัญของฉาก เนื่ องจากฉากจะส่ งผลให้ผูช้ มได้รู้จกั กับตัวละคร
นับเป็ นจุดเด่นของภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิเมชันทุกเรื่ องก็ว่าได้เพราะการสร้างสรรค์งานแอนิ เมชัน
ช่ วยทาลายเส้ นแบ่ ง ระหว่างโลกในความเป็ นจริ ง กับโลกในจิ นตนาการได้อย่า งชัดเจน ผูส้ ร้ า ง
สามารถพาผูช้ มไปสัมผัสยังดิ นแดนในห้วงอวกาศ ดิ นแดนในเทพนิ ยาย บุกป่ าฝ่ าดง หรื อกระทัง่
ดาดิ่งใต้ทอ้ งทะเลลึกได้อย่างไร้ขอบเขต (จรู ญพร ปรปักษ์ประลัย, 2548)
เสน่ ห์ ธนารั ตน์ ส ฤษดิ์ (2527) ได้อธิ บายถึ งหลัก ในการออกแบบฉากส าหรั บ
ภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิเมชันไว้วา่ ฉากในการ์ ตูนจะไม่เหมือนกับฉากที่ใช้คนจริ งแสดงเนื่องจากฉาก
สาหรับการ์ ตูนนั้นจาเป็ นต้องคานึ งถึ งปั จจัยหลายปั จจัย ทั้งแสง สี องค์ประกอบต่าง ๆ ต้องมีความ
สอดคล้องกับตัวการ์ ตูน สี ของฉากต้องไม่โดดเด่นจนเกินไป และต้องไม่เน้นให้เห็นถึงความชัดเจน
และความคมของลายเส้น นอกจากนี้ ยงั ควรออกแบบฉากให้มีทศั นมิติ (Perspective) ด้วยการใช้แสง
และเงา การลงสี กาหนดระยะทางไกล หรื อใกล้ของภาพ เพื่อให้ภาพที่ ออกมามี ความลึ กเกิ ดขึ้ น
เสมือนจริ ง สวยงาม กระตุน้ ให้เกิดความน่าสนใจ และสามารถสร้างความรู ้สึกให้กบั ผูช้ มได้
ลักษณะของฉากที่ดีควรประกอบไปด้วยสิ่ งเหล่านี้ ฉากต้องไม่เด่นไปกว่าตัวละคร
ฉากทาหน้าที่ แค่เพียงตัวเสริ มเรื่ องและผูส้ นับสนุ นเท่านั้น องค์ประกอบของภาพต้องเหมาะสม
เพราะจะส่ งผลให้องค์รวมของภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชันดูสมบูรณ์ไปด้วย สิ่ งสาคัญคือต้องสร้าง
ภาพให้ มี มิ ติ คื อ ฉากหน้า (Foreground) ฉากกลาง (Medium Ground) ฉากหลัง (Background)
เพื่อให้เกิ ดความหลากหลายของระยะภาพ โดยมีการเพิ่มเติมการจัดแสงเงาและบรรยากาศให้เกิ ด
ความลึ กด้วย ฉากควรมี ความโดดเด่ นเป็ นเอกลัก ษณ์ ส ามารถดึ ง ผูช้ มให้รู้สึ ก ว่า ก าลัง ก้า วไปยัง
อีกโลกหนึ่ งได้ ความตกต่างเหล่ านี้ รวมไปถึ งรู ปแบบของลายเส้นล้วนแต่เป็ นมนต์เสน่ ห์ที่สร้ าง
ความประทับใจให้กบั ผูช้ มทั้งสิ้ น นอกจากนี้ ฉ ากที่ มีการสร้ างขึ้ นโดยจาลองมาจากสถานที่จริ ง
ยังเป็ นส่ วนเสริ มให้การ์ ตูนเรื่ องนั้นดูสมจริ งมากขึ้นอีกด้วย
2) งานศิ ล ป์ (Artistic) เป็ นการดึ งเอาความคิ ดสร้ างสรรค์ จิ นตนาการ รวมถึ ง
ความรู้ ทางด้านศิลปะมาใช้สาหรับการออกแบบ ทั้งในเรื่ องของแสงและเงา องค์ประกอบของสี เช่ น
การลงสี การลงแสงเงาเลียนแบบธรรมชาติ การใช้สีของภาพฉากหลัง ซึ่ งนักออกแบบแต่ละคนก็จะ
มีเทคนิ ครวมถึ งกระบวนการที่ แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของการ์ ตูนเรื่ องนั้น เช่ น ลักษณะ
เหนือจริ ง ลักษณะเสมือนจริ ง ทั้งนี้เพื่อออกแบบส่ วนประกอบต่าง ๆ ในภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิเมชัน
ให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด
3) การเคลื่ อ นไหวแสดงอารมณ์ (Animate) คื อ การสร้ า งภาพเคลื่ อ นไหวเพื่ อ
แสดงออกถึ งอารมณ์ ความรู ้ สึก และท่วงท่าของตัวละคร ตามเทคนิ คและกระบวนการแอนิ เมชัน
โดยอาศัยหลักการของภาพยนตร์ คือ ภาพนิ่งที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง (Stop Motion) ต้องสัมพันธ์
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กั น กั บ ระยะเวลา (Timing) ในอั ต ราส่ ว น 24 ภาพ / 1 วิ น าที (Frame Per Second) ซึ่ งในการ
เคลื่ อนไหวนั้นอาจทาการลดหรื อเพิ่มขึ้นอีกก็ได้ตามความต้องการในการนาเสนอภาพเคลื่อนไหว
และระบบในการผลิ ต เช่ น การ์ ตูนบางเรื่ องจะมีการเคลื่อนไหวเฉพาะบางส่ วน เคลื่อนไหวไม่มาก
ไม่ราบรื่ น ขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของผูผ้ ลิตและเทคโนโลยีที่นามาใช้
4) เสี ยง (Sound) นับเป็ นสิ่ งสาคัญและมีอิทธิ พลอย่างสู งต่อการรับรู ้ โดยแสดงให้
เห็ น ถึ ง อารมณ์ แ ละความรู ้ สึ ก ของผูช้ มขณะชมภาพยนตร์ อ ยู่ ดัง นั้น ไม่ ว่ า จะเป็ นบทบรรยาย
พฤติ ก รรมของตัวละคร หรื อเสี ย งดนตรี ก็ ล้วนเป็ นองค์ป ระกอบที่ เกี่ ยวข้องกับ ศิ ล ปะและช่ วย
กาหนดความยากง่ายของการเคลื่อนไหวทั้งสิ้ น เช่น การกาหนดให้เสี ยงพูดตรงกับการเคลื่อนไหว
ของปาก หรื อเสี ยงอาจช่ วยกาหนดให้การผลิ ตการ์ ตูนแอนิ เมชันง่ ายขึ้นได้ เช่ น ใช้เสี ยงเอฟเฟกต์
และเสี ยงบรรยายแทนการเคลื่อนไหวของตัวละคร รวมทั้งเสี ยงประกอบที่มีเนื้ อเพลงและไม่มีดว้ ย
ดังนั้นการออกแบบเสี ยงที่ดี (Sound Design) การบันทึกเสี ยงอย่างมีคุณภาพจะช่วยก่อให้เกิดอารมณ์
และบรรยากาศแก่ภาพยนตร์ แอนิเมชันเรื่ องนั้นได้เป็ นอย่างดี
จรู ญพร ปรปั กษ์ประลัย (2548) ได้อธิ บายถึงการบันทึกเสี ยงในการ์ ตูนแอนิเมชัน
ไว้ว่านักแสดงหรื อผูบ้ นั ทึกเสี ยงเป็ นบุคคลสาคัญในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู ้ สึกของตัวละคร
ออกมา และสร้ างให้ตวั ละครตัวนั้นมีชีวิตขึ้ นจริ ง นอกจากนั้นเสี ยงของนักแสดงยังมี ส่วนในการ
กาหนดสิ่ งต่าง ๆ ทั้งการเคลื่อนไหวให้ส้ นั -ยาว หนัก-เบา เร็ ว-ช้า โดยสามารถจาแนกได้ ดังนี้
(1) เสี ยงพูด สิ่ งสาคัญที่สุดสาหรับเสี ยงพูดคือการสื่ อความหมายทั้งทางตรง
(คิ ด สิ่ ง ใดพูด สิ่ ง นั้น) และทางอ้อม (พู ดแบบหนึ่ ง เพื่ อสื่ อความหมายอี ก แบบหนึ่ ง ) รวมถึ ง การ
แปลงเสี ย งที่ ไ ม่ ใ ช่ บ ทพู ดแต่ ก็ สื่ อความหมายออกมาได้อ ย่า งชัดเจน ส าหรั บ ภาพยนตร์ ก าร์ ตู น
แอนิเมชันเสี ยงพูดจะขึ้นอยูก่ บั ตัวนักแสดงที่กาหนดไว้ ต้องมีเนื้ อเสี ยงที่เหมาะสมกับตัวละคร และ
เข้าใจอุปนิ สัยของตัวละครอย่างลึ กซึ้ งถึ งจะสามารถถ่ายทอดออกมาได้สมบูรณ์ ในฉากที่เป็ นการ
พูดคุ ยของตัวละครเสี ยงพูดจะต้องมาเป็ นอันดับแรกเสมอ เสี ยงที่ทาการบันทึกในกระบวนการนี้
บ่งบอกถึง Timing อารมณ์ที่ผสู ้ ร้างจะใส่ ให้กบั ตัวละคร การแสดงออกทั้งทางร่ างกายและสี หน้าด้วย
(2) เสี ย งดนตรี ถื อว่า มี บ ทบาทส าคัญ อย่า งมากส าหรั บ ภาพยนตร์ ก าร์ ตู น
แอนิ เ มชัน ไม่ ว่า จะเป็ นเพลงที่ บ่ ง บอกถึ ง เนื้ อ เรื่ อ งและดนตรี ป ระกอบ ในบางเรื่ อ งเพลงเป็ น
ส่ วนหนึ่ ง ของการเล่ า เรื่ อ งตามแบบอย่า งของละครเพลง หรื อ Musical อย่า งภาพยนตร์ ก าร์ ตู น
แอนิ เมชันของดิ สนี ยเ์ พลงกลายมาเป็ นองค์ประกอบหนึ่ ง ที่ขาดเสี ยไม่ได้สาหรั บการดาเนิ นเรื่ อง
ไปแล้ว ทั้งนี้ เพลงยังช่วยบอกถึ งแนวคิดหลักของเรื่ องด้วย ซึ่ งนอกเหนื อจากเพลงที่มีเนื้ อร้ องแล้ว
เพลงที่เป็ นดนตรี ประกอบเพียงอย่างเดี ยวก็มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเพราะจะเป็ นสิ่ งที่
ช่ วยเสริ ม ในด้า นอารมณ์ ข องเรื่ อง เช่ น สุ ข เศร้ า สนุ ก สนาน หวาดหลัว ปกติ แ ล้วแนวดนตรี ที่
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นามาใช้ในการ์ ตูนแอนิ เมชันมักสอดคล้องกับแนวเรื่ องและบรรยากาศโดยรวมของเรื่ อง ส่ งผลให้
เพลงเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้ผชู ้ มสามารถจดจาภาพยนตร์ เรื่ องนั้นได้ เพียงได้ยินแค่บางท่อนก็รู้ทนั ที
ว่ามาจากการ์ ตูนเรื่ องใด
(3) เสี ยงประกอบ เป็ นเสี ยงที่อยู่นอกเหนื อจากเพลงและเสี ยงพูด มีส่วนช่วย
สร้ า งความสมจริ ง และเสริ ม อารมณ์ ข องเรื่ อ งให้เด่ นชัดขึ้ น โดยเสี ย งประกอบสามารถแบ่ ง ได้
2 ประเภท ดังนี้
ก) เสี ยงบรรยากาศ คื อ สภาพแวดล้ อ มโดยทั่ว ไปทั้ง เสี ยงลมพัด
เสี ยงขยับตัว เสี ยงไฟไหม้ เสี ยงนกร้อง ฯลฯ หากขาดเสี ยงเหล่านี้ ไปบรรยากาศของเรื่ องก็จะลดลง
และไม่สมจริ งเท่าที่ควร เพราะแม้แต่ในสถานการณ์หรื อสถานที่ที่เราคิดว่าเงียบเชียบที่สุดก็ยงั ต้องมี
เสี ยงอะไรบางอย่างอยูเ่ สมอ บางครั้งในภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชันจะใช้วธิ ี การบันทึกเสี ยงจริ งตาม
เหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ น แต่ บ่ อยครั้ งเสี ย งที่ บ นั ทึ ก มากลับ ขัดต่ อภาพที่ ส ร้ างขึ้ น ฝ่ ายที่ ดูแลเรื่ องเสี ย ง
จึงจาเป็ นต้องหาวิธีการอื่ นหรื อใช้อุปกรณ์ ช่วยสร้ างเสี ยงให้เกิ ดความกลมกลื นกับภาพมากที่ สุด
นอกจากนี้ ยงั มี เสี ยงพิเศษซึ่ งเป็ นเสี ยงประกอบที่ ถูก นาเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มอรรถรสของภาพยนตร์
การ์ ตูนแอนิ เมชันโดยเฉพาะด้วย อย่างการ์ ตูนแนวตลกก็มกั มีเสี ยง แป๋ ว! ป๋ ง! ป๋ อย! มาประกอบเสมอ
เสี ยงเหล่านี้เราเรี ยกว่าเสี ยงพิเศษ
ข) การผสมเสี ย ง คื อ การน าเสี ย งทั้ง สามประเภท ได้ แ ก่ เสี ย งพู ด
เสี ยงดนตรี และเสี ยงประกอบมาผสมผสานเข้าไว้ดว้ ยกัน
ปั จจุบนั ภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชันมีพฒั นาการไปจากเดิมมาก ดังนั้นการศึกษาถึงประวัติ
ความเป็ นมา ประเภท โครงสร้าง และสุ นทรี ยศาสตร์ของภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน จะทาให้ผวู้ จิ ยั
มีองค์ความรู ้ ทางด้านการ์ ตูนแอนิ เมชันเพิ่มมากขึ้ น และสามารถนาไปใช้เป็ นหลักการวิเคราะห์
งานวิจยั เรื่ อง “กลวิธีการสร้างชุ ดสัญญะมหัศจรรย์ในการแสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัยแดน
คาสาปราชิ นีหิมะ” ในเบื้องต้นได้ ที่สาคัญการได้ทาความเข้าใจในเรื่ องนี้ จะช่ วยให้การวิเคราะห์
วิจารณ์มีความถูกต้องและน่าสนใจมากขึ้น

2.2 ละครเวที / ละครเพลง
การแสดงทุกแบบถือว่าเป็ นการสื่ อสารประเภทหนึ่ งเพราะอย่างน้อยจะต้องมีวตั ถุประสงค์
ที่ตอ้ งการสื่ อสาร ไม่วา่ จะเป็ นการแสดงออกทางการกระทา คาพูด สี หน้าหรื อท่าทางก็ตาม ล้วนแต่
มีจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการสื่ อความหมายไปยังผูอ้ ื่ นทั้งสิ้ น ส่ งผลให้มนุ ษย์เกิ ดการมีปฏิ สัมพันธ์ กนั
จนกลายเป็ นการสื่ อสารขึ้นมา
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การสื่ อสารในชี วติ ประจาวันไม่ได้มีแต่การพูดจาโต้ตอบกันเพียงเท่านั้น หากแต่เราสามารถ
สื่ อสารกันด้วยภาษากายหรื อท่าทาง และเราทุกคนก็เรี ยนรู ้ถึงวิธีการตีความหมายโดยนัยจากท่าทาง
ของผูอ้ ื่นผ่านประสบการณ์ ที่เราได้พบเจอมาทั้งสิ้ น เมื่อเราเข้าใจถึ งความหมายของการแสดงนั้น
เราก็ จ ะมี วิ ธี ก ารปรั บ รู ป แบบการสื่ อ สารหรื อ การแสดงออกของเราให้ ส อดคล้อ งกับ ปฏิ กิ ริ ย า
ตอบสนองของคู่สนทนา ดังนั้นการแสดงละครจึงไม่ใช่เพียงแค่การแสดง (Acting) เพียงอย่างเดียว
หากแต่เป็ นการแสดงถึงปฏิกิริยาตอบสนอง (Re-Acting) ไปยังผูอ้ ื่นด้วย จุดเด่นของละครเวทีอยู่ที่
การสื่ อสารระหว่างนักแสดงและผูช้ ม การสื่ อสารนั้นจะเกิ ดขึ้นพร้ อมกันเราเรี ยกว่าความสัมพันธ์
ระหว่างผูช้ มและนักแสดงซึ่ งไม่สามารถหาได้ในภาพยนตร์ เนื่ องจากภาพยนตร์ เป็ นสื่ อที่สร้ างมา
แบบเสร็ จ สมบู ร ณ์ แ ล้ ว ไม่ ส ามารถสนองตอบต่ อ ปฏิ กิ ริ ยาของผู ้ช มได้ ไ ม่ ว่ า ผู ้ช มจะมี ที ท่ า
อย่างไรก็ตาม
Barthes (1967, อ้างถึงใน วัลยา วิวฒั น์ศร, 2538, น. 123) ได้ให้ความหมายของ “ละคร” ไว้ว่า
ละครเปรี ยบเหมือนเครื่ องจักรแห่ งการสื่ อสารชนิ ดหนึ่ ง ในขณะที่ ไม่ได้ทางานเครื่ องจักรชนิ ดนี้
จะซ่ อนตัวอยู่หลังผ้าม่ าน แต่เมื่ อมี ก ารทางานเมื่ อไหร่ เครื่ องจัก รนี้ จะทาการส่ งสาร (Messages)
จานวนหนึ่งมายังผูร้ ับสารหรื อผูช้ มในทันที คุณลักษณะพิเศษของสารที่ ถูกส่ งออกมานี้ ก็คือสารจะ
ถู ก ส่ ง ออกมาพร้ อม ๆ กัน ในช่ วงจัง หวะการแสดงที่ แตกต่ า งกัน ซึ่ งผูช้ มจะได้รับสารมากมาย
ในเวลาเดี ยวกันทั้ง จากเสื้ อผ้า ฉาก ตาแหน่ ง ของนักแสดง คาพูด กิ ริยาท่ าทาง ภาษาใบ้ แสงไฟ
ขณะที่สารบางประเภทจะมีความคงที่ เช่ น ฉาก แต่สารอื่นกลับแปรเปลี่ ยนไปเรื่ อย ๆ เช่ น บทพูด
การแสดงสี หน้าท่าทางของนักแสดง ทั้ง หมดนี้ เป็ นสารที่ ถูกผนวกรวมเข้า ไว้ด้วยกันจนออกมา
ในรู ปแบบของละคร ถือเป็ นกลุ่มสัญญะกลุ่มหนึ่ งที่สามารถสื่ อความหมายหรื อส่ งสารมายังผูช้ มได้
โดยกลุ่ มสัญญะเหล่านี้ ผชู ้ มสามารถรับรู ้ ได้ดว้ ยตาและหู ผ่านการประสาน ส่ งเสริ มสื่ อซ้ า ลบล้าง
แก้ไข ขัดแย้ง หรื อกระทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดเพื่อสร้างสารที่ตอ้ งการสื่ อมายังผูช้ ม ทุกสิ่ งทุกอย่างที่ปรากฏ
บนเวที ล้ว นเป็ นสั ญ ญะที่ มี ค วามหมายทั้ง สิ้ น เหมื อ นรหัส ที่ ล ะครส่ ง มาหาผูช้ มให้ผูช้ มท าการ
ถอดรหัส สั ญญะต่ า ง ๆ เหล่ า นั้นด้วยตนเอง ซึ่ ง สั ญญะที่ อยู่ใ นละครนั้นเป็ นการผสมผสานกัน
ระหว่างรหัสทางด้านภาษา รหัสด้านโสตทัศนะ รหัสด้านสังคมวัฒนธรรม และรหัสเฉพาะของ
ละคร
นพมาส ศิริกายะ (2525) ได้เขี ยนถึ งจุ ดกาเนิ ดของละครโดยถอดความจากหนังสื อ The
Poetics ของอริ สโตเติลไว้วา่ ละครเกิดจากสัญชาตญาณการลอกเลียนแบบของมนุ ษย์ นับเป็ นจุดเด่น
ของมนุ ษย์ที่มีความสามารถทางด้านนี้ เหนื อกว่าสัตว์โลกทุกประเภท นอกจากนี้ มนุ ษย์ยงั สามารถ
เรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวติ ได้ดว้ ย
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ภรณี คุ รุ รั ต นะ (2526) อธิ บ ายถึ ง ละครว่า มาจากค าในภาษากรี ก ที่ ว่า Dra-o หมายถึ ง
“ฉันกระท า ฉันแสดง” นอกจากนี้ ย งั ได้ให้นิย ามของละครด้วยว่า คื อการแสดงเพื่อให้เกิ ดความ
บัน เทิ ง นับ เป็ นวิ ธี ก ารที่ มี ม าตั้ง แต่ ส มัย โบราณและง่ า ยที่ สุ ด ในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
การถ่ายทอดความรู ้สึกและการติดต่อสื่ อสารกัน เริ่ มตั้งแต่ที่มนุษย์พยายามสื่ อความหมายถึงกันด้วย
ท่าทาง การแสดงออกของมนุษย์ดงั กล่าวนี้ คือละครที่มีรูปแบบตายตัว เช่น โขน ละครรา ละครร้อง
ละครนอก ละครใน รวมถึ ง การแสดงที่ ไ ม่ ไ ด้มี รูป แบบตายตัวด้ว ย เช่ น การแสดงท่ า ทางตาม
จินตนาการของเด็ก ละครจึงเปรี ยบเหมือนสิ่ งแสดงออกถึงการใช้ภาษาและท่าทางตามเนื้อเรื่ อง
สดใส พันธุ มโกมล (2542) ให้ทศั นะไว้ว่าการแสดงละครนับเป็ นศิ ลปะที่ มีความเก่าแก่
ที่สุดอย่างหนึ่ งของมนุ ษย์ โดยเกิดขึ้นจากการเลียนแบบชี วิตของมนุ ษย์เพื่อแสดงออกถึงความรู ้สึก
นึ กคิดและเรื่ องราวต่าง ๆ นอกจากนี้ ยงั เป็ นการแสวงหาความเข้าใจในชี วิตที่สามารถเรี ยนรู ้ได้จาก
การรับชมละครที่สร้างสรรค์ข้ ึนอีกด้วย
ขณะที่ มัทนี รัตนิ น (2546) นิ ยาม “ละคร” ว่าหมายถึ ง การแสดงร่ ายราเป็ นเรื่ องเป็ นราว
ติ ดต่อกัน โดยอ้างอิ งมาจากภาษาชวาคาว่า “Lakon” ที่ มีค วามหมายสอดคล้องกันคื อ การแสดง
ท่าทางหรื อการบรรยายประกอบท่าทาง
กล่าวโดยสรุ ป ละคร จึงหมายถึง การแสดงออกของมนุ ษย์ดว้ ยท่าทางและภาษาผ่านตัวบท
และกลุ่ ม สั ญ ญะต่ า ง ๆ เพื่ อ สื่ อ สารอารมณ์ ความคิ ด ความรู้ สึ ก และบอกเล่ า เรื่ อ งราว โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อมอบความบันเทิ งให้แก่ ผูช้ ม ทั้งนี้ อาจมี การสอดแทรกเกร็ ดความรู้ในบางเรื่ อง
เข้าไปด้วยเพื่อให้ผชู ้ มได้เรี ยนรู ้สิ่งใหม่เพิ่มเติมนอกเหนือจากประสบการณ์ตรง
อานน์ อูแบร์ สเฟลด์ (ม.ป.ป., อ้างถึ งใน วัลยา วิวฒั น์ศร, 2538, น. 124) ได้หยิบยกเอา
กระบวนการการสื่ อสารมาอธิ บายเกี่ยวกับละครว่าเป็ นสัญญะกลุ่มหนึ่ งซึ่ งประกอบด้วยตัวบทกับ
การแสดง สัญญะกลุ่มนี้อยูใ่ นกระบวนการที่จะส่ งสารมายังผูช้ ม ดังนี้
ผูส้ ่ งสาร (Sender) คือ ผูป้ ระพันธ์, ผูก้ ากับการแสดง, ผูช้ ่วยผูก้ ากับ, นักแสดง
สาร (Message) คือ ตัวบท, การแสดง
รหัส (Code) คือ รหัสด้านภาษา, รหัสด้านโสตทัศนะ (ตา+หู), รหัสด้านสังคมวัฒนธรรม,
รหัสเฉพาะของละคร (สถานที่ ฉาก การแสดง ฯลฯ)
ผูร้ ับสาร (Receiver) คือ ผูช้ ม
ในการแสดงละครเวทีเรื่ องหนึ่งนั้นประกอบไปด้วยความตั้งใจที่จะสื่ อเนื้ อหาสารบางอย่าง
มายังผูช้ ม และในระหว่างการสื่ อสารนั้นอาจมีสารบางส่ วนที่ขาดหายไป แต่ขณะเดี ยวกันก็อาจมี
สารอื่นเพิม่ ขึ้นมาโดยบังเอิญก็ได้ เหล่านี้คือมนต์เสน่ห์ของการแสดงละครเวที
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รหัส (Code) จะปรากฏให้เห็นอยูบ่ นเวทีของการแสดงละคร เป็ นสิ่ งที่ละครได้สะท้อนออก
มาให้ผูช้ มเห็น นอกจากนี้ ยงั สื่ อความหมายถึ งบริ บทนอกเวทีละครด้วย ซึ่ งรหัสที่แฝงอยู่ในละคร
เวทีสามารถอธิ บายให้เข้าใจง่ายขึ้นได้ ดังนี้
1) รหัสด้านภาษา หมายถึง ภาษาพูดและภาษาแสดง
2) รหัสด้านโสตทัศนะ หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่สามารถรับรู ้ได้ดว้ ยสายตาและหู
เช่ น ฉากหรื อสภาพแวดล้ อ มของเรื่ อง การแต่ ง หน้ า เสื้ อผ้า ของนั ก แสดง จ านวนผู ้แ สดง
ความชัดเจนของฉาก ท่ า ทางการเคลื่ อนไหวของนัก แสดง บทสนทา ดนตรี เพลง รวมถึ งเสี ย ง
ประกอบต่าง ๆ
3) รหัสด้านสังคมวัฒนธรรม หมายถึง ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของ
ละคร ซึ่ ง นับ เป็ นสิ่ ง ที่ ท าให้ล ะครเรื่ องนั้นถู ก จัดอันดับว่า เป็ นละครที่ ดี และเป็ นที่ นิย มชมชอบ
ตามแนวคิดในกระแสสังคมรวมถึงวัฒนธรรม
4) รหัสเฉพาะของละคร หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการแสดง รวมถึงฉาก
รหั ส ทั้ง สี่ ข ้อ ได้ ผ สมผสานกัน เป็ นส่ ว นหนึ่ งของสารคื อ ตัว บทและการแสดงละคร
ซึ่ ง จะท าให้ ผูช้ มในฐานะผูร้ ั บ สารสามารถถอดรหัส หรื อ ตี ค วามสิ่ ง ที่ แ ฝงอยู่ใ นละครเรื่ อ งนั้น
เป็ นความเข้าใจในสารที่ถูกส่ งมาได้ ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่ารหัสด้านสังคมวัฒนธรรมนับเป็ นสิ่ งที่ มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการตีความสารในละครเรื่ องนั้น เนื่ องจากผูท้ ี่อยูอ่ าศัยอยู่ในกลุ่มวัฒนธรรม
เดี ย วกันกับเรื่ องราวที่ ท าการแสดง หรื อผูช้ มที่ มีความเข้าใจถึ งขนบธรรมเนี ยม วัฒนธรรมของ
ชาติน้ นั ๆ เป็ นอย่างดี ก็จะสามารถถอดรหัสได้โดยง่ าย ขณะที่ ผชู ้ มซึ่ งอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
อาจไม่เข้าใจถึงรหัสสารทั้งหมดที่ถูกส่ งมา อย่างไรก็ตามการถอดรหัสในละครนั้นเป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์
สามารถเรี ยนรู ้และศึกษาเพิ่มเติมได้
รหัสที่รวมตัวกันเป็ นกลุ่มสัญญะนั้นทาหน้าที่เสมือนภาษาในการสื่ อสาร ทั้งนี้ Jakobson
(1960) ได้จาแนกหน้าที่ของภาษาในละครที่มีต่อผูช้ มไว้ 6 ข้อ ดังนี้
1) หน้าที่ดา้ นอารมณ์ หรื อการแสดงออก ให้ความสาคัญที่ตวั ของผูส้ ่ งสารทั้งผูก้ ากับ
การแสดง ผู ้ช่ ว ยผู ้ก ากับ และนัก แสดง เพื่ อ ส่ ง สารมายัง ผู ้ช มหรื อผู ้รั บ สารโดยถ่ า ยทอดผ่ า น
บุคลิกลักษณะและอารมณ์ของตัวละคร
2) หน้าที่ดา้ นการตอบรับ ให้ความสาคัญที่ตวั ของผูร้ ับสารด้วยความคาดหวังที่จะ
ได้รั บ ปฏิ กิ ริ ย าตอบกลับ จากผู ้รั บ สารตามสารที่ ไ ด้ส่ ง ออกไป ซึ่ งผู ้รั บ สารในละครจ าแนกได้
2 ประเภท คือ ตัวละครด้วยกัน และผูช้ มการแสดง โดยเมื่อได้รับสารแล้วย่อมมีการคิด การตัดสิ นใจ
การพูดจา รวมถึงปฏิกิริยาตอบกลับ
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3) หน้าที่ ดา้ นอ้างอิง สิ่ งนี้ จะช่ วยให้ผูช้ มไม่ลืมบริ บทของการสื่ อสาร ทั้งบริ บท
ด้า นสั ง คม จิ ตวิท ยา การเมื อ ง หรื อประวัติศ าสตร์ ซึ่ ง ลัก ษณะการอ้า งอิ ง นี้ จ ะนาไปสู่ โลกแห่ ง
ความเป็ นจริ ง
4) หน้า ที่ ด้า นความงาม ให้ ค วามส าคัญ ที่ ต ัว สาร ไม่ ว่า จะเป็ นบทพู ด รวมถึ ง
องค์ประกอบอื่น ๆ ที่ช่วยให้บทพูดนั้นสามารถสื่ อความหมายได้มากขึ้น
5) หน้าที่ ด้านการตรวจสอบ ให้ความสาคัญที่ การสื่ อสารระหว่างผูส้ ่ งสารและ
ผูร้ ั บ สาร หน้า ที่ น้ ี จะปรากฏทั้ง ผูช้ มและนัก แสดงด้วยกันเองผ่า นปฏิ กิ ริย าต่ า ง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น เช่ น
ร้องไห้ หัวเราะไปพร้อมกับการแสดง
6) หน้าที่ดา้ นการยืนยันความเข้าใจ ให้ความสาคัญที่ตวั รหัสเพื่อให้เกิ ดความมัน่ ใจ
ว่าผูช้ มหรื อผูร้ ั บสารจะเข้าใจในรหัสที่ ผูส้ ่ งสารใช้ ส่ วนมากในตัวบทจะมี การตอกย้ าด้วยคาพูด
หรื อพูดถามความหมายของคาดังกล่าว
ในละครเรื่ องหนึ่ ง หน้า ที่ ข องภาษาทั้ง 6 ประการ ทั้ง ภาษาพู ดในตัว บทและภาษาของ
การแสดง เช่ น ภาษาใบ้ การเคลื่ อนไหวร่ างการ การแต่ ง กาย การแต่ง หน้า ท าผม ฉาก อุ ปกรณ์
ประกอบฉาก แสง เสี ยง และดนตรี จะมี การผสมผสานเข้าด้วยกันและส่ งเป็ นสารมายังผูร้ ับสาร
ไม่ว่าจะเป็ นผูช้ มหรื อนักแสดงผูร้ ่ วมฉาก กลุ่ มสัญญะที่ มีจานวนมากแบบนี้ ช่วยทาให้การแสดง
ละครสามารถสื่ อสารได้มากกว่าตัวบทละครเพียงอย่างเดี ยว อย่างไรก็ตามการรับรู ้ ในรหัสต่าง ๆ
ก็ข้ ึ นอยู่กบั บริ บทเป็ นสาคัญ ทั้งบริ บทในเนื้ อเรื่ องที่ สอดคล้องอยู่กบั ตัวเรื่ อง รวมถึ งบริ บทนอก
เนื้อเรื่ องที่ครอบคลุมในทุกองค์ประกอบของสถานการณ์ระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร
กระบวนการในการสร้ า งสรรค์ล ะครเวที ส ามารถจ าแนกออกได้เ ป็ น 3 ขั้น ตอนหลัก
โดยอ้างอิงจากกระบวนการของการผลิตรายการโทรทัศน์ (สมเจตน์ เมฆพายัพ, 2547) ดังนี้
1) ขั้นเตรี ยมการแสดง (Pre-Production) เริ่ มต้นจากการทาการคัดเลื อกบทละคร
หรื อการรังสรรค์บทละครขึ้นมาใหม่ การคัดเลือกนักแสดง การกากับการแสดง การสร้างสรรค์ฉาก
การออกแบบเครื่ องแต่งกาย การประชาสัมพันธ์ การจัดหาสถานที่ที่จะใช้ทาการแสดง การคัดเลือก
ตัว บุ ค คลและแบ่ ง หน้ า ที่ ใ ห้ ฝ่ ายต่ า ง ๆ ซึ่ งขั้น ตอนเตรี ย มการนี้ หากเป็ นการแสดงละครที่ มี
งบประมาณสู ง ก็ จ ะใช้ ร ะยะเวลาตั้ง แต่ 3 เดื อ นขึ้ น ไป แต่ ห ากเป็ นการแสดงที่ มี ง บประมาณ
ไม่มากนักก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 – 3 เดือน
2) ขั้น ท าการแสดง (Production) กระบวนการนี้ เป็ นการสื่ อ สารกัน โดยตรง
ระหว่างตัวของนักแสดงกับผูช้ ม ระยะเวลาในการดาเนิ นงานก็ข้ ึนอยู่กบั จานวนรอบในการแสดง
ส่ วนมากมักจะจัดแสดงเป็ นระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ จานวน 2 – 3 รอบต่อวัน
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3) ขั้นหลังการแสดง (Post-Production) นับเป็ นกระบวนการสุ ดท้ายของการแสดง
เพราะเป็ นขั้นตอนของการประเมินผล คือต้องมีการประชุ ม สรุ ปงาน และนาปั ญหาที่พบระหว่าง
ดาเนิ นการแสดงมาสรุ ปเพื่อแก้ไขในงานชิ้ นถัดไป นอกจากนี้ ยงั รวมถึงการนาคาวิจารณ์ของผูช้ ม
มาเป็ นตัวชี้วดั ความสาเร็ จของการแสดง และนาไปปรับปรุ งสาหรับการแสดงต่อ ๆ ไปด้วย
อริ สโตเติล ได้เขียนถึงองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ละครเวทีไว้ในหนังสื อ The Poetics
ซึ่ งนับว่าเป็ นตาราเกี่ ยวกับทฤษฎี ของการละครเล่มแรกของโลก โดยมีการจาแนกและเรี ยงลาดับ
องค์ประกอบของละครเวทีเอาไว้ (กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ, 2531) ดังนี้
1) โครงเรื่ อง (Plot) หมายถึง การเรี ยงลาดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในละคร
อย่างมี เหตุ มีผ ล มี จุดมุ่งหมาย มี วตั ถุ ประสงค์ที่แน่ ชัด การวางโครงเรื่ องท าได้โดยวางแผนหรื อ
กาหนดขอบเขตการกระทาของตัวละคร ซึ่ งหากมีการวางโครงเรื่ องที่ดีก็จะทาให้ผชู ้ มเข้าใจได้วา่ มี
สิ่ งใดเกิดขึ้นในละครเรื่ องนั้นบ้าง ความแตกต่างของเรื่ องและโครงเรื่ องอยูท่ ี่ เรื่ องจะเป็ นเนื้อหาหรื อ
วัตถุ ดิบที่ ผูป้ ระพันธ์ นามาเขี ย นเป็ นบทละครแล้วสร้ างเป็ นโครงเรื่ อง ส่ วนโครงเรื่ องเป็ นลาดับ
เหตุการณ์ภายในบทละครเรื่ องนั้นนับตั้งแต่เริ่ มเรื่ องจนกระทัง่ ถึงตอนจบ
2) ตัวละครและการวางนิ สัยตัวละคร (Character and Characterization) ตัวละคร
หรื อนักแสดง หมายถึง ผูล้ งมือกระทารวมถึงผูท้ ี่ได้รับผลจากการกระทาตามบทละคร ส่ วนการวาง
นิสัยตัวละคร หมายถึง การกาหนดลักษณะนิ สัยให้กบั ตัวละครตามที่ผปู ้ ระพันธ์ตอ้ งการ ทั้งนี้ตอ้ งมี
การคานึงถึงความเหมาะสมของเนื้อเรื่ องที่จะนาเสนอด้วย ส่ วนมากแล้วตัวละครจะมีพฒั นาการของ
นิสัยใจคอ รวมถึงทัศนคติในบางเรื่ อง เพื่อให้ชีวิตของตัวละครมีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม ส่ วนมากมักขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์ที่ตวั ละครได้ประสบพบเจอและประสบการณ์ ที่ได้รับ
ซึ่ งตัวละครที่พบเห็นในบทละครทัว่ ไปสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
(1) ตัว ละครที่ มี ล ัก ษณะตายตัว (Type Character) หมายถึ ง ตัว ละครที่ มี
ลักษณะนิสัยตามแบบฉบับดั้งเดิมที่สามารถพบเห็นได้ในละครทัว่ ไป ส่ วนมากผูช้ มจะมองเห็นนิ สัย
เพียงด้านเดียวของตัวละครประเภทนี้ เช่ น พระเอก นางเอก ผูร้ ้าย ตัวอิจฉา ฯลฯ ซึ่ งผูช้ มจะสามารถ
คาดเดาเนื้อเรื่ องได้โดยง่าย ตัวละครที่มีลกั ษณะตายตัวแบบนี้ มกั ถูกนาไปสร้างเป็ นละครสาหรับเด็ก
หรื อละครที่มีเนื้อหาไม่ลึกซึ้ งมากจนเกินไป มีการแบ่งฝ่ ายธรรมะกับอธรรมให้เห็นอย่างชัดเจน
(2) ตัวละครที่เห็นได้รอบด้าน (Well-Rounded Character) หมายถึง ตัวละคร
ที่ มี ค วามลึ ก ซึ้ งในตนเอง ท าความเข้า ใจยากกว่า ตัว ละครที่ มี ล ัก ษณะตายตัว นิ สั ย โดยรวมจะ
คล้ายคลึงกับมนุ ษย์ทวั่ ไปที่พบเห็นได้ในโลกแห่ งความจริ งซึ่ งมีท้ งั ส่ วนที่ไม่ดีและส่ วนที่ดีปะปน
กันไป ผูช้ มต้องท าการศึ ก ษาอย่า งละเอี ย ดถึ ง จะเข้า ใจความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ดของตัวละครประเภทนี้
เนื่ อ งจากตัว ละครที่ เ ห็ น ได้ ร อบด้ า นจะมี พ ัฒ นาการทางด้ า นทัศ นคติ และนิ สั ย ใจคอผ่ า น
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ประสบการณ์ หรื อเหตุก ารณ์ ที่ ไ ด้พบ ส่ วนใหญ่ แล้วตัวละครลัก ษณะนี้ จะเกิ ดขึ้ นในวรรณกรรม
ชั้นสู งหรื อบทละครสมัยใหม่
3) ความคิด (Thought) หมายถึ ง สิ่ งที่ผปู ้ ระพันธ์ได้สอดแทรกให้อยู่ในละครและ
ได้ทาการพิสูจน์ให้เห็ นว่าเป็ นความจริ งจากเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นในละครนั้น ภายหลัง
จากที่ ละครจบแล้วผูช้ มจะต้องได้รับแง่ คิดหรื อสารที่ ผูป้ ระพันธ์ ต้องการนาเสนอ ปั จจุ บ นั มัก มี
ผูน้ ิยมใช้คาว่า “แก่นเรื่ อง” มากกว่า ซึ่ งบทละครที่ดีน้ นั จะต้องช่วยกระตุน้ ให้ผชู ้ มได้กลับไปครุ่ นคิด
ถึงความหมายที่แฝงอยูใ่ นละครและสามารถนาสิ่ งนั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้ดว้ ย
4) การใช้ภาษา (Diction) บทละครเป็ นส่ วนที่สาคัญที่สุดในการสร้างสรรค์ละคร
ทุ ก ชนิ ดโดยเฉพาะอย่า งยิ่งละครเวที เนื่ องจากมันจะเป็ นตัวก าหนดองค์ประกอบในด้านอื่ น ๆ
ทั้งหมดในละคร ทั้งโครงเรื่ อง สี สันของแสง เสื้ อผ้า ฉาก รวมถึงการแสดงของนักแสดง
โดยทัว่ ไปบทละครจะประกอบไปด้วยรายชื่อของตัวละคร การบรรยายถึงลักษณะ
นิ สัยและความสัมพันธ์ของตัวละครแต่ละตัว การบรรยายฉากและภาพที่ตอ้ งการให้ปรากฏขึ้นบน
เวที รวมถึ งเวลาการเข้าออกของตัวละคร ซึ่ งส่ วนมากจะมี ชื่อตัวละครและบทสนทนาเป็ นหลัก
ดัง นั้นการเขี ย นบทละครผูเ้ ขี ยนต้องเขี ยนให้สอดคล้องกับประเภทของละคร ต้องมี ความชัดเจน
เพียงพอที่ผูช้ มฟั งแล้วจะสามารถเข้าใจและติ ดตามเนื้ อเรื่ องได้ ที่ สาคัญบทพูดที่ ดีจาเป็ นต้องเผย
ให้เห็ นถึ งลักษณะนิ สัย ทัศนคติ และอารมณ์ ของผูพ้ ูด คาทุ กคาต้องมี ความหมายและนาไปสู่ การ
แสดงออกทางสี หน้าท่าทางของตัวละครในแง่ของการกระทา
5) เพลง (Song) หมายถึ ง ศิ ล ปะของการถ่ า ยทอดความคิ ด และเรื่ อ งราวของ
ผูป้ ระพันธ์ผา่ นทางท่วงทานองและบทเพลงที่ตวั ละครต้องขับร้อง รวมถึงเสี ยงประกอบทุกเสี ยงที่
เกิดขึ้นบนเวทีซ่ ึ งจะส่ งผลให้เกิดอารมณ์ร่วม ช่วยสร้างบรรยากาศ และปฏิกิริยาตอบสนองจากผูช้ ม
ตามความต้องการของผูป้ ระพันธ์ได้เป็ นอย่างดี
6) ภาพ (Spectacle) หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่ผชู ้ มสามารถมองเห็นได้ในระหว่าง
ที่ ช มละครเรื่ องนั้น เช่ น ฉากและอุ ป กรณ์ ป ระกอบฉาก แสงไฟ เสื้ อผ้า การแต่ง หน้า ทาผมของ
นั ก แสดง และการแสดงบนเวที เพราะบทละครไม่ ไ ด้ ถู ก เขี ย นขึ้ นเพื่ อ ให้ อ่ า นหรื ออยู่ บ น
หน้ า กระดาษเพี ย งอย่ า งเดี ย ว หากแต่ เ ขี ย นขึ้ น มาเพื่ อ แสดงถึ ง ความดี ข องบทละคร สิ่ ง อื่ น ๆ
อย่างบทบาทของตัวละครสามารถนาเสนอให้ผชู ้ มเห็ นได้ผ่านทางสี หน้า ท่าทาง และจังหวะของ
การเคลื่อนไหวบนเวที โดยบทละครที่ดีจะต้องประกอบไปด้วยจุดที่ผกู ้ ากับ นักแสดง ผูส้ ร้างสรรค์
และออกแบบทางด้านต่าง ๆ สามารถนาไปตีความหมายและแสดงออกมาเป็ นภาพที่ปรากฏอยูบ่ น
เวที ไ ด้อย่า งมี ช้ ันเชิ ง ดังนั้นผูป้ ระพันธ์ บ ทละครที่ มี ความเข้า ใจถึ ง “ภาพ” ก็ จะเป็ นผูท้ ี่ มองเห็ น
บทบาทของตัวละครได้อย่างชัดเจนทั้งเวลาพูดและไม่พูด ส่ งผลให้สามารถประพันธ์บทละครที่มี
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คุณภาพออกมาได้และเมื่อนามาจัดแสดงแล้วจะกลายเป็ นผลรวมของงานศิลปะทางด้านการละคร
อย่างแท้จริ ง
ขณะที่ Novak (1988) ได้ทาการวิเคราะห์และจาแนกองค์ประกอบของละครเพลงไว้ใ น
หนังสื อ Performing in Musicals ดังนี้
1) โครงเรื่ อง (Plot) เป็ นเหมือนแผนของการทาละครเพลง เพราะเป็ นสิ่ งที่จะแสดง
ให้เห็ นว่ามีสิ่งใดเกิ ดขึ้นบ้างในการแสดงนั้น ๆ การสร้ างเค้าโครงเรื่ องต้องมีการบอกเล่าเรื่ องราว
การกาหนดลักษณะของตัวละครแต่ละตัว รวมถึ งการแสดงออกทางด้านแง่คิดและใจความสาคัญ
ของเรื่ องนั้น
2) ตัวละคร (Characters) นักแสดงที่ใช้ในละครเพลงจะมีความหลากหลายและ
แตกต่างกันออกไปทั้งในด้านของรู ปร่ าง เสี ยงร้อง การศึกษา ความเชื่ อ ความชอบ มุมมอง ศาสนา
อารมณ์ บุคลิกภาพ และอาชี พ แต่ทุกคนล้วนถูกกาหนดให้แสดงตามเค้าโครงเรื่ อง บทพูด บทร้อง
และท่าเต้นที่ได้รับมอบหมายจากผูป้ ระพันธ์
3) แก่นความคิด (Thoughts) มุมมองความคิดที่สอดแทรกอยู่ในละครเพลงเรื่ องนั้น
จะต้องมีความสอดคล้องกับแก่นสารและใจความสาคัญของละครเพลง โดยจะเป็ นสารที่ถูกส่ งออก
มาถึงผูช้ มผ่านการแสดง บทพูด เพลง การเต้น หรื อกระทัง่ สัญญะต่าง ๆ
4) บทพูด (Dialogue) ถ้อยคาที่ปรากฏอยูใ่ นบทพูดนั้นต้องผ่านการกลัน่ กรองจาก
ผูป้ ระพันธ์ และเป็ นคาที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะนิ สัยของตัวละคร เค้าโครงเรื่ อง รวมถึงทัศนคติ
โดยคาที่ใช้ตอ้ งมีความเหมาะสมกับตัวละคร สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่ขดั แย้งกับ
รู ปแบบของการแสดง เพราะการแสดงละครเพลงจาต้องมีการใช้เวลาไปกับเรื่ องของบทเพลง ดนตรี
การเต้น ดัง นั้น บทพู ดจึ ง มัก ถู ก ตัด ทอนให้ ก ระชับ ขึ้ น และแต่ ล ะค าที่ ใ ส่ ล งไปต้อ งไม่ เป็ นค าที่
สู ญเปล่า ต้องมีความชัดเจน และเข้าใจง่าย
5) ตาแหน่ ง หน้า ที่ ข องเพลงและการเต้น (Placement of Songs and Dances) ใน
แต่ละฉากของละครเพลงต้องมีการกาหนด จัดวางเพลงรวมถึ งการเต้นให้เหมาะสมกับตาแหน่ ง
และสอดคล้องกับช่วงอารมณ์ของละครเพลงที่กาลังแสดงอยูใ่ นขณะนั้น
6) การก าหนดต าแหน่ ง และทิ ศ ทางบนเวที (Stage Directions) ในส่ ว นของ
การแสดงบนเวทีจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องทาการบ่งชี้ และกาหนดทิศทางตามบทบาทที่มีของละคร
เพลง ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการเก็บรายละเอียดทั้งหมดบนเวที เพราะหากมีการยืนผิดตาแหน่ งหรื อทิศทาง
อาจทาให้เกิดข้อบกพร่ องในการแสดงนั้นได้
7) เนื้ อเพลง (Lyrics) ละครเพลงย่อมประกอบไปด้วยเนื้ อเพลงที่ประพันธ์ข้ ึนมา
โดยนัก แต่ ง เพลง โดยอาจมี เ พี ย งคนเดี ย วหรื อมากกว่า สองคนขึ้ น ไปก็ ไ ด้ข้ ึ น อยู่ก ับ คณะละคร
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ซึ่งประเภทของเพลงที่ถูกนามาใช้ในละครเพลงนั้นก็มีอยูอ่ ย่างหลากหลายและต่างกันออกไป ส่ วนใหญ่
แบ่งได้ ดังนี้
(1) Ballad เป็ นเพลงที่ มี ค วามโรแมนติ ก ซาบซึ้ ง และลื่ น ไหลไปตาม
ท่วงทานอง
(2) Rhythm Song of Jump Tune เป็ นเพลงที่มีจงั หวะหนักแน่นและรวดเร็ วขึ้น
(3) Narrative Songs เป็ นเพลงที่ใช้ในการเล่าเรื่ องราวหรื อบอกถึ งสิ่ งที่กาลัง
เกิดขึ้น
(4) Comedy Songs เป็ นเพลงที่มีจงั หวะสนุกสนาน ให้อารมณ์ที่ตลกขบขัน
(5) Patter Songs เป็ นเพลงที่มีการร้องรัวคาด้วยความเร็ ว มักให้อารมณ์ที่ตลก
ขบขัน
(6) Dramatic Songs เป็ นเพลงที่ มีเนื้ อหากิ นใจ หรื อสะท้อนแง่มุมต่าง ๆ ให้
ได้คิด
8) โน้ตเพลง (Score) ปกตินกั แต่งเพลงจะเป็ นผูเ้ ขียนโน้ตเพลงที่จะใช้สาหรับการ
แสดงละครเพลง โดยโน้ตเพลงจะประกอบไปด้วยเพลงเปิ ดเรื่ อง (Overture) เพลงระหว่างสลับฉาก
หรื อระหว่างปิ ดฉาก (The Entr’acte) โน้ตดนตรี ส าหรั บ เพลง ท่าทาง บทพูด การเต้น การแสดง
การเปลี่ยนฉาก รวมถึงการปิ ดม่านการแสดง ซึ่ งเพลงที่ใช้น้ นั จะมีการกาหนดระดับเสี ยงและคียท์ ี่
แตกต่างกัน ดังนี้
ตารางที่ 2.1 ระดับเสี ยงของเพศชายและเพศหญิง
ชาย
Tenor
Baritone
Bass

หญิง
เสี ยงสู ง
เสี ยงกลาง
เสี ยงต่า

Sopranos
Mezzo-Soprano
Contralto / Alto

เสี ยงสู ง
เสี ยงกลาง
เสี ยงต่า

แหล่งทีม่ า: Novak, 1988.
9) การเต้น (Dances) เป็ นการแสดงท่าทางหรื อเคลื่อนไหวประกอบกับท่วงทานอง
ดนตรี ภายใต้จงั หวะของการเคลื่อนไหวนั้นจะมีปัจจัยหลักอยู่ 3 ประการ คือ
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(1) เวลา (Time) ในที่น้ ี หมายรวมถึ งจังหวะในดนตรี และระยะเวลาของการ
เคลื่อนไหวท่าทางด้วย
(2) ความรู ้ สึกอย่างแรงกล้า (Intensity) เป็ นการผลักดันนาพลังที่มีมาใช้ใน
การแสดง
(3) การเว้นระยะ (Space) หมายถึ งทิ ศ ทางของการเคลื่ อนไหวร่ างกาย เช่ น
การเดิ นหน้า การถอยหลัง ฯลฯ ขนาดขอบเขตที่ ใช้ ไม่ว่าจะเป็ นการเคลื่ อนไหวจากเล็กไปใหญ่
หรื อจากใหญ่ไปเล็กก็ตาม รวมถึงระดับที่ใช้อย่างสู ง-ต่าด้วย ซึ่ งจะเป็ นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในละครเพลง
โดยประเภทของการเต้นที่ มกั พบเห็ นในละครเพลงส่ วนใหญ่ ได้แก่ Ballet, Jazz, Pointe,
Tap, Social, Modern Acrobatic, Folk, Ethnic, Period, Soft Shoe, Ballroom, Exotic, Eccentric, Break
รวมถึงการผสมผสานการเต้นเหล่านี้เข้าด้วยกันซึ่ งเรี ยกว่า Stage Dance หรื อ Show Dance
จากทัศนะของนัก วิช าการทั้ง สองท่ านเราจะเห็ นได้ว่าองค์ประกอบของละครเวที และ
องค์ป ระกอบของละครเพลงต่ า งมี ค วามคล้า ยคลึ ง กัน เป็ นอย่า งมาก หากแต่ องค์ป ระกอบของ
ละครเพลงนั้นได้มีการแยกย่อยในส่ วนของเพลงออกมาเป็ นเนื้อเพลง โน้ตเพลง และการเต้น โดยมี
การอธิ บายถึ งเนื้ อหาในเชิ งลึ กทางด้านของเพลงเพิ่มเติม ซึ่ งหากมองในภาพรวมแล้วก็เป็ นเพียง
การขยายความจากองค์ประกอบของละครเวทีเดิมให้มีความละเอียดมากขึ้นเท่านั้น
โดยสรุ ปแล้วแนวคิ ดของละครเวที และละครเพลง ได้กล่าวถึ งละครเวที ในฐานะที่ เป็ น
เครื่ องจักรคอยส่ งผ่านตัวสารอันเป็ นกลุ่ มก้อนของสัญญะไปถึ งผูช้ ม ซึ่ งประกอบไปด้วยสัญญะ
หลากหลายรู ปแบบทั้งแบบที่มีการเคลื่อนไหวและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่ทาการแสดง
และกลุ่มสัญญะที่ไม่มีการเคลื่ อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างพื้นที่ที่ทาการแสดง อันหมายถึงฉากหรื อ
โรงละคร ซึ่ งองค์ประกอบของภาพที่เกิ ดขึ้นในระหว่างการแสดงละครเวทีน้ นั แตกต่างจากภาพที่
ปรากฏในงานศิลปะประเภทอื่น ๆ ตรงที่เป็ นภาพแบบสามมิติที่มีพลังอย่างมากในการสื่ อความหมาย
ของการทางานที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างกลุ่มสัญญะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง คือ การแสดง
ของนักแสดง และสัญญะที่หยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวอย่างพื้นที่การแสดง หรื อฉาก สิ่ งเหล่านี้ ได้รวมกัน
จนก่ อเกิ ดเป็ นพลังองค์รวมของละคร (Total Effect) เพื่อสื่ อความหมายให้ผูช้ มได้มีความเข้าใจถึ ง
เรื่ องราวและความสัมพันธ์ของตัวละครผ่านบทบาทที่ได้รับ
ความสั ม พัน ธ์ ข องสั ญ ญะต่ า ง ๆ ในละครนับ ว่ า มี ค วามจ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ ต้อ งท างาน
สอดประสานเป็ นหนึ่ งเดี ยวกัน โดยอ้างถึ งทฤษฎีการละครของอริ สโตเติลนักปราชญ์ชาวกรี กจาก
หนังสื อ The Poetics ที่ได้กล่าวถึงหลัก 3 ประการที่สอดคล้องกัน (Lucas, 1968) ดังนี้
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1) Unity of Action (การกระท า) ในการแสดงละครเวที เ รื่ องหนึ่ งนั้ นควรมี
ความเป็ นเอกภาพของการกระทาหรื อโครงเรื่ องที่ผปู ้ ระพันธ์ตอ้ งการสื่ อสารมายังผูช้ ม ไม่ควรมีการ
แยกย่อยโครงเรื่ องมากกว่าหนึ่งเรื่ อง
2) Unity of Time (เวลา) ระยะเวลาของเรื่ องราวที่เกิ ดขึ้ นในการแสดงละครเวที
ควรมีการจากัดให้อยูภ่ ายในสองถึงสามชัว่ โมง มากสุ ดไม่ควรกินระยะเวลาของเหตุการณ์เกินหนึ่ งวัน
ควรอยูภ่ ายใน 12 ชัว่ โมง และ 24 ชัว่ โมง
3) Unity of Place (สถานที่ ) การกระท าต่ า ง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในการแสดงละครเวที
ควรเกิดขึ้นและสิ้ นสุ ดภายในสถานที่เพียงสถานที่เดียวเท่านั้น
ดัง นั้นละครเวที จึงเป็ นเหมื อนเครื่ องจัก รที่ ส่ งผ่านตัวสารอันเป็ นกลุ่ ม ของสั ญญะไปถึ ง
ผูช้ ม ซึ่ งจาแนกได้เป็ นลักษณะของสัญญะทั้งแบบที่เปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวได้ในขณะแสดง
รวมถึงกลุ่มของสัญญะที่ไม่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างฉากและโรงละคร องค์ประกอบของภาพ
ที่เกิดขึ้นระหว่างการแสดงละครเวทีน้ นั จึงมีความแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในงานศิลปะประเภท
จิตรกรรม ตรงที่เป็ นเสมือนภาพสามมิติที่มีพลังในการสื่ อความหมายของการทางานประสานกัน
ระหว่างกลุ่มสัญญะที่เคลื่อนไหวอย่างการแสดงของนักแสดง และสัญญะที่หยุดนิ่ งอย่างฉาก หรื อ
พื้นที่การแสดง ทั้งหมดต้องผสานกันจนเกิ ดเป็ นพลังองค์รวมของละคร (Total Effect) ในการสื่ อ
ความหมายไปยังผูช้ มให้ได้เข้าใจถึงเรื่ องราวและความสัมพันธ์ของบทบาทตัวละคร
การเล่ า เรื่ อ งเหตุ ก ารณ์ ท้ งั หมดจะเกิ ด ขึ้ น ได้ด้ว ยการท างานอย่า งสั ม พัน ธ์ ก ัน ระหว่า ง
การกระทา เวลา และ สถานที่ ซึ่ งทุ กสิ่ งต้องมี ความต่อเนื่ องและสัมพันธ์กนั โดยเฉพาะฉาก และ
อุปกรณ์ประกอบฉาก จึงจะก่อเกิดเป็ นละครที่สมบูรณ์ข้ ึนได้
มัท นี รั ตนิ น (2546) ได้อ ธิ บ ายถึ งองค์ประกอบของภาพที่ ปรากฏในเวที ก ารแสดงไว้
2 ประการ คือ
1) องค์ประกอบในฉาก (Scenic Composition) หมายถึง ความหมายเชิ งปริ มาตร
รู ปทรง การใช้เส้น สี แสง และพื้นผิวต่าง ๆ อย่างมีศิลปะ
2) องค์ประกอบบนเวที (Stage Composition) หมายถึ ง การจัดวางตาแหน่ งของ
ตัวละครบนเวทีอย่างมีความหมายและศิลปะ
ทั้งนี้ ผสู ้ ร้ างสรรค์การแสดงจาเป็ นต้องจัดองค์ประกอบทั้งสองสิ่ งให้สอดรับประสานกัน
ที่ ส าคัญ ต้อ งค านึ ง ถึ ง การแสดงความหมายที่ ต้องการจะสื่ อให้ผู้ ช มได้เข้า ใจอย่า งมี ศิ ล ปะและ
สุ น ทรี ย ภาพ ไม่ ใ ช่ เ พี ย งการจัด องค์ป ระกอบของภาพบนเวที อ ย่า งสวยงามหากแต่ ป ราศจาก
ความหมาย ซึ่ งลักษณะขององค์ประกอบที่ดีสาหรับละครเวทีท้ งั ที่เป็ นการจัดพื้นที่ในการแสดงและ
การจัดวางตาแหน่งของตัวละครควรมีลกั ษณะ ดังนี้
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1) ความเป็ นธรรมชาติ คื อ การจัดวางตัวละครรวมถึงการใช้พ้ืนที่การแสดงที่น้ นั
ต้องสอดคล้องตามลัก ษณะและพฤติ ก รรมตามธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ใ นชี วิตจริ ง ทั้ง นี้ ข้ ึ นอยู่ก ับ
แรงผลักดันหรื อแรงจูงใจ
2) แสดงถึ งความหมาย คื อ ต้องบ่งบอกถึ งสถานการณ์ หรื อเหตุ การณ์ เรื่ องราว
บางอย่ า ง เช่ น การใช้ พ้ื น ที่ ข องเวที ที่ สู ง กว่ า ส าหรั บ ตัว ละครที่ มี อ านาจ ในขณะที่ ต ัว ละคร
ผูด้ อ้ ยอานาจควรอยูใ่ นระดับที่ต่ากว่าหรื อระดับพื้นล่างของเวที
3) แสดงความรู ้สึกหรื ออารมณ์ คือ การจัดวางลักษณะของตัวละคร รวมถึงท่าทาง
การแสดงที่สัมพันธ์กบั ความหมายในข้อสอง โดยบ่งบอกอารมณ์ ความรู ้สึกในฉาก ทั้งนี้ผสู ้ ร้างงาน
ต้องเข้าใจถึ งความหมายหลักในฉากนั้น เพื่อให้เกิ ดความสัมพันธ์ ระหว่างพื้นที่ในการแสดงหรื อ
ฉากกับการจัดตาแหน่งตัวละครจึงจะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ให้ผชู ้ มเข้าใจได้
4) แสดงความสั ม พันธ์ ระหว่า งตัวละคร คื อ การจัดวางตาแหน่ ง ของตัวละคร
จ านวนมากจะต้อ งมี ก ารให้ ค วามส าคั ญ และก าหนดบทบาทที่ ชั ด เจนกว่ า ตัว ละครอื่ น ๆ
โดยกาหนดให้อยู่ในตาแหน่ งแยกจากกลุ่มคนอื่น เพื่อเน้นให้เป็ นจุดสนใจในฉากนั้น ๆ หรื ออาจมี
การแยกพื้นที่การแสดงตามกลุ่มของตัวแสดงที่มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกัน
โดยสรุ ปแล้วประเด็นเรื่ ององค์ประกอบบนเวทีน้ นั จะสามารถเสริ มให้มีความหมายชัดเจน
ขึ้นได้ดว้ ยการเคลื่อนไหว การจัดวางตาแหน่งของตัวละครและการกระทาที่ปรากฏในฉาก ซึ่ งต้อง
พิจารณาทบทวนความหมายและความสาคัญของบริ เวณพื้นที่ แสดงกับตาแหน่ งของร่ างกายและ
ทิศทางในการเคลื่ อนไหวของนักแสดง สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ ลว้ นเกี่ ยวข้องกับการสร้างสรรค์งานเพื่อ
สร้างภาพให้เกิดขึ้นสาหรับสื่ อความหมายโดยตรง
ในส่ วนบทบาทและหน้าที่ของฉากนั้นสามารถแบ่งออกได้ (มัทนี รัตนิน, 2546) ดังนี้
1) แสดงให้เห็นถึงยุคสมัย สถานที่ ฤดูกาล ภูมิประเทศ บรรยากาศของเรื่ องราวใน
แต่ละฉาก
2) แสดงให้ เห็ นถึ ง สภาพเศรษฐกิ จและสั ง คม รวมถึ ง ฐานะของตัวละคร เช่ น
พระราชวัง ฯลฯ
3) กาหนดขอบเขต พื้นที่สาหรับการแสดงบนเวที ทั้งในตัวอาคารและนอกอาคาร
รวมถึ งระดับความสู งต่ า ความลึ กตื้ นของสถานที่ ซึ่ งจะช่ วยให้กาหนดตาแหน่ งและทิ ศทางการ
เคลื่อนไหวของตัวละครได้ง่ายขึ้น
4) แสดงแนวทางการนาเสนอออกมาให้เห็นเป็ นภาพ 3 มิติ ทาให้แนวทางการแสดง
ชัดเจนขึ้น เช่น ฉากแนวเหมือนจริ ง ฉากแนว Constructivism ที่มีส่วนของสถาปั ตยกรรม บางส่ วนที่
ขยายใหญ่เพียงชิ้นเดียวนอกนั้นเป็ นพื้นต่างระดับ ฉากแนวเหนื อจริ งมีหมอกและแสงสะท้อนของ
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น้ าทัว่ เวที โดยผูก้ ากับการแสดงจะต้องพิจารณาบทละครว่าแนวใดจะเหมาะสมที่ สุดและอยู่ใ น
กรอบงบประมาณที่ได้กาหนดไว้
5) แสดงให้เห็ นถึ งอารมณ์ และสี สัน ช่ วยกาหนดว่าเรื่ องทั้งหมดเป็ นแนวไหน
เช่น เศร้าสลด สุ ขสดใส รื่ นเริ ง ลึกลับ ฯลฯ
6) แสดงแนวคิดหลักของเรื่ อง โดยใช้องค์ประกอบของฉากช่วยสื่ อความหมาย
ฉาก จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ รองรั บ และเสริ ม อยู่เบื้ อ งหลัง ตัวละครที่ ผูก้ ากับ การแสดงจาเป็ นต้อ ง
ควบคุ ม ให้ มี สี สั น และองค์ ป ระกอบสอดคล้ อ งไปกับ อารมณ์ ข องเรื่ อง ในการสร้ า งสรรค์
องค์ป ระกอบของภาพภายในพื้นที่ การแสดงอย่างการสร้ างฉากหรื อใช้เทคนิ ค เช่ น การใช้แสง
การใช้เทคนิคพิเศษอย่างมัลติมีเดียก็เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ตอ้ งคานึงถึงเช่นเดียวกัน
การนาสื่ อสมัยใหม่อย่างมัลติ มีเดี ยมาใช้ในการสร้ างสรรค์งานนั้นเป็ นกระบวนการหนึ่ ง
ของ Creativity คือการใช้ศิลปะของการเล่าเรื่ องสมัยใหม่ซ่ ึ งทาโดยการผสมผสานสื่ อประมาณ 3 – 4
อย่างในเวลาเดี ยวกัน เช่ น ละครเพลงในอเมริ กาเรื่ อง Tommy ซึ่ งเป็ น Rock Opera มีการนาสื่ อทั้ง
Slide, Video, Laser และ Projector ที่ ฉายภาพในรู ปแบบของ Symbolic มาประกอบกับการแสดง
ละครเพลง ศิลปะการเล่าเรื่ องในปั จจุบนั จึงมีการประยุกต์นาสื่ อต่าง ๆ มาผสมผสานกันโดยผ่าน
ขบวนการ Creativity ที่สอดคล้อง และสอดรับกับตัวสารที่ผกู ้ ากับต้องการสื่ อผ่านละครเป็ นหลัก
(ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, 2543)
ในการน าเทคโนโลยีด้า นมัล ติ มี เดี ย มาประยุก ต์ใ ช้ป ระกอบงานทางด้า นการแสดงนั้น
Christine A White (2001) ได้อธิ บ ายไว้ว่า ผูส้ ร้ า งสรรค์ง านจ าเป็ นต้อ งอาศัย การท างานร่ วมกัน
ระหว่างผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านเทคนิ ค นักแสดง และนักดนตรี ซึ่ งต้องอาศัยการผสมกลมกลื นที่เป็ น
อัน หนึ่ ง อัน เดี ย ว และส่ ง เสริ ม ประเด็ น ที่ ต้อ งการน าเสนอไปยัง ผูช้ ม ตัวอย่า งละครที่ ป ระยุ ก ต์
การสร้างสรรค์น้ ี คือเรื่ อง Moby Disk ในปี ค.ศ. 2000 โดย Laurie Anderson ผูใ้ ช้เทคนิ คจอวิดีโอกับ
คอมพิวเตอร์ มาผสานกับการแสดง นับเป็ นรู ปแบบที่แปลกใหม่อนั ปรากฏอยูบ่ นเวทีน้ นั นอกจากนี้
กระบวนการของมัลติมีเดี ยยังได้ผนวกเสี ยงเครื่ องดนตรี อิเล็กทรอนิ กส์ เช่ น ไวโอลิ นไฟฟ้ า หรื อ
เครื่ องดนตรี อิเล็กทรอนิ กส์ ต่าง ๆ เข้าไปด้วย ตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 เป็ นต้นมาจึงเป็ นยุคที่เทคโนโลยี
เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการแสดงบนเวที
สาหรับเทคนิคการฉายภาพ (Projection) โดยปกติน้ นั นิยมฉายบนวัสดุที่มีพ้นื ผิวแข็ง เสื้ อผ้า
หรื อ บนตัวของนัก แสดงเอง ซึ่ ง การสร้ า งสรรค์ง านภาพที่ ป รากฏบนจอนั้นจาเป็ นต้อ งท าหลัง
กระบวนการในการออกแบบฉากและเวทีแล้ว เนื่ องจากผูอ้ อกแบบต้องระมัดระวังในการติดตั้งจอ
และเครื่ องฉายไม่วา่ จะตั้งเครื่ องฉายภาพ (Projector) ไว้บริ เวณด้านหน้าหรื อด้านหลังจอก็ตาม ทั้งนี้
การเลือกติดตั้งเครื่ องฉายบริ เวณหน้าหรื อหลังจะส่ งผลที่แตกต่างกันออกไปต่อพื้นที่แสดง ส่ วนมาก
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มักติดตั้งเครื่ องฉายบริ เวณด้านในสุ ดของเวทีเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเงาของตัวผูแ้ สดง อย่างไรก็ตาม
พื้ นที่ ใ นการแสดงก็ จ ะถู ก บี บ ให้มี ข นาดเล็ ก ลงเนื่ องจากระยะการติ ดตั้ง ที่ ก่ อให้เ กิ ด ขนาดภาพ
อัน เหมาะสม กรณี ที่ เ ครื่ องฉายตั้ง อยู่ ด้ า นหน้ า และผู ้แ สดงอยู่ ห น้ า จอรั บ ภาพจะส่ งผลให้
การเคลื่อนไหวของนักแสดงรบกวนภาพที่ฉาย แต่บางครั้งการแทรกซ้อนในลักษณะนี้ ก็ก่อให้เกิ ด
ผลดีในด้านการสื่ อความหมายทางศิลปะในอีกรู ปแบบหนึ่ง
งานวิจยั เรื่ อง “กลวิธีการสร้างชุดสัญญะมหัศจรรย์ในการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัย
แดนค าสาปราชิ นี หิ ม ะ” ได้ห ยิ บ ยกแนวคิ ด ของละครเวที และละครเพลง มาศึ ก ษาในด้า น
การแสดงดิ ส นี ย ์อ อนไอซ์ เนื่ อ งจากปั จ จุ บ ันยัง ไม่ มี ง านวิจ ัย ชิ้ น ใดที่ ท าการศึ ก ษาถึ ง การแสดง
สเก็ตน้ าแข็งอย่างจริ งจัง นอกจากนี้ องค์ประกอบของการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ยงั มีความสอดคล้อง
กับการแสดงละครเวที และละครเพลงด้วย หากแต่ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานที่จากการแสดงบนเวที
มาอยู่บนลานสเก็ตน้ าแข็งโดยอ้างอิ งอยู่บนพื้นฐานของการแสดงที่มีองค์ประกอบคล้ายคลึ งกัน
ดังนั้นการได้ศึกษาถึ งองค์ประกอบต่าง ๆ ของละครเวที และละครเพลง จะทาให้ผวู ้ ิจยั ทราบถึ ง
ขั้นตอนและกระบวนการของการแสดงว่ามีความแตกต่างจากภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชันอย่างไร
และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในเชิ งเปรี ยบเที ยบกันได้ชดั เจนมากขึ้นว่าเมื่ อนาการ์ ตูนแอนิ เมชัน
มาเสนอในรู ปแบบการแสดงสเก็ตน้ าแข็งแล้ว การเล่าเรื่ องข้ามสื่ อนี้ มีกลวิธีการนาเสนอ รวมถึ ง
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปหรื อไม่อย่างไร

2.3 การเล่าเรื่อง / การเล่าเรื่องข้ ามสื่ อ
แรกเริ่ ม ก่ อ นที่ ม นุ ษ ย์จ ะมี ก ารคิ ด ค้น ตัว หนัง สื อ หรื อ ตัว อัก ษรขึ้ น มาใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ
ในการติดต่อสื่ อสารถึงกัน รวมถึงเป็ นหลักฐานในการบันทึกข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ มนุ ษย์ได้ใช้
การเล่ า เรื่ องเป็ นช่ องทางในการติ ดต่ อสื่ อสารเพื่ อถ่ ายทอดความรู ้ ความรู ้ สึ ก ความคิ ด อารมณ์
รวมถึงประสบการณ์ต่าง ๆ จวบจนมนุ ษย์ได้มีการพัฒนาภาษาเขียนขึ้น เรื่ องเล่าเหล่านี้ จึงถูกบันทึก
ลงตามสื่ อต่าง ๆ แยกกันไปตามประเภท
Fiske (1987) กล่ า วว่ า ทฤษฎี ก ารเล่ า เรื่ องมี แ นวคิ ด ที่ บ่ ง บอกให้ ท ราบว่ า มนุ ษ ย์ เ ป็ น
นักเล่ าเรื่ อง การสื่ อสารของมนุ ษย์รวมถึ งการตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ ขึ้ นอยู่กบั เหตุ ผลที่ ดี (Good
Reason) โดยเป็ นไปตามสถานการณ์ รู ปแบบการสื่ อสาร และสื่ อที่ แตกต่างกัน เหตุ ผลที่ ดีจะถู ก
ควบคุ มจากภูมิหลังของแต่ละคน อิทธิ พลของภาษา ลักษณะนิ สัย และวัฒนธรรม ความน่ าเชื่ อถื อ
ของเรื่ อ งราวที่ เ ล่ า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน กับ ธรรมชาติ ข องผูเ้ ล่ า เรื่ อ งที่ ค านึ ง ถึ ง ความเป็ นไปได้
องค์ประกอบที่ ส่งผลให้เรื่ องราวมี ค วามต่อเนื่ องกัน การคัดสรรเรื่ องราวเพื่อสร้ า งความบันเทิ ง
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Fiske จึ ง มองว่า การสื่ อสารของมนุ ษ ย์เราทุ ก คนล้ว นเป็ นการเล่ า เรื่ องทั้ง สิ้ น ซึ่ งมนุ ษ ย์ใ นฐานะ
ผูเ้ ล่าเรื่ องจะทาหน้าที่เป็ นเสมือนผูป้ ระพันธ์หรื อร่ วมประพันธ์เรื่ องราวที่นามาเล่านั้น
Fisher (1987) ให้ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการเล่าเรื่ องว่าเป็ นการกระทาเชิ งสัญลักษณ์ ไม่ว่าจะ
เป็ นการกระทาหรื อการพูดที่มีลาดับขั้นตอน และมีความหมายสาหรับผูท้ ี่อาศัยอยูห่ รื อมีชีวิตอยูใ่ น
เรื่ องเล่านั้น ไม่วา่ ผูอ้ าศัยนั้นจะมีฐานะเป็ นใครก็ตาม เช่น ผูส้ ร้างเรื่ อง ผูฟ้ ั ง หรื อผูต้ ีความโดยหน้าที่
ของข่าวสารจากเรื่ องเล่านั้น ๆ จะเป็ นเสมือนตัวกาหนดวิถีทางที่เราจะมีชีวิตอยูใ่ นเรื่ องเล่าของเราเอง
Tilley (1991) สรุ ป แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การเล่ า เรื่ อ งไว้ว่า การเล่ า เรื่ อ งเป็ นการก้า วข้า มจาก
การศึกษาเนื้ อหาไปยังความสนใจทางด้านมิติโครงสร้ างของการเล่าเรื่ อง (Structure) และวิธีการเล่าเรื่ อง
(Process) ของสื่ อแต่ละประเภท
Giannetti and Leach (1999) ได้แสดงทัศนะเกี่ ยวกับการเล่าเรื่ องว่า ในสมัยโบราณมนุ ษย์
อาศัยการติดต่อสื่ อสารกันผ่านการเล่าเรื่ อง ซึ่ งจากหนังสื อ The Poetics ของอริ สโตเติล ได้จาแนก
การเล่าเรื่ องออกเป็ น 2 แบบ ดังนี้ การเล่าเรื่ องที่ เป็ นการถ่ายทอดเรื่ องราวหรื อประสบการณ์ ผ่าน
ตัวผูเ้ ล่า และการแสดงที่สามารถเล่าเรื่ องรวมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยตัวมันเอง
จากทัศนะของนักวิชาการข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่ การเล่าเรื่ องเป็ นพื้นฐานสาคัญสาหรับ
การอยู่ร่วมกันในสังคมของมนุ ษย์ เนื่ องจากมนุ ษย์ตอ้ งการสื่ อสารเพื่อแสดงเจตจานงของตนเอง
ให้ผอู ้ ื่ นทราบ ดังนั้นการเล่าเรื่ องจึงเป็ นวิธีการส่ งสารประเภทหนึ่ งที่ มีโครงสร้ าง แบบแผน หรื อ
องค์ประกอบชัดเจน กล่าวคือต้องมีตรรกะของการเล่าเรื่ อง (Logic of Narration) และการเล่าเรื่ อง
ยังเป็ นเครื่ องมือที่ทาให้มนุ ษย์ได้เรี ยนรู ้ เรื่ องราวหรื อสิ่ งต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นในชี วิต รวมถึ งเหตุ การณ์
รอบตัว นอกจากนี้ ยงั สามารถให้ค วามบันเทิ งควบคู่ กนั ไปได้ด้วย ซึ่ ง การเล่ าเรื่ องในภาพยนตร์
การ์ ตูนแอนิ เมชันนั้นจาเป็ นต้องมีโครงสร้างการเล่าเรื่ องที่เป็ นลาดับต่อเนื่ องกันอย่างสมเหตุสมผล
ตามเวลา และสถานที่ ที่เชื่ อมโยงอย่างสอดคล้องกัน จึ งจะสามารถสร้ างความเพลิ ดเพลิ นให้ก บั
ผูช้ มได้
สาหรับตรรกะของการเล่าเรื่ อง (Logic of Narration) ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ
(กาญจนา แก้วเทพ, 2554) ดังนี้
1) ต้องมีฝ่ายพระเอก – นางเอก หรื อตัวเอกของเรื่ อง
2) ต้องมีฝ่ายตัวร้าย
3) ต้องมีเรื่ องราวความขัดแย้งระหว่างฝ่ ายตัวเอกและฝ่ ายตัวร้าย
4) ต้องมีผชู ้ ่วยเหลือหรื อมือที่สามซึ่ งจะคอยให้ความช่วยเหลือฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
5) ต้อ งมี Magic อาจหมายถึ ง เวทมนต์ ของวิ เ ศษต่ า ง ๆ อาวุ ธ หรื อแม้ แ ต่
ความสามารถเหนือมนุษย์ปกติทวั่ ไป
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นพพร ประชากุ ล (2543) ได้ก ล่ า วไว้ว่า องค์ค วามรู ้ ที่ มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ตัว เรื่ อ งเล่ า
ได้กลายเป็ นความรู ้เฉพาะด้านที่ไม่จาเป็ นต้องอาศัยอยูก่ บั วิชาอื่นอีกต่อไป และองค์ความรู ้ดงั กล่าว
มี การพัฒนาขึ้ นมาอย่างจริ งจังในยุคร่ วมสมัยหรื อราวช่ วงหลังคริ สต์ศ ตวรรษที่ 20 โดยสามารถ
จาแนกการเล่าเรื่ องออกได้ 2 ระดับ คือ
1) ระดับเนื้อความหรื อระดับตัวบทที่ปรากฏ หมายถึง เนื้อความที่เราสามารถรับรู ้
ได้อย่า งเป็ นรู ป ธรรมตามที่ ป รากฏขึ้ นจริ ง เช่ น เนื้ อความของนวนิ ย ายที่ เราอ่ าน เนื้ อความของ
ภาพยนตร์หรื อละครที่เรารับรู้ได้ดว้ ยสายตา
2) ระดับเนื้ อเรื่ องหรื อระดับโครงสร้ าง หมายถึ ง ระดับโครงสร้ างความสัมพันธ์
ของแนวคิดที่ อยู่ในเรื่ องเล่ารวมไปถึ งมโนทัศน์ที่อยู่ในเรื่ องด้วย ถื อเป็ นระดับที่ อยู่ลึกลงไปจาก
ระดับเนื้อความ
โดยการศึกษาการเล่าเรื่ องในระดับเนื้ อความจาเป็ นต้องศึกษาถึงองค์ประกอบ และกลวิธีที่
มี ก ารใช้ใ นการนาเสนอ ซึ่ ง งานวิจยั ชิ้ นนี้ จะวิเ คราะห์ ก ารเล่ า เรื่ อ งของทั้ง สื่ อภาพยนตร์ ก าร์ ตู น
แอนิ เมชันและการแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ผ่านองค์ประกอบการเล่าเรื่ องตามที่หนังสื อหลายเล่มได้
เสนอไว้ตรงกัน (เพ็ญสิ ริ เศวตวิหารี , 2541; นพพร ประชากุ ล , 2543; อิ ราวดี ไตลังคะ, 2543;
มาโนช ดินลานสกูล, 2548) ดังนี้
1) โครงเรื่ อง (Plot)
โครงเรื่ อง (Plot) หมายถึ ง การล าดับ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ดขึ้ น หลาย ๆ เหตุ ก ารณ์ ม า
เรี ย งร้ อ ยต่ อกันอย่า งมี เ หตุ มี ผ ลและมี จุ ดหมายปลายทาง แต่ ไ ม่ จาเป็ นต้อ งเรี ย งตามล าดับ เวลา
กล่าวคือมีช่วงต้น ช่วงกลาง และช่วงจบของเรื่ อง การวางโครงเรื่ องถือเป็ นการกาหนดเส้นทางหรื อ
วางแผนตัวละครแต่ละตัวภายในเรื่ องว่าจะมีการกระทา ปั ญหา อุปสรรค ทางเลือก รวมถึงบทสรุ ป
อย่างไร ซึ่ งเหตุ การณ์ ทุก ๆ ตอนของเค้าโครงเรื่ องต้องมีความสัมพันธ์กนั หรื อเกี่ ยวเนื่ องกันอย่าง
สมเหตุ ส มผล เนื่ องจากเรื่ องราวที่ เกิ ดขึ้ นในฉากหนึ่ งจะเป็ นผลพวงสื บ เนื่ องมาจากการกระท า
บางอย่างในฉากที่ เกิ ดขึ้ นก่ อนหน้า ขณะเดี ยวกันก็เป็ นสาเหตุ ของการดาเนิ นเรื่ องราวที่ กาลังจะ
เกิ ดขึ้ นในฉากต่ อไปด้วย โดยเรื่ องที่ มี ก ารวางโครงเรื่ องอย่า งรั ดกุม จะส่ ง ผลให้น่า ติ ดตาม และ
ไม่สามารถตัดฉากใดฉากหนึ่ งออกไปได้โดยไม่กระทบกับฉากอื่ น เพราะทุกเหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ น
มีความสอดคล้องและมีความสัมพันธ์กนั อย่างแท้จริ ง ดังนั้นการวางโครงเรื่ องจึงมีความสาคัญต่อ
การเล่ าเรื่ องเป็ นอย่างมาก เปรี ยบเสมื อนการสร้ างความหมายต่าง ๆ ให้กบั เรื่ อง นอกจากนี้ ยงั มี
หน้าที่ในการกระตุน้ ความอยากรู ้ให้กบั ผูช้ มด้วย ซึ่ งภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชันเรื่ องหนึ่งสามารถมี
โครงเรื่ องเดียวหรื อมีโครงเรื่ องย่อยที่มีความสาคัญรองลงมาแทรกอยูก่ ็ได้
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Lucas (1968) ได้อ ธิ บ ายถึ ง ความส าคัญ ของโครงเรื่ องจากหนัง สื อ The Poetics ของ
อริ สโตเติลว่าโครงเรื่ องสาคัญมากกว่าองค์ประกอบส่ วนอื่นทั้งหมดของละคร สาหรับโครงเรื่ องที่ดี
นั้นจะต้องมีความสมบูรณ์ภายในตัวเอง มีความยาวที่เหมาะสม และประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
3 ส่ วนซึ่ ง มี ความสัมพันธ์ กนั อย่า งเป็ นเหตุ เป็ นผล คื อ ตอนต้น (The Beginning) ตอนกลาง (The
Middle) และตอนจบ (The End)
การลาดับเหตุการณ์ในโครงเรื่ อง หรื ออาจเรี ยกว่าขนบของการเล่าเรื่ อง กาญจนา แก้วเทพ
(2547 อ้างถึงใน อุมาพร มะโรณี ย,์ 2551, น. 19) ได้จาแนกออกเป็ น 5 ขั้นตอน คือ
(1) ขั้นเริ่ มเรื่ อง (Exposition) การเริ่ มเรื่ องเป็ นการดึ งดูดความสนใจให้รู้สึก
อยากติ ด ตามเรื่ อ งราว มี ก ารเดิ น เรื่ อ ง เช่ น แนะน าตัว ละคร สถานที่ หรื อ เปิ ดประเด็ น ปั ญ หา
ปมขัด แย้ง ให้ช วนติ ด ตาม โดยที่ ไ ม่ จ าเป็ นต้อ งไล่ เ รี ย งตามล าดับ เวลา อาจมี ก ารเริ่ ม เรื่ อ งจาก
ตอนกลางหรื อย้อนจากท้ายเรื่ องไปหาตอนต้นก็ได้
(2) ขั้นพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) คือการดาเนินเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์
ไปอย่า งต่ อเนื่ องและสมเหตุ ส มผล โดยมี ก ารสร้ างปมปั ญหา ความขัดแย้งของตัวละครให้ ท วี
ความเข้มข้นขึ้น ส่ งผลให้การดาเนินชีวติ ของตัวละครเปลี่ยนแปลงไปเพื่อพัฒนาเหตุการณ์ต่อไป
(3) ขั้นภาวะวิกฤต (Climax) เป็ นขั้นที่ความขัดแย้งหรื อปมปั ญหาพุง่ ถึงขีดสุ ด
และถึ ง จุ ดแตกหัก ของเรื่ อง ตัวละครจะถูก บี บ บังคับให้ตกอยู่ในสถานการณ์ ที่ จาเป็ นต้องเลื อก
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
(4) ขั้น ภาวะคลี่ ค ลาย (Falling Action) เป็ นขั้น หลัง จากที่ ภ าวะวิ ก ฤตได้
ผ่านพ้นไป เนื่องจากปมปัญหาหรื อความขัดแย้งต่าง ๆ ได้ถูกเปิ ดเผยหรื อแก้ไขแล้ว
(5) ขั้นยุติเรื่ องราว (Ending) เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายที่เรื่ องราวต่าง ๆ จบสิ้ นลง
โดยไม่จาเป็ นต้องจบแบบมีความสุ ขเสมอไป อาจจะจบแบบเป็ นปริ ศนา หรื อจบแบบสู ญเสี ยก็ได้
ขณะที่ Todorov (1977) ได้มีการเสนอหลักเกณฑ์ที่ใช้สาหรับศึกษาโครงเรื่ องไว้ว่าโครงเรื่ อง
ของภาพยนตร์ หรื อละครสามารถแบ่งออกได้ 4 ภาวะ ดังนี้
(1) ภาวะสงบสุ ข (Equilibrium) คือภาวะที่ความสงบสุ ขปรากฏขึ้นในขณะที่
เปิ ดเรื่ อง
(2) ภาวะวิกฤต (Disruption) คือภาวะที่ปัญหาต่าง ๆ เริ่ มก่อตัว และทวีความ
รุ นแรงมากขึ้น
(3) ภาวะแก้ไขปั ญหา (Equalizing) คือภาวะที่ตวั ละครพยายามหาทางแก้ไข
ปั ญหาให้ผา่ นพ้นไป ซึ่ งอาจมีท้ งั สาเร็ จและล้มเหลว
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(4) ภาวะได้ความสงบสุ ขกลับคื นมา (New Equilibrium) คื อภาวะที่ เกิ ดขึ้ น
ภายหลังจากที่ปัญหาทุกอย่างได้รับการแก้ไขแล้วจึงกลับสู่ ความสงบสุ ขอีกครั้ง
ในส่ วนของการปิ ดเรื่ องหรื อตอนจบ Goodlad (1971) ได้แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
(1) Happy คือจบด้วยความสุ ข สมหวัง ทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นไปตามที่ตวั ละคร
ต้องการ
(2) Unhappy / Tragic คื อจบด้วยความเศร้ าโศก ความสู ญเสี ย ความเสี ย ใจ
ความผิดหวัง ไร้ซ่ ึงความสุ ข
(3) Ambiguous / Unresolved คือจบด้วยความคลุมเครื อ ไม่แน่นอน ปล่อยให้
ผูช้ มเป็ นคนคิดต่อยอดเรื่ องราวด้วยตนเอง
(4) Just-Whether happy or otherwise คือจบด้วยความสมเหตุสมผล ทุกอย่าง
เป็ นไปตามที่ควรจะเป็ น ซึ่ งตัวละครอาจจะเป็ นทุกข์หรื อสุ ขก็ได้
จากการวิเคราะห์และศึกษาองค์ประกอบการเล่าเรื่ องทั้งหมด Freytag (1894) นักวิเคราะห์
ชาวเยอรมันได้มีการนาเสนอโครงสร้างการเล่าเรื่ องรู ปแบบตัววีสาหรับเรื่ องบันเทิงคดีข้ ึนมา ซึ่ งจะ
ทาให้สามารถเห็นภาพเกี่ยวกับลาดับของการเล่าเรื่ อง 5 ขั้นตอนได้ง่ายขึ้น ดังนี้
Climax (ภาวะวิกฤต)
2

1
Exposition (เริ่มเรื่อง)

Anticipation (ความคาดหมาย)

ภาพที่ 2.4 โครงสร้างการเล่าเรื่ องรู ปแบบตัววี ของ Freytag
แหล่งทีม่ า: Freytag, 1894.

3
Ending (ยุติเรื่องราว)
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จากแผนภาพโครงสร้ า งการเล่ า เรื่ อง และการจาแนกลาดับ การเล่ าเรื่ องของนัก วิช าการ
ข้างต้นอาจมีจุดแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย แต่ท้ งั หมดก็ทาให้เราเห็ นได้ถึงความสอดคล้องกันของ
ลาดับเหตุ การณ์ ต่า ง ๆ ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ว่า เรื่ องเล่ ามี การเริ่ มเรื่ องด้วยความขัดแย้งระหว่า ง
ตัวละครหลัก จากนั้นได้มีการพัฒนาเหตุการณ์ไปตามลาดับจนถึงภาวะวิกฤต แล้วมาจบลงหลังจาก
การแก้ไขปั ญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ เรี ยบร้อยแล้ว โครงสร้างนี้ ถือเป็ นโครงสร้างมาตรฐานที่ปรากฏขึ้น
ให้เห็ นอย่างแพร่ หลายในเรื่ องเล่ าแทบทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็ น
ภาพยนตร์ รูปแบบใดก็ตามโครงเรื่ องก็จะดาเนินไปตามนี้ท้ งั สิ้ น
เพ็ญสิ ริ เศวตรวิหารี (2541) ได้จาแนกลักษณะของโครงเรื่ องออกเป็ น 8 ลักษณะ ดังนี้
(1) ความรั ก ของชายหญิ ง เป็ นเรื่ องราวที่ ไ ด้ พ บกัน จนเกิ ด ความรั ก ขึ้ น
ความสั ม พันธ์ ด าเนิ น ไปตามล าดับ มี เ รื่ องโกรธกัน แล้ว กลับ มารั ก กัน ใหม่ หรื อ ต้อ งเผชิ ญ กับ
อุปสรรคก่อนสมหวังในช่วงท้าย
(2) รักสามเส้า เป็ นเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในทานองเดียวกับความรักของชายหญิง
แต่จะเป็ นเรื่ องที่ มีตวั ละครหลักทั้งหมด 3 คน ความสั มพันธ์ ค่อนข้างซับซ้อนจนยากที่ จะแก้ไ ข
ปัญหาได้
(3) ความสาเร็ จ เป็ นเรื่ องราวของบุคคลที่พยายามอดทน ต่อสู ้ ดิ้นรน ฟั นฝ่ า
อุปสรรคนานัปการจนสามารถก้าวมาสู่ ความสาเร็ จได้ในที่สุด
(4) ซิ นเดอเรลล่า เป็ นเรื่ องราวชวนฝันที่ตวั เอกมักถูกรังแกหรื อตกทุกข์ได้ยาก
จากนั้นได้พบรักกับเศรษฐีหรื อในท้ายที่สุดก็พบว่าตนเป็ นทายาทของเศรษฐี
(5) คฤหาสน์ลึกลับ เป็ นเรื่ องราวที่เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ท้ งั หมดดาเนิ น
ไปอย่างลึกลับภายใต้ปมปั ญหาที่ซุกซ่อนอยูใ่ นคฤหาสน์หรื อบ้านอันใหญ่โต
(6) ใครท าอะไร เป็ นเรื่ อ งราวเกี่ ย วกับ การสื บ หาความจริ ง ว่า เหตุ ก ารณ์ ที่
เกิดขึ้นโดยเฉพาะคดีฆาตกรรม เรื่ องลึกลับหรื อซ่อนเร้น ใครเป็ นผูก้ ระทากันแน่
(7) แมวจับหนู เป็ นเรื่ องราวการตามล่ากันของตัวละครทั้ง 2 ฝ่ าย โดยเปิ ดเผย
ให้เห็นถึงตัวผูก้ ระทาอย่างชัดเจน
(8) เพชรตัด เพชร เป็ นเรื่ อ งราวที่ ต ัว เอกทั้ง 2 ฝ่ ายไม่ ถู ก กัน เป็ นศัต รู ก ัน
ชิงไหวชิงพริ บกันในสถานการณ์ที่พลิกผันตลอดเวลา
2) แก่นเรื่ อง (Theme)
แก่ นเรื่ อง (Theme) หมายถึ ง แนวคิดหลักของเรื่ อง หรื อจุดรวมที่เป็ นศูนย์กลาง
ของเรื่ อง อาจเป็ นปมประเด็นที่สาคัญของเรื่ อง โดยแก่นเรื่ องจะมีบทบาทในการกากับว่าตัวละคร
จะต้องแสดงอย่างไร ภาพยนตร์ ควรออกมาในรู ปแบบไหน ควรมีการตัดต่ออย่างไร เพลงที่ใช้ควร
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เป็ นแบบไหนและควรใส่ ไว้ใ นช่ วงใด ดังนั้นแก่ นเรื่ องจึ ง เป็ นศูนย์กลางของความคิ ดหลักที่ ผูก
เรื่ องราวและองค์ประกอบเรื่ องทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่ งจะช่ วยทาให้ผูช้ มสามารถเข้าใจในสิ่ งที่
ผูก้ ากับหรื อผูส้ ่ งสารต้องการนาเสนอได้ง่ายขึ้น เช่น ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์
Hurtik and Yarber (1972) ได้ใ ห้ ค านิ ย ามของแก่ น เรื่ อ งไว้ว่า “คื อ ความคิ ด หลัก ในการ
ดาเนิ นเรื่ อง เป็ นความคิดรวบยอดที่เจ้าของเรื่ องต้องการนาเสนอ” ถื อว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ
สาหรับการเล่ าเรื่ องเพื่อให้เข้าใจถึ งแนวความคิดหลักที่ผูก้ ากับ ผูป้ ระพันธ์ หรื อผูส้ ่ งสารต้องการ
นาเสนอ โดยแก่ นเรื่ องนี้ ม กั จะปรากฏอยู่ตามองค์ป ระกอบต่ า ง ๆ ของการเล่ า เรื่ องให้ส ามารถ
สังเกตเห็นได้ เช่น ชื่อเรื่ อง ชื่อตัวละคร ค่านิ ยม บทสนทนา หรื อแม้กระทัง่ สัญลักษณ์พิเศษที่แฝงอยู่
ภายในเรื่ องนั้น ซึ่ งแก่นเรื่ องก็มกั จะมีองค์ประกอบย่อยและรายละเอียดที่สนับสนุ นความคิดหลัก
อย่างมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
สาหรับแก่นเรื่ องนั้น Boggs (1978) ได้แบ่งไว้ 5 ประเภท ดังนี้
(1) แก่นเรื่ องเกี่ยวกับศีลธรรม มุ่งนาเสนอหรื อโน้มน้าวให้เกิดความใส่ ใจใน
ด้านศีลธรรมอันดี โดยใช้เรื่ องราวเกี่ยวกับความจริ งที่สามารถพบเห็นได้ทวั่ ไปมาผสมผสานกับเรื่ อง
ของศีลธรรม
(2) แก่ นเรื่ องเกี่ ยวกับชี วิต มุ่งนาเสนอข้อคิ ด ข้อเท็จจริ งในชี วิตของมนุ ษย์
แล้วสร้างประเด็นวิพากษ์ให้เกิดขึ้นในประสบการณ์ทางธรรมชาติ เพื่อเป็ นการประเมินสถานภาพ
ของมนุษย์
(3) แก่นเรื่ องเกี่ ยวกับธรรมชาติของมนุ ษย์ มุ่งนาเสนอให้เห็ นถึ งการกระทา
ของมนุ ษย์เพียงคนเดียว หรื อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่ งเป็ นเสมือนตัวแทนในการสะท้อนพฤติกรรมของ
มนุษย์ท้ งั หมด
(4) แก่นเรื่ องเกี่ ยวกับการวิพากษ์สังคม มุ่งนาเสนอสภาพสังคมที่เป็ นอยู่ใน
ช่ วงขณะนั้น โดยสะท้อนออกมาผ่านเรื่ องราวต่าง ๆ อาจทาได้หลากหลายแนวทั้งสมจริ ง เสี ยดสี
หรื อตลกขบขัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการปฏิรูปสังคมใหม่
(5) แก่นเรื่ องเกี่ยวกับคาถามเชิ งปรัชญา มุ่งนาเสนอเรื่ องราวให้เกิดคาถามขึ้น
ในใจของผูช้ มโดยแฝงคาตอบในเชิ งปรัชญาเข้าไป ซึ่ งผูช้ มจะต้องทาการวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ
ด้วยตนเอง
ต่างกันกับทัศนะของ Goodlad (1971) ซึ่ งได้ทาการจาแนกแก่ นเรื่ องออกเป็ น 6 ประเภท
ดังนี้
(1) Love Theme (แก่ น เรื่ อ งเกี่ ย วกับ ความรั ก ) สามารถเป็ นได้ท้ งั เรื่ อ งราว
ความรั ก ที่ เ กิ ดขึ้ น ระหว่า งหนุ่ ม สาว สามี ภรรยา หรื อแม้ก ระทัง่ ความรั ก ที่ เกิ ดขึ้ นในครอบครั ว
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ส่ วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องของการใช้ชีวติ ร่ วมกัน ความสัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้นจนกลายเป็ นความรัก อุปสรรค
ที่พบเจอและจุดจบของความสัมพันธ์ท้ งั หมด
(2) Morality Theme (แก่ น เรื่ อ งเกี่ ย วกับ ศี ล ธรรมจรรยา) มัก เป็ นเรื่ อ งของ
ปั ญหาที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับศีลธรรมของสังคม การกระทาที่ผิดศีลธรรมของมนุ ษย์ โดยจะสะท้อน
ให้เห็นถึงคุณค่าของความดีงาม การทาความดีวา่ เป็ นสิ่ งสาคัญและเป็ นที่ตอ้ งการของสังคม บางครั้ง
อาจแสดงให้เห็ นถึ งทางเลื อกของบุคคลระหว่างการกระทาความดี และความชัว่ จากนั้นแสดงให้
ประจักษ์ถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการเลือกกระทาสิ่ งนั้น
(3) Idealism Theme (แก่นเรื่ องเกี่ ยวกับความเชื่ อในอุดมคติ) แสดงให้เห็นถึ ง
ความมุ มานะในการกระทาบางสิ่ งบางอย่างของบุ คคลหนึ่ งเพื่อไปสู่ จุดหมายที่ ยิ่งใหญ่ ทั้งนี้ อาจ
เป็ นได้ท้ งั นักปฏิ วตั ิ นัก บวช ผูม้ ี อุดมการณ์ ท างด้า นต่ า ง ๆ หรื อแม้ก ระทัง่ ศิ ล ปิ น ซึ่ ง มี ค วามคิ ด
ไม่เหมือนกับคนอื่นในสังคม (ออกไปแนวต่อต้านสังคม) และพร้ อมที่จะสละเวลาหรื อความสุ ข
ส่ วนตนเพื่อไปสู่ เป้ าหมายที่ได้วางไว้
(4) Power Theme (แก่นเรื่ องเกี่ ยวกับอานาจ) คือเรื่ องราวความไม่ลงรอยกัน
ของบุ ค คล 2 คน หรื อ 2 กลุ่ ม ที่ มี เ ป้ าหมายเดี ย วกัน มี ค วามต้อ งการเหมื อ นกัน เช่ น หน้ า ที่
การงาน อานาจ รวมไปถึงเรื่ องความขัดแย้งระหว่างกัน ความขัดแย้งระหว่างชนชั้นวรรณะ สงคราม
การปฏิวตั ิ และการแสวงหาอานาจ
(5) Career Theme (แก่ น เรื่ อ งเกี่ ย วกับ อาชี พ การงาน) เป็ นเรื่ อ งราวในการ
พยายามต่อสู ้ดิ้นรนของมนุษย์ในการก้าวไปให้ถึงความสาเร็ จในหน้าที่การงาน ไม่วา่ จะมีอุปสรรค
อะไรเกิดขึ้นก็ตาม ทั้งนี้ ยงั รวมถึงการหารายได้ และการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วย โดยเน้นเป้ าหมาย
เป็ นความสาเร็ จที่เกิดขึ้นต่อตนเอง ไม่ได้ทาเพื่อประเทศ หรื อสถาบันใด ๆ
(6) Outcast Theme (แก่ น เรื่ อ งเกี่ ย วกับ ผู ้แ ปลกแยก) คื อ เรื่ องราวที่ แ สดง
ให้เห็ น ถึ ง ผูท้ ี่ ใ ช้ชี วิตอยู่ใ นสั ง คมอย่า งผิดแผกแตกต่ า งจากบุ ค คลทัว่ ไป ทั้ง นี้ อาจประกอบด้ว ย
หลายปั จจัย เช่น ความพิการทางร่ างกาย รู ปร่ างหน้าตาอัปลักษณ์ มีปัญหาด้านจิตใจ หรื อแม้กระทัง่
บุคคลที่ สังคมยังไม่ให้การยอมรับอย่างผูเ้ คยต้องคดี ความ โสเภณี ฯลฯ โดยจะสะท้อนให้เห็ นถึ ง
วิถีทางในการดาเนินชีวติ ของพวกเขา รวมทั้งปฏิกิริยาที่คนทัว่ ไปและสังคมมีต่อเขาด้วย
เราจะเห็ นได้ว่า จากทัศ นะของนัก วิช าการทั้ง สองท่ า นที่ ไ ด้มี ก ารแบ่ ง แยกประเภทของ
แก่นเรื่ องเอาไว้ค่อนข้างมีความคล้ายคลึ งกันในภาพรวม แต่จะมีรายละเอียดบางจุดที่แตกต่างกัน
ออกไป การแบ่งประเภทแก่นเรื่ องของ Boggs เป็ นไปอย่างกว้าง ๆ เน้นการตีความทางด้านปรัชญา
และสังคมวิทยาเป็ นหลัก ส่ วนการแบ่งประเภทแก่นเรื่ องของ Goodlad จะสามารถช่วยให้มองเห็ น
ภาพอย่างเป็ นรู ปธรรมได้ชดั เจนกว่า
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3) ความขัดแย้ง (Conflict)
ความขัดแย้ง (Conflict) หมายถึ ง จุดเริ่ มต้นที่ก่อให้เกิ ดปมปั ญหาที่ตอ้ งการการแก้ไข
ซึ่ งถือเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้เรื่ องสามารถดาเนิ นต่อไปได้ เรี ยกว่าเป็ นการกระทาที่สร้าง
ให้มี ก ารแสวงหาวิธี แก้ไ ขปั ญหา โดยเรื่ องเล่ า ต่ า ง ๆ ดาเนิ นเรื่ องราวอยู่บ นความขัดแย้ง ทั้ง สิ้ น
หากความขัดแย้งนั้นมีเหตุผลที่เหมาะสมก็จะยิ่งช่วยสร้างความน่าเชื่ อถือให้แก่เรื่ องเล่านั้น ซึ่ งความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในเรื่ องเล่าเรื่ องหนึ่งสามารถมีได้มากกว่าหนึ่งประเด็น
ปริ ญญา เกื้ อหนุ น (2537) ได้แสดงความคิดเห็ นเกี่ ยวกับความขัดแย้งไว้ว่า ความขัดแย้ง
เป็ นองค์ประกอบสาคัญอีกประการหนึ่ งของโครงเรื่ องที่ก่อให้เกิดปมปั ญหา การแสวงหาวิธีแก้ไข
ปั ญหา ความขัดแย้งของตัวละครคื อการเป็ นปฏิ ปักษ์ต่อกัน ไม่ลงรอยกันในพฤติ กรรม ความคิด
ความปรารถนา หรื อความตั้งใจ ซึ่ งสามารถแบ่งความขัดแย้งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
(1) ความขัดแย้งระหว่างคนกับคน คื อ การที่ ตวั ละครทั้งสองฝ่ ายไม่เข้ารู ป
เข้ารอยกัน ต่างฝ่ ายต่างพยายามต่อต้านหรื อทาร้ ายกัน เช่น ความขัดแย้งระหว่างสองตระกูล การสู ้รบ
ของทหารทั้งสองฝ่ าย
(2) ความขัดแย้งภายในจิตใจ คือ ความรู้สึกที่สับสนในเรื่ องบางเรื่ อง หรื อความ
ลาบากใจสาหรับการตัดสิ นใจเพื่อกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง เช่ น ความขัดแย้งกับความรู ้ สึกผิดชอบชัว่ ดี
ความขัดแย้งกับกฎระเบียบทางสังคม
(3) ความขัด แย้ง กับ พลัง ภายนอก คื อ ความขัด แย้ง ที่ เ กิ ด ขึ้ นกับ สภาวะ
แวดล้อมรอบตัว หรื อแม้กระทัง่ ธรรมชาติอนั โหดร้าย
สาหรับประเภทของความขัดแย้งกับพลังภายนอกนั้น กาญจนา แก้วเทพ (2541) ได้จาแนก
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) ความขัดแย้งระหว่างมนุ ษย์กบั ธรรมชาติ เช่ น การต่อสู ้กบั ภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติ การต่อสู ้เพื่อเอาชนะความตายซึ่ งเป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์ที่ไม่มีใครสามารถหลีกหนี ได้
2) ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งที่อยูเ่ หนือธรรมชาติ เช่น วิญญาณ
วิธีการศึ กษาเกี่ ยวกับเรื่ องของความขัดแย้งในเรื่ องเล่าที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ ประเภท
ต่าง ๆ Lévi-Strauss (1955) ได้แนะนาให้ใช้กลวิธี จาแนกคู่ตรงข้าม (Binary Oppositions) ซึ่ งเป็ น
แนวความคิดบนพื้นฐานความเชื่อที่วา่ มนุ ษย์เราสามารถเข้าใจสิ่ งต่าง ๆ บนโลกนี้ ด้วยการแบ่งแยก
สิ่ งเหล่ านั้นออกเป็ นส่ วน ๆ เพื่อท าการเปรี ยบเที ยบกัน โดยคู่ขดั แย้งหรื อคู่ ตรงข้ามนั้นสามารถ
วิเคราะห์ได้ดว้ ยการจาแนกกลุ่มคาออกเป็ นสองหมวดหมู่ที่มีความหมายตรงกันข้ามหรื อขัดแย้งกัน
อย่างสิ้ นเชิง เช่น
ความดี
ความชัว่
สี ขาว
สี ดา
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ความสงบสุ ข
ความวุน่ วาย
ผูช้ าย
ผูห้ ญิง
แข็งแรง
อ่อนแอ
การเปรี ยบเทียบคู่ขดั แย้งหรื อคู่ตรงข้ามมีหลักอยู่ว่าเมื่อเราพยายามค้นหาความหมายของ
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง เราก็จาเป็ นที่จะต้องตั้งคาถามถึงสิ่ งอื่นที่ไม่ใช่สิ่งนั้นและมีความหมายหรื อสถานะที่
ตรงข้ามกับสิ่ งนั้น เมื่อเรานาวิธีการจาแนกคู่ตรงข้ามมาใช้ในการศึกษาทางด้านภาพยนตร์ ก็จะช่วย
ให้สามารถมองเห็ นความขัดแย้งที่ เกิ ดขึ้ นชัดเจนมากยิ่งขึ้ น เพราะการเปรี ยบเที ยบคู่ขดั แย้งหรื อ
คู่ตรงข้ามเป็ นรู ปแบบการเปรี ยบเทียบที่สื่อความหมายอย่างเด่นชัดที่สุด ตามโครงสร้ างวิธีการคิด
ของมนุษย์ซ่ ึ งส่ วนมากมักมีกรอบแนวคิดในเชิงเปรี ยบเทียบอยูแ่ ล้ว
4) ตัวละคร (Character)
ตัวละคร (Character) หมายถึง ผูล้ งมือกระทา และผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากการกระทา
ถื อเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ ข าดไม่ ไ ด้ใ นการเล่ า เรื่ อ งทุ ก ประเภท ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งโครงเรื่ อ งและ
ตัวละครคือสิ่ งจาเป็ นอย่างยิ่ง เพราะหากปราศจากตัวละครแล้วก็จะส่ งผลให้ไม่มีโครงเรื่ อง เรื่ องเล่าจึง
ไม่สามารถเกิ ดขึ้นได้ โดยตัวละครเป็ นสิ่ งที่ผูช้ มส่ วนใหญ่มกั ให้ความสนใจเป็ นอันดับแรก ผูช้ ม
นิยมดูถึงประสบการณ์และการผจญภัยของตัวละครที่ช่วยเอื้อให้เกิดโครงเรื่ องขึ้นมา ซึ่ งจุดประสงค์
หลัก ของการเล่ า เรื่ องก็ เพื่ อให้ผูช้ มได้ท าความเข้า ใจถึ ง ตัวตนที่ แท้จริ ง ของตัวละครในทุ ก ด้า น
ทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ รวมถึงคุณงามความดี ต่าง ๆ ภายใต้ระยะเวลาแห่ งการเดินเรื่ อง ตัวละคร
ที่ดีน้ นั จาเป็ นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรื อพัฒนาการทางด้านอุปนิ สัย ความคิด การกระทา ทัศนคติ
และการเปลี่ ยนแปลงเหล่านั้นจาเป็ นต้องดาเนิ นไปภายใต้ปัจจัยต่าง ๆ ในเรื่ อง และไม่ขดั ต่อหลัก
เหตุผล รวมทั้งหลักความเป็ นจริ ง
Forster (1879-1970, อ้า งถึ ง ใน อิ ร าวดี ไตลัง คะ, 2543, น. 51) ได้จ าแนกประเภทของ
ตัวละครออกเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
(1) ตัว ละครมิ ติ เ ดี ย ว (Flat Character) หรื อ ตัว ละครแบบตายตัว หมายถึ ง
ตัวละครที่มีพฤติกรรมหรื อลักษณะที่มองเห็นได้เพียงด้านเดียว โดยการแสดงออกเหล่านั้นสามารถ
ทาให้ผชู ้ มเข้าใจและสรุ ปได้อย่างง่ายว่าตัวละครตัวนี้ มีนิสัยใจคออย่างไร ที่สาคัญจะคงคุณลักษณะ
แบบนี้ ไปจนกระทัง่ จบเรื่ อง และไม่วา่ จะอยูใ่ นเรื่ องใดก็ตามก็ยงั คงมีลกั ษณะพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกัน
จนเกื อบเป็ นสู ตรตายตัว เช่ น นางเอกเจ้าน้ าตา พระเอกผูแ้ สนดี ตัวอิจฉาที่ร้ายกาจ บทบาทต่าง ๆ
ที่ตวั ละครกระทาก็ตรงกับการคาดเดาของผูช้ มส่ วนใหญ่ ข้อดี ของตัวละครประเภทนี้ คือสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย และผูช้ มจดจาตัวละครนี้ได้ชดั เจน
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(2) ตัวละครหลายมิติ (Round Character) หรื อตัวละครแบบรอบด้าน หมายถึ ง
ตัวละครที่ ค่ อ นข้า งลึ ก ซึ้ ง มี อุ ป นิ สั ย คล้า ยคลึ ง กับ มนุ ษ ย์จ ริ งคื อ มี ท้ ัง ส่ ว นที่ ดี แ ละส่ ว นที่ ไ ม่ ดี
ซึ่ งคุ ณ ลัก ษณะเหล่ า นี้ อาจมี ค วามขัด แย้ง กัน เองและคาดเดาได้ย าก มี ก ารพัฒ นาทัศ นคติ ห รื อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตามแต่เหตุการณ์จะพาไป ที่สาคัญตัวละครประเภทนี้ มกั จะเป็ นตัวละคร
ที่สร้างความประหลาดใจให้แก่ผชู ้ มเสมอ
นอกจากการแบ่ ง ประเภทตัวละครข้า งต้นแล้ว Propp (2010) ยัง ได้ค้น พบบทบาทของ
ตัวละครเพิ่มเติ มจากการวิเคราะห์ การเล่ าเรื่ องในนิ ทานของประเทศรั สเซี ย และสามารถจาแนก
ได้มากถึง 7 ประเภท ดังนี้
(1) ผูร้ ้ า ย (The Villain) คื อ ผูท้ ี่ ส ร้ า งความปั่ นป่ วนหรื อความเดื อ ดร้ อ นให้
เกิดขึ้น และแสดงตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อตัวละครหลักของเรื่ อง
(2) ผูใ้ ห้ (The Donor) คื อ ผูท้ ี่ คอยให้คาปรึ กษา คาแนะนาแก่ ตวั ละครหลัก
ของเรื่ องในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
(3) ผูช้ ่วยเหลือ ( The Helper) คือ ผูท้ ี่คอยติดตามช่วยเหลือตัวละครหลักของ
เรื่ องในการต่อสู ้กบั เหล่าร้าย หรื อช่วยให้ตวั ละครหลักผ่านพ้นอุปสรรคไปได้
(4) เจ้า หญิ ง (The Princess) คื อ ผู ้ที่ ต ัว ละครหลัก คอยปกป้ องช่ ว ยเหลื อ
ในเรื่ องเล่าสมัยใหม่เจ้าหญิงไม่จาเป็ นต้องรอคอยความช่วยเหลือจากตัวละครหลักอีกต่อไป หากแต่
ต้องเรี ยนรู ้ค่านิยมทางสังคม รวมถึงความถูกผิดในการตัดสิ นใจทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งด้วยตนเอง
(5) ผูส้ ่ งสาร (Dispatcher) คื อ ผูพ้ บเห็ นเหตุ การณ์ ไม่ดีที่เกิ ดขึ้ น รวมถึ งการ
กระทาความผิดของผูร้ ้าย
(6) วี ร บุ รุ ษ (The Hero) คื อ ตัว แทนของฝ่ ายที่ ถู ก ต้อ งตามหลัก ศี ล ธรรม
นอกจากนี้ยงั เป็ นตัวแทนในการแก้ไขปั ญหา ข้อขัดแย้งด้วย
(7) วีรบุรุษจอมปลอม (The False Hero) คือ ผูท้ ี่เสแสร้งแกล้งทาตนให้เหมือน
เป็ นคนดีมีศีลธรรม แต่สุดท้ายก็ไม่อาจปกปิ ดความชัว่ ช้าของตนเองได้
ตัว ละครจากการจ าแนกของ Propp (2010) ตัว หนึ่ ง อาจเป็ นไปได้ห ลากหลายบทบาท
กล่าวคือตัวละครสามารถแปรเปลี่ ยนบทบาทได้จากบทบาทหนึ่ งไปสู่ อีกบทบาทหนึ่ ง โดย Propp
ได้กาหนดคุ ณลักษณะเฉพาะที่ เป็ นคู่ตรงข้ามกันเกี่ ยวกับบทบาทหน้าที่ ข องวีรบุ รุษและผูร้ ้ ายไว้
14 คุณลักษณะ ดังนี้
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ตารางที่ 2.2 ลักษณะคู่ตรงข้ามตามบทบาทหน้าที่ระหว่างวีรบุรุษและผูร้ ้าย ของ Propp
วีรบุรุษ (Hero)
มีความปรารถนาบางอย่าง (Seeking
Something)
ได้รับความทุกข์จากการกระทาของผูร้ ้าย
(Suffers From Villain’s Act)
ประสบความลาบากแสนสาหัส (Undergoes
Ordeals)
มีการแจ้งข่าวสารถึง (Is Dispatched)
ได้ผชู ้ ่วย หรื อพลังอานาจ (Gets Helpers /
Magic Power)
เป็ นวีรบุรุษ (Heroines / Recued)
ปราบผูร้ ้ายสาเร็ จ (Seeming Villainesses)
มีความรัก (Love)
หนุ่ม (Young / Son)
รู ปร่ างหน้าตาดี (Handsome)
มีความสันโดษ (Individualists)
มีจินตนาการ สร้างสิ่ งใหม่ (Imagination /
Invention)
มีภาพลักษณ์เป็ นผูใ้ ห้ (Find Donor Figure)
ปราบผูร้ ้ายจนพ่ายแพ้ (Defeats Villain)
แหล่งทีม่ า: Propp, 2010.

ผู้ร้าย (Villain)
เป็ นผูข้ ดั ขวางวีรบุรุษ (Hinders Hero)
จัดการกับวีรบุรุษ (Punishes Hero)
คอยสร้างอุปสรรคขัดขวางวีรบุรุษ (Makes
Hero Undergoes Ordeals)
ผูกมัดในการตามล่า (Engage In
Reconnaissance)
มีลูกน้องหรื อมีทกั ษะที่ชวั่ ร้าย (Has Henchmen
/ Evil Skills)
เป็ นผูม้ ีเสน่ห์เล่ห์กล (Enchantress / Bewitch
Heroes)
พระเอกจอมปลอมกลายเป็ นผูร้ ้าย (False
Heroes Shown To Be Evil)
มีความทะเยอทะยาน (Lust)
แก่ (Old / Father)
น่าเกลียด มักผิดธรรมชาติ (Ugly / Often
Grotesque)
ชอบสะสม (Collectivists)
มีเทคโนโลยี มีแรงคน (Technology /
Manpower)
อุปสรรคขัดขวางการให้ (Hinders Finding
Donor)
พ่ายแพ้ต่อวีรบุรุษ (Loses To Hero)
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5) ฉาก (Setting)
ฉาก (Setting) หมายถึ ง จุ ดใดจุ ดหนึ่ งของช่ วงเวลาและสถานที่ ที่เกิ ดเหตุ การณ์ ตาม
โครงเรื่ องขึ้น ตามปกติแล้วฉากด้วยตัวของมันเองอาจจะดูเหมือนไม่มีความสาคัญเท่าไหร่ แต่ก็ถือว่า
เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งในเรื่ องเล่าทุกประเภท เมื่อใดที่ฉากได้กลายมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของบรรยากาศ
รวมถึงการเปิ ดเผยให้เห็นถึงลักษณะของตัวละครและการดาเนินเรื่ องราวแล้ว ฉากจะมีความสาคัญ
ในทันทีเพราะสามารถบ่งบอกความหมายบางสิ่ งบางอย่างของเนื้อเรื่ องได้ และมีอิทธิ พลเป็ นอย่างมาก
ต่อความรู ้สึกนึ กคิดของตัวละคร ซึ่ ง Griffith (1994) ได้แบ่งฉากในการเล่าเรื่ องออกเป็ น 3 ประเภท
ดังนี้
(1) ฉากที่มีลกั ษณะทางกายภาพ อาจเป็ นได้ท้ งั สถานที่ ธรรมชาติ การตบแต่ง
และบรรยากาศที่เกิดขึ้นมาจากประสาทสัมผัส เช่น ภาพ กลิ่น เสี ยง
(2) ฉากที่ เ ป็ นเวลา สามารถแยกย่ อ ยออกเป็ น 2 แบบ คื อ ช่ ว งเวลา เช่ น
ช่ วงเวลาในวัน ฤดู กาล หรื อแม้กระทัง่ ช่ วงเวลาในประวัติศาสตร์ และ ระยะเวลา เช่ น เรื่ องดังกล่าว
เกิดขึ้นในเวลาหนึ่งชัว่ โมง หนึ่งวัน หนึ่งเดือน หนึ่งปี สิ บปี ฯลฯ
(3) ฉากที่ เ ป็ นสภาพแวดล้อ มทางวัฒ นธรรม เช่ น ความสั ม พัน ธ์ ภ ายใน
ครอบครัว ความเชื่อค่านิยม ระบบทางการเมือง เชื้อชาติ เพศ ชนชั้น ฯลฯ
แต่ตามทัศนะของนักวิชาการส่ วนใหญ่แล้วมักแบ่งประเภทของฉากออกเป็ นสองส่ วน ดังนี้
(1) ช่ วงเวลา (Time) คื อ ระยะเวลาที่ เ หตุ ก ารณ์ น้ ัน ได้เ กิ ดขึ้ นตามเรื่ องเล่ า
โดยช่ วงเวลามี ส่วนสาคัญในการกาหนดองค์ประกอบอื่ น ๆ อี กมากมาย เนื่ องจากกาลเวลาจะเป็ น
เครื่ องกาหนดปั จจัยพื้นฐานของเรื่ องเล่าอย่างการแต่งกาย บ้านเรื อน สภาพแวดล้อม คาพูดตามแบบ
สมัยนิยม หรื อแม้กระทัง่ บรรทัดฐานทางสังคม ธรรมเนียมปฏิบตั ิของตัวละครในเรื่ อง
(2) สถานที่ (Location) คื อ ที่ ที่ เ หตุ ก ารณ์ นั้ นได้ เ กิ ดขึ้ นตามเรื่ องเล่ า
เป็ นตัวกาหนดถัดมาเพราะเป็ นปั จจัยพื้นฐานต่อจากเรื่ องของกาลเวลา โดยสถานที่จะเป็ นเครื่ องกาหนด
การกระทาของเหตุการณ์รวมถึงตัวละครด้วย
ธัญญา สังขพันธานนท์ (2539) ได้สรุ ปประเภทของฉากในเรื่ องเล่ าออกเป็ น 5 ประเภท
ดังนี้
(1) ฉากที่ เป็ นธรรมชาติ คื อ สภาพแวดล้อมธรรมชาติ ที่ อยู่แวดล้อมตัวละคร
เช่น ทุ่งหญ้า ลาธาร ป่ าไม้ หรื อบรรยากาศค่าเช้าในแต่ละวัน
(2) ฉากที่เป็ นสิ่ งประดิษฐ์ คือ อาคารบ้านเรื อน สิ่ งของเครื่ องใช้หรื อสิ่ งที่มนุ ษย์
สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

54
(3) ฉากที่เป็ นช่ วงเวลาหรื อยุคสมัย คือ ยุคสมัยและช่ วงเวลาที่ได้เกิ ดเหตุการณ์
ตามเรื่ องเล่าขึ้น
(4) ฉากที่เป็ นการดาเนิ นชี วิตของตัวละคร คือ กิ จวัตรประจาวันหรื อรู ปแบบ
การใช้ชีวติ ของตัวละคร ชุมชน หรื อแม้กระทัง่ ท้องถิ่นที่ตวั ละครนั้นอาศัยอยู่
(5) ฉากที่เป็ นสภาพแวดล้อมเชิ งนามธรรม คือ สภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถ
จับต้องได้ ส่ วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นความเชื่อหรื อความคิดของคน เช่น ประเพณี ธรรมเนียม ค่านิยม
6) บทสนทนา (Dialogue)
บทสนทนา (Dialogue) หมายถึ ง วิธีถ่ายทอดความคิดเห็ น อารมณ์ และเรื่ องราวที่
ผูป้ ระพันธ์ตอ้ งการสื่ อออกมาโดยทาการเขียนบทเป็ นคาพูดของตัวละครแต่ละตัว บทที่ดีน้ นั จะต้อง
เป็ นเรื่ องราวที่เหมาะสมกับประเภทของเรื่ องเล่า ซึ่ งบทสนทนาแต่ละตอนนั้นจะบ่งบอกถึ งบุคลิ ก
ของตัวละคร อารมณ์ ความคิด ความรู้สึก และอุดมการณ์ ที่สาคัญบทสนทนาและการปฏิสัมพันธ์
ของตัวละครแต่ละตัวจะต้องสอดคล้องกัน เนื่ องจากบทสนทนาจะเป็ นส่ วนช่ วยให้เหตุ การณ์ ใน
เรื่ องดาเนิ นไปตามที่ตอ้ งการ รวมถึ งเป็ นแนวทางกาหนดให้ตวั ละครกระทาบางสิ่ งบางอย่างด้วย
ขณะเดี ยวกันการปฏิ สัมพันธ์ของตัวละครแต่ละตัวก็มีส่วนช่ วยในการสร้ างบทสนทนาเช่ นกันว่า
ควรจะเป็ นไปในทิศทางใด การเขียนบทสนทนาจึงจาเป็ นต้องให้ความสาคัญกับความเหมาะสมของ
ตัวละครเป็ นอย่างมาก
วนิ ดา บ ารุ ง ไทย (2544) ได้อธิ บ ายถึ ง บทสนทนาว่า เป็ นอี ก หนึ่ ง องค์ป ระกอบที่ ส าคัญ
สาหรับเรื่ องเล่า สามารถช่วยปรับเปลี่ยนกลวิธีการเล่าเรื่ องไม่ให้จาเจ และราบเรี ยบ ทั้งนี้บทสนทนา
จาเป็ นต้องมีความเป็ นไปได้ สมจริ งและสอดคล้องกับบริ บทตามเหตุการณ์ สถานที่ ยุคสมัย และ
อารมณ์ของตัวละคร จึงจะถือว่าเป็ นคาพูดที่เหมาะสมกับตัวละครนั้น
วีรวัฒน์ อินทรพร (2545) ได้กล่าวไว้วา่ บทสนทนามีความสาคัญต่อการเขียนเรื่ องเล่าเป็ น
อย่างยิ่ง โดยวัตถุประสงค์สาคัญของการเขียนบทสนทนา คือ 1) ช่วยดาเนิ นเรื่ องแทนการบรรยาย
ของผูเ้ ล่า 2) ช่วยให้รู้จกั ตัวละครในเรื่ องทางอ้อม 3) ช่วยเพิ่มกลวิธีการเขียนของผูเ้ ล่าให้ไม่ซ้ าซาก
จาเจ 4) สร้ างความสมจริ ง ทาให้ผรู ้ ั บสารรู ้ สึกว่าเป็ นเรื่ องราวที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง 5) ทาให้บทประพันธ์
น่าสนใจ มีชีวติ ชีวา โดยเฉพาะบทสนทนาที่เขียนได้ตรงตามบุคลิกของตัวละคร
Foss (1992) ได้จาแนกหน้าที่ของบทสนทนาไว้ ดังนี้
(1) บทสนทนาต้องมี ความน่ า เชื่ อถื อและสมจริ ง เหมาะสม สอดคล้องกับ
ลักษณะบุคลิกของตัวละครและสภาพแวดล้อม
(2) บทสนทนาต้องแสดงและบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของตัวละคร
(3) บทสนทนาต้องบ่งบอกถึงภาวะอารมณ์ของตัวละคร
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(4) บทสนทนาควรแสดงถึงลักษณะของบุคคลหรื อเรื่ องที่ตวั ละครอ้างถึง และ
บทสนทนาควรช่วยให้เรื่ องดาเนิ นไปข้างหน้า
(5) บทสนทนาควรเป็ นส่ ว นที่ ใ ห้ ข ้อ มู ล บางสิ่ ง บางอย่ า ง หากแต่ ข ้อ มู ล
เหล่านั้นควรถ่ายทอดอย่างเป็ นธรรมชาติผา่ นตัวละคร
จากการศึ กษาความหมายที่ นักวิชาการได้ให้ไว้จึงพอสรุ ปได้ว่า บทสนทนาเป็ นเหมื อน
ตัวสะท้อนให้เห็นถึ งบุคลิ กลักษณะนิ สัยของตัวละคร ซึ่ งบทสนทนาจะทาให้เราได้รู้ว่าตัวละครมี
แรงจูงใจอย่างไร มีความต้องการอะไร มีความฝันและความหวังสิ่ งใด เหมือนเป็ นการสื่ อสารให้เรา
ได้ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นในเรื่ องเล่า นอกจากนี้บทสนทนายังแสดงให้เห็นถึงการ
ดาเนิ นเรื่ องต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ บทสนทนาอาจสะท้อนให้เห็ นถึ งความขัดแย้งภายในจิตใจของ
ตัวละครเองและความขัดแย้งระหว่างตัวละครอื่น แสดงออกถึงอารมณ์ ความเจ้าเล่ห์ กลอุบายของ
ตัวละครอันจะก่อให้เกิดปั ญหา นาไปสู่ การเผชิญหน้า และจบลงด้วยการแก้ไขปั ญหานั้น
7) มุมมอง (Point of View)
มุมมอง (Point of View) หมายถึง การมองเหตุการณ์ และการเข้าใจพฤติกรรมของ
ตัวละครที่ปรากฏอยู่ภายในเรื่ องเล่าผ่านสายตาของตัวละครตัวใดตัวหนึ่ ง ทั้งนี้ อาจเป็ นการที่ผเู ้ ล่า
มองเรื่ องราวเหล่ านั้นจากวงในแบบใกล้ชิด หรื อจากวงนอกด้วยระยะห่ าง ซึ่ งในแต่ละมุมมองที่
นาเสนอออกมาก็ จ ะมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ แ ตกต่ า งกัน ด้ว ย มุ ม มองในการเล่ า เรื่ อ งมี ค วามส าคัญ
อย่างมากเนื่ องจากจะมีผลต่อความรู ้ สึกของผูช้ ม และมีผลต่อการชักจูงอารมณ์ ของผูท้ ี่ทาการเสพ
เรื่ องเล่านั้น
โดย Giannetti (1988, อ้า งถึ ง ใน กาญจนา แก้ว เทพ, 2553, น. 307) ศาสตราจารย์ท าง
ภาพยนตร์ จากมหาวิทยาลัยคลีฟแลนด์ ได้มีการจัดแบ่งมุมมองของการเล่าเรื่ องออกเป็ น 4 ประเภท
ดังนี้
(1) เล่าเรื่ องจากมุมมองบุคคลที่หนึ่ ง (The First-Person Narrator) คือ การเล่าเรื่ อง
ที่ใช้ตวั ละครอันเป็ นตัวเอกของเรื่ องทาการเล่าเรื่ องด้วยตนเอง การเล่าเรื่ องในลักษณะนี้ มีขอ้ ดีอยู่ที่
ความรู ้สึกใกล้ชิดต่อเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้น ทาให้ผชู้ มสามารถเข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกนึ กคิดของ
ตัวละครได้ แต่ก็มกั มีขอ้ เสี ยตรงที่การเล่าเรื่ องนั้นอาจมีอคติปะปนอยูไ่ ด้
(2) เล่ า เรื่ อ งจากมุ ม มองของบุ ค คลที่ ส าม (The Third-Person Narrator) คื อ
การเล่าเรื่ องที่ผเู ้ ล่าทาการกล่าวถึงตัวละครตัวอื่น หรื อเหตุการณ์อื่นที่ตวั ผูเ้ ล่าพบเห็น และได้เข้าไปมี
ส่ ว นพัว พัน ด้ว ย ท าให้ เ ราไม่ ส ามารถทราบถึ ง ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ของตัว เอกได้ ชัด เจน แต่ ใ น
ขณะเดียวกันก็เป็ นการช่วยลดอคติลงด้วยเช่นกัน
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(3) การเล่าเรื่ องจากมุมมองที่เป็ นกลาง (The Objective Narrator) คือ มุมมอง
ที่ ผูส้ ร้ า งพยายามก่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ นกลางที่ สุ ด เล่ า โดยปราศจากอคติ ใ นการน าเสนอ ท าให้
ไม่สามารถเข้าถึงจิตใจของตัวละครได้อย่างลึกซึ้ งเพราะเป็ นการเล่าเรื่ องจากวงนอกแล้วให้ผชู้ มเป็ น
คนตัดสิ นเรื่ องราวทั้งหมดด้วยตนเอง
(4) การเล่าเรื่ องแบบรู ้รอบด้าน (The Omniscient Narrator) คือ มุมมองที่ไม่มี
ข้อจากัดในการเล่า เป็ นการเล่าเรื่ องในลักษณะที่รู้ไปทุกสิ่ งทุกอย่าง ทั้งอารมณ์ ความคิด จิตใจของ
ตัวละคร สามารถเข้าถึ งตัวละครได้ทุกตัว ย้า ยสถานที่ ก้าวข้า มผ่านข้อจากัดด้า นเวลา สามารถ
ก้าวไปยัง อนาคต ย้อนอดี ต รวมถึ ง สามารถสารวจความเพ้อฝั นของตัวละครได้โดยไร้ ข อบเขต
ซึ่ งการเล่าเรื่ องในลักษณะนี้ จะช่ วยให้ผชู ้ มสามารถเข้าใจถึ งเรื่ องราวต่าง ๆ ได้ชดั เจนและรวดเร็ ว
มากขึ้น
8) สัญลักษณ์พิเศษ (Special Symbol)
สัญลักษณ์ พิเศษ (Special Symbol) หมายถึ ง ชุ ดของสัญญะที่ ถูกสร้ างขึ้ นมาเพื่อให้มี
ความหมายแทนของจริ งในตัวบทหรื อในบริ บทหนึ่ ง ซึ่ งสัญลักษณ์ พิเศษนี้ จะช่ วยในการบ่งบอก
ความหมายและอธิ บายเรื่ องราว ดังนั้นจึงมี ความจาเป็ นที่จะต้องทาให้สัญญะเหล่ านั้นเป็ นไปใน
ทิ ศทางเดี ยวกัน สาหรั บการใช้สัญลักษณ์ ในการสื่ อความหมายสามารถใช้ได้ท้ งั ในรู ปแบบของ
คาพูดและภาพ ดังนี้
(1) สัญลักษณ์ทางภาพ คือ องค์ประกอบของเรื่ องที่ได้รับการนาเสนอซ้ า ๆ
อาจเป็ นสถานที่ วัตถุ บุคคล หรื อสิ่ งมีชีวติ ก็ได้ โดยที่สัญลักษณ์ทางภาพสามารถเป็ นได้ท้ งั ภาพเพียง
ภาพเดี ยวหรื อกลุ่มของภาพที่เกิ ดจากการตัดต่ออย่างการลาดับภาพเพื่อใช้สาหรับสื่ อความหมาย
พิเศษก็ได้
(2) สัญลักษณ์ ทางเสี ยง คื อ เสี ยงต่าง ๆ ที่ ถูกนามาใช้เพื่อสื่ อความหมายอื่น
อาจจะใช้เพื่อย้ าเตือนจากภาพอีกครั้ ง ใช้เพื่อเปรี ยบเทียบจากภาพ หรื อเพื่อแสดงจุดมุ่งหมายของ
ตัวละครให้ได้ความหมายที่ต่างไป แต่ไม่ได้ถูกนามาใช้สาหรับแสดงอารมณ์ร่วมของตัวละครและ
เล่าเรื่ องราว
การเล่าเรื่ องเปรี ยบเสมือนหัวใจหลักของการสื่ อสารทุกประเภท ไม่วา่ จะออกมาในรู ปแบบ
ของสื่ อประเภทใดก็ตาม ทั้งหนังสื อพิมพ์ วิทยุ ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ การ์ ตูนแอนิ เมชัน หรื อ
แม้กระทัง่ การแสดง แต่โลกการสื่ อสารในปั จจุ บนั นี้ มี การเปลี่ ย นแปลงไปอย่า งรวดเร็ วตั้งแต่ มี
อินเทอร์ เน็ตเข้ามาก็ก่อให้เกิดเป็ นเครื อข่ายสื่ อสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ ทาให้การนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ มีรูปแบบที่หลากหลายจนเกิดเป็ นการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อขึ้น
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Pratten (2010) หนึ่ งในผู ้ที่ ร่ ว มก่ อ ตั้ง กลุ่ ม นัก เล่ า เรื่ อ งข้า มสื่ อ (Transmedia Storyteller)
ได้ให้คานิ ยามของการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อว่าเป็ นการคานึ งถึงองค์ประกอบ 6 ประการ คือ เรื่ อง (Story)
ผู้ช ม (Audience) โมเดลธุ ร กิ จ (Business Model) กลยุ ท ธ์ ที่ เ ป็ นเลิ ศ (Execution) รู ปแบบสื่ อ
(Platform) และประสบการณ์ (Experience) โดยรวมแล้วก็คือการอธิ บายทั้งเรื่ องของการออกแบบ
ข้อความ การตลาด การผลิต และสร้ างสรรค์เรื่ องเล่าเหล่านั้นให้ถูกเล่ าข้ามสื่ อได้อย่างบูรณาการ
นอกจากนี้ การเล่าเรื่ องข้ามสื่ อยังต้องเน้นช่องทางที่เหมาะสมด้วย อีกทั้งยังต้องอาศัยการมีส่วนร่ วม
ของผูร้ ับสาร ปฏิสัมพันธ์แบบร่ วมคิดร่ วมทา สาหรับการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อนั้นการเชื่ อมโยงจะสาเร็ จ
ได้ม กั เกิ ดจากการเชื่ อมต่ อผูช้ มเข้า ไว้ด้วยกันที่ ค วามสนุ ก สนาน ความบันเทิ ง และดึ ง ดู ดไปยัง
เรื่ องราว ดังนั้นเพื่อที่จะทาสิ่ งนี้ ให้ประสบผลสาเร็ จนักเล่าเรื่ องข้ามสื่ อจาเป็ นต้องสรรค์สร้างเนื้ อหา
เรื่ องเล่ านั้น ๆ ให้ ออกมาเป็ นรู ปธรรมที่ เด่ นชัดในแต่ ละสื่ อ ผูช้ มจะได้รู้ สึ กซึ มซับความบันเทิ งใจ
เหล่านั้นได้มากขึ้น
ตามทัศนะของ Jenkins (2007) นักวิ ชาการนิ เทศศาสตร์ ชาวอเมริ ก ัน เห็ นว่าการเล่ าเรื่ อง
ข้ามสื่ อหมายถึง กระบวนการนาเสนอองค์ประกอบย่อยที่กระจัดกระจายกันไปให้มีความเป็ นระบบ
มากขึ้น ผ่านช่องทางสื่ อที่หลากหลายด้วยจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ สื่ อความหมายในด้านความ
บันเทิงที่แตกต่างกัน ซึ่ งตามแนวคิดแล้วแต่ละสื่ อต่างก็มีแนวทางเฉพาะในการนาพาเนื้อหาสารและ
บอกเล่าเรื่ องราวด้วยตัวของมันเอง
ดัง นั้น อาจพอสรุ ป ได้ว่า การเล่ า เรื่ องข้า มสื่ อ คื อ การท าการตลาดแบบปรั บ ตัวข้า มสื่ อ
นาเสนอเนื้ อหาสาระที่ดูเหมือนจะกระจัดกระจายกันออกไป แต่ในความเป็ นจริ งแล้วเนื้ อหาสาระ
เหล่านั้นได้ถูกบูรณาการเข้าไว้ดว้ ยกัน ผ่านช่ องทางสื่ อที่หลากหลาย เช่ น สื่ อภาพยนตร์ โทรทัศน์
เกม แอนิ เมชัน ของเล่น สวนสนุ ก การแสดง โดยแต่ละเรื่ องก็จะมีวตั ถุ ประสงค์จากัดเฉพาะอย่าง
ทั้งนี้ เพื่อสร้ างประสบการณ์ ความบันเทิงให้กบั ผูช้ ม ที่ สาคัญแต่ละสื่ อจะทาหน้าที่ นาพาสารและ
คลี่คลาย รวมถึงพัฒนาเนื้อหาสาระเรื่ องเล่านั้นด้วยตัวของมันเอง
สาหรับแนวคิดหรื อหลักการของการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อ Jenkins (2007) ได้สรุ ปไว้ 7 แนวคิด
ดังนี้
1) Spreadability VS. Drillability เนื้ อหาที่ ดีตอ้ งมี พลังหรื อศักยภาพในแนวนอน
สามารถแพร่ ข ยายไปยัง สื่ อ อื่ น ได้ มี พ ลัง ในการผลัก ดัน และส่ ง ต่ อ ประสบการณ์ ใ ห้ ก ับ ผู ้ค น
นอกจากนี้ เนื้ อหาในเชิ งลึ กต้องมีพลังในการผลักดันประสบการณ์ให้ผเู ้ สพสามารถซึ มซับได้อย่าง
ลึกซึ้ ง และสามารถดึงดูดความสนใจของผูร้ ับสารได้
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2) Continuity VS. Multiplicity เนื้ อหาที่ ดีต้อ งมี ค วามสามารถในการเล่ า เรื่ องที่
ต่อเนื่ องและมีความหลากหลาย มีความสามารถขยายเป็ นธุ รกิจได้ รวมถึงสามารถทาการขยายหรื อ
ดัดแปลงเป็ นรู ปแบบต่าง ๆ ได้อีกมากมาย
3) Immersion VS. Extraction เนื้ อ หาที่ ดี ต้อ งสามารถสร้ า งความรู ้ สึ ก ซึ ม ซั บ
หยัง่ ลึกลงไปในหัวใจและแก่นแท้ของผูร้ ับสารได้ แทรกซึ มเข้าไปแม้แต่ในกิจวัตรประจาวันทาให้
ผูบ้ ริ โภครู ้สึกเสมือนว่าเขาเป็ นส่ วนหนึ่งของเรื่ องนี้ และเมื่อเขาออกจาการรับชมเรื่ องนั้นแล้วก็ยงั คง
มี ส่ วนท าให้เขาสามารถใช้ม นั ได้ หรื อเสพมันได้ใ นชี วิตประจาวัน เช่ น สวนสนุ ก Theme Park
เครื่ องเล่นต่าง ๆ ของชาร่ วย
4) World Building การสร้างโลกแห่ งประสบการณ์ของความหมาย โดยที่นกั เล่าเรื่ อง
ข้ามสื่ อไม่จาเป็ นต้องยึดติดอยู่กบั แก่นเรื่ องเพียงแก่นเดี ยว หากแต่อนุ ญาตให้ผใู ้ ช้สามารถเล่าเรื่ อง
นั้น ๆ แตกต่างกันออกไป สามารถสร้ างเรื่ องที่เชื่ อมโยงกับโลกจริ ง และประสบการณ์ ทางโลก
ดิจิทลั ได้ การขยายเรื่ องราวแบบนี้ จะนาไปสู่ พฤติกรรมการรับชมและจัดเก็บเนื้ อหาที่แตกต่างกัน
ออกไปของบรรดาแฟนคลับ
5) Seriality ความสามารถในการเชื่ อมต่อ เรื่ องทั้งหมดไม่จาเป็ นต้องเป็ นกลุ่มก้อน
เดี ยวกัน หากแต่ส ามารถแบ่ งเรื่ องนั้นออกเป็ นส่ วนย่อย ๆ ได้ และมี ค วามครบถ้วนสมบู รณ์ ใ น
ตัวของมันเอง จากนั้นก็ทาการเผยแพร่ เรื่ องเหล่านั้นออกไปตามช่ องทางที่เหมาะสม สิ่ งนี้ สามารถ
ทาให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารสามารถเลื อกเสพเรื่ องดังกล่าวจากช่ องทางสื่ อที่ ต่างกันในเวลาไหนก็ได้
โดยไม่ตอ้ งเรี ยงลาดับก่อน-หลัง
6) Subjectivity การเล่าเรื่ องข้ามสื่ อที่ดีตอ้ งเล่าเนื้ อหาในเรื่ องเดิ ม หากแต่เล่าผ่าน
สายตาและมุมมองของตัวละครอื่น ๆ ในเรื่ อง ก็จะถูกทาให้กลายเป็ นอีกเรื่ องหนึ่ งไปเลย ด้วยมุมมอง
แบบใหม่น้ ีทาให้ผชู้ มได้ซึมซับและเข้าใจในหลากหลายมุมมองว่าเรื่ องที่แตกต่างจากเดิมนี้ พดู กับใคร
และพูดว่าอย่างไร
7) Performance การเล่าเรื่ องข้ามสื่ อไม่จาเป็ นต้องยึดติดอยูก่ บั มุมมองจากผูส้ ร้ าง
สารเท่านั้น หากแต่บางครั้งแฟนคลับก็สามารถนาเอาเรื่ องเล่านั้นไปสร้ างใหม่ได้ในแบบฉบับของ
พวกเขาเอง และก็มีบ่อยครั้ งที่ ผูส้ ร้ า งนาเอาเรื่ องที่ ถูกสร้ า งขึ้ นโดยแฟนคลับไปทาเป็ นเรื่ องใหม่
จริ ง ๆ อย่างเป็ นทางการ
เมื่อทาการเปรี ยบเทียบกันระหว่างการเล่าเรื่ องในอดีตกับปั จจุบนั จะเห็นได้ว่าการเล่าเรื่ อง
ในอดีตนั้น เรื่ องเล่าแต่ละเรื่ องมักถูกสร้างขึ้นโดยที่ไม่สามารถนามาประกอบเข้าเป็ นส่ วนเดียวกัน
ได้อย่างสมบูรณ์ แต่สาหรั บการเล่ าเรื่ องในปั จจุ บนั นี้ เรื่ องเล่ าแต่ละเรื่ องจะเป็ นเหมือนกับตัวต่อ
ชิ้นเล็ก ๆ ที่อยู่กระจายกันไปตามสื่ อต่าง ๆ และเมื่อนามาประกอบเข้าด้วยกันก็จะสามารถรวมกัน
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เป็ นภาพเต็ม ที่ สมบูรณ์ อี กทั้ง เรื่ องเล่ าส่ วนย่อ ยเหล่ า นั้นจะมี ส่ วนที่ เกี่ ย วข้องหรื อเชื่ อมต่อกันอยู่
อย่างแข็งแรง (Pratten, 2010)
Norrington (2010) นักวิชาการด้านการสื่ อสารชาวอังกฤษได้อธิ บายถึงหลักการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อ
ไว้วา่ มีสิ่งที่ตอ้ งคานึงถึง ดังนี้
1) เริ่ มต้นที่เรื่ องเล่า
การเล่าเรื่ องข้ามสื่ อที่ดีน้ นั ต้องมี เรื่ องที่ดีและเล่าเรื่ องได้อย่างน่ าสนใจ เพราะใน
ปั จจุบนั เรื่ องเล่ามีจานวนมากขึ้น แล้วผูค้ นบนโลกออนไลน์ต่างก็มีการเล่าเรื่ องของตัวเองกันอย่าง
แพร่ ห ลายและสนุ ก สนาน ที่ ส าคัญพวกเขาเหล่ า นั้น สามารถเล่ า เรื่ องได้เก่ ง กว่า นัก เล่ า เรื่ องใน
แวดวงการสื่ อสารสมัย ก่อนเสี ยอี ก จึ งเรี ยกได้ว่านี่ คือยุคที่ผูใ้ ช้สื่อกลายมาเป็ นผูผ้ ลิ ตเนื้ อหาอย่าง
แท้จริ ง ดังนั้นนักเล่าเรื่ องจึงจาเป็ นต้องพัฒนากลยุทธการเล่าเรื่ องให้เกิดความน่าสนใจ และมีความ
เป็ นมืออาชีพมากยิง่ ขึ้น โดยหลักการเล่าเรื่ องแบบดั้งเดิมอาจใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป
สิ่ งที่ยากสาหรับการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อก็คือเราไม่สามารถนาเรื่ องทั้งหมดนั้นไปเล่า
ในสื่ อที่แตกต่างกันด้วยกลวิธีการเล่าเรื่ องแบบเดิ ม ๆ แต่นกั เล่าเรื่ องจาเป็ นต้องตัดทอน ดัดแปลง
เนื้ อหาส่ วนต่าง ๆ ของเรื่ องเล่าเหล่านั้น และสร้างสรรค์วิธีการเล่าเรื่ องให้มีความเหมาะสมกับสื่ อที่
เลือกใช้ สอดคล้องกับกลุ่มผูร้ ับสารในสื่ อนั้น อีกทั้งต้องสามารถนาเสนออารมณ์โดยรวมให้ตรงกับ
ความต้องการของผูร้ ับสารได้ จึงเกิ ดเป็ นความยืดหยุน่ ของเรื่ องเล่านั้นขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เรื่ องเล่านั้น
อาจสั้นเพียงแค่สองถึงสามบรรทัดเมื่ออยูบ่ นอินเทอร์ เน็ต แต่อาจมีความยาวมากถึงสี่ พนั คาบนหน้า
หนังสื อพิมพ์ หรื ออาจใช้เวลาเพียงแค่สามสิ บวินาทีสาหรับการนาเสนอบนโทรทัศน์ และอาจยาว
เกินสองชัว่ โมงหากนาเสนอเรื่ องนั้นในรู ปแบบของภาพยนตร์ เป็ นต้น
หลักการคิดเรื่ องเล่ามีอยู่ 6 ข้อ คือ
(1) แก่ นเรื่ องหรื อสาระสาคัญของเรื่ องเล่านั้นคืออะไร อยู่ตรงไหน มี ความ
น่าสนใจเพียงพอสาหรับการสื่ อสารไปยังสาธารณะหรื อไม่
(2) การเล่าเรื่ องตามลาดับเวลา
(3) รู ปแบบของเรื่ องที่ตอ้ งการเล่าหรื อกลุ่มผูฟ้ ัง
(4) ภูมิศาสตร์ ของเรื่ องที่จะเล่า ผูฟ้ ังเป็ นใคร
(5) ทัศนคติของเรื่ องที่เล่า หรื อศูนย์กลางของเรื่ องทั้งหมด ถื อเป็ นสิ่ งสาคัญ
มากเนื่องจากเป็ นการเติมมุมมอง และคุณค่าให้แก่เรื่ องเล่า
(6) บุคลิกของเรื่ องเล่า เช่น ตรงไปตรงมา ตื่นเต้นเร้าใจ หรื อเฉื่ อยฉิ ว
เรื่ องเล่ าที่ ทรงคุ ณค่าเป็ นเหมื อนบทสนทนาที่ สามารถสะท้อนโลกแห่ งความเป็ นจริ งได้
หรื อสามารถเล่าถึงโลกแห่ งความเป็ นจริ งได้อย่างแยบยลและตรงวัตถุประสงค์ มีความใกล้เคียงกับ
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ชีวิตจริ งของเราอย่างแนบแน่น ซึ่ งก่อนจะมีเรื่ องเล่าได้ เราจาเป็ นต้องค้นหาเรื่ องเล่า จากนั้นจึงเลือก
กลวิธีการเล่าเรื่ องที่เหมาะสม หากลุ่มผูฟ้ ังหรื อกลุ่มเป้ าหมาย และหาคนเล่าที่มีประสิ ทธิ ภาพ
2) มองคนฟังให้หลากหลาย
ปั จจุบนั ผูร้ ับสารทุกคนนับว่าเป็ นบุคคลที่มีหน้ามีตา และมีอานาจ ดังนั้นเราจึงไม่
สามารถค านึ ง ถึ ง กลุ่ ม ผูฟ้ ั ง ผูช้ ม หรื อ ผูร้ ั บ สารแบบตรงไปตรงมาเหมื อนสมัย ก่ อนได้อีก ต่ อไป
เพราะโลกแห่ งการสื่ อสารข้ามสื่ อนั้นประกอบไปด้วยผูร้ ั บสารที่ หลากหลาย เขาอาจเลื อกรับสื่ อ
แบบเฉื่ อยชา แบบกระตื อรื อร้ น หรื อแบบมี ปฏิ สัมพันธ์ หนักหน่ วงก็เป็ นได้ ซึ่ งแตกต่างจากการ
เล่าเรื่ องในช่วงแรกที่นกั นิเทศศาสตร์ เน้นให้ความสาคัญเกี่ยวกับวิธีการเปิ ดรับสารของผูร้ ับ และการ
ที่ผรู ้ ับสามารถถอดรหัสได้ตรงตามความต้องการของผูส้ ่ งสาร
การสื่ อสารในปั จจุบนั นี้จะเน้นในเรื่ องกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริ บทรอบข้างเพราะ
สิ่ งนี้มีส่วนทาให้ผรู ้ ับสารเลือกปฏิเสธสารที่ส่งไป ดังนั้นเพียงแค่ขอ้ มูลพื้นฐานอย่างเพศ รายได้ อายุ
อาจไม่เพียงพอ เราต้องดูถึงสภาพแวดล้อมรอบข้างว่ามีสิ่งใดบ้างที่จะทาให้ผสู ้ ่ งสารเข้าใจผูร้ ับสาร
ได้มากยิง่ ขึ้น นักสื่ อสารจาเป็ นต้องศึกษาถึงลักษณะทางสังคมแบบใหม่ที่จาเพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น
กลุ่มผูบ้ ริ โภคแบบใหม่ กลุ่มผูค้ นที่มีความหลากหลายทางเพศ หรื อแม้กระทัง่ กลุ่มคนว่างงาน เพราะ
สิ่ งเหล่านี้ คือผูร้ ับสารที่มีความซับซ้อนมากกว่าเดิ ม ซึ่ งแน่นอนว่ากลุ่มคนที่มีความสนใจทางด้าน
สังคม การเมือง วัฒนธรรมแปลก ๆ ล้วนสามารถเป็ นผูร้ ับสารได้ท้ งั นั้น สิ่ งที่ยากที่สุดคือกลุ่มคนที่
ประกอบไปด้วยลักษณะพิเศษเหล่านี้ ลว้ นแต่มีไวยากรณ์ภาษาที่ใช้ในการสื่ อสารแบบเฉพาะกลุ่ม
นักสื่ อสารจะสามารถเข้า ใจภาษาของผูร้ ั บสารกลุ่ มนี้ ได้ด้วยการศึ กษาถึ งบริ บทในชี วิต กิ จวัตร
ประจาวัน ค่านิยม และความเชื่อของพวกเขา
3) สร้างประสบการณ์ให้พวกเขา
นัก เล่ า เรื่ องอาจมี เรื่ องเล่ า ผ่า นรายการโทรทัศ น์ที่ ดี แต่ ม นั จะมี ป ระโยชน์ อะไร
ถ้า หากผู ้รั บ สารไม่ ส ามารถจดจ าเนื้ อ หาเหล่ า นั้น ได้ การเปิ ดรั บ สารหรื อ เรื่ อ งเล่ า ด้ว ยความ
สนุ กสนานแล้วจบกันไปไม่ใช่ ความคาดหวังที่ ดีนักจากผูร้ ั บสาร นักเล่ าเรื่ องข้ามสื่ อจาเป็ นต้อง
คานึ งถึ งสิ่ งที่ทา้ ทายมากกว่านั้น คือ ต้องสร้างความทรงจาที่ประทับใจให้เกิ ดขึ้นในรายการ เพราะ
เรื่ องเล่าที่ดีตอ้ งสามารถสร้างประสบการณ์ที่ตราตรึ งใจให้ผคู ้ นเกิดการจดจาได้ท้ งั ในระดับจิตสานึ ก
และจิตไร้สานึก
แนวคิ ดของการเล่ าเรื่ องข้า มสื่ อตั้ง อยู่บ นสมมติ ฐานที่ ว่า วันนี้ ผูร้ ั บสารต้องการ
อะไรที่มากกว่าการรับชมเนื้ อหาสาระเพียงอย่างเดียว เรื่ องเล่าที่ดีตอ้ งสร้างประสบการณ์ให้ผชู ้ มได้
สามารถทาให้ผชู ้ มลุกขึ้นมาทาอะไรสักอย่างที่นอกเหนือจากการนัง่ เปิ ดรับเรื่ องเล่านั้นอย่างเฉยชา
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เรื่ องเล่ า ที่ ดีจาเป็ นต้องเล่ า ได้ดีท้ งั ในโลกจริ ง และโลกสื่ อ กล่ าวคื อเรื่ องเล่ านั้น
จาเป็ นจะต้องถูกเล่าได้อย่างต่าสองรอบ คือขณะที่รับชมรายการ และหลังหรื อก่อนรับชมรายการนั้น
ยกตัวอย่างเช่ น “เมื่อคืนคุ ณได้ดูรายการ XXX ไหม สนุ กมากเลยนะ ฉันไม่รู้ว่าเราควรคิ ด หรื อมี
ความรู ้สึกอย่างไรกับการแสดงของคนนั้น ฉันว่ามันค่อนข้างน่าทึ่ง แล้วเธอล่ะคิดอย่างไร?”
เรื่ องเล่าเรื่ องหนึ่ งต้องสามารถก่อให้เกิดเรื่ องเล่าอีกเรื่ องหนึ่ งได้ จึงจะถือว่ารายการ
ได้สร้างประสบการณ์ให้แก่ผรู ้ ับสารและขยายเรื่ องเล่าของตนเองออกไป ดังนั้นเรื่ องเล่าที่มีคุณภาพ
จึงควรเป็ นเรื่ องเล่าแบบเปิ ดที่สามารถให้ผรู ้ ับสารนาไปต่อยอดความคิด แตกประเด็น และมีส่วนร่ วม
ในการถกเถี ยงออกไปได้ในวงกว้าง สิ่ งที่เกิ ดขึ้นนี้ คือความคาดการณ์ ไม่ได้ของเรื่ องเล่าที่ผคู ้ นต่าง
แพร่ กระจายเรื่ องเล่ าในแบบของตนเองออกไปอย่างไร้ ขอบเขต เปรี ยบเสมือนหลุ มฟองอากาศที่
ไม่มี รูป แบบชัดเจน เกิ ดขึ้ นแบบสะเปะสะปะ แต่แพร่ ก ระจายไปทัว่ แท่ง ชี ส สิ่ ง เหล่ านี้ สามารถ
เกิดขึ้นได้จากการที่เรื่ องเล่านั้นมีจุดเดือด อุณหภูมิโดยรวม และความดันที่พอเหมาะ เพราะทั้งหมด
คือปฏิกิริยาของสังคมหรื อผูค้ นที่มีต่อเรื่ องเล่านั้น ๆ
4) ทาให้เรื่ องเล่าไร้กาลเวลา (ในอนาคต)
ในการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อ หรื อเล่าเรื่ องข้ามรู ปแบบสื่ อ นักเล่าเรื่ องจาเป็ นต้องเล่าเรื่ อง
แบบข้ามกาลเวลาได้ดว้ ย กล่าวคือเนื้ อหาเรื่ องนั้นเมื่อถูกเล่าออกไปแล้วครั้งหนึ่ งก็ยงั สามารถนากลับมา
เล่าได้อีกซ้ าแล้วซ้ าเล่า และยังคงมีอรรถรสอยูเ่ สมอ ไม่ได้ตายหายไปกับกาลเวลา ดังนั้นกลุ่มผูผ้ ลิ ตสื่ อ
จึ ง ต้องใช้ค วามคิ ดให้ม ากขึ้ น เพราะพฤติ ก รรมของผูร้ ั บ สารไม่ไ ด้เป็ นหน่ วยเวลาแบบเส้ นตรง
แต่พวกเขาเปิ ดรับสารตามความสะดวก ตามกาลเทศะของพวกเขา ไม่ใช่ของมุมมองคนทาสื่ อ เราจึง
ควรแน่ใจว่าหากพวกเขาได้รับเรื่ องเล่านั้นแล้วไม่วา่ จะในระยะเวลาใดก็แล้วแต่ เรื่ องเล่านั้นยังคงดู
สดใหม่ และคงความน่ าสนใจอยู่เหมือนเดิ ม ที่สาคัญต้องมีการผนวกใช้สื่อต่าง ๆ มากขึ้นกว่าเดิ ม
เรี ยกว่าเป็ นการโหมโรงเรื่ องเล่า
หากเรื่ อ งเล่ า นั้น ดี ก็ ส ามารถนาไปขยายแฟรนไชส์ สื่ อ ได้ เช่ น รายการยอดฮิ ต
ทัว่ โลกอย่าง Got Talent Series หรื อรายการเกมโชว์ต่าง ๆ ซึ่ งแท้จริ งแล้วผูผ้ ลิ ตเหล่านั้นไม่ได้ขาย
อะไรเลยนอกเสี ยจากเรื่ องของคนที่มีความต้องการจะแสดงความสามารถของตนเอง เรื่ องนี้ ขายดี
ไปทัว่ โลกเพราะค่อนข้างถูกจริ ตกับผูช้ ม ที่สาคัญในแต่ละประเทศก็ยงั สามารถดัดแปลงเรื่ องเล่านี้
ให้เกิดความเหมาะสมในบริ บททางสังคมของประเทศนั้นได้ สิ่ งนี้เองที่เราเรี ยกว่าเสน่ห์ของเรื่ องเล่า
5) เล่าเรื่ องข้ามสื่ อ เรื่ องเล่าข้ามรู ปแบบสื่ อ
ปั จจุบนั สื่ อต่าง ๆ กาลังหลอมรวม เนื้ อหาสื่ อถูกรวมเข้าไว้ดว้ ยกัน เรื่ องเล่าจึงต้อง
สามารถสื่ อสารและแพร่ กระจายออกไปในหลากหลายช่องทางด้วย กล่าวคือนักเล่าเรื่ องมีโอกาสที่
จะนาเสนอเรื่ องเล่าของตนเองไปถึงกลุ่มคนที่ใช้สื่อแตกต่างกันได้
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เรื่ อ งเล่ า เรื่ อ งหนึ่ ง อาจสื่ อ สารผ่า นได้ท้ ัง ทางหนัง สื อ การ์ ตู น ภาพยนตร์ เกม
แอปพลิเคชันเสริ มในโทรศัพท์มือถื อ สื่ อสังคม การแสดงต่าง ๆ และจะดีมากเมื่อมันสามารถช่วยลด
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลงได้ สิ่ งที่นกั เล่าเรื่ องต้องทาก็คือการเพิ่มช่ องทางของการขาย และเพิ่มคุณค่า
ของเรื่ องเล่านั้น เนื่องจากต้นทุนของการคิดเรื่ องเล่านั้นมักจะสู งกว่าต้นทุนของการขายเรื่ องเล่าใน
สื่ อ ที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไปหลายเท่ า ตัว อย่ า งไรก็ ต ามลัก ษณะธรรมชาติ ข องสื่ อ แต่ ล ะสื่ อ ก็ มี
ความส าคัญ มากกับ การก าหนดคุ ณลัก ษณะของผูร้ ั บ สารที่ แตกต่ า งกัน นัก เล่ า เรื่ องจาเป็ นต้อ ง
ออกแบบเรื่ องเล่าใหม่ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสื่ อนั้น ๆ ด้วย ซึ่ งปกติแล้วจะมีตวั แปร
ที่ควรคานึงถึงอยูส่ ามตัว คือ เวลา พื้นที่ และระดับจินตนาการของผูร้ ับสาร
ดัง นั้น จึ ง สรุ ป ได้ว่า การเล่ า เรื่ อ งซึ่ งถื อ เป็ นหัว ใจหลัก ของสื่ อ ทุ ก ประเภทนั้น สามารถ
นาเสนอผ่านสื่ อได้หลากหลายรู ปแบบอย่างไร้ขีดจากัด เช่ น ข่าว เกมโชว์ ละคร รายการโทรทัศน์
เพลง การ์ ตูนแอนิเมชัน ภาพยนตร์ โพสต์ แฮชแท็ก คอนเสิ ร์ต การแสดง หนังสื อการ์ ตูน สวนสนุก
ของเล่น ฯลฯ การที่เรื่ องเล่าได้กา้ วข้ามผ่านไปยังสื่ อต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ ล้วนเป็ นการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อ
ทั้งสิ้ น นักเล่ าเรื่ องจึงต้องเรี ยนรู ้ ถึงวิธีการขยายเรื่ องเล่ าของตนเองให้มีการสื่ อสารผ่านสื่ อต่าง ๆ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นทั้งสื่ อเก่าและสื่ อใหม่ เพราะผูร้ ับสารจะเป็ นตัวกลางสาคัญที่คอยช่วยส่ ง
ต่อและก าหนดเรื่ องเล่ า นั้น นัก เล่ า เรื่ องที่ ดีจึง ต้องใส่ ใ จในตัวผูร้ ั บ สารอย่า งมาก ทั้ง นี้ เพื่ อสร้ า ง
ประสบการณ์ร่วมที่น่าประทับใจในลักษณะของวิถีชีวิตหรื อกิจวัตรประจาวันระหว่างเรื่ องเล่าและ
ตัวผูร้ ับสารให้เกิดขึ้นผ่านแพลตฟอร์ มต่าง ๆ ด้วยตัวของผูร้ ับสารเอง
การศึกษาถึงแนวคิดการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อจึงเป็ นส่ วนสาคัญที่จะช่วยให้ผวู ้ ิจยั เกิดความเข้าใจ
ถึ ง พื้ นฐานของการเล่ า เรื่ อ งว่า ประกอบไปด้วยสิ่ ง ใดบ้า ง และมี วิธี ก ารอย่า งไร รวมถึ ง ขั้นตอน
กระบวนการ รู ปแบบและกลวิธีของการเล่าเรื่ องข้ามสื่ ออย่างลึ กซึ้ ง เพื่อนามาเป็ นพื้นฐานสาหรับ
งานวิจยั เรื่ อง “กลวิธีการสร้างชุ ดสัญญะมหัศจรรย์ในการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัยแดน
คาสาปราชินีหิมะ” ต่อไป

2.4 สั มพันธบท
Kristeva (1985) นักวิชาการชาวบัลแกเรี ยที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสคือบุคคลแรกที่เริ่ มใช้คาว่า
“Intertextuality” ในช่ วงปี ค.ศ. 1960 จนกลายเป็ นศัพท์ทางวิชาการที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายใน
ฝรั่งเศสเมื่อมีการกล่าวถึงมโนทัศน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับสัมพันธบท โดย Julia ได้อธิ บายไว้วา่ ตัวบท (Text)
ใด ๆ ก็ตาม ล้วนแต่เป็ นการดัดแปลงและดูดซึ มมาจากตัวบทอื่น ๆ ทั้งนี้ ความหมายของตัวบทจะไม่
หยุ ด นิ่ ง อยู่เ พี ย งแค่ ค วามหมายเดี ย ว หากแต่ จ ะมี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชื่ อ มโยงกับ กระบวนการทาง
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วัฒนธรรมและสั งคมเสมอ จากนั้นเมื่ อมี การนาคานี้ เข้ามาใช้ในไทยนักวิชาการจึ งได้แปลคาว่า
“Intertextuality” ออกมาใช้หลายคา แต่ที่นิยมกันคือ การเชื่ อมโยงเนื้ อหา การถ่ายโยงเนื้ อหา และ
สัมพันธบท
สาหรับคานิยามของสัมพันธบท Berger (1992) ได้กล่าวไว้วา่ เป็ นการสร้างหรื อใช้ตวั บทใหม่
ตัวบทหนึ่ งอาจจะโดยรู ้ ตวั หรื อไม่รู้ตวั ก็ได้จากวัตถุ ดิบอื่น ๆ ซึ่ งนับเป็ นตัวบทเดิ มที่มีอยู่แล้วจึงมี
ความเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนความหมายและการหมุนเวียน โดยกระบวนการของสัมพันธบท
จาเป็ นจะต้องมีท้ งั ตัวบทต้นทาง และตัวบทปลายทาง
ในแนวคิ ด สั ม พัน ธบท (Intertextuality) สิ่ ง ที่ ป รากฏให้ เ ห็ น ในเนื้ อ หาใหม่ (Secondary
Text) มักมีร่องรอยมาจากเนื้ อหาเดิ ม (Primary Text) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนาเสนอเนื้ อหาจาก
สื่ อหนึ่ ง ไปยัง อี ก สื่ อหนึ่ ง จาเป็ นต้องมี การดัดแปลงให้เข้ากับ ธรรมชาติ ข องสื่ อนั้น ๆ เพื่ อความ
เหมาะสมในด้านของการถ่ายทอด (Butler, 2012)
จากความหมายของนักวิชาการข้างต้นจึงสามารถกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ สัมพันธบท หมายถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทในด้านกระบวนการสร้างความหมายของตัวบทใหม่ โดยที่มีการอ้างอิง
หรื อหยิบยืมความหมายจากตัวบทดั้งเดิ มที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุ ง พัฒนาเพื่อสร้ างตัวบทใหม่ข้ ึนมา
ซึ่ งดูเหมือนว่าการที่สื่อสมัยใหม่จาเป็ นต้องหยิบยืมบางสิ่ งบางอย่างจากสื่ อเก่าในทานองที่วา่ “เหล้า
ใหม่ในขวดเก่า” หรื อ “เหล้าเก่าในขวดใหม่” นั้น สื บเนื่ องมาจากปั จจัยหลัก 2 ประการ คือ ความ
เจริ ญเติบโตของเทคโนโลยีการสื่ อสารที่ส่งผลให้กระบวนการการผลิตซ้ าเป็ นไปอย่างง่ายดาย และ
ในแง่ขององค์ประกอบอย่างเนื้ อหาหรื อตัวบทต่าง ๆ ไม่น่าจะมีสิ่งแปลกใหม่อีกแล้ว หากแต่สิ่งที่
อาจก่ อให้เกิ ดความแปลกใหม่ ข้ ึ นมาน่ า จะอยู่ที่ การจัดระบบ การผสมผสาน รวมถึ ง การจัดวาง
ความสัมพันธ์เพื่อนาเสนอเท่านั้น
กาญจนา แก้วเทพ (2552) ได้จาแนกวิธีการผลิ ตซ้ าออกเป็ นหลายรู ปแบบ โดยอาจรักษา
รู ปแบบ เนื้อหา และความหมายจากตัวบทดั้งเดิมเอาไว้ท้ งั หมด หรื ออาจมีการดัดแปลงองค์ประกอบ
ต่าง ๆ รวมทั้งรู ปแบบ แต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งเนื้ อหาจากตัวบทดั้งเดิม หรื อในอีกลักษณะหนึ่ งคือการรักษา
รู ปแบบเดิ มไว้แต่ความหมายและเนื้ อหาเปลี่ ยนแปลงไป ซึ่ งสามารถแบ่งรู ปแบบดังกล่าวออกเป็ น
4 ลักษณะ ดังนี้
1) รู ป แบบนกแก้ว (Parrot Pattern) การผลิ ต ซ้ า รู ป แบบนี้ จ ะเป็ นการน าเอาทั้ง
รู ปแบบและเนื้อหามาใช้แบบตรงไปตรงมา เปรี ยบเสมือนกับนกแก้วที่พดู เลียนแบบมนุษย์ทุกอย่าง
2) รู ปแบบอะมี บ า (Amoeba Pattern) การผลิ ต ซ้ ารู ปแบบนี้ เปรี ยบเหมื อ น
ตัวอะมีบาซึ่ งเป็ นสิ่ งมีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงรู ปทรงอยู่ตลอดเวลา แต่ตวั เนื้ อในของมันยังคงเดิ ม
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อยู่เสมอ กล่าวคือการผลิตซ้ าที่ตวั บทใหม่โดยมีการดัดแปลงรู ปแบบให้สอดคล้องกับปั จจัยต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม แต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งเนื้อหาเดิมของตัวบทดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วน
3) รู ปแบบปะการัง (Coral Pattern) ปะการังนับเป็ นสิ่ งมีชีวิตที่ยงั คงรู ปทรงเดิมไว้
เสมอถึ งแม้ว่าเนื้ อในของมันจะตายไปแล้วก็ตาม การเปรี ยบเที ยบนี้ เมื่อนามาพิจารณาสื่ อบันเทิง
ต่าง ๆ อาจกล่าวได้ว่า ตัวบทใหม่มีการนาเอารู ปแบบจากตัวบทดั้งเดิ มมาใช้แต่มีการเปลี่ ยนแปลง
เนื้อหาที่ตอ้ งการสื่ อความหมายไปจากเดิม
4) รู ป แบบผี เสื้ อ (Butterfly Pattern) ผี เสื้ อ คื อ สิ่ ง มี ชี วิต ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทั้ง
รู ป ทรงและเนื้ อ ใน โดยต้องอาศัย ระยะเวลาที่ ย าวนานพอสมควรส าหรั บ กระบวนการทั้ง หมด
ซึ่ งเปรี ยบได้กบั การนารู ปแบบ เนื้ อหาจากตัวบทดั้งเดิ มมาใช้ และเกิ ดการพัฒนา เปลี่ยนแปลงผ่าน
ระยะเวลาจนแทบแยกกันไม่ได้เลยว่าตัวบทใหม่ได้รับการหยิบยืมหรื อสร้ างขึ้นตามลักษณะของ
ตัวบทดั้งเดิมอย่างไร
ดังนั้นตัวบทต่าง ๆ ในโลกทุกวันนี้ ลว้ นมีการเชื่ อมโยง และอ้างอิงถึงกันและกันโดยที่ไม่มี
อะไรเป็ นของใหม่จริ ง ๆ การผลิ ตตัวบทใหม่ก็เป็ นเพียงการหยิบยืมเอาตัวบทเก่ ามาร้ อยเรี ยงใน
รู ปแบบใหม่เท่านั้น ผูผ้ ลิตงานสื่ อสารในปั จจุบนั จึงไม่จาเป็ นต้องผลิ ตอะไรขึ้นมาใหม่ เพียงแค่ทา
หน้าที่รวบรวมผลงานเก่า ๆ แล้วนามาประกอบขึ้นใหม่เท่านั้น
Butler (2012) ได้จาแนกสัมพันธบทระหว่างสื่ อออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1) สั ม พัน ธบทแบบจิ ตส านึ ก คื อ การเชื่ อ มโยงเนื้ อหาโดยเฉพาะการโต้ต อบ
โต้แย้ง ซึ่ งเมื่ อเราได้เห็ นเนื้ อหาอย่างหนึ่ งก็สามารถเชื่ อมโยงไปยังอีกเนื้ อหาหนึ่ งได้ในลักษณะที่
เนื้ อ หาทั้ง สองเป็ นเรื่ องเดี ย วกัน หากแต่ เ ป็ นไปในลัก ษณะของการโต้ตอบ โต้แย้ง นอกจากนี้
การเสี ยดสี ล้อเลี ยน ยังนับเป็ นตัวอย่างที่ดีของการสร้ างความขบขันที่แตกต่างออกไปจากเนื้ อหา
ต้นแบบด้วย
2) สั ม พันธบทแบบไร้ จิตส านึ ก คื อ การที่ เนื้ อหาทั้ง สองเรื่ องได้ใ ช้วตั ถุ ดิบ ใน
สิ่ งเดียวกันหรื อแตกต่างกัน เช่น การดาเนิ นเรื่ อง โครงเรื่ อง ลักษณะตัวละคร ฯลฯ โดยที่ผปู ้ ระพันธ์
ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะให้เหมือนกัน
หากกล่าวถึงสัมพันธบท การเขียนล้อเลียนหรื อการลอกเลียนแบบอารมณ์ขนั สามารถเป็ น
ตัวอย่างที่ดีในการอธิ บายถึงสัมพันธบทแบบจิตสานึกได้ โดย Berger (1992) ได้กล่าวไว้วา่ การเขียน
ล้อเลี ยนคื อการลอกเลี ย นตัวบทอย่างมี อารมณ์ ข นั และจาแนกได้ 3 แบบ คื อ การเขี ยนล้อเลี ย น
เนื้ อหา การเขียนล้อเลี ยนรู ปแบบความถนัดของผูป้ ระพันธ์หรื อศิลปิ น และการเขียนล้อเลียนตาม
ประเภทเนื้อหา
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ดังนั้นการเขียนล้อเลียนจึงเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการอ้างถึ งและการจัดทาอย่างมีสติ หรื อมี
จิ ตสานึ กในรู ปแบบ เนื้ อหา ลัก ษณะการสร้ างสรรค์ผ ลงานของแต่ละคน โดยการเขี ยนล้อเลี ย น
จะถูกกล่าวถึงและเป็ นที่ยอมรับก็ต่อเมื่อผูร้ ับสารเกิดความคุน้ เคยว่าการล้อเลียนที่ถ่ายทอดออกมานั้น
มีความหมายสื่ อถึงอะไร ซึ่ งจะทาให้เกิดความขบขันและเข้าใจได้ถึงแม้จะไม่มีความรู ้ในเรื่ องที่ถูก
นามาเขียนล้อเลียนเลยก็ตาม บางครั้งผูป้ ระพันธ์และศิลปิ นในแขนงต่าง ๆ ก็ได้มีการสร้างสรรค์งาน
ขึ้นมาด้วยเนื้อหาที่ผรู ้ ับสารรู ้จกั และคุน้ เคย ส่ งผลให้สัมพันธบทมีความชัดเจนง่ายต่อการเข้าใจ และ
ก่อให้เกิ ดความนิ ยมในการนามาดัดแปลงอย่างแพร่ หลาย หากแต่ในบางครั้งที่สัมพันธบทไม่เกิ ด
ความชัดเจนเพราะผูป้ ระพันธ์ ขาดทักษะในการถ่ า ยทอดแก่ นเรื่ อง โครงเรื่ อง และลัก ษณะของ
ตัวละคร ทาให้ไม่สามารถคงไว้ซ่ ึ งเนื้อหาเดิมได้
Fiske (1987) ได้แบ่งแยกประเภทของสัมพันธบทออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) สัมพันธบทแนวนอน (Horizontal Intertextuality) เป็ นความสัมพันธ์ ระหว่าง
ตัวบทปฐมภูมิดว้ ยกัน กล่าวคือระหว่างฝ่ ายผูผ้ ลิตหรื อผูส้ ่ งที่ทาการหยิบยืมส่ วนประกอบต่าง ๆ ของ
อี ก ตัว บทหนึ่ ง เช่ น สั ม พัน ธบทระหว่า งประเภทรายการ (การน านวนิ ย ายมาสร้ า งเป็ นละคร)
ตัวละคร เนื้ อหา ฯลฯ ซึ่ งอาจมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการหยิบยืมมาหรื อไม่ก็ได้ เช่น การนาบท
ประพันธ์ประเภทนวนิยายมาสร้างเป็ นละครโทรทัศน์หรื อภาพยนตร์
2) สัมพันธบทแนวดิ่ ง (Vertical Intertextuality) เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างตัวบท
ปฐมภูมิ (ละคร ภาพยนตร์ เพลง ฯลฯ) กับตัวบทอื่น ๆ ที่มีความแตกต่างกันออกไป โดยมีการอ้างอิง
ให้เห็ นอย่างชัดเจนในระดับทุติยภูมิ เช่ น คอลัมน์วิจารณ์ ต่าง ๆ หรื อแม้กระทัง่ ระดับตติยภูมิ เช่ น
การแสดงความคิดเห็นของผูอ้ ่านที่มีต่อบทวิจารณ์ดงั กล่าว
นอกจากนี้ กาญจนา แก้วเทพ (2553) ได้มีการอธิ บายถึงบทบาทหน้าที่ของสัมพันธบทว่า
สามารถพิจารณาได้จากหลากหลายแง่มุมด้วยกัน ทั้งแง่มุมของผูผ้ ลิต แง่มุมของผูร้ ับสาร และแง่มุม
ที่เป็ นกลาง ดังต่อไปนี้
1) บทบาทหน้าที่ ของสัมพันธบทในเชิ งปริ มาณ นับเป็ นผลสื บเนื่ องที่สามารถ
มองเห็ นได้ง่ายและชัดเจนที่สุด กล่าวคือสัมพันธบทนั้นโดยเฉพาะสัมพันธบทแนวนอนจะทาให้
ความหมายและเนื้ อ หาของตัว บทต้น ทางมี ค วามแพร่ ห ลายมากขึ้ น เช่ น การน าบทประพัน ธ์
ภาษาอัง กฤษมาสร้ า งเป็ นภาพยนตร์ ก็ จ ะส่ ง ผลให้ ผูช้ มชาวไทยมี โ อกาสในการเข้า ถึ ง มากขึ้ น
นอกจากนี้ หากผูช้ มได้ชมภาพยนตร์ (ตัวบทปลายทาง) ที่ สร้ างมาจากนวนิ ยาย (ตัวบทต้นทาง)
หากเกิ ดความชื่ นชอบ ผูช้ มก็จะพยายามหานวนิ ยายเรื่ องนั้นมาอ่าน นับว่าเป็ นการเผยแพร่ ตวั บท
ต้นทางให้กว้างขวางขึ้นโดยอาศัยตัวบทปลายทางเป็ นตัวเชื่อม
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2) บทบาทหน้าที่ของสัมพัน ธบทในเชิ งคุณภาพ มีลกั ษณะที่หลากหลายกว่าเชิ ง
ปริ มาณ โดยการสร้ างตัวบทที่สองอาจส่ งผลให้ความหมาย เนื้ อหาในตัวบทที่สองมีความชัดเจน
มี คุ ณภาพที่ ดีก ว่า ตัวบทแรก เช่ น การสร้ า งภาพยนตร์ ที่ ท าออกมาได้ดีก ว่า บทประพันธ์ จากใน
นวนิยาย หรื อการสร้างตัวบทหลัง ๆ อาจมีคุณภาพที่ลดลงไปจากตัวบทแรก
3) บทบาทหน้าที่ของสัมพันธบทจากมุ มมองของผูส้ ่ งสาร ในกรณี น้ ี ได้หยิบยก
กรณี ของ “ดารา” ที่ทาหน้าที่เป็ นผูส้ ่ งสารมาวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของสัมพันธบทเป็ นการเฉพาะ
เนื่ องจากดาราไม่ใช่ผทู ้ ี่ปรากฏตัวอยูเ่ พียงในละคร หรื อภาพยนตร์ เพียงเท่านั้น หากแต่ไปปรากฏตัว
ตามรายการอื่น ๆ ด้วย ซึ่ งบทบาทหน้าที่พิเศษของกระบวนการสร้างความเป็ นดาราที่ Butler ได้
ประมวลเอาไว้ สามารถแบ่งออกเป็ น 4 บทบาท ดังนี้
(1) ตัวบทที่ช่วยส่ งเสริ ม สนับสนุ น และโปรโมทดารา นับเป็ นตัวบทที่สร้าง
โดยตัวดาราเองหรื อตัวต้นสังกัด เนื้อหาของตัวบทประเภทนี้จะเป็ นข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับดารา ความ
คิดเห็นของดาราที่มีต่อผลงานนั้น การไปปรากฏตัวตามรายการต่าง ๆ หน้าที่สาคัญของตัวบทนี้ คือ
การสร้างการรับรู ้รวมถึงความคิดเห็นที่ผชู ้ มจะมีต่อดาราคนนั้น
(2) ตัวบทที่ช่วยให้ดารากลายเป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย เช่น รายการ Gossip
เกี่ ยวกับความประพฤติ ของดารา การนาภาพหลุ ดของดารามาเผยแพร่ การให้สั มภาษณ์ ที่ ดารา
ควบคุมไม่ได้ ข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่ วนตัวของดาราคนนั้น
(3) การนาเสนอตัวดาราในหลาย ๆ ตัวบท ในสื่ อโทรทัศน์มีคุณลัก ษณะที่
พิเศษคือมีรายการหลากหลายประเภท จึงเป็ นช่ องทางที่ช่วยให้ดาราสามารถนาเสนอตัวเองได้ใน
หลายตัว บท ซึ่ งในแต่ ล ะตัว บทนั้น อาจต้อ งการความหมายของตัว ดาราที่ ส อดคล้อ งกัน และ
ความหมายที่ขดั แย้งกัน
(4) บทวิจารณ์ โดยบทวิจารณ์ของสื่ อแต่ละประเภทจะมีความสาคัญต่อตัวบท
ต้นทางไม่เท่ากัน ในขณะที่คอลัมน์วจิ ารณ์โทรทัศน์น้ นั ส่ งผลกระทบต่อรายการโทรทัศน์ไม่มากนัก
แต่คอลัมน์วิจารณ์ ภาพยนตร์ กลับมีบทบาทสาคัญต่อตัวบทต้นทางเป็ นอย่างมาก โดยทาหน้าที่เป็ น
เสมือนตัวประเมินคุณภาพของภาพยนตร์ เรื่ องนั้น
4) บทบาทหน้าที่เชิ งเศรษฐกิ จของสัมพันธบท บทบาทหน้าที่ ในเชิ งนี้ มีแนวคิ ด
เกี่ยวกับการหมุนเวียนนาเอาละครโทรทัศน์เรื่ องเดิม ๆ มาสร้างใหม่อีกครั้ง โดยที่มีทีมผูส้ ร้างรายใหม่
หรื ออาจเป็ นรายเดิมก็ได้ มีนกั แสดงรายใหม่ ละครโทรทัศน์ที่มกั ถูกเลือกมาผลิตซ้ านี้ มกั เป็ นละครที่
ได้รับ ความนิ ยมชื่ นชอบจากผูช้ มมาแล้ว ซึ่ ง กระบวนการผลิ ตซ้ า ในรู ปแบบนี้ มกั เกิ ดขึ้ นกับ สื่ อ
ประเภทเรื่ องแต่ง เช่น ละครโทรทัศน์ นวนิยาย ภาพยนตร์ การ์ ตูน ซึ่ งการสร้างตัวบทใหม่จากตัวบท
เดิ มนั้นจะมี ท้ งั ส่ วนที่ เลี ย นแบบมาจากขนบเดิ ม เช่ น เนื้ อเรื่ องแบบเดิ ม ฉากเดิ ม บทสนทนาเดิ ม
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และมีท้ งั ส่ วนที่เป็ นสิ่ งแปลกใหม่ เช่น นักแสดงคนใหม่ บุคลิกของตัวละครที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม
5) บทบาทหน้าที่ของสัมพันธบทจากมุมมองของผูร้ ับสาร สาหรับบทบาทนี้ ก็คือ
การช่วยสร้างเส้นทางลัดเกี่ยวกับเรื่ องของการสร้างความเข้าใจความหมายอย่างมาก หากนาตัวละคร
จากตัวบทเดิ ม เช่ น “แม่ น าค” มาสร้ า งในตัว บทใหม่ อ ย่า งโฆษณา ผูช้ มก็ จ ะสามารถเข้า ใจถึ ง
ความหมายของเรื่ องราวในตัวบทใหม่ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เช่ น เข้าใจว่าแม่นาคจะต้องมา
ยืนคอยสามีที่ท่าน้ า เนื่ องจากผูช้ มได้มีการถ่ ายโอนความหมายของตัวละครจากตัวบทเดิ มที่รู้จกั
อยูแ่ ล้วมาใช้ในการตีความหมายในตัวบทใหม่
สาหรั บกลวิธีในการเชื่ อมโยงหรื ออ้างอิงระหว่างตัวบทนั้น ตามทัศนะของ Fiske (1987)
สามารถแบ่งมิติในการวัดได้ 2 แบบ คือ
1) การวัดในเชิ งปริ มาณ คือ การเปรี ยบเทียบระหว่างตัวบทแรกกับตัวบทหลังว่ามี
การเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางใด เช่น มีการเพิม่ เติม หรื อการตัดทอนไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหน
2) การวัดในเชิงคุณภาพ คือ การเชื่ อมโยงระหว่างตัวบทแรกกับตัวบทหลังที่อาจ
เป็ นไปตามเงื่อนไขในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) มีการซ่อนเร้นว่าเป็ นการเชื่อมโยงความหมายแบบครึ่ ง ๆ กลาง ๆ
(2) มีการซ่อนเร้นไว้ท้ งั หมดจนเกือบมองไม่รู้วา่ ตัวบทนั้นมีความสัมพันธ์กนั
(3) ผูผ้ ลิตมีแนวโน้มตั้งใจที่จะหยิบยืมองค์ประกอบจากตัวบทแรกมาผลิตซ้ า
(4) ผูผ้ ลิตไม่ได้มีความตั้งใจที่จะหยิบยืมจากตัวบทเก่ามาใช้
(5) ผูผ้ ลิตรู ้ตวั ว่านาของเก่ามาใช้แต่ต้ งั ใจปิ ดบัง
(6) ผูผ้ ลิตนาของเก่ามาดัดแปลงแก้ไขใหม่
(7) ผูผ้ ลิตมีการนามาตีความใหม่อย่างตั้งใจ
นพพร ประชากุล (2543) เป็ นผูเ้ รี ยกตัวบทแรกว่า “ตัวบทต้นทาง” และเรี ยกตัวบทที่ถูก
สร้ า งมาจากตัว บทแรกว่า “ตัว บทปลายทาง” นอกจากนี้ ยัง ได้เ สนอแนวทางในการวิ เ คราะห์
เปรี ย บเที ย บตัวบททั้ง ในเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณภาพว่า จากตัวบทต้นทางไปสู่ ตวั บทปลายทาง
มีสิ่งใดที่เพิ่มเติมเข้ามา มีอะไรที่หายไป มีอะไรที่ถูกดัดแปลงไปบ้าง แล้วเป็ นเพราะอะไร ทาไมจึง
เป็ นนั้น และเป็ นไปอย่างไร โดยอาศัยหลักการพิจารณา ดังนี้
1) การขยายความ (Extension) หมายถึ ง ตัวบทปลายทางได้มีการเพิ่มเติมเนื้ อหา
อะไรที่ ต ัว บทต้น ทางไม่ มี บ ้า ง เหตุ ผ ลที่ ท าการเพิ่ ม เติ ม ไปคื อ อะไร ส่ ว นที่ เ พิ่ ม เติ ม เข้า ไปมี
ความสัมพันธ์กบั ตัวบทเดิมอย่างไรหรื อทาหน้าที่อะไร และการขยายความนั้นส่ งผลให้ความหมาย
ทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไปหรื อไม่
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2) การตัดทอน (Reduction) หมายถึ ง ตัวบทปลายทางมีการตัดทอนเนื้ อหาอะไร
ไปจากตัวบทต้นทางบ้าง และตัดทอนไปเพราะเหตุใด รวมถึงการตัดทอนนั้นส่ งผลต่อความหมาย
ของตัวบทหรื อไม่
3) การดัดแปลง (Modification) หมายถึ ง ตัวบทปลายทางมี การดัดแปลงเนื้ อหา
อะไรไปจากตัว บทต้ น ทางจนท าให้ ต ัว บทต้ น ทางมี รู ปลั ก ษณ์ ที่ แ ตกต่ า งไปจากเดิ ม หรื อ
ไม่เหมือนเดิมบ้าง
กาญจนา แก้วเทพ (2552) แสดงทัศนะว่าปรากฏการณ์ สัมพันธบทในปั จจุบนั มี ลกั ษณะ
แฝงเร้น หากเปรี ยบเทียบกับสัมพันธบทในยุคสมัยใหม่ (Modern) ที่เรี ยกว่าการดัดแปลงจะพบว่า
ในแง่ ข องความตั้ง ใจและการรู ้ ต ัวทั้ง ในฝ่ ายผูร้ ั บ สารและผูผ้ ลิ ต มัก จะมี ล ัก ษณะเปิ ดเผย อี ก ทั้ง
องค์ประกอบที่ถ่ายโอนมาก็มีสัดส่ วนเป็ นส่ วนมาก เช่น การปรับแปลงบทประพันธ์นวนิยายมาเป็ น
ละครโทรทัศน์ จะคงรักษาองค์ประกอบเกื อบทุ กอย่างของการเล่าเรื่ องเอาไว้ดงั เดิ ม ไม่ว่าจะเป็ น
ชื่อเรื่ อง ชื่อตัวละคร บทสนทนา ฉาก ส่ งผลให้ตวั บทที่สองมีความคล้ายคลึงกับตัวบทแรกเป็ นอย่าง
มาก แต่สาหรับปรากฏการณ์สัมพันธบทในยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodern) จะมีความแตกต่างทั้งใน
เชิงปริ มาณและคุณภาพ ในแง่ของคุณภาพนั้นความตั้งใจและรู ้ตวั ของทั้งฝ่ ายผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร
เริ่ มมีนอ้ ยลง องค์ประกอบของตัวบทแรกที่ถูกนามาถ่ายโอนในตัวบทที่สองก็มีสัดส่ วนที่เล็กน้อย
ถูกนามาปรุ งแต่งจนแทบดูไม่ออกว่านี่เป็ นปรากฏการณ์สัมพันธบท การถ่ายโอนลักษณะแฝงเร้นนี้
พบมากในสื่ อโทรทัศน์ ซึ่ งประกอบด้วยรายการต่าง ๆ หลายประเภท โดยอาจมีรายการบางรายการ
ที่มีตาแหน่ งเป็ นตัวบทที่ สองและรั บการถ่ายโอนมาจากตัวบทแรก เช่ น รายการข่าวบันเทิง ซึ่ งมี
เนื้ อหาสาระเป็ นตัวบทที่สองของตัวบทแรก คื อ ละคร ภาพยนตร์ หรื อเพลง แต่เนื่ องจากรายการ
เหล่านี้ มีการเลือกเฉพาะบางองค์ประกอบของตัวบทแรกมาผ่านการปรุ งแต่งจนกระทัง่ ผูช้ มไม่อาจ
รับรู ้ได้ว่ามีความสัมพันธ์กนั ภายในตัวบทหรื อรายการ เช่น มีการแปลงองค์ประกอบจากเรื่ องแต่ง
(ละคร) มาเป็ นเรื่ องจริ ง (ข่าว) หรื อแปลงจากบทสนทนาในละครมาเป็ นการให้สัมภาษณ์
ที่สาคัญในยุคหลังสมัยใหม่ไม่ได้ใส่ ใจถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อปรากฏการณ์ “สัมพันธบท”
ที่มีมาตั้งแต่ยคุ สมัยใหม่ในประเด็นของการสร้างขึ้นใหม่อย่างซื่ อตรงต่อต้นฉบับ หรื อการตั้งคาถาม
เกี่ ยวกับการลดทอนคุ ณค่าเชิ งสุ นทรี ยะเพราะมูลเหตุเชิ งพาณิ ชย์ เนื่ องจากในยุคหลังสมัยใหม่ได้
ปรับเปลี่ยนแนวคิดไปจากเดิม โดยมีทศั นะรองรับการไม่ได้เชื่ อถื อหรื อไม่ได้ให้คุณค่าต่อต้นฉบับ
ว่ามี คุณค่าเหนื อกว่าฉบับดัดแปลงหรื อฉบับลอกเลี ยนแต่อย่างใด หากแต่ยอมรั บว่าการผลิ ตงาน
วัฒนธรรมนั้นไม่ว่าจะผลิ ตออกมาในรู ปแบบใด ของใคร หรื อชนชั้นใดก็ตามย่อมเจือปนไปด้วย
ลักษณะเชิงพาณิ ชย์ มีมิติทางธุ รกิจ หรื อมิติทางเศรษฐกิจมากบ้างน้อยบ้างอยูแ่ ล้ว
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ในงานวิจยั ชิ้นนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดสัมพันธบท (Intertextuality) มาใช้สาหรับศึกษากลวิธี
การสร้ า งชุ ดสัญญะมหัศ จรรย์ในการแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัยแดนค าสาปราชิ นีหิมะ
เพื่อวิเคราะห์ถึงความเชื่ อมโยงในด้านต่าง ๆ จากภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชันซึ่ งเป็ นตัวบทเก่ามาสู่
ตัวบทใหม่อย่างการแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ว่าตัวบททั้งสองนั้นมีความเชื่ อมโยงกันอย่างไรบ้างใน
รู ปแบบของการเล่าเรื่ อง มีการคงเดิมหรื อจุดร่ วม (Convention) ความแปลกใหม่หรื อจุดต่าง (Invention)
มีการขยายความ (Extension) การตัดทอน (Reduction) รวมถึงการดัดแปลง (Modification) อย่างไรบ้าง
โดยผูว้ ิจยั จะไม่ขอกล่าวถึงในเชิ งเปรี ยบเทียบว่าตัวบทใดดีหรื อมีคุณค่ามากกว่ากัน เนื่ องจากผูว้ ิจยั
ยึดหลักวิเคราะห์ตามรู ปแบบของสัมพันธบทในยุคหลังสมัยใหม่ที่ไม่ได้ให้ความสาคัญกับตัวบทใด
ตัวบทหนึ่งเหนือกว่ากัน

2.5 สั ญวิทยา
สัญวิทยา (Semiology) หรื อสัญศาสตร์ (Semiotics) นับเป็ นศาสตร์ แขนงใหม่ที่ได้รับการ
พัฒนากันอย่า งจริ ง จัง ประมาณปลายศตวรรษที่ 19 หรื อราวต้นศตวรรษที่ 20 โดยสัญวิทยาคื อ
ศาสตร์ ที่ทาการศึ กษาเกี่ ยวกับสัญญะ (The Science of Signs) และระบบของสัญญะ (A System of
Signs) ซึ่ งทั้งสัญวิทยา และสัญศาสตร์ น้ นั ล้วนมาจากรากศัพท์ของภาษากรี กที่วา่ Semeion แปลว่า
สัญญะ ต่ อมาเมื่ อมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกับ แนวคิ ดเรื่ องสั ญวิท ยาของนักวิช าการหลายต่ อหลายท่ า น
จึงก่อให้เกิดการเรี ยกชื่ อแนวคิดที่ใช้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องนี้ แตกต่างกันออกไป แต่ชื่อเรี ยกที่เป็ นที่รู้จกั กัน
ในแวดวงวิชาการและได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ Semiology และ Semiotics
ในด้า นของความหมายนั้นทั้ง สัญวิทยา (Semiology) และสัญศาสตร์ (Semiotics) ไม่ ไ ด้
แตกต่างกันแต่อย่างใด เพราะทั้งสองคาล้วนสื่ อความหมายถึงสาขาวิชาที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับระบบ
ของสั ญ ญะหรื อศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สั ญ ญะเหมื อ นกัน ความแตกต่ า งอยู่ต รงที่ ว่า Semiology
เป็ นคาที่ Ferdinand de Saussure (เฟอร์ ดินานด์ เดอ โซซูร์) นักภาษาศาสตร์ ชาวสวิ สเซอร์ แลนด์ผมู้ ี
ชื่ อเสี ยงตั้งขึ้นมาจนนิ ยมใช้กนั อย่างกว้างขวางในแวดวงวิชาการของยุโรป ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึ ง
ความเคารพต่อโซซู ร์ในฐานะผูร้ ิ เริ่ มวิธีการศึกษาในแขนงนี้ ข้ ึนมา ส่ วนคาว่า Semiotics นั้น เป็ นคาที่
Charles Sanders Peirce (ชาร์ ลส์ แซนเดอร์ เพียร์ ส) นัก ปรัชญาชาวอเมริ กนั ใช้และเผยแพร่ ให้เป็ น
ที่รู้จกั กันในแวดวงวิชาการของประเทศสหรัฐอเมริ กา ส่ งผลให้เป็ นที่นิยมสาหรับนักวิชาการที่ใช้
ภาษาอังกฤษทั้งนี้ เพื่อสรรเสริ ญต่อเพียร์ สผูค้ ิดค้น (Guiraud, 1975; ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร, 2545;
สรณี วงศ์เบี้ยสัจจ์, 2545)
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หากพิจารณาเพียงแค่ชื่อเรี ยกวิชาที่ ว่าด้วยการศึ กษาทางด้านสัญญะแล้วจะเห็ นได้ว่าทั้ง
Semiology และ Semiotics แท้จริ งแล้วก็คือสัญญะประเภทหนึ่ ง เพราะสามารถสื่ อความหมายแบบ
จาเพาะเจาะจงได้ กล่าวคือ หากนักวิชาการท่านใดบอกว่าตนเองเป็ นนักสัญวิทยาก็จะสื่ อความหมายว่า
บุคคลท่านนั้นได้ยอมรั บและหยิบยกแนวคิ ดของโซซู ร์มาใช้เป็ นหลัก ส่ วนนักวิชาการที่ บอกว่า
ตนเองเป็ นนักสัญศาสตร์ ก็สื่อความหมายได้ว่าบุ คคลท่านนั้นรับเอาอิทธิ พลทางความคิ ดเกี่ ยวกับ
การศึกษาทางด้านสัญญะมาจากเพียร์ส
De Saussure (1916) ในฐานะนัก วิ ช าการคนแรกที่ ใ ห้ ค วามสนใจและมุ่ ง ศึ ก ษาเกี่ ยวกับ
แนวคิ ดสั ญวิทยา (Semiology) จนได้รั บการขนานนามว่าเป็ นบิ ดาของการศึ กษาภาษาศาสตร์ เ ชิ ง
โครงสร้ า งนิ ยมและสัญวิท ยา ได้ก ล่ า วว่ากระบวนการสร้ างความหมายต้องอาศัย องค์ประกอบ
ของสัญญะ 2 ประการ คือ รู ปสัญญะ หรื อ ตัวหมาย (Signifier) และความหมายของสัญญะหรื อ
ตัวหมายถึง (Signified) รวมกันเข้าเป็ นสัญญะ (Sign) โดยสัญญะเป็ นผลของการประสานกันภายใน
ของภาษาระหว่างรู ปลักษณ์ของเสี ยงที่เราได้ยินกับความหมายที่รูปเสี ยงนั้นกระตุน้ ให้เกิดการรับรู ้ข้ ึน
ภายในใจ เช่ น สั ญ ญะ “รั ก ” ประกอบไปด้วยชุ ดเสี ย งในรู ปสัญ ญะ คื อ R-A-K กับ ความหมาย
ของสัญญะที่ว่า “ความรู ้ สึกผูกพันอันลึ กซึ้ งมัน่ คง” ทั้งนี้ การผสมผสานกันระหว่างรู ปสัญญะและ
ความหมายของสั ญญะจะขึ้ นอยู่ก ับข้อตกลงในสั งคมร่ วมกัน ซึ่ งกระบวนการสร้ างความหมาย
จะเกิ ด ขึ้ น มาได้ก็ ด้ว ยการเชื่ อ มโยงความสั ม พันธ์ ร ะหว่า งองค์ป ระกอบสองอย่า งนี้ โดยโซซู ร์
ยัง เสนออี ก ว่า สั ญ ญะย่อยตัวหนึ่ ง จะยัง ไม่ มี ค วามหมายในตัว เองจนกว่า จะถู ก นาไปเที ย บเคี ย ง
กับสัญญะย่อยตัวอื่น ๆ ที่อาศัยการเปรี ยบเทียบแบบคู่ตรงข้าม (Binary Opposition) เช่น คาว่า “รัก”
จะปรากฏความหมายที่ แน่ ชัดได้ก็ต่อเมื่ อถู ก นาไปเปรี ยบเที ย บให้เห็ นถึ งความแตกต่างกับคาว่า
“เกลียด” การเปรี ยบเทียบในลักษณะนี้จะทาให้เราเข้าใจได้โดยทันทีวา่ แท้จริ งแล้วรักคืออะไร
โดยสรุ ปกระบวนการสร้ า งความหมายของโซซู ร์จะเกิ ดขึ้ นได้ก็ ต่อเมื่ อมี สัญญะ (Sign)
ซึ่ งประกอบไปด้วยรู ปสัญญะ (Signifier) และความหมายของสัญญะ (Signified) ที่มีความสัมพันธ์
เชื่ อมโยงกันถึ งตัวอ้างอิง (Referent) ทั้งนี้ จากองค์ประกอบดังกล่าวโซซู ร์ได้อธิ บายขยายความถึ ง
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างรู ปสัญญะและความหมายของสัญญะไว้ 3 ประการ ดังนี้
1) เป็ นความสัมพันธ์ที่อยูน่ อกเหนือหลักเกณฑ์ใด ๆ (Arbitrary)
2) เป็ นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ต้ งั ใจ (Unmotivated) กล่าวคือบางครั้งเรา
ก็ไ ม่ อาจเข้าใจได้เลยว่ารู ปสัญญะกับความหมายของสั ญญะนั้นมี ความสัมพันธ์ เกี่ ยวข้องกัน หรื อ
เชื่อมโยงกันอย่างไร
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3) เป็ นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Unnatural) กล่าวคือการที่
เราจะสามารถรู ้จกั และเข้าใจความหมายของสัญญะนั้นได้ก็จาเป็ นต้องผ่านกระบวนการการเรี ยนรู ้
ทางสังคมมาก่อน
การศึกษาสัญญะตามแนวคิดของ De Saussure (1916) ต้องพิจารณาร่ วมกับองค์ประกอบ
อื่น ๆ ในระบบ นับเป็ นการศึกษาถึงความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้าง (Structural Relationship) ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
1) Paradigmatic คือ ชุ ดของสัญญะที่มีความหมายเหมือนกัน (Set of Signs) โดยที่
ในแต่ละสัญญะ (Unit) ที่อยูใ่ นกระบวนทัศน์ (Paradigm) เดียวกันนั้น ต้องมีลกั ษณะบางสิ่ งบางอย่าง
ร่ วมกัน และถึงแม้วา่ ในสัญญะนั้นจะมีคุณสมบัติบางอย่างเหมือนกันแต่ก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่
สามารถแยกออกจากกัน ได้อ ย่ า งชัด เจน ด้ว ยเหตุ น้ ี เองการจัด ระบบสั ญ ญะด้ว ยวิ ธี ก ารแบบ
Paradigmatic จึงเป็ นเรื่ องของความสัมพันธ์ที่เกี่ ยวกับการเลือก (Structural Relation of Choices) ซึ่ งหาก
เราท าการเลื อกสั ญ ญะย่ อยที่ อ ยู่ ใ นกระบวนทัศ น์ แบบเดี ย วกัน มาใช้ ก็ จะท าให้ ค วามหมายนั้ น
คงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด เช่น สัญญะของนางเอกที่ปรากฏในการ์ ตูนแต่ละเรื่ อง
2) Syntagmatic คือ วิธีการประกอบสัญญะย่อยเข้าไว้ด้วยกันแบบมี ลาดับขั้นตอน
(Sequence) เพื่อให้เกิดความหมายตรงตามที่ตอ้ งการ ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั เจนสาหรับวิธีการนี้ ก็คือ
เรื่ องของภาษา กรณี ที่เราได้ทาการเปลี่ ยนแปลงลาดับขั้นตอนก็อาจส่ งผลให้การสื่ อความหมายนั้น
สับสน และเกิ ดความเข้าใจผิดไปจากเดิมได้ เช่ น การสลับองค์ประกอบของประโยคที่วา่ “โจรหนี
ตารวจ” ก็จะให้ความหมายที่ไม่เหมือนกันกับ “ตารวจหนีโจร”
นอกจากนี้ โซซู ร์ยงั ได้ทาการจาแนกประเภทและระดับของความหมายที่ แฝงอยูใ่ นสัญญะ
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) ได้แก่ ความหมายที่เข้าใจกัน
ตามตัวอักษรซึ่ งเป็ นความหมายที่ คนในสังคมเข้าใจตรงกันโดยส่ วนใหญ่ อย่างความหมายที่มีการ
บรรจุ ไ ว้ใ นพจนานุ ก รม เช่ น “แม่ ” คื อ สตรี ผูใ้ ห้ ก าเนิ ด ลู ก อี ก ประเภทคื อ ความหมายโดยนัย
(Connotative Meaning) ได้แก่ ความหมายทางอ้อมที่เกิดจากความเข้าใจ ข้อตกลงเฉพาะกลุ่ม หรื อ
จากประสบการณ์ เฉพาะของแต่ ล ะบุ ค คล เช่ น เวลาพูดถึ ง “แม่ ” บางคนอาจนึ ก ถึ ง ความอบอุ่ น
บางคนอาจนึ กถึงความเข้มงวด ในขณะที่บางคนอาจนึ กไปถึงประสบการณ์อนั แสนเศร้าเนื่ องจาก
โดนแม่ทิ้งในวัยเด็ก
ดัง นั้น จะเห็ น ได้ ว่ า หากเราน าภาพ ภาพเคลื่ อ นไหว หรื อ ถ้อ ยค ามาประกอบเข้า กับ
แนวความคิดใดความคิดหนึ่ง เช่น ความยินดี ความเศร้า ถ้อยคาหรื อภาพนั้น ๆ ก็จะกลายเป็ นสัญญะ
ของแนวความคิดนั้นไปในทันที ระบบภาษาจึงเป็ นเหมือนตัวจัดการระบบสัญญะต่าง ๆ ขึ้นมา และ
มีการถ่ายทอดออกไปจนเป็ นที่รับรู้ เข้าใจ และยอมรับถึงความหมายที่ใช้กนั อย่างกว้างขวาง มนุษย์
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จึงมีระบบคิ ดและมี การสร้ างภาษา (ระบบสัญญะ) ขึ้นมา เพื่อสื่ อความคิดหรื อความหมายต่าง ๆ
ให้เกิดการสื่ อสารกันได้ในสังคม
จากแนวคิ ดเกี่ ยวกับองค์ป ระกอบทางสั ญญะของโซซู ร์ Peirce (1902) ก็เป็ นนักวิช าการ
อี ก หนึ่ ง คนที่ ส นใจจะพัฒนาองค์ป ระกอบของสัญญะให้ มี ค วามชัดเจนมากขึ้ นกว่า เดิ ม เพราะ
แนวคิ ด ของโซซู ร์ ใ ห้ ค วามส าคัญ แต่ เ พี ย งรู ป สั ญ ญะ (Signifier) และความหมายของสั ญ ญะ
(Signified) เท่านั้น แต่ยงั ไม่ได้มีการอธิ บายถึ งความสัมพันธ์ที่เกี่ ยวข้องกันระหว่างรู ปสัญญะและ
ความหมายของสัญญะกับตัววัตถุจริ งที่อา้ งถึง หรื อตัวอ้างอิง (Reference) เพียร์สจึงได้ทาการอธิบาย
ความสั ม พัน ธ์ ดัง กล่ า วเพิ่ ม เติ ม โดยให้ แ นวคิ ด ไว้ว่ า สิ่ ง ที่ จ ะเป็ นสั ญ ญะได้น้ ัน ต้อ งเป็ นสิ่ ง ที่ มี
ความหมายมากกว่าตัวของมันเอง และผูส้ ่ งสาร หรื อผูร้ ับสาร ต้องเกิ ดความเข้าใจว่าสิ่ งนั้นได้ทา
หน้าที่แทนความหมายของบางสิ่ งบางอย่างด้วย
ด้วยนิ ยามสัญญะของเพียร์ สนี้เองที่ก่อให้เกิดข้อโต้แย้งว่า ทุกสิ่ งทุกอย่างไม่อาจเรี ยกขานว่า
เป็ นสัญญะได้ท้ งั หมด การศึกษาเกี่ ยวกับเรื่ องของสัญญะจึงเป็ นการศึกษาเฉพาะสิ่ งที่มีความหมาย
นอกเหนื อ จากตัว ของมัน เองเท่ า นั้น ซึ่ งเพี ย ร์ ส ได้มี ก ารอธิ บ ายและเสนอให้ จ ัด แบ่ ง ประเภท
ของสัญญะเพื่อใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ถึง 3 ประเภท คือ
1) Icon (รู ปเหมือน) หมายถึง สัญญะที่มีรูปร่ างหน้าตาคล้ายคลึงกับวัตถุมากที่สุด
เช่น ภาพถ่าย รู ปปั้ น รู ปวาด ภาพดอกไม้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ การเลียนเสี ยงลมพัด เสี ยงคาราม
ของเสื อในภาพยนตร์ โดยการถอดรหัสของ Icon นั้นสามารถทาได้โดยง่าย เพียงแค่เห็น หรื อได้ยิน
เสี ยงก็สามารถเข้าใจความหมายโยงไปถึงตัววัตถุจริ งได้แล้ว
2) Index (รู ป บ่ ง ชี้ ) หมายถึ ง สั ญญะที่ มี ค วามเกี่ ย วพัน กันแบบเป็ นเหตุ เป็ นผล
โดยตรงกับวัตถุที่มีอยูจ่ ริ ง เช่น เสี ยงเคาะประตูบา้ นเป็ นสัญญะว่ามีคนมาหาเรา ควันไฟเป็ นสัญญะ
ของไฟ เมฆสี ดาบนท้องฟ้ าเป็ นสิ่ งที่บ่งชี้ ว่าฝนกาลังจะตก หรื อรอยเท้าสัตว์ก็จะเชื่ อมโยงถึ งสัตว์
ซึ่ งการถอดรหัสของ Index ผูร้ ับสารต้องอาศัยทักษะในการตี ความที่ ซับซ้อนกว่า Icon เนื่ องจาก
จาเป็ นจะต้องอาศัยเหตุผลเชื่อมโยงเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง Index กับวัตถุจริ ง
3) Symbol (รู ปสัญลักษณ์) หมายถึง สัญญะที่ไม่มีความเกี่ยวพัน เชื่อมโยงอันใดเลย
ระหว่างตัวสัญญะกับวัตถุจริ ง หากแต่ความหมายนั้นเกิดจากการตกลงร่ วมกันระหว่างผูใ้ ช้สัญญะ
หรื ออยูบ่ นพื้นฐานของบริ บทและวัฒนธรรมเดียวกัน เช่น ดอกกุหลาบเป็ นสัญลักษณ์แทนความรัก
นกพิ ร าบเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ แ ทนเสรี ภาพ ไม้ก างเขนเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ แ ทนศาสนาคริ สต์ ทั้ง นี้
ยังหมายรวมถึง ตัวอักษร และโลโก้ต่าง ๆ ที่ สร้ างขึ้ นด้วย ดังนั้นการถอดรหัสจึงจาเป็ นต้องอาศัย
กระบวนการการเรี ยนรู ้ร่วมกันของผูใ้ ช้สัญญะ
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ตารางที่ 2.3 ประเภทของสัญญะตามทัศนะของ Peirce
ประเภทสั ญญะ
เกณฑ์ พจิ ารณา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
รู ปสัญญะกับวัตถุ
ตัวอย่าง
การถอดความหมาย

Icon
(รู ปเหมือน)
มีความคล้ายคลึง
ภาพถ่าย,
รู ปปั้ น
มองเห็นได้

Index
(รู ปบ่ งชี้)

Symbol
(รู ปสั ญลักษณ์ )

มีความเชื่อมโยง
แบบเหตุผล
ควันไฟ,
อาการของโรค
ต้องคิดหาเหตุผล

ความเชื่อมโยง
เกิดจากข้อตกลง
ไม้กางเขน,
ตัวเลข
ต้องผ่านการเรี ยนรู ้

แหล่งทีม่ า: Peirce, 1902.
สัญญะทั้ง 3 นี้ ไม่ได้แยกออกจากกันโดยเด็ดขาด เพราะสัญญะหนึ่ งอาจประกอบไปด้วย
รู ปแบบที่แตกต่างกันซึ่ งอาจเป็ นได้ท้ งั Icon (รู ปเหมือน) Index (รู ปบ่งชี้ ) และ Symbol (สัญลักษณ์)
รวมอยู่ ด้ว ยกัน ก็ เ ป็ นได้ เช่ น ภาพพระสงฆ์ เ ป็ นได้ท้ ัง รู ป เหมื อ นคื อ ภาพเหมื อ นของพระจริ ง
ในขณะเดี ย วกัน ก็ เ ป็ นรู ป บ่ ง ชี้ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเป็ นตัว แทนของศาสนาพุ ท ธ และเป็ น
สัญลักษณ์ในแง่ที่ชาวพุทธต้องให้ความเคารพศรัทธา
Barthes (1977) เป็ นนักสัญวิทยาอี กท่านหนึ่ งที่ ได้ให้ความสนใจและต่อยอดในหลักการ
ของโซซู ร์ โดยบาร์ ต ส์ เน้น ศึ ก ษาถึ ง สัญญะประเภทความหมายโดยนัย (Connotative Meaning)
เนื่ องจากมองว่า เป็ นความหมายที่ มีค วามสาคัญอย่า งแท้จริ งในแง่ ของการรั บรู ้ และความหมาย
โดยนัย นี้ เองที่ ย งั สามารถใช้อ ธิ บ ายไปได้อี ก หลายแนวคิ ด ซึ่ งการตี ค วามในขั้น นี้ จะเป็ นการ
ตีความหมายในระดับที่มีปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ ยวข้องด้วย กล่ าวคื อไม่ได้เกิ ดขึ้ นจาก
ตัวของสัญญะเองเพียงอย่างเดียว แต่เป็ นการอธิ บายถึงปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัญญะเข้าไปมีผลกับ
ความรู้ สึ ก และคุ ณค่ า ทางวัฒ นธรรมของผูช้ ม ปกติ แ ล้ว สั ญ ญะในกระบวนการนี้ จะท าหน้า ที่
2 ประการ คื อ ถ่ ายทอดความหมายโดยนัยแฝง และถ่ ายทอดความหมายในลักษณะของมายาคติ
(Myths)
จากการศึกษาแนวคิดของบาร์ ตส์ ที่ ได้อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างรู ปสัญญะ (Signifier)
ความหมายของสั ญ ญะ (Signified) และสั ญ ญะ (Sign) ท าให้ ท ราบว่ า ในระบบของสั ญ วิ ท ยา
ความหมายจะเกิ ดขึ้นมาได้ก็ตอ้ งอาศัยปั จจัยทั้งสามข้างต้น เพียงแต่ประสบการณ์ การรับรู้ของเรา
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จะพบเห็นและเข้าใจจนกลายเป็ นความเคยชิ นไป ส่ วนใหญ่เราจึงจะมองเห็นเพียงรู ปสัญญะและ
ความหมายของสั ญ ญะเท่ า นั้น เช่ น การมอบดอกกุ ห ลาบให้ ค นรั ก ดอกกุ ห ลาบคื อ รู ป สั ญ ญะ
ส่ วนความหมายของสัญญะนี้สื่อได้ถึงความหลงใหล แต่ “สัญญะ” มักเป็ นสิ่ งที่หลายคนมองข้ามไป
นัน่ ก็คือดอกกุหลาบที่สื่อถึ งความหลงใหล ดังจะเห็นได้จากการบอกรักของผูช้ ายด้วยดอกกุหลาบ
ที่ต้ งั ใจจะสื่ อว่าดอกกุหลาบเป็ นการแสดงออกซึ่ งความหลงใหล แต่ปัจจุบนั กลายเป็ นธรรมเนี ยม
สากลไปแล้ ว ว่ า การที่ เ ราจะบอกรั ก ใครสั ก คนต้อ งมี ด อกไม้ ม ามอบให้ โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ดอกกุหลาบ ทั้งนี้ ผมู้ อบส่ วนใหญ่มีความเข้าใจว่าการมอบดอกไม้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการแสดงออก
ซึ่งความรัก แต่ไม่มีใครนึกถึงเลยว่าดอกกุหลาบเป็ นสัญญะแทนความรู้สึกหลงใหล
ในขั้น การวิ เคราะห์ บาร์ ต ส์ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่า นัก สั ญ วิ ท ยาต้อ งแยกแยะให้อ อกระหว่า ง
ดอกกุหลาบในฐานะรู ปสัญญะและดอกกุหลาบในฐานะที่เป็ นตัวสัญญะ โดยรู ป สัญญะจะไม่ มี
ความหมายมาเกี่ยวข้อง เป็ นเพียงสิ่ ง ๆ นั้นเท่านั้น หากแต่ตวั สัญญะจะมีเรื่ องของความหมายเข้ามา
เกี่ยวข้องเสมอ หากเรามองดอกกุหลาบเป็ นเพียงแค่ดอกไม้ชนิดหนึ่งก็แสดงว่าเรามองดูดอกกุหลาบ
ในฐานะที่ เป็ นรู ป สัญญะเท่ านั้น แต่ถ้าเรามองว่า ดอกกุ หลาบสี แดงแสดงออกถึ งความหลงใหล
ดอกกุหลาบสี ม่วงแสดงออกถึงความโศกเศร้าหรื อเป็ นตัวแทนของเพศที่สาม ดอกกุหลาบสี เหลือง
แสดงออกถึงความห่ วงใย ดอกกุหลาบสี ขาวแสดงออกถึ งความบริ สุทธิ์ เมื่อเป็ นเช่ นนั้นแสดงว่า
เรากาลังมองดูดอกกุหลาบในฐานะที่เป็ นสัญญะตัวหนึ่ง
นอกจากนี้ Barthes (1982) ยังได้จาแนกหมวดหมู่ของสัญญะโดยใช้วิธีการ 3 แบบ คือ วิธีการ
ที่หนึ่ง จัดหมวดหมู่ตามวิธีการที่ทาให้ความหมายของสัญญะนั้นเป็ นจริ ง วิธีการที่สอง สนใจการ
ขยายตัว ที่ อ าจทับ ซ้ อ นกัน ของความหมายของสั ญ ญะตามที่ ต่ า ง ๆ และวิ ธี ที่ ส าม สนใจการ
ตอบสนองของความหมายสัญญะต่อรู ปสัญญะในกรณี ที่ผรู ้ ับสารมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกัน อันจะก่อให้เกิดการถอดรหัสที่แตกต่างกันออกไปแม้จะใช้ภาษาเดียวกันก็ตาม
มายาคติ (Myths) ถื อ เป็ นระบบเชิ ง สั ญ วิท ยาที่ เ กิ ด ขึ้ น มาจากระบบของสั ญ ญะที่ ส ร้ า ง
อยูก่ ่อนแล้ว กล่าวคือระบบของมายาคติเป็ นเสมือนการต่อยอดของระบบภาษาหรื อที่บาร์ ตส์ เรี ยกว่า
ระบบความหมายชุ ดที่สอง หรื อระบบสัญวิทยาระดับที่สอง (Second Order Semiological System)
หมายถึงการนาสัญญะในระดับภาษามาเป็ นรู ปสั ญญะในระดับมายาคติ ดังนั้นไม่วา่ สัญญะใดก็ตาม
ในระบบรหัสภาษาก็จะกลายมาเป็ นเพียงแค่รูปสัญญะในระบบรหัสวัฒนธรรมหรื อระดับมายาคติ
ตามทัศ นะของบาร์ ตส์ ม ายาคติ เป็ นระบบของการสื่ อสารหรื อข้อความ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่า ง
สามารถเป็ นมายาคติ ไ ด้ท้ งั สิ้ นไม่ ว่า จะเป็ นงานเขี ย น ภาพถ่ า ย โฆษณา กี ฬ า การ์ ตูนแอนิ เมชัน
หรื อแม้กระทัง่ การแสดง สิ่ งเหล่ านี้ จะมี ล ักษณะที่ เรารู ้ สึ กคุ น้ เคยกันเป็ นอย่า งดี เช่ น การใส่ เสื้ อ
กัน ฝน รู ป สั ญ ญะคื อ คนใส่ เ สื้ อ กัน ฝน ความหมายของสั ญญะคื อ ใส่ เ สื้ อ กัน ฝนเพื่ อ ป้ องกัน ฝน
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แต่ความหมายที่ผคู้ นมักมองข้ามไปคือขณะนี้ ฝนตก ซึ่ งการใส่ เสื้ อกันฝนเป็ นเหมือนการบ่งบอกถึง
สภาพภูมิอากาศด้วย สมมติว่าขณะที่เราอยู่ฝนไม่ตกแต่มีคนใส่ เสื้ อกันฝนขี่รถผ่านมา เราก็จะรู ้ ได้
ในทัน ที เ ลยว่า มี ฝ นตกอยู่ตามทางที่ เขาผ่า นมา ความคุ ้นเคย หรื อ ความเคยชิ น แบบนี้ ท าให้เ รา
มองข้า มความหมายในระดับ ที่ ส องไป การมองไม่ เห็ นความหมายของสิ่ ง ของต่ า ง ๆ ที่ มี ฐานะ
เป็ นสั ญ ญะ มองเห็ น เป็ นเพี ย งแค่ ว ตั ถุ ใ ช้ส อยทั่ว ไป บาร์ ต ส์ เ รี ย กกระบวนการในการลดทอน
เปลี่ยนแปลง บิดเบือน ปกปิ ดฐานะการเป็ นสัญญะของสรรพสิ่ งในสังคมให้กลายเป็ นเรื่ องธรรมชาติ
กลายเป็ นสิ่ งปกติธรรมดาว่ากระบวนการสร้ างมายาคติ และเรี ยกสิ่ งที่เป็ นผลลัพธ์ของผลผลิตนี้ ว่า
มายาคติ กล่าวคือการเชื่อตามความคิดของคนส่ วนใหญ่ในสังคมที่ก่อให้เกิ ดการยอมรับโดยปราศจาก
การตั้งคาถาม นับเป็ นความคิดที่สอดรับกับระบบที่ดารงอยูใ่ นสังคมขณะนั้น
การพยายามสลาย หรื อสั่นคลอนมายาคติของ Barthes (1982) เป็ นความพยายามที่จะสลับที่
สลับทางการจัดลาดับความสาคัญของสัญญะต่าง ๆ ในสังคม ดังที่บาร์ ตส์ เคยกล่าวถึงมายาคติของ
สิ่ งที่เรี ยกว่างานเขียนว่า “งานเขียนมิใช่งานที่สมบูรณ์เป็ นเอกภาพอันเป็ นผลมาจากอัจฉริ ยภาพของ
ผูป้ ระพันธ์ เนื่ องจากงานเขี ยนทุ กชิ้ นล้วนผ่านกระบวนการผลิ ตสร้ าง เพียงแต่มายาคติ ของสิ่ ง ที่
เรี ยกว่างานเขี ยนได้ถูกบิ ดเบื อนไปไม่ให้เราเห็ นถึ งกระบวนการของการผลิ ตสร้ าง” งานเขียนใน
มุมมองของบาร์ ตส์ จึงเป็ นเพียงภาคปฏิ บตั ิการของอุดมการณ์ แบบหนึ่ งเท่านั้น ในส่ วนของผูอ้ ่าน
บาร์ ตส์ ก็มีแนวคิดว่าไม่มีผอู ้ ่านคนไหนที่บริ สุทธิ์ จริ ง เพราะผูอ้ ่านจะมีฐานคติเป็ นของตัวเองเสมอ
ซึ่ งผูอ้ ่านก็จะนาฐานคติน้ นั มาใช้สาหรับการตีความตัวบท จึงไม่มีการอ่านใดที่ ผิดพลาด ไร้ สาระ
หรื อใช้ไม่ได้อย่างที่ศาสตร์ แห่งการตีความเชื่อ การอ่านทุกครั้งเป็ นเหมือนการเพิ่มความหมายให้แก่
ตัวบทนั้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
นักสัญวิทยาจึงเป็ นผูท้ ี่คอยทาให้สิ่งที่ดูเหมือนไม่มีความหมายในเชิ งภาษากลายเป็ นสิ่ งที่มี
ความหมายขึ้นมา เพื่อศึกษากระบวนการสื่ อความหมายของสิ่ งเหล่านั้นในสังคมเพราะทุกสิ่ งทุกอย่าง
ล้วนเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบวัฒนธรรมที่ทาหน้าที่เหมือนรหัสกาหนดความหมาย กล่าวคือสิ่ งเหล่านั้น
ไม่ได้มีความหมายในตัวของมันเองแต่ผใู ้ ช้ลว้ นมีส่วนช่วยในการกาหนดความหมายให้แก่มนั และ
ตัวกาหนดความหมายที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดในสังคมก็คืออุดมการณ์ ทางวัฒนธรรมที่เป็ นกรอบความคิด
ให้กบั คนส่ วนใหญ่ของสังคม
สัญญะในระบบความหมายชุ ดที่หนึ่ง (รหัสภาษา) สามารถถูกสลายความหมายลงได้และ
กลายเป็ นเพียงรู ปสัญญะที่ว่างเปล่า จึงต้องมีการรวมตัวกับความหมายใหม่กลายเป็ นสิ่ งที่บาร์ ตส์
เรี ยกว่า “ระบบการสร้างความหมายชุ ดที่สอง” กล่าวอีกนัยหนึ่ งคือระบบมายาคติน้ ี สามารถทาการ
สื่ อความหมายได้ถึงสองระดับ ระดับแรกคือความหมายตรงหรื อความหมายของภาษา ส่ วนระดับ
ที่สองคือความหมายแฝงหรื อความหมายมายาคติ มายาคติจึงเป็ นระบบที่อยูเ่ หนือภาษา โดยลักษณะ

76
ของมายาคติจะลดทอนสรรพสิ่ งมาเป็ นองค์ประกอบหรื อวัตถุดิบในการสื่ อความหมาย ไม่วา่ จะเป็ น
ภาษา ภาพถ่าย งานเขี ยน หรื อปรากฏการณ์ ในสังคมใด ๆ ก็ตาม ซึ่ งตัวมายาคติจะเป็ นตัวที่ ทาให้
ความหมายเดิมที่ดารงอยูเ่ ลือนหายไปหรื อเป็ นการผลัดชุดความหมายเดิมออกไปจากระบบความคิด
แล้วใส่ ความหมายใหม่ที่เป็ นมายาคติเข้าไป ในที่น้ ี สัญญะในระบบความหมายที่หนึ่ ง (สัญญะ =
รู ป สัญ ญะ + ความหมายของสัญ ญะ) ได้ถู ก สลายลงให้ ก ลายเป็ นรู ป สั ญญะที่ ไ ม่ มี ค วามหมาย
(รู ปสัญญะในระบบความหมายที่สอง = ตัวสัญญะในระบบความหมายที่หนึ่ง) ซึ่ งจะนาความหมาย
ชุดที่สอง (มายาคติ) มาใส่ ไว้เพื่อสื่ อความหมาย การนาสัญญะในระบบภาษามาเป็ นรู ปสัญญะของ
ระบบมายาคติ ทาให้รูปสัญญะในระบบนี้ แบ่งออกเป็ นสองด้าน ด้านที่หนึ่ งคือสัญญะของภาษา
ที่เรี ยกว่าความหมาย (Meaning) ส่ วนด้านที่สองคือรู ปสัญญะในระดับของมายาคติที่เรี ยกว่ารู ปแบบ
วัตถุ / สาร (Form) ความหมายของสัญญะทั้งสองระดับไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จึงเรี ยกว่าแนวคิด
(Concept) ส่ วนสั ญญะในระบบมายาคติ เพื่อไม่ให้เกิ ดความสับสนจึงใช้ค าเรี ยกว่าความสาคัญ /
จุดส าคัญ (Signification) จะเห็ นได้ว่า รู ปสั ญญะของมายาคติ น้ ันเป็ นทั้งความหมายที่ ไ ม่ ปรากฏ
ให้เห็ น และรู ป แบบวัตถุ / สาร ที่ ว่า งเปล่ า แต่ ป รากฏให้เห็ น โดยแนวคิ ด จะท าหน้าที่ บิ ดเบื อ น
ความหมายให้กลายเป็ นรู ปแบบวัตถุ / สาร ด้วยการทาให้ความหมายเดิมนั้นอยูไ่ กลจนเรามองข้ามไป
เห็นเพียงแต่สิ่งที่มายาคติตอ้ งการให้เห็ นเท่านั้น จึงเปรี ยบเสมือนการเล่นซ่ อนหาของความหมาย
และรู ปแบบวัตถุ / สาร ซึ่งความหมายทั้งสองไม่ได้ถูกทาลายไปหากแต่ถูกทาให้มองไม่เห็นเท่านั้น
ทั้งนี้ บาร์ ตส์ ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์หน้าปกของนิตยสาร Paris-Match ที่เป็ นรู ปของ
ทหารหนุ่ มผิวสี ในเครื่ องแบบทหารฝรั่งเศสกาลังแสดงท่าทางทาความเคารพและทาตาเบิกกว้าง
จ้องมองไปยังเบื้ องสู งซึ่ งสื่ อให้คนส่ วนใหญ่คิดไปว่ามองธงชาติอยู่ หากเรามองทหารหนุ่ มผิวสี
ทาความเคารพเป็ นรู ปสัญญะ ความหมายของสัญญะก็น่าจะเป็ นการยอมรับและรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้
ทาหน้าที่รับใช้ชาติ สาหรับความหมายที่สองนั้นคือภาพนี้สื่อถึงความยิง่ ใหญ่ของจักรวรรดิฝรั่งเศส
เพราะคนในจักรวรรดิไม่วา่ ชนชาติใดก็มีความภูมิใจที่ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งของชาติ ต่างรับใช้ฝรั่งเศส
ภายใต้ธงเดียว ภาพที่เห็นนี้ ได้บิดเบือนความโหดร้าย การกดขี่ข่มเหง การแย่งชิ งผลประโยชน์จาก
ประเทศอาณานิ คมของฝรั่งเศสไปด้วยการใช้เด็กชายผิวสี แต่งชุ ดทหารฝรั่งเศสแสดงความภัคดีต่อ
เจ้าอาณานิ คม เมื่อเราทาการวิเคราะห์ภาพเพื่อให้เข้าใจถึ งอุดมการณ์ ในระดับมายาคติเราจาต้อง
วิเคราะห์ถึงบริ บทที่ใหญ่กว่าด้วย นัน่ คือตัววารสารซึ่ งเป็ นวารสารของกลุ่มอนุ รักษ์นิยม การที่จะ
เข้า ใจในความหมายที่ ส องอย่า งง่ า ยดายก็ ต้อ งเป็ นคนฝรั่ ง เศสที่ รู้ เ รื่ อ งประวัติ ศ าสตร์ ข องตน
พอสมควร การใช้ค นผิ ว สี แ ต่ ง ชุ ด ทหารท าความเคารพก่ อ ให้ เ กิ ด ความคิ ด ที่ ว่ า บุ ค คลภายใต้
อาณานิ คมต่างจงรั กภักดี ต่อฝรั่งเศส ทาให้ชาวฝรั่งเศสที่ มองเห็ นภาพนี้ รับรู ้ และเกิ ดความคิ ดที่ว่า
ชาวอาณานิ ค มซื่ อสัตย์ต่อฝรั่ งเศส ไม่ จาเป็ นต้องปลดปล่ อยให้เป็ นเอกราชก็ ได้ ซึ่ ง ในเรื่ องของ
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ความหมายแฝงหรื อมายาคติน้ ี รูปสัญญะในระดับมายาคติจะมองเห็ นได้ไม่ชดั เจน สามารถเป็ นได้
ทั้งรู ปแบบและความหมายไปพร้อม ๆ กัน ปรากฏเป็ นรู ปธรรมให้เห็นหรื อเข้าใจได้ เช่ น รู ปหนุ่ ม
ผิวสี ในชุ ดทหารฝรั่งเศส เพียงแต่มายาคติ ทาให้ความหมายเหล่านั้นว่างเปล่าแล้วเติมความหมาย
ชุ ดใหม่ที่มายาคติตอ้ งการสื่ อเข้าไปแทนที่ โดยมิได้ทาลายหรื อกดทับความหมายเดิม หากแต่เป็ น
การทาให้ความหมายเดิมอ่อนลงยากแก่การมองเห็นเท่านั้น (Barthes, 1982)
สัญวิทยาจึงเป็ นทฤษฎีที่ถูกนามาใช้อธิบายการสื่ อสารของมนุ ษย์วา่ การสื่ อสารคือจุดกาเนิ ด
ของความหมาย การศึกษาลักษณะนี้ จะไม่คานึงถึงความล้มเหลวของการสื่ อสาร ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับ ความถู ก ต้องและประสิ ท ธิ ผล แต่ เป็ นแนวทางการศึ ก ษาด้านสั ง คมหรื อความแตกต่ า งทาง
วัฒนธรรมระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร ตลอดจนความหลากหลายของความหมายภายในระบบ
ภาษา วัฒนธรรม และความเป็ นจริ ง ที่ ไ ม่ ส ามารถแสดงผลออกมาได้อย่า งชัดเจน หากแต่ เป็ น
การศึกษาในเชิ งโครงสร้ างโดยมุ่งความสนใจไปที่ การวิเคราะห์ โครงสร้ างของชุ ดความสัมพันธ์
ที่ทาให้สารมีความหมายถึงบางสิ่ งบางอย่างที่สร้างขึ้น และความเข้าใจในตัวสารที่จะถูกส่ งออกไป
ในการสื่ อ สารแต่ ล ะครั้ ง ดัง นั้น การศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สั ญ วิ ท ยานี้ จะถื อ ว่ า ตัว ก าหนดของ
การสื่ อสารขึ้นอยู่กบั สังคมและสิ่ งที่อยู่รอบตัวมนุ ษย์ ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั กระบวนการของการสื่ อสาร
แต่ระบบสัญญะจะทาหน้าที่ควบคุ มการสร้ างความหมายของตัวบทให้ เกิ ดขึ้นอย่างสลับซับซ้อน
และขึ้นอยูก่ บั บริ บทของแต่ละวัฒนธรรมด้วย
กรณี ของการแสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์ เนื่องจากเป็ นการนาเรื่ องราวเกี่ยวกับการ์ ตูนแอนิเมชันที่
ได้รับ ความนิ ย มของดิ ส นี ย ์มาแสดงโดยบุ คคลจริ ง ซึ่ งในเนื้ อเรื่ องบางฉากบางตอนของการ์ ตูน
แอนิ เมชันอาจมีความเหนื อจริ ง ตามจิ นตนาการเพื่ออรรถรสในการชม แต่ไม่สามารถเป็ นไปได้
บนโลกแห่ งความเป็ นจริ ง ดังนั้นแนวคิ ดเกี่ ยวกับประเภทของสัญญะนี้ ผูว้ ิจยั จึ งสนใจนามาเป็ น
ส่ วนเสริ ม สาหรั บ การวิเคราะห์ ง านวิจยั เรื่ อง “กลวิธีการสร้ างชุ ดสัญญะมหัศจรรย์ในการแสดง
ดิสนี ยอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชิ นีหิมะ” ว่าจะมี การสอดแทรกสัญญะจากโลกของ
การ์ ตูนเข้ามาอยูใ่ นการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ได้อย่างไรบ้าง
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2.6 สตรีนิยม
แนวคิดสตรี นิยม (Feminism) เป็ นแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับการศึกษาเกี่ ยวกับเรื่ องของ
เพศ ซึ่ งแนวคิดนี้จาแนกเพศออกเป็ น 2 ด้าน คือ เพศตามธรรมชาติ (Sex) หมายถึง เพศตามธรรมชาติ
ที่มีติดตัวมาตั้งแต่กาเนิดโดยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และ เพศสภาวะ (Gender) หมายถึง เพศที่
ไม่ได้ติดตัวมาตั้งแต่กาเนิ ดหากแต่ถูกประกอบสร้างขึ้นโดยสังคม (Socially Constructed) เช่น การ
เรี ยกขานชื่ อของมนุ ษย์ สังคมได้เป็ นตัวกาหนดชื่ อที่ เหมาะสมกับเพศหญิ งไว้ ได้แก่ มาลี บุ ปผา
สมศรี ส่ วนชื่ อของเพศชาย ได้แก่ สมชาย สมบัติ แนวคิดนี้ จึงเชื่ อว่าความเป็ นเพศถูกประกอบสร้าง
ขึ้นจากสังคมมากกว่าจะถูกกาหนดจากปั จเจกบุคคล
Baumgardner and Richards (2000) ได้ก ล่ า วไว้ว่า แนวคิ ด สตรี นิย มถื อก าเนิ ด ขึ้ น ในช่ ว ง
ปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 18 ในประเทศตะวันตก เพื่อปกป้ องสิ ทธิ ต่าง ๆ ของผูห้ ญิง เรี ยกร้ องให้เกิ ด
ความเสมอภาค ความเท่าเที ยมกันระหว่างผูห้ ญิ งและผูช้ าย นับเป็ นการปลดปล่ อยให้ผูห้ ญิงเป็ น
อิสระมากขึ้ นจากเดิ มด้วยการคัดค้านค่านิ ยมในสังคมที่ ให้คุณค่าความเป็ นมนุ ษย์ไม่เท่าเที ยมกัน
โดยมองว่าเพศชายเป็ นเพศที่มีความเฉลียวฉลาด และสามารถทาคุณประโยชน์ให้สังคมได้มากกว่า
เพศหญิ ง นอกจากนี้ De Beauvoir (2014) นักเขี ย นสตรี นิยมชาวฝรั่ ง เศสยัง ได้แสดงทัศนะไว้ใ น
หนังสื อ “เพศที่สอง” (The Second Sex) เกี่ยวกับความเชื่ อเรื่ องความไม่เท่าเทียมกันทางเพศของชาย
และหญิ ง ในสั งคมไว้ว่าเป็ นผลที่ สืบ เนื่ องมาจากการประกอบสร้ างทางวัฒนธรรม สภาพสั งคม
รวมถึ งสถาบันต่าง ๆ ในบริ บทสังคมที่มีผชู ้ ายเป็ นใหญ่ ไม่ใช่ สิ่งที่มีมาตามธรรมชาติเพราะคนเรา
ไม่ได้เกิ ดมาเป็ นผูห้ ญิง หากแต่กลายมาเป็ นในภายหลัง ดังนั้นความเสมอภาคทางเพศจะสามารถ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างของสังคมอย่างจริ งจังทั้งระบบ นอกจากนี้ยงั มี
ผูใ้ ห้คาจากัดความถึง “สตรี นิยม” ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันไว้ ดังนี้
สตรี นิย ม หมายถึ ง การวิ เคราะห์ ห รื อ การกระท าใด ๆ ที่ มี จุ ด ยืน ว่า ด้ว ยความสั ม พัน ธ์
ระหว่างหญิงและชาย สังคมจาเป็ นต้องมีความเท่าเทียม ไม่มีใครอยูเ่ หนื อกว่าใคร มนุ ษย์ทุกคนต้อง
ได้รับการประพฤติปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันไม่วา่ จะเป็ นชายหรื อหญิงก็ตาม ความสัมพันธ์ทางสังคมที่
เคยมีมาในลักษณะของความไม่เสมอภาคที่ถูกจาแนกโดยเพศจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อลด
ปั ญหาความไม่ลงรอยกันในสังคมระหว่างหญิงและชาย (Albistur and Armogathe, 1977)
จากทัศ นะดัง กล่ า วจึ ง พอสรุ ป ได้ว่า “แนวคิ ดสตรี นิ ย ม” เป็ นเรื่ อ งของสิ ท ธิ และความ
เท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย มุ่งเน้นการสร้ างความเชื่ อว่าทุกคนควรมี สิทธิ เสรี ภาพในการ
ตัดสิ นใจที่เท่าเทียมกัน และผูห้ ญิงไม่ควรต้องตกอยู่ภายใต้การกดขี่ของผูช้ ายไม่ว่าจะเป็ นด้านใด
ก็ตาม ทั้งการทาร้ายร่ างกาย การถูกกดขี่ทางเพศ การถูกเลือกปฏิ บตั ิ โดยเป็ นการสร้างความเข้าใจ
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ร่ วมกันระหว่างผูห้ ญิงที่มีประสบการณ์กบั ผูห้ ญิงอีกกลุ่มหนึ่ งที่ไม่เคยมีประสบการณ์วา่ ผูห้ ญิงยังคง
ถูกกดขี่ข่มเหงจากเพศชายอยู่ ดังนั้นสตรี นิยมจึงเป็ นความพยายามที่จะก่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ระหว่า งหญิ ง ชาย ไม่ ใ ช่ ก ารพยายามที่ จะลดบทบาทของผูช้ าย หากแต่ ต้องการให้ผูห้ ญิ ง อยู่ไ ด้
โดยปราศจากซึ่ งการโดนเอาเปรี ยบ นอกจากนี้ ยงั ต้องการส่ งเสริ มให้เกิ ดความเข้าใจในความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกันเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็ นมนุ ษย์อย่างเท่าเทียม เพราะไม่วา่ จะเป็ น
ชายหรื อ หญิ ง ต่ า งก็ มี บ ทบาทหน้า ที่ ข องตนเองต่ อ ครอบครั ว ต่ อ สั ง คม ประเด็ น เหล่ า นี้ จึ ง ถู ก
หยิบยกขึ้นมาพูดถึงในเรื่ องของความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
Beasley (1999) ได้กล่ าวไว้ว่าขบวนการเคลื่ อนไหวเพื่อเรี ยกร้ องสิ ทธิ ความเท่าเทียมกันของ
สตรี นับเป็ นอุดมการณ์ และมีการปฏิ บตั ิมานานแล้วในสังคมยุโรปตะวันตก โดย “คลื่นลูกแรก”
(The First Wave of Feminism) เกิ ดขึ้ นในช่ ว งกลางคริ ส ต์ท ศวรรษที่ สิ บ เก้า ถึ ง ยี่ สิ บ ในขณะนั้น
ประเทศไทยยังคงเป็ น “สยาม” และมีการปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราช สาหรับประเทศ
สหรั ฐอเมริ กาการเคลื่ อนไหวส่ วนใหญ่ มี ข้ ึ นเพื่ อเรี ยกร้ องสิ ทธิ ในการเลื อกตั้งอย่างเท่ าเที ยมกัน
ระหว่างชายหญิง เพราะในขณะนั้นการเลื อกตั้งได้ถูกจากัดอยูเ่ ฉพาะกลุ่มผูช้ ายผิวขาวเท่านั้น และ
ยังคงมีการเลือกปฏิบตั ิต่อคนผิวสี อยู่ การเคลื่อนไหวส่ วนมากจึงเป็ นการเรี ยกร้องจากผูห้ ญิงผิวขาว
กระทัง่ ถึ งคริ สต์ศตวรรษที่ 20 ผูห้ ญิ งจึงมีสิทธิ ในการเลื อกตั้งอย่างเท่าเทียมกันในสังคมตะวันตก
และมี ก ารออกกฎหมายต่ า ง ๆ เช่ น การเพิ่ ม โอกาสในการศึ ก ษาแก่ ผู ้ห ญิ ง กฎหมายเกี่ ย วกับ
ค่าตอบแทนในครอบครัว สิ ทธิ ในการคุมกาเนิ ดและการทาแท้ง ถือเป็ นการต่อสู ้ที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐาน
สาคัญ 3 ประการ คือ ความสาคัญของแรงงานหญิงในบ้านเรื อน, เงินหรื อกองทุนของความเป็ นแม่
และการปกป้ องในทางกฎหมายของผูห้ ญิง
การต่อสู ้ในด้านสิ ทธิ สตรี ของคลื่นลูกแรกประสบความสาเร็ จในบางเรื่ อง และได้สืบทอด
มายังสตรี นิยมคลื่นลูกที่สอง (Second Wave) ซึ่ งเกิดขึ้นหลังสิ้ นสุ ดสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยครั้งนี้ มี
อุดมการณ์ใหม่ที่เรี ยกว่า “ขบวนการปลดปล่อยสตรี ” (Woman’s Liberation Movement) สาระสาคัญ
อยู่ที่การพิจารณาประเด็นปั ญหาต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับสตรี จะต้องเลิกกระทาภายใต้กรอบความคิดเดิม
ของผูช้ ายที่เป็ นศูนย์กลางของความถูกต้อง เช่น มองการเมืองเป็ นเรื่ องที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
ผูช้ ายเท่ า นั้น เนื่ อ งจากสมัย ก่ อ นผูห้ ญิ ง จะถู ก จ ากัด ให้ รั บ ผิ ด ชอบแต่ เ รื่ อ งภายในบ้า นเท่ า นั้น
ขบวนการปลดปล่อยสตรี จึงได้ทา้ ทายกรอบความคิดนี้ ดว้ ยความพยายามที่ตอ้ งการแก้ไขปั ญหาที่มี
มาเนิ่ น นานอย่า งถึ ง รากถึ ง โคน โดยขบวนการนี้ ได้เ ติ บ โตมาจากกลุ่ ม สตรี นิ ย มแนวก้า วหน้า
(Radical Groups) ด้ว ยการขยายแนวคิ ด เกี่ ย วกับ การเมื อ งและเศรษฐกิ จ ไปสู่ เ รื่ อ งของเพศวิ ถี
(Sexuality) ร่ า งกาย (The Body) และอารมณ์ (Emotions) รวมถึ ง บริ บททางด้า นอื่ น ในชี วิ ต ที่
ถูกมองว่าเป็ นเรื่ องส่ วนตัว นับเป็ นการปลดปล่อยผูห้ ญิงออกจากบทบาทหน้าที่ และสถานภาพใน
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ครัวเรื อน ดังนั้นคลื่นลูกที่สองนี้ จึงไม่ได้มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับสิ ทธิ ทางการเมืองเท่านั้น หากแต่ยงั
รวมประเด็นเกี่ ยวกับเสรี ภาพในเรื่ องเพศวิถีที่ ตอ้ งการยกระดับจิ ตสานึ กของผูห้ ญิ งที่ ว่าทุ กคนมี
อิสระที่ จะเลื อกแนวทางการดาเนิ นชี วิต โดยต้องไม่ถูกจากัด กี ดกันหรื อเอาเปรี ยบทั้งด้านความ
แตกต่างทางเพศ และด้านหน้าที่การงานเข้าไปด้วย (Beasley, 1999)
Gamble (2001) ได้อ ธิ บ ายถึ ง สตรี นิ ย มหลัง สมัย ใหม่ (Postmodern Feminism) ไว้ว่า เป็ น
กลุ่มสตรี ที่มีความเชื่ อว่าไม่มีสิ่งใดเป็ นความจริ ง เนื่ องจากความจริ งเป็ นสิ่ งที่ประกอบสร้ างขึ้นมา
และถูกให้ความหมายผ่านวาทกรรมทั้งสิ้ น เช่นเดียวกับความเป็ นหญิงและความเป็ นชาย หรื อวิธีคิด
เรื่ องของความเท่ าเที ยมกันระหว่ างชายหญิ งที่ เป็ นลักษณะแบบแบ่ งสองขั้ว (Binary) สตรี กลุ่ มนี้
มีความต้องการที่จะรื้ อถอนวาทกรรมต่าง ๆ ที่มีอานาจ รวมถึงวิถีการปฏิ บตั ิที่มีมาแต่เดิ ม พวกเธอ
เชื่อว่าเพศสภาพ (Gender) มีลกั ษณะที่ไม่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา และมองว่าไม่มีสตรี
หรื อ ไม่ มี ค วามเป็ นสตรี ที่ แ ท้จ ริ ง ค าว่ า “สตรี ” จึ ง ไม่ ค วรเกิ ด จากองค์ ค วามรู ้ เ ดี ย วแต่ ค วรมี
ความหลากหลาย โดยพิจารณาเรื่ องอื่นร่ วมด้วย เช่ น เชื้ อชาติ ชนชั้น ศาสนา และความเป็ นเพศใด
เพศหนึ่ง (Sexual Orientation) ที่ประกอบขึ้นเป็ นคนคนหนึ่ ง ส่ งผลให้พวกเธอปฏิเสธการต่อสู ้ของ
กระบวนการสตรี เพื่อเรี ยกร้ องความเท่าเทียมกับผูช้ าย เพราะสะท้อนให้เห็ นถึ งวิธีคิดแบบสองขั้ว
ซึ่ ง มี ข ้อจากัดในเรื่ องของความหลากหลายทางความคิ ด ประเด็นนี้ ท าให้ส ตรี นิย มสายเสรี นิย ม
ออกมาโจมตี ส ตรี นิยมหลังสมัยใหม่ เนื่ องจากเป็ นการทาลายความชอบธรรมของกระบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมของผูห้ ญิง การต่อสู ้เพื่อปลดปล่อยสตรี จึงเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
ส าหรั บ แนวคิ ด สตรี นิ ย มตามทัศ นะของ Weedon (1999) และ Millett (2000) สามารถ
จาแนกเป็ นกลุ่มต่าง ๆ ได้ ดังนี้
1) กลุ่มสตรี นิยมแนวเสรี นิยม (Liberal Feminism)
สตรี นิย มแนวคิ ดนี้ มีค วามเชื่ อที่ ว่า ผูห้ ญิ ง และผูช้ ายมี ค วามสามารถเท่าเที ยมกัน
แต่สิ่งที่ทาให้ผหู ้ ญิ งและผูช้ ายมีความแตกต่างกันคือการกาหนดบทบาทชายหญิ งด้วยการปลูกฝั ง
ขัดเกลา และบ่มเพาะจากสังคมจนกลายเป็ นมายาคติทางความคิดในการจากัดบทบาทของผูห้ ญิ ง
ด้วยการอาศัย การแบ่ ง แยกทางเพศอย่า งไม่ เป็ นธรรม รวมถึ ง ความเชื่ อด้า นศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และกฎหมาย สตรี นิยมแนวนี้ ยืนยันว่าฐานะทางสังคมควรถูกกาหนดโดยความสามารถ
และทักษะของปั จเจกชนมากกว่าการเหมารวม หรื อการวัดจากความสาเร็ จของบุคคลในการแข่งขัน
เท่านั้น ที่ สาคัญสตรี นิยมกลุ่มนี้ ยงั สนใจถึ งเรื่ องการนาเสนอภาพลักษณ์ ของผูห้ ญิงและผูช้ ายผ่าน
สื่ อมวลชนด้วยเพราะผลของความไม่เท่า เที ยมส่ วนหนึ่ งมาจากการเรี ย นรู ้ เรื่ องบทบาททางเพศ
ถึ ง แม้ว่า สั ง คมจะมี ก ารพัฒนาที่ ก้า วไกลและมี เสรี ภาพที่ ม ากขึ้ น แต่ บ ทบาทของผูห้ ญิ ง ไม่ เ คย
เปลี่ยนไป ผูห้ ญิงยังคงขาดโอกาสในด้านการศึกษาหรื ออาชี พอยู่เสมอ นอกจากนี้ Oakley (1981)
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นัก สตรี วิท ยาชาวอัง กฤษได้ต้ งั ข้อสั งเกตว่าภาพของผูห้ ญิ งที่ ไปปรากฏอยู่ใ นสื่ อประเภทต่ าง ๆ
รวมทั้งในโลกแห่ งความเป็ นจริ งนั้น ผูห้ ญิงมักเป็ นเพศที่ตอ้ งรอคอยบางสิ่ งบางอย่างเสมอ ในทาง
กลับกันเราแทบไม่ได้เห็นภาพเช่นนี้ในกรณี ของผูช้ ายเลย
การต่ อ สู ้ ข องสตรี นิ ย มแนวนี้ เป็ นเพี ย งการประยุ ก ต์ ห ลัก การเสรี นิ ย มมาใช้
ด้วยความเชื่ อว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่ องบทบาท สิ ทธิ และโอกาสของผูห้ ญิงให้เพิ่มขึ้นเพราะ
เชื่ อว่าทั้งเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกัน โดยมุ่งเน้นว่าสังคมที่ดีตอ้ งประกอบด้วยความ
เสมอภาค (Equality) เสรี ภาพ (Freedom) และภราดรภาพ (Fraternity) ทั้งนี้ เพื่อเรี ยกร้ องสิ ทธิ ใ ห้
ทุ กคนไม่ว่าจะเป็ นเพศใดก็ ตามมี ค วามเท่าเที ย มกัน ดังนั้นความเสมอภาคต้องเกิ ดขึ้ นในชนชั้น
ทางเพศด้วย และผูห้ ญิงก็เป็ นหนึ่งในชนชั้นนั้น หากแต่ยงั เป็ นกลุ่มหรื อชนชั้นที่ยงั คงถูกเลือกปฏิบตั ิ
บนพื้นฐานของความเป็ นเพศหญิงที่ ไม่ว่าจะรวยหรื อจน มี การศึกษาหรื อไร้ การศึ กษาก็ยงั คงถู ก
ตีกรอบการมองบทบาทและฐานะของสตรี ในเรื่ องเพศ (Sex-Class) และการเลือกปฏิบตั ิ (Gender
Discrimination) อยูด่ ี
เป้ าหมายหลักของสตรี นิยมกลุ่มนี้จึงต้องการเรี ยกร้องความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ
ส่ งเสริ มให้ผหู ้ ญิงตระหนักถึงสิ ทธิ เสรี ภาพของตนเองมากขึ้น ต่อต้านการแบ่งแยกบทบาททางเพศที่
มีมากเกิ นไป และมองผูห้ ญิ งในลักษณะของการเหมารวมเป็ นกลุ่มแทนที่ จะมองในรู ปแบบของ
ปั จเจกชน เพราะผูห้ ญิงไม่ได้มีหน้าที่ในการเป็ นเพียงแม่บา้ นเท่านั้น แต่ผหู ้ ญิงต้องสามารถลุกขึ้นมา
ทางานอื่ นได้เช่ นเดี ยวกับผูช้ ายโดยไม่ถูก กี ดกัน ที่ ส าคัญผูห้ ญิ งควรมี สิ ทธิ ท้ งั ทางด้านเศรษฐกิ จ
กฎหมาย สังคม และการเมือง โดยไม่ลม้ ล้างโครงสร้างเดิมแต่เป็ นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่
ให้มีความเหมาะสมสาหรับผูห้ ญิงมากขึ้น สามารถที่จะอยู่ได้โดยไม่ถูกกดขี่ข่มเหง นอกจากนี้ ยงั
เชื่ อว่าการปลดปล่อยผูห้ ญิงเปรี ยบเสมือนการปลดปล่อยผูช้ ายด้วย เพราะผูห้ ญิงก็สามารถช่วยเหลือ
ผูช้ ายในการแบ่งเบาภาระงานนอกบ้านได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ขณะเดียวกันผูช้ ายก็ควรช่วยเหลื อ
ผูห้ ญิ งในการแบ่งเบาภาระหน้าที่ ภายในบ้านด้วย นับเป็ นการอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างชาย
และหญิง
2) กลุ่มสตรี นิยมแนวมาร์ กซิ สต์ (Marxist Feminism)
สตรี นิยมกลุ่มนี้ เชื่ อว่าปั ญหาของผูห้ ญิงเป็ นผลมาจากระบบทุนนิ ยม หากสามารถ
ล้มล้างระบบทุนนิ ยมลงได้ ปั ญหาของผูห้ ญิงก็จะได้รับการแก้ไข ซึ่ งมีการประสานแนวคิดเรื่ องของ
ชนชั้น ตามกลุ่ ม มาร์ ก ซิ ส ต์ แ ละเพศสภาวะ (Gender) เข้า ไว้ด้ว ยกัน ดัง นั้น กลุ่ ม สตรี นิ ย มแนว
มาร์ กซิ สต์น้ ี จะมีการเปลี่ ยนแปลงความคิ ดอยู่ตลอดเวลา ในช่ วงแรกจะเน้นที่ระบบทุนนิ ยมเป็ นหลัก
และมี ประเด็นทางเพศสภาพเป็ นตัวเสริ ม การแก้ไ ขปั ญหาการเอารั ดเอาเปรี ย บจึ งต้องเริ่ ม ที่ ก าร
เปลี่ ยนแปลงของระบบโครงสร้ างแบบทุนนิ ยมก่ อนเป็ นอันดับแรก เนื่ องจากกลุ่ มนี้ มีความคิดว่า
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ความไม่ เท่ าเที ยมกัน ทางเพศเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากการมี ปฏิ สัมพันธ์ ของระบบชายเป็ นใหญ่และ
ระบบทุนนิยม โดยเชื่ อว่าการเอารัดเอาเปรี ยบทางเพศเป็ นรู ปแบบหนึ่งที่ประสานไปกับการเอารัดเอา
เปรี ยบทางชนชั้น เพราะการกดขี่ทางเพศเกิดจากการที่สังคมมีการกดขี่กนั และมีชนชั้นทาให้คนในสังคม
เกิดความไม่เท่าเทียม เช่น การทาให้ผหู ้ ญิงตกอยู่ในฐานะแรงงานในโรงงานด้วยการกดค่าแรง หรื อ
ผูห้ ญิ ง เป็ นเพี ย งแรงงานส ารองซึ่ ง จะเป็ นคนกลุ่ ม แรกที่ ถู ก ปลด รวมทั้ง การเอาเปรี ย บเลิ ก จ้า ง
เมื่อผูห้ ญิงตั้งครรภ์เพราะเล็งเห็ นว่าไม่สามารถปฏิ บตั ิงานได้อย่างเต็มที่ จึงเกิ ดเป็ นโครงสร้ างทาง
เศรษฐกิจที่ส่งเสริ มให้ผชู ้ ายอยูใ่ นฐานะที่ได้เปรี ยบกว่าผูห้ ญิง ต่อมาได้สนใจถึงปัญหาเชิงอุดมการณ์
มากกว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจจึงเกิดคาถามที่วา่ อุดมการณ์ทางเพศถูกสร้างผ่านภาษาและสื่ อต่าง
ๆ ได้อย่างไร เช่น อุดมการณ์ทางเพศที่อยูใ่ นโฆษณาโทรทัศน์จะเป็ นกรอบอธิ บายว่าผูห้ ญิงที่ผวิ ขาว
รู ป ร่ า งผอม หน้า ตาสวยจึ ง จะประสบความส าเร็ จในระบบทุ นนิ ย ม ที่ ส าคัญสตรี นิยมกลุ่ ม นี้ ไ ด้
มุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์ภาพของผูห้ ญิงที่ปรากฏอยู่บนจอโทรทัศน์ พร้อมกับวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ
การที่ สื่ อมวลชนแสดงภาพออกมาเช่ น นั้ น แล้ ว น ามาเปรี ยบเที ย บกั บ ผู ้ ห ญิ ง ส่ วนใหญ่
ในสังคมจริ ง
ดังนั้นกลุ่ ม สตรี นิยมมาร์ กซิ ส ต์จึง มี เป้ าหมายเน้นที่ การแบ่ง งานกันท าในระบบ
เศรษฐกิ จ แบบทุ นนิ ย ม การเปิ ดโอกาสให้ ผูห้ ญิ ง ได้ท างานนอกบ้า นมากขึ้ น นับ เป็ นการขยาย
ความคิ ดเรื่ องการถื อระบบชายเป็ นใหญ่ที่ฝังรากลึ กในระบบทุนนิ ยม เพราะระบบนี้ เอื้ อต่อการที่
ผูห้ ญิงเป็ นฝ่ ายป้ อนแรงงานส่ วนเกินให้แก่หวั หน้าครอบครัวซึ่ งออกไปทางานในระบบนายทุน และ
ส่ วนใหญ่ฝ่ายหญิงทาหน้าที่เป็ นเพียงผูซ้ ้ื อในระบบโดยมิได้มีส่วนในการผลิต ส่ งผลให้ตกเป็ นรอง
ฝ่ ายชาย และจาเป็ นต้องพึ่งพาทั้งทางด้านการเงินและจิตใจ ผูห้ ญิงจึงไม่สามารถยืนหยัดด้วยตนเองได้
แนวคิ ดนี้ จึง ต้องการที่ จะผลักดันให้ผูห้ ญิ งเข้า ไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการผลิ ต เพื่ อสร้ า ง
อานาจในการต่อรอง และทาให้ผหู ้ ญิงได้รับความยุติธรรม รวมทั้งความเสมอภาคมากขึ้น
3) กลุ่มสตรี นิยมสายก้าวหน้า (Radical Feminism)
สตรี นิยมกลุ่มนี้ ปฏิเสธระบบชายเป็ นใหญ่อย่างสุ ดขั้ว โดยมีแนวคิดว่าการที่ผชู ้ าย
มีอานาจเหนือกว่าผูห้ ญิงเป็ นผลมาจากการที่สังคมเป็ นระบบแบบชายเป็ นใหญ่ (Patriarchy) ระบบที่
ทาให้ผหู้ ญิงถูกเอารัดเอาเปรี ยบทางเพศวิถี (Sexuality) ที่ผชู ้ ายหรื อสังคมชายเป็ นใหญ่มองว่าผูห้ ญิง
เป็ นเพียงวัตถุทางเพศสาหรับผูช้ าย รู ปแบบของการกดขี่ที่ ปรากฏออกมาให้เป็ นเป็ นรู ปธรรม เช่ น
การข่ ม ขื น กระท าช าเรา งานลามกอนาจารที่ ถู ก เผยแพร่ ตามสื่ อ ต่ า ง ๆ ดัง นั้ น การต่ อ สู ้ ก ั บ
สิ่ งเหล่านี้ จึงถือว่าเป็ นเรื่ องใหญ่ และพื้นที่หนึ่ งของการกดขี่ลกั ษณะนี้ คือร่ างกายของผูห้ ญิง เป็ นการ
ต่อสู ้ ในสิ ทธิ เนื้ อตัวร่ างกายของผูห้ ญิ ง และเหนื อเพศวิถีของตนเอง เช่ น ความปรารถนาทางเพศ
ความสุ ขทางเพศ การคุมกาเนิ ด การหย่าร้าง การทาแท้ง การใช้ความรุ นแรงในครอบครัว การทาร้าย
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ร่ างกาย และการมองว่าผูห้ ญิงกับผูช้ ายแตกต่างกันทั้งเรื่ องทางกายภาพ เรื่ องความสามารถ กลายเป็ น
ความไม่เท่าเทียมกันในกิจกรรมของผูห้ ญิงและผูช้ าย เช่น กิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจเป็ นพื้นที่
ของผูช้ าย เรื่ องเกี่ยวกับงานบ้าน กิจกรรมทางเพศที่ผหู ้ ญิงถูกกาหนดให้มีหน้าที่ตอ้ งเป็ นฝ่ ายบริ การ
ผูช้ ายให้ มี ค วามสุ ข จนกลายเป็ นปั ญ หาสั ง คม สื บ เนื่ อ งมาจากอุ ดมการณ์ ร ะบบชายเป็ นใหญ่ ที่
แทรกซึ มลงไปในวัฒนธรรมของสัง คมจนเป็ นสิ่ งที่ ผูห้ ญิ งต้องยอมรับและไม่สามารถปฏิ เสธได้
สตรี นิ ย มแนวก้า วหน้า สนใจเรื่ อ งของเพศโดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง การกดขี่ ท างเพศที่ เ ป็ นการกดขี่
ขั้นรุ นแรงและเป็ นพื้นฐานสาคัญที่สุดของสังคม เพราะเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับครอบครัวคนใกล้ตวั เรา
มากกว่าการแบ่งชนชั้นหรื อเชื้อชาติเสี ยอีก
สตรี นิย มแนวก้าวหน้ามี ความต้องการที่ จะล้ม ล้างระบบชายเป็ นใหญ่ กล่ าวคื อ
ผูห้ ญิงควรกาหนดให้ตนเองเอาชนะหรื อทาลายระบบทางเพศ เพราะเป็ นระบบที่มอบอานาจให้แก่
ผูช้ ายและส่ งผลให้ผหู ้ ญิงไม่มีคุณค่าในสายตาของคนในสังคม การได้มาซึ่ งสิ ทธิ เสรี ภาพและความ
เท่าเทียมจาเป็ นต้องทาการล้มล้างระบบการเมืองแบบเก่า เนื่ องจากกลุ่มนี้ มองว่าการเมืองมีอานาจ
ครอบคลุ มในหลายบริ บทของสังคม ไม่ว่าจะเป็ นสถาบันครอบครัว กฎหมายและสังคม สถาบัน
เหล่านี้ ลว้ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของสถาบันการเมื องที่ กดขี่ ผหู ้ ญิงเพราะผูห้ ญิงต้องมีลูกและต้องพึ่งพา
ผูช้ ายจึงจะอยูร่ อดได้ นอกจากนี้ยงั เน้นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต่างเพศในสื่ อมวลชนด้วย
เพราะสื่ อมักนาเสนอให้ผชู ้ ายฉลาดกว่าผูห้ ญิงเสมอ กลุ่มนี้จะปฏิเสธสัญลักษณ์ ข้อระเบียบต่าง ๆ ที่เป็ น
ของฝ่ ายชาย เป้ าหมายคื อ ต้อ งการให้ ผูห้ ญิ ง มี ค วามเท่ า เที ย มกับ ผูช้ ายหรื อ เหนื อ กว่า ผูช้ าย เช่ น
การกาหนดให้วิถีชีวิต วัฒนธรรมเป็ นมาตรฐานคือปลอดการเมือง ความต้องการอิสระในการเลือก
ก าหนดรสนิ ย มทางเพศของตนเอง ที่ ส าคัญ กลุ่ ม นี้ ยอมรั บ แนวคิ ด ที่ เ รี ย กว่ า “สตรี นิ ย มแนว
วัฒนธรรม” ที่เสนอรู ปแบบพฤติ กรรมความเป็ นหญิงให้พึ งปรารถนา ประกอบกับแนวคิ ดที่ ว่า
ผูห้ ญิงดี กว่าผูช้ ายในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านภูมิปัญญาและจริ ยธรรม เมื่ อไหร่ ที่สามารถล้มล้างระบบ
ชายเป็ นใหญ่ลงได้ ผูห้ ญิงก็จะมีอิสระและความสุ ขมากกว่าเดิม แต่เนื่ องจากสังคมยังคงมีผทู ้ ี่เชื่อมัน่
และค้ าจุนระบบนี้ ทาให้ความเหนื อกว่าของเพศชายยังคงฝั งแน่ นอยู่ในความเชื่ อของคนส่ วนใหญ่
ในสังคม
4) กลุ่มสตรี นิยมแนววัฒนธรรม (Cultural Feminism)
สตรี นิยมกลุ่ มนี้ มองว่าผูห้ ญิ งและผูช้ ายมี ความแตกต่างกันจึ งต้องมี การส่ งเสริ ม
ลักษณะความแตกต่างทางเพศ โดยเห็ นว่าคุ ณสมบัติทางเพศของผูห้ ญิ งเป็ นสิ่ งที่ เหนื อกว่าผูช้ าย
ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของความอดทน ความอ่อนโยน โอบอ้อมอารี ที่มีมากกว่าผูช้ าย นับเป็ นพลังในการ
เปลี่ ยนแปลงความสัมพันธ์ อนั ดี ระหว่างมนุ ษย์ดว้ ยกันให้เป็ นไปในทางที่สร้ างสรรค์มากกว่าการ
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ทาลาย จึงต้องการเปลี่ยนแปลงระบบของสังคม ความเชื่ อของผูค้ น โดยเฉพาะเรื่ องเพศซึ่ งถือเป็ น
แกนหลักของสังคมที่ใช้กดขี่ผหู ้ ญิง และก่อให้เกิดอคติในด้านอื่น ๆ ตามมา
ดังนั้นสตรี นิยมแนววัฒนธรรมจึงเชื่ อว่าการที่ผหู ้ ญิงจะมี ความเท่าเทียมกับผูช้ าย
จาเป็ นต้องยกระดับตนเองให้มีอานาจในการต่อสู ้กบั ความเชื่ อเดิมในสังคม การครอบงาของผูช้ าย
หรื ออุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่ ด้วยการให้ผหู ้ ญิงเรี ยนรู ้การยืนด้วยตนเองไม่พ่ งึ พาผูช้ ายมากจนเกินไป
และแยกตัวออกมาสร้ า งวัฒนธรรมรวมทั้ง มี ส ถาบันที่ เป็ นของผูห้ ญิ ง เองทั้ง สุ ข ภาพ การศึ ก ษา
สื่ อมวลชน หน่ วยงานหรื อองค์กรต่ าง ๆ นับ เป็ นการสร้ า งพื้ นที่ ข องผูห้ ญิ ง เป็ นฐานอานาจและ
ขุมพลังในการต่อสู ้กบั ผูช้ ายอันจะนาไปสู่ ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างชายหญิง
5) กลุ่มสตรี นิยมแนวยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodern Feminism)
สตรี นิย มกลุ่ ม นี้ เ ชื่ อว่า ความจริ ง ไม่ ไ ด้เกิ ดขึ้ นเองตามธรรมชาติ แต่ เป็ นสิ่ ง ที่ ถู ก
ประกอบสร้างขึ้นมาจากการให้ความหมายแก่สิ่งต่าง ๆ ในสังคม ความคิดแบบสตรี นิยมแนวยุคหลัง
สมัย ใหม่ น้ ี มองว่า ไม่ เ พี ย งแต่ เ พศสภาวะจะถู ก ประกอบสร้ า งขึ้ น จากสั ง คมเท่ า นั้น แต่ ย งั เป็ น
กระบวนการจาแนก “ความเป็ นเรา” (Us) ที่มกั กาหนดให้หมายถึ งเพศชาย และ “ความเป็ นอื่น ”
(Them) ที่ ม กั ก าหนดให้หมายถึ ง เพศหญิ งหรื อเพศที่ ไ ม่ ใ ช่ ผูช้ าย ดังนั้นกลุ่ ม นี้ จึง ให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการให้ความหมายของเพศสภาวะ เช่น การให้ความหมายของความเป็ นหญิงและความเป็ นชาย
เนื่ องจากผูห้ ญิงเป็ นเพียงตัวหมายหรื อรู ปสัญญะที่ไม่มีแก่นสาร มิได้หมายถึ งสิ่ งใดเลย เป็ นเพียง
เครื่ องหมายเพื่อให้ตีความเท่านั้น
จากแนวคิดสตรี นิยมข้างต้นสามารถสรุ ปเป็ นแนวคิดพื้นฐานของสตรี นิยมได้ 7 ประการ
(กนกพรรณ วิบูลยศริ น, 2547) ดังนี้
ประการที่ 1 ต่อต้านชายเป็ นใหญ่ (Against Patriarchy) สตรี นิยมมองว่าผูห้ ญิ งกับผูช้ ายมี
ความเท่าเทียมกันทั้งในด้านของการใช้เหตุผล และในด้านจิตใจที่มนุ ษย์มีความสามารถเหมือนกัน
ไม่วา่ จะเป็ นเพศใดก็ตาม ดังนั้นผูห้ ญิงจึงควรมีสิทธิ ทดั เทียมกับผูช้ ายในทุก ๆ ด้าน
ประการที่ 2 วิ พ ากษ์ค วามเป็ นชาย (Critique of Maleness) เกิ ด จากการที่ นัก สตรี นิ ย ม
ตั้งข้อสังเกตว่า การมองโลกแบบตะวันตกมักแบ่งสิ่ งต่าง ๆ ออกเป็ นสองด้านเสมอ เมื่อถูกนามา
วิเคราะห์กบั มนุ ษย์ก็สร้างให้เกิดความแตกต่างระหว่างผูช้ ายและผูห้ ญิง ส่ งผลให้ไม่มีความเท่าเทียม
โดยมองว่าผูห้ ญิงเป็ นเพศที่ดอ้ ยกว่าทั้งด้านความมีเหตุผล อารมณ์ และความสามารถ ซึ่ งเป็ นการ
สะท้อนให้เห็นเพียงมุมมองด้านเดียว
ประการที่ 3 วิพากษ์ความเป็ นหญิ ง (Critique of Femaleness) นักสตรี นิยมได้ลาดับความ
แตกต่างของผูช้ ายและผูห้ ญิงตามระบบการคิดแบบตะวันตกว่าผูห้ ญิงเป็ นเพียงสิ่ งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมา
จากกฎของธรรมชาติ ใ นการดารงอยู่เพื่อสื บพันธุ์ เป็ นเพศที่ เต็มไปด้วยอารมณ์ มกั กลายเป็ นแค่
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ส่ วนประกอบของสิ่ งอื่น ๆ อยูเ่ สมอ ผูห้ ญิงจึงเป็ นฝ่ ายที่ถูกกระทา ไร้ซ่ ึ งเสรี ภาพในการแสดงความ
คิ ดเห็ นเรื่ องที่ ส าคัญหรื อเรื่ องที่ เป็ นสาธารณะ นอกจากนี้ ย งั ถู ก จากัดอยู่ภายใต้พ้ื นที่ ส่ วนตัวใน
ครอบครัวเท่านั้น ดังที่เห็นกันในผลงานทัว่ ไปของนักคิดจากโลกตะวันตกที่มีผชู ้ ายเป็ นผูส้ ร้าง เช่น
อดัมกับอีฟตามความเชื่ อของศาสนาคริ สต์ หรื อในภาพยนตร์ ตะวันตกที่กาหนดบทบาทของผูห้ ญิง
ส่ วนใหญ่ให้แต่งงาน หรื อตายเมื่อเรื่ องราวดาเนินมาถึงตอนจบ
ประการที่ 4 เพศในทางชีวภาพ (Sex) ผูช้ ายกับผูห้ ญิงจะมีความแตกต่างกันในบางประเด็น
เกี่ ยวกับเพศในเชิ งชี วภาพ เช่ น การตั้งท้อง การให้นมบุตร เหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่ทาให้ผหู ้ ญิงต้องพึ่งพา
ผูช้ าย แต่ปัจจุบนั การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการลดความแตกต่างระหว่างชายหญิง
ลงได้ โดยมีสิ่งสาคัญที่ตอ้ งคานึงถึงคือความเป็ นมนุษย์ของทุกคนเท่าเทียมกัน เพศไม่สามารถทาให้
ใครด้อยกว่าใครได้ ทุกคนมีการใช้เหตุผลในการตัดสิ นใจเหมือนกัน ไม่วา่ จะเป็ นผูห้ ญิงหรื อผูช้ าย
ต่างก็มีอารมณ์ ความรู ้ สึก ความต้องการที่ เหมื อนกัน ต่างกันเพียงแค่การแสดงออก ดังนั้นเพศจึ ง
ไม่ใช่สิ่งจาแนกความเป็ นมนุษย์ให้ต่างกันได้
ประการที่ 5 เพศสภาพ (Gender) นับ เป็ นสิ่ ง ที่ สั งคมสร้ างขึ้ นมาไม่ไ ด้มี อยู่ในธรรมชาติ
โดยกาหนดบทบาทให้ผหู ้ ญิงมีความสาคัญน้อยกว่าผูช้ าย จนกลายเป็ นความสานึ กทางเพศที่ตอกย้ า
อุ ด มการณ์ ท างเพศของฝ่ ายหญิ ง ในฐานะพึ่ ง พิ ง ฝ่ ายชาย มี ล ัก ษณะส าคัญ คื อ ความเป็ นแม่
ความอ่อนโยน อบอุ่น อุทิศชี วิตเพื่อลูกและครอบครั ว รวมถึ งการเป็ นเหยื่อ ส่ วนผูช้ ายเป็ นเพศที่
เข้มแข็ง ตัดสิ นใจได้อย่างเด็ดขาด มีความรุ นแรงเป็ นอารมณ์ รวมถึ งการทาลายล้าง บ่อยครั้งที่เรา
เห็ นผูห้ ญิงตกเป็ นเหยื่อของการใช้ความรุ นแรง ดังนั้นนักสตรี นิยมจึงนาด้านบวกของผูห้ ญิ งและ
ด้า นลบของผู้ช ายมาเปรี ย บเที ย บให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ข องโครงสร้ า งเดิ ม ที่ จ าเป็ น ต้อ ง
เปลี่ยนแปลงสถานภาพของผูห้ ญิงให้มีโอกาสเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคมเพื่อลดการเลือกปฏิบตั ิ
และการถูกกดขี่จากสังคม
ประการที่ 6 ความเสมอภาค (Equality) คื อแนวคิ ด พื้ นฐานที่ นัก สตรี นิย มแนวเสรี นิย ม
เรี ย กร้ อ งมาตลอดทั้ง ในด้า นการเมื อ ง การศึ ก ษา อาชี พ และกฎหมาย ถื อ เป็ นหลัก การส าคัญ
เหมือนกับความเสมอภาคของความเป็ นมนุ ษย์ แม้วา่ จะเกิดความเห็นต่างขึ้นในแต่ละกลุ่มก็ตาม เช่น
สตรี นิยมแนวมาร์ กซิ สต์มองว่าความเสมอภาคไม่สามารถเกิ ดขึ้นได้เพราะทุกสังคมมีระบบชนชั้น
หรื อการที่กลุ่มสตรี นิยมแนวก้าวหน้าปฏิเสธความเสมอภาคเพราะต้องการให้ผหู ้ ญิงอยูเ่ หนื อผูช้ าย
อย่างไรก็ตามความเสมอภาคยังคงเป็ นเรื่ องที่ผหู ้ ญิงต้องต่อสู ้แม้จะเป็ นเรื่ องยากเพียงใดก็ตาม
ประการที่ 7 ความแตกต่ า ง (Difference) นัก สตรี นิ ย มสายก้า วหน้า ให้ ค วามส าคัญ กับ
แนวคิดนี้ เพราะเชื่ อในเรื่ องของความแตกต่างระหว่างผูห้ ญิงกับผูช้ าย โดยเน้นย้ าในประเด็นที่ว่า
ผูห้ ญิ ง มี ค วามเหนื อ กว่า ทั้ง ในด้า นศี ล ธรรมและด้า นร่ า งกาย ด้ว ยเหตุ ผ ลสนับ สนุ น ที่ ว่า ผูห้ ญิ ง
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สามารถให้กาเนิ ดชี วิตใหม่ได้ เป็ นผูเ้ ลี้ ยงดู มีความเป็ นมิตรกับธรรมชาติ เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่า
ผูช้ ายที่เป็ นเพียงผูท้ าลายสังคม ความแตกต่างนี้ จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกดอีกฝ่ ายให้ยอมรับการมีอยู่
หรื ออานาจของตนเอง โดยมนุษย์ทุกคนต้องเข้าใจว่าพวกเราล้วนมีความต่าง และเรี ยนรู ้ที่จะยอมรับ
เพื่อปรับตัวไม่ใช่เป็ นความขัดแย้งที่นามาสู่ ความรุ นแรง
การศึกษาเรื่ องเพศสภาวะเป็ นหนึ่ งในหัวข้อที่ได้รับความสนใจศึกษากันอย่างมากในช่ วง
ครึ่ งหลังของศตวรรษที่ 20 เนื่ องจากมีการรวมกลุ่มของขบวนการสิ ทธิ สตรี (Women Movement)
ที่ ป ฏิ บ ัติก ารเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ส ตรี อ ย่า งเข้ม แข็ง โดยสรุ ป แล้ว กลุ่ ม สตรี นิ ย มทุ ก กลุ่ ม แนวคิ ด ต่ า งมี
วัตถุประสงค์สาคัญเหมือนกัน คือ เรื่ องความเท่าเทียมทางเพศ ความเสมอภาคในสังคม ความเข้าใจ
ธรรมชาติของมนุ ษย์วา่ มีความแตกต่าง การสร้ างให้เกิ ดความตระหนักร่ วมในการพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถของผูห้ ญิงที่จะยืนให้ได้ดว้ ยขาของตนเอง ยกระดับผูห้ ญิงให้มีความรู้ทดั เทียม
ผูช้ าย ให้ผหู ้ ญิงมีอิสระในการกาหนดบทบาทให้ตนเองได้อย่างหลากหลายโดยไม่ถูกครอบงาจาก
ผูช้ าย มีความคิดที่ทนั สมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ผกู ติดอยูก่ บั ค่านิ ยมหรื อความเชื่ อแบบเดิมอีก
ต่อไป เน้นการร่ วมมื อกันผลัก ดันให้เกิ ดการเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ถูก ต้อง ผสมผสานความ
เหมือนความต่างของผูห้ ญิงและผูช้ ายให้เสมอภาคกันอย่างแท้จริ ง ทาให้ไม่มีใครคนใดคนหนึ่ งถูก
เอารัดเอาเปรี ยบหรื อถูกกดขี่ ปราศจากความรุ นแรง ความขัดแย้งที่เกิดจากการใช้กาลัง เพราะไม่วา่
จะเป็ นหญิงหรื อชายต่างก็เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของสังคมที่ไม่สามารถแยกจากกันได้
ในงานวิจยั เรื่ อง กลวิธีการสร้างชุดสัญญะมหัศจรรย์ในการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัย
แดนคาสาปราชิ นีหิมะ ได้นาแนวคิ ดเกี่ ยวกับสตรี นิยมกลุ่ มต่าง ๆ มาช่ วยในการวิเคราะห์ว่าภาพ
ตัวแทนของตัวละครผูห้ ญิงในภาพยนตร์ การ์ ตูนของดิ สนี ยม์ ีความสอดคล้องกับความเป็ นจริ งใน
ปั จจุบนั อย่างไร โดยเฉพาะเรื่ องความเท่าเทียมกันทางเพศ และความสัมพันธ์เชิ งอานาจที่มีความ
แตกต่างกันจนก่ อให้เกิ ดเป็ นต้นแบบสาหรั บผูห้ ญิงยุคใหม่ โดยพิจารณาจากพัฒนาการทางด้าน
ลักษณะนิสัยของตัวละครหลักในภาพยนตร์ การ์ ตูนดิสนียท์ ี่ผา่ นมา

2.7 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ เ รื่ อ ง “กลวิธี ก ารสร้ า งชุ ด สั ญ ญะมหัศ จรรย์ใ นการแสดงดิ ส นี ย ์
ออนไอซ์ เรื่ อ ง ผจญภัย แดนค าสาปราชิ นี หิ ม ะ” ผู้วิ จ ัย ได้ท าการศึ ก ษาหาข้อ มู ล และทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการเล่าเรื่ อง กลวิธีในการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อ องค์ประกอบ
ของการ์ตูนแอนิเมชัน รวมถึงแนวคิดการแสดงละครเวที / ละครเพลง ซึ่ งมีองค์ประกอบใกล้เคียงกับ
การแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจยั โดยได้รวบรวมวรรณกรรมปฐมภูมิ
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จานวน 20 เรื่ อง ด้วยการค้นคว้าข้อมูลงานวิจยั ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปี พ.ศ. 2558
ผ่านแหล่งข้อมูลทั้งทางห้องสมุด และอินเทอร์ เน็ต (OPAC, Search Engine) พบว่าสามารถจาแนก
ประเภทที่ งานวิจยั มุ่งศึ กษาได้ 2 ส่ วน คือ 1) งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องในขอบข่ายการเล่าเรื่ องและการ
เล่าเรื่ องข้ามสื่ อ 2) งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องในขอบข่ายของการ์ ตูนแอนิ เมชันและการแสดงละครเวที /
ละครเพลง
โดยจะอธิ บายถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามลาดับ ดังนี้
หมวดที่ 1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในขอบข่ายการเล่าเรื่ องและการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อ
บุญเรี ยง เขี ยดแก้ว (2545) ได้ทางานวิจยั เชิ งคุ ณภาพเรื่ อง “วิเคราะห์ กลวิธีการเล่ า เรื่ อง
ในเรื่ องสั้นของอัญชัน” ซึ่ งศึกษาเกี่ ยวกับการเล่าเรื่ องในประเด็นของผูเ้ ล่าเรื่ อง ผูฟ้ ั งเรื่ องเล่า และ
การนาเสนอเรื่ องเล่าตามที่ปรากฏอยู่ในเรื่ องสั้นของอัญชัน นักเขียนรางวัลซี ไรต์ ปี 2533 จานวน
26 เรื่ อง จากหนังสื อรวมเรื่ องสั้นทั้งหมด 3 เล่ม ด้วยขอบเขต 2 ด้าน คือ ขอบเขตด้านข้อมูลและ
ขอบเขตด้านเนื้ อหา ผลการวิจยั พบว่าอัญชันใช้กลวิธีนาเสนอเรื่ องผ่านผูเ้ ล่ าเรื่ องที่ เป็ นตัวละคร
ในเรื่ องจานวน 15 เรื่ อง โดยจาแนกออกเป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องที่เป็ นตัวละครหลัก 12 เรื่ อง ผูเ้ ล่าเรื่ องที่เป็ น
พยาน 3 เรื่ อง และผูเ้ ล่ าเรื่ องที่ ไม่เป็ นตัวละครในเรื่ อง จานวน 11 เรื่ อง จาแนกออกเป็ นผูเ้ ล่าเรื่ อง
โดยแสดงทัศนะ 10 เรื่ อง ผูเ้ ล่าเรื่ องโดยไม่แสดงทัศนะ 1 เรื่ อง ในแง่ของผูฟ้ ั งเรื่ องเล่า อัญชัญได้
กาหนดให้มีผูฟ้ ั งเรื่ องเล่ าที่ ปรากฏอยู่ในเรื่ อง จานวน 5 เรื่ อง ผูฟ้ ั งเรื่ องเล่ าที่ไม่ปรากฏอยู่ในเรื่ อง
จานวน 21 เรื่ อง ส่ วนการประเด็ นการนาเสนอเรื่ องเล่ าของอัญชันได้มีก ารนาเสนอภาพในอดี ต
ปั จจุบนั และภาพลักษณะภายนอกของวัตถุ ด้วยการสรุ ปหรื อเล่าย่อ จานวน 14 เรื่ อง การบรรยาย
หรื อพรรณนา จานวน 25 เรื่ อง การบรรยายแบบตาของกล้อง จานวน 2 เรื่ อง และการนาเสนอ
ความรู ้สึกนึ กคิดของตัวละครเพื่อให้ผอู ้ ่านได้รู้จกั ตัวละครเพิ่มมากขึ้นโดยผูเ้ ล่าเรื่ องเป็ นผูส้ รุ ปความ
คาพูด หรื อความคิดของตัวละครรายงานผูอ้ ่าน จานวน 25 เรื่ อง ผูเ้ ล่าเรื่ องยกคาพูดหรื อความคิดของ
ตัวละครมาเสนอโดยตรง จานวน 22 เรื่ อง ผูเ้ ล่ า เรื่ องถ่ า ยทอดค าพูดหรื อความคิ ดของตัวละคร
โดยไม่มีเครื่ องหมายคาพูด จานวน 10 เรื่ อง ผูเ้ ล่าเรื่ องยกบทพูดเดี่ยวในใจของตัวละครมานาเสนอ
จานวน 12 เรื่ อง โดยอัญชันมีวธิ ี การนาเสนอเรื่ องแบบผสมผสานระหว่างการให้ความสาคัญกับการ
นาเสนอภาพในอดีต ปั จจุบนั และภาพลักษณะภายนอกของวัตถุ กับการนาเสนอความรู ้ สึกนึ กคิด
ของตัวละคร ส่ งผลให้เรื่ องสั้ นของอัญชันมี ชีวิตชี วาและสามารถสื่ อความหมายไปยัง ผูอ้ ่ านได้
ทาให้ผอู ้ ่านรู ้สึกถึงความมีส่วนร่ วมกับเหตุการณ์น้ นั
จิ ธิ วดี วิไลลอย (2547) ได้ท าการศึ กษาเรื่ อง “ประดิ ษฐกรรมในการเล่ าเรื่ องและสุ นทรี ยรส
ในภาพยนตร์ชุดดิเอ็กซ์ไฟล์ส” งานวิจยั เชิงคุณภาพนี้ได้หยิบยกเอามุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ และ
แรงบันดาลใจของผูส้ ร้ างภาพยนตร์ ชุดดิเอ็กซ์ไฟล์ส ที่ออกอากาศจานวน 202 ตอน และได้รับการ
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สร้างเป็ นภาพยนตร์ อีก 1 ครั้ง มาทาการศึกษาเพื่อดูแนวคิดเกี่ยวกับนิ ยายวิทยาศาสตร์ และวิธีการ
เล่าเรื่ องที่ก่อให้เกิดประดิษฐกรรมในการเล่าเรื่ อง รวมถึงสุ นทรี ยรสที่ผชู ้ มได้รับจากภาพยนตร์ ชุดนี้ ดว้ ย
ผลการวิจยั ที่เกี่ ยวข้องในแง่มุมของการเล่าเรื่ องพบว่าประดิ ษฐกรรมการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ ชุด
ดิเอ็กซ์ไฟล์ส มีแก่นเรื่ องเกี่ ยวกับความไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา เล่าเรื่ องผ่านตัวละคร
สองตัวที่มีแนวความคิดแตกต่างกัน โดยใช้วธิ ี การผสมแนวเรื่ องเพื่อทาให้แนวเรื่ องหลักที่มุ่งเน้นผล
ทางวิทยาศาสตร์ มีความหลากหลายและเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมถึงมีการใช้แนวคิดนิ ยายวิทยาศาสตร์
มาอธิ บ ายถึ ง โครงเรื่ องเกี่ ย วกับ ทฤษฎี ส มคบคิ ด และเรื่ องเหนื อ ธรรมชาติ ใ นภาพยนตร์ ชุ ด
ดิเอ็กซ์ไฟล์สด้วย
สุ วิมล วงศ์รัก (2547) ได้ศึกษาเรื่ อง “อัตลักษณ์ และการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ ร่วมสร้ าง
ไทย-เอเชีย” งานวิจยั เชิ งคุณภาพชิ้นนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาอัตลักษณ์ และโครงสร้ างการ
เล่าเรื่ องในภาพยนตร์ ร่วมสร้ างไทย-เอเชี ย ที่ออกฉากในประเทศไทย ช่ วงปี 2544 – 2546 จานวน
6 เรื่ อ ง คื อ จัน ดารา, Three : อารมณ์ อาถรรพ์ อาฆาต, The Eye : คนเห็ น ผี, Nothing To Lose :
หนึ่ งบวกหนึ่ งเป็ นสู ญ , Last Life In The Universe : เรื่ อ งรั ก น้อ ยนิ ด มหาศาล และ The Park :
สวนสนุ กผี ผลการศึ กษาสามารถสรุ ปโครงสร้ างการเล่ าเรื่ องในภาพยนตร์ ร่วมสร้ างไทย-เอเชี ย
ได้ดงั นี้ โครงเรื่ องจะเน้นการคลี่ คลายเรื่ องด้วยการแก้ปัญหาในจิตใจ แก่นความคิดและขั้วขัดแย้ง
เน้นวิพากษ์เกี่ยวกับสภาวะความเป็ นมนุ ษย์และสภาพสังคม โดยมีการสร้ างคู่เปรี ยบเทียบระหว่าง
แนวคิ ดแบบตะวันออกกับตะวันตก มี การสร้ างตัวละครแบบสมจริ ง มีการใช้ฉากและสัญลักษณ์
พิเศษเพื่อสะท้อนถึงบริ บททางสังคมและวัฒ นธรรมของชาวเอเชี ยผ่านการใช้มุมมองการเล่าเรื่ อง
ที่หลากหลาย
เขมิกา จินดาวงศ์ (2551) ได้ศึกษา “การวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ ของ
อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ” เพื่อวิเคราะห์ถึงโครงสร้ างการเล่าเรื่ องรวมถึ งมุ มมองแนวคิดในการ
สร้ างสรรค์งานภาพยนตร์ ของอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล โดยใช้ระเบียบวิจยั เชิ งคุ ณภาพเกี่ ยวกับ
แนวคิดโครงสร้ างการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ และข้อมูลทางเอกสารผ่านเนื้ อเรื่ องย่อและบทความ
ต่าง ๆ มาทาการวิเคราะห์เนื้อหาภาพยนตร์ ที่ได้รับรางวัลของอภิชาติพงศ์ จานวน 4 เรื่ อง คือ ดอกฟ้ า
ในมือมาร (Mysterious Object at Noon), สุ ดเสน่ หา (Blissfully Yours), สัตว์ประหลาด (Tropical
Malady) และแสงศตวรรษ (Syndromes and a Century) ผลการศึ ก ษาพบว่ า ภาพยนตร์ ข อง
อภิชาตพงศ์มีลกั ษณะการเล่ าเรื่ องที่ เป็ นไปตามโครงสร้ างการเล่ าเรื่ องในภาพยนตร์ กระแสหลัก
หากแต่เนื้ อหาจะเป็ นลักษณะเปิ ดที่ไม่ผกู เรื่ องราวให้มีปมซับซ้อน ใช้นกั แสดงที่ไม่มีประสบการณ์
ทางด้านการแสดงมาก่อน รวมถึงไม่บีบคั้นอารมณ์ของผูช้ ม ไม่ชกั จูงให้ผชู ้ มเกิดความรู ้สึกอย่างใด
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อย่างหนึ่ ง ไม่อธิ บายถึงการกระทาของตัวละคร และมีการเชื่อมโยงเหตุการณ์โดยปราศจากรู ปแบบ
ของจุดมุ่งหมายที่ชดั เจน
วรัทพร ศรี จนั ทร์ (2551) ได้ศึกษางานวิจยั เชิ งคุณภาพถึง “การเล่าเรื่ องและการดัดแปลง
เดธโน้ต ฉบับหนังสื อการ์ ตูน แอนิ เมชั่น ภาพยนตร์ และนวนิ ย าย” ด้วยการวิเคราะห์ ตวั บทจาก
หนังสื อการ์ ตูนชุ ด เดธโน้ต 12 เล่ ม ดี วีดีแอนิ เมชัน ชุ ด เดธโน้ต 54 ตอน ภาพยนตร์ ชุด เดธโน้ต
3 ภาค และนวนิยายเดธโน้ต 2 เล่ม พบว่าในส่ วนของการเล่าเรื่ องเดธโน้ตส่ วนใหญ่มีความคล้ายคลึง
กันเกื อบทุกฉบับ กล่าวคือ โครงเรื่ องเดธโน้ตจะประกอบด้วยโครงเรื่ องย่อย 2 เรื่ อง ได้แก่ เรื่ องคดี
ความ และเรื่ องการคลี่ ค ลายคดี โดยแต่ ล ะฉบั บ จะเน้ น การเล่ า เรื่ องที่ ต่ า งกั น ขึ้ นอยู่ ก ั บ
ตัวละครที่เด่นที่สุด ด้านแก่นเรื่ องมีท้ งั เหมือนกันและแตกต่างกันออกไป ในส่ วนของตัวละครนั้น
พบว่าตัวละครหลักมักเป็ นตัวละครหลายมิ ติ ขณะที่ ตวั ละครประกอบเป็ นตัวละครมิติเดี ยว ฉาก
ในการด าเนิ น เรื่ อ งส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นกรุ ง โตเกี ย ว ประเทศญี่ ปุ่ น โดยตัว ละครจะเป็ นผู ้เ ล่ า เรื่ อ ง
ของตัวเองเกื อบทั้งหมด ด้านการดัดแปลงนั้นพบว่า แอนิ เมชันมีการดัดแปลงจากหนังสื อการ์ ตูน
น้อยที่ สุ ด ยัง คงมี เนื้ อหาที่ ใกล้เคี ย งกับต้นฉบับเดิ ม เป็ นอย่างมาก ด้านภาพยนตร์ มี การดัดแปลง
เนื้ อหาส่ วนใหญ่ไปจากเดิม และปรับแต่งเรื่ องใหม่ข้ ึนมาแทน ขณะที่นวนิ ยายได้มีการแต่งเนื้ อหา
ขึ้นมาใหม่ท้ งั หมด
งานวิจยั เรื่ อง “สัมพันธบทของการเล่าเรื่ องในสื่ อการ์ ตูน ละครโทรทัศน์ และนวนิยาย” ของ
อุมาพร มะโรณี ย ์ (2551) ก็เป็ นอีกหนึ่ งงานวิจยั เชิ งคุ ณภาพที่ มุ่งศึกษาถึ งลักษณะสัมพันธบทของ
การเล่ าเรื่ องในสื่ อการ์ ตูน ละครโทรทัศน์ และนวนิ ยาย ที่ ออกอากาศและตีพิมพ์ในประเทศไทย
เรื่ องดัง่ ดวงหฤทัย และเรื่ อง Full House สะดุ ดรักที่พกั ใจ ผ่านแหล่งข้อมูลเอกสาร หนังสื อการ์ ตูน
หนังสื อนวนิยาย และดีวีดีละครโทรทัศน์ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเชื่ อมโยงหรื อดัดแปลง
เนื้ อหาระหว่างสื่ อการ์ ตูน ละครโทรทัศน์ และนวนิ ยาย รวมทั้งเปรี ยบเที ยบลักษณะสัมพันธบท
2 รู ปแบบ คื อ ลักษณะสัมพันธบทการ์ ตูนสู่ ละครโทรทัศน์และนวนิ ยาย และลักษณะสัมพันธบท
นวนิ ยายสู่ การ์ ตูนและละครโทรทัศน์ ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะสัมพันธบทในสื่ อการ์ ตูน ละคร
โทรทัศน์ และนวนิ ยาย มีการคงเดิ ม ขยายความ ตัดทอน และดัดแปลงรายละเอียดของเรื่ องตาม
องค์ประกอบการเล่าเรื่ อง โดยคงเดิ มในองค์ประกอบหลักอันได้แก่โครงเรื่ องหลัก แก่นเรื่ องหลัก
ความขัดแย้ง ลักษณะเด่นของตัวละคร และลักษณะฉากส่ วนใหญ่ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดย่อยของ
แต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ โครงเรื่ องรอง แก่นเรื่ องรอง คู่แย้ง ลักษณะเสริ มของตัวละคร รายละเอียด
ฉาก และมุมมองการเล่าเรื่ อง ด้านปั จจัยที่มีผลต่อสัมพันธบทประกอบด้วยธรรมชาติของสื่ อ ปั จจัย
ด้านธุ รกิจและการตลาด ปั จจัยการผลิต และปั จจัยด้านสังคม ซึ่ งลักษณะสัมพันธบททั้ง 2 รู ปแบบมี
ความแตกต่างกัน ดังนี้ สัมพันธบทการ์ ตูนสู่ ละครโทรทัศน์และนวนิยายมีการเปลี่ยนแปลงโดยเน้น
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การตัดทอนและดัดแปลงองค์ประกอบการเล่าเรื่ อง ส่ วนสัมพันธบทนวนิ ยายสู่ การ์ ตูนและละคร
โทรทัศน์เน้นการขยายองค์ประกอบของการเล่าเรื่ อง
ประพนธ์ ตติย วรกุล วงศ์ (2553) ได้ศึก ษาวิจยั เรื่ อง “การเล่ า เรื่ องและทัศ นคติ ของผูช้ ม
เกี่ ยวกับ ความรุ นแรงในภาพยนตร์ ไทยและภาพยนตร์ ฮอลลี วูด้ ” เพื่ อวิเคราะห์ และเปรี ยบเที ย บ
เนื้ อหาความรุ นแรงและการเล่ าเรื่ องในภาพยนตร์ ไทยและภาพยนตร์ ฮอลลี วูด้ ด้วยการวิจยั เชิ ง
คุณภาพผ่านการวิเคราะห์ภาพยนตร์ ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ช่วงเดื อนมกราคม – ธันวาคม 2552
จานวน 30 เรื่ อง แบ่งออกเป็ นภาพยนตร์ ไทย 15 เรื่ อง ภาพยนตร์ ฮอลลีวูด้ 15 เรื่ อง การวิเคราะห์
บทสั ม ภาษณ์ แ ละการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผูผ้ ลิ ต ภาพยนตร์ และการสนทนากลุ่ ม ผูช้ มภาพยนตร์
จากการศึ กษาพบว่าเนื้ อหาความรุ นแรงในภาพยนตร์ แต่ละประเภทนั้นมี ความแตกต่างกัน ดังนี้
ในภาพยนตร์ ต่อสู ้ ตัวเอกจะใช้ความรุ นแรงเพื่อยุติปัญหาขณะที่ตวั ร้ายจะใช้ความรุ นแรงเพื่อให้ได้
สิ่ ง ของหรื อ ผลประโยชน์ ที่ ต้อ งการ ในภาพยนตร์ รั ก ความรั ก จะเป็ นปั จ จัย หลัก ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความรุ นแรงทั้งการใช้ความรุ นแรงเพื่อปกป้ องคนที่ตนเองรักหรื อเพื่อแย่งชิ งคนรัก ในภาพยนตร์
ตลก ความรุ นแรงจะนาเสนอให้เห็ นถึงความสนุ กสนานหรื อติดตลก ในภาพยนตร์ สยองขวัญจะ
น าเสนอว่า การใช้ค วามรุ น แรงมัก น าไปสู่ จุ บ จบที่ เ ป็ นโศกนาฏกรรม และในภาพยนตร์ ชี วิ ต
ความรุ นแรงจะเกิดขึ้นด้วยการอบรมเลี้ยงดูหรื อก่อเกิดจากภายในจิตใจ ตัวละครมักใช้ความรุ นแรง
เพื่ อ ระบายความอัด อั้น ตัน ใจหรื อ ระบายปั ญ หา นอกจากนี้ ยัง พบว่ า โครงสร้ า งการเล่ า เรื่ อ ง
ความหมายตรงข้า ม และองค์ประกอบการเล่ า เรื่ องมี ส่ วนทาให้เนื้ อหาความรุ นแรงนั้นแตกต่า ง
ออกไปในภาพยนตร์ แต่ละเรื่ อง
นิ ชธ์ นาวิน จุล ละพราหมณ์ (2554) ศึ ก ษางานวิจยั เชิ งคุ ณภาพเกี่ ยวกับ “สัมพันธบทใน
ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์อเมริ กนั แนวแวมไพร์ ร่วมสมัย” โดยทาการศึกษาจากภาพยนตร์ แนว
แวมไพร์ รูปแบบเก่ า 1 เรื่ อง ภาพยนตร์ ชุ ดอี ก 1 เรื่ อง จานวน 4 ภาค และละครโทรทัศน์ 2 เรื่ อง
เรื่ องละ 2 ฤดูกาล รวมทั้งสิ้ น 68 ตอน อีกทั้งยังศึกษาถึ งองค์ประกอบที่เป็ นลักษณะพิเศษของแนว
แวมไพร์ ร่วมสมัย และศึกษาระบบคิดของสังคมที่สะท้อนออกมาจากภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์
ทั้ง 3 เรื่ อง ผลการวิจยั พบว่าลักษณะสัมพันธบทการเล่าเรื่ องจากแนวแวมไพร์ รูปแบบเก่าสู่ แวมไพร์
แบบร่ วมสมัยยังคงเดิม มีการขยายความ ตัดทอน ปรับเปลี่ยนในส่ วนขององค์ประกอบการเล่าเรื่ อง
อย่างโครงเรื่ อง ตัวละคร และฉากที่ชดั เจน ส่ วนองค์ประกอบด้านแก่นเรื่ อง ความขัดแย้ง สัญลักษณ์
และมุ ม มองในการเล่ า เรื่ อ ง มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรองลงมา ด้า นการเล่ า เรื่ องได้มี ก ารชี้ ให้ เห็ น ถึ ง
5 ลัก ษณะส าคัญ คื อ เล่ า เรื่ อ งผ่า นความรั ก ของชายหญิ ง การลบเลื อนเส้ นแบ่ ง ความหมายของ
คู่ตรงข้าม แก่ นเรื่ องของความเป็ นมนุ ษย์ ตัวละครหญิ งเป็ นจุ ดศู นย์กลางของเรื่ อง และตัวละคร
แวมไพร์ ที่มีความงามเหนือกว่า
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“การเล่ า เรื่ องและสื่ อความหมายของภาพยนตร์ เอเชี ย ตะวันออกที่ มี เนื้ อหาเกี่ ย วกับการ
ล้างแค้น” ของ ปิ ยวรรณ จิตสาราญ (2554) เป็ นอีกหนึ่งงานวิจยั เชิ งคุณภาพที่ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ของภาพยนตร์ เ อเชี ย ตะวัน ออกที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกับ การล้า งแค้น ในช่ ว งปี 1999 – 2011 จ านวน
12 เรื่ อง ประกอบกับการใช้วิธีสารวจทัศนคติของผูช้ มโดยใช้แบบสอบถาม จานวน 150 คน และ
สัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ย วชาญทางด้า นภาพยนตร์ จานวน 3 คน เพื่ อศึ กษาถึ ง โครงสร้ า งการเล่ า เรื่ องและ
ลัก ษณะการใช้ภาษาภาพยนตร์ เพื่ อสื่ อความหมาย รวมถึ งทัศนคติข องผูช้ มต่ อภาพยนตร์ เอเชี ย
ตะวันออกที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับการล้างแค้น ผลการศึกษาพบว่าโครงสร้างการเล่าเรื่ องของภาพยนตร์
เอเชี ยตะวันออกที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับการล้างแค้นนั้นมีลกั ษณะที่ตวั เอกต้องเผชิ ญกับปั ญหา ส่ งผลให้
เกิ ดความรู ้สึกโกรธแค้น และแสดงออกซึ่ งการล้างแค้นเพื่อหาหนทางในการแก้ไขปั ญหา จากนั้น
แนวเรื่ องก็จะมี การคลี่ คลายลงหลังจากที่ ตวั ละครตัวนั้นได้รับผลกระทบจากการล้างแค้น หรื อ
มองเห็นหนทางของการให้อภัย
สิ วินีย ์ ไชยพงษ์ (2554) ได้ทาการวิจยั เชิ งคุ ณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้ อหาผสมผสานกับ
การวิจยั เชิ งปริ มาณจากการใช้แบบสอบถาม เรื่ อง “การเล่าเรื่ องในละครโทรทัศน์เกาหลี ประเภท
โรแมนติกดราม่า” เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบของการเล่าเรื่ อง กลวิธีการเล่าเรื่ องในละครโทรทัศน์
เกาหลี ประเภทโรแมนติกดราม่า และสารวจความคิดเห็นของผูช้ มชาวไทยจานวน 140 คน ที่มีต่อ
การเล่าเรื่ องในละครโทรทัศน์เกาหลีประเภทโรแมนติกดราม่า โดยทาการวิเคราะห์เนื้ อหาทางด้าน
ความรั ก และความสัมพันธ์ ระหว่างชาย-หญิง จากละครจานวน 4 เรื่ อง พบว่าองค์ประกอบการ
เล่าเรื่ องประกอบไปด้วยการผสมผสานแก่นเรื่ อง และการใช้เรื่ องรักเป็ นหลัก โครงเรื่ องมีท้ งั การ
เริ่ มต้นด้วยการแนะนาตัวละครหลักแล้วชักนาเข้าสู่ ประเด็นในทันที กับไม่เน้นนาเข้าสู่ ประเด็น
ขั้น พัฒ นาเหตุ ก ารณ์ ม ัก มี อุ ป สรรคทางด้า นความรั ก เกิ ดขึ้ น มากมายจนถึ ง ขึ้ น ภาวะวิ ก ฤต และ
คลี่คลาย โดยตัวละครจะตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาอันนาไปสู่ การยุติเรื่ องราวที่มีท้ งั ความเศร้า ความสุ ข
และตอนจบแบบที่คาดไม่ถึง ด้านกลวิธีการเล่าเรื่ องเน้นการลาดับเวลาในการเล่าเรื่ อง ความขัดแย้ง
ความบ่อยครั้งในการเล่าถึ งเหตุการณ์ การเล่าเรื่ องจากความคิดและพูดกับตนเอง รวมถึ งการสร้ าง
ความสนใจให้เกิดขึ้น ส่ วนความคิดเห็นของผูช้ มพบว่าองค์ประกอบการเล่าเรื่ องที่ส่งผลให้เกิดการ
ติดตามละครโทรทัศน์เกาหลีประเภทโรแมนติกดราม่าเรี ยงลาดับตามความสาคัญได้ดงั นี้ โครงเรื่ อง
ตัวละคร แก่ นเรื่ อง บทสนทนา และฉาก กลวิ ธี ก ารเล่ า เรื่ องที่ ผูช้ มให้ค วามสนใจคื อ การสร้ า ง
จุดสนใจ ความขัดแย้ง การเล่าเรื่ องจากความคิดและพูดกับตนเอง ลาดับเวลาในการเล่าเรื่ อง และ
ความบ่อยครั้งในการนาเหตุการณ์มาเล่าตามลาดับ
งานวิจยั “การเล่าเรื่ องข้ามสื่ อในการ์ ตูนไทยของเอกสิ ทธิ์ ไทยรั ตน์” ของ กาญจนพิชญ์
ศิริภูวณิ ชย์ (2557) เป็ นอี ก หนึ่ ง งานเชิ งคุ ณภาพที่ศึ กษาเกี่ ย วกับ การเล่ าเรื่ องข้ามสื่ อของหนังสื อ
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การ์ ตู น และสื่ อ ภาพยนตร์ มี ก ารเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งเพื่ อ วิ เ คราะห์ ถึ ง วิ ธี ก ารเล่ า เรื่ อ งที่
ปรับเปลี่ ย นไปตามชนิ ดของสื่ อที่จะนาเสนอ ผ่านการ์ ตูนจานวน 3 เรื่ อง คือ The 13 Quiz Show,
อย่าอ่านชะตาจะขาด, ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด ภาพยนตร์ จานวน 5 เรื่ อง คือ 13 เกมสยอง,
11 Earthcore, 12 Begin, สี่ แพร่ ง ตอน ยันต์สั่งตาย, หลุดสี่ หลุด ตอน ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด
และการ์ ตูนออนไลน์ เรื่ อง 14 Beyond : 14 เกมล่าอามหิ ต ผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบการเล่าเรื่ อง
ของการ์ ตูน และภาพยนตร์ ของเอกสิ ทธิ์ ไทยรัตน์ มีความใกล้เคียงกันทั้งสองสื่ อ โดยภาพยนตร์ จะมี
การเปลี่ ยนแปลงไปจากหนังสื อการ์ ตูน บางส่ วนเพื่อให้เกิ ดความสมจริ ง ทั้งนี้ ได้มีการเพิ่มความ
หลากหลายของลักษณะโครงเรื่ อง แก่ นเรื่ อง ความขัดแย้ง ตัวละคร มุ มมองการเล่ าเรื่ อง รวมถึ ง
สัญลักษณ์พิเศษเข้าไป ส่ วนที่มีความแตกต่างด้านการนาเสนอคือฉาก ช่วงเวลาและสถานที่ในการ
เล่าเรื่ อง ซึ่ งต่างไปตามยุคตามสมัยในการนาเสนอแต่ละสื่ อ ด้านบทสนทนาในการ์ตูนใช้ภาษาเขียน
และภาษาภาพ ขณะที่ภาพยนตร์ จะใช้ภาษาพูด เมื่อนาไปเปรี ยบเทียบการปรับเปลี่ยนไปสู่ สื่ออื่น ๆ
ของทั้ง 3 เรื่ องสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 1. การ์ตูนเรื่ อง The 13 Quiz Show มีการขยายเรื่ องราวออกไป
กว้างจากเดิมมาก 2. ภาพยนตร์ เรื่ องร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด มีการเปลี่ยนแปลงมุมมองใน
การนาเสนอ 3. การ์ ตูนเรื่ องอย่า อ่า นชะตาจะขาดยัง คงเรื่ องไว้ใ กล้เคี ย งแบบฉบับ เดิ มมากที่ สุ ด
ต่างเพียงแค่ลาดับในการเล่าเรื่ อง สถานที่ และรายละเอียดของตัวละครบางส่ วนเท่านั้น
ปิ ยะฉัตร วัฒนพานิ ช (2558) ได้ใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ งคุ ณภาพด้วยการวิเคราะห์ เนื้ อหา
ภาพยนตร์ ประกอบการสั ม ภาษณ์ นัก วิ จ ารณ์ ภ าพยนตร์ และสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ผู ้ช มภาพยนตร์
ทาการศึ กษาเกี่ ยวกับ “การเล่าเรื่ องของภาพยนตร์ แอนิ เมชั่นยอดนิ ยมในบริ บทสากล” โดยศึกษา
โครงสร้างการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ แอนิ เมชันยอดนิ ยมในบริ บทสากลเรื่ อง Frozen : ผจญภัยแดน
คาสาปราชิ นีหิมะ และโครงสร้ างการเล่ าเรื่ องในภาพยนตร์ แอนิ เมชันตัวอย่าง จานวน 5 เรื่ อง คือ
Frozen, Toy Story 3, Despicable Me 2, Shrek 2 และ Finding Nemo จากการศึ ก ษาพบว่า ที่ มาของ
เรื่ องถูกดัดแปลงเนื้ อเรื่ องโดยใช้แนวคิ ดแบบ Innovation มาจากนิ ทานพื้นบ้านเรื่ อง Snow Queen
เป็ นภาพยนตร์ แ อนิ เ มชัน เรื่ อ ง Frozen โดยมี ก ารปรั บเปลี่ ย นการด าเนิ นเรื่ อ ง และบทบาทของ
ตัวละครหลักเพื่อให้เนื้ อหาน่ าสนใจเหมาะแก่การเล่าเรื่ องในแบบแอนิ เมชัน มี การใช้โครงเรื่ องที่
ง่ายไม่ซบั ซ้อน และดาเนิ นเรื่ องไปตามขนบของการเล่าเรื่ อง แต่มีการหักมุมช่วงท้ายของเรื่ อง มีการ
สร้างตัวละครภายใต้แนวคิดแบบ Post – Modernism คือให้เจ้าชายเป็ นตัวร้าย และคนธรรมดาเป็ น
พระเอก เจ้าหญิงมีความกล้าหาญ พึ่งพาตัวเองและฝ่ าฟั นอุ ปสรรคโดยไม่รอความช่ วยเหลื อจาก
เจ้าชาย ด้านแก่ นความคิ ดได้สะท้อนแนวคิดแบบ Post-Modernism คื อ ความรั กของพี่น้องไม่ใช่
รักโรแมนติกของชายหญิง นอกจากนี้ ยงั สะท้อนให้เห็นความขัดแย้งระหว่างตัวละครเรื่ องความเชื่ อ
ในรักแรกพบ ผ่านฉากที่สร้ างมาจากจิ นตนาการบนพื้นฐานของความสมจริ ง สาหรับการศึกษา
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โครงสร้างของการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ แอนิ เมชันตัวอย่างพบว่า ภาพยนตร์ แอนิ เมชันตัวอย่างของ
Frozen มีความแตกต่างจากภาพยนตร์ แอนิ เมชันตัวอย่างเรื่ องอื่นในส่ วนของภาพที่ตดั ตอนมาจาก
ภาพยนตร์ และตัวอักษรที่ปรากฏในภาพยนตร์ เนื่ องจากมีกลวิธีใ นการนาเสนอที่ปิดบังตัวละคร
สาคัญและเนื้อเรื่ องที่แท้จริ ง เพื่อให้ผชู ้ มเกิดความประหลาดใจ
หมวดที่ 2 งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องในขอบข่ายของการ์ ตูนแอนิ เมชันและการแสดงละครเวที /
ละครเพลง
มัทนี ยา สุ วรรณวงศ์ (2542) ได้ทาการวิจยั เชิ งปริ มาณผสมผสานกับการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ
โดยนาเทคนิ ควิธีการวิเคราะห์เนื้ อหามาใช้ร่วมกับการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึ ก
ทาการศึกษาเรื่ อง “การวิเคราะห์แนวเรื่ องและประเภทเนื้อหาของภาพยนตร์ การ์ ตูนที่ออกอากาศทาง
โทรทัศน์” เพื่อศึกษาแนวเรื่ องและประเภทเนื้ อหาของภาพยนตร์ การ์ ตูนที่ออกอากาศทางโทรทัศน์
ช่อง 3, 7 และ 9 ในระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2541 ผลการศึกษาพบว่าสถานี โทรทัศน์มีการ
นาเสนอภาพยนตร์ การ์ ตูนในแนวการผจญภัยมากที่สุด รองลงมาคือแนววิทยาศาสตร์ แนวผีสาง
สัตว์ประหลาด แนวการผนวกชี วิตจริ งกับสิ่ งมหัศจรรย์ และแนวการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
ภาพยนตร์ ก าร์ ตูนของประเทศญี่ ปุ่ นมักเป็ นการต่อสู ้ ระหว่างฝ่ ายธรรมะและอธรรม รวมถึ งการ
ดาเนินชี วิตของตัวแสดง ภาพยนตร์ การ์ ตูนของประเทศทางแถบยุโรปและอเมริ กามักเป็ นแนวการ
ผจญภัยของตัวเอกและคณะ ภาพยนตร์ การ์ ตูนของประเทศไทยมักเป็ นภาพยนตร์ การ์ ตูนในเชิ ง
ให้ความรู้ ด้านการวิ เคราะห์ เนื้ อหาในภาพยนตร์ การ์ ตูนพบว่าเนื้ อหาที่ มีการนาเสนอมากสุ ดคื อ
ด้านการส่ งเสริ มคุณธรรม ส่ วนเนื้อหาที่พบน้อยสุ ดคือเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
“การวิเคราะห์ เนื้ อหาภาพยนตร์ การ์ ตูนไทยทางโทรทัศน์ในด้านการขัดเกลาทางสังคม”
ของจุฑามาส ศรี โมรา (2545) นับเป็ นอี กหนึ่ งงานวิจยั ที่ ใช้การวิเคราะห์ เนื้ อหาแบบผสมผสาน
ระหว่างเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ เพื่อศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานและเนื้ อหาการขัดเกลาทางสังคม
ในภาพยนตร์ การ์ตูนของไทยทางโทรทัศน์เรื่ อง ป.ปลาตากลม, โลกนิทาน, สุ ดสาคร และปั งปอนด์
ดิ แอนิ เมชั่น ซึ่ ง ผลการวิจยั พบว่า ลัก ษณะพื้ นฐานของภาพยนตร์ ก าร์ ตูนของไทยทางโทรทัศ น์
มีโครงเรื่ องที่ไม่ซบั ซ้อน และเหตุการณ์ต่าง ๆ มีการเกิดขึ้นเรี ยงตามลาดับเวลา แก่นเรื่ องได้นาเสนอ
ถึงหลักศีลธรรมจรรยา ทัศนคติ ความรู้ แรงบันดาลใจ กฎเกณฑ์ และบทบาททางสังคม ตัวละคร
ส่ ว นมากเป็ นตัว ละครมิ ติ เ ดี ย ว และฉากที่ ป รากฏในเรื่ อ งมี ค วามสอดคล้อ งกัน กับ สภาพของ
สังคมไทย
นับทอง ทองใบ (2548) ได้ศึกษาถึง “นวลักษณ์ในการเล่าเรื่ องและเอกลักษณ์ในภาพยนตร์
แอนิ เมชันของฮายาโอะ มิ ยาซากิ ” โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุ ณภาพทาการวิเคราะห์ เนื้ อหาจาก
ภาพยนตร์ แ อนิ เ มชันเรื่ อ งยาวทุ ก เรื่ องของมิ ย าซากิ จานวน 9 เรื่ อ ง ประกอบกับ การสั ม ภาษณ์
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ผูเ้ ชี่ ยวชาญในแวดวงแอนิ เมชัน ภาพยนตร์ การ์ ตูน และผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง จานวน 12 คน แบบเจาะลึ ก
ทั้ง นี้ ผลการศึ ก ษาพบว่า ในส่ ว นของกลวิ ธี ก ารเล่ า เรื่ อ ง ผลงานของมิ ย าซากิ มี เ อกลัก ษณ์ และ
นวลักษณ์ที่แตกต่างไปจากภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชันส่ วนใหญ่ เพราะมีการคิดค้นเรื่ องราวขึ้นมาเอง
โดยนาความเชื่ อเรื่ องวิญญาณ และเทพเจ้ามาใช้สร้างโลกแห่ งจินตนาการขึ้นใหม่ ตัวละครเอกส่ วนใหญ่
เป็ นผูห้ ญิง แก่นเรื่ องเน้นการสะท้อนแง่มุมชี วิตมนุ ษย์เชิ งลึก บทสรุ ปของเรื่ องมีการปล่อยทิ้งไว้ให้
ผูช้ มจินตนาการต่อเอง และมีการนาเสนอสัญลักษณ์ให้ได้ขบคิดตีความ ในส่ วนของการสร้างสรรค์
และเทคนิคแอนิ เมชันมีการใช้ลายเส้นที่เรี ยบง่าย การเคลื่อนไหวที่นุ่มนวล และให้ความสาคัญด้าน
การถ่ ายทอดอารมณ์ ของตัวละคร แม้ในผลงานระยะหลังจะมี การนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ออกแบบ
ตัวละคร และฉาก แต่ก็ยงั คงออกแบบตัวละครด้วยการวาดมือที่ให้ภาพ 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดอารมณ์
และคงไว้ซ่ ึงเอกลักษณ์ในผลงานไว้
ณิ ศรา บุญโพธิ์ แก้ว (2551) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง “การวิเคราะห์สัมพันธบทของกระบวนการ
สร้างการ์ ตูนแอนิ เมชัน่ 4 Angies สี่ สาวแสนซน จากผูด้ าเนินรายการผูห้ ญิงถึงผูห้ ญิง ” เพื่อศึกษาถึง
กระบวนการเชื่ อมโยงภาพลักษณ์จากผูด้ าเนิ นรายการผูห้ ญิงถึงผูห้ ญิงมาสู่ ตวั ละครการ์ ตูน 4 Angies
สี่ สาวแสนซน และทาการวิเคราะห์ร่องรอยเนื้อหาเดิม รวมถึงสิ่ งที่สร้างขึ้นใหม่ โดยใช้แนวทางการ
วิจยั เชิ งคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้ อหา การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และสนทนากลุ่ม ผลการวิจยั ใน
ด้า นการออกแบบตัวละครพบว่า ตัวละครมี ก ารออกแบบให้ง่ ายต่ อการจดจา หน้า ตาไม่ เหมื อน
ต้นฉบับที่เป็ นคนจริ ง มีพลังวิเศษและกาหนดสี เครื่ องแต่งกายให้แก่ตวั ละครอย่างชัดเจน ที่สาคัญได้
มีการถ่ายโยงบุคลิกลักษณะเฉพาะทางด้านนิ สัยใจคอ การแสดงออก และความสามารถพิเศษของ
ผูด้ าเนิ นรายการมาสู่ ตวั ละครโดยไม่ได้ทาการเชื่ อมโยงภาพลักษณ์ แต่อย่างใด ด้านการวิเคราะห์
เนื้ อหาพบว่าผูผ้ ลิ ตไม่ ได้มีก ารถ่ ายโยงเนื้ อหาจากรายการผูห้ ญิ งถึ ง ผูห้ ญิ งมายังการ์ ตูน 4 Angies
สี่ สาวแสนซน แต่พบการถ่ายโยงเนื้อหามาจากแหล่งอื่นตลอดทั้งเรื่ อง สาหรับตรรกะในการเล่าเรื่ อง
ตัวบทปลายทางที่เป็ นการ์ ตูนเป็ นสิ่ งที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่มากกว่าร่ องรอยเนื้ อหาเดิมที่เป็ นรายการ
เล่าข่าว
“ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชัน่ ” ของสุ กญั ญา แย้มพราย (2556)
ก็เป็ นงานวิจยั ที่ ผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิ งปริ มาณและการวิจยั เชิ งคุ ณภาพด้วยการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึ กผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องหรื อมี บทบาทส าคัญในกระบวนการผลิ ตภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชัน
จานวน 5 คน โดยพบว่าปั จจัยที่ช่วยให้ผชู ้ มตัดสิ นใจชมภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชันในแง่มุมของ
การสร้างสรรค์การ์ ตูนประกอบไปด้วย 1. ปั จจัยด้านโครงสร้างของภาพยนตร์ โดยบทและเนื้ อเรื่ อง
ที่ดี รวมถึ งกลวิธีการเล่าเรื่ องที่น่าสนใจตั้งแต่เริ่ มเปิ ดเรื่ อง การดาเนิ นเรื่ อง ไปจนถึงการปิ ดเรื่ องจะ
ส่ ง ผลให้ ผู ้ช มเกิ ด ความรู ้ สึ ก อยากชมและอยากติ ด ตามเนื้ อ เรื่ อ งตั้ง แต่ ต้น จนจบ 2. ปั จ จัย ด้า น
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สุ นทรี ยศาสตร์ สิ่ งสาคัญคือการออกแบบตัวการ์ ตูนที่ตอ้ งสร้างความประทับใจให้แก่ผชู ้ ม เนื่ องจาก
ลัก ษณะของตัว การ์ ตู น เป็ นสิ่ ง แรกที่ ผู ้ช มได้พ บเห็ น ก่ อ นรั บ รู ้ เ รื่ อ งราวทั้ง หมด 3. ปั จ จัย ด้า น
เทคโนโลยีที่สมจริ งไม่วา่ จะเป็ นการผลิ ตภาพยนตร์ การ์ ตูนแบบ 3 มิติ และเทคโนโลยีดา้ นโรงฉาย
ภาพยนตร์ ล้วนทาให้ผชู ้ มรู ้สึกถึงการมีส่วนร่ วมในภาพยนตร์ เรื่ องนั้นด้วย
บรมวุฒิ ถนอมวงษ์ (2551) ได้ทาการวิจยั เชิงคุณภาพเรื่ อง “กระบวนการสร้างสรรค์ละคร
เวที ประเภทละครเพลง ของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด” เพื่อศึกษาถึงกระบวนการสร้างสรรค์ละครเวที
ประเภทละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กจากกลุ่ มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ประกอบด้วยกลุ่มผูจ้ ดั ละครเพลง จานวน 9 คน และกลุ่มผูช้ มที่ได้เข้าชมผลงานละครเวที
ประเภทละครเพลงของบริ ษัท ซี เ นริ โอ จ ากั ด ทุ ก เรื่ อง จ านวน 50 คน ผลการวิ จ ัย พบว่ า
การสร้างสรรค์ละครเวทีประเภทละครเพลง มีกระบวนการ ดังนี้ 1. การประพันธ์เพลง โดยทาการ
ประพันธ์เพลงเมื่อบทละครและทานองเพลงเสร็ จสิ้ นแล้ว และมีการปรับบทละครที่เป็ นบทขับร้อง
ให้ส อดคล้องกับ ท านองเพลง 2. นาบทละครเพลงที่ ส าเร็ จแล้ว ไปเข้า กระบวนการสร้ า งสรรค์
ส่ วนต่าง ๆ ทั้งการออกแบบแสง การออกแบบฉาก การออกแบบเครื่ องแต่งกาย การออกแบบท่าเต้น
และการซ้อมการแสดง
ชโลธร จันทะวงศ์ (2554) ได้ให้ความสนใจศึกษาเรื่ อง “การสร้ างสรรค์ละครเพลงของ
บริ ษทั ดรี มบอกซ์ เอนเตอร์ เทนเมนท์ จากัด และ บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด พ.ศ. 2533 – 2553” โดยใช้
ระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ งคุ ณภาพด้วยการวิเคราะห์ เนื้ อหาหรื อตัวบท การสัมภาษณ์เจาะลึ กผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จ านวน 9 คน และการส ารวจความคิ ด เห็ น ของผู้รั บ สารโดยใช้แ บบสอบถามออนไลน์ ท าง
อินเทอร์ เน็ต จานวน 100 คน ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยที่ดึงดูดให้ผชู ้ มเกิดความสนใจและซื้ อบัตรเข้าชม
การแสดงละครเพลงของทั้งสองบริ ษทั มีความแตกต่างกัน กลุ่มผูช้ มที่นิยมชมละครเพลงของบริ ษทั
ดรี มบอกซ์ฯ มักให้ความสนใจในตัวบทละครเป็ นหลัก แต่กลุ่มผูช้ มที่นิยมชมละครเพลงของบริ ษทั
ซี เนริ โอฯ ให้ความสนใจกับตัวแสดงเป็ นหลัก ด้านการเล่าเรื่ องและสร้ างสรรค์เพลงพบว่าบริ ษทั
ดรี มบอกซ์ฯ มุ่งเน้นการสร้างดนตรี และเพลงที่สอดรับกับอารมณ์หรื อเล่าเรื่ องเฉพาะในบริ บทของ
ละครเพลงเรื่ องนั้น จึงส่ งผลให้รูปแบบของเพลงมีความซับซ้อนทางดนตรี สูง ขณะที่บริ ษทั ซี เนริ โอฯ
มุ่งเน้นการเข้าถึ งกลุ่มผูช้ มโดยง่าย จึงทาให้รูปแบบของเพลงอยู่ในลักษณะที่ง่ายต่อการเข้าถึงและ
ไม่ซบั ซ้อน
ธนพล เชาวน์วานิ ชย์ (2552) ทาการวิจยั เชิ งคุณภาพเรื่ อง “สัมพันธลักษณ์ ของการแสดง
และพื้ น ที่ ใ นภาพยนตร์ ข องไฉ้ ห มิ ง เลี่ ย ง” ด้ว ยการศึ ก ษาผ่า นผลงานภาพยนตร์ ข นาดยาวของ
ไฉ้หมิงเลี่ยง จานวน 9 เรื่ อง ประกอบกับการสัมภาษณ์ ผทู ้ รงคุ ณวุฒิด้านละครเวทีและภาพยนตร์
แบบเจาะลึ ก จานวน 11 คน ผลการวิจบั พบว่าไฉ้หมิ งเลี่ ยงได้มีการถ่ ายทอดสุ นทรี ยะของความ
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โดดเดี่ ย ว ความเหงา และความแปลกแยก ด้ว ยการใช้ เ ทคนิ ค แบบเดี ย วกับ การแสดงละคร
อย่างต่อเนื่ องบนเวที เพื่อให้ผชู ้ มได้เฝ้ ามองถึ งความเป็ นไปได้ของเหตุการณ์ และการกระทาของ
ตัวละคร นอกจากนี้ ยงั มีการคัดเลือกนักแสดงที่เหมาะสมกับบทบาทตามแนวเรื่ องที่เป็ นเอกลักษณ์
ของเขาด้วย เนื่ องจากบทภาพยนตร์ ของไฉ้หมิงเลี่ยงแทบจะไม่มีบทพูด นักแสดงจึงต้องมีความคิดว่า
จะมีวธิ ี การสื่ อสารอย่างไรให้ผชู ้ มเข้าถึงได้ ที่สาคัญได้มีการจัดวางตัวละครเพื่อสื่ อความหมายต่าง ๆ
ทั้งการจัดวางตัวละครในสภาพแวดล้อมของเมือง การจัดวางตัวละครในพื้นที่คบั แคบ การควบคุ ม
ทิศทางการเคลื่ อนไหวของนักแสดงในลักษณะที่ มีความคล้ายคลึ งกับละครเวที รวมไปถึ งการจัดวาง
ตัวละครและการใช้พ้นื ที่เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวละครด้วยกันเองแทนบทพูด
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้องจะพบว่ามี ก ารศึ กษาเกี่ ยวกับการเล่ า เรื่ องในสื่ อ
ประเภทเดี ยวเป็ นจานวนมาก โดยพบการเล่าเรื่ องในสื่ อภาพยนตร์ มากที่ สุด รองลงมาเป็ นละคร
โทรทัศ น์ ภาพยนตร์ ชุ ด และหนังสื อตามล าดับ ซึ่ ง แต่ ล ะสื่ อก็ มีก ระบวนการการเล่ า เรื่ องที่ เป็ น
เอกลัก ษณ์ และแตกต่ างกันออกไปตามแนวคิ ดของผูส้ ร้ างหรื อผูป้ ระพันธ์ แต่การศึ กษาเกี่ ยวกับ
การเล่ าเรื่ องข้ามสื่ อกลับพบเพียงแค่ 4 งานวิจยั เท่านั้น โดยงานวิจยั แรกเป็ นการเล่ าเรื่ องข้ามสื่ อ
จากหนังสื อการ์ ตูนไปยังการ์ ตูนแอนิ เมชัน ภาพยนตร์ และนวนิ ยาย งานวิจยั ที่สองเป็ นการเล่าเรื่ อง
ข้า มสื่ อจากหนัง สื อ การ์ ตู นไปยัง ละครโทรทัศน์ และนวนิ ย าย งานวิจยั ที่ ส ามเป็ นการเล่ า เรื่ อ ง
ข้ามสื่ อจากภาพยนตร์ ไปยังละครโทรทัศน์ และงานวิจยั ที่ สี่เป็ นการเล่ าเรื่ องข้ามสื่ อจากหนังสื อ
การ์ ตูนไปยังภาพยนตร์ ในด้านของการ์ ตูนแอนมิชนั นั้นได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเนื้ อหา การเล่าเรื่ อง
กระบวนการสร้ าง และปั จจัยที่ส่งผลให้เกิ ดการรับชม ขณะที่การศึกษาเกี่ ยวกับละครเวที / ละคร
เพลง พบน้อยมาก และเป็ นการศึกษาด้านการสร้างสรรค์ผลงานเท่านั้น
หากแต่ในปั จจุบนั การเล่าเรื่ องไม่ได้ถูกจากัดอยูเ่ พียงแค่สื่อใดสื่ อหนึ่งเพียงสื่ อเดียว เพราะมี
การขยายเรื่ องเล่ าออกไปยังสื่ ออื่น ๆ ที่มีความแตกต่างกันเพื่อให้เข้าถึ งกลุ่ มเป้ าหมายในวงกว้าง
การศึกษาเกี่ยวกับการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อจึงนับเป็ นสิ่ งใหม่สาหรับแวดวงนิ เทศศาสตร์ และยังไม่ค่อยมี
ผูท้ าการศึ กษาวิจยั อย่างจริ งจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่ าเรื่ องข้ามสื่ อจากการ์ ตูนแอนิ เมชันมาสู่
การแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์นบั เป็ นการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อที่มีความแตกต่างไปจากเดิ มมาก เนื่ องจากเป็ น
การถ่ายทอดเรื่ องราวจากจินตนาการมาสู่ โลกแห่ งความเป็ นจริ ง โดยไม่ผ่านกระบวนการตัดต่อ
เหมือนอย่างภาพยนตร์ ดังนั้นการใส่ เอฟเฟกต์รวมถึงเทคนิ คต่าง ๆ ที่ภาพยนตร์ ใช้ในการรังสรรค์
ผลงานให้เป็ นไปตามจินตนาการของผูส้ ร้ างจึงไม่สามารถถูกนามาใช้กบั การแสดงสดอย่างดิสนี ย ์
ออนไอซ์ ไ ด้ สิ่ ง นี้ จึง เป็ นช่ องว่า งการวิจยั ที่ ผูว้ ิจยั ค้นพบจากการทบทวนวรรณกรรมครั้ งนี้ และ
มุ่ ง ท าการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ด้ว ยการน าองค์ค วามรู ้ ที่ ไ ด้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จ ัย
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ที่ เ กี่ ย วข้อ งมาเป็ นแนวทางส าหรั บ การศึ ก ษาเพื่ อ ออกแบบระเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย และการอภิ ป ราย
ผลการวิจยั ต่อไป
ตารางที่ 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์การวิจยั กับทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษากลวิ ธี ก ารสร้ า ง
ชุ ด สั ญ ญะในฉากมหั ศ จรรย์
เพื่ อ สื่ อความหมายส าหรั บ
การแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ เรื่ อง
ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ
(Frozen)

ทฤษฎีและแนวคิด
1. การ์ตูนแอนิเมชัน
2. ละครเวที / ละครเพลง
3. การเล่าเรื่ อง / การเล่าเรื่ อง
ข้ามสื่ อ
4. สัมพันธบท
5. สัญวิทยา

2. เพื่อศึกษาถึงแนวคิดสตรี นิยม 1. สตรี นิยม
ของดิ สนี ย์ ที่ ถ่ ายทอดผ่ า น 2. สัญวิทยา
ตัว ละครหลั ก เรื่ อง ผจญภั ย
แดนคาสาปราชินีหิมะ (Frozen)

คาอธิบาย
1. ศึกษาองค์ประกอบการเล่าเรื่ อง
ข้ า มสื่ อจากการ์ ตู น แอนิ เ มชั น
มาสู่ การแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์
2. ศึ ก ษ า ก ล วิ ธี ก า ร ส ร้ า ง
ชุดสัญญะเพื่อสื่ อความหมายใน
ฉากมหั ศ จรรย์ข องการแสดง
ดิสนียอ์ อนไอซ์
1. ศึ ก ษาการถ่ า ยทอดแนวคิ ด
ส ต รี นิ ย ม ข อ ง ดิ ส นี ย์ ผ่ า น
ตัวละครหลักของเรื่ อง

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
งานวิจยั เรื่ อง “กลวิธีการสร้างชุดสัญญะมหัศจรรย์ในการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัย
แดนคาสาปราชิ นีหิมะ” ใช้ระเบีย บวิธีวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์
เนื้ อหา (Content Analysis) ตามทฤษฎี โครงสร้ างนิ ย มและสัญวิทยา (Semiology – Structuralism)
และการสังเกตการณ์ แบบไม่มีส่วนร่ วม (Non-Participant Observation) ทั้งในส่ วนของการ์ ตูนแอนิ เมชัน
และการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์

3.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
สามารถแบ่งขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับงานวิจยั ได้ 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาการเล่าเรื่ องจากการ์ ตูนแอนิเมชัน
วิธี วิจยั ใช้ก ารวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) ซึ่ ง เป็ นวิธี ก ารทางสังคมศาสตร์ เพื่ อ
ทาการศึกษาเนื้ อหาของการเล่าเรื่ อง โดยแยกแยะแจกแจงเนื้ อหาตามโครงสร้างและองค์ประกอบ
ของการเล่าเรื่ อง ลาดับของเนื้ อหา รวมถึงขอบเขตของเนื้ อหาอย่างละเอียด ด้วยวิธีการชมการ์ ตูน
แอนิเมชัน เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ (Frozen) และถอดบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรลงบน
ตารางบันทึกข้อมูล
แหล่งข้อมูล ดี วีดีการ์ ตูนแอนิเมชัน เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชิ นีหิมะ (Frozen) บรรยาย
ภาษาไทย จานวน 1 เรื่ อง ความยาว 102 นาที
เครื่ องมือวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบเครื่ องมือวิจยั ในลักษณะตารางบันทึกข้อมูลโดยอ้างอิง
แนวคิดของการเล่าเรื่ อง / การเล่าเรื่ องข้ามสื่ อเป็ นเกณฑ์ ดังนี้

99
ตารางที่ 3.1 ตารางบันทึกข้อมูลการ์ ตูนแอนิเมชันเพื่อเปรี ยบเทียบการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อ
องค์ ประกอบการเล่าเรื่อง
1. โครงเรื่ อง (Plot)
2. แก่นเรื่ อง (Theme)
3. ตัวละคร (Character)
4. ฉาก (Setting)
5. บทสนทนา (Dialogue)

การ์ ตูนแอนิเมชั น

หมายเหตุ

ขั้นที่ 2 ศึกษาการเล่ า เรื่ องข้า มสื่ อ และกลวิธีการสร้ างชุ ดสัญญะมหัศจรรย์ในการแสดง
ดิ ส นี ย ์ออนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัยแดนค าสาปราชิ นีหิมะ เพื่ อตรวจสอบเชิ งเปรี ย บเที ย บในมุ มมอง
ของสัมพันธบท
วิธีวิจยั ใช้การสังเกตการณ์ แบบไม่มีส่วนร่ วม (Non-Participant Observation) และวิธีการ
ถ่ า ยภาพนิ่ ง เพื่ อ ท าการศึ ก ษาการเล่ า เรื่ อ งข้า มสื่ อ และกลวิ ธี ก ารสร้ า งชุ ด สั ญ ญะมหั ศ จรรย์
พร้อมแยกแยะแจกแจงเนื้ อหาตามโครงสร้ างและองค์ประกอบของการเล่าเรื่ อง ลาดับของเนื้ อหา
ขอบเขตของเนื้ อหาอย่า งละเอี ยด รวมถึ งวิเคราะห์ และหาความสัมพันธ์ ของสัญญะและการสื่ อ
ความหมายในฉากมหัศ จรรย์ โดยเข้าชมการแสดงสดดิ สนี ย ์ออนไอซ์ ตอน Disney On Ice Presents
Magical Ice Festival จานวน 6 รอบการแสดง ตามวันและเวลา ดังนี้
1) วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น.
2) วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 19.00 น.
3) วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น.
4) วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 19.00 น.
5) วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น.
6) วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น.
แหล่ งข้อมูล การแสดงสด Disney On Ice Presents Magical Ice Festival เลื อกเฉพาะเรื่ อง
Frozen บรรยายภาษาไทย จานวน 1 เรื่ อง ความยาว 30 นาที
เครื่ องมือวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบเครื่ องมือวิจยั ในลักษณะตารางบันทึกข้อมูลโดยอ้างอิง
แนวคิดของการเล่าเรื่ อง / การเล่าเรื่ องข้ามสื่ อ และแนวคิดสัมพันธบทเป็ นเกณฑ์ ดังนี้
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ตารางที่ 3.2 ตารางบันทึกข้อมูลการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์เพื่อเปรี ยบเทียบการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อ
องค์ ประกอบการเล่าเรื่อง
1. โครงเรื่ อง (Plot)
2. แก่นเรื่ อง (Theme)
3. ตัวละคร (Character)
4. ฉาก (Setting)
5. บทสนทนา (Dialogue)

คงเดิม

ขยายความ

ตัดทอน

ดัดแปลง

3.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
1) วิ เคราะห์ ก ารสร้ า งชุ ดสั ญญะมหัศจรรย์ใ นการแสดงดิ ส นี ย ์ออนไอซ์ เรื่ อ ง
ผจญภัยแดนค าสาปราชิ นีหิมะ โดยใช้แนวคิ ดการ์ ตูนแอนิ เมชัน แนวคิ ดละครเวที / ละครเพลง
แนวคิดการเล่าเรื่ อง / การเล่าเรื่ องข้ามสื่ อ แนวคิดสัมพันธบท และทฤษฎีสัญวิทยาเป็ นแนวทาง
2) วิ เคราะห์ ก ารถ่ า ยทอดแนวคิ ด สตรี นิ ย มของดิ ส นี ย ์ผ่า นตัวละครหลัก เรื่ อ ง
ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ โดยใช้แนวคิดสตรี นิยมเป็ นแนวทาง
โดยผูว้ ิจ ัย ได้อ อกแบบเครื่ อ งมื อ วิจ ัย ในลัก ษณะตารางการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล โดยอ้า งอิ ง
ทฤษฎีสัญวิทยาเป็ นเกณฑ์ ดังนี้
ตารางที่ 3.3 ตารางการวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้สัญญะในฉากมหัศจรรย์ เรื่ อง Frozen
ฉาก
มหัศจรรย์
1.
2.
3.
…

รู ปสั ญญะทีใ่ ช้

สั ญญะ
ความหมายของสั ญญะ
ความหมายตรง ความหมายโดยนัย

มายาคติ
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3.3 การนาเสนอข้ อมูล
ประกอบไปด้วย 3 ส่ วน ได้แก่
1) ผลการวิเคราะห์การเล่าเรื่ องข้ามสื่ อตามแนวคิดสัมพันธบท เรื่ อง ผจญภัยแดน
คาสาปราชินีหิมะ (Frozen) จากการ์ตูนแอนิเมชันไปยังการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์
2) ผลการวิเคราะห์ ก ลวิธี ก ารสร้ างชุ ดสัญญะและการสื่ อ ความหมายของฉาก
มหัศจรรย์ในการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ (Frozen)
3) ผลการศึ ก ษาโดยรวมด้า นการถ่ า ยทอดแนวคิ ด สตรี นิ ย มของดิ ส นี ย ์ผ่ า น
ตัวละครหลัก เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ (Frozen)

บทที่ 4
การเล่าเรื่องในการแสดงดิสนีย์ออนไอซ์ เรื่อง ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ
กลวิธีการสร้างชุดสัญญะมหัศจรรย์ในการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาป
ราชินีหิมะ ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท คือ การสังเกตการณ์แบบไม่มี
ส่ วนร่ วม (Non-Participant Observation) และการวิ เ คราะห์ เ นื้ อหา (Content Analysis) โดย
กาหนดให้การ์ ตูนแอนิ เมชัน เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชิ นีหิมะ (Frozen) เป็ นตัวบทต้นทางและ
กาหนดให้การแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ ตอน Disney On Ice Presents Magical Ice Festival เรื่ อง Frozen
เป็ นตัวบทปลายทาง ซึ่ งจะนาเสนอผลการวิเคราะห์เป็ นสี่ ส่วนตามลาดับ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผูว้ จิ ยั ได้วิเคราะห์การเล่าเรื่ องของตัวบทต้นทางและตัวบทปลายทาง โดยได้เสนอ
รายละเอี ย ดตามองค์ป ระกอบของการเล่ า เรื่ อ ง 5 องค์ป ระกอบหลัก ได้แ ก่ โครงเรื่ อ ง (Plot),
แก่นเรื่ อง (Theme), ตัวละคร (Character), ฉาก (Setting) และบทสนทนา (Dialogue)
ส่ วนที่ 2 ผูว้ ิจยั ได้ใช้กรอบแนวคิ ดเดี ยวกันกับส่ วนที่ 1 วิเคราะห์ ก ารเล่ า เรื่ องของตัวบท
ปลายทางเพื่อนามาเปรี ยบเทียบกับตัวบทต้นทางตามแนวคิดสัมพันธบท
ส่ วนที่ 3 ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ถึงกลวิธีการสร้างชุดสัญญะและการสื่ อความหมายของฉาก
มหัศจรรย์ที่มีร่วมกันของตัวบททั้งสอง
ส่ วนที่ 4 ผูว้ ิจยั ท าการวิเคราะห์ ก ารถ่ า ยทอดแนวคิ ดสตรี นิย มของดิ ส นี ย ์ที่ ส ะท้อนผ่า น
ตัวละครหลักของเรื่ อง

4.1 การวิเคราะห์ การเล่าเรื่องจากการ์ ตูนแอนิเมชัน
4.1.1 เรื่องย่อ
การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ (Frozen) เข้าฉายในประเทศไทยเมื่อ
วันที่ 5 ธันวาคม 2556 เป็ นภาพยนตร์ เพลงแนวแฟนตาซี -คอเมดี้ ประเภทคอมพิวเตอร์ แอนิ เมชัน
สามมิ ติ ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่ อ งราชิ นี น้ า แข็ง ของฮัน ส์ คริ ส เตี ย น แอนเดอร์ เ ซน นับ เป็ น
ภาพยนตร์ แอนิ เมชันลาดับที่ 53 ในชุ ดแอนิ เมชันคลาสสิ กของวอลต์ ดิสนี ย ์ โดยเรื่ องราวทั้งหมด
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เกิ ด ขึ้ น ในอาณาจัก รเอเรนเดลล์ พระราชาและพระราชิ นี มี พ ระธิ ด าสองคนคื อเจ้า หญิ ง เอลซ่ า
พระธิ ดาองค์โตผูเ้ กิดมาพร้อมความสามารถวิเศษในการเสกน้ าแข็งออกมาได้ดงั ใจ และเจ้าหญิงอันนา
พระธิ ดาองค์เล็ก คืนหนึ่งในวัยเด็กอันนาปลุกเอลซ่าให้มาเล่นด้วยกัน ขณะที่เอลซ่าและอันนากาลัง
เล่นกันอย่างสนุ กสนานกับพลังวิเศษ เอลซ่ าก็ปล่อยพลังไปโดนศีรษะของอันนาด้วยความไม่ต้ งั ใจ
ส่ งผลให้อนั นาหมดสติไป และเส้นผมส่ วนหนึ่ งของเธอเปลี่ ยนเป็ นสี ขาว พระราชาและพระราชิ นี
รี บพาเจ้าหญิงทั้งสองไปยังหุ บเขาอันเป็ นที่อยูข่ องเผ่าโทรลล์ผวู ้ ิเศษเพื่อขอความช่วยเหลือ ในขณะที่
อันนายังหมดสติอยูน่ ้ นั ผูน้ าเผ่าโทรลล์ได้ทาการรักษาอันนา จากนั้นทาการลบความทรงจาของอันนา
เกี่ ยวกับพลังวิเศษของเอลซ่ าออกไป คงเหลื อไว้แต่ความสนุ กสนานของสองพี่น้องเท่านั้น และ
กล่าวเตือนเอลซ่าว่าพลังของเธอจะเพิ่มพูนขึ้นเรื่ อย ๆ เธอต้องหัดที่จะควบคุมพลังนี้ ไม่อย่างนั้นอาจ
ส่ งผลร้ายในภายหน้าได้
เมื่ อ กลับ สู่ พ ระราชวัง เพื่ อ ปิ ดบัง เรื่ อ งพลัง วิ เ ศษของเอลซ่ า รวมถึ ง อุ บ ัติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
พระราชาทรงสั่งให้ปิดประตูวงั จากนั้นห้ามไม่ให้บุคคลทั้งภายนอกและภายในเข้าออก สองพี่นอ้ ง
ต้องถู ก เลี้ ย งดู โดยแยกจากกัน วันเวลาผ่า นไปการควบคุ ม พลัง ของเอลซ่ า มี แต่ จะแย่ล งเรื่ อย ๆ
พระราชาต้องมอบถุ งมือพิเศษให้เอลซ่ าเพื่อให้เธอสามารถควบคุมพลังได้ง่ายขึ้น ในขณะที่อนั นา
แม้จะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติธรรมดาแต่ก็ตอ้ งอยู่กบั ความโดดเดี่ยวมาตลอด จากการที่เอลซ่ าไม่ยอม
พูดคุยกับเธอ แม้เธอจะยังจดจาความสนุ กสนานที่เคยมีดว้ ยกันตอนเด็ก ๆ ได้ จนกระทัง่ จุดพลิกผัน
มาถึงเมื่อพระราชาและพระราชินีทรงสิ้ นพระชนม์อย่างกระทันหันขณะเดินทางออกทะเล
สามปี หลังจากการสิ้ นพระชนม์ของพระราชาและพระราชิ นี เอลซ่ ามีอายุครบกาหนดที่จะ
เข้าพิธีราชาภิเษก ในวันพิธีประตูวงั ได้เปิ ดเป็ นครั้งแรก อันนาผูซ้ ่ ึ งใช้ชีวติ อย่างโดดเดี่ยวจึงออกจากวัง
เพื่ อ ไปส ารวจบ้า นเมื อ งก่ อ นจะได้เ จอกับ เจ้า ชายฮานส์ บุ ต รชายคนที่ 13 ของพระราชาแห่ ง
หมู่เกาะทะเลใต้ และด้วยใบหน้าที่หล่อเหลาของเขาจึงทาให้อนั นาตกหลุมรักฮานส์ ในทันที จนพิธี
ราชาภิเษกผ่านพ้นไปถึ งงานเลี้ ยงฉลอง อันนาและเอลซ่ าได้พูดคุ ยต่อหน้ากันเป็ นครั้งแรกในรอบ
หลายปี ทุกอย่างดูเหมือนจะดีข้ ึนจนเมื่ออันนาได้พาฮานส์ มาพบเอลซ่ า เพื่อขออนุ ญาตแต่งงานจาก
เอลซ่ า ซึ่ งเอลซ่ าไม่อนุ ญาตส่ งผลให้สองพี่น้องเริ่ มทะเลาะกัน อันนาคว้ามื อของเอลซ่ าจนทาให้
ถุ งมือหลุ ดออก ด้วยความกดดันเอลซ่ าไม่ส ามารถควบคุ มพลังวิเศษของเธอได้ และเสกน้ าแข็ง
ออกมาต่ อหน้า ผูค้ นทั้งอาณาจักร ดุ๊กแห่ ง วีเซิ ล ตันหนึ่ ง ในแขกต่ างเมื องที่ ม าร่ วมงานตะโกนใส่
เอลซ่าว่าเธอคือปี ศาจ เธอจึงหวาดกลัวจนวิ่งหนีออกไปจากเมืองและซ่อนตัวอยูบ่ นภูเขาอันห่างไกล
จากอาณาจักร ณ ที่น้ นั เธอรู ้สึกปลดปล่อยจากความกดดันที่เธอพบมาเนิ่ นนาน และได้ใช้พลังของเธอ
สร้ า งพระราชวัง น้ า แข็ ง อัน สวยงามขึ้ น มา โดยที่ เ ธอไม่ รู้ เ ลยว่ า พลัง ความกลัว ของเธอท าให้
ทั้งอาณาจักรถูกสาปอยูใ่ นฤดูหนาวชัว่ นิรันดร์
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อันนารู ้ สึกผิดที่ เป็ นต้นเหตุ ท าให้พี่ ของตนหนี ไป จึ งออกตามหาเอลซ่ า ด้วยตนเอง และ
มอบหมายให้เจ้าชายฮานส์ เป็ นผูด้ ูแลอาณาจักรชัว่ คราว ในระหว่างทางอันนาได้พบกับคริ สตอฟ
และสเวนกวางเรนเดี ยร์ คู่ใจของเขา อันนาขอร้องให้คริ สตอฟนาทางไปตามหาเอลซ่ า แต่ไม่นาน
หลังจากออกเดิ นทางร่ วมกันก็ถูกฝูงหมาป่ าออกไล่ล่า ระหว่างที่หนี เอาตัวรอดคริ สตอฟต้องเสี ย
เลื่ อ นหิ ม ะของเขาไป ด้ว ยความรู ้ สึ ก ผิ ด อัน นาจึ ง ขอออกเดิ น ทางต่ อ ด้ว ยตนเอง และจะชดใช้
ค่าเสี ยหายให้คริ สตอฟเมื่อเธอตามหาเอลซ่าพบ ทั้งหมดเดินทางมาพบกับโอลาฟตุก๊ ตาหิ มะที่เอลซ่ า
สร้างขึ้นระหว่างที่เธอกาลังหัดใช้พลังของเธอในการสร้างพระราชวังน้ าแข็ง โดยที่เอลซ่ าเองก็ไม่รู้
ว่าโอลาฟได้มีชีวติ ขึ้นมาจริ ง ๆ โอลาฟจึงอาสานาทุกคนไปพบกับเอลซ่า
เมื่ออันนามาเจอกับเอลซ่ าที่พระราชวังน้ าแข็ง อันนาพยายามเกลี้ยกล่อมให้เอลซ่ ากลับไป
ช่วยอาณาจักรให้คืนสู่ ฤดูร้อน แต่เอลซ่ ายิ่งรู้สึกหวาดกลัวที่พลังของเธอรุ นแรงขึ้นจนเผลอระเบิด
พลังของเธอใส่ หัวใจของอันนา และปฏิเสธที่จะกลับไปยังเอเรนเดลล์ เอลซ่ าเสกมนุ ษย์หิมะยักษ์
ขึ้นมาเพื่อไล่ทุกคนออกไปจากพระราชวังน้ าแข็ง ผมของอันนาเริ่ มกลายเป็ นสี ขาวทาให้อนั นาเริ่ ม
กังวล คริ สตอฟอาสาพาอันนาไปหาพวกโทรลล์เพื่อรักษาเพราะเขาเคยเห็ นพ่อแม่ของอันนามาขอ
ความช่ วยเหลื อแล้ว โทรลล์บอกว่าการกระทาแห่ งรักแท้จะช่ วยละลายหัวใจน้ าแข็งได้ซ่ ึ งถื อเป็ น
ความหวังเดียวของอันนา คริ สตอฟจึงรี บออกเดินทางกลับไปยังเอเรนเดลล์เพื่อ พาอันนากลับไปหา
ฮานส์เพราะเข้าใจว่าฮานส์คือรักแท้ของอันนา
ขณะเดี ย วกันฮานส์ ไ ด้ออกไปตามหาอันนาโดยมี ท หารสองนายของดยุค แห่ ง วีเซิ ล ตัน
ซึ่งได้รับการกาชับให้ลอบสังหารเอลซ่ าอาสาร่ วมเดินทางไปด้วย เมื่อไปถึงพระราชวังน้ าแข็ง ฮานส์
ได้ต่อสู ้ กบั มนุ ษ ย์หิมะยักษ์ของเอลซ่ า ทหารของดยุคแอบมุ่ งหน้าเข้าไปในวังเพื่ อเตรี ย มสังหาร
เอลซ่ า เอลซ่ าพยายามใช้พลังของเธอต่อสู ้กลับพวกเขาและเกือบฆ่าทหารทั้งสอง แต่ฮานส์ เข้ามาถึง
ในเหตุการณ์ และขอร้องให้เอลซ่ าหยุด ขณะที่เอลซ่ าตั้งสติได้ทหารของดยุคยกหน้าไม้ข้ ึนเตรี ยม
ยิง ใส่ เธอ ฮานส์ เข้า ไปปั ดหน้า ไม้ข้ ึ น ท าให้ โคมน้ า แข็ ง ด้า นบนร่ ว งลงมา เอลซ่ า วิ่ ง หลบจนล้ม
หมดสติไปก่อนจะฟื้ นขึ้นมาอีกครั้งในห้องขังที่เอเรนเดลล์ ฮานส์ ขอร้ องให้เอลซ่ าหยุดคาสาปนี้
แต่เธอไม่รู้ว่าต้องทาอย่างไร ไม่นานนักคริ สตอฟพาอันนากลับมาถึ งเอเรนเดลล์ อันนาเล่ าเรื่ อง
การกระทาแห่ งรักแท้ให้ฮานส์ ฟัง ฮานส์ จึงได้เปิ ดเผยตัวตนออกมาว่าเรื่ องที่เขารักอันนาเป็ นเรื่ องที่
เขาสร้างขึ้น การที่เขามีพี่ชายถึงสิ บสองคนทาให้เขาไม่มีทางจะมีอานาจได้เลย เขาจึงคิดจะแต่งงาน
กับอันนาเพื่อยึดครองตาแหน่งพระราชาแห่งเอเรนเดลล์
ฮานส์ ทิ้งอันนาไว้ในห้องให้เธอทนกับความหนาวเย็นจนกว่าจะตาย และหลอกให้ขนุ นางเชื่อว่า
เขาได้ปฏิ ญาณแต่ งงานกับอันนาก่ อนเธอตาย ท าให้เขาเป็ นผูม้ ี อานาจอย่างสมบู รณ์ ในอาณาจักรนี้
จากนั้นประกาศให้เอลซ่าเป็ นกบฏและสั่งประหารชี วติ เธอ แต่เอลซ่าได้ใช้พลังของเธอหนีออกจากที่คุมขัง
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ด้วยความหวาดกลัวของเอลซ่ าจึงก่อให้เกิดพายุหิมะอย่างรุ นแรงรอบดินแดนเอเรนเดลล์ คริ สตอฟและ
สเวนมุ่งหน้าฝ่ าพายุหิมะเพื่อกลับเข้าไปในวัง ขณะที่โอลาฟเข้ามาช่วยอันนาไว้ได้และพาเธอออกจากวัง
เพื่อไปหาคริ สตอฟ ฮานส์ ตามหาเอลซ่ าจนเจอและหลอกเธอว่าอันนาตายแล้ว เอลซ่ าล้มลงด้วยความ
เสี ยใจส่ งผลให้พายุหิมะหยุดนิ่ ง อันนาซึ่ งก าลังเดิ นไปหาคริ สตอฟเห็ นฮานส์ ที่กาลังคว้าดาบขึ้ นมา
เพื่ อเตรี ยมสั งหารเอลซ่ าอยู่ใกล้ ๆ จึ งวิ่งเอาตัวของเธอเข้าไปขวางไว้ก่อนที่ ร่างของเธอจะกลายเป็ น
น้ าแข็งในเสี้ ยววินาทีสุดท้าย ดาบของฮานส์ ระเบิดออกและกระแทกเขาจนหมดสติ เอลซ่ าหันมาเห็นร่ าง
ของอันนาเป็ นน้ าแข็งจึงสวมกอดเธอด้วยความเสี ยใจ แต่การกระทาของอันนาที่ยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อ
ช่ วยเหลื อเอลซ่ านั้นเป็ นการกระทาแห่ งรั กแท้ ร่ างน้ าแข็งของอันนาจึงค่อย ๆ ละลายและส่ งผลให้เธอ
กลับมามีชีวิตอีกครั้ง เอลซ่ าจึงเข้าใจว่าความรักนี่ เองที่ทาให้เธอควบคุมพลังของเธอได้ ก่อนที่เธอจะใช้
พลังแห่งความรักละลายหิ มะที่ปกคลุมไปทัว่ ทั้งอาณาจักร
ฮานส์ถูกส่ งตัวกลับไปยังอาณาจักรของเขาเพื่อรับโทษ เอลซ่าประกาศตัดขาดทางการค้ากับ
เมื องวีเซิ ลตันท่ามกลางคาคัดค้านที่ ไร้ ผลของดยุค อันนาซื้ อรถเลื่ อนคันใหม่ให้คริ สตอฟก่ อนที่
คริ สตอฟจะจูบเธอด้วยความดี ใจ เอลซ่ าใช้พลังของเธอเสกหิ มะส่ วนตัวให้โอลาฟทาให้โอลาฟ
สามารถมี ชีวิตอยู่ได้ตลอดไป จากนั้นได้เปลี่ ยนพื้นที่ ในวังบางส่ วนเป็ นลานน้ าแข็งให้ชาวเมื อง
เล่นกันอย่างมีความสุ ข และบอกอันนาว่าเธอจะไม่มีวนั ปิ ดประตูพระราชวังอีกต่อไป
4.1.2 โครงเรื่อง (Plot)
การ์ ตูนแอนิเมชัน เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ (Frozen) มีลกั ษณะของโครงเรื่ องที่
แตกต่างและโดดเด่น เนื่ องจากเป็ นเรื่ องราวเกี่ ยวกับความรักความผูกพันของพี่สาวและน้องสาว
ซึ่ งไม่เข้าข่าย 8 ลักษณะที่ เพ็ญสิ ริ เศวตรวิหารี (2541) ได้จาแนกไว้ ดังนี้ ความรักของชายหญิง,
รักสามเส้า, ความสาเร็ จ, ซิ นเดอเรลล่า, คฤหาสน์ลึกลับ, ใครทาอะไร, แมวจับหนู และเพชรตัดเพชร
นอกจากนี้ การวางเหตุ การณ์ ในเรื่ องก็เรี ยบง่ าย ไม่ซับซ้อน มีการเรี ยงกันตามลาดับเวลาที่เกิ ดขึ้ น
ไม่ยอ้ นกลับไปกลับมา กล่าวคือเริ่ มดาเนิ นเรื่ องตั้งแต่ช่วงวัยเด็กจากนั้นไล่เรี ยงสิ่ งที่เกิดขึ้นไปเรื่ อย ๆ
ส่ งผลให้ผชู ้ มในทุกช่วงอายุสามารถทาความเข้าใจเรื่ องราวทั้งหมดได้ง่ายขึ้น โดยมีขนบของการเล่าเรื่ อง
ครบทั้ง 5 ขั้นตอน ตรงตามที่ กาญจนา แก้วเทพ (2547, อ้างถึ งใน อุ มาพร มะโรณี ย ์, 2551, น. 19)
แบ่งไว้ ดังนี้
1) ขั้นเริ่ มเรื่ อง (Exposition) ได้แนะน าตัวละครหลักตั้งแต่ ว ยั เด็ กให้ผูช้ มรู้ จ ักถึ ง
ลักษณะนิ สั ยรวมทั้งภู มิ หลังของแต่ ละตัวละคร โดยเริ่ มเรื่ องด้วยคริ สตอฟผู ้มี อาชี พเป็ นคนงาน
ตัดน้ าแข็งในทะเลสาบซึ่ งเป็ นอาชี พที่มีอยูจ่ ริ งในประวัติศาสตร์ และสเวนกวางเรนเดียร์ คู่ใจ จากนั้นได้
นาเสนอถึ งความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันของสองพี่น้องเอลซ่ าและอันนา พลังวิเศษของเอลซ่ าที่สามารถ
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เสกหิ ม ะและน้ าแข็ ง ได้ ตุ๊ ก ตาหิ มะโอลาฟซึ่ งเป็ นเสมื อ นความทรงจ าแสนสุ ขที่ ท้ ั งคู่ เ คยมี
แต่ด้วยอุ บตั ิ เหตุ ที่ไม่คาดคิ ดจึงทาให้เอลซ่ าปล่อยพลังของตนไปโดนอันนา ส่ งผลให้อนั นาลื มเลื อน
พลังวิเศษของเอลซ่า ในขณะที่เอลซ่าเองก็หวาดกลัวในพลังนั้นจนตัดสิ นใจปลีกตัวออกห่ างจากอันนา
2) ขั้นพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) มีการดาเนิ นเรื่ องตามลาดับของเวลาตั้งแต่
เด็กจนวัยรุ่ น พลังของเอลซ่ าทวีความรุ นแรงขึ้ นพร้ อมกับความกลัวที่ ถาโถมเข้ามาในจิตใจ เมื่ อ
พระราชาและพระราชิ นีสิ้นพระชนม์ เอลซ่าต้องเข้าพิธีสถาปนาเป็ นราชินีปกครองอาณาจักร ประตู
วังจึงได้เปิ ดขึ้นอีกครั้ง ในวันนี้เองอันนาได้พบกับเจ้าชายฮานส์ผซู ้ ่ ึ งเธอคิดว่าเป็ นรักแรกพบและเป็ น
เหตุ ใ ห้ อ ั น นาเกิ ด ความขั ด แย้ง กั บ เอลซ่ า จนเอลซ่ า ควบคุ ม พลั ง ของตนเองไม่ ไ ด้ ท าให้
ทั้งเมืองตกอยู่ภายใต้ฤดู หนาวตลอดกาล ด้วยความกลัวเอลซ่ าได้หนี ออกจากเมื องไปบนยอดเขา
ที่ซ่ ึ งเธอรู ้สึกถึงอิสระในชี วิตกับพลังที่ตนมีอยู่ อันนาตัดสิ นใจออกเดินทางตามหาเอลซ่ าเพื่อแก้ไข
คาสาปโดยมี คริ ส ตอฟคอยช่ วยเหลื อ แต่ก็ก ลับโดนพลังของเอลซ่ าเข้าที่ หัวใจด้วยความบังเอิ ญ
ต้องอาศัยการกระทาแห่งรักแท้ในการแก้ไขคาสาป
3) ขั้น ภาวะวิ ก ฤต (Climax) เจ้า ชายฮานส์ อ อกไล่ ล่ า เอลซ่ า เพื่ อ หวัง ยึด อ านาจ
ในขณะที่ อนั นาก็เริ่ มเข้าใจความหมายของรั กแท้ที่คริ สตอฟมี ให้เธอ ทุ กคนได้มาเจอกันบริ เวณ
ทะเลสาบน้ าแข็งท่ามกลางพายุหิมะที่โหมกระหน่ า ช่ วงเวลาที่อนั นาใกล้จะกลายเป็ นน้ าแข็งตาม
คาสาปของเอลซ่ า อันนามีทางเลือกอยูแ่ ค่สองทาง ทางแรกคือเดินไปหาคริ สตอฟเพื่อจุมพิตแห่งรักแท้
ทางที่สองคือไปช่วยเหลือเอลซ่ าที่กาลังจะถูกเจ้าชายฮานส์ ฆ่าด้วยคมดาบ ระหว่างชี วิตของตนเอง
กับชีวติ ของพี่สาว สถานการณ์ได้บีบบังคับให้อนั นาจาเป็ นต้องเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
4) ขั้น ภาวะคลี่ ค ลาย (Falling Action) อัน นาตัด สิ นใจสละชี วิ ต ของตนเอง
เพื่อช่ วยเหลื อเอลซ่ าด้วยการเข้าไปขวางคมดาบของเจ้าชายฮานส์ จนต้องกลายเป็ นน้ าแข็ง แต่จาก
การกระทาแห่งรักแท้ของอันนาที่มีต่อเอลซ่านี้ เองจึงช่วยแก้คาสาปของเธอได้ น้ าแข็งค่อย ๆ ละลาย
ออกจากตัวอันนา ส่ งผลให้อนั นากลับมามีชีวิตอีกครั้ง จุดนี้ เองที่ทาให้เอลซ่ าเข้าใจถึงพลังแห่ งรักแท้
และเอลซ่าได้ใช้ความรักถอนคาสาปออกจากเมืองเอเรนเดลล์จนหมดสิ้ น
5) ขั้นยุติเรื่ องราว (Ending) เมืองเอเรนเดลล์กลับมาสงบสุ ขอีกครั้ง เอลซ่ าเข้าใจถึง
พลังของตนเองและไม่ รู้สึกหวาดกลัวอี กต่อไป โอลาฟได้รับก้อนเมฆที่ เอลซ่ า เสกให้จึง ไม่ ล ะลาย
หายไปและสามารถมีชีวติ อยูไ่ ด้ในฤดูร้อน เจ้าชายฮานส์ถูกส่ งตัวขึ้นเรื อกลับประเทศ อันนาเริ่ มสาน
สัมพันธ์กบั คริ สตอฟ เอลซ่าใช้พลังของเธอสร้างความสุ ขให้กบั ประชาชนและออกคาสั่งยกเลิกการ
ปิ ดประตูวงั
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4.1.3 แก่นเรื่อง (Theme)
จากการวิเ คราะห์ ก าร์ ตูน แอนิ เมชัน เรื่ อ ง ผจญภัย แดนค าสาปราชิ นี หิม ะ (Frozen) พบ
แนวคิดหลักในการดาเนิ นเรื่ อง 2 ประเภทผสมผสานกัน ซึ่ งสอดคล้องตามการจาแนกของ Sinclair
Goodlad (1971) คือ Love Theme (แก่ นเรื่ องเกี่ ยวกับความรัก) ถื อได้ว่าเป็ นแก่ นเรื่ องหลักของเรื่ อง
และ Outcast Theme (แก่นเรื่ องเกี่ยวกับผูแ้ ปลกแยก) ซึ่ งเป็ นแก่นเรื่ องรอง
1) Love Theme (แก่นเรื่ องเกี่ยวกับความรัก) สิ่ งที่เห็นได้อย่างเด่นชัดในเรื่ องนี้ คือ
ความรั ก โดยไม่ ไ ด้เ น้ น ถึ ง ความรั ก ระหว่า งเจ้า หญิ ง และเจ้า ชายเหมื อ นกัน ภาพยนตร์ ก าร์ ตู น
ของดิสนี ยท์ ี่ผ่านมา หากแต่เน้นไปที่ความรักภายในครอบครัวระหว่างพี่สาวและน้องสาวมากกว่า
ซึ่ งมี การกล่ า วถึ ง ในหลายเหตุ การณ์ นอกจากนี้ ค วามรั กยังเป็ นกุ ญแจส าคัญในการแก้ไ ขปั ญหา
ภายในเรื่ องด้วย เพราะหลังจากที่อนั นาโดนคาสาปของเอลซ่ าก็มีอยู่เพียงวิธีเดี ยวเท่านั้นที่จะช่ วย
คลายคาสาปได้ คือต้องอาศัยการกระทาแห่ งรักแท้มาช่วยละลายหัวใจน้ าแข็ง ในช่วงแรกของเรื่ อง
มีการโน้มนาแนวคิดของผูช้ มให้นึกถึงการกระทาแห่งรักแท้วา่ คือการจุมพิตของเจ้าหญิงและเจ้าชาย
ตามขนบของเทพนิ ยายทัว่ ไป จากนั้นได้มาเฉลยในช่ วงท้ายว่าความรักที่แท้จริ งนั้นคือการกระทา
เพื่อผูอ้ ื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เหมือนกับการที่อนั นายอมสละชี วิตเพื่อเข้ามาช่ วยเหลื อเอลซ่ า
พี่สาวที่เหลืออยูเ่ พียงคนเดียวของตน
2) Outcast Theme (แก่ นเรื่ องเกี่ ยวกับผูแ้ ปลกแยก) ในเรื่ องนี้ ได้แสดงให้เห็ นถึ ง
ความผิดแผกแตกต่างจากบุคคลทัว่ ไปของตัวละครหลักอย่างเอลซ่ า คือเธอมีพลังวิเศษมาแต่กาเนิ ด
สามารถเสกหิ มะ รวมถึ งน้ าแข็งได้ตามใจปรารถนา แต่ด้วยพลังเวทย์มนต์น้ ี เองที่ ทาให้เธอรู ้ สึก
หวาดกลัว เนื่ อ งจากเธอเคยท าให้ อ ัน นาได้รั บ บาดเจ็ บ โดยไม่ ต้ ัง ใจ พระราชาและพระราชิ นี
รวมทั้ง ตัว เธอเองจึ ง พยายามที่ จ ะเก็ บ ซ่ อ นและปิ ดบัง เรื่ องพลัง นี้ ไว้ ไม่ ใ ห้ บุ ค คลอื่ น ได้รั บ รู ้
เพื่อปกป้ องอันนาและผูค้ นที่เธอรัก ความลับเรื่ องพลังจึงกลายเป็ นอี กหนึ่ งแก่ นเรื่ องที่ถูกแฝงอยู่
ซึ่ งส่ งผลต่อการดาเนิ นชี วิตของเอลซ่ าเป็ นอย่างมาก แต่ทา้ ยที่สุดเมื่อเอลซ่ าเข้าใจถึงพลังของเธอและ
เปิ ดใจยอมรับความแตกต่างนี้ก็ทาให้ปัญหาต่าง ๆ คลี่คลาย จนได้พบกับความสุ ขที่แท้จริ ง
4.1.4 ตัวละคร (Character)
การสร้ า งตัวละครในเรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชิ นีหิมะ (Frozen) มี ความแตกต่า งจาก
ภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชันเทพนิ ยายทัว่ ไปของดิ สนี ยท์ ี่ตวั ละครหลักเป็ นคู่เจ้าหญิ งและเจ้าชาย
เนื่ องจากตัวละครหลักของเรื่ องนี้ เป็ นคู่พี่สาวน้องสาว ที่สาคัญไม่มีผรู ้ ้ าย (The Villain) เหมือนกับ
เรื่ องอื่น ๆ โดย Peter Del Vecho ผูอ้ านวยการสร้างภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ได้กล่าวไว้ในหนังสื อ The art
of Frozen ว่า เดิมทีได้กาหนดให้ราชิ นีเป็ นตัวร้ายแล้วต้องการจบเรื่ องด้วยการรวมตัวกันของพี่นอ้ ง
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แต่มนั ยากที่จะสร้างให้เธอกลับใจได้ ทีมงานจึงตัดสิ นใจแก้ไขให้เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการผจญภัยของ
ตัวละครหลักสองคนที่ เกิ ดความไม่เข้าใจกันขึ้ นในช่ วงแรก และกลับมาเข้าใจกันได้ในช่ วงท้าย
(Solomon, 2015) ซึ่งสามารถจาแนกตัวละครหลักของ Frozen ได้ดงั นี้
1) อันนา (Anna)

ภาพที่ 4.1 อันนา (Anna) ในรู ปแบบของการ์ตูนแอนิเมชัน
แหล่งทีม่ า: Chambers, 2014.
อันนา (Anna) เจ้าหญิงวัย 18 ปี แห่งอาณาจักรเอเรนเดลล์ มีลกั ษณะเด่นอยูท่ ี่รูปร่ าง
อันสมส่ วน ผิวขาวผ่อง ดวงตาสี ฟ้าอมเขียว แก้มสี กุหลาบ ปากสี ชมพู ผมสี บลอนด์แดงแซมด้วย
ปอยผมสี ขาวที่บริ เวณศีรษะด้านขวาเนื่ องจากโดนพลังวิเศษของเอลซ่ าตั้งแต่เด็ก ถักเปี ยสองข้าง
มีรอยกระจาง ๆ บนใบหน้า จากการจาแนกประเภทตัวละครตาม Forster (1879-1970, อ้างถึงใน
อิราวดี ไตลังคะ, 2543, น. 51) จะเห็ นได้ว่าอันนาเป็ นตัวละครมิติเดี ยว (Flat Character) เนื่ องจาก
เป็ นตัวละครที่มีลกั ษณะนิสัยเพียงด้านเดียว คือเป็ นเด็กที่ร่าเริ ง ช่างเพ้อฝัน หวังว่าสักวันจะได้พบกับ
รั กแท้ มองโลกในแง่ ดี ห่ วงใยผูอ้ ื่ นตลอดเวลา ที่ สาคัญเธอมาพร้ อมกับความมุ่ งมัน่ ไม่ยอมแพ้ และ
ศรัทธาในตัวผูอ้ ื่นเสมอ
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สาหรับเครื่ องแต่งกายของอันนาไม่ได้มีความโดดเด่นมากนัก แม้จะเป็ นตัวละคร
ที่ มี การเปลี่ ย นชุ ดบ่อยที่ สุ ดในเรื่ องก็ ตาม แต่ชุ ดที่ เป็ นเอกลัก ษณ์ และหลายคนจดจาได้ก็ คื อเสื้ อ
แขนยาวสี ฟ้าอ่อน สวมทับด้วยเสื้ อเกาะอกสี ดาที่ประดับตกแต่งด้วยการวาดดอกไม้อนั เป็ นลวดลาย
พื้ นเมื องประกอบกับ ลายเส้ น ม้วนเกลี ย ว ด้วยเทคนิ ค ที่ เ รี ย กว่า Rosemaling สวมกระโปรงยาว
คลุ มเข่าสี น้ าเงินเข้มที่ตกแต่งด้วยลายดอกไม้เช่ นเดี ยวกับตัวเสื้ อเกาะอก ใส่ รองเท้าบูทสี ดา พร้ อม
เสื้ อคลุมสี ชมพูอมม่วง
2) เอลซ่า (Elsa)

ภาพที่ 4.2 เอลซ่า (Elsa) ในรู ปแบบของการ์ ตูนแอนิเมชัน
แหล่งทีม่ า: Chambers, 2014.
เอลซ่า (Elsa) เจ้าหญิงวัย 21 ปี แห่ งอาณาจักรเอเรนเดลล์ หากดูจากภายนอกเอลซ่ า
เป็ นตัว ละครที่ มี ค วามสวยสง่ า สู ง ศัก ดิ์ ตามแบบราชนิ กุ ล สงบเยื อ กเย็น และค่ อ นข้า งเก็ บ ตัว
แต่ความจริ งแล้ว เธอใช้ชีวิตอยู่ดว้ ยความหวาดกลัวที่ตอ้ งพยายามควบคุมและรักษาความลับของ
พลังพิเศษไม่ ให้ผูใ้ ดล่ วงรู ้ ลัก ษณะเด่ นของเอลซ่ าคื อรู ปร่ างที่ เพรี ย วบาง ดวงตาสี ฟ้ า ผิวขาวซี ด
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ผมยาวสี บลอนด์ทอง มีรอยกระจาง ๆ บนใบหน้า จากการจาแนกประเภทตัวละครตาม Forster
(1879-1970, อ้างถึ งใน อิราวดี ไตลังคะ, 2543, น. 51) สามารถวิเคราะห์ ได้ว่าเอลซ่ าเป็ นตัวละคร
หลายมิ ติ (Round Character) เนื่ อ งจากมี ก ารพัฒนาของพฤติ ก รรมตามเหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นอย่า ง
ชัดเจน มีท้ งั ส่ วนดีและส่ วนเสี ย รวมทั้งมีลกั ษณะนิสัยที่ซบั ซ้อนคล้ายคลึงกับมนุษย์จริ ง
สาหรับเครื่ องแต่งกายของเอลซ่ามีความโดดเด่นเป็ นอย่างมาก จนถึงขนาดมีฉากที่
เอลซ่ าเปลี่ยนเครื่ องแต่งกายของตนเองจากเดิมที่สวมใส่ เสื้ อผ้าโทนสี เข้ม และมีการปกปิ ดร่ างกาย
ตั้งแต่ช่วงลาคอจนถึงปลายเท้า ไม่เผยผิวส่ วนใดเลยนอกจากใบหน้า มาเป็ นชุดสี ฟ้าที่สร้างจากเกล็ด
หิ มะ ตัวเสื้ อปาดไหล่ กระโปรงยาวผ่าสู งถึงเข่า ตัวเสื้ อด้านบนประดับด้วยคริ สตัลสี ฟ้า และสวมใส่
เสื้ อคลุมโปร่ งแสงสี ฟ้าอ่อนตกแต่งด้วยลวดลายเกล็ดหิ มะขนาดใหญ่
3) ฮานส์ (Hans)

ภาพที่ 4.3 ฮานส์ (Hans) ในรู ปแบบของการ์ตูนแอนิเมชัน
แหล่งทีม่ า: Mynott, 2014.
ฮานส์ (Hans) เจ้าชายรู ปงามวัย 23 ปี จากหมู่เกาะทะเลใต้ที่เดินทางมายังอาณาจักร
เอเรนเดลล์เพื่อเข้าร่ วมพิธีข้ ึนครองราชย์ของเอลซ่ า ด้วยความที่ฮานส์ มีพี่ชายมากถึ ง 12 คน ทาให้
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เขารู ้ สึก เหมื อนถู กมองข้า ม ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ อนั นารู ้ สึกเช่ นเดี ยวกัน ฮานส์ มีรูปร่ า งสู งโปร่ ง สมส่ วน
มีผิวขาวปนเหลือง มีรอยกระจาง ๆ อยูบ่ นจมูก ผมสี น้ าตาลแดง ไว้จอนยาว นัยน์ตาสี เขียวชวนให้
เคลิ บเคลิ้ม จากการจาแนกประเภทตัวละครตาม Forster (1879-1970, อ้างถึงใน อิราวดี ไตลังคะ,
2543, น. 51) สามารถวิเคราะห์ได้วา่ ฮานส์เป็ นตัวละครหลายมิติ (Round Character) เนื่องจากฮานส์
เป็ นคนฉลาด ช่ างสังเกต และให้เกียรติผหู ้ ญิง ฮานส์ สัญญาว่าจะไม่ทิ้งอันนาไป ซึ่ งเขาอาจจะเป็ น
เพียงคนเดียวที่เธอรอคอยมาตลอดชี วิต เบื้องหน้าฮานส์ แสดงออกให้เห็นภาพของเจ้าชายผูแ้ สนดี
เพียบพร้อม แต่ทา้ ยที่สุดแล้วก็หักหลังอันนา กลายเป็ นตัวร้ายที่ ทิ้งอันนาไว้ในห้องให้เธอทรมาน
จนกว่าจะตาย และคิดกาจัดเอลซ่าเพื่อที่จะได้ยดึ อาณาจักรเอเรนเดลล์มาเป็ นของตน
สาหรับการแต่งกายของฮานส์ ค่อนข้างจะเป็ นทางการ และเป็ นไปตามแบบฉบับของ
เจ้าชายที่หรู หรา โดยปรากฏตัวด้วยชุ ดที่ คล้ายคลึ งกับเครื่ องแบบของทหารเรื อ สวมเสื้ อเชิ้ ตสี ฟ้าอ่อน
ทับด้วยเสื้ อกัก๊ ลายขวางสี น้ าเงิ นเข้ม ผูกผ้าพันคอสี ม่วง สวมเสื้ อคลุ มสี เทาอ่อนและถุงมือสี ขาว กางเกง
ขายาวสี น้ าเงิน รองเท้าบูทสี ดา จากนั้นได้เปลี่ยนเป็ นชุดสี ขาวทั้งตัว ประดับอินทรธนูพร้อมลวดลายสี ทอง
4) คริ สตอฟ (Kristoff)

ภาพที่ 4.4 คริ สตอฟ (Kristoff) ในรู ปแบบของการ์ตูนแอนิเมชัน
แหล่งทีม่ า: Mynott, 2014.
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คริ สตอฟ (Kristoff) ชายหนุ่ มวัย 21 ปี ผูท้ าอาชี พตัดน้ าแข็งในอาณาจักรเอเรนเดลล์
โดยมีสเวนกวางเรนเดียร์ คู่ใจที่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กอยู่ขา้ งกายเสมอ คริ สตอฟเป็ นตัวละครที่ค่อนข้าง
โผงผางแต่จิตใจดี กล้าหาญ คอยยื่นมื อเข้าช่ วยเหลื ออันนาเสมอ ลักษณะเด่ นของคริ สตอฟอยู่ที่
ผมสี บ รอนด์ ท อง ดวงตาสี น้ า ตาลอ่ อ น ร่ า งกายก าย า ผิ ว ขาว มี ก ระที่ จ มู ก รู ป ทรงจมู ก ใหญ่
แก้มสี แดงเพราะสภาพอากาศที่หนาวเย็น จากการจาแนกประเภทตัวละครตาม Forster (1879-1970,
อ้างถึ งใน อิราวดี ไตลังคะ, 2543, น. 51) สามารถวิเคราะห์ ได้ว่าคริ สตอฟเป็ นตัวละครหลายมิ ติ
(Round Character) เนื่องจากมีลกั ษณะนิ สัยที่คล้ายคลึงกับมนุ ษย์จริ ง มีความหยาบกระด้างในแบบ
ของผูช้ าย เงี ยบขรึ ม ไม่ช อบสุ งสิ งกับผูอ้ ื่ น ชอบที่ จะอาศัยและพูดคุ ย กับสเวนกวางคู่ใจมากกว่า
แต่ลึก ๆ แล้ว เขากลับเป็ นบุคคลที่มีความอ่อนโยนซ่อนอยูภ่ ายใน
การแต่งกายของคริ สตอฟเรี ยกได้วา่ แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยตลอดทั้งเรื่ อง
เพราะสวมใส่ ชุดเพียงชุ ดเดียวตลอดเวลาตั้งแต่เด็กจนโต โดยคริ สตอฟจะสวมเสื้ อไหมพรมสี น้ าเงิน
เข้มแขนยาวไว้ภายใน แล้วสวมทับด้วยเสื้ อคลุมขนสัตว์ประดับด้วยลวดลายสี แดงเข้มบริ เวณคอเสื้ อ
ผูก ผ้า คาดเอวสี เดี ย วกับ ลวดลายบริ เวณคอเสื้ อ สวมถุ ง มื อหนาสี น้ า ตาล กางเกงขายาว รองเท้า
ลุยหิ มะสี น้ าตาลเข้ม และสวมหมวกทรงกลมเพื่อเพิ่มความอบอุ่น
5) โอลาฟ (Olaf)

ภาพที่ 4.5 โอลาฟ (Olaf) ในรู ปแบบของการ์ตูนแอนิเมชัน
แหล่งทีม่ า: Solomon, 2015.
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โอลาฟ (Olaf) ตุก๊ ตาหิมะตัวเล็กที่เอลซ่ากับอันนาเคยปั้ นด้วยกันตั้งแต่เด็ก หลังจาก
ที่เอลซ่ าได้สาปให้ท้ งั เมืองตกอยูใ่ นฤดูหนาวแล้วหนี ออกจากอาณาจักร พลังวิเศษของเธอก็ทาให้
โอลาฟมีชีวิตขึ้นมาโดยที่เธอไม่รู้ตวั โอลาฟเกิ ดจากการประกอบกันของหิ มะสามก้อนหลักโดยที่
แต่ละส่ วนนั้นสามารถแยกออกจากกันได้อย่างอิสระ มีกอ้ นหิ นสี ดาอยู่บริ เวณลาตัวสามก้อนเป็ น
เหมือนกระดุม ขาทั้งสองข้างเป็ นก้อนหิ มะเล็ก ๆ ส่ วนมือทามาจากกิ่งไม้มีนิ้วมือ 4 นิ้ว นอกจากนี้ยงั
มีกิ่งไม้ประดับอยู่บนหัวคล้ายเส้ นผม มีตา ปาก คิ้ว และฟั นกระต่ายคล้ายคน ส่ วนจมูกทามาจาก
แครอท จากการจาแนกประเภทตัวละครตาม Forster (1879-1970, อ้างถึงใน อิราวดี ไตลังคะ, 2543,
น. 51) จะเห็ นได้ว่าโอลาฟเป็ นตัวละครมิ ติเดี ยว (Flat Character) เนื่ องจากบุคลิ กของโอลาฟเป็ น
แบบเดี ยวตลอดทั้งเรื่ อง ไม่มีการเปลี่ ยนแปลงแต่อย่างใด กล่าวคือเป็ นตัวละครที่มีจิตใจที่บริ สุทธิ์
น่ารัก มองโลกในแง่ดี มีความใสซื่ อในจิตใจ และคอยห่วงใยผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอ
4.1.5 ฉาก (Setting)
การ์ ตูนแอนิ เมชัน เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชิ นีหิมะ (Frozen) สามารถแบ่งประเภทของ
ฉากออกเป็ นสองส่ วน คือ
1) ช่วงเวลา (Time) เรื่ องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในสมัยยุโรปโบราณ สังเกตได้จากการ
ที่ ย ัง มี อ าชี พ คนตัด น้ า แข็ ง (Ice Cutter) และการแต่ ง กายของตัว ละครในเรื่ องที่ แ ต่ ง กายด้ ว ย
ชุ ดพื้นเมืองโบราณของประเทศนอร์ เวย์ โดยผูห้ ญิ งจะนิ ยมใส่ กระโปรงยาวและใส่ สุ่มไว้ดา้ นใน
ส่ วนผูช้ ายแต่งกายด้วยชุ ดพื้นเมืองนอร์ เวย์ ที่สาคัญในเรื่ องยังคงใช้เทียนไขในการให้แสงสว่าง และ
ไม่มีเครื่ องใช้ไฟฟ้ าแต่อย่างใด พระราชวังรวมถึ งสิ่ งปลูกสร้ างอย่างบ้านเรื อนของประชาชนก็เป็ น
รู ปทรงโบราณ การเดิ นทางบนบกยังต้องอาศัยสัตว์ในการลากเลื่ อน เช่ น ม้า หรื อกวาง ส่ วนการ
เดินทางในทะเลยังต้องอาศัยเรื อขนาดใหญ่
2) สถานที่ (Location) ฉากของเรื่ อ งอันสวยงามนี้ ได้รับ แรงบันดาลใจมาจาก
ภู มิ ท ัศ น์ ข อง Geiranger Fjord ในประเทศนอร์ เ วย์ ที่ ก ลายมาเป็ นทัศ นี ย ภาพของอาณาจัก ร
เอเรนเดลล์ โดยสามารถแบ่งสถานที่สาคัญในการดาเนินเรื่ องออกเป็ น 4 ฉาก ดังนี้
(1) ฉากทะเลสาบน้ า แข็ง ซึ่ ง ถื อเป็ นจุ ดเริ่ ม เรื่ อง (Exposition) และจุ ดภาวะ
วิกฤต (Climax) ของเรื่ อง ตามโครงสร้ างการเล่าเรื่ องของ Freytag (1894) เนื่ องจากเนื้ อเรื่ องมีการ
เริ่ มด้วยการฉายให้เห็นถึ งอาชี พคนตัดน้ าแข็งที่กาลังตัดน้ าแข็งอยูใ่ นทะเลสาบเพื่อให้รู้ถึงช่วงเวลา
หรื อยุคสมัยของเรื่ องทั้งหมดก่อนที่จะดาเนินเรื่ องต่อไป อีกทั้งยังเป็ นสถานที่แห่งการตัดสิ นใจของ
ตัวละครหลักในเรื่ องอย่างอันนาที่มีความจาเป็ นต้องเลือกระหว่างการเดินไปหาคริ สตอฟเพื่อรักษา
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ชี วิตของตนเองไว้ หรื อการเข้าไปปกป้ องเอลซ่ าผูเ้ ป็ นพี่สาวที่หัวใจสลายและกาลังจะถูกเจ้าชาย
ฮานส์ลอบปลงพระชนม์

ภาพที่ 4.6 ฉากทะเลสาบน้ าแข็งในการ์ตูนแอนิเมชัน
แหล่งทีม่ า: Buck, Lee and Del Vecho, 2013.
(2) ฉากพระราชวังเอเรนเดลล์ สถานที่ หลักของเรื่ องทั้งหมด โดยมี การใช้
พระราชวัง นอร์ เ วย์ใ นอดี ต เป็ นต้น แบบ ตามโครงสร้ า งการเล่ า เรื่ อ งของ Freytag (1894) ฉาก
พระราชวัง นี้ นับ เป็ นจุ ด เริ่ ม เรื่ อ ง (Exposition) ท าให้ ผูช้ มได้รู้ จ ัก กับ ครอบครั ว ของเอลซ่ า และ
อันนา จุ ดพัฒนาเหตุ การณ์ (Rising Action) ที่ ท าให้เข้าใจถึ งสาเหตุ ใ นการปกปิ ดพลังวิเศษของ
เอลซ่ า และการเปิ ดเผยพลังครั้งแรกในรอบหลายปี จนทาให้เอลซ่ าต้องหนี ออกจากพระราชวังไป
จุดภาวะคลี่คลาย (Falling Action) เมื่อเอลซ่าเข้าใจถึงพลังของเธอและสามารถละลายน้ าแข็งให้กบั
เมืองได้ รวมถึงจุดยุติเรื่ องราว (Ending) ที่ประตูเมืองเอเรนเดลล์กลับมาเปิ ดต้อนรับผูค้ นอีกครั้ง และ
ทุกคนใช้ชีวติ อยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
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ภาพที่ 4.7 ฉากพระราชวังเอเรนเดลล์ในการ์ตูนแอนิเมชัน
แหล่ งทีม่ า: Buck, Lee and Del Vecho, 2013.
(3) ฉากที่อยูอ่ าศัยของโทรลล์ สิ่ งมีชีวติ เหนือธรรมชาติตามความเชื่อของชาว
สแกนดิเนเวีย ซึ่ งโทรลล์เป็ นผูค้ อยให้คาแนะนาและให้ความช่วยเหลือเมื่ออันนาโดนพลังวิเศษของ
เอลซ่าทาร้าย ถือเป็ นจุดภาวะแก้ไขปั ญหา (Equalizing) ตามหลักเกณฑ์ของ Todorov (1977)

ภาพที่ 4.8 ฉากที่อยูอ่ าศัยของโทรลล์ในการ์ ตูนแอนิเมชัน
แหล่งทีม่ า: Buck, Lee and Del Vecho, 2013.
(4) ฉากการสร้ า งพระราชวัง น้ าแข็ ง ของเอลซ่ า นั บ เป็ นจุ ด ภาวะวิ ก ฤต
(Climax) อี ก จุ ด หนึ่ ง ของเรื่ อ ง ตามโครงสร้ า งของ Freytag (1894) เนื่ อ งจากเอลซ่ า จ าเป็ นต้อ ง
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ตัดสิ นใจหนี ออกจากพระราชวังเอเรนเดลล์และเปิ ดใจยอมรับในพลังวิเศษของตน ส่ งผลให้เอลซ่ า
รับรู ้ ถึงความสุ ข และได้เป็ นตัวของตัวเองครั้ งแรกในชี วิต เธอจึงใช้พลังสร้ างพระราชวังน้ าแข็ง
ขึ้นมาเพื่อเป็ นที่พานัก รวมทั้งใช้พลังเปลี่ยนเครื่ องแต่งกายในบัดดล จนฉากนี้ กลายเป็ นฉากที่สร้าง
ความประทับใจให้กบั ผูช้ มได้อย่างล้นหลาม

ภาพที่ 4.9 ฉากการสร้างพระราชวังน้ าแข็งของเอลซ่าในการ์ตูนแอนิเมชัน
แหล่งทีม่ า: Buck, Lee and Del Vecho, 2013.
4.1.6 บทสนทนา (Dialogue)
เนื่องจากการ์ ตูนแอนิเมชัน เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ (Frozen) มีรูปแบบการเล่าเรื่ อง
ตามแบบอย่างของละครเพลง หรื อ Musical ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญในการวิเคราะห์เนื้ อหา
เพลงที่ถูกนามาใช้ประกอบการเล่าเรื่ องทั้ง 9 เพลง เรี ยงตามลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่ องเพื่อให้
เข้าใจบริ บทของเนื้อหาและความหมายที่แฝงอยูใ่ นเพลงมากขึ้น
1) Frozen Heart [หัวใจน้ าแข็ง]
เพลงนี้ ถู กนามาใช้ในช่ วงแรกของเรื่ องเพื่อแสดงให้เห็ นถึ งสภาพแวดล้อมของ
เมืองเอเรนเดลล์และแสดงให้เห็นถึงอาชี พของคริ สตอฟ หนึ่งในตัวละครหลักของเรื่ องผูท้ าอาชี พ
ตัดน้ าแข็ง โดยใช้ความน่ ารักของคริ สตอฟในวัยเด็กและสเวนกวางเรนเดี ยร์ คู่ใจดึ งดูดความสนใจผูช้ ม
โดยเพลงนี้ เป็ นเพลงที่ คนตัดน้ า แข็งใช้ร้องในขณะทางาน หากศึ กษาจากเนื้ อเพลงจะเห็ นได้ว่า
เป็ นการบอกเล่าเรื่ องราวเกี่ ยวกับน้ าแข็งที่ อยู่ในอาณาจักรนี้ รวมถึ งคุ ณสมบัติของน้ าแข็ง ที่มีท้ งั
ความงดงาม มี พ ลัง อัน ตราย และเย็น แต่ อี ก นัย ยะหนึ่ ง เราจะเห็ น ได้ว่า เพลงนี้ เป็ นการกล่ า ว
เปรี ยบเปรยถึงตัวละครหลักของเรื่ องอย่างเอลซ่ าที่มีพลังเวทย์มนต์อนั ลึกลับมาแต่กาเนิ ด ซึ่ งพลังที่
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เอลซ่ ามี ก็ส ามารถนามาใช้ได้สองทาง ทั้งความงดงาม มี พลัง อย่า งการสร้ างพระราชวังน้ า แข็ง
รวมถึงอันตราย และเย็น อย่างคาสาปที่เกิดขึ้นจากการควบคุมพลังของตนเองไม่ได้
2) Do You Want to Build a Snowman? [ปั้ นมนุษย์หิมะด้วยกันมั้ย]
เพลงนี้ ถูกนามาใช้ในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอันนาและเอลซ่ า หลังจากที่
เอลซ่ าปล่อยพลังไปโดนศีรษะของอันนาด้วยความไม่ต้ งั ใจ ส่ งผลให้สองพี่นอ้ งถูกเลี้ยงดูโดยแยก
จากกัน เพื่ อให้เ อลซ่ า หัด ควบคุ ม พลัง ของตนเอง ในขณะที่ อนั นาโดนลบความทรงจ าเกี่ ย วกับ
พลังวิเศษของเอลซ่ าไปจนหมดสิ้ น เหลือไว้เพียงความสนุ กสนานของทั้งคู่ที่เคยเล่นปั้ นมนุ ษย์หิมะ
ด้วยกัน อันนาจึงพยายามชวนเอลซ่ าออกจากห้องให้มาเล่นด้วยกันเหมือนเดิ มด้วยการใช้ประโยค
Do You Want to Build a Snowman? [ปั้ นมนุ ษย์หิมะด้วยกันมั้ย] ซึ่ งเป็ นประโยคที่ เธอใช้มาโดยตลอด
และก็ได้ผลทุกครั้ง แต่ทว่าครั้งนี้กลับไม่เป็ นไปตามที่เธอหวังไว้ เอลซ่าไม่ยอมออกมาเล่นกับเธออีก
เลย โดยเพลงนี้ ไ ด้เล่ า เรื่ องให้ผูช้ มเห็ นถึ ง ความสั ม พันธ์ ข องสองพี่ น้อง อันนาและเอลซ่ า ตั้ง แต่
วัยเด็กจนเข้าสู่ วยั รุ่ น จากความรู ้สึกสนิทสนมคุน้ เคยกลับกลายเป็ นความเหิ นห่ างโดยทิ้งความสงสัย
ไว้ภายในใจของอันนาและเป็ นปมของเธอมาตลอด
3) For the First Time in Forever [เป็ นครั้งแรกที่รอมาเนิ่ นนาน]
เพลงนี้ ถูกนามาใช้ในช่ วงการเตรี ยมความพร้ อมสาหรับพิธีราชาภิเษกของเอลซ่ า
หลังจากที่ประตูพระราชวังเอเรนเดลล์ถูกสั่งปิ ดตายเพื่อรั กษาความลับเรื่ องพลังวิเศษของเอลซ่ า
โดยในพิธีราชาภิเษกนั้นประตูพระราชวังจะเปิ ดต้อนรับแขกจากต่างเมืองที่เดิ นทางมาร่ วมยินดีอีกครั้ง
จากเนื้ อเพลงที่ ว่ า For the first time in forever, I’m getting what I’m dreaming of, A chance to
change my lonely world, A chance to find true love. แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง บุ ค ลิ ก ลัก ษณะของอัน นา
ได้อย่างชัดเจน สาหรับอันนาเธอยังคงมีความไร้เดียงสา เพ้อฝันตามแบบฉบับของเด็กผูห้ ญิงทัว่ ไป
นอกจากนี้ ยงั มีความตื่ นเต้นที่จะได้พบกับผูค้ นจากต่างเมือง เป็ นหญิงสาวที่ เต็มไปด้วยความหวัง
พลัง มองโลกในแง่ ดี และเฝ้ ารอความรั กมาเติ มเต็มในส่ วนที่ เธอขาดหายไป ส่ วนเอลซ่ าเพลงนี้
บ่งบอกได้ถึงความกังวลใจในเรื่ องพลังวิเศษของตนที่ ตอ้ งการจะปิ ดบังมันไว้ รวมถึ งความกลัว
ที่ ซ่อนอยู่ภายในด้วย ดังจะเห็ นได้จากประโยคที่ ว่า Don’t let them in, Don’t let them see, Be the
good girl you always have to be, Conceal don’t feel, Put on a show, Make one wrong move and
everyone will know.
4) Love Is An Open Door [รักมาเปิ ดโลกสดใส]
เพลงนี้ ถูก นามาใช้ช่ วงที่ อนั นาได้พบกับ เจ้าชายฮานส์ อีก ครั้ งในพิ ธี ราชาภิ เษก
เป็ นเพลงที่ ท าให้ผูช้ มรู ้ สึ ก มี ค วามสุ ข ไปกับ รั ก แรกพบของเจ้า หญิ ง และเจ้า ชาย ตามแบบฉบับ
ภาพยนตร์ การ์ ตูนของดิสนียท์ ี่นิยมมีฉากตัวเอกร้องเพลงรักคู่กนั ชวนเคลิ้มฝันถึงความรักที่หวานซึ้ ง
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จากการตีความเนื้อหาของเพลงนี้ ดูเหมือนว่าอันนากับฮานส์ จะไม่ได้รู้สึกเหมือนกัน กล่าวคืออันนา
รู ้สึกสนิทสนมคุน้ เคยหลังจากที่ได้พดู คุยกับฮานส์อย่างถูกคอ นอกจากนี้เธอยังรู ้สึกว่าเธอและฮานส์
มี ค วามชอบและหลายสิ่ ง ที่ ค ล้า ยกันจนคิ ดไปว่านี่ คื อความรั ก ส าหรั บ ฮานส์ ดูเหมื อนว่า จะเห็ น
โอกาสในการที่จะได้กา้ วขึ้นมามีอานาจในต่างแดนหากได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิง โดยประโยค
สาคัญของเพลงนี้อยูท่ ี่ Love is an open door, Love is an open door, Life can be so much more, With
you. ส่ วนช่ วงท้ายของเพลงจบลงด้วยการที่ท้ งั คู่ตดั สิ นใจแต่งงานกัน ทั้ง ๆ ที่พ่ ึงจะพบหน้ากันได้
เพียงสองครั้งเท่านั้น
5) Let It Go [ปล่อยมันไป]
เพลงนี้ ถือว่าเป็ นเพลงที่ ได้รับความนิ ยมที่สุดของเรื่ อง โดยมี การนามาแปลและ
ลงเสี ยงร้องใหม่มากกว่า 40 ภาษา เอลซ่ าร้องเพลงนี้ ในช่วงที่หนี ออกมาจากพระราชวังเอเรนเดลล์
หลังจากเธอปล่ อยพลังวิเศษของตัวเองไปอย่างไม่ต้ งั ใจในงานเลี้ ยงฉลองพิธีราชาภิเษก จากการ
วิเคราะห์เนื้อเพลงในช่วงแรกกล่าวถึงความกลัวภายในจิตใจ และแรงกดดันที่เอลซ่ าได้รับ ทาให้เธอ
ต้องคอยปกปิ ดพลังวิเศษของเธอไม่ให้ใครรู ้ ต่อมาเธอก็ไม่อาจเก็บซ่ อนพลังที่มีได้ เธอจึงเลือกที่จะ
ก้าวออกมาจากสังคมที่ เคยอยู่และปลดปล่อยพลังทั้งหมดของตัวเอง ทาตามใจปรารถนา ทาลาย
ความกลัวที่อยู่ภายในจิตใจ รวมทั้งยอมรับในสิ่ งที่เธอเป็ น ในเพลงนี้ ผชู ้ มจะได้เห็ นถึ งพัฒนาการ
ของตัวละครเอลซ่ าอย่างชัดเจน มีการเปลี่ ยนเครื่ องแต่งกายจากชุ ดที่ปกปิ ดมิดชิ ด เผยให้เห็ นเรื อนร่ าง
มากขึ้น แสดงออกถึงความมัน่ ใจที่เพิ่มขึ้น และมีสีหน้าที่ไร้ความกังวลใจ มีรอยยิม้ ที่สดใส ประโยค
ที่ เป็ นเสมื อนหัวใจหลักของเพลงนี้ คื อ The cold never bothered me anyway. ตี ค วามได้ว่าเมื่ อเรา
ปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการต่าง ๆ ยอมรับในตัวตนที่แท้จริ งของเรา เราก็สามารถมีอิสระ
และใช้ชีวติ อย่างเป็ นสุ ขได้
6) Reindeer(s) Are Better Than People [กวางช่างแสนดียงิ่ กว่าผูค้ น]
เพลงนี้ เป็ นเพลงที่คริ สตอฟร้องในขณะที่พกั อยูก่ บั สเวนกวางเรนเดียร์ คู่ใจ โดยได้
แสดงความรู ้สึกของคริ สตอฟที่มีต่อผูอ้ ื่นและสเวน ทาให้ผชู ้ มเข้าใจได้ถึงบุคลิ กลักษณะนิสัยของ
คริ สตอฟได้เป็ นอย่างดี จากเนื้ อเพลงเราจะเห็ นว่าคริ สตอฟเป็ นคนที่ข้ ี อาย ไม่กล้าเข้าสังคม และ
ไว้วางใจในตัวสเวนมากกว่ามนุษย์ดว้ ยกันเอง
7) In Summer [ในหน้าร้อน]
เพลงประจาตัวของโอลาฟหนึ่งในตัวละครที่หลายคนชื่นชอบ เพลงนี้ ถูกนามาใช้
แสดงความฝั นของโอลาฟตุ๊กตาหิ มะที่เกิ ดจากเวทย์มนต์ของเอลซ่ า นอกจากนี้ ยงั แสดงให้เห็ นถึ ง
จิตใจที่แสนดีของตุ๊กตาหิ มะตัวนี้ ดว้ ย โดยโอลาฟได้วาดฝั นถึงภาพของฤดูร้อนที่ตวั เองไม่เคยพบเจอ
นอกจากนี้ ในเนื้ อเพลงยังได้กล่าวถึ งสิ่ งที่มีความแตกต่างกันอย่าง “ความร้ อน” และ “ความเย็น”
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ซึ่ งเหมือนจะเป็ นสิ่ งที่อยูต่ รงข้ามกัน ลึก ๆ ในใจโอลาฟหวังว่าทั้งสองสิ่ งนี้ จะสามารถอยูร่ ่ วมกันได้
เปรี ย บเหมื อนกับ ตัวเอกของเรื่ องอย่า งอันนาและเอลซ่ า ที่ มี บุค ลิ ก ลัก ษณะที่ แตกต่ างกัน อันนา
เต็ม ไปด้ว ยความอบอุ่ น ส่ วนเอลซ่ า ก็ เ ปี่ ยมล้นไปด้ว ยความเยือกเย็น แต่ ท ้า ยที่ สุ ดทั้ง สองคนก็
สามารถอยูด่ ว้ ยกันอย่างมีความสุ ข
8) For the First Time in Forever (Reprise) [เป็ นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนาน (บรรเลงซ้ า)]
เพลงนี้ ถูกนามาปรับเนื้ อร้ องใหม่และได้นามาใช้ในช่ วงที่อนั นาตามหาตัวเอลซ่ า
จนพบ จากนั้นได้พยายามเกลี้ ยกล่ อมเอลซ่ าให้ก ลับ ไปแก้ไ ขค าสาปที่ เธอเองไม่ไ ด้ต้ งั ใจก่ อขึ้ น
โดยมีเนื้ อหาบางช่วงที่ยกมาจากเพลง For the First Time in Forever ก่อนหน้านี้ เนื้ อหาของเพลงได้
สื่ อถึงความมุ่งมัน่ ที่แรงกล้าของอันนา และความกลัวภายในจิตใจของเอลซ่ าที่ หวนคืนมาอีกครั้ ง
ซึ่ ง ความกลัวที่ ถ าโถมเข้ามาหาเอลซ่ าครั้ งนี้ ส่ ง ผลให้เธอปล่ อยพลัง อย่า งไม่ต้ งั ใจ จนกลายเป็ น
คาสาปร้ายแรงที่ฝังอยูใ่ นหัวใจของอันนา
9) Fixer Upper [ต้องซ่ อมต่อ]
เพลงนี้ ถู ก น ามาใช้ใ นช่ วงที่ ค ริ ส ตอฟพาอันนามาหาครอบครั วโทรลล์ข องเขา
เพื่อรักษาคาสาปที่ฝังอยูใ่ นหัวใจของอันนา เนื่ องจากในสมัยเด็กคริ สตอฟเคยเห็นหัวหน้าเผ่าโทรลล์
ช่วยเหลืออันนาให้รอดพ้นจากคาสาปของเอลซ่ ามาแล้ว โดยเนื้อหาของเพลงได้ต้ งั ข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของคริ สตอฟและอันนา ซึ่ งมีการกล่าวถึ งความไม่สมบูรณ์ แบบของคริ สตอฟ และ
พลังของความรักที่สามารถช่วยแก้ไขทุกอย่างให้ดีข้ ึนมาได้
จากการศึกษาเพลงที่ใช้ประกอบในภาพยนตร์ แอนิ เมชัน เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชิ นี
หิ มะ จะเห็ นได้ว่าแต่ละเพลงสามารถเล่าเรื่ องราวและแสดงเหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ นในช่ วงนั้นได้เป็ น
อย่างดี โดยที่ไม่จาเป็ นต้องใช้บทสนทนาในการสื่ อความหมาย ที่สาคัญเพลงเหล่านี้ ยงั เป็ นเหมือน
มนต์เสน่ ห์อย่างหนึ่ งของดิ สนี ยด์ ว้ ย สังเกตได้วา่ ในภาพยนตร์ การ์ ตูนของดิสนี ยเ์ รื่ องที่ได้รับความนิยม
ล้ว นแต่ ใ ช้ เ พลงเป็ นส่ ว นเสริ มในการเล่ า เรื่ อ งทั้ง สิ้ น เช่ น Snow White and the Seven Dwarfs,
Cinderella, Sleeping Beauty, The Little Mermaid, Beauty and the Beast, Tangled ฯลฯ นอกจาก
ความไพเราะของท่วงทานองและเนื้ อร้องแล้ว เพลงที่ใช้ยงั ช่วยทาให้ผชู ้ มเข้าใจถึงลักษณะนิสัยของ
ตัวละครแต่ละตัวมากขึ้นด้วย
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4.2 การวิเคราะห์ การเล่าเรื่องจากการแสดงดิสนีย์ออนไอซ์
4.2.1 เรื่องย่อ
การแสดงดิ ส นี ย ์ออนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัยแดนค าสาปราชิ นีหิมะ (Frozen) เป็ นการแสดง
อีกหนึ่ งเรื่ องที่ถูกนามาบรรจุไว้ในการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ ตอน Disney On Ice Presents Magical
Ice Festival โดยบริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด เป็ นตัวแทนนาเข้ามาแสดงในประเทศไทย
ครั้งแรกเมื่อปี 2559 สาหรับเนื้อเรื่ องที่จดั แสดงได้มีการนามาจากภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่ อง ผจญภัย
แดนค าสาปราชิ นี หิ ม ะ (Frozen) ของวอลต์ ดิ ส นี ย ์ ซึ่ งเรื่ อ งราวทั้ง หมดเกิ ด ขึ้ นในอาณาจัก ร
เอเรนเดลล์ ภายหลังจากที่อาณาจักรตกอยูภ่ ายใต้คาสาปฤดูหนาวชัว่ นิ รันดร์ คริ สตอฟชายหนุ่มผูม้ ี
อาชี พตัดน้ าแข็งพร้ อมสเวนกวางเรนเดี ยร์ คู่ใจของเขาได้ออกเดิ นทางมาพบกับอันนาโดยบังเอิ ญ
ในขณะที่อนั นาออกเดินทางตามหาเอลซ่ าเพื่อแก้ไขคาสาป ทั้งคู่ได้พูดคุ ยกันถึงสาเหตุของคาสาป
ฤดูหนาวที่เกิดขึ้น อันนาเล่าเรื่ องราวทั้งหมดในวันราชาภิเษกให้คริ สตอฟฟั ง วันที่ประตูวงั ได้เปิ ด
ออกเป็ นครั้งแรกอันนาได้พบกับเจ้าชายฮานส์ และรู้สึกตกหลุมรักเจ้าชายในทันที จากนั้นอันนาได้
พาเจ้าชายฮานส์ มาพบเอลซ่ าเพื่อขออนุ ญาตแต่งงานจากเอลซ่ า ซึ่ งเอลซ่ าไม่อนุ ญาตและให้เหตุผล
ว่าอันนาจะแต่งงานกับชายหนุ่ มที่พ่ ึงพบกันไม่ได้ ทั้งคู่เริ่ มมีปากเสี ยงกัน อันนาคว้ามือของเอลซ่ า
จนท าให้ ถุ ง มื อ หลุ ด ออก ด้ ว ยความกดดัน เอลซ่ า ไม่ ส ามารถควบคุ ม พลัง วิ เ ศษของเธอได้
จึ งปลดปล่ อยพลังออกมาเป็ นคาสาปที่ ทาให้อาณาจักรตกอยู่ภายใต้ฤดู หนาวชัว่ นิ รันดร์ จากนั้น
เอลซ่ าได้หนีออกจากเมืองไปด้วยความกลัว อันนาจึงออกตามหาเอลซ่าด้วยตนเอง และมอบอานาจ
ให้เจ้าชายฮานส์เป็ นผูด้ ูแลอาณาจักรชัว่ คราว
ระหว่างเดินทางอันนาและคริ สตอฟได้พบกับโอลาฟตุ๊กตาหิ มะที่เอลซ่าสร้างขึ้น โอลาฟจึง
อาสาพาทุกคนไปหาเอลซ่ า ภายหลังจากที่เอลซ่ าหนี ออกจากเมือง เธอก็เริ่ มยอมรับในพลังของตัวเอง
มากขึ้น และรู ้สึกมีอิสระที่ไม่ตอ้ งปิ ดกั้นตัวเองอีกต่อไป เธอจึงสร้างพระราชวังน้ าแข็งด้วยพลังของเธอ
เพื่อเป็ นที่พานัก เมื่ออันนามาเจอกับเอลซ่ าที่พระราชวังน้ าแข็ง อันนาพยายามเกลี้ยกล่อมให้เอลซ่ า
กลับไปช่วยอาณาจักรให้คืนสู่ ฤดูร้อน แต่เอลซ่ ายิ่งรู้สึกหวาดกลัวที่พลังของเธอรุ นแรงขึ้น จนเผลอ
ระเบิ ดพลังของเธอใส่ หัวใจของอันนา และปฏิ เสธที่จะกลับไปยังเอเรนเดลล์ คริ สตอฟเข้ามาพบ
อันนาที่โดนคาสาปจึงรี บพาอันนากลับไปหาฮานส์ดว้ ยความหวังที่จะให้การกระทาแห่ งรักแท้ช่วย
ละลายหัวใจน้ าแข็ง เมื่ออันนากลับมาถึงพระราชวัง ฮานส์ก็ได้เผยธาตุแท้ของตนเองออกมาด้วยการ
ปล่อยให้อนั นาอยูใ่ นห้องให้เธอทนกับความหนาวเย็นจนกว่าจะตาย จากนั้นจึงออกมาตามหาเอลซ่ า
เพื่อที่จะฆ่าทิ้งและนาฤดูร้อนคืนมา โอลาฟกลับเข้ามาในห้องเพื่อพบอันนาจึงรู ้ วา่ คาสาปยังไม่ได้
ถูกทาลาย โอลาฟตัดสิ นใจพาอันนาออกไปตามหาคริ สตอฟผูท้ ี่เชื่อว่าเป็ นคนที่สามารถแก้คาสาปได้
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ท่ามกลางพายุหิมะที่รุนแรงฮานส์ ตามหาเอลซ่าจนเจอและหลอกว่าอันนาตายแล้ว เอลซ่ าล้มลงด้วย
ความเสี ยใจส่ งผลให้พายุหิมะหยุดนิ่ ง อันนากาลังเดินไปหาคริ สตอฟเห็ นฮานส์ คว้าดาบขึ้นมาเพื่อ
เตรี ยมสังหารเอลซ่ าอยู่ใกล้ ๆ จึ งวิ่งเอาตัวของเธอเข้าไปขวางไว้ก่อนที่ ร่า งของเธอจะกลายเป็ น
น้ าแข็ ง เอลซ่ าหั น มาเห็ น ร่ างของอั น นาเป็ นน้ าแข็ ง จึ ง สวมกอดเธอด้ ว ยความเสี ยใจ
แต่การกระทาของอันนาที่ ยอมสละชี วิตตัวเองเพื่อช่ วยเหลื อเอลซ่ านั้นเป็ นการกระทาแห่ งรั กแท้
ร่ างน้ า แข็งของอันนาจึ งค่อย ๆ ละลายและส่ งผลให้เธอกลับมามี ชีวิตอี กครั้ ง เอลซ่ าจึ ง เข้าใจว่า
ความรั กนี่ เองที่ ทาให้เธอควบคุ มพลังของเธอได้ ก่ อนที่ เธอจะใช้พลังแห่ งความรั กละลายหิ มะที่
ปกคลุมไปทัว่ ทั้งอาณาจักร และสัญญาว่าจะไม่มีวนั ปิ ดประตูพระราชวังอีกต่อไป
4.2.2 โครงเรื่อง (Plot)
การแสดงดิ ส นี ย ์ออนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัยแดนค าสาปราชิ นีหิมะ (Frozen) มี ล ักษณะของ
โครงเรื่ องที่นามาจากภาพยนตร์ แอนิ เมชัน เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชิ นีหิมะ (Frozen) โดยเป็ น
เรื่ องราวเกี่ ยวกับความรั กความผูกพันของพี่สาวและน้องสาว ซึ่ งผูว้ ิจยั พบว่าเป็ นแง่ มุมใหม่ของ
ความรักที่ถูกนาเสนอ และไม่เข้าข่าย 8 ลักษณะที่ เพ็ญสิ ริ เศวตรวิหารี (2541) ได้จาแนกไว้ ดังนี้
ความรักของชายหญิง, รักสามเส้า, ความสาเร็ จ, ซิ นเดอเรลล่า, คฤหาสน์ลึกลับ, ใครทาอะไร, แมวจับ
หนู และเพชรตัดเพชร สาหรับการวางเหตุ การณ์ ในเรื่ องมีความแตกต่างจากภาพยนตร์ แอนิ เมชัน
เล็กน้อย เนื่ องจากมีการย้อนกลับไปกลับมาของลาดับเหตุ การณ์ แต่ก็ยงั คงสามารถทาความเข้าใจ
เรื่ องราวทั้งหมดได้ไม่ยากถึ งแม้จะไม่เคยชมภาพยนตร์ แอนิ เมชันเรื่ องนี้ มาก่ อนเลยก็ตาม ที่ สาคัญยัง
คงไว้ซ่ ึ งขนบของการเล่ าเรื่ องทั้ง 5 ขั้นตอน ตามที่ กาญจนา แก้วเทพ (2547, อ้างถึ งใน อุ มาพร
มะโรณี ย,์ 2551, น. 19) แบ่งไว้ ดังนี้
1) ขั้น เริ่ ม เรื่ อ ง (Exposition) มี ก ารเปิ ดประเด็ น ให้ เ ห็ น ถึ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ขณะนั้นคือเรื่ องคาสาปที่ทาให้อาณาจักรตกอยู่ภายใต้ฤดู หนาวชั่วนิ รันดร์ เพื่อชวนให้ผชู้ มอยาก
ติ ดตาม โดยที่ ไ ม่ ไ ด้ไ ล่ เรี ย งตามล าดับ เวลา จากนั้นได้แนะนาตัว ละครให้ ผูช้ มได้รู้ จกั เริ่ ม จาก
คริ ส ตอฟในวัย หนุ่ ม ผู ้มี อ าชี พ เป็ นคนงานตัด น้ า แข็ ง ในทะเลสาบซึ่ งเป็ นอาชี พ ที่ มี อ ยู่ จ ริ ง ใน
ประวัติศาสตร์ สเวนกวางเรนเดี ยร์ คู่ใจ อันนาเจ้าหญิงผูก้ ล้าที่ออกเดิ นทางตามหาพี่สาวเพื่อแก้ไข
ค าสาป แล้วจึ ง พาผูช้ มย้อนกลับ ไปที่ ส าเหตุ ข องปมปั ญหาทั้ง หมด นั่นคื อเรื่ องราวที่ เกิ ดขึ้ นใน
วันราชาภิเษกของเอลซ่า ในช่วงนี้เองที่ทาให้ผชู ้ มได้เข้าใจถึงภาพรวมของเรื่ องมากยิง่ ขึ้น
2) ขั้นพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) มีการดาเนินเรื่ องอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ ว
หลังจากที่เอลซ่ าได้หนี ออกจากเมืองด้วยความกลัว เธอกลับรู ้สึกถึงอิสระในชี วิตกับพลังที่ตนมีอยู่
อัน นาออกเดิ น ทางตามหาเอลซ่ า เพื่ อ แก้ไ ขค าสาปโดยมี ค ริ ส ตอฟและโอลาฟคอยช่ ว ยเหลื อ
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แต่ก็กลับโดนพลังของเอลซ่ าเข้าที่หัวใจด้วยความบังเอิญ ต้องอาศัยการกระทาแห่ งรั กแท้ในการ
แก้ไขคาสาป
3) ขั้น ภาวะวิ ก ฤต (Climax) เจ้า ชายฮานส์ อ อกไล่ ล่ า เอลซ่ า เพื่ อ หวัง ยึด อ านาจ
ในขณะที่อนั นาก็เริ่ มเข้าใจความหมายของรักแท้ที่คริ สตอฟมีให้เธอ ทุกคนได้มาเจอกันท่ามกลาง
พายุหิมะที่ โหมกระหน่ า ช่ วงเวลาที่ อนั นาใกล้จะกลายเป็ นน้ าแข็งตามคาสาปของเอลซ่ า อันนา
มี ท างเลื อกอยู่ แค่ ส องทาง ทางแรกคื อเดิ นไปหาคริ ส ตอฟเพื่ อ จุ ม พิ ต แห่ ง รั ก แท้ ทางที่ ส องคื อ
ไปช่ วยเหลื อเอลซ่ าที่กาลังจะถูกเจ้าชายฮานส์ ฆ่าด้วยคมดาบ ระหว่างชี วิตของตนเองกับชี วิตของ
พี่สาว สถานการณ์ได้บีบบังคับให้อนั นาจาเป็ นต้องเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
4) ขั้นภาวะคลี่ ค ลาย (Falling Action) อันนาตัดสิ นใจสละชี วิตของตนเองเพื่ อ
ช่วยเหลื อเอลซ่ าด้วยการเข้าไปขวางคมดาบของเจ้าชายฮานส์ จนต้องกลายเป็ นน้ าแข็ง แต่จากการ
กระทาแห่ งรั กแท้ของอันนาที่ มีต่อเอลซ่ านี้ เองจึ งช่ วยแก้คาสาปของเธอได้ น้ าแข็งค่อย ๆ ละลาย
ออกจากตัวอันนา ส่ งผลให้อนั นากลับมามีชีวิตอีกครั้ง จุดนี้ เองที่ทาให้เอลซ่ าเข้าใจถึงพลังแห่ งรักแท้
และเอลซ่าได้ใช้ความรักถอนคาสาปออกจากเมืองเอเรนเดลล์จนหมดสิ้ น
5) ขั้นยุติเรื่ องราว (Ending) เอลซ่าเข้าใจถึงพลังของตนเองและไม่รู้สึกหวาดกลัวอีก
ต่อไป จึ งใช้พลังที่ มี ช่ วยเสกก้อนเมฆให้โอลาฟเพื่อช่ วยให้โอลาฟไม่ ล ะลายหายไปและสามารถ
มีชีวิตอยู่ได้ในฤดูร้อน จากนั้นได้ยกเลิ กการปิ ดประตูวงั ถื อว่าเป็ นตอนจบที่มีความสุ ขเหมือนใน
ภาพยนตร์แอนิเมชัน
4.2.3 แก่นเรื่อง (Theme)
จากการวิเคราะห์ การแสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชิ นีหิมะ (Frozen)
พบแนวคิดหลักในการดาเนินเรื่ องซึ่งสอดคล้องตามการจาแนกของ Goodlad (1971) คือ Love Theme
(แก่นเรื่ องเกี่ยวกับความรัก) ซึ่งถือได้วา่ เป็ นแก่นเรื่ องหลักของเรื่ อง โดยไม่ได้เน้นถึงความรักระหว่าง
เจ้าหญิงและเจ้าชาย หากแต่เน้นไปที่ความรักภายในครอบครัวระหว่างพี่สาวและน้องสาวมากกว่า
ซึ่ งมี การกล่ า วถึ ง ในหลายเหตุ การณ์ นอกจากนี้ ค วามรั กยังเป็ นกุ ญแจส าคัญในการแก้ไ ขปั ญหา
ภายในเรื่ องด้วย เพราะหลังจากที่อนั นาโดนคาสาปของเอลซ่ าก็มีอยู่เพียงวิธีเดี ยวเท่านั้นที่จะช่ วย
คลายคาสาปได้ คือต้องอาศัยการกระทาแห่ งรักแท้มาช่ วยละลายหัวใจน้ าแข็ง ในช่ วงแรกของการ
แสดงได้โน้มนาแนวคิดของผูช้ มให้นึกถึ งการกระทาแห่ งรักแท้ว่าคือการจุมพิตของเจ้าหญิ งและ
เจ้า ชาย จากนั้น ได้ม าเฉลยในช่ วงท้า ยว่า ความรั ก ที่ แท้จ ริ ง คื อ การกระท าเพื่ อ ผูอ้ ื่ น โดยไม่ ห วัง
ผลตอบแทน เหมือนกับการที่อนั นายอมสละชี วิตเพื่อเข้ามาช่ วยเหลื อเอลซ่ าพี่สาวที่เหลื ออยู่เพียง
คนเดียวของตน
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4.2.4 ตัวละคร (Character)
การแสดงดิ ส นี ย ์ออนไอซ์ เป็ นการแสดงที่ จดั ขึ้ นบนลานสเก็ ตน้ า แข็ง นัก แสดงทุ ก คน
จึงจาเป็ นต้องมีพ้ืนฐานในการเล่นสเก็ตน้ าแข็ง หรื อเป็ นนักกีฬาสเก็ตน้ าแข็งอาชี พเพราะต้องมีการ
แสดงออกถึ งท่ วงท่ าที่ สวยงามระหว่างการแสดงเพื่อให้ผูช้ มเกิ ดความประทับใจ โดยนักแสดง
ทุ ก คนที่ ไ ด้รั บ การคัดเลื อกจะต้องสวมใส่ ชุ ดที่ ถ อดแบบออกมาจากภาพยนตร์ แอนิ เมชัน และ
สวมบทบาทของตัว ละครให้ ใ กล้เ คี ย งที่ สุ ด โดยสามารถจ าแนกตัว ละครหลัก ของการแสดง
ดิสนียอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ (Frozen) ได้ดงั นี้
1) อันนา (Anna)

ภาพที่ 4.10 อันนา (Anna) ในการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์
แหล่งทีม่ า: Feld Entertainment, 2016.
สาหรับการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ นักแสดงผูร้ ับบทเป็ นอันนา (Anna) เจ้าหญิงแห่ ง
อาณาจักรเอเรนเดลล์ ได้มีการแต่งหน้าทาผมให้มีลกั ษณะที่ตรงตามภาพยนตร์ แอนิเมชันมากที่สุด
โดยเน้นจุ ดเด่ นที่ เห็ นได้ชัดเจนจากระยะไกล เช่ น แก้ม สี กุหลาบ ปากสี ช มพู ผมสี บ ลอนด์แดง
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ถักเปี ยสองข้าง แซมด้วยปอยผมสี ขาวที่บริ เวณศีรษะด้านขวา จากการจาแนกประเภทตัวละครตาม
Forster (1879-1970, อ้างถึ งใน อิราวดี ไตลังคะ, 2543, น. 51) จะเห็ นได้ว่าอันนาเป็ นตัวละครมิ ติ
เดี ยว (Flat Character) เนื่ องจากเป็ นตั ว ละครที่ มี ล ั ก ษณะนิ สั ย เพี ย งด้ า นเดี ยว คื อ เป็ น
หญิงสาวที่ร่าเริ ง ช่ างเพ้อฝัน หวังว่าสักวันจะได้พบกับรักแท้ มองโลกในแง่ดี ห่ วงใยผูอ้ ื่นตลอดเวลา
ที่สาคัญเธอมาพร้อมกับความมุ่งมัน่ ไม่ยอมแพ้ และศรัทธาในตัวผูอ้ ื่นเสมอ
ส่ วนเครื่ องแต่ง กายของอันนาก็ ไ ด้ถ อดแบบมาจากภาพยนตร์ แอนิ เมชันในทุ ก
รายละเอียด อย่างชุ ดที่เป็ นเอกลักษณ์และหลายคนจดจาได้ก็คือเสื้ อแขนยาวสี ฟ้าอ่อน สวมทับด้วย
เสื้ อเกาะอกสี ดาที่ ประดับ ตกแต่ งด้วยลายดอกไม้อนั เป็ นลวดลายพื้นเมื องประกอบกับ ลายเส้ น
ม้วนเกลี ยว ด้วยเทคนิ คที่เรี ยกว่า Rosemaling สวมกระโปรงยาวคลุ มเข่าสี น้ าเงินเข้มที่ตกแต่งด้วย
ลายดอกไม้เช่นเดียวกับตัวเสื้ อเกาะอก พร้อมเสื้ อคลุมสี ชมพูอมม่วง ใส่ รองเท้าสเก็ตน้ าแข็งที่ได้รับ
การออกแบบมาในลักษณะของรองเท้าบูทสี ดาเหมือนกับภาพยนตร์ แอนิเมชัน
2) เอลซ่า (Elsa)

ภาพที่ 4.11 เอลซ่า (Elsa) ในการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์
แหล่งทีม่ า: Feld Entertainment, 2016.
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สาหรับการแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ นักแสดงผูร้ ับบทเป็ นเอลซ่ า (Elsa) ราชิ นีแห่ ง
อาณาจักรเอเรนเดลล์ ได้มีการแต่งหน้าทาผมให้มีลกั ษณะที่ตรงตามภาพยนตร์ แอนิ เมชันมากที่สุด
โดยเน้นจุดเด่นที่เห็นได้ชดั เจนจากระยะไกลอย่างผมยาวสี บลอนด์ทองถักเปี ยไขว้มาที่ไหล่ดา้ นซ้าย
จากการจาแนกประเภทตัวละครตาม Forster (1879-1970, อ้างถึ งใน อิราวดี ไตลังคะ, 2543, น. 51)
สามารถวิเคราะห์ ได้ว่าเอลซ่ าเป็ นตัวละครหลายมิติ (Round Character) เนื่ องจากมีการพัฒนาของ
พฤติ กรรมตามเหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ นอย่างชัดเจน มี ท้ งั ส่ วนดี และส่ วนเสี ย รวมทั้งมี ลกั ษณะนิ สัย ที่
ซับซ้อนคล้ายคลึงกับมนุษย์จริ ง
ส่ ว นเครื่ อ งแต่ ง กายของเอลซ่ า ในการแสดงนับ ว่ า มี ค วามโดดเด่ น อย่ า งมาก
โดยเฉพาะชุ ดสี ฟ้ าที่ ส ร้ า งจากเกล็ ดหิ ม ะ โดยนัก แสดงได้สวมเสื้ อปาดไหล่ ตัวเสื้ อประดับ ด้วย
คริ สตัลสี ฟ้า กระโปรงยาวคลุ มเข่าผ่าสู งถึ งต้นขา เสื้ อคลุ มโปร่ งแสงสี ฟ้าอ่อน ส่ วนรองเท้าสเก็ต
น้ าแข็งได้มีการออกแบบโดยใช้สีเนื้อเป็ นหลักให้ดูกลมกลืนกับสี ผวิ ของนักแสดง
3) ฮานส์ (Hans)

ภาพที่ 4.12 ฮานส์ (Hans) ในการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์
แหล่งทีม่ า: Feld Entertainment, 2016.
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ส าหรั บ การแสดงดิ ส นี ย ์ออนไอซ์ นัก แสดงผูร้ ั บบทเป็ นฮานส์ (Hans) เจ้าชาย
รู ปงาม ได้มีการแต่งหน้าทาผมให้มีลกั ษณะที่ตรงตามภาพยนตร์ แอนิ เมชันมากที่สุด โดยเน้นจุดเด่น
ที่เห็ นได้ชดั เจนจากระยะไกลอย่างผมสี น้ าตาลแดง และการไว้จอนยาว จากการจาแนกประเภท
ตัวละครตาม Forster (1879-1970, อ้างถึงใน อิราวดี ไตลังคะ, 2543, น. 51) สามารถวิเคราะห์ได้ว่า
ฮานส์ เป็ นตัวละครหลายมิติ (Round Character) เบื้องหน้าฮานส์ แสดงออกให้เห็ นภาพของเจ้าชาย
ผูแ้ สนดี เพียบพร้อม แต่ทา้ ยที่สุดแล้วก็หกั หลังอันนา กลายเป็ นตัวร้ายที่ทิ้งอันนาไว้ในห้องให้เธอ
ทรมานจนกว่าจะตาย และคิดกาจัดเอลซ่าเพื่อที่จะได้ยดึ อาณาจักรเอเรนเดลล์มาเป็ นของตน
ส่ วนการแต่งกายของฮานส์ ค่ อนข้างจะเป็ นทางการ และเป็ นไปตามแบบฉบับของ
เจ้าชายที่ หรู หรา ในการแสดงฮานส์ สวมชุ ดสี ขาวทั้งตัว ประดับอิ นทรธนู พร้ อมลวดลายสี ทอง
ใส่ รองเท้าสเก็ตน้ าแข็งที่ ได้รับการออกแบบมาในลักษณะของรองเท้าบูทสี ดาเหมื อนกับภาพยนตร์
แอนิเมชัน ซึ่ งชุดดังกล่าวเป็ นชุดที่ฮานส์ใช้สวมใส่ ในพิธีราชาภิเษกของเอลซ่าในภาพยนตร์ แอนิเมชัน
4) คริ สตอฟ (Kristoff)

ภาพที่ 4.13 คริ สตอฟ (Kristoff) ในการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์
แหล่งทีม่ า: Feld Entertainment, 2016.
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ส าหรั บ การแสดงดิ ส นี ย ์อ อนไอซ์ นัก แสดงผู้รั บ บทเป็ นคริ สตอฟ (Kristoff)
ชายหนุ่มผูท้ าอาชีพตัดน้ าแข็งในอาณาจักรเอเรนเดลล์ โดยมีสเวนกวางเรนเดียร์ คู่ใจอยูข่ า้ งกาย ได้มี
การแต่งหน้าทาผมให้มีลกั ษณะที่ ตรงตามภาพยนตร์ แอนิ เมชันมากที่สุด โดยเน้นจุดเด่นที่เห็ นได้
ชัดเจนจากระยะไกลอย่างผมสี บรอนด์ทอง จากการจาแนกประเภทตัวละครตาม Forster (18791970, อ้างถึงใน อิราวดี ไตลังคะ, 2543, น. 51) สามารถวิเคราะห์ได้วา่ คริ สตอฟเป็ นตัวละครหลายมิติ
(Round Character) เนื่องจากมีลกั ษณะนิ สัยที่คล้ายคลึงกับมนุ ษย์จริ ง มีความหยาบกระด้างในแบบ
ของผูช้ าย เงี ยบขรึ ม ไม่ช อบสุ งสิ งกับผูอ้ ื่ น ชอบที่ จะอาศัยและพูดคุ ย กับสเวนกวางคู่ใจมากกว่า
แต่ลึก ๆ แล้ว เขากลับเป็ นบุคคลที่มีความอ่อนโยนซ่อนอยูภ่ ายใน
ส่ วนการแต่งกายของคริ สตอฟเรี ยกได้ว่าแทบจะไม่มีการเปลี่ ยนแปลงเลยตลอด
ทั้งเรื่ อง เพราะสวมใส่ ชุดเพียงชุ ดเดี ยวตลอดเวลา โดยคริ สตอฟจะสวมเสื้ อไหมพรมสี น้ าเงิ นเข้ม
แขนยาวไว้ภายใน แล้วสวมทับด้วยเสื้ อคลุ มขนสัตว์ประดับด้วยลวดลายสี แดงเข้มบริ เวณคอเสื้ อ
ผูก ผ้า คาดเอวสี เดี ย วกับ ลวดลายบริ เวณคอเสื้ อ สวมถุ ง มื อหนาสี น้ า ตาล กางเกงขายาว รองเท้า
สเก็ตน้ าแข็งที่ได้รับการออกแบบมาในลักษณะของรองเท้าลุยหิ มะเหมือนกับภาพยนตร์ แอนิ เมชัน
และสวมหมวกทรงกลมเพื่อเพิ่มความอบอุ่น
5) โอลาฟ (Olaf)

ภาพที่ 4.14 โอลาฟ (Olaf) ในการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์
แหล่งทีม่ า: Feld Entertainment, 2016.
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สาหรับการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ นักแสดงผูร้ ับบทเป็ นโอลาฟ (Olaf) ตุก๊ ตาหิมะที่
เอลซ่ า ใช้พ ลัง วิเ ศษของเธอสร้ า งขึ้ น มาโดยที่ เ ธอไม่ รู้ ต ัว ต้อ งสวมชุ ด ตุ๊ก ตาหิ ม ะให้มี ล ัก ษณะ
เหมือนกับในภาพยนตร์ แอนิ เมชัน มีรอยต่อของหิ มะสามก้อนที่ชดั เจน ในการแสดงเราจะเห็นได้วา่
ส่ วนหัวของโอลาฟนั้นสามารถแยกออกจากตัวได้อย่างอิ ส ระ รวมทั้ง ดวงตาด้วย บริ เวณล าตัว
ประดับวัสดุ คล้ายก้อนหิ นสี ดาสามก้อนมีลกั ษณะเหมือนกระดุ ม สวมรองเท้าสเก็ตน้ าแข็งสี ขาวคล้าย
ก้อนหิ มะเล็ก ๆ ส่ วนมื อก็มีการสวมทับด้วยวัสดุ สี น้ าตาลคล้ายสี ของกิ่ งไม้ นอกจากนี้ ยงั มี กิ่งไม้
ประดับอยู่บนหัวคล้ายเส้นผม มีตา ปาก คิ้ว และฟั นกระต่ายคล้ายคน ส่ วนจมูกจาลองวัสดุ คล้าย
แครอทให้เหมื อนกับในภาพยนตร์ แอนิ เมชัน สิ่ งเดี ยวที่ แตกต่างคื อขนาดตัวของโอลาฟที่มีความสู ง
เทียบเท่านักแสดงคนอื่น จากการจาแนกประเภทตัวละครตาม Forster (1879-1970, อ้างถึงใน อิราวดี
ไตลังคะ, 2543, น. 51) จะเห็ นได้ว่าโอลาฟเป็ นตัวละครมิ ติเดี ยว (Flat Character) เนื่ องจากบุคลิ ก
ของโอลาฟเป็ นแบบเดี ยวตลอดทั้งเรื่ อง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด กล่าวคือเป็ นตัวละครที่มี
จิตใจที่บริ สุทธิ์ น่ารัก มองโลกในแง่ดี มีความใสซื่ อในจิตใจ และคอยห่วงใยผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอ
4.2.5 ฉาก (Setting)
การแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ (Frozen) ได้มีการผสมผสาน
สื่ อสมัยใหม่อย่า งมัล ติ มีเดี ยที่ มี การฉายภาพในรู ปแบบของ Symbolic มาร่ วมด้วย เนื่ องจากเป็ น
การจัดการแสดงตามแบบฉบับของละครเวที โดยสามารถแบ่งประเภทของฉากออกเป็ นสองส่ วน
เหมือนกับในภาพยนตร์ แอนิเมชัน คือ
1) ช่วงเวลา (Time) เรื่ องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในสมัยยุโรปโบราณ สังเกตได้จากการ
ที่ ย งั มี อ าชี พ คนตัดน้ า แข็ง (Ice Cutter) และการแต่ ง กายของตัวละครในเรื่ อ งที่ แต่ ง กายด้ว ยชุ ด
พื้ นเมื อ งโบราณของประเทศนอร์ เวย์ โดยผูห้ ญิ ง จะนิ ย มใส่ ก ระโปรงยาวและใส่ สุ่ ม ไว้ด้า นใน
ส่ ว นผู ้ช ายแต่ ง กายด้ว ยชุ ด พื้ น เมื อ งนอร์ เ วย์ ส่ ว นฉากหลัง ได้จ าลองเป็ นพระราชวัง โบราณ
เช่นเดียวกับที่ปรากฏอยูใ่ นภาพยนตร์ แอนิเมชัน
2) สถานที่ (Location) ฉากของการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์เรื่ องนี้ถูกสร้างจาลองขึ้น
เพียงฉากเดียวเท่านั้นคือฉากของพระราชวังเอเรนเดลล์ สถานที่หลักของเรื่ องราวทั้งหมด โดยมีการ
ใช้พ ระราชวัง นอร์ เ วย์ใ นอดี ต เป็ นต้น แบบ และสร้ า งออกมาให้ มี ค วามคล้า ยคลึ ง กับ ฉากใน
ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน ส่ วนฉากอื่นที่เกิ ดขึ้นในเรื่ องได้มีการปล่อยผ้าม่านลงมาปิ ดฉากจริ งทั้งหมด
แล้วใช้ Projector ฉายภาพในรู ปแบบของ Symbolic เพื่อสื่ อให้เห็ นถึ งสถานที่น้ นั ๆ อย่างการฉาย
ภาพเกล็ดน้ าแข็งขนาดใหญ่บนผ้าม่าน แสดงให้เห็นถึงฉากบนภูเขาหิ มะอันหนาวเหน็บ
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ภาพที่ 4.15 ฉากพระราชวังเอเรนเดลล์ในการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์
4.2.6 บทสนทนา (Dialogue)
การแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชิ นีหิมะ (Frozen) มีรูปแบบการเล่าเรื่ อง
ตามแบบอย่างของละครเพลง หรื อ Musical เช่นเดียวกับภาพยนตร์ แอนิ เมชัน หากแต่มีการลดทอน
เนื้ อร้ องของบางเพลงลงและผสมผสานบางเพลงเข้าด้วยกัน เรี ยบเรี ยงเป็ นเพลงใหม่ที่ใช้สาหรั บ
การแสดงโดยเฉพาะ ผูว้ ิจยั จึ ง เล็ งเห็ นถึ ง ความส าคัญในการวิเคราะห์ เนื้ อหาเพลงที่ ถูก นามาใช้
ประกอบการเล่าเรื่ องทั้ง 6 เพลง เรี ยงตามลาดับเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นเพื่อให้เข้าใจบริ บทของเนื้ อหา
และความหมายที่แฝงอยูใ่ นเพลงมากขึ้น
1) Reindeer(s) Are Better Than People
เพลงนี้ เป็ นเพลงที่ใช้ในช่ วงแรกของการแสดง โดยคริ สตอฟได้ร้องขึ้นในขณะที่
ออกเดินทางมากับสเวนกวางเรนเดี ยร์ คู่ใจ เพื่อแสดงความรู ้สึกของคริ สตอฟที่มีต่อผูอ้ ื่นและสเวน
ทาให้ผชู ้ มเข้าใจได้ถึงบุ คลิ กลักษณะนิ สัยของคริ สตอฟได้เป็ นอย่างดี จากเนื้ อเพลงเราจะเห็ นว่า
คริ สตอฟเป็ นคนที่ข้ ีอาย ไม่กล้าเข้าสังคม และไว้วางใจในตัวสเวนมากกว่ามนุษย์ดว้ ยกันเอง
2) For the First Time in Forever & Do You Want to Build a Snowman?
ทั้ง สองเพลงนี้ ถู ก น ามาผสมผสานเข้า เป็ นเพลงเดี ย วกัน และน ามาใช้ใ นการ
เล่ าเรื่ องที่ ช่วยพาผูช้ มย้อนกลับ ไปยัง วัน พิธี ราชาภิเษกของเอลซ่ า วันที่ เป็ นจุ ดเริ่ ม ต้นของการที่
อาณาจักรต้องตกอยู่ภายใต้คาสาปฤดู หนาวชั่วนิ รันดร์ นอกจากนี้ ยงั เป็ นเพลงที่ แสดงให้เห็ นถึ ง

130
บุคลิ กลักษณะของอันนาได้อย่างชัดเจนด้วย สาหรับอันนาเธอยังคงมีความไร้ เดียงสา เพ้อฝันตาม
แบบฉบับ ของเด็ ก ผู ้ห ญิ ง ทัว่ ไป นอกจากนี้ ยัง มี ค วามตื่ น เต้น ที่ จ ะได้พ บกับ ผูค้ นจากต่ า งเมื อ ง
เป็ นหญิงสาวที่เต็มไปด้วยความหวัง พลัง มองโลกในแง่ดี และเฝ้ ารอความรักมาเติมเต็มในส่ วนที่
เธอขาดหายไป ขณะเดี ย วกัน เนื้ อ ร้ อ งของเพลง Do You Want to Build a Snowman? ที่ ถู ก นามา
แทรกไว้ในเพลงนี้ ก็ทาให้ผชู ้ มรับรู ้ได้ถึงความรู ้สึกเหงาที่อยูภ่ ายในใจของอันนา ส่ วนเอลซ่าเพลงนี้
บ่งบอกได้ถึงความกังวลใจในเรื่ องพลังวิเศษของตนที่ตอ้ งการจะปิ ดบังมันไว้ รวมถึงความกลัวที่
ซ่อนอยูภ่ ายในด้วย
3) Love Is An Open Door
เพลงนี้ ถูกนามาใช้ช่วงที่ อนั นาได้พบกับเจ้าชายฮานส์ และเป็ นเพลงที่ทาให้ผชู ้ ม
รู ้ สึ ก มี ค วามสุ ข ไปกับ รั ก แรกพบของเจ้า หญิ ง และเจ้า ชาย จากการตี ค วามเนื้ อ หาของเพลงนี้
ดูเหมือนว่าอันนากับฮานส์ จะไม่ได้รู้สึกเหมือนกัน กล่าวคืออันนารู ้สึกสนิ ทสนมคุน้ เคยหลังจากที่
ได้พูดคุ ยกับฮานส์ อย่างถู กคอ นอกจากนี้ เธอยังรู ้ สึกว่าเธอและฮานส์ มีความชอบและหลายสิ่ งที่
คล้ายกันจนคิดไปว่านี่คือความรัก สาหรับฮานส์ดูเหมือนว่าจะเห็นโอกาสในการที่จะได้กา้ วขึ้นมามี
อานาจในต่ างแดนหากได้อภิ เษกสมรสกับเจ้าหญิ ง ส่ วนช่ วงท้ายของเพลงจบลงด้วยการที่ ท้ งั คู่
ตัดสิ นใจแต่งงานกัน ทั้ง ๆ ที่พ่ งึ จะพบหน้ากันได้เพียงสองครั้งเท่านั้น
4) In Summer
เพลงประจาตัวของโอลาฟหนึ่ งในตัวละครที่หลายคนชื่ นชอบ เพลงนี้ ถูกนามาใช้
ในเหตุการณ์ที่โอลาฟพบกับอันนาและคริ สตอฟ เพื่อเล่าถึงความฝันของโอลาฟที่เกิดจากเวทย์มนต์
ของเอลซ่ า นอกจากนี้ ยงั แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่แสนดีของตุ๊กตาหิ มะตัวนี้ ดว้ ย โดยโอลาฟได้วาดฝั น
ถึงภาพของฤดูร้อนที่ตวั เองไม่เคยพบเจอ
5) Let It Go
เพลงนี้ ถือว่าเป็ นเพลงที่ ได้รับความนิ ยมที่สุดของเรื่ อง โดยมีการนามาแปลและ
ลงเสี ยงร้องใหม่มากกว่า 40 ภาษา เอลซ่าร้องเพลงนี้ หลังจากที่หนีออกมาจากพระราชวังเอเรนเดลล์
จากการวิเคราะห์เนื้ อเพลงในช่วงแรกกล่าวถึงความกลัวภายในจิตใจ และแรงกดดันที่เอลซ่ าได้รับ
ทาให้เธอต้องคอยปกปิ ดพลังวิเศษของเธอไม่ให้ใครรู ้ ต่อมาเธอก็ไม่อาจเก็บซ่ อนพลังที่มีได้ เธอจึง
เลือกที่จะก้าวออกมาจากสังคมที่เคยอยู่และปลดปล่อยพลังทั้งหมดของตัวเอง ทาตามใจปรารถนา
ท าลายความกลัว ที่ อยู่ภายในจิ ตใจ รวมทั้ง ยอมรั บ ในสิ่ ง ที่ เธอเป็ น ในเพลงนี้ ผูช้ มจะได้เห็ นถึ ง
พัฒนาการของตัวละครเอลซ่ าอย่างชัดเจน มีการเปลี่ยนเครื่ องแต่งกายจากชุ ดที่ปกปิ ดมิดชิ ด เผยให้เห็ น
เรื อนร่ างมากขึ้น แสดงออกถึงความมัน่ ใจที่เพิม่ ขึ้น
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6) For the First Time in Forever (Reprise)
เพลงนี้ ถูกนามาปรั บเนื้ อร้ องใหม่และได้นามาใช้ในช่ วงที่ อนั นาตามหาตัวเอลซ่ า
จนพบ จากนั้นได้พยายามเกลี้ยกล่อมเอลซ่ าให้กลับไปแก้ไขคาสาปที่เธอเองไม่ได้ต้ งั ใจก่อขึ้น โดยมี
เนื้ อหาบางช่วงที่ยกมาจากเพลง For the First Time in Forever ก่อนหน้านี้ เนื้ อหาของเพลงได้สื่อถึง
ความมุ่งมัน่ ที่แรงกล้าของอันนา และความกลัวภายในจิตใจของเอลซ่าที่หวนคืนมาอีกครั้ง ซึ่ งความกลัว
ที่ถาโถมเข้ามาหาเอลซ่ าครั้งนี้ ส่งผลให้เธอปล่อยพลังอย่างไม่ต้ งั ใจ จนกลายเป็ นคาสาปร้ ายแรงที่
ฝังอยูใ่ นหัวใจของอันนา
จากการศึกษาเพลงที่ใช้ประกอบในการแสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาป
ราชิ นีหิมะ จะเห็ นได้ว่าถูกเลื อกนามาใช้เพียงแค่ 7 เพลง จากเพลงประกอบภาพยนตร์ แอนิ เมชัน
ทั้งหมด 9 เพลง และไม่ได้ทาการร้ องจนจบเพลงเหมือนในภาพยนตร์ แอนิ เมชัน โดยจะเลื อกร้ อง
เฉพาะเนื้ อร้ องท่อนที่สามารถสื่ อความหมายได้อย่างชัดเจนเท่านั้น ที่สาคัญไม่ว่าจะเป็ นการแสดง
ในรอบภาษาไทยหรื อรอบภาษาอังกฤษ เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงก็ยงั คงขับร้องเป็ นภาษาอังกฤษ
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยงั ได้ผสมผสานเพลง For the First Time in Forever
และ Do You Want to Build a Snowman? เข้าเป็ นเพลงเดียวกันด้วย ซึ่ งในทุกเพลงสามารถนามาใช้
เล่าเรื่ องราวและแสดงเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในเรื่ องได้เป็ นอย่างดี โดยปรับลดการใช้บทสนทนา
ในการสื่ อความหมายให้นอ้ ยลง

4.3 การวิเคราะห์ การเล่าเรื่องข้ ามสื่ อตามแนวคิดสั มพันธบท เรื่อง ผจญภัยแดนคาสาป
ราชินีหิมะ
ผูว้ ิจยั ได้ใช้หลักเกณฑ์ของแนวคิดสัมพันธบททั้งหมด 4 เกณฑ์ คือ การคงเดิม (Convention)
การขยายความ (Extension) การตัดทอน (Reduction) และการดัดแปลง (Modification) เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง
ความเชื่ อมโยงต่าง ๆ ของภาพยนตร์ แอนิ เมชันและการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาป
ราชิ นีหิมะ (Frozen) ตามโครงสร้ างและองค์ประกอบของการเล่าเรื่ อง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ โครงเรื่ อง
(Plot) แก่นเรื่ อง (Theme) ตัวละคร (Character) ฉาก (Setting) และบทสนทนา (Dialogue) มาใส่ ในตาราง
แสดงผล ซึ่ งสามารถแสดงลัก ษณะสัม พัน ธบทของภาพยนตร์ แ อนิ เ มชันและการแสดงดิ ส นี ย ์
ออนไอซ์ ตามตารางได้ ดังนี้

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงลักษณะสัมพันธบทของการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ เรื่ อง Frozen
องค์ ประกอบการเล่าเรื่อง

ขยายความ
(Extension)

ตัดทอน
ดัดแปลง
(Reduction)
(Modification)
- การแนะนาตัวละครในวัยเด็ก - เปิ ดเรื่ องด้วยปมปัญหา
- การผจญภัย ของอันนาและ - สลับลาดับเหตุการณ์
คริ สตอฟ
- การออกเดินทางของฮานส์
- การขอความช่ วยเหลื อจาก
ครอบครัวโทรลล์
- Outcast Theme (แก่ น เรื่ อง
เกี่ยวกับผูแ้ ปลกแยก)
- เครื่ องแต่งกาย
- ที่อยูอ่ าศัยของโทรลล์
- ทะเลสาบน้ าแข็ง
- การสร้างพระราชวังน้ าแข็ง
- Frozen Heart
- Reindeer(s) Are Better Than People
- Fixer Upper
- For the First Time in Forever &
Do You Want to Build a Snowman?
- Let It Go
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คงเดิม
(Convention)
1. โครงเรื่ อง (Plot)
- ภาวะวิ ก ฤตที่ ส่ ง ผลให้ อ ัน นา
ต้องตัดสิ นใจเลื อกระหว่างชี วิต
ของเธอกับชีวติ ของเอลซ่า
- การกระท าแห่ ง รั ก แท้ล ะลาย
หัวใจน้ าแข็ง
- เมืองเอเรนเดลล์สงบสุ ขอีกครั้ง
2. แก่นเรื่ อง (Theme)
- Love Theme (แก่ นเรื่ องเกี่ ยวกับ
ความรัก)
3. ตัวละคร (Character) - ลักษณะนิสัย
4. ฉาก (Setting)
- ช่วงเวลาของเรื่ องทั้งหมด
- พระราชวังเอเรนเดลล์
5. บทสนทนา (Dialogue) - Love Is An Open Door
- In Summer
- For the First Time in Forever
(Reprise)
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4.3.1 ลักษณะทีค่ งเดิม (Convention)
ส าหรั บการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบองค์ประกอบการเล่ าเรื่ องของภาพยนตร์ แอนิ เมชัน เรื่ อง
ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ (Frozen) สู่ การแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ
(Frozen) ตามแนวคิ ดสั มพันธบทพบว่าการแสดงดิ สนี ย ์ออนไอซ์ ได้ถ่ ายทอดองค์ประกอบของการ
เล่ าเรื่ องจากตัวบทต้นทางสู่ ตวั บทปลายทางในทุ กองค์ประกอบ โดยลักษณะที่ คงเดิ มตามแนวคิ ด
สัมพันธบทสามารถอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังนี้
1) โครงเรื่ อง (Plot)
ลัก ษณะสั ม พัน ธบทของโครงเรื่ อ งในการแสดงดิ ส นี ย ์อ อนไอซ์ มี ก ารล าดับ
การเล่าเรื่ องคงเดิ มตามแบบภาพยนตร์ แอนิ เมชัน โดยเฉพาะในส่ วนสาคัญอย่างช่ วงที่อนั นาต้อง
ตัดสิ นใจเลือกระหว่างชี วิตของเธอเองกับชี วิตของเอลซ่ า ถือว่าเป็ นภาวะวิกฤตของเรื่ อง จนกระทัง่
จบเรื่ องด้วยความสงบสุ ขของเมืองเอเรนเดลล์ ลักษณะที่คงเดิมของโครงเรื่ องดังกล่าวแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าผูผ้ ลิ ตมีแนวโน้มตั้งใจที่จะหยิบยืมองค์ประกอบจากตัว บทแรกมาผลิ ตซ้ า เนื่ องจาก
เป็ นเรื่ องที่ได้รับความนิยมอย่างมากและเป็ นที่ชื่นชอบสาหรับผูช้ มอยูแ่ ล้ว ทั้งนี้การแสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์
ยัง ได้มี ก ารตัด ทอน (Reduction) และดัด แปลง (Modification) โครงเรื่ อ งออกไปบางส่ ว นด้ว ย
ซึ่งผูว้ จิ ยั จะได้อธิบายในส่ วนต่อไป
2) แก่นเรื่ อง (Theme)
ลักษณะสัมพันธบทของแก่นเรื่ องในการแสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์พบว่ามีการคงเดิ ม
ของแก่นเรื่ องหลัก คือ Love Theme (แก่นเรื่ องเกี่ยวกับความรัก) เอาไว้ การเล่าเรื่ องยังคงแสดงให้
เห็นความรักความสัมพันธ์ระหว่างพี่นอ้ งที่ไม่วา่ จะเกิดความเข้าใจผิดกันสักเพียงใด ท้ายที่สุดแล้ว
ก็สามารถกลับมาอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ขได้ดงั เดิม โดยที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแง่คิดที่นาเสนอ
แต่อย่างใด ที่สาคัญยังมีการแสดงให้เห็นถึงพลังของความรักด้วยว่าสามารถทาลายคาสาปให้หมด
ไปได้ ทั้ง นี้ การแสดงดิ ส นี ย ์ออนไอซ์ ไ ด้มี ก ารตัดทอน (Reduction) แก่ นเรื่ องรองอย่า ง Outcast
Theme (แก่นเรื่ องเกี่ยวกับผูแ้ ปลกแยก) ออกไป ซึ่ งผูว้ จิ ยั จะได้อธิ บายในส่ วนต่อไป
3) ตัวละคร (Character)
ลักษณะสัมพันธบทของตัวละครในการแสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์เรี ยกได้วา่ ถอดแบบ
ออกมาจากในภาพยนตร์ แอนิ เมชันอย่างไม่ผิดเพี้ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะนิ สัยของตัวละคร
แต่ละตัว อันนายังคงเป็ นตัวละครที่มีลกั ษณะนิ สัยเพียงด้านเดียว เป็ นหญิงสาวที่ร่าเริ ง ช่ างเพ้อฝั น
หวังว่าสักวันจะได้พบรักแท้ มองโลกในแง่ดี ห่ วงใยผูอ้ ื่นเสมอ มีความมุ่งมัน่ กล้าหาญและศรัทธา
ในตัวผูอ้ ื่นเสมอ เอลซ่ายังคงแสดงออกมาในรู ปแบบของตัวละครหลายมิติ คือมีพฒั นาการทางด้าน
อารมณ์ ที่ เ ด่ นชัด ซับ ซ้อน คล้า ยคลึ ง กับ มนุ ษ ย์จริ ง ภายนอกดู เ หมื อ นแข็ ง แกร่ ง สงบ เยือ กเย็น

134
แต่ ภายในจิ ตใจกลับ แฝงไว้ด้วยความกลัว และความวิต กกัง วลตลอดเวลา ฮานส์ เ ป็ นตัว ละคร
หลายมิติเหมือนในภาพยนตร์ แอนิเมชัน คงลักษณะของคนฉลาด ช่างสังเกต และเจ้าเล่ห์ ภายนอก
แสดงออกเหมือนจะเป็ นเจ้าชายที่สมบูรณ์แบบ แต่แท้จริ งแล้วกลับเป็ นคนที่พร้อมจะทาทุกวิถีทาง
เพื่ อให้ไ ด้อานาจมาครอบครอง คริ ส ตอฟก็ ยงั คงความเป็ นตัวละครหลายมิ ติเช่ นเดี ยวกับ ตัวบท
ต้น ทาง มี ท้ ัง ความหยาบกระด้ า งในลัก ษณะของผู ้ช าย เงี ย บขรึ ม ไม่ ช อบเข้า สั ง คม แต่ ใ น
ขณะเดียวกันก็มีความอ่อนโยนภายในจิตใจต่อผูอ้ ื่นเสมอ โอลาฟตัวละครมิติเดี ยวที่มีจิตใจบริ สุทธิ์
ใสซื่ อ และคอยห่ ว งใยผู ้อื่ น ตลอดเวลา ทั้ง นี้ การแสดงดิ ส นี ย ์ อ อนไอซ์ ไ ด้ มี ก ารดั ด แปลง
(Modification) ตัวละครเพียงแค่ลกั ษณะของเครื่ องแต่งกายเท่านั้น ซึ่ งผูว้ ิจยั จะได้อธิ บายในส่ วน
ต่อไป
4) ฉาก (Setting)
ลัก ษณะสั ม พัน ธบทของฉากในการแสดงดิ ส นี ย ์อ อนไอซ์ ไ ด้ มี ก ารถ่ า ยทอด
ช่ วงเวลาของเรื่ องตามแบบภาพยนตร์ แอนิ เมชัน เรื่ องราวทั้ง หมดยัง คงอยู่ใ นช่ วงยุโรปโบราณ
ด้วยการนาเสนอถึงอาชี พคนตัดน้ าแข็ง (Ice Cutter) ซึ่ งเป็ นอาชี พดั้งเดิมที่มีอยูจ่ ริ ง รวมถึงการแต่งกาย
ของตัวละครในเรื่ องที่ยงั คงแต่งกายด้วยชุ ดพื้นเมืองโบรารณของประเทศนอร์ เวย์ นอกจากนี้ ยงั มี
การจาลองฉากพระราชวังเอเรนเดลล์ใ นการแสดงให้มี รายละเอี ย ดคล้า ยคลึ ง กับ ตัวบทต้นทาง
มากที่สุด โดยสร้ างฉากนี้ ข้ ึนเพียงฉากเดี ยวเท่านั้นเนื่ องจากเป็ นการแสดงสดบนลานสเก็ตน้ าแข็ง
จึ ง มี ข ้อ จ ากัด ในเรื่ อ งของการเปลี่ ย นฉาก สอดคล้อ งกับ ที่ มัท นี รั ต นิ น (2546) ได้อ ธิ บ ายถึ ง
องค์ป ระกอบของฉากในเวที ก ารแสดงไว้ว่า จะต้องมี การแสดงให้เห็ นถึ ง ยุค สมัย สถานที่ และ
กาหนดขอบเขตของเวที ที่ชดั เจน เพราะสิ่ งเหล่ านี้ จะเป็ นตัวช่ วยกาหนดตาแหน่ งและทิศทางการ
เคลื่ อนไหวของตัวละครให้ง่ า ยขึ้ น นอกจากนี้ ย งั มี ก ารตัดทอน (Reduction) ฉากที่ อยู่อาศัย ของ
โทรลล์ออกไป และมีการดัดแปลง (Modification) ฉากสาคัญของเรื่ องอย่างฉากทะเลสาบน้ าแข็ง
และฉากการสร้างพระราชวังน้ าแข็งด้วย ซึ่ งผูว้ จิ ยั จะได้อธิ บายเพิ่มเติมในส่ วนต่อไป
5) บทสนทนา (Dialogue)
ลักษณะสัมพันธบทของบทสนทนาในการแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ ในที่น้ ี ผวู ้ ิจยั จะ
ขอศึกษาเฉพาะเพลงที่ได้นามาใช้ประกอบการเล่าเรื่ องเท่านั้น จากการศึกษาพบว่าในการแสดงได้
นาเพลงที่ใช้ประกอบภาพยนตร์ แอนิ เมชันมาใช้เพื่อเล่าเรื่ องทั้งสิ้ น 6 เพลง โดยได้มีการคงเดิ มทั้ง
เนื้ อร้ องและทานองให้เหมือนกับตัวบทต้นทางอย่างไม่ผิดเพี้ยน จานวน 3 เพลง คือ เพลง Love Is
An Open Door ที่ถูกนามาใช้ในช่ วงที่อนั นาได้พบกับเจ้าชายฮานส์ ที่ สาคัญเป็ นเพลงที่ทาให้ผชู ้ ม
รู ้สึกเคลิ บเคลิ้มไปกับเรื่ องราวความรักแรกพบระหว่างเจ้าหญิงและเจ้าชาย เพลง In Summer ที่ใช้
เพื่อบอกเล่าเรื่ องราวความฝันของโอลาฟที่ตอ้ งการให้ฤดูร้อนกลับมาและใช้ชีวิตอยูใ่ นฤดูร้อนอย่าง
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มีความสุ ข และเพลง For the First Time in Forever (Reprise) ที่ ถูกนามาใช้ระหว่างอันนาพยายาม
เกลี้ ยกล่ อ มเอลซ่ า ให้ ก ลับ ไปแก้ ไ ขค าสาป ซึ่ งเนื้ อ เพลงทั้ง สามเพลงได้ ถ่ า ยทอดเรื่ องราว
ตามเหตุการณ์ น้ นั อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยไม่จาเป็ นต้องอาศัยบทสนทนามาช่ วยขยายความเลย
ส่ วนเพลง Frozen Heart ที่ ถู ก นามาใช้ใ นช่ วงเริ่ ม เรื่ องของภาพยนตร์ แอนิ เมชัน และเพลง Fixer
Upper ที่ใช้ในฉากหมู่บา้ นโทรลล์ได้ถูกตัดทอน (Reduction) ออกไปจากการแสดง นอกจากนี้ ยงั มี
การดัดแปลง (Modification) เพลงสาคัญอย่า ง Reindeer(s) Are Better Than People เพลง For the
First Time in Forever & Do You Want to Build a Snowman? และเพลง Let It Go ให้สอดคล้องกับ
การแสดงมากขึ้นด้วย ซึ่ งผูว้ จิ ยั จะได้อธิ บายเพิ่มเติมในส่ วนต่อไป
4.3.2 ลักษณะทีข่ ยายความ (Convention)
ส าหรั บการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบองค์ประกอบการเล่ าเรื่ องของภาพยนตร์ แอนิ เมชัน เรื่ อง
ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ (Frozen) สู่ การแสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชิ นีหิมะ
(Frozen) ตามแนวคิ ดสั มพันธบทไม่ พบว่ามี การขยายความ (Extension) ตามหลักการพิ จารณาของ
นพพร ประชากุล (2543) แต่อย่างใด กล่าวคือตัวบทปลายทางไม่ได้มีการเพิ่มเติมเนื้ อหาอะไรจากตัวบท
ต้นทางเลย
4.3.3 ลักษณะทีต่ ัดทอน (Reduction)
ส าหรั บการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบองค์ประกอบการเล่ าเรื่ องของภาพยนตร์ แอนิ เมชัน เรื่ อง
ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ (Frozen) สู่ การแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ
(Frozen) ตามแนวคิดสัมพันธบทพบว่าการแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ ได้มีการตัดทอนในบางองค์ประกอบ
ของการเล่ าเรื่ องออกไป ได้แก่ โครงเรื่ อง แก่ นเรื่ อง ฉาก และบทสนทนา ซึ่ งลักษณะการตัดทอนตาม
แนวคิดสัมพันธบทสามารถอธิ บายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังนี้
1) โครงเรื่ อง (Plot)
ลักษณะสัมพันธบทของการแสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์มีการตัดทอนโครงเรื่ องหลายส่ วน
ที่มีอยูใ่ นตัวบทต้นทางอย่างภาพยนตร์ แอนิเมชันออกไป จากการศึกษาพบว่าขั้นเริ่ มเรื่ องไม่ได้มีการ
แนะนาตัวละครหลักตั้งแต่วยั เด็กให้ผชู ้ มได้รู้จกั รวมทั้งภูมิหลังของตัวละครด้วย ทาให้ผชู ้ มไม่ได้
เห็ นถึ งความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันของสองพี่น้อง นอกจากนี้ ยงั ไม่มีการนาเสนอถึ งพลังวิเศษของ
เอลซ่าที่มีติดตัวมาตั้งแต่ยงั เล็กอันเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ท้ งั คู่ตอ้ งห่างเหิ นกัน เรื่ องราวการผจญภัย
ระหว่ า งอัน นาและคริ ส ตอฟก็ โ ดนตัด ทอนออกไปโดยไม่ ไ ด้เ ล่ า ถึ ง ส่ ง ผลให้ ผู ้ช มการแสดง
ดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ ไม่ รู้สึ กถึ ง ความผูกพันที่ อาจจะก่ อเกิ ดเป็ นความรั ก ระหว่างอันนาและคริ ส ตอฟ
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ส่ วนโครงเรื่ องที่ไม่มีผลกระทบอะไรกับลาดับเหตุการณ์ ท้ งั หมด อย่างการออกเดิ นทางของฮานส์
เพื่ อตามจับ ตัวเอลซ่ า และการที่ คริ ส ตอฟพาอันนาเข้าขอความช่ วยเหลื อจากครอบครั วโทรลล์
ก็ถูกตัดทอนออกเช่ นเดี ยวกัน แม้ว่าโครงเรื่ องส่ วนใหญ่จะถูกตัดทอนออกจากตัวบทต้นทาง แต่ก็
ยัง คงความสมบู ร ณ์ ข องเนื้ อ หาทั้ง หมดไว้ไ ด้ และประกอบไปด้ ว ยองค์ ป ระกอบทั้ง 3 ส่ ว น
ตามคาจากัดความของ Lucas (1968) อย่างครบถ้วน คือ ตอนต้น ตอนกลาง และตอนจบ ซึ่ งล้วนมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
2) แก่นเรื่ อง (Theme)
ลักษณะสัมพันธบทของการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์มีการตัดทอนแก่นเรื่ องรองอย่าง
Outcast Theme (แก่ นเรื่ องเกี่ ยวกับผูแ้ ปลกแยก) ออกไป โดยจะเห็ นได้อย่างชัดเจนว่าในการแสดง
ดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ ไม่ได้มีการกล่าวถึ งพลังวิเศษของเอลซ่ าในการเสกหิ มะ รวมถึ งน้ าแข็งที่ มีมาแต่
กาเนิ ด ส่ งผลให้เรื่ องราวที่แสดงออกถึ งการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างแตกต่างจากคนธรรมดาของ
เอลซ่ าซึ่ งเป็ นแก่ นเรื่ องเกี่ ยวกับผูแ้ ปลกแยกนั้นหายไปด้วย ผูช้ มการแสดงรั บรู ้ เพียงแค่ว่าเอลซ่ า
เป็ นผูส้ าปให้อาณาจักรต้องตกอยูภ่ ายใต้ฤดูหนาวชัว่ นิ รันดร์
3) ฉาก (Setting)
ลักษณะสัมพันธบทของการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์มีการตัดทอนฉากที่แสดงออกถึง
สถานที่ สาคัญในเนื้ อเรื่ อง คื อ ฉากที่ อยู่อาศัยของโทรลล์ในภาพยนตร์ แอนิ เมชัน ซึ่ งไม่ได้มีการ
น าเสนอให้ ผู ้ช มได้ เ ห็ น ตลอดระยะเวลาในการแสดง ส่ ง ผลให้ ก ารแสดงนี้ ไม่ มี สิ่ งมี ชี วิ ต
เหนื อธรรมชาติตามความเชื่ อของชาวสแกนดิเนเวียอย่างโทรลล์ปรากฏตัวออกมาเลย จึงไม่สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวโทรลล์และคริ สตอฟได้
4) บทสนทนา (Dialogue)
ลักษณะสัมพันธบทของการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์มีการตัดทอนเพลงที่ได้นามาใช้
ประกอบการเล่าเรื่ องออก 2 เพลง คือ เพลง Frozen Heart และเพลง Fixer Upper โดยเพลง Frozen
Heart เป็ นเพลงที่ ถู ก น ามาใช้ ใ นช่ ว งแรกของภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั น เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
สภาพแวดล้อมของเมืองเอเรนเดลล์และแสดงให้เห็ นถึ งอาชี พของคริ สตอฟ ส่ งผลให้ผชู ้ มรับรู ้ ถึง
ช่วงเวลาหรื อยุคสมัยของเรื่ องทั้งหมดก่อนที่จะดาเนินเรื่ องต่อไป ส่ วนเพลง Fixer Upper เป็ นเพลงที่
ถู กนามาใช้ในช่ วงที่ คริ สตอฟพาอันนามาหาครอบครั วโทรลล์เพื่อรั กษาคาสาปที่ ฝังอยู่ในหัวใจ
การที่ท้ งั 2 เพลงนี้ ไม่ได้ถูกนามาใช้ประกอบการแสดงก็เพราะว่าเพลง Frozen Heart มีลกั ษณะของ
เนื้ อเพลงที่ เป็ นแบบ Rhythm Song of Jump Tune คื อ มี จงั หวะหนัก แน่ นและรวดเร็ ว ส่ วนเพลง
Fixer Upper มี ล ัก ษณะของเนื้ อ เพลงที่ เ ป็ นแบบ Patter Songs คื อ มี ก ารร้ อ งรั ว ค าด้ว ยความเร็ ว
ส่ ง ผลให้ท้ งั สองเพลงนี้ ร้ องตามได้ย ากจึ ง ไม่ ไ ด้รับ ความนิ ย มจากผูช้ มตั้ง แต่ ถู ก นามาสร้ า งเป็ น
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ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน อีกประการหนึ่ งก็คือเรื่ องราวของตัวละครในวัยเด็ก และฉากที่อยู่อาศัยของ
โทรลล์ ที่ มี ก ารตัด ทอนออกไปจึ ง ท าให้ ท้ งั สองเพลงนี้ ไม่ จ าเป็ นจะต้อ งถู ก น ามาใช้ป ระกอบ
การเล่าเรื่ องในการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์
4.3.4 ลักษณะทีด่ ัดแปลง (Modification)
ส าหรั บการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบองค์ประกอบการเล่ าเรื่ องของภาพยนตร์ แอนิ เมชัน เรื่ อง
ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ (Frozen) สู่ การแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชิ นีหิมะ
(Frozen) ตามแนวคิดสัมพันธบทพบว่าการแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ได้มีการดัดแปลงในบางองค์ประกอบ
ของการเล่ าเรื่ องให้มี ความแปลกใหม่ และแตกต่ างไปจากเดิ ม ได้แก่ โครงเรื่ อง ตัวละคร ฉาก และ
บทสนทนา ซึ่งลักษณะการดัดแปลงตามแนวคิดสัมพันธบทสามารถอธิ บายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังนี้
1) โครงเรื่ อง (Plot)
จากลักษณะสัมพันธบทที่ดดั แปลงของการแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ องค์ประกอบ
โครงเรื่ อ งพบว่า ขั้น เริ่ ม เรื่ อง (Exposition) ของตัว บทปลายทางมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นไปจากตัวบท
ต้นทางอย่างเห็นได้ชดั คือ มีการเริ่ มเรื่ องด้วยประเด็นปั ญหาที่ท้ งั อาณาจักรต้องตกอยูภ่ ายใต้คาสาป
ฤดู หนาวชัว่ นิ รันดร์ ของเอลซ่ า จากเดิ มที่ เป็ นการแนะนาตัวละครในวัยเด็ก รวมถึ งปูพ้ืนให้ผูช้ ม
ทราบถึงสถานที่ รวมถึงยุคสมัยของเรื่ องราวทั้งหมด แต่ในการแสดงก็ได้มีการเชื่ อมโยงตัวละครที่
นามาใช้ดาเนิ นเรื่ องในช่ วงแรกเหมื อนภาพยนตร์ แอนิ เมชันซึ่ งเป็ นตัวบทต้นทาง ในภาพยนตร์
แอนิ เมชันเราจะเห็ นได้ว่ามี การเริ่ มเรื่ องด้วยตัวละครคริ สตอฟในวัยเด็กที่ ทาอาชี พตัดน้ าแข็งใน
ทะเลสาบและสเวนกวางเรนเดี ย ร์ คู่ ใ จ ส่ วนในการแสดงดิ ส นี ย ์ออนไอซ์ ไ ด้มี ก ารเริ่ ม เรื่ องด้ว ย
ตัวละครคริ สตอฟในวัยหนุ่ มผูท้ าอาชี พตัดน้ าแข็ง และสเวนกวางเรนเดี ยร์ คู่ใจเช่ นเดี ยวกัน ทั้ง นี้
เพื่อให้ผูช้ มได้เข้า ใจถึ ง ยุค สมัย ของเรื่ องราวที่ เกิ ดขึ้ น นอกจากนี้ ยงั มี การสลับลาดับเหตุ ก ารณ์ ที่
เกิ ดขึ้ นในช่ วงแรกด้วย ส าหรั บ การแสดงดิ ส นี ยอ์ อนไอซ์ น้ ันมี ก ารเริ่ ม เรื่ องด้วยประเด็ นปั ญหา
แล้วค่อยย้อนกลับไปเล่าถึงสาเหตุที่อาณาจักรต้องตกอยูภ่ ายใต้คาสาป จากนั้นก็กลับมาสู่ เหตุการณ์
ปั จจุ บนั ที่ อนั นาต้องออกเดิ นทางตามหาตัวเอลซ่ าเพื่อแก้ไขคาสาปที่เกิ ดขึ้ น ผิดกับในภาพยนตร์
แอนิเมชันที่มีการลาดับเรื่ องราวทั้งหมดตามลาดับเวลาและเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
2) ตัวละคร (Character)
จากลักษณะสัมพันธบทที่ดดั แปลงของการแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ องค์ป ระกอบ
ตัวละครพบว่าตัวละครหลักอย่างอันนา ฮานส์ คริ สตอฟ และโอลาฟ มีการปรับเปลี่ยนในส่ วนของ
เครื่ องแต่งกายไปจากตัวบทต้นทางเพียงเล็กน้อย เครื่ องแต่งกายส่ วนใหญ่ที่นกั แสดงสวมใส่ ได้รับ
การถอดแบบมาจากภาพยนตร์ แอนิ เมชันในทุกรายละเอียด มีการดัดแปลงรองเท้าเพียงอย่างเดี ยว
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เนื่ องจากเป็ นการแสดงบนลานสเก็ตน้ าแข็ง ทาให้รองเท้าที่ตวั ละครในภาพยนตร์ แอนิ เมชันสวมใส่
ไม่ ส ามารถนามาใช้ป ระกอบการแสดงได้ รองเท้า ของนัก แสดงทุ ก คู่ จึง ได้รับ การออกแบบให้
ใกล้เคียงกับตัวบทต้นทางและเพิ่มเติมใบมีดสเก็ตน้ าแข็งเข้าไป ส่ วนตัวละครหลักอย่างเอลซ่ าถือว่า
มีการปรั บเปลี่ ยนเครื่ องแต่งกายที่ค่อนข้างแตกต่างจากภาพยนตร์ แอนิ เมชัน โดยเฉพาะชุ ดสี ฟ้าที่
สร้ างขึ้ นมาจากพลังวิเศษของเธอ ในภาพยนตร์ แอนิ เมชันชุ ดนี้ มี ลกั ษณะเป็ นชุ ดที่ ยาวกรอมพื้ น
กระโปรงผ่าสู งถึงเข่า และประกอบไปด้วยเสื้ อคลุมโปร่ งแสงสี ฟ้าอ่อนตกแต่งด้วยลดลายเกล็ดหิ มะ
ขนาดใหญ่ ส่ วนในการแสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์ได้มีการปรับความยาวของชุ ดให้มีความยาวเพียงแค่
คลุ ม เข่ า ผ่า สู ง ขึ้ นมาถึ ง ต้นขา และเสื้ อคลุ ม โปร่ ง แสงสี ฟ้ าอ่ อนที่ มี ค วามยาวแค่ ต้น ขา เนื่ องจาก
การแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ผแู้ สดงที่รับบทเอลซ่ าจะต้องเคลื่อนไหวพร้อมแสดงท่าทางบนลานสเก็ต
น้ าแข็งอย่างรวดเร็ ว และสง่างาม การปรับความยาวของชุ ดพร้อมกับปรับเสื้ อคลุมให้ส้ ันลงจึงช่วย
ให้นกั แสดงเกิดความคล่องตัวมากยิง่ ขึ้น
3) ฉาก (Setting)
จากลักษณะสัมพันธบทที่ดดั แปลงของการแสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์ องค์ประกอบฉาก
พบว่าได้มีการถ่ายทอดลักษณะของฉากทะเลสาบน้ าแข็ง และการสร้างพระราชวังน้ าแข็งด้วยการ
นาสื่ อสมัยใหม่อย่างมัลติมีเดียมาใช้สร้างสรรค์งาน สอดคล้องกับองค์ประกอบของภาพที่ปรากฎใน
เวทีการแสดงตามที่มทั นี รัตนิน (2546) ได้อธิ บายไว้วา่ องค์ประกอบในฉาก (Scenic Composition)
หมายถึง ความหมายเชิงปริ มาตร รู ปทรง การใช้เส้น สี แสง และพื้นผิวต่าง ๆ อย่างมีศิลปะ โดยฉาก
ทั้งสองในการแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ไม่ได้มีการสร้ างจาลองขึ้นมาใหม่เหมื อนกับฉากพระราชวัง
เอเรนเดลล์ หากแต่ได้มีการปล่ อยผ้าม่านลงมาปิ ดฉากจริ งทั้งหมด แล้วใช้ Projector ฉายภาพใน
รู ปแบบของ Symbolic เพื่อสื่ อถึงสถานที่ดงั กล่าว

ภาพที่ 4.16 ฉากการสร้างพระราชวังน้ าแข็งในการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์
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4) บทสนทนา (Dialogue)
จากลักษณะสัมพันธบทที่ดดั แปลงของการแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ องค์ประกอบ
บทสนทนาพบว่ามีเพลงที่ได้รับการปรับเปลี่ยนจากตัวบทต้นทางอย่างภาพยนตร์ แอนิ เมชัน 3 เพลง
คือ เพลง Reindeer(S) Are Better Than People ที่ถูกนามาใช้เริ่ มเรื่ องเพื่ออธิ บายลักษณะนิสัยส่ วนตัว
ของคริ สตอฟให้ผชู ้ มได้รู้จกั ว่าเป็ นคนที่เข้าสังคมไม่เก่ง ชอบที่จะอาศัยและพูดคุยกับสเวนกวางคู่ใจ
มากกว่ า ซึ่ งในตั ว บทปลายทางได้ ร้ อ งท่ อ นที่ มี ค วามหมายส าคัญ เพี ย งท่ อ นเดี ย วเท่ า นั้ น
ไม่เหมือนกับในตัวบทต้นทางที่มีการร้องจนจบเพลง
ส่ วนเพลง For the First Time in Forever & Do You Want to Build a Snowman?
ในการแสดงได้มีการผสมผสานเพลงจากตัวบทต้นทาง 2 เพลง ให้เป็ นเพลงเดี ยวกันเพื่อเล่าเรื่ อง
ย้อนกลับไปถึงวันพิธีราชาภิเษกของเอลซ่ า เนื่ องจากตัวบทปลายทางไม่มีการเล่าเรื่ องราวในวัยเด็ก
ของตัวละคร หากแต่เพลง Do You Want to Build a Snowman? เป็ นเพลงที่ตวั บทต้นทางนามาใช้
เล่าถึงความผูกพันในวัยเด็กของอันนาและเอลซ่ า ที่สาคัญเพลงนี้ ยงั ได้รับความนิ ยมตั้งแต่ภาพยนตร์
แอนิเมชันเข้าฉายโดยมีการนามาร้องใหม่อย่างท่วมท้น
สาหรับเพลง Let It Go ซึ่งถือเป็ นเพลงหลักของภาพยนตร์แอนิเมชันได้ถูกนามาใช้
ในการแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ เพื่อเล่ าถึ งความเปลี่ ยนแปลงของเอลซ่ าหลังจากที่ หลบหนี ออกจาก
พระราชวังเช่ นเดี ยวกับในตัวบทต้นทาง แต่สิ่งที่ ไ ด้ดดั แปลงไปจากเดิ ม คื อมี การร้ องซ้ าในท่อน
สุ ด ท้า ยของเพลง คื อ Here I Stand in the light of day, Let the storm rage on! The cold never bothered me
anyway. เหมื อนเป็ นการตอกย้ าความรู ้ สึกของเอลซ่ าที่ เป็ นอิสระอย่างเต็มที่ และไม่หวาดกลัวใน
พลังวิเศษของตัวเองอีกต่อไป
เมื่อนาสัมพันธบทของการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ เรื่ อง Frozen มาวิเคราะห์ตามองค์ประกอบ
ของการเล่ า เรื่ องทั้ง 5 ประการ จะเห็ นได้ว่า ลัก ษณะสั ม พันธบทที่ เกิ ดขึ้ นมี ค วามสอดคล้องกับ
หลัก การเล่ า เรื่ องข้ามสื่ อของ Norrington (2010) ที่ ไ ด้ก ล่ า วไว้ว่า นัก เล่ า เรื่ องจาเป็ นต้องตัดทอน
(Reduction) ดัด แปลง (Modification) เนื้ อ หาส่ ว นต่ า ง ๆ ของเรื่ อ งที่ ต้อ งการจะน าเสนอ และ
สร้างสรรค์วธิ ี การเล่าเรื่ องให้มีความเหมาะสมกับสื่ อที่เลือกใช้ สอดคล้องกับกลุ่มผูร้ ับสารในสื่ อนั้น
อี กทั้งต้องสามารถน าเสนออารมณ์ โดยรวมให้ตรงกับความต้องการของผูร้ ั บสารได้ จึ ง เกิ ด เป็ น
ความยืดหยุ่นของเรื่ องเล่านั้นขึ้น กล่าวคือเรื่ องผจญภัยแดนคาสาปราชิ นีหิมะ (Frozen) หากอยู่ใน
รู ปแบบของภาพยนตร์ แอนิ เมชันจะมีความยาวมากถึง 102 นาที แต่พอมาอยู่ในรู ปแบบของการ
แสดงดิสนียอ์ อนไอซ์แล้วจึงต้องมีการปรับความยาวของเรื่ องให้มีเวลาในการแสดงเพียง 30 นาที
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สาเหตุที่เป็ นเช่ นนี้ เนื่ องจากประเภทของสื่ อที่แตกต่างกันส่ งผลให้ตอ้ งมีการปรับเรื่ องของ
เวลาในการแสดงที่มีอยูอ่ ย่างจากัด อีกทั้งผูช้ มยังมีความคาดหวังถึงความตื่นตาตื่นใจที่จะได้ชมฉาก
มหัศจรรย์ในการแสดงสด สัมพันธบทจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามประเภทของสื่ อ
ที่ ส าคัญ การแสดงสดยัง ถื อ เป็ นธุ ร กิ จ ที่ เ พิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ ก ับ เรื่ อ งเล่ า แบบเดิ ม และสร้ า ง
ประสบการณ์ใหม่ให้กบั ผูช้ มตามแนวคิดการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อ เนื่ องจากผูท้ ี่ตอ้ งการเข้าชมการแสดง
ต้องเสี ยเงินซื้ อบัตรค่าเข้าชมการแสดง และต้องเดินทางมารับชมการแสดงในวัน เวลาที่กาหนดไว้
ส่ งผลให้ผูท้ ี่ พลาดชมการแสดงนี้ ไปต้องรอการเปิ ดการแสดงอี กครั้ งในปี หน้า และผูช้ มเองก็ไม่
สามารถคาดเดาได้ดว้ ยว่าจะมีการนาเรื่ อง Frozen เข้ามาจัดแสดงซ้ าหรื อไม่

บทที่ 5
กลวิธีการสร้ างชุดสัญญะและการสื่อความหมายของฉากมหัศจรรย์
ในการแสดงดิสนีย์ออนไอซ์ เรื่อง ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ
ผูว้ ิจยั ได้ใช้การสังเกตการณ์ แบบไม่มีส่วนร่ วม (Non-Participant Observation) โดยเข้าชม
การแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ ตอน Disney On Ice Presents Magical Ice Festival จานวน 6 รอบการแสดง
เลือกศึกษาเฉพาะเรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชิ นีหิมะ (Frozen) พบฉากมหัศจรรย์ที่มีร่วมกันของ
ตัวบทต้นทางและตัวบทปลายทาง จานวน 2 ฉาก คื อ ฉากสาปเมื อง (ฤดู หนาวชั่วนิ รันดร์ ) และ
ฉากสร้ างพระราชวังน้ าแข็ง จากนั้นผูว้ ิจยั ได้ใช้ทฤษฎี สัญวิทยาเป็ นแนวทางในการศึ กษาถึ งการ
สื่ อความหมายของฉากมหัศจรรย์ในการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ

5.1 ฉากสาปเมือง (ฤดูหนาวชั่วนิรันดร์ )
สาหรับการแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ ฉากนี้ เกิ ดขึ้ นระหว่างงานเลี้ ยงฉลองพิธีราชาภิเษกของ
เอลซ่ า ในขณะที่ทุกคนกาลังมีความสุ ขกับการเฉลิมฉลอง อันนาได้พาเจ้าชายฮานส์ ผซู ้ ่ ึ งพบกันเพียง
ครั้งแรกมาเข้าเฝ้ าเอลซ่ าเพื่อขอพระราชานุ ญาตให้ท้ งั คู่แต่งงานกัน แต่เอลซ่ าไม่อนุ ญาตด้วยเหตุผล
ที่วา่ อันนาจะแต่งงานกับชายหนุ่มที่พ่ ึงเจอกันไม่ได้ อันนาและเอลซ่าเริ่ มมีปากเสี ยงกันอย่างรุ นแรง
ถึงเรื่ องของรักแท้ เนื่ องจากอันนาเข้าใจว่าความรักที่เธอมีต่อเจ้าชายฮานส์คือรักแท้ สิ่ งนี้เองที่ทาให้
เอลซ่ าตั้งคาถามกลับไปว่า “อันนา เธอรู้จกั รักแท้จริ ง ๆ เหรอ” อันนารู้สึกโมโหจึงเผลอพูดออกไป
ว่าเธอรู ้ จกั รั กแท้มากกว่าเอลซ่ าผูท้ ี่ รู้จกั เพียงแค่ปิดกั้นตัวเอง เอลซ่ าไม่อยากทะเลาะกับน้องสาว
เธอจึงยื่นคาขาดว่าเธอไม่อนุ ญาตให้มีการแต่งงานเกิดขึ้น จากนั้นได้ออกคาสั่งให้ปิดประตูวงั ทันที
อันนาไม่ลดละความพยายามโดยตามเอลซ่ าไปอย่างรวดเร็ ว เธอคว้ามือของเอลซ่าเพื่อหวังจะยื้อตัวไว้
ส่ งผลให้ถุงมือที่เอลซ่ าใส่ อยูเ่ พื่อซ่ อนพลังของตนเองหลุ ดออกโดยบังเอิญ เอลซ่ าเริ่ มหวาดกลัวว่า
พลังของเธอจะสาแดงออกมาจึงวิ่งหนี อันนาผูไ้ ม่เข้าใจเหตุผลก็ตามไปถามถึ งเรื่ องที่เอลซ่ าปิ ดกั้น
ตัวเองมาตลอด ทาให้เอลซ่ าไม่สามารถควบคุ มอารมณ์ ของตนเองได้และปลดปล่ อยพลังออกมา
กลายเป็ นคาสาปที่ทาให้ท้ งั อาณาจักรตกอยูภ่ ายใต้ฤดูหนาวชัว่ นิรันดร์
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5.2 ฉากสร้ างพระราชวังนา้ แข็ง
ส าหรั บ การแสดงดิ ส นี ย ์อ อนไอซ์ ฉากนี้ เกิ ด ขึ้ น หลัง จากที่ โ อลาฟอาสาพาอัน นาและ
คริ สตอฟไปตามหาเอลซ่ า โดยได้ใช้เพลง Let It Go ประกอบการเล่าเรื่ อง เอลซ่ าปรากฏกายมาใน
ชุ ดที่ใช้ในพระราชพิธีราชาภิเษก คือสวมเสื้ อแขนยาวสี ดา ทับด้วยชุ ดเกาะอกสี เขียว กระโปรงยาว
กรอมพื้นสี เดี ยวกัน โดดเด่นด้วยเสื้ อคลุ มสี แดงอมม่วงเปล่งประกายด้วยแสงไฟที่ซ่อนไว้ภายใน
บนศีรษะสวมมงกุฎราชิ นี และสวมถุ งมือยาวที่ มือขวาเนื่ องจากถุ งมือที่มือซ้ายโดนอันนาดึ งไป
ตั้ง แต่ งานเฉลิ ม ฉลอง จากนั้นเอลซ่ า ได้เปลี่ ย นเครื่ องแต่ ง กายเป็ นชุ ดสี ฟ้ าที่ ส ร้ า งจากเกล็ ดหิ ม ะ
แล้วสร้ างพระราชวังน้ าแข็งของตัวเองขึ้ นมา ซึ่ งเราจะสามารถแบ่งฉากมหัศจรรย์ที่มีอยู่ร่วมกัน
ในฉากนี้ออกได้เป็ น 2 ช่วงด้วยกัน คือ
5.2.1 การเปลีย่ นเครื่องแต่ งกายในบัดดล
ฉากนี้ เป็ นฉากที่ ส ร้ า งความประทับ ใจให้ก ับ ผูช้ มมาตั้ง แต่ภาพยนตร์ แอนิ เมชันเข้า ฉาย
โดยในการแสดงดิ สนี ย ์ออนไอซ์ เอลซ่ าได้เปลี่ ยนเครื่ องแต่ งกายของเธอเป็ นชุ ดสี ฟ้าที่ ส ร้ างจาก
เกล็ดหิ มะท่ามกลางสายตาของผูช้ ม หากมองในมุ มของผูใ้ หญ่ฉากนี้ ก็เป็ นเพียงแค่การถอดชุ ดที่
สวมทับอยูภ่ ายนอกออกเพื่อเผยให้เห็ นอีกชุ ดที่นกั แสดงสวมอยูภ่ ายใน แต่สาหรับมุมมองของเด็ก
การแสดงช่วงนี้สามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจให้พวกเขาได้อย่างมาก
5.2.2 การสร้ างพระราชวังนา้ แข็ง
หลังจากที่ เอลซ่ าได้เปลี่ ยนเครื่ องแต่งกายเป็ นชุ ดสี ฟ้าที่สร้ างจากเกล็ดหิ มะเรี ยบร้ อยแล้ว
เธอจึงได้เริ่ มสร้างพระราชวังน้ าแข็งขึ้นมาเพื่อเป็ นที่อยูข่ องตนเอง สาหรับการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์
เป็ นการแสดงที่จดั ขึ้นในรู ปแบบของละครเวทีจึงได้มีการใช้องค์ประกอบของภาพมาช่วยนาเสนอ
ถึงฉากนี้ เช่น บันไดขึ้นพระราชวังที่สามารถเคลื่ อนที่ได้ การใช้ลายเส้น สี แสง ฉายกระทบลงบน
พื้นผิวต่าง ๆ เพื่อสร้างจินตนาการให้กบั ผูช้ มได้รับรู ้ถึงพระราชวังน้ าแข็งที่ถูกสร้างขึ้น
จากการศึ ก ษาฉากมหัศ จรรย์ท้ งั 2 ฉาก ที่ ป รากฏอยู่ใ นการแสดงดิ ส นี ย ์ออนไอซ์ เรื่ อ ง
Frozen ผูว้ ิจยั พบว่ามีการนาสัญญะบางส่ วนมาใช้ในการแสดง ซึ่ งสามารถอธิ บายความหมายต่าง ๆ
ของการแสดงผ่า นสั ญ ญะ รวมทั้ง กลวิ ธี ใ นการประกอบสร้ า งชุ ดสั ญญะเพื่ อสื่ อ ความหมายได้
ตามรู ปภาพและตาราง ดังนี้
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ภาพที่ 5.1 ฉากสาปเมือง 1 (ฤดูหนาวชัว่ นิ รันดร์ )

ภาพที่ 5.2 ฉากสาปเมือง 2 (ฤดูหนาวชัว่ นิ รันดร์ )
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ภาพที่ 5.3 ฉากสาปเมือง 3 (ฤดูหนาวชัว่ นิ รันดร์ )

ภาพที่ 5.4 ฉากสาปเมือง 4 (ฤดูหนาวชัว่ นิ รันดร์ )
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ภาพที่ 5.5 ฉากการเปลี่ยนเครื่ องแต่งกายในบัดดล 1

ภาพที่ 5.6 ฉากการเปลี่ยนเครื่ องแต่งกายในบัดดล 2
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ภาพที่ 5.7 ฉากการเปลี่ยนเครื่ องแต่งกายในบัดดล 3

ภาพที่ 5.8 ฉากการเปลี่ยนเครื่ องแต่งกายในบัดดล 4
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ภาพที่ 5.9 ฉากการเปลี่ยนเครื่ องแต่งกายในบัดดล 5

ภาพที่ 5.10 ฉากการสร้างพระราชวังน้ าแข็ง 1
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ภาพที่ 5.11 ฉากการสร้างพระราชวังน้ าแข็ง 2

ภาพที่ 5.12 ฉากการสร้างพระราชวังน้ าแข็ง 3

ตารางที่ 5.1 ตารางแสดงสัญญะในฉากมหัศจรรย์ของการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ เรื่ อง Frozen

ฉาก
มหัศจรรย์
ภาพที่ 5.1

รู ปสั ญญะทีใ่ ช้
(Signifier)
ถุงมือ

มายาคติ
(Myths)
เครื่ องมื อ หรื ออุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ปกป้ องตนเอง และปกป้ องคนที่ อยู่
รอบตัวไม่ให้ได้รับอันตรายจากพลัง
วิ เ ศษ นอกจากนี้ ยัง เป็ นสิ่ งที่ ช่ ว ย
ปิ ดบังพลัง วิเศษอันมี อานาจในการ
ทาลายล้างบุคคลรอบข้าง รวมถึ งสิ่ ง
ที่อยูร่ อบตัวได้
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ความหมายตรง
(Denotative Meaning)
เครื่ องประดั บ ที่ น ามาใช้ ส าหรั บ
สวมใ ส่ ที่ มื อ ผลิ ตขึ้ นจาก วั ส ดุ ที่
หลากหลาย ไม่ ว่าจะเป็ นผ้า ไหมพรม
หนัง เป็ นต้น ส่ ว นใหญ่ นิ ย มตัด เย็บ
หรื อทอเป็ นรู ป มื อ มี ค วามยาวและ
ลัก ษณะแตกต่ างกันออกไป ที่ สาคัญ
ยัง ได้ ท าช่ อ งทั้ ง ห้ า ช่ อ งไว้ส าหรั บ
สอดนิ้วให้พอดี

สั ญญะ (Signs)
ความหมายของสั ญญะ (Signified)
ความหมายโดยนัย
(Connotative Meaning)
สิ่ งที่ เอลซ่ าใช้ปกปิ ด รวมถึ งซ่ อนพลัง
วิเศษของตนเองเอาไว้ไม่ ให้ใครล่ วงรู ้
ดัง จะเห็ นได้ ว่ าพลัง วิ เศษของเอลซ่ า
จาเป็ นต้องมี การใช้มือเพื่อสาแดงพลัง
ออกมาทุ ก ครั้ ง อย่ า งในช่ วงที่ อ ันนา
ดึ งถุ งมื อข้ า งซ้ า ยของเอลซ่ าออก
ท่ ามกลางงานเฉลิ มฉลองโดยที่ ไม่ ได้
ตั้งใจ ส่ งผลให้เอลซ่ ารู ้ สึกเป็ นกังวลใจ
จนไม่ สามารถควบคุ มพลังวิ เศษของ
ตนเองไว้ ไ ด้ ก่ อเกิ ดเป็ นค าสาป
ฤดูหนาวชัว่ นิรันดร์

ตารางที่ 5.1 (ต่อ)

ฉาก
มหัศจรรย์
ภาพที่ 5.2

รู ปสั ญญะทีใ่ ช้
(Signifier)
ไฟ (สี ฟ้า)

มายาคติ
(Myths)
ฤดูหนาว หรื อเหมันตฤดู ซึ่ งถื อเป็ น
ฤดูกาลที่มีอุณหภูมิต่าที่สุดในรอบปี
สภาพอากาศจะแห้ ง ท้อ งฟ้ าและ
บรรยากาศโดยทัว่ ไปจะเป็ นสี ฟ้า

150

ความหมายตรง
(Denotative Meaning)
อุ ปกรณ์ ที่ใ ช้ไฟฟ้ าเพื่ อช่ วยทาให้เกิ ด
แสงสว่าง ปั จจุ บ ันมี อยู่หลายประเภท
แต่ ไ ฟที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากที่ สุ ด
ในการน ามาใช้เ พื่ อ สร้ า งสี สั น และ
อารมณ์ต่าง ๆ บนเวที ไม่วา่ จะเป็ นการ
แสดงละครเวที หรื อ แม้ก ระทั่ง การ
แสดงคอนเสิ ร์ต คือ ไฟพาร์

สั ญญะ (Signs)
ความหมายของสั ญญะ (Signified)
ความหมายโดยนัย
(Connotative Meaning)
สี ฟ้ าเป็ นสี หลั ก ของท้ อ งฟ้ าแล ะ
น้ าทะเล นอกจากนี้ ยังเป็ นสั ญลักษณ์
ของความสงบ สันติ ความจงรั กภักดี
ความไว้วางใจ ความภาคภูมิใ จ และ
ความเศร้า
ไฟ (สี ฟ้ า) ส าหรั บ การแสดงดิ ส นี ย ์
ออนไอซ์ถูกนามาใช้เพื่อสื่ อถึ งสภาพ
ภู มิ อ ากาศที่ ป รากฏขึ้ น ตามเนื้ อ เรื่ อ ง
ในที่ น้ ี หมายถึ ง ฤดู ห นาว ความหนาว
เย็นที่เกิดขึ้นกับอาณาจักรอย่างฉับพลัน
ด้วยคาสาปของเอลซ่า

ตารางที่ 5.1 (ต่อ)

ฉาก
มหัศจรรย์
ภาพที่ 5.3

รู ปสั ญญะทีใ่ ช้
(Signifier)
หิมะ

มายาคติ
(Myths)
ความหนาวเหน็ บที่ ก่อตัวขึ้ นภายใน
จิตใจ การเก็บตัว การหลบซ่อน หลีกหนี
จากสังคม เหมื อนกับธรรมชาติ ของ
หิมะที่มีสีขาวโพลน ตกลงมาปกคลุม
สิ่ ง ต่ า ง ๆ ท าให้ ม องเห็ น วัต ถุ ห รื อ
สิ่ งของนั้นได้ไม่ชดั เจน นอกจากนี้ ยงั
หมายถึ งการเฝ้ ารอคอยความหวัง ที่
กาลังจะมาใหม่ในฤดูกาลต่อไปด้วย
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ความหมายตรง
(Denotative Meaning)
ละอองน้ าที่เกิ ดการเกาะรวมตัวกันใน
ชั้ นบรรย าก าศที่ อุ ณหภู มิ ต่ าก ว่ า
0 องศาเซลเซี ยส ทาให้เกิดการแข็งตัว
เป็ นผลึกน้ าแข็ง และตกลงมายังพื้นดิน
ส าหรั บ ในปั จ จุ บ ัน หิ ม ะยัง สามารถ
ผลิตได้จากเครื่ องสร้างหิมะเทียมด้วย

สั ญญะ (Signs)
ความหมายของสั ญญะ (Signified)
ความหมายโดยนัย
(Connotative Meaning)
ความหวาดกลัว และความกัง วลใจ
เกี่ ย วกับ พลัง วิ เ ศษที่ ซ่ อ นอยู่ ภ ายใน
จิตใจของเอลซ่ า โดยที่เธอต้องทาการ
ปกปิ ดพลัง นี้ เอาไว้ไ ม่ ใ ห้ ผู ้ใ ดล่ ว งรู ้
แต่ทา้ ยที่สุดความกลัวนี้ ก็ถูกปลดปล่อย
ออกมา จากเหตุการณ์ในงานเฉลิมฉลอง
ที่เอลซ่ าเริ่ มมีปากเสี ยงกับอันนาจนไม่
สามารถควบคุ มอารมณ์ ของตัวเองได้
ซึ่ ง ความเย็น ของหิ ม ะเปรี ย บเสมื อ น
กั บ ความกลั ว ที่ ป กคลุ ม หั ว ใจของ
เอลซ่ า จนมี ล ัก ษณะนิ สั ย ที่ เย็น ชาต่ อ
คนรอบข้าง

ตารางที่ 5.1 (ต่อ)

มายาคติ
(Myths)
ความรู ้ สึ ก ที่ ไ ม่ ป ลอดภัย อยู่ เ หนื อ
การควบคุ ม คาดเดาอะไรไม่ ไ ด้
เนื่ อ งจากลมเป็ นสิ่ งที่ ม นุ ษ ย์ ม อง
ไม่ เ ห็ น หรื อไร้ ตั ว ตน ส่ งผลให้
ไม่สามารถจับต้องได้
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สั ญญะ (Signs)
ฉาก
ความหมายของสั ญญะ (Signified)
รู ปสั ญญะทีใ่ ช้
มหัศจรรย์
ความหมายตรง
ความหมายโดยนัย
(Signifier)
(Denotative Meaning)
(Connotative Meaning)
ภาพที่ 5.4 การเลี ยนเสี ยง มี ล มพัด กระโชกแรงที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า ง เสี ยงลมที่ พ ดั กระโชกแรงเป็ นช่ วง ๆ
ลมพัด
ทันทีทนั ใดในชัว่ ขณะหนึ่ง
ประกอบกับเกล็ดหิ มะที่ร่วงลงมาจาก
ด้านบน แสดงให้เห็นว่าพายุหิมะกาลัง
จะมาเยือนในอีกไม่ช้า และอากาศได้
เข้าสู่ ฤดูหนาวแล้ว โดยจะสังเกตเห็นว่า
ทุ ก ปี พอเข้ า สู่ ฤ ดู ห นาว สภาพของ
อากาศที่ อ ยู่รอบตัวจะเกิ ด ลมพัดแรง
น าพาความหนาวเย็น เข้า มากระทบ
กายให้เราได้สัมผัส

ตารางที่ 5.1 (ต่อ)

ฉาก
มหัศจรรย์
ภาพที่ 5.5

รู ปสั ญญะทีใ่ ช้
(Signifier)

มายาคติ
(Myths)
ความเพียบพร้อม ความสมบูรณ์แบบ
การมีเกียรติยศ มีชื่อเสี ยง เป็ นที่น่าจับ
ตามอง ส่ ง ผลให้ ต้อ งใช้ ชี วิ ต อยู่ ใ น
กรอบที่ สั ง คมคาดหวัง ไม่ ส ามารถ
เป็ นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่
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ความหมายตรง
(Denotative Meaning)
ชุดวันราชาภิเษก เครื่ อ งแต่ ง กายที่ ต ัว แสดงบทเอลซ่ า
ใช้ส วมใส่ ใ นพระราชพิ ธี ร าชาภิ เษก
ประกอบไปด้ ว ยเสื้ อแขนยาวสี ด า
ส ว ม ทั บ ด้ ว ย ชุ ด เ ก า ะ อ ก สี เ ขี ย ว
กระโปรงยาวกรอมพื้ น สี เดี ย วกั น
โดดเด่ น ด้ว ยเสื้ อคลุ ม สี แ ดงอมม่ ว ง
บนศี รษะสวมมงกุ ฎ ราชิ นี และสวม
ถุงมือยาว

สั ญญะ (Signs)
ความหมายของสั ญญะ (Signified)
ความหมายโดยนัย
(Connotative Meaning)
การปิ ดกั้นตัวเองของเอลซ่ าจากสังคม
จากความสัม พันธ์ ระหว่างพี่น้องและ
คนรอบข้าง เราจะเห็นได้วา่ เครื่ องแต่งกาย
ที่นามาใช้ในวันราชาภิเษกจะเน้นโทน
สี เข้ ม สื่ อถึ ง ความลึ ก ลั บ ซั บ ซ้ อ น
ทางด้านอารมณ์ของตัวละคร โดยสิ่ งที่
เด่ นชัดที่ สุ ดส าหรั บ ชุ ดนี้ คื อเสื้ อคลุ ม
สี แดงอมม่ วงซึ่ ง เป็ นสี ที่ อยู่ตรงกลาง
ระหว่ า งสี โ ทนร้ อ นและสี โ ทนเย็ น
เป็ นสี ที่ถูกใช้แทนสัญลักษณ์ของความ
ลึกลับ ความยิง่ ใหญ่ และอานาจ

ตารางที่ 5.1 (ต่อ)

ฉาก
มหัศจรรย์
ภาพที่ 5.6

รู ปสั ญญะทีใ่ ช้
(Signifier)
ถุงมือ

มายาคติ
(Myths)
การปลดปล่ อ ยพัน ธนาการที่ ผูก มัด
ตัวตนอันแท้จริ งของตนเองอยู่ และ
การยอมเปิ ดเผยตัว ตนของตัว เอง
อย่างเป็ นอิสระ
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ความหมายตรง
(Denotative Meaning)
เครื่ องประดั บ ที่ น ามาใช้ ส าหรั บ
สวม ใส่ ที่ มื อ ผลิ ตขึ้ นจากวั ส ดุ ที่
หลากหลาย ไม่ ว่าจะเป็ นผ้า ไหมพรม
หนัง เป็ นต้น ส่ ว นใหญ่ นิ ย มตัด เย็บ
หรื อทอเป็ นรู ป มื อ มี ค วามยาวและ
ลัก ษณะแตกต่า งกันออกไป ที่ สาคัญ
ยัง ได้ ท าช่ อ งทั้ ง ห้ า ช่ อ งไว้ส าหรั บ
สอดนิ้วให้พอดี

สั ญญะ (Signs)
ความหมายของสั ญญะ (Signified)
ความหมายโดยนัย
(Connotative Meaning)
ถุ ง มื อ ที่ เ หลื อ อยู่ อี ก ข้ า งหนึ่ งของ
เอลซ่ า เป็ นเหมื อ นความกลัว สุ ดท้า ย
ที่หลงเหลืออยู่ในจิตใจ หลังจากที่เธอ
ละทิ้ ง ทุ ก อย่ า ง แล้ ว หนี ออกจาก
พระราชวั ง หนี ออกจากสั ง คมที่
เคยอยู่ เอลซ่ า ก็ ไ ด้เป็ นตัวของตัวเอง
อย่ า งเต็ ม ที่ ไม่ ต้อ งคอยปกปิ ดพลัง
วิเ ศษของเธออี ก ต่ อ ไป ช่ ว งที่ เอลซ่ า
ตัดสิ นใจที่จะถอดถุงมือข้างนี้ออกแล้ว
โย น ทิ้ ง เป รี ย บ ไ ด้ ก ั บ ก า ร ก า จั ด
ความกลัวทั้งหมดที่ เคยมี มาให้ออกไป
จากชีวติ ของเธอ

ตารางที่ 5.1 (ต่อ)

ฉาก
มหัศจรรย์
ภาพที่ 5.7

รู ปสั ญญะทีใ่ ช้
(Signifier)
มงกุฎ
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ความหมายตรง
(Denotative Meaning)
เครื่ องสวมศี ร ษะแสดงความเป็ น
กษัตริ ย ์ นิ ยมทามาจากโลหะมีค่า เช่ น
ทองค า ในสมัย โบราณท าจากใบไม้
ดอกไม้ พ ัน ขดเป็ นวง เช่ น มงกุ ฎ ที่
ทาจากช่อชัยพฤกษ์

สั ญญะ (Signs)
ความหมายของสั ญญะ (Signified)
ความหมายโดยนัย
มายาคติ
(Connotative Meaning)
(Myths)
การละทิ้ ง ฐานั น ดรศัก ดิ์ ของเอลซ่ า การละทิ้ ง ไปซึ่ งชื่ อ เสี ย ง เกี ย รติ ย ศ
ในฐานะราชิ นี แห่ ง อาณาจัก ร เราจะ และฐานันดรศักดิ์ที่มีอยูจ่ นหมดสิ้ น
เห็นได้วา่ ฉากเปลี่ยนเครื่ องแต่งกายใน
บัด ดลของเอลซ่ า เธอตัด สิ น ใจถอด
มงกุฎที่เธอได้รับมาในพิธีราชาภิเษก
ทิ้ ง อย่ า งไม่ มี ค วามใยดี นั่ น แสดง
ให้เห็ นว่าเธอไม่ได้ตอ้ งการใช้ชีวิตอยู่
ในฐานะของราชินีผปู้ กครองอาณาจักร
ที่รายล้อมไปด้วยกฏระเบียบมากมาย
และผูค้ นที่ คาดหวังในตัวเธอ หากแต่
เธอต้องการที่ จะใช้ชี วิต ตามที่ ใ จเธอ
ต้องการมากกว่า

ตารางที่ 5.1 (ต่อ)

ฉาก
มหัศจรรย์
ภาพที่ 5.8

รู ปสั ญญะทีใ่ ช้
(Signifier)
ควัน
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ความหมายตรง
(Denotative Meaning)
อนุ ภาคของของแข็งหรื อของเหลวที่
กระจายตั ว อยู่ ใ นอากาศ เกิ ด จาก
กระบวนการเปลี่ ยนแปลงองค์ประกอบ
ทางเคมี โดยใช้ความร้ อน มักมองเห็ น
เมื่ อถู กกระทบกับแสง โดยปกติ แล้ว
ควัน ไม่ ไ ด้ข ัด ขวางต่ อ การมองภาพ
หากแต่ ม ั น มี อ นุ ภ าคที่ ล ะเอี ย ดจน
บดบังการมองเห็นแบบปกติไป

สั ญญะ (Signs)
ความหมายของสั ญญะ (Signified)
ความหมายโดยนัย
มายาคติ
(Connotative Meaning)
(Myths)
เวทมนต์ของเอลซ่ าที่ใช้สาหรับเปลี่ยน ความคลุมเครื อ ความลึกลับ ซับซ้อน
เครื่ องแต่งกายในบัดดล หากย้อนดูใน ไม่ ชั ด เจน และความคาดหวัง ถึ ง
ภาพยนตร์ แอนิ เมชันจะเห็ นว่าเอลซ่ า ผลลัพธ์หลังจากที่ควันได้จางหายไป
ใช้เวทย์มนต์ในการเปลี่ยนเครื่ องแต่งกาย
จากชุ ดที่ ส วมใส่ ใ นวันราชาภิ เษกมา
เป็ นชุ ด ที่ ส ร้ า งขึ้ นด้ ว ยเกล็ ด น้ าแข็ ง
แต่ในการแสดงดิสนี ย ์ ออนไอซ์ซ่ ึ งใช้
คนแสดงไม่ ส ามารถสร้ า งฉากเหนื อ
จิ น ตนาการได้ ผู้ส ร้ า งจึ ง ต้อ งอาศัย
ควันในการปกปิ ดอาพราง และช่วยสื่ อ
ความหมายแทนเวทย์ ม นต์ ใ นการ
เปลี่ยนชุด

ตารางที่ 5.1 (ต่อ)

ฉาก
มหัศจรรย์
ภาพที่ 5.9

รู ปสั ญญะทีใ่ ช้
(Signifier)
ชุดสี ฟ้า

มายาคติ
(Myths)
สี ที่ใช้บ่งบอกถึงเพศสภาพของบุคคล
ในช่ วงต้นศตวรรษที่ 20 สี ชมพูเป็ นสี
ของเด็กชาย ลดความสดมาจากสี แดง
สื่ อถึ ง ความกล้ า หาญ เพราะเป็ นสี
เครื่ องแบบของทหารในยุโรป ส่ วนสี ฟ้า
เป็ นสี ของเด็กหญิง สื่ อถึ งความอ่อนโยน
เพราะเป็ นสี ของชุดที่ พระแม่มารี ยส์ วม
ใส่ เป็ นประจ า กระทัง่ ปี 1980 แบรนด์
เสื้ อผ้าต่างพากันผลักดันให้สีชมพูเป็ นสี
ของเด็ ก หญิ ง สื่ อ ถึ ง ความอ่ อนหวาน
ส่ วนสี ฟ้าที่สื่อถึ งความสุ ขุมก็กลายเป็ น
สี ของผูช้ ายไปในที่สุด
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ความหมายตรง
(Denotative Meaning)
เครื่ องแต่งกายที่ตวั แสดงบทเอลซ่ าใช้
เวทย์ม นต์ส ร้ า งขึ้ น มาจากเกล็ ด หิ ม ะ
ลักษณะตัวเสื้ อปาดไหล่ ประดับด้วย
คริ ส ตัล สี ฟ้ า กระโปรงยาวคลุ ม เข่ า
ผ่าสู งถึงต้นขา และเสื้ อคลุ มโปร่ งแสง
สี ฟ้าอ่อน

สั ญญะ (Signs)
ความหมายของสั ญญะ (Signified)
ความหมายโดยนัย
(Connotative Meaning)
ความรู ้ สึ กเป็ นอิ ส ระของเอลซ่ า
การปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการ
ทั้งปวง และความรู้สึกสุ ขใจที่ได้เป็ น
ตัวของตัวเอง สิ่ งที่ เห็ นได้ชัดเจนคื อ
เรื่ องของการยอมรับในพลังวิเศษของ
เอลซ่ า ความมั่น ใจที่ ส ามารถสลัด
ความกลัว ต่ า ง ๆ ออกจากจิ ต ใจได้
สาเร็ จ เหมือนตัวเธอได้หลุดออกจาก
กรอบที่สังคมคาดหวัง โดยสี ฟ้าซึ่งเป็ น
สี ห ลัก ของชุ ด นี้ สื่ อความหมายถึ ง
ความภาคภูมิใจในตัวเอง

ตารางที่ 5.1 (ต่อ)

ฉาก
มหัศจรรย์

รู ปสั ญญะทีใ่ ช้
(Signifier)

มายาคติ
(Myths)
รายละเอี ย ดของผลึ ก น้ าแข็ ง ที่ ถู ก
ถ่ า ยทอดออกมาให้ ส ามารถรั บ รู ้ ไ ด้
ด้ ว ยสายตาปกติ โดยที่ ไ ม่ ต้ อ งใช้
อุปกรณ์ช่วย เช่น แว่นขยาย

158

ความหมายตรง
(Denotative Meaning)
ภาพที่ 5.10 การฉายภาพเกล็ด การน าสื่ อ สมัย ใหม่ อ ย่ า งมัล ติ มี เ ดี ย
หิมะ
มาใช้ฉ ายภาพเกล็ดหิ มะซึ่ งเป็ นผลึ ก
น้ าแข็งเดี่ ยว ๆ ที่ มี ขนาดใหญ่ พอควร
ในรู ปทรงที่ แตกต่า งกันลงบนพื้ นผิว
ต่าง ๆ เช่น ผ้าม่าน ลานสเก็ตน้ าแข็ง

สั ญญะ (Signs)
ความหมายของสั ญญะ (Signified)
ความหมายโดยนัย
(Connotative Meaning)
เวทย์มนต์ที่เกิ ดขึ้นจากพลังวิเศษของ
เอลซ่ า ใช้ ส าหรั บ สร้ า งพระราชวัง
น้ า แข็ ง เพื่ อ เป็ นที่ อยู่อ าศัย โดยเกล็ ด
หิ ม ะสื่ อถึ ง ต้นก าเนิ ดพลัง ของเอลซ่ า
ที่ มี ติ ด ตั ว มาแต่ แ รก สะท้ อ นภาพ
เช่ นเดี ยวกับในภาพยนตร์ แอนิ เมชันที่
พระราชวังน้ าแข็งถูกสร้ างขึ้นมาด้วย
พลั ง ของเอลซ่ า อย่ า งวิ จิ ต รงดงาม
โดยมีการประกอบสร้างจากเกล็ดหิ มะ
จานวนมากที่ ร วมตัว กัน จนกลายเป็ น
น้ าแข็ง และมีการกระจายของแสงผ่าน
ผิวหน้าผลึกเกล็ดหิมะ

ตารางที่ 5.1 (ต่อ)

ฉาก
มหัศจรรย์

รู ปสั ญญะทีใ่ ช้
(Signifier)

ภาพที่ 5.11 สะพานน้ าแข็ง

มายาคติ
(Myths)
ความเชื่ อ มต่ อ ของสิ่ งหนึ่ งกั บ อี ก
สิ่ ง หนึ่ งในสถานการณ์ ที่ โ ดดเดี่ ย ว
อ้า งว้า ง ไร้ ที่ พ่ ึ ง แต่ ย งั คงเปี่ ยมด้ว ย
ความหวังว่าสิ่ งต่าง ๆ จะดีข้ ึนในไม่ชา้
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ความหมายตรง
(Denotative Meaning)
สะพานที่มีการประดับไฟให้มีมุมมอง
และการส่ องสว่ า งของแสงคล้ า ย
รู ป ทรงและประกายของน้ า แข็ ง เมื่ อ
กระทบกับ แสงอาทิ ตย์ โดยมี ก ารท า
ล้ อ เ ลื่ อ น ใ ห้ ส า ม า ร ถ เ ค ลื่ อ น ที่
ไปมาได้

สั ญญะ (Signs)
ความหมายของสั ญญะ (Signified)
ความหมายโดยนัย
(Connotative Meaning)
สะพานน้ า แข็ง นี้ ใ ช้ส ร้ า งขึ้ นเพื่อเป็ น
ทางเดิ นเชื่ อมไปยังพระราชวังน้ าแข็ง
ของเอลซ่ า เปรี ยบเสมือนกับสิ่ งที่เป็ น
ตัวเชื่ อมความสัมพันธ์ของสองพี่น้อง
คื อ อั น นาและเอลซ่ า ที่ มี ท้ ั งความ
เปราะบางคล้ายกับลักษณะของน้ าแข็ง
ที่ สามารถแตกได้ง่าย ในขณะเดี ยวกัน
ก็ย งั คงมี ความแข็งแกร่ งซ่ อนอยู่ ดัง จะ
เห็นได้วา่ การทะเลาะกันของสองพี่นอ้ ง
ไม่ ไ ด้ส่ ง ผลให้ ค วามสั ม พัน ธ์ ความ
ห่ วงใย และความเชื่ อใจของทั้งสองคน
ลดลงเลย

ตารางที่ 5.1 (ต่อ)

ฉาก
มหัศจรรย์

รู ปสั ญญะทีใ่ ช้
(Signifier)
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ความหมายตรง
(Denotative Meaning)
ภาพที่ 5.12 ไฟรู ป ทรงเกล็ ด ไฟ LED ที่ มี ก ารออกแบบรู ปทรง
หิมะ
ให้มี ล ัก ษณะคล้า ยคลึ ง กับ เกล็ ดหิ ม ะ
โดยมี ก ลไกช่ ว ยให้ ไ ฟนี้ สามารถ
เคลื่ อนไหวขึ้น-ลง พร้ อมกับกางออก
จนสุ ดได้

สั ญญะ (Signs)
ความหมายของสั ญญะ (Signified)
ความหมายโดยนัย
มายาคติ
(Connotative Meaning)
(Myths)
อาณาเขตพระราชวั ง น้ าแข็ ง ของ ตัวบ่งชี้ถึงขอบเขตของอาณาจักรแห่ ง
เอลซ่ า ซึ่ งไฟรู ปทรงเกล็ ด หิ มะนี้ ความโดดเดี่ ย วในรู ปทรงของเกล็ ด
เปรี ยบเสมือนส่ วนยอดของพระราชวัง หิมะ
น้ า แข็ง ที่ เอลซ่ า สร้ า งขึ้ น มาด้ว ยพลัง
วิเศษของตน นอกจากนี้ยงั ได้สื่อความ
หมายถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ของเอลซ่ าด้วย
ที่ ส ามารถผสมผสานพลั ง ที่ มี อ ยู่
ภายในตัว เองเข้ า กั บ พลั ง ของสิ่ งที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติได้
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จากตารางที่ 5.1 เราจะเห็ นได้ว่าการแสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์เป็ นการแสดงในลักษณะของ
ละครเวที จึงจาเป็ นต้องใช้การประกอบสร้ างของชุ ดสัญญะที่ มีความหลากหลาย ทั้งแสง สี เสี ยง
วัสดุอุปกรณ์ประกอบฉาก รวมทั้งสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อนามาใช้สื่อความหมายถึงฉากมหัศจรรย์ใน
การแสดงให้ผูช้ มเกิ ด จิ น ตนาการ และสร้ า งอารมณ์ ที่ ค ล้อยตามไปกับ ฉากมหัศ จรรย์เหล่ า นั้น
โดยผูส้ ร้างได้เลือกใช้สัญญะที่สามารถเข้าใจความหมายได้ โดยง่ายอย่างรู ปบ่งชี้ (Index) ตามการ
จัดแบ่งประเภทของ Peirce (1902) โดยนาสัญญะที่มีความเกี่ยวพันกันแบบเป็ นเหตุเป็ นผลโดยตรง
กับวัตถุที่มีอยูจ่ ริ ง ไม่ตอ้ งใช้การตีความที่ซบั ซ้อนมากนัก เพียงแค่จาเป็ นต้องอาศัยเหตุผลเชื่ อมโยง
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปบ่งชี้ กบั วัตถุ จริ ง ส่ วนความหมายโดยนัย (Connotative Meaning)
ที่แฝงอยู่ในสัญญะเหล่านั้นก็จะช่ วยทาให้ผชู ้ มมีความเข้าใจในตัวสารที่ผสู ้ ร้ างต้องการจะสื่ อได้ดี
ยิง่ ขึ้น
กล่าวโดยสรุ ปดิสนี ยไ์ ด้เลือกใช้กลวิธีการสร้างชุ ดสัญญะมหัศจรรย์สาหรับการแสดงสด
โดยเน้นกลยุท ธ์ สัญญะ 3 ฉาก เพราะฉากถื อเป็ นหัวใจส าคัญของการเปลี่ ย นสื่ อจากภาพยนตร์
การ์ ตูนแอนิ เมชันมาเป็ นการแสดงสดอย่างดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ ซึ่ งในแต่ละฉากก็จะประกอบไปด้วย
ชุ ดสัญญะย่อยเพื่อสื่ อความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) และหากเราวิเคราะห์ลงให้ลึกไป
ในแง่มุมของมายาคติ (Myths) ตามหลักการของ Barthes (1982) แล้ว จะเห็ นได้ว่าฉากมหัศจรรย์
เหล่ านี้ ลว้ นแสดงถึ งบทบาททางด้านสตรี นิยมที่ ดิสนี ยพ์ ยายามสื่ อผ่านตัวละครหลักอย่างเอลซ่ า
ดังนี้ ฉากสาปเมือง (ฤดูหนาวชัว่ นิรันดร์ ) บ่งบอกให้เห็นถึงพลังอานาจของสตรี ที่มีอยูใ่ นตัวเองอย่าง
เหลื อ ล้น แต่ ก ลับ กลายเป็ นปั ญ หาเนื่ อ งด้ว ยบริ บ ททางสั ง คมที่ พ ยายามตี ก รอบให้ ผูห้ ญิ ง เกิ ด
ความรู ้ สึ ก กลัว จนไม่ ก ล้า ที่ จ ะแสดงพลัง อ านาจออกมา และไม่ ส ามารถควบคุ ม พลัง ที่ ตนเอง
มีอยูไ่ ด้ ส่ วนฉากการเปลี่ยนเครื่ องแต่งกายในบัดดลบ่งบอกให้เห็นถึงการเปิ ดใจยอมรับ รวมถึงการ
เรี ยนรู้ตวั ตนของผูห้ ญิงในทางที่ถูกที่ควร สุ ดท้ายกับฉากการสร้างพระราชวังน้ าแข็งเปรี ยบเหมือน
สิ่ ง ที่ นาไปสู่ ก ารสร้ า งสรรค์ เมื่ อผูห้ ญิ ง เรี ย นรู้ ที่ จะใช้พ ลัง ในตัว เองโดยปราศจากการครอบงา
หรื อการถูกตัดสิ นจากสังคม เธอก็สามารถรังสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นได้

บทที่ 6
การถ่ ายทอดแนวคิดสตรีนิยมของดิสนีย์ที่สะท้ อนผ่านตัวละครหลักของเรื่อง
ผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวคิดสตรี นิยมมาวิเคราะห์และประมวลลักษณะสาคัญของตัวละครนาหญิง
ในภาพยนตร์ การ์ ตูนที่ดิสนี ยเ์ ป็ นผูส้ ร้ าง ทั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงการถ่ายทอดแนวคิดสตรี นิยมตั้งแต่อดี ต
จนถึงปัจจุบนั โดยเลือกศึกษาเฉพาะตัวละครเจ้าหญิงที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการจากดิสนี ย ์
ให้เข้าไปอยูใ่ น Disney Princess Collection ซึ่ งมีหลักเกณฑ์สาคัญในการจัดเข้ากลุ่มเจ้าหญิงดิสนี ย ์
คือ ต้องเป็ นเจ้าหญิงแต่กาเนิ ด ต้องเป็ นเจ้าหญิงจากการอภิเษกสมรส หรื อได้รับการแต่งตั้งให้มีศกั ดิ์
ทัดเทียมเจ้าหญิง ปั จจุ บนั มี เจ้าหญิ งที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าไปอยู่ใน Disney Princess Collection
ตามข้อมูลของ Disney Entertainment (2019) จานวนทั้งสิ้ น 11 คน ดังนี้
6.1 สโนว์ไวท์ (Snow White) จากภาพยนตร์การ์ ตูนเรื่ อง Snow White and the Seven Dwarfs
6.2 ซิ นเดอเรลล่า (Cinderella) จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่ อง Cinderella
6.3 ออโรร่ า (Aurora) จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่ อง Sleeping Beauty
6.4 แอเรี ยล (Ariel) จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่ อง The Little Mermaid
6.5 เบลล์ (Belle) จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่ อง Beauty and the Beast
6.6 จัสมิน (Jasmine) จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่ อง Aladdin
6.7 โพคาฮอนทัส (Pocahontas) จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่ อง Pocahontas
6.8 มู่หลาน (Mulan) จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่ อง Mulan
6.9 เทียน่า (Tiana) จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่ อง The Princess and the Frog
6.10 ราพันเซล (Rapunzel) จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่ อง Tangled
6.11 เมอริ ดา (Merida) จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่ อง Brave
สาหรับตัวละคร เอลซ่ า (Elsa) และอันนา (Anna) จากภาพยนตร์การ์ ตูนเรื่ อง Frozen ถึงแม้
ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการให้เข้าไปอยู่ใ น Disney Princess Collection แต่ก็นับเป็ น
ตัวละครเจ้าหญิงที่ได้รับความนิ ยมเป็ นลาดับต้น ๆ ในประวัติศาสตร์ ของดิสนี ย ์ ที่สาคัญยังได้รับ
การยอมรับจากกลุ่มผูช้ มภาพยนตร์ การ์ ตูนของดิสนียอ์ ย่างล้นหลาม ผูว้ จิ ยั จึงขอนามารวมอยูใ่ นกลุ่ม
ตัวละครนาหญิงเพื่อศึกษาถึงการถ่ายทอดแนวคิดสตรี นิยมของดิสนียด์ ว้ ย
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6.1 สโนว์ ไวท์ (Snow White)

ภาพที่ 6.1 Snow White จาก Snow White and the Seven Dwarfs
แหล่งทีม่ า: Disney Entertainment, 2019.
สโนว์ไวท์ ตัวละครจากภาพยนตร์การ์ ตูนแอนิเมชันลาดับที่ 1 ของวอลต์ ดิสนีย ์ เรื่ อง Snow
White and the Seven Dwarfs (สโนว์ไวท์กบั คนแคระทั้งเจ็ด) มีความยาว 83 นาที เข้าฉายครั้งแรกใน
สหรัฐอเมริ กาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 1938 (ปุ้ มปุ้ ย, 2557ก)
สโนว์ไวท์ถือเป็ นเจ้าหญิงคนแรกของกลุ่มเจ้าหญิงดิสนี ยแ์ ละเป็ นเจ้าหญิงที่มีอายุนอ้ ยที่สุด
โดยมี อายุเพีย ง 14 ปี ลัก ษณะนิ สั ย ของสโนว์ไ วท์เรี ย กได้ว่ามี ค วามเป็ นเจ้า หญิ งที่ ส มบูรณ์ แบบ
เหมือนกับในเทพนิ ยาย คือ ไร้เดียงสา อ่อนไหว มีจิตใจที่บริ สุทธิ์ รักสัตว์ และชอบช่วยเหลือผูอ้ ื่น
จากแอนิ เมชันเราจะเห็นได้วา่ สโนว์ไวท์มีการแสดงบทบาทความเป็ นกุลสตรี ด้ งั เดิมอย่างเด่นชัด เช่น
การเข้าครัวทาอาหาร การทางานบ้านงานเรื อน นอกจากนี้ ยงั มีจิตวิญญาณของความเป็ นแม่สูงมาก
เห็ น ได้จ ากการดู แ ลเหล่ า คนแคระทั้ง 7 คน ด้ ว ยการเน้ น ย้ า ให้ ล้า งมื อ ก่ อ นทานอาหารเสมอ
แต่ ใ นขณะเดี ย วกันเธอก็ ย งั เป็ นเจ้า หญิ ง ที่ มี ค วามมุ่ ง มัน่ และพร้ อมจะท าลายกฎทันที เมื่ ออยู่ใ น
เหตุการณ์ที่ตอ้ งหยิบยื่นน้ าใจให้แก่ผอู ้ ื่น เช่น การที่เธอยอมเปิ ดประตูตอ้ นรับราชิ นีที่ปลอมตัวเป็ น
หญิงชราผูน้ ่าสงสารโดยไม่สนใจคาเตือนของคนแคระ เป็ นต้น
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6.2 ซินเดอเรลล่า (Cinderella)

ภาพที่ 6.2 Cinderella จาก Cinderella
แหล่งทีม่ า: Disney Entertainment, 2019.
ซิ นเดอเรลล่า ตัวละครจากภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชัน ลาดับที่ 12 ของวอลต์ ดิสนีย ์ เรื่ อง
Cinderella (ซิ น เดอเรลล่ า ) มี ค วามยาว 74 นาที เข้ า ฉายครั้ งแรกในสหรั ฐ อเมริ กาเมื่ อ วัน ที่
15 กุมภาพันธ์ 1950 (ปุ้ มปุ้ ย, 2557ก)
ซิ น เดอเรลล่ า เป็ นหญิ ง สาววัย 19 ปี ที่ มี ค วามงดงามทั้ง รู ป ร่ า งหน้า ตาและจิ ต ใจ เธอมี
วุฒิ ภ าวะที่ ม ากพอด้วยการไม่ ป ล่ อ ยให้ ค วามโกรธ หรื อ ความเศร้ า เข้า มาครอบง าจิ ต ใจเธอได้
ซิ นเดอเรลล่ าเป็ นตัวละครที่ จิตใจดี อ่อนโยน รั กสัตว์ มี เหตุ ผล มี ความเป็ นผูใ้ หญ่ และกล้าหาญ
ดังจะเห็ นได้จากการที่เธอกล้ายืนหยัดแสดงเหตุ ผลต่อแม่เลี้ ยงใจร้ ายเพื่อปกป้ องสิ ทธิ ของตัวเอง
นอกจากนี้ เธอยังเป็ นตัวละครที่มีความอดทนสู งมากถึงแม้จะโดนกลัน่ แกล้งแค่ไหนก็ไม่แสดงท่าที
ที่ ก้า วร้ า วออกมาเลย ด้ว ยความใจเย็นและมี จิตใจที่ ง ดงามจึ ง ท าให้เ ธอมี สั ตว์อย่า งนก และหนู
คอยช่วยเหลื อเสมอ ที่สาคัญเธอยังเป็ นตัวละครเดี ยวในภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชันของดิ สนี ยท์ ี่มี
นางฟ้ าแม่ทูนหัวคอยช่วยให้ความฝันเป็ นจริ งด้วย ซิ นเดอเรลล่าถือเป็ นต้นแบบของเรื่ องราวเจ้าหญิง
ในเทพนิ ยาย และเรื่ องราวความรักที่โรแมนติก อีกทั้งยังเป็ นตัวละครที่พลิกแนวคิดเกี่ยวกับบทบาท
ของผูห้ ญิ ง ในวรรณกรรม รวมถึ ง คุ ณค่ า ของผูห้ ญิ ง ที่ แสดงให้เห็ นผ่า นความดี ง ามภายในจิ ตใจ
โดยซิ น เดอเรลล่ า ได้รั บ การสถาปนาขึ้ น เป็ นเจ้า หญิ ง ของดิ ส นี ย ์ด้ว ยการแต่ ง งานกับ เจ้า ชาย
นอกจากนี้ ยัง ได้รั บ การแต่ ง ตั้ง ให้ เ ป็ น Leader of Disney Princess เนื่ อ งด้ว ยบุ คลิ ก ที่ มี ความเป็ น
ผูใ้ หญ่ของเธอ
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6.3 ออโรร่ า (Aurora)

ภาพที่ 6.3 Aurora จาก Sleeping Beauty
แหล่งทีม่ า: Disney Entertainment, 2019.
ออโรร่ า ตัว ละครจากภาพยนตร์ ก าร์ ตู น แอนิ เ มชัน ล าดับ ที่ 16 ของวอลต์ ดิ ส นี ย ์ เรื่ อ ง
Sleeping Beauty (เจ้าหญิ งนิ ทรา) มีความยาว 75 นาที เข้าฉายครั้ งแรกในสหรัฐอเมริ กาเมื่อวันที่
29 มกราคม 1959 (ปุ้ มปุ้ ย, 2557ก)
ออโรร่ าเป็ นเจ้าหญิ งวัย 16 ปี ที่ มีใบหน้าอันงดงาม ริ มฝี ปากสี กุหลาบ ผมสี ทองดุ จแสง
ตะวัน มี น้ า เสี ย งที่ ไ พเราะ และเป็ นที่ รั ก ของทุ ก คนด้ว ยอุ ป นิ สั ย ที่ มี ค วามเรี ย บร้ อ ย น่ า รั ก และ
อ่อนโยน แต่ก็นบั ว่าเป็ นเจ้าหญิงที่อาภัพที่สุดของดิสนี ยเ์ พราะเธอต้องคาสาปให้หลับใหลไปตั้งแต่
ต้นเรื่ อง จึงทาให้เธอกลายเป็ นตัวละครเจ้าหญิงดิสนี ยท์ ี่ออกมาโลดแล่นในภาพยนตร์ นอ้ ยที่สุดด้วย
เวลาเพียง 18 นาที เท่านั้น นอกจากนี้ชุดราตรี ที่ออโรร่ าสวมใส่ ยงั มีการสลับสี ไปมาระหว่างเขียว ฟ้ า
และชมพู ตามสี ประจาตัวของนางฟ้ าทั้ง 3 ตน ที่ เลี้ ยงดู เธอมาตั้งแต่เล็ก ในภาพยนตร์ แอนิ เมชัน
เราจะเห็ น ได้ว่ า เธอสวมชุ ด สี ฟ้ าเป็ นประจ า แต่ ใ นภาพที่ ว อลต์ ดิ ส นี ย ์ ใช้โ ปรโมทใน Disney
Princess Collection กลั บ ใช้ ชุ ด สี ชมพู ใ นการโปรโมทแทน ทั้ง นี้ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ก ลุ่ ม ผู ้ที่ ชื่ น ชอบ
เจ้าหญิงดิสนียเ์ กิดความสับสนระหว่างชุดของออโรร่ ากับชุดของซิ นเดอเรลล่า
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6.4 แอเรียล (Ariel)

ภาพที่ 6.4 Ariel จาก The Little Mermaid
แหล่งทีม่ า: Disney Entertainment, 2019.
แอเรี ย ล ตัว ละครจากภาพยนตร์ ก าร์ ตู น แอนิ เ มชัน ล าดับ ที่ 28 ของวอลต์ ดิ ส นี ย ์ เรื่ อ ง
The Little Mermaid (เงื อ กน้อ ยผจญภัย ) มี ค วามยาว 82 นาที เข้า ฉายครั้ งแรกในสหรั ฐ อเมริ ก า
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 1989 แอเรี ยลคือเจ้าหญิงแห่ งโลกใต้ทะเล วัย 16 ปี บุตรสาวคนที่ 7 ของ
ราชาไทรทัน (Triton) ผูป้ กครองท้องทะเลแอตแลนติกา้ (ปุ้ มปุ้ ย, 2557ข)
แอเรี ยลเป็ นเจ้าหญิ งที่ มีลกั ษณะนิ สัยซับซ้อน กล่ าวคือมี ความรักอิสระ เป็ นตัวของตัวเอง
เฉลียวฉลาด มีชีวิตชี วา มีน้ าเสี ยงที่ไพเราะอ่อนหวาน หัวรั้น ช่ างสงสัย ชื่ นชอบการผจญภัยเป็ นชี วิต
จิ ต ใจ จนในบางครั้ งการผจญภัย ก็ น าปั ญ หามาให้ เ ธอ นอกจากนี้ ยัง มี ค วามหุ น หั น พลัน แล่ น
ในขณะเดียวกันก็มีเหตุผลรู ้ผดิ ชอบชัว่ ดี ในภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิเมชันจะเห็นได้ชดั เจนว่าช่วงที่เธอ
ตัดสิ นใจทาข้อตกลงกับแม่มดแห่ งท้องทะเล เธอมีอาการลังเล และไม่เต็มใจกับข้อตกลงดังกล่าว
สักเท่าไหร่ แสดงว่าแอเรี ยลรู ้ ดีว่ากาลังทาในสิ่ งที่ ไม่ถูกต้อง แต่ทา้ ยที่สุดเธอก็ยินยอมเดิ มพันกับ
ทุกสิ่ งทุกอย่างที่เธอมีเพื่อความรักและความฝันของตัวเอง ความพิเศษของตัวละครแอเรี ยลถือว่าเป็ น
การเปลี่ ย นแปลงครั้ งใหญ่ ข องเจ้ า หญิ ง ดิ ส นี ย ์ เพราะเธอเป็ นเจ้ า หญิ ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ฝ้ ารอคอย
ความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นเหมือนสโนว์ไวท์ ซิ นเดอเรลล่า และออโรร่ า หากแต่เธอพยายามที่จะต่อสู ้
ดิ้นรน เพื่อควบคุมโชคชะตาของเธอเองด้วยการช่ วยเจ้าชายต่อสู ้กบั แม่มดแห่ งท้องทะเล ที่สาคัญ
แอเรี ยลยังมีบุคลิกลักษณะของความเป็ นชายอยู่ภายในด้วย เช่ น การพึ่งพาตนเอง การยืนหยัดต่อสู ้
เพื่อความถูกต้อง และความรักในการผจญภัย
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6.5 เบลล์ (Belle)

ภาพที่ 6.5 Belle จาก Beauty and the Beast
แหล่งทีม่ า: Disney Entertainment, 2019.
เบลล์ ตัว ละครจากภาพยนตร์ ก าร์ ตู น แอนิ เ มชัน ล าดับ ที่ 30 ของวอลต์ ดิ ส นี ย ์ เรื่ อง
Beauty and the Beast (โฉมงามกับเจ้าชายอสู ร) มีความยาว 84 นาที เข้าฉายครั้ งแรกในสหรัฐอเมริ กา
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 1991 (ปุ้ มปุ้ ย, 2557ข)
เบลล์ คื อ สาวน้อ ยวัย 17 ปี ที่ ชื่ น ชอบการอ่ า นหนัง สื อ เป็ นชี วิ ต จิ ต ใจ และมี ค วามฝั น
ที่อยากจะออกไปส ารวจโลกกว้า ง ได้พบเจอสิ่ งที่ แปลกใหม่ไ ปจากเดิ ม เบลล์เป็ นหญิ ง สาวที่ มี
ความเฉลี ยวฉลาด ค่อนข้างที่ จะหัวรั้น มีความคิ ดเป็ นของตัวเอง กล้าหาญ กล้าพูดกล้าแสดงออก
ในสิ่ งที่ ตวั เองคิ ด ไม่ชอบทาในสิ่ งที่ถูกบังคับหรื อฝื นใจ ในขณะเดี ยวกันก็มีความอ่อนโยน และ
เสี ยสละ เธอมักถูกคนในหมู่บา้ นมองว่าเป็ นหญิงสาวที่มีลกั ษณะนิ สัยแปลก ๆ สติไม่สมประกอบ
ไม่น่าคบหา จนทาให้เบลล์กลายเป็ นคนที่ ไม่มีเพื่อน ต้องใช้ชี วิตอยู่กบั หนังสื อและพ่อผูซ้ ่ ึ งเป็ น
นักวิทยาศาสตร์ จอมเพี้ยน เบลล์คือต้นแบบของสตรี นิยมในสมัยนั้นเพราะเธอเลือกที่จะไม่ยอมรับ
การปฏิ บตั ิที่ไม่เท่าเทียมกัน รวมไปถึ งเธอต่อต้านการถูกควบคุ มโดยผูช้ ายที่ดูเหมือนจะมี อานาจ
เหนื อกว่าอย่าง Gaston ความแตกต่างของเธอไม่สอดคล้องกับขนบของความเป็ นกุลสตรี ยุคนั้น
ที่ตอ้ งทางานบ้านงานเรื อน และแต่งงานกับผูช้ ายที่กล้าหาญ บุคคลที่ยอมรับในตัวเธอและปฏิ บตั ิ
ต่อเธออย่างเท่าเทียมมีเพียง 2 คน คื อ พ่อของเธอ และเจ้าชายอสู ร ในขณะที่ Gaston มองว่าเบลล์
และผูห้ ญิงทุกคนในหมู่บา้ นเป็ นเสมือนวัตถุเท่านั้น
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6.6 จัสมิน (Jasmine)

ภาพที่ 6.6 Jasmine จาก Aladdin
แหล่งทีม่ า: Disney Entertainment, 2019.
จัส มิ น ตัว ละครจากภาพยนตร์ ก าร์ ตู น แอนิ เ มชัน ล าดับ ที่ 31 ของวอลต์ ดิ ส นี ย ์ เรื่ อ ง
Aladdin (อะลาดินกับตะเกี ยงวิเศษ) มีความยาว 90 นาที เข้าฉายครั้งแรกในสหรัฐอเมริ กาเมื่อวันที่
25 พฤศจิกายน 1992 จัสมินเป็ นเจ้าหญิงอาระเบียวัย 17 ปี ที่ สืบเชื้ อสายมาจากสุ ลต่ านแห่ งเมือง
อักราบาห์ ต้นแบบของจัสมินมาจากเจ้าหญิง Badroulbadour เรื่ องราวของเธอถูกดัดแปลงมาจาก
นิ ทานเรื่ อง Aladdin and his Wonderful Lamp ซึ่ งเกิ ดขึ้ นที่ ประเทศจี น ไม่ใช่ ที่ Middle East แต่ อย่างใด
โดยดิ สนี ย ์ยึดตามเรื่ องหลัก คือ One Thousand and One Nights หรื อ อาหรับราตรี ม ากกว่า จึงนา
ตัวละครทั้งหมดมาอยูใ่ นดินแดนทะเลทรายแทน (ปุ้ มปุ้ ย, 2557ข)
จัสมินเป็ นเจ้าหญิ งผิวสี น้ าผึ้งคนแรกของดิสนี ย ์ที่ต้ งั ชื่ อตามดอกไม้ หาใช่ เจ้าหญิงผิวขาว
อย่างที่หลายคนคุน้ ตาเหมือนในภาพยนตร์ แอนิ เมชัน ที่ผ่านมา เธอมีรูปร่ างอรชรอ้อนแอ้น เซ็กซี่
ที่สุดในบรรดาเจ้าหญิงดิ สนี ยด์ ว้ ยทรวดทรงที่คล้ายคลึ งกับนาฬิ กาทราย ลักษณะนิ สัยอันโดดเด่น
ของเธอคือเป็ นเจ้าหญิงที่กล้าคิดกล้าทา เฉลี ยวฉลาด มีความคิดเป็ นของตัวเอง แต่ก็ค่อนข้างดื้อรั้น
เอาแต่ใจ เธอต้องการที่ จะออกไปท่องโลกกว้างอย่างเสรี ไม่ชอบถู กใครบังคับ ดังจะเห็ นได้จาก
ฉากที่สุลต่านผูเ้ ป็ นพ่อจัดพิธีดูตวั ให้กบั เธอ เธอปฏิ เสธเจ้าชายที่สุลต่านเลื อกให้และขอตัดสิ นใจ
เลื อกคู่ค รองด้วยตัวเอง นอกจากนี้ เธอยังเป็ นผูท้ ี่ มีจิตใจเด็ ดเดี่ ยวไม่แพ้ช ายชาตรี ที่ สาคัญจัสมิ น
ยังเป็ นเจ้าหญิงองค์แรกของดิ สนี ยท์ ี่สวมกางเกงตลอดทั้งเรื่ องด้วย โดยจัสมินถือเป็ นเจ้าหญิงที่มี
อุปนิสัยและการวางตัวที่เหมาะสมกับการเป็ นเจ้าหญิงที่สุดในบรรดาเจ้าหญิงทั้งหมดของดิสนีย ์
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6.7 โพคาฮอนทัส (Pocahontas)

ภาพที่ 6.7 Pocahontas จาก Pocahontas
แหล่งทีม่ า: Disney Entertainment, 2019.
โพคาฮอนทัส ตัวละครจากภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิเมชัน ลาดับที่ 33 ของวอลต์ ดิสนี ย ์ เรื่ อง
Pocahontas (โพคาฮอนทัส ) มี ค วามยาว 81 นาที เข้า ฉายครั้ งแรกในสหรั ฐ อเมริ กาเมื่ อ วัน ที่
23 มิถุนายน 1995 สาหรับแอนิ เมชันเรื่ องนี้ ดิสนี ยด์ ดั แปลงมาจากประวัติศาสตร์ ที่เกิ ดขึ้ นจริ งของ
“มาโตอาคา” เจ้าหญิงอินเดียนแดง ธิ ดาของ “พาวฮาตาน” หัวหน้าเผ่า และเป็ นตัวจักรสาคัญในการ
รักษาสันติภาพระหว่างชาวอาณานิ คมอังกฤษกับชนเผ่าอินเดี ยนแดง โดยเธอได้เป็ นคนช่ วยชี วิต
นักผจญภัยชาวอังกฤษ ชื่ อ จอห์น สมิธ ที่กาลังจะถูกสาเร็ จโทษโดยเผ่าของเธอเอง ในปี พ.ศ. 2155
เธอได้เข้ารี ตเป็ นคริ ตส์ ศาสนิ กชน และได้รับการตั้งชื่ อคริ สเตี ยนว่า “รี เบคกา” จากนั้นได้แต่งงานกับ
“จอห์น โรล์ฟ ” เมื่อปี พ.ศ. 2157 ต่อมาในปี พ.ศ. 2159 โพคาฮอนทัสได้ติดตามสามีไปประเทศ
อังกฤษ และได้เสี ยชีวติ ลงด้วยโรคฝี ดาษ (ปุ้ มปุ้ ย, 2557ข)
จากเนื้ อเรื่ องในภาพยนตร์ แอนิ เมชัน โพคาฮอนทัสมีอายุ 17 ปี ด้วยความที่เธอเป็ นลูกสาว
ของหัวหน้าเผ่าจึงทาให้ได้รับการสถาปนาบรรดาศักดิ์เทียบเท่าเจ้าหญิง และนับเป็ นเจ้าหญิงลาดับที่ 7
ของดิ สนี ย ์ โพคาฮอนทัสเป็ นสาวที่ มีจิตวิญญาณเสรี รั กธรรมชาติ ไม่ ยึดติ ดกับ เชื้ อชาติ เผ่าพันธุ์
มี ค วามกล้า หาญเป็ นอย่า งมาก เธอเป็ นเจ้า หญิ ง ดิ ส นี ย ์อ งค์แรกที่ ช่ วยชี วิ ต พระเอกของเรื่ อ งไว้
แตกต่างจากเรื่ องอื่นที่เจ้าชายต้องช่วยเหลือเจ้าหญิงตลอด นอกจากนี้ยงั เป็ นเจ้าหญิงองค์แรกที่ไม่ได้
ลงเอยกับ คนรั ก เหมื อ นแอนิ เ มชัน เรื่ อ งที่ ผ่ า นมาของดิ ส นี ย ์ เนื่ อ งจากในตอนจบ จอห์ น สมิ ธ
ได้เดินทางกลับไปยังประเทศอังกฤษ และยังเป็ นเจ้าหญิงเพียงองค์เดียวที่มีรอยสักอยูบ่ นร่ างกาย
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6.8 มู่หลาน (Mulan)

ภาพที่ 6.8 Mulan จาก Mulan
แหล่งทีม่ า: Disney Entertainment, 2019.
มู่ ห ลาน ตัว ละครจากภาพยนตร์ ก าร์ ตู น แอนิ เ มชัน ล าดับ ที่ 36 ของวอลต์ ดิ ส นี ย ์ เรื่ อ ง
Mulan (มู่หลาน) มีความยาว 87 นาที เข้าฉายครั้งแรกในสหรัฐอเมริ กาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 1998
ตัว ละครนี้ ไ ด้รั บ แรงบัน ดาลใจจากการนาเรื่ อ งราวที่ มี อยู่จริ ง ในประวัติศ าสตร์ จีน ของวี รสตรี
ผูย้ ิ่ ง ใหญ่ “ฮัว มู่ หลาน” จากบทกวีจี น “The Legend of Hua Mulan” มาถ่ า ยทอดเป็ นภาพยนตร์
การ์ ตูน แอนิ เมชัน ส าหรั บ มู่ หลานนับเป็ นตัวละครเดี ย วของดิ ส นี ย ์ที่ ไ ม่ ไ ด้มี ค วามเกี่ ย วข้องกับ
ราชวงศ์ หากแต่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นเจ้าหญิงแห่ งเทพนิ ยายและถูกคัดเลือกให้เข้าไปรวมอยูใ่ น
Disney Princess Collection (ปุ้ มปุ้ ย, 2557ข)
มู่ ห ลานเป็ นหญิ ง สาววัย 16 ปี ที่ มี ค วามกตั ญ ญู แ ละกล้ า หาญเฉกเช่ น ชายชาตรี
เพราะถึ งแม้ว่าเธอจะเป็ นหญิงแต่ก็สามารถออกรบเคียงบ่าเคียงไหล่ผชู ้ ายอกสามศอกได้ มู่หลาน
เป็ นหญิงสาวที่งดงามและฉลาดเฉลียว เฝ้ ามองหาโอกาสที่จะพิสูจน์ตวั ตนของเธอเองว่าเธอสามารถ
ทาอะไรได้หลาย ๆ อย่าง มากกว่าจะถูกกดอยูภ่ ายใต้กรอบประเพณี ของคนจีนที่มองว่าผูช้ ายคือผูน้ า
ครอบครัว มู่หลานเป็ นเจ้าหญิงคนเดี ยวที่ มีการบอกทั้งชื่ อและนามสกุลไว้อย่างชัดเจน นอกจานี้
ยังเป็ นเจ้าหญิงเพียงคนเดี ยวที่เคยออกรบ และเป็ นเจ้าหญิงคนที่สองที่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ
กล่ าวคื อมีท้ งั พ่อและแม่อยู่กนั อย่างพร้ อมหน้า ซึ่ งเจ้าหญิ งคนแรกที่ มีครอบครั วสมบูรณ์ แบบคื อ
ออโรร่ า ส่ ว นที่ เ หลื อ ถ้า ไม่ ก าพร้ า พ่ อ ก็ จ ะก าพร้ า แม่ หรื อ ไม่ ก็ ไ ม่ มี พ่ อ แม่ เ ลย โดยชื่ อ มู่ ห ลาน
ในภาษาจีนหมายถึงดอกแมกโนเลียอันเป็ นตัวแทนของความบากบัน่ อุตสาหะ และเพียรพยายาม
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6.9 เทียน่ า (Tiana)

ภาพที่ 6.9 Tiana จาก The Princess and the Frog
แหล่งทีม่ า: Disney Entertainment, 2019.
เที ย น่ า ตัว ละครจากภาพยนตร์ ก าร์ ตู น แอนิ เ มชัน ล าดับ ที่ 49 ของวอลต์ ดิ ส นี ย ์ เรื่ อ ง
The Princess and the Frog (มหัศจรรย์มนต์รักเจ้าชายกบ) มีความยาว 97 นาที เข้าฉายครั้ งแรกใน
สหรั ฐ อเมริ กาเมื่ อ วัน ที่ 11 ธั น วาคม 2009 ในช่ ว งปี 2005 ค่ า ยการ์ ตู น ยัก ษ์ ใ หญ่ อ ย่ า งดิ ส นี ย ์
ได้สร้างสรรค์ตวั ละครเจ้าหญิงขวัญใจเด็ก ๆ ออกมามากมาย หนึ่ งในเจ้าหญิงที่ถูกวางตัวไว้มีการ
เปิ ดเผยให้ทราบว่าเป็ นเจ้าหญิ งผิ วดา นับเป็ นการเปิ ดตัวเจ้าหญิ งที่ เป็ นคนดาครั้ งแรกของดิ สนี ย ์
(ปุ้ มปุ้ ย, 2557ข)
เรื่ องราวของเทียน่าวัย 19 ปี ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิยาย The Frog Princess และนิทาน
The Frog Prince นามาผสมผสานกับ เรื่ องที่ แต่ ง ขึ้ นมาใหม่ เที ย น่ า เป็ นหญิ ง สาวที่ มี ค วามอดทน
มีความพยายาม ไม่ยอ่ ท้อต่อความยากลาบาก โดยตัวเธอได้รับพรสวรรค์ในการทาอาหารมาจากพ่อ
และฝั นที่ จ ะเปิ ดร้ า นอาหารเป็ นของตัว เอง แต่ ด้วยฐานะที่ ย ากจน เธอจึ ง ต้องท างานอย่า งหนัก
เพื่ อ เก็ บ เงิ น เปิ ดร้ า นอาหาร สิ่ ง นี้ ท าให้เ ที ย น่ า กลายเป็ นเจ้า หญิ ง ดิ ส นี ย ์ค นแรกที่ มี อ าชี พ เพราะ
หลังจากที่เธอแต่งงานกับเจ้าชายแล้วเธอก็ได้เปิ ดร้ านอาหารชื่ อว่า Tiana’s Palace และดาเนิ นกิ จการ
ร่ วมกับเจ้าชาย เทียน่ าขึ้นเป็ นเจ้าหญิงจากการอภิเษกสมรสกับเจ้าชายถื อเป็ นเจ้าหญิงเชื้ อสายอัฟริ กนั อเมริ กนั คนแรกของดิ สนี ย ์ ที่สาคัญยังเป็ นเจ้าหญิงองค์แรกที่ถนัดซ้าย สังเกตได้วา่ ช่ วงหลังดิ สนี ย ์
มีการสร้างสรรค์ตวั ละครใหม่ที่เน้นความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์มากขึ้น เริ่ มจากจัสมินเจ้าหญิง
ผิวสี น้ าผึ้งแห่งอาระเบีย โพคาฮอนทัสชาวพื้นเมืองอินเดียนแดง และมู่หลานเจ้าหญิงจากเอเชีย
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6.10 ราพันเซล (Rapunzel)

ภาพที่ 6.10 Rapunzel จาก Tangled
แหล่งทีม่ า: Disney Entertainment, 2019.
ราพันเซล ตัวละครจากภาพยนตร์ ก าร์ ตูนแอนิ เมชัน ล าดับที่ 50 ของวอลต์ ดิ ส นี ย ์ เรื่ อง
Tangled (ราพันเซล เจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่ าจอมแสบ) มีความยาว 100 นาที เข้าฉายครั้งแรกใน
สหรัฐอเมริ กาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2010 (ปุ้ มปุ้ ย, 2557ข)
ดิสนี ยเ์ ลื อกที่จะนาเรื่ องราวของนิ ทานคลาสสิ กอย่างเจ้าหญิงผมยาวของสองพี่น้องกริ มม์
มาเล่าใหม่ให้ทนั สมัยในรู ปแบบของภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชัน ดังนั้นราพันเซลเจ้าหญิงผมยาว
วัย 18 ปี ผูม้ ีพลังวิเศษอยูใ่ นเส้นผมที่เมื่อร้องเพลงก็จะเปล่งประกาย กลายเป็ นพลังแห่ งการเยียวยา
รักษาบาดแผล แถมยังทาให้ ผูท้ ี่สัมผัสเส้ นผมของเธอในขณะร้ องเพลงกลับ คื นสู่ วยั สาวอี ก ครั้ ง
ราพันเซลเป็ นเจ้าหญิงที่มีบุคลิกลักษณะฉี กออกจากกรอบของเจ้าหญิงดิสนียย์ ุคคลาสสิ ก อย่างมาก
ทั้งท่าทางกระโตกกระตาก ไม่เรี ยบร้อย ราพันเซลเป็ นเจ้าหญิงที่ข้ ีเล่น มีชีวติ ชี วา มีความเป็ นตัวของ
ตัวเองสู ง ฉลาด อ่อนโยน รักอิ สระ และชื่ นชอบการผจญภัย ถึ งแม้ว่าเธอจะไร้ เดี ยงสาไม่ทนั คน
แต่ เ ธอก็ มี ค วามกล้า หาญ ไม่ ก ลัว ที่ จ ะยื น หยัด เพื่ อ ตนเอง อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ร าพัน เซลแตกต่ า งจาก
เจ้าหญิ งดิ สนี ยท์ ี่ ผ่านมาก็คือเรื่ องของ “ความฝั น” เจ้าหญิงดิ สนี ยใ์ นอดี ตเฝ้ าฝั นถึ งเจ้าชายรู ปงาน
ขณะที่ ราพันเซลเฝ้ าหวังเพียงสิ่ งเดี ยวคือการที่จะได้ออกไปจากหอคอย ได้ออกไปเห็ น โลกกว้าง
ที่สาคัญคือการออกไปเห็นดวงดาว (โคมลอย) ที่จะลอยขึ้นฟ้ าอย่างมหาศาลในทุก ๆ วันเกิ ดของเธอ
แม้วา่ ช่วงแรกเธอจะกังวลใจว่าหากเธอได้เห็ นดวงดาวตามที่ใฝ่ ฝันแล้วเธอจะไม่เหลื อสิ่ งใดให้ฝันอีก
แต่ทา้ ยที่สุดเธอก็เลือกที่จะแสวงหาความฝันใหม่ ๆ แทนที่ความฝันเดิมที่ได้รับการเติมเต็มแล้ว
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6.11 เมอริดา (Merida)

ภาพที่ 6.11 Merida จาก Brave
แหล่งทีม่ า: Disney Entertainment, 2019.
แม้เ มอริ ด าจากเรื่ อ ง Brave (นัก รบสาวหัว ใจมหากาฬ) จะได้รั บ การสถาปนาขึ้ น เป็ น
เจ้าหญิงองค์ที่ 11 ของดิ ส นี ย ์ แต่เธอกลับเป็ นเจ้าหญิ งองค์แรกที่ มาจาก Pixar Animation Studios
ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของบริ ษทั วอลต์ ดิ สนี ย ์ มีความยาว 93 นาที เข้าฉายครั้ ง แรกในสหรัฐอเมริ ก า
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2012 (ปุ้ มปุ้ ย, 2557ข)
เมอริ ดาเจ้าหญิงวัย 16 ปี ที่แหกขนบของเจ้าหญิงดิ สนี ยท์ ุกประการ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของ
การที่ไม่ยอมมีคู่ครองเป็ นคนแรก การที่ไม่ร้องเพลง ไม่มีกิริยามารยาทอันงดงามและจริ ตเหมือน
เจ้าหญิ ง เธอมี ทกั ษะการต่อสู ้ที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการยิงธนู และการขี่ มา้ นอกจากนี้ เธอยังเป็ น
เจ้าหญิ งองค์แรกที่ มาจากเริ่ องที่แต่งขึ้นใหม่ท้ งั หมดโดยไม่ได้อิงมาจากเรื่ องราวใด ๆ ชื่ อของเมอริ ดา
ในภาษาเกลลิ ค แปลว่า “มี เ กี ย รติ ” ภาพลัก ษณ์ ข องเมอริ ด าเป็ นหญิ ง สาวที่ มี ความคล่ อ งแคล่ ว
ปราดเปรี ยว ในภาพยนตร์ แอนิ เมชันเรื่ องนี้ ได้นาเสนอประเด็นของ “ความกล้า หาญ” เป็ นสาคัญ
ผ่า นตัว ละครหลัก อย่ า งเมอริ ด า ซึ่ งเธอแสดงออกมาทั้ง ในเรื่ อ งของความคิ ด และการกระท า
ที่สอดคล้องกับประเด็นหลักของหนัง เมอริ ดาเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ สึกรุ นแรง หัวรั้น และพยายามจะ
ควบคุมชะตากรรมของตัวเอง ในขณะเดียวกันเธอก็เป็ นผูม้ ีจิตใจที่อ่อนโยนโดยเฉพาะกับน้องชาย
แฝดสามของเธอ ด้วยฐานะบุตรสาวของกษัตริ ยแ์ ละราชินี ชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความรับผิดชอบ
และความคาดหวัง จากบุ ค คลรอบข้า ง ส่ ง ผลให้ เ ธอเฝ้ าแสวงหาวิธี ที่ จ ะคงไว้ซ่ ึ งอิ ส รภาพและ
ความเป็ นตัวตนที่แท้จริ งของเธอ
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6.12 เอลซ่ า (Elsa)

ภาพที่ 6.12 Elsa จาก Frozen
แหล่งทีม่ า: Disney Entertainment, 2019.
เอลซ่ า ตัว ละครจากภาพยนตร์ ก าร์ ตู น แอนิ เ มชัน ล าดับ ที่ 53 ของวอลต์ ดิ ส นี ย ์ เรื่ อ ง
Frozen (ผจญภัย แดนคาสาปราชิ นีหิมะ) มี ความยาว 102 นาที เข้า ฉายครั้ งแรกในสหรั ฐอเมริ ก า
เมื่ อวันที่ 27 พฤศจิ กายน 2013 ส าหรั บ เรื่ องนี้ ดิส นี ยไ์ ด้รับ แรงบันดาลใจมาจากเรื่ อง ราชิ นีหิมะ
ของฮันส์ คริ สเตียน แอนเดอร์ เซน ในปี 1943 ซึ่ งว่าด้วยเรื่ องของเจ้าหญิงอันนากับเด็กหนุ่มชื่ อ “ไค”
ที่โดนคาสาปน้ าแข็งเข้าที่หัวใจ แต่ดิสนี ยต์ ิดปั ญหาตรงตัวละคร “ราชิ นีหิมะ” ผูเ้ ย็นชาและลึกลับ
เนื่ องจากไม่รู้ว่าจะสร้ างให้เธอมี เลื อดเนื้ อสมจริ งได้อย่างไร จึ งตัดสิ นใจล้มแผนสร้ างภาพยนตร์
แอนิเมชันเรื่ องนี้ ไป ก่อนที่ทีมผูผ้ ลิตรุ่ นใหม่จะตัดสิ นใจสานต่อการผลิตการ์ ตูนเรื่ องนี้ และเกิดแนวคิด
ที่แปลกใหม่ในการวางตัวราชินีหิมะให้เป็ นพี่สาวของอันนาแทน (ปุ้ มปุ้ ย, 2557ข)
ราชิ นีเอลซ่ าแห่ งอาณาจักรเอเรนเดลล์ ถือเป็ นตัวละครเจ้าหญิงที่มีอายุมากที่สุดของดิสนี ย ์
ด้วยวัย 21 ปี ภายนอกเอลซ่ าดูเหมือนเย็นชา แต่แท้จริ งแล้วเธอเคยร่ าเริ งและขี้เล่นมาก ดังจะเห็นได้
จากฉากในวัยเด็กที่เธอเล่นปั้ นตุ๊กตาหิ มะร่ วมกับอันนา ด้วยอุบตั ิเหตุที่เกิ ดขึ้นทาให้เธอต้องปกปิ ด
พลังวิเศษของตัวเองไว้ ส่ งผลให้เธอเริ่ มปิ ดกั้นตัวเองจากบุ คคลรอบข้าง ลักษณะนิ สัยของเอลซ่ า
โดยรวมแล้วมี ความเป็ นผูน้ าสู ง ในฐานะราชิ นีผปู ้ กครองอาณาจักรเธอวางตัวได้สง่ างาม สงบนิ่ ง
สมกับการเป็ นเชื้ อพระวงศ์ ลักษณะนิ สัยของเอลซ่ ามีความซับซ้อนเป็ นอย่างมาก เธอมีความกลัว
ที่อยูภ่ ายในจิตใจ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความห่ วงใยต่อคนรอบข้าง ซึ่ งหลังจากที่เธอได้ยอมรับใน
พลังวิเศษของตัวเองเธอก็รู้สึกเป็ นอิสระ และมีความรู ้สึกที่มนั่ ใจในตัวเองมากขึ้น
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6.13 อันนา (Anna)

ภาพที่ 6.13 Anna จาก Frozen
แหล่งทีม่ า: Disney Entertainment, 2019.
อัน นา ตัว ละครจากภาพยนตร์ ก าร์ ตู น แอนิ เ มชัน ล าดับ ที่ 53 ของวอลต์ ดิ ส นี ย ์ เรื่ อง
Frozen (ผจญภัย แดนคาสาปราชิ นีหิมะ) มี ความยาว 102 นาที เข้า ฉายครั้ งแรกในสหรั ฐอเมริ ก า
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2013 (ปุ้ มปุ้ ย, 2557ข)
อันนาเป็ นหญิงสาววัย 18 ปี ที่มีนิสัยร่ าเริ ง ถ่อมตน กล้าหาญ จริ งใจ แก่นแก้ว และซุ กซน
ผิดกับเอลซ่ าผูเ้ ป็ นพี่สาว เธอตกหลุมรักคนง่ายเพราะมองโลกในแง่บวกและมีจิตใจที่บริ สุทธิ์ เธอมี
นิสัยที่คล้ายคลึงกับราพันเซลหลายประการ ทั้งนี้เพราะตัวละครอันนาเคยเป็ นต้นแบบของราพันเซล
มาก่อน แต่บุคลิกลักษณะบางอย่าง เช่น ความพยายามและอดทน ได้รับการพัฒนามาจากตัวละครเทียน่า
ชื่ ออันนามี ค วามหมายว่า “เปี่ ยมด้วยความสง่ า งาม” ตรงกันข้ามกับ ลักษณะนิ สัย ที่ ซุ่ ม ซ่ า มและ
สุ ดเปิ่ นของเธอ นอกจากนี้ อนั นามักจะลงมือทาก่อนที่จะคิดหรื อพูดอะไรออกไป ทาให้เราได้เห็น
ถึ งความน่ ารั กแบบไร้ เดี ยงสาของเธอ อันนามี ความต้องการที่ จะเป็ นอิสระเพราะเธออาศัยอยู่ใน
พระราชวังมาตั้งแต่เล็ก เธอต้องการที่จะก้าวออกไปนอกประตูวงั เพื่อเรี ยนรู้โลก ความหวังที่สาคัญ
อีกสิ่ งหนึ่ งของอันนาก็คือเรื่ องของความรัก เธอวาดฝั นที่จะได้พบเจอกับรักแท้ และใช้ชีวิตแต่งงาน
อย่างมีความสุ ขกับคนที่เธอรักเหมือนกับเรื่ องราวของเจ้าหญิงและเจ้าชายในเทพนิ ยายทัว่ ไป อันนา
ได้แสดงออกถึงมุมที่เสี ยสละอยูบ่ ่อยครั้ง เธอเห็นแก่ความสุ ขของคนอื่นก่อนตัวเองเสมอ เช่น ฉากที่
ซื้ ออุปกรณ์ สาหรับฤดูหนาวให้คริ สตอฟหลังจากเห็ นว่าเขามีเงินไม่พอ ฉากที่เธอห้ามไม่ให้คริ สตอฟ
บอกความจริ งเรื่ องฤดูร้อนกับโอลาฟ รวมถึงฉากที่เธอยอมสละชีวติ ของตัวเองเพื่อช่วยเอลซ่า
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ผูว้ ิจยั ศึกษาการสร้างตัวละครนาหญิงจากภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชันของดิสนี ยต์ ้ งั แต่อดีต
จนถึงปั จจุบนั โดยใช้แนวคิดสตรี นิยมมาเป็ นส่ วนช่ วยในการวิเคราะห์สรุ ปได้ว่าในภาพยนตร์ การ์ ตูน
แอนิ เมชันทั้ง 12 เรื่ อง ที่ มี ต ัวละครน าหญิ ง จ านวน 13 คน สามารถจ าแนกเจ้าหญิ งดิ สนี ย ์ อ อกได้
4 ยุค ตามลักษณะของตัวละครนาหญิงและการเปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดขึ้น โดยเรี ยงตามปี ที่ภาพยนตร์
ทาการเข้าฉาย ดังนี้ เจ้าหญิงแห่ งยุคแรกเริ่ ม ประกอบด้วยสโนว์ไวท์ (Snow White) จากเรื่ อง Snow
White and the Seven Dwarfs เข้าฉายในปี 1938 ซิ นเดอเรลล่า (Cinderella) จากเรื่ อง Cinderella เข้าฉาย
ในปี 1950 และ ออโรร่ า (Aurora) จากเรื่ อง Sleeping Beauty เข้า ฉายในปี 1959 เจ้ า หญิ ง แห่ ง ยุ ค
เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยแอเรี ยล (Ariel) จากเรื่ อง The Little Mermaid เข้าฉายในปี 1989 และ เบลล์
(Belle) จากเรื่ อง Beauty and the Beast เข้าฉายในปี 1991 เจ้าหญิงแห่ งยุคเปิ ดกว้าง ประกอบด้วย
จัส มิ น (Jasmine) จากเรื่ อง Aladdin เข้า ฉายในปี 1992 โพคาฮอนทัส (Pocahontas) จากเรื่ อง
Pocahontas เข้า ฉายในปี 1995 มู่ หลาน (Mulan) จากเรื่ อง Mulan เข้าฉายในปี 1998 และ เที ย น่ า
(Tiana) จากเรื่ อง The Princess and the Frog เข้าฉายในปี 2009 เจ้าหญิงแห่งยุคปั จจุบนั ประกอบด้วย
ราพัน เซล (Rapunzel) จากเรื่ อ ง Tangled เข้า ฉายในปี 2010 เมอริ ด า (Merida) จากเรื่ อ ง Brave
เข้าฉายในปี 2012 เอลซ่า (Elsa) และ อันนา (Anna) จากเรื่ อง Frozen เข้าฉายในปี 2013
ซึ่ งหากเปรี ยบเทียบลักษณะตัวละครเจ้าหญิงจากภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ มชันของดิ สนี ย ์
จะพบว่า เจ้าหญิงแห่ งยุคแรกเริ่ มมีคุณสมบัติของความเป็ นกุลสตรี ที่เพียบพร้อม ไม่วา่ จะเป็ นรู ปร่ าง
หน้าตา รวมไปถึงลักษณะนิสัยและทัศนคติ ส่ วนเจ้าหญิงแห่ งยุคเปลี่ ยนแปลงนับว่าเป็ นจุดเริ่ มต้น
ของแนวคิดสตรี นิยม (Feminism) ที่บ่งชี้ ให้เห็นถึงความกล้าแสดงออกของผูห้ ญิงมากขึ้น เจ้าหญิง
ในยุคนี้ เริ่ มมีความคิดเห็นเป็ นของตัวเอง และกล้าที่จะต่อสู ้เพื่อให้ตนเองเป็ นอิสระ สาหรับเจ้าหญิง
แห่ งยุคเปิ ดกว้างเราจะเห็นได้ถึงความหลากหลายของตัวละครหลักที่ดิสนี ยเ์ ริ่ มมีการเชิ ดชูเจ้าหญิง
ผิวสี มี การสอดแทรกเรื่ องของความเท่าเที ยมกันระหว่า งผูห้ ญิ งและผูช้ าย ที่ สาคัญยังได้ยอมรั บ
เรื่ องความแตกต่างทางด้านเชื้ อชาติ สุ ดท้ายกับเจ้าหญิงแห่ งยุคปั จจุบนั ถือเป็ นยุคที่ตวั ละครเจ้าหญิง
ของดิสนี ยม์ ีพฒั นาการทางด้านอุปนิ สัยอย่างเด่นชัด กล่าวคือมีความกล้าหาญไม่แพ้ผชู ้ ายอกสามศอก
ไม่ เกรงกลัวต่ ออันตรายใด ๆ และสามารถยืนหยัดต่ อสู ้ ไ ด้ด้วยตนเองโดยที่ ไ ม่ ต้องพึ่ ง พิ ง ผูช้ าย
อีกต่อไป
เมื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบตัวละครหลักของดิสนี ยใ์ นเรื่ อง Frozen โดยใช้แนวคิดสตรี นิยม
ตามทัศนะของ Weedon (1999) และ Millett (2000) พบว่า ตัวละครเอลซ่ า (Elsa) จัดอยูใ่ นกลุ่มสตรี
นิ ยมสายก้าวหน้า (Radical Feminism) เนื่ องจากมีการสอดแทรกลักษณะนิสัยที่เด็ดเดี่ยว กล้าหาญ
เมื่อเกิดปั ญหาขึ้นไม่จาเป็ นต้องพึ่งพาความช่ วยเหลื อจากผูช้ าย สามารถตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาด้วย
ตนเองได้ ที่ ส าคัญ ตัวละครนี้ ยัง มี ค วามรู ้ สึ ก ที่ เ ป็ นอคติ ก ับ ผูช้ ายอยู่ รวมถึ ง ไม่ มี ค วามสนใจใน
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ตัวผูช้ ายเลยแม้แต่นอ้ ย ดังจะเห็นได้จากฉากที่อนั นาพาฮานส์ เจ้าชายรู ปงามมาพบกับเอลซ่ าเพื่อขอ
อนุ ญ าตแต่ ง งานกัน ทัน ที ที่ เอลซ่ า เห็ นฮานส์ ก็ รู้ สึ ก มี อ คติ และไม่ ย อมรั บ ในการตัด สิ น ใจของ
อันนา โดยแสดงออกมาซึ่ งความไม่พึงพอใจอย่างชัดเจน
ส่ วนตัวละครอันนา (Anna) จัดอยู่ในกลุ่ ม สตรี นิยมแนววัฒนธรรม (Cultural Feminism)
ด้วยลัก ษณะนิ สัยส่ วนตัวที่ เห็ นว่าคุ ณสมบัติทางเพศของผูห้ ญิ งเป็ นสิ่ งที่ อยู่เหนื อกว่าผูช้ ายอย่า ง
เห็ นได้ชดั ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของความอดทน ความอ่อนโยน ความโอบอ้อมอารี ที่มีมากกว่าผูช้ าย
และความเชื่ อที่ ว่าผูห้ ญิ งมี ความเท่าเที ยมกับผูช้ าย โดยเธอได้แสดงให้เห็ นถึ งสิ่ งเหล่ านี้ ด้วยการ
เรี ย นรู ้ ที่ จะหยัดยืนด้วยตนเอง ไม่ พ่ ึ ง พาผูช้ ายมากจนเกิ นไป ดังจะเห็ นได้จากฉากที่ อนั นาออก
เดิ นทางเพื่อตามหาเอลซ่ า เมื่ อต้องประสบกับเหตุการณ์ ร้าย ๆ มากมาย เธอก็ยงั คงไม่ย่อท้อ และ
ไม่เคยเอ่ยปากขอความช่ วยเหลื อ หรื อแสดงด้านที่ อ่อนแอออกมาให้ผูช้ ายต้องปกป้ อง เธอยังคง
แสดงจุดยืนอย่างชัดเจน และต่อสู ้ ฝ่ าฟันอันตรายต่าง ๆ เหล่านั้น ด้วยตัวของเธอเอง
ซึ่ งเอลซ่ านับเป็ นตัวละครตัวแรกของดิสนี ยจ์ ากตัวละครเจ้าหญิงทั้งหมดที่มีความแตกต่าง
และโดดเด่นเป็ นอย่างมาก สิ่ งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของผูห้ ญิงในยุคปัจจุบนั ที่แตกต่างไปจาก
อดี ต กล่าวคือผูห้ ญิงในยุคปั จจุบนั มีความสามารถไม่แพ้ชายชาตรี กล้าคิด กล้าแสดงออก เป็ นตัว
ของตัวเองมากขึ้ น ไม่ ใ ส่ ใ จกับ ค าวิจารณ์ ข องคนอื่ น กล้า ก้า วออกจากกรอบที่ สั ง คมก าหนดไว้
ใช้ ชี วิ ต อย่ า งมี ค วามสุ ข ในแบบที่ ต ัว เองต้ อ งการ และสามารถอยู่ เ พี ย งล าพัง ได้ โ ดยไม่ ไ ด้
ให้ความสาคัญกับเรื่ องของการแต่งงานหรื อการมีครอบครัวมากนัก

บทที่ 7
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
กลวิธีการสร้างชุดสัญญะมหัศจรรย์ในการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาป
ราชิ นีหิ ม ะ เป็ นการวิจยั เชิ ง คุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิ ธี วิเคราะห์ เนื้ อหา (Content
Analysis) ตามทฤษฎี โ ครงสร้ า งนิ ยมและสั ญ วิ ท ยา ( Semiology – Structuralism) ร่ วมด้ ว ย
การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่ วม (Non-Participant Observation) ทั้งในส่ วนของการ์ ตูนแอนิเมชัน
และการแสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์ โดยจาแนกการนาเสนอผลการศึกษาออกเป็ น 3 บท ได้แก่ บทที่ 4
การเล่าเรื่ องในการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ บทที่ 5 กลวิธีการสร้าง
ชุดสัญญะและการสื่ อความหมายของฉากมหัศจรรย์ในการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัยแดน
ค าสาปราชิ นี หิ มะ และ บทที่ 6 การถ่ า ยทอดแนวคิ ด สตรี นิ ยมของดิ ส นี ย์ ที่ ส ะท้ อ นผ่ า น
ตัวละครหลักของเรื่ อง ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์ตามปั ญหานาวิจยั ที่ต้ งั ไว้ 3 ข้อ คือ 1) กลวิธีการเล่าเรื่ อง
ข้ามสื่ อจากการ์ ตูนแอนิ เมชันมาสู่ การแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชิ นีหิมะ
(Frozen) เป็ นอย่า งไร 2) กลวิธี ก ารสร้ างชุ ด สั ญ ญะมหัศ จรรย์เ พื่ อ สื่ อ ความหมายในการแสดง
ดิ ส นี ย ์ออนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัย แดนค าสาปราชิ นีหิ มะ (Frozen) เป็ นอย่า งไร 3) กลวิธี ก ารสร้ า ง
ชุดสัญญะที่คน้ พบมีการสะท้อนแนวคิดสตรี นิยมของดิสนียผ์ า่ นตัวละครหลักอย่างไร
โดยผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ เพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้
รวมทั้งเพื่อทาการศึกษาเพิม่ เติมต่อไปในอนาคตได้ ดังนี้

7.1 สรุปผลการศึกษา
7.1.1 กลวิธีการเล่ าเรื่ องข้ ามสื่ อจากการ์ ตูนแอนิเมชั นมาสู่ การแสดงดิสนีย์ออนไอซ์ เรื่ อง
ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ (Frozen) เป็ นอย่างไร
การศึกษากลวิธีการเล่ าเรื่ องข้ามสื่ อจากการ์ ตูนแอนิ เมชันมาสู่ การแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์
เรื่ อง ผจญภัย แดนค าสาปราชิ นีหิมะ (Frozen) ผูว้ ิจยั ได้ศึก ษาตามแนวคิ ดสัม พันธบท พบว่า การ
แสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์มีวิธีการผลิตซ้ าในลักษณะของการคงเดิม (Convention) ไว้ซ่ ึ งเนื้ อหาเดิมของ
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ตัวบทดั้งเดิ มในทุกองค์ประกอบของการเล่าเรื่ อง หากแต่มีการตัดทอน (Reduction) และดัดแปลง
(Modification) ในบางองค์ประกอบ เนื่องจากการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อของดิ สนี ยเ์ น้นมิติทางด้านธุ รกิ จ
เป็ นหลัก ลักษณะของสัมพันธบทจึงไม่มีการขยายความ (Extension) อะไรใหม่ให้เกิดความแตกต่าง
หากแต่นาตัวบทต้นทางมาสร้างในสื่ อใหม่ให้เกิดการเปลี่ ยนแปลง และสามารถคาบโยงถึ งกันได้
ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูช้ มที่ตอ้ งการความตื่นตาตื่นใจกับการแสดงสด อยากรู ้ สึก
แปลกใหม่ไปกับเทคนิ ค และกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ อี กทั้งเพื่อให้
รู ปแบบการนาเสนอสอดคล้องกับปั จจัยทางด้านเวลาในการแสดงและสถานที่อย่างเหมาะสม ดังนี้
1) โครงเรื่ อง (Plot) จากการศึกษาพบว่าโครงเรื่ องของการแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์
(Frozen) มีการกาหนดโครงเรื่ องสาคัญที่คงเดิ มเหมือนอย่างภาพยนตร์ แอนิ เมชันเพราะเป็ นเรื่ องที่
คนรู ้ จกั และเป็ นที่ ชื่ นชอบอย่า งมากอยู่แล้วจึ งไม่ มีค วามจาเป็ นที่ จะต้องเปลี่ ยนแปลงอะไรมาก
โดยเฉพาะช่ ว งภาวะวิก ฤตที่ อนั นาต้องตัดสิ นใจเลื อกระหว่า งชี วิ ต ของเธอกับ ชี วิ ตของเอลซ่ า
การกาหนดให้ใช้การกระทาแห่ งรักเป็ นสิ่ งที่ทาลายคาสาป และการจบเรื่ องด้วยความสงบสุ ขของ
เมืองเอเรนเดลล์ นอกจากนี้ยงั มีการตัดทอนโครงเรื่ องที่อยูใ่ นภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชันออกไปอีก
หลายส่ วน คือ การแนะนาตัวละครในวัยเด็ก การผจญภัยของอันนาและคริ สตอฟ การออกเดินทาง
ของฮานส์ และการขอความช่วยเหลือจากครอบครัวโทรลล์ ซึ่ งการตัดทอนโครงเรื่ องดังกล่าวไม่ได้
ส่ ง ผลต่ อ ภาพรวมของเนื้ อเรื่ อ ง และยัง คงไว้ซ่ ึ งความสมบู รณ์ ข องเนื้ อหาทั้ง หมดได้ ส่ ว นการ
ดัดแปลงที่มีต่อโครงเรื่ องในการแสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์ก็เป็ นการดัดแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ตัดทอนโครงเรื่ องบางส่ วนออกไป และก่ อให้เกิ ดความน่ าสนใจมากขึ้ น อย่า งการเริ่ ม เรื่ องด้วย
ปมปั ญหาทาให้ผูช้ มมี ค วามรู ้ สึ กอยากติ ดตามชมการแสดงต่อไป และการสลับล าดับเหตุ ก ารณ์
โดยเล่าย้อนกลับไปถึงสาเหตุของฤดูหนาวชัว่ นิ รันดร์ ก็ช่วยคลายความสงสัยในใจของผูช้ ม รวมทั้ง
ช่วยให้ผชู ้ มเข้าใจเนื้ อเรื่ องของการแสดงทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ ว สิ่ งที่น่าสนใจสาหรับโครงเรื่ องใน
การแสดงดิ ส นี ย ์อ อนไอซ์ คื อ มี ก ารใช้ ต ัว ละครคริ ส ตอฟมาเริ่ ม เรื่ อ งเหมื อ นกับ ในภาพยนตร์
แอนิ เมชัน หากแต่อยู่ในช่ วงวัยที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์เดี ยวกันคือใช้ตวั ละครในการ
เชื่อมโยงให้ผชู ้ มรับรู ้ถึงยุคสมัยของเรื่ องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด
2) แก่ นเรื่ อง (Theme) จากการศึ กษาพบว่าแก่ นเรื่ องของการแสดงดิ สนี ย ์ออนไอซ์
(Frozen) ยังคงยึดแนวคิดหลักของ Love Theme หรื อ แก่นเรื่ องที่เกี่ ยวกับความรัก ตามการจาแนก
ของ Goodlad (1971) โดยชี้ ให้เห็ นถึ งเรื่ องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่าง 2 พี่น้อง เอลซ่ าและ
อันนา ที่สาคัญความรักในเรื่ องนี้ยงั เป็ นกุญแจช่วยทาลายคาสาปที่เกิดขึ้นให้สลายไป ส่ วนแก่นเรื่ อง
รองที่ เคยปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชันอย่าง Outcast Theme หรื อ แก่ นเรื่ องเกี่ ยวกับ
ผูแ้ ปลกแยก กลับถูกตัดทอนออกจากการแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ เนื่ องจากเวลาในการแสดงที่มีอยู่
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อย่า งจ ากัดจึ ง จ าเป็ นต้อ งยึ ดแนวคิ ด หลัก ของเรื่ องเพี ย งประเด็ นเดี ย วเพื่ อ ให้ ผูช้ มเข้า ใจในสิ่ ง ที่
ผูส้ ่ งสารต้องการนาเสนอได้ง่ายขึ้น
3) ตัวละคร (Character) จากการศึกษาพบว่าตัวละครของการแสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์
(Frozen) มีการคงเดิมในประเภทของตัวละครหลักทุกประการ ตามการจาแนกประเภทของ Forster
(1879-1970, อ้างถึงใน อิราวดี ไตลังคะ, 2543, น. 51) อันนา และโอลาฟ ยังคงเป็ นตัวละครมิติเดียว
(Flat Character) หรื อตัวละครแบบตายตัว คื อ มี พ ฤติ ก รรมหรื อลัก ษณะนิ สัย ที่ มองเห็ นได้เพี ย ง
ด้านเดี ยว ส่ งผลให้ผูช้ มเข้าใจได้อย่างง่ ายว่าตัวละครตัวนี้ มีนิสัยใจคออย่างไร ส่ วนเอลซ่ า ฮานส์
คริ สตอฟ ก็ยงั คงความเป็ นตัวละครหลายมิติ (Round Character) หรื อตัวละครแบบรอบด้านเหมือน
ตัวบทต้นทางอย่างภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิเมชัน โดยมีลกั ษณะนิสัยที่คล้ายคลึงกับมนุ ษย์จริ ง คือมีท้ งั
ส่ วนที่ ดีและส่ วนที่ ไม่ดี ส่ งผลให้ผูช้ มคาดเดาได้ยาก สาหรั บการแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ ไ ด้มีการ
ดัดแปลงเครื่ องแต่งกายของตัวละครทุกตัวเล็กน้อยให้เกิ ดความคล่องตัวมากขึ้น เนื่ องจากเป็ นการ
แสดงที่ เล่ นอยู่บ นลานสเก็ตน้ า แข็ง ท าให้ผูแ้ สดงต้องอาศัยทักษะ และความชานาญเฉพาะด้า น
เพื่อให้เกิดท่วงท่า ลีลาที่สง่างาม และสามารถสื่ อสารอารมณ์ของตัวละครที่ถูกกาหนดไว้ให้ออกมา
ได้อย่างชัดเจน แต่ก็ยงั คงไว้ซ่ ึ งเอกลักษณ์ รวมถึงรายละเอียดของเครื่ องแต่งกายที่ครบถ้วนใกล้เคียง
กับเครื่ องแต่งกายที่ปรากฏอยูบ่ นตัวบทต้นทาง
4) ฉาก (Setting) จากการศึกษาพบว่าฉากของการแสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์ (Frozen)
มีการคงเดิ มเพียงแค่สองส่ วน คือ ช่วงเวลา (Time) ที่ระบุได้จากอาชี พคนตัดน้ าแข็งของคริ สตอฟ
และการแต่งกายของนักแสดงว่าเรื่ องราวทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นในช่วงยุโรปโบราณ อีกส่ วนที่คงเดิมไว้
คือสถานที่ (Location) โดยในการแสดงได้เลื อกจาลองสถานที่สาคัญอย่างพระราชวังเอเรนเดลล์
อันเป็ นจุ ดเริ่ มต้นและจุ ดสิ้ นสุ ดของเรื่ องราวที่เกิ ดขึ้ นให้มีรายละเอียดคล้ายคลึ งกับในภาพยนตร์
แอนิเมชัน สาหรับฉากที่โดนตัดทอนออกไปจากการแสดงคือฉากที่อยู่อาศัยของโทรลล์ซ่ ึ งไม่ได้มี
การเล่าถึงแต่อย่างใด นอกจากนี้ยงั มีการดัดแปลงฉากทะเลสาบน้ าแข็ง และฉากการสร้างพระราชวัง
น้ า แข็ ง ของเอลซ่ า ที่ นั บ ว่ า เป็ นฉากมหั ศ จรรย์ข องเรื่ อ ง โดยน าองค์ ป ระกอบในฉาก (Scenic
Composition) เช่น การใช้เส้น สี แสง และพื้นผิวต่าง ๆ มาช่วยสร้ างอารมณ์ และเสริ มจินตนาการ
ให้กบั ผูช้ ม รวมทั้งองค์ป ระกอบบนเวที (Stage Composition) เช่ น การจัดตาแหน่ งของตัวละคร
แต่ ล ะตัว อัน เป็ นองค์ ป ระกอบส าคัญ ที่ ป รากฏในเวที ก ารแสดงตามค าอธิ บ ายของ มัท นี
รั ต นิ น (2546) มาสร้ า งสรรค์ก ารแสดงดิ ส นี ย ์อ อนไอซ์ ใ ห้ มี ค วามสอดรั บ ประสานกัน และ
สื่ อความหมายไปยังผูช้ มได้อย่างมีศิลปะและสุ นทรี ยภาพ
5) บทสนทนา (Dialogue) จากการศึ กษาบทสนทนาของการแสดงดิ สนี ย ์ออนไอซ์
(Frozen) ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาเฉพาะเพลงที่นามาใช้ประกอบการเล่าเรื่ องพบว่า เพลงที่ยงั คงเดิม
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เหมื อ นกับ ตัว บทต้น ทางโดยที่ ไ ม่ ไ ด้มี ก ารปรั บ แต่ ง อะไร ได้แ ก่ เพลง Love Is An Open Door
ใช้เล่าเรื่ องราวช่วงที่อนั นาพบกับเจ้าชายฮานส์ และรู ้สึกตกหลุมรักในทันทีทนั ใด เพลง In Summer
เป็ นเพลงที่ โอลาฟใช้บอกเล่ าความฝั นของตนที่ ตอ้ งการใช้ชีวิตอยู่ในฤดู ร้อน เพลง For the First
Time in Forever (Reprise) ใช้ ใ นช่ ว งที่ อ ัน นาพยายามเกลี้ ยกล่ อ มเอลซ่ า ให้ ก ลั บ พระราชวัง
เอเรนเดลล์เพื่อแก้ไขคาสาปฤดู หนาวชั่วนิ รันดร์ ที่เกิ ดขึ้ น ส่ วนเพลงที่ถูกตัดทอนออกไปจากการ
แสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์ คือ เพลง Frozen Heart และเพลง Fixer Upper เนื่ องจากเป็ นเพลงที่ไม่ได้รับ
ความนิ ยมจากผูช้ ม และเป็ นเพลงที่ไม่ได้ถูกนามาใช้เพื่อเล่าเหตุการณ์ ในการแสดง สาหรับเพลง
Reindeer(s) Are Better Than People ถูกดัดแปลงให้ส้ ันลงกว่าเดิมแต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งใจความสาคัญของ
การเล่าเรื่ องในช่ วงนั้น เพลง For the First Time in Forever & Do You Want to Build a Snowman?
ถูกดัดแปลงโดยนาเพลงทั้ง 2 เพลง จากภาพยนตร์ แอนิเมชันมาเรี ยบเรี ยงใหม่เป็ นเพลงเดียวกัน และ
เพลง Let It Go ซึ่ งถื อเป็ นเพลงเด่นของเรื่ องถูกดัดแปลงให้มีการร้องซ้ าในท่อนสาคัญอย่าง Here I
Stand in the light of day, Let the storm rage on! The cold never bothered me anyway. เพื่อเน้นย้าถึง
ความหมายที่ผสู้ ร้างต้องการจะสื่ อให้ผชู้ มได้รับทราบ
7.1.2 กลวิธีการสร้ างชุ ดสั ญญะมหัศจรรย์ เพื่อสื่ อความหมายในการแสดงดิสนีย์ออนไอซ์
เรื่อง ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ (Frozen) เป็ นอย่างไร
การศึกษากลวิธีการสร้ างชุ ดสัญญะเพื่อสื่ อความหมายในการแสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์ เรื่ อง
ผจญภัยแดนคาสาปราชิ นีหิมะ (Frozen) พบฉากมหัศจรรย์ที่มีร่วมกันทั้งตัวบทต้นทางและตัวบท
ปลายทาง จานวน 2 ฉาก คือ ฉากสาปเมือง (ฤดูหนาวชัว่ นิ รันดร์ ) และฉากสร้างพระราชวังน้ าแข็ง
โดยฉากมหัศจรรย์ดงั กล่าวล้วนแต่มีการประกอบสร้างของชุดสัญญะที่แตกต่างกัน ดังนี้
1) ฉากสาปเมื อง (ฤดู หนาวชั่วนิ รันดร์ ) ส าหรั บ ฉากมหัศ จรรย์ฉ ากนี้ ไ ด้มี ก าร
ใช้สัญญะที่ตอ้ งอาศัยการตีความเพิ่มเติมจากบริ บทแวดล้อมอย่างถุ งมือ ที่ดูผิวเผินอาจเป็ นเหมือน
เครื่ องประดับที่เอลซ่ าใช้ใส่ ในพิธีราชาภิ เษกเพื่อเพิ่มความสง่างาม แต่หากวิเคราะห์ให้ลึกลงไป
ถึงความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) เราจะเห็ นได้ว่าเอลซ่ าให้ความสาคัญกับถุ งมื อของ
เธอมาก เธอร้ องขอถุงมือคืนทันทีหลังจากที่อนั นาเผลอดึ งหลุ ดไป พอเห็ นว่าอันนาไม่เข้าใจเธอก็
เริ่ มวิง่ หนี ดังนั้นถุงมือสาหรับเอลซ่ าจึงเป็ นเสมือนสิ่ งที่ใช้ปกปิ ด และซ่ อนเร้นพลังวิเศษของเธอไว้
ไฟ (สี ฟ้า) ก็เป็ นสัญญะอีกอย่างหนึ่ งที่ตอ้ งอาศัยการตีความและถูกนามาใช้สร้ างบรรยากาศให้กบั
การแสดง โดยช่วงงานเฉลิมฉลองไฟที่ฉายบนลานสเก็ตน้ าแข็งทั้งหมดจะเป็ นไฟ (สี ส้ม) สื่ อถึงแสงของ
พระอาทิตย์และฤดู ร้อนอันสดใส ซึ่ งหลังจากที่ เอลซ่ าทะเลาะกับอันนาจนควบคุ มพลังวิเศษของ
ตนเองไม่ได้และส่ งผลให้เกิ ดคาสาปฤดู หนาวชั่วนิ รันตร์ ข้ ึน เวทีการแสดงทั้งหมดก็ถูกย้อมสี ดว้ ยไฟ
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(สี ฟ้า) เพื่อแสดงถึ งสภาพอากาศที่ ได้เปลี่ ยนแปลงไปจากความอบอุ่นกลายเป็ นความหนาวเหน็บ
ชัว่ พริ บตา ส่ วนรู ปสัญญะหิ มะที่ถูกนามาใช้ในฉากนี้ นอกจากจะแสดงให้เห็ นถึ งฤดูหนาวที่เกิ ดขึ้ น
กับอาณาจักรแล้ว ยังสื่ อได้ถึงความหวาดกลัวและความกังวลใจที่อยูภ่ ายในจิตใจของเอลซ่ามาตลอด
สาหรับการเลียนเสี ยงลมพัดเป็ นรู ปสัญญะที่ผชู้ มการแสดงไม่ตอ้ งใช้การตีความ
อะไรมาก เนื่องจากมีความคุน้ ชินอยูแ่ ล้ว เพียงได้ยนิ เสี ยงก็สามารถเข้าใจความหมายเชื่ อมโยงไปถึง
เหตุการณ์ได้ในทันที
2) ฉากสร้ า งพระราชวัง น้ า แข็ ง ส าหรั บ ฉากนี้ สามารถจ าแนกฉากมหัศ จรรย์
ได้อีก 2 ฉาก ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน คือ
(1) ฉากการเปลี่ ยนเครื่ องแต่งกายในบัดดล สาหรับฉากมหัศจรรย์ฉากนี้ ได้มี
การใช้สัญญะที่ ตอ้ งอาศัยการตี ความเพิ่มเติมจากบริ บทแวดล้อมจึงจะเข้าใจความหมายที่ แฝงอยู่
ในการแสดงได้ดีข้ ึน โดยประกอบไปด้วยชุดสัญญะที่หลากหลาย ดังนี้ ชุดวันราชาภิเษก ความหมาย
ตรงคื อ ชุ ด ส าหรั บ พระราชพิ ธี ราชาภิ เ ษก ขณะเดี ย วกั น ถ้ า วิ เ คราะห์ ด้ ว ยแนวคิ ด สั ญ ญะ
จะพบว่าชุ ดที่ปกปิ ดในทุกส่ วนของร่ างกาย ยกเว้นใบหน้าเพียงอย่างเดียว สื่ อให้เห็นถึ งการปิ ดกั้น
ตัวเองของตัวละครเอลซ่ าอย่างชัดเจน นอกจากนี้ โทนสี เข้มของชุ ดที่เลื อกใช้ยงั สื่ อถึ งความลึ กลับ
ซับ ซ้ อ นทางด้า นอารมณ์ และสี แ ดงอมม่ ว งที่ โ ดดเด่ น ของเสื้ อ คลุ ม ก็ ย งั สื่ อ ได้ถึ ง ความลึ ก ลับ
ความยิ่งใหญ่ และมีอานาจ ถุ งมื ออีกข้างหนึ่ งที่ เหลื ออยู่ของเอลซ่ ากลับไม่ใช่ สิ่งที่ ใช้ปกปิ ด และ
ซ่ อนเร้ นพลังวิเศษของเธอไว้อีกต่อไป หากแต่ในบริ บทของฉากนี้ จะหมายถึงความกลัวที่เหลื ออยู่
ในจิ ต ใจ ดัง นั้น เมื่ อ เอลซ่ า ตัด สิ น ใจถอดถุ ง มื อ นี้ ทิ้ ง จึ ง เป็ นเสมื อ นการก าจัด ความกลัว ทั้ง หมด
ของเธอด้วย ส่ วนมงกุฎก็ถูกใช้สื่อถึงการละทิง้ ฐานันดรศักดิ์ของเอลซ่ าในฐานะราชินีแห่งอาณาจักร
เอเรนเดลล์ ควันที่นามาใช้ประกอบสร้างเป็ นสัญญะในฉากนี้ แสดงให้เห็ นถึงเวทย์มนต์ของเอลซ่ า
ที่ใช้สาหรับการเปลี่ยนเครื่ องแต่งกายในบัดดล สาหรับชุ ดสี ฟ้าก็เปรี ยบได้กบั ความรู ้ สึกเป็ นอิสระ
ของเอลซ่ าที่ ไ ด้ปลดปล่ อยตัวเองจากพันธนาการทั้งหลาย รวมทั้งความสุ ขในการยอมรั บตัวตน
ที่แท้จริ ง เพราะสี ฟ้าสื่ อความหมายโดยนัยได้ถึงความภาคภูมิใจ
(2) ฉากการสร้ า งพระราชวัง น้ า แข็ง ส าหรั บ ฉากมหัศ จรรย์ฉ ากนี้ นับ เป็ น
ฉากส าคัญ ที่ สุ ด ของการแสดงดิ ส นี ย ์อ อนไอซ์ เรื่ อ ง ผจญภัย แดนค าสาปราชิ นี หิ ม ะ (Frozen)
เพราะเป็ นฉากที่แสดงให้เห็ นถึ งพลังที่แท้จริ งของเอลซ่ า และตัวตนที่เธอเป็ น โดยมีการนาสัญญะ
ที่เห็ นได้เด่ นชัดมาผสมผสานเข้ากับสื่ อสมัยใหม่เพื่อสื่ อความหมาย ดังนี้ การฉายภาพเกล็ดหิ มะ
ขนาดใหญ่ลงบนพื้นผิวต่าง ๆ ทั้งผ้าม่าน และลานสเก็ตน้ าแข็ง เกล็ดหิ มะนี้ สื่อได้ถึงพลังเวทย์มนต์
ของเอลซ่ าที่ใช้สาหรับสร้ างพระราชวังน้ าแข็ง นอกจากนี้ ยงั สะท้อนให้เห็ นถึ งต้นกาเนิ ดพลังของ
เอลซ่าที่มีมาแต่แรกด้วย ส่ วนสะพานน้ าแข็งเป็ นสิ่ งที่เอลซ่าใช้พลังสร้างขึ้นเพื่อเป็ นทางเดินเชื่อมไป
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ยังพระราชวังน้ าแข็งของเธอ เปรี ยบเสมือนกับสิ่ งที่เชื่ อมความสัมพันธ์ระหว่างเอลซ่ าและอันนาที่
ตัดกันไม่ขาด แม้จะทะเลาะกันแค่ไหนก็ยงั คงมีความห่ วงใย ความเชื่ อใจให้กนั เสมอ สาหรับสัญญะไฟ
รู ปทรงเกล็ดหิ มะใช้เป็ นสิ่ งแสดงถึงอาณาเขตของพระราชวังน้ าแข็งที่เอลซ่าสร้างขึ้น
เนื่องจากในการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์เป็ นการแสดงในลักษณะของละครเวทีจึงจาเป็ นต้อง
ใช้การประกอบสร้างของชุ ดสัญญะที่มีความหลากหลาย ทั้งแสง สี เสี ยง วัสดุอุปกรณ์ประกอบฉาก
รวมทั้งสัญลักษณ์ เพื่อนามาใช้สื่อความหมายถึ งฉากมหัศจรรย์ในการแสดงให้ผชู ้ มเกิ ดจินตนาการ
และสร้างอารมณ์ที่คล้อยตามไปกับฉากมหัศจรรย์เหล่านั้น โดยผูส้ ร้างได้เลือกใช้สัญญะที่สามารถ
เข้าใจความหมายได้ง่ายโดยไม่ตอ้ งใช้การตีความที่ซบั ซ้อนมากนัก ส่ วนความหมายโดยนัยที่แฝงอยู่
ในสัญญะเหล่านั้นก็จะช่วยทาให้ผชู ้ มมีความเข้าใจในตัวสารที่ผสู ้ ร้างต้องการจะสื่ อได้ดียงิ่ ขึ้น
กล่าวโดยสรุ ป ดิสนี ยไ์ ด้เลือกใช้กลวิธีการสร้างชุ ดสัญญะมหัศจรรย์สาหรับการแสดงสด
โดยเน้นกลยุท ธ์ สัญญะ 3 ฉาก เพราะฉากถื อเป็ นหัวใจส าคัญของการเปลี่ ย นสื่ อจากภาพยนตร์
การ์ ตูนแอนิเมชันมาเป็ นการแสดงสดอย่างดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ ซึ่ งในแต่ละฉากก็จะประกอบสร้างไป
ด้วยชุ ดสัญญะย่อยอีกมากมายเพื่อสื่ อความหมายโดยนัย และหากวิเคราะห์ลึก ลงไปในแง่มุมของ
มายาคติก็จะเห็นว่าฉากมหัศจรรย์เหล่านี้ ลว้ นแสดงถึงบทบาททางด้านสตรี นิยมที่ดิสนียพ์ ยายามสื่ อ
ผ่านตัวละครหลักอย่างเอลซ่าทั้งสิ้ น
7.1.3 กลวิธี การสร้ า งชุ ด สั ญญะที่ค้ นพบมีก ารสะท้ อ นแนวคิ ดสตรี นิยมของดิ สนี ย์ผ่า น
ตัวละครหลักอย่างไร
จากการวิเคราะห์ตวั ละครหลักในภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชันของดิ สนี ยต์ ้ งั แต่อดี ตจนถึ ง
ปั จจุบนั โดยใช้แนวคิดสตรี นิยม (Feminism) มาเป็ นกรอบในการศึกษา ผูว้ ิจยั สามารถจาแนกตัวละคร
เจ้าหญิงดิสนียอ์ อกได้ 4 ยุค ตามลักษณะของตัวละครนาหญิงและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนี้
1) เจ้า หญิ ง แห่ งยุค แรกเริ่ ม ดิ ส นี ย ์ไ ด้สร้ างตัวละครเจ้าหญิ งคนแรกขึ้ นมาในปี
ค.ศ. 1938 คื อ สโนว์ไวท์เจ้าหญิ งผูม้ ี ผิวขาวประดุ จหิ มะ ริ มฝี ปากแดงดั่งกุ หลาบ และมี ผมด าดุ จ
ไม้มะเกลือ ตามมาด้วยเจ้าหญิงซิ นเดอเรลล่าในปี ค.ศ. 1950 เจ้าหญิงผูม้ ีรูปโฉมงดงามแต่กลับต้อง
ตกเป็ นเหยือ่ ของแม่เลี้ยงใจร้าย และในปี ค.ศ. 1959 กับเจ้าหญิงนิทราผูง้ ดงามและมีน้ าเสี ยงที่ไพเราะ
ตัวละครเจ้าหญิ งทั้ง 3 คนนี้ ถื อเป็ นต้นแบบให้ ก ับผู ้หญิ งในยุ คนั้นที่ ต้องการความสมบู รณ์ แบบ
มีความเป็ นกุลสตรี ที่เพียบพร้อม ปฏิบตั ิตวั อยูใ่ นระเบียบแบบแผน ว่านอนสอนง่าย และมีความเป็ น
แม่บา้ นแม่เรื อน ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ภาพยนตร์ การ์ตูนแอนิเมชันทั้ง 3 เรื่ อง ที่ดิสนียส์ ร้างขึ้นในช่วงแรกนั้น
มาในโครงเรื่ องที่ คล้ายคลึ งกัน คือ เป็ นเรื่ องราวของหญิ งสาวผูเ้ ลอโฉมที่ถูก นาไปซ่ อนอยู่ในที่
ที่ห่างไกล และถูกค้นพบโดยเจ้าชายรู ปงามผูถ้ อนคาสาป
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2) เจ้าหญิงแห่ งยุคเปลี่ยนแปลง ในยุคแรกเริ่ มดิ สนี ยไ์ ด้ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์
อย่างหนักเกี่ยวกับเรื่ องความหลากหลายที่ไม่มีอยูใ่ นภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชัน จนมาถึงจุดเริ่ มต้น
ของเจ้าหญิงแห่ งยุคเปลี่ยนแปลงอย่างแอเรี ยลที่ถูกสร้ างขึ้นในปี ค.ศ. 1989 และเบลล์ในปี ค.ศ. 1991
เจ้าหญิงทั้งสองนี้ ลว้ นมีความคิดเป็ นของตัวเอง และไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา ทั้งคู่พยายามเดินทาง
ต่ อสู ้ เพื่ อให้ส มความปรารถนาอย่า งที่ เธอฝั นไว้ ซึ่ ง เจ้า หญิ ง ทั้ง สององค์น้ ี เองที่ เป็ นต้น แบบใน
การเปลี่ยนแปลงให้กบั เจ้าหญิงดิสนียใ์ นยุคต่อ ๆ ไป แม้วา่ โครงเรื่ องจะมีความหลากหลายขึ้น แต่รูปโฉม
ของเจ้าหญิงทุกคนก็ยงั คงมาในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน โดยอิงจากรู ปร่ างหน้าตาของกลุ่มคนส่ วนใหญ่
ในแถบอเมริ กาและยุโรป ก่ อให้เกิ ดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ข้ ึ นอย่างรุ นแรงอี กครั้ งถึ งเรื่ องของการ
ปลูกฝังค่านิยมความงามที่ค่อนข้างจากัดให้กบั เด็กผูห้ ญิงซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักของดิสนีย ์
3) เจ้า หญิ ง แห่ ง ยุ ค เปิ ดกว้า ง ปี ถัด มาหลัง จากเรื่ องโฉมงามกับ เจ้า ชายอสู ร
ดิสนี ยไ์ ด้เปิ ดโลกแห่ งความหลากหลายให้กบั ภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชัน เป็ นครั้ งแรก ด้วยการ
สร้ างตัวละครเจ้าหญิงจัสมินเจ้าหญิ งผิวสี น้ าผึ้งคนแรกขึ้ นมาในปี ค.ศ. 1992 และโพคาฮอนทัส
วีรสตรี ชาวอินเดี ยนแดงที่เป็ นสัญลักษณ์ ของชนกลุ่ มน้อยในปี ค.ศ.1995 พวกเธอคือสัญญาณที่
บ่งบอกเป็ นนัย ๆ ว่า ดิ ส นี ย ์เริ่ ม เข้าสู่ ยุคแห่ ง ความงามในรู ปแบบที่ หลากหลายแล้ว จากนั้นในปี
ค.ศ. 1998 ดิ ส นี ย ์ไ ด้ส ร้ า งตัว ละครมู่ ห ลานวี ร สตรี ช าวจี น แผ่น ดิ น ใหญ่ เ พื่ อ ตอกย้ า การยอมรั บ
ความหลากหลายทางด้านเชื้ อชาติ จนกระทัง่ มาถึงการปรากฏตัวของเจ้าหญิงเทียน่าเจ้าหญิงผิวดา
คนแรกในประวัติ ศ าสตร์ ข องดิ ส นี ย ์ ใ นปี ค.ศ. 2005 ภาพยนตร์ ก าร์ ตู น แอนิ เ มชั น เรื่ องนี้
เปรี ยบเหมื อนการประกาศอย่า งเป็ นทางการว่า ดิ สนี ย ์ไ ด้ย อมรั บ ความหลากหลายของตัวละคร
เพศหญิงแล้ว โดยลักษณะนิ สัยของเจ้าหญิงแห่ งยุคเปิ ดกว้างนี้ ก็จะมีความกล้าหาญเยี่ยงชายชาตรี
มีความคิดเป็ นของตนเอง และไม่นงั่ รอความช่วยเหลือจากผูช้ ายอีกต่อไป
4) เจ้ า หญิ ง แห่ ง ยุ ค ปั จ จุ บ ั น หลั ง จากยุ ค เปิ ดกว้า งดิ ส นี ย ์ ก็ ก้ า วเข้ า สู่ ยุ ค ที่ มี
ความหลากหลายอย่างแท้จริ ง โดยมีการสร้างตัวละครเจ้าหญิงที่มีอุปนิ สัยแตกต่างกันขึ้นมามากมาย
เริ่ มตั้งแต่ราพันเซลที่ถูกสร้ างขึ้นในปี ค.ศ. 2010 เมอริ ดาที่สร้ างขึ้ นในปี ค.ศ. 2012 มาจนกระทัง่
ถึงเอลซ่ า และอันนาที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2013 เจ้าหญิงแห่ งยุคปั จจุบนั มีพฒั นาการทางด้านรู ปโฉม
เชื้ อ ชาติ รวมทั้ง บุ ค ลิ ก ลัก ษณะที่ แตกต่ า งไปจากขนบของเจ้า หญิ ง แห่ ง ยุ ค แรกเริ่ ม อย่า งชัด เจน
ในยุคนี้ เจ้าหญิงไม่ได้เป็ นคาจากัดความของผูห้ ญิงที่อ่อนไหวหรื ออ่อนแออีกต่อไป หากแต่มีความ
แข็งแกร่ งขึ้ นอย่างที่ ไม่เคยปรากฏมาก่ อน อาจกล่ าวได้ว่ายุคนี้ คือยุคของเจ้าหญิ งผูท้ รงพลังอย่าง
แท้ จ ริ ง พวกเธอล้ ว นแต่ อ อกเดิ น ทางเพื่ อ แก้ ไ ขค าสาปที่ เ กิ ด ขึ้ นด้ ว ยตั ว เองโดยไม่ พ่ ึ งพิ ง
ความช่ วยเหลื อหรื อจุ ม พิ ต จากเจ้า ชายอี ก ต่ อ ไป ที่ ส าคัญ เจ้า หญิ ง ในยุค นี้ ห ลายคนไม่ ไ ด้ส นใจ
ในเรื่ องของความรั กระหว่างชายหญิงแล้ว เพราะพวกเธอสามารถยืนหยัดอยู่ได้ดว้ ยตัวเอง เราจึ ง
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พบว่า ตอนจบในภาพยนตร์ ก าร์ ตูน แอนิ เ มชันของดิ ส นี ย ์ยุ ค นี้ ตัวละครหลัก อย่า งเจ้า หญิ ง นิ ย ม
ครองตัวเป็ นโสดมากขึ้ น เช่ น เมอริ ดา เอลซ่ า และอันนา เมื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบตัวละครหลัก
ของดิ ส นี ย ์ใ นเรื่ อ ง Frozen พบว่า ตัว ละครเอลซ่ า จัด อยู่ใ นกลุ่ ม สตรี นิ ย มสายก้า วหน้า (Radical
Feminism) ส่ วนตัวละครอันนาจัดอยู่ใ นกลุ่ ม สตรี นิยมแนววัฒนธรรม (Cultural Feminism) ซึ่ งมี
ความแตกต่างไปจากตัวละครเจ้าหญิงที่ดิสนียเ์ คยสร้างขึ้นในอดีตอย่างเห็นได้ชดั

7.2 อภิปรายผล
จากหลักการของการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อตามแนวคิดของ Alison Norrington (2010) ที่ได้นามา
เป็ นกรอบในการศึ ก ษากลวิธี ก ารสร้ า งชุ ด สัญญะมหัศจรรย์ใ นการแสดงดิ ส นี ย ์ออนไอซ์ เรื่ อ ง
ผจญภัยแดนคาสาปราชิ นีหิมะ (Frozen) พบว่า การเล่าเรื่ องข้ามรู ปแบบสื่ อได้ถูกนามาใช้ในการ
นาเสนอเรื่ องเล่านี้ไปยังกลุ่มคนที่เลือกเปิ ดรับสื่ อแตกต่างกัน จากการเล่าเรื่ องผ่านภาพยนตร์ การ์ ตูน
แอนิ เมชันซึ่ งมีกลุ่มผูช้ มที่หลากหลาย และเปิ ดกว้างให้บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้าถึ งเรื่ องเล่าได้ง่าย
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม มาสร้ างสรรค์ใหม่ให้อยูใ่ นรู ปแบบของการแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ ซึ่ งเป็ น
การน าเสนอเรื่ อ งเล่ า ไปยัง ผูช้ มกลุ่ ม ใหม่ คื อ กลุ่ ม ครอบครั ว ที่ มี เ ด็ ก เล็ ก บรรดาแฟนพัน ธุ์ แ ท้
ของดิสนี ย ์ รวมถึงผูท้ ี่ชื่นชอบการแสดงในลักษณะของละครเวที / ละครเพลง หรื อแม้กระทัง่ ผูท้ ี่
ชื่ นชอบการแสดงบนลานสเก็ตน้ าแข็ง โดยผูช้ มที่ ตอ้ งการเปิ ดรั บสื่ อใหม่ อย่า งการแสดงดิ สนี ย ์
ออนไอซ์มีความจาเป็ นที่จะต้องอาศัยความรู ้พ้นื ฐานจากสื่ อต้นทางอย่างภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิเมชัน
ไม่เช่นนั้นอาจจะส่ งผลให้เกิดความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเล่าเรื่ องของการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ได้
นอกจากนี้การเล่าเรื่ องข้ามสื่ อของการแสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์ยงั มีความสามารถในการขยาย
เป็ นธุ รกิจได้ตามหลักการของการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อที่ Jenkins (2007) ได้อธิ บายไว้วา่ เนื้ อหาที่ดีตอ้ งมี
ความสามารถในการเล่าเรื่ องที่ต่อเนื่ องและมีความหลากหลาย สามารถขยายเป็ นธุ รกิ จได้ รวมถึ ง
สามารถท าการขยายหรื อดั ด แปลงเป็ นรู ปแบบต่ า ง ๆ ได้ อี ก มากมาย การแสดงดิ ส นี ย ์
ออนไอซ์จึงถือเป็ นธุ รกิจที่เพิ่มคุณค่าให้กบั เรื่ องเล่าแบบเดิม และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กบั ผูช้ ม
ตามแนวคิดการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อ เนื่องจากผูท้ ี่ตอ้ งการเข้าชมการแสดงต้องเสี ยเงิน ซื้ อบัตรค่าเข้าชม
การแสดงในอัตราใบละ 700 บาท 1,400 บาท 1,700 บาท 1,900 บาท และ 2,700 บาท ตามตาแหน่ง
ของที่นงั่ และต้องเดินทางมารับชมการแสดงระหว่างวันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันอังคารที่
5 เมษายน พ.ศ. 2560 ตามเวลาที่ ระบุ ไ ว้ คื อ 15.00 น. และ 19.00 น. ส าหรั บรอบการแสดงใน
วันธรรมดา และเวลา 11.00 น. 15.00 น. และ 19.00 น. สาหรับรอบการแสดงในวันเสาร์ และอาทิตย์
ที่ สาคัญต้องเดิ นทางมารั บชมการแสดง ณ อิ มแพ็ค อารี น่า เมื องทองธานี ส่ ง ผลให้ผูท้ ี่ พลาดชม
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การแสดงนี้ไปต้องรอการเปิ ดการแสดงอีกครั้งในปี หน้า และผูช้ มเองก็ไม่สามารถคาดเดาได้ดว้ ยว่า
จะมีก ารนาเรื่ อง Frozen เข้า มาจัดแสดงซ้ าหรื อไม่ จากข้อจากัดดังกล่ าวจึ งส่ งผลให้ก ารเล่ าเรื่ อง
ข้ามสื่ อ เรื่ อง Frozen ในการแสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์ สามารถสร้างความทรงจาที่สุดแสนประทับใจ
จนกลายมาเป็ นประสบการณ์อนั ตราตรึ งผูช้ มได้เป็ นอย่างดี
สาหรับกลวิธีในการสร้างชุดสัญญะมหัศจรรย์ในการแสดงดิสนียอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัย
แดนคาสาปราชิ นีหิมะ (Frozen) มีการนาเสนออกมาด้วยรู ปแบบของ “ละคร” ซึ่ งสอดคล้องกับที่
Barthes (1967, อ้างถึงใน วัลยา วิวฒั น์ศร, 2538, น. 123) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ละครเปรี ยบเหมือน
เครื่ องจัก รแห่ งการสื่ อสารชนิ ดหนึ่ ง ในขณะที่ ไม่ ได้ทางานเครื่ องจักรชนิ ดนี้ จะซ่ อนตัวอยู่หลัง
ผ้าม่า น แต่เมื่ อไหร่ ที่มี การทางานขึ้ นมาเครื่ องจักรนี้ ก็จะทาการส่ งสาร (Messages) จานวนหนึ่ ง
ออกไปยังผูร้ ับสารหรื อผูช้ มในทันทีทนั ใด ซึ่ งลักษณะพิเศษของสารที่ถูกส่ งออกมานี้ จะถูกส่ งออก
มาพร้อม ๆ กัน ในช่วงจังหวะของการแสดงที่แตกต่างกัน ซึ่ งผูช้ มจะได้รับสารจานวนมากในระยะเวลา
เดี ยวกัน เช่ น เสื้ อผ้านักแสดง ฉาก ตาแหน่ งของนักแสดง คาพูด กิ ริยาท่าทาง แสงไฟ ขณะที่สาร
บางประเภทที่ถูกนามาใช้ประกอบการแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ก็จะมีความคงที่ เช่ น ฉากพระราชวัง
เอเรนเดลล์ ทั้งหมดนี้ ถือเป็ นกลุ่มสัญญะกลุ่มหนึ่ งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นด้วยกันเพื่อสื่ อความหมาย
ไปยังผูช้ ม โดยทุกสิ่ งทุกอย่างที่ เกิ ดขึ้นบนลานสเก็ตน้ าแข็งล้วนเป็ นสัญญะที่มีความหมายทั้งสิ้ น
เหมือนรหัสที่ละครส่ งมาหาผูช้ มให้ผชู ้ มทาการถอดรหัสสัญญะต่าง ๆ เหล่านั้นด้วยตนเอง
ความสัมพันธ์ของสัญญะต่าง ๆ ในการแสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์นบั ว่ามีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่
ต้อ งท างานสอดประสานเป็ นหนึ่ ง เดี ย วกัน ผูว้ ิ จยั เห็ น ว่า การแสดงดิ ส นี ย ์อ อนไอซ์ น้ ี มี ล ัก ษณะ
เหมือนกับทฤษฎี การละครของอริ สโตเติลจากหนังสื อ The Poetics ที่ ได้กล่าวถึ งหลัก 3 ประการ
ที่สอดประสานกัน (Lucas, 1968) ดังนี้
1) Unity of Action (การกระทา) ในการแสดงละครเวทีเรื่ องหนึ่ งนั้นควรมีความเป็ น
เอกภาพของการกระทาหรื อโครงเรื่ องที่ผปู ้ ระพันธ์ตอ้ งการสื่ อสารมายังผูช้ ม ไม่ควรมีการแยกย่อย
โครงเรื่ องมากกว่าหนึ่ งเรื่ อง เราจะเห็นว่าการแสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์ เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชิ นี
หิ ม ะ (Frozen) มี ก ารนาเสนอโครงเรื่ องเพีย งหนึ่ งเรื่ องซึ่ ง คล้า ยคลึ ง กับภาพยนตร์ แอนิ เมชัน คื อ
เป็ นเรื่ องราวของน้องสาวที่ออกเดิ นทางตามหาพี่สาวให้กลับมาแก้ไขคาสาปฤดู หนาวชั่วนิ รันด์
โดยได้รับความช่ วยเหลื อจากผองเพื่อน และจบลงด้วยการใช้รักแท้ทาลายคาสาปส่ งผลให้ทุกคน
กลับมาอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
2) Unity of Time (เวลา) ระยะเวลาของเรื่ องราวที่เกิ ดขึ้ นในการแสดงละครเวที
ควรมีการจากัดให้อยู่ภายในสองถึ งสามชัว่ โมง ซึ่ งการแสดงดิ สนี ยอ์ อนไอซ์ ตอน Disney On Ice
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Presents Magical Ice Festival ที่จดั ขึ้นใช้ระยะเวลาการแสดงทั้งสิ้ นราว 2 ชัว่ โมง โดยใช้เวลาในการ
แสดง เรื่ อง ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ (Frozen) เพียงแค่ 30 นาที เท่านั้น
3) Unity of Place (สถานที่ ) การกระท าต่ า ง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในการแสดงละครเวที
ควรเกิ ดขึ้นและสิ้ นสุ ดภายในสถานที่เพียงสถานที่เดี ยวเท่านั้น โดยการแสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์ เรื่ อง
ผจญภัยแดนคาสาปราชิ นีหิมะ (Frozen) มีการจาลองสถานที่ข้ ึ นมาเป็ นฉากหลังเพียงแค่ฉากเดียว
คือ พระราชวังเอเรนเดลล์ที่ซ่ ึ งเป็ นจุดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุ ดของเหตุการณ์ท้ งั หมดภายในเรื่ อง
ดัง นั้น ผู ้วิ จ ัย จึ ง อนุ ม านได้ว่ า การแสดงดิ ส นี ย ์อ อนไอซ์ มี ก ลวิ ธี ใ นการสร้ า งชุ ด สั ญ ญะ
แบบเดียวกับที่เห็นกันในละครเวที โดยเน้นกลยุทธ์สัญญะ 3 ฉาก เนื่องจากฉากถือเป็ นหัวใจสาคัญ
ของการเปลี่ ย นสื่ อ จากภาพยนตร์ ก าร์ ตู น แอนิ เ มชัน มาเป็ นการแสดงสดอย่า งดิ ส นี ย ์อ อนไอซ์
ซึ่ งจาแนกได้เป็ นลักษณะของสัญญะทั้งแบบที่เปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวได้ในขณะแสดง รวมถึง
กลุ่ มของสัญญะที่ ไม่เคลื่ อนไหวอย่างฉากและลานสเก็ ตน้ าแข็ง องค์ประกอบของภาพที่ เกิ ดขึ้ น
ระหว่างการแสดงดิสนี ยอ์ อนไอซ์จึงเป็ นเสมือนภาพสามมิติที่มีพลัง ในการสื่ อความหมายของการ
ทางาน ประสานกันระหว่างกลุ่มสัญญะที่เคลื่อนไหวได้อย่างการแสดงของนักแสดง รวมไปถึงอุปกรณ์
ประกอบฉากต่าง ๆ และสัญญะที่หยุดนิ่ งอย่างฉาก หรื อพื้นที่การแสดงอย่างลานสเก็ตน้ าแข็ง ทั้งหมด
ทางานผสานกันจนเกิดเป็ นพลังองค์รวมของละคร (Total Effect) ในการสื่ อความหมายและเรื่ องราว
ที่เกิดขึ้นไปยังผูช้ ม
ตามหลักการของ Barthes (1982) เราจะเห็นได้วา่ ฉากมหัศจรรย์เหล่านี้ลว้ นแสดงถึงบทบาท
ทางด้านสตรี นิ ยมที่ ดิ สนี ย ์พยายามสื่ อผ่านตัวละครหลักอย่างเอลซ่ า ไม่ ว่าจะเป็ นฉากสาปเมื อง
(ฤดู ห นาวชั่ว นิ รั น ดร์ ) บ่ ง บอกให้ เ ห็ น ถึ ง พลัง อ านาจของสตรี ที่ มี อ ยู่ ใ นตัว เองอย่ า งเหลื อ ล้ น
แต่กลับกลายเป็ นปั ญหาเนื่ องด้วยบริ บททางสังคมที่พยายามตีกรอบให้ผหู ้ ญิงเกิดความรู ้สึกกลัวจน
ไม่กล้าที่จะแสดงพลัง อานาจออกมา และไม่สามารถควบคุ มพลังที่ มีอยู่ได้ ส่ วนฉากการเปลี่ ยน
เครื่ องแต่งกายในบัดดลบ่งบอกให้เห็ นถึ งการเปิ ดใจยอมรั บ รวมถึ งการเรี ยนรู ้ ตวั ตนของผูห้ ญิ ง
ในทางที่ถูกที่ควร สุ ดท้ายฉากการสร้างพระราชวังน้ าแข็งเปรี ยบเหมือนสิ่ งที่นาไปสู่ การสร้างสรรค์
เมื่อผูห้ ญิงเรี ยนรู้ที่จะใช้พลังในตัวเองโดยปราศจากการครอบงา หรื อการถูกตัดสิ นจากสังคม เธอก็
สามารถรังสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นได้
ประการสุ ด ท้า ยคื อเรื่ อ งของการถ่ า ยทอดแนวคิ ดสตรี นิย มในตัวละครหลัก ของดิ ส นี ย ์
จากการที่ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดสตรี นิยมพบว่ามี ขอ้ แตกต่างจากที่ Parks (2014)
เคยวิเคราะห์ ไว้ว่าสามารถแบ่ง ตัวละครเจ้าหญิ งดิ สนี ยอ์ อกเป็ น 3 ยุค โดยแบ่งตามช่ วงเวลาของ
เหตุ ก ารณ์ คื อ ยุ ค แรกยุ ค ของกุ ล สตรี แบบดั้ งเดิ ม เจ้ า หญิ ง ในยุ ค นี้ จะเป็ นเจ้ า หญิ ง ที่ มี
ความสมบูรณ์แบบ สวยงาม อ่อนโยน ไร้เดียงสา มองโลกในแง่ดี ไม่สู้คน และเฝ้ าฝันถึงเจ้าชายขี่มา้ ขาว
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ยุคที่สองยุคของการเปลี่ ยนแปลงในสังคม เจ้าหญิ งในยุคนี้ จะมี บุคลิ กภาพที่ แตกต่างกันออกไป
รวมทั้งมี ขอ้ บกพร่ องในตัวเอง แต่เรื่ องราวของเจ้าหญิ งยุคนี้ ก็ยงั คงผูกติ ดอยู่กบั ความฝั นสุ ดท้าย
ที่ตอ้ งจบลงด้วยการแต่งงานอย่างมีความสุ ข ยุคปั จจุบนั ยุคที่เจ้าหญิงไม่เพียงแต่กล้าแกร่ งและทรง
อานาจ หากแต่ปลายทางของเรื่ องไม่ได้มีการนาเสนอถึงความสัมพันธ์กบั ผูช้ ายอีกต่อไป
ในขณะที่ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการจาแนกตามลักษณะของตัวละครนาหญิงและการเปลี่ ยนแปลง
ที่ เกิ ดขึ้ นแต่ล ะช่ วง ส่ งผลให้ส ามารถจาแนกตัวละครเจ้าหญิ งดิ ส นี ยอ์ อกได้ 4 ยุค ประกอบด้วย
ยุคแรกเริ่ ม ยุคที่ ตวั ละครเจ้าหญิงกลายเป็ นต้นแบบของผูห้ ญิงอันเพียบพร้ อมไปด้วยคุ ณสมบัติที่
ดีงามอย่างครบถ้วน ยุคเปลี่ยนแปลง ยุคนี้ ตวั ละครเจ้าหญิงเริ่ มมีความคิดเป็ นของตนเองและไม่ยอม
จานนต่อโชคชะตา ยุคเปิ ดกว้าง ยุคที่สร้ างค่านิ ยมความงามใหม่ให้แก่เด็กผูห้ ญิงทัว่ โลก โดยเป็ น
ความงามที่ ไ ม่ จ ากัด ต่ อ เชื้ อ ชาติ ศาสนา และวัฒ นธรรม และยุ ค ปั จจุ บ ัน ยุคที่ แ สดงให้เ ห็ น ถึ ง
ความสามารถของผูห้ ญิง พลังที่เปี่ ยมล้น ความพร้ อมในการเผชิ ญหน้ากับปั ญหา และการยืนหยัด
ต่อสู ้โดยไม่ขอความช่วยเหลือจากผูช้ ายอีกต่อไป (Weedon, 1997; Millett, 2000)
ส าหรั บ การแสดงดิ ส นี ย ์อ อนไอซ์ เรื่ อ ง ผจญภัย แดนค าสาปราชิ นี หิ ม ะ (Frozen) ซึ่ งมี
ตัว ละครหลัก ที่ เ ป็ นผู้ห ญิ ง 2 คน คื อ เอลซ่ า และอัน นา ถู ก จัด ให้ อ ยู่ ใ นประเภทเจ้า หญิ ง แห่ ง
ยุคปั จจุบนั เนื่ องด้วยลักษณะนิ สัยที่ มีความแตกต่าง โดดเด่ นอย่างเห็ นได้ชัดโดยเฉพาะเรื่ องของ
ความกล้าหาญ เรี ยกว่าฉี กกฎของขนบเจ้าหญิงดิ สนี ยใ์ นยุคแรกเริ่ มและลบภาพเจ้าหญิงสมัยก่อน
ออกไปอย่า งหมดสิ้ น รวมถึ ง การน าเสนอเรื่ อ งราวที่ ไ ม่ เกี่ ย วพันกับ ความรั ก ระหว่า งชายหญิ ง
การดาเนิ นเรื่ องโดยใช้ตวั เอกที่ เป็ นผูห้ ญิ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ แสดงให้เห็ นถึ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ ดิส นี ย ์
พยายามสอดแทรกเข้ามาในตัวละครหลักของภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชันอย่างชัดเจน ในเรื่ องของ
ความเท่าเทียมกันทางเพศที่มีการเรี ยกร้องและเป็ นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในสังคมปั จจุบนั
เมื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบตัวละครหลักของดิสนี ยใ์ นเรื่ อง Frozen โดยใช้แนวคิดสตรี นิยม
ตามทัศ นะของ Weedon (1999) และ Millett (2000) พบว่าตัวละครเอลซ่ า จัดอยู่ใ นกลุ่ มสตรี นิย ม
สายก้า วหน้า (Radical Feminism) เนื่ อ งจากมี ก ารสอดแทรกลัก ษณะนิ สั ย ที่ เ ด็ ด เดี่ ย ว กล้า หาญ
เมื่อเกิดปั ญหาขึ้นไม่จาเป็ นต้องพึ่งพาความช่ วยเหลื อจากผูช้ าย สามารถตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาด้วย
ตนเองได้ ที่ ส าคัญ ตัวละครนี้ ยัง มี ค วามรู ้ สึ ก ที่ เ ป็ นอคติ ก ับ ผูช้ ายอยู่ รวมถึ ง ไม่ มี ค วามสนใจใน
ตัวผูช้ ายเลยแม้แต่นอ้ ย
ส่ วนตั ว ละครอั น นาจั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม สตรี นิ ยมแนววัฒ นธรรม (Cultural Feminism)
ด้วยลักษณะนิ สัยส่ วนตัวที่เห็นว่าคุณสมบัติทางเพศของผูห้ ญิงเป็ นสิ่ งที่อยูเ่ หนื อกว่าผูช้ ายอย่างเห็น
ได้ชดั ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของความอดทน ความอ่อนโยน ความโอบอ้อมอารี ที่มีมากกว่าผูช้ าย และ
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ความเชื่ อที่ว่าผูห้ ญิงมีความเท่าเทียมกับผูช้ าย โดยเธอได้แสดงให้เห็นถึงสิ่ งเหล่านี้ ดว้ ยการเรี ยนรู ้ ที่
จะหยัดยืนด้วยตนเอง ไม่พ่ งึ พาผูช้ ายมากจนเกินไป
ซึ่ งเอลซ่ านับเป็ นตัวละครตัวแรกของดิสนี ยท์ ี่มีความแตกต่างและโดดเด่นไปจากตัวละคร
เจ้าหญิงของดิสนียต์ วั อื่น สิ่ งนี้ สะท้อนให้เห็ นถึงแนวทางของผูห้ ญิงในยุคปั จจุบนั ที่ดิสนี ยพ์ ยายาม
สอดแทรกเข้ามาในภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชัน ให้ผหู้ ญิง มีความสามารถไม่แพ้ชายชาตรี กล้าคิด
กล้าแสดงออก เป็ นตัวของตัวเองมากขึ้น ไม่ใส่ ใจกับคาวิจารณ์ของคนอื่น กล้าก้าวออกจากกรอบที่
สังคมกาหนดไว้ ใช้ชีวิตอย่างมี ค วามสุ ข ในแบบที่ ตวั เองต้องการ และสามารถอยู่เพี ยงลาพังได้
โดยไม่ได้ให้ความสาคัญกับเรื่ องของการแต่งงานหรื อการมีครอบครัวมากนัก

7.3 ข้ อเสนอแนะ
จากกลวิ ธี ก ารสร้ า งชุ ด สั ญ ญะมหัศ จรรย์ใ นการแสดงดิ ส นี ย ์อ อนไอซ์ เรื่ อ ง ผจญภัย
แดนคาสาปราชินีหิมะ (Frozen) นั้น ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
7.3.1 ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปใช้
1) การเล่าเรื่ องข้ามสื่ อถื อเป็ นอีกหนึ่ งกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มผลประกอบการทางด้าน
ธุ รกิ จได้ ด้วยการนาแนวทางของสัมพันธบททั้ง 4 แนวทาง มาปรั บใช้กบั ตัวบทต้นทางเพื่อเพิ่ม
คุณค่าให้แก่ตวั บทปลายทาง
2) การประกอบสร้างของชุ ดสัญญะ Index (รู ปบ่งชี้ ) สามารถใช้สื่อความหมาย
ทดแทนสิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิเมชัน และส่ งผลให้ผชู ้ มการแสดงสดนึกย้อนถึง
ฉากมหัศจรรย์ในตัวบทต้นทางได้ง่ายขึ้น ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์สาหรับการนามาปรับใช้ในการแสดง
ละครเวทีได้
3) การสอดแทรกแนวคิดสตรี นิยมผ่านตัวละครหลักของดิ สนี ย ์ แสดงให้เห็ นถึ ง
สภาพสังคมในปั จจุบนั ที่ผหู ้ ญิงมีความเท่าเทียมกับผูช้ ายมากขึ้น และมีสิทธิ เสรี ภาพในการตัดสิ นใจ
อันจะเป็ นแนวทางสาคัญสาหรับการรังสรรค์ผลงานให้เป็ นที่ยอมรับต่อไป
7.3.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรศึกษาการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อของดิสนี ยใ์ นสื่ ออื่น เช่น เกม สวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์
ว่ามีกระบวนการการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจในกลวิธี
การเล่าเรื่ องของดิสนียม์ ากขึ้น
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2) ควรศึกษากระบวนการประกอบสร้างของชุ ดสัญญะจากมุมมอง และทัศนคติ
ของกลุ่ มเป้ าหมายหลัก เช่ น กลุ่ มเด็กผูห้ ญิง กลุ่ มผูป้ กครอง เพื่อที่จะได้เข้าใจถึงความต้องการที่
สามารถนามาปรับใช้ในแง่มุมทางธุ รกิจและแง่มุมที่หลากหลายขึ้น
3) ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ ยวกับแนวคิ ดสตรี นิยมของตัวละครดิ สนี ยใ์ นภาพยนตร์
การ์ ตูนแอนิเมชันเรื่ องต่อ ๆ ไป ว่าจะมีการสอดแทรกค่านิยมแบบไหนเข้ามาในตัวละครหลักบ้าง
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
เพลงที่ใช้ ประกอบในภาพยนตร์ แอนิเมชัน เรื่อง ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ
1. Frozen Heart [หัวใจนา้ แข็ง]
เนือ้ เพลงภาษาอังกฤษ
Born of cold and winter air
And mountain rain combining
This icy force both foul and fair
Has a frozen heart worth mining

เนือ้ เพลงภาษาไทย
ก่อกาเนิดในลมหนาวเย็น
จากฝนเป็ นก้อนน้ าแข็งหนา
ความหนาวเหน็บอันเพลิดเพลินพรึ งพรั่น
สร้างเป็ นหัวใจให้เรามา

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

เจาะลงตรงหัวใจ ใสและเย็น
ความรักความหวัน่ ไหวไม่เว้น
งามดัง่ แก้วส่ องแววชัดเด่น
ผ่าน้ าแข็งเข้าไป
ความเยือกเย็นในจิตใจ

Hup! Ho! Watch your step! Let it go!
Hup! Ho! Watch your step! Let it go!

ฮึบเอ้า! เดินระวัง ไปเร็ วเข้า
ฮึบเอ้า! เดินระวัง ไปเร็ วเข้า

Beautiful!
Powerful!
Dangerous!
Cold!
Ice has a magic, can't be controlled
Stronger than one! Stronger than ten!
Stronger than a hundred men!

ช่างงดงาม
มีพลัง
อันตราย
เย็น
น้ าแข็งมีเวทย์มนต์เหนือเรา
ยิง่ กว่าคนเดียว ยิง่ กว่าสิ บคน
ยิง่ กว่าคนเป็ นร้อยคน
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Oh!

โอว!

Born of cold and winter air
And mountain rain combining!
This icy force both foul and fair
Has a frozen heart worth mining!

ก่อกาเนิดในลมหนาวเย็น
จากฝนเป็ นก้อนน้ าแข็งหนา
ความหนาวเหน็บอันเพลิดเพลินพรึ งพรั่น
สร้างเป็ นหัวใจให้เรามา

Cut through the heart, cold and clear!
Strike for love and strike for fear!
There's beauty and there's danger here
Split the ice apart!
Beware the frozen heart

เจาะลงตรงหัวใจ ใสและเย็น
ความรักความหวัน่ ไหวไม่เว้น
งามดัง่ แก้วส่ องแววชัดเด่น
ผ่าน้ าแข็งเข้าไป
ความเยือกเย็นในจิตใจ

2. Do You Want to Build a Snowman? [ปั้นมนุษย์ หิมะด้ วยกันมั้ย]
เนือ้ เพลงภาษาอังกฤษ
เนือ้ เพลงภาษาไทย
[Toddler Anna + Young Elsa]
[อันนาวัยเด็ก + เอลซ่าวัยสาว]
Elsa?
พี่เอลซ่า
Do you wanna build a snowman?
ปั้ นมนุษย์หิมะด้วยกันมั้ย
Come on, let's go and play
ไปเล่นด้วยกันรี บมา
I never see you anymore, come out the door ทาไมหมู่น้ ีไม่ได้พบหน้า มาเล่นดีกว่า
It's like you've gone away
คล้าย ๆ ว่าพี่จากไกล
We used to be best buddies, and now we're not เราเคยเป็ นเพื่อนที่แสนดี วันนี้ก็เปลี่ยน
I wish you would tell me why
อยากขอพี่บอกให้เข้าใจ
Do you wanna build a snowman?
ปั้ นมนุษย์หิมะด้วยกันมั้ย
It doesn't have to be a snowman
ไม่ชอบเล่นอย่างอื่นก็ยงั ได้
(Go away, Anna!)
(ไปที่อื่นเถอะ, อันนา)
Okay, bye
งั้นไม่กวน
[Young Anna]
Do you wanna build a snowman

[อันนาวัยสาว]
ปั้ นมนุษย์หิมะด้วยกันมั้ย
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Or ride our bike around the halls?
I think some company is overdue,
I've started talking to the pictures on the walls
Hang in there, Joan
It gets a little lonely, all these empty rooms
Just watching the hours tick by
(Tick, tock, tick, tock, tick, tock, tick, tock)

หรื อไม่ก็เล่นขี่รถรี บมา
สงสัยฉันเหงาแบบนี้นานแล้วสิ ท่า
ดูเหมือนฉันเริ่ มพูดจาเพ้อเจ้อกับรู ปทั้งหลาย
สู ้ต่อไปนะโจน
ทนไปในห้องที่วา่ งเปล่า
นัง่ เฝ้ านาฬิกาส่ งเสี ยงดังยิง่ ฟังใจหาย
(ติ๊ก, ต๊อก, ติ๊ก, ต๊อก, ติ๊ก, ต๊อก, ติ๊ก, ต๊อก)

[Adult Anna]
Elsa?
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 wanna build a snowman?

[อันนาวัยผูใ้ หญ่]
พี่เอลซ่า
พี่อยูใ่ นนั้นเบื่อมั้ย
ใคร ๆ ก็ถามที่พี่หายหน้า
ฉันรู้ฉนั ต้องสู้ และเรี ยนรู้ความกล้า
จะเคียงข้างทุกเวลา
เปิ ดมาได้ไหม
เรามีกนั อยูแ่ ค่น้ ีไง พี่กบั น้องสองคน
ต้องทนต้องทาอย่างไร
ปั้ นมนุษย์หิมะด้วยกันมั้ย

3. For the First Time in Forever [เป็ นครั้งแรกทีร่ อมาเนิ่นนาน]
เนือ้ เพลงภาษาอังกฤษ
เนือ้ เพลงภาษาไทย
[Verse 1 : Anna]
[บทร้อง 1 : อันนา]
The window is open! So's that door!
ประตูและหน้าตาเปิ ดเต็มบาน!
I didn't know they did that anymore
เพิ่งรู ้วา่ เขาไม่ได้เปิ ดมานาน!
Who knew we owned eight thousand salad plates? เพิ่งเห็นว่าเรามีจานสลัดแปดพันใบ
For years I've roamed these empty halls
เป็ นปี ที่มองห้องโถงเวิง้ ว้าง
Why have a ballroom with no balls?
มีหอ้ งเต้นราแล้วปล่อยให้วา่ ง
Finally they're opening up the gates!
แล้วสุ ดท้ายเปิ ดให้ผคู ้ นหลัง่ ไหล
There'll be actual, real-life people

จะได้เจอผูค้ นเป็ น ๆ บ้าง
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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 be 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

มันคงยังเกินจะเข้าใจ
แต่ฉนั ก็พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ
นี่เป็ นครั้งแรกที่รอมาเนิ่ นนาน
มีประดับไฟ มีดนตรี
เป็ นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนาน
จะได้เต้นทั้งคืนสักที
ทาไมเพ้อหรื อเพี้ยนขนาดนั้น
ก็ใจมันพองโตเหลือหลาย!
นี่เป็ นครั้งแรกที่รอมาเนิ่ นนาน
ฉันไม่ตอ้ งเดียวดาย

[Interlude : Anna]
I can't wait to meet everyone!
Oh, what if I meet the one?

[บทพูด : อันนา]
อดใจรอพบทุกคนไม่ไหวแล้ว
ฮ่ะ! แล้วถ้าหากฉันเจอคนที่ใช่ล่ะ?

[Verse 2 : Anna]
Tonight, imagine me gown and all
Fetchingly draped against the wall
The picture of sophisticated grace
I suddenly see him standing there
A beautiful stranger, tall and fair
I wanna stuff some chocolate in my face!

[บทร้อง 2 : อันนา]
เวลาเราเดินในกระโปรงฟูฟ่อง
ด้วยริ้ วระบายฉายเด่นฝาห้อง
เป็ นภาพที่ชวนจับจ้องมองสุ ดหรู หรา
ทันใดก็ได้เห็นเป็ นภาพของเขา
หนุ่มน้อยรู ปงามสง่าไม่เบา
อยากจ้วงหยิบเอาแต่ช็อกโกแลตใส่ หน้า

But then we laugh and talk all evening
Which is totally bizarre
Nothing like the life I've led so far

จะได้หวั เราะพูดคุยกันทั้งคืน
คงสดชื่นไม่เหมือนที่เคย
ทาสิ่ งที่ชีวติ ไม่ได้ทาเลย!

For the first time in forever
There'll be magic, there'll be fun
For the first time in forever

เป็ นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนาน
คงสนุกกันกว่าเคยเป็ น!
เป็ นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนาน
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I could be noticed by someone
And I know it is totally crazy
To dream I'd find romance
But for the first time in forever
At least I've got a chance!

มีใครสักคนที่ยงั มองเห็น
ก็รู้ดีวา่ ออกจะเพ้อเจ้อ
ว่าอาจได้เจอรักแท้
แต่เป็ นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนาน
และฉันว่ายังไม่แน่!

[Verse 1 : Elsa]
Don't let them in
Don't let them see
Be the good girl you always have to be
Conceal, don't feel
Put on a show
Make one wrong move and everyone will know

[บทร้อง 1 : เอลซ่า]
อย่าเปิ ดใจไป
อย่าให้เขาเห็น
ต้องเป็ นคนดีอย่างที่เขาสอนให้เป็ น
อย่าคิด ปิ ดไว้
ซ่อนมันให้พน้
ถ้าพลาดครั้งเดียว อาจรู ้กนั ทัว่ ทุกคน

[Chorus 1: Elsa and Anna]
But it's only for today (It's only for today)
It's agony to wait (It's agony to wait)
Tell the guards to open up the gate (The gate)

[ร้องประสานเสี ยง 1: เอลซ่า และ อันนา]
คงจะมีแค่เพียงวันนี้ (จะมีแค่เพียงวันนี้)
ทนรอเท่าไรไม่รู้ (ทนรอเท่าไรไม่รู้)
สั่งให้เขาเตรี ยมพร้อมจะเปิ ดประตู (ประตู)

[Chorus 2: Anna and Elsa]
For the first time in forever (Don't let them in,
don't let them see)
I'm getting what I'm dreaming of (Be the good
girl you always have to be)
A chance to change my lonely world (Conceal)
A chance to find true love (Conceal, don't
feel, don't let them know)

[ร้องประสานเสี ยง 2: อันนา และ เอลซ่า]
เป็ นครั้ งแรกที่ รอมาเนิ่ น นาน (อย่า เปิ ดใจไป
อย่าให้เขาเห็น)
เราจะได้สิ่งที่คอยฝั นหา (ต้องเป็ นคนดี อย่างที่
เขาสอนให้เป็ น)
โอกาสเปลี่ยนแปลงโลกอันเงียบเหงา (อย่าคิด)
ให้รักแท้จริ งเข้ามา! (ปกปิ ดในใจอย่าให้เขารู ้)

[Coda : Anna]
I know it all ends tomorrow

[เสี ยงจบ : อันนา]
คงสิ้ นสุ ดจบแค่พรุ่ งนี้
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So it has to be today
Cause for the first time in forever
For the first time in forever
Nothing's in my way!

ในวันเดียวต้องตามพบเขา
นี่เป็ นครั้งแรกที่รอมาเนิ่ นนาน
เป็ นครั้งแรกที่รอแสนเนิ่ นนาน
ไม่มีใครหยุดเรา!

4. Love Is An Open Door [รักมาเปิ ดโลกสดใส]
เนือ้ เพลงภาษาอังกฤษ
เนือ้ เพลงภาษาไทย
[Intro : Anna and Hans]
[บทนา : อันนา และ ฮานส์ ]
Okay, can I just say something crazy?
โอเค, ขอฉันพูดอะไรบ้า ๆ บ้างได้ม้ ยั
I love crazy!
ฉันชอบเรื่ องบ้ า ๆ
[Verse 1 : Anna and Hans]
All my life has been a series of doors in my face
And then suddenly I bump into you
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

[บทร้อง 1 : อันนา และ ฮานส์ ]
ได้แต่เจอประตูที่ก้ นั ปิ ดหัวใจฉันเรื่ อยมา
แต่แล้วได้มาพบเธอยังไงไม่รู้
ฉันก็คิดเหมือนกับเธอเลย
แบบว่ า เฝ้ าค้ นหาที่ไหนควรคู่กับฉันอยู่ทุกครา

[Chorus: Anna and Hans]
But with you but with you I found my place
I see your face
And it's nothing like I've ever known before
Love is an open door
Love is an open door (door)
Love is an open door
With you, with you
With you, with you
Love is an open door

[ร้องประสานเสี ยง : อันนา และ ฮานส์ ]
แค่เจอะเธอ แค่ เจอเธอเหมือนเจอคู่ใจ
แค่ได้เห็นหน้า
ก็ได้พบอะไรที่ไม่เคยเจอที่ไหน
รักมาเปิ ดโลกสดใส
รักมาเปิ ดโลกสดใส (ใส)
รักมาเปิ ดโลกสดใส
ด้วยเธอ, ด้ วยเธอ
ด้วยเธอ, ด้ วยเธอ
รักมาเปิ ดโลกยิง่ ใหญ่

ก็ อ าจจะเป็ นเพราะปาร์ ตี ้ ม ากไป หรื อว่ า
ช็อกโกแลตฟองดูว์
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I mean it's crazy (What?)
We finish each other’s - Sandwiches!
That's what I was gonna say!
I never met someone who thinks so much like me
Jinx! Jinx again!
Our mental synchronization can have but one
explanation
You and I were just meant to be

ตลกดีนะ (หา?)
ที่เราพูดจาเหมือน รู ้ทนั กัน
ก็กาลังจะพูดอยู่เลย
ก็ไม่เคยเจอใครที่คิดอย่างใจคิดอยู่
ปิ๊ ง ปิ๊ งอีกแล้ว!
และเหตุ ที่ ใ จเรามันซิ งค์ก ัน ก็ มี ค าตอบอยู่ข ้อ
เดียวนัน่
เธอ และฉัน สร้างมาให้เป็ นคู่

Say goodbye (say goodbye) to the pain of the past จะบอกลา (จะบอกลา) เรื่ องเจ็บช้ าที่พน้ ผ่าน
We don't have to feel it anymore
ลืมมันไปไม่จาเป็ นต้องเก็บไว้
Love is an open door
Love is an open door (door)
Life can be so much more
With you With you
With you With you
Love is an open door (door)

รักมาเปิ ดโลกสดใส
รักมาเปิ ดโลกสดใส (ใส)
ภาพในชีวติ เปลี่ยนไป
ด้วยเธอ ด้ วยเธอ
ด้วยเธอ ด้ วยเธอ
รักมาเปิ ดโลกสดใส (ใส)

[Outro: Anna and Hans]
Can I say something crazy?
Will you marry me?
Can I say something even crazier?
Yes!

[สรุ ป : อันนา และ ฮานส์ ]
ขอฉันพูดอะไรบ้า ๆ บ้างได้ม้ ยั
แต่งงานกับฉันได้ม้ ยั
ฉันจะขอพูดอะไรที่บา้ กว่านะ
ได้เลย

5. Let It Go [ปล่อยมันไป]
เนือ้ เพลงภาษาอังกฤษ
เนือ้ เพลงภาษาไทย
The snow glows white on the mountain tonight หิมะสี ขาวเป็ นประกายในราตรี
Not a footprint to be seen
ไม่มีรอยเท้ายามที่มอง
A kingdom of isolation
ในดินแดนอ้างว้างร้างผูค้ น
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And it looks like I'm the queen
มีเพียงเรานี้ที่ครอบครอง
The wind is howling like this swirling storm inside ดังมีพายุซ่อนอยูภ่ ายใน หมุนวนเวียนว่าย
Couldn't keep it in, Heaven knows I tried
ถึงต้านทานเท่าไหร่ ฉันก็หา้ มไม่ได้
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!

อย่าเปิ ดใจไป อย่าให้เขาเห็น
ต้องเป็ นคนดี อย่างที่เขาสอนให้เป็ น
ปกปิ ดในใจ อย่าให้เขารู ้
สุ ดท้ายก็รู้

Let it go, let it go
Can't hold me back anymore
Let it go, let it go
Turn away and slam the door!
I don't care what they're going to say
Let the storm rage on
The cold never bothered me anyway

ปล่อยมันไป อย่างที่เป็ น
ไม่อาจจะเก็บอีกต่อไป
ปล่อยออกมา เลิกซ่อนเร้น
เดินกลับหลัง หมดสิ้ นเยือ่ ใย
ฉันไม่กลัว ปล่อยให้เขาพูดไป
พัดให้โหมกระหน่า
ความหนาวไม่ทาให้เดือดร้อนสักเท่าไหร่

It's funny how some distance
Makes everything seem small
And the fears that once controlled me
Can't get to me at all!

มองอะไรยามไกลห่าง
กลับเห็นเล็กลงไปเลย
ความหวัน่ ไหวที่คอยเข้าครอบงา
กลับทาไม่ได้ดงั เคย

It's time to see what I can do
To test the limits and break through
No right, no wrong, no rules for me
I'm free!

สิ่ งใหม่ยงั รอ ให้ลองให้รู้
จะไปสุ ดทาง ให้ใครได้ดู
ฉี กกฎซ้ า ๆ เลือกทาสิ่ งใด
อย่างใจ

Let it go, let it go
I'm one with the wind and sky
Let it go, let it go

ปล่อยมันไป อย่างที่เป็ น
เชื่อมใจ ไปกับลมและฟ้ า
ปล่อยออกมา เลิกซ่อนเร้น
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You'll never see me cry
Here I stand, and here I'll stay
Let the storm rage on!

เผชิญมันด้วยความกล้า
ฉันจะยืน ตรงนี้เรื่ อยไป
พัดให้โหมกระหน่า

My power flurries through the air into the ground
My soul is spiraling in frozen fractals all around
And one thought crystallizes like an icy blast
I'm never going back, the past is in the past!

พลังในกายล่องลมลอยฟ้ าลงมาสู่ ดิน
พลังในใจแทรกในเกล็ดน้ าแข็งล้อมรอบกายไม่
สิ้ น
ผลึกความคิดผุดเป็ นเกล็ดใสไร้ความกังขา
ไม่ขอคิดหวนคืนไป ความหลังไม่อาจคืนมา

Let it go, let it go
And I'll rise like the break of dawn
Let it go, let it go
That perfect girl is gone
Here I stand in the light of day
Let the storm rage on!
The cold never bothered me anyway

เป็ นตัวเรา อย่างที่เป็ น
ขอทะยานยังตะวันส่ องฟ้ า
ปล่อยออกมา เลิกซ่อนเร้น
เด็กดีไม่เห็นมีค่า
ฉันจะยืน เด่นในแสงแรงกล้า
พัดกระหน่าเข้าไป
ความหนาวไม่ทาให้เดือดร้อนสักเท่าไหร่

6. Reindeer(s) Are Better Than People [กวางช่ างแสนดียงิ่ กว่ าผู้คน]
เนือ้ เพลงภาษาอังกฤษ
เนือ้ เพลงภาษาไทย
[KRISTOFF]
[คริ สตอฟ]
Reindeers are better than people
กวางช่างแสนดียงิ่ กว่าผูค้ น
Sven, don't you think that's true?
สเวนแกว่าจริ งใช่ม้ ยั
(As Sven)
Yeah, people will beat you
And curse you and cheat you
Every one of them's bad except you

(เลียนเสี ยงสเวน)
ถูกแล้ว คนนั้นชอบด่า
ชอบโกง และชอบทาร้าย
ยกเว้นคนเดียวที่ดีมีแค่นาย
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(As himself)
Aw, thanks buddy
But people smell better than reindeers
Sven, don't you think I'm right?

(เสี ยงตัวเอง)
โอว, ขอบใจเพื่อน
แต่คนน่ะชนะกวางก็แค่เรื่ องกลิ่น
สเวน แกจะคิดอย่างไร

(As Sven)
That's once again true
For all except you

(เลียนเสี ยงสเวน)
ก็พดู ถูกต้องอยู่
ทุกคนยกเว้นนาย

(As himself)
You got me, let's call it a night

(เสี ยงตัวเอง)
ตลกน่ะ ไปนอนได้เลยไป

(As Sven)
Good night

(เลียนเสี ยงสเวน)
ราตรี สวัสดิ์

(As himself)
Don't let the frostbite Bite...

(เสี ยงตัวเอง)
ระวังหิ มะมันกัด

7. In Summer [ในหน้ าร้ อน]
เนือ้ เพลงภาษาอังกฤษ
[Olaf]
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
Probably 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!

เนือ้ เพลงภาษาไทย
[โอลาฟ]
ผึ้งบินว่อน เด็กน้อยวิง่ เล่นและเป่ าเกสร
และฉันต้องเป็ นเหมือนหิ มะที่เจอหน้าร้อนสักครั้ง
จิบน้ าให้สบาย ให้หิมะในตัวได้แนบกับทราย
ทาผิวแทนอบตัวด้วยแสงแดดหน้าร้อนบ้าง
ได้เห็นสักที เมื่อลมหน้าร้อน
พัดเอาความหนาวเหน็บไปไกล
น้ าแข็งเมื่อมันเจอความอบอุ่นวันนั้นมันจะเกิ ด
อะไร
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And I can’t wait to see,
what my buddies all think of me
Just imagine how much cooler I’ll be in summer

รอไม่ไหว ฉันอยากรู ้
เพื่อน ๆ ฉันคิดยังไงไปดู
ว่าตัวฉันต้องเท่กว่าใครเมื่อได้อยูห่ น้าร้อนบ้าง

Dah dah, da doo, uh bah bah bah bah bah boo ดา ดา ดา ดู อะ บลา บลา บลา บลา บลา บู
The hot and the cold are both so intense
Put them together it just makes sense!

ทั้งร้อนและหนาวเหมือนคู่คนละขั้ว
จับมารวมกันมันต้องแหล่มชัวร์ ๆ

Rrr Raht da daht dah dah dah dah dah dah dah ลา ละ ดา ดัท ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดู
dah doo
Winter’s a good time to stay in and cuddle
หน้าหนาวมันดีที่ได้ใกล้ชิดอุ่นสบาย
But put me in summer and I’ll be a happy snowman! แต่ถา้ ฉันเจอหน้าร้อนแล้วฉันจะต้อง ร่ าเริ งที่สุด
When life gets rough, I like to hold on to my dream เวลาปัญหากวนใจจะฝันถึงภาพฉันเอง
Relaxing in the summer sun, just letting off steam ได้นงั่ ชิลท่ามกลางตะวันร้อนแรง มันคงสุ ดเจ๋ ง
Oh the sky would be blue,
โอ้ ท้องฟ้ าต้องสดใส
and you guys will be there too
พวกเธอก็ตอ้ งเคียงข้างไป
When I finally do what frozen things do in summer เวลาได้พบอะไร อย่างนั้นแค่พบในหน้าร้อนบ้าง
[Kristoff, spoken]
I’m gonna tell him

[คริ สตอฟพูด]
ฉันจะบอกเขานะ

[Anna, spoken]
Don’t you dare!
[Olaf, spoken]
In summer!

[อันนาพูด]
อย่าบอกเชียว
[โอลาฟพูด]
ในหน้าร้อน
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8. For the First Time in Forever (Reprise) [เป็ นครั้งแรกทีร่ อมาเนิ่นนาน (บรรเลงซ้า)]
เนือ้ เพลงภาษาอังกฤษ
เนือ้ เพลงภาษาไทย
[Anna]
[อันนา]
You don't have to protect me! I'm not afraid! พี่ไม่จาเป็ นต้องปกป้ องฉัน ฉันไม่ได้กลัว
Please don't shut me out again,
ได้โปรดอย่าปฏิเสธฉันเลย
please don't slam the door
เลิกปิ ดใจดีกว่า
You don't have to keep your distance anymore ไม่ตอ้ งถอยทาหมางเมิน และห่างเหิ นเย็นชา
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

ก็เป็ นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนาน
ที่ฉนั เริ่ มจะเข้าใจ
เป็ นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนาน
ขอให้เราร่ วมกันแก้ไข
เราจะมุ่งหน้าลงเขานี้ไปด้วยกัน!
ไม่ตอ้ งหวัน่ หวาดกลัวเช่นนี้
นี่เป็ นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนาน
ฉันขอเคียงข้างพี่

[Verse 1: Elsa & (Anna)]
Anna, please go back home, your life awaits
Go enjoy the sun and open up the gates (Yeah, but)
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

[บทร้อง 1 : เอลซ่า และ (อันนา)]
อันนา โปรดกลับคืนไป เจอะสิ่ งดี ๆ
ชื่นชมแสงตะวันและเปิ ดประตูเต็มที่ (ใช่ แต่...)
พี่รู้...ที่นอ้ งเองคิด แต่ปล่อยพี่ไว้
ถึงแม้อา้ งว้าง แต่เป็ นได้ดงั หัวใจ!
จงหนีให้ห่าง จะรอดพ้นจากปวงภัย

[Verse 2: Anna & (Elsa)]
[บทร้อง 2 : อันนา และ (เอลซ่า)]
Actually, we're not (What do you mean, you're มันไม่เป็ นอย่างนั้น (อะไรไม่เป็ นอย่างนั้น?)
not?)
I get the feeling you don't know (What do I not ฉันคิดว่าพี่ยงั ไม่ได้รู้ (เรื่ องที่พี่ไม่รู้?)
know?)
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Arendelle's in deep, deep, deep, deep snow เอเรนเดลล์ปกคลุกเต็มไปด้วยหิมะ (อะไรนะ?)
(What?)
[Anna]
[อันนา]
You've kind of set off an eternal winter everywhere พี่ทาให้เกิดฤดูหนาวตลอดกาล...กับทุกที่
[Elsa]
Everywhere?

[เอลซ่า]
ทุกที่เลยหรอ?

[Anna]
Well, It's okay! You can just unfreeze it.

[อันนา]
แต่ไม่เป็ นไร พี่ก็แค่ละลายมัน

[Elsa]
No, I can't. I don't know how!

[เอลซ่า]
ไม่ ทาไม่ได้ ไม่รู้ทายังไง!

[Verse 3 : Anna & (Elsa)]
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 (ahhh...)

[บทร้อง 3 : อันนา และ (เอลซ่า)]
พี่ทาได้! ฉันรู ้วา่ พี่ทาได้!
นี่ เป็ นครั้ งแรกที่ รอมาเนิ่ นนาน (โอว...เราช่ าง
งมงาย! ไม่อาจวิง่ หนี!)
พี่ไม่ตอ้ งเกรงกลัวใด ๆ (ภายในใจลมพายุแรง
กล้าเต็มที)
เราจะแก้ปั ญ หาให้ พ ้น ผ่ า น (จะหยุ ด ค าสาป
อย่างไร!)
ให้ หิ ม ะละลายสิ้ น ไป (อัน นา พอเสี ย มัน ยิ่ ง
เลวร้าย!)
ไม่ตอ้ งกลัว (มันอันตราย!)
ตะวันจะคืนแสงฉาย (รี บหนีให้ไกล!)
เราจะร่ วมเผชิญไปด้วยกัน (อย่า!)
เราจะช่วยกันเปลี่ยนความหนาวนั้น (อ่า...)
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And everything will be all right (I can't!)
9. Fixer Upper [ต้ องซ่ อมต่ อ]
เนือ้ เพลงภาษาอังกฤษ
[Intro : Bulda]
What’s the issue, dear?
Why are you holding back from such a man?

แล้วทุก ๆ อย่างต้องดีดงั ใจ (อย่าเลย!)

เนือ้ เพลงภาษาไทย
[เริ่ ม : บุลด้า]
มีปัญหาอะไรจ๊ะหนูจ๋า
ทาไมเธอปิ ดกั้นตัวเองจากผูช้ ายดี ๆ ล่ะ

[Verse 1: Bulda, Trolls]
Is it the clumpy way he walks?
Or the grumpy way he talks?
Or the pear-shaped, square-shaped
Weirdness of his feet?
And though we know he washes well
He always ends up sort of smelly
But you’ll never meet a fella who’s as sensitive
and sweet!

[บทร้อง 1: บุลด้า, โทรลล์]
มันเป็ นการเดินงุ่มง่ามของเขา
หรื อว่าเรื่ องพูดจางี่เง่า
หรื อรู ปเท้าประหลาดหงิกงอ
ไม่เข้ากับใคร
ทั้งฟอกทั้งถูสะอาดแค่ไหน
มักยังมีกลิ่นไม่น่าชื่นใจนัก
แต่ ก็ ไ ม่ ค่ อยมี ค นไหนที่ ท้ งั อ่ อ นหวานและยัง
อ่อนไหว

[Chorus : Trolls]
So he’s a bit of a fixer-upper
So he’s got a few flaws
Like his peculiar brain dear
His thing with the reindeer
That’s a little outside of nature’s laws!
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!

[ร้องประสานเสี ยง : โทรลล์]
เขาก็เหมือนของที่ตอ้ งเอาไปซ่อมต่อ
มีอาการที่ตอ้ งแก้
ต้องตรวจสมองมันดูบา้ งนะ
วึ่นวือกับเจ้ากวางน่ะ
มันดูผดิ จากกฎธรรมชาติแหง ๆ
เขาก็เหมือนของที่ตอ้ งเอาไปซ่อมต่อ
แต่เชื่อพวกเราเถอะหนอ
ถ้าจะซ่อมไอ้ของต้องซ่อมอย่างหนัก
ซ่อมด้วยรักสักนิดก็พอ
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[Kristoff]
Can we please just stop talking about this?
We’ve got a real, actual problem here

[คริ สตอฟ]
ขอร้องล่ะ เลิกพูดเรื่ องนี้กนั ได้ม้ ยั
เธอมีปัญหาหนักอกอยูน่ ะตอนนี้

[Verse 2 : Trolls]
I’ll say! So tell me, dear
Is it the way that he runs scared?
Or that he’s socially impaired?
Or that he only likes to tinkle in the woods?
Are you holding back your fondness due to his
unmanly blondness?
Or the way he covers up
That he’s the honest goods?

[บทร้อง 2 : โทรลล์]
ว่าไง บอกหน่อยสิ จะ๊
เพราะเขาชอบทาท่าทางตื่นเต้น
เพราะเข้าสังคมกับใครไม่เป็ น
ห้องน้ าไม่เข้าแต่เขาชอบเล่นปล่อยตามต้นไม้
เธอน่ ะ คงจะแอบคลัง่ ไคล้ ที่เขาผมทองสลวย
เกินชายสิ
เป็ นที่เขากลบเกลื่อนดวงใจ
ที่ใสและซื่อเอาไว้

[Chorus : Trolls]
He’s just a bit of a fixer-upper
He’s got a couple of bugs
His isolation is confirmation
Of his desperation for healing 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!

[ร้องประสานเสี ยง : โทรลล์]
เขาก็เหมือนของที่ตอ้ งเอาไปซ่อมต่อ
ยังมีจุดอ่อนต้องกาจัด
ยิง่ เมินยิง่ หนีก็ยงิ่ เป็ นตัวชี้
ว่าเขาต้องการจะมีใครสักคนกอดรัด
เขาก็เหมือนของที่ตอ้ งเอาไปซ่อมต่อ
แต่เราจะขอเสนอ
ซ่อมไอ้ของต้องซ่อมก็รู้
ว่าต้องจับคู่ให้เขาและเธอ

[Kristoff]
[คริ สตอฟ]
ENOUGH! She is engaged to someone else, พอแล้ว! เธอหมั้นกับคนอื่นไปแล้ว เข้าใจไหม
okay?
[Verse 3 : Trolls]
So she’s a bit of a fixer-upper

[บทร้อง 3 : โทรลล์]
เธอก็เหมือนของที่ตอ้ งเอาไปซ่อมต่อ
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That’s a minor thing
Her quote “engagement” is a flex arrangement
And by the way I don’t see no ring!
So she’s a bit of a fixer-upper
Her brain’s a bit betwixt
Get the fiance out of the way
And the whole thing will be fixed

เรื่ องเล็ก ๆ แค่แฟน
ที่วา่ คู่หมั้นไม่คิดว่าเธอจะมัน่ ใจ
แล้วดูดี ๆ ที่นิ้วไม่มีแหวน
เธอก็เหมือนของที่ตอ้ งเอาไปซ่อมต่อ
สมองสับสนอ่อนล้า
แค่จดั การคู่หมั้นเอาไปให้ไกล
ก็จะซ่อมเสร็ จสิ้ นปั ญหา

[Bulda]
We’re not saying 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
But throw a little love their way
(Throw a little love their way)
And you’ll bring out their best
True love brings out the best!

[บุลด้า]
ไม่ได้บอกให้เปลี่ยนเขานี่
ไม่มีทางได้หรอกจริ งไหม
บอกได้แค่วา่ รักน่ะเป็ นพลัง
ที่ขลังจนน่าแปลกใจ
คนดี ๆ ก็เลือกผิด
ยามความคิดไหวหวัน่ หวาดกลัว
แค่เราลองโยนความรักเข้าไป
(เราลองโยนความรักเข้าไป)
จะดีโดยไม่รู้ตวั
รักช่วยโดยไม่รู้ตวั

Everyone’s a bit of a fixer-upper
That’s what it’s all about
Father!
Sister!
Brother!
We need each other to raise us up
And round us out
Everyone’s a bit of a fixer-upper
But when push comes to shove

ใคร ๆ ก็เหมือนของที่ตอ้ งเอาไปซ่อมต่อ
มันเป็ นความจริ งแน่นอน
ทั้งพ่อ
พี่สาว
น้องชาย
ต้องมีกนั และกันช่วยผลักช่วยดัน
เมื่อยามทุกข์ร้อน
ใคร ๆ ก็เหมือนของที่ตอ้ งเอาไปซ่อมต่อ
แต่ถา้ มันเริ่ มจะยาก
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[Olaf]
The only fixer-upper fixer
That can fix a fixer-upper is

[โอลาฟ]
ถ้าหากจะซ่อมของต้องซ่อม
ก็ตอ้ งซ่อมด้วยจะซ่อมอย่าง

[Trolls]
True! true!
True, true, true!
Love (True love)
Love, love, love, love, love
Love! (True love!)
True...

[โทรลล์]
รัก รัก
รัก รัก รัก
รัก รักแท้
รัก รัก รัก รัก รัก
รัก รักแท้
อู...รัก

[Troll Priest]
[นักบวชโทรลล์]
Do you, Anna, take Kristoff to be your troll- แล้ว คุ ณ อัน นา จะรั บ คุ ณ คริ ส ตอฟเป็ นคู่ เ เต่ ง
fully wedded husband?
งานตามกฎโทรลล์
[Anna]
Wait, what!?

[อันนา]
เดี๋ยว ว่าไงนะ

[Troll Priest]
You’re getting married!

[นักบวชโทรลล์]
คุณเข้าพิธีเเต่งงาน

[Trolls]
Love!

[โทรลล์]
รัก!

ภาคผนวก ข
เพลงที่ใช้ ประกอบในการแสดงดิสนีย์ออนไอซ์ เรื่อง ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ
1. Reindeer(s) Are Better Than People
[KRISTOFF]
Reindeers are better than people
Sven, don't you think that's true?
(As Sven)
Yeah, people will beat you
And curse you and cheat you
Every one of them's bad except you
(As himself)
Aw, thanks buddy
2. For the First Time in Forever & Do You Want to Build a Snowman?
[Anna]
The window is open! So's that door!
I didn't know they did that anymore
Who knew we owned eight thousand salad plates?
For years I've roamed these empty halls
Why have a ballroom with no balls?
Finally they're opening up the gates!
There'll be actual, real-life people
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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 be 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
Elsa?
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 wanna build a snowman?
[Elsa]
Don't let them in
Don't let them see
Be the good girl you always have to be
Conceal, don't feel
Put on a show
Make one wrong move and everyone will know
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[Chorus 1: Elsa and Anna]
But it's only for today (It's only for today)
It's agony to wait (It's agony to wait)
Tell the guards to open up the gate (The gate)
[Chorus 2: Anna and Elsa]
For the first time in forever (Don't let them in, don't let them see)
I'm getting what I'm dreaming of (Be the good girl you always have to be)
A chance to change my lonely world (Conceal)
A chance to find true love (Conceal, don't feel, don't let them know)
[Coda : Anna]
I know it all ends tomorrow
So it has to be today
Cause for the first time in forever
For the first time in forever
Nothing's in my way!
3. Love Is An Open Door
[Anna and Hans]
All my life has been a series of doors in my face
And then suddenly I bump into you
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
[Chorus: Anna and Hans]
But with you but with you I found my place
I see your face
And it's nothing like I've ever known before
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Love is an open door
Love is an open door (door)
Love is an open door
With you, with you
With you, with you
Love is an open door
I mean it's crazy (What?)
We finish each other’s - Sandwiches!
That's what I was gonna say!
I never met someone who thinks so much like me
Jinx! Jinx again!
Our mental synchronization can have but one explanation
You and I were just meant to be
Say goodbye (say goodbye) to the pain of the past
We don't have to feel it anymore
Love is an open door
Love is an open door (door)
Life can be so much more
With you With you
With you With you
Love is an open door (door)
4. In Summer
[Olaf]
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
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Probably 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 them 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
Relaxing in the summer sun, just letting 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
In summer!
5. Let It Go
The snow glows white on the mountain tonight
Not a footprint to be seen
A kingdom of isolation
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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 me back anymore
Let it go, let it go
Turn away and slam the door!
I don't care what they're going to say
Let the storm rage on
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!
It's time to see what I can do
To test the limits and break through
No right, no wrong, no rules for me
I'm free!
Let it go, let it go
I'm one with the wind and sky
Let it go, let it go
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You'll never see me cry
Here I stand, and here I'll stay
Let the storm rage on!
My power flurries through the air into the ground
My soul is spiraling in frozen fractals all around
And one thought crystallizes like an icy blast
I'm never going back, the past is in the past!
Let it go, let it go
And I'll rise like the break of dawn
Let it go, let it go
That perfect girl is gone
Here I stand in the light of day
Let the storm rage on!
The cold never bothered me anyway
Here I stand in the light of day
Let the storm rage on!
The cold never bothered me anyway
6. For the First Time in Forever (Reprise)
[Anna]
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
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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)]
Anna, please go back home, your life awaits
Go enjoy the sun and open up the gates (Yeah, but)
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 & (Elsa)]
Actually, we're not (What do you mean, you're not?)
I get the feeling you don't know (What do I not know?)
Arendelle's in deep, deep, deep, deep snow (What?)
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 (ahhh...)
And everything will be all right (I can't!)
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