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บทคัดยอ 

งานวิจัยชิๅนนีๅ จัดท าขึๅนพืไอศึกษาถึงกลวิธีการลารืไองของบทพลงประกอบละคร฿นละคร
ทรทัศน์เทย ละการลือกมุมมองการสดงออกทางอารมณ์ของบทพลงประกอบละคร฿นละคร
ทรทัศน์เทยทีไปรากฏอยู฿นปัจจุบันวามีวิธีการสืไอสารอยางเร ดยพิจารณาฉพาะพลงประกอบละคร
ทีไเดຌรับรางวัลนาฏราช สาขาละครยอดยีไยม ตัๅงตป 2557-2558 เดຌก ละครสามีตีตรา ละละคร
สุดคຌนสนรัก ซึไงมีทัๅงหมดจ านวน 6 พลง เดຌก ฉันกใรักของฉัน เมจใบอยางฉัน฿ครจะขຌา฿จ กิดมา
พืไอรักธอ จากละครสามีตีตรา ละจใบนีๅจ าจนตาย พຌรัก ฿หຌตายกใเมรักกัน จากละครสุดคຌนสน
รัก งานวิจัยชิๅนนีๅ฿ชຌระบียบวิธีวิจัยชิงคุณภาพศึกษาจากการวิคระห์ตัวบท ิContextual Analysisี 
ตามนวคิดละทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง ประกอบกับการสัมภาษณ์ชิงลึกจากตຌนสารหรือผูຌผลิตทีไกีไยวขຌอง
กับพลงประกอบละครนัๅนโ  

ผลการศึกษาขຌอทีไหนึไง พบวาการลารืไองของพลงละครสวน฿หญปຓนการสืไอสารทางดียว ทีไ
มุงบอกความตຌองการสวนบุคคล ตพลงฉันกใรักของฉันจากละครรืไองสามีตีตรา น าสนอผานตัว
ละครหลักสองคนทีไตอบตຌกันเปมา จึงท า฿หຌอารมณ์พลงมีระดับความรุนรงพิไมมากขึๅนรืไอยโ ปຓน
หตุ฿หຌขัๅนวิกฤตของพลงนีๅครอบคลุมตัๅงตทอนฮุคขຌามเปยังทอนชืไอม ซึไงดยปกติลຌวพลงอืไนจะ
หยุดขัๅนภาวะวิกฤตเวຌทีไทอนฮุค ละผอนอารมณ์ลงมา฿นทอนภาวะคลีไคลาย ต฿นทางกลับกันผูຌวิจัย
พบวาพลงทีไสะทຌอนอารมณ์รุนรงมักเมกลาวถึงภาวะคลีไคลาย สวนขัๅนยุติรืไองราวมีการน าสนอ
อยางหลากหลายขึๅนอยูกับจุดประสงค์ของผูຌตงปຓนส าคัญ ดยเมจ าปຓนวาจุดจบของพลง ละละคร
จะตຌองมีบทสรุปชนดียวกัน ละจากการศึกษานวละครชีวิตทัๅงสองรืไองนีๅพบวาทุกพลงน าสนอ
กนความรักหมือนกัน ต฿นรูปบบความสัมพันธ์ทีไตกตางกัน ท า฿หຌกิดขัๅวขัดยຌงของความรัก
ตามมา ซึไงความขัดยຌงทีไกิดขึๅนนีๅสอดคลຌองกับอารมณ์พลงทีไผูຌผลิตลือกทีไจะสืไอสารลง฿นบทพลง
ดຌวย นอกจากนีๅการลือก฿ชຌภาพพจน์ยังมีสวนชวย฿นการ฿หຌความหมายเดຌทัๅงดยตรงละดยนัย จาก
การศึกษาพบวาลักษณะภาพพจน์ทีไ฿ชຌบอยทีไสุดคืออธิพจน์ การ฿หຌความหมายทีไมากหรือนຌอยกินจริง 
พืไอพิไมนๅ าหนัก฿หຌกับความหมายนัๅนมีความลึกซึๅง ละเพราะยิไงขึๅน อีกทัๅงการลือกสียงประสานพืไอ
                                                                        

1
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มาถายทอดอารมณ์ตัวละคร มีกณฑ์การคัดลือกทีไมีลักษณะหมือนกันทัๅงความหมายทางตรงทีไหในเดຌ
จากภายนอก พศสภาพ ชวงอายุ ละความหมายดยนัยจากการสืไออารมณ์ การตีความ ผูຌถายทอด
ทัๅงสองตຌองมีความชืไอ฿นระดับดียวกันพืไอสืไอสารออกมา฿นทิศทางดียว ตตางกันคบริบทของ
พลงละละครทรทัศน์  

 ขຌอคຌนพบขຌอทีไสอง พบวามีกลวิธีการลามุมมองทางอารมณ์พลงของละครทัๅงสองรืไองนีๅ
หมือนกัน อันประกอบเปดຌวยหนึไงพลงประกอบละครหลักของรืไอง ทีไสามารถท าหนຌาทีไปຓนเดຌทัๅง
พลงธีม ิThemeี น าสนอกนส าคัญของรืไอง ละน าสนอมุมมองความคิดของตัวละครหลักทีไปຓน
ตຌนหตุส าคัญของรืไองทัๅงหมด ตามดຌวยพลงประกอบละครอีกสองพลงทีไสะทຌอนมุมมองความคิดของ
ตัวละครหลักฝຆายชาย ละตัวละครหลักฝຆายหญิง ดยหยิบฉพาะฉากวลาทีไกิดขัๅวขัดยຌง ิConflictี 
มาลารืไอง฿นพลง ละมักพบ฿นขัๅนภาวะวิกฤตของละคร ิClimaxี พืไอสืไอถึงอารมณ์฿นชัไวขณะหนึไง
ทีไ฿หຌมีความหมายลึกซึๅงละขຌาถึงอารมณ์ผูຌฟังเดຌมากยิไงขึๅน จากการวิคราะห์ทัๅงสองนวคิดนีๅ  ผูຌวิจัย
พบวาองค์ประกอบการท าพลงประกอบละครทีไดีนัๅน สามารถยึดบบอยางการลารืไอง ละการ
น าสนอมุมมองทางอารมณ์พลงจากละครทัๅ งสองรืไองนีๅเดຌ พราะมีหลักการท างานทีไชัดจน
สอดคลຌองกัน อีกทัๅงพลงประกอบละครหลักของทัๅงสองรืไองนีๅอยางฉันกใรักของฉันจากสามีตีตรา ละ
จใบนีๅจ าจนตายจากสุดคຌนสนรัก ยังเดຌรับรางวัลพลงประกอบละครยอดยีไยมจากวทีนาฏราช฿นป
ดียวกัน ยิไงสะทຌอน฿หຌหในวาพลงประกอบละครทีไดีมีสวนชวย฿หຌการลารืไองของละครมีความ
ขใงรงขึๅนตามเปดຌวย 

ค าส าคัญ: การลารืไอง, การสดงออกทางอารมณ,์ พลงประกอบละคร, ละครทรทัศน์ 
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Abstract 

The objective of this research is to study the storytelling of original 

soundtrack and the selection of emotional expression in Thai Television series 

context. The songs from this study were chosen from Nataraja Awards, which 

rewarded the Best Television Series since 2014-2015. There were two stories and six 

songs studied using the qualitative research method by contextual analysis and in-

depth interview from the producer’s point of view.  
The findings in regards to the first objective found that the majority of songs 

used storytelling presented in the one-way communication format to express the 

individual’s purpose. However, there was different presentation in Chan Koh Rak 

Khong Chan song from Samee Tree Tra, which communicated by using two singers. 
The results revealed that the song was representative of main characters, who were 

having an argument. This could push the level of aggression from the hook part up 

to the bridge part progressively. Meanwhile, other songs stopped at the climax point 

at the hook and then the action starts to fall. In contrast, the aggressive mood song 

usually did not tell of the falling emotion. Rather, the ending point is subject to be 

followed by the composer’s purpose. It is not a rule to be consistent between the 

ending of the song and the ending of characters in the TV Series. Regarding to theme, 

it turned out that these two series were both based on the topic of love. The love 

conflict later became the background of story. Apart from denotative meaning in 

narrative structure, there was connotative meaning that used figure of speech. Most 

of the lyrics used hyperbole that was designed to further explain the emphasis of 

the meaning though exaggerated statements. Additionally, the criteria of choosing a 

singer was considered to be relevant in terms of physical ิgender and ageี and 

mental ิemotion and tone of voiceี. Both singer and character need to be fine tuned 

for the optimal performance in their own role.  
The emotional presentation of the two series was shown similarly through the 

three songs: 1ี the main song communicated the whole story with the main 

character’s point of view that was the key driver of story; 2ี the actress’s point of 

view that interpreted the woman’s requirement; 3ี actor’s point of view that 

represented the man’s thought. All songs were written from specific moment of the 

conflict. It was frequently seen in the climax level.  



 

วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 3 ฉบับทีไ ใ (กันยายน – ธันวาคม โ5ๆเ) 4 

From these above elements of storytelling and the selection of emotional 

expression in original soundtrack, it is considered as the role model leading to 

popularity. Moreover, these two main songs; Chan Koh Rak Khong Chan from 

Samee Tree Tra and Jeb Nee Jum Jon Taii from Sud Kaen Saen Rak won the best 

original soundtrack of the year awards. This can be guaranteed that the good song 

could be one of key success drivers. 
Keywords: Storytelling, Emotional Expression, Original Soundtrack, Thai Television 

Series  
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บทน า 

การสืไอสารทีไมุงนຌนประยชน์อยางถองทຌ คือการสืไอสารทีไ฿หຌความบันทิงอารมณ์฿นระดับสูง
ขึๅนเป กอ฿หຌกิดจินตนาการรวมกัน รียกเดຌวาปຓน รูปบบหนึไงของการสืไอสารชิงจินตคดี 
ิImaginative Communicationี คุณลักษณะดน คือ การลารืไอง฿หຌนาจดจ า ละการสืไออารมณ์
ของผูຌลา ิถิรนันท์ อรวัชศิริวงศ์, 2546ี ดังนัๅนหากพิจารณาจากสภาพวดลຌอมรอบตัวจะพบวาการ
สืไอสารชิงจินตคดีนีๅ กิดขึๅนบอยครัๅงจากการสืไอสารผานดนตรี ทีไนอกจากการ฿หຌความพลิดพลินลຌว 
ดนตรียังท าหนຌาทีไปຓนตัวชีๅวัดสังคม ละวัฒนธรรมความปຓนอยูของมนุษย์฿นชวงวลานัๅนโ ละปຓน
ศาสตร์ทีไคนทุกชาติสามารถขຌา฿จรวมกันเดຌ จนกลาวเดຌวา พลงปຓนภาษาสากล ิUniversal 

Languageี ิSavan, 1993ี นอกจากนีๅ ละครทรทัศน์ยังถือปຓนอีกศาสตร์ทีไ฿หຌความบันทิงเดຌอยาง
ครบถຌวน ผานทางภาพ ฉาก สง สี รวมถึงการสดงออกของนักสดง อีกทัๅงละครยังมีหนຌาทีไคลຌาย
กับบทพลง฿นการสะทຌอนความปຓนอยูของสังคม ขณะดียวกันละครกใสามารถสรຌางภาพหงความ
จริง฿นสังคมขึๅน฿หมเดຌชนกัน ิวราภรณ์ ศรีกาญจนพริศุ 2544ี หากครงรืไอง ตัวละคร ละ
ความคิดของตัวละครปรียบสมือนวิญญาณทีไอยูภาย฿นจิต฿จ ภาษา พลง ละภาพกใปรียบสมือน
รางกายภายนอก ทีไมีหนຌาทีไสืไอสาร ละถายทอดนืๅอหาสาระจากภาย฿นเปยังผูຌชมภายนอกชนกัน  

 การทีไละครจะประสบความส ารใจหรือเมนัๅน สิไงทีไส าคัญคือตຌองค านึงวาละครสามารถตรึง
อารมณ์ของผูຌชมเดຌมากนຌอยคเหน พราะจ านวนผูຌชมคือกณฑ์การวัดผลทีไ ชืไอถือเดຌมากทีไสุด 
พราะฉะนัๅนผูຌท าวิจัยจึงมองวาการผลิตพลงประกอบละคร ถือปຓนครืไองมือ฿นการตรึงอารมณ์ผูຌชม
อีกหนึไงวิธีทีไส าคัญ ละตຌองผานกระบวนการคิดอยางละอียดออน ทัๅงนีๅพราะพลงถือปຓนการสืไอสาร
ชิงจินตคดี ทีไตงขึๅนจากความคิด คานิยม ละอารมณ์ความรูຌสึกของคน฿นชวงวลานัๅนโ  รวมเปถึง
การปຓนสัญลักษณ์ของความหลังทีไรวบรวมเวຌ นอกจากนีๅบทพลงยังท าหนຌาทีไ฿นการกลอมกลาจิต฿จ
ละวิญญาณของผูຌฟังเดຌ พราะพลง ถือปຓนสารทีไสามารถขຌาถึงผูຌฟังเดຌทุกทีไ อาจปຂดจากการรับชม
ผานทรทัศน์ ฟังผานวิทยุ หรือหากผูຌฟังมีอารมณ์รวมกใสามารถฮัมพลงเดຌอง ดยเมตຌองอาศัยสืไอ฿ดโ 
มากระตุຌน 

ดຌวยหตุนีๅ ผูຌวิจัยจึงลือกศึกษาครงสรຌางละองค์ประกอบของพลงประกอบละครทีไดี จาก
ละครยอดยีไยมทีไเดຌรับรางวัลจากวทีประกวดรางวัลนาฏราช ินาฏราชุ 2558ี พราะกณฑ์การ
ตัดสินของวทีนีๅ กิดจากการพิจารณาจากผูຌประกอบอาชีพละวิชาชีพดຌานกิจการวิทยุกระจายสียง
ละวิทยุทรทัศน์อยางทຌจริง จึงชืไอมัไนเดຌวารางวัลทีไประกาศออกมานัๅนเดຌรับการยอมรับจากผูຌรูຌจຌง
฿นวงการบันทิงเทย ละมีมาตรฐานทีไชืไอถือเดຌจริง 
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วัตถุประสงค์ 

ผูຌวิจัยมุงศึกษาถึงกลวิธีการลารืไองของบทพลงประกอบละคร฿นละครทรทัศน์เทย รวมเป
ถึงวิคราะห์การลือกมุมมองการสดงออกทางอารมณ์ของบทพลงประกอบละคร฿นละครทรทัศน์
เทย  

วิธีการวิจัย 

ผูຌวิจัย฿ชຌระบียบวิธีวิจัยชิงคุณภาพ จากการวิคระห์ตัวบทพลงตามนวคิดละทฤษฎีทีไ
กีไยวขຌอง ดยบงออกปຓน 2 สวน พืไอศึกษานวคิดรืไองการวิคราะห์การลารืไอง ละนวคิดรืไอง
การสืไอสารของพลง ละดนตรี฿นละครทรทัศน์ ประกอบกับการสัมภาษณ์ชิงลึก จากผูຌประกอบ
อาชีพทีไกีไยวขຌองกับขัๅนตอนการผลิตพลงประกอบละคร ละนักวิชาการ฿นสาขาวิชาทีไกีไยวขຌอง  

ผลการวิจัยละอภิปราย 

 จากการศึกษาละวิคราะห์พลงประกอบละครทัๅง 6 พลง ผูຌวิจัยบงขຌอคຌนพบออกปຓน 2 

หัวขຌอ ดังนีๅ 

1. การลารืไอง฿นพลงประกอบละคร 

การลือกน าสนอครงรืไองของพลงสวน฿หญมักมีรูปบบชัดจน คือริไมจากการลา
ทีไมาทีไเปของรืไองหรือหตุพืไอ฿หຌผูຌฟังขຌา฿จพืๅนหลังของรืไองราวกอน หากเมเดຌดูละครกใสามารถขຌา฿จ
รืไองราวของพลงเดຌเมยาก ลຌวตามดຌวยผลวาความตຌองการของตนองนัๅนคืออะเร นับเดຌวาปຓนการ
สืไอสารทางดียว ดยมีคพลงฉันกใรักของฉันพลงดียวทีไปຓนการสืไอสารสองทาง ขับรຌองดยนักรຌอง
สองคน ทีไปຓนสมือนตัวทนของตัวละครหลัก ท า฿หຌครงรืไองมีการตຌตอบเปมาละมีรงขับทาง
อารมณ์มากกวาการรຌองพียงคนดียว ดยฉพาะอยางยิไงขัๅนภาวะวิกฤตของพลงนีๅสามารถเตระดับ
ความรุนรงตัๅงตทอนฮุคเปยังทอนชืไอมเดຌ ฿นขณะทีไพลงอืไนมีขัๅนภาวะวิกฤตหยุดอยูทีไทอนฮุค ละ
ลักษณะพลงทีไมีอารมณ์กຌาวรຌาวเมฟังหตุละผลอยางพลงฉันกใรักของฉัน ละจใบนีๅจ าจนตายมักจะ
เมพบจุดคลีไคลาย นืไองดຌวยการหยิบชวงวลาคชวงหนึไงของตัวละครมาลา ดยลือกจุดทีไอารมณ์
กรธพุงสูงสุดท า฿หຌสຌนการเลระดับอารมณ์จะตຌองยิไงสูงขึๅนเปรืไอยโ การมีจุดคลีไคลาย฿นบทพลง
อาจจะท า฿หຌกิดการกระชากอารมณ์กับคนฟัง อีกทัๅงอาจดูเมสมหตุสมผลพราะพลงมีขຌอจ ากัดทาง
วลา฿นการลา ทีไเมสามารถบรรจุรืไองราว฿นชวงวลาทีไตัวละครกลับ฿จลงเปเดຌ จึงลือกทีไจะเป฿หຌสุด
฿นทาง฿ดทางหนึไง ละสุดทຌายขัๅนยุติรืไองราว สามารถจบเดຌหลายบบขึๅนอยูกับความประสงค์ของผูຌ
ตงเมเดຌมีกฎตายตัว ซึไงจะสอดคลຌองกับความคิด ละการกระท าของตัวละคร฿นชวงวลา฿ดวลาหนึไง
ทานัๅน ดยเมจ าปຓนวาพลง ละละครตຌองมีบทสรุปหมือนกัน ชน พลงจใบนีๅจ าจนตาย ขัๅนยุติ
รืไองราว฿นพลง จบดຌวยการประกาศตัดความสัมพันธ์อยางเมมีวันคืนดีของยายຌมกับครอบครัวยาย
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อไ า ตบทละครตอนสุดทຌายทัๅงสองครอบครัวรัก฿ครปรองดองกัน สวนชวงสุดทຌาย฿นชีวิตยายຌมกอน
ตายกใรูຌสึกผิดถึงกรรมทีไตนองกอเวຌทัๅงหมด   

กนส าคัญของรืไองทีไหยิบมาพูด฿นพลงประกอบละคร ทุกพลงลຌวนมีกนของความรัก
ขຌามาปຓนพืๅนฐาน ตปຓนรัก฿นรูปบบตกตางกัน มักพบเดຌอยางชัดจน฿นทอนฮุค บอยครัๅงชืไอพลง
กใมักจะปรากฏ ละถูกนຌนยๅ า฿นทอนนีๅพืไอ฿หຌผูຌฟังกิดการจดจ าละขຌา฿จเดຌงายขึๅน อีกทัๅงกนของ
รืไองมักจะพบ฿นขัๅนทีไขัดยຌงสูงสุด จนอาจกลาวเดຌวาขัๅนนีๅ ท าหนຌาทีไขมวดกนส าคัญอาเวຌเดຌปຓน
อยางดี ละจากการวิคราะห์ฉาก฿นพลงจะพบพียงฉากวลาทีไกิดความขัดยຌงสูงสุดของตละตัว
ละคร ดยความขัดยຌงนีๅอง สามารถปຓนเดຌทัๅงความขัดยຌงภาย฿นจิต฿จ หรือขัดยຌงระหวางบุคคล
กับสังคม ซึไงสอดคลຌองกันกับอารมณ์ของพลงนัๅนโ หากตัวละครมีความขัดยຌงภาย฿นจิต฿จ อารมณ์
พลงทีไสืไอออกมาคือเซคดลิค สับสน หากทางออก฿หຌกับชีวิตเมเดຌวาควรท าอยางเรดี ชน พลงเม
จใบอยางฉัน฿ครจะขຌา฿จ ทีไปຂดรืไองดຌวยค าถามพราะจิต฿จตใมเปดຌวยความเมน฿จวารักทຌจะ
กิดขึๅนจริงเดຌหรือเม ละจบลงดຌวยการรຌองขอค าตอบจากฝຆายชายพืไอพิไมความมัไน฿จอีกครัๅง ขณะทีไ
พลงสะทຌอนอารมณ์รุนรงนัๅนสอดคลຌองกับความขัดยຌงระหวางสิไงหนึไงกับอีกสิไงหนึไง ดังจะหในเดຌ
ชัดจนทีไสุดจากพลงฉันกใรักของฉัน ซึไงพลงนีๅเดຌยกความขัดยຌงระหวางคนมาเวຌ฿นพลงดียวเดຌอยาง
ลงตัว 

พลงประกอบละคร คือ ตัวการส าคัญ฿นการน าสนออารมณ์ภาย฿นจิต฿จของตัวละคร
หลักนัๅนโ ออกมา สามารถสืไอความ฿หຌขຌา฿จเดຌลึกกวาการสดงออกทางสีหนຌา ทาทาง หรือมຌตการ
กระท าของตัวละครทีไหในพียงภายนอก ดຌวยหตุนีๅท า฿หຌดยทัไวเปพลงประกอบละครจะลือก
น าสนอผานมุมมองบุคคลทีไหนึไง  นอกจากนีๅ พลงบางพลงยังสามารถสืไอถึงมุมมองผูຌรูຌรอบดຌาน ตัว
ละครรอง รวมถึงภาพรวมของละครเดຌอีกดຌวย พืไอประยชน์สูงสุด฿นการน าเป฿ชຌ ตพลงทีไจะ
น าสนอภาพรวมของละครรืไองนัๅนโ เดຌ มักกิดจากการน ากนส าคัญของความสัมพันธ์ตัวละครทีไดน
ทีไสุดของรืไองนัๅนโ มาลา ชน พลงฉันกใรักของฉัน ทีไนอกจากน าสนอมุมมองความรูຌสึกจากกะรัต
ละสายนๅ าผึๅงดยตรงลຌว ยังกลายปຓนพลงประกอบละครหลักของรืไองเดຌดຌวย พราะรืไองราว
ทัๅงหมดกิดจากความขัดยຌงของทัๅงสองคนนีๅตัๅงตตຌนจบจบ หรือพลงจใบนีๅจ าจนตาย ทีไสืไอถึง
ความคຌนทีไกิดขึๅนจากคนโ ดียวอยางยายຌม ตสงผลกระทบตามมายันรุนลูกรุนหลาน 

 

2. การสืไอสารของพลง ละดนตรี฿นละครทรทัศน์  

   ค ารຌองสวน฿หญมัก฿ชຌภาษากึไงบบผน มีการ฿ชຌภาษาปากพืไอ฿หຌผูຌฟังขຌาถึงเดຌงาย ผสม 
กับภาษาทางการ฿นส านวนวหารตางโ ทีไอาจเมเดຌปຓนค าทีไ฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวัน ตปຓนค าทีไปรียบ
ปรยพืไอ฿หຌความหมายทีไลึกซึๅงกวา เพราะกวา ซึไงภาพพจน์ทีไมัก฿ชຌ฿นพลงทีไมีกนความรักคือ อธิ
พจน์ การปรียบทียบทีไมากกินจริงหรือนຌอยกินจริง ปຓนการพิไมคุณคา฿หຌกับวลีนัๅนโ มีผลอยางยิไง
ทัๅงดยตรง ละดยนัยตอคนฟัง ดังชนทอน฿นพลงกิดมาพืไอรักธอ คนคนนีๅ กิดมาพืไอทีไจะรัก
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ธอ กิดมาพืไอปຓนของธอ ความหมายตรงทีไพบกใคือ ฉันกิดมาพืไอรักธอคนดียว ขณะทีไ
ความหมายดยนัยคือ ความรักของฉันทีไมี฿หຌตอธอนัๅนปรียบสมือนสิไงทีไบืๅองบนก าหนดเวຌตัๅงตรก 
หรือตัๅงตกิดลຌววาตอจากนีๅจะรัก฿ครเมเดຌนอกจากธอทานัๅน จะหในเดຌวามืไอตีความทัๅงสองขัๅน 
นๅ าหนักของความหมายจะตกตางกัน  

ละครทีไศึกษาปຓนนวชีวิตทัๅงสองรืไอง ท า฿หຌจังหวะพลงทีไออกมาลຌวนมีจังหวะชຌาพืไอ
นຌนการสืไออารมณ์ตัวละคร฿หຌเปถึงผูຌฟังเดຌชัดจนทุกถຌอยค ามากทีไสุด  ละลือก฿ชຌการตงท านอง
พลงหมือนลักษณะทัไวเปของพลงสากล ตความสอดคลຌองอีกอยางหนึไงทีไนาสน฿จคือการลือกสียง
ประสาน ทีไมีความสัมพันธ์กับตัวละครอยางชัดจนทัๅงความหมายตรงละความหมายดยนัย 
ความหมายตรงคือการหาผูຌทีไมีความสามารถ฿นการรຌองพลง ละมีลักษณะทางกายภาพ฿กลຌคียงกับ
ตัวละครนัๅนโ เมวาจะปຓนพศสภาพ อายุ ตความหมายดยนัย คือการตีความ฿นนๅ าสียงทีไถຌอยค าทีไ
สงผลเปยังอารมณ์พลง พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับนวพลงทีไผูຌตงตัๅง฿จเวຌ ชน นัดดา วิยกาญจน์ ผูຌขับรຌอง
พลงจใบนีๅจ าจนตาย มีลักษณะทางกายภาพคลຌายกับยายຌม คือ พศหญิง วัยกลางคนทีไมี
ความสามารถ฿นการรຌองพลงสูง ขณะทีไหากตีความอีกขัๅนจะพบวาการลือก฿ชຌนๅ าสียงทุมตไ า฿นทอน
รกของพลง สดงถึงนิสัย฿จคอของตัวละครทีไมีความกรธฝังลึกอยู฿นจิต฿จ ละระบิดความกรธ
ออกมา฿นทอนฮุค พืไอสดงจุดยืนของตนทีไจะสิๅนสุดความสัมพันธ์อยางเมมีวัน฿หຌอภัย หรือนิวจิ็ว ผูຌ
ขับรຌองพลงฉันกใรักของฉัน ตางฝຆายตางถายทอดอารมณ์ตัวละครของตัวองเดຌอยางหมาะสม ปຂด
รืไองดຌวยนิว ผูຌถายทอดอารมณ์ของกะรัต หญิงสาวทีไมัไน฿จ฿นตัวอง อารมณ์รຌอน ละจิ็ว ผูຌถายทอด
ความรูຌสึกของสายนๅ าผึๅง หญิงสาวทีไมีความกใบกด ทะยอะทะยานอยางเมกรงกลัวถูกผิด  

 

ภาพ แ.แ ภาพตัวละครหลัก ยายຌม ิซຌายี ละผูຌขับรຌอง นัดดา วิยกาญจน์ ิขวาี  
จากละครรืไองสุดคຌนสนรัก 

หลงทีไมา บริษัท ทนซในต์ ิประทศเทยี จ ากัด, 2558 ละ บริษัท บีอีซี-ทร รดิอ จ ากัด, 2558. 
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ภาพ 1.2 ภาพตัวละครหลัก สายนๅ าผึๅง ิซຌายสุดี ละกะรัต ิขวาี  
ผูຌขับรຌอง จิ็ว ิซຌายี ละ นิว  

บริษัท ทรู ดิจิตอล อนด์ มีดีย พลตฟอร์ม จ ากัด, 2558. ละ บริษัท จีอใมอใม กรมมีไ จ ากัด 
ิมหาชนี, 2558. 

   ขຌอคຌนพบจากการศึกษาละครยอดยีไยมหงปทัๅงสองรืไองนีๅ พบวามีกลวิธีการลามุมมอง
ทางอารมณ์พลงทีไหมือนกัน อันประกอบเปดຌวยหนึไงพลงประกอบละครหลักของรืไอง ทีไสามารถท า
หนຌาทีไปຓนเดຌทัๅงพลงธีม ิThemeี ทีไรวบยอดกนส าคัญของรืไอง ละสามารถน าสนอมุมมอง
ความคิดของตัวละครหลักทีไปຓนตຌนหตุส าคัญของรืไองราวทัๅงหมดเดຌปຓนอยางดี ตามดຌวยพลง
ประกอบละครอีกสองพลงทีไสะทຌอนมุมมองความคิดของตัวละครหลักฝຆายชาย ละตัวละครหลักฝຆาย
หญิง ดยหยิบฉพาะขัๅวขัดยຌง ิConflictี ทีไกิดขึๅน฿นขัๅนภาวะวิกฤต ิClimaxี ของละครมาลารืไอง
฿นพลง พืไอสืไอถึงอารมณ์฿นชัไวขณะหนึไง฿หຌมีความหมายลึกซึๅงละขຌาถึงอารมณ์ผูຌฟังเดຌมากยิไงขึๅน มຌ
฿นบางฉากทีไเมมีบทสนทนา การ฿ชຌพลงประกอบละครชืไอมระหวางฉาก กใสามารถล าลียงความรูຌสึก
ของตัวละครทีไถายทอดผานบทพลงเปยังผูຌรับสารเดຌชนกัน 

ขຌอสนอนะส าหรับงานวิจัย฿นอนาคต 

1. งานวิจัยชิๅนนีๅมุงศึกษาฉพาะผูຌสงสาร ละตัวสารวามีกลวิธีการลารืไองบบ฿ด จึงนะน า฿หຌ
ศึกษาพิไมติมเปยังผูຌรับสาร พืไอทราบวาการลารืไองรูปบบ฿ดสงผลตอการรับรูຌของผูຌฟัง
เดຌมากทีไสุด 

2. ศึกษาพลงประกอบละคร฿นนวละครอืไนโ พิไมติม พืไอปรียบทียบความหมือนละความ
ตกตางของละครตละนว 

3. ศึกษาพิไมติมกีไยวกับการลารืไอง ละตีความของสัญญวิทยาของพลงสากล฿นปัจจุบัน 
พืไอ฿หຌขຌา฿จถึงความหมายละหนຌาทีไ฿นการสืไอสารทางอารมณ์ทีไอาจมีความตกตางจาก
พลงประกอบละคร  
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การลารืไองละการประกอบสรຌางตัวละคร฿นภาพยนตร์ซุปปอร์ฮีร 
ทีไท ารายเดຌสูงสุดของมาร์วลสตูดิอ 

Narration and Superhero Character-Building 

in Top Grossing Marvel Studio Film 

กัญญาธิภัทร์ กฤดาภร3 

อุบลวรรณ ปรมศรีรัตน์4 
บทคัดยอ 

การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ ศึกษากลวิธีการลารืไองละการประกอบสรຌางตัวละครของ
ภาพยนตร์ซุปปอร์ฮีรของมาร์วลสตูดิอทีไท ารายเดຌสูงสุดสองอันดับรก  ดยปຓนการวิจัยชิง
คุณภาพ ดຌวยกระบวนการวิคราะห์นืๅอหาจากภาพยนตร์จากมาร์วลสตูดิอจ านวน 2 รืไอง คือ 
Marvel’s The Avengers ละ Avengers๊ Age of Ultron 

ผลการวิจัยพบวา กลวิธีการลารืไองละการประกอบสรຌางตัวละครของภาพยนตร์ซุปปอร์ฮี
รของมาร์ วลสตูดิอทีไท ารายเดຌสูงสุดสองอันดับรกนัๅน หัว฿จส าคัญอยูทีไกลยุทธ์ Marvel 

Cinematic Universe หรือทีไรียกยอโวา MCU นัๅน คือการผลิตภาพยนตร์ซุปปอร์ฮีรหลายโรืไอง
ของมาร์วลทีไมีความกีไยวนืไองกัน ดยริไมตຌนจากภาพยนตร์ซุปปอร์ฮีรตละคนซึไงท า฿หຌผูຌชมรูຌสึก
ผูกพัน คุຌนคย ทราบทีไมาทีไเปของตัวละคร ลຌวน าหลายโตัวละครจากภาพยนตร์ดีไยวของตัวองมา
รวมกัน฿นภาพยนตร์ Marvel’s The Avengers ละ Avengers๊ Age of Ultron ละรืไองตอโมากใ
มีความกีไยวนืไองกันอีก รียกเดຌวาปຓนฟรนเชส์ภาพยนตร์ กลยุทธ์ MCU นีๅมีระบบการท างานทีไริไม
ตัๅงตการขียนบท การคัดลือกนักสดง ละทุกโขัๅนตอนการสรຌางภาพยนตร์ตละรืไองทีไตຌอง
สอดคลຌองตอนืไองกัน ผูຌก ากับภาพยนตร์ตละรืไองจะตຌองมาพูดคุยกันพืไอวางผน฿หຌทิศทางของหนัง
ตละรืไองสอดประสานอยางลงตัว รวมถึงกลวิธีการลารืไองจากมาร์วลสตูดิอนัๅนตอนจบของรืไอง
หรือทีไรียกกันวา End Credit ิสวนทีไสดงรายชืไอนักสดง ทีมงาน ผูຌมีสวนรวมตาง โ ของหนังี ซึไง
กลายปຓนธรรมนียมของหนังมาร์วลกือบทุกรืไองทีไหลัง End Credit จะมีฉากลับลใกโนຌอยโ พืไอ
บอก฿บຌภาคตอเปหรือชืไอมเปหารืไองอืไน฿นจักรวาลซึไงฉากดังกลาวกลายปຓนลูกลนทีไผูຌชมติดตามชม
มาตลอดตัๅงตป 2008 รวมถึงสรຌางกระสความนิยม อีกทัๅงยังพิไมฐานผูຌชมหนังซุปปอร์ฮีรกวຌางขึๅน
อีกเปทัไวลก 

ค าส าคัญ: การลารืไอง, การประกอบสรຌางตัวละคร, ภาพยนตร์ซุปปอร์ฮีร, มาร์วลสตูดิอ 

                                                                        

3 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิทศศาสตร์ละนวตักรรม 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
4 ทีไปรึกษา รองศาสตราจารย์  
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Abstract 

This research defines the narration and superhero character-building in top 

two grossing marvel studio films. This is a qualitative research, using content analysis 

of a total of 2 marvel studio films, Marvel’s the Avengers and Avengers๊ Age of 

Ultron.  
The findings of the research are presented in the following section. The 

narration and superhero character-building in the top two grossing marvel studio 

films, the key to success is Marvel Cinematic Universe ิMCUี. The Marvel Cinematic 

Universe is a Marvel media franchise and shared universe that is centered on a series 

of superhero films. The shared universe was established by crossing over common 

plot elements, settings, casts, and characters. MCU strategy starts with script writing 

and casting. Pre-production is essential in the filmmaking process because each film 

director have to discuss about plan and direction of each movie in the perfect 

harmony. Marvel Studio developed a comprehensive plan involving four superheroes 

to culminate in two movies. They took the superheroes ิIron Man, Captain America, 

Thor, and Hulkี that were the most relatable, relevant, and aspirational to build into 

one package. Every Marvel movie since 2008 was created with the full intention of 

this Marvel’s the Avengers and Avengers๊ Age of Ultron.  
As for narration, the post-credits scenes are a recurring staple in the feature 

films of the Marvel Cinematic Universe, where a clip is shown during and/or after the 

ending credits. The clip usually foreshadows future films, resolves a plotline from the 

film, or provides comic relief. That is the reason why the fans want to look further 

and find connections. This strategy will increase the number of fans around the 

world.  

Keywords: Narration, Character-Building, Superhero, Marvel Studio 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Fictional_crossover
http://marvelcinematicuniverse.wikia.com/wiki/Marvel_Cinematic_Universe
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บทน า 

ภาพยนตร์ฮอลลิวูดรืไอง Marvel’s The Avenger ผลงานจากคายภาพยนตร์ Marvel 

Studio ปຓนภาพยนตร์ประภทซุปปอร์ฮีรรืไองรกทีไท ารายเดຌทัไวลกมากกวา 1,500 ลຌานดอลลาร์
สหรัฐ อีกทัๅงยังติด แ ฿น 5 อันดับภาพยนตร์ทีไท ารายเดຌสูงสุดตลอดการจากการจัดอันดับของ Box 

Office สหรัฐอมริกา ิBox Office Mojo, 2015ี ละสรຌางกระสความนิยมเปทัไวลกอีกทัๅงยังพิไม
ฐานผูຌชมหนังซุปปอร์ฮีรกวຌางขึๅนเม฿ชตฉพาะกลุมคนทีไอานหนังสือ Comic ทานัๅน ภายหลัง
จากนัๅนกใมีภาพยนตร์ซุปปอร์ฮีรรืไองอืไนโขຌาฉายซึไงสวน฿หญท ารายเดຌทัไวลกกิน 1,000 ลຌาน
ดอลลาร์สหรัฐ ละยังมีผนการผลิตภาพยนตร์฿นจักรวาลนีๅอีกหลายรืไอง ดยประธานบริษัท 
Marvel Studios เดຌพูดกับนิตยสาร Bloomberg วามีผนสรຌางภาพยนตร์ยาวจนถึงป 2028 

ิGomez, 2014ี 

การสรຌางจักรวาลมาร์วลขึๅนมานีๅ ท า฿หຌยอดขายบัตรชมภาพยนตร์ของมาร์วลท าลายสถิติ
สูงสุดครัๅงลຌวครัๅงลา ยอดขายตั็วทัไวลกของหนัง แโ รืไอง ท างินมากกวา ่.็่ พันลຌานดอลลาร์
สหรัฐฯ ฉพาะหนังรืไอง The Avengers ิโเแโี รืไองดียวกใท ารายเดຌเปกวา แ.5 พันลຌานดอลลาร์
สหรัฐฯลຌว นับวากลยุทธ์ MCU นีๅสรຌางรายเดຌ฿หຌกับมาร์วลอยางมหาศาลอยางทีไเมคยมีสตูดิอเหน
ท าเดຌมากอน กลยุทธ์ MCU นีๅถือวาปຓนกลยุทธ์ฉพาะทางของทางคายภาพยนตร์นีๅซึไงผูຌวิจัยจึงหในวา
มาร์วล สตูดิอลือกขงขันทีไจะตกตาง ิCompete to be Uniqueี มีระบบการท างานทีไริไมตัๅงต
ขัๅนตอนการสรຌางภาพยนตร์ดย฿นตละรืไองตຌองสอดคลຌอง ชืไอมยง ตอนืไองกัน ดຌวยการท างานปຓน
ระบบชนนีๅปຓนรืไองยากอยางยิไงทีไสตูดิอคูขงจะลอกลียนบบกลยุทธ์฿หຌประสบความส ารใจเดຌ 
ดังนัๅนผูຌวิจัยจึงหในวาการศึกษาภาพยนตร์ซุปปอร์ฮีรของมาร์วลสตูดิอทีไท ารายเดຌสูงสุดสองอันดับ
รก฿นการลารืไองละผสมผสานการประกอบสรຌางตัวละครจะท า฿หຌเดຌองค์ความรูຌอันจะปຓน
ประยชน์ตอการศึกษาสืไอบันทิงคดีทัๅง฿นงของสืไอศึกษาละสามารถน ามาประยุกต์฿นการสรຌางสรรค์
ภาพยนตร์ของเทยเดຌ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. พืไอศึกษากลวิธีการลารืไองของภาพยนตร์ซุปปอร์ฮีรของมาร์วลสตูดิอทีไท ารายเดຌ
สูงสุดสองอันดับรก 

2. พืไอศึกษาการประกอบสรຌางตัวละคร฿นภาพยนตร์ซุปปอร์ฮีรตละรืไองทีไท ารายเดຌสูงสุด
สองอันดับรก 
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ขอบขตงานวิจัย 

ศึกษาละวิคราะห์องค์ประกอบการลาละการประกอบสรຌางตัวละคร฿นภาพยนตร์
ซุปปอร์ฮีรทีไท ารายเดຌสูงสุดของมาร์วลสตูดิอดยศึกษาจาก DVD ภาพยนตร์ บทสัมภาษณ์ของผูຌ
ก ากับภาพยนตร์฿นประทศเทย นักวิจารณ์ภาพยนตร์ นักวิชาการดຌานนิทศศาสตร์ ขຌอมูลจากหนังสือ
ต าราทางวิชาการ งานวิจัยทีไกีไยวขຌองจากหຌองสมุด อกสารบทความตามสืไอตางโ ละทาง
อินตอร์นใตทีกีไยวขຌองจากภาพยนตร์ของมาร์วลสตูดิอทีไท ารายเดຌสูงสุดสองอันดับรก เดຌก 

- Marvel’s The Avengers  

- Avengers๊ Age of Ultron 

วิธีด านินการวิจัย 

 ผูຌวิจัยบงวิธีด านินการวิจัยออกปຓน ใ สวน พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไครบถຌวนรอบดຌาน ทัๅง฿นดຌาน
ของสารทีไถูกผยพรผานภาพยนตร์ทีไท ารายเดຌสูงสุดละ฿นดຌานของผูຌสงสารถึงจุดประสงค์฿นการ
ผยพร ดย฿ชຌนวคิดกีไยวกับครงสรຌางการลารืไอง฿นภาพยนตร์ซุปปอร์ฮีร นวคิดรืไองการ
ออกบบละตีความตัวละคร ละนวคิดวัฒนธรรมสมัยนิยม ฿นการกใบรวบรวมละวิคราะห์ขຌอมูล
ดังนีๅ 

- ภาพยนตร์ของมาร์วลสตูดิอทีไท ารายเดຌสูงสุดสองอันดับรก เดຌก Marvel’s The 

Avengers ละ Avengers๊ Age of Ultron 

- บทความจากนิตยสารภาพยนตร์ตางโ ทัๅง฿นละตางประทศ ขຌอมูลออนเลน์ตามวใบเซต์
ตางโ  

- การสัมภาษณ์ บงปຓน ผูຌก ากับภาพยนตร์฿นประทศเทย นักวิจารณ์ภาพยนตร์ ละ 
นักวิชาการดຌานภาพยนตร์ 

 

ผลการวิจัยละอภิปราย 

จากการศึกษาลักษณะการลารืไองละการประกอบสรຌางตัวละคร฿นภาพยนตร์ซุปปอร์ฮีร 
ทีไท ารายเดຌสูงสุดของมาร์วลสตูดิอทัๅงสองรืไองพบวา 
 

1. ครงสรຌางการลารืไอง฿นภาพยนตร์ซุปปอร์ฮีรทีไท ารายเดຌสูงสุดของมาร์วลสตูดิอ 

ครงสรຌางการลารืไองนัๅนสวนมากมักมีการน าสนอกนรืไอง ิThemeี จะปຓนบบ
ผสมผสานหลายอยาง ตหลัก โ จะนຌนเปทาง Power Theme ทีไมีนวรืไองกีไยวกับพลังอ านาจทีไ
หนือมนุษย์ ความเมลงรอยกันระหวางทีมอวนจอร์ ละตัวรຌาย ทีไมาจากความตຌองการ฿นการยงชิง
พลังอ านาจตาง โ ดยมีรืไองของ Morality Theme สอดทรกอยูตลอดทัๅงรืไอง  
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ดຌานครงรืไองของภาพยนตร์ สวน฿หญมีพัฒนาการครงรืไองทีไเมซับซຌอน จะพบวามีการ
น าสนอครงรืไองทีไมีการนຌน฿หຌหในถึงการรวมตัวกันของซูปปอร์ฮีรอยาง เอรอน มน กัปตัน 
อมริกา ฮัลค์ ละ ธอร์ นຌนความสัมพันธ์ระหวางซูปปอร์ฮีรดຌวยกัน ทีไเดຌมาถึงความสามัคคี ดย
ครงรืไอง฿นภาพยนตร์ซุปปอร์ฮีรจะประกอบดຌวย 

- การริไมรืไอง ิExpositionี ปຂดรืไองดຌวยลกมนุษย์ก าลังผชิญกับอันตรายทีไมาจาก
สิไงมีชีวิตนอกลก พรຌอมกับนะน าตัวละครซุปปอร์ฮีรหลัก฿นรืไอง ชน เอรอน มน กัปตัน อมริกา 
ฮัลค์ ละ ธอร์  

- การพัฒนาหตุการณ์เปสูปมปัญหา ิRising Actionี ปຓนชวงทีไตัวละครหลัก฿นทีมอวน
จอร์มีความขัดยຌงกันอง฿นทีม ทัๅง฿นงของการปรับตัวขຌาหากัน หรือความเมลงรอยกันทางดຌาน
ความคิด 

- ขัๅนภาวะวิกฤติสูงสุด ิClimaxี ทีมอวนจอร์กลับมารวมตัวกันพืไอปกปງองลกมนุษย์ ดยมี
จุดจบของลกปຓนดิมพัน 

- ขัๅนภาวะคลีไคลาย ิFalling Actionี ริไมหในถึงความสามัคคีของทีมอวนจอร์ท า฿หຌปกปງอง
ลกมนุษย์฿หຌพຌนจากอันตรายเดຌ  

- ขัๅนตอนยุติรืไองราว ิEnding/Resolutionี หตุการณ์ทุกอยางบนลกมนุษย์กลับขຌาสู
สภาวะปกติ ฿นขณะทีไทีมอวนจอร์เดຌยกยຌายเปตามทางของตัวอง ละจะสามารถรวมตัวมืไอลก
ตຌองการความชวยหลือ 

ส าหรับประดในขัดยຌง฿นภาพยนตร์ พบวาภาพยนตร์ทัๅงสองรืไองนัๅนมักมีความขัดยຌงบงเดຌ
ปຓน 2 บบ คือ ความขัดยຌงระหวางตัวละครกับตัวละคร ละความขัดยຌงระหวางตัวละครกับ
ความคิดภาย฿นจิต฿จ  ซึไงความขัดยຌงระหวางตัวละครกับตัวละครกับตัวละครนัๅน มีทัๅงทีมอวนจอร์
ขัดยຌงกับตัวรຌาย ฿นสวนของความขัดยຌงระหวางทีมอวนจอร์ดຌวยกันนัๅน ภาพยนต์สดง฿หຌหในชัด
฿หຌกินการขัดยຌงกันอง฿นทีมพืไอสรຌางปมความบาดหมางขึๅนมาระหวางทีม ละปຓนการตอกยๅ า
ขึๅนมาวาการรวมพลัง฿นตอนตຌนนัๅน เมเดຌราบรืไนอยางทีไมันควรจะปຓน ท า฿หຌประดในความขัดยຌงของ
ตัวละครดูมีมิติมากขึๅน  

ตัวละครนับปຓนอีกองค์ประกอบหลักทีไมีความส าคัญ฿นการด านินรืไองราว฿หຌนาติดตาม ตัว
ละครหลัก฿นทีมอวนจอร์ทีไมีบทบาทดนโ มีทัๅงหมด 6 ตัวละคร คือ เอรอน มน กัปตัน อมริกา 
ฮัลค์ ธอร์ ลกิ ละอัลตรอน ดยทัๅงหมดปຓนตัวละครรอบดຌาน หรือตัวละครทีไซับซຌอน ิRound 

Character or Complex Characterี ปຓนตัวละครทีไมีลักษณะนิสัยหลายโ ดຌานอยู฿นตัวอง มี
ลักษณะนิสัยปลีไยนปลงตามหตุการณ์ท า฿หຌคาดดาเดຌยาก ปຓนตัวละครทีไมีชีวิตความคิด อารมณ์ 
ละความรูຌสึกหมือนกับมนุษย์฿นลกหงความปຓนจริง อาจมีทัๅง รัก ลภ กรธหลง ดี หรือ ลว อยู
฿นตัวองเดຌ มีการพัฒนาละปลีไยนปลงลักษณะตางโ เปตามหตุการณ์ทีได านินเป ซึไงตัวละคร
ซูปอร์ฮีรทีไมาวลสตูดิอออกบบมานัๅนมีความปຓนมนุษย์มากขึๅน มีขຌอดีขຌอสีย เม฿ช฿ชຌตก าลัง฿น
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การกຌปัญหา ซึไงการกຌปัญหานัๅนเมจ าปຓนตຌองถูกตຌองสมอเป ภาพยนตร์ทัๅงสองรืไองนัๅนสดง฿หຌหใน
วาการตัดสิน฿จของหลาซุปปอร์ฮีไรนัๅนกใมีขຌอผิดพลาดเดຌหมือน โ กับคนทัไว โ เป 

ฉาก฿นการลารืไองบงออกปຓน 2 สวน คือ ชวงวลาปัจจุบัน ิ2014ี ลารืไองจาก
สถานการณ์ปัจจุบันเปสูอนาคต฿นลักษณะตามขใมนาฬิกาอาจจะมีทรกรืไองราว฿นอดีตบຌางพืไอฉลย
งืไอนง าตางโ ละสถานทีไ ิLocationี คือสถานทีไตางโ ฿นประทศสหรัฐอมริกา ละมีประทศอืไน โ 
ทัไวลกบຌางประปราย 

อีกหนึไงองค์ประกอบของการลารืไองทีไส าคัญของคายภาพยนตร์มาวลสตูดิอ คือ บท
สนทนา ปຓนรายละอียดทีไส าคัญสวนหนึไงทีไชวยพิไมความดึงดูดละนาสน฿จ฿หຌกับนืๅอรืไอง฿หຌพัฒนา
เปรืไอย โ อีกทัๅงยังปຓนการสดง฿หຌหในบุคลิก ทัศนคติตาง โ ของตัวละครดยภาพยนตร์ทัๅงสองรืไอง
฿ชຌภาษาพูด฿นการด านินรืไองดยสวน฿หญ ซึไงทีไบทสนทนา฿นรืไองนีๅ฿ชຌบทสนทนาบบภาษาพูดทัไวเป
ทีไอาจจะมีค าทีไสืไออารมณ์ผูຌพูดเดຌมากขึๅน อาจจะมีบຌางทีไปຓนค าสบถ มุขตลก หรือค าดา ตดยรวม
ลຌวปຓนภาษาสุภาพทีไ฿ชຌทัไวเป฿นชีวิตประจ าวัน ปຓนค าทีไขຌา฿จงาย เมซับซຌอน สัๅนกระชับ 

฿นดຌานมุมมองการลารืไองพบวา การลารืไองจากมุมมองทีไปຓนตัวกลาง ิThe Objectiveี 
ปຓนการลารืไองทีไเมปรากฏตัวผูຌลา฿นลักษณะของตัวบุคคล ตจะปຓนการลาจากมุมมองของคนวง
นอกทีไสังกตละรายงานหตุการณ์ทีไกิดขึๅนอยางปຓนกลางตามหตุการณ์ทีไกิดขึๅนจริง ละปลอย฿หຌ
ผูຌชมตัดสินอาอง 

ตอนจบของรืไองนับปຓนจุดดนทีไตกตางจากคายหนังอืไนโ ดยฉพาะ end credit ของมาร์
วลจะปຓนการปูพืๅนชืไอมยงเปยังรืไองอืไนโ ซึไงเมจ าปຓนตຌองปຓนรืไองถัดเป 

 

2. การประกอบสรຌางตัวละคร฿นภาพยนตร์ซุปปอร์ฮีรทีไท ารายเดຌสูงสุดของมาร์วลสตูดิอ 

คายภาพยนตร์มาร์วลสตูดิอ มีนวทาง฿นการสรຌางตัวละครของตนองทีไมีอกลักษณ์
ฉพาะตัว ละสามารถสรุปออกมาเดຌอยางชัดจน ดังตอเปนีๅ 

 

2.1 การสรຌางตัวละคร เอรอน มน หรือ ทนีไ สตาร์ค ิIron Man / Tony Starkี ตัว
ละครนีๅปຓนมนุษย์ธรรมดา เมมีพลังพิศษหนือมนุษย์อะเร มีพียงตาปฏิกรณ์อาร์คขนาดลใกทีไอยูตรง
กลางหนຌาอกทีไคอยปງองกันเม฿หຌลูกปรายขຌา฿กลຌหัว฿จ ดຌวยชุดกราะอันลๅ ายุคทีไทนีไสรຌางขึๅนมาท า฿หຌ
ขามีพลังความขใงกรง ความทนทาน ความรใวอยู฿นระดับหนือมนุษย์  ประกอบกับมันสมองอัน
ชาญฉลาดละเหวพริบทีไเมมี฿ครทียบเดຌ ซึไงตัวละครทนีไ สตาร์ค ฿นภาพยนตร์ทัๅงสองรืไองมีลักษณะ
ของ Hero Archetype ละ Trickster Archetype ฿นคนโดียว มีคารคตอร์ทีไกลຌาหาญ ตอสูຌกับ
สิไงลวรຌาย อีกทัๅงยัง฿ชຌกลอุบายหรือลห์หลีไยม฿นการท า฿หຌตนองเดຌปรียบ หรือเดຌผลประยชน์ 
พราะตัวละครนีๅปຓนทัๅงนักวิทยาศาสตร์ละนักธุรกิจ 
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ภาพทีไ 1.1 ตัวละครเอรอนมน 

หลงทีไมา ๊Marvel, 2015c. 

 ฿นดຌานรูปลักษณ์ของตัวละครเอรอนมนนัๅนตัวละครเอรอนมนนัๅนถูกออกบบ฿หຌสวมชุด
หมือนกับสืๅอกราะทีไมีสีดงหลือง สดงออกถึงสดงออก฿หຌหในถึง พลัง ความคลองคลว ความ
รอบรูຌ ละสติปัญญา ท า฿หຌผูຌชมรูຌสึกถึงความปຓน Hero Archetype ละยังคงลักษณะของ Trickster 

Archetype ซึไงชุดของเอรอนมนจะท า฿หຌมีภาพลักษณ์ทีไดึงดูดของผูຌชม ดຌวยสีทีไดดดนสะดุดตา
ขຌาถึงเดຌกับผูຌชมทัๅงวัยรุนละผูຌ ฿หญ ทนีไ สตาร์ค ปຓนตัวละครทีไกระตือรือรຌน มีความมัไน฿จ 
ทะยอทะยาน ละ มีสนห์ อีกทัๅงปຓนคนประภทคิดเว ท าเว บางครัๅงท าอะเรดยเมเตรตรอง ละ
ชอบความทຌาทาย ขามีความชาญฉลาดกินมนุษย์ปกติ ปຓนผูຌชีไยวชาญรืไองจักรวาลฟຂสิกส์เดຌภาย฿น
การรียนรูຌคคืนดียว มีความสามารถ฿นการวางผนสูง สามารถคิดคຌนผนการ฿หมเดຌอยางรวดรใว
หรือสถานการณ์ปลีไยนเปดยฉับพลัน ถึงมຌขาจะพายพຌจากการตอสูຌ ทนีไกใเมคยยอมพຌละ
ขใงกรงขึๅนทุกครัๅงทีไพายพຌ ท า฿หຌสามารถพิสูจน์เดຌวาเอรอนมนนัๅนเม฿ชຌคชุดกราะ ตพราะคือ
ตัวตนของ ทนีไ สตาร์คอง 

 

2.2 การสรຌางตัวละคร กัปตัน อมริกา หรือ สตีฟ รจอร์ส ิCaptain America/ Steve 

Rogersี เดຌมีการตีความตัวละครเป฿นรูปบบทีไคลຌายคลึงกัน ละยังคงลักษณะอกลักษณ์ของความ
ปຓนกัปตัน อมริกาจาก฿นหนังสือการ์ตูนอาเวຌเดຌปຓนอยางดี ซึไงตัวละครสตีฟ รจอร์ส ฿นภาพยนตร์
ทัๅงสองรืไองมีลักษณะของ Hero Archetype อยางชัดจน มีคารคตอร์ทีไกลຌาหาญ ตอสูຌกับสิไง
ลวรຌาย มีลักษณะกระตือรือรຌน มีพลัง ิThe Energizerี ละ ลักษณะชอบสังกตการณ์ ิThe 

Observerี ปຓนคนประภทระตือรือรຌน มีความมัไน฿จ ทะยอทะยาน ละ มีสนห์  อีกทัๅงปຓนคน
ประภทรักษากฎกณฑ์ กใบตัว ปຓนตัวของตัวองสูง มຌจะปຓนซูปอร์ฮีร ตกัปตันกลับเมมีพลัง
ซูปอร์ฮีรลยพราะถึงซรุม Super-Soldier ละรังสี Vita จะปลีไยนขาจากชายรางกายออนอ
กลายปຓนมนุษย์ทีไมีความสมบูรณ์บบทุกโ ดຌานกใตาม ตความขใงกรง ความอดทน ความรใว ละ
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ความยืดหยุนนัๅน ลຌวนอยู฿นจุดสูงสุด  ขามัก฿ชຌวิธีกຌปัญหาตามบบของทหาร ดยรับค าสัไงละท า
ตามอยางเมมีขຌอมຌ 

กัปตัน อมริกา หรือ สตีฟ รจอร์ส มีการกระท าทีไหมือนกับคนอืไน โ ฿นกลุมอวนจอร์฿น
งการปกปງองสังคมจากสิไงชัไวรຌาย ตพฤติกรรมดังกลาวอาจกิดจากมุมมองละความชืไอทีไตางกัน
ออกเป ดยกัปตันอมริกากัปตันมีหตุผลของขาองนนอน ละดຌวยความปຓนคนดีมีศีลธรรมปຓนสิไง
น าทางของขานัๅนคือสิไงทีไบริสุทธิ่฿จอยางทีไสุด ปຓนสิไงทีไท า฿หຌภาพยนตร์รืไองนีๅมีจุดดนตรงทีไเมมี฿คร
ผิดหรือถูก ฿นรืไองนีๅจะมีตตัวรຌายทีไเมดนชัดพราะพวกขาตางกใมีมุมมองของตัวอง ตัวละครกัปตัน
อมริกา฿นภาพยนตร์ทัๅงสองรืไองนัๅนมีจุดรวม฿นการปกปງองลก ละขจัดสิไงชัไวรຌายตางโ฿นหมดเปดຌวย
วิธีการทีไถูกตຌอง ละตรงเปตรงมา 

 

ภาพทีไ 1.2 ตัวละครกัปตันอมริกา 
หลงทีไมา ๊ Marvel, 2015a. 

฿นดຌานรูปลักษณ์ของตัวละครกัปตัน อมริกา หรือ สตีฟ รจอร์สนัๅน ปຓนผูຌสวมครืไองบบทีไ
มีลวดลายบบธงชาติสหรัฐอมริกา ละมีลทีไเมมีสิไง฿ดสามารถท าลายเดຌ ซึไงสามารถ฿ชຌรอนพืไอจมตี
ปຓนอาวุธเดຌ สีหลัก โ ทีไอยู฿นชุดคือสีของธงชาติอมริกัน สีดง สีขาว สีนๅ างิน สดงออกถึง
สดงออก฿หຌหในถึง ความจงรักภักดี ความเวຌ฿จ ความศรัทธา ความมัไน฿จ พลัง ความคลองคลว 
ความกลຌาหาญ ความขใงกรง ความบริสุทธิ่ ละ สันติภาพ คารคตอร์กัปตันอมริกานีๅปຓนตัว
การ์ตูนของมาวลยุค ค.ศ. แ้ไเ ทีไสรຌางจากจตนาตຌองการทีไจะสรຌางความรักชาติ ดย฿หຌขาตຌองท า
การตอสูຌกับฝຆายอักษะหงสงครามลกครัๅงทีไสอง กัปตันอมริกาจึงกลายมาปຓนตัวละครทีไเดຌรับความ
นิยมมากทีไสุดของเทม์ลีไคอมิกส์ ฿นชวงยุคของสงครามลกครัๅงทีไ โ  

 

 2.3 ธอร์ อดินสันจຌาชายหงอสการ์ด ฿นภาพยนตร์ Marvel The Avenger ละ 
Avengers๊ Age of Ultron ซึไงตัวละครธอร์฿นภาพยนตร์ทัๅงสองรืไองมีลักษณะของ Hero 

Archetype ละ Fool Archetype ฿นคน โ ดียว ซึไงมีคารคตอร์ทีไกลຌาหาญ ตอสูຌกับสิไงลวรຌาย 
อีกทัๅงยังตัวละครทีไมีความสับสนทัๅง฿นตัวองละหตุการณ์ตางโ ปຓนตัวสรຌางสถานการณ์ล าบาก
฿หຌกับตัวละครอืไน โ ดยเมตัๅง฿จ รวมเปถึงสรຌางความตลกขบขัน฿หຌกับรืไองราว นืไองจากธอร์ปຓนตัว
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ละครทีไมาจากดาวดวงอืไน บริบททางสังคมจึงปຓน฿นลักษณะยຌอนยุค พราะฉะนัๅนการทีไมาจอกับคน
อืไน โ ฿นกลุมอวนจอร์ ธอร์จึงดูตกตางละชวน฿หຌขบขันบางที ธอร์ มีลักษณะกระตือรือรຌน มีพลัง 
ิThe Energizerี ละ ลักษณะคลืไอนเหว ิThe Moverี ปຓนคนประภทระตือรือรຌน มีความมัไน฿จ 
ทะยอทะยาน ละ มีสนห์ อีกทัๅงปຓนคนประภทคิดเว ท าเว บางครัๅงท าอะเรดยเมเตรตรอง ละ
ชอบความทຌาทาย นิสัย฿จรຌอน ท าอะเรเมคอยคิดหนຌาคิดหลังทาเหร  เมคอยยอมฟังทีไคนอืไนขาพูด 
หยิไง฿นศักดิ่ศรีของตนอง ตรักพืไอนมาก โ หในคนอืไนส าคัญกวาตัวอง บางทีกใถูกหลอกงาย 

 

ภาพทีไ 1.3 ตัวละครธอร์ 
หลงทีไมา ๊ Marvel, 2015e. 

 ฿นดຌานรูปลักษณ์ของธอร์นัๅนถูกออกบบ฿หຌสวมชุดหมือนกับสืๅอกราะรมันยุคบราณ
พราะปຓนตัวละครทีไสรຌางมาจากธอร์ ทพจຌาสายฟງาของต านานทพปกรณัมนอร์ สีทีไ฿ชຌคือ สีดง 
ละทา สดงออก฿หຌหในถึง พลัง ความคลองคลว ความกลຌาหาญ ความอันตราย ความขใงกรง 
ความกรธ ความมุงมัไน ความตຌองการ ธอร์มีพละก าลัง ความขใงกรงระดับทพจຌา มีความปຓนผูຌน า
สูง มีพลัง฿จทีไกลຌาหาญละหยิไงทะนง฿นศักดิ่ศรีความปຓนทพจຌาของตน 

 

 2.4 ฮัลค์ หรือ ดร. รบิร์ต บรูซ บนนอร์ นักวิทยาศาสตร์ทีไท าการทดลองกีไยวกับรังสี
กมมา ต฿นระหวางการทดลอง กิดอุบัติหตุขึๅนท า฿หຌขากลายรางปຓนสัตว์ประหลาดตัว฿หญยักษ์ 
รางกายสีขียว มีพละก าลังมหาศาลหรืออีกชืไอหนึไงคือ ฮัลค์ ฿นภาพยนตร์ Marvel The Avenger 

ละ Avengers๊ Age of Ultron ซึไงตัวละครธอร์฿นภาพยนตร์ทัๅงสองรืไองมีลักษณะของ Hero 

Archetype ละ Shadow Archetype ฿นคนโดียว ซึไงมีคารคตอร์ทีไกลຌาหาญ ตอสูຌกับสิไงลวรຌาย 
อีกทัๅงยังตัวละครทีไมีความสับสนทัๅง฿นตัวองละหตุการณ์ตางโ พราะคารคตอร์นึง฿นราง ฿นทาง
ลบ  ละพยายามซอนมันอาเวຌเมสดงดຌานนีๅออกมา ปຓนดຌานมืดทีไ ดร.บรูซ เมตຌองการจะรับรูຌวามีสิไง
นีๅอยู ดร. บรูซ บนนอร์ นัๅนมีลักษณะ ชอบสังกตการณ์ ิThe Observerี ปຓนคนประภทรักษา 
กฎกณฑ์ กใบตัว ปຓนตัวของตัวองสูง สวน฿หญจะมีความสามารถดຌานวิทยาศาสตร์ ฿นทางกลับกัน฿น
รางของฮัลค์นัๅน ฮัลค์ จะมีลักษณะลักษณะคลืไอนเหว ิThe Moverี ปຓนคนประภทระตือรือรຌน อีก
ทัๅงปຓนคนประภทคิดเว ท าเว บางครัๅงท าอะเรดยเมเตรตรอง ละชอบความทຌาทาย นิสัย฿จรຌอน 
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วูวาม บุมบาม มุทะลุ ท าอะเรเมคอยคิดหนຌาคิดหลังทาเหร ดุดือดลือดพลาน เมคอยยอมฟังทีไคน
อืไนขาพูด หยิไง฿นศักดิ่ศรีของตนองตกใยังรักพืไอน รักพวกพຌองมาก โ 

 

 

 

ภาพทีไ 1.4 ตัวละครฮัลค์ 
หลงทีไมา ๊ Marvel, 2015b. 

 ฿นดຌานรูปลักษณ์ของฮัลค์นัๅน ถูกออกบบ฿หຌมีพละก าลังทีไเมมีทีไสิๅนสุด ฮัลค์มีพละก าลัง
ริไมตຌน฿นการยกสิไงของอยูทีไ แเเ ตัน ละพิไมขึๅนรืไอย โ ตามความกรธ สีของผิวหนังคือสีขียว ฿หຌ
ความรูຌสึกถึงการติบต ความออนยน การมองลก฿นงดี ละความทนทาน ซึไงจุดดนตัวละครคือ฿น
วลาปกติปຓนดร.บนนอร์ ตพอกรธมาก โ กใจะกลายรางปຓนอสุรกายฮัลค์ นืๅอรืไองกลาวถึงนัก
ฟຂสิกส์ ชืไอ ดร. บรูซ บนนอร์ ทีไประสบอุบัติหตุจากการทดลองจนถูกรังสีกมมา ละกิดความ
ผิดปกติกับรางกาย กลายรางปຓนมนุษย์ตัวสีขียวทีไมีพละก าลังมหาศาล ตเมสามารถควบคุมตัวอง
เดຌ  

 

 2.5 ตัวละคร ลกิ ฿นภาพยนตร์ Marvel The Avenger ซึไงตัวละครนีๅมีลักษณะของ 
Shadow Archetype ละ Trickster Archetype ฿นคน โ ดียว มีคารคตอร์ทีไชัไวรຌาย อีกทัๅงยัง฿ชຌ
กลอุบายหรือลห์หลีไยม฿นการท า฿หຌตนองเดຌปรียบ LOKI ิลกิี กใคือ ทพองค์หนึไงจากต านานทพ
ทางยุรปหนือ ิNorse Mythologyี ซึไง LOKI นัๅนปຓน ทพทีไกิดจาก ยักษ์ กับ ทพ ดยมีศักดิ่
ปຓนหลานชายของทพ Odin ซึไงปຓนทพจຌาทีไมีต าหนงสูงทีไสุดของยุรปหนือ LOKI นัๅนมีสมญาวา
ปຓนทพหงเฟ มีนิสัยจຌาลห์ ชอบพูดกหกละยังมีความสามารถ฿นการปลงรางของตนองเดຌอีก
ดຌวย ดยนิสัยลຌว ลกิ นัๅนปຓนคนซุกซนชอบกลຌงคนอืไน  
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ภาพทีไ 1.5 ตัวละครลกิ 
หลงทีไมา ๊ Marvel, 2015d. 

 ฿นดຌานรูปลักษณ์ของลกินัๅน ถูกออกบบ฿หຌปຓนตัวละครรຌายทีไหนຌาตาดี ชุดนัๅนถูกออกบบ
฿หຌสวมชุดหมือนกับสืๅอกราะรมันยุคบราณชนดียวกันกับธอร์ สีหลัก โ คือ สีด า ละสีทอง ทีไ฿หຌ
ความรูຌสึกถึงความศรຌาหมอง พลัง ความชัไวรຌาย ความตาย ความลึกลับ ความหวาดกลัว ความ
ซับซຌอน ความสับสน ความขลาด ความอิจฉา ละ ความหึงหวง ชนดียวกับคารคตอร์ของตัวละคร
นีๅทีไเมเดຌรຌายดยนืๅอทຌ ตมีหลายโหตุผลผลักดัน฿หຌขาปຓนอยางนัๅน หลัก โ คือริษยาธอร์ต฿น
ขณะดียวกันกใชืไนชม ละอยากปຓนบบธอร์ทีไมีตคนรัก ยินดีตຌอนรับ เมหมือนขาทีไดูหัวดียวกระ
ทียบลีบ฿นสังคม 

 

ผลสรุป 

การลารืไอง Marvel’s The Avengers ละ Avengers๊ Age of Ultron ตัวละคร
ซุปปอร์ฮีรหลักโสีไคน฿นภาพยนตร์ทัๅงสองรืไองมีลักษณะของ Hero Archetype ปຓนกนหลัก ละ
พิไมมิติ฿หຌกับตัวละครทัๅงสีไดยการสรຌางตัวละครทีไปຓนซุปปอร์ฮีรหมือนกันตางกันตรงทีไ พืๅนฐานของ
ตละคน การกระท า หรือการสดงออก ดยทีไ Ironman มีลักษณะของ Trickster Archetype  ทีไ
พิไมลห์ หลีไยม฿นการท า฿หຌตนองเดຌปรียบ หรือเดຌผลประยชน์ พราะตัวละครนีๅ ปຓนทัๅ ง
นักวิทยาศาสตร์ละนักธุรกิจ ซึไงจะตกตางจาก Captain America อยางชัดจนพราะตัวละครนีๅจะ
นຌนความปຓน Hero Archetype อยางมากมีคารคตอร์ทีไหมือนปຓนผูຌน าของกลุมอวนจอร์  มี
ความกลຌาหาญ ตอสูຌกับสิไงลวรຌาย มีลักษณะทีไซืไอตรงอยางชัดจน ฿นสวนของ Thor นัๅนจะพิไม Fool 

Archetype ขຌามาปຓนตัวละครทีไสรຌางสถานการณ์ล าบาก฿หຌกับตัวละครอืไนโ รวมเปถึงสรຌางความ
ตลกขบขัน฿หຌกับรืไองราว Hulk นัๅนจะมีความปຓน Shadow Archetype มีความสับสนทัๅง฿นตัวอง
ละหตุการณ์ตางโ พราะคารคตอร์นึง฿นรางปຓนทางลบ  ละพยายามซอนมันอาเวຌเมสดงดຌาน
นีๅออกมา หรือมຌตตัวรຌาย฿นภาพยนตร์กใยังสรຌาง฿หຌมีมิติ Loki นัๅนมีทัๅง Shadow Archetype ละ 
Trickster Archetype ฿นคนโดียว มีคารคตอร์ทีไชัไวรຌาย อีกทัๅงยัง฿ชຌกลอุบายหรือลห์หลีไยม฿นการ
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ท า฿หຌตนองเดຌปรียบ จะหในเดຌวาตัวละครหลัก฿นภาพยนตร์ทัๅงสองรืไองนัๅนจะมีคารคตอร์ทีไเมทับ
ซຌอนกันท า฿หຌการกระจายบทท าเดຌอยางทัไวถึง ทุกตัวละครดดดน฿นนวทางของตัวอง 

กลวิธีการลารืไองของภาพยนตร์ซุปปอร์ฮีรของมาร์วลสตูดิอทีไท ารายเดຌสูงสุดสองอันดับ
รกนัๅนกลยุทธ์ทีไหในเดຌดนชัดคือ Marvel Cinematic Universe หรือทีไรียกยอโวา MCU นัๅน คือ
การผลิตภาพยนตร์ซุปปอร์ฮีรหลายโรืไองของมาร์วลทีไมีความกีไยวนืไองกัน ดยริไมตຌนจาก
ซุปปอร์ฮีรตละคน ลຌวน าหลายโคนมารวมกัน฿นหนังอีกรืไอง ละรืไองตอโมากใมีความกีไยวนืไอง
กันอีก ซึไงกอนจะมาปຓนภาพยนตร์รืไอง Marvel’s The Avengers ละ Avengers๊ Age of Ultron 
ตัวละครหลักทัๅงหมดสีไคน Iron Man Captain America Thor ละ Hulk ถูกสรຌางขึๅนมาดยการ
วางผนลวงหนຌาจากมาร์วลสตูดิอเม฿ชรืไองบังอิญตอยาง฿ด กลยุทธ์ MCU นีๅมีระบบการท างานทีไ
ริไมตัๅงตการขียนบท การคัดลือกนักสดง ละทุกโขัๅนตอนการสรຌางภาพยนตร์ตละรืไองทีไตຌอง
สอดคลຌองตอนืไองกัน ผูຌก ากับภาพยนตร์ตละรืไองจะตຌองมาพูดคุยกันพืไอวางผน฿หຌทิศทางของหนัง
ตละรืไองสอดประสานอยางลงตัว รวมถึงกลยุทธ์ End Credit ซึไงกลายปຓนธรรมนียมของหนังมาร์
วลกือบทุกรืไองทีไหลัง End Credit จะมีฉากลับลใกโนຌอยโ พืไอบอก฿บຌภาคตอเปหรือชืไอมเปหา
รืไองอืไน฿นจักรวาลซึไงฉากดังกลาวกลายปຓนลูกลนทีไผูຌชมติดตามชมมาตลอดตัๅงตป 2008 End 

Credit ของมาร์วลจะปຓนการปูพืๅนชืไอมยงเปยังรืไองอืไนโ ซึไงปຓนการสรຌางความผูกพันธ์ละความ
อยากดูตัวละครตอโเปจากคายภาพยนตร์นีๅ  

฿นสวนของการประกอบสรຌางตัวละคร฿นภาพยนตร์ของมาร์วลสตูดิอทีไท ารายเดຌสูงสุดทัๅง
สองรืไองนัๅนบอกลาสิไงหนึไงทีไหมือนกันนัไนคือรืไองจิต฿จของหลาซุปปอร์ฮีรนัไนอง มຌจะมีพลัง 
ละความสามารถพิศษอันตระการตา ตนืๅอทຌลຌว อวนจอร์ทุกคนตางกใมีพืๅนฐานมาจากมนุษย์ทีไ
คิดเดຌละจใบปຓน จึงเม฿ชรืไองปลก หากพวกขาจะมีหตุผลสวนตัว฿นการตัดสิน฿จท าอะเร
บางอยางทีไพวกขาคิดวาถูก มຌมันจะตຌองเปขัดยຌงกับคนอืไนโ กใตามที ทีมอวนจอร์ ทຌจริงลຌวกใ
ปຓนคมนุษย์ทีไมีหัวจิตหัว฿จเมตางจากมนุษย์ทัไวโเป จึงเม฿ชรืไองผิดลย หากขาจะมีสิทธิลือกทาง
ของตนอง  

ขຌอสนอนะ 

แ. ฿นงานวิจัยชิๅนนีๅเมเดຌศึกษาดຌานการตลาดพืไอปรมทภาพยนตร์ทัๅงสองรืไอง การตลาดฉพาะทาง
ของมาร์วลสตูดิอนัๅน อาจมีสวนอยางมาก฿นการท า฿หຌภาพยนตร์ประสบความส ารใจ฿นดຌานรายเดຌ
ชนกัน ดังนัๅนจึงอาจมีการศึกษากีไยวกับการตลาดฉพาะตัวของคายภาพยนตร์พิไมติมจากงานวิจัย
ชิๅนนีๅ 

2. สามารถน านวทางทีไผูຌวิจัย฿ชຌ฿นการศึกษา฿นครัๅงนีๅ มาพัฒนา฿นการศึกษาการสรຌางตัวละครทีไมี
อกลักษณ์ทางดຌานอืไน โ เดຌ 
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3. สามารถน านวทาง฿นงานวิจัยชิๅนนีๅ มา฿ชຌกับการกลยุทธ์การลารืไองตางโ หรือการขียนบทของ
ภาพยนตร์เทย 
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การน าสนอภาพลักษณ์สตรี฿นการลารืไองผานตัวละคร 
฿นภาพยนตร์การ์ตูนอนิมชัไนรืไอง ฟรซน (Frozen) ผจญภัยดนค าสาปราชินีหิมะ  

 

ภวิณี  ตึกด ีทพทอง5 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยฉบับนีๅจึงมุงนຌนการศึกษาส าหรับการวิจัย฿นครัๅงนีๅวาการสรຌางตัวละครหลักนัๅ นมีผล
ตอการรับรูຌ (Perception) ของผูຌรับชม฿นตละชวงวลาตละยุคสมัยทีไการ์ตูนดิสนีย์ผานการ
ปลีไยนปลงของยุคสมัยละกาลวลา พรຌอมกับวัฒนธรรมทีไปรปลีไยนเปตามยุคสมัย ซึไงการสืไอสาร
กีไยวกับสตรีนิยมนีๅ การ์ตูนของดิสนีย์ปຓนตัวอยางทีไดี฿นการฝงขຌอคิดเวຌอยางชัดจน ละปรับ
ปลีไยนเปตามยุคสมัย พืไอ฿หຌผูຌหญิงดินตามครรลองของสังคม฿นตละยุคสมัย ดย฿ชຌการศึกษาชิง
คุณภาพ ผานครืไองมือ 3 ชนิดประกอบกัน เดຌก ครืไองมือการวิคราะห์อกสาร ครืไองมือการ
วิคราะห์ตัวบท ละครืไองมือการสัมภาษณ์ชิงลึก นักวิจารณ์ภาพยนตร์ ละนักวิชาการดຌาน
วรรณกรรม  
 จากการศึกษาพบขຌอมูลดังตอเปนีๅ 
 1) การ์ตูนของดิสนีย์ ทัๅงหมด มักมีการสนอภาพของวัฒนธรรมละนืๅอหาผานตัวละครของ
รืไอง ดยภาพลักษณ์ดังกลาวน าสนอจาก พืๅนพของรืไองตัวละครหลานัๅน ละภาพของวัฒนธรรม฿น
สมัยนัๅน ชน ชืๅอชาติ ชนชัๅน (Race) พศสภาพ (Gender) ละ ภาษา (Language) ดยรูปบบของ
ตัวละครดิสนีย์ มักปຓนตัวละครตัวบน (Flat Character) ตริไมปลีไยนปຓนตัวละครตัวกลม (Round 

Character) ฿นยุคหลัง 
  ดຌานนืๅอหา สามารถออกเดຌปຓน 3 ยุค มืไอบงตามกณฑ์ตัวละครอกพศหญิง฿น
รืไอง นืๅอหา฿นยุครก ปຓนลักษณะของการกดดันผูຌหญิงเวຌ฿นบຌาน ฿นยุคทีไสอง ริไม฿หຌผูຌหญิงกลຌาทีไจะ
ตกตาง ตยังคง฿หຌความส าคัญดຌานความรักจากพศชายอยู  ละยุคปัจจุบัน นืๅอหามุงสริมพลังก
พศหญิง ละสรຌางนวคิด฿หมกพศหญิง 
  ดຌานปมของรืไอง จากนืๅอหาทีไตกตางกัน ปมของรืไองทีไกิดขึๅนกับตัวละครอกพศ
หญิง ปຓนสิไงทีไส าคัญทีไตละยุคของการ์ตูนสนอปมปัญหาทีไเมหมือนกัน ชน ยุครกมุงสนอปัญหา
พืๅนฐานของความปຓนผูຌหญิง ฿นยุคทีไสองมุงนຌนปัญหาความตຌองการของพศหญิง ละยุคปัจจุบัน
มุงนຌนปัญหา฿นจิต฿จพศหญิง 
  ดຌานปัจจัยการวิคราะห์วัฒนธรรม฿นชวงนัๅนโ นืไองจากภาพยนตร์การ์ตูนมีการ
สอดทรกวัฒนธรรมขຌาเปดຌวยสมอ ดังนัๅนการศึกษาวัฒนธรรม฿นชวงดังกลาวจะท า฿หຌการวิจัย
ครบถຌวนมากขึๅน 

                                                                        

5
 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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  ดຌานสืไอองค์ประกอบ จ าพวกพลงประกอบภาพยนตร์ สะทຌอน฿หຌหในคานิยมพศ
หญิง ละสะทຌอนตัวละครอกเดຌปຓนอยางด ีดังนัๅน พลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูนจึงปຓนอีกสิไงทีไตຌอง
น ามาประกอบคูกับการศึกษา 
 2) ดຌานนืๅอหาของภาพยนตร์การ์ตูนอนิมชัไนรืไอง ฟรซน (Frozen) ผจญภัยดนค าสาป
ราชินีหิมะ  โ.1) ภาพยนตร์การ์ตูนอนิมชัไนรืไอง ฟรซใน (Frozen) ผจญภัยดนค าสาปราชินี
หิมะ  สืไอถึงผูຌหญิง฿นสองรุน เดຌก ผูຌหญิงรุนกา ละผูຌหญิงรุน฿หม ดยผูຌหญิงรุนกากิดมาภาย฿ตຌ
ภาวะกดดันทางสังคม ละความคาดหวังตาง โ ดยสืไอผานตัวละครอลซา ละผูຌหญิงรุน฿หม ปຓน
ผูຌหญิงทีไมีอิสระมากกวา ละยังคงสวงหาสิไง฿หมอยูรืไอยโ นอกจากนัๅนยังมีความฉาบฉวย฿น
ความสัมพันธ์ ละมองจากมุมมองของตัวองปຓนหลัก ดย฿ชຌ อนนา ปຓนตัวทนของผูຌหญิงยุค฿หม 
  2.โ) ความสัมพันธ์ระหวางผูຌหญิงบบพีไสาว-นຌองสาวปຓนความสัมพันธ์ทีไมีความ
ซับซຌอนมืไอทียบกับความสัมพันธ์บบพีไชาย-นຌองชาย ความสัมพันธ์ของพีไสาว-นຌองสาวกิดขึๅน฿น
รูปบบของลักษณะทัๅงความรักละความเมพอ฿จ฿นวลาดียวกัน ละปຓนสังคมทีไการสืไอสารระหวาง
กันองมีปัญหา ละสุดทຌายสืไอสารกันเปคนละทิศทาง ดังนัๅนภาพความซับซຌอนของการสืไอสาร
ระหวางพีไละนຌอง จึงปຓนประดใน฿หญทีไกิดขึๅนภาย฿นรืไองราวทัๅงหมด 

  โ.3) สังคมปຓนผูຌกดดันละสรຌางภาพลักษณ์ของพศหญิง สังคมกดดัน฿หຌผูຌหญิงตຌอง
รับสภาพหลานัๅนเวຌกับตัว ทัๅงการปຓนม การกงงานบຌาน ท าอาหารกง ละการประพฤติตนทีไดี฿น
วลาดียวกัน ซึไงสิไงหลานัๅนปຓนสิไงทีไกิดจากความคาดหวังของสังคม ทีไคาดหวัง฿หຌผูຌหญิงท าเดຌ ละ
ตຌองท าเดຌดีอีกดຌวย 

  โ.4) สภาพของพศหญิง ปຓนพศทีไตຌองการสรຌางอัตลักษณ์ของตนอง ต฿น
ขณะดียวกันผูຌหญิงกใตຌองการอยู฿นกรอบของสังคม ท า฿หຌสภาพของผูຌหญิงมีบุคลิกขัดยຌง฿นตนองสูง
กวาผูຌชาย 

 

 ซึไงจากการศึกษาทัๅงหมดพบวารืไองราวของ ภาพยนตร์การ์ตูนอนิมชัไนรืไองฟรซน 
(Frozen) ผจญภัยดน ค าสาปราชินีหิมะ  ปຓนการ์ตูนอนิมชัไนทีไเมเดຌมุงนຌนรืไองการสรຌาง
ภาพลักษณ์ของพศหญิง ตมุงนຌนรืไองของการสริมพลัง฿หຌกับผูຌชมทีไกลຌาทีไจะท าอะเรตกตางจาก
ครรลองของสังคม ละกลຌาทีไจะปຂดผยตนอง ซึไงนวคิดดังกลาวปຓนนวคิดทีไกຌาวขຌาม฿นรืไองของ
พศเปลຌว ละริไมมีการ฿สนวคิดของพศทีไสามขຌามาดຌวย 

 

ค าส าคัญ:  การ์ตูน, สตรีพศ, ภาพลักษณ์พศหญิง, สตรีนิยม 
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Presentation of Female Identity in the Disney Animation, Frozen 

Abstract 

 This study aims to examine the creation of the main characters impact on the 

perception of audience that change with time through the analysis of Disney 

animations. The content of these animations change with time and cultural context 

thus providing fertile ground for the feminist study. They show the changes in the 

expectations towards women during the different periods. This study is a qualitative 

research utilizing three tools namely document analysis, content analysis of the 

script, and in-depth interview of a movie critic and literature academic.  

The results of the study can be summarized as follows: 

1) Disney animations present the cultural element and story through the 

exposition of the characters. This includes characteristics such as race, gender, 

and language. In the beginning Disney characters tended to be flat, later 

changing to round characters. In terms of content it can be divided into three 

periods. The first projected women as being tied to the home. The second 

period showed that women could be different but still longed for the 

affection of the man. The third era empowers women presenting new ways of 

thinking.   

In terms of the conflict, the first era presented the basic problem of women. 

The second era showed the desires of the women. The third era presents the 

problems in the mind of women. Cultural context is an important part of the 

content creation thus is it a critical element for the study.  

Other elements including the theme song are also an important aspect 

because it reflects the values of the women. Thus, it is critical for the 

analysis.                               

2) Content of Frozen -2.1) Frozen reflects the values of two generations of 

women –the conservative old and the liberal new. The conservative woman 

is under pressure from society through various expectations reflected in Elsa. 

Anna, who is always looking for something new and has a very non-

committing view to relationships, represents the liberal new. 2.2) Relationship 
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between female siblings can be complicated. The younger sister is a 

representation of both love and loathing. Each sister communicates in her 

own way creating the conflict that would run through the entire animation. 

2.3) Society dictates expectations to women. They are expected to do be a 

good mother, do house chores, and cook. They are not only expected to be 

able to perform but must do it well too. 2.4) The female identity is 

something women must work to create within the confines of society. This 

makes the female identity more complex than males.  

 

 The study concludes that Frozen moves beyond talking about the female 

identity to empowering women. It has gone beyond gender talk to being true to 

oneself. In addition there is also implication for a trend towards the third sex.   

Keywords: Animation, Female identity, Society dictates expectations to women 
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บทน า 
 ดิสนีย์ถือปຓนตัวทนหนึไงของวัฒนธรรมปຈอบ (Pop Culture) (Trifonas, 2001) มีการฉาย
เปสูประทศตางโ มากกวา 78 ประทศทัไวลก จากการ์ตูนมิกกีๅ มาส์ ละหลาผองพืไอน มินนีไ มาส์ 
พลูต กูຍฟฟດ ละ ดนัลด์ ดัๆก จวบจนปัจจุบันเดຌสรຌางมูลคาทางธุรกิจกวา 48,000 ลຌานหรียญสหรัฐ 
฿นป ค.ศ. 2014 ดยการ์ตูนของดิสนีย์ ถือปຓนตຌนบบของการ์ตูนประภทจຌาหญิง ซึไงการ์ตูนประภท
จຌาหญิงหลานีๅปຓนการ์ตูนทีไ สอน ผูຌหญิง  ฿หຌปຓน ผูຌหญิง  ตามความตຌองการของสังคม นืไองจาก
การ฿ชຌการ์ตูนซึไงปຓนสืไอทีไดใกละยาวชนสามารถขຌาถึงลຌวขຌา฿จนืๅอหาสารหลานัๅนเดຌงาย ละดใก
จะมีความสน฿จมากกวาการ฿ชຌการสืไอสาร฿นลักษณะอืไน ภาพยนตร์การ์ตูนของ วอลต์ ดิสนีย์  จึงมัก฿ชຌ
การ์ตูน฿นการสอน ละการถายทอดภาพลักษณ์ของพศหญิง ฿หຌปຓนเปตามสิไงทีไคาดหวังของสังคม฿น
ยุคนัๅน ดຌวยตัวละครหลักซึไงปຓนพศหญิงทัๅงหมด ละตัวละครหลานัๅน ปรียบดัไงภาพสะทຌอนของสตรี
พศ฿นตละยุคสมัยเดຌปຓนอยางดี  ดยสามารถหในเดຌถึงการปลีไยนปลงของอัตลักษณ์  ละ
ภาพสมือนทีไชัดจนของตัวละคร฿นตละชวงยุคสมัย ซึไงทัๅงหมดขึๅนอยูกับบริบททางสังคม คานิยม 
ละวัฒนธรรม฿นชวงวลาดังกลาว กลาวคือ วัฒนธรรม ปຓนรืไองของ ความรูຌ ความชืไอ ทัศนคติ ทีไ
ผูຌคน฿นตละสังคมรียนรูຌผานทางสังคมทีไตนอง฿ชຌชีวิตอยูละ วัฒนธรรมคือการสืไอสารละการ
สืไอสารมาจากวัฒนธรรม ละมืไอยุคสมัยปลีไยนปลงเป ผูຌหญิงมีลักษณะทีไปลีไยนเปตามวัฒนธรรม 
ซึไงสงผลผานตัวบทของภาพยนตร์การ์ตูนประภทจຌาหญิงอยางภาพยนตร์การ์ตูนอนิมชัไนรืไองฟร
ซน (Frozen) ผจญภัยดน ค าสาปราชินีหิมะ ทีไเดຌรับความนิยมสูงสุด฿นการ์ตูนดิสนีย์ ยุคปัจจุบัน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 บทความวิจัยฉบับนีๅ เดຌวางจุดประสงค์฿นการวิจัยเวຌดังตอเปนีๅ 
 1. พืไอศึกษาลักษณะของภาพลักษณ์ของพศหญิง ทีไสืไอสารผานตัวละครของดิสนีย์ 
 2.พืไอศึกษาถึงการปลีไยนผานทางวัฒนธรรมทีไสงผลตอพัฒนาการของตัวละครหลัก฿น
ภาพยนตร์การ์ตูนอนิมชัไนรืไอง ฟรซใน (Frozen) ผจญภัยดนค าสาปราชินีหิมะ  

 

นวคิดละวรรณกรรมทีไกีไยวขຌอง 
 นวคิดการ์ตูนดิสนีย์ละวัฒนธรรมผูຌหญิง 
 หากอຌางอิงตามความหมายของ ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ฿หຌค านิยาม การ์ตูน คือ ภาพ
ลຌอลียน, ภาพตลกขียนปຓนภาพบุคคล หรือภาพสดงหตุการณ์ทีไผูຌขียนตัๅง฿จลຌอลียน฿หຌดูรูຌสึก
ขบขัน, หนังสือลารืไองดຌวยภาพขียนทีไบงหนຌากระดาษปຓนชอง โ มีค าบรรยายสัๅนโ อานงาย นืๅอ
รืไองมักปຓนนิทานหรือนวนิยาย 

 การ์ตูนปຓนครืไองมือหนึไง฿นการสะทຌอนภาพของวัฒนธรรม฿นชวงวลาดังกลาวเดຌปຓนอยางดี 
เมวาจะปຓนการ฿ชຌการ์ตูนพืไอสะทຌอนภาพของการมือง หรือสะทຌอนภาพสังคม฿นชวงดังกลาว สิไงหนึไง
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ทีไหในเดຌอยางชัดจนคือ การ฿ชຌการ์ตูนปຓนสิไงก าหนดพศสภาพของสังคม ฿นงานขียนของ ประภัสสร 
สวิกุล (ม.ป.ป.) พบวาประทศอยางญีไปุຆน ฿ชຌสืไอการ์ตูน฿นการปลูกฝังคานิยมของดใกละยาวชนละ
หลอหลอมดใกละยาวชนหลานัๅน฿หຌกลายปຓนประชากรอุดมคติ (Ideal Citizen) สืไออยางการ์ตูนจึง
ขຌามามีบทบาท฿นการสืไอขຌอความ อัตลักษณ์ สัญลักษณ ์ตาง โ ตามทีไสังคมเดຌก าหนดเวຌ ตัวอยางจาก
ประทศญีไปุຆน ทีไ฿ชຌการ์ตูน ฿นการสรຌางอัตลักษณ์ของชาติของชาวญีไปุຆน ดยการปลูกฝังคุณธรรม฿หຌก
ดใกละยาวชน ผานการ์ตูน ดยผูຌสรຌางการ์ตูนเดຌ ฝงนัยเวຌ฿นนืๅอหาตาง โ ทัๅงสัญลักษณ์ ละ
ทัศนคติเวຌ฿นนืๅอหาของการ์ตูนหลานัๅนอยูสมอ เมวาจะปຓนเอຌมดดง ยอดมนุษย์ ตางโ หลานีๅ มี
การตอสูຌกับสัตว์ประหลาดนอกลกทีไมีอาวุธครบมือ มีขนาด฿หญมหึมา มีความนากลัว  ซึไงอาจปรียบ
ปຓนตัวทนของสหรัฐอมริกา นืไองจากสหรัฐอมริกาปຓนประทศมหาอ านาจทีไยิไง฿หญ ตถຌายอด
มนุษย์มารวมตัวกัน ตอสูຌกันดຌวยความสามัคคี กใสามารถอาชนะสัตว์ประหลาดตัวนัๅนเดຌ     นัยของ
การถายทอดสามารถตีความเดຌวาการรวมพลังกัน ความสามัคคี ความมีระบียบวินัย ความกลຌาหาญ 
เมยอทຌอ ปຓนคนดี จะสามารถน าพาประทศชาติ฿หຌพຌนจากภัยอันตราย ซึไงปຓนตัวอยางหนึไงของการ
ปลูกฝังดใกตัๅงตยังลใก (ประภัสสร สวิกุล, ม.ป.ป.) ซึไงตกตางจากการ์ตูนฝัດงตะวันตกทีไรามักจะเดຌ
ยินสมอวา มีพียงคຌาคนดียวทานัๅนทีไจะสามารถพิทักษ์ลกนีๅเวຌเดຌ  ซึไงกระบวนการดังกลาวทีไ
กิดขึๅนจากการสรຌางสรรค์ ละก าหนดความปຓนพศ ถูกสรຌางขึๅนจากวัฒนธรรม ละมืไอกิด
สัญลักษณ์ทางพศดังกลาวกิดขึๅนลຌว สงผล฿หຌกิดบทบาท ละหนຌาทีไของพศกิดขึๅน สุดทຌาย
วัฒนธรรมเดຌสรຌางครืไองมือ กระบวนการขัดกลาทางสังคม พืไอสรຌาง฿หຌกิดลักษณะของพศทีไ
ตຌองการกิดขึๅน พืไอรองรับสัญญะ ละบทบาท ทีไวัฒนธรรมเดຌสรຌางขึๅน ซึไงผูຌวิจัยชืไอวาคุณลักษณะ
ของตละพศทีไปรากฏเม฿ชสิไงทีไกิดขึๅนตามธรรมชาติ ตเดຌถูกสรຌางขึๅนดยผานกระบวนการขัดกลา
ทางสังคมทีไซับซຌอน ละซึมซับขຌาเปปຓนสวนหนึไงของความปຓนตัวตนของคน฿นสังคม ความปຓนพศ
ปຓนตัวก าหนดความปຓนตัวตน ทักษะ ละความสัมพันธ์ทีไมีตอผูຌอืไนของคน฿นตละพศ ดยขຌอมูล
ทัๅงหมดสามารถขียนกระบวนการเดຌดังตอเปนีๅ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีไ 1: กระบวนการสรຌางความปຓนพศ 
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วิธีด านินการวิจัย 

 

 งานวิจัยครัๅงนีๅ฿ชຌการด านินการวิจัยชิงคุณภาพ วิคราะห์ 2 องค์ประกอบ ละ฿ชຌวิธีวิจัย 2 

วิธี เดຌก การวิคราะห์นืๅอหา (Content Analysis) ละการสัมภาษณ์ชิงลึก  (In-depth 

interview) ดยบงขัๅนตอนการด านินการวิจัยออกปຓน 4 ขัๅนตอนดังตอเปนีๅ 
 

  ขัๅนทีไ 1 ศึกษาตัวสารลักษณะทัไวเปของภาพยนตร์การ์ตูนการ์ตูนอนิมชัไนประภท
จຌาหญิงของดิสนีย์ ผานการศึกษาขຌอมูลอกสารตาง โ ละวิคราะห์รูปบบการน าสนอของ
ภาพยนตร์การ์ตูนดังกลาว 

  ขัๅนทีไ 2  ศึกษาตัวสาร (Message) ดย การวิคราะห์นืๅอหา จากการชมภาพยนตร์
การ์ตูนอนิมชัไนรืไองฟรซน ิFrozen) ผจญภัยดน ค าสาปราชินีหิมะ  ดยบันทึกขຌอมูลลงบน
กระดานลงรหัส ละน าเปวิคราะห์ตอเป 

  ขัๅนทีไ 3 การกใบขຌอมูลพิไมติม พืไอ฿ชຌประกอบ฿นการอภิปรายผลลัพธ์จากการวิจัย
฿นขัๅนตอนทีไ 1 ละ 2 ดยการสัมภาษณ์ชิงลึก ขอความคิดหในจากนักสิทธิสตรีนิยม พืไอศึกษา
ลักษณะการรับสาร ละการลงรหัสขຌอมูลพืไอสงสารกีไยวกับสตรีพศ ละขຌอมูลชิงวิจารณ์กีไยวกับ
ตัวภาพยนตร์ ละมุมมองของสตรี 
  ขัๅนทีไ 4 การกใบขຌอมูลพิไมติม พืไอ฿ชຌประกอบ฿นการอภิปรายผลลัพธ์จากการวิจัย
฿นขัๅนตอนทีไ 1 ละ 2 ดยการสัมภาษณ์ชิงลึก ขอความคิดหในจากนักวิจารณ์ภาพยนตร์ พืไอศึกษา
การถายละการลงรหัสขຌอมูลพืไอสงสาร฿นฐานะผูຌรับสาร ละขຌอมูลชิงวิจารณ์กีไยวกับตัวภาพยนตร์ 
 

ผลการวิจัยละอภิปรายผลการวิจัย 

 

 1) การ์ตูนของดิสนีย์ ทัๅงหมด มักมีการสนอภาพของวัฒนธรรมละนืๅอหาผานตัวละครของ
รืไอง ดยภาพลักษณ์ดังกลาวน าสนอจาก พืๅนพของรืไองตัวละครหลานัๅน ละภาพของวัฒนธรรม฿น
สมัยนัๅน ชน ชืๅอชาติ ชนชัๅน (Race) พศสภาพ (Gender) ละ ภาษา (Language) ดยรูปบบของ
ตัวละครดิสนีย์ มักปຓนตัวละครตัวบน (Flat Character) ตริไมปลีไยนปຓนตัวละครตัวกลม (Round 

Character) ฿นยุคหลัง 
 

 ซึไงการ์ตูนของดิสนีย์ ทัๅงหมด มักมีการสนอภาพของวัฒนธรรมละนืๅอหาผานตัวละครของ
รืไอง ดยภาพลักษณ์ดังกลาวน าสนอจาก พืๅนพของรืไองตัวละครหลานัๅน ละภาพของวัฒนธรรม฿น
สมัยนัๅน ชน การสดงออกถึงหุนของพศหญิงทีไหมาะสมผานตัวละครพศหญิงตัวอกของรืไอง ชน 
สนวเวท์ จะปຓนตัวอกทีไมีลักษณะมีทรวดทรงองอวมีนืๅอ มีหนัง ละตัวเมสูง มืไอปลีไยนมาปຓนซิน
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ดอรลลา ละจຌาหญิงนิทราหุนของตัวละครริไมปຓนนวผอมบางหุนนาฬิกาทราย  ฿นยุคหลัง
ลักษณะของตัวละครมีความตกตางมากขึๅนละปลีไยนปลงเป นอกจากนัๅนลຌว฿นการ์ตูนดิสนีไย์
รืไองตางกใเดຌทรก ชืๅอชาติ ชนชัๅน (Race) พศสภาพ (Gender) ละ ภาษา (Language) ดย
รูปบบของตัวละครดิสนีย์ มักปຓนตัวละครตัวบน (Flat Character) ตริไมปลีไยนปຓนตัวละครตัว
กลม (Round Character) ฿นยุคหลัง ซึไงสามารถสรุปปຓนตารางเดຌดังนีๅ 
 

ตารางทีไ 4.3 : การวิคราะห์นืๅอหาของตละการ์ตูนจຌาหญิงของดิสนีย์ 

รายชืไอชืไอการ์ตูนจຌาหญิง ชืไอของตัวละครอก ตຌนก านิด ลั กษณะตั ว
ละคร 

สืไอความหมาย 

สนเวท์ละคนคระทัๅงจใด 

ซินดอรลลา 
จຌาหญิงนิทรา 
จຌาหญิงงือกนຌอย 

ฉมงามกับจຌาชายอสูร 
อาลาดินละตะกียงวิศษ 

เลออน คิง 
พคาฮอนทัส 

มูหลาน 

ทาร์ซาน 

จຌาชายกบ 

ทงกิล (ราพันซล) 

ฟรซน ผจญภัยดนค าสาปราชินี
หิมะ 

สนวเวท์ 
อลลา (ซินดอรลลา) 
ออรลา 
อรียล 

บลล์ 
จัสมิน 

นาลา 
พคาฮอนทัส 

มูหลาน 

จน 

ทียนา 
ราพันซล 

อลซา 

ยอรมัน 

ฝรัไงศส 

ยอรมัน 

ดนมาร์ค 

ฝรัไงศษ 

อาหรับ 

อฟริกา 
อมริกันพืๅนมือง 
จีน 

อมริกัน 

ยอรมัน 

ยอรมัน 

ดนมาร์ค 

บน 

บน 

บน 

บน 

บน 

บน 

บน 

กลม 

กลม 

กลม 

กลม 

กลม 

กลม 

มองลก฿นงดี 
อดทน 

สวย 

ผจญภัย 

มตตา 
กลຌาตัดสิน฿จ 

สนับสนุน 

ดใดดีไยว 

กตัญญู 

ดใดดีไยว 

ผูຌน า 
เรຌดียงสา 
ปลดปลอย 

 

 

 ฿นมิติของการ์ตูนรืไองดิสนีย์ สามารถออกเดຌปຓน 3 ยุค มืไอบงตามกณฑ์ตัวละครอกพศ
หญิง฿นรืไอง นืๅอหา ฿นยุครก ปຓนลักษณะของการกดดันผูຌหญิงเวຌ฿นบຌาน ฿นยุคทีไสอง ริไม฿หຌผูຌหญิง
กลຌาทีไจะตกตาง ตยังคง฿หຌความส าคัญดຌานความรักจากพศชายอยู ละยุคปัจจุบัน นืๅอหามุงสริม
พลังกพศหญิง ละสรຌางนวคิด฿หมกพศหญิง ดยจากการศึกษาสามารถบงยุคของการ์ตูนดิส
นีไย์เดຌปຓน 3 ยุคดังตอเปนีๅ 
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  ยุครกริไม (Classic Disney) ชวงระหวางป ค.ศ. 1937-1959  นืๅอรืไองมุงนຌนรืไองการ
สอนสัไงพศหญิง ท า฿หຌลักษณะของภาพของนางอก฿นตละรืไองนัๅนมีลักษณะของตัวละครทีไชัดจน
นัๅนคือ ผอมมาก อຌวนมาก หรือ มีรูปลักษณ์ทีไนากลียด ปຓนตຌน ลักษณะของตัวละครมีความปຓนหญิง 
(Feminine) ละมักมีอุปนิสัย รียบรຌอย เมลดผน พรຌอมอยู฿นกรอบ มองลก฿นงดี พรຌอมทีไจะ
ท างานหนัก พบหในเดຌชัดจน฿นรืไอง สนเวท์ละคนคระทัๅงจใด ทีไตัวละครอก มีลักษณะของมศรี
รือนสูง ตຌองชอบงานบຌาน ละอยูบຌานพืไอรอผูຌชายกลับบຌาน นอกจากนัๅน฿นงมุมปัญหาของชีวิต ถูก
สนอผานนืๅองรืไองทีไตຌอง฿หຌผูຌชาย ปຓนผูຌหยิบครืไองมือการหลุดพຌนปัญหา฿นชีวิต นัไนสดงปຓน
สัญลักษณ์วา การตงงานคือการหลุดพຌนปัญหาชีวิตทัๅงปวง ดยมีตัวอยางดังตอเปนีๅ 
  1) รืไองซินดอรลลา ทีไตัวอกพบปัญหา฿นชีวิตถูกรังก ดยมลีๅยง฿จรຌาย ทางทีไ
จะหลุดจากชีวิตลวรຌาย คือ เดຌเปงานตงงาน ละหวัง฿หຌเดຌตงงานกับจຌาชาย หรือ 

  2) รืไองสนวเวท์ละคนคระทัๅงจใด ทีไการจุมพิตของจຌาชายสามารถท า฿หຌสนว
เวท์ฟຕนขึๅนมาเดຌ หรือรืไองจຌาหญิงนิทราทีไออรลาตຌองกลายปຓนจຌาหญิงนิทรา ซึไงทางดียวทีไจะฟຕนเดຌ
คือการจูบของจຌาชาย นอกจากนัๅนลักษณะของตัวละคร ปຓนรูปบบคลຌาย โ กันคือ ตัวละครบบ
บน จะหในวานิสัยของตัวละครหลานีๅ ปຓนลักษณะมีตดຌานดีอยางดียว สะทຌอน฿หຌหในความหนือ
มนุษย์ของตัวละคร 
 

 ยุคกลาง ชวงระหวางป ค.ศ. 1989-2009 มืไอมาสูยุคกลาง รายละอียดของปมปัญหาริไม
ปลีไยนปลง ปຓนปัญหาทีไปຓนจริงมากขึๅน ยกวຌนรืไอง จຌาหญิงงือกนຌอย ฉมงามกับจຌาชายอสูร อะ
ลาดิน ละ เลออน คิง ทีไปຓนนิยายฟนตาซีหนือจริง ตพืๅนฐาน ทีไท า฿หຌกิดรืไองลຌวนปຓนพืๅนฐานทีไ
กิดขึๅนจากความตຌองการของมนุษย์ ชน ปัญหาการงิน ความสน฿จ฿นตัวผูຌชาย ปัญหาบังคับตงงาน 
ปຓนตຌน ซึไงตกตางจากยุคกา ตสุดทຌายลຌวตัวละครพศหญิงหลานัๅนตຌองการความรักละความ
อา฿จ฿สจากพศชายมาปຓนสวนติมตใมของชีวิตอยูดี  ซึไง฿นชวงนีๅจะหในเดຌถึงความพัฒนาการทีไ
ปลีไยนปลงมากขึๅนทัๅง฿นรืไองของตัวละคร คຌาครงของรืไอง ละการพัฒนานวคิดหลักของ฿นยุคนีๅ
ริไมหในการพัฒนาของตัวละครจาก พศหญิง ผิวขาว คอคชีไยน ริไมปรากฎตัวละครทีไมีชืๅอชาติละ
วัฒนธรรมทีไตกตางออกเป รวมถึงลักษณะของสัตว์ ชนทีไพบ฿น อะลาดิน เลออน คิง พคาฮอนทัส 
มูหลาน จຌาชายกบ ปຓนตຌน นอกจากรืไองการพัฒนาของชืๅอชาติ ลຌวลักษณะของตัวละคร ริไม
ปลีไยนเป ฿หຌพลังกพศหญิงมากขึๅน นຌนการรียนรูຌ ปลีไยนจากการควบคุม฿หຌอยู฿นกรอบ มีความ
มัไน฿จ กลຌาตัดสิน฿จมากขึๅน ลักษณะทีไตกตางอยางชัดจน ชน การปลีไยนพศของตัวละครจากชาย
ปຓนหญิง฿นมูหลาน ตสุดทຌายทุกรืไองราวยังคงมุงนวคิดของรืไอง฿นชิงความรักบบชายหญิง ผูຌชาย
ปຓนครืไองมือ฿นการท า฿หຌผูຌหญิงเดຌพบลกละการผจญภัย฿หม โ ความตืไนตຌนของชีวิตจะปลีไยนเป
มืไอเดຌพบกับผูຌชายสักคน ตสุดทຌายการจบของรืไองราวจะจบลงดຌวยการตงงาน 
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  1) จຌาหญิงงือกนຌอย อรียล ตัวละครหลัก ตัๅง฿จจะขึๅนจากนๅ า พืไอเปหาจຌาชายทีไ
ตนเดຌคยชวยเวຌ (พบผูຌชายลຌวจึงกิดการผจญภัย) จากนัๅนรืไองราวด านินเปละจบลงดຌวยการ
ตงงานของตัวละครอก 

  2) มูหลาน การด านินนืๅอรืไองปຓนรืไองลูกสาวทีไความรูຌสึกปลกยกจากสังคม
ผูຌหญิง ละมืไอพอตຌองดนกณฑ์ มูหลานจึงปลอมปຓนผูຌชายละออกรบทนพอ ละสุดทຌายรืไองราว
จบลงดຌวยมูหลานตงงานกับตัวละครอก 

  3) ทงกิล ทีไรืไองราวเดຌกิดขึๅนหลังการปรากฎตัวของจรหนุมรูปงาม ทีไท า฿หຌชีวิต
ของราพันซลเดຌออกมาพบกับลกกวຌาง (พบผูຌชาย ลຌวจึงปຂดลก฿บ฿หม)  
  4) ทาร์ซาน มีนืๅอรืไองทีไตางออกเป นืๅอรืไองถูกสนอออกปຓนคนละครึไงคือ 
รืไองราวของทาร์ซาน ละรืไองราวของ จน อยางละครึไง ออกเปพรຌอมกับครอบครัวตกลับกิด
อุบัติหตุ ละถูกชวยจากภัยนตรายดຌวย พระอก (ทาร์ซาน) ดังนัๅนภาพสะทຌอนของผูຌหญิง฿น
ภาพยนตร์การ์ตูนของดิสนีย์฿นยุคนีๅ ปຓนพียงการสรຌาง฿หຌกิดทัศนคติ฿หมกผูຌหญิง ตยังคงอยูภาย฿ตຌ
ความหยหาผูຌชายพืไอติมตใมชีวิตอยูชนดิม 

 

  ยุคปัจจุบัน ชวงระหวางป ค.ศ. 2010-2014 ปຓนยุคทีไหในการปลีไยนปลงของครง
รืไอง ลักษณะนืๅอรืไอง ละตัวละครพศหญิงอยางดนชัด ดยมีลักษณะส าคัญดังตอเปนีๅ ลักษณะ
ของครงรืไองเมเดຌมุงนຌนรืไองความรักปຓนกนหลัก ลักษณะของตัวละคร มีลักษณะปຓนตัวละคร
บบกลมมากขึๅน มีทัๅงดຌานดี ละเมดี นอกจากนัๅนภาพลักษณ์ของตัวละครเม฿ชลักษณะผูຌหญิงบบ
ทัไวเป ละรักอิสระ ซึไงปลีไยนเปจากยุคกลาง ดยภาพยนตร์การ์ตูน฿นชวงตຌนยุค อยางทงกิล ยังมี
ลักษณะทับซຌอนระหวางยุคกลางละยุค฿หม ตຌองการหลุดออกจากกรอบดิม ละนืๅอรืไองยังคงสนอ
บบความคิด฿หมของผูຌหญิงทีไตຌองปຂดตัวองมากขึๅน ฿นรืไองบรฟ หในเดຌชัดจนคือเมกลาวรืไองความ
รักของชายละหญิง ตกลับปรียบทียบความสัมพันธ์ของมละลูก ละการผชิญหนຌาระหวางชวง
วัยทีไตกตางกัน ซึไงนวคิดของการ์ตูนดิสนีย์฿นชวงนีๅ หในเดຌชัดจนรืไองความปຓนอิสระตอการกดทับ
ของผูຌชาย ผูຌวิจัยพบลักษณะปมละกนของรืไองปຓนปัญหาสวนตัวทีไลึก฿นระดับจิตวิทยา ตัวอยางทีไ
หในเดຌจากภาพยนตร์การ์ตูนอนิมชัไนรืไอง ฟรซน ิFrozen) ผจญภัยดนค าสาปราชินีหิมะ  ซึไง
ปຓนรืไองของการกใบง า ละการกใบกดความรูຌสึกลึก โ ของผูຌหญิง ซึไงกลับกลายปຓนการสริมพลัง
฿หຌกพศหญิงมากกวา฿นอดีต ละทีไส าคัญกนของรืไองถูกปลีไยนจากการพูดรืไองความรักระหวาง
หญิงชายปຓนกนหลัก กลายปຓนความรักบบพีไสาว-นຌองสาว พิไมขึๅนมา หรืออยางรืไองทงกิล ตัว
อกราพันซลนอกจากตຌองการหใน ลกกวຌางลຌว ตัวละครอกองยังมีปม฿น฿จทีไขัดยຌงกับมลีๅยง
ของตนองอีกดຌวย ซึไงปຓนสิไงทีไดใกสาวหลายคนตຌองจอ ดิสนีย์เดຌถายทอดนวคิดทีไปຓนนามธรรมละ
ปຓนรืไองของจิต฿จถายทอดผานตัวละครออกมา ตัวอยางชน 
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  1) ภาพยนตร์รืไอง ทงกิล ลักษณะของปมปัญหาของรืไอง ปຓนปัญหาทีไมนุษย์
ทัไวเปตຌองจอ ดยฉพาะปัญหาทีไพศหญิงตຌองพบจอ ลักษณะทีไปຓนยุค฿หม คือ ตอนจบรืไองเมเดຌจบ
ดຌวยการตงงานของตัวอกฝຆายชายละฝຆายหญิง (ซึไงกิดขึๅน฿นตอนหลัง)  
  2) บรฟ เมเดຌกลาวถึงรืไองความรักมຌตนຌอย ตพูดรืไองการตงงาน ละ
ความสัมพันธ์ระหวาง มละลูก ดยเมเดຌกลาวถึงรืไองผูຌชายมຌตนຌอย 

 

 ดยสรุปลຌว การพัฒนาของนืๅอรืไองละปมปัญหาของการ์ตูนดิสนีย์฿นยุคตางโ มีการ
พัฒนาของตัวละคร  ละปมของรืไอง ดยฉพาะรืไองราวทีไน าสนอตอพศหญิง รืไองราวจากนว
นิยายนิทานมิติดียว สูการปຓนนวนิยายนิทาน   ทีไซับซຌอน ฿นปมของรืไองละวิธีการด านินรืไองเดຌ
ชัดจนมากขึๅน 

 

 นอกจากนัๅน฿นการศึกษาครัๅงเดຌมอง฿ยมุมของการปลีไยนผานทางวัฒนธรรมของพศหญิง ซึไง
การ์ตูนดิสนีย์ สอดทรกความปຓนวัฒนธรรมของสตรีอมริกันเวຌอยางชัดจน มຌวาจะมีการสนอ
รูปบบวัฒนธรรมของนิทานนัๅน โ เวຌซึไงสังกตเดຌจากตัวอยางของภาพยนตร์การ์ตูนดิสนีย์ดังตอเปนีๅ 
 

  1) รืไองซินดอรลลา ปຓนรืไองทีไมีการสอดทรกวัฒนธรรมบบยุรป (ฝรัไงศส) 

ประภทคอนซอร์วทีฟ ซึไงรืไองซินดอรลลาอง เดຌน าสนอภาพของสตรี฿นชวงนัๅน วาปງาหมายของ
ชีวิต ละการหลุดพຌนของผูຌหญิง คือ การตงงานกับคนทีไมีฐานะด ีซึไงหในเดຌจากผูຌหญิงของรืไองหวังทีไ
จะตงงานกับจຌาชายดຌวยกันทัๅงสิๅน นอกจากนัๅนเดຌ฿สลักษณะของความปງนผูຌหญิงทีไดีเวຌดຌวย ดย
สนอผานตัวละครอกซินดอรลลา วาผูຌหญิงทีไดีตຌองปຓนผูຌหญิงทีไท างานบຌานกง อดทนตอทุก
สถานการณ ์เวຌดຌวย นอกจากนัๅนเดຌทรกอาวัฒนธรรมบบอมริกันเวຌดຌวย คือ ลักษณะของความฝัน
อมริกัน (American Dream)  คือ ฿ครกใสามารถปຓนผูຌทีไมีอกาสเดຌสมอ หากมีความฝันละ
ความหวัง มืไอทียบกับการคลืไอนเหวของพศหญิง฿นชวงนัๅน ปຓนการปลีไยนปลงระหวางพศหญิง
ทีไท างานบຌาน ก าลังขຌาสูลกการท างานชิงอุตสาหกรรม ซึไงความคาดหวัง คือ ผูຌหญิงตຌองอดทน 

  2) ฿นรืไองมูหลาน นืๅอรืไอง ภาพยนตร์การ์ตูนถูกน าสนอผานภาพของวัฒนธรรม
จีน ซึไง฿นภาพของวัฒนธรรมจีนนัๅน ผูຌหญิง  ปຓนพียงคนท างานภาย฿นบຌาน มีการปรียบปรยการมี
ลูกสาวหมือนมีสຌวมอยูหนຌาบຌานปຓนลักษณะของการกดขีไผูຌหญิง ทัๅง฿นรืไองของรูปลักษณ์ละธรรม
นียมปฏิบัติ ตตัวนืๅอหาของรืไองกลับพูดรืไองการปຓนอิสระของผูຌหญิงจากธรรมนียมดิมทีไปຓน ละ
ท าตามปງาหมายทีไตนตຌองการ ผูຌหญิงสามารถปຓนอะเรกใเดຌ ซึไงขัดกับรูปบบวัฒนธรรมของจีน พราะ
นืๅอหาเดຌถูกดัดปลงตามวัฒนธรรมอมริกันเปรียบรຌอย ซึไงประจวบหมาะกับการรียกรຌองสิทธิสตรี
ของอมริกัน รืไองสิทธิ฿นการขຌาท างาน ชนผูຌชาย สิทธิ฿นการประกอบอาชีพ 
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 สิไงทีไดิสนีย์สรຌางนืๅอหาจากภาพยนตร์การ์ตูนลຌวนัๅน รูปบบการน าสนอของภาพยนตร์
การ์ตูนของดิสนีย์ ปຓน฿นรูปบบของละครพลง ตัๅงตรืไองสนวเวท์ จนถึงรืไองฟรซน ซึไงเดຌ
สอดทรกประยคทองค า หรือกนของนืๅอรืไอง฿สลงเป฿นพลงอีกดຌวย ลักษณะดังกลาวปຓนสิไง
ทีไดิสนีย์฿ชຌการผสานสืไอ (Transmedia Media) ดยสนอนืๅอหาของภาพยนตร์จากสืไอประกอบ
ภาพยนตร์ ชน หนังสือนิทาน พลงประกอบภาพยนตร์ ปຓนตຌน ทีไสนอพืไอยๅ าภาพของการ์ตูนดิสนีย์
รืไองนัๅน โ ฿หຌชัดจนขึๅน ดยสิไงทีไหในเดຌดนชัดทีไสุด คือ฿นพลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูน ซึไงมักมี
นืๅอหาสอดคลຌองเปกับรืไองราวของการ์ตูน ละตัวอกดยฉพาะตัวละครนางอกของรืไอง ดย
ตัวอยางทีไน ามาวิคราะห์เดຌชัดจนเดຌก 
 

  1) ภาพยนตร์การ์ตูนรืไองอะลาดิน พลงประกอบภาพยนตร์ ชืไอ A whole new 

world ขับรຌองดย Peabo Bryson  & Regina Belle สดง฿หຌหในถึงภาพสะทຌอนความคิดของ จัส
มิน ทีไปຓนตัวอกของรืไองกับการเดຌพบลก฿หมทีไเมคยรูຌจัก ละเมตຌองการ฿หຌตนอกถูกจับตงงาน 
฿นพลงเดຌ พูดถึงการทองลกผาน พรมวิศษ ละการครองคูกับคนทีไรัก ซึไงสะทຌอนภาพของความรัก
ยังปຓนสวนหนึไงทีไผูຌหญิงตຌองการ 

  2) รืไองฉมงามกับจຌาชายอสูร ดຌวยพลงประกอบอยาง A tales of old time ดย 
Celine Dion & Peabo Bryson ปຓนการพูดรืไองความรักของชายละหญิงทีไชวย฿หຌบลล์เดຌหลุดพຌน
ความ ทนทุกข์ ละปลดปลอยพันธการค าสาปของฝຆายชายทีไปຓนอสูร ปຓนสวนหนึไงทีไยๅ า฿หຌหในวา 
รืไองความรักปຓนสิไงส าคัญกผูຌหญิง 
  3) มูหลาน มีพลงประกอบชืไอ Reflection ขับรຌองดย Christina Aguilera ซึไงปຓน
ตัวอยางของการพูดรืไองความรัก฿นพลงนຌอยลง ละมุงพูดรืไองปัญหาของผูຌหญิงมากขึๅน ชน การ
ยอมรับตัว คุณคา฿นตนองของผูຌหญิง ซึไงถูกยๅ าอยางชัดจน฿นพลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูนมูหลาน 

  5) พคาฮอนทัส มีพลงประกอบชืไอ Color of the wind ขับรຌองดย Vanessa 

William ปຓนพลงทีไนຌนดึงอาวัฒนธรรมของชนอมริกันพืๅนมืองออกมาพืไอประกอบพลง ชน การ
฿ชຌธรรมชาติ ความชืไอ ขຌามา฿นนืๅอพลง ดยพลงทบเมพูดถึงความรักดยตรง ดยสะทຌอนถึง
สภาพของตัวอกขณะก าลังครุนคิดรืไองบຌานกิด ละชายตางถิไน ดยมองภาพตัวอกปຓนทูตของชน
ผาอมริกัน ผสานวัฒนธรรมกับชาวสปน 

  4) รืไองฟรซใน (Frozen) ผจญภัยดนค าสาปราชินีหิมะ พลงประกอบคือพลง 
Let it go ซึไงมี 2 วอร์ชัไน เดຌก วอร์ชัไนทีไ฿ชຌ฿นการ์ตูนขับรຌองดย Idina Mansen ละวอร์ชัไน
ประกอบซาวด์ทรใค ขับรຌองดย Demi Lovato ซึไงทัๅง 2 วอร์ชัไนพูดถึงการจัดการกับนวคิดของตัว
ละครอกอลซา ค าวา Let it go หมายถึงการปลดปลอยตนอง ซึไงตัวละครอกกใบง ามาตลอด ดย
รายละอียดพิไมติมจะน าเปบรรยาย฿นสวนของครืไองมือการวิคราะห์ละการสัมภาษณ์ชิงลึก 
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 2) ดຌานนืๅอหาของภาพยนตร์การ์ตูนรืไอง ฟรซน 

 ฿นภาพยนตร์การ์ตูนอนิมชัไนรืไอง ฟรซน (Frozen) ผจญภัยดนค าสาปราชินีหิมะ  

ปຓนการ์ตูนดิสนีย์ทีไภาพลักษณ์ภายนอกของตัวละคร มีความตกตางจากดิสนีย์อืไนโ คือ ตัวละคร
เมเดຌผอมบางหมือนดิสนีย์ยุครก ละเมเดຌดูผจญภัยอยางดิสนีย์ยุคกลาง ตกลับปຓนตัวละครทีไมี
ความดน฿นรืไองความตกตางของตัวละครทีไปຓนอกลักษณ์ ดยเมหในหุนทีไชัดจนของตัวละคร สืๅอ
มิดชิด ละหนຌาตาเมเดຌดูรຌายชัดจน หรือดูปຓนคนดีชัดจน นีไปຓนการสืไอวาคนดีละคนรຌายเม
สามารถตัดสินจากภายนอกเดຌ นอกจากนัๅนอลซาปຓนจຌาหญิงดิสนีย์ทีไมีครืไองส าอางค์บน฿บหนຌาปຓน
ตัวละครรกของดิสนีย์ นีไปຓนคานิยมรืไองการตงตัว฿หຌสวยงามอีกดຌวย  
 นอกจากนัๅนลักษณะการสืไอความ฿นนืๅอรืไองสามารถตีความเดຌถึงผูຌหญิง฿นสองรุน  เดຌก 
ผูຌหญิงรุนกา ละผูຌหญิงรุน฿หม ดยผูຌหญิงรุนกากิดมาภาย฿ตຌภาวะกดดันทางสังคม ละความ
คาดหวังตางโ ดยสืไอผานตัวละครอลซา ละผูຌหญิงรุน฿หม ปຓนผูຌหญิงทีไมีอิสระมากกวา ละยังคง
สวงหาสิไง฿หมอยูรืไอยโ นอกจากนัๅนยังมีความฉาบฉวย฿นความสัมพันธ์ละมองจากมุมมองของตะ
วองปຓนหลัก ดย฿ชຌ อนนา ปຓนตัวทนของผูຌหญิงยุค฿หม 
 ภาย฿นบทสนทนาเดຌทรกลักษณะทีไดนชัดของตัวละคร ซึไงจากการศึกษาพบวา 
  1) ผูຌหญิงยุคกามีภาพของการปຂดกัๅนตัวตนสูง ละด านินชีวิตกับตัวตนทีไตกตาง
กัน ท า฿หຌสภาพของตัวตนดูปรปรวน 

  2) ผูຌหญิงยุค฿หมมีความปຓนตัวองสูง ตขาดความขຌา฿จตอลก ละพืๅนฐานมอง
ตัวองปຓนหลัก 

  3) ภาพลักษณ์ของการตงงานของผูຌหญิง ผูຌหญิงยุค฿หมดูมีทางลือก฿นการตัดสิน฿จ
รืไองการตงงานเดຌ ตความฉาบฉวย ท า฿หຌหญิงยุค฿หมอาจมองขຌามวาตຌองมีการรูຌจักนิสัยระหวางคู  
ละท าความขຌา฿จระหวางกันพิไมขึๅนดຌวย 

 

 ฿นขณะทีไตัวละครมีการสืไอสารภาพของตัวละครทีไบงยกลักษณะของพศหญิง฿น 2 รุนเดຌ
ปຓนอยางด ีดยมีรายละอียดดังตอเปนีๅ 
  1) อลซาปຓนตัวทนของผูຌหญิงยุคกา ทีไกใบตัว ละรับความคาดหวังจากสังคม 
ละมุมมองตอลกทีไจ ากัด 

  2) อลซาปຓนตัวทนของลูกสาวคนต ซึไงถูกกดดันจากความคาดหวังของผูຌคนรอบ
ขຌาง ซึไงสงผล฿หຌเมสามารถปຓนตัวองเดຌอยางตใมทีไ 
  3) อลซาปຓนตัวทนของพศหญิงละพศทีไสามยุค฿หม ทีไปลดปลอยความปຓน
ตัวองมืไอยอมรับ฿นสิไงทีไตนองปຓนเดຌ 
  4) อนนา ปຓนตัวทนของผูຌหญิงยุค฿หมทีไรวดรใว ละฉาบฉวย สามารถปຓนตัว
ของตัวองเดຌอยางตใมทีไ 
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  5) อนนา ปຓนตัวทนของลูกสาวคนลใก ซึไงเมตຌองรับความคาดหวัง฿ด โ จากลก
ดยรอบ 

 

 นอกจากนัๅนลຌว฿นการการศึกษาครัๅงนีๅพบประดในทีไสอดทรกเวຌ฿นภาพยนตร์การ์ตูน
ดังกลาวดังตอเปนีๅ 
 

 1. ความสัมพันธ์ระหวางผูຌหญิงบบพีไสาว-นຌองสาวปຓนความสัมพันธ์ทีไมีความซับซຌอน ฿น
ความสัมพันธ์มืไอทียบกับความสัมพันธ์บบพีไชาย-นຌองชาย ความสัมพันธ์ของพีไสาว-นຌองสาวกิดขึๅน
฿นรูปบบของลักษณะทีไซับซຌอนทัๅงทางความคิดละทางครงสรຌางการสดงความสัมพันธ์ระหวาง
พีไสาว ละนຌองสาว ความสัมพันธ์ระหวางพีไสาวละนຌองสาวผานรืไอง ภาพยนตร์การ์ตูนอนิมชัไน
รืไอง ฟรซน (Frozen) ผจญภัยดนค าสาปราชินีหิมะ  ปຓนลักษณะของความสัมพันธ์ทีไซับซຌอน 
ละเมตรงเปตรงมา ระหวางพีไ  ละนຌอง฿นพศหญิง ลักษณะการสืไอคือ อลซาทีไปຓนพีไสาว ถูก
ขຌอก าหนดตาง โ  จากพอละม ฿นขณะทีไนຌองสาวถูกลีๅยงอยางอิสระ ภาพทีไหในเดຌชัด฿นภาพยนตร์ 
คือ การทีไอลซาขังตัวองอยู฿นหຌองละเมสดงอารมณ์฿ดโ กับ฿คร ฿นขณะทีไอนนากิดขึๅนดยทีไเม
ตຌองกังวล฿นรืไอง฿ดโ ฿นขณะทีไตัวละครอยางอลซาทีไตຌองดนกดดันอยางหนักจากสภาพวดลຌอม
รอบขຌาง ตัวละครอยางอนนา กลับเดຌรับการลีๅยงดูทีไปลอย ละมีความสนุกมากกวา นัไนท า฿หຌธอ
เมเดຌสัมผัสความกดดัน฿ด โ ลย กลับมีความสุข ละมองลก฿นงดีมากกวาอลซา ซึไงกลายปຓน
ความเมขຌา฿จตรงกันระหวางพีไสาวละนຌองสาว ละกลายปຓนประดในของรืไองทัๅงหมด จนสงผล฿หຌ
สถานะความสัมพันธ์ระหวางพีไสาวตลอดนืๅอรืไองอยู฿นภาวะลุมโ ดอนโ ตลอดนืๅอรืไอง ซึไง
ปຓนสัญญะหนึไงทีไสืไอถึงความซับซຌอน฿นความสัมพันธ์ระหวางพีไสาวละนຌองสาวทีไมีทัๅงความรักละ
ความเมพอ฿จปะปนกันเปซึไงตกตางจากความสัมพันธ์บบพีไชาย-นຌองชาย ซึไงหตุการณ์ทัๅงหมดถูก
ถายทอดผานปมของตัวละคร ซึไงทัๅงหมดปຓนลักษณะทีไสดงความรักละความเมพอ฿จ฿นวลา
ดียวกัน ละปຓนสังคมทีไการสืไอสารระหวางกันองมีปัญหา ละสุดทຌายสืไอสารกันเปคนละทิศทาง 
ดังนัๅนภาพความซับซຌอนของการสืไอสารระหวางพีไละนຌองจึงปຓนประดใน฿หญทีไกิดขึๅนภาย฿นรืไองราว
ทัๅงหมด 

 2. สังคมปຓนผูຌกดดันละสรຌางภาพลักษณ์ของพศหญิง สังคมกดดัน฿หຌผูຌหญิงตຌองรับสภาพ
หลานัๅนเวຌกับตัว  ทัๅงการปຓนม การกงงานบຌาน ท าอาหารกง ละการประพฤติตนทีไดี฿นวลา
ดียวกัน ซึไงสิไงหลานัๅนปຓนสิไงทีไกิดจากความคาดหวังของสังคม ทีไคาดหวัง฿หຌผูຌหญิงท าเดຌ ละตຌองท า
เดຌดีอีกดຌวยลักษณะดังกลาวถูกถายทอดผานภาพของตัวละครอกเดຌก  อลซา ละอนนา ดยมีน
รายละอียดดังตอเปนีๅ 
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  1) ปมของอลซา คือ การถูกกดดัน (Suppression) ละ การตกปຓนคนทีไถูก
คาดหวังมาดยตลอด ปมของอลซาถูกถายทอดตัๅงตตຌนรืไองจนจบรืไอง ปม฿น฿จของอลซา เดຌถูก
คลีไคลาย มืไอพลังนๅ าขใงของธอถูกปลดปลอย ละหนีออกจากมือง จากนัๅนธอเดຌรูຌสึกปຓนอิสระ
อยางทຌจริง ละปຓนทีไมาของฉากทีไดงดังทีไสุด฿นรืไองคือ ฉากการรຌองพลง Let it go ของ อลซา 
ปຓนฉากทีไสดงถึงการปลดอกจากพันธนาการของความกดดันจากผูຌคนรอบขຌาง ซึไงปมนีๅปຓนสัญญะ
ทีไสดง฿หຌชัดจนถึง การรับการกดดันของพศหญิงตอสถานการณ์ทัๅงหลายรอบตัว ละยังตຌองถูก
คาดหวัง฿หຌกระท า฿นสิไงทีไผูຌหญิงตຌองพึงกระท า ซึไงมืไอตจนถึงจุดหนึไงพศหญิงบางคน เดຌรับอิสระทีไ
มากขึๅน มืไอปลดพันธนาการหงความคาดหวังหลานัๅนออกเปเดຌ ซึไงตัวอลซาองยังสามารถ
ปรียบทียบเดຌกับผูຌหญิงยุคกาทีไตຌองด านินชีวิตอยู฿นกรอบละสดงบทบาทตามความคาดหวังของ
ผูຌคน฿นสังคม 

  2) ปมของอนนา คือ อยาก฿หຌพีไสาวขຌา฿จตนอง ละตຌองการลนกับพีไสาว ปຓนปม
ทีไกิดเดຌทัไวเปของลูกคนลใกทีไเมขຌา฿จลกของลูกคนต ปຓนตัวอยางหลายตอนทีไอนนารูຌสึกวาพีไสาว
เมขຌา฿จความรูຌสึก ควาคิดของตน ละพยายามท าทุกอยางพืไอรียกรຌองความสน฿จตาง โ จากพีไสาว 
ปรียบปຓนสัญลักษณ์ของนຌองคนลใกทีไเมรูຌรืไองความคาดหวัง เมตຌองรับผิดชอบ฿ด  นอกจากนัๅนยัง
ปຓนตัวทนของหญิงสาวยุค฿หม ทีไปຓนตัวของตัวองมากขึๅน ตกใมีความตຌองการ฿หຌผูຌหญิงยุคกาขຌา฿จ
รูปบบการด านินชีวิตของตน ละตຌองการจะ฿ชຌชีวิตอยางหลุดกรอบความคาดหวังของคนอืไนอีกดຌวย 

 3. ประดในทางว ฒนธรรมทีไน าสนอผานนืๅอรืไอง จะพบวา ยุคนีๅปຓนยุคทีไภาพลักษณ์ของพศ
หญิงนัๅนดใดดีไยวขึๅนมาก ละมีการปลีไยนปลงอยางรวดรใว ละปຓนสังคมทีไเมสมบูรณ์ดังทีไขຌา฿จ 
ราจะพบวาสิไงหลานีๅถูกสะทຌอนออกมา฿นตัวละคร ละวิธีการสืไอสารของรืไอง เดຌก การมีครอบครัว
ทีไเมสมบูรณ์ (Dysfunctional Family) คือพอมสียตดใก ละกลายปຓนพีไสาวตຌองมารับภาระทีไ
ยิไง฿หญของพอม สิไงนีๅปຓนสิไงทีไภาพยนตร์ตຌองการสืไอสาร฿หຌขຌา฿จรืไองความเมสมบูรณ์ของครอบครัว 
พืไอ฿หຌผูຌชมตระหนักถึงความเมสมบูรณ์ของสังคม ละภาพลักษณ์ของสตรีทีไมาจากครอบครัวอันเม
สมประกอบ 

 

 4. สังคมปຓนผูຌกดดันละสรຌางภาพลักษณ์ของพศหญิง สังคมกดดัน฿หຌผูຌหญิงตຌองรับสภาพ
หลานัๅนเวຌกับตัว  ทัๅงการปຓนม การกงงานบຌาน ท าอาหารกง ละการประพฤติตนทีไดี฿นวลา
ดียวกัน ความกดดันดังกลาวถูกถายทอด฿นภาพของอลซา ทีไปຓนพีไสาวคนตตຌองผชิญ฿นลก ฿น
ครงรืไองฝง ความคาดหวัง   ของตัวละครทุกตัวเวຌกับ อลซา ซึไงถูกถายทอดตลอดนืๅอรืไอง เดຌก 
ความคาดหวังของพอละมทีไมีตออลซา ทีไตຌองกใบความลับรืไองพลังนๅ าขใง ละคาดหวัง฿หຌลูกกใบ
กดพลังเวຌ ตามดຌวยความคาดหวังของนຌองสาวทีไอยาก฿หຌอลซาออกมาลนดຌวยตลอดวลาละ
คาดหวัง฿หຌอลซายอมรับ ฮานส์ วาปຓนคนทีไอนนาตຌองการ  ตงงานดຌวย ตามดຌวยความคาดหวัง
ของประชาชนทีไตຌองการเดຌผูຌน าทีไดี ซึไงสัญญะของผูຌน าทีไมีตออลซานัๅน สืไอถึงความหมาย การปຓน
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ผูຌน า  ของลูกคนตอีกดຌวย นอกจากนัๅนยังพบการคาดหวังของคริสทอฟ ทีไพีไสาวตຌองรักนຌองสาวอีก
ดຌวย ซึไงสิไงหลานัๅนปຓนสิไงทีไกิดจากความคาดหวังของสังคม ทีไคาดหวัง฿หຌผูຌหญิงท าเดຌ ละตຌองท าเดຌดี
อีกดຌวย 

 

 5. สภาพของพศหญิง ปຓนพศทีไตຌองการสรຌางอัตลักษณ์ของตนอง ต฿นขณะดียวกัน
ผูຌหญิงกใตຌองการอยู฿นกรอบของสังคม ท า฿หຌสภาพของผูຌหญิงมีบุคลิกขัดยຌง฿นตนองสูงกวาผูຌชาย 
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การสรຌางความป็นจริงทางสังคมของผูຌหญิงทีไมีครอบครัวตกยก:  

ศึกษาจากสืไอนวนิยายรางวัลหนังสือหงชาติ 
Construction of Social Reality of Women with Broken Families: 

Studied from National Book Award-winning novel 

ชิดชฎา ออนคง6 

พรรษา รอดอาตม์7 
 

บทคัดยอ 

 การศึกษารืไอง การสรຌางความปຓนจริงทางสังคมของผูຌหญิงทีไมีครอบครัวตกยก : ศึกษา
จากสืไอนวนิยายรางวัลหนังสือหงชาติ นีๅตัๅงอยูบนสมมติฐานบืๅองตຌนวาสืไอนวนิยายมีการสนอ
นวคิด฿หม ิทางลือกี หรือปຓนนวคิดดิม ิผลิตซๅ าี ฿นการประกอบสรຌางตัวละครผูຌหญิง ดย
บทบาทของตัวละครผูຌหญิงทีไศึกษานัๅนครอบคลุมทัๅง฿นสวนของผูຌหญิงกับความปຓนมีย ผูຌหญิงกับ
ความปຓนม ละผูຌหญิงกับความปຓนลูกสาว ซึไงสามารถอธิบายผานทฤษฎีสตรีนิยม ดยมีนวคิด
รืไองการสืไอสารกับการประกอบสรຌางความปຓนจริงทางสังคม ละนวคิดการลารืไองผานสืไอนว
นิยายขຌามาชวยวิคราะห์฿นสวนของตัวละครปຓนส าคัญ ละมีกนความคิด ครงรืไอง ฉาก ละ
ความขัดยຌงขຌามาสริม ละ฿นสวนของการศึกษาการสรຌางความหมายกีไยวกับความปຓนผูຌหญิงทีไมี
ครอบครัวตกยก กใสามารถศึกษาผานนวคิดรืไองการสืไอสารกับการประกอบสรຌางความปຓนจริง
ทางสังคม ทฤษฎีครอบครัว ละนวคิดกีไยวกับสถาบันครอบครัว พืไอ฿หຌขຌา฿จถึงการสรຌาง
ความหมายละการน าสนอภาพของครอบครัวตกยกทีไปรากฏ฿นสืไอนวนิยาย ดยตຌองมีการศึกษา
รืไองครอบครัวดิมกอนตงงาน ละครอบครัวปัจจุบันทีไมีความตกยกควบคูกันเป 

 จากการศึกษานวนิยายทีไมีนืๅอหากีไยวกับครอบครัวตกยกทีไเดຌรับรางวัลจากการประกวด
หนังสือดีดนประจ าป ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือหงชาติ พบวา การประกอบสรຌางตัวละคร
ผูຌหญิงทีไมีครอบครัวตกยก฿นสืไอนวนิยายนัๅนยังคงมีการประกอบสรຌางหมือนดิม คือ ถຌาผูຌหญิง
ประพฤติตัวปຓนมีย ปຓนม ละปຓนลูกสาวทีไดีกใจะเดຌรับสิไงตอบทนทีไดี ถึงมຌจะปຓนมายกใยังมี
ความรักครัๅง฿หม มีผูຌชายคน฿หมมาขอตงงานละดูล ชน ลอออร จากรืไองมาลัยสามชาย ตถຌา
ผูຌหญิงท าตัวเมดี มากชูຌหลายผัว กใจะตຌองถูกสังคมลงทษ ละพบกับจุดจบทีไเมดี ชน ล ายอง จาก
รืไองทองนืๅอกຌา ละมขลา จากรืไองมบีๅย ปຓนการผลิตซๅ าอุดมการณ์ดิมเปรืไอยโเมตางกับนว
นิยายรมานส์กอนตงงาน  

                                                                        

6
 นักศึกษาปริญญาท สาขาสืไอสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์ละสืไอสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

7 ทีไปรึกษา อาจารย์คณะวารสารละสืไอสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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 นอกจากนีๅยังพบวาสืไอนวนิยายมีการประกอบสรຌางตัวละครผูຌหญิงทีไมีครอบครัวตกยกบบ
หมือนจริง  คือ ถึงมຌตัวละครผูຌหญิงจะปຓนมีย ม ละลูกสาวทีไดีคเหน ตสุดทຌายกลับถูกสามีท า
รຌายทัๅงรายกายละจิต฿จจนตຌองสูญสียความรักละครอบครัวเป ดังค าพูดทีไวา ท าดีเดຌดีมีทีไเหน ท า
ชัไวเดຌดีมีถมเป ซึไงถือวาปຓนความจริงทຌของสังคม ชน เหมกຌว จากรืไองมบีๅย ทีไตຌองสียสามี
฿หຌกับมขลาทีไขຌามาปຓนมียนຌอย หรือปลี จากรืไองนืๅอ฿น ทีไลือกจะพาลูกหนีจากสามีทีไเมยอมหยา
พราะทน฿หຌสามีนอก฿จละท ารຌายรางกายอีกตอเปเมเหว ปຓนตຌน 

 สุดทຌายสืไอนวนิยายมีการประกอบสรຌางตัวละครผูຌหญิงทีไมีครอบครัวตกยกบบปลีไยนเป 
คือ ตัวละครผูຌหญิงทีไมีครอบครัวตกยกเมจ าปຓนตຌองทนกับการถูกสามีนอก฿จ ตสามารถกຌคຌน
สามีดยการมีชูຌ ชน อะคืๅอ จากรืไองเฟหนาว หรือมຌตการลือกจะปຓนมียนຌอยบบลับโพืไองิน
ทองละความสะดวกสบาย ดยเมละทิๅงต าหนงมียหลวงของสามีทีไปຓนขຌาราชการพืไอรักษาความมี
หนຌามีตา฿หຌคนอืไนอิจฉา ชน ลีลา จากรืไองเฟหลงชืๅอ ปຓนตຌน 

 ดังนัๅนค ากลาวทีไวาผูຌหญิง฿นสังคมเทย มีสถานะปຓนเดຌพียงมละมียทีไดี จึง฿ชຌเมเดຌอีก
ตอเปส าหรับสืไอนวนิยายเทยทีไลือกมาศึกษา งานวิจัยชิๅนนีๅจึงปຓนการศึกษาพืไอ฿หຌสืไอนวนิยายปຓนอีก
หนึไงทางลือก฿หຌกับผูຌหญิงชนชัๅนกลางทีไอาจจะคยมีหรือยังเมมีประสบการณ์กีไยวกับครอบครัวเดຌ
รียนรูຌ฿นการสรຌางครอบครัวทีไสมบูรณ์ตอเป  

ค าส าคัญ: การประกอบสรຌางตัวละครผูຌหญิงุ ตัวละครผูຌหญิงุ ผูຌหญิงกับครอบครัวุ ผูຌหญิงกับนวนิยาย
ุ ครอบครัวตกยกุ สืไอนวนิยายเทย 
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Abstract 

 Studies of Construction Social Reality of Women with Broken Families: 
Studied from National Book Award-winning Novel  was based on a hypothesis that 
novels presented a new (choice) or old (repeated) approach in the construction of 

the female character. The character’s role covered woman and wifehood, 
motherhood and daughterhood that could be explained by the theory of feminism, 

using communication and construction of social reality, concept of narrative, family 

theory, and concept of family as an institution to understand construction of 

meaning and presentation of broken families in novels. The study is done on both 

original, pre-marriage families and current, broken families. 

 A study of the National Book Development Commission’s Best Book of the 
Year award-winning novel about broken families was conducted. The results showed 

that the construction of a female character with a broken family in novels still used 

the old approach. If the character was a good wife, mother and daughter, she would 

get good things in life such as a new love with a new good man even if she was 

widowed. This includes characters such as Laororn from Malai Sam Chai. However, if 

the character was bad, having many lovers, she would be punished by the society 

and meet with the demise. This includes characters such as Lamyong from Thong 

Nuea Kao and Mekala from Maebia. Basically it was a repetition of old ideals, not 

unlike pre-marriage romance novels. 

  Some novels created more realistic female characters with broken families. 

They could be good wives, daughters, and mothers but were still abused physically 

and mentally. Sometimes this happens to the point of losing love and their families 

like the quote No Good Deed goes “npunished , which was considered the social 

reality. This includes characters such as Mai Kaeo from Maebia who lost her husband 

to Mekala, the mistress, or Plee from Nuea Nai who ran from the husband that 

refused a divorce, since she could not take anymore abuse and unfaithfulness. 

 Finally novels did introduce different compositions on female characters with 

broken families. These female characters did not have to put up with unfaithfulness, 

some exacted revenge by being unfaithful themselves, such as Akuea from Fai Nao, 

or being secret mistresses for money and convenience while not abandoning the role 
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of faithful wives of civil servants to keep others jealous, such as Leela from Fai Long 

Chuea. 

 The old saying Women in Thai society can be only good wives and mothers  
no longer applied for the studied novels. This research aimed to present novels as 

another choice for middle-class women that might or might not have experience 

about families to learn from in order to create a complete family. 

Keywords: Female Character Construction: Female Character, Women and Family, 

Women and Novel, Broken Family, Thai Novels 
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บทน า 
ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา 

สืไอนวนิยายปຓนหลงขຌอมูลพืๅนฐาน฿นการผลิตของสืไอประภทตางโพราะ฿นความปຓน
จริงนวนิยายมีการน ากลับมาผลิตซๅ าอยูตลอดวลา เมวาจะท าปຓนละครทรทัศน์ ภาพยนตร์ หรือ
มຌกระทัไงละครวที ซึไงสืไอหลานีๅปຓนสืไอทีไขຌาถึงคนดูเดຌอยางกวຌางขวางละทัไวถึง฿นคราวดียวกัน
มากกวาการอานนวนิยายพียงล าพัง ทัๅงทีไนืๅอรืไองทีไน าสนอลຌวนมีการดัดปลงมาจากบทประพันธ์
฿นนวนิยายทัๅงสิๅน ฿นความปຓนจริงนวนิยายเม฿ชพียงรืไองราวทีไตงขึๅนพืไอความบันทิงหรือความ
พลิดพลินกผูຌอานพียงอยางดียว ตนวนิยายยังมีการสอดทรกนืๅอหาสาระทีไปຓนความจริงของ
สภาพสังคม฿นตละยุคตละสมัยอาเวຌดຌวย ดยฉพาะรืไองราวของครอบครัว พราะมืไอยิไงอานนว
นิยายมากขึๅนทาเหรกใพบวานวนิยายสวน฿หญหนีเมพຌนการน าสนอรืไองราวกีไยวกับครอบครัวทัๅงสิๅน  

 นวนิยายมีความผูกพันกับกลุมชนชัๅนกลางปຓนอยางมาก ละผูຌอานนวนวนิยายสวนมากกใ
ปຓนผูຌหญิง ผูຌอานนวนิยายมีความรูຌสึกรวมละความผูกพันธ์กับตัวละคร฿นนวนิยายปຓนอยางมาก  

ผูຌวิจัยคิดวาตัวละครจากนวนิยายมีความสมจริง฿นระดับหนึไง ละปຓนความสมจริงทีไเมเดຌถูกตงติม 
หรือถูกปรุงตง฿หຌปลีไยนเปตามสภาพวดลຌอมละบริบทของสังคม฿นปัจจุบันทีไมักจะมีการดัดปลง 
หรือพิไมบทบาทของตัวละคร฿หຌกิดความทันสมัยมากขึๅนมืไอมีการน ามาผลิตซๅ าปຓนละครทรทัศน์ 
หรือภาพยนตร์ ดังนัๅนหากตຌองการทีไจะศึกษาตัวละครผูຌหญิงทีไมีทัๅงผูຌหญิงดีละผูຌหญิงเมดีทีไเมเดຌถูก
ดัดปลง฿หຌขຌากับคานิยมละการยอมรับจากสังคมเทย ตัวละครผูຌหญิงจากสืไอนวนิยายจึงปຓน
ทางลือกทีไสามารถน ามาศึกษาเดຌอยางครบถຌวนทัๅง฿นสวนบทบาทของความปຓนมีย ม ละลูกสาว  

ผูຌวิจัยเดຌลือกนวนิยายทีไมีปมขัดยຌง คือ ความตกยกของครอบครัว ซึไงความตกยกนีๅมี
ทัๅงทีไกิดจากตัวละครผูຌหญิงดยตรง กิดจากตัวละครผูຌชาย หรือกิดจากบุคคลอืไน ซึไงกอ฿หຌกิดการ
สรຌางตัวละครผูຌหญิง฿หຌมีความความหลากหลายทัๅง฿นบทบาทของความปຓนมีย ความปຓ นม ละ
ความปຓนลูกสาว ดังนัๅนจึงปຓนทีไนาสน฿จปຓนอยางยิไงวาภาพของผูຌหญิงทีไสดงออกมาผานสืไอนวนิยาย
นัๅนมีรูปบบของความปຓนผูຌหญิง฿นรูปบบ฿ดบຌาง ดยการลือกศึกษาทัๅง 3 บทบาท กใพราะตัวละคร
ตละตัวเมเดຌมีการสดงออกถึงบทบาท฿ดพียงบทบาทดียว ตการสดงออกของตัวละครทีไมี
มากกวาหนึไงบทบาทจะชวย฿หຌขຌา฿จถึงภาพการสดงออกของผูຌหญิงทีไมีครอบครัวตกยกเดຌอยาง
ชัดจน ละรอบดຌานมากขึๅน  

การประกอบสรຌางครอบครัว฿นนวนิยายเทยนัๅนตัวละครทัๅงหญิงละชายยอมมีความตกตาง
กันเมทาง฿ดกใทางหนึไง ละความตกตางกันนีๅกใสงผล฿หຌกิดปัญหาความขัดยຌงขึๅน฿นครอบครัว ดย
ทีไนวนิยายปຓนสมือนการบันทึกหตุการณ์ ถึงมຌตัวละครจะถูกสรຌางขึๅนจากจินตนาการ ตการบอก
ลารืไองราวกใปຓนการสะทຌอนความปຓนจริงทางสังคม฿นตละยุคสมัย การทีไจะขຌา฿จวาสังคมมีการ
ประกอบสรຌางภาพตัวละครผูຌหญิงทีไมีครอบครัวตกยกผานสืไอนวนิยายออกมา฿นลักษณะ฿ดบຌางนัๅน 
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จึงสามารถศึกษาเดຌจากวรรณกรรมประภทนีๅ จากรืไองทีไวาดຌวยครอบครัวตกยกดยตรง หรือปຓน
รืไองทีไมีภาวะครอบครัวตกยกปຓนภูมิหลังของรืไอง พราะราเมสามารถศึกษาจากครอบครัวจริงโ
เดຌจึงตຌองท าการศึกษาผานสืไอนวนิยายทน 

วัตถุประสงค์ 
 1. พืไอศึกษาการประกอบสรຌางตัวละครผูຌหญิงทีไมีครอบครัวตกยก฿นสืไอนวนิยายเทย 

 2. พืไอศึกษาการ฿หຌความหมายละการน าสนอภาพกีไยวกับครอบครัวตกยกของตัวละคร
ผูຌหญิง฿นสืไอนวนิยายเทย 

วิธีการวิจัย 

 ฿นการวิจัยครัๅงนีๅปຓนการวิจัยชิงคุณภาพ ิQualitative Researchี ผูຌวิจัยจะท าการศึกษาตัว
บทวรรณกรรม ิTextual Analysisี ทีไกีไยวกับตัวละครผูຌหญิงทีไมีครอบครัวตกยก฿นนวนิยายเทยทีไ
เดຌรับรางวัลจากการประกวดหนังสือดีดนประจ าป ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือหงชาติ ฿นงาน
สัปดาห์หนังสือหงชาติ ตัๅงตป พ.ศ. โ5แ5 – พ.ศ. โ560 ดย฿ชຌวิธีการลือกบบจ าจง ดยเดຌ
คัดลือกศึกษาฉพาะนวนิยายทีไมีนืๅอหากีไยวกับครอบครัวตกยก ดยตัวละครอกตຌองปຓนผูຌหญิงทีไ
ตงงานลຌว ละครอบครัวปัจจุบันของธอมีความตกยก ดยตัวละครผูຌหญิงมีบทบาทของความ
ปຓนมียปຓนหลัก ละมีบทบาทของความปຓนม หรือความปຓนลูกสาวรวมอยูดຌวยอยาง฿ดอยางหนึไง 
หรือมีครบทัๅง 3 บทบาท ดยนวนิยายทีไลือกมาศึกษาจะตຌองมีตอนจบของตัวละครผูຌหญิงทีไตกตาง
กัน มืไอคัดลือกลຌวจึงเดຌนวนิยายมา 9 รืไอง ละมีตัวละครผูຌหญิงทีไปຓนกลุมตัวอยาง฿นการศึกษา
จ านวน 10 คน เดຌก ชิงดวง จากเมຌผลัด฿บุ ลีลา จากเฟหลงชืๅอุ อะคืๅอ จากรืไองเฟหนาวุ ล ายอง 
จากรืไองทองนืๅอกຌาุ มขลา จากรืไองมบีๅยุ เหมกຌว จากรืไองมบีๅยุ นีรา จากรืไองภมรุ ปลี 
จากรืไองนืๅอ฿นุ นภนภางค์ จากรืไองลับลลายมฆ ละลอออร จากรืไองมาลัยสามชาย 

ผลการวิจัย 

สวนทีไ 1 การประกอบสรຌางตัวละครผูຌหญิงทีไมีครอบครัวตกยก฿นสืไอนวนิยายเทย 

 จากการศึกษา พบวาสืไอนวนิยายทีไลือกมานัๅนยังคงมีการประกอบสรຌางตัวละครผูຌหญิงทีไมี
ครอบครัวตกยก฿หຌมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ทีไหลากหลาย ทัๅง฿นรืไองของอายุ มีอาชีพทีไ
ชัดจน สวน฿หญมีการศึกษา ละฐานะทางศรษฐกิจละสังคมทีไดี ดยตัวละครผูຌหญิงสวน฿หญยังคง
ปຓนผูຌหญิงชนชัๅนกลาง ละมีการสรຌางคุณลักษณะทางกายภาพของตัวละครผูຌหญิงทีไมีครอบครัว
ตกยก฿หຌมีรูปลักษณ์ทีไดดดน สวยงาม คงเวຌซึไงความปຓนตัวละครหลัก ฿นสวนของลักษณะนิสัยกใ
ประกอบสรຌางบบดิม คือ ตัวละครผูຌหญิงดีกใจะมีนิสัยดี ชน รักสามี รักลูก ดูลบຌาน ดูลครอบครัว 
ปຓนกุลสตรี ตัวละครผูຌหญิงเมดีกใจะมีนิสัยเมปຓนเปตามอุดมคติ ชน จຌาชูຌ คบชูຌ เมดูลลูก กินหลຌา 
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สูบบุหรีไ ปຓนตຌน ภาพลักษณ์ของตัวละครผูຌหญิงทีไถูกลาผานสืไอนวนิยายตกยก พบวาพัฒนาการ
ของตัวละครผูຌหญิงจะปลีไยนปลงเปมืไอกิดปัญหาความตกยกของครอบครัว นัไนคือ ตัวละคร
ผูຌหญิงทีไมีลักษณะของความปຓนผูຌหญิงสมัยกา คือ ปຓนผูຌถูกกระท า ปຓนผูຌหญิงออนอยอมพຌตอ
ชคชะตา มืไอตຌองประสบกับปัญหาครอบครัวตกยกตัวละครจะมีการพัฒนาภาพลักษณ์ปຓนผูຌหญิง
ทีไมีลักษณะของความปຓนผูຌหญิงกๅ ากึไงระหวางผูຌหญิงสมัยกากับผูຌหญิงสมัย฿หม คือ ริไมมีการตอรอง
กับผูຌชายมากขึๅน ตกใยังยึดกรอบของสังคม฿นการด านินชีวิต สวนตัวละครผูຌหญิงทีไมีลักษณะของ
ความปຓนผูຌหญิงกๅ ากึไง กใจะมีพัฒนาการของตัวละครทีไมีลักษณะของความปຓนผูຌหญิงสมัย฿หม คือ ปຓน
อิสระจากการบังคับของผูຌชาย ปຓนผูຌลือก ปຓนตัวของตัวอง มีความมัไน฿จ สวนตัวละครผูຌหญิงทีไมี
ลักษณะของความปຓนผูຌหญิงสมัย฿หมตัๅงตริไมตຌน กใยังคงลัษณะของตัวละครบบนีๅอาเวຌ ดยเมมี
การลดบทบาทลง นอกจากนีๅสืไอนวนิยายยังประกอบสรຌาง฿หຌตัวละครผูຌหญิงทีไมีครอบครัวตกยก
สวน฿หญเมยึดติดกับพรหมจรรย์ ละยอมรับเดຌกับการตຌองปຓนมาย ดยตัวละครผูຌหญิงยังคง
ปรารถนาถึงความรักละการสรຌางครอบครัว฿หม ดังนัๅนตัวละครผูຌหญิงทีไมีครอบครัวตกยก฿นสืไอนว
นิยายทัๅง฿นบทบาทของมีย ม ละลูกสาว จึงมีทัๅงประกอบสรຌาง฿หຌดี ละเมดี  

สวนทีไ 2 การ฿หຌความหมายละการน าสนอภาพกีไยวกับครอบครัวตกยกของตัวละครผูຌหญิง 

 จากการศึกษา พบวาสืไอนวนิยายยังคงประกอบสรຌางประภทของครอบครัวตัวละครผูຌหญิง
ดยมีทัๅงครอบครัวดีไยว ละครอบครัวขยายทีไคูสมรสสวน฿หญยຌายมาอยูกับครอบครัวฝຆายชาย 
รองลงมา คือ ยกเปอยูบบอิสระ ดยคูสมรสสวน฿หญสามี-ภรรยา จะมีอ านาจ฿นครอบครัวบบทา
ทียมกัน รองลงมา คือ ปຓนครอบครัวทีไมีสามีปຓน฿หญ รูปบบของความตกยกทีไกิดขึๅนสวน฿หญ
กิดจากฝຆายชายทีไปຓนฝຆายนอก฿จกอน รองลงมาคือ สาหตุทีไกิดจากผูຌหญิง ละบุคคลภายนอก ฿น
สวนของหนຌาทีไชิงครงสรຌางของครอบครัวทีไปรากฎ฿นสืไอนวนิยายนัๅน พบวา ตัวละครผูຌหญิงสวน฿หญ
มีการท าหนຌาทีไ฿นสวนของการ฿หຌก านิดบุตรละลีๅยงดู รวมทัๅงท าหนຌาทีไของม ละมีย฿นครอบครัว
เดຌอยางสมบูรณ์ ละตัวละครผูຌหญิงสวน฿หญยังคงมีปฏิสัมพันธ์ของระบบครอบครัวทัๅงกับสมาชิก
ภาย฿นครอบครัวของตนอง ละครอบครัวดิมอยางหนียวนน ส าหรับการศึกษากีไยวกับอุดมการณ์
รืไองพศของผูຌหญิงทีไมีผลตอระบบครอบครัว พบวา ฿นสวนของอุดมการณ์หยຌารือน ตัวละครผูຌหญิง
สวน฿หญมีการท างานทัๅง฿นบຌาน ละนอกบຌานควบคูกัน ฿นสวนของอุดมการณ์รืไองความรัก ตัวละคร
ผูຌหญิงสวน฿หญยังคงลือกทีไจะตงงานพราะรักมากกวางินทอง ฿นสวนของอุดมการณ์ของม ตัว
ละครผูຌหญิงทีไมีลูกสวน฿หญท าหนຌาทีไ฿หຌความรักละดูลลูกปຓนอยางดี สุดทຌาย คือ อุดมการณ์รืไอง
พืๅนทีไละบຌาน ตัวละครผูຌหญิงสวน฿หญ฿หຌความส าคัญกับพืๅนทีไ฿นบຌานซึไงปຓนพืๅนทีไสวนตัวมากกวาพืๅนทีไ
สาธารณะ 
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อภิปรายผล 

 1. สืไอนวนิยายทีไศึกษามีการผลิตซๅ าภาพลักษณ์ของตัวละครผูຌหญิง฿นครอบครัวตกยก฿น
รูปบบอุดมคติ ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของบงกช ศวตามร์ ิ2533ี ละพนิดา หันสวาสดิ่ ิ2544ี 
นัไนคือ ตัวอกของนวนิยายสวน฿หญปຓนผูຌหญิงทีไดี฿นอุดมคติของเทย นัไนคือ ตัวละครผูຌหญิงจะมี
ลักษณะของความปຓนผูຌหญิงทีไสังคมคาดหวัง คือ ถຌาตัวละครผูຌหญิงประพฤติตัวปຓนมีย ปຓนม ละ
ปຓนลูกสาวทีไดีกใจะเดຌรับสิไงตอบทนทีไดี ถึงมຌจะปຓนมายกใยังมีความรักครัๅง฿หม มีผูຌชายคน฿หมมาขอ
ตงงานละดูล ตถຌาตัวละครผูຌหญิงท าตัวเมดี มากชูຌหลายผัว กใจะตຌองถูกสังคมลงทษ ละพบกับ
จุดจบทีไเมดี นอกจากนีๅยังพบวาสืไอนวนิยายมีการประกอบสรຌางตัวละครผูຌหญิงทีไมีครอบครัวตกยก
บบหมือนจริง  คือ ถึงมຌตัวละครผูຌหญิงจะปຓนมีย ม ละลูกสาวทีไดีคเหน ตสุดทຌายกลับถูก
สามีท ารຌายทัๅงรายกายละจิต฿จจนตຌองสูญสียความรักละครอบครัวเป ดังค าพูดทีไวา ท าดีเดຌดีมีทีไ
เหน ท าชัไวเดຌดีมีถมเป ซึไงถือวาปຓนความจริงทຌของสังคม ละสุดทຌายสืไอนวนิยายมีการประกอบ
สรຌางตัวละครผูຌหญิงทีไมีครอบครัวตกยกบบปลีไยนเป คือ ตัวละครผูຌหญิงทีไมีครอบครัวตกยกเม
จ าปຓนตຌองทนกับการถูกสามีนอก฿จ ตสามารถกຌคຌนสามีดยการมีชูຌ หรือมຌตการลือกจะปຓน
มียนຌอยบบลับโ พืไองินทองละความสะดวกสบายดยเม฿หຌสามีรูຌ 

 2. สืไอนวนิยายเทยปຓนสืไอทีไ฿กลຌชิดกับชีวิตประจ าวันของผูຌหญิง ปຂดอกาส฿หຌผูຌหญิงชนชัๅน
กลางตัๅงค าถามกับสถาบันครอบครัวซึไงปຓนสถาบันทีไ฿กลຌชิดกับชีวิตมากทีไสุด ซึไงยังคง฿หຌความหมาย
ละน าสนอภาพของครอบครัวเมตางเปจากดิม ตเดຌพิไมทางลือก฿หຌกับตัวละครผูຌหญิงมืไอกิด
ความตกยกของครอบครัว฿หຌมากขึๅน ซึไงตรงกับนวคิดสตรีนิยมของซีมน ดอ บวัวร์ ิSimone 

de Beauvoir, อຌางถึง฿น กาญจนา กຌวทพุ 2543, น. 3ี นัไนคือ ตัวละครผูຌหญิง฿นสืไอนวนิยายเมเดຌ
ถูกประกอบสรຌาง฿หຌออนอละปຓนพียงผูຌตามพียงอยางดียวอีกตอเป ตความปຓนผูຌหญิงสมัย฿หม
ทีไถูกประกอบสรຌางขึๅน ท า฿หຌผูຌหญิงกรง ละปลีไยนบทบาทปຓนผูຌน ามากขึๅน มีความมัไน฿จ฿นตัวอง มี
อ านาจ฿นการริริไม ควบคุมละยุติความสัมพันธ์฿นพฤติกรรมดຌานความรัก ละครอบครัวกับผูຌชายเดຌ
ตามตຌองการ 

ขຌอสนอนะ 

 ขຌอสนอนะส าหรับงานวิจัย฿นอนาคต 

 1. ควรมีการศึกษา฿นสวนของผูຌรับสารพิไม พืไอ฿หຌเดຌมุมมองกีไยวกับผูຌหญิงทีไมีครอบครัว
ตกยกบบรอบดຌานมากขึๅน เม฿ชพียงการวิคราะห์ขຌอมูลจากผูຌวิจัยพียงดຌานดียว ซึไงกลุมตัวอยาง
อาจจะหายาก ตอาจจะกຌปัญหาดยการลารืไองยอ฿หຌผูຌรับสารฟังอยางคราวโดยเมจ าปຓนตຌอง
อานนิยายทัๅงหมด 
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 2. ควรมีการศึกษาประดในทีไกีไยวกับลูกสาวทีไมาจากครอบครัวตกยก พราะปัจจุบัน
ปัญหาครอบครัวตกยกมีพิไมมากขึๅน฿นสังคมเทย ดังนัๅนครอบครัวทีไสรຌางราจึงมีผลตอครอบครัวทีไ
ราสรຌาง การศึกษา฿นสวนนีๅจะปຓนขຌอมูลทีไดีพืไอปຓนการตรียมความพรຌอม฿นการสรຌางสถาบัน
ครอบครัวทีไมัไนคงตอเป฿นอนาคต พราะครอบครัวปຓนสถาบันทีไมีความส าคัญทีไสุด฿นสังคม  

บรรณานุกรม 

ภาษาเทย 

กาญจนา กຌวทพ. ิ2543ี. ความรียงวาดຌวยสตรีกับสื่อมวลชน. กรุงทพมหานคร: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

บงกช ศวตามร์. ิ2533ี. การสรຌางความป็นจริงทางสังคมของภาพยนตร์เทย กรณีตัวละครหญิงที่มี
ลกัษณะบี่ยงบนปี พ.ศ. 2528-2530 ิวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต เมเดຌตีพิมพ์ี. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยุ กรุงทพมหานคร. 

พนิดา หันสวัสดิ่. ิ2544ี. ผูຌหญิง฿นภาพยนตร์: กระบวนการผลิตซ ้าภาพลักษณ์ของผูຌหญิง฿น
สังคมเทย. ชียง฿หม: ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียง฿หม. 

  



 

วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 3 ฉบับทีไ ใ (กันยายน – ธันวาคม โ5ๆเ) 49 

การปิดรับรืไองลาอดีตละความหยหาอดีตของผูຌ฿ชຌกลຌองถายภาพฟิล์ม 

จนอรชัไนซด 

Exposure to Nostalgic Stories and Nostalgia of Generation Z  

Film Cameras Users 

กิตติกร  พธิ์ทอง8 

บทคัดยอ 

การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาการปຂดรับรืไองลาอดีตของผูຌ฿ชຌกลຌองถายภาพฟຂล์มจ
นอรชัไนซด จากบุคคล฿นครอบครัว ละชองทางการลารืไองทีไหลากหลาย พืไออธิบายความ
กีไยวขຌองระหวางการปຂดรับรืไองลาอดีตละความหยหาอดีตของผูຌ฿ชຌกลຌองถายภาพฟຂล์ม฿นจนอ
รชัไนซด  ดยการสัมภาษณ์ชิงลึกละสนทนากลุมกับกลุมจนอรชัไนซดทีไ฿ชຌกลຌองถายภาพฟຂล์ม 
ทัๅงพศชายละหญิง ชวงอายุ 16-22 ป บงปຓน 2 กลุม เดຌก นักรียนชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ละนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ละ฿ชຌการศึกษาอกสารทีไกีไยวขຌองประกอบการวิคราะห์ขຌอมูล 
ซึไงผลการวิจัยพบวา ผูຌ฿ชຌกลຌองถายภาพฟຂล์มมีภาวะหยหาอดีตดยมีรืไองลาอดีตปຓนสิไงรຌา ดยผูຌ฿ชຌ
กลຌองถายภาพฟຂล์มจนอรชัไนซด ปຂดรับรืไองลาอดีตทีไมีนืๅอหากีไยวกับประสบการณ์สวนบุคคล 
ประวัติศาสตร์หรือรืไองทีไลาสืบตอกันมา ละรืไองตงหรือนวนิยาย  ดยทีไปຂดรับผานชองทางการ
ลารืไอง เดຌก  ค าบอกลาคน฿นครอบครัว ภาพถาย  ภาพยนตร์  ละครทรทัศน์ พลงละดนตรี  
สิไงพิมพ์ตางโ  ทปคาสซใท  รวมถึงสถานทีไละวัตถุทางประวัติศาสตร์ ทีไสามารถบอกลารืไองราว
อดีตเดຌดຌวยตัวอง  ดยการปຂดรับรืไองลาอดีต฿นสถานการณ์ทีไหมาะสมกีไยวขຌองกับความหยหา
อดีตละน าเปสูการบริภคสินคຌายຌอนยุค 

ค าส าคัญ: รืไองลาอดีต, ความหยหาอดีต, จนอรชัไนซด, กลຌองถายภาพฟຂล์ม  
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Abstract 

The objective of this research is to study the exposure to nostalgic stories of 

Generation Z, as narrated by their family members and various channels. The study 

aims to explore the association between the exposure to nostalgic stories and 

nostalgia of Generation Z through operating film cameras. This is a qualitative 

research using in-depth interview and focus group with Generation Z consumers. The 

respondents are users of film cameras both male and female aged 16-22 years. They 

are divided into 2 groups: high-school students and under graduate students. In 

addition related documents were used for additional data analysis.  

The findings showed that Generation Z film camera users are nostalgic, 

stimulated by exposure to nostalgic stories divided into 3 types: personal experience 

stories, historical/traditional stories, and fiction.   Generation Z film camera users are 

exposed to those stories from several channels: oral storytelling, photographs, films, 

TV dramas, music, printed, cassette tapes, and historical places and artifacts. The 

exposure to nostalgic stories in appropriate situations creates association with 

nostalgia and result in retro products consumption. 

Keywords   ๊ Nostalgic stories, Nostalgia, Generation Z, Film cameras 
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บทน า 
ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา 

คน฿นกลุมจนอรชัไนซด กิด฿นชวงป พ  .ศ  . 2538ู2553  (1995ู2010 ี  ิLevickaite, 

โเแเ; Rammopo, โเแๆ; Turner, โเแ5; Williams, Page, Petrosky, & Hernandez, 2010) 

ติบต฿นครอบครัวทีไพอมตงงานละมีลูกชຌา พอมมีอายุมาก  มีคุณครู฿นระดับการศึกษาตอนตຌน
ปຓนคนสูงอายุ ดยคนทีไมีอายุมากขึๅนจะมีความหยหาอดีตมากขึๅน ดใกจนอรชัไนซดจึงติบตมา
กับคนสูงอายุทีไมีภาวะหยหาอดีต (Notalgia) รุຌงนภา ยรรยงกษมสุข ิ , 2555) ทีไชอบรืๅอฟຕนรืไองราว
อดีต  ละลารืไอง (Storytelling) ฿นตาง โ รูปบบ (พัฒนา กิตติอาษา, 2546) ดยลา฿หຌคนจนอ
รชัไนซดฟัง กลุมคน฿นจนอรชัไนซดจึงคุຌนชินกับรืไองอดีตละเดຌรับการปลูกฝังคานิยมประพณี
จากครอบครัว (Labi, 2008, cited in Williams, Page, Petrosky, & Hernandez, 2010) 

ปัจจุบันกลຌองถายภาพฟຂล์มกลับมาปຓนทีไนิยม฿นกลุมวัยรุนอีกครัๅง คยเดຌรับความนิยมอยาง
มาก฿นป 2003 หลังจากนัๅนความนิยมเดຌลดลงรืไอยโ ยอดขายฟຂล์มลดลงปละ 30% ถึง 40% ปຓนผล
จากการพัฒนาของกลຌองดิจิทัลละทรศัพท์มือถือ การผลิตฟຂล์ม฿นอมริกา฿นปตอ  โ  มา ลดลงสูงสุด
ถึง 98%  ี Liem  Cited in Stefani, 2015   ิต นาปลก฿จมืไอยอดขายฟຂล์ม฿นตลาดลกพิไมขึๅนจาก 
6 ปทีไผานมา ขຌอมูลจาก 72 ประทศพบวา มีการ฿ชຌผลิตภัณฑ์ฟຂล์มพิไมขึๅน฿นกลุมผูຌบริภควัยรุน ละ
กลุมคนทีไอายุนຌอยกวา 35 ป  ีBrain, 2015 Cited in Stefani, 2015) ดยการ฿ชຌผลิตภัณฑ์ฟຂล์ม
ถายภาพ จะปຓนการถายภาพ฿นนวยຌอนยุคละวินทจ  ีRetro-vintage look   ิละปຓน ชวงวลาทีไ
การ฿ชຌฟຂล์มของบรนด์ตาง  โ  กลับมาสูตลาดอีกครัๅง เดຌก Fujifilm, Kodak, Ilford Photo ละ 

Lomography ซึไงการถายภาพดຌวยฟຂล์มปຓนความสรຌางสรรค์   ปຓนประสบการณ์฿หมส าหรับการ
ถายภาพของกลุมคน฿นจนอรชัไน฿หม    ี New generation   ิท า฿หຌการถาย ภาพบบวินทจกลับมา฿น
ตลาดอชียอีกครัๅง฿นรอบ 6 ป ปຓนฟชัไนนิยมอีกครัๅง฿นกลุมจนอชัไนทีไปຓนวัยรุน  ีYounger 

generation ิ กับกระสนิยมกลຌองถายภาพยຌอนยุคทีไรียกวา อลด์พลาสติกทอยคามรา   (Old 

plastic toy camera) จากกระสดังกลาวท า฿หຌยอดขายฟຂล์มส าหรับกลຌองลมพิไมขึๅนอยางชัดจน
฿นเตรมาสทีไ 2 ของป 2015 (Stefani, 2015) 

จากกลุมจนอรชัไนซดปຓนกลุมทีไกิดมา฿นยุคทีไมีการพัฒนาทคนลยีอยางรวดรใว หรือ
รียกคนกลุมนีๅวา ดิจิทัลนทีฟ ผูຌมีความสามารถ฿นการ฿ชຌทคนลยี (Prensky, 2011; Rammopo, 

2016; Turner, 2015) ตกลับ฿หຌความสน฿จกับสินคຌายຌอนยุคอยางกลຌองถายภาพฟຂล์ม ละคุຌนคย
กับการปຂดรับรืไองลาอดีต จึงน าเปสูความสน฿จ฿นการศึกษาดยมีค าถามน าวิจัยดังตอเปนีๅ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. พืไออธิบายการปຂดรับรืไองลาอดีตของผูຌ฿ชຌกลຌองถายภาพฟຂล์มจนอรชัไนซด 

2. พืไออธิบายความกีไยวขຌองระหวางการปຂดรับรืไองลาอดีตละความหยหาอดีตของผูຌ฿ชຌ
กลຌองถายภาพฟຂล์มจนอรชัไนซด 

3. พืไออธิบายความกีไยวขຌองระหวางการปຂดรับรืไองลาอดีตละการบริภคกลຌองถายภาพฟຂล์ม
ของผูຌ฿ชຌกลຌองถายภาพฟຂล์มจนอรชัไนซด 

 

นวคิดละทฤษฏีทีไ฿ชຌ  
1. นวคิดกีไยวกับจนอรชัไนซด (Generation Z) หมายถึง กลุมคนกิด฿นชวง พ.ศ. 2538-

2553  ิค.ศ. 1995-2010ี ิLevickaite, โเแเ; Rammopo, โเแๆ; Turner, โเแ5; Williams, 

Page, Petrosky, & Hernandez, โเแเี ดย฿นการวิจัยครัๅงนีๅจะมุงศึกษาฉพาะกลุมคนจนอรชัไน
ซดทีไมีอายุ฿นชวง 16-22 ป  (ณ ป พ.ศ. 2560) หรือกิด฿นชวงปพ.ศ. 2538-2544   

2. นวคิดกีไยวกับการลารืไอง (Storytelling) ปຓนสิไงทีไมาจากการบอกลา หรือการสนอผาน
สืไอ ทีไสามารถน าสนอ สดงบทบาทสมมติ การจ าลองสถานการณ์ มีความหมายดียวกับ Narrative 

ทีไผานการขียนหรือการบอกลา (Denning, 2010; Heo, 2004; Rossiter, 2002) ซึไงการลารืไอง
กีไยวขຌองกับการบอกลาละการลาซๅ า การสรຌางความหมายจากประสบการณ์ชีวิตชืไอมยงจากการ
รียนรูຌขຌอมูลทีไผานมา จากความคิดสวนตัว การตีความ ละการตัดสิน฿จ (Heo, 2004) 

3. นวคิดภาวะหยหาอดีต ิNostalgiaี ปຓนการจินตานาการถึงลก฿นอดีตทีไเดຌผานหรือ
สูญสียเปลຌว ิImagination of a world we have lostี ดยทีไราสามารถสัมผัสหรือจับตຌองสิไงทีไ
สูญสียเปลຌวหลานัๅนเดຌอีกครัๅงดยการผลิตซๅ าหรือฉายซๅ า อดีตหลานัๅน ถือปຓนการรียกหาอดีตทีไ
ลือนหายเปลຌว฿หຌหวลกลับคืน (William Kelly, 1986 อຌางถึง฿น พัฒนา กิตติอาษา, 2546ี ละ 
Stewart (1988) กลาวถึง฿น Routledge (โเแ5ี ดยกลาววา การหยหาอดีตกิดขึๅนเดຌจากสิไงรຌา
หรือปลีไยนปลงเดຌตามสิไงรຌา ดยกิดการปลีไยนปลงเดຌทัๅงดຌานรูปบบของการหยหา การ฿หຌ
ความหมายตออดีต หรือกอ฿หຌกิดผลกระทบเดຌตามบริบทวดลຌอมรอบตัว฿นชวงวลาปัจจุบัน 

4. การตลาดยຌอนยุค ิRetro marketingี ปຓนนวคิดทีไน าสินคຌา฿นอดีตกลับมาท าการตลาด
฿หม บนพืๅนฐานของของความรูຌสึกยຌอนหวนอดีต หรือ การหยหาอดีต พืไอชืไอมยงความรูຌสึกกลับเป
หาอดีตหรือชวงวลาทีไผานมาลຌวี (นันทพร สุวรรนาวุธ, จารุนาฎ ลิศสกุลจริญ, วัชราภรณ์ อรานุ
วชภัณฑ์, เพฑูรย์ มินขุนทด, & ละพัลลภา ปຂติสันต์, 2553) 
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วิธีการวิจัย 

การวิจัยนีๅปຓนการวิจัยชิงคุณภาพดยศึกษาจากผูຌ฿ชຌกลຌองถายภาพฟຂล์มจนอรชัไนซด ฿น
กรุงทพมหานคร  อายุ 16-22 ป ฿นป 2560  กิด฿นชวงปพ.ศ. โ5ใ่-โ5ไไ  ดย฿ชຌวิธีการกใบขຌอมูล
ดังตอเปนีๅ 

1. การสัมภาษณ์ชิงลึกพืไออธิบายรายละอียด฿นการปຂดรับรืไองลาอดีตของผูຌ฿ชຌกลຌอง
ถายภาพฟຂล์มจนนอรชัไนซดทีไคยตัดสิน฿จซืๅอละมีประสบการณ์฿นการ฿ชຌกลຌองถายภาพฟຂล์ม  
เดຌก นักรียนชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลายละนิสิต นักศึกษา฿นระดับอุดมศึกษา 

2. การสนทนากลุม พืไออธิบายรายละอียดกีไยวกับการปຂดรับรืไองลาอดีตของผูຌ฿ชຌ
กลຌองถายภาพฟຂล์มจนนอรชัไนซด คยตัดสิน฿จซืๅอละมีประสบการณ์฿นการ฿ชຌกลຌองถายภาพฟຂล์ม  
ดยท าการสนทนากลุม จ านวน 2 กลุม กลุมละ 6-8 คน เดຌก กลุมนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ละกลุมนิสิต นักศึกษา฿นระดับอุดมศึกษา 

3. การศึกษาอกสารทีไกีไยวขຌองกับรืไองลาอดีต ชน วรรณกรรม หนังสือ งานวิจัย ทีไ
กีไยวขຌองกับรืไองลาอดีต พืไอท าความขຌา฿จความหมายของรืไองลาประกอบการวิคราะห์ขຌอมูล 

 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษาผูຌ฿ชຌกลຌองถายภาพฟຂล์มจนอรชัไนซด ปຂดรับรืไองลาอดีตจากพอมบุคคล฿น
ครอบครัวรวมถึงการปຂดรับรืไองลาอดีตผานชองทางการลารืไองหรือการสืไอสารทีไหลากหลาย มี
ความกีไยวขຌองกับภาวะหยหาอดีตละการ฿ชຌกลຌองถายภาพฟຂล์มดังรายละอียดตอเปนีๅ 

1. ประภทนืๅอหาของรืไองลาอดีตทีไผูຌ฿ชຌกลຌองถายภาพฟิล์มจนอรชัไนซดปิดรับ 

ผูຌ฿ชຌกลຌองถายภาพฟຂล์มจนอรชัไนซดมีการปຂดรับรืไองลาอดีตทีไหมายถึงหตุการณ์ รืไองราว 
ประสบการณ์จากพอม บุคคล฿นครอบครัวหรือปຂดรับผานชองทางการลารืไอง หรือการสืไอสารทีไ
หลากหลาย ดยรืไองลาอดีตทีไจนอรชัไนซดปຂดรับจะมีนืๅอหาของรืไองลา฿น  3 ลักษณะเดຌก 

1.1 รืไองลาอดีตทีไป็นประสบการณ์สวนบุคคล ปຓนหตุการณ์ รืไองราวจากอดีต ทีไมี
นืๅอหากีไยวกับประสบการณ์ของตัวผูຌลารืไององหรือปຓนหตุการณ์ส าคัญหรือเดຌรับ
ความสน฿จ฿นสังคม กิดขึๅน฿นชวงวลาหนึไง฿นชีวิตของผูຌลา   

1)  รืไองลาอดีตทีไปຓนประสบการณ์สวนตัว   เดຌก  ประสบการณ์฿นวัยดใก
ละวัยหนุมสาว การดูหนังฟังพลง ฟชัไนการตงกาย ประสบการณ์การ
ทองทีไยว รวมถึงรืไองลาอดีตวัยดใกของผูຌฟังจนอรอชัไนซดทีไพอม 
คน฿นครอบครัว หรือบุคคล฿กลຌชิดลา฿หຌฟัง ดยผูຌลาเดຌน าประสบการณ์
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จากการเดຌมีสวนรวม พบหใน ลຌวน ามาถายทอดผานการลารืไองเปสูผูຌ฿ชຌ
กลຌองถายภาพฟຂล์มจนอรชัไนซด 

2) รืไองลาอดีตทีไปຓนหตุการณ์ส าคัญหรือสิไงทีไเดຌรับความสน฿จ฿นสังคม ปຓน
รืไองราว หตุการณ์ทีไผูຌลาหรือคน฿นสังคม฿หຌความสน฿จ฿นชวงวลาอดีต 
หรือตัวผูຌลา เดຌพบหในหรือมีประสบการณ์รวม฿นหตุการณ์นัๅนเดຌก 
ประสบการณ์กีไยวกับการปลีไยนปลงทางศรษฐกิจ  การปลีไยนปลง
ดຌานทคนลยี  ละการปลีไยนปลงทางสภาพบຌานมืองหรือชุมชน ทีไผูຌ
ลาน ามาถายทอดผานการลารืไองเปสูผูຌ฿ชຌกลຌองถายภาพฟຂล์มจนอรชัไน
ซด 

1.2 รืไองลาอดีตทีไป็นประวัติศาสตร์หรือรืไองทีไลาสืบตอกันมา  ปຓนรืไองลาอดีตทีไมี
นืๅอหากีไยวกับความชืไอ ทพจຌา สิไงศักดิ่สิทธิ่ รืไองลีๅลับ หรือนิทานชนิดตาง โ ทีไผาน
การบอกลาจากคนรุนหนึไงเปสูคนอีกรุนหนึไง เดຌก 1) รืไองลาประวัติศาสตร์ ต านาน 
พงศาวดาร มีนืๅอหากีไยวกับการกอรางสรຌางมืองละการปกครอง 2) รืไองลาทพ
ปกรณัมละนิทานปรัมปรา ทีไมีนืๅอหากีไยวกับการก านิดทพจຌา สรวงสวรรค์ ละการ
ก านิดสิไงตางโ 3) รืไองลานิทานพืๅนบຌานละทพนิยาย  มีนืๅอหากีไยวกับจຌาหญิง 
จຌาชาย นางฟງา มมด วทมนต์ สิไงวิศษตาง โ 4) รืไองลีๅลับ ปຓนรืไองกีไยวกับภูติผี ละ
วิญญาณ สิไงรຌนลับ  

1.3 รืไองลาอดีตทีไป็นรืไองตงหรือนวนิยาย ปຓนรืไองลาอดีตทีไตงขึๅนมา฿หม  ดยอาศัย
รืไองราวประสบการณ์บุคคลมาตงรวมกับรืไองลาประวัติศาตร์ ต านาน หรือนิทาน ทีไมี
อยูลຌวประกอบกันปຓนรืไอง฿หมละน าสนอผานชองทางการลารืไองทีไหลากหลาย 

 

2. ชองทาง฿นการปิดรับรืไองลาอดีตของผูຌ฿ชຌกลຌองถายภาพฟิล์มจนอรชัไนซด 

การปຂดรับรืไองลาอดีตของผูຌ฿ชຌกลຌองถายภาพฟຂล์มจนอรชัไนซด สามารถปຂดรับนืๅอหาของ
รืไองลาอดีตเดຌหลายชองทางเดຌก ค าพูด ค าบอกลา จากพอม คน฿นครอบครัว หรือบุคคล฿กลຌชิด 
ภาพถายละภาพยนตร์  ละครทรทัศน์  พลงละดนตรี  สิไงพิมพ์เดຌก หนังสือ หนังสือการ์ตูน 
นิยายภาพ  นวนิยาย ละงานวรรณกรรม  ทปคลาสซใท รวมทัๅงสถานทีไละวัตถุทางประวัติศาสตร์ 
ทีไสามารถบอกลารืไองราวอดีตเดຌดຌวยตัวอง  

ทัๅงนีๅผูຌ฿ชຌกลຌองถายภาพฟຂล์มจนอรชัไนซดทีไมีความสน฿จนืๅอหาของรืไองลาอดีตสามารถ
ขຌาถึงขຌอมูลผานพลต ฟอร์มขຌอมูลออนเลน์ทีไอาศัยการท างานของอินตอร์นใต พืไอขຌาถึงนืๅอหาของ
รืไองลาอดีตทีไสน฿จดຌวยตนอง 
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3. สถานการณ์฿นการปิดรับรืไองลาอดีตของผูຌ฿ชຌกลຌองถายภาพฟิล์มจนอรชัไนซด 

สถานการณ์ทีไท า฿หຌพอม บุคคล฿นครอบครัว หรือบุค฿กลຌชิดบอกลารืไองอดีต฿หຌผูຌ฿ชຌกลຌอง
ถายภาพฟຂล์มจนอรชัไนซดฟังกิดจากสถานการณ์ทีไมีการรวมตัวกันของคน฿นครอบครัว ละมีการ
พูดคุยจนน าเปสูการบอกลารืไองราวอดีต ดยจะกิด฿นชวงวลารับประทานอาหารยใน ชวงวลา
ท ากับขຌาวทีไมมัก฿ชຌวลากับลูกสาว฿นหຌองครัว  ชวงของการดูทรทัศน์ดຌวยกัน หรือชวงการดินทางทีไ
คน฿นครอบครัว฿ชຌวลาอยูดຌวยกัน฿นยานพาหนะขณะดินทาง หรืออยูดຌวยกันตามสถานทีไทองทีไยว 

การริไมลารืไองอดีต จะมีสิไงกระตุຌนทีไกีไยวขຌองหรือชืไอมยงเปยังรืไองอดีตทีไลาเดຌ ชน การดู
รูปถายกาโ การดูทรทัศน์ทีไมีนืๅอหากีไยวกับอดีต หรือการนัไงรถผานสถานทีไตางโ สามารถชืไอมยง
สิไงทีไพบหในกับประสบการณ์ของผูຌลา น าเปสูการถายทอดออกมาปຓนรืไองลาอดีตเดຌ  ดยชวงวลาทีไ
ปຂดรับรืไองลาอดีตเดຌบอยทีไสุดจะปຓนชวงวลาวัยดใก ทีไจนอรชัไนซด฿หຌวลาอยูกับครอบครัว 

4. การปิดรับรืไองลาอดีตละความหยหาอดีตของผูຌ฿ชຌกลຌองถายภาพฟิล์มจนอรชัไนซด 

การทีไพอม คน฿นครอบครัวหรือคน฿กลຌชิด บอกลารืไองราวอดีต฿หຌจนอรชัไนซดเดຌรับฟัง
ปຓนประจ า ท า฿หຌกลุมจนอรชัไนซดมีความคุຌนคยละชืไนชอบรืไองลาอดีต  จนกิดการจินตนาการ
หรือมีอารมณ์รวมกับรืไองราวอดีตทีไเดຌรับฟัง มีการจินตานาการยຌอนเปสูอดีต มีการผลิตซๅ า ฉายซๅ า 
รืไองราวอดีต ละชืไนชอบสินคຌาทีไมีลักษณะยຌอนยุค ซึไงปຓนลักษณะของความรูຌสึกถวิลหาอดีต หรือ
หยหาอดีต ทีไกิดขึๅนกับกลุมผูຌ฿ชຌกลຌองถายภาพฟຂล์มจนอรชัไนซด ดยมีรืไองลาอดีตปຓนตัวชวย
สรຌางจินตนาการละอารมณ์ความรูຌสึก฿หຌมองยຌอนกลับเปสูอดีต ทีไคนจนอรชัไนซดเมคยเดຌสัมผัส
มากอน  

5. ความหยหาอดีตมีความกีไยวขຌองกับจุดริไมตຌนความตຌองการกลຌองถายภาพฟิล์มของผูຌ฿ชຌ
กลຌองถายภาพฟิล์มจนอรชัไนซด 

ความหยหาอดีตปຓนความชืไนชอบ ความยຌอนยุค ความคลาสสิก วินทจ ภายนอกของตัวกลຌอง
ถายภาพฟຂล์ม รวมถึงการเดຌมีความรูຌสึกยຌอนอดีตมืไอ฿ชຌกลຌองถายภาพฟຂล์มทีไมีฟังก์ชัไนการท างานทีไเม
คอยทันสมัย รวมทัๅงตัวอยางของรูปถายทีไมาจากกลຌองถายภาพฟຂล์ม ทีไมีสีหรือลักษณะของรูปภาพทีไ
ตกตางจากภาพทัไวเปทีไท า฿หຌรูຌสึกถึงชวงวลาทีไผานมาปຓนจุดริไมตຌนความตຌองการกลຌองถายภาพ
ฟຂล์มของผูຌ฿ชຌกลຌองถายภาพฟຂล์มจนอรชัไนซด น าเปสูการตัดสิน฿จซืๅอละ฿ชຌงานตอเป 

6. ความหยหาอดีตมีความกีไยวขຌองกับรูปบบความตຌองการทีไจาะจงถึงกลຌองถายภาพ
ฟิล์มของผูຌ฿ชຌกลຌองถายภาพฟิล์มจนอรชัไนซด 

จุดริไมตຌนความตຌองการกลຌองถายภาพฟຂล์มทีไกิดจากความหยหาอดีต ดยกิดจากความ
ตຌองการสินคຌากาหรือสินคຌายຌอนยุค ดยถຌาผูຌ฿ชຌกลຌองถายภาพฟຂล์มมีความหยหาอดีตจะมีอารมณ์
ความรูຌสึกทีไชืไอมยงถึงอดีตผานรูปรางภายนอกของกลຌองฟຂล์ม รวมทัๅงตฟังก์ชัไนการท างานบบ    



 

วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 3 ฉบับทีไ ใ (กันยายน – ธันวาคม โ5ๆเ) 56 

อะนาลใอก หรือฟังก์ชัไนการท างานบบกลຌองถายภาพทีไคยมี฿นอดีต ผูຌ฿ชຌกลຌองถายภาพฟຂล์มจะจึง
ความตຌองการกลຌองถายภาพยຌอนยุคบบฟຂล์ม ประกอบกับการ฿ชຌกลຌองถายภาพฟຂล์ม ยังสามารถ
ชืไอมยงความรูຌสึกของผูຌ฿ชຌขณะ฿ชຌวา หมือนกับการเดຌกลับเปสูอดีต 

อภิปรายละสรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาการปຂดรับรืไองลาอดีตของผูຌ฿ชຌกลຌองถายภาพฟຂล์มจนอรชัไนซด มีการปຂดรับ
รืไองลาอดีตทีไมีนืๅอหา 3 ประภท เดຌก รืไองลาประสบการณ์สวนบุคคล  รืไองลาทีไปຓน
ประวัติศาสตร์ หรือรืไองลาทีไ ลาสืบตอกันมา ละรืไองลาอดีตทีไปຓนรืไองตงละนวนิยาย 
สอดคลຌองกับนวคิดของ Miller (โเแแี ทีไอธิบายกีไยวกับประภทของรืไองลาเวຌวามี 3 รูปบบ
ชนดียวกัน เดຌก รืไองลาประสบการณ์สวนบุคคล ิPersonal Experience stories) รืไองลาชิง
จารีตประพณี ิtraditional stories)  ทีไประกอบดຌวย นิทานพืๅนบຌาน ิFolktale)  ทพนิยาย 
ิFairytaleี ต านาน ิLegend) มหากาพย์ ิEpic) ละ นิทานปรัมปรา ิMyth) ละรืไองลาทีไปຓน
รืไองตง ิCreated storiesี ทีไกิดจากการผสมผสานระหวางรืไองลาชิงประพณีละประสบการณ์
สวนบุคคล ิMiller, โเแแี 

 ฿นการศึกษาชองทาง฿นการปຂดรับรืไองลาอดีตของของผูຌ฿ชຌกลຌองถายภาพฟຂล์มจนอรชัไน
ซด พบวามีความสอดคลຌองกับนวคิดการน าสนอรืไองลา สืไอ ละชองทาง฿นการลารืไอง ของ 
Dowd, Niederman, Fry, and Steiff ิโเแใี ซึไงอธิบายวาการน าสนอรืไองลาสามารถน าสนอเดຌ
ผานหลากหลายรูปบบ เดຌก ภาพละภาพคลืไอนเหว หรือภาพยนตร์ ิVisual and Motion 

picturesี  ทรทัศน์ ิTelevisionี หนังสือการ์ตูน นิยายภาพ ิComic book and Graphic 

Novelsี หนังสือละนวนิยาย ิNovel) ละ วัตุชิงวัฒนธรรม ิCultural Artifacts) ปຓนสิไงมี
คุณสมบัติ฿นการลารืไอง฿นตัวขององ ซึไงสอดคลຌองกับผลของการศึกษาชองทางการปຂดรับรืไองลา
อดีตของผูຌ฿ชຌกลຌองถายภาพฟຂล์มจนอรชัไนซดทีไเดຌกลาวมาลຌวขຌางตຌน 

 การปຂดรับรืไองลาอดีตของผูຌ฿ชຌกลຌองถายภาพฟຂล์มจนอรชัไนซด ทีไปຂดรับจากพอม 
บุคคล฿นครอบครัวมีความกีไยวขຌองกับการมีภาวะหยหาอดีตหรือถวิลหาอดีต ดยผูຌ฿ชຌกลຌองถายภาพ
ฟຂล์มกลุมนีๅมีความชืไนชอบสินคຌายຌอนยุค ละมีการจินตนาการถึงชวงวลา฿นอดีต ซึไงมีความสอดคลຌอง
กับนวคิดภาวะหยอดีต ทีไหมายถึงการ฿ชຌจินตนาการละอารมณ์ความรูຌสึกของบุคคล฿นขณะ
ปัจจุบัน นึกยຌอนเปยังชวงวลา฿นอดีตทีไผานมาลຌว สามารถรียกปรากฏการณ์นีๅวา วิธีการมองยຌอน
อดีต ิRetro mode) หรือรียกวาปຓนการมองบบหยหาอดีต ิNostalgia mode) (Jason, แ้้5, 
อຌางถึง฿น พัฒนา กิติอาษา, โ5ไๆี ละสอดคลຌองกับนวคิดของ Kelly (แ้่ๆ, อຌางถึง฿น พัฒนา 
กิตติอาษา, 25ไๆี กลาวถึงการหยหาอดีตวาปຓนการจินตานาการถึงลก฿นอดีตทีไเดຌผานหรือสูญสีย
เปลຌว ิImagination of a world we have lost) ดยทีไราสามารถสัมผัสหรือจับตຌองสิไงทีไสูญสีย
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เปลຌวหลานัๅนเดຌอีกครัๅงดยการผลิตซๅ าหรือฉายซๅ าอดีตหลานัๅน ถือปຓนการรียกหาอดีตทีไลือน
หายเปลຌว฿หຌหวลกลับคืนมา ทัๅงนีๅการลารืไองอดีต ของพอม บุคคล฿นครอบครัว หรือบุคคล฿กลຌชิด 
จึงปຓนการผลิตซๅ าหรือฉายซๅ าอดีต ทีไท า฿หຌกลุมคน฿นจนอรชัไนซดสามารถสัมผัสหรือจับตຌองสิไงทีไ
สูญสียเปลຌวเดຌอีกครัๅง (พัฒนา กิตติอาษา, 2546) 

 จากนวคิดภาวะหยหาอดีตทีไกิดจากสิไงรຌา ิStimulated nostalgia) ของ Stewart 

(แ้่่ี กลาวถึง฿น Routledge (โเแ5ี วา การหยหาอดีตสามารถกิดขึๅนเดຌจากสิไงรຌา ิStimulusี 
หรือมีการปลีไยนปลงเดຌตามสิไงรຌา ดยการปลีไยนปลงนัๅนสามารถกอ฿หຌกิดผลกระทบเดຌตาม
บริบทวดลຌอม฿นชวงวลาปัจจุบัน ดยการหยหาอดีตนัๅนจะกิดขึๅนมีมืไอมีสิไงรຌาทีไหมาะสม ดยสิไง
รຌาจะถูกน าสนอละปຂดรับผานประสาทการรับรูຌ กิดการชืไอมยงกับวลาอดีตละกอ฿หຌกิดปຓน
ความหยหาอดีต ซึไงสอดคลຌองกับการปຂดรับรืไองลาอดีตของผูຌ฿ชຌกลຌองถายภาพฟຂล์มจนอรชัไนซด 
ดยมีรืไองลาอดีตปຓนสิไงรຌาทีไผูຌ฿ชຌกลຌองถายภาพฟຂล์มจนอรชัไนซดปຂดรับ ผานชองทางการลา
รืไองทีไหมาะสม (Routledge, 2015) 

 นอกจากนีๅ ตามนวคิดภาวะหยหาอดีตทีไกิดจากสิไงรຌาของ Routledge (โเแ5ี กลาววา 
ภาวะหยหาอดีตเมจ าปຓนตຌองกิดกับผูຌทีไสูงอายุทานัๅน  ตสามารถกิดขึๅนกับคนทัไวเปเดຌ ละสิไงรຌา
สามารถกระตุຌน฿หຌกิดภาวะหยหาอดีตเดຌ฿นชวงรกของชีวิต ซึไงสอดคลຌองกับผลการศึกษา ทีไวา
ความหยหาอดีตกิดขึๅนกับจนอรชัไนซดซึไงปຓนกลุมคนอายุนຌอยทีไสุด ปຓนกลุมคนทีไคุຌนคยกับการ
ปຂดรับรืไองลาอดีตมาตัๅงตดใก ิLabi, 2008, cited in Williams et al, 2010ี จึงมีอกาสกิด
ภาวะหยหาอดีต฿นกลุมผูຌ฿ชຌกลຌองถายภาพฟຂล์มจนอรชัไนซดเดຌตามนวคิดภาวะหยหาอดีตทีไกิด
จากสิไงรຌา (Williams et al., 2010) 

 Labi (2008, cited in Williams et al. (2010) กลาววา คน฿นจนอรชัไนซด มีความปຓน
กลุมอนุรักษ์นิยม฿หม ิThe new conservativesี ทีไกลับเปมีคานิยมบบดัๅงดิม ตามการสัไงสอนละ
การลีๅยงดูมาดຌวยความชืไอดิม จากคน฿นครอบครัวหรือครู฿นรงรียนทีไอายุมาก มีการลารืไองอดีต
฿หຌฟัง น าเปสูการกิดภาวะหยหาอดีต฿นจนอรชัไนซด สอดคลຌองกับผลการศึกษาทีไผูຌ฿ชຌกลຌอง
ถายภาพฟຂล์มจนอรชัไนซดมีความชืไนชอบกลຌองถายภาพฟຂล์ม ละสินคຌากาอืไนโ ชืไนชอบวิถีการ
ชีวิตบบกา หรือชืไนชอบภาพยนตร์ พลงหรือละคร ฿นยุคอดีต ดยฉพาะยุค 80s-90s ซึไงปຓนการ
ตอบสนองความหยหาอดีต ซึไงตามนวคิดการตลาดบบยຌอนยุค ิRetro marketingี อธิบายวา
ผูຌบริภคมีการบริภคสินคຌาละบริการบบยຌอนยุคตามระดับความขຌมขຌนของการหยหาอดีต฿นต
ละบุคคล  ิชูศักดิ่  กรียงเกร ละมนัสศิริ ผือกสน, โ5ไุ่ อຌางถึง฿น กาญจนา กຌวทพุ สุวรรณมาศ 
หลใกงาม, อริชัย อรรคอุดม, & บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย, โ55ไีิกาญจนา กຌวทพ, สุวรรณมาศ  
หลใกงาม, อริชัย อรรคอุดม, & บุายากร  ตีระพฤติกุลชัย, โ55ไี 
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 สามารถกลาวดยสรุปเดຌวา การซืๅอกลຌองถายภาพยุคฟຂล์มมีความกีไยวขຌองกับภาะวะหยหา
อดีตของผูຌบริภคจนอรชัไนซด ซึไงปຓนความหยหาอดีตทีไมีความกีไยวขຌองกับการปຂดรับรืไองลา
อดีต ดยภาวะหยหาอดีต฿นจนอรชัไนซดปຓนความหยหาอดีตทีไกิดจากสิไงรຌา ดยมีรืไองลาอดีต
ทีไพอม คน฿นครอบครัวลา฿หຌฟังท าหนຌาทีไปຓนสิไงรຌาอยางหนึไง 
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กระบวนการสรຌางสรรค์ภาพถายฟตຌบุຍค 

 พืไอสริมสรຌางการหในคุณคา฿นตนองของผูຌสูงอายุ  

Creative Process of Photobooks  

for Enhancing Self-esteem of the Elderly 

นัฏณัฎฐ์ จูปีย9 

บทคัดยอ 

 การวิจัยรืไองนีๅปຓนการวิจัยชิงสรຌางสรรค์ ิCreative Research) พืไอผลิตภาพถายฟตຌบุຍค 
ผลการวิจัยมีดังนีๅ กระบวนการสรຌางสรรค์ฟตຌบุຍคประกอบเปดຌวย ไ ขัๅนตอน คือ แีขัๅนตอนการหา
ละคัดลือกผูຌสูงอายุตຌนบบ ดย฿ชຌนวคิดการหในคุณคา฿นตนองของผูຌสูงอายุมาปຓนหลักพืไอวาง
กรอบการท างาน จากการคัดลือกจึงเดຌผูຌสูงอายุจ านวน ๆ ทาน พืไอปຓนตຌนบบส าหรับภาพถายฟ
ตຌบุຍค จ านวน 5 รืไองราว โีขัๅนตอนการออกบบละสรຌางสรรค์ฟตຌบุຍค ดยมีขัๅนตอนยอยคือ
ขัๅนตอนการสัมภาษณ์หานวคิด฿นการท างานละการถายภาพพืไอน าปຓนขຌอมูลพืๅนฐาน฿นการ
จัดท าฟตຌบุຍค ดย฿ชຌรูปบบการสัมภาษณ์ชีวิตความปຓนอยู นวคิด ละทัศนคติ ดย฿ชຌวิธีการ
สังกต การสอบถาม ละการมีสวนรวม฿นกิจกรรมตางโ กับผูຌสูงอายุ พืไอน าขຌอมูลชิงขຌอความทีไเดຌมา
ผนวกกันกับภาพถาย ซึไงการถายภาพ฿ชຌวิธีการถายภาพ โ บบ คือ การถายภาพบบเมปຓนทางการ
พืไอนຌนความปຓนธรรมชาติของตัวบบ ละการถายภาพบบปຓนทางการพืไอ฿หຌเดຌความสมบูรณ์ของ
นืๅอหา ขัๅนตอนการท ารูปลมภาพถายฟตຌบุຍค ดยทัๅงภาพละขຌอความทีไคัดลือกมาเดຌ จะถูก฿ชຌ฿น
การจัดวางตัวอักษร การจัดวางภาพถาย฿หຌปຓนอกภาพสอดคลຌองกับนืๅอหาหลักของตละลม ใี
ขัๅนตอนการผยพรละสอบถามความคิดหในจากผูຌรับชมดยการจัดนิทรรศการภาพถายฟตຌบุຍ
คดຌวยวิธีจกบบสอบถาม฿หຌผูຌรับชมผลงานทีไปຓนผูຌสูงอายุจ านวน 5เ ชุด พรຌอมทัๅงสัมภาษณ์ความ
คิดหในจากผูຌสูงอายุตຌนบบละผูຌ฿กลຌชิดผูຌสูงอายุตຌนบบประกอบดຌวย ผลการส ารวจความคิดหใน
จากผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญพบวาผลงานภาพถายฟตຌบุຍคสามารถปຓนรงบันดาล฿จ฿หຌผูຌตอบ
บบสอบถามมองหในคุณคา฿นตนองเดຌ  
 

ค าส าคัญ: การหในคุณคา฿นคนอง, ภาพถายฟตຌบุຍค, ผูຌสูงอายุ 

  

                                                                        

9 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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Abstract 

The objectives of this study are to 1) explore the creative process of making 

photobooks to enhance self-appreciation among the elderly and 2) examine the 

attitudes of those who had a look at such photographs.  Creative research was used 

to produce the photobooks.  It was found that there were four steps in this process 

as follows: 1) the selection of the model elderly; 2) design and creation of 

photobooks including searching of concept and conducting interviews and taking 

photographs, making photobooks; and 3) publication and eliciting opinions. The 

concepts involved the design of printing media, design of photo albums and the self-

appreciation among the elderly.  Six seniors were chosen as models and there were 

five themes to cover.  The data from the interviews and the photographs were used 

as primary data for making photobooks.  The interview included the elderly’s living 
condition and attitudes, in addition to observation and participation in their activities.  

These descriptive data were incorporated in the photographs that were taken 

informally and formally.  Their informal photographs focused on the general settings 

while the formal ones were taken to complement the content such as their wrinkles 

and their everyday life.  As for the third step, the selected photographs and texts 

were arranged according to each theme. Finally, an exhibition showcasing the 

photobooks was held; fifty elderly guests were invited to the exhibition and were 

asked to fill out a questionnaire eliciting their opinions about the photobooks.  In 

addition, the models and those who were close to them were asked for their 

opinions about the photographs. According to the opinion survey, most agreed that 

the photobooks could inspire them to have self-appreciation and to want to have a 

quality life.  

Keywords: Photobook, Self-esteem, Elderly 
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บทน า 

 ปัจจุบันประชากรลกเดຌปลีไยนผานขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุลຌว ดยประทศเทยก าลังผชิญกับ
สถานการณ์การพิไมขึๅนอยางรวดรใวของประชากรผูຌทีไมีอายุ 60 ป ขึๅนเป ขຌอมูลจากการทะบียน
ราษฎร กรมการปกครอง ณ วันทีไ 31 ธ.ค. 2556 มีจ านวนผูຌสูงอายุประมาณรຌอยละ 14 ของประชากร
ทัๅงหมด ละจากการคาดประมาณประชากรของประทศเทย พ.ศ.2553-2583 ภาย฿ตຌขຌอสมมติภาวะ
จริญพันธุ์ลดลงตามปกติของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ  2556 
เดຌชีๅ฿หຌหในวา ฿นป พ.ศ.2564 ประทศเทยจะขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุอยางสมบูรณ์ ดยจะมีจ านวนผูຌสูงวัย
มากกวา 13 ลຌานคน หรือประมาณ 1 ฿น 5 ของประชากรทัๅงประทศ ละจะกຌาวขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุ
ระดับสุดยอด฿นป พ.ศ.2574 ดยราวป พ.ศ.2561 จะถือปຓนครัๅงรก฿นประวัติศาสตร์ของประทศ
เทย ทีไจะมีประชากรผูຌสูงอายุมากกวาประชากรวัยดใก ิจษฎา ชคด ารงสุข, โ55็ี 

 จากนวนຌมลักษณะครงสรຌางของประชากรทีไปลีไยนเป ท า฿หຌ฿นอนาคตผูຌสูงอายุจะมี
จ านวนประชากรมากขึๅน ละสิไงทีไผูຌสูงอายุยังตຌองผชิญคือการปลีไยนปลงทางดຌานรางกาย จิต฿จ 
สังคม อารมณ์ ละสติปัญญา การปลีไยนปลงหลานีๅมีผลตอผูຌสูงอายุอยางมาก สงผลท า฿หຌกิด
ความครียดทัๅงทางดຌานรางกาย ดຌานจิต฿จ ละทางดຌานสังคมเดຌ ดยความครียดทางดຌานรางกาย
เดຌกความครียดทีไท า฿หຌกิดการจใบปຆวย การปຓนรค สวนความครียดทางดຌานจิต฿จปຓนพราะการทีไ
จะตຌองยอมรับละปรับตัว฿หຌขຌากับลูกหลาน฿หຌเดຌ ละสุดทຌาย ความครียดทางดຌานสังคม ซึไงกิดขึๅน
นืไองจากรูปบบสังคมทีไปลีไยนเปตามยุคตามสมัย จากการปลีไยนปลงทัๅงหลายทีไกิดขึๅนนีๅอง ท า฿หຌ
ผูຌสูงอายุมีการปลีไยนปลงนิสัยละอารมณ์ออกมาคลຌายคลึงกันคือ ิสุวดี บญจวงศ์, โ5ไแี แีสน฿จ
ตนองมากปຓนพิศษ โีมีความรูຌสึกเวตอค าพูด ละหตุการณ์ตางโ ตสดงออกดยการเมพูด งียบ
ฉย งอน นຌอย฿จ จนสุดทຌายกลายปຓนทิฐิ ใีสน฿จกับบุคคล฿นทางทีไจะตຌองอา฿จตน ไีร าลึกถึง
หตุการณ์฿นอดีตละชอบปรียบทียบสมอ 5ีมีความวิตกกังวล ทุกข์รຌอน หวง฿ยลูกหลานละ
ครอบครัวมาก ๆีกลัวถูกทอดทิๅง วຌาหว ดຌวยหตุดังกลาวนีๅจึงสงผลท า฿หຌผูຌสูงอายุเมมีความสุขละเม
สามารถหในคุณคา฿นตนองเดຌ จึงควรตຌองสริมสรຌางการหในคุณคา฿นตนองของผูຌสูงอายุ พืไอ฿หຌ
ผูຌสูงอายุสามารถด านินชีวิตบัๅนปลายตอเปเดຌอยางมีความสุข ละจากการศึกษาดຌานภาพถายพบวา 
ภาพถายปຓนสืไอหนึไงทีไชวย฿นการจูง฿จ฿หຌบุคคลหในหรือสามารถสืไอสารเดຌดีกวาตัวหนังสือ ดยพืๅนฐาน
ลຌว ค า ิWords) ปຓนพียงสวนหนึไงของสืไอ ฿นขณะทีไภาพจ านวนมาก รวมทัๅงรูปบบของสารทีไเม฿ช
ค าหรือขຌอความ อาจปຓนสวนทีไสงผลอยางมากตอการรับรูຌของผูຌรับสาร ดังนัๅน การสืไอสารดຌวยภาพ 
สามารถท าหนຌาทีไรຌาอารมณ์ของผูຌรับสารเดຌปຓนอยางดี ิวัชราธร พใญศศิธร, โ55แี นืไองจาก
ภาพถายสามารถลารืไองราวเดຌดຌวยตัวของมันอง ท า฿หຌผูຌทีไหในสามารถคิดตอเปเดຌ฿นหลายโทาง
ตามตสภาวะละประสบการณ์ของบุคคลนัๅนทีไคยพบจอ มຌความหมายทีไผูຌรับสารจะเมเดຌตรงกับ
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ความหมายของผูຌสืไอสาร ตนัไนหมายความวาการสืไอสารเดຌครบองค์สมบูรณ์ลຌว ผูຌวิจัยจึงชืไอวา
ภาพถายจึงปຓนอีกชองทางหนึไงทีไสามารถจูง฿จ฿หຌผูຌรับสารตระหนักถึงความส าคัญของผูຌสูงอายุเดຌ 

วัตถุประสงค์ 

 แีพืไอศึกษากระบวนการสรຌางสรรค์ภาพถายฟตຌบุຍคพืไอสริมสรຌางการหในคุณคา฿นตนอง
ของผูຌสูงอายุ  

 โีพืไอศึกษาทัศนคติของผูຌชมทีไมีตอภาพถายฟตຌบุຍค 

วิธีการวิจัย 

 แ. ขัๅนตอนการลือกผูຌสูงอายุตຌนบบ ดยผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌลักษณะของผูຌสูงอายุทีไรูຌสึกมีคุณคา฿น
ตนอง ดยมีคุณลักษณะคือ ปຓนผูຌมองอดีตเป฿นทางบวก ปຓนผูຌมีคุณธรรม สียสละ ปຓนผูຌมีปัญญา มี
วุฒิภาวะ สงบ ปຓนบุคคลทีไเดຌสัไงสมประสบการณ์ ความรูຌ พืไอถายทอดกคนรุนหลัง ปຓนผูຌปรารถนา
ทีไจะประสบความส ารใจ คือ กิดความปติ ซึไงปຓนปງาหมาย฿หมละยอมรับกับความตาย ปຓนผูຌมี
ความสุขบิกบานมืไอเดຌ฿หຌค าปรึกษาผูຌอืไน ดยผูຌสูงอายุตຌนบบทีไลือกนัๅนเมจ าปຓนตຌองมีคุณลักษณะ
ของผูຌสูงอายุทีไรูຌสึกมีคุณคา฿นตนองตามทีไก าหนดครบทุกขຌอ ดยมีการบงปຓนดຌานตางโทัๅงหมด 5 
ดຌาน คือ แี ดຌานการ฿ชຌชีวิต โีดຌานความนิยมสวนบุคคล ใีความสามารถ฿นอดีตทีไผานมา ไี
ความสัมพันธ์กับครอบครัว 5ีดຌานการสียสละ ละคัดลือกจากผูຌสูงอายุตຌนบบ โ มิติดຌวยกันคือ มิติ
ของผูຌสูงอายุทีไมีชืไอสียง ละมิติของผูຌสูงอายุทีไปຓนบุคคลธรรมดา ซึไงจากขຌอก าหนดขຌางตຌนจึงเดຌ
ผูຌสูงอายุตຌนบบดังนีๅ 1)นายศิริ กตุมี อายุ ่แ ป กนน ากลุมนๅ าหมักชีวภาพละศรษฐกิจพอพียง
ละกนน าชมรมผูຌสูงอายุต าบลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ปຓนตัวทนดຌานการ฿ชຌชีวิต  2)อาจารย์
ยรรยง อฬาระชิน อายุ ็็ ป ศิลปຂนหงชาติสาขาทัศนศิลป์ ิศิลปะภาพถายี ฿นปพุทธศักราช โ55เ 
ปຓนตัวทนดຌานความนิยมสวนบุคคล 3)ชาย มืองสิงห์ อายุ ็ๆ ป ศิลปຂนหงชาติ สาขา
ศิลปะการสดง ินักรຌอง – นักตงพลงี ฿นปพุทธศักราช โ5ใ่ ปຓนตัวทนดຌานความสามารถ฿น
อดีต 4)ลุงประหยัด อຌนสวาง อายุ ็่ ป ละปງาจารนัย อຌนสวาง อายุ ็ใ ป คูสามีภรรยาทีได านิน
ชีวิตรวมกันมากวา 5เ ป ปຓนตัวทนดຌานความสัมพันธ์กับครอบครัว  5)หมอมราชวงศ์รุจีสมร สุข
สวัสดิ่ อายุ ้ๆ ป ครู฿หญรงรียนวรรณวิทย์ กรุงทพมหานคร ปຓนตัวทนดຌานการสียสละ 

 โ. ขัๅนตอนการการออกบบละการสรຌางสรรค์ฟตຌบุຍค ดยบงปຓนขัๅนตอนยอยดังนีๅ คือ แี
ขัๅนตอนการสัมภาษณ์ ดย฿ชຌนวทางการชวยพัฒนาความมีคุณคา ละจิตวิญญาณส าหรับผูຌสูงอายุมา
ปຓนหลัก฿นการ฿ชຌตัๅงค าถามส าหรับการ฿ชຌสัมภาษณ์ผูຌสูงอายุตຌนบบ ซึไงมีค าถามกีไยวกับรืไองตางโคือ 
รืไองกีไยวกับการท าความดี การสียสละ ท าตน฿หຌปຓนประยชน์ ละชวยหลือสังคม รืไองกีไยวกับ
การบ าพใญกิจทางศาสนา หรือจริญสติ จริญสมาธิ จนกิดความสุข กิดความวางจากตน วางจาก
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ความหในกตัว เมรูຌสึกดดดีไยว รืไองกีไยวกับการมีความรูຌสึกทีไดีตอตนองละผูຌอืไน รืไองกีไยวกับการ
ด านินชีวิตอยางมีจุดมุงหมาย มีการตรียมพรຌอม รืไองกีไยวกับท าความขຌา฿จกับชีวิตทีไผานมา ละ
ขຌา฿จกับความคิดหในทีไตกตาง ละรืไองกีไยวกับการท าตน฿หຌปຓนประยชน์ตอผูຌอืไน โีขัๅนตอนการ
วางนวคิด ดยก าหนดจากขอบขต฿นรืไองราวของผูຌสูงอายุหลังจากเดຌท าการสัมภาษณ์ออกมา฿น
รูปบบตัวทนของสีทีไสืไอถึงตัวตนของผูຌสูงอายุ฿นตละทาน ละก าหนดขอบขตนวทางรืไองราว
ของผูຌสูงอายุ฿นตละทานกอนการถายภาพ ใีขัๅนตอนการถายภาพ ดย฿ชຌนวคิดกีไยกับการถายภาพ
บุคคลมา฿ชຌ฿นการถายภาพผูຌสูงอายุตຌนบบ฿นตละทาน ไีขัๅนตอนจัดรียงภาพถายละขຌอความ ดย
฿ชຌหลักการออกบบละจัดองค์ประกอบ฿นสืไอสิไงพิมพ์ พืไอสงสริม฿หຌตัวลมฟตຌบุຍคปຓนสืไอกลาง฿น
การถายทอดรืไองราวละความคิดทีไสมบูรณ์ ละยังชวย฿หຌกิดความขຌา฿จรวมกันระหวางผูຌวิจัยละผูຌ
รับชม ดยการจัดองค์ประกอบตางโของสืไอสิไงพิมพ์ เดຌก ตัวอักษร ภาพถาย ลงบนฟตຌบุຍค อยาง
สรຌางสรรค์ สอดคลຌองกับลักษณะนืๅอหาละวัตถุประสงค์ทีไผูຌวิจัยตຌองการถายทอด 

 ใ. ขัๅนตอนการผยพรผลงานละสอบถามทัศนคติผูຌชมตอผลงานการสรຌางสรรค์ภาพถายฟ
ตຌบุຍค ดຌวยการตอบบบสอบถาม พืไอประมินผล ดยประดในค าถาม฿นบบสอบถามประกอบดຌวย 
โ สวนคือ สวนขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม ละสวนของการสอบถามความรูຌสึกกีไยวกับ
ภาพถาย 

ผลการวิจัยละอภิปราย 

 กระบวนการสรຌางสรรค์ภาพถายฟตຌบุຍคพืไอสริมสรຌางการหในคุณคา฿นตนองของผูຌสูงอายุ 
มีกระบวนการสรຌางสรรค์ดังตอเปนีๅ 

 1.การหาละคัดลือกผูຌสูงอายุตຌนบบ ดยมีการบงปຓนดຌานตางโทัๅงหมด 5 ดຌาน คือ ดຌาน
การ฿ชຌชีวิต ดຌานความนิยมสวนบุคคล ความสามารถ฿นอดีตทีไผานมา ความสัมพันธ์กับครอบครัว ละ
ดຌานการสียสละ ละคัดลือกจากผูຌสูงอายุตຌนบบ 2 มิติดຌวยกันคือ มิติของผูຌสูงอายุทีไมีชืไอสียง ละ
มิติของผูຌสูงอายุทีไปຓนบุคคลธรรมดา เดຌดังนีๅ ลุงสิริ กตุมี ๊ ดຌานการ฿ชຌชีวิตุ อ.ยรรยง อฬาระชิน ๊ 
ดຌานความนิยมสวนบุคคลุ พอชาย มืองสิงห์ ิสมศียร พานทองี ๊ ดຌานความสามารถ฿นอดีตทีไผานมา
ุ ลุงประหยัด ละ ปງาจารนัย อຌนสวาง ๊ ดຌานความสัมพันธ์กับครอบครัวุ หมอมราชวงศ์รุจีสมร สุข
สวัสดิ่ ๊ ดຌานการสียสละ 

 2. การสัมภาษณ์ละการถายภาพ ดย฿ชຌค าถามกีไยวกับ รืไองกีไยวกับการท าความดี การ
สียสละ ท าตน฿หຌปຓนประยชน์ ละชวยหลือสังคม รืไองกีไยวกับการบ าพใญกิจทางศาสนา หรือ
จริญสติ จริญสมาธิ จนกิดความสุข กิดความวางจากตน วางจากความหในกตัว เมรูຌสึกดดดีไยว 
รืไองกีไยวกับการมีความรูຌสึกทีไดีตอตนองละผูຌอืไน รืไองกีไยวกับการด านินชีวิตอยางมีจุดมุงหมาย มี
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การตรียมพรຌอม รืไองกีไยวกับท าความขຌา฿จกับชีวิตทีไผานมา ละขຌา฿จกับความคิดหในทีไตกตาง 
ละรืไองกีไยวกับการท าตน฿หຌปຓนประยชน์ตอผูຌอืไน ดยเดຌผลสัมภาษณ์ดังนีๅ 

ลุงศิริ กตุมี จากการสัมภาษณ์ ลุงศิริปຓนผูຌมีความสุขมืไอนึกถึงรืไองราวตางโ฿นอดีต มีความ
ภูมิ฿จ฿นการประสบความส ารใจ฿นการท างาน เดຌมีผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาปຓนจ านวนมากละทุก
คนลຌวนรักละคารพ฿นตัวคุณลุง คุณลุงปຓนผูຌมีคุณธรรม มีความสียสละตอชุมชน มีความ
ตຌองการ฿หຌชุมชนทีไตนองอาศัยอยูมีความกຌาวหนຌา ละพรຌอมจะปຓนตัวอยางทีไดีของชุมชน 
ปຓนผูຌมีปัญญา หมัไนสวงหาความรูຌ฿นดຌานตางโพืไอน ามาผยพร฿นชาวบຌาน฿นชุมชนเดຌ฿ชຌ
ประยชน์ ปຓนผูຌมีธรรม฿น฿จ ฿ชຌธรรมะปຓนนวทาง฿นการ฿ชຌชีวิต ละปຓนผูຌมองชีวิต฿นดຌาน
บวก มีลูกหลานทีไรักละปຓนหวงสมอ ผูຌวิจัยจึงวางกรอบการถายภาพเป฿นนวทางของ
ธรรมชาติ ตຌนเมຌ ฿บเมຌ ละภาพทีไสดงถึงชีวิต฿นรูปบบสมถะ รียบงาย ละสงบ 

อ.ยรรยง อฬาระชิน จากการสัมภาษณ์อ.ยรรยง ปຓนผูຌมีความรูຌ฿นดຌานการถายภาพ ละมี
ประสบการณ์พรຌอมทัๅงมีทคนิคตางโ฿นการถายภาพละลຌางภาพดຌวยฟຂล์ม ละยังสามารถ
ถายทอดกคนรุนหลังสืบตอเปเดຌ ปຓนผูຌประสบความส ารใจ฿นหนຌาทีไการงานทีไตนองรักละ
ถนัด ละมีความสุขมืไอเดຌถายทอดรืไองราวความรูຌรืไองการถายภาพละการลຌางฟຂล์ม฿หຌ
ผูຌรียนสมอ มีความสุขมืไอนึกถึงรืไองตางโ฿นอดีต ผูຌวิจัยจึงเดຌวางกรอบ฿นการถายภาพ฿น
บบทีไสืไอถึงความสุข฿นหนຌาทีไการงาน ภาพวิถีการท างานของอ.ยรรยง฿นอิริยาบถตางโ 
นอกจากนีๅ จากความรูຌทีไผูຌวิจัยเดຌจากการสัมภาษณ์อ.ยรรยง ผูຌวิจัยเดຌน ากรอบความคิดของ
การถายภาพ นวคิด฿นการสรຌางสรรค์ การจัดวางองค์ประกอบตามหลักทีไอ.ยรรยงนะน า
มาประยุกต์฿ชຌกับงานชิๅนนีๅของผูຌวิจัยดຌวย 

พอชาย มืองสิงห์ ิสมศียร พานทองี จากการสัมภาษณ์ พอชายปຓนผูຌมีความสุขละภูมิ฿จ
ทุกครัๅงมืไอนึกถึงรืไองราวตางโ฿นอดีต ปຓนผูຌทีไเดຌสัไงสมประสบการณ์ ความรูຌรืไองพลงลูกทุง 
ละสามารถถายทอดกคนรุนหลังเดຌ นอกจากนีๅยังปຓนผูຌทีไเมยอมพຌตอชีวิต มຌรางกายจะ
จใบปຆวยเมสามารถดินเดຌอยางปกติ ตยังคงพยายามท าทุกทางพืไอ฿หຌตนองกลับมาปຓน
ปกติเดຌ ละยังปຓนผูຌทีไมองชีวิต฿นดຌานบวกสมอ มีก าลัง฿จทีไดี ละมีลูกหลานทีไรักละอา฿จ
฿สตลอดมา ผูຌวิจัยจึงวางกรอบการถายภาพเป฿นรูปบบของภาพทีไสด฿ส สดงถึงความเม
ยอมพຌ ละยอทຌอตอชีวิต ซึไงตຌองปຓนภาพทีไบงบอกเดຌวาพอชายยังมีชีวิตปกติเมเดຌตกตาง
เปจากกอนกิดการปຆวย 

ลุงประหยัดละปງาจารนัย อຌนสวาง จากการสัมภาษณ์ ทัๅงสองทานปຓนผูຌทีไมองชีวิต฿นดຌาน
บวกสมอ ทัๅง฿นปัจจุบันละ฿นอดีต นอกจากนีๅยังปຓนผูຌทีไมีประสบการณ์ ความรูຌรืไองกีไยวกับ
กษตรกรรมละรืไองดิน ละยังบงปันความรูຌ฿หຌกคนรุนหลังดຌวย ทัๅงยังมีลูกหลานทีไรัก
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ละคอยอา฿จ฿ส ผูຌวิจัยจึงวางกรอบ฿นการถายภาพพืไอสืไอถึงชีวิตคูทีไยาวนานของทัๅงสอง
ทาน ภาพความสุข฿นชีวิตประจ าวันทีไจะชวยสงสริม฿หຌภาพดูมีความรักมากยิไงขึๅน 

หมอมราชวงศ์รุจีสมร สุขสวัสดิ่  จากการสัมภาษณ์ ครู฿หญรงรียนวรรณวิทย์ปຓนผูຌมี
คุณธรรม มีความสียสละกรงรียนละนักรียนทุกโคน ปຓนผูຌมีปัญญา มีวุฒิภาวะ ปຓน
บุคคลทีไเดຌสัไงสมประสบการณ์ มีความรูຌละความสามารถ ละสามารถถายทอดกคนรุน
หลังเดຌสมอมา นอกจากนีๅยังปຓนผูຌเมกลัวตอความตาย ตรียมการตางโเวຌลຌวมืไอถึงวลาทีไ
จะตຌองจากเป ปຓนผูຌมองชีวิต฿นดຌานบวกสมอ มีก าลัง฿จทีไดี รักละ฿ส฿จลูกศิษย์สมอ ปຓนผูຌ
มีความสุขบิกบานมืไอเดຌ฿หຌความรูຌผูຌอืไน ผูຌวิจัยเดຌมีการวางกรอบของการถายภาพ฿นรูปบบ
ของความสียสละตอรงรียน ละภาพบรรยากาศของรงรียนทีไครู฿หญรักดຌวย 

 3. ขัๅนตอนการท ารูปลมภาพถายฟตຌบุຍค หลังจากทีไผูຌวิจัยเดຌท าการสัมภาษณ์ละกใบ
ภาพถายของผูຌสูงอายุตຌนบบลຌว ผูຌวิจัยจึงเดຌน าค าพูดละความคิดหในของผูຌสูงอายุตຌนบบมาตัด
ทอนบางประยคละจากการ฿หຌค านิยามของผูຌวิจัยองดຌวย ฿สลงเป฿นฟตຌบุຍคพืไอสรຌางความขຌา฿จ
กผูຌอานละรับชมเดຌดียิไงขึๅน พืไอส ารวจทัศนะคติของผูຌรับชมตอภาพถายฟตຌบุຍค฿นล าดับตอเป 

 4. ขัๅนตอนการผยพรละสอบถามความคิดหในจากผูຌรับชม ดยเดຌสอบถามความคิดหใน
จากผูຌรับชมดยการจกบบสอบถามจ านวน 50 ชุด ละสอบถามความคิดหในจากผูຌทีไกีไยวขຌองกับ
ภาพถายฟตຌบุຍค เดຌขຌอมูลคือ 1)ขຌอมูลพืๅนฐาน ผูຌตอบบบสอบถามทีไมีชวงอายุ ระหวาง 70-79 ป 
มากทีไสุด คิดปຓนรຌอยละ 44 รองลงมาคือชวงอายุ 60-69 ป คิดปຓนรຌอยละ 34 ละ ชวงอายุ 80-90 
ป คิดปຓนรຌอยละ 22 ตามล าดับ ปຓนพศหญิงรຌอยละ 56 ละพศชายรຌอยละ 44 ปຓนผูຌมีถิไนก านิดดัไง
ดิมอยู฿นขต กรุงทพมหานครละปริมณฑล ปຓนสวน฿หญ คิดปຓนรຌอยละ 38 นืไองจาก฿นการจัด
นิทรรศการพืไอผยพรผลงาน ผูຌขຌาชมสวน฿หญปຓนผูຌสูงอายุทีไมาจากชมรมตางโ฿นกรุงทพหมานคร 
รองลงมาคือ ภาคกลาง คิดปຓนรຌอยละ 30 ภาคอีสาน คิดปຓนรຌอยละ 20 ละภาคหนือ คิดปຓนรຌอย
ละ 12 ตามล าดับ ผูຌทีไตอบบบสอบถามทัๅงหมดนัๅนนับถือศาสนาพุทธ ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญมี
สถานะภาพสมรส คิดปຓนรຌอยละ 44 รองลงมาคือ คูสมรสสียชีวิตคิดปຓนรຌอยละ 20, สด คิดปຓน
รຌอยละ 18, ยกกันอยู คิดปຓนรຌอยละ 10, ละหยารຌาง คิดปຓนรຌอยละ 8 ตามล าดับ ซึไงสวน฿หญจะมี
บุตร คิดปຓนรຌอยละ 82 ละเมมีบุตร คิดปຓนรຌอยละ 18 ดຌานระดับการศึกษาของผูຌตอบบบสอบถาม
สวน฿หญอยู฿นระดับประถม คิดปຓนรຌอยละ 28 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี คิดปຓนรຌอยละ 24, 

ระดับมัธยม คิดปຓนรຌอยละ 20, ระดับอนุปริญญา คิดปຓนรຌอยละ 18 ละสูงกวาระดับปริญญาตรีคิด
ปຓนรຌอยละ 10 ทีไมาของรายเดຌของผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญมาจากลูกหลานคิดปຓนรຌอยละ 32 
รองลงมาคือจากรัฐบาลคิดปຓนรຌอยละ 30, จากบ าหนใจ-บ านานคิดปຓนรຌอยละ 26 ละทีไมาจะทาง
อืไนโคิดปຓนรຌอยละ 12 ตามล าดับ ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญพักอาศัยอยูกับครอบครัวปຓน
สวนมาก คิดปຓนรຌอยละ 84 ละอยูตัวคนดียวคิดปຓนรຌอยละ 16 พบวาสวน฿หญจะมีรคประจ าตัว
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คิดปຓนรຌอยละ 66 ละเมมีรคประจ าตัวคิดปຓนรຌอยละ 34 2)ขຌอมูลกีไยวกับความรูຌสึกตอภาพถาย
ของผูຌตอบบบสอบถามละผูຌกีไยวขຌองกับภาพถายฟตຌบุຍค ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญ หในวา
ผลงานเดຌรับชมนัๅนสามารถปຓนรงบันดาล฿จ฿หຌผูຌตอบบบสอบถามมองหในคุณคา฿นตัวองเดຌ ดย
สวน฿หญ฿หຌหตุผลวา การรับชมผลงานซึไงมีบุคคลตຌนบบ฿นวัยดียวกัน ตบุคคลหลานัๅนยังมี
ความสามารถ ละยังมีชีวิตทีได านินเปเดຌอยางมีความสุข ท า฿หຌกิดการปรียบทียบกับตัวผูຌตอบ
บบสอบถามอง ละท า฿หຌผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญหในวา ผูຌตอบบบสอบถามคงมีความสุข
ชนดียวกับผูຌสูงอายุตຌนบบเดຌหากผูຌตอบบบสอบถามมองชีวิตทีไหลือเป฿นทางบวก ดຌวยหตุผลนีๅจึง
ท า฿หຌผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญหในวาผลงานภาพถายฟตຌบุຍคสามารถท า฿หຌผูຌตอบบบสอบถามมี
ความรูຌสึกอยากด านินชีวิต฿หຌมีคุณคาตอเปเดຌ  ฿นสวนของตัวรูปลมภาพถายฟตຌบุຍค ผูຌตอบ
บบสอบถามสวน฿หญหในวา ภาพถาย  สามารถท า฿หຌหในคุณคา฿นตนองเดຌมากกวา ขຌอความ  
ดยสวน฿หญ฿หຌหตุผลทีไลือกภาพถายพราะวา ภาพถายมีความสวยงาม มีความคมชัด ละมีขนาดทีไ
฿หญ ท า฿หຌดึงดูดการรับชมเดຌมากกวาขຌอความ ละทัๅง 5 รืไองราวทีไผูຌวิจัยเดຌจัดท าขึๅนนัๅน ผูຌตอบ
บบสอบถามหในวาทัๅง 5 ลมมีประยชน์฿กลຌคียงกัน ละดຌานความคิดหในของผูຌสูงอายุตຌนบบละ
ผูຌ฿กลຌชิดเดຌ฿หຌความหในวา ตัวภาพถายฟตຌบุຍคมีความสวยงาม ประณีต มืไอรับชมลຌวรูຌสึกมีความสุข 
฿นสวนนืๅอหานัๅนสามารถท า฿หຌผูຌสูงอายุตຌนบบละผูຌ฿กลຌชิดรูຌสึกภาคภูมิ฿จ฿นตนองละ฿นผูຌสูงอายุ
ตຌนบบเดຌ ละคิดวาภาพถายฟตຌบุຍคของผูຌวิจัยมีประยชน์ สามารถชวยสงสริมการหในคุณคา฿น
ตนองของผูຌสูงอายุเดຌปຓนอยางดี ละผลงานยังชวย฿หຌปຓนรงบันดาล฿จ฿นการ฿ชຌชีวิตอยางมีคุณคา
ตอเปเดຌอีกดຌวย 

สรุปละขຌอสนอนะ 

 หลักการลือกผูຌสูงอายุตຌนบบมีดังนีๅ แ.ปຓนผูຌมีอายุ ๆเ ปขึๅนเป โ.ปຓนผูຌมองอดีตเป฿น
ทางบวก ใ.ปຓนผูຌมีคุณธรรม สียสละ ไ.ปຓนผูຌมีปัญญา มีวุฒิภาวะ สงบ 5.ปຓนบุคคลทีไเดຌสัไงสม
ประสบการณ์ ความรูຌ พืไอถายทอดกคนรุนหลัง ๆ.ปຓนผูຌปรารถนาทีไจะประสบความส ารใจ คือ กิด
ความปติ ซึไงปຓนปງาหมาย฿หมละยอมรับกับความตาย ่.ปຓนผูຌมีความสุขบิกบานมืไอเดຌ฿หຌ
ค าปรึกษาผูຌอืไน ้.ปຓนผูຌทีไยินดีละอนุญาต฿หຌขຌอมูลละถายภาพเดຌ ละจากการตอบบบสอบถาม
ของผูຌรับชมซึไงปຓนผูຌสูงอายุ พบวามีผูຌตอบบบสอบถามรูຌสึกชอบรืไองราวทัๅง 5 รืไองราว฿นระดับ
฿กลຌคียงกัน ดยรืไองราวความรักของลุงประหยัดละปງาจารนัยมีผูຌลือกมากทีไสุด สะทຌอน฿หຌหในวา
ผูຌสูงอายุสวน฿หญยังตຌองการความรักละความอา฿จ฿สจากคนรอบขຌางสมอ ละอยากมีคนทีไรักคอย
อยูคียงขຌางเปตลอด คอย฿หຌก าลัง฿จ คอยปรึกษา คอยอยูปຓนพืไอนยามกฒา ฿นยามทีไรางกายรย
รา นีไคือสิไงทีไสะทຌอนตอคนรุนหลังวาควรหันมา฿หຌความรักละความสน฿จตอทาน หมือนดัไงทีไ
ลูกหลานคยตຌองการความรักจากทาน฿นสมัยวัยยาว์ ละทานกใมอบ฿หຌสมอมาดยเมมีขຌอมຌ ละ
รองลงมาคือรืไองราวของลุงศิริ กับรืไองของชีวิตพอพียง รืไองราวรียบงายบบชาวบຌาน สาหตุคือ
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ขຌาถึงเดຌงาย หมือนก าลังมองชีวิตของตนอง ชีวิตทีไอยูกับชนบท มีตຌนเมຌ฿หຌชืไนชม มีความปຓนอยูทีไ
สมถะรียบงายละสามารถมีความสุขเดຌกับสิไงทีไรัก สืไอ฿หຌหในถึงความตຌองการความสงบ฿นชีวิตบัๅน
ปลาย ซึไงทัๅงสองรืไองราวทีไมีผูຌลือกตอบมากทีไสุดปຓนบุคคลตຌนบบทีไปຓนชาวบຌานธรรมดาทีไทุกคน
สามารถขຌาถึงเดຌ ทีไปຓนผูຌมีกณฑ์การหในคุณคา฿นตนอง฿นดຌานการทีไมีคูชีวิตละลูกหลานทีไดี มี
ความรูຌความสามารถทีไผยพรสูคนรุนหลังเดຌ ซึไงหมือนก าลังมองชีวิตความปຓนอยูของตนองทีไปຓน
คคนธรรมดา เมเดຌปຓนบุคคลทีไมีชืไอสียงหมือนบุคคลตຌนบบอีกสามทานนัไนอง 

 หลักการถายภาพ การวิจัยนีๅเดຌ฿ชຌกณฑ์การถายภาพสองบบดຌวยกันคือ การถายภาพบบเม
ปຓนทางการ ถายบบเมตຌองจัดบบ ดย฿ชຌลนส์ทลฟตຌทีไมีคุณสมบัติสามารถถายภาพ฿นระยะเกล
เดຌ ท า฿หຌตัวบบเมรูຌตัวระหวางกใบภาพ ภาพทีไเดຌจะดูปຓนธรรมชาติ กับบบทีไสองคือ การถายภาพ
บบปຓนทางการ ดยจากการเดຌขຌาเปถายภาพผูຌสูงอายุตຌนบบทัๅง ๆ ทานนัๅน พบวา การถายภาพ
บบปຓนทางการสามารถท างานเดຌดีกวา ดยการจัดบบ฿หຌถายตามทีไผูຌถายตຌองการ นืไองจากการ
ถายตามทีไผูຌถายปຓนคนจัดตัวบบนัๅนประหยัดวลา฿นการถายภาพ ละผูຌถายสามารถก าหนดขอบขต
หรือความตຌองการ฿หຌภาพถายออกมา฿นรูปบบทีไตຌองการเดຌดีกวา ตการถายภาพบบปຓนทางการ
นัๅนอาจท า฿หຌตัวบบขินอาย จนภาพทีไเดຌออกมาเมปຓนธรรมชาติ ซึไงตัวบบ฿นทีไนีๅคือผูຌสูงอายุทัๅงสิๅน 
ซึไงทานหลานัๅนอาจเมคุຌนชินกับการจัดทาทางพืไอถายภาพ ท า฿หຌกิดอาการขินอาย ละกรใงฝน
ธรรมชาติ ซึไงผูຌวิจัยเดຌกຌเขดยการชวนตัวบบคุยตลอดวลา ดยทีไตาของผูຌวิจัยจะอยูทีไตัวกลຌอง
ตลอด พอเดຌจังหวะทีไผูຌวิจัยชวนตัวบบคุย กใจะท า฿หຌมีบางจังหวะทีไตัวบบผลอท าทาทางทีไธรรมชาติ
ออกมา การพูดคุยสืไอสารถือปຓนสิไงส าคัญมากส าหรับการปຓนชางภาพ นืไองจากการพูดคุยหรือการ
หยอกลຌอตัวบบนัๅนจะท า฿หຌตัวบบคุຌนชินกับชางภาพ มืไอตัวบบคุຌนกับชางภาพลຌว อาการขินอาย
กใจะลดนຌอยลง ซึไงวิธีนีๅท า฿หຌภาพทีไออกมาดูธรรมชาติมากขึๅน 

 หลักการสรຌางสรรค์ฟตຌบุຍค งานวิจัยชิๅนนีๅเดຌ฿ชຌหลักการออกบบละจัดองค์ประกอบ฿นสืไอ
สิไงพิมพ์พืไอน ามา฿ชຌ฿นการสรຌางสรรค์ฟตຌบุຍค ชน การมีอกภาพซึไงปຓนการจัดวางองค์ประกอบ
ทัๅงหมดของรูปบบตัๅงตขຌอความ ภาพ สัญลักษณ์ละอืไนโ พืไอ฿หຌมีความสัมพันธ์ซึไงกันละกัน ท า
฿หຌกิดผลตอผูຌอานหรือผูຌชมเป฿นทางดียวกัน การจัดวางองค์ประกอบภาพ฿หຌมีอกภาพท าเดຌดยการ
฿ชຌจ านวนบบตัวอักษรทีไเมมากกินเป฿นหนึไงหนຌา ดยควรค านึงถึงสัดสวนทีไหมาะสมของขนาด
ตัวอักษรละภาพประกอบ฿นตละหนຌา การจัดวางองค์ประกอบดยการนຌนจุดสน฿จ ปຓนการจัดวาง
฿หຌจุดสน฿จ จุดส าคัญ หรือจุดดนของรูปดูดนชัดขึๅน ดูตกตางจากสีพืๅนละสวนประกอบอืไนโพืไอ
พิไมความนาสน฿จ ละรຌาความรูຌสึกของผูຌชม การจัดวางองค์ประกอบดยการ฿ชຌกรอบหรือภาพพืๅนทีไ
ปຓนลวดลาย ปຓนการสริมตงความนาสน฿จ ความงาม ละความดน หรือสรຌางอารมณ์฿หຌกิดกับ
ภาพ หรือขຌอความ ซึไงภาพทีไลือก฿ชຌจ าปຓนตຌองขຌากับความหมายละลักษณะของนืๅอหาดຌวย ดย฿น
สวนของรูปถายทีไ฿ชຌ฿นการจัดท าฟตຌบุຍคนัๅน พบวา ภาพทีไ฿หຌความรูຌสึกสด฿สมีชีวิตชีวาจะท า฿หຌผูຌพบ
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หในรูຌสึกสดชืไน ซึไงจะท าผูຌชมรูຌสึกมีก าลัง฿จ฿นชีวิต พราะฉนัๅนภาพถายบบอารมณ์สด฿สคือภาพทีไมี
ประสิทธิภาพละหมาะกับงานวิจัยชิๅนนีๅมากทีไสุด ฿นสวนของตัวรูปลมของฟตຌบุຍค จากผูຌตอบ
บบสอบถามสวน฿หญพบวา ภาพถายยังปຓนสิไงทีไท า฿หຌกิดการมองหในคุณคา฿นตนองเดຌมากกวา
ขຌอความ ซึไงหลังจากผูຌตอบบบสอบถามเดຌรับชมภาพถายฟตຌบุຍคลຌวนัๅนสดง฿หຌหในวาตัว
ภาพถายฟตຌบุຍคสามารถสรຌางรงบันดาล฿จ฿หຌผูຌสูงอายุมองหในคุณคา฿นตนองเดຌมากขึๅน ละชวย฿หຌ
ผูຌสูงอายุมีรงบันดาล฿จ฿นการ฿ชຌชีวิตอยูตอเปอยางมีคุณคาเดຌมากขึๅนดຌวย 
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วัตถุประสงค ์

แ. พืไอป็นหลง฿นการพัฒนาองค์ความรูຌ฿นสาขานิทศศาสตร์ละนวัตกรรม 

โ. พืไอป็นหลง฿นการผยพรผลงานวิชาการละงานสรຌางสรรค์ของคณาจารย์บุคลากร ละ
นักศึกษา 
 

ขຌอมูลบืๅองตຌนของวารสาร 
 แ. ป็นวารสารวิชาการทีไมีมาตรฐานตามกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติทีไผยพรผลงานบทความ
วิชาการ (Article) หรือบทความวิจัย (Research article) บทความวิจารณ์หนังสือ (Book review) ละ
บทความปริทัศน ์(Review article) 

 โ. ก าหนดผยพร ปละ 3 ฉบับ 

 

หลักกณฑ์การพิจารณากลัไนกรองบทความ 

 แ. บทความทีไจะเดຌรับการตีพิมพ์ ตຌองเมคยตีพิมพ์ผยพรทีไ฿ดมากอนละตຌองเมอยู฿นกระบวนการ
พิจารณาลงตีพิมพ์฿นวารสารหรือสิไงตีพิมพ์อืไน฿ด 

 โ. บทความทีไจะเดຌรับการตีพิมพ์ ตຌองป็นบทความทีไสดง฿หຌหในถึงคุณภาพทางวิชาการ ละมี
ประยชน์฿นชิงทฤษฎีหรือชิงปฏิบัติ ดยผานการพิจารณาละ฿หຌความหในชอบจากผูຌทรงคุณวุฒิ (Peer 

review) ซึไงตຌองมีคุณสมบัติอยางตไ าตามกณฑ์มาตรฐาน คือป็นผูຌชีไยวชาญ฿นสาขานัๅนโ ท างานวิจัยละมี
ผลงานวิจัยอยางตอนืไอง จ านวนอยางนຌอย โ ทานขึๅนเปตอบทความ 

 ใ. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์฿นการตรวจกຌเขรูปบบบทความทีไสงมาตีพิมพ์ 

 ไ. การยอมรับรืไองทีไจะตีพิมพ์ป็นสิทธิ์ของกองบรรณาธิการ ละกองบรรณาธิการจะเมรับผิดชอบ฿น
นืๅอหาหรือความถูกตຌองของรืไองทีไสงมาตีพิมพ์ทุกรืไอง 
 

  



ค านะน าส าหรับผูຌขียน 

 วารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา ป็นวารสารทีไน าสนอบทความงานวิจัยละบทความทาง
วิชาการทุกลักษณะ ขอบขายครอบคลุมงานวิชาการทางดຌานนิทศศาสตร์ นวัตกรรม ละการสืไอสาร 

 

ลักษณะของบทความทีไจะรับ 

 แ. บทความงานวิจัยละบทความทางวิชาการ฿นสาขานิทศศาสตร์ นวัตกรรม ละการสืไอสาร ทีไสงมา
ตຌองเมคยผยพรทีไ฿ดมากอน 

 โ. ตຌนฉบับงานจะขียนป็นภาษาเทยหรือภาษาอังกฤษกใเดຌ ดยตຌองมีบทคัดยอทัๅงภาษาเทยละ
ภาษาอังกฤษทุกบทความ 

 

ประภทของบทความทีไจะรับ 

 แ. บทความวิชาการ (Article) 

 2. สารนิพนธ์ตຌนฉบับหรือบทความวิจัย (Research article) 

 3. บทความปริทัศน์ (Review article) 

 4. วิจารณ์หนังสือ (Book review) 

5. จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the editor) พืไอสดงความคิดหในสนับสนุนหรือตຌยຌง
ความหในของนักวิจัยอืไนโ ตลอดจนการผยพรความรูຌละประสบการณ์ทีไนาสน฿จ 

รูปบบการขียนบทความ 

 - บทความตຌองมีความยาวจ านวน ่-แเ หนຌา กระดาษ A4 

 - รูปบบตัวอักษร TH Saraban New 

o ชืไอรืไอง ละหัวขຌอ ฿ชຌอักษร ขนาด แ่ พอยท์ ตัวหนา ละจัด฿หຌอยูชิดขอบซຌายมือ 

o นืๅอหา ฿ชຌอักษร ขนาด แๆ พอยท ์

o การกัๅนขอบกระดาษ ดຌานบน แ นิๅว ดຌานลาง แ นิๅว ดຌานซຌาย แ.โ5 นิๅว ดຌานขวา แ.โ5 นิๅว 

o การอຌางอิง฿นนืๅอความ ฿ชຌระบบ APA Style  
o บรรณานุกรม ยกป็นภาษาเทย ละภาษาอังกฤษ (รียงตามล าดับตัวอักษร) ฿ชຌตามบบทีไ

วารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา ก าหนด 

 

สวนประกอบของบทความ จ านวนเมกิน แ5 หนຌา มีดังนีๅ 
บทความวิจัย 

 ก. หนຌารก บทคัดยอ (Abstract) ภาษาเทย แ หนຌา (เมกิน โ5เ ค า) ละภาษาอังกฤษ แ (เมกิน 
โ5เ ค า) หนຌา ดยประกอบดຌวย 

 แ. ชืไอบทความ (Title) 
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