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งานวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ แฟนของตัวละครการ์ ตูนไทย วิเคราะห์ ปั จจัยที่
ก่อให้ เกิดแฟนของตัวละครการ์ ตูนไทย และศึกษาผลกระทบของแฟนตัวละครการ์ ตูนไทยที่มีต่อสังคมวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจ งานวิจัยนี ท้ าการศึกษาจากตัวละครการ์ ตูนไทย 3 ตัว คือ บลัดดี ้ บันนี่ , ปั งปอนด์ แ ละก้ านกล้ วย เป็ นการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ มีการศึกษาข้ อมูลจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลลงภาคสนาม มีการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับกลุ่มผู้ผลิต
ตัวละครการ์ ตูนและแฟนตัวละครการ์ ตูน ไทย และตอบแบบสอบถามเป็ นการเก็บข้ อมูลเชิงปริ มาณ เพื่อนามาใช้ การ
วิเคราะห์ ข้ อ มูลประกอบกับ ข้ อ มูลการสัมภาษณ์ เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า แฟนของตัวละครการ์ ตูนไทยส่ วนใหญ่ มี
ลักษณะเป็ นปั จเจกบุคคล มี ความสัมพันธ์ ในลักษณะปฏิ สัมพันธ์ แบบกึ่งมี ส่วนร่ วมทางสังคม การเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยีนนท
ั ้ าให้ แฟนสามารถแสดงออกมากขึ ้น โดยระดับความสัมพันธ์ของแฟนสามารถแบ่งระดับความ สัมพันธ์ของ
แฟนได้ เป็ น 3 ระดับ คือ (1) แฟนระดับเริ่ มต้ น มีพฤติกรรมรู้ จัก เสพเนือ้ หาและนิยามตัวละครได้ (2) แฟนระดับกลาง มี
พฤติกรรมสนับสนุน ติดตามข่าวสาร มีส่วนร่ วมผ่านช่องทางต่างๆ (3) แฟนระดับสูง มีความกระตือรื อร้ นในการแสดงออก
และเผยแพร่ ปัจจัยที่ก่อให้ เกิดแฟนของตัวละครการ์ ตนู ไทยนัน้ คือ (1) ปัจจัยด้ านรู ปลักษณ์ภายนอก เพราะการออกแบบ
ให้ ความสวยงามและมีความน่าสนใจของตัวละครการ์ ตนู จะก่อให้ เกิดความประทับใจเมื่อแรกเห็น (2) ปัจจัยด้ านเนื ้อหา
และเรื่ องราวของตัวละครการ์ ตนู เป็ นสิ่งที่เชื่อมความสัมพันธ์และผูกพันระหว่างแฟนกับตัวละครการ์ ตนู และ (3) ปั จจัย
ด้ านการสื่อสารและการสร้ างชุมชน เป็ นการสื่อสารสร้ างความสัมพันธ์ รับรู้ ข้อมูลและข่าวกิจกรรมต่างๆ รวมถึงสามารถ
แลกเปลี่ยนแชร์ ข้อมูลในสิ่งที่สนใจร่ วมกันได้ ผลกระทบของแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทยที่มีตอ่ สังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
นัน้ ผู้วิจยั พบผลกระทบต่อทังปั
้ จเจกบุคคลและสังคมรอบข้ าง ทังในระดั
้
บคนใกล้ ชิดจนถึงสังคมในวงกว้ างและบนสังคม
ออนไลน์ เช่น การถ่ายทอดความเป็ นไทยจากรุ่ นสู่รุ่น การส่งเสริ มการสร้ างสรรค์ทางศิลปะให้ กบั สังคม และการเผยแพร่
ความเป็ นไทยสู่สากล ในแง่มมุ เศรษฐกิจนันพบว่
้
าตัวละครการ์ ตนู มีรูปแบบการสร้ างรายได้ ที่น่าสนใจ คือเป็ นรู ปแบบการ
ให้ เช่าสิทธิในการใช้ งานตัวละคร ซึง่ เป็ นธุรกิจที่มีโอกาสในการสร้ างรายได้ ให้ กบั ทังผู
้ ้ ผลิตตัวละครและผู้เกี่ยวข้ อง รวมไป
ถึงสามารถสร้ างรายได้ เข้ าสู่ประเทศได้
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The purposes of this study are as follows: (1) to examine the connections that exist between
cartoon fans; (2) assess the factors of what makes people fans of Thai cartoon characters; and (3) to study
the impact of Thai cartoon character fans on society, culture and the economy. In this research, three
cartoons of Thai origin and design were examined including Bloody Bunny, Pang Pond, and Khan Kluay.
Qualitative research approaches were employed, including in-depth interviews, hands-on and nonparticipatory observation by the researcher, casual conversations and document exploration from Thai
animation producers and fans. The questionnaire was used to collect the quantitative data to be used for
data analysis together with in-depth interviews. The findings of this study revealed that the majority of fans of
Thai cartoon characters had individual interests. Further, most fans tended to experience parasocial
interaction (PSI) with these cartoon characters. Furthermore, technology changes have made fans more
expressive. The relationships between these cartoon character fans were characterized into three groups as
at the beginner level, an intermediate level and a high level. The beginner group had certain personal
features. They knew the cartoon characters, read media content and could explain the character definition.
For intermediate level fans, these fans interacted with each other based on shared interests, meaning they
may influence each other toward purchasing of character-related products. The high-level fans tend to be
the most enthusiastic and active in terms of expression and shareing. The three factors of Thai cartoon
characters that generate interest included: (1) A unique and distinctive design along with a good first
impression was possible with outstanding design; (2) the background and history of the characters may
enable the initiation of internal connections between fans and their favorite cartoon characters; (3)
communication and societal interactions comprised the aspects that enabled the sharing, exchange, and
dissemination of new data and trends concerning Thai cartoon characters. The impact of Thai cartoon
character fans on society, culture and economy could affect in the individual, society and online society such
as transferring Thainess from generation to generation and promoting artistic creation in society. In the
economic aspect, the cartoon character business has an interesting income generation model, which
includes licensing the rights to use characters. The business has a good opportunity to generate income for
both character producers and related parties and also could be another source of income in the country.

Keyword : Fan, Cartoon Character, Character, Design, Animation
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บทที่ 1
บทนา
1. ภูมิหลัง
ประเทศไทยกาลังเผชิญกับปั ญหาของการไหลเข้ าของกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ การนา
วัฒ นธรรมมาผลักดันเศรษฐกิจประเทศ เป็ นแนวทางการพัฒ นาเศรษฐกิจที่ได้ รับการยอมรับใน
ระดับ นานาชาติ โดยเฉพาะการใช้ ก ระแสด้ านวัฒ นธรรมและความคิด สร้ างสรรค์นัน้ มาเป็ น
แรงผลัก ดัน ส าคัญ ของตลาดโลกในยุ ค ปั จ จุบัน ดัง นัน้ ประเทศไทยจ าเป็ นต้ อ งปรั บ เปลี่ ย น
โครงสร้ างเศรษฐกิจ ไปสู่ การใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็ นตัวการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จ
เปลี่ ย นจากการขับ เคลื่ อ น ประเทศด้ ว ยภาคอุต สาหกรรมไปสู่ก ารขับ เคลื่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยี
ความคิด สร้ างสรรค์ แ ละนวัต กรรม หัน มาเป็ น ผู้คิ ด และผู้ส ร้ างมากกว่าการเป็ น ผู้รับ จ้ างผลิ ต
แบบเดิม เน้ นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ เชิงสร้ างสรรค์ หรื อที่เรี ยกกันว่าเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
)Creative Economy( ความประสบความสาเร็จของการนาวัฒนธรรมมาผลักดันเศรษฐกิจประเทศ
อย่างประเทศญี่ ปุ่นที่ เริ่ ม มี แนวความคิด Cool Japan ตัง้ แต่ปี ค .ศ.2002 เพราะเชื่ อในพลัง ใน
วัฒ นธรรมที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่อ พฤติก รรมหรื อ ความสนใจ ของมนุษ ย์ ในปี ค .ศ .2010 จึง ได้ จัด ตัง้
กระทรวงเศรษฐกิ จ การค้ าและอุตสาหกรรม (Minister of Economy, Trade and Industry) เพื่ อ
แก้ ไ ขปั ญ หาเศรษฐกิ จ ที่ ถ ดถอยของญี่ ปุ่ น พร้ อมเสนอ ยุท ธศาสตร์ ส่ง เสริ ม ให้ เกิ ด การน าเอา
วัฒ นธรรมของญี่ ปนมาใช้
ุ่
ในเชิงพาณิชย์มากขึ ้น โดยนาเอา รากเหง้ าทางวัฒนธรรมของญี่ ปนุ่ 5
ด้ าน คือ 1. แอนิเมะและมังงะ หรื อ การ์ ตูนและแอนิเมชัน ในแบบฉบับของญี่ ปุ่น (Anime and
Manga) 2. วัฒ นธรรมอาหาร (Food Culture) 3. การให้ บริ การส่งของด่วน (Express Delivery
Services) 4. โรงแรมรู ป แบบญี่ ปุ่ น (Japanese-Style Inns) 5. ศิ ล ปะและงานฝี มื อ โบราณ
(Traditional Arts and Crafts) หรื ออย่างการที่ประเทศเกาหลี การใช้ กระแสวัฒนธรรมเกาหลี เป็ น
การผลักดัน อุต สาหกรรมอย่างครบวงจรจากหน่วยงานของภาครั ฐ ของเกาหลี คื อ The Korea
Creative Content Agency (KOCCA) เป็ นหน่ ว ยงาน ที่ มี ห น้ าที่ ห ลั ก ในการดู แ ลงานด้ าน
ความคิดสร้ างสรรค์ของประเทศเกาหลีทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ (Kocca, 2013, Online)
ครอบคลุมความหลากหลายของอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ของประเทศเกาหลี ได้ แก่ เกม (Game),
การ์ ตูน และการ์ ตูน ช่อ ง (Cartoons & Comics), แอนิ เมชัน และลิ ข สิ ท ธิ์ ตัว ละคร (Animation &
Character Licensing), เพ ล ง (Music), แ ฟ ชั่ น (Fashion), ก า ร แ พ ร่ ภ า พ อ อ ก อ า ก า ศ
(Broadcasting) รวมถึง การสนับ สนุน ในด้ า นการผลิ ต ด้ านการตลาด ส่ง เสริ ม ผลัก ดัน ผลงาน
สามารถ เผยแพร่ ขายไปยังทั่วโลก ส่งเสริ มการพัฒ นาทุนมนุษย์และการใช้ งานเทคโนโลยีทาง
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วัฒ นธรรม จากการผลักดันทาให้ เกิดเป็ นกระแสความนิยมวัฒ นธรรมเกาหลี ที่เรี ยกว่า Korean
Wave ไปทัว่ โลก กลายเป็ นปรากฎการณ์ ทางวัฒนธรรมข้ ามมชาติที่ข้ามพ้ นอิทธิพลทางเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม นอกจากประเทศญี่ ปุ่นและเกาหลีแล้ ว ประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศจี น
ประเทศฝั่ งยุโรป และอีกหลายประเทศ ที่ ให้ ความสาคัญ กับการใช้ ตัวละครการ์ ตูน มา ผลักดัน
เศรษฐกิจประเทศ พร้ อมกับ การใช้ ลกั ษณะและคุณสมบัตเิ ด่นของเทคโนโลยีสื่อดิจิทลั มาเชื่อมโยง
กับสังคมวัฒนธรรม และหลายระดับ ให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
ปั จ จุ บั น นี ต้ ัว ละครการ์ ตู น ถื อ ว่ า เป็ นสื่ อ ดิ จิ ทั ล คอนเทนต์ (Digital Content) ที่ มี
ความสาคัญ ต่อสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเป็ นสื่อที่สามารถเข้ าถึงได้ ทุก
เพศทุก วัย โดยเฉพาะเด็ ก และเยาวชน และเป็ นสื่ อ ที่ ส ามารถน าเสนอเรื่ อ งราวให้ เข้ า ใจง่ า ย
สามารถสอดแทรกเนื อ้ หาความรู้ ปลูกฝั งทัศนคติและค่านิยมได้ โดยผ่านการนาเสนอเรื่ องราว
ถ่ายทอดแนวความคิดผ่านจินตนาการ และการสร้ างสรรค์หรื อการแสดงออกในรูปแบบเชิงศิลปะ
ของศิลปิ นผู้วาดการ์ ตนู (Cartoonist) ตัวละครการ์ ตนู นันสามารถเป็
้
นคน สัตว์ หรื อกระทัง่ สิ่งของ
มานาเสนอเรื่ องราวต่างๆ ในชีวิตของเรา สะท้ อนสภาพและความเป็ นไปในสังคม สะท้ อนวิถีชีวิต
ความเป็ น อยู่ สะท้ อนแนวความคิดทางการเมื อง ค่านิ ยมที่ เปลี่ ยนแปลงไปตามกาลเวลา ใน
รู ปแบบการเสียดสี การล้ อเลี ยน เชิงความขบขัน ศิลปิ นผู้วาดการ์ ตูนแต่ละคนจะมีรู ปแบบการ
นาเสนอที่เป็ นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็ นลายเส้ น รู ปแบบและวิธีการนาเสนอเนือ้ หาหรื อการมีตัว
ละครการ์ ตนู เป็ นของตนเอง ที่เป็ นตัวแทนความคิดในการนาเรื่ องราวต่างๆ ตัวละครการ์ ตนู มีอายุ
มายาวนานและสามารถมีฐานแฟนเหนียวแน่นอย่างแมวเฟลิกซ์ (Felix the Cat) ตัวละครการ์ ตูน
ตัวแรกของ โลกมีอายุถงึ 97 ปี , มิกกี ้เมาส์ (Mickey Mouse) และเฮลโล คิตตี ้ (Hello Kitty) เป็ น
ต้ น นอกจากนัน้ ตัวละครการ์ ตูน ยังสามารถเป็ นสิน ค้ าส่งออกทางวัฒ นธรรม และสร้ างมูลค่า
มหาศาลในทางเศรษฐกิจให้ กบั ประเทศได้ (วาสนา ปานวม, 2556, น. 84) โดราเอมอน ตัวละคร
การ์ ตนู แมว หนึ่งในตัวละครการ์ ตนู ที่สาคัญของประเทศญี่ ปนุ่ เป็ นสินค้ าส่งออกทางวัฒนธรรมที่
ทรงอิ ท ธิ พ ลของประเทศญี่ ปุ่ น ตามแนวคิ ด อ่ อ น หรื อ ที่ เรี ย กว่ า Soft Power ของโจเซฟ ไนย์
(Joseph Nye) อานาจที่เกิดจากการสร้ างเสน่ห์หรื ออานาจที่เกิดจากการโน้ มน้ าวด้ วยทรัพยากร
เชิงอานาจที่สาคัญ 3 ประการ ได้ แก่ วัฒนธรรม ค่านิยมและนโยบายต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2551
โดราเอมอน ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ น ทูตวัฒนธรรมการ์ ตนู ตัวแรกจากกระทรวงต่างประเทศญี่ ปนุ่
เพื่อสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศ และสร้ างความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งเกี่ยวกับการ์ ตนู ใน
ประเทศญี่ปนุ่ พร้ อมส่งเสริ มและเผยแพร่ประเทศญี่ปนให้
ุ่ เป็ นที่ร้ ูจกั นิตยสารไทม์เอเชีย ยกให้ โดรา
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เอมอน เป็ น 1 ในวีรบุรุษของทวีปเอเชีย และในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการโอลิมปิ กญี่ ปนได้
ุ่ มีมติ
แต่งตังให้
้ โดราเอมอนเป็ นทูตโอลิมปิ ก 2020 ทาหน้ าที่ประชาสัมพันธ์และโปรโมตงาน
การที่จะสร้ างตัวการ์ ตนู ให้ สาเร็ จได้ นนั ้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องได้ รับการสนับสนุนจาก
กลุ่ม แฟนแฟนของตัวละครการ์ ตนู จะแตกต่างจากแฟนคลับของกลุ่มอื่นๆ เพราะตัวละครการ์ ตนู
ไม่ได้ มีชีวิตจริ ง แต่การที่มนุษย์นนได้
ั ้ ให้ ความสนใจชื่นชอบติด ตามตัวละครการ์ ตนู ที่ไม่ชีวิตจริ ง
เหล่ า นี ้ เป็ นพิ เศษแล้ ว ยัง ให้ ค วามส าคัญ ในการสนับ สนุ น ผลงานของตัว ละครการ์ ตูน และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่า งๆ แสดง ออกถึ ง การจงรั ก ภัก ดี ต่อ ตัว ละครการ์ ตูน ผ่ า นทางสื่ อ ประเภทต่า งๆ
ปรากฎการณ์ ของการที่จ ะเป็ นแฟนของตัวละครการ์ ตูนนัน้ เป็ นความสัม พันธ์ ที่ เกิดขึน้ ได้ หลาย
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครการ์ ตนู กับแฟน ความสัมพันธ์ระหว่างแฟนกับ
แฟน Shedlosky-Shoemaker, Costabile, & Arkin (2014, p. 574) ได้ อธิ บ ายถึ ง การขยาย
ตัวตนของบุค คลผ่าน ตัวละครสมมติผ่านงานวิจัย เรื่ อ ง Self-Expansion Through Fictional
Character พบว่า ความสัมพันธ์ แบบกึ่งมีส่วนร่ วมทางสังคมสามารถสร้ างหรื อขยาย ตัวตนของ
บุคคลผู้นนได้
ั ้ ไม่ต่าง กับการสร้ างความสัมพันธ์ กับบุคคลที่มีอยู่จริ ง รวมถึงมีโอกาสในการสร้ าง
ประสบการณ์ ร่วมกับของตัวละครสมมติในเรื่ องและสามารถขยายความเป็ นตัวตน การพัฒ นา
ตนเองให้ เป็ นผู้ที่มีความเจริ ญงอกงามส่วนบุคคล (Personal Growth) โดยเฉพาะกับผู้ที่เห็นว่าตัว
ละครนัน้ เป็ น ตัวแทนของตน หรื อสะท้ อ นความคิด ของตนได้ ผู้ค นส่วนใหญ่ เติบ โตและเรี ย นรู้
มากมายผ่านตัวละครการ์ ตนู ตังแต่
้ ยงั เป็ นเด็ก หลายคนมีตวั ละครการ์ ตนู เป็ นเพื่อนที่ดีที่สุดในวัย
เด็กจนกระทัง่ เติบใหญ่ จากการศึกษาของ Aynur Aliyeva (2013, Online) พบว่าเด็กมีความสนใจ
ในโทรทัศน์ตงแต่
ั ้ อายุ 18 เดือน และตังแต่
้ อายุ 30 เดือน หรื อประมาณ 2 ขวบครึ่งนันเด็
้ กสามารถที่
จะมี พ ฤติกรรมเลี ยนแบบตัวละครการ์ ตูนหรื อสื่อที่ เด็กเสพได้ จึ งเห็นได้ ว่าตัวละครการ์ ตูนนัน้ มี
ความผูกพัน ซึง่ ก่อให้ เกิดอิทธิพลต่อพฤติกรรมและตัวตนของคนเราเป็ นอย่างมาก
จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั สื่อที่ก้าวหน้ าไปอย่างมากในปั จจุบนั ทาให้ รูปแบบของ
ตัวละครการ์ ตูนมีความหลากหลายมากขึน้ มีการพัฒ นาเนือ้ หาให้ อยู่รูปแบบของดิจิทัล และให้
สอดคล้ องกับ อุป กรณ์ การเทคโนโลยี สื่ อสารผ่านทางสื่ อแอนิเมชัน (Animation) เกม (Game)
หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ไลน์สติก๊ เกอร์ (Line Sticker) เวปตูน (Webtoon) เป็ นต้ น รวมถึง
การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทลั ยังก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม ชีวิต การทางาน (ยืน ภู่วรวร
รณ, 2558, สไลด์) มีความจาเป็ นในการดาเนินชีวิตด้ วยเทคโนโลยีดิจิทลั ก่อให้ เกิดนิเวศดิจิทลั และ
วัฒ นธรรมดิจิ ทัล (Digital Ecology and Digital Culture) คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้
ปราศจากพรมแดน ไม่มีข้อจากัดในเรื่ องของเวลา และไม่จากัดว่ามีผ้ สู ื่ อสารจานวนเท่าใด การ
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ดารง อยู่ร่วมกันกับเทคโนโลยีดิจิทลั ทาให้ เกิดสังคมใหม่ สังคมแห่งโลกความจริ งเสมือน (Virtual
Reality) หรื อโลกที่สอง โลกที่สองใบนี ้อาจจะเหมือนหรื อไม่เหมือนสังคมบนโลกแห่งความเป็ นจริ ง
อาจจะมี การสร้ างตัว ตนใหม่ ขึ น้ มาในโลกโซเชี ย ล การสร้ างเครื อข่ า ยสั ง คม เช่ น เฟสบุ๊ ก
(Facebook) ทวีตเตอร์ (Twitter) ที่ ผ้ ูคนมากมายที่ เข้ ามารวมกันในโลกแห่งจินตนาการนี ้ มี การ
สื่อสารแลกเปลี่ยน แบ่งปั นทรัพยากรข้ อมูล มีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ถึงแม้ ว่าความเจริญก้ าวหน้ า
ทางด้ านเทคโนโลยี และการสื่อสาร 215 :วรวุฒิ อ่อนน่วม, 2555)) เปลี่ยนแปลงไปเช่นไรก็ตาม แต่
มนุษย์ก็ยงั เป็ นตัวต้ นทางและปลายทางของการสื่อสาร ย่อมมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ที่ได้ รับ
อิทธิพลจากการพัฒนารูปแบบการสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆ และส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนสังคมและ
วัฒนธรรมดิจิทลั (Digital Culture and Society)
ผู้วิจยั เล็งเห็นว่า ตัวละครการ์ ตนู นอกจากจะเป็ นเพียงของเล่น หรื อสื่อเพื่อความบันเทิง
แล้ ว ยังสามารถเป็ นสิ่งที่สะท้ อนพฤติกรรมของคนในสังคม ไม่วา่ จะเป็ นเด็กหรื อผู้ใหญ่ที่มีลกั ษณะ
การ ติดตามตัวละครการ์ ตนู หรื อเป็ นแฟนของตัวละครการ์ ตนู จะมีลกั ษณะการแสดงออกแตกต่าง
กันไป บางคนมอง เห็นตัวละครการ์ ตนู เป็ นเสมือนเพื่อนรัก เพื่อนเล่น เพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้ างเรา
ในยาม ที่กลัว ท้ อแท้ หรื อเศร้ าโศก เป็ นเสมือนสัญญะแสดงตัวตนผ่านสัญญะทางการบริ โภค ไม่
ว่าจะเป็ นในรูปแบบของการใช้ สินค้ า การสะสม หรื อการชื่นชอบติดตามตัวละครการ์ ตนู เหล่านัน้
ตัว ละครการ์ ตูน ยัง มี ส่ วนส าคัญ อย่า งมากในการเรี ย นรู้ และพัฒ นาการของเด็ ก ไทย แต่ห าก
พิจารณาข้ อมูลมูล ค่า การตลาดของอุตสาหกรรมตัวละครการ์ ตูน (Character) จากการส ารวจ
มูลค่าดิจิทลั คอนเทนต์ของปี 2560 ในประเทศไทย โดยสานักงานส่งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั พบว่า
ตัวละครการ์ ตนู ไทยมีส่วนแบ่งการตลาดเพียงร้ อยละ 4 เท่านัน้ กล่าวได้ ว่าเด็กไทยร้ อยละ 96 นัน้
เติบโตและเรี ยนรู้ผ่านตัวละครและวัฒนธรรมของต่างประเทศ โอกาสของตัวละครการ์ ตนู ไทยที่จะ
เข้ าถึงเด็กไทย และร่วมเป็ นส่วนในการพัฒนาเด็กไทยนันมี
้ โอกาสที่ต่ามาก ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงมุ่งมัน่
ศึกษาตัวละครการ์ ตนู ไทยที่มีอายุ 10 ปี ขึ ้นไป เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และปั จจัยที่ก่อให้ เกิด
แฟนของตัวละครการ์ ตนู ไทย และศึกษาผลกระทบของตัวละครการ์ ตนู ไทยที่มีตอ่ สังคมวัฒนธรรม
และเศรษฐกิจ โดยสามารถนาผลที่ได้ จากงานวิจัยนีไ้ ปเป็ นข้ อมูลอ้ างอิง ใช้ ในการสร้ างสรรค์ตวั
ละครการ์ ตูนใหม่ๆ ให้ เป็ นที่ชื่นชอบของคนไทยและเข้ าใจในพฤติกรรมของแฟนที่มีต่อตัวละคร
การ์ ตนู ได้
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2. ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทย
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้ เกิดแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทย
3. ศึ ก ษาผลกระทบของแฟนตัว ละครการ์ ตูน ไทยที่ มี ต่ อ สัง คม วัฒ นธรรมและ
เศรษฐกิจ
3. ความสาคัญของการวิจัย
ผลการวิจัยที่ได้ สามารถนาไปเป็ น องค์ความรู้ สาหรับการพัฒ นาในด้ านการออกแบบ
และกระบวนการผลิ ตตัวละครการ์ ตูนไทย ให้ สอดคล้ องกับบริ บทของสังคมและแนวทางความ
ต้ องการ ของผู้บริ โภคกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการและผู้สนใจสามารถนาองค์ความรู้ไปวิเคราะห์
ต่อยอด ปรับใช้ ให้ เกิดประโยชน์ได้
4. ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาแฟนของตัวละครการ์ ตูนไทยที่มีความชื่น
ชอบ ตัวละครการ์ ตูนไทย โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัยดังนี ้
5.1 ตัวละครการ์ ตนู ไทย อายุเกิน 10 ปี ขึ ้นไป ตัวละครการ์ ตูนที่มีเจ้ าของลิขสิทธิ์
เป็ น คนไทย เป็ นตัวละครการ์ ตนู มีตัวตนที่ชัดเจน แสดงตัวตนเป็ นตนเอง มีจุดเปลี่ยนของ
การพัฒนาการ ใช้ ช่องทาง สื่อในรู ปแบบของสื่อดังเดิ
้ มและสื่อใหม่ มีแนวทางในการคัดเลือกตัว
ละครการ์ ตนู ไทย ดังนี ้
- การมีผลิตภัณฑ์สินค้ าเป็ นของตนเอง (Character Merchandising)
- การขายลิขสิทธิ์ตวั ละคร (Character Licensing)
- มีหน้ าร้ านขายผลิตภัณฑ์ทงในรู
ั ้ ปแบบร้ านค้ าปกติและร้ านค้ าออนไลน์
- มีชอ่ งทางการเผยแพร่ทงสื
ั ้ ่อดังเดิ
้ มและสื่อใหม่
- มีชอ่ งทางการสื่อสารกับแฟน
โดยมีตวั ละครการ์ ตนู ไทยที่ตรงกับแนวทางในการคัดเลือก 3 ตัว ดังนี ้
1. ก้ านกล้ วย (Khan Kluay) ของบริษัท กันตนา แอนิเมชัน่ สตูดโิ อ จากัด
2. ปังปอนด์ (Pang Pond) ของบริษัท วิธิตา แอนิเมชัน่ จากัด
3. บลัดดี ้ บันนี่ (Bloody Bunny) ของบริษัท ทูสปอตคอมมิวนิเคชัน่ จากัด
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5.2 แฟนของตัวละครการ์ ตูนไทยกลุ่มตัวอย่าง 3 ตัว ผู้วิจัยใช้ วิธีการสุ่ม ตัวอย่าง
แบบ สโนว์บอลเทคนิค (Snowball Technique) โดยขอคาแนะนาจากบุคคลหรื อผู้ให้ ข้อมูลแหล่ง
สาคัญ ในการแนะนากลุ่มตัวอย่าง เพื่อสามารถเข้ าถึงกลุ่มตัวอย่างได้ อย่างที่ต้องการ รวมถึงการ
ใช้ เทคนิ ค เครื อ ข่าย (NetworkTechnique) ให้ แ นะน าบุค คลที่ เกี่ ยวข้ อ งต่อ ไป รวมถึง ผู้วิจัย จะ
เลือกใช้ กลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในพื ้นที่กิจกรรมต่างๆ
การคัดเลื อกผู้ให้ ข้อมูลหรื อแฟน (Fan) ผู้วิจัยได้ ใช้ วิธี การคัดเลื อกตัวอย่าง โดยมี
แนวทาง ในการคัดเลือกดังนี ้
1) เป็ นบุคคลที่เป็ นแฟนติดตามผลงานของตัวละครการ์ ตนู อย่างสม่าเสมอ
2) เป็ นบุคคลที่มีความโดดเด่น ตัดสินจากการสังเกตการณ์ จากเจ้ าของตัวละคร
การ์ ตนู ที่ตดิ ตามมาตลอด
3) มีการสนับสนุนตัวละครการ์ ตนู
4) เป็ นบุคคลที่เต็มใจให้ ข้อมูล
5. นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ตัวละครการ์ ตูนไทย (Thai Cartoon Character Design) หมายถึง ตัวละครการ์ ตนู
ที่มีเจ้ าของลิขสิทธิ์ เป็ นคนไทย เป็ นตัวละครการ์ ตนู มีตวั ตนที่ชดั เจน แสดงตัวตนเป็ นตนเอง ไม่ได้
เป็ นตัวแทนของศิลปิ น หรื อนักวาดการ์ ตูน ในงานวิจัยนี ศ้ ึกษา ตัวละครการ์ ตูนไทย 3 ตัว ได้ แก่
บลัดดี ้ บันนี่ (Bloody Bunny), ปังปอนด์ (Pang Pond) และก้ านกล้ วย (Khan Kluay)
2. แฟน (Fan) หมายถึง คนที่ ชื่ น ชอบและติดตามตัวละครการ์ ตูน ไทย 3 ตัว ได้ แ ก่
บลัดดี ้ บันนี่ (Bloody Bunny), ปังปอนด์ (Pang Pond) และก้ านกล้ วย (Khan Kluay)
3. ช่ องทางการสื่อสาร หมายถึง ช่องทางการสื่อสารที่แฟนใช้ ติดตามผลงาน เรื่ องราว
ความ เคลื่อนไหวของที่ตวั ละครการ์ ตนู เป็ นช่องทางที่ตวั ละครการ์ ตนู ต้ องการสื่อสารไปยังแฟน
หรื อ แฟนเป็ นผู้ แสวงหาสื่ อ ด้ ว ยตนเอง ทัง้ ในรู ป แบบสื่ อ แบบเก่ า และสื่ อ สมัย ใหม่ ที่ เป็ นสื่ อ
เทคโนโลยีดจิ ิทลั
4. สื่อกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่จดั ขึ ้นเกี่ยวกับตัวละครการ์ ตนู หรื อกิจกรรมที่มีตวั
ละคร การ์ ตนู ไปเกี่ยวข้ อง เช่น กิจกรรมงานวันเด็ก กิจกรรมปี ใหม่ งานแสดงสินค้ าตัวละครการ์ ตนู
เป็ นต้ น
5. สื่ อมวลชน หมายถึง ช่องทางการสื่ อ ในรู ปแบบดังเดิ
้ ม ที่ สามารถสื่อสารไปถึงคน
จ านวนมากได้ ในเวลาเดี ย วกัน หรื อ ในเวลาใกล้ เคี ย งกัน เช่ น โทรทัศ น์ ภาพยนตร์ นิ ต ยสาร
หนังสือพิมพ์
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6. ปรากฏการณ์ หมายถึง เหตุการณ์ที่ทาให้ ตวั ละครการ์ ตนู เกิดจุดเปลี่ยน ไม่วา่ จะเป็ น
ด้ าน การออกแบบ ด้ านการจัดการ ด้ านแฟน ฯลฯ
7. ปั จจัยด้ านรู ปลักษณ์ ภายนอก หมายถึง สิ่งที่มองเห็นและรู้สึกได้ จากการได้ เห็นตัว
ละครการ์ ตูน ไม่ว่าจะเป็ น ลักษณะหน้ าตา ท่าทางของตัวละครของตัวละครการ์ ตูนและความ
ทันสมัยในการออกแบบ
8. ปั จจั ย ด้ า นเนื อ้ หาและเรื่ องราวของตั ว ละครการ์ ตู น หมายถึ ง นิสัย เรื่ องราว
วัฒนธรรม สังคม โลกของตัวละคร ที่สามารถสร้ างความสมจริงของตัวละครภายในใจของแฟน
9. ปั จจัยด้ านการสื่อสารและการสร้ างชุมชน หมายถึง เนื ้อหาที่ผ้ ผู ลิตสื่อสารไปยัง
แฟน แฟนกับแฟน และกับคนทัว่ ไป ทังในรู
้ ปแบบสื่อออนไลน์และออฟไลน์
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มีแนวทางในการศึกษาทฤษฎีและกรอบแนวคิดที่สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เรื่ อง ปรากฏการณ์ วฒ
ั นธรรมแฟนตัวละครการ์ ตูนไทย ผู้วิจัยได้ ศึกษา
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง มีหวั ข้ อรายละเอียดดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลเกี่ยวกับตัวละครการ์ ตนู ไทย
ส่วนที่ 2 กระบวนการสร้ างตัวละครการ์ ตนู
ส่วนที่ 3 แนวคิดปริซมึ อัตลักษณ์แบรนด์ของเคฟเฟอเรอร์
ส่วนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับแฟนศึกษา
ส่วนที่ 5 แนวคิดการบริโภคสัญญะของฌอง โบดริยาร์ ด
ส่วนที่ 6 ความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริง) Parasocial Relationship(
ส่วนที่ 7 วัฒนธรรมการมีสว่ นร่วม (Participatory Culture)
ส่วนที่ 8 ทฤษฎีเทคโนโลยีเป็ นตัวกาหนด (Technology Determinism)
ส่วนที่ 9 สถานการณ์และมูลค่าการตลาดของอุตสาหกรรรมตัวละครการ์ ตนู ไทย
ส่วนที่ 10 ความเป็ นมาของตัวละครการ์ ตนู บลัดดี ้ บันนี่, ปังปอนด์ และก้ านกล้ วย
ส่วนที่ 11 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
1. ข้ อมูลเกี่ยวกับตัวละครการ์ ตูนไทย
1.1 นิยามของการ์ ตูน
การ์ ตนู เป็ นศิลปวัฒ นธรรมตะวันตกที่มีรากศัพท์มาจากคาว่า Cartone จากภาษา
อิตาลี ซึง่ หมายความว่า กระดาษแผ่นใหญ่ และคาว่า Carton จากภาษาฝรั่งเศสที่มีความหมายว่า
กระดาษแข็ง
การ์ ตูน ในหนัง สื อ A Dictionary of Art Terms and Techniques (1969) หมายถึ ง
ภาพวาดลายเส้ นเชิงล้ อเลียนตลกขบขัน มักขะวาดด้ วยลายเส้ นง่ายๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อความ
สนุกสนาน การศึกษา และรวมถึงการแสดงความคิดเห็นทางการเมื องและสังคม (ตปากร พุธเกส,
2555, น. 12)
การ์ ตู น ในความหมายพจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน พ .ศ. 2544 ได้ ใ ห้
ความหมายว่า ภาพล้ อ, ภาพตลก, บางทีเขียนเป็ นภาพบุคคล บางทีเขียนเป็ นภาพแสดงเหตุการณ์
ที่ผ้ เู ขียนตังใจ
้ ล้ อเลียนจะให้ ดรู ้ ูสกึ ขบขัน บางทีก็เขียนติดต่อกันเป็ นเรื่ องยาว
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Merriam Webster (2016) ได้ ให้ นิยามคาว่า การ์ ตนู ไว้ 3 ลักษณะ ดังนี ้
- การวาดภาพลงในหนังสือพิมพ์หรื อนิตยสาร แสดงอารมณ์ ขนั ในเรื่ องใดเรื่ อง
หนึง่
- ชุดภาพวาดที่บอกเล่าเรื่ องราว
- ภาพยนตร์ หรื อ รายการโทรทัศน์ที่ผลิตโดยการถ่ายภาพชุดของภาพวาด
กิ ติม า สุรสนธิ (2540, น. 7) อ้ างถึง พิ ม ล กาฬสิ ห์ เจ้ าของผลงานหนัง สื อ การ์ ตูน
“ตุ๊กตา” หนังสือการ์ ตนู เล่มแรกของประเทศไทย ได้ อธิบายลักษณะเด่นของการ์ ตนู ไว้ วา่
1. ต้ องเป็ นภาพที่วาดผิดจากความจริง มีการวาดเกินจริง
2. เป็ นการเขียนวาดขึ ้นมาเพื่อจุดมุ่งหมายในการล้ อเลียน หรื อทาให้ เกิดอารมณ์
ขาขัน หรื อประชดประชันในกรณีใดกรณีหนึง่
3. เป็ นการภาพที่วาดด้ วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบหรื อดัดแปลงต่อเติมมาจาก
ผู้อื่น
4. เป็ นภาพที่ต้องยึดหลักเกณฑ์ของความจริ งอยู่บ้าง แม้ จะเป็ นหลักเกณฑ์ที่อยู่
ในขอบเขตกว้ างขวาง
จะเห็นได้ ว่านิยามของการ์ ตนู มีความหลากหลาย ไม่ได้ มีแต่ลกั ษณะของภาพนิ่งรู ป
เดียว สามารถเป็ นชุดภาพเล่าเรื่ องและแอนิเมชันได้ ด้วย แต่ลกั ษณะของการวาดการ์ ตนู นัน้ จะเป็ น
การ วาดภาพที่มีการลดทอนรายละเอียดความสมจริ งของภาพ มี รูปแบบในการวาดที่มีลกั ษณะ
ง่ายๆ จ าลองภาพคน ภาพสัตว์ สิ่ ง ของหรื ออื่ น ๆ น าเสนอออกมาให้ มี ค วามน่ารัก ตลกขบขัน
ล้ อเลียน โดยมีเนื อ้ หาเพื่ อเป็ นการบอกเล่าเหตุการณ์ สถานการณ์ แนวความคิดให้ คนได้ เข้ าใจ
เรื่ องราว ความคิดที่ผ้ วู าดต้ องการนาเสนอได้ ง่ายและรวดเร็วในขอบเขตกว้ างขวาง
นอกจากคาว่าการ์ ตนู แล้ ว ยังมีคาอื่นๆ ที่มีความหมายคล้ ายและเกี่ยวกับการ์ ตนู เช่น
- คอมมิค (Comic) มีลกั ษณะเป็ นภาพชุดๆ เล่าเรื่ องราว อาจจะไม่มีถ้อยคา หรื อ
มีถ้อยคา อธิบายประกอบตามเนื ้อเรื่ อง ในลักษณะเป็ นการบรรยายภาพด้ านบน หรื อ ด้ านล่างที่
เรี ยกว่า แคปชัน่ (Caption) หรื อลักษณะเป็ นบทสนทนาของตัวละครในเรื่ องจะมีรูปแบบที่เรี ยกว่า
ถ้ อยคาพูด (Speech Bubble)
- มังงะ (Manga) เป็ นหนังสือการ์ ตูนในประเทศญี่ ปนุ่ มีการพัฒ นารู ปแบบของ
การ์ ตนู จนมี เอกลักษณ์ของตนเอง ถ้ าเป็ นภาพเคลื่อนไหวจะเรี ยกว่า แอนิเมะ (Anime)
- ภาพประกอบ (Illustration) หมายถึ ง ภาพวาดขึน้ มาจากการตี ค วามเพื่ อ
นาเสนอแนวคิด หรื อเป็ นภาพที่นาเสนอร่วมเนื ้อหาในสื่อต่างๆ เช่น นิตยสาร, หนังสือ, สื่อการสอน
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- แอนิเมชัน (Animation) การสร้ างภาพเคลื่อนไหวด้ วยภาพหลายๆ ภาพมาเรี ยง
กัน แล้ ว ท าให้ เกิ ด ความต่อ เนื่ อ งจนท าให้ เกิ ด ภาพลวงตา ซึ่ง ปั จ จุบัน นี แ้ อนิ เมชัน มี รูป แบบที่
หลากหลาย อาทิ เช่น แอนิเมชัน 2 มิ ติ, แอนิเมชัน 3 มิ ติ, สตอปโมชัน (Stop Motion), กราฟิ ค
เคลื่อนไหว (Motion Graphics)
1.2 ตัวละครการ์ ตูนไทย
ประเทศไทยนัน้ การ์ ตูนไทยมีจุดเริ่ มต้ นมาตังแต่
้ สมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น จากการ
การเขียน ภาพฝาผนังด้ วย เทคนิคแบบตะวันตก โดย ขรัว อินโข่ง จิตรกรเอกที่มีการวาดภาพแนว
ผสมผสาน ดาเนินชีวิตแบบไทยกับตะวันตกเข้ าด้ วยกัน มีการประยุกต์งานจิตรกรรมไทยเป็ นภาพ
ทิ ว ทัศ น์ แ บบ ตะวัน ตกโดยใช้ ตัวละครและสถานที่ แ บบตะวัน ตก แต่ยัง คงเนื อ้ หาที่ ถ่ า ยทอด
ความคิดและความเชื่อ ของไทย ถึงแม้ ว่าจะภาพเหมือนจริ ง แต่มีการสอดแทรกเนื ้อหาที่มีอารมณ์
ขัน และล้ อ เลี ย น ต่อ มาใน สมัยพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัช กาลที่ 6)) มี การ
แพร่หลายของภาพการ์ ตนู ล้ อเลียน บุคคลสาคัญทางการเมือง โดย ขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต หรื อที่
รู้จกั กันดีในนาม เปล่ง ไตรปิ่ น ผู้ที่ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นการ์ ตนู นิสต์คนแรกของเมืองไทย เขียน
ภาพล้ อเลียนลงในหนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ หลังจากนันก็
้ มีนกั เขียนการ์ ตนู ที่มีชื่อเสียงเกิดขึ ้น
มากมาย อาทิเช่น สวัสดิ์ จุฑะรพ นักเขียนการ์ ตนู เรื่ อง สังข์ทอง เป็ นนักเขียนการ์ ตนู เรื่ องยาวคน
แรกของประเทศไทย โดยตัวการ์ ตนู นัน้ ดัดแปลงมาจากตัวการ์ ตนู เรื่ องป๊ อบอาย ประยูร จรรยาวงษ์
เจ้ าของตัวการ์ ตนู “ศุขเล็ก” พระเอกลิเกและ เจ้ าของคณะลิเก “ยอดชายนายศุขเล็ก” เป็ นการ์ ตนู ที่
มีเนื ้อหาล้ อการเมือง และสะท้ อนวิถีชีวิตชาวบ้ าน “ศุขเล็ก” เป็ นตัวการ์ ตนู ที่มีบคุ ลิกเรี ยบง่ายต่อสู้
ความจนด้ วยความขยันหมั่นเพี ยร มี การถ่ายทอดประสบการณ์ ชี วิต สอดแทรกให้ ความรู้ และ
แนวคิดในการดาเนินชีวิตในเนื ้อหาของการ์ ตนู พิมน กาฬสีห์ เจ้ าของหนังสือการ์ ตนู “ตุ๊กตา” เป็ น
หนังสือการ์ ตูนฉบับแรก ที่เขียนโดยฝี มือคนไทย มีตวั ละครหลักสี่คน คือ หนูไก่ หนูนิด หนูหน่อย
และหนูแจ๋ว จากนัน้ สานักพิมพ์บรรลือสาสน์ก็วางจาหน่ายนิตยสารการ์ ตนู หนูจ๋า ของจานูญ เล็ก
สมทิศ (จุ๋ม จิ๋ม ) นิตยสารการ์ ตูนเบบี ข้ อง วัฒ นา เพชรสุวรรณ (อาวัฒ น์ ) และตามด้ วยหนัง สื อ
การ์ ตนู ขายหัวเราะและมหาสนุก ซึ่งหนังสื อการ์ ตนู ทังสองเล่
้
มนี ้ได้ สร้ างนักเขียนการ์ ตนู ใหม่ขึ ้นอีก
มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นนิพนธ์ เสงี่ ยมศักดิ์ (นิค), ภักดี แสนทวีสุข (ต่าย), ผดุง ไกรศรี (เอ๊ าะ) และ
การ์ ตนู ยอดนิยมต่าง ๆ เช่น ปั งปอนด์ , หนูหิ่นอินเตอร์ และยังคงได้ รับความนิยมต่อเนื่องมาจนถึง
ปั จจุบนั สานักพิมพ์ บรรลือสาสน์เป็ นสานักพิมพ์ ที่มีบทบาทสาคัญสาหรับการ์ ตูนไทย จากการ
จัดพิมพ์หนังสือการ์ ตนู ยอดนิยมอีกหลายเรื่ อง
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จากตัว ละครการ์ ตู น ไทยที่ มี ต้ นก าเนิ ด จากหนั ง สื อ การ์ ตู น แล้ ว สื่ อ แอนิ เมชั น
(Animation) ก็ถือว่าเป็ นสื่อสาคัญที่เป็ นต้ นกาเนิดให้ เกิดตัวละครไทยอีกหลายตัว การพัฒนาด้ าน
แอนิเมชันของ ไทยเกิดขึน้ มากว่า 60ปี ซึ่งแอนิเมชันในช่วงแรกนัน้ จะได้ แรงบันดาลใจมาจาก
แอนิเมชันตะวันตก จะมีตวั ละครเป็ นตัวนาเรื่ อง โดยเริ่ มจากการใช้ แอนิเมชันในงานโฆษณาสินค้ า
เช่น หนูหล่อ ในโฆษณายาหม่องบริ บูรณ์ ปาล์ม ผลงานของสรรพสิริ วิริยสิริ ซึ่งถื อว่าเป็ นผู้ผลิต
ผลงานแอนิเมชัน คนแรกของประเทศไทย และแม่มดกับสโนว์ไวท์ในโฆษณาแป้งนา้ ควินน่า ที่
หลายคนรู้ จัก และ จดจ าได้ ดี ผลงานของเสน่ห์ คล้ ายเคลื่ อ น ต่อ มาปยุต เงากระจ่าง ได้ ผ ลิ ต
ภาพยนตร์ การ์ ตูน แอนิเมชันไทยเรื่ องแรกได้ สาเร็ จ ในชื่อเรื่ องว่า เหตุมหัศจรรย์ เป็ นภาพยนตร์
การ์ ตนู แอนิเมชันสัน้ ที่มีความยาว 12 นาที ฉายครัง้ แรกที่โรงภาพยนตร์ ศาลาเฉลิมไทย หลังจาก
นัน้ ปยุต เงากระจ่าง ยังได้ ผลิต ภาพยนตร์ การ์ ตนู แอนิเมชัน อย่างต่อเนื่อง และได้ ผลิตภาพยนตร์
การ์ ตนู แอนิเมชันเรื่ อง ยาวเรื่ องแรกของประเทศไทยเรื่ องสุดสาคร ต่อจากนัน้ ก็เริ่ มมีแอนิเมชันที่
ฉายทางโทรทัศน์เรื่ อยมา รวมถึงการนาวรรณคดีไทยมาดัดแปลงให้ เป็ นแอนิเมชัน โดยบริษัทบรอส
คาสต์ไทย เทเลวิชนั่ จากัด ไม่ว่าจะเป็ นปลาบู่ทอง สังข์ทอง และเงาะป่ า เป็ นต้ น และเริ่ มมีการ
ผลิ ต แอนิ เมชัน 3 มิ ติ ในรู ป แบบของแอนิ เมชัน ซี รี่แ ละภาพยนตร์ แ อนิ เมชัน เช่น ปั ง ปอนด์ ดิ
แอนิเมชัน, ก้ านกล้ วย และ สุดสาคร หรื อที่ร้ ูจกั กันดีในนาม จ้ ามะจ๊ ะ ทิงจา ที่สร้ างปรากฏการณ์ใน
การนาตัวละครในเรื่ อง มาผลิตเป็ นสินค้ าในเชิงพาณิชย์ นาตัวละครไปใช้ ในโฆษณาเพื่อประกอบ
สินค้ าหรื อประชาสัมพันธ์ องค์กรต่างๆ
จากการพัฒนาทางด้ านรูปแบบของสื่อและเทคโนโลยีสื่อที่ก้าวหน้ าไปอย่างมาก ทา
ให้ รู ป แบบของตัวละครการ์ ตูนมี ค วามหลากหลายมากขึน้ ทัง้ สร้ างขึน้ ด้ วยคอมพิ วเตอร์ มี ทัง้
ลักษณะ ของ 2 มิติ และ 3 มิติ ที่มีการเผยแพร่ทงในรู
ั ้ ปแบบสื่อเก่าและสื่อใหม่ ผ่านทางสื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (eBook) แอนิมเชัน (Animation) เกม (Game) การ์ ตนู ออนไลน์ (Cartoon Online)
ไลน์ ส ติ๊ก เกอร์ (Line Sticker) เวปตูน (Webtoon) ฯลฯ ตัว ละครการ์ ตูน ไทยได้ ถูก แบ่ง ออกเป็ น
2 กลุ่ม ได้ แก่ (1) ตัวละครการ์ ตูน ที่ ถูกพัฒ นาขึน้ มาเพื่ อเชิ งพาณิ ช ย์ ม าตัง้ แต่เริ่ ม ต้ น (Original
Character) อย่างบลัดดี ้ บันนี่ (Bloody Bunny) ของบริ ษัท ทูสปอตคอมมิวนิเคชั่น จากัด ถื อว่า
เป็ นตัวละครการ์ ตูนตัวแรกของประเทศไทย ที่ ถูกพัฒ นาขึน้ มาเพื่ อเชิงพาณิ ชย์ ม าตังแต่
้ เริ่ ม ต้ น
ได้ รับความนิยมมาจนถึงปั จจุบนั ทังในและต่
้
างประเทศ และ (2) ตัวละครการ์ ตนู ที่ถกู พัฒนาขึ ้นมา
จากแอนิเมชัน เช่น ก้ านกล้ วย ของบริ ษัทกันตนา แอนนิเมชัน่ สตูดิโอ จากัด ภาพยนตร์ แอนิเมชัน
3 มิติเรื่ องแรกของประเทศไทย ที่สร้ างปรากฏการณ์ การรักชาติและรักช้ าง สัตว์ค่บู ้ านคู่เมืองของ
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ประเทศไทย และเด็กชายปั งปอนด์ ที่โด่งดังมาจากหนังสือการ์ ตนู ไอ้ ตวั เล็ก จากภาพสองมิติใน
กระดาษกลายมาเป็ นภาพยนตร์ แอนิเมชันซีรี่ 3 มิติ
ตัวละครการ์ ตูน ก้ านกล้ วย ของบริ ษัทกันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ จากัด มาจาก
ภาพยนตร์ แอนิเมชัน 3 มิติ เป็ นเรื่ องที่ได้ แรงบันดาลใจจากพงศาวดารว่า ด้ วยลักษณะคชลักษณ์
ของช้ าง ทรงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชื่อตามพงศาวดารนันคื
้ อ เจ้ าพระยาปราบ หงสาวดี
หรื อเดิมชื่อ เจ้ าพระยาไชยานุภาพ หรื อ พลายภูเขาทอง เนื่องจากมีหลังโค้ งลาด คล้ ายก้ านกล้ วย
จึงได้ มี การตังชื
้ ่อช้ างตัวเอก ชื่อ ก้ านกล้ วย เป็ นภาพยนตร์ แอนิเมชันที่สร้ างปรากฏการณ์ ทาให้
ผู้ชม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กได้ ซึมซับนิสัยของก้ านกล้ วยผ่านการชมภาพยนตร์ เรื่ องนี ้ ในเรื่ องของ
ความรัก ชาติ รักครอบครัว ความกล้ าหาญ หันมาสนใจประวัติศาสตร์ ไทย รวมถึงการรักและ
ปกป้องช้ างไทย สัตว์ค่บู ้ าน คู่เมืองอีกครัง้ นอกจากภาพยนตร์ แอนิเมชัน 3 มิติ 2 ภาคแล้ ว ก้ าน
กล้ วยยังได้ มีการผลิต ออกมาเป็ นแอนิเมชันซีรี่ (Animation Series) ที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์และสื่อ
ออนไลน์ เกม (Game) สติ๊กเกอร์ (Sticker) และอื่นๆ ถึงแม้ ว่า ก้ านกล้ วย จะออกฉายมากหลายปี
แล้ ว แต่ ชื่ อ ก้ านกล้ วยก็ ยั ง ติ ด อยู่ ใ นใจของใครหลายๆ คน และมี ก ลุ่ ม แฟนคลับ ที่ มี ค วาม
หลากหลายทางอายุ
ตัวละครการ์ ตนู ปั งปอนด์ ของบริ ษัท วิธิตา แอนิเมชัน จากัด ปั งปอนด์ ตัวการ์ ตูน
ของ ภักดี แสนทวีสขุ หรื อที่ร้ ูจกั กันดีในนาม น้ าต่าย นักวาดการ์ ตนู ชื่อดังจากหนังสือการ์ ตนู ไอ้ ตวั
เล็ก ตัวละครการ์ ตนู ปั งปอนด์ เป็ นสัญลักษณ์ของเด็กที่มีนิสยั ซุกซน มองโลกในแง่ดี สนุกสนาน มี
ความขี ้เล่นไปกับทุกสิ่งทุกอย่าง ดังนันปั
้ งปอนด์ จึงเป็ นตัวละครการ์ ตนู ที่ถกู เลือกนาไปใช้ เป็ น พรี
เซนเตอร์ ให้ กบั สินค้ า หรื อเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ขององค์กรต่างๆ ซึง่ ทาให้ การสื่อสาร เข้ าถึง
กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ ้น ด้ วยการสื่อสารด้ วยคาพูดง่ายๆ จริงใจ ปั งปอนด์เป็ นตัวละครการ์ ตนู ที่มี
การพัฒ นาตามเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่ อง จากสื่อดังเดิ
้ มที่ เป็ นหนังสื อ กลายมาเป็ นสื่ อดิจิทัลใน
รูปแบบต่างๆ ในปั จจุบนั ไม่ว่าจะเป็ นสื่อแอนิเมชัน 2 และ 3 มิติ เกมและสติ๊กเกอร์ ทาให้ มีกลุ่ม
ฐาน แฟนที่มีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นฐานแฟนเก่าจากสื่อดังเดิ
้ มที่ เติบโตมาพร้ อมกันกับปั งปอนด์
และฐานแฟนใหม่ที่ร้ ูจกั ปังปอนด์เพราะรูปแบบของสื่อใหม่
ตัวละครการ์ ตูน บลัด ดี ้ บัน นี่ (Bloody Bunny) ของบริ ษั ท ทูส ปอตคอมมิ วนิ เคชั่น
จากัด ออกแบบโดย อัครัชญ์ จารุศิลาวงศ์ ทัง้ กฤษณ์ ณ ลาเลียง ผู้ก่อตังบริ
้ ษัท ทูสปอตคอมมิวนิ
เคชัน่ จากัด และอัครัชญ์ จารุศิลาวงศ์ ผู้ที่มีความรักในตัวละครการ์ ตนู มีความมุ่งมั่นที่จะสร้ าง
ธุรกิจ ทางด้ านลิขสิทธิ์ตวั ละครการ์ ตนู ตัวละครการ์ ตนู บลัดดี ้ บันนี่ (Bloody Bunny) เป็ นตัวละคร
การ์ ตนู ที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ของบริ ษัท โดยเน้ นกลุ่มเด็กวัยรุ่นและคนทางาน ซึ่งจะแตกต่าง
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จาก ตัวละครการ์ ตูนตัวอื่ นๆ ที่ มักจะเจาะกลุ่ม เป้าหมายไปที่ เด็ก ตัวละครการ์ ตูนบลัดดี ้ บัน นี่
(Bloody Bunny) ได้ มีการขายลิขสิทธิ์ ทงั ้ ในเอเชีย ยุโรป ลาตินอเมริ กาและตะวันออกกลาง เช่น
ประเทศญี่ ปุ่ น อิส ราเอล สเปน เม็ กซิ โก โปรตุเกส และแอฟริ กาใต้ มี การพัฒ นาสินค้ า ประเภท
เครื่ องเขียน เสื ้อผ้ า เครื่ องประดับและของที่ระลึกต่างๆ รวมถึงการต่อยอดไปยังสินค้ าที่เป็ นเนื ้อหา
ดิจิทลั (Digital Contents) ในหลากหลายรูปแบบ เช่น เกมในโทรศัพท์มือถือ ทังในระบบ
้
iOS และ
Android การ์ ตู น แอนิ เ มชั น (Animation), วอลล์ เ ปเปอร์ (Wallpaper), สกรี น เซฟเวอร์
(Screensaver), อีโมติคอน (Emoticon), สติ๊กเกอร์ (Sticker) และ อี-การ์ ด (E-Card) และบริ การ
ร้ านอาหาร และเครื่ องดื่ม จึงทาให้ มีฐานแฟนคลับอยู่ทงั่ โลก มีแฟนอาร์ ต (Fan Art) ที่ใช้ ตวั ละคร
การ์ ตูนบลัดดี ้ บันนี่ (Bloody Bunny) มาแสดงออกทางความคิดของกลุ่มแฟน แต่ที่น่าสังเกตคือ
ตัวละครการ์ ตนู บลัดดี ้ บันนี่ (Bloody Bunny) ได้ รับความนิยมในต่างประเทศมากกว่าในประเทศ
ไทย หลายคน เคยเห็นแต่ไม่ร้ ูวา่ เป็ นตัวละครการ์ ตนู ของไทย
ระบบอินเทอร์ เน็ตและการพัฒนาเทคโนโลยีของสื่อใหม่ เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่
ทาให้ รูปแบบของการสื่อสารเปลี่ ยนแปลงไป การนาเสนอเรื่ องราวของตัวละครการ์ ตนู จึงจาเป็ นที่
จะต้ องปรับเปลี่ยนให้ เข้ ากับสื่อใหม่ ผลจากการใช้ ไลน์สติ๊กเกอร์ (Line Sticker) จะเห็นได้ ว่า ตัว
ละครการ์ ตนู ได้ กลายส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมการสื่อสารที่สามารถสะท้ อนอารมณ์ความรู้สกึ ได้ ดีไม่
น้ อ ยไปกว่า ตัวอัก ษรเลย และได้ ส ร้ างปรากฎการณ์ ใหม่ ให้ กับ วงการการ์ ตูน ทุก คนสามารถ
สร้ างสรรค์ ออกแบบการ์ ตูน เปิ ดกว้ างยอมรับผลงานการออกแบบที่แหวกกฏของการออกแบบ
อย่างสิ ้นเชิง
1.3 ความหมายของสินค้ าตัวละคร (Character Merchandising)
World Intellectual Property Organization (1994) หรื อ WIPO ได้ แบ่ งรู ป แบบ
ข อ ง ตั ว ล ะค ร (Character) ที่ ส าม ารถ น าม าผ ลิ ต ใช้ เป็ น สิ น ค้ าตั ว ล ะ ค ร ( Character
Merchandising) ไว้ 2 รูปแบบ ดังนี ้
1.3.1 ตามแหล่ งที่มาของบทบาทของตัวละคร
1.3.1.1 ตัวละครสวมบทบาทสมมติ (Fictional Characters) หมายถึง ตัวละครที่
มี ลักษณะเป็ นมนุษย์สวมบทบาทสมมติตามบทที่กาหนดไว้ มีทงั ้ ตัวละครที่เป็ นมนุษย์ และตัว
ละครที่ไม่ใช่มนุษย์ แต่มีลกั ษณะเหมือนมนุษย์เป็ นสิ่งที่ไม่มีชีวิต หรื อเกิดตามธรรมชาติ หรื อ เหนือ
ธรรมชาติ ตัวละครสวมบทบาทสมมติ (Fictional Characters) สามารถแบ่งตามที่มาของ บทบาท
ของตัวละครได้ ดังนี ้
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- งานวรรณกรรม (Literary Work) เช่น แฮร์ รี่ พอตเตอร์ (Harry Potter), เชอร์
ล็อก โฮมส์ (Sherlock Holmes), ไซอิ๋ว, หนุมาน
- ก า ร์ ตู น เรื่ อ ง รา ว เป็ น ต อ น ๆ (Strip Cartoons) เช่ น ซุ ป เป อ ร์ แ ม น
(Superman), โดราเอมอน (Doraemon), การ์ ฟิลด์ (Garfield), สนู๊ปปี ้ (Snoopy)
- งานศิ ล ปะ (Artistic Works) หรื อ งานวาด (Drawing) เช่ น โมนาลิ ซ่ า
(Mona Lisa), เฮลโล คิตตี ้ (Hello Kitty), หมี โพล่าของโค้ ก , หมี แพนด้ า ขององค์กร พิทักษ์ สัตว์
อย่าง World Wide Fund (WWF)
- งานภ าพ ยนตร์ (Cinematographic Works) หรื อ งานซี รี่ ส์ โทรทั ศ น์
(Television Series) เช่น Star Wars, Toy Story, One Piece
1.3.1.2 มนุษ ย์ จ ริ ง (Real Humans) หมายถึ ง บุค คลที่ เป็ น มนุษ ย์ จ ริ ง ที่ อยู่ใน
วงการธุรกิจ ภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์ วงการนักกีฬา เป็ นบุคคลที่มีชื่อเสียงใน ฐานะของ
บุคคลคนนันเอง
้ หรื ออาจจะในฐานะของบทบาทที่ได้ รับตามบทบาทที่ได้ แสดง
นอกจากที่ ม าข้ า งต้ น ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ตัว ละครสวมบทบาทสมมติ (Fictional
Characters) ยังครอบคลุมถึงตัวละครสวมบทบาทสมมติที่มีบทบาทเป็ นตัวแทนสินค้ า เช่น มิชลิน
แมน, บาบีกอน ของร้ านบาบีคิว พลาซ่ า หรื อ ตัวละครสวมบทบาทสมมติที่เกิดขึน้ เพื่อส่งเสริ ม
กิจกรรมใดกิจกรรม หนึง่ เช่น คุมะมง มาสคอตประจาจังหวัดคุมาโมโตะ
จากการแบ่ งประเภทของตัวละครสวมบทบาทสมมติ (Fictional Characters)
ตามที่มาของ บทบาทของตัวละครนัน้ จะสังเกตได้ ว่าตัวละครสวมบทบาทสมมติบางตัว จะมีที่ มา
ตามบทบาทได้ มากกว่าหนึ่ง ที่ ม า เช่น ซุ ปเปอร์ แมน (Superman) จะมี ที่ม าตามบทบาทได้ ทัง้
การ์ ตนู เรื่ องราวเป็ น ตอนๆ (Strip Cartoons) และงานภาพยนตร์ (Cinematographic Works) การ
มีที่มาตาม บทบาทมากกว่าหนึ่งที่มา เกิดจากการพัฒนาของตัวละครไปยังสื่อ อื่นๆ ซึ่งสามารถนา
ตัวละคร นันไปสู
้ เ่ รื่ องราวใหม่ๆ
1.3.2 ตามคาจากัดความ
1.3.2.1 ตัวละครสมมติเลียนแบบมนุษย์ (Fictional Humans) หมายถึง ตัวละคร
ที่มีลกั ษณะเป็ นมนุษย์ มีทงตั
ั ้ วละครที่เป็ นมนุษย์ และตัวละครที่ไม่ใช่มนุษย์ แต่มีลกั ษณะ เหนือ
มนุษย์ เป็ นสิ่งที่ไม่มีชีวิต หรื อเกิดตามธรรมชาติ หรื อ เหนือธรรมชาติ เช่น ซุปเปอร์ แมน, ทาร์ ซาน,
เจมส์บอน
1.3.2.2 ตัวละครสมมติที่ไม่ใช่มนุษย์ (Non-Humans) เช่น คิตตี,้ คุมะมง, ก้ าน
กล้ วย
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1.3.2.3 มนุษย์จริง (Real Humans) เช่น ดารา, นักร้ อง, นักแสดง
จากที่กล่าวมาในงานวิจยั นี ้ตัวละครการ์ ตูนที่มีลกั ษณะตัวละครสมมติที่ไม่ใช่มนุษย์
(Non-Humans) และเป็ นตัวละครสวมบทบาทสมมติ (Fictional Character) เท่านัน้
2. กระบวนการสร้ างตัวละครการ์ ตูน
การสร้ างตัว ละครการ์ ตูน หรื อ ที่ เรี ย กกัน ว่า การออกแบบคาแรคเตอร์ นัน้ ถื อ ว่า เป็ น
องค์ประกอบสาคัญไม่วา่ จะนาไปสร้ างเป็ นผลงานภาพยนตร์ การ์ ตนู เกม หรื อภาพเคลื่อนไหวอื่นๆ
โดยจะต้ องมี เรื่ องราวที่ดีและชัดเจน ตัวละครในเรื่ องต้ องมี ความน่าสนใน เพื่ อให้ ผ้ ูช มสามารถ
เข้ าใจ กับเรื่ องราวที่เกิดขึ ้น และสามารถจินตนาการผ่านเข้ ามาในเรื่ องราวต่างๆ นันได้
้ เหมือนว่า
ผู้ชม สามารถเป็ นส่วนหนึ่งของในเรื่ องนันได้
้ ตัวละครแต่ละตัวนันจะต้
้ องมีการแนวคิด วิธีการสร้ าง
และ เล่าเรื่ องอย่างรอบคอบ มีการออกแบบตัวละครที่ดีและสามารถเข้ าถึงจิตใจคนได้ สามารถ
เชื่อมต่อ ทางอารมณ์ไปถึงของผู้ชมหรื อผู้ที่พบเห็นได้ มีความสนใจในเรื่ องราวของตัวละครการ์ ตนู
นันได้
้
Vira Haglund (2014, p.11-26) ได้ อธิ บ ายถึ ง การพั ฒ นาการออกแบบตั ว ละครขั น้
พื ้นฐาน ไว้ ดงั นี ้
1. การค้ นคว้ าวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
การค้ น คว้ า วิ จัย และพัฒ นาเป็ น ขัน้ ตอนแรกของกระบวนการสร้ างตัว ละคร
จะต้ องทาการ ค้ นคว้ าข้ อมูลในเชิงลึกให้ ได้ มากที่สุด เพื่อนามาอธิบายตัวละคร ความรู้ สึกของตัว
ละคร การกระทา ของตัวละครที่เกิดขึ ้นในแต่ละ บริบทของตัวละครได้ อย่างลึกซึ ้งแท้ จริง อะไรบ้ าง
ที่เราที่ ต้องรู้ เกี่ ยวกับ บริ บทของตัวละคร เช่น ชีวิตประจาวันตัวละครทาอะไร อะไรคือกิจ กรรม
ประจาที่ทา มีคาศัพท์ หรื อ คาพูดประจาตัวคื ออะไร มีแนวทางในการดาเนินชีวิต เหตุผลในการ
ดาเนินชี วิต มี แนวทางในการแก้ ไขปั ญ หาชี วิตอย่างไร ศึกษาบริ บทของตัวละครทัง้ อาชี พ ชีวิต
ทางด้ าน วัฒนธรรม ในช่วงเวลาที่อาศัยอยู่สภาพแวดล้ อม แม้ ว่าข้ อมูลเหล่ านี ้จะเป็ นเหมือนข้ อมูล
เบื ้องต้ น ที่จะเป็ นส่วนที่ชว่ ยในการตัดสินใจและการประเมินการออกแบบ
2. การสร้ างความผูกพันธ์ทางอารมณ์ (Emotional Bonding)
ตัวละครเป็ นหัวใจสาคัญ ของเรื่ อง จึงเป็ นสิ่งจาเป็ นที่ จะต้ องทาผู้ชมเกิดความ
สนใจ เอาใจใส่ มีความเห็นอกเห็นใจตัวละครตังแต่
้ เริ่มต้ น โดยมีองค์ประกอบสาคัญ 3 ข้ อคือ
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- จดจาได้ (Recognition)
- มีความลึกลับน่าสนใจ (Fascination)
- มีเสน่ห์ (Mystery)
3. นิยามตัวละคร
การสร้ างตัวละครการ์ ตนู จะต้ องสร้ างให้ ตวั ละครนันมี
้ เอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ซ ้า
แบบใคร (Creating a Unique Personality) มีความหลากหลายซับซ้ อน แต่ก็ยงั ให้ ความสาคัญกับ
ผลการ แสดงออกที่ชดั เจนและลึกซึ ้ง องค์ประกอบที่สร้ างขึ ้นจะต้ องมีลกั ษณะที่สอดคล้ องกัน และ
อาจจะ มีความขัดแย้ งกัน แต่ยงั ให้ ความสมดุลของตัวละครที่ดี
4. ความลุม่ ลึกในตัวละคร (Deeping the Character)
ความลุม่ ลึกในตัวละคร สามารถสร้ างได้ โดย
- การสร้ างภูมิหลังในตัวละคร (Background Story) ซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการ อธิบายชีวิตตัวละครในอดีต ซึ่งมีผลต่อการดาเนินชีวิตและการกระทาในปั จจุบนั และเพื่อ
อธิบาย ความเป็ นไปได้ และความน่าเชื่อถือในเรื่ องที่กาลังดาเนินอยู่ ยังเป็ นเหมือนข้ อมูลแนะนา
ทางให้ ผ้ ชู ม สามารถคาดการณ์ หรื อเดาสถานการณ์ ที่กาลังจะเกิดขึ ้นได้ แม้ กระทัง่ การผลักดัน
เรื่ องนี ้เป็ นทิศทางที่แน่นอน
- แรงจู ง ใจ เป้ า หมายและความต้ องการ (Motives, Goal and Needs)
แรงจูงใจ คือ การกระทาของตัวละครเป็ นสิ่งที่ทาให้ ค่าทางศีลธรรมของตัวละคร ไม่ว่าการกระทา
นันจะดี
้
หรื อไม่ดี อะไรคือแรงจูงใจที่ทาให้ ตวั ละครกระทาเช่นนัน้ ทาไมตัวละครถึงต้ องการสิ่งที่เขา
ต้ องการ
5. การสร้ างความสัมพันธ์ ของตัวละคร Character Relationships) การที่ตวั ละครมี
ปฏิสมั พันธ์ กับคนอื่น ในแต่ละบริ บท ทาให้ บรรยากาศในเรื่ องที่เปลี่ยน มีการสร้ างสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนไป ทาให้ ผ้ ชู มมีความรู้สกึ มีสว่ นร่วมได้ ดียิ่งขึ ้น
นักออกแบบตัวละครการ์ ตูนพยายามที่ จะสร้ างตัวละครการ์ ตูนให้ มี ความเป็ นคน
ด้ วยการสร้ างบุคลิกภาพ สร้ างคาแรคเตอร์ ต่างๆ ให้ กับตัวละครการ์ ตนู เพื่อให้ มีภาพจาที่ชัดเจน
มากขึ ้น แต่ในความจริ ง คือ บุคลิกภาพต่างๆ นันไม่
้ ได้ มีพลังเพียงพอที่จะช่วยให้ คนจดจาได้ ถ้ า
บุคลิกภาพเหล่านันไม่
้ มีเสน่ห์หรื อไม่สามารถดึงดูดลูคนอื่นได้
Katherine Isbister (2006, pp. 5-12) ได้ ใช้ หลักการทางจิตวิทยาพื ้นฐานมาช่วยในการ
ออกแบบตัวละคร เพื่ อให้ ตัวละครการ์ ตูน มี ค วามลึก มี ความซับซ้ อน มี เสน่ห์ และมี ความเป็ น
มนุษย์มากขึ ้น สิ่งเหล่านี ้จะช่วยให้ คนที่ร้ ูจกั ตัวละครการ์ ตนู มีความรู้สกึ เหมือนจริ ง โดยเริ่มจากการ
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ใช้ หลักการตีความคนในสังคมจากการพบเจอกันครัง้ แรก ไม่ว่าจะเป็ นคาทักทายคาแรกและการ
ประทับใจจากภายนอก มนุษย์จะตีความโดยอัตโนมัติจากสัญชาตญาณ หากนักออกแบบมีความ
เข้ าใจว่ามนุษย์ตีความจากการพบปะแบบผิวเผิน (Social Surface) อย่างไรแล้ ว ทาไมถึงตีความ
อย่างนัน้ ก็จะช่วยให้ นกั ออกแบบสามารถออกแบบให้ ตวั ละครการ์ ตนู มีลกั ษณะทางกายภาพและ
พฤติกรรมเบื ้องต้ นของตัวละครการ์ ตนู ได้ อย่างเหมาะสม โดยได้ กล่าวถึงรูปแบบการตี ความจาก
การพบปะแบบผิวดังนี ้
1. ปฏิ กิ ริยาที่ มี ต่อการพบปะแบบผิ วเผิ น (Reacting to Social Surface) ลัก ษณะ
ภายนอกมีผลกระทบอย่างมากต่อการรับรู้ และมีผลต่อการปฏิบตั ิตนต่อบุคคลอื่น เช่น เมื่อเห็นคน
แต่งตัวโทรม ผมยุ่ง คนก็มกั จะตีความว่าเป็ นคนจน หรื อ คนไม่ดี เมื่อเห็นคนใส่ชดุ สูท ผูกเนคไทด์
คนก็มกั จะตีความว่าเป็ นนักธุรกิจ
2. ความน่าดึงดูดใจ (Attractiveness) เป็ นเหมือนแรงดึงดูดที่ทาให้ คนอื่นสนใจ หรื อ
ที่เรามักจะเรี ยกว่า เป็ นคนมีรัศมีออร่ า ความน่าดึงดูดใจนัน้ คลอบคลุมถึงคุณสมบัติพิเศษต่างๆ
เช่น การถูกมองว่าเป็ นคนอบอุน่ , คนใจดี, คนละเอียดอ่อน, คนฉลาด จากภาพลักษณ์ภายนอก ซึ่ง
คนจะตีค วามจากความงามในอุด มคติ ดูจ ากใบหน้ าและร่ างกายที่ ส มมาตร มี สุขภาพดี ผิวดี
แข็งแรงรอยยิ ้มที่แจ่มใส เป็ นต้ น ความแตกต่างทางวัฒนธรรมก็มีผลต่อแนวคิดของความงามใน
อุดมคติที่ทาให้ มองเห็นความงามที่แตกต่างกันได้
3. คนหน้ าเด็ก (Babyfaces) จะมี ลักษณะตากลมโต คางเล็ก คิว้ สูง หน้ าผากเล็ก
ปากเล็ก จมูกเล็ก ริ มฝี ปากอวบอิ่ม แก้ ม มีนา้ มี นวล คล้ ายเด็ก ซึ่งคนในลักษณะนีจ้ ะถูกมองว่า
อบอุน่ น่ารัก ซื่อสัตย์ แต่มีความรับผิดชอบต่า ยอมแพ้ ง่าย
4. การมองแบบเหมารวม (Stereotype) การตีความจากประสบการณ์ ทัศนคติ และ
การรับรู้เรื่ องราวจากสังคมสิ่งแวดล้ อมในอดีต ที่นามาสร้ างเป็ นระบบต้ นแบบขึ ้นมาโดยวัดจากการ
แต่งตัว, ท่าทาง, ทรงผม, อายุ, เพศ, เชื ้อชาติ, สไตล์การพูดและการเคลื่อนไหว เช่น คนญี่ปนุ่ จะถูก
มองว่าเป็ นคนเรี ยบร้ อย มีระเบียบวินยั เพราะว่าเราเคยได้ ยินข่าวว่าคนญี่ปนผู
ุ่ ้ ที่มีระเบียบมากเข้ า
แถวซื ้อของแม้ กระทัง่ ช่วงที่มีภยั พิบตั แิ ละอยูใ่ นสภาวะขาดแคลน
การใช้ หลักการทางจิตวิทยาตีความคนแบบผิวเผิน (Katherine Isbister, 2006, pp.143193) มีการตีความจากองค์ประกอบดังนี ้
1. หน้ าตา (Face) เราสามารถตีความความรู้ สึกและความคิดของคนอื่นได้ จากสิ่งที่
คนคนนัน้ แสดงออกบนใบหน้ า ไม่ว่า จะเป็ น รู ป ทรงของใบหน้ า องค์ ป ระกอบบนใบหน้ า การ
แสดงออกทางใบหน้ าและการเคลื่อนไหวของกล้ ามเนื ้อบนใบหน้ า เช่น การยกคิ ้ว การย่นหน้ าผาก
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การแสดงอารมณ์ เช่น ความโกรธ ความกลัว ความสุข และความโศกเศร้ า วิธีการและทิศทางการ
จ้ องมอง เวลาที่ใช้ ในการจ้ องมองและสบตา สามารถบ่งบอกถึงความอ่อนน้ อมถ่อมตน ความ
สนใจของบุค คลในขณะนัน้ ว่าสนใจในการเริ่ ม ต้ น การสนทนา หรื อ อยากที่ จ ะหลี ก เลี่ ย ง การ
แสดงออกบนใบหน้ าของไม่ใช่แค่การสะท้ อนภายในความรู้สึก เท่านัน้ ใบหน้ ายังสามารถสะท้ อน
ความรู้ สึกเวลาที่เรารับฟั งเรื่ องราวจากผู้อื่น เราจะเลียนแบบใบหน้ าเพื่อแสดงความรู้ สึกร่ วมกับ
เรื่ องราวที่เราได้ รับฟั ง
2. ร่ างกาย (Body) ร่ างกายสามารถแสดงออกได้ ถึงข้ อมูล เรื่ องราวของคนคนนัน้
และความ สัมพันธ์ ของเขาเหล่านัน้ นักออกแบบตัวละครการ์ ตูนจึงต้ องให้ ความสาคัญ กับการ
แสดงออกทางภาษากาย ท่าทางและการเคลื่อนไหว (Posture and Movement) ที่สื่อถึงความรู้สึก
และลักษณะทัว่ ไปได้ อาทิเช่น คนขี ้กลัวจะมีการเคลื่อนไหวน้ อย ร่างกายจะห่อตัว ส่วนคนที่กล้ า
หาญก็จะอกผายไหล่ผงึ่
3. เสียง (Voice) เมื่อได้ ยินเสียงเราสามารถทายอายุ เพศ สถานะทางสังคม อารมณ์
และบุคลิกของคนคนนัน้ ได้ แม้ ว่าจะพูดคนละภาษาแต่เราก็ยงั สามารถทายได้ จากน ้าเสียง โทน
เสียง จังหวะของการพูด เสียงสามารถบ่งบอกอารมณ์ ของผู้พูดได้ เช่น อารมณ์ โกรธ เสียงจะเข้ ม
ขึ ้น, อัตราการพูดเร็วขึ ้น, ระดับเสียงดังขึ ้น แต่เมื่อโกรธแล้ วมีอารมณ์เย็นขึ ้น เสียงจะแน่นขึ ้น, อัตรา
การพูดเร็ วขึ ้น, ความเข้ มและแนวโน้ มของรูปทรงน ้าเสียงที่ม่งุ ลงต่า เมื่อมีอารมณ์เบื่อ อัตราการพูด
ช้ าลง มีการเพิ่มความยาวของพยางค์เน้ นเสียง แต่อย่างไรก็ตามการตีความจากเสียงยังขึ ้นอยู่กับ
บริ บททางสังคมและอัตลักษณ์ของผู้พดู ด้ วยว่า พูดอยูก่ บั ใคร บทบาททางสังคมและความสัมพันธ์
ของคนที่พดู ด้ วย
กฤษณ์ ณ ล าเลี ย ง (2558, สไลด์ ) ได้ อธิ บ ายการท าธุ ร กิ จ ตั ว ละครการ์ ตู น ว่ า มี
องค์ประกอบ ที่สาคัญอยู่ 2 ส่วนคือ
1) การออกแบบสร้ างสรรค์
กระบวนการสร้ างละครการ์ ตนู นัน้ มีสิ่งที่ต้องคานึงถึงในด้ านการออกแบบ คือ
ผู้ออกแบบจะต้ องคานึงกลุ่มเป้าหมาย จะต้ องออกแบบมาจากข้ อมูลที่ได้ ค้นคว้ ามาเพื่อออกแบบ
ให้ ตรงตามความต้ องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย ทังทางด้
้
าน อายุ เพศ การศึกษา
อาชีพ รวมถึงถ้ าเทคนิคในการผลิตสินค้ าที่มีข้อจากั ด ผู้ออกแบบจาเป็ นต้ องมีความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการผลิตไม่วา่ จะเรื่ องการพิมพ์
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2) การตลาด
การตลาดด้ านตัวละครการ์ ตนู ไม่ต่างจากการสร้ างแบรนด์สินค้ า ธุรกิจตัวละคร
การ์ ตนู เป็ นการให้ เช่าใช้ ทรัพย์สินทางปั ญญาแบบธุรกิจเพลงและภาพยนตร์ โดยจะมีธุรกิจอยู่ 2
ส่วน คือ 1) ผู้ได้ รับใบอนุญาต (Licensee) คือผู้ที่นาเอาทรัพย์สินทางปั ญญาไปใช้ หรื อไปขาย 2) ผู้
ให้ ใบอนุญาต (Licensor) คือผู้ที่เป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์ ในบางกรณี ของตัวละครบางตัวที่ มีชื่อเสียง
โด่งดัง ก็จะมีสว่ นที่ 3 คือ ตัวแทนดูแลลิขสิทธิ์ (Licensing Agent)
กฤษณ์ ณ ลาเลียง (2558, สไลด์) ยังได้ แนะนาเกี่ยวกับการทาแผนธุรกิจสินค้ าตัวละคร
การ์ ตนู ด้ านทรัพย์สินทางปั ญญา (Character Merchandise of Intellectual Property) สาหรับยุค
ดิจิทลั (Digital Era) ว่าจะควรมีสินค้ าด้ านทรัพย์สินทางปัญญา 3 ด้ าน คือ
a) สิ นค้ าทรัพ ย์ สิ นทางปั ญ ญาทางด้ านกายภาพ (Physical intellectual Property)
หมายถึงสินค้ าที่สามารถจับต้ องได้ เช่น ตุ๊กตา ของเล่น สินค้ าไลฟ์สไตล์ เป็ นต้ น
b) สิ นค้ าทางด้ านสื่ อกระจายภาพและเสี ยง (Broadcating intellectual Property)
รู ปแบบผลงานที่ ฉ ายผ่านช่องทางสื่ อไม่ ว่าจะเป็ น สื่ อโทรทัศน์ เคเบิล้ ที วี Youtube หนังสื อหรื อ
หนังสือการ์ ตนู
c) สินค้ าทางด้ านสื่อดิจิทลั (Digital intellectual Property) มีผลงานใน รู ปแบบของ
สื่อดิจิทลั เช่น เกม สื่อโซเชียลแอปแอพพลิเคชัน (Social Application)
การที่ ตวั ละครการ์ ตูนจะมี ชื่อเสี ยงได้ จ ะต้ องมี การสร้ างแบรนด์ คาแรคเตอร์ การสร้ าง
คาแรคเตอร์ ให้ มีบคุ ลิกภาพที่เด่นชัด เพื่อให้ คนรู้จกั และจาได้ การทาให้ ตวั ละครการ์ ตนู มีชีวิตและ
เป็ นที่ร้ ูจกั หรื อมีคนจดจาได้ นนั ้ ไม่เพียงพอที่จะเรี ยกได้ ว่าประสบความสาเร็ จในการสร้ างตัวละคร
การ์ ตนู เพราะสิ่งสาคัญที่มากกว่าแค่การทาให้ เป็ นที่ร้ ูจกั คือ ตัวละครการ์ ตนู นันจะต้
้ องสามารถทา
ให้ คนรักได้
3. แนวคิดปริซึมอัตลักษณ์ แบรนด์ ของเคฟเฟอเรอร์
สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริ กา The American Marketing Association (AMA) ได้
ให้ ค วามหมายของแบรนด์ ไว้ ว่า แบรนด์ หมายถึ ง ชื่ อ , คา, เครื่ องหมาย, สัญ ลักษณ์ ห รื อ การ
ออกแบบ หรื อรวมที่กล่าวมาทัง้ หมด มีวตั ถุประสงค์เพื่อบ่งบอกอัตลักษณ์ สินค้ าและบริ การของ
ผู้ผลิตรายเดียว หรื อกลุ่มผู้ผลิต เพื่อแยกให้ เห็นถึงความแตกต่างจากคูแ่ ข่งขัน หรื อในทางปฏิบตั ิ
แล้ ว เมื่อใดก็ตามที่มีสร้ างชื่อโลโก้ หรื อสัญลักษณ์ใหม่ สาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ หมายถึงการสร้ าง ,
แบรนด์นนั่ เอง(Keller, Kevin Lane, 2013, p. 2)
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ปริ ซึม อัต ลักษณ์ แบรนด์ข องเคฟเฟอเรอร์ (Kafferer’s Brand Identity Prism) แนวคิด
การสร้ างอัตลักษณ์ แบรนด์ผ่านปริ ซึม หกด้ านของแคปเฟอเรอร์ (The Kapferer Brand Identity
Prism) (Kapferer, 2012, pp. 149-177) ถือว่าเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสร้ างอัตลักษณ์ แบรนด์
เพื่อสร้ างความจดจาแบรนด์และสร้ างความแตกต่างที่ชัดเจนจากแบรนด์ค่แู ข่ง ประกอบไปด้ วย
คุณลักษณะสาคัญ 6 ด้ าน ได้ แก่

ที่ ม า : Kapferer, J. N. (2012). The new strategic brand management advanced
insights andStrategic Think (5th ed.) London: Kogan Page.
1) ลักษณะทางกายภาพ (Physique) รู ปลักษณ์ ภายนอกที่สมั ผัสได้ ด้วยตา หู จมูก
ปาก ประกอบด้ วยส่วนสาคัญคือ โลโก้ สโลแกน บรรจุภณ
ั ฑ์ การออกแบบ รูปร่างของผลิตภัณฑ์ สี
รสชาติ และเสียง เป็ นต้ น ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะที่โดดเด่นและจดจาได้ ทนั ทีเมื่อนึกถึงแบรนด์
2) บุคลิ ก (Personality) หมายถึง บุคลิกภาพของสิ นค้ า หากเปรี ยบสินค้ าเป็ นคน
บุคลิกภาพของสินค้ าจะสะท้ อนมาจากรูปลักษณ์ทางกายภาพของของสินค้ า
3) ลักษณะความสัมพันธ์ที่มีกับแบรนด์ (Relationship) ความสัมพันธ์ ระหว่างลูกค้ า
และแบรนด์ ซึ่งเมื่อผู้บริ โภคสร้ างหรื อเกิดความสัมพันธ์ กับ แบรนด์นนั ้ แล้ วจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิด
ความเชื่อถือและไว้ วางใจในแบรนด์
4) วัฒนธรรมของแบรนด์ (Culture) หมายถึง คือ เป็ นสิ่งสาคัญที่สดุ ของการสร้ างแบ
รนด์ว่าด้ วยแนวคิด แรงบนัดาลใจ และประวัติ ที่มาที่ไปของแบรนด์ มุมมองทางด้ านวัฒ นธรรม
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ของแบรนด์ โดยความหมายดังเดิ
้ มของแนวคิดปริ ซึมอัตลักษณ์ตราสินค้ า (Brand identity Prism)
มุมมองด้ านวัฒนธรรมของแบรนด์นี ้หมายถึง การนาเอาคุณค่าทางวัฒนธรรมของประเทศผู้สร้ าง
สินค้ า หรื อวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ านัน้ เพื่อเสริมสร้ างต่อความเชื่อของคุณภาพของสินค้ า
5) การสะท้ อนตัวตนของผู้ใช้ สินค้ ากับแบรนด์ (Reflection) เป็ นสิ่งสะท้ อนความรู้สึก
การรับ รู้ ของลูกค้ าที่ มี ต่อสิ น ค้ า เป็ นภาพสะท้ อนที่ ผ้ ูผ ลิตคาดหวังไว้ หลังจากที่ ผ้ ูใช้ สิ นค้ าได้ มี
ความสัมพันธ์กบั แบรนด์ ผู้ใช้ สินค้ าใช้ แบรนด์ในการสร้ างตัวตนของตัวเอง
6) ภาพลักษณ์ที่มองเห็นผ่านตนเอง (Self–Image) สิ่งที่สะท้ อนความเป็ นตัวตนของ
กลุ่ม เป้าหมาย ความรู้ สึกภายในจิ ต ใจ ผ่านทัศ นคติของแต่ละบุคคลซึ่งมี ต่อแบรนด์ เป็ นภาพ
สะท้ อนภาพลักษณ์ แห่งตน (Self-image) ว่าฉันรู้ สึก ฉันเหมื อน ด้ วยการพัฒ นาความสัม พัน ธ์
ภายในตัวเราเองโดยผ่านทัศนคติที่มีตอ่ แบรนด์
4. แนวคิดเกี่ยวกับแฟนศึกษา
แฟน (Fan) เป็ นคาที่ใช้ เรี ยกคนที่หลงใหลชื่นชม หลงใหล คลั่งไคล้ ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ มี
ชื่อเสียง รวมตัวกันและก่อตังเป็
้ นแฟนคลับ (Fan Club) สมาชิกแต่ละคนมีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร
และความคิด มีกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงมีการสะสมของที่ระลึก
แฟนดอม (Fandom) หมายถึง กลุ่ม คนคลั่งไคล้ เป็ นอาการหนึ่งทางจิ ตวิทยา มีความ
รู้สกึ เป็ นเจ้ าของ เป็ นกลุม่ คนกลุม่ ย่อย
4.1 ลักษณะของแฟน
Jori Jenson อ้ างถึ ง ใน Lisa A. Lewis (1992, p. 9) ได้ แบ่ ง ป ระเภ ทของแฟ น
ออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1) แบบปั จเจกชนที่หมกหมุ่นอยู่กับวัตถุแห่งความปรารถนา (The Obsessed
Individuals) จะถูกครอบงาโดยสื่อมวลชนหรื อบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างไร้ เหตุผล มักจะแยกตัวออก
จากครอบครัวและสังคม
2) แบบรวมกลุ่ม จะมี ลักษณะเป็ นกลุ่ม คนที่ บ้าคลั่ง (The Hysterical Crowd)
จะมีความจงรักภักดีกบั สิ่งที่ตนเองหลงใหลมาก
N. Abercrombie & B. Longhurst (อ้ า งถึ ง ใน กาญจนา แก้ ว เทพ, 2555, น. 371)
ได้ จดั แบ่งประเภทของแฟนโดยใช้ เกณฑ์ 3 ข้ อ คือ
- ลักษณะของความสนใจ (Interest)
- ลักษณะของการใช้ สื่อ (Media Use)
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- ลักษณะการรวมกลุม่ (Grouping)
ด้ วยเกณฑ์ทงั ้ 3 ข้ อนี ้สามารถแบ่งประเภทของแฟนได้ 3 กลุม่ คือ
1) ลักษณะความเป็ นปั จเจกบุคลในกลุ่มแฟน (Fan) คือ จะมีลกั ษณะสนใจเป็ น
ปั จเจกบุคคล มีลกั ษณะความชอบ สนใจและหลงใหลสิ่งใดสิงหนึ่งเฉพาะ จะมีการติดตามข้ อมูล
ข่าวสาร จากการใช้ สื่ออย่างมาก แต่จะไม่สนใจที่จะรวมกลุม่ หรื อติดต่อสื่อสารกับแฟนคนอื่นๆ
2) ลัก ษณะกลุ่ม วัฒ นธรรมย่ อ ยในกลุ่ม แฟน (Subculture) คื อ จะมี ลัก ษณะ
สนใจเป็ นแบบรวมกลุ่ม มี ก ารจัด ตัง้ กัน เป็ น กลุ่ม เพื่ อ พบปะแลกเปลี่ ย นเนื อ้ หา หรื อ ร่ ว มกัน
แสดงออก ทางสัญลักษณ์เป็ นกลุม่ จะมีรูปแบบทังแบบที
้
่เป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ จะมีการ
ติดตามด้ วย การใช้ สื่ออย่างมากคล้ ายกลุ่มแรก แต่ อาจจะมีการเลือกใช้ สื่อเฉพาะเจาะจงสาหรับ
กลุม่ ของตนเอง มีรูปแบบการขยายตัวแบบเครื อข่าย (Networking)
3) กลุ่ม ที่ มี ความใฝ่ รักใคร่ (Enthusiasms) คือ จะมี ลัก ษณะแตกต่างจากสอง
กลุ่มแรก กลุ่มนี ้จะมีความกระตือรื อร้ นในการเปิ ดรับและแสวงหาข่าวสาร พร้ อมอุทิศเวลาที่มี ให้
อย่าง เต็มที่กับสิ่งที่ตนเองสนใจและหลงใหลชื่นชอบอยู่ คนกลุ่มนี ้ส่วนใหญ่ จะมีลกั ษณะความ
สนใจไปที่ประเภทของสื่อ หรื อ ประเภทของเนื ้อหาของสื่อมากกว่าสนใจเป็ นบุคคล คนกลุ่มนี ้จะมี
ความเชี่ ยวชาญอย่างแท้ จ ริ งในสิ่งที่ ตนเองเป็ นแฟนอยู่ อาจจะมีการจัดรวมกลุ่ม รวมตัวกัน ทา
กิจกรรมในรูปแบบของชมรมหรื อสมาคม
4.2 ประเภทของแฟนแบ่ งตามระดับการมีส่วนร่ วมของแฟน
การแบ่ ง ประเภทของแฟนโดยแบ่ ง ตามระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของแฟน (Fan
Engagement Spectrum) ตามแนวคิดของมูนโทส (Moontoast) พบว่าหลักสาคัญที่จะทาให้ คน
กดไลค์ (Like) และติดตาม (Following) เพจเฟสบุ๊ค (Facebook Page) นัน้ จะต้ อ งมี การใช้ ก ล
ยุทธ์ ที่น่าสนใจที่ จะทาให้ คนในชุม ชนนัน้ มี จ านวนมากขึน้ และสนใจติดตามอย่างต่อเนื่ อง การ
กดไลค์ (Like) และการแสดงความคิดเห็น (Comment) เป็ นสิ่งแรกที่จะสังเกตเห็นการมีส่วนร่ วม
ของชุมชนในโซเชียล แต่ในความเป็ นจริงนันยั
้ งมีเหตุผลอื่นๆ ที่ทาให้ ลกั ษณะการมีส่วนร่วมชองคน
ในชุมชนออนไลน์นนมี
ั ้ ความแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็ นจานวนของการกดไลค์โพสต์ จานวน
ของการกดไลท์โพสต์ และความถี่ของการกดไลท์โพสต์ เป็ นต้ น ดังนันจึ
้ งได้ มีการแบ่ง ประเภทของ
แฟนโดยแบ่งตามระดับการมีสว่ นร่วมของแฟน (Fan Engagement Spectrum) ดังนี ้
1) โอกาสเป็ นแฟน (Potential Fan) เริ่ มจาการได้ เห็นและการเข้ าถึงได้ ไม่ว่าจะ
จากสื่อโฆษณาหรื อการแนะนาจากคนรู้จกั หรื อจากกิจกรรมต่างๆ
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2) แฟนที่มี ความสัมพันธ์ ร่วมกัน (Engaged Fan) เริ่ ม รู้ จักมี ความสนใจที่ จะมี
ส่วนร่วม มีความสัมพันธ์ร่วมกันในรูปแบบต่างๆ เช่น เข้ าไปอ่านโพสต์ กดไลท์ ติดตาม
3) แฟนที่ ใ ห้ การสนั บ สนุ น (Advocate Fan) เริ่ ม มี ก ารติ ด ตามอย่ า งจริ ง จั ง
สม่าเสมอ แสดงออกในรูปแบบต่างๆ รวมถึงอาจจะมีการแสดงความคิดเห็นในโพสต์ และติดต่อ
พูดคุยกับเจ้ าของเพจ
4) แฟนที่ใช้ จ่ายสินค้ า (Purchasing Fan) มีการสนับสนุนโดยการอุดหนุนสินค้ า
และมีการใช้ สินค้ าเพื่อแสดงตัวตนว่าเป็ นแฟน
5) ซุ ป เปอร์ แฟน (Superfans) มี ค วามกระตื อรื อ ร้ นในการเปิ ด รับ ข้ อมูล มี ก าร
แสวงหาข่าว อุทิศเวลาที่มีให้ ในการร่ วมกิจกรรม เต็มที่กับสิ่งที่ตนเองสนใจและหลงใหลชื่นชอบ
และสร้ างเนื ้อหาเพื่อช่วยในการโปรโมตไปยังเครื อข่ายของตนเอง
ดังนัน้ สามารถสรุ ปคาว่า แฟน คือ ผู้ที่หลงไหล คลั่งไคล้ หรื อชื่นชอบอะไรอย่ างใด
อย่างหนึ่ง (กาญจนา แก้ วเทพ, 2555, น. 306) โดยมีตวั บ่งชี ้ว่าเป็ นแฟนหรื อไม่นนั ้ คือ เจ้ าตัวต้ อง
สามารถ บอกเองและรับรู้ได้ ด้วยตนเอง สามารถแสดงออกถึงความเป็ นแฟนที่สามารถมองเห็นได้
จาก ภายนอก เช่น การใช้ สิ่ ง ของ หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ สื่ อ ถึ ง สิ่ ง ที่ เราชื่ น ชอบ แต่บ างอย่า งก็ เป็ น
ความรู้ สึก จากภายในไม่สามารถมองเห็นได้ ง่ายนัก อาจจะต้ องสังเกตจากพฤติกรรมอื่นๆ เช่น
การสนับ สนุน ความคิด ด้ วยการกดไลค์ (Like) นอกจากนี ก้ ารวิ เคราะห์ แ ฟน ยัง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง
ประเภทของแฟน อี ก ด้ วย ซึ่ ง แบ่ง ประเภทของแฟนออกเป็ น 2 ลัก ษณะ (Joli Jenson, 2009,
Online) คื อ การเป็ น แฟนในลัก ษณะปั จ เจกบุ ค คล ประเภทเก็ บ ชื่ น ชมไว้ ค นเดี ย ว (Obessed
Loner) แฟนกลุ่ม นี จ้ ะเน้ น สร้ างความสัม พัน ธ์ ในรู ป แบบของการจิ น ตนาการ จะต่างจากการ
รวมกลุ่มกันของแฟน หรื อที่เราเรี ยกกันว่ากลุ่มแฟนคลับ (Fan Club) ที่ จะมีการแสดงออกร่วมกัน
ชัดเจน
5. แนวคิดการบริโภคสัญญะของฌอง โบดริยาร์ ด
ฌอง โบดริ ย าร์ ด (Jean Baudrillard) นั ก คิ ด วิ พ ากษ์ สัง คมบริ โภคนิ ย มชาวฝรั่ ง เศส
เล็งเห็น ว่าแนวคิดเศรษฐศาสตร์ แบบเดิมไม่สามารถอธิบายเรื่ องการบริ โภคในสังคมปั จจุบนั ได้
เพราะ โลกปัจจุบนั นี ้ล้ วนสื่อสารกันผ่านสัญญะการบริ โภคเป็ นส่วนใหญ่ หรื อที่เรี ยกว่า การบริโภค
เชิง สัญญะ (Consumption of Sign) การบริโภคในปั จจุบนั นันไม่
้ ได้ เป็ นการบริโภคบนพื ้นฐานของ
ความจาเป็ น (Needs) อีกต่อไป โดยมีการสร้ างระบบคุณค่าทางสังคมและสร้ างความหมายของ
วัตถุขึ ้นมาใหม่ในสังคม เป็ นการบริ โภคเพื่อแสดงตัวตนในเชิงสัญญะ ภายใต้ สงั คมที่สร้ างระบบ
คุณค่าขึ ้นมามากมาย สัญญะถูกผลิตขึ ้นไม่มีที่สิ ้นสุด เพื่อแสวงหาความแตกต่าง สัญญะเหล่านี ้จะ
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สะท้ อนถึงสถานภาพ รสนิยม ภาพลักษณ์และวิถีชีวิต โบดริ ยาร์ ด ได้ นาเสนอตรรกแห่งการบริ โภค
4 ประการ (สาธิดา ธนธนางกูร, 2557, น.11) ดังนี ้
1. ตรรกะเชิงในหน้ าที่ของการใช้ (A Function Logic of Use Value) คือ สิ่งที่บริ โภค
หรื อวัตถุนนมี
ั ้ คณ
ุ ค่าจากประโยชน์ในการใช้ สอย (Utility)
2. ตรรกะเชิงเศรษฐศาสตร์ ของคุณค่าในแง่การแลกเปลี่ยน (An Economic Logic of
Exchange Value) คื อ สิ่ ง ที่ บ ริ โภคหรื อ วัต ถุนัน้ มี คุณ ค่า ในเชิ ง เปรี ย บเที ย บมูล ค่า เป็ น สิ น ค้ า ที่
สามารถนาเอาไป แลกเปลี่ยนซื ้อขายในตลาดได้
3. ตรรกะเชิ ง ค่า สัญ ญะ (A Logic of Sign Value) คื อ สิ่ ง ที่ บ ริ โภคหรื อ วัต ถุนัน้ มี
คุณค่า ในเชิงเป็ นสัญญะ ที่สามารถบ่งบอกสถานะทางสังคม อัตลักษณ์และไลฟ์ สไตล์
4. ตรรกะเชิ ง แลกเปลี่ ย นเชิ ง สัญ ลัก ษณ์ (A Logic of Symbolic Exchange) สิ่ ง ที่
บริโภค หรื อวัตถุนนมี
ั ้ คณ
ุ ค่าเชิงสัญลักษณ์แทนความหมาย หรื อ สัญลักษณ์แทนความสัมพันธ์
ตรรกะเชิงค่าสัญญะ (A Logic of Sign Value) เป็ นการแสดงสถานะของวัตถุในการเป็ น
ตัวแทนการสร้ างสัญญะให้ แก่บคุ คลนัน้ แสดงตัวตนผ่านการใช้ สิ่งที่บริโภคหรื อวัตถุนนๆ
ั ้ ที่บง่ บอก
ถึงรสนิยม อัตลักษณ์ เป็ นการสร้ างความแตกต่างให้ กับบุคคลนันในสั
้
งคม จากแนวคิดของ โบดริ
ยาร์ ด จึงทาให้ เห็นว่ามนุษย์ ใช้ สิ นค้ าเป็ นเครื่ องมื อในการแสดงออกถึงบางอย่างที่ ม นุษย์ สร้ าง
ขึ ้นมา มนุษย์พยายามสื่อความเป็ นตัวตนของตนเองออกมาจากสินค้ าที่พวกเขาเลือกใช้
โบดริ ยาร์ ด ยังได้ นาเสนอแนวคิดเรื่ องการจาลองภาพและภาพเสมือนจริ ง (Simulacra
and Simulation) ต่อจากแนวคิดเรื่ องการบริ โภคสัญญะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถแบ่งแยกจาก
กันได้ ทังเศรษฐกิ
้
จ การเมือง วัฒนธรรม ศิลปะ ความคิดและความรู้สกึ ทังหมด
้
ถูกหล่อหลอมรวม
เป็ น หนึ่ง เดี ย ว เป็ น ภาพมายาหรื อ ของเสแสร้ ง (Simulacrum) เป็ น ภาพมายาที่ จ าลองมาจาก
สิ่งของดังเดิ
้ ม แต่คณ
ุ สมบัติไม่เหมือนเดิม หากภาพมายาที่จาลองนันถู
้ กจัดฉาก เกิดการผลิตซ ้า
ตอกย ้า หมุนเวียนทาให้ ผ้ รู ับภาพนันเกิ
้ ดการเคลิบเคลิ ้ม หรื อมีการนาเสนอมากกว่า ความจริง หรื อ
มากเกินกว่าความจริ ง โบดริ ยาร์ ดเรี ยกภาพมายาที่จาลองที่ทาหน้ าที่เกินความจริ งนีว้ ่า สภาวะ
เหนือจริง (Hyperreality)
แนวคิดเรื่ องคาสัง่ ของการจาลองภาพ (Orders of Simulacra) ถูกนามาใช้ อธิบายลาดับ
ขันตอนในการพั
้
ฒนาการภาพเสมือนจริ ง (Simulation) การครอบงาของสัญญะและการที่สญ
ั ญะ
เข้ ามาแทนที่ความเป็ นจริง (Reality) ดังต่อไปนี ้
1. Symbolic Order ขัน้ ตอนแรกเป็ น การเข้ ามาปะทะกับ ความเป็ น จริ ง ลัก ษณะ
ของสัญ ญะที่ สังคมวัฒ นธรรมได้ มี การจัดลาดับไว้ เป็ นล าดับชัน้ สัญ ญะในขัน้ ตอนนีไ้ ม่มี อิส ระ
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ตอบสนองกับการจัดระเบียบและไม่สามารถจะเข้ าไปยุง่ หรื อแตะต้ องกับความเป็ นจริ งได้ นอกจาก
จะสะท้ อนความเป็ นจริง
2. First Order of Simulacra ขัน้ ตอนนี เ้ ป็ น ขัน้ ตอนเริ่ ม เข้ าสู่ก ารสร้ างภาพเสมื อ น
จากการเริ่ ม สร้ างของปลอมขึน้ มา หรื อสร้ างของที่ ทาเลี ยนแบบ ซึ่งคุณ ภาพของสิ่งของที่ สร้ าง
ปลอม หรื อเลือนแบบขึ ้นมานันยั
้ งไม่แนบเนียน ยังสามารถแยกได้ ชดั ระหว่างของจริ งกับของที่ทา
เลี ย นแบบ สัญ ญะในขัน้ ตอนนี ม้ ี ค วามเป็ น อิ ส ระ สามาถเป็ น ตัว บ่ งชี ส้ ถานภาพบางอย่างได้
สัญญะเข้ าไปเคลือบ ความเป็ นจริงบางส่วนไว้ แต่การเคลือบความเป็ นจริ งนันยั
้ งไม่แนบเนียนมาก
พอ ทาให้ เรายัง สามารถแยกแยะได้ วา่ อะไรเป็ นความจริงอะไรความลวง
3. Second Order of Simulacra ขั น้ ต อ น นี ้เ ป็ น ขั น้ ต อ น ที่ ส อ งข องก ารส ร้ าง
ภาพเสมือนเป็ นขันตอนที
้
่เกิดขึ ้นในช่วงศตวรรษที่ 19 ซึ่งอยูใ่ นยุคอุตสาหกรรม มีลกั ษณะการ ผลิต
ของแบบเดี ย วกัน ออกมาที ล ะมากๆ ดัง นัน้ ความแตกต่ า งของสัญ ญะในช่ว งนี จ้ ะเป็ น ความ
แตกต่างที่ แบ่งแยกแบบเป็ น ชุด ๆ ถึงแม้ ว่าจะมี ห น้ าตาเหมื อนกัน แต่ทุกอันก็ เป็ น ของจริ ง ช่วง
ที่สญ
ั ญะจะทาหน้ าที่ในการฉาบหน้ า ความเป็ นจริงพื ้นฐานที่ขาดหายไป
4. Third Order of Simulacra ขันตอนนี
้
้เป็ นขันตอนที
้
่สามของการสร้ างภาพเสมือน
อยู่ในช่วงศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็ นยุคที่วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเจริ ญก้ าวหน้ าไปอย่างมาก ถูกนา
มาใช้ ในการสร้ างภาพเสมือนทุกอย่างที่เคยอยู่ในคอมพิวเตอร์ หนังสือ หรื อนวนิยายวิทยาศาสตร์
นัน้ สามารถกลายมาเป็ นความจริ งหมดแล้ วในศตวรรษนี แ้ ละในยุคนี ้ ภาพเสมื อนในยุคนี เ้ ป็ น
ความ เหนือจริ ง (Hyperreality) เป็ นการนาเอาความจริ งมายุบรวมเข้ ากับจินตนาการ ช่วงนี เ้ ป็ น
ขันที
้ ่ สัญญะทาหน้ าที่แทนความเป็ นจริงทังหมด
้
ฌอง โบดริ ยาร์ ด (Jean Baudrillard) ได้ ให้ อธิบายว่า โลกแห่งมายาภาพ ที่ซึ่งพวกเราไม่
อาจจาแนกความแตกต่างระหว่างความจริ ง (reality) และมายาภาพ (simulation) ออกจากกันได้
อีกแล้ ว ภาพเสมือน(simulacra) มันไม่ได้ เป็ นตัวแทนความจริ งของสิ่งใดเลย เว้ นแต่ตวั ของพวกมัน
เอง ยกตั ว อย่ า ง ดิ ส นี่ แ ลนด์ (Disneyland) เป็ นสวนสนุ ก กลางแจ้ งที่ มี ค วามเสมื อ นจริ ง
(Simulation) เป็ นความจริ งที่เราสัมผัสได้ เป็ นสิ่งที่ถกู จาลองขึ ้นมาแต่กลับกลายเป็ นสิ่งที่เรารับรู้ว่า
เป็ นความจริ ง ถึงแม้ ว่าจะไม่ได้ เกิดขึ ้นจากการเข้ าถึงเนื ้อแท้ หรื อความเป็ นจริ งนัน้ แต่การรับรู้ของ
เราเกิดขึ ้นจาก ภาพเสมือนจริงที่เป็ นความจริง
6. ความสัมพันธ์ ทางสังคมกึ่งความจริง (Parasocial Relationship)
ความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ ง เป็ นความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลที่เกิดขึ ้นเพียงด้ าน
เดียว เปรี ยบเสมือนเป็ นการสร้ างจินตนาการความรู้ สึกกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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ถึงแม้ ว่าความสัม พันธ์ ที่เกิ ดขึน้ นัน้ จะมีลักษณะเป็ นการมี ส่วนร่ วมมากกว่าการปฏิ สัม พันธ์ กัน
อย่างแท้ จริ ง Singhal and Roger (1999, อ้ างถึงใน พีรภา สุวรรณโชติ, 2551) ได้ แบ่งลักษณะของ
ทางสังคมกึ่งความจริงออกเป็ น 3 ด้ าน ดังนี ้
1) ความสัม พันธ์ ทางสังคมกึ่งความจริ ง ด้ านความคิด เกิดขึน้ จากการได้ รับข้ อมูล
ความคิดของบุคคลที่เป็ นแม่แบบมีความน่าสนใจ หรื อมีแนวคิดใกล้ เคียงกับความคิดของตน แล้ ว
นามาคิดและตีความต่อ ตลอดจนมีการคิดทบทวนเนื ้อหานามาวิเคราะห์ ราวกับว่าตนเคยฟั งและ
พูดคุยกับบุคคลนันมาก่
้ อน
2) ความสัมพันธ์ ทางสังคมกึ่งความจริ ง ด้ านความรู้ สึก จากการที่สนใจและได้ ร้ ู จัก
แม่แบบ ทาให้ ไปแสวงหาข้ อมูล ข่าวสาร จนทาให้ ร้ ูสึกมีความใกล้ ชิด สนิทสนมและคุ้นเคยจนทา
ให้ เกิดความรู้สกึ ร่วมกัน
3) ความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ ง ด้ านพฤติกรรม เป็ นการที่ร้ ูสึกว่าตนสามารถ
พูดคุย สื่อสาร ทาความเข้ าใจกับแม่แบบ ในลักษณะของการสื่อสารกับตัวเอง
Shedlosky-Shoemaker, Costabile, & Arkin (2014) อธิ บ ายเรื่ อ งความสัม พั น ธ์ ท าง
สังคมกึ่งความจริ ง ในงานวิจยั เรื่ องการขยายตัวตนผ่านตัวละครนิยาย (Self-Expansion Through
Fictional Character) ดังนี ้
1) ความสัม พัน ธ์ แบบกึ่งมี ส่วนร่ วมทางสัง คมสามารถสร้ าง หรื อขยายตัวตนของ
บุคคลผู้นนได้
ั ้ ไม่ตา่ งกับการสร้ างความสัมพันธ์กบั บุคคลที่มีอยูจ่ ริง
2) มีโอกาสในการสร้ างประสบการณ์ร่วมกับของตัวละครสมมติในเรื่ อง
3) สามารถขยายความเป็ นตัวตน
4) การพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ที่มีความเจริ ญงอกงามส่วนบุคคลได้ โดยเฉพาะกับผู้ที่
เห็นว่าตัวละครนันเป็
้ นตัวแทนของตนหรื อสะท้ อนความคิดของตนได้
7. วัฒนธรรมการมีส่วนร่ วม (Participatory Culture)
วัฒนธรรมการมีสว่ นร่วมนันตรงกั
้
นข้ ามกับวัฒนธรรมบริโภคนิยม จากเดิมที่ผ้ ผู ลิตในการ
ควบคุมกลไกการบริ โภค มีการแข่งขันผลิตสินค้ าออกสู่ตลาด มีการกระตุ้นให้ เกิดความอยากโดย
ให้ คุณ ค่ากับสินค้ าและบริ การเหล่านัน้ ฝั งค่าบริ โภคนิยมผ่านระบบการรับรู้ ทาให้ บทบาทของ
ผู้บริ โภคถูกลดลงไป ด้ วยความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ทาให้ อปุ กรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์ เน็ต
และอุปกรณ์พกพา กลายเป็ นอุปกรณ์ที่ถกู ใช้ โดยทัว่ ไป ทาให้ ในทางพฤติกรรมผู้บริโภคหรื อผู้รับสื่อ
มีการเปลี่ยนแปลง (ธี รมล บัวงาม, 2559, น. 209) เช่น พฤติกรรมการรับสื่อพร้ อมกันหลายจอใน
เวลาเดียว การรับสื่อในขณะที่อยู่นอกบ้ าน การค้ นหาข้ อมูล แสวงหาคาตอบในเรื่ องต่างๆ ได้ ทกุ ที่
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ทุกเวลา จึงทาให้ ผ้ บู ริ โภคไม่ได้ เป็ นเพียงผู้รับสื่อแต่เพียงอย่างเดียวแล้ ว แต่ยงั สามารถสร้ างเนื ้อหา
และเผยแพร่เนื ้อหาได้ อีกด้ วย โดยมีคาเรี ยกผู้บริ โภคในลักษณะนีว้ ่า Prosumer ซึ่งมากจากการ
ผสมคาศัพท์ 2 คา คือ Producer และ Consumer ส่วนทางด้ านผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีก็ได้
พัฒ นาแพลตฟอร์ ม ขึ ้นมา เพื่ อรองรับเนือ้ หาที่ ผ้ ูบริ โภคสร้ างขึน้ มาให้ เรี ยกว่า User-Generated
Content ปั จ จุบันนี ้ เนื อ้ หาเป็ นประเภทนี ม้ ี จ านวนมากที่ สุดในอิ นเตอร์ เน็ ต จึงพบว่าผู้ผลิต ไม่
สามารถควบคุม ผู้บริ โภคได้ ทัง้ หมด ศักยภาพของผู้บริ โภคและการรวมกลุ่มของผู้บริ โภคนัน้ มี
อานาจต่อรองกับ ผู้ผ ลิ ตได้ และนอกจากนัน้ ผู้ผลิต ไม่เพี ยงแต่บ ริ โภคสิ นค้ า แต่ยัง ช่วยผลิตสื่ อ
เผยแพร่เนือ้ หาให้ ด้วยเพราะปั จจุบนั อินเทอร์ เน็ตช่วยให้ บุคคลผลิตสื่อได้ ง่ายขึ ้น Henry Jenkins
(2012 อ้ างถึงใน อาจินต์ ทองอยูค่ ง, 2555)
Morbey, Sabeti and Sengara (2016) อธิ บายว่า วัฒ นธรรมแบบมีส่วนร่ วม คือ การที่
บุคคลไม่เป็ นเพียงแค่ผ้ บู ริโภคเท่านัน้ แต่มีสว่ นร่วมในการผลิตและสร้ างสรรค์ร่วมกัน
Tugba Ozboluk (2019) เป็ น วัฒ นธรรมที่ เปลี่ ย นผู้บ ริ โภคจากการเป็ น เพี ย งแค่ ผ้ ูซื อ้
กลายมาเป็ นผู้บริ โภคที่มีความรู้ ความเข้ าใจในผลิตภัณฑ์ และมีส่วนร่ วมในการสร้ างสรรค์และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ อง
Henry Jenkins (2012) ลักษณะของวัฒนธรรมแบบมีสว่ นร่วม คือ ไม่คอ่ ยมีการขวางกัน้
ต่อการแสดงออกทางศิลปะ เป็ นการแสดงออกแบบมีสว่ นร่วม มีการสนับสนุนสาหรับการสร้ างและ
แบ่งปั นสิ่งที่สร้ างสรรค์ให้ กับผู้อื่น มี การให้ ข้อมูลและให้ คาปรึ กษาอย่างไม่เป็ นทางการจากผู้มี
ประสบการณ์ไปยังผู้อื่น สมาชิกมีเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของพวกเขามีความสาคัญ สมาชิกรู้สึกถึง
ความสัมพันธ์ทางสังคม โดยมีการแบ่งระดับความสัมพันธ์ในโซเชียลมีเดียไว้ 4 รูปแบบ ดังนี ้
1) ความสัมพันธ์ (Affiliations) เป็ นจุดเริ่ มต้ นของการรู้จกั นาไปสู่ความสนใจและมี
ความผูกพันของสมาชิกทังแบบทางการและไม่
้
เป็ นทางการที่มีตอ่ สิ่งใดสิ่งหนึง่ ในชุมชนออนไลน์
2) การแสดงออก (Expressions) เป็ นการแสดงออกด้ วยการคุยผ่านโพสต์ การแชร์
เนื ้อหา และการกดไลท์
3) การแก้ ปัญ หาร่ วมกัน (Collaborative Problem-Solving) เป็ นการทางานร่ วมกัน
เป็ น กลุ่ม อย่างเป็ น ทางการและไม่เป็ นทางการ เพื่ อทางานให้ เสร็ จสมบูรณ์ แก้ ไขปั ญ หา หรื อ
พัฒนาความรู้ใหม่
4การเผยแพร่ ( (Circulations) การเผยแพร่ ข้ อมูล แนะน า รวมถึง การสร้ างสรรค์
เนื ้อหาเพื่อแสดงออก และมีการส่งต่อกันไปเรื่ อยๆ
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8. ทฤษฎีเทคโนโลยีเป็ นตัวกาหนด
ทฤษฎี เทคโนโลยี เป็ นตัว ก าหนด (Technology Determinism) เป็ นแนวคิ ด ของกลุ่ม
นักวิชาการในสานักโตรอนโต มีความเชื่อว่าเทคโนโลยีเป็ นตัวสาเหตุหลัก ในการขับเคลื่อนความ
เปลี่ยนแปลงให้ เกิดส่วนอื่น มี แนวคิดหลัก คือ สื่อเป็ นผู้กาหนดรู ปแบบการสื่อสารของมนุษ ย์ มี
หัวใจสาคัญ คือการศึกษาช่องทางการสื่อสาร หากช่องทางการสื่อสารเปลี่ยนแปลง ผลจากการ
สื่อสารจะเปลี่ยนตาม และเทคโนโลยีถือเป็ นสิ่งที่เข้ ามาช่วยในการขยายศักยภาพด้ านการสื่อสาร
ของมนุษย์ มาร์ แชล แมคลูฮนั (Marshall McLuhan) ได้ กล่าวไว้ ว่า ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี
ได้ เข้ ามาช่วยขยายประสบการณ์อนั จากัดของปั จเจกบุคคลให้ กว้ างขึ ้น ทังในแง่
้
ของเวลาที่มีความ
รวดร็ วขึ ้น ไร้ พรมแดน มาร์ แชล แมคลูฮนั ไม่สนใจว่าเรามีประสบการณ์กับอะไร แต่สนใจว่าเรามี
ประสบการณ์อย่างไรกับสิ่งนัน้ ซึง่ หมายความว่ารูปแบบของสื่อต่างหากที่สาคัญกว่าเนื ้อหาของสื่อ
ดังคากล่าวที่ ว่า เพี ยงแค่ตัวสื่ อก็ เป็ นสารแล้ ว (Medium is the message) แค่การเปลี่ ยนสื่ อก็ มี
ผลกระทบกับประสบการณ์ของมนุษย์แล้ ว (กาญจนา แก้ วเทพ, 2541, น. 230 - 238)
ผลกระทบของเทคโนโลยีสื่อสารรูปแบบใหม่ ได้ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของ
คนในสังคม การแพร่กระจายของเทคโนโลยีสื่อจะมีการพัฒนาและการแพร่กระจายของเทคโนโลยี
ทางสังคม (Social Technology) ด้ วย เพราะในระบบสังคมประกอบไปด้ วยปั จเจกบุคคลที่มีการ
สื่ อ สารตลอดเวลา ในบางครั ง้ การเปลี่ ย นแปลงอาจเกิ ด ขึน้ โดยคนในสัง คมโดยไม่ ทัน รู้ ตัว ใน
ระยะเวลาอันใกล้ แต่บางเทคโนโลยีก็สามารถเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างรวดเร็ ว เช่น การใช้
โทรศัพ ท์ มื อถื อของคนในสังคมปั จ จุบัน อาจเรี ยกได้ ว่าเทคโนโลยี สื่ อสามารถสร้ างให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้ านความคิด การสร้ างองค์กรทางสังคม และพฤติกรรมการใช้ เวลาว่างของคนใน
สังคมด้ วย
การเปลี่ ยนแปลงและพัฒ นาของโลกเทคโนโลยี ส่งผลกระทบถึงโลกของการสื่ อ สาร
เครื่ องมือสื่อสารใหม่ๆ ก่อให้ เกิดลักษณะที่เรี ยกว่า มีความเป็ นสื่อมวลชนน้ อยลง (De-Massified)
มี ลักษณะเป็ น ปั จ เจกบุคคลมากขึน้ ผู้รับสารสามารถเลื อกรับ สื่ อที่ ตนพอใจ เป็ น ช่องทางการ
เปิ ด รั บ ข่า วสารได้ ม ากขึน้ ข่าวสารจะหลั่ง ไหลมาสู่บุค คลโดยผ่า นเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารชนิ ด ใหม่
หลายหลากชนิด ดังนันมนุ
้ ษย์จึงต้ องพยายามปรับตัวให้ ทนั กับความก้ าวหน้ าเหล่านี ้อยู่เสมอ โดย
ที่ เ ทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารมี ผ ลท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงต่ อ ปั จเจกบุ ค คลและสั ง คม การ
เปลี่ยนแปลงนี ้สามารถพิจารณาได้ จากความแตกต่างด้ านเวลาของการแสดงด้ านพฤติกรรมของ
บุคคล
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การเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึน้ ในปั จเจกบุคคล สามารถแบ่งผลกระทบจากเทคโนโลยีการ
สื่อสารรูปแบบใหม่ได้ เป็ น 3 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ผลกระทบที่ต้องการให้ เกิด (Desirable Impacts) เป็ นผลกระทบตาม
หน้ า ที่ ที่ มี ต่อ บุ ค คลหรื อ ต่อ สัง คม ผลกระทบนี จ้ ะเป็ นประโยชน์ ต่อ บุค คลและสัง คม ส าหรั บ
ผลกระทบที่ ไม่ต้องการให้ เกิ ดขึน้ (Undesirable Impacts) เป็ น ผลกระทบจากนวัต กรรมที่ อาจ
ก่อให้ เกิดโทษต่อบุคคลและสังคม
ประเภทที่ 2 ผลกระทบทางตรง (Direct Impacts) เป็ นการเปลี่ยนแปลงของบุคคล
หรื อสังคมซึง่ เกิดขึ ้นในทันที เมื่อเกิดการยอมรับนวัตกรรมนัน้ สาหรับผลกระทบทางอ้ อม (Indirect
Impacts) เป็ นการเปลี่ยนแปลงซึง่ เกิดจากผลกระทบของผลกระทบทางตรง
ประเภทที่ 3 ผลกระทบที่ ค าดการณ์ ไ ว้ ล่ ว งหน้ า (Anticipated Impacts) คื อ การ
เปลี่ยน แปลงอันเกิดจากการรู้ ได้ ว่าจะเกิดต่อสมาชิกในสังคม ส่วนผลกระทบที่ไม่คาดการณ์ ไว้
ล่วงหน้ า (Unanticipated Impacts) เป็ นการเปลี่ยนแปลงซึง่ เกิดขึ ้นโดยไม่สามารถรู้ ล่วงหน้ าได้
นอกจากนี ้ Jarice Hanson and Uma Narula (1990) ยัง พิ จ ารณาถึ ง ผลกระทบของ
เทคโนโลยีที่มีตอ่ สังคมไว้ ได้ ดงั นี ้
1. ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม ในเรื่ องของคุณภาพชีวิต ความสัมพันธ์ ใน
ครอบครัว กิจกรรมในครอบครัว ความสัมพันธ์ ทางสังคม การเติบโตทางด้ านความรู้ การใช้ เวลา
ค่านิยม และพฤติกรรมการค้ นหาข่าวสาร
2. ผลกระทบต่อระบบสังคม มี การเพิ่มและลดช่องว่างของการสื่อสารระหว่างผู้ที่
เปิ ด รั บ ข่ า วสารมากกับ ผู้ที่ เปิ ด รั บ ข่ า วสารน้ อ ย กิ จ กรรมชุม ชน ความสนใจของคนในสัง คม
เปลี่ยนแปลงไป
3. ผลกระทบต่อการจัดการ การเข้ าถึงและการมีส่วนร่วมในระบบการสื่อสารที่มีอยู่
เดิม
จากแนวคิ ด ทฤษฎี เทคโนโลยี เป็ นตัว ก าหนด จะเห็ น ได้ ว่ า การสื่ อ สารบนเครื อ ข่ า ย
อิ น เทอร์ เน็ ต มี ผ ลต่อ การเปลี่ ย นแปลงประสบการณ์ ข องมนุษ ย์ ด้ ว ยลัก ษณะการปฏิ สัม พัน ธ์
(Interactive) ที่สามารถตอบโต้ กันได้ อย่างฉับพลันทันที โดยเลือกใช้ ตามที่ตนเองต้ องการได้ มาก
ขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นที่บ้าน ร้ านอินเทอร์ เน็ตคาเฟ่ หรื อที่ทางาน และสามารถเข้ าไปใช้ บริ การได้ ตลอด
24 ชัว่ โมง
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9. สถานการณ์ และมูลค่ าทางการตลาดของอุตสาหกรรรมตัวละครการ์ ตูนไทย
ตลาดตัว ละครการ์ ตูน ในประเทศไทยในอดี ต นัน้ มัก จะถูก มองว่า เป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของ
แอนิเมชัน แต่ในระยะหลังพบว่าตัวละครการ์ ตนู เพียงตัวเดียว หากได้ รับความนิยมก็สามารถสร้ าง
รายได้ เป็ นจานวนมากได้ ผ่านการขายหรื อให้ เช่าสิทธิ์เพื่อนาไปผลิตเป็ นสินค้ าได้ ตัวอย่าง เช่น มิก
กี ้เม้ าส์ ของวอลท์ดิสนีย์ ที่ครัง้ แรกจะถูกสร้ างมาเป็ นแอนิเมชัน แต่ด้วยความนิยม ทาให้ สามารถ
ขายสินค้ าที่มีเพียงมิกกีเ้ ม้ าเป็ นตราสัญลักษณ์ได้ จากรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสารวจข้ อมูล
และประเมิ น สถานภาพอุต สาหกรรมดิจิ ทัล คอนเทนต์ (Digital Content) ประจ าปี 2560 โดย
สานักงานส่งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ ให้ ข้อมูลว่ามูลค่าตัวละครการ์ ตูนในประเทศไทยนัน้ สูงขึน้
อย่างต่อเนื่อง โดยมีมลู ค่า 1,573 ล้ านบาทในปี พ.ศ. 2558 มูลค่า 1,687 ล้ านบาท ในปี พ.ศ. 2559
และมีมูลค่า 1,960 ล้ านบาทในปี พ.ศ. 2560 แสดงให้ เห็นว่าคนไทยให้ ความสาคัญกับสินค้ าและ
ลิขสิทธิ์ตวั ละครการ์ ตนู มากขึ ้น อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่มีการเติบโตสูงที่สดุ คือมูลค่าที่เกิดจากการ
นาเข้ า การจัดจาหน่าย และการดูแลลิขสิทธิ์ของตัวละครการ์ ตนู จากต่างประเทศ ซึ่งคิดเป็ นมูลค่า
1,795 ล้ านบาทในปี พ.ศ. 2560 หรื อคิดเป็ นมูลค่าสูงถึงร้ อยละ 91.15 ของมูลค่าการตลาดทังหมด
้
ในปี นนั ้ โดยตัวละครการ์ ตนู จากต่างประเทศที่ได้ รับความนิยม เช่น โดราเอมอน ตัวละครการ์ ตนู
เจ้ าหญิ ง จากวอลท์ ดิส นี ย์ โปเกม่อน และเฮลโล คิตตี ้ เป็ น ต้ น ในขณะที่ ตัวละครการ์ ตูนที่ เป็ น
ลิ ขสิ ท ธิ์ ข องคนไทย มี ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 78 ล้ านบาท หรื อประมาณร้ อยละ 4 ของมูลค่า
การตลาดคาแรคเตอร์ ของประเทศไทย
องค์ประกอบของอุตสาหกรรมด้ านตัวละครการ์ ตนู นัน้ ประกอบด้ วย
- ผู้ประกอบการ หรื อผู้ผลิตในประเทศไทย ในอดีตนัน้ ผู้ประกอบการด้ านตัวละคร
การ์ ตนู มักจะเป็ นกลุ่มเดียวกันของผู้สร้ างแอนิเมชัน ซึ่งมีลกั ษณะการทางานที่ใกล้ เคียงกัน โดย
บริ ษัทแอนิเมชันจะมีการสร้ างตัวละครการ์ ตนู ขึ ้นมาเพื่อเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษัท แต่
เมื่อเทคโนโลยีด้านโซเชียลมีเดียและการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งเปิ ดโอกาสในบุคคลทั่วไป
สามารถสร้ างตัวละครการ์ ตนู และเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียหรื อแอปพลิเคชันได้ เช่น แอปพลิเค
ชันไลน์ ทาให้ อุตสาหกรรมตัวละครการ์ ตนู นันมี
้ นักออกแบบตัวละครการ์ ตนู มากขึ ้น และมีความ
หลากหลายมากขึ ้น
- สถาบัน การศึก ษา เป็ น แหล่ง ในการสร้ างบุค ลากร แต่ในประเทศไทยนัน้ ไม่ มี
หลักสูตรเฉพาะทางด้ านการออกแบบตัวละครการ์ ตูน โดยตรง แต่จะเป็ น บุคลากรจากคณะด้ าน
ศิลปกรรมเป็ นหลักในการออกแบบตัวละครการ์ ตนู และบุคลากรจากคณะนิติศาสตร์ ในการดูแล
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งานด้ านธุรกิจเช่าสิทธิ์ เพราะโดยส่วนมากงานของผู้ประกอบการด้ านตัวละครการ์ ตนู จะเป็ นงานที่
เกี่ยวข้ องกับสิทธิและข้ อตกลงด้ านกฎหมายต่างๆ
- ตัว แทนลิ ข สิ ท ธิ์ ผู้ถื อ สิ ท ธิ ใ นตัวละครการ์ ตูน นัน้ จะด าเนิ น การในลัก ษณะของ
ผู้จดั การสิทธิ์ ในตัวละครการ์ ตนู โดยทัว่ ไปสิทธิ์ ที่ตวั แทนลิขสิทธิ์ ถือ โดยเฉพาะในต่างประเทศนัน้
จะได้ รับสิทธิ์ ในลักษณะสิทธิ์ ในการจัดการ มักจะมีการจากัดสิทธิ์ ด้วยพื ้นที่เป็ นประเทศ ภูมิภาค
หรื อทวีป ซึง่ เป็ นเหมือนผู้ชว่ ยในการจาหน่ายให้ กบั ผู้ผลิตในประเทศอื่นๆ
- ผู้รับหรื อเช่าสิทธิ์ (Licensee) คือผู้ที่รับหรื อเช่าสิทธิ์ ในการนาเอาตัวละครไปผลิต
เป็ นสินค้ าเพื่อจาหน่ายภายในการควบคุมของตัวแทนสิทธิ์ หรื อผู้ผลิต โดยมีการจ่ายค่าตอบแทน
ค่าลิขสิทธิ์ให้ กบั ผู้ผลิตตามที่มีการตกลงกันไว้ ตามสัญญาเช่าสิทธิ์
10. ความเป็ นมาของตัวละครการ์ ตูนก้ านกล้ วย, ปั งปอนด์ และบลัดดี ้ บันนี่
10.1 ก้ านกล้ วย
ก้ านกล้ วย ช้ างสีฟ้าตัวละครเอกจากเป็ นภาพยนตร์ แอนิเมชันเรื่ องยาวเรื่ องแรกของ
ไทย เป็ นภาพยนตร์ แอนิเมชัน 3 มิติ สร้ างโดย บริ ษัท กันตนาแอนิเมชัน จากัด ที่ได้ แรงบันดาลใจ
จากคชลักษณ์ของช้ างทรงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาพยนตร์ แอนิเมชันเรื่ องก้ านกล้ วยถือ
เป็ นภาพยนตร์ ที่สร้ างประวัติการณ์ ให้ กับวงการหนังแอนิเมชันไทย ที่เคยครองสถิติสูงสุดสาหรับ
หนังแอนิเมชันในประเทศไทยที่มีรายได้ เกิน ล้ าน และกระแสที่ฉายในโรงภาพยนตร์ นานกว่า 100
เดือน และสร้ างกระแสแรงกระตุ้นอุตสาหกรรมด้ านดิจิทัลคอนเทนต์ให้ กับประเทศไทย เป็ น 1
เรื่ องราวของช้ างคูพ่ ระบารมีในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในเมื่อครัง้ ทาศึกยุทธหัตถีกบั พระมหา
อุปราชา มาดัดแปลงให้ เป็ นผลงานแอนิเมชันที่สามารถดูู กันได้ ทงครอบครั
ั้
ว เกิดปรากฏการณ์ที่
คนสามารถพูดคุยในเรื่ องเดียวกันได้ ทงประเทศ
ั้
ก้ านกล้ วย กลายเป็ นคาสามัญ )Generic Name (
ที่คนใช้ เรี ยกแทนช้ าง ในเวลาที่ต้องการสื่อถึงช้ างในทางเชิงน่ารัก ก้ านกล้ วยยังเป็ นภาพยนตร์ ที่
สามารถส่งต่อวัฒนธรรมไทยให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน อินเดีย
ปี พ .ศ.2549 ฉายภาพยนตร์ แอนิเมชัน ก้ านกล้ วย ในวัน ที่ 18 พฤษภาคม พ .ศ.
2549 เป็ นภาพยนตร์ แอนิเมชัน 3 มิติ สร้ างโดยกันตนาแอนิเมชัน รายได้ กว่า 100 ล้ านบาท เป็ น
ภาพยนตร์ ยอดนิยมแห่งปี ที่ทารายได้ สงู สุด , บันทึกเสียงยอดเยี่ยม, ดนตรี ประกอบภาพยนตร์ ยอด
เยี่ ยม รางวัล พระราชทานพระสุรัสวดี (ตุ๊กตาทอง ครัง้ ที่ (28 ประจ าปี พ .ศ.2549 ได้ รับ รางวัล
ภาพยนตร์ ยอดเยี่ ย ม ในงานประกวดภาพยนตร์ แอนิ เมชันนานาชาติ ม ากมาย อาทิ เช่น งาน
ประกวดภาพยนตร์ นานาชาติสาหรับเยาวชน ที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนานดา และยังได้ ฉายใน
เทศกาลภาพยนตร์ แอนิเมชันเมืองคานส์
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ภาพประกอบ 1 โปสเตอร์ โฆษณาภาพยนตร์ ก้านกล้ วย
ที่มา: Facebook : Kantana Animation Studios (2560) จาก
https://www.facebook.com/pg/ Kantana-Animation-Studios -139282372835725/photos
ก่อนเข้ าฉายได้ มีการจัดกิจกรรมก้ านกล้ วย โรดโชว์ โปรโมตภาพยนตร์ แอนนิเมชัน 3
มิติ มีการจัดให้ ชมภาพยนตร์ ตวั อย่างและเบื ้องหลังการถ่ายทาภาพยนตร์ เรื่ องก้ านกล้ วย จาหน่าย
ของที่ระลึกจากภาพยนตร์ และมินิคอนเสิร์ ตเพลงประกอบภาพยนตร์ เรื่ องก้ านกล้ วย โดยจัดขึ ้นที่
ศูนย์ การค้ าเซ็ นทรัล พลาซา พระราม 2 วันที่ 15-16 เมย .49 ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัล พลาซา ราม
อินทรา วันที่ 20-24 เม.ย.49 ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัล ทาวน์ รัตนาธิ เบศร์ ณ ลานกิ จ กรรม วันที่ 26
เม.ย .- 5 พค.49
บริ ษัท กันตนาแอนนิเมชัน่ จากัด และ สหมงคลฟิ ล์มอินเตอร์ เนชัน่ แนลจากัด ร่วม
บริ จาคเงินจากการจาหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ เรื่ อง “ก้ านกล้ วย” ในวันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2549
รอบ 10.00 น .โดยจะมอบรายได้ ทัง้ หมด ให้ แก่ผ้ ูประสบอุทกภัยทางภาคเหนื อจากเหตุการณ์
อุทกภัยและโคลนถล่มในจังหวัดบริเวณภาคเหนือตอนล่าง
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ภาพประกอบ 2 ก้ านกล้ วยร่วมทาบุญนารายได้ ชว่ ยเหลือผู้ประสบน ้าท่วมทางภาคเหนือ
ที่มา: เว็บไซต์นา่ รัก (2549) จาก http://www.narak.com/webboard/
show.php?No=111419
เปิ ดตัวเกมก้ านกล้ วย The Adventure 3D เป็ นเกม 3 มิติ แนวแอ็คชั่นผจญภัย ที่ ผ้ ู
เล่นต้ องรับบทเป็ นก้ านกล้ วย เพื่อตามหาพ่อ พร้ อมสัมผัสกับฉากยุทธหัตถี โดยบริ ษัท เกมโนลิมิต
จากัด ร่ วมมื อกับ บริ ษั ท กันตนา แอนิเมชั่น จากัด และอัสซุ ส โดยใช้ คาแรคเตอร์ และโครงเรื่ อง
ทังหมดจากภาพยนตร์
้
ส่งผลให้ ผ้ เู ล่นได้ ร้ ูสึกเหมือนได้ ชมก้ านกล้ วยอีกครัง้ โดยผ่านการบังคับ
ของตัวเอง ขายทังประเทศ
้
ในวันที่ 12 มกราคม 2550 เพื่อฉลองวันเด็กแห่งชาติ
ปี พ .ศ.2550 แอนิเมชันซีรี่ย์ ก้ านกล้ วยผจญภัย ได้ ถกู นามาดัดแปลงเป็ นภาพยนตร์
โดยมีเนื ้อหารายละเอียดมากขึ ้น และใช้ ตวั ละครที่มีอยู่เดิม ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทางช่อง
7 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.00-17.30 น
ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน ก้ านกล้ วย ได้ รับ รางวัล The Jury Prize ประเภทภาพยนตร์
ส าหรั บ เด็ ก อายุ 8-9 ปี ในงาน Sprockets Toronto International Film Festival for Children
ประเทศแคนาดา และได้ ไปฉายที่งาน Lyon Asian Film Festival ประเทศฝรั่งเศส
ปี พ .ศ.2551 ภาพยนตร์ แอนิเมชันก้ านกล้ วย ได้ ดดั แปลงเป็ นในรูปแบบดีวีดีขายที่
สหรัฐ อเมริ กา ในช่วงเดือนกัน ยายน ค .ศ.2008 โดยใช้ ชื่ อว่า The Blue Elephant และประเทศ
อื่นๆ อาทิเช่น อินเดีย เนเธอร์ แลนด์ ไอซ์แลนด์และเกาหลีใต้ เป็ นต้ น
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ปี พ .ศ.2552 ที ม ผู้ผ ลิ ต ภาพยนตร์ ก้านกล้ วย เลี ย้ งอาหารช้ า ง ระลึก ถึง บุญ คุณ
กองทัพไทย ณ เพนี ยดคล้องช้าง วันกองทัพไทย
ฉายภาพยนตร์ แ อนิ เมชัน ก้ านกล้ ว ย 2 รายได้ ก ว่า 89 ล้ า น เริ่ ม ฉายในวัน ที่ 26
มีนาคม 2552 เรื่ องราวการดาเนินชีวิตชีวิตของก้ านกล้ วยต่อจากภาค 1 เปรี ยบเหมือนคนที่ประสบ
ความสาเร็จแล้ ว ชีวิตของเขาจะดาเนินชีวิตอย่างไร ในภาวะปัญหาต่างๆ

ภาพประกอบ 3 โปสเตอร์ ภาพยนตร์ ก้านกล้ วย 2
ที่มา: เว็บไซต์ไทยซีนีมา่ (2552) จาก) จาก http://www.thaicinema.org/
kits167khankluay2.php
บริษัทเอไอเอส จากัด ในโครงการสานรัก มอบโอกาสให้ กบั เด็กด้ อยโอกาสในองค์กร
หน่วยงาน มูลนิธิต่างๆ ให้ กับเด็กๆ ได้ เข้ าชมภาพยนตร์ ก้านกล้ วย 2 ที่ สยามพารากอน เด็กใน
โครงการทุนการศึกษา และโครงการการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ ยิน) รวมทังสิ
้ ้นจานวน
100 คน
เกมก้ านกล้ วยภาค 2 จานวน 5 เกม เป็ นเกมสาหรับเด็ก รูปแบบของเกมเสริ มทักษะ
เป็ น ส่วนหนึ่ง ของกิ จ กรรมของครอบครั ว ได้ อี ก ทางหนึ่ง ประกอบไปด้ ว ย ก้ า นกล้ ว ย 2 แดนซ์
กระจายก้ านกล้ วย 2 ผจญภัยในป่ าใหญ่, ก้ านกล้ วย 2 วิ่งแข่งรอบโลก ,ก้ านกล้ วย2 นักล่าคาศัพท์
ตัวน้ อยและก้ านกล้ วย 2 ผจญภัยในดินแดนมหัศจรรย์ ผลิตโดย บริษัท ซีทู วิชชัน่ จากัด
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ภาพประกอบ 4 ภาพเกมก้ านกล้ วย 2
ที่มา: เว็บไซต์ mgronline (2552) จาก https://mgronline.com/game/
detail/9520000039219
บริ ษัท กันตนา กรุ๊ ป และเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ จัดโปรโมชัน่ ก้ านกล้ วยช่ วยชาติ กับ
โครงการ "ก้านกล้วย 2 : Shock Price 50 บาท เพื่อให้ ครอบครัวได้ ใช้ จ่ายเงินกันอย่างคุ้มค่า
ร่วมต่อต้ านธุรกิจซีดีผิดกฏหมาย
การจับมือกันระหว่างแมคโดนัลด์กบั กันตนา กรุ๊ป เพื่อออกบัตรแมคโดนัลด์คลับ ลาย
ก้ านกล้ วย 2 เป็ นความร่วมมือครัง้ แรกระหว่างแมคโดนัลด์และบริ ษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ ในประเทศ
ไทย เพื่อเป็ นการต่อยอดทางธุรกิจให้ กับทังสองฝ่
้
าย ไม่ว่าจะเป็ นการขยายฐานลูกค้ าใหม่ให้ กับ
แมคโดนัลด์ จากกลุ่มแฟนภาพยนตร์ หรื อสร้ างกระแสความนิยมของหนังผ่านลูกค้ าบัตรสมาชิก
แมคโดนัลด์คลับ และชมภาพยนตร์ ก้านกล้ วย 2 ฟรี 1 ที่นงั่ แคมเปญนี ้แมคโดนัลด์ใช้ งบการตลาด
ถึง 10 ล้ านบาท
ธนาคารกรุ งเทพ bangkokbank.com เปิ ดเว็บไซต์บวั หลวงคิดส์ สาหรับกลุ่มเด็ก 6
ถึง 12 ขวบ เพื่อให้ ความรู้เช่นการฝากเงินไป การใช้ เอทีเอ็ม ไปจนถึงศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับบริ การ
ธนาคาร เว็บ บัวหลวงคิด ส์ โปรโมตทัง้ ทางออนไลน์ แ ละออฟไลน์ ออนไลน์ คื อ ผ่านเว็บ ในส่ว น
การเงินของ MSN ที่ธนาคารกรุงเทพเป็ นสปอนเซอร์ และดูแลเนื ้อหาด้ านเศรษฐกิจการเงิน ส่วนทาง
ออฟไลน์เดินสายไปออกบูธตามสาขาต่างๆ ของธนาคารและงานกิจกรรมที่มีเด็กอยู่ นอกจากนัน้
จะได้ พบกับเสียงทักทายทางโทรศัพท์ของตัวละครนาจากการ์ ตนู แอนิเมชัน ก้ านกล้ วย เมื่อกระติก
น ้าติดต่อใช้ บริการ บัวหลวงโฟน 1333
ผลิตภัณฑ์ เพียวรี น ผลิตภัณฑ์สาหรับเด็กและทารก ได้ ออกผลิตภัณฑ์ลายก้ านกล้ วย
อาทิเช่น ขวดนมยางกัดน ้า, กระติกน ้า เป็ นต้ น ,
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ปี พ .ศ.2553 ก้ านกล้ วย ได้ รับเลือกให้ เป็ นหุน่ ขี ้ผึ ้งในพิพิธภัณฑ์หนุ่ ขี ้ผึ ้งมาดามทุซโซ
(Madame Tussauds) กรุงเทพฯ

ภาพประกอบ 5 ภาพหุน่ ขี ้ผึ ้งก้ านกล้ วยในพิพิธภัณฑ์หนุ่ ขี ้ผึ ้งมาดามทุซโซ
ที่มา: เว็บไซต์ oknation.nationtv (2554) จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/
print.php?id=74
ผลิตภัณฑ์ไวตามิล้ ค์แชมป์ เลือกตัวละครการ์ ตนู ก้ านกล้ วยและชบาแก้ วมาเป็ น พรี
เซนเตอร์ ให้ กบั ผลิตภัณฑ์ก้านกล้ วย ตรงกับบุคลิกและแนวคิดของแบรนด์ไวตามิ ้ลค์ คือ กายพร้ อม
ใจพร้ อม เราทาได้ ซึง่ ก้ านกล้ วยเองก็มีคาแร็กเตอร์ ที่คอ่ นข้ างมุง่ มัน่ และจริงจัง
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ภาพประกอบ 6 ผลิตภัณฑ์ไวตามิ ้ลค์แชมป์
ที่มา: เว็บไซต์ adintrend (2553) จาก https://www.adintrend.tv/
show_ad.php?id=3907

ปี พ .ศ.2554 แอนิเมชันก้ านกล้ วยตะลุยแดนไดโนเสาร์ ในรูปแบบดีวีดี และหนังสือ
นิทาน เป็ นเรื่ องราวของก้ านกล้ วย ชบาแก้ วและเพื่อนๆ เดินทางข้ ามเวลากลับไปแดนไดโนเสาร์
เมื่อหลายร้ อยล้ านปี ก่อน
ปี พ .ศ.2555 ผลงานแอนิเมชัน ก้ านกล้ วย เป็ น สื่ อวี ซี ดี (VCD) โดยบริ ษั ท บริ ษั ท
กันตนา โมชัน่ พิคเจอร์ จากัด จานวน 10 เรื่ อง ดังนี ้ ก้ านกล้ วย 2012 ตอน ฝ่ าวิกฤติมหันตภัยล้ าง
โลก ,ก้ านกล้ วย ตอน ต้ นอ้ อกอแก้ วกับหมู่บ้านขนมหวาน ,ก้ านกล้ วย ตอน ตะลุยป่ าซาฟารี 1-2 ,
ก้ านกล้ วยตอนตะลุยโลกแมลง ,ก้ านกล้ วย ตอน ตะลุยอาณาจักรแพนด้ า 1- 2, ก้ านกล้ วย ตอน
แม่มดหิมะยึดวันคริ สต์มาส, ก้ านกล้ วย ตอน อะเมซิ่งตุ๊กตุ๊ก ไกด์สามล้ อห้ อ 9 วัด และก้ านกล้ วย
ปะทะราชินีมด
ปี พ .ศ.2556 บริ ษัท สามมิตร กรี นพาวเวอร์ จากัด ผู้จดั จาหน่ายรถกระบะ เปิ ดตัว
รถกระบะก้ านกล้ วยเต็มเหนี่ยว ใช้ ตวั ละครการ์ ตนู ก้ านกล้ วยมาเป็ นภาพกราฟิ กในสื่อต่างๆ โดยใช้
สโลแกนที่วา่ งานช้ างแค่ไหน ก็สบายก้ านกล้ วย
ปี พ .ศ.2557 ก้ านกล้ วย ได้ เปิ ดช่องทางการสื่อสารมาใช้ ช่องทางสื่อสารออนไลน์เฟ
ซบุ๊กเพจ (Facebook Page) ชื่อ ก้ านกล้ วย - Khan Kluay
ปี พ .ศ.2558 ออกสติกเกอร์ ในแอปพลิเคชัน Line ชุด ฮูเร่ ก้ านกล้ วย และ Khan
Kluay Cute
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ก้ านกล้ วยไปร่ วมกิ จกรรม Thai Japan Anime & Music Festival 2015 จัดขึน้
โดย บริ ษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน), บริ ษัท ปตทจากัด (มหาชน) . และบริ ษัท จี ยู-ครี เอ
ที ฟ จ ากัด เป็ นงานที่ จัดขึน้ เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ กับ ผู้ชื่ น ชอบแอนิ เมชัน เพลงประกอบภาพยนตร์
แอนิเมชัน การแต่งกายคอสเพลย์ และตัวละครการ์ ตนู จากแอนิเมชัน ของไทยและญี่ ปนุ่ ได้ มีพื ้นที่
ในการแสดงออก หน้ าลานเซ็นทรัลเวิลด์
ปี พ .ศ.2559 บริ ษั ท เมเจอร์ ซี นี เพล็ ก ซ์ กรุ้ ป จ ากัด (มหาชน) จัด กิ จ กรรมชม
ภาพยนตร์ ก้านกล้ วยฟรี ในวันเด็กแห่งชาติ 2559
เปิ ด YouTube Channel โดยใช้ ชื่ อ ว่า KhanKluay เผยแพร่ แอนิ เมชัน ชุด เรื่ อ ง
ก้ านกล้ วยกับโตไปไม่โกง จานวน 15 ตอน ,Khan Kluay The Series: ก้ านกล้ วยผจญภัย จานวน
72 ตอน มีผ้ กู ดติดตาม 59,100 คน และยังมีผ้ เู ข้ าชมในช่องทางนี ้อยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
ปี พ .ศ.2560 ร่วมกิจกรรมวันเด็กในงาน Toy World 2017 ที่ศนู ย์การค้ าแฟชัน่ ไอส์
แลนด์
ก้ านกล้ วยจัดกิจกรรมพิเศษช่วยเพื่อนช้ าง เชิญชวนมาร่ วมกันบริ จาคช่วยช้ าง
(มูลนิธิเพื่อนช้ าง) เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ช้างไทยให้ อยูค่ กู่ บั เมืองไทย
ปี พ .ศ.2561 ก้ านกล้ วยและผองเพื่ อน จัดกิ จกรรมวันเด็ก ในงาน Kids Day ร่ วม
ผจญภัยเพื่อค้ นหาศิลาช้ างในดินแดนคุณธรรมในป่ า และกิจกรรม Meet & Greet กับก้ านกล้ วย
และผองเพื่อน, มินิคอนเสิร์ต ร้ อง เล่น เป็ นเพลงกับก้ านกล้ วย, ตะลุย 6 ฐานสุดมันส์ ในวันที่ 12 –
14 ม .ค.61 ที่ศนู ย์การค้ าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ
ภาพยนตร์ แอนิเมชัน ก้ านกล้ วย ได้ ขึ ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ ของชาติ ครัง้ ที่ 8
ประจาปี 2561 จากการที่ภาพยนตร์ แอนิเมชันเรื่ อง “ก้ านกล้ วย” เป็ นภาพยนตร์ แอนิเมชัน 3 มิติที่
ได้ รับแรงบันดาลใจจากบางส่วนของพงศาวดาร ที่ สามารถคงเอกลักษณ์ ความเป็ นไทย ไม่ว่าจะ
เป็ นฉากที่เป็ นภูมิทศั น์แบบไทย วิถีชีวิตและประเพณีไทย พร้ อมด้ วยเนื ้อหาที่สามารถเข้ าถึงผู้ชมได้
อย่างดี นามาซึง่ ปรากฏการณ์ใหม่ในวงการแอนิเมชันไทย
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ภาพประกอบ 7 ภาพของสะสมก้ านกล้ วย
ที่มา: Facebook : Kantana Animation Studios (2559) จาก
https://www.facebook.com/KhanKluay Animation /photos/ms.c.eJwzND
นอกจากที่ ก ล่า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น ก้ า นกล้ วยยัง ถูก น าไปใช้ เป็ น ตัวละครการ์ ตูน ใน
หนังสือเด็กให้ ความรู้นิทานคุณธรรม ก้ านกล้ วย เขียนโดย จรูญพร ปรปั กษ์ ประลัย จานวน 6 เล่ม
ประกอบไปด้ วย นิทานคุณธรรม ก้ านกล้ วย ตอน ก้ านกล้ วยหมัน่ เพียร ,ตอน ก้ านกล้ วยช่วยโกหก ,
ตอน ก้ านกล้ วยพอเพียง ,ตอน ก้ านกล้ วยพึ่งตนเอง ,ตอน ก้ านกล้ วยรักแม่ ,ตอน ก้ านกล้ วยรวย
น ้าใจ และเป็ นสมุดระบายสี สติกเกอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย
10.2 ปั งปอนด์ (Pang Pond)
ตัวละครการ์ ตนู ปั งปอนด์ (Pang Pond) เริ่ มต้ นติดตามปั งปอนด์มาตังแต่
้ สมัยที่ปัง
ปอนด์ยังอยู่ในหนังสือการ์ ตูนชุดชื่อ ไอ้ ตวั เล็ก ปี 2532 ด้ วยลักษณะเด่นของตัวละครการ์ ตูนปั ง
ปอนด์ที่มีบคุ ลิกน่ารักปนความซุกซน ตาโต มีผมสามเส้ น รวมถึงเนื ้อหาของการ์ ตนู ที่สะท้ อนสภาพ
และความเป็ นไปในสังคม วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปของคนไทย ในรู ปแบบ
การเสียดสี การล้ อเลียน เชิงความขบขัน รวมถึงรูปแบบการออกแบบตัวการ์ ตนู ที่เรี ยบง่าย ไม่เป็ น
ทางการ และเป็ นบทสนทนาที่เกิดขึ ้นภายในครอบครัว จึงทาให้ ตวั ละครการ์ ตูนปั งปอนด์เข้ าถึง
กลุ่มผู้อา่ นได้ ง่าย เป็ นตัวละครการ์ ตนู ไทยที่อยูค่ กู่ บั คนไทยมากว่า 30 ปี มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ด้ านการออกแบบเพื่อให้ เหมาะกับสื่อเทคโนโลยีในปั จจุบนั ทาให้ ปังปอนด์มีกลุ่มแฟนคลับที่มีช่วง
อายุตงแต่
ั ้ เด็กอายุ 4 ขวบไปจนถึงผู้ใหญ่อายุ 50 ปี
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ปี พ .ศ.2545 ปั งปอนด์ได้ มีการนาไปสร้ างเป็ นภาพยนตร์ แอนิเมชันครัง้ แรก การ์ ตนู
แอนิเมชันชุด ปั งปอนด์ ตะลุยโลกอนาคต โดยบริ ษัท วิธิตา แอนิเมชัน จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทในเครื อ
บันลือกรุ๊ ป ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และในปี เดียวกันได้ ได้ นามาตัดต่อใหม่สาหรับฉาย
ในโรงภาพยนตร์ ในเดือนตุลาคม เป็ นปรากฏการณ์ภาพยนตร์ แอนิเมชันไทยเรื่ องแรก ที่เข้ าฉายใน
โรงภาพยนตร์ ไอแมกซ์ (IMAX)
ปี พ .ศ.2546 ผลงานการ์ ตู น แอนิ เมชั น ชุ ด ปั งปอนด์ ตะลุ ย โล กอนาคต ไป
ออกอากาศที่ประเทศฮ่องกง ผ่านฮ่องกง เคเบิ ้ลทีวี
ปั งปอนด์ยงั ได้รบั แต่งตัง้ จากเป็ น เพื่อนยุวทูตความดี ของกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงการต่ างประเทศ และได้รบั รางวัล ผู้ท าคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ เยาวชนดีเด่ น สาขา
สื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนทีป่ ้ องกันปั ญหาสังคม
ปั งปอนด์และผองเพื่อน แสตมป์ ที่ระลึกวันเด็กแห่งชาติ 2546 จานวน 4 แบบ
ได้ แก่ แบบที่ 1 ปั งปอนด์กบั สุนขั ,(เจ้ าบิ๊ก)แบบที่ 2 ปั งปอนด์กับเพื่อนผู้ร้ ูใจ แบบที่ ,(หนุมาน)3
ปังปอนด์กบั เพื่อนสาว (นะโม) และแบบที่ 4 ปังปอนด์กบั ครูใหญ่ (ผู้คอยช่วยเหลือ)

ภาพประกอบ 8 ภาพปังปอนด์และผองเพื่อน แสตมป์ ที่ระลึกวันเด็กแห่งชาติ 2546
ที่มา: Facebook : PangPond (2557) จากhttps://www.facebook.com/pangpondclub/
photos/
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ปี พ .ศ.2547 ปั งปอนด์ ตอนตะลุยโลกแมลง จานวน 8 ตอน เรื่ องราวของปั งปอนด์
และผองเพื่อนต้ องกลายเป็ นมนุษย์ตวั จิ๋วไปผจญภัยกับแมลง

ภาพประกอบ 9 ผลงานแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่ อง ปังปอนด์ ตอนผจญโลกแมลง
ที่มา: YouTube: PangPondClub (2559) จาก https://youtube.com/watch?v=
sEzcKFg3Cbo
ในปี เดียวกันปั งปอนด์ ได้รบั แต่งตัง้ จากเป็ น เพื่อนยุวทูตความดี จากกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ปี พ .ศ.2549 ผลงานการ์ ตู น แอนิ เมชั น ชุ ด ปั งปอนด์ ตะลุ ย โลกอนาคต ไป
ออกอากาศที่ประเทศจีน ผ่านช่อง ซีซีทีวี และเคเบิ ้ลทีวี
ปี พ.ศ.2551 กรมส่งเสริ ม คุณ ภาพสิ่งแวดล้ อม กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อม ได้ แต่งตัง้ ปั ง ปอนด์ ให้ เป็ น ยุวทูต ลดโลกร้ อน เพื่ อเป็ นผู้แ นะน าวิธีล ดโลกร้ อนแบบ
ง่ายๆ ด้ วยภาพยนตร์ แอนิเมชันเทคนิคแอนิเมชัน มิติ 3เรื่ อง ลดโลกร้ อนกับปั งปอนด์ นาเสนอ 52
ตอนด้ วยวิธีง่ายๆ ในการลดปั ญหาภาวะโลกร้ อนในชีวิต
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ภาพประกอบ 10 ผลงานแอนิเมชันซีรี่ส์ เรื่ องลดโลกร้ อนกับปังปอนด์
ที่มา: YouTube: PangPondClub (2557) จาก https://www.youtube.com/
watch?v=RehV1JVAHC8&list=PLaFU6eBh1MqDDds9pb692DLVl3UfwJBeN&index=34
หลังจากที่ ปัง ปอนด์ได้ รับ การแต่งตัง้ จากหน่วยงานรั ฐ แล้ ว ยัง มี บ ริ ษั ทเอกชน
มาร่วมกิจกรรมด้ วยอย่างบริ ษัท ฮานามิ ฟู้ดส์ จากัด มาร่วมจัดกิจกรรมลดโลกร้ อนกับปั งปอนด์กบั
โรงเรี ยนในเขตกรุ งเทพฯ และปริ ม ณฑลจ านวน 100 โรงเรี ยน ให้ มี การจัด ทาโปสเตอร์ แนะน า
วิธีการลดปัญหาภาวะโลกร้ อนไปแจกจ่ายยังโรงเรี ยนต่างๆ ด้ วย และปังปอนด์ชวนเพื่อนๆ ชัน้ ป.1ป.6 ส่งงานประกวดไอเดีย เพื่อร่ วมรณรงค์ลดวิกฤติภาวะโลกร้ อน ด้ วยการนาวัสดุเหลือใช้ เช่น
ซองเปล่า ขนมสแน็ ค แจ๊ ค มาสร้ างสรรค์ ผ ลงานเป็ น สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ภายใต้ แ นวคิ ด ขยะมี ค่า น า
กลับมาใชใหม่ชว่ ยโลกได้
ปี พ ศ.2552 ปั งปอนด์ ตัวจิ๋ว หัวใจฮีโร่ เป็ นการ์ ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ ความยาว 26
ตอน ออก อากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มีการนาเสนอแนวคิดของคาว่า ฮีโร่ โดยมุ่ง
หมายที่จะให้ คานี ้หมายถึงการใช้ หวั ใจในการแก้ ปัญหาต่างๆ
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ภาพประกอบ 11 ผลงานแอนิเมชันซีรี่ส์ เรื่ อง ปังปอนด์ตวั จิ๋ว หัวใจฮีโร่
ที่มา: YouTube: PangPondClub (2559) จาก https://www.youtube.com/
watch?v=V6rW3Top Q5Y&list=PLHlro8jR4XnHMYVNvZSS9ZLvU4vK3uZ4l&index=2
ปั งปอนด์ ร่ วมกับรายการ 30 ยังแจ๋ว ร่ วมทาความดี ด้ วยการมอบหนังสือและ
เครื่ องเขียนให้ กับน้ องที่จงั หวัดชัยนาท กับโครงการ ปล่อยปลา ปลูกป่ า เล่นกีฬา ต้ านยาเสพติด
เฉลิมพระเกี ยรติ ซึ่งจัดขึ ้นเพื่อรณรงค์ให้ คนไทยทุกคนหันมาช่วยกันอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และเป็ นการส่งเสริมนโยบายทีวีรักษ์โลก ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีชอ่ ง 3

ภาพประกอบ 12 ปังปอนด์ควงสาว ยังแจ๋วทาความดี 30
ที่มา: เว็บไซต์ไทยรัฐ ออนไลน์ (2552) จาก https://www.thairath.co.th/content/20171
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เอไอเอส จับมื อ วิธิ ตา แอนิเมชั่น ชวนแฟนคลับปั งปอนด์และคนรุ่ นใหม่ ร่ วม
โหลด กด ลุ้น รับโชค 3 ชัน้ กับโครงการ โทรปุ๊ บ ลุ้นรับโชค 3 ชัน้ โดยเลือกโหลดวอลเปเปอร์ ลายปั ง
ปอนด์
เริ่ ม มี Facebook Fanpage ในชื่ อ PangPond ส าหรั บ การติ ด ต่อ ข่า วสารและ
ประชาสัม พัน ธ์ และสื่ อ สารเรื่ อ งราวของปั ง ปอนด์ ใ ห้ ทุ ก คนในรู้ เป็ นอี ก ช่ อ งหนึ่ ง ทางในการ
ติดต่อสื่อสารกับปังปอนด์
ปี พ ศ.2553 เปิ ด ช่อ ง Youtube Channel : PangPondClub เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการฉาย
แอนิเมชันปั งปอนด์ ครอบครัวรักษ์ โลกกับภารกิจลดคาร์ บอนลดโลกร้ อน เป็ นหนึ่งในโครงการทาดี
เพื่ อแผ่นดิน ของกรมส่งเสริ ม คุณ ภาพสิ่งแวดล้ อม ช่องมี ไว้ ส าหรับเป็ นช่องทางในการเผยแพร่
ผลงานแอนิเมชันตอนใหม่ และรี รันผลงานที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ไปแล้ ว
ปี พ ศ.2556 ปั งปอนด์ เริ่ มจัดทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ปั งปอนด์ EComic ขายใน
Ookbee แพลตฟอร์ ม อี บ๊ ุคการ์ ตูนออนไลน์ ที่ ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย นอกจากจะเป็ นหนังสื อ
การ์ ตูน ปั ง ปอนด์ ในเนื อ้ หาปกติ แ ล้ ว ยัง มี ปั ง ปอนด์ EduToons ที่ ให้ ค วามรู้ ความเป็ นมาของ
ประวัตศิ าสตร์ ชาติไทย ความรู้เรื่ องโลกร้ อน และความรู้อื่นๆ ด้ วย

ภาพประกอบ 13 ปังปอนด์ EComic และปังปอนด์ EduToons
ที่มา: เว็บไซต์ Ookbee Comics (2552) จากhttps://www.ookbee.com/Shop/Magazine/
ECOMICS
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ปั ง ปอนด์ ร่ ว มกั บ การไฟฟ้ า ฝ่ ายผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย (.กฟผ)จัด กิจ กรรม
โครงการปั งปอนด์ชวนเด็กไทยใส่ใจพลังงาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเชิญชวนและปลูกจิตสานึก
ให้ เยาวชนไทยเห็ น คุณ ค่าของพลัง งานและร่ ว มกัน ประหยัด พลัง งานไฟฟ้ า ไม่ว่าจะเป็ น สคูล
โปรแกรมปังปอนด์ แอนิเมชันปั งปอนด์ชวนเด็กไทยใส่ใจพลังงาน

ภาพประกอบ 14 แอนิเมชันปังปอนด์ชวนเด็กไทยใส่ใจพลังงาน
ที่มา: YouTube: VithitaAnimation (2557) จากhttps://www.youtube.com/watch?
v=gX_az7YLro4
ปี พ ศ.2557 เริ่มออกสติกเกอร์ ไลน์ ชุด ปั งปอนด์ เป็ นชุดแรก ปั จจุบนั สติกเกอร์ ไลน์
ของปั ง ปอนด์ มี ทัง้ หมด 16 ชุด อาทิ เช่น ปั ง ปอนด์ ป๊ อปอัพ ชุด ที่ : 1 และ ,2ลิต เติลปั ง ปอนด์ ,
PangPond Big Words ที่ มี อ ยู่ 4 ชุด ภาษาภาคกลาง ภาษาอี ส าน ภาษาภาคใต้ และภาษา
ภาคเหนือ เป็ นต้ น
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ภาพประกอบ 15 สติกเกอร์ ไลน์ปังปอนด์ชดุ ต่างๆ
ที่มา: Line Store (2557) จาก https://store.line.me/search/sticker/th?q=pangpond
ปี พ .ศ.2558 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี จัดทาหนังสื อการ์ ตูนสร้ างแรง
บันดาลใจด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปั งปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิ ชิตไอที เพื่ อเฉลิม พระ
เกี ยรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน 2558 เป็ นหนังสือที่ถ่ายทอดพระราชกรณี ยกิจในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เล่าเรื่ องผ่านตัวการ์ ตนู “ปั งปอนด์” โดยนาเนื ้อหา
สาระที่สาคัญมาสรุปและสร้ างสรรค์ให้ อ่านง่ายในรูปแบบของการ์ ตนู ภายในเล่มมีจานวนทังหมด
้
5 เรื่ องดังนี ้ เจ๋งสุดๆ นักวิทยาศาสตร์ ไทยไปร่วมงานที่เซิร์น ,ท่องดินแดนขัวโลกใต้
้
ผจญภัยในแอน
ตาร์ กติกา ,eDLTV เรี ยนด้ วยตัวเองก็เก่งได้ ,น่าทึ่งอุปกรณ์ ไฮเทค ช่วยคนพิการทางานได้ ,โซลาร์
เซลล์ แสงสว่าง…นาความรู้ ส าหรับหนังสือการ์ ตูน นี ้ ได้ รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุ งเทพ
จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) บริษัท ไทยคอนส์ แอนด์ บิลดิ ้ง เมนูแฟ็ คเจอริ่ง
(มหาชน) บริ ษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด
และบริ ษัท เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน) รวมถึงบริ ษั ทไปรษณี ย์ไทย จากัด ซึ่งจัดส่งหนังสือให้ แก่
โรงเรี ยนทัว่ ประเทศโดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย และรายได้ จากการวางจาหน่ายหนังสือในราคา 25 บาท
ทูลเกล้ าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลฯ
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ภาพประกอบ 16 ภาพหนังสือการ์ ตนู สร้ างแรงบันดาลใจด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีปังปอนด์
ตะลุยโลกวิทย์พิชิตไอที
ทีม่ า: เว็บไซต์วธิ ติ า (2558) จาก http://www.vithita.com/news_pp_book.php
แคมเปญแปลงโฉมตัวการ์ ตนู ปั งปอนด์ โดยฝี มือนักวาดภาพประกอบชื่อดัง ไม่ว่า
จะเป็ นคิ ว้ ต่ า มุนิ น , มิ คัง , Sweet Cocoa*Art, สเลดทอย ฯลฯ ด้ วยการแปลงโฉมปั ง ปอนด์ ให้
ออกมาในสไตล์ของนักวาดแต่ละคน ซึ่งรู ปที่นามาดัดแปลงนักวาดจะเลือกมาหนึ่งตัวจาก 24
คาแรคเตอร์ ในชุดสติกเกอร์ ไลน์ โดยจุดประสงค์ของแคมเปญจัดขึน้ เพื่ อหวังให้ ปังปอนด์ได้ ไป
ใกล้ ชิดในกลุ่ม คนที่ชื่ นชอบงานศิลปะรุ่ นใหม่ๆ รวมถึงใกล้ ชิ ดกลุ่ม คนในโลกโซเซี ยลมี เดียมาก
ยิ่งขึ ้น
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ภาพประกอบ 17 ภาพแคมเปญแปลงโฉมตัวการ์ ตนู ปังปอนด์ โดยฝี มือนักวาดภาพประกอบ
ที่มา: Facebook : PangPond (2558) จาก https://www.facebook.com/
pangpondclub/photos/ a.10154670955647108/10153033688557108/?type=3&theater
ปี พ .ศ.2559 แอนิเมชัน ปั งปอนด์กบั ก๊ วนชวนสงสัย จานวน 25 ตอน ผ่านช่องทางยู
ทูป (YouTube) เป็ นเรื่ องราวที่เกิดขึน้ ในโรงเรี ยนอนุบาล ปั งปอนด์และเพื่ อนๆ ก็กลับมาป่ วนอีก
ครัง้ ในเทอมนี ้มีนกั เรี ยนใหม่เข้ ามา เป็ นเด็กใหม่จากต่างดาวแอบแฝงตัวเข้ ามาทาภารกิจ ค้ นหา
ข้ อมูลเพื่อยึดครองโลก
แอนิเมชันก้ าวย่างตามรอยพ่อ ตอน ความประหยัด (ดินสอของพ่อ) ความยาว...
2.24 นาที โดยบริ ษัท POPS Kids Thailand ร่ วมกับ กองทุนพัฒ นาสื่ อปลอดภัยและสร้ างสรรค์
จัดทาวิดีโอส่งเสริ มคุณธรรม 8 ประการ ซึ่งถูกสร้ างสรรค์ขึ ้นโดย คอนเทนต์ ครี เอเตอร์ ได้ แก่ Thai
PBS, PangPondClub, 108life, Kidsplay, HeHaa TV, YimYam TV, Around The Dale และ
Lovely Kids Thailand ปั งปอนด์นาเสนอเรื่ องราวคุณธรรมหัวข้ อความประหยัด นาเสนอผ่านมุม
ของ “ปั งปอนด์” ที่ยงั เป็ นเด็กได้ พบเจอกับประสบการณ์ หลายอย่างเป็ นครัง้ แรกในชีวิต โดยเลือก
สถานการณ์ที่สอดคล้ องกับสิ่งที่เด็กๆต้ องพบเจอในชีวิตประจาวัน
ปังปอนด์และเพื่อนจากมหาสนุก ในแอปพลิเคชัน LINE เกมเศรษฐี
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ภาพประกอบ 18 ภาพปังปอนด์และเพื่อนจากมหาสนุก ในแอปพลิเคชัน LINE เกมเศรษฐี
ที่มา: Facebook : VithitaAnimation (2558) จาก https://www.facebook.com/
VithitaAnimation/ photos/basw.Abok
ปั งปอนด์ไปร่ วมงานกับเหล่าครี เอเตอร์ ชื่อดังในช่อง YouTube Channel เช่น ครู
นกเล็ก&น้ องถูกใจ, พิ ้งค์ แฟรี่ จากช่อง Pink Fairy Creations), น้ องนะโม จากช่อง KidsPlay,
พี่ ฟิ ล์ ม น้ อ งฟิ วส์ จากช่อ ง Happy Channel, แม่ปูเป้ เฌอแตม จากช่อ ง Tam
Story
ปั ง ปอนด์ เ ปิ ด LINE Official : PangPond Club และเปิ ดทวิ ส เตอร์ Twitter :
VithitaPangPond เพื่อติอต่อสื่อสารกับกลุม่ แฟน
ปี พ .ศ.2560 ขายหนังสือการ์ ตูนไอ้ ตวั เล็ก ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของขายหัวเราะ
(Kaihuaror)
ฟิ กเกอร์ ปังปอนด์และเจ้ าบิ๊ก รู ปแบบ ซอฟต์ ไวนิล ปั งปอนด์มีขนาด 6 นิว้ และ
เจ้ าบิก๊ ขนาด 3 นิ ้ว ที่ผลิตเพียง 300 ชุดเท่านัน้
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ภาพประกอบ 19 ภาพฟิ กเกอร์ ปังปอนด์และเจ้ าบิ๊ก
ที่ ม า : เ ว็ บ ไ ซ ต์ วิ ธิ ต า (2558) จ า ก http://www.vithita.com/images/news/
PangPond_Figure.jpg
ปั งปอนด์และเพื่อนจากการ์ ตนู ขายหัวเราะและมหาสนุก ไปร่วมเป็ นพรี เซนเตอร์
ให้ กบั โครงการ Run Hero Run ฉันจะวิ่งเพื่อเธอ 2017 ณ สะพานพระรามแปด หยาดเหงื่อของ ฮี"
จะกลายเป็ นเสื ้อเกราะ โร่แนวหลัง" อย่างพวกเรา ปกป้องชีวิตฮีโร่แนวหน้ า 3 จังหวัดชายแดนใต้

ภาพประกอบ 20 ภาพสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรม Run Hero Run ฉันจะวิ่งเพื่อเธอ 2017
ที่มา: Facebook : ขายหัวเราะ (2560) จาก https://www.facebook.com/
kaihuaror/photos/ d41d8cd9/1554160151284876/
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เผยแพร่ แ อนิ เ มชั น ฉายบนช่ อ ง YouTube Channel แอนิ เมชั น ชุ ด เรื่ อ ง ฝึ ก
ค าศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษง่ า ยๆ กับ ปั ง ปอนด์ จ านวน 26 ตอน ,ปั ง ปอนด์ ช วนสร้ างค่ า นิ ย ม 12
ประการ ก้ าวย่างตามรอยพ่อ ,PangPond The Mad Sinker นักร้ องจอมป่ วน เป็ นต้ น
ผลงานแอนิเมชัน PangPond Happy New Year 2018 ในรู ปแบบ 360 Virtual
Reality ที่สามารถเคลื่อนกล้ องหมุน 360 องศาในงานแอนิเมชัน

ภาพประกอบ 21 ภาพ PangPond Happy New Year 2018 ในรูปแบบ 360 Virtual Reality
ที่มา: YouTube: PangPondClub (2560) จาก https://www.youtube.com/
watch?v=qUmhMjfSY
ปี พ .ศ.2561 บริ ษัท วิธิตาแอนิเมชัน่ จากัด ร่วมมือกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้ างสรรค์ ผลิ ต ผลงานแอนิ เมชัน ปั ง ปอนด์ ชวนเพื่ อ นสร้ างสรรค์ สื่ อปลอดภัย เนื อ้ เรื่ อ ง
นาเสนอเกี่ ยวกับ การใช้ สื่อโซเชียลมีเดียในปั จจุบนั จานวน 6 ตอน และมิ วสิ ค วิ ดี โอ (Music
Video) เพลงดู ใ ห้ ดี ที่ มี ปั ง ปอนด์ แ ละเพื่ อ นๆ มาเต้ น ให้ เข้ า กับ จัง หวะเพลงสะท้ อ น
พฤติ ก รรมโลกโซเชี ย ล เทคนิ คพิ เศษแบบ VR 360 องศา พร้อ มการปรากฏตัวของ 6
ไอดอลเพจเฟสบุก๊ ชื่ อดังอย่าง เพจจุก๊ กู้, เพจ Little Monster ,เพจรบกวนตัดต่ อภาพนี้ ให้
หน่ อ ยสิ , เพจทหารม้าโยโกฮาม่ า, เพจหมอแล็ปแพนด้ า , และเพจ โลวคอสคอสเพลย์,
ที่มาร่วมกันสร้างสีสรรค์ใน MV นี้ ด้วย
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ภาพประกอบ 22 ภาพผลงานแอนิเมชัน ปังปอนด์ ชวนเพื่อนสร้ างสรรค์สื่อปลอดภัย
ที่มา: YouTube: PangPondClub (2560) จาก https://www.youtube.com/
watch?v=CClN4xOw
ธนาคารออมสิ น ร่ วมกับบริ ษั ท วิธิต าแอนิ เมชั่น จ ากัด น าตัว ละครการ์ ตูน ปั ง
ปอนด์ม าจัดทาเป็ นสติกเกอร์ ไลน์ชุดพิเศษ “GSB x PangPond” สติกเกอร์ จอมป่ วน มากวนกัน
แบบเต็ ม จอ ในรู ป แบบสติ ก เกอร์ ป็ อปอัพ พร้ อมเป็ นพรี เซนเตอร์ ให้ กับ กิ จ กรรม PangPond
Mission Sticker

ภาพประกอบ 23 ภาพสื่อประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ ไลน์ชดุ พิเศษ “GSB x PangPond
ที่มา: Facebook : PangPond (2561) จาก https://www.facebook.com/
pangpondclub/photos/pcb.10155588199422108/10155588198412108/?type=3&theater
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ปั งปอนด์ ร่ วมกับร้ าน Greyhound Cafe ร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งในโครงการ POWER
TO GIVE Limited Edition ทุกการซื อ้ น า้ ผลไม้ A Life Juice หักรายได้ ส่วนหนึ่งเป็ น การบริ จ าค
และระดมทุนให้ แก่มูล นิ ธิ รามาธิ บดี ฯ เพื่ อจัด ซื อ้ เครื่ องให้ ความร้ อนเด็กแรกเกิ ด ให้ กับสถาบัน
การแพทย์จกั รี นฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพประกอบ 24 ภาพน ้าผลไม้ A Life Juice ชุด ปังปอนด์ ในในโครงการ
POWER TO GIVE Limited Edition
ที่มา: เว็บไซต์วิธิตา (2558)จาก https://vithita.com/charactercontent/vithita-xgreyhound/?
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด และ สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั
(DEPA) เลือกปั งปอนด์มาเป็ นตัวละครแสดงในเกม สนับสนุนการเรี ยนรู้ยคุ ใหม่ สอนให้ เด็กๆ สนุก
และเริ่ ม ต้ นเรี ย นรู้ การ Coding ผ่ า นโครงการ Coding Thailand ในกิ จ กรรม Hour of Code
Thailand 2018 ที่ จัดขึน้ พร้ อมกันทั่วโลก รวมถึงเพื่อให้ ประเทศไทยได้ มีส่วนร่ วมในการเผยแพร่
คาแรคเตอร์ ในเชิงวัฒนธรรม เพราะเด็กไทยสามารถเข้ าไปเรี ยน Coding ผ่านคาแรคเตอร์ การ์ ตนู
ต่างชาติได้ ในขณะที่เด็กนานาชาติก็สามารถเรี ยน Coding กับปังปอนด์ได้ เช่นกัน
10.3 บันนี่ (Bloody Bunny)
บลัดดี ้ บันนี่ เป็ นตัวละครการ์ ตูนของบริ ษัท ทูสปอตคอมมิวนิเคชั่น จากัด เป็ นตัว
ละครการ์ ตนู ที่เกิดขึ ้นมาเพื่อเป็ นตัวละครการ์ ตนู เชิงพาณิชย์มาตังแต่
้ เริ่ มต้ น หรื อที่เราเรี ยกว่า ตัว
ละครลิ ข สิ ทธิ์ (Character Licensing) ในปี 2547 อยู่ในยุคของการเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยี การ
สื่ อสาร ท าให้ ตัวละครการณ์ ตูน บลัดดี ้ บัน นี่ มี การเปลี่ ยนแปลงทัง้ ในเรื่ องของออกแบบช่อ ง ,
ทางการเผยแพร่ และสร้ างการรับรู้ผลงานและผลิตภัณฑ์สินค้ าที่หลากหลายตามการเปลี่ยนแปลง
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ของเทคโนโลยีและตามกระแสความนิยมของผู้ใช้ จนปั จจุบนั นี ้ บลัดดี ้ บันนี่ มีอายุกว่า 15 ปี วัน
เกิดของบลัดดี ้ บันนี่ คือ 14 มิถนุ ายน
บลัดดี ้ บันนี่ เปิ ดตัวครัง้ แรกในปี พ.ศ 2547 จากการเป็ นกราฟิ กตัวการ์ ตนู และวอลเป
เปอร์ (Wallpaper), ภาพเคลื่อนไหวสกรี นเซฟเวอร์ (Animated Screensaver), ธี มภาพ (Theme)
และวิดีโอคลิป (Video Clip) สาหรับมือถือให้ ดาวน์โหลด ใช้ สื่อโฆษณาในหน้ านิตยสารวัยรุ่นและ
นิตยสารเกี่ยวกับมือถือในการส่งเสริมการขาย ได้ รับความนิยมในการดาวน์โหลดเป็ นจานวนมาก

ภาพประกอบ 25 ภาพวอลเปเปอร์ สาหรับมือถือ
ที่มา: Bloody Bunny (2552) จาก http://ginja.co.il/gallery/Pdf/
Characters%20pack%20BB% 20JAN.09pdf
ปี พ ศ.2548 บลัดดี ้ บันนี่ ในรูปแบบแอนิเมชันสาหรับอัตลักษณ์ช่องสถานี (Station
identification) หรื อ ที่ เรี ยกว่า ID Station ของสถานีโทรทัศน์แชนแนลวีไทยแลนด์ (Channel [V]
Thailand) ซึ่งถือว่าเป็ นปรากฏการณ์ สาคัญในการใช้ ตวั ละครการ์ ตูนที่ไม่ใช่ตวั ละครการ์ ตนู ของ
ช่องตนเองมาเป็ น ID Station และสร้ างการจดจาให้ ทงทางช่
ั้
องสถานีโทรทัศน์แชนแนลวีไทยแลนด์
(Channel [V] Thailand) และตัว ละครการ์ ตูน บลัด ดี ้ บัน นี่ ด าเนิ น เรื่ อ งราวด้ ว ยการต่ อ สู้ ของ
กระต่ายสี ข าวในรู ป แบบต่า งๆ และจบลงด้ ว ยโลโก้ ช่ อ งสถานี โทรทัศ น์ แ ชนแนลวี ไทยแลนด์
(Channel [V] Thailand) จึงเป็ นจุดเริ่ มต้ นของที่มาของชื่อ กระต่ายโหด หรื อ กระต่ายแชนแนลวี
ในปี เดียวกัน บริ ษัท ทูสปอตคอมมิวนิเคชัน่ จากัด ได้ ตดั สินใจผลิตภัณฑ์สินค้ าบลัดดี ้ บันนี่ เปิ ด
ขายสิ นค้ าในร้ าน 2:Spot Character Shop and Studio ที่ สยามสแควร์ เป็ นร้ านขายผลิตภัณ ฑ์
สินค้ าตัวละครการ์ ตนู ไทย ร้ านขายสินค้ าลิขสิทธิ์ ตวั ละครการ์ ตนู ไทยร้ านแรกของประเทศไทย มี
สิ น ค้ าประเภทอุ ป กรณ์ เครื่ อ งเขี ย น (Stationary), เสื อ้ ผ้ าและเครื่ อ งประดั บ (Clothes and

55
Accessories) และตุ๊กตา (Plush Toy) นอกจากขายสินค้ าในหน้ าร้ านค้ าของตัวเองแล้ ว ยังมีการ
น าไปวางจ าหน่ายในร้ านหนังสื อ คิโนะคุนิ ย ะ (Kinokuniya), ร้ านบี ทูเอส (B2S) และเริ่ ม มี การ
ออกบูธขายสินค้ าในเดือนตุลาคม ที่งาน Bangkok International Gift Show และงาน Halloween
ที่ Siam Discovery

ภาพประกอบ 26 ร้ าน 2:Spot Character Shop and Studio สยามสแควร์
ที่มา: เว็บไซต์ 2 Spot (2551) จาก http://www.-2spot.com/ webboard/
2Spot_UpdateContent/ News/content_ news/news_2008_05_06_H.01html
บลัดดี ้ บันนี่ (Bloody Bunny) จากการที่มีชาวท่องเที่ยวต่างชาติมาอุดหนุนสินค้ าที่
ร้ านเป็ นจานวนมาก จึงเริ่ มไปออกบูธแสดงสินค้ านิทรรศการด้ านแอนิเมชันและตัวละครการ์ ตนู ที่
ต่างประเทศ เริ่มต้ นที่งาน Tokyo International Anime Fair ที่ประเทศญี่ปนุ่ ในเดือนมีนาคม พ .ศ.
2550 และในช่วงเดือนกรกฎาคมออกบูธที่งาน Hong Kong Licensing Show 2007 เมืองฮ่องกง
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ภาพประกอบ 27 บูธบลัดดี ้ บันนี่ (Bloody Bunny) ที่งาน Tokyo International Anime Fair
ที่มา: เว็บไซต์ 2 Spot (2550) จาก http://www.2-spot.com/Final_web2-spot2006on_
sever/detail_content/March_2007/news_03-03-2007.htm
ปี พ .ศ.2551 ตัวละครการ์ ตนู บลัดดี ้ บันนี่ (Bloody Bunny) ในช่วงแรกจะเป็ นการ
โปรโมทคูไ่ ปกับร้ าน2spot shop ที่มีชื่อเสียงได้ รับการยอมรับทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ร้ าน
2 Spot Shop ติดอันดับร้ านค้ า 1 ใน 16 ร้ านช๊ อปปิ ง้ ในย่านสยามสแควร์ ได้ รับการแนะนาและจัด
อันดับโดยนิตยสาร KNOCK KNOCK ฉบับกุมภาพันธ์ 2008 และติดอันดับเป็ นร้ านค้ าแนะนาใน
ย่านสยามสแควร์ โดยนิ ต ยสาร U Magazine อัน ดับ 1 Super Bible ส าหรั บ นัก ท่อ งเที่ ย วชาว
ฮ่องกง และร้ าน 2 Spot shop สยามสแควร์ เป็ นที่ถูกตาถูกใจชาวญี่ ปนุ่ จนได้ ถูกบันทึกเป็ นร้ าน
ใหม่แนะนาให้ มาเที่ยวในคอลัมภ์ What’s new ใน DACO ฟรี แมกกาซีนญี่ปนชื
ุ่ ่อดัง และนิตยสาร
อื่นๆ เช่น นิตยสาร A-Star, Centerpoint Magazine นอกจากนันยั
้ งได้ ออกสื่อโทรทัศน์รายการ Hi
friend ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และสื่ออื่นๆ อีกมากมาย

ภาพประกอบ 28 คอลัมภ์แนะนาเที่ยวในคอลัมน์ What’s new ใน DACO ฟรี แมกกาซีนญี่ปนุ่
ที่มา: เว็บไซต์ 2 Spot (2551) จาก http://www.2- spot.com/webboard/
2Spot_UpdateContent/ News/content _ news /news_2008_08_04_B.html
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ในปี เดียวกันยังได้ มีการจัดกิจกรรมหน้ าร้ านอย่างกิจกรรมการร่วมเขียนไอเดีย กล้ วย
กล้ วย ช่วยโลกร้ อน

ภาพประกอบ 29 กิจกรรมการร่วมเขียนไอเดียกล้ วยๆ ช่วยโลกร้ อน
ทีม่ า: เว็บไซต์ 2 Spot (2551) จาก http://www.2webboard/2Spot_UpdateContent/News/content_news/news_2008-10-03C.htm
นอกจากนันยั
้ งขยายจุดวางจาหน่ายในห้ างสรรพสินค้ าชันน
้ า อาทิ Siam Paragon,
Emporium, Loft, Esplanade, Central สาขาชิดลม ลาดพร้ าว ปิ่ นเกล้ า บางนา, Zen, The Mall,
B2S และ Zeen Zone
ในช่ว งปี พ .ศ.2546 – 2551 บริ ษั ท ทูส ปอตคอมมิ วนิ เคชั่น จ ากัด ได้ ใช้ ช่อ งทาง
ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมและโปรโมชัน่ ต่างๆ เช่น ทาทดสอบ )Test & Foretell), DIY สไตล์เก๋,
อั บ เด ต เท รน ด์ ต่ า งๆแล ะเก ม ส์ ไป ยั ง แฟ น ใช้ สื่ ออิ น เต อร์ เน็ ต ผ่ า น ช่ อ งท างเว็ บ ไซ ต์
www.2spotstudio. com, ช่องทางของ Hi 5 ติดต่อผ่าน http://2spotstudio.hi5.com และ exteen
เวปบล๊ อคอั น ดั บ หนึ่ ง ของวั ย รุ่ น ในสมั ย นั น้ ส าหรั บ ผู้ รั ก การ์ ตู น อ่ า นสามารถอ่ า นได้ ที่
http://2spotstudio.exteen.com บลัดดี ้ บัน นี่ )Bloody Bunny) เป็ น หนึ่ง ในตัวละครการ์ ตูน ของ
บริษัทในขณะนัน้
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ภาพประกอบ 30 เว็บไซต์และเวปบล๊ อคของ 2spotstudio
ที่มา: เว็บไซต์ 2 Spot (2551) http://www.-2 spot.com/
webboard/2Spot_UpdateContent/News/content_news/news_2008_05_06_F.01html
นอกจากนัน้ ตัวละครการ์ ตนู บลัดดี ้ บันนี่ ได้ มีโอกาสไปร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น เช่น รับ
ฟรี ต๊ กุ ตา Bloody Bunny เมื่อซื ้อโทรศัพท์มือถือ Sony Ericsson รุ่ น T303, โทรศัพท์มือถือรุ่ นใหม่
i-mobile S501T Limited Edition เลื อกบลัด ดี ้ บันนี่ มาเป็ นลวดลายบนมื อถื อ และกล่องนมโฟ
โมสต์ขายในร้ าน 7-Eleven

ภาพประกอบ 31 Bloody Bunny Foremost Milk
ที่มา: Bloody Bunny (2552) จาก http://ginja.co.il/gallery/
Pdf/Characters%20pack%20BB% 20JAN.09 pdf
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ภาพประกอบ 32 i-mobile S501T Limited Edition รุ่น Bloody Bunny
ทีม่ า: เว็บไซต์ Posttoday (2555) https://www.posttoday.com/
economy/news/150070
ปี พ .ศ.2552 บลัดดี ้ บันนี่ (Bloody Bunny) ได้ ปรับช่องทางการสื่อสารเปลี่ยนมาใช้
ช่ อ งทางสื่ อ สารออนไลน์ เฟซบุ๊ ก เพจ (Facebook Page) ชื่ อ BloodyBunny ปั จ จุบัน มี จ านวน
152,169 ไลท์ เนื อ้ หาในเพจจะน าเสนอความคิ ด ของบลัด ดี ้ บัน นี่ (Bloody Bunny) บอกเล่ า
เรื่ องราวผ่านกราฟิ กภาพนิ่ง ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารกิจกรรม โชว์ผลงาน ให้ ข้อมูลสินค้ าและโปร
โมชันต่างๆ ตลอดจนการขายสินค้ าผ่านเฟซบุ๊กเพจ และกิจกรรมคัดเลือกผลงานแฟนอาร์ ตของ
กลุม่ แฟนมาโพสต์ในเพจทุก 2 สัปดาห์ นอกจากเฟซบุ๊กเพจ (Facebook Page) ชื่อ BloodyBunny
ที่เป็ นเพจหลักแล้ ว เพจ 2SPOT Fanshop ที่เป็ นเพจรวมสินค้ าของบริ ษัทเจ้ าของลิขสิทธิ์ เนื ้อหาใน
เพจนี ้จะคล้ ายกับเพจ BloodyBunny นอกจากนัน้ ยังมี อินสตาแกรม (Instagram) และทวิตเตอร์
(Twitter) มี ผ้ ูติด ตาม 898 คน เนื อ้ หาในทวิ ต เตอร์ จ ะเน้ น การให้ ข้ อ มูล ข่าวสาร กิ จ กรรมต่างๆ
โปรโมชัน่ สินค้ า โชว์ผลงานแอนิเมชัน ผลงานแฟนอาร์ ต ไม่มีการเล่าเรื่ องราวของตัวละครการ์ ตนู
ปี พ .ศ.2553 เปิ ดร้ าน 2Spot Shop ชัน้ 3 ห้ างเทอมินอล 21 (Terminal 21)
ปี พ .ศ.2555 ร่วมงานกับนักร้ องญี่ปนชื
ุ่ ่อดัง คยารี ปามิว ปามิว หรื อ แครี่ ปามิว ปา
มิว (Kyary Pamyu Pamyu) ในการผลิตสินค้ าเพื่อโปรโมทร่วมกัน
ปี พ .ศ.2557 ตัวละครการ์ ตูน บลัด ดี ้ บัน นี่ (Bloody Bunny) ได้ รับ รางวัล Grand
Prize จาก Asean Character Award ในงาน Tokyo Game Show 2014 ณ ประเทศญี่ปนุ่
ตัวละครการ์ ตูนบลัดดี ้ บันนี่ (Bloody Bunny) ได้ มี โอกาสร่ วมงานกับศิลปิ นระดับ
โลกอย่าง ฮามาซากิ อายูมิ (Hamasaki Ayumi) นักร้ องชื่อดังแห่งวงการเพลงเจ-ป๊ อปของประเทศ
ญี่ปนุ่
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ภาพประกอบ 33 ผลงานแอนิเมชันเรื่ อง ayupan X Bloody Bunny
ที่มา: YouTube: ayupan x Bloody Bunny Official Channel (2557) จาก
https://www.youtube. com /channel/UC72BDWZjcgWcNKngL38pWPQ
เป็ นแอนิเมชัน 2 มิติ โดยผลงานแอนิเมชันชุดนี ้ ได้ นาตัวละครการ์ ตนู อายูมิ ฮามาซา
กิ มาเป็ นต้ นแบบในการพัฒนาคาแรกเตอร์ ในโปรเจคพิเศษที่มีชื่อว่า “ayupan X Bloody Bunny”
เป็ นเรื่ องราวการต่อสู้ของ บลัดดี ้ บันนี่ และ อายุปัง เพื่อปกป้องโลกจากเหล่าปี ศาจร้ าย แอนิเมชัน
ชุดนี ้มีจานวนทังหมด
้
5 ตอน ทังพากย์
้
เสียงภาษาอังกฤษและภาษาไทย ปล่อยผ่านเครื อข่ายสังคม
เว็บไซต์ช่องยูทบู (YouTube Channel) ชื่อ ayupan x Bloody Bunny Official Channel เปิ ดตัวใน
งาน Bangkok Comic Con 2014
ปี พ .ศ .2558 แอนิเมชัน ชุด รู ปแบบ มิ ติ ชื่ อ 2Bloody Bunny: Don't Be My Enemy
เป็ นผลงานแอนิ เ มชัน มิ ติ จ านวน 26 ตอน ผลิ ต โดยที ม งานประเทศญี่ ปุ่ น และเผยแพร่ 2
ในเวปไซต์ชอ่ งนิโกะ นิโกะ (Niconico) ของประเทศญี่ปนุ่
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ภาพประกอบ 34 ผลงานแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่ อง Bloody Bunny: Don't Be My Enemy
ที่มา: YouTube: ayupan x Bloody Bunny Official Channel (2557)จาก
https://www.youtube. com/channel/UC72BDWZjcgWcNKngL38pWPQ
ปี พ .ศ.2559 ถื อ เป็ น ปี ทองของบลัด ดี ้ บัน นี่ จากการเปิ ดตัว ของแอนิ เมชัน ชุด
รูปแบบ มิติ ชื่อ 3BLOODY BUNNY:The First Blood แอนิมชัน 3 มิติตวั ล่าสุดที่สร้ างกระแสผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ได้ เป็ นอย่างดีม าจนถึงปั จจุบัน และยังมีผ้ ูมาเข้ าชมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ ชื่ อ
BLOODY BUNNY : The First Blood เป็ น แอนิ เมชัน ขนาดสัน้ จ านวน 15 ตอน แอนิ เมชัน ชุด นี ้
ปล่อ ยผ่า นเครื อ ข่า ยสัง คมเว็ บ ไซต์ ช่อ งยูทูบ (YouTube Channel) ชื่ อ Bloody Bunny (Official
Channel) และในไลน์ ทีวี (Line TV)
BLOODY BUNNY:The First Blood สามารถกวาดรางวั ล 3 ประเภท คื อ Best
Short Animation, Best Animation Series, and Character of the Year ใ น ง า น Bangkok
International Digital Content Festival 2016 (BIDC 2016) เป็ น รางวัล ให้ กับ ผู้ป ระกอบการที่ มี
ความโดดเด่นในด้ านการพัฒนาดิจิทลั คอนเทนต์
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ภาพประกอบ 35 ผลงานแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่ อง BLOODY BUNNY:The First Blood
ที่มา: YouTube: Bloody Bunny Official Channel (2559) จาก
https://www.youtube.com/ channel/ UC71YOe3AUHZ4ep_ATiYGZjw
นอกจากนันยั
้ งได้ ออกสติกเกอร์ ในแอปพลิเคชัน Line จานวน ชุดประกอบไปด้ วย 4
ชุ ด Bloody Bunny: Don't Be My Enemy, ชุ ด ayupan X Bloody Bunny, Bloody Bunny:
%100 No Mercy และ Bloody Bunny Animated

ภาพประกอบ 36 ผลงาน Line Sticker: Bloody Bunny
ที่มา: Facebook : Bloody Bunny (2559) จาก https://www.facebook.com/
BloodyBunny.2Spot/ photos/ a.478749271449/10153103235501450/?type=1&theater
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แอปพลิเคชันอื่นๆ สาหรับมือถือ เช่น แสตมป์ ในแอปพลิเคชัน Line Camera, สติก
เกอร์ ในแอปพลิเคชัน WeChat, สติกเกอร์ 3 มิติในแอปพลิเคชัน Character Cam, สติกเกอร์ ใน
แอปพลิเคชันอื่นๆ อาทิเช่น QQ, Viber, Bubbly เป็ นต้ น

ภาพประกอบ 37 สติกเกอร์ ในแอปพลิเคชัน Character Cam
ที่มา: Facebook : Bloody Bunny (2559) จาก https://www.facebook.com/
BloodyBunny.2Spot/photos/a.478749271449/10153103235501450/?type=1&theater
ปี พ .ศ .2560 เปิ ดร้ าน Bloody Bunny & Friends Cafe ที่ ห้ าง Central World
นอกจากจะขายผลิ ต ภัณ ฑ์ สิ นค้ าบลัดดี ้ บันนี่ )Bloody Bunny) แล้ วยังเป็ นการนาเอาตัวละคร
การ์ ตูน มาต่อยอดไปถึง เรื่ อ งการกิ น ของใช้ และการใช้ ชี วิต โดยการเปิ ดร้ านคาเฟ่ )Cafe) ที่ มี
รูปแบบการสร้ างด้ วยการเชื่อมโยงบรรยากาศของคาเฟ่ และตัวละครการ์ ตนู ให้ เข้ ากัน มีเมนูอาหาร
และเครื่ องดื่มที่มีการพัฒนารูปแบบอาหาร

ภาพประกอบ 38 ร้ าน Bloody Bunny & Friends Café
ที่มา: Facebook : Bloody Bunny (2560) จาก https://www.facebook.com/
BloodyBunny.2Spot/photos/pcb.10155958740606450/10155958731091450/?type=3&th
eater
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นิ ท ร ร ศ ก า ร BLOODY BUNNY x LCX : Revival Fight LCX, Level 3, Ocean
Terminal, Harbour City, Tsim Sha Tsui LCX mall HONG KONG Exhibition Date: Thu. 23
March to Sun. 23 April 2017

ภาพประกอบ 39 นิทรรศการ BLOODY BUNNY x LCX : Revival Fight LCX
ที่มา: Facebook : Bloody Bunny (2560) จาก https://www.facebook.com/
BloodyBunny.2Spot/photos/pcb./10155285233251450/10155285244966450?type=3&th
eater
ปี 2561 เปิ ด ร้ านที่ Bloody Bunny & Friends Cafe สาขาสองที่ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า
เทอมินอล 21 (Terminal 21) พัทยา เน้ นขายผลิตภัณฑ์ให้ กบั กลุม่ นักท่องเที่ยวต่างชาติ

ภาพประกอบ 40 ผลงาน Bloody Bunny: The Game
ที่มา: Facebook : Quantumpeaks (2561) จาก https://www.facebook.com/
QuantumPeaks/photos/a.121940385835756/125522608810867/?type=3&theater
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แล ะผ ล งาน ล่ าสุ ด ใน ปี 2562 เปิ ด ตั ว Bloody Bunny: The Game เก ม แน ว
Action Hack & Slash เป็ นผลงานร่ ว มกับ สถาบัน การศึ ก ษา ผลิ ต ผลงานโดยศูน ย์ น วัต กรรม
ออกแบบดิจิทัล (Digital Innovative Design and Technology Center (DIDTC) โดยตัวเนือ้ เรื่ อง
จะอ้ างอิงมาจากอนิเมชันเรื่ อง Bloody Bunny: The First Blood ไปเปิ ดตัวที่ งาน Tokyo Game
Show 2019
11. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
มธุริน ธรรมทรงศนะ (2557) เรื่ องการศึกษาปั จจัยความสาเร็ จของการสร้ าง Yurukyara
กรณี ศึกษาคุม ะมง และ ฟุนัช ชี่ โดยมี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อศึกษาถึงความเป็ นมาของ Yurukyara
อิทธิพล และความสาเร็ จต่างๆ ที่เกิดจาก Yurukyara มาสคอตประจาเมือง ที่มีการออกแบบและ
สร้ างมาสคอตขึ ้นมาเป็ นตัวแทนของเมืองนันๆ
้ มีหน้ าที่ประชาสัมพันธ์ เมือง แนะนาการท่องเที่ยว
นาเสนอสินค้ า และร่วมกิจกรรมต่างๆ จากการศึกษาพบว่าปั จจัยที่ทาให้ คมุ ะมงและฟุนชั ชี่ มาส
คอต ทัง้ สอง ตัว นัน้ ได้ รั บ ความนิ ย มสูง ในประเทศญี่ ปุ่ นนัน้ เกิ ด จากปั จ จัย ที่ 1 แนวคิ ด ด้ า น
Animism ในประเทศญี่ ปนุ่ ที่มีความเชื่อทุกสิ่งในโลกไม่ว่าจะเป็ นพืช สัตว์ หรื อสิ่งของมีวิญญาณ
สิงสถิ ตอยู่ ซึ่งความเชื่ อนี ้ ได้ รับการสื บทอดมาตัง้ แต่สมัยโบราณ จะเห็นได้ จากการ์ ตูนญี่ ปุ่ นที่
มักจะใช้ ตัวละครที่ เป็ นสัตว์ หรื อ แม้ กระทั่งสิ่งของ อย่างตัวละครการ์ ตูน อันปั งแมน ปั จจัยที่ 2
คุณ ค่าและลักษณะ เฉพาะในการสร้ างแบรนด์ ที่ให้ คุณค่าสามประการในการสร้ างแบรนด์ อัน
ประกอบไปด้ วยคุณ ค่าใน ด้ านความสามารถ คุณค่าทางความรู้ สึก และคุณ ค่าทางปรัชญา ที่
จะต้ องทาให้ ผ้ ูพบเห็นสามารถ เข้ าใจและมีความรู้ สึก สัมผัสได้ กับมาสคอตตัวนัน้ ๆ คุมะมงและ
ฟุนชั ชี่จะมีความแตกต่างกันอย่าง ชัดเจน คุมะมงจะเป็ นมาสคอตที่ดนู ่ารัก มีความใสซื่อ ส่วนฟุนชั
ชี่นนั ้ จะเป็ นน่ารักแบบน่าเกลียด มีพฤติกรรมไม่สุภาพและแปลก ด้ วยคุณ ลักษณะที่ไม่สมบูรณ์
แบบของมาสคอตทังสองนั
้
น้ สามารถ ทาให้ ผ้ คู นที่พบเห็นมีความรู้สกึ ผ่อนคลาย จึงทาให้ ผ้ คู นเกิด
ความรู้สึกรักและให้ ความเอ็นดูทงคู
ั ้ ่ ปัจจัยที่ 3 การสร้ างกระแสด้ วยความแปลกใหม่ และการใช้ สื่อ
หลักอย่างมีประสิทธิ ภาพในการ ประชาสัม พันธ์ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียที่เหมาะกับการสื่อสารใน
ปัจจุบนั ที่ให้ ความสะดวกสบายและ รวดเร็ ว สามารถเข้ าถึงและโต้ ตอบกับคนหลายคนในสังคมได้
ในเวลาเดียวกัน
เบนจามิน ไวมิ งอึง (Benjamin Wai-ming Ng, 2001) ได้ นาเสนอการศึกษาวิจัยเรื่ อง
การคลัง่ ไคล้ เฮลโลคิตตี ้ในประเทศสิงคโปร์ : วิเคราะห์ทางวัฒนธรรมเปรี ยบเทียบ (The Hello Kitty
Craze in Singapore: A Cultural and Comparative Analysis) เพื่อการวิเคราะห์ความนิยม เฮล
โลคิตตีใ้ นประเทศสิงคโปร์ ผ่านมุมมองทางวัฒ นธรรมเปรี ยบเทียบ เฮลโลคิตตี ้ได้ รับความนิยม
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อย่างมาก จากการที่ประเทศญี่ปนได้
ุ่ สง่ ออกวัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop Culture) ของประเทศญี่ปนุ่
ออกสู่นานาชาติ ไม่ว่าจะเป็ นแอนิเมชัน เกม อาหาร ละครและอื่นๆ ซึ่งวัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop
Culture) เนื่ อ งจากจากการที่ สิ ง คโปร์ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลวัฒ นธรรมสมัย นิ ย ม (Pop Culture) จาก
ประเทศ ฮ่องกงและไต้ ห วัน จากการศึกษาพบว่าสิ นค้ าปลอมที่ ลักลอบเข้ ามาขายในประเทศ
สิงคโปร์ เป็ น เหตุผลสาคัญที่ทาให้ เฮลโล่คติ ตี ้เป็ นที่นิยมในประเทศสิงคโปร์ รวมถึงการที่เฮลโล่คติ ตี ้
ไป ร่ ว ม สิ น ค้ า กั บ สิ น ค้ าอื่ น ๆ เช่ น สิ ง ค โป ร์ แอร์ ไลน์ (Singapore Airline), แม ค โด นั ล ด์
(McDonald’s) เพราะ สินค้ าจะมีราคาถูก ทาให้ นกั เรี ยน นักศึกษา ผู้ที่มีรายได้ ต่า สามารถซื ้อได้
ซึ่งจะแตกต่างจาก ประเทศญี่ ปนที
ุ่ ่จะไม่นิยมซื ้อสิน ค้ าปลอม จะนิยมซื ้อแต่ของแท้ ที่มีลิขสิทธิ์จาก
ร้ านเท่านัน้ ความนิยม เฮลโล่คิตตี ้ในประเทศสิงคโปร์ จะเห็นได้ จากการที่เฮลโล่คิตตี ้ ไปเป็ นสินค้ า
โปรโมทร่วมกับ แมคโดนัลด์ โดยการจัดชุดเฮลโล่คิตตี ้กับแดนเนียล แฟนหนุ่มของคิตตี ้ จานวน 6
แบบ ชาวสิ งคโปร์ กว่า 300,000 คน หรื อประมาณ 8% ของประชากรทัง้ หมด รวมทัง้ เด็กและ
ผู้ใหญ่ ที่ ไปรอที่ หน้ าร้ านแมคโดนัลด์ 114 สาขาในประเทศสิงคโปร์ เกิดการต่อสู้ แย่งชิ งเพราะ
สินค้ า ไม่เพี ยงพอต่อการจ าหน่าย เปลี่ยนประเทศสิงคโปร์ ที่เป็ นประเทศที่ เงี ยบสงบกลายเป็ น
ประเทศ สงครามแย่งชิง จนกระทั่งทางร้ านแมคโดนัลด์ต้องแก้ ปัญ หาผลิตสินค้ าเพิ่ม แล้ วแจก
คูปองให้ กับผู้ที่ ต้ องการสินค้ ามารับในภายหลัง ชาวสิงคโปร์ ส่วนใหญ่ รักเฮลโล่คิตตี ้เพียงเพราะ
ความน่ารัก โดยไม่มี เหตุผลอื่นๆ หรื อสนใจเรื่ องราวที่อยู่เบื ้องหลังตัวละครที่น่ารักตัวนี ้ รวมถึงไม่
สนใจและไม่รับรู้ เรื่ องราวของสังคมวัฒ นธรรมญี่ ปนจากตั
ุ่
วละครการ์ ตนู จากการที่เฮลโลคิตตี ้ที่
เข้ ามาในประเทศ สิงคโปร์ แบบไม่ทางการ ทังในรู
้ ปแบบของปลอมและเป็ นสินค้ าโปรโมทร่วมนัน้
ทาให้ ลดความ เกลียดชังจากผู้ใหญ่ ชาวสิงคโปร์ ที่ จดจาเรื่ องราวในช่วงสงครามและข้ อพิพ าท
การค้ าระหว่างญี่ ปนุ่ กับสิงคโปร์ จากเฮลโล่คิตตี ้ได้ รับความนิยมอย่างมาก จึงทาให้ มีการขยาย
ตลาดทางด้ านตัวละคร การ์ ตนู อื่นๆ เข้ ามาในประเทศสิงคโปร์ ได้ มากขึ ้น
พิมจุฑา คูหะรัตน์ (2552) ได้ ศึกษาวิจยั เรื่ อง การบริ โภคสัญญะและบทบาทการสื่อสาร
ของ กลุ่มผู้เล่นตุ๊กตาบลายธ์ พบว่า ผู้เล่นตุ๊กตาบลายธ์มีพฤติกรรมในการบริโภคสัญญะจากความ
ชื่ น ชอบส่วนตัว , ตามกระแสนิ ย มหรื อ ตามแฟชั่น และจากลัก ษณะพิ เศษของตุ๊ก ตาบลายธ์ ที่
สามารถ ดัดแปลง ปรับแต่งเพิ่มเติมได้ จึงทาให้ ต๊ กุ ตาบลายธ์แต่ละตัวนันมี
้ ความแตกต่างสะท้ อน
ให้ เห็นถึง ลักษณะตรรกะบริ โภคเชิ งสัญ ญะ (Logic of Sign Value) มีการซือ้ ขายตุ๊กตาบลายธ์
สะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะตรรกะเชิงเศรษฐศาสตร์ ของคุณค่าในแง่การแลกเปลี่ยน (An Economic
Logic of Exchange Value) การเล่น ตุ๊ก ตาบลายธ์ ในลัก ษณะของตุ๊ก ตา สะท้ อนตรรกะเชิ ง ใน
หน้ าที่ ของการใช้ (A Function Logic of Use Value) และการซื อ้ ตุ๊กตาบลายธ์ ให้ เป็ น ของขวัญ
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สะท้ อนตรรกะ เชิงแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ (A Logic of Symbolic Exchange) นอกจากนัน้ ผู้
เล่นตุ๊กตา บลายธ์ เป็ นการนาเอาความจริ งรวมเข้ ากับจินตนาการหล่อหลอม ให้ มี ลักษณะการ
บริโภคใน โลกภาพเสมือนเป็ นความเหนือจริง (Hyperreality)
จากงานวิจยั จะเห็นว่า ตัวละครการ์ ตนู นันประกอบไปด้
้
วยคุณค่าในด้ านความสามารถ
ในการ นาเสนอเรื่ องราว คุณ ค่าทางความรู้ สึก และคุณ ค่าทางปรัชญาที่ จะต้ องทาให้ ผ้ ูพ บเห็น
สามารถ เข้ าใจและมีความรู้สกึ สัมผัสได้ สามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงพฤติกรรมในการบริ โภคสัญญะ
จากความ ชื่นชอบส่วนตัว, ตามกระแสนิยมหรื อตามแฟชัน่ และจากลักษณะพิเศษของตัวละคร
การ์ ตนู แต่ละ ตัว รวมถึงการหล่อหลอมเข้ ากับจินตนาการทาให้ เกิดภาพเสมือนจริงได้ ด้วย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่ อง ปรากฏการณ์ วัฒ นธรรมแฟนตัวละครการ์ ตูนไทย ได้ ตงั ้ ความมุ่ง
หมาย ของการวิ จัย ไว้ ดัง นี ้ (1) เพื่ อ วิ เคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่า งแฟนกับ การ์ ตูน ไทย (2)
วิเคราะห์ ปัจ จัยที่ก่อให้ เกิ ดแฟนของตัวละครการ์ ตูนไทย และ (3) ศึกษาผลกระทบของแฟนตัว
ละครการ์ ตนู ไทยที่มีตอ่ สังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Method) มีการศึกษาข้ อมูลจากเอกสารและเว็บไซต์ตา่ งๆ (Document Data) มีการการสัมภาษณ์
เชิงลึก สนทนากลุม่ ย่อย (Group Interview) กับกลุ่มผู้ผลิตตัวละครการ์ ตนู มีการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับ แฟน ตัวละครการ์ ตูน ไทยและตอบแบบสอบถาม (Questionnaires) ในการเก็ บ ข้ อ มูล เชิ ง
ปริ มาณ เพื่อนามาใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบกับข้ อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก และนาข้ อมูลมา
วิเคราะห์ตีความ และสรุปผล ด้ วยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ถึงปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ ้น โดยมีรายละเอียดตามลาดับขันตอนดั
้
งนี ้
1. แหล่ งข้ อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ดังนี ้
1.1 แหล่ งข้ อ มู ลบุ ค คล ในการเก็ บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยจะทาการเก็ บข้ อมูลจาก
แหล่งบุคคล รวม 122 คน โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1.1.1 แหล่ งข้ อมูลบุคคลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก จานวน 22 คน
กลุ่มผู้ผลิต จานวน 7 คน
บลัดดี ้ บันนี่ (Bloody Bunny)
- คุณกฤษณ์ ณ ลาเลียง
ตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ บริษัท ทูสปอตคอมมิวนิเคชัน่ จากัด
- คุณอัครัชญ์ จารุศลิ าวงศ์
ต าแหน่ง นัก ออกแบบตัวละครการ์ ตูน บริ ษั ท ทูส ปอตคอมมิ ว นิ เคชั่น
จากัด
- คุณปัญจรัตน์ อารี รัตนตระกูล
ตาแหน่งมาร์ เก็ตติ ้ง เมเนเจอร์ บริษัท ทูสปอตคอมมิวนิเคชัน่ จากัด
ปังปอนด์ (Pang Pond)
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- คุณสันติ เลาหบูรณกิจ
ตาแหน่งรองกรรมการผู้จดั การ บริษัท วิธิตา แอนิเมชัน่ จากัด
- คุณปนัดดา ราศี
ตาแหน่งแบรนด์ เมเนเจอร์ บริษัท วิธิตา แอนิเมชัน่ จากัด
ก้ านกล้ วย (Khan Kluay)
- คุณอัจฉรา กิจกัญจนาสน์
อดีตกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท กันตนา แอนิเมชัน่ สตูดิโอ จากัด ผู้สร้ าง
ภาพยนตร์ แอนิเมชันเรื่ อง “ก้ านกล้ วย”
- คุณสุดาพรรณ สิงห์ทอง กรรมการผู้จดั การ
บริษัท กันตนา แอนิเมชัน่ สตูดโิ อ จากัด
แฟนตัวละครการ์ ตูนไทย จานวน 15 คน
บลัดดี ้ บันนี่ (Bloody Bunny)
- อารัยชาต ดุลยโกเมศ
อายุ 33 ปี พนักงานบริษัท
- ปรเมศวร์ การดาริห์
อายุ 20 ปี นักศึกษา
- ปรัชญา ศรี บญ
ุ เรื อง
อายุ 23 ปี พนักงานบริษัท
- วรวิช พีระพลชัยกุล
อายุ 25 ปี พนักงานบริษัท
- ธีรภัทร แสงประไพ
อายุ 22 ปี นักศึกษา
ปังปอนด์ (Pang Pond)
- ศุรางค์รัตน์ จินตนะสถิระกุล อายุ 49 ปี พนักงานบริษัท
- ประสิทธิ์ ชัยสาร
อายุ 44 ปี ค้ าขาย
- วิไลภรณ์ สิริพิทยากุล
อายุ 33 ปี ธุรกิจส่วนตัว
- สุรศักดิ์ อึงอารี
อายุ 39 ปี ธุรกิจส่วนตัว
- ชนกานต์ แก้ วขาว
อายุ 20 ปี นักศึกษา
ก้ านกล้ วย (Khan Kluay)
- พนัชกร สุวรรณเรื อง
อายุ 20 ปี นักศึกษา
- ปลื ้มมนัส นภาลัย
อายุ 41 ปี พนักงานบริษัท
- กมลทิพย์ เตชะสกุลมาศ อายุ 46 ปี พนักงานบริษัท
- อสมา กิจกัญจนาสน์
อายุ 27 ปี พนักงานบริษัท
- ธนัช จิรวารศิริกลุ อายุ 40 ปี ธุรกิจส่วนตัว
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1.1.2 แหล่ งข้ อมูลบุคคลจากการตอบแบบสอบถาม เก็บข้ อมูลจากแฟนตัว
ละครการ์ ตนู ที่ตดิ ตามตัวละครการ์ ตนู จากสื่อโซเชียลมีเดีย จานวน 100 คน
1.2 แหล่ งข้ อมูลเอกสาร
1.2.1 เอกสารสิ่ งพิ ม พ์ และนิตยสารที่ มี คอลัม ภ์ หรื อบทความเกี่ ยวกับตัวละคร
การ์ ตนู ไทยทัง้ 3 ตัว
1.2.2 ข้ อมูลจากเว็บไซต์ในอินเตอร์ เน็ต
1.2.3 วิทยานิพนธ์หรื อวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
1.3 แหล่ งข้ อมูลประเภทกิจกรรม
ผู้วิจยั จะทาการศึกษาข้ อมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของตัวละครการ์ ตนู
ทัง้ 3 ตัวเกี่ยวกับกิจกรรมประเภทต่างๆ ที่มีตวั ละครการ์ ตนู ไปร่วมกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมโรด
โชว์ (Road Show) การออกบูธจาหน่ายสินค้ าตัวละครการ์ ตนู กิจกรรมวันเด็ก เป็ นต้ น
2. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
2.1 แฟนของตัวละครการ์ ตูน ไทยกลุ่ม ตัวอย่าง 3 ตัว ผู้วิจัยใช้ วิธีการสุ่ม ตัวอย่าง
แบบ สโนว์บอลเทคนิค (Snowball Technique) โดยขอคาแนะนาจากบุคคลหรื อผู้ให้ ข้อมูลแหล่ง
สาคัญ ในการแนะนากลุ่มตัวอย่าง เพื่อสามารถเข้ าถึงกลุ่มตัวอย่างได้ อย่างที่ต้องการ รวมถึงการ
ใช้ เทคนิ ค เครื อ ข่าย (Network Trchnique) ให้ แนะน าบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ องต่อไป รวมถึง ผู้วิจัย จะ
เลือกใช้ กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จะทาการสุ่ม ตัวอย่างในพื ้นที่กิจกรรม
ต่าง ๆ ทังในรู
้ ปแบบออนไลน์และออฟไลน์ การที่ได้ เข้ าไปลงสนามวิจยั จนทราบว่าใครที่เหมาะสม
ในการเป็ นกลุ่ ม ตัว อย่ า งของงานวิ จัย มี ค วามหลากหลายสาเหตุข องปั จ จัย ที่ ก่ อ ท าให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลหรื อแฟน (Fan) ผู้วิจยั ได้ ใช้ วิธีการ คัดเลือกตัวอย่าง โดยมี
แนวทางในการคัดเลือกดังนี ้
1) เป็ นบุคคลที่เป็ นแฟน ติดตามผลงานของตัวละครการ์ ตนู อย่างสม่าเสมอ
2) เป็ นบุคคลที่มีความโดดเด่น ตัดสินจากการสังเกตการณ์ จากเจ้ าของตัวละคร
การ์ ตนู ที่ตดิ ตามมาตลอด
3) มีการสนับสนุนการซื ้อสินค้ าตัวละคร
4) เป็ นบุคคลที่เต็มใจให้ ข้อมูล
2.2 แฟนของตัวละครการ์ ตูนไทยกลุ่มตัวอย่าง 3 ตัว จานวน 100 คน กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นสมาชิกติดตามช่องทางการสื่อสารและการตลาดของตัวละครการ์ ตนู ไทยกลุ่มตัวอย่าง 3 ตัว
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เป็ น การสุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Data Collecting) จ านวน 194,000 คน โดยมี ขั้ น
ตอน ดังนี ้ การกาหนดขนาด กลุม่ ตัวอย่างคานวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมัน่
95 % โดยใช้ ความคลาดเคลื่อนในการสุม่ 5% ดังนี ้

เมื่อ

n = ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N = ขนาดประชากร

e = ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ ้นจากการสุม่ ตัวอย่างโดยกาหนดเป็ น 0.1
สามารถคานวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างได้ ดังนี ้

N= 100 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
3.1 ผู้วิจยั จะทาการสัมภาษณ์โดยใช้ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง
3.2 แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็ นแบบสอบถามประเภทมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale)
3.3 อุปกรณ์ ที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ ได้ แก่ เครื่ องบันทึกเสียง สมุดจดบันทึกใช้ เพื่อบันทึก
ข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ การสังเกต รวมถึงประเด็นความคิดเห็นต่างๆ
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจั ยครั ้งนี ้ ผู้ วิจั ยเป็ นผู้ ด าเนิ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ลด้ วยตนเอง โดยมี
วิธีการเก็บข้ อมูลหลัก 4 วิธี คือ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสนทนาอย่างไม่เป็ นทางการ และ
การสัมภาษณ์ เชิงลึกและการใช้ แบบสอบถาม
4.1 การสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม (Non Participant Observation) โดยท าการ
สังเกตการณ์ พฤติกรรมของแฟนที่มีต่อตัวละครการ์ ตนู ไทย ผู้วิจยั ได้ เข้ าไปสังเกตการณ์แบบไม่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่จดั ขึ ้น ดังนี ้
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- งาน Bangkok Comic Con ที่ไบเทค บางนา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559
- งาน Style Bangkok Fair ที่ไบเทค บางนา 2018 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561
- งาน SME ONE Fest ที่ศน
ู ย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 6 กันยายน 2561
- งาน Asia Comic Con ที่ศน
ู ย์การค้ าสยามพารากอน ในวันที่ 9 มิถนุ ายน 2561
- งาน Thailand Creative Showcase ที่ ศูนย์ การค้ าสยามพารากอน ในวัน ที่ 8
มิถนุ ายน 2561
- งาน Thailand Creative Showcase ที่ห้างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 3
พฤษภาคม 2562
4.2 การสนทนาอย่างไม่เป็ นทางการ ผู้วิจยั ใช้ การสัมภาษณ์ แบบคุยตัวต่อตัว และ
แบบกลุม่ โดยมีการบันทึกเสียงและไม่บนั ทึกเสียง
4.3 การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) ทังแบบทางการและไม่
้
เป็ นทางการ
กับผู้ผลิตและแฟนของตัวละครการ์ ตนู ไทย
4.3 แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire)
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิ ธี วิ จั ย เชิ ง พรรณ นาวิ เ คราะห์ (Descriptive Analysis) มี ล าดั บ ขั น้ ตอนศึ ก ษา
วิเคราะห์ดงั นี ้
5.1 ศึกษาค้ น คว้ าข้ อมูล แหล่งข้ อมูล บุค คล แหล่งข้ อมูลเอกสาร และแหล่งข้ อมูล
ประเภทกิจกรรมต่างๆ
5.1.1 ความเป็ นมาของตัวละครการ์ ตูน เพื่ อรวบรวมองค์ความรู้ เกี่ ยวกับ การ
ค้ นคว้ าข้ อมูลการออกแบบ แนวคิดในการออกแบบ การพัฒ นาการออกแบบ และช่องทางการ
สื่อสารของผู้ผลิต
5.1.2 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้ อง
5.1.3 ศึกษาปั จจัยที่ก่อให้ เกิดแฟน ลักษณะของแฟนและพฤติกรรมแฟน และ
ความสัมพันธ์ของแฟนกับตัวละครการ์ ตนู ไทย
5.1.4 ศึกษาผลกระทบของแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทยที่มีต่อสังคมวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจ
5.2 ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลภาคสนามจากพื ้นที่ศกึ ษา
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5.2.1 ด้ านนักออกแบบตัวการ์ ตูนไทยและที ม งานของทางบริ ษั ทผู้ผลิต โดยมี
ประเด็ น ที่ ศึ ก ษาคื อ การค้ นคว้ าข้ อมู ล การออกแบบ การสร้ างแนวคิ ด ในการออกแบบ
การพัฒนาการ ออกแบบ และแนวคิดการสื่อสาร
- การสัมภาษณ์ (Interview Method) โดยสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth
Interview) และสนทนากลุ่มย่อย (Group Interview) กับนักออกแบบตัวการ์ ตนู ไทยและ ที มงานที่
เกี่ยวข้ องในแต่ละฝ่ ายของทางบริษัทผู้ผลิต
- การสัง เกตการณ์ (Observation Method) มี ก ารสัง เกตการณ์ ทัง้ แบบมี
ส่วนร่วมและไม่มีสว่ นร่วม
- วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื ้อหาแล้ วอภิปรายผล ด้ วยการพรรณา วิเคราะห์
(Descriptive Analysis)
5.2.2 ด้ านแฟน โดยมีประเด็นที่ศกึ ษาคือ ลักษณะความสัมพันธ์ ของแฟนกับตัว
ละครการ์ ตูน ปั จ จัยที่ ก่อ ให้ เกิ ด แฟนและผลกระทบของแฟนตัวละครการ์ ตูน ไทยที่ มี ต่อสัง คม
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
5.3 นาข้ อมูลแหล่งข้ อมูลบุคคล แหล่งข้ อมูลเอกสาร แหล่งข้ อมูลประเภทกิจกรรม
ต่างๆ และข้ อมูลภาคสนามจากพื ้นที่ศึกษา มาวิเคราะห์กับทฤษฎี แล้ วนามาอภิปรายผล ด้ วย
การพรรณนา วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) สรุปหาความสัมพันธ์ของแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทย
ปัจจัยที่ก่อให้ เกิดแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทย และผลกระทบของแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทยที่มีตอ่ สังคม
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
5.4 นาข้ อมูลความสัมพันธ์ของแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทย และปั จจัยที่ก่อให้ เกิดแฟน
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื ้อหามาสร้ างเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) เป็ นการเก็บข้ อมูล
เชิงปริมาณ เพื่อนามาประกอบในการวิเคราะห์ตรวจสอบข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
5.5 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้ อมูลเบื ้องต้ น
5.6 นาข้ อมูลมาวิเคราะห์จดั จาแนกเป็ นรายประเด็นที่กาหนดไว้ และวิเคราะห์เนื ้อหา
เชื่อมโยงข้ อมูลตามข้ อเท็จจริง
5.7 สรุปผลและอภิปรายผล
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึกษาเรื่ อง “ปรากฏการณ์ วฒ
ั นธรรมแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทย” ผู้วิจยั ได้ ศึกษา
ความเป็ นมาและสถานภาพทั่ว ไปของตัว ละครการ์ ตูน ไทย ค้ น คว้ า จากแหล่ ง ข้ อ มู ล บุ ค คล
แหล่งข้ อมูลเอกสารหนังสือตารา วิทยานิพนธ์ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเตอร์ เน็ต การสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้ผลิตตัวละครการ์ ตนู และแฟนของตัวละครการ์ ตนู ไทย การร่วมสังเกตการณ์ ลงภาคสนามในงาน
กิจ กรรมด้ านตัวละครการ์ ตูน และทาแบบสอบถามกับแฟนของตัวละครการ์ ตูนไทย ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 3 ส่วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี ้
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทย
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้ เกิดแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทย
ส่วนที่ 3 ศึกษาผลกระทบของแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทยที่มีตอ่ สังคมและเศรษฐกิจ
โดยผ่านการศึกษาตัวละครการ์ ตูนไทย 3 ตัว ได้ แก่ 1. บลัดดี ้ บันนี่ (Bloody Bunny)
ของบริ ษัท ทูสปอตคอมมิวนิเคชัน่ จากัด 2. ปั งปอนด์ (Pang Pond) ของบริ ษัท วิธิตา แอนิเมชั่น
จากัด และ 3. ก้ านกล้ วย (Khan Kluay) ของบริษัท กันตนา แอนิเมชัน่ สตูดโิ อ จากัด
ส่ วนที่ 1 วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ของแฟนตัวละครการ์ ตูนไทย
ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่างแฟนกับ ตัวละครการ์ ตูนไทย ผ่านเหตุก ารณ์
สาคัญ ที่ ที่มี ผ ลต่อการเกิ ดแฟนของละครการ์ ตูน ไทยกลุ่ม ตัวอย่างทัง้ 3 ตัว คือ ก้ านกล้ วย, ปั ง
ปอนด์และบลัดดี ้ บันนี่ , จากการสัม ภาษณ์ ผ้ ูผลิตและสัม ภาษณ์ แฟน ผ่านเหตุการณ์ สาคัญ ที่
ก่อให้ เกิดแฟนของตัวละครการ์ ตูนไทยทัง้ 3 ตัว ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อ
ในช่ ว งระหว่ า งปี พ.ศ. 2545–2562 โดยวิ เ คราะห์ ผ่ า นแนวคิ ด เทคโนโลยี เ ป็ นตั ว ก าหนด
(Technology Determinism) ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีที่ทาให้ สื่อเปลี่ยน แต่ผ้ คู นที่เข้ ามาในโลกของสื่อ
ก็เปลี่ยนไปด้ วย มีผลกระทบทังในระดั
้
บปั จเจกและสังคม จากการนาภูมิทศั น์สื่อในสังคมไทยมา
วิเคราะห์กับพฤติกรรมของแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทยทัง้ 3 ตัวในแต่ละยุค และจากการสัมภาษณ์
ผู้ผลิต ผู้วิจยั พบว่าผู้ผลิตจะมีการคาดการณ์ ทิศทางและแนวโน้ มของการใช้ สื่ออยู่ตลอดเวลา จะ
เลือกสื่อและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมไปยังแฟน รวมทัง้ มีการคาดการณ์ ว่าสื่อแบบไหนจะ
เป็ นที่นิยมในอนาคต ซึ่งสอดคล้ องกับทังแนวคิ
้
ดของ M. Mcluhan เทคโนโลยีการสื่อสารเป็ นส่ว น
ขยายของผัสสะของมนุษย์ (Extension of Human Sensory) ซึ่งสามารถนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ระดับปั จเจกได้ ในขณะที่แนวคิดของ H. Innis มีแนวคิดในระดับมหภาคที่ว่า การเปลี่ยนแปลง
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เทคโนโลยี สื่ อมี อิทธิ พ ลเป็ น อย่างมากต่อการเปลี่ ย น แปลงของสังคม เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง
(กาญจนา แก้ วเทพ และนิคมชัย ขุนพล, 2555, น. 106-107) โดยเมื่อพิจารณาความเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีสื่อ ที่ผ้ ผู ลิตใช้ ในการสื่อสารระหว่างแฟนกับตัวการ์ ตนู จะพบว่าตัวละครการ์ ตนู ทัง้
3 ตัวนันได้
้ ผา่ นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสื่อ 3 ยุคด้ วยกันดังนี ้
1. ยุคสื่อมวลชนมีความสาคัญ (ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2552) เป็ นยุคที่มีรูปแบบสื่อใน
ลักษณะผู้ส่งสารหนึ่งรายจะส่งสารไปยังผู้รับสารจานวนมากได้ การสื่อสารมีความรวดเร็ ว สื่อสาร
ได้ แบบทันทีทนั ใด มีลกั ษณะรวมศูนย์ สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต สังคม การศึกษา การเรี ยนรู้
ของสังคมและเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก สื่อสามารถเข้ าถึงผู้คนกว่าร้ อยละ 90 ของประชากรไทยใน
สมัยนัน้ สื่อมวลชนจึงเป็ นแหล่งรวมข้ อมูลข่าวสารและความบันเทิงหลักของสังคม ทาให้ หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ วา่ สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการกาหนดทิศทางของสังคม เนื ้อหาของสื่อส่งผลกับพฤติกรรมของ
สังคม สามารถคาดเดาพฤติกรรมของคนในสังคมได้ ง่าย ชักชวนได้ ง่าย และมีลกั ษณะเป็ นผู้รับสาร
มากกว่าเป็ นผู้มีส่วนร่วม โดยเนื ้อหาของสื่อมวลชนจะถูกกาหนดโดยกลุ่มนายทุนที่เป็ นเจ้ าของสื่อ
เพียงไม่กี่ราย ทาให้ เนื ้อหาขาดความหลากหลาย และมีเป้าหมายหลักในการทากาไรส่งผลให้ การ
โฆษณาผ่านสื่อเป็ นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สาคัญ
เนื่ องจากการผลิ ตสื่ อในยุคนี ม้ ีค่าใช้ จ่ายค่อนข้ างสูง การตลาดและการโฆษณามี
ความสาคัญในการสร้ างชื่อเสียงและฐานแฟนตัวละครได้ ทาให้ ผ้ ผู ลิตตัวละครการ์ ตนู ที่เกิดขึ ้นใน
ยุคนี ้ จาเป็ นต้ องเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ และมีฐานธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับสื่ ออยู่แล้ วอย่างเช่น บริ ษัท
กันตนา แอนนิเมชัน่ สตูดโิ อ จากัด และบริษัท วิธิตา แอนิเมชัน่ จากัด ส่วนบริษัท ทูสปอตคอมมิวนิ
เคชัน่ จากัด นันเริ
้ ่ มต้ นธุรกิจเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งถือว่าเป็ นสื่อใหม่ในยุคนี ้ โดย
รูปแบบของสื่อมีผลต่อการสร้ างการรับรู้ของตัวละครการ์ ตนู ทัง้ 3 ตัว
นอกจากนัน้ เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตในรู ปแบบเว็บท่า (Web Portal) เว็บที่รวบรวม
ลิงก์ เว็บไซต์และบทความต่างๆ โดยมี การจัดหมวดหมู่และมี หน้ าที่นาพาผู้ชม ไปยังเว็บอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องเป็ นเหมือนแหล่งรวบรวมข้ อมูล เช่น เว็บไซต์สนุกดอทคอม กระปุกดอทคอม เป็ นต้ น และ
เว็บไซต์มีระบบเว็บบอร์ ดเป็ นรูปแบบในการแสดงความคิดเห็นและโต้ ตอบกัน อย่างเช่นเว็บไซต์พนั
ทิป รวมทังเทคโนโลยี
้
ใหม่ของโทรศัพท์เคลื่ อนที่ก็เริ่ มสามารถใช้ งานด้ านมัลติมีเดียได้ ทาให้ มีคน
กลุ่ม หนึ่งที่ มีความนิยมเทคโนโลยีและทันสมัย จะมี พ ฤติกรรมที่เปิ ดรับความเปลี่ยนแปลงตาม
กระแสโลกาภิ วัต น์ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ นยุค เฟื่ องฟู ข องโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ เริ่ ม มี ก ารดาวน์ โหลดริ ง โทน
(Ringtone), วอลเปเปอร์ (Wallpaper), กราฟิ กต่างๆ สามารถนาภาพตัวการ์ ตนู มาใช้ เป็ นในมือถือ
ได้
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2. ยุคโซเชียลมีเดียมีความสาคัญ (ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557) เป็ นยุคที่ประเทศไทย
ได้ เข้ าสู่เทคโนโลยี 3G จากข้ อ มูล เว็ บ ไซต์ MarketingOops (2554, ออนไลน์ ) ในปี พ.ศ. 2553
ประเทศไทยมี ผ้ ู ใช้ เฟสบุ๊ คเพิ่ ม ขึ น้ เป็ น 6,732,780 คน โดยมี อัต ราการขยายตัว ร้ อยละ 250
เทคโนโลยีโซเชียลมีเดีย ทาให้ รูปแบบของการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ ้นเชิง จากการสื่อสาร
แบบศูนย์รวมมาเป็ นลักษณะแบบเครื อข่าย มีรูปแบบการสื่อสารแบบ 2 ทาง คือ ผู้รับสารสามารถ
เป็ นทังผู
้ ้ ส่งสารและผู้รับสาร ผู้ชมไม่จาเป็ นต้ องรอรับชม รับฟั งตามตารางเวลาของสถานีอีกต่อไป
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารนี ้ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคม ผู้ชมสามารถ
เลื อกรับ ชมรายการในเวลาที่ ต นเองต้ อ งการและสามารถดูซ า้ ได้ สามารถแสดงความคิด เห็ น
แนะนาและสื่อสารกับผู้ผลิตรายการได้ ทนั ที อีกทัง้ ผู้ชมยังสามารถเป็ นผู้ผลิตสื่อได้ ด้วยตนเอง เป็ น
สื่อในอีกรูปแบบหนึ่งที่ชว่ ยในการบอกต่อหรื อแนะนาให้ กบั ผู้อื่น อาจจะเกิดกระแสทางบวกและลบ
ก็ได้ เกิดกระแสสังคมมีผ้ คู นสนใจและติดตามค้ นหาเป็ นจานวนมาก จนสามารถทาให้ เกิดกระแส
นิยมใหม่ขึ ้นได้
ในด้ านเศรษฐกิจ สื่อโซเชียลมีเดียเป็ นส่วนสาคัญที่ทาวิธีการสื่อสารให้ เข้ าถึงผู้บริโภค
เปลี่ ยนไป ผู้ผลิตไม่จาเป็ นต้ องพึ่งพาการโฆษณาบนสื่อมวลชนอีกต่อไป เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ผู้ป ระกอบการรายย่อยที่ มี ความสามารถในการสร้ างเนื อ้ หาที่ ตรงใจผู้บริ โภคสามารถเข้ ามามี
บทบาทและสร้ างรายได้ ง่ายขึ ้น เมื่อมี พื ้นที่และโอกาสที่เปิ ดกว้ างมากขึ ้น โดยไม่จากัดพื ้นที่สื่ออยู่
แค่ ภ ายในประเทศอี ก ต่อ ไป จึ ง เกิ ด รู ป แบบของการสร้ างแบรนด์ บุค คลให้ มี ชื่ อ เสี ย งผ่ า นสื่ อ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ท าให้ เกิ ด อาชี พ ใหม่ ขึ น้ เป็ นจ านวนมาก ที่ เราเรี ย กกั น ว่ า Youtuber, Blogger,
Reviewer, Net Idol เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังเกิดปราฎการณ์ที่ผ้ ชู มได้ เปลี่ยนเป็ นผู้สร้ างเนื ้อหาเอง ที่
เรี ยกว่า User Generated Content เกิ ดความหลากหลายของเนื อ้ หาในภูมิ ทัศน์ สื่ อเป็ นจ านวน
มาก
ในยุคนี ้ผู้ผลิตตัวละครการ์ ตนู ไทยต่างปรับตัวเองให้ เข้ าสู่กระแสโซเชียลอย่างเต็มตัว
ตัวละครการ์ ตนู ทัง้ 3 ตัวได้ เปิ ดเฟสบุ๊คเพจ และช่องยูทปู เพื่อใช้ ติดต่อกับแฟนและเป็ นศูนย์กลาง
ในการส่งคอนเทนต์ใหม่ให้ กบั ผู้ชม แจ้ งข่าวสาร และรับฟั งความคิดเห็นจากแฟน ซึง่ ได้ รับการตอบ
รับจากแฟนเป็ นอย่างดี
3. ยุคสมาร์ ทโฟนมี บทบาทส าคัญ (ระหว่างปี พ .ศ. 2558-ปั จ จุบัน ) เป็ นยุคที่ ผ้ ูคน
สามารถเข้ าถึงเทคโนโลยีของสมาร์ ทโฟน และการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมเข้ าสู่
ยุคเทคโนโลยี 4G ที่มีความเร็ วสูงและมีการตังราคาที
้
่ทกุ คนสามารถเข้ าถึงได้ ทุกคนสามารถเข้ าถึง
อินเทอร์ เน็ตและเครื อข่ายโซเชียลมีเดียได้ ทกุ ที่และทุกเวลา ยุคนี ้สร้ างความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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ทางสังคมที่สาคัญ อีกครัง้ ผู้คนสามารถเข้ าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้ ตลอดเวลาจนกลายเป็ นส่วน
หนึ่งของชีวิตประจาวัน สื่อโซเชียลมีเดียกลายเป็ นรูปแบบการสื่อสารหลักของคนในสังคมปั จจุบนั
ผู้คนสามารถสร้ างตัวตนเสมือนขึ ้นมา อาจจะตัวตนที่แตกต่างจากตัวตนที่แท้ จริงในโลกแห่ งความ
เป็ นจริ ง เพื่ อเป็ นภาพลักษณ์ ใหม่ของตนเองในโลกโซเชียลมีเดีย หรื อภาพมายา (Simulacrum)
ตามแนวคิดเรื่ องการจาลองภาพและภาพเสมือนจริง ของโบดริยาร์ ด นอกจากนี ้ด้ วยเทคโนโลยีของ
สมาร์ ท โฟน ท าให้ ผ้ ูค นสามารถสร้ างสื่ อ ที่ มี คุณ ภาพและไม่ มี คุณ ภาพทัง้ ด้ านภาพและเสี ย ง
นาเสนอในลักษณะถ่ายทอดสดและได้ รับการโต้ ตอบกับผู้ชมอย่างทันทีทนั ใด อีกทังยั
้ งนาไปสู่การ
ซื ้อขายได้ อย่างทันทีทันใดเช่นกัน สมาร์ ทโฟนจึงทาให้ ทุกคนกลายเป็ นผู้ สร้ างสื่อ ผู้ชม ผู้ซื ้อและ
ผู้ขายได้ ในเวลาเดียวกัน ทาให้ อานาจผูกขาดของสื่อมวลชนลดความสาคัญลงไป และเปิ ดโอกาส
ให้ ทกุ คนมีโอกาสในการสร้ างสรรค์สื่อต่อสาธารณะชนอย่างเท่าเทียมกัน
อีกปรากฎการณ์ ที่มีความสาคัญ ต่อตัวละครการ์ ตูนไทย คือ การเปิ ดตัว แอปพลิเค
ชันไลน์ (Line) ที่ แอปพลิ เคชัน ที่ ให้ ค วามสะดวกในการสื่ อสาร และที่ ส าคัญ แอปพลิ เคชันไลน์
(Line) มีวิธีการสื่อสารผ่านสติกเกอร์ และเปิ ดโอกาสให้ นกั สร้ างสรรค์สามารถสร้ างสติกเกอร์ และ
จาหน่ายผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้ ทาให้ แฟนตัวละครสามารถใช้ ตวั ละครที่ตนเองชื่นชอบเป็ นส่วน
หนึง่ ในการสื่อสารได้
ในยุคนี ้พบว่า ผู้ผลิตตัวละครการ์ ตนู ไทยได้ พฒ
ั นาสินค้ าดิจิทลั ที่เข้ ากับแนวทางการ
ใช้ ชีวิตของผู้คน เช่น สติกเกอร์ ไลน์ มี การสื่ อสารผ่านทางสื่อโซเชียลเต็ม รู ปแบบ มี การซื อ้ ขาย
ออนไลน์ ตามพฤติกรรมการใช้ ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้คนในยุคสมัยของเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนไป
พบว่ารูปแบบสื่อที่เปลี่ยนไปนันท
้ าให้ รูปแบบของพฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ ว
ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ ค ากล่ า วของ Marshall McLuhan ที่ ว่ า “The Medium is the Massage”
สื่ อ ยุ ค ใหม่ มี อิ ท ธิ พ ลกั บ ผู้ คนมากกว่ า การเป็ นตัว กลางในการส่ ง ข้ อมู ล ข่ า วสารสู่ ผ้ ู บริ โ ภค
(McLuhan,1964, p. 17) แต่ มี ผ ลต่ อ ตั ว สารและพฤติ ก รรมของผู้ บริ โ ภค ผู้ วิ จั ย พบว่ า การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคนี ้มีผลอย่างมากต่อความสัมพันธ์และพฤติกรรมระหว่างแฟนกับ
ตัวละครการ์ ตนู ผู้วิจยั จึงศึกษาพฤติกรรมของแฟนกับตัวละครการ์ ตนู ผ่านเหตุการณ์สาคัญของตัว
ละครการ์ ตนู ทัง้ 3 ตัวที่ได้ ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อ ดังนี ้
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1. เหตุการณ์ สาคัญของตัวละครการ์ ตูนยุคสื่อมวลชนมีความสาคัญ
ยุ ค นี เ้ ป็ นยุ ค เริ่ ม ต้ นของตั ว ละครการ์ ตู น ของไทยทั ง้ 3 ตั ว เป็ นยุ ค ที่ ผ้ ู ผลิ ต ให้
ความสาคัญของการใช้ สื่อมวลชนในการสร้ างการรับรู้ต่อผู้ชม และจากที่กล่าวข้ างต้ นถึงลักษณะ
ของสื่อมวลชนที่มีลกั ษณะกึ่งผูกขาดอยูก่ บั เจ้ าของสื่อจานวนไม่กี่ราย ผู้สร้ างตัวละครการ์ ตนู ในยุค
นี ้ จึงเป็ นบริ ษัทที่เป็ นสื่อหรื อเป็ นผู้ผลิตสื่ออยู่แล้ ว เช่น วิธิตาแอนิเมชันผู้สร้ างสรรค์ตวั ละครปั ง
ปอนด์ เป็ นบริ ษัทในเครื อบันลือกรุ๊ ป ก้ านกล้ วยของบริ ษัท กันตนา แอนิเมชัน่ สตูดิโอ จากัด เป็ น
บริ ษัทในเครื อบริ ษัท กันตนากรุ๊ป จากัด (มหาชน) บริ ษัทดาเนิน ธุรกิจผลิตและสร้ างสรรค์รายการ
โทรทัศน์รายใหญ่ ของประเทศ ในขณะที่บลัดดี ้ บันนี่ สร้ างสรรค์ขึน้ โดยบริ ษัท ทูสปอตคอมมิวนิ
เคชั่น จากัด แม้ ไม่ได้ เป็ นบริ ษัทในวงการสื่ อมาก่อน ถื อว่าเป็ นบริ ษัทที่ให้ บริ การขายคอนเทนต์
ให้ กับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในยุคแรก ซึ่งทางบริ ษัท ทูสปอตคอมมิวนิเคชัน่ จากัด เลือกที่จะโป
รโมทตัวละครการ์ ตนู บลัดดี ้ บันนี่ ผ่านเว็บไซต์และลงโฆษณาในแมกกาซีน เพื่อให้ ซื ้อสินค้ าและ
ดาวน์โหลดผ่านโทรศัพท์มือถื อ โดยทาการตลาดบนสื่อที่กาลังเริ่ มเป็ นที่นิยมในสมัยนัน้ เป็ นยุค
เริ่ ม ต้ น ที่ โทรศัพ ท์ มื อถื อ มี ค วามสามารถด้ านมัลติมี เดี ยและกาลังมี ค วามต้ อ งการคอนเทนต์ ที่
เหมาะสม
เมื่ อพิ จ ารณาถึงกระบวนการและแนวคิด ในการใช้ สื่ อในยุคสื่ อมวลชนนัน้ พบว่า
สื่อมวลชนมี สามารถเข้ าถึงผู้ช มได้ เป็ นจ านวนมากและเป็ นสื่อหลักในสมัยนัน้ ดังนัน้ ผู้ผลิตจึง
สามารถส่งสารไปยังผู้ชมได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ผู้ผลิตตัวละครการ์ ตูนจึงเน้ นการส่งเรื่ องราวที่
สร้ างความจดจาให้ กับตัวละครการ์ ตนู ที่ชดั เจนและสร้ างความประทับใจให้ กับผู้ชม สามารถสื่อ
แนวความคิดของผู้ผลิตสร้ างเนื ้อหาที่สามารถชี ้นาและเกิดผลกระทบต่อสังคมให้ เกิดขึ ้นได้ ซึ่งการ
สร้ างสื่อในยุคนี ้ ต้ องใช้ ต้นทุนสูง พึ่งพาการตลาดและโฆษณาเพื่อทาให้ เกิดรายได้ อีกทังต้
้ องอยูใ่ น
ข้ อกาหนดและข้ อจากัดของรูปแบบของสื่อที่ใช้
ก้ านกล้ วย (Khan Kluay) เป็ น ตัวละครการ์ ตูนที่ เป็ นตัวละครหลักของภาพยนตร์
แอนิเมชัน โดยตังชื
้ ่อภาพยนตร์ เป็ นชื่อเดียวกันกับตัวละคร ภาพยนตร์ แอนิเมชัน ก้ านกล้ วย
เป็ นภาพยนตร์ แอนิเมชันที่ประสบความสาเร็ จมากที่สุดของประเทศไทย ในยุคที่สื่อในรูปแบบดัง่
เดิมมีความสาคัญ ก้ านกล้ วยเป็ นตัวละครการ์ ตนู ที่ ผ้ ผู ลิตต้ องการนาเสนอประวัติศาสตร์ ของไทย
ผ่านรู ปแบบแอนิเมชัน โดยหยิบยกประวัติศาสตร์ ของช้ างทรงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมา
เป็ นจุดเริ่ มต้ นของเรื่ อง โดยผู้ผลิตต้ องการถ่ายทอดความเป็ นไทย ประวัติศ าสตร์ และความรักชาติ
ผ่านแอนิเมชันสามมิติ ซึ่งเป็ นกระแสนิยมในสมัยนัน้ ก้ านกล้ วยมีผ้ ูเข้ าชมจานวนมาก และเป็ น
แอนิ เมชัน ไทยที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มสูง สุ ด เรื่ อ งหนึ่ ง อัจ ฉรา กิ จ กัญ จนาสน์ (สัม ภาษณ์ , 2560)
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กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท กันตนา แอนนิเมชัน่ สตูดิโอ จากัด และโปรดิวเซอร์ การสร้ างภาพยนตร์
ก้ านกล้ วยได้ ให้ ข้อมูลว่า ก้ านกล้ วยเป็ นภาพยนตร์ ที่ทีม งานตังใจที
้ ่ จะสอดแทรกความเป็ นไทย
ตังแต่
้ วิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรมของการอยู่กนั เป็ นครอบครัว ความกตัญญูร้ ูคณ
ุ การทาความดี
และการต่อสู้ไม่ย่อท้ อต่ออุปสรรค ที่ทางทีมงานพยายามปลูกฝังค่านิยมวั ฒนธรรมเหล่านี ้ให้ คงอยู่
ในสังคมไทย นอกเหนือจากชมเพื่อความสนุกสนาน ก้ านกล้ วยเป็ นภาพยนตร์ แอนิเมชันที่เป็ นที่
รู้จกั ในวงการอุตสาหกรรมภาพยนต์โลก เนื่องจากได้ มีโอกาสได้ ไปฉายในตลาดซื ้อขายภาพยนตร์
ระดับ โลกที่ เมื อ งคานส์ ประเทศฝรั่ ง เศส ถึ ง 2 รอบ พร้ อมกับ คว้ า รางวัล มากมายทัง้ ในและ
ต่างประเทศ ปั จจุบนั กระทรวงวัฒนธรรม ได้ ประกาศให้ ภาพยนตร์ แอนิเมชันก้ านกล้ วย เป็ นมรดก
ภาพยนตร์ ของชาติ ประจาปี 2561
หลังจากที่ภ าพยนตร์ เข้ าฉายแล้ ว ทางผู้ผลิตได้ สร้ าง แอนิเมชั นซีร่ ี ย์ ก้ านกล้ วย
ชื่อ ก้ านกล้ วยผจญ ก้ านกล้ วยได้ ถกู นามาดัดแปลงเป็ นภาพยนตร์ การ์ ตนู ทางโทรทัศน์ทางช่อง
7 โดยใช้ ชื่อว่า "ก้ านกล้ วย ผจญภัย" โดยมีเนือ้ หารายละเอียดมากขึ ้น และใช้ ตวั ละครที่มีอยู่เดิม
แฟนได้ มี โอกาสชมแอนิเมชัน ก้ านกล้ วยผ่านช่องทางโทรทัศ น์ จากนัน้ ในปี 2552 ภาพยนตร์
แอนิเมชัน ก้ านกล้ วย 2 เข้ าฉายและยังคงได้ รับความนิยมต่อจากก้ านกล้ วย 1 เกิดกระแสนิยม
ก้ านกล้ วยเพิ่มขึ ้น และเกิดแฟนรุ่นใหม่ ซึ่งทาให้ กระแสนิยมก้ านกล้ วยมีความต่อเนื่องและยาวนาน
ซึง่ แตกต่างจากแอนิเมชันไทยเรื่ องอื่นที่เกิดกระแสนิยมเพียงช่วงเวลาสันๆ
้ นอกจากนัน้ ก้ านกล้ วย
ยังได้ รับการยอมรับจากบริ ษัทเอกชนชันน
้ าต่างๆ โดยให้ การสนับสนุนให้ คนไทยมาชมภาพยนตร์
ก้ านกล้ วย มีการจัดรอบพิเศษให้ กบั เด็กและเยาวชน และจัดโปรโมชัน่ ลดราคาตัว๋ ภาพยนตร์ เป็ น
ต้ น
ซึ่งผลจากการมีชื่อเสียงของตัวละครทาให้ ก้านกล้ วย ได้ รับการต่อยอดไปสู่การเป็ น
สินค้ า และการให้ เช่าลิขสิทธิ์ ตวั ละครเป็ นจานวนมากโดยเกิดเป็ นสินค้ าเช่น ตุ๊กตา เครื่ องเขียน
อุปกรณ์สาหรับเด็ก เสื ้อผ้ า ไปจนถึงการใช้ ชื่อ ก้ านกล้ วยเป็ นรุ่นของรถกระบะยี่ห้อหนึง่
พฤติก รรมแฟนที่พ บ : กระแสก้ านกล้ วยเป็ นกระแสที่ แรงมาก มี ผ้ ูช มมากมาย
และเกิดกระแสการชักชวนกันไปชม หรื อการพากันไปชมทังครอบครั
้
ว รวมทังเกิ
้ ดกระแสของการ
พูดถึงประวัติศาสตร์ ไทย ส่งผลให้ เกิดการค้ นคว้ าและเรี ยนรู้เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้บางส่วนอาจจะเกิดจากที่
ในช่วงเวลาใกล้ เคียงกันมีภาพยนตร์ ที่ อิงประวัติศาสตร์ ของกรุงศรี อยุธยาออกมาด้ วยเช่นกัน ก้ าน
กล้ วยยังมีภาพลักษณ์ของการเป็ นช้ างกตัญญูและมีเนื ้อหาเชิงบวก ตรงกับค่านิยมของคนไทย จึง
ทาให้ เหมาะสาหรับการที่ผ้ ปู กครองแนะนาให้ ลกู หลานหรื อเด็กดู
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ก้ านกล้ วยนาเสนออะไรที่มีประวัติศาสตร์ ไทยแทรกอยู่ ตอนนันก็
้ ชอบประวัติศาสตร์ อยู่แล้ ว
มีหนังประวัติศาสตร์ ออกมาหลายเรื่ องก็อินอยู่ จาได้ วา่ เป็ นเรื่ องแรกที่พาหลานไปดูด้วย อยากให้
หลานได้ ดใู ห้ ร้ ูจกั ความเป็ นไทย และยังได้ เห็นว่าคนไทยก็เก่งนะ ทาแอนิเมชันได้ ดีด้วย (กมลทิพย์
เตชะสกุลมาศ, สัมภาษณ์, 2562)
ชอบก้ านกล้ วย ตรงที่ถ่ายทอดเรื่ องความกตัญญู เด็กๆที่ได้ ดเู ขาซึมซับได้ นะ อย่างลูกนี่ชอบ
ดูมาก เราเห็นได้ เลยว่าเขาได้ เรี ยนรู้จากการดูก้านกล้ วย (ปลื ้มมนัส นภาลัย , สัมภาษณ์, 2562)

นอกจากนัน้ ยังเกิ ด กระแสที่ ผ้ ูค นหันมาสนใจช้ างไทย เกิ ดการร่ วมสนับ สนุน การ
อนุรักษ์ช้างไทย และคาว่า “ก้ านกล้ วย” ยังกลายหนึง่ เป็ นคาเรี ยกติดปากที่เรี ยกช้ างไทย
ตอนเด็กเป็ นคนที่กลัวช้ างมาก เข้ าสวนสัตว์ทีไรคือร้ องไห้ ตลอด โดยเฉพาะเวลาเห็นช้ าง
แต่พอได้ ดูก้านกล้ วยแล้ วความคิดที่มีต่อช้ างเปลี่ยนไปโดยสิ ้นเชิงเลย ทุกวันนี ้กลายเป็ นคนที่
เอ็ น ดูช้ างมาก เคยเก็ บ เงิ น เพื่ อบริ จ าคสนับ สนุน อนุรัก ษ์ ช้า งไทยด้ วย (พนัช กร สุวรรณเรื อง,
สัมภาษณ์, 2562)

ผู้วิจยั ยังพบว่ามีแฟนก้ านกล้ วยได้ ก้านกล้ วยเป็ นแรงบันดาลใจในหลายๆ เรื่ อง ไม่ว่า
จะเป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิต การเลือกเรี ยนและอยากจะประกอบอาชีพทางด้ านแอนิเมชัน
และสนใจอยากสนับสนุนและพัฒนาวงการด้ านแอนิเมชันไทยจากการดูภาพยนตร์ เรื่ องนี ้
ก้ า นกล้ ว ยเป็ น แอนิ เมชัน ที่ จุด ประกายให้ เรา รู้ สึก ว่า ได้ เลยว่า คนที่ ท างานทางด้ า นนี ม้ ี
ความสามารถ คือชื่นชมมาก พอโตขึ ้นอีกหน่อยก็เริ่ มคิดว่าสักวันหนึ่งเราเองก็อยากจะเป็ นคนที่
ทาแอนเมชันเกี่ยวกับประเทศไทย หรื อเป็ นคนที่ทาแอนิเมชันออกมาให้ เป็ นที่น่าจดจาเหมือนกับ
ก้ านกล้ วยบ้ าง ที่เลือกเรี ยนสาขาแอนิเมชันก็เพราะว่าก้ านกล้ วยเป็ นหนึง่ ในสาเหตุหลายอย่างนัน้
เลย (พนัชกร สุวรรณเรื อง, สัมภาษณ์, 2562)
ภาพยนตร์ แ อนิ เมชัน ก้ า นกล้ ว ย เป็ น แรงผลัก ดัน ให้ ผ มไปติ ด ต่ อ ขอซื อ้ ลิ ข สิท ธิ์ จัด พิ ม พ์
นิตยสารทางด้ านการออกแบบและด้ านคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก 2 หัวจากประเทศอังกฤษ เพราะผม
เห็นศักยภาพคนไทยและอยากให้ คนในอุตสาหกรรมนี ้มีแหล่งข้ อมูล เพื่ออัพเดทความรู้ อีกทาง
หนึ่ง โดยใช้ ชื่อในประเทศไทยว่า Computer Arts Thailand และ Computer Arts Project และ
อีกเล่มเป็ นการรวมนิตยสารต่างประเทศ 2 หัว คือ 3D World กับ Imagine FX เข้ าด้ วยกัน เป็ น
นิตยสาร 3D World & Imagine FX (ธนัช จิรวารศิริกลุ , สัมภาษณ์, 2562)
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แฟนที่ชื่นชอบก้ านกล้ วยจะเป็ นแฟนและติดตามกันมาอย่างยาวนานมีการสนับสนุน
สินค้ าตัวละคร และซื ้อแผ่นวิซีดี (VCD) มาดูซ ้ากัน
ปั งปอนด์ (Pang Pond) เป็ นตัวละครการ์ ตนู ไทยที่อยู่ค่กู ับคนไทยมากว่า 30 ปี มี
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงด้ านการออกแบบเพื่อให้ เหมาะกับสื่อเทคโนโลยีในปัจจุบนั ทาให้ ปังปอนด์
มีกลุม่ แฟนคลับที่มีชว่ งอายุตงแต่
ั ้ เด็กอายุ 4 ขวบไปจนถึงผู้ใหญ่อายุ 70 ปี ปั งปอนด์นาเสนอความ
สนุกสนาน กวนๆ ของเด็ก นาเสนอภาพและเรื่ องราวที่คนในสังคมไทยคุ้นเคย สอดแทรกเนื ้อหา
ด้ านคุณธรรมความดีและการเรี ยนรู้ ผ่านการเล่น อยากรู้อยากเห็นของปังปอนด์
ตัวละครปั ง ปอนด์ ตี พิ ม พ์ ค รัง้ แรกในนิ ต ยสารมหาสนุก ซึ่ง อยู่ในเครื อส านัก พิ ม พ์
บรรลือสาส์น ในปี พ.ศ. 2532 ต่อมาจึงได้ พิมพ์รวมเล่มเป็ นรายเดือนในชื่อ "ไอ้ ตวั เล็ก" ในปี พ.ศ.
2545 ปั ง ปอนด์ ไ ด้ เปลี่ ย นรู ป แบบกลายมาเป็ น แอนิ เ มชั น ซี รี ส์ 3 มิ ติ ชื่ อ ปั งปอนด์ ดิ
แอนิ เ มชั น ตอน ตะลุ ย โลกอนาคต ถื อ ว่า เป็ น การ์ ตูน แอนิ ม ชัน ซี รีส์ 3 มิ ติ ออกอากาศบน
จอโทรทัศน์ เรื่ องแรกๆ ของประเทศไทยทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และในปี เดียวกัน ก็ ได้
น ามาตัด ต่อ ใหม่ ส าหรั บ ฉายในโรงภาพยนตร์ ในเดื อ นตุล าคม เป็ น ปรากฏการณ์ ภ าพยนตร์
แอนิเมชันไทยเรื่ องแรก ที่เข้ าฉายในโรงภาพยนตร์ ไอแมกซ์ (IMAX) เป็ นการเปลี่ยนรูปแบบการ์ ตนู
จากหนังสือให้ กลายมาอยู่บนจอโทรทัศน์ มีการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวละครการ์ ตนู ปั งปอนด์ที่
ติดอยู่กับนักเขียนการ์ ตูน ให้ กลายมาเป็ นตัวละครการ์ ตูนในรู ปแบบที่ทันสมัยขึ ้นตามยุคสมัยที่
เปลี่ยนไป และสร้ างฐานแฟนใหม่ที่เป็ นเด็กรุ่นใหม่ให้ ร้ ูจกั กับปั งปอนด์ในรูปแบบของสื่อแอนิเมชัน
มีผลทาให้ เกิดแอนิเมชันซีรีส์ปังปอนด์อีกหลายๆ ตอน ไม่ว่าจะเป็ น การ์ ตูนปั งปอนด์ จอมป่ วน
เดอะซีรี่ย์, ปั งปอนด์ ตัวจิ๋ว หัวใจฮีโร่ นอกจากนีย้ งั มีสื่อสิ่งพิมพ์ วิซีดี (VCD) แอนิเมชันปั งปอนด์
และสินค้ าตัวละครตามมา
นอกจากการสื่อสารผ่านสื่อหลักแล้ วปั งปอนด์ยงั มีการสื่อสารผ่านกิจกรรมต่างๆ โดย
ตัวละครปั งปอนด์นนได้
ั ้ เป็ นทูตความดีให้ กับหน่ วยงานภาครั ฐและเอกชน ปั งปอนด์ถูกเลือก
ให้ เป็ นเป็ นพรี เซนเตอร์ ให้ กับหน่วยงานต่างๆ มีการแนะนาให้ คนรู้ จกั มากขึ ้นในฐานะทูตความดี
หน่ ว ยงานต่า งๆ เลื อ กใช้ ปั ง ปอนด์ เพื่ อ สื่ อ สารให้ เข้ า ถึ ง เด็ ก เป็ น แบบอย่า งที่ ดี ให้ กับ เด็ ก เกิ ด
ภาพลักษณ์ ใหม่ของตัวละครปั งปอนด์โดยผูกกับความดี ทาให้ ผ้ ปู กครองมองว่าการ์ ตนู ปั งปอนด์
เป็ นสื่ อ ที่ ป ลอดภั ย ส าหรั บ เด็ ก เช่ น ปั งปอนด์ ไ ด้ รั บ เลื อกให้ เป็ นเพื่ อน ยุ ว ทู ต ความ ดี
จากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการต่างประเทศ, ปั งปอนด์ได้ รับการแต่งตังจากกระทรวง
้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมให้ ดารงตาแหน่งยุวทูตลดโลกร้ อน รณรงค์เรื่ องปั ญหาภาวะ
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โลกร้ อนไปสูเ่ ด็ก เยาวชนและครอบครัว ได้ รับการแต่งตังจากกรุ
้
งเทพมหานครให้ ดารงตาแหน่งเป็ น
ยุวทูตวัยใส รณรงค์ลดการแพร่ ระบาดของโรคไข้ หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ เป็ นต้ น และทาให้ ปัง
ปอนด์ได้ กลุม่ แฟนวัยเด็กเพิ่มขึ ้น
พฤติกรรมแฟนที่พบ แฟนที่เคยเห็นปั งปอนด์มาจากหนังสือการ์ ตนู มีการเชื่อมต่อ
ฐานแฟนเก่าจากหนังสือการ์ ตูนมายังแอนิเมชัน เกิดการรู้ จกั จดจาได้ ระลึกถึง มีการถ่ายทอด
เรื่ องราวของปังปอนด์จากหนังสือมาเล่าให้ ลกู หลานฟั ง พ่อแม่แนะนาลูกให้ ร้ ูจกั ปั งปอนด์และให้ ลกู
เติบโตขึ ้นมากับปังปอนด์ จากการสัมภาษณ์แฟนของปังปอนด์ ผู้วิจยั ยังพบว่า ปังปอนด์มีสว่ นช่วย
ในการเรี ยนรู้ของพวกเขาในสมัยเด็ก และส่งเสริมให้ เกิดการอ่าน และความคิดในการอยากเรี ยนรู้
พอมีลกู เราจะพยายามหาการ์ ตนู เด็กที่ดี ปลอดภัยกับลูกให้ ลกู ดู มาเจอปั งปอนด์ ดูแล้ ว
สนุ ก ดี เลยชวนกัน ดูพ ร้ อมกัน ทัง้ บ้ าน เรี ย กว่ า ดูปั ง ปอนด์ กัน วัน ละ ตอนเลยที เดี ย ว 6-5
(ศุรางค์รัตน์ จินตนะสถิระกุล, สัมภาษณ์, 2562)
รู้จักมาตังแต่
้ ป .2 ครัง้ แรกที่ร้ ู จัก คือลุงเอามาให้ อ่านค่ะ เพราะอยู่ในช่วงหัดอ่านหนังสือ
แล้ วเราไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือที่มีตัวหนังสือเยอะ ปั งปอนด์ เป็ นหนังสือการ์ ตูนที่ทาให้ เรา
สามารถหัดอ่านหนังสือได้ คล่องแบบไม่ทรมานมาก (ชนกานต์ แก้ วขาว, สัมภาษณ์, 2562)
วิธีการสือ่ สารไปสูก่ ลุม่ เด็กและเยาวชนที่จะเข้ าถึงได้ เป็ นอย่างดี คือการนาเสนอในรูปแบบ
การ์ ตนู และกิจกรรมที่จะมีโอกาสให้ เด็กสามารถเข้ าไปสัมผัส เพื่อจะได้ รับรู้ประสบการณ์ตรงใน
เรื่ องนันๆ
้ และการนาดาราการ์ ตนู ที่เป็ นที่ร้ ูจกั และคุ้ยเคย จะทาให้ เกิดความน่าสนใจในเนื ้อหา
มากขึ ้น ทางกระทรวงฯ ได้ เล็งเห็นว่าดาราการ์ ตนู “ปั งปอนด์” เป็ นดาราการ์ ตนู ไทยที่เป็ นที่ร้ ูจกั
มากว่า 20 ปี และมีผลงานออกสูส่ ายตาอย่างต่อเนื่องตลอดมา ทาให้ ปัจจุบนั “ปั งปอนด์ ” มี
แฟนการ์ ตูน ที่ เป็ น เด็ กและเยาวชนมากกว่า 500,000 คนทั่วประเทศ “ปั งปอนด์ ” ในฐานะ
เด็ ก ไทยคนหนึ่ ง ที่ มี ค วามรั ก และใส่ ใ จในโลกใบนี แ้ ละได้ รั บ แต่ ง ตั ง้ จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ในการเป็ นตัวแทนถ่ายทอดข้ อมูลที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับปั ญหา
โลกร้ อนไปสู่เด็กและเยาวชน ที่เป็ นเพื่อนๆ ของปั งปอนด์ ทั่วประเทศผ่าน Edutainment TV
Series และกิจกรรมต่างๆ ครบวงจรเพื่อมุ่งหวังให้ เด็กไทยหันมาตระหนักถึงปั ญหาภาวะโลก
ร้ อนที่ผจญอยู่ในปั จจุบัน และช่วยกันเป็ นแนวร่ วมในการช่วยชะลอปั ญ หาภาวะโลกร้ อนที่
เกิดขึ ้น (ศักดิ์สทิ ธิ์ ตรี เดช, 2551, ออนไลน์)
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บลั ด ดี ้ บั น นี่ (Bloody Bunny) เป็ น ตัวละครการ์ ตูน ของบริ ษั ท ทูส ปอตคอมมิ วนิ
เคชัน่ จากัด เปิ ดตัวครัง้ แรกในปี พ.ศ 2547 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็ นคนรุ่นใหม่ มีความคิดเป็ นของ
ตัวเอง รักความทันสมัยและสนใจเปิ ดรับสิ่งใหม่ๆ ผู้ผลิตจึงวางแนวคิดตัวละครการ์ ตนู ให้ มีความ
แตกต่ า งจากตัว อื่ น ๆ ที่ เน้ นความน่ า รั ก โดยน าเสนอแนวคิ ด ต่ อ ต้ า นกระแสนิ ย ม หลัก (Anti
Mainstream) ด้ วยการน าเสนอตัวละครและเนื อ้ หาที่ ขวางโลก มี ค วามรุ น แรงและแตกต่าง ใน
ขณะเดียวกันก็นาเสนอเรื่ องราวของความซื่อสัตย์ของตัวละครที่มีตอ่ เจ้ าของบลัดดี ้ บันนี่เลือกสื่อที่
ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของตนเอง โดยเริ่มต้ นที่โทรศัพท์มือถือ โดยเริ่มจากการเป็ นกราฟิ กตัวการ์ ตนู
และวอลเปเปอร์ (Wallpaper), ภาพเคลื่อนไหวสกรี นเซฟเวอร์ (Animated Screensaver), ธีมภาพ
(Theme) และวิดีโอคลิป (Video Clip) สาหรับมือถือให้ ดาวน์โหลด ก่อนที่จะเข้ าสู่สื่อมวลชน โดย
ผลิตแอนิเมชันคัน่ รายการของสถานีโทรทัศน์เคเบิลแชนแนลวีไทยแลนด์ (Channel [V] Thailand)
ซึ่งเป็ นสถานีโทรทัศน์ที่เฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้ชมที่เป็ นวัยรุ่ น มีการเชื่อมโยงกับความเป็ นแบรนด์
วัย รุ่ น ของแชนแนลวี แฟนของบลัด ดี ้ บัน นี่ ส่ ว นใหญ่ จ ะจดจ าตัว ละครได้ จ ากช่ ว งนี ้ เพราะ
นอกเหนื อจากการจดจ า บลัดดี ้ บันนี่ นาเสนอความแตกต่างและการต่อต้ านกระแสหลัก ด้ วย
รูปลักษณ์ภายนอกที่ไม่มีความเป็ นไทยนัก ซึง่ ตรงกับสิ่งที่วยั รุ่นแสวงหา
บลัดดี ้ บันนี่ ใช้ สื่ออินเตอร์ เน็ต หลายช่องทางในการติดต่อกับกลุ่ม เป้าหมายผ่าน
ช่ อ ง ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ www.2 spotstudio.com, ช่ อ ง ท า ง ข อ ง Hi 5 ติ ด ต่ อ ผ่ า น
http://2spotstudio.hi5.com และ Exteen เวปบล๊ อคอั น ดับ หนึ่ ง ของวัย รุ่ น ผ่ า นเวปบล๊ อคชื่ อ
http://2spotstudio.exteen.com
นอกจากตัวสื่ อบลัดดี ้ บันนี่ ยังได้ เปิ ดร้ านขายสินค้ าลิ ขสิ ทธิ์ ซึ่งเป็ นร้ านขายสินค้ า
ลิขสิทธิ์ตวั ละครการ์ ตนู สัญชาติไทยร้ านแรกของประเทศไทยเริ่ มเปิ ดขายสินค้ าในปี 2551 ชื่อร้ าน
2:Spot Character Shop and Studio สยามสแควร์ มี สินค้ าประเภทอุป กรณ์ เครื่ อ ง เสื อ้ ผ้ าและ
เครื่ อ งประดั บ และตุ๊ กตา ปั จจุ บั น ได้ เปลี่ ย นชื่ อ เป็ นร้ าน Bloody Bunny & Friends Café
นอกจากนี ้ บลัด ดี ้ บัน นี่ ยัง มี ก ารจัดกิ จ กรรมให้ แ ฟนเข้ าร่ วมเป็ น ประจ าทุกปี และเข้ า ร่ วมงาน
นิทรรศการด้ านตัวละครทังในและต่
้
างประเทศ ทาให้ มีผ้ รู ้ ูจกั มากขึ ้น
พฤติกรรมแฟนที่พบ แฟนจดจาตัวละครบลัดดี ้ บันนี่ ได้ จากแอนิเมชันคัน่ รายการ
ของสถานีโทรทัศน์ช่อง Channel V มี ส่วนที่ นาพาแฟนไปสู่การซือ้ ผลิตภัณ ฑ์ สินค้ าต่างๆ ของบ
ลัดดี ้ บันนี่ ปัจจุบนั แฟนของบลัดดี ้ บันนี่ยงั คงจดจาร้ านค้ าร้ านแรกที่สยามสแควร์ ได้ เป็ นอย่างดี ยัง
นิยมการเข้ าร่วมกิจกรรมของตัวละคร สนับสนุนสินค้ าและใช้ สินค้ าตัวละครอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการ
ใช้ ผลิตภัณฑ์สินค้ าของแฟนเป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้ บลัดดี ้ บันนี่เป็ นที่ร้ ูจกั มากขึ ้น ในลักษณะของการ
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แนะนาในกลุม่ เพื่อน ในสมัยแรกที่ตวั ละครการ์ ตนู ไทยยังไม่ได้ เป็ นที่ร้ ูจกั มากนัก ด้ วยภาพลักษณ์ที่
ดูเป็ น อิน เตอร์ ของบลัด ดี ้ บัน นี่ ท าให้ หลายคนเกิ ดความเข้ าใจผิ ดว่า บลัด ดี ้ บัน นี่ เป็ นตัวละคร
การ์ ตนู ต่างชาติ ซึง่ ความเข้ าใจผิดนี่ยงั คงมีอยูบ่ ้ างในปัจจุบนั
เห็ น ครั ง้ แรกที่ ช่ อ งแชนแนลวี จ าได้ ตั ง้ แต่ ส มั ย เด็ ก ๆ ตอนแรกๆ ไม่ ร้ ู ว่ า เป็ น
Character ไทย มารู้ ตอนหลังก็ ประหลาดใจเหมือนกัน (ปรัชญา ศรี บุญ เรื อ ง ,สัมภาษณ์ ,
2562)
ผมใช้ ของ Bloody Bunny มีเพื่อนที่ชอบ Bloody Bunny เหมือนกันเห็นเลยมาทัก
จากนันก็
้ คุยกันยาวเลย ส่วนเพื่อนอีกคนเห็นว่าผมชอบ แต่เขายังไม่ร้ ู จัก ผมเลยแนะนาตัว
ละครตัวนี ้ให้ เขารู้จกั Bloody Bunny เลยกลายเป็ นตัวเชื่อมโยงให้ คนที่ชอบอะไรเหมือนๆ กัน
มาพูดคุยเรื่ องเดียวกันมาอยูด่ ้ วยกัน (ปรเมศวร์ การดาริ ห์, สัมภาษณ์, 2562)

อาจจะกล่าวได้ วา่ ในยุคสื่อมวลชนมีความสาคัญนัน้ ผู้ผลิตและเจ้ าของสื่อทราบดีว่า
ตนมีอิทธิพลต่อผู้ชมและพยายามส่งสารที่สาคัญต่อตัวละครออกไปพร้ อมๆ กับการนาเสนอ ผู้ผลิต
ตัวละครการ์ ตนู จึงมีหน้ าที่ในการควบคุมสารที่ส่งออกไปให้ สมบูรณ์ที่สดุ มีการนาเสนอเรื่ องราวที่
แสดงให้ เห็นจุดเด่นของบุคลิ กตัวละครการ์ ตูน สร้ างการจดจาและประทับใจในตัวละคร ซึ่งตัว
ละครการ์ ตนู แต่ละก็มีรูปแบบการนาเสนอที่ตา่ งกันออกไป ซึง่ เรื่ องราวเหล่านี ้มักเป็ นเรื่ องที่สามารถ
ชี ้นาความคิดต่อผู้ชมและสังคมได้ เช่น ก้ านกล้ วยนาเสนอเรื่ องความรักชาติ ความเป็ นไทย ความ
กตัญ ญู และความพยายามอย่า งไม่ ย่ อ ท้ อ ปั ง ปอนด์ น าเสนอเรื่ อ งน า้ ใจ การอยู่ร่ว มกัน ของ
ครอบครัว มารยาท และการใฝ่ ร้ ู ในขณะที่บลัดดี ้ บันนี่ นาเสนอแนวคิดของความเป็ นตัวของตัวเอง
การต้ านกระแสนิยม และความซื่อสัตย์ สื่อมีผลกระทบต่อพฤติกรรมได้ 4 รูปแบบ คือ 1) แรงเสริ ม
(Reinforce) กับพฤติกรรมหรื อนิสยั เดิมของผู้รับสารให้ มนั่ คงขึ ้นกว่าเก่า 2) แรงกระตุ้น (Activate)
ช่วยทาให้ ผ้ รู ับสารเกิดความพยายามที่จะทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรื อมีพฤติกรรมตามความคาดหวังของ
ตนหรื อของสังคม 3) แรงสร้ างสรรค์ (Create) เป็ นการส่งเสริ มพฤติกรรมใหม่ให้ กับผู้รับสาร 4)
แรงเปลี่ยน (Convert) เป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับสารแบบเดิม (ลดาวัลย์ แก้ วสีนวล
และสุ ภ าวดี พรหมมา, 2557, น. 82) ซึ่ ง จะเห็ น ว่า บทบาทของตัว ละครการ์ ตูน ทัง้ 3 ตัว ผ่ า น
สื่อมวลชนได้ มีผลกระทบต่อผู้ชมตามที่กล่าวมาข้ างต้ น ทาให้ เกิดความผูกพันที่ลึกขึ น้ กับตัวละคร
ซึ่ ง เป็ นความสัม พั น ธ์ ใ นรู ป แบบของ ทางสัง คมกึ่ ง ความจริ ง (Parasocial Relationship) หรื อ
ความสัม พันธ์ ระหว่างบุคคลที่ เกิ ดขึน้ เพี ยงด้ านเดียว ซึ่งจะอยู่ในรู ปแบบของความสัม พันธ์ ทาง
สังคมกึ่งความจริงด้ านความคิดและความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งด้ านความรู้สึก เนื่องจาก
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ข้ อจากัดทางด้ านการแสดงกับตัวละครการ์ ตูนนัน้ แตกต่างจากดารา นักแสดงที่ มีตัวตนจริ งแต่
ความสัม พันธ์ ด้านความคิดและความรู้ สึกนี อ้ าจนาไปสู่ผลในเชิงพฤติกรรมที่ อาจจะเกิ นความ
คาดหมายของผู้ผลิต เช่น การอยากเรี ยนแอนิเมชันเพราะจากการดูภาพยนตร์ ก้านกล้ วย เป็ นต้ น

ภาพประกอบ 41 กระบวนการสื่อสารของตัวละครการ์ ตนู ไทยในยุคสื่อมวลชนมีความสาคัญ
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1.2. เหตุการณ์ สาคัญของตัวละครการ์ ตูนยุคโซเชียลมีเดียมีความสาคัญ
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2553 รู ปแบบของการสื่อสารและการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตของประเทศ
ไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากการขยายตัวของการใช้ โซเชียลมีเดียอย่างเฟสบุ๊ค (Facebook) และ
การดูวีดีโอออนไลน์ผ่านยูทูป (YouTube) ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้รับสาร จากเดิมที่มีการรับสาร
แบบทางเดียวผ่านสื่อมวลชน แต่ตอนนี ้ผู้ชมสามารถเลือกที่จะรับชมเนือ้ หาต่างๆ ผ่านทางยูทูป
โดยไม่ต้องรอเวลาออกอากาศตามช่องสถานี ในขณะเดียวกันเฟสบุ๊คก็ทาให้ การสื่อสารของผู้คน
เปลี่ยนไป ทุกคนสามารถสื่อสาร แสดงออกความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเฟสบุ๊ค
ได้ ทันที ซึ่งทาให้ การสื่ อสารที่ เคยเป็ นการสื่ อสารทางเดียวในยุคสื่ อมวลชน เปลี่ ยนไปเป็ นการ
สื่ อ สารแบบสองทาง ซึ่ง ผู้ช มสามารถแสดงความเห็ น ไปผู้ผ ลิ ต หรื อ บุค คลที่ ส ามได้ ทัน ที แ ละ
ตลอดเวลา และทาให้ ทกุ คนสามารถกลายเป็ นผู้ส่งสารได้ ง่ายขึ ้น โดยไม่จาเป็ นต้ องผ่านเจ้ าของสื่อ
อีกต่อไป
ก้ า นกล้ ว ย (Khan Kluay) ในยุค โซเชี ยลมี เดี ยมี ความส าคัญ ตัวละครก้ านกล้ วย
ค่อนข้ างขยับตัวช้ ากว่าตัวละครอื่นๆ โดยได้ เพิ่มช่องทางการสื่อสารบนเฟสบุ๊คในปี 2555 และช่อง
ยูทปู KhanKluay เปิ ดขึ ้นในปี 2558 โดยก็มียอดรับชมคลิปวิดีโอรวมทังหมดของก้
้
านกล้ วยมากถึง
22 ล้ านครัง้ จนถึงปั จจุบนั ก่อนหน้ าที่จ ะเปิ ดช่องของตัวเอง ก้ านกล้ วยได้ มีการเผยแพร่เนื ้อหาและ
ผลงานของก้ านกล้ วยผ่านทางช่องยูทปู ของกันตนากรุ๊ป ก้ านกล้ วยใช้ ช่องทางเฟสบุ๊คและยูทปู ใน
การสื่อสารโดยตรงกับแฟน ทังการประชาสั
้
มพันธ์ เผยแพร่เนื ้อหา การพูดคุยกับแฟนและการขาย
สินค้ าตัวละคร อีกหน้ าที่ หนึ่งของเฟสบุ๊คก้ านกล้ วยคือการประชาสัมพันธ์ เพื่ อนาคนไปสู่งานอี
เว้ น ท์ ข องตัว ละคร เช่ น งานวัน เด็ ก หรื อ การร่ ว มงาน Thai-Japan Anime หรื อ งาน Bangkok
comic com
สิ่ ง ที่ พ บและน่ า สนใจในยุค โซเชี ย ลมี เดี ย คื อ การที่ มี บุค คลอื่ น ได้ น าตัว ละครใน
ภาพยนตร์ หรื อนาเอาภาพยนตร์ เรื่ องนีไ้ ปดัดแปลงใหม่เผยแพร่ ผ่านช่องทางยูทูปส่วนตัวของผู้
สร้ างใหม่ อาทิเช่น ช่องยูทูป Bikka Bright ได้ นาภาพยนตร์ ก้านกล้ วยมาตัดต่อใหม่ให้ กลายเป็ น
มิวสิควิดีโอเพลงต่างๆ กว่า 70 เพลง ในแต่ละคลิปจะมีคนเข้ ามาแสดงความคิดเห็นพูดถึงก้ าน
กล้ วย ยังจดจาและคิดถึงภาพยนตร์ เรื่ องนี ้ได้ นอกจากนัน้ ทังภาพยนต์
้
แอนิเมชันทังสองภาคก็
้
ถูก
นามาฉายโดยช่องยูทปู เช่นกัน แต่ไม่ใช่ช่องทางที่เป็ นของผู้ผลิต ภาพยนตร์ ก้านกล้ วย ภาค 1 ฉาย
อยู่ ใ นช่ อ ง The Movie Channal มี ผ้ ู ชมกว่ า 5,900,000 ครั ง้ มี ค นเข้ าแสดงความคิ ด เห็ น กว่ า
3,000 ครัง้ การ์ ตนู ก้ านกล้ วย ภาค 2 ที่ฉายอยู่ในช่องการ์ ตนู บาร์ บี ้ไทย นันมี
้ ยอดผู้เข้ าชมมากถึง
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8,000,000 ล้ านครัง้ มี คนเข้ าแสดงความคิดเห็น กว่า 5,000 ครัง้ และยัง มี ผ้ ูเข้ ามาดูและแสดง
ความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่อง
พฤติกรรมแฟนที่พบ ในยุคนี ้เป็ นช่วงที่ก้านกล้ วยไม่ได้ มีผลงานใหม่ออกมา การ
ติดต่อผ่านแฟนเพจของแฟนจึงเป็ นเรื่ องของการติดตามกิจกรรมของก้ านกล้ วย และการขอซื อ้
สินค้ าตัวละคร และการเผยแพร่คลิปของก้ านกล้ วยเช่นตัว อย่างภาพยนตร์ และมิวสิกวิดีโอซึ่งแฟน
ในยุคโซเชียลจะมีปฏิสมั พันธ์กบั ตัวละครการ์ ตนู และแฟนด้ วยกันสูง ซึง่ ส่วนมากจะเป็ นรูปแบบการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแสดงความคิดเห็นไปสู่ผ้ ผู ลิต โดยหนึ่งในความคิดเห็นที่ถกู พูดถึง
บ่อยที่สดุ ในการสื่อโซเชียลของก้ านกล้ วย คือ การเรี ยกร้ องให้ ผ้ ผู ลิตสร้ างภาพยนตร์ แอนิเมชันภาค
3 ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงว่าตัวละครมีผ้ ตู ิดตามอย่างชัดเจน นอกจากนันยุ
้ คโซเชียลมีเดีย ยังเป็ นโอกาส
ให้ บุคคลทัว่ ไปสามารถนาเสนอผลงานของตัวเองสู่อินเทอ์เน็ตได้ ด้วย แต่สิ่งที่เกิดขึ ้นตามมาก็คือ
การนาเสนอผลงานซึง่ อาจจะไม่ถกู ต้ องตามลิขสิทธิ์ เช่นการนาภาพยนตร์ ก้านกล้ วยมานาเสนอบน
ช่องยูทปู โดยไม่ได้ รับอนุญาต
ปั งปอนด์ (Pang Pond) ในยุค โซเชี ย ลมี เดี ย มี ค วามส าคัญ ปั ง ปอนด์ ไ ด้ ตัง้ เพจ
เฟสบุ๊ค Pangpond ในปี พ.ศ. 2552 โดยมีผ้ ตู ิดตาม 25,588 คน เฟสบุ๊คของปั งปอนด์ จะให้ ข้อมูล
ข่าวสาร การ์ ตนู ช่อง ผลงานต่างๆ ของปั งปอนด์ ตลอดจนการขายสินค้ าตัวละครของปั งปอนด์จะ
ถูกนาเสนอผ่านเพจนีเ้ ป็ นส่วนมาก โดยทางานคู่กันกับช่องยูทูป PangPondClub ซึ่งก่อตังเมื
้ ่อปี
พ.ศ. 2554 เริ่ มต้ นด้ วยการฉายแอนิเมชันปั งปอนด์ ครอบครัวรักษ์ โลกกับภารกิจลดคาร์ บอนลด
โลกร้ อน เป็ นหนึ่งในโครงการทาดีเพื่อแผ่นดิน ของกรมส่งเสริ มคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ซึ่งในปั จจุบนั
ช่องยูทปู นี ้ มียอดรับชมคลิปวิดีโอรวมทังหมด
้
97 ล้ านครัง้ และมีผ้ ตู ิดตามเกือบ 200,000 คน และ
ในปี พ .ศ. 2556 จัดปั งปอนด์ได้ จัดทาหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ ปั งปอนด์ EComic ขายในเว็บไซต์
ookbee ซึง่ เป็ นรูปแบบใหม่ของการอ่านนิตยสาร
พฤติกรรมแฟนที่พบ พฤติกรรมของแฟนที่น่าสนใจในช่วงนี ้ คือ มีการรับชมคลิป
วิดีโอของปั งปอนด์เป็ นจานวนมาก และมี กลุ่มแฟนประจาที่ติดตามชมช่อง ยูทปู PangPondClub
แสดงความคิดเห็นจานวนมาก ตัวอย่างเช่น คลิป “ปั งปอนด์ครอบครัวรักษ์ โลก EP.12 ตอน ลด
ทานเนื ้อสัตว์ ลดโลกร้ อน” ซึ่งนาเสนอผ่านช่องยูทปู พ.ศ. 2554 มีผ้ รู ับชมกว่า 1.2 ล้ านครัง้ และมี
การแสดงความคิดเห็นมากกว่า 52 ความคิดเห็น
บลั ด ดี ้ บั น นี่ (Bloody Bunny) ได้ ป รั บ ช่อ งทางการสื่ อสารเปลี่ ย นมาใช้ ช่อ งทาง
สื่ อ สารออนไลน์ เฟซบุ๊ก เพจ (Facebook Page) ชื่ อ BloodyBunny ในปลายปี พ.ศ. 2552 โดย
ปั จ จุบัน มี ผ้ ูติดตาม 152,169 คน เนื อ้ หาในเพจจะน าเสนอความคิด ของบลัด ดี ้ บัน นี่ (Bloody
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Bunny) บอกเล่าเรื่ องราวผ่านกราฟิ กภาพนิ่ง ประชาสัม พันธ์ ข่าวสารกิ จกรรม โชว์ผลงาน ให้
ข้ อมูลสินค้ าและโปรโมชันต่างๆ ตลอดจนการขายสินค้ าผ่านเฟซบุ๊กเพจ ซึ่งผู้ติดตามส่วนมากเป็ น
ชาวต่างชาติ และเป็ นเพจที่ใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็ นหลัก มีกิจกรรมคัดเลือกผลงานแฟน
อาร์ ตของกลุ่มแฟนมาโพสต์ในเพจ นอกจากเฟซบุ๊กเพจ (Facebook Page) ชื่อ BloodyBunny ที่
เป็ นเพจหลักแล้ ว เพจ 2SPOT Fanshop ที่เป็ นเพจรวมสินค้ าของบริ ษัทเจ้ าของลิขสิทธิ์ เนื ้อหาใน
เพจนี ้จะคล้ ายกับเพจ BloodyBunny นอกจากนันยั
้ งมี อินสตาแกรม (Instagram) และทวิตเตอร์
(Twitter) มี ผ้ ูติด ตาม 898 คน เนื อ้ หาในทวิต เตอร์ จ ะเน้ น การให้ ข้ อ มูล ข่า วสาร กิ จ กรรมต่า งๆ
โปรโมชัน่ สินค้ า โชว์ผลงานแอนิเมชัน ผลงานแฟนอาร์ ต ไม่มีการเล่าเรื่ องราวของตัวละครการ์ ตนู
ตัวละครการ์ ตนู บลัดดี ้ บันนี่ มีโอกาสร่วมงานกับศิลปิ นระดับโลกอย่าง ฮามาซากิ อา
ยูมิ (Hamasaki Ayumi) นักร้ องชื่อดังแห่งวงการเพลงเจ-ป๊ อปของประเทศญี่ปนุ่ ในโปรเจคพิเศษที่
มี ชื่ อ ว่า “ayupan X Bloody Bunny” เป็ น เรื่ อ งราวการต่อ สู้ของ บลัด ดี ้ บัน นี่ และ อายุปั ง เพื่ อ
ปกป้ อ งโลกจากเหล่ า ปี ศาจร้ าย แอนิ เมชั น ชุ ด นี ม้ ี จ านวนทั ง้ หมด 5 ตอน ทั ง้ พากย์ เ สี ย ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ปล่อยผ่านเครื อข่ายสังคมเว็บไซต์ช่องยูทบู (YouTube Channel) ชื่อ
ayupan x Bloody Bunny Official Channel เปิ ดตัวในงาน Bangkok Comic Con 2014
พฤติกรรมแฟนที่พบ แฟนมีปฏิสัมพันธ์ กับตัวละครมากขึน้ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
และเกิดกระแสแฟนที่มีสว่ นร่วมกับตัวละครมากขึ ้นทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ เกิดการแชร์
ผลงานแอนิเมชันพร้ อมแสดงความคิดเห็น ทาให้ คนที่เคยรู้จกั ในอดีต หันกลับมาสนใจบลัดดี ้ บันนี่
อีกครัง้ ซึ่งนาไปสู่การติดตามในเฟสบุ๊ค และนาไปสู่การอุดหนุนสินค้ าในงาน Bangkok Comic
Con เพิ่มมากขึ ้น อีกทังเกิ
้ ดการสร้ างแฟนอาร์ ตโดยแฟน และได้ รับการแชร์ ผา่ นเพจเฟสบุ๊ค
ยุคโซเชียลมีเดียมีความสาคัญเป็ นยุคที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของสื่อไปเป็ นอย่างมาก
จากสื่อที่ทาเพื่อคนจานวนมากอย่างสื่อมวลชน กลายเป็ นสื่อที่ทาให้ กับกลุ่มผู้ติดตามเฉพาะกลุ่ม
มากขึ ้น ซึ่งทาให้ วิธีการสร้ างสื่อของผู้ผลิตเปลี่ยนไป ทังวิ
้ ธีการใช้ ภาษาในการสื่อสาร ดังตัวอย่าง
ในเฟสบุ๊คจะพบว่าผู้ผลิตใช้ ภ าษาที่ เป็ นกันเอง เหมือนตัวละครนัน้ พูดคุยกับแฟนโดยตรง ทัง้ ที่
ความจริงแล้ วแฟนนันก
้ าลังสื่อสารอยูก่ บั ผู้บริหารเพจ ที่ทาหน้ าที่สื่อสารแทนตัวละคร หรื อในกรณี
ของบลัดดี ้ บันนี่ ซึ่งมีผ้ ตู ิดตามเป็ นชาวต่างชาติค่อนข้ างมากนัน้ ในเพจเฟสบุ๊คบลัดดี ้ บันนี ้จึงใช้
ภาษาอังกฤษเป็ นหลัก ซึง่ ข้ อนี ้เป็ นอีกข้ อได้ เปรี ยบของสื่อโซเชียลมีเดียคือการสามารถสื่อสารได้ กบั
คนทัว่ โลก ทาให้ ตวั ละครการ์ ตนู ไทยสามารถขยายฐานแฟนออกไปสู่ตา่ งประเทศได้ ง่ายขึ ้น โดย
การสื่อสารของยุคนี ้ความถี่ของการสื่อสารมีความสาคัญ เนื่องจากพฤติกรรมของผู้คนนัน้ เข้ าถึง
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โซเชียลมีเดีย มากกว่า 1 ครัง้ ต่อวัน โดยไม่ได้ มีกาหนดเวลาแน่นอนและพฤติกรรมของผู้ชมนัน้
ไม่ได้ มีการรอคอยเพื่อจะชมเหมือนในยุคสื่อมวลชนอีกต่อไป
ในด้ านพฤติกรรมแฟนนัน้ สิ่งที่เห็นเด่นชัดที่สดุ ในยุคนี ้คือการเข้ ามามีส่วนร่วมกับตัว
ละครการ์ ตูน ผ่า นสื่ อ โซเชี ย ล ซึ่ง มี ทัง้ การสื่ อ สารแบบ 1 ต่อ 1 กับ ผู้ผ ลิ ต เพื่ อ สอบถาม หรื อ ให้
คาแนะนา กับการสื่อสารกับชุม ชนแฟนออนไลน์ (Online Fan Community) ซึ่งมี ทงั ้ แสดงความ
คิดเห็น แสดงความชื่นชอบ และบางครัง้ มีการพูดคุยกันเองระหว่างแฟน ซึง่ อาจจะไม่ได้ เป็ นเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องกับตัวละครการ์ ตนู ก็ได้ ซึ่งการมีส่วนร่วมนี ้ สร้ างความสัมพันธ์ ที่มากขึ ้นจากเดิมในยุค
สื่อมวลชน ที่เป็ นเหมือนความสัมพันธ์ ที่แฟนมีเพียงความคิด และความรู้ สึกที่มีต่อตัวละครเป็ น
ส่วนมาก ทาให้ ในยุคนี ้แฟนสามารถแสดงออกเชิงพฤติกรรมและมีความรู้สึกใกล้ ชิดกับตัวละคร
มากขึ ้น

ภาพประกอบ 42 กระบวนการสื่อสารของตัวละครการ์ ตนู ไทยในยุคโซเชียลมีเดียมีความสาคัญ
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1.3 เหตุการณ์ สาคัญของตัวละครการ์ ตูนยุคสมาร์ ทโฟนมีความสาคัญ
ตังแต่
้ ปีพ.ศ. 2558 การให้ บริ การสื่อสารแบบ 4G ได้ เริ่ มให้ บริ การอย่างเต็มรูปแบบ
ในประเทศไทย ทาให้ เทคโนโลยีสมาร์ โฟนเข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของผู้คน ประกอบกับ
การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการสื่อสาร โดยแทนที่ผ้ คู นจะพูดคุยผ่านโทรศัพท์ ผู้คนหันมานิยมใช้
แอปพลิเคชันไลน์ (Line) กันมากขึ ้น และมีการใช้ สติกเกอร์ มาร่วมในการสื่อสาร มีการใช้ ตวั ละคร
การ์ ตนู มาเป็ นส่วนหนึ่งของการสื่อสารแทนคาพูดหรื อการพิมพ์ ทาให้ กระแสความนิยมตัวละคร
การ์ ตนู ขยายตัวขึ ้นเป็ นอย่างมาก และตัวละครการ์ ตนู เข้ ามามีบทบาทกับชีวิตประจาวันคนมากขึ ้น
อีกทังการพั
้
ฒนาทางเทคโนโลยีเข้ ามามีบทบาทสาคัญในด้ านการเงินการธนาคารและการขนส่ง
ทาให้ ระบบการค้ าขายออนไลน์ การสื่ อสาร การค้ น หาข้ อมูล โซเชี ยลมี เดี ย และความบัน เทิ ง
สามารถมารวมกันได้ ที่จดุ เดียวคือโทรศัพท์สมาร์ ท โฟน ทาให้ ผ้ คู นในยุคนี ้ สามารถเข้ าถึงทุกแง่มมุ
ของตัวละครการ์ ตนู ได้ ในทุกที่ ทุกเวลา ที่ต้องการ
ก้ านกล้ วย (Khan Kluay) ในยุคสมาร์ ทโฟนมีความสาคัญ ก้ านกล้ วยมีการสร้ างสื่อ
สาหรับแอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟนเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็ นสติกเกอร์ ไลน์ ทังในรู
้ ปแบบภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว นอกจากนัน้ ผู้ผลิตยังใช้ สื่อและแอปพลิเคชันในการสื่อสารกับแฟน โดยเฉพาะการ
โปรโมทสินค้ า และกิจกรรม นอกจากนันก้
้ านกล้ วยยังได้ สร้ างซีรี่ย์ให้ ของก้ านกล้ วยคือ ก้ านกล้ วย
กับโตไปไม่โกง ซึ่งเป็ นซีรี่ย์ที่ก้านกล้ วยชาร่วยกับโครงการโตไปไม่โกงของกรุงเทพมหานคร และได้
นาซีรี่ย์ก้านกล้ วยผจญภัยมาเผยแพร่ใหม่ผา่ นทางช่องยูทปู ซึ่งก็ได้ รับผลตอบรับที่ดี โดยตอนแรกที่
มียอดรับชมถึง 2.7 ล้ านครัง้ นอกจากนัน้ ก้ านกล้ วยได้ มีการทดลองทาคลิปที่เน้ นการตอบสนอง
ของแฟนเช่นคลิป “ฮื อฮา ภาพหลุด” ซึ่งเผยแพร่ ในช่องยูทูป ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็ น
เหมือนภาพปริศนาให้ แฟนเข้ าตอบคาถาม
นอกเหนือจากสื่อของผู้ผลิต พบว่าในช่วงเวลานี ้ได้ เกิดสื่อที่เกี่ยวข้ องกับก้ านกล้ วย
จานวนมากในช่องางยูทปู ที่ได้ นาตัวละครก้ านกล้ วยมาสร้ างสรรค์เป็ นผลงานใหม่ เช่น ในช่องวาด
การ์ ตูน ง่ ายๆ by พี่ ข วด คลิ ป องค์ ด าทรงช้ างก้ า นกล้ วย วาดการ์ ตูน EP. 44 มี ผ้ ูเข้ ามาชมกว่า
1,300,000 ครัง้ ช่อง Ratchapon Channel สอนปั น้ ก้ านกล้ วย มีผ้ เู ข้ าชมกว่า 695,000 ครัง้ และตัว
ละครอื่นๆ ภายในเรื่ อง และช่อง Peppa Kid Song มีการนาตัวละครก้ านกล้ วยมาเล่าเป็ นนิทาน
ประกอบภาพ เป็ นต้ น ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าตัวละครก้ านกล้ วยเป็ นที่ นิ ยมในกลุ่ม ผู้ช มและมี แฟน
ติดตามอยูต่ ลอดมา
พฤติกรรมแฟนที่พบ แฟนใช้ สติกเกอร์ ไลน์ ของก้ านกล้ วยในการสื่อสารส่วนตัว
และใช้ ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในการติดต่อกับผู้ผลิตมากขึ ้น มีการสร้ างเนือ้ หาโดยแฟนอย่าง
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ต่อเนื่องโดยเฉพาะเนื ้อหาสาหรับเด็ก ซึ่งเนื ้อหาเหล่านีไ้ ด้ รับความนิยมสูงมาก และทาให้ ชื่อก้ าน
กล้ วยเป็ นที่ร้ ูจกั ต่อเนื่องไปยังเด็กรุ่นต่อไป นอกจากนี ้ทางผู้ผลิตยังเปิ ดเผยว่ามีผ้ ตู ิดต่อเข้ ามาเพื่อ
ซื ้อสินค้ าและสอบถามในช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
แม้ วา่ ก้ านกล้ วยทางเราจะไม่คอ่ ยได้ ทาการตลาดบนสือ่ โซเชียลมากนัก แต่แฟนของก้ าน
กล้ วยจะมีการติดต่อเข้ ามาที่เพจตลอดนะ มีมาทุกวัน ส่วนใหญ่ จะมาสัง่ ซือ้ สินค้ าเช่นพวก
VCD ที่เป็ นชุดพิเศษ และก็มีบ้างที่เข้ ามาถามถึงก้ านกล้ วยภาค 3 หรื อมาเสนอไอเดียก็มีว่า
อยากให้ ภาค 3 เกี่ยวกับเรื่ องอะไร กระทัง่ มาของร่วมงาน มาขอสมัครเข้ าร่วมทีมเพราะอยากมี
ส่วนร่วมกับการสร้ างก้ านกล้ วย (สุดาพรรณ สิงห์ทอง, สัมภาษณ์, 2561)

ปั งปอนด์ (Pang Pond) เป็ นตัวละครการ์ ตนู ตัวแรกๆ ที่เข้ าสู่การขายไลน์สติกเกอร์
อย่างจริงจัง ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2557 เป็ นสติกเกอร์ ลาดับที่ 3 ของบริษัทวิธิตา แอนิเมชัน่ จากัด ปัจจุบนั
บริ ษัทวิธิตา แอนิเมชัน่ จากัด ผลิตสติกเกอร์ ออกมามากถึง 58 ชุด ปั งปอนด์เป็ นหนึ่งในตัวละคร
การ์ ตนู ที่ได้ รับความนิยมในไลน์ สติกเกอร์ ปังปอนด์จานวน 12 ชุด นอกจากการทาสติกเกอร์ เป็ น
ของตัวเองแล้ ว ยังมีกิจกรรมในการสร้ างสติกเกอร์ ร่วมกับธนาคารออมสิน เป็ นต้ น
ธนาคารออมสินจัดทาสติกเกอร์ ไลน์ชดุ ใหม่ “GSB x PangPond” โดยได้ นาตัวการ์ ตนู
แสนซนขวัญใจมหาชนอย่าง “ปั งปอนด์” มาเป็ นสื่อกลางในการสือ่ สารกับกลุม่ ลูกค้ าทุกเพศ
ทุก วัย และมอบเป็ น ของขวัญ ให้ แ ก่ ผ้ ูใช้ บ ริ ก ารกับ ธนาคารตลอดมา เพื่ อ สร้ างความสุข
สนุกสนานและสร้ างรอยยิ ้มด้ วยคาแรคเตอร์ สดุ ป่ วน พร้ อมเจ้ าบิ๊กเพื่อนซี ้ 4 ขา ในรู ปแบบ
แบบสติกเกอร์ GSB x PangPond ป๊ อปอัพมีเสียง เต็มจอ จานวน 8 คาเรคเตอร์ สุดน่ารัก
โดยหวังให้ ลกู ค้ าเกิดความประทับใจ และรับรู้วา่ “ออมสินดูแลคุณมากกว่าใคร (ชาติชาย พยุ
นาวีชยั , 2561, ออนไลน์)

ปั งปอนด์มีการสร้ างสื่อที่ตามการพัฒนาของสื่ออินเทอร์ เน็ต โดยมีการจัด แคมเปญ
แปลงโฉมตัวการ์ ตนู ปั งปอนด์ โดยฝี มือนักวาดภาพประกอบชื่อดังหลายคน อาทิ คิ ้วต่า, มุนิน, มิคงั
, Sweet Cocoa*Art, สเลดทอย ฯลฯ ด้ วยการแปลงโฉมปรับลุคของปั งปอนด์ให้ ออกมาในสไตล์
ของนัก วาดแต่ล ะคน ก่ อ นที่ จ ะเปิ ด ตัว สติ ก เกอร์ ไลน์ ปั ง ปอนด์ ตัว ใหม่ ในชื่ อ ชุด ‘PangPond :
Animated with Sound’ ซึ่งรู ปที่นามาดัดแปลงนักวาดจะเลื อกมาหนึ่งตัวจาก 24 คาแรคเตอร์ ใน
สติกเกอร์ ไลน์ โดยจุดประสงค์ของแคมเปญจัดขึ ้นเพื่อหวังให้ ปังปอนด์ได้ ไปใกล้ ชิดในกลุ่มคนที่ชื่น
ชอบงานศิลปะรุ่นใหม่ๆ รวมถึงใกล้ ชิดกลุม่ คนในโลกโซเซียลมีเดียมากยิ่งขึ ้น
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ปั งปอนด์ใช้ แอปพลิเคชันไลน์แอด (Line@) ซึ่งเป็ นแพลตฟอร์ มสื่อสารสาหรับธุรกิจ
ของไลน์ในการสื่อสารกับแฟนผ่านสมาร์ ทโฟน และมีผ้ ตู ิดตามกว่า 600,000 คน ในยุคปั จจุบนั นี ้
จะเห็นได้ ว่าปั งปอนด์ได้ มีการย้ ายการใช้ สื่อจากสื่อมวลชนไปสู่สื่ออิเล็คทอนิกส์อย่างเต็มตัว มีการ
ใช้ สื่อหลายตัวที่ทาหน้ าที่ต่างกัน แต่มี การเชื่อมต่อกันตามลักษณะการใช้ งาน ซึ่งในปั จจุบนั ผู้ใช้
นิ ย มใช้ ไลน์ ในการพูด คุยกับ ผู้ผ ลิ ต มากกว่าการคุย ผ่า นเฟสบุ๊ค หรื อการเปิ ด ช่อ ง ปั ง ปอนด์ ใ น
แอปพลิ เคชั่น " YouTube Kids ซึ่งสามารถควบคุมการใช้ งานและเนื อ้ หาที่เข้ าถึงของกลุ่ม เด็กๆ
โดยผู้ปกครองสามารถเลือกช่องที่ต้องการให้ เด็กๆเข้ าถึงได้ ง่ายขึ ้น เป็ นต้ น
นอกจากแอปพลิ เคชัน ไลน์ ปั ง ปอนด์ ก็ ยัง ได้ ท ดลองใช้ เทคโนโลยี ส มัย ใหม่ อ ย่า ง
ต่อเนื่อง เช่นการเปิ ดตัว MV เพลงปังปอนด์ ดูให้ ดี 360 ในระบบ VR 360 ซึง่ เป็ นรูปแบบใหม่ในการ
ดูแอนิเมชัน ที่ให้ ผ้ ูชมสามารถเลือกมุมในการรับมุมได้ รอบตัว 360 องศา หรื อการร่ วมกับบริ ษัท
ไมโครซอฟท์ ส นับ สนุน การเรี ย นรู้ ยุค ใหม่ มุ่ ง เสริ ม ทัก ษะอนาคต ผ่ า นโครงการ “Coding
Thailand” ในกิจกรรม Hour of Code Thailand 2018 ที่จดั ขึ ้นพร้ อมกันทัว่ โลก
นอกจากนีแ้ ม้ ว่าในยุคที่ สมาร์ ทโฟนมีความสาคัญ ปั งปอนด์ก็ได้ ออกสินค้ าสาหรับ
สะสม ที่ม่งุ กลุ่มเป้าหมายเป็ นแฟนตัวจริ งโดย ปั งปอนด์ และเจ้ าบิ๊ก ฟิ กเกอร์ Limited Edition
มีแฟนลงชื่อสัง่ จอง ปั งปอนด์ และเจ้ าบิ๊ก ฟิ กเกอร์ Limited Edition จานวน 300 ตัว ซึ่งการ PreOrder ครัง้ แรก 50 ตัว และอีก 250 ตัวก็ได้ มีการสัง่ จองหมดอย่างรวดเร็ว
พฤติกรรมแฟนที่พบ แฟนใช้ สติกเกอร์ ปังปอนด์ในการสื่อสาร เป็ นพฤติกรรมที่
เกิดขึน้ มาจากการใช้ งานแอปพลิเคชันไลน์ รวมทัง้ การใช้ ธีม (Theme) ของปั งปอนด์ในโทรศัพ ท์
ส่วนตัว การเชื่อมต่อตัวละครปั งปอนด์กบั แอปพลิเคชันไลน์กบั สื่อโซเชียลมีเดียของตัวละคร ให้ เข้ า
มาสู่สมาร์ ทโฟน ทาให้ แฟนสามารถเข้ าถึงเนื ้อหาทังหมดของตั
้
วละครได้ ง่าย รวมถึงการซื ้อของตัว
ละครได้ จากโทรศัพท์ และสามารถเข้ าถึงได้ ทกุ ที่และทุกเวลา นอกจากการซื ้อแล้ วพบว่าบางครัง้
เมื่อปั งปอนด์มีสินค้ าที่น่าสนใจ แฟนบางคนแม้ ไม่ได้ ซื ้อของก็มีพฤติกรรมในการแชร์ ข้อมูลออกไป
เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ และเป็ นการแสดงออกถึงความชื่นชอบในตัวละคร และนอกจากเพจและ
ช่องทางที่เป็ นของผู้ผลิตแล้ ว ยังเกิดการสร้ างเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับปังปอนด์ เช่น ช่องยูทปู “มาวาด
การ์ ตนู กันเถอะ” ชวนมากวาดรูปปังปอนด์
บลัดดี ้ บันนี่ (Bloody Bunny) ในยุคสมาร์ ทโฟนมีความสาคัญได้ ออกสติ๊กเกอร์ ใน
แอปพลิเคชันไลน์ (Line) จานวน 4 ชุดประกอบไปด้ วย ชุด Bloody Bunny: Don't Be My Enemy,
ชุ ด ayupan X Bloody Bunny, Bloody Bunny: 1 0 0 % No Mercy แ ล ะ Bloody Bunny
Animated และ BLOODY BUNNY : Don't Be My Enemy !! และแอปพลิเคชัน อื่นๆ สาหรับมือ
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ถือ เช่น แสตมป์ ในแอปพลิเคชัน Line Camera, สติ๊กเกอร์ ในแอปพลิเคชัน WeChat, สติ๊กเกอร์ 3
มิติในแอปพลิเคชัน Character Cam, สติ๊กเกอร์ ในแอปพลิเคชันอื่นๆ อาทิเช่น QQ, Viber, Bubbly
เป็ นต้ น
ใช้ Sticker Line ของบลัดดี ้ บันนี่ตลอดเลย มันสามารถบอกตัวตนเราชัดเจนมากใน
ความเกรี ย้ วกราด (อารัยชาต ดุลยโกเมศ, สัมภาษณ์, 2562)

บลัดดี ้ บันนี ้ได้ เพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับแฟน เพื่อตอบสนองกับการใช้ งานในยุค
สมาร์ ทโฟน เช่น Line@ การสร้ างร้ านขายของออนไลน์ ที่ส ามารถซื อ้ ได้ ผ่านแอปพลิเคชัน บน
สมาร์ ทโฟน
นอกจากนัน้ บลัดดี ้ บันนี่ได้ สร้ าง แอนิเมชันซี รีส์ มิติ ชื่อ 3Bloody Bunny: The
First Blood เป็ นแอนิเมชันขนาดสัน้ จานวน 15 ตอน แอนิเมชันชุดนี เ้ ป็ นแอนิเมชันที่มีคณ
ุ ภาพสูง
ในระดับสากล เผยแพร่ ผ่านเครื อข่ายสัง คมเว็บไซต์ช่องยูทูบ (YouTube Channel) ชื่ อ Bloody
Bunny (Official Channel) สร้ างกระแสผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ เป็ นอย่างดีมาจนถึงปั จจุบนั ยังมี
ผู้ม าเข้ าชมอย่ างต่อ เนื่ อ งกว่า 4,700,000 ครั ง้ มี ค นเข้ ามาแสดงความคิด เห็ น กว่า 9,000 ครั ง้
นอกจากนันยั
้ งได้ ฉายในไลน์ ทีวี (Line TV) อีกด้ วย
ชอบแอนิเมชัน BLOODY BUNNY the first blood มี 15 ตอน ดูตอนแรกก็ชอบมากเลย
ตอนแรกปล่อยออกมาทีละตอน ตอนละ 1 นาทีผมก็ดู แล้ วผมก็รอตามตอนต่อไปเรื่ อยๆ เลย
ผมชอบ ชอบ ชอบ ชอบ ชอบ ชอบ มาก แล้ วพอรู้ ว่ามีร้าน Bloody Bunny & Friends Cafe
ที่ เ ซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ ทุ ก ครั ง้ ที่ ผ มไปเซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ ผมก็ จ ะได้ ของก ลับ มาทุ ก ครั ง้ (วรวิ ช
พีระพลชัยกุล, สัมภาษณ์, 2562)
ยอมรับว่ากระแสของแอนิเมชัน BLOODY BUNNY the first blood ทาให้ คนไทยหันมา
จับตามอง บลัดดี ้ บันนี่อีกครัง้ เพราะที่ผา่ นมาเราจะมีแฟนคลับเป็ นชาวต่างประเทศมากกว่า
(กฤษณ์ ณ ลาเลียง, 2562: สัมภาษณ์)
ผมชอบแอนิเมชัน BLOODY BUNNY the first blood มันส์มาก เลยวาดแฟนอาร์ ตให้
พอเอาภาพมาแชร์ ใน Facebook ก็ เลยรู้ ว่ามีเพื่อนดูอยู่เหมือนกัน (ปรัชญา ศรี บุญ เรื อง,
2562, สัมภาษณ์)
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พฤติกรรมแฟนที่พบ แฟนใช้ สติกเกอร์ ไลน์ ของตัวละครบลัดดี ้ บันนี่ในการสื่อสาร
ส่วนตัว รวมทัง้ แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้ สึก รวมทัง้ การใช้ ธีมของบลัดดี ้ บันนี่ในการตกแต่ง
โทรศัพท์ของตนเอง ในยุคนี ้พบว่าผู้คนนิยมสร้ างภาพลักษณ์ของตนเองในสื่อโซเชียลให้ ชดั เจน เช่น
การมีรูปแบบประจาของภาพถ่ายที่ลงใน Instagram หรื อการใช้ ตวั ละครมาเป็ นตัวแทนของตนใน
Instagram อยู่เป็ น ประจ า การปรับ Theme ในโทรศัพ ท์ หรื อ การแชร์ ข้อมูลเรื่ องที่ สนใจบ่อยๆ
เป็ นต้ น
ยุคสมาร์ ทโฟนมีความสาคัญเป็ นยุคที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของสื่อไปจากยุคก่อนหน้ า
เป็ นอย่างมาก แม้ ว่าจะในยุคนี ้ผู้คนจะยังใช้ งานโซเชียลมีเดียเป็ นอย่างมากเช่นเดิม แต่ก็มีความ
แตกต่างกันที่เห็นได้ ชดั คือ
- สมาร์ ทโฟนทาให้ ผ้ ูคนเชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ต โซเชียลมีเดีย และการค้ าขาย
ออนไลน์ตลอดเวลา และทุกที่
- ช่ อ งทางการสื่ อ สารต่า งๆ รวมทัง้ การค้ า ขายออนไลน์ ได้ เชื่ อ มต่ อ กัน และ
สามารถเข้ าถึงได้ ทนั ที
- ผู้คนเปลี่ยนวิธีการสื่อสารไปโดยสิ ้นเชิง โดยผ่านสมาร์ ทโฟน ทาให้ ผ้ คู นสามารถ
ส่งข้ อความ เสียง ภาพ คลิปวิดีโอ ได้ ทนั ที (Live) และตลอดเวลา
ซึ่งความสามารถของเทคโนโลยีสื่อที่เปลี่ยนไปนี ้ทาให้ แฟนเชื่อมต่อกับตัวละครผ่าน
แอปพลิเคชันต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา การติดตามข่าวสารจริ งเป็ นไปในรูปแบบทันทีทนั ใด ทาให้ การ
ติดต่อกันระหว่างแฟนกับผู้ผลิตทาได้ ง่ายขึ ้น ทาให้ เกิดรูปแบบของการสื่อสารใหม่ ๆ เช่น การตัง้
คาถาม และการถ่ายทอดสด ที่มกั พบกับการที่ตวั ละครการ์ ตนู ไปร่วมงานกิจกรรมต่างๆ ทาให้ แฟน
ที่ไม่สามารถไปร่วมงานได้ สามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ ้นในกิจกรรมต่างๆ ได้
สิ่งที่สร้ างความเปลี่ยนแปลงให้ เกิดความสัมพันธ์ระหว่างแฟนกับตัวละคร คือการเข้ า
มาของแนวความคิดการใช้ ตวั ละครในการสื่อสารในรู ปแบบสติกเกอร์ ซึ่งทาให้ แฟนสามารถใช้
งานตัวละครในการสื่อสารแทนตนเอง รวมทังแสดงความรู
้
้ สึกได้ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของภาพ
มายา (Simulacrum) ซึ่งแฟนใช้ ตัวละครการ์ ตูนในการสร้ างภาพมายาของตนในการสื่อสาร ซึ่ง
อาจจะไม่ตรงกับตัวตนจริ งๆ หรื อความรู้สึกจริงๆ ของผู้ส่งสาร ซึง่ ทาให้ ผ้ ผู ลิตตัวละครได้ สร้ างสรรค์
สติกเกอร์ ตวั ละครออกมามากมาย
ในยุคนีเ้ รื่ องจากทุกคนสามารถ นาเสนอแนวความคิด หรื อผลงานของตัวเองไปสู่
สาธารณะได้ ง่ายขึ ้นทาให้ เกิดเรื่ องราว และกิจกรรมที่น่าสนใจได้ ง่ายขึ ้น ทาให้ เกิดการร่ วมมือกัน
ระหว่างธุรกิจ หรื อแบรนด์ต่าง ๆ ได้ ง่ายขึ ้น ซึ่งผู้วิจยั ก็พบกรณีร่วมมือกันในการสร้ างสรรค์ หรื อที่
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นิยมเรี ยกกันว่า Collab เช่น ปั งปอนด์ ร่ วมกับ Greyhound Cafe ร่ วมเป็ นส่วนหนึ่ง ในโครงการ
POWER TO GIVE Limited Edition ทุกการซื ้อน ้าผลไม้ A Life Juice หักรายได้ ส่วนหนึ่ง เป็ นการ
บริจาคและระดมทุนให้ แก่มลู นิธิรามาธิบดีฯ

ภาพประกอบ 43 กระบวนการสื่อสารของตัวละครการ์ ตนู ไทยในยุคสมาร์ ทโฟนมีความสาคัญ
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จากเหตุการณ์สาคัญของตัวละครการ์ ตนู ไทยทัง้ 3 ตัว ผู้วิจยั พบว่าพฤติกรรมแฟนที่มีตอ่
ตัวละครการ์ ตนู ไทย สามารถโยงเข้ ากับแนวคิด ความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ ง (Parasocial
Relationship) เป็ นรูปแบบของความสัมพันธ์ที่แฟนมีความรู้สึกกับตัวละครการ์ ตนู ที่ไม่ได้ มีอยูจ่ ริ ง
แต่ในจิตใจของแฟนนัน้ ตัวละครจะมีผลต่อแฟนทังในด้
้ านความคิด ความรู้สึกและการแสดงออก
ของแฟน เกิดเป็ นพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆ ในขณะเดียวกันรูปแบบของการสื่อสารของตัวละคร
การ์ ตูนไปสู่แฟนก็ มี ความแตกต่างไปจากดาราหรื อบุคคลที่ มี ชื่ อเสี ยงทั่วไป เนื่ องจากตัวละคร
การ์ ตนู นันเป็
้ นสิ่งสมมติโดยสิ ้นเชิง ตามแนวคิดของฌอง โบดริ ยาร์ ด (Jean Beaudrillard) ที่มอง
ความเสมือนจริ ง) Simulacra) มุมมองว่าตัวละครการ์ ตนู เป็ นความเสมือนจริ ง ซึ่งไม่ได้ ทดแทนที่
ความจริ งแต่อย่างใด แต่เป็ นจริ งตามสิ่งที่มันเป็ นอยู่ ซึ่งตัวละครการ์ ตูนจะเป็ นรู ปจาลอง Third
Order of Simulacra โดยตัวละครการ์ ตนู เป็ นสัญญะที่แทนความจริงโดยสมบูรณ์
เมื่อผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์หาพฤติกรรมระหว่างแฟนกับตัวละครการ์ ตนู ผู้วิจยั
พบพฤติกรรมความสัมพันธ์จานวน 11 รูปแบบ ดังนี ้
1. จดจาได้ การที่ตวั ละครการ์ ตนู ได้ เป็ นที่ร้ ูจกั มีคนเคยเห็น หรื อเคยได้ ยินเรื่ องราว
เกี่ยวกับตัวละครการ์ ตนู ผ่านสื่อต่างๆ กลยุทธ์ ทางการตลาดของผู้ผลิต ถื อว่าเป็ นสิ่งสาคัญต่อการ
สร้ างความจดจ าให้ กับ ตัว ละครการ์ ตูน สื่ อ เก่ า อย่า งวิ ท ยุ โทรทัศ น์ ภาพยนตร์ นิ ต ยสารและ
หนังสือพิมพ์ นนั ้ เป็ นการสื่อสารด้ านเดียว คือ ผู้ผลิตส่งสารไปยังผู้รับสาร แต่เมื่ อเทคโนโลยีสื่อ
เปลี่ยนไปเป็ นสื่อโซเชียลมีเดีย เข้ ามามีบทบาทในการนาเสนอเรื่ องราวของตัวละคร โดยมีแฟนเป็ น
ผู้ช่วยในการเผยแพร่ ทัง้ การออกความเห็น การแชร์ ทาให้ แฟนเข้ าถึงตัวละครการ์ ตูนได้ ง่ายขึน้
โดยเฉพาะในยุค ของสื่ อ สารผ่า นสมาร์ ท โฟน ตัว ละครการ์ ตูน ได้ ก ลายเป็ น ไลน์ ส ติ ก เกอร์ ซึ่ ง
กลายเป็ นส่วนหนึ่งในการสื่อสารในระดับบุคคล จากการศึกษาพบว่าแฟนสามารถจดจาตัวละคร
การ์ ตนู ได้ โดย
- การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของผู้ผลิตผ่านสื่อต่างๆ
- การแสดงความคิดเห็นของแฟนตัวละครการ์ ตนู ผ่านสื่อที่ผ้ ผู ลิตสร้ างขึ ้น
- การแนะนาผ่านสื่อที่สร้ างขึ ้นโดยแฟนของตัวละครการ์ ตนู เช่น แฟนอาร์ ต การ
ถ่ายรู ปร่ วมกับตัวละครการ์ ตนู แชร์ ในพืน้ ที่ส่วนตัว หรื อทาขึน้ เพื่อแนะนาหรื อเผยแพร่ ตวั ละครที่
แฟนชื่อชอบโดยตรง
2. เสพเนื อ้ หา การอ่ า นข้ อความและรั บ ชมเนื อ้ หาของตัว ละครการ์ ตูน ในยุ ค
สื่ อมวลชนมี ความส าคัญ แฟนรับ ชมผ่านสื่ อ ต่างๆ เช่น เคยรั บ ชมภาพยนตร์ ก้ านกล้ วยในโรง
ภาพยนตร์ อ่านเรื่ องราวของปั งปอนด์ผา่ นหนังสือการ์ ตนู พบเห็นเรื่ องราวของบลัดดี ้ บันนี่ผา่ นช่อง
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Channel V Thailand ในยุคโซเชียลมีเดียมีความสาคัญ เนื ้อหาส่วนมากของตัวละครการ์ ตนู ไทย
สามารถพบได้ ในช่องยูทปู ซึง่ ทาให้ แฟนสามารถดูเนื ้อหาซ ้าๆ แชร์ ได้ ไม่จากัด และในยุคสมาร์ ทโฟ
นมีความสาคัญนัน้ ทาให้ แฟนเข้ าถึงเนื ้อหาของตัวละครได้ ทกุ ที่ทุกเวลา คนกลุ่มนี ้จะรู้และเข้ าใจ
เนื อ้ หา เรื่ องราวและนิสัยของตัวละคร และสามารถให้ นิ ยามตัวละคร และนิ ยามสิ่ง ที่ ต นชอบ
เกี่ยวกับตัวละครนันได้
้
3. ค้ นหาข้ อมูล หลังจากที่ได้ เห็นและเสพเนื ้อหาของตัวละครการ์ ตนู แล้ ว ทาให้ เกิด
ความสนใจในตัวละครการ์ ตูน มี ความต้ อ งการทราบข้ อมูลหรื อ รับ ชมเนื อ้ หาอื่ น ๆ มากขึน้ จึง
ค้ นคว้ าหาข้ อมูลจากสื่อออนไลน์ จากเว็บไซต์ตา่ งๆ จากเพจเฟสบุ๊คของตัวละครการ์ ตนู และจาก
การรวมข้ อมูลตัวละครผ่านวิกิเว็บไซต์ )Wiki) เป็ นต้ น นอกจากนี ้แฟนยังสามารถสอบถามจากคน
รู้จกั หรื อเสาะหาไปเยื่ยมชมร้ านสินค้ าตัวละครการ์ ตนู ได้
4. ติดตามข่ าวสารและสื่อสังคมออนไลน์ พฤติกรรมที่เกิดขึ ้นในยุคโซเชี ยลมีเดีย
คือการติดตามความเคลื่ อนไหวของตัวละครการตูน โดยการกดติดตามข้ อมูลข่าวสารผ่านสื่ อ
ออนไลน์ การเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ของตัวละครการ์ ตูน เช่น การกด
ติ ด ตามใน Facebook หรื อ Subscribe ในช่ อ งยู ทู ป การติ ด ตามนี ท้ าให้ คนกลุ่ ม นี ร้ ้ ู ความ
เคลื่อนไหวของตัวละครทังคอนเทนต์
้
ใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์สินค้ า หากใช้ นิยามของแฟนในยุคสังคม
ออนไลน์ การกดติดตามเพจของตัวละครการ์ ตูนนัน้ สามารถถื อว่าคนกลุ่ม นี เ้ ป็ นแฟนตัวละคร
การ์ ตูนนัน้ ๆ ไปแล้ วโดยปริ ยาย เนื่องจากคนผู้นนั ้ จะได้ รับข่าวสารและเนือ้ หาใหม่จากเพจอย่าง
ต่อเนื่อง เข้ าถึงโอกาสในการซื ้อสินค้ าและโปรโมชัน่ ต่างๆ
อีกประเด็นที่นา่ สนใจของการติดตามข้ อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นนั ้ คือ
การเปิ ดเผยจานวนผู้ติดตามเพจเหล่านัน้ ซึ่งเป็ นหนึ่งในตัวชี ้วัดความนิยมของตัวละครการ์ ตนู โดย
พฤติกรรมพื ้นฐานของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ จะให้ ความสาคัญกับจานวนผู้ติดตามของเพจว่าเพจ
ที่มีผ้ ตู ดิ ตามมาก จะเป็ นเพจที่นา่ จะมีชื่อเสียง และมีเนื ้อหาที่นา่ สนใจ
5. มีส่วนร่ วม มีพฤติกรรมการติดตามและค้ นหาข้ อมูลของตัวละครการ์ ตนู อยู่อย่าง
สม่าเสมอ และส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ เช่นแสดงความคิดคิด แสดงการถูกใจ หรื อเผยแพร่
ข้ อมูลโดยการแชร์ รวมถึงการมีความร่วมมือเมื่อมีกิจกรรมของตัวละครการ์ ตนู พฤติกรรมนี ้จะมีผล
ต่อการขยายการรับรู้ และสร้ างให้ เกิดความเคลื่อนไหวในชุมชนของตัวละครการ์ ตนู เรี ยกว่าแฟนที่
มีความสัมพันธ์ร่วมกัน (Engaged Fan)
6. ซือ้ ของ แฟนให้ การสนับสนุนโดยการซื ้อสินค้ า ที่เกี่ยวข้ องตัวละครการ์ ตนู ทังใน
้
รูปแบบสินค้ าตัวละคร สื่อวิดทิ ศั น์และรูปแบบสินค้ าดิจิทลั ไลน์สติกเกอร์ โดยพฤติกรรมมีทงการซื
ั้
้อ
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ให้ ตนเองและซื ้อให้ ผ้ อู ื่น คนกลุ่มนี ้เป็ นกลุ่มที่สร้ างรายได้ ให้ กบั ตัวละครการ์ ตนู และสนับสนุนให้ ตวั
ละครการ์ ตนู สามารถทากิจกรรมต่างๆต่อไปได้ แฟนที่ชื่นชอบตัวละครนันส่
้ วนมากจะมีสินค้ าตัว
ละครกันหลายชิ ้น และมักจะมีพฤติกรรมสะสมสินค้ าตัวละครที่ตนเองชื่นชอบ
ในยุคที่สมาร์ ทโฟนมีความสาคัญแฟนสามารถซื ้อสินค้ าตัวละครการ์ ตนู ในรู ปแบบ
ดิจิทลั ซึง่ หนึง่ ในตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั คือสติกเกอร์ ไลน์และไลน์ธีม เป็ นต้ น เป็ นสิ่งที่แฟนสามารถใช้
เพื่อการสื่อสาร และยังเป็ นการเผยแพร่ตวั ละครไปในขณะเดียวกันด้ วย
7. แสดงออก แฟนแสดงออกและใช้ สินค้ าตัวละครอย่างเปิ ดเผย ในการเป็ นแฟนตัว
ละครการ์ ตูนในพืน้ ที่สาธารณะทังในรู
้ ปแบบออนไลน์ เช่น บนหน้ าเพจเฟสบุ๊คหรื ออินสตาแกรม
และการใช้ สินค้ าตัวละครการ์ ตูนชีวิตประจาวันอย่างเปิ ดเผย หรื อใช้ แทนรู ปโปรไฟล์ของตนเอง
และมีแฟนส่วนมากพฤติกรรมในการสะสมสินค้ าของตัวละครการ์ ตูน เช่น แฟนของตัวละครบลัดดี ้
บันนี่ ได้ ใช้ รูปของตุ๊กตาบลัดดี ้ บันนี่ บนหน้ าเพจ Instagram ของตนเองหลายครัง้ เพื่ อแทนการ
แสดงความรู้สึก และได้ ใช้ สินค้ าหลายอยากของบลัดดี ้ บันนี่ เช่น หมอนหัวกระต่าย ตุ๊กตากระต่าย
ที่แขวนบัตร และโดยเฉพาะสติกเกอร์ ไลน์ ใช้ ในการสื่อสารแทนความรู้ สึกอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการ
แสดงออกในลักษณะนี ้จะเป็ นการเพิ่มโอกาสในการเห็นของตัวละครการ์ ตนู ให้ กบั บุคคลอื่น
8. สะสมของที่เกี่ยวข้ องกับตัวละคร สินค้ าตัวละครนันจะถู
้
กมองเป็ นของสะสม
โดยแฟน เนื่องจากสินค้ าตัวละครส่วนมากมักมีการปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล และบางครัง้ ทาง
ผู้ผลิตตังใจที
้ ่จะออกสินค้ าตัวละครที่มีจานวนจากัด เพื่อให้ แฟนสะสมแฟนโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น
ปั งปอนด์ และเจ้ าบิ๊ก ฟิ กเกอร์ Limited Edition ที่มีจานวนจากัดเพียงแค่ 300 ชุดเท่านัน้ แฟนจะ
ไม่ทิง้ สิ นค้ าตัวละครการ์ ตูน แต่จ ะเก็ บสะสมไว้ หรื อไม่ก็จ ะมอบต่อให้ กับคนที่ มี ความต้ องการ
เท่านัน้
9. เข้ าร่ วมกิจกรรม กิจกรรมของตัวละครการ์ ตนู เป็ นช่องทางที่แฟนจะได้ พบและ
ร่วมสนุกกับตัวละครการ์ ตนู กิจกรรมตัวละครการ์ ตนู มีหลากหลายรูปแบบ โดยอาจจะแบ่งได้ เป็ น
1) กิจกรรมตามเทศกาล เช่น วันเด็ก วันปี ใหม่ เป็ นต้ น ผู้เข้ าร่วมมักจะเป็ นเด็กหรื อครอบครัว 2)
กิจกรรมขายสินค้ า เป็ นโอกาสในการซือ้ สินค้ าในราคาพิเศษหรื อจองสินค้ าที่ผลิตจานวนจากัด
เช่น กิจกรรมในงาน Bangkok Comic Con, Thailand Comic Con ซึ่งนอกจากนีย้ ังเป็ นโอกาสที่
แฟนจะได้ พ บปะกับผู้ออกแบบตัวละครการ์ ตูน รวมถึงแมสคอต (Mascot) อี กด้ วย การพบกับ
Mascot ของตัวละครการ์ ตนู ยังเป็ นกิจกรรมที่แฟนนิยมอยู่เสมอแม้ วา่ การสื่อสารจะเปลี่ยนยุคไปก็
ตาม

102
10. ชักชวน การเริ่ มชักชวนคนใกล้ ตวั อย่างคนในครอบครัว เพื่อนสนิทหรื อผู้อื่นให้
เข้ ามีความสนใจในตัวละครการ์ ตนู จากการศึกษาพบว่าผู้ปกครองจะเลือกใช้ ตวั ละครการ์ ตนู เป็ น
สื่อในการเรี ยนรู้ของลูก ทาให้ ลกู ของกลุ่มคนเหล่านี ้กลายเป็ นแฟนรุ่นใหม่ของตัวละครโดยปริ ยาย
หรื อการชักชวนเพื่อนสนิทหรื อแฟนให้ เข้ ามาชื่นชอบในตัวละครการ์ ตนู เดียวกัน
11.สร้ างสรรค์ และเผยแพร่ กลุ่มคนที่มีความชื่ นชอบในตัวละครการ์ ตูน และใช้
ความสามารถของตนเองแสดงออกถึงความชอบนันออกมาในรู
้
ปแบบต่างๆ เช่น แฟนอาร์ ต หรื อ
การเขียนรี วิว เป็ นต้ น การเผยแพร่อาจจะในกลุ่มของตนเองผู้มีความชื่นชอบที่คล้ ายๆ กัน เช่น เพจ
เฟสบูคส่วนตัว ไปจนถึงการส่งให้ กบั ผู้สร้ างตัวละครเพื่อให้ ทาการเผยแพร่ลงในเพจของเจ้ าของตัว
ละครก็ได้ ซึ่งพฤติกรรมนี ้ช่วยสร้ างเนื ้อหาคอนเทนต์ที่แปลกให้ ให้ กบั ตัวละครการ์ ตนู และเป็ นสิ่งที่
กลุ่มผู้ติดตามสื่อของทางตัวละครการ์ ตนู ให้ ความนิยม ตัวอย่างเช่น เพจเฟสบุ๊คของบลัดดี ้ บันนี่
จะลงภาพวาดตัวละครบลัดดี ้ บันนี่ ที่สร้ างสรรค์โ ดยแฟนหรื อที่ เรี ยกว่าแฟนอาร์ ต ให้ หัวข้ อชื่ อ
“Wed Fan Art” ในทุกสัปดาห์
ตาราง 1 เปรี ยบเทียบพฤติกรรมแฟนที่มีตอ่ ตัวละครการ์ ตนู ไทยผ่านยุคต่างๆ
พฤติกรรม

ยุคสื่อมวลชน
มีความสาคัญ

ยุคโซเชียลมีเดีย
มีความสาคัญ

ยุคสมาร์ ทโฟน
มีความสาคัญ
แฟนรู้จกั และจดจาตัว
ละครผ่านสือ่ สือ่ โซเชียล
และผ่านสมาร์ ทโฟน ซึง่
อาจจะเกิดจากการจาได้
และรู้จกั จากคนอื่นทีใ่ ช้
แฟนเสพเนื ้อหาผ่านสือ่ สือ่
โซเชียลและผ่านสมาร์ ท
โฟน
แฟนค้ นหาข้ อมูลผ่าน
เว็บไซต์และเฟสบุ๊คบน
สมาร์ ทโฟน ทันทีที่ต้องการ
รู้

.1จดจาได้

แฟนรู้จกั และจดจาตัว
ละครผ่านหนังสือการ์ ตนู
โทรทัศน์ ภาพยนตร์

แฟนรู้จกั และจดจาตัว
ละครผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค
ยูทปู

2. เสพเนื ้อหา

แฟนเสพเนื ้อหาผ่าน
สือ่ มวลชน

แฟนเสพเนื ้อหาผ่านสือ่
โซเชียลมีเดีย

3. ค้ นหาข้ อมูล

แฟนค้ นหาข้ อมูลผ่าน
เว็บไซต์และสอบถามผ่าน
คนรู้จกั

แฟนค้ นหาข้ อมูลผ่าน
เว็บไซต์และเฟสบุ๊ค
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ตาราง 1 (ต่อ)
พฤติกรรม

ยุคสื่อมวลชน
มีความสาคัญ

ยุคโซเชียลมีเดีย
มีความสาคัญ

ยุคสมาร์ ทโฟน
มีความสาคัญ

แฟนติดตามตัวละครผ่าน
สือ่ โซเชียล

แฟนติดตามตัวละครผ่าน
สือ่ โซเชียล และ แอปพลิเค
ชันบนมือถือ

5. มีสว่ นร่วม

แฟนให้ ความสนใจและ
ติดตามข่าวสารจาก
อินเทอร์ เน็ตและประกาศ
ผ่านสือ่ มวลชน
สอบถามผ่านเว็บบอร์ ด

มีสว่ นรวม แสดงความ
คิดเห็นและความชื่นชอบ
ผ่านสือ่ โซเชียล

6. ซื ้อของ

ซื ้อสินค้ าจากร้ านค้ า

7. แสดงออก

ใช้ สนิ ค้ าตัวละคร

8.สะสมของที่เกี่ยวข้ องกับ
ตัวละคร
9. เข้ าร่วมกิจกรรม

สะสมสินค้ าตัวละคร และ
ใช้ สนิ ค้ า
เข้ าร่วมกิจกรรมของตัว
ละครการ์ ตนู

10. ชักชวน
11.สร้ างสรรค์และเผยแพร่

ชักชวนแบบปากต่อปาก
สร้ างสรรค์ผลงานแล้ วส่ง
ให้ ผ้ ผู ลิตตัวละคร เผยแพร่
ผ่านสือ่ มวลชน

ซื ้อสินค้ าผ่านร้ านค้ าและ
ร้ านค้ าออนไลน์
การตัง้ Status บนสือ่
โซเชียล ทังข้
้ อความและ
รูปภาพ
สะสมสินค้ าตัวละคร และ
แสดงออกผ่านสือ่ โซเชียล
เข้ าร่วมกิจกรรมของตัว
ละครการ์ ตนู และถ่ายรูป
และเผยแพร่บนสือ่
โซเชียล
ชักชวนผ่านสือ่ โซเชียล
สร้ างสรรค์ผลงานแล้ ว
เผยแพร่ผา่ นสือ่ โซเชียลทัง้
ส่วนตัว เพจของตัวละคร
และเพจสาหรับนาเสนอ
เนื ้อหาหรื อแฟนอาร์ ต
โดยเฉพาะ

มีสว่ นรวม แสดงความ
คิดเห็นและความชื่นชอบ
ผ่านสือ่ โซเชียล และ
โต้ ตอบได้ ตลอดเวลา
ซื ้อสินค้ าผ่านร้ านค้ าและ
ร้ านค้ าออนไลน์
กรใช้ สติกเกอร์ ไลน์แทน
ตัวตนในการแสดงออก

4.ติดตามข่าวสารและสือ่
สังคมออนไลน์

สะสมสินค้ าตัวละคร และ
แสดงออกผ่านสือ่ โซเชียล
เข้ าร่วมกิจกรรมของตัว
ละครการ์ ตนู และถ่ายรูป
และเผยแพร่บนสือ่ โซเชียล
ทันที
ชักชวนผ่านสือ่ โซเชียล
สร้ างสรรค์ผลงานแล้ ว
เผยแพร่ผา่ นสือ่ โซเชียล
ส่วนตัว หรื อเพจของตัว
ละคร หรื อเพจนาเสนอ
เนื ้อหาหรื อรวมผลงาน
แฟนอาร์ ตโดยเฉพาะ
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จากพฤติกรรมแฟนที่มีตอ่ ตัวละครการ์ ตนู ไทย 11 รูปแบบดังที่กล่าวมา ผู้วิจยั จึงได้ นาไป
สร้ างแบบสอบถามเชิงปริ มาณ เพื่อเสริ มความเห็นจากการสัมภาษณ์ และนาผลวิจยั เชิงปริ มาณ
มาอธิบายลาดับความสาคัญของแต่ละพฤติกรรม ซึ่งไม่สามารถระบุได้ จากการสัมภาษณ์ โดยมี
ผลดังต่อไปนี ้
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยรูปแบบพฤติกรรมของแฟนที่มีตอ่ ตัวละครการ์ ตนู ไทย
พฤติกรรมของแฟนตัวละครการ์ ตูนไทย
1. ท่านสามารถจดจาตัวละครการ์ ตนู ได้ อย่างชัดเจน สามารถบรรยาย
รูปลักษณ์ รูปทรงให้ ผ้ อู ื่นฟั งได้
2. ท่านรู้เรื่ องราวของของตัวละครการ์ ตนู เป็ นอย่างดีสามารถเล่าบรรยายให้
ผู้อื่นฟั งได้
3. ท่านสามารถให้ คานิยามสิ่งที่คณ
ุ ชอบในตัวละครการ์ ตนู ได้ อย่างชัดเจน
4. ท่านได้ มีการติดตามสื่อสังคมออนไลน์ของตัวละครการ์ ตนู นี ้
5. ท่านซื ้อสินค้ าของตัวละครการ์ ตนู นี ้
6. ท่านได้ มีการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออมไลน์ของตัวละครการ์ ตนู นี ้
7. ท่านใช้ สินค้ าตัวละครนี ้อย่างเปิ ดเผย
8. ท่านค้ นหาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวละครการ์ ตนู นี ้เสมอ
9. ท่านสะสมสินค้ าของตัวละครการ์ ตนู นี ้
10. ท่านได้ แนะนาให้ ผ้ อู ื่นรู้จกั หรื อ Share ข้ อมูลเกี่ยวกับตัวละครการ์ ตนู นี ้
11. ท่านได้ เข้ าร่วมกิจกรรมที่จดั โดยผู้ผลิตตัวละครการ์ ตนู นี ้
12. ท่านได้ มีสว่ นในสร้ างเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับตัวละครนี ้ เช่น Fan Art, การ
เขียนแนะนาตัวละครการ์ ตนู นี ้

ค่ าเฉลี่ย
4.37
4.09
4.2
4.25
3.9
3.88
4.2
3.79
3.63
3.89
3.56
3.17

จากผลการวิจยั เชิงปริ มาณรูปแบบพฤติกรรมของแฟนที่มีตอ่ ตัวละครการ์ ตนู ไทย พบว่า
แฟนสามารถจดจาตัวละครการ์ ตนู ได้ อย่างชัดเจน สามารถบรรยายรูปลักษณ์ รูปทรงให้ ผ้ อู ื่นฟั งได้
โดยมีคา่ เฉลี่ยสูงสุดในทุกคาถาม อยู่ที่ 4.37 ซึ่งเป็ นคาถามที่ผ้ วู ิจยั มองว่าเป็ นพื ้นฐานเบื ้องต้ นของ
ความสัมพันธ์ระหว่างแฟนกับตัวละคร ในขณะที่การมีส่วนในสร้ างเนื ้อหาที่เกี่ ยวข้ องกับตัวละครนี ้
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เช่น Fan Art, การเขียนแนะนาตัวละครการ์ ตนู นี ้ มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดอยู่ที่ 3.17 ซึ่งก็สอดคล้ องกับการ
สัม ภาษณ์ แฟนเช่นกัน เพราะเป็ น พฤติกรรมของแฟนในระดับสูง ที่ มี ผูกพันกับ ตัวละคร และมี
ลักษณะที่เป็ นผู้สร้ างสรรค์คอนเทนต์ใหม่ๆ ให้ กบั ตัวละครได้
นอกจากนัน้ ผู้วิจัยพบว่า การส ารวจครัง้ นี ซ้ ึ่งเป็ นการส ารวจในยุคสมาร์ ทโฟนมี ความ
สาคัญ ทาให้ ตวั เลขค่าเฉลี่ยของการการติดตามสื่อสังคมออนไลน์ของตัวละครการ์ ตนู มีค่าเฉลี่ย
4.25 ซึ่งมากกว่าการเรื่ องราวของของตัวละครการ์ ตนู เป็ นอย่างดีสามารถเล่าบรรยายให้ ผ้ อู ื่นฟั งได้
ซึ่งมี ค่าเฉลี่ย 4.09 ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงอิทธิพลของสื่อที่มีต่อแฟนในปั จจุบนั มากกว่าการได้ รับชม
เนื ้อหาของตัวละครเสียอีก และอีกข้ อหนึ่งที่แสดงให้ เห็นถึงความสาคัญของสื่อคือการใช้ สินค้ าตัว
ละครอย่างเปิ ดเผยซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.2 ซึ่งจุดนี ้ผู้วิจยั วิเคราะห์ว่ากลุ่มผู้ให้ คาตอบได้ รวมการใช้ สติก
เกอร์ ไลน์เข้ าไปด้ วย จึงทาให้ การใช้ สินค้ าอย่างเปิ ดเผยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าตัวเลขอื่นๆ ทังในด้
้ านซื ้อ
สินค้ า และการสนับสนุนในด้ านอื่น
ผู้วิจยั ได้ ทาการจัดกลุ่มรูปแบบของพฤติกรรมของแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทยข้ างต้ น พบว่า
สามารถแบ่งกลุม่ ระดับความสัมพันธ์ของแฟนกับตัวละครการ์ ตนู ออกได้ เป็ น 3 ระดับดังนี ้
1. ระดั บ ต้ น คื อ รู้ จัก กลุ่ม ที่ มี พ ฤติ ก รรมรู้ จัก เสพเนื อ้ หาและนิ ย ามตัวละครได้
กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจในตัวละครการ์ ตนู โดยเริ่ มจากการรู้จกั ตัวละครการ์ ตนู เคยรับชม หรื อ
เคยเสพเนื ้อหาคอนเทนต์ของตัวละคร มีความสนใจในตัวละคร สามารถจดจาชื่อตัวละครได้ และ
สามารถแยกตัวละครการ์ ตนู ตัวที่สนใจออกจากตัวอื่นได้ สามารถนึกถึงตัวละครตัวที่สนใจได้ เมื่อ
ถูกถามถึง ซึง่ คนกลุ่มนี ้อาจจะเรี ยกได้ วา่ เป็ นกลุ่มคนที่มีศกั ยภาพในการเป็ นแฟนตัวละครการ์ ตนู
ขันที
้ ่สงู ขึ ้นไปในอนาคต
เมื่อนายุคของเทคโนโลยีสื่อเข้ ามาวิเคราะห์พฤติกรรมของแฟนตัวละคร พบว่าแฟน
ระดับต้ นนันเปลี
้ ่ยนพฤติกรรมในการรับชมเนื ้อหาของตัวละครไปโดยสิ ้นเชิง จากในยุคที่สื่อมวลชน
มีความสาคัญ แฟนส่วนมากจะรับชมเนื ้อหาของตัวละครจากโทรทัศน์ หรื อโรงภาพยนตร์ ในกรณี
ของก้ านกล้ วย ซึ่งแฟนจะต้ องรับทราบถึงตัวละครมาก่อนแล้ วจากสื่อโฆษณา และต้ องมีความ
ตัง้ ใจในการรั บ ชมเนื อ้ หาที่ ตัวละครการ์ ตูน น าเสนอ เพราะต้ อ งรอคอยเวลาออกอากาศ หรื อ
เดินทางไปยังโรงภาพยนตร์ เพื่ อรับชมรายการ ในขณะที่ผ้ ชู มในยุคโซเชียลมีเดีย และสมาร์ ทโฟ
นมีความสาคัญ สามารถเข้ าถึงเนือ้ หาต่างๆ ของตัวละครได้ โดยง่าย โดยอาจจะผ่านการแนะนา
ของระบบโฆษณา (Ad Suggestions) ผ่า นระบบโฆษณาของ Google Ads หรื อ เห็ น การแชร์
เนื ้อหาจากเพื่อน ซึ่งผู้ชมสามารถเข้ าไปทดลองดูเนื ้อหา และตัดสินใจที่จะรับชมต่อหรื อไม่ก็ได้ ซึ่ง
ถ้ าหากชอบเนื ้อหาก็สามารถตัดสินใจติดตามตัวละคร หาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ทนั ที หรื อกระทัง่ แสดง
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ความชอบและแชร์ เนือ้ หานัน้ ต่อได้ ทันที ซึ่งส่งผลให้ แฟนในยุคสมาร์ ทโฟนใช้ เวลาสันกว่
้ าในการ
ขยับจากแฟนระดับต้ นไปสูร่ ะดับสูงขึ ้นได้ อย่างรวดเร็ว
2. ระดั บ กลาง คื อ คนที่ ส นับ สนุน เริ่ ม ติด ตามข้ อ มูล ข่า วสาร มี ส่ว นร่ ว ม และ
สนับสนุนตัวละครผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ มีการแชร์ และแสดงความคิดเห็นผ่าน
สื่อโซเชียลมีเดีย ทัง้ ที่ เป็ นพืน้ ที่สาธารณะ และพื น้ ที่ส่วนตัว และมีการสนับสนุนสินค้ าสินค้ าตัว
ละคร
จากการสอบถามผู้ผลิตพบว่าแฟนตัวละครไทยส่วนมากคนในกลุ่มนี ้ ซึ่งยุคปัจจุบนั ที่
มี โซเชี ย ลมี เดี ย ท าให้ เกิ ด แฟนในกลุ่ม พฤติ ก รรมนี เ้ ป็ นจ านวนมาก เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ยุ ค
สื่ อ มวลชนซึ่ ง การติ ด ตามตั ว ละครการ์ ตู น นั น้ ท าได้ เพี ย งติ ด ตามข่ า วสารผ่ า นสื่ อ เท่ า นั น้
ความสามารถของสื่ อโซเชี ยลทาให้ มี ความสะดวกในการเช้ าถึงเนือ้ หา การแสดงออก และการ
ติดตามข่าวสารและข้ อมูลของตัวละครการ์ ตนู ซึ่งแตกต่างจากยุคสมัยสื่อมวลชนมีความสาคัญ ที่
การแสดงออกทาได้ เพียงผ่านการสนับสนุนสินค้ าตัวละคร และส่งข้ อความหรื ออีเมลถึงเป็ นการ
ส่วนตัว ในขณะที่ยคุ โซเชียลมีเดียแฟนมีพฤติกรรมในการติดตามและสนับสนุนตัวละครที่ตวั เองชื่น
ชอบบนสื่อโซเลียลมีเดีย โดยมีการแสดงตัวตนว่าสนับสนุนตัวละครย่างชัดเจน รวมทังแสดงออก
้
ในพืน้ ที่โซเชียลมีเดียที่เป็ นส่วนตัวด้ วย ปั ญจรัตน์ อารี รัตนตระกูล (2561: สัมภาษณ์ ) ตาแหน่ง
มาร์ เก็ตติ ้ง เมเนเจอร์ (Marketing Manager) บริ ษัท ทูสปอตคอมมิวนิเคชั่น จากัด ให้ ความเห็น
ว่าแฟนของบลัดดี ้ บันนี่ คนไทยจะติดตาม แสดงความชอบ เช่น กดไลด์ แต่ไม่ค่อยแสดงความ
คิดเห็นมากเท่าแฟนในต่างประเทศ โดยโพสต์ที่จะมีการแสดงความเห็นมักจะเป็ นแค่สินค้ าใหม่ๆ
หรื อโปรโมชัน่ อย่างวิธีที่แฟนนิยมทาคือ การแชร์ หรื อ Hash Tag ชื่อตัวละคร ในพื ้นที่ส่วนตัวเช่น
ใน Instagram
3. ระดับสู ง คือ คนที่มีความกระตือรื อร้ น แสดงออกและเผยแพร่ มีการแสดงออก
อย่างชัดเจนถึงความชื่นชอบในตัวละคร มีการแสดงออก การสร้ างสรรค์และเผยแพร่สื่อเกี่ยวกับตัว
ละคร เช่น แฟนอาร์ ต การสร้ างเนือ้ หาทัง้ ในรู ปแบบงานเขียน หรื องานวีดิโอ และการชักชวนให้
ผู้อื่นหันมาชอบตัวละครที่ตวั เองชอบ ซึง่ เทคโนโลยีสื่อทาให้ การแสดงออกเหล่านี ้ทาได้ ง่ายขึ ้น ผ่าน
โซเชียลมีเดีย และสามารถสร้ างผู้ติดตามหรื อแฟนของตัวเองได้ แฟนกลุ่มนี ้เป็ นแฟนที่ระดับสูงที่มี
ปฏิสมั พันธ์และความซื่อสัตย์ตอ่ ตัวละครการ์ ตนู ซึง่ มีผลต่อความสาเร็จของตัวละครเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะผลต่อการขยายฐานแฟนของตัวละคร และสร้ างความน่าสนใจให้ กบั ตัวละครการ์ ตนู
จากการสัมภาษณ์แฟนและผู้ผลิต พบว่าพฤติกรรมของแฟนที่มีความกระตือรื อร้ นนัน้
แฟนชาวไทยส่วนมากจะแสดงออกในกลุม่ จากัด เช่นกับครอบครัว หรื อเพื่อนสนิท โดยพฤติก รรมที่
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พบมากคือกลุ่มแฟนที่เป็ นผู้ปกครอง จะเลือกใช้ ตวั ละครการ์ ตนู ที่ตนชื่นชอบเป็ นสื่อในการเรี ยนรู้
ของลูกหลานของตน
ข้ อสังเกตที่ผ้ วู ิจยั พบคือพฤติกรรมข้ อใดข้ อหนึ่งที่แฟนทานัน้ ไม่ได้ เป็ นการบ่งบอกถึง
ระดับของแฟนแต่อย่างใด ผู้วิจยั พบแฟนบางคนที่สร้ างสรรค์แฟนอาร์ ต เผยแพร่ผา่ นกลุม่ เครื อข่าย
สังคมของกลุ่มนักวาด แต่เมื่อทาการสัมภาษณ์ แฟนบางคนกลับไม่ได้ มีพฤติกรรมการติดตามตัว
ละครการ์ ตนู ไม่มีการซื ้อสินค้ าหรื อเข้ าร่วมกิจกรรม เพียงแค่มีความชื่นชอบตัวละครการ์ ตนู และ
อยากแสดงออกให้ ค นอื่ นรู้ ว่าชอบและให้ ร้ ู ว่าเป็ น แฟนตัวละครการ์ ตู นตัวนี เ้ ท่านัน้ โดยในทาง
กลับ กัน แฟนบางคนที่ เป็ น แฟนที่ มี ค วามมกระตื อ รื อ ร้ น เช่น อุด หนุด สิ น ค้ า ตัว ละครอยู่เสมอ
แสดงออก รวมทังมี
้ การชักชวนผู้อื่น ก็ไม่จาเป็ นต้ องสร้ างผลงานหรื อเนื ้อหาเพื่อสนับสนุนตัวละคร
การ์ ตนู แต่อย่างใด ผู้วิจยั มองว่า ผู้ที่สร้ างเนื ้อหาให้ ตวั ละครการ์ ตนู นัน้ จะต้ องเป็ นผู้ที่ต้องมีความ
ทักษะเฉพาะจึงจะสามารถผลิตเนื ้อหาเหล่านันออกมาได้
้
นอกจากนันผู
้ ้ วิจยั พบว่า ลักษณะลาดับความสัมพันธ์ ของแฟนกับตัวละครนั น้
ไม่ ได้ ขึน้ กับระยะเวลาที่ร้ ู จักตัวละคร ซึ่งการชื่นชอบตัวละครนันมี
้ แฟนหลายท่านให้ ความเห็น
ว่าเป็ นเหมือนรักแรกพบ หรื อเห็นแล้ วชอบเลย ในขณะที่บางคนก็ใช้ ระยะเวลาในการที่จะชอบ โดย
อาจจะเป็ นการพัฒนาเมื่อเห็นคอนเทนต์ของตัวละครมากขึ ้น หรื อเมื่อศึกษาเรื่ องราวและนิสยั ตัว
ละครมากขึน้ เมื่ อ ใช้ สิ น ค้ า ตัว ละครและเกิ ด ความผูก พัน เป็ นต้ น ซึ่ ง ประเด็ น นี เ้ ป็ น ลัก ษณะ
เฉพาะตัวของแฟนแต่ละคน และยังพบว่าพัฒนาการของสื่อมีผลต่ อระยะเวลาในการตัดสินใจ
เป็ นแฟนตัวละครการ์ ตูน เมื่อเทคโนโลยีสื่อให้ ความสะดวกขึน้ มีความรวดเร็ วมากขึ ้น พบว่า
แฟนก็ตกลงใจที่จะติดตามตัวละครอย่างรวดเร็ วขึ ้น
ผมเห็น Standy ที่อยู่หน้ าคณะ มันคือกระต่าย มันน่ารักดี ผมชอบตังแต่
้ ตอนนัน้ แล้ วผมก็
ค่อยรู้วา่ มันชื่อ Bloody Bunny (วรวิช พีระพลชัยกุล, 2562, สัมภาษณ์)
ความชอบที่มีตอ่ ปั งปอนด์ ที่เป็ นแฟนตัวนี ้ มันสะสมมาตังแต่
้ เด็ก ๆ ที่อา่ นพวกขายหัวเราะ
พอเราโต ขึ ้นมาปั งปอนด์ก็มีเป็ นการ์ ตูนเป็ นแอนิเมชัน ก็ดูไปเรื่ อย ผูกพัน เป็ นเหมือนเพื่อนวัย
เด็กที่เด็กแล้ วแต่เค้ ายังเหมือนเดิม (ประสิทธิ์ ชัยสาร ,2562, สัมภาษณ์)
ชอบก้ านกล้ วยตัง้ แต่ดูแอนิเมชันในโรงหนัง คือดูแล้ วความคิดทีมีต่อช้ างเปลี่ยนไปเลย
ชอบและติดตามก้ านกล้ วยตังแต่
้ นนมา
ั ้ (พนัชกร สุวรรณเรื อง, 2562, สัมภาษณ์)
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ส่ วนที่ 2 วิเคราะห์ ปัจจัยที่ก่อให้ เกิดแฟนตัวละครการ์ ตูนไทย
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้ เกิดแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทย จานวนของผู้ตดิ ตามหรื อแฟนนัน้
เป็ นส่วนหนึง่ ที่แสดงให้ เห็นถึงความสาเร็จของตัวละครการ์ ตนู ไทย ท่ามกลางกระแสความนิยมของ
ตัวละครการ์ ตนู จากทัว่ โลก ไม่ว่าจะเป็ นตัวละครจากค่ายใหญ่ อย่างดิสนีย์ หรื อตัวละครการ์ ตูน
จากญี่ ปนที
ุ่ ่ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมาก เช่น โดราเอมอน ชินจัง คิตตี ้ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามตัว
ละครการ์ ตนู ไทยทัง้ 3 ตัวนี ้ก็ยงั เป็ นที่ร้ ูจกั และมีแฟนติดตามอยู่ตลอด และสามารถขยายฐานแฟน
มาได้ อย่างต่อเนื่องตลอดระยะกว่า 15 ปี โดย กฤษณ์ ณ ลาเลียง (2561, สัมภาษณ์) ได้ อธิบายถึง
การสร้ างตัวละครการ์ ตูนบลัดดี ้ บันนี่ให้ เป็ นที่ ร้ ู จักและมี แฟนติดตามไปทั่วโลกว่า การสร้ างตัว
ละครนัน้ ก็ เหมื อนกับ การสร้ างแบรนด์สินค้ า ตัวละครการ์ ตูน นัน้ ก็ คือตัวสินค้ านัน้ เอง ซึ่งก็ เป็ น
รูปแบบเดียวกันกับการสร้ างแบรนด์ของบุคคลที่มีชื่อเสียง อย่างเช่น ดาราหรื อนักกีฬา แต่ข้อดีของ
ตัวละครการ์ ตนู คือตัวละครนันไม่
้ มีวนั แก่ และไม่มีโอกาสไปทาเรื่ องอื ้อฉาว จากการศึกษาผู้วิจยั จึง
ใช้ แนวคิดการสร้ างอัตลักษณ์ แบรนด์ผ่านปริ ซึมหกด้ านของแคปเฟอเรอร์ มาใช้ ในการวิเคราะห์
ปั จ จัย ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด แฟนตัว ละครการ์ ตูน ไทย ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย คุณ ลั ก ษณะ 6 ด้ า น ได้ แ ก่
1 (รูปลักษณ์ภายนอกของสินค้ า (Physique) 2 (บุคลิกภาพของของแบรนด์ (Personality) 3 (สาย
สัมพันธ์ ระหว่างแบรนด์กับลูกค้ า (Relationship) 4 (วัฒนธรรมแบรนด์ (Culture) 5 (ภาพสะท้ อน
ของแบรนด์ (Brand Reflection) และ 6 (ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Self–image) มาเปรี ยบเทียบกับ
ข้ อมูลการสัมภาษณ์ เชิงลึกของผู้ผลิตและแฟนของตัวละครการ์ ตูน 3 ตัว สามารถสรุ ปปั จจัยที่
ก่อให้ เกิดแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทยได้ 3 ปัจจัย ดังนี ้
ปั จจัยที่ 1 ด้ านรูปลักษณ์ ภายนอก คือ สิ่งที่ผ้ บู ริ โภคสามารถจับต้ องและมองเห็นได้
ผ่านคุณลักษณะด้ านรูปลักษณ์ภายนอก (Physique) ของตัวละคร
ปั จจัยที่ 2 ปั จจัยด้ านเนื อ้ หาและเรื่ องราวของตัวละครการ์ ตูน คือการสื่ อสารผ่าน
คุณ ลักษณะด้ านบุคลิ กภาพของแบรนด์ (Personality), สายสัม พันธ์ ระหว่างแบรนด์กับ ลูก ค้ า
(Relationship), วัฒ นธรรมแบรนด์ (Culture) และภาพลักษณ์ ของแบรนด์ (Self–image) ของตัว
ละคร
ปั จจัยที่ 3 ปั จจัยด้ านการสื่อสารและการสร้ างชุมชน (Community) คือ การสื่อสาร
สะท้ อนของแบรนด์ (Brand Reflection)
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ปั จจัยที่ 1 ปั จจัยด้ านรู ปลักษณ์ ภายนอก
รู ป ลัก ษณ์ ภ ายนอกของตัว ละครการ์ ตูน เป็ นปั จ จัย หลัก ที่ ส ามารถสร้ างความ
ประทับใจแรกเริ่มให้ กบั แฟนตัวละครการ์ ตนู แฟนตัวละครการ์ ตนู ส่วนใหญ่จะให้ ความสนใจกับตัว
ละครจากรู ปลักษณ์ ภ ายนอกก่อนที่ จะให้ ความสนใจในเรื่ องอื่น โดยปั จจัยด้ านรู ปลักษณ์ ภ าย
นอกนันสามารถมองได้
้
ใน 2 มุมมองคือมุมมองของผู้ออกแบบ กับมุมมองของแฟน โดยในมุมมอง
ผู้ออกแบบนัน้ จะให้ ค วามส าคัญ กับ หลัก การของการออกแบบตัวละคร ซึ่งเน้ นทัง้ ในเรื่ องของ
หลักการออกแบบทั่วไปมาประสานกับการสร้ างรู ปทรงที่บ่งบอกถึงบุคลิกภาพของตัวละครผ่าน
ความหมายของรูปทรงต่างๆ ในขณะที่มมุ มองของแฟนจะเป็ นเรื่ องการการประทับใจเมื่อแรกเห็น
(First impression) โดยแฟนจะตัดสินใจในการให้ ความสนใจต่อตัวละครที่พ บเห็นอย่างรวดเร็ ว
โดยปั จจัยข้ อนีย้ งั สอดคล้ องกับมุมมองของแนวคิดการสร้ างอัตลักษณ์ แบรนด์ผ่านปริ ซึมหกด้ าน
ของแคปเฟอเรอร์ ซึง่ แคปเฟอเรอร์ ได้ ให้ ความสาคัญกับภาพลักษณ์ภายนอกว่าเป็ นแกนสาคัญของ
การสร้ างแบรนด์ โดยเปรี ยบภาพลักษณ์ ภายนอกของแบรนด์นนั ้ เหมือนก้ านของดอกไม้ ที่ยึดโยง
องค์ประกอบอื่นๆ ของดอกไม้ หากไม่มีก้านดอกไม้ ก็ไม่สามารถรวมกันเป็ นดอกได้ (2008, น.182)
ซึง่ องค์ประกอบของปัจจัยด้ านรูปลักษณ์ภายนอกมีรายละเอียด ดังนี ้
1. การออกแบบ รู ปทรง สีสันของตัวละครการ์ ตูน
องค์ ป ระกอบด้ า นการออกแบบนั น้ เป็ นกระบวนการในการท างานของ
ผู้อ อกแบบตัวละคร ที่ จ ะสร้ างตัวละครให้ เป็ น ที่ ชื่ น ชอบของแฟน จุด มุ่ง หมายส าคัญ ของการ
ออกแบบคือการสร้ างตัวละครที่มีเอกลักษณ์ และเป็ นที่จดจาได้ ง่ายสาหรับแฟน
จากการสัมภาษณ์ผ้ อู อกแบบตัวละครการ์ ตนู พบว่ากระบวนการออกแบบตัว
ละครการ์ ตูนนัน้ จะเริ่ มต้ นการค้ นหาที่ม าของตัวละคร อาจจะมาจากการศึกษาประวัติศาสตร์
การศึกษาความต้ องการของตลาดในขณะนัน้ หรื อได้ รับแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวก็ได้ อัครัชญ์
จารุ ศิล าวงศ์ (2561, สัมภาษณ์ ) ผู้ออกแบบตัวละครบลัดดี ้ บันนี่เป็ นคนที่ เลี ย้ งกระต่ ายอยู่แล้ ว
กระต่ายที่เลี ้ยงกลายมาเป็ นแรงบันดาลใจเบื ้องต้ นในการลองใช้ กระต่ายมาสร้ างเป็ นตัวละคร อัค
รัชญ์ จารุศิลาวงศ์ได้ อธิบายต่อว่า ในตอนแรกของการออกแบบนัน้ นักออกแบบจะทาการค้ นคว้ า
หาข้ อมูลและจะออกแบบตัวละครมาจานวนมาก และเลือกเอาตัวละครที่มีความลงตัว มีความ
น่าสนใจ และมี โอกาสในการพัฒ นาต่อยอดได้ โดยยังไม่ ต้ องน าเอาเรื่ อ งราวของตัวละครมา
ประกอบในเบื ้องต้ น งานออกแบบตัวละครการ์ ตนู ที่ดี ควรสร้ างความน่าสนใจได้ ด้วยตัวเองก่อน
แล้ วค่อยนาองค์ประกอบอื่นๆ มาเสริมให้ เกิดความแข็งแรง
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จากแนวความคิดหลักของตัวละครการ์ ตนู ว่ามีลกั ษณะเป็ นคน เป็ นสัตว์ หรื อ
อื่นๆ มีนิสยั อย่างไร และมีกลุ่มเป้าหมายมีลกั ษณะอย่างไร จากนันผู
้ ้ ออกแบบจะทาการออกแบบ
ตัวละครให้ ตรงตามแนวคิดที่ตงขึ
ั ้ น้ ไว้ แต่แรก โดยตัวละครที่ออกแบบขึน้ มานัน้ จะต้ องสามารถ
สื่อสารแนวคิดหลักของตัวละคร ไม่ว่าจะเป็ นลักษณะนิสยั บุคลิก ความสามารถ ภูมิหลังของตัว
ละครออกมาให้ เห็ น ได้ จ ากรู ป ลัก ษณ์ ภ ายนอกอย่ า งชัด เจน โดยการออกแบบนัน้ จะอาศัย
องค์ประกอบต่างๆ เช่น รูปทรง ลีลาท่าทางของตัวละครที่ จะช่วยทาให้ ผ้ คู นสามารถจดจาตัวละคร
การ์ ตูน นัน้ ได้ ทัน ที แม้ จ ะเห็ น เพี ย งส่วนใดส่ว นหนึ่ง ของตัวละครเท่ านัน้ โดยผู้อ อกแบบจะให้
ความสาคัญ กับสัดส่วน และรู ปร่ างของตัวละครเป็ นอย่างมาก โดยผู้ออกแบบจะใช้ เทคนิคการ
ออกแบบโดยใช้ หลักการเห็นภาพในลักษณะภาพเงา (Silhouette) เป็ นรู ปทรงที่ไม่มีรายละเอียด
ของตัวละครการ์ ตนู ตัวละครการ์ ตนู นันจะต้
้ องมีภาพเงาที่มีความแตกต่างและเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ตัวละครอื่น สามารถสังเกตเห็นได้ ทนั ทีและชัดเจน
นอกจากนัน้ รู ป ทรงของตัวละครต้ องสื่ อสารถึงบุ ค ลิก ของตัว ละคร โดย
หลัก การของการออกแบบตัวละครเริ่ ม ต้ น จากรู ป ทรงหลัก ของตัวละคร ว่ามี ลัก ษณะอย่างไร
ผู้ออกแบบจะเลือกรู ปทรงหลักของตัวละครเพื่อสื่อสารถูกบุคลิกของตั วละครเช่นหากตัวละครที่
เป็ นมิตร หรื อน่ารักผู้ออกแบบก็จะเลือกรูปทรงกลม ตัวละครที่ว่องไว หรื อมีอนั ตรายจะเป็ นรูปทรง
สามเหลี่ยมเป็ นต้ น
ตอนออกแบบหนึง่ ในข้ อสาคัญคือการสื่อบุคลิกตัวละครผ่านลักษณะของรู ปทรง (shape)
และท่าทางการแสดงออกของตัวละคร ก้ านกล้ วยในวัยเด็กนัน้ จะมีรูปลักษณะที่โค้ งมน มี
ขนาดศีรษะที่ใหญ่ เมื่อเทียบกับตัวซึ่งให้ ความรู้ สึกถึงความเป็ นมิตร ในขณะที่เมื่อโตขึ ้นก้ าน
กล้ วยจะมีเส้ นสายที่มีความเหลี่ยมมากขึ ้นโดยเฉพาะดวงตา เพราะก้ านกล้ วยจะต้ องเป็ นช้ าง
นักรบ ต้ องสามารถแสดงออกถึงความมุง่ มัน่ และกล้ าหาญอย่างนักรบ แต่เมื่อเทียบกับงวงแดง
ซึ่งเป็ นช้ างฝ่ ายอาณาจักรตองอูที่มีความดุร้าย งวงแดงจะมีรูปทรงที่มีความเหลี่ยมคมอย่าง
ชัดเจน อีกทังยั
้ งมีขนาดที่ใหญ่โตกว่า (อัจฉรา กิจกัญจนาสน์, 2561, สัมภาษณ์)

จากนันผู
้ ้ ออกแบบค่อยๆ เพิ่มรายละเอียดเข้ าไปในตัวละคร ทังหน้
้ าตา ปาก
จมูก ดวงตา การให้ รายละเอียดของสี สัน และรายละเอียดประกอบต่างๆ ตัวละครการ์ ตูนกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ 3 ตัวมีลกั ษณะดังนี ้
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บลัดดี ้ บันนี่ เป็ นกระต่าย ตัวเล็กสีขาว บริ เวณหูชนั ้ ในจะเป็ นสีแดง หูข้าง
ขวามีลักษณะหูตก มีรอยเย็บที่หูข้างขวาและที่ท้อง ดวงตาคม วงนอกสีเหลืองและวงในสีแดงที่
แสดงถึงความดุดนั ดวงตาของบลัดดี ้ บันนี่เป็ นจุดเด่นที่ทาให้ คนจดจาได้
ปั งปอนด์ เป็ นตัวละครเด็กผู้ช ายอายุ 5 ขวบ มี ความซน น่ารัก สดใส จึง
ออกแบบให้ หวั โต มีดวงตากลมโต ใส่เสื ้อยืดสีแดง มีลายเป็ นตัวอักษร ป สวมกางเกงสีน ้าเงิน สวม
รองเท้ าหัวโตสีฟ้า และมีเส้ นผมชี ้ขึ ้น 3 เส้ น ที่เป็ นสัญลักษณ์สาคัญที่ทาให้ จดจาปังปอนด์ได้
ก้ านกล้ วย มีลกั ษณะ 2 แบบตามช่วงอายุของตัวละคร แบ่งเป็ นวัยเด็ก และ
วัยผู้ใหญ่ เป็ นช้ างตัวสีฟ้า มีสีชมพูที่ใบหูด้านใน การออกแบบได้ แรงบันดาลใจจากคชลักษณ์ของ
ช้ างทรงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีลกั ษณะหลังโค้ งลาดคล้ ายก้ านกล้ วย สีและรูปทรงของ
ก้ านกล้ วยเป็ นจุดเด่นที่ทาให้ คนจดจาได้
กล้ วยเริ่ มออกแบบมาจากคาในพงศาวดารที่ว่า เจ้ าพระยาปราบหงสาวดีเป็ นช้ างที่มี
ความจงรักภักดี และมีความกล้ าหาญเสียสละช่วยกอบกู้ชาติให้ แผ่นดิน มีลกั ษณะทางคช
ลักษณ์ ที่ดี ช้ างที่มีลกั ษณะดีจะต้ องมีลกั ษณะของหลังจนถึงปลายหางลาด และเรี ยบเนียนไม่
สะดุดเหมือนก้ านกล้ วย คานี ้ก็เลยเป็ นทังที
้ ่มาของการออกแบบ และชื่อของก้ านกล้ วย ส่วน
เรื่ องสีนนั ้ ช้ างรบในตาราจะเขียนว่า สีเทาเฉดไปทางฟ้าคราม เราก็ตดั สีเทาออก กลายมาเป็ น
สีฟา้ ต้ องการให้ มนั มีความเป็ นการ์ ตนู มากขึ ้น และสร้ างความแตกต่างจากช้ างตัวอื่นๆ ก็เลยมา
จบที่สฟี า้ (อัจฉรา กิจกัญจนาสน์, 2561, สัมภาษณ์)

จากการศึกษา พบว่ากระบวนการออกแบบของนักออกแบบตัวละครมีขนั ้ ตอนที่
คล้ายกันและสามารถสรุปเป็ นขัน้ ตอนในการออกแบบได้เป็ นแผนภูมดิ งั นี้
การวิ จยั หาข้อมูล

แนวความคิ ดหลัก(concept)

การออกแบบตัวละคร

ข้อมูลพืน้ ฐาน

แนวคิ ดเบือ้ งต้น

ออกแบบรายละเอียด

ตัวอย่างงานที่
เกี่ยวข้อง

แบบร่าง

การให้สีสนั

รูปทรงพืน้ ฐาน

นอกจากนัน้ รู ปทรงของตัวละครการ์ ตนู ยังมีความสาคัญ ที่จะสามารถสร้ าง
คำนิยำม คำจำกัดควำม
เสน่ ห์ให้ กับตัวละครการ์ ตูน ผู้ผลิตตัวละครการ์ ตนู ให้ ความเห็นในเรื่ องของเสน่ห์ของตัวละคร
การ์ ตนู ไว้ ว่า ตัวละครการ์ ตนู จะต้ องมีเสน่ห์ ที่สามารถดึงให้ ผ้ คู นหันมาเห็นและสนใจได้ ในครัง้ แรก
เช่น เดี ยวกับ ดารานัก แสดงที่ จ ะต้ อ งมี เสน่ห์ หรื อ บางครั ง้ ถูก เรี ยกว่า Halo Effects (Katherine
Isbister, 2006, p. 7) คนไทยส่วนใหญ่จะนิยามตัวละครการ์ ตนู ว่า น่ารัก เป็ นคาที่ได้ รับอิทธิพลมา
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จากวัฒ นธรรมการชื่ นชอบความน่ารัก หรื อ คาวาอิ (Kawaii) มาจากภาษาญี่ ปุ่น เกิ ดจากการ
ออกแบบโดยใช้ รูปทรงที่ เน้ นสัดส่วนส่วนหัวให้ มี หัวขนาดใหญ่ โดยที่ สัดส่วนของแขนขาสันกว่
้ า
ปกติ มีดวงตาที่กลมโต คล้ ายเด็กเพื่อสร้ างความน่ารัก น่าเอ็นดูให้ กบั ตัวละคร ในกลุ่มตัวอย่างตัว
ละครการ์ ตนู ที่ผ้ วู ิจยั ศึกษา ก็มีลกั ษณะที่ออกแบบให้ ดนู า่ รักน่าเอ็นดูเช่นกัน คือมีหวั ที่ใหญ่ แขนขา
ที่สนลง
ั ้ ดวงตาโต เด่นชัด นอกจากนัน้ ในตัวละครแต่ละตัว จะมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่สร้ างความ
แตกต่างและเพิ่มความน่าสนใจ เช่น หูที่ตกลงมาหนึ่งข้ างพร้ อมรอยเย็บของบลัดดี ้ บันนี่ ปอยผม
เล็ก ๆ ของก้ านกล้ วย หรื อผมสามเส้ นของปั งปอนด์ในมุมมองผู้ออกแบบเป็ นเรื่ องยากที่จะสร้ างตัว
ละครที่มีเสน่ห์ อีกทังยั
้ งไม่มีสูตรตายตัว ผู้ออกแบบมักใช้ วิธีการทดลอง และปรับเปลี่ยนทีละเล็ก
ละน้ อย เพื่อทดลองกับกลุม่ เป้าหมาย เพื่อให้ ได้ ตวั ละครที่มีความดึงดูด
นักออกแบบตัวละครการ์ ตนู จะพยายามสร้ างจุดเด่นที่สาคัญของตัวละคร
การ์ ตนู นันเอาไว้
้
เพื่อเป็ นการสร้ างอัตลักษณ์สาคัญให้ กบั ตัวละคร และเป็ นการสร้ างภาพจาสาคัญ
ซึ่ ง ภาพเล่ า นี จ้ ะไปอยู่ ใ นใจของแฟน และเมื่ อ ถามค าถามแฟนให้ อธิ บ ายตัว ละครการ์ ตู น
ลักษณะเฉพาะเหล่านี ้มักจะเป็ นสิ่งที่แฟนใช้ อธิบายตัวละครนัน้ เช่น ดวงตาสีแดงของกระต่ายบ
ลัดดี ้ บันนี่ ซึง่ แฟนจะสามารถบอกได้ ทนั ทีว่านี่คือ บลัดดี ้ บันนี่ แม้ วา่ จะเป็ นเพียงภาพที่เห็นแค่ครึ่ง
หน้ าของตัวละครก็ตาม จานวนเส้ นผมสามเส้ นของปั งปอนด์ หรื อปอยผมสีฟ้าของช้ างก้ านกล้ วย
จะเป็ นสิ่งที่ทาให้ จดจาได้ และเป็ นการสร้ างเสน่ห์ให้ กบั ตัวละคร นอกจากจะทาให้ แฟนจาตัวละคร
ได้ ง่ ายขึน้ แล้ ว ยังมี ผ ลต่องานออกแบบสิ น ค้ าตัวละครอี ก ด้ วย เพราะเมื่ อคนสามารถจ าเพี ย ง
บางส่ว นของตัวละครได้ หมายถึ ง ผู้อ อกแบบก็ ส ามารถให้ เพี ย งบางส่ว นของตัวละครในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ เช่นกัน ซึ่งเมื่อทาการสัมภาษณ์ แฟน ผู้วิจยั ก็ได้ ผลในลักษณะเดียวกันคือ
แฟนจานวนมากให้ นิยามสิ่งที่จาได้ เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกของปั งปอนด์ว่า “ผม 3 เส้ น” และ
ดวงตาสีแดงส้ มของบลัดดี ้ บันนี่ ดวงตาและผิวสีฟ้าของก้ านกล้ วย
จากการสัมภาษณ์ผ้ สู ร้ างตัวละครการ์ ตนู ผู้วิจยั ยังพบอีกว่า การออกแบบตัว
ละครการ์ ตูน นัน้ แม้ ว่า จะต้ อ งพยายามสร้ างลัก ษณะภายนอกให้ ดึง ดูด สายตาผู้ ค น กฤษณ์
ณ ล าเลี ย ง (2561, สัม ภาษณ์ ) ได้ อ ธิ บ ายถึง การออกแบบตัวละครการ์ ตูน ไว้ ว่า นอกจากการ
ออกแบบให้ มีความโดดเด่น น่าสนใจ และน่าจดจาแล้ ว จะต้ องมีความง่ ายต่ อการนาไปต่ อยอด
ตัวละครอย่างบลัดดี ้ บันนี่ จะมีความง่ายในการวาด เราสามารถให้ นกั ออกแบบคนอื่นมาวาดได้
และเมื่อมีการนาไปใช้ งาน อย่างเอาไปผลิตเป็ นเสื ้อ หรื อ กระเป๋ า หรื อแอนิเมชัน ตัวบลัดดี ้ บันนี่ ก็
ยังคงเป็ นที่จดจาได้ แม้ จะใช้ เทคนิคในการออกแบบที่ตา่ งกัน
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2. ท่ าทางการแสดงออกของตัวละครการ์ ตูน
เมื่อนักออกแบบตัวละครได้ รูปทรงของตัวละครแล้ ว กระบวนการถัดมาคือ
การออกแบบการแสดงออกผ่ านท่ าทางและอารมณ์ ต่างๆ ของตัวละครนัน้ จะมีการแสดงออก
อย่างไร ท่าทางการแสดงออกถึงบุคลิกลักษณะและอุปนิสยั ของตัวละคร การสะท้ อนบุคลิกภาพ
ของตัวละครที่ชดั เจนไปสู่ภาพลักษณ์นนั ้ ตังแต่
้ วิธีที่ตวั ละครยืน นัง่ เดิน ล้ วนแต่มีความสาคัญใน
การสื่อสารบุคลิกของตัวละครไปสู่แฟน ซึ่งทางนักออกแบบจะเรี ยกการออกแบบตรงนี ้ว่าการ โพส
ท่าของตัวละคร
ในการออกแบบเราก็จะเขียนท่าทางของก้ านกล้ วยออกมาจานวนเยอะ เป็ นโพสต่าง ๆ ดูจาก
บทว่าก้ านกล้ วยมีทา่ ทางอะไรที่สาคัญ ๆ บ้ างท่าทางพวกนี ้สาคัญมากเพราะมันจะช่วยให้ แอนิเม
เตอร์ รู้ ว่า เวลาท าแอนิ เมชัน นัน้ ตัวคะครต่า งๆ เค้ าจะขยับ ยัง ไง ท าท่า ทางยัง ไงให้ มัน อยู่ใน
personality ของเขา อีกจุดนึงที่เราจะไกด์ เรื่ องพวกนี ้คือตอนพากย์เสียง เราจะพากย์ไป แสดงไป
พวกท่าทางต่าง ๆ ก็จะออกมาตอนนี ้ด้ วย (อัจฉรา กิจกัญจนาสน์, 2561, สัมภาษณ์)

ตัวละครการ์ ตูนแต่ละรู ปแบบมีการแสดงออกทางท่าทางต่างกัน ขึน้ อยู่กับ
ลักษณะของรู ปร่ างของตัวละคร หน้ าตา และวิธีการออกแบบหรื อสไตล์ของตัวละคร ซึ่งในการ
แสดงออกจะแตกต่างกันไป ตัวละครบางตัวใช้ การแสดงออกผ่านทางท่าทาง และสีหน้ าเป็ นหลัก
โดยเฉพาะตัวละครที่สร้ างด้ วยวิธีแ บบสามมิติ ซึ่งมีข้อจากัดคล้ ายกับคนหรื อสิ่งมีชีวิต ที่สามารถ
ขยับได้ ตามโครงสร้ างการเคลื่อนไหวที่กาหนดโดยโครงกระดูกของตัวละคร เช่น ก้ านกล้ วยซึง่ ยังคง
รู ป แบบการเคลื่ อนไหวแบบช้ างที่ ยังต้ องเดิน 4 และมี รูปแบบท่าทางที่ มี ข้อจ ากัดที่ อ้างอิงตาม
ธรรมชาติของช้ าง ส่วนตัวละครบางตัวใช้ ภาพกราฟิ ก เส้ นสาย และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
ตัวละคร เช่น เปลี่ยนสีตา หรื อ หรื อรูปแบบของตาที่ผิดไปจากธรรมชาติของตัวละคร
ดังนัน้ จากภาพสติกเกอร์ ไลน์ของตัวละครทัง้ 3 ตัว จะเห็นได้ ว่าไม่ใช่แค่การ
ออกแบบรู ปทรงของตัวละครเพี ยงอย่างเดียวจะสามารถแสดงออกบุคลิกภาพตัวละครได้ แต่
ผู้ออกแบบจะต้ องออกแบบหน้ าตาและท่าทางของตัวละครในลักษณะอารมณ์ตา่ งๆ เช่น การแสดง
อารมณ์ โกรธ ดีใจ เสียใจ ยิม้ เป็ นต้ น และการโพสท่าทางต่างๆ ของตัวละคร เพื่อแสดงออกถึง
บุคลิกของตัวละคร ตัวอย่างเช่น บลัดดี ้ บันนี่ มีการออกแบบขนบริ เวณมือและร่างกายให้ มีรูปทรง
ที่มีแหลมคม แสดงออกถึงความอันตราย การใช้ สีแดงและส้ มที่ดวงตา และไม่มีการแสดงสีหน้ าใน
เรื่ องใดใดก็ตาม ซึ่งสื่อถึงลักษณะนิสัยที่จริ งจัง รวมทัง้ ท่าทางการแสดงออก ที่เน้ นเส้ นสายที่ดูมี
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ความรุ น แรง แม้ แต่ในสติ๊กเกอร์ ไลน์ ก็ ยังคงเอกลักษณ์ นี ไ้ ว้ เช่นกั น ซึ่งลัก ษณะเหล่านี ส้ ามารถ
ถ่ า ยทอดบุ ค ลิ ก ไปสู่ แ ฟนได้ โ ดยตรง โดยแฟนมั ก น าเอาบุ ค ลิ ก ภาพของตัว ละครเหล่ า นี ไ้ ป
เปรี ยบเทียบกับอุปนิสยั ของตนเอง หรื อคนรอบข้ าง และหากมีความคล้ ายกัน แฟนคนนันอาจจะ
้
ถึงขันน
้ าเอาตัวละครการ์ ตนู นันไปเป็
้
นสัญลักษณ์แทนตนในการแสดงออกผ่านสื่อต่างๆ
ในแง่มมุ ของท่าทางในการสร้ างความจาจดต่อตัวละคร นักออกแบบตัวละคร
การ์ ตนู ให้ ความสาคัญกับการออกแบบท่าทางที่เป็ นท่าประจาของตัวละคร ตัวละครแต่ละตัวจะมี
ท่าทางและการแสดงออกทางสีหน้ าที่แฟนสามารถจดจาได้ เช่น ก้ านกล้ วยกับท่าถีบด้ วยขาหลัง
หรื อ การหลบใต้ ใบบัว ท่าทางฟั นดาบของบลัดดีเ บันนี่ หรื อ การยิ ้มตาเป็ นสระอิ ชูสองนิ ้วของปั ง
ปอนด์ ซึ่งที่มาของท่าทางประจาเหล่านี ้ อาจจะมาจากส่วนหนึ่งของเนือ้ เรื่ องหรื อแอนิเมชัน หรื อ
เกิดจากการตังใจในการออกแบบเลยก็
้
ได้ ตัวอย่างเช่นตั วละครก้ านกล้ วยจะใช้ ท่าเตะด้ วยขาหลัง
อยู่ตลอดทังเรื
้ ่ อง ถื อเป็ นท่าเก่งของก้ านกล้ วยเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะในช่วยต่อสู้สาคัญที่ก้านกล้ วย
ต้ องต่อสู้กับงวงแดง ดังนัน้ ผู้สร้ างแอนิเมชัน จึงเน้ นท่าทางนี เ้ ป็ นพิ เศษ โดยให้ ก้านกล้ วยมี การ
ค้ นพบ และฝึ กท่าทางนี ้ตังแต่
้ เด็ก จนกลายเป็ นภาพจาของแฟนว่าการต่อสู้ของก้ านกล้ วยจะต้ อง
เป็ นท่านี ้
จากการสัม ภาษณ์ แฟนตัวละครการ์ ตูนพบว่า เมื่ อให้ แฟนตัวละครการ์ ตูน
นิยามตัวละครการ์ ตนู ที่ตนชื่นชอบ พบว่าแฟนจะใช้ คานิยามที่เฉพาะเจาะจงลงไปที่บคุ ลิกของตัว
ละครโดยตรง ซึ่ง หมายถึ ง ว่าบุค ลิ ก การแสดงออกที่ ม องเห็ น ได้ ข องตัว ละคร ผ่า นท่ าทางการ
แสดงออกและหน้ าตาของตัวละครนันสร้
้ างความจดจาให้ กบั แฟนได้
นิยามของตัวละครปั งปอนด์ในความรู้สกึ ของเราคือ เด็กกวนๆ ซนๆ ชวนยิ ้มกับความน่ารัก
น่าเอ็นดู (วิไลภรณ์ สิริพิทยากุล, สัมภาษณ์, 2562)
ก้ า นกล้ ว ยเป็ น ช้ า งที่ ก ล้ าหาญ เอาชนะความกลัว ได้ แล้ ว ก็ เป็ น ช้ า งที่ มี จิ ต ใจอ่อนโยน
น่าชื่นชมในเรื่ องของความเสียสละ รักครอบครัวเพื่อนฝูง ถ้ าเป็ นคนก็น่าจะเป็ นคนดีในสังคม
คนหนึง่ เลย (พนัชกร สุวรรณเรื อง, สัมภาษณ์ , 2562)
ช้ างน้ อยสีฟา้ น่ารักมีคณ
ุ ธรรมจิตใจดี (ปลื ้มมนัส นภาลัย, สัมภาษณ์ , 2562)
กระต่ายซ่า (ปรเมศวร์ การดาริ ห์, สัมภาษณ์, 2562)
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3. การออกแบบตามกระแสนิยม
รู ปแบบการออกแบบตัวละครที่เป็ นที่นิยมมีความเปลี่ยนแปลงตามช่วงยุค
สมัย โดยเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่ อความนิยมในยุคสมัย นัน้ โดย
ผู้ค นที่ เติม โตขึน้ ในสมัย นัน้ จะมี ก ารซึม ซับ วัฒ นธรรมและสไตล์ กลายมาเป็ น ความชื่ น ชอบที่
แตกต่างกันไป จากการสัมภาษณ์ แฟนและผู้ผลิตตัวละครการ์ ตูนพบว่า มีรูปแบบการออกแบบ
ตามกระแสนิยมดังนี ้
- ตัวละครการ์ ตูนสไตล์อเมริ กัน เป็ นกลุ่มผู้ชื่นชอบการ์ ตูนลายเส้ นหรื อ
แอนิ เมชันจากช่องการ์ ตูน เน็ตเวิร์ค (Cartoon Network) รู ปแบบการ์ ตูนที่ ตัด ทอน เน้ น ลายเส้ น
แข็งๆ
- ตัว ละครการ์ ตู น สไตล์ อ เมริ กัน 3 มิ ติ การ์ ตูน แอนิ เมชัน 3 มิ ติ แบบ
ของพิ กซาร์ (Pixar) ที่ ใช้ เทคโนโลยี ก ารสร้ างแอนิ เมชัน แบบ 3 มิ ติม าใช้ เพื่ อ สร้ างตัวละครที่ มี
มุมมองที่มีความสมจริง ทัง้ สีแสงและเงา
- ตัวละครการ์ ตนู สไตล์มงั งะ การ์ ตนู แบบหนังสือญี่ ปนุ่ คนไทยส่วนใหญ่
จะเติบโตมากับการอ่านการ์ ตนู ในลักษณะนี ้ ทังในรู
้ ปแบบแอนิเมชันและหนังสือการ์ ตนู
- ตัวละครการ์ ตูนสไตล์คาวาอิ ตัวการ์ ตูนที่เน้ นความน่ารัก ที่ มีอิทธิ พ ล
จากวัฒนธรรมแบบญี่ปนุ่ ตัวอย่างเช่น จากตัวละคร Hello Kitty ของซาริโอ้
- ตัวละครการ์ ตูนสไตล์เกม คนไทยที่เติบโตมาในยุคหลังปี 2000 จะมัก
ใช้ เวลาส่วนหนึ่งในการเล่นเกม เกมจึงกลายเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของคนยุคนี ้ และตัวละคร
ที่มาจากเกม จึงกลายเป็ นส่วนหนึง่ ของสไตล์ที่มีผ้ คู นชื่นชอบเป็ นจานวนมาก
ผู้ผลิตตัวละครการ์ ตนู ไทยใช้ สไตล์ที่เป็ นที่นิยมเหล่านี ้เช่นกัน ในการสร้ างตัว
ละคร อาศัยกระแสนิยมเหล่านีใ้ นการเข้ าถึงกลุ่มผู้สนใจ และนาไปสู่แฟน ตัวละครปั งปอนด์ถูก
ออกแบบมาในลักษณะของการ์ ตูนคอมมิค เพื่อนาเสนอเนือ้ หาในหนังสือการ์ ตูน และถูกนามา
พัฒนาเป็ นตัวละครแบบสามมิติ ตัวละครปั งปอนด์จึงได้ รับการปรับเป็ นตัวละคร 3 มิติตามกระแส
นิยมในขณะนัน้ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนงานออกแบบหลายอย่าง เพื่อให้ เข้ ากับรูปแบบของสไตล์และ
ข้ อจากัดของงานแบบสามมิติ โดยเฉพาะใบหน้ าตัวละครที่เดิมเป็ นการเขียนในรูปแบบของการ์ ตนู
คอมมิคที่ไม่มีข้อจากัดในเรื่ องความสมจริง เช่น การที่ดวงตาของปั งปอนด์ออกมาอยู่นอกใบหน้ า
ของตัวละครได้ โดยคุณชัยพร พานิชรุทติวงศ์ ผู้กากับปั งปอนด์ ตะลุยโลกอนาคต ต้ องนาตัวละคร
มาปรับให้ เข้ ากับรูปแบบการทางานแบบสามมิติ แต่ยงั คงเอกลักษณ์ของตัวละครอยูอ่ ย่างครบถ้ วน
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ก้ านกล้ วย เริ่ มผลิตหลังปี ค.ศ. 2000 ตังเป้
้ าเป็ นภาพยนตร์ แอนิเมชันสามมิติ
เรื่ องแรกของไทย จึงมุ่งที่ ความเป็ นสามมิ ติที่มี คุณ ภาพในระดับสากล อัจ ฉรา กิ จ กัญ จนาสน์
(2561, สัมภาษณ์ ) ให้ ข้อมูลว่าในช่วงเริ่ มต้ นของแอนิเมชันก้ านกล้ วย มีการใช้ นักออกแบบและ
ผู้ส ร้ างสรรค์ที่ ม าจากต่างประเทศ และเคยมี ป ระสบการณ์ ในการทาแอนิ เมชัน 3 มิ ติในระดับ
นานาชาติ จ านวนมาก รวมทั ง้ ผู้ ก ากั บ แอนิ เ มชัน ก้ านกล้ วยคื อ คมภิ ญ ญ์ เข็ ม ก าเนิ ด ซึ่ ง มี
ประสบการณ์ ในการท างานทัง้ กับ บริ ษั ท วอลท์ ดิ ส นี ย์ และบลูส กายสตูดิ โอ ในภาพยนตร์
แอนิเมชัน ทาร์ ซาน (Tarzan) , ไอซ์เอจ (Ice Age) และ แอตแลนติส (Atlantis) เข้ ามามีส่วนร่ วม
ตัว ละครก้ า นกล้ ว ย จึง ออกแบบมาในลัก ษณะของตัวละครสามมิ ติที่ เป็ น ไปตามกระแสนิ ย ม
แอนิเมชันสามมิตใิ นขณะนัน้ ผลออกมาจึงเป็ นที่ยอมรับจากแฟนในเรื่ องคุณภาพของตัวละคร
ตั ว ละครบลั ด ดี ้ บั น นี่ นั น้ อั ค รั ช ญ์ จารุ ศิ ล าวงศ์ (2561, สั ม ภาษณ์ )
ผู้ออกแบบให้ ข้อมูลว่าตัวเขาได้ รับอิทธิพลมาจากการ์ ตนู สไตล์อเมริ กนั โดยเฉพาะจากช่องการ์ ตนู
เน็ ต เวิ ร์ค อย่ าง เรื่ อ ง Power Puff Girl หรื อ Dexter's Laboratory ประกอบการแนวคิ ด ของการ
สร้ างเรื่ องราวของตัวละครบลัดดี ้ บันนี่นนเป็
ั ้ นแนวคิดที่ต่อต้ านกระแสความนิยมความน่ารัก หรื อ
Kawaii ซึ่ง เป็ น อิ ท ธิ พ ลจากกระแสวัฒ นธรรมญี่ ปุ่ น โดยน าเสนอสิ่ ง ที่ แ ตกต่างออกไปและเป็ น
ตัวแทนของคนอีกกลุ่มที่ต้องการความแตกต่างในการแสดงออกถึงด้ านลบที่มีอยู่ในตัว บลัดดี ้ บัน
นี่ จึงเป็ นสไตล์ที่ผสมผสานระหว่างความน่ารักกับความโหด และมีรูปแบบงานออกแบบที่ ผสม
ระหว่างงานแบบญี่ ปนุ่ กับอเมริ กาซึ่งกลายเป็ นเอกลักษณ์ของตัวละครและได้ ผลตอบรับจากแฟน
ทัง้ 2 กลุม่
ตอนผมออกแบบบลัดดี ้ บันนี่ เราก็อ้างอิงจากพวกท่าทางต่างๆ จากการ์ ตนู ที่เราดู มี
การ reference จากพวก Cartoon Network เช่น Power Puff Girl ที่มนั ดูเป็ น Action แต่มนั ก็
มีสไตล์อยู่ในตัว และพวกการใช้ เส้ นสายของความเป็ นการ์ ตนู 2D มีพวกเส้ น ffect ที่เน้ นให้
ท่าทางมันดูมีการเคลือ่ นไหวมากขึ ้น ” (อัครัชญ์ จารุศิลาวงศ์, 2561, สัมภาษณ์)

จากการศึกษาตัวละครการ์ ตนู ทัง้ 3 ตัวนัน้ รูปลักษณะภายนอกของตัวละคร
การ์ ตนู ทัง้ 3 ตัวจะมีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้ เข้ า กระแสนิยมที่เปลี่ยนไป โดยอาจจะไม่ได้ เเปลี่ยน
แปลงมากมายนัก แต่หากนามาเปรี ยบเทียบกันก็สามารถสังเกตได้ สุดาพรรณ สิงห์ทอง (2561,
สัมภาษณ์ ได้ เปิ ดเผยถึงการที่ก้านกล้ วยได้ มีการปรับเปลี่ยนไปในหลายรู ปแบบทัง้ (2 มิติ และ 3
มิติ เมื่อเวลาผ่านไป ก้ านกล้ วยก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ ตามทันกับคนรุ่นใหม่ โดยได้ มีการ
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ทดลองสร้ างก้ านกล้ วยซีรี่ย์ในรูปแบบของงานแบบ 2 มิติ รวมทังการปรั
้
บรูปแบบของตัวละครก้ าน
กล้ วยในวัยเด็กสาหรับการทาของที่ระลึกเพื่อให้ มีความน่ารักมากขึ ้น และถูกใจเด็กรุ่นใหม่มากขึ ้น
ส่วนปั งปอนด์ที่ต้องมีการดัดแปลงจากตัวละครการ์ ตนู ในหนังสือให้ กลายมาเป็ นการ์ ตนู แอนิเมชัน
3 มิติ และ 2 มิติ เมื่อเวลาเปลี่ยนไป
เมื่อเราทาปั งปอนด์ไปเป็ นเวลา 10 กว่าปี เราก็มีความรู้สกึ ว่าเราต้ องเปลีย่ นรูปลักษณ์ของ
ปั งปอนด์ในเข้ ากับยุคสมัย และเข้ ากับเด็กยุคใหม่ รวมทังให้
้ ง่ายต่อการนาไปใช้ งานในสือ่ ต่างๆ
มากขึ ้น ซึ่งเป็ นเรื่ องยากที่จะเปลี่ยนปั งปอนด์ที่เรารู้ จกั กันมานาน และเป็ นเรื่ องที่ต้องถกเถียง
กันมากในทีมงาน โดยเราตัดสินใตเปลี่ยนให้ ปังปอนด์ ดูเด็กลง มีดวงตาที่ใหญ่ขึ ้น ดูน่ารักขึ ้น
ในมาตรฐานของปั จจุบัน ลดความเป็ นลายเส้ นแบบนักเขียนลง และทาให้ ภาพของตัวละคร
โดยรวมมี ค วามเรี ย บง่า ยมากขึน้ ซึ่งเหมาะกับ การท าเป็ น งาน ทัง้ 2 และ 3 มิ ติ ในรู ป แบบ
คอมพิ ว เตอร์ ม ากขึ น้ อี ก ทัง้ ยัง น าไปประยุก ต์ เป็ น สิ น ค้ า ได้ ง่ า ยขึน้ (ปนัด ดา ราศรี , 2561,
สัมภาษณ์)

4. รสนิยมและชื่นชอบส่ วนตัวของแฟน
จากการสัม ภาษณ์ แ ฟนตัว ละครการ์ ตูน ไทย ผู้วิ จัย พบว่า เมื่ อ พู ด คุย ถึ ง
จุดเริ่ มต้ นของการชื่นชอบตัวละคร แฟนมักจะให้ คาตอบถึงการชื่นชอบที่ เป็ นในลักษณะของการ
ตอบสนองในแบบทันที ทันใดหรื อที่เรี ยกว่า First Impression คือ เห็นแล้ วชอบเลย
ชอบบลัดดี ้ บันนี่เพราะดวงตา ผมชอบบดวงตาแบบนี ้มาก เห็นแล้ วรู้สกึ ชอบเลย (ปรัชญา
ศรี บญ
ุ เรื อง, 2562, สัมภาษณ์)

เห็นแล้ วชอบเลย ชอบความมีเอกลักษณ์ โดดเด่นของ บลัดดี ้ บันนี ้ ไม่ซา้ ใคร ฉีกทุกกฎ
ความแบ้ วใสของกระต่าย (อารัยชาต ดุลยโกเมศ, 2562, สัมภาษณ์)

สอดคล้ องกับการเก็บข้ อมูล ภาคสนาม ที่ ผ้ ูวิจัยได้ ไปสังเกตพฤติกรรมของ
แฟนของผู้วิ จัย ในงาน Thailand Creative Showcase 2018 ในวัน ที่ 8 มิ ถุน ายน พ .ศ .2561 ที่
ศูนย์การค้ าสยามพารากอน และ งาน Thailand Creative Showcase 2019 ในวันที่ 3 พฤษภาคม
พ .ศ.2562 ที่ห้างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ เป็ นงานแสดงสินค้ าตัวละครการ์ ตนู ไทย โดยผู้วิจยั ได้
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สังเกตพฤติกรรมผู้บริ โภค และแฟนที่มาชมและซื ้อสินค้ าตัวละครการ์ ตูน จะมีทงั ้ ผู้ที่ตงใจมาซื
ั้
อ้
สินค้ าของตัวละครการ์ ตูนไทย และผู้ที่ผ่านมาและให้ ความสนใจ พบว่าโดยทั่วไปหากตัวละคร
การ์ ตนู ไม่ได้ เป็ นที่ร้ ูจกั มาก่อน คนจะเลือกหยิบและให้ ความสนใจกับสินค้ าตัวละครการ์ ตนู ที่ตนเอง
รู้ สึกว่าน่ารักหรื อถูกใจก่อนเป็ นอันดับแรก จากนัน้ จะนาไปสู่การพูดคุยถึงเรื่ องราวหรื อลักษณะ
นิสยั ตัวละครในภายหลัง ในมุมมองของผู้มาชมสินค้ าภายในงานจะให้ ความสนใจตัวละครการ์ ตนู
ที่เป็ นภาพกราฟิ ก และตัวสินค้ าไปพร้ อมๆ กัน โดยจะให้ คานิยามตัวละครที่ผ้ บู ริโภคให้ ความสนใจ
นันว่
้ า “น่ารัก” “กวนๆ ” และ “เหมือนเลย ...”
แฟนมักจะระบุถึงลักษณะของตัวละครการตูนที่ตรงกับความชื่นชอบที่ตนมี
อยู่ก่อนแล้ ว หรื อตรงกับลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล เช่น แฟนเกิดในปี กระต่ายก็เลยชอบตัว
ละครที่เป็ นกระต่ายเป็ นพิเศษ หรื ออาจจะตรงกับสัตว์เลี ้ยงที่ตนมีอยู่เป็ นต้ น ซึ่งเหตุผลของการชื่น
ชอบตัวละครการ์ ตนู ในลักษณะนี ้ เป็ นเหตุผลส่วนตัวของแฟนแต่ละคน แฟนจะหลงรักตัวละครได้
อย่างหากตัวละครนันมี
้ คณ
ุ สมบัตบิ างอย่างที่ตรงใจของแฟนคนนัน้
ชอบ Bloody Bunny เพราะมีเอกลักษณ์โดดเด่น ไม่ซ ้าใคร และมีความคล้ ายกับตัวเองทัง้
ท่าทางนิสยั แบบดูเหวี่ยงๆ โหด ๆ และปี เกิดซึง่ เกิดปี กระต่าย ก็เลยชอบตัวละครตัวนี ้มากเป็ น
พิเศษ โดยใช้ ทงของ
ั้
Bloody bunny และใช้ Line Sticker :ซึง่ สามารถบอกตัวตนเราชัดเจน
มากในความเกรี ย้ วกราด (อารัยชาต ดุลยโกเมศ, 2562, สัมภาษณ์)

ความชื่นชอบของแฟน ผู้วิจยั พบประเด็นที่แฟนมักยกขึ ้นเป็ นเหตุผลส่วนตัว
ดังนี ้
1. เป็ น สไตล์ ก ารออกแบบ สี สัน ที่ ชื่ น ชอบอยู่แ ล้ ว เช่น ชอบตัวละครที่
ดูกลม นิ่มๆ อยูแ่ ล้ ว ชอบลายเส้ นแบบนี ้อยูแ่ ล้ ว หรื อชอบสีสนั สไตล์สด ๆ อยูแ่ ล้ วเป็ นต้ น
2. รู ปลักษณ์ ตัวละครคล้ ายกับสิ่งที่ ช อบ เช่นแฟนอาจจะชอบกระต่าย
หรื อเลี ้ยงกระต่ายอยูแ่ ล้ ว จึงชอบตัวละครที่เป็ นกระต่ายด้ วย
3. บุคลิกตัวละครคล้ ายกับสิ่งที่ชอบ หรื อคล้ ายกับตัวเอง ชอบบุคลิกตัว
ละครนัน้ เช่น มีความกวน มีความดุ หรื อโหด และสะท้ อนสิ่งที่ตนเองชอบหรื ออยากจะเป็ น
4. สิ่งที่ตวั ละครเกี่ยวข้ องมีความคล้ าย หรื อสอดคล้ องกับสิ่งที่ชอบ เช่น
ตัวละครก้ านกล้ วยมีความสอดคล้ องกับความเป็ นไทย
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จากประเด็นปั จจัยด้ านรูปลักษณ์ภายนอกของตัวละคร ยังมีความสอดคล้ อง
กับผลการวิจยั เชิงปริ มาณพบว่าแฟนของตัวละครการ์ ตนู ไทยกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 ตัว ให้ ความสาคัญ
กับรูปลักษณ์ภายนอกในระดับที่สงู มาก ดังข้ อมูลตาราง
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยด้ านปัจจัยด้ านรูปลักษณ์ภายนอก
1. ปั จจัยด้ านรู ปลักษณ์ ภายนอก
1.1 การออกแบบรู ปทรงสีสนั ของตัวละครการ์ ตนู มีผลต่อความชื่นชอบของท่าน
1.2 ท่าทางการแสดงออกของตัวละครการ์ ตนู มีผลต่อความชื่นชอบของท่าน

1.3 การออกแบบที่เป็ นไปตามสมัยนิยมมีผลต่อการชื่นชอบของท่าน
1.4 รสนิยมและชื่นชอบส่วนตัวมีผลต่อความชื่นชอบตัวละครของท่าน
ค่ าเฉลี่ยรวม

ค่ าเฉลี่ย
4.52
4.50
4.32
4.43
4.44

จากข้ อมูล การวิจัยเชิ งปริ ม าณ ตัวเลขเฉลี่ ยคาถามปั จจัยการเป็ นแฟนตัว
ละครการ์ ตนู ไทย พบว่าปัจจัยด้ านรูปลักษณ์ภายนอกละคร มีคา่ เฉลี่ย 4.44 ซึ่งพิสจู น์ได้ วา่ แฟนตัว
ละครการ์ ตนู ให้ ความสาคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกของตัวละครเป็ นอย่างมาก และเมื่อเจาะลงไป
ในรายละเอียดของประเด็นของรู ปลักษณ์ ภายนอก พบว่าแฟนให้ ความสาคัญต่อการออกแบบ
รูปทรง สีสันของตัวละคร มากเป็ นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.52 ตามมาด้ วย ท่าทางการแสดงออก
ของตัวละครที่มีค่าเฉลีย 4.50 การออกแบบที่เป็ นไปตามสมัยนิยมมีผลต่อการชื่นชอบมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.43 ส่วนการที่ตวั ละครมีการออกแบบที่เป็ นไปตามสมัยนิยมนันมี
้ ความสาคัญน้ อยที่สดุ คือ
มีคา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.32
ทังนี
้ ้ จากข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงปริ มาณ มีผล
วิจยั สอดคล้ องใปในทิศทางเดียวกันว่า ปั จจัยด้ านรูปลักษณ์ภายนอกของตัวละครการ์ ตนู ที่มีความ
โดดเด่น จดจาง่ายเป็ นสิ่งกระตุ้นที่ทาให้ เกิดแฟนของตัวละครการ์ ตนู
ปั จจัยที่ 2 ปั จจัยด้ านเนือ้ หาและเรื่ องราวของตัวละครการ์ ตูน
เรื่ อ งราวและนิ สัย ของตัวละครการ์ ตูน เป็ น ปั จ จัย ที่ ท าให้ ตัวละครการ์ ตูน มี ค วาม
แตกต่างจากของเล่นอย่างตุ๊กตาทัว่ ไป และเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างแฟนกับตัวละครการ์ ตนู
นันเป็
้ นความสันธ์แบบกึ่งความจริ ง ซึ่งแม้ ว่าตัวละครการ์ ตนู จะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตก็ตาม แต่ในการที่จะ
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เกิดความสัมพันธ์ประเภทกึ่งความจริ ง ตัวละครต้ องมีลกั ษณะของความเป็ นบุคคลที่สามารถแฟน
สามารถที่ จ ะรั บรู้ ได้ ผ่านบุคลิ ก ลักษณะนิ สัยที่ อาจจะมี ความเหมื อนกัน กับแฟน หรื อมี ความ
น่าสนใจ เช่นเดียวกับการเริ่ มต้ นความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลทั่วๆ ไป (Hoffner, 2008 , p. 310)
ดังนันผู
้ ้ ผลิตตัวละครการ์ ตนู จะให้ ความสาคัญในการสร้ างนิสยั และเรื่ องราวของตัวละครการ์ ตนู ที่มี
ความชัดเจน และแตกต่างจากตัวละครอื่นซึง่ ทาให้ เกิดการจดจาและได้ รับการชื่นชอบจากแฟนตัว
ละคร โดยแฟนจะให้ ค วามส าคัญ และพูด ถึ ง เรื่ องราวของตัวละครการ์ ตูน เสมื อ นว่า เรื่ อ งราว
เหล่านันและตั
้
วละครการ์ ตนู เหล่านัน้ มีตวั ตนจริ ง สอดคล้ องกับแนวคิดการสร้ างอัตลักษณ์แบรนด์
ผ่านปริ ซึมหกด้ านของแคปเฟอเรอร์ ที่ว่าอัตลักษณ์ ของแบรนด์นนั ้ จะถูกแสดงออกสู่ผ้ บู ริ โภคได้
ผ่ า นทั ง้ ปั จ จั ย ที่ จั บ ต้ องได้ (Tangible Factor) และปั จ จัย ที่ จั บ ต้ องไม่ ไ ด้ (Intangible Factor)
(แคปเฟอเรอร์ , 2008, น. 178) และหากเปรี ยบเทียบองค์ประกอบแนวคิดการสร้ างอัตลักษณ์ แบ
รนด์ผา่ นปริ ซมึ หกด้ านของแคปเฟอเรอร์ ให้ เข้ ากับตัวละครการ์ ตนู จะพบว่ามีถึง 4 คุณลักษณะของ
การสร้ างอัตลักษณ์แบรนด์ ที่ตรงกับปั จจัยข้ อนี ้ ซึ่งก็คือ 1. นิสยั ของตัวละครการ์ ตนู (Personality)
2. วัฒนธรรม เรื่ องราว และโลกของตัวละคร (Culture) 3. การที่ตวั ละครสามารถสะท้ อนความเป็ น
ตัวตนของแฟนผ่านการใช้ สินค้ าตัวละครการ์ ตูน (Reflection) และ 4. ภาพลักษณ์ ของตัวละคร
การ์ ตูนที่ มี อยู่ในใจของกลุ่ม แฟนและผู้ที่ ร้ ู จัก ตัวละครการ์ ตูน (Self-image) ทัง้ หมดนี ล้ ้ วนเป็ น
องค์ประกอบของปั จจัยด้ านเนื ้อหาและเรื่ องราวของตัวละครการ์ ตนู โดยเมื่อนาองค์ประกอบของ
การสร้ างอัตลักษณ์ แบรนด์ มาเปรี ยบเทียบกับเนือ้ หาที่ได้ จากการสัมภาษณ์ แฟนและผู้ผลิตตัว
ละคร ผู้วิจัย พบองค์ ป ระกอบส าคัญ 3 ประการของปั จ จัย ข้ อ นี ด้ ังนี ้ (1) นิ สัย ของตัวละคร (2)
เรื่ องราวของตัวละคร (3) ภาพลักษณ์ของตัวละคร
นิ สั ย ของตั ว ละคร จะถู ก ก าหนดขึ น้ ตัง้ แต่ ขัน้ ตอนการก าหนดแนวคิ ด หลั ก
(Concept) ของตัวละคร ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนก่อนการออกแบบตัวละคร โดยนักออกแบบตัวละครจะ
ออกแบบตัว ละครให้ ส ะท้ อนถึ ง นิ สัย ของตัว ละคร อัค รั ช ญ์ จารุ ศิ ล าวงศ์ (2561, สัม ภาษณ์ )
นักออกแบบตัวละครผู้ออกแบบบลัดดี ้ บันนี่ได้ อธิบายถึงกระบวนการออกแบบของเขาว่า ทุกครัง้
ในการออกแบบตัวละคร จะมีการกาหนดแนวความคิด หรื อ Concept และนิสยั ตัวละครไปก่อน
เสมอ โดยตัวแนวความคิดที่เขาใช้ โดยปรกติจะตัวละครจะต้ องมีความแตกต่าง และบุคลิกหรื อ
นิสัยชัดเจน โดยอาจจะเกิ ด จากความขัดแย้ งของนิสัยกับ ลัก ษณะภายนอกของตัวละคร เช่น
กระต่ายที่ควรจะเป็ นสัตว์น่ารัก ถ้ ากลายเป็ นตัวละครโหดขึ ้นมาจะเป็ นอย่างไร หรื อแกะที่เป็ นสัตว์
ที่คนให้ นบั ในการทาให้ นอนหลับ ถ้ าแกะนอนไม่หลับเองขึ ้นมาจะเป็ นอย่างไร ซึ่งเป็ นที่มาของตัว
ละครชื่อ Unsleep Sheep ตัวละครที่มีแฟนชื่อชอบเป็ นจานวนมากอีกตัวของบริ ษัท
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ตัวละครก้ านกล้ วยจะมีนิสยั ในวัยเด็กเป็ นช้ างที่เรี ยบร้ อย เคารพเชื่อฟั งผู้ใหญ่ และไม่
ชอบความรุ นแรง จนไม่เป็ นที่ ยอมรับของกลุ่ม ช้ างในวัยเดียวกัน แต่ก็มี ความพยายามในการ
ทางานให้ สาเร็ จ ในขณะที่ปังปอนด์มีนิสยั ที่ร่าเริงและไม่กลัวอะไรเลย และมีความอยากรู้อยากเห็น
จนเป็ นที่มาของเรื่ องราวต่างๆ ที่ตามมามากมาย
ปั งปอนด์เป็ นตัวละครที่ไม่ได้ มีความขัดแย้ งในตัวเหมือนสองตัวละครแรก แต่ผ้ ผู ลิต
ใช้ การขยายนิสยั ของปั งปอนด์ให้ เกินความเป็ นจริ ง โดยปังปอนด์เป็ นเด็กที่มีความสดใส และอยาก
รู้ อยากเห็ น ซุกซนตามภาษาเด็ก แต่ถูกขยายเกิน เลยจากความเป็ นเด็กทั่วไป ทาให้ เกิ ดความ
สนุกสนานมากขึ ้น
จากข้ อมูลการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั พบเทคนิคการสร้ างนิสยั ของตัวละคร ให้ แฟนมีความ
ชื่นชอบและรู้ สึกว่าตัวละครมีความสมจริ ง ซึ่งพบจากวิธีการที่ผ้ ผู ลิตตัวละครออกแบบนิสยั ให้ ตวั
ละคร หรื อวิธีการที่แฟนตัวละพูดถึงนิสยั ของตัวละครที่ตนเองชื่นชอบ โดยบางตัวละครอาจจะใช้
วิธีการเหล่านี ้มากกว่า 1 วิธีก็ได้
1. การสร้ างความขัดแย้ งระหว่างลักษณะภายนอกของตัวละครกับนิสยั ตัวละคร
หรื อการขัดแย้ งกันเองระหว่างนิสยั บางอย่างของตัวละคร หรื อ Conflict เป็ นการสร้ างสิ่งที่ดขู ดั แย้ ง
กัน หรื อไม่นา่ เข้ ากันได้ ระหว่างรูปลักษณ์ภายนอกของตัวละครกับนิสยั ของตัวละคร เช่น ตัวละคร
กระต่ายอย่างบลัดดี ้ บันนี่ ที่เป็ นกระต่ายที่ควรจะมีความน่ารัก น่าเอ็นดูกลับถือดาบและไล่ฆา่ ศัตรู
หรื อตัวละครก้ านกล้ วยที่เป็ นช้ างศึกที่ต้องต่อสู้ในสงคราม แต่ในทางกลับกันผู้ผลิตก้ านกล้ วยกลับ
เน้ นให้ ก้านกล้ วยในวัยเด็กเป็ นช้ างที่เรี ยบร้ อย รักสงบ ไม่ชอบความรุนแรง ตรงจุดนี ้ผู้ ผลิตตัวละคร
ก้ านกล้ วย อัจ ฉรา กิ จ กัญ จนาสน์ (2561, สัม ภาษณ์ ) ให้ ความเห็นว่า การสร้ างความขัด แย้ ง
เหล่านี ้สามารถสร้ างความซับซ้ อนให้ กบั จิตใจตัวละคร และคนดูก็จะเห็นและชอบประเด็นเหล่านี ้
เหนือจากมันจะคล้ ายกับจิตใจคนจริ งๆ ซึ่งสอดคล้ องกันกับมุมมองแฟน ที่มองว่าความขัดแย้ ง
เหล่านี ้ทาให้ ตวั ละครมีสเน่ห์มากขึ ้น
สิง่ ที่ทาให้ ชอบ หรื อประทับใจตัวละครบลัดดี ้ บันนี่คือการที่เป็ นกระต่ายโหด ซึง่ ฉีกทุกกฎ
ความแบ้ วใสของกระต่าย เรี ยกว่ามีความน่ารักในความโหด (อารัยชาต ดุลยโกเมศ, 2562,
สัมภาษณ์)

2. การนานิสยั ที่ค้ นุ เคยมาใช้ ในตัวละครการ์ ตนู นิสยั ที่แฟนเคยพบเห็นและเมื่อ
เห็นตัวละครการ์ ตนู กระทา หรื อแสดงนิสยั เหล่านันออกมาจะให้
้
ความรู้สกึ ที่ค้ นุ เคย ซึ่งผู้ผลิตมักจะ
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นานิ สัย เหล่านี ม้ าจากคนใกล้ ตัว หรื อคนที่ เคยพบเห็ นมาก่อ น ตัวอย่างเช่นตัวละครปั ง ปอนด์
ปนัดดา ราศี (2561, สัมภาษณ์ ) ได้ ให้ ข้อมูลว่าตัวละครปั งปอนด์นี ้ ภักดี แสนทวีสุข หรื อ คุณต่าย
ได้ สร้ างนิสยั ตัวละครปั งปอนด์จากการสังเกตพฤติกรรมของลูกตัวเอง คือปั งปอนด์ตวั จริ ง แล้ วจึง
นานิสยั เหล่านันมาสร้
้
างความตลกขบขัน และหลายครัง้ สิ่งที่เราเคยอ่านจากการ์ ตนู นันก็
้ เป็ นเรื่ อง
จริ ง ซึ่ ง นิ สั ย ที่ ค้ ุ นเคยเหล่ า นี เ้ ป็ นสิ่ ง ที่ แ ฟนสามารถเข้ าถึ ง ได้ ง่ า ย หรื อ บางคนอาจจะเคยมี
ประสบการณ์ที่เคยพบเจอกับคนที่มีนิสยั คล้ ายๆ กับที่ตวั ละครแสดงออกนัน้ ทาให้ แฟนหลงรักตัว
ละครได้ ง่ายขึ ้น
3. การสร้ างนิสยั ที่เป็ นอุดมคติ เนื่องจากตัวละครนันเป็
้ นสิ่งสมมติ เราสามารถให้
ตัวละครมีนิสยั เรื่ องบุคลิคอย่างไรก็ได้ ที่คนทัว่ ไปไม่สามารถมีได้ เพื่อสร้ างให้ ตวั ละครมีลกั ษณะที่
เด่นชัด และยังสามารถเป็ นแบบอย่างให้ เยาวชนสามารถทาตามได้ เช่นก้ านกล้ วยมีนิสยั ที่มีความ
พยายามอย่างไม่ย่อท้ อ ซึ่งในบุคคลทั่วไปอาจจะหาได้ อย่าง แต่สาหรับตัวละคร ผู้สร้ างสามารถ
เลือกตัวละครมีคณ
ุ สมบัติเหล่านี ้ได้ โดยเฉพาะตัวละครที่ให้ เด็กดู เพื่อเป็ นตัวอย่าง หรื ออย่างปั ง
ปอนด์ที่เป็ นเด็กที่สดใส มีน ้าใจ อยากรู้อยากเห็นอยูต่ ลอดเวลา
ลูกจะชอบปั งปอนด์มาก ดูทุกวัน วันละหลายตอน ปั งปอนด์สอนลูกเรา ทังในเรื
้ ่ องการอยู่
ร่ ว มในสัง คม มารยาท และความคิ ด สร้ างสรรค์ อย่า งปั ง ปอนด์ นี่ ถื อ ว่า สามารถน ามาเป็ น
แบบอย่างได้ ดี (ศุรางค์รัตน์ จินตนะสถิระกุล, 2562, สัมภาษณ์)

4. ในทางตรงกันข้ ามกับข้ อก่อนหน้ านี ้ ผู้สร้ างสามารถสร้ างสรรค์ตวั ละครให้ มี
ความเป็ นอุดมคติได้ ก็สามารถสร้ างตัวครที่มีความแตกต่าง ตลกขบขัน การกระทาและนิสัยที่
เหนือจริ ง และอาจจะดูไร้ สาระในสายตาของคนทัว่ ไปได้ โดยเหตุผลเช่นเดียวกันผู้สร้ างสามารถ
สร้ างสรรค์ตวั ละครให้ เป็ นอย่างไรก็ได้ การที่ตวั ละครแตกต่ างจากชีวิตจริ ง สามารถคิด แสดงนิสยั
ที่ในชีวิตจริ งไม่อาจทาได้ เพราะติดอยู่ในกรอบของศีลธรรม ประเพณี กฎหมาย หรื อธรรมเนียม
ปฏิบตั ิตา่ งๆ สิ่งนี ้จึงกลายเป็ นอีกเสน่ห์ของตัวละคร ตัวอย่างเช่น ตัวละครบลัดดี ้ บันนี่ สามารถลง
มือฆ่าตัวละครอื่น ๆ ในแอนิเมชัน Blooy Bunny the First Blood อย่างโหดร้ าย โดยที่ แฟนกลับ
รู้สึกชอบและสะใจ หรื อตัวละครปั งปอนด์ที่เห็นทุกอน่างเป็ นเรื่ องเล่นไปหมด โดยไม่ได้ คานึงถึง
ความอันตรายหรื อความเป็ นไปได้ ในโลกแกห่งความเป็ นจริง
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2 เรื่ องราวของตัวละคร จากการสัมภาษณ์ผ้ ผู ลิต พบวิธีการสร้ างเรื่ องราวของตัว
ละครที่แตกต่างกันออกไป ภูมิหลังของตัวละคร นิสยั ของตัวละครการ์ ตนู จะแสดงออกผ่านทังการ
้
ออกแบบ การกระทาของตัวละคร คาพูด การตัดสินใจของตัวละคร โดยผู้ผลิตจะมีขนตอนในการ
ั้
พัฒนาเรื่ องราวโดยการค่อยๆ ขยายเรื่ องราวจากการเริ่ มต้ นจากแนวคิดเรื่ อง (Premise) ไปสู่การ
เป็ นเรื่ องราวโดยสรุป (Synopsis) ก่อนที่จะไปถึงการเป็ นบท (Screen Play) ซึ่งผู้ผลิตจะสร้ างสิ่งที่
เรี ยกว่าความขัดแย้ ง (Conflict) ไว้ ในตัวละครด้ วย เช่น ตัวละครการ์ ตนู ที่แข็งแรง แต่กลับมานิสยั ที่
ขี ้กลัวในตอนต้ นอย่างตัวละครก้ านกล้ วย ที่นาเรื่ องราวจากช้ างทรงในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
มาดัดแปลงให้ เป็ นเรื่ องของความพยายาม และไม่ยอมแพ้ ตอ่ อุปสรรค เน้ นเรื่ องราวในวัยเด็กที่เป็ น
ช้ างที่อ่อนแอและรักสงบ แต่ต้องอาศัยความพยายาม ความเข้ มแข็ง ใจสู้อย่างหนักจนประสบ
ความสาเร็จขึ ้นเป็ นช้ างทรงของพระมหากษัตริย์
เรื่ องราวของตัวละครก้ านกล้ วยจริ งๆ น่าจะเป็ นเรื่ องของความพยายามไม่ยอมแพ้ ซึ่ง
ตรงนี ้ก็เอามาจากพงศาวดารว่า เจ้ าพระยาปราบหงสาวดี หรื อพลายภูเขาทองนี่ ตัวจะเล็กกว่า
ช้ างทรงของพระมหาอุปราชา ตรงนี ้จึงเป็ นจุดในการสร้ างตัวละครให้ มีความพยายาม ไม่ยอม
แพ้ คนเราก็จะชอบเชียร์ คนที่เป็ นรองเป็ น underdog เป็ นจุดที่ให้ คนจาได้ ถึงความเป็ นก้ าน
กล้ วยตรงนี ้ (อัจฉรา กิจกัญจนาสน์, 2561, สัมภาษณ์)

ตัวละครบลัดดี ้ บันนี่ (Bloody Bunny) หรื อ กระต่ายโหด เปลี่ยนจากกระต่ายที่เป็ น
สัตว์ขี ้กลัว ให้ กลายมาเป็ นฮีโร่ มีความกล้ าหาญ จงรักภักดี นิสยั ซีเรี ยสจริ งจัง เข้ มแข็ง กล้ าหาญ
มั่นใจในตัวเอง รักสันโดษ และเมื่ อมี การพัฒ นาเป็ น แอนิเมชัน ก็ ได้ มี การพัฒ นาเรื่ องราว และ
ภูมิหลังตัวละครของบลัดดี ้ บันนี่ไปเป็ นอย่างมาก โดยในแอนิเมชันบลัดดี ้ บันนี่ จะอยู่ในโลกที่ถูก
ครอบครองโดยเหล่าตุ๊กตา และผู้คนจะถูกจับและเปลี่ยนให้ กลายเป็ นตุ๊กตา บลัดดี ้ บันนี่ในจะเป็ น
เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกเปลี่ยนให้ กลายมาเป็ นตุ๊กตากระต่ายในโลกที่เต็มไปด้ วยความรุนแรง และ
แก้ ปั ญ หาด้ วยความรุ น แรง การต่อ สู้และการไล่ฆ่ า แต่ในขณะเดี ย วกัน บลัด ดี ้ บัน นี่ ก็ มี ค วาม
อ่อนโยน และเป็ นผู้ที่ทาหน้ าที่ปกป้องตัวละครชื่อมูมู่ (Mumu)
ตัวละครปั งปอนด์ มีเป็ นเด็กร่าเริง มองโลกในแง่ดี มีจินตนาการสูง แต่มีความซุกซน
ซึ่งเป็ นจุดในการสร้ างเรื่ องราววุ่นวายต่างๆ ในขณะที่ก้านกล้ วยเป็ นช้ างที่มีความพยายามเนื่อง
ไม่ยอ่ ท้ อ มีความรักความกตัญญูตอ่ มารดา ประเทศชาติ และพระมหากษัตริย์
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นอกเหนือจากนิสยั และเรื่ องราวที่ผ้ ผู ลิตสร้ างให้ กบั ตัวละครการ์ ตนู และโลกของตัว
ละครการ์ ตนู เหล่านัน้ จะอยู่ในโลกที่มีกฎเกณฑ์และวัฒนธรรมของตนเองที่มีความแตกต่างจาก
โลกแห่งความเป็ นจริ ง โลกของก้ านกล้ วยในช่วงแรกๆ ผู้ผลิตได้ สร้ างวัฒ นธรรมของช้ างขึ ้นมาเช่น
วิธีการรับขวัญลูกช้ างเกิดใหม่ วิถีการอยู่ร่วมกันของฝูงช้ าง ในภาพยนตร์ แอนิเมชันซีรี่ BLOODY
BUNNY:The First Blood ผู้ผ ลิ ต ได้ สร้ างโลกที่ เต็ม ไปด้ วยตัวละครที่ เป็ น โหดร้ าย โดยตัวละคร
หลายตัวมีการล้ อเลียนตัวละครที่มีชื่อเสียง แต่ถกู ดัดแปลงให้ มีนิสยั ที่ดรุ ้ าย โลกของบลัดดี ้ บันนี่จึง
เป็ นโลกแห่ ง การต่ อ สู้ ในขณะที่ โลกของปั ง ปอนด์ เป็ นโลกในวัย เด็ ก ที่ ส ดใสและเต็ ม ไปด้ ว ย
จินตนาการของเด็ก ซึ่งโลกและวัฒ นธรรมของตัวละครเหล่านี ้ สามารถเชื่อมโยงและสร้ างความ
ผูกพันกับแฟนได้ เป็ นอย่างดี ปลื ้มมนัส นภาลัย (2562, สัมภาษณ์) หนึ่งในแฟนคลับตัวละครก้ าน
กล้ วยได้ ให้ ความเห็นถึง การแสดงออกของตัวละครก้ านกล้ วยนันสามารถส่
้
งผลต่อความคิดและ
การกระท าเด็ก ๆ ในครอบครัวได้ เป็ น อย่างมาก โดยเด็ก สามารถเรี ย นรู้ เรื่ อ งราว และบางครั ง้
เลียนแบบ และถามถึงเหตุผลที่มาที่ไปของเหตุการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึน้ ในภาพยนตร์ แอนิเมชันก้ าน
กล้ วย
ก้ านกล้ วยเป็ นช้ างที่กล้ าหาญมากๆ ความกล้ าหาญเนี่ยเด่นชัดเลย ถึงในตอนแรกจะยังมี
ความกลัวแต่ก็สามารถเอาชนะ ก้ าวผ่านมันมาได้ แล้ วก็เป็ นช้ างที่มีจิตใจอ่อนโยน น่าชื่นชมใน
เรื่ องของความเสียสละ รักครอบครัวเพื่อนฝูงทุกตัว ถ้ าเป็ น คนก็น่าจะเป็ นคนดีในสังคมคนนึงเลย
(พนัชกร สุวรรณเรื อง, 2562, สัมภาษณ์)

โดยจากการสัมภาษณ์ แฟนถึงลักษณะเรื่ องราวที่แฟนให้ ความชื่นชอบ พบลักษณะ
เรื่ องราวที่สามารถรวบรวมเป็ นแนวทางเรื่ องได้ ดังนี ้
- เรื่ อ งราวที่ เน้ น อารมณ์ ความรู้ สึก เช่นเดียวกับการนาเสนอเรื่ องราว และ
ภาพยนตร์ ทวั่ ไป เรื่ องราวตัวละครการ์ ตนู แม้ ว่าตัวละครนันจะไม่
้
ใช่นกั แสดงที่มีชีวิต แต่แฟน และ
ผู้ชมก็สามารถเข้ าถึงเรื่ องราวที่นาเสนอได้ เช่นเดียวกับภาพยนตร์ แอนิเมชันซึ่งเป็ นประเภทของ
ภาพยนตร์ ที่ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมาก ภาพยนตร์ แอนิเมชันก้ านกล้ วยใช้ เรื่ องอารมณ์ ความ
ผูกพันระหว่างแม่กับลูก และความรักที่มีตอ่ ชาติเป็ นเรื่ องราวหลักในการดาเนินเรื่ อง รวมทังสร้
้ าง
เนื ้อหาที่เน้ นความพยายามเพื่อไปสู่ความสาเร็ จในการที่จะเป็ นช้ างที่ดีของก้ านกล้ วยจนเป็ นสิ่งที่
แฟนให้ การจดจา และชื่นชอบเป็ นอย่างมาก
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ชอบนิสยั ของก้ านกล้ วยที่แบบมีความกล้ าหาญมากๆ ตังแต่
้ บอกกับแม่วา่ จะออกไปตามหาพ่อ
เอง ฝึ กฝนตัวเองจนตัวโตขึ ้นแล้ วก็เข้ าวัง สุดท้ ายก็ได้ เป็ นช้ างขุนศึก ต่อสู้กบั ช้ างของฝั่ งหงสาฯ
แต่ก็ยงั มีจิตใจที่ออ่ นโยน (พนัชกร สุวรรณเรื อง, 2562, สัมภาษณ์)

ก้ านกล้ วยมีความรักครอบครัว กตัญญู ซึง่ เรื่ องราวในหนังเรื่ องพวกนี ้ถ่ายทอดดีมากๆ ลูกๆ เรา
ได้ รับส่วนนี ้มาจากหนังเรื่ องนี ้มากๆ (ปลื ้มมนัส นภาลัย, 2562, สัมภาษณ์)

โดยเฉพาะเรื่ องความพยายามของก้ านกล้ วยนัน้ ผู้สร้ างได้ สื่ ออารมณ์ ความรู้ สึก
ในช่วงนี ้ ให้ เป็ นลักษณะคล้ ายเรื่ องราวความพยายามในการพัฒ นาตัวเองของก้ านกล้ วยเพื่อให้
ตัวเองเป็ นช้ างผู้ใหญ่ที่เข็มแข็ง ในลักษณะของภาพยนต์ประกอบเพลง หรื อมิวสิกวีดีโอ ที่เผยแพร่
อีกครัง้ ในคลิปชื่อ ฮึด Ost. ก้ านกล้ วย ในช่อง Youtube เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ .ศ.2559 ซึ่งมีผ้ ู
รับชมกว่า ล้ านครัง้ ซึ่งมีผ้ แู สดงความคิดเห็นในคลิปจานวน 2 115 ครัง้ โดยมีผ้ แู สดงความคิดเห็น
ถึงข้ อคิดที่ได้ ด้านความพยายามจากตัวการ์ ตนู และส่วนหนึ่งเป็ นการแสดงข้ อความให้ กาลังใจ ให้
พยายามเหมือนก้ านกล้ วยกับคนที่ตนรู้จกั ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงความสาเร็จในการส่งสารด้ านอารมณ์
ความรู้สกึ ในด้ านความพยายามของตัวแอนิเมชันไปสูผ่ ้ ชู ม
- เรื่ องราวที่เน้ นจินตนาการ เรื่ องราวของตัวละครที่เสริ มแต่งด้ วยจินตนาการ
ตามแนวความคิดหลักของตัวละคร แต่ละตัวซึ่งจะเป็ นการเติมเต็มโลกของตัวละครนัน้ ให้ ขยาย
ออกในจิ น ตนาการของแฟน ซึ่ง จิ น ตนาการเหล่ านี ส้ ามารถสร้ างโลกให้ ตัวละครในรู ป แบบที่
แตกต่างออกไปได้ ในแต่ละตอน เช่นซีรี่ย์ของตัวละครบลัดดี ้บันนี่ในตอน ayupan x BloodyBunny
กับตอน BloodyBunny the fisrt Blood นันมี
้ ความแตกต่างของเนื ้อเรื่ องเป็ นอย่างมาก โดยอันแรก
เป็ นเรื่ องของการต่อสู่ของ Ayupan และ BloodyBunny กับเหล่าปี ศาจ ในขณะที่เรื่ องหลังเป็ น เป็ น
เรื่ องของโลกที่เต็มไปด้ วยเหล่าตัวร้ ายที่จบั เด็กหญิง และน้ องสาวของเธอมาทาการทดลอง เปลี่ยน
วิญญาณของเธอเข้ ามาในตุ๊กตากระต่ายซึง่ ทังสองเรื
้
่ องราวนันได้
้ ขยายเรื่ องของบลัดดี ้ บันนี่ออกไป
อย่างไม่มีที่สิ ้นสุดปละสร้ างความน่าสนใจเพิ่มให้ กบั ตัวละคร หรื ออย่างในกรณีของปั งปอนด์ที่ใช้
โลกแห่งจิ นตนาการเข้ ามาในการสร้ างตอนที่ แตกต่างกันออกไปอย่างเช่น ปั งปอนด์ตะลุยโลก
อนาคต ตะลุยโลกแมลง ตะลุยป่ าหิมพานต์เป็ นต้ น ซึ่งจะเห็นว่าโลกของจินตนาการของงปั งปอนด์
นันสามารถขยายไปได้
้
อย่างไม่มีที่สิ ้นสุด
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ซึ่งแฟนก็ ให้ ความสนใจกับรู ปแบบเรื่ องราวที่ เป็ นจินตนาการนี เ้ ป็ นอย่างมาก โดย
แฟนนันจะสนใจในทั
้
งงานออกแบบที
้
่เน้ นจินตนาการ และรายละเอียดต่าง ๆ เช่น
ได้ ร้ ู จกั บลัดดี ้ บันนี่ลกึ ขึ ้นเพราะมีมาทาเป็ นแอนิเมชันตอนสันๆ
้ แล้ วเพิ่งมารู้ ทีหลังด้ วยว่า
เป็ นของคนไทย ผมเพิ่งมาตามและรู้ เนื ้อเรื่ องตอนเป็ นแอนิเมชัน่ แล้ ว ผมชอบในส่วนของความ
น่าเศร้ าของตัวละครของสองพี่น้องตัวเอก และความจริ งจังและโหดในตัวเนื ้อเรื่ องครับ การที่ตวั
ละครโดนเปลีย่ นเป็ นตุ๊กตา ในโลกที่ดแู ปลกๆ โหดๆ ชอบงานออกแบบและรู้สกึ ได้ ถึงความเศร้ า
ของตัวละครและไฟในการต่อสู้ออกมาเลย ยังอยากรู้เนื ้อเรื่ องต่อไปด้ วยครับว่าทังคู
้ จ่ ะเป็ นยังไง
ต่อไป (ปรัชญา ศรี บญ
ุ เรื อง, 2562, สัมภาษณ์)

อย่างที่บอกว่าที่บ้านดูปังปอนด์กนั ตลอด ดูทกุ วัน เรามี VCD ปั งปอนด์ทกุ ตอน เลยชอบที่
แต่ละตอนเค้ าก็จะเปลี่ยนสถานที่ เปลี่ยนโลกไปเรื่ อยๆ ไปอนาคต ไปป่ าหิมพานต์ ไม่ซ ้ากัน
เด็ ก ๆ ก็ ช อบ เราว่ า จิ น ตนาการตรงนี ม้ ั น ช่ ว ยสร้ างความคิ ด สร้ างสรรค์ ใ ห้ ลู ก ด้ วย
(ศุรางค์รัตน์ จินตนะสถิระกุล, 2562, สัมภาษณ์)

- เรื่ องราวที่ใกล้ ตัว การหยิบเอาเรื่ องราวที่ใกล้ ตวั ของแฟน ซึ่ งพวกเขาอาจจะ
เคยอยู่ในเหตุการณ์ เหล่านัน้ นามาสร้ างเรื่ องราวต่างๆ ให้ กับตัวละคร โดยเฉพาะการสื่อสารใน
รูปแบบที่เป็ นคลิปสัน้ หรื อภาพนิ่งสาหรับสื่อออนไลน์ เรื่ องที่เพิ่งเกิดขึ ้น หรื อเรื่ องที่ทุกคนประสบ
ร่วมกัน เช่นเรื่ องฝนตก เรื่ องอาหารตามฤดูกาล หรื อวันสาคัญตามเทศกาลต่างๆ ซึ่งเหตุการณ์และ
เรื่ อ งราวใกล้ ตัว เหล่ า นี ้ มัก จะมี โอกาสที่ แ ฟนจะมี ส่ ว นร่ ว มโดยการแสดงความเห็ น หรื อ แชร์
นอกจากนี ้บางเหตุการณ์ ที่เป็ นเรื่ องจริ งที่เป็ นเรื่ องตลกขบขันก็ถูกนาไปสร้ างเป็ นแอนิเมชัน หรื อ
อาจจะนามาเป็ นส่วนหนึ่งในแอนิเมชัน โดยเฉพาะตัวละครปั งปอนด์ ซึ่งมีจดุ เริ่ มต้ นมาจากการ์ ตนู
คอมมิค (Comic) ที่มาจากเรื่ องราวในชีวิตประจาวันของนักเขียนการ์ ตนู และก็มกั จะนาเรื่ องราว
ใกล้ ตัวมาใช้ ในตัวแอนิ เมชัน เช่น แอนิ เมชัน ปั ง ปอนด์ ส ติก เกอร์ ตอน การบ้ านของปั ง ปอนด์
เผยแพร่ผ่านช่องทาง Youtube เมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน พ .ศ.2562 เปิ ดเรื่ องด้ วยฉากคุณครู ของปั ง
ปอนด์สงั่ การบ้ านให้ ปังปอนด์คลิปวิดีโอ หัวข้ อ “อะไรก็ได้ ” ซึ่งเป็ นเรื่ องที่นกั เรี ยนทุกคนน่าจะเคย
เจอการบ้ านหัวข้ อแบบนี ้ นอกจากนัน้ ปังปอนด์ก็มีแอนิเมชันปั งปอนด์จอมป่ วนภาค 2EP.24 ตอน
ตรุ ษจีน เผยแพร่ ผ่าน ช่องทาง Youtube เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ .ศ.2560 นาเสนอเรื่ องราว
ของการอยากได้ องั เปาของปั งปอนด์ และความพยายามในการทาเพื่อให้ พ่อแม่ให้ องั เปาตรุ ษจีน
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จนทาให้ เกิดความวุ่นวายขึ ้น ซึ่งคลิปนี ้มีผ้ เู ข้ าชมมากถึง 1.09 ล้ านครัง้ และมีผ้ แู สดงความเห็นชื่น
ชอบ 3,700 ครัง้ และมี การแสเงความคิ ดเห็น 134 ความเห็น ซึ่งมี ความเห็นในแนวทางที่พูดถึง
ประสบการณ์หรื อพื ้นเพที่เป็ นคนจีน และเคยได้ รับอังเปาตรุษจีนเช่นกัน
- เรื่ องราวล้ อเลียน การนาเสนอเรื่ องราวตัวละครที่เป็ นการล้ อเลียน เรื่ องราว
บุค คล หรื อตัวละครอื่ นที่ เป็ น ที่ ร้ ู จัก ซึ่งจะได้ เสี ยงตอบรับ จากแฟนเป็ นอย่างดี ดังตัวอย่างเช่น
แอนิเมชัน ตอน ปั งปอนด์จอมป่ วนภาค 2EP. 23ตอน ทีวีแชมป์ ปุย้ เผยแพร่ผ่าน ช่องทาง Youtube
เมื่ อวันที่ 6 พฤศจิ กายน พ .ศ.2560 เป็ น ตอนที่ ล้อเลี ยนรายการแข่งทาอาหาร ซึ่ง ปั จ จุบันมี อ ยู่
มากมาย และมี ก ารสร้ างตั ว ละครที่ มี ค วามคล้ ายกั บ นั ก แสดงที่ จ ริ งในฐานะกรรมการ
อีกตัวอย่างที่ประสบความสาเร็ จมากคือแอนิเมชัน Bloody Bunny: The first Blood ซึ่งมีการซ่อน
ตัวละครที่ได้ รับแรงบันดาลใจจากตัวละครที่มีชื่อเสียงไว้ จานวนมาก โดยทางผู้สร้ างไม่ได้ ให้ การ
อธิบายไว้ แต่อย่างไร แต่จุดนี ้กลับได้ รับความสนใจจากแฟนเป็ นอย่างมากโดยในคลิป BLOODY
BUNNY the first blood : all 15Episodes (Official VDO) เผยแพร่ ผ่าน ช่องทาง Youtube เมื่ อ
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ .2559 ซึ่งมีผ้ ูเข้ ารับชมกว่า 4.6 ล้ านครัง้ มีแฟนได้ แสดงความคิดเห็นกว่า
8,900 ครัง้ โดยมีแฟนคนหนึ่งได้ ให้ ความเห็นถึงตัวละครแฝง สิ่งของ สถานที่ที่อยู่ในแอนิเมชันไว้
ดังนี ้
01:49 master shifu (kungfu panda)?
03:18 door to anywhere (doraemon)?
03:23 doraemon?
03:30 ok its dorayaki.
03:44 Air Cannon from doraemon?
04:12 the incredible?
04:47 teletubbies.
04:50 Winnie the Pooh?
05:28 naughty bear?
06:20 hello kitty.
07:06 princess luna from mlp?
09: 00Disneyland!
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หลัง จากที่ แ ฟนคนนี ไ้ ด้ แ สดงความคิ ด เห็ น แล้ ว ได้ มี ข้ อ ความตอบมากกว่ า 20
ข้ อความพยายามที่แสดงความเห็นถึงจุดล้ อเลียนอื่น ๆ ที่อยู่ในงานแอนิเมชันชิ ้นนี ้ ซึง่ แสดงให้ เห็น
ว่าการเล่าเรื่ องราวในลักษณะการล้ อเลียน สามารถสร้ างปฏิสมั พันธ์ให้ เกิดขึ ้นได้ ระหว่างแฟนกับผู้
สร้ างสรรค์ และระหว่างกลุม่ แฟนด้ วยกัน
- เรื่ องราวที่เน้ นความเป็ นไทย ความเป็ นไทยในเรื่ องราวที่นาเสนอผ่านเรื่ องราว
ของตัวละครการ์ ตนู ไทยนันเห็
้ นได้ อย่างเด่นชัด ในตัวละครอย่างก้ านกล้ วยและปั งปอนด์ เนื่องจาก
ทัง้ 2 เรื่ องมีสถานที่ตงของเรื
ั้
่ องเป็ นประเทศไทย ดังนันวั
้ ฒนธรรม ประเพณี และการปฏิบตั ิตนของ
ตัวละครจึงมีความเป็ นไทยสูง
ความเป็ นไทยในตัว Character หรื อ แอนิเมชันไทยที่คนมักพูดถึงกันว่าทายัง เราคิดว่า
อะไรที่คนไทยทา ยังไงมันก็จะมีความเป็ นไทยสอดแทรกอยู่ดี อย่างก้ านกล้ วยนี ้ เรื่ องราวต่างๆ
ที่อยู่ในเรื่ องตังแต่
้ การเลี ้ยงดู ทารับขวัญลูกช้ างเกิดใหม่ การโตในครอบครัวขยายที่มีหลายรุ่ น
อยู่รวมกัน ความกตัญญู นี่ยงั ไม่ต้องพูดถึงประวัติศาสตร์ ของเหล่านี ้มันก็มีความเป็ นไทยอยู่
แล้ ว มัน เป็ น วิ ธี ชี วิ ต และความคิ ด ที่ เป็ น ไทย ของแบบนี ค้ นไทยดูอ าจจะไม่ ได้ สัง เกตเลย
เพราะคุ้ นเคย แต่ ต่ า งชาติ เ ข้ าจะเห็ น เพราะมั น แตกจ่ า งมั น เป็ นเอกลั ก ษณ์ ของเรา
(อัจฉรา กิจกัญจนาสน์, 2561, สัมภาษณ์)

นอกจากนี ก้ ้ านกล้ วยซึ่ ง เป็ นแอนิ เมชั น ที่ อิ ง ประวัติ ศ าสตร์ จึ ง มี เรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ ชาติไทย และอิงกระแสความรักชาติจึงมีเรื่ องราวที่น่าสนใจสาหรับผู้ชมอยู่มากมาย
การสื่อสารเรื่ องราวที่เป็ นไทยผ่านความสนุกสนานของแอนิเมชัน ทาให้ ผ้ ชู มรู้สึกชื่นชอบได้ ง่าย อีก
ทังก้
้ านกล้ วยยังกลายเป็ นสื่อในการเรี ยนรู้ ที่ผ้ ปู กครองเลือกที่จะให้ ลูกหลาน หรื อเด็กรุ่ นใหม่ได้ ดู
เพื่อให้ มีความเข้ าใจในประวัตศิ าสตร์ ของไทย ทาให้ ก้านกล้ วยได้ แฟนรุ่นใหม่ไปด้ วยในตัว
เราเป็ นคนที่ชอบเรื่ องเกี่ยวกับประวัติ ศาสตร์ มาตังแต่
้ เด็ก แบบไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์
ไทย แต่เป็ นประวัติศาสตร์ ทวั่ โลกเลย หรื อเป็ นเรื่ องของบุคคลสาคัญอะไรแบบนี ้ก็ชอบอ่าน
ก้ านกล้ วยเป็ นการ์ ตูนที่อิงจากประวัติศาสตร์ ที่ดูแล้ วไม่น่าเบื่อ เหมือนสามารถเอาเรื่ องที่ดู
ยาวเหยียดจนอ่านหรื อสืบค้ นวันเดียวก็ไม่หมดมาทาออกมาในรู ปแบบสื่อที่เด็กๆ อีกอย่างที่
ชอบก็คือนิสยั ของก้ านกล้ วย ที่แบบมีความกล้ าหาญมากๆ ตัง้ แต่บอกกับแม่ว่าจะออกไป
ตามหาพ่อเอง ฝึ กฝนตัวเองจนตัวโตขึ ้นแล้ วก็เข้ าวัง สุดท้ ายก็ได้ เป็ นช้ างขุนศึ ก ต่อสู้กบั ช้ าง
ของฝั่งหงสาฯ แต่ก็ยงั มีจิตใจที่ออ่ นโยน (พนัชกร สุวรรณเรื อง, 2562, สัมภาษณ์)
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ประทับใจเรื่ องราวโดยเฉพาะความเป็ นไทยของก้ านกล้ วย ทังเรื
้ ่ องของประวัติศาสตร์
ไทย และเรื่ องเล็กๆ น้ อยๆ ที่สะท้ อนความเป็ นไทย เช่นการอยูก่ นั แบบครอบครัวใหญ่ การเล่น
กับเพื่อนข้ างบ้ าน หรื อวิธีการละเล่นต่าง ๆ ซึ่งทาให้ เรามีความภูมิใจในความเป็ นไทย และ
ผลงานของคนไทยด้ วย (กมลทิพย์ เตชะสกุลมาศ, 2562, สัมภาษณ์)

3. ภาพลั ก ษณ์ ของตั ว ละครที่ เป็ นที่ รั บ รู้ กั น ทั่ วไป แฟนตัว ละครการ์ ตู น มี
ภาพลักษณ์ในใจที่ชดั เจน โดยแฟนสามารถให้ นิยามของตัวละครการ์ ตนู ได้ อย่างชัดเจน และไปใน
ทิศทางเดียวกัน เช่นบลัดดี ้ บันนี่ จะได้ รับนิยามว่า “กระต่ายโหด” “กระต่ายซ่า” “ความน่ารักสาย
โหด” เป็ นต้ น ในขณะที่ปังปอนด์ จะเป็ นไปใน 2 แนวทางคือ “กวนๆ ซนๆ ชวนยิ ้มกับความน่ารักน่า
เอ็นดู” กับอีกกลุ่มจะให้ ความสาคัญกับรู ปลักษณ์ ภายนอกที่เน้ นไปทางความน่ารัก น่าจดจาเช่น
“ผมสามเส้ น” “ปั งปอนด์หวั โต น่ารัก” ส่วนก้ านกล้ วย ได้ รับคานิยามที่เน้ นไปทางความน่ารักบวก
กับความกล้ าหาญหรื อคุณธรรม เช่น “ช้ างน้ อยสีฟ้าน่ารักมีคณ
ุ ธรรมจิตใจดี” “ก้ านกล้ วยเป็ นช้ างที่
กล้ าหาญมากๆ” “ตัง้ เป้าหมาย แล้ วท าให้ ส าเร็ จ แม้ ว่าจะล าบากแค่ไหน หรื อต้ องรับผลอะไร”
ซึ่งภาพลักษณ์ ที่เด่นชัดเหล่านี ้ เป็ นองค์ประกอบที่ผสมรวมกันไปกับนิสยั และรูปลักษณ์ ภายนอก
ของตัวละคร ซึ่งอาจจะตรงหรื อไม่ตรงกับสิ่งที่ผ้ ผู ลิตตังใจไว้
้
แต่แรกก็เป็ นไปได้ เนื่องจากเกิดการ
ผสมผสานกันระหว่าง ภาพลักษณ์ที่ผ้ ผู ลิตได้ สร้ างขึ ้นผ่านการออกแบบและการสื่อสาร กับภาพที่
เกิดขึ ้นในใจของกลุ่มแฟน และเมื่อผ่านเวลาภาพลักษณ์เหล่านี ้ก็มีการขยายหรื อเปลี่ยนแปลงไป
ตัวอย่างที่น่าสนใจที่ผ้ วู ิจยั พบคือปั งปอนด์ เนื่องจากตัวละครมีอายุที่ยาวนานกว่า 20 ปี ถึงแม้ ว่า
ตัวละครจะมีแนวทางเดิม แต่ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ ้นกับแฟนที่อายุมากขึ ้นคือปังปอนด์ได้ เปลี่ยนจาก
เด็กที่สดใส กลายเป็ นตัวแทนของวัยเด็กในยุคที่คนเหล่านี ้เป็ นเด็กอยู่ เป็ นเหมือนเพื่อนวัยเด็กที่
ไม่ได้ โตตามพวกเขามา
เด็กสมัยก่อนจะโตมากับการ์ ตูน ซึ่งถ้ าเป็ นการ์ ตูนไทยก็ จะเป็ นปั งปอนด์ ที่ร้ ู จักและ
ติดตามกันมายาวนาน สาหรับปั งปอนด์จะรู้สกึ ถึงความผูกพันเป็ นเหมือนเพื่อนในวัยเด็ก ที่
ท าให้ เรารู้ สึก นึ ก ถึ ง สมัย เด็ ก ๆ เป็ น เหมื อ นเพื่ อ นเก่ า สมัย นัน้ (ประสิ ท ธิ์ ชัย สาร, 2562,
สัมภาษณ์)
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สมัยก่อนลูกชอบปั งปอนด์มาก เรี ยกว่าดูทกุ วัน แม้ ว่าตอนนี ้เค้ าโตขึ ้นมาแล้ ว อาจ จะ
ไปชอบการ์ ตูนตัวอื่น แต่เขาจะเก็บทุกอย่างของปั งปอนด์ไว้ เป็ นเหมือนเพื่อนในสมัย นึง
คิดถึงก็กลับไปหา เหมือนมีเพื่อนใหม่ แต่เพื่อนเก่าก็พิเศษเสมอ(ศุรางค์รัตน์ จินตนะสถิระกุล
, 2562, สัมภาษณ์)

ในมุม มองอีกด้ าน ภาพลักษณ์ ของตัวละครก็สามารถสะท้ อนหรื อแสดงออก
ความเป็ นตัวตนของแฟนและผู้ใช้ สินค้ าตัวละครได้ ตัวอย่างที่ชดั เจน คือการใช้ งานสติกเกอร์
ไลน์ ถูกใช้ เพื่อสื่อสารความเป็ นตัวตนของแฟน ผ่านท่าทางและบุคลิกของตัวละคร การที่ตวั ละครบ
ลัด ดี ้ บัน นี่ ใช้ ค าที่ มี ค วามรุ น แรงในการแสดงออก เช่น “Don’t be my enemy” หรื อ “Hug you
enemy, so you can dig the right size grave” หรื อการที่ ตัวละครก้ านกล้ วยได้ เป็ นสัญ ลักษณ์
ความเป็ น ไทย ซึ่ ง ท าให้ แฟนรู้ สึ ก ได้ ถึ ง การมี อ ารมณ์ ร่ ว มกับ ตัว ละครในเรื่ อ งนัน้ ๆ และสร้ าง
ความรู้สกึ ว่าเป็ นพวกเดียวกัน
จากข้ อมูลการวิจัยเชิ งปริ ม าณ พบว่าปั จ จัยด้ านเนื อ้ หาและเรื่ องราวของตัวละคร
การ์ ตูนมี ผ ลต่อความชื่ นชอบและเป็ น แฟนตัวละคร มี ค่าเฉลี่ย 4.63 พิสูจน์ ได้ ว่า แฟนตัวละคร
การ์ ตนู ให้ ความสาคัญ กับปั จจัยด้ านเนื ้อหาและเรื่ องราวของตัวละครการ์ ตูนเป็ นอย่างมาก ซึ่งมี
ตัวเลขค่าเฉลี่ยที่ สูงกว่า ปั จจัยที่ 1 รู ปลักษณ์ ภายนอก แสดงให้ เห็นว่าแฟนมีความผูกพันกับตัว
ละครการ์ ตนู เมื่อเจาะลงไปในรายละเอียดของปัจจัยนี ้ พบว่าแฟนให้ ความสาคัญต่อลักษณะนิสยั /
บุคลิกของตัวละครมากเป็ นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.71 เรื่ องราวของตัวละคร มีความสาคัญเป็ น
อันดับ 2 และภาพลักษณ์ ของตัวละครที่เป็ นที่รับรู้กันทัว่ ไปมีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
4.51
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ยด้ านปัจจัยด้ านเนื ้อหาและเรื่ องราวของตัวละครการ์ ตนู ที่มีผลต่อ
ความชื่นชอบ
2. ปั จจัยด้ านเนือ้ หาและเรื่องราวของตัวละครการ์ ตนู ที่มีผลต่ อความชื่นชอบ
2.1 ลักษณะนิสยั บุคลิกของตัวละครมีผลต่อความชื่นชอบตัวละครของท่าน/
2.2 เรื่ องราวของตัวละคร มีผลต่อความชื่นชอบตัวละครของท่าน
2.3 ภาพลักษณ์ของตัวละครที่เป็ นที่รับรู้กนั ทัว่ ไป มีผลต่อการชื่นชอบของตัวละครของคุณ
ค่ าเฉลี่ยรวม

ค่ าเฉลี่ย
4.44
4.39
4.53
4.45
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ปั จจัยที่ 3 ปั จจัยด้ านการสื่อสารและการสร้ างชุมชน (Community)
ปั จจัยนี ้เป็ นการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตตัวละครกับแฟน และการสร้ างชุมชุนของกลุ่ม
แฟน เป็ นสื่อที่นาเรื่ องราวของตัวละครไปสู่ผ้ คู น และเป็ นพื ้นที่ที่แฟนได้ มีการส่งต่อความรู้สึกและ
สร้ างเนื อ้ หาที่ ส ร้ างขึน้ มาส่งต่อไปสู่แฟนๆ คนอื่ น โดยเมื่ อ เปรี ยบเที ย บปั จ จัย นี ก้ ับแนวคิด การ
สร้ างอัตลักษณ์แบรนด์ผา่ นปริ ซมึ หกด้ านของแคปเฟอเรอร์ พบว่าจะตรงกับลักษณะความสั มพันธ์
ที่มีกับแบรนด์ )Brand Relationship( ซึ่งเป็ นหนึ่งในองค์ประกอบของหลักการสร้ างอัตลักษณ์ แบ
รนด์ หมายถึงการสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างแบรนด์กบั ลูกค้ าผ่านช่องทางการสื่อสารและร้ านค้ า
ซึ่งเน้ นถึงการสร้ างความสัมพันธ์ในรูปแบบที่มากกว่าบริ การ หรื อแจ้ งข่าวสารทัว่ ๆ ไป แต่หากเป็ น
การสร้ างความผูกพันและสร้ างความสัมพันธ์ ที่มีลกั ษณะเหมือนกับความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
เช่น ความสัมพันธ์ ในรู ปแบบของการเป็ นเพื่ อน หรื อเป็ นผู้ให้ คาแนะนาเป็ นต้ น (แคปเฟอเรอร์ :
2008, น.185) ตัวละครการ์ ตนู มีนนั ้ เป็ นที่ร้ ู จกั คล้ ายกับบุคคล โดยแฟนนันจะไม่
้
ได้ มองตัวละคร
การ์ ตูนเป็ นสินค้ า แต่คล้ ายกับบุคคลจริ ง จึงทาให้ การสื่อสารของตัวละครการ์ ตูนไปสู่แฟนนัน้ มี
ความคล้ ายกับการสื่อสารของบุคคลสาธารณะ หรื อดารา นักแสดงทัว่ ไป โดยการเป็ นที่ร้ ูจกั ของตัว
ละครการ์ ตนู เกิดขึ ้นได้ 2 ทาง คือ การสื่อสารโดยตรง จากตัวผู้ผลิตหรื อเจ้ าของตัวละครไปสู่แฟน
กับการสื่อสารจากแฟนไปสูแ่ ฟนด้ วยกัน
รู ปแบบการรับรู้ ของแฟน แฟนจะรับรู้ ข่าวสารและเรื่ องราวของตัวละครจากหลาย
รูปแบบ โดยการสัมภาษณ์แฟนตัวละครการ์ ตนู แฟนนันรั
้ บรู้ข่าวสาร หรื อความนิยมของตัวละคร
ผ่า นการบอกต่ อ หรื อ รั บ รู้ ข่ า วสารผ่ า นสื่ อ หลัก ทั่ว ไปเช่น โทรทัศ น์ หนัง สื อ พิ ม พ์ นิ ต ยสาร สื่ อ
กลางแจ้ ง เป็ นต้ น การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านร้ านค้ าหรื อการออกงานแสดงสินค้ าของ
ตัวละคร จากบุคคลใกล้ ตวั เช่นเพื่อนฝูงหรื อครอบครัว และการพบเห็นสินค้ าตัวละครจากการใช้
งานของบุคคลทัว่ ไป ซึ่งจากศึกษาข้ อมูลผู้วิจยั พบว่ ารูปแบบการรับรู้ของแฟนสามารถแบ่งออกได้
ตามรูปแบบสื่อตามเทคโนโลยีสื่อดังต่อไปนี ้
- การรั บรู้ ผ่านสื่อมวลชน ผู้วิจยั พบว่า ตัวละครการ์ ตูนทัง้ 3 ตัวใช้ สื่อมวลชน
เป็ นจุดเริ่ ม ต้ นของการสร้ างการรับ รู้ ไปยังวงกว้ าง โดยเฉพาะในช่วงพ .ศ .2545-2553 ซึ่งผู้วิจัย
กาหนดว่าเป็ นยุคที่ สื่ อมวลชนมี บทบาทมากในการสร้ างการรับรู้ ของตัวละครการ์ ตูนไทย เป็ น
ช่วงเวลาที่ตวั ละครการ์ ตนู ทัง้ 3 เริ่ มทาการประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนยังคงเป็ นสื่อที่มีอิทธิพลสูงต่อ
ผู้ชมในสมัยนัน้ ซึง่ การสื่อสารผ่านสื่อหลักอย่างภาพยนตร์ หรื อโทรทัศน์ ทาให้ ตวั ละครทัง้ 3 ตัวเป็ น
ที่ร้ ูจกั เป็ นวงกว้ าง และได้ รับความสนใจจากผู้ชมจานวนมาก
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ก้ านกล้ วยเริ่มจากการเป็ นแอนิเมชันขนาดยาว สาหรับฉายในโรงภาพยนตร์ ในปี
พ .ศ .2549 ซึ่ง ก็ ป ระสบความส าเร็ จ มากจากการเข้ าฉาย โดยท ารายได้ 98 ล้ า นบาท ซึ่ง เป็ น
แอนิเมชันไทยที่ทารายได้ สูงที่สุดจากการเข้ าฉายในโรงภาพยนตร์ ตลอดการ จากนัน้ ก้ านกล้ วย
ภาค 2 ในปี พ .ศ.2552 ซึ่งก็ประสบความสาเร็ จเช่นกัน โดยทารายได้ จากการเข้ าฉาย 79 ล้ านบาท
ก้ านกล้ วยยังได้ ถูกนามาดัดแปลงเป็ น แอนิเมชันซีรี่ย์ฉายทางโทรทัศน์ช่อง 7 โดยใช้ ชื่อว่า " ก้ าน
กล้ วย ผจญภัย "ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.00-17.30 น .
ส าหรั บ ปั ง ปอนด์ เริ่ ม ต้ นจากการเป็ นแอนิ เมชั น ซี รี่ ย์ ฉ ายทางช่ อ ง 3 ในชื่ อ
"ปั งปอนด์ ดิ แอนิเมชัน ตอน ตะลุยโลกอนาคต" ออกฉายครัง้ แรกเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2545
ตามมาด้ วยแอนิเมชันฉายเป็ นตอนอีกจานวนมาก ดังนี ้ ปั งปอนด์ เดอะซี่รี่ส์ (2546) ปั งปอนด์ ดิ
แอดเวนเจอร์ ตอน ผจญโลกแมลง (2547) ปั งปอนด์ ตะลุยโลกหิมพานต์ (2549) ปั งปอนด์ ตัวจิ๋ว
หัวใจฮีโร่ (2552) ปั งปอนด์จอมป่ วน (2553) โดยปั งปอนด์เป็ นภาพยนตร์ แอนิเมชัน 3 มิตฉิ ายทาง
โทรทัศน์เรื่ องแรกๆของไทยที่ได้ รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงสมัยเริ่ มต้ นของปั งปอนด์ ตอนนัน้ ถ้ าอยากทาแอนิเมชัน เราก็ ต้องฉายช่องทีวี
อย่ า งเดี ย ว ตอนนัน้ ยังไม่ มี Youtube หรื อ Facebook แล้ ว ทุก คนก็ ดูโทรทัศ น์ เด็ ก ๆ จะดู
โทรทัศน์ตอน บ่าย 4-5 โมง จะเป็ นช่วงรายการเด็กหมด เด็กก็จามานัง่ หน้ าจอรอดูการ์ ตูนกัน
(สันติ เลาหบูรณะกิจ, 2561, สัมภาษณ์)

บลัด ดี ้ บัน นี่ เป็ นที่ ร้ ู จัก ผ่ า นแอนิ เมชัน คั่น ระหว่ า งรายการของช่ อ งโทรทั ศ น์
Channel V ซึ่งค่อนข้ างเป็ นปรากฎการณ์ ใหม่ในสมัยนัน้ เพราะไม่เคยมี การใช้ ตวั ละครไทย มา
นาเสนอเป็ นรู ปแบบของแอนิเมชันขันรายการมาก่
้
อน ซึ่งช่อง Channel V เป็ นช่องรายการเพลงที่
เน้ นกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นวัยรุ่น มีภาพลักษณ์ของความทันสมัย เป็ นสากลอยูส่ งู ซึง่ ทาให้ บลัดดี ้ บัน
นี่เป็ นที่ร้ ูจกั ในกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นเป้าหมายหลักของตัวละครอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มเป้าหมายเราตอนนัน้ เน้ นคนรุ่ นใหม่ เพราะเราเริ่ มต้ นจากการขายภาพ Wallpaper
บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งการได้ ออกใน Channel V ก็ทาให้ ได้ ภาพลักษณ์ตรงนันด้
้ วย เพราะกลุ่ม
คนดูของ Channel V ก็เป็ นวัยรุ่ นล้ วน ๆ เลย ทุกวันนี ้ก็ยงั มีคนจานวนมากที่บอกว่าจาบลัดดี ้
บันนี่ ได้ จาก Channel V (กฤษณ์ ณ ลาเลียง, 2561, สัมภาษณ์)
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- การรั บ รู้ ผ่านสื่ อออนไลน์ และสื่อโซเชียล รู ปแบบของการสื่อสารระหว่าง
ผู้ผลิตตัวละครการ์ ตนู กับแฟนนัน้ ปั จจุบนั นีผ้ ้ ผู ลิตจะสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ หรื อ
โซเชียลมี เดีย )Social Media( เป็ นหลัก ซึ่งด้ วยเทคโนโลยีของสื่ อสังคมออนไลน์ ทาให้ เกิ ดการ
สื่อสารสองทางขึน้ ระหว่างผู้ผลิ ตและแฟน ทาให้ เกิ ดการแลกเปลี่ยนและความใกล้ ชิดระหว่าง
ผู้ผลิตตัวละครกับแฟน และนามาซึ่งการสร้ างสรรค์สินค้ าหรื อรูปแบบการนาเสนอใหม่ๆ ซึง่ รูปแบบ
การสื่ อ สั ง คมออนไลน์ นั น้ มี ทั ง้ Facebook Fan page, Instagram, Twitter, Line@ และ ช่ อ ง
Youtube โดยสิ่งที่น่าสนใจของสื่อสังคมออนไลน์ในทุกรูปแบบคือการแสดงความคิดเห็นของแฟน
ที่มีตอ่ ตัวละคร ซึง่ มีทงการแสดงความรู
ั้
้ สึก ข้ อเสนอแนะไปยังผู้ผลิต ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงความผูกพัน
ระหว่างแฟนกับ ตัวละครเป็ นอย่างดี โดยช่องทางหลัก ในการสื่ อสารของตัวละครไทย ยังเป็ น
ช่องทาง Facebook ซึ่งเป็ นช่องทางที่ ผ้ ูสร้ างใช้ สื่อสารถึงข่าวสารความเคลื่อนไหวของตัวละคร
สินค้ า และโปรโมชั่น ต่าง ๆ และเป็ นช่องทางหลักที่ แฟนจะใช้ ติดต่อกับทางผู้ผลิตด้ วย และอี ก
ช่องทางที่ เป็ นที่ นิ ยมมากขึน้ เรื่ อยๆ คือช่องทาง Line@ ซึ่งทาหน้ าที่ ในลักษณะคล้ ายกัน แต่ให้
ความเป็ นส่วนตัวในการติดต่อระหว่างแฟนและผู้ผลิตมากกว่า
นอกจากนัน้ ยัง มี อี ก ตัว อย่า งที่ น่า สนใจของการสื่ อ สารผ่า นสื่ อ ออนไลน์ คื อ
ช่องทาง Youtube ช่อง Youtube ของก้ านกล้ วย มี ผ้ ูติด ตามประมาณ 50,000 ราย ซึ่งในช่องนี ้
นอกจากจะฉายแอนิเมชันก้ านกล้ วยที่ เคยฉายจากที่ อื่นแล้ ว ยังมี แอนิเมชัน Khan Kluay The
Series ก้ านกล้ วยผจญภัย ซึ่งเป็ นแอนิเมชันชุดตอนใหม่ จานวน 72 ตอน ที่ถูกสร้ างขึน้ เพื่อการ
ฉายบนช่อ งทาง youtube โดยเฉพาะ ซึ่งได้ รับ ความนิ ยมเป็ นอย่างมาก โดย Khan Kluay The
Series ก้ านกล้ วยผจญภัย ตอน" การผจญภัยครัง้ ใหม่ "EP.1 มียอดรับชมกว่า 2.6 ล้ านครัง้ ช่อง
youtube ของปั งปอนด์ มีผ้ ูติดตามกว่า 188,000 โดยคลิปที่ชื่อปั งปอนด์จอมป่ วนภาค 2EP. 23
ตอน ที วีแชมป์ ปุ้ย | PangPond The Series 2มี ผ้ ูเข้ าชมกว่า 2.9 ล้ านครับ และมี ผ้ ูแสดงความ
คิดเห็นกว่า 400 ความเห็น ซึง่ ความเห็นส่วนมากจะพูดถึงความสนุกของคลิป และความผูกพันที่มี
กับการ์ ตนู เช่น ดูมามากกว่า 5 รอบ หรื อ ผ่านไปหลายปี แล้ วก็ยงั กลับมาดูอยู่ หรื อคลิป BLOODY
BUNNY: The First Blood : all 15Episodes (Official VDO) ของตัวละครบลัดดี ้ บันนี่ นัน้ มียอด
เข้ าชมกว่า 4.6 ล้ านครัง้ และมีผ้ แู สดงความคิดเห็นกว่า 8,900 ครัง้ โดยส่วนมากเป็ นภาษาอังกฤษ
ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงความนิยมในระดับสากลของตัวละครนี ้ โดยความคิดเห็นส่วนมากคือการชื่นชม
คุณภาพและความน่าสนใจของตัวแอนิเมชัน และมีความเห็นในเชิงวิเคราะห์เนื ้อเรื่ องและตัวละคร
ที่ซอ่ นอยู่ในตัวแอนิเมชัน และมีความเห็นจานวนมากที่เรี ยกร้ องให้ ผ้ ผู ลิตสร้ างแอนิเมชันตอนใหม่ๆ
เพิ่มเติม อีกทังขอให้
้
สร้ างเกมที่ตอ่ ยอดจากแอนิเมชันตัวนี ้เป็ นต้ น
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แฟนของก้ านกล้ วยส่วนใหญ่มกั จะทักมาทาง Facebook Message ซึง่ จะมีทงการของซื
ั้
้อ
ของ หาของที่เป็ น Collection บ่างทีก็เข้ ามาทักทายเฉยๆ เช่น คิดถึงก้ านกล้ วยจัง, เมื่อไหร่จะมี
ภาค 3 ซะที เป็ นต้ น นอกจากนี โ้ อกาสที่ จ ะพบกับ แฟนของก้ านกล้ ว ย คื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ
โดยเฉพาะกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งก้ านกล้ วยจะการจัดงานร่ วมกับห้ างโรบินสัน ก็จะพบทังแฟนรุ
้
่น
เก่าที่ปัจจุบนั กลายเป็ นพ่อแม่แล้ ว แถมยังพาลูกๆ มาทักทายกันอยู่ สิ่งที่คนชอบมากก็คือการ
ถ่ายรู ป กับ Mascot ก้ านกล้ วย ชบาแก้ ว ทัง้ ผู้ใหญ๋ ทงั ้ เด็ก เลย (สุดาพรรณ สิงห์ ทอง, 2561,
สัมภาษณ์)

ทางเราก็ได้ ร้ ู ถึงพฤติกรรมของแฟนผ่านสื่อ social media เช่น เวลาถ่ายรู ปหรื อทาอะไรก็
จะมีการ Tag หรื อใช้ # ซึ่งทาให้ เราสามารถไป Search ดูได้ เช่น มีแฟนคลับที่ซื ้อของ Bloody
Bunny หรื อไปที่ร้านมาเขาก็จะถ่ายรูปแล้ ว Tag มาให้ ทาให้ เรารู้ วา่ เขาเป็ นแฟนตัวจริ งของเรา
(ปั ญจรัตน์ อารี รัตนตระกูล, 2561, สัมภาษณ์)

ผู้วิจยั ตังข้
้ อสังเกตว่า บางครัง้ ช่องทางการสื่อสาร อย่างช่องยูทปู ที่เผยแพร่โดยบุคคล
อื่ นที่ ไม่ใช่ผ้ ูผ ลิ ตเอง เช่น มี ช่องยูทูปบางช่อ ง ได้ น าเอาบางตอนของปั งปอนด์ม าฉาย หรื อช่อ ง
การ์ ตนู บาร์ บี ้ไทย ได้ นาเอาภาพยนตร์ ก้านกล้ วยภาค 2 มาลงฉายและมีผ้ ูรับชมมากถึง 7.8 ล้ าน
ครัง้ และมี ผ้ ูเข้ าไปแสดงความคิด เห็ นกว่า 5,000 ครัง้ โดยในการแสดงความคิดเห็ น นัน้ หลาย
ความเห็นแสดงให้ เห็นว่าเป็ นแฟนของตัวละครการ์ ตนู และได้ เข้ ามาดูหลายครัง้ รวมทังมี
้ ความเห็น
ให้ ผ้ สู ร้ างมีการสร้ างก้ านกล้ วยภาค 3 ด้ วย ซึง่ ผู้วิจยั พบว่า ผู้บางครัง้ ช่องทางเหล่าได้ รับความนิยม
มากกว่าช่องทางที่ เป็ นของผู้ผ ลิตโดยตรงเสี ยอีก ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงปั ญ หาในการสื่อสารบนสื่ อ
สังคมออนไลน์ของผู้ผลิต และการให้ ความสาคัญต่อลิขสิทธิ์ของกลุ่มแฟน เพราะบางช่องยูทปู นัน้
อาจจะเป็ นช่องทางที่ไม่ได้ รับการเผยแพร่อย่างถูกต้ อง
- การรั บรู้ ผ่านสื่ อดิจิทัลผ่ านสมาร์ ทโฟน ในยุคหลักปี พ .ศ.2558 เป็ นต้ นมา
โทรศัพท์สมาร์ ทโฟนได้ มีผลอย่างมากต่อวิถีชีวิตผู้คนและทาให้ แฟนหันมาใช้ สมาร์ ทโฟนในการเข้ า
สู่อินเทอร์ เน็ต โซเชียลมีเดีย และการสื่อสาร โดยมีการสร้ างแอปพลิเคชันเข้ ามาช่วยในเรื่ องการ
สื่อสารและได้ กลายเป็ นวิธีการหลักในการสื่อสารยุคปั จจุบั นันก็
้ คือแอปพลิเคชันไลน์ )Line)ที่ให้
ผู้ใช้ สามารถส่งข้ อความ เสียง ภาพ วีดีโอ ผ่านสมาร์ ทโฟนไปยังผู้รับได้ อย่างสะดวกสบาย นอด
จากนี ้ยังมีช่องทางการสื่อสารผ่านสติกเกอร์ ตวั ละครโดยได้ เปิ ดโอกาส ผู้ใช้ งานสื่อสารผ่านท่าทาง
ของตัวละคร ซึ่งเป็ น ที่นิยมากในกลุ่ม ผู้ใช้ งาน โดยตัวเลขข้ อมูลจาก Line Corporation เปิ ดเผย
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ผ่านเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ (2019, ออนไลน์ ) ว่าในปี พ .ศ.2561 ผู้ใช้ ในประเทศไทยส่งไลน์สติก
เกอร์ เฉลี่ยวันละถึง 31 ล้ านครัง้ อีกทังธุ
้ รกิจด้ านไลน์สติกเกอร์ ของไทยยังเจริ ญเติบโตเป็ นอันดับ
หนึ่งในภูมิภาค ซึ่งจัดนี ้ทาให้ ธุรกิจด้ านตัวละครของไทยขยายตัวเป็ นอย่างมาก และเป็ นรู ปแบบ
การทาธุรกิจใหม่ของตัวละครการ์ ตนู ไทยในรูปแบบสินค้ าตัวละครการ์ ตูนแบบดิจิทัล ตัวละคร
อย่างปังปอนด์ได้ สร้ างไลน์สติกเกอร์ เป็ นครัง้ แรกในปี 2557 จนถึงปั จจุบนั วิถิตาแอนิเมชันได้ มีไลน์
สติกเกอร์ ปังปอนด์ที่ออกมาในลักษณะเป็ นสติกเกอร์ เพื่อจาหน่ายถึง 11 ชุด ซึ่งมี รูปแบบที่ต่าง
ออกไป ทังในรู
้ ปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ รวมทังที
้ ่เป็ นแอนิเมชันและล่าสุดเป็ นแบบให้ ผ้ ูใช้ สามารถ
เติมคาได้ ด้วยตนเอง
- การรั บรู้ ผ่านสินค้ าตัวละคร ร้ านค้ าและงานนิทรรศการ สินค้ าตัวละครเป็ น
สิ่งที่แฟนให้ ความสนใจ โดยจากการสัมภาษณ์ เมื่อแฟนให้ ความสนใจในตัวละคร ก็มกั จะสนใจที่
จะหาซือ้ สินค้ าตัวละคร เพื่อนามาใช้ หรื อเก็บสะสม โดยซื ้อผ่านร้ านขายสินค้ าตัวละคร ตัวแทน
จาหน่าย หรื อการออกงานนิทรรศการ หรื อการซื ้อของออนไลน์
ตอนเด็กของใช้ สว่ นใหญ่จะเป็ นลายก้ านกล้ วยหมดเลย เช่น เสื ้อยืดลายก้ านกล้ วย
ดินสอ สมุด กระเป๋ า อะไรแบบนี ้ แล้ วก็จะมีต๊ กุ ตาต้ นอ้ อกับกอแก้ วที่เป็ นลูกของก้ านกล้ วย
เป็ นตุ๊กตาที่หวงมากๆ ได้ รับเป็ นของขวัญวันเกิดประมาณตอนประถมสี่-ห้ าจากคุณอา ทุก
วันนี ้ยังเก็บไว้ อย่างดีอยูท่ ี่บ้าน นอนกอดตลอด จนตอนนี ้มีน้องชายแล้ วเรายกของเล่นตอน
เด็กทุกอย่างให้ หมดเลยยกเว้ นตุ๊กตาสองตัวนี ้ (พนัชกร สุวรรณเรื อง, 2562, สัมภาษณ์)

กรณีการรับรู้ผ่านร้ านค้ าสินค้ าตัวละครนันเห็
้ นได้ อย่างชัดเจนในกรณีของบลัดดี ้ บัน
นี่ ซึ่งเป็ นตัวละครที่เน้ นการขายสินค้ าตัวละครเป็ นหลัก โดยบลัดดี ้ บันนี่เริ่ มมีการขายสินค้ าครัง้
แรกในปี 2551 ในร้ าน 2:Spot Character Shop and Studio สยามสแควร์ เป็ นร้ านขายผลิตภัณฑ์
สิ น ค้ า ตัว ละครการ์ ตู น ไทย ร้ านแรกของประเทศไทย มี สิ น ค้ า ประเภทอุ ป กรณ์ เครื่ อ งเขี ย น
(Stationary), เสื อ้ ผ้ าและเครื่ อ งประดับ (Clothes and Accessories) และตุ๊ กตา (Plush Toy)
นอกจากขายสินค้ าในหน้ าร้ านค้ าของตัวเองแล้ ว สินค้ าบลัดดี ้ บันนี่ ยังมีการนาไปวางจาหน่ายใน
ร้ านหนังสือคิโนะคุนิยะ (Kinokuniya), ร้ านบีทเู อส (B2S), ร้ านลอฟท์ (Loft) และร้ านเซเว่น อีเลฟ
เว่น (7-Eleven) ปั จ จุบัน ได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นชื่ อ ร้ านจาก 2:Spot Character Shop and Studio
เป็ นร้ าน Bloody Bunny & Friends Cafe นอกจากจะขายผลิตภัณฑ์สินค้ าบลัดดี ้ บันนี่ (Bloody
Bunny) แล้ วยังเป็ นการนาเอาตัวละครการ์ ตนู มาต่อยอดไปถึงเรื่ องการกิน ของใช้ และการใช้ ชีวิต
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โดยการเปิ ดร้ านคาเฟ่ (Cafe) ที่มีรูปแบบการสร้ างด้ วยการเชื่อมโยงบรรยากาศของคาเฟ่ และตัว
ละครการ์ ตนู ให้ เข้ ากัน มีเมนูอาหารและเครื่ องดื่มที่มีการพัฒ นารู ปแบบอาหารและแพคเกจโดย
ใช้ บลัดดี ้ บันนี่ เป็ นสัญลักษณ์ ปั จจุบนั ร้ าน Bloody Bunny & Friends Cafe มี 3 สาขา คือ สาขา
เซ็ น ทรัล เวิล ด์ (Central World), สาขา เทอร์ มิ น อล 21 (Terminal 21) และสาขาเทอร์ มิ นอล 21
พัทยา (Terminal 21 : Pattaya) ซึ่งร้ านค้ าเป็ นเหมื อนจุดที่ ทาให้ แฟนสามารถเลือกดูและสัมผัส
สินค้ าได้ โดยตรง
- การรั บรู้ ผ่านการใช้ งานตัวละครในรู ปแบบการเช่ าลิขสิทธิ์ หรื อการใช้ ตัว
ละครในการโปรโมทสิน ค้ าและบริ ก ารอื่ น ๆ การใช้ งานตัวละครในฐานะตัวแทนก็ เป็ นอี ก
ช่องทางที่สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครกับแฟนได้ อีกด้ วย โดยช่องทางเหล่านี ้จะมีผ้ บู คุ คลที่
สามที่เข้ ามามีส่วนร่ วม ในฐานะผู้ได้ รับสิทธิในการใช้ ตวั ละครในการประชาสัมพันธ์ ที่ อาจจะเป็ น
สินค้ า บริ การ หรื อการกระทาเพื่อสาธารณะประโยชน์ใด ๆ ก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น ก้ านกล้ ายเป็ น
ตัวแทนในการระดมทุนบริ จาคช่วยเหลือช้ าง ซึ่งเป็ นความร่ วมมือกันระหว่างกันตนา แอนิเมชัน
สตูดิโอ กับมูลนิธิเพื่อนช้ าง ปั งปอนด์มีโครงการร่ วมกับภาครัฐในการรณรงค์ในหลายๆ เรื่ อง เช่น
การได้ รับเป็ น “ทูตไทยเด่น” ในโครงการสร้ างสรรค์อตั ลักษณ์สินค้ าอุตสาหกรรมชุมชนสูส่ ากล ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริ มและผลักดันสินค้ าอุตสาหกรรมชุมชนให้ มีมูลค่าเพิ่มขึ ้น โดย
ผสมผสานการออกแบบ ที่มี ความคิดสร้ างสรรค์และเสน่ห์ของวัฒ นธรรมท้ องถิ่น เข้ าไปในการ
สร้ างอัตลักษณ์สินค้ าในแต่ละชุมชน หรื อ โครงการ ปั งปอนด์ยุวทูตวัยใส กับ ปฏ "ูิ บัติการ ปิ๊ ด ปี ้
ปิ๊ ด รวมพลังสู้หวัด "ร่ วมกับ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ ม สุขภาพ (.สสส) เพื่ อให้
เยาวชนและประชาชนทัว่ ไป เห็นความสาคัญในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคไข้ หวั ดใหญ่สาย
พันธุ์ใหม่ เป็ นต้ น
การจากสัมภาษณ์ เชิงลึกกับกลุ่มแฟน ผู้วิจยั พบว่ากระบวนการของการชื่นชอบ
จนกระทั่งกลายเป็ น แฟนของตัวละครนัน้ เบือ้ งต้ นแฟนจะรับ รู้ ถึงตัวละครจากทัง้ สื่ อหลัก เช่น
โทรทัศน์ ข่าวสารหรื อเห็นจากบุคคลทั่วไป โฆษณา หรื อพบจากการสื่อสารแบบดิจิทลั เช่น Line
messaging เป็ นต้ น ซึ่งการพบเห็นบ่อยนันจะให้
้
ความรู้สึกคุ้นเคย และรู้สึกว่าตัวละครนันดั
้ งหรื อ
เป็ นที่นิยมมีคนชื่นชอบมาก ปนัดดา ราศี (2561, สัมภาษณ์) ผู้ดแู ลด้ านการตลาดของตัวละครปั ง
ปอนด์ได้ แสดงความคิดเห็นไว้ ว่า แฟนของปั งปอนด์ส่วนหนึ่งนันรู
้ ้ จกั ปั งปอนด์ผ่านการ์ ตนู หรื อได้
รับชมผ่านโทรทัศน์ ซึ่งเป็ นสื่ อหลักในสมัยนัน้ ทาให้ คนจดจาได้ และติดตามปั งปอนด์มาตลอด
ผู้วิจยั ยังพบว่าแฟนหลายคนให้ ความสนใจตัวละครบลัดดี ้ บันนี่ เพราะจาได้ ว่าเคยเห็นจากช่อง
Channel V มาก่อน โดยไม่ได้ ร้ ูว่าเป็ นตัวละครไทยด้ วยซ ้า แต่เมื่อเห็ นตัวละครนี ้อีกครัง้ ในร้ านก็ให้
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ความสนใจเพราะเป็ นตัวละครที่ ตัวเองรู้ จัก มาจากโทรทัศน์ ซึ่งเป็ น การแสดงว่าตัวละครนัน้ มี
ชื่อเสียง เป็ นที่นิยม เมื่อเกิดความชื่นนชอบแล้ ว แฟนจะติดตามตัวละครผ่าน
การซื ้อสินค้ าผ่านหน้ าร้ าน Bloody Bunny & Friends Cafe และการติดตามสื่อ
โซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะการฉายแอนิเมชัน BLOODY BUNNY: The First Blood แอนิเมชันชุดนี ้
ผ่ า น เค รื อข่ า ย สั ง ค ม เว็ บ ไซต์ ช่ อ งยู ทู บ (YouTube Channel) ชื่ อ Bloody Bunny (Official
Channel) ในขณะที่แฟนของก้ านกล้ วยส่วนใหญ่ ร้ ู จักตัวละครก้ านกล้ วยผ่านการชมภาพยนตร์
แอนิ เ มชัน ทั ง้ ในโรงภาพยนตร์ ห รื อ การดูผ่ า นเครื อ ข่ า ยสัง คมเว็ บ ไซต์ ช่ อ งยู ทู บ (YouTube
Channel) ในขณะที่ ตัวละครปั งปอนด์นัน้ ผู้ค นที่ ร้ ู จักปั ง ปอนด์นัน้ จะแบ่ง ออกเป็ น 2 กลุ่ม อย่าง
ชัดเจนคือกลุ่ม คนที่ มี ร้ ู จักตัวละครปั งปอนด์จากหนังสือขายหัวเราะ กับ กลุ่ม ที่ ร้ ู จักตั วละครปั ง
ปอนด์จากแอนิเมชัน เรื่ อง ปังปอนด์ ดิ แอนิเมชัน ตอน ตะลุยโลกอนาคต
- การสร้ างเนื ้อ หาหรื อ Content ที่ เกิ ด จากผู้ ใช้ หรื อ Use Generated
Content ด้ วยความสามารถของสื่อโซเชียลมีเดียที่ทาให้ ทกุ คนสามารถนาเสนอผลงาน และความ
คิดเห็นของตนเองผ่านสื่อไปยังผู้ชมได้ อ ย่างง่ายดาย ดังนันจึ
้ งมีแฟนจานวนหนึ่งที่มีความชื่นชอบ
ในตัวละคร และมีความสามารถในการผลิตเนือ้ หาที่ตนชื่นชอบ ได้ สร้ างสรรค์ผลงานที่ได้ รับแรง
บันดาลใจจากตัวละครในหลากหลายรู ปแบบเช่นการวาดรูปตัวละคร หรื อที่ร้ ู จกั กันว่าแฟนอาร์ ต
หรื อการแต่งเรื่ องให้ กบั ตัวละครขึ ้นใหม่ หรื อที่เรี ยกกันว่าแฟนฟิ กชัน่ นอกจากนันยั
้ งเหิดช่องยูทปู ที่
นาเสนอเนื ้อหาที่มีความเกี่ยวข้ องกับตัวละครเช่นการสอนวาดรูป สอนปั น้ เป็ นต้ น ดังตัวอย่างตัว
ละครบลัดดี ้ บันนี่นนั ้ เป็ นที่นิยมในกลุ่มที่เป็ นนักวาดและนักออกแบบ ดังนันจึ
้ งมีการสร้ างสรรค์
งานวาดภาพประกอบบลัดดี ้ บันนี ้ขึ ้น โดยแฟนเป็ นจานวนมาก โดยกระแสนี ้เกิดขึ ้นในต่างประเทศ
ก่อน จากนันจึ
้ งเริ่ มเข้ ามาสู่ประเทศไทย ซึ่งลักษณะของแฟนที่มีความสามารถในการสร้ างสรรค์
ลั ก ษ ณ ะ นี ม้ ั ก จ ะ น าเส น อ ผ ล งาน ทั ้ง ใน ชุ ม ช น ข อ งผู้ มี ค วาม ส น ใจ ใน ก ารวาด เช่ น
https://www.deviantart.com/ ซึ่ ง เป็ นชุ ม ชนออนไลน์ ข องนัก วาด ที่ มี นัก วาดจากทั่ ว โลกเป็ น
สมาชิก โดยเฉพาะในเว็บไซต์นี ้ได้ มีการสร้ าง Tag หรื อคาค้ นเฉพาะของตัวละครบลัดดี ้ บันนี่ ที่มี
มากถึง 36 หน้ า
ผมรู้ สกึ ตื่นเต้ นมากเลยครับ ที่ได้ เห็นตัวละครนี ้อีกครัง้ ตอนเป็ นอนิเมชัน เพราะเรารู้ จกั
แค่ผ่านๆตอนเด็กพอมาเห็นอีกทีก็ร้ ู สึกแบบ ตัวนี ้เราเคยเห็นนี่ มีเป็ นอนิเมชันด้ วย แถมคน
ไทยทาด้ วย ก็เลยมาตามดู แล้ วก็ร้ ูสกึ ว้ าวมากก เท่มากกก ผมชอบสีแดงอยูแ่ ล้ วแล้ วดวงตา
แบบนี ้อีก ผมเลยชอบมากๆ ก็เลยตามรอปล่อยตอนใหม่ๆ ตลอด ตอนนันจ
้ าได้ ว่าแชร์ ทุก
ตอนเลย พอชอบมากๆ ก็เลยได้ มาวาดแฟนอาร์ ต (ปรัชญา ศรี บญ
ุ เรื อง, 2562, สัมภาษณ์)
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การสร้ างเนื อ้ หาหรื อ Content ที่ เกิ ดจากผู้ใช้ นัน้ นอกจากเป็ นส่วนช่วยในการ
สร้ างเนื ้อหาให้ กบั ตัวละครการ์ ตนู โดยที่ผ้ ผู ลิตไม่ต้องลงทุนเป็ นผู้สร้ างเอง เนื่องจากแฟนที่มีความ
สนใจในการสร้ างสรรค์ผลงานเหล่านี ้มักจากมีการเผยแพร่ผลงานในกลุม่ ของผู้มีความสนใจในการ
สร้ างสรรค์ด้วย จึงทาให้ งานเหล่านี ้มีส่วนช่วยในการเผยแพร่ตวั ละครการ์ ตนู ไปสู่ชมชนที่มีความ
สนใจร่วมอื่นๆ ซึ่งไม่ได้ กาจัดอยู่แค่ชมุ ชนทางด้ านสร้ างสรรค์เท่านัน้ ผู้วิจยั พบว่ามีหลายครัง้ ที่การ
เผยแพร่งานเหล่านี ้ไปสูก่ ลุม่ หรื อชุมชนที่แทบจะไม่มีความเชื่อมโยงกันเลย เช่น การเผยแพร่ผลงาน
การวาดเพ้ นส์สีรถ และทาสติกเกอร์ เพื่อการแต่งก้ านกล้ วยกับกลุม่ รถกระบะบรรทุกหนัก ผ่านกลุ่ม
ก้ านกล้ วยรัว้ ซิ่ง เป็ นต้ น
นอกจากช่องทางที่ ผ้ ูผ ลิต ได้ สื่ อสารและจัดท าขึน้ แล้ ว จากข้ อมูล การวิจัยเชิ ง
ปริ มาณ ยังสอดคล้ องกับผลที่ได้ จากคาตอบของกลุ่มตัวอย่าง โดยจากตัวเลขเฉลี่ยคาถามปั จจัย
การเป็ นแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทย พบว่าปั จจัยด้ านการสื่อสารและการสร้ างชุมชนมีผลต่อความชื่น
ชอบและเป็ นแฟนตัวละคร มีคา่ เฉลี่ย 4.03 ซึ่งพิสูจน์ได้ ว่าแฟนตัวละครการ์ ตนู ให้ ความสาคัญกับ
ปั จ จัย ด้ านการสื่ อ สารและการสร้ างชุม ชน แต่มี ตัว เลขค่าเฉลี่ ย ที่ ต่ ากว่าปั จ จัย ที่ 1 และ 2 ใน
ประเด็ น นี ผ้ ้ ูวิ จั ย มี ค วามเห็ น ว่า พฤติ ก รรมของแฟนตัว ละครการ์ ตูน ไทยนัน้ ยัง ไม่ ค่ อ ยมี ก าร
แสดงออกและรวมกลุ่มกัน ซึ่งต่างจากแฟนคลับดารา หรื อแฟนคลับศิลปิ นนักร้ อง เนื่องจากตัว
ละครการ์ ตูน เน้ น จิ น ตนาการมากกว่า จึงท าให้ ค วามสัม พันธ์ เป็ น เรื่ องของบุคคลมากกว่าการ
รวมตัวกัน อย่างไรก็ตาม จากตัวเลขเฉลี่ยก็ยงั แสดงให้ เห็นถึงความสาคัญของการสื่อการและการ
สร้ างชุมชนว่า มีผลอย่างมากต่อการสร้ างแฟน และเมื่อเจาะลงไปในรายละเอียด พบว่าแฟนให้
ความสาคัญต่อการมีร้านค้ าและสินค้ าให้ เลือกซื ้อมากเป็ นอันดับที่ 1 ตามมาด้ วยการสื่อสารผ่าน
Fanpage หรื อ Social Media ของตัวละคร ส่วนการที่ตวั ละครเป็ นที่ร้ ูจักและมีคนชื่นชอบมาก มี
ความสาคัญน้ อยที่สุดคือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.84 เท่านันซึ
้ ่งย ้าให้ เห็นถึงการชื่นชอบตัวละครนันเป็
้ น
เรื่ องส่วนบุคคลมากกว่าการรวมกลุม่
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ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยปัจจัยด้ านการสื่อสารและการสร้ างชุมชน
3. ปั จจัยด้ านการสื่อสารและการสร้ างชุมชน
3.1 การที่ตวั ละครเป็ นที่ร้ ูจกั และมีคนชื่นชอบมาก มีผลต่อการชอบตัวละครของท่าน
3.2 การสื่อสารผ่าน Fanpage หรื อ Social Media ของตัวละครมีผลต่อความชื่นชอบตัว
ละครของท่าน
3.3 การมีร้านค้ าหรื อสินค้ าตัวละครให้ เลือกซื ้อ เลือกใช้ มีผลต่อความชื่นชอบตัวละคร
ของท่าน
3.4 การที่มีเพื่อนฝูง คนรู้จกั หรื อ คนในครอบครัว แนะนาตัวละครการ์ ตนู นันๆให้
้ ร้ ูจกั มี
ผลต่อความชื่นชอบตัวละครของท่าน
3.5 การที่มีผลงานแฟนอาร์ ต บทความ หรื อการพูดถึงตัวละครนันๆ
้ มีผลต่อความชื่น
ชอบตัวละครของท่าน
ค่ าเฉลี่ยรวม

ค่ าเฉลี่ย
4.12
4.12
4.16
4.01
4.13
4.11

ทัง้ นี ้ จากข้ อ มูล ที่ ได้ จ ากการวิจัย เชิ ง คุณ ภาพและการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ มี ผ ลวิจัย
สอดคล้ องใปในทิศทางเดียวกันว่า ปั จจัยที่ก่อให้ เกิดแฟนตัวละครการ์ ตนู นัน้ ประกอบไปด้ วย 3
ปั จ จัย คือ ปั จ จัยด้ านรู ปลักษณ์ ภ ายนอกที่ ทาให้ เกิดความน่าสนใจและจดจาง่าย ปั จ จัยด้ าน
เนื ้อหาและเรื่ องราวของตัวละครการ์ ตนู มีส่วนในการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครกับแฟน
และปัจจัยด้ านการสื่อสารและการสร้ างชุมชน คือการสื่อสารที่สามารถโต้ ตอบกันได้ ในทันที มีการ
เผยแพร่ ผลงานที่เกี่ยวข้ องกับตัวละคร ที่มีส่วนอย่างมากในการที่ทาให้ แฟนสนใจและติดตามอยู่
เสมอ โดยผลการวิจยั เชิงปริ มาณพบว่า ปั จจัยด้ านนิสยั และเรื่ องราวของตัวละคร และปั จจัยด้ าน
รูปลักษณ์ภายนอก มีคะแนนค่าเฉลี่ยที่สงู มากคือ 4.45 และ 4.44 ตามลาดับ และมีคะแนนเฉลี่ยที่
ใกล้ เคียงกันที่ โดยคะแนนด้ านการสื่อสารและการสร้ างชุมชน นันมี
้ ค่าเฉลี่ยที่ต่ากว่าเล็กน้ อย ที่
4.11
ความสาคัญของปั จจัยการที่ก่อให้ เกิดแฟนตัวละครแต่ละปั จจัยที่มีต่อความสาเร็ จ
ของตัวละคร ซึ่งผู้วิจยั พบว่า แม้ ว่าทัง้ 3 ปั จจัยนี ้เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการทาให้ เกิดแฟนตัว
ละครการ์ ตูน และทัง้ 3 ปั จ จัย ล้ วนมี ค วามจ าเป็ น ขาดปั จ จัย ใดปั จ จัย หนึ่ ง ไปไม่ ได้ อย่างไรก็
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ตามลาดับความสาคัญของปัจจัยนัน้ กลับขึ ้นอยูก่ ลับลักษณะเฉพาะของตัวละครแต่ละตัว โดยตัว
ละครแต่ละตัวนันจะเน้
้
นถึงปัจจัยที่สง่ ต่อไปยังผู้รับสารหรื อแฟนนันไม่
้ เท่ากัน
ตาราง 6 ปัจจัยที่ก่อให้ เกิดแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทย แยกตามแฟนของแต่ละตัวละครการ์ ตนู
ปั จจัยที่ก่อให้ เกิดแฟนตัวละครการ์ ตูนไทย
ปั จจัยที่ 1 ปั จจัยด้ านรู ปลักษณ์ ภายนอก
ลักษณะรู ปทรงของตัวละครการ์ ตูนมีผลต่ อ
ความชื่นชอบและเป็ นแฟนตัวละคร
1.1 การออกแบบ รูปทรง สีสนั ของตัวละครมีผลต่อ
ความชื่นชอบตัวละครของคุณ
1.2.ท่าทางการแสดงออกของตัวละครมีผลต่อความ
ชื่นชอบตัวละครของคุณ
1.3.การออกแบบที่เป็ นไปตามสมัยนิยมมีผลต่อ
ความชื่นชอบตังละครของคุณ
1.4.ความชื่นชอบส่วนตัว
ปั จจัยที่ 2 ปั จจัยด้ านเนือ้ หาและเรื่องราวของตัว
ละครการ์ ตูนมีผลต่ อความชื่นชอบและเป็ นแฟน
ตัวละคร
2.1. ลักษณะนิสยั บุคลิกของตัวละครมีผลต่อความ/
ชื่นชอบตัวละครของคุณ
2.2. เรื่ องราวของตัวละคร มีผลต่อความชื่นชอบตัว
ละครของคุณ
2.3. ภาพลักษณ์ของตัวละครที่เป็ นที่รับรู้กนั ทัว่ ไป

ค่ าเฉลี่ย
ก้ านกล้ วย
4.34

ค่ าเฉลี่ย
ปั งปอนด์
4.43

ค่ าเฉลี่ย
บลัดดี ้ บันนี่
4.50

4.35

4.50

4.65

4.59

4.46

4.54

3.97

4.35

4.26

4.44
4.49

4.41
4.43

4.56
4.38

4.41

4.40

4.59

4.62

4.37

4.12

4.44

4.53

4.44
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ตาราง 6 (ต่อ)
ปั จจัยที่ก่อให้ เกิดแฟนตัวละครการ์ ตูนไทย
ปั จจัยที่ 3 ปั จจัยด้ านการสื่อสารและการสร้ าง
ชุมชน (Community) เป็ นปั จจัยที่นาเรื่องราว
ของตัวละครไปสู่ผ้ ูคน
3.1 การที่ตวั ละครเป็ นที่ร้ ูจกั และมีคนชื่นชอบมากมี
ผลต่อการชอบตัวละครของคุณ
3.2. Fanpage หรื อสื่อโซเชียล มีเดียของตัวละครมี
ผลต่อความชื่นชอบตัวละครของคุณ
3.3. การมีร้านค้ า หรื อสินค้ าตัวละครให้ เลือกซื ้อ
เลือกใช้ มีผลต่อความชื่นชอบตัวละครของคุณ
3.4. การที่มีเพื่อนฝูง คนรู้จกั คนในครอบครัว
แนะนาตัวละครนันๆ
้ ให้ ร้ ูจกั ผลต่อความชื่นชอบตัว
ละครของคุณ
3.5. การที่มีผลงาน Fan art บทความ หรื อการพูดถึง
ตัวละครนันๆ
้ ผลต่อความชื่นชอบตัวละครของคุณ

ค่ าเฉลี่ย
ก้ านกล้ วย
3.72

ค่ าเฉลี่ย
ปั งปอนด์
4.15

ค่ าเฉลี่ย
บลัดดี ้ บันนี่
4.02

3.62

4.20

3.89

3.62

4.17

4.12

3.74

4.16

4.46

3.91

4.05

3.72

3.97

4.16

3.91

ก้ านกล้ วยเป็ นตัวละครที่สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นแอนิเมชันขนาดยาว ประกอบด้ วยเนื ้อหา
เรื่ องราว รวมทังมี
้ การใช้ ประวัติศาสตร์ และเรื่ องราวของความรักชาติเข้ ามีเกี่ยวช้ อง ซึง่ ผู้สร้ างเน้ น
เรื่ องราวและการพัฒนาของตัวละครก้ านกล้ วยเป็ นหลัก โดยใช้ การออกแบบตัวละครให้ สอดคล้ อง
กับลักษณะนิสยั ของตัวละคร เมื่อพิจารณาถึงวิธีการรับชมพบว่า ผู้ชมส่วนมากจะรับชมก้ านกล้ วย
ในโรงภาพยนตร์ ผ่านทางโทรทัศน์ หรื อผ่านทางสื่อออนไลน์ เมื่อชอบเรื่ องราวของแอนิเมชันจึงให้
ความสนใจกับตัวละคร แล้ วจึงติดตามสื่อออนไลน์ของก้ านกล้ วยในเวลาต่อมา ซึ่งสอดคล้ องกัน
กับค่าเฉลี่ยของการวิจยั เชิงปริ มาณ ที่แสดงให้ เห็นว่า ปั จจัยที่ 2 ปัจจัยด้ านเนื ้อหาและเรื่ องราวของ
ตัวละครการ์ ตูนมีผลต่อความชื่นชอบและเป็ นแฟนตัวละครมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.49 ตามมาด้ วย
ปั จจัยข้ อที่ 1 ปั จจัยด้ านรู ปลักษณ์ ภายนอกลักษณะรูปทรงของตัวละครการ์ ตนู มีผลต่อความชื่น
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ชอบและเป็ นแฟนตัวละคร ที่มีคา่ เฉลี่ยที่ 4.34 ตามมาด้ วยปั จจัยข้ อที่ 3 ปั จจัยด้ านการสื่อสารและ
การสร้ างชุมชน (Community) เป็ นปัจจัยที่นาเรื่ องราวของตัวละครไปสูผ่ ้ คู น ที่มีคา่ เฉลี่ยที่ 3.72
เมื่อดูรายละเอียดเฉพาะเจาะจงลงไปจะพบว่าแฟนให้ ความสาคัญกับเรื่ องราวของ
ก้ านกล้ วยมากที่สุดเป็ นอันดับแรก ตามมาด้ วยท่าทางการแสดงออกที่ แสดงให้ เห็นถึงบุคลิกและ
นิสยั ของก้ านกล้ วย ตามมาด้ วยภาพลักษณ์ที่คนจดจาได้ ถึงตัวละคร นิสยั ตัวละคร และจึงเป็ นเรื่ อง
ของการออกแบบ ซึง่ การตอบรับถึงภาพจาของก้ านกล้ วยนี ้สอดคล้ องกับแนวทางการสร้ างตัวละคร
นี ้ ซึ่งคุณคุณอัจฉรา กิจกาญจนาศน์ ได้ ให้ รายละเอียดถึงขันตอนการสร้
้
างตัวละครว่า ก้ านกล้ วย
เริ่ มต้ นจากการเขียนเรื่ องราวและสร้ างบุคลิกและนิสยั ตัวละครก่อน แล้ วจึงพยายามออกแบบตัว
ละครให้ สอดคล้ องกับนิสัยนัน้ ๆ ซึ่งเป็ นแนวทางในการสร้ างตัวละครในภาพยนตร์ แอนิเมชัน ซึ่ง
ต้ องให้ ความสาคัญกับแก่นของเรื่ อง บท และนิสยั ของตัวละครเป็ นสาคัญ
ปั งปอนด์เป็ นตัวละครที่เกิดจากหนังสือการ์ ตนู ขายหัวเราะ และจึงถูกพัฒนามาเป็ น
แอนิเมชันเป็ นตอน ๆ ฉายทางโทรทัศน์ จากนัน้ จึงมี การฉายใน Youtube ซึ่งแฟนในยุคแรกจะ
จดจาปั งปอนด์โดยเนื ้อหาที่สนุกสนาน และงานออกแบบที่เป็ นเอกลักษณ์ ในขณะที่แฟนในช่วง
หลังมันจุค้ นุ ชินกับปั งปอนด์ที่เป็ นรูปแบบไลน์สติกเกอร์ ที่แสดงให้ เห็นถึงท่าทางที่สนุกสนาน และ
สื่อถึงนิสัยที่ ร่าเริ งสดใสของปั งปอนด์ ซึ่งเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับข้ อมูลงานวิจัยเชิ งปริ ม าณพบว่า
ปั จจัยข้ อที่ 1 ปั จจัยด้ านรู ปลักษณ์ ภายนอกลักษณะรูปทรงของตัวละครการ์ ตนู มีผลต่อความชื่น
ชอบและเป็ นแฟนตัวละครและ ปั จจัยที่ 2 ปั จจัยด้ านเนื ้อหาและเรื่ องราวของตัวละครการ์ ตนู มีผล
ต่อความชื่นชอบและเป็ นแฟนตัวละครของปั งปอนด์มีคา่ เฉลี่ยเท่ากันที่ 4.43 ในขณะที่ ปั จจัยข้ อที่
3 ปั จจัยด้ านการสื่อสารและการสร้ างชุมชน (Community) เป็ นปั จจัยที่นาเรื่ องราวของตัวละคร
ไปสู่ผ้ คู น มีคา่ เฉลี่ยที่ 4.15 ซึ่งจะสังเกตได้ วา่ ปั งปอนด์มีคา่ เฉลี่ยของปั จจัยทัง้ 3 ค่อนข้ างใกล้ เคียง
กัน ซึง่ หากดูลงไปในรายละเอียดจะพบว่าแฟนปังปอนด์ให้ ความสาคัญกับภาพลักษณ์ ความน่ารัก
ของตัวละครมากเป็ นอันดับหนึ่ง ตามมาด้ วยการออกแบบ ท่าทางการแสดงออกของตัวละคร และ
บุคลิกและนิสยั ของตัวละครตามลาดับ ซึ่งก็สอดคล้ องกับข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ คณ
ุ สันติ
เลาหบูรณะกิจ รองกรรมการผู้จดั การบริ ษัท วิธิตา แอนิเมชัน่ ที่ได้ ให้ ความเห็นว่าปังปอนด์ เป็ นตัว
Character ที่ อ ยู่ม านานจนผู้ค นสามารถจดจ าและรู้ จัก เป็ น อย่ างดี คนจะให้ ค วามส าคัญ กับ
เรื่ องราวและนิสยั ของปั งปอนด์ พอๆ กับงานออกแบบที่เป็ นเอกลักษณ์ ของนักเขียนการ์ ตนู ต่าย
ภักดี แสนทวีสขุ
บลัดดี ้ บันนี่เป็ นตัวละครที่ถูกสร้ างขึ ้นเพื่อการให้ เช่าใช้ สิทธิตวั ละคร และสร้ างเป็ น
สิ น ค้ า (Licensing and Merchandising) โดยมี แนวทางเช่น เดี ย วตัวละครของค่า ย Sanrio ของ
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ประเทศญี่ ปุ่น บลัดดี ้ บันนี่ เป็ นตัวละครไทยเพียงไม่กี่รายที่มีข้ายสินค้ าตัวละครเป็ นของตนเอง
และแม้ ว่าในภายหลังบลัดดี ้ บันนี่จะมีการสร้ างแอนิเมชัน และเกมขึน้ แต่แฟนส่วนมากก็จะให้
ความสนใจกับตัวสินค้ ามากกว่าสื่ออื่น ๆ คุณกฤษณ์ ณ ลาเลียง ให้ สมั ภาษณ์ไว้ ในหนังสือกรุงเทพ
ธุรกิจ ในวันที่ 7 มิถนุ ายน 2559 “BloodyBunny กระต่ายโหดคาแรคเตอร์ จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
จดจาง่าย มีการนาเอาศิลปะจากญี่ ปนและอเมริ
ุ่
กา” บลัดดี ้ บันนี่จึงเน้ นถึงการออกแบบที่ชดั เจน
จาได้ ง่าย และสามารถต่อยอดเป็ นสินค้ าได้ ง่าย ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลงานวิจยั เชิงปริ มาณ
พบว่า บลัดดี ้ บันนี ้ มีค่าเฉลี่ยของปั จจัยข้ อที่ 1 ปั จจัยด้ านรูปลักษณ์ภายนอกลักษณะรู ปทรงของ
ตัวละครการ์ ตนู มีผลต่อความชื่นชอบและเป็ นแฟนตัวละครมากเป็ นอันดับที่ 1 ที่ 4.50 ตามมาด้ วย
ปั จจัยที่ 2 ปั จจัยด้ านเนื ้อหาและเรื่ องราวของตัวละครการ์ ตนู มีผลต่อความชื่นชอบและเป็ นแฟน
ตัวละครของปังปอนด์มีคา่ เฉลี่ย 4.38 และ ปัจจัยข้ อที่ 3 ปั จจัยด้ านการสื่อสารและการสร้ างชุมชน
)Community) เป็ นปั จจัยที่นาเรื่ องราวของตัวละครไปสู่ผ้ คู น ที่มีค่าเฉลี่ยที่ 4.02 จะเห็นได้ ว่าการ
รับ รู้ ของแฟนนัน้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันคือให้ ความส าคัญ กับ การออกแบบของบลัดดี ้ บัน นี ้
มากกว่าปัจจัยอื่น ๆ
หากดูลงไปในรายละเอียดจะพบว่าแฟนบลัดดี ้ บันนี่ให้ ความสาคัญกับการออกแบบ
มาเป็ นอันดับที่ 1 ตามมาด้ วยนิสัยโหด ๆ ของบลัดดี ้ บันนี่ ความชื่นชอบส่วนตัว และตามด้ วย
สินค้ าตัวละคร ซึ่งค่าเฉลี่ยของความสาคัญของสินค้ าตัวละครของบลัดดีเ บันนี่นนสู
ั ้ งกว่าอีกสอง
ตัวละครอย่างชัดเจน ซึง่ แสดงให้ เห็นแนวทางในการสร้ างตัวละครที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
จากการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ทาให้ เกิดแฟนตัวละครของตัวละครทัง้ 3 ตัวผู้วิจยั พบว่า
ความสาคัญของปัจจัยแต่ละข้ อนันแตกต่
้
างกันไปในแต่ละตัวละคร โดยขึ ้นอยูก่ บั แนวความคิดของ
การสร้ างตัวละครและวิธีสร้ างเนื ้อหาตัวละคร
ก้ า นกล้ ว ย เริ่ ม ต้ น จากภาพยนตร์ แอนิ เมชั น มี ล าดั บ ความส าคั ญ ของ
ปั จจัยดังนี ้ 1. ปั จจัยด้ านเนือ้ หาและเรื่ องราวของตัวละครการ์ ตูน 2. ปั จจัยด้ านรู ปลักษณ์
ภายนอก 3. ปั จจัยด้ านการสื่อสารและการสร้ างชุมชน
ปั งปอนด์ เริ่ มต้ นจากหนั ง สื อ การ์ ตู น และแอนิ เ มชั น ซี ร่ ี ย์ มี ล าดั บ
ความสาคั ญ ของปั จ จั ยดั งนี ้ 1. ปั จ จั ยด้ านเนื อ้ หาและเรื่ อ งราวของตั วละครการ์ ตู น 2.
ปั จจัยด้ านรู ปลักษณ์ ภายนอก 3. ปั จจัยด้ านการสื่อสารและการสร้ างชุมชน
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บลัดดี ้ บั นนี่ เริ่ มต้ นจากสินค้ าลิขสิทธิ์ตัวละคร มีลาดับความสาคัญของ
ปั จจัยดังนี ้ 1. ปั จจัยด้ านรู ปลักษณ์ 2. ปั จจัยด้ านเนือ้ หาและเรื่องราวของตัวละครการ์ ตูน
3. ปั จจัยด้ านการสื่อสารและการสร้ างชุมชน
ส่ วนที่ 3 ศึกษาผลกระทบของแฟนตัวละครการ์ ตูนไทยที่มีต่อสังคมวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจ
จากการศึกษาพฤติกรรมของแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทย ผู้วิจยั พบว่าตัวละครการ์ ตนู นันมี
้
ผลกระทบต่อตัวแฟน ต่อสังคมรอบข้ างของแฟน สังคมออนไลน์ และยังมีผลกระทบต่อสังคมในวง
กว้ างอีกด้ วย รวมถึงผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจทังในระดั
้
บจุลภาคและในระดับที่เป็ นมหภาค โดย
ผลการศึกษาผลการทบของตัวละคร สินค้ าตัวละคร ที่มีตอ่ สังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจมีดงั นี ้
3.1 ผลกระทบของแฟนตัวละครการ์ ตูนไทยที่มีต่อสังคมวัฒนธรรม
3.1.1 ผลกระทบของตัวละครการ์ ตูนไทยที่มีต่อแฟนกับสังคมรอบตัว
ตัวละครการ์ ตูนนัน้ เป็ น สื่ อที่ เข้ าถึงง่ าย เรื่ องของรู ปลักษณ์ ภ ายนอกที่ มี ค วาม
น่ารักและดึงดูดคนได้ ง่าย อีกทังยั
้ งมีเรื่ องราวที่น่าสนใจ และมีสินค้ าตัวละครที่สามารถเข้ ามาอยู่น
ชีวิตจริ งของแฟนมากกว่าการเป็ นเพียงแค่จินตนาการ ดังนันตั
้ วละครการ์ ตนู จึงเข้ ามามีผลกระทบ
ต่อความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลได้ โดยง่าย จากการศึกษาพบว่าตัวละครการ์ ตนู สามารถเข้ าไปมี
บทบาทในกลุม่ สังคมได้ ในทุกระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตัวละครการ์ ตนู สามารถเป็ นจุดร่วมในความสัมพันธ์
ระหว่ า งบุ ค คล โดยเป็ นจุด ที่ บุ ค คลสามารถมี ค วามชื่ น ชอบร่ ว มกัน ซึ่ ง ท าให้ เกิ ด การเริ่ ม ต้ น
ความสัมพันธ์ บทสนทนา การปฏิสมั พันธ์ตา่ งๆ ได้ โดยแฟนตัวละครการ์ ตนู จะให้ ความสนใจ หรื อ
มองคนที่ชอบตัวละครเดียวกันเป็ นคนพวกเดียวกัน และมีโอกาสที่จะเกิดการพูดคุยกันมากกว่าคน
แปลกหน้ าทัว่ ไป ซึง่ สอดคล้ องกับลักษณะของวัฒนธรรมแบบมีสว่ นร่วมที่ไม่คอ่ ยมีการขวางกันต่
้ อ
การแสดงออก และการสร้ างความสัม พันธ์ ถึงแม้ อาจจะไม่ได้ ชื่นชอบตัวละครตัวเดียวกัน แต่
สามารถชอบตัวละครอื่นๆ จากเรื่ องราวเดียวกันได้ เช่น บางคนอาจจะชอบตัวละครก้ านกล้ วยใน
ขณะที่ อี ก คนอาจจะชื่ น ชอบชบาแก้ ว แต่ ตั ว ละครทั ง้ 2 ตัว ก็ ยั ง สามารถเป็ นจุ ด ร่ ว มของ
ความสัมพันธ์ได้
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ชอบ Bloody Bunny ตรงที่ตวั ละคร มีการออกแบบที่ดูเท่และดึงดูดมาก และเนื ้อหาและ
เรื่ องราวดูตื่นเต้ นละน่าติดตาม ซึ่งผมเคยทัง้ เข้ าร่ วมกิจกรรมชิงของรางวัล และกด like และ
ติดตามตลอด และเคยแนะนาให้ แฟนสาว แล้ วเขาก็ชอบเจ้ า MUMU มันน่ารักมาก แล้ วก็ได้ กด
ติ ด ตามใน เพจ Facebook Bloody Bunny นอกจากนัน้ ก็ ยัง มี ก ลุ่ม เพื่ อ นๆ ที่ ช อบ Bloody
Bunny เหมือนๆ กัน ซึ่งเราก็จะพูดคุยกันในเรื่ อง สินค้ าใหม่ๆ และตัวละครต่างๆ ภายในกลุ่ม
(ปรเมศวร์ การดาริ ห์เรื อง, 2562, สัมภาษณ์)

ความสัม พัน ธ์ ภ ายในครอบครัว ตัวละครเป็ น สิ่ง เชื่ อมต่อระหว่างรุ่ นสู่รุ่น จาก
การศึก ษาพบว่า ตัวละครการ์ ตูน นัน้ มี บ ทบาทกับ กลุ่ม แฟนที่ เป็ น เยาวชนเป็ น อย่างมาก โดย
เฉพาะตัวละครปั งปอนด์ซึ่งถูกออกแบบมาให้ เนือ้ หาที่ม่งุ ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นเยาวชน โดย
เน้ นเรื่ องการเรี ยนรู้ ของเด็ก โดยมีลักษณะที่ เป็ นแอนิเมชันที่ปลอดภัย และมี ความสอนหรื อคติ
ความคิ ด ที่ ดี ท าให้ มี ตัว อย่ า งที่ ห ลายครอบครั ว ใช้ ปั ง ปอนด์ เป็ น สื่ อ ในการเรี ย นรู้ ส าหรั บเด็ ก
จนกระทัง่ ปั งปอนด์กลายมาเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของครอบครัว และเป็ นจุดร่วมในความชื่น
ชอบของครอบครัว โดยผู้วิจยั พบว่าจากการสัมภาษณ์ครอบครัวที่ใช้ ปังปอนด์หรื อก้ านกล้ วย เป็ น
สื่อในการเรี ยนรู้ของเด็ก นอกเหนือจากการที่ครอบครัวและเด็กได้ รับพัฒนาการที่มีประโยชน์ จาก
สื่อแล้ ว ครอบครัวนันมั
้ กจะถือว่าตัวละครการ์ ตนู นันเป็
้ นสิ่งพิเศษของครอบครัว และเป็ นจุดที่นาคน
2 รุ่นเข้ ามาร่วมกัน เช่น การซื ้อของขวัญที่เกี่ยวข้ องกับตัวละครให้ กนั โดยพ่อแม่ซื ้อสินค้ าตัวละคร
ให้ กบั ลูก ในขณะที่ฝั่งลูกก็ซื ้อสติกเกอร์ ไลน์ให้ กบั แม่ เป็ นต้ น หรื อบางกรณีจะพบว่าความชอบตัว
ละครนันจะถู
้ กถ่ายทอดผ่านรุ่นสู่รุ่นได้ เช่น รุ่นผู้ใหญ่ที่เติบโตมากับหนังสือขายหัวเราะและรู้จกั ตัว
ละครปั งปอนด์ ก็จะมีแนวโน้ มที่จะเลือกการ์ ตนู ปั งปอนด์ให้ เป็ นสื่อในการเรี ยนรู้ ของรุ่นเด็ก หรื อ
พ่อแม่บางคนอาจจะใช้ คาว่าปั งปอนด์ในการตัง้ ชื่อลูก หรื อใช้ สติกเกอร์ ไลน์ มาแทนตัวตนของลูก
ในการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย เป็ นต้ น
รู้ จักและชอบปั งปอนด์ ตงแต่
ั ้ สมัยเด็กๆ แต่เมื่อตัวเองมีลกู ก็ร้ ู สึกลูกตัวเองมีอะไรหลายอย่าง
คล้ ายๆ ปั งปอนด์ ซึ่งก็แปลกดีที่เหมือนว่าเราเคยรู้ จักกันเป็ นเพื่อนกันกับปั งปอนด์จนเราโต
ขึ ้นมามีลกู ปั งปอนด์กลายไปเป็ นรุ่นเดียวกับลูกเราซะแล้ ว ตอนนี ้ก็กลับมาเริ่ มใช้ ของปั งปอนด์
อีก ทุกครัง้ ที่จะพูดถึงลูกก็จะใช้ line Sticker ปั งปอนด์แทนตัวลูกชาย (สุรศักดิ์ อึงอารี , 2562,:
สัมภาษณ์)
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พอเรามีลกู เราก็แนะนาให้ ลกู รู้ จกั ตัวละครที่พ่อแม่ชอบ รู้จกั ปั งปอนด์ แม้ ว่าเด็กๆ อาจจะไม่ได้
ชอบปั งปอนด์เป็ นพิเศษ ซึ่งก็น่าจะตามยุคสมัยและวัยของเขา แต่เขาก็จะรับรู้ ว่าพ่อแม่ชอบ
เวลาเค้ าอยากจะซื ้อของให้ เราเช่น ได้ แลก point ใน Line sticker เค้ าก็ซื ้อ Sticker ปั งปอนด์ให้
เรา (ประสิทธิ์ ชัยสาร, 2562, สัมภาษณ์)

นอกจากนี ก้ ารเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมตัว ละครการ์ ตูน เป็ นอี ก ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส ร้ างทัง้
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัง ที่เป็ นกิจกรรมที่ครอบครัวใช้ เวลาร่วมกัน ในสิ่งที่เป็ นความชื่ นชอบ
ที่มีร่วมกันคือตัวละครการ์ ตนู กิจกรรมที่ชดั เจนของตัวละครการ์ ตนู คือกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งตัวละคร
การ์ ตนู มักจะมีกิจกรรมจัดร่วมกับกิจกรรมอื่น หรื อร่วมกับห้ องสรรพสินค้ าอยู่เป็ นประจา เช่น งาน
ก้ า นกล้ ว ย ตะลุย แดนมหัศ จรรย์ ศิ ล าช้ า ง ณ ลานโปรโมชั่น ศูน ย์ ก ารค้ า โรบิ น สัน ไลฟสไตล์
สมุทรปราการ ในวันที่ 11 - 14มกราคม 2561 หรื องาน “ PangPond in Fun Land” วันที่ 10 - 13
มกราคม 2562 จัดขึ ้นที่ห้างสรรพสินค้ าซีคอน บางแค เป็ นต้ น
งานวันเด็กได้ พบกับแฟนของก้ านกล้ วยจานวนมาก ทุกคนจะเข้ ามาทักทาง Mascot ก้ าน
กล้ วยเหมือนว่าเป็ นเพื่อนเก่ารู้ จักกันมานาน บางคนรู้ จักก้ านกล้ วยตอนตัวเองยังเป็ นเด็ก จน
ตอนนี ้กลายเป็ นพ่อแม่ ไปแล้ วก็พาลูกมาแนะนาให้ ร้ ูจกั ก้ านกล้ วยเป็ นบรรยากาศของครอบครัว
ที่ดีมาก (สุดาพรรณ สิงห์ทอง, 2561, สัมภาษณ์)

พฤติกรรมที่นา่ สนใจอีกอย่างหนึง่ ที่เกี่ ยวข้ องคือ การให้ สินค้ าตัวละครการ์ ตนู เป็ น
ของขวัญ เนื่ องจากแฟนตัวละครการ์ ตูนทักจะแสดงออกถึงการแฟน หรื อผู้สนับ สนุนตัวละคร
การ์ ตูนให้ ผ้ ูคนรอบข้ างทราบ อีกทัง้ แฟนนัน้ นิยมใช้ สินค้ าของตัวละครการ์ ตูนในชีวิตประจาวัน
ดังนัน้ จึงไม่ใช่เรื่ องแปลกที่สินค้ าตัวละครการ์ ตูนจะกลายเป็ นของที่ผ้ ูคนนิยมในการซื ้อให้ กันใน
โอกาสพิเศษ โอกาสการมอบให้ กันนันผู
้ ้ วิจัยพบว่าส่วนหนึ่งเป็ นการมอบให้ กันภายในครอบครัว
เช่นพ่อแม่ซื ้อให้ ลกู เช่น ตุ๊กตา เครื่ องเขียน เสื ้อผ้ า อุปกรณ์การเรี ยน หรื อในทางกลับกันเป็ นลูกซื ้อ
ให้ พอ่ แม่ ซึง่ มักจะเป็ นสินค้ าดิจิทลั เช่นสติกเกอร์ ไลน์เป็ นต้ น
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ตอนเด็กของใช้ สว่ นใหญ่จะเป็ นลายก้ านกล้ วยหมดเลย เช่น เสื ้อยืดลายก้ านกล้ วย ดินสอ
สมุด กระเป๋ า อะไรแบบนี ้ แล้ วก็จะมีต๊ กุ ตาต้ นอ้ อกับกอแก้ วที่เป็ นลูกของก้ านกล้ วย เป็ นตุ๊กตาที่
หวงมากๆ ได้ รับเป็ นของขวัญวันเกิดประมาณตอนประถมสี่-ห้ าจากคุณอา ทุกวันนี ้ยังเก็บไว้
อย่างดีอยูท่ ี่บ้าน นอนกอดตลอด (พนัชกร สุวรรณเรื อง, 2562, สัมภาษณ์)

เป็ นที่นา่ สังเกตจากตารางผลการวิจยั เชิงปริมาณของแฟนตัวละครการ์ ตนู พบว่า
ค่าเฉลี่ยของคาถามข้ อ 5 ท่านซื ้อสินค้ าของตัวละครการ์ ตนู นี ้ มีคา่ 3.9 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า ค่าเฉลี่ย
ของคาถามข้ อ 7 ท่านใช้ สินค้ าตัวละครนี ้อย่างเปิ ดเผย ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.2 จากตัวเลขค่าเฉลี่ยนี ้
ทาให้ มีความเป็ นไปได้ วา่ สินค้ าตัวละครที่แฟนใช้ อยูส่ ว่ นหนึง่ ไม่ได้ มาจากการซื ้อด้ วยตนเอง
นอกจากนี ้ในระดับสังคมนอกครอบครัว ผู้วิจยั พบการรวมกลุ่มของผู้ที่มีความชื่น
ชอบคล้ ายกันที่มีตวั ละครการ์ ตนู เป็ น ตัวช่วยในการสื่อสารให้ การเกิดหารรวมกลุ่ม เช่น กลุ่มก้ าน
กล้ วยรัว้ ซิ่ง เป็ นการรวมตัวกันของผู้ที่ขบั รถกระบะรับจ้ างที่มีการดัดแปลงให้ บรรทุกได้ มากขึ ้น หรื อ
เรี ยกกันว่ากระบะรัว้ ซิ่ง มีการใช้ สติกเกอร์ ประจาทีมเป็ นรูปก้ านกล้ วยและบางคันมีการเพ้ นท์รถที่มี
รู ป ของก้ านกล้ วยเป็ น สัญ ลัก ษณ์ ข องกลุ่ม ซึ่ง หมายถึ ง ช้ างที่ ส ามารถบรรทุก ได้ ม าก หรื อ การ
รวมกลุม่ ของผู้ที่รักช้ างในการช่วยเหลือช้ างของมูลนิธิเพื่อนช้ าง เป็ นต้ น
3.1.2 ผลกระทบของตัวละครการ์ ตูนไทยที่มีต่อแฟนกับสังคมออนไลน์
ผลกระทบของตัวละครการ์ ตนู ไทยที่มีตอ่ สังคมรอบข้ างนันได้
้ เปลี่ยนแปลงไปจาก
ยุคที่สื่อมวลชนมีความสาคัญ ซึ่งพฤติกรรมของแฟนมักจะเกิดการรวมกลุ่มกันในรูปแบบที่มีการ
พบกันจริงๆ เช่นการพบกันในกิจกรรมต่างๆ ของตัวละครการ์ ตนู ซึง่ อาจจะเกิดขึ ้นได้ ไม่บอ่ ยครัง้ นัก
ในแต่ล ะปี เมื่ อเข้ ามาสู่ยุคที่ โซเชี ยลมี เดียมี ความส าคัญ พฤติกรรมของแฟนตัวละครการ์ ตูนได้
เปลี่ยนไปอย่างมาก โดยแฟนสามารถสื่อสารและโต้ ตอบผ่านคุณสมบัติที่เป็ นการสื่อสารสองทาง
ของสื่อโซเชียลมีเดีย ทาให้ แฟนสามารถสื่อสารกับผู้ผลิตได้ มากขึ ้น จากการศึกษาพฤติกรรมของ
แฟนตัวละครการ์ ตนู ในกลุ่มแฟนระดับกลางและระดับสูง ในยุคที่โซเชียลมีเดียมีความสาคัญ มี
พฤติกรรมการแสดงออกถึงความชื่นชอบของตนบนสื่อสังคมออนไลน์ และมีการส่งต่อความชอบ
นันไปสู
้ ่สงั คมรอบข้ างในหลากหลายรูปแบบ ผู้วิจยั พบว่าในสังคมของแฟนตัวละครการ์ ตูนนันเป็
้ น
สังคมที่มีการเปิ ดรับการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกถึงความชื่นชอบตัวละครในหลากหลาย
รูปแบบ ทังการสร้
้
างพื ้นที่การแสดงออก และการรวมกลุ่ม (Community) โดยทางเจ้ าของตัวละคร
เอง เช่น Fanpage, Youtube Channel, Twitter, Instagram หรื อกลุ่มสังคมที่แฟนสร้ างขึ น้ มาเอง
เช่น Facebook Group, การสร้ าง Hash Tag ในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่รองรับ การสร้ างห้ อง
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เพื่ อแชร์ สิ่งที่ ชอบเหมื อนกันในเว็บไซต์ฉพาะทางอย่างเว็บไซต์ Deviantart กลุ่ม สังคมออนไลน์
สาหรับผู้ที่ชื่นชอบผลงานด้ านจิตรกรรมอิเล็กทรอนิคโดยเฉพาะ
สื่อโซเชียลมีเดียของตัวละครการ์ ตนู ไทยนันมี
้ ทงในรู
ั ้ ปแบบที่ถูกสร้ างขึ ้นเองโดย
ผู้ผลิต ซึ่งเรี ยกกันว่าเพจออฟฟิ เชียล กับสื่อที่แฟนสร้ างขึ ้นเอง ซึ่งอาจจะนาเสนอเรื่ องราวของตัว
ละครอย่างเดียว หรื อ อาจจะนาเสนอเรื่ องราวอื่นๆ ในหลายหลายรู ปแบบก็ ได้ ซึ่งสื่อเหล่านีท้ า
หน้ าที่สื่อสารและสร้ างชุมชนออนไลน์ ที่ทาให้ แฟนตัวละครสามารถติดตามผลงาน พูดคุยและ
นาเสนอความคิดต่างๆ สู่ผ้ ผู ลิตและระหว่างกันได้ โดยสะดวก รวมทังน
้ าไปสู่การสร้ างสรรค์เนื ้อหา
ใหม่ได้ อีกด้ วย
การเปิ ด กว้ างในกลุ่ม สัง คมบนอิน เตอร์ เน็ ต นัน้ เป็ น ไปตามแนวความคิด ของ
วัฒ นธรรมแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Culture) ของ Henry Jenkins (2012) ว่าด้ วยลักษณะ
ของวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม คือ ไม่คอ่ ยมีการขวางกันต่
้ อการแสดงออกทางศิลปะ เป็ นการแสดง
ออกแบบมีสว่ นร่วม มีการสนับสนุนสาหรับการสร้ างและแบ่งปั นสิ่งที่สร้ างสรรค์ให้ กบั ผู้อื่น โดยผู้มี
ส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ การแสดงออก การร่วมงานกับเป็ นกลุ่ม และมีการเผยแพร่ข้อมูลร่วมกัน
อย่างไรก็ตามผู้วิจยั พบว่าแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทยนัน้ ไม่ได้ แสดงออกในสื่อที่เป็ นสื่อหลักของตัว
ละครการ์ ตนู เอง แฟนเพจบนเฟสบุ๊คของตัวละครเองอย่าง เพจของปั งปอนด์ หรื อ เพจของก้ าน
กล้ วยจะเห็นว่ามีการแสดงความคิดเห็นไม่มากนัก เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็ นประกาศ หรื อโฆษณา
จากทางเจ้ าของตัวละครมากกว่า แต่ในสื่ ออย่างยูทูป (Youtube) นัน้ กลับมี คนมาเสนอความ
คิดเห็นกันอย่างกว้ างขวางและมีจานวนการแสดงความเห็นมากกว่า ตัวอย่างเช่น ปั งปอนด์จอม
ป่ วนภาค 2 EP.ตอน ทีวีแชมป์ ปุ้ยมีจานวนคนเข้ า 23มาแสดงความชื่นชอบกว่า 11,000 ครัง้ และ
มีการแสดงความคิดเห็นกว่า 388 ครัง้ มีทงั ้ การแสดงความชอบ การแสดงความเป็ นแฟนที่ดูมา
อย่างยาวนานหรื อการบอกว่าดูมาหลายรอบ การแสดงความเห็นลงไปในเนื ้อเรื่ องอย่างจริงจัง และ
มีการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมของปั งปอนด์กบั ตนเอง มีหลายความเห็นที่แสดงถึงพฤติกรรมแสดง
ให้ เห็นตามแนวความคิดของวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่ วมอย่างชัดเจน เช่น การตอบกลับความเห็น
ขยายความ ตอบข้ อสงสัยซึง่ กันและกันเป็ นต้ น
แฟนตัวละครการ์ ตนู บางกลุ่มนอกจากการแลกเปลี่ยนพูดคุยแล้ ว แฟนกลุ่มนี ้ยัง
สามารถสร้ างสรรค์เนื อ้ หาที่ เกี่ วข้ องกับ ตัวละครขึน้ มาใหม่และเผยแพร่ ออกไปสู่โซเชี ยลมี เดี ย
เพื่อให้ แฟนหรื อผู้ผลิตได้ เห็น การสร้ างสื่อโดยแฟนหรื อที่เรี ยกว่า User Generated Content เข่น
การวาดตัว ละครในรู ป แบบของแฟนอาร์ ต มี ก ารน าภาพยนตร์ ก้ า นกล้ ว ยมาตัด ต่อ ใหม่ เป็ น
ภาพยนตร์ ประกอบเพลงและเผยแพร่ ใหม่ผ่าน Youtube มีวิดีโอสอนการวาดหรื อปั น้ ก้ านกล้ วย
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สาหรับเด็ก การเขียนเรื่ องราวของตัวละครขึ ้นมาใหม่เรื่ องที่เรี ยกว่า Fan Fiction โดยนาเสนอผ่าน
การเกิ ด รวมกลุ่ ม ทางสัง คมออนไลน์ เป็ นส่ ว นตัว เช่ น Instagram, Deviantart หรื อ Youtube
Channel ส่วนตัว โดยแฟนตัวละครการ์ ตนู บางคนจะใช้ ตวั ละครการ์ ตนู ในการแสดงออกถึงความ
เป็ น ตัวตน เช่น การใช้ ตัวละครมาแสดงออกในเชิ งสร้ างสรรค์ หรื อแสดงอารมณ์ ค วามรู้ สึก ใน
ขณะนัน้ การแสดงและเผยแพร่ ผ ลงานทางศิ ล ปะที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ตัว ละครเป็ นการพยายาม
สร้ างสรรค์และตีความตัวละครการ์ ตนู ขึ ้นมาใหม่ในรูปแบบที่แฟนอยากให้ เป็ น เช่น บลัดดี ้ บันนี่ มี
แฟนอาร์ ตที่ถูกสร้ างสรรค์ขึ ้นจานวนมาก งานบางชิ ้นนันได้
้ เปลี่ยนรูปแบบการนาเสนอของบลัดดี ้
บันนี่ไปโดยสิ ้นเชิง แฟนบางคนวาดตัวละครบลัดดี ้ บันนี่ให้ มีความเป็ นมนุษย์ หรื อเปลี่ยนรูปแบบ
การวาดไปเป็ นการ์ ตนู ญี่ปนตามความชอบส่
ุ่
วนตัว ซึ่งการแสดงออกเหล่านี ้แม้ ว่าอาจจะเป็ นเส้ นที่
คาบเกี่ยวระหว่างการสร้ างสรรค์ กับบางครัง้ อาจจะดูเหมือนว่าเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้ าของ
ตัวละคร แต่จากการพูดคุยกับเจ้ าของลิขสิทธิ์ส่วนมากมองว่าเป็ นการกระทาเช่นนี ้ ส่วนมากกระทา
โดยแฟนผู้ที่ชื่ นชอบตัวละคร และมี เจตนาที่ จะเผยแพร่ ตัวละครมากกว่าการกระทาที่ แสวงหา
รายได้ ซึง่ หากพิจารณาในแง่ของกฎหมายลิขสิทธิ์นนจะพบว่
ั้
า งานสร้ างสรรค์จะได้ รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ ทันที ที่มี การเผยแพร่ ซึ่งคือสิทธิ ที่ไม่อนุญ าตให้ ผ้ ูอื่นการทาการเกี่ ยวกับ
ทรัพย์สินนัน้ โดยไม่ได้ รับการอนุญาตจากเจ้ าของสิทธิ ซึ่งคือสิทธิในการทาซา้ หรื อดัดแปลงและ
สิทธิ ในการเผยแพร่ ต่อในระยะเวลาการคุ้มครอง ซึ่งหากพิจารณาตามนีก้ ารนาผลงานตัวละคร
การ์ ตูนไปวาดใหม่ หรื อที่ เรี ยกว่า แฟนอาร์ ตนัน้ ไม่น่าจะสามารถทาได้ อย่างไรก็ตาม กฎหมาย
ลิ ข สิ ท ธิ์ นั น้ ได้ มี ก ารเปิ ดช่ อ งทางไว้ คื อ หลั ก การใช้ อย่ า งเป็ นธรรมภายใต้ ก ฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์
(Fair Use) ซึ่ง มีการกาหนดขึน้ ในอนุสัญญากรุ งเบอร์ นว่าด้ วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและ
ศิลปกรรม โดยมีหลักการทดสอบ 3 ประการว่า การใช้ ทาซ ้าหรื อเผยแพร่นนเป็
ั ้ นไปตามหลักการนี ้
หรื อไม่ประกอบด้ วย 1) ประเทศภาคี ของอนุสัญ ญาต้ องกาหนดข้ อยกเว้ นนัน้ ไว้ เป็ นการเฉพาะ
2) การใช้ ประโยชน์ นนั ้ ต้ องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ จากงานอันมี ลิขสิ ทธิ์ ตามปรกติของ
เจ้ าของลิขสิทธิ์ และ 3) การกระทานันต้
้ องไม่กระทบต่อสิทธิอนั ชอบธรรมด้ วยกฎหมายของเจ้ าของ
สิทธิ เกินสมควร ซึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทย นันได้
้ ยกเว้ นการกระทา 2 ประการต่องานอันมี
ลิขสิทธิ์ ไว้ คือ 1) วิจยั หรื อศึกษางานนัน้ อันมิใช่การกระทาเพื่อหากาไร และ 2) ใช้ เพื่อประโยชน์
ของตนเอง หรื อเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรื อญาติสนิท
ซึ่งหากพิจารณาตามข้ อยกเว้ นเหล่านี ้จะเห็นว่างานแฟนอาร์ ตที่ไม่ได้ ทาขึ ้นเพื่อ
แสวงหากาไร เป็ นการกระทาเพื่อการส่วนตัวหรื อเพื่อการเรี ยนรู้นนสามารถท
ั้
าได้ ตามหลักการใช้
อย่างเป็ นธรรม หรื อ Fair Use แต่หากมีการนาผลงานไปขายหรื อสร้ างผลประโยชน์อื่นใด เช่น นา
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ผลงานไปดัดแปลงเพื่อสร้ างยอดวิวบนยูทูปนัน้ จะเป็ นการใช้ งานที่สร้ างผลประโยชน์ไม่สามารถ
ท าได้ อย่างไรก็ ต ามในมุม มองของผู้ผ ลิ ต ตัวละครการ์ ตูน ไทย หากการกระท านัน้ ไม่ได้ ส่ง ผล
โดยตรงทางผู้ผลิตมักจะมองถึงวัตถุประสงค์ของผู้ดดั แปลงผลงานเหล่านี ้เป็ นหลัก โดยพิจารณา
จากเจตนาของผู้สร้ าง อีกทังหากผู
้
้ กระทาการดัดแปลงนันท
้ าเพราะความชื่นชอบในตัวละครแล้ ว
โดยเห็นได้ จากการที่แฟนเพจของผู้ผลิตเองนันได้
้ นาเอาผลงานแฟนอาร์ ตต่างๆ มาเผยแพร่ในเพจ
ของผู้ผลิตเอง ตัวอย่างเช่นบลัดดี ้ บันนี่ มีการโพสผลงานแฟนอาร์ ตในทุกวันพุธ หรื อวันศุกร์ โดยตัง้
เป็ นหัวข้ อ “WED FAN ART” หรื อ “Friday Fan Art” เป็ นต้ น
3.1.3 ผลกระทบของตัวละครการ์ ตูนไทยที่มีต่อแฟนกับสังคมในวงกว้ าง
ผลกระทบของตัวละครการ์ ตูน ไทยที่ มี ต่อสังคมวงกว้ างนัน้ สามารถสรุ ป เป็ น
ประเด็นได้ ดงั นี ้
ประเด็นที่ 1 ตัวละครการ์ ตูนไทยนั น้ มีส่วนในการชีน้ าสังคม ตัวละคร
การ์ ตนู นันมี
้ บทบาทในการชี ้นาสังคมได้ เช่นเดียวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงเช่นดารา นักแสดง เนื่องจาก
การมีชื่อเสียงของตัวละครการ์ ตนู นันเกิ
้ ดขึ ้นในรูปแบบที่คล้ ายกัน ตัวละครการ์ ตนู นันต้
้ องการฐาน
ของผู้ ชมที่ ชื่ น ชอบและให้ การติ ด ตามหรื อ แฟนที่ ร้ ู จัก และเข้ าใจตัว ละคร ซึ่ ง แฟนเหล่ า นี ม้ ี
ความสัมพันธ์ กับตัวละครการ์ ตนู ได้ เช่นเดียวกับผู้มีชื่อเสียงทัว่ ไป ถึงแม้ ว่าตัวละครการ์ ตนู นันจะ
้
เป็ นเพียงสิ่งสมมุติขึ ้นมาก็ตาม แต่ผ้ ูคนนันจะให้
้
ความสาคัญกับรูปลักษณ์ ของตัวละคร เรื่ องราว
นิสัยของตัวละคร โดยไม่ได้ ให้ ความสนใจว่าตัวละครการ์ ตูนนัน้ มีอยู่จริ งหรื อไม่ ดังนัน้ ตัวละคร
การ์ ตนู จึงสามารถมีอทธิพลต่อแฟนได้ เหมือนดารา หรื อบางครัง้ มากกว่าดาราที่เป็ นมนุษย์เสียอีก
เนื่องจากผู้ชมจะรู้จกั ดาราในสองบาบาทคือบทบาทที่เป็ นบุคคลกับบทบาทที่แสดง ซึง่ ทั ง้ 2 ส่วนนี ้
จะแยกออกจากกันเสมอ ในขณะที่ตวั ละครการ์ ตนู นันจะมี
้
เพียงบทบาทเดียวเท่านันคื
้ อเป็ นตัวเอง
เสมอ
นอกจากตัวละครการ์ ตูน มี องค์ป ระกอบส าคัญ ที่ แตกต่างจากดาราที่ เป็ น
บุคคลที่สาคัญอีก 3 ประการคือ
1) ตัวละครการ์ ตนู นันมี
้ อายุที่ไม่เปลี่ยนแปลง ตัวละครการ์ ตนู จะคงมีอายุ
อยู่เท่าเดิม ตลอดไป ตัวละครที่เป็ นเด็กก้ สามารถคความเป็ นเด็กตลอดไป เช่นปั งปอนด์ซึ่งเกิ ด
ขึ ้นมาเป็ นระยะเวลากว่า 20 ปี ยังคงสามารถคงความเป็ นเด็กที่ซุกซนอยู่ได้ เสมอ ทาให้ เรื่ องราว
และนิ สัย ของตัว ละครเด่น ชัด อยู่ในจิ ต ใจของแฟนได้ ต ลอดไป นอกจากนี ้ ตัวละครการ์ ตูน ยัง
สามารถสร้ างเรื่ องราวแยกที่เป็ นคนละช่วงอายุได้ อีกด้ วย เช่นก้ านกล้ วยนันมี
้ ตวั ละคร 2 ตัวคือก้ าน
กล้ วยในวัยเด็ก กับก้ านกล้ วยที่เป็ นเจ้ าพระยาปราบหงสาซึง่ เป็ นช้ างศึกเป็ นต้ น
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2) ตัวละครการ์ ตนู ไม่มีสร้ างข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้นจากมนุษย์ ซึ่งนิสยั ของ
ตัวละครการ์ ตนู นันจะถู
้ กออกแบบขึ ้นตามกลุ่มอายุและกลุ่มผู้ชมที่ต้องการดังนัน้ ตัวละครการ์ ตนู
จะไม่มีองค์ประกอบของนิสยั ที่ขัดหรื อเป็ นส่วนเสียที่จะสร้ างชื่อเสียงที่ไม่ดีให้ กับตัวละครได้ ซึ่ง
แตกต่างกับ ดาราที่ เป็ น บุค คลที่ ส ามารถท าข้ อผิ ดพลาดได้ เช่น ดาราที่ ได้ รับ ความ นิย มในกลุ่ม
เยาวชน และวัยรุ่นอาจจะก่อคดีเมาสุรา ซึง่ สร้ างชื่อเสียงในทางลบได้
3) ตัวละครการ์ ตูนนัน้ ไม่มี สัญ ชาติที่ ชัด เจน ดังนัน้ ตัวละครการ์ ตูนจึง
มักจะสามารถถ่ายทอดเรื่ องราวให้ กบั ผู้คนได้ กว่างและหลากหลายกว่าดาราที่เป็ นมนุษย
จากองค์ประกอบข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่าตัว ละครการ์ ตนู นันสามารถเป็
้
นตัวแทน
ในการสื่อสารเนื ้อกที่ชี ้นาสังคมได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งตัวละครการ์ ตนู ไทยทัง้ 3 ตัวที่เป็ นกรณีศกึ ษานัน้
ล้ วนมีสว่ นสาคัญในการชี ้นาสังคมไทยในหลายกรณีเช่น
ก้ านกล้ วยนาเอาประวัติศาสตร์ เรื่ องราวของการกู้ชาติไทยในสมัยของสมเด็จ
พระนเรศรมหาราชมามานาเสนอต่อสังคมซึ่งทาให้ เกิดกระแสของการรักชาติและการหันมาสนใจ
ในประวัติ ศ าสตร์ ใ นสมัย กรุ ง ศรี อ ยุธ ยาขึ น้ เช่ น ท าให้ เกิ ด การตัง้ กระทู้ ถามขึ น้ หลายครั ง้ ใน
www.pantip.com หรื อเว็บไซต์อื่น ๆ ถึงประเด็นเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับก้ าน
กล้ วยหรื อเจ้ าพระยาปรายหงสา ซึ่งมีทงในแง่
ั้
การส่งเสริ มการศึกษา และประเด็นด้ านลบซึ่งมีผ้ มู า
แสดงความไม่เห็นด้ วยต่อการแต่งเติมประวัตศิ าสตร์ ของแอนิเมชันนี ้
ปั งปอนด์นัน้ นาเสนอเรื่ องราวของครอบครัวชนชัน้ กลางที่ มี ลักษณะไทยๆ
การเรี ยนรู้ของเด็กผ่านการอยากรู้อยากเห็น ความมีน ้าใจ มิตรภาพและการให้ อภัย ผ่านแอนเมชัน
สาหรับเด็ก ซึ่งทาให้ ปังปอนด์เข้ าถึงเด็กและเยาวชนได้ ง่าย โดยพบว่ามีหน่วยงานรัฐหลายแห่ง
นิยมใช้ ปังปอนด์เป็ นสื่อในการสื่อสารแนวคิดและเนือ้ หาสาหรับเด็ก เช่น แอนิเมชันชุด ปั งปอนด์
ครอบครัวรักษ์ โลก การ์ ตนู แทรกความรู้ให้ เยาวชนทราบถึงวิธีการลดภาวะโลกร้ อน ซึ่งเป็ นหนึ่งใน
โครงการ“ ทาดีเพื่อแผ่นดิน ”ของกรมส่งเสริ มคุณภาพสิ่งแวดล้ อม หรื อ แอนิเมชัน ปั งปอนด์ชวน
เพื่อนสร้ างสรรค์สื่อปลอดภัย แอนิเมชันที่สอนให้ เรื่ องของการรู้ เท่าทันสื่อให้ กบั เยาวชนโดยกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้ างสรรค์ เป็ นต้ น
บลัดดี ้ บันนี่ เป็ นตัวละครการ์ ตูนไทยที่ มี ความแตกต่างจาก 2 ตัวแรกเป็ น
อยากมาก เนื่องจากมีกลุม่ เป้าหมายซึง่ เป็ นกลุม่ วัยรุ่น และไม่ได้ มีจดุ ประสงค์ในการสื่อสารความรู้
หรื อ สร้ างลัก ษณะนิ สั ย แต่ มุ่ ง การสื่ อ สารในประเด็ น ของงานออกแบบที่ มี ค วามทั ด เที ย ม
ต่างประเทศ การสร้ างแอนิเมชันที่มีคณ
ุ ภาพ และสินค้ าที่มีงานออกแบบที่ถกู ใจ และสามารถขยาย
ตลาดไปสู่ตลาดสากลได้ บลัดดี ้ บันนี ้สื่อสารเนื ้อหาที่มีเรื่ องราวของการแก้ แค้ น และมีความรุนแรง
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ที่ดงึ ดูดต่อกลุ่มวัยรุ่นเป็ นอย่างดี แต่อาจจะมีผลในแง่ลบต่อเด็ก แต่ประเด็นทางสังคมที่แฟนได้ รับ
จากบลัดดี ้ บันนี่จะเป็ นเรื่ องแรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์ ซึ่งจะเห็นว่าตัวละครบบลัดดี ้ บันนี่ มี
แฟนที่ร่วมสร้ างสรรค์ผลงานแฟนอาร์ ตขึ ้นมาจานวนมาก และมาจากทัว่ โลก
ประเด็ น ที่ 2 ตั ว ละครการ์ ตู น ไทยนั ้น สามารถสร้ างความภู มิ ใจใน
ความเป็ นไทยได้ จากข้ อมูลสารวจการตลาดของธุรกิจตัวละครของไทยโดยสานักงานส่งเสริ ม
เศรษฐกิจดิจิทลั ประจาปี 2560 นัน้ พบว่าธุรกิจตัวละครการ์ ตูนไทยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่เพียง
3.9% ซี่ งหมายความว่ากว่าร้ อยละ 96 ของคนไทยเติ บ โต และบริ โภคผลงาน Character จาก
ต่างประเทศเป็ นหลัก แต่อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์กลุ่มแฟนตัวละครนันพบว่
้
าสิ่งหนึ่งที่แฟน
รู้ สึกกับตัวละครไทย คือการสร้ างความภาคภูมิ ใจในความสามารถของคนไทย โดยเฉพาะเมื่ อ
ทราบว่าตัวละครนันได้
้ รับการยอมรับ หรื อชื่นชมจากชาวต่างชาติ เช่น ภาพยนตร์ แอนิเมชันเรื่ อง
ก้ านกล้ วยได้ รั บ รางวัล Best Feature Film จากการประกวดแอนิ เมชั น AniMadrid ที่ 2006
ประเทศสเปน หรื อ ตัว ละครบลัด ดี ้ บัน นี่ ไ ด้ รับ รางวัล Asean Character Award, โดย AseanJapan Centre ประเทศญี่ ปนุ่ เป็ นต้ น หรื อการที่แอนิเมชัน บลัดดี ้ บัน นี่ตอน First Blood ที่ได้ รับ
ความนิยมไปทั่วโลก ก็ได้ สร้ างภาคภูมิใจให้ กับแฟนชาวไทยเป็ นอย่างมาก โดยมีคนไทยจานวน
มากนันไม่
้ ทราบว่าตัวละครนี ้เป็ นตัวละครการ์ ตนู ของคนไทยด้ วยซ ้า
ประเด็นที่ 3 ตัวละครการ์ ตูนไทยในแง่ มุมของการถ่ ายทอดความเป็ น
ไทยจากรุ่ นสู่ร่ ุ น ตัวละครการ์ ตนู ไทยเป็ นสื่อที่มีผลต่อการเรี ยนรู้ของเด็กรุ่นใหม่เป็ นอย่างมาก ทัง้
ในรูปแบบของสื่อที่เข้ าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมสื่อที่สามารถเสพได้ บนอุปกรณ์พกพา และมีความ
สนุกสนาน จึงสามารถใช้ เป็ นเครื่ องมือในการถ่ายทอดความวัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ได้
เป็ นอย่างดี ซึ่งจะเห็นได้ จากการสอดแทรกเนื ้อหาความเป็ นไทยลงไปในเรื่ องราว กิจวัตรประจาวัน
ของตัวละคร หรื อ ลัก ษณะการแสดงออก เช่น การไหว้ การเคารพผู้ใหญ่ เป็ น ต้ น ซึ่ง จากผู้ให้
สัมภาษณ์หลายท่านได้ เลือกใช้ ตวั ละครการ์ ตนู อย่างปั งปอนด์ หรื อก้ านกล้ วย ในการเรี ยนรู้ของลูก
เพื่อให้ ลูกได้ ซบั ซับความคิดแบบไทยๆ ผ่านการดูการ์ ตนู และมีการใช้ สินค้ าตัวละครเป็ นรางวัลที่
ให้ กับลูก เมื่อประสบความสาเร็ จ ตัวอย่างเช่ นตัวละครอย่างปั งปอนด์ได้ ถูกนามาพัฒนาเป็ นสื่อ
การสอนในหลากรูปแบบทังที
้ ่เป็ นแอนิเมชัน อีบคุ และรูปแบบที่เป็ น VR
ประเด็นที่ 4 ตัวละครการ์ ตูนไทยในแง่ ของการส่ งเสริมการสร้ างสรรค์
ทางศิลปะ จากการสัมภาษณ์ผ้ วู ิจยั พบแฟนตัวละครบางคนนัน้ ได้ รับแรงบันดาลใจจากตัวละคร
ในการสร้ างสรรค์ผลงานออกมาในรู ปแบบต่างๆ เช่น แฟนอาร์ ต หรื อ การแต่งต่อเติมจากเนือ้ หา
เดิมโดยแฟน ซึ่งล้ วนเป็ นการกระตุ้นการสร้ างสรรค์ เมื่อรวมกับ แนวคิดวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมที่
ทาให้ เกิดสังคมของการแบ่งปั น และส่งเสริมซึ่งกันและกัน จะพบเห็นได้ จากการให้ ความเห็นเชิงให้
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กาลังใจ และมีการชี ้แนะจากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า ทาให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ทางอ้ อมและ
ส่งเสริ มให้ เกิดกาลังใจ หรื อการหลงใหลในการสร้ างสรรค์ขึ ้น โดยกลุ่มผู้สนใจในการสร้ างสรรค์
แฟนอาร์ ตนัน้ จะมีชุมชนในรู ปแบบออนไลน์ที่เปิ ดโอกาสในการสร้ างสรร์ และแบ่งปั น ซึ่งเป็ นส่ว น
สาคัญในการสร้ างความชื่นชอบในศิลปะ เช่นเว็บไซต์ www.deviantart.com ซึ่งมีงานแฟนอาร์ ต
ของตัวละครบลัดดี ้ บันนี่อยู่เป็ นจานวนมาก จากนักวาดและผู้สนใจศิลปะจากทัว่ โลก ทาให้ เกิด
การแลกเปลี่ ยนระหว่างนักวาดเป็ นอย่างมาก ซึ่งสิ่งเหล่านี เ้ ป็ นองค์ประกอบในการเสริ ม สร้ าง
พื ้นฐานทางศิลปะให้ กบั ให้ ในการสัมภาษณ์พบผู้ให้ สมั ภาษณ์บางคนตัดสินใจเรื่ องเส้ นทางอาชีพ
ทางศิลปะเช่นอาชะแอนิเมเตอร์ หรื อการเป็ นนักวาดภาพประกอบโดยมีจดุ เริ่ มต้ นที่การชื่นชอบใน
ตัวละครการ์ ตนู
ประเด็นที่ 5 การเผยแพร่ ความเป็ นไทยสู่ สากล โดยตัวละครการ์ ตูน
ไทย ตัวละครการ์ ตนู และสินค้ าของตัวละครการ์ ตนู รวมทังแอนิ
้ เมชันมีข้อได้ เปรี ยบสื่อประเภทอื่น
เนื่องจากตัวละครการ์ ตนู นันมี
้ ความเป็ นสากลมากกว่าคน และสามารถแสดงออกผ่านท่าทางซึ่ง
สามารถเข้ าใจได้ โดยไม่จากัดวัฒนธรรมเชื ้อชาติและภาษา ตัวละครการ์ ตนู จึงสามารถเป็ นสื่อใน
การเผยแพร่วฒ
ั นธรรมและความเป็ นไทยไปสู่สากลได้ เช่น ภาพยนตร์ แอนิเมชันเรื่ องก้ านกล้ วย
ได้ รับการเผยแพร่ ไปทั่วโลกในชื่อ “The Blue Elephant” และได้ รับการแปลงเป็ นภาษาฮินดี เพื่อ
ฉายในประเทศอินเดียในชื่อ “Jumbo” การ์ ตนู แอนิเมชันชุด ปั งปอนด์ได้ รับการเผยแพร่ในประเทศ
จีนผ่านทางสถานีโทรทัศน์ CCTV หรื อ บลัดดี ้ บันนี่ ได้ สร้ างแอนิเมชันร่วมกับ Ayupan ซึ่งเป็ นตัว
ละครการ์ ตนู ที่สร้ างจากนักร้ องชาวญี่ปนุ่ Hamasaki Ayumi
3.1.4 ผลกระทบของตัวละครการ์ ตูนไทยที่มีต่อวัฒนธรรม
ในมุมมองทางด้ านผลกระทบทางวัฒนธรรม ที่เห็นได้ ชดั จากแฟนตัวละครการ์ ตนู
คือด้ านวัฒนธรรมด้ านการสื่อสาร จากการวิเคราะห์ข้างต้ นจะเห็นได้ ว่าแฟนมีพฤติกรรมในการใช้
งานตัวละครการ์ ตนู เพื่อการสื่อสาร แต่เดิมจะใช้ ในรูปแบบของการหยิบยืมท่าทางและความหมาย
ของตัวละครเข้ ามาใช้ ในการสื่อสารผ่านการวาด หรื อการใช้ งานสติกเกอร์ ตดิ ลงบนข้ อความในการ
จดสมุดบันทึกหรื อบางคนอาจจะใช้ ในจดหมาย เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงไป
โดยรู ปแบบของการสื่อสารมาผ่านสมาร์ ทโฟน โดยเฉพาะในประเทศไทยที่การสื่อสารผ่านแอป
พลิ เคชัน ไลน์ (Line) ได้ รั บ ความนิ ย มสู ง มาก จากข้ อมู ล เว็ บ ไซต์ Brandinside.asia (2561 :
ออนไลน์) มีจานวนผู้ใช้ ในปี พ .ศ.2561 มากถึง 42 ล้ านคนในประเทศไทย โดยหนึ่งในรูปแบบการ
สื่อสารบนแอปพลิเคชันไลน์ (Line) คือ การสื่อสารผ่านสติกเกอร์ ตวั ละครการ์ ตนู ซึ่งจะถูกใช้ แทน
การสื่ อ สารด้ วยพิ ม พ์ ข้ อ ความ แต่อ าศัย การแสดงออกด้ วยท่ าทาง หน้ า ตาของตัวละคร หรื อ
ข้ อความที่ ติดอยู่บนสติ กเกอร์ ในการสื่อสารแทนคาพูด บางกรณี ผ้ ูใช้ งานสามารถใช้ สติกเกอร์
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เพียงอย่างเดียวในการสื่อสารโดยไม่ต้องพิมพ์ข้อความใดๆ ประกอบเลย ผู้ผลิตตัวละครการ์ ตนู ได้
ใช้ โอกาสในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนี ้ในการนาเสนอสินค้ าในรูปแบบดิจิทลั โดยมีการใส่
ความคิดและพัฒ นารู ปแบบ การแสดงออก ท่าทางของสติกเกอร์ เพื่ อให้ ผ้ ูใช้ สามารถใช้ งานได้
หลากหลายและตรงกับสิ่งที่ต้องการสื่อสารมากยิ่งขึ ้น อีกทังทางเจ้
้
าของเทคโนโลยีอย่างบริ ษัทไลน์
ได้ มีการพัฒ นารู ปแบบการนาเสนอของตัวสติกเกอร์ ไปด้ วยเช่นกัน จากสติกเกอร์ ภาพนิ่งไปเป็ น
ภาพเคลื่อนไหว หรื อเป็ นต้ น
วัฒนธรรมด้ านภาษา ผู้วิจยั พบกรณีผลกระทบทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ในกรณี
ของก้ านกล้ วยนัน้ ชื่อก้ านกล้ วยถูกเรี ยกแทนคาว่าช้ างจากสื่ออยู่บ่อยครัง้ รวมทัง้ ถูกนาไปเป็ น
สัญลักษณ์ของความแข็งแรง เช่น ทีมรถกระบะบรรทุกหนักแบบมีรัว้ สูง นาชื่อก้ านกล้ วยไปตังเป็
้ น
ชื่อทีมชื่อ ก้ านกล้ วยรัว้ ซิ่ง หรื อการที่บริ ษัทสามมิตรมอเตอร์ ได้ ใช้ ชื่อก้ านกล้ วยในการเปิ ดตัวรถ
กระบะเพื่อการพาณิ ชย์รุ่นก้ านกล้ วย ที่เน้ นเรื่ องความแข็งแกร่ งและสามารถบรรทุกได้ มาก หรื อ
แม้ กระทั่งทีมฟุตบอลหญิ งทีม ชาติไทย ก็ยังใช้ ชื่อชบาแก้ ว ที่เป็ นตัวละครในแอนิเมชันเรื่ องก้ า น
กล้ วยมาเป็ นชื่อทีม ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าตัวละครการ์ ตนู มีผลต่อวัฒนธรรมทางภาษาของไทย
อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าผลกระทบทุกอย่างที่เกิดขึ ้นจากตัวละครการ์ ตนู นันเป็
้ นไป
ในเชิงบวก ตัวละครอย่างบลัดดี ้ บันนี่ซึ่งมีการแสดงออกถึงความรุนแรง การแก้ ปัญหาด้ วยกาลัง
และมีการฆ่าฟั นกันนัน้ ถึงแม้ วา่ แฟนของบลัดดี ้ บันนี่สว่ นมากที่นิยมตัวละครนี ้จะเป็ นวัยรุ่นที่มีวฒ
ุ ิ
ภาวะเพียงพอในการแยกแยะจินตนาการออกจากความจริ ง และมีความคุ้นชินกับสื่อที่มีความ
รุ นแรงในลักษณะนีอ้ ยู่แล้ ว โดยทางแฟนอาจจะเห็นเรื่ องความรุ นแรงเป็ นเพียงรู ปแบบของการ
แสดงออก ซึ่งกมี ความคล้ ายกับเกมต่อสู้ที่คนในวัยนีค้ ้ นุ เคย ซึ่งในตอนแรกของแอนิเมชันบลัดดี ้
บันนี่เฟริ สบลัด นันก็
้ มีรูปแบบทางภาพที่มีความคล้ ายเกมต่อสู้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามหากมอง
ในมุมมองของผู้ปกครองและเด็ก สื่อของตัวละครบลัดดี ้ บันนี่นนเป็
ั ้ นสื่อที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก และ
ในประเทศไทยยังไม่ได้ มีการให้ เรทติ ้งกับสื่อโซเชียวมีเดีย จึงทาให้ เนื ้อหาบางอย่างที่มีความรุนแรง
และไม่เหมาะสมนี ้อาจจะเข้ าถึงผู้ชมในกลุม่ เด็กได้
3.2. ผลกระทบของแฟนตัวละครการ์ ตูนไทยที่มีต่อเศรษฐกิจ
ผู้วิจัย ได้ ท าการศึกษาผลกระทบของตัวละครการ์ ตูนที่ มี ต่อเศรษฐกิ จ โดยศึกษา
ข้ อมูลของผู้มีสว่ นร่วมในอุตสาหกรรม คือ นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์
กราฟิ กไทยและนายกสมาคมดิจิทลั คอนเทนต์ไทย ศึกษาจากโครงการสารวจข้ อมูลและประเมิน
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สถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทลั คอนเทนต์ (Digital Content) ด้ านแอนิเมชัน, เกมและคาแรคเตอร์
ประจาปี 2560 คาดการณ์ 2561-2562 จัดทาโดยสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั
ตัว ละครการ์ ตูน เป็ น หนึ่ ง ในธุ รกิ จ ดิ จิ ทัล คอนเทนต์ ในปั จ จุบัน เป็ นธุ รกิ จ ที่ มี ก าร
เจริ ญ เติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง ข้ อมูลโครงการสารวจข้ อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม
ดิจิทลั คอนเทนต์ (Digital Content) พบว่าดิจิทลั คอนเทนต์มีการเจริ ญเติบโตอยู่ที่ประมาณ 10%
ต่อปี ซึ่งเป็ นการเจริ ญเติบโตที่สอดคล้ องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป จากสื่อที่เป็ น
สื่อดังเดิ
้ มมาเป็ นสื่อใหม่ที่อยู่ในรู ปแบบของดิจิทัลมากขึ ้น ซึ่งดิจิทลั คอนเทนต์นนั ้ ไม่ใช่เป็ นเพียง
รูปแบบของสื่อเพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ดจิ ิทลั คอนเทนต์ได้ เข้ ามามีบทบาทใน
รู ป แบบการใช้ ชี วิต ของผู้ค นในปั จ จุบัน ทัง้ ในรู ป แบบของการสื่ อ สารและการเรี ย นรู้ โดยจาก
การศึกษาผู้วิจยั พบผลกระทบของตัวละครการ์ ตนู ที่มีตอ่ เศรษฐกิจดังนี ้
1. ลิขสิทธิ์ตวั ละครการ์ ตนู ตัวละครการ์ ตนู มีลกั ษณะเช่นเดียวกับดารา คือมีกลุ่ม
แฟน หรื อผู้ติดตามที่พร้ อมจะให้ การสนับสนุนในสินค้ าและบริ การต่างๆ ของตัวละคร ทาให้ ตัว
ละครการ์ ตูนสามารถถูกนาไปต่อยอดได้ หลากหลายในรู ปแบบของการใช้ เช่าสิทธิ์ ของตัวละคร
หรื อ ที่เรี ยกว่า Licensing โดยกฤษณ์ ณ ลาเลียง นายกสมาคมดิจิทลั คอนเทนต์ไทย ให้ สมั ภาษณ์
ใน กรุ งเทพธุ รกิ จ เมื่ อวันที่ 7 มิ ถุนายน 2559 ว่า ในช่วง 3–4 ปี ที่ผ่านมานัน้ มี การขยายตัวและ
เติบโตอย่างมาก มีการซื ้อขายลิขสิทธิ์เป็ นจานวนมหาศาล เพื่อนาไปต่อยอดธุรกิจหลายๆ ด้ าน ไม่
ว่าจะเป็ นการนาสินค้ าที่ ทางผู้ประกอบการคาแรคเตอร์ จดั ทาไปจาหน่ายต่อ หรื อการซื ้อลิขสิทธิ์
คาแรคเตอร์ เพื่อนาไปผลิตสินค้ า เช่น ของเล่น ของใช้ ของตกแต่งบ้ าน เสื ้อผ้ าแฟชัน่ รวมไปถึงช่อง
ทางการออนไลน์ และมี เดียต่างๆ ที่ เห็นชัดๆ คือมีบางองค์กรหรื อแบรนด์สินค้ าใช้ กลยุ ทธ์ นาตัว
คาแรคเตอร์ ไปใช้ สื่อสารการตลาด ทัง้ โฆษณาสร้ างมูลค่าเพิ่ม ให้ แก่องค์กรหรื อตัวสินค้ า มี การ
ออกแบบคาแรคเตอร์ เพื่อใช้ เป็ นมาสคอต เสมือนเป็ นพรี เซนเตอร์ ทาหน้ าที่สร้ างการจดจาและช่วย
โปรโมตให้ แบรนด์ ซึ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจของตัวละครการ์ ตนู จะขึ ้นอยู่กับฐานแฟนของตัวละคร
การ์ ตนู นัน้ หรื อความดังของตัวละครนัน้ ตัวอย่างเช่น ก้ านกล้ วยแอนิเมชันที่ถกู สร้ างเป็ นภาพยนตร์
หลังจากการออกฉายก้ านกล้ วยได้ มีผลิตภัณ ฑ์ อื่นออกมามากมาย เช่น ตุ๊กตา เสื อ้ ผ้ า รองเท้ า
นักเรี ยน แผ่น DVD เกม เกมกระดาน หนังสือระบายสี ผลิตภัณฑ์สาหรับเด็ก เป็ นต้ น และมีการให้
เช่าใช้ สิทธิ์ในสินค้ าที่เป็ นที่ร้ ู จกั อยูแ่ ล้ วเช่น เช่น มาม่าก้ านกล้ วย, ไวตามิลล์ก้านกล้ วย, เสื ้อ Arrow
ก้ านกล้ วย, iPod ก้ านกล้ วย หรื อกระทัง่ รถกระบะก้ านกล้ วย
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เรื่ องการขายลิขสิทธิ์สินค้ านี่ก็เป็ นสิ่งหนึ่งที่วางแผนไว้ ตงแต่
ั ้ แรก คนทาแอนิเมชันจะรู้ กนั ดี
ว่ารายได้ จากการฉายภาพยนตร์ นนไม่
ั ้ ใช่รายได้ หลัก สิ่งที่ยงั่ ยืนสาหรับการทาแอนิเมชันคือการ
ขายลิขสิทธิ์ตวั ละคร เพื่อนาไปทาสินค้ าอย่างอื่น ในช่วยแรก ๆนันคนไทยจะไม่
้
ยงั ไม่ค้ นุ และไม่
มัน่ ใจกับตัวละครไทย เพราะยังไม่มีใครรู้ จัก แต่พอแอนิเมชันออกมาแล้ วประสบความสาเร็ จ
พวกธุรกิจด้ วยไลเซนส์มนั ก็ตามมา (อัจฉรา กิจกัญจนาสน์, 2561, สัมภาษณ์)

ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ในเรื่ องรู ปแบบการท าธุ รกิ จ ที่ เป็ นการให้ เช่าสิ ท ธิ์ ตัว
ละครการ์ ตนู มีรายละเอียดดังนี ้
- ตัวละครการ์ ตนู สร้ างรายได้ จากการให้ เช่าสิทธิ์ แตกต่างจากการสร้ างคอน
เทนต์ในลักษณะอื่น ซึ่งจะต้ องมีการสร้ างใหม่ทุกครัง้ ในขณะที่ตวั ละครการ์ ตูนผู้ ผลิต ออกแบบ
สร้ างสรรค์เพียงครัง้ เดียว แต่จะสามารถสร้ างรายได้ จากการให้ เช่าสิทธิ์ตอ่ ไปได้ ในระยะเวลานาน
- ตัวละครการ์ ตูนสามารถต่อยอดได้ ในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ เช่น
เกม สื่อเรี ยนรู้ แอนิเมชัน หรื ออุตสาหกรรมอื่น เช่น หนังสือ เสื ้อผ้ า อาหาร เครื่ องเขียน เป็ นต้ น
- ตัวละครการ์ ตนู สามารถสร้ างมูลค่า สร้ างความแตกต่างและสร้ างการจดจา
ให้ เกิดขึ ้นกับสินค้ าอื่น โดยการนาเอาตัวละครไปใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของสินค้ า หรื อ ช่วยในการโปร
โมตสินค้ า
- ตัวละครการ์ ตนู สามารถไปร่วมสร้ างสรรค์ผลงานกับแบรนด์สินค้ าอื่น เพื่อ
สร้ างความแปลกใหม่ในการนาเสนอซึ่งกาลังเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั ที่เรี ยกว่าการ Collab ของแบ
ร น ด์ สิ น ค้ า เช่ น แ ค ม เป ญ Greyhound Life Juice Limited Edition ‘Power To Give’ ที่
Greyhound Cafeร่วมมือกับปั งปอนด์ ในการสร้ างผลิตภัณฑ์พิเศษขึ ้นเพื่อตช่วยระดมทุนให้ มลู นิธิ
รามาธิบดีฯ จัดซื ้อเครื่ องให้ ความร้ อนเด็กแรกเกิด สาหรับใช้ ในสถาบันการแพทย์จักรี นฤบดินทร์
เป็ นต้ น
อย่างไรก็ ตามในทางตรงกันข้ ามตัวละครการ์ ตูนนัน้ เป็ นหนึ่งในสื่ อที่ถูกละเมิ ด
ลิขสิทธิ์ ในหลากหลายรู ปแบบ ที่ ทาให้ รายได้ ของผู้ผลิตลดลงได้ โดยการละเมิดทางลิขสิทธิ์ นัน้
เกิดขึ ้นได้ ทงั ้ ในรู ปแบบบนสื่ อโซเชียลมีเดีย เช่นยูทูปที่ผ้ วู ิจยั พบการละเมิดลิขสิทธิ์ ของแอนิเมชัน
ของผู้ผลิตเป็ นจานวนมาก เช่นตัวละครก้ านกล้ วยได้ ถกู ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ ก้านกล้ วยทังสอง
้
ภาค และมี ผ้ ูชมจานวนหลายล้ านวิว โดยเมื่อสารวจข้ อความจากคอมเมนต์พ บว่าผู้ชมคนไทย
ส่วนมากไม่ ได้ ให้ ค วามสนใจว่าสื่ อ ที่ ช มอยู่นัน้ จะถูก ตามลิ ข สิ ท ธิ์ ห รื อ ไม่ ซึ่ ง หากผู้ผ ลิ ต ท าการ
เผยแพร่ เองก็ จะก่อให้ เกิ ดรายได้ จานวนหนึ่ง หรื อบลัดดี ้ บันนี่ เคยถูกละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ สิ นค้ าและ
นาเข้ าไปขายในร้ านสะดวกซื ้อเป็ นต้ น โดยจากการสัมภาษณ์ผ้ ผู ลิตส่วนมากไม่ได้ ให้ ความสาคัญ
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กับการละเมิ ดลิ ข สิ ทธิ์ ในประเทศมากนักเพราะมองว่าเป็ นรายได้ ส่วนน้ อยและผู้ที่สนใจสิ นค้ า
ละเมิดนันก็
้ ไม่ได้ เป็ นกลุม่ ที่จะซื ้อสินค้ าตัวละครอยู่แล้ ว
2. ตัวละครการ์ ตูนเป็ นการส่งออกทางวัฒ นธรรม เนื่องจากตัวละครการ์ ตูนนัน้
เป็ นงานออกแบบทางภาพ มีลักษณะที่สามารถเข้ าใจ และเข้ าถึงได้ โดยสากล เช่น ตัวละครที่มี
ความใจดี หรื อน่ารักจะค่อนข้ างถูกรับรู้ไปในทางเดียวกันในเกือบทุกประเทศ วัฒนธรรมและภาษา
ซึง่ แตกต่างจากนักแสดงที่เป็ นคนซึ่งจะมีข้อจากัดทางลักษณะของเชื ้อชาติมากกว่า ซึง่ รูปแบบการ
ส่งออกวัฒนธรรมเป็ นกระแสไปทัว่ โลก จากตัวอย่างของประเทศญี่ ปนและเกาหลี
ุ่
ที่สามารถใช้ สื่อ
บันเทิงรูปแบบต่างๆ ในการส่งออกวัฒนธรรมของตนไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งสามารถนาเอาสินค้ า
บริ การ หรื อการท่องเทียวไปสู่ประเทศอื่นได้ โดยง่าย ตัวละครการ์ ตนู เป็ นหนึ่งในรูปแบบของการ
ส่ ง ออกทางวัฒ นธรรมที่ ไ ด้ ผ ล ในกรณี ข องตัว ละครอย่ า ง Hello Kitty หรื อ โดเรมอน มาเป็ น
ตัวอย่างของการส่งออกวัฒนธรรมของประเทศญี่ปนเป็
ุ่ นอย่างดี
ตัวละครบลัดดี ้ บันนี่เป็ นตัวละครการ์ ตนู ที่เน้ นที่ตลาดต่างประเทศและสามารถ
ก้ าวไปประสบความสาเร็ จในตลาดลิขสิทธิ์ระดับสากล ไม่วา่ จะเป็ น ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ ปนุ่ ไต้ หวัน
อเมริ กา จนเคยได้ รับรางวัลชนะเลิศ Grand Prize จาก Asean Character Award ประเทศญี่ ปนุ่
และได้ ร่วมงานกับศิลปิ นระดับโลก เช่น Hamasaki Ayumi ซึ่งลูกค้ าของตัวละครบลัดดี ้ บันนี่นนั ้
ส่วนมากเป็ นชาวต่างชาติมากกว่าชาวไทย มีคนไทยจานวนมากไม่ทราบว่าตัวละครบลัดดี ้ บันนี่
นันเป็
้ นของคนไทย ทาให้ ในช่วงปี 2561 เป็ นต้ นมาบลัดดี ้ บันนี่ได้ สร้ างคอลเลกชันสินค้ าที่เน้ นเรื่ อง
ความเป็ นไทยมากขึ ้นอย่างชัดเจน โดยเน้ นกลุม่ เป้าหมายที่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็ นหลัก
ลูก ค้ าของบลัด ดี ้ บั น นี่ ก ว่ า ครึ่ ง เป็ นชาวต่ า งชาติ หรื อ แม้ แต่ ใ น Facebook Fanpage
ส่วนมากก็เป็ นคนต่างชาติ ส่วนใหญ่เราขายนักท่องเที่ยว เขามาเขาก็อยากได้ ของที่เป็ นที่ระลึก
จากไทย หลังๆ ก็ มี ค นที่ ร้ ู จัก เรามาเลยจากแอนิ เมชัน บน Youtube เพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งแอนิ เมชัน
Bloody Bunny : the First Blood ผู้ชมส่วนมากที่ดแู ละคอมเม้ นต์ก็เป็ นคนต่างชาติ (กฤษณ์ ณ
ลาเลียง, 2561, สัมภาษณ์)

3. ตัวละครการ์ ตนู มีผลกระทบต่อรูปแบบของการสื่อสาร และได้ สร้ างอาชีพใหม่
ขึ น้ มาในยุ ค ดิ จิ ทั ล คื อ นั ก ออกแบบสติ ก เกอร์ ไ ลน์ โดยจากข้ อมู ล เผยแพร่ ผ่ า นเว็ บ ไซต์
MartketOOP (2019) พบว่าในประเทศไทยในปี ค .ศ.2019 มีผ้ ูใช้ โปรแกรมไลน์ เป็ นเครื่ องมื อใน
การสื่อสารมากถึง 44 ล้ านคนและมีการใช้ งานไลน์สติกเกอร์ เฉพาะที่เป็ นการซื ้อมากถึงวันละ 31
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ล้ านครัง้ โดยในประเทศไทยมีจานวนผู้สร้ างไลน์สติกเกอร์ 400,000 ราย และมีผลงานรวมกว่า 1.4
ล้ านเซ็ต ซึ่งจะเห็นได้ ว่าผลกระทบที่ตวั ละครการ์ ตูนมีต่อวิธีการสื่อสารในรูปแบบใหม่นนั ้ สูงมาก
และสามารถสร้ างอาชีพให้ กบั นักออกแบบรุ่นใหม่ได้ ตัวอย่างเช่น ปั งปอนด์เป็ นตัวละครที่เข้ าร่วม
สร้ างสติกเกอร์ กบั ไลน์ ตังแต่
้ ในช่องปี 2557 ซึง่ สติกเกอร์ ลาดับที่ 3 ของวิธิตา แอนิเมชัน ซึง่ ปัจจุบนั
เป็ นพาร์ ทเนอร์ ร่วมกับไลน์ในการสร้ างสรรค์สติกเกอร์ และได้ ผลิตสติกเกอร์ ออกมามากถึง 58 ชุด
แล้ วในปัจจุบนั
4. ธุรกิจตัวละครเป็ นธุรกิจที่มีความสามารถเริ่ มต้ นได้ ง่าย โดยใช้ คนและแรงงาน
จานวนน้ อย ธุรกิจด้ านตัวละครนันสามารถเริ
้
่ มต้ นได้ ด้วยนักออกแบบเพียงคนเดียว อย่างไรก็ดีสิ่ง
สาคัญ คือการตลาด เพื่อสร้ างให้ คนรู้ จกั และเข้ าถึงตัวละครได้ ในปั จจุบนั ผู้ผลิตตัวละครการ์ ตูน
สามารถใช้ สื่อโซเชียวมีเดีย ในการสื่อสารและโปรโมตตัวละครของตัวเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งการ
สร้ างสื่อ หรื อให้ เงินในการโฆษณามากนัก ทาให้ การสร้ างตัวละครกลายเป็ นหนึ่งในอาชีพที่คนรุ่น
ใหม่สามารถยึดเป็ นแหล่งรายได้ หลักได้
หากจะมองการขยายตัวของเศรษฐกิจในมุมมองระดับมหภาค จากข้ อมูลมูลค่า
อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ สารวจโดยสานักงานส่งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั พบว่า มูลค่าการตลาดด้ า น
คาแรคเตอร์ นนมู
ั ้ ลค่าสูงถึง 1,960 ล้ านบาทในปี พ .ศ.2560 ซึ่งเติบโตขึ ้นจากปี พ .ศ.2559 ถึงร้ อย
ละ 16 ซึ่งแสดงถึงการขยายตัวขึ ้นอย่างมากของตลาดคาแรคเตอร์ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม
มูลค่าของตัวละครการ์ ตนู ที่เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของคนไทยเองนันมี
้ มลู ค่าเพียง 78 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.0 ของมูลค่าการตลาด ซึง่ ถ้ าดูจากมูลค่าการตลาดจะเห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่
นิยมคาแรคเตอร์ ตา่ งประเทศ ด้ วยกระแสของ Line Sticker โดยปี 2560 อัตราการซื ้อสติ๊กเกอร์ ของ
ผู้ใช้ ในประเทศไทยโตขึ ้น 38% โดยปั จจุบนั มีจานวนครี เอเตอร์ นกั สร้ างสรรค์ผลงานสติ๊กเกอร์ ใน
ประเทศไทยมากกว่า 245,000 ราย เติบโตขึน้ จากปี 2559 ถึง 155% โดยตลาดในประเทศไทย
สติ๊กเกอร์ Line สามารถสร้ างมูลค่าส่วนแบ่งไปได้ 400 ล้ านบาทในปี 2560 โดยสติ๊กเกอร์ ของไทย
ที่เป็ นที่นิยมได้ แก่ บลัดดี ้บันนี่ หนูหิ่น ปังปอนด์ เป็ นต้ น
เมื่อศึกษามูลค่าของตัวละครการ์ ตนู ไทยที่ส่วนแบ่งการตลาดในประเทศเพียงร้ อย
ละ 4 ใน ขณะที่ตวั ละครจากต่างประเทศมีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศไทยมากถึงร้ อยละ
91.15 พบประเด็น ที่ เป็ นสาเหตุของความได้ รับ ความนิ ย มตัวละครต่างประเทศเป็ น ประเด็น ที่
น่าสนใจดังนี ้
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1. ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ เปิ ดเสรี ในเรื่ องของการนาเสนอเนือ้ หาบนสื่ อ
ต่างๆ โดยไม่ได้ มีการจากัดสัดส่วนของของสื่อต่างชาติที่สามารถเข้ ามาทาการตลาดได้ ทาให้ สื่อ
ต่างชาติสามารถเข้ ามาฉายในไทยได้ อย่างเสรี ซึ่งเนื ้อหาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากบริ ษัท
ขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการผลิต และมีตลาดทัว่ โลกนันย่
้ อมมี ทนุ ในการผลิตที่สงู กว่าบริษัท
ภาพในประเทศ และส่งผลให้ คณ
ุ ภาพของเนื ้อหานันสู
้ ง และเป็ นที่ถกู ใจของผู้ชมมากกว่า ซึ่งเมื่อ
ศึกษากรณี ศึกษาของประเทศที่ประสบความสาเร็ จในการสร้ างตัวละครการ์ ตูนภายในประเทศ
พบว่าประเทศเกาหลีใต้ มี การกาหนดโควต้ าให้ กับเนื อ้ ทางที่ สร้ างขึน้ ภาพในประเทศทัง้ ในงาน
ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ ซึ่งเริ่ มต้ นมาตังแต่
้ ปีพ .ศ.2509 ซึ่งทางประเทศเกาหลีใต้ ได้ กาหนดให้ โรง
ภาพยนตร์ ฉ ายภาพยนตร์ ที่ ผ ลิ ต ภายในประเทศไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 หรื อคิด เป็ น 146 วันของ
จานวนการฉายทังปี
้ นอกจากนี ้ยังมีการกาหนดโควตาการฉายแอนิเมชันบนสื่อโทรทั ศน์ ให้ ต้องมี
การฉายแอนิเมชันที่ ผ ลิ ตภายใน ประเทศเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 35-45 ขึน้ อยู่กับประเภทของการ
ออกอากาศ (Young Ah Lee, 2008) การกาหนดโควตานี ้ส่งผลเป็ นอย่างมาก กับการเจริญเติบโต
ของอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศเกาหลีใต้ ซึง่ ปั จจุบนั แม้ ว่าจะมีการพยายามลดสัดส่วนโควต้ า
ลงตามแนวทางการค้ าเสรี แต่อตุ สาหกรรมบันเทิงรวมทังแอนิ
้ เมชันและตัวละครการ์ ตนู ของเกาหลี
ใต้ ก็ได้ ประสบความสาเร็จ และสามารถแข่งขันได้ แล้ วทังในประเทศและระดั
้
บนานาชาติ
2. ประเทศไทยไม่มีการสนับสนุนเงินทุนในแง่การผลิตผลงานด้ านดิจิทลั คอน
เทนต์ อย่างเป็ นรู ปธรรม แม้ ว่าอุตสาหกรรมประเภทนี จ้ ะถูกมองว่าเป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมใน
อนาคตของประเทศ ที่เรี ยกว่าซึ่งเป็ นหนึ่งในสิบอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ หรื อ New Scurve ก็ ต าม แต่ป ระเทศไทยไม่ได้ มี การสนับ สนุน ในแง่ เงิ นทุน ให้ กับ อุตสาหกรรมโดยตรง ซึ่ง
แตกต่างจากประเทศที่ ปราบความส าเร็ จ ทางด้ านการพัฒ นาอุตสาหกรรมด้ านนี ้ เช่น ประเทศ
เกาหลี ใต้ และประเทศมาเลเซี ย ซึ่งล้ วนแต่มี การให้ ทุนสนับ สนุน การผลิ ต และการสร้ างสรรค์
เนื อ้ หาโดยตรงผ่ า นทางหน่ ว ยงานรั ฐ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ เช่ น หน่ ว ยงาน Korea Creative Content
Agency (KOCCA) ของประเทศเกาหลีใต้ หรื อ MDEC ของประเทศมาเลเซีย
หนึ่งในกรณี ศึกษาของการประสบความส าเร็ จ ในการสนับสนุนแอนิเมชัน
และตัว ละครที่ น่ า สนใจคื อ แอนิ เมชัน จากประเทศเกาหลี ใ ต้ เรื่ อ งโพโรโระ (Pororo the Little
Penguin) โดยบริ ษัท iconix แอนิมชันซี่รีย์ที่นาเสนอเรื่ องราวของเพนกวินน้ อยที่ความฝั นอยาก
เป็ นนักบิน ซึ่งได้ เริ่ มออกกาศในประเทศเกาหลีใต้ ในปี ค .ศ.2004 โดยแอนิเมชันเรื่ องนี ้เป็ นหนึ่งใน
หลายๆ เรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ การสนับ สนุน จากรั ฐ บาลของประเทศเกาหลี ใ ต้ ผ่ า นหน่ ว ยงาน Korea
Creative Content Agency (KOCCA)ในโครงการที่ เรี ย กว่ า Star Project ซึ่ ง เป็ นการคัด เลื อ ก

160
ผลงานแอนิ เมชัน ที่ มี ศัก ยภาพและให้ การสนั บ สนุ น ทั ง้ ในด้ านเงิ น ทุ น และการเข้ าสู่ ต ลาด
ต่างประเทศ และด้ วยข้ อกาหนดทางโควต้ าทาให้ ผ้ บู ริโภคในเกาหลีใต้ ค้ นุ เคยกับแอนิเมชันและตัว
ละครการ์ ตนู ในประเทศ อีกทังรู้ ปแบบของตัวแทนด้ านลิขสิทธิ์ ในประเทศเกาหลีใต้ นนั ้ มักจะเป็ น
หุ้นส่วนที่ ร่วมลงทุนในโครงการตัวละครการ์ ตูนนัน้ ทาให้ โครงการตัวละครการ์ ตูนของประเทศ
เกาหลีใต้ นนั ้ มีการวางแผนการเผยแพร่ทงรู
ั ้ ปแบบเนื ้อหาที่มีความหลากหลายของสินค้ าตัวละคร
และการเช่าลิขสิทธิ์อย่างเป็ นระบบ โดยในปั จจุบนั โพโรโระ มีแอนิเมชันจานวน 6 ภาค นอกจากนัน้
โพโรโระยังได้ สร้ างภาพยนตร์ เกม นิทรรศการ สวนสนุก สิ่งพิมพ์ เพลงและมิวสิควิดีโอ โดยสร้ าง
มูลค่ากว่า 500 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และยังสามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้ อีกด้ วย โดยโพโรโระ
ได้ รับการลงทุนจาก่ บริ ษัท Goldman Sachs Group เป็ นมูลค่า 10 ล้ านเหรี ยญอีกด้ วย (Young
Ah Lee: 2008) และได้ เผยแพร่ไปกว่า 130 ประเทศ
3. ความคุ้นชินของผู้บริ โภคชาวไทย สืบเนื่องจากการที่ผ้ ปู ระกอบการระดับ
โลกสามารถเข้ ามาทาการตลาดในประเทศไทยได้ อย่างเสรี และเป็ นระยะเวลานาน เช่น รายการ
ช่ อ ง 9 การ์ ตู น ซึ่ ง เป็ นรายการโทรทั ศ น์ ก าร์ ตู น เช้ าวัน หยุ ด ส าหรั บ เด็ ก ที่ อ อกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ โดยเริ่ มออกอากาศเมื่อปี พ.ศ .2523
จนถึงปั จจุบนั โดยส่วนมากเป็ นรายการแอนิเมชันจากประเทศญี่ ปนเป็
ุ่ นหลัก หรื อรายการดิสนีย์
คลับ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ทุกเสาร์ – อาทิตย์ ได้ เริ่ มออกอากาศเมื่อปี
พ .ศ.2537 ซึ่งทัง้ สองรายการล้ วนเป็ นที่นิยมของเด็ก ซึ่งในปั จจุบนั คือผู้ใหญ่ ที่มีกาลังซื ้อ และมี
ส่วนในการเลื อกเนื อ้ หาให้ กับเด็กในรุ่ นถัดไป จึง เป็ นเหตุผลว่าผู้ช มส่วนมากมี ความคุ้นชิ นกับ
แอนิเมชันและตัวละครการ์ ตนู จากต่างประเทศ โดยบางคนเป็ นแฟนอย่างเหนียวแน่นมาตังแต่
้ เด็ก
4. การเข้ าถึงทางการตลาด ซึ่งเป็ นกรณี๊ที่สืบเนื่องจากข้ างต้ น ในแง่การตลาด
ทังในเรื
้ ่ องของสินค้ าตัวละคร และลิขสิทธิ์ตวั ละครผู้ขายย่อมเลือกขายสินค้ าหรื อเช่าซื ้อลิขสิทธิ์ตวั
ละคร จากตัวละครที่มีชื่อเสียงและคุ้นเคยกว่า ซึ่งทาให้ ตวั ละครการ์ ตูนจากต่างประเทศยิ่งมีข้อ
ได้ เปรี ยบตัวละครการ์ ตูนไทย และสามารถขยายการครอบครองตลาดได้ มากกว่า อย่างไรก็ตาม
ด้ วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการไทยสามารถอาศัยช่องทางโซเชียลมีเดีย
และการสื่อสารผ่านทางสมาร์ ทโฟนในการเข้ าถึ งผู้บริ โภค รวมทังการขายสิ
้
นค้ าตัวละครการ์ ตนู ไม่
จาเป็ นต้ องอาศัยศูนย์การค้ า หรื อร้ านค้ าอีกต่อไป โดยผู้ผลิตสามารถขายสินค้ าตัวละครการ์ ตูน
โดยตรงถึงแฟนได้ ผา่ นช่องทางโซเชียลมีเดีย และระบบอีคอมเมิร์ซ
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หากพิ จ ารณาจากตัว เลขมู ล ค่า ทางการตลาด และการขยายตัว ทางการตลาด
อุตสาหกรรมตัวละครการ์ ตนู จะพบว่า โอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมตัวละครการ์ ตนู มีอีก
มาก และตัวมูล ค่ารวมของตลาดมี แ นวโน้ ม เจริ ญ เติ บ โตอย่ างต่อ เนื่ อ ง โดยจากรายงาน จาก
สานักงานส่งเสริ ม เศรษฐกิ จดิจิทัล ได้ คาดการณ์ อัตราการเติบโตอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ ในปี
และ 2562 ไว้ ประมาณร้ อยละ 2561 11-12 ดังนันในภาพรวมของธุ
้
รกิจตัวละครไทยจึงทีโอกาสที่
เติบ โตได้ อย่างมาก และสามารถสร้ างมูลค่าและผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ให้ กับประเทศได้ ใน
อนาคต
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บทที่ 5
บทสรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
บทสรุป
การศึกษาวิจัยเรื่ อง ปรากฏการณ์ วัฒ นธรรมแฟนตัวละครการ์ ตูนไทย โดยมี ความมุ่ง
หมายเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทย วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้ เกิดแฟนตัว
ละครการ์ ตนู ไทย และศึกษาผลกระทบของแฟนตัวละครการ์ ตูนไทยที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒ นธรรมผ่านการศึกษาตัวละครการ์ ตูนไทยที่ ประสบความสาเร็ จ ที่ มี อายุ 10 ปี ขึน้ ไป เป็ น ตัว
ละครการ์ ตูนที่มีเจ้ าของลิขสิทธิ์ เป็ นคนไทย เป็ นตัวละครการ์ ตนู มีตัวตนที่ชัดเจน แสดง
ตัวตนเป็ นตนเองมีจุดเปลี่ยนของการพัฒนาการ ใช้ ช่องทางสื่อในรูปแบบของสื่อดังเดิ
้ มและสื่อ
ใหม่ โดยมี ตัว ละคร การ์ ตูน ไทยที่ ต รงกับ แนวทางในการคัด เลื อ ก 3 ตัว ดัง นี ้ 1. บลัด ดี ้ บัน นี่
(Bloody Bunny) ของบริ ษัท ทูสปอตคอมมิวนิเคชัน่ จากัด 2. ปั งปอนด์ (Pang Pond) ของบริ ษัท
วิธิตา แอนิเมชั่น จากัด และ 3. ก้ านกล้ วย (Khan Kluay) ของบริ ษัท กันตนา แอนิเมชั่น สตูดิโอ
จากัด โดยได้ ข้อสรุปดังนี ้
1. วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ของแฟนตัวละครการ์ ตูนไทย
ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องแฟนตัว ละครการ์ ตู น ไทย โดยให้
ความสาคัญกับรู ปแบบความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สื่ อ โดยผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ แนวคิ ด วิ เ คราะห์ ผ่ า นแนวคิ ด เทคโนโลยี เป็ นตั ว ก าหนด (Technology
Determinism) มาใช้ ในการแบ่งยุคของสื่ อที่มี ผลต่อการสื่ อสารของตัวละครการ์ ตูน อันนาไปสู่
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์แฟน ได้ เป็ น 3 ยุคดังนี ้
1. ยุคที่ สื่อมวลชนมี ความส าคัญ โดยมีลักษณะส าคัญ คือ การสื่อสารเป็ นการ
สื่อสารทางเดียว ส่งจากศูนย์ กลางโดยผู้ส่งสารมีอิทธิ พ ลเหนื อผู้ช ม และการส่งสารจะมีเวลาที่
แน่นอนผู้ชมต้ องรอคอยเวลาเพื่อที่จะได้ รับชม
2. ยุคที่โซเชียลมีเดียมีความสาคัญ มีลกั ษณะสาคัญคือการสื่อสารเป็ นลักษณะ
สองทาง โดยทุกคนสามารถเป็ นได้ ทงผู
ั ้ ้ ส่งสารและผู้รับสาร ผู้คนสามารถเข้ าถึงเนื ้อหาหรื อสารที่
ต้ องการชมได้ ตลอดเวลา
3. ยุ ค ที่ ส มาร์ ท โฟนมี ค วามส าคั ญ มี ลั ก ษณ ะส าคั ญ คื อ การสื่ อ สารกั บ
ชีวิตประจาวันได้ หลอมรวมเป็ นหนึ่ง ผู้คนสามารถเข้ าถึงเนื ้อหาที่ต้องการชมได้ ทกุ ที่ ทุกเวลา และ
เทคโนโลยีได้ สร้ างหน้ าที่ใหม่ให้ กับตัวละครคือ ตัวละครการ์ ตนู กลายเป็ นเครื่ องมือในการสื่อสาร
จากที่เคยเป็ นแค่เนื ้อหา
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จากการวิ เคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ข องแฟนตัว ละครการ์ ตูน ไทย พบว่า พฤติ ก รรม
ความสัมพันธ์ระหว่างแฟนกับตัวละครการ์ ตนู 11 รูปแบบดังนี ้
1. รู้ จกั ทัว่ ไป คือบุคคลทัว่ ไปที่ร้ ูจักตัวละครการ์ ตนู เคยเห็น หรื อเคยได้ ยินถึงตัว
ละครการ์ ตนู นี ้ และสามารถจดจาตัวละครได้
2. ผู้เสพคอนเทนต์ คื อ กลุ่ม บุค คลที่ ดูสื่ อ ของตัวละครการ์ ตูน เช่น เคยรั บ ชม
ภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์ เคยเห็นตัวละครจากข่าวสาร จากหน้ าเพจเฟสบุ๊ค หรื อเห็นของใช้ หรื อ
ของเล่นตัวละครที่คนรู้จกั ใช้ งานอยูเ่ ป็ นต้ น
3. เริ่ มค้ นหาข้ อมูล เริ่ ม มีความสนใจในตัวละคร โดยอาจจะมีการค้ นหาข้ อมูล
ออนไลน์ หรื อสอบถามจากคนรู้จกั
4. ติดตามข้ อมูล ข่าวสาร การกดติดตามข้ อมูลข่าวสารตัวละคร บนสื่ อสังคม
ออนไลน์ของตัวละครการ์ ตนู รู้จกั ทัว่ ไป คือบุคคลทัว่ ไปที่ร้ ู จกั ตัวละครการ์ ตนู เคยเห็น หรื อเคยได้
ยินถึงตัวละครการ์ ตนู นี ้ และสามารถจดจาตัวละครได้
5. มี ส่ว นร่ วม มี พ ฤติก รรมการติด ตามและค้ น หาข้ อมูล เรื่ อ งราวของตัวละคร
การ์ ตนู อย่างสม่าเสมอ และมีส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ เช่น แสดงความคิดคิด แสดงการถูกใจ
หรื อเผยแพร่ข้อมูลโดยการแชร์ รวมถึงการมีความร่วมเมื่อมีกิจกรรมของตัวละครการ์ ตนู
6. ซื ้อของ สนับสนุน แฟนให้ การสนับสนุนโดยการซื ้อสินค้ า ที่เกี่ยวข้ องตัวละคร
การ์ ตนู ทังสิ
้ นค้ าที่เป็ นสิ่งของและสินค้ าดิจิทลั
7. แสดงออก แฟนแสดงออกอย่างเปิ ดเผยในการเป็ นแฟนตัวละครการ์ ตูนใน
พื ้นที่สาธารณะทังในรู
้ ปแบบออนไลน์ เช่น บนหน้ าเพจเฟสบุ๊คหรื ออินสตาแกรม และการใช้ สินค้ า
ตัวละครการ์ ตนู ชีวิตประจาวันอย่างเปิ ดเผย และมีแฟนส่วนมากพฤติกรรมในการสะสมสินค้ าของ
ตัวละครการ์ ตนู
8. สะสมของที่เกี่ยวข้ องกับตัวละคร
9. เข้ าร่วมกิจกรรม ตังใจที
้ ่จะเข้ าไปมีสว่ นร่วมกิจกรรมของตัวละครการ์ ตนู
10. สร้ างสรรค์ และเผยแพร่ สื่ อ แฟนสร้ างคอนเทนต์ เกี่ ยวกับ ตัวละครการ์ ตูน
ขึ ้นมาใหม่ เพื่อตอบสนองความชื่นขอบของตนเอง เช่น แฟนอาร์ ต หรื อการเขียนรี วิว เป็ นต้ น
11. ชักชวน แฟนได้ มี การชักชวนให้ ผ้ ูอื่น หรื อมีอิทธิ ผ ลต่อผู้อื่นทัง้ ที่ ตนเองรู้ จัก
หรื อผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ให้ หนั มาชื่นชอบตัวละครการ์ ตนู ที่ตนเองนันชื
้ ่นชอบอยู่
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โดยสามารถแบ่งระดับความสัมพันธ์ ระหว่างแฟนกับตัวละครการ์ ตูนออกได้ เป็ น 3
ระดับคือ
1. ระดับต้ น คือ รู้ จัก กลุ่ม ที่ มีพ ฤติกรรมรู้ จัก เสพเนือ้ หาและนิย ามตัวละครได้
กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจในตัวละครการ์ ตนู มีความสนใจในตัวละคร สามารถจดจาชื่อตัวละคร
ได้ และสามารถแยกตัวละครการ์ ตนู ตัวที่สนใจออกจากตัวอื่นได้ สามารถนึกถึงตัวละครตัวที่สนใจ
ได้ เมื่อถูกถามถึง
2. ระดับกลาง คือ คนที่ สนับสนุน เริ่ ม ติดตามข้ อมูลข่าวสาร มีส่วนร่ วม และ
สนับสนุนตัวละครผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ มีการแชร์ และแสดงความคิดเห็นผ่าน
สื่อโซเชียลมีเดีย ทัง้ ที่ เป็ นพืน้ ที่สาธารณะ และพื น้ ที่ส่วนตัว และมีการสนับสนุนสินค้ าสินค้ าตัว
ละคร
3. รู้ จกั ทัว่ ไป คือบุคคลทัว่ ไปที่ร้ ูจกั ตัวละครการ์ ตนู เคยเห็น หรื อเคยได้ ยินถึงตัว
ละครการ์ ตนู นี ้ และสามารถจดจาตัวละครได้ ระดับสูง คือ คนที่มีความกระตือรื อร้ น แสดงออกและ
เผยแพร่ มี ก ารแสดงออกอย่ า งชัด เจนถึ ง ความชื่ น ชอบในตัว ละคร โดยมี ก ารแสดงออก การ
สร้ างสรรค์และเผยแพร่สื่อเกี่ยวกับตัวละคร
จากการศึก ษาพบว่า รู ป แบบของความสั ม พัน ธ์ แ ฟนตัว ละครการ์ ตูน ไทยนัน้ ได้
เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีสื่อที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน ในโดยเฉพาะความสัมพันธ์ ด้านการ
ติดตาม สนับสนุน และเผยแพร่เนื่องมาจากความสะดวกที่เทคโนโลยีสื่อมอบให้ อีกทังเนื
้ ้อหาของ
สื่อก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตามวิถีชีวิตของแฟนที่เ ปลี่ยนไป โดยที่เห็นได้ ชดั เจนคือการ
เปลี่ยนจากสื่อตัวละครที่เน้ นเรื่ องความบันเทิงเป็ นหลัก กลายเป็ นสื่อที่มีหน้ าที่ในการสื่อสารผ่าน
แอปพลิเคชันเป็ นต้ น
2. ปั จจัยที่ก่อให้ เกิดแฟนตัวละครการ์ ตูนไทย
ปั จจั ย ที่ 1 ปั จจั ย ด้ า นรู ป ลั ก ษณ์ ภายนอก ปั จ จัย ที่ ส ามารถมองเห็ น ได้ เช่ น
ลักษณะหน้ าตาของตัวละคร สินค้ าที่เกิดจากตัวละคร อันเกิดจากงานออกแบบของผู้ผลิต และ
ตรงกับความชื่นชอบของแฟน โดยอาจจะเป็ นกระแสนิยม หรื อเป็ นเพียงความชื่นชอบส่วนบุคคลก็
ได้ ซึง่ มีองค์ประกอบคือ
1. การออกแบบ รู ปทรง สี สันของตัวละครการ์ ตูน การออกแบบของผู้ผลิตตัว
ละครการ์ ตนู โดยอาศัยหลักการออกแบบ เน้ นเรื่ องสัดส่วนและรูปทรงของตัวละคร การเลือกสีสนั
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การเลือกใช้ ลายเส้ น และเทคนิคการวาด หรื อทังองค์
้ ประกอบอื่น ๆ เช่น เสื ้อผ้ า อุปกรณ์ประกอบ
เสริมต่าง ๆ ล้ วนมีผลต่อความชื่นชอบในตัวละครของแฟน
2. ท่าทางการแสดงออกของตัวละครการ์ ตู น ท่าทางการแสดงออกให้ เห็น ถึ ง
ลักษณะนิสยั ของตัวละคร ซึ่งรวมไปถึงการแสดงออกทางสีหน้ า และเทคนิคการวาดที่สร้ างให้ เห็น
ถึงอารมณ์ และความรู้สกึ ของตัวละครมีสว่ นในการสร้ างความประทับใจในตัวละครของแฟน
3. การออกแบบที่ เป็ นไปตามสมัย นิ ย ม รสนิ ย มความชอบของตัว ละคร จะ
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสนิยม ซึ่งการออกแบบที่เป็ นไปตามกระแสนิยมจะช่วยให้ งานออกแบบ
ของตัวละครเข้ าถึงกลุม่ แฟนได้ ง่ายขึ ้น
4. รูปแบบและงานออกแบบตัวละครตรงกับรสนิยมและชื่นชอบส่วนตัวของแฟน
ความชื่นชอบส่วนตัวของแฟน เป็ นตัวตัดสินสุดท้ ายในการที่แฟนจะให้ ความสนใจกับงานออกแบบ
ตัวละครการ์ ตนู แต่ละตัว
ปั จจัยที่ 2 ปั จจัยด้ านเนื อ้ หาและเรื่ องราวของตัวละครการ์ ตูน ปั จจัยด้ านนิสยั
เรื่ องราว หรื อความหมายเชิงวัฒ นธรรม สังคม ของตัวละคร ซึ่งเป็ นปั จ จัยที่เป็ นนามธรรม เป็ น
ปั จจัยที่อาศัยความสัมพันธ์ในระยะที่ยาวระหว่างตัวละครกับแฟน โดยเนื ้อหาและเรื่ องราวของตัว
ละครนันสร้
้ างความสมจริงของตัวละครภายในใจของแฟน ซึง่ ปัจจัยนี ้มีองค์ประกอบคือ
1. ลักษณะนิสยั บุคลิกของตัวล/ะคร เช่น สุภาพเรี ยบร้ อย อยากรู้อยากเห็น หรื อมี
ความโหด ประชดประชันไม่แคร์ สงั คมเป็ นองค์ประกอบต่อความชื่นชอบของแฟน โดยเฉพาะเมื่อ
แฟนได้ มีโอกาสเรี ยนรู้และติดตามตัวละคร
2. เรื่ อ งราวของตัว ละคร เป็ น ส่วนที่ ช วนให้ แ ฟนติด ตาม เพราะตัวละครจะมี
พัฒนาการและเจริ ญเติบโต หรื อแฟนจะเห็นการคิด ตัดสินใจของตัวละคร ซึ่งสร้ างความลึกและ
น่าสนใจให้ กบั ตัวละคร
3. ภาพลักษณ์ ของตัวละครที่เป็ นที่รับรู้กันทัว่ ไป เช่น ความน่ารักหรื อความเท่ มี
ผลต่อการชื่นชอบของตัวละคร ตัวละครการ์ ตูนทุกตัวที่มี ชื่ อเสี ยจะมี ภ าพลักษณ์ ที่ถูกมองจาก
บุคคลทั่วไป ซึ่งภาพลักษณ์ เหล่านี จ้ ะมี ผลต่อการเลือกชอบตัวละครการ์ ตูน เพราะภาพลักษณ์
เหล่านี ้จะมีสว่ นเข้ ามารวมกับภาพลักษณ์บคุ คลของตัวแฟนเอง
ปั จจัยที่ 3 ปั จจัยด้ านการสื่อสารและการสร้ างชุมชน (Community) เป็ นปั จจัย
ด้ านการสื่อสารและการรวมกันเป็ นชุมชนของแฟน เป็ นสื่อที่นาเรื่ องราวของตัวละครไปสู่ผ้ คู น และ
เป็ นพื ้นที่ที่แฟนได้ มีการส่งต่อความรู้สกึ และคอนเท้ นต์สร้ างกันขึ ้นมาต่อไปสูแ่ ฟนๆ คนอื่นต่อไป
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1. การที่ตวั ละครเป็ นที่ร้ ู จักและมีคนชื่นชอบมาก มีผลต่อการชอบตัวละคร ซึ่ง
แฟนจะให้ ความสนใจตัวละครที่มีชื่อเสียงและมีคนรู้ จกั มาก เนื่องจากมีเนือ้ หาให้ ชมมาก และมี
กลุม่ แฟนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้
2. การสื่อสารผ่าน Fanpage หรื อ Social Media ของตัวละครมีผลต่อความชื่น
ชอบตัวละคร สื่ อโซเชี่ ย วมี เดีย เช่น Facebook Line หรื อ Instagram เป็ นสื่ อหลัก ในการติด ต่อ
เผยแพร่เนื ้อหาของตัวละครการ์ ตนู ไทย ซึ่งผู้ติดตามจะได้ รับทราบข้ อมู ลข่าวสาร และแสดงความ
คิดเห็นต่าง ๆผ่านช่องทางเหล่านี ้เป็ นหลัก
3. การมีร้านค้ าหรื อสินค้ าตัวละครให้ เลือกซื ้อ เลือกใช้ มีผลต่อความชื่นชอบตัว
ละคร สินค้ าตัวละครเป็ นสิ่งที่แฟนให้ ความสนใจ เพราะเป็ นสิ่งที่แฟนสามารถครอบครองตัวละคร
เป็ นของส่วนตัวได้
4. การที่มีเพื่อนฝูง คนรู้จกั หรื อ คนในครอบครัว แนะนาตัวละครการ์ ตนู นันๆ
้ ให้
รู้จกั มีผลต่อความชื่นชอบตัวละคร การรวมกลุ่มของแฟนในลักษณะที่มีคนที่แฟนสามารถพูดคุย
สื่อสารด้ วยได้ ทาให้ แฟนสามรถแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก รวมทังข่
้ าวสาร ทังเรื
้ ่ องสินค้ า การ
ลดราคา ของสะสมได้
5. การที่มีผลงานแฟนอาร์ ต บทความ หรื อการพูดถึงตัวละครนัน้ ๆ มีผลต่อความ
ชื่นชอบตัวละคร การที่ตวั ละครมีแฟนอาร์ ต บทความหรื อสื่อที่ถกู สร้ างโดยแฟน เป็ นข้ อพิสจู น์วา่ ตัว
ละครการ์ ตนู นันมี
้ ผ้ ตู ดิ ตามที่ชื่นชอบตัวละครนันอย่
้ างแท้ จริง ซึ่งเป็ นสิ่งที่ดงึ ดูดให้ แฟนเข้ ามาสนใจ
ในตัวละครมากขึ ้น
3. ศึกษาผลกระทบของแฟนตัวละครการ์ ตูนไทยที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม
ผลกระทบของตัวละครการ์ ตูนไทยที่มีทางสังคม ที่พบได้ จากการศึกษาดังนี ้
1. ผลกระทบของตัวละครการ์ ตูนไทยที่มีตวั ตัวแฟน ความสัมพันธ์ ระหว่างแฟน
กับ ตัว ละครการ์ ตูน นั น้ อยู่ ในรู ป แบบของความสัม พั น ธ์ ท างสัง คมกึ่ ง ความจริ ง (Parasocial
Relationship) ซึง่ มีรูปแบบของผลกระทบที่มีตอ่ แฟนในลักษณะ รูปแบบคือ 3
- ความสัม พั น ธ์ ท างสัง คมกึ่ ง ความจริ ง ด้ า นความคิ ด บุ ค ลิ ก นิ สัย และ
เรื่ องราวของตัวละคร สามารถส่งผลต่อความคิดของแฟนได้ โดยแฟนที่ชื่นชอบตัวละครจะมอง
เรื่ องราว และวิธีคดิ ของตัวละครมาเป็ นแม่แบบหรื อปรับใช้ เป็ นความคิดบางอย่างของตนเอง
- ความสัม พันธ์ ทางสังคมกึ่งความจริ งด้ านความรู้ สึก แฟนจะมี ความรู้ สึก
ผูกพันกับตัวละคร โดยรู้สกึ กับละครการ์ ตนู นันหรื
้ อมีความหมายต่อตัวแฟนเอง หรื ออาจจะรู้สึกว่า
ตัวละครกับตนเองมีความคล้ ายคลึงกัน
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- ความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งด้ านพฤติกรรม แฟนนันมี
้ ความรู้สึกว่า
สามารถสื่อสารกับตัวละครการ์ ตนู นันได้
้ หรื อมีพฤติกรรมที่แสดงออกราวกับว่าตัวละครนันมี
้ ตวั ตน
อยูจ่ ริง
2. ผลกระทบของตัวละครการ์ ตูนไทยที่มี ต่อแฟนและสังคมรอบ ๆ ตัวแฟน ตัว
ละครการ์ ตนู สามารถเป็ นจุดร่วมในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยเป็ นจุดที่บคุ คลมีความชื่นชอบ
ร่วมกัน และดึงให้ เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกลุ่มคนได้ ซึ่งอาจเป็ นความสัมพันธ์ ระดับ
เพื่อน ความสัมพันธ์ ภายในครอบครัวที่ตวั ละครการ์ ตนู สามรถเชื่อมโยงคนในแต่ละรุ่ นให้ เข้ ามามี
จุดร่วมในความชอบเดียวกัน หรื อความสัมพันธ์ในระดับกลุม่ แฟนคลับเป็ นต้ น
3. ผลกระทบของตัวละครการ์ ตนู ไทยที่มีตวั ตัวแฟนและสังคมออนไลน์ รูปแบบ
ผลกระทบนี เ้ ป็ นไปตามรู ป แบบของวั ฒ นธรรมแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Culture) ซึ่ ง
สนับสนุนสาหรับการสร้ างและแบ่งปั นสิ่งที่สร้ างสรรค์ให้ กบั ผู้อื่น โดยผู้มีส่วนร่ วมมีความสัมพันธ์
การแสดงออก การร่วมงานกับเป็ นกลุม่ และมีการเผยแพร่ข้อมูลร่วมกัน อีกทังการเกิ
้
ดการสร้ างสื่อ
โดยผู้ใช้ (User Generated Content) เช่ น การใช้ ตัว ละครมาแสดงออกใน Fanart ซึ่ ง เป็ นการ
พยายามสร้ างสรรค์และตีความตัวละครการ์ ตูนขึ ้นมาใหม่ในรู ปแบบที่แฟนอยากให้ เป็ น หรื อชื่อ
ชอบ
4. ผลกระทบของตัวละครการ์ ตูนไทยที่ มีตวั ตัวแฟนและสังคมในวงกว้ าง จาก
การศึกษาพบประเด็นของผลกระทบของตัวละครการ์ ตนู ไทยที่มีตัวตัวแฟนและสังคมในวงกว้ าง
ดังนี ้
ประเด็นที่ 1 ตัวละครการ์ ตนู ไทยนันมี
้ สร้ างผลกระทบต่อความภูมิใจในความ
เป็ นไทย ซึง่ มาจากเนื ้อหาของความเป็ นไทยที่อยู่ในงานออกแบบ เรื่ องราว นิสยั และการแสดงออก
ของตัว ละคร โดยเฉพาะเมื่ อ ตัว ละครการ์ ตูน นัน้ ได้ รั บ รางวัล หรื อ ได้ รับ การยอ มรั บ จากชาว
ต่างประเทศ
ประเด็นที่ 2 ตัวละครการ์ ตนู ไทยในแง่มมุ ของการถ่ายทอดความเป็ นไทยจาก
รุ่นสู่รุ่น ตัวละครการ์ ตูนมักถูกใช้ เป็ นทังสื
้ ่อการสอนและบันเทิงให้ เด็ก ซึ่งในขณะเดียวกันเนือ้ หา
เรื่ อ งราวความเป็ น ไทยที่ อ ยู่ในตัวละคร จะถูก ถ่ ายทอดผ่านไปด้ วย รวมทัง้ การที่ ตัวละครเป็ น
จุดเชื่อมระหว่างรุ่นพ่อแม่ กับเด็กรุ่นใหม่ ทาให้ ตวั ละครการ์ ตนู มีส่วนในการส่งผ่าน ถ่ายทอดความ
เป็ นไทยจากรุ่นสูร่ ุ่น
ประเด็นที่ 3 ตัวละครการ์ ตนู ไทยในแง่ของส่งเสริ มการสร้ างสรรค์ทางศิลปะ
ตัวละครการ์ ตนู นันเป็
้ นงานศิลปะแขนงหนึง่ ซึง่ สามารถสร้ างแรงบันดาลใจ ให้ กบั แฟนที่ชื่นชอบตัว
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ละครในการสร้ างสรรค์ผลงานออกมาในรู ปแบบต่าง ๆ และสามารถส่งผลระยะยาวในการเลือก
อาชีพของบุคคลนันได้
้
ประเด็นที่ 4 ตัวละครการ์ ตนู ไทยในแง่ของการเผยแพร่ความเป็ นไทยสู่สากล
ตัวละครการ์ ตนู และสินค้ าของตัวละครการ์ ตนู นันมี
้ ความเป็ นสากล และสามารถแสดงออกผ่าน
ท่าทางซึ่งสามารถเข้ าใจได้ โดยไม่จากัดที่วฒ
ั นธรรมเชื ้อชาติและภาษา ตัวละครการ์ ตนู จึงสามารถ
เป็ นสื่อในการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมและความเป็ นไทยไปสูส่ ากลได้
ผลกระทบของแฟนตัวละครการ์ ตูนไทยที่มีต่อเศรษฐกิจ
1. ผลกระทบของธุรกิจตัวละครการ์ ตนู ที่มีตอ่ เศรษฐกิจ ซึ่งรูปแบบการทาธุรกิจตัว
ละครการ์ ตนู มีกลุ่มแฟนหรื อผู้ติดตามที่พร้ อมจะให้ การสนับสนุนในสินค้ าและบริ การต่าง ๆ ของ
ตัวละคร ทาให้ ตวั ละครการ์ ตนู สามารถถูกนาไปต่อยอดได้ หลากหลาย ในรูปแบบของการใช้ เช่า
สิทธิของตัวละคร หรื อ Licensing ซึง่ ทาให้ เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจขึ ้นมากมายดังนี ้
1.1 ตัวละครการ์ ตนู สร้ างรายได้ จากการให้ เช่าสิทธิ ซึ่งแตกต่างจากการสร้ าง
คอนเทนต์ ในลัก ษณะอื่ น ที่ ต้อ งที่ การสร้ างใหม่ทุกครัง้ ในขณะที่ ตัวละครการ์ ตูนผู้สร้ างสรรค์
สามารถสร้ างรายได้ จากการให้ เช่าสิทธิตอ่ ไปได้ เป็ นระยะเวลานาน
1.2 ตัว ละครการ์ ตูน สามารถต่ อ ยอดออกไปได้ ในหลายรู ป แบบ หลาย
อุตสาหกรรมทังในอุ
้ ตสาหกรรมด้ านดิจิทลั เอง เช่น เกม สื่อเรี ยนรู้ แอนิเมชัน หรื ออุตสาหกรรมอื่น
เช่น หนังสือ เสื ้อผ้ า อาหาร เครื่ องเขียน เป็ นต้ น
1.3 ตัวละครการ์ ตูน สามารถสร้ างมูล ค่า ความแตกต่างและการจดจ าให้
เกิดขึ ้นเป็ นสินค้ าอื่น โดยการนาเอาตัวละครไปใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของสินค้ า หรื อช่วยในการโปรโมท
สินค้ า
1.4 ตัวละครการ์ ตูนสามารถไปร่ วมสร้ างสรรค์ผลงานกับแบรนด์สินค้ าอื่ น
เพื่อสร้ างความแปลกใหม่ในการนาเสนอ
2. ตัวละครการ์ ตนู เป็ นหนึ่งในรูปแบบการส่งออกทางวัฒนธรรม ตัวละครการ์ ตนู
นัน้ เป็ นงานออกแบบทางภาพ ซึ่งมี ลักษณะที่ ส ามารถเข้ าใจและเข้ าถึงได้ โดยสากล สามารถ
เผยแพร่วฒ
ั นธรรมและเข้ าถึงผู้คนในต่างประเทศได้ ง่าย
3. ตัวละครการ์ ตนู มีผลกระทบต่อรูปแบบของการสื่อสาร และได้ สร้ างอาชีพใหม่
ขึ ้นมาในยุคดิจิทลั คือ นักออกแบบสติกเกอร์ ไลน์
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4. ธุรกิจตัวละครเป็ นธุรกิจที่มีความสามารถเริ่ มต้ นได้ ง่าย โดยใช้ คนและแรงงาน
จานวนน้ อย ธุรกิจด้ านตัวละครการ์ ตนู นันสามารถเริ
้
่มต้ นได้ ด้วยนักออกแบบเพียงคนเดียว
5. มุมมองในระดับมหภาคขออุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ หรื อตัวละครการ์ ตนู เป็ น
อุตสาหกรรมที่มลู ค่าสูงมาก และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามส่วนแบ่งทางการตลาด
กว่า 95% ยังเป็ นตลาดของตัวละครการ์ ตนู ต่างประเทศ ซึ่งหากมีการสนับสนุนตัวละครการ์ ตนู ไทย
อย่างเป็ นรูปธรรมทังจากภาครั
้
ฐ และจากแฟนก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจระดับมหภาคของประเทศ
ได้
อภิปรายผลการวิจัย
1. ความสัม พันธ์ ระหว่ างระดับ ความสัม พันธ์ ของแฟนตัวละครการ์ ตูนไทย กั บ
ปั จจัยที่ก่อให้ เกิดแฟน ผ่ านแนวความคิดความสัมพันธ์ ทางสังคมกึ่งความจริง
จากผลการวิจยั พฤติกรรมแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทยผู้วิจยั ได้ แบ่งระดับของพฤติกรรม
แฟนตัวละครการ์ ตูนไทยออกเป็ น 11 ลักษณะคือ 1. จดจาได้ 2 . เสพเนือ้ หา3 . ค้ นหาข้ อมูล 4 .
ติด ตามข่า วสารและสื่ อ สัง คมออนไลน์ 5 . มี ส่ วนร่ ว ม6 . ซื อ้ ของ7 . แสดงออก8 .สะสมของที่
เกี่ ยวข้ องกับตัวละคร9 . เข้ าร่ วมกิ จกรรม10 .สร้ างสรรค์และเผยแพร่ 11 ชักชวน .สามารถแบ่ง
ระดับ ความสัม พัน ธ์ แฟนกับ ตัวละครการ์ ตูน ออกเป็ น 3 ระดับ คื อ ระดับ ต้ น คื อ รู้ จัก กลุ่ม ที่ มี
พฤติกรรม รู้จกั ทัว่ ไป ผู้ชม และเริ่ มค้ นหาข้ อมูล ระดับกลาง คือ สนับสนุน กลุ่มแฟนที่เริ่ มติดตาม
ข้ อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วม และสนับสนุนตัวละครผ่านช่องทางต่าง ๆ และมีการสนับสนุนสินค้ าตัว
ละคร และระดับสูง คือ แสดงออกและเผยแพร่ แฟนที่มีการแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความชื่ นชอบ
ในตัวละคร และมีสว่ นในการชักชวนผู้อื่นให้ หนั มาชอบตัวละครการ์ ตนู เช่นเดียวกับตน
ส่วนในด้ านปัจจัยที่ก่อให้ เกิดแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทยผ่านแนวความคิดทางสังคมกึ่ง
ความจริง จากการวิเคราะห์ผ้ วู ิจยั พบว่า ปัจจัยที่ก่อให้ เกิดแฟนนันมี
้ อยู่ 3 ปัจจัยหลัก คือ
ปัจจัยที่ 1 ด้ านรูปลักษณ์ภายนอก
ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยด้ านเนื ้อหาและเรื่ องราวของตัวละครการ์ ตนู
ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยด้ านการสื่อสารและการสร้ างชุมชน (Community)
แม้ วา่ ความสัมพันธ์ระหว่างแฟนกับตัวละครการ์ ตนู จะเป็ นรูปแบบของความสัมพันธ์
ทางสังคมกึ่งความจริ ง (Parasocial Relationship) แต่แฟนตัวละครการ์ ตนู ไทยนันมี
้ พฤติกรรมที่
แตกต่างจากแฟนของดารา หรื อกีฬาอยูพ่ อสมควร เนื่องจากตัวละครการ์ ตนู นันเป็
้ นเพียงสิ่งสมมติ
ซึง่ ไม่ได้ มีตวั ตนอยูจ่ ริง ตัวละครการ์ ตนู นันถู
้ กสร้ างขึ ้นโดยมีรูปแบบที่คล้ ายกันกับการสร้ างสรรค์ตวั
ละครในหนังสือ หรื อภาพยนตร์ คือมีรูปลักษณ์ ภายนอกที่น่าจดจา มีบุคลิกภาพที่น่าสนใจ และ
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เรื่ องราวหรื อภูมิหลังของตัวละครการ์ ตนู ซึ่งสามารถสร้ างความผูกพันธ์กบั ผู้ชม จนเกิดเป็ นการชื่น
ชอบตามปั จจัยที่ได้ สรุ ปมาแล้ ว มีรูปแบบของผลกระทบที่มีตอ่ แฟนตามลักษณะความสัมพันธ์กึ่ง
ความจริงในลักษณะ 3 รูปแบบคือ
1. ความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงด้ านความคิด จากการศึกษากลุ่มแฟนนัน้
พบว่าตัวละครการ์ ตนู มีผลอย่างมากต่อความคิดของแฟน เป็ นไปตามลักษณะของสื่อที่แฟนได้ เสพ
และพบว่าแนวความคิด จากสื่ อที่ ได้ รับนัน้ หากมี ความน่าสนใจ ถูกใจหรื อมี ความใกล้ เคียงกับ
ความคิดของตน เช่น ผู้ที่เข้ าชมภาพยนตร์ ก้านกล้ วยหลายคนจะได้ รับแนวความคิดของการรักชาติ
ภูมิใจในชาติ และแนวความคิดเรื่ องของความพยายามที่สอดแทรกเข้ าไปในเนื ้อหาของแอนิเมชัน
ก้ านกล้ วยทัง้ 2 ภาค ในขณะที่ปังปอนด์เป็ นเรื่ องของครอบครัว ความรักและความผูกพันธ์ระหว่าง
พ่อแม่ลกู ถ่ายทอดเรื่ องราวผ่านนิสยั ความซนในแบบเด็กๆ และความตลกขบขันในรูปแบบการ์ ตนู
ส่วนตัวละครบลัดดี ้ บันนี่เป็ นเรื่ องการต่อสู้ และการปกป้องในสิ่งที่ตนรัก รวมทังมุ
้ มมองทางด้ าน
การประชดประชัดสังคมที่ชื่นชอบความน่ารัก ด้ วยการแสดงออกถึงความแตกต่างผ่านความโหด
ของบลัดดี ้ บันนี่
2. ความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงด้ านความรู้สกึ แฟนจะมีความรู้สกึ ผูกพัน
กับตัวละคร โดยรู้ สึกกับละครการ์ ตูนนัน้ หรื อมีความหมายต่อตัวแฟนเอง หรื ออาจจะรู้ สึกว่าตัว
ละครกับตนเองมีความคล้ ายคลึงกัน
3. ความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งด้ านพฤติกรรม แฟนตัวละครการ์ ตนู นันมี
้
ความรู้ สึกว่าสามารถสื่อสารกับตัวละครการ์ ตูนนัน้ ได้ หรื อมีพฤติกรรมที่แสดงออกราวกับว่าตัว
ละครนันมี
้ ตวั ตนอยู่จริง โดยผู้วิจยั พบตัวอย่างของแฟนหลายคนที่ใช้ ตวั ละครในการแสดงออกแทน
ความรู้ สึก เช่น แสดงความรู้สึกของตนเองผ่านการโพสภาพ และคาบรรยายตัวละครในสื่ อสังคม
ออนไลน์
เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมความสัมพันธ์ ของแฟน กับปัจจัยที่ก่อให้ เกิดแฟน ผู้วิจยั พบว่า
ทัง้ 2 องค์ประกอบนัน้ มีความสัมพันธ์ กัน โดยปั จจัยที่ก่อให้ เกิดแฟนนัน้ เกิดจากการพยายามใน
การสื่ อ สารจากฝั่ ง ผู้ผ ลิ ต ไปสู่แ ฟนเป็ นหลัก และเมื่ อ แฟนชื่ น ชอบในตัว ละครแล้ ว แฟน จะมี
พฤติกรรมที่เกิดขึ ้นตามพฤติกรรม 11 รูปแบบ ซึง่ บางพฤติกรรม เช่น การแสดงออก หรื อชักชวนจะ
นาไปสูก่ ารเกิดแฟนใหม่ๆ ขึ ้น รวมกันเป็ นกลุ่มของแฟน และเมื่อกลุม่ แฟนมีพฤติกรรมที่คล้ ายๆ กัน
ก็จะนาไปสูผ่ ลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ดังแผนภาพด้ านล่าง
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ภาพประกอบ 44 ภาพรวมความของความสัมพันธ์ที่ก่อให้ เกิดแฟน
จากที่กล่าวมาหากวิเคราะห์ลงไปในแต่ละพฤติกรรม และพิจารณาถึงความสัมพันธ์
ที่เป็ นระบบของพฤติกรรมของแฟน ผู้วิจยั พบว่าทุกพฤติกรรมจะมีความเชื่อมโยงกัน และเชื่อมโยง
กับปั จจัยที่ก่อให้ เกิดแฟน ผ่านตัวกลางคือสื่อ อย่างไรก็ตามลักษณะของการสื่อสาร และรูปแบบ
การปฏิสมั พันธ์ ระหว่างแฟนกับตัวละครการ์ ตนู นันจะมี
้
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจาก
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อ บทบาทของสื่อในชีวิตประจาวันของแฟนเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการ
เข้ ามาของเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตและเทคโนโลยีการสื่อสารแบบพกพา ทาให้ ความสาคัญของสื่อ
หลักลดลง ผู้คนหันมาใช้ สื่อใหม่อย่างสื่ อโซเชี ยลในชีวิตประจาวันมากขึน้ การสื่อสารแสดงถึง
ความเป็ นตัวตนของบุคคลมากขึ ้น ซึ่งทาให้ บทบาทของตัวละครการ์ ตนู เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
เช่นกัน
เมื่ อน าปั จ จัยที่ ก่ อให้ เกิ ด แฟนมาวิเคราะห์ ร่วมกับ ความสัม พัน ธ์ ระหว่างตัวละคร
การ์ ตูน กับแฟน โดยอาศัยแนวคิดแนวความคิดทางสังคมกึ่งความจริ ง ผู้วิจัยพบความสัม พันธ์
เหล่านีเ้ กิดขึน้ ผ่าน การเข้ าถึงสื่อต่างๆ ของตัวละครการ์ ตูน ทัง้ สื่อในรู ปแบบของสื่อสารมวลชน
หรื อ Mass Media ซึ่งสร้ างความตระหนักรู้ ถึงตัวละครการ์ ตูน หรื อสื่อสังคมออนไลน์ที่ให้ ข้อมูล
และสร้ างปฏิสมั พันธ์ระหว่างแฟน กับตัวละครการ์ ตนู และแฟนกับแฟน
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โดยปั จจัยที่ 1 รู ปลักษณ์ ภายนอกของตัวละครการ์ ตนู และ 2 เรื่ องราวและลักษณะ
นิสยั ของตัวละคร จะสร้ างความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงด้ านความคิดและความรู้สกึ ในจิตใจ
ของแฟน เป็ นการสร้ างจินตนาการของตัวละครในจิตใจของแฟน ในจุดนี ค้ นที่ ไม่ชอบตัวละคร
การ์ ตูนอาจจะดูสื่อเพื่อความบันเทิงแล้ วไม่ได้ กลายเป็ นแฟนของตัวละครก็ตนู ก็ได้ ตัวอย่างเช่น
ภาพยนตร์ แอนิเมชันก้ านกล้ วย ซึ่งสร้ างรายได้ 98 ล้ านบาท ซึ่งหมายถึงมีผ้ เู ข้ าชมกว่า 500,000
คนเมื่อรวมกับผู้ชมออนไลน์อีกกว่า 1,500,000 ครัง้ แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าก้ านกล้ วยจะมีแฟน
ติดตามถึง 2 ล้ านคน
เมื่อแฟนชื่นชอบสื่อที่ตวั ละครนาเสนอแล้ ว แฟนจะติดตามและมีปฏิสัมพันธ์ กับสื่อ
ออนไลน์ของตัวละคร โดยมีสิ่งกระตุ้นคือสังคมรอบข้ างของแฟน อาจจะเป็ นครอบครัว เพื่อน คน
รู้จกั หรื อกลุ่มแฟน อีกทังสิ
้ นค้ าตัวละครการ์ ตนู ที่กระตุ้นให้ แฟนกลายเป็ นแฟนที่เหนียวแน่นมาก
ขึ ้น จากนันตั
้ วแฟนเองจะกลายเป็ นผู้ชกั ชวน หรื อเป็ นผู้สร้ างสรรค์สื่อ นาไปสู่การชักชวนแฟนรุ่ น
ใหม่ขึ ้นมา ทังนี
้ ้เนื ้อหาและผลจากการติดตามและปฏิสมั พันธ์ ของแฟน จะถูกส่งกลับไปให้ ผ้ ผู ลิต
ตัวละครการ์ ตนู ทราบ โดยวิธีสง่ กลับนันขึ
้ ้นอยูก่ บั เทคโนโลยีสื่อที่ใช้ ซึ่งหากเป็ นเทคโนโลยีที่รอบรับ
การสื่อสารแบบสองทางอยู่แล้ วนัน้ ผู้ผลิตตัวละครการ์ ตนู จะได้ รับข้ อเสนอแนะจากแฟนในทันที
และตัวเทคโนโลยีเองก็เป็ นเหมือนข้ อเสนอแนะให้ ผ้ ผู ลิตเปลี่ยนแปลงเนือ้ หา และกระทังรู
้ ปแบบ
ของตัวละครให้ เหมาะสมกับสื่อในยุคนัน้
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Bradley J. Bond และ Sandra L Calvert (2008) เรื่ อง A
Model and Measure of US Parents' Perceptions of Young Children's Parasocial
Relationships ที่พูดถึงกระบวนการสร้ างความสัมพันธ์กึ่งความจริ งของเด็กกับตัวละครไว้ ว่ามี 4
ขั น้ ตอน คื อ 1. การท าความรู้ จั ก กั บ ตั ว ละคร (Character Personification) 2. การสร้ าง
ความคุ้นเคยตัวละครการ์ ตนู (Attachment) 3. ความชื่นชอบตัวละครการ์ ตนู (Attraction) 4. การ
พัฒนาไปสู่ความสมจริ งของตัวละคร และมีการพัฒนาผ่านการสนับสนุนของพ่อแม่ สื่อ และของ
เล่นที่เกี่ยวกับตัวละคร (Social Realism) ซึ่ ง เน้ นให้ เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของการใช้ สื่ อ มาเป็ น
ตัวกลางระหว่างผู้ผลิตกับแฟน
ผู้วิจยั จึงได้ สร้ างแผนภาพระดับความสัมพันธ์ของแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทย กับปั จจัย
ที่ก่อให้ เกิดแฟน ผ่านแนวความคิดความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริง
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ความสัมพันธ์ในส่วนต่าง ๆ ของแผนภาพความสัมพันธ์ สามารถอธิบายถึงภาพรวม
ของการเกิดแฟนตัวละครและพฤติกรรมได้ ดงั นี ้
1. ผู้ผ ลิ ตเริ่ ม ต้ นการสร้ างตัวละครการ์ ตูนด้ วยการส ารวจข้ อมูลทางการตลาด
หรื อการวิจยั ตลาด ซึ่งผู้ผลิตจะต้ องหาข้ อมูลด้ านแนวโน้ มและกระแสนิยมของผู้บริ โภคในตลาด
วางตาแหน่งทางการตลาด และกลุ่มเป้าหมายของแฟนให้ ชดั เจน อีกทังก
้ าหนดสื่อที่จะใช้ ในการ
เผยแพร่ตวั ละคร จากนันจึ
้ งทาการออกแบบตัวละครการ์ ตนู และสร้ างสรรค์เรื่ องราวของตัวละคร
การ์ ตนู ให้ ตอบแนวคิดทางการตลาดที่วางไว้ ตัวอย่างเช่น ก้ านกล้ วยถูกสร้ างขึ ้นมาเพื่อฉายเป็ น
ภาพยนตร์ แอนิเมชันตังแต่
้ ต้น ดังนันจะเห็
้
นว่าก้ านกล้ วยนันจะเน้
้
นเรื่ องของเรื่ องราว นิสยั ตัวละคร
และบทของก้ านกล้ วยเป็ นอย่างมาก และสะท้ อนออกมากจากวิจยั เชิงปริ มาณว่าตัวเลขค่าเฉลี่ย
ปั จจัยด้ านเนื ้อหาและเรื่ องราวของตัวละคร จะสูงกว่าปั จจัยด้ านรู ปลักษณ์ภายนอกของตัวละคร
โดยในทางกลับกันตัวละครบลัดดี ้ บันนี่ซึ่งตังต้
้ นเลือกสื่อในการนาเสนอเป็ นภาพวอลเปเปอร์ บน
โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ และสมุ ด ผลิ ต เป็ น สิ น ค้ าเครื่ อ งเขี ยน จึง เน้ น เรื่ อ งรู ป ลัก ษณ์ ภ ายนอกนอกกว่า
เรื่ องราว ซึง่ จากผลการวิจยั เชิงปริมาณก็ได้ ตวั เลขค่าเฉลี่ยที่สอดคล้ องกัน
2. ผู้ผลิตเมื่อได้ ออกแบบตัวละครการ์ ตนู และเนื ้อหาของตัวละครการ์ ตนู แล้ ว จะ
ใช้ สื่อทาหน้ าที่เป็ นเหมือนตัวกลางที่จะนาเสนอผลงานไปสู่ผ้ ชู ม ดังนันรู
้ ปแบบของสื่อจึงมีผลอย่าง
มากต่อความสัม พันธ์ ระหว่างแฟนกับตัวละครการ์ ตูน ซึ่งไม่ได้ เป็ นเพี ยงแค่การสร้ างความรู้ จัก
ในช่วงต้ นเท่านัน้ แต่แฟนต้ องการการสื่อสารจากผู้ผลิตตลอดเวลา โดยเฉพาะในยุคปั จจุบนั ที่สื่อ
โซเชียลและการเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์สมาร์ ทโฟน ทาให้ แฟนนันมี
้ การเชื่อมต่อและสามารถเข้ าถึง
สื่อของตัวละครได้ ตลอดเวลา และสามารถทาการสื่อสารสองทางระหว่างแฟนกับผู้ผลิตและแฟน
กับแฟนได้ อย่างสะดวก
3. จากศึกษาวิธีการสื่อสารและพฤติกรรมของแฟนพบว่า พฤติกรรมแฟนและการ
สื่ อ สารของผู้ ผลิ ต มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งชัด เจน เมื่ อ รู ป แบบของเทคโนโลยี สื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถแบ่งการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสื่อออกได้ เป็ น 3 ยุค คือยุคสื่อมวลชน
มีความสาคัญ ยุคโซเชียลมีเดียวมีความสาคัญ และยุคสมาร์ ทโฟนมีความสาคัญ ซึ่งแต่ละยุคมี
ลักษณะสาคัญที่มีผลกระทบต่อการสื่อสารระหว่างแฟนและผู้ผลิตตามที่ได้ กล่าวไว้ ในบทที่ 4
4. เมื่อผู้ชมได้ รับชมเนื ้อหาของตัวละครการ์ ตนู หรื อพบเห็นตัวละครการ์ ตนู ผ่าน
สื่อ หรื อจากการแสดงออกของแฟนคนอื่น เช่น ผ่านการพูดคุยและใช้ สติกเกอร์ ในแอปพลิเคชันไลน์
(Line) หรื อการเห็นการใช้ งานสิ นค้ าตัวละครการ์ ตูน ผู้ช มคนนัน้ จะเห็นหรื อสัม ผัสกับตัวละคร
การ์ ตนู ผ่านปั จจัยรูปลักษณ์ภายนอก การออกแบบและท่าทางที่แสดงถึงนิสยั ของตัวละครการ์ ตนู
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ก่อน และหากบุคคลนัน้ ให้ ความสนใจและจะจดจาตัวละครได้ และหากมีเวลาในการรับชมสื่อที่
เล่าเรื่ องราว หรื อรับสื่อที่สามารถแสดงถึงความหมายและนิสยั ของตัวละครได้ อย่างสื่อแอนิเมชัน
หรื อแม้ แต่การเห็นท่าทางจานวนหลายท่าทางของตัวละครผ่านชุดของสติกเกอร์ ไลน์ ก็จะสามารถ
สร้ างความประทับใจและความชื่ นชอบให้ เกิ ดขึน้ ในจิ ต ใจของแฟนคนนัน้ แฟนคนนัน้ อาจจะ
เริ่ ม ต้ น ค้ นหาข้ อมูล เกี่ ยวกับตัวละครการ์ ตูน เพิ่ ม เติม หรื อค้ นหาเนื อ้ หาอื่ น ดูเพิ่ มเติม เพื่ อความ
บัน เทิ งก็ ต าม ณ จุด นี ้ แฟนที่ ช อบเนื อ้ หาและนิ สัย ของตัวละครการ์ ตูน และได้ รับ อิท ธิ พ ลทาง
ความคิดหรื อข้ อคิดบางอย่างจากตัวละครการ์ ตนู จะเริ่ มสร้ างความสัมพันธ์ ทางสังคมกึ่งความจริ ง
(Parasocial Relationship) ด้ านความคิด และความรู้ สึกกับตัวละครการ์ ตนู แฟนบางคนอาจจะ
รู้สกึ ได้ วา่ ตัวละครการ์ ตนู นันช่
้ างมีความเหมือนกันกับตัวเอง และรับตัวละครการ์ ตนู เข้ ามาเป็ นส่วน
หนึง่ ในจิตใจตนเองได้ อย่างทันทีทนั ใด ซึง่ จุดนี ้ตัวละครการ์ ตนู ในแต่ละตัวจะมีวิธีในการสื่อถึงเรื่ อง
ที่ ต้องการมี อิทธิ พ ลต่อความคิดแตกต่างกันไปตามการออกแบบเรื่ องราว และเนื อ้ หาตัวละคร
การ์ ตนู
ในส่วนนี ้ จะเห็นว่าเทคโนโลยีสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลถึงการเข้ าถึง และวิธีการ
เสพเนื ้อหาของแฟน หรื อผู้ชมทัว่ ไปที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายของตัวละครการ์ ตนู เป็ นอย่างมาก จากเดิม
ที่การเข้ าถึงคอนเทนต์ ของตัวละครนันมั
้ กจะผ่านสื่อที่เป็ นสื่อมวลชอย่างโทรทัศน์ ภาพยนตร์ หรื อ
นิตยสารเป็ นหลัก แม้ ว่าสื่อเหล่านี ้จะเข้ าถึงผู้คนได้ จานวนมากพร้ อมกัน แต่ก็มีข้อจากัดด้ านเวลา
และความสะดวก ซึง่ ผู้ชมนันต้
้ องใช้ ความพยายามในการที่จะได้ รับชมเนื ้อหานัน้ เช่น ต้ องรอคอยที่
จะได้ รับชมในเวลาที่กาหนด หรื อต้ องเดินทางออกไปที่โรงภาพยนตร์ หรื อต้ องซื ้อนิตยสาร อีกทัง้
สื่อมวลชนยังเป็ นสื่อที่มีราคาสูง ทาให้ ผ้ ผู ลิตมีต้นทุนในการสร้ างสรรค์และใช้ เวลานาน ในขณะที่
เมื่อเปลี่ยนมาในยุคโซเชียลมีเดีย การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญดังตัวอย่างเช่น การฉายผ่านโทรทัศน์
มาเป็ นช่องยูทูปทาให้ ผ้ ูชมสามารถเข้ าถึงและเสพเนือ้ หาได้ ง่าย และไม่มีกาหนดเวลาที่แน่นอน
ผู้ชมสามารถเลือกเวลาชมได้ ตามที่ต้องการ เมื่อเปลี่ยนมายังยุคสมาร์ ทโฟนมีความสาคัญ แม้ ว่า
ผู้ชมอาจจะยังใช้ ช่องทางเดิมในการดู เช่น ช่องทางยูทปู แต่เมื่อเปลี่ยนเครื่ อมมือจากคอมพิงเตอร์
เป็ นโทรศัพท์ ทาให้ ผ้ ูชมสามารถเข้ าถึงรายการได้ ทกุ ที่และทุกเวลา ทาให้ การเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมาย
และแฟนทาได้ สะดวกขึ ้น และมีต้นทุนที่ต่าลงเป็ นอย่างมาก
5. การติดตามข่าวสารและโซเชียลมีเดียของตัวละครการ์ ตนู เมื่อแฟนให้ ความชื่น
ชอบต่อตัวละครการ์ ตูน อาจจะเกิดขึน้ ได้ ใน 2 รู ปแบบคือ แฟนชอบตัวละครนัน้ โดยทันทีทันใด
หรื ออาจจะเกิดจากการที่แฟนมีความชื่นชอบเดิมของคุณสมบัติบางประการที่ใกล้ เคียงกับตัวละคร
นัน้ เป็ นลักษณะเดียวกันกับ First Impression เมื่อเราเกิดความประทับใจกับผู้อื่นและตัดสินว่าคน
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นันเป็
้ นอย่างไรด้ วยปั จจัยเพียงไม่กี่อย่าง เช่น รูปลักษณ์ภายนอก บทบาทหน้ าที่ การแต่งกาย เป็ น
ต้ น กับอีกลักษณะคือ แฟนใช้ เวลาในการเรี ยนรู้ ตัวละครการ์ ตูน แล้ วซึม ซับสื่ อในรู ปแบบต่างๆ
พัฒนาความสัมพันธ์กบั ตัวละครอย่างค่อยเป็ นคอยไป แฟนจะมีพฤติกรรมในการที่จะเข้ าร่วมเป็ น
ส่วนหนึ่งของกลุ่มสังคมของแฟน ในยุคปั จจุบนั คือการการติดตามข้ อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดีย
ของตัวละครการ์ ตูน พฤติกรรมนีอ้ าจจะเป็ นไปได้ ยากในยุคก่อนการมีโซเชียลมีเดีย เพราะแฟน
จะต้ องเป็ นผู้ที่หมัน่ เข้ าไปตรวจสอบข้ อมูลอย่างสม่าเสมอที่ร้านค้ าของตัวละครการ์ ตนู
พฤติกรรมการติดตามข่าวสารของตัวละครนี ้ แฟนจะเกิดความสัม พันธ์ กับตัว
ละครทางด้ านความรู้ สึกอย่างลึกซึ ้ง เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ กับเพื่อนที่เป็ นบุคคล ซึ่งเกิดจาก
ปั จ จัยทัง้ 3 ประการ คือ ปั จ จัย ด้ านรู ป ลักษณ์ ที่ มี ค วามถูกใจของแฟน และมี คุณ ภาพของงาน
ออกแบบและคุณภาพของเนื ้อหาที่ถกู ใจผู้ชม มีปัจจัยด้ านเรื่ องราวและบุคลิกที่ตรงกับนิสยั ใจคอ ที่
สามารถเติมเต็มในส่วนของสิ่งที่แฟนต้ องการ ตัวละครการ์ ตูนอาจจะมีเรื่ องราวที่เกี่ ยวเนื่องกัน
หรื อเล่าเรื่ องราวที่แฟนประสบอยู่ หรื ออยากรู้ในเรื่ องนัน้ แต่ยงั คงความสนุกสนานและน่าสนใจเพื่อ
สร้ างความผูกพันธ์ระหว่างแฟนกับตัวละคร ตัวอย่างเช่น ก้ าน ก ล้ วยน าเสน อเรื่ อ งราวขอ ง
ประวัติศาสตร์ ไทย ในมุมมองที่เหมาะกับเยาวชน และปั จจัยที่ 3 คือตัวละครการ์ ตนู นันมี
้ ชื่อเสียง
และมีผ้ คู นให้ การยอมรับ มีกลุม่ แฟนที่คอยให้ การสนับสนุน
ซึ่ง การเข้ าสู่พ ฤติก รรมการติด ตามนี ผ้ ้ ูวิจัย มองว่าเป็ น จุด ที่ แ ฟนตัด สิ น ใจที่ ให้
ความสัมพันธ์ที่จริ งจังกับตัวละครการ์ ตนู เพราะเป็ นจุดที่แฟนเปลี่ยนจากการรับชมเนื ้อหาตัวละคร
เพื่ อ ความบัน เทิ ง จากเนื อ้ หานัน้ เป็ น การติ ด ตามตัว ละครเพื่ อ เพราะต้ อ งการทราบถึ ง ความ
เคลื่ อ นไหวของตัว ละคร ซึ่ง อาจจะไม่ ไ ด้ เกี่ ย วข้ อ งกับ ความบัน เทิ ง แต่เป็ น การตอบสนองต่ อ
ความสัมพันธ์ ทางสังคมกึ่งความจริ ง (Parasocial Relationship) ระหว่างแฟนกับตัวละครการ์ ตนู
โดยตรง
5. การมีส่วนร่ วม เป็ นพฤติกรรมที่แฟนแสดงออกถึงความสัมพันธ์ ทางสังคมกึ่ง
ความจริ ง ด้ า นพฤติก รรมเป็ น แสดงออกผ่า นการแสดงความถูก ใจ (Like) แสดงความคิ ด เห็ น
(Comment) การแชร์ (Share) จะเห็นได้ ว่าเทคโนโลยีสื่อเข้ ามามีบทบาทในการกาหนดพฤติกรรม
เหล่านี ้ จากเดิมแฟนอาจจแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมโดยการเช้ าร่ วมกิจกรรมของตัวละคร หรื อ
การเขียนจดหมายหรื อส่งอีเมล (Email) ถึงผู้ผลิต การมีส่วนร่ วมของแฟนเป็ นสิ่งที่ทาให้ เกิดการ
รวมตัวของแฟนในรูปแบบชุมชนแฟน ถึงแม้ วา่ แฟนตัวละครการ์ ตนู ไทย อาจจะไม่ได้ มีรูปแบบการ
รวมตัวเป็ นแฟนคลับในลักษณะเดียวกับแฟนของดารา หรื อนักร้ อง แต่แฟนก็มีรูปแบบการรวมตัว
กันบนสื่อโซเชียลมีเดีย มีการพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
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6. การซื ้อสินค้ าตัวละคร คือการที่แฟนแสดงการสนับสนุนตัวละครการ์ ตนู ด้ วย
การใช้ เงินให้ การซื ้อสินค้ าตัวละคร และในทางธุรกิจเป็ นสิ่งที่ผ้ ผู ลิตหวังที่จะได้ รับจากแฟน ในการ
สร้ างรายได้ เพื่อให้ ธุรกิจดาเนินต่อไปได้ ซึง่ การซื ้อสินค้ านันผู
้ ้ วิจยั มองว่าเป็ นประเด็นสาคัญต่อการ
สร้ างความยัง่ ยินให้ กบั ตัวละครการ์ ตนู และเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครการ์ ตนู กับแฟนให้ มี
ความผูกพันกันมากขึ ้น นอกจากนันแฟนบางคนที
้
่ชื่นชอบตัวละครมากๆ ยังสามารถเปลี่ยนจาก
การเป็ นเพียงผู้สนับสนุน ไปเป็ นนักสะสมสินค้ าตัวละครการ์ ตนู ได้ อีกด้ วย
และด้ วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทาให้ การซื ้อสินค้ าตัวละครง่ ายขึ ้น แฟนอาจจะ
สามารถดูเนื อ้ หาตัวละคร และเกิดการชื่นชอบและตัดสินใจที่จ ะซือ้ สินค้ าในขณะเดียวกัน โดย
สัง่ ซื ้อสินค้ าผ่านแอปพลิเคชันสัง่ ซื ้อสินค้ าได้ โดยง่ายดาย อีกทังในสื
้ ่อยุคสมาร์ ทโฟนมีความสาคัญ
นัน้ ยังได้ เกิ ดสิ นค้ าตัวละครในรู ปแบบใหม่คือคาแรคเตอร์ สติกเกอร์ ซึ่ งทาให้ แฟนสามารถเป็ น
เจ้ าของตัวละครในรูปแบบดิจิทลั และนามาใช้ ในการสื่อสารได้ อีกด้ วย
7. การแสดงออก ซึ่งการแสดงออกของแฟนนัน้ มี ทงั ้ การผ่านสื่ อโซเชี ยลมี เดีย
เช่นการใช้ ตวั ละครแทนรูปโปรไฟล์ของตนเอง การใช้ สติกเกอร์ ไลน์ในการสื่อสาร เป็ นต้ น และการ
แสดงออกในโลกของความเป็ นจริ ง โดยการใช้ สินค้ าตัวละครอย่างเปิ ดเผย ซึ่งการแสดงออกผ่าน
ตั ว ละครการ์ ตู น ของแฟนในสื่ อ โซเชี ย งนั น้ สามารถมองได้ ว่ า เป็ น การสร้ างภาพมายา
(Simulacrum) ซึ่งเป็ นลักษณะของการแสดงออกผ่านทางโลกโซเชียลมีเดีย ในปั จจุบนั ที่ผ้ ูคนมัก
ไม่ได้ แสดงตัวตนที่แท้ จริ งของตนเองบนสื่ อโซเชียล แต่เป็ นการสร้ างภาพมายาขึ ้นมาในรูปแบบที่
อาจจะตอบตัวตนที่ผ้ นู นอยากจะเป็
ั้
น เช่น การใช้ สินค้ าตัวละครการ์ ตนู มาแทนตนเองในภาพถ่าย
เพื่อแสดงอารมณ์ ต่างๆ หรื อ แทนกิจกรรมที่ตนเองกาลังจะทา เช่น การกิน โดยแทนที่จะถ่ายรู ป
ตนเองก็ถ่ายรูปตัวละครการ์ ตนู กับจานอาหารแทน และเผยแพร่ส่โู ซเชียลมีเดีย การแสดงออกของ
แฟนนี ้แม้ ว่าจะเป็ นการแสดงออกเพื่อการตอบสนองความต้ องการของตนเองก็ตาม แต่สิ่งที่ตามมา
อีกอย่างหนึง่ ก็คือการเพิ่มโอกาสในการเผยแพร่ตวั ละครนันออกไป
้
8. การเข้ าร่วมกิจกรรมของตัวละครการ์ ตนู กิจกรรมตัวละครการ์ ตนู เป็ นโอกาสที่
ทาให้ แฟนกับผู้ผลิตได้ พบกัน และทากิจกรรมร่ วมกัน ซึ่งมีตวั เชื่อมคือตัวมาสคอต ซึ่งเป็ นเสมือน
ตัวแทนของตัวละครการ์ ตนู ที่มีความใกล้ เคียงกับการเป็ นตัวละครตัวจริงมากที่สดุ สาหรับตัวละคร
การ์ ตูน ไทยนัน้ มี ก ารจัด กิ จ กรรมไม่ม ากนัก โดยมัก จะจัด ในเทศการเช่น วัน เด็ก หรื อ เป็ น การ
ออกบูธนิทรรศการตามงานนิทรรศการต่างๆ ซึ่งในยุคสมาร์ ทโฟนมีความสาคัญ กิจกรรมของตัว
ละคร ยังมีส่วนในการสร้ างเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับตัวละคร โดยการถ่ายภาพหรื อวิดีโอของแฟนและ
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เผยแพร่ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย หรื อบางครัง้ แฟนอาจจะมีการถ่ายทอดสดงาน ซึ่งส่งผลต่อให้ มี คน
สนใจเข้ ามาร่วมงานมากขึ ้นอีกทางหนึง่
9. การสร้ างสรรค์และเผยแพร่ หรื อที่เรี ยกในยุคโซเชียลมีเดียว่าเนื ้อหาที่ผ้ ใู ช้ สร้ าง
ขึ ้น (User Generated content) ซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่แฟนสร้ างเนื ้อหาให้ กบั ตัวละครการ์ ตนู ซึ่งเกิด
ได้ ทงในรู
ั ้ ปแบบที่เกิดขึ ้นจากความชื่นชอบในตัวละครการ์ ตนู ของแฟน และประกอบกับแฟนคนนัน้
มีความสามารถในการสร้ างสรรค์ผลงาน ซึ่งมีได้ หลากหลายรูปแบบ เช่น งานศิลปะ วิดีโอ เพลง
หรื อการแต่งเรื่ องขึ ้นมาใหม่ โดยบางครัง้ ผู้ผลิตอาจจะมีส่วนร่ วมในการกระตุ้นให้ เกิด หรื อร่วมใน
การเผยแพร่ผลงานเหล่านี ้ก็ได้ ผลงานสร้ างสรรค์โดยแฟนนี ้ มันจะถูกนาเสนอในทังกลุ
้ ่มของผู้ชื่น
ชอบตัวละครนัน้ และอาจถูกนาเสนอในกลุม่ ของผู้สร้ างสรรค์ในรูปแบบเดียวกันด้ วย เช่น ชุมชนนัก
วาด หรื อชุมชนนักเขียนออนไลน์เป็ นต้ น
10. การชักชวน เช่นเดียวกับการแสดงออก การชักชวนเกิดขึน้ ได้ ทงั ้ ในรู ปแบบ
ออนไลน์ และในชีวิตจริ งซึ่งผลจากการชักชวนนี ้จะสร้ างให้ เกิดแฟนรุ่นใหม่ขึ ้น ซึ่งนาไปสู่การสร้ าง
และขยายชุมชนแฟน และความยัง่ ยืนของความนิยมในตัวละคร โดยตัวอย่างที่พบนันการชั
้
กชวน
จะแบ่งเป็ น3 รูปแบบคือ 1. การชักชวนในครอบครัว ซึ่งเป็ นไปได้ ทงในรู
ั ้ ปแบบที่พ่อแม่เลือกเนื ้อหา
ตัวละครที่เหมาะสมกับลูก เพื่อประโยชน์ในการเรี ยนรู้ของเด็ก หรื อเพราะเพียงแต่ตนเองชอบและ
มองว่าน่ารักก็ได้ ในทางกลับกันผู้วิจยั พบกรณีที่ลูกแนะนาตัวละครการ์ ตนู หรื อซื ้อสินค้ าตัวละคร
การ์ ตูนในพ่อแม่ใช้ งานโดยเฉพาะในรู ปแบบของสติกเกอร์ ไลน์ ซึ่งเป็ นที่ นิยมในคนที่ สูงวั ยด้ วย
เช่นกัน 2. การชักชวนในกลุม่ เพื่อนและคนใกล้ ชิด 3. การชักชวนฝากสื่อเซียลมีเดีย
11. ข้ อเสนอแนะ หรื อ Feedback หรื อการที่ผ้ ผู ลิตได้ รับคาแนะนาและรับรู้ความ
ต้ องการของแฟน ซึ่งอาจจะผ่านการแสดงออก การมี ส่วนร่ วม การเข้ าร่ วมกิ จ กรรม หรื อ การ
เผยแพร่ ของแฟน ซึ่งข้ อมูล เหล่านี ้ รวมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สื่อนัน้ ส่งผลต่อการ
ปรับปรุงพัฒนาทังรู้ ปแบบตัวละครการ์ ตนู เนื ้อหาและวิธีการสื่อสารของตัวละครของผู้ผลิต
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ต ามพฤติ ก รรมแฟนและกระบวนการที่ เ กิ ด ขึ น้ ผ่ า นการส่ ง
ข้ อเสนอแนะไปสู่ผ้ ผู ลิต จะเห็นได้ ว่าแบบจาลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ก่อให้ เกิด
แฟน กับพฤติกรรมของแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทยมีลาดับขันตอนของการพั
้
ฒนาความสัมพันธ์กบั ตัว
ละครที่ชดั เจน จากแฟนในขันต้
้ นที่ร้ ูจกั และชื่นชอบรูปลักษณ์ภายนอก หรื อเนื ้อหาตัวละครและเน้ น
ที่ความบันเทิงจากการเสพเนื ้อหาตัวละครเป็ นหลัก ไปสู่แฟนที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนตัวละครทัง้
ในรู ปแบบการซื ้อสินค้ าตัวละคร และการเข้ าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ของตัวละคร และนาไปสู่แฟนที่
ช่วยเผยแพร่ ผ ลงาน หรื อสร้ างสรรค์ผลงานที่เกี่ ยวข้ องกับตัวละครขึน้ มาใหม่ ซึ่งจะนาไปสู่การ
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ขยายตัวของจานวนแฟนเพื่อสร้ างชุมชนแฟนที่เข็มแข็งขึ ้น โดยในที่สุดแล้ วจะส่งผลถึงความนิยม
ในตัวละคร ซึ่งเป็ นเป้าหมายสูงสุดของตัวละคร และเปิ ดโอกาสให้ ตัวละครสามารถสร้ างสรรค์
ผลงานใหม่ๆ หรื อสามารถดาเนินการทางธุรกิจอื่นๆ เช่นการให้ เช่าสิทธิ ตวั ละคร การจัดสร้ างหรื อ
ร่วมมือกับผู้ประกอบการด้ านอื่นเพื่อที่จะสร้ างผลงานใหม่ขึ ้นมา หรื อแม้ แต่การทาการตลาดใน
ต่างประเทศ
เมื่ อ วิ เคราะห์ ใ นมุ ม มองของการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี นัน้ พบว่า การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของแฟน และวิธีก ารนาเสนอ
เนื ้อหาของผู้ผลิต โดยสื่อที่พัฒนาขึ ้นนัน้ เป็ นเสมือนตัวเร่งพฤติกรรมให้ เร็ วขึน้ แฟนในยุคสมาร์ ท
โฟนสามารถเสพเนือ้ หา ค้ นหาข้ อมูล ติดตามเพจโซเชียลมีเดียของตัวละครการ์ ตูน ซือ้ สินค้ าตัว
ละครการ์ ตนู และชวนเพื่อนให้ มาสนใจตัวละครการ์ ตนู นี ้ได้ แทบจะเป็ นชัว่ เวลาเดียวกัน โดยผ่าน
การทางานร่ วมกันของแอปพลิเคชันหลายๆ ตัวบนเครื่ องมือที่เป็ นสมาร์ ทโฟนเพียงตัวเดียว โดย
เหตุก ารณ์ นี ส้ ามารถเกิ ด ขึ น้ ได้ ใ นทุ ก สถานที่ และทุ ก เวลา ในขณะเดี ย วกับ ในด้ า นผู้ผ ลิ ต ก็
จาเป็ นต้ องสร้ างสรรค์ผ ลงานให้ เร็ วขึน้ เพื่ อตอบสนองผู้ใช้ ที่ เคยชิ นกับการได้ รับการตอบสนอง
อย่างรวดเร็วของสื่อในยุคปัจจุบนั
เมื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่มีตอ่ ตัวแฟนและสังคม เห็นได้ วา่ แฟนนันเกิ
้ ดความสัมพันธ์
กับตัวละครการ์ ตนู ในรูปแบบของความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริง ตัวละครการ์ ตนู มีผลกระทบ
ต่อ เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของแฟนในลัก ษณะที่ ม ากกว่า แค่เป็ น ความผูก พัน ธ์ แต่เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมในระยะยาว โดยเฉพาะในกลุ่มแฟนที่ชื่นชอบตัวละครการ์ ตนู ตังแต่
้
อายุยงั น้ อย ตัวละครการ์ ตนู สามารถมีอิทธิพลเป็ นอย่างมากต่อพฤติกรรมและการเรี ยนรู้ของแฟน
ในวัยเด็ก ตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั คือปั งปอนด์ เนื่องจากตัวละครปั งปอนด์นนมี
ั ้ กลุ่มเป้าหมายเป็ นวัย
เด็ก จึงสามารถพบตัวอย่างของแฟนที่โตมาพร้ อมกับการดูการ์ ตนู ปั งปอนด์ และพบกรณีศึกษาที่
แฟนเหล่านัน้ เรี ยนรู้ ทัง้ ในแง่ข องวิช าการ เช่น การอ่าน และในแง่ค วามคิด ได้ การเรี ย นรู้ และ
แสดงออก มารยาท ความเป็ นไทย เป็ นต้ น หรื อในกรณีของก้ านกล้ วยก็ เช่นเดียวกันการศึกษาพบ
ตัวอย่างของการได้ รับแรงบันดาลใจในเรื่ องของความพยายาม การปกป้องคนอื่นจากตัวละครก้ าน
กล้ วย และเกิดความรักต่อช้ าง ในบางกรณีความประทับใจในวัยหนึง่ ที่มีร่วมกับตัวละครการ์ ตนู นัน้
เป็ นตัวกาหนดความสนใจและการเลือกอาชีพของแฟน
2. องค์ ประกอบของความนิยมและการคงอยู่ในตลาดของตัวละครการ์ ตูนไทย
จากข้ อมูลข้ างต้ นที่วา่ สภาพตลาดตัวละครไทยนันมี
้ สว่ นแบ่งการตลาดให้ กบั ตัวละคร
การ์ ตูน ไทยเพี ยง 4% เท่านัน้ ในขณะที่ ตัวละครต่างปประเทศมี ส่วนแบ่งการต่างมากถึง 96%
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ดัง นั น้ จึ ง เป็ นที่ น่ า สนใจว่ า ในสภาวะที่ ก ารแข่ ง ขั น ในด้ านตัว ละครการ์ ตู น ในประเทศไทย
องค์ประกอบด้ านใดบ้ างที่ทาให้ ตวั ละครการ์ ตนู ไทยทัง้ 3 ตัวยังสามารถแข่งขันได้ และอยู่ในตลาด
มาจนถึงปัจจุบนั
2.1 เข้ าใจความต้ องการของสั งคมไทยของผู้ ผลิต จากการสัมภาษณ์ ผ้ ผู ลิตทุก
ท่าน ล้ วนให้ ความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อความต้ องการของตลาดและความต้ องการของผู้บริโภค
เพื่อมอบสิ่งที่สงั คมต้ องการในขณะนัน้ ตัวอย่างเช่นก้ านกล้ วยถูกสร้ างในยุคที่แอนิเมชันสามมิติ
เป็ นที่ นิ ย มไปทั่ว โลก และเกิ ด กระแสการต้ อ งการให้ เกิ ด แอนิ เมชัน ไทยที่ มี คุณ ภาพทัด เที ย ม
ต่างประเทศ อีกทังเป็
้ นช่วงที่กระแสภาพยนตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับประวัติศ าสตร์ กาลังได้ รับความนิยม
ในแง่ของการพัฒ นาตัวละครนัน้ คุณ อัจ ฉรา กิจ กัญ จนาสน์ ผู้สร้ างภาพยนตร์ ก้านกล้ วยได้ ให้
ความเห็นว่า คนไทยชอบเชียร์ คนที่ด้อยกว่า อยากเห็นคนที่ด้วยกว่าชนะ จึงได้ ออกแบบก้ านกล้ วย
ให้ มีลกั ษณะนิสยั และเรื่ องราวเช่นนัน้
2.2 การปรั บตัวเองให้ เข้ ากั บกระแสความต้ องการและเทคโนโลยีท่ ีเปลี่ยนไป
อยู่ ต ลอดเวลา จากแบบจ าลองโครงสร้ างความสัม พัน ธ์ ระหว่างปั จ จัย ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด แฟน กับ
พฤติกรรมของแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทย จะเห็นได้ ว่าผู้ผลิตในปั จจุบนั จะได้ รับข้ อเสนอแนะ และ
คาแนะนา รวมทังเห็
้ นการแสดงออกถึงความชอบหรื อไม่ชอบเนื อ้ หาของตัวละครอยูต่ ลอดเวลา ซึ่ง
ทาให้ ผ้ ผู ลิตสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการนาเสนอเนื ้อหาให้ กับแฟนได้ ตลอด ซึ่งจุดนี ้เป็ นจุดที่ผ้ ผู ลิต
ชาวไทยมีความได้ เปรี ยบผู้ผลิตที่มาจากต่างประเทศ
2.3 ตัวละครและเนื้ อหามีความเกี่ยวข้องกับคนไทย จากจุดเริม่ ต้นที่ตวั ละคร
การ์ตูนไทยถู ก สร้างเพื่อ คนไทยและโดยคนไทย ดังนัน้ เนื้อ หาและการออกแบบ รวมทัง้ การ
นาเสนอผ่ านสื่อ จะถู ก ออกแบบมาเพื่อ รสนิ ยมของคนไทย และมีค วามเกี่ยวข้อ งกับ วิถีชีว ิต
วัฒนธรรม และการเป็ นอยู่ของคนไทย ซึ่งเห็นได้ชดั จากวิธกี ารเป็ นอยู่ของตัวละครก้ านกล้วย
และปั งปอนด์ท่สี ะท้อนถึงความเป็ นอยู่แบบไทยที่ชดั เจน นอกจากนัน้ ผู้ผลิตยังได้เติมเรื่องราว
หรือมุกตลกทีเ่ ข้าใจกันเฉพาะในรูปแบบไทยๆ ลงไปในเนื้อหา หรือการนาเรื่องราวทีเ่ กิดขึน้ ใกล้
ตัวทีผ่ คู้ นประสบร่วมกัน เช่นอากาศร้อนมากในวันนี้ ผู้ผลิตก็สามารถสร้างเนื้ อหาทีท่ าให้แฟนก็
รูส้ กึ ว่าตัวละครก็ประสบเหตุการ์น้รี ว่ มกันกับพวกเขา
2.4 แฟนคนไทยมีความต้ องการตัวละครที่เป็ นของคนไทย จากการสัมภาษณ์
แฟนส่วนมาก ผู้วิจัยมากได้ คาตอบว่ารู้ สึกถึงความภูมิใจในตัวละครเหล่านี ้ ซึ่งเป็ นตัวบ่งชี ้ว่าใน
ความรู้สึกของคนไทยแล้ ว ยังมีความรู้ สึกต้ องการเห็นตัวละครการ์ ตนู ไทยประสบความสาเร็ จ แต่
เนื่ องจากประเทศไทยเป็ นประเทศที่ เปิ ด กว้ างด้ านสื่ อเป็ น อย่างมากจึงทาให้ เยาวชน สามารถ
เปิ ดรับวัฒนธรรมจากต่างประเทศ โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่สมัยนิยม จึงทาให้ เกิดการเปรี ยบเทียบ
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ในหลายด้ าน ซึ่งตัวละครการ์ ตนู ไทยนันมั
้ กจะเสียเปรี ยบในหลายๆ ด้ านทังในด้
้ านของทุนในการ
พัฒ นาเนื อ้ หา และการสร้ างสิ นค้ าตัวละคร อย่างไรก็ตาม หากตัวละครการ์ ตูนที่ ได้ คุณ ภาพที่
ทัดเทียมก็มกั จะได้ รับการสนับสนุนจากแฟนคนไทย
3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีส่ ือที่ มีผลตัวตัวละครการ์ ตู น
ไทย
จากผลการวิเคราะห์ ความสัม พันธ์ ระหว่างแฟนตัวละครการ์ ตูน ผู้วิจัยพบว่าช่วง
ระยะเวลาที่ตวั ละครการ์ ตนู ทัง้ 3 ตัวได้ เริ่มพัฒนาตัวละครการ์ ตนู ขึ ้นมานัน้ สภาพแวดล้ อมทางสื่อ
ซึ่ง ถื อ เป็ นหนึ่ ง ในปั จ จัย ของการเกิ ด แฟนการ์ ตูน มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเป็ นอย่ า งมากจากยุค ที่
สื่อมวลชนมีความสาคัญ มาเป็ นยุคที่โซเชียลมีเดียมีความสาคัญ จนถึงปั จจุบนั ที่เป็ นยุคที่สมาร์ ท
โฟนมี ความส าคัญ ซึ่ง หากวิเคราะห์ ความเปลี่ ยนแปลงนี ต้ ามทฤษฎี เทคโนโลยี เป็ น ตัวกาหนด
(Technology Determinism) ที่ ว่าหากช่อ งทางการสื่ อสารเปลี่ ย นแปลง ผลจากการสื่ อ สารจะ
เปลี่ยนตาม และเทคโนโลยีถือเป็ นสิ่งที่เข้ ามาช่วยในการขยายศักยภาพด้ านการสื่อสารของมนุษย์
โดยความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของตัวละคร และพฤติกรรมของ
แฟน ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒ นาตัวละครให้ ทันกับยุคสมัย และความเปลี่ยนแปลง เพื่ อตอบสนอง
แฟนอยู่เสมอ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือตัวละครการ์ ตนู ที่ดเู หมือนไม่เคยเปลี่ยนแปลง หรื อมีอายุที่
แก่ไปตามกาลเวลานัน้ แท้ ที่จริ งแล้ วมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยสามารถแบ่งออกเป็ น
แง่มมุ ต่างๆ ดังนี ้
การเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพของตั ว ละคร จากที่ เคยกล่ า วไว้ ข้ างต้ น ว่ า
คุณสมบัติหนึ่งของตัวละครการ์ ตนู คือตัวละครการ์ ตูนนันไม่
้ แก่ตวั ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปอย่างไรก็
ตาม ตัวละครการ์ ตนู จะมีอายุเท่าเดิม อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้ หมายความว่าตัวละครการ์ ตนู จะไม่มี
การเปลี่ยนแปลง ในความเป็ นจริ งแล้ วตัวละครการ์ ตนู มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่ อยๆ โดยเฉพาะมี
การเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทัง้ เทคโนโลยี การผลิต ซึ่งมี ผลต่อวิธี การสร้ างคอนเทนต์ และ
เทคโนโลยีสื่อซึ่งมีผลต่อการนาเสนอและรับชมคอนเทนต์นนั ้ ผู้ผลิตจึงต้ องคานึงถึงวิธีการนาเสนอ
ตัวละครให้ เหมาะกับสื่อที่นาเสนอ รวมทังวิ
้ ธีการรับชมของผู้ชมด้ วยเช่นกัน
ตัวอย่างที่เห็นได้ ชัดของการเปลี่ยนแปลง งานออกแบบด้ านกายภาพของตัวละคร
ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปคือตัวละครปังปอนด์ ซึ่งเริ่มจากการเป็ นตัวละครที่วาดด้ วยลายเส้ นหมึก
ในแบบการ์ ตูนคอมมิ คโดยคุณ คุณ ภักดี แสนทวีสุข สาหรับการตีพิม พ์ บนนิตยสาร จากนัน้ เมื่ อ
ต้ องการนาเสนอบนสื่อโทรทัศน์ ในยุคที่แอนิเมชัน 3 มิติ กาลังเป็ นที่ได้ รับความนิยม ปั งปอนด์จึง
ได้ แปลงโฉมเป็ นตัวละคร 3 มิติ ซึ่งแน่นอนรู ปลักษณ์ นอกของปั งปอนด์ได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มาก และตามมาด้ วยข้ อจากัดทางด้ านการออกแบบของ 2 เทคนิคที่แตกต่างกัน โดยการวาดแบบ
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การ์ ตนู คอมมิคนันไม่
้ ได้ เน้ นถึงความเป็ นจริ งของสัดส่วน เช่น การวาดดวงตาของปั งปอนด์ให้ ใหญ่
เกินใบหน้ าของปั งปอนด์ ซึ่งไม่สามารถทาได้ ในรูปแบบของตัวละคร 3 มิติจงึ ต้ องมีการปรับเปลี่ยน
ต่อมาตัวละครปั งปอนด์ได้ มีการเปลี่ยนแปลงอีกหลายครัง้ โดยมีทงรู
ั ้ ปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ หรื อ
การสร้ างตัวละครแบบ 3 มิติ ที่ใช้ เทคนิคการเรนเดอร์ ในรู ปแบบ 2 มิติ โดยการตัดสินใจในเรื่ อง
รูปแบบของการพัฒ นารูปลักษณ์ ภายนอกตัวละครนัน้ มีทงทางเรื
ั้
่ องเทคโนโลยี หรื อบางครัง้ เป็ น
การทดลองรูปแบบว่าแบบใดที่แฟนยอมรับ โดยเฉพาะการพัฒนาสติกเกอร์ ไลน์ของปั งปอนด์นนมี
ั้
ปังปอนด์หลากหลายรูปแบบ และหลากหลายอายุ
การเปลี่ยนแปลงวิธีการนาเสนอตัวละคร การเปลี่ยนแปลงของความสามารถ
ของเทคโนโลยีนนเปิ
ั ้ ดโอกาสในการสร้ างสรรค์วิธีการนาเสนอตัวละครในรู ปแบบใหม่ๆ อยู่เสมอ
จากรูปแบบของสื่อมวลชนที่จะเป็ นการนาเสนอผ่านโทรทัศน์ หรื อสื่อสิ่งพิมพ์ ต่อมาจึงมีการพัฒนา
ไปสู่เกมสาหรับเล่นบนคอมพิวเตอร์ เมื่ออยู่ในยุคโซเชียลมีเดีย พบว่ารู ปแบบการนาเสนอมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ตามลักษณะของเทคโนโลยีซึ่งสื่อโซเชียลนันสามารถน
้
าเสนอได้ ทงภาพและวิ
ั้
ดีโอ
ซึ่ง มี ได้ ห ลายรู ป แบบ อี ก ทัง้ วัต ถุป ระสงค์ข องเนื อ้ หาก็ มี ค วามแตกต่างกัน จากเดิม ที่ มุ่งความ
สนุกสนานและการจดจาตัวละคร เป็ นเนื อ้ หาที่ผ้ ชู มอยากที่จะเข้ ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์
ต่อไปให้ กบั คนอื่นต่อไป และเมื่อเทคโนโลยีสมาร์ ทโฟนเข้ ามามีบทบาทสาคัญกับวิถีชีวิตของแฟน
และเกิดเทคโนโลยีอย่างแอปพลิเคชันไลน์ (Line) ทาให้ รูปแบบของตัวละครกลายมาเป็ นสติกเกอร์
ที่ใช้ ในการสื่อสารแทนคาพูด เทคโนโลยี ของสติกเกอร์ ของไลน์ก็มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีการ
นาเสนอเช่นกัน ซึ่งทาให้ เกิดสติกเกอร์ ตวั ละครการ์ ตนู ออกมาหลากหลายรูปแบบทังในรู
้ ปแบบของ
สติ กเกอร์ ภ าพนิ่ ง สติก เกอร์ พ ร้ อมเสี ย ง สติก เกอร์ ขยับ ได้ สติก เกอร์ ที่ แ สดงผลได้ เต็ม หน้ าจอ
โทรศัพท์ หรื อสติกเกอร์ ที่ให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเปลี่ยนคาพูดได้ ด้วยตนเอง เป็ นต้ น ทาให้ ผ้ ผู ลผลิตต้ อง
ติดตามเทคโนโลยีและสร้ างสรรค์เนื ้อหาใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา ตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั คือปั งปอนด์ ซึง่ มี
สินค้ าสติกเกอร์ ไลน์มากถึง 16 ชุด
4. ความสาคัญและอิทธิพลของตัวละครการ์ ตูนไทยที่มีต่อแฟน
จากการศึกษาพฤติกรรมของแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทย ผู้วิจยั พบว่าตัวละครการ์ ตูน
นันมี
้ ผลกระทบต่อตัวแฟน ต่อสังคมรอบข้ างของแฟน สังคมออนไลน์ และยังมีผลกระทบต่อสังคม
ในวงกว้ างอีกด้ วย รวมถึงผลกระทบที่มีตอ่ เศรษฐกิจทังในระดั
้
บจุลภาคและในระดับที่เป็ นมหภาค
โดยตัวละครการ์ ตนู นันสามารถเข้
้
ามามีอิทธิพลต่อผู้คนตังแต่
้ ในวัยเด็ก จากการรับชมสื่อโทรทัศน์
และสื่อวีดทิ ศั น์ จากงานวิจยั พบว่าเด็กเริ่มได้ รับชมสื่อการ์ ตนู ตังแต่
้ อายุต่ากว่า 2 ปี โดยมีเด็กวัยต่า
กว่า 2 ปี มากถึง 80% (Rideout & Hamel, 2006) โดยในประเทศไทยนัน้ มีงานวิจัยพบว่าเด็กที่ มี
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อายุต่ากว่า 3 นัน้ กว่า 60% เคยดูโทรทัศน์มาก่อน และมีค่าเฉลียการดูโทรทัศน์ต่อวันอยู่ที่ 78.89
นาที อีกทังยั
้ งมีกลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 63.4 เคยใช้ อุปกรณ์ สมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ต โดยมีเวลาใน
การใช้ งานเฉลี่ ยที่ 49.23 นาที ต่อวัน (อภิ รพี เศรษฐรักษ์ ตันเจริ ญ วงศ์ , ศรี รัฐ ภักดี รณชิ ต และ
ญาณวุฒิ เศวตธิ ติกุล , 2018 : 60) ซึ่งเกื อบจะทัง้ หมดของสื่ อที่ เด็ก ก่อ นวัย เรี ย นบริ โภคนัน้ คื อ
การ์ ตนู ซึ่งนาไปสู่การสร้ างความผูกพันธ์ระหว่างเด็กกับตัวละครการ์ ตนู โดยงานวิจยั แสดงให้ เห็น
ว่าตัวละครการ์ ตนู นันมี
้ ผลต่อการตัดสินใจของเด็กแม้ ในวัยทารกที่มีอายุต่ากว่า 2 ปี ในการเลือก
ขนม โดยเด็กมีเลือกขนมที่มีรูปตัวละครการ์ ตนู ที่ตนเองมีความคุ้นเคย (Jennifer M. Schiffman &
Katherine G. Hanson : 2012) ซึ่ ง แสดงให้ เห็ น ว่ า ความสัม พั น ธ์ ท างสัง คมแบบกึ่ ง ความจริ ง
(Parasocial Relationship) กับ ตัว ละครการ์ ตูน นัน้ สามารถเกิ ด ขึน้ ได้ แ ม้ ก ระทั่ง ในวัย เด็ก และ
แสดงให้ เห็นชัดเจนถึงอิทธิ พ ลของตัวละครการ์ ตูนที่ มี ต่อบุคคลและสังคม โดยตัวละครการ์ ตูน
สามารถเป็ นแรงจูงใจให้ เด็กประพฤติตนไปในแนวทางที่ดี และในขณะเดียวกันก็สามารถนาเด็ก
ไปสู่สิ่งที่ มีผลเสียต่อตัวเด็กได้ เช่นกัน เช่น การนาตัวละครการ์ ตูนไปติดบนบรรจุภัณ ฑ์ของขนม
สาหรับเด็ก หากขนมนันเป็
้ นอาหารที่มีประโยชน์และมีโภชนาการที่เหมาะสมก็จะส่งให้ เกิดผลที่
เป็ นบวกกับสุขภาพของเด็ก ในทางตรงกันข้ ามหากขนมนันมี
้ ผลเสียต่อสุขภาพ ก็จะส่งผลด้ านลบ
ต่อตัวเด็กเช่นกัน
ตัวละครการ์ ตูน นัน้ ไม่ ได้ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ผู้ช มในวัย เด็ก เท่ านัน้ จากหัวข้ อ Share of
Americans who watched Cartoon Network in the past month in 2018, by age จากเว็บ ไซต์
Statista (2562, Online) พบว่า ผู้ช มของช่อ งการ์ ตูน อย่าง Cartoon Network นัน้ มี ผ้ ูช มที่ มี อ ายุ
ระหว่า ง 18-29 ปี ประมาณร้ อยละ 31.93 ในขณะที่ ผ้ ูช มที่ มี อ ายุร ะหว่า ง 30-49 ปี มี จ านวน
ใกล้ เคียงกันมากที่ ร้อยละ 31.29 ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าอายุนัน้ เกื อบจะไม่มี ผลต่อการชื่ นชอบและ
ติดตามการ์ ตนู เลย นอกจากนันยั
้ งมีตวั เลขสถิติของผู้ชมการ์ ตนู อีกหลายเรื่ องที่เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน เช่น ลักษณะผู้ช มภาพยนตร์ แอนิเมชันของ Pixar Studio ที่ เปิ ดเผยโดยเว็บไซต์ Pixar
Post ในหัวข้ อเรื่ อ ง Pixar Demographics: What The Average Pixar Fan Looks Like? (2559 :
Online) มีลกั ษณะช่วงอายุของผู้ชมที่กว้ างถึง 18-44 ปี และเมื่อเปรี ยบเทียบการสถิตจิ ากการวิจยั
เชิงปริ มาณของแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทยของผู้วิจยั เองนัน้ พบว่าแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทย มีอายุ
ระหว่าง 18-34 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 44 อายุระหว่าง 35-54 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 39 และมากว่า 55 ปี ขึ ้น
ไปคิดเป็ นร้ อยละ 17 ซึ่งจะเห็นว่าอายุเฉลี่ยของแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทยนันก็
้ ไม่ได้ เป็ นกลุม่ เด็ก แต่
มีอายุเฉลี่ยที่คอ่ นข้ างกว้ าง ซึ่งสอดคล้ องกันกับอายุเฉลี่ยของผู้ชมการ์ ตนู ในต่างประเทศ ซึ่งพอจะ
สรุปได้ วา่ ตัวละครการ์ ตนู นันสามารถเข้
้
าถึงคนได้ ในทุกวัย
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ตัวละครการ์ ตูนในประเทศไทยนัน้ เริ่ ม ต้ นจากมาตัง้ แต่สมัยรัช กาลที่ 6 โดยมี การ
เริ่ มต้ นจากการเป็ นภาพล้ อเลียนทัง้ ในเรื่ องการเมือง และการเป็ นภาพประกอบของนิยาย ซึ่งมีนกั
วาดที่มีชื่อเสียงโด่งดังเกิดขึ ้นหลายท่าน เช่น เหม เวชกร คนไทยเริ่ มคุ้นเคยกับตัวละครการ์ ตนู จาก
แอนิเมชันเรื่ องสุดสาคร โดยคุณประยุทธ เงากระจ่าง อย่างไรก็ตามตัวละครการ์ ตนู ไทยนันได้
้ เข้ า
มามีบทบาทมากขึ ้นหลังจากที่เริ่มมีการ์ ตนู แอนิเมชันไทยฉายในสื่อโทรทัศน์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี ้
เริ่ มจากการทีวิธิตาแอนิเมชัน ได้ นาตัวละครปั งปอนด์ซึ่งเป็ นตัวละครจากหนังสือการ์ ตนู มาสร้ าง
เป็ นแอนิเมชันชุดออกฉายทางไทยทีวีสีช่อง 3 ในปี พ.ศ. 2545 ซึง่ หลังจากนันก็
้ มีตวั ละครไทยตัวอื่น
ออกมาโดยมีรูปแบบของสื่อที่เป็ นทังสื
้ ่อโทรทัศน์ และภาพยนตร์ และเมื่อสื่อโซเชียลมีเดียเข้ ามามี
บทบาทก็ทาให้ เกิดตัวละครการ์ ตูนที่อาศัยการสามารถในการเข้ าถึงผู้คนได้ ง่ายของสื่อโซเชียล
มี เดี ย ทาให้ มี ตัวละครเกิ ดขึน้ จนกระทั่งในปั จ จุบันที่ ทุก คนสามารถเข้ าถึงอิน เตอร์ เน็ต ได้ จ าก
เครื่ องโทรศัพท์สมาร์ ทโฟน และมีแอฟพลิเคชันในการสื่อสารอย่างไลน์ ที่เปิ ดโอกาสในคนสามารถ
สื่อสารกันได้ โดยใช้ สติกเกอร์ รูปตัวละครการ์ ตูน ที่ แสดงท่าทางต่าง ๆ แทนความหมายในการ
สื่อสาร ทาให้ เกิดตัวละครใหม่ ๆ ขึ ้นมาอีกมากมาย
โดยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อ จากยุคสื่อมวลชนมีความสาคัญ มาสู่ในยุค
ของโซเชียลมีเดียมีความสาคัญ และในปั จจุบนั เป็ นยุคสมาร์ ทโฟนมีความสาคัญนัน้ ไม่เพียงแต่
เป็ นเหตุที่ทาให้ เกิดตัวละครการ์ ตนู ใหม่ ๆ ขึ ้นมาเป็ นจานวนมากเพียงอย่างเดียวเท่ านัน้ แต่ยงั ได้
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบทัง้ รู ปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างแฟนกับตัวละครการ์ ตูนไปอย่างมาก โดย
ความสัมพันธ์ ระหว่างแฟนกับตัวะละครการ์ ตนู นันมี
้ ลกั ษณะเป็ นความสัมพันธ์ทางสังคมแบบกึ่ง
ความจริ ง (Parasocial Relationship) ซึ่งแฟนนันจะมี
้
ความสัมพันธ์ ด้านเดียวกับตัวละครการ์ ตูน
ซึ่งไม่ได้ มีตวั ตนอยู่จริ ง เป็ นความสัมพันธ์ ที่ถูกสร้ างขึ ้นโดยตัวแฟนเอง โดยแฟนนันเกิ
้ ดความชื่น
ชอบในตัวละคร ทังจากการชื
้
่นชอบในรูปลักษณ์ภายนอกของตัวละคร เรื่ องราวของตัวละคร หรื อ
ความหมายบางอย่างที่อาจจะตรงกับความชอบหรื อเรื่ องราวส่วนตัวของแฟน โดยตัวละครการ์ ตนู
แต่ละตัวนันจะมี
้ ผลหรื ออิทธิผลต่อกลุม่ แฟนเฉพาะกลุม่ และมีความแตกต่างกันไปตามเนื ้อหาและ
รสนิยมของกลุ่มแฟนนัน้ ๆ และเมื่อแฟนมีความสัมพันธ์ทางสังคมแบบกึ่งความจริ งกับตัวละคร
แล้ ว แฟนส่วนหนึ่งมักจะต้ องการการแสดงออกถึงความชื่นชอบที่มีให้ กบั ตัวละครเหล่านี ้ ซึ่งมีทงใน
ั้
รูปแบบของเชิงความคิด และเชิงความรู้สึก โดยตัวละครการ์ ตนู กลายเป็ นสิ่งที่มีความหมายทาง
จิตใจของแฟน อาจจะเป็ นสิ่งที่ทาให้ คิดถึงวัยเด็ก เป็ นเพื่อนที่สามารถบอกความจริ งให้ ฟัง ระบาย
ความในใจให้ ฟังได้ ทุกเรื่ อง เป็ นตัวแทนของใครบางคน หรื อแฟนบางคนให้ ตวั ละครแทนตัวเอง
โดยการแสดงออกของแฟนนี ้อาจจะแสดงออกได้ ทงพฤติ
ั้
กรรมทัว่ ๆ ไป เช่น การพูดคุยกับตัวละคร
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การใช้ สิ นค้ าของตัวละคร ละการแสดงออกผ่านสื่ อโซเชี ยลมี เดียเป็ นต้ น จะอยู่ในรู ปแบบการ
ปฏิสมั พันธ์แบบกึ่งมีส่วนร่วมทางสังคม (Parasocial Interaction) ซึ่งแฟนอาจจะเขียนข้ อความถึง
ตัวละครการ์ ตนู ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย ในลักษณะที่เสมือนว่าตัวละครการ์ ตนู เหล่านันมี
้ ตวั ตน
อยู่จริ ง และรับรู้ ในสิ่งที่แฟนนัน้ เขียนถึง เช่น การที่ แฟนคลับก้ านกล้ วยตัง้ กระทู้ถามในเว็บไซต์
pantip.com ว่า “มีใครคิดว่าก้ านกล้ วยหล่อบ้ างคะ ?” ซึ่งมีผ้ ูเข้ ามาตอบคาถามและเห็นด้ วยโดย
บางคาตอบใช้ คาว่า “หลงรักเลย” เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นการแสดงถึงความสัมพันธ์ ที่แฟนมีต่อตัวละคร
การ์ ตนู ที่ไม่แตกต่างกับคนจริ ง ซึ่งสอดคล้ องกับ แนวคิดเรื่ องการจาลองภาพและภาพเสมือนจริ ง
(Simulacra and Simulation) โดยตัวละครการ์ ตนู เองเป็ นสัญญะที่เข้ า มาแทนที่ความจริ งได้ โดย
สมบู ร ณ์ ซึ่ ง กรณี ข องตัว ละครการ์ ตูน นั น้ หากมองในหลัก แนวคิ ด เรื่ อ งการจ าลองภาพและ
ภาพเสมือนจริ งนัน้ จะเห็นได้ ว่าตัวละครการ์ ตนู นัน้ เป็ นสิ่งที่ไม่ได้ มีอยู่จริ ง และไม่ได้ เป็ นตัวแทน
ของความจริ งใดๆ เลย เป็ นสิ่งที่ถูกจาลองขึน้ มา แต่กลับกลายเป็ นสิ่ งที่เรารับรู้ ว่าเป็ นความจริ ง
และด้ วยเทคโนโลยีสื่อในปั จจุบนั ยิ่งสามารถเติมแต่งให้ ตวั ละครการ์ ตนู ดูสมจริ งในมุมมองของ
แฟนได้ มากขึ ้น จากเทคโนโลยีการสร้ างสรรค์แอนิเมชันแบบ 3 มิติ ที่ให้ ความสมจริ งทางแสงเงา
และมุม มอง สื่อโต้ ตอบต่างๆ เช่นเกม ที่ทาให้ ตวั ละครสามารถโลดแล่นและโต้ ตอบกับผู้ชม สื่ อ
โซเชี ย ลมี เดี ย ที่ ท าให้ แ ฟนรู้ สึ ก ว่าสามารถพู ด คุย และโต้ ต อบกับ ตัว ละครได้ ไปจนถึ ง ปั จ จุบัน
เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) ได้ นาภาพ 3 มิติของตัวละครเข้ า
มาใกล้ แฟนมากขึ ้น โดยสามารถมองเห็นตัวละครการ์ ตนู ได้ ในลักษณะมุมมอง 360 องศา
เมื่ อท าการวิเคราะห์ ในแต่ละตัวละครการ์ ตูน ไทย พบว่าด้ วยรู ป ลักษณ์ ภ ายนอก
เรื่ องราว ของแต่ละตัวละคร ทาให้ ตวั ละครการ์ ตนู ไทยแต่ละตัวจึงมีความเป็ นสัญญะซึ่งมีอิทธิพล
ต่อสังคมและแฟนแตกต่างกันไป โดยตัวละครการ์ ตนู ไทยนันไม่
้ จาเป็ นต้ องมีเรื่ องราวที่เกี่ยวข้ องกับ
ความเป็ นไทยในรู ปแบบที่ เกี่ ยวข้ องกับงานศิลปะหรื อประวิติศาสตร์ เท่านัน้ เนื่ องจากตัวละคร
การ์ ตูน เป็ น รู ป แบบของศิล ปะที่ เกิ ด ขึน้ และได้ รับ ความนิ ยมมาในเพี ยงไม่น าน ดังนัน้ ตัวละคร
การ์ ตนู จึงมีเรื่ องราวและความหมายที่มีความร่วมสมัยและเข้ าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ เป็ นอย่างดี และ
ในมุมมองของการแสดงออกของแฟนผ่านสื่อ โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดีย และแอปพลิเคชันการ
สื่ อสารบนสมาร์ ท โฟน ซึ่ง ทาให้ ผ้ ูใช้ ส ามารถสื่ อสารความเป็ น ตัวเองผ่านสื่ อได้ โดยแฟนนัน้ มี
พฤติกรรมการใช้ ตวั ละครการ์ ตนู ในการสื่อสารแทนตัวเองอย่างชัดเจน โดยรูปแบบการสื่อสารเช่ น
ผ่านสติกเกอร์ ไลน์นนั ้ พบว่าผู้ใช้ งานใช้ รูปและท่าทางการแสดงออกของตัวละครการ์ ตนู ในการสื่อ
ความหมายแทนตัวเอง ทังในแง่
้
ความหมายและแง่บคุ ลิกของตัวละคร เช่น จากการสัมภาษณ์แฟน
พบกรณี ของการที่ พ่อ แม่ที่ ยัง มี ลูก ในวัยเดี ยวกับ ปั ง ปอนด์ เลื อ กใช้ ส ติก เกอร์ รูป ปั งปอนด์ เพื่ อ
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แสดงออกถึงความน่ารักของเด็กในวัยเดียวกับลูกตนเอง หรื อการใช้ สติกเกอร์ รวมทังภาพถ่
้
ายของ
ตุ๊กตาของบลัดดี ้ บันนี่ แทนตัวตนของแฟน เพราะมี ความรู้ สึกว่าตนเองมี นิสัยที่คล้ ายกันกับตัว
ละครการ์ ตู น ซึ่ ง การแสดงออกของแฟนเหล่ า นี เ้ ป็ นการแสดงออกผ่ า นภาพเสมื อ นจริ ง
(Simulacrum) โดยตัวละครการ์ ตูนกลายเป็ นส่วนหนึ่งของการแสดงออกของตัวตนของแฟน ซึ่ง
อาจจะไม่ใช้ ตวั ตนที่ แท้ จริ ง แต่เป็ นรู ปแบบของการแสดงออกในรู ปแบบถูกสร้ างขึน้ เพื่ อสื่อสาร
ความรู้ สึก หรื ออุดมคติของแฟนออกไปให้ กับผู้รับสาร ซึ่งเป็ นรู ปแบบที่พบเห็นได้ ทั่วไปของการ
สื่อสารในยุคโซเชียลมีเดีย
ก้ านกล้ วย สร้ างจากเรื่ องราวช้ างทรงของสมเด็จทางประวัติศาสตร์ ในยุคของการเสีย
กรุ ง ศรี อ ยุธ ยา โดยเป็ น เรื่ อ งราวของช้ า งเด็ก ที่ มี ค วามพยายามในการที่ จ ะกลายเป็ น ช้ า งศึก
เหมื อนกับ พ่อของตนเอง ซึ่ง ท าให้ ก้านกล้ วยมี สัญ ญะของความรั กชาติ ความเป็ น ไทย ความ
พยายามอย่างไม่ย่อท้ อ และการกตัญญูกตเวที การเป็ นสัญญะเหล่านี ้ถูกนาไปใช้ ในหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การใช้ ก้านกล้ วยเป็ นสัญลักษณ์ ของโครงการ โครงการ Bangkok read for life ของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิญชวน เยาวชน และประชาชนให้ หนั มาอ่านหนังสือมากขึ ้น และเพื่อเป็ น
แนวทางสาคัญในการผลักดันให้ กรุงเทพมหานครเป็ นมหานครแห่งการอ่านและการเรี ยนรู้ ซึ่งได้ นา
สัญญะด้ านความเพียรพยายาม และความเป็ นเด็กไทยที่มีความกตัญญูเป็ นแบบอย่างที่ดี ที่เป็ น
ความหมายของตัวละครก้ านกล้ วยมาใช้ และขยายความหมายเหล่านี ไ้ ปใช้ ในการนาเสนอใน
โครงการนี ้ หรื อตัวอย่างของแฟนของตัวละครก้ านกล้ วยที่ใช้ ตวั ละครก้ านกล้ วยในการสอนให้ ลูก
เข้ าใจถึงความเป็ นไทย และความกตัญญู
ปั งปอนด์ ซึ่งเป็ นเรื่ องราวที่มีพื น้ ฐานมาจากประสบการณ์ จริ งของผู้ออกแบบ ต่าย
ภักดี แสนทวีสุข และเน้ นเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นจริ ง เรื่ อราวใกล้ ตวั ที่ทงเด็
ั ้ กและคนที่เป็ นพ่อแม่สามารถ
เข้ าใจและมี ป ระสบการณ์ ร่วม ทาให้ เรื่ องราวของปั งปอนด์เข้ าถึงผู้คนและแฟนได้ โดยง่าย ปั ง
ปอนด์จึงกลายเป็ นสัญ ญะของความสนุกสนานในวัยเด็ก การอยากรู้ อยากเห็น การเรี ยนรู้ และ
ความเป็ นไทยในรูปแบบที่เกิดขึ ้นจริงๆ ซึง่ ทาให้ ปังปอนด์ยงั ได้ รับการแต่งตัง้ “เพื่อนยุวทูตความดี”
ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการต่างประเทศ และจากการสัมภาษณ์พบว่าแฟนตัวละคร
ปั งปอนด์ได้ ใช้ ปังปอนด์เป็ นสื่อในการเรี ยนรู้ของลูกในเรื่ องความเป็ นไทย และการรักการอ่านและ
การเรี ยนรู้
บลัดดี ้ บันนี่ เป็ นตัวละครการ์ ตนู ที่นาเสนองานออกแบบมากกว่าเรื่ องราว โดยเจาะ
กลุ่มของวัยรุ่นที่ต้องการความแตกต่าง โดยบลัดดี ้ บันนี่นาเสนอแนวคิดที่เป็ นการต่อต้ านกระแส
นิย มหลัก ที่ นิ ย มความน่ารั กของตัวละครที่ ม าจากญี่ ปุ่ น เช่น ตัวละคร Hello Kitty จากบริ ษั ท
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Sanrio เป็ นต้ น โดยบลัดดี ้ บันนี ้นาเสนอรูปแบบตัวละครที่มีรูปร่างที่คล้ ายตัวละครจากญี่ปนุ่ แต่ใส่
ความโหด และการต่อต้ านสังคมลงไป ซึ่งสอดคล้ องกับกระแสนิยมในสมัยนัน้ ที่เรี ยกว่ากระแส
อินดี ้ โดยเป็ นช่วงเวลาเดียวกันกับการที่เพลงอินดี ้ หรื อเพลงประเภทอัลเทอร์ เนทีฟ และการช่อง
โทรทัศน์ใหม่ๆ ขึ ้นเพื่อตอบสนองกระแสนิยมเหล่านี ้ เช่น ช่องสถานีโทรทัศน์ Channel [V] ซึ่งเป็ น
ช่องที่นาเสนอเพลง และสื่อบันเทิงสาหรับวัยรุ่น ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นสากล มีการออกอากาศในหลาย
ประเทศ และได้ มีการร่วมงานกับบลัดดี ้ บันนี่ ในการสร้ างแอนิเมชันคัน่ รายการ และเป็ นจุดที่สร้ าง
ชื่อเสียงให้ กับตัวละครการ์ ตนู บลัดดี ้ บันนี่ ตัวละครนี ้จึงเป็ นสัญญะของความเป็ นสากลของงาน
ออกแบบไทย ความเท่ ความคิดในแนวทางต่อต้ าน ขบถ และต่อมาเมื่อบลัดดี ้ บันนี่ มีชื่อเสียงไป
ยังต่างประเทศ ตัวละครยังได้ มีสญ
ั ญะของการเป็ นความภูมิใจของความสาเร็ จของงานออกแบบ
ไทย ซึง่ แฟนหลายคนที่ให้ สมั ภาษณ์ได้ ให้ ข้อมูลในเรื่ องนี ้อย่างชัดเจน
ข้ อเสนอแนะ
1. งานวิจยั นี ้ได้ เลือกกรณีศกึ ษาเป็ นตัวละครการ์ ตนู ไทยที่มีประวัติความเป็ นมายาวนาน
และผ่านช่วงเวลาเพื่อเน้ นให้ เห็นถึงพฤติกรรมของแฟน ผลกระทบที่มีต่อสังคมและวัฒ นธรรมที่
ชัดเจน อย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่สงั คมและพฤติกรรมผู้คนที่เสพสื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
ทาให้ วิธีการเข้ าถึงเนื ้อหา และรสนิยมของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ผู้วิจยั พบเจอกรณีของ
ตัวละครการ์ ตนู ที่เกิดขึ ้นเพราะยุคโซเชียลมีเดียมีความสาคัญ หรื อยุคสมาร์ ทโฟนมีความสาคัญ
โดยมีรูปแบบการนาเสนอที่แตกต่างออกไป ในบางกรณีตวั ละครบางตัว ที่ไม่ได้ มีการออกแบบที่ดี
ไม่ได้ มีลายเส้ นน่าสนใจ แต่กลับได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมาก โดยอาศัยกระแสนิยมจากสื่อเพียง
อย่างเดียว ซึ่งตัวละครเหล่านี ้จะเป็ นเพียงกระแสที่ได้ รับความนิยมอย่างรวดเร็ ว และเสื่อมหายไป
อย่างรวดเร็ว ซึง่ ตัวละครประเภทนี ้อาจจะมีรูปแบบความสาเร็จที่นอกเหนือจากปัจจัยที่ศกึ ษาไว้ ใน
งานวิจยั นี ้ ซึ่งผู้วิจยั ได้ มองว่า หัวข้ อการสร้ างและกระแสนิยมรวมทัง้ อิทธิพลของตัวละครการ์ ตูน
ไทยที่ในโซเชียลมีเดีย และแอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟนมีความสาคัญนัน้ เป็ นหัวข้ อที่ควรศึกษา
เพิ่มเติมต่อไปในอนาคต
2. งานวิจยั นี ้ต้ องการนาเสนอปั จจัยที่ ก่อให้ เกิดแฟน ซึ่งผู้วิจยั มองว่าน่าจะมีประโยชน์ใน
การพัฒ นาตัวละครการ์ ตูนทัง้ ตัวละครใหม่และตัวละครที่มีอยู่แล้ ว ให้ เข้ าใจพฤติกรรมของแฟน
และความสัมพันธ์ ระหว่างแฟนกับตัวละครการ์ ตนู เพื่อให้ ผ้ ู ผลิตสามารถพัฒนาตัวละครการ์ ตนู ที่
ถูกใจแฟน และขยายฐานแฟนออกไปได้ มากขึ ้น
3. ผู้วิจยั มองว่าตัวละครการ์ ตนู นี ้สามารถสร้ างผลกระทบทางสังคม และสร้ างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้ กบั ประเทศได้ และมีศกั ยภาพที่จะเป็ นหนึ่งในผู้เล่นที่สาคัญของเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
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และการส่งออกทางวัฒนธรรมของประเทศในอนาคต ซึ่งการวิจยั ทางด้ านเศรษฐกิจ มูลค่าตลาด
และพฤติกรรมผู้บริ โภคของตลาดตัวละครจะเป็ นที่ต้องการ และมีประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจใน
ด้ านนี ้
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ (ผู้ออกแบบ/ผู้ผลิต)
ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์ (แฟนตัวละครการ์ ตูนไทย)
ชุดที่ 3 แบบสอบถาม (แฟนตัวละครการ์ ตูนไทย)
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ชุดที่ 1
แบบสัมภาษณ์ (ผู้ออกแบบ/ผู้ผลิต)
การวิจัยเรื่ องปรากฏการณ์ วัฒนธรรมแฟนตัวละครการ์ ตูนไทย
__________________________________________________________________________

ตอนที่ 1

ข้ อมูลส่ วนตัว

นักออกแบบตัวละครการ์ ตูน

ชื่อ-นามสกุล...........................................................................................................................
อายุ..................ปี
วุฒิการศึกษา..........................................................................................................................
ระยะเวลาประกอบอาชีพ...................ปี
ตาแหน่งงาน...........................................................................................................................
ผลงานที่ผา่ นมา
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ตอนที่ 2

ประเด็นสัมภาษณ์

2.1 แนวคิดการออกแบบ
2.1.1 จุดเริ่มต้ นของความคิด
2.1.2 การพัฒนาการออกแบบ
- เอกลักษณ์เฉพาะตัวตัวละครนัน้ (รูปลักษณ์ภายนอก)
- การสร้ างความผูกพันธ์ทางอารมณ์ (Emotional Bonding) (อุปนิสยั )
- ความลุม่ ลึกในตัวละคร (Deeping the Character) (ภูมิหลัง)
(การสร้ างภูมิหลังในตัวละคร (Background Story), แรงจูงใจ
เป้าหมายและความต้ องการของตัวละคร
- การสร้ างความสัมพันธ์ของตัวละคร (Character Relationships)
(เรื่ องราวที่นาเสนอ)
2.2 การจัดการธุรกิจ
- มีแนวคิดหลักในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้ างแฟนใหม่ และสร้ างความสัมพันธ์กบั
แฟนอย่างไร
- มีแนวทาง นโยบายและวิธีการดาเนินงานในการสร้ างแฟนใหม่ และสร้ างความ
สัมพันธ์กบั แฟนอย่างไร
- ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ มีชอ่ งทางใดบ้ าง และช่องทางไหนมี
ผู้เลือกใช้ มากที่สดุ / น้ อยที่สดุ
- กิจกรรมหลักของการสร้ างความสัมพันธ์กบั แฟนอะไรบ้ าง
- มีวิธีวดั ความสนใจของแฟนที่มีตอ่ รูปแบบการสื่อสาร และกิจกรรมแต่ละครัง้
อย่างไร
- รูปแบบการสื่อสาร และกิจกรรมที่มีชื่อเสียงและแฟนให้ ความสนใจมากที่สดุ /
น้ อยที่สดุ คืออะไร เพราะเหตุใด
- ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ แฟนประเภทไหน และมีการแบ่งกลุม่ แฟน
อย่างไร
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- เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปมีสว่ นช่วย หรื อส่งผลกระทบอย่างไรบ้ าง
- ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาตัวละครการ์ ตนู ไทย คืออะไร
- ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารความสัมพันธ์แฟน คืออะไร
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ชุดที่ 2
แบบสัมภาษณ์ (แฟนตัวละครการ์ ตูนไทย)
การวิจัยเรื่ องปรากฏการณ์ วัฒนธรรมแฟนตัวละครการ์ ตูนไทย
__________________________________________________________________________

ตอนที่ 1

ข้ อมูลส่ วนตัว

ชื่อ-นามสกุล..........................................................................................................................
อายุ..................ปี สถานภาพ.............................. จานวนสมาชิกในครอบครัว...................คน
ระดับการศึกษา......................................................................................................................
อาชีพ..................................................................................................................................

ตอนที่ 2

ประเด็นสัมภาษณ์

2.1 แฟนตัวละครการ์ ตูนไทย
2.1.1 การเข้ าถึง (Reach)
- ท่านรู้จกั ตัวละครการ์ ตนู นี ้ได้ อย่างไร
- ท่านรับรู้เรื่ องราว ข้ อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์จากช่องทางไหนบ้ าง
2.1.2 การกระทา (Act)
- ท่านรู้สึกอย่างไรกับละครการ์ ตนู นี ้
- ท่านเคยได้ เข้ าร่วมกิจกรรมของตัวละครการ์ ตนู นี ้หรื อไม่
- ท่านเคยได้ เข้ าร่วมกิจกรรมของตัวละครการ์ ตนู นี ้อะไรบ้ าง
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- ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้ างกับช่องทางการสื่อสาร และกิจกรรมของตัวละครการ์ ตนู
นี ้
- ทาไมท่านถึงตัดสินใจเข้ าร่วมกิจกรรมของตัวละครการ์ ตนู นี ้
- ท่านได้ กดติดตามช่องทางรับรู้เรื่ องราว ข้ อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ของตัวละคร
การ์ ตนู นี ้หรื อไม่ ที่ชอ่ งทางไหนบ้ าง กดติดตามเพราะอะไร / ไม่กดติดตามเพราะอะไร
2.1.3 การเปลี่ยน (Convert)
- ท่านมีสินค้ าผลิตภัณฑ์ของตัวละครการ์ ตนู นี ้หรื อไม่ มีอะไรบ้ าง
- ท่านเก็บรักษาสินค้ าผลิตภัณฑ์ของตัวละครการ์ ตนู นี ้ไว้ อย่างไร
2.1.4. การมีสว่ นร่วม (Engage)
- ท่านเคยเล่าเรื่ องละครการ์ ตนู นี ้ให้ กบั คนอื่นหรื อไม่ อย่างไร
- ท่านเคยแนะนาละครการ์ ตนู นี ้ให้ กบั คนอื่นหรื อไม่ อย่างไร
- ท่านเคยแสดงออกการเป็ นแฟนของละครการ์ ตนู นี ้อย่างไรบ้ าง
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ชุดที่ 3

แบบสอบถาม
ปรากฏการณ์ วัฒนธรรมแฟนตัวละครการ์ ตูนไทย
คาชี ้แจงในการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี เ้ ป็ นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่ อง ปรากฏการณ์ วัฒ นธรรมแฟนตัวละคร
การ์ ตนู ไทย จึงใคร่ขอความร่ วมมือจากทุกท่านในการตอบแบบสอบถามให้ ครบทุกข้ อตามความ
เป็ นจริ ง และตามความคิดเห็นของท่าน เพื่อจะได้ นาผลการวิจยั นีไ้ ปใช้ ประโยชน์ทางการศึกษา
ต่อไป แบบสอบถามเพื่อการวิจยั นี ้มีทงหมด
ั้
5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลสถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปัจจัยด้ านรูปลักษณ์ภายนอก ลักษณะรูปทรงของตัวละครการ์ ตนู ที่มีผลต่อความชื่นชอบ
ตอนที่ 3 ปัจจัยด้ านเนื ้อหาและเรื่ องราวของตัวละครการ์ ตนู ที่มีผลต่อความชื่นชอบ
ตอนที่ 4 ปัจจัยด้ านการสื่อสารและการสร้ างชุมชน (Community)
ตอนที่ 5 ความสัมพันธ์ของแฟนตัวละครการ์ ตนู ไทย
-------------------------------------------------ตอนที่ 1 ข้ อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1.1 เพศ
ชาย

หญิง
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1.2 อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
– 40 ปี
– 60 ปี

– 30 ปี
– 50 ปี
ปี ขึ ้นไป

1.3 ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาโท ขึ ้นไป

ปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า

1.4 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 15,000 บาท
- 35,000 บาท
มากกว่า 45,000 บาท

- 25,000 บาท
- 45,000 บาท

1.5 อาชีพ
นักเรี ยน นักศึกษา /
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว อาชีพอิสระ /
อื่นๆ

ข้ าราชการ พนักงานสังกัดหน่วยงานรัฐ /
พนักงานบริษัท
พ่อบ้ าน แม่บ้าน /
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ตอนที่ 2 ปั จจัยด้ านรู ปลักษณ์ ภายนอก ลักษณะรู ปทรงของตัวละครการ์ ตูนที่มีผลต่ อ
ความชื่นชอบ
คาชี ้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ทา่ นคิดว่าจะมีผลต่อ
ความชื่นชอบ ตัวละครการ์ ตนู ไทยให้ ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ เพียงช่องเดียว โดยมี
เกณฑ์ดงั นี ้
5 = ใช่อย่างยิ่ง หมายถึง ท่านเห็นว่าประเด็นนันเป็
้ นจริงมากที่สดุ
4 = ใช่
หมายถึง ท่านเห็นว่าประเด็นนันเป็
้ นจริง
3 = ไม่แน่ใจ
หมายถึง ท่านเห็นว่าประเด็นนันเป็
้ นจริงบ้ าง
2 = ไม่ใช่
1 = ไม่ใช่เลย

หมายถึง ท่านเห็นว่าประเด็นนันไม่
้ เป็ นจริง
หมายถึง ท่านเห็นว่าประเด็นนันไม่
้ เป็ นจริงเลย

ไม่ใช่เลย

ไม่ใช่

ไม่แน่ใจ

ใช่

ใช่อย่างยิ่ง

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

คาถาม
1. การออกแบบ รูปทรง สีสนั ของตัว
ละครการ์ ตนู มีผลต่อความชื่นชอบ
ของท่าน
2. ท่าทางการแสดงออกของตัวละคร
การ์ ตนู มีผลต่อความชื่นชอบของท่าน
3. การออกแบบที่เป็ นไปตามสมัย
นิยมมีผลต่อการชื่นชอบของท่าน
4.รสนิยมและชื่นชอบส่วนตัวมีผลต่อ
ความชื่นชอบตัวละครของท่าน
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ตอนที่ 3 ปั จจัยด้ านเนือ้ หาและเรื่ องราวของตัวละครการ์ ตูนที่มีผลต่ อความชื่นชอบ
ไม่ใช่เลย

ไม่ใช่

ไม่แน่ใจ

ใช่

ใช่อย่างยิ่ง

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

คาถาม
1. ลักษณะนิสยั /บุคลิกของตัวละครมีผลต่อความ
ชื่นชอบตัวละครของท่าน

2. เรื่องราวของตัวละคร มีผลต่อความชื่นชอบตัว
ละครของท่าน

3. ภาพลักษณ์ของตัวละครที่เป็ นที่
รับรู้กนั ทัว่ ไปเช่นความน่ารัก หรื อ
ความเท่มีผลต่อการชื่นชอบของตัว
ละครของคุณ
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ตอนที่ 4 ปั จจัยด้ านการสื่อสารและการสร้ างชุมชน (Community)
ไม่ใช่เลย

ไม่ใช่

ไม่แน่ใจ

ใช่

ใช่อย่างยิ่ง

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

คาถาม
1. การที่ตวั ละครเป็ นที่ร้ ูจกั และมีคน
ชื่นชอบมากมีผลต่อการชอบตัวละคร
ของท่าน
2. การสื่อสารผ่าน Fanpage หรื อ
Social Media ของตัวละครมีผลต่อ
ความชื่นชอบตัวละครของท่าน
3. การมีร้านค้ าหรื อสินค้ าตัวละครให้
เลือกซื ้อ เลือกใช้ มีผลต่อความชื่น
ชอบตัวละครของท่าน
4. การที่มีเพื่อนฝูง คนรู้จกั หรื อ คนใน
ครอบครัว แนะนาตัวละครการ์ ตนู
นันๆให้
้ ร้ ูจกั มีผลต่อความชื่นชอบตัว
ละครของท่าน
5. การที่มีผลงานแฟนอาร์ ต บทความ
หรื อการพูดถึงตัวละครนันๆ
้ มีผลต่อ
ความชื่นชอบตัวละครของท่าน
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ตอนที่ 5 ความสัมพันธ์ ของแฟนตัวละครการ์ ตูนไทย
ไม่ใช่เลย

ไม่ใช่

(1)

(2)

คาถาม

ไม่
แน่ใจ
(3)

1. ท่านสามารถจดจาตัวละครการ์ ตนู
ได้ อย่างชัดเจน สามารถบรรยาย
รูปลักษณ์ รูปทรงให้ ผ้ อู ื่นฟั งได้
2. ท่านรู้เรื่ องราวของของตัวละคร
การ์ ตนู เป็ นอย่างดีสามารถเล่าบรรยายให้
ผู้อื่นฟังได้

3. ท่านสามารถให้ คานิยามสิ่งที่คณ
ุ
ชอบในตัวละครการ์ ตนู ได้ อย่าง
ชัดเจน
4. ท่านได้ มีการติดตามสื่อสังคม
ออนไลน์ของตัวละครการ์ ตนู นี ้
5. ท่านซื ้อสินค้ าของตัวละครการ์ ตนู นี ้
6. ท่านได้ มีการสื่อสารผ่านสื่อสังคม
ออมไลน์ของตัวละครการ์ ตนู นี ้
7. ท่านใช้ สินค้ าตัวละครนี ้อย่าง
เปิ ดเผย
8. ท่านค้ นหาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ตัวละครการ์ ตนู นี ้เสมอ
9. ท่านสะสมสินค้ าของตัวละคร
การ์ ตนู นี ้

ใช่

ใช่อย่างยิ่ง

(4)

(5)
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10. ท่านได้ แนะนาให้ ผ้ อู ื่นรู้จกั หรื อ
Share ข้ อมูลเกี่ยวกับตัวละครการ์ ตนู
นี ้
11. ท่านได้ เข้ าร่วมกิจกรรมที่จดั โดย
ผู้ผลิตตัวละครการ์ ตนู นี ้
12. ท่านได้ มีสว่ นในสร้ างเนื ้อหาที่
เกี่ยวข้ องกับตัวละครนี ้ เช่น Fan Art,
การเขียนแนะนาตัวละครการ์ ตนู นี ้
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ภาคผนวก ข
เอกสารรับรองโครงการวิจัยที่ทาในมนุษย์
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ประวัติผเู้ ขีย น

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา
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พ.ศ. 2562 ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
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