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บทที่ 1  

บทนำ 
 

ที่มาและความสำคัญของปUญหา 

 แอนิเมชั่น (アニメーション) เปLนคำในภาษาญี่ปุjนที่มาจากคำวMา แอนิเมชั่น (Animation) 

ในภาษาอังกฤษ โดยมีตSนแบบภาษามาจากคำวMา อานีเมM (Animé) ในภาษาฝรั่งเศสและภาษาละตินที่แปลวMา 

การเคลื่อนไหว มีจุดเดMนคือ วิชวลเอฟเฟกต( (Visual Effect) เปLนการใชSเทคนิคเพื่อสรSางหรือนำเสนอมุมมอง 

ภาพที่มีลักษณะพิเศษ หรือภาพที่ไมMสามารถถMายทำไดSจริง ซึ่งจะใหSความสำคัญกับรายละเอียดของตัวละคร ทั้ง

เรื่องเสื้อผSา ใบหนSาหรือรูปรMางของตัวละครลSวนมีความสมจริงกวMาแอนิเมชั่นอื่น ๆ (อิทธิพลของแอนิเมชั่นใน

ชีวิตประจำวัน, เว็บไซต()  ซึ่งการ(ตูนในภาษาญี่ปุjนจะเรียกวMา “มังกะ” (Manga) ในความหมายของนัตสึเมะ ฟุ

ซาโนะสุเกะ (Natsume Fusanosuke, 夏目房之介 : 2493 - 2564) นั้นหมายถึง วรรณกรรมประเภท

หนึ่งซึ่งแยกยMอยชนิดเพื่อตอบสนองทุกชนชั้นไมMวMาจะเปLนการ(ตูนประเภทแอ็คชั่น การ(ตูนที่มีนางเอกตาโต 

การ(ตูนโป� และการ(ตูนที่ตSองอาศัยการตีความทางจิตวิทยา ซึ่งการ(ตูนเหลMานี้มีเนื้อหาสาระที่สนุกตื่นเตSน แปลก

ใหมM บทสนทนาที่สามารถเรียกเสียงหัวเราะและมีวิธีการนำเสนอที่ดึงดูดใจ เทคนิคการถMายทำที่ทันสมัย ทำใหS

ภาพยนตร(การ(ตูนญี่ปุjนประสบความสำเร็จในการครองใจเด็กและเยาวชนอยMางแพรMหลาย (สิทธิพงศ( อุรุวาทิน, 

2541 อSางถึงใน วิมลพรรณ อาภาเวท, 2550) 

แอนิเมชั่น มักจะมีคุณสมบัติที่แตกตMางกัน อยMางเชMน การออกแบบของตัวละคร การอธิบายถึงความ

แตกตMางของตัวละครที่มีการสรSางจุดที่เดMนชัดมากขึ้น ซึ่งแอนิเมชั่นที่มีการผลิตออกมาเปLนภาพเคลื่อนไหวเปLน

เรื่องเปLนราวจากญี่ปุjนนั้นจะนำเสนอมาในรูปแบบที่แตกตMางกัน อยMางเชMน โดราเอมอน แอนิเมชั่นจะมีความ

ใกลSชิดและอิงเหตุการณ(สถานการณ(ในป�จจุบันอยMางมาก อิงเหตุผลที่จับตSองไดS มีความสมจริง หรืออิงป�ญหาใน

ชีวิตจริงหรือสิ่งที่มีความใกลSชิดกับอารมณ(ความรูSสึกของมนุษย(เปLนหลัก (บริษัท ไดนามิคเวิร(ค จำกัด, 2559)

สำหรับการ(ตูนในป�จจุบัน ไดSรับความนิยมมากกวMาการ(ตูนในรูปแบบหนังสือ สMวนใหญMจะเปLนการ(ตูนที่มีเนื้อหา

สั้น ๆ จบในตอนและมีเนื้อหาไมMยืดเยื้อมาก ซึ่งการ(ตูนแนวนี้จะเปLนแนวการ(ตูนนMารัก ดูไดSทุกเพศ ทุกวัยหรือดู

กับคนในครอบครัวก็ไดS (การ(ตูนยอดฮิต การ(ตูนไมMมีคำวMาเดก็, เว็บไซต() 

นอกจากนี้ในปT พ.ศ. 2524 การ(ตูนญี่ปุjนที่ไดSรับความนิยมสูงสุด คือ โดราเอมอน ซึ่งเปLนการ(ตูนแนว

สรSางฝ�นและจินตนาการใหSแกMเด็กและเยาวชน อีกทั้งการดำเนินเรื ่องมีความสมจริงจึงทำใหSโดราเอมอน

เปรียบเสมือนวีรบุรุษของเด็ก ๆ ทุกยุคทุกสมัย (ชาติณรงค( วิสุตกุล, 2543) โดราเอมอนมักมีของวิเศษที่อยูMที่

หนSาทSองของโดราเอมอน และมักเปLนอุปกรณ(ในนิยายวิทยาศาสตร( ซึ่งบางอยMางก็จะดัดแปลงจากขSาวของ

เครื่องใชSในบSานของชาวญี่ปุjนเอง และยังมีของวิเศษบางชิ้นที่อSางถึงความเชื่อทางศาสนาของชาวญี่ปุjน (วิกิพี

เดีย สารานุกรมเสร)ี 
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โดราเอมอน หรือ โดเรมอน (Doraemon) เปLนการ(ตูนญี่ปุjน ที่แตMงโดย ฟุจิโกะ ฟุจิโอะ (Fujiko Fujio, 

藤子不二雄  : 2476 - 2539) เรื่องราวของหุMนยนต(แมวชื่อโดราเอมอน ฟุจิโอะ ไดSกลMาววMาโดราเอมอน

เกิดวันที่ 3 กันยายน มาจากอนาคตเพื่อกลับมาชMวยเหลือ โนบิตะ ดSวยของวิเศษจากอนาคต การ(ตูนโดราเอ

มอนถูกตีพิมพ(ครั้งแรกในญี่ปุjนเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2513 โดยสำนักพิมพ(โชงะกุกัง โดยมีจำนวนตอน

ทั้งหมด 1,344 ตอน สMวนในประเทศไทย โดราเอมอนฉบับหนังสือการ(ตูน มีการตีพิมพ(โดยหลายสำนักพิมพ(

ในชMวงกMอนที่จะมีลิขสิทธิ์การ(ตูน แตMป�จจุบันสำนักพิมพ( เนชั่น อินเตอร(เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท( จำกัด 

(NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT PUBLIC COMPANY LIMITED) เปLนผู Sได Sร ับลิขสิทธิ ์ในการ

จัดพิมพ(แตMเพียงผูSเดียว สMวนฉบับแอนิเมชั่น ออกอากาศครั้งแรก วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2525 ทางชMอง 9 เอ็ม

คอตเอชดี (Channel 9 MCOT HD) หรือที่รูSจักวMา สถานีโทรทัศน(โมเดิร(นไนน( (Modernine TV) ป�จจุบันวาง

จำหนMายในรูปแบบวีซีด-ีดีวีดี ลิขสิทธิ์โดยบริษัท โรส มีเดีย แอนด( เอ็นเตอร(เทนเมนท( จำกัด 

โดราเอมอนเปLนหุMนยนต(แมวเดินทางมาจากโลกอนาคต มีกระเป ามิติที่ 4 สำหรับใสMของวิเศษตMาง ๆ 

สามารถนำออกมาใชSแกSไขป�ญหาหรือเพื่ออำนวยความสะดวกแตกตMางกันไปในแตMละตอน สMวนใหญMใชSของ

วิเศษในดSานคุณธรรม เชMน ความซื่อสัตย( ความเอื้อเฟ¡¢อเผื่อแผM ความเมตตา แสดงผลแหMงกรรม ซึ่งชี้ใหSเห็นวMา

แมSจะเปLนของวิเศษแตMถSาใชSไมMเปLนหรือใชSไมMถูกทางก็สามารถกMอใหSเกิดโทษไดS และมีจุดเดMนคือของวิเศษซึ่งไดS

นำความรูSเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาผนวกกับจินตนาการจนกลายเปLนสิ่งที่ใกลSเคียงกับประสบการณ(ของเด็ก จึงทำ

ใหSเด็ก ๆ สามารถเขSาใจไดSงMาย กระตุSนใหSเด็กมีจินตนาการ โดยในแตMละตอนจะแทรกคติธรรมเอาไวSดSวย 

(ทัศนา สลัดยะนันท(, 2526) และโดราเอมอนยังเคยไดSรับเลือกจากนิตยสารไทม(เอเชียใหSเปLนหนึ่งในวีรบุรุษ

ของทวีปเอเชีย ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2551 มาซาฮิโกะ คามูระ (Masahiko Koumura, 正彦高村 : 

2485 - 2564) รัฐมนตรีวMาการกระทรวงการตMางประเทศของญี่ปุjน ไดSแตMงตั้งใหSโดราเอมอนเปLนทูตสันถวไมตรี

อยMางเปLนทางการ เพื่อชMวยในการประชาสัมพันธ(วัฒนธรรมของประเทศ โดยนับเปLน "ทูตแอนิเมชั่น" ตัวแรก

ของประเทศญี ่ปุ jน (วิกิพีเดีย สารานุกรมไทย) แอนิเมชั ่นเรื ่องโดราเอมอนมีสัญญะที ่แสดงใหSเห็นถึง

ความสัมพันธ(และความกลมกลืนระหวMางมนุษย(กับเทคโนโลยี (technoscientific) ในป�จจุบัน เทคโนโลยีมี

ความใกลSชิดกับมนุษย(หรืออาจเรียกไดSวMาเปLนสMวนหนึ่งของชีวิตผูSคนเปLนอยMางมากเกินกวMาที่จะมองเทคโนโลยี

รอบตัวนั้นเปLนเพียงแคMเทคโนโลยีเสียดSวยซ้ำ นั่นเพราะป�จจุบันมนุษย(ใหSคุณคMาและความหมายกับสัตว(เลี้ยง

หรือสัตว(อื่น ๆ มากกวMาการเปLน “สัตว(” อาทิเชMนการเรียกสัตว(เลี้ยงวMา ลูก ลูกชาย ลูกสาว หรือการเรียกสัตว(

อื่น ๆ วMา นSอง หรือแมSกระทั่งการดูแลใสMใจกับสัตว(เลี้ยงของตนเสมือนการดูแลคน ๆ หนึ่ง เปLนตSน  

จากเหตุและผลดังที่ไดSกลMาวขSางตSนนั้นจึงทำใหSผูSวิจัยสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห(สัญญะศาสตร(ของตัว

ละครโดราเอมอนในแอนิเมชั ่นญี ่ปุ jน ดSวยเหตุนี้ผ ู Sว ิจ ัยจึงใหSความสำคัญกับประเด็นทางสัญญะวิทยา 

(Semiology) ในตัวละครโดราเอมอนในการสื่อสารในชMองทางแอนิเมชัน่ 
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วัตถุประสงค,ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบคาแรคเตอร(ของตัวละครเอกในแอนิเมชั่นเรื่อง โดราเอมอน 

2. เพื่อวิเคราะห(ลักษณะตัวละครเอกในแอนิเมชั่นเรื่อง โดราเอมอน  

 

ประโยชน,ทีค่าดวXาจะได0รับ 

1. ไดSทราบประเภทของตัวละครในแอนิเมชั่นเรื่อง โดราเอมอน 

2. ไดSทราบหลักการวิเคราะห(ตัวละคร และฝ§กคิดวิเคราะห(แบบเปLนเหตุเปLนผล 

3. ผูSวิจัยสามารถนำแนวคิดการนำเสนอผMานตัวละครโดราเอมอนมาประยุกต(ใชSใหSเกิดประโยชน(ตMอ

การพัฒนาตนเองและการดำเนินชีวิตประจำวันไดS 

 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ลักษณะตัวละครเอกในแอนิเมชั่นเรื่อง โดราเอมอน 

2. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อการ(ตูนญี่ปุjน แอนิเมชั่น และโดราเอมอน 

          3. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการวิเคราะห(ตัวละคร 

 

วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาขSอมูลเบื ้องตSนจากเอกสาร หนังสือ บทความ และขSอมูลจากเว็บไซต(ที ่เกี ่ยวขSองกับ            

โดราเอมอน      

2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวขSองกับการวิเคราะห(ตัวละคร 

3. รวบรวมเอกสารและวิเคราะห(ขSอมูล 

4. สรุปผลการศึกษา และอภิปรายผล นำเสนอขSอมูลตามรูปแบบผลงานวิจัย 

 

นิยามศัพท,เฉพาะ 

 แอนิเมชั่น หมายถึง เนื้อหา หรือภาพที่สามารถเคลื่อนไหว ดSวยการวาดภาพหรือมาจากเทคนิคจาก

ทางคอมพิวเตอร(หรือกราฟ¨ก เปLนภาษาญี่ปุjน ซึ่งสามารถหาชมไดSจากอินเทอร(เน็ต  

ตัวละครหลัก หมายถึง บุคคลผูSมีบทบาทเปLนตัวละครเอก มีหนSาที่ในการดำเนินเรื่อง และเปLนผูS

กMอใหSเกิดเหตุการณ(ตMาง ๆ ในเรื่อง คือ โดราเอมอน 

โดราเอมอน หมายถึง ชื่อตัวละครของการ(ตูนญี่ปุjนเรื่องหนึ่ง เปLนหุMนยนต(มาจากโลกอนาคตมีกระเป า

สารพัดประโยชน(คอยใชSของวิเศษเพื่อชMวยเหลือโนบิตะ 
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บทที่ 2 

การทบทวนแนวความคิดและงานศึกษาที่เกี่ยวข0อง 

 

งานวิจัยเรื ่อง การวิเคราะห(ลักษณะตัวละครหลักในแอนิเมชั ่น กรณีศึกษา : แอนิเมชั ่นเรื ่อง            

โดราเอมอน มีวัตถุประสงค(เพื่อวิเคราะห(ลักษณะตัวละคร โดราเอมอน ในเชิงสัญญะวิทยา (Semiology) โดย

ใชSแนวคิดองค(ประกอบของบทละครของอริสโตเติล (Aristotle) ซึ่งผูSวิจัยไดSแบMงเนื้อหามีรายละเอียด ดังนี ้

 

2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข0องกับสื่อการ,ตูนญี่ปุ[น 

1.1 ความหมายของการ(ตูน 

การ(ตูน คือ ทัศนศิลป©สองมิติรูปแบบหนึ่ง ซึ่งความหมายที่เฉพาะเจาะจงแปรเปลี่ยนไปตามเวลา 

ความหมายในสมัยใหมMโดยทั่วไป หมายถึง การวาดเสSนหรือจิตรกรรมแบบกึ่งสัจนิยมหรืออสัจนิยม (กึ่งเหมือน

จริงหรือไมMเหมือนจริง) เพื่อการเสียดสี การลSอเลียน ความขบขัน หรือการแสดงออกซึ่งกระบวนแบบเชิงศิลปะ 

ศิลป¨นผูSวาดการ(ตูนเรียกวMานักเขียนการ(ตูน (cartoonist) ในยุคอดีต การ(ตูน หมายถึง ภาพรMางหรือภาพวาดที่

ใชSการเรียนการศึกษาแทนการใชSภาพจริง ในป�จจุบันการ(ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชั่น ซึ่งเปLนเทคนิคในการ

สรSางการ(ตูนในยุคป�จจุบันที่มีการฉายทางโทรทัศน(หรือภาพยนตร( ในความหมายอื่นการ(ตูนใชSแทนรายการ

สำหรับเด็กที่มีการใชSสัตว(หรือสิ่งมีชีวิตอยMางอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย( การ(ตูนป�จจุบันจะพบไดS

จากหนังสือ หนังสือพิมพ(โปสเตอร( ภาพยนตร( เปLนตSน 

ปาริชาติ สุริยวรพันธ( ไดSกลMาวไวSในงานวิจัยวMา การ(ตูน เปLนภาพสัญลักษณ(ที่ใชSแทนสิ่งตMาง ๆ เชMน 

บุคคล สัตว(หรือสิ่งของ เปLนตSน เพื่อถMายทอดเรื่องราวซึ่งเปLนแนวความคิดจินตนการหรือทัศนะของผูSเขียนเพื่อ

บอกเลMาเรื ่องราว จูงใจใหSเกิดความคิด สรSางอารมณ(ขันหรือลSอเลียนคำที ่เกี ่ยวขSองกับ Cartoon คือ 

Caricature และคำวMา Comics คำวMา Caricature วMาเปLนคำที่มาจากภาษาอิตาเลียนวMา Carticatura แปลวMา 

บรรทุกหรือบรรจุดSวยรายละเอียดที่เกินจริง อีกทั้งหมายถึง ภาพลSอบุคคลหรือวัตถุที่ทำใหSขบขันโดยการขยาย 

ลักษณะบางอยMางใหSเกินความเปLนจริงไป เชMน วาดรูปยาว หรือรูปสูงเกSงกSาง เปLนตSน หนวด ตา ผม คิ้ว จมูก 

เปLนตSน ซึ่งเปLนลักษณะเดิมเอาไวS Caricature พบมากในหนังสือพิมพ( คือ มักใชSวาดประชดประชัน โดยเฉพาะ

ทางดSานการเมือง จนบางครั้งเราเรียกวMา Caricature การ(ตูน สMวนคำวMา Comics หมายถึง ภาพชวนขัน โดยมี

ภาพเปLนชุด ๆ มีถSอยคำบรรยายประกอบตามเนื ้อเรื ่อง ป�จจุบันเนื ้อเรื ่องอาจเปLนเรื ่องแนวใดก็ไดS เชMน 

อาชญากรรม สงคราม ผจญภัย เปLนตSน ภาพชวนขันสMวนใหญMตีพิมพ(ในหนังสือพิมพ(จึงเรียกภาพชวนขันใน

ลักษณะนี้วMา Comics Strips และเมื่อมีการรวบรวมจัดพิมพ(เย็บเลMม เรียก Comics Books หรือ Funnies  

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ( กลMาวไวSในเว็บไซต(วMา "หนSาที่หนึ่งของการ(ตูน คือ กระตุกความคิดของ

เยาวชน ไมMตSองสอน" 

Oxford Languages ไดSใหSคำจำกัดความไวSในเว็บไซต(ของคำวMา การ(ตูน วMา “ภาพลSอ, ภาพตลก, ภาพ

ที่วาดไมMเหมือนจริง, หนังสือที่ดำเนินเรื่องโดยมีรูปภาพ และคำบรรยายปรากฏอยูMในชMองหนSากระดาษ” 
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 1.2 ความเปLนมาของการ(ตูน 

สถาบันแหMงศิลปะลายเสSนแหMงอเมริกา หรือ American Institute of Graph Arts ไดSบันทึกประวัติ

ความเปLนมาและความหมายของภาพที่ใชSชื่อวMา Comic หรือการ(ตูน ในเว็บไซต(	Cartoon castle ไวSวMา ภาพ

การ(ตูนตัวอยMางที่นำออกมาแสดงใหSประชาชนในระยะเริ่มแรกนี้เปLนภาพลอกเลียนแบบภาพลายเสSนที่มีชื่อวMา 

"A Rock Shelter Cogul" ของสเปน มีลักษณะความคิดในสมัย Paleclithic ซึ ่งสิ ้นสุดลงที่ยุโรปตะวันตก

ประมาณ 25 ปTกMอนคริสตศักราช ภาพดังกลMาวบรรยายอารยธรรมดึกดำบรรพ( ซึ่งแสดงใหSเห็นความกลSาหาญ

เด็ดเดี่ยว ความเคารพยกยMองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในหลุมฝ�งศพของอียิปต( มีผูSคSนพบภาพเหตุการณ(ประจำวันและภาพ

เรื่องราวมหัศจรรย(ตMาง ๆ ที่ใชSกันในป�จจุบันเรียกกันวMา การ(ตูน จากหลักฐานประวัติศาสตร(แสดงวMาในศตวรรษ

นี้มีนักเขียนการ(ตูนบันทึกความรูSสึกนึกคิดและทMาทางของบุคคลตMาง ๆ สะทSอนภาพชีวิตของมนุษย(สมัยนั้น 

นับตั้งแตMพิธีการทางศาสนา ความเชื่อตMาง ๆ และเหตุการณ(ทางประวัติศาสตร( ในศตวรรษที่ 18 และ 19 เริ่มมี

นักเขียนการ(ตูนการเมือง (Caricaturists) ที่มีความชำนาญในการเขียนการ(ตูนลงในหนังสือพิมพ( ไดSพัฒนาขึ้น

มากในศตวรรษที่ 19 โดย Bud Picture เจSาของการ(ตูนผูSโดMงดังในอเมริกาไดSนำการ(ตูนมาแทรกในหนังสือพิมพ(

รายวันเปLนคนแรก นับเปLนแบบฉบับของหนังสือพิมพ(ในป�จจุบันที่มีการ(ตูนแทรกอยูMดSวย การ(ตูนที่ไดSชมกันใน

ป�จจุบันนี้ไดSมีการพัฒนามาจากอดีต ในอดีตการ(ตูนเปLนสิ่งที่บันทึกเหตุการณ(ที่เกิดขึ้นในชMวงเวลานั้นและไดSมี

การพัฒนาเรื่อยมาจนมีการนำความคิดและจินตนาการมาใชSในการสรSางการ(ตูนเพื่อความบันเทิงสอดแทรกคติ

สอนใจ 

1.3 ประเภทของการ(ตูน 

การ(ตูนแบMงออกเปLน 2 ประเภท ไดSแกM                                         

1. การ(ตูนธรรมดา (Cartoon) ไดSแกM เปLนภาพวาดสัญลักษณ( หรือ ภาพวาดลSอเลียน เสียดสีบุคคล

สถานที่ สิ่งของหรือเรื่องราวที่นMาสนใจทั่วไป 

2. การ(ตูนเรื่อง (Comic strips) หมายถึง เปLนการ(ตูนธรรมดาหลาย ๆ ภาพ โดยจัดลำดับเรื่องราวใหS

สัมพันธ(ตMอเนื่องกันไปเปLนเรื่องราวอยMางสมบูรณ( การ(ตูนเรื่องแบMงตามวิธีการนำเสนอออกเปLน 3 แบบ คือ 

2.1 การ(ตูนเปLนตอน (Comic strips) คือ การ(ตูนเรื่องที่เสนอออกมาเปLนตอน ตอนละ 2-5 

กรอบ ลงในหนังสือพิมพ(รายวันติดตMอกันไป 

2.2  หนังสือการ(ตูน (Comic book) คือ การ(ตูนเรื่องที่มีความยาวพิมพ(เปLนเลMมมีเรื่องราว

คลSายละคร นวนิยาย หรือ นิทาน ฯลฯ 

2.3 ภาพยนตร(การ(ตูน (Animated cartoon) คือ ภาพยนตร(ที ่ถMายทำจากการวาดภาพ

การ(ตูนจำนวนมาก เวลาฉายผูSดูจะมีความรูSสึกวMาการ(ตูนในภาพยนตร(นั้นมีชีวิตเคลื่อนไหวไดS การสรSางภาพ

การ(ตูนเปLนเทคนิคที่ยุMงยากอยMางหนึ่ง นักเขียนการ(ตูนจะตSองเขียนภาพจริงถึง 24 ภาพ ใน 1 วินาที สำหรับ

การเคลื่อนไหวบนจอภาพยนตร(เพียงทMาทางเดียว การ(ตูนสามารถแบMงออกไดSหลายประเภทเชMนกัน ทำใหSเกิด

ความหลากหลาย สามารถเลือกประเภทการชมไดSตามความสนใจ (เว็บไซต( http://carto-on.exteen.com) 
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1.4 ประวัติการ(ตูนญี่ปุjน  

เว็บไซต( สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง กลMาววMา พัฒนาการของการ(ตูนญี่ปุjนนั้นเริ่มมา

จากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มังงะ (manga) เริ่มพัฒนาใหSทันสมัยและเปLนที่รูSจักมากขึ้น เปLนการนำ อุกิโยเอะ 

(ภาพเขียนแบบญี่ปุ jน ซึ่งจะเนSนความคิดและอารมณ(มากกวMาลายเสSนและรูปรMาง) กับการเขียนภาพแบบ

ตะวันตกมารวมกัน คำวMา มังงะ แปลตรง ๆ วMา ความไมMแนMนอน เริ่มตSนจากหนังสือโฮคุไซ มังงะ สMวนอีกเลMม

หนึ่งก็คือ งิงะ เปLนภาพลSอเลียนจากศิลป¨น 12 ทMาน ซึ่งดูแลSวจะใกลSเคียงกับมังงะมากที่สุด จุดเริ่มตSนของการ

พัฒนามาจากการคSาขายระหวMางสหรัฐฯ และญี่ปุjน ญี่ปุjนในขณะนั้นตSองการที่จะพัฒนาไปสูMสังคมใหมM จึงมีการ

จSางศิลป¨นชาวตะวันตกใหSเขSามาสอนศิลปะสไตล(ตะวันตกทั้งดSานลายเสSน สี หรือรูปรMาง ซึ่งเปLนสMวนที่ภาพอุกิ

โยเอะไมMมีนั้นมารวมกันเปLนมังงะหรือการ(ตูนญี่ปุjนในป�จจุบัน และการ(ตูนญี่ปุjนก็เปLนที่นิยมมากขึ้นหลังจากที่

รัฐบาลสั่งยกเลิกการคว่ำบาตรสื่อตMาง ๆ มังงะในยุคแรก ๆ นั้น จะออกไปทางนิยายภาพมากกวMา หลังจากนั้น 

เท็ตซึกะ โอซามุ (Tezuka Osamu, 手塚	治虫 : 2471 - 2532) ก็เปLนผูSที ่พัฒนาการ(ตูนแบบญี่ปุ jนใหSเปLน

เอกลักษณ(เฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น และเปLนอยMางที่เห็นกันในป�จจุบันจนไดSรับการขนานนามวMา ปรมาจารย(แหMง

การ(ตูนญี่ปุjน และนักเขียนการ(ตูนยุคหลัง ๆ ก็ไดSพัฒนาแนวคิดของเนื้อเรื่องไป สรSางสรรค(จนไดSการ(ตูนเรื่อง

สนุกที่หลายคนชื่นชอบกัน และความนิยมของการ(ตูนญี่ปุjนก็แพรMกระจายไปยัง เอเชีย ยุโรป รวมถึงอเมริกา มี

ผลทำใหSการ(ตูนเรื่องใหมM ๆ ทางฝ�°งตะวันตกไดSรับอิทธิพลมาจากการ(ตูนญีปุ่jนเชMนกัน  

 

วันดี สันติวุฒิเมธี กลMาวไวSในงานวิจัย มีอะไรในการ(ตูนญี่ปุjน วMา การ(ตูนญี่ปุjนเริ่มกำเนิดขึ้นตั้งแตM

ศตวรรษที่ 12 จนถึงศตวรรษที่ 18 นับไดSวMาการ(ตูนญี่ปุjนเริ่มมีความโดดเดMนขึ้นหลังจากที่ญี่ปุjนถูกยึดครองหลัง

ทำสงครามกับประเทศสหรัฐอเมริกา ตามประวัติการ(ตูนญี่ปุjนมีคำที่ใชSเรียกหนังสือการ(ตูนที่มาจากประเทศ

ญี่ปุjน ในภาษาญี่ปุjนใชSคำเรียก 2 คำ คือ มังงะ (Manga) หรือแม็งกSา ใชSเรียกการ(ตูนญี่ปุjนที่มีลักษณะเปLน

หนังสือและแอนิเมชั่น ใชSเรียกการ(ตูนญี่ปุjนที่มีลักษณะเปLนภาพเคลื่อนไหว มังงะที่ไดSรับความนิยมสูงมักถูก

นำไปเปLนแอนิเมชั่น และเนื้อหาของมังงะเหลMานั้นมักถูกดัดแปลงเพื่อใหSเหมาะสมตMอการแพรMภาพทางโทรทัศน(

และเพื่อใหSถูกรสนิยมของผูSชมมากขึน้ 

ปาริชาติ สุริยวรพันธ( ไดSอธิบายไวSในงานวิจัยวMา มังงะ พัฒนามาจากการผสมผสานศิลปะการวาดภาพ

แบบอุคิโยเอะกับจิตกรรมตะวันตก ความพยายามของญี่ปุjนที่พยายามจะพัฒนาตนเองใหSทันกับมหาอำนาจ

ตะวันตกหลาย ๆ รูปแบบ รวมทั้งการจSางศิลป¨นตะวันตกมาสอนศิลป¨นญี่ปุjนเกี่ยวกับองค(ประกอบพื้นฐานทาง

ศิลปะ เชMน เสSน รูปทรง และสี ซึ่งการวาดภาพแบบอิคุโยเอะไมMใหSความสำคัญ เนื่องจากคิดวMาความรูSสึกของ

ภาพโดยรวมสำคัญกวMา  

อยMางไรก็ดี มังงะ ที่รูSจักกันในป�จจุบันไดSเริ่มกMอตัวเปLนรูปรMางในชMวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจาก

ที่รัฐบาลญี่ปุjนโดนบังคับใหSเป¨ดเสรีภาพ ตMอมา ในศตวรรษที่ 20 คำวMา มังงะ เปลี่ยนความหมายเดิมมาเปLน

หมายถึง หนังสือการ(ตูน อยMางไรก็ดี คนญี่ปุjนมักใชSคำวMา มังงะ ในความหมายของหนังสือการ(ตูนสำหรับเด็ก 

สMวนหนังสือการ(ตูนทั่วไปนั้นใชSคำวMา คอมิกส( (Comics) ซึ่งเปLนคำทับศัพท(ในภาษาอังกฤษแทน ในประเทศที่
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พูดภาษาอังกฤษนั้น คำวMา มังงะ ถูกใชSเปLนคำเรียกหนังสือการ(ตูนจากประเทศญี่ปุjน สMวนในประเทศไทยการใชS

คำวMา มังงะ ยังไมMเปLนที่แพรMหลายนัก 

 

2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข0องกับแอนิเมชั่น 

2.1 ความเปLนมาของแอนิเมชั่น 

จุดเริ่มตSนของแอนิเมชั่นจากการศึกษาของผูSเชี่ยวชาญในวงการและแหลMงขSอมูลหลายแหMงบรรยาย

สอดคลSองกันวMา ญี่ปุjนเริ่มผลิตผลงานที่เขSาขMาย “แอนิเมชั่น” ชMวงทศวรรษที่ 1910 ยามากูชิ ยาซาโอะ ผูSคร่ำ

หวอดในอุตสาหกรรมบันเทิงของญี่ปุ jนตั ้งแตMปT 1958 เขาเริ ่มทำงานในสตูดิโอ Tōei ในตำแหนMงผู SชMวย

ผูSอำนวยการ บทความของเขาบรรยายวMา ญี่ปุjนเริ่มผลิตแอนิเมชั่น ในค.ศ. 1917 ชMวงที่งานสมัยนั้นยังเปLนยุค

ภาพยนตร(เงียบ กระแสสังคมในชMวงเวลานั้นเริ่มมีคนพูดถึง “ฟ¨ล(มมังงะ” กันแลSว อยMางไรก็ตามเทคนิคการผลิต

ยุคแรกเริ่มยังไมMไดSเปLนแอนิเมชั่นแบบในป�จจุบัน แตMเปLนเทคนิคอื่น อาทิ เพนท(ลงในฟ¨ล(มโดยตรง วาด-ตัด

กระดาษเปLนรูปทรง หรือที่เรียกกันวMา Cut-out animation ซึ่งถือเปLนเทคนิคดั้งเดิมที่สุดของแอนิเมชั่น 

ในชMวงปลายทศวรรษ 1910 การทำการ(ตูนทั่วไปในตะวันตกคือ วาดการ(ตูนเปLนสMวน ๆ ลงกระดาษแข็ง ตัดสMวน

ตMาง ๆ ของตัวการ(ตูนมาประกอบกันทำเปLนทMาตMาง ๆ บนภาพฉาก แลSวถMายรูปไวSหนึ่งเฟรม จากนั้นก็ขยับ

ชิ้นสMวนของตัวการ(ตูนไปทีละนิด แลSวก็ถMายอีกเฟรมทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนจบ   

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ( ไดSกลMาวไวSในเว็บไซต( วMา ถึงแอนิเมชั่นญี่ปุjนชMวงกMอนหนSาสงครามโลกครั้งที่ 

2 โดยยาสุโอะวMา งบประมาณการผลิตแอนิเมชั่นในญี่ปุjนถือวMาสูงกวMาในตะวันตก ขณะเดียวกันกระแสในชMวง

ประมาณคริสต(ศตวรรษที่ 20 ก็ประสบกับความนิยมของการ(ตูนดิสนีย(ที่เขSามา ทำใหSการ(ตูนญี่ปุ jนไดSรับ

ผลกระทบตั้งแตMแรกเริ่ม แตMเรียกไดSวMา การดำเนินงานยุคแรกเริ่มที่ชMวยขัดเกลาลักษณะชิ้นงานใหSมีเอกลักษณ(ก็

มาจากชิ้นงานที่ทำออกมาเพื่อจุดประสงค(ดSานการประชาสัมพันธ(ไปจนถึงแคมเปญจากสถาบันตMาง ๆ 

กลMาวโดยรวมแลSว กวMาที่แอนิเมชั่นญี่ปุjนจะพัฒนามาสูMรูปแบบสินคSาความบันเทิงก็ไดSเปลี่ยนแปลงไป

ตามบริบทหลายอยMางตามยุคสมัยในชMวงทศวรรษที่ผMานมา ยาสุโอะ เชื่อวMา แอนิเมชั่นญี่ปุjนกSาวเขSาสูMชMวงเปลี่ยน

ผMานหลายบริษัทก็กำลังดิ้นรนหลายดSานทั้งในเรื่องการสรSางผลงานหรือธุรกิจ 

 อนิเมะ (ญี่ปุjน: アニメ โรมาจิ: anime) หมายถึง สื่อเนื้อหาภาพเคลื่อนไหวที่วาดดSวยมือหรือใชS

คอมพิวเตอร(กราฟ¨กจากประเทศญี่ปุjน คำวMา อนิเมะ เปLนคำภาษาญี่ปุjน (アニメ) ที่ดัดแปลงมาจากคำ

ภาษาอังกฤษวMา แอนิเมชั่น (animation) ซึ่งมาจาก ภาษาฝรั่งเศส อานีเมM (animé) แปลวMาเคลื่อนไหว หรือ

ภาพเคลื ่อนไหว แตMได SกลายความหมายจนเปLนคำเฉพาะของภาษาญี ่ป ุ jน ที ่ใช Sส ื ่อถ ึงส ื ่อภาพยนตร(

การ(ตูน (animated media) ทุกรูปแบบ ภายนอกประเทศญี่ปุjน อนิเมะหมายถึงภาพยนตร(การ(ตูนสัญชาติ

ญี่ปุjน หรือภาพยนตร(การ(ตูนที่มีลักษณะของเอกลักษณ(ทางศิลปะเหมือนกับภาพยนตร(การ(ตูนที่ผลิตในญี่ปุjน 

อนิเมะสMวนใหญMจะวาดขึ้นดSวยมือ แตMป�จจุบันมีการนำคอมพิวเตอร(มาชMวยสรSางอนิเมะอยMางแพรMหลาย  

วิก ิพีเด ีย สารานุกรมเสรี กลMาววMา แอนิเมชั ่นเปLนสื่อที ่สร Sางขึ ้นเพื ่อใหSความบันเทิงเหมือน

ภาพยนตร( โดยมีเนื้อเรื่องที่ดัดแปลงมาจากวรรณกรรมประเภทตMาง ๆ ทั้งที่เปLนนวนิยาย หรือจากสื่อหนังสือ
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การ(ตูนมังงะ ซึ่งทำใหSแอนิเมชั่นมีเนื้อเรื่องที่หลากหลายและครอบคลุมแนววรรณกรรมเกือบทุกประเภท รวม

ไปถึงประเภทสื่อลามก แอนิเมชั่นมักถูกสรSางขึ้นเปLนตอน ๆ เพื่อฉายทางโทรทัศน(เปLนรายสัปดาห( สMวนหนึ่งถูก

สรSางเปLนภาพยนตร(การ(ตูนเรื่องยาวเพื่อฉายในโรงภาพยนตร( และอีกสMวนหนึ่งถูกสรSางเปLนตอน ๆ เพื่อขายตรง

ในรูปแบบดีวีดี วีซีดี หรือวีดิโอ ซึ่งเปLนการทำตอนเฉพาะที่ไมMไดSออกอากาศ เรียกวMา โอวีเอ (Original Video 

Animation) และป�จจุบันก็มีเนื ้อหาที ่เผยแพรMโดยตรงผMานอินเทอร(เน็ต เรียกวMา ONA (Original Net 

Animation) ดSวย นอกจากนี้ยังมแีอนิเมชั่นที่ถูกนำไปดัดแปลงเปLนละครโทรทัศน(อีกดSวย  

 

2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข0องกับโดราเอมอน 

 3.1 ประวัติของโดราเอมอน 

 เด็กนSอย 30 องศา ไดSเขียนบทความสื่อออนไลน(หัวขSอ รูSจักประวัติโดเรมอน ตัวการ(ตูนสุดโปรดของ

เด็ก ๆ วMา โดราเอมอนหรือโดเรมอน เปLนตัวละครจากการ(ตูนเรื่องโดราเอมอน เปLนหุMนยนต(แมวจากโลกอนาคต 

ในยุคคริสต(ศตวรรษที่ 22 เกิดวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2655 (ค.ศ. 2112) ลักษณะตัวอSวนกลมสีฟ±า (เมื่อแรก

เกิดมามีสีเหลือง) ไมMมีใบหู เนื่องจากถูกหนูแทะ มีหนSาที่เปLนหุMนยนต(พี่เลี้ยง ซึ่งคนที่ซื้อโดราเอมอนมาคือ เซวา

ชิ เหลนชายของโนบิตะ ตMอมาวันหนึ่งเซวาชิเกิดอยากรูSสาเหตุที่ฐานะทางบSานยากจน จึงไดSกลับไปในอดีตดSวย

ไทม(แมชชีน จึงไดSรูSวMาโนบิตะ (ผูSเปLนปูjทวด) เปLนตัวตSนเหตุ เซวาชิจึงไดSตัดสินใจใหSโดราเอมอนยSอนเวลาไปคอย

ชMวยเหลือดูแลเวลาโนบิตะโดนแกลSงโดยใชSของวิเศษที่หยิบจากกระเป าสี่มิติ  

 โดราเอมอนถูกผลิตขึ้นในโรงงานสรSางหุMนยนต(ที่เมืองโตเกียว เมื่อวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 2112 (พ.ศ. 

2655) แตMในระหวMางการผลิตเกิดขSอผิดพลาดขึ้น ทำใหSโดราเอมอนมีคุณสมบัติไมMเหมือนหุMนยนต(แมวตัวอื่น 

ตSองเขSารับการอบรมในหSองเรียนคลาสพิเศษของโรงเรียนหุMนยนต( (และไดSพบกับเพื่อน ๆ ขบวนการโดราเอ

มอนที่นั่น) จนกระทั่งวันหนึ่งในงาน "โรบ็อต ออดิชัน" ซึ่งเปLนงานที่จัดใหSมีการแสดงความสามารถของหุMนยนต(

ที่ไดSผMานการอบรมแลSว ดSวยความซุกซนของเซวาชิในวัยเด็กเขาจึงไดSกดปุjมเลือกซื้อโดราเอมอนมาไวSที่บSาน 

ดSวยเหตุนี้ โดราเอมอนจึงไดSมาอยูMอาศัยที่บSานของเซวาชิ ในฐานะของหุMนยนต(เลี ้ยงเด็ก (จากตอนพิเศษ 

"กำเนิดโดราเอมอน ปT 2112") แตMในตSนฉบับดั ้งเดิมนั ้นจะแตกตMางกัน คือ โดราเอมอนไดSถูกนำไปขาย

ทอดตลาดเพราะเปLนสินคSาไมMไดSคุณภาพ จากนั ้นพMอแมMของเซวาชิจึงมาซื ้อโดราเอมอนไปไวSที ่บSาน  

แตMเดิมนั้นตัวโดราเอมอนมีสีเหลืองและมีหู แตMแลSวในวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 2122 ขณะที่โดราเอมอนหลับอยูM

นั้น ใบหูก็โดนหนูแทะจนแหวMงไปทั้ง 2 ขSาง และไมMสามารถซMอมแซมใหSเหมือนเดิมไดS หลังจากรักษาตัวอยูMใน

โรงพยาบาล หุMนยนต(แมว "โนราเมียโกะ" แฟนสาวของโดราเอมอนก็มาเยี่ยม พอทราบวMาโดราเอมอนไมMมี

หู เหลือแตMหัวกลม ๆ โนราเมียโกะถึงก็หัวเราะเยาะ ทำใหSโดราเอมอนเสียใจเปLนอยMางมาก และพยายามทำใจ

ดSวยการดื่มยาเสริมกำลังใจ แตMวMาโดราเอมอนหยิบผิดกินยาโศกเศรSาแทนทำใหSโศกเศรSากวMาเดิม และเริ่มรSองไหS

ไมMหยุด จนสีลอกเปลี่ยนเปLนสีฟ±าอยMางที่เห็นกันในป�จจุบัน หลังจากนั้นโดราเอมอนจึงเกลียดและกลัวหนูเปLน

อยMางมากและไมMคMอยมีความมั่นใจในตัวเองเกี่ยวกับเรื่องความรัก 
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Katooncub.com ไดSกลMาวถึงประวัติของโดราเอมอนวMา โดราเอมอนยังมีนSองสาวชื่อวMา โดรามี ซึ่งใชS

เหล็กแบบเดียวกันในการผลิต แตMโดเรมีใชSน้ำมันรุMนใหมM ในระหวMางกระบวนการผลิตโดราเอมอนอยูMนั้นไดSเกิด

ขSอผิดพลาดทำชิปหลMนหายไป 1 สMวน จึงทำใหSโดรามีมีนิสัยมักหยิบของวิเศษผิดพลาดบMอย ๆ 

3.2 ลักษณะเดMนของโดราเอมอน 

Blogspot กลMาวไวSในเว็บไซต( Katooncub.com วMา โดเรมอน หรือโดราเอมอน เปLนแมวหุMนยนต(ใน

โลกอนาคต ยุคศตวรรษที ่ 22 เกิดวันที ่ 3 กันยายน พ.ศ. 2655 มีน้ำหนัก 129.5 กก. ความสูง 129.3 

เซนติเมตร กระโดดไดSสูง 129.3 เซนติเมตร และยังวิ่งไดSเร็วถึง 129.3 กิโลเมตรตMอชั่วโมง ลักษณะตัวอSวนกลม

สีน้ำเงิน ไมMมีใบหู เนื่องจากถูกหนูกิน ไมMมีนิ้วมือ มีกระดิ่งหSอยคอสีเหลือง มีหนวดหกเสSน มีกระเป าหนSา

สำหรับเก็บของวิเศษสารพัดอยMางที่สุดยอด อาหารที่ชอบที่สุดคือ แป±งทอด (โดรายากิ) สิ่งที่กลัวที่สุดคือ หนู  

มะนาว ไดSเขียนบทความบนสื่อออนไลน( กลMาวถึงประวัติโดราเอมอน หุMนยนต(แมวสีฟ±าจากโลกอนาคต 

วMา โดราเอมอนเปLนหุMนยนต(แมวตัวอSวนกลมสีฟ±าที่ไมMมีใบหู สMวนตMาง ๆ ของโดราเอมอนถูกผลิตขึ้นมาจาก

เทคโนโลยีขั้นสูงของโลกอนาคต ทำใหSสMวนตMาง ๆ ในรMางกายนั้นมีคุณบัติและความสามารถพิเศษ ดังตMอไปนี ้

1. กระเป าหนSาทSอง เปLนกระเป าที่อยูMตรงทSองของโดราเอมอนจะเปLนกระเป าแบบ 4 มิติที่มีไวSเพื่อเก็บ

ของวิเศษทั้งหลาย พื้นที่ภายในกระเป านั้นมีไมMจำกัด สามารถถอดไปซักไดS โดยระหวMางนั้นจะนำกระเป าสำรอง

ออกมาใชSแทน 

2. หาง จะสีลักษณะกลม ๆ สีแดง มีหนSาที่เปLนเหมือนสวิตช(ป¨ด-เป¨ดการทำงานของโดราเอมอน เมื่อ

ดึงหางของโดราเอมอน ระบบทุกอยMางจะหยุดการทำงานในทันที แตMถSากดกลับเขSาไประบบตMาง ๆ ก็จะกลับมา

ทำงานไดSปกต ิ

3. ตา เป Lนตาที ่สามารถมองเห ็นได Sแม Sจะอยู M ในที ่ม ืดเน ื ่องจากเป Lนดวงตาแสงอินฟราเรด 

4. หนวด โดราเอมอนมหีนวด 6 เสSน ซึ่งเปรียบเสมือนเรดาร(ที่สามารถจับวัตถุที่อยูMในระยะไกลไดS  

แตMตอนนี้อยูMในชMวงการรอซMอมแซม 

5. จมูก สามารถรับรูSกลิ่นไดSไวกวMามนุษย(ถึง 20 เทMา แตMนMป�จจุบันกำลังอยูMในการซMอมแซมอีกเชMนกัน 

6. รMางกายทั้งหมดของโดราเอมอนถูกสรSางมาจากโลหะผสมพิเศษตSานแรงดึงดูด ทำใหSตัวของ         

โดราเอมอนไมMมีฝุjนเกาะและมันยังมีความทนทานสูงไมMวMาจะอยูMในสถานที่แบบใดก็ตาม 

7. มือ มีลักษณะกลม ๆ สีขาวไมMมีนิ้วมือ จึงทำใหSโดราเอมอนเลMนเปjายิ้งฉุบไมMไดS แตMวMาสามารถดูดจับ

สิ่งของไดSทุกอยMาง 

8. เทSา มีล ักษณะกลม ๆ สีขาว มีพลังตSานทานตMอแรงดึงดูด จ ึงทำใหSเท Sาของโดราเอมอน             

ลอยจากพ ื ้ นข ึ ้ นมา  3 ม ิ ลล ิ เ มตร  ทำ ให S โ ดรา เอมอนไม M จ ำ เป L นต S อ งสวม ใส M รอ ง เท S าน ั ่ น เ อ ง 

          9. ปาก มีขนาดกวSางจนสามารถกินทุกอยMางไดS โดราเอมอนเคยกินขนมแป±งทอดโดรายากิขนาดใหญM

เทMาหSองโนบิตะ ซึ่งเปLนโดรายากิที่มีขนาดใหญMที่สุดในโลกเลยก็วMาไดS ภายในปากจะมีฟ�นที่เรียกวMา "food 

cutter" มีหนSาที่เปลี่ยนอาหารใหSเปLนพลังงานปรมาณู ซึ่งจะเห็นฟ�นของโดราเอมอนก็ตMอเมื่อโมโหมาก ๆ 

เทMานั้น  
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10. กระพรวนหSอยคอสีเหลือง มีสายคาดสีแดง เมื่อถูกสั่นจะปลMอยคลื่นเสียงพิเศษที่สามารถเรียกแมว

ในบริเวณใกลSเคียงใหSมาชุมนุมกัน แตMป�จจุบันนั้นชำรุด 

 

2.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข0องกับตัวละคร (Character) และการวิเคราะห,ตัวละคร 

วิชชา สันทนาประสิทธิ์ เขียนบทความผMานสื่อออนไลน(เรื่องการเขียนบท เพื่อสรSางสรรค(สื่อดิจิทัล 

เกี่ยวกับลักษณะของตัวละครวMา ตัวละครเปLนป�จจัยสำคัญในการเขียนบท กลMาวคือ ตัวละครเปLนเสมือนกลไก

ในการนำพาเรื่องราวใหSไปสูMจุดหมายปลายทางของเรื่อง ตัวละครนั้นแบMงออกไดSเปLน ประเภทตMาง ๆ ดังตMอไปนี ้

1. ใชSแกMนเรื่องเปLนเกณฑ( 

- Protagonist คือ ตัวละครที่เชื่อมโยงกับแกMนเรื่อง 

- Antagonist คือ ตัวละครที่ทำตัวเปLนอุปสรรด 

2. ใชSความสำคัญเปLนเกณฑ( 

- Main Character คือ ตัวละครหลัก หรือตัวละครที่มีบทบาทเดMนเกือบตลอดทั้งเรื่อง 

- Supporting Character/ Minor Character คือ ตัวละครรอง หรือตัวละครสมทบ 

3. ใชSลักษณะเปLนเกณฑ( 

- Type Character คือ ตัวละครแบบแบน มองเห็นไดSดSานเดียว 

- Well-rounded Character คือ ตัวละครแบบกลมที่มีมิต ิ

4. ใชSพัฒนาการของตัวละครเปLนเกณฑ( 

- Static Character คือ ตัวละครแบบนิ่งไมMมีการพัฒนาใด ๆ 

- Dynamic Character คือ ตัวละครที่มีการพัฒนาในแงMของจิตใจ 

 

อรนัดดา จันทร(เจริญฤทธิ์ (2561 ) ไดSแบMงประเภทการ(ตูนและตัวละครออกเปLน แบMงประเภทของ

การ(ตูนและตัวละดร ออกเปLน 

1. Shonen Manga โชเน็นมังงะ คือการ(ตูนสำหรับเพศชาย เชMน นิตยาสาร Shonen Jump เขียนขึ้น

โดยผูSชาย และมีกลุMมผูSอMานเปLนผูSชาย เนSนไปที่แนวแอคชั่น สงคราม การตMอสูS วีรบุรุษ ความรับผิดชอบตMอ

ครอบครัว เพื่อนพSอง สMวนธีมของเรื่องจะเปLนแนวประวัติศาสตร( แฟนตาซ ีผจญภัย กีพา ลึกลับ 

2. Shojo Manga โชโจมังงะ คือการ(นสำหรับเพศหญิง เชMน นิตยสาร Shoji Beat เขียนขึ้นโดยผูSหญิง 

และมีกลุMมผูSอMานเปLนผูSหญิง เนSนไปที่แนวรักโรแมนติก โมโลดรามMา เกียรติยศ พันธะครอบครัวหรือกลุMมเพื่อน 

แตMสMวนใหญMจะเนSนไปที่ความสัมพันธ( 

3. Kodono Manga โคโดโมะมังงะ คือ การ(ตูนสำหรับเด็ก เชMน โดราเอมMอน แฮมทาโรM 

4. Dojinshi โดจินซิ เปLนการ(ตูนประเภทหนึ่งที่เกิดจากกลุMมแฟนการ(ตูน ที่นำเอาการ(ตูนหรือตัวละคร

ในเรื่องมาตMอเติม เขียนเรื่องตMอจากเดิม นำมาพลิกแพลงเนื้อหา หรือเขียนขึ้นใหมM 

5. Yaoi ยาโออิ เปLนมังงะนำเสนอเรื่องโรแมนติกระหวMางผูSชายกับผูSชาย เขียนขึ้นโดยผูSหญิง เนื้อหา

เนSนเรื่องความสัมพันธ( 
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6. Yuri ยูริ เปLนมังงะที่เกี่ยวกับความรับระหวMางผูSหญิงกับผูSหญิง โดยเนSนที่ดSานอารมณ(ความรูSสึก หรือ

กามารมณ(ของความสัมพันธ( 

7. Lolicon โลลิตอน เปLนเรื่องราวของชายวัยกลางคนที่มีความสัมพันธ(กับเด็กสาว 

 

ประเภทของตัวละคร 

Lolicon เปLนตัวละครเด็กผูSหญิง อยูMในวัยที่ยังไมMโตเต็มที่ แตMมีการเนันสรีระของผูSหญิง เชMน มีหนSาอก

ใหญM มีการแสดงทMาทางนMารัก และอีโรติก 

Boshojo หมายถึง เด็กสาวนMารัก (pretty or cute) จะเปLนตัวละครหญิงที่อยูMในชMวงวัยมัธยม เปLน

ประเภทของตัวละครที่ไดSรับความนิยมมากในนิตยสารรายสัปดาห( 

Moe หากแปลตามภาษาญี่ปุjนจะแปลวMา ตูมขึ้น, แตกหนMอ เปLนตัวละครที่มีลักษณะเหมือนเด็ก ไมM

เนSนสรีระ จุดเดMนคือดวงตาที่ใหญMมากและเปLนประกาย จุดดึงดูดของตัวละครประเภทนี้คือ ลักษณะที่ดูบริสุทธิ์ 

ไรSเดียงสา และนMาเอ็นดูแบบเด็ก ๆ 

 

ธีร(วรา เสวกราชสวัสดี เขียนเรื่องคาแรคเตอร(ในการ(ตูนญี่ปุjน ในสารนิพนธ(เรื่อง วิเคราะห(ตัวละคร

หลักในแอนิเมชั่นเรื่องดาบพิฆาตอสูร สรุปใจความวMา สำหรับการ(ตูนญี่ปุjนคาแรคเตอร(ที่ไดSยินซื่อบMอย ๆ สMวน

ใหญMจะเปLนโลลิคMอน โมเอะ ซึนดาเระ แตMจริง ๆ แลSวคาแรคเตอร(ในการ(ตูนญี่ปุjนนั้น มีหลากหลายประเภทมาก 

จำแนกออกเปLน 3 ประเภทใหญM ๆ คือ 1) คาแรคเตอร(ตระกูลเดเระ 2) คาแรคเตอร(ตระกูลที่เกี่ยวขSองกับอายุ 

3) อื่น ๆ 

1) คาแรคเตอร,ตระกูลเดเระ (เปLนประเภทที่มีมากที่สุด) 

2.1 ซึนเดเระ มีลักษณะปากไมMตรงกับใจ เมื่ออยูMตMอหนSาคนที่ตัวเองชอบ บางครั้งอาจมีการใชS

กำลังเพื่อกลบเกลื่อนความเขินของตัวเอง 

2.2 คูเดเระ บุคลิกเย็นชา เฉยเมย ไมMคMอยแสดงออกทางความรูSสึก แตMแมSวMาบุคลิกภายนอกของ

ชาวคูเดเระจะแข็งกรSาวเพียงใด แตMจิตใจภายในนั้นกลับอMอนแอและเปราะบางมาก 

2.3 ยันเดเระ มักใชSอธิบายตัวละครที่หากอยูMในอาการตกหลุมรักแลSวจะมีความผิดปกติที่มาจาก

ความรักที่เกินกวMาเหตุ ซึ่งโดยมากมักจะมาในทางที่นMากลัว และพรSอมจะใชSกำลังหรืออาวุธ

เพื่อทำใหSความปรารถนาของตนเปLนจริง 

2.4 ดันเดเระ ลักษณะของคนที่มักจะเงียบและไมMคMอยคุยกับคนรอบขSาง เลือกจะหลีกหนีจากคน

อื่น ๆ ซึ่งโดยมากมักเกิดจากความเขินอาย หรือความกลัวที่จะเขSาสังคม 

2.5 ฮิเมะเดเระ ตัวละครที่เปLนเจSาหญิง เด็กผูSหญิงที่ชอบสั่งการและปกครองผูSอื่น สMวนใหญMปLนลูก

สาวของคนรวย 

2.6 โออุจิดาเระ เปLนเวอร(ชั่นผูSชายของฮิเมะเดเระ ดาดหวังวMาจะไดSรับการปฏิบัติเหมือนเจSาชาย 

อาจเปLนเพราะตSองการใหSรูSสึกวMาตนเองเหนือกวMา 
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2.7 คามิเดเระ ตัวละครที่เปLนเทพเจSาหรือมีเชื้อสายของเทพเจSา คนที่ชอบถูกปฏิบัติเหมือนเทพผูS

ตSองการอยูMเหนือทุกสิ่งเหนือทุกคน เชื่อวMาตนเองเปLนคนที่สมบูรณ(แบบที่สุด 

2.8 อึนเดเระ ลักษณะตัวละครที่มักจะตอบตกลงกับทุกอยMาง ไมMคMอยปฏิเสธใคร 

2.9 มายะเดเระ เริ่มตSนดSวยการเปLนศัตรูที่อันตรายและไมMอาจคาดเดาไดS อยMางไรก็ตามการตก

หลุมรักอาจทำใหSพฤติกรรมเบาลงหรือพฤติกรรมเปลี่ยนไป 

1.10 อุซึเดเระ เปLนตัวละครที่หดหูM เสียใจเนื่องจากเหตุการณ(ในชีวิตบางอยMาง เรื่องราวของอุทสึ

เดเระเกี่ยวขSองกับการคMอยๆ เริ่มไวSวางใจผูSอื่นและสรSางความสัมพันธ(ใหมM ๆ 

1.11 ดารุเดเระ เปLนตัวละครที่ทำตัวขี้เกียจและมักเพิกเฉยตMอผูSอื่น ทำอะไรก็ไดSที่ตSองการแตMก็จะ

ไมMลังเลที่จะชMวยเหลือดนที่ตนเองหMวงใย การแสดงออกของพวกเขาจะดูเหมือนไมMแยแส 

1.12 ฮิเนะเดเระ ดูเหมือนหยิ่ง รSาย แตMความจริงแลSวเปราะบางอยMางมาก ดSานที่นุMมนวลจะปรากฏ

ออกมาตลอดเรื่อง ตัวละครประเภทนี้มักจะปรากฏบMอย แสดงใหSเห็นวMามุMงเนSนไปที่การ

พัฒนาตัวละครในเชิงลึก 

1.13 นยนเดเระ ตัวละครนี้ผสมผสานเสนMห(และความสงMางามของแมวเขSากับคุณสมบัติที่เหมือน

แมวอยMางแทSจริง ทั้งหางและห ู

1.14 โยตตะเดเระ ขึ้นชื่อเรื่องการชอบดื่มแอลกอฮอล( 

1.15 เบียวคิเดเระ อาศัยอยูMกับความเจ็บปวยระยะสุดทSาย แตMก็ยังคงรMาเริงและสดใจ แมSจะเผชิญ

กับความยากลำบาก 

1.16 บาคะเดเระ บาคะแปลวMาโงM จึงหมายถึงตัวละครที่เงอะงะขี้ลืมและไรSเหตุผล แตMก็ยังนMารักอยูM

ด ีปTนตัวละครที่ชุMมซMามและมักจะไมMตดัสินใจอยMางชาญฉลาด 

1.17 ซาโดะเดเระ เปLนตัวละครที่มีความซาดิสม( โหดรSาย ชอบความเจ็บปวดอาจเปLนทางรMางกาย

หรือทางอารมณ( ขาดความเห็นอกเห็นใจผูSอื่น สนใจเฉพาะสิ่งที่ตนเองใหSความสำคัญ 

1.18 โบเดเระ ตัวละครที่จะแสดงอาการเขินอายเมื่อเจอเพศตรงขSาม 

1.19 อาคุมะเดเระ ตัวละครที่มีนิสัยเหมือนปTศาจ มีความเลือดเย็น นMากลัว 

1.20 เดเระเดเระ ตัวละครที่ใจด ีนMารัก มีความสุขตลอดเวลาและมีพลังชีวิตอยMางเหลือลัน 

1.21 โดโระเดเระ ตัวละครที่ภายนอกทำตัวนMารักอMอนหวาน แตMภายในเต็มไปดSวยความโรคจิตบSา

คลั่ง 

1.22 ฮาจิเดเระ ตัวละครที่มีความประหมMาและเขินอายเปLนอยMางมาก 

1.23 คาเนะเดเระ คำวMาคาเนะในภาษาญี่ปุjนแปลวMาเงิน ดังนั้นจึงเปLนตัวละครที่สามารถดึงดูดผูSอื่น

ไดSดSวยหรือชื่อเสียง 

1.24 เคµกคงเดเระ ตัวละครที่เมื่อพบรักแทSเมื่อไหรMก็จะเริ่มวางแผนการแตMงงานทันท ี

1.25 ซุนเดเระ เปLนตัวละครที่ดูเศรSาและหดหูMมาตั้งแตMเริ่มตันเรื่อง 

 

2) คาแรคเตอร,ตระกูลที่เกี่ยวข0องกับอาย ุ(ประเภทนี้ทั้งหมดจะเกี่ยวขSองกับอาย)ุ 
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2.1 โลลิคMอน ตัวละครที่ชอบเด็กผูSหญิงที่อายุนSอยกวMาตัวเอง 

2.2 โชตะคMอน ตัวละครที่ชอบเด็กผูSชายที่อายุนSอยกวMาตัวเอง 

2.3 โอจิคMอน ตัวละครที่ชอบผูSหญิงที่อายุมากกวMาตัวเอง 

2.4 โอบะคMอน ตัวละครที่ชอบผูSหญิงที่อายุมากกวMาตัวเอง 

2.5 บราคMอน ตัวละครที่ชอบนSองชายหรือพี่ชายของตัวเอง 

2.6 ซิสคMอน ตัวละครที่ชอบนSองสาวหรือพี่สาวของตัวเอง 

 

3) คาแรคเตอร,ประเภทอื่น ๆ 

3.1 โมเอะ เปLนตัวละครที่มีลักษณะเหมือนเด็ก ไมMเนSนสรีระ จุดเดMนคือดวงตาที่ใหญM

และเปLนประกาย จุดดึงดูดของตัวละครประเภทนี้คือ ลักษณะที่ดูบริสุทธิ ์ไรSเดียงสา 

และนMาเอ็นดูแบบเด็ก ๆ 

3.2 โบะโชโจ เด็กสาวนMารัก เปLนตัวละครหญิงที่อยูMในชMวงวัยมัธยม 

3.3 เคโมโนะมิมิ ตัวละครที่รMางกายดูเปLนมนุษย( แตMมีหูและหางเปLนสัตว(ประเภทตMาง ๆ 

3.4 โดจิกโกะ ตัวละครหญิงนMารักที่ะเงอะงะ จนทำเรื่องผิดพลาดที่อาจสMงผลกับตนเอง

หรือผูSอื่น 

3.5 ซึนชุนคลSายซึนเดเระ เวลาเจอคนที่ชอบจะปากไมMตรงกับใจ ชอบพูดจาไมMดใีสM แตM

ตัวเองจะรูSสึกหดหูMหรือรูSสึกแยMหลังจากพูดจาไมMดีกับคน ๆ นั้น 

3.6 ยันเดกิเระ คลSายยันเดเระแตMหนักกวMา เปLนตัวละครที่ทนทุกข(เพาะมีบุคลิกมากกวMา

หนึ่งหรือสอง 

3.7 ยันกิเระ ตัวละครที่นิสัยปกติรMาเริงมาตลอด แตMจูM ๆ ก็เกิดอารมณ(ฉุนเฉียวรุนแรง

ขึ้นมาแบบกระทันหัน 

3.8 เมะกะเนะโกะ สาวที่สวมแวMนตาจนเปLนบุคลิกลักษณะ 

3.9 เมด (Maid) ตัวละครที่มีคาแรคเตอร(แบบเมด หรือสาวใชS 

 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีองค,ประกอบของบทละคร โดยอริสโตเติล (Aristotle) 

กรมวิชาการ ไดSกลMาวไวSในโครงการเผยแพรMผลงานวิชาการ เรื่อง ศิลปะการละครเบื้องตSน 1-2 ที่

เกี่ยวกับอริสโตเติล ไวSวMา อริสโตเติลปราชญ(ชาวกรีกไดSกลMาวถึงองค(ประกอบของบทละครไวSในหนังสือเรื่อง 

Poetics ซึ่งถือกันวMาเปLนตำราทางการละครเลMมแรกของโลก โดยจำแนกองค(ประกอบของบทละครตามลำดับ

ความสำคัญไวS 6 สMวน ประกอบดSวย 

1. โครงเรื่อง (Plot) ลำดับของเหตุการณ(ที่เกิดขึ้นในบทละคร ตั้งแตMจุดเริ่ม การพัฒนาเรื่อง 

ไปจนถึงจุดจบ คำวMา “โครงเรื่อง” (Plot) แตกตMางจาก “เรื่อง” (Story) เพราะเมื่อพูดถึง “เรื่อง”จะหมายถึง 

เนื้อหาหรือวัตถุดิบที่นักเขียนบทละครนำมาสรSางเปLนโครงเรื่อง โครงเรื่องที่ดีจะตSองมีความสมบูรณ(ในตัวของ

มันเอง ประกอบดSวยดSวยตอนตSน ตอนกลาง และตอนจบ โดยเหตุการณ(ทุกอยMางที ่เกิดขึ ้นจะตSองมี
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ความสัมพันธ(กันอยMางสมเหตุสมผลในบท ละครที่มีการวางโครงเรื่องอยMางรัดกุม จึงไมMสามารถตัดฉากใดฉาก

หนึ่งออกไปไดSโดยไมMกระทบกระเทือนกับฉากอื่น 

2. ตัวละคร (Character) ในองค(ประกอบเรื่องตัวละครนี้ อริสโตเติล หมายความถึง ทั้งตัว

ละครในฐานะผูSกระทำในเรื่อง และการวางลักษณะนิสัยของตัวละคร ที่มีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากเหตุการณ(ที่เขSามากระทบกับชีวิต การกระทำในละครเกิดขึ้นจากความตSองการหรือจุดมุMงหมายของ

ตัวละคร (Objective) โดยตัวละครหลกัที่เปLนผูSดำเนินเรื่องเรียกวMา Protagonist สMวนตัวละครที่เขSามาขัดขวาง

หรือเปLนฝjายตรงขSามกับตัวละครหลัก เรียกวMา Antagonist 

3. ความคิด (Thought) ความหมายของเรื่อง หรือขSอสรุปที่ไดSจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในละคร 

ป�จจุบันนิยมใชSคำวMา แกMนเรื่อง (Theme) การแสดง “ความคิด” ที่อยูMในละครนั้น จะตSองแสดงผMานสิ่งที่เกิดขึ้น

ในละคร โดยมีความกลมกลืนกับโครงเรื่องและตัวละคร ผูSชมจะไดSรับความคิดนั้นจากการติดตามเรื่องราวใน

ละคร 

4. การใชSภาษา (Diction) ศิลปะของการถMายทอดเรื ่องราวและความคิดของผูSประพันธ(

ออกมาทางคำพูดของตัวละครในนวนิยายหรือเรื่องสั้น ผูSเขียนสามารถนำเสนอลักษณะของตัวละคร ไปจนถึง

ความรูSสึกนึกคิดที่อยูMภายในจิตใจ โดยผMานการบรรยายหรือพรรณนา ขณะที่บทละครมีขSอจำกัดที่ตSองนำเสนอ

เปLนภาพการแสดง การเขียนบทละครจึงตSองทำใหSผูSชมสามารถเขSาใจตัวละครไดSโดยผMานคำพูดและการกระทำ

ของตัวละคร การเลือกใชSถSอยคำในบทละครจึงตSองสัมพันธ(กับลักษณะของตัวละคร เหตุการณ(ที่เกิดขึ้นและ

ประเภทของละครดSวย 

5. เพลง (Song) ศิลปะของการถMายทอดเรื่องราวและความคิดของผูSประพันธ(ออกมาทางบท

เพลงที่ตัวละครจะตSองขับรSอง ที่อริสโตเติลกลMาวถึงเพลงในฐานะองค(ประกอบของบทละครนั้น เปLนเพราะ

ละครกรีกโบราณที่อริสโตเติลนำมาเปLนแบบอยMางในการวิเคราะห( เปLนละครที่ตSองมีกลุMมนักรSอง (Chorus) ขับ

รSองเพลงทั้งสิ้น นักการละครในป�จจุบันไดSประยุกต(เรื่องของเพลงมาใชS โดยหมายรวมถึงเสียงที่คนดูไดSยิน

ทั้งหมดในระหวMางที่ดูละคร ซึ่งแบMงไดSเปLนเสียงที่นักแสดงพูด เพลงและดนตรี และเสียงประกอบศิลปะในการ

เลือกใชSเสียงในละคร ไมMวMาจะเปLน จังหวะ การเนSน ความดัง-เบา ฯลฯ สามารถสรSางอารมณ(รMวมใหSกับคนดูไดS

อยMางมาก 

6. ภาพ (Spectacle) สิ่งที่คนดูมองเห็นทั้งหมดในระหวMางการดูละคร ไมMวMาจะเปLนทMาทาง

และสิ่งที่นักแสดงทำ ไปจนถึง ฉาก แสง เครื่องแตMงกาย การแตMงหนSา ฯลฯ เปLนหนSาที่ของศิลป¨นนักการละคร

ดSานตMาง ๆ ที่จะสรSางสรรค(ภาพบนเวทีขึ้นจากการวิเคราะห(โครงเรื่อง ตัวละคร ความคิด และภาษาที่ปรากฏใน

บทละคร 

กลMาวคือ โครงเรื่อง ตัวละคร และ ความคิด คือเนื้อหาสาระของบท เปรียบเสมือนวิญญาณที่

อยูMภายใน ขณะที่ ภาษา เพลง และภาพเปรียบเสมือนรMางกายของบทละครที่มีหนSาที่สื่อสารและถMายทอด

เนื้อหาสาระที่อยูMภายในไปสูMผูSชม  
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข0องกับแอนิเมชัน่ 

ป¨ยะฉัตร วัฒนพานิช ไดSศึกษา เรื่อง “การเลMาเรื่องของภาพยนตร(แอนิเมชั่นยอดนิยมในบริบทสากล” 

ผลการศึกษาพบวMา ที่มาของเรื่อง ดัดแปลงเนื้อเรื่องโดยใชSแนวคิดแบบ Innovation จาก นิทานพื้นบSานเรื่อง 

Snow Queen เปLนภาพยนตร(แอนิเมชั่นเรื่องโฟรเซMน (Frozen) โดยคงสMวนที่นMาสนใจและปรับเปลี่ยนการ

ดำเนินเรื่องและบทบาทตัวละครหลักเพื่อใหSเนื้อหานMาสนใจเหมาะกับการเลMาเรื่องในแบบแอนิเมชั่น โครงเรื่อง

และการดำเนินเรื่องมีโครงเรื่องที่งMายไมMซับซSอน และมีการดำเนินเรื่องไปตามขนบการเลMาเรื่อง แตMมีการหักมุม

ที่ตอนทSายของเรื่อง การสรSางตัวละครภายใตSแนวคิดแบบ Post – Modernism คือการใหSเจSาชายเปLนตัวรSาย 

และคนธรรมดาเปLนพระเอก ตัวละครเจSาหญิง มีความกลSาหาญ พึ่งพาตัวเองและฟ�นฝjาอุปสรรคโดยไมMรอความ

ชMวยเหลือจากเจSาชาย แกMนความคิดสะทSอนแนวคิดแบบ Post-Modernism นั่นคือ รักแทSของเจSาหญิงโฟรเซMน 

คือความรักของพี่นSอง ไมMใชMรักโรแมนติกของเจSาชาย ความขัดแยSงระหวMางตัวละครเรื่องความเชื่อในรักแรกพบ 

ฉากที่สรSางจากจินตนาการบนพื้นฐานความสมจริง และโครงสรSางการเลMาเรื่องในภาพยนตร(แอนิเมชั่น โฟรเซน่ 

แตกตMางจากภาพยนตร(แอนิเมชั่นเรื่องอื่นในสMวนของภาพที่ตัดตอนมาจากภาพยนตร( มีกลวิธีในการนำเสนอที่

ตSองการป¨ดบังตัวละครสำคัญและเนื้อเรื่องที่แทSจริงเพื่อทำใหSผูSชมเกิดความประหลาดใจ 

สัมฤทธิ์ ภูกงลี ไดSศึกษา เรื่อง “มายาคติในภาพยนตร(การ(ตูน เรื่อง เอคโคM จิ๋วกSองโลก” ผลการศึกษา 

พบวMา ภาพยนตร(การ(ตูนเรื่องเอคโคMจิ๋วกSองโลกมีการใหSความหมายมายาคติใน 2 ความหมายหลักคือ มายาคติ

ของความเปLนเมืองที่สื่อถึงการใชSพลังงานและทรัพยากรอยMางฟุjมเฟ¡อย ซ้ำยังเปLนผูSทำลายธรรมชาติ และเปLน

ผูSดูแลรักษาธรรมชาติ เปLนภาพมายาคติเชิงบวกที่ใชSหนMวยสื่อความหมายที่ทำหนSาที่เปLนสารแฝงเรSนผMานการ

นำเสนอภาพยนตร(โดยที่ผูSชมไมMอาจรูSตัว 3 ประการ คือ การออกแบบฉากและอุปกรณ(ประกอบฉาก พฤติกรรม

ของตัวละคร และบทสนทนาของตัวละคร 

ดารายา บัวทอง ไดSศึกษา เรื่อง “นวัตกรรมการสื่อสารความเปLนไทยผMานภาพยนตร(แอนิเมชั่นเรื่อง

ยักษ(” ผลการวิจัยพบวMา ยักษ( มีการสื่อสารความเปLนไทยในเนื้อเรื่องและการออกแบบตัวละครเปLนสMวนใหญM 

เนื่องจากมีตSนแบบหรือแรงบันดาลใจในการผลิตมาจากวรรณคดี เรื่อง รามเกียรติ์ และมีการสื่อสารนวัตกรรม

ความเปLนไทยดSวยการผสมผสานขSามสายพันธุ(ทางวัฒนธรรมไทยกับตะวันตก และการใชSแนวคิดหลังสมัยใหมM

ในการผลิต (ที่ตMอตSานแนวคิดในการผลิตแอนิเมชั่นแบบอนุรักษ(นิยมที่ไมMตรงกับความตSองการของผูSบริโภคใน

ป�จจุบัน)  

กรภัทร( จิตต(จำนง ไดSศึกษา เรื่อง “ป�จจัยที่เกี่ยวขSองกับการเลือกชมภาพยนตร(แอนิเมชั่นไทยเรื่อง 

กSานกลSวย 2” ผลการวิจัยพบวMา ป�จจัยดSานความนMารักและความสวยงามของตัวละครคือป�จจัยที่ผูSชมเลือกชม

มากที่สุด รองลงมาไดSแกMความสนุกสนานจากภาพยนตร( และเทคนิคการสรSางภาพพิเศษในภาพยนตร(เปLน

ป�จจัยสุดทSาย 

นับทอง ทองใบ ไดSศึกษา เรื่อง “นวรักษ(ในการเลMาเรื่องและเอกลักษณ(ในภาพยนตร(แอนิเมชั่นของ ฮา

ยาโอะ มิยาซากิ” ผลการศึกษาพบวMา เอกลักษณ(ในผลงานของ มิยาซากิ คือ มีกลวิธีในการเลMาเรื่องที่ตMางจาก

เรื่องอื่น ๆ เพราะคิดเรื่องรวมขึ้นมาเอง โดยเอาความเชื่อเรื่องวิญญาณและเทพเจSาสรSางโลกจินตนาการขึ้นมา

ใหมM ตัวละครเอกมักเปLนผูSหญิง แกMนเรื่องสะทSอนแงMมุมชีวิตมนุษย(อยMางลึกซึ้ง และทิ้งพื้นที่ใหSผูSชมจินตนาการ
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เอง ซึ่งกMอใหSเกิดสุนทรียภาพแหMงการใชSจินตนาการ สุนทรียภาพแหMงการสัมผัสและเขSาถึงเรื่องราวแหMงการหยุด

คิด และแหMงความเปLนศิลปะในผลงาน 

ประติมล บุญประจักษ( ไดSศึกษา เรื่อง “แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติในภาพยนตร(แอนิเมชั่นของ ฮายา

โอะ มิยาซากิ เรื่องเจSาหญิงโมโนโนเคะ” ผลการศึกษาพบวMา มีการนำแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติมาใชS ทั้งแกMน

เรื่องที่พูดเรื่องการอยูMรMวมกันของมนุษย(และธรรมชาติ การออกแบบฉากและตัวละครโดยใชSแนวคิดพื้นฐานจาก

ความเชื่อเรื่องคะมิ ในศาสนาชินโต 

สุรีรัตน( อุปพงศ( ไดSศึกษา เรื่อง “อิทธิพลศิลปะเซอร(เรียลิสม( (Surrealism) ที่ปรากฏในการกำกับศิลป©ของ มิ

เชล กอนดรี ้ในภาพยนตร(เรื่อง The Science of Sleep” ผลการศึกษาพบวMา ภาพยนตร(ของผูSกำกับทMานนี้มี

แนวคิดและรูปแบบที่สอดคลSองกับผลงานศิลปะแนวเซอร(เรียลลิสม(ของศิลป¨น เชMน ซาลวาดอร( ดาล ี

(Salvador Dali : 2447 - 2538) และเรเนM มากริตต( (Rene Magritte : 2441 – 2510) ทั้งในแงMของการนำ

ความจริงมาบิดเบือนดSวยวิธีตMาง ๆ และการนำเสนอในรูปแบบของความฝ�น  

 ชัยมงคล ธรรมทวีนันท( ไดSศึกษา เรื่อง “การออกแบบภาพยนตร(เอนิเมชั่นเพื่อแสดงอัตลักษณ(พื้นถิ่น

เรื่องพญาเม็งราย” ผลการศึกษาพบวMา อัตลักษณ(ดSานป�จเจกบุคคลของพญาเม็งรายรับรูSไดSจากเครื่องแตMงกาย 

สMวนอัตลักษณ(ดSานสังคมรับรูSไดSจากสภาพภูมิประเทศภาพบรรยากาศหมอกหรือไอเย็นที่สื่อถึงความหนาวเย็น 

และอัตลักษณ(ทางวัฒนธรรมที่สื่อผMานการแสดงกลองสะบัดชัย จึงทำใหSภาพยนตร(แอนิเมชั่นพญาเม็งรายมี

แนวทางในการออกแบบเชิงอัตลักษณ(ชัดเจน 

 พัชรพร หลMอรัตนโชติ ไดSศึกษา เรื่อง “การนำเสนอรสนิยมทางเพศผMานสัญญะระหวMางภาพยนตร(วาย

และแอนิเมชั่น” ผลการศึกษาพบวMา วิธีการนำเสนอรสนิยมทางเพศในภาพยนตร(และแอนิเมชั่นที่มีตัวละคร

หลักสื่อถึงชายรักชาย เปLนไปตามแนวคิดเรื่องภาพยนตร(และสื่อแอนิเมชั่น โดยมีวิธีการนำเสนอที่แตกตMางกัน

ในภาพยนตร(จะใชSมุมกลSอง แสง โทนสี เสียง การแสดงออกทางสีหนSาทMาทางของตัวแสดง นำเสนอรสนิยมทาง

เพศ ซี่งแตกตMางกับแอนิเมชั่นที่ใชSลายเสSนและความไมMสมจริงเทMาภาพยนตร( และเปLนไปตามแนวคิดการสรSาง

ภาพแทน จะเห็นไดSจากภาพยนตร(มีการสรSางภาพแทนของตัวละครหลัก ซึ่งสะทSอนความเปLนผูSชายและผูSหญิง

ของตัวละคร และใชSสัญญะ ผูSชายเปLนใหญM ความเปLนชาย และความเปLนหญิงผMานตัวละครหลัก 

 ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข ไดSศึกษา เรื่อง “การสื่อสารดSวยลายเสSนเพื่อบMงบอกถึงลักษณะดีหรือรSายของตัว

การ(ตูนเฉพาะเรื่องที่คัดสรร” ผลการศึกษาพบวMา การสื่อความหมายของลายเสSนในการ(ตูนไทย การ(ตูนญี่ปุjน

และการ(ตูนฝรั่งเศส มีการใชSลักษณะลายเสSน (Line) และภาพฝ�งใจ (Stereotyping) ที่คลSายกัน คือ ตัวการ(ตูน

ที่ดีจะใชSเสSนโคSงมากกวMาตัวการ(ตูนรSายที่จะใชSเสSนตรงแนวตั้งและเสSนตรงแนวเฉียงเปLนสMวนมาก ตัวการ(ตูนดีจะ

ตัวเล็กกวMาตัวที่รSาย จะแตกตMางกันเพียงเรื่องของการวางเนื้อเรื่องที่มีผลตMอตัวการ(ตูนั้น ๆ นั่นเพราะการ(ตูนที่มี

กลุMมเป±าหมายตMางกัน จะมีบริบท (Context) ที่แตกตMางกัน จึงสMงผลตMอการสื่อความหมายของการ(ตูนดSวย 

 ปภิณวิช อMองบางนSอย ไดSศึกษา เรื่อง “กลวิธีการสรSางชุดสัญญะมหัศจรรย(ในการแสดงดิสนีย(ออนไอซ( 

เรื่อง ผจญภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ” ผลการศึกษาพบวMา ดิสนีย(ไดSนำแนวทางของสัมพันธบทมาประยุกต(ใชSใน

การเลMาเรื่องขSามสื่อความหมายในฉากสำคัญของเรื่องทั้ง 3 ฉาก อันเปLนกลวิธีหลักที่ดิสนีย(เลือกใชSเพื่อใหSผูSชม
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เกิดความตื่นตาตื่นใจกับการแสดงสด สามารถนึกยSอนไปถึงฉากมหัศจรรย(ที่เกิดขึ้นในการ(ตูนไดS ที่สำคัญยังมี

การถMายทอดแนวคิดของกลุMมสตรีนิยมสายกSาวหนSาผMานตัวละครหลักของเรื่องไวSอยMางชัดเจน 

 ณิศรา บุญโพธิ์แกSว ไดSศึกษา เรื่อง “การวิเคราะห(สัมพันธบทของกระบวนการสรSางการ(ตูนแอนิเมชั่น 

4 Angies สี่สาวแสนซน จากผูSดำเนินรายการผูSหญิงถึงผูSหญิง” ผลการศึกษาพบวMา ดSานการออกแบบตัวละคร

มีการออกแบบใหSงMายตMอการจดจำ หนSาตาไมMเหมือนตSนฉบับที่เปLนคนจริง ที่สำคัญมีการถMายโยงบุคลิกลักษณะ

เฉพาะทางดSานนิสัยใจคอ การแสดงออก และความสามารถพิเศษของผูSดำเนินรายการมาสูMตัวละครโดยไมMไดSทำ

การเชื่อมโยงภาพลักษณ(แตMอยMางใด 
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บทที่ 3 

แอนิเมชั่นเรื่อง โดราเอมอน 

 

3.1 ข0อมูลเกี่ยวกับแอนิเมชั่นเรื่อง โดราเอมอน 

โดราเอมอน หรือ โดเรมอน (Doraemon) เปLนการ(ตูนญี่ปุjนที่แตMงโดย ฟุจิโกะ ฟุจิโอะ (Fujiko Fujio) 

การ(ตูนโดราเอมอนถูกตีพิมพ(ครั ้งแรกในญี่ปุ jนเมื ่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2513 โดยสำนักพิมพ(โชงะกุกัง 

(Kabushikigaisha Shogakukan) มีจำนวนตอนทั้งหมด 1,344 ตอน ในประเทศไทย โดราเอมอนฉบับหนังสือ

การ(ตูนไดSรับตีพิมพ(โดยหลายสำนักพิมพ(ในชMวงกMอนที่จะมีลิขสิทธิ์การ(ตูน แตMป�จจุบันสำนักพิมพ( เนชั่น อินเตอร(

เนช ั ่นแนล เอ ็ดด ู เทนเมนท (  จำก ัด (NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT PUBLIC COMPANY 

LIMITED) เปLนผูSไดSรับลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ(แตMเพียงผูSเดียว สMวนฉบับแอนิเมชั่น ออกอากาศครั้งแรก วันที่ 5 

กันยายน พ.ศ. 2525 ทางชMอง 9 เอ็มคอตเอชดี (Channel 9 MCOT HD) หรือ สถานีโทรทัศน(โมเดิร(น

ไนน( (Modernine TV) ป�จจุบันวางจำหนMายในรูปแบบวีซีดี-ดีวีดี ลิขสิทธิ ์โดยบริษัท โรส มีเดีย แอนด( 

เอ็นเตอร(เทนเมนท( จำกัด นอกจากนี้ โดราเอมอนยังเคยไดSรับเลือกจากนิตยสารไทม(เอเชียใหSเปLนหนึ่งใน

วีรบุรุษของทวีปเอเชีย และในวันที ่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2551 มาซาฮิโกะ คามูระ (Masahiko Koumura) 

รัฐมนตรีวMาการกระทรวงการตMางประเทศของญี่ปุjน ไดSแตMงตั้งใหSโดราเอมอนเปLนทูตสันถวไมตรีอยMางเปLน

ทางการ เพื่อชMวยในการประชาสัมพันธ(วัฒนธรรมของประเทศ โดยนับเปLน "ทูตแอนิเมชั่น" ตัวแรกของประเทศ

ญี่ปุjน 

3.1.1 เรื่องยXอ  

โดราเอมอน หรือ โดเรมอน  เปLนหุMนยนต(แมวจากโลกอนาคต ในยุคคริสต(ศตวรรษที่ 22 ลักษณะตัว

อSวนกลมสีฟ±า เมื่อแรกเกิดมามีสีเหลือง ไมMมีใบหูเนื่องจากถูกหนูแทะ มีหนSาที่เปLนหุMนยนต(พี่เลี้ยงซึ่งคนที่ซื้อโด

ราเอมอนมาคือเซวาชิเหลนชายของโนบิตะ วันหนึ่งเซวาชิเกิดอยากรูSสาเหตุที่ฐานะทางบSานยากจน จึงไดS

กลับไปในอดีตดSวยไทม(แมชชีน (Time machine) และไดSรู SวMาโนบิตะผูSเปLนปูjทวดเปLนตัวตSนเหตุ เซวาชิจึง

ตัดสินใจใหSโดราเอมอนยSอนเวลาไปคอยชMวยเหลือดูแลเวลาโนบิตะโดนแกลSงโดยใชSของวิเศษที่หยิบจากกระเป า

สี่มิต ิ

3.1.2 แรงบันดาลใจในการสร0างโดราเอมอน 

ตัวละครโดราเอมอน ไดSรับแรงบันดาลใจเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2512 เนื่องจากนักวาดการ(ตูนทั้ง 

2 ฟูจิโกะ ฟูจิโอะ ไดSลงโฆษณาการ(ตูนเรื่องใหมMของเขาทั้งสองไวSวMาจะมีตัวเอกที่ออกมาจากลิ้นชัก ในนิตยสาร

การ(ตูนฉบับตSอนรับปTใหมM แตMในความจริงแลSวทั้งสองยังไมMมีไอเดียเกี่ยวกับการ(ตูนเรื่องนี้แมSแตMนSอย  
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ฮิโรชิ ฟุจิโมโตะ (Hiroshi Fujimoto, 弘 藤本 : 2476-2539) ผูSเปLนหนึ่งนักวาดการ(ตูนไดSเผอิญเห็น

แมวจรจัดที่มักแอบเขSามาเลMนที่บSานของตนเองเปLนประจำ เขามักจะชอบจับแมวตัวนี้มาหาหมัด จนเวลา

ลMวงเลยมาถึง 4.00 น. ก็ยังไมMมีแนวความคิดเกี่ยวกับการ(ตูนเรื่องใหมM ทำใหSฮิโรชิโมโหตัวเองเปLนอยMางมากและ

คิดไปวMาโลกนี้นMาจะมีไทม(แมชชีน (Time machine) เพื่อยSอนเวลากลับไปแกSไขอดีต หลังจากนั้นฮิโรชิไดSเผลอ

หลับ เมื่อเขาสะดุSงตื่นขึ้นมา ทำใหSเขาตกใจวMาตนเองเผลอหลับไปจึงรีบวิ่งลงจากบันไดบSานไปสะดุดกับตุµกตา

ลSมลุกญี่ปุjนของลูกสาวที่ตกอยูMบนพื้น 

ดSวยเหตุนี้ทำใหSฮิโรชิเกิดความคิดขึ้นโดยนำหนSาแมวจรจัดมาผสมกับตุµกตาญี่ปุjน สรSางออกมาเปLนตัว

ละครหุMนยนต(แมวจากอนาคตคอยชMวยเหลือเด็กชาย และตั้งชื่อวMา โดราเอมอน เปLนคำผสมระหวMาง "โดราเน

โกะ (Doraneko)" กับ "เอมอน (Emon)" ในภาษาญี่ปุjน “โดราเนโกะ (Doreneko)” แปลวMา แมวหลงทาง 

สMวนคำวMา "เอมอน (Emon)" เปLนคำเรียกตMอทSายชื่อของเด็กชายในสมัยกMอนของประเทศญี่ปุjน 

3.1.3 ตอนจบของโดราเอมอน 

พล็อต (Plot) เรื่องโดราเอมอนตอนจบมีที่มาจากฟ¨กชั่น (Fiction) ที่ถูกเผยแพรMผMานทางอินเทอร(เน็ต 

ทั้งในรูปแบบแฟนฟ¨คชั่น (Fanfiction) ขMาวลือ หรือ เมล(ลูกโซM (Forward Mail) โดยพล็อต (Plot) มีหลาย

หลาย สMวนมากที่พบจะเกี่ยวกับ ความตาย, ความฝ�น, อุบัติเหตุ ซึ่งที่พบเห็นบMอย จะมีอยูM 3 รูปแบบ คือ 

• โนบิตะ เปLนคนสรSางโดราเอมอน 

• โนบิตะ ปjวยเปLนโรครSายแรง 

• เรื่องทั้งหมดของโดราเอมอน เปLนเรื่องที่โนบิตะฝ�นไปเอง 

พล็อต (Plot) ที่ยังหลงเหลือในป�จจุบันคือพล็อต (Plot) แรก โนบิตะเปLนคนสรSางโดราเอมอน แตM

อยMางไรก็ตาม โดราเอมอนตอนจบทุกแบบเปLนเพียงเสียงเลMาอSาง และไมMมีหลักฐานใด ๆ อยMางชัดเจน ในความ

เปLนจริงโดราเอมอนเคยจบไปแลSวหนึ่งครั้ง เปLนตอนสุดทSายของรวมเลMมที่ 6 ชื่อตอนวMา ลากMอนโดราเอมอน แตM

เนื่องจากเหตุผลหลายประการ ทั้งแฟนคลับและอาจารย(ฟุจิโกะผูSเขียนโดราเอมอนจึงไดSกลับมาเขียนใหมMอีก

ครั้ง 

ที่มาของโดจินชิ (Doujinshi) หรือการ(ตูนทำมือของโดราเอมอนตอนจบ การ(ตูนชุดนี้เปLนงานที่วาดโดย 

ทะจิมMา ยาสุเอะ (Tajima Yasue) ในชื่อกลุMมวMา จาเฟค คอทเทอรี่ (GA-FAKE COTERIE) โดยใชSโครงเรื่องจาก

ฟ¨กชั ่น (Fiction) เกี ่ยวกับตอนจบของโดราเอมอน ที่แพรMกระจายตามเมล(ลูกโซM (Forward Mail) ซึ ่งเริ่ม

วางขายครั้งแรกในงาน คอมมิก มาร(เกท (Comic Market) ฤดูรSอน ครั้งที่ 68 ชMวงวันที่ 12-13 สิงหาคม พ.ศ. 

2548 และหลังจากนั้น ในงาน Comic Market (Comic Market) ครั ้งตMอมาในฤดูหนาว ชMวงวันที ่ 29-30 
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ธันวาคม พ.ศ. 2548 ผลงานชิ ้นนี ้ไดSรับความสนใจจากแฟน ๆ โดราเอมอน จนเริ ่มมีการเผยแพรMผMาน

อินเทอร(เน็ตอยMางกวSางขวาง ป�จจุบันยังมีผูSใหSความสนใจจนหนังสือขาดตลาดและตSองพิมพ(ซ้ำอีกครั้ง 

อยMางไรก็ตาม ผลงานนี้เปLนเพียงงานที่เขียนเพื่อเปLนที่ระลึกในการสรSางอนิเมะฉบับหนังโรง ที่ชื่อวMา โน

บิตะกับพีสุเกะ 2549 เพื่อแฟนโดราเอมอนของอาจารย(ทะจิมMาเทMานั้น เพราะฉะนั้นตอนจบที่แทSจริงของโดรา

เอมอนจึงไมMมีแตMอยMางใด   

 

3.2 ตัวละครหลัก 

3.2.1 โดราเอมอน (Doraemon) 

 

 

ภาพที่ 1 โดราเอมอน 

ที่มา : https://cartoon.mthai.com/character/1797.html, 2564 

 

โดราเอมอนถูกผลิตขึ้นในโรงงานสรSางหุMนยนต(ที่เมืองโตเกียว เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2112 แตMใน

ระหวMางการผลิตเกิดขSอผิดพลาดขึ้น ทำใหSโดราเอมอนมีคุณสมบัติไมMเหมือนหุMนยนต(แมวตัวอื่น ตSองเขSารับการ

อบรมในหSองเรียนคลาสพิเศษของโรงเรียนหุ Mนยนต( และไดSพบกับเพื ่อน ๆ ขบวนการโดราเอมอนที่นั่น 

จนกระทั่งวันหนึ่งในงาน "โรบ็อต ออดิชัน" ซึ่งเปLนงานที่จัดใหSมีการแสดงความสามารถของหุMนยนต(ที่ไดSผMาน

การอบรมแลSว ดSวยความซุกซนของเซวาชิในวัยเด็ก เขาจึงกดปุjมเลือกซื้อโดราเอมอนมาไวSที่บSาน ดSวยเหตุนี้ โด

ราเอมอนจึงไดSมาอยูMอาศัยที่บSานของเซวาชิในฐานะของหุMนยนต(เลี้ยงเด็ก  

แตMเดิมตัวโดราเอมอนมีสีเหลืองและมีหู แตMในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2122 ขณะที่โดราเอมอนหลับ

อยูM ใบหูไดSโดนหนูแทะจนแหวMงไปทั้ง 2 ขSาง และไมMสามารถซMอมแซมใหSเหมือนเดิมไดS หลังจากรักษาตัวอยูMใน

โรงพยาบาลหุMนยนต(แมว "โนราเมียโกะ" แฟนสาวของโดราเอมอนก็มาเยี่ยม แตMพอทราบวMาโดราเอมอนไมMมีหู 
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เหลือแตMหัวกลม ๆ โนราเมียโกะ (Noramyako) จึงหัวเราะ ทำใหSโดราเอมอนเสียใจเปLนอยMางมาก และ

พยายามทำใจดSวยการดื่มยาเสริมกำลังใจ แตMวMาโดราเอมอนหยิบผิดกินยาโศกเศรSาแทน ทำใหSโศกเศรSากวMาเดิม

และเริ่มรSองไหSไมMหยุดอยูMริมชายหาด 3 วัน 3 คืน จนสีลอกเปลี่ยนเปLนสีฟ±า หลังจากนั้นโดราเอมอนจึงเกลียด

และกลัวหนูเปLนอยMางมาก และไมMคMอยมีความมั่นใจในตัวเองเกี่ยวกับเรื่องความรัก 

ข0อมูลจำเพาะของโดราเอมอน 

เปLนความตั้งใจของผูSวาดการ(ตูนที่ใชSตัวเลข 3-9-12 กับตัวละครนี้ โดราเอมอนจึงมีอะไรหลายอยMาง

เกี่ยวกับตัวเลขชุดนี ้

1) มีน้ำหนัก 129.3 กิโลกรัม 

2) ความสูง 129.3 เซนติเมตร เวลานั่งจะเหลือ 100 เซนติเมตร 

3) กระโดดไดSสูง 129.3 เซนติเมตร เวลาเจอหน ู

4) มีพละกำลัง 129.3 แรงมSา 

5) วัดรอบหัว รอบอก รอบเอวไดS 129.3 เซนติเมตร 

6) วิ่งปกติในระยะ 50 เมตรใชSเวลา 15 วินาที แตMถSาเจอหนูจะวิ่งไดSเร็วถึง 129.3 กิโลเมตรตMอชั่วโมง 

7) วันที่ผลิตคือ ปTที่ 12 เดือน 9 วันที่ 3 เรียงแบบปฏิทินญี่ปุjน 

 

สXวนประกอบในรXางกาย 

เนื่องจากเปLนหุMนยนต(แมวที่ผลิตขึ้นในอนาคตคือคริสต(ศตวรรษที่ 22 ตามจินตนาการของผูSแตMง 

สMวนประกอบในรMางกายของโดราเอมอนจึงเต็มไปดSวยเทคโนโลยีขั้นสูง มีคุณสมบัติดังตMอไปนี ้

1) หัว โดราเอมอนเปLนหุMนยนต(แมวที่มีการติดตั้งชิป (Chip) คอมพิวเตอร(ในหัว ทำใหSมีความรูSสึกนึก

คิด สามารถพูดภาษามนุษย( (ภาษาญี่ปุjน) และพูดภาษาแมวไดS แตMภาษาอื่น ๆ จะไมMสามารถ

เขSาใจไดS จึงตSองใชS "วุSนแปลภาษา" กับ "หูฟ�งภาษาสัตว(" แทน นอกจากนี้ หัวของโดราเอมอนยัง

แข็งราวกับหิน ซึ่งเปLนอาวุธลับขั้นสุดทSายของโดราเอมอน  

2) ใบหน0า  ใบหนSาของโดราเอมอนมีลักษณะเปLนทรงกลม จมูกกลมสีแดง และมีหนวด 6 เสSน ดู

คลSายกับแมว แตMคนอื่น ๆ มักเขSาใจผิดคิดวMาเปLนทานูกิหรือแรคคูน ซึ่งโดราเอมอนจะไมMพอใจทุก

ครั้งที่ถูกเรียกแบบนั้น 

3) ตา ตาแสงอินฟราเรด (Infrared) สามารถมองเห็นไดSแมSแตMในที่มืด 

4) จมูก มีลักษณะเปLนลูกกลม ๆ สีแดง เหมือนกับปลายหาง รับรูSกลิ่นไดSไวกวMามนุษย( 20 เทMา แตM

ป�จจุบันชำรุดจึงสามารถดมกลิ่นไดSเทMาจมูกคนเทMานั้น 

5) หนวด มี 6 เสSน เปLนหนวดเรดาร( (Radar) สามารถจับวัตถุระยะไกลไดS แตMอยูMระหวMางรอซMอมแซม 
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6) รXางกาย ผิวหนังเปLนโลหะผสมพิเศษตSานแรงดึงดูด ทำใหSฝุ jนละอองไมMสามารถจับเกาะไดS 

นอกจากนี้ยังมีความทนทานสูง สามารถอยูMในอวกาศหรือใตSทะเลลึกไดS ทนทานตMอกรด แตMมี

ขSอเสียดังนี้ แพSอากาศรSอน และแพSอากาศหนาวจนถึงขั้นเปLนหวัดไดS หากโดนไฟฟ±าช็อตก็จะ

เสียหาย 

7) มือ รูปรMางกลมสีขาวไมMมีนิ้วมือ แตMสามารถดูดจับสิ่งของไดSทุกอยMาง 

8) ปาก ปากขนาดกวSาง สามารถรับประทานไดSทุกอยMาง โดยจะเปลี่ยนเปLนพลังงานปรมาณู ภายใน

ปากมีฟ�นที่เรียกวMา "ฟู±ดคัตเตอร( (Food cutter)" ซึ่งจะปรากฏใหSเห็นเฉพาะเวลาที่โดราเอมอน

โกรธจนตSองยิงฟ�นเทMานั้น  

9) กระพรวน มีกระพรวนหSอยคอสีเหลือง สายคาดสีแดง เมื่อสั่นกระพรวนจะสามารถเรียกแมวที่อยูM

ใกลSเคียงมาชุมนุมกันไดS โดยจะปลMอยคลื่นเสียงพิเศษ แตMตอนนี้ใชSงานไมMไดS ป�จจุบันจึงไดSเปลี่ยน

ชิ้นสMวนใหมMเพื่อใชSงานเปLนกลSองถMายรูปขนาดเล็กแทน 

10) กระเปvาหน0าท0อง เปLนกระเป าสี่มิติไวSสำหรับเก็บของวิเศษ พื้นที่เก็บของไมMมีจำกัด สามารถถอด

ไปทำความสะอาดไดS โดยระหวMางนั้นจะนำกระเป าสี่มิติใบสำรอง หรือที่มักเรียกวMา "กระเป า

สำรอง" มาใชSแทน ซึ่งกระเป าทั้งสองจะมีมิติเชื่อมตMอกัน ของที่เอาใสMในกระเป าใบหนึ่งจะสามารถ

นำออกมาจากกระเป าอีกใบหนึ่งไดS 

11) เท0า ลักษณะแบนเรียบ สีขาว มีพลังตSานแรงดึงดูด สMงผลใหSเทSาอยูMลอยจากพื้น 3 มิลลิเมตร จึงไมM

จำเปLนตSองใสMรองเทSาเพราะไมMมีฝุjนผงติดเทSา เดิมทีเทSาของโดราเอมอนจะเปLนแบบที่สามารถเดิน

ไดSโดยไมMมีเสียงเหมือนกับแมวยMอง แตMป�จจุบันชำรุดไปแลSว ทำใหSเวลาเดินจึงมีเสียงจากแรงเสียด

สีกับอากาศ สำหรับเวลาขี่จักรยานตSองใชSปากจับแฮนด(และใชSมือถีบที่ป�°นจักรยานแทน เนื่องจาก

ขาหยั่งไมMถึง 

12) หาง  เปLนสวิตช( (Switch) ป¨ด-เป¨ด ถSาถูกดึงทุกอยMางจะหยุดทำงาน โดราเอมอนสามารถดึงหาง

เพื่อป¨ดสวิตช(ตัวเอง แตMไมMสามารถดึงเพื่อเป¨ดเองไดS 

 

สิ่งที่ชอบ-เกลียด 

สิ่งที่ชอบที่สุดคือขนมหวานญี่ปุjนที่เรียกวMา โดรายากิ (Dorayaki) หรือแป±งทอด โดยสามารถกินโดรา

ยากิขนาดใหญMที่สุดในโลกซึ่งมีขนาดใหญMเทMาหSองของโนบิตะไดSคนเดียวหมด และเคยชนะเลิศการแขMงขันกินโด

รายากิเร็ว สาเหตุที่ชอบกินโดรายากิเนื่องจากสมัยที่อยูMในศตวรรษที่ 22 โดราเอมอนเคยไดSรับโดรายากิจาก

แมวสาว "โนราเมียโกะ" และโดราเอมอนคิดวMาโดรายากิ คือ รสชาติของความรักครั้งแรก ตั้งแตMนั้นมาโดรายากิ

จึงกลายเปLนของโปรดของโดราเอมอน นอกจากโดรายากิแลSว อาหารอยMางอื่นที่โดราเอมอนชอบก็คือ ขนมโมจิ 

ซึ่งเคยไดSกินในตอนแรกสุดที่เพิ่งเดินทางมาหาโนบิตะดSวยไทม(แมชชีน (Time machine)  
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สิ่งที่โดราเอมอนเกลียดและกลัวที่สุดคือ หนู เพราะเคยโดนหนูกัดหูจนหูแหวMงไปทั้ง 2 ขSางตอนหลับ 

นอกจากนั้นยังกลัวแฮมสเตอร(ดSวย เพราะโดราเอมอนถือวMาเปLนสัตว(ในตระกูลเดียวกับหน ู

 

3.2.2 โนบิ โนบิตะ (Nobi Nobita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 โนบิ โนบิตะ 

ที่มา : https://cartoon.mthai.com/character/1797.html, 2564 

 

โนบิ โนบิตะ เปLนลูกชายคนเดียวของครอบครัวโนบิ ปกติจะใสMแวMน สวมเสื้อโปโลสีเหลืองหรือแดงปก

ขาว กางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน มีนิสัยขี้แย อMอนแอ ไมMเคยพึ่งพาตนเอง เรียนหนังสือไมMเกMง สอบไดS 0 คะแนนบMอย 

ๆ มักมาโรงเรียนสายและถูกทำโทษบMอยครั้ง ไมMเกMงกีฬา แตMเลMนพันดSายเกMง และเปLนจอมแมMนป¡น งานอดิเรก

คือนอนกลางวันและอMานการ(ตูน ในอีกดSานหนึ่งก็มีนิสัยที่ดีอยูMมากเชMนกัน เชMน รักสัตว( ขี้สงสาร รักเพื่อน 

อารมณ(อMอนไหว และรักความยุติธรรม ยอมนำตัวเองเขSาไปเสี่ยงอนัตรายเพื่อชMวยเพื่อนมนุษย( 

โนบิตะเปLนคนที่รัก พMอ แมM และยMาของเขามากแตMดSวยวัยและสภาพครอบครัวที่คMอนขSางเปLนแบบยุค

เกMา ทำใหSการแสดงออกทางความรักตMอกันมีนSอย ในเนื้อเรื่องมักจะมีการแสดงออกถึงความรักในครอบครัวใน

เวลาคับขัน เชMน ใครบางคนหายไปจากบSานเปLนเวลานาน ๆ หรือมีใครปjวยไขS ดSวยลักษณะนิสัยที่มีมิติความ

เปLนมนุษย(อยูMมากเชMนนี้ จึงทำใหSตัวละครนี้สามารถเขSาไปอยูMในใจของคนทั่วโลก โนบิตะหลงรักชิซุกะซึ่งอยูMใน

วัยเดียวกัน มีความหวังที่จะไดSแตMงงานดSวยเมื่อโตขึ้น แตMก็มักจะมีอุปสรรคและมีคูMแขMงหลายคน โดยเฉพาะเดคิ

สุงิ เนื่องจากชิซุกะเปLนเด็กนMารัก และดSวยความอMอนแอของโนบิตะเอง แตMโนบิตะก็ไดSเพื่อนรักอยMางโดเรมอ

นคอยชMวยเหลือจากการโดนกลั่นแกลSงของไจแอนท(และซูเนโอะ ทำใหSโนบิตะมีความมั่นใจมากขึ้น 
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3.2.3 มินาโมโตะ ชิซุกะ (Minamoto Shizuka) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 มินาโมโตะ ชิซุกะ 

ที่มา : https://cartoon.mthai.com/character/1797.html, 2564 

 

มินาโมโตะ ชิซุกะ เปLนเด็กผูSหญิงคนเดียวในกลุMม อาจจะเรียกไดSวMาเปLนนางเอกของการ(ตูนโดราเอมอน 

ปกติจะใสMเสื้อชมพู กระโปรงสั้นสีชมพู มีนิสัยใจดี มีความกระตือรือรSน เกMงเรื่องวาดภาพ เย็บป�กถักรSอย 

เรียบรSอย โอมอSอมอารี และชอบการทำคุกกี้ สิ่งที่ชอบที่สุดคือการอาบน้ำ ซึ่งทำใหSในเรื่องมักจะมีฉากตอนที่

เจอชิซุกะกำลังอาบน้ำ สิ่งเดียวที่ไมMเกMงและชอบคือไวโอลิน  

ชิซุกะเปLนที่หมายปองของเด็กชายในหSองเรียน โนบิตะมีความฝ�นที่จะไดSแตMงงานกับเธอในอนาคต ชิซุ

กะ ชอบทานแพนเคSกมาก ดังจะเห็นไดSจากตอนพิเศษหลาย ๆ ตอน ชิซุกะจะทานแตMแพนเคSกเสียสMวนใหญM แตM

อาหารที่เธอชื่นชอบที่สุดคือ ‘มันเผา’ ซึ่ง ชิซุกะนั้นมีความใฝjฝ�นที่จะกินมันเผาที่เยอะที่สุด แตMเรื่องนี้เปLน

ความลับที่ชิซุกะไมMอยากใหSเพื่อนและคนอื่นทราบเพราะความอาย 
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3.2.4 โฮเนะคาวา ซูเนโอะ (Honekawa Suneo) 

 

ภาพที่ 4 โฮเนะคาวา ซูเนโอะ 

ที่มา : https://cartoon.mthai.com/character/1797.html, 2564 

 

โฮเนะคาวา ซูเนโอะ มีลักษณะนิสัยเจSาเลMห( หนSาตาเหมือนสุนัขจิ้งจอก ปากแหลม ชอบยุใหSไจแอนท(

รังแกโนบิตะ ซูเนโอะเปLนคนที่ชอบคุยโวโอSอวดเนื่องจากเปLนคนมีฐานะร่ำรวยเชี่ยวชาญดSานการเลMนมายากล

และหมุนจาน ปLนนักสะสมของเลMน มักมีของราคาแพงมาอวดเพื่อน มีความใฝjฝ�นอยากจะเปLนนักออกแบบ

เสื้อผSา มักจะรังแกโนบิตะบMอย ๆ 

ในบางตอน ซูเนโอะ แสดงความหลงตัวเองใหSเห็น ดSวยการชอบสMองกระจกและชมเชยตัวเองวMาเปLน

ชายที่หลMอที่สุดในโลก เนื่องจากเขามีรูปรMางที่เล็กที่สุดในกลุMม จึงรูSสึกวMาสิ่งนี้เปLนปมดSอยของเขาอยูMตลอด จึง

พยายามที่จะกลบปมดSอยนั้นโดยการชอบคุยโมSโอSอวดฐานะทางบSานอยูMเสมอ ความลับอยMางหนึ่งของซูเนโอะที่

ไมMอยากใหSใครรูSคือ มักป�สสาวะรดที่นอน ถึงแมSวMาจะโตจนเรียนระดับประถมศึกษาปTที่ 4 แลSวก็ตาม ซูโนโอะ

จึงตSองใสMผSาอSอมกMอนนอน ซูเนโอะเปLนคนที่ติดแมMมาก เพราะแมMของซูเนโอะคMอนขSางเลี้ยงอยMางตามใจ และ

มักจะเรียกซูเนโอะวMา ‘คุณซูเนโอะ’ ในโดราเอมอนฉบับภาพยนตร(หลาย ๆ ตอน เมื่อเจอเหตุการณ(ที่เลวรSาย 

ซูเนโอะมักจะเปLนคนแรกที่รSองไหSหาแมMกMอนใคร ๆ 
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3.2.5 โกดะ ทาเคชิ (Goda Takeshi) หรือ ไจแอนท,  

 

ภาพที่ 5 โกดะ ทาเคชิ (ไจแอนท() 

ที่มา : 	https://guru.sanook.com/8613/, 2564 

 

โกดะ ทาเคชิ หรือ ไจแอนท( เปLนลูกผูSชายรSานขายผัก มีรูปรMางใหญM แข็งแรง หูเบา ชอบรังแกโนบิตะ

เสมอ ไจแอนท(มักจะแยMงหนังสือการ(ตูนกับของเลMนของเพื่อนเปLนประจำ มีสุภาษิตประจำตัวที่มาจากสุภาษิต

อังกฤษวMา ‘ของ ๆ นายก็เหมือนของ ๆ ฉัน ของ ๆ ฉันก็คือของ ๆ ฉัน’ (What’s yours is mine, and what’s 

mine is mine.) แตMถึงเวลาจำเปLนก็มักชMวยคนอื่น ลึก ๆ แลSวเปLนคนโอบอSอมอาร ี

นอกจากนั้นไจแอนท(ยังเปLนหัวหนSาทีมเบสบอลในละแวกหมูMบSานและรักเบสบอลมาก ๆ มักจะบังคับ

โนบิตะมาเขSารMวมทีมเสมอเพราะวMาทีมขาดคน ไจแอนท(มีนSองสาวที่รักมาก ชื่อ ไจโกะ คนที่กลัวมากที่สุดคือแมM

ของเขา ในเรื่องการเรียน ไจแอนท(เรียนไมMเกMงเทMาซูเนโอะ แตMก็เรียนไดSดีกวMาโนบิตะ ไจแอนท(ชอบรSองเพลง

มาก แตMเสียงไมMเอาไหน มักจะบังคับใหSเพื่อนมาฟ�งคอนเสิร(ตของเขาเสมอ อีกทั้งไจแอนท(ยังอยากเปLนพMอครัว 

แตMฝTมือทำอาหารของไจแอนท(ก็ไมMเอาไหนไมMตMางจากการรSองเพลง 

ภายนอกไจแอนท(ดูเปLนเด็กอันธพาล ชอบรังแกคนที่อMอนแอกวMา แตMจริง ๆ แลSว ไจแอนท(เปLนเด็กที่

อMอนไหวงMาย ไมMวMาจะโกรธ ดีใจ หรือ เสียใจ ก็จะแสดงความรูSสึกออกมาทันที อีกทั้งยังเปLนคนที่รักพวกพSอง ใน

ตอนพิเศษหลาย ๆ ตอน เมื่อถึงเวลาคับขัน ไจแอนท(จะเปLนคนที่เขSาไปชMวยเหลือเพื่อนของตนโดยไมMลังเล ซึ่ง

สMวนใหญMจะมีใหSเห็นในโดราเอมอนฉบับภาพยนตร( 
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3.3 ฉาก 

 ประกอบไปดSวย บSานของโนบิโนบิตะ บSานของชิซุกะ บSานของไจแอนท( บSานของซูเนโอะ บSานของเดคิ

ซุงิ โรงเรียน ภูเขาหลังโรงเรียน ลานกวSาง ไทม(แมชชีน (Time machine) ไปยังสถานที่ตMาง ๆ 

  

ภาพที่ 6 บSานของโนบิตะ 

ที่มา : https://cartoon.mthai.com/character/1797.html, 2564 

 

 

ภาพที่ 7 บSานของชิซุกะ 

ที่มา : https://cartoon.mthai.com/character/1797.html, 2564 
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ภาพที่ 8 บSานของไจแอนท( 

ที่มา : https://youtu.be/xp1hHEc9CG4, 2564 

 

 

ภาพที่ 9 บSานของซูเนโอะ 

ที่มา : https://cartoon.mthai.com/character/1797.html, 2564 
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ภาพที่ 10 โรงเรียน 

ที่มา : https://cartoon.mthai.com/character/1797.html, 2564 

 

 

 

ภาพที่ 11 ภูเขาหลังโรงเรียน  

ที่มา : https://cartoon.mthai.com/character/1797.html, 2564 
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ภาพที่ 12 ลานกวSาง  

ที่มา : https://cartoon.mthai.com/character/1797.html, 2564 

 

 

 

ภาพที่ 13 ไทม(แมชชีน (Time machine) ไปยังสถานที่ตMาง ๆ 

ที่มา : https://board.postjung.com/963607, 2564 
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บทที่ 4 

วิเคราะห;ตัวละครจากแอนิเมชั่นเรื่อง โดราเอมอน 

 

4.1 โดราเอมอน (Doraemon) 

โดราเอมอนถูกผลิตขึ้นในโรงงานสรSางหุMนยนต(ที่เมืองโตเกียว เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2112 แตMใน

ระหวMางการผลิตเกิดขSอผิดพลาดขึ้น ทำใหSโดราเอมอนมีคุณสมบัติไมMเหมือนหุMนยนต(แมวตัวอื่น ตSองเขSารับการ

อบรมในหSองเรียนคลาสพิเศษของโรงเรียนหุ Mนยนต( และไดSพบกับเพื ่อน ๆ ขบวนการโดราเอมอนที่นั่น 

จนกระทั่งวันหนึ่งในงาน "โรบ็อต ออดิชัน" ซึ่งเปLนงานที่จัดใหSมีการแสดงความสามารถของหุMนยนต(ที่ไดSผMาน

การอบรมแลSว ดSวยความซุกซนของเซวาชิในวัยเด็ก เขาจึงกดปุjมเลือกซื้อโดราเอมอนมาไวSที่บSาน ดSวยเหตุนี้  

โดราเอมอนจึงไดSมาอยูMอาศัยที่บSานของเซวาชิในฐานะของหุMนยนต(เลี้ยงเด็ก  

วันหนึ่งเซวาชิเกิดอยากรูSสาเหตุที่ฐานะทางบSานยากจน จึงไดSกลับไปในอดีตดSวยไทม(แมชชีน (Time 

machine) จึงไดSรูSวMาโนบิตะ (ผูSเปLนปูjทวด) เปLนตัวตSนเหตุ เซวาชิจึงไดSตัดสินใจใหSโดราเอมอนยSอนเวลาไปคอย

ชMวยเหลือดูแลเวลาโนบิตะโดนแกลSงโดยใชSของวิเศษที่หยิบจากกระเป าสี่มิต ิ

1) ลักษณะทางกายภาพ 

โดราเอมอนเปLนหุMนยนตร(แมว แตMเดิมมสีีเหลืองและมีหู แตMในวันหนึ่งขณะที่โดราเอมอนหลับอยูM ใบหูไดSโดนหนู

แทะจนแหวMงไปทั้ง 2 ขSาง และไมMสามารถซMอมแซมใหSเหมือนเดิมไดS หลังจากรักษาตัวอยูMในโรงพยาบาล

หุMนยนต(แมว "โนราเมียโกะ" แฟนสาวของโดราเอมอนก็มาเยี่ยม แตMพอทราบวMาโดราเอมอนไมMมีหู เหลือแตMหัว

กลม ๆ โนราเมียโกะ (Noramyako) จึงหัวเราะ ทำใหSโดราเอมอนเสียใจเปLนอยMางมาก และพยายามทำใจดSวย

การดื่มยาเสริมกำลังใจ แตMวMาโดราเอมอนหยิบผิดกินยาโศกเศรSาแทน ทำใหSโศกเศรSากวMาเดิมและเริ่มรSองไหSไมM

หยุดอยูMริมชายหาด 3 วัน 3 คืน จนสีลอกเปลี่ยนเปLนสีฟ±า ตัวของโดราเอมอนจะมีรูปรMางกลม ขาและแขนสั้น 

ไมMมีหู สวมปลอกคอสีแดง พรSอมกับติดกระดิ่งสีเหลือง และมกีระเป าสี่มิตทิี่ภายในมีของวิเศษมากมายติดอยูM

ตรงหนSาทSอง เปLนเครื่องมืออำนวยความสะดวกในโลกอนาคต โดยสMวนมากจะเปLนของลSาหลังที่ในโลกอนาคต

ของโดราเอมอนไมMคMอยจะใชSกันแลSว หลาย ๆ ครั้งมักจะหยิบของวิเศษมาชMวยโนบิตะ แตMโนบิตะกลับทำพังเสีย

สMวนใหญM ไมMก็นำไปใชSทำใหSเกิดเรื่องวุMนวายประจำ 

2) บุคลิกภาพ /ลักษณะนิสัย 

โดราเอมอนมีคาแรคเตอร(แบบนยันเดเระ คือ ตัวละครที่ผสมผสานสเนMห(ของแมวเขSากับคุณสมบัติที่

เหมือนแมวอยMางแทSจริง และคาแรคเตอร(แบบเคโมโนะมิมิ คือ ตัวละครที่รMางกายดูเปLนมนุษย( แตMมีหู (แมS

ป�จจุบันจะไมMมีแลSว) หนวด และหาง 
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สิ่งที่โดราเอมอนชอบที่สุดคือขนมหวานญี่ปุ jนที่เรียกวMา โดรายากิ (Dorayaki) หรือแป±งทอด โดย

สามารถกินโดรายากิขนาดใหญMที่สุดในโลกซึ่งมีขนาดใหญMเทMาหSองของโนบิตะไดSคนเดียวหมด และเคยชนะเลิศ

การแขMงขันกินโดรายากิเร็ว สาเหตุที่ชอบกินโดรายากิเนื่องจากสมัยที่อยูMในศตวรรษที่ 22 โดราเอมอนเคยไดSรับ

โดรายากิจากแมวสาว "โนราเมียโกะ" และโดราเอมอนคิดวMาโดรายากิ คือ รสชาติของความรักครั้งแรก ตั้งแตM

นั้นมาโดรายากิจึงกลายเปLนของโปรดของโดราเอมอน นอกจากโดรายากิแลSว อาหารอยMางอื่นที่โดราเอมอน

ชอบก็คือ ขนมโมจิ ซึ่งเคยไดSกินในตอนแรกสุดที่เพิ่งเดินทางมาหาโนบิตะดSวยไทม(แมชชีน (Time machine)  

สิ่งที่โดราเอมอนเกลียดและกลัวที่สุดคือ หนู เพราะเคยโดนหนูกัดหูจนหูแหวMงไปทั้ง 2 ขSางตอนหลับ 

นอกจากนั้นยังกลัวแฮมสเตอร(ดSวย เพราะโดราเอมอนถือวMาเปLนสัตว(ในตระกูลเดียวกับหนู และไมMคMอยมีความ

มั่นใจในตัวเองเกี่ยวกับเรื่องความรักหลังจากที่โดนแฟนสาวหัวเราะใสMเพราะไมMมีห ู 

โดราเอมอนมีแมวที่ชอบอยูMก็คือ มี่จัง และเวลาโดราเอมอนอยูMในหSวงรัก ก็มักจะทำตัวไมMถูก เกิด

อาการเขินชนิดรุนแรง เคยมีครั้งหนึ่งที่โดราเอมอนตกหลุมรักแมวครั้งแรก แตMไมMกลSาเขSาไปพบ จึงไดSปรึกษาโน

บิตะ แตMก็โดนหัวเราะเยาะ แตMโนบิตะก็ไดSพูดใหSกำลังใจ จึงกลSาไปพบแมวที่เเอบชอบไดS นอกจากนี้ ถSาหาก

เรียกโดราเอมอนวMา ทานุกิ (แรคคูน) โดราเอมอนจะโกรธมาก และจะคSานวMาตัวเองเปLนแมว ไมMใชMทานุกิ  

4.2 โนบิ โนบิตะ (Nobi Nobita)  

เสSนทางชีวิตแรก ๆ ของโนบิตะกMอนที่จะเจอกับโดราเอมอนคือ โนบิตะไดSแตMงงานกับไจโกะ นSองสาว

ของไจแอนท( ซึ่งเมื่อโนบิตะโตไป เขาสอบเขSามหาวิทยาลัยไมMผMานหลายครั้งจนพMอแมMตSองปลอบใจอยูMเสมอ 

จนกระทั่งใชSชีวิตทำงาน เขาไดSแตMงงานกับไจโกะและมีลูกดSวยกันหลายคน และโนบิตะที่ไมMสามารถเขSาทำงาน

ที่บริษัทไหนไดS จึงตั้งบริษัทของตัวเอง แตMตMอมาบริษัทก็เกิดไฟไหมSเพราะโนบิตะดันจุดดอกไมSไฟในบริษัท จน

ทำใหSครอบครัวของเขามีหนี้สินมากมายจนถึงแมSจะผMานมาเปLนรSอยปTจนถึงรุMนของ โนบิ เซวาชิ หลานของ

หลานของโนบิตะ ครอบครัวโนบิก็ยังชดใชSหนี้ไมMหมด จึงเปLนเหตุใหSพวกเขาสMงโดราเอมอนมาชMวยใหSชีวิตโนบิ

ตะดีขึ้น และเปลี่ยนแปลงอนาคตใหSดีขึ้นนั่นเอง 

โนบิตะเปLนตัวละครที่มีความสำคัญในการดำเนินเรื่องหลัก ถSาขาดตัวละครนี้ไปก็อาจไมMสามารถ

ดำเนินเรื่องตMอไปไดS เพราะเนื้อเรื่องสMวนใหญMในฉบับภาพยนตร(มักเริ่มมาจากตัวละครนี้ เชMน ตอน “ไดโนเสาร(

ตัวใหมMของโนบิตะ” โนบิตะไดSคSนพบกับฟอสซิลไดโนเสาร(โดยบังเอิญ จากนั้นเขาก็ใชSผSาคลุมกาลเวลาใหS

กลายเปLนไขMที่ฟ�กตัวไดS ไมMนานนักไดโนเสาร(ก็ฟ�กออกมาแลSวตั้งชื่อใหSวMา "พิสุเกะ" โนบิต ไดSเลี้ยงดูมันจนเติบโต 

จนกระทั่ง พิสุเกะ ตัวใหญMเกินกวMาที่จะดูแลไดS จนตSองตัดสินใจสMงกลับไปยังยุคของมัน แตMทวMาเกิดผิดพลาด

สMงไปผิดทSองถิ่น โนบิตะ จึงขอรSอง โดราเอมอน และเพื่อน ๆ ใหSชMวยพามันกลับไปยังถิ่นฐานจริง ๆ ที่มันอยูMคือ

ทะเลญี่ปุjนโบราณ พรSอมกับการหลีกหนีการตามลMาของเศรษฐีชั่วรSายจากโลกอนาคตที่ตSองการ พิสุเกะ เพื่อ
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นำไปคSาขายอยMางผิดกฎหมาย แถมยังตSองชMวย พิสุเกะ ปรับตัวกับสิ่งแวดลSอมใหมMที่โหดรSายโดดเดี่ยวใหSไดSอีก

ดSวย 

 หรือตอน “โนบิตะ ทMองอาณาจักรโฮMงเหมียว” เรื่องราวจะเกิดขึ้นไมMไดSเลยหากโนบิตะไมMไดSพบกับ

สุนัขตัวหนึ่งแลSวชMวยขึ้นมาจากน้ำและตัดสินใจแอบเลี้ยงไวS โนบิตะจึงตั้งชื่อใหSวMา "อิจิ" พอเวลาผMานไป โนบิตะ

ตSองรับภาระหนักขึ้นเพราะตSองเลี้ยวแมวเพิ่มอีก 3 ตัว โนบิตะจึงตัดสินใจจะพาพวกมันไปอยูMที่อื่นที่ไมMมีมนุษย( 

แตMตSองเจอภาระหนักกวMาเดิมเพราะดันไปเจอที่ที่สัตว(เลี้ยงถูกทิ้งเปLนจำนวนมาก จึงรับเลี้ยงทั้งหมด หลังจาก

นั้นโนบิตะจึงพาพวกมันไปในโลกเมื่อ 300 ลSานปTกMอน แลSวตัดสินใจใชS "ป¡นรังสีปรับวิวัฒนาการ" กับอิจิ เพื่อใหS

สามารถอยูMรอดไดS พอวันรุMงขึ้น พวกโนบิตะตัดสินใจจะไปเยี่ยมอิจิ แตMไทม(แมชชีนเกิดขัดขSองทำใหSพวกโนบิตะ

ไปโผลMในโลกอีก 1,000 ปTใหSหลัง โนบิตะไดSพบกับ "เฮจิ" ที่หนSาตาเหมือนอิจิมาก เฮจิไดSเลMาเรื่องเกี่ยวกับ

ความลับเกี่ยวกับ "เนโกะเจอร(แลนด(" ที่นMาจะมีสMวนเกี่ยวขSองที่ทำใหSพMอแมMของเฮจิและเพี่อนๆของเฮจิหายตัว

ไป พวกโนบิตะจึงรMวมมือกับเฮจิเพี่อสืบคSนวMาความลับที่อยูMเบี้องหลังเนโกะเจอร(แลนด(มันคืออะไรกันแนM 

1) ลักษณะทางกายภาพ 

โนบิตะเปLนเด็กผูSชาย ผมสั้นเกรียนสีดำ ใสMแวMนตากลมหนา มักสวมเสื้อโปโลสีเหลืองหรือแดงปกขาว 

กางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน  

3) บุคลิกภาพ / ลักษณะนิสัย 

ตัวละครมีลักษณะแบบกลม (Well-rounded Character) คือ ตัวละครมีมิติและมีการเปลี่ยนแปลง

อยูMตลอด แมSโนบิตะจะเปLนเด็กหนุMมทีใ่นเวลาปกติมักไมMไดSเรื่อง แตMเมื่อถึงยามคับขันตัวละครนี้จะสามารถเผชิญ

กับอุปสรรคไดSอยMางกลSาหาญ ไมMเกรงกลัว มีคาแรคเตอร(แบบโบเดเระ คือ ตัวละครที่จะแสดงความเขินอายเมื่อ

เจอเพศตรงขSาม เห็นไดSจากโดราเอมอนฉบับภาพยนตร(ตอน “สงครามเงือกใตSสมุทร” ในตอนที่โนบิตะไดSพบ

กับ โซเฟTย เจSาหญิงแหMงเผMาเงือก หรือตอน “ตำนานสุริยกษัตริย( (ตำนานเทพสุริยา)” ในตอนที่โนบิตะไดSพบ

กับ คุคุ เพื่อนของเจSาชายทโีอแหMงอาณาจักรยามานะที่มีหนSาตาเหมือนกับโนบิตะ 

โนบิตะมักมีผลการเรียนไมMคMอยจะดีเทMาไร มักจะสอบไดS 0 คะแนนอยูMบMอย ๆ มาสาย และลืมทำ

การบSานเปLนประจำ และมักจะโดนคุณครูทำโทษใหSไปยืนหนSาชั้นเรียนบMอย ๆ โนบิตะชอบซMอนขSอสอบ 0 

คะแนนเพื่อไมMใหSแมMรูS แตMบางครั้งก็ถูกจับไดS เคยมีครั้งหนึ่งที่โนบิตะไดS 100 คะแนน แตMทุก ๆ คนกลับคิดวMาโน

บิตะโกงขSอสอบบSาง ลอกเพื่อนบSาง จึงทำใหSเกิดอาการนSอยใจ โดราเอมอนจึงเอาของวิเศษเพื่อแพรMกระจาย

ขMาวใหSทั่วทั้งเมืองรูS  
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โนบิตะเปLนคนที่ขี้เกียจมาก มักจะตื่นสายและหลับในหSองเรียนเปLนประจำ และชอบทำอะไรขายหนSา

ทุก ๆ คนในชั้นเรียนเสมอ โนบิตะเลMนเบสบอลไมMเกMงเชMนกัน มักจะโดนใชSใหSเปLนคนเก็บบอลบSาง หรือทำใหSทีม

ไจแอนท(แพSเปLนประจำ และโดนไจแอนท(รังแกบMอย ๆ 

โนบิตะขี้อSอนโดราเอมอนมาก เขามักจะขอของวิเศษโดราเอมอนเปLนประจำ และทำพังตลอด สMวน

ใหญMจะนำไปใชSเพื่อแกลSงเพื่อนที่ชอบมาแกลSงตนอยูMบMอย ๆ หรือใชSเพื่อตีสนิทกับชิซุกะ ของวิเศษที่โนบิตะใชS

เกือบจะทำลายลSางโลกไดSแลSวในบSางครั้ง แตMดSวยความเปLนเด็กจึงไมMเคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลย 

โนบิตะมักจะโดนซึเนโอะโอSอวดเปLนประจำ และบางครั้งที่ซึเนโอะไปเที่ยว เขาจะทิ้งโนบิตะไวS และไป

เที่ยวกับไจแอนท(และซึเนโอะ โนบิตะจึงคอยขอของวิเศษเพื่อไปแกSแคSนซึเนโอะบSาง อวดบSางตามประสาเด็ก ๆ 

โนบิตะเเอบชอบชิซุกะอยูM และมักจะทำอะไรใหSชิซุกะปลื้มใจ แตMก็จะโดนเดคิสุงิตัดหนSาตลอด ซึ่งเจSา

ตัวคิดไปเองวMาเดคิสุงิจะมาพรากรักจะชิซุกะไป และเปLนบMอยครั้งที่โนบิตะมักจะเป¨ดประตูไปที่ไหนก็ไดSแลSวเป¨ด

ไปยังหSองน้ำของชซิุกะ และเห็นชิซุกะโป�หลายครั้งแลSว 

ขSอดีของโนบิตะคือเปLนคนที่เลMนพันดSาย และยิงป¡นแมMน แตMกลับไมMคMอยมีคนสนใจ มีตอนหนึ่งที่โนบิตะ

ใชS ตูSสมมุติวMา รSองขอใหSกลายเปLนโลกที่การเลMนพันดSายเปLนที่นิยม จะเห็นไดSวMาโนบิตะเลMนไดSเทียบเทMากับระดับ

มือโปรมาก ถึงแมSวMาโนบิตะจะเปLนคนที่ไมMเอาไหน แตMเขาก็มีดSานดี ๆใหSเห็นเสมอคือ เปLนคนที่จิตใจดี มีเมตตา 

และชอบชMวยเหลือผูSอื่น ถึงแมSจะลSมเหลวสักกี่ครั้ง โนบิตะก็พยายามยืนขึ้นอีกครั้งดSวยตัวของเขาเอง  

4.3 มินาโมโตะ ชิซุกะ (Minamoto Shizuka) 

เปLนหนึ่งในตัวละครหญิงหลักในเรื่องโดราเอมอน เกิดในเดือนพฤษภาคม ในอนาคตหลังจากแตMงงาน

กับโนบิตะเปลี่ยนชื่อเปLน โนบ ิชิซุกะหรือคุณนายโนบ ิ

1) ลักษณะทางกายภาพ 

ชิซุกะเปLนเด็กผูSหญิง มีผมผูกเปLนเปTยสีน้ำตาล ตัวเล็ก มักสวมชุดประโปรงสีชมพ ู

2) บุคลิกภาพ /ลักษณะนิสัย 

ชิซุกะเปLนตัวละครเด็กหญิงที่มีนิสัยฉลาดและใจดีและหMวงใยคนอื่นมาก จึงนับไดSวMามีคาแรคเตอร(แบบ

เดเระเดเระ คือ ตัวละครที่ใจดี นMารัก มีความสุขตลอดเวลาและมีพลังอยMางเหลือลSน เธอเปLนเพื่อนกับโนบิตะ

และยังเปLนคนที่ดูเหมือนจะจิตใจอMอนหวาน แตMเขSมแข็งมาก นอกจากนี้ชิซุกะยังเปLนคนที่ชอบสะสมตุµกตามาก 

และจะดูแลสิ่งของอยMางดีเปรียบเสมือนกับสิ่งของนั้นมีชีวิตจิตใจ สMวนอาหารที่ชิซุกะชอบมากที่สุดก็คือมันเผา 

แตMไมMเคยบอกใครเพราะกลัววMาจะทำใหSเสียภาพพจน( ซึ ่งมีครั ้งหนึ่งที ่โนบิตะลMวงรู SความลับเขSา ในตอน 

“ความลับในใจของชิซุกะจัง” โนบิตะนำเสSนผมของชิซุกะไปใสMในเครื่องสอบถาม แลSวถามของขวัญที่ชิซุกะ

อยากไดSมากที่สุด จนรูSวMาเปLนมันเผา 



35	
	

ในเรื่องของความรัก ชิซุกะจริง ๆ แลSวก็แอบชอบโนบิตะ แตMเพราะดSวยความที่ทั้งคูMยังเปLนเด็ก เธอจึง

มองโนบิตะเปLนแคMเพื่อนสนิทคนหนึ่ง ซึ่งหลาย ๆ ตอนชิซุกะมักจะพิสูจน(ความรักใหSโนบิตะเห็นอยMางเชMนตอน 

“ลากMอนชิซุกะจัง” ที่โนบิตะกินยาที่ทำใหSคนเกลียดลงไป แตMชิซุกะก็ยังฝjาเขSาไปชMวยเหลือโนบิตะไดS แสดงใหS

เห็นวMาเธอไมMเคยเกลียดโนบิตะและเปLนหMวงเขามาก ๆ 

ชิซุกะเปLนคนที่ชื่นชอบการเลMนไวโอลีนเปLนอยMางมาก แตMฝTมือการเลMนของเธอเขSาขั้นไมMไดSเรื่องอยMาง

รSายแรง และพลังเสียงไวโอลีนของเธอรุนแรงพอ ๆ กับเสียงรSองเพลงของไจแอนท( กลับกันชิซุกะเลMนเปTยโนไดS

เกMงมาก แตMเธอกลับไมMชอบ เพราะวMาถูกคุณแมMคอยบังคับใหSฝ§กเรียนเปTยโนอยูMเสมอ ๆ 

4.4 โฮเนะคาวา ซูเนโอะ (Honekawa Suneo) 

1) ลักษณะทางกายภาพ 

ซึเนโอะเปLนเด็กผูSชาย หนSาตาเหมือนสุนัขจิ้งจอก มีทรงผมยาวแหลมชี้ไปดSานหนSา และมปีากแหลม 

2) บุคลิกภาพ /ลักษณะนิสัย 

ซึเนโอะมีคาแรคเตอร(แบบฮิเนะเดเระ คือ ดูเหมือนหยิ่ง รSาย ตึความจริงแลSวเปราะบางมาก เขาเปLน

เด็กชายประถมที่เกิดในบSานที่ร่ำรวย มีนิสัยที่ขี้โมSโอSอวด และขี้แง เมื่อมีอะไรใหมM ๆ     ซึเนโอะก็มักจะเอามา

โอSอวดใหSเพื่อน ๆ ดูเสมอ นอกจากนั้นซึเนโอะยังเปLนคนหลงตัวเองมาก มักนั่งชมหนSาตัวเองที่กระจกทุก ๆ วัน 

และถึงซึเนโอะจะอยูMชั้นประถมแลSวแตMก็ยังคงใสMผSาอSอม นอกจากนั้นยังหัวดีพอ ๆ กับชิซุกะ และวาดรูปเกMง

มาก 

หลาย ๆ ครั้งที่ซึเนโอะจะชอบชวนไจแอนท(กับชิซุกะไปเที่ยวบMอย ๆ และจะกีดกันโนบิตะไมMใหSมาดSวย

เสมอ ซึเนโอะยังเปLนคนที่ชอบพูดยอเกMงมาก ชอบพูดยั่วยุและเยินยอไจแอนท( อยMางเชMนเมื่อไจแอนท(จะจัด

คอนเสิร(ต ซเึนโอะก็พูดใหSไจแอนท(ไปทำอยMางอื่นที่ดีกวMารSองเพลง หรือเปjาหูไจแอนท(ใหSไปจัดการโนบิตะแทน 

อีกทั้งในฉบับภาพยนตร(หลาย ๆ ตอน มักจะเห็นซึเนโอะที่เปLนคนแรกที่รSองหาแมM แสดงใหSเห็นวMา  

ซึเนโอะเปLนเด็กที่ติดแมMมาก และจะชอบรSองไหSหลบหนีอันตรายกMอนใครเพื่อน เปLนคนที่ชอบคSานความเห็น

ของเพื่อน ๆ เวลามีเรื่องทุกข(รSอน 

4.5 โกดะ ทาเคชิ (Goda Takeshi) หรือ ไจแอนท, 

1) ลักษณะทางกายภาพ 

ไจแอนท(เปLนเดก็ผูSชายทีม่ีรูปรMางใหญM อSวน แข็งแรง มีดวงตากลมเล็ก มักใสMเสื้อคอกลมสีสSม 

2) บุคลิกภาพ / ลกัษณะนิสัย 

ไจแอนท(เปLนเด็กชายหัวโจกอันธพาลประจำหมูMบSาน ที่มักจะชอบกลั่นแกลSงผูSอื่นเสมอ เขาเปLนคนที่มี

ความใฝjฝ�นอยากจะเปLนนักรSองมาก แตMวMาเสียงรSองของเขาแยMมาก จนอาจจะทำใหSผูSคนที่ไดSฟ�งลSมปjวยไดSเลย 
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มักพูดตามสิ่งที่คิด มีลักษณะโผงผาง อารมณ(ฉุนเฉียว ทำใหSมีลักษณะดูเปLนคนปjาเถื่อน เปLนคนที่ไมMกลัวตาย 

มักชอบเผชิญกับอุปสรรค และชอบการตMอสูSเปLนชีวิตจิตใจ ตรงกับคาแรคเตอร(ในการ(ตูนญี่ปุjน 2 แบบ คือ ซา

โดะเดเระ เปLนตัวละครที่มีความซาดิสม( โหดรSาย ขาดความเห็นอกเห็นใจผูSอื่นในบางครั้ง และสนใจเฉพาะสิ่งที่

เขาใหSความสำคัญ และ ดารุเดเระ เปLนตัวละครที่ทำตัวขี้เกียจและมักเพิกเฉยตMอผูSอื่น ทำอะไรก็ไดSที่ตSองการ 

แตMก็จะไมMลังเลที่จะชMวยเหลือคนที่ตนเองหMวงใย  

ไจแอนท(มักจะไปไหนดSวยกันกับซึเนโอะอยูMเสมอ ซึ่งหลาย ๆ ครั้งเขามักจะโมโหและไปทำรSายโนบิตะ 

เพียงเพราะถูกซึเนโอะเปjาหู หลาย ๆ ครั้งที่ไจแอนท(จัดคอนเสิร(ตที่ลานกวSาง ซึ่งไจแอนท(จะคอยบังคับใหSเพื่อน 

ๆ มา แมSวMาพวกเขาจะเต็มใจหรือไมMก็ตาม แตMสุดทSายงานก็ลSมไมMเปLนทMาเพราะการขัดขวางของโนบิตะและโดรา

เอมอน นอกจากการรSองเพลงแลSว ไจแอนท(ยังเปLนคนที่มีความมั่นใจในเรื่องของการทำอาหารอยMางมาก โดย

อาหารที่ไจแอนท(ทำบMอย ๆ ก็คือสตูว(เนื้อ แตMฝTมือในการทำอาหารของเขานั้นแยMมาก ซึ่งรสชาติอาหารที่ออกมา 

อาจทำใหSผูSที่กินเขSาไปเกิดอาการทSองเสีย 

ถึงแมSไจแอนท(จะเปLนคนที่ชอบแกลSงคนอื่น และมีนิสัยเสีย แตMลึก ๆ แลSว เขาเปLนคนที่มีจิตใจดี สังเกต

ไดSจาก โดราเอมอนฉบับภาพยนตร(เกือบทุก ๆ ตอน หรือตอนพิเศษ มักจะเห็นไจแอนท(ในมุมที่ไมMเหมือนกับ

ฉบับการ(ตูนทีวีมากMอน ซึ่งก็คือไจแอนท(ที่เปLนคนหMวงเพื่อน และมีจิตใจเมตตา ที่เห็นไดSชัดเจนที่สุดก็คือ

ตอน “โดราเอมอน: ตะลุยแดนมหัศจรรย(“ เปLนตอนที่ทุก ๆ คนจนมุมกับการถูกตามลMาของทหารของ

อาณาจักรเบาวังโก ซึ่งไจแอนท(ก็ไดSแสดงความรับผิดชอบที่พาทุก ๆ คนมาเสี่ยงอันตรายดSวยการเสียสละ 

ออกไปเผชิญหนSากับพวกทหารเพียงคนเดียว สื่อใหSเห็นวMาไจแอนท(เปLนคนที่รักเพื่อนฝูงเปLนอยMางมาก และไมM

สามารถนิ่งดูดายเวลาที่เพื่อนของเขาตกอยูMในอันตราย 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห(ตัวละครหลักในแอนิเมชั่นเรื่อง โดราเอมอน ทั้ง 5 ตัวละคร ไดSแกM โดราเอมอน 

(Doraemon), โนบิ โนะบิตะ (Nobi Nobita), มินาโมโตะ ชิซุกะ (Minamoto Shizuka), โฮเนะคาวะ ซูเนโอะ 

(Honekawa Suneo) และ โกดะ ทาเคชิ (Goda Takeshi) หรือ ไจแอนท( ทำใหSผูSวิจัยเขSาใจลักษณะนิสัยและ

ที่มาของตัวละคร ป�จจัยที่สMงผลตMอพฤติกรรมของตัวละคร 

จากการศึกษาผูSวิจัยทราบไดSวMาคาแรคเตอร(ในการ(ตูนญี่ปุjนนั้นมีมากมายหลายประเภท ซึ่งรูปแบบ

คาแรคเตอร(ทั้งหมด 3 รูปแบบใหญM คือ 1) คาแรคเตอร(ตระกูลเดเระ 2) คาแรคเตอร(ตระกูลที่เกี่ยวขSองกับอายุ 

3) คาแรคเตอร(อื่น ๆ ปรากฏวMาคาแรคเตอร(ที่นำมาตรงกับคาแรคเตอร(ของตัวละครในแอนิเมชั่นเรื่อง โดราเอ

มอน เพียง 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 3 ซึ่งแตMละตัวละครมีคาแรคเตอร(ที่แตกตMางกันโดยสิ้นเชิง 

ตัวละคร 5 ตัวที่ผูSวิจัยนำมาวิเคราะห(ตรงตามรูปแบบแรก 5 ตัวละคร คือ โดราเอมอน โนบิตะ ชิซุกะ ซูเนโอะ 

และไจแอนท( และตรงตามรูปแบบที่สาม 1 ตัวละดร คือ โดราเอมอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38	
	

บรรณานุกรม 

 

กรมวิชาการ. (2524). ศิลปะการละครเบื้องต0น 1-2. โครงการเผยแพรMผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร( 

จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย. 

การ,ตูนยอดฮิต การ,ตูนไมXมีคำวXาเด็ก. เขSาถึงเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564. จากเว็บไซต( 

https://www.animetests.com/อนิเมะ-คือ. 

กรภัทร( จิตต(จำนง (2552). ปUจจัยที่เกี่ยวข0องกับการเลือกชมภาพยนตร,แอนิเมชั่นไทยเรื่อง ก0านกล0วย 2.  

สำนักงานการวิจัยแหMงชาต ิจุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ. 

ชัยมงคล ธรรมทวีนันท( (2554). การออกแบบภาพยนตร,เอนิเมชั่นเพื่อแสดงอัตลักษณ,พื้นถิ่นเรื่องพญาเม็ง 

ราย. ปริญญาศิลปะศาสตร(มหาบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป© มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ชาติณรงค( วิสุตกุล. (2543). ทัศนคติของวัยรุXนชายตXอการ,ตูนญี่ปุ[นที่มีเนื้อหารนแรงในสื่อสิ่งพิมพ,กับสื่อ

อิเล็กทรอนิกส,. วิทยานิพนธ(ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย.  

ทัศนา สลัดยะนันท(. (2526). โดราเอมอน เหตุใดแมวญี่ปุ[นจึงครองใจเด็กไทย. โลกหนังสือ. เขSาถึงเมื่อวันที่    

9 กันยายน 2564 เว็บไซต( https://janghuman.wordpress.com/tag/วิเคราะห(โดราเอมอน/ 

ณิศรา บุญโพธิ์แกSว (2551). การวิเคราะห,สัมพันธบทของกระบวนการสร0างการ,ตูนอนิเมชั่น 4 Angies สี่

สาวแสนซน จากผู0ดำเนินรายการผู0หญิงถึงผู0หญิง. ศิลป©ศาสตร(มหาบัณฑิต นิเทศศาสตร(และ

นวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(. 

เด็กนSอย 30 องศา. (2557). รู0จักประวัติโดเรมXอน ตัวการ,ตูนสดโปรดของเด็กๆ. เขSาถึงเมื่อวันที่ 8 กันยายน 

2564. จากเว็บไซต( https://www2.edtguide.com/index.php/www/edtwithkids//413680. 

ดารายา บัวทอง (2557). นวัตกรรมการสื่อสารความเป�นไทยผXานภาพยนตร,แอนิเมชั่นเรื่องยักษ,. ศิลป©

ศาสตร(มหาบัณฑิต นิเทศศาสตร(และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(.  

นับทอง ทองใบ (2548). นวรักษ,ในการเลXาเรื่องและเอกลักษณ,ในภาพยนตร,แอนิเมชั่นของ ฮายาโอะ มิยา

ซาก.ิ การสื่อสารระหวMางวัฒนธรรม นิเทศศาสตร( จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย. 

ธีร(วรา เสวกราชสวัสด.ี (2563). วิเคราะห)ตัวละครหลักในแอนิเมชั่นเรื่องดาบพิฆาตอสูร (ปริญญานิพนธ(

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศิลปกร สืบคSนเมือ่ 6 กุมภาพันธ( 2565, จาก 

http://isas.arts.su.ac.th/wp-content/uploads/2563/visualarts/05600697.pdf 

บริษัท ไดนามิคเวิร(ค จำกัด. (2559). อนิเมะ (ANIME) กับการ,ตูน ความแตกตXางระหวXางกัน. เขSาถึงเมื่อวันที่ 

8 กันยายน 2564. จากเว็บไซต( https://dynamicwork.net/wp/animation-and-cartoon/. 

ปภิณวิช อMองบางนSอย (2563). กลวิธีการสร0างชุดสัญญะมหัศจรรย,ในการแสดงดิสนีย,ออนไอซ, เรื่อง ผจญ 

ภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ. ศิลป©ศาสตร(มหาบัณฑิต นิเทศศาสตร(และนวัตกรรมการจัดการ สถาบัน 

 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(. 

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ(. (2564). การ,ตูน. เขSาถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2564. จากเว็บไซต(  



39	
	

https://th.freejournal.info/10983/1/การ(ตูน.html.  

ปาริชาติ สุริยวรพันธ(. (2549). ทัศนคติและพฤติกรรมของวัยรุXนตอนกลางที่มีตXอหนังสือการ,ตูนญี่ปุ[นที่มี

เนื้อหาเพศและความรุนแรง. วิทยานิพนธ(ปริญญามหาบัณฑิต, คณะวารสารศาสตร(และสื่อมวลชล 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร(. 

ประวัติของโดเรมXอน. เขSาถึงเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564. จากเว็บไซต( 

https://sites.google.com/site/wwwkatooncubcom/prawati-khxng-do-re-mxn. 

ประวัติโดราเอมXอน หุXนยนต,แมวสีฟ�าจากโลกอนาคต. เขSาถึงเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564. จากเว็บไซต(   

https://maanow.com/เรื่องนMารูS/180ประวัติโดราเอมMอน.html. 

ประวัติความเป�นมาของการ,ตูน. เขSาถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2564. จากเว็บไซต(  

https://sites.google.com/site/cartoonscattle/the-history-of-comics.  

ประวัติการ,ตูนญี่ปุ[น. เขSาถึงเมื่อวันที ่9 กันยายน 2564. จากเว็บไซต( 

https://www.lib.ru.ac.th/journal2/?p=11426.  

ป�ยะฉัตร วัฒนพานิช (2558). การเลMาเรื่องของภาพยนตร(แอนิเมชั่นยอดนิยมในบริบทสากล. ศิลปะศาสตร( 

มหาบัณฑิต นิเทศศาสตร(และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร(และนวัตกรรมการจัดการ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(.  

ประติมล บุญประจักษ( (2560). แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติในภาพยนตร,แอนิเมชั่นของ ฮายาโอะ มิยาซาก ิ 

เรื่องเจ0าหญิงโมโนโนเคะ. ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป© บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

พัชรพร หลMอรัตนโชต ิ(2562). การนำเสนอรสนิยมทางเพศผXานสัญญะระหวXางภาพยนตร,วายและอนิเมชั่น.  

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร( มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข (2560). การสื่อสารด0วยลายเส0นเพื่อบXงบอกถึงลักษณะดีหรือร0ายของตัวการ,ตูนเฉพาะเรื่อง

ที่คัดสรร. นิเทศศาสตร(มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม.  

วิมลพรรณ อาภาเวท. (2550). การเป�ดรับสื่อการ,ตูนญี่ปุ[นที่มีตXอทัศนคติทางเพศของวัยรุXนใน

กรุงเทพมหานคร. รายงานวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. 

วันดี สันติวุฒิเมธ.ี (2544). เขSาถึงเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564. จากเว็บไซต( 

http://www.sarakadee.com/feature/2001/09/ japan_toon.htm. 

วิกิพีเดีย สารนุกรมเสร.ี บทความการ,ตูนโดราเอมอน. เขSาถึงเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564. จากเว็บไซต( 

https://th.wikipedia.org/wiki/โดราเอมอน 

เรมXอน อังอัง. (2557). เขSาถึงเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564. จากเว็บไซต(  

http://doremonaun.blogspot.com/2013/01/blog-post.html. 

สุรีรัตน( อุปพงศ( (2559). อิทธิพลศิลปะเซอร,เรียลิสม,(Surrealism) ที่ปรากฏในการกำกับศิลป�ของมิเช

ลกอนดรี้ในภาพยนตร,เรื่องThe Science of Sleep. Veridian E-JournalปTที9่, ฉบับที ่4 

(พฤษภาคม -สิงหาคม 2559): 2332–2347.  



40	
	

สัมฤทธิ ์ภูกงล ี(2561). มายาคติในภาพยนตร,การ,ตูน เรื่อง เอคโคX จิ๋วก0องโลก. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัย

ศิลปะและวัฒนธรรม ศิลปะศาสตร( มหาวิทยาลัยขอนแกMน.  

อิทธิพลของอนิเมะในชีวิตประจำวัน. วารสารศาสตร(บูรณาการ  คณะการสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมM. เขSาถึงเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564.  จากเว็บไซต( 

http://angkaew4equality.com/?p=324  

Oxford Languages. การ,ตูน. เขSาถึงเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564. จากเว็บไซต( 

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%

8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&sx

srf=AOaemvLNA8ZNlCmot9GeyNKPYBU2T7T5A%3A1632674313140&ei=CaJQYZGHCNS

d4EP7tS12AE&oq=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%

E0%B8%B9%E0%B8%99&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIJCCMQJxBGEPkBMgQIABBDMg

gIABCABBCxAzIICAAQgAQQsQMyCAgAEIAEELEDMggILhCABBCxAzILCAAQgAQQsQMQgwE

yBQgAEIAEMggIABCxAxCDATIICAAQsQMQgwFKBAhBGABQ0aAEWNGgBGCFyQRoAHACeA

CAAWmIAbcBkgEDMS4xmAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


