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ภาพยนตร์โทะกุซะสึหรือภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ที่
ใช้เทคนิคพิเศษทางภาพเป็นรูปแบบภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยม
อย่ า งสู ง ในประเทศญี่ ปุ่ น นั บ ตั้ ง แต่ ป ลายพุ ท ธทศวรรษที่ 9 0
จากนั้ น จึ ง แผ่ ข ยายความนิ ย มทั่ ว เอเชี ย จนถึ งทวี ป ยุ โรปและ
อเมริกาในเวลาต่อมา ภาพยนตร์โทะกุซะซึมีความโดดเด่นในด้าน
การออกแบบตัวละครที่เป็นอมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆมากกว่าการ
ให้ ค วามสำคั ญ กั บ นั ก แสดงในเรื่ อ ง ทำให้ ภ าพยนตร์ แ นวนี้ มั ก
นำไปต่อยอดทางธุรกิจออกไปเป็นสินค้าในรูปแบบต่าง ๆจากตัว
ละครและอุ ปกรณ์ ป ระกอบภายในเรื่องอาทิ ของเล่น และของ
สะสม สร้างมูลค่าให้กับเจ้าของผลงานอย่างต่อเนื่องแม้ภาพยนตร์
จะฉายหรือออกอากาศจนจบไปนานแล้ว
การออกแบบตัวละครโทะกุซะสึ “หนุมานะ”เป็นการ
นำเสนอผลงานออกแบบเพื่ อ ใช้ ส ำหรั บ เป็ น ตั ว ละครหลั ก ใน
ภาพยนตร์โทะกุซะซึในแบบประยุกต์กับรูปแบบศิลปะไทยให้เกิด
ความโดดเด่ น สามารถนำไปต่ อ ยอดเป็ น สิ น ค้ า ต่ า ง ๆได้ โดย
คำนึ งถึ งความเป็ น ไปได้ ในการผลิ ต ชุ ด สวมใส่ ส ำหรั บ ถ่ า ยทำ
ภาพยนตร์ รวมถึงความคล่องตัวของนักแสดงที่สวมใส่ชุดตัวละคร

คำสำคัญ : โทะกุซะซึ ภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ เทคนิค

Abstract
Tokusatsu film or science fiction movie, the
special effects, the picture is a movie that has been
very popular in Japan since the late 60s. Then spread
popularity throughout Asia to Europe and North
America at a later time. Tokushima's film, which is
unique in terms of design, the human characters in
different styles. More than a focus on the actors. This
makes the film often lead to further business to be in
a different form. From characters and props in such
matters. Toys and Collectibles Create value for the
owners of the works continued even films will be
screened or broadcast until the end of long ago.
Tokusatsu character designs. "Hanumana" is a
presentation designed for the main character in the
Tokusatsu film my mind in an art form Thailand to its
ability to continue as a product of not taking into
account. it is possible to produce clothing for the
filming. The versatility of the actor wearing character.
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ประเภทของผลงานสร้างสรรค์
การออกแบบตัวละคร วาดเส้นดิจิทัล จิตรกรรมดิจิทัล
และประติมากรรมดิจิทัลพิมพ์สีบนกระดาษ
แนวความคิด
“หนุ ม าน” เป็ น ตั ว ละครเอกจากวรรณคดี ไทยเรื่ อ ง
รามเกียรติ์ ที่คนไทยจำนวนมากรู้จักและชื่นชอบ เคยมีการนำตัว
ละครนี้มาใช้ในภาพยนตร์โทะกุซะซึของไทยเรื่อง หนุมานพบเจ็ด
ยอดมนุ ษ ย์ แ ละประสบความสำเร็ จ อย่ า งสู ง ซึ่ ง ในด้ า นการ
ออกแบบรูป ลัก ษณ์ ภ ายนอกยังคงอาศั ยรูป ลัก ษณ์ มาจากภาพ
จิตรกรรมไทย จึงมีแนวคิดในการออกแบบตัวละครอันได้รับแรง
บันดาลใจจากหนุมานในวรรณคดี ไทย นำมาประยุกต์ให้เข้ากับ
รูป แบบตั ว ละครโทะกุ ซ ะสึ ร่ว มสมั ย โดยเน้ น แสดงถึ งสั ด ส่ ว น
กล้ามเนื้อที่สมสมแลดูปราดเปรียวและแข็งแกร่งตามแบบฉบับตัว
ละครเอก และลวดลายประดับที่ลดทอนรายละเอียดลงบางส่วน
เพื่ อ ให้ จ ดจำง่ า ย ตลอดจนการเลื อ กคู่ สี ที่ ผู้ ช มวั ย เด็ ก อั น เป็ น
กลุ่มเป้าหมายหลักของภาพยนตร์โทะกุซะสึชื่นชอบ

ที่มาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงาน
โทะกุ ซ ะสึ (特撮) เป็ นค ำศั พ ท์ ใ นภ าษ าญี่ ปุ่ น
หมายถึงละครโทรทัศน์ที่ แสดงด้วยมนุษย์จริง จุดเด่น คือ สเป
เชี ย ลเอฟเฟ กต์ ตั ว เอกเป็ นยอดม นุ ษ ย์ กั บ เนื้ อ ห าแนว
วิทยาศาสตร์และแฟนตาซี
โทะกุ ซ ะสึ ในช่ ว งต้ น มี ต้ น กำเนิ ด ในโรงละครญี่ ปุ่ น
โดยเฉพาะในละครคาบุกิ (กับแอคชันและฉากการต่อสู้) และใน
บันรากุ ซึ่งใช้รูปแบบที่เก่าแก่ของเทคนิคพิเศษเช่นหุ่นกระบอก
โทะกุ ซ ะสึ ส มั ย ใหม่ ยั งมิ ได้ก่ อ ร่า งอย่ างชั ด เจนนั ก จนถึ งช่ว งต้ น
ทศวรรษ 1950 จากการสร้างสรรค์ของภาพยนตร์เรื่องก็อดซิลลา
(Godzilla) หนึ่ ง ในภาพยนตร์ แ นวสั ต ว์ ป ระหลาด(kaiju) ที่ มี
ชื่อเสียงที่สุด จวบจนปัจจุบัน

นอกประเทศญี่ปุ่น ภาพยนตร์เรื่องก็อดซิลลา ราชาแห่ง
สัตว์ประหลาด ปรากฏตัวครั้งแรกในภาษาอังกฤษในปีพ.ศ. 2499
แทนที่จะพากย์ทับลงต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น ผลงานนีก้ ลับมีการ
แก้ไขใหม่โดยปรับโครงสร้างเรื่องและใช้ตัวละครใหม่ทเี่ ล่น โดย
นักแสดงชาวอเมริกันเรย์มอนด์ เบอร์
ภาพยนตร์
อุลตร้าแมนได้รับความนิยมเมื่อบริษัทยูไนเต็ด อาร์ทติสท์นำมา
พากษ์เสียงสำหรับผู้ชมชาวอเมริกนั ในปีพ.ศ. 2503
การ
ไหลบ่าเข้ามาทีส่ ำคัญของการดัดแปลงภาพยนตร์โทะกุซะสึใน
รายการโทรทัศน์ของอเมริกาในฃ่วงพุทธทศวรรษ 2530 ที่เริ่มต้น
ในปีพ.ศ. 2536 บริษัทซาบัน เอนเตอร์เทนเมนท์ (Saban
Entertainment)จากสหรัฐอเมริกาได้ซื้อฟุตเทจจากภาพยนตร์
ชุดซูเปอร์เซนไต จูเรนเจอร์(Kyoryu Sentai Zyuranger)มา
ดัดแปลงกลายเป็นเรื่อง เพาเวอร์เรนเจอร์(Mighty Morphin'
Power Rangers)และประสบความสำเร็จ ทำให้ภาพยนตร์โทะกุ
ซะสึในรายการโทรทัศน์ได้รับความนิยมเรื่อยมา
ในปะเทศไทยเองมีการสร้างภาพยนตร์โทะกุซะสึด้วย
เช่นกันโดย สมโพธิ แสงเดือนฉาย นักสร้างภาพยนตร์ชาวไทยที่
ได้เดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปนุ่ ได้ก่อตั้ง บริษัท ไชโย
ภาพยนตร์ในปีพ.ศ. 2509 และได้สร้างภาพยนตร์โทะกุซะสึเรื่อง
หนุมานพบ7ยอดมนุษย์ออกฉายในปีพ.ศ. 2517 และประสบ
ความสำเร็จอย่างล้นหลาม นอกจากรายได้จากการฉาย
ภาพยนตร์แล้วยังมีรายได้จากการขายสินค้าจากภาพยนตร์
นับเป็นมูลค่ามหาศาล แม้ภาพยนตร์โทะกุซะสึของไทยจะประสบ
ความสำเร็จอย่างมากในช่วงเวลานั้น แต่นักสร้างสงภาพยนตร์
และรายการโทรทัศน์ของไทยยังไม่นิยมสร้างภาพยนตร์โทะกุซะสึ
มากนักเนื่องจากการสร้างภาพยนตร์โทะกุซะสึจะใช้ต้นทุนในการ
ผลิตสูงกว่าภาพยนตร์แบบปกติมาก ผู้ประกอบการด้านสื่อบันเทิง
ของไทยจึงนิยมนำเข้าภาพยนตร์โทะกุซะสึจากประเทศญี่ปุ่นมา
พากษ์เสียงภาษไทยแล้วนำเสนอโดยไม่ดัดแปลง ซึ่งรายได้หลักจะ
มาจากค่าโฆษณาสินค้าในช่วงเวลาออกอากาศ ทำให้ภาพยนตร์
โทะกุซะสึของไทยไม่มีการสร้างต่อนับจากภาพยนตร์เรื่องสุดท้าย
ของไชโยภาพยนตร์ในปีพ.ศ. 2528
ปัจจุบันกระบวนการในการสร้างเทคนิคพิเศษในการ
ถ่ายทำพัฒนามากขึ้นโดยใช้ต้นทุนและเวลาในการผลิตน้อยลง
และกระแสความนิยมในภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่ของฮอลลีวูดที่
มีความคล้ายคลึงกับภาพยนตร์โทะกุซะสึ จึงมีความพยายามใน
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การสร้างภาพยนตร์โทะกุซะสึของไทยขึ้นมาอีกครั้ง โดยบริษัท
บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด ออกอากาศภาพยนตร์ชุด
ขบวนการสปอร์ตเรนเจอร์ทางช่อง 3 ในปีพ.ศ.2549 และปีพ.ศ.
2555 และหลังจากนั้นบริษัท พอดีคำ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ได้ผลิดและออกอากาศภาพยนตร์ชุดที่ได้รับความนิยมอย่างสูง
เรื่องลูกผู้ชายพันธุด์ ี ในปีพ.ศ.2557-2558 หากแต่ลูกผู้ชายพันธุ์ดี
ยังขาดลักษณะบางประการของภาพยนตร์โทะกุซะสึนั่นคือตัว
ละครประเภทสัตว์ประหลาดซึ่งเป็นจุดที่จะนำไปต่อยอดเป็น
สินค้าที่หลากหลายได้
ผลงานการออกแบบตัวละครโทะกุซะสึไทย“หนุมานะ”
จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการออกแบบตัวละคร

4.ร่างภาพบนกระดาษ โดยขั้นตอนนี้จะเป็นการปรับปรุงจนกว่า
จะได้รูปแบบที่สมบูรณ์
5.สร้างภาพที่สมบูรณ์ด้วยกระบวนการทางดิจิทัล

เทคนิคและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ผลงานชิ้นนี้ถูกผลิตขึ้นจากโปรแกรมประยุกต์ในคอมพิวเตอร์
โดยนำมาประมวลผลเป็นภาพนิ่งเพื่อใช้ในการพิมพ์ลงบน
กระดาษสำหรับจัดแสดง

รูปผลงานสร้างสรรค์

หลักสำหรับภาพยนตร์โทะกุซะสึของไทยที่จะสามารถนำไปต่อ
ยอดเป็นสินค้าที่หลากหลายได้ในอนาคต และเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งของสื่อบันเทิงที่ต้องการความหลากหลายในการรับชมใน
ปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงาน
1.เพื่อสร้างสรรค์ตัวละครสำหรับใช้ประกอบภาพยนตร์โทะกุซะซึ
ของประเทศไทย
2.เพื่อใช้เป็นผลงานต้นแบบของสินค้าที่ต่อเนื่องจากภาพยนตร์
โทะกุซะซึ

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
1.รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ภาพยนตร์ โ ทะกุ ซ ะซึ ที่ ป ระสบ
ความ ส ำเร็ จ อาทิ ภ าพ ย น ต ร์ ชุ ด ยอด ม นุ ษ ย์ (Ultraman
Series/2509-ปั จ จุบั น ) ภาพยนตร์ ชุด คาเมนไรเดอร์ (Masked
Rider Series/2514-ปั จ จุ บั น ) ภาพยนตร์ ชุด ขบวนการ(Super
Sentai Series/2518-ปั จ จุ บั น ) เพื่ อ นำมาวิ เ คราะห์ ด้ า นการ
ออกแบบทัง้ ในด้านรูปลักษณ์ และเทคนิคการผลิตชุดสวมใส่
2.ศึกษารูปแบบของหนุมานทั้งจากงานจิตรกรรมไทยและศิลปะ

ภาพ 3 มิติด้านหน้า
ศิริเดช ศิรสิ มบูรณ์
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2559

ไทยแขนงอื่น ๆเช่นโขน ปูนปัน้
3.กำหนดบทบาทโดยประมาณให้กับตัวละคร หะนุมานะ รวมถึง
กำหนดบุคลิกและนิสัย
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