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บทคัดยอ 
 

การศึกษากระบวนการพากยในอุตสาหกรรมภาพยนตร กรณีศึกษา การพากยเสียงไทยใน
ภาพยนตรการตูนอเมริกัน มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการพากยเสียงไทยใน
ภาพยนตรการตูนอเมริกัน และ 2) เพ่ือวิเคราะหกระบวนการพากยในอุตสาหกรรมภาพยนตรและ
ผลกระทบตอการพากยเสียงไทยในภาพยนตรการตูนอเมริกัน การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยเนนการวิเคราะหกระบวนการและข้ันตอนการผลิตงานพากยเสียงไทยในภาพยนตรการตูนอเมริกัน
จํานวน 68 เร่ืองและการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูเกี่ยวของกับกระบวนการพากยไทยจํานวน 7 คน  

ผลการศึกษาพบวาบริษัทผูผลิตภาพยนตรการตูนอเมริกันไดเขามามีบทบาทในฐานะเปน
ผูผลิตการพากยเสียงไทยต้ังแตประมาณปพ.ศ. 2535 กระบวนการพากยเสียงไทยในภาพยนตรการตูน
อเมริกันถูกกําหนดใหมีมาตรฐานเดียวกันกับการพากยเสียงภาษาอังกฤษตนฉบับโดยอยูภายใตการ
ควบคุมดูแลของบริษัทผูผลิตภาพยนตรอเมริกันทําใหกระบวนการพากยไทยมีลักษณะเชนเดียวกับการ
ผลิตในระบบอุตสาหกรรมภาพยนตรอเมริกันท่ีมุงเนนการแปรรูปวัฒนธรรมใหกลายเปนสินคาและการ
ทําใหเปนมาตรฐานเดียวกันมากกวาการสรางสรรคผลงานศิลปะอันสงผลใหคุณคาทางศิลปะของการ
พากยไทยถูกลดทอนลงเปนเพียงสินคาจากสายพานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม 

กระบวนการพากยในอุตสาหกรรมภาพยนตรไดสงผลกระทบตอการพากยของไทยแบบเดิมท้ัง
ในมิติการผลิตงานพากย มิติผลงานพากยและมิติการบริโภคภาพยนตรเสียงพากยไทย ซ่ึงสามารถ
จําแนกไดดังนี้ 

1) มิติการผลิตงานพากย กระบวนการพากยในอุตสาหกรรมภาพยนตรมีการกําหนดสูตร
มาตรฐานในการผลิต คือการกําหนดรูปแบบและวิธีการในการผลิตงานพากยใหเปนแบบแผนเดียวกัน
กับการผลิตเสียงพากยตนฉบับ ไดแกการแบงงานและกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบใหกับผูเกี่ยวของกับ
กระบวนการพากยอยางชัดเจน การกําหนดเกณฑการคัดเลือกเสียงพากย การกําหนดเทคนิควิธีการพากย 
การกําหนดมาตรฐานของอุปกรณและเคร่ืองมือในการบันทึกเสียงพากย อาจกลาวไดวามาตรฐานการ
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ผลิตดังกลาวเปนตัวกําหนดความคิดในการผลิตงานพากยดังนั้นผูเกี่ยวของกับกระบวนการพากยไทยจึง
ถูกจํากัดใหคิดสรางสรรคอยูในกรอบท่ีบริษัทผูผลิตภาพยนตรอเมริกันเปนผูกําหนดเทานั้น 

2) มิติผลงานพากยการควบคุมกระบวนการผลิตงานพากยไทยของบริษัทผูผลิตภาพยนตร
อเมริกันทําใหผลงานพากยไทยมี “มาตรฐานอเมริกัน” สงผลใหผลงานพากยสามารถรักษาความ
สมบูรณของภาพยนตรตนฉบับท้ังในแงของเสียงพากยท่ีมีความคลายคลึงกับเสียงตนฉบับและ
ความหมายของบทพากยไทยท่ีตรงตามบทตนฉบับในแงหนึ่งถือเปนผลดีตอบริษัทผูผลิตภาพยนตร
การตูนอเมริกันในฐานะ “ผูสงสาร” และผูชมไทยในฐานะ “ผูรับสาร” เพราะสารท่ีสงไปยังผูรับสาร
ยังคงความหมายท่ีผูสงสารตองการส่ือไวอยางครบถวนสวนผูรับสารก็สามารถเขาใจเนื้อหาสาระและ
เขาถึงอารมณของภาพยนตรไดเชนเดียวกับการชมภาพยนตรตนฉบับแตในอีกแงหนึ่งตัวภาพยนตร
การตูนอเมริกันพากยไทยก็ยังคงคุณสมบัติของสินคาส่ือขามชาติท่ีสามารถถายทอดอุดมการณและ
วัฒนธรรมอเมริกันอยางครบถวนอยูเชนเดิม 

3) มิติการบริโภคภาพยนตรเสียงพากยไทยดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีการส่ือสารทํา
ใหผลงานพากยเสียงไทยท่ีมีมาตรฐานเดียวกันถูกแพรกระจายไปในวงกวางโดยผานส่ือรูปแบบตางๆ
ผูชมไมวาจะอยูท่ีใดก็สามารถรับชมภาพยนตรท่ีมีเสียงพากยไทยแบบฉบับเดียวกัน ทําใหผูชมท่ีเคยมี
ความหลากหลายและมีรสนิยมการชมภาพยนตรเสียงพากยไทยแตกตางกันตามแตละภูมิภาคถูกผนวก
รวมเขากับผูชมท้ังโลกเปนกลุมมวลชนขนาดใหญ (Mass) กลายเปนผูบริโภคท่ีมีความรูสึกนึกคิด
คลายคลึงกัน มีรสนิยมการบริโภคสินคาแบบเดียวกัน และนิยมชมชอบภาพยนตรประเภทเดียวกัน
ผลกระทบจึงไมใชแคการขาดอัตลักษณความเปนคนไทยในแตละทองถ่ินเทานั้น แตเปนการขาด       
อัตลักษณของคนไทยท้ังประเทศ อันเปนกระบวนการนําไปสูการบมเพาะกลุมผูบริโภคระดับโลก 
(Global Audiences) ของอุตสาหกรรมภาพยนตรอเมริกัน 

ผลการศึกษาคร้ังนี้ไดแสดงใหเห็นวากระบวนการพากยเสียงไทยในภาพยนตรการตูนอเมริกัน
ถูกกําหนดรูปแบบและควบคุมการผลิตใหอยูภายใตขอกําหนดของบริษัทผูผลิตภาพยนตรอเมริกันซ่ึง
ไดสงผลกระทบตอการพากยของไทยในทุกมิติ นอกจากนี้ยังไดสะทอนใหเห็นถึงการรุกทางวัฒนธรรม
ของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีตอประเทศไทยในดานตางๆ อาทิ เชน การทําใหระบบการผลิตงานพากย
แบบอเมริกันเปนท่ียอมรับในกลุมผูเกี่ยวของกับกระบวนการพากยไทย การกระตุนกระแสนิยมการชม
ภาพยนตรอเมริกัน ตลอดจนการหลอหลอมกลุมผูบริโภคระดับโลกเพื่อเปนตลาดรองรับสินคา
ภาพยนตรอเมริกัน 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this study were to: 1) examine Thai dubbing process for American animated 
features; and 2) analyze the dubbing process in motion picture industry and its impact on Thai dubbing. 
The current qualitative study emphasized analyses of the process and the procedure of Thai dubbing for 
68 American animated features and in-depth interviews with seven informants involved in Thai dubbing 
process. 

The results of this study revealed that American film companies had played important roles as 
Thai dubbing producers since 1992. Thai dubbing process for American animated features was 
prescribedwith the same standard of original English soundtracksunder supervision of American film 
companies. As a result, Thai dubbing process shared similar characteristics of production procedureas in 
American motion picture industry, i.e. an industrial process emphasizing standardization and 
commodification of culture instead of creating an art form. Thai dubbing was aesthetically devalued and 
merely became a product from an assembly line. 

The impact of the industrial dubbing process on traditional Thai dubbing was seen in three 
dimensions; the dubbing production; the dubbed product; and the consumption of Thai dubbed movies, 
which could be explained as follows: 

1) The dubbing production: the industrial dubbing process had specified standardization 
procedure, using the same pattern and method as in original English soundtrack production. It 
includeddivision of labor, job description for all involving operatives; criteriaspecification for voice 
casting; standards of dubbing procedure and techniques; and standards of recording equipment. It could 
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be said that this standardization had designated the thoughts of dubbing production. As a result, people 
involved in the process could be creative within designed frameworks of American film producers. 

2) The dubbed products: the control over Thai dubbing process by American film producers 
has resultedin “American Standardization” of the dubbed products. The products could maintain the 
integrity of the original versions in both the similar voice qualities and the correctly-translated 
screenplays. On one hand, it was good for both American film companies as “sender” and Thai 
audiences as “receivers”. The former could be ascertained that designed messages were faithfully 
delivered to the latter while the latter also could understand the content and emotionally enjoy the films 
the same way as viewing the original versions.But on the other hand, the American movieswith Thai 
dubbing still maintained the quality of transnational media commodity which could reproduce American 
culture and ideology. 

3) The consumption of Thai dubbed movies: advanced communication technology made it 
possible to widely distribute Thai dubbed movies through various channels. Audiences could view the 
same Thai dubbed versionswherever they are. Thus diverse audiences in various regions with different 
tastes in viewing Thai dubbed movies were converged with global mass.They became mass consumers 
thinking and feeling similarly, consuming the same products andenjoying the same movies. The impact 
was not only the lack of local Thai identity but also the lack of identity of the whole Thai nation. This 
process led to the cultivation of global audiences for American film industries. 

The results of this study can be concluded that Thai dubbing process for American animated 
features is decided and manipulated by American film companies. This affects all dimensions of 
traditional Thai dubbing. At the same time, it reflects American cultural invasion in Thailandbyasserting 
American dubbing production process to be accepted among Thai counterparts, popularizing American 
movies, and also cultivating global audiences for American movie markets. 
 

 


