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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบคาแรคเตอร์และการใช้สัญญะสาว
น้อยเวทมนตร์ผู้พิทักษ์โลกในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาบท
สัมภาษณ์ของผู้แต่งแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูนจากสื่อต่างๆและและวิเคราะห์เนื้อหาจากภาพยนตร์
แอนิเมชนั Pretty Guardian Sailor Moon เซเลอร์มูน คริสตัล 3 ภาค จาก DVD เซเลอร์มูน คริสตัล 
ภาคภาษาไทยลิขสิทธิ์ของบริษัท TIGA และ บทสัมภาษณ์บุคคลเบื้องหลังวงการภาพยนตร์แอนิเมชัน 
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน สามารถอธิบายผลการวิจัยตามแนวคิด Lunar 
Model คือ L = Life เป็นคุณค่าแห่งชีวิต ให้ความบันเทิงและยังแฝงไว้ซึ่งการสื่อสารคุณค่าต่อ
สังคม  U = Universe มีความเป็นสากล นำเสนอความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างกลมกลืน ผสมผสานทาง
วัฒนธรรมตะวันออกเข้ากับวัฒนธรรมตะวันตกได้อย่างลงตัว N = Newness ความสดใหม่ นำเสนอ
ความเป็นสตรีนิยม (Feminism) การสื่อสารแนวความคิดใหม่ที่แตกต่างจากขนบและกรอบเดิมของ
สังคมที่ยึดถือกันมานาน A = Appeal การออบแบบคาแรคเตอร์สวยงามมีความดึงดูดใจ นำเสนอมิติ
ของตัวละครที่ลึกซึ้ ง เนื้อเรื่องและบทมีความน่าสนใจ  R = Representation ใช้สัญญะแทน
ความหมายโดยนัยที่ลึกซึ้งผ่านคาแรกเตอร ์สิ่งของ และฉาก ถือเป็นเสน่ห์สำคัญของแอนิเมชันเรื่องนี้ 
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The objectives of this research are to study of character design and the 

use of signs in Sailor Moon’s  Qualitative Research of author interview from different 

types of media, Content Analysis collecting data from Pretty Guardian Sailor Moon 

Crystal under the copyright of TIGA Company Limited and the interview of people 

behind animation movie and people who relate to Sailor Moon animation. The result 

found that the fixed formula that makes Sailor Moon animation become successful 

and have amount of fans until now can be described by Lunar Model. ‘L’ letter 

stands for Life which is the value of life. The story of animation is not only giving 

enjoyment, but also hidden with the communication of value to society. ‘U’ letter 

stands for Universe. The animation combines eastern culture with western culture 

and also presents the Japanese properly. ‘N’ letter stands for Newness. It presents 

the feminism and the new communication that is different from old tradition. ‘A’ 

letter stands for Appeal. The interesting character design, presents the round 

character profoundly and interesting story and script of Sailor Moon. ‘R’ stands for 

Representation. The usage of sign represents profound connotation which is the main 

 



 จ 

charm of this animation. it leads to tremendous of animation. 
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บทนำ 

 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

การ์ตูนเป็นสื่อมวลชนประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยมี  
รากศัพท์มาจากภาษาอิตาเลี่ยนว่า Catone ซึ่งแปลว่ากระดาษผืนใหญ่ มีประวัติศาสตร์และ
พัฒนาการมาอย่างยาวนาน ในยุโรปการ์ตูนเริ่มต้นสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18 จากการค้นพบภาพร่าง
การ์ตูนของ William Hogarth นักวาดชาวอังกฤษ และการตีพิมพ์การ์ตูนล้อเลียนทางการเมืองของ 
John Leech ลงในนิตยสาร  

การ์ตูนญี่ปุ่นหรือมังงะ (Manga) คือ การ์ตูนช่องที่เริ่มมาจากการ์ตูนศาสนาในศตวรรษที่ 12 
สู่การเกิดการ์ตูนปกเหลืองที่เรียกว่า คิโยชิ (Kibyoshi) พิมพ์ออกมาเป็นชุดและเล่าเรื่องด้วยการ
บรรยายภาพ ซึ่งการ์ตูนประเภทนี้มีลักษณะเป็นเรื่องตลกขบขัน ล้อเลียน และเสียดสีการปกครอง  

สำหรับการ์ตูนไทย หมายถึง ภาพล้อหรือภาพเลียนแบบ เริ่มจากการเข้ามาของวิทยาการ
เขียนภาพแบบตะวันตก ซึ่งขรัวอินโข่ง จิตรกรในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 -4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็น
บุคคลแรกที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังลักษณะเหมือนจริง การ์ตูนมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ในยุคนั้นสังคมเริ่มประสบปัญหา ทำให้แนวทางการนำเสนอของการ์ตูนนั้น มาถึง
จุดเปลี่ยนแปลง มีการนำเสนอที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้การ์ตูนในยุโรปเข้าสู่ยุคซูเปอร์ฮีโร่อย่าง
ซูเปอร์แมน ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของความต้องการวีรบุรุษเพื่อความสงบสุขในสังคม หลังจากนั้น
การ์ตูนของแต่ละชาติ แต่ละพื้นที่ ก็มีการพัฒนาโครงเรื่องและรูปแบบของการนำเสนอเรื่อยมา ตาม
มุมมองของผู้เขียน โดยมีสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม เป็นปัจจัยสำคัญ (จุลศักดิ์ อมรเวช, 2544)  

การ์ตูนเข้าสู่ยุครุ่งเรืองโดยมีการปรับรูปแบบจนเป็นการ์ตูนที่คุ้นเคยในปัจจุบัน การ์ตูนมีการ
เดินเรื่องเป็นช่องสี่เหลี่ยมซึ่งมีการใส่คำพูด อารมณ์ และความรู้สึกของตัวการ์ตูนลงในแต่ละช่อง หรือ
ที่เรียกว่า คอมมิค (Comic) หรือมังงะ (Manga) ในภาษาญี่ปุ่น สำหรับประเทศไทยมีการนำการ์ตูน
ตีพิมพ์รวมเล่มในหนังสือพิมพ์และวารสาร เกิดนักเขียนการ์ตูนไทยมากมาย มีการตีพิมพ์การ์ตูน  
แนวสยองขวัญออกจำหน่ ายราคาเล่มละ 1 บาท  รวมถึ งการ์ตูนแก๊ก  ซึ่ ง เน้นตลกอย่ าง 
ขายหัวเราะ มหาสนุก หนูจ๋า และไม่เพียงแต่คอมมิคหรือมังงะเท่านั้นที่ได้รับความนิยมและพัฒนา
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อย่างต่อเนื่อง การ์ตูนแอนิเมชัน (Animation) หรือการสร้างสรรค์ลายเส้นและรูปทรงให้เป็น
ภาพเคลื่อนไหวด่ังมีชีวิต (Wells, 1998) ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน  

แอนิเมชันในประเทศสหรัฐอเมริกายุคแรกๆ นั้นดัดแปลงจากภาพยนตร์เงียบ จนกระทั่ง
วอลท์ ดิสนี่ย์ (Walt Disney) ได้สร้างมิกกี้เมาส์ (Mickey Mouse) โดนัลด์ดั๊ก (Donald Duck) และ
กูฟฟี่ (Goofy) ทำให้ปี ค.ศ. 1982 เป็นยุคทองของหนังแอนิเมชันดิสนี่ย์ ซึ่งมีช่วงระยะเวลายาวนาน
ถึง 20 ปี ส่วนแอนิเมชันฝั่งตะวันออกอย่างประเทศญี่ปุ่นนั้น เริ่มต้นประมาณปี ค .ศ. 1900 เป็น
แอนิเมชันสั้นๆ เกี่ยวกับทหารเรือกำลังแสดงความเคารพ สร้างบนฟิล์มขนาด 35 มม. โดยใช้ภาพ
ทั้งหมด 50 เฟรม ในปี ค.ศ. 1917 ญี่ปุ่นสร้างเจ้าหญิงหิมะขาวเป็นแอนิเมชันเรื่องแรก และในปี ค.ศ. 
1958 ญี่ปุ่นนำแอนิเมชันเรื่องนางพญางูขาว (Hakujaden) เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เป็นครั้งแรก จาก
จุดนี้ญี่ปุ่นได้มีการพัฒนาแอนิเมชันเรื่อยมา โดยในปี ค.ศ. 1962 ญี่ปุ่นฉายแอนิเมชันเรื่อง Manga 
Calender ทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรก หลังจากนั้นญี่ปุ่นเริ่มมีการดัดแปลงมังงะ (หนังสือการ์ตูน) มา
เป็นแอนิเมชันเรื่องแรกชื่อ เจ้าหนูปรมาณู (Astro Boy) ส่วนแอนิเมชันไทยนั้นเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 
2486 ในรูปแบบการ์ตูนโฆษณาทางโทรทัศน์ เช่น หนูหล่อในโฆษณายาหม่องบริบูรณ์บาล์ม หมีน้อย
จากนมตราหมี และแม่มดกับสโนว์ไวท์ของแป้งน้ำควินนา ซึ่งเป็นผลงานของ สรรพสิริ วิริยสิริ ในปี 
พ.ศ. 2498 ปยุต เงากระจ่าง ได้สร้างสรรค์ภาพยนตร์เรื่อง เหตุมหัศจรรย์ หนุมานผจญภัย เด็กๆ กับ
หมี และได้ทำการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องยาวเป็นเรื่องแรกของไทยชื่อ สุดสาคร ซึ่งเป็นตอน
หนึ่งในวรรณคดีไทยเรื่อง พระอภัยมณี บทประพันธ์ของกวีเอกสุนทรภู่ ในปี พ.ศ. 2508 ทางช่อง 4 
บางขุนพรหมเริ่มนำการ์ตูนเรื่อง เจ้าหนูลมกรด เข้ามาฉายในประเทศไทยเป็นครั้งแรก และยังมี
แอนิเมชันที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลานั้นอย่าง หน้ากากเสือ เจ้าหนูอะตอม (โดยใช้ชื่อว่าเจ้าหนู
ปรมาณู) อีกด้วย (จรูญพร ปรปักษ์ประลัย, 2548)  

ในปี 2526-2536 เกิดสำนักพิมพ์และเริ่มมีการซื้อลิขสิทธิ์การแปลและตีพิมพ์มังงะเป็น
ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น สำนักพิมพ์วิบูลย์กิจคอมมิค, บงกช คอมมิคส์, สำนักพิมพ์
บูรพัฒน์, เนชั่นกรุ๊ป ฯลฯ มีการนำการ์ตูนสำหรับวัยรุ่นตีพิมพ์ออกจำหน่ายเรื่อยๆ จนกระทั่งการ์ตูน
เรื่องโดราเอมอน (Doraemon) และดราก้อนบอล (Dragon Ball) ออกวางจำหน่าย ทำให้ได้รับความ
นิยมจากกลุ่มผู้อ่านการ์ตูนอย่างมาก จึงมีการซื้อลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์แอนิเมชันญี่ปุ่นและอเมริกามา
ฉายทางโทรทัศน์มากขึ้น โดยการ์ตูนที่นำมาฉายส่วนใหญ่เป็นแอนิเมชันที่สร้างจากมังงะที่ได้รับความ
นิยม เนื่องจากผู้ผลิตไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงขาดทุน ต่อมาช่อง 9 เริ่มนำแอนิเมชันมาฉายเป็น
ประจำในช่วงตอนเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ รวมถึงวันหยุดราชการ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของ
การนำแอนิเมชันมาฉายทางโทรทัศน์ (นับทอง ทองใบ, 2548) 

กระแสความนิยมของแอนิเมชันญี่ปุ่นในประเทศไทยมีมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้แอนิเมชันญี่ปุ่น
ครองตลาดในประเทศไทยเต็มรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญญา ตีระวนิช และนันทริกา 
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คุ้มไพโรจน์ (2527) ซึ่งพบว่าการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นการ์ตูนโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด และการ์ตูน
โทรทัศน์นั้นก็สร้างมาจากมังงะที่ได้รับความนิยม โดยความแตกต่างทางด้านเนื้อหาของการ์ตูนญี่ปุ่น 
ถือเป็นสิ่งสะท้อนสภาพสังคมของญี่ปุ่นในแต่ละยุคสมัย ซึ่งนิตยสารธุรกิจการเงิน ฉบับเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 ได้แบ่งเนื้อหาของการ์ตูนโทรทัศน์ออกเป็น 3 ยุค คือ ยุคที่ 1 พ.ศ. 2515-
2520 เรียกว่ายุคสัตว์ประหลาด การ์ตูนในยุคนี้เน้นเนื้อหาการต่อสู้ของคนดีกับคนร้ายที่มาในรูปแบบ
ของสัตว์ประหลาดอย่าง เช่น มดแดง มดเอ็กซ์ ภายหลังเกิดปรากฏการณ์ต่อต้านความรุนแรงของ
เนื้อหา ทำให้การ์ตูนในลักษณะนี้ลดลง ทำให้เกิดการปรับเข้าสู่ยุคที่ 2 ยุคนิทานและนิยายชีวิต เช่น เร
มิ หนูน้อยพเนจร, หมาใหญ่เพื่อนยาก หลังจากนั้นญี่ปุ่นจึงเริ่มมีการนำเนื้อหาที่เป็นคติสอนใจ
สอดแทรกไว้ในการ์ตูน เช่น เณรน้อยเจ้าปัญญา เพื่อให้ผู้ชมเด็กๆ เข้าถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่น และยุคที่ 3 
เป็นยุคแห่งการผนวกชีวิตจริงกับสิ่งมหัศจรรย์ (2526-ปัจจุบัน) โดยการนำเสนอเรื่องของวิเศษ คน
วิเศษที่มีความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์ ให้เข้ามามีความเกี่ยวข้องกับตัวละครเด็กในเรื่องอย่าง โดรา
เอมอน (Doraemon), ด็อกเตอร์สลัมกับหนูน้อยอาราเล่ (Dr. Slump), ปาร์แมน (Parman), เซเลอร์
มูน (Sailor Moon), ดราก้อนบอล (Dragon Ball) โดยเนื้อเรื่องส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องความรัก การ
ทำตามฝัน ความสามัคคี มิตรภาพของกลุ่มเพื่อน การต่อสู้โดยสอดแทรกคุณธรรมในเชิงสร้างสรรค์ 
การ์ตูนในยุคนี้ใช้ภาษาพูดที่กระชับ ลายเส้นที่มีความประณีตสวยงาม ตัวละครที่มีลักษณะเด่นในด้าน
ส่งเสริมคุณธรรม ความกล้าหาญ ความเชื่อมั่นในตนเองและเชื่อมั่นในกลุ่ม แฝงเงื่อนปมผ่านสัญญะ
ต่างๆ ทำให้เกิดอรรถรสน่าติดตาม (ลลิตา ยุวนากร, 2553) การ์ตูนแอนิเมชันจึงเป็นศิลปะภาพยนตร์
ที่ให้ทั้งความบันเทิง เป็นตัวชี้นำก่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรม  
เป็นสินค้าส่งออกและกลายเป็นสื่อสากล (Global Media) (Williams, 2003) 

จากยุค 90 ยุคที่เป็นจุดเฟื่องฟูของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่อยมาจนปัจจุบัน เข้าสู่ยุคที่ เทคโนโลยี 
การสื่อสารมีความก้าวหน้าจนสามารถเชื่อมโลกทั้ งใบ ให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ โดยมี  
สื่อใหม่อย่างอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์สังคม เมื่ออินเทอร์เน็ตแพร่หลายจน
กลายเป็นวิถีชีวิตของคนส่วนหนึ่งในสังคม เกิดการเชื่อมโลกทางวัฒนธรรมเข้าหากัน ทำให้โลกยิ่งเปิด
กว้างอย่างไร้พรมแดนยิ่งกว่าในยุคที่ผ่านมา จึงมีสิ่งบันเทิงต่างๆ ให้เลือกอย่างแพร่หลาย แม้แต่
การ์ตูนและภาพยนตร์แอนิเมชันก็เช่นกัน การ์ตูนจากประเทศมหาอํานาจทางวัฒนธรรมตะวันตกที่มี
รูปแบบการนำเสนอที่เป็นเอกลักษณ์ เสน่ห์ของการต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวไม่เน้นกลุ่มของค่ายการ์ตูน 
Marvel และ DC Comic จากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงกระแสซีรีส์ดังจากประเทศเกาหลี ได้เข้า
มาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ชม แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถทำให้กระแสจากประเทศญี่ปุ่นเสื่อมลง 
ดังเช่นคำกล่าวที่ว่า “...แต่จะกลืนยังไงก็ยากจะกลบมิด เพราะเสน่ห์ต่างๆ ที่เป็น ญี่ปู๊น-ญี่ปุ่นได้ฝังราก
ระบาดลึกไว้แล้วในกลุ่มสาวกพันธุ์แท้ในบ้านเรา ลึกไม่ลึกลองนึกดู ไม่งั้นชาเขียวจะเป็นฟีเวอร์แพร่
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เชื้อไปซะเกือบทุกสินค้า ร้านอาหารญี่ปุ่นจะผุดเป็นดอกเห็ดได้ขนาดนี้รึเปล่า แล้วกอล์ฟ-ไมค์จะผาย
รับเสียงกริ๊ดกระจายได้ขนาดนี้เหรอ” (ไทยรัฐออนไลน,์ 2557) 

นั่นอาจเป็นเพราะประเทศญี่ปุ่น ได้ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว และไม่หยุด
พัฒนาเพื่อให้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นแผ่ขยายไปทั่วโลก ดังเช่นคำกล่าวของ ซึงุฮิโกะ คาโดคาวะ 
(Tsufuhiko Kadokawa) ประธานของสำนักพิมพ์คาโดคาวะ (Kadokawa) ที่ว่า “ญี่ปุ่นต้องใช้
ประโยชน์จากงานศิลปะที่ทั่วโลกรู้จักกันดีให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ วัฒนธรรม 
ป๊อปของญี่ปุ่นสามารถเทียบได้กับฮอลลีวู้ดแล้ว” ญี่ปุ่นขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่วงการแอนิเมชันเติบโต
เป็นอย่างมาก ได้รับความนิยมและมีอิทธิพลไปทั่วโลก เช่น การเตรียมเปิดตัวรถไฟ "อีวานเกเลียน" 
เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 40 ปีของบริษัท JR West Sany Shinkansen line และครบรอบ 20 ปี 
กำเนิดการ์ตูนดังอีวานเกเลียน (เนชั่นทีวี , 2558) ทำให้ เกิดแหล่งท่องเที่ ยวโดยใช้อนิ เมะ 
เป็นจุดขาย การนำตัวการ์ตูนที่ได้รับความนิยมมาผลิตเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น อย่าง 
กาชาปอง (Gacha pon) การนำตัวการ์ตูนมาใช้ในงานสำคัญระดับประเทศ เช่น งานรณรงค์เพื่อ
สังคม การผสมผสานมังงะกับแฟชั่นในชุดประจำชาติของการประกวด Miss International Queen 
2016 (เอ็มไทย, 2560) รวมถึงโอลิมปิก 2020 โดยนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้แต่งชุด
มาริโอ้ตัวละครจากวิดีโอเกมและการ์ตูนเรื่องมาริโอ้ ในพิธีการมอบธงโอลิมปิกครั้งที่ 32 “โตเกียว 
2020” ที่เมือง ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล (เนชั่นทีวี, 2558) ทั้งหมดนี่ทำให้เห็นว่าญี่ปุ่นนั้นให้
ความสำคัญกับการ์ตูนแอนิเมชัน และการ์ตูนก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับประเทศญี่ปุ่นก่อเกิดเป็น
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอีกด้วย 

 

 

ภาพที่ 1.1  มาริโอ ตัวละครจากวิดีโอเกมและการ์ตูนมาริโอ และนายชินโซ อาเบะ นายมรัฐมนตรี
ญี่ปุ่น ในพิธีการมอบธงโอลิมปิก ครั้งที่ 32 “โตเกียว 2020” 
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แอนิเมชันญี่ปุ่นในยุคแรกนั้นมีบางเรื่องที่ได้รับความนิยมมาเป็นอย่างมาก เป็นแอนิเมชัน
ทรงคุณค่า สร้างรายได้มหาศาล ก่อให้เกิดเป็นกระแสสู่สังคมอย่างยาวนาน ซึ่งสาเหตุสำคัญนั้นเป็น
เพราะเนื้อหารวมถึงศิลปะการเล่าเรื่อง (นับทอง ทองใบ, 2548) และถ้ากล่าวถึงแอนิเมชันจากญี่ปุ่นที่
เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน มีการผลิตตอนใหม่ออกฉายอย่างต่อเนื่อง เป็น
แอนิเมชันและคาแรคเตอร์ตัวละครที่มีความคลาสสิกตลอดกาล มีอิทธิพลต่อผู้อ่านจนก่อให้เกิดกลุ่ม
แฟนคลับทั่วโลก โดยส่วนมากจะมีตัวละครนำเป็นผู้ชาย เพราะสังคมสมัยนั้นยังไม่ได้ให้ความสำคัญ
กับความเท่าเทียมทางเพศเหมือนในปัจจุบัน มีเพียงแอนิเมชันเซเลอร์มูน (Sailor Moon) เท่านั้นที่ใช้
ผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก และมีการนำลักษณะเรื่องความหลายหลายเพศทางเข้ามาสร้างคาแรคเตอร์
ตัวละคร (Fusanosuke, 2012) 
 เซเลอร์มูน มีความแตกต่างจากการ์ตูนต่อสู้เรื่องอื่นๆในยุคเดียวกัน เพราะการ์ตูนแนวกลุ่ม
นักสู้ฮีโร่ มักจะใช้ตัวละครผู้ชายเป็นหลัก มีผู้หญิงที่แข็งแกร่งเพียง 1-2 คนเท่านั้น อย่างเช่นขบวนการ 
5 สีหรือซูเปอร์เซนไต スーパー戦隊 Supert Sentai ซึ่งหมายถึง กลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อกระทำการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือภาษาไทยเรียกว่า ขบวนการ เป็นเรื่องของการปกป้องโลกและช่วยเหลือผู้
อ่อนแอของกลุ่มคน 5 คน ที่ได้รับพลังวิเศษหลายรูปแบบแตกต่างกันไป (ขึ้นอยู่กับการกำหนดของ
เนื้อเรื่องในภาพยนตร์) ซึ่งในแต่ละตอนนั้นเรื่องราวจะไม่ติดต่อกัน และเหตุการณ์ในแต่ละเรื่องจะมี  
ตัวร้ายที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวร้ายมักจะเป็นปีศาจหรือสัตว์ประหลาดที่มาจากต่างมิติ ซูเปอร์เซนไต
มีตัวละครหลักที่มีลักษณะเป็นคนธรรมดาแต่ได้รับพลังวิเศษทำให้สามารถแปลงร่างได้ มีเครื่องแบบที่
มีสีสันต่างกัน 5 สี โดยส่วนใหญ่จะใช้สีแดงเพื่อแสดงถึงหัวหน้าทีม และใช้สีชมพูในการแสดงถึง
สมาชิกผู้หญิง ณ ปัจจุบันนี้มีขบวนการนักสู้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วรวมทั้งสิ้น 40 กว่าขบวนการด้วยกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.2  ขบวนการซูเปอร์เซนไต 
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เซเลอร์มูน (Sailor Moon) มีรูปแบบการดำเนินเรื่องคล้ายขบวนการ 5 สี แต่ต่างกันตรงที่
เป็นกลุ่มวีรสตรี (ฮีโร่ที่เป็นผู้หญิง) เขียนขึ้นในยุค 90 เป็นผลงานของนาโอโกะ ทาเคอุจิ (Naoko 
Takeuchi) เภสัชกรผู้หลงรักในการเขียนการ์ตูน เซเลอร์มูนเป็นมังงะ (หนังสือการ์ตูน) แนวสาวน้อย
เวทมนตร์พิทักษ์โลก ซึ่งตัวละครหลักประกอบไปด้วยเหล่านักสู้ที่เป็นเพียงหญิงสาวธรรมดา 5 คน  
ทุกคนล้วนมีความเป็นปัจเจก มีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกันไป โดยสาวนักสู้ทั้ง 5 มีความสามารถในการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับโลกและเป็นอิสระจากผู้ชาย ตัวละครมีความสวย สง่างาม และกล้าหาญ  
มีลักษณะนิสัย แง่มุมความคิดแตกต่างกันออกไป (Miss Dream, 2013) เซเลอร์มูน มีผลงานอยู่ทั้งใน
วงการมังงะและแอนิเมชันจนถึงปัจจุบัน  

美少女戦士セーラームーン（びしょうじょせんしセーラームーン อ่านว่า บิโชโจเซนชิ 
เซลามูอึน (เซเลอร์มูน) หรือชื่อภาษาอังกฤษ Pretty Soldier Sailor Moon แปลว่า อัศวินสาวแสน
สวยเซเลอร์มูน หรือที่รู้จักคุ้นกันในชื่อเซเลอร์มูน (Sailor Moon) เป็นมังงะ (หนังสือการ์ตูน) แนว 
สาวน้อยเวทมนต์พิทักษ์โลก ถือกำเนิดในปี 1990 จากปลายปากกาของนาโอโกะ ทาเคอุจิ (Naoko 
Takeuchi) เภสัชกรผู้หลงรักในการเขียนการ์ตูน และตัดสินใจเลือกเป็นนักเขี ยนการ์ตูนในที่สุด  
นาโอโกะ ทาเคอุจิ แจ้งเกิดการเป็นนักเขียนการ์ตูนสำหรับผู้หญิง โดยคว้ารางวัลนักเขียนหน้าใหม่จาก
งานเขียนเรื่องแรกที่มีชื่อว่า Love Call หลังจากนั้นก็มีผลงานเรื่องสั้นอีกหลายเรื่อง จนกระทั่งมี
ผลงานเรื่องยาวเรื่องแรกชื่อ Maria และไดม้ีผลงานเรื่องยาวอย่างต่อเนื่อง เช่น The Cherry Project, 
Sailor V (เซเลอร์วี) ซึ่งเรื่องเซเลอร์วีได้รับความนิยมอย่างมากจนนำไปสร้างเป็นแอนิเมชัน  
ทำให้ Sailor V (เซเลอร์วี) ถูกนำไปเขียนใหม่ด้วยการเพิ่มตัวละครฝ่ายตัวเอกอีก 4 ตัว และใช้ 
ชื่อว่า เซเลอร์มูน (Sailor Moon) เซเลอร์มูนฉบับมังงะตีพิมพ์เป็นตอนๆ ในนิตยสารนากาโยชิ  
(Nakayoshi) ของสำนักพิมพ์โคดันชะ (Kodansha) ประเทศญี่ปุ่น ส่วนฉบับรวมเล่มมีความยาว 
18 เล่ม ตีพิมพ์ครั้งแรกเดือนกุมภาพันธ์ในปี พ.ศ. 2535 จนกระทั่งภาค Stars เป็นภาคสุดท้ายใน 
ปี พ.ศ. 2540 รวมระยะเวลาในการเขียนทั้งสิ้น 5 ปี ในประเทศไทยนั้นเซเลอร์มูนตีพิมพ์ฉบับลิขสิทธิ์
ครั้งแรกโดยสำนักพิมพ์วิบูลย์กิจ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ทั้งหมด 18 เล่ม รวมกับเล่มพิเศษ
ภาคคนรักของเจ้าหญิงคางูยะ 2 เล่ม และรหัสลับเซเลอร์วีที่เป็นจุดเริ่มต้นของเซเลอร์มูนจำนวน 3 
เล่ม เซเลอร์มูน มีการใช้ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาล สัญลักษณ์ สี เวทมนตร์ พลังวิเศษ 
เป็นสัญญะเพื่อสื่อถึงลักษณะและนิสัยของผู้หญิง ที่มีความแตกต่างกันในสังคม (Miss Dream, 2013) 
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ภาพที่ 1.3  มังงะเซเลอร์มูน 
 

 

ภาพที่ 1.4  นาโอโกะ ทาเคอุจิ ผู้เขียนแอนิเมชันเซเลอร์มูน 
 

โดยนาโอโกะ ทาเคอุจิ ให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ของญี่ปุ่น ถึงแนวคิดในการเขียน
การ์ตูนเซเลอร์มูน (Sailor Moon) ไว้ว่า “จากตอนที่เริ่มต้นฉันพูดว่า “ฉันอยากสร้างการ์ตูนซีรี่ส์
เกี่ยวกับกลุ่มผู้หญิงนักสู้ 5 คน” และพวกเขาพูดกับฉันว่า “เดี๋ยวก่อนนะ! กลุ่มคนที่ต่อสู้นั้นจะต้องมี
ตัวละครตัวนึงอ้วนๆ แล้วก็อีกคนต้องเนิร์ดๆ ใส่แว่นอะไรพวกนี้ คุณจะทำให้ทั้ง 5 คนสวยได้ยังไง?” 
พวกเขาต่อว่าฉันใหญ่ เลย แต่ฉันกลับคิดว่าพวกเขาไม่เข้าใจการ์ตูนผู้หญิ งเลย” และนั่นจึง  
ทำให้เซเลอร์มูนเกิดขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมา  

เซเลอร์มูนฉบับแอนิเมชันสร้างสรรค์ผลงานโดยโตเอะ แอนิเมชัน (Toei Animation) 
ออกอากาศในประเทศไทยทางช่อง 9 อสมท. ตอนแรกในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 และ
ออกอากาศอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 9.00-9.30 น. โดยใช้ชื่อว่าเซเลอร์มูน
นักรบสาวแห่งจันทรา และเซเลอร์มูนยังสร้างฉบับภาพยนตร์จำนวน 3 ภาค ประกอบด้วยตอนย่อย 5 
ตอน โดยแต่ละภาคทำรายได้เฉลี่ยราวๆ 1,000 ล้านเยน เซเลอร์มูนถูกนำมาสร้างเป็นการ์ตูนโทรทัศน์
ถึง 6 ภาค ประกอบด้วย 1. เซเลอร์มูน ภาคแรกภาคกำเนิด 2. เซเลอร์มูน R 3. เซเลอร์มูน S  
4. เซเลอร์มูน Super S 5. เซเลอร์มูน Stars เซเลอร์มูนตอนพิเศษหรือ Side Story ละครเวที และ
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ละครโทรทัศน์ภาคคนแสดง 
 

 

ภาพที่ 1.5  ละครเวทีเซเลอร์มูน 
 
ในปี ค.ศ. 2014 นาโอโกะ ทาเคอุจิ นำผลงานการ์ตูนมังงะเซเลอร์มูนมาแก้ไขด้านภาพ เพื่อ

สร้างเป็นเวอร์ชั่นฉลองครบรอบ 25 ปีของซีรีส์เซเลอร์มูน หรือ Renewal Edition โดยใช้ชื่อว่า 美少
女戦士セーラームーン Crystal- Bishojo Senshi Seramun Kurisutaru อ่ านว่า บิ โชโจ เซนชิ   
เซเลอร์มูน คริสตัล หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Pretty Guardian Sailor Moon Crystal ออกอากาศ
พร้อมกันทั่วโลกทางเว็บไซต์ http://ch.nicovideo.jp/ โดยมีซับไตเติ้ลทั้งหมด 12 ภาษา และ
ออกอากาศซ้ำอีกครั้งในเวอร์ชั่นอัพเกรดทางโทรทัศน์ช่อง TOKYO MXBS11 ในเดือนเมษายน ค.ศ. 
2015 โดยใช้ชื่อตอนและตัวละครหลักอ้างอิงตามต้นฉบับจากหนังสือการ์ตูนเกือบทั้งหมด แต่มีการ
ปรับเปลี่ยนบางส่วนขององค์ประกอบในเรื่อง เช่น เสื้อผ้า ฉากหลังของเรื่อง ให้มีความทันสมัยมากขึ้น
จากต้นฉบับเดิม มีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกมาเสริมในภาพรวมของแอนิเมชันให้มีความน่าสนใจมาก
ขึ้น โดยเนื้อเรื่องจะไม่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับแอนิเมชัน 5 ภาคที่ เคยฉายไปแล้ว (Miss Dream, 
2014a) โดยสำนักพิมพ์วิบูลย์กิจเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ฉบับมังงะรวม 12 เล่ม และบริษัททีไอจีเอ จำกัด 
(TIGA) ประกาศเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ภาคแอนิเมชัน เซเลอร์มูน คริสตัล ประกอบด้วยภาคย่อยจำนวน  
3 ภาค คือ Dark Kingdom, Black Moon และ Death Busters ซึ่งฉายภาคไทยทางช่อง 9 ในเดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2560 (เซเลอร์มูนไทยแลนด์แฟนคลับ, 2559) โดยภาค Dark Kingdom เป็นเรื่องราว
เดียวกันกับเซเลอร์มูน ภาคแรกภาคกำเนิด, ภาค Black Moon เป็นเรื่องราวเดียวกันกับ เซเลอร์มูน 
R และภาค Death Busters เป็นเรื่องราวเดียวกันกับ เซเลอร์มูน Super S, เซเลอร์มูน Super S และ  
เซเลอร์มูน Stars  
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วลีคำพูด 月に代わってお仕置きよ！Tsuki nikawatte oshioki yo อ่านว่า สึกิ นิกะวัต
เตะ โอะชิโอะกิ โยะ หรือที่คุ้นเคยเป็นภาษาไทยว่า “ตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทัณฑ์แกเอง” และ 
Moon Crystal Power Make-Up หรือที่คุ้นเคยเป็นภาษาไทยว่า “มนต์แห่งผลึกจันทรา จงสำแดง
ฤทธา ณ บัดนี้” เป็นวลีที่คุ้นหูมายาวนาน สร้างปรากฏการณ์อัศวินเซเลอร์ที่โด่งดังทั่วโลกมากกว่า 25 
ปี เซเลอร์มูน (Sailor Moon) เป็นมังงะและแอนิเมชันยอดนิยม ได้รับรางวัลการ์ตูนยอดเยี่ยมสาขา
การ์ตูนผู้หญิงครั้งที่ 17 ของสํานักพิมพ์โคดันฉะ ในปี พ.ศ. 2536 และในปีเดียวกันก็ได้รับการโหวตให้
เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันยอดนิยมอันดับ 1 ในการประกาศผลรางวัลแอนิเมชันกรังปรีซ์ครั้งที่ 15 ที่จัด
ขึ้นโดยนิตยสาร Animage ในปี พ.ศ. 2554 ได้รางวัล MangaTrade Paperback of the Year จาก
งาน The Diamond Gem Awards (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ในปีพ.ศ. 2555 รับรางวัล Sonder 
mann Award จากงาน Frankfurt Book Fair (ประเทศเยอรมนี) นอกจากนี้ยังมีรางวัลสาขาเกมและ
เพลงประกอบแอนิเมชันอีกด้วย เดือนกันยายนปี พ.ศ. 2556 เซเลอร์มูนยังขึ้นเป็นมังงะยอดขาย
อันดับ 1 ในประเทศสหรัฐอเมริกา โค่นแชมป์เก่าหลายสมัยอย่างการ์ตูนเรื่อง แบทแมน จากค่าย DC 
Comics อีกด้วย (Kipper, 2012) รวมถึงตัวละครเซเลอร์มูนได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตต่อสู้ซิฟิลิส เพื่อ
รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในหมู่วัยรุ่นที่มีอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมาก กระทรวง
สาธารณสุขของญี่ปุ่นจัดทำโปสเตอร์ขึ้น โดยดัดแปลงมาจากข้อความที่ติดปากในมังงะว่า “หาก
บรรดาวัยรุ่นผู้ซุกซน ไม่ไปตรวจโรค จะถูกทูตสาวแห่งดวงจันทร์ลงโทษ”(Posttoday, 2559) และ
ได้รับเแต่งตั้งเป็นทูตโอลิมปิกเกมส์ (Official Ambassador) และผลิตเป็นของที่ระลึกสำหรับโปรโมท
กีฬาโอลิมปิคและพาราลิมปิคร่วมกับเฮลโหล คิตตี้ (Hello Kitty) ปิกาจู (Pikachu) มังกี้ ดี ลูฟี่ 
(Monkey D. Luffy)  อีกด้วย (ข่าวสด, 2560) 

เซเลอร์มูน (Sailor Moon) เป็นมังงะและแอนิเมชันยอดนิยมได้รับรางวัลในด้านต่างๆ
มากมายจากหลายประเทศ ทั้งในด้านของตัวบท คาแรคเตอร์ เกม และเพลงประกอบแอนิเมชัน 
(Kipper, 2012) และความโดดเด่นของคาแรคเตอร์และสัญญะในการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน 
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ทั้งมูลค่าจากมังงะ การ์ตูนแอนิเมชัน เพลงประกอบ
แอนิเมชัน ของเล่นจากคาแรกเตอร์ตัวละคร เกม รวมถึงมูลค่าจากลิขสิทธิ์ในการนำไปผลิต 
ของที่ระลึกต่างๆ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา น้ำหอม ฯลฯ อีกทั้งความโดดเด่นของตัวละคร ทำให้
ถูกนำไปใช้ในงานต่างๆ มากมายในประเทศญี่ปุ่น เกิดกลุ่มคนที่ได้รับอิทธิพลจากคาแรคเตอร์  
ทั่วทุกมุมโลก ทั้งกลุ่มคอสเพลย์เยอร์หรือผู้ที่แต่งกายเลียนแบบตัวละคร และกลุ่มแฟนอาร์ตหรือผู้ที่
ถ่ายทอดตัวละครที่ตนรักออกมาในรูปแบบของศิลปะต่างๆ จนมีการกำหนดให้ในวันเสาร์แรกของ
เดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นวันเซเลอร์มูนสากล (International Sailor Moon Day)  

เนื่องจากเป็นเดือนเกิดของหน้ากากทักซิโด้ ตัวละครผู้เป็นอัศวินตัวแทนของโลก ซึ่งในปีที่
ผ่านมามีการจัดงานเฉลิมฉลองในวันเซเลอร์มูนสากลนี้ในพื้นที่ 39 แห่งทั่วโลก ซึ่งมีแฟนคลับของ  
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เซเลอร์มูนตั้งแต่อายุ 8-30 ปี แต่งคอสเพลย์เป็นตัวการ์ตูนขวัญใจของตน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง
ร่วมกัน (ข่าวไทยพีบีเอส, 2559) 

 

ภาพที่ 1.6  Logo ครบรอบ 20 ป ีและ 25 ปี เซเลอรม์ูน 
 

 

ภาพที่ 1.7  โครงการรณรงค์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปี 2016 ของประเทศญี่ปุ่น 
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ภาพที่ 1.8  กลุ่มแฟนคลับแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์เซเลอร์มูน 
 

 

ภาพที่ 1.9  ตัวอย่างสินค้าจากแอนิเมชันเซเลอร์มูน 
 

 

ภาพที่ 1.10  วันเซเลอร์มูนสากลที่ประเทศอาร์เจนตินา 
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จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูนไม่เพียงได้รับความ
นิยมและรางวัลในด้านตัวบทเท่านั้น แต่ทุกส่วนประกอบของการ์ตูนเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นเพลง 
คาแรคเตอร์ รวมถึงการใช้สัญญะในแอนิเมชันเซเลอร์มูน ล้วนได้รับความนิยมด้วยกันทั้งสิ้น ดังที่ 
นาโอโกะ ทาเคอุจิ ได้ให้สัมภาษณ์ในนิตยสารฉบับหนึ่งว่า “หนึ่งในความสําเร็จของเซเลอร์มูนคือ
ไอเดียของการแต่งตัวและการเป็นวีรสตรี (ฮีโร่ที่เป็นผู้หญิง) ซึ่งถือว่ามีความนวัตกรรม ทำให้เกิด
วิสัยทัศน์ใหม่ๆ ทำให้เกิดผู้หญิงยุค (แนว) ใหม่ขึ้น การที่เหล่าเซเลอร์มูนนั้นสามารถทำภารกิจได้ด้วย
ตัวเอง (โดยปราศจากผู้ชาย) แล้วหน้ากากทักซิโด้ (Tuxedo Mask) เขาเป็นผู้ชายมีพลังน้อยมากๆ 
และเป็นคนที่ Sensitive ซึ่งสื่อออกมาผ่านการใช้กุหลาบแดงเป็นสัญญะ ทำให้เขาเป็นอีกหนึ่งตัว
ละครที่โด่งดังและเป็นที่ชื่นชอบ” (Miss Dream, 2013) และการใช้สัญญะในแอนิเมชันเซเลอร์มูนซึ่ง
ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่ง ทำให้ผู้เขียนเลือกใช้สัญญะอย่างระมัดระวัง ปรับเปลี่ยนให้เข้า
กับสังคมและวัฒนธรรม ดังบทสัมภาษณ์ของโอซาบุ (Osabu) ผู้จัดการและผู้ดูแลต้นฉบับเซเลอร์มูนที่
กล่าวว่า “การสวมแว่นอันใหญ่ๆ ของตัวละคร Umino (เซเลอร์เมอร์คิวรี่) มีผลต่อการนำพวกเขา
ออกสู่สายตาผู้ชม อย่างที่อิตาลีเราจะไม่ให้ความสำคัญกับแว่นใหญ่มากนักเพราะชาวอิตาลีถือว่า
แว่นตาเป็นสิ่งแสดงถึงความบกพร่องของร่างกาย หรือบางครั้งก็ต้องตัดหรือมีการดัดแปลงในหลายๆ 
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัญชาติเมื่อนำเซเลอร์มูนไปฉายที่ประเทศอินโดนีเซียเหมือนกัน (Miss Dream, 
2014b) 

สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการออกแบบคาแรคเตอร์และการใช้สัญญะใน
แอนิเมชันเซเลอร์มูน ทำให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจศึกษาในด้านการออกแบบคาแรคเตอร์รวมถึงสัญญะ
ต่างๆ ที่ทำให้แอนิเมชันได้รับกระแสตอบรับที่ดี ทางผู้วิจัยคาดว่า “การออกแบบคาแรคเตอร์และการ
ใช้สัญญะสาวน้อยเวทมนตร์ผู้พิทักษ์โลกในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน” จะเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้เรื่อง
การออกแบบตัวละครและการใช้สัญญะ ให้กับนักออกแบบคาแรกเตอร์สําหรับภาพยนตร์แอนิเมชัน
ไทยต่อไป 

 

 ปัญหานำวิจัย 

1) แอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูนมีการออกแบบคาแรคเตอรอ์ย่างไร 
2) แอนเิมชันเรื่องเซเลอร์มูนมีการใช้สัญญะผ่านคาแรคเตอรอ์ย่างไร 
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 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาการออกแบบคาแรคเตอรใ์นแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน 
2) เพื่อศึกษาสัญญะที่นำเสนอผ่านคาแรคเตอรใ์นแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน 
 

 ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยนี้จะศึกษาจากตัวละครในแอนิเมชัน Pretty Guardian Sailor Moon เซเลอร์มูน 
คริสตัล ซึ่งประกอบด้วย 3 ภาคคือ ภาค Dark Kingdom, ภาค Black Moon และภาค Death 
Busters โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งมีวิธีศึกษา 3 ขั้นตอน ได้แก่  

1) ศึกษาจากเอกสาร (Document Analysis) จากสื่อต่างๆ เพื่อทำให้ผู้วิจัยได้เห็นความ
เป็นมาและภาพรวม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับแอนิเมชันเซเลอร์มูน 

2) วิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) ทางด้านตัวละครและสัญญะจากการ์ตูน
แอนิเมชัน เรื่องเซเลอร์มูน คริสตัล ซึ่งประกอบด้วย 3 ภาคคือ ภาค Dark Kingdom ภาค Black 
Moon, และภาค Death Busters 

3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์บุคคลเบื้องหลังและ 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูนในประเทศไทย คือ 

 (1) คุณวิภาดา จตุยศพร ผู้พากย์เสียง สึคิโนะ อุซางิ หรือเซเลอร์มูน 
 (2) คุณศรีอาภา เรือนนาค ผู้พากย์เสียง มิซุโนะ อามิ หรือเซเลอร์เมอร์คิวรี่ 
 (3) คุณนิรันดร์ บุญยรัตพันธุ์ ผู้พากย์เสียง จิบะ มาโมรุ, คิงเอ็นดิเมี่ยน และคุนไซต ์
 (4) คุณ Jajamoon ผู้ก่อตั้ง, ผู้ดูแล Facebook fanpage และ Website เซเลอร์มูน

ไทยแลนด์แฟนคลับ 
 (5) คุณภูศณัฎฐ์ การุณวงศ์วัฒน์ Creative marketing และ Producer ภาพยนตร์แอ

นิเมชั่นเรื่อง 9 ศาสตรา 
 (6) อาจารย์สุทธิชาติ ศราภัยวานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะ

ดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต 
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 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) เพื่อทราบถึงวิธีการออกแบบคาแรคเตอร์ในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน 
2) เพื่อทราบถึงการใช้สัญญะจากคาแรคเตอร์เพื่อเข้าถึงคุณค่าทางด้านวรรณกรรม 
3) เพื่อเป็นการเสริมองค์ความรู้ใหม่ให้กับผู้นักออกแบบคาแรคเตอร์สำหรับภาพยนตร์

แอนิเมชันไทย 
4) เพื่อเป็นการเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และเป็นแนวทางในการทำ

การวิจัยสำหรับผู้ที่สนใจ ค้นคว้า และอ้างอิงในเรื่องของการออกแบบคาแรคเตอร์และการใช้สัญญะ
ต่อไปในอนาคต 

 

 นิยามศัพท์ 

มังงะ หมายถึง คำภาษาญี่ปุ่นสำหรับใช้เรียกการ์ตูนช่องของญี่ปุ่น   
แอนิเมชัน หมายถึง การสร้างสรรค์ลายเส้นการ์ตูนให้เป็นภาพเคลื่อนไหวเสมือนมีชีวิต   
เซเลอร์มูน หมายถึง ชื่อของการ์ตูนญี่ปุ่น มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มเด็กสาวผู้ได้รับเวทมนตร์วิเศษ

สามารถแปลงร่างเป็นอัศวินเซเลอร์ ผู้เป็นตัวแทนแห่งดวงจันทร์และดาวเคราะห์ทั้ง 9 คือ ดาวพุธ 
ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวศุกร์ ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน และดาวพลูโต เพื่อพิทักษ์โลกจาก
เหล่าร้าย 

ผู้เขียน หมายถึง นาโอโกะ ทาเคอุจิ ผู้ที่เขียนการ์ตูนเรื่องเซเลอร์มูน  
คาแรคเตอร์ หมายถึง ตัวละคร ผู้กระทำให้เกิดเรื่องราว ประกอบด้วยบุคลิก ลักษณะ และ

ภาพลักษณ์ ซึ่งการแสดงออกหรือการกระทำนั้นทำให้ผู้ชมมีความเข้าใจตรงกัน โดยไม่จำกัดพื้นฐาน
ทางสังคมหรือความรู ้

การออกแบบคาแรคเตอร์ หมายถึง กระบวนการนำองค์ประกอบของรายละเอียดด้าน
สรีรวิทยา, ด้านสังคมวิทยา และด้านจิตวิทยา มาสร้างลักษณะของบุคคลที่เป็นจุดกำเนิดของเรื่องราว 
ซึ่งแสดงให้เห็นพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดของคาแรคเตอร์ในแอนิเมชัน 

คาแรคเตอร์ในแอนิเมชันเซเลอร์มูน หมายถึง ตัวละครที่มีเวทมนตร์ ผู้ทำให้เกิดสถานการณ์ 
คือ อัศวินเซเลอร์จำนวน 14 ตัวละคร, ตัวร้ายในภาค Dark Kingdom จำนวน 6 ตัวละคร, ตัวร้ายใน
ภาค Black Moon จำนวน 9 ตัวละคร และตัวร้ายในภาค Death Busters จำนวน 10 ตัวละคร 

การรับรู้และตีความสัญญะ หมายถึง การรับรู้และอ่านความหมายของสัญญะที่เกิดจาก 
องค์ประกอบของตัวละครในแอนิเมชันเซเลอร์มูน 
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สัญญะ หมายถึง สัญญะเพื่อถ่ายทอดความหมายโดยอรรถ และความหมายโดยนัย ซึ่งอยู่ใน
ลักษณะของสัญญะต่างๆ ที่เกิดจากองค์ประกอบของตัวละคร ที่ประกอบด้วย รหัสพฤติกรรม (Code 
of Behavior) และรหัสการให้ความหมาย (Signifying Code) แบ่งออกเป็น 4 ประเภท  

1) รหัสทางวัตถุ (Product Codes) หมายถึง ความหมายที่แฝงอยู่ในวัตถุสิ่งของ
เครื่องใช้ของตัวละคร 

2) รหัสทางสังคม (Social Codes) หมายถึง ความหมายที่แฝงอยู่ในความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลของตัวละคร 

3) รหัสทางวัฒนธรรม (Cultural Codes) หมายถึง ความหมายที่แฝงอยู่ ใน
วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ของตัวละคร 

4) รหัสทางตัวบุคคล (Personal Codes) หมายถึง ความหมายที่แฝงอยู่ในบทบาท
ของตัวละคร  

บทบาทของตัวละคร หมายถึง การกระทำตามหน้าที่ของตัวละครตามที่ผู้เขียนกำหนดไว้ 
ความหมายแฝง หมายถึง ความหมายที่ไม่ตรงตามรูปคำ เป็นความหมายที่เกิดขึ้นจาก

ข้อตกลงร่วมกัน  
การสื่อสารต่อสังคม หมายถึง การนำเสนอแนวคิด มุมมอง สิ่งที่ผู้เขียนสนใจและปรารถนา

ต่อคนส่วนใหญ่ 
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 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ภาพที่ 1.11  กรอบแนวคิดการวิจัย 



 
 

กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การงานวิจัยเรื่อง “การออกแบบคาแรคเตอร์และการใช้สัญญะสาวน้อยเวทมนตร์ผู้พิทักษ์
โลกในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน” ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี ข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

2.1 แนวคิดการออกแบบคาแรคเตอร์ (Characterization) 
2.2 แนวคิดเก่ียวสัญวิทยา (Semiology) 
2.3 แนวคิดเรือ่งการเล่าเรื่องในการ์ตูนแอนิเมชัน 
2.4 ทฤษฎีสตรีนิยมและลักษณะความเป็นแฟมินิสต์ในสื่อบันเทิง 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 แนวคิดการออกแบบคาแรคเตอร์ (Characterization) 

คาแรคเตอร์หรือตัวละคร คือ ผู้มีบทบาทในเนื้อเรื่อง รับบทบาทแสดงพฤติกรรมตาม
เหตุการณ์ในเรื่องหรือเป็นผู้ที่ได้รับผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามโครงเรื่องที่กำหนดไว้ (อุดม หนูทอง, 
2523) หรือเป็นผู้ที่ทำให้ เรื่องดำเนินไป มีการกระทำตอบสนองต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง เพื่ อเป็น 
การเผยให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของตัวละครนั้นๆ ดังนั้นการกระทำ (Action) กับลักษณะนิสัยจึงเป็น 
สิ่งที่แยกออกจากกันได้ยาก (รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม, 2548) การลักษณะนิสัยของตัวละครใน 
บทภาพยนตร์ จะอธิบายได้จากพฤติกรรมหรือการกระทำผ่านลักษณะภายนอกของตัวละคร ที่มี  
การกระทำและปฏิกิริยาต่อสถานการณ์ต่างๆ เฮนรี่ เจมส์ (Henry James, 1843-1916) นักประพันธ์
ชาวอเมริกาได้ให้ความหมายของตัวละครไว้ว่า “ตัวละคร คือ สิ่งที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ และเหตุการณ์ 
คือ สิ่งที่ทำให้ตัวละครมีความชัดเจนขึ้น” หรือหมายถึงมุมมอง วิธีมองโลกที่มีทัศนคติ หรือวิธีที่ตัว
ละครมองโลกในแง่มุมต่างๆ (Field, 1998) 

ดังนั้น คาแรคเตอร์จึงหมายถึง ผู้ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆ ก็ทำให้ตัวละครมี
ความกระจ่างชัดเจน เป็นลักษณะนิสัยที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีทัศนคติ การมองโลก การกระทำ ปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ ตัวละครไม่ใช่เพียงแค่คนเท่านั้น แต่ตัวละครมีความหลากหลาย เป็นได้ทั้งคน 
สัตว์ การ์ตูน หุ่นยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวให้กับผู้ชมเพ่ือความบันเทิง  
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ตัวละครในภาพยนตร์ มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป โดย วลาดิเมียร์ พรอพพ์ (Vladimir 
Propp, 1973) แบ่งประเภทของตัวละครตามหน้าที่ได ้7 ประเภท คือ  

1) ตัวเอก (The Hero) คือ ตัวแทนของฝ่ายธรรมะและเป็นผู้แก้ไขข้อขัดแย้ง 
2) ตัวร้าย (The Villain) คือ ผู้สร้างความเดือดร้อน เป็นศัตรูกับตัวละครในเรื่อง  
3) ผู้ให้ (The Donor) คือ ผู้ให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาหรือเป็นผู้ให้พลัง  
4) ผู้ช่วยเหลือ (The Helper) คือ ผู้ช่วยของตัวเอกในการต่อสู้กับผู้ร้าย ช่วยให้ผ่าน

พ้นจากอุปสรรค  
5) เจ้าหญิง (The Princess) คือ นางเอกหรือผู้ที่ตัวเอกของเรื่องต้องการที่จะ

ปกป้อง  
6) คนวางแผน (The Dispatcher) คือ ผู้วางแผนให้เกิดสถานการณ์  
7) คนฉกฉวย (The False Hero) หรือ พระเอกจอมปลอม คือ ตัวละครที่แสร้งเป็น

คนดีและถูกเปิดโปงความช่ัวในภายหลัง  
8) ซึ่งการแบ่งประเภทตามบทบาทของตัวละครตามหลักเกณฑ์ของ  Propp 

สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าหนึ่งบทบาทหรือในแต่ละบทบาทอาจมมีากกว่า 1 ตัวละคร  
 

2.1.1 การสร้างคาแรคเตอร์  
การสร้างคาแรคเตอร์ คือ การสร้างความเป็นมนุษย์ให้กับตัวละคร เป็นการสร้างลักษณะ

ต่างๆ ของตัวละครที่จะปรากฏสู่สายตาผู้ชม (Tillman, 2011) การสร้างตัวละครจำเป็นที่จะต้องสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ชัดเจนให้กับตัวละคร สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชม ในขณะเดียวกันจะต้องสามารถ
ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับฉากและองค์ประกอบอื่นๆ ของภาพยนตร์ได้ เพราะตัวละครและการกระทำ
นั้นทำให้เกิดเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้น จึงถือเป็นหัวใจในการดำเนินเรื่องราว  

ดังนั้นสิ่งสำคัญในการสร้างตัวละคร คือ ให้ความสำคัญหรือให้น้ำหนักต่อบทบาทของ 
ตัวละคร รวมถึงการสร้างพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของตัวละครที่เกิดจากประสบการณ์และ
การเรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งวิธีการสร้างตัวละครที่นิยมใช้กันนั้นมี 3 รูปแบบ ได้แก่ การ
สร้างตัวละครแบบสามมิติ ซึ่งเป็นการสร้างตัวละครที่ประกอบด้วย มิติด้านสรีรวิทยา (Physiology) 
ด้านสังคมวิทยา (Sociology) และด้านจิตวิทยา (Psychology) (Lajos Egri, 1988) ซึ่งทั้งสามด้านนี้
จะทำให้ตัวละครมีมิติและมีคุณค่า (Tillman, 2011) 

ด้านสรีรวิทยา (Physiology) คือ สรีระของร่างกาย เช่น เพศ อายุ ส่วนสูงน้ำหนัก การใช้สี
ต่างๆ บนเสื้อผ้า เครื่องประดับหรือส่วนประกอบต่างๆ ของตัวละคร เช่น สีดวงตา สีผม หรือสีผิว เป็น
การสื่อความหมายสร้างความรู้สึกตัวละครให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสีแต่ละสีนั้นก็มีความหมายที่แตกต่าง
กันไป Eiseman (2000) และ Rose Rider (2009) ได้อธิบายคุณลักษณะของสีต่างๆ ที่มีผลกระทบใน
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เชิงจิตวิทยาไว้ ดังนี้  
สีแดง ให้ความรู้สึกถึงการกระทำ การเคลื่อนไหว ความมั่นใจ ความกล้าหาญ สงคราม

อันตราย ศัตรู ความแข็งแกร่ง พลังความมุ่งมั่น ตัณหา ความปรารถนา ความโกรธ  
สีเหลือง ให้ความรู้สึกถึงความรอบรู้ ความเฉียบแหลม กล้าหาญ ฉูดฉาด ทันสมัย ความ 

สดชื่น มีชีวิตชีวา ความไร้เดียงสา สบาย 
สีน้ำเงิน ให้ความรู้สึกถึงความไว้ใจ มั่นใจ ความเชื่อถือศรัทธา ความฉลาดรอบรู้ ความสุขุม

รอบครอบ 
สีน้ำทะเล ให้ความรู้สึกฟื้นฟู ปกป้องรักษา 
สีม่วง ให้ความรู้สึกถึงความสงบ อดทน ความทะเยอทะยาน พลังอำนาจ ความหรูหรา ความ

ลึกลับซับซ้อน ความอิสระและสร้างสรรค์  
สีเขียว ให้ความรู้สึกถึงธรรมชาติ การเจริญเติบโต ความปลอดภัย การคิดบวก กลมเกลียว  
สีส้ม ให้ความรู้สึกถึงความตื่นตัว ความสร้างสรรค์ ความหลงใหล ความดึงดูด ธรรมชาติ  

น่าไว้วางใจ ความสดช่ืน ความสุข ความต้ังใจ ความคิดสร้างสรรค์ 
สีดำ ให้ความรู้สึกถึงพลังอำนาจ ความชั่วร้าย ความตาย ความมีระเบียบแบบแผน ความ 

ลึกลับ ความกลัว ความเศร้า  
สีขาว ให้ความรู้สึกถึงความบริสุทธิ์ใสสะอาด สันติภาพ ความไร้เดียงสา ความเรียบง่าย 

ความดีงาม  
การสื่อความหมายต่างๆ ของสีสันเหล่านี้ มีความแตกต่างกันไปตามโทนความเข้มของสี และ

การผสมสี การเลือกคู่สี หรือบริเวณที่ใช้สี ต่างมีผลทำให้ความรู้สึกที่ได้รับมีความแตกต่างกัน 
ทั้งนี้การสร้างมิติด้านสรีรวิทยาให้กับตัวละครยังรวมถึงท่าทาง รูปลักษณ์ภายนอก และ

ข้อบกพร่องหรือความผิดปกติทางด้านสรีระด้วย เพราะผู้ที่มีสรีระหรือข้อบกพร่องทางร่างกายต่างกัน
จะมีมุมมองต่อโลกที่ต่างกัน สรีระมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านจิตใจเป็นส่วนประกอบ
หลักของปมเด่นปมด้อยของมนุษย์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด ดังนั้นมิติด้านสรีรวิทยาจึงถือว่าเป็นมิติแรก
ของตัวละคร  

ด้านสังคมวิทยา (Sociology) คือ สภาพแวดล้อมทางสังคมของตัวละคร ได้แก่ ชนชั้น 
การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพทางครอบครัว ภาวะการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ศาสนา เชื้อชาติ 
สัญชาติ ตำแหน่งทางสังคม สภาพแวดล้อมทางสังคมของตัวละครจะเป็นตัวกำหนดปฏิกิริยาของ  
ตัวละครที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งตัวละครที่มีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ต่างกันจะมีการแสดงออกต่อ
เหตุการณ์ที่ต่างกันไป 

ด้านจิตวิทยา (Psychology) เป็นผลมาจากอิทธิพลของมิติด้านสรีรวิทยา (Physiology) และ
ด้านสังคมวิทยา (Sociology) ที่มีต่อสภาพจิตใจของตัวละคร ทำให้เกิดเป็นลักษณะนิสัยต่างๆ ของ 
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ตัวละคร เช่น อารมณ์ ทัศนคติ จินตนาการ ความสามมารถพิเศษ ปมเด่น ปมด้อยต่างๆ ซึ่งด้าน
จิตวิทยา (Psychology) จะเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวละครมีมิติสมบูรณ์ 
 

2.1.2 การสร้างคาแรคเตอร์แบบสองมิติ  
การสร้างคาแรคเตอร์แบบสองมิติ คือ การแบ่งส่วนประกอบของตัวละครออกเป็น 2 ด้าน คือ 

เรื่องราวชีวิตเบื้องหลังและเบ้ืองหน้าของตัวละคร  
2.1.2.1 เรื่องราวชีวิตเบื้องหลังของตัวละคร ( Interior) เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิต

เบื้องหลังของตัวละคร เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น เป็นภูมิหลัง (Background) ของตัวละคร เริ่มจากชีวิต
ตั้งแต่เกิดจนถึงจุดเริ่มเรื่องของภาพยนตร์ เป็นกระบวนการที่ตัวละครพัฒนาเป็นตัวตนขึ้น เรียกว่า 
“Back Story” คือการปูเรื่องที่ช่วยอธิบายให้รู้ที่มาของแรงจูงใจหรือเป้าหมาย โดย “Back Story” 
ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ  

 1) ประวัติส่วนตัวของตัวละคร (Character’s Biograp) เป็นโครงสร้าง
หรือองค์ประกอบหนึ่ง ที่ยึดโยงเรื่องราวกับตัวละครเข้าด้วยกัน และเมื่อส่วนต่างๆ  ประกอบเข้า
ด้วยกันจะสามารถสร้างความหมาย และเพิ่มความน่าสนใจ หรือสร้างความน่าติดตามให้เกิดขึ้น  

 2) มุมมองหรือความเชื่อของตัวละคร (Character’s Point of View) 
เป็นความคิดเห็นที่ตัวละครมีต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งตัวละครที่ดีจะต้องถ่ายทอดมุมมองของตนเองอย่างชัดเจน 
(รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม, 2548) โดยมุมมองหรือความเชื่อของตัวละครจะไม่มีตัวชี้วัดถูกหรือผิด เป็น
เพียงวิธีการแสดงออกและสิ่งที่ตัวละครยึดถือปฏิบัติ ซึ่งความแตกต่างของมุมมองและความเชื่อจะมี
บทบาทของตัวละครแต่ละตัวเป็นปัจจัยสำคัญ (Field, 1998) และมุมมองหรือความเชื่อจะส่งผลต่อ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นของตัวละคร 

 3) ทัศนคติของตัวละคร (Character’s Attitude) เป็นได้ทั้ งความคิด 
นิสัย หรือคตินิยมส่วนบุคคล ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งด้านดีและด้านลบ การรู้ทัศนคติของตัวละครทำให้
สามารถตีความการกระทำและความรู้สึกของตัวละคร 

2.1.2.2 เรื่องราวชีวิตเบื้องหน้าของตัวละคร (Exterior) ชีวิตเบื้องหน้าคือเหตุการณ์
ปัจจุบันเกิดขึ้น ตั้งแต่เริ่มเปิดฉากในบทและต่อเนื่องไปกระทั่งจบเรื่อง เป็นส่วนที่ทำให้เรามองเห็น 
การกระทำของตัวละครได้อย่างชัดเจน เป็นกระบวนการที่ทำให้เห็นถึงลักษณะนิสัยและแอ็คชั่นของ
ตัวละคร มีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกับชีวิตเบื้องหลังของตัวละคร โดยเบื้องหน้าของตัวละครใน
ภาพยนตร์ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยเรื่องราวของตัวละครจนหมด แต่ต้องมากพอที่จะทำให้ผู้ชมอยากรู้
เรื่องของตัวละครนั้น (D’Vari, 2005) เบื้องหน้าของตัวละครจะประกอบด้วย 
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 1) อาชีพ  คือ กิจกรรมหรือการทำงานเพื่ อ เลี้ ยงชีพของตัวละคร  
ซึ่งลักษณะของวิธีการที่ตัวละครใช้เพื่อดำรงชีวิต รายได้ จะสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองความเป็นส่วนตัว
ของตัวละคร   

 2) สถานภาพ ตัวละครหลักมีสถานภาพรูปแบบใด เช่น เป็นโสด สมรส 
หรือหย่าร้าง 

 3) ชีวิตส่วนตัว ตัวละครทำอะไรเมื่ออยู่คนเดียว มีงานอดิเรกหรือไม่ ซึ่ง
ชีวิตส่วนตัวของตัวละครจะแสดงให้เห็นถึงมิติความลึกของตัวละครได้มากขึ้น 

 4) ความต้องการ (Dramatic Need) ความต้องการของตัวละคร คือ สิ่งที่
ตัวละครอยากได้ อยากเอาชนะ หรือความต้องการที่จะบรรลุสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระหว่างการดำเนินเรื่อง 
เพราะความต้องการเหล่านี้จะผลักดันให้เกิดการกระทำ และเป็นปัจจัยสำหรับสร้างอุปสรรคให้เกิดขึ้น
ภายในเรื่อง ดังนั้นการเขียนบทภาพยนตร์จึงมีการตั้งคำถามถึงความต้องการของตัวละครและ
แรงจูงใจ เพื่อนำไปใช้สำหรับอธิบายตัวละคร และสร้างเป็นโครงเรื่องต่อไป  

 5) การกระทำ (Action) การกระทำหรือแอ็คชั่น หมายถึง การกระทำของ
ตัวละคร โดยมีองค์ประกอบจากอาชีพ (Profession) สถานภาพ (Status) และชีวิตส่วนตัว (Private 
Life) ซึ่งในทุกการกระทำที่สามารถเผยให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวละครกับคนอื่นๆ ได้ เท่ากับเป็น
การสร้างมุมมองส่วนตัวของตัวละครให้เกิดขึ้น  

 6) ความขัดแย้ง (Conflict) ความขัดแย้ง คือ การต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม 
การสร้างอุปสรรคหรือสิ่งที่ทำให้ตัวละครห่างออกไปจากเป้าหมาย (รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม, 2548) 
ความขัดแย้งเกิดจากความต้องการหรือเป้าหมายของตัวละคร โดยความขัดแย้งแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท คือ 

  (1) ความขัดแย้งระหว่างบุคคล การเผชิญหน้ากับศัตรู หรือบุคคลอื่น  
  (2) ความขัดแย้งภายในจิตใจของตนเอง คือ การที่ตัวละครต้อง

เผชิญหน้ากับตัวเอง เช่น ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ความสองจิตสองใจถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
จากการตัดสินใจ  

  (3) ความขัดแย้งระหว่างคนกับสังคม เป็นความต้องการที่จะเผชิญกับ
การทำให้เกิดข้อขัดแย้งกับคนอื่น เพื่อให้เรื่องพลิกผันไปข้างหน้า และส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นใน
สังคม   

 7) การบรรลุเป้าหมายของตัวละคร (Dramatic Action) เป้าหมายของตัว
ละครถูกกำหนดขึ้น เพ่ือบอกทิศทางความเคลื่อนไหวของสิ่งที่ตัวละครต้องการ ดังนั้นวิธีการที่จะทำให้
ตัวละครบรรลุเป้าหมาย การเพิ่มความต้องการของตัวละครสามารถผลักดันให้เกิดการกระทำที่
น่าสนใจและชวนติดตามของตัวละครได้ (Grove, 2003) 
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2.1.3 การสร้างคาแรคเตอร์แบบค้นหาประวัติชวีิตของตัวละคร (Character’s 
Biography)   

เป็นการค้นหาประวัติหรือภูมิหลังของตัวละคร เป็นการค้นหาเรื่องราวของตัวละครตั้งแต่เกิด
จนกระทั่งเริ่มเรื่อง การเขียนประวัติจะช่วยให้กำหนดลักษณะของตัวละครให้ลุ่มลึกขึ้นและวิธีที่จะ
สามารถขยายรายละเอียดในการสร้างตัวละครได้มากขึ้น ทำได้โดยการค้นคว้าข้อมูล (Research)  
มี 2 วิธีคือ  

1) การค้นคว้าข้อมูลจากชีวิตจริง (Life Research) เป็นการเข้าไปสัมภาษณ์ผู้คนที่
จะนำมาสร้างเป็นตัวละคร เพื่อให้รู้ถึงความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์และเบือ้งหลังที่แท้จริง 

2) การค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร (Textual Research) เป็นการค้นหาข้อมูล 
ที่ต้องการจากข้อมูลเอกสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หรือสถาบันต่างๆ เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ต้องการ  
 

2.1.4 ความแตกต่างระหว่างลักษณะนิสัยของตัวละครกับตัวละคร (Characterization 
and Character) 

ลักษณะนิสัยของตัวละคร (Characterization) คือ ข้อมูลสำคัญของคุณสมบัติในความเป็น
มนุษย์ที่สามารถรับรู้ได้ เช่น การพูด ลักษณะท่าทาง และเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะบุคคล ที่มาจาก
ส่วนประกอบของพันธุกรรม และการสะสมประสบการณ์ที่ต่างกัน เรียกว่า ลักษณะนิสัยของตัวละคร 
(Characterization) แต่ไม่ใช่ตัวละคร (Character) 

Tillman (2011) ให้ความหมายของลักษณะตัวละคร คือ ลักษณะดั้งเดิมที่เป็นพื้นฐานของ
บุคคล การกระทำหรือการแสดงออกในอุดมคติของมนุษย์ด้านต่างๆ โดยมีรากฐานความคิดมาจาก 
คาร์ล จุง (Carl Jung) นักจิตวิทยาที่มีความคิดว่า ทุกคนมีภาพลักษณ์พื้นฐานของลักษณะพฤติกรรม
ต่างๆ ของมนุษย์ที่ชัดเจนเหมือนๆ กัน และภาพลักษณ์หรือลักษณะของตัวละครนี้สามารถพบได้ใน
ทุกคนรวมถึงตัวละครในจินตนาการ (Bassil-Morozow, 2010) โดยลักษณะตัวละครตามทฤษฎีของ 
คาร์ล จุง (Carl Jung) ที่สำคัญต่อการออกแบบตัวละครมี 6 รูปแบบ ได้แก่ (Tillman, 2011) 

1) Hero Archetype หมายถึง ภาพลักษณ์ของความกล้าหาญ ความทะเยอทะยาน 
(Feist, 2002) เมื่อนำมาใช้ในการออกแบบตัวละครจะหมายถึงตัวละครที่เป็นผู้กล้า เสียสละ กระทำ
การต่างๆ เพื่อส่วนร่วม มีลักษณะหรืออาวุธเฉพาะตัว และมีความพยายามที่จะพิสูจน์ตนเอง 

2) Shadow Archetype หมายถึง ลักษณะด้านลบ ไร้กฎเกณฑ์ ศีลธรรม ที่ถูกเก็บ
ซ่อนไว้ภายในจิตใจ โดยไม่ต้องการนึกถึงหรือเผยออกมาให้ผู้อื่นรับรู้ (Feist, 2002) เมื่อนำมาใช้ใน
การออกแบบตัวละครจะหมายความถึงตัวละครทางลบที่เต็มไปด้วยลักษณะทางลบที่ผู้ชมไม่ต้องการ 
เช่น โหดเหี้ยม หรือช่ัวร้าย  
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3) Fool Archetype หมายถึง ภาพลักษณ์ของความโง่เขลา ไร้แก่นสาร หรือความ
ตัวตลกในสายตาผู้อื่น (Crisp, 2012) เมื่อนำมาใช้ในการออกแบบตัวละคร จะหมายถึงตัวละครที่ไร้
แก่นสารและสับสนต่อสถานการณ์รอบด้าน เป็นตัวทำให้ผู้อื่นตกอยู่ในสถานการณ์ลําบากโดยไม่ตั้งใจ 
รวมไปถึงเป็นตัวสร้างสันให้กับเรื่องราว 

4) Animus, Anima Archetype Animus คือ ความเป็นสตรี (Feminine) ในจิตใจ
บุรุษ และ Anima คือ ความเป็นบุรุษ (Masculine) ในจิตใจสตรี ซึ่งทั้ง Animus และ Anima นี้จะ
ถูกซ้อนไว้ภายในจิตใจ เช่นเดียวกับ Shadow (Feist, 2002) เป็นลักษณะความเป็นสตรีในสายตา
บุรุษ (Anima) และลักษณะของความเป็นบุรุษในสายตาสตรี (Animus) เมื่อนำมาใช้ในการออกแบบ
ตัวละคร จะหมายความถึงตัวละครที่มีเสน่ห์ดึงดูดทางเพศสูง รักสวยรักงาม และเย้ายวนต่อเพศ 
ตรงข้าม 

5) Mentor Archetype เป็นภาพลักษณ์ของการรอบรู้ และการถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่คนรุ่นหลังของผู้ที่มีความรู้เหนือกว่า (Feist, 2002) โดย Mentor ในภาษาอังกฤษหมายถึง ผู้
ชี้แนะหรือผู้ชี้ทาง นำมาใช้ในด้านการออกแบบตัวละครจะหมายถึงตัวละครที่ทำให้ตัวละครหลัก
สามารถไปถึงเป้าหมายหรือค้นพบความสามารถที่ซ้อนอยู่ โดยมีภาพลักษณ์เป็นผู้อาวุโส เพราะใน
วัฒนธรรมส่วนใหญ่ มักเชื่อมโยงของอายุกับความรอบรู้เสมอ  

6) Trickster Archetype หมายถึง ภาพลักษณ์ของความกะล่อน ตลบตะแลงหรือ
ภาพลักษณ์ของการโกหกหลอกลวง (Crisp, 2012) คือตัวละครที่เจ้าเล่ห์ ใช้เล่ห์กลในการทำให้ตนเอง
ได้เปรียบหรือได้ผลประโยชน์โดยสามารถเป็นได้ทั้งคนดีหรือผู้ร้าย มีนิสัยชอบปั่นหัวผู้อื่นให้ทำในสิ่งที่
ต้องการ  

ลักษณะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใช้สำหรับกำหนดนิสัยให้กับตัวละครทุกตัว ทั้งในภาพยนตร์และ 
นวนิยาย โดยลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัวเกิดจากการเลือกใช้และผสมสานลักษณะดังกล่าวเข้า
ด้วยกัน 2 แบบขึ้นไป  

ตั ว ล ะ ค ร  (Character)  นั้ น จ ะ อ ยู่ ภ าย ใน โด ย มี เป ลื อ ก น อ ก เป็ น ลั ก ษ ณ ะ นิ สั ย 
(Characterization) ตัวละคร (Character) จะไม่พิจารณาภาพลักษณ์ภายนอกแต่จะดูที่จิตใจ เช่น 
เป็นคนที่ใจดี โหดร้าย เข้มแข็ง หรืออ่อนแอ สิ่งที่ทำให้เรารับรู้ตัวละครได้ คือ สถานการณ์ต่างๆ ที่
กดดันให้ตัวละครต้องตัดสินใจเลือก ซึ่งการเลือกของตัวละครนั้นสะท้อนตัวตนของตัวละครเป็นสำคัญ  
 

2.1.5 มิติของตัวละคร (Character’s Dimension)   
มิติของตัวละคร คือ การแสดง การสร้างความน่าเชื่อถือในหลักของการแสดง (Acting is 

Believing) ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงแต่เป็นการใส่บทบาทการ “เป็น” คนๆ นั้น เพื่อให้ตัวละครมีความ
ลึก โดยการกำหนดตัวละครให้มีความลึกต้องอาศัยปัจจัย ดังนี้  
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1) มุมมอง (Point of View) คือ ความคิดเห็นของตัวละครหรือการมองโลกของตัว
ละคร ซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไป โดยมุมมองของตัวละครจะเป็นเครื่องมือ
ในการสร้างความต่างของมุมมองของตัวละคร และความแตกต่างกันของมุมมองของตัวละครนี้ จะทำ
ให้เกิดความขัดแย้งทางธรรมชาติที่เหมาะสมกับการร้อยเรื่องของภาพยนตร์ 

2) การเปลี่ยนแปลง (Change) มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการเคลื่อนไหวอย่างไม่
หยุ ดนิ่ ง  (Dynamic or Constant Movement) ธรรมชาติ ของมนุ ษ ย์ คื อการเปลี่ ยนแปลง 
เช่นเดียวกันกับตัวละครที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านความขัดแย้ง ซึ่งความขัดแย้งเริ่มต้น
ด้วยการตัดสินใจ การตัดสินใจของตัวละครเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นในการขับเคลื่อนเรื่องราวที่จะ
นำไปสู่จุดหมายปลายทางสูงสุด เมื่อมีความต้องการจะผ่านความขัดแย้งที่มีผลต่อชีวิตจะส่งผลให้มี
การเปลี่ยนทัศนคติด้วย โดยการเปลี่ยนแปลงของตัวละครเกิดจากปัจจัยภายนอกที่เข้ามาก่อกวนสร้าง
ความรู้สึกทางจิตใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change) ตัวละครเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง 
จากภาวะจิตหนึ่งไปสู่อีกภาวะหนึ่ง ถูกผลักดันให้เปลี่ยนแปลงเติบโตพัฒนาขึ้น เพราะละครมีประโยค
สมมติ (Premise) ชัดเจนที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดออกมา (Lajos Egri, 1988) ตัวละครจึงเป็นผลรวม
ทั้งหมดของร่างกายที่ถูกสร้างขึ้น และได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อตัวละคร ดังนั้นการ
เปลี่ยนแปลงในตัวละครเพื่อแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวในบทภาพยนตร์ต้ังแต่เริ่มไปจนจบเรื่อง  

3) ทัศนคติ (Attitude) คือ กระบวนการตีคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัวหรือค่านิยม
ส่วนบุคคล ซึ่ งทั ศนคติอาจเป็น ได้ทั้ งเชิ งบวกหรือลบ โดยทัศนคติของตัวละครสามารถ 
เพิ่มมิติให้กับตัวละครได้มาก 

4) การเผยตัวตนของตัวละคร (Character Revealing) เป็นการเผยตัวละครที่
แท้จริง มีความต่างจากการเผยลักษณะนิสัยของตัวละคร เช่น สิ่งที่ปรากฏไม่ใช่สิ่งที่เป็น (What 
seems is not what is) หรือหมายถึงการรู้หน้าไม่รู้ใจ คือช่วงเวลาที่ตัวละครต้องตัดสินใจเลือกอย่าง
ใดอย่างหนึ่งที่มีผลต่อความเป็นความตาย ขณะที่อยู่ภายใต้แรงกดดัน (Choice under Pressure)  
ซึ่งจะเผยให้เห็นตัวตนและเบื้องลึกที่แท้จริงของภาวะจิตไร้สำนึกของตัวละครหรือลักษณะตัวตนที่
แท้จริงของตัวละคร ไม่ใช่ลักษณะนิสัยที่เปิดเผยของตัวละคร  

5) จุดเปลี่ยนผ่านตัวละคร (Transition) จุดเปลี่ยนเป็นกระบวนการที่ เกิดขึ้น
แบบช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องสามารถรับรู้มองเห็นได้ (Lajos Egri, 1988) 
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจากฉากหนึ่งไปอีกฉากหนึ่ง จึงต้องมีจุดเปลี่ยนเป็นปัจจัยสำคัญให้เรื่องราว
ดำเนินไปข้างหน้า  

6) ตั ว ล ะ ค รส ำคั ญ  (Pivotal Character)  ตั ว ล ะ ค รส ำคั ญ  คื อ  พ ร ะ เอ ก 
(Protagonist) หมายถึง ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้นำในการแสดงหรือในท้องเรื่อง โดยมีฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ร้าย 
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ปรปักษ์ (Antagonist) หรืออุปสรรค โดยถ้าปราศจากตัวละครสำคัญ หรือตัวละครหลักจะปราศจาก
เรื่องราว 

 (1) ตัวเอก (Protagonist) คือ ผู้ที่มีความขัดแย้งสำคัญในบทภาพยนตร์และทำ
ให้เกิดการขับเคลื่อนเดินหน้าของภาพยนตร์ ตัวละครสำคัญต้องไม่เพียงแต่ปรารถนาธรรมดา แต่ต้อง
เป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้ามากกว่าทุกอย่างในชีวิตที่จะฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อเป้าหมายของตน  
ตัวละครเอกจึงมีพลังขับเคลื่อนที่มาจากภาวะภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ทำให้ต้องลงมือทำ 
เช่น ศักดิ์ศรี เกียรติยศ การปกป้อง การแก้แค้น นอกจากนี้พัฒนาการของตัวละครนั้นสำคัญที่การ
เปลี่ยนแปลงจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งที่ตรงข้ามกัน ในขณะที่ตัวละครอื่นๆ พัฒนาได้หลาย
รูปแบบก่อนที่จะนำไปสู่ระดับสุดท้าย ตัวละครเอกสามารถมี 1 ตัวหรือมากกว่า 

  (1.1) ตัวเอกเป็นกลุ่มจะมีตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปหรือมากกว่า โดยมีเงื่อนไขสอง
ประการ คือ ประการแรกตัวละครแต่ละตัวต้องมีความปรารถนาเดียวกัน ประการที่สองในการต่อสู้
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาจะได้รับความทุกข์และมีผลตอบแทนร่วมกัน หากคนใดคนหนึ่งประสบ
ความสำเร็จ ทุกคนก็จะได้รับผลตอบแทนด้วยเช่นกัน โดยผลของการกระทำของตัวละครเอกที่รวมตัว
กันเป็นกลุ่ม (Plural-Protagonist) จะกลายเป็นความดีซึ่งมีประโยชน์ต่อสาธารณะ  

  (1.2) ตัวเอกหลากหลาย (Multiprot Agonist) มักจะเป็นตัวเอกในเรื่องราว
ที่มีหลายโครงเรื่องมากกว่าที่เล่าเรื่องผ่านความปรารถนาของตัวละครเอกคนเดียว โดยแต่ละโครง
เรื่องเหล่านี้จะมีตัวละครเอกที่ต่างกันและถูกร้อยเรียงเรื่องเข้าไว้ด้วยกันนอกจากนี้ตัวละครเอกไม่
จำเป็นต้องเป็นมนุษย์ อาจเป็นสัตว์ การ์ตูน หรือแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิต  

 โดยตัวละครเอกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ (Mckee, 1997) 
  (1.3) ความต้ังใจอันแรงกล้า (A Willful Character)  
  (1.4) ความปรารถนาที่ชัดเจน (A Conscious Desire)  
  (1.5) ความต้องการขัดแย้งกับภาวะจิตไร้สำนึกของตนเอง (A Self-

Contradictory Unconscious Desire) 
  (1.6) ความสามารถพาไปสู่สิ่งที่ตนเองปรารถนาได้อย่างชัดเจน (Pursue 

the Object of Desire Convincingly) 
  (1.7) การได้โอกาสบรรลุความปรารถนาบ้างอย่างน้อยหนึ่งครั้ง (Chance 

to Attain His Desire) 
  (1.8) ความตั้งใจและความสามารถนำพาไปสู่ความปรารถนา (ทั้งที่รู้และไม่

รู้ตัว) (Pursue the Object of His Conscious and / or Unconscious Desire) 
  (1.9) ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น ซึ่งเขาเอาอาจจะ

ได้รับความเห็นใจหรือไม่ได้รับก็ได้ (The Empathy; He May or May not Be Sympathetic)  
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 (2) ปรปักษ์หรืออุปสรรค (Antagonist) ปรปักษ์หรืออุปสรรค คือ ตัวละครที่อยู่
ตรงข้ามเป็นคู่ศัตรูคอยขัดขวางการกระทำหรือความปรารถนาของตัวละครหลัก มักมีความเข้มแข็ ง
เช่นเดียวกันกับตัวละครหลัก ความมุ่งมั่นของทั้งสองต้องถึงจุดปะทะกัน ซึ่งควรกำหนดจุดวิกฤติตั้งแต่
เริ่มต้นและจบพัฒนาการของปรปักษ์หรืออุปสรรคด้วยบทสรุปที่สำคัญ  
 

2.1.6 ประเภทของตัวละคร (Type of Character)  
ประเภทของตัวละคร (Type of Character) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) ตัวละครที่ มีพลัง (Active Character) ตัวละครที่ เป็นศูนย์กลางของเรื่อง  
เป็นตัวละครที่มีลักษณะเป็นผู้กระทำ สร้างสถานการณ์ต่างๆ ขึ้นมา และเป็นตัวดำเนินเรื่องจนจบ มัก
ดึงดูดและสร้างความสนใจให้กับผู้ชม เพราะมีความกระตือรือร้นและเป็นผู้เริ่มลงมือกระทำสิ่งต่ างๆ 
อยู่เสมอ   

2) ตัวละครที่ไร้พลัง (Passive Character) เป็นตัวละครที่ไม่ได้เป็นผู้ก่อให้เกิด
เหตุการณ์ เป็นฝ่ายตั้งรับอยู่ตลอดเวลา ต้องทำตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งหากตัวละครหลักเป็นฝ่าย
ตั้งรับตลอดเวลา จะทำให้ความน่าสนใจของบทบาทของตัวละครลดลง  

 
2.1.7 เป้าหมายของตัวละคร (Character’s Goal)  
กำหนดขึ้นเพื่อบอกทิศทางความเคลื่อนไหวของตัวละคร ถ้าตัวละครมีความต้องการต่อสิ่งใด 

ควรจะหันทิศทางการดำรงชีวิตไปในทางนั้นโดยไม่จำเป็นว่าทางนั้นจะถูกหรือผิด การเพิ่มความ
ต้องการให้ตัวละคร เป็นวิธีผลักดันตัวละครเข้าสู่เป้าหมายได้อย่างน่าสนใจ โดยส่วนใหญ่แล้วตัวละคร
แต่ละตัวจะสามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วงได้ ก็ต่อเมื่อปัญหาภายในของตัวละครนั้นได้รับการแก้ไข  

อย่างไรก็ตามการบรรลุเป้าหมายของตัวละคร (Dramatic Action) เป็นไปได้ทั้งรูปธรรมและ
นามธรรม ทำให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมลุ้น และให้กำลังใจตัวละครไปด้วย 
 

2.1.8 ความกลมกลืนของตัวละคร (Orchestration)  
ในการเลือกตัวละครควรระมัดระวังเรื่องความกลมกลืนของตัวละคร หากตัวละครกลมกลืน

กันมากเกินไปจะทำให้ไม่เกิดความแตกต่าง ไม่น่าสนใจ การสร้างตัวละครที่มีความหลากหลายหรือ
การเรียบเรียงตัวละครที่ดี สามารถยกระดับความขัดแย้งได้อย่างมีเหตุผล ควรมีการเลือกตัวละคร
แบบเป็นคู่สองคน เช่น คู่หูจอมซ่า การสร้างตัวละครควรให้ความแตกต่างในด้านอารมณ์ คำพูด  
การกระทำของตัวละครในภาพยนตร์เรื่องเดียวกัน    

ความยากของการสร้างตัวละคร อยู่ที่การเลือกตัวละครประเภทเดียวกัน และพยายามสร้าง
ความขัดแย้งระหว่างตัวละครให้เกิดขึ้น ซึ่งควรระบุความขัดแย้งนั้นให้ชัดเจน ไม่แกว่งไปมา เป็นคู่
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ต่อสู้จากจุดหนึ่ง ผ่านความขัดแย้งไปสู่อีกจุดหนึ่งของความปรารถนาหรือความต้องการเกิดเป็น
พัฒนาการของตัวละคร  

 
2.1.9 พลังของตัวละคร (Character’s Power) 
พลังของตัวละคร (Character’s Power) หมายถึง “ภาพแอ็คชั่น” (Action) อันทรงพลังของ

ตัวละครในภาพยนตร์ที่จะช่วยสะท้อนให้เห็นลักษณะที่เป็นการกระทำของตัวละคร ไม่ใช่เพียงแค่
คำพูดของตัวละคร การสร้างตัวละครให้มีพลังเป็นการสะกดผู้ชมโดยอาศัยวิธีการดังนี้ 

1) การอธิบายลักษณะทางกายภาพ (Physical Description) หมายถึง การอธิบาย
ลักษณะของตัวละครสั้นๆ กะทัดรัด จะทำให้มีความชัดเจนเข้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากรู้เกี่ยวกับตัว
ละครได ้

2) การอธิบายฉาก (Scene Description) หมายถึง ส่วนของบทภาพยนตร์ที่
สามารถทำให้เห็นลักษณะของตัวละครได้  

3) การใช้เสียงนอกเฟรม (Voice-Over หรือ VO) หมายถึง การใช้บทพูดหรือเสียง
บรรยายที่ไม่เห็นตัวแสดง ทำหน้าที่ช่วยเสริมมิติของตัวละคร ทำให้ผู้ชมเข้าใจตัวละครมากขึ้น 

4) การใช้ภาพถ่ายในอดีต (Still Photo Montage) เป็นการใช้ภาพนิ่งเป็นภาพเล่า
เรื่องโดยเฉพาะเรื่องราวในอดีต เพื่อย่นย่อเหตุการณ์ที่ยืดยาวให้กระชับขึ้น หรือใช้เป็นตัวเปิดเรื่องให้
เห็นบรรยากาศ ก่อนที่จะพาไปถึงเรื่องหลักรวมถึงทำให้รู้เรื่องราวความเป็นมาของตัวละครในเรื่องได้  

5) การใช้ภาพย้อนอดีต (Flashback) หมายถึง การตัดสลับฉากปัจจุบันกับอดีต 
เพื่อให้เห็นพลังแห่งภาพ การย้อนอดีตอาจเป็นเสี้ยวหนึ่งของฉากหรืออาจเป็นฉากเดียวกันหมดเกือบ
ทั้งเรื่องก็ได้ การเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างในอดีตเท่ากับเป็นการหยุดเหตุการณ์ในปัจจุบันเอาไว้ จึงควร
ใช้อย่างระมัดระวัง  

สรุปได้ว่า ตัวละครกับแอ็คชั่นเป็นสิ่งเดียวกันที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ตัวละครมี
หน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวและเป็นได้หลายรูปแบบทั้งคน สัตว์ การ์ตูน เหตุการณ์ เช่น พายุ ภูเขาไฟ ภัย
ธรรมชาติ เป็นต้น ตัวละครแบ่งออกได้เป็นหลายบทบาทตามแนวคิดของวลาดิเมียร์ พอพพ์ 
(Vladimir Propp, 1895-1970) การสร้างตัวละครให้น่าสนใจเสมือนมีชีวิตอยู่บนโลกจริง ต้องทำให้
ผู้ชมเชื่อในการกระทำของตัวละครนั้นๆ นอกจากนี้การสร้างตัวละครให้มีมิติจะต้องกำหนดความ
ต้องการเพื่อให้ตัวละครบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น โดยหนทางของการบรรลุเป้าหมายประกอบไปด้วย
อุปสรรค ความขัดแย้ง หากยกระดับความต้องการให้สูงขึ้นทำให้ความขัดแย้งยิ่งสูงขึ้น จะนำไปสู่
ความเข้มข้นน่าติดตามของเรื่องราวในภาพยนตร์มากขึ้นด้วย 
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 แนวคิดเรื่องสัญวิทยา (Semiology) 

แนวคิดของทฤษฎีสัญวิทยา ประกอบไปด้วย สัญญะ (Sign) ความสัมพันธ์ (Relation) 
ลักษณะส่วนตัว/ส่วนรวมของสัญญะ รหัส (Code) และวิธีการวิเคราะห์สัญญะแบบต่างๆ  
 

2.2.1 สัญญะ (Sign)  
ทฤษฎีสัญวิทยา มาจากภาษาอังกฤษว่า “Semiology” สามารถถอดความหมายได้ว่า  

เป็นศาสตร์แห่งสัญญะ (Science of Sign) โดยสัญญะ (Sign) หมายถึง สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มี
ความหมาย (Meaning) แทนของจริงหรือตัวจริง (Object) ในตัวบท (Text) และในบริบท (Context) 
หนึ่งๆ โดยสิ่งที่นำมาใช้เป็นสัญญะนั้นอาจเป็นวัตถุสิ่งของ รูปภาพ หรือภาษา ถึงแม้สัญญะจะทำ
หน้าที่เป็นตัวแทนของจริง แต่สัญญะก็ไม่ได้มีความสำคัญลดน้อยลง  

O’Sullivan (1983) ได้อธิบายและจำกัดความ สัญวิทยา (Semiology หรือ Semiotics)  
ไว้ว่า “... เป็นการศึกษาในเรื่องของสัญญะ (Sign) รหัส (Codes) และวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
แสดงให้เห็นถึงลักษณะของสัญญะ โดยการที่สัญญะนั้นถูกนำมาใช้ในสังคม” มีลักษณะที่สำคัญ  
3 ประการคือ  

1) จะต้องมีลักษณะทางกายภาพ  
2) จะต้องมีความหมายถึงบางสิ่งบางอย่างนอกเหนือจากความหมายของตัวเอง  
3) สัญญะ จะต้องถูกนำมาใช้และรับรู้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเป็นสัญญะ (Sign)   

Ferdenand de saussure อธิบายความหมายของสัญญะไว้ว่า เป็นสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยอาตย-
นะ (สัมผัสทั้ง 5) และเป็นสิ่งที่กลุ่มคนตกลงใช้เป็นเครื่องหมาย (Mark) ถึงอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ปรากฏ
ในสัญญะนั้น เมื่อใช้สัญญะตัวใดตัวหนึ่งจะกระตุ้นสองสิ่ง ซึ่งล้วนเป็นสิ่งทางจิตวิทยา (Psychological 
Entities) ซึ่งไม่มีตัวตนให้เกิดขึ้นในจิตใจหรือสมองเราคือ ตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง สิ่งที่
ถูกหมาย (Signified) (ธีรยุทธ บุญมี, 2558) เช่น อักษรคำว่า “ม้า” หมายถึง “ตัวม้าจริงๆ” ส่วนที่
เป็นตัวอักษร “ม้า” เรียกว่า ตัวหมาย (Signifier) ส่วนตัวม้าจริงๆ เรียกว่า ตัวหมายถึง สิ่งที่ถูกหมาย 
(Signified) โดยกระบวนการทั้งหมดนี้เรียกว่า “การสร้างความหมาย” (Signification)  

การศึกษาสัญญะวิทยานั้น ให้ความสำคัญกับการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมาย กับ ตัว
หมายถึง เพ่ือให้รู้ว่าความหมายถูกสร้างและถ่ายทอดอย่างไร โดยการนำตัวบท (Text) มาวิเคราะห ์

Peirce (1931) ให้ความสำคัญกับสัญญะ เนื่องจากไม่มีการสื่อสารใดเกิดขึ้นนอกระบบ
ของสัญญะ Peirce ให้ความหมายของสัญญะว่า คือ สิ่งที่มีความหมายมากกว่าตัวของมันเอง (Sign is 
something which stands to somebody for something in some respect) และจากแนวคิด
ของเพิร์สจัดประเภทของสัญญะ (Sign) ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
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1) ภาพเหมือน (Icon) คือ สัญญะที่มีลักษณะเป็นภาพหรือวัตถุที่มีความคล้ายคลึง
มองเห็นได้ชัดเจน เช่น รูปถ่าย รูปปั้น เป็นต้น 

2) ดัชนี (Index) คือสัญญะที่มีความเชื่อมโยงแบบมีเหตุผล เป็นตัวชี้ให้เห็นอีกสิ่ง
หนึ่งโดยการคิดหาเหตุผล เช่น ควันไฟ  

3) สัญลักษณ์ (Symbol) คือ สัญญะที่มีความเชื่อมโยง ซึ่งเกิดจากข้อตกลงร่วมกัน 
เข้าใจเหมือนกัน โดยต้องอาศัยการเรียนรู้ เช่น คำ ตัวเลข สัญลักษณ์แทนผู้หญิงผู้ชายหน้าห้องน้ำ  

4) สัญญะทั้ง 3 นี้ ไม่สามารถแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดได้ สัญญะหนึ่งอาจ
ประกอบด้วยรูปแบบที่ต่างกัน หรืออาจเป็นทั้งภาพเหมือน ดัชนีและสัญลักษณ์ รวมกันก็ได้ 

 
2.2.2 ความสัมพันธ์ (Relation) 
ในการศึกษาเรื่องระบบสัญญะนั้น De Saussure สนใจเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่าง  

“ตัวหมาย” (Signifier) และ “ตัวหมายถึง” (Signified) ซึ่งมี 3 ลักษณะ (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) 
ดังนี้ 

1) Arbitrary เป็นความสัมพันธ์ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆ เช่น  คำว่า 
“ขวด” ไม่ได้มีหลักเกณฑ์หรือความคล้ายคลึงกับรูปร่างของขวดเลย เช่นเดียวกับสัญญะ “Bottle” 
หรือ “Bouteille” 

2) Unnatural เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ความหมายเกิดจาก
การเรียนรู้จึงจะเข้าใจความหมาย  

3) Unmotivated เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เกิดจากมูลเหตุจูงใจพิเศษใดๆ ของ
ผู้สร้างความหมายและผู้ใช้ความหมาย 

 
2.2.3 ลักษณะส่วนตัว / ส่วนรวมของสัญญะ (Private / Public) 
De Saussure J., (1974) ได้นำเสนอว่า สัญญะทุกอย่างจะประกอบด้วย 2 มิติเสมอ มิติแรก 

คือ มิติที่มีลักษณะส่วนรวมเรียกว่า “Language” และมิติที่เป็นส่วนตัวซึ่งเรียกว่า “Speech” 
ตัวอย่างที่เห็นง่ายๆ จากทางด้านภาษาศาสตร์ก็คือ Language ของหลักภาษาไทย จะประกอบด้วย
พยัญชนะ 44 ตัว สระ 32 ตัว วรรณยุกต์ 5 เสียง มีไวยากรณ์ในการเรียงลำดับประธาน กริยา กรรม 
ฯลฯ และเมื่อผู้ใช้นำเอาภาษาไทยโดยส่วนรวมมาใช้แตกต่างไปตาม Speech (ลีลา) เฉพาะตัว โดยที่
ทุกคนก็ต้องอยู่ในกรอบของ Language ของภาษาไทย เพราะถึงอย่างไรก็ไม่สามารถใช้พยัญชนะเกิน 
44 ตัวได้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) 

โดย De Saussure J., (1974) เน้นว่า มิติของสัญญะที่เราควรให้ความสนใจ คือ มิติส่วนรวม
ที่เรียกว่าภาษา โดยที่ทุกภาษานั้นจะต้องมีไวยากรณ์ (Grammar) เป็นรหัสควบคุมอยู่เสมอ และ
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วัตถุดิบที่เราจะศึกษาหาแบบแผนรวมของสัญญะนั้น ก็ต้องมาจากลีลา (Speech) ของแต่ละสัญญะ
น่ันเอง  
 

2.2.4 รหัส (Code) 
รหัส เป็นแบบแผนขั้นสูงที่มีความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะต่างๆ (Highly 

Complex Pattern Of Association Of Signs) (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) 
รหัสเป็นกรอบแห่งความแน่นอน ในกำหนดโครงสร้างของความหมาย (Frame of 

Certainty) เป็นรูปธรรมคล้ายกับพจนานุกรม กล่าวคือ ทุกคำศัพท์จะมีคำแปลที่แน่นอน นอกจากนั้น
ยังอธิบายต่อไปว่า ในขณะที่คำหนึ่งๆ (หรือสัญญะหนึ่งๆ) สามารถมีความหมายได้หลายอย่าง โดยมี
บริบททางสังคมในแต่ละช่วงเวลาเป็นตัวกำหนดรหัส ว่าลำดับและหมวดหมู่ของความหมายดังกล่าว 
จะเรียงตวักนัอย่างไร (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) 

ในกระบวนการเข้ารหัส (Encoding) และกระบวนการถอดรหัส (Decoding) นั้น เป็น
เอกลักษณ์ประการหนึ่งของนักสัญวิทยาก็คือ สมมติฐานที่ว่าผู้ส่งสารและผู้รับสารนั้นไม่เคยมี และไม่
จำเป็นต้องถือรหัสเล่มเดียวกัน ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การถอดรหัสเพี้ยนไปเป็นกฎของการสื่อสาร มิใช่
เป็นข้อยกเว้น เนื่องจากฝ่ายผู้รับเองก็มีกรอบอ้างอิง (Reference) ที่นำมาสร้างรหัสต่างๆมากมาย 
เพราะฉะนั้นจึงไม่มีการถอดรหัสที่ผิดพลาด มีเพียงการถอดรหัสที่แตกต่างไปจากฝ่ายผู้ส่งเท่านั้น 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2552) 

ซึ่งรหัสแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รหัสพฤติกรรม (Code of Behavior) และรหัสการให้
ความหมาย (Signifying Code) ซึ่งอยู่ในลักษณะของสัญญะต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในสังคมและวัฒนธรรม
นั้น แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) 

1) Product Codes เป็นรหัสที่เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ที่บ่งบอกความหมายที่
แตกต่างกัน หรือหมายถึงการให้ความหมายจากการดูรูปแบบจากวัตถุสิ่งของ เช่น เมื่อเรามองดูจาน
อาหารที่แต่ละบ้านใช้ใส่อาหาร เราก็จะทราบความหมายของบ้านๆ นั้น 

2) Social Codes เป็นรหัสที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือหมายถึง
การให้ความหมายจากการดูลักษณะทางสังคม เช่น คนไทยไม่ถือว่าการที่ลูกจะตบหัวหรือตบไหล่พ่อ
เป็นการแสดงความรัก แต่รหัสของชาวอเมริกันจะอนุญาตการแสดงความหมายเช่นนั้นได้ 

3) Cultural Codes เป็นรหัสที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ หรือหมายถึง
การให้ความหมายจากการดูลักษณะความเป็นมาหรือรูปแบบของวัฒนธรรม เช่น การยิ้มของคนไทย 
จะมีรหัสที่กระทำได้หลายวาระ หลายโอกาส หลายความหมาย ในขณะที่สังคมตะวันตกจะมีรหัสที่มี
ความหมายน้อยกว่า 
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4) Personal Codes เป็นรหัสที่เกี่ยวกับตัวบุคคล หรือหมายถึงการให้ความหมาย
จากตัวบุคลหรือตำแหน่งหน้าตาทางสังคม เช่น การเป็นนักการเมืองในสังคมอเมริกัน และสังคมไทย 
จะมีความหมายที่แตกต่างกัน  

 
2.2.5 วัฒนธรรม (Culture) 
วัฒนธรรมมีความเกี่ยวพันของ สัญญะ (Sign) และ รหัส (Code) โดยในแต่ละวัฒนธรรม 

สัญญะ (Sign) และ รหัส (Code) จะมีความหมายเฉพาะที่ต่างกันออกไป 
 

2.2.6 วิธีการวิเคราะห์สัญญะ 
การวิเคราะห์ในระบบนี้ยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แนวทาง (กาญจนา แก้วเทพ, 2552)

ดังนี้ 
1) Denotative/Connotative 
2) Synchronic (Paradigmatic) / Syntagmatic (Diachronic) 
3) Metaphor/Metonymy 
2.2.6.1 การวิเคราะห์สัญญะแบบ Denotative   / Connotative   
การวิเคราะห์สัญญะแบบ Denotative / Connotative หมายถึง การวิเคราะห์

ความหมายโดยอรรถและความหมายโดยนัย De Saussure J., (1974) ได้ในแนวความคิดการ
วิเคราะห์ความหมายออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือ ความหมายโดยอรรถ (Denotative 
meaning) อันได้แก่ ความหมายโดยตรง เป็นความหมายที่เข้าใจตามตัวอักษรเป็นความหมายที่ส่วน
ใหญ่เข้าใจตรงกัน ประเภทที่สอง ความหมายโดยนัย (Connotative meaning) หรือความหมายแฝง
ความหมายโดยอ้อม ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงระหว่างกลุ่ม หรือเกิดจากประสบการณ์เฉพาะบุคคล  

สิ่งที่นักสัญวิทยาเช่น Barthers R. (1967) สนใจศึกษานั้นเป็นการศึกษาความหมาย
โดยนัย Barthers อธิบายว่า ความหมายโดยนัยมีความสำคัญกับบุคคลอย่างแท้จริงในแง่ของการรับรู้ 
การถอดรหัส และการตีความหมาย ความหมายโดยนัยสามารถแปรเปลี่ยนไปได้อีกมากมาย เมื่อ
สัญญะกระทบกับความรู้สึก อารมณ์ของผู้รับสาร และค่านิยมในวัฒนธรรมของผู้รับสาร ทำให้เกิดการ
ตีความโดยอัตวิสัย หรือมุมมองความคิดของแต่ละบุคคคล  

ในกระบวนการสร้างความหมายตรง (Denotative Meaning) จะมีลักษณะเป็น
สากล คือ มีความหมายเดียวกันและมีลักษณะเป็นภววิสัย (Objectivity) คือ อ้างอิงได้โดยไม่ต้อง
ประเมินคุณค่า ส่วนกระบวนการสร้างความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) จะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบของวัฒนธรรมในการรับสาร เช่นคำว่า “หัวใจ” มีความหมายเป็นอวัยวะ
หนึ่งของร่างกายมนุษย์เป็นความหมายโดยตรง แต่เมื่อให้ความหมายโดยนัยต่อจากการตีความหมาย
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ตรง ซึ่งเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมายและตัวหมายถึง หัวใจเป็นสัญลักษณ์ของความรัก 
ดังนั้นความหมายแฝงจึงเป็นการใช้ภาษาเพื่อให้ความหมายแก่สิ่งที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่มีความหมาย
สำหรับทุกคน  

การที่ตัวหมายจะสร้างความหมายได้ ต้องสัมพันธ์กับตัวหมายถึงในลักษณะไม่ตายตัว  
ฉะนั้นการจะเข้าใจความหมาย จำเป็นต้องเรียนรู้ความสัมพันธ์ของ รหัส (Code) เพื่อช่วยในการ
ตีความสัญญะ (Sign)  

2.2.6.2 การวิเคราะห์สัญญะแบบ Synchronic (Paradigmatic) / Syntagmatic 
(Diachronic) 

Synchronic (Paradigmatic) มีคำศัพท์หลายคำที่นักวิชาการคิดค้นขึ้นเพื่อจำแนก
ประเภทการวิเคราะห์ระบบสัญญะ แต่ล้วนหมายถึงสิ่งเดียวกัน De Saussure J., (1974) ให้
ความหมายของการวิเคราะห์แบบ Synchronic (Paradigmatic) เอาไว้ว่า “เป็นการหาแบบแผนที่
ซ่อนเร้นของคู่ตรงข้ามมีและสร้างความหมายขึ้นมา” (Hidden Pattern of Opposition) ทั้งนี้
เนื่องจากข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับ “ความหมาย” คือ “หากปราศจากความแตกต่าง (Difference) 
ความหมายก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมาย” หากปราศจากสีดำ สีขาวก็ไม่มีความหมาย หากไม่มี
ลักษณะยั่วยวนทางเพศของนางร้าย การรักนวลสงวนตัวของนางเอกก็ไร้ความหมาย ดังนั้นในอีกมุม
หนึ่งของการวิเคราะห์แบบ Synchronic (Paradigmatic) จึงเป็นการแสวงหาคุณลักษณะทั้งหมด 
(Attribute) ของสัญญะที่ตรงกันข้ามกัน 

และอีกด้านของการวิเคราะห์หา Synchronic (Paradigmatic) นั้นได้แก่การแสวงหา
ชุดสัญญะที่อยู่ในกระบวนทัศน์เดียวกันและสามารถนำมาใช้แทนกันได้ โดยยังคงรักษาความหมาย
เดิมเอาไว้ โดยคำที่นำมาเปลี่ยนไม่ทำให้ความหมายของประโยคเดิมแปรเปลี่ยนไป การวิเคราะห์แบบ 
Synchronic (Paradigmatic) ก็คือการหาชุดสัญญะ (Set of Sign) ความรู้เหล่านี้มีประโยชน์ต่อ 
ผู้ส่งสาร โดยการนำเอาสัญญะตัวใหม่มาแทนสัญญะตัวเก่าแต่ยังคงรักษาความหมายเดิม สำหรับ 
Levi-Strauss (1967) สนใจการวิเคราะห์แบบ Synchronic (Paradigmatic) ในแง่ของการพิจารณา
โครงสร้างเบื้องลึกของตัวบทเป็นการแยกความหมายที่เปิดเผย (Manifest meaning) ออกจาก
ความหมายแฝงเร้น (Latent meaning) C. Levi-Strauss จึงไม่สนใจในสิ่ งที่ กฎ แต่สนใจใน
ความหมายที่แฝงอยู่  

Syntagmatic (Diachronic) เป็นหลักของการวิเคราะห์ที่ เน้นลำดับขั้นหรือช่วง 
ระยะเวลาของเหตุการณ์หรือการปรากฏของสัญญะ (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) การวิเคราะห์แบบ 
Syntagmatic (Diachronic) จะพบมากในเรื่องของการเล่าเรื่อง (Narration) เนื่องจากโครงสร้างของ
การเล่าเรื่องนั้นจะต้องกำหนดขั้นตอนของเหตุการณ์เอาไว้อย่างชัดเจน หากสลับขั้นตอนกันอาจจะทำ



 33 

ให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไป (Propp V., 1973) นำเอาหลักเกณฑ์ (Categories) มาใช้ในการ
วิเคราะห ์

1) Function ได้แก่การกระทำของตัวละคร ซึ่ง Propp วิเคราะห์ได้ถึง 31 
Function เช่นการพลัดพราก การแสวงหาของวิเศษ การต่อสู้ การลงโทษ เป็นต้น  

2) ขั้นตอนของ Function (Sequence) ได้แก่ ลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง 
ที่ตัวละครแต่ละตัวจะแสดง Function ออกมา  

3) สำหรับวิธีการเล่าเรื่องนี้  ได้ถูกใช้เป็นแบบแผนของรูปแบบการ
ถ่ายทอดผลงาน ด้านสื่อสารมวลชนเรื่อยมา  

2.2.6.3 การวิเคราะห์สัญญะการวิเคราะห์แบบ Metaphor และ Metonymy 
เป็นวิธีการหลักอีก 2 วิธี การที่ใช้ในการถ่ายทอดความหมายจากสัญญะตัวหนึ่ง  

โดยอาศัย สัญญะอีกตัวหนึ่ง (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) 
Metaphor เป็นวิธีสื่อสารความความโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะ 2 ตัว 

เป็นการสื่อสารความหมายด้วยคำที่คล้ายกันผ่านวิธีการ "เปรียบเทียบเชิงอุปมา-อุปมัย" (Analogy) 
เป็นการนำสัญญะตัวแรก (เป็นที่รู้จักความหมาย) มาใช้คู่กับสัญญะอีกตัวหลัก (ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก
ความหมาย) จึงต้องอาศัยความหมายของสัญญะตัวแรกเพื่อทำให้สัญญะตัวหลังถูกรับรู้ความหมายไป
ด้วย การเปรียบเทียบแบบ Metaphor นั้น เป็นที่คุ้นเคยในวัฒนธรรมการใช้ภาษา โดยมีคำว่า 
“เสมือน ประหนึ่ง ราวกับว่า” (Like / As) เป็นตัวบ่งบอก ยกตัวอย่างเช่น คำพูดนั้นคมกริบแต่
นุ่มนวล ประหนึ่งมีดโกนอาบน้ำผึ้ง เป็นต้น  

Metonymy เป็นวิธีการสื่อสารความหมายโดยนำส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญะ (Part) 
มาใช้แทนความหมายของทั้งหมด (Whole) เช่น ใชัสัญญะแทนเมืองต่างๆ เช่น สิงโตทะเล แทน
ความหมายของประเทศสิงค์โปร์ หรือหอนาฬิกาบ๊ิกเบน แทนความหมายของประเทศอังกฤษ เป็นต้น  

การใช้สัญญะที่เป็นส่วนย่อยถ่ายทอดความหมายให้แทนสัญญะรวมทั้งหมดนั้น เกิด
จากกระบวนการที่เรียกว่าการเชื่อมโยงสัมพันธ์ (Association) กล่าวคือ ผู้รับสารจะต้องมีคู่ของ
ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะส่วนย่อยกับสัญญะส่วนรวมอยู่ เช่น ต้องรู้ว่าพระปรางค์วัดอรุณนั้นตั้งอยู่
ที่กรุงเทพฯ เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นส่วนหนึ่ง (ส่วนย่อย) จึงทำให้คิดเชื่ อมโยงไปถึงอีกส่วนหนึ่ง 
(ส่วนรวม) ได้ ผู้ส่งสารมักเลือกใช้วิธีเชื่อมสัมพันธ์ (Association) ด้วยการเลือกส่วนย่อยที่สามารถ
เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของส่วนรวมทั้งหมดมาใช้เป็นสัญญะเพื่อถ่ายทอดความหมาย เช่น ในศาสนาพุทธ
ใช้ดอกบัวเป็น Metonymy เนื่องจากดอกบัวมีความสัมพันธ์กับการประสูติของพระพุทธเจ้า เป็นต้น 
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 แนวคิดเรื่องการเล่าเรื่องในแอนิเมชัน 

แอนิเมชัน (Animation) รวมถึงคำว่า Animate และ Animator มาจากรากศัพท์ละติน 
“Animare” ซึ่งมีความหมายว่า ทำให้มีชีวิต ภาพยนตร์แอนิเมชันจึงหมายถึง การสร้างสรรค์ลายเส้น 
และรูปทรงให้ เคลื่อนไหวมีชีวิตขึ้นมาได้  (Wells, 1998) นอร์แมน แม็คคลาเรน (Norman 
Mcclaren) แอนิเมเตอร์ชาวอเมริกา กล่าวว่า แอนิเมชันที่สำคัญมีการเคลื่อนไหวอย่างไร มากกว่าการ
เคลื่อนไหวอะไร การเคลื่อนไหวอย่างไรเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะสำหรับแอนิเมเตอร์แล้วสิ่งที่เกิดขึ้น
ระหว่างเฟรมแต่ละเฟรมบนจอภาพยนตร์เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละเฟรม (Solomon, 
M. R & Douglas, 1987) 

ภาพยนตร์แอนิเมชันจึงเป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทำจากวัตถุที่เคลื่อนไหวไม่ได้ให้เคลื่อนไหวได้ 
หลักสำคัญของการถ่ายภาพยนตร์แอนิเมชัน คือ การบันทึกภาพทีละภาพและขยับวัตถุลายเส้น หรือ
สิ่งที่ต้องการจะถ่ายให้เคลื่อนไปจากตำแหน่งเดิมในการบันทึกภาพแต่ละครั้ง เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปตามลำดับทีละเล็กทีละน้อย และเมื่อนำภาพเหล่านั้นมาฉายก็จะได้ภาพเคลื่อนไหวที่
เหมือนจริง ซึ่งสามารถสรุปหลักการและคุณสมบัติของแอนิเมชันได้ดังนี้ (ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ, 2532) 

1) สามารถใช้จินตนาการได้อย่างไม่มีขอบเขต  
2) สามารถใช้อธิบายเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น  
3) ใช้อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้  
4) ใช้อธิบายหรือเน้นส่วนสำคัญให้ชัดเจนและกระจ่างขึ้นได้  

 
2.3.1 ประวัติภาพยนตร์แอนิเมชัน  
ภาพยนตร์แอนิเมชันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 200 ก่อนคริสตกาล เมื่อจิตรกรได้มีการวาดภาพ

จิตกรรมฝาผนังโบราณในอียิปต์เป็นการเรียงร้อยภาพของนักมวยปล้ำสองคนต่อสู้กันให้เหมือนภาพที่
แสดงการเคลื่อนไหวหลายๆ ภาพต่อกัน ต่อมาได้พบภาพที่แสดงลักษณะเคลื่อนไหวจากผลงาน
ภาพวาดของศิลปินระดับโลก ลีโอ นาร์โด ดา วินชี เป็นภาพแสดงขอบเขตการเคลื่อนไหวของแขน
และขาของมนุษย์ รวมถึงชาวญี่ปุ่นโบราณก็นิยมวาดภาพแสดงเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันลงในม้วน
กระดาษ โดยในปี ค.ศ. 1828 เกิดทฤษฎีเรื่องภาพติดตาของมนุษย์ขึ้นโดย พอล โรเจ็ต (Paul Roget) 
ได้ประดิษฐ์เครื่องมื่อที่เรียกว่า ธัมมาโทรป (Thaumatyope) มีลักษณะเป็นกระดาษกลมติดลงบน
แกนไม้ทั่ง ด้านหนึ่งเป็นกระดาษที่มีรูปวาดอีกด้านเป็นกระดาษที่ว่างเปล่า เมื่อหมุนด้วยความเร็วสูง
จะเห็นภาพด้านที่วาดไว้เข้าไปอยู่ในกระดาษอีกด้าน หลังจากนั้นปี ค.ศ. 1892 โธมัส อัลวา เอดิสัน 
(Thomas Alva Edison) ได้ประดิษฐ์กล้องถ่ายภาพยนตร์และเครื่องฉายภาพยนตร์ ทำให้บริษัทผลิต
ฟิล์มมีการปรับปรุงคุณภาพของฟิล์ม เพื่อใช้สำหรับถ่ายภาพยนตร์ จึงทำให้เกิดภาพยนตร์ขึ้น 
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จนกระทั่งต้นศตวรรษที่ 20 เกิดการพัฒนาเทคนิคถ่ายภาพโดยแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ การสร้าง
ภาพยนตร์ที่มีตัวแสดง ฉาก กล้องบันทึกภาพเคลื่อนที่บันทึกภาพต่อเนื่อง เรียกว่า ไลฟ์ แอ็คชั่น ซีนี
มา (Life Action Cinema) และภาพยนตร์ที่ใช้ฉากและภาพวาด โดยกล้องต้ังอยู่กับที่บันทึกภาพทีละ
ภาพจนกระทั่งพัฒนาเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันในปัจจุบัน  

แอนิเมชันที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เมื่อ สจ๊อต แบล็คตอน (J. Stuart Blackton) 
นำเสนอภาพยนตร์สั้นชื่อว่า Humorous Phases of Funny faces โดยการวาดหน้าตาการ์ตูนบน
กระดาษดำและถ่ายภาพ จากนั้นก็ลบและวาดภาพใหม่ที่ต่างออกไปจากเดิม  การวาดภาพดังกล่าวทำ
ให้เกิดเทคนิคที่เรียกว่า Stop-Motion Animation และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับแอนิเมเตอร์อีก
หลายท่านในเวลาต่อมา โดยเฉพาะวินเซอร์ แม็คเคย์ (winsor Mccay) แอนิเมเตอร์ของสำนักพิมพ์ 
นิวยอร์ก เฮราลด์ ผู้สร้างภาพยนตร์ชุด Dreams of the Rarebit Friend, Little Sammy Sneeze 
และ little Nemo in Slumberland ซึ่งออกฉายในปี 1905 – 1911 ถึงแม้แม็คเคย์จะไม่ใช่ผู้ที่ผลิต
ภาพยนตร์แอนิเมชันเป็นคนแรก แต่ได้รับการยกย่องจากสื่อทุกแขนงว่าเป็นรากแก้วของวงการ
แอนิเมชัน และแม็คเคย์ยังเป็นผู้ตั้งทฤษฎีเรื่องแอนิเมชันประดิษฐ์เป็นคนแรกอีกด้วย  

ยุครุ่งเรืองของแอนิเมชันเริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ. 1914 เมื่อผลงาน Gertie the Dinosaur ของ  
วินเซอร์ แม็คเคย์ ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้ชม ถึงแม้ออตโต้ (Otto Messmer) ได้สร้าง 
ตัวละครแมว Felix the Cat ออกฉายก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม แต่ Felix the Cat ไม่เป็นที่นิยมมากนัก 
เพราะไม่มีการนำเสียงใส่ลงไปในงาน จนกระทั่งปี ค.ศ. 1957 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับงาน
แอนิเมชัน เมื่อดิกซ์ ฮิวเมอร์ (Dick Huemer) นำเนื้อเรื่องเข้าไปรวมอยู่ ในงานแอนิเมชัน ทำให้
จากนั้นเป็นต้นมาภาพยนตร์แอนิเมชันมีการนำเสนอเนื้อเรื่องการสร้างตัวละคร การใช้เทคนิคเข้ามา
ผสมผสาน หลังจากนั้นวอลท์ ดิสนีย์ (Walt Disney) ก็เริ่มผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติ ใช้ตัว
การ์ตูนสัตว์แสดงท่าทางเหมือนคนโดยใช้ชื่อว่า มิกกี้เมาส์ (Mickey Mouse) โดนัลด์ดั๊ก (Donald 
Duck) กูฟฟี่ (Goofy) และกลุ่มเพื่อนอีกมากมายเป็นตัวเดินเรื่อง ได้รับความนิยมอย่างมาก ภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัทยูพีเอ (UPA) สร้างภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องเจอรัล แมคโบอิ้ง โบอิ้ง 
(Gerald Mcboing Boing) ซึ่งมีรูปแบบต่างจากแอนิเมชันยุคแรกไปโดยสิ้นเชิง เป็นการนำแนวคิด
การภาพเขียนสมัยใหม่แนวนามธรรม (Abstract) ซึ่งไม่เลียนแบบของจริง ใช้ลายเส้นเรียบง่ายไม่มี
ความเป็นมิติ ซึ่งต่างจากวอลท์ ดิสนีย์ (Walt Disney) ที่พยายามออกแบบตัวละครให้เลียนแบบ
ธรรมชาติมากที่สุดตามเทคนิคโรโตสโคป (Rotoscope)  

จากนั้นก็เข้าสู่ยุคที่โทรทัศน์มีบทบาทในสังคม ทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์แอนิเมชันต้อง
ปรับตัว โดยหันมาผลิตงานต้นทุนต่ำเพื่อออกฉายทางโทรทัศน์ หลังจากยุควอลท์ ดิสนีย์ (Walt 
Disney) เกิดสตูดิโอ พิซาร์ (Pixar) ซึ่งมีเอกลักษณ์ในการผลิตแอนิเมชัน ที่เป็นรปูแบบ 3 มิติขึ้น  
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2.3.2 วิวัฒนาการของภาพยนตร์แอนิเมชันในประเทศต่างๆ  
ไม่เพียงประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผลิตแอนิเมชันมากที่สุด จนกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

ในประเทศอื่นๆ ก็มีการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันเช่นกันและพัฒนาเทคนิคมากมายแตกต่างกันไป 
เช่น นอร์แมน แมคลาเรน แอนิเมเตอร์ที่มีชื่อเสียงในประเทศแคนาดา คิดค้นเทคนิคใหม่ ซึ่งไม่ต้องใช้
กล้องและเครื่องอัดเสียง แต่ใช้วิธีการวาดภาพลงบนฟิล์มโดยตรง รูปแบบงานเน้นการแสดงออกทาง
ความคิด เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบนามธรรม จอห์น ฮาลาส (John Halas) และจอย 
แบทเซลอร์ (Joy Batchelor) แอนิเมเตอร์ที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ นำเทคนิคการใช้หุ่นมาเป็น
ตัวแสดง เริ่มทดลองการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันรูปแบบ 3 มิติ ทั้งคู่ได้ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง
ยาวชื่อแอนิมอล ฟาร์ม (Animal Farm) จอร์จ พัล (George Pal) แอนิเมเตอร์ชาวฮอลแลนด์ สร้าง
เทคนิคการแอนิเมชันจากการเล่นเชิดหุ่น นอกจากนี้ยังมีประเทศโปแลนด์ เชคโกสโลวะเกียที่สร้าง
แอนิเมชันโดยมีเนื้อหาเสียดสีสังสังคมและเรื่องราวเกี่ยวกับเทพนิยาย ส่วนในประเทศที่ปกครองใน
ระบอบคอมมิวนิสต์นั้นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้ผลิตแอนิเมชันที่คล้อยตามการเมืองตาม
แนวคิดของมาร์กซิสต์ คือ งานศิลปะนั้นต้องสามารถเข้าใจและชื่นชมได้ (Socialist Realism) เป็นต้น  
 

2.3.3 วิวัฒนาการของภาพยนตร์แอนิเมชันในประเทศญี่ปุ่น  
ในขณะที่ภาพยนตร์แอนิเมชันของประเทศสหรัฐอเมริกามีอิทธิพลไปทั่วฝั่งยุโรป ทำให้

ประเทศฝั่งตะวันออกย่างญี่ปุ่นก็นำรูปแบบจากประเทศสหรัฐอเมริกาไปดัดแปลงเช่นกัน โดย
แอนิเมชันญี่ปุ่นให้ความสำคัญในรายละเอียดของการใช้มุมกล้อง การใช้สี แสง เงา รวมไปถึงความมี
เอกลักษณ์ของตัวละครในการ์ตูนแอนิเมชันของญี่ปุ่นที่มีความพลิ้วไหวเหมือนจริง ซึ่งในภายหลัง
ประเทศสหรัฐอเมริกานำแนวทางของญี่ปุ่นไปใช้เช่นกัน ดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากภาพยนตร์
แอนิเมชันเรื่องทาร์ซาน (Tarzan, 1999) แฟนตาเซีย 2000 (Fantasia, 2000) ซึ่งเป็นภาพยนตร์
แอนิเมชันยุคใหม่ของวอลท์ ดิสนีย์ (Walt Disney) กระแสแอนิเมชันของประเทศญี่ปุ่นนั้นได้รับความ
นิยมไม่น้อยกว่าประเทศฝั่งตะวันตก คนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นหรือมังงะ 
(Manga) รวมถึงภาพยนตร์แอนิเมชันหรืออนิเมะ (Anime) จนถือว่าเป็นวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่ง
ของชาวญี่ปุ่น ทำให้การ์ตูนญี่ปุ่นรวมถึงภาพยนตร์แอนิเมชันเกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและทรง
อิทธิพลไปทั่วโลก  

ภาพยนตร์แอนิเมชันของญี่ปุ่นเริ่มต้นปี ค.ศ. 1914 เป็นภาพยนตร์ภาพขาวดำและลักษณะ
ของตัวการ์ตูนก็ใกล้เคียงกับของวอลท์ ดิสนีย์ (Walt Disney) มีเนื้อหาเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน โดยใช้
ตัวละครสัตว์จากตำนานโบราณ ซึ่งไม่ได้รับความนิยมมากนัก ในยุคแรกนี้แอนิเมชันของญี่ปุ่นถูกมอง
ว่าเป็นการลอกเลียนแบบมาจากต่างชาติ จนปี ค.ศ. 1947 เทซุกะ โอซามุ (Tezaka Osamu) เขียน
การ์ตูนเรื่องเกาะสมบัติ (Treasure Island) นับเป็นต้นแบบใหม่ของการ์ตูนญี่ปุ่นในยุคนั้น มีการใช้
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ฉากแอ็คชั่น การแสดงอารมณ์ต่างๆ ของตัวละคร ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสและเยอรมัน ใช้
ลายเส้นภาพนิ่งที่ดูมีชีวิตชีวา มีการใช้มุมกล้องเหมือนกับภาพยนตร์แตกต่างไปจากหนังสือการ์ตูน
ญี่ปุ่นในรูปแบบเดิม   

เมื่อการ์ตูนญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคของการผลิตแอนิเมชันทางโทรทัศน์ ปี ค.ศ. 1950 สตูดิโอโต
เอะ (Toei) ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนางพญางูขาว (The Legend of White Snake) โดยนำ
เนื้อเรื่องมาจากตำนานนิทานพื้นบ้านของจีน และผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง
นับเป็นจุดเริ่มต้นของยักษ์ใหญ่แห่งวงการภาพยนตร์แอนิเมชันญี่ปุ่น คือ ฮายาโอะ มิยาซากิ และ อิซา
โอะ ทากาฮาตะ (ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล, 2547) ในปี ค.ศ. 1963 ภาพยนตร์แอนิเมชันญี่ปุ่นเข้าสู่
ระบบอุตสาหกรรมฉายทางโทรทัศน์ โดยเริ่มต้นจาก Tetsuwan Atom ของ เทซุกะ โอซามุ (Pilling, 
2000) มีเนื้อหาสำหรับเด็ก เป็นการต่อสู่ของฝ่ายธรรมะและฝ่ายอธรรม ในปี ค.ศ. 1970 ภาพยนตร์
แอนิเมชันเริ่มมีเนื้อหาเกี่ยวกับนิยายวิทยาศาสตร์ เรื่องราวเกี่ยวกับยานอวกาศและหุ่นยนต์ ในปี ค.ศ. 
1970 ลีอิจิ มัจสึโมโตะ (Leiji Matsumoto) ได้ภาพยนตร์แอนิเมชันแนวนิยายอวกาศเรื่องรถด่วน
อวกาศ 999 (Galaxy Express 999) ซึ่งถือเป็นผลงานคลาสสิคของประเทศญี่ปุ่น ต่อมาญี่ปุ่นก็ผลิต
แอนิเมชันหลายรูปแบบมากขึ้น โดยการ์ตูนญี่ปุ่นสามารถแบ่งประเภทตามผู้อ่าน ส่วนใหญ่แบ่งตาม
เนื้อเรื่อง และยังจำแนกเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัยของผู้อ่านอีกด้วย จากผลสำรวจของ สุชาติ สวัสศรี 
(พรพนิต พ่วงภิญโญ, 2531) พบว่าในตลาดการ์ตูนญี่ปุ่นของโตเกียวและโอซาก้า สามารถแบ่งการ์ตูน
ญี่ปุ่นได้เป็น 8 ประเภท ได้แก่ 

1) แนวเรื่องนิยายวิทยาศาสตร์ (SF Manga) เนื้อเรื่องเกี่ยวกับโลกอนาคต การผจญ
ภัยในอวกาศ  

2) แนวเรื่องสัตว์ประหลาด (Kai Kai Manga) เนื้อเรื่องของผีด้านดีที่คอยช่วยเหลือ
มนุษย์  

3) แนวเรื่องสงคราม (Senki Manga) แนวเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้แนวเทคโนโลยีล้ำ
ยุค แก่นเรื่องเน้นความรักชาติและการเสียสละ  

4) แนวเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ในสถานศึกษา (Gakuen Manga) แนวเรื่องเกี่ยวกับความ
รักวัยรุ่นในโรงเรียนทั้งประถมและมัธยม นอกจากนี้ยังมีผสมผสานเรื่องของการเล่นกีฬาเข้ามา
เกี่ยวข้อง สามารถเรียกแนวเรื่องแบบนี้ได้ว่า Boy Meet Girl โดยการ์ตูนประเภทนี้เป็นที่นิยมในหมู่
นักศึกษามหาวิทยาลัย  

5) แนวเรื่องแบบสาวรุ่น (Sojo Manga) แนวเรื่องเกี่ยวกับความโรแมนติกชวนฝัน 
เป็นการดำเนินเรื่องของนางเอกกับชายหนุม่รูปงาม โดยส่วนมากจะเป็นผลงานของนักเขียนผู้หญิง  

6) แนวเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ (Jidai Manga) เนื้อเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นและ
การนำพงศาวดารญี่ปุ่นมาเป็นโครงเรื่อง โดยมีตัวละครเป็นซามูไรหรือนินจา  
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7) แนวเรื่องปลุกใจเสือป่า (Ero Manga) เป็นแนวเรื่องเกี่ยวกับความคิดเรื่องเพศ 
เป็นการ์ตูนที่จัดกลุ่มผู้อ่านอยู่ในวัยรุ่นตอนปลาย 

8) แนวเรื่องล้ำยุค (Avant-Garde Manga) เป็นแนวเรื่องที่สะท้อนให้เห็นภาพความ
เป็นจริงของสังคมญี่ปุ่นและสังคมโลกที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นจิตสำนึก เนื้อเรื่องเข้าใจยาก มีการ
วาดภาพที่แปลกออกไปจากการ์ตูนประเภทอ่ืน  

การแบ่งลักษณะหนังสือการ์ตูนในตลาดหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นตามเพศของผู้อ่านได้ดังนี้  
(วีราพร วัชรพงศ์ชัย, 2550) 

หนังสือการ์ตูนสำหรับผู้ชายเป็นแนวเรื่องที่สื่อสารคุณธรรม จริยธรรม และการอุทิศตนเพื่อ
สังคมด้วยการฝึกซ้อมอย่างหนัก รวมถึงการสอดแทรกเนื้อหาแนวชีวิต การต่อสู้ของกลุ่มอันธพาล
ระหว่างโรงเรียน ความตลกขบขัน ความรุนแรง เรื่องเพศ และแนวคิดปรัชญา โดยมีลักษณะเนื้อหา
แนววีรบุรุษหรือยอดมนุษย์ ซึ่งมีต้นแบบมาจากเรื่องราวของซามูไรในประเทศญี่ปุ่น   

หนังสือการ์ตูนสำหรับผู้หญิง มีการดำเนินเรื่องโดยการแสดงความรู้สึกของตัวละครเป็น
ส่วนมาก เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความคล้อยตาม โดยมีการแต่งกายและบริบทของสภาพแวดล้อมเป็นไป
ตามยุคสมัยของค่านิยมญี่ปุ่น เนื้อหามีเรื่องของความรักความสัมพันธ์ เพศสัมพันธ์ พฤติกรรมการร่วม
รักอย่างเปิดเผย นอกจากนี้ยังมีเรื่องของกีฬา เรื่องลึกลับ และแนววิทยาศาสตร์ด้วยเช่นกัน 
กลุ่มเป้าหมายของการ์ตูนผู้หญิงนั้นเป็นนักเรียนระดับมัธยมปลายจนถึงคนวัยทำงาน บางครั้งผู้ชายก็
นิยมอ่านการ์ตูนผู้หญิงเช่นกัน เนื่องจากมีเนื้อหาที่ทำให้เกิดอารมณ์ 

นอกจากการแบ่งประเภทของการ์ตูนตามเนื้อหาและแบ่งตามเพศของผู้อ่านแล้ว โยเนะชะวะ 
โยชิฮิโร่ นักเขียนและนักวิจารณ์การ์ตูน ได้แบ่งประเภทของการ์ตูนตามประเภทเนื้อหาที่มีรูปแบบตาม
การดำเนินชีวิตของผู้อ่านดังนี้ (ชุติมา ธนูธรรมทัศน์, 2546) 

1) Information Comics เนื้อเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารและวิชาการ  
2) Salary man Comics การ์ตูนสำหรับคนทำงาน มีเนื้อหาเหมาะกับหนุ่มวัย

กลางคน  
3) Lady Comics การ์ตูนสำหรับหญิงสาววัยทำงานหรือแม่บ้าน เป็นเรื่องรักๆ 

ใคร่ๆ แบบผู้ใหญ่ เช่น ความรักในที่ทำงาน การนอกใจ ชู้สาว เป็นต้น 
4) Bishojo Comics การ์ตูนโป๊เปลือยสำหรับผู้ชาย เดิมเรียกว่าการ์ตูนโลลิค่อน 

เนื้อหาไม่เน้นแก่นสาร เน้นเรื่องกามารมณ์ 
5) Kodomo Manga การ์ตูนสำหรับเด็กประถม  
6) Shonen Manga การ์ตูนสำหรับเด็กมัธยมศึกษา มีความหลากหลายของเนื้อหา 

ได้แก่ วิทยาศาสตร์ล้ำยุค แฟนตาซี และเรื่องความรัก  
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7) Seinen Manga การ์ตูนสำหรับวัยรุ่นหนุ่มสาวในมหาวิทยาลัย โดยเนื้อหาเป็น
เรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการเข้าเป็นพนักงานใหม่ในบริษัท 

เมื่อการ์ตูนญี่ปุ่นเข้าสู่ยุครุ่งเรือง ผู้สร้างภาพยนตร์แอนิเมชันจึงนำการ์ตูนญี่ปุ่นประเภทต่างๆ 
ที่ได้รับความนิยมนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน เนื่องจากต้องการลดความเสี่ยงในการขาดทุน 
เช่น ดร.สลัมกับหนูน้อยอาราเล่ (Dr.Slump) ดราก้อนบอล (Dragon Ball) โดเรม่อน ปาร์แมน  
เซเลอร์มูน (Sailor Moon) เป็นต้น ซึ่งแอนิเมชันเหล่านี้ได้รับความนิยมไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย
ด้วย   
 

2.3.4 ประเภทของงานแอนิเมชัน  
สามารถแบ่งประเภทของแอนิเมชันตามวิธีการสร้างงานผลได้ 2 ประเภท (ธรรมศักดิ์ เอื้อรัก

สกุล, 2547) ดังนี ้
1) Traditional Animation หมายถึง การสร้างงานแอนิเมชันโดยไม่ใช้เทคนิคจาก

คอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบดังน้ี 
 (1) 2 D Animation (Two-Dimensional Animation)  คื อ  ก า ร ส ร้ า ง

ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ใช้เทคนิคการวาดภาพลงบนกระดาษหรือแผ่นใส (Cel) โดยให้ภาพมีการ
เคลื่อนไหวที่ต่อเน่ือง หรือเรียกว่า Cel Animation 

 (2) Cut-Out Animation คือ การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ด้วยเทคนิคการ
ตัดกระดาษให้เป็นรูปต่างๆ หรือตัวการ์ตูน และทำการขยับเปลี่ยนตำแหน่งของกระดาษ โดยถ่ายภาพ
เมื่อมีการเปลี่ยนตำแหน่งทีละภาพ 

 (3) Clay Animation–Stop Motion คือ การปั้น การสร้างโมเดลโดยใช้ดิน
น้ำมันหรือวัสดุอื่นๆ และทำการขยับทีละนิดเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหว และมีการใช้กล้องบันทึกภาพ
ทุกขณะที่ทำการขยับหรือเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุ  

2) Digital Computer Animation คือ การสร้างแอนิเมชันด้วยระบบดิจิทัล ใช้
โปรแกรมกราฟิกต่างๆ ทั้ง 2 มิติหรือ 3 มิต ิ

 
2.3.5 แนวคิดและรูปแบบในการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน 
Wells (1998) ได้แบ่งรูปแบบการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันออกเป็น 3 ประเภทคือ 

1) แอนิเมชันที่เน้นความสมจริง (Realism) วิธีถ่ายแอ็คชั่นของคน สัตว์ เพื่อสร้าง
ภาพยนตร์แอนิเมชันให้มีความสมจริงมากที่สุด ซึ่งเป็นแนวทางการสร้างงานของสตูดิโอดิสนีย์ 
(Disney) 
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2) แอนิเมชันที่ไม่เน้นความสมจริง (Non-Realist) แนวคิดนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากแอนิ
เมเตอร์ในแถบยุโรปที่มองว่าแอนิเมชันไม่ได้สำคัญตรงที่ลักษณะที่ปรากฏ การทำแอนิเมชันเป็นการ
สร้างสรรค์งานออกแบบให้มีชีวิต ไม่ใช่การลอกเลียนแบบ แนวคิดนี้ต่อต้านการสร้างงานสมจริงของ
สตูดิโอดิสนีย์ และลักษณะงานดังกล่าวได้รับความนิยมมากขึ้นในเวลาต่อมา 

3) แอนิเมชันแบบเหนือจริง (Surrealism) เป็นแนวคิดของแยน สแวงค์เมเยอร์ 
(Jan Svankma Jer) แอนิเมเตอร์ชาวเชคโกสโลวะเกียที่มีความคิดว่าแอนิเมชันคือการสร้างสรรค์สิ่ง
แปลกใหม่ ทำให้ผลงานของเขาหมายถึงการล้มล้างความจริง  

แอนิเมชันทั้ง 3 รูปแบบมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพื่อให้กับผู้สร้างสรรค์งานได้เลือกเป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์งานต่อไป  

 
2.3.6 แนวคิดเรื่ององค์ประกอบการนำเสนองานแอนิเมชัน 

1) องค์ประกอบของสื่อเล่าเรื่อง  
 (1) โครงเรื่อง (Plot) คือ โครงเรื่องเป็นลำดับเหตุการณ์พฤติกรรมของตัวละคร

ที่เกิดขึ้น หรือการกระทำกิจกรรมใดๆ จากจุดใดจุดหนึ่งไปจนถึงจุดสิ้นสุด ซึ่งหากเป็นเหตุการณ์จะ
ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ธรรมดาหรือปกติวิสัย จะมีความผิดผันแตกต่างไปจากที่เป็น  

 (2) ตัวละคร (Character) คือ ผู้ทำหน้าที่เดินเนื้อหา พาเรื่องราวไปสู่จุดจบของ
เรื่อง ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งมนุษย์และที่ไม่ใช่มนุษย์ อาจเป็นตัวการ์ตูน สัตว์ สิ่งของ เหตุการณ์ สถานที่ 
เวลา แสดงให้ผู้ชมเห็นถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นภายในเงื่อนไขของเรื่องเล่านั้น บางครั้งอาจเป็น
สัญลักษณ์หรือแนวคิดที่ผู้รับสารต้องทำความเข้าใจ  

 (3) แก่นเรื่อง (Theme) คือ แนวคิดหลักของเรื่อง เป็นสัจจะหรือความเชื่อที่ผู้
สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอในเรื่อง อาจเป็นการนำเสนอเพียงให้เห็นถึงวิถีชีวิตหรือการกระทำที่เกิด
จากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง  

 (4) ฉากและสถานที่ (Setting) คือ ขอบเขตหรือบริเวณ ตลอดจนเวลาหรือ
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ดำเนินไปและสิ้นสุดลง  

 (5) มุมมอง (Point of view) คือ กลวิธีที่ผู้สร้างสรรค์ออกแบบขึ้นเพื่อใช้ในการ
นำเสนอเรื่อง  

 (6) สัญลักษณ์ (Symbol) สัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความหมายพิเศษ อาจเป็นได้ทั้ง
ภาพและเสียง โดยสัญลักษณ์ด้านภาพอาจเป็นภาพที่นำเสนอช้าๆ มีอิทธิพลต่อความคิด หรือการ
กระทำของตัวละคร  
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2) องค์ประกอบด้านเทคนิค (Technical Element) 
 (1) ขนาดภาพ (Camera Shots) หมายถึง ภาพที่เกิดจากการกำหนดระยะห่าง

ของกล้องกับสิ่งที่ถ่าย มีผลต่อภาพที่ปรากฏและสื่ออารมณ์แก่คนดูแตกต่างกันไป 
 (2) มุมกล้อง (Camera Angle) หมายถึ ง ตำแหน่ งของมุมกล้องที่ เป็ น

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสูงของกล้องกับสิ่งที่ถ่าย มุมกล้องจะนำมาใช้เสริมคุณค่าของ
ซึ่งมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ชม ภาพเคลื่อนไหว ทั้งด้านสุนทรียศาสตร์และด้านจิตวิทยาการรับรู้ 

ช่วยเสริมมิติของมุมมองให้สมจริงยิ่งขึ้น  
 (3) ระยะความคมชัด (Depth of Field) หรือความชัดลึกของภาพ เป็น

องค์ประกอบชี้นำสายตาของผู้ชม ซึ่งในภาพยนตร์แอนิเมชันแบบ 2 มิติจะใช้น้อยกว่าแอนิเมชัน 3 มิต ิ
 (4) การเคลื่อนไหวของกล้อง (Camera Movement) เป็นตัวช่วยแยกความ

แตกต่างระหว่างสื่อภาพเคลื่อนไหวออกจากภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวของกล้องนี้จะทำหน้าที่แทน
สายตาของผู้ชมในการติดตามการเคลื่อนไหวของตัวละคร ทำให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกเหมือนการแอบ
มองดูตัวละครในระยะต่างๆ และยังเป็นเครื่องมือของผู้กำกับในการรักษาสมดุลระหว่างความต่อเนื่อง
ของภาพและอารมณ์โดยไม่ต้องมีการตัดภาพ  

 (5) ความสั้นยาวของเวลาในภาพ (Length of Take or Duration of Shot) 
เป็นองค์ประกอบที่สร้างความรู้สึกด้านช่วงเวลาแก่ผู้ชม ซึ่งในงานภาพยนตร์แอนิเมชันจะมีการจับ
เวลาไม่ให้มีช่วงที่ภาพหยุดนิ่งนานเกินไป เพราะจะให้ความรู้สึกน่าเบื่อมากกว่าความนิ่งของภาพยนตร์
ที่ใช้คนแสดง  

2) องค์ประกอบด้านสัญลักษณ์ (Symbolic Element) 
 (1) การตัดต่อภาพ (Editing) ในรูปแบบต่างๆ เป็นการเสริมความเข้าใจใน

ความสัมพันธ์ระหว่างภาพ ทำให้ผู้ชมชมเนื้อเรื่องได้อย่างต่อเนื่อง  
 (2) เทคนิคพิเศษ (Special Effect) ถูกนำมาใช้ในขั้นตอนระหว่างการถ่ายทำ

และหลังการถ่ายทำ เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกสมจริงและสร้างความรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับภาพที่
เห็น  

 (3) การจัดกรอบภาพ (Framing) คือ การจัดวางตัวละครและสิ่งของต่างๆ  
 (4) การจัดแสง (Lighting) การจัดแสงไม่เพียงแต่จะสร้างความรู้สึกด้านเวลา

และสถานที่ แต่ยังสร้างอารมณ์และลักษณะพิเศษให้แก่ตัวละครอีกด้วย  
 (5) สี (Color) สีเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งในภาพยนตร์แอนิเมชัน 

หน้าที่ของสี คือ บอกอารมณ์ของเหตุการณ์ บอกสถานที่และเวลา บอกบุคลิกของตัวละคร สร้าง
อารมณ์ให้กับผู้ชม การกำหนดสีในภาพยนตร์แอนิเมชัน มักเกิดจากการตีความของเรื่อง ในการ
กำหนดสีนอกจากจะคิดถึงสารที่ต้องการบอกคนดูแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความต่อเนื่องของสีตลอดทั้ง
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เรื่องด้วย โดยต้องคุมแนวทางของสีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบ (จรูญพร ปรปักษ์
ประลัย, 2548) 

 (6) เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบฉาก (Costume and Object) ถือเป็น
สิ่งสำคัญของภาพยนตร์ เพราะเป็นการแสดงถึงสถานที่ ยุคสมัย และช่วงเวลา เช่นเดียวกับอุปกรณ์ที่
ใช้ประกอบฉาก เพราะเป็นการสร้างความหมายโดยนัยและใช้อ้างถึงความรู้พื้นฐานของผู้ชม ซึ่งใน
ภาพยนตร์แอนิเมชัน การออกแบบเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบฉากนับเป็นขั้นตอนสำคัญ
ขั้นตอนหนึ่ง 

 (7) เสียง (Sound) แบ่ งได้ออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดแรกคือ (Diegetic 
Sound) คือ เสียงที่เกิดขึ้นในฉากและมีอยู่ในฉากจริง ได้แก่ เสียงประกอบ (Sound Effect) ที่ช่วย
สร้างบรรยากาศ และบทพูดหรือบทสนทนา (Dialouge) หมายถึง บทพูดของตัวแสดง ซึ่งบทสนทนา
ภาพยนตร์แอนิเมชันจะเกิดจากการพากย์เสียงเข้าไปให้ตรงกับการขยับปากของตัวละคร อย่างที่สอง 
คือ Non–Diegetic Sound คือเสียงที่ ใส่ เพิ่มเข้าไป ไม่ได้ เกิดขึ้นในสถานการณ์ ในฉาก ได้แก่  
เสียงดนตรีประกอบ และเสียงบรรยาย  
   

 ทฤษฎีสตรีนิยมและลักษณะความเป็นแฟมินิสต์ในสื่อบันเทิง 

ทฤษฎีสตรีนิยม (Feminism) หมายถึง อุดมการณ์ที่ต้องการที่ให้เกิดความเท่าเทียมของ
ผู้ชายและผู้หญิง เพื่อส่งเสริมไม่ให้ผู้หญิงถูกกดขี่หรือมีสถาพภาพที่ด้อยกว่าผู้ชาย เป็นการขับเคลื่อน
ทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดความเท่าเทียมในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของผู้หญิง เพื่อช่วยให้ผู้หญิง
สามารถเลือกทางของตัวเองได้อย่างอิสระ (Baumgardner & Richards, 2000) รวมถึงปกป้องสิทธิ
ต่างๆ ของผู้หญิง เรียกร้องความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย คัดค้านค่านิยม
ในสังคมที่ให้คุณค่าความเป็นมนุษย์ไม่เท่าเทียมกัน โดยมองว่าเพศชายเป็นเพศที่มีปัญญาฉลาด และ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าเพศหญิง มีผู้ให้คำจำกัดความคำว่า “สตรีนิยม” (Feminism)  
ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

สตรีนิยม หมายถึง การวิเคราะห์ หรือการกระทำ ที่มีแนวคิดหลักว่าด้วยเรื่องของสังคมที่มี
ความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย คนทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน รวมถึงสังคม
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ปราศจากปัญหาความไม่เท่าเทียม ดังนั้น “แนวคิดสตรีนิยม” จึง
หมายถึง เรื่องของสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้หญิงและผู้ชาย ส่งเสริมเพื่อให้เกิดความเชื่อว่าทุก
คนควรมีสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจเหมือนกัน เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้หญิง เรื่องของ
การจะต้องไม่ตกอยู่ภายใต้การกดขี่ทางเพศ การทำร้ายร่างกาย  รวมถึงการถูกเลือกปฏิบัติ  
(Discrimination) สตรีนิยมจึงเป็นความพยายามที่จะทำ ให้เกิดความเท่าเทียม ไม่ใช่ความพยายามที่
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จะลดบทบาทของผู้ชาย รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อสะท้อน
ถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง 

Mary Wollstonecraft นักสตรีนิยมชาวอังกฤษ นำเสนอเกี่ยวกับการป้องกันสิทธิต่างๆ ของ
ผู้หญิง “The Rights of Women” และการปลดปล่อยสตรี ในปี ค.ศ. 1792 ในชื่อ “A Vindication 
of The Rights of Woman” โดยสามารถแนวคิดสตรีนิยมออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี ้

1) กลุ่มสตรีนิยมแนวเสรีนิยม (Liberal Feminism) 
สตรีนิยมแนวคิดนี้ มีความเชื่อว่าผู้หญิงและผู้ชายมีความสามารถเท่าเทียมกัน แต่สิ่งที่

ทำให้ผู้หญิงและผู้ชายแตกต่างกัน คือ เกิดจากความเชื่อ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม กฎหมาย รวมถึง
การปลูกฝังและกำหนดบทบาทของผู้ชายและผู้หญิงจากสังคม จนกลายเป็นค่านิยมในการจำกัด
บทบาทของผู้หญิง กลุ่มสตรีนิยมแนวเสรีนิยมจึงนำเสนอแนวคิดที่ว่า ฐานะทางสังคมควรถูกกำหนด
โดยความสามารถและทักษะของปัจเจกชนมากกว่าการเหมารวม หรือการจะวัดจากความสำเร็จของ
บุคคลในการแข่งขันเท่านั้น รวมถึงการการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ และความ
เสมอภาคในชนชั้นทางเพศด้วย ซึ่งผู้หญิงไม่ควรถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเรื่องฐานะ การศึกษา และ
บทบาทในเรื่องเพศ (Sex-Class) และการเลือกปฏิบัติ (Gender Discrimination) รวมถึงการส่งเสริม
ให้ผู้หญิงตระหนักถึงเสรีภาพ มีสิทธิที่จะเลือกให้มากขึ้น ต่อต้านการแบ่งแยกบทบาททางเพศที่มีมาก
เกินไปและมองผู้หญิงในลักษณะของการเหมารวม (Stereotypes) เป็นกลุ่ม (Group) แทนที่จะมอง
เป็นปัจเจกชน (Individual) ผู้หญิงควรมีสิทธิได้ทำงานตามความสามารถสามารถ ช่วยเบ่งเบางาน
นอกบ้าน และผู้ชายก็ควรช่วยเหลือผู้หญิงในการแบ่งเบางานบ้าน ซึ่งเป็นการอยู่แบบพ่ึงพาอาศัยกัน  

2) กลุ่มสตรีนิยมสายก้าวหน้า (Radical Feminism) 
สตรีนิยมกลุ่มนี้ปฏิเสธแนวความคิดเรื่องผู้ชายเป็นใหญ่ เพราะระบบสังคมที่ผู้ชายเป็น

ใหญ่(Patriarchy) มีอำนาจเหนือผู้หญิงจะทำให้ผู้หญิงโดยเอาเปรียบทางเพศ (Sexuality) กล่าวคือ 
ในสังคมแบบผู้ชายเป็นใหญ่มีความคิดเห็นว่า ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศที่ผู้ชายสามารถกดขี่ข่มเหงได้ 
เห็นได้จากภาพการข่มขืนและการแสดงลามกอนาจาร (Pornography) เช่น ภาพเปลือย หนังสือโป๊ 
วิดิโอหรือสื่อเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งเป็นการแสดงถึงการกดขี่ทางร่างกาย การแสดงอำนาจเหนือกว่าของ
ผู้ชายต่อผู้หญิง ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากการที่สังคมยึดระบบสังคมแบบชายเป็นใหญ่ ระบบที่ทำให้ผู้หญิง
ถูกเอารัดเอาเปรียบทางเพศ ที่ผู้ชายหรือสังคมชายเป็นใหญ่เห็นว่าผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศสำหรับ
ผู้ชาย ดังนั้นการต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ และเป็นพื้นที่หนึ่งของการกดขี่คือ “เนื้อตัว” 
กลุ่มสตรีนิยมสายก้าวหน้าจึงต้องการต่อสู้ในการปกป้องสิทธิและร่างกายของผู้หญิ ง โดยเฉพาะการ 
กดขี่ทางเพศที่เป็นการกดขี่ขั้นรุนแรง เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวเรา
มากกว่าการแบ่งชนชั้นหรือเชื้อชาติ (Millett, 1969 อ้างถึงใน กนกพรรณ วิบูลยศริน , 2547) เช่น
เรื่อง ความรัก ความปรารถนาทางเพศ ความสุขทางเพศ ผู้หญิงมีสิทธิเลือกที่จะคุมกำเนิด ทำแท้ง 
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หย่าร้าง การใช้ความรุนแรงในครอบครัว การทำร้ายร่างกาย รวมถึงการมองว่าผู้หญิงกับผู้ชายเทียม
เท่ากันทั้งเรื่องของความสามารถและเรื่องกายภาพ ความไม่เท่าเทียมกันในกิจกรรมของผู้หญิงและ
ผู้ชาย เช่น กิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ ผู้หญิงไม่ได้มีหน้าที่ต้องเป็นฝ่ายบริการเพศชายและเรื่อง
เกี่ยวกับงานบ้านเท่านั้น ผู้หญิงสามารถที่จะปฏิเสธได้  กล่าวคือ ผู้หญิงต้องยืนหยัดและกำหนด
บทบาทให้ตัวเองมีความเท่าเทียมหรืออยู่เหนือกว่าผู้ชาย เช่น การดำรงชีวิตและวัฒนธรรมเป็น
มาตรฐาน มีเสรีภาพในการเลือกที่จะกำหนดรสนิยมทางเพศของตนเอง (Sex Preference) และ
ปลอดการเมือง (กนกพรรณ วิบูลยศริน, 2547, น. 15) 

3) กลุ่มสตรีนิยมแนวมาร์กซิสต์ (Marxist Feminism) 
สตรีนิยมกลุ่มนี้ได้รับอิทธิพลมาจากแนวความคิดของกลุ่มมาร์กซิสต์ Eisenstein 

(1979) นักทฤษฎีภาพยนตร์ชาวโซเวียดพูดถึงในหนังสือ “Capitalist Patriarchy and The Case 
for Socialist Feminism” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนความคิดพื้นฐานเรื่องความเท่าเทียม
ทางสังคมและเพิ่มเติมในส่วนของการเอาเปรียบทางชนชั้นที่มีผลมาจากการเอาเปรียบทางเพศ ดังเช่น
เรื่องของสังคมระบบทุนนิยมที่มีการกดขี่เพศหญิง เรื่องของการกดค่าแรง ฐานะแรงงานสำรอง และ
การเอาเปรียบในการเลิกจ้าง เพราะมองว่าไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น กลุ่มสตรีนิยม 
มาร์กซิสต์ มีเป้าหมายที่มุ่งเน้นให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงทำงาน
นอกบ้านมากขึ้น ต้องการที่จะให้ผู้หญิงมีบทบาทในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต เพื่อ
สร้างอำนาจในการต่อรอง และจะทำให้ผู้หญิงได้รับความยุติธรรม ความเสมอภาคมากขึ้น (พรพิไล 
รักษ์สัตว,์ 2539, น. 75) 

4) กลุ่มสตรีนิยมแนววัฒนธรรม (Cultural Feminism) 
สตรีนิยมกลุ่มนี้เห็นว่าผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกัน จึงต้องส่งเสริมลักษณะ

ความแตกต่างทางเพศ โดยมองว่าผู้หญิงมีคุณสมบัติเรื่องความอ่อนโยน เอื้ออารี ความอดทน
เหนือกว่าผู้ชาย ซึ่งเป็นความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์อันดีระหว่างมนุษย์ให้เป็นไป
ในทางสร้างสรรค์มากขึ้น สตรีนิยมแนววัฒนธรรมเชื่อว่า ผู้หญิงจะต้องยกระดับตัวเองให้มีอำนาจด้วย
การเพิ่มทักษะและความสามารถทำให้สามารถพึ่งตนเองและลดการพึ่งพาผู้ชาย และแยกตัวออกมา
สร้างวัฒนธรรมและสถาบันที่เป็นของผู้หญิงเอง ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ สื่อมวลชน  องค์กรหรือ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นพื้นที่ของผู้หญิงที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้เชิงอำนาจกับผู้ชาย 
และนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างชายหญิง (Millett, 1969, อ้างถึงใน Weiner, 1994, p. 146) 
รวมถึงต่อสู้กับความเชื่อเดิมในสังคม เรื่องอุดมการณ์ที่ผู้ชายเป็นใหญ่ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกับ
ผู้ชาย  

จากแนวคิดและทฤษฎีสตรีนิยมที่กล่าวมา สรุปเป็นแนวคิดพื้นฐานของสตรีนิยมได้ 7  ข้อ 
(กนกพรรณ วิบูลยศริน, 2547, น. 17-18) ดังนี ้
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1) การต่อต้านชายเป็นใหญ่ (Against Patriarchy) สตรีนิยมมองว่าผู้หญิงกับผู้ชาย
มีความเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านเหตุผลและในด้านจิตใจภายใต้ภายใต้ความเป็นมนุษย์ ดังนั้น ผู้หญิงจึง
ควรจะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายในทุกด้าน (กนกพรรณ วิบูลยศริน, 2547, น. 18) 

2) วิพากษ์ความเป็นชาย (Critique of Maleness) เกิดจากการที่นักสตรีนิยมให้
เหตุผลว่า หากนำมุมมองของชาวตะวันตกมาตัดสินหรือวิเคราะห์ความเป็นมนุษย์ จะส่งผลให้มนุษย์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบซึ่งเป็นการมองแบบด้านเดียว เป็นสาเหตุให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่าง
ชายหญิง ทำให้ผู้หญิงจะถูกมองว่าด้อยกว่าให้เรื่องของความสามารถ การใช้เหตุผล และอารมณ์  

3) วิพากษ์ความเป็นหญิง (Critique of Femaleness) นักสตรีนิยมได้ศึกษาแนวคิด
เรื่องความแตกต่างของชายหญิงต่างหลักคิดของตะวันตกที่มองที่ว่า ธรรมชาติสร้างผู้หญิงเพื่อเป็น
เพียงสิ่งมีชีวิตที่การดำรงอยู่เพื่อสืบพันธุ์ ผู้หญิงเป็นเพศที่ใช้อารมณ์และลางสังหรณ์ใจ ส่งผลให้ผู้หญิง
เป็นฝ่ายถูกกระทำและไม่มีเสรีภาพมากพอที่จะตัดสินใจเรื่องสำคัญ ซึ่งจะเห็นได้จากงานบันเทิงที่ตอน
จบที่สมบูรณ์ของผู้หญิงคือการแต่งงาน 

4) เพศในทางชีวภาพ (Sex) Wollstonecraft แสดงให้ เห็นว่าผู้ชายกับผู้หญิ ง
อาจจะมีความแตกต่างกันทางร่างกาย ส่งผลให้ต้องขอความช่วยเหลือผู้ชายในบางเรื่อง แต่เมื่อ
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตคนเรามากขึ้น ทำให้ความเลื่อมล้ำลดลง เกิดความเท่าเทียมทางเพศ 
ไม่สามารถที่จะทำให้ใครด้อยค่ากว่าใคร จะผู้หญิงหรือผู้ชายต่างก็มีอารมณ์ความรู้สึก มีการใช้เหตุผล
ในการตัดสินใจ มีความต้องการที่เหมือนกัน ดังนั้น เพศไม่ใช่เหตุผลในการใช้จำแนกความต่างของ
มนุษย์ (Firestone, 1970) 

5) เพศสภาพ (Gender) เป็นสิ่งที่สังคมสร้างขึ้น โดยกำหนดบทบาทให้ผู้หญิงมี
ความสำคัญน้อยกว่าผู้ชาย จนกลายเป็น “ความสำนึกทางเพศ” เพื่อตอกย้ำอุดมการณ์ทางเพศที่
ผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายพึ่งพา (สุชาดา ทวีสิทธิ,์ 2547, น. 4-5) ที่มองว่าผู้หญิงมีความอบอุ่นเป็นสัญลักษณ์
ของความเป็นแม่ มีชีวิตเพื่อลูกและครอบครัว รวมถึงตกเป็นเหยื่อที่ถูกกระทำ ส่วนผู้ชายถูกกำหนดให้
เป็นเพศที่เข้มแข็ง มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ เป็นผู้นำ ใช้ความความรุนแรง ดังนั้นนักสตรีนิยมจึง
เปรียบเทียบด้านดีของผู้หญิงและด้านไม่ดีของผู้ชาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
สถานภาพของผู้หญิง ให้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เพื่อลดการถูกกดขี่ และการเลือก
ปฏิบัติจากสังคม 

6) ความเสมอภาค (Equality) ความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์ ถือเป็นแนวคิด
พื้นฐานที่นักสตรีนิยมแนวเสรีนิยมเรียกร้องมาโดยตลอดทั้งในด้านการศึกษา ด้านอาชีพ การเมือง 
และกฎหมาย แม้ว่าจะมีความเห็นต่างเกิดขึ้นในแต่ละกลุ่ม เช่น สตรีนิยมแนวมาร์กซิสต์มองว่าความ
เสมอภาคไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะสังคมทุกสังคมมีชนชั้น หรือการที่กลุ่มสตรีนิยมแนวก้าวหน้า
ปฏิเสธความความเสมอภาค เพราะต้องการให้ผู้หญิงอยู่เหนือกว่าผู้ชาย 
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7) ความแตกต่าง (Difference) นักสตรีนิยมแนวก้าวหน้าให้ความสำคัญกับแนวคิด
นี้ โดยย้ำในประเด็นที่ว่าผู้หญิงมีความดีมากกว่าผู้ชายที่ถูกมองว่าเป็นผู้ทำลายสังคม (กนกพรรณ วิบูล
ยศริน, 2547, น. 17-18) มีความเหนือกว่าทั้งในด้านร่างกายและด้านศีลธรรม โดยอ้างว่าผู้หญิง
สามารถที่จะให้กำเนิดชีวิตใหม่ เป็นผู้เลี้ยงดู ผู้หญิงมีความเป็นมิตรกับธรรมชาติ และเห็นแก่ส่วนรวม
มากกว่า สรุปแนวคิดนี้มองว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องเข้าใจว่าเรามีความต่าง และยอมรับเพื่อการปรับตัว
ไม่ใช่เป็นความขัดแย้งที่นำมาสู่ความรุนแรง 

กล่าวโดยสรุป กลุ่มสตรีนิยมในทุกกลุ่มแนวคิดต่างมีจุดประสงค์สำคัญๆ เหมือนกัน คือ เรื่อง
ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางเพศในสังคม รวมถึงเข้าใจความแตกต่างในธรรมชาติของ
มนุษย์ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและยกระดับความสามารถของผู้หญิงให้สามารถพึ่งพาตนเอง มีอิสระที่
จะเลือกทางให้ตนเองโดยปราศจากการบังคับจากผู้ชาย หลุดออกจากกรอบความเชื่อและค่านิยมเดิม  
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปด้วยความสมัครใจและเกิดจากการร่วมมือกันของทุกฝ่าย เพื่อไม่ให้
ฝ่ายใดถูกเอาเปรียบและเกิดความสันติอย่างสูงสุด 

ในวงการภาพยนตร์ในยุคเก่าจะเป็นวงการที่สร้างสรรค์โดยผู้ชายเป็นผู้นำ ในขณะที่ผู้หญิง
เป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามคำสั่งหรือนักแสดง จึงทำให้ภาพยนตร์ส่วนใหญ่นำเสนอเรื่องราวอยู่ภายใต้
ทัศนคติของผู้ชาย ดังคำกล่าวของนักวิชาการวัฒนธรรมศึกษาชาวออสเตรเลีย แกรม เทอร์เนอ ที่ว่า 
“ภาพยนตร์เป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอด และผลิตซ้ำค่านิยมทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 
หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการรวมกลุ่มเพื่อเรี ยกร้องสิทธิสตรีทำให้
ผู้หญิงมีบทบาทเป็นผู้นำมากขึ้น ผู้หญิงได้รับสิทธิและมีอิสระทางความคิด อย่างที่ Zoonen (1994) 
กล่าวว่า “สังคมมนุษย์ตั้งแต่มีการแบ่งแยกเพศอย่างชัดเจน ความแตกต่างก็เกิดขึ้นตามมา  ระหว่าง
ความเป็นชาย (Masculinity) กับความเป็นหญิง (Femininity) รวมถึงบทบาท หน้าที่ และอำนาจที่
สังคมกำหนดขึ้นมา ได้กลายเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้” ประเด็นเรื่องบทบาททางเพศ 
(Gender) กลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการกำหนดพฤติกรรม อำนาจ และหน้าที่ให้กับคนใน
สังคม (Tasker, 1993, pp. 134-139) ทำให้มีภาพยนตร์เกี่ยวกับสตรีที่มีเนื้อหาหลากหลายมากขึ้น
และมีมุมมองการเล่าเรื่องที่ไม่ได้ให้น้ำหนักที่ของความเป็นนางเอกของเรื่อง แต่ให้ความสำคัญที่การ
ทำให้ผู้หญิงเข้าใจในความต้องการของตนเอง รู้จักความปรารถนาที่ต้องแลกมาพร้อมกับความสูญเสีย
กลายเปน็โศกนาฏกรรมในชีวิตของตัวละครนั้น (กาญจนา แก้วเทพ, 2535, น. 34) 
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 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ชไมพร สุขสัมพันธ์ (2541) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์สัญญะ รหัส และกระบวนการสร้างรหัส
ในการ์ตูนญี่ปุ่น พบว่าการเล่าเรื่องในการ์ตูนญี่ปุ่นมีแบบแผนทั้งหมด 6 แบบ โดยเรื่องจะดำเนินไป
ตามลำดับการกระทำของตัวละครที่ชัดเจน ในส่วนของสัญญะประกอบไปด้วยสัญญะ 3 ประเภท 
ได้แก่ 1) ภาพเหมือน ได้แก่ เครื่องแต่งกาย วัตถุสิ่งของเครื่องใช้ 2) ดัชนี ได้แก่ ขนาดของตัวการ์ตูน 
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การแสดงอารมณ์ท่าทางของตัวการ์ตูน 3) สัญลักษณ์ ได้แก่ สัญลักษณ์การ
แสดงอารมณ์ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียง และการ์ตูนญี่ปุ่นยังประกอบด้วยรหัส 4 ประเภท คือ 1) 
Product Codes 2) Social Codes 3) Cultural Codes 4) Personal Codes ซึ่งรหัสต่างๆ เหล่านี้
ถูกสร้างมาจากวัฒนธรรมของญี่ปุ่น โดยรหัสทางวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องมือกำกับ และใช้ในการ
ถ่ายทอดความหมายในการผลิตการ์ตูนญี่ปุ่น  

ศิริวรรณ ปรีชานฤตย์ (2546) ทำการศึกษาวิเคราะห์ตัวละครชายในวรรณกรรมของยะซุนะริ 
คะวะบะตะ 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องนางระบําอิสุ เรื่องเมืองหิมะ เรื่องนกกระเรียนพันตัว และเรื่องเสียง 
แห่งขุนเขา พบว่าภูมิหลังของคะวะบะตะมีอิทธิพลต่อการสร้างตัวละครชายในวรรณกรรมของเขา  
โดยที่ตัวละครชายมักเป็นกําพร้า มีความเหงา และสนใจในศิลปะ เช่นเดียวกับตัวคะวะบะตะเอง 

นับทอง ทองใบ (2548) ศึกษาถึงนวลักษณ์ในการเล่าเรื่องและเอกลักษณ์ในภาพยนตร์
แอนิเมชันของฮายาโอะ มิยาซากิ จำนวน 9 เรื่อง พบว่าเอกลักษณ์ในผลงานของมิยาซากิเกิดขึ้นจาก
การนำแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ในวัยเยาว์ ความประทับใจในงานศิลปะ การนำความเชื่อในเรื่อง
วิญญาณ รวมถึงการนำบุคลิกส่วนตัวใส่ลงไปในงาน ทำให้เกิดสุนทรียภาพในภาพยนตร์แอนิเมชันที่มา
จากความรู้สึกแปลกใหม่จากการนำเสนอเรื่องราวผ่านเทคนิคต่างๆ สุนทรียภาพที่มาจากใช้
จินตนาการและความเป็นศิลปะในผลงาน  

วิรัลพัชร จรัสเพชร (2550) ศึกษาเรื่อง กลวิธีการสร้างตัวละครในนวนิยายของกิ่งฉัตร โดย
วิเคราะห์กลวิธีการสร้างตัวละคร และคุณค่าสำคัญของตัวละครในนวนิยายของกิ่งฉัตร จากการศึกษา
พบว่า ตัวละครในนวนิยายของกิ่งฉัตรจะมุ่งเน้นให้ตัวละครเป็นเสมือนตัวแทนความดี ความชั่ว และ
ความสมจริงที่สะท้อนภาพคนในสังคม นอกจากนี้ยังมีการนำความรู้ ความคิด และความเชื่อมาสร้าง
เป็นตัวตัวละครเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ความคิด และความเชื่อที่อยู่คู่สังคมไทยมานานและยังคง
อยู่ถึงปัจจุบัน ในส่วนของคุณค่าของตัวละครมี 3 ประการ คือ คุณค่าด้านความบันเทิง คุณค่าของการ
เป็นอุทาหรณ์สอนใจ และคุณค่าความสมจริง  

วีราพร วัชรพงศ์ชัย (2550) ศึกษาอุดมการณ์ต่อสู้ทางเพศในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นสำหรับ
ผู้หญิงกับการสร้างอัตลักษณ์ทางเพศของวัยรุ่นหญิงไทย โดยศึกษาเรื่องของการต่อสู้ทางเพศที่สะท้อน
วาทกรรมสตรีเพศอันแสดงถึงเรื่องค่านิยมในหนังสือการ์ตูนสำหรับผู้หญิง พบว่า นางเอกวัยรุ่นใน
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หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นตัวแทนของผู้หญิงนำเสนออุดมการณ์การด้านตัวตนของผู้หญิงที่ใส่ใจต่อความ
งามอย่างมีเอกลักษณ์ มีความเป็นแบบศรีเรือนร่วมสมัย อุดมการณ์การด้านความรักที่เป็นการ
แสดงออกต่อเพศชายอย่างเท่าเทียมในความสัมพันธ์ด้านความรัก และอุดมการณ์การความเท่าเทียม
กันของหญิงชาย เพื่อเปลี่ยนการสร้างตัวตนความเป็นผู้หญิงขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ผู้หญิงรู้จักพึ่งพาตนเอง
และได้ดำเนินชีวิตเพ่ือตัวเองมากขึ้น   

สุขฤทัย ไม้เกตุ (2555) ศึกษาการสร้างตัวละครหญิงในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ที่
ดัดแปลงมาจากเทพนิยายเรื่อง ซินเดอเรลลา สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด และเจ้าหญิงนิทรา โดย
ศึกษาจากภาพยนตร์และละครโทรทัศน์รวม 18 เรื่อง แบ่งเป็นภาพยนตร์ 17 เรื่อง และละครโทรทัศน์ 
1 เรื่อง พบว่าภาพยนตร์ในยุคเก่าดัดแปลงเค้าโครงเรื่องโดยอ้างอิงจากต้นฉบับเป็นหลัก แม้บางเรื่อง
จะมีการเพิ่มตัวละครเข้าไปช่วยเสริมเรื่อง แต่บุคลิกลักษณะของตัวละครเอกและตัวละครร้ายยังคง
แสดงเพียงด้านเดียว คล้ายกับการ์ตูนของวอลท์ ดิสนีย์ โดยตัวละครเอกมักเป็นหญิงสาว อ่อนโยน 
อ่อนหวาน เป็นแม่บ้านแม่เรือน เป็นกุลสตรี ขาดความมั่นใจในตนเอง และมักเสียรู้ตัวร้ายอยู่เสมอ 
ส่วนตัวร้ายมักเป็นหญิงวัยกลางคน มีอำนาจ มีความริษยา เจ้าคิดเจ้าแค้น เห็นแก่ตัว และเจ้าเล่ห์ 
ส่วนภาพยนตร์ในยุคหลัง ตัวละครเอก และตัวละครร้ายถูกสร้างให้มีมิติ นำเสนอให้เห็นถึงภูมิหลังของ
ตัวละครร้ายมากขึ้น ตัวละครที่ดัดแปลงมาจากเทพนิยายเรื่องซินเดอเรลลา ถูกสร้างให้มีความ
เข้มแข็ง กล้าหาญ มั่นใจ ฉลาดมีไหวพริบ ตัวละครที่ดัดแปลงมาจากเทพนิยายเรื่องสโนว์ไวท์กับคน
แคระทั้งเจ็ด ถูกสร้างให้มีความเข้มแข็ง กล้าหาญ มั่นใจ แต่ยังคงมีความอ่อนโยนใจดี มี เมตตา ตัว
ละครที่ดัดแปลงมาจากเทพนิยายเรื่องเจ้าหญิงนิทรา ถูกสร้างให้เห็นถึงความอ่อนต่อโลกและตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังได้เพิ่มแก่นเรื่อง เกี่ยวกับชนชั้นทางสังคม ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว บทบาทความเป็นแม่ รวมถึงการแบ่งแยกสีผิวและเผ่าพันธุ์  

อรอุษา อึ๊งศรีวงศ์ (2555) ทำการศึกษาเรื่องการสร้างตัวละครและการเล่าเรื่องในละคร
โทรทัศน์ญี่ปุ่นที่ใช้อาชีพเป็นแก่นเรื่อง พบว่าในการสร้างตัวละครที่มีการนำอาชีพของตัวละครมาช่วย
กำหนดคุณลักษณะนิสัย ความรู้ความสามารถ พบว่าส่วนใหญ่สร้างตัวละครเอกเป็นชาย ได้แก่ ตัวเอก
ที่มีอาชีพเป็นนักประสาทวิทยา นักการเมือง นักฟิสิกส์ ศัลยแพทย์ นักแข่งรถ และนักบิน ส่วนตัว
ละครเอกที่เป็นผู้หญิงมักมีอาชีพพนักงานชั่วคราวของบริษัท อย่างไรก็ตามในการเล่าเรื่อง จะเห็น
ความสัมพันธ์ของตัวละครเอกและรองซึ่งมีลักษณะเป็นเพศตรงข้ามดำเนินไปอย่างมีนัยสำคัญในการ
พัฒนาเนื้อเรื่อง และทิศทางของละครโทรทัศน์ญี่ปุ่นในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาพบว่าอาชีพตำรวจและ
นักสืบนิยมนำมาใช้สร้างตัวละครมากที่สุด และการใช้อาชีพมาเป็นแก่นเรื่องนั้นเป็นเพราะสังคมญี่ปุ่น
ให้ความสำคัญกับการทำงาน มีการปลูกฝังการทำงานเป็นกลุ่ม และส่งเสริมความพยายามในการ
ทำงานอย่างชัดเจน  
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พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ (2557) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแนวความคิดและกระบวนวิธีการ
ออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับการแสดง เพื่อสร้างกระบวนการอย่างง่ายในการออกแบบเครื่องแต่ง
กายเพื่อการแสดงสำหรับละครเวที ศึกษาและลงมือปฏิบัติการออกแบบเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการ
แสดงจริง ด้วยการเลือกทำงานในงานการแสดงที่มีแนวทางของการปรับแปลงบริบทและเน้นการ
นำเสนอมุมมองของผู้กำกับการแสดง (Director’s Interpretation) จนเกิดเป็นโครงสร้างและวิธีการ
วิเคราะห์ตัวละคร ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น สามารถนำนักออกแบบไปสู่กระบวนการสร้างแบบร่างเครื่อง
แต่งกายเพื่อการแสดงได้ กล่าวคือ V: Visualization เป็นขั้นตอนการค้นคว้าหาข้อมูล (Research) 
เพื่อให้นักออกแบบสามารถมองเห็นภาพเครื่องแต่งกายของตัวละคร ผ่านกระบวนการวิเคราะห์  
ตัวละครทั้งด้านที่มาที่ไปและรายละเอียดต่างๆ ของเครื่องแต่งกาย จนเกิดเป็นขั้นตอนการพัฒนา
แนวคิดที่กำหนดโดยผู้กำกับการแสดงและนักออกแบบเครื่องแต่งกายผ่าน “รหัสคำ” หรือ 
Keywords เพื่อให้เกิดเป็น Inspiration Board และกระบวนการการออกแบบเครื่องแต่งกายที่เน้น
การออกแบบผ่านปัจจัยสำคัญ (Elements) ที่มีความจำเป็นทางด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย
อย่างสอดคล้องกับลักษณะนิสัยของตัวละคร ประกอบด้วยกลุ่มสี ลวดลาย พื้นผิว และรูปแบบของ
เครื่องแต่งกาย 

กนกพรรณ วิบูลยศริน (2547) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบภาพตัวแทนผู้หญิงสมัยใหม่และ
หลังสมัยใหม่ในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน พบว่า ภาพตัวแทนของผู้หญิงสมัยใหม่ใน
ภาพยนตร์มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ดีขึ้น มีความกล้าทั้งการแสดงออกและทางความคิดมาก
ขึ้น มีความเป็นปัจเจกชนสูง ต้องการความความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความคิดที่ปฏิเสธ 
กฎระเบียบความคิดเดิมๆ ไม่ต้องการถูกบังคับ แต่ต้องการการยอมรับจากสังคม โดยเฉพาะการ
ยอมรับจากเพศชาย เป็นจุดที่เหมือนกันของผู้หญิงในภาพยนตร์ไทยและอเมริกัน แต่จุดที่ต่างกันจะ
เป็นในเรื่องของวิถีการดำเนินชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยเฉพาะคนใกล้ชิด สังคมไทย
ยังให้ความสำคัญกับครอบครัวอยู่มาก รวมถึงเรื่องรสนิยมทางเพศยังเป็นสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างผู้
หญิงไทยและผู้หญิงอเมริกัน ผู้หญิงไทยไม่เปิดเผยมากนักเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศที่ผิดไปจาก
ความสัมพันธ์ของชายกับหญิงที่จะถูกสังคมมองว่าผิดปกติและบทลงโทษที่จะได้จากสังคม 

กล่าวโดยสรุป ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่าการสร้างคาแรคเตอร์สาวน้อยพิทักษ์โลก 
โดยมีเรื่องของเวทมนตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนั้น ใช้ลักษณะการสร้างตัวละครแบบใด มีการใช้สัญญะสร้าง
ความหมายแฝงผ่านคาแรคเตอร์อย่างไร รวมถึงศึกษามุมความคิดที่แอนิเมชันสื่อสารสู่สังคม ซึ่งจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมานั้นพบว่า การ์ตูนแอนิเมชันที่มีผู้หญิงเป็นตัวเอกมักจะนำเสนอในแง่มุม
ความสมบูรณ์แบบ อ่อนโยน อ่อนหวาน ตามแบบฉบับของผู้หญิงในอุดมคติ และเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป 
ภาพตัวแทนของผู้หญิงสมัยใหม่ในภาพยนตร์นั้นแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ที่ดีขึ้น มีความกล้าทั้งการแสดงออกและทางความคิดมากขึ้น มีความเป็นปัจเจกชนสูง ต้องการความ
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ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความคิดที่ปฏิเสธกฎระเบียบความคิดเดิมๆ ไม่ต้องการถูกบังคับ แต่
ต้องการการยอมรับจากสังคมโดยเฉพาะการยอมรับจากเพศชาย ในขณะที่ตัวร้ายมักจะเป็นผู้หญิงวัย
กลางคนที่มีความเคียดแค้นในจิตใจ และการใช้สัญญะของแอนิเมชันมักจะอยู่ในองค์ประกอบของฉาก 
คำพูด และท่าทางการแสดงออกของตัวละครเป็นหลัก โดยสัญญะเหล่านี้ถูกสร้างมาจากวัฒนธรรม 
และสังคมของผู้แต่งเป็นสำคัญ ซึ่งช่วยให้ผู้วิจัยเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในประเด็นที่ศึกษาและใช้
เป็นกรอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบการออกแบบคาแรคเตอร์ในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูนภาพยนตร์ 
กับแนวคิดและงานวิจัยที่ผ่านมาว่ามีส่วนที่สอดคล้องกันหรือไม่ รวมถึงมีการใช้เทคนิคการสร้าง
สัญญะกับการสื่อความหมายต่อไป 
 



 
 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การออกแบบคาแรคเตอร์และการใช้สัญญะสาวน้อยเวทมนตร์ผู้พิทักษ์โลกใน
แอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการออกแบบ
คาแรคเตอร์ในแอนิเมชันเซเลอร์มูน 2) ศึกษาสัญญะที่นำเสนอผ่านคาแรคเตอร์ในแอนิเมชันเรื่อง 
เซเลอร์มูน ซึ่งผู้วิจัยมีขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัยดังนี ้

 

 ระเบียบวิจัย 

ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาการออกแบบ
คาแรคเตอร์และการใช้สัญญะสาวน้อยเวทมนตร์ผู้พิทักษ์โลกในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน ซึ่งมีวิธี
ศึกษา 3 รูปแบบได้แก่  

1) ศึกษาจากเอกสาร (Document Analysis) คือกระบวนการค้นหาข้อมูล เนื้อหา 
บท สัมภาษณ์ของผู้แต่งแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูนจากสื่อต่างๆ เพื่อให้เห็นถึงความเป็นมา รวมถึงผู้ที่
เกี่ยวข้องกับแอนิเมชันเซเลอร์มูน ประกอบด้วย เว็บไซต์ข่าวในประเทศ เว็บไซต์ sailormoon 
thailand.com, Fanpage Sailormoonthailand Fanclub, บทสัมภาษณ์ผู้แต่ง และบทวิจารณ์
แอนิเมชันเซเลอร์มูนจากนติยสารของประเทศญี่ปุ่น Rola Magazine และ Comic Natalie  

2) วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยทำการเก็บข้อมูลจากภาพยนตร์
แอนิเมชัน Pretty Guardian Sailor Moon เซเลอร์มูน คริสตัล ประกอบด้วย 3 ภาค คือ ภาค Dark 
Kingdom, ภาค Black Moon และภาค Death Busters จาก DVD เซเลอร์มูน คริสตัล ภาค
ภาษาไทยลิขสิทธิ์ของบริษัท TIGA และแอนิเมชันเซเลอร์มูนที่กำลังฉายทางช่อง 9 การ์ตูน โดยทำการ
ลงรหัสหรือบันทึกข้อมูลของตัวละคร เพื่อได้ทราบถึง 

 (1) วิธีการออกแบบคาแรคเตอร์ในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน 
 (2) สัญญะจากตัวละครที่เกิดจากรหัสพฤติกรรมและรหัสการให้ความหมายใน

แอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน ประกอบด้วย รหัสทางวัตถุ (Product Codes) รหัสทางสังคม (Social 
Codes) รหัสทางวัฒนธรรม (Cultural Codes) และรหัสทางตัวบุคคล (Personal Codes)  
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3) สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นวิธีการสัมภาษณ์ในรูปแบบการ
สนทนาระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ประสานงานขอสัมภาษณ์บุคคลเบื้องหลัง และบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน คือ  

 (1) คุณวิภาดา จตุยศพร ผู้พากย์เสียง สึคิโนะ อุซางิ หรือเซเลอร์มูน  
 (2) คุณศรีอาภา เรือนนาค ผู้พากย์เสียง มิซุโนะ อามิ หรือเซเลอร์เมอร์คิวรี่ 
 (3) คุณนิรันดร์ บุญยรัตพันธุ์ ผู้พากย์เสียง สจิบะ มาโมรุ , คิงเอ็นดิเมี่ยน และ

คุนไซต์ 
 (4) คุณ Jajamoon ผู้ก่อตั้ง, ผู้ดูแล Facebook fanpage และ Website เซ

เลอร์มูนไทยแลนด์แฟนคลับ 
 (5) คุณ ภูศณั ฎฐ์  การุณ วงศ์ วัฒ น์  Creative marketing และ  Producer 

ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง 9 ศาสตรา 
 (6) อาจารย์สุทธิชาติ ศราภัยวานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 

คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 

ข้อมูลที่ใช้การวิจัยนั้นจะประกอบไปด้วยข้อมูลทั้งหมด 3 ประเภท คือ เอกสาร ภาพยนตร์ 
แอนิเมชัน และบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

1) การ์ตูนแอนิเมชัน Pretty Guardian Sailor Moon เซเลอร์มูน คริสตัลประกอบด้วย 3 
ภาคคือ ภาค Dark Kingdom, ภาค Black Moon และภาค Death Busters จาก DVD เซเลอร์มูน 
คริสตัล ภาคภาษาไทยลิขสิทธิ์ของบริษัท TIGA และแอนิเมชันเซเลอร์มูนที่กำลังฉายทางช่อง 9 
การ์ตูน โดยศึกษาเฉพาะตัวละครที่มีเวทมนตร์ คือ  

 
ตารางที่ 3.1  รายช่ืออัศวินเซเลอร ์
 

อัศวินเซเลอร ์
 1 . สึคิโนะ อุซางิ  

เซเลอร์มูน เจ้าหญิงเซเรนิตี้ / เนโอควีนเซเรนิต้ี 
2. อุซางิน้อย / เซเลอร์มูนน้อย 

3. มิซุโนะ อามิ / เซเลอร์เมอร์คิวรี ่ 4. ฮิโนะ เร / เซเลอร์มาร์ส 
5. คิโนะ มาโกโตะ / เซลเลอร์จูปิเตอร ์ 6. ไอโนะ มินาโกะ / เซเลอร์วีนัส / เซเลอร์ V 
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อัศวินเซเลอร ์
7. ไคโอ มิจิรุ / เซเลอร์เนปจูน 8. เทนโอ ฮารุกะ / เซเลอร์ยูเรนัส 

9. โทโมเอะ โฮตารุ / เซเลอร์แซทเทิร์น 10. เมโอ เซ็ตสึนะ / เซเลอร์พลูโต 
11. จิบะ มาโมรุ   
หน้ากากทักซิโด้ / เจ้าชายเอ็นดิเมี่ยน 

12. ลูนาร ์   
 

13. อาร์เทมิส 14. ไดอาน่า 
 
ตารางที่ 3.2  รายช่ือตัวร้ายในภาค Dark Kingdom 
 

ตัวร้ายในภาค Dark Kingdom 

1. ควีนเบริล 2. ควีนเมตาเลีย 
3. จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม เจไดต์  4. จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม เนไฟรท์  
5. จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม ซอยไซต์  6. จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม คุนไซต ์
 
ตารางที่ 3.3  รายช่ือตัวร้ายในภาค Black Moon 
 

ตัวร้ายในภาค Black Moon 

1. ไวส์แมน  2. เจ้าชายเดมันต์   
3. แบล็กเลดี ้ 4. ซาฟีร์ สีน้ำเงิน 
5. รูเบียส สีแดง  6. เอสเมร็อด สีเขียว 
7. เพ็ทส ์ 8. คาลาเบลัส 
9. เบลเช่  10. โคอัน 

 
ตารางที่ 3.4  รายช่ือตัวร้ายในภาค Death Busters 
 

ตัวร้ายในภาค Death Busters 
1. ฟาโรห์ 90 2. โทโมเอะ โซอิจิ 
3. คาโอลิไนท์ 4. มิสเทรส 9 
5. วิชเชส 5 6. มิเมท 
7. บิริย ู 8. เทลูลู 
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ตัวร้ายในภาค Death Busters 
9. ฝาแฝด ซีปริน พูซิรอล 10. ยูชาล 

 
2) ข้อมูลประเภทเอกสารจากสื่อทั่วไป คือ ข่าวประชาสัมพันธ์ บทสัมภาษณ์ผู้แต่ง ข้อมูล

เกี่ ยวกับ เซ เลอร์มู นจาก เว็ป ไซต์ ต่ างๆ  ประกอบด้ วย  เว็บ ไซด์ ข่ าวในประเทศ  เว็บ ไซต์  
sailormoonthailand.com, Fanpage Sailormoonthailand Fanclub บทสัมภาษณ์ผู้แต่ง และ
บทวิจารณ์แอนิเมชันเซเลอร์มูนจากนิตยสารของประเทศญี่ปุ่น Rola Magazine และ Comic 
Natalie ข้อมูลของคาแรคเตอร์จากหนังสือ Pretty Guardian Sailor Moon the 20th Anniversary 
Memorial Book 

3) บทสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ  
 (1) คุณวิภาดา จตุยศพร ผู้พากย์เสียง สึคิโนะ อุซางิ หรือเซเลอร์มูน  
 (2) คุณศรีอาภา เรือนนาค ผู้พากย์เสียง มิซุโนะ อามิ หรือเซเลอร์เมอร์คิวรี่ 
 (3) คุณนิรันดร์ บุญยรัตพันธุ์ ผู้พากย์เสียง สจิบะ มาโมร,ุ คิงเอ็นดิเมี่ยน และ คุนไซต ์
 (4) คุณ Jajamoon ผู้ก่อตั้ง, ผู้ดูแล Facebook fanpage และ website เซเลอร์มูน

ไทยแลนด์แฟนคลับ 
 (5) คุณภูศณัฎฐ์ การุณวงศ์วัฒน์ Creative marketing และ Producer ภาพยนตร์แอ

นิเมชั่นเรื่อง 9 ศาสตรา 
 (6) อาจารย์สุทธิชาติ ศราภัยวานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะ

ดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยเลือกใช้แบบลงรหัสข้อมูล (Coding Sheet) และคู่มือการลงรหัสสำหรับการวิเคราะห์ 
การออกแบบตัวละครและการใช้สัญญะเป็นเครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้  ซึ่งประกอบด้วยการลงรหัส 
เกี่ยวกับรายละเอียดของการออกแบบคาแรคเตอร์ในแอนิเมชันเซเลอร์มูน ดังภาพที่ 3.1 

การทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยการนำแบบลงรหัสข้อมูล 
(Coding Sheet) ไปทดลองใช้ โดยการคัดเลือกสุ่มตัวอย่าง จากบุคคลที่ชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 
เซเลอร์มูนคริลตัลทั้ง 3 ภาค ในกลุ่มเซเลอร์มูนไทยแลนด์แฟนคลับ จำนวน 30 คน โดยนำข้อมูลที่
ได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลของผู้วิจัย ข้อมูลที่ได้จากการค้นหาและรวบรวมจากเว็บไซต์ต่างๆ และ
ข้อมูลที่ได้จากจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับแอนิเมชันเซเลอร์มูนในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อประเมิน
ความน่าเชื่อถือ และเพื่อให้ไดข้้อมูลจากมุมมองที่หลากหลาย 
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ภาพที่ 3.1  ตัวอย่างแบบลงรหัสข้อมูล (Coding Sheet) 
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คู่มือการลงรหัส 
ส่วนที่ 1 มิติด้านสรีรวิทยา 
V001 ชื่อจริงของตัวละคร - ชื่อที่ใช้เรียกตัวละคร 
V002 ชื่อเซเลอร์ - ชื่อที่ใช้เรียกตัวละครเมื่อตัวละครแปลงร่างเป็นอัศวินเซเลอร์ 
V003 สมญานาม - ชื่อที่ต้ังขึ้นตามลักษณะเด่นของตัวละคร 
V004 เพศ   

1 เพศชาย   
2 เพศหญิง   
3 กึ่งชายกึ่งหญิง - ตัวละครที่มีลักษณะหลากหลายทางเพศวิถีเช่นหญิงรักหญิง ชาย

รักชาย 
V005 ตัวแทนดาวเคราะห์ - ดาวเคราะห์ที่ใช้เป็นตัวแทนของอัศวินเซเลอร์ 
V006 สีผม (เลือกจากสีที่ใช้มากกว่า 70%) 

1 แดง 
2 ชมพ ู
3 ม่วง 
4 ส้ม 
5 เหลือง 
6 ครีม 
7 น้ำตาล 
8 ฟ้า 
9 น้ำเงิน 
10 เขียว 
11 ขาว 
12 ดำ 
13 เทา 
14 เงิน 
15 ทอง 
16 อื่นๆ 

V007 การใช้สีของเครื่องแต่งกาย (เลือกจากสีที่ใช้มากกว่า 70%) 
1 แดง 
2 ชมพ ู
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3 ม่วง 
4 ส้ม 
5 เหลือง 
6 ครีม 
7 น้ำตาล 
8 ฟ้า 
9 น้ำเงิน 
10 เขียว 
11 ขาว 
12 ดำ 
13 เทา 
14 เงิน 
15 ทอง 
16 อื่นๆ 

V008 ลักษณะของเครื่องแต่งกาย 
V009 รูปแบบของพลัง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1 พลังแห่งการปกป้อง - พลังที่ใช้สำหรับป้องกันการโจมตีของศัตรู 
2 พลังแห่งการทำลาย - พลังที่ใช้สำหรับโจมตีศัตร ู
3 ไม่มี 

V010 รูปแบบการใช้พลัง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
1 ใช้พลังผ่านอาวุธ - การใช้พลังที่เกิดจากอาวุธ เช่น คฑา ดาบ ง้าว กระจก ระฆัง 

ฯลฯ 
2 ใช้พลังผ่านกระแสจิต - การใช้พลังที่เกิดจากจิตใจ 
3 ไม่มี 

V011 ชื่อพลัง 
ส่วนที ่2 มิติด้านสังคมวิทยา  
V012 ที่อยู่อาศัยของตัวละคร 

1 โลกจริง – สถานที่ที่มีอยู่จริง บ้าน รวมถึง คอนโด อพาร์ตเมนต์ หรืออื่นๆ 
2 โลกสมมติ – สถานที่ที่ผู้เขียนสมมุติขึ้น 

V013 บทบาทของตัวละคร 
1 ตัวเอก (The Hero) คือ ตัวแทนของฝ่ายธรรมะและเป็นผู้แก้ไขข้อขัดแย้ง 
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2 ตัวร้าย (The Villain) คือ ผู้สร้างความเดือดร้อน เป็นศัตรูกับตัวละครในเรื่อง 
3 ผู้ให้ (The Donor) คือ ผู้ให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาหรือเป็นผู้ให้พลัง 
4 ผู้ช่วยเหลือ (The Helper) คือ ผู้ช่วยของตัวเอกในการต่อสู้กับผู้ร้าย ช่วยให้ผ่าน

พ้นจากอุปสรรค 
5 เจ้าหญิง (The Princess) คือ นางเอกหรือผู้ที่ตัวเอกของเรื่องต้องการที่จะปกป้อง 
6 คนวางแผน (The Dispatcher) คือ ผู้วางแผนให้เกิดสถานการณ์ 
7 คนฉกฉวย (The False Hero) หรือ พระเอกจอมปลอม คือ ตัวละครที่แสร้งเป็น

คนดีและถูกเปิดโปงความช่ัวในภายหลัง 
ส่วนที่ 3 มิติด้านจิตวิทยา  
V014 อุปนิสัยของตัวละคร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1 กล้าหาญ 
2 โหดเหี้ยม 
3 ตลก ไร้แก่นสาร 
4 รักสวยรักงาม 
5 ฉลาด เจ้าความคิด 
6 เจ้าเล่ห ์
7 สุภาพเรียบร้อย 

V015 จุดเด่น 
V016 ความสามารถพิเศษ 
V017 สิ่งที่ชอบ 
V018 สิ่งที่กลัว/ไม่ชอบ 
V019 ปมด้อย 

1 ปมด้อยจากอดีต – ปมด้อยที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ร้ายๆ ในอดีตของตัวละคร 
2 ปมด้อยจากสภาพแวดล้อมทางสังคม – ปมด้อยที่เกิดขึ้นจากทักษะ หรือลักษณะ

ที่แตกต่างจากคนในสังคมที่ตัวละครอาศัยอยู่ เช่น การเป็นคนเรียนไม่เก่งทำให้โดนเพื่อนล้อ หรือการ
เป็นคนเรียนเก่งเกินไปทำให้ไม่มีเพื่อน 

3 ไม่มี 
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 การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล 

ผู้วิจัยนําเสนอข้อมูลและผลการศึกษาจากภาพยนตร์แอนิเมชันเซเลอร์มูน โดยวิธีการเขียน
บรรยายเนื้อหาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามทฤษฎีที่ระบุไว้ข้างต้น ในการนําเสนอข้อมูลดังกล่าวจะ
นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลสนับสนุน ในการวิเคราะห์การออกแบบ
คาแรคเตอร์และการใช้สัญญะสาวน้อยเวทมนตร์ผู้พิทักษ์ โลกในแอนิ เมชันเรื่องเซเลอร์มูน  
โดยแบ่งแยกเป็นประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย      

ตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ของ
แอนิเมชันเซเลอร์มูนและรวบรวมข้อมูลที่สรุปได้จากการสัมภาษณ์บุคคลผู้เกี่ยวข้องในตอนที่ 1  
มาวิเคราะห์ ถอดความ สรุป และนําเสนอในรูปแบบวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
และสรุปข้อมูลรูปแบบตารางควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจมากยิ่งขึ้น ถึงประเด็นของการ
ออกแบบตัวละครในมิติด้านสรีรวิทยา มิติด้านสังคมวิทยา และมิติด้านจิตวิทยา รวมถึงเปรียบเทียบ
จุดเหมือนและจุดต่างของคาแรคเตอรใ์นแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน    

ตอนที่  2 รวบรวมข้อมูลที่ ได้จากการดำเนินการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
ของแอนิเมชันเซเลอร์มูนและรวบรวมข้อมูลที่สรุปได้จากการสัมภาษณ์บุคคลผู้เกี่ยวข้องในตอนที่ 1  
มาถอดความหาความหมาย โดยใช้แนวคิดสัญวิทยาในการแยกประเภทของรหัสทางสัญญะ เพื่อให้
ทราบถึงความหมายโดยอรรถและความหมายโดยนัย ให้แง่ของการให้ความหมายจากรหัสทั้ง 4 คือ 
รหัสทางวัตถุ (Product Codes) รหัสทางสังคม (Social Codes) รหัสทางวัฒนธรรม (Cultural 
Codes) รหัสทางตัวบุคคล รวมถึงสิ่งที่แอนิเมชันสื่อสารต่อสังคมที่ปรากฎผ่านตัวละคร โดยนําเสนอ
ในรูปแบบวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) และสรุปข้อมูลรูปแบบตารางควบคู่ไปด้วย
เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจมากยิ่งขึ้น 



 
 

ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การออกแบบคาแรคเตอร์และการใช้สัญญะสาวน้อยเวทมนตร์ผู้พิทักษ์โลกใน
แอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน” เป็นการศึกษาแอนิเมชันเซเลอร์มูน คริสตัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การออกแบบคาแรคเตอร์สาวน้อยเวทมนตร์ผู้พิทักษ์โลก และสัญญะที่นำเสนอผ่านคาแรคเตอร์ใน
แอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน ซึ่งมีผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นผลจากการศึกษา
จากเอกสาร (Document Analysis) เนื้อหา บทสัมภาษณ์ของผู้แต่ง และวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เก็บข้อมูลจากภาพยนตร์แอนิเมชัน Pretty Guardian Sailor Moon เซเลอร์มูน คริสตัล 
(Sailor Moon Crystal) ประกอบด้วย 3 ภาค คือ ภาค Dark Kingdom, ภาค Black Moon และ
ภาค Death Busters รวม 39 ตอน และส่วนที่ 2 เป็นผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) บุคคลเบื้องหลังในวงการแอนิเมชัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน 
จำนวน 6 คน ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้ 
 

 ศึกษาการออกแบบคาแรคเตอร์สาวน้อยเวทมนตร์ผู้พิทักษ์โลกในแอนิเมชันเรื่อง 
เซเลอร์มูน 

เป็นการวิเคราะห์การสร้างความเป็นมนุษย์และลักษณะต่างๆ ให้กับตัวละครที่ปรากฏสู่
สายตาผู้ชม โดยวิเคราะห์จากหลักการสร้างตัวละครแบบสามมิติ (Lajos Egri, 1988) ประกอบด้วย
มิติด้านสรีรวิทยา (Physiology) คือ สรีระของร่างกาย เช่น เพศ อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก การใช้สีต่างๆ 
บนเสื้อผ้า เครื่องประดับ หรือส่วนประกอบต่างๆ ของตัวละคร เช่น สีดวงตา สีผม หรือสีผิว เพื่อเป็น
การสื่อความหมายและสร้างความรู้สึกของตัวละครให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแต่ละสีนั้นมีความหมายที่
แตกต่างกันไป ทั้งนี้การสร้างมิติด้านสรีรวิทยาให้กับตัวละครยังรวมถึงท่าทาง รูปลักษณ์ภายนอก และ
ข้อบกพร่องหรือความผิดปกติทางด้านสรีระด้วย ด้านสังคมวิทยา (Sociology) คือ สภาพแวดล้อม
ทางสังคมของตัวละคร ได้แก่ ชนชั้น การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพทางครอบครัว ภาวะการ
เลี้ยงดูของพ่อแม่ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ ตำแหน่งทางสังคม โดยสภาพแวดล้อมทางสังคมของตัว
ละครจะเป็นตัวกำหนดปฏิกิริยาของตัวละครที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆ และด้านจิตวิทยา (Psychology) 
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เป็นผลมาจากอิทธิพลของมิติด้านสรีรวิทยา (Physiology) และด้านสังคมวิทยา (Sociology) ซึ่งมีต่อ
สภาพจิตใจของตัวละคร ทำให้เกิดเป็นลักษณะนิสัยต่างๆ ของตัวละคร เช่น อารมณ์ ทัศนคติ  
จินตนาการ ความสามารถพิเศษ ปมเด่น ปมด้อยต่างๆ  

ผู้วิจัยใช้แบบลงรหัสข้อมูล (Coding Sheet) ที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงจากบุคคลที่ชม
ภาพยนตร์แอนิเมชันเซเลอร์มูนในกลุ่มเซเลอร์มูนไทยแลนด์แฟนคลับและสามารถสรุปผลได้เป็น
ตารางดังนี ้

 
ตารางที่ 4.1  แสดงรายช่ือตอนของภาพยนตร์แอนิเมชัน Pretty Guardian Sailor Moon เซเลอร์

มูน คริสตัล 3 ภาค ประกอบด้วย ภาค Dark Kingdom, ภาค Black Moon และภาค 
Death Busters 

ตอนที ่ ชื่อตอน 

ภาค Dark Kingdom  

Act.1 อุซางิ Sailor Moon 

Act.2 อามิ Sailor Mercury 

Act.3 เรย์ Sailor Mars 
Act.4 งานเต้นรำสวมหน้ากาก Masquerade  
Act.5 มาโกโตะ Sailor Jupiter 
Act.6 หน้ากากทักซิโด้ Tuxedo Mask 

Act.7 จิบะ มาโมรุ Tuxedo Mask 

Act.8 มินาโกะ Sailor V 

Act.9 เซเรนิตี้ Princess 
Act.10 ดวงจันทร์  Moon 

Act.11 พบกันอีกครั้ง Endymion 

Act.12 ศัตรู Queen Metaria 

Act.13 ศึกตัดสิน Reincarnation 

ภาค Black Moon  

Act.14 บทสรุปและจุดเริ่มต้น Petite Etrangere 

Act.15 บุกรุก Sailor Mars 
Act.16 ลักพาตัว Sailor Mercury 

Act.17 ความลับ Sailor Jupiter 
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ตอนที ่ ชื่อตอน 

Act.18 รุกราน Sailor Venus 
Act.19 ย้อนเวลา Sailor Pluto 

Act.20 คริสตัลโตเกียว King Endymion 

Act.21 สับสน Nemesis 
Act.22 คาดการณ์ Nemesis 
Act.23 ปฏิบัติการลับ Wiseman 

Act.24 โจมตี Black Lady 

Act.25 ศึกตัดสิน Death Phantom 

Act.26 เกิดใหม่ Never Ending 

ภาค Death Busters  

Act.27 ไม่รู้จบ 1 ลางสังหรณ์ ครึ่งแรก 

Act.28 ไม่รู้จบ 1 ลางสังหรณ์ ครึ่งหลัง 

Act.29 ไม่รู้จบ 2 ระลอก 

Act.30 ไม่รู้จบ 3 New Soldiers ทัง้ 2 คน 

Act.31 ไม่รู้จบ 4 เซเลอร์ยูเรนัส เทนโอ ฮารุกะ  
เซเลอร์เนปจูน ไคโอ มิจิร ุ

Act.32 ไม่รู้จบ 5 เซเลอร์พลูโต เมโอ เซ็ตสึนะ 

Act.33 ไม่รู้จบ 6 ผู้พิทักษ์ทั้ง 3 

Act.34 ไม่รู้จบ 7 แปลงร่าง ซูเปอร์เซเลอร์มูน 

Act.35 ไม่รู้จบ 8 เขาวงกตที่ไร้สิ้นสุด 1 

Act.36 ไม่รู้จบ 9 เขาวงกตที่ไร้สิ้นสุด 2 

Act.37 ไม่รู้จบ 10 

Act.38 ไม่รู้จบ 11 

Act.39 ไม่รู้จบ 12 
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ตารางที ่4.2  แสดงรายช่ือคาแรคเตอร์กลุ่มอัศวินเซเลอร ์ในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน 

คาแรคเตอร ์ ชื่ออศัวินเซเลอร์ ตัวแทน 
ดาวเคราะห ์

เพศ สมญานาม 
 

1. สึคิโนะ อุซางิ 

月野うさぎ  

เซเลอร์มูน 
 

ดวงจันทร ์
 

หญิง 
 

- ยายผมซาลาเปา 
- สาวน้อยน่ารักผู้พิทักษ์ความ
รักและความยุติธรรม 

เซเรนิตี้ ควีน 

クイーンセ

レニティ 

เจ้าหญิงเซเรนิตี ้ ดวงจันทร ์ หญิง - เจ้าหญิงแห่งดวงจันทร์สีขาว 

2. มิซุโนะ อามิ  

水野亜美 

 

เซเลอร์เมอร์คิวรี ่ ดาวพุธ หญิง - สาวน้อยน่ารักผู้พิทักษ์ความ
รักและปัญญา  
- อัศวินแห่งปัญญา 
- เด็กอัฉริยะ 

3. ฮิโนะ เรย์   

火野 レイ 

เซเลอร์มาร์ส ดาวอังคาร หญิง - สาวน้อยน่ารักผู้พิทักษ์ความ
รักและเปี่ยมเสน่ห์ 
- อัศวินแห่งการต่อสู้ 

4. คิโนะ มาโกโตะ   

木野まこと 

 

เซเลอร์จูปเิตอร ์ ดาวพฤหัส หญิง - สาวน้อยน่ารักผู้พิทักษ์ความ
รักและความกล้าหาญ 
- อัศวินแห่งการปกป้อง 
- สายฟ้าผู้พิทักษ์ 
- อัศวินแห่งความกล้าหาญ 

5. ไอโนะ มินาโกะ  

愛野美奈子 

เซเลอร์วีนัส ดาวศุกร ์ หญิง - สาวน้อยน่ารักผู้พิทักษ์ความ
รักและความงาม 
- อัศวินแห่งความรัก 

6.  อุ ซ า งิ  Small 
lady เซเรนิตี้  

ちびうさ 

เซเลอร์จิบิมูน 
(เซเลอร์มูนน้อย) 

ดวงจันทร ์ หญิง - อุซางิน้อย 
- แรบบิท 

7. เมโอ เซ็ตสึนะ  

冥王せつな  

เซเลอร์พลูโต ดาวพลูโต หญิง - ผู้พิทักษ์ประตูแห่งกาลเวลา 
- ผู้พิทักษ์แห่งยมโลก 

8. ไคโอ มิจิรุ  เซเลอร์เนปจูน ดาวเนปจูน หญิง - อัศวินแห่งห้วงทะเลลึก  
-ผู้พิ ทั กษ์ ดาวเกตุดาวแห่ ง
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คาแรคเตอร ์ ชื่ออศัวินเซเลอร์ ตัวแทน 
ดาวเคราะห ์

เพศ สมญานาม 
 

海王みちる มหาสมุทร 

9. เทนโอ ฮารุกะ  

天王はるか 

เซเลอร์ยเูรนัส ดาวยูเรนัส หญิง - อัศวินแห่งห้วงนภา  
- ผู้พิทักษ์ดาวมฤตยู ดาวแห่ง
สายลม 

10. โทโมเอะ โฮตารุ 

土萠ほたる  

เซเลอร์แซทเทริ์น ดาวเสาร ์ หญิง - เทพีแห่งการทำลายล้าง 
- อัศวินแห่งความเงียบงัน 
- ผู้พิทักษ์แห่งดาวเสาร์ 
ดวงดาวแห่งหายนะ 

11. จิบะ มาโมรุ   

地場 衛 

หน้ากากทักชิโด ้ โลก ชาย 
 

- อัศวินแห่งรัตติกาล 

คิง เอ็นดิเมี่ยน 

キングエン

ディミオン 

เจ้าชาย 
เอ็นดิเมี่ยน 

โลก ชาย - เจ้าชายแห่งอาณาจักรโลก 

12. ลูนาร์   

ルナ 

- ดวงจันทร ์ หญิง - 

13. อาร์เทมิส 

アルテミス 

- ดวงจันทร ์ ชาย - 

14. ไดอาน่า 

ダイアナ 

- ดวงจันทร ์ หญิง - 

 
จากตารางแสดงรายละเอียดของคาแรคเตอร์กลุ่มอัศวินเซเลอร์ซึ่งประกอบด้วยมนุษย์และ

สัตว์จำนวน 16 ตัวละคร เป็นเพศหญิงจำนวน 13 ตัวละคร เพศชาย 3 ตัวละคร คาแรคเตอร์กลุ่ม
อัศวินเซเลอร์เป็นตัวแทนดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาล 10 ดวง คือ ดวงจันทร์ ดาวพุธ  
ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวศุกร์ ดาวพลูโต ดาวเนปจูน ดาวยูเรนัส ดาวเสาร์ และดาวโลก โดยนำชื่อ
ภาษาอังกฤษของดวงดาวมาใช้เป็นชื่ออัศวินเซเลอร์ และนำลักษณะ นิสัย ทักษะความสามารถพิเศษ 
และดวงดาวต้นกำเนิดของคาแรคเตอร์น้ันๆ มาใช้เป็นสมญานาม 
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ตารางที ่4.3  แสดงรายละเอียดองค์ประกอบด้านการใช้สีและลักษณะเครื่องแต่งกายของคาแรคเตอร์
กลุ่มอัศวินเซเลอรใ์นแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน 

 
คาแรคเตอร ์ สีผม สีเครื่องแต่งกาย ลักษณะเครื่องแต่งกาย 

1. เซเลอร์มูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหญิง 
เซเรนิตี ้
 

เหลือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหลือง 

น้ำเงิน/ชมพ ู
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาว 

เครื่องแบบนักเรียน : เสื้อสีขาวแขนยาวปกทหารเรือสี
น้ำเงินแต่งกุ้นสีขาวตัดที่ขอบของปกเสื้อ ติดโบว์สีชมพู
ประดับด้วยเข็มกลัดรูปหัวใจบริเวณกลางหน้าอก 
กระโปรงยาวเสมอหัวเข่าสีน้ำเงิน สวมถุงเท้าสีขาวความ
สูงบริเวณข้อเท้าและรองเท้าคัดชูมีส้นสีดำ 
ชุดทั่วไป : เครื่องแต่งกายวัยรุ่น เน้นโทนสีชมพูและมี
ลวดลาย 
กระต่าย 
ชุดอัศวิน : เสื้อสีขาวแขนสั้นปกทหารเรือสีน้ำเงินแต่ง
กุ้นสีขาวตัดที่ขอบของปกเสื้อ ติดโบว์สีชมพูเข้มประดับ
ด้วยเข็มกลัดรูปหัวใจบริเวณกลางหน้าอก กระโปรงสั้น
เสมอสะโพกสีน้ำเงินด้านหลังติดโบว์สีชมพูเข้ม สวมถุง
มือสีขาวยาวถึงบริเวณข้อศอกตัดขอบด้วยสีชมพูเข้ม 
และรองเท้าบูทมีส้นสีชมพูเข้มสูงเสมอหัวเข่า 
เครื่องประดับ: ที่ติดผมสีแดง, ปิ่นปักผมรูปปีกนก, รัด
เกล้าทองประดับอัญมณีสีชมพู, ต่างหูหมุดกลมสีทอง
ห้อยสัญลักษณ์ดาวและพระจันทร์เสี้ยว, สร้อยติดคอ
(Choker) แบบที่ 1 สีชมพูเข้มประดับด้วยสัญลักษณ์
ดวงจันทร์ห้อยจี้วงกลมสีทองประดับด้วยอัญมณีสีแดง, 
ฟ้ า , เขียว, ส้ม  รอบนอกทั้ ง 4ด้ าน , สร้อยติดคอ
(Choker) แบบที่ 2 สีชมพูเข้มประดับด้วยสัญลักษณ์
พระจันทร์เสี้ยว 
เครื่องแต่งกาย: ชุดราตรียาวเกาะอกสีขาวประดับด้วย
มุกและสีทองบริเวณหน้าอกด้านหลังมีโบว์สีขาวขนาด
ใหญ่ สวมรองเท้าคัดชูมีส้นสีขาว 
เครื่องประดับ: มงกุฎทองติดผมประดับอัญมณีสีแดง, 
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ต่างหูสีทอง 

2. เซเลอร์ 
เมอร์คิวรี่ 

ฟ้า ฟ้า เครื่องแบบนักเรียน : เสื้อสีขาวแขนยาวปกทหารเรือสี
น้ำเงินแต่งกุ้นสีขาวตัดที่ขอบของปกเสื้อ ติดโบว์สีชมพู
บริเวณกลางหน้าอก กระโปรงยาวเสมอหัวเข่าสีน้ำเงิน 
สวมถุงเท้าสีขาวความสูงบริเวณข้อเท้าและรองเท้าไม่มี
ส้นสีน้ำตาล 
ชุดทั่วไป : เครื่องแต่งกายวัยรุ่น เน้นโทนสีฟ้า  
ชุดอัศวิน : เสื้อสีขาวไม่มีแขนปกทหารเรือสีฟ้าเข้มแต่ง
กุ้นสีขาวตัดที่ขอบของปกเสื้อ ติดโบว์สีฟ้าอ่อนประดับ
ด้วยวงกลมสีฟ้าอ่อนบริเวณกลางหน้าอก กระโปรงสั้น
เสมอสะโพกสีฟ้ า เข้ มด้ านหลั งติ ด โบว์สีฟ้ าอ่ อน  
สวมถุงมือสีขาว ยาวถึงบริเวณข้อศอกตัดขอบด้วยสีฟ้า
และรองเท้าบูทมีส้นสีฟ้าเข้มสูงเสมอหัวเข่า 
เครื่องประดับ: รัดเกล้าทองประดับด้วยอัญมณีสีฟ้า, 
ต่างหูหมุดกลมติดหูสีฟ้าด้านซ้าย3ชิ้น ด้านขวา1ชิ้น, 
สร้อยติดคอ(Choker) สีฟ้าเข้ม 

3. เซเลอร์ 
มาร์ส 

ดำ แดง เครื่องแบบนักเรียน : เสื้อสีเทาเข้ารูปแขนยาวปก
ทหารเรือสีดำแต่งกุ้นสีแดงตัดที่ขอบของปกเสื้อ ติดโบว์
สีแดงบริเวณกลางหน้าอก กระโปรงสั้นเสมอสะโพกสี
น้ำตาล สวมถุงเท้าสีขาวความสูงบริเวณหัวเข่าและ
รองเท้าคัดชูมีส้นสีดำ 
ชุดในการทำพิธีในศาลเจ้า : ยูกาตะสีขาวแขนยาว 
กางเกงยาวขากว้างสีแดง สวมถุงเท้าสีขาวและและ
รองเท้าเกี๊ยะแบบญี่ปุ่น 
ชุดอัศวิน : เสื้อสีขาวแขนสั้นปกทหารเรือสีแดงแต่งกุ้น
สีขาวตัดที่ขอบของปกเสื้อ ติดโบว์สีม่วงประดับด้วย
วงกลมสีแดงบริเวณกลางหน้าอก กระโปรงสั้นเสมอ
สะโพกสีแดงด้านหลังติดโบว์สีแดง สวมถุงมือสีขาวยาว
ถึงบริเวณข้อศอกตัดขอบด้วยสีแดงและรองเท้าคัดชูมี
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ส้นสีแดง  
เครื่องประดับ: รัดเกล้าทองประดับอัญมณีสีแดง, ต่างหู
หมุดสีทองห้อยสัญลักษณ์ 6 แฉกสีแดง, สร้อยติดคอ 
(Choker) สีแดง 

4. เซเลอร์ 
จูปิเตอร์ 

น้ำตาล เขียว เครื่องแบบนักเรียน: เสื้อสีขาวแขนยาวปกทหารเรือสี
น้ำตาลแต่งกุ้นสีขาวตัดที่ขอบของปกเสื้อ ตกแต่งด้วย
เชือกถัดไขว้ไปมาผูกเป็นโบว์เล็กสีน้ำตาลบริเวณกลาง
หน้าอก กระโปรงยาวคลุมเข่าสีน้ำตาลและรองเท้าไม่มี
ส้นสีดำ 
ชุดทั่วไป: เครื่องแต่งกายวัยรุ่น เน้นโทนสีเขียว 
ชุดอัศวิน: เสื้อสีขาวแขนสั้นปกทหารเรือสีเขียวแต่งกุ้น
สีขาวตัดที่ขอบของปกเสื้อ ติดโบว์สีชมพูอ่อนประดับ
ด้วยวงกลมสีเขียวบริเวณกลางหน้าอก กระโปรงสั้น
เสมอสะโพกสีเขียวด้านหลังติดโบว์สีชมพูอ่อน สวมถุง
มือสีขาวยาวถึงบริเวณข้อศอกตัดขอบด้วยสีเขียวและ
รองเท้าบูทหุ้มข้อมีส้นสีเขียว 
เครื่องประดับ: ที่รัดผมประดับด้วยทรงกลมสีเขียว 2 
ลูก, รัดเกล้าทองประดับอัญมณีสีเขียว, ต่างหูหมุด
กุหลาบสีชมพู, สร้อยติดคอ (Choker) สีเขียว 

5. เซเลอร์ 
วีนัส 
 
 
 

เหลือง 
 
 
 

 

ส้ม 
 
 
 

 

เครื่องแบบนักเรียน : เสื้อสีขาวแขนยาวปกทหารเรือสี
น้ำเงินแต่งกุ้นสีขาวตัดที่ขอบของปกเสื้อ บริเวณใต้ปก
เสื้อมีผ้าพันคอสีแดง กระโปรงยาวเสมอเข่าสีน้ำเงิน 
สวมถุงเท้าสีขาวสูงบริเวณข้อเท้า รองเท้ามีส้นสีดำ 
ชุดทั่วไป : เครื่องแต่งกายวัยรุ่น เน้นโทนสีส้มเหลือง 
ชุดอัศวิน : เสื้อสีขาวแขนสั้นปกทหารเรือสีส้มแต่งกุ้นสี
ขาวตัดที่ขอบของปกเสื้อ ติดโบว์สีน้ำเงินประดับด้วย
วงกลมสีเหลืองบริเวณกลางหน้าอก กระโปรงสั้นเสมอ
สะโพกสีส้มด้านหลังติดโบว์สีเหลือง มีโช่สีทองคล้อง
บริเวณเอว สวมถุงมือสีขาวยาวถึงบริเวณข้อศอกตัด
ขอบด้วยสีส้มและรองเท้าคัดชูมีส้นสีส้มมีสายรัดสีส้ม
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บริเวณข้อเท้า 
เครื่องประดับ: โบว์ติดผมสีแดง, รัดเกล้าทองประดับ 
อัญมณีสีเหลือง, ต่างหูหมุดกลมสีทอง, สร้อยติดคอ 
(Choker) สีส้ม 

6. เซเลอร์มูน
น้อย 
 

ชมพู ชมพู 
น้ำเงิน 

เครื่องแบบนักเรียน 1  : เสื้อสีน้ำเงินแขนยาวปก
ทหารเรือสีน้ำเงินแต่งกุ้นสีขาวตัดที่ขอบของปกเสื้อ ติด
โบว์สีขาวประดับด้วยวงกลมสีชมพูเข้มบริเวณกลาง
หน้าอก กระโปรงสั้นเสมอสะโพกสีน้ำเงินด้านหลังติด
โบว์สีน้ำเงิน สวมถุงเท้าสีขาวสูงบริเวณหัวเข่าลาย
กระต่ายและรองเท้าหุ้มส้นสีชมพู  
เครื่องแบบนักเรียน 2  : เสื้อสีขาวแขนตุ๊กตาปก
ทหารเรือสีแดงตัดขาว ติดโบว์สีแดงบริเวณกลางหน้าอก 
กระโปรงสั้นเสมอสะโพกสีน้ำเงินด้านหลังติดโบว์สีน้ำ
เงิน สวมถุงเท้าสีขาวสูงบริเวณหัวเข่าลายกระต่ายและ
รองเท้าหุ้มส้นสีชมพู 
ชุดทั่วไป: เครื่องแต่งกายวัยรุ่น เน้นโทนสีขาวและชมพู 
มีลวดลายกระต่าย 
ชุดอัศวิน: เสื้อสีขาวแขนสั้นปกทหารเรือชมพูอ่อนแต่ง
กุ้นสีขาวตัดที่ขอบของปกเสื้อ ติดโบว์สีแดงประดับด้วย
เข็มกลัดรูปหัวใจบริเวณกลางหน้าอก กระโปรงสั้นเสมอ
สะโพกสีชมพูอ่อนด้านหลังติดโบว์สีแดง สวมถุงมือสีขาว
ยาวถึงบริเวณข้อศอกตัดขอบด้วยสีชมพูอ่อนและ
รองเท้าบูทมีส้นสีชมพูอ่อนสูงเสมอหัวเข่า 
เครื่องประดับ: ที่ติดผมสีแดง, ปิ่นปักผมปีกนก, รัดเกล้า
ทองประดับอัญมณีสีชมพู, ต่างหูหมุดกลมสีชมพู, สร้อย
ติดคอ (Choker) สีชมพูเข้มประดับด้วยสัญลักษณ์ดวง
จันทร์สีทอง 

7. เซเลอร์ 
พลูโต 

เขียว 
เข้ม 

ดำ เครื่องแบบนักเรียน: เสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรงดำทรงตรง
ยาวเสมอเข่า สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำ 
ชุดอัศวิน: เสื้อสีขาวไม่มีแขนปกทหารเรือสีดำ ติดโบว์สี



 69 

คาแรคเตอร ์ สีผม สีเครื่องแต่งกาย ลักษณะเครื่องแต่งกาย 

ดำประดับด้วยวงกลมสีแดงบริ เวณกลางหน้าอก 
กระโปรงสั้นเสมอสะโพกสีดำด้านหลังติดโบว์สีดำ สวม
ถุงมือสีขาวยาวถึงบริเวณข้อศอกตัดขอบด้วยสีดำและ
รองเท้าบูทส้นสูงสีดำสูงเสมอหัวเข่า 
เครื่องประดับ: รัดเกล้าทองประดับอัญมณีสีแดง, ต่างหู
หมุดอัญมณี รูปทรงสี เหลี่ ยมสีแดง, สร้อยติดคอ 
(Choker) สีดำห้อยอัญมณีสีแดง, สร้อยคล้องสะโพกสี
เงินห้อยด้วยกุญแจ 

8. เซเลอร์ 
เนปจูน 

ฟ้า 
น้ำทะเล 

ฟ้า 
น้ำทะเล 

เครื่องแบบนักเรียน : เสื้อสีแดงแขนยาวปกทหารเรือสี
น้ำเงิน ติดโบว์สีเขียว กระโปรงยาวเสมอเข่าสีเขียวลาย
ตารางสีดำ สวมถุงเท้าสีขาวสูงบริเวณข้อเท้า รองเท้ามี
ส้นสีดำ 
ชุดทั่วไป: เสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรงดำทรงตรงรัดรูปยาว
เหนือเข่า สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำ 
ชุดอัศวิน: เสื้อสีขาวแขนสั้น ปกทหารเรือสีฟ้าน้ำทะเล 
ติดโบว์สีน้ำเงินประดับด้วยวงกลมสีฟ้าน้ำทะเลบริเวณ
กลางหน้าอก กระโปรงสั้นเสมอสะโพกสีฟ้าน้ำทะเล
ด้านหลังติดโบว์สีฟ้าน้ำทะเล สวมถุงมือสีขาวยาวถึง
บริเวณข้อศอกตัดขอบด้วยสีฟ้าน้ำทะเลและรองเท้าคัด
ชูมีส้นสีฟ้าน้ำทะเลมีสายรัดสีฟ้าน้ำทะเลบริเวณน่อง 
เครื่องประดับ: รัดเกล้าทองประดับอัญมณีสีฟ้าน้ำทะเล 
ต่างหูหมุดห้อยจี้สัญลักษณ์ดาวมีวงแหวน, สร้อยติดคอ 
(Choker) สีฟ้าน้ำทะเลประดับด้วยจี้วงกลมมีแฉก 

 
จากตารางแสดงถึงรายละเอียดองค์ประกอบด้านการใช้สี และลักษณะเครื่องแต่งกายของ

คาแรคเตอร์กลุ่มอัศวินเซเลอร์ในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน โดยคาแรคเตอร์กลุ่มอัศวินเซเลอร์เพศ
หญิง มีการใช้สีผมรวม 9 สี  คือ เหลือง ฟ้า ดำ น้ำตาล ชมพู เขียวเข้ม ฟ้าน้ำทะเล ม่วง และขาว ใช้สี
ของเครื่องแต่งกายรวม 11 สี คือ น้ำเงิน ชมพู ฟ้า แดง เขียว ส้ม ดำ ม่วง และฟ้าน้ำทะเล มีเครื่อง
แต่งกาย 4 รูปแบบ คือเครื่องแบบนักเรียน ชุดอัศวินเซเลอร์ ชุดไปเที่ยว ชุดใช้ทำพิธีในศาลเจ้า ใน
ส่วนของคาแรคเตอร์กลุ่มอัศวินเซเลอร์เพศชายมีผมสีดำ ใช้สีของเครื่องแต่งกายรวม 5 สี คือ น้ำเงิน 
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แดง ขาว ม่วง และดำ มีลักษณะเครื่องแต่งกาย 2 รูปแบบ คือแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน และชุด
อัศวิน ในส่วนของคาแรคเตอร์กลุ่มอัศวินเซเลอร์ประเภทสัตว์มีการใช้สีรวม 3 สีคือ ดำ ขาว เทา โดย
ทั้ง 3 นั้นไม่มีเครื่องแต่งกาย สวมเพียงปลอกคอห้อยกระดิ่ง และมีการใช้สัญลักษณ์พระจันทร์เสี้ยวสี
เหลือง 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.2  เครื่องแต่งกายชุดนักเรียนของคาแรคเตอร์กลุ่มอัศวินเซเลอร ์

ภาพที่ 4.1  เครื่องแต่งกายชุดอัศวินของคาแรคเตอร์กลุ่มอัศวินเซเลอร์ 
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ตารางที ่4.4  แสดงรายละเอียดองค์ประกอบด้านรูปแบบพลังและการใช้พลังของคาแรคเตอร์กลุ่ม
อัศวินเซเลอรใ์นแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน 

คาแรคเตอร ์
รูปแบบพลัง รูปแบบการใช้พลัง 

ชื่อพลัง 
ปกป้อง ทำลาย อาวุธ กระแสจิต 

1. เซเลอร์มูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พลังมนต์แห่งจันทรา 
- พลังประกายจันทราขจัดวิญญาณ
ร้าย 
- จันทร์เสี้ยวบูมเมอแรง 
- พลังวงแหวนจันทรา  
- พลังหัวใจจันทราพิชิตมาร 
- พลังมนต์แห่งผลึกจันทรา  
- พลังจันทราทรงกลดพิฆาต  
(คฑาจันทรา) 
- พลังจอกศักดิ์สิทธิ์แห่งจันทรา 
- พลังสายรุ้งหัวใจจันทรา 
- พลังทวีคูณสายรุ้งหัวใจจันทรา (รวม
พลังซูเปอร์เซเลอร์มูนและซูเปอร์เซ
เลอร์มูนน้อย) 

- เจ้าหญิง 
เซเรนิตี ้

มี ไม่มี มี มี - ไม่มีชื่อพลัง 

2. เซเลอร์เมอร์
คิวรี ่

มี มี มี มี - พลังมนต์แห่งเมอร์คิวรี่ 
- พลังแห่งดาวพุธหมอกวารี.  
- พลังมายาวารีพิฆาต 
- พลังมายาเกร็ดหิมาลัย 
- พลังเกลียวคลื่นมายา ธาราพิฆาต  
- พลังห้วงเวลาเหนือมิติจงปรากฏ 
- พลังดวงดาวเซเลอร์เมอร์คิวรี่ พิฆาต  
(รวมพลัง 5 อัศวิน) 

3. เซเลอร์มาร์ส มี มี มี มี - พลังมนต์แห่งมาร์ส 
- พลังคาถาอัคคีพิฆาต 
-พลังเพลิงนาคีพิฆาต 
- พลังดวงดาวเซเลอร์มาร์ส พิฆาต  
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คาแรคเตอร ์
รูปแบบพลัง รูปแบบการใช้พลัง 

ชื่อพลัง 
ปกป้อง ทำลาย อาวุธ กระแสจิต 

(รวมพลัง 5 อัศวิน) 
4. เซเลอร ์
จูปิเตอร ์

มี มี มี มี - พลังมนต์แห่งจูปิเตอร์ 
- พลังไฟฟ้าสะท้านพิภพ 
- พลังพายุอสนีบาต 
- พลังพายุหมุนบุปผา 
- พลังสายฟ้าพิฆาต 
- พลังสายฟ้าจูปิเตอร์ 
- พลังดวงดาวเซเลอร์จูปิเตอร์ พิฆาต  
(รวมพลัง 5 อัศวิน) 

5. เซเลอร์วีนัส มี มี มี มี - พลังมนต์ดาวพระเคราะห์วีนัส 
- พลังโซ่วีนัสแห่งความรัก 
- พลังเกลียวคลื่นดวงใจพิฆาต 
- พลังดาบศักด์สิทธิ์โซ่วีนัส 
- พลังดวงดาวเซเลอร์วินัสพิฆาต  
(รวมพลัง 5 อัศวิน) 

6. เซเลอร์มูน
น้อย 

มี มี มี มี - พลังมนต์แห่งผลึกจันทรา  
- พลังหัวใจสีชมพูพิชิตมาร 
- พลังทวีคูณสายรุ้งหัวใจจันทรา (รวม
พลังซูเปอร์เซเลอร์มูนและซูเปอร์เซ
เลอร์มูนน้อย) 

7. เซเลอร์พลูโต มี มี มี มี - พลังเสียงมฤตยู 
- พลังหยุดเวลาเทพเจ้าแห่งการเวลา 
โครนอส 
- พลังไต้ฝุ่นมฤตยู 
- พลังผนึกมิติแห่งความมืด 

8. เซเลอร์
เนปจูน 

มี มี มี มี - พลังมนต์ดาวพระเคราะห์เนปจูน  
- พลังมวลคล่ืนใต้สมุทร 
- พลังแสงสะท้อนแห่งห้วงสมุทร 

9. เซเลอร์
ยูเรนัส 

มี มี มี มี - พลังมนต์ดาวพระเคราะห์ยูเรนัส 
- พลังพสุธากัมปนาถ 
- พลังดาบถล่มปฐพี 
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คาแรคเตอร ์
รูปแบบพลัง รูปแบบการใช้พลัง 

ชื่อพลัง 
ปกป้อง ทำลาย อาวุธ กระแสจิต 

10.เซเลอร ์
แซทเทริ์น 

มี มี มี มี - พลังแห่งดาวเสาร์คมง้าวพิฆาต 

11. หน้ากาก 
ทักชิโด ้

มี 
 

มี 
 

มี 
 

มี 
 

- พลังแสงระเบิดทักซิโด 
- พลังทักซิโด้ พลังแสงระเบิดทำลาย
ล้าง 

- เจ้าชาย 
เอ็นดิเมี่ยน 

มี มี มี มี - ไม่มี 

12. ลูนาร์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - 
13. อาร์เทมิส ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - 
14. ไดอาน่า ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - 

 
จากตารางแสดงถึงรายละเอียดองค์ประกอบด้านรูปแบบพลังและการใช้พลังของคาแรคเตอร์

กลุ่มอัศวินเซเลอร์ในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน ดังนี้ คาแรคเตอร์กลุ่มอัศวินเซเลอร์ที่เป็นสัตว์ เป็นตัว
ละครที่ไร้พลัง คาแรคเตอร์ที่เป็นมนุษย์มีพลัง 2 รูปแบบ คือพลังปกป้องและพลังทำลาย ซึ่งพลังที่
แสดงออกมานั้นมีลักษณะเป็น ปรากฏการจากธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ โดยที่ตัวละครสามารถใช้
พลังผ่านอาวุธและผ่านทางกระแสจิต มีการรวมพลังให้เพิ่มขึ้นเพ่ือกำจัดศัตรูที่มีพลังมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 4.3 รูปแบบพลังของคาแรคเตอร์กลุม่อัศวินเซเลอร ์
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ตารางที่ 4.5  แสดงรายช่ือคาแรคเตอร์กลุ่มตัวร้ายในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน 

คาแรคเตอร ์ เพศ สมญานาม 

ตัวร้ายในภาค Dark Kingdom 

1. ควีนเมตาเลีย クインメタリア หญิง - 

2. ควีนเบริล クインベリル หญิง - 

3. เจไดต์ ジェダイト 

 

ชาย -จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอมเจไดต์    
-อัศวินแห่งความอดทนและความสามัคคี 

4. เนไฟรต์ ネフライト 

 

ชาย -จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม เนไฟรต์  
-อัศวินแห่งความรู้และความผาสุก 

5. ซอยไซต์ ゾイサイト 

 

ชาย -จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม ซอยไซต์  
-อัศวินแห่งการชำระล้างแล้วรักษา 

6. คุนไซต์ クンツァイト 

 

ชาย -จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม คุนไซต์  
-อัศวินแห่งความบริสุทธิ์และความรัก 

รายชื่อตัวร้ายในภาค Black Moon 

1. ไวส์แมน ワイズマン ชาย เดธแฟนธอม 

2. เจ้ าชายเดมันต์  プリンスデマン

ド 

ชาย - 

3. แบล็กเลดี้ ブラックレディ หญิง - 

4. ซาฟีร์ สีน้ำเงิน 蒼のサフィール 

(น้องชายของเจ้าชายเดมันต์) 

ชาย - 

5. รูบีอูส 紅のルベウス ชาย - 

6. เอสเมร็อด สีเขียว 翠のエスメロー

ド 

หญิง - 

7. โคอัน コーアン หญิง 4 สาวพี่น้องภูตพราย 

8. คาลาเบลัส カラベラス หญิง 4 สาวพี่น้องภูตพราย 

9. เพ็ทซ์ ペッツ หญิง 4 สาวพี่น้องภูตพราย 

10. บาเทีย ベルチェ หญิง 4 สาวพี่น้องภูตพราย 
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คาแรคเตอร ์ เพศ สมญานาม 

รายชื่อตัวร้ายในภาค Death Busters 

1. ฟาโรห์ 90 ファラオ90 ชาย - 

2. โทโมเอะ โซอิจิ 教授 ชาย - 

3. คาโอลิไนท์ カオリナイト หญิง - 

4. มิสเทรส 9 ミストレス9 หญิง - 

5. มิเมท, ฮันยูมิมิ ミメット หญิง วิชเชส 5 

6. บิริยู, บิโดยู ビリュイ หญิง วิชเชส 5 

7. เทลูลู, เทรุโนะ รูรุ, เทลลุน テルル หญิง วิชเชส 5 

8. ฝาแฝด ซีปริน และ พูซิรอล  

シプリン, プチロル 

หญิง วิชเชส 5 

9. ยูชาล ユージアル หญิง วิชเชส 5 

 
จากตารางแสดงถึงรายละเอียดด้านสรีระร่างกายของคาแรคเตอร์กลุ่มตัวร้ายจากแอนิเมชัน

เซเลอร์มูน ภาคดาร์กคิงดอมจำนวน 6 ตัวละคร ภาคแบล็กมูนจำนวน 10 ตัวละคร ภาคเดธบัสเตอร์
จำนวน 10 ตัวละคร รวมทั้งสิ้น 26 ตัวละคร คาแรคเตอร์กลุ่มตัวร้ายมีจำนวนมากกว่าคาแรคเตอร์
กลุ่มอัศวินเซเลอร์ ประกอบด้วยคาแรคเตอร์ที่มีรูปร่างมนุษย์และตัวละครที่ไม่ปรากฏรูปร่าง เป็นเพศ
หญิงจำนวน 16 ตัวละคร เพศชาย 10 ตัวละคร คาแรคเตอร์กลุ่มตัวร้ายตั้งชื่อตามหิน แร่ธาตุ  
และอัญมณี โดยบางคาแรคเตอร์มีสมญานามตามชื่อกลุ่ม ความสามารถพิเศษ แหล่งที่อยู่อาศัย และ
รูปแบบการใช้พลัง  
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ตารางที่ 4.6  แสดงรายละเอียดองค์ประกอบด้านการใช้สีและลักษณะเครื่องแต่งกายของคาแรคเตอร์
กลุ่มตัวร้ายในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน 

คาแรคเตอร ์ สีผม สีเครื่องแต่งกาย ลักษณะเครื่องแต่งกาย 
ตั ว ร้ า ย ใ น ภ า ค  Dark 
Kingdom 

   

1. ควีนเมตาเลีย ไม่ม ี ไม่มี เงาสีแดง ไม่มีรูปร่าง 
2. ควีนเบริล แดง ม่วง เครื่องแตง่กาย: ชุดเกาะอกเปิดไหล่สีม่วง

ยาวเข้ารูป ผ่าบริเวณกลางกระโปรงจาก
ปลายสูงถึงหัวเข่า สวมรองเท้าส้นสูงสี
แดง 
เครื่องประดับ: รัดเกล้าสีดำประดับด้วย
หินทรงหยดน้ำ, สร้อยคอ ต่างหู และเข็ม
ขัดทำจากหินสีขาวทรงหยดน้ำ สวมกำไล
ข้อมือสีดำประดับด้วยหินทรงเขาสัตว์ทั้ง 
2 ข้าง 

3. จตุรเทพแหง่ดาร์กคิงดอม
เจไดต ์

เหลือง ขาว เครื่องแตง่กาย: เสื้อแขนยาวคอตั้งสีขาว 
แต่งกุ้นขอบเสื้อสีน้ำเงิน กางเกงสีขาว 
สวมรองเท้าบทูสูงสีดำทับกางเกง 
(เครื่องแบบองค์รักษ์) 
เครื่องประดับ: ต่างหูหมดุกลมสีทอง 

4. จตุรเทพแหง่ดาร์กคิง
ดอมเนไฟรต์ 

น้ำตาล ขาว เครื่องแต่งกาย: เสื้อแขนยาวคอตั้งสีขาว 
แต่งกุ้นขอบเสื้อสีแดง กางเกงสีขาว สวม
ร อ ง เท้ า บู ท สู ง สี ด ำ ใส่ ทั บ ก า ง เก ง 
(เครื่องแบบองค์รักษ์) 
เครื่องประดับ: ต่างหูหมุดกลมสีทอง 

5. จตุรเทพแหง่ดาร์กคิงดอม
ซอยไซต ์

เหลือง ขาว เครื่องแต่งกาย: เสื้อแขนยาวคอตั้งสีขาว 
แต่งกุ้นขอบเสื้อสีเหลือง กางเกงสีขาว 
สวมรองเท้าบูทสูงสีดำใส่ทับกางเกง 
(เครื่องแบบองค์รักษ์) 
เครื่องประดับ: ต่างหูหมุดกลมสีทอง 

6. จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม 
คุนไซต์ 

ขาว ขาว เครื่องแต่งกาย: เสื้อแขนยาวคอปกสีขาว 
กางเกงสีขาว ผ้าคลุมยาวสีขาว สวม
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คาแรคเตอร ์ สีผม สีเครื่องแต่งกาย ลักษณะเครื่องแต่งกาย 
รองเท้าสีดำ  
(เครื่องแบบหัวหน้าองค์รักษ์) 
เครื่องประดับ: ต่างหูหมุดกลมสีทองห้อย
โลหะสีขาวทรงว่าว 

ร า ย ชื่ อ ตั ว ร้ า ย ใน ภ า ค 
Black Moon 

   

1. ไวส์แมน ไม่ม ี ไม่มี เงาสีดำ ไม่มีรูปร่าง 
2. เจ้าชายเดมันต์ ขาว ขาว เครื่องแต่งกาย: เสื้อแขนยาวคอตั้งสีขาว 

ปักลายสีฟ้าบริเวณด้านหน้า กางเกงสีขาว 
ผ้าคลุมยาวด้านนอกสีขาวด้านในสีม่วง
เข้ม สวมรองเท้าสีดำ 
เครื่องประดับ: ต่างหูห้อยสีทองประดับ
ด้วยอัญมณีสีดำทรงหยดน้ำด้านท้าย
แหลม สัญลักษณ์ ดวงจันทร์คว่ำสีดำ
บริเวณหน้าผาก 

3. แบล็กเลดี้ ชมพู ดำ เครื่องแต่งกาย: เสื้อแขนยาวสีแดงสวม
ทับด้วยชุดเข้ารูปยาวสีดำด้านสีชมพู ผ่า
ด้านข้างกระโปรงจากปลายสูงถึงสะโพก 
ผ้าคลุมไหล่สีชมพู สวมรองเท้าส้นสูงสี
แดง  
เครื่องประดับ: ต่างหูห้อยสีทองประดับ
ด้วยอัญมณีสีดำทรงหยดน้ำด้านท้าย
แหลม, สัญลักษณ์ดวงจันทร์คว่ำสีดำ
บริเวณหน้าผาก Choker สีดำประดับ
ด้วยหมุดสีเงิน 

4. ซาฟีร์ สีน้ำเงิน ดำ ขาว/น้ำเงิน เครื่องแต่งกาย: เสื้อแขนยาวคอตั้งสีน้ำ
เงินประดับด้วยลูกปัดสีเงิน กางเกงสีขาว 
สวมถุงมือสีน้ำเงินและรองเท้าสีขาว 
 
เครื่องประดับ: ต่างหูห้อยสีทองประดับ
ด้วยอัญมณีสีดำทรงหยดน้ำด้านท้าย
แหลม สัญลักษณ์ ดวงจันทร์คว่ำสีดำ
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คาแรคเตอร ์ สีผม สีเครื่องแต่งกาย ลักษณะเครื่องแต่งกาย 
บริเวณหน้าผาก 

5. รูบีอูส แดง น้ำตาล /ลาย
ทหาร 

เครื่องแต่งกาย : เสื้อแขนกุดสีน้ำตาล 
กางเกงลายทหาร สวมรองเท้าบูทสูงปาน
กลางสีดำทับกางเกง 
เครื่องประดับ: ต่างหูห้อยสีทองประดับ
ด้วยอัญมณีสีดำทรงหยดน้ำด้านท้าย
แหลม สัญลักษณ์ ดวงจันทร์คว่ำสีดำ
บริเวณหน้าผาก สร้อยเงินยาวบริเวณ
หน้าอกห้อยจี้วงกลมทอง 

6. เอสเมร็อด สีเขียว เขียว ดำ เครื่องแต่งกาย: ชุดคอเต่าแขนกุดเข้ารูป
ยาวพอดีสะโพกสีเขียวเข้ม ถุงมือสีเขียว
เข้มยาวถึงบริเวณต้นแขน รองเท้าบูทสูง
คลุมเข่ามีส้นสีเขียวเข้ม 
เครื่องประดับ: ต่างหูห้อยสีทองประดับ
ด้วยอัญมณีสีดำทรงหยดน้ำด้านท้าย
แหลม สัญลักษณ์ ดวงจันทร์คว่ำสีดำ
บริเวณหน้าผาก สร้อยคอประดับด้วย 
อัญมณีสีเขียวทรงสีเหลี่ยมขนาดใหญ่ 

7. โคอัน ม่วง ชมพู/ม่วง เครื่องแต่งกาย: บอดี้สูทเข้ารูปสีชมพูลาย
ทางยาวสีม่วง  กระโปรงคลุมสะโพกพอง
ฟูสีม่วง สวมรองเท้าส้นสูงที่ดำ 
เครื่องประดับ: อัญมญีประดับผมสีม่วง 
สัญลักษณ์ดวงจันทร์คว่ำสีดำ ต่างหูห้อยสี
ทองประดับด้วยอัญมณีสีดำทรงหยดน้ำ
ท้ายแหลม 

8. คาลาเบลัส น้ำตาล เหลือง/ส้ม เครื่องแต่งกาย : เสื้อเกาะอกเข้ารูปสี
เหลือง กระโปรงคลุมสะโพกสีส้ม สวม
ปลอกแขนสีส้มและรองเท้าบูทสูงปาน
กลางมีส้นสีส้ม  
เครื่องประดับ: โบว์ติดผมสีแดง ต่างหู
ห้อยสีทองประดับด้วยอัญมณีสีดำทรง
หยดน้ำด้านท้ายแหลม สัญลักษณ์ดวง
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คาแรคเตอร ์ สีผม สีเครื่องแต่งกาย ลักษณะเครื่องแต่งกาย 
จันทร์คว่ำสีดำบริเวณหน้าผาก 

9. เพ็ทซ์ ดำ เขียวเข้ม/ดำ เครื่องแต่งกาย: ชุดเกาะอกเข้ารูปสีเขียว
เข้มคลุมบริเวณไหล่ด้วยขนสัตว์พองฟูสี
ดำ ตกแต่งบริเวณหน้าอกด้วยสีขาว ทอง
และเขียว ความยาวพอดีสะโพก สวมถุง
มือยาวถึงบริเวณข้อศอกสีเขียวเข้ม ถุง
น่องสีดำ และรองเท้าบูทหุ้มข้อมีส้นสีดำ 
เครื่องประดับ: ต่างหูห้อยสีทองประดับ
ด้วยอัญมณีสีดำทรงหยดน้ำด้านท้าย
แหลม สัญลักษณ์ ดวงจันทร์คว่ำสีดำ
บริเวณหน้าผาก 

10. บาเทีย ขาว ฟ้า เครื่องแต่งกาย: ชุดว่ายน้ำสีฟ้าเว้าบริเวณ
กลางหน้าอก สวมถุงมือยาวถึงบริเวณ
ข้อศอกสีฟ้าและรองเท้าบูทสูงคลุมเข่ามี
ส้นสีฟ้า 
เครื่องประดับ: ต่างหูห้อยสีทอง ประดับ
ด้วยอัญมณีสีดำทรงหยดน้ำด้ านท้าย
แหลม สัญลักษณ์ ดวงจันทร์คว่ำสีดำ
บริเวณหน้าผาก Choker สีฟ้า 

ร า ย ชื่ อ ตั ว ร้ า ย ใน ภ า ค 
Death Busters 

   

1. ฟาโรห์ 90 ไม่ม ี ไม่มี เงาสีแดง ไม่มีรูปร่าง 
2. โทโมเอะ โซอิจิ ดำ ขาว เครื่องแต่งกาย: เสื้อเชิ้ตสีเทาลายเส้นตรง 

แน็คไทน์และกางเกงสีดำ เสื้อคลุมยาวสี
ขาว รองเท้าสีดำ 
เครื่องประดับ: แว่นตาด้านขวาปิดทึบมี
สัญลักษณ์ดาว  

3. คาโอลิไนท์ แดง ดำ เครื่องแต่งกาย: ชุดยาวเข้ารูปคอวีปกตั้ง
แขนกุ ดสีด ำยาวเข้ ารูป  ผ่ าด้ านข้ าง
กระโปรงจากปลายสูงถึง 
สะโพก รองเท้าส้นสูงสีดำ 
เครื่องประดับ: ต่างหูหมุดสีดำ สร้อยสีดำ
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คาแรคเตอร ์ สีผม สีเครื่องแต่งกาย ลักษณะเครื่องแต่งกาย 
ห้อยจี้วงกลมขนาดใหญ่ 

4. มิสเทรส 9 ดำ น้ำเงิน, ดำ เครื่องแต่งกาย: เสื้อคอวีปกตั้งแขนกุดสี
น้ำเงิน กระโปรงทรงหางปลายาวเข้ารูปสี
ดำ 
เครื่องประดับ: ต่างหูมุกห้อยสีขาว สร้อย
มุขสีขาวซ้อน 3 เส้นห้อยระดับอกรอบ
ลำตัว 

5. มิเมท, ฮันยูมิมิ ส้ม ดำ, เหลือง เครื่องแต่ งกาย : ชุด เกาะอกสีดำเว้า
บริเวณเอว 2 ข้างตกแต่งด้วยสัญลักษณ์
ดาวสีส้ม กระโปรงบานซ้อนผ้า 2 ชั้นสีดำ
และสีส้ม ถุงน่องสีเหลือง รองเท้าสีดำมี
สายริบบิ้นสีดำบริเวณข้อเท้า 
เครื่องประดับ: สัญลักษณ์ดาวสีดำบริเวณ
หน้าผาก ต่างหูหมุดกลมสีขาวขนาดใหญ่ 

6. บิริยู, บิโดยู ขาว ขาว, ฟ้า เครื่องแต่งกาย: เสื้อเกาะอกสีดำตกแต่งสี
ฟ้าบริเวณหน้าอก กางเกงเข้ารูปสีฟ้า 
รองเท้าบูทสูงปานกลางมีส้นสีขาว 
เครื่องดับประดับ: หมวก, Chokerสีฟ้า
ประดับด้วยสัญลักษณ์ดาวสีดำ ต่างหูหมุด
สีขาว ปลอกแขนสีขาว 

7. เทลูลู, เทรุโนะ รูรุ,  
เทลลุน 
 
 

 

เขียว ดำ, เขียว เครื่องแต่งกาย: ชุดกระโปรงสายเดี่ยวสี
ดำยาวคลุมสะโพก ริบบิ้นสีดำพันบริเวณ
แขน กระโปรงซ้อนด้านในด้วยผ้าสีเขียว
ชายกระโปรงเป็นแฉกรอบตัว ถุงน่องสี
เขียวลายไขว้สีดำ รองเท้ามีส้นสีดำ 

   เครื่องประดับ: รัดเกล้าสีดำประดับด้วย
สัญลักษณ์ดาวสีดำ, ต่างหูหมุดห้อยทรง
กลมสีชมพูอ่อน, สร้อยติดคอ (Choker) สี
ดำประดับด้วยสัญลักษณ์ดาวสีดำ 

8. ฝาแฝด ซีปริน  น้ำเงิน ฟ้า เครื่องแต่งกาย: ชุดกระโปรงสายเดี่ยวสี
ดำยาวคลุมสะโพก กระโปรงซ้อนด้านใน
ด้วยผ้าสีฟ้า ชายกระโปรงเป็นแฉกรอบตัว 
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คาแรคเตอร ์ สีผม สีเครื่องแต่งกาย ลักษณะเครื่องแต่งกาย 
ถุงน่องสีฟ้าลายไขว้สีดำ รองเท้าบูทห้มข้อ
เท้ามีส้นสีฟ้า 
เครื่องประดับ: ต่างหูหมุดสีแดง, สร้อย
ติ ด ค อ  (Choker)  สี ด ำป ร ะ ดั บ ด้ ว ย
สัญลักษณ์ดาวสีดำ 

ฝาแฝด พูซิรอล แดง แดง เครื่องแต่งกาย: ชุดกระโปรงสายเดี่ยวสี
ดำยาวคลุมสะโพก กระโปรงซ้อนด้านใน
ด้วยผ้าสีแดง ชายกระโปรงเป็นแฉก
รอบตัว ถุงน่องสีแดงลายไขว้สีดำ รองเท้า
บูทหุ้มข้อเท้ามีส้นสีแดง 
เครื่องประดับ: ต่างหูหมุดสีฟ้า, สร้อยติด
คอ (Choker) สีดำประดับด้วยสัญลักษณ์
ดาวสีดำ 

9. ยูชาล แดง แดง เครื่องแต่งกาย: เสื้อกล้ามคอวีแขนกุด
ยาวถึงบริเวณหน้าอกสีแดง กางเกงสีแดง
ยาวคลุมเข่ารัดปลายขา กระโปรงริ้วสีดำ
ขาวคลุมสะโพก  
สวมรองเท้าส้นสูงสีแดงมีสายรัดบริเวณ
เท้าถึงข้อเท้า  
เครื่องประดับ: สัญลักษณ์ดาวสีดำบริเวณ
หน้าผาก, ต่างหูหมุดสัญลักษณ์ดาวสีแดง, 
สร้อยติดคอ (Choker) สีดำประดับด้วย
สัญลักษณ์ดาวสีดำ  

 
ตารางที่ 4.6 แสดงถึงรายละเอียดองค์ประกอบด้านการใช้สีและลักษณะเครื่องแต่งกายของ

คาแรคเตอร์กลุ่มตัวร้ายในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน มีการใช้สีผมรวม 10 สี คือ แดง เหลือง น้ำตาล 
ขาว ชมพู ดำ เขียว ม่วง ส้ม และน้ำเงิน มีการใช้สีของเครื่องแต่งกายรวม 12 สี คือ ม่วง ขาว ดำ 
น้ำตาล ดำ ชมพู เหลือง ส้ม เขียว ฟ้า เทา และแดง  โดยคาแรคเตอร์กลุ่มตัวร้ายมีรูปแบบของเครื่อง
แต่งกายที่หลากหลายแตกต่างกัน คือ เพศชาย สวมเสื้อ กางเกง ในบางคาแรกเตอร์มีผ้าคลุมไหล่ยาว 
สวมเครื่องประดับประเภทต่างหู สร้อย เครื่องแต่งกายของคาแรกเตอร์กลุ่มตัวร้ายเพศหญิง จะมี
ลักษณะเน้นสัดส่วนของรูปร่าง เปิดเผยให้เห็นบางส่วนของร่างกายคือ ไหล่ เนินหน้าอก เรียวขา ใน
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แต่ละภาคตัวร้ายจะสวมเครื่องประดับที่เหมือนกันเพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำกลุ่มคือ ตัวร้ายในภาค 
Dark Kingdom สวมต่างหูมุดกลมสีทอง ตัวร้ายในภาค Black Moon สวมต่างหูห้อยสีทองประดับ
ด้วยอัญมณีสีดำทรงหยดน้ำด้านท้ายแหลม มีสัญลักษณ์ดวงจันทร์คว่ำสีดำบนหน้าผาก และตัวร้ายใน
ภาค Death Busters สวมสร้อยติดคอ (Choker) สีดำประดับด้วยสัญลักษณ์ดวงดาวสีดำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4.6  สัญลักษณจ์ันทรค์ว่ำสีดำของคาแรคเตอร์ตัวร้ายภาค Black Moon 

ภาพที่ 4.4  เครื่องแต่งกายของคาแรคเตอร์ตัวร้ายภาค Dark Kingdom 

ภาพที่ 4.5 เครื่องแต่งกายของคาแรคเตอร์ตัวร้ายภาค Black Moon 
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ตารางที่ 4.7  แสดงรายละเอียดองค์ประกอบด้านรูปแบบพลังและการใช้พลังของคาแรคเตอร์กลุ่มตัว

ร้ายเซเลอร์ในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน 

 
คาแรคเตอร ์ รูปแบบของพลงั รูปแบบการใช้พลัง ชื่อพลัง 

 ปกป้อง ทำลาย อาวุธ กระแสจิต  
รายชื่อตัวรายในภาค Dark Kingdom      
1. ควีนเมตาเลีย ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 
2. ควีนเบริล ไม่มี มี มี มี ไม่มี 
3. จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม เจไดต์ มี มี ไม่มี มี ไม่มี 
4. จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม เนไฟรต์ มี มี ไม่มี มี ไม่มี 
5. จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม ซอยไซต์ มี มี ไม่มี มี ไม่มี 

ภาพที่ 4.7  เครื่องแต่งกายของคาแรคเตอร์ตัวร้ายภาค Death Busters 

ภาพที่ 4.8  สัญลักษณ์ดวงดาวสีดำของคาแรคเตอร์ตัวร้ายภาค Death Busters 
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คาแรคเตอร ์ รูปแบบของพลงั รูปแบบการใช้พลัง ชื่อพลัง 
 ปกป้อง ทำลาย อาวุธ กระแสจิต  
6. จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม คุนไซต์ มี มี ไม่มี มี ไม่มี 
รายชื่อตัวร้ายในภาค Black Moon      
1. ไวส์แมน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
2. เจ้าชายเดมันต์ ไม่มี มี ไม่มี มี ตามาร 
3. แบล็กเลดี้ ไม่มี มี มี มี ไม่มี 
4. ซาฟีร์ สีน้ำเงิน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
5.รูบีอูส ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 
6. เอสเมร็อด สีเขียว ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 
7. โคอัน ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 
8. คาลาเบลัส ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 
9. เพ็ทซ์ ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 
10. บาเทีย ไม่มี มี มี มี ไม่มี 
รายชื่อตัวร้ายในภาค Death Busters      
1. ฟาโรห์ 90 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี  
2. โทโมเอะ โซอิจิ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี  
3. คาโอลิไนท์ ไม่มี มี มี มี  
4. มิสเทรส 9 ไม่มี มี ไม่มี มี  
5. มิเมท, ฮันยูมิมิ ไม่มี มี มี มี  
6. บิริยู, บิโดยู ไม่มี มี ไม่มี มี  
7. เทลูลู, เทรุโนะ รูรุ, เทลลุน ไม่มี มี ไม่มี มี  
8. ฝาแฝด ซีปริน  ไม่มี มี มี มี Blue 

Ribbon 
Buster 

   ฝาแฝด พูซิรอล ไม่มี มี มี มี Red 
Ribbon 
Buster 

9. ยูชาล ไม่มี มี มี มี  

 
จากตารางแสดงถึงรายละเอียดองค์ประกอบด้านรูปแบบพลังและการใช้พลังของคาแรคเตอร์

กลุ่มตัวร้ายในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน ดังนี้ คาแรคเตอร์กลุ่มตัวร้ายที่ไม่ปรากฏรูปร่างเป็นตัวละครที่
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ไร้พลัง และคาแรคเตอร์มีรูปร่างคล้ายมนุษย์จะมีพลังทำลาย โดยมี 4 คาแรคเตอร์ที่สามารถใช้พลัง
พลังปกป้อง คือ จตุเทพแห่งดาร์กคิงดอม เจไดต์ เนไฟรต์ ซอยไซต์ คุนไซต์ การใช้พลังของ
คาแรคเตอร์กลุ่มตัวร้ายเป็นการใช้พลังทางกระแสจิต โดยมี 8 คาแรคเตอร์ที่สามารถใช้พลังผ่านอาวุธ 
คือ ควีนเมตาเลีย แบล็กเลดี้ บาเทีย คาโอลิไนท์ มิเมท ฝาแฝดซีปริน ฝาแฝดพูซิรอล และยูชาล  
 
ตารางที่ 4.8  แสดงรายละเอียดองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมของคาแรคเตอร์กลุ่มอัศวิน

เซเลอร์ในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน 

คาแรคเตอร ์ ที่อยู่อาศัย 
 โลกจริง โลกสมมุติ 

1.เซเลอร์มูน บ้านสึคิโนะ เขตอาซาบุจูบัง  
- เจ้าหญิงเซเรนิตี้  Moon Castle อาณาจักรดวงจันทร์ 
2. เซเลอร์เมอร์คิวรี่ คอนโดมิเนียม เขตอาซาบุจูบัง  
3. เซเลอร์มาร์ส ศาลเจ้าฮิคาวะ  เนินเซ็นไดซากะ  
4. เซเลอร์จูปิเตอร์ คอนโดมิเนียม  เขตอาซาบุจูบัง  
5. เซเลอร์วีนัส  Moon Castle อาณาจักรดวงจันทร์ 
6. เซเลอร์มูนน้อย  Crystal Tokyo ในศตวรรษที่ 30 
7. เซเลอร์พลูโต  ประตูมิติเวลา อาณาจักรดวงจันทร์ 
8. เซเลอร์เนปจูน คอนโดมิเนียม  เขตมุเกน  
9. เซเลอร์ยูเรนัส คอนโดมิเนียม  เขตมุเกน  
10. เซเลอร์แซทเทิร์น บ้านโทโมเอะ เขตมุเกน  
11. หน้ากากทักชิโด คอนโดมิเนียม เขตอาซาบุจูบัง  
- เจ้าชายเอ็นดิเมี่ยน  Moon Castle อาณาจักรดวงจันทร์ 
12. ลูนาร์   บ้านสึคิโนะ  
14. อาร์เทมิส บ้านสึคิโนะ  
15. ไดอาน่า  Crystal Tokyo ในศตวรรษที่ 30 

 
จากตารางแสดงรายละเอียดของที่อยู่อาศัยของคาแรคเตอร์กลุ่มอัศวินเซเลอร์ ดังนี้   

คาแรคเตอร์กลุ่มอัศวินเซเลอร์อาศัยอยู่ในโลกสมมุติและโลกจริง ซึ่งที่อยู่อาศัยในโลกจริงมี 3 ประเภท 
คือ บ้าน ศาลเจ้า และคอนโดมิเนียม ที่อยู่อาศัยในโลกสมมุติประกอบด้วย Moon Castle ประตูมิติ
เวลา และ Crystal Tokyo ในศตวรรษที่ 30  
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ภาพที่ 4.10  บ้านสึคิโนะ 

ภาพที่ 4.11 ประตูมิติเวลา อาณาจักรดวงจันทร์ 

ภาพที่ 4.9  ศาลเจ้าฮิคาวะ เนินเซ็นไดซากะ 
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ตารางที่ 4.9  แสดงรายละเอียดด้านบทบาทของคาแรคเตอร์กลุ่มอัศวินเซเลอร์ในแอนิเมชันเรื่อง      

เซเลอร์มูน 

คาแรคเตอร ์ บทบาทเด่นของตัวละคร 

1.เซเลอร์มูน ตัวเอก 
- เจ้าหญิงเซเรนิตี้ ผู้ต้องการความช่วยเหลือ, ผู้ให้พลัง 

2. เซเลอร์เมอร์คิวรี่ ตัวเอก 
3. เซเลอร์มาร์ส ตัวเอก 
4. เซเลอร์จูปิเตอร์ ตัวเอก 
5. เซเลอร์วีนัส ตัวเอก 
6. เซเลอร์มูนน้อย ตัวเอก 

7. เซเลอร์พลูโต ตัวเอก 
8. เซเลอร์เนปจูน ตัวเอก 
9. เซเลอร์ยูเรนัส ตัวเอก 
10. เซเลอร์แซทเทิร์น ตัวเอก 
11. หน้ากากทักชิโด ตัวเอก 
- เจ้าชายเอ็นดิเมี่ยน ผู้ต้องการความช่วยเหลือ 
12. ลูนาร์   ผู้ให้พลัง 
14. อาร์เทมิส ผู้ช่วยเหลือ 
15. ไดอาน่า ผู้ช่วยเหลือ 

 

ภาพที่ 4.12  Moon Castle อาณาจักรดวงจันทร ์
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จากตารางแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดด้านบทบาทของคาแรคเตอร์กลุ่มอัศวินเซเลอร์
ประกอบด้วย 4 บทบาทเด่น คือ ตัวเอก จำนวน 11 ตัวละคร ผู้ต้องการความช่วยเหลือจำนวน 2 ตัว
ละคร ผู้ให้พลัง 2 ตัวละคร และผู้ช่วยเหลือ 2 ตัวละคร โดยผู้ช่วยเหลือและผู้ให้พลังเป็นคาแรคเตอร์ที่
เป็นสัตว์  
 
 
  
 
 
 
 

ตารางที่ 4.10  แสดงรายละเอียดองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมของคาแรคเตอร์ตัวร้ายใน
แอนิเมชั่นเรื่องเซเลอร์มูน 

คาแรคเตอร ์ ที่อยู่อาศัย 

โลกจริง โลกสมมุติ 
ตัวร้ายในภาค Dark Kingdom 
1. ควีนเมตาเลีย  ปราสาท ดาร์กคิงดอม 
2. ควีนเบริล  ปราสาท ดาร์กคิงดอม 
3. จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม เจไดต์   ปราสาท ดาร์กคิงดอม 
4. จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม เนไฟรท์  ปราสาท ดาร์กคิงดอม 
5. จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม ซอยไซต์   ปราสาท ดาร์กคิงดอม 
6. จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม คุนไซต์  ปราสาท ดาร์กคิงดอม 
รายชื่อตัวร้ายในภาค Black Moon 
1. ไวส์แมน   ดาวเนเมซิส 
2. เจ้าชายเดมันต์  ปราสาทแบล็กมูนในศตวรรษที่ 30 
3. แบล็กเลดี้  ปราสาทแบล็กมูนในศตวรรษที่ 30 
4. ซาฟีร์ สีน้ำเงิน  ปราสาทแบล็กมูนในศตวรรษที่ 30 
5. รูบีอูส  ปราสาทแบล็กมูนในศตวรรษที่ 30 
6. เอสเมร็อด สีเขียว  ปราสาทแบล็กมูนในศตวรรษที่ 30 
7. โคอัน  ปราสาทแบล็กมูนในศตวรรษที่ 30 

ภาพที่ 4.13  คาแรคเตอร์ผูช้่วยเหลือและผู้ให้พลัง 
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คาแรคเตอร ์ ที่อยู่อาศัย 

โลกจริง โลกสมมุติ 

8. คาลาเบลัส  ปราสาทแบล็กมูนในศตวรรษที่ 30 
9. เพ็ทส์   ปราสาทแบล็กมูนในศตวรรษที่ 30 
รายชื่อตัวร้ายในภาค Death Busters   
1. ฟาโรห์ 90  อาณาจักรเดธบสัเตอร ์
2. โทโมเอะ โซอิจิ สถาบันมุเก็น  
3. คาโอลิไนท์ สถาบันมุเก็น อาณาจักรเดธบสัเตอร ์
4. มิสเทรส 9  อาณาจักรเดธบสัเตอร ์
5. มิเมท, ฮันยูมิมิ  อาณาจักรเดธบสัเตอร ์
6. บิริยู, บิโดยู  อาณาจักรเดธบสัเตอร ์
7. เทลูลู, เทรุโนะ รูรุ, เทลลุน  อาณาจักรเดธบสัเตอร ์
8. ฝาแฝด ซีปริน   อาณาจักรเดธบสัเตอร ์
9. ฝาแฝด พูซิรอล  อาณาจักรเดธบสัเตอร ์
10. ยูชาล  อาณาจักรเดธบสัเตอร ์

 
จากตารางแสดงรายละเอียดของที่อยู่อาศัยของคาแรคเตอร์กลุ่มตัวร้าย ดังนี้  คาแรคเตอร์

กลุ่มตัวร้ายอาศัยอยู่ในโลกจริง คือ สถาบันมุเก็น และโลกสมมุติ คือ ปราสาทดาร์กคิงดอม ดาวเนเม
ซิส ปราสาทแบล็กมูน ในศตวรรษที่ 30 และอาณาจักรเดธบัสเตอร์  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

ภาพที่ 4.14 ดาวเนเมซิส 
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ตารางที่ 4.11  แสดงรายละเอียดด้านบทบาทของคาแรคเตอร์กลุ่มตัวร้ายในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน 

คาแรคเตอร ์ บทบาทของตัวละคร 
ตัวร้ายในภาค Dark Kingdom  
1. ควีนเมตาเลีย ตัวร้าย, ผู้ต้องการความช่วยเหลือ 
2. ควีนเบริล ตัวร้าย 
3. จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอมเจไดต์  ตัวร้าย 
4. จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม เนไฟรท์ ตัวร้าย 
5. จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม ซอยไซต์  ตัวร้าย 
6. จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม คุนไซต์ ตัวร้าย 
รายชื่อตัวร้ายในภาค Black Moon  
1. ไวส์แมน  ตัวร้าย, ผู้ต้องการความช่วยเหลือ 
2. เจ้าชายเดมันต์ ตัวร้าย 
3. แบล็กเลดี้ ตัวร้าย 
4. ซาฟีร์ สีน้ำเงิน ตัวร้าย 
5. รูบีอูส ตัวร้าย 
6. เอสเมร็อด สีเขียว ตัวร้าย 
7. โคอัน ตัวร้าย 
8. คาลาเบลัส ตัวร้าย 
9. เพ็ทส์  ตัวร้าย 

ภาพที่ 4.15 อาณาจักรเดธบัสเตอร์ 
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คาแรคเตอร ์ บทบาทของตัวละคร 
10. บาเทีย  ตัวร้าย 
รายชื่อตัวร้ายในภาค Death Busters  
1. ฟาโรห์ 90 ตัวร้าย, ผู้ต้องการความช่วยเหลือ 
2. โทโมเอะ โซอิจิ ตัวร้าย 
3. คาโอลิไนท์ ตัวร้าย 
4. มิสเทรส 9 ตัวร้าย 
5. มิเมท, ฮันยูมิมิ ตัวร้าย 
6. บิริยู, บิโดยู ตัวร้าย 
7. เทลูลู, เทรุโนะ รูรุ, เทลลุน ตัวร้าย 
8. ฝาแฝด ซีปริน  ตัวร้าย 
ฝาแฝด พูซิรอล ตัวร้าย 
9. ยูชาล ตัวร้าย 
 

จากตารางที่ 15 แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดด้านบทบาทของคาแรคเตอร์  กลุ่มตัวร้าย
ประกอบด้วย 2 บทบาทเด่น คือ ตัวร้าย จำนวน 23 ตัวละคร และผู้ต้องการความช่วยเหลือ จำนวน 
3 ตัวละคร 
 
ตารางที่ 4.12  แสดงรายละเอียดองค์ประกอบด้านอุปนิสัยของคาแรคเตอร์กลุ่มอัศวินเซเลอร์ใน

แอนิเมชันเรื่อง เซเลอร์มูน 

 
คาแรคเตอร ์

อุปนิสัย 

กล้าหาญ โหด 
เหี้ยม 

เด็ด
เดี่ยว 

ตลก 
ไร้แก่น
สาร 

มีเสน่ห์ 
รักสวย 
รักงาม 

ฉลาด 
เจ้า

ความคิด 

เจ้า
เล่ห ์

สุภาพ 
เรียบ 
ร้อย 

1. เซเลอร์มูน         
  เจ้าหญิงเซเรนติี้         
2. เซเลอร์เมอรค์ิวรี ่         
3. เซเลอร์มาร์ส         
4. เซเลอร์จูปเิตอร ์         
5. เซเลอร์วีนัส         
6. เซเลอร์มูนน้อย         
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คาแรคเตอร ์

อุปนิสัย 

กล้าหาญ โหด 
เหี้ยม 

เด็ด
เดี่ยว 

ตลก 
ไร้แก่น
สาร 

มีเสน่ห์ 
รักสวย 
รักงาม 

ฉลาด 
เจ้า

ความคิด 

เจ้า
เล่ห ์

สุภาพ 
เรียบ 
ร้อย 

7. เซเลอร์พลูโต         
8. เซเลอร์เนปจนู         
9. เซเลอร์ยเูรนสั         
10. เซเลอร์แซท 
เทิร์น 

        

11. หน้ากากทกัชิโด้         
   เจ้าชายเอ็น
ดิเมี่ยน 

        

12. ลูนาร ์           
13. อาเทมิส         
14. ไดอาน่า         
 

จากตารางแสดงรายละเอียดของคาแรคเตอร์กลุ่มอัศวินเซเลอร์ที่มีรูปแบบอุปนิสัยต่างกัน 7 
รูปแบบ คือ มีความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ตลกไร้แก่นสาร มีเสน่ห์รักสวยรักงาม ฉลาดเจ้าความคิด เจ้า
เล่ห์ และสุภาพเรียบร้อย โดยลักษณะนิสัยของคาแรคเตอร์แต่ละตัวเกิดจากการผสมสานลักษณะ
อุปนิสัยเขา้ด้วยกัน 3-4 รูปแบบ โดยทุกคาแรคเตอร์จะมีอุปนิสัยที่เหมือนกัน คือ ความกล้าหาญ 
 
ตารางที่ 4.13  แสดงรายละเอียดองค์ประกอบด้านทัศนคติของคาแรคเตอร์กลุ่มอัศวินเซเลอร์ใน

แอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน 

คาแรคเตอร ์ สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ 

1. เซเลอร์มูน ตื่นสาย, เล่นเกมส์ การเรียนหนงัสอื, 
การโดดเดี่ยว 

  เจ้าหญิงเซเรนิตี้ ชีวิตที่เป็นอมตะ, ความสงบสุข, โลก
มนุษย ์

- 

2. เซเลอร์เมอร์คิวรี่ เรียน, หมากรุก, ว่ายน้ำ การสูญเสียคนรัก 
3. เซเลอร์มาร์ส ตรวจดูดวงชะตา  
4. เซเลอร์จูปิเตอร์ ทำกับข้าว, ปลกูต้นไม้ การถูกหลอก,การโกหก 
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คาแรคเตอร ์ สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ 

5. เซเลอร์วีนัส เล่นเกมส์, การร้องเพลงการแสดง การเรียนหนงัสอื 
6. เซเลอร์มูนน้อย พลูโต, ลูน่าพ ี สัญลักษณ์จากอาณาจักร 

แบล็กมูน 
7. เซเลอร์พลูโต คิงเอ็นดิเมีย่น การละทิง้หน้าที่, การฝ่าฝืนกฏ 
8. เซเลอร์เนปจูน เปียโน, ไวโอลิน, ว่ายน้ำ ความโดดเดี่ยว 
9. เซเลอร์ยูเรนัส แข่งรถ, ยูโด ความโดดเดี่ยว 
10. เซเลอร์แซทเทิร์น สีดำ, การปกปดิความรู้สึก ความโดดเดี่ยว 
11. หน้ากากทักชิโด เซเลอร์มูน การแสดงความรู้สึก 
   เจ้าชายเอ็นดิเมี่ยน - - 
12. ลูนาร์   นอน, การดูแลเซเลอร์มูน การเห็นเซเลอร์มูนเสียใจ 
13. อาเทมิส - - 
14. ไดอาน่า - - 

 
จากตารางแสดงรายละเอียดด้านทัศนคติต่อสิ่งที่ชอบและไม่ชอบของคาแรคเตอร์กลุ่มอัศวิน

เซเลอร์ โดยสิ่งที่คาแรคเตอร์กลุ่มอัศวินเซเลอร์ชอบมีดังนี้ คือ ตื่นสาย เล่นเกมส์ การมีชีวิตเป็นอมตะ 
ความสงบสุข โลกมนุษย์ การเรียน เล่นหมากรุก ว่ายน้ำ ตรวจดูดวงชะตาทำกับข้าว ปลูกต้นไม้  การ
ร้องเพลง การแสดง เล่นเปียโน เล่นไวโอลิน แข่งรถ กีฬายูโด สีดำ การปกปิดความรู้สึก  และสิ่งที่
คาแรคเตอร์กลุ่มอัศวินเซเลอร์ไม่ชอบ คือ ความโดดเดียว การสูญเสียคนรัก การถูกหลอก การเห็นคน
รักเสียใจ การทำผิดต่อกฎและละเลยในหน้าที่ และการเปิดเผยความรู้สึก  

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.16 เซเลอร์มูน เรียนไม่เก่งและชอบเล่นเกม 
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ตารางที่ 4.14  แสดงรายละเอียดองค์ประกอบด้านจุดเด่นและความสามารถพิเศษของคาแรคเตอร์
กลุ่มอัศวินเซเลอร์ในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน 

คาแรคเตอร ์ จุดเด่น ความสามารถพิเศษ 

1. เซเลอร์มูน มนุษย์สัมพันธ์ดี, รักเพื่อน, มองโลกในแง่ดี 
   เจ้าหญิงเซเรนิตี้ มีจิตใจที่เข้มแข็ง, รักเดียวใจเดียว 
2. เซเลอร์เมอร์คิวรี่ เรียนเก่ง เป็นเด็กอัจฉริยะ, ฟังเสียงการไหลของน้ำได้, การ

ควบคุมน้ำ, การใช้พลังจากน้ำ, การเล่นหมากรุก, รักเพื่อน 
3.         เซเลอร์มาร์ส  มีลางสังหรณ์ มีสัมผัสที่6, ทำนายอนาคต, ควบคุมไฟ, การใช้

พลังจากไฟ, เชื่อมั่นในตนเอง,  
4. เซเลอร์จูปิเตอร์ ชอบช่วยเหลือปกป้องผู้อื่น, รักความถูกต้อง, เชื่อมั่นในความ

รัก, ใช้พลังสายฟ้าและลม 
5. เซเลอร์วีนัส มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง, เชื่อมั่นในความรัก 
6. เซเลอร์มูนน้อย การสะกดจิตคนได้, ตรงไปตรงมา, มุ่งมั่น, รักเพื่อน 
7. เซเลอร์พลูโต ควบคุมเวลา, เคลื่อนย้ายมิติเวลา, เคร่งครัดในหน้าที่และ

กฎระเบียบ 
8. เซเลอร์เนปจูน เก่งดนตรี ศิลปะ, มองเห็นอดีต 
9. เซเลอร์ยูเรนัส แข็งแกร่ง, เจ้าชู้, มีเสน่ห์, ขับรถแข่ง  
10. เซเลอร์แซทเทิร์น เด็ดขาด, รักเพื่อน, ควบคุมพลังจากคู่ต่อสู้, มองเห็นอนาคต,  

รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า 
11. หน้ากากทักชิโด เล่นกีฬาได้ทุกประเภท, จิตใจดี 
     เจ้าชายเอ็นดิเมี่ยน  เป็นนักวางแผน, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, มั่นคงในความรัก 
12. ลูนาร์   เป็นนักวางแผน, ช่างสังเกต, เชื่อมันในเซเลอร์มูน,  

ภาพที่ 4.17 เซเลอร์จูปิเตอร์ ชอบทำอาหารและปลูกต้นไม้ 
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คาแรคเตอร ์ จุดเด่น ความสามารถพิเศษ 

13. อาเทมิส เป็นนักวางแผน,ช่างสังเกตุ 
14. ไดอาน่า กตัญญู, กล้าหาญ 
 

จากตารางแสดงรายละเอียดของความสามารถพิเศษของคาแรคเตอร์ ดังนี้ กลุ่มคาแรคเตอร์
กลุ่มอัศวินเซเลอร์มีทักษะทั่วไปด้าน การเรียน ศิลปะ ดนตรี กีฬา ทำกับข้าว ปลูกต้นไม้ และทักษะที่
เหนือธรรมชาติ คือ การทำนาย อนาตค ตรวจดวงชะตา การควบคุมเวลา การเปิดประตูมิติ  
การควบคุมและใช้พลังธรรมชาติ น้ำ ลม ไฟ ต้นไม้ โดยคาแรคเตอร์กลุ่มอัศวินเซเลอร์มีจุดเด่น คือ  
มีความเชื่อมั่นใจตนเอง การมองโลกในแง่ดีมีจิตใจที่แข้มแข็ง มีความรับผิดชอบ การเป็นนักวางแผน 
การเป็นคนช่างสังเกต ช่วยเหลือผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและรักเพื่อนรักพวกพ้อง 

 
ตารางที่ 4.15  แสดงรายละเอียดองค์ประกอบด้านปมด้อยของคาแรคเตอร์กลุ่มอัศวินเซเลอรใ์น

แอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน 

คาแรคเตอร ์ ปมด้อย 
 ปมด้อยจากอดีต ปมด้อยจากสภาพแวดลอ้ม 

ทางสังคม 
1.เซเลอร์มูน  เรียนไม่เก่ง โดนเพื่อนล้อ 
  เจ้าหญิงเซเรนิตี้   
2. เซเลอร์เมอร์คิวรี่ พ่อแม่แยกทางกัน 

ทำใหต้้องอยู่คนเดียว 
เรียนเก่งทำให้ไม่มีเพื่อน 

3. เซเลอร์มาร์ส พ่อและแม่ประสบอุบัติเหต ุ เป็นมิโกะ (ร่างทรง) 
ทำให้สังคมไม่ยอมรับ 

4. เซเลอร์จูปิเตอร์ ผิดหวังในความรัก การมรีูปร่างสูงกว่าเดก็ผู้หญงิในวัย
เดียวกัน 

5. เซเลอร์วีนัส ในอดีตต่อสู้เพียงลำพัง  
6. เซเลอร์มูนน้อย ไม่มีพลัง, ถูกนำมาเปรียบเทียบ

กับแม่ จึงคิดว่าพ่อแม่ไม่รัก, ไมม่ี
คุณค่า 

 

7. เซเลอร์พลูโต ด้วยหน้าที่ทำให้ต้องอยู่ลำพังไม่มี
เพื่อน 

 

8. เซเลอร์เนปจูน ด้วยหน้าที่ทำให้ต้องอยู่ลำพังไม่มี  
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คาแรคเตอร ์ ปมด้อย 
 ปมด้อยจากอดีต ปมด้อยจากสภาพแวดลอ้ม 

ทางสังคม 
เพื่อน 

9. เซเลอร์ยูเรนัส ด้วยหน้าที่ทำให้ต้องอยู่ลำพังไม่มี
เพื่อน 

 

10. เซเลอร์แซทเทิร์น ประสบอุบัติเหตุไฟไหม ้
ทำใหอ้วัยวะไดร้ับการเสียหาย 

 

11. หน้ากากทักชิโด สูญเสียความทรงจำ 
และพ่อแม่ในอุบัติเหต ุ

ไม่มีพลัง ปกป้องคนรักไม่ได ้

 เจ้าชายเอ็นดิเมี่ยน   
12. ลูนาร์   เป็นแมวทำให้ทำตามความฝัน

ไม่ได้ 
 

13. อาเทมิส   
14. ไดอาน่า   

 
จากตารางแสดงรายละเอียดด้านปมด้อยของคาแรคเตอร์อัศวินเซเลอร์ ดังนี้ กลุ่มอัศวินเซ

เลอร์มีปมด้อยที่เกิดจากเหตุการณ์ในอดีต และปมด้อยที่เกิดจากทักษะหรือลักษณะที่แตกต่างจากคน
ในสังคมและสภาพแวดล้อมที่ตัวละครอาศัยอยู่  โดยปมด้อยที่เกิดจากเหตุการณ์ในอดีตของกลุ่ม
อัศวินเซเลอร์ คือ ปมด้อยเรื่องของการดำรงชีวิตเพียงลำพัง การไม่มีเพื่อน พ่อแม่หย่าร้าง พ่อแม่
ประสบอุบัติ เหตุ  และปมด้อยที่ เกิดจากทักษะหรือลักษณะที่แตกต่างจากคนในสังคมและ
สภาพแวดล้อมที่ตัวละครอาศัยอยู่ คือ การเป็นคนเรียนไม่เก่ง การเป็นคนเรียนเก่งกว่าคนอื่น การมี
ความสามารถพิเศษที่ต่างจากคนอื่น การมีความบกพร่องของร่างกายจากการประสบอุบัติเหตุ การมี
ลักษณะทางกายภาพต่างจากผู้อื่น  
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ตารางที่ 4.16  แสดงรายละเอียดองค์ประกอบด้านอุปนิสัยของคาแรคเตอร์ตัวร้ายในแอนิเมชันเรื่องเซ

เลอร์มูน 

 
 

คาแรคเตอร ์
 

อุปนิสัย 

กล้า
หาญ 

โหด 
เหี้ยม 

เด็ด
เดียว 

ตลก 
ไร้

แก่น
สาร 

มีเสน่ห์ 
รักสวย 
รักงาม 

ฉลาด 
เจ้า

ความคิด 

เจ้า
เล่ห ์

สุภาพ 
เรียบร้อย 

ตัวร้ายในภาค Dark Kingdom 
1.ควีนเมตาเลีย         
2. ควีนเบริล         
3. จตุรเทพแหง่ 
ดาร์กคงิดอม เจไดต์  

        

4. จตุรเทพแหง่ 
ดาร์กคงิดอม เนไฟรท ์

        

5. จตุรเทพแห่งดาร์
กคิงดอม ซอยไซต์  

        

6. จตุรเทพแห่งดาร์
กคิงดอม คุนไซต ์

        

รายชื่อตัวร้ายในภาค Black Moon 
1. ไวส์แมน          
2. เจ้าชายเดมันต์         
3. แบล็กเลดี้         

ภาพที่ 4.18 เซเลอร์แซทเทริน์ ประสบอุบัติเหตุไฟไหม ้ทำให้อวัยวะได้รับการเสียหาย 
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คาแรคเตอร ์
 

อุปนิสัย 

กล้า
หาญ 

โหด 
เหี้ยม 

เด็ด
เดียว 

ตลก 
ไร้

แก่น
สาร 

มีเสน่ห์ 
รักสวย 
รักงาม 

ฉลาด 
เจ้า

ความคิด 

เจ้า
เล่ห ์

สุภาพ 
เรียบร้อย 

4. ซาฟีร์ สีน้ำเงิน         
5. รูบีอูส         

6. เอสเมร็อด สีเขียว         
7. โคอัน         
8. คาลาเบลัส         
9. เพ็ทส์          
10. บาเทีย          
รายชื่อตัวร้ายในภาค 
Death Busters 

        

1. ฟาโรห์ 90         
2. โทโมเอะ โซอิจิ         
3. คาโอลิไนท์         
4. มิสเทรส 9         
5. มิเมท, ฮันยูมิมิ         
6. บิริยู, บิโดยู         
7. เทลูลู, เทรุโนะ รูรุ, 
เทลลุน 

        

8. ฝาแฝด ซีปริน          
9. ฝาแฝด พูซิรอล         
10. ยูชาล         

 
จากตารางแสดงรายละเอียดของคาแรคเตอร์ตัวร้ายที่มีอุปนิสัยต่างกัน 8 รูปแบบ คือ มีความ

กล้าหาญ โหดเหี้ยม เด็ดเดี่ยว ตลกไร้แก่นสาร มีเสน่ห์รักสวยรักงาม ฉลาดเจ้าความคิด เจ้าเล่ห์ และ
สุภาพเรียบร้อย โดยลักษณะนิสัยของคาแรคเตอร์แต่ละตัวเกิดจากการผสมสานลักษณะดังกล่าวเข้า
ด้วยกัน 3 แบบ โดยมีอุปนิสัยที่เหมือนกัน คือ ความเจ้าเล่ห ์ 
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ตารางที่ 4.17  แสดงรายละเอียดองค์ประกอบด้านทัศนคติของคาแรคเตอร์ตัวร้ายในแอนิเมชันเรื่อง    
เซเลอร์มูน 

คาแรคเตอร ์ สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ 
ตัวร้ายในภาค Dark Kingdom 
1. ควีนเมตาเลีย - อาณาจักรดวงจนัทร ์
2. ควีนเบริล เจ้าชายเอ็นดิเมีย่น การถูกปฏิเสธ 
3. จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม เจ
ไดต์  

- - 

4. จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม เน
ไฟรท์ 

- - 

5. จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม 
ซอยไซต์  

- - 

6. จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม คุน
ไซต์ 

- - 

รายชื่อตัวร้ายในภาค Black Moon 
1. ไวส์แมน  - การมีชีวติที่เป็นอมตะ 
2. เจ้าชายเดมันต์ ควีนเซเรนิตี ้ การมีชีวติที่เป็นอมตะ 
3. แบล็กเลดี้ - การถูกเปรียบเทียบ 
4. ซาฟีร์ สีน้ำเงิน การทำตามแผน สิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้, การทำ

นอกเหนือแผนการ 
5. รูบีอูส - การมีชีวติที่เป็นอมตะ 
6. เอสเมร็อด สีเขียว - การมีชีวติที่เป็นอมตะ 
7. โคอัน ทำนายอนาคต ความพ่ายแพ ้
8. คาลาเบลัส สะกดจิต ความพ่ายแพ ้
9. เพ็ทส์  การเปลี่ยนแปลงสภาพ

อากาศ 
ความพ่ายแพ ้

10. บาเทีย  เล่นหมากรกุ ความพ่ายแพ ้
รายชื่อตัวร้ายในภาค Death 
Busters 

  

1. ฟาโรห์ 90 - - 
2. โทโมเอะ โซอิจิ การตดัต่อพันธกุรรม, 

วิจัยสัตว์ประหลาด 
- 
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คาแรคเตอร ์ สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ 
3. คาโอลิไนท์ การเป็นที่หนึง่ - 
4. มิสเทรส 9 การเป็นที่หนึง่ - 
5. มิเมท, ฮันยูมิมิ การแสดงและการร้อง

เพลง 
- 

6. บิริยู, บิโดยู ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร ์

- 

7. เทลูลู, เทรุโนะ รูรุ, เทลลุน ต้นไม้ - 
8. ฝาแฝด ซีปริน การสะกดจิต - 
9. ฝาแฝด พูซิรอล การสะกดจิต - 
10. ยูชาล การใช้พลังจากไฟ,  

การทำนายดวงชะตา, การ
เรียนมารยาท 

- 

 
จากตารางแสดงรายละเอียดด้านทัศนคติของคาแรคเตอร์ตัวร้าย ดังนี้ คาแรคเตอร์กลุ่มตัว

ร้ายมีสิ่งที่ชอบ คือ ดนตรี กีฬา ปลูกต้นไม้ ตรวจดวงชะตา การสะกดจิต รวมถึงการได้เป็นผู้ชนะ  
การได้เป็นผู้ครอบครอง และสิ่งที่ไม่ชอบ คือ ความพ่ายแพ้ การถูกปฏิเสธ การไม่สามารถควบคุมสิ่ง
ต่างๆ ได้ และแนวคิดอ่ืนที่แตกต่างจากความคิดของตน 
 
ตารางที่ 4.18  แสดงรายละเอียดองค์ประกอบด้านจุดเด่นและความสามารถพิเศษของคาแรคเตอร์ตัว

ร้ายในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน 

คาแรคเตอร ์ จุดเด่น ความสามารถพิเศษ 

ตัวร้ายในภาค Dark Kingdom 
1.ควีนเมตาเลีย  
2. ควีนเบริล ทะเยอทะยาน, สะกดจิตคนได้ 
3. จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม เจไดต์  ซื่อสัตย์, เสกปีศาจ (โยม่า) 
4. จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม 
 เนไฟรท์ 

ซื่อสัตย์, เสกปีศาจ (โยม่า) 

5. จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม  
ซอยไซต์  

ซื่อสัตย์, เสกปีศาจ (โยม่า) 

6. จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม คุนไซต์ ซื่อสัตย์, เสกปีศาจ (โยม่า) 



 101 

คาแรคเตอร ์ จุดเด่น ความสามารถพิเศษ 

รายชื่อตัวร้ายในภาค Black Moon 
1. ไวส์แมน  ความสามารถในการสะกดจิต, การโน้มน้าวจิตใจคน 
2. เจ้าชายเดมันต์ มีตามารที่มีพลังทำลายสูง, รักเดียวใจเดียว 
3. แบล็กเลดี้ สวย, ฉลาด, ความสามารถในการสะกดจิต 
4. ซาฟีร์ สีน้ำเงิน ฉลาด, เป็นนักวางแผน 
5. รูบีอูส เก่งในการเอาตัวรอด 
6. เอสเมร็อด สีเขียว ทะเยอะทะยาน 
7. โคอัน ควบคุมไฟ, ใช้พลังจากไฟ, รู้อนาคต 
8. คาลาเบลัส สะกดจิต 
9. เพ็ทส์  ใช้พลังจากสายฟ้า, ควบคุมสภาพอากาศ 

10. บาเทีย  ควบคุมน้ำ, ใช้พลังจากน้ำ, เล่นหมากรุก 
รายชื่อตัวร้ายในภาค Death Busters 
1. ฟาโรห์ 90  
2. โทโมเอะ โซอิจิ เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถในการตัดแต่งพันธุกรรม 
3. คาโอลิไนท์ ความจงรักภักดี, มีเวทมนตร์ชุบชีวิต 
4. มิสเทรส 9 ฉลาด, เจ้าเลห์, มีความสามารถในการสะกดจิต,  
5. มิเมท, ฮันยูมิมิ การร้องเพลงการแสดง, เป็นไอดอลมีแฟนคลับจำนวนมาก 
6. บิริยู, บิโดยู มีควมรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี, มีสติปัญญาที่เป็นเลิศ 
7. เทลูลู, เทรุโนะ รูรุ, เทลลุน รักธรรมชาติ, ใช้ดอกเทลลุนเป็นอาวุธ 
8. ฝาแฝด ซีปริน  การสร้างภาพลวงตา, ดึงพลังด้านมืดในจิตใจของคน, มีจิต 2 

ดวงอยู่ในร่างเดียว 
9. ฝาแฝด พูซิรอล การสร้างภาพลวงตา, ดึงพลังด้านมืดในจิตใจของคน, มีจิต 2 

ดวงอยู่ในร่างเดียว 
10. ยูชาล ใช้พลังจากไฟ, ควบคุมไฟ, ทำนายดวงชะตา  

  
จากตารางแสดงรายละเอียดองค์ประกอบด้านสภาพจิตใจของคาแรคเตอร์กลุ่มตัวร้าย ซึ่ง

ประกอบด้วย ความสามารถพิเศษในทักษะทั่วไปด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬา และทักษะที่เหนือธรรมชาติ 
คือ การทำนายอนาตค ตรวจดวงชะตา การสะกดจิต การสร้างภาพลวงตา การมีจิต 2 ดวงในร่างเดียว 
มีเวทมนตร์ชุบชีวิต การควบคุมและใช้พลังธรรมชาติ น้ำ ลม ไฟ ต้นไม้ คาแรคเตอร์กลุ่มตัวร้ายมี
จุดเด่น คือ การมีความทะเยอทะยาน การเป็นนักวางแผน การเป็นคนช่างสังเกต  เก่งในการเอาตัว
รอด  
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ตารางที่ 4.19  แสดงรายละเอียดองค์ประกอบด้านสภาพจิตใจด้านปมด้อยของคาแรคเตอร์ตัวร้ายใน
แอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน 

 
คาแรคเตอร ์

ปมด้อย 

ปมด้อยจากอดีต ปมด้อยจากสภาพ 
แวดล้อมทางสงัคม 

ตัวร้ายในภาค Dark Kingdom 
1. ควีนเมตาเลีย สูญเสียอำนาจและพลัง - 
2. ควีนเบริล ผิดหวังในความรัก - 
3. จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม เจ
ไดต์  

สูญเสียความทรงจำ - 

4. จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม เน
ไฟรท์ 

สูญเสียความทรงจำ - 

5. จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม ซอย
ไซต์  

สูญเสียความทรงจำ - 

6. จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม คุน
ไซต์ 

สูญเสียความทรงจำ - 

รายชื่อตัวร้ายในภาค Black Moon 
1. ไวส์แมน  สูญเสียอำนาจและพลัง, 

พ่ายแพ้ต่อควีนเซเรนิตี้, 
การถูกเนรเทศออกจาก

อาณาจักร 

ทัศนะคติไม่เป็นที่ยอมรับ 

2. เจ้าชายเดมันต์ การถูกควีนเซเรนิตี้ปฏิเสธ - 
3. แบล็กเลดี้ การถูกเปรียบกบัแม ่ การโดนล้อเรื่องสภาพร่างกาย 
4. ซาฟีร์ สีน้ำเงิน  ไม่มีพลังเหมือนพี่ชาย 
5. รูบีอูส - - 

6. เอสเมร็อด สีเขียว - - 
7. โคอัน - - 
8. คาลาเบลัส การสูญเสียพี่นอ้งจากการต่อสู้ - 
9. เพ็ทส์  การสูญเสียพี่นอ้งจากการต่อสู้ - 
10. บาเทีย  
 

การสูญเสียพี่นอ้งจากการต่อสู้ - 
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คาแรคเตอร ์

ปมด้อย 

ปมด้อยจากอดีต ปมด้อยจากสภาพ 
แวดล้อมทางสงัคม 

รายชื่ อตั วร้ายในภาค Death 
Busters 

  

1. ฟาโรห์ 90 สูญเสียอำนาจและพลัง,  
พ่ายแพ้ต่อผลึกเงินมายา 

- 

2. โทโมเอะ โซอิจิ การถูกไล่ออกจากงานเนือ่งจาก
ผลการวิจัยของตนไม่เป็นที่

ยอมรับ 

- 

3. คาโอลิไนท์ การพ่ายแพ้ต่อ เพื่อนร่วมกลุ่ม  - 
4. มิสเทรส 9 - - 
5. มิเมท, ฮันยูมิมิ - - 
6. บิริยู, บิโดยู - - 
7. เทลูลู, เทรุโนะ รูรุ, เทลลุน - - 
8. ฝาแฝด ซีปริน  - - 
9. ฝาแฝด พูซิรอล - - 
10. ยูชาล - - 

 
จากตารางแสดงรายละเอียดองค์ประกอบด้านปมด้อยของคาแรคเตอร์กลุ่มตัวร้าย ซึ่ง

ประกอบด้วย ปมด้อยที่เกิดจากเหตุการณ์ในอดีตของตัวละคร โดยปมด้อยที่เกิดจากเหตุการณ์ในอดีต
ของกลุ่มตัวร้าย คือ การสูญเสียพลังอำนาจ ไม่เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม สูญเสียพี่น้อง การถูกปฏิเสธ 
การไม่สมหวังในความรัก การไม่ได้รับความรัก การไม่เชื่อมั่นในตนเอง และบางตัวละครมี  
ปมด้อยที่เกิดจากมีและไม่มีทักษะซึ่งเป็นลักษณะที่แตกต่างจากคนในสังคมและสภาพแวดล้อมที่  
ตัวละครอาศัยอยู่  

จากข้อมูลของคาแรคเตอร์กลุ่มอัศวินเซเลอร์และคาแรคเตอร์ตัวร้ายในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์
มูนทั้ง 8 ตารางสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลด้านลักษณะทางกายภาพ ประกอบด้วย 
ลักษณะร่างกาย ลักษณะของเครื่องแต่งกาย ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ประกอบด้วย ที่อยู่
อาศัย ข้อมูลด้านสภาพจิตใจ ประกอบด้วย ปมเด่น ปมด้อย สิ่งที่ชอบและไม่ชอบ จุดเด่น 
ความสามารถพิเศษ และลักษณะนิสัย ซึ่งเป็นสิ่งที่คาแรคเตอร์ถ่ายทอดออกมาผ่านแอนิเมชัน 
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 การศึกษาสัญญะที่นำเสนอผ่านคาแรคเตอร์ในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน 

เป็นการวิเคราะห์การใช้สัญญะผ่านคาแรคเตอร์สาวน้อยเวทมนตร์ผู้พิทักษ์โลกในแอนิเมชัน
เรื่องเซเลอร์มูน โดยวิเคราะห์ความหมายของสัญญะ 2 ประเภท คือ วิเคราะห์ความหมายโดยอรรถ 
(Denotative Meaning) หมายถึงความหมายโดยตรงที่เข้าใจร่วมกัน และวิเคราะห์ความหมาย
โดยนัย (Connotative Meaning) คือ วิเคราะห์ความหมายแฝง ความหมายโดยอ้อม (De Saussure 
J., 1974) ซึ่งอยู่ในรหัสรูปแบบของรหัส (Code) ผ่านคาแรคเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รหัส
พฤติกรรม (Code of Behavior) และรหัสการให้ความหมาย (Signifying Code) ที่อยู่ในรูปแบบ
ของสัญญะต่างๆ แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) คือ Product Codes เป็น
รหัสที่เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ที่บ่งบอกความหมายที่แตกต่างกัน หรือหมายถึงการให้ความหมาย
จากวัตถุสิ่งของ Social Codes เป็นรหัสที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือหมายถึงการ
ให้ความหมายจากการดูลักษณะทางสังคม Cultural Codes เป็นรหัสที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ประเพณีต่างๆ หรือหมายถึงการให้ความหมายจากการดูลักษณะความเป็นมาหรือรูปแบบของ
วัฒนธรรม และ Personal Codes เป็นรหัสที่เกี่ยวกับตัวบุคคล หรือหมายถึงการให้ความหมายจาก 
ตัวบุคคลหรือตำแหน่งทางสังคม โดยผลการศึกษาสัญญะที่นำเสนอในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน 
สามารถสรุปผลได้ดังนี้         
  

4.2.1 การใช้สัญญะและการวิเคราะห์ความหมาย 
4.2.1.1 ลักษณะและที่มาของตัวละคร   

1) ความหมายโดยอรรถ คาแรคเตอร์กลุ่มอัศวินเซเลอร์ ประกอบด้วย
มนุษย์และสัตว์ มีเพศหญิง 13 ตัวละคร มีเซเลอร์มูนเป็นหัวหน้ากลุ่มของเหล่าอัศวินเซเลอร์ อัศวินเซ
เลอร์เป็นตัวแทนดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาล ใช้ชื่ออัศวินตามชื่อภาษาอังกฤษของดวงดาว 
รวมถึงใช้ลักษณะทางกายภาพของตัวละครเป็นสัญญะเพื่อสื่อถึงดวงดาวนั้นๆ เช่น เซเลอร์จูปิเตอร์ 
เป็นอัศวินเซเลอร์ที่มีรูปร่างสูงกว่าอัศวินคนอื่นๆ ตามลักษณะของดาวพฤหัสที่เป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่
ที่สุดในระบบสุริยะ มีสมญานามว่าอัศวินแห่งความปกป้องและกล้าหาญ  ตัวแทนแห่งดาวพฤหัส  
ใช้สัญลักษณ์ของดาวพฤหัสเป็นสัญลักษณ์ประจำตัว เซเลอร์มาร์ส อัศวินแห่งการต่อสู้ ตัวแทนแห่ง
ดาวอังคาร มีสัญลักษณ์ดาวอังคาร ใช้ไฟและสีแดงเป็นสัญญะสื่อถึงดาวอังคารที่มีอุณภูมิความร้อนสูง
และเป็นดวงดาวสีแดงเมื่อมองจากพื้นโลก เซเลอร์มาร์สเลี้ยงอีกา 2 ตัวชื่อ โฟบัสและเดมอส  
ซึ่งเป็นสัญญะที่สื่อถึงดวงจันทร์บริวารของดาวอังคารคือโฟบัสและเดมอส คาแรคเตอร์กลุ่มตัวร้าย
ประกอบด้วยมนุษย์เพศชายและหญิง รวม 25 ตัวละคร มีการนำชื่ออัญมณีและแร่มาใช้เป็นชื่อ
คาแรคเตอร์ และใช้สีของเสื้อผ้า ผม สีตา เพื่อเป็นสัญญะสื่อถึงอัญมณีและแร่นั้นๆ เช่น เจ้าชายเด
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มันต์ มีการใช้สีของคาแรคเตอร์ไปในโทนสีขาวเป็นสัญญะสื่อถึงเพชร (Diamond) รูบีอูส มีการใช้สี
ของคาแรคเตอร์ไปในโทนสีแดงเป็นสัญญะสื่อถึงทับทิม (Ruby) เอสเมร็อดมีการใช้สีของคาแรคเตอร์
ไปในโทนสีเขียว ซึ่งเป็นสัญญะสื่อถึงมรกต (Emerald) โคอัน มีการใช้สีของคาแรคเตอร์ไปในโทนสี
แดงอมม่วงซึ่งเป็นสัญญะสื่อถึงหินแร่ Kermesite ที่มีลักษณะสีแดงอมม่วง   

 
 

            
 

 
 
 
 

 
 
 

คาแรคเตอร์อัศวินเซเลอร์ในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน เป็นนักเรียนมัธยม
ต้น โดยมีเครื่องแต่งกายหลักของตัวละครคือชุดนักเรียนและชุดอัศวิน ที่มีลักษณะเป็นปกทหารเรือ 
ติดโบว์ประดับด้วยเข็มกลัดบริเวณกลางหน้าอกที่มีสีต่างกัน เป็นสัญญะที่แสดงถึงการเป็นเด็กสาววัย
เรียนมัธยมต้นของญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญเรื่องเรียนเป็นกิจกรรมหลัก ชุดอัศวินถูกดัดแปลงมาจากชุด
นักเรียน เป็นการแต่งตัวที่ธรรมดา ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้คนอื่นมาประเมินค่าว่าดีหรือไม่ดี แต่เป็น
เพียงการแต่งกายเพื่อการปกปิดร่างกายและสะดวกสบายในการต่อสู้  สวมใส่แล้วรู้สึกทะมัดทะแมง
แข็งแรงมากขึ้น (Naoko Takeuchi, 2014) เครื่องแต่งกายของคาแรคเตอร์ตัวร้ายในแอนิเมชันเรื่อง
เซเลอร์มูนมีเครื่องแต่งกายคาแรคเตอร์ละ 1 แบบ มีรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกัน คือ เพศชาย 
สวมเสื้อ กางเกง ในบางคาแรกเตอร์มีผ้าคลุมไหล่ยาว สวมเครื่องประดับประเภทต่างหู สร้อย ในส่วน
ของเครื่องแต่งกายของคาแรกเตอร์กลุ่มตัวร้ายเพศหญิง จะมีลักษณะเน้นสัดส่วนของรูปร่าง เปิดเผย
ให้เห็นบางส่วนของร่างกายคือ ไหล่ เนินหน้าอก เรียวขา ในแต่ละภาคตัวร้ายจะสวมเครื่องประดับที่
เหมือนกันทั้งชายและหญิง เครื่องแต่งกายของกลุ่มตัวร้ายมีลักษณะตรงกันข้ามกับคาแรคเตอร์อัศวิน
เซเลอร์อย่างชัดเจน เครื่องแต่งกายกลุ่มตัวร้ายเพศหญิงอาจต้องการแสดงให้เห็นถึงความไม่สุภาพ ไม่
เรียบร้อย เพราะในวัฒนธรรมญี่ปุ่นการแต่งตัวของผู้หญิงนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่ งมารยาทที่เคร่งครัด 
(Naoko Takeuchi, 2014) อาจเป็นไปได้ว่าลักษณะของเครื่องแต่งกายถูกนำมาใช้เป็นสัญญะเพื่อ
แบ่งแยกความดีและไม่ดีออกจากกันได้อย่างชัดเจน  

ภาพที่ 4.19   จตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม เจไดต์, เนไฟรท์ ซอยไซต,์ คุนไซต์ เป็นสญัญะสื่อถึงหิน 
เจไดต์, เนไฟรท์, ซอยไซต์, คนุไซต ์
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2) ความหมายโดยนัย เหล่าอัศวินเซเลอร์เป็นตัวแทนของดาวเคราะห์ใน
ระบบสุริยะจักรวาล มีลักษณะทางกายภาพที่ต่างกันออกไป อาจสื่อถึงลักษณะที่ต่างแตก ทักษะ
ความสามารถ รสนิยมที่มีความหลายหลายของผู้หญิงในสังคม เช่น ผู้หญิงตลกแบบเซเลอร์มูน ผู้หญิง
เรียนเก่งเรียบร้อยแบบเซเลอร์เมอร์คิวรี่ ผู้หญิงใจร้อนเป็นนักสู้แบบเซเลอร์มาร์ส ผู้หญิงรูปร่างสูงใหญ่
แต่จิตใจอ่อนไหวแบบเซเลอร์จูปิเตอร์ ผู้หญิงรักสวยรักงามแบบเซเลอร์วีนัส และผู้หญิงที่มีความ
แข็งแกร่งมีจิตใจเป็นผู้ชายแบบเซเลอร์ยูเรนัส ซึ่งลักษณะทางกายภาพที่ต่างกันอาจเป็นสิ่งที่ผู้แต่ง
ต้องการสื่อให้เห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงแบบไหน ทุกคนล้วนมีความเป็นอัศวินอยู่ในตัวเอง โดยความ
เป็นอัศวินสามารถปลุกให้ตื่นขึ้นได้ เพียงแค่พัฒนาตนเองด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เช่นเดียวกันกับตัวร้าย
ในแอนิเมชันเรื่องนี้ที่มีชื่อเรียกมาจากแร่และหินอัญมณี อาจสื่อให้เห็นว่าคนทุกคนเปรียบเสมือนแร่ที่
มีความแข็งแกร่ง หากได้รับการขัดเกลาและพัฒนา ยกระดับของคุณธรรมในใจจะสามารถเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ได้ เหมือนหินแร่ที่ได้รับการเจียระไนเป็นอัญมณีที่มีคุณค่า  

เครื่องแต่งกายและรูปแบบของเครื่องประดับ โบว์ เข็มกลัด รัดเกล้า ของ
คาแรคเตอร์อัศวินเซเลอร์ในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน แม้จะมีลักษณะที่เหมือนกัน แต่มีการใช้สีที่
ต่างกัน อาจจะต้องการสื่อให้เห็นถึงลักษณะที่ต่างกันของผู้หญิง การใช้รูปแบบของรองเท้าที่ต่างกัน
ออกไป แต่ทุกแบบเป็นรองเท้าส้นสูงเหมือนกัน อาจจะต้องการเติมเต็มความเป็นผู้หญิงให้สมบูรณ์ สื่อ
ให้เห็นว่าผู้หญิงมีความสดใส มีเสน่ห์ และมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล  นอกจากนี้
เครื่องแต่งกายชุดนักเรียนปกกะลาสีของอัศวินเซเลอร์ อาจเป็นการสร้างภาพจำที่สื่อถึงความเป็น
เอกลักษณ์และการเห็นถึงความสำคัญของนักเรียนในวัฒนธรรมญี่ปุ่น การสวมเครื่องแต่งกายและ
เครื่องประดับ ต่างหู รัดเกล้า สร้อยติดคอ (Choker) ที่เหมือนกันเพื่อเป็นสัญลักษณะแสดงถึงกลุ่มคน
ที่มีความคิดแบบเดียวกันของคาแรคเตอร์ตัวร้ายทั้งเพศชายและหญิงในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน 
รวมถึงการเป็นบุคคลที่มีลักษณะนิสัยคล้ายผู้ชายของเซเลอร์ยูเรนัสแต่แปลงร่างแล้วกลับสวมชุดอัศวิน
เซเลอร์ผู้หญิง อาจแฝงไว้ในอีกหนึ่งความหมายเรื่องความเท่าเทียบทางเพศ อาจต้องการสื่อให้เห็นว่า

ภาพที่ 4.20  เครื่องแต่งกายที่มีลักษณะเน้นสัดส่วนของรูปร่างของคาแรกเตอร์กลุ่มตัวร้ายเพศหญิง 
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แอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูนให้ความสำคัญกับความคิดและเป้าหมายของภารกิจเป็นสำคัญ โดยไม่ให้
ความสำคัญและไม่คำนึงถึงเพศสภาพ เห็นได้จากบทพูดหนึ่งของเทนโอ ฮารุกะหรือเซเลอร์ยูเรนัส 
จาก Act.31 ภาค Death Busters ที่ว่า “มันสำคัญด้วยหรอถ้าฉันจะเป็นหญิงหรือชาย เรื่องเพศไม่ใช่
อุปสรรคหรือเงื่อนไขในการทำสิ่งใด... ไม่เกี่ยวกับเพศเลยสักนิด... เธอคิดว่าจะสามารถปกป้องสิ่ง
สำคัญด้วยความคิดแบบน้ันได้เหรอ” 

 
 

 
  
 
 
  
 

 
 
ในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูนเหล่าอัศวินเซเลอร์ต้องพบเจอ และต่อสู้กับตัว

ร้ายที่ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามามากมายไม่สิ้นสุด อาจสื่อถึงธรรมชาติของชีวิตที่ต้องพบเจออุปสรรค
มากมายซ้ำแล้วซ้ำเล่า การแปลงร่างเพ่ือต่อสู้ของเหล่าอัศวินอาจเป็นสัญญะที่สื่อให้เห็นถึงศักยภาพใน
การต่อสู้กับอุปสรรคเพื่อผ่านปัญหาไปให้ได้ด้วยตนเองของมุนษย์ และแสดงให้เห็นถึงแง่มุมที่
หลากหลายของคนหนึ่งคน เห็นได้จากตอนที่อามิ เป็นเด็กเรียนเก่งมีภาพลักษณ์การเป็นเด็กเรียบร้อย
มากที่สุดในกลุ่มอัศวินเซเลอร์ แต่เมื่อแปลงร่างเป็นอัศวินเซเลอร์กลับเป็นคนเดียวที่ใส่เสื้อแขนกุด 
นอกจากกนี้การแปลงร่างอาจเป็นการแสดงถึงความต้องการลบปมด้อยที่บุคคลเหล่านั้นมีต่อตนเอง 
หรือข้อด้อยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคม เห็นได้จากตอนที่สมอลล์เลดี้ผู้ซึ่งมีปมในจิตใจเสมอมา
ว่าตนเองไม่เก่งเหมือนแม่ที่เป็นควีนเซเรนิตี้หรือเซเลอร์มูนในศตวรรษที่ 30 โดนเพื่อนล้อเรื่องลักษณะ
ของร่างกายที่หยุดการเจริญเติบโตทำให้มีความสูงเท่าเด็กอนุบาล เป็นคนไม่มีพลังไม่สามารถแปลง
ร่างได้เหมือนแม่ วันนึงเดินหลงจากไปยังเขตปกครองของไวซ์แมน ถูกไวซ์แมนใช้คำพูดโน้มน้าว ทำให้
รู้สึกว่าตนเองสามารถแก้ปมในใจที่มีมาโดยตลอดน้ีได้ ทำให้ด้านมืดครอบงำจิตใจ สมอลล์เลดี้จึงแปลง
ร่างเป็นแบล็กเลดี้ สะกดจิตพ่อคือเจ้าชายเอ็นดิเมี่ยนหรือหน้าหน้ากากทักชิโด้ ทำให้พ่อจำแม่ไม่ได้ 
ตนเองจึงได้ครอบครองพ่อแต่ผู้เดียว แบล็กเลดี้แสดงท่าทีกอดจูบเชิงชู้สาวเพื่อต้องการเอาชนะแม่ของ
ตนเอง เพื่อลบปมด้อยในใจที่มีตลอดมา   
 

ภาพที่ 4.21  ตัวร้ายเพศชาย และตัวร้ายเพศหญิงสวมใสเ่ครื่องประดับแบบเดียวกัน 
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หากมองให้แง่ของการให้ความหมายจากการดูลักษณะความเป็นมาหรือ
รูปแบบของวัฒนธรรม (Cultural Codes) ลักษณะและที่มาของตัวละครในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน
เปรียบเทียบความตรงกันข้ามให้เห็นชัดเจน ในเรื่องเครื่องแต่งกายที่เปิดเผยสัดส่วนและรูปร่างของ
คาแรคเตอร์ตัวร้าย ลักษณะทางกายภาพที่ผิดปกติ และการมีศักยภาพความสามารถที่มากกว่าหรือ
ด้อยกว่าคนส่วนใหญ่ในสังคม อาจสามารถตีความได้ว่าในยุคสมัยของการ์ตูนช่วงเวลายุค 90 ตั้งแต่ 
1990 - 1999  ชีวิตในวันเรียนของเด็กญี่ปุ่นต้องพบกับปัญหาการกลั่นแกล้งที่รุนแรง สังคมในขณะนั้น
อาจะมีจิตสำนึกทางสังคมที่ยอมรับแต่พวกเดียวกัน ยังไม่ให้เสรีภาพและอิสระทางความคิดส่วนบุคคล
มากพอที่จะยอมรับ ความคิดและการกระทำที่แตกต่างจากสังคมส่วนใหญ่เป็นเรื่องไม่ปกติอาจจะ
ไม่ได้รับการยอมรับอาจถูกตัดสินว่าเป็นเรื่องร้ายและต้องกำจัดสิ่งที่ต่างให้หมดไป 

4.2.1.2 รูปแบบของพลัง 
1) ความหมายโดยอรรถ คาแรคเตอร์ในแอนิเมชันเซเลอร์มูน มีตัวละครที่

มีพลังและไร้พลัง โดยมีลักษณะของพลัง 2 รูปแบบ คือพลังปกป้องและพลังทำลาย คาแรคเตอร์ใน
แอนิเมชันเซเลอร์มูนมี 11 คาแรคเตอร์ที่เป็นคาแรคเตอร์มีพลัง และ 3 คาแรคเตอร์ที่เป็นคาแรคเตอร์
ไร้พลัง สามารถใช้พลังผ่านอาวุธและใช้พลังทางกระแสจิต มีชื่อพลัง อาวุธ และสัญลักษณ์ประจำตัว
ของอัศวินเซเลอร์ตามสัญลักษณ์ของดวงดาวและเป็นสัญญะสื่อถึงเทพประจำดวงดาวตามตำนานกรีก 
เช่น เซเลอร์มาร์สแป็นตัวแทนแห่งดาวอังคารมีพลังเกี่ยวกับไฟ คือ พลังมนต์แห่งมาร์ พลังคาถาอัคคี
พิฆาต พลังเพลิงนารีพิฆาต เป็นสัญญะสื่อถึงเทพมาร์สตามตำนานกรีก เซเลอร์จูปิเตอร์สแป็นตัวแทน
แห่งดาวพฤหัสพลังเกี่ยวกับสายฟ้า คือ พลังมนต์แห่งจูปิเตอร์ พลังไฟฟ้าสะท้านพิภพ พลังพายุ
อสนีบาต เป็นสัญญะที่สื่อถึงเทพซูสหรือเทพจูปิเตอร์ในตำนานเทพของกรีก ซึ่งพลังของคาแรคเตอร์
ในกลุ่มอัศวินเป็นพลังที่มาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่โดยปกติแล้วเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้
อย่าง ดิน น้ำ ลมพายุ ไฟ เวลา คลื่นทะเล คลื่นเสียง ในส่วนของเซเลอร์มูนเป็นตัวแทนแห่งดวงจันทร์ 

ภาพที่ 4.22 เซเลอร์มูนน้อยถูกด้านมืดครอบงำจิตใจ แปลงร่างเป็นแบล็กเลดี้  
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ซึ่งเป็นดวงฤกษ์มีแสงสว่างในตัวเอง จึงมีพลังที่เป็นสัญญะเกี่ยวกับแสงสว่าง คือ พลังมนต์แห่งจันทรา 
พลังประกายจันทราขจัดวิญญาณร้าย พลังมนต์แห่งผลึกจันทรา  

คาแรคเตอร์กลุ่มตัวร้ายมีตัวละครที่มีพลังและไร้พลัง โดยมีพลังปกป้องและ
พลังทำลายเช่นเดียวกันกับกลุ่มอัศวินเซเลอร์ คาแรคเตอร์ตัวร้ายเป็นคาแรคเตอร์มีพลัง จำนวน 22 
คาแรคเตอร์ และเป็นคาแรคเตอร์ไร้พลัง จำนวน 4 คาแรคเตอร์ ใน 22 คาแรคเตอร์ที่มีพลังมีเพียง 4 
คาแรคเตอร์เท่านั้นที่สามารถใช้ได้ทั้งพลังทำลายและพลังปกป้อง คาแรคเตอร์ตัวร้ายสามารถใช้พลัง
ทางกระแสจิต มี 8 คาแรคเตอร์เท่านั้นที่สามารถใช้พลังผ่านอาวุธ คาแรคเตอร์กลุ่มตัวร้ายไม่มีชื่อพลัง 
รูปแบบของอาวุธและลักษณะของพลังจะเป็นแสงและสีเป็นสัญญะเพื่อให้สื่อถึงหินแร่และอัญมณีที่ใช้
เป็นชื่อของตัวละคร เช่น เจไดต์ Jadeite ลักษณะพลังเป็นสีเขียวสีเดียวกับหยก (Jade) ที่มีลักษณะ
เป็นหินมีเฉดสีเขียวอมขาว ซอยไซต์ลักษณะพลังเป็นสีเหลืองสีเดียวกับแร่ Zoisite คุนไซต์มีลักษณะ
พลังเป็นสีชมพูอมม่วงสีเดียวกับแร่ Kunzite เจ้าชายเดมันต์มีลักษณะพลังเป็นสีขาวสีเดียวกับเพชร 
(Diamond) รูบีอูสลักษณะพลังเป็นสีแดงสีเดียวกับทับทิม (Ruby) 

2) ความหมายโดยนัย จาก Key Message “ตัวแทนแห่งดวงจันทร์ จะลง
ทัณฑ์แกเอง” ที่ติดหูและได้รับความนิยมอย่างมากจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ใช้พลังจาก
ธรรมชาติ เป็นตัวแทนแห่งดวงจันทร์และดวงเคราะห์ สัญญะของรูปแบบพลังนี้หากมองในแง่มุมของ
การให้ความหมายจากการดูลักษณะความเป็นมาหรือรูปแบบของวัฒนธรรม (Cultural Codes) ของ
ชาวญี่ปุ่น อาจสื่อให้เห็นว่า ในช่วงเวลายุค 90 ตั้งแต่ 1990-1999 นั้น ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อเรื่องการ
ขอพร และหวังในสิ่งตอบแทน ดั่งสุภาษิตที่มีมาแต่โบราณที่ว่า หัวปลาซาร์ดีนก็มาจากความศรัทธา 
いわしのあたまもしんじんから (J-Campus, 2009) ยามเข้าตาจนหันหน้าพึ่งพระหรือหัว
ปลาก็ไหว้ได้ถ้ามีศรัทธา ความศรัทธาเป็นสิ่งมหัศจรรย์ และเรื่องเฉพาะบุคคลที่ไม่สามารถหักห้ามกัน
ได้ แสดงให้เห็นถึงการให้ความสนใจเรื่องศาสตร์เกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์การบูชาปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
ความเชื่อเรื่องภูตผีปีศาจ การทำนายดวงชะตา ลางสังหรณ์ เกิดเป็นการกล่าวอ้างถึงปาฏิหาริย์เหนือ
ธรรมชาติเพื่อหวังในผลตอบแทนและอภินิหารพลังอำนาจเหนือมมุษย์ขึ้น เห็นได้จากสถานการณ์
วิกฤติของการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเหล่าอัศวินเซเลอร์ การรวมพลังของเหล่าอัศวินเข้ากับแรงจิต
อธิษฐานของแมวผู้ไร้พลัง ด้วยใจที่แน่วแน่ทำให้เกิดเป็นปฏิหาริย์พลังขั้นสูงสุด คือ พลังทวีคูณสายรุ้ง
หัวใจจันทรา ทำให้เกิดปฏิหาริย์ชนะศัตรูผู้ร้ายกาจ อาจแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของวัฒนธรรมของชาว
ญี่ปุ่นที่ว่า จิตใจอันมุ่งมั่น ความเชื่อใจในกลุ่ม ความศรัทธาในกันและกัน ความสามัคคี การมีเป้าหมาย
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือพลังที่แท้จริงที่สามารถทำให้ภาระกิจสำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งต่างจาก
แอนิเมชันฮีโร่ทางฝั่งตะวันตกอย่างไอรอนแมน แบทแมน ที่ต้องการสื่อให้เห็นว่าพลังมาจากมนุษย์ คิด
คิดค้นเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ล้ำสมัย 
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ทั้งนี้คาแรคเตอร์อัศวินเซเลอร์และคาแรคเตอร์ตัวร้ายในแอนิเมชันเรื่องเซ
เลอร์มูน มีลักษณะขอพลังและการใช้พลังที่เหมือนกัน สัญญะในข้อนี้หากมองในแง่มุมของรหัสที่
เกี่ยวกับตัวบุคคล หรือการให้ความหมายจากตัวบุคคล (Personal Codes) อาจจะแสดงให้เห็นถึง
ลักษณะตัวแทนของคนดีและคนไม่ดี แอนิเมชันเซเลอร์มูนตัดสินความดีและความไม่ดีจากเจตนาของ
การกระทำ คนดี คือ คนที่มีความคิดและการกระทำที่ต้องการจะปกป้องช่วยเหลือผู้อื่น ถึงแม้ใน
บางครั้งต้องใช้พลังเพื่อทำลาย ในขณะที่ตัวร้ายก็ไม่ได้มีเพียงความคิดและการกระทำที่ต้องการทำลาย
เท่านั้น ตัวร้ายก็มีการใช้พลังเพื่อปกป้องเช่นกัน รูปแบบพลังและการใช้พลังอาจสื่อให้เห็นว่าอย่ามอง
สิ่งใดแต่เพียงด้านเดียวเพราะในดีมีเสีย ในเสียมีดี เรื่องของการใช้พลังผ่านอาวุธและการใช้พลังทาง
กระแสจิตอาจเป็นสัญญะที่แสดงให้เห็นว่า ความดีและความความชั่วสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งความคิด
และการกระทำ ในแอนิเมชันเซเลอร์มูนมีตัวละครมนุษย์และสัตว์ที่ไม่มีพลังซึ่งเป็นตัวละครมี
ความสำคัญในการเป็นผู้ช่วยเหลือ เป็นผู้มอบพลัง เป็นนักวางแผน เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มให้ทำภาระกิจ
ต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงได้ เป็นสัญญะที่แสดงให้เห็นว่า พลังไม่ได้มีเพียงการทำให้เกิดปรากฏการณ์เหนือ
ธรรมชาติหรือการควบคุมปรากฏการณ์ธรรมชาติ ดิน ฟ้า อากาศ เท่านั้น ความรู้ความฉลาดก็นับเป็น
พลังด้วยเช่นกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4.23  คำอธิษฐานอันแรงกล้าของลูนา่ร ์
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4.2.1.3 สภาพแวดล้อมและสภาพสังคม 
1) ความหมายโดยอรรถ ที่อยู่อาศัยในแอนิเมชันเซเลอร์มูนแบ่งออกเป็น

โลกจริงและโลกสมมุติ ที่อยู่อาศัยในโลกจริงประกอบด้วย บ้านมีลักษณะเหมาะกับภูมิอากาศของ
ประเทศญี่ปุ่น มีพื้นที่ใช้สอยสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของคนในครอบครัว เช่น ห้องทานอาหาร ห้องครัว 
ห้องนั่งเล่น และห้องนอนส่วนตัวของสมาชิกในครอบครัว อพาร์ทเม้นท์หรือแฟลตมีความทันสมัย อีก
ทั้งแสดงให้เห็นถึงที่อยู่อาศัยของคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ เนื่องจากญี่ปุ่นมีสภาพพื้นที่เป็นเกาะ มีพื้นที่น้อย 
ทำให้ชาวญี่ปุ่นต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่อันจำกัดเหมาะสำหรับครอบครัวเล็ก มีสมาชิก 1-2 คน  และศาล
เจ้าชินโต เป็นสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ เป็นสิ่งก่อสร้างแบบญี่ปุ่นที่มีไว้เพ่ือสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำนาย
โชคชะตา หรือเพ่ือขอพรให้สมปรารถนา และใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัว  

สัญญะในข้อนี้หากมองในแง่มุมของรหัสที่ เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล (Social Codes) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว 2 รูปแบบ คือ บ้าน
เป็นสัญญะที่แสดงถึงรูปแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวครอบครัวอบอุ่น เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับ
ครอบครัวสมบูรณ์ มี พ่อ แม่ และลูก  โดยพ่อหรือสามีมีหน้าที่ทำงานหาเงินเพื่อใช้จ่ายในครอบครัว 
แม่หรือภรรยาทำหน้าที่แม่บ้านดูแลบ้าน ดูแลสามี ดูแลลูก ซึ่งพ่อแม่จะให้ความสำคัญกับลูกเป็นอย่าง
มาก แม่บ้านจะเป็นคนปรุงอาหารให้กับสมาชิกในครอบครัวทั้ง 3 มื้อ โดยมื้อเช้ารับประทานที่บ้าน
ก่อนออกไปเรียนหรือทำงาน มื้อกลางวันจะนิยมหิ้วข้าวกล่องหรือเบนโตะ และให้ความสำคัญกับ
อาหารมื้อเย็นมากที่สุด มีอาหารหลากหลายทานที่บ้านพร้อมหน้ากัน ในส่วนอพาร์ทเม้นท์หรือแฟลต 
และศาลเจ้าชินโต เป็นสัญญะแสดงถึงรูปแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ ขาดพ่อหรือแม่
หรือขาดทั้งพ่อและแม่ เนื่องจากพ่อแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิตทำให้ต้องดูแลตัวเองและดำรงชีวิตเพียง
ลำพัง  

ทั้งนี้ที่อยู่อาศัยในโลกสมมุติประกอบด้วย Moon Castle อาณาจักรดวง
จันทร์, Crystal Tokyo ในศตวรรษที่ 30, ประตูมิติเวลา, อาณาจักรดวงจันทร์, ปราสาทดาร์กคิงดอม, 
ปราสาทแบล็กมูน ในศตวรรษที่ 30, ดาวเนเมซิส ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของคาแรคเตอร์อัศวินเซเลอร์และ
ตัวร้าย เป็นสัญญะแสดงให้เห็นถึง สภาพแวดล้อมทางสังคมส่งผลถึงวัฒนธรรม ความคิด ของบุคคลที่
อาศัยอยู่ในสังคมนั้นๆ ผู้ที่มีความคิดในแบบเดียวกันจะอาศัยอยู่ร่วมกัน หากมีคนกลุ่มหนึ่งที่มี
ความคิดต่างก็จะนำมาซึ่งความขัดแย้ง เกิดการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความคิดของตนเอง  

2) ความหมายโดยนัย ลักษณะสภาพแวดล้อมทางสังคมที่อยู่อาศัยและ
ลักษณะของครอบครัวที่มีความแตกต่างกัน หากมองให้แง่ของการให้ความหมายจากตัวบุคคล 
(Personal Codes) ลักษณะสภาพแวดล้อมทางสังคมที่อยู่อาศัยและลักษณะของครอบครัวที่มีความ
แตกต่างกันมีผลต่อลักษณะบุคคล ตัวละครที่อยู่ในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์จากการสูญเสียพ่อและแม่
จากอุบัติเหตุ และ พ่อแม่หย่าร้าง ทำให้ต้องอาศัยอยู่ลำพังมีความจำเป็นต้อง โตกว่าวัย คือเข้าใจและ
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ยอมรับที่จะต้องใช้ชีวิตลำพังโดยปราศจากครอบครัว มีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จากเด็กมัธยมต้น
ที่ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องเรียนที่มีการแข่งขันสูงเท่านั้น จำเป็นต้องมีทักษะอื่นๆ ด้วย เช่น ทำอาหาร งาน
ฝีมือเย็บปักถักร้อย ต้องเชื่อมั่นและอยู่ได้ด้วยตนเอง เห็นได้จากบทพูดหนึ่งของเซเลอร์เมอร์คิวรี จาก 
Act.16 ลักพาตัว Sailor Mercury ภาค Black Moon ที่ว่า “ฉันตัวคนเดียว แล้ววันนึงอาจจะต้องลา
จากคนที่ฉันรัก แต่ฉันไม่จำเป็นต้องเศร้าเลย เพราะเวลามีความสุขใจเราจะสื่อถึงกันอยู่แล้ว”  
แอนิเมชันเซเลอร์มูนอาจต้องการสื่อให้เยาวชนในสังคมที่มีปัญหาแบบเดียวกันกับตัวละครเห็นว่า ไม่
ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสภาพครอบครัวแบบไหนเราทุกคนสามารถเป็นคนดีได้  

สภาพแวดล้อม สภาพสังคมส่งผลต่อสภาพจิตใจ และสภาพจิตใจมีผลต่อ
รูปแบบของความสัมพันธ์ ในแอนิเมชันมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่หลากหลาย การมีสภาพจิตใจที่อ่อน
โอนและเปราะบางนั้นเป็นรหัสที่เกี่ยวกับตัวบุคคล (Personal Codes) ที่ส่งผลต่อรหัสที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Social Codes) การเป็นคนโดดเด่ียวมาก่อน ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
เพื่อนมีบทบาทสำคัญอย่างมาก มิตรภาพจึงสำคัญและทำให้เกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ เห็นได้จากบทพูด
หนึ่งของเซเลอร์มูนน้อยจาก Act. 33 ไม่รู้จบ 6 ผู้พิทักษ์ทั้ง 3 ภาค Death Busters ที่ว่า “ในเวลา
แบบนี้ฉันจะไม่วิ่งหนี ไม่ว่าโฮตารุจังจะเป็นแบบไหน จะต้องเจอชะตากรรมแบบไหนยังไงเจ้าก็คือ
เพื่อนของฉัน” ในขณะที่การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปิดกั้นห่างไกลไม่พบปะผู้คนของเซเลอร์พลูโตก็
ส่งผลต่อมุมมองที่มีต่อความสัมพันธ์ เห็นได้จากบทพูดหนึ่งของเซเลอร์พลูโต จาก Act.19 ย้อนเวลา 
Sailor Pluto ภาค Black Moon ที่ว่า “ไม่ใช่ว่าต้องกอดหรือจูบเท่านั้นถึงจะเป็นการแสดงความรัก
ได้ การเฝ้ามองจากที่ไกลๆ ก็นับเป็นรูปแบบของความรักด้วยเช่นกัน” นอกจากนี้แอนิเมชันยัง
นำเสนอด้านความหลากหลายทางเพศในรูปแบบของความรักระหว่างเพศเดียวกันระหว่าง ไคโอ มิจิรุ 
เซเลอร์เนปจูน และ เทนโอ ฮารุกะ เซเลอร์ยูเรนัส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มี
ความหลายหลายในสังคมญี่ปุ่น รวมถึงอาจจะต้องการนำเสนอความเท่าเทียมของชายและหญิงและ
ความรักระหว่างเพศเดียวกันให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในสังคมอีกด้วย  

4.2.1.4 การสื่อสารและการแสดงอารมณ์ที่สื่อถึงความเป็นญี่ปุ่น    
1) ความหมายโดยอรรถ แอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูนแสดงให้ เห็นถึง

วัฒนธรรมการแสดงอารมณ์ที่หลากหลาย คือ ดีใจ ปลื้มใจ เสียใจ มีการแสดงออกทางอารมณ์หลาย
รูปแบบ คือ ยิ้ม หัวเราะ กระโดด ร้องไห้ เป็นการใช้สัญญะเพื่อแสดงความรู้สึกดีใจหรือเสียใจแบบ
ตรงไปตรงมา คือ เมื่อดีใจ ปลื้มใจจะแสดงอาการยิ้ม หัวเราะหรือกระโดด เมื่อเสียใจจะแสดงออกด้วย
การร้องไห้ การโค้งเพ่ือใช้สำหรับการขอโทษและการทักทาย ซึ่งการทักทายนับเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญ
ของชาวญี่ปุ่น การใช้ท่าทางโค้งคำนับเป็นการแสดงการทักทายขั้นพื้นฐานระหว่างชาวญี่ปุ่นด้วยกัน 
เป็นการทักทายที่ใช้ในท่ายืน โดยจะยืนตรงเท้าชิดกัน โค้งลำตัวส่วนบนลงแล้วก้มศีรษะเล็กน้อย ไป
จนถึงก้มศีรษะทำมุม 90 องศา โดยการก้มจะขึ้นอยู่กับระดับของความสุภาพที่แสดงออก ในส่วนห้อง
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ที่ปูด้วยเสื่อทาทามิจะทักทายกันในท่านั่ง โดยนั่งพับเข่าลง ให้ก้นทับอยู่บนส้นเท้า วางมือทั้งสองข้าง
ชิดกันบริเวณหน้าเข่า แล้วโค้งตัวไปข้างหน้าแล้วก้มศีรษะลงไป เพื่อเป็นสัญญะของการทักทาย เป็น
การแสดงออกถึงความสนิทสนมคุ้นเคยของชาวญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นมักกล่าวคำทักทายกันบ่อยๆ มีคำ
ทักทายกำหนดไว้แน่ชัดสำหรับใช้ในช่วงเวลาและสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน โดยชาวญี่ปุ่นจะ
ทักทายเฉพาะคนที่รู้จักเท่านั้น นอกจากการแสดงอารมณ์ ยังมีการแสดงท่าทางภาษากาย เพื่อเป็น
สัญลักษณ์ต่างๆ คือ สัญลักษณ์ มะรุ (Maru : วงกลม) ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ทำเป็นรูปวงกลม (OK) แสดง
ถึงความถูกต้อง และ สัญลักษณ์ บัทสึ (Batsu กากบาท) โดยใช้นิ้วช้ีทั้ง 2 ข้างทำเป็นรูปกากบาทหรือ
ชูแขนขึ้นเหนือศีรษะทับกันเป็นกากบาทเพื่อแสดงถึงความผิดพลาด การชี้ตนเอง โดยการใช้นิ้วชี้ ชี้ไป
ที่จมูกตัวเองเพ่ือสื่อความหมายว่า ฉันเอง ผมเอง  

การแสดงออกทางอารมณ์แฝงไว้ด้วยนัยยะสำคัญ ระดับของการโค้งเพื่อใช้
สำหรับการขอโทษและการทักทายแสดงให้เห็นถึงระดับของความรู้สึก ยิ่งโค้งมากเท่าไหร่ ก้มหลาย
ครั้งมากเท่าไหร่ก็แสดงถึงระดับของความรู้สึกผิด หรือเป็นการแสดงความสุภาพให้เกียรติ และความ
เคารพที่มีต่อคู่สนทนามากเท่านั้น ในบางครั้งการแสดงออกทางอารมณ์ก็แฝงไว้ด้วยนัยยะที่ตรงกัน
ข้าม คือ การร้องไห้เป็นการแสดงออกทางอารมณ์ ไม่ใช่เพื่อเป็นการแสดงความอ่อนแอหรือโศกเศร้า
เสียใจเท่านั้น การร้องไห้อาจเป็นเพราะมีความสุขได้อีกด้วย เช่น การร้องไห้เมื่อชนะศัตรู การร้องไห้
เมื่อกลุ่มรอดพ้นจากอันตราย การร้องไห้ด้วยความยินดีและความตื้นตันใจ เรียกว่าน้ำตาแห่งความสุข 
“ยูเรชีนะคิ (Ureshinaki)” หรือการยกมือขึ้นทั้ง 2 ข้างขึ้นเหนือศีรษะ ไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่
เป็นการแสดงความยินดี ขอให้โชคดี ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า บันไซ  นอกจากการสื่อสารโดยแสดงท่าทาง
และภาษากายแล้วในบางครั้งความนิ่งเงียบก็นับเป็นการสื่อสารด้วยภาษากายอย่างหนึ่ง มีนัยยะแฝง
อารมณ์หรือการสื่อสารไว้มากมายดั่งคำพูดของชาวญี่ปุ่นที่ว่า ตาพูดได้เท่ากับปาก เช่นความเสียใจ ที่
แสดงออกโดยวิธีการนิ่งเงียบหรือแสดงออกผ่านแววตาที่อ่อนไหวเท่านั้น ไม่ต้องร้องไห้มีน้ำตาทุกครั้ง 
และการนิ่งเงียบยังเป็นการแสดงถึงความเชื่อมั่น รวมถึงการให้กำลังใจอีกด้วย จากตอนที่นารุจังเพ่ือน
ของอุซางิรู้ว่าอุซางิกำลังต่อสู้กับภาระกิจที่ยิ่งใหญ่ การยืนอยู่ข้างกันเงียบๆ โดยไม่มีคำพูดใดๆ ก็ทำให้
อุซางิมีกำลังขึ้นมาได้มากทีเดียว ทั้งนี้การสื่อสารและการแสดงอารมณ์ยังเป็นสัญญะที่แสดงถึงรหัสที่
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Social Codes) อีกด้วย ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งทำให้เข้าใจซึ่ง
กันและกันได้โดยดูจากอากัปกิริยา ไม่จำเป็นต้องอธิบายก็สามารถคาดเดาความคิดได้จากอาการนิ่ง
เงียบ ซึ่งบุคคลที่สามารถเข้าใจจะเรียกว่าเป็นคนสนิท หรือบุคคลภายใน (Uchi) เหมือนกับคำพูดที่ว่า 
มองตาก็รู้ใจ   

2) ความหมายโดยนัย การแสดงอารมณ์ทางบวกและทางลบของตัวละคร
เพศชายและเพศหญิงในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน มีลักษณะการแสดงอารมณ์ในทางบวกและลบที่
เหมือนกัน คือ หัวเราะ ยิ้ม หัวเราะ กระโดดกอด ในเวลาที่ดีใจหรือมีความสุข ร้องไห้ นิ่ง เงียบ ใน
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เวลาที่เสียใจ ซึ่งการแสดงออกทางอารมณ์ของตัวละครจะเป็นไปในทิศทางที่สงวนท่าที อาจจะเป็นไป
ได้ว่าแอนิเมชันกำลังตอกย้ำมารยาทความยึดมั่นในแบบแผนธรรมเนียมปฏิบัติของคนญี่ปุ่น ที่มีความ
สุภาพระวังกริยามารยาท อ้อนน้อมถ่อมตน มีความเกรงใจอยู่เสมอ แต่ในขณะเดียวกันแอนิเมชันก็ยัง
นำเสนอการแสดงออกที่ตรงข้ามกับมารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติของชาวญี่ปุ่นผ่านตัวละครหลัก
อย่างอุซางิจัง หรือ เซเลอร์มูนที่มีคาแรคเตอร์ไม่เรียบร้อย ไม่ระมัดระวัง การแสดงอารมณ์ดีใจ การ
กอดจูบแสดงความรักในที่สาธารณะ ซึ่งในส่วนนี้อาจจะเป็นความต้องการของแอนิเมชันที่จะนำเสนอ
ความหลากหลายของวฒันธรรม และแง่งามจากความเป็นธรรมชาติของมนุษย ์

 
4.2.2 การสื่อสารต่อสังคม  
เป็นการวิเคราะห์มุมมองของผู้เขียนที่มีต่อสังคมและสิ่งที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอต่อสังคม

ผ่านคาแรคเตอร์สาวน้อยเวทมนตร์ผู้พิทักษ์โลกในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน ซึ่งสะท้อนให้เห็นค่านิยม
ส่วนบุคคลและค่านิยมของสังคมญี่ปุ่นในประเด็นสำคัญดังนี้  

4.2.2.1 ความเคร่งครัดในหน้าที่ และกฎระเบียบ  
เนื่องจากคาแรคเตอร์ในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน ถูกสร้างขึ้นให้มีเวทมนตร์ สามารถ

แสดงอิทธิฤทธิ์ควบคุมธาตุทั้ง 4 เกิดเป็นพลังวิเศษเหนือธรรมชาติ แต่ในขณะเดียวกันทุกคาแรคเตอร์
ได้ถูกควบคุมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน ในแอนิเมชันนำเสนอให้เห็นถึงเงื่อนไขที่ตัวละครใช้ร่วมกัน 
การละเมิดกฎส่งผลถึงชีวิต ในแอนิเมชันแสดงให้เห็นว่า แม้ว่าจะเป็นการกระทำของตัวละครหลักที่มี
ความสำคัญต่อการดำเนินเรื่อง และการกระทำนั้นเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากเพียงใดก็ตาม แต่ถ้า
ละเมิดกฎที่ตั้งไว้ก็ได้รับผลโดยไม่มีข้อยกเว้น เป็นไปได้ว่าแอนิเมชันเรื่องนี้ต้องการสื่อสารต่อสังคมใน
แง่ที่ว่า กฎก็คือกฎ ไม่ว่าจะเป็นใครกระทำการด้วยเจตนาใดก็ตาม ถึงแม้จะมีประโยชน์กับสังคมส่วน
ใหญ่ ก็ไม่มีอภิสิทธิ์สามารถละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่ระบุไว้ได้ บางครั้งหน้าที่ก็มาพร้อมความ
ลำบากใจ ดังเช่น ตอนที่เลเซอร์พลูโตทำผิดกฎหยุดเวลาเพื่อช่วยอุซางิน้อยที่ตอนนั้นถูกครอบงำจิตใจ
กลายร่างเป็นแบล็กเลดี้ การทำผิดกฎในครั้งนี้ส่งผลให้เซเลอร์พลูโตต้องตายถึงแม้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมก็ตาม  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.24 เซเลอร์พลูโตละเมิดกฎทำให้เสียชีวิต 
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4.2.2.2 ความมุ่งมั่นและตั้งใจ 
คาแรคเตอร์อัศวินเซเลอร์ในแอนิเมชันเรื่องนี้ เป็นตัวเอกที่มีลักษณะแตกต่างกัน เป็น

ตัวแทนของคนที่มีนิสัยและบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกัน ทุกตัวละครปราศจากความสมบูรณ์ มีจุดเด่น
และจุดด้อยที่ต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ในตลอดทั้งเรื่องได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะพัฒนา
ตนเองของตัวละครต่างกันไป คนโดดเดี่ยวพยายามสูงสุดในการเข้าสังคม คนไม่เอาไหน ไร้แก่นสาร
พยายามที่จะเป็นผู้นำที่ดีที่สุด คนที่เชื่อมั่นในตนเองต้องเรียนรู้ที่จะฟังความคิดเห็นของกลุ่ม ใน
ระหว่างภารกิจมีอุปสรรคมากมาย ในตลอดทั้งเรื่องของแอนิเมชันได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและ
ตั้งใจ ความพยายามและพัฒนาการของตัวละคร ให้ตัวละครพูดถึงทัศนคติจุดยืนที่แสดงถึงความ
พยายาม ความตั้งใจในการชนะใจตนเองและต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ดังเช่นคำพูดของลูนาร์ที่ว่า ถ้าเรา
อยากจะทำอะไรจริงๆ สักอย่าง เราต้องไม่หนีมัน 

4.2.2.3 ความเป็นเพื่อนสำคัญและมีพลังที่ยิ่งใหญ่ 
ตัวละครในแอนิเมชันเซเลอร์มูน มีรูปแบบของครอบครัวที่ต่างกัน 90% เป็น

คาแรคเตอร์ที่ครอบครัวไม่สมบูรณ์ สูญเสียพ่อแม่ ทำให้ต้องใช้ชีวิตโดยลำพัง ตัวละครในเรื่องใช้ชีวิต
อย่างเข้าใจไม่ออกนอกลู่นอกทาง ถึงแม้จะขาดครอบครัวคอยสนับสนุนและให้กำลังใจ และแม้จะอยู่
ในสถานการณ์วิกฤติอันตรายถึงชีวิตก็จะนึกถึงเพื่อน เพื่อนคือกำลังใจสำคัญในการขับเคลื่อนให้ก้าว
ข้ามอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จ ในแอนิเมชันยังมีการรวมพลังของอัศวินเซเลอร์เพื่อใช้เป็นท่าไม้ตายที่
สามารถใช้กำจัดศัตรูที่มีพลังเหนือกว่าได้สำเร็จในทุกครั้ง รวมถึงการยอมตายแทนเพื่อนได้โดยไม่
หวาดกลัว ดังเช่นคำพูดในหลายๆ ตอนของตัวละครที่ว่า “เพื่อเพื่อนแล้วอันตรายไหนฉันก็ไม่กลัว”, 
“เวลาเรามีความสุขใจเราจะสื่อถึงกัน เมื่อเวลาต้องจากกัน ความรู้สึกดีๆ จะยังอยู่ไม่จากไปไหน”, 
“ในเวลาแบบนี้ฉันจะไม่วิ่งหนี ไม่ว่าจะต้องเจอชะตากรรมแบบไหนยังไงเข้าก็คือเพื่อนของฉัน” สิ่ง
เหล่านี้นอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเพื่อนสำคัญและมีพลังที่ยิ่งใหญ่ แอนิเมชันอาจจะกำลัง
สื่อสารให้เห็นว่า กลุ่มวัยรุ่นตอนต้น ไม่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับครอบครัว แต่เน้นให้
ความสำคัญกับเรื่องเพ่ือนและการทำตามความฝันของตัวเองเป็นสำคัญ  

 
 
 
 
 
 

  
 
ภาพที่ 4.25  มิตรภาพความเป็นเพื่อนของคาเรคเตอร์อัศวินเซเลอร์ 



 116 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.2.2.4 ความเท่าเทียมทางเพศ  
ในแอนิเมชันเซเลอร์มูนมีตัวละครที่มีบทบาทสำคัญเป็นเพศหญิง ในขณะที่ตัวละคร

เพศชาย คือ หน้ากากทักซิโดเป็นตัวเอกที่มีภาคแบ่งเป็นตัวละครที่ต้องการความช่วยเหลือคือเจ้าชาย
เอ็นดิเมี่ยน ในตลอดทั้งเรื่องของแอนิเมชันได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถและพลังของเหล่าอัศวิน  
เซเลอร์สาวน้อยผู้พิทักษ์เป็นสำคัญ โดยตัดเรื่องความแตกต่างทางเพศสภาพออกไป แอนิเมชันสื่อให้
เห็นว่าผู้หญิงมีพลังและความสามารถใช้พลังต่อสู้กับศัตรู ปีศาจ และอันตรายต่างๆ เพื่อปกป้อง
ส่วนรวมและคนรัก ผู้หญิงสามารถมีความรักกับผู้หญิงด้วยกันได้ ในเกือบทั้งเรื่อง แอนิเมชันมุ่งเน้นที่
จะนำเสนอความเท่าเทียมทางเพศ เรื่องเพศไม่ใช่อุปสรรคหรือเงื่อนไขในการทำสิ่งใด  ซึ่งสิ่งเหล่านี้
อาจจะกำลังสื่อสารให้เห็นว่าในยุค 1990 สังคมญี่ปุ่นอาจจะขาดการยอมรับในความสามารถของเพศ
หญิง ทำให้ผู้หญิงอาจจะขาดความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ แอนิเมชัน
อาจจะนำเสนอความเท่าเทียมทางเพศและกำลังต้องการสื่อสารกับผู้หญิง ให้ผู้หญิงมั่นใจ และเชื่อมั่น
ในตนเองมากขึ้น เห็นได้จากบทพูดหนึ่งของเทนโอ ฮารุกะ หรือเซเลอร์ยูเรนัส จาก Act.31 ภาค 
Death Busters ที่ว่า “มันสำคัญด้วยหรอถ้าฉันจะเป็นหญิงหรือชาย เรื่องเพศไม่ใช่อุปสรรคหรือ
เงื่อนไขในการทำสิ่งใด... ไม่เกี่ยวกับเพศเลยสักนิด... เธอคิดว่าจะสามารถปกป้องสิ่งสำคัญด้วย
ความคิดแบบนั้นได้หรอ” ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่ผู้แต่งต้องการจะสื่อสารกับผู้หญิง อยากให้ผู้หญิง
กล้ามากขึ้นและลืมความเป็นผู้หญิงไปบ้าง  

 

ภาพที่ 4.26  การรวมพลังของเหล่าอัศวินเซเลอร ์
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ภาพที่ 4.27  เซเลอร์มูนปกปอ้งหน้ากากทักซิโด 
 

 

ภาพที่ 4.28 ความรักระหว่างเพศเดียวกัน 
 

4.2.2.5 การมีสติจะทำให้บรรลุเป้าหมาย  
คาแรคเตอร์อัศวินเซเลอร์เป็นวัยรุ่นอยู่ในช่วงมัธยมต้น อายุ 14-15 ปี ทำให้มีลักษณะ

นิสัยใจร้อน วู่วาม และไม่สามารถควบคุมการแสดงออกทางความรู้สึกได้มากนัก ทำให้เกิดผลกระทบ
ตามมา ดังเช่น ตอนที่เซเลอร์มูนหึงหวงหน้ากากทักซิโด้ หรือในตอนที่เซเลอร์มูนต้องการสืบหาความ
จริงของอุซางิน้อยจนทำให้อุซางิน้อยหนีไป ลูน่าร์จึงต้องพูดเพื่อเรียกสติอยู่บ่อยครั้ง เช่น “ความเศร้า
ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น เราควรทำในสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้ ถ้าใช้แต่อารมณ์ จะไม่ได้รู้ในสิ่งที่อยากรู้  
ใจร้อนจะเสียการใหญ่” ด้วยเหตุผลดังกล่าวเราจึงเห็นว่า แอนิเมชันต้องการที่จะสื่อสารเรื่องการมีสติ
ต่อกลุ่มวัยรุ่น ที่มีลักษณะนิสัยวู่วาม ใจร้อนขาดสต ิ
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 การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก  ( In-Depth Interview) บุ คคลเบื้ องหลั งในวงการ
แอนิเมชัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน ประกอบด้วย 

1) คุณวิภาดา จตุยศพร ผู้พากย์เสียง สึคิโนะ อุซางิ หรือเซเลอร์มูน  
2) คุณศรีอาภา เรือนนาค ผู้พากย์เสียง มิซุโนะ อามิ หรือเซเลอร์เมอร์คิวรี่ 
3) คุณนิรันดร์ บุญยรัตพันธุ์ ผู้พากย์เสียง สจิบะ มาโมร,ุ คิงเอ็นดิเมี่ยน แล คุนไซต ์
4) คุณ Jajamoon ผู้ก่อตั้ง facebook fanpage และ website เซเลอร์มูนไทยแลนด์แฟน

คลับ 
5) คุณ ภูศณั ฎฐ์  การุณ วงศ์ วัฒ น์  Creative Marketing และ  Producer ภาพยนตร์

แอนิเมชันเรื่อง 9 ศาสตรา 
6) อาจารย์สุทธิชาติ ศราภัยวานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัล

อาร์ต มหาวิทยาลยัรังสิต 
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกลึก (In-Depth Interview) ทางผู้วิจัยได้สัมภาษณ์แบ่งประเด็นตาม

วัตถุประสงค์ ได้ดังนี้  
 
4.3.1 การออกแบบคาแรคเตอรใ์นแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน 
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า แอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูนคริสตัลเป็นแอนิเมชันที่

ปรับให้ใกล้เคียงกับเนื้อหาในมังงะต้นฉบับมากขึ้น เนื่องจากแอนิเมชันเซเลอร์มูนยุคแรกที่แปลง
จากมังงะเพื่อนำมาฉายทางโทรทัศน์ในยุค 90 ไม่เหมือนต้นฉบับ 100% ถูกปรับแต่งลดทอนฉาก
เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กๆ ที่รับชม แอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูนคริสตัลมียังการปรับเนื้อหาบางตอนให้
เข้ากับยุคสมัยและฐานกลุ่มผู้ชมในยุค 90 ที่ในปัจจุบันเข้าสู่วัยทำงาน ในภาคปัจจุบันใช้ตัวละคร
ดั้งเดิมที่ยึดตามต้นฉบับ โดยมีการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกในการปรับเรื่องภาพ ลายเส้น  
การใช้สี ให้แสงเงาดูสมัยใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะการแปลงร่างที่เป็นฉากสำคัญเป็นที่ติดตามของกลุ่ม
แฟนคลับดูสวย น่าตื่นตาตื่นใจกว่าในยุคเก่า แต่ยังคงไว้ซึ่งรูปลักษณ์และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมี
เอกลักษณ์เป็นที่จดจำตามแบบเซเลอร์มูนต้นฉบับ และมีการปรับเรื่องพัฒนาการของตัวละครให้มี
ความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจากภาคเก่า คาแรคเตอร์อุซางิมีความเติบโตขึ้น ลดความซุ่มซามลงจากภาค
ดั้งเดิม คาแรคเตอร์อามิมีความเด็ดขาดมากขึ้น จากยุค 90 มีมิติของปมในจิตใจที่ชัดเจน แต่โดยรวม
ทั้งด้านกายภาพและจิตใจแอนิเมชันเซเลอร์มูนก็ไม่หลุดจากคาแรคเตอร์เดิมในยุคแรก  

นอกจากการออกแบบเรื่องภาพแล้ว การออกแบบเสียงของนักพากษ์ก็เป็นการสื่อสารกับคน
ดูอีกทางหนึ่ง เสียงพากษ์มีผลต่อการสื่อสารระหว่างคาแรคเตอร์และคนดู ซึ่งทีมพากษ์เซเลอร์มูนของ
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ประเทศไทย ออกแบบตามเสียงของต้นฉบับ ดังทีคุ่ณศรีอาภา เรือนนาค ผู้พากย์เสียง มิซุโนะ อามิ ให้
สัมภาษณ์ว่า “การพากษ์เสียงเราฟังเสียงจากเสียงต้นฉบับ (Sounds Original) ของทางญี่ปุ่นด้วยว่า
เสียงนุ่มนวล ชัดเจน เสียงเรียบร้อยน่าเชื่อถือยังไง เราต้องตามนั้น แล้วก็ดูอุปนิสัยใจคอของตัวการ์ตูน
ด้วยว่าเขาเป็นคนอย่างไร เราก็ออกแบบไปตามนั้น หลักเกณฑ์จริงๆ คือฟังจากน้ำเสียงต้นฉบับและ
บุคลิกของเขา การแสดงออกของเขา ถ้าเขาแข็งแรง เราก็ต้องแข็งแรง ถ้าเขาอ่อนแอ พูดไปร้องไห้ไป
เราก็ต้องทำ เราก็ต้องเข้าใจไปพร้อมกับคาแรคเตอร์ จึงทำให้สามารถถ่ายทอดความตั้งใจของผู้แต่งที่
ต้องการจะสื่อสารกับผู้ชมได้อย่างสมบูรณ์” (ศรีอาภา, 2560) 

 
4.3.2 สัญญะที่นำเสนอผ่านคาแรคเตอร์ในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน 
คาแรคเตอร์เซเลอร์มูนออกแบบโดยให้คาแรคเตอร์เป็นสัญญะของกลุ่มคนที่ลักษณะแตกต่าง

กัน หลากหลายกลุ่ม เป็นตัวแทนของคนเก่ง คนไม่เก่ง คนมีเพื่อนมาก คนไม่มีเพื่อน คนที่ครอบครัว
สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ จึงทำให้คนดูรู้สึกเข้าถึงคาแรคเตอร์และมีประสบการณ์ร่วมกับคาแรคเตอร์ 
ความชัดเจนของลักษณะนิสัยของการพูดจา บุคลิกของตัวละครทำให้ตัวละครสามารถสื่อสาร
ความหมายแฝงไปยังผู้ชม ทำให้แอนิเมชันน่าติดตาม คาแรคเตอร์ในแอนิเมชันเซเลอร์มูนมีการนำเอา
ความเชื่อของญี่ปุ่นเข้ามา เช่น ชื่อ สึกิโนะ อุซางิ นั้นมาจาก สึกิแปลว่าพระจันทร์. อุซางิแปลว่า
กระต่าย หรือ พระจันทร์ลายกระต่าย ตามตำราของญี่ปุ่นจะเป็นกระต่ายตำข้าวเหนียว รวมถึงเรื่อง
วันเกิดของตัวละคร อาจารย์นาโอโกะผู้เขียนมีความรู้ทางโหราศาสตร์ การตั้งวันเกิดของตัวละครจึงตั้ง
ตามโหราศาสตร์ด้วย เช่น อุซางิ เกิดวันที่ 30 มิถุนายน ตามโหราศาสตร์ชาติตะวันตก เซเลอร์มูนจะ
อยู่ในราศีกรกฎ ซึ่งราศีกรกฎมีดาวเคราะห์ประจำราศีคือดวงจันทร์ เซเลอร์เมอร์คิวรี่เกิดราศีกันย์มี
ดาวเคราะห์ประจำราศีคือดาวพุธ เซเลอร์มาร์สราศีเมษ มีดาวเคราะห์ประจำราศีคือดาวอังคาร โดย
จะตรงกันกับดาวเคราะห์ที่ใช้เป็นตัวแทนอัศวินเซเลอร์ “เป็นความตั้งใจแฝงสัญญะของอาจารย์นาโอ
โกะ ซึ่งคนดูอาจจะไม่รู้สึก แต่คนที่รักในตัวละครมากๆ จะไปค้นหาข้อมูลเหล่านี้เอง”  (Jajamoon, 
2560) ดังคำกล่าวที่ว่า “การดีไซน์จะมีหน้าที่แค่การดึงเราเข้าไปสู่เรื่อง เหมือนเราเห็นใครสักคนแล้ว
อยากเข้าไปคุยเด้วย เหมือนเรารู้สึกว่าเขามีเสน่ห์มากๆ อยากรู้จักว่าเขาเป็นใคร การดีไซน์จะไม่บอก
เยอะ แต่มันจะทำให้น่าสนใจ และจะไปวัดกันอีกทีว่า เมื่อตัวละครดึงคนเข้าไปสู่เรื่องแล้วมันประสบ
ความสำเร็จไหม” (สุทธิชาติ, 2560) 

การแปลงร่างในภาคภาษาญี่ปุ่นต้นฉบับ ใช้ว่าคำว่า Make up ซึ่งมีความหมายว่าแต่งหน้า
นั้นอาจจะเป็นสัญญะที่ผู้แต่งต้องการสื่อถึงผู้หญิงที่จะต้องแต่งหน้าก่อนจะออกไปทำงาน ไปเรียน ซึ่ง
เหมือนกับการเปลี่ยนชุดแต่งหน้าแต่งตัวไปสู้รบกับศัตรู การเปลี่ยนชุดไม่ได้หมายความว่า 
ตัวละครได้รับพลังเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่เป็นความหมายโดยนัยถึงการได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างของ 
ตัวละคร “ในส่วนของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแปลงร่าง คฑาแปลงร่าง ตลับเข็มกลัดแปลงร่าง นำมาจาก
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สัญลักษณ์ของเทพประจำดวงดาว สัญลักษณ์ราศีเกิดของคาแรคเตอร์ สัญลักษณ์รูปทรงดาว หัวใจ ที่
เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน แต่สะท้อนตั วตนและเอกลักษณ์ของแต่ละคาแรคเตอร์ได้อย่างชัดเจน 
และสัญญะเหล่านี้ถูกนำมาสร้างเป็นสินค้าที่ระลึกจากแอนิมเมชัน ของเล่น ของใช้ของตัวละคร สร้าง
เม็ดเงินและมูลค่าการตลาดได้มหาศาล” (วิภาดา, 2560) 
 

                    

ภาพที่ 4.29  คทาหัวใจจันทรา 
 

4.3.3 การสื่อสารต่อสังคม 
ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความคิดเห็นเรื่องการสื่อสารต่อสังคมของแอนิเมชั่นเรื่องเซเลอร์มูนต่างกัน

ไป โดยส่วนใหญ่เห็นว่าเซเลอร์มูนเป็นต้นแบบของสาวน้อยเวทมนต์พิทักษ์โลก เป็นการ์ตูนสำหรับ
เด็กผู้หญิง มีอิทธิพลต่อผู้หญิงที่เกิดในยุค 90 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นแอนิเมชันที่สื่อสารในเรื่อง
ของมิตรภาพระหว่างเพื่อน มีแง่คิดที่ดีและเป็นแบบอย่างต่อวัยรุ่นในเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจ คุณ 
Jajamoon ผู้ก่อตั้ง, ผู้ดูแล Facebook Fanpage และ Website เซเลอร์มูนไทยแลนด์แฟนคลับ 
กล่าวว่าเนื่องจากในญี่ปุ่นปี 1990 มีแต่เซ็นไต ขบวนการ 5 สี ดราก้อนบอล ซึ่งเป็นการ์ตูนผู้ชายทั้งสิ้น 
เซเลอร์มูนเป็นอัศวินสาวกลุ่มแรก ด้วยความที่มีคาแรคเตอร์หลากหลายจึงส่งผลให้คนดูได้มีส่วน
ร่วมกับแอนิเมชัน เกิดเป็นกลุ่มแฟนของอัศวินแต่ละคน เซเลอร์มูนทำให้สินค้าที่มีรูปแบบเป็นตลับ  
เข็มกลัด คฑาแปลงร่าง เป็นสินค้าที่รับความนิยมอย่างมากในขณะนั้น ผลิตเป็นเครื่องสำอาง ลิปสติก 
ผ้าอนามัย ถุงอย่างอนามัย ทะเบียนสมรส “ไม่ใช่แค่ผู้หญิงเท่านั้น เซเลอร์มูนยังมีอิทธิพลรวมไปถึง
เพศที่ 3 มีการแต่งคอสเพลย์ถือคฑาแปลงร่าง ซึ่งความนิยมเหล่านี้ถูกส่งต่อถึงผู้หญิงที่โตเป็นผู้ใหญ่
ในช่วงนี้ด้วย เรียกว่าคนที่เกิดยุค 90 ต้องรู้จักเซเลอร์มูน” (Jajamoon, 2560) 

ในขณะเดียวกันก็มีผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นในมุมมองที่แตกต่างออกไป ในส่วนที่แอนิเมชัน
อาจจะมีผลกระทบเรื่องความก้าวร้าว เช่น เหล่าอัศวินเซเลอร์ทะเลาะกัน “เด็กๆ ที่รับชมบางส่วนก็ยัง
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ภาพที่ 4.30  ฉากรักระหว่างอุซางิและมาโมรุ 

ไม่เข้าใจ อีกทั้งในช่วง 20 กว่าปีที่แล้ว ความเป็นทอมดี้ ความรักของเพศเดียวกัน ยังไม่เปิดเผยและ
เป็นที่ยอมรับ ทำให้ส่งผลกระทบต่อสังคมในช่วงหนึ่ง” (ศรีอาภา, 2560)  อีกทั้งยังมีความเห็นว่า  
เซเลอร์มูนภาคปัจจุบัน ไม่ได้ทำให้เหมาะสมกับผู้ชมที่เป็นเด็กเหมือนเช่นสมัยก่อน “คาแรคเตอร์มี
ความเป็นวัยรุ่นมากเกินไป มีบทรักบทพิศวาส จูบกันมากเกินไป ทำให้ไปส่งเสริมวัยรุ่นด้านรักใคร่
มากกว่า รวมถึงเซเลอร์มูนกับมาโมรุไปนอนค้างด้วยกัน ทำให้ดูแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยเหมาะสมซึ่งต่างจาก
เมื่อก่อน รู้สึกตะขิดตะขวงใจว่าเป็นหนังเรทผู้ใหญ่ ไม่ใช่เรทเด็ก” (นิรันดร,์ 2560)  

 

 
 



 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “การออกแบบคาแรคเตอร์และการใช้สัญญะสาวน้อยเวทมนตร์ผู้พิทักษ์โลกใน
แอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน” เป็นการศึกษาแอนิเมชันเซเลอร์มูน คริสตัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การออกแบบคาแรคเตอร์สาวน้อยเวทมนตร์ผู้พิทักษ์โลก และสัญญะที่นำเสนอผ่านคาแรคเตอร์ใน
แอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน เนื่องจากแอนิเมชันเซเลอร์มูนได้รับความนิยมจากหลากหลายประเทศ  
มีกลุ่มแฟนคลับทั่วทุกมุมโลก จึงเป็นที่น่าสนใจที่จะศึกษาถึงเรื่องการออกแบบและการใช้สัญญะ  
รหัสต่างๆ การสื่อสารเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านแอนิเมชัน รวมถึงสิ่งที่แอนิเมชันต้องการสื่อสารต่อ
สังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้แอนิเมชันเซเลอร์มูนประสบความสำเร็จมาจนถึง
ปัจจุบัน  

ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผลจากการศึกษาจากเอกสาร (Document Analysis) เนื้อหา  
บทสัมภาษณ์ของผู้แต่ง วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เก็บข้อมูลจากภาพยนตร์แอนิเมชัน 
Pretty Guardian Sailor Moon เซเลอร์มูน คริสตัล (Sailor Moon Crystal) ประกอบด้วย 3 ภาค 
คือ ภาค Dark Kingdom, ภาค Black Moon และภาค Death Busters รวม 39 ตอน โดยใช้แบบลง
รหัสข้อมูล (Coding Sheet) ที่ผ่านการประเมินความน่าเชื่อถือจากบุคลที่ชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 
เซเลอร์มูนในกลุ่มเซเลอร์มูนไทยแลนด์แฟนคลับจำนวน 30 ชุด และข้อมูลที่สรุปได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-Depth Interview) บุคคลเบื้องหลังในวงการแอนิเมชัน และบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับ
แอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน จำนวน 6 ท่าน  

ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์และสรุปผลออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่  1 เป็นการวิเคราะห์  
ถอดความ สรุปถึงประเด็นของการออกแบบคาแรคเตอร์ รวมถึงเปรียบเทียบจุดเหมือนและจุดต่าง
ของคาแรคเตอร์ในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน ส่วนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ ถอดความ สรุปถึงประเด็น
ของสัญญะที่นำเสนอผ่านคาแรคเตอร์ในแอนิเมชัน เรื่องเซเลอร์มูน ความหมายโดยอรรถและ
ความหมายโดยนัย ให้แง่ของการให้ความหมายจากรหัสทั้ง 4 คือรหัสทางวัตถุ (Product Codes) 
รหัสทางสังคม (Social Codes) รหัสทางวัฒนธรรม (Cultural Codes) รหัสทางตัวบุคคล (Personal 
Codes) และส่วนที่ 3 เป็นการวิเคราะห์ การสื่อสารแนวคิด มุมมอง สิ่งที่ผู้เขียนสนใจและปรารถนา
ต่อสังคม โดยได้นำแนวคิดการออกแบบตัวละคร (Characterization) แนวคิดเรื่องสัญวิทยา 
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(Semiology) แนวคิดเรื่องการเล่าเรื่องการ์ตูนแอนิเมชัน ทฤษฎีสตรีนิยม  และลักษณะความเป็น 
แฟมินิสต์ในสื่อบันเทิง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นกรอบทฤษฎีในการวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์และ
สรุปผลได้ดังนี้    

 

 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 การออกแบบคาแรคเตอร์  
แอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูนเป็นภาพยนตร์จินตนาการ (Fantasy Film) ซึ่งกล่าวถึงการออก

จากความเป็นจริง ไม่มีคำอธิบายและที่มาที่มีเหตุผล ตัวละครมีพลังพิเศษและของวิเศษ นำไปสู่  
การผจญภัยในโลกที่ไม่มีอยู่จริง ซึ่งการออกแบบคาแรคเตอร์สาวน้อยเวทมนตร์ผู้พิทักษ์โลกใน
แอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน เป็นการสร้างความเป็นมนุษย์และลักษณะต่างๆ ให้กับตัวละครที่ปรากฏสู่
สายตาผู้ชม โดยใช้หลักการการสร้างตัวละครแบบสามมิติ (Lajos Egri, 1988) ประกอบด้วย มิติด้าน
สรีรวิทยา (Physiology) คือ เพศ การใช้สีผม ใช้สีของเครื่องแต่งกาย และลักษณะเครื่องแต่งกาย มิติ
ด้านสังคมวิทยา (Sociology) คือ สภาพแวดล้อมทางสังคมของตัวละครและบทบาทของตัวละคร 
และมิติด้านจิตวิทยา (Psychology) คือ อุปนิสัยของตัวละคร จุดเด่น ความสามารถพิเศษ สิ่งที่ของ 
สิ่งที่ไม่ชอบ และปมด้อยของตัวละคร ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้

5.1.1.1 มิติด้านสรีรวิทยา (Physiology)   
คาแรคเตอร์กลุ่มอัศวินเซเลอร์ประกอบด้วยมนุษย์และสัตว์จำนวน 16 ตัวละคร เป็น

เพศหญิงจำนวน 13 ตัวละคร เพศชาย 3 ตัวละคร เป็นตัวแทนดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาล 
โดยนำชื่อภาษาอังกฤษของดวงดาวนั้นมาเป็นชื่ออัศวินเซเลอร์ มีสมญานามตามลักษณะ นิสัย ทักษะ
ความสามารถพิเศษ มีการใช้สีผมรวม 9 สี เป็นสีที่ไม่เหมือนกับสีผมจริงตามธรรมชาติ มีเครื่อง 
แต่งกาย 4 รูปแบบ คือ เครื่องแบบนักเรียน ชุดอัศวินเซเลอร์ ชุดไปเที่ยว ชุดสำหรับทำพิธีใน 
ศาลเจ้า โดยชุดอัศวินเซเลอร์มีรูปแบบเดียวกันแต่มีสีที่ต่างกันมีลักษณะสั้นกว่าชุดที่ใช้จริงใน
ชีวิตประจำวัน ใช้สีของเครื่องแต่งกายรวม 11 สี และคาแรคเตอร์กลุ่มอัศวินเซเลอร์ประเภทสัตว์นั้น
ไม่มีเครื่องแต่งกาย มีการใช้สีของขนรวม 3 สีคือ ดำ ขาว เทา และมีการใช้พระจันทร์เสี้ยวสีเหลือง 
และปลอกคอห้อยกระดิ่งเป็นสัญลักษณ์ โดยคาแรคเตอร์อัศวินเซเลอร์ที่เป็นสัตว์เป็นตัวละครที่ไร้พลัง 
ในส่วนของคาแรคเตอร์ที่เป็นมนุษย์มีพลัง 2 รูปแบบ คือพลังปกป้องและพลังทำลาย ซึ่งพลังที่แสดง
ออกมานั้นมีลักษณะเป็นปรากฏการธรรมชาติจากธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ โดยที่ตัวละครสามารถ
ใช้พลังผ่านอาวุธและผ่านทางกระแสจิต 

คาแรคเตอร์กลุ่มตัวร้ายจากแอนิเมชันเซเลอร์มูนประกอบด้วย ภาค Dark Kingdom 
จำนวน 6 ตัวละคร ภาค Black Moon จำนวน 10 ตัวละคร ภาค Death Busters จำนวน 10 ตัว
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ละคร รวมทั้งสิ้น 26 ตัวละคร ซึ่งมีจำนวนมากกว่าคาแรคเตอร์กลุ่มอัศวินเซเลอร์ ประกอบด้วย
คาแรคเตอร์ที่มีรูปร่างมนุษย์และตัวละครที่ไม่ปรากฏรูปร่าง เป็นเพศหญิงจำนวน 16 ตัวละคร เพศ
ชาย 10 ตัวละคร คาแรคเตอร์กลุ่มตัวร้ายตั้งชื่อตามหิน แร่ธาตุ และอัญมณี โดยบางคาแรคเตอร์มี
สมญานามตามชื่อกลุ่ม ความสามารถพิเศษ แหล่งที่อยู่อาศัย และรูปแบบการใช้พลัง มีการใช้สีผม
รวม 10 สี เป็นสีที่ไม่เหมือนกับสีผมจริงตามธรรมชาติเช่นเดียวกันกับคาแรคเตอร์อัศวินเซเลอร์ มีการ
ใช้สีของเครื่องแต่งกายรวม 12 สี โดยคาแรคเตอร์กลุ่มตัวร้ายมีรูปแบบของเครื่องแต่งกายที่
หลากหลายและแตกต่าง มีลักษณะเน้นสัดส่วนของรูปร่าง เปิดเผยให้เห็นบางส่วนของร่างกายคือ ไหล่ 
เนินหน้าอก เรียวขา ซึ่งแตกต่างจากคาแรคเตอร์อัศวินเซเลอร์  

ในแต่ละภาคตัวร้ายจะสวมเครื่องประดับที่เหมือนกันเพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำกลุ่ม 
โดยคาแรคเตอร์กลุ่มตัวร้ายที่ไม่ปรากฏรูปร่างเป็นตัวละครที่ไร้พลัง และคาแรคเตอร์มีรูปร่างคล้าย
มนุษย์จะมีพลัง 2 รูปแบบ คือพลังปกป้องและพลังทำลาย ซึ่งพลังที่แสดงออกมานั้นมีลักษณะเป็น
ปรากฏการจากธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ โดยที่ตัวละครสามารถใช้พลังผ่านอาวุธและผ่านทาง
กระแสจิตเช่นเดียวกันกับคาแรคเตอร์อัศวินเซเลอร ์  

5.1.1.2 มิติด้านสังคมวิทยา (Sociology) 
คาแรคเตอร์กลุ่มอัศวินเซเลอร์อาศัยอยู่ในโลกสมมุติและโลกจริง ซึ่งที่อยู่อาศัยในโลก

จริงมี 3 ประเภท คือ บ้าน, ศาลเจ้า และคอนโดมิเนียม ที่อยู่อาศัยในโลกสมมุติประกอบด้วย Moon 
Castle ประตูมิติเวลา และ Crystal Tokyo ในศตวรรษที่ 30 เช่นเดียวกันกับคาแรคเตอร์กลุ่มตัวร้าย
อาศัยอยู่ในโลกสมมุติและโลกจริง ซึ่งที่อยู่อาศัยในโลกจริงคือ สถาบันมุเก็น และโลกสมมุติ คือ 
ปราสาทดาร์กคิงดอม , ดาวเนเมซิส , ปราสาทแบล็กมูน ในศตวรรษที่  30 และเดธบัสเตอร์  
โดยคาแรคเตอร์ในแอนิเมชันเซเลอร์มูนประกอบด้วย 5 บทบาท คือ ตัวเอก จำนวน 11 ตัวละคร  
ผู้ต้องการความช่วยเหลือจำนวน 2 ตัวละคร ผู้ให้พลัง 2 ตัวละคร และผู้ช่วยเหลือ 2 ตัวละคร โดย
ผู้ช่วยเหลือและผู้ให้พลังเป็นคาแรคเตอร์ที่ เป็นสัตว์ ในส่วนของโดยกลุ่มตัวร้ายประกอบด้วย  
2 บทบาทเด่น คือ ตัวร้าย จำนวน 23 ตัวละคร และตัวร้ายต้องการความช่วยเหลือ จำนวน 3 ตัว
ละคร 

5.1.1.3 มิติด้านจิตวิทยา (Psychology) 
คาแรคเตอร์กลุ่มอัศวินเซเลอร์ที่มีรูปแบบอุปนิสัยต่างกัน 7 รูปแบบ คือ มีความกล้า

หาญ เด็ดเดี่ยว ตลกไร้แก่นสาร มีเสน่ห์รักสวยรักงาม ฉลาดเจ้าความคิด เจ้าเล่ห์ และสุภาพเรียบร้อย 
คาแรคเตอร์ตัวร้ายที่มีอุปนิสัยต่างกัน 8 รูปแบบ คือ มีความกล้าหาญ โหดเหี้ยม เด็ดเดี่ยว ตลก 
ไร้แก่นสาร มีเสน่ห์รักสวยรักงาม ฉลาดเจ้าความคิด เจ้าเล่ห์ และสุภาพเรียบร้อย โดยลักษณะนิสัย
ของคาแรคเตอร์แต่ละตัวเกิดจากการผสมสานลักษณะดังกล่าวเข้าด้วยกัน 3-4 แบบ ซึ่งคาแรคเตอร์
กลุ่มอัศวินเซเลอร์จะมีอุปนิสัยที่เหมือนกัน คือ ความกล้าหาญ คาแรคเตอร์ตั วร้ายมีอุปนิสัยที่
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เหมือนกัน คือ ความเจ้าเล่ห์  มีสิ่งที่ชอบ ไม่ชอบ จุดเด่น จุดด้อย และทักษะความสามารถพิเศษที่
หลากหลายด้านแตกต่างกันออกไป  

 
5.1.2 สัญญะที่นำเสนอผ่านคาแรคเตอรใ์นแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน 
เป็นการวิเคราะห์ความหมายของสัญญะ 2 ประเภท คือ วิเคราะห์ความหมายโดยอรรถ 

(Denotative Meaning) หมายถึง ความหมายโดยตรงที่เข้าใจร่วมกัน และวิเคราะห์ความหมาย
โดยนัย (Connotative Meaning) คือ วิเคราะห์ความหมายแฝง ความหมายโดยอ้อม (De Saussure 
J., 1974) ซึ่งอยู่ในรหัสรูปแบบของรหัส (Code) ผ่านคาแรคเตอร์ โดยการใช้สัญญะและการวิเคราะห์
ความหมาย 4 ด้าน คือ ลักษณะและที่มาของตัวละคร รูปแบบของพลัง สภาพแวดล้อมและสภาพ
สังคม การสื่อสาร และการแสดงอารมณ์ที่สื่อถึงความเป็นญี่ปุ่น   

5.1.2.1 ลักษณะและที่มาของตัวละคร   
ลักษณะและที่มาของตัวละคร รวมถึงเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับและการใช้สี  

ในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูนแฝงไว้ด้วยสัญญะที่อาจสื่อถึงลักษณะที่แตกต่างของทักษะความสามารถ
และรสนิยมที่มีความหลากหลาย เครื่องแต่งกายของอัศวินเซเลอร์เป็นรูปแบบชุดนักเรียนซึ่งอาจเป็น
การให้ความสำคัญของนักเรียนในวัฒนธรรมญี่ปุ่น นอกจากนี้จากลักษณะและที่มาของตัวละครยังเป็น
การเติมเต็มความเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์ให้กับคาแรคเตอร์ ทั้งนี้ยังแฝงความหมายเรื่องความเท่าเทียม
ทางเพศ โดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญเป้าหมายของภารกิจเป็นสำคัญ โดยตัดเรื่องความต่างของเพศ
สภาพออกไป ในแอนิเมชันมีการแปลงร่างเพื่อต่อสู้กับตัวร้ายที่ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามามากมายไม่สิ้นสุด
ของเหล่าอัศวิน อาจเป็นสัญญะที่สื่อให้เห็นถึงศักยภาพในการต่อสู้กับอุปสรรคเพื่อผ่านปัญหาที่
ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามามากมายไม่สิ้นสุดไปให้ได้ด้วยตนเอง เพียงแค่พัฒนาตนเองด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ 
ทุกคนก็จะสามารถปลุกความเป็นอัศวินให้ตื่นขึ้นได้ เช่นเดียวกันกับคาแรคเตอร์กลุ่มตัวร้าย มีการนำ
ชื่ออัญมณีและแร่มาใช้เป็นชื่อคาแรคเตอร์และใช้สีของเสื้อผ้า ผม สีตา อาจสื่อให้เห็นว่าคนทุกคน
เปรียบเสมือนแร่ที่มีความแข็งแกร่ง หากได้รับการขัดเกลาและพัฒนา ยกระดับของคุณธรรมในใจจะ
สามารถเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้เหมือนหินแร่ถ้าได้รับการเจียระไนจะเป็นอัญมณีที่มีคุณค่า เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงแง่มุมที่หลากหลายของมนุษย์   

นอกจากนี้แอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูนยังมีการเปรียบเทียบความตรงกันข้ามให้เห็น
ชัดเจน ผ่านสัญญะเรื่องเครื่องแต่งกายที่เปิดเผยสัดส่วนและรูปร่างของคาแรคเตอร์ตัวร้าย ลักษณะ
ทางกายภาพที่ผิดปกติ และการมีศักยภาพความสามารถที่มากกว่าหรือด้อยกว่าคนส่วนใหญ่ในสังคม 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากมองในแง่ของการให้ความหมายจากการดูลักษณะความเป็นมาหรือรูปแบบของ
วัฒนธรรม (Cultural Codes) อาจสามารถตีความได้ว่า ชีวิตในวัยเรียนของเด็กญี่ปุ่นในยุคสมัยของ
การ์ตูนคือช่วงเวลายุค 90 ตั้งแต่ 1990 - 1999 นั้น นักเรียนต้องพบกับปัญหาการกลั่นแกล้งที่รุนแรง 
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รวมถึงสังคมในขณะนั้นอาจะมีจิตสำนึกทางสังคมที่ยังไม่ยอมรับในความต่างของกันและกัน ยังไม่ให้
เสรีภาพและอิสระทางความคิดส่วนบุคคลมากพอที่จะยอมรับความคิดที่แตกต่างจากสังคมส่วนมาก 
ความคิดและการกระทำที่แตกต่างจากสังคมส่วนใหญ่เป็นเรื่องไม่ปกติ อาจจะไม่ได้รับการยอมรับ 
อาจถูกตัดสินว่าเป็นเรื่องร้ายและต้องกำจัดสิ่งที่ต่างให้หมดไป 

5.1.2.2 รูปแบบของพลัง 
คาแรคเตอร์ในแอนิเมชันเซเลอร์มูน มีตัวละครที่มีพลังและไร้พลัง สามารถใช้พลัง

ผ่านอาวุธและใช้พลังทางกระแสจิต มีชื่อพลัง อาวุธ และสัญลักษณ์ประจำตัวของอัศวินเซเลอร์ตาม
สัญลักษณ์ของดวงดาว และเป็นสัญญะสื่อถึงเทพประจำดวงดาวตามตำนานกรีก เช่น เซเลอร์มาร์
สแป็นตัวแทนแห่งดาวอังคารมีพลังเกี่ยวกับไฟ คือ พลังมนต์แห่งมาร์ส พลังคาถาอัคคีพิฆาต พลังเพลิง
นารีพิฆาต เป็นสัญญะสื่อถึงเทพมาร์สตามตำนานกรีก และคาแรคเตอร์กลุ่มตัวร้ายที่มีรูปแบบของ
อาวุธ และลักษณะของพลังจะเป็นแสงและสีที่เป็นสัญญะสื่อถึงหินแร่และอัญมณีที่ใช้เป็นชื่อของตัว
ละคร ซึ่งทั้งคาแรคเตอร์อัศวินเซเลอร์และคาแรคเตอร์ตัวร้าย ใช้พลังที่มาจากปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่โดยปกติแล้วเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาจเป็นสัญญะที่แสดงถึงการเป็นผู้ใช้พลังจาก
ธรรมชาติ ดังเช่นคำพูดที่ว่า “ตัวแทนแห่งดวงจันทร์ จะลงทัณฑ์แกเอง” ซึ่งสัญญะของรูปแบบพลังนี้
หากมองในแง่มุมของการให้ความหมายจากการดูลักษณะความเป็นมาหรือรูปแบบของวัฒนธรรม 
(Cultural Codes) ของชาวญี่ปุ่น อาจสื่อให้เห็นว่าในช่วงเวลายุค 90 ตั้งแต่ 1990 – 1999 นั้น ชาว
ญี่ปุ่นมีความเชื่อเรื่องพลังเหนือธรรมชาติและเรื่องความศรัทธาและการขอพร ดังสุภาษิตที่มีมาแต่

โบราณที่ว่า หัวปลาซาร์ดีนก็มาจากความศรัทธา いわしのあたまもしんじんから  
(J-Campus, 2009) ยามเข้าตาจนหันหน้าพึ่งพระหรือหัวปลาก็ไหว้ได้ถ้ามีศรัทธา ความศรัทธาเป็นสิ่ง
มหัศจรรย์และเรื่องเฉพาะบุคคลที่ไม่สามารถหักห้ามกันได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสนใจเรื่อง
ศาสตร์เกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์การบูชาปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความเชื่อเรื่องภูตผีปีศาจ การทำนายดวง
ชะตา ลางสังหรณ์ เกิดเป็นการกล่าวอ้างถึงปาฏิหาริย์เหนือธรรมชาติเพื่อหวังในผลตอบแทนเพื่อ
ตนเอง เพื่อกลุ่ม และเกิดอภินิหารทำให้มีพลังอำนาจเหนือมนุษย์ขึ้น  

ทั้งนี้ลักษณะของพลังและการใช้พลังของคาแรคเตอร์ในเอนิเมชันเซเลอร์มูนนั้น 
เป็นสัญญะที่แสดงให้เห็นถึงความจริงใน 2 มุมมอง อาจสื่อให้เห็นว่าอย่ามองสิ่งใดแต่เพียงด้านเดียว
เพราะในดีมีเสีย ในเสียมีดี ถึงแม้ตัวละครตัวร้ายและอัศวินเซเลอร์จะมีพลังที่เหมือนกัน คนดีคือคนที่
มีความคิดและการกระทำที่ต้องการจะปกป้องช่วยเหลือผู้อื่น ถึงแม้ในบางครั้งต้องใช้พลังเพื่อทำลาย 
แต่ก็เป็นการทำลายเพื่อปกป้องช่วยเหลือ ในขณะเดียวกันตัวร้ายก็ไม่ได้มีเพียงความคิดและการ
กระทำที่ต้องการทำลายเท่านั้น ตัวร้ายก็มีการใช้พลังเพื่อปกป้องเช่นกัน ดังนั้นการตัดสินความดีและ
ความไม่ดีจึงขึ้นอยู่กับเจตนาของการกระทำ ในแอนิเมชันยังนำเสนอเรื่องของการใช้พลังผ่านอาวุธ
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และการใช้พลังทางกระแสจิต อาจเป็นสัญญะที่แสดงให้เห็นว่าความดีและความความชั่ว สามารถ
เกิดขึ้นได้ทั้งความคิดและการกระทำ อีกทั้งในแอนิเมชันเซเลอร์มูนมีตัวละครที่เป็นมนุษย์และสัตว์ซึ่ง
ไม่มีพลัง แต่เป็นตัวละครที่มีความสำคัญในการเป็นผู้ช่วยเหลือ เป็นผู้มอบพลัง เป็นนักวางแผน เพื่อ
ขับเคลื่อนกลุ่มให้ทำภาระกิจต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงได้ อาจเป็นสัญญะที่แสดงให้เห็นว่า พลังไม่ได้มีเพียง
การทำให้เกิดปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติหรือการควบคุมปรากฏการณ์ธรรมชาติ ดิน ฟ้า อากาศ 
เท่านั้น ความรู้ความฉลาดก็นับเป็นพลังด้วยเช่นกัน  

5.1.2.3 สภาพแวดล้อมและสภาพสังคม 
ที่อยู่อาศัยในแอนิเมชันเซเลอร์มูนแบ่งออกเป็นโลกจริงและโลกสมมุติ หากมองใน

แง่มุมของรหัสที่ เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  (Social Codes) แสดงให้ เห็นถึง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว 2 รูปแบบ คือ ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นสัญญะที่แสดงถึงรูปแบบ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งลักษณะครอบครัวเป็นสัญญะที่ส่งผลต่อลักษณะบุคคล ตัวละครที่อยู่ใน
ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์จากการสูญเสียพ่อและแม่ หรือพ่อแม่หย่าร้าง ทำให้ต้องอาศัยอยู่ลำพังมีความ
จำเป็นต้อง โตกว่าวัย คือเข้าใจและยอมรับที่จะต้องใช้ชีวิตลำพังโดยปราศจากครอบครัว ทำให้ต้องมี
ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ในส่วนนี้แอนิเมชันอาจต้องการสื่อสารกับกลุ่มเยาวชนในสังคมที่มีปัญหา
แบบเดียวกันกับตัวละครเห็นว่า ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสภาพครอบครัวแบบไหนเราทุกคน
สามารถเป็นคนดี เป็นคนเก่งได้  

5.1.2.4 การสื่อสารและการแสดงอารมณ์ที่สื่อถึงความเป็นญี่ปุ่น    
การแสดงออกทางอารมณ์ของตัวละครในแอนิเมชันเซเลอร์มูนเป็นสัญญะที่แสดงให้

เห็นถึงระดับของความรู้สึก และนัยยะที่ตรงกันข้ามกับการแสดงออก คือ การร้องไห้เป็นการ
แสดงออกทางอารมณ์ ไม่ใช่เพื่อเป็นการแสดงความอ่อนแอหรือโศกเศร้าเสียใจเท่านั้น การร้องไห้อาจ
เป็นเพราะมีความสุขได้อีกด้วย รวมถึงการไม่แสดงออกทางอารมณ์ก็เป็นการสื่อสารดั่งคำพูดของชาว
ญี่ปุ่นที่ว่า ตาพูดได้เท่ากับปาก ทั้งนี้การแสดงอารมณ์ยังเป็นการตอกย้ำมารยาทความยึดมั่นในแบบ
แผนธรรมเนียมปฏิบัติของคนญี่ปุ่น ที่มีความสุภาพระวังกริยามารยาท อ้อนน้อมถ่อมตน มีความ
เกรงใจอยู่เสมอ แต่ในขณะเดียวกันแอนิเมชันก็ยังนำเสนอการแสดงออกที่ตรงข้ามกับมารยาทและ
ธรรมเนียมปฏิบัติของชาวญี่ปุ่น มีการนำเสนอความหลากหลายของวัฒนธรรมและแง่งามจากความ
เป็นธรรมชาติของมนุษย์  ผ่านตัวละครหลักอย่างอุซางิจังหรือเซเลอร์มูนที่มีคาแรคเตอร์ไม่เรียบร้อย 
ไม่ระมัดระวัง การแสดงอารมณ์ดีใจจนเกินงาม การกอดจูบแสดงความรักในที่สาธารณะอย่างเปิดเผย 
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5.1.3 การสื่อสารต่อสังคม  
ในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน ผู้เขียนต้องการนำเสนอมุมมองต่อสังคมผ่านคาแรคเตอร์  

สาวน้อยเวทมนตร์ผู้พิทักษ์โลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นค่านิยมส่วนบุคลและค่านิยมของสังคมญี่ปุ่นใน
ประเด็นสำคัญดังนี้ 5 ประเด็นสำคัญ ดังนี ้

5.1.3.1 ความเคร่งครัดในหน้าที่ และกฎระเบียบ  
คาแรคเตอร์ในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน ถูกสร้างขึ้นให้มีเวทมนตร์สามารถแสดง

อิทธิฤทธิ์ควบคุมธาตุทั้ง 4 เกิดเป็นพลังวิเศษเหนือธรรมชาติ แต่ในขณะเดียวกันทุกคาแรคเตอร์ได้ถูก
ควบคุมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน ในแอนิเมชันนำเสนอให้เห็นถึงเงื่อนไขที่ตัวละครใช้ร่วมกัน การ
ละเมิดกฎส่งผลถึงชีวิต ในแอนิเมชันแสดงให้เห็นว่า แม้ว่าจะเป็นการกระทำที่เป็นประโยขน์ต่อ
ส่วนรวมมากเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าละเมิดกฎที่ตั้งไว้ก็ได้รับผลโดยไม่มีข้อยกเว้น เป็นไปได้ว่าแอนิเมชัน
เรื่องนี้ต้องการสื่อสารต่อสังคมในแง่ที่ว่า กฎก็คือกฎ ไม่ว่าจะเป็นใคร กระทำการด้วยเจตนาใดก็ตาม 
ถึงแม้จะมีประโยชน์กับสังคมส่วนใหญ่ ก็ไม่มีอภิสิทธิ์สามารถละเมิดกฎระเบียบ กฎหมายที่ระบุไว้ได้ 
บางครั้งหน้าที่ก็มาพร้อมความลำบากใจ  

5.1.3.2 ความมุ่งมั่นและตั้งใจ  
คาแรคเตอร์อัศวินเซเลอร์ในแอนิเมชันเรื่องนี้ เป็นตัวเอกที่มีลักษณะแตกต่างกัน เป็น

ตัวแทนของคนที่มีนิสัยและบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกัน ทุกตัวละครปราศจากความสมบูรณ์ มีจุดเด่น
และจุดด้อยที่ต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ในตลอดทั้งเรื่องได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะพัฒนา
ตนเองตัวละครต่างกันไป คนโดดเดี่ยวพยายามสูงสุดในการเข้าสังคม คนไม่เอาไหน ไร้แก่นสารมีความ
ตั้งใจและพยายามที่จะเป็นผู้นำที่ดีที่สุด คนที่เชื่อมั่นในตนเองต้องเรียนรู้ที่จะฟังความคิดเห็นของกลุ่ม 
ถึงแม้ระหว่างทางจะมีอุปสรรคมากมายเพียงใด แต่สุดท้ายความมุ่งมั่นและตั้งใจก็จะนำพาไปถึง
เป้าหมายได้ 

5.1.3.3 ความเป็นเพื่อนมีสำคัญและมีพลังที่ยิ่งใหญ่ 
ตัวละครในแอนิเมชันเซเลอร์มูน มีรูปแบบของครอบครัวที่ต่างกันร้อยละ 90 ของ

คาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์ที่ครอบครัวไม่สมบูรณ์ สูญเสียพ่อแม่ทำให้ต้องใช้ชีวิตโดยลำพัง ขาด
ครอบครัวคอยสนับสนุนให้กำลังใจ ตัวละครในเรื่องกลับใช้ชีวิตอย่างเข้าใจมีความรับผิดชอบ ไม่ออก
นอกลู่นอกทาง และเมื่ออยู่ในสถานการณ์วิกฤติอันตรายถึงชีวิต ก็จะมีเพื่อนที่พร้อมจะสู้และยอมตาย
แทนกันได้โดยไม่หวาดกลัว ในแอนิเมชันแสดงให้เห็นว่าเพื่อนคือกำลังใจสำคัญในการขับเคลื่อนให้
ก้าวข้ามอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จ และการรวมพลังที่เกิดจากเพื่อนแท้ เพื่อนที่เชื่อในกันและกัน 
สามารถทำให้เกิดปาฏิหาริย์และพลังที่ยิ่งใหญ่สามารถใช้กำจัดศัตรูที่มีพลังเหนือกว่าได้สำเร็จในทุก
ครั้ง  
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5.1.3.4 ความเท่าเทียมทางเพศ  
ในแอนิเมชันเซเลอร์มูนมีตัวละครที่มีบทบาทสำคัญเป็นเพศหญิง ในขณะที่ตัวละคร

เพศชาย หน้ากากทักซิโด้และเจ้าชายเอ็นดิเมี่ยนเป็นตัวละครที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่นเดียวกัน
กับกลุ่มตัวร้ายที่ให้ความสำคัญกับตัวละครเพศหญิง เพศหญิงเป็นหัวหน้าในขณะที่เพศชายเป็น
ลูกน้องที่ต้องทำตามคำสั่ง ซึ่งในตลอดทั้งเรื่องของแอนิเมชันได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถและพลัง
ของเหล่าอัศวินเซเลอร์สาวน้อยผู้พิทักษ์เป็นสำคัญ โดยตัดเรื่องศักยภาพทางเพศสภาพออกไป ผู้หญิง
มีพลังและสามารถใช้พลังต่อสู้กับศัตรู ปีศาจ เพื่อปกป้องส่วนรวมและคนรัก ผู้หญิงสามารถมีความรัก
กับผู้หญิงด้วยกันได้ ซึ่งเกือบทั้งเรื่องแอนิเมชันมุ่งเน้นที่จะนำเสนอความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อเป็น
การตอกย้ำว่าเรื่องเพศไม่ใช่อุปสรรคหรือเงื่อนไขในการทำสิ่งใด ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะกำลังสื่อสารให้
เห็นว่าในยุค 1990 สังคมญี่ปุ่นอาจจะขาดการยอมรับในความสามารถของเพศหญิง ทำให้ผู้หญิง
อาจจะขาดความเช่ือมั่น ความมั่นใจในการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ แอนิเมชันอาจจะนำเสนอความเท่า
เทียมทางเพศ โดยกำลังต้องการสื่อสารกับผู้หญิง ให้ผู้หญิงมั่นใจและเชื่อมันในตนเองมากขึ้น 

5.1.3.5 การมีสติจะทำให้บรรลุเป้าหมาย  
คาแรคเตอร์อัศวินเซเลอร์เป็นวัยรุ่นอยู่ในช่วงมัธยมต้น อายุ 14-15 ปี ทำให้มีลักษณะ

นิสัย ใจร้อน วู่วาม และไม่สามารถควบคุมการแสดงออกทางความรู้สึกได้มากนัก ทำให้เกิดผลกระทบ
ตามมา แอนิเมชันต้องการที่จะสื่อสารเรื่องการมีสติต่อกลุ่มวัยรุ่น ที่มีลักษณะนิสัยวู่วาม ใจร้อนขาด
สติ ดังเช่นคำพูดของลูน่าร์ แมวผู้มอบพลังให้กับเหล่าอัศวินเซเลอร์ที่ว่า ความเศร้าไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น 
เราควรทำในสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้ ถ้าใช้แต่อารมณ์ จะไม่ได้รู้ในสิ่งที่อยากรู้ ใจร้อนจะเสียการใหญ่   
 

 อภิปรายผลการวิจัย 

5.2.1 การออกแบบคาแรคเตอร์  
ผลจากการศึกษาพบว่าการออกแบบคาแรคเตอร์สาวน้อยเวทมนตร์ผู้พิทักษ์โลกในแอนิเมชัน

เรื่องเซเลอร์มูน เป็นการสร้างความเป็นมนุษย์และลักษณะต่างๆ ตามหลักการการสร้างตัวละครแบบ
สามมิติ (Lajos Egri, 1988) ประกอบด้วยมิติด้านสรีรวิทยา (Physiology) มิติด้านสังคมวิทยา 
(Sociology) และมิติด้านจิตวิทยา (Psychology) ซึ่งสามารถวิเคราะห์แนวคิดในการออกแบบได้ดังนี้  

คาแรคเตอร์ทั้ง 42 ตัวในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน ถูกออกแบบและให้ความสำคัญกับมิติทั้ง 
3 ด้านต่างกัน เกิดเป็นความหลากหลายของตัวละคร ในด้านร่างกาย เพศ สังคม และจิตใจ โดยมี
รูปร่างและลักษณะใบหน้าเล็กแหลม ตาโต จมูกเล็ก ขาเรียวยาว ตามแบบบการ์ตูนญี่ปุ่น มีการใช้สี
ผม สีของเครื่องแต่งกาย เป็นองค์ประกอบในการสร้างสัมผัสทางมิติที่ช่วยขยายวิสัยทัศน์ ที่ส่งผลต่อ
การรับรู้และการกำหนดความรู้สึกเชิงจิตวิทยา (Rose Rider, 2009) ดังเช่น เซเลอร์จูปิเตอร์ มีการใช้
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สีของเครื่องแต่งกาย คือ สีเขียวเข้มที่ให้ความรู้สึกน่าไว้วางใจ ความสดชื่น ความเย็นสบาย สื่อถึงป่า
ไม้ และสีชมพูอ่อนที่ให้ความรู้สึกธรรมชาติ ความโรแมนติก อ่อนนุ่ม อ่อนโยน น่ารัก หวานละมุน ซึ่ง
สอดคล้องกับลักษณะนิสัยของเซเลอร์จูปิเตอร์ที่ถึงแม้ภายนอกจะดูก้าวร้าว แต่แท้ที่จริงแล้วมีความ
อ่อนโยน อ่อนหวาน รักธรรรมชาติ อีกทั้งยังมีพลังที่ชื่อว่า พลังพายุหมุนบุปผา ซึ่งเป็นพลังพายุที่เกิด
จากดอกไม้ เห็นได้ว่าในคาแรคเตอร์ในแอนิเมชันเซเลอร์มูนมีการออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อให้สื่อถึง
และสอดคล้องกับลักษณะนิสัยของตัวละคร ซึ่งสอดคล้องกับศึกษาพัฒนาแนวความคิดและกระบวน
วิธีการออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับการแสดงของพันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ (2557) ที่ว่า กระบวนการ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย เน้นการออกแบบผ่านปัจจัยสำคัญ (Element) ที่สอดคล้องกับลักษณะนิสัย
ของตัวละคร ประกอบด้วยกลุ่มสี ลวดลาย พื้นผิวและรูปแบบ อีกทั้งการออกแบบคาแรคเตอร์ใน
แอนิเมชันเซเลอร์มูนยังเป็นการออกแบบคาแรคเตอร์ให้ตีความเป็นแฟมินิสต์ (Feminism) อย่าง
ชัดเจน กล่าวคือ มีการออกแบบเครื่องแต่งกายที่โชว์สัดส่วน เน้นรูปร่าง รวมถึงบริบทของความเป็น
ผู้นำของผู้หญิง การต่อสู้ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย และการปกป้องช่วยเหลือผู้ชาย ซึ่งสอดคล้องกับ
ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบภาพตัวแทนผู้หญิงสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ในภาพยนตร์ไทยและ
ภาพยนตร์อเมริกันของกนกพรรณ วิบูลยศริน (2547) ซึ่งสรุปของแนวคิดพื้นฐานของแนวคิดสตรีนิยม
ไว้ว่า ผู้หญิงควรจะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายในทุกด้านรวมถึงความเสมอภาคที่จะทำหรือไม่ทำสิ่งใด 
รวมถึงการไม่จำกัดความเป็นหญิงชายจากกายภาพและเพศสภาพ เพราะผู้หญิงมีสิทธิในร่างกาย
รวมถึงความปรารถนาทางเพศของตน ตลอดจนผู้หญิงต้องยกระดับตัวเองต้องยืนได้ด้วยขาตนเอง ไม่
พึ่งพาผู้ชายมากเกินไป  

ทั้งนี้ เครื่องแต่งกายยังแสดงให้ เห็นถึงการเปรียบเทียบลักษณะขั้วตรงข้าม กล่าวคือ 
คาแรคเตอร์อัศวินเซเลอร์ถูกจับคู่ให้ต่อสู้กับคาแรคเตอร์ตัวร้ายที่มีลักษณะของการใช้สีของเสื้อผ้า สี
ผม และรูปแบบพลังที่เหมือนกัน เช่น เซเลอร์เมอร์คิวรี่กับบาเทียตัวร้ายในภาค Black Moon และ 
บิริยูตัวร้ายในภาค Death Busters ถูกออกแบบให้สวมใส่เครื่องแต่งกายโทนสีฟ้าและสีขาว มีการใช้
พลังจากน้ำที่เหมือนกัน แต่ต่างกันที่จุดมุ่งหมายของการกระทำ ซึ่งอาจจะเป็นการเปรียบเทียบขั้วตรง
ข้ามให้เห็นว่า มนุษย์มีทั้งด้านดีและไม่ดี สอดคล้องกับการศึกษากลวิธีการสร้างตัวละครในนวนิยาย  
กิ่งฉัตร ของวิรัลพัชร จรัสเพชร (2550) ที่ว่า ตัวละครเป็นเสมือนตัวแทนความดี ความชั่ว และความ
สมจริงที่สะท้อนภาพคนในสังคม นอกจากนี้เครื่องแต่งกายในแอนิเมชันเซเลอร์มูนยังแสดงให้เห็นถึง
การผสมผสานวัฒนธรรมความเชื่อของตะวันออกกับตะวันตก แต่ยังคงขนบของความเป็นญี่ปุ่นไว้เป็น
สำคัญ ซึ่งเห็นได้จากเครื่องแต่งกายตัวร้ายที่มีลักษณะเป็นชุดราตรีและชุดสูทสากล แต่ชุดอัศวิน 
เซเลอร์เป็นรูปแบบดัดแปลงมาจากชุดนักเรียนญี่ปุ่น และการใช้พลังของเทพเจ้าตามความเชื่อของ
กรีกและโรมันกับความศรัทธาในธรรมชาติตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่น รวมถึงลักษณะที่อยู่อาศัยการ
นำเสนอเรื่องของอามิและคิโนะที่อาศัยอยู่ในคอนโดเพียงลำพังเนื่องจากพ่อแม่แยกทางกันซึ่งต่างกับ
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การอาศัยเป็นครอบครัวใหญ่แบบชาวญี่ปุ่นของอุซางิ ตลอดจนงานอดิเรกและความชอบของตัวละคร
ที่เป็นวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น เช่น การทำข้าวกล่อง การจัดดอกไม้ การเรียนมารยาทอีกด้วย   
 จากการวิเคราะห์ข้างต้น จึงกล่าวได้ว่าการออกแบบคาแรคเตอร์ในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน
ทั้งในคาแรคเตอร์อัศวินเซเลอร์และคาแรคเตอร์ตัวร้าย แสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ที่มีความ
แตกต่างทางกายภาพ มีบุคลิกลักษณะที่หลากหลายมิติ รวมถึงมีการเรียนรู้และพัฒนาการ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสุขฤทัย ไม้เกตุ (2555) ศึกษาการสร้างตัวละครหญิงในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ที่
ดัดแปลงมาจากเทพนิยายเรื่อง ซินเดอเรลลา สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด และเจ้าหญิงนิทราที่พบว่า
ตัวละครเอกมักเป็นหญิงสาว อ่อนโยน อ่อนหวาน เป็นแม่บ้านแม่เรือน เป็นกุลสตรี ขาดความมั่นใจใน
ตนเอง และมักเสียรู้ตัวร้ายอยู่เสมอ ส่วนตัวร้ายมักเป็นหญิงวัยกลางคน มีอำนาจ มีความริษยา เจ้าคิด
เจ้าแค้น เห็นแก่ตัว และเจ้าเล่ห์เนื่องจากแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูนนำเสนอด้านความเข้มแข็งของ
ผู้หญิง ปราศจากการแบ่งความดีร้ายจากเพียงรูปลักษณะทางกายภาพ  

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบการออกคาแรคเตอร์ในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูนทั้งในคาแรคเตอร์
อัศวินเซเลอร์และคาแรคเตอร์ตัวร้ายโดยใช้แนวคิดสตรีนิยมตามทัศนะของ Kate Millett (1969) 
พบว่าคาแรคเตอร์ในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูนทั้งในคาแรคเตอร์อัศวินเซเลอร์และคาแรคเตอร์ตัวร้าย
จัดอยู่ในกลุ่มสตรีนิยมแนววัฒนธรรม (Cultural Feminism) ด้วยลักษณะนิสัยส่วนตัวที่เห็นว่า
คุณสมบัติทางเพศของผู้หญิงเป็นสิ่งที่อยู่เหนือกว่า ผู้ชายอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความ
อดทน ความอ่อนโยน ความโอบอ้อมอารี ทักษะในชีวิตประจำวันต่างๆเช่น การทำอาหาร การเรียน ที่
มีมากกว่าผู้ชาย และความเชื่อที่ว่าผู้หญิงมีความเท่าเทียมกับผู้ชายโดยแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงไม่พึงพา
ผู้ชาย และสามารถปกป้องผู้ชายได้ กล้าคิด กล้าแสดงออก และสามารถอยู่เพียงลำพังได้โดยไม่ได้ให้
ความสำคัญกับเรื่องของการแต่งงานหรือครอบครัวมากนัก 
 

5.2.2 สัญญะที่นำเสนอผ่านคาแรคเตอรใ์นแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน 
ผลจากการศึกษาพบว่า สัญญะที่นำเสนอผ่านคาแรคเตอร์สาวน้อยเวทมนตร์ผู้พิทักษ์โลกใน

แอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน เป็นการวิเคราะห์สัญญะจากรหัส ความหมายโดยอรรถ และความหมาย
โดยนัย 4 ด้าน คือ ลักษณะและที่มาของตัวละคร รูปแบบของพลัง สภาพแวดล้อมทางสังคม รวมถึง
การสื่อสารและการแสดงอารมณ์ที่สื่อถึงความเป็นญี่ปุ่น ซึ่งทั้ง 4 ด้านนี้ประกอบด้วยสัญญะที่สะท้อน
สภาพสังคมให้ขณะนั้น และสัญญะเพื่อนำเสนอสิ่งที่ผู้แต่งต้องการจะสื่อสาร โดยสัญญะที่สะท้อน
สภาพสังคมให้ขณะนั้นประกอบด้วย การใช้เครื่องแต่งกายเป็นสัญญะเพื่อแบ่งแยกความดีและไม่ดี 
การออกแบบเครื่องแต่งการของกลุ่มตัวร้ายมีลักษณะโชว์สัดส่วนแสดงให้เห็นถึงความไม่สุภาพ ไม่
เรียบร้อย เพื่อเป็นการสะท้อนวัฒนธรรมญี่ปุ่น เนื่องการแต่งตัวของผู้หญิงนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่ง
มารยาทที่เคร่งครัด (Naoko Takeuchi, 2014) รวมถึงการออกแบบคาแรคเตอร์ในแอนิเมชันเพื่อเป็น
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ตัวแทนของกลุ่มคนในสังคม กล่าวคือ ให้เซเลอร์มูนเป็นตัวแทนของคนไม่เอาไหน เรียนไม่เก่ง เซเลอร์
เมอร์คิวรี่เป็นตัวแทนของคนเรียนเก่ง มีทักษะความสามารถรอบด้าน เรียกได้ว่าเป็นเด็กอัจฉริยะ  
เซเลอร์มาร์สเป็นตัวแทนของคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม มีสัมผัสพิเศษเรื่องลี้ลับ ในส่วนของสัญญะ
เพื่อนำเสนอสิ่งที่ผู้แต่งต้องการจะสื่อสาร เห็นได้จากลักษณะสภาพแวดล้อมทางสังคมที่อยู่อาศัยของ
ตัวละครที่อยู่ในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์จากการสูญเสียพ่อและแม่จากอุบัติเหตุและพ่อแม่หย่าร้าง ทำ
ให้ต้องอาศัยอยู่ลำพัง มีความจำเป็นต้อง โตกว่าวัย คือ เข้าใจและยอมรับที่จะต้องใช้ชีวิตลำพังโดย
ปราศจากครอบครัว มีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากบทพูดหนึ่งของเซเลอร์เมอร์คิวรี่ จาก 
Act.16 ลักพาตัว Sailor Mercury ภาค Black Moon ที่ว่า “ฉันตัวคนเดียว แล้ววันนึงอาจจะต้องลา
จากคนที่ฉันรัก แต่ฉันไม่จำเป็นต้องเศร้าเลย เพราะเวลามีความสุขใจเราจะสื่อถึงกันอยู่แล้ว”  เพื่อ
ต้องการสื่อให้เยาวชนในสังคมที่มีปัญหาแบบเดียวกันกับตัวละครเห็นว่า ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อม
หรือสภาพครอบครัวแบบไหน เราทุกคนสามารถเป็นคนดีได้ และสัญญะจากรูปแบบพลังของ
คาแรคเตอร์ที่อาจสื่อให้เห็นว่า อย่ามองสิ่งใดแต่เพียงด้านเดียวเพราะในดีมีเสีย ในเสียมีดี  อีกทั้งยัง
แสดงให้เห็นว่า ความดีและความความชั่วสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งความคิดและการกระทำ รวมถึงพลัง
ไม่ได้มีเพียงการทำให้เกิดปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติหรือการควบคุมปรากฏการณ์ธรรมชาติ ดิน ฟ้า 
อากาศ เท่านั้น ความรู้ความฉลาดก็นับเป็นพลัง    

หากพิจารณาในภาพรวมแล้วอาจกล่าวได้ว่า รหัสและสัญญะในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูนเป็น
สิ่งที่สะท้อนสภาพสังคมและวัฒนธรรมในช่วงเวลานั้น รวมถึงเป็นการส่งสารจากผู้แต่งสู้ผู้ชมเห็นได้
จากจากประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นขนบ สมัยนิยม และ สิ่งที่ไม่ใช่ขนบและสมัยนิยมในขณะนั้น ทั้งนี้เพ่ือ
หวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการปลุกพลังความเป็นผู้หญิง การนำเสนอและให้
ความสำคัญกับเพศทางเลือก ซึ่งไม่สอดคล้องกับชไมพร สุขสัมพันธ์ (2541) ที่ทำการศึกษาเรื่องการ
วิเคราะห์สัญญะ รหัส และกระบวนการสร้างรหัสในการ์ตูนญี่ปุ่น พบว่ารหัสและสัญญะต่างๆ ใน
การ์ตูนญี่ปุ่นถูกสร้างมาจากวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเท่านั้น ซึ่งแอนิเมชันเซเลอร์มูนเป็นผลผลิตทาง
วัฒนธรรมญี่ปุ่นผสมผสานกับการสะท้อนแนวคิดและตัวตนของผู้แต่งที่ผิดแปลกไปจากขนบเดิม 

 
5.2.3 การสื่อสารต่อสังคม  
จากศึกษาการออกแบบคาแรคเตอร์สาวน้อยเวทมนตร์ผู้พิทักษ์โลกและการใช้สัญญะใน

แอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน สะท้อนให้เห็นค่านิยมของผู้เขียนที่ต้องการสื่อสารต่อสังคม 5 ประเด็น
สำคัญ คือ ความเคร่งครัดในหน้าที่และกฎระเบียบ, ความมุ่งมั่นและตั้งใจ, ความสำคัญและพลังของ
มิตรภาพและกลุ่ม, ความเท่าเทียมทางเพศ, และการมีสติจะทำให้บรรลุ เป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ  
อรอุษา อึ๊งศรีวงศ์ (2555) ที่ทำการศึกษาเรื่องการสร้างตัวละครและการเล่าเรื่องในละครโทรทัศน์
ญี่ปุ่นที่ใช้อาชีพเป็นแก่นเรื่อง พบว่า การใช้อาชีพมาเป็นแก่นเรื่องนั้นเป็นเพราะสังคมญี่ปุ่นให้
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ความสำคัญกับการทำงาน มีการปลูกฝังการทำงานเป็นกลุ่ม และส่งเสริมเรื่องของความพยายามอย่าง
ชัดเจน และอาจกล่าวได้ว่าผู้แต่งต้องการนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของผู้หญิง ดังคำพูดของลูน่าร์ แมวผู้
มอบพลังให้กับเหล่าอัศวินเซเลอร์ที่ว่า ความเศร้าไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น เราควรทำในสิ่งที่เราทำได้
ในตอนนี้ ถ้าใช้แต่อารมณ์ จะไม่ได้รู้ในสิ่งที่อยากรู้ ความใจร้อนจะเสียการใหญ่ และถ้าเราตั้งใจกับ
อะไรสักอย่างเราจะไม่ทิ้งมัน อีกทั้งยังมีการนำเสนอความหลากหลายทางเพศในสังคมญี่ปุ่น รวมถึง
อาจจะต้องการนำเสนอความเท่าเทียมของชายหญิง รวมถึงความรักระหว่างเพศเดียวกันให้เป็นที่
ยอมรับมากขึ้นในสังคม ผ่านคาแรคเตอร์ ไคโอ มิจิรุ เซเลอร์เนปจูน และ เทนโอ ฮารุกะ เซเลอร์
ยูเรนัส    

ทั้งนี้เพื่อต้องการส่งเสริมให้ผู้หญิงเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้หญิงยังมีพลัง มีความสามารถที่จะ
ช่วยเหลือคนรักและช่วยเหลือส่วนรวมได้ โดยปฏิเสธการอธิบายความแตกต่างทางบุคลิกภาพระหว่าง
ผู้หญิงและผู้ชาย เห็นได้จากบทพูดหนึ่งของเทนโอ ฮารุกะหรือเซเลอร์ยูเรนัส จาก Act.31 ภาค 
Death Busters ที่ว่า “มันสำคัญด้วยเหรอถ้าฉันจะเป็นหญิงหรือชาย เรื่องเพศไม่ใช่อุปสรรคหรือ
เงื่อนไขในการทำสิ่งใด... ไม่เกี่ยวกับเพศเลยสักนิด... เธอคิดว่าจะสามารถปกป้องสิ่งสำคัญด้ วย
ความคิดแบบนั้นได้เหรอ”  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเรื่องอุดมการณ์ต่อสู้ทางเพศในหนังสือการ์ตูน
ญี่ปุ่นสำหรับผู้หญิงกับการสร้างอัตลักษณ์ทางเพศของวัยรุ่นหญิงไทย ในปี 2550 ของวีราพร วัชรพงศ์
ชัย ที่พบว่า นางเอกวัยรุ่นในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นตัวแทนของผู้หญิงนำเสนออุดมการณ์การด้าน
ตัวตนของผู้หญิง อุดมการณ์การด้านความรัก และอุดมการณ์การความเท่าเทียมกันของหญิงชาย  
เพื่อเปลี่ยนการสร้างตัวตนความเป็นผู้หญิงขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ผู้หญิงได้ดำเนินชีวิตเพื่อตัวเองมากขึ้น ซึ่ง
มีความแตกต่างจากภาพลักษณ์คาแรคเตอร์เพศหญิงที่อยู่ในแอนิเมชันที่มีเพศชายเป็นตัวเอก หรือ
แอนิเมชันที่มีตัวเอกเป็นกลุ่มเพศชายและหญิงผสมกัน ที่นำเสนอภาพลักษณ์ของผู้หญิงเป็นเพศที่มี
ความผิดพลาดและได้รับความช่วยเหลือจากเพศชาย หรือ เป็นเพียงคาแรคเตอร์ที่สร้างสีสันให้กับ
เรื่องด้วยการเป็นคู่รักกับฮีโร่ที่เป็นตัวเด่นในกลุ่มเท่านั้น 

 
5.2.4 สรุปแนวคิดจากการศึกษาการออกแบบคาแรคเตอร์และการใช้สัญญะ  
จากการศึกษา “การออกแบบคาแรคเตอร์และการใช้สัญญะสาวน้อยเวทมนตร์ผู้พิทักษ์โลก

ในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน” สามารถสรุปสูตรสำเร็จที่ทำให้แอนิเมมันเรื่องเซเลอร์มูนประสบ
ความสำเร็จมีกลุ่มแฟนที่เหนี่ยวแน่นจนถึงปัจจุบันซึ่งอธิบายตามแนวคิด Lunar Model ผ่าน Lunar 
Diagram ได้ดังนี้    

 
 
 



 134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

5.2.4.1 L = Life เป็นคุณค่าแห่งชีวิต  
แอนิเมชันเซเลอร์มูน นอกจากจะให้ความบันเทิงแล้ว เนื้อหาของแอนิเมชันยังแฝงไว้

ซึ่งการสื่อสารคุณค่าต่อสังคม ปลุกจิตสำนึกในเรื่องที่สังคมญี่ปุ่นให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เช่น 
เรื่องของความเคร่งครัดในหน้าที่และกฎระเบียบ ในแอนิเมชันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและผลของ
การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ที่ต้องได้รับโทษโดยไม่มีการอนุโลมหรือผ่อนปรน ถึงแม้การผ่าฝืนกฎจะส่งผลดี
ต่อส่วนรวมมากเพียงใดก็ตาม อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความมุ่งมั่นตั้งใจ มีสถานการณ์
ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของตัวละครอัศวินเซเลอร์และตัวร้าย 
อาจเพื่อเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นอีกคุณสมบัติพื้นฐานที่ทุกคนพึงมี เพราะ
ความมุ่งมั่นตั้งใจจะทำให้บรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด ทั้งนี้ยังมีเรื่องของมิตรภาพ แอนิเมชันเซเลอร์มูน
ให้ความสำคัญกับมิตรภาพระหว่างเพื่อน มีฉากและสถานการณ์ที่เหล่าอัศวินเซเลอร์รวมพลังกันทำให้
เกิดพลังที่มากขึ้น ซึ่งเป็นการนำเสนอประเด็นความสำคัญของเพื่อน ความรักกลุ่มรักพวกพ้อง รวมถึง
ความสามัคคี ซึ่งเป็นค่านิยมที่ชาวญี่ปุ่นยึดถือเสมอมา และแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูนยังมีการนำเสนอ
เรื่องของความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งความเท่าเทียมทางเพศในที่นี้ แอนิเมชันสื่อต้องการสื่อให้เห็นว่า 
ลักษณะทางเพศสภาพ ชายหญิง นั้นเป็นเพียงลักษณะทางร่างกาย เพศไม่ใช่อุปสรรคในการทำหรือไม่
ทำสิ่งใด เพศไม่ใช่ข้อจำกัดของความสำเร็จ ความสำเร็จเป็นของทุกคน อีกทั้งยังเป็นการปลุกพลัง 
สร้างแรงบันดาลให้กับผู้หญิงอีกด้วย 

ภาพที่ 5.1  ลูน่าร์ไดอาแกรม  
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5.2.4.2 U = Universe มีความเป็นสากล  
ตัวละครในเอนิเมชันเซเลอร์มูน มีความสอดคล้องและกลืมกลืนกันทั้งในด้านการ

ออกแบบทั้งด้านสรีรวิทยา ด้านสังคมวิทยา และด้านจิตวิทยา กล่าวคือ ตัวละครมีการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมตะวันออกเข้ากับวัฒนธรรมตะวันตก นำเสนอความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างกลมกลืน ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของแอนิเมชันมีความเป็นสากล ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มีการนำความเชื่อเรื่องของ
เทพเจ้าแห่งดวงดาวซึ่งเป็นความเชื่อของชาวตะวันตกผสมผสานเข้ากับความเชื่อและความศรัทธาใน
ธรรมชาติตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีการนำเสนอขั้วตรงข้ามของความดีและความไม่ดีที่
สมดุล ดังเช่นการให้อัศวินเซเลอร์เป็นตัวแทนของคนดีและตัวร้ายเป็นตัวแทนของคนไม่ดี ซึ่งตัวละคร
อัศวินเซเลอร์และตัวร้ายต่างก็มีด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดี ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง  
ที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดี รวมถึงไม่มีมนุษย์คนใดที่ดีทั้งหมดและร้ายทั้งหมด คนดูจึงรู้สึกถึงความสมจริง 
ซึ่งต่างจากแอนิเมชันแนวฮีโร่โดยทั่วไปที่มักจะให้น้ำหนักในด้านของความดีเพียงด้านเดียวเท่านั้น  

5.2.4.3 N = Newness ความสดใหม่  
แอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูนมีการออกแบบตัวละครที่ถือได้ว่าไม่เป็นไปตามขนบและก

รอบเดิม มีการพัฒนาด้านการออกแบบองค์ประกอบด้านสรีรวิทยา ด้านสังคมวิทยา และด้านจิตวิทยา 
โดยใช้หลักความเป็นแฟมินิสต์ การเปรียบเทียบขั้วตรงข้าม และการผสมผสานทางวัฒนธรรมให้มี
ความเชื่อมโยงกันอย่างลงตัว นำเสนอความเป็นแฟมินิสต์ ผ่านคาแรคเตอร์ฮีโร่หญิงที่ขาดความ
สมบูรณ์พร้อมที่เห็นได้จากนิสัยและลักษณะทางร่างกายที่แตกต่างกันของคาแรคเตอร์ทั้ง 42 ตัว ถือ
ได้ว่าเป็นความสดใหม่และไม่เคยมีมาก่อนในช่วงเวลานั้น อีกทั้งการนำเสนอประเด็นความศรัทธาของ
เทพเจ้า การใช้เวทมนตร์ การแปลงร่าง การนำเสนอปมทางด้านจิตวิทยาของตัวละครเรื่องการรักพ่อ
เกลียดแม่ ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวระหว่างพ่อลูก และการนำเสนอเรื่องความเท่าเทียมทางเพศการต่อสู้
ของผู้หญิงและความรักระหว่างเพศเดียวกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ เป็น
ความต้องการที่จะออกนอกกรอบและสื่อสารแนวความคิดของผู้แต่ง ซึ่งไม่เพียงอาศัยความกล้า
เท่านั้น แต่ยังต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการนำเสนอและสื่อสารอีกด้วย เพราะความท้าทาย
ของแอนิเมชันเรื่องนี้คือการสื่อสารแนวความคิดใหม่ที่แตกต่างจากขนบและกรอบเดิมของสังคมที่
ยึดถือกันมานาน  

5.2.4.4 A = Appeal มีความดึงดูดใจ ความน่าสนใจ  
ในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูนมีความน่าสนใจและดึงดูดใจในหลายด้าน ทั้งในเรื่องของ

เนื้อเรื่องและบทที่นำเสนอมิติของตัวละครที่ลึกซึ้ง คาแรคเตอร์ทั้ง 42 ตัวในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน
ถูกออกแบบให้มีความหลากหลายเพื่อเป็นตัวแทนของคนที่มีลักษณะต่างกัน และยังเป็นตัวแทนของ
ด้านสว่างและด้านมืดของมนุษย์ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของคนที่มีลักษณะนิสัยแตกต่างกัน 
ดังเช่น เซเลอร์มูนเป็นตัวแทนของคนที่เรียนไม่เก่งไม่มีทักษะที่โดดเด่น เซเลอร์เมอร์คิวรี่เป็นตัวแทน
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ของคนเรียนเก่งมีทักษะความสามารถรอบด้านเรียกได้ว่าเป็นเด็กอัฉริยะ เซเลอร์มาร์สเป็นตัวแทนของ
คนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีสัมผัสพิเศษเรื่องลี้ลับ เซเลอร์จูปิเตอร์เป็นตัวแทนของคนที่มีความ
เข้มแข็งกล้าหาญมากจนกลายเป็นคนที่มีภาพลักษณก้าวร้าว เซเลอร์วีนัสเป็นตัวแทนของคนที่
อ่อนโยนมีความฝัน นอกจากนี้การออกแบบทางกายภาพของคาแรคเตอร์ที่สวยงามทั้งในเรื่องของ
รูปร่างหน้าตา เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย รวมถึงของใช้ในชีวิตประจำวัน คฑา และตลับเข็มกลัดแปลงร่าง 
การใช้สีสดใส ซึ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความรู้สึกเชิงจิตวิทยา ทำให้ตัวละครมีความน่าสนใจ ดึงดูดและ
เข้าถึงผู้ชมได้ทุกกลุ่ม  

5.2.4.5 R = Representation ใช้สัญญะแทนความหมายโดยนัยที่ลึกซึ้ง   
ในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูนมีการใช้สัญญะผ่านคาแรคเตอร์จากรหัส ที่ให้ความหมาย

โดยอรรถและความหมายโดยนัยจาก 4 ด้าน คือ ลักษณะและที่มาของตัวละคร รูปแบบของพลัง 
สภาพแวดล้อมและสภาพสังคม รวมถึงการสื่อสารและการแสดงอารมณ์ที่สื่อถึงความเป็นญี่ปุ่น 
โดยสัญญะที่แฝงอยู่ในแอนิเมชันเรื่องเครื่องแต่งกายที่มีการดัดแปลงมาจากชุดนักเรียนญี่ปุ่นตกแต่ง
ด้วยโบว์สีต่างๆ ที่มีรูปแบบมาตรฐานไม่ซับซ้อน คฑาและตลับเข็มกลัดแปลงร่างที่ใช้รูปทรงเรขาคณิต 
วงกลม วงรี หัวใจ ดาว ที่เรียบง่าย รวมถึงสัญลักษณ์ตัวอักษรโรมันและสัญลักษณ์ดาวเคราะห์พื้นฐาน 
ซึ่งภายใต้ความเรียบง่ายนั้นแฝงไว้ด้วยความหมายโดยนัยที่ลึกซึ้ง ถือเป็นเสน่ห์สำคัญของแอนิเมชัน
เรื่องนี้ และเมื่อผู้ชมเข้าใจและรับรู้ความหมายร่วมกันแล้ว สัญญะเหล่านี้จึงถูกนำมาผลิตเป็นสินค้าที่
ระลึกมากมาย สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดได้อย่างมหาศาล  
 

 ข้อเสนอแนะจากวิจัย 

จากการศึกษาเรื่อง การออกแบบคาแรคเตอร์และการใช้สัญญะสาวน้อยเวทมนตร์ผู้พิทักษ์
โลกในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  
  

5.3.1 ข้อเสนอแนะสำหรับนักออกแบบคาแรคเตอร์    
1) นักออกแบบคาแรคเตอร์ควรผสมผสานสัญญะที่มีหลายมิติ โดยอาจไม่จำกัดว่า

ต้องใช้สัญลักษณ์ที่รู้จักทั่วไป เช่น ช้าง มวยไทย ลายกนกเท่านั้น อาจขยายไปในเรื่องของวิถีชีวิตและ
เอกลักษณ์ความเป็นไทยด้านอื่นๆ เช่น การยิ้ม การมีน้ำใจ หรืออาจจะนำความเป็นไทยผสมผสานเข้า
กับวัฒนธรรมของชาติอื่น เพื่อนำเสนอความเป็นไทยที่เป็นสากล ที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ เพื่อทำ
ให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลดีในเชิงมูลค่าทางการตลาด ซึ่งเห็นได้จากการ
ออกแบบคาแรคเตอร์ในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูนที่สื่อสารความเป็นญี่ปุ่นโดยไม่ได้ตีกรอบความเป็น
ญี่ปุ่นจากภาพลักษณ์ทางกายภาพ แต่สอดแทรกความความเป็นญี่ปุ่นผ่านสัญญะ ทำให้ผู้ชมเข้าถึงได้



 137 

ง่าย จนเกิดเป็นกระแสเซเลอร์มูน มีกลุ่มคนที่ได้รับอิทธิพลจากคาแรคเตอร์ทั่วทุกมุมโลก ทั้งกลุ่มคอส
เพลย์เยอร์ และกลุ่มแฟนอาร์ต จนมีการกำหนดวันเซเลอร์มูนสากล ( International Sailor Moon 
Day) มีกลุ่มแฟนคลับมาเฉลิมฉลองร่วมกันมากถึง 39 แห่งทั่วโลก  

2) นักออกแบบคาแรคเตอร์ควรให้ความสำคัญในเรื่องของการสอดแทรกแนวคิด 
การปลูกฝั่งค่านิยมที่ดี การมองเห็นคุณค่าของตนเองและสังคมผ่านคาแรคเตอร์ เพื่อให้เยาวชน
สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ และมีพัฒนาการที่สมวัย อีกทั้งยังเป็นภูมิคุ้มกันในการเลียนแบบสิ่งที่ไม่ดี 
ซึ่งเห็นได้จากประเด็นการสื่อสารต่อสังคมของคาแรคเตอร์ในแอนิเมชันเซเลอร์มูนที่สอดแทรกเรื่อง
การเคร่งครัดในกฎระเบียบ ความมุ่งมั่นและตั้งใจ ความเท่าเทียมทางเพศ ความสำคัญของมิตรภาพ
ความเป็นเพื่อน ซึ่งเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับผู้ชม 

3) นักออกแบบคาแรคเตอร์ควรออกแบบมิติด้านสรีรวิทยาที่มีความหลากหลาย  
มีมิติด้านสังคมวิทยาที่มีความสมดุล และมีมิติด้านจิตวิทยาที่ลึกซึ้ง เห็นได้จากความหลากหลายของ
คาแรคเตอร์ในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูนที่ใช้อัศวินเซเลอร์เป็นตัวแทนดาวเคราะห์ที่แตกต่างกัน ซึ่ง
ความแตกต่างนี้มีความหมายโดยนัยที่สื่อถึงลักษณะของคนในสังคม ดังเช่น เซเลอร์มูน เป็นภาพ
ตัวแทนของคนที่ไม่เก่ง ไม่เอาไหน แต่เป็นบุคคลที่เป็นที่รักของเพื่อน เซเลอร์เมอร์คิวรี่ เป็นภาพ
ตัวแทนของคนเก่ง ภาพลักษณ์เข้าถึงยาก แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นเพื่อนที่แสนดี เซเลอร์ วีนัส เป็นภาพ
ตัวแทนของคนสวยที่มีความฝัน เซเลอร์จูปิเตอร์เป็นภาพตัวแทนคนที่มีบุคลิกดูห้าว แต่แท้ที่จริงแล้ว
อ่อนโยน เซเลอร์ยูเรนัส เป็นตัวแทนของกลุ่มเพศทางเลือก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กึ่ง
ความจริงที่เกิดจากการผูกโยงคาแรคเตอร์เข้ากับตนเอง อาจส่งผลทำให้ผู้ชมเกิดความรักและผูกพัน
กับตัวละคร อันนำมาซึ่งรายได้จากการขายสินค้าที่ระลึก ของเล่นต่างๆ จากคาแรคเตอร์  
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับสำหรับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรยกระดับงานออกแบบคาแรคเตอร์ ให้คุณค่าถือเป็น

ทรัพย์สินทางปัญญามีมูลค่าต่อประเทศ เพื่อไม่ใช่แค่งานบันเทิงหรืองานเพื่อความสวยงามอย่างเดียว
เท่านั้น ตลอดจนสนับสนุนการส่งออกคาแรคเตอร์และภาพยนตร์แอนิเมชันเพื่อให้นักออกแบบรุ่นใหม่
สามารถเข้าสู่วงการออกแบบคาแรคเตอร์ได้ง่ายขึ้น ดังเช่นญี่ปุ่นขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่วงการ
แอนิเมชันเติบโตเป็นอย่างมาก ญี่ปุ่นใช้ประโยชน์จากงานศิลปะที่ทั่วโลกรู้จักกันดีให้เป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ วัฒนธรรมป๊อปของญี่ปุ่นสามารถเทียบได้กับฮอลลีวู้ด  เห็นได้จากการที่
แอนิเมชันเซเลอร์มูนขายลิขสิทธิ์ออกฉายในต่างประเทศ มีซับไตเติ้ลทั้งหมด 12 ภาษา ได้รับความ
นิยมและมีอิทธิพลไปทั่วโลก ได้รับการโหวตให้เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันยอดนิยม ขึ้นเป็นมังงะ
ยอดขายอันดับ 1 ในประเทศสหรัฐอเมริกาโค่นแชมป์เก่าหลายสมัยอย่างการ์ตูนเรื่อง แบทแมน จาก
ค่าย DC Comics อีกด้วย  
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2) หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรสนับสนุนนักออกแบบคาแรคเตอร์ โดยการนำ
คาแรคเตอร์ไปใช้ในส่วนงานของภาครัฐ หรือโครงการที่ใช้สื่อสารกับประชาชน เพื่อทำให้สังคมเข้าใจ 
เข้าถึง และเปิดรับงานออกแบบคาแรคเตอร์ได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้วงการออกแบบ
คาแรคเตอร์ของไทยขยายตัว และสามารถเป็นสินค้าส่งออกสร้างมูลค่าที่เศรษฐกิจให้กับประเทศได้ 
เห็นได้จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่นนำคาแรคเตอร์แอนิเมชันเซเลอร์มูนและคาแรคเตอร์จากแอนิเมชันญี่ปุ่น
เรื่องอื่นๆ มาใช้เป็นทูตของโครงการสำคัญ งานรณรงค์เพื่อสังคมที่รัฐบาลจัดทำขึ้น เช่น แต่งตั้ง  
เซเลอร์มูนเป็นทูตต่อสู้ซิฟิลิส เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในหมู่วัยรุ่นของกระทรวง
สาธารณสุขของประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งมีการผสมผสานชุดอัศวินเซเลอร์เพื่อใช้เป็นชุดประจำชาติของการ
ประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 รวมถึงการเแต่งตั้งเซเลอร์มูน โดเรมอน เฮลโหล คิตตี้ (Hello Kitty)  
ปิกาจู (Pikachu) มังกี้ ดี ลูฟี่ (Monkey D. Luffy) เป็นทูตโอลิมปิกเกมส์ (Official Ambassador) 
ครั้งที่ 32 “โตเกียว 2020” 

 
5.3.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
จากการศึกษาเรื่อง การออกแบบคาแรคเตอร์และการใช้สัญญะสาวน้อยเวทมนตร์ผู้พิทักษ์

โลกในแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน ทำให้ผู้วิจัยเห็นว่ายังมีประเด็นที่น่าสนใจที่ควรศึกษา ดังนี้  
1) เนื่องจากเซเลอร์มูน มีต้นฉบับจากการเป็นมังงะ ซึ่งได้รับความนิยมอย่าง

แพร่หลายจึงถูกนำดัดแปลเป็นแอนิเมชัน ผู้วิจัยเห็นว่า ควรศึกษาเรื่องการออกแบบคาแรคเตอร์และ
การใช้สัญญะสาวน้อยเวทมนตร์ผู้พิทักษ์โลกในเรื่องเซเลอร์มูนในรูปแบบมังงะเพื่อให้ทราบถึงหลักการ
ออกแบบคาแรคเตอร์จากต้นฉบับ และสามารถนำผลการศึกษาที่ได้มาเปรียบเทียบความแตกต่างของ
แอนิเมชันเซเลอร์มูนและมังงะเซเลอร์มูน เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดในดัดแปลงคาแรคเตอร์ข้ามสื่อ
จากมังงะสู่แอนิเมชัน 

2) เนื่องจากแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูนมีการนำคาแรคเตอร์และสัญญะจาก
คาแรคเตอร์มาผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค ของเล่น และของที่ระลึกมากมายหลายหลายประเภท สร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ผู้วิจัยเห็นว่า ควรศึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าที่อุปโภค บริโภค ของเล่น และของที่ระลึกจากแอนิเมชันเรื่องเซเลอร์มูน เพื่อเป็น
การศึกษาข้อมูลเชิงลึกของกลยุทธ์การสร้างมูลค่าทางการตลาดของคาแรคเตอร์ในแอนิเมชันเรื่อง  
เซเลอร์มูน  

3) เนื่องจากเซเลอร์มูนเป็นแอนิเมชันสาวน้อยเวทมนตร์ผู้พิทักษ์โลกยุคแรกที่ถือ
กำเนิดในปี 1990 หลังจากที่ เซเลอร์มูนประสบความสำเร็จก็ได้มีการสร้างแอนิเมชันสาวน้อย 
เวทมนตร์ผู้พิทักษ์โลกขึ้นอีกหลายเรื่อง ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ชมเป็นจำนวนมาก ผู้วิจัยเห็นว่า 
ควรศึกษาการออกแบบคาแรคเตอร์และการใช้สัญญะสาวน้อยเวทมนต์พิทักษ์โลกที่ถือกำเนิดขึ้นหลัง
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ปี 1990 เรื่องอื่นๆ เช่น แม่มดน้อยโดเรมี ซากุระมือปราบไพ่ทาโรต์ เพื่อให้ทราบถึงองค์ความรู้ใช้ใน
การออกแบบคาแรคเตอร์ สามารถนำผลการศึกษามาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของ
แนวคิดที่ใช้ในการออกแบบ รวมถึงประเด็นที่แอนิเมชันต้องการสื่อสารกับสังคมเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป  
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ภาคผนวก 

เรื่องย่อและคาแรคเตอร์ในแอนิเมชันเซเลอร์มูน 
 

เรื่องย่อแอนิเมชันเซเลอร์มูน 

 
ภาพผนวก 1 เซเลอร์มูน ภาคแรกภาคกำเนิด 

 
1. เซเลอร์มูน ภาคแรกภาคกำเนิด 
เซเลอร์มูนภาคกำเนิด เป็นเรื่องราวการต่อสู้เพื่อพิทักษ์ความสุขของโลก จากการทำลายของ

อาณาจักร “ดาร์คคิงด้อม” ที่อยู่ภายใต้การปกครองของ “ควีนเมตาเลีย” ซึ่งเป็นผู้บงการอยู่
เบื้องหลังควีนเบริลและลูกน้องคือจตุรเทพแห่งดาร์กคิงดอม เจไดต์ เนไฟรท์ ซอยไซต์ คุนไซต์ ที่ฟื้น
จากอำนาจสะกดของผลึกเงินมายา 

เรื่องเริ่มต้นหลังจากอาณาจักรซิลเวอร์มิเลเนี่ยมแห่งดวงจันทร์ ถูกพวกดาร์คคิงด้อมทำลาย 
เหล่าอัศวินเซเลอร์จึงถูกส่งมาเกิดใหม่ยังโลกมนุษย์ซึ่งเป็นเด็กสาวธรรมดา หลังจากกาลเวลาผ่านไป 
ดาร์คคิงด้อมก็กลับมาก่อเหตุเพื่อหวังทำร้ายโลก ลูนาร์และอาเทมิสแมวพูดผู้พิทักษ์จากดวงจันทร์ จึง
ปลดผนึกควมทรงจำเหล่าอัศวินเซเลอร์ให้กลับมาทำหน้าที่อีกครั้ง ซึ่งในครั้งนี้มีภาระกิจต้องตามหา 
“เจ้าหญิงเซเรนิตี้” แห่งดวงจันทร์ที่มาเกิดบนโลกและผลึกเงินมายา (ผนึกแห่งพลังที่เป็นชนวนในการ
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ต่อสู้ครั้งนี้) ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพวกเธอได้รับชัยชนะจากศัตรู โดยมีบุรุษลึกลับ “หน้ากากทักซิ
โด้” คอยช่วยเหลือเวลาที่พวกเธอตกอยู่ในสถานะการณ์คับขันอยู่เสมอ จนกระทั่งมีการเปิดเผยตัวตน
ที่แท้จริงของหน้ากากทักซิโด้ (ชิบะ มาโมรุ) คือร่างกำเนิดใหม่ของเจ้าชายเอ็นดิเมียนแห่งอาณาจักร
โลก (โกลเด้นคิงด้อม) คนรักขอเจ้าหญิงเจ้าหญิงเซเรนิต้ี และแท้จริงแล้วเซเลอร์มูนก็คือเจ้าหญิงเซเรนิ
ตี่ที่ทุกคนตามหา ท้ายสุดในการต่อสู้เหล่าอัศวินเซเลอร์และหน้ากากทักซิโด้ ก็ต้องสละชีวิตของตน
เพื่อปกป้องโลก แต่ด้วยอำนาจแห่งผลึกเงินมายานั้นทำให้พวกเขากลับฟื้นคืนชีวิตาเป็นคนธรรมดาที่
ไม่เคยรู้จักกัน ดังเช่นเริ่มต้นอีกครั้ง 

 
2. เซเลอร์มูน R  

 
ภาพผนวก 2 เซเลอร์มูน R 

   

หลังจากที่อุซางิใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้ไม่นาน ก็มีปีศาจพืชออกมาดูกลืนพลังชีวิตของผู้คน  
ลูนาร์และอาเทมิสจึงจำเป็นต้องปลดผนึกความทรงจำของเหล่าอัศวินเซเลอร์ทั้ง 5 อีกครั้ง แต่ในครั้งนี้
ศัตรูแข็งแกร่งเกินกว่าที่พลังเซเลอร์มูนจะทำลายได้ ควีนเซเรนิตี้จึงมอบผลึกเงินมายาเพื่อเป็นการเพิ่ม
พลังแก่เซเลอร์มูน โดยในการต่อสู้ครั้งแรกกับเอวล์และแอน สองหนุ่มสาวจากอวกาศผู้ไม่รู้จักความรัก
ที่แท้จริง (ทั้งคู่กำเนิดมาจากต้นไม้แห่งโลกปีศาจ) และการต่อสู้ในครั้งนี้ พวกเซเลอร์มูนมักได้รับความ
ช่วยเหลือจากอัศวินเงาพระจันทร์ผู้ลึกลับอยู่เสมอ ซึ่งที่แท้จริงแล้วเขาก็คือร่างแยกของ ชิบะมาโมรุ 
ในช่วงที่ยังไม่ฟื้นความทรงจำ 

หลังจากเสร็จศึกสั้นๆกับเอวล์และแอนแล้ว ศัตรูที่ยิ่งใหญ่จากดาวเคราะห์ดวงที่ 10 เนเมซิส 
ดวงจันทร์แห่งความมืดเผ่าพระจันทร์เสี้ยวสีดำ “แบล็คมูน” แห่งศตวรรษที่ 30 ก็ย้อนเวลามาปรากฏ 
ตัวขึ้น พวกมันมีเป้าหมายที่จะทำลายล้างโลกในศตวรรษที่ 20 โดยการกระทำครั้งนี้ทำให้เกิดการ
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เปลี่ยนแปลงในโลกอนาคตในศตวรรษที่ 30 ซึ่งเนโอควีนเซเรนิตี้ (เซเลอร์มูนในอนาคต) ปกครองอยู่ 
โดยใช้อำนาจของผลึกนิลและอุซางิน้อย ลูกสาวผู้มีความโดดเดียวของอุซางิและมาโมรุในอนาคตเป็น
เครื่องมือ อุซางิน้อยหนีข้ามกาลเวลามาขอความช่วยเหลือจากเซเลอร์มูน (เพราะไม่รู้ว่าเป็นคน
เดียวกับแม่ของตัวเอง) จนท้ายที่สุดถูกใช้เป็นเครื่องมือของไวซ์แมนหรือเดธแฟนท่อมที่ต้องการทำให้
โลกกลายเป็นโลกแห่งความมืดด้วยจิตใจอันเครียดแค้นของอุซางิน้อย ไวซ์แมนใช้ปมความโดดเดี่ยว
เรื่อง “แม่ไม่รักและความหวงพ่อ” มาเป็นเครื่องมือจนกระทั่งอุซางิน้อยกลายร่างเป็น “แบล็คเลดี้” 
ในที่สุด 

“เซเลอร์พลูโต อัศวินแห่งห้วงมิติ” ได้ปรากฏตัวขึ้น พร้อมกับการต่อสู้เพื่อให้ให้อุซางิน้อย
กลับคืนร่างดังเดิม เซอร์เลอร์พลูโตทำผิดกฎอย่างร้ายแรงจึงทำให้เสียชีวิต จิตใต้สำนึกของอุซางิน้อย
ได้รับความเสียใจอย่างมากที่เพื่อนเพียงคนเดียวของตนเสียชีวิตลง จึงทำให้เวทมนตร์ของไวซ์แมนถูก
ทำลายและคืนร่างได้ในที่สุด   

 
3. เซเลอร์มูน S   

 
ภาพผนวก 3 เซเลอร์มูน S 

 
ภาคนี้เป็นเรื่องการตามหามนุษย์ผู้มีดวงใจบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นที่ซ่อนของ “เครื่องรางทาลิสแมน” 

ทั้ง 3 ที่จะนำมาซึ่งจอกศักดิ์สิทธิ์ จอกที่มีพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่และเป็นที่ต้องการของอาณาจักร “เดธ
บัสเตอร์” ที่ต้องการนำพลังของจอกไปเสริมอำนาจมืดให้แก่ผู้ช่วยโลกแห่งความมืด เพื่อใช้สำหรับยึด
ครองโลก  

เหล่าอัศวินเซเลอร์จำเป็นที่จะต้องปกป้องจอกเอาไว้และมอบส่งให้แก่ ผู้ช่วยโลกจากภัยพิบัติ 
ให้ได้เช่นกัน ท้ายที่สุดจึงค้นพบว่า เครื่องรางทาลิสแมน 2 ชิ้น อยู่ในดวงใจบริสุทธิ์ของเซเลอร์ยูเรนัส
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กับเซเลอร์เนปจูน ส่วนอีก 1 ชิ้น อยู่บนยอดคฑาของเซเลอร์พลูโต โดยจอกศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยเพิ่มพลัง
ให้เซเลอร์มูน ทำให้กลายเป็น Super Sailor moon และอีกหนึ่งภารกิจของเล่าเซเลอร์คือการยับยั้ง
การตื่นของ “เซเลอร์แซทเทิร์น” ผู้มีพลังมหาศาลสามารถทำลายล้างดาวได้ทั้งดวง แต่ท้ายที่สุดเซ
เลอร์แซทเทิร์นตื่นขึ้น และได้สละชีวิตตนทำลายผู้ช่วยโลกแห่งความมืด และกลับไปเกิดเป็นทารกอีก
ครั้ง โดยเซเลอร์ยูเรนัสกับเซเลอร์เนปจูนเป็นผู้นำไปเลี้ยงดู โดยแยกตัวออกไปจากเหล่าอัศวินเซเลอร์
ทั้ง 5 

 
4. เซเลอร์มูน Super S  

 
ภาพผนวก 4 เซเลอร์มูน Super S 

 
เกิดบทท่องประหลาดขึ้นใจกลางเมืองว่า “ความฝัน…ความฝันหลอกลวง น่าเป็นห่วงเด็กน้อย

กับความฝัน” ซึ่งแท้จริงแล้วคือพวกที่มาจากโลกด้านมืดของดาวบริวารดวงใหม่ ดวงจันทร์แห่งควา
ตาย “เดธมูน” มีเป้าหมายจะกำจัดแสงสว่างและนำความมืดมาสู่โลกตลอดกาล ซึ่งทั้งหมดเป็นความ
ต้องการของ “ราชินีเนเลเนีย”ราชินีแห่งพระจันทร์เสี้ยวผู้ถูกกักขังอยู่ในความมืดด้านหลังกระจก ที่
ตามหา “โกลเด้นคริสตัล” ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ “เอริวเชียน” ดินแดนที่อยู่ได้ด้วยความฝันอันงดงาม
ของผู้คนบนโลกในอดีต  

เพื่อเป็นการป้องกันโกลเด้นคริสตัล “เอริออส” ซึ่งเป็นผู้ดูแลความฝันของทุกคนบนโลกจึงนำ
โกลเด้นคริสตัลหนีการตามล่าของเดธมูน เข้าไปซ่อนอยู่ในความฝันอันงดงาม โดยเอริออสแปลงร่าง
เป็น “ม้าเปกาซัส” ได้พบรักกับอุซางิน้อย  

หน้ากากทักซิโด้ผู้เป็นตัวแทนของโลก (อาณาจักรโกลเด้นคิงด้อม) โดนคำสาปของราชินีเนเล
เนียที่สาปดินแดนศักดิ์สิทธิ์เอริวเชียน ซึ่งเป็นดินแดนของหน้ากากทักชิโด้ในอดีต เซเลอร์มูนต่อสู้และ
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สามารถยกระดับพลัง (Power up) เป็น Super Sailor moon ได้เป็นการถาวร โดยไม่ต้องพึ่งพลัง
ของจอกศักดิ์สิทธิ์ ส่วนอัศวินเซเลอร์ทั้ง 4 รวมทั้งอุซางิน้อยก็ได้ยกระดับพลัง (Power up)  Super 
เช่นกัน แต่ยังไม่สามารถช่วยหน้ากากทักชิโด้ไว้ได้ 

 
5. เซเลอร์มูน Stars  

 
ภาพผนวก 5  เซเลอร์มูน Stars 

 
ศึกสุดท้ายของอัศวินเซเลอร์ ราชินีเนเลเนียแห่งเดธมูนได้กลับมาจากความมืดอีกครั้ง โดย

การชักนำจากเสียงลึกลับบนฟากฟ้าด้วยพลังที่ร้ายกาจกว่าเดิมมาก และการต่อสู้ของเซเลอร์มูนกับ
อัศวินเซเลอร์จากดาวเคราะห์รอบนอก เซเลอร์สตาร์ไลท์ ทำให้เซเลอร์มูนเปลี่ยนร่างเป็นอีเทอร์นอล
เซเลอร์มูน (ร่างพลังขั้นสูงสุด) ทำให้ช่วยหน้ากากทักซิโด้ที่ถูกขังไว้หลังกระจกและจัดการกับเนเลเนีย
ได้ในที่สุด 

หลังจากนั้น การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายจึงได้เริ่มขึ้นเมื่อ กาแลคเซีย อัศวินเซเลอร์ใน
ตำนานปรากฏตัว เธอต้องการจะครอบครองจักรวาลและกาแลคซี่ทั้งหมดเพราะถูก คาออส สะกด
วิญญาณชั่วร้ายไว้ในร่างเพื่อครอบงำเธอ เธอจึงทำลายดวงดาวต่างๆเพื่อรวบรวม  “สตาร์ซีด” การ
ต่อสู้ครั้งนี้เหล่าอัศวินเซเลอร์ต้องสูญเสียสตาร์ซีดของตนรวมถึงหน้ากากทักซิโด้อีกด้วย เหล่าอัศวินเซ
เลอร์ตกอยู่สถานการณ์วิกฤต แต่โชคดีที่เซเลอร์สตาร์ไลท์และเซเลอร์มูนน้อยช่วยทุกคนไว้ได้  
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ภาพผนวก 6  เซเลอร์มูนครสิตัล 

 
เซเลอร์มูน คริสตัล Pretty Guardian Sailor Moon Crystal  

1. ภาค  Dark Kingdom เป็นเรื่องราวเดียวกันกับเซเลอร์มูน ภาคแรกภาคกำเนิด 
2. ภาค  Black Moon เป็นเรื่องราวเดียวกันกับ เซเลอร์มูน R  
3. ภาค  Death Busters เป็นเรื่องราวเดียวกันกับ เซเลอร์มูน Super S, เซเลอร์มูน 

Super S และ เซเลอร์มูน Stars  
 
คาแรคเตอร์อัศวินเซเลอร์ในแอนิเมชันเซเลอร์มูน 
 

1. สึคิโนะ อุซางิ (月野うさぎ) /เซเลอร์มูน (セーラームーン)/เจ้าหญิงเซเรนิตี้ / เน
โอควีนเซเรนิตี ้

 

 
ภาพผนวก 7  เซเลอร์มูน 
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อายุ : 14 ปี (ภาคแรก, R) / 15 ปี (ภาค S, SuperS) / 16 ปี (ภาค Salior Stars)  ตัวเอก
ของเรื่อง ทรงผมลูกซาลาเปา ในอดีตชาติอุซางิคือเจ้าหญิงเซเลนิตี้ แห่งอาณาจักรซิลเวอร์มิเลนเนียม
ที่อยู่บนดวงจันทร์ ส่วนในโลกอนาคตเธอได้คือนีโอควีนเซเลนิตี้ หรือแม่ของอุซางิน้อย 
 

2. มิซุโนะ อามิ  (水野亜美) / เซเลอร์เมอร์คิวรี่ (セーラーマーキュリー) 

 
ภาพผนวก 8 เซเลอร์เมอร์คิวรี่ 

 

อายุ : 14 ปี (ภาคแรก, R) / 15 ปี (ภาค S, SuperS) / 16 ปี (ภาค เซเลอร์สตาร์) สาวน้อยผู้
แปลงร่างเป็น เซเลอร์เมอร์คิวรี่ตัวแทนแห่งดาวพุธ เธอมีไอคิวถึง 300 จนถูกขนานนามว่าเป็น “สาว
น้อยอัจฉริยะ” อามิเป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้รับการโหวตเป็น “ตัวละครหญิงยอด
นิยมอันดับ 1” ในการประกาศผลรางวัล“อนิเมกรังปรีซ์ ครั้งที่ 15” (ลงตีพิมพ์ในนิตยสารอนิเมจ 
ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1993) 

 
3. ฮิโนะ เร (火野 レイ) / เซเลอร์มาร์ส (セーラーマーズ) 

 
ภาพผนวก 9 เซเลอร์มาร์ส 
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อายุ : 14 ปี (ภาคแรก, R) / 15 ปี (ภาค S, SuperS) / 16 ปี (ภาค เซเลอร์สตาร์) สาวน้อยผู้
แปลงร่างเป็น เซเลอร์มาร์สตัวแทนแห่งดาวอังคาร โดยอาศัยอยู่กับปู่ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของศาลเจ้าฮิ
คาวะ ทำหน้าที่เป็นมิโกะ (คนทรงเจ้า) มีสัตว์เลี้ยงเป็นอีกา 2 ตัว ชื่อโฟบอส กับ ดีมอส (นำชื่อมาจาก
ดาวบริวารของดาวอังคาร) 
 

4. คิโนะ มาโกโตะ (木野まこと) / เซลเลอร์จูปิเตอร์ (セーラージュピター) 

 
ภาพผนวก 10 เซเลอร์จูปิเตอร์ 

 
อายุ : 14 ปี (ภาคแรก, R) / 15 ปี (ภาค S, SuperS) / 16 ปี (ภาค เซเลอร์สตาร์) สาวน้อยผู้

แปลงร่างเป็น เซเลอร์จูปิเตอร์ ตัวแทนแห่งดาวพฤหัส และมักหลงรักคนที่หน้าตาคล้ายรุ่นพี่คนแรกที่
แอบชอบ อาศัยอยู่ตัวคนเดียวนับตั้งแต่พ่อแม่ของเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตก จึงเป็น
จุดอ่อนที่ทำให้เกลียดเสียงเครื่องบินทุกประเภท เธอเป็นคนทำอาหารเก่ง ชอบตกแต่งและทำความ
สะอาดบ้าน 

 
5. ไอโนะ มินาโกะ (愛野美奈子)/ เซเลอร์วีนัส (セーラーウィーナス)  / เซเลอร์ V  

(セーラーV)   

 
ภาพผนวก 11 เซเลอร์ว ี
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อายุ : 13 (เซเลอร์-V),14 (ภาคแรก), 15 (ภาคS-SuperS), 16 (เซเลอร์สตาร์) มินาโกะเซ
เลอร์วีนัส เป็นตัวละครเอกตัวเดียวในเรื่องรหัสลับ เซเลอร์วี (บุคลิกค่อนข้างคล้ายอุซางิ)  เป็นอัศวินเซ
เลอร์แห่งดาวศุกร์ ผู้เป็นหัวหน้าองครักษ์ของเจ้าหญิงเซเลนิตี้ เป็นที่กล่าวขานกันว่า “สามารถเป็นตัว
ตายตัวแทนของเจ้าหญิงเซเลนิตี้” มีแมวสีขาวที่ชื่อ “อาร์เตมิส” และเป็นที่ เชื่อกันว่าเซเลอร์วีนัสคือ
อัศวินเซเลอร์ที่สวยที่สุด 

 
6. เทนโอ ฮารุกะ (天王はるか)/ เซเลอร์ยูเรนัส (セーラーウラヌス) 

 
ภาพผนวก 12 เซเลอร์ยูเรนสั 

 
เป็นคนรักของไคโอ เซเลอร์เนปจูน ชอบการแข่งรถ มีรสนิยมเป็นประเภทรักผู้หญิงด้วยกัน 

โดยที่ฮารุกะจะแสดงตนเองเป็นชายหนุ่มเจ้าเสน่ห์เสมอๆ เมื่อแปลงร่างเป็นเซเลอร์ยูเรนัส อัศวินเซ
เลอร์แห่งดาวยูเรนัส 

 
7. ไคโอ มิจิรุ  (海王みちる)/ เซเลอร์เนปจูน (セーラーネプチューン) 

 
ภาพผนวก 13 เซเลอร์เนปจนู 
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เป็นคนรักของเทนโอ เซเลอร์ยูเรนัส เป็นนักไวโอลินและนักว่ายน้ำที่เก่งและมีชื่อเสียง เมื่อ
แปลงร่างเป็นเซเลอร์เนปจูน อัศวินเซเลอร์แห่งดาวเนปจูน 

 
8. เมโอ เซ็ตสึนะ  (冥王せつな)  / เซเลอร์พลูโต (セーラープルート) 

 
ภาพผนวก 14 เซเลอร์พลูโต 

 
อัศวินเซเลอร์แห่งกาลเวลา เป็นผู้ถือกุญแจไขอวกาศแลใช้กุญแจของเธอเป็นอาวุธประจำตัว 

และปกป้องประตูสู่นรกที่สุดขอบเวลา ได้รับหน้าที่มาปกป้องดูแลอุซางิน้อย (เซเลอร์มนูน้อย) เซเลอร์
พลูโตจึงเป็นเพื่อนคนเดียวของอุซางิน้อยในโลกอนาคต (ศตวรรษที่ 30) 

 
9. โทโมเอะ โฮตารุ (土萠ほたる)/ เซเลอร์แซทเทิร์น (セーラーサターン) 
 

 
ภาพผนวก 15 เซเลอรแ์ซทเทิร์น 

 
อัศวินเซเลอร์ระบบสุริยะรอบนอก หลายต่อหลายครั้งที่เธอต้องเสียชีวิตในการต่อสู้ (เพื่อให้

สงครามยุติลง) แต่เมื่อเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้น เธอก็จะเกิดใหม่ในฐานะของโฮตารุที่เป็นเพียงเด็กทารกคน
หนึ่ง (อาจมองว่าการกลับชาติมาเกิดของเธอเป็นการเตือนถึงลางร้าย) เธอใช้เวลาเพียงสั้นๆก็สามารถ
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ฟื้นความทรงจำในฐานะเซเลอร์แซทเทิร์นได้ และมีพลังพิเศษที่สามารถปลุกพลังและเพิ่มพลังให้กับ
นักรบ เซเลอร์นอกระบบสุริยะจักรวาลได้ เธอเป็นตัวร้ายในภาคเอสเพราะพ่อเธอถูกปีศาจของกลุ่ม
เดธบัสเตอร์สิงเมื่อเธอยังเด็ก ร่างร้ายของเธอคือ มิสเทรส 9 ในภาคสตาร์ 

 
10. จิบะ มาโมรุ ( 地  場  衛 タ キ  シ  ー  ド   仮   面   ) / หน้ากากทักซิโด้   / 

เจ้าชายเอ็นดิเมี่ยน  
 

 
ภาพผนวก 16 หน้ากากทักซิโด้ 

 
คนรักของอุซางิและยังเป็นเอ็นดิเมียนเจ้าชายแห่งโลกมนุษย์ที่กลับชาติมาเกิดใหม่ เขาแปลง

ร่างเป็นเป็น หน้ากากทักซิโด เพื่อช่วยเหล่านักรบสาวต่อสู้กับเหล่าร้าย ครึ่งหนึ่งของทรงจำถูกแบ่ง
ภาคออกมาเป็น “อัศวินเงาพระจันทร์” ซึ่งในภายหลังก็ได้รวมกับมาโมรุและได้ความทรงจำกลับมา
เหมือนเดิม 

 
11. อุซางิน้อย (ち び う さ  ) จิบิอุสะ / เซเลอร์มูนน้อย (セ ー ラ ー ち び ム ー ン  )  

 
ภาพผนวก 17 เซเลอร์มูนน้อย 
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ลกูสาวของเนโอควีนเซเลนิตี้กับคิงเอ็นดิเมียน หรือ เซเลอร์มูนกับหน้ากากทักซิโด ในอนาคต 
(ศตวรรษที่ 30) เป็นผู้เก็บกุญแจและเปิดประตูแห่งกาลเวลา   

 

12. ลูนาร ์( ル  ナ  ) / เจ้าหญิงคางูยะ 

 
ภาพผนวก 18 ลูนาร ์

 
เป็นแมวผู้พิทักษ์ปรากฏตัวขึ้นและเป็นกุญแจให้เซเลอร์มนู เซเลอร์เมอร์คิวรี่ เซเลอร์มาร์ส 

และเซเลอร์จูปิเตอร์แปลงร่างได้ เป็นตัวละครที่สำคัญเพราะเป็นผู้ให้ข้อมูลต่างๆ กับเหล่านักรบสาว ลู
นาร์ทำงานวิจัยร่วมกับอามิ (เซเลอร์เมอร์คิวรี่) และสามารถรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอดีตได้ ครั้งหนึ่งเคย
ได้รับมนต์วิเศษให้แปลงร่างเป็นเจ้าหญิงช่ือ คางูยะ  
 

13. อาร์เทมิส (ア ル  テ ミ ス   )  

 
ภาพผนวก 19  อาร์เทมิส 

 
เป็นแมวผู้พิทักษ์ (ตามเนื้อหาของเซเลอร์มูน แต่หากนับกันตามลำดับเวลาแล้ว นับเป็นแมว

ตัวแรกที่ปรากฏขึ้น เนื่องจาก อัศวินที่ระลึกชาติได้คนแรกคือเซเลอร์วีหรือเซเลอร์วีนัส ซึ่งเป็นหัวหน้า
ของเหล่าอัศวินผู้ปกป้องเซเรนิตี้) อาร์เทมิสเป็นผู้ติดตามเซเลอร์วีนัส และทำให้เธอสามารถแปลงร่าง
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ได้ อาร์เทมิสมีบทบาทให้คำปรึกษาแก่ลูนาร์เกี่ยวกับเซเลอร์คนอื่นๆ และเมื่อร่วมมือกันแล้ว ทั้งคู่
สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับศัตรูได้ และยังเป็นคู่รักของลูนาร์ในโลกอนาคต (ศตวรรษที่ 30) 

 
14. ไดอาน่า (ダイアナ) 

 
ภาพผนวก 20 ไดอาน่า 

 
เป็นลูกสาวของลูนาร์กับอาร์เทมิส ในหนังสือการ์ตูนไดอาน่าปรากฏตัวขึ้นเมื่อเหล่านักรบ

เดินทางมาในโลกอนาคต แต่ในการ์ตูนทางโทรทัศน์ ไดอาน่าปรากฏตัวในภาค Sugar S ซึ่งเป็นภาคที่ 
4 เธอเป็นผู้ติดตามเซเลอร์มูนน้อย 
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