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ดิสนียถื์อเป็นตวัแทนหน่ึงของวฒันธรรมป๊อบ (Pop Culture) มีการฉายไปสู่ประเทศต่าง ๆ 
มากกวา่ 78 ประเทศทัว่โลก จากการ์ตูนมิกก้ี เมาส์ และเหล่าผองเพ่ือน มินน่ี เมาส์ พลูโต กู๊ฟฟ่ี และ 
โดนลัด ์ดัก๊ จวบจนปัจจุบนัไดส้ร้างมูลค่าทางธุรกิจกว่า 48,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในปี ค.ศ. 2014 
โดยการ์ตูนของดิสนีย ์ถือเป็นต้นแบบของการ์ตูนประเภทเจา้หญิง ซ่ึงการ์ตูนประเภทเจ้าหญิง
เหล่าน้ีเป็นการ์ตูนท่ีสอน “ผูห้ญิง” ให้เป็น “ผูห้ญิง” ตามความตอ้งการของสังคม เน่ืองจากการ์ตูน
เป็นส่ือท่ีเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงแล้วเขา้ใจเน้ือหาสารเหล่านั้ นได้ง่าย ส่งผลให้เด็กจะมี   
ความสนใจในการ์ตูนมากกวา่การส่ือสารในลกัษณะอ่ืน ภาพยนตร์การ์ตูนของ วอลท ์ดิสนีย ์ จึงมกั
ใช้การ์ตูนในการสอน และการถ่ายทอดภาพลกัษณ์ของเพศหญิง ทั้งเป็นและไม่เป็นไปตามส่ิงท่ี
สังคมในยุคนั้น ๆ คาดหวงั ขอ้สังเกตท่ีสามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนคือ ตวัละครหลกัส่วนใหญ่ของ
การ์ตูนดิสนียเ์ป็นเพศหญิง โดยตวัละครหลกั เหล่านั้นสะทอ้นภาพลกัษณ์ของสตรีเพศในแต่ละยคุ
สมยัไดเ้ป็นอยา่งดี อาทิ การเปล่ียนแปลงของอตัลกัษณ์ และภาพเสมือนท่ีชดัเจนของตวัละครในแต่
ละช่วงยุคสมยั  ซ่ึงทั้งหมดข้ึนอยู่กบับริบททางสังคม ค่านิยม และวฒันธรรมในช่วงเวลาดงักล่าว 
กล่าวคือ วฒันธรรม เป็นเร่ืองของ ความรู้ ความเช่ือ ทศันคติ ท่ีผูค้นในแต่ละสังคมเรียนรู้ผ่านทาง
สงัคมท่ีตนเองใชชี้วิตอยูแ่ละวฒันธรรมคือการส่ือสารและการส่ือสารมาจากวฒันธรรม และเม่ือยคุ
สมยัเปล่ียนแปลงไป ผูห้ญิงมีลกัษณะท่ีเปล่ียนไปตามวฒันธรรม ซ่ึงส่งผลผา่นตวับทของภาพยนตร์
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การ์ตูนประเภทเจ้าหญิงเร่ือยมา จนมาถึงภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น เร่ือง โฟรเซ่น 
(Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” ท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดในการ์ตูน ดิสนีย ์ยุคปัจจุบนั 
โดยงานวิจยัเชิงคุณภาพฉบบัน้ีมุ่งศึกษาการสร้างตวัละครหลกัท่ีมีผลต่อการรับรู้ (Perception) ของ
ผูรั้บชมในแต่ละช่วงเวลาแต่ละยุคสมัยท่ีการ์ตูนดิสนียผ์่านการเปล่ียนแปลงของยุคสมัยและ
กาลเวลา พร้อมกบัวฒันธรรมท่ีเปล่ียนไปตามยคุสมยั ซ่ึงการส่ือสาร ของการ์ตูนของดิสนียส์ามารถ
สะทอ้นถึงขอ้คิดทางสตรีนิยมไวอ้ย่างชดัเจนท่ีมีการปรับเปล่ียนไปตามยคุสมยั เพ่ือให้ผูห้ญิงเดิน
ตามครรลองของสังคมในแต่ละยุคสมยั โดยดาํเนินการวิจยัผ่านการวิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์
ตวับท และการสัมภาษณ์เชิงลึก นกัวิจารณ์ภาพยนตร์ และนกัวชิาการดา้นวรรณกรรม  
 ผลการศึกษา คือ 
 1) การ์ตูนของดิสนีย ์มกัมีการเสนอภาพของวฒันธรรมและเน้ือหาผ่านตวัละครของเร่ือง 
โดยภาพลกัษณ์ดงักล่าวนาํเสนอจาก พ้ืนเพของเร่ืองของตวัละครเหล่านั้น และภาพของวฒันธรรม
ในสมยันั้นๆ เช่น เช้ือชาติ  ชนชั้น (Race) เพศสภาพ (Gender) และภาษา (Language) โดยรูปแบบ
ของตวัละครดิสนีย ์มกัมีลกัษณะเป็นตวัละครตวัแบน (Flat Character) แต่เร่ิมเปล่ียนเป็นตวัละคร
ตวักลม (Round Character) ในยคุหลงั 
 2) ดา้นเน้ือหา สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 ยคุ ยคุแรก เป็นลกัษณะของการกดดนัผูห้ญิง
ไวใ้นบา้น ในยคุท่ีสอง เร่ิมให้ผูห้ญิงกลา้ท่ีจะแตกต่าง แต่ยงัคงให้ความสาํคญัดา้นความรักจากเพศ
ชายอยู ่และยุคปัจจุบนั เน้ือหามุ่งเสริมพลงัแก่เพศหญิง และสร้างแนวคิดใหม่แก่เพศหญิงดา้นปม
ของเร่ือง ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัละครเอกเพศหญิง เป็นส่ิงสาํคญัท่ีเสนอปมปัญหาท่ีไม่เหมือนกนั ยุคแรก
มุ่งเสนอปัญหาพ้ืนฐานของความเป็นผูห้ญิง ในขณะท่ียคุท่ีสองมุ่งเนน้ปัญหาความตอ้งการของเพศ
หญิง และยคุปัจจุบนัมุ่งเนน้ปัญหาภายในจิตใจเพศหญิง รวมถึงเพลงประกอบภาพยนตร์ท่ีสะทอ้น
ใหเ้ห็นค่านิยมเพศหญิง และสะทอ้นตวัละครเอกไดเ้ป็นอยา่งดี  
 3) ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่ เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ”   
ส่ือถึงผูห้ญิง สองรุ่นโดยผูห้ญิงรุ่นเก่าเกิดมาภายใตภ้าวะกดดนัทางสังคม และความคาดหวงัต่าง ๆ 
โดยส่ือผ่านตวัละครเอลซ่า และผูห้ญิงรุ่นใหม่ เป็นผูห้ญิงท่ีมีอิสระมากกว่า และยงัคงแสวงหาส่ิง
ใหม่อยูเ่ร่ือย ๆ นอกจากนั้นยงัมีความฉาบฉวยในความสัมพนัธ์ และมองจากมุมมองของตวัเองเป็น
หลกัโดยใช ้แอนนา เป็นตวัแทนของผูห้ญิงยคุใหม่ 
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 4) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูห้ญิงแบบพ่ีสาว-น้องสาวเป็นความสัมพนัธ์ท่ีมีความซับซ้อน 
เม่ือเทียบกบัความสัมพนัธ์แบบพ่ีชาย-นอ้งชาย ความสัมพนัธ์ของพี่สาว-นอ้งสาวเกิดข้ึนในรูปแบบ
ของลกัษณะทั้ งความรักและความไม่พอใจในเวลาเดียวกนั ซ่ึงเป็นภาพความซับซ้อนของการ
ส่ือสารระหวา่งพ่ีและนอ้งจึงเป็นประเดน็ใหญ่ท่ีเกิดข้ึนภายในเร่ืองราวทั้งหมด 
 5) สังคมเป็นผูก้ดดนัและสร้างภาพลกัษณ์ของเพศหญิง สังคมกดดนัให้ผูห้ญิงต้องรับ
สภาพเหล่านั้นไวก้บัตวั ทั้งการเป็นแม่ การเก่งงานบา้น ทาํอาหารเก่ง และการประพฤติตนท่ีดีใน
เวลาเดียวกนั ซ่ึงส่ิงเหล่านั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดจากความคาดหวงัของสังคม ท่ีคาดหวงัใหผู้ห้ญิงทาํได ้และ
ตอ้งทาํไดดี้อีกดว้ย 
 6) สภาพของเพศหญิง เป็นเพศท่ีตอ้งการสร้างอตัลกัษณ์ของตนเอง แต่ในขณะเดียวกนั
ผูห้ญิงกต็อ้งการอยูใ่นกรอบของสังคม ทาํใหส้ภาพของผูห้ญิงมีบุคลิกขดัแยง้ในตนเองสูงกวา่ผูช้าย 

ซ่ึงจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นท่ีไม่ได้มุ่งเน้นเร่ืองการสร้าง
ภาพลกัษณ์ของเพศหญิง แต่มุ่งเน้นเร่ืองของการเสริมพลงัใหก้บัผูช้มเพ่ือให้กลา้ทาํอะไรท่ีแตกต่าง
ไปจากครรลองของสังคม และกลา้ท่ีจะเปิดเผยตนเอง ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวเป็นแนวคิดท่ีกา้วขา้มใน
เร่ืองของเพศไปแลว้ และเร่ิมมีการใส่แนวคิดของเพศท่ีสามเขา้มาดว้ย 
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Disney is known as one of the representation of Pop Culture films 78 countries 
worldwide such as the cartoon Mickey Mouse and Friends, Minnie Mouse, Pluto, Goofy, and 
Donald Duck. Therefore, the firm has earned  up to more than 48,000 million dollars in the year 
2014. Films created by Disney is considered to be the ideal anticipated princess, which implies 
the way women should act and conduct themselves accordingly to society’s needs or demands.. 
Cartoons are one of the mediums that the youth can easily access and comprehend its contents, 
causing children to have interests in watching and learning from cartoons more than any other 
forms of communication. Disney’s animation films is often used in teaching and projecting the 
images of femininity according to what the society expect and don’t expect in each period. What 
can be clearly seen is that the protagonist characters in Disney cartoons are virtually all women, 
there for those characters can be linked to being the reflection of womankind in each era 
perfectly.  The changes in the identities and virtual images can be clearly projected in the 
characters from each time period, which is all reliant on the occurring social contexts, values, and 
cultures of that time.  

Culture is knowledge, believes, and perspective that people in each civilization learn 
through the societies that they live in. Since culture is communication and communication comes 
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from culture, when time changes, so does the transformation of woman in each period’s 
culture, leading it to having some effects in the film scripts of princess animation constantly even 
in the cartoon “Frozen” which is the latest and most popular film from all the Disney productions 
up to date.  

This qualitative research focuses on the protagonist’ s building of characters and that it 
has an effect on the perception of the audiences from different periods and generations that went 
through different eras of Disney cartoons which are different verifications such as age, time, and 
fluctuation of culture according to its era.   The style of communication in Disney cartoons can 
reflect the interpretations of feminism that has been adapted through out the changing periods so 
that women can follow the path of expected social norms in each generation. The process of this 
study went through the analyzing of documents, characters, and in depth interview with film 
critiques and academic literature.  
The results of the study are: 
 1) Disney cartoons often project culture and content through the characters in the story, 
in which those projections are obtainable from the setting of the characters’ backgrounds and the 
characters of the occurring culture in that timeperiod, for example races, genders, languages. The 
formats of the characters in the early period can be defined as ‘Flat Characters’  and evolved to 
‘Round Characters’ in the later generation.  
 2) The content materials can be distinguished into 3 periods; the first period featured the 
pressure in enclosing women for them to stay at home, the second period started to allow women 
to have the courage to be different but still emphasizes the importance of their love for men, in 
the current period the contents are more geared towards empowering women and creating new 
concepts for females. The crux of what happens to female protagonists is very important and is 
often presented differently, for example the first period focused on exhibiting the basic problems 
of femininity, where as in the second period starts to concentrate more on the needs of women, 
and the current period is more fixated on the troubles in the female minds which can be noticed in 
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the movie’s original sound tracks that expresses the values of women with the reflection of the 
main characters. 
 3) The animation movie ‘Frozen’ presents 2 generations in which the older generation is 
born under the society’s pressure and expectations, where as in the later generation have more 
freedom in their expression, continuously seeks for new things, and other than that possesing a 
stronger approach in relationships and only sees from their own perception by using Anna as the 
representation of women in the later generation.  

4) The relationship between female siblings are a more complex relationship when 
compared to the male siblings relationship. The older and younger sisters bond occurs with the 
form  of love and dissatisfaction at the sam e tim e, That is the underlying difficulty in 
communication which is the main subject of issue happening in this story.    

5) The society pressures and creates the ideal image of women as well as forcing them 
into excepting those conditions ie. motherhood, housework, cooking, and being well behaved, 
which all of these are society’s expectations for women to be able to acomplish and be effective 
at those tasks.   

6) The condition of the female gender is that they create their own identity but at the 
same time wanting to fit in the frames of society, causing the females to have higher conflict in 
identity than the male gender.  

This research  illustrates that this animation film does not focus on creating more ‘ideal 
images’ for women, but emphasizes in empowering the audience to have the courage to do things 
differently to the social expectations as well as having the courage to reveal their true self identity 
which in this case no longer relates to any specific gender and instead incorporates the idea of the 
third gender into the story. 
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 
1.1  ความสําคญัและทีม่าของงานวิจัย 

 
หากกล่าวถึง “การ์ตูน” คงไม่อาจปฎิเสธไดว้่าผูท่ี้สร้างภาพยนตร์การ์ตูนใหมี้ช่ือเสียงโด่งดงั

และเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลกนั้นไดแ้ก่ “วอลท ์ดิสนีย”์ (วอลเตอร์ อีเลียส ดิสนีย ์- Walter Elias Disney) 
ซ่ึงเป็นผูริ้เร่ิมการสร้างภาพยนตร์การ์ตูนสีข้ึนเป็นรายแรก โดยมีจุดกาํเนิดบนขบวนรถไฟจาก
นิวยอร์กสู่ลอสแองเจลิส ซ่ึงเขาไดจิ้ตนาการและวาดตวัการ์ตูนหนูสีดาํนุ่งกางเกงสีแดงข้ึน โดยตั้ง
ช่ือว่า มอร์ติเมอร์ (Mortimer) หากแต่ภรรยาของเขาไดใ้ห้คาํแนะนาํและพร้อมกล่าวว่าช่ือท่ีเขาตั้ง
นั้นฟังดูจริงจงัและเป็นทางการมากเกินไป จากตน้กาํเนิดเพียงจุดเล็ก ๆน้ีเองตวัการ์ตูน “มิกก้ี เมาส์” 
(Mickey Mouse) ซ่ึงแท้จริงแลว้ถือกาํเนิดข้ึนมาในปี 1928 จากภาพยนตร์การ์ตูนเร่ืองท่ีสามของ
วอลท ์ดิสนีย ์เร่ือง “Steamboat Willie” การ์ตูนเร่ืองแรกท่ีมีการใส่เสียงจากนั้นในปี 1934 จึงตามมา
ด้วยการสร้างตัวการ์ตูนซ่ึงเป็นเพ่ือนของ มิกก้ี เมาส์ ได้แก่ มินน่ี เมาส์ (Minnie Mouse) พลูโต 
(Pluto) กู๊ฟฟ่ี (Goofy) และโดนลัด ์ดัก๊ (Donald Duck) (Janet, 2001) 
 ดิสนียถื์อเป็นตวัแทนหน่ึงของวฒันธรรมป๊อบ (Pop Culture) (Trifonas, 2001) ท่ีมีการฉาย
ไปสู่ประเทศต่าง ๆ  มากกว่า 78 ประเทศทั่วโลก จากการ์ตูนมิกก้ี เมาส์ และเหล่าผองเพื่อน            
มินน่ี เมาส์ พลูโต กู๊ฟฟ่ี และ โดนัลด์ ดัก๊ จวบจนปัจจุบนัไดส้ร้างมูลค่าทางธุรกิจกว่า 48,000 ลา้น
เหรียญสหรัฐ ในปี ค.ศ. 2014 (The Walt Disney Company, 2014)  
 ภาพของการ์ตูนวอลท์ ดิสนีย ์ไดมี้การพฒันาตวัการ์ตูนอย่างต่อเน่ืองจนมาถึงการ์ตูนเจา้
หญิงเร่ืองแรกซ่ึงถูกผลิตข้ึนในปี 1936 แลว้เสร็จส้ินในปี 1937 คือ สโนไวท์และคนแคระทั้ งเจ็ด 
(Snow White and the Seven Dwarfs) โดยกลายเป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมากในหมู่เด็กสาวทัว่โลกและ
เป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองยาวเร่ืองแรกท่ีไดรั้บรางวลัออสการ์ในปีค.ศ. 1937 หลงัจากนั้นก็ไดมี้
การถือกาํเนิดตวัละครเจา้หญิงข้ึนมาอยา่งต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็นเจา้หญิงนิทรา (Sleeping Beauty) เจา้
หญิงจสัมิน (Jasmine) จากเร่ือง Aladdin อะลาดินกบัตะเกียงวิเศษ เจ้าหญิงเงือกน้อย (Mermaid) 
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เป็นตน้ และจากการถือกาํเนิดของตวัละครต่างๆเหล่าน้ี ส่งผลให้เกิดการปรากฎการณ์ท่ีนาํไปสู่การ
วิพากษณ์วิจารณ์คุณลกัษณะของตวัการ์ตูนท่ีวอลท์ ดิสนียส์ร้างข้ึนมา เช่น เช้ือชาติ (Race)  ชนชั้น 
(Racist) เพศสภาพ (Gender) และภาษา (Language) โดยการพฒันาการของตวัการ์ตูนดิสนียน์ั้น อาจ
แบ่งออกเป็น 3 ช่วงระยะเวลา ไดแ้ก่ 
 1.1.1 ยุคแรกเร่ิม  (Classic Disney) ช่วงระหว่างปี 1937-1959 ประกอบด้วยภาพยนตร์    
แอนิเมชัน่เร่ืองยาว ไดแ้ก่  
 1) ปี 1937 สโนวไ์วทแ์ละคนแคระทั้งเจด็ (Snow White and the Seven Dwarves) 
 2) ปี 1950 ซินเดอเรลล่า (Cinderella) 
 3) ปี 1959 เจา้หญิงนิทรา (Sleeping Beauty) 

สาํหรับลกัษณะคาแรคเตอร์ตวัการ์ตูนในยคุน้ีเป็นลกัษณะท่ีสามารถคาดเดาไดง่้าย มุ่งเน้น
ไปท่ีสังคมชั้นสูง อีกทั้งยงัประกอบไปดว้ยตวัการ์ตูนซ่ึงเป็นผูช่้วยท่ีเขา้มาสร้างสีสันให้กบัเน้ือเร่ือง
ยกตวัอย่างเช่น คนแคระทั้งเจ็ดคน สัตวเ์ล้ียงของซินเดอเรลล่า นางฟ้าทั้งสามคนในเจา้หญิงนิทรา 
เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นไดว้่าตวัร้ายจะถูกสร้างข้ึนมาดว้ยคาแรคเตอร์ท่ีค่อนขา้งชดัเจนนั้นไม่ว่าจะเป็น 
ผอมมาก อว้นมาก หรือมีรูปลกัษณ์ท่ีน่าเกลียด โดยท่ีตวัการ์ตูนในยคุน้ีจะถูกสร้างข้ึนมาให้มีความ
เป็นหญิง (Feminine) อย่างมาก กล่าวคือมีความเรียบร้อย เป็นแม่บา้นแม่เรือน ทาํงานหนกั ไม่โลด
โผนพร้อมอยูใ่นกรอบ มองโลกในแง่ดี (Collier-Meek, 2011) 

1.1.2 ยุคกลาง (Modern Disney) ช่วงระหว่างปี 1989-2009 ประกอบด้วยภาพยนตร์       
แอนิเมชัน่เร่ืองยาว ไดแ้ก่ 
 1) ปี 1989 เจา้หญิงเงือกนอ้ย (The Little Mermaid)  
 2) ปี 1991 โฉมงามกบัเจา้ชายอสูร (Beauty and the Beast)  
 3) ปี 1992 อะลาดินกบัตะเกียงวิเศษ (Aladdin)  
 4) ปี 1995 โพคาฮอนทสั (Pocahotas) 
 5) ปี 1998 มู่หลาน (Mulan) ตลอดจนเร่ือง  
 6) ปี 2009 มหศัจรรยม์นตรั์กเจา้ชายกบ (Princess and The Frog) 
 ในยคุน้ีจะเห็นไดถึ้งการมีพฒันาการท่ีเปล่ียนแปลงค่อนขา้งมาก หากแต่เคา้โครงเร่ืองยงัคง
มุ่งเน้นไปท่ีเพศหญิงเป็นหลกั แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัยคุแรกแลว้นั้นจะเห็นไดว้่าพฒันาการของตวั
การ์ตูนหลกัเร่ิมมีการปรับเปล่ียนจากยุคแรก เดิมท่ีอยูใ่นกรอบ เร่ิมมีความมัน่ใจมากข้ึนจะเห็นได้
จากเจา้หญิงเงือกน้อย เจา้หญิงจสัมินท่ีเร่ิมออกไปผจญภยัภายนอกตอ้งการเรียนรู้ส่ิงใหม่มาจนถึง                   
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โพคาฮอนทสัและมู่หลานท่ีมีความมัน่ใจเป็นของตวัเองพร้อมท่ีจะต่อสู้ ช่วยเหลือตนเอง แต่อยา่งไร
กดี็ถึงแมต้วัการ์ตูนในยคุน้ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงความมัน่ใจ ความเช่ือมัน่ในตนเอง แต่กไ็ม่อาจปฎิเสธ
ไดว้่าในบ้างเร่ืองตวัการ์ตูนหลกัซ่ึงเป็นเพศหญิงยงัคงมีความรู้สึกโหยหา ในดา้นความรัก ความ
ตอ้งการท่ีมีต่อเพศชาย ยกตวัอยา่งเช่น แอเรียลในเร่ืองเจา้หญิงเงือกนอ้ย ท่ียอมสละหางของตนเอง
แลกกับการมีขาเพ่ือออกตามหาเจ้าชายท่ีตนเองหลงรัก นอกจากน้ีในยุคน้ียงัแสดงให้เห็นว่า      
วอลท์ ดิสนียเ์ร่ิมสร้างตวัการ์ตูนท่ีเป็นผิวสีออกมา จากเดิมท่ีเป็นผูห้ญิงผิวขาวก็เร่ิมมีผิวสีผสม
เกิดข้ึนนั่นคือ โพคาฮอนทัส ซ่ึงเป็นชาวอินเดียนแดง (Native American) มู่หลานซ่ึงเป็นเอเชีย 
และเทียน่า (Tiana) จากมหัศจรรยม์นต์รักเจา้ชายกบ (Princess and The Frog) ท่ีเป็นเจา้หญิงผิวดาํ 
(African-American) (Collier-Meek, 2011) 

1.1.3 ยุค ปัจจุ บัน  (Post Modern Disney) ช่วงระห ว่างปี  2010-2014 ประกอบด้วย
ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่เร่ืองยาว ไดแ้ก่   
 1) ปี 2010 เจา้หญิงผมยาวกบัโจรซ่าจอมแสบ (Tangle) 
 2) ปี 2012 นกัรบสาวหวัใจมหากาฬ (Brave) 
 3) ปี 2013 โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” 
 จากการยกตวัอย่างเปรียบเทียบจากสองยุคในขา้งตน้แลว้เม่ือมาสู่ช่วงยุคปัจจุบนัจะเห็นว่า
ตวัการ์ตูนหลกั ซ่ึงเป็นเจา้หญิงในช่วงน้ีจะมีความมัน่ใจมากกว่าในสองยคุท่ีผ่านมา มีความคิดเป็น
ของตวัเอง และสามารถพึ่งพาตนเองได ้(Independent) 

จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงให้เห็นเก่ียวกบัลกัษณะของตวัละครท่ีมีการพฒันาและมีแนวโนม้
ในการสอดแทรกเน้ือหาสะทอ้นเพศสภาพของสตรีในแต่ละช่วงเวลาดงักล่าว นอกจากนั้นได้มี
กรณีศึกษาเก่ียวกบัส่ือการ์ตูนท่ีใชใ้นการปลูกฝังค่านิยมของเดก็และเยาวชน การหล่อหลอมเดก็และ
เยาวชนเหล่านั้นใหก้ลายเป็นประชากรอุดมคติ (Ideal Citizen) ส่ืออยา่งการ์ตูนจึงเขา้มามีบทบาทใน
การส่ือขอ้ความ อตัลกัษณ์ สญัลกัษณ์ต่างๆ ตามท่ีสงัคมไดก้าํหนดไว ้ตวัอยา่งจากประเทศญ่ีปุ่นท่ีใช้
การ์ตูนในการสร้างอตัลกัษณ์ของชาติ โดยการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนผ่านการ์ตูน 
โดยท่ีผูส้ร้างการ์ตูนไดมี้การแฝงนัยยะไวใ้นเน้ือหาต่างๆของการ์ตูน ไม่ว่าจะเป็นสัญลกัษณ์และ
ทศันคติอยูเ่สมอ เช่นไอม้ดแดง ยอดมนุษยต่์าง ๆ เหล่าน้ีมีการต่อสู้กบัสัตวป์ระหลาดนอกโลก ท่ีมี
อาวุธครบมือ มีขนาดใหญ่มหึมา มีความน่ากลวั ซ่ึงอาจเปรียบเป็นตัวแทนของสหรัฐอเมริกา 
เน่ืองจากสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศมหาอาํนาจ ท่ียิ่งใหญ่ แต่ถา้ยอดมนุษยม์ารวมตวักนั ต่อสู้กนั
ดว้ยความสามคัคี ก็สามารถเอาชนะสัตวป์ระหลาดตวันั้นได ้จะเห็นไดว้่า มีการแฝงนัยยะในการ
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ตีความว่าการรวมพลงักนั สามคัคี มีระเบียบวินัย กลา้หาญ ไม่ย่อท้อ เป็นคนดี จะสามารถนาํพา
ประเทศชาติให้พน้จากภยัอนัตราย ซ่ึงเป็นตวัอยา่งหน่ึงของการปลูกฝังเดก็ตั้งแต่ยงัเลก็ (ประภสัสร 
เสวิกุล, 2559) ซ่ึงแตกต่างจากการ์ตูน ฝ่ังตะวนัตกท่ีเรามกัจะได้ยินเสมอว่า “มีเพียงเคา้คนเดียว
เท่านั้นท่ีจะสามารถพิทกัษโ์ลกน้ีไวไ้ด”้ (Chaaim Anisada, 2554) 
 เน้ือหาอย่างการ์ตูนของดิสนีย ์จะเป็นการ์ตูนท่ีสะทอ้นวิถีของผูห้ญิงไดอ้ย่างชดัเจน จึงทาํ
ให้ นึกถึงนิยามของคําว่า “สตรีนิยม” ซ่ึงสามารถจํากัดความได้ว่า เป็นแนวความคิดและ
กระบวนการทางสังคม ท่ีตั้ งอยู่บนการวิเคราะห์ว่าบุรุษเพศอยู่ในฐานะท่ีไดเ้ปรียบกว่าในสังคม
โดยรวม ในขณะท่ีสตรีเพศอยูใ่นสภาพท่ีตํ่ากวา่ทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม โดยแนวคิดสตรีนิยม
มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสิทธิความเท่าเทียมของเพศหญิงให้มีความทดัเทียมกบัผูช้าย ทั้งในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (Shewin, 1988) นอกจากนั้ นสตรีนิยมยงัให้ความสนใจเก่ียวกับ
อิสรภาพส่วนบุคคล ครอบครัว รัฐ ตลอดจนการกระจายอาํนาจท่ีไม่เท่าเทียมกนัทางเพศในทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมวฒันธรรม รวมถึงการเรียกร้องให้มีการสร้างสมดุลใหม่ระหว่างเพศใน
นามของความมีมนุษยธรรมเดียวกนัและการเคารพในความแตกต่างของกนัและกนัซ่ึงในแนวคิด
ของสตรีนิยมไดมี้การเปล่ียนแปลงกรอบแนวความคิดอยู่ตลอดตามบริบทของสังคมในยุคสมยั    
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) สตรีนิยมสายเสรีนิยม (Liberal Feminism) กล่าวถึงสิทธิเสรีภาพของสตรีแบบเตม็ขั้น 
2) สตรีนิยมสายมาร์กซิสม ์(Marxist Feminism) กล่าวถึงสตรีนิยมในแง่ของความเท่าเทียม  
3) สตรีนิยมสายกา้วหนา้ (Radical Feminism) กล่าวถึงสตรีนิยมในเชิงสงัคม 
4) สตรีนิยมแนวหลงัสมยัใหม่ (Postmodern Feminism) ท่ีมองเพศสภาพเปล่ียนแปลงไป 
เม่ือมองโดยรวมเก่ียวกบับทบาทของสตรีได้ถูกส่ือออกมาในเชิงสังคมและวฒันธรรม

เปรียบเทียบเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงจุดยนืของสตรีเพศนั้นเป็นส่ิงท่ีสงัคมกาํหนด รูปแบบและอตัลกัษณ์
ของสตรีเพศผ่านส่ือต่างๆ ทาํให้ค่านิยมของสตรีเพศถูกกาํหนดโดยส่ือและการส่ือสารต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนภายในสงัคม (รักศานต ์วิวฒัน์สินอุดม, 2555) 
 เม่ือประกอบกบัแนวความคิดของชาวญ่ีปุ่นในดา้นการใชก้าร์ตูนสร้างชาติดงัท่ีกล่าวไปใน
ขา้งต้น ประกอบกบัแนวคิดสตรีนิยม การใช้การ์ตูนซ่ึงเป็นส่ือท่ีเด็กและเยาวชนสามารถเขา้ถึง 
เขา้ใจเน้ือหาสารเหล่านั้นไดง่้าย และเด็กจะให้ความสนใจมากกว่าการใชก้ารส่ือสารในลกัษณะอ่ืน 
ภาพยนตร์การ์ตูนของ วอลท์ ดิสนีย ์จึงมกัใชก้าร์ตูนในการสอนและถ่ายทอดภาพลกัษณ์ของเพศ
หญิง ให้เป็นไปตามส่ิงท่ีคาดหวงัของสังคมในยุคนั้น ดว้ยตวัละครหลกัซ่ึงเป็นเพศหญิงทั้ งหมด 
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และตวัละครเหล่านั้นเปรียบดัง่ภาพสะทอ้นของสตรีเพศในแต่ละยคุสมยัไดเ้ป็นอยา่งดี โดยสามารถ
เห็นไดถึ้งการเปล่ียนแปลงของอตัลกัษณ์และภาพเสมือนท่ีชดัเจนของตวัละครในแต่ละช่วงยคุสมยั 
ซ่ึงทั้ งหมดข้ึนอยู่กับบริบททางสังคม ค่านิยม และวฒันธรรมในช่วงเวลาดังกล่าว กล่าวคือ 
วฒันธรรม เป็นเร่ืองของ ความรู้ ความเช่ือ ทศันคติ ท่ีผูค้นในแต่ละสังคมเรียนรู้ผ่านทางสังคมท่ี
ตนเองใชชี้วิตอยูแ่ละวฒันธรรมคือการส่ือสารและการส่ือสารมาจากวฒันธรรม ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ
ดูในงานของดิสนียท่ี์ได้มีการแบ่งออกเป็น 3 ยุค ได้แก่ ยุคแรกเร่ิม ยุคกลาง และยุคปัจจุบัน ได้
สะทอ้นถึงลกัษณะอตัลกัษณ์ของสตรีลงไปในเน้ือหาการ์ตูนเหล่านั้น เพ่ือสอนเด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะผูห้ญิงใหด้าํเนินวถีิชีวติแบบตวัละครเอกในการ์ตูน ตลอดจนพฒันาตวัละครจากเดิมท่ีส่ือ
ถึงเพศหญิงท่ีเป็นฝ่ายรอคอยผูช้าย ให้กลายเป็นตวัละครท่ีมีความชดัเจน  มีพลงั รวมถึงมีแนวโนม้
ในการสร้างค่านิยมให้ตัวละครหลัก  (เจ้าหญิงดิสนีย์) มีความคิด  มีความเป็นผู ้นํา และมี
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองมากข้ึนอีกดว้ย  
 
1.2  คาํถามนําวจิัย 
 
 1) ภาพลกัษณ์ของเพศหญิงในแต่ละยุคสมยั ท่ีส่ือสารผ่านตวัละครของดิสนียมี์ลกัษณะ
เป็นอยา่งไร  
 2) พฒันาการของตวัละครหลกัในภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) 
“ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” เป็นอยา่งไร 
 
1.3  วตัถุประสงค์การวิจัย 
 
 1) เพ่ืออธิบายภาพลกัษณ์ของเพศหญิงท่ีส่ือสารผา่นตวัละครของดิสนียแ์ต่ละยคุสมยั 
 2) เพ่ือศึกษาวิธีการพฒันาการของตวัละครหลกัในภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่  
เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” 
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1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
 1) อธิบายภาพลกัษณ์ของเพศหญิงท่ีส่ือสารผา่นตวัละครของดิสนีย ์
 2) วิเคราะห์วิธีการพัฒนาการของตัวละครหลักในภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น เร่ือง     
โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ในการผลิตส่ือสาํหรับ
สอนเร่ืองเพศหญิง 
 3) เพ่ือทาํความเขา้ใจถึงความซบัซ้อนของเพศหญิง รวมถึงเพศสภาพของชายในตวัละคร
หญิง 
 
1.5  ขอบเขตการศึกษา 
 
 การศึกษาเร่ือง “การนาํเสนอภาพลกัษณ์สตรีผ่านการเล่าเร่ืองผ่านตวัละครในภาพยนตร์
การ์ตูนแอนิเมชั่น เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” ใช้วิธีการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขอบเขตในการศึกษาเน้ือหาถึงพฒันาการของตวัละครหลกั
จากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เร่ืองโฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” และใชเ้คร่ืองมือ
การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก จากนักวิชาการ และสัมภาษณ์เชิงลึกจากนกัวิจารณ์ภาพยนตร์ ประกอบ
กบัการวเิคราะห์ของผูว้จิยัเอง 
 
1.6  นิยามศัพท์ 
 
 1) ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่ เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” 
หมายถึง ภาพยนตร์การ์ตูนผลงานของดิสนียท่ี์ฉายช่วงเดือน กรกฎาคม 2557 โดยมีตวัละครเอก
ไดแ้ก่ เอลซ่า แอนนา คริสตอฟ และฮาน 
 2) การนาํเสนอภาพลกัษณ์สตรี หมายถึง การนาํเสนอภาพลกัษณ์ของสตรีเพศผา่นตวัละคร
เอกเพศหญิง ทั้ งในด้านภาษา สัญญะ ท่ีแฝงอยู่ในภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น เร่ือง โฟรเซ่น 
(Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” 
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 3) ภาพยนตร์การ์ตูนดิสนียก์ลุ่มเจา้หญิง หมายถึง ภาพยนตร์การ์ตูนท่ีตวัเอกหลกัเป็นเพศ
หญิงมีเน้ือหาเก่ียวกบัเจา้ชาย และเจา้หญิง และมีความเป็นวรรณคดีนิทาน (Fairy Tales Literature) 
โดยมาจากนิทานพื้นบา้นหรือวรรณกรรมอ่ืน ๆ 
 4) การเล่าเร่ืองผ่านตวัละคร หมายถึง การเล่าเร่ืองราวในตวัละคร และชีวิตของตวัละคร
เพศหญิงในอิริยาบถต่าง ๆ ท่ีส่ือถึงนยัดา้นเพศในภาพยนตร์การ์ตูน 
 5) การเปล่ียนผ่านของวฒันธรรม หมายถึง สภาพสังคมและค่านิยมของสังคมในยุคนั้น ๆ
เก่ียวกบัสตรีเพศ ท่ีสะทอ้นภาพสู่การ์ตูนแอนิเมชัน่ของดิสนียใ์นยคุต่างๆ ตามตวัละครเอก 
 



บทที ่2 
 

ทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคดิการวิจยั 
 
 ในงานวิจยัเร่ือง “การนาํเสนอภาพลกัษณ์สตรีในการเล่าเร่ืองผ่านตวัละคร ในภาพยนตร์
การ์ตูนแอนิเมชัน่ เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” ใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ 
ภายใตก้รอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
  2.1  แนวคิดการ์ตูน 
  2.2  แนวคิดเร่ืองสตรีนิยม 
  2.3  แนวคิดเร่ืองสญัวิทยา 
  2.4  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.5  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
2.1  แนวคดิการ์ตูน 
 

การ์ตูน (Cartoon) มาจากคาํว่า Cartone แปลว่ากระดาษในภาษาอิตาลีซ่ึงในงานวิจิตรศิลป์ 
Cartoon หมายถึง การวาดภาพร่างขนาดจริงเพ่ือสร้างงาน เช่น ภาพฝาผนังปูนเปียก ภาพสีนํ้ ามนั 
งานกระเบ้ือง งานกระจก หรือม่านแขวน ต่อมาภายหลงัความหมายของการ์ตูนเปล่ียนออกไปดว้ย
ลกัษณะการใชก้าร์ตูนในยคุต่อ ๆ มา หากอา้งอิงตามความหมายของ ราชบณัฑิตยสถาน (2542) ให้
คาํนิยาม การ์ตูน คือ ภาพลอ้เลียน ภาพตลกเขียนเป็นภาพบุคคล หรือภาพแสดงเหตุการณ์ท่ีผูเ้ขียน
ตั้งใจลอ้เลียนให้ดูรู้สึกขบขนั หนังสือเล่าเร่ืองดว้ยภาพเขียนท่ีแบ่งหน้ากระดาษเป็นช่อง ๆ มีคาํ
บรรยายสั้น ๆ อ่านง่าย เน้ือเร่ืองมกัเป็นนิทานหรือนวนิยาย 
 โดยสรุปแลว้การ์ตูนจึงเป็นรูปแบบหน่ึงของงานศิลปะ เป็นรูปแบบผสมระหว่างงานเขียน 
แบบนวนิยาย กบัการวาดภาพการ์ตูน เพ่ือสะทอ้นเร่ืองราวงานเขียนในลกัษณะของภาพ ในปัจจุบนั
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มีหลายรูปแบบในการถ่ายทอดและใชส้ะทอ้นถึงความคิด สงัคม และวฒันธรรมในยคุนั้น ไดไ้ม่ต่าง
จากงานเขียน ภาพยนตร์ และละคร 
 

2.1.1 ประวตักิาร์ตูน 
 อชัมา สุนทรพิทกัษ ์(2541) ไดก้ล่าวถึงประวติัความเป็นมาของการ์ตูนว่า ธุรกิจการ์ตูนเร่ิม 
ในปลายศตวรรษท่ี 19  จากการ์ตูนประเภท Comic Strip และ Motion Picture ซ่ึงไดรั้บความนิยมใน
สหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1950 ในลกัษณะรูปแบบการ์ตูนลอ้เลียนการเมือง (Editorial and Political 
Cartoon) ผ่านส่ือหนังสือพิมพซ่ึ์งมีวตัถุประสงค์ทางสังคมคือการลอ้เลียนการเมืองตามกระแส
สังคม นกัวาดการ์ตูนในช่วงยคุ ค.ศ. 1950-1970 สร้างการ์ตูนโดยมีวตัถุประสงคม์ากกว่าเพ่ือความ
บนัเทิงดงันั้นภาพการ์ตูนในยคุน้ีจึงเป็นภาพลอ้เลียน ประชดประชนั นาํเสนอความจริงทางสงัคมซ่ึง
สอดคลอ้งกบับทสัมภาษณ์ในหนงัสือเพลยบ์อยของอลั แคมป์ (Al Capp) ผูว้าดการ์ตูน Li’l Abner 
ว่า “คุณไม่สามารถเขียนหรือวาดส่ิงใดโดยปราศจากการวิจารณ์เร่ืองราวในสังคมได้” สําหรับ
การ์ตูนต่อเน่ือง (Animated Cartoon) ส่วนใหญ่เกิดจากการ์ตูนประกอบคาํบรรยายหรือการ์ตูนแบบ
ช่อง (Comic Strip)โดย วินเซอร์ เชนิส แมค็เลย ์(Winsor Zenis McCay) เป็นคนแรกท่ีสร้างการ์ตูน
ต่อเน่ือง ใน ค.ศ. 1950 เร่ือง Little Nemo in Slumberland ซ่ึงศูนยก์ลางในการพฒันาการสร้าง
ภาพยนตร์การ์ตูนท่ีสาํคญัคือ  เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีนกัวาด
การ์ตูนท่ีมีฝีมือ เป็นท่ีตอ้งการของบริษทัผูผ้ลิตภาพยนตร์การ์ตูน มีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยใีน
การสร้างการ์ตูน สาํหรับบุคคลท่ีพฒันาภาพยนตร์การ์ตูนให้เป็นท่ีรู้จกัทัว่โลกและไดรั้บการขนาน
นามว่า ราชาการ์ตูน คือ วอลเตอร์ เอลเลียส ดีสนีย ์(Walter Elias Disney) (รพิลกัษณ์ หาญพานิช, 
2556) 
 หากกล่าวถึง “วอลท์ ดิสนีย”์ ซ่ึงเป็นผูริ้เร่ิมการสร้างภาพยนตร์การ์ตูนสีข้ึนเป็นรายแรก 
โดยมีจุดกาํเนิดบนขบวนรถไฟจากนิวยอร์กสู่ลอสแองเจลีส ซ่ึงเขาไดจิ้ตนาการและวาดตวัการ์ตูน
หนูสีดาํนุ่งกางเกงสีแดงข้ึน โดยตั้ งช่ือว่า มอร์ติเมอร์ (Mortimer) หากแต่ภรรยาของเขาได้ให้
คาํแนะนาํและพร้อมกล่าวว่าช่ือท่ีเขาตั้งนั้นฟังดูจริงจงัและเป็นทางการมากเกินไป จากตน้กาํเนิด
เพียงจุดเล็ก ๆ น้ีเองตวัการ์ตูน “มิกก้ี เมาส์” (Mickey Mouse) ซ่ึงแท้จริงแลว้ถือกาํเนิดข้ึนมาใน        
ปี ค.ศ. 1928 จากภาพยนตร์การ์ตูนเร่ืองท่ีสามของ วอลท ์ดิสนีย ์เร่ือง “Steamboat Willie” ซ่ึงเป็น
การ์ตูนเร่ืองแรกท่ีมีการใส่เสียง หลงัจากนั้นในปี ค.ศ. 1934 จึงตามมาดว้ยการสร้างตวัการ์ตูน
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เพ่ิมเติมซ่ึงเป็นเพ่ือนของมิกก้ี เมาส์ ไดแ้ก่ มินน่ี เมาส์ (Minnie Mouse) พลูโต(Pluto) กู๊ฟฟ่ี (Goofy) 
และ โดนลัด ์ดัก๊  (Donald Duck) (Janet, 2001) 
 นอกจากดิสนีย ์ซ่ึงถือเป็นธุรกิจท่ีเจริญเติบโตจากการผลิตภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่แลว้ 
ในธุรกิจเก่ียวกบัการสร้างแอนิเมชัน่ก็ยงัมี บริษทั วอร์เนอร์ บราเธอร์ ซ่ึงถือไดว้า่ทั้งสองบริษทัเป็น
ผูผ้ลิตการ์ตูนท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก ท่ีผลิตทั้งภาพยนตร์การ์ตูนทางโทรทศัน์ วีดีทศัน ์และภาพยนตร์
การ์ตูนในโรงภาพยนตร์อีกดว้ย ซ่ึงต่อมาเม่ือการ์ตูนเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผูบ้ริโภคแลว้ นกัการตลาดจึง
ไดน้าํตวัการ์ตูนเหล่านั้นมาใชใ้นการส่ือสารการตลาดเพ่ือสร้างความน่าสนใจในสินคา้และบริการ 
โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็กและผูใ้หญ่ แต่ในขณะเดียวกนัสาํหรับประเทศแคนาดา รัฐบาล
รัฐควิแบคไดบ้ญัญติักฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคห้ามไม่ให้ใชก้าร์ตูนในการโฆษณาสินคา้สําหรับ
เด็ก (Roy Paul Nelson, 2518 อา้งถึงใน อชัมา สุนทรพิทกัษ,์ 2541) ไม่เพียงแค่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ญ่ีปุ่นเป็นประเทศเดียวในเอเชียท่ีมีผลงานการ์ตูนออกสู่ตลาด ซ่ึงเร่ิมใน ปีค.ศ. 1910 โดยนกัเขียน
การ์ตูนญ่ีปุ่นได้แรงบันดาลใจจากการแนะนําภาพยนตร์ โดย จอนห์ แรนดอลฟ์ เบรย  ์(John 
Randolph Bray) ในเมืองโตเกียว สาํหรับผูส้ร้างภาพยนตร์การ์ตูนคนแรกในญ่ีปุ่น คือ เซอิทาโร คิตา
ยามา (Seitaro Kitayama) ซ่ึงเขาเร่ิมจากการวาดภาพต่อเน่ืองบนกระดาษในปี ค.ศ. 1913 จากนั้นจึง
สร้างเป็นภาพยนตร์การ์ตูนคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1917 เร่ือง Saru Kani Kassen (The Crab Gets Its 
Revenge on the Monkey) และ Cat and Mice and the Naughty Mailbox  
 

2.1.2 ลักษณะภาพการ์ตูน 
 ธารา จนัทร์อนุ (2551) อธิบายถึงการ์ตูนวา่แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ดงัน้ี 
 1) ภาพเลียนแบบธรรมชาติ (Natural Cartoon) ไดแ้ก่ การ์ตูนรูปสตัวท์ั้งในรูปแบบท่ี
มีลกัษณะเหมือนสตัวจ์ริง ๆ รูปสตัวท่ี์มีบุคลิกท่าทางเหมือนคน และการ์ตูนรูปคน 
 2) ภาพวิจิตร (Fine Cartoon) การ์ตูนท่ีวาดสวยงามในรูปแบบวิจิตรศิลป์เป็นงาน
ศิลปะท่ีมีค่า 
 3) ภาพกราฟิก (Graphic Cartoon) เป็นการ์ตูนท่ีมีรูปร่างทรงเรขาคณิตง่าย ๆ ระบาย
สีไล่นํ้าหนกั มีการลงเส้นขอบชดัเจน 
  4) การ์ตูน 3 มิติ (Three Dimension Cartoon) การ์ตูนท่ีสร้างในรูป 3 มิติ จาก ดิน ดิน
นํ้ ามนั ไม ้พลาสติก หรือวสัดุอ่ืนๆ แลว้นาํมาถ่ายเป็นภาพยนตร์การ์ตูน 2 มิติ โดยใชเ้ทคนิคทาํให้
การ์ตูนเคล่ือนไหวได ้(Animation) เหมือนมีชีวิต  
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2.1.3 การแบ่งประเภทของตัวการ์ตูน 

 วรัชญ ์วานิชวฒันากุล (2548, น. 15-17) กล่าวถึงแนวคิดของ รอย พอล เนลสัน ว่าไดแ้บ่ง
ประเภทของการ์ตูนออกเป็น 8 ประเภทดงัต่อไปน้ี 
  1) การ์ตูนลอ้เลียนการเมือง (Political and Editorial Cartoons) การ์ตูนท่ีมีขอ้ความ
ประกอบ เก่ียวขอ้งกบั การเมือง เศรษฐกิจ สังคม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสนอปัญหา หรือแนวทางแกไ้ข
ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การ์ตูนในหนงัสือพิมพเ์ร่ืองผูใ้หญ่มากบัทุ่งหมาเมิน 
  2) การ์ตูนประกอบคาํบรรยายหรือการ์ตูนช่อง (Comic Strip) เป็นการ์ตูนท่ีมี
เร่ืองราวจบในตอน ดาํเนินเร่ืองโดยตวัการ์ตูนหลกัและมีตวัประกอบสามารถสร้างเร่ืองราวความคิด
ของผูส้ร้างและดดัแปลงไดต้ามช่องทางในการส่ือสาร เช่น การ์ตูนในนิตยสาร a Day ขายหัวเราะ 
มหาสนุก เป็นตน้ 
  3) การ์ตูนตลก (Gag Cartoons) เป็นการ์ตูนภาพเด่ียวจบในตวัเอง เร่ืองราวเชิงตลก
ขบขนั 
  4) การ์ตูนท่ีช่วยเติมเต็มพ้ืนท่ีว่างในหน้านิตยสาร (Spot Drawing) ส่วนใหญ่จะใช้
บริเวณกลางหนา้ใกลบ้ทความหรือใกลก้บัหวัเร่ือง โดยใชก้าร์ตูนท่ีเป็นภาพเสมือนจริง (Realism) 
  5) การ์ตูนประกอบเน้ือหา (Illustrative Cartoons) ใชป้ระกอบบทความ ขอ้เขียนใน
นิตยสาร และถูกใชใ้นการประกอบโฆษณาการ์ตูนประเภทน้ีสร้างข้ึนเพ่ือดึงดูดความสนใจของ
ผูบ้ริโภคเพือ่ใหผู้บ้ริโภคสนใจเน้ือหาสาร 
  6) การ์ตูนบนบตัรอวยพร (Greeting Cards) เป็นการ์ตูนท่ีส่ืออารมณ์ของคน เช่น รัก 
ขอโทษ เสียใจ ขอบคุณ โดยปรากฏอยูบ่นบตัรอวยพร พร้อมกบัใชภ้าพการ์ตูนคู่กบัขอ้ความสั้น ๆ 
ท่ีดึงดูดใจให้ผูอ้่านเปิดอ่าน ทั้งน้ียงัรวมถึงการ์ตูน ลิขสิทธ์ิต่าง ๆ (การ์ตูน ท่ีมาจากการ์ตูน ประเภท
เร่ืองราว หรือภาพยนตร์การ์ตูน) เช่น การ์ตูนมิกก้ีเมาส์ และสหาย  
  7) การ์ตูนต่อเน่ือง (Animated Cartoon) เป็นการ์ตูนเคล่ือนไหวเหมือนมีชีวิต มีทั้ง
แบบการ์ตูนพูดไดแ้ละแบบเงียบ เป็นท่ีมาของการ์ตูนท่ีมีช่ือเสียง เช่น มิกก้ีเมาส์ และมินน่ีเมาส์ ซ่ึง
ถือกาํเนิดจากเร่ือง  Plane Crazy ในปี ค.ศ. 1927 และเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งจากเร่ือง Steamboat 
Wille ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1928 เน่ืองจาก เร่ืองน้ีมีการพฒันาภาพการ์ตูนให้สวยงามและมี
เสียงท่ีเหมาะกบัเน้ือเร่ือง จากนั้นเร่ิมมีการใชก้าร์ตูนในภาพยนตร์เร่ืองต่างๆ การ์ตูนจึงไดรั้บความ
นิยมอยา่งมากจึงมีการนาํการ์ตูนลิขสิทธ์ิมาใชท้างการตลาด โดยผูน้าํดา้นการ์ตูนลิขสิทธ์ิคือ บริษทั 
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เดอะ วอลท ์ดีสนีย ์คอมปานี จาํกดั ท่ีทาํธุรกิจดา้นการให้ลิขสิทธ์ิในการใชก้าร์ตูน วอลท ์ดิสนียใ์น
การผลิตสินคา้ เช่น เคร่ืองเขียน ตุก๊ตา เส้ือยดื เป็นตน้ 
  8) Cartoon Creations เป็นการ์ตูนท่ีนอกเหนือจากการ์ตูนทั้ง 7 ประเภท เป็นภาพท่ี
สร้างข้ึนในลกัษณะการ์ตูน ทั้งแบบตุ๊กตา งานป้ัน ของเล่น ภาพวาดบนฝาผนงั หรือการ์ตูนรูปแบบ
เดียว (One Shot) บนแฟ้มเอกสาร หนงัสือเล่มเล็ก คู่มือ ท่ีทาํแจกคร้ังเดียว รวมถึง Cartoon Spread 
ภาพการ์ตูนแบบต่างๆภายใตเ้ร่ืองเดียวกนั ท่ีแสดงภาพต่อกนัในหนา้หนงัสือพิมพห์รือนิตยสารท่ีไม่
ตอ้งจบในเล่มเดียว แต่อาจจะเป็นการ์ตูนท่ีต่อเน่ืองเป็นช่วงระยะเวลา 
 

2.1.4 องค์ประกอบของการ์ตูน 
 การ์ตูนเป็นลกัษณะการเขียนท่ีคลา้ยกบันวนิยาย ผูว้ิจยัจึงใชก้รอบแนวคิดขององคป์ระกอบ
หลกัของ  นวนิยายเพ่ือนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ เน้ือเร่ือง และองคป์ระกอบต่าง ๆ ของการ์ตูน โดย
อา้งอิงจากงานเขียนเผยแพร่ของราชบณัฑิตยสถาน (2542) วา่องคป์ระกอบทั้งหมดมีดงัต่อไปน้ี 
 1) แก่นเร่ือง คือ ข้อคิดท่ีผูแ้ต่งต้องการส่ือถึงผูอ่้าน เป็นความคิดสําคญัอนัเป็น
แกนกลางของเร่ืองท่ีคุมเน้ือเร่ืองของวรรณกรรมเร่ืองหน่ึง ๆ ให้มีเอกภาพในสารคดีร้อยแกว้ทัว่ไป 
แก่นเร่ืองคือหัวขอ้สาํคญัท่ีผูเ้ขียนจะนาํมาเป็นหลกัใหญ่ (หรือปัญหาใหญ่) ในการเขียนเร่ืองนั้น ๆ 
ในบทกวีนิพนธ์บนัเทิงคดีและบทละคร แก่นเร่ืองจะเป็นความคิดสาํคญัท่ีแฝงอยูใ่นเน้ือเร่ืองตลอด
ทั้งเร่ือง แก่นเร่ืองท่ีผูเ้ขียนนาํมาใชไ้ม่จาํเป็นตอ้งเป็นส่ิงใหม่ บางคร้ังเป็นเร่ืองเก่านาํมาเล่าใหม่ ซ่ึง
นกัเขียนหลายคนไดเ้ขียนมาหลายคร้ัง โดยมีเน้ือเร่ืองและวิธีการนาํเสนอท่ีแตกต่างกนั  
 2) โครงเร่ือง คือ การจดัลาํดบัเหตุการณ์ในการเดินเร่ืองอย่างระมดัระวงั เพ่ือให้
บรรลุผลตามความตอ้งการของผูเ้ขียน โครงเร่ืองท่ีดีมกัต้องมีความขดัแยง้ ซ่ึงอาจจะเป็นความ
ขดัแยง้ของความรู้สึกภายในของตวัละคร ความขดัแยง้ของตวัละครกบัตวัละครฝ่ายตรงขา้ม กบั
สงัคม หรือกบัธรรมชาติเป็นตน้  
 3) ฉากทอ้งเร่ือง ไดแ้ก่ เวลา สถานท่ี รวมถึงบรรยากาศ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีทาํ
ใหผู้อ้่านคลอ้ยตามวา่เหตุการณ์ในเร่ืองนั้นเป็นจริง 
 4) ตัวละคร คือ สมมุติบุคคลท่ี ผูเ้ขียนสร้างข้ึนให้มีพฤติกรรมเลียนคนนานา
ประเภทในสงัคม ตวัละครเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการเดินเร่ืองมกันิยมแบ่งตวัละครเป็น             2 
ประเภท คือ ตวัละครท่ีปรับเปล่ียนนิสัย และตวัละครท่ีนิสัยคงท่ีไม่เปล่ียนแปลงไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานการณ์ใดกต็าม  
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 5) มุมมองและนํ้ าเสียง โดย มุมมอง คือ ทศันคติของผูเ้ล่าเร่ือง ซ่ึงอาจจะเป็นตวั
ผูเ้ขียนเอง   หรืออาจเป็นตวัละครท่ีผูแ้ต่งสร้างข้ึน เป็นกลวิธีอยา่งหน่ึงท่ีผูเ้ขียนใชดึ้งดูดความสนใจ
ของผูอ่้าน มุมมองจะควบคู่ไปกบันํ้าเสียงของผูเ้ล่าเร่ือง ซ่ึงอาจใชน้ํ้ าเสียงท่ีขึงขงัจริงจงั เศร้า เสียดสี
หรือมีอารมณ์ขนั เป็นต้น ลีลา คือ กลวิธีท่ีใช้ในการประพนัธ์อนัเป็นท่วงทาํนองเฉพาะตวัของ
นกัเขียนในการเลือกใชค้าํ สาํนวน จินตภาพ ความเปรียบ หรือสัญลกัษณ์ ฯลฯ 
 

2.1.5 วธีิการส่ือความหมายของการ์ตูน 
 วิธีการส่ือความหมายของการ์ตูน หมายถึง ส่วนประกอบทางกายภาพท่ีส่ือความหมายและ
อารมณ์ของการ์ตูน ได้แก่ การใช้ลายเส้น ลกัษณะตวัอกัษร และภาษาท่ีใช้ในการ์ตูน (ศิริเพ็ญ 
ประเสริฐรัตนเดโช, 2545) 
 1)  การใชล้ายเส้นและลกัษณะตวัอกัษร 
  (1) เส้นและสัญลกัษณ์ท่ีประกอบภาพมีลกัษณะเป็นรหัสท่ีให้ความหมาย เช่น 
กอ้นเมฆแทนความฝัน, เส้นวนๆ แทนความมึนงง, รูปหวัใจแทนความรัก เป็นตน้เส้นสามารถบ่ง
บอกรูปแบบการเคล่ือนไหว เช่น ไปขา้งหนา้, ไปขา้งหลงั,ข้ึน, ลง เป็นตน้  
  (2)   การใชต้วัอกัษรสะทอ้นให้เห็นอารมณ์และธรรมชาติของการ์ตูน สะทอ้น
ลีลาของ นักเขียนการ์ตูน ลกัษณะตวัอกัษร สามารถช่วยส่ือความหมายของการ์ตูน ทาํให้ผูอ่้าน
เขา้ถึงอารมณ์และเหตุการณ์ในการ์ตูนช่อง 
 2) ลกัษณะตวัอกัษร 
 (1) ตวัอกัษรเขียนมือธรรมดา ซ่ึงอาจจะอยู่ในช่องคาํพูดท่ีช้ีไปยงัการ์ตูนท่ีพูด
หรือไม่อยูใ่นช่องคาํพูด 
 (2)   ตวัอกัษรแบบหนาหรือตวัเอียง ใชเ้พ่ือใชใ้นการเนน้คาํพูด เนน้ความหมาย
และสวยงาม (Graphic Variety) รวมถึงใชแ้ทนเสียงพูดเพ่ือส่ืออารมณ์ เช่น ร้องไห ้โกรธ ตกใจ และ
แทนเสียงตามธรรมชาติ เช่น ฟ้าผา่ ของหล่น 
 
 3)  ภาษาท่ีใชใ้นการ์ตูน 
 มาณิษา พศิาลบุตร (2533, อา้งถึงในรพิลกัษณ์ หาญพานิช, 2555) ไดแ้บ่งลกัษณะ
ภาษาในการ์ตูน แบ่งเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 
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 (1)   ภาษาพดู เป็นภาษาท่ีไม่เป็นทางการ มีการตดัพยางคอ์อกเพ่ือสะดวกในการ
พูด มีทั้งการใชค้าํสุภาพและไม่สุภาพ อาจปรับเสียงของคาํให้ลดความรุนแรง หรือใชค้าํตามสมยั
นิยม เป็นตน้ 
 (2)   นํ้ าเสียง หมายถึง อารมณ์ความรู้สึก สะท้อนเจตนาของผูเ้ขียน อารมณ์
ความรู้สึกมายงัผูอ่้าน  

ผูอ่้านตอ้งพิจารณาและอาศยับริบทตีความเพ่ือทราบนํ้าเสียงท่ีผูแ้ต่งส่ือจะเห็นไดว้า่ ภาษามี
ส่วนสาํคญัในการส่ือความหมาย ดงันั้นภาษาในการ์ตูนควรสร้างสีสัน ความสนุกสนานให้ การ์ตูน 
ซ่ึงไม่ต่างจากการอ่านนวนิยาย ท่ีผูอ่้านจะตอ้งตีความจากตวัหนงัสือเพียงอยา่งเดียว 
 ผูว้ิจยัเห็นว่า วิธีการส่ือสารความหมายในการ์ตูนเป็นลกัษณะท่ีคลา้ยกบัลกัษณะการส่ือ
ความหมายในนวนิยาย ด้วยลกัษณะการส่ือสารท่ีใช้ทั้ งวจันภาษา และอวจันภาษา แล้วจึงถูก
ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของภาพ แทนท่ีจะเป็นตวัอกัษร ในขณะท่ีภาพยนตร์ และภาพยนตร์
การ์ตูนแอนิเมชั่นนั้น การนาํเสนอแทบไม่ต่างกนัเลย เน่ืองจากนาํเสนอออกเป็นภาพ และเสียง
เช่นเดียวกนั 
 

2.1.6 การ์ตูนกับวฒันธรรม 
 หากกล่าวถึงงานศิลปะ ซ่ึงอาจถือไดว้่าเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสะท้อนภาพของสังคม
ตั้ งแต่อดีตอีกรูปแบบหน่ึง อย่างงานเขียนของ Charles Dicken ในหนังสืออย่าง Oliver Twist ท่ี
สะทอ้นภาพสังคมในยุคปฎิวติัอุตสาหกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี หรือภาพเขียนของฟรีดา้ ท่ีสะทอ้นภาพ
สังคมในแง่มุมของสตรีนิยม ไม่ใช่เพียงแค่งานศิลปะท่ีเป็นภาพเขียนเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงงาน
ศิลปะทางตวัอกัษรท่ีมาในรูปแบบของงานเขียนซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการสะทอ้นภาพสังคม
ไดไ้ม่ต่างกนั  
 ในขณะเดียวกนัการ์ตูนก็ไดก้ลายเป็นส่ือหน่ึงท่ีสะทอ้นภาพสังคมไดไ้ม่ต่างจากส่ืองาน
เขียนอ่ืน ๆ ยกตวัอยา่งจากการ์ตูนลอ้การเมือง ลอ้สังคมในฝร่ังเศส ของการใชก้าร์ตูนเพ่ือสะทอ้น
ภาพสงัคม 
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ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างภาพการ์ตูนล้อเลียนของฝร่ังเศส 
แหล่งท่ีมา: Buzzfeed (2014). 
 
 จากการนาํเสนอท่ีน่าสนใจของ ภาวดี สายสุวรรณ (2553) ซ่ึงไดศึ้กษา เก่ียวกบั ค่านิยม 
วฒันธรรมรวมไปถึงบรรทดัฐานท่ีปรากฏในการ์ตูนสั้นของไทย เป็นอีกตวัอย่างหน่ึงของการใช้
การ์ตูนเพ่ือสะทอ้นภาพของวฒันธรรม โดยงานวิจยัไดน้าํเสนอขอ้มูล ดงัน้ี  
 จากภาพการ์ตูนแสดงให้เห็นว่า คนไทยยึดความสะดวกสบายของตวัเองเป็นหลกั แบบท่ี
เรียกว่าทาํอะไรตามใจคือไทยแท ้เห็นไดจ้ากค่านิยมการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน พฤติกรรมต่างๆ 
จึงยึดตวัเองเป็นศูนยก์ลาง ค่านิยมน้ีสอดคลอ้งกบัค่านิยมการพึ่งพาส่ิงเหนือธรรมชาติ เพราะเป็น
ค่านิยมท่ีแสดงออกมาผ่านทางการชอบอะไรท่ีไดม้าง่ายๆ ใชว้ิธีการท่ีเป็นทางลดั สะดวกสบาย ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นถึงการยดึตวัเองเป็นศูนยก์ลางเช่นกนั (ภาวดี สายสุวรรณ, 2553) 
 นอกจากนั้นในงานเขียนของ ประภสัสร เสวิกุล (2016) พบว่าประเทศอย่างญ่ีปุ่น ใชส่ื้อ
การ์ตูนในการปลูกฝังค่านิยมของเด็กและเยาวชน และหล่อหลอมเด็กและเยาวชนเหล่านั้นให้
กลายเป็นประชากรอุดมคติ  (Ideal Citizen) ส่ืออย่างการ์ตูนจึงเขา้มามีบทบาทในการส่ือขอ้ความ 
อตัลกัษณ์ สญัลกัษณ์ ต่าง ๆ ตามท่ีสงัคมไดก้าํหนดไว ้ตวัอยา่งจากประเทศญ่ีปุ่น ท่ีใชก้าร์ตูน ในการ
สร้างอตัลกัษณ์ของชาติของชาวญ่ีปุ่น โดยการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เด็ก และเยาวชน ผ่านการ์ตูน 
โดยผูส้ร้างการ์ตูนได ้แฝงนยัไวใ้นเน้ือหาต่าง ๆ ทั้งสัญลกัษณ์ และทศันคติไวใ้นเน้ือหาของการ์ตูน
เหล่านั้นอยูเ่สมอ ไม่ว่าจะเป็นไอม้ดแดง ยอดมนุษยต่์าง ๆ เหล่าน้ีมีการต่อสู้กบัสัตวป์ระหลาดนอก
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โลก  ท่ี มีอาวุธครบมือ  มีขนาดใหญ่มหึมา  มีความน่ากลัว   ซ่ึงอาจเปรียบเป็นตัวแทนของ
สหรัฐอเมริกา เน่ืองจากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอาํนาจท่ียิ่งใหญ่ แต่ถา้ยอดมนุษยม์ารวมตวั
กนั ต่อสู้กนัด้วยความสามคัคี ก็สามารถเอาชนะสัตว์ประหลาดตัวนั้นได้ นัยของการถ่ายทอด
สามารถตีความไดว้่าการรวมพลงักนั ความสามคัคี ความมีระเบียบวินยั ความกลา้หาญ ไม่ย่อทอ้ 
เป็นคนดี จะสามารถนาํพาประเทศชาติให้พน้จากภยัอนัตราย ซ่ึงเป็นตวัอยา่งหน่ึงของการปลูกฝัง
เด็กตั้งแต่ยงัเล็ก ซ่ึงแตกต่างจากการ์ตูนฝ่ังตะวนัตกท่ีเรามกัจะไดย้ินเสมอว่า “มีเพียงเคา้คนเดียว
เท่านั้นท่ีจะสามารถพิทกัษโ์ลกน้ีไวไ้ด”้ 
 จากข้อมูลทั้ งหมด แสดงให้เห็นว่าการ์ตูนนั้ นถือเป็นภาพหน่ึงในการสะท้อนภาพ
วฒันธรรมของสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี ส่งผลถึงงานวิจยัฉบบัน้ีท่ีสามารถนาํขอ้มูลในการสะทอ้นภาพ
ของวฒันธรรมสตรีนิยม ในภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดน      
คาํสาปราชินีหิมะ” ไดเ้ช่นเดียวกนั 
 
2.2  แนวคดิสตรีนิยม (FEMINISTS) 
 

2.2.1  แนวคดิภาพลักษณ์เพศ 
 ภาพลกัษณ์ของเพศนั้นเป็นลกัษณะการเกิดข้ึนโดยการกาํหนดทางสังคม เพศเป็นส่ิงท่ี
สังคมกาํหนดข้ึน เพ่ือกาํหนดรูปแบบและบรรทดัฐานทางสังคมแก่เพศต่าง ในสังคม เช่น ชายตอ้ง
แขง็แรงเป็นผูน้าํครอบครัว ในขณะท่ีหญิงตอ้งอยูบ่า้นเล้ียงลูก ซ่ึงเป็นลกัษณะของสังคมตั้งแต่หลงั
ช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงเป็นกลุ่มแนวคิดเชิงโมเดิร์น ท่ีได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงผูค้นจาํเป็นตอ้งมีหน้าท่ีในสังคม (Function) และบทบาท (Role) ซ่ึงเม่ือมีส่ิงท่ีไม่
เป็นไปตามครรลองของสังคม สังคมจะประนาม และใช้วิธีการต่าง ๆ อย่างการกีดกนัทางสังคม 
(Social Sanction) เป็นตน้ โดยการกระทาํต่าง ๆ นั้นเป็นการกระทาํโดยเคร่ืองมือหลกัคือ “ส่ือ” ซ่ึงมี
การถ่ายทอดภาพลกัษณ์ของเพศหญิงท่ีสังคมกาํหนด และส่ืออยา่งการ์ตูนก็ถือไดว้่าเป็นอีกตวัอย่าง
หน่ึงท่ีกาํหนดภาพลกัษณ์ของเพศหญิง 
 หากลองมองลงไปในคาํว่า “เพศ” (Sex) หมายถึง ความแตกต่างทางสรีระ ความเป็นเพศ 
(Gender) หมายถึง องคค์วามรู้ท่ีสร้างความหมายใหก้บัความแตกต่างทางร่างกาย เป็นความสัมพนัธ์
ท่ีซบัซอ้นในทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และจิตวิทยาระหว่างผูห้ญิงและผูช้าย ความเป็นเพศเป็น
ส่วนหน่ึงของโครงสร้างสังคม เป็นการจัดการทางสังคมของความแตกต่างระหว่างเพศใน           
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ดา้นต่าง ๆ (Scott, 1988) เป็นพฤติกรรมท่ีถูกเรียนรู้ทางสังคม และเป็นความคาดหวงัของสังคมท่ี
สมัพนัธ์กบัเพศสองเพศ 
 ในขณะท่ีความแตกต่างทางระหวา่งเพศหญิงและเพศชาย มีดว้ยกนัดงัน้ี 
  1)  ขอ้เทจ็จริงทางสรีระ 
  2)  ขอ้เทจ็จริงทางบทบาทหนา้ท่ีสงัคม 
  3)  ขอ้เทจ็จริงทางความคาดหวงัทางสงัคม 
  กระบวนการเกิดข้ึนของคาํว่าเพศเป็น กระบวนการทางวฒันธรรมท่ีสร้างความเป็นหญิง
เป็นชายให้เกิดข้ึนในสังคมข้ึน วฒันธรรมเป็นตวับ่งช้ีว่าเราควรปฏิบติัตวัอย่างไร คิดอย่างไร และ
เราควรจะคาดหวงัอะไรจากผูอ่ื้น  
 นอกจากวฒันธรรมจะเป็นผูก้าํหนดความเป็นหญิงความเป็นชายแลว้ วฒันธรรมเป็นผู ้
กาํหนดบทบาท และหนา้ท่ี ของผูห้ญิงและผูช้ายควร วา่ตอ้งทาํตวัอยา่งไร และกลายเป็นการพฒันา
ไปสู่กระบวนการการสร้างอตัลกัษณ์ (Identity) ซ่ึงสอดคลอ้งตามแนวคิดของ George Herbert 
Mead ในหนงัสือ เร่ือง Mind, Self and Society ปี ค.ศ. 1934 ในเร่ืองของการส่ือสารเชิงสัญญะ ท่ี
มองวา่ สญัลกัษณ์ของเพศ เป็นการประกอบสร้างของส่ือทั้งท่ีเป็นส่ือบุคคล หรือส่ือสารมวลชนโดย
ประทบัตราด้านเพศแก่คนในสังคม (Stereotype) เช่น ผูห้ญิง (ในวฒันธรรมไทย) ตอ้งเป็นคน
เรียบร้อย ไม่พูดเสียงดงั ไม่สบถ หรือภรรยาตอ้งเช่ือฟังสามี สามีตอ้งเป็นผูน้าํในครอบครัว หรือ
ผูห้ญิงตอ้งใหค้วามสาํคญักบัหนา้ท่ีของภรรยาและแม่มากกว่าการประสบความสาํเร็จในหนา้ท่ีการ
งาน ในขณะท่ีผูช้ายตอ้งทาํงานเพ่ือประสบความสาํเร็จซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัท่ีสุด หรือผูช้ายตอ้งเป็น
ผูเ้ก้ียวพาราสีถา้ผูห้ญิงคนใดเป็นผูเ้ก้ียวพาราสีผูช้ายก่อนผูห้ญิงคนนั้นจะถูกตาํหนิจากสังคม  
 จนกลายเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิด ความคาดหวงั (Expectation) ในบทบาทและหน้าท่ีของเพศ  
ต่าง ๆ อย่างเต็มท่ี เช่น เพศหญิงจะถูกคาดหวงัว่า จะตอ้งเป็นแม่ท่ีดี ไม่ทอดท้ิงลูก ซ่ึงเป็นลกัษณะ
แนวคิดแบบ Modern เม่ือผูใ้ดไม่ปฏิบติัตาม จะพบกบัสิทธานุมติั (Sanction) จากสังคมในเชิงลบ 
เช่น การติฉินนินทา หรือเยาะเยย้  ถากถาง ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี ทาํให้ทั้งผูห้ญิงและผูช้ายตอ้งปฏิบติั
ตามท่ีวฒันธรรมของสังคมกาํหนด และเน่ืองจากความเป็นหญิงความเป็นชายในสังคมถูกกาํหนด
จากวฒันธรรม ดงันั้นความเป็นหญิงความเป็นชายจะแปรเปล่ียนไปตามเวลาและสถานท่ี รวมไปถึง
ค่านิยมของคนในยุคนั้น ๆ เช่น ในสมยัก่อนภาพของผูห้ญิง คือจะตอ้งมีเน้ือมีหนงัผิวขาว แต่ใน
ปัจจุบนักลบัตอ้งการผูห้ญิงท่ีผอมหุ่นดี ชอบออกกาํลงักาย เป็นตน้ ส่งผลใหเ้กิดการแบ่งหนา้ท่ีของ
หญิงและชายใหแ้ยกออกจากกนัอยา่งเดด็ขาดเกิดข้ึนจากระบบคิดท่ีแบ่งสงัคมออกเป็น 2 ส่วนคือ 
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 1) ส่วนท่ีเป็นสาธารณะ (Public) อนัได้แก่ เร่ืองนอกบ้านหรือเร่ืองท่ีเก่ียวกับ
เศรษฐกิจ สงัคม การเมืองและบอกวา่ส่วนน้ีเป็นโลกหรือสงัคมของผูช้าย 
 2) เร่ืองชีวิตส่วนตวั (Private) อนัไดแ้ก่ เร่ืองในบา้น หรือการดูแลบา้นเรือนและ
สมาชิกภายในครอบครัว และเสนอวา่ส่วนน้ีเป็นโลกของผูห้ญิง  
 ความเป็นเพศ เป็นความคิดรวบยอดท่ีแตกต่างจากเร่ืองบทบาททางเพศ เพราะความเป็นเพศ
มีความหมายท่ีกวา้งกว่าบทบาททางเพศ บทบาททางเพศหมายความถึงแบบแผนต่าง ๆ ท่ีแสดงออก
ถึงความสมัพนัธ์ของความเป็นเพศ เช่น บทบาทในการดูแลลูกเป็นของผูห้ญิง บทบาทในการทาํงาน
หาเล้ียงครอบครัวเป็นของผูช้าย แต่ความเป็นเพศมีความหมายท่ีมากกว่านั้น เพราะฉะนั้น การทาํ
ความเขา้ใจต่อความเป็นเพศตอ้งไม่ถูกลดลงเพียงการทาํความเขา้ใจในเร่ืองบทบาทท่ีแสดงออกใน
สังคมเท่านั้น ในความสัมพนัธ์หญิงชายยงัมีแง่มุมอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ถูกสะท้อนออกมาในเร่ืองของ
บทบาท เช่น การท่ีผูห้ญิงรู้สึกวา่ดอ้ยกว่าชาย ความรู้สึกท่ีตอ้งการพ่ึงพิงผูช้าย ความรู้สึกท่ีตอ้งการมี
ผูช้ายในชีวิตเพ่ือทาํให้ชีวิตมีความสมบูรณ์ข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นความหมายของความเป็นเพศ
ทั้งส้ิน (วารุณี ภูริสนสิทธ์ิ, 2545) 
 ภายหลงัจากการเกิดสัญลกัษณ์ทางเพศ และความเป็นเพศเกิดข้ึนแลว้ วฒันธรรมจะผลิต
เคร่ืองมือ ท่ีเรียกว่า “กระบวนการขดัเกลาทางสังคม” เพ่ือก่อให้เกิดความเป็นเพศเกิดข้ึน ส่งผลให้
บุคคลทาํการเล้ียงดูลูกทั้ ง 2 เพศในวิถีท่ีแตกต่างกนั อา้งอิงในการศึกษาเร่ือง Body and Space: 
Socialization and Gender Hierarchy among the Shan and Isan โดย Spark (1996) ศึกษาการเล้ียงดู
เดก็ผูห้ญิงและเดก็ผูช้ายของชาวไทยใหญ่ท่ีแม่ฮ่องสอน พบวา่คนในชุมชนใหค้วามสาํคญักบัอวยัวะ
เพศของเด็กอ่อนเพศชาย โดยการจบัและนาํมาเป็นเร่ืองลอ้เล่นในท่ีสาธารณะ ในขณะท่ีอวยัวะเพศ
ของเด็กอ่อนเพศหญิงถูกมองว่าเป็นของไม่สวย เป็นเร่ืองท่ีต้องปกปิด ซ่ึงผูศึ้กษาอธิบายว่าการ
แสดงออกของคนในชุมชนเช่นน้ี ทาํใหเ้ดก็ผูห้ญิงรู้สึกว่า ตนเองมีความดอ้ยค่า มีความน่าอบัอายอยู่
ในตวัเอง ซ่ึงจะติดอยู่ในความนึกคิดของเด็กจนโตเป็นผูใ้หญ่ และไม่ว่าในสังคมใดก็ตาม ความ
แตกต่างในเร่ืองการเล้ียงดูจะเห็นไดช้ดัเจนข้ึนเม่ือเดก็โตข้ึน  
 จากขอ้มูลดงักล่าว แสดงขอ้มูลว่าการเล้ียงดูในเพศท่ีแตกต่างกนั เกิดจากกระบวนการ      
ขดัเกลาทางสังคม เด็กผูช้ายมีโอกาสเล่นไดใ้นทุกท่ี และเล่นนอกบา้นเป็นส่วนใหญ่ ของเล่นของ
เด็กผูช้ายมีความหลากหลายและเกมส์ท่ีเล่นจะมีกฎเกณฑ์และมีความซบัซ้อน มีจุดมุ่งหมาย และ
เป็นการแข่งขนั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นการเตรียมให้ผูช้ายมีทักษะในการจัดการและความเป็นผูน้ํา 
ในขณะท่ีเด็กผูห้ญิงถูกจาํกดัให้เล่นแต่ในบา้น มีของเล่นเพียงไม่ ก่ีชนิด การเล่นไม่มีกฎเกณฑ์ท่ี
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ซับซ้อน เช่น เล่นขายของ เล่นตุ๊กตา ช่วยแม่ทาํกบัขา้ว นอกจากน้ีหนังสืออ่านเล่นของเด็กหรือ
หนังสือการ์ตูน จะกาํหนดความเป็นหญิงความเป็นชายอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเจ้าหญิง 
เจา้ชาย หรือเร่ืองอ่ืน ๆ ผูห้ญิงคือผูต้าม คือ แม่บา้น คือ ผูดู้แลครอบครัว ผูพ้ึ่งพิง ในขณะท่ีผูช้ายคือ
ผูน้าํ ผูป้กป้อง ผูเ้สนอความเห็น ผูต้ดัสินใจ ในขณะท่ีเช่ือว่าผูห้ญิงมีหนา้ท่ีหลกัในการเล้ียงลูกและ
ดูแลครอบครัว นาํไปสู่การท่ีครอบครัวไม่สนบัสนุนให้เด็กผูห้ญิงไดรั้บการศึกษา โดยเฉพาะใน
ครอบครัวท่ีมีฐานะไม่ดีนกั แต่เดก็ผูช้ายจะไดรั้บการศึกษาเพราะเช่ือว่าผูช้ายมีหนา้ท่ีในการเป็นผูน้าํ
ของครอบครัว ความเช่ือเช่นว่าน้ี ทาํให้ผูห้ญิงในโลกน้ีมีสัดส่วนของการไม่รู้หนังสือจาํนวน
มากกว่าผูช้าย และเน่ืองจากดอ้ยทางการศึกษารวมทั้งความเช่ือท่ีวา่ผูห้ญิงไม่มีทกัษะทางเคร่ืองยนต์
กลไก ทาํให้ผูห้ญิงส่วนใหญ่ในโลกน้ีมีสัดส่วนท่ีตอ้งทาํงานไร้ทกัษะและไดรั้บการจา้งแรงงานตํ่า
มากกว่าชาย นาํไปสู่การท่ีผูห้ญิงอยูใ่นกลุ่มของผูย้ากจนในสัดส่วนท่ีมากกว่าชาย บางคร้ังสร้างให้
เกิดความเช่ือท่ีวา่ผูห้ญิงเป็นเพศท่ีไม่มีเหตุผล ไม่สามารถคิดอะไรท่ีซบัซอ้น ไม่สามารถคิดอะไรใน
ระดบัท่ีนอกเหนือจากประสบการณ์ได ้ไม่สามารถตดัสินใจในปัญหาท่ีสาํคญั ทาํใหผู้ห้ญิงไม่ไดรั้บ
การสนบัสนุนใหส้นใจและไม่ไดรั้บการยอมรับในการเป็นผูน้าํไม่ว่าในระดบัใด จึงทาํใหใ้นโลกน้ี
มีผูห้ญิงจาํนวนนอ้ยมากท่ีอยู่ในระดบัผูน้าํท่ีมีโอกาสในการตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลต่อชีวิตของคน
จาํนวนมาก ทั้งท่ีผูห้ญิงมีอยูม่ากกวา่คร่ึงหน่ึง 
 นอกจากเคร่ืองมือดา้นการศึกษาแลว้ อีกเคร่ืองมือหน่ึงท่ีสังคมใช ้คือ “ศาสนา” เม่ือมองดู
ในคาํสอนทางศาสนา ซ่ึงศาสนาเข้าเป็นส่วนหน่ึงของจิตวิญญาณมนุษย์ ศาสนาเป็นหน่ึงใน
เคร่ืองมือของสังคมเพ่ือสร้างความเป็นเพศให้เด่นชัดข้ึน หากมองในสังคมต่างประเทศ ศาสนา
กลายเป็นเคร่ืองมือในการนาํสังคม และกลุ่มชน เคร่ืองมืออยา่งการสอนตามคมัภีร์ในการบอกภาพ
ผูห้ญิงท่ีดี หรือภาพทางเพศท่ีเลวทรามอยา่ง Sodom ในพระคมัภีร์ไบเบ้ิล เกิดข้ึนในภาพของผูท่ี้   ยดึ
มัน่ในศาสนา หรืออยา่คาํสอนของศาสนาอิสลามเองไดถ่้ายทอดภาพของเพศชาย และหญิงในสังคม
ของอิสลามออกมาเช่นเดียวกนั 
 ในสังคมปัจจุบนัการขดัเกลาทางเพศท่ีมีความสาํคญัไม่นอ้ยกว่าครอบครัว โรงเรียน หรือ
กลุ่มเพ่ือน คือ ส่ือต่าง ๆ นวนิยาย โฆษณา ภาพยนตร์ ต่าง ๆ เหล่าน้ี ลว้นสร้างและเสริมความเป็น
หญิงความเป็นชายตามประเพณีนิยม ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองคุณค่าของสาวบริสุทธ์ิ ความเป็นแม่บา้นแม่
เรือน ผูห้ญิงกบัความสวย ความสาว ในขณะท่ีผูช้ายถูกสะทอ้นควบคู่กบัการทาํงาน การเป็นผูน้าํ 
ความเป็นผูก้ลา้ ในสังคมท่ีเป็นเช่นน้ีจึงไม่น่าแปลกท่ีคนในสังคม ไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชายยงัมี
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คุณลักษณะท่ีดูแตกต่างกันและยงัมีความเช่ือว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติท่ี
เปล่ียนแปลงไม่ได ้
 โดยสรุปแลว้กระบวนการดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างสรรค ์และกาํหนดความเป็นเพศ 
ถูกสร้างข้ึนจากวฒันธรรม และเม่ือเกิดสัญลกัษณ์ทางเพศดงักล่าวเกิดข้ึนแลว้ ส่งผลให้เกิดบทบาท 
และหนา้ท่ีของเพศเกิดข้ึน สุดทา้ยวฒันธรรมไดส้ร้างเคร่ืองมือ กระบวนการขดัเกลาทางสังคม เพ่ือ
สร้างใหเ้กิดลกัษณะของเพศท่ีตอ้งการเกิดข้ึน เพ่ือรองรับสัญญะ และบทบาท ท่ีวฒันธรรมไดส้ร้าง
ข้ึน ซ่ึงผูวิ้จยัเช่ือว่าคุณลกัษณะของแต่ละเพศท่ีปรากฏไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ แต่ไดถู้กสร้าง
ข้ึนโดยผา่นกระบวนการขดัเกลาทางสังคมท่ีซบัซอ้น และซึมซบัเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของความเป็น
ตวัตนของคนในสังคม ความเป็นเพศเป็นตวักาํหนดความเป็นตวัตน ทกัษะ และความสัมพนัธ์ท่ีมี
ต่อผูอ่ื้นของคนในแต่ละเพศ โดยขอ้มูลทั้งหมดสามารถเขียนกระบวนการได ้ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.2  กระบวนการสร้างความเป็นเพศ 
 

2.2.2  ภาพลักษณ์ทางเพศหญิงและการ์ตูนดิสนีย์ 
 การ์ตูน วอลท ์ดิสนีย ์ไดมี้การพฒันาตวัการ์ตูนข้ึนมาอยา่งต่อเน่ืองจนมาถึงการ์ตูนเจา้หญิง
เร่ืองแรกซ่ึงถูกผลิตข้ึนในปี ค.ศ. 1936 (เสร็จส้ินในปี ค.ศ. 1937) คือ สโนไวทแ์ละคนแคระทั้งเจ็ด 
(Snow White and the Seven Dwarfs) โดยกลายเป็นท่ีนิยมเป็นอยา่งมากในหมู่เดก็สาวทัว่โลก  และ 
เป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองยาวเร่ืองแรกท่ีไดรั้บรางวลัออสการ์ในปี ค.ศ. 1937 หลงัจากนั้นก็ไดมี้
การถือกาํเนิดตวัละครเจา้หญิงข้ึนมาอย่างต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็น เจา้หญิงนิทรา เจา้หญิงจสัมิน เจา้
หญิงเงือกนอ้ย เป็นตน้ และจากการถือกาํเนิดของตวัละครต่าง ๆ เหล่าน้ีส่งผลใหเ้กิดปรากฎการณ์ท่ี
นาํไปสู่การวิพากษณ์วิจารณ์คุณลกัษณะของตวัการ์ตูนท่ี วอลท ์ดิสนียส์ร้างข้ึนมา เช่น เช้ือชาติ  ชน
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ชั้น (Race) เพศสภาพ (Gender) และ ภาษา (Language) โดย การพฒันาการของตวัการ์ตูนดิสนีย ์ 
อ้าง อิงตามการศึกษา เ ร่ือง  Someday My Prince Will Come:  A Feminist Critique of Women 
Portrayed in Disney Animation โดย Warner (2013) ไดแ้บ่งการยุคของการเจา้หญิงดิสนียอ์อกเป็น 
3 ยคุ ดงัน้ี 
 ยคุแรกเร่ิม (Classic Disney) ช่วงระหวา่งปี ค.ศ. 1937-1959 ประกอบดว้ยภาพยนตร์        แอ
นิเมชัน่เร่ืองยาวไดแ้ก่ สโนวไ์วทแ์ละคนแคระทั้งเจ็ด (Snow White and the Seven Dwarves) ใน ปี 
ค.ศ. 1937 ซินเดอเรลล่า (Cinderella) ปี ค.ศ. 1950 และเจา้หญิงนิทรา (Sleeping Beauty) ในปี ค.ศ. 
1959 (Collier-Meek, 2011) ลกัษณะคาแรคเตอร์ตวัการ์ตูนในยคุน้ีเป็นลกัษณะท่ีสามารถคาดเดาได้
ง่ายและมุ่งเน้นไปท่ีสังคมชั้นสูง และประกอบไปดว้ยตวัการ์ตูนซ่ึงเป็นผูช่้วยท่ีเขา้มาสร้างสีสัน
ให้กบัเน้ือเร่ืองยกตวัอยา่งเช่น คนแคระทั้งเจ็ดคน หรือ สัตวเ์ล้ียงของซินเดอเรลล่า และ นางฟ้าทั้ง
สามคนในเจา้หญิงนิทรา ในขณะท่ีตวัร้ายจะถูกสร้างข้ึนมาดว้ยคาแรคเตอร์ท่ีค่อนขา้งชดัเจนนั้นคือ 
ผอมมาก อว้นมาก หรือ มีรูปลกัษณ์ท่ีน่าเกลียด เป็นตน้ โดยตวัการ์ตูนในยคุน้ีจะถูกสร้างข้ึนมาให้มี
ความเป็นหญิง (Feminine) อย่างมากกล่าวคือ มีความเรียบร้อย ไม่โลดโผน พร้อมอยู่ในกรอบ                         
มองโลกในแง่ดี พร้อมท่ีจะทาํงานหนกั 
 ยคุกลาง (Modern Disney) ช่วงระหวา่งปี ค.ศ. 1989-2009 ประกอบดว้ยภาพยนตร์          แอ
นิเมชัน่เร่ืองยาวไดแ้ก่ เจา้หญิงเงือกนอ้ย (The Little Mermaid) ในปี ค.ศ. 1989 โฉมงามกบัเจา้ชาย
อสูร (Beauty and the Beast) ในปี ค.ศ. 1991 อะลาดินกบัพรมวิเศษ (Aladdin) ในปี ค.ศ. 1992 โพคา
ฮอนทสั (Pocahotas) ในปี ค.ศ. 1995 และ มู่หลาน (Mulan) ในปี ค.ศ. 1998 ตลอดจนเร่ือง มหศัจรรย์
มนตรั์กเจา้ชายกบ (Princess and The Frog) ในปี ค.ศ. 2009 (Collier-Meek, 2011) ในช่วงระยะเวลา
น้ีจะเห็นไดถึ้งพฒันาการท่ีเปล่ียนแปลงมากข้ึน หากแต่เคา้โครงเร่ืองยงัคงมุ่งเนน้ไปท่ีเพศหญิงเป็น
หลกั แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัยุคแรกแลว้นั้นจะเห็นได้ว่าพฒันาการของตวัการ์ตูนหลกัเร่ิมมีการ
ปรับเปล่ียนจากเดิมท่ีอยู่ในกรอบ เร่ิมมีความมัน่ใจมากข้ึนดงัจะเห็นไดจ้ากเจา้หญิงเงือกนอ้ย เจา้
หญิงจสัมินท่ีเร่ิมออกไปผจญภยัภายนอกตอ้งการเรียนรู้ส่ิงใหม่ มาจนถึง โพคาฮอนทสั และ มู่
หลาน ท่ีมีความมัน่ใจ เป็นตวัของตวัเอง พร้อมท่ีจะต่อสู้ ช่วยเหลือตนเอง แต่อย่างไรก็ดีถึงแมต้วั
การ์ตูนในยคุน้ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงความมัน่ใจ ความเช่ือมัน่ในตนเอง แต่กไ็ม่อาจปฎิเสธไดว้่าในบาง
เร่ืองตวัการ์ตูนหลกัซ่ึงเป็นเพศหญิงก็ยงัคงถูกครอบงาํจากเพศชายผ่านความโหยหา ความรู้สึกดา้น
ความรัก ความตอ้งการ ยกตวัอยา่งเช่น แอเรียล: เจา้หญิงเงือกนอ้ย ท่ียอมสละหางของตนเองแลกกบั
การมีขาเพ่ือออกตามหาเจา้ชายท่ีตนเองหลงรัก นอกจากน้ีในยคุน้ียงัแสดงให้เห็นว่า วอลท ์ดิสนีย ์
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เร่ิมสร้างตวัการ์ตูนท่ีเป็นผิวสีออกมา ในท่ีน้ีหมายถึงการเปล่ียนแปลงท่ีจากเดิมเป็นผูห้ญิงผิวขาว ก็
เร่ิมมีผิวสีผสมเกิดข้ึนนั่นคือ โพคาฮอนทสั ซ่ึงเป็นชาวอินเดียนแดง (Native American) และ มู่
หลาน ซ่ึงเป็นหญิงสาวชาวเอเชีย และ เทียน่า (Tiana) จาก มหัศจรรยม์นตรั์กเจา้ชายกบ (Princess 
and The Frog) ท่ีเป็นผูห้ญิงผิวดาํ (African-American)  
 ยุคปัจจุบนั (Post Modern Disney) ช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2010-2014 ประกอบดว้ยภาพยนตร์
แอนิเมชัน่เร่ืองยาวไดแ้ก่  เจา้หญิงผมยาวกบัโจรซ่าจอมแสบ (Tangle) ในปี ค.ศ. 2010 นกัรบสาว
หัวใจมหากาฬ (Brave) ในปี ค.ศ. 2012 และโฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” 
(Frozen) ในปี ค.ศ.  2013 จากการยกตวัอยา่งเปรียบเทียบจากสองยคุในขา้งตน้แลว้ เม่ือมาสู่ช่วงยุค
ปัจจุบนัจะเห็นว่าตวัการ์ตูนหลกั ซ่ึงเป็นเจา้หญิงในช่วงน้ีจะมีความมัน่ใจมากกว่าในสองยุคท่ีผ่าน
มา มีความคิดเป็นของตวัเอง และสามารถพ่ึงพาตนเองได ้(Independent) 
 จากการแบ่งออกตามยคุสมยัของทั้ง 3 ยุคดงักล่าวจะเห็นไดถึ้งลกัษณะของการพฒันาการ
ในดา้นการส่ือสารและการแสดงออกผ่านตวัละคร ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ตวัแทนเพศ แก่ผูช้ม และยงั
สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงภาพสะทอ้นของวรรณกรรมท่ีจาํลองสถานะทางสังคมจริงไดอี้กดว้ย  
 
2.3  ทฤษฎสัีญวทิยา (Semiology Theory) 
 
 สัญวิทยาเป็นทฤษฎีท่ีนาํมาอธิบายการส่ือสารของมนุษยว์่า การส่ือสารคือจุดกาํเนิดของ
ความหมาย ซ่ึงการศึกษาทางด้านสัญวิทยาน้ีจะไม่คาํนึงถึงความล้มเหลวของการส่ือสาร ไม่
เก่ียวขอ้งกบัประสิทธิผลและความถูกตอ้ง แต่เป็นแนวทางในการศึกษาเชิงสงัคม หรือความแตกต่าง
ของวฒันธรรมระหว่างผูใ้ห้สารและผูรั้บสาร ตลอดจนความหลากหลายของภาษา วฒันธรรมสัญ
วิทยา (Semiology) นั้นเป็นทฤษฎีท่ีวา่ดว้ยการใหค้าํอธิบายต่อส่ิงท่ีเรียกว่าสญัญะ (Sign) คือ อธิบาย
การเกิดข้ึนการพฒันา การแปรเปล่ียน รวมทั้งการเส่ือมโทรมตลอดจนการสูญสลายของสัญญะ 
หน่ึง ๆ ท่ีปรากฏออกมาอยา่งมีระบบระเบียบ  
 สัญวทิยา หมายถึง ศาสตร์ท่ีศึกษาความหมายของสัญญะท่ีถูกประกอบสร้าง เปล่ียนแปลง 
สูญสลาย ภายในสังคมท่ีสัญญะนั้นเกิดข้ึน และแสวงหากฎท่ีควบคุมเบ้ืองหลงั โดยคุณสมบติั
ของสญัญะมีดงัน้ี (กาญจนา แกว้เทพ, 2554, น. 103-104) 

1) มีรูปธรรมเป็นตวัแทน เป็นภาพ เสียง ตวัอกัษร วตัถุ สถานท่ี คน เช่น “แหวน”
ในภาพยนตร์เร่ือง The Lord of the Ring  เป็นสญัญะ 
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 2) มีความหมายมากกว่าตวัเอง เช่น “แหวน” ในเร่ือง The Lord of the Ring ส่ือถึง
อาํนาจซ่ึงมีความหมายมากกวา่ตวัเองท่ีเป็นเคร่ืองประดบั 
 3) ผูใ้ชต้ระหนกัวา่รูปธรรมดงักล่าวเป็นสญัญะ หมายถึง ผูใ้ชรั้บรู้ความหมาย
ของสญัญะ 
 ดังนั้ น ส่ิงของ คน ทุกอย่างสามารถเป็นสัญญะ (Sign) ได้ หากมีการมอบความหมาย 
(Assign) หรือประกอบสร้างความหมาย  (Meaning Construction) โดยความหมายจะเกิดข้ึนไดต้อ้ง
มีการปฏิบติัทางสงัคม (Social Practice) 

 
2.3.1 ทฤษฎสัีญวทิยาของโซซูร์ 

 จากงานเขียนของ กาญจนา แก้วเทพ (2554, น. 105-110) องค์ประกอบของสัญญะ
ประกอบด้วย ของจริง (Reference) เช่น ขวดแก้วจริง ๆ ตัวหมาย (Signifier) คือ ส่ิงท่ีแต่ละ
วฒันธรรมสร้างข้ึนเพ่ือแทนของจริง (Reference) เช่น ตวัอกัษร เสียง หรือภาพ และองคป์ระกอบ
สุดทา้ย คือ ตวัหมายถึง (Signified) เป็นภาพท่ีอยูใ่นใจหรือในความคิด (Concept)โดยความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัหมาย (Signifier) และตวัหมายถึง (Signified) มี 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
 1) เกิดข้ึนแบบไม่มีหลกัเกณฑ ์เช่น ก.ไก่ ไม่เก่ียวขอ้งกบั ไก่ จริงๆ 
 2)  ความสมัพนัธ์ไม่ไดเ้กิดจากความตั้งใจของใครคนใดคนหน่ึง 
 3)  ความสมัพนัธ์น้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ตอ้งเกิดจากการเรียนรู้ของคน 
 ในงานเขียนของ กาญจนา แก้วเทพ (2554) ได้อธิบายเก่ียวกบัการสร้างความหมายไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 1) การเปรียบเทียนเชิงโครงสร้าง สัญญะจะไม่มีความหมายจนกว่าจะมีการ
เปรียบเทียบเชิงโครงสร้างกบัสัญญะตวัอ่ืน ๆ ซ่ึงการเปรียบเทียบลกัษณะน้ีมีความสาํคญัสาํหรับผู ้
ส่งสารท่ีตอ้งการสร้างความหมายใหข้อ้ความ ขอ้มูล ถอ้ยคาํ ฯลฯ ท่ีส่ือสารออกไป  
 2) การเปรียบเทียบคู่ตรงข้าม (Binary Opposition) เป็นการสร้างความหมายท่ี
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเปรียบเทียบแบบขาวกบัดาํ หน้ามือกบัหลงัมือ เน่ืองจากคนมี
แนวคิดการเปรียบเทียบแบบคู่ตรงขา้มอยู่แลว้ การสร้างผลงานดา้นศิลปะ วรรณคดี ภาพยนตร์ 
นิยาย การสร้างข่าวสาร รายการเกมโชว ์จึงมีการใชค้วามหมายในการเปรียบเทียบจากคู่ตรงขา้มมาก
ท่ีสุด เช่น ความดีงามของนางเอกเปรียบเทียบกบัความเลวร้ายของผูร้้าย 
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 3) การเปรียบเทียบสัญญะย่อยกับสัญญะอ่ืน ๆ ในโครงสร้างทั้ งหมด คือการ
มองเห็นความแตกต่างระหว่างสัญญะย่อย ๆ ในโครงสร้าง เช่น เม่ือเห็นคาํว่า “เงิน” จะเขา้ใจ
ความหมายของคาํเม่ือมองเห็นความแตกต่างระหว่างคาํว่า “เงิน” กบัคาํว่า “เดิน” “เกิน” “เพลิน” 
หรือการคน้หาภาพในหนงัสือการ์ตูนเดก็ท่ีคน้หาภาพๆหน่ึงท่ีเหมือนกนัภาพอ่ืน ๆ แต่องคป์ระกอบ
ยอ่ย 2-3 อยา่งหายไป 
 4) การเขา้ใจสัญญะย่อยท่ีอยู่ภายในโครงสร้างทั้งหมด หมายถึง สัญญะตวัเดิม แต่
เม่ือถูกนาํไปอยู่ในโครงสร้าง หรือ บริบทแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป ความหมายของสัญญะตวัเดิมจะ
เปล่ียนไป เช่น คนท่ีไดรั้บตาํแหน่งนางสาวไทย เป็นผูห้ญิงท่ีสวยท่ีสุดในคนทั้งหมดท่ีเขา้ประกวด
นางสาวไทย แต่เม่ือนางสาวไทยไปประกวดนางงามจกัรวาล (เปล่ียนบริบทโครงสร้างใหม่) จะ
พบวา่นางสาวไทยจะสวยนอ้ยกวา่คนท่ีไดต้าํแหน่งนางงามจกัรวาล เป็นตน้ 
 5) สัญญะและบริบท หมายถึง โครงสร้างรวม (บริบททางวฒันธรรมของคนแต่ละ
กลุ่มแต่ละสังคม) ทาํให้คนแต่ละกลุ่ม แต่ละสังคม วฒันธรรม รับรู้ความหมายของสัญญะเดียวกนั
แตกต่างกนั เช่น ผี ในความหมายของชาวเหนือรุ่นอาวุโส จะนึกถึงวิญญาณบรรพบุรุษปกป้อง
คุม้ครองลูกหลาน แต่คนรุ่นใหม่จะนึกถึง ส่ิงท่ีพิสูจน์ไม่ไดด้งันั้นในการสร้างสารตอ้งเขา้ใจบริบท
ความหมายของสญัญะท่ีนาํเสนอต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั 
 6) สัญญะท่ีเป็นเกณฑ์ในการจดัหมวดหมู่ แต่ละวฒันธรรมจะมีการสร้างสัญญะท่ี
เป็นเกณฑ์เพ่ือใช้จดัหมวดหมู่ (Categorization) ในวฒันธรรมท่ีต่างกนัใช้เกณฑ์ท่ีจดัต่างกนัเป็น
โครงสร้างภายนอกท่ีสะทอ้นวิธีคิดของคนในสังคมนั้น ๆ (โครงสร้างภายใน) เช่น การแบ่งอาหาร
ในแต่ละสังคม คนไทยสมยัก่อนใช้ขา้วเป็นเกณฑ์ จะแบ่งอาหารเป็น “ขา้ว” และ “ไม่ใช่ขา้ว” 
อาหารฝร่ังแบ่งโดยเรียงลาํดบัในการกิน เช่น อาหารเรียกนํ้ าย่อย ซุบ จานหลกั สลดั ของหวาน 
กาแฟ ฯลฯ เป็นตน้ การแบ่งประเภทเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เม่ือมนุษยใ์ชส้ัญญะท่ีเป็นตวัหมาย/
รูปสัญญะ (Signifier) เพ่ือแบ่งประเภท จะมีผลถึงความหมายสัญญะ/ตวัหมายถึง (Signified)ใน
สมอง สัญญะยอ่ยจะมีความหมาย เม่ือสัญญะยอ่ยมีความสัมพนัธ์กบัสัญญะย่อยอ่ืนๆความสัมพนัธ์
ระหวา่งสญัญะยอ่ยในโครงสร้างรวมทั้งหมด เรียกวา่ “Value” ซ่ึง Value เป็นตวักาํหนดความหมาย  
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2.3.2  ทฤษฎสัีญวทิยาของเพยีร์ส 
 

 กาญจนา แก้วเทพ (2554) องค์ประกอบของสัญญะ เพียร์ส ได้พิจารณาสัญญะโดยดู
ความสัมพันธ์ระหว่าง  สัญญะ  (Sign)  ผู ้ใช้สัญญะ  (User/ Interpretant)  และวัต ถุ ท่ีอ้า ง ถึ ง 
(Object/External Reality) 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3  ลกัษณะของสญัวิทยา 
แหล่งท่ีมา: นฐัวฒิุ สิงห์กลุ (2553). 
 
 เม่ือมองเห็นสัญญะ (Sign) เช่น คาํเขียน ผูใ้ช้/ผูตี้ความ (Users/interpretant) ท่ีเห็นคาํ
ดงักล่าวสร้างมโนทศัน์ (Concept) เก่ียวกบัสัญญะนั้น ๆ ต่างกนับา้ง แต่จะมีลกัษณะร่วมท่ีคลา้ยกนั 
(กรณีท่ีเป็นคนในวฒันธรรมเดียวกนั) แนวคิดร่วมเรียกว่า Shared Concept โดยเช่ือมโยงไปถึงวตัถุ
ท่ีอา้งอิง (Object) ในโลกแห่งความจริง (External Reality) ทั้งน้ีองค์ประกอบทั้ ง 3 ส่วนจากรูป
ขา้งตน้จะเช่ือมโยงกนัและกนั การเขา้ใจองคป์ระกอบย่อยตวัหน่ึงตอ้งพิจารณาคู่กบัองคป์ระกอบ
ยอ่ยตวัอ่ืน ๆ เพียร์สไดแ้บ่งประเภทสัญญะ เป็น 3 รูปแบบ ตามระยะห่างระหวา่งสัญญะกบัวตัถุท่ีมี
อยูจ่ริง  
 นอกจากนั้น กาญจนา แกว้เทพ (2554) ยงัไดก้ล่าววา่ 

1) Icon เป็นสัญญะท่ีมีหนา้ตาเหมือนวตัถุจริงมากท่ีสุด เช่น ภาพถ่ายเหมือนจริง
รูปป้ันอนุสาวรีย ์รูปวาด ฯลฯ สามารถถอดรหสัสญัญะเป็น Object ไดง่้าย 
 2) Index เป็นสัญญะท่ีมีความเก่ียวพนัโดยตรงกบัวตัถุท่ีมีอยู่จริง เช่น ควนัไฟ 
เก่ียวกบัการจุดไฟ รอยเทา้สัตวเ์ป็น Index ของการเดินผ่านมาของสัตว ์การถอดรหัส Index จะใช้
การเช่ือมโยงเหตุผลระหวา่ง Index กบั Object 
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 3) Symbol เป็นสัญญะท่ีไม่มีความเช่ือมโยงระหว่างสัญญะกบัวตัถุท่ีมีอยู่จริง แต่
ความเก่ียวพนัจะเกิดข้ึนจากขอ้ตกลงระหว่างผูใ้ช้การถอดรหัสของ Symbol ตอ้งอาศยัการเรียนรู้
ของผูใ้ชส้ญัญะเท่านั้น 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.4  สญัวทิยาของเพียร์ส 
 
 ขอ้คิดในการใชส้ัญญะจากการแบ่งประเภทสัญญะของเพียร์ส ไดแ้ก่ ในสัญญะหน่ึง อาจมี
การนาํสัญญะแต่ละประเภทมาใชร่้วมกนั พฒันาการของการใชส้ัญญะมกัเรียงลาํดบัความยากง่าย
ตามประเภทของสัญญะ นอกจากน้ีสัญญะประเภทต่างๆมีอิทธิพลในการเป็นแรงกระตุ้น 
(Motivation) เ ม่ือผู ้ใช้เห็นสัญญะ  รูปสัญญะ  (Signifier) ก็จะกระตุ้นให้เกิดภาพในใจ  หรือ
ความหมายสัญญะ (Signified) โดย Icon จะมีแรงกระตุน้สูงสุด รองลงมาเป็น Index และ Symbol 
ตามลาํดบั 
 

2.3.3  การศึกษาเร่ืองรหัส Code 
 John Fiske (อา้งถึงใน จารุณี สุขชัย, 2550) สามารถแบ่งรหัสดา้นพฤติกรรมและการให้
ความหมาย (Signifying Code) ในรูปสัญญะท่ีอยูใ่นสงัคมและวฒันธรรมดงัน้ี 
  1) Product Code เป็นรหัสเก่ียวกบัของใช ้วตัถุ ท่ีบอกความหมายแตกต่างกนั เช่น 
จานอาหารแต่ละบา้น สะทอ้นความหมายของบา้นนั้น ๆ 
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  2) Social Code เป็นรหัสเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เช่น อเมริกนัถือว่า
การตบหวัไหล่เป็นการแสดงความรัก ในขณะท่ีคนไทยไม่คิดเช่นนั้น 
  3) Cultural Code เป็นรหสัเก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณี เช่น ยิม้ มีหลายโอกาส หลาย
ความหมายในสงัคมไทย ในขณะท่ีตะวนัตกจะมีความหมายนอ้ยกวา่ 
  4) Personal Code รหัสเก่ียวกบับุคคล เช่น นักการเมืองในไทย กบัต่างประเทศมี
ความหมายแตกต่างกนั   
 

2.3.4 ทฤษฎสัีญวทิยาของโรลองด์ บาร์ตส์ (Roland Bar thes)  
 โรลองด์ บาร์ตส์ เป็นคนแรกท่ีริเร่ิมประยุกต์แนวคิดของสัญศาสตร์ท่ีพฒันาข้ึนมาจาก
ภาษาศาสตร์ มาใชใ้นการวิเคราะห์ภาพต่าง ๆ เช่น ภาพโฆษณาอาหาร งานของบาร์ตส์มีประโยชน์
ในฐานะเป็นบทสรุปประเดน็สาํคญัของสญัศาสตร์ท่ีกล่าวมาทั้งหมด กล่าวโดยสรุป บาร์ตส์พยายาม
พิสูจน์ว่า ความหมายใด ๆท่ีเราให้แก่ภาพใด ๆไม่ไดเ้ป็นผลโดย “ธรรมชาติ” จากส่ิงท่ีเรามองเห็น 
กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ ความเขา้ใจของเราต่อภาพใด ๆ ท่ีเราเห็นไม่ไดเ้กิดข้ึนลอย ๆ ชนิดท่ีเราอาจ
โมเมไดว้่าความหมายของส่ิงนั้นปรากฎอยู่ทนโท่ (Self-Evident) และความเขา้ใจท่ีแต่ละคนไดรั้บ
จากภาพใด ๆ กไ็ม่ไดเ้ป็นสากล (คือแต่ละคนอาจเขา้ใจภาพเดียวกนัต่างกนัได)้ ตวัอยา่งเช่นเราอาจ
ให้ความหมายแก่ภาพถ่ายใด ๆ ได้ยากมากหากไม่มีคาํอธิบายประกอบภาพนั้ น (Potts, 1996) 
แนวคิดของบาร์ตส์น้ีช่วยปูพื้นฐานให้เราประยุกต์สัญศาสตร์มาใช้กบัทศันธรรม และวตัถุธรรม 
และเม่ือพูดถึงความหมายเชิงวฒันธรรม เราก็จาํตอ้งเขา้ใจถึงอิทธิพลของบาร์ตส์ท่ีมีต่อแนวคิด 
“หลงัโครงสร้างนิยม” (Post Structurist) แนวคิดหลงัโครงสร้างนิยมไม่มองภาษาในเชิงโครงสร้าง 
แต่มองภาษาในฐานะกระบวนการวางโครงสร้าง ซ่ึงเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างผูอ้่านหรือ
ผูบ้ริโภค  
 
2.4  งานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง 
 
 ภาวดี สายสุวรรณ (2553) งานวิจยัเร่ือง “ค่านิยมท่ีสะทอ้นในมุขตลกในการ์ตูนช่องของ
ไทย” ใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ เพ่ืออธิบายภาพสะทอ้นของวฒันธรรมในการ์ตูน เพ่ือปรับใชใ้นกรอบ
งานวิจยัท่ีมุ่งศึกษาการสะท้อนภาพของเพศหญิงในภาพยนตร์การ์ตูน โดยงานวิจยัมุ่งศึกษา หา
คาํตอบว่าวฒันธรรมไทยท่ีสะทอ้นอยู่ในการ์ตูนช่องในแง่ของค่านิยมมีอะไรบา้ง โดยใชแ้นวคิดเร่ือง
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ค่านิยม และบรรทดัฐาน โดยไดผ้ลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลค่านิยมท่ีสะทอ้นในการ์ตูนช่องของไทย
มีทั้งหมด 8 ค่านิยม ไดแ้ก่ ค่านิยมการให้ความสําคญักบัรูปลกัษณ์ภายนอก ค่านิยมการใช้กาํลงั 
ค่านิยมการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ค่านิยมการยึดติดกบักรอบ ค่านิยมการตามกระแสสังคม 
ค่านิยมการพ่ึงพาส่ิงเหนือธรรมชาติ ค่านิยมการแสดงตวัเหนือผูอ่ื้น และค่านิยมการให้ความสาํคญั
กบัวตัถุ 
 ปอรินทร์ เพ็ญศิริ (2551) ได้ทําการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์รูปแบบการนําเสนอ
ภาพลกัษณ์สตรีผ่านภาพโฆษณาในนิตยสารสตรี” โดยใชก้ารศึกษาเชิงปริมาณ กบัผูอ่้านนิตยสาร
ผูห้ญิงชั้นนาํของไทยมุ่งประเดน็การศึกษาการนาํเสนอภาพลกัษณ์สตรีผา่นภาพโฆษณาในนิตยสาร
สตรี และหาความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทสินคา้กบัความน่าดึงดูดใจในภาพสตรีท่ีลงโฆษณาใน
นิตยสารสตรี โดยวิเคราะห์ภาพลกัษณ์สตรีผ่านภาพโฆษณาในนิตยสารสตรี และหาความสัมพนัธ์
ระหว่างประเภทสินคา้กบัความน่าดึงดูดใจในภาพสตรีจาก นิตยสารแพรว CLEO  ELLE  IMAGE 
และ LIPS จากนั้นสัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์ความคิดเห็นของบรรณาธิการนิตยสาร นกัวิชาการ
สิทธิสตรี (ศูนยส์ตรีศึกษา) และกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสตรี โดยไดผ้ลการศึกษาวา่ ภาพลกัษณ์ท่ี          พึง
ปรารถนา (Wish Image) หรือการนําสตรีมาเป็นองค์ประกอบหรือเคร่ืองมือสําคญัในการขาย                           
สินคา้ เพ่ือกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการอยากเป็นเหมือนในภาพโฆษณา ถูกนาํเสนอมาก
ท่ีสุดคือร้อยละ 41.95 ในขณะท่ี ภาพสตรีในลักษณะของนางแบบท่ีทันสมัย (Trendy) หรือ
ภาพลกัษณ์ท่ีดูโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ เป็นตวัของตวัเอง มกัใชส้นบัสนุนสินคา้ท่ีมีความแตกต่าง 
และตอ้งการนาํเสนอความทนัสมยั ความใหม่ (New & Update) ไปสู่ผูบ้ริโภค ถูกใชใ้นการดึงดูดใจ
มากท่ีสุดคือร้อยละ 41.40 และจากการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ พบว่า ข้อมูลเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ ความงามของเรือนร่างสตรีเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารทางธุรกิจได้ดีท่ีสุด ด้วย
สภาพแวดลอ้มและสังคมท่ีเปล่ียนไป ทาํให้การนาํเสนอภาพลกัษณ์ของสตรีสมยัยคุหลงัสมยัใหม่
แตกต่างไปจากยุคสมัยใหม่ซ่ึงสตรีมีความกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเองสูง ทําให้
ภาพลกัษณ์ของสตรีแสดงถึงการกลา้เปิดเผยตวัตน ดงันั้น ภาพลกัษณ์ของสตรีทนัสมยั จึงถูกใชเ้ป็น
จุดดึงดูดใจในตวัสตรี และช้ีให้เห็นถึงความหลากหลายในตวัตนของสตรี ซ่ึงขอ้มูลจากงานวิจยั
ฉบบัน้ีสามารถนาํไปประกอบในการวิเคราะห์ลกัษณะของสตรีนิยมในเร่ืองภาพยนตร์การ์ตูน       
แอนิเมชัน่ เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” ได ้
 อุษา พดัเกค (2550) นอกจากนั้น ในงานวิจยัเร่ือง “สตรีนิยมท่ีถูกร้ือสร้าง: การศึกษาการ
ผนึกกาํลงัของผูห้ญิงในกรงอาํนาจผูช้ายในนวนิยายเร่ือง ‘เมียจา้ว’ ของ เอม่ี ทาน” ซ่ึงมุ่งประเด็น
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ศึกษาไปท่ีแนวคิดแบบสตรีนิยมท่ีผูเ้ขียนไดเ้สนอไวผ้่านการผนึกกาํลงัของตวัละครหญิงในเร่ือง 
และใชแ้นวคิดแบบร้ือสร้างมาวิเคราะห์แนวคิดสตรีนิยมดงักล่าวว่า ทาํให้เห็นว่าผูห้ญิงไม่จาํเป็นท่ี
จะตอ้งเปล่ียนแปลงบทบาทในสงัคมของตนเองเพ่ือการดาํรงอยูใ่นโลกของผูช้ายการดาํเนินบทบาท
แบบฉบบัของผูห้ญิงกล่าวคือ การทาํหนา้ท่ีภรรยาและแม่นั้นเป็นพ้ืนท่ีท่ีให้อาํนาจกบัผูห้ญิงโดยท่ี
ไม่มีใครสามารถจะแย่งชิงไปได ้ดงันั้นจึงใชง้านวิจยัฉบบัน้ีเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ภาพ และ
บริบทของตวัละครในภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่ เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาป
ราชินีหิมะ” 
 
2.5  กรอบแนวคดิการวจิัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ภาพที่ 2.5  กรอบแนวคิดการวจิยั 



บทที ่3 
 

ระเบียบวิธีการวจิัย 
 
 งานวิจยัเร่ือง ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาป
ราชินีหิมะ” เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงจะศึกษาถึงลกัษณะของภาพลกัษณ์ของเพศหญิง ท่ีส่ือสาร
ผ่านตวัละครของดิสนีย ์รวมถึงการเปล่ียนผ่านทางวฒันธรรมท่ีส่งผลต่อพฒันาการของตวัละคร
หลกัในภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” โดยมี
รายละเอียดการดาํเนินวิธีการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 
3.1  วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
 งานวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารดาํเนินการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยจะทาํการวิเคราะห์ 2 องคป์ระกอบของ
ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่ เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen)  “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” ประกอบดว้ย 
ผูส่้งสารและเน้ือหา โดยใช้วิธีวิจยั 2 วิธี ได้แก่ การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก  (In-Depth Interview) โดยแบ่งขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัออกเป็น 4 ขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 
 1) ขั้นท่ี 1 ศึกษาตวัสารลกัษณะทัว่ไปของภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่ประเภทเจา้
หญิงของดิสนีย ์ผา่นการศึกษาขอ้มูลเอกสารต่างๆ และวิเคราะห์รูปแบบการนาํเสนอของภาพยนตร์
การ์ตูนดงักล่าว 
 2) ขั้นท่ี 2 ศึกษาตวัสาร (Message) โดย การวิเคราะห์เน้ือหา จากการชมภาพยนตร์
การ์ตูนแอนิเมชัน่เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ”โดยบนัทึกขอ้มูลลงบน
กระดานลงรหสัและนาํไปวิเคราะห์ต่อไป 
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 3) ขั้นท่ี 3 การเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมเพ่ือใชป้ระกอบในการอภิปรายผลลพัธ์จากการ
วิจยัในขั้นตอนท่ี 1 และ 2 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ขอความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นวรรณกรรม 
เพ่ือศึกษาลกัษณะการรับสาร และการลงรหัสขอ้มูลเพ่ือส่งสารเก่ียวกบัเน้ือเร่ือง และขอ้มูลเชิง
วจิารณ์เก่ียวกบัตวัภาพยนตร์ และมุมมองของสตรี 

4) ขั้นท่ี 4 การเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมเพ่ือใชป้ระกอบในการอภิปรายผลลพัธ์จากการ
วิจยัในขั้นตอนท่ี 1 และ 2 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ขอความคิดเห็นจากนักวิจารณ์ภาพยนตร์ เพ่ือ
ศึกษาการถ่ายและการลงรหัสขอ้มูลเพ่ือส่งสารในฐานะผูรั้บสาร และขอ้มูลเชิงวิจารณ์เก่ียวกบัตวั
ภาพยนตร์ 
 
3.2  เคร่ืองมือในการศึกษา  
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัไดใ้ชชุ้ดคาํถามในการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth 
Interview) เพ่ือและใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure) โดยกลุ่มผูท่ี้ทาํการ
สัมภาษณ์เป็นผูเ้ช่ียวชาญในดา้นต่างๆ จากนั้นนาํบนัทึกลงกระดานลงรหัส โดยมีรายละเอียดชุด
คาํถามผูรั้บสาร ดงัต่อไปน้ี 
 1) จากการรับชมท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะการส่ือความหมายของแก่น
เร่ือง/โครงเร่ือง/ฉากท้องเร่ือง/ตวัละคร/มุมมองและนํ้ าเสียงในภาพยนตร์การ์ตูน เร่ืองโฟรเซ่น 
(Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” มีจุดประสงคใ์นแต่ละประเดน็อยา่งไรบา้ง 
 2) จากการรับชมท่านมีความรู้สึกอย่างไร เก่ียวกบัภาพสะทอ้นของการ์ตูนแอนิ
เมชัน่ เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” ท่ีมีต่อแนวคิดเร่ืองสตรีนิยมหรือ
เร่ืองของเพศวิธีของสตรีท่ีแฝงอยู ่
 3) จากการรับชม  ท่านพบเห็นหรือมีความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
วฒันธรรม มีความสัมพนัธ์ในการถ่ายทอดวิธีของสตรีเพศผ่านภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นเร่ือง 
โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” อยา่งไรบา้ง 
 4) ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่เร่ืองโฟรเซ่น (Frozen) ) “ผจญ
ภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” และภาพของสตรีเพศในสงัคม 
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ตารางท่ี 3.1  กระดานลงรหสัการถอดขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ผูรั้บสาร 
 
 

 ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมช่ัน เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen)
“ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” 

1)  แก่นเร่ือง 

2)  โครงเร่ือง 

3)  ฉากทอ้งเร่ือง 

4)  ตวัละคร 

5)  มุมมองและนํ้าเสียง 

 

 
3.3 แหล่งข้อมูล 
 

มีการเกบ็และรวบรวมขอ้มูลเป็น 3 ส่วนดว้ยกนั ดงัน้ี 
1) การวิเคราะห์เอกสาร เกบ็ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารต่าง ๆ (Document 

Study) ท่ีกล่าวถึงเร่ืองราวของการ์ตูนดิสนีย ์
  (1) จากเวบ็ไซตภ์ายในอินเตอร์เน็ตต่าง ๆ  
  (2) นิตยสาร 
  (3) บทวจิารณ์ 
 2) การวิเคราะห์เน้ือหา ใช้เคร่ืองมือการวิเคราะห์เน้ือหากบัภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 
เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” ท่ีทาํบนัทึกลงบนซีดี จาํนวน 1 แผน่ 
 3) การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth interview) ใช้เคร่ืองมือในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผูเ้ช่ียวชาญ                        ทั้งนกัวิชาการและนกัวจิารณ์ภาพยนตร์ จาํนวน 2 ท่าน ไดแ้ก่  

 (1) ผูเ้ช่ียวชาญด้านวรรณกรรม ผศ.ดร.พรธาดา สุวธันวณิช อาจารยป์ระจาํคณะ
มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
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 (2)  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาพยนตร์ ดร.ภาสกร อินทุมาร อาจารยป์ระจาํคณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล     

 
3.4  วธีิการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

จากการศึกษาในเร่ือง “การนําเสนอภาพลกัษณ์สตรีผ่านการเล่าเร่ืองผ่านตัวละคร ใน
ภาพยนตร์การ์ตูน แอนิเมชัน่ เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” เป็นการวิจยั
เชิงคุณภาพ                              (Qualitative Research) โดยมีวิธีการเก็บรวบรวม  ผู ้วิจัยทําการ
วิเคราะห์จากขอ้มูลท่ีคน้พบจาก ทั้ง 3 วิธี การวิจยั นาํมาวิเคราะห์ผา่นมุมมองของผูว้ิจยัภายใตก้รอบ
แนวคิดและทฤษฎีท่ีกล่าวไวใ้นบทท่ี 2 

 
ตารางท่ี 3.2 กระดานลงรหสัการถอดสญัญะจากภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่ เร่ือง โฟรเซ่น 
(Frozen)  
 “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” 
 

ประเภท
ของสญัญะ 

องคป์ระกอบใน
การ์ตูนแอนิเมชัน่ 

ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่ เร่ือง โฟรเซ่น 
(Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” 

ICON 1) แก่นเร่ือง ความสมัพนัธ์ 
ตวัอยา่ง กระบวนการถอดความหมาย 

2) โครงเร่ือง ความสมัพนัธ์
ตวัอยา่ง กระบวนการถอดความหมาย 

3) ฉากทอ้งเร่ือง ความสมัพนัธ์ 
ตวัอยา่ง กระบวนการถอดความหมาย 

4) ตวัละคร ความสมัพนัธ์
ตวัอยา่ง กระบวนการถอดความหมาย 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
 

ประเภท
ของสญัญะ 

องคป์ระกอบใน
การ์ตูนแอนิเมชัน่ 

ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่ เร่ือง โฟรเซ่น 
(Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” 

 5) มุมมองและนํ้าเสียง    ความสัมพนัธ์ 
   ตวัอยา่ง กระบวนการถอดความหมาย 

INDEX 
 

1) แก่นเร่ือง   ความสัมพนัธ์
   ตวัอยา่ง กระบวนการถอดความหมาย 

2) โครงเร่ือง   ความสัมพนัธ์
   ตวัอยา่ง กระบวนการถอดความหมาย 

3) ฉากทอ้งเร่ือง   ความสัมพนัธ์
   ตวัอยา่ง กระบวนการถอดความหมาย 

 4) ตวัละคร ความสมัพนัธ์ 
ตวัอยา่ง กระบวนการถอดความหมาย 

 5) มุมมองและนํ้าเสียง ความสมัพนัธ์
ตวัอยา่ง กระบวนการถอดความหมาย 

SYMBOL 1) แก่นเร่ือง ความสมัพนัธ์
ตวัอยา่ง กระบวนการถอดความหมาย 

2) โครงเร่ือง ความสมัพนัธ์
ตวัอยา่ง กระบวนการถอดความหมาย 

 3) ฉากทอ้งเร่ือง ความสมัพนัธ์
ตวัอยา่ง กระบวนการถอดความหมาย 

4) ตวัละคร ความสมัพนัธ์
ตวัอยา่ง กระบวนการถอดความหมาย 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
 

ประเภท
ของสญัญะ 

องคป์ระกอบใน
การ์ตูนแอนิเมชัน่ 

ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่ เร่ือง โฟรเซ่น 
(Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” 

 5) มุมมองและนํ้าเสียง ความสมัพนัธ์ 
ตวัอยา่ง กระบวนการถอดความหมาย 

 



บทที ่4 
 

ผลการวิจัย 
 
 ในบทท่ี 4 น้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งผลการวิจยัออกเป็น 2 กลุ่ม ตามเคร่ืองมือในการวิจยั กลุ่มแรก
เป็นการศึกษาจากเอกสาร ซ่ึงเป็นการศึกษาลกัษณะของภาพยนตร์การ์ตูนดิสนีย ์ประเภทเจา้หญิง 
ตั้งแต่ยุคแรกจนถึง ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) ผจญภยัแดนคาํสาปราชินี
หิมะ โดยมุ่งเนน้เพ่ือทาํความเขา้ใจลกัษณะของการเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ของการ์ตูนดิสนีย ์และ
ลกัษณะการส่ือสารผา่นภาพยนตร์การ์ตูนของดิสนีย ์กลุ่มท่ีสองเป็นการเกบ็ขอ้มูล ผา่นการวิเคราะห์
ของผูวิ้จยัเอง หลงัจากไดช้มภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํ
สาปราชินีหิมะ”จากนั้นไดท้าํการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นวรรณกรรม  ผศ.ดร.พรธาดา สุวธันวณิช และผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาพยนตร์  ดร.ภาสกร อินทุมาร 
เพ่ือเสริมขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์เชิงลึก นอกจากนั้นผูวิ้จยัอธิบายในผลการวิจยัแยกตาม
องคป์ระกอบของละครเพื่อมุ่งตอบคาํถามวิจยั คือ 
 1) ภาพลกัษณ์ของเพศหญิงในแต่ละยุคสมยั ท่ีส่ือสารผ่านตวัละครของดิสนียมี์
ลกัษณะเป็นอยา่งไร  
 2) พฒันาการของตวัละครหลกัในภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น เร่ือง โฟรเซ่น 
(Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” เป็นอยา่งไร  
 
 โดยรายละเอียดการวิจยัทั้งหมดมีดงัต่อไปน้ี 
 
4.1  ผลการวจิยั 
 
 ดิสนียเ์ป็นตน้ฉบบั ของการ์ตูนเจา้หญิงตั้งแต่การเกิดข้ึน ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่ดิสนีย์
ประเภทเจ้าหญิงเร่ืองแรก คือ สโนวไวท์ ตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1973 จนเร่ือยมาถึงปัจจุบันนับได้กว่า            
14 เร่ือง ซ่ึง 14 เร่ืองนั้น พฒันาการเร่ือยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ซ่ึงเม่ือมองยอ้นกลบัไประหว่าง 
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สโนวไวท์และโฟรเซ่นนั้นมีความแตกต่างเป็นอย่างมาก ทั้งในเร่ืองของเน้ือเร่ืองและภาพลกัษณ์
ของผูห้ญิงท่ีแตกต่างออกไป 

การ์ตูนถูกใช้เพ่ือสั่งสอนให้ “ผูห้ญิง” เป็น “ผูห้ญิง” เป็นคาํหน่ึงท่ีผูว้ิจยัสามารถสรุปได ้ 
จากการศึกษาและการเกบ็ขอ้มูลในคร้ังน้ี การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมในแต่ละช่วงลว้นส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ของตวัละครเอกเพศหญิงในการ์ตูนดิสนียเ์จา้หญิงแทบทั้งส้ิน อาจเป็น
เพราะการ์ตูนเป็นส่ือท่ีเดก็และเยาวชนสามารถเขา้ถึงและเขา้ใจเน้ือหา และเขา้ใจสารเหล่านั้นไดง่้าย 
เด็กจึงมกัให้ความสนใจกบัส่ือประเภทการ์ตูนมากกว่าการการส่ือสารในลกัษณะอ่ืน ๆ ภาพยนตร์
การ์ตูนของวอลท์ ดิสนียม์กัใช้การ์ตูนในการส่ือและการถ่ายทอดภาพลกัษณ์ของเพศหญิง ให้
เป็นไปตามส่ิงท่ีคาดหวงัของสังคมในยุคนั้น ดว้ยตวัละครหลกัท่ีเป็นเพศหญิงเกือบทั้งหมด โดยตวั
ละครเหล่านั้น เปรียบดัง่ภาพสะทอ้นของสตรีเพศในแต่ละยคุสมยัไดเ้ป็นอย่างดี โดยสามารถเห็น
ไดถึ้งการเปล่ียนแปลงของ อตัลกัษณ์และภาพเสมือนท่ีชดัเจนของตวัละครในแต่ละช่วงยคุสมยั ซ่ึง
ทั้งหมดลว้ยเก่ียวเน่ืองและข้ึนอยู่กบับริบททางสังคม ค่านิยม และวฒันธรรมในช่วงเวลาดงักล่าว 
กล่าวคือ วฒันธรรมเป็นเร่ืองของ ความรู้ ความเช่ือ ทศันคติ ท่ีผูค้นในแต่ละสังคมเรียนรู้ผ่านทาง
สงัคมท่ีตนเองใชชี้วิตอยูแ่ละวฒันธรรมคือการส่ือสาร และการส่ือสารมาจากวฒันธรรม 
 ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดเจนคือ วัฒนธรรมท่ีเปล่ียนไป  “ผู ้หญิง” ก็เปล่ียนตาม ส่งผลถึง
ภาพลกัษณ์ของ “ผูห้ญิง” ในการ์ตูนดิสนียท่ี์เปล่ียนไปเช่นเดียวกนักบัสภาพสังคมและวฒันธรรม
ในช่วงนั้นท่ีส่งผลต่อเพศหญิงยกตวัอยา่งเช่น ยคุเก่า ความสวยของเพศหญิง คือ ผูห้ญิงตอ้งเอวคอด 
ผิวขาว กลายเป็น ผูห้ญิงท่ีดูสุขภาพดีมีทรวดทรงเป็น นกักีฬา ถึงจะเหมาะกบัสมยันิยมในปัจจุบนั 
หรือแมก้ระทัง่หน้าท่ีท่ีกาํหนดความเป็นเพศหญิงจากเดิมท่ีเพศหญิงต้องเป็นแม่บ้าน กลายเป็น
ผูห้ญิงท่ีต้องทาํงานเก่งหรือการเรียกร้องสิทธิของเพศหญิงเองตั้ งแต่ขอ้เรียกร้องเร่ืองสิทธิการ
เลือกตั้ง สู่สิทธิเท่าเทียมดา้นการทาํงาน ส่ิงเหล่าน้ีลว้นสะทอ้นสู่ภาพของตวัละครดิสนียแ์ทบทั้งส้ิน 
 ดว้ยระยะเวลากว่า 76 ปี ตั้งแต่การเกิดข้ึนของสโนวไวท์ จนถึงการเกิดข้ึนของ ภาพยนตร์
การ์ตูนแอนิเมชัน่เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” ดิสนียไ์ดผ้ลิตภาพยนตร์
การ์ตูนกว่า 14 เร่ืองซ่ึงแต่ละเร่ืองลว้นมีตวัละครหลกัทั้งหมดเป็นเพศหญิง กลายเป็นท่ีนิยมในหมู่
เดก็สาวตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.1  ขอ้มูลภาพยนตร์การ์ตูนเจา้หญิงของดิสนีย ์
 
    ปีท่ีเผยแพร่ (ค.ศ.)      รายช่ือช่ือการ์ตูนเจ้าหญิง 

 

ช่ือของตวัละครเอก 
 

 

1937 

1950 

1959 

1989 

1991 

1992 

1994 

1995 

1998 

1999 

2009 

2010 

2011 

2013 

     

    สโนไวทแ์ละคนแคระทั้งเจด็ 

    ซินเดอเรลล่า 

    เจา้หญิงนิทรา 

    เจา้หญิงเงือกนอ้ย 

    โฉมงามกบัเจา้ชายอสูร 

    อาลาดินและตะเกียงวิเศษ 

    ไลออน คิง 

    โพคาฮอนทสั 

    มู่หลาน 

    ทาร์ซาน 

    เจา้ชายกบ 

    แทงเก้ิล (ราพนัเซล) 

    เบรฟ 

    โฟรเซ่น ผจญภยัแดนคาํสาป 

    ราชินีหิมะ 

 

 สโนวไวท ์

 เอลล่า (ซินเดอเรลล่า) 

 ออโรล่า 

 เอเรียล 

 เบลล ์

 จสัมิน 

 นาล่า 

 โพคาฮอนทสั 

 มู่หลาน 

 เจน 

 เทียน่า 

 ราพนัเซล 

 เมลินดา 

 เอลซ่า 

 
 ซ่ึงการ์ตูนของดิสนียท์ั้ งหมด มกัมีการเสนอภาพของวฒันธรรมและเน้ือหาผ่านตวัละคร
ของเร่ืองโดยภาพลักษณ์ดังกล่าวนําเสนอจากพ้ืนเพของเร่ืองตัวละครเหล่านั้ น  และภาพของ
วฒันธรรมในสมยันั้น  เช่น การแสดงออกถึงหุ่นของเพศหญิงท่ีเหมาะสมผ่านตวัละครเพศหญิงตวั
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เอกของเร่ือง ยกตวัอยา่งเช่น สโนวไวท ์ลกัษณะมีทรวดทรง มีเน้ือมีหนงั และตวัไม่สูง ต่อมาคือ ซิน
เดอเรลล่า และเจา้หญิงนิทราหุ่นของตวัละครเร่ิมเป็นแนวผอมบางหุ่นคลา้ยนาฬิกาทราย  ในขณะท่ี
ยุคหลงัลกัษณะของตวัละครมีความแตกต่างมากข้ึนและเปล่ียนแปลงไป นอกจากนั้นในการ์ตูน
ดิสนีย์เร่ืองต่าง ๆ  ก็ได้แทรกเร่ือง เช้ือชาติ   ชนชั้ น  (Race) เพศสภาพ  (Gender) และ  ภาษา 
(Language) โดยรูปแบบของตัวละครดิสนียใ์นยุคแรก มักเป็นตัวละครตัวแบนคือขาดมิติและ
มุมมองในหลาย ๆ ดา้น (Flat Character)  และเร่ิมเปล่ียนเป็นตวัละครตวักลม (Round Character) 
คือ มีมิติและเหมือนจริงมากข้ึนในยคุหลงั ซ่ึงสามารถสรุปเป็นตารางได ้ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.2  การวเิคราะห์เน้ือหาของแต่ละการ์ตูนเจา้หญิงของดิสนีย ์
 
 

รายช่ือช่ือการ์ตูนเจ้าหญงิ 
 

ช่ือของตัวละครเอก 
 

ต้นกําเนิด 
 

ลักษณะตัวละคร 
 

ส่ือความหมาย 
 

สโนไวทแ์ละคนแคระทั้งเจด็ 

ซินเดอเรลล่า 

เจา้หญิงนิทรา 

เจา้หญิงเงือกนอ้ย 

โฉมงามกบัเจา้ชายอสูร 

อาลาดินและตะเกียงวเิศษ 

ไลออน คิง 

โพคาฮอนทสั 

มู่หลาน 

ทาร์ซาน 

เจา้ชายกบ 

แทงเก้ิล (ราพนัเซล) 

โฟรเซ่น ผจญภยัแดนคาํสาป 

ราชินีหิมะ 

 

สโนวไวท ์

เอลล่า (ซินเดอเรลล่า) 

ออโรล่า 

เอเรียล 

เบลล ์

จสัมิน 

นาล่า 

โพคาฮอนทสั 

มู่หลาน 

เจน 

เทียน่า 

ราพนัเซล 

เอลซ่า 

 

เยอรมนั 

ฝร่ังเศส 

เยอรมนั 

เดนมาร์ค 

ฝร่ังเศส 

อาหรับ 

แอฟริกา 

อเมริกนั 

พ้ืนเมือง 

จีน 

อเมริกนั 

เยอรมนั 

เดนมาร์ค 

 

แบน 

แบน 

แบน 

แบน 

แบน 

แบน 

แบน 

กลม 

กลม 

กลม 

กลม 

กลม 

กลม 

 

มองโลกในแง่ดี 

อดทน 

สวย 

ผจญภยั 

เมตตา 

กลา้ตดัสินใจ 

สนบัสนุน 

เดด็เด่ียว 

กตญัญู 

เดด็เด่ียว 

ผูน้าํ 

ไร้เดียงสา 

ปลดปล่อย 
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 ซ่ึงจากรายละเอียดท่ีค้นควา้ทั้ งหมดนั้ นสามารถนํามาแบ่งยุคของตัวละครดิสนีย์ได้
ดงัต่อไปน้ี 
 1)  ยุคแรกเร่ิม (Classic Disney) ช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1937-1959  เน้ือเร่ืองมุ่งเน้น
เร่ืองการสอนสัง่เพศหญิง ทาํใหล้กัษณะของตวัร้ายในแต่ละเร่ืองนั้นมีลกัษณะของตวัละครท่ีชดัเจน
นั้นคือ ผอมมาก อว้นมาก หรือ มีรูปลกัษณ์ท่ีน่าเกลียด เป็นตน้ ในขณะท่ีตวัเอกของเร่ืองลกัษณะ
ของตวัละครมีความเป็นหญิง (Feminine) และมกัมีอุปนิสัย เรียบร้อย ไม่โลดโผน พร้อมอยู่ใน
กรอบ มองโลกในแง่ดี พร้อมท่ีจะทาํงานหนกั เห็นไดช้ดัเจนในเร่ือง สโนไวทแ์ละคนแคระทั้งเจ็ด 
ท่ีตวัละครเอกมีลกัษณะของแม่ศรีเรือนสูง ต้องชอบงานบ้าน และอยู่บ้านเพ่ือรอผูช้ายกลบับ้าน 
นอกจากนั้นในแง่มุมปัญหาของชีวิต ถูกเสนอผา่นเน้ืองเร่ืองท่ีตอ้งใหผู้ช้าย เป็นผูห้ยิบเคร่ืองมือการ
หลุดพน้ปัญหาในชีวิต นัน่แสดงเป็นสัญลกัษณ์ว่า การแต่งงานคือการหลุดพน้ปัญหาชีวิตทั้งปวง 
โดยมีตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
  (1) เร่ืองซินเดอเรลล่า ท่ีตวัเอกพบปัญหาในชีวิตถูกรังแก โดยแม่เล้ียงใจร้าย 
ทางท่ีจะหลุดจากชีวติเลวร้าย คือ ไดไ้ปงานแต่งงานและหวงัใหไ้ดแ้ต่งงานกบัเจา้ชาย 
  (2) เร่ืองสโนวไวทแ์ละคนแคระทั้งเจด็ ท่ีการจุมพิตของเจา้ชายสามารถทาํให ้                  
สโนวไวทฟ้ื์นข้ึนมาได ้หรือเร่ืองเจา้หญิงนิทราท่ีออโรล่าตอ้งกลายเป็นเจา้หญิงนิทรา ซ่ึงทางเดียวท่ี
จะฟ้ืนไดคื้อการจูบของเจา้ชาย นอกจากนั้นลกัษณะของตวัละครเป็นรูปแบบคลา้ยๆกนัคือ ตวัละคร
แบบแบน จะเห็นว่านิสัยของตวัละครเหล่าน้ีเป็นลกัษณะมีแต่ดา้นดีอยา่งเดียว สะทอ้นให้เห็นความ
เหนือมนุษยข์องตวัละคร 

2) ยุคกลาง (Modern Disney) ช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1989-2009 เม่ือมาสู่ยุคกลาง 
รายละเอียดของปมปัญหาเร่ิมมีการเปล่ียนแปลง เป็นปัญหาท่ีเป็นจริงมากข้ึน ยกเวน้เร่ือง เจา้หญิง
เงือกน้อย โฉมงามกบัเจา้ชายอสูร อะลาดิน และ ไลออน คิง ท่ีเป็นนิยายแฟนตาซีเหนือจริง แต่
พ้ืนฐาน ท่ีทาํให้เกิดเร่ืองลว้นเป็นพ้ืนฐานท่ีเกิดข้ึนจากความตอ้งการของมนุษย ์เช่น ปัญหาการเงิน 
ความสนใจในตวัผูช้าย ปัญหาบงัคบัแต่งงาน ต่างๆ เหล่าน้ี เป็นตน้ ซ่ึงแตกต่างจากยคุเก่าแต่สุดทา้ย
แลว้ตวัละครเพศหญิงเหล่านั้นตอ้งการความรักและความเอาใจใส่จากเพศชายมาเป็นส่วนเติมเต็ม
ของชีวิตอยู่ดี ซ่ึงในช่วงน้ีจะเห็นได้ถึงความพฒันาการท่ีเปล่ียนแปลงมากข้ึนทั้ งในเร่ืองของตวั
ละคร เคา้โครงของเร่ืองและการพฒันาแนวคิดหลกัของในยคุน้ีเร่ิมเห็นการพฒันาของตวัละครจาก 
เพศหญิง ผิวขาว คอเคเซียนเร่ิมปรากฎตวัละครท่ีมีเช้ือชาติและวฒันธรรมท่ีแตกต่างออกไปรวมถึง
ลกัษณะของสัตว์ เช่นท่ีพบในอาลาดิน ไลออน คิง โพคาฮอนทัส มู่หลาน เจ้าชายกบ เป็นต้น 
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นอกจากเร่ืองการพฒันาของเช้ือชาติ แลว้ลกัษณะของตวัละครเร่ิมเปล่ียนไป ให้พลงัแก่เพศหญิง
มากข้ึน เน้นการเรียนรู้ เปล่ียนจากการควบคุมให้อยู่ในกรอบ มีความมัน่ใจ กลา้ตดัสินใจมากข้ึน 
ลกัษณะท่ีแตกต่างอย่างชัดเจน เช่น การเปล่ียนเพศของตวัละครจากชายเป็นหญิงในมู่หลาน แต่
สุดทา้ยทุกเร่ืองราวยงัคงเน้นแนวคิดของเร่ืองในเชิงความรักแบบชายหญิง ผูช้ายเป็นเคร่ืองมือใน
การทาํให้ผูห้ญิงไดพ้บโลกและการผจญภยัใหม่ๆ ความต่ืนเตน้ของชีวิตจะเปล่ียนไปเม่ือไดพ้บกบั
ผูช้ายสกัคน แต่สุดทา้ยการจบของเร่ืองราวจะจบลงดว้ยการแต่งงาน ตวัอยา่งเช่น 
  (1)  เจ้าหญิงเงือกน้อย แอเรียล ตวัละครหลกั ตั้ งใจจะข้ึนจากนํ้ า เพ่ือไปหา
เจา้ชายท่ีตนไดเ้คยช่วยไว ้(พบผูช้ายแลว้จึงเกิดการผจญภยั) จากนั้นเร่ืองราวดาํเนินไปและจบลง
ดว้ยการแต่งงานของตวัละครเอก 
  (2) มู่หลาน การดาํเนินเน้ือเร่ืองเป็นเร่ืองลูกสาวท่ีความรู้สึกแปลกแยกจาก
สงัคมผูห้ญิง และเม่ือพ่อตอ้งโดนเกณฑ ์มู่หลานจึงปลอมเป็นผูช้ายและออกรบแทนพ่อ และสุดทา้ย
เร่ืองราวจบลงดว้ยมู่หลานแต่งงานกบัตวัละครเอก 
  (3)  แทงเก้ิล ท่ีเร่ืองราวไดเ้กิดข้ึนหลงัการปรากฎตวัของโจรหนุ่มรูปงาม ท่ีทาํ
ใหชี้วิตของราพนัเซลไดอ้อกมาพบกบัโลกกวา้ง (พบผูช้ายแลว้จึงเปิดโลกใบใหม่)  
  (4) ทาร์ซาน มีเน้ือเร่ืองท่ีต่างออกไป เน้ือเร่ืองถูกเสนอออกเป็นคนละคร่ึงคือ 
เร่ืองราวของทาร์ซาน และเร่ืองราวของ เจน อย่างละคร่ึง ออกไปพร้อมกบัครอบครัวแต่กลบัเกิด
อุบัติเหตุ และถูกช่วยจากภยัอนัตรายด้วย พระเอก (ทาร์ซาน) ดงันั้นภาพสะท้อนของผูห้ญิงใน
ภาพยนตร์การ์ตูนของดิสนียใ์นยุคน้ีเป็นเพียงการสร้างให้เกิดทศันคติใหม่แก่ผูห้ญิงแต่ยงัคงอยู่
ภายใตค้วามโหยหาผูช้ายเพือ่เติมเตม็ชีวติอยูเ่ช่นเดิม 
 3)  ยคุปัจจุบนั (Post Modern Disney) ช่วงระหวา่งปี ค.ศ. 2010-2014 เป็นยคุท่ีเห็น
การเปล่ียนแปลงของโครงเร่ือง ลกัษณะเน้ือเร่ือง และตวัละครเพศหญิงอย่างเด่นชดั โดยมีลกัษณะ
สําคญัดงัต่อไปน้ี ลกัษณะของโครงเร่ืองไม่ไดมุ่้งเน้นเร่ืองความรักเป็นแกนหลกั ลกัษณะของตวั
ละคร มีลกัษณะเป็นตวัละครแบบกลมมากข้ึน มีทั้งดา้นดี และไม่ดี นอกจากนั้นภาพลกัษณ์ของตวั
ละครไม่ใช่ลกัษณะผูห้ญิงแบบทัว่ไป และรักอิสระ ซ่ึงเปล่ียนและแตกต่างไปจาก ยุคแรกเร่ิม และ
ยคุกลาง โดยภาพยนตร์การ์ตูนในช่วงตน้ยคุอยา่งแทงเก้ิล ยงัมีลกัษณะทบัซอ้นระหวา่งยคุกลางและ
ยคุใหม่ ตอ้งการหลุดออกจากกรอบเดิม และเน้ือเร่ืองยงัคงเสนอแบบความคิดใหม่ของผูห้ญิงท่ีตอ้ง
เปิดตวัเองมากข้ึน ในขณะท่ีเร่ืองเบรฟ เห็นไดช้ดัเจนคือไม่กล่าวเร่ืองความรักของชายและหญิง แต่
กลบัเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของแม่และลูก และการเผชิญหน้าระหว่างช่วงวยัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง
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แนวคิดของการ์ตูนดิสนียใ์นช่วงน้ี เห็นไดช้ดัเจนเร่ืองความเป็นอิสระต่อการกดทบัของผูช้าย ผูว้ิจยั
พบลกัษณะปมและแก่นของเร่ืองเป็นปัญหาส่วนตวัท่ีลึกในระดบัจิตวิทยา ตวัอย่างท่ีเห็นไดคื้อจาก
ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” ซ่ึงเป็นเร่ือง
ของการเก็บงาํ และการเก็บกดความรู้สึกลึก ๆ ของผูห้ญิง และกลบักลายเป็นการเสริมพลงัให้แก่
เพศหญิงมากกว่าในอดีตและท่ีสําคญัคือแก่นของเร่ืองถูกเปล่ียนจากการพูดเร่ืองความรักระหว่าง
หญิงชายเป็นแกนหลกั กลายเป็นความรักแบบพ่ีสาวนอ้งสาว เพ่ิมข้ึนมา หรืออยา่งเร่ืองแทงเก้ิล ตวั
เอกราพนัเซลนอกจากตอ้งการเห็นโลกกวา้งแลว้ ตวัละครเอกเองยงัมีปมในใจท่ีขดัแยง้กบัแม่เล้ียง
ของตนเองอีกดว้ย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเด็กสาวหลายคนตอ้งเจอ  ดิสนียไ์ดถ่้ายทอดแนวคิดท่ีเป็นนามธรรม
และเป็นเร่ืองของจิตใจถ่ายทอดผา่นตวัละครออกมา ตวัอยา่งเช่น 
  (1)  แทงเก้ิล (Tangle) ลกัษณะของปมปัญหาของเร่ือง เป็นปัญหาท่ีมนุษย์
ทัว่ไปตอ้งเจอ โดยเฉพาะปัญหาท่ีเพศหญิงตอ้งพบเจอ ลกัษณะท่ีเป็นยคุใหม่ คือ ตอนจบเร่ืองไม่ได้
จบดว้ยการแต่งงานของตวัเอกฝ่ายชายและฝ่ายหญิง (ซ่ึงเกิดในตอนหลงั)  
  (2)  เบรฟ  (Brave) ไม่ได้กล่าวถึงเร่ืองความรักแม้แต่น้อย แต่พูดเร่ืองการ
แต่งงานและความสมัพนัธ์ระหวา่งแม่และลูกโดยไม่ไดก้ล่าวถึงเร่ืองผูช้ายแมแ้ต่นอ้ย 
 โดยสรุปแลว้ การพฒันาของเน้ือเร่ืองและปมปัญหาของการ์ตูนดิสนียใ์นยุคต่าง ๆ มีการ
พฒันาของตวัละครและปมของเร่ือง โดยเฉพาะเร่ืองราวท่ีนาํเสนอต่อเพศหญิง เร่ืองราวจากนว
นิยายนิทานมิติเดียว สู่การเป็นนวนิยายนิทาน ท่ีซับซ้อน ในปมของเร่ืองและวิธีการดาํเนินเร่ืองได้
ชดัเจนมากข้ึน 
 นอกจากนั้นการศึกษาในคร้ังน้ีไดม้องในมุมของการเปล่ียนผ่านทางวฒันธรรมของเพศ
หญิง ซ่ึงการ์ตูนดิสนีย ์สอดแทรกความเป็นวฒันธรรมของสตรีอเมริกนัไวอ้ย่างชดัเจน แมว้่าจะมี
การเสนอรูปแบบวฒันธรรมของนิทานนั้น ๆ ไว ้สังเกตไดจ้ากตวัอยา่งของภาพยนตร์การ์ตูนดิสนีย์
ดงัต่อไปน้ี 
 1)  เร่ืองซินเดอเรลล่า เป็นเร่ืองท่ีมีการสอดแทรกวฒันธรรมแบบยุโรป (ฝร่ังเศส) 
ประเภทคอนเซอร์เวทีฟ ซ่ึงเร่ืองซินเดอเรลล่าเอง ไดน้าํเสนอภาพของสตรีในช่วงนั้น ว่าเป้าหมาย
ของชีวิต และการหลุดพน้ของผูห้ญิง คือ การแต่งงานกบัคนท่ีมีฐานะดี ซ่ึงเห็นไดจ้ากผูห้ญิงของ
เร่ืองหวงัท่ีจะแต่งงานกบัเจา้ชายดว้ยกนัทั้งส้ิน นอกจากนั้นไดใ้ส่ลกัษณะของความเป็นผูห้ญิงท่ีดีไว้
ดว้ย โดยเสนอผา่นตวัละครเอกซินเดอเรลล่า ว่าผูห้ญิงท่ีดีตอ้งเป็นผูห้ญิงท่ีทาํงานบา้นเก่ง อดทนต่อ
ทุกสถานการณ์ไวด้ว้ย นอกจากนั้นไดแ้ทรกเอาวฒันธรรมแบบอเมริกนัไวด้ว้ย คือ ลกัษณะของ
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ความฝันแบบอเมริกนั (American Dream)  กล่าวคือ ใครก็สามารถเป็นผูท่ี้มีโอกาสไดเ้สมอหากมี
ความฝันและความหวงั เม่ือเทียบกบัการเคล่ือนไหวของเพศหญิงในช่วงนั้น เป็นการเปล่ียนแปลง
ระหว่างเพศหญิงท่ีทํางานบ้าน กาํลังเข้าสู่โลกการทํางานเชิงอุตสาหกรรม ซ่ึงความคาดหวงั                     
คือ ผูห้ญิงตอ้งมีความอดทน 
 2)  ในเร่ืองมู่หลาน เน้ือเร่ือง ภาพยนตร์การ์ตูนถูกนาํเสนอผา่นภาพของวฒันธรรม
จีน ซ่ึงในภาพของวฒันธรรมจีนนั้น “ผูห้ญิง” เป็นเพียงคนทาํงานภายในบา้น มีการเปรียบเปรยการ
มีลูกสาวเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบา้น เป็นลกัษณะของการกดข่ีผูห้ญิง ทั้งในเร่ืองของรูปลกัษณ์และ
ธรรมเนียมปฏิบติั แต่ตวัเน้ือหาของเร่ืองกลบัพูดเร่ืองการเป็นอิสระของผูห้ญิงจากธรรมเนียมเดิมท่ี
เป็น และทาํตามเป้าหมายท่ีตนตอ้งการ ผูห้ญิงสามารถเป็นอะไรก็ได ้ซ่ึงขดักบัรูปแบบวฒันธรรม
ของจีน เพราะเน้ือหาไดถู้กดดัแปลงตามวฒันธรรมอเมริกนัไปเรียบร้อย ซ่ึงประจวบเหมาะกบัการ
เรียกร้องสิทธิสตรีของอเมริกนั เร่ืองสิทธิในการเขา้ทาํงาน เช่นผูช้าย สิทธิในการประกอบอาชีพ 
 ส่ิงท่ีดิสนียส์ร้างเน้ือหาจากภาพยนตร์การ์ตูนแลว้นั้น รูปแบบการนาํเสนอของภาพยนตร์
การ์ตูนของดิสนียเ์ป็นในรูปแบบของละครเพลง ตั้งแต่เร่ืองสโนวไวท์ จนถึงเร่ืองโฟรเซ่น ซ่ึงได้
สอดแทรกประโยคทองคาํ หรือแก่นของเน้ือเร่ืองใส่ลงไปในเพลงอีกดว้ย ลกัษณะดงักล่าวเป็นส่ิง
ท่ีดิสนียใ์ช้การผสานส่ือ (Transmedia Media) โดยเสนอเน้ือหาของภาพยนตร์จากส่ือประกอบ
ภาพยนตร์ เช่น หนงัสือนิทาน เพลงประกอบภาพยนตร์ เป็นตน้ เพื่อย ํ้าและนาํเสนอภาพของการ์ตูน
ดิสนียเ์ร่ืองนั้นๆให้ชดัเจนข้ึน โดยส่ิงท่ีเห็นไดเ้ด่นชดัท่ีสุดคือในเพลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูน ซ่ึง
มกัมีเน้ือหาสอดคลอ้งไปกบัเร่ืองราวของการ์ตูน และตวัเอกโดยเฉพาะตวัละครนางเอกของเร่ือง 
โดยตวัอยา่งท่ีนาํมาวิเคราะห์ไดช้ดัเจนไดแ้ก่ 
 1)  อะลาดิน เพลงประกอบภาพยนตร์ ช่ือ A Whole New World ขบัร้องโดย Peabo 
Bryson  & Regina Belle แสดงให้เห็นถึงภาพสะทอ้นความคิดของ จสัมิน ท่ีเป็นตวัเอกของเร่ืองกบั
การไดพ้บโลกใหม่ท่ีไม่เคยรู้จกั และไม่ตอ้งการให้ตนเอกถูกจบัแต่งงาน ในเพลงได ้พูดถึงการท่อง
โลกผา่น พรมวิเศษ และการครองคู่กบัคนท่ีรัก ซ่ึงสะทอ้นภาพของความรักยงัเป็นส่วนหน่ึงท่ีผูห้ญิง
ตอ้งการ 
 2)  โฉมงามกบัเจา้ชายอสูร ดว้ยเพลงประกอบอยา่ง Beauty and the Beast-Tale as 
Old as Timโดย Celine Dion & Peabo Bryson เป็นการพูดเร่ืองความรักของชายและหญิงท่ีช่วยให้
เบลล์ไดห้ลุดพน้ความ ทนทุกข์ และปลดปล่อยพนัธการคาํสาปของฝ่ายชายท่ีเป็นอสูร เป็นส่วน
หน่ึงท่ีย ํ้าใหเ้ห็นวา่ เร่ืองความรักเป็นส่ิงสาํคญัแก่ผูห้ญิง 
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 3)  มู่หลาน มีเพลงประกอบช่ือ Reflection ขบัร้องโดย Christina Aguilera ซ่ึงเป็น
ตวัอยา่งของการพูดเร่ืองความรักในเพลงนอ้ยลง และมุ่งพูดเร่ืองปัญหาของผูห้ญิงมากข้ึน เช่น การ
ยอมรับตวั คุณค่าในตนเองของผูห้ญิง ซ่ึงถูกย ํ้าอย่างชัดเจนในเพลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูน        
มู่หลาน 
 4)  โพคาฮอนทัส มีเพลงประกอบช่ือ Color of the Wind ขับร้องโดย Vanessa 
William เป็นเพลงท่ีเน้นดึงเอาวฒันธรรมของชนอเมริกนัพ้ืนเมืองออกมาเพ่ือประกอบเพลง เช่น 
การใชธ้รรมชาติ ความเช่ือ เขา้มาในเน้ือเพลง โดยเพลงแทบไม่พูดถึงความรักโดยตรง โดยสะทอ้น
ถึงสภาพของตวัเอกขณะกาํลงัครุ่นคิดเร่ืองบา้นเกิด และชายต่างถ่ิน โดยมองภาพตวัเอกเป็นทูตของ
ชนเผา่อเมริกนั ผสานวฒันธรรมกบัชาวสเปน 
 5)  โฟรเซ่น (Frozen) ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ เพลงประกอบคือเพลง Let it 
Go  ซ่ึงมี 2 เวอร์ชัน่ ไดแ้ก่ เวอร์ชัน่ท่ีใชใ้นการ์ตูนขบัร้องโดย Idina Mansen และเวอร์ชัน่ประกอบ
ซาวดแ์ทร็ค ขบัร้องโดย Demi Lovato ซ่ึงทั้ง 2 เวอร์ชัน่พูดถึงการจดัการกบัแนวคิดของตวัละครเอก
เอลซ่า คําว่า Let it Go หมายถึงการปลดปล่อยตนเอง ซ่ึงตัวละครเอกเก็บงํามาตลอด  โดย
รายละเอียดเพ่ิมเติมจะนาํไปบรรยายในส่วนของเคร่ืองมือการวิเคราะห์และการสมัภาษณ์เชิงลึก 
 สรุปภาพรวมท่ีไดรั้บจากการศึกษาเอกสารสามารถสรุปเป็นขอ้วิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 
 1)  ดา้นเน้ือหา สามารถออกไดเ้ป็น 3 ยุค เม่ือแบ่งตามเกณฑ์ตวัละครเอกเพศหญิง
ในเร่ือง เน้ือหาในยุคแรก เป็นลกัษณะของการกดดนัผูห้ญิงไวใ้นบา้น ในยุคท่ีสอง เร่ิมให้ผูห้ญิง
กลา้ท่ีจะแตกต่าง แต่ยงัคงใหค้วามสาํคญัดา้นความรักจากเพศชายอยู ่และยคุปัจจุบนั เน้ือหามุ่งเสริม
พลงัแก่เพศหญิง และสร้างแนวคิดใหม่แก่เพศหญิง 
 2)  ปมของเร่ือง จากเน้ือหาท่ีแตกต่างกนั ปมของเร่ืองท่ีเกิดข้ึนกบัตวัละครเอก       
เพศหญิง เป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีแต่ละยคุของการ์ตูนเสนอปมปัญหาท่ีไม่เหมือนกนั เช่น ยคุแรกมุ่งเสนอ
ปัญหาพ้ืนฐานของความเป็นผูห้ญิง ในยุคท่ีสองมุ่งเน้นปัญหาความตอ้งการของเพศหญิง และยุค
ปัจจุบนัมุ่งเนน้ปัญหาในจิตใจเพศหญิง ซ่ึงทั้ง 3 ยคุ นั้นสามารถเขียนเปรียบเทียบไดด้งัน้ี 
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ภาพที่ 4.1  การวิเคราะห์เน้ือหาปมปัญหาของภาพยนตร์การ์ตูนเจา้หญิงของดิสนีย ์
 
 3)  ปัจจัยการวิเคราะห์วฒันธรรมในช่วงนั้ นๆ  เน่ืองจากภาพยนตร์การ์ตูนมี         
การสอดแทรกวฒันธรรมเข้าไปด้วยเสมอ ดงันั้ นการศึกษาวฒันธรรมในช่วงดงักล่าวจะทาํให ้     
การวิจยัครบถว้นมากข้ึน 
 4)  เร่ืองส่ือองคป์ระกอบ จาํพวกเพลงประกอบภาพยนตร์ สะทอ้นให้เห็นค่านิยม
เพศหญิงและสะทอ้นตวัละครเอกไดเ้ป็นอย่างดี ดงันั้น เพลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูนจึงเป็นอีก  
ส่ิงท่ีตอ้งนาํมาประกอบคู่กบัการศึกษา 
 การศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยั
แดนคาํสาปราชินีหิมะ” เป็นภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่ ท่ีสร้างโดยดิสนีย ์เผยแพร่ในปี ค.ศ. 2013 
(พ.ศ. 2556) และนําเขา้มาฉายในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 5 ธันวาคม 2556 รูปแบบภาพยนตร์เป็น
ภาพยนตร์ประเภทแอนิเมชัน่สามมิติ โดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนิทางของ ฮาน คริสเตียน แอนเดอร์
สนั (Hans Christian Anderson) ช่ือ สโนว ์ควีน (Snow Queen) 
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ภาพท่ี 4.2  โปสเตอร์ภาพยนตร์การ์ตูน เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” 
แหล่งท่ีมา: Imdb (2015). 
 
 สําหรับเน้ือเร่ืองนั้ น ทางทีมงานได้พัฒนาเน้ือเร่ืองตั้ งแต่ปี ค.ศ. 2011 โดยการนําของ
นกัเขียนบทและกาํกบัภาพยนตร์โดย เจนนิเฟอร์ ลี (Jennifer Lee) และ คริส บคั (Chris Buck) ดว้ย
เงินลงทุนกวา่ 150 ลา้นเหรียญสหรัฐ และกวาดรายไดท้ั้งหมด ราว 400 ลา้นเหรียญสหรัฐ  
 เร่ืองราวโดยย่อของเน้ือเร่ือง คือ แอนนา ผูม้องโลกในแง่ดี ร่วมกบั คริสทอฟ และสเวน 
กวางเรนเดียร์ เดินทางไปหาตวัเอลซ่า ท่ีใชพ้ลงันํ้ าแขง็ทาํให้อาณาจกัรแอเรนเดลตกอยูใ่นฤดูหนาว
อนัเป็นนิรันดร์ ระหว่างการเดินทางไดพ้บกบัป่าลึกลบัท่ีมีส่ิงชีวิตอย่าง โทรล อาศยัอยู ่และไดพ้บ
กบัโอลาฟ สโนว์แมน เม่ือแอนนา และคริสทอฟได้เดินทางถึงปราสาทของเอลซ่า ทั้ งคู่ไดเ้ข้า
ใจความจริงเก่ียวกบัตวัเอลซ่า เร่ืองการถูกหลอกหลอนดว้ยพลงันาํแข็งท่ีเป็นทั้งเวทยม์นตร์และคาํ
สาปในเวลาเดียวกนั ซ่ึงเอลซ่าไดเ้คยสาปแอนนาโดยอุบติัเหตุเม่ือคร้ังยงัเป็นเด็ก (Wilson, 2015) 
และเสียงของตวัละครภายในเร่ืองนั้น ไดพ้ากษเ์สียงโดยดาราชาวอเมริกนัดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.3  รายช่ือผูพ้ากษเ์สียงตวัละครในภาพยนตร์การ์ตูนแอนิแมชัน่เร่ือง โฟรเซ็น (Frozen)  
       “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” 
 

 

     ช่ือผูพ้ากษเ์สียง 
 

ตวัละครท่ีพากษ ์
 

        Kristen Bell Anna (voice) 

        Idina Menzel Elsa (voice)

        Jonathan Groff Kristoff (voice)

        Josh Gad Olaf (voice)

        Santino Fontana Hans (voice)

        Alan Tudyk Duke (voice)

        Ciarán Hinds Pabbie / Grandpa (voice) 

        Chris Williams Oaken (voice)

        Stephen J. Anderson Kai (voice)

        Maia Wilson Bulda (voice)

        Edie McClurg Gerda (voice) 

        Robert Pine Bishop (voice) 

        Maurice LaMarche King (voice)

        Livvy Stubenrauch Young Anna (voice)

      Eva Bella Young Elsa (voice)

 
 โดยการดาํเนินการและอาํนวยการสร้างนั้นใชจ้าํนวน 2 บริษทั และใช ้39 บริษทั ในการจดั
จาํหน่าย และอีก 12 บริษทัในการทาํช้ินส่วนต่าง ๆ ของภาพยนตร์ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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กลุ่มรายช่ือของบริษทัอาํนวยการผลิต 
  1)  Walt Disney Animation Studios 
  2)  Walt Disney Pictures 

รายช่ือของบริษทัจดัจาํหน่าย 
 1)  B&H Film Distribution (2013) (Ukraine) (Theatrical) 
 2)  Feelgood Entertainment (2013) (Greece) (Theatrical) 
 3)  Forum Hungary (2013) (Hungary) (Theatrical) 
 4)  Legend Cinemas (2013) (Cambodia) (Theatrical) 
 5)  United International Pictures (2013) (Turkey) (Theatrical) 
 6)  Walt Disney Studios Japan (2014) (Japan) (Theatrical) 
 7)  Walt Disney Studios Motion Pictures Norway (2013) (Norway) (Theatrical) 
 8)  Walt Disney Studios Motion Pictures (2014) (Argentina) (Theatrical) 
 9)  Walt Disney Studios Motion Pictures (2013) (Germany) (Theatrical) 
 10)  Walt Disney Studios Motion Pictures (2013) (France) (Theatrical) 
 11)  Walt Disney Studios Motion Pictures (2013) (UK) (Theatrical) 
 12)  Walt Disney Studios Motion Pictures (2013) (Hong Kong) (Theatrical) 
 13)  Walt Disney Studios Motion Pictures (2013) (Netherlands) (Theatrical) 
 14)  Walt Disney Studios Motion Pictures (2014) (Netherlands) (Theatrical)  
(Sing-Along Version) 
 15)  Walt Disney Studios Motion Pictures (2013) (Singapore) (Theatrical) 
 16)  Walt Disney Studios Motion Pictures (2013) (USA) (Theatrical) 

17)  Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR) (2013) (Russia)   
(Theatrical) 
 18)  Westec Media Limited (2013) (Cambodia) (Theatrical) 
 19)  ABC Family (2016) (USA) (TV) 
 20)  American Broadcasting Company (ABC) (2016) (USA) (TV) 
 21)  Disney Channel (2016) (USA) (TV) 
 22)  Disney Junior Television Network (2016) (USA) (TV) 
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 23)  Disney Junior (2016) (USA) (TV) 
 24)  Disney XD (2016) (USA) (TV) 
 25)  Feelgood Entertainment (2014) (Greece) (DVD) (3D Blu-Ray) 
 26)  Walt Disney Studios Home Entertainment (2014) (Argentina) (DVD) 
 27)  Walt Disney Studios Home Entertainment ( 2014)  ( Argentina)  ( Blu-Ray) 
(DVD) 
 28)  Walt Disney Studios Home Entertainment (2014) (Germany) (DVD) 
 29)  Walt Disney Studios Home Entertainment ( 2014)  ( Germany)  ( Blu-Ray) 
(DVD) 
 30)  Walt Disney Studios Home Entertainment (2014) (UK) (DVD) 
 31)  Walt Disney Studios Home Entertainment (2014) (UK) (Blu-Ray) (DVD) 
 32)  Walt Disney Studios Home Entertainment (2014) (Netherlands) (DVD) 

 33)  Walt Disney Studios Home Entertainment (2014) (Netherlands) (Blu-Ray) 
(DVD) 
 34)  Walt Disney Studios Home Entertainment ( 2014)  ( Norway)  ( Blu-Ray) 
(DVD) 
 35)  Walt Disney Studios Home Entertainment (2015) (Norway) (DVD)  
(Sing-Along Edition) 
 36)  Walt Disney Studios Home Entertainment (2014) (USA) (DVD) 
 37)  Walt Disney Studios Home Entertainment (2014) (USA) (Blu-Ray) (DVD) 
 38)  Walt Disney Studios Motion Pictures Finland (2013) (Finland) (All Media) 
 39)  Zon Audiovisuais (2013) (Portugal) (All Media) 
 
 นอกจากนั้นบริษทัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตดงัต่อไปน้ี 
 1)  Datasat Digital Entertainment (in Selected Theatres) (Uncredited) 
 2)  Entertainment Partners Canada (Payroll Services) 
 3)  Formosa Group (Sound Services) 
 4)  Intelligent Media (International Monitoring Agency) (Uncredited) 
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 5)  Jo Anne Kane Music Services (Music Preparation) (as JoAnn Kane Music 
Service) 
 6)  Kodak (Motion Picture Film) 
 7)  Phil's Animal Rentals (Special Thanks) 
 8)  Scarlet Letters (End Titles) 
 9)  Soundtrack New York (ADR Facility) 
 10)  Walt Disney Music Library, The (Music Preparation) (as Walt Disney 
Music) 
 11)  Walt Disney Records (Soundtrack) 
 12)  Walt Disney Studios (Sound Services) (as The Walt Disney Studios,  
Burbank) 
 
 จากขอ้มูลทั้ งหมดนั้นแสดงให้เห็นถึง ความตั้ งใจทาํของดิสนียท่ี์มีต่อภาพยนตร์การ์ตูน    
แอนิเมชัน่ เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” เป็นอยา่งมาก ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
ของการพากยเ์สียงตวัละคร ตลอดจนการคิดบทของบริษทัท่ีใช้เวลากว่า 2 ปี เพ่ือให้บทสมบูรณ์
ท่ีสุด ในการทาํโปรดกัส์ชัน่ระดบัภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ รวมไปถึงการสร้างสรรคเ์น้ือหา ท่ีใชเ้วลา
กลัน่กรองและมีการปรับเปล่ียนบทอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 
 รายละเอียดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) 
“ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” มีดงัต่อไปน้ี 
 
4.2 ตัวละคร 
 

1) เอลซ่า 
 เอลซ่า เป็นเดก็ผูห้ญิงท่ีมีความอ่อนโยน พร้อมกบัมีพลงัวิเศษ วนัหน่ึงทาํร้ายนอ้งสาวตวัเอง
โดยไม่ตั้งใจ จึงกลวัพลงัของตวัเองมาตลอด และไม่รู้วิธีท่ีจะควบคุมพลงัของตนเอง เพราะพลงัน้ี
เองท่ีเปรียบเสมือนดาบสองคม ทาํให ้เอลซ่า กลายเป็นคนเก็บตวั ปลีกตวัเองออกจากสังคม รวมถึง
นอ้งสาวของตนเองคือ แอนนา เพราะตอ้งคอยปกปิดเร่ืองท่ีตวัเองมีพลงัวิเศษ เวลาผา่นไปปมในใจ
ขยายใหญ่ข้ึนเร่ือย ๆ รวมถึงการเสียชีวิตของพ่อแม่ ซ่ึงเป็นจุดพลิกผนัสําคญั  สุดทา้ย เอลซ่า ตอ้ง



51 
 

เรียนรู้ท่ีจะเขา้ใจตวัเอง และเช่ือใจครอบครัวมากข้ึน เม่ือมีความเขา้ใจมากข้ึน ความกลวัในใจจึง
หายไป แสดงใหเ้ห็นถึงตวัตนท่ีแทจ้ริง คือ ความเดด็เด่ียว เขม็แขง็ และ ความมัน่ใจ 
 

 
 
ภาพที่ 4.3  ภาพตวัละครเอลซ่า 
แหล่งท่ีมา:  Disney Frozen (2015). 
 
 พ้ืนฐานของตวัละครเอลซ่า คือ “การเป็นผูน้ ํา” และ “ความคาดหวงั” เน่ืองจาก เป็นตัว
ละครเดียวท่ีมีสถานะเป็นพี่คนโตของครอบครัว ซ่ึงเป็นภาพสะทอ้นจากสังคม และครอบครัว ท่ี
ตอ้งการให้พ่ีคนโตเป็นผูสื้บทอดเร่ืองราวต่าง ๆ ของครอบครัว สังคมเองคาดหวงัให้ผูเ้ป็นพี่คนโต
ตอ้งนาํพาครอบครัวและช่วยเหลือนอ้ง ๆ ให้มีชีวิตท่ีดีกว่า ดงันั้น การเป็นพ่ีคนโตจึงกลายเป็นส่ิงท่ี
เอลซ่าตอ้ง “เสียสละ” ความสนุกในวยัเด็ก เพื่อเตรียมพร้อมท่ีจะเป็นผูน้าํต่อไป อีกทั้งภาพสะทอ้น
ของตวัละครเอลซ่าเองสามารถ สะทอ้นภาพลกัษณ์ของการเป็นลูกผูห้ญิงคนโตไดอ้ยา่งชดัเจน  
 นอกจากเอลซ่าจะเป็นภาพสะทอ้นลูกผูห้ญิงคนโตไดแ้ลว้ ยงัสามารถส่ือถึงภาพลกัษณ์ของ
ผูห้ญิงยคุเก่าไดอี้กดว้ย เม่ือมองเปรียบเทียบในบริบทสงัคมยคุเก่า ผูห้ญิงจะถูกคาดหวงัจากสงัคมให้
ทาํหนา้ท่ี “แม่บา้น” ใหดี้ท่ีสุด และสงัคมยงักดทบัเร่ือง ความเป็น “แม่” ลงไปดว้ยทาํใหผู้ห้ญิงตอ้งมี 
ลกัษณะเป็น “กุลสตรี” ท่ีดี ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสังคมคาดหวงัให้ผูห้ญิงทุกคนเป็นเปรียบไดก้บัเอลซ่า ท่ีพ่อ
แม่คาดหวงัให้เอลซ่าเป็น “พ่ี” ท่ีดี ควบคุมอารมณ์และกริยามารยาทให้ได้ และสุดท้ายต้องเป็น 
“ผูน้าํ” ท่ีดี ซ่ึงเอลซ่าเองถูกความคิดเหล่าน้ีกดทบัมาโดยตลอด จนมาถึงฉากท่ีเอลซ่าไดห้นีออกจาก
เมือง ทาํใหเ้อลซ่าตระหนกัถึงความเป็นอิสระ เม่ือพน้พนัธนาการของ ความคาดหวงั และสุดทา้ยก็
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สามารถปล่อยวางและมีความสุขไดใ้นท่ีสุด เปรียบเหมือนผูห้ญิง ยคุเก่า ท่ีเม่ือปลดพนัธนาการของ
ความคาดหวงัจากสังคมได ้เธอเหล่านั้นก็จะมีความสุข โดยวิธีการปลดพนัธนาการ คือ อายุท่ีมาก
ข้ึน เม่ือถึงจุดท่ีสามารถไร้กงัวลต่อเสียงและภาพคนรอบขา้ง นั้นเปรียบเหมือนตอนท่ีเอลซ่าไดพ้น้
ภาระจากเมือง 
 ภาพลกัษณ์ของความเป็นผูห้ญิงยุคเก่าของเอลซ่า ถูกสะท้อนออกมาในหลายช่วงของ
ภาพยนตร์  
 1)  ประเด็นดา้นความรัก เม่ือแอนนามาบอกเร่ืองอยากจะแต่งงานกบัฮานส์ เอลซ่า ได้
เปิดเผยทศันคติแบบหวัเก่า (Conservative) กลบัไปยงัแอนนา เช่น รู้จกักนันานหรือยงั ตอ้งทาํความ
รู้จกักนันาน รักแทไ้ม่มีจริง ซ่ึงแตกต่างจากผูห้ญิงในยคุปัจจุบนั 
 2)  ประเด็นดา้นการนับถือตนเอง เอลซ่าแสดงออกถึงความไม่มัน่ใจตนเอง และกลวั
ผิดพลาดอยู่บ่อยคร้ัง หน่ึงเพ่ือรักษาภาพลกัษณ์ของตนเองให้ดูดีอยู่เสมอ ทาํให้ละเลยการนับถือ
ตนเอง และกลายเป็นคนท่ีลึก ๆ แลว้ไม่มัน่ใจในตนเอง ซ่ึงแสดงออกมากท่ีสุดในฉากครองราชย ์
สุดท้ายควบคุมพลงัของตวัเองไม่อยู่ จึงหนีออกจากเมืองไป ซ่ึงต่อมา เอลซ่าก็เอาแต่โทษตวัเอง
ตลอดเส้นทางจนนิสัยเปล่ียนไปเม่ือเธอมาอยูส่ันโดษ การนบัถือตนเองในยดุเก่า คือ การนาํค่าของ
ตนเองไปพ่ีกบัผูช้าย ซ่ึงเม่ือตนเองไม่มีใครรัก กจ็ะรู้สึกเควง้ควา้ง และเปล่าเปล่ียว 
 3)  ประเด็นการเก็บกด ลกัษณะชัดเจนของเอลซ่า คือ ภาพของคนท่ีเก็บกด ตั้งแต่ต้น
เร่ืองถึงกลางเร่ือง ดว้ยความคาดหวงัต่าง ๆ จากคนรอบขา้ง 
 จากการสัมภาษณ์จากทั้ง 2 ผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ตวัละครอยา่งเอลซ่านั้น สามารถตีความเป็น
สญัลกัษณ์ของเพศท่ีสามไดเ้ช่นเดียวกนั ทั้งลกัษณะท่ีเธอเกบ็ตวัและอยูค่นเดียวตั้งแต่ตน้เร่ืองจนจบ
เร่ือง เธอไม่ตอ้งการความรักจากชายคนใดในเร่ือง และเพลงท่ีเธอร้อง Let It Go ซ่ึงมีความหมายให้
แสดงความเป็นตวัตนของตนเองออกมา ไดอี้กดว้ย 
 

หากมองถึงเอลซ่า เป็นตวัละครท่ีซบัซอ้นไหม ครูว่าเอลซ่าเป็นตวัละครท่ีซบัซอ้น
กวา่ แอนนา ในเน้ือเร่ือง การวิเคราะห์ตวัละครเอลซ่า จึงตอ้งข้ึนอยูก่บัมุมมองท่ีเรามองดว้ย
... สาํหรับการมองของครู เอลซ่าท่ีมองได ้คือ ลกัษณะของพ่ีสาว บางทีก็เป็นแม่ ท่ีตอ้งคอย
ทนรับสภาพต่าง ๆ ของสงัคมแทน 
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เอลซ่า เป็นตวัละครกลมท่ีเห็นไดช้ดั คือการพฒันาของเอลซ่า ถา้เปรียบเอลซ่ากค็ง
เหมือนผูห้ญิงท่ีไม่ค่อยมีสังคมกบัใคร และเพ่ิงไดเ้ผชิญโลกเป็นคร้ังแรก... บางทีเอลซ่าก็
สับสนในตนเอง และแสดงใหเ้ห็นความลงัเลบ่อยคร้ัง เช่น จะส่ือสารกบัแอนนา แต่เอลซ่า
ก็ไม่รู้ว่าทาํอย่างไรจะดี ทั้ งท่ีรักน้อง แต่ก็ต้องการให้น้องอยู่ไกลตนเองเช่นเดียวกนั ซ่ึง
กลายเป็นการสร้างระยะห่างข้ึนเอง (พรธาดา สุวธันวณิช, สัมภาษณ์,  8 กรกฎาคม 2559) 

 
 เอลซ่า สามารถส่ือถึงภาพลกัษณ์ของสตรีเพศในแง่มุม การพฒันาเม่ือออกไปเจอโลก     
เอลซ่าเปล่ียนไปตามฉากและเน้ือเร่ือง ๆ ตามสภาพแวดลอ้มของเอลซ่า โดยเอลซ่า ถือเป็นตวัละคร
ท่ีซบัซอ้นตวัหน่ึง มีความซบัซอ้นเหมือนผูห้ญิงจริง และเร่ืองราวการถ่ายทอดในความซบัซอ้นของ
เอลซ่าเป็นความซบัซอ้นแบบเกิดภายในตนเอง และเกิดจากความกดดนัท่ีเอลซ่าไดรั้บ 
 

เอลซ่า มีความสับสนในตนเองสูง และเป็นคนส่ือสารไม่เก่ง ไม่เหมือนแอนนาท่ี
ส่ือสารเก่ง และมีความสุขเสมอ... ถึงอยา่งนั้นเอลซ่าเองก็มีความซบัซอ้นในความสัมพนัธ์
ของตนเองกบัแอนนาเช่นเดียวกนั ในภาพยนตร์แสดงให้เห็นหลายคร้ังถึงเหตุการณ์ท่ี     
เอลซ่า สับสน และไม่รู้จะทาํอะไรต่อ ซ่ึงพฤติกรรมน้ีหายไปหลงัการร้องเพลง Let It Go 
ของเอลซ่า (ภาสกร อินทุมาร, สัมภาษณ์, 6 สิงหาคม 2559) 

 
2)  แอนนา 

 แอนนา เป็นตวัละครท่ีตรงขา้มกบัเอลซ่า เป็นอยา่งมาก โดยจะเป็นตวัละครท่ีมีความสดใส                
ร่าเริง ข้ีเล่น ตามแบบฉบบัของนอ้งคนเลก็ ท่ีไม่สนใจอะไรในโลกมากนกั มีความเป็นตวัของตวัเอง
สูง กลา้พูด และกลา้ท่ีจะแสดงออกอยา่งชดัเจน ทั้งในเร่ืองทัว่ไปและเร่ืองของความรัก ซ่ึงแตกต่าง
จากเอลซ่าเป็นอยา่งมาก จุดน้ีเองเป็นจุดท่ีแสดงให้เห็นถึงลกัษณะของ “สาวยคุใหม่” ท่ีตอ้งการเป็น
ตวัของตวัเอง กลา้พูด กลา้แสดงออก กลา้ท่ีจะใชชี้วิตมากข้ึนกว่า หญิงสาวยคุเก่าอยา่งเอลซ่า ท่ีตอ้ง
คอยเกบ็งาํอารมณ์ความรู้สึกและการเดินตามครรลองของสงัคม 
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ภาพที่ 4.4  ภาพตวัละครแอนนา 
แหล่งท่ีมา:  Disney Frozen (2015). 
 

 นอกจากนั้น แอนนาเป็นคนมองโลกในแง่ดี และชอบเป็นจุดสนใจของทุกคน  เช่น พ่ีสาว 
พ่อแม่ เป็นตน้ มกัคิดเขา้ขา้งตวัเองในทุกกรณี (ตวัเองเป็นใหญ่) และคิดว่าทุกส่ิงจะตอ้งเป็นไป
ตามท่ีตนเองคิด ลกัษณะดงักล่าว เป็นอีกจุดหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะภาพของหญิงสาวยคุใหม่ 
ท่ีไม่จาํเป็นตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบประเพณีใด ๆ สังคมไม่ไดค้าดหวงัและตีกรอบให้กบัผูห้ญิงเหมือน
เช่นแต่ก่อน ถึงแมจ้ะมีความคาดหวงัของสังคมเหล่านั้น ผูห้ญิงยคุใหม่ก็สามารถเลือกทางเดินของ
ตนเองได ้ทางเดินท่ีแตกต่างและเป็นของตนเองมากข้ึน แต่ส่ิงท่ีขาดของหญิงสาวยุคใหม่นั่นคือ
ประสบการณ์ต่อโลก เพราะทุกอยา่งนั้นจะไม่เป็นไปตามท่ีเคยคิดหรือวาดฝันไวท้ั้งหมด อีกทั้งยงั
สะทอ้นถึงผูห้ญิงยุคใหม่ผ่านตวัละครแอนนานั้น จะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ทาง ไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกบั
ความรัก และแนวคิดเก่ียวกนัตวัตน 
 (1)  แนวคิดเก่ียวกบัความรัก  ฉากท่ีอธิบายถึงความรักของผูห้ญิงยุคใหม่ คือตอนท่ี
แอนนาไดพ้บกบัเจา้ชายฮานส์ ซ่ึงคิดว่าเป็นรักแรกพบโดยท่ีทั้งสองเพ่ิงเจอกนัไดเ้พียง 10 นาที ทั้ง
สองอยากจะหมั้นหมายกนั แต่เอลซ่าไม่ยอมรับ ซ่ึงสภาพดงักล่าวเป็นตวัสะทอ้นลกัษณะของผูห้ญิง
ยคุใหม่ท่ีมุ่งหาความสัมพนัธ์ฉาบฉวยและรวดเร็ว พวกเธอเกิดมาในยคุท่ีทุกอย่างรวดเร็ว และมอง
เพียงความผิวเผินเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ใหม่ โดยไม่ไดย้ดึถือตามรูปแบบประเพณีดั้งเดิมอีกต่อไป 
ซ่ึงทาํให้พวกเธอมุ่งหาซ้ือใช ้ส่ิงของเพ่ือพฒันาลกัษณะและรูปลกัษณ์ภายนอกเพ่ือดึงดูดเพศตรง
ขา้มซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของความฉาบฉวยยคุใหม่ 
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 (2)  แนวคิดสะทอ้นภาพของสาวยคุใหม่  แอนนามีลกัษณะท่ีชดัเจนคือ บุคลิกท่ีเด่นชดั 
และคาดหวงัส่ิงอ่ืนให้หมุนไปตามความคิดของเธอ และมีความคิดแบบหัวพุ่งชนไปขา้งหน้าอยา่ง
เดียว เป็นลกัษณะของการสร้างภาพของสาวยคุใหม่ ท่ีอาจไม่ค่อยน่าเอาเยีย่งอยา่งนกัในบางทศันคติ 
เช่น การคาดหวงัใหค้นอ่ืนทาํในส่ิงท่ีเธอตอ้งการ 
 
 3)  คริสทอฟ 
 ตวัละครท่ีเป็นตวัละครหลกัเพศชายของภาพยนตร์ คริสทอฟ เป็นตวัแทนของผูช้าย ท่ีไม่มี
ครอบครัว เติบโตดว้ยลาํแขง้ของตวัเอง และเผชิญโลกมามาก แต่ยงัคงมีความซ่ือ ตรงไปตรงมา ดู
เป็นคนขวานผ่าซาก ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวของคริสทอฟ สามารถเทียบไดก้บัแอนนาในร่างผูช้าย แต่
ต่างกนัตรงท่ีคริสทอฟไม่เคยมีครอบครัว นอกจากนั้นลกัษณะดงักล่าวยงัเป็นลกัษณะของผูช้ายท่ี
ผูห้ญิงสามารถพบเห็นไดใ้นโลกทัว่ไป คือ คนท่ีทาํงานและลาํบาก สร้างชีวิตของตนเอง และเผชิญ
โลกมามาก ซ่ึงสุดทา้ยในภาพยนตร์จะนาํไปท่ีการดูใจระหว่าง คริสทอฟและแอนนา ซ่ึงหมายความ
ไดว้่าการดูใจระหว่างคนสองคน ตอ้งดูจากการผ่านทุกข์ร้อน เน่ืองจากคริสทอฟและแอนนาได้
เดินทางไปดว้ยกนัเพือ่ช่วยพ่ีสาว 
 

 
 
ภาพที่ 4.5  ภาพตวัละครคริสทอฟ 
แหล่งท่ีมา:  Disney Frozen (2015). 
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 คริสทอฟ เป็นตวัละครท่ีสะทอ้นความแตกต่างของครอบครัวเม่ือเทียบกบัตวัละครหลกั                    
ทั้ง  2 ดว้ยความท่ี คริสทอฟ ปราศจากความคาดหวงัทั้งคนอ่ืนคาดหวงัต่อเขา และเขาคาดหวงัต่อคน
อ่ืน ทาํให้ตวัละครน้ีเป็นตวัท่ีมีอิสระต่อความคิดของตนเองสูง และประสบการณ์ แต่สุดทา้ยคริส
ทอฟก็ยงัคงเป็นสัญลกัษณ์ของความรักแบบหญิงชายตามหลกัของภาพยนตร์การ์ตูนของดิสนียอี์ก
เช่นเดิม เพียงแต่ไม่ไดจ้บลงดว้ยการแต่งงานแบบภาพยนตร์ในยคุก่อน  
 อีกประการหน่ึงคริสทอฟยงัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีสามารถอธิบายลกัษณะของสังคมผูช้ายไดอี้ก
ดว้ย คือสงัคมผูช้ายท่ีผูป้กครองมกัเล้ียงใหส้นุกกบัโลกภายนอกมากกว่าผูห้ญิง เดก็ผูช้ายจึงโตมากบั
โลกภายนอกมากกวา่ผูห้ญิง ทาํให้ลกัษณะความสัมพนัธ์และการส่ือสารของผูช้ายตรงไปตรงมากก
วา่ผูห้ญิง  
 
 4)  ฮานส์ 
 ฮานส์เป็นตวัละครหลกัเพศชาย อีกหน่ึงตวัซ่ึงเป็นตวัละครฝ่ายร้าย แต่ผิดแผลกในลกัษณะ
ท่ีไม่เป็นตวัร้ายอย่างชดัเจน และไม่แสดงความร้ายตั้งแต่ตน้เร่ืองเหมือนภาพยนตร์การ์ตูนดิสนีย์
เร่ืองอ่ืน ๆ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.6  ภาพตัวละครฮานส์ 
แหล่งท่ีมา:  Disney Frozen (2015). 
 



57 
 

 ฮานส์เป็นภาพสะทอ้นของสงัคมเป็นพี่ชาย-นอ้งชาย ซ่ึงแตกต่างจากลกัษณะครอบครัวของ                   
เอลซ่าและแอนนา ลกัษณะของครอบครัวฮานส์ คือมีพ่ีชาย 11 คน และฮานส์เป็นน้องคนสุดทอ้ง 
ซ่ึงพยายามหาตวัตนของตวัเองและถวิลหาอาํนาจ เน่ืองจากพ่ีชายต่างมีความสามารถ และฮานส์เอง
อยู่ในภาวะถูกกดดนัจากความสําเร็จของพ่ีชาย น่ีเป็นภาพสะท้อนของความซับซ้อนท่ีตํ่ากว่าใน
ครอบครัวของผูช้าย ท่ีแสดงออกไปในทางการแก่งแยง่ชิงดี และอวดความสาํเร็จในชีวิต และไม่ได้
มีความสัมพนัธ์ซับซ้อนในรูปแบบของพ่ีสาวและน้องสาว ซ่ึงเป็นภาพท่ีทาํให้เห็นชัดว่าผูช้ายมี
สังคมท่ีซับซ้อนน้อยกว่าผูห้ญิง จากประโยคแสดงให้เห็นถึงภาพลกัษณ์ของครอบครัวแบบเพศ
หญิง ท่ีมีความสลบัซบัซ้อนในเร่ืองของความรักและในขณะเดียวกนัก็มีปัญหาเร่ืองความสัมพนัธ์
ระหวา่งกนัอีกดว้ย 
 นอกจากนั้ นแล้วฮานส์ เป็นต้นแบบของผูช้ายสมยัใหม่ท่ีหน้าตาดี และมาจากตระกูล                
ท่ีดี ซ่ึงพวกน้ีกลบัเป็น “ผูล่้า” ผูห้ญิงสมยัใหม่ไดเ้ป็นอย่างดี โดย “ผูล่้า” หมายถึง ผูช้ายเหล่าน้ีมกั 
เขา้มาในความสัมพนัธ์แบบชายหญิง เพื่อตอ้งการส่ิงแลกเปล่ียน ส่ิงแลกเปล่ียนเหล่านั้นเป็นส่ิงท่ีจะ
ทาํใหฝ่้ายหญิงตอ้งเป็นผูสู้ญเสียมากกวา่ เช่น ทรัพยสิ์น เพศ หรือแมก้ระทัง่อาณาจกัร ความสมัพนัธ์
กบัผูล่้า มกัจะดูไปไดส้วย ในช่วงแรก และเม่ือประสบสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงความเป็น   
“ผูล่้า” จะเร่ิมแสดงออกมาให้เห็นและทอดท้ิงให้ผูห้ญิงเสียใจในท่ีสุด นั่นเป็นตามฉากการดาํเนิน
เร่ืองระหวา่ง ฮานส์ และแอนนา 
 หากมองในประเดน็ความรักท่ีเกิดข้ึนระหวา่งแอนนา และฮานส์ ยงัสามารถเป็นสัญลกัษณ์
ท่ีอธิบายถึง ความสมัพนัธ์แบบผวิเผินระหวา่งชายและหญิง โดยมุ่งเนน้เป็นความสมัพนัธ์ของคนยคุ
ใหม่ โดยเฉพาะหญิงสาว ซ่ึงความสัมพนัธ์แบบผวิเผินและฉาบฉวย ก่อใหเ้กิดผลเสียในระยะยาวกบั
ตวัเพศหญิงนั้น ๆ ซ่ึงผูก้าํกบัน่าจะใชเ้หตุการณ์จริงตามข่าวหนงัสือพิมพข์องดาราฮอลลีวูด เขา้มา
สร้างเป็นฉากความสัมพนัธ์ระหว่างแอนนา และฮานส์ อีกดว้ย ซ่ึงจุดประสงค์หลกัน่าจะถ่ายทอด
เพ่ือใหเ้ดก็สาวยคุใหม่ ไม่เร่งร้อนกบัความรักจนเกินพอดี  
 ดงันั้น จากมุมมองของการวิเคราะห์ในตวัฮานส์จะพบว่าตวัละครน้ีเป็นตวัละครท่ีส่ือถึง
ผูช้าย ยุคใหม่ท่ีเขา้หาผูห้ญิงในฐานะนักล่า ซ่ึงเป็นภาพในตวัละครท่ีตอ้งการส่ือเพ่ือให้เด็กสาวยุค
ใหม่ เขา้ใจโลกอนัโหดร้ายอีกดว้ย 
 แก่นเร่ืองและการดาํเนินเร่ือง ของ ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นเร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) 
“ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ   
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จากการชมภาพยนตร์การ์ตูน ส่ิงท่ีผูว้ิจัยค้นพบได้อย่างชัดเจนท่ีสุดคือ ภาพยนตร์มุ่ง
นาํเสนอถึงความสัมพนัธ์ระหว่างสองพ่ีน้องในแบบ พ่ีสาว น้องสาว ระหว่างตวัละครเอก ไดแ้ก่  
เอลซ่า และ แอนนา ความสัมพนัธ์ของทั้ งสองตวัละครนั้นเป็นความสัมพนัธ์แบบลุ่ม ๆ ดอน ๆ 
เน่ืองจากพี่สาวนั้นถูกสั่งสอนให้เก็บงาํความลบัทั้ งหมดของตนเองไว ้ดว้ยการเช่ือฟังพ่อและแม่ 
และดว้ยความท่ีตนเอง (เอลซ่า) รักน้องสาวของตนจึงจาํเป็นตอ้งตีตวัออกห่างเพ่ือความปลอดภยั
ของนอ้งสาว เม่ือทราบข่าวว่าพ่อและแม่เสียชีวิต เอลซ่าจึงตอ้งกลายเป็นราชินี แห่งเมืองแอเรนเดล 
ซ่ึงเป็นจุดท่ีทาํให้พบว่าเธอไม่สามารถควบคุมพลงันํ้ าแขง็ของตนเองได ้และตดัสินใจหนีออกจาก
เมืองไป แอนนาจึงตดัสินใจออกตามหาพ่ีสาวเพ่ือใหพ่ี้สาวกลบัมาครองเมืองอีกคร้ัง 
 การถ่ายทอดเร่ืองราวใชว้ิธีการดาํเนินเร่ืองผ่าน 2 กระบวนการไดแ้ก่ การบรรยายจากตวั
ละครในเร่ือง และใช้มุมมองบุคคลท่ีสามท่ีรู้เห็นเร่ืองราวทั้งหมด เป็นการถ่ายทอดภาพเร่ืองราว
ทั้งหมด จงัหวะการเปิดเร่ือง เปิดดว้ยความสดใสยามเป็นเด็กของทั้งสองตวัละครเอก และเขา้สู่ปม
ปัญหาของตวัละครเอลซ่าทนัทีในช่วง 15 นาทีแรกของภาพยนตร์ ซ่ึงเป็นการเทา้ความถึงเบ้ืองหลงั
ของตวัละครก่อน เขา้สู่เน้ือเร่ืองหลกั 
 โดยเร่ิมตน้ดว้ยฉากการเล่นระหว่างเอลซ่า และแอนนาตอนเดก็ ซ่ึงฉากน้ีเป็นฉากเปิดเร่ือง                           
ในขณะเดียวกนัก็เป็นปมปัญหาตั้งแต่ตน้เร่ืองจนจบเน้ือเร่ือง เน่ืองจากความผิดพลาดของเอลซ่า ท่ี
โปรยพลงัใส่แอนนา ทาํใหแ้อนนาตกอยูใ่นอนัตราย ซ่ึงเร่ืองน้ีกลายเป็นส่ิงท่ีฝังใจเอลซ่า และพ่อแม่
ไดส่ั้งให้เอลซ่าเก็บงาํเร่ืองพลงัไวเ้ป็นความลบัและไม่บอกแก่ใคร ฉากน้ีเป็นฉากท่ีแสดงให้เห็นถึง
การเล้ียงดูท่ีมีสร้างความกดดนัให้กบัลูกสาวคนโต หรือผูห้ญิงยุคเก่า ท่ีความผิดพลาดเล็กน้อยจะ
กลายเป็น ตราบาปติดไปตลอดชีวิต ซ่ึงความผิดพลาดอาจเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนั้น ส่งผล
อนัร้ายแรงแต่สภาพอารมณ์และจิตใจของผูถู้กกระทาํเร่ือยไป เปรียบเหมือนความผิดพลาดท่ีกระทาํ
ผิดต่อจารีตและประเพณี หญิงสาวเหล่านั้นตอ้งรับความผิดบาปเหล่านั้น และถูกสังคมตราหน้า
เร่ือยไป  
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ภาพที่ 4.7  ภาพฉากตอนเดก็ 
แหล่งท่ีมา:  Disney Frozen (2015). 
 
 ฉากท่ีถือว่าเป็นฉากการเร่ิมปมปัญหาของเร่ือง คือ ฉากพระราชพิธีราชาภิเษกของเอลซ่า 
เป็นอีกฉากหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอ และความคาดหวงัของสังคมท่ีมีต่อเอลซ่า และใน
ฉากเดียวกนัไดก่้อให้เกิด ในฉากน้ีประกอบไปดว้ย 2 เหตุการณ์ ท่ีก่อใหเ้กิดจุดแตกหกัของเร่ือง จุด
แรกเป็นประเดน็ของแอนนาท่ีเจอผูช้าย (ฮานส์) และตกลงแต่งงานทนัทีเม่ือแรกพบ โดยเม่ือแอนนา
มาบอกเอลซ่า จึงเกิดบทสนทนาน้ีเกิดข้ึน 
 

Elsa:   [to a guard] The party is over. Close the gates. 
Guard:  Right away, Your Majesty. 
Anna:   What? Elsa, no! No, wait! 

[She tries to grab Elsa’s hand, but instead yanks off her glove] 
Elsa:   [gasps, desperately] Give me my glove! 
Anna:   [also desperate] Elsa, please! Please! I can’t live like this anymore! 
Elsa:   [pauses] Then leave. 

[Anna looks at her with a hurt expression; Elsa then turns to leave] 
Anna:   [calling after her] What did I ever do to you? 
Elsa:   [impatiently] Enough, Anna. 
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Anna:  No! Why? Why do you shut me out? Why do you shut the world out? 
What are you so afraid of? 

Elsa:   I said enough! 
[In her fury, she conjures up an icicle wall around herself. Everyone - 
including Anna - stares at her in fright. Elsa shrinks back at what she’s 
done] 

Duke:   Sorcery. 
[hides behind one of his bodyguards] 

Duke:   I knew there was something dubious going on here. 
Anna:   [shocked] Elsa. 

[Devastated, Elsa flees the ballroom] 
 

จากบทภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” 
ปี ค.ศ. 2015 
 ซ่ึงบทสนทนาน้ีเป็นบทสนทนาท่ีเป็นปมของเร่ือง ซ่ึงเป็นบทสนทนาระหว่างแอนนา และ
เอลซ่า โดยท่ีตวัของแอนนารู้สึกว่าไดรั้บการปฏิบติัท่ีแยแ่ละไม่เหมาะสมจากเอลซ่า โดยแอนนาเอง
รู้สึกว่าตนเองไม่ไดพ้บกบัโลกภายนอกเลย และรู้สึกอยากเผชิญโลก ซ่ึงเธอคิดไปเองว่าเอลซ่าไม่
ตอ้งการใหเ้ธอไปเรียนรู้เร่ืองราวเหล่านั้น เร่ืองราวน้ีเปรียบเสมือนหญิงสาวยคุเก่า และหญิงสาวยคุ
ใหม่ท่ีมีความเขา้ใจต่อโลกภายนอกท่ีแตกต่างกนั ผูห้ญิงยุคเก่ามองว่าพ้ืนท่ีขา้งนอกเป็นพ้ืนท่ีท่ี
เหน่ือยและลาํบาก ซ่ึงภาระหน้าท่ีของเธอนั้นมีมากจนลน้แลว้ จึงไม่ตอ้งการใส่ใจเร่ืองภายนอกอีก 
ในขณะท่ีสาวยุคใหม่อยากลองเผชิญโลกด้วยตนเอง อยากลองมองโลกด้วยมุมมองของตนเอง
มากกวา่อยูแ่ต่ในปราสาทของตนเอง ดงันั้นน่ีจึงเป็นภาพสะทอ้นของคนสองวยัท่ีมีความแตกต่างกนั
อยา่งมาก 
 หลงัจากบทสนทนาน้ีจบลง แอนนาไดโ้ขมยถุงมือของเอลซ่า ซ่ึงถุงมือนั้นเปรียบเสมือน 
“ชุดเกราะ” ของเอลซ่า โดยความหมายของถุงมือ หมายถึงส่ิงท่ีปกป้องและทาํใหค้นอ่ืนมองไม่เห็น
ตวัตนจริงภายใตเ้ปลือกนอกนั้น ซ่ึงนาํไปสู่เหตุการณ์ท่ี 2 คือ พิธีราชาภิเษกล่ม อนัเป็นปัญหาจากท่ี
เอลซ่าขาดความมัน่ใจในตวัเองและถุงมือท่ีหายไป ส่งผลให้พลงัของเอลซ่าถูกปล่อยออกมาอย่าง
ควบคุมไม่ได ้และสุดทา้ยเอลซ่าจึงหนีไปยงัภูเขาเพยีงคนเดียว 
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ภาพที่ 4.8  ฉากพระราชพิธี 
แหล่งท่ีมา:  Disney Frozen (2015). 
 
 เม่ือเอลซ่าหายไปจึงเขา้สู่ฉากการเดินทางของแอนนา และคริสทอฟ เพื่อออกตามหาเอลซ่า     
จากจุดน้ีไดเ้ปล่ียนการดาํเนินเร่ืองเป็นมองจากมุมของแอนนามากข้ึน และเร่ิมเปิดเผยความคิดและ
ปมในชีวิตของแอนนามากข้ึน จากนั้นจึงตดัเขา้สู่การทราบข่าวการเสียชีวิตของพ่อและแม่ และเอล
ซ่าตอ้งข้ึนบลัลงัค์แทน จากนั้นตดัเขา้สู่พิธีฉลองการข้ึนครองราชยข์องเอลซ่า โดยภายในงานได้
แสดงถึงอุปนิสัยหลกัของแอนนา คือ คิดเร็ว ตดัสินใจไว และเลือกเฉพาะหน้า ซ่ึงเป็นคุณสมบติั
ของเด็กวยัรุ่นเจนเนอเรชัน่วาย และ มิลเลนเน่ียล (Millennial) ก่อให้เกิดปมปัญหากบัเอลซ่า ท่ีไม่
ยอมรับการหมั้นของแอนนา กบัหนุ่มช่ือฮาน จากนั้นจึงเขา้สู่วนัข้ึนครองราชย ์ไดเ้กิดปัญหาข้ึนคือ 
เอลซ่า ควบคุมพลงัไม่ได ้และทาํให้ทุกคนทราบว่าเอลซ่ามีพลงันํ้ าแข็ง และทาํให้เมืองแเอเรนเดล
เขา้สู่ฤดูหนาว จากนั้นเอลซ่าจึงหนีออกจากเมืองไป  
 ในฉากน้ีเกิดบทสนทนาท่ีน่าสนใจระหว่าง 2 ตวัละคร แอนนาและคริสตอฟ ไดพู้ดเร่ือง
เก่ียวกบั เอลซ่า และเร่ืองของแอนนา 

 
Kr istoff:  So, uh tell me. What made the Queen go all ice crazy? 
Anna:  Oh well, it was all my fault. I got engaged, but then she freaked 

out because I'd only just met him, you know that day. She said 
she wouldn't bless the marriage and... 
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Kristoff:  [Interrupts] Wait, you got engaged to someone you just met that 
day? 

Anna:  Yeah. Anyway I got mad and so she got mad and then she tried 
to walk away and I grabbed her glove... 

Kr istoff:  [ Interrupts]  Hang on, you mean to tell me you got engaged to 
someone you just met that day? 

Anna:  Yes, pay attention, but the thing is she wore the gloves all the 
time, so I just thought, maybe she has a thing about dirt... 

Kr istoff:  [Interrupts] Didn't your parents ever warn you about strangers? 
Anna:   Yes, they did 
 
จากบทภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” 

ปี ค.ศ. 2015 
 บทสนทนาดงักล่าวเป็นบทสนทนาท่ีเกิดข้ึนระหว่างเดินทางตามหาเอลซ่า ในเน้ือความ
เป็นการทะเลาะกนัเร่ืองท่ีแอนนาเป็นตน้เหตุให้เอลซ่าหนีไป ดว้ยแอนนาคิดเขา้ขา้งตนเองวา่เอลซ่า
มีปัญหาบางอยา่งกบัส่ิงสกปรก และไม่เคยถามเอลซ่าตรงๆ เก่ียวกบัเร่ืองนั้น ซ่ึงเป็นคาํพูดท่ีสะทอ้น
นิสัยของแอนนา ท่ีไม่คิด ซ่ึงเหมือนกบัสาวรุ่นใหม่ท่ีเนน้เร่ืองความเร็วและความคิดของตนเอง แต่
ส่ิงท่ีภาพยนตร์กาํลงับอกคือ คุณอาจจะเร็ว และมีความคิดเป็นของตนเอง แต่ตอ้งเขา้ใจความคิดของ
ผูอ่ื้นดว้ยเสมอ 
 นอกจากนั้นในบทสนทนาเดียวกนัยงัพบความคิดเก่ียวกบัการแต่งงานท่ีรวดเร็วของแอนนา
อีกดว้ย ซ่ึงคริสทอฟเป็นคนถามและมีแนวคิดตรงกบัเอลซ่า ท่ีความคิดเร่ืองการแต่งงานของแอนนา
นั้นเร็วเกินไป ซ่ึงจุดน้ีเป็นสัญลกัษณ์ท่ีบอกว่า การแต่งงานไม่ควรเร็วเกินไปและไดเ้พ่ิมอาํนาจแก่
ผูห้ญิงท่ีสามารถเลือกท่ีจะแต่งงานหรือไม่กไ็ดต้ามท่ีเธอตอ้งการ 
 ในฉากน้ีเอง เป็นฉากท่ีทาํให้ผูว้ิจยัไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัประวติัของคริสทอฟ และความอ่อน
ต่อโลกของแอนนา ซ่ึงในตอนแรกแอนนาไม่ได้ชอบใจอะไรในตัวคริสทอฟ เพราะแอนนา
มองคริสทอฟแค่เปลือกนอก จนไดเ้ดินทางไปดว้ยกนัแอนนาจึงไดเ้รียนรู้นิสัยของคริสทอฟทีละ
น้อย และไดเ้รียนรู้ในการมองมุมมองอ่ืน ๆ กบัผูค้นมากข้ึน นอกจากนั้ นในเองผูว้ิจยัได้เรียนรู้
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เก่ียวกบัตวัละครอยา่ง คริสทอฟท่ีไม่มีครอบครัว และส่ิงแวดลอ้มเปรียบเสมือนครอบครัวของเขา น่ี
เป็นส่ิงท่ีทาํใหแ้อนนาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการมองคนอ่ืนท่ีเปล่ียนไป  
 

 
 
ภาพที่ 4.9  ฉากการผจญภยัของแอนนา 
แหล่งท่ีมา:  IMDb (2015). 
 
 จากนั้นเน้ือเร่ืองตดัเขา้สู่ฉากของฝ่ังเอลซ่า เป็นฉากฉากปราสาทนํ้ าแขง็ เป็นฉากท่ีเป็นจุด
สุดยอดของตัวละครเอกอย่าง เอลซ่า อันเป็นเพราะเม่ือเอลซ่าตระหนักว่าตนเองได้หลุดจาก
พนัธนาการต่าง ๆ แลว้ จึงไดส้ร้างปราสาทนํ้ าแขง็ของตนเองข้ึน ซ่ึงในจุดน้ีเปรียบเสมือนผูห้ญิงยคุ
เก่า ท่ีหลุดออกจากความคาดหวงัของครอบครัวและสังคม เม่ือเธอหลุดจากสภาพนั้นเธอกจ็ะมีพลงั
ในการสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆดงัท่ีเธอไม่เคยทาํมาก่อน น่ีเองเป็นกุญแจสําคญัของ เน้ือเร่ืองคือ การ
สมัผสัความเป็นอิสระ เม่ือไร้ซ่ึงคนอ่ืนมากดดนัและคาดหวงั จุดน้ีเป็นลกัษณะท่ีนาํเสนอในรูปแบบ
ท่ีแตกต่างจากภาพยนตร์ดิสนียเ์ร่ืองอ่ืน ๆ อยา่งท่ีสุด นอกจากนั้นจากการสมัภาษณ์พบว่า ฉากน้ีอาจ
หมายถึงการแสดงตวัว่าตนเองเป็น เพศท่ีสามไดจ้ากบทเพลงของเอลซ่า เน่ืองจากเอลซ่าไดเ้ก็บงาํ
ความลบัของตนเองมาตลอด ซ่ึงความลบันั้นอาจหมายถึงการท่ีเธอเป็นเพศท่ีสาม และในบทเพลง 
Let It Go นั้นให้ความหมายถึงการเปิดเผยตวัของเพศท่ีสาม (Coming Out) หรือฉากน้ีเป็นฉากท่ีมี
การใหส้ญัลกัษณ์ถึงการปลดแอกในภาวะทางสงัคมต่าง ๆ ของเพศหญิงไดอี้กดว้ย  
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โดย ภาสกร อินทุมาร ไดก้ล่าววา่ “ฉากน้ีเป็นฉากท่ีกํ้าก่ึงระหวา่ง การปลดปล่อยตวัเองของ
เอลซ่า และเปิดเผยตัวตนว่าไม่ใช่เพศหญิงของเอลซ่าในเวลาเดียวกัน ...” (ภาสกร อินทุมาร, 
สมัภาษณ์, 6 สิงหาคม 2559) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.10  ฉากสร้างปราสาทนํ้าแขง็ 
แหล่งทีม่า:  IMDb (2015). 
 
 ในฉากน้ีเองท่ีเกิดประโยคทองของเร่ือง คือ “The Cold Never Bothered Me Anyway”                           
(ความเยน็ไม่ไดเ้ป็นปัญหาสาํหรับฉนัอีกต่อไป) ประโยคน้ีถือเป็นประโยคสาํคญัของเร่ือง เป็นจุดท่ี
เอลซ่าไดรู้้แจง้แก่ตวัเองว่า ตวัตนท่ีแทจ้ริงของตวัเองนั้นเป็นใครดงันั้น เธอจึงรู้ว่าใครก็ไม่สามารถ
ทาํอะไรเธอไดอี้กต่อไป แต่ปัจจยัสําคญัอยู่ท่ีคาํว่า “Cold” ซ่ึงสามารถตีความได ้2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
ความเยน็ชา หรือการเกบ็ตวัเอง 
 คาํว่า Cold จะเปล่ียนความหมายตามบริบทของการตีความตวัตนเอลซ่า หากเอลซ่าเป็นเพศ
ท่ีสามนัน่หมายถึง เอลซ่าไดถู้กปฏิบติัเหมือนคนวงนอกมาโดยตลอด ความเฉยชาของคนในสงัคมท่ี
มีต่อเพศท่ีสาม หากเอลซ่าเป็นผูห้ญิงยุคเก่า คาํว่า “Cold” จะเปล่ียนเป็นการเก็บตวัเองอยูใ่นมุมมืด 
หรือความผดิบาปท่ีมีต่อจารีตประเพณีท่ีเธอเคยไดก่้อไว ้ไดล้ะลายไปหมดส้ินแลว้ 
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 ในช่วงท้ายของฉากปราสาทนํ้ าแข็ง จะมีเหตุการณ์สําคญัคือแอนนา กับคริสทอฟได้
เดินทางมาถึงปราสาท ซ่ึงประจวบเหมาะกบัทางฮานส์ ไดพ้บกบัเอลซ่า  ซ่ึงก่อให้เกิดประโยคท่ี
สาํคญัประโยคหน่ึง คือ 
 

Kr istoff:  Now we just have to survive this blizzard. 
Anna:   That’s no blizzard. That's my sister. 
 
จากบทภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ”  

ปี ค.ศ. 2015 
 บทสนทนาบทน้ี หมายถึง จิตใจของผูห้ญิงท่ียากจะเขา้ถึงเหมือนพายนุํ้ าแขง็ จากคาํพูดของ 
คริสทอฟ แต่แอนนากลบัตอบว่านัน่คือพ่ีสาวฉนั หมายถึงส่วนหน่ึงของแอนนาเขา้ใจว่าพ่ีสาวเป็น
อยา่งไร มีกาํแพงสูงและตอ้งฝ่าฟันเพื่อเขา้ไปให้ถึงจิตใจของพ่ีสาว เปรียบเสมือนความสมัพนัธ์ของ
พ่ีสาวและน้องสาวท่ีมีความซบัซ้อนระหว่างกนัสูง และในขณะเดียวกนัทั้งคู่ก็เขา้ใจตวัตนของอีก
ฝ่ายอยูเ่สมอ 
 เม่ือทั้ง 2 เขา้ไปในปราสาท ซ่ึงเป็นเวลาเดียวกบัท่ีฮานส์คน้พบเอลซ่า จึงไดเ้กิดการต่อสู้ข้ึน 
และสุดทา้ยพลงัของเอลซ่า ไดท้าํร้ายแอนนาโดยบงัเอิญ ทาํให้แอนนาตอ้งเขา้รักษาตวั ซ่ึงถา้ไม่ได้
รับการแกค้าํสาป ฉากน้ีทาํให้ผูว้ิจยัไดเ้รียนรู้ผ่านเร่ืองราวของตวัละคร “ฮานส์” ผูท่ี้เพ่ิงเปิดเผยว่า
เป็นตวัร้ายของเร่ือง เร่ืองราวของฮานส์ คือ ฮานส์เป็นน้องชายคนสุดทอ้งจากพ่ีชาย 11 คน ฮานส์ 
รู้สึกว่าตนเองตอ้ยตํ่าท่ีสุด และตอ้งสร้างความสําเร็จเพ่ือหนีการกลัน่แกลง้และเยาะเยย้จากเหล่า
พ่ีชาย จึงพยายามท่ีจะแต่งงานกบัแอนนาใหไ้ด ้เพ่ือให้บรรลุตามแผน ซ่ึงเป็นการสอนผูช้มเก่ียวกนั
การเรียนรู้ผูอ่ื้น ซ่ึงตอ้งใชเ้วลา และสอนภาพลกัษณ์ของหญิงสาวท่ีไม่ควรตดัสินคนแต่ภายนอก 
 ซ่ึงในฉากน้ีเองท่ีแสดงใหเ้ห็นลกัษณะเปรียบเทียบความซบัซอ้นระหวา่งเพศ ในสังคมแบบ                          
พ่ีสาว-นอ้งสาว มีความซบัซอ้นสูงกวา่ ในขณะท่ีผูช้ายมีสงัคมแบบ พ่ีชาย-นอ้งชาย  ซ่ึงซบัซอ้นนอ้ย
กว่า และมองเป็นเร่ืองของอาํนาจของพ่ีสู่น้อง ซ่ึงความซับซ้อนระหว่างเพศ ตอ้งการนาํเสนอให้
ผูช้ายดูร้ายและกดข่ีมากกวา่ความเป็นจริง 
 จากนั้นจึงเขา้สู่ฉากช่วงสุดท้ายของเร่ือง ฉากพายุนํ้ าแข็ง นับเป็นฉากในช่วงสุดทา้ยของ
เร่ือง เป็นฉากท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีเอลซ่าและแอนนาตอ้งมาพบกนั เพ่ือรักษาอาการของแอนนาท่ีเกิด
จากการถูกสาปโดยบงัเอิญของเอลซ่า โดยท่ีเอลซ่าตอ้งมาตามหาแอนนาเพ่ือแกค้าํสาปนั้น และ
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สุดท้ายเม่ือแอนนากลายเป็นนํ้ าแข็ง ความรักของพ่ีสาวกลบัทาํให้เธอหายจากคาํสาปดังกล่าว        
ในพริบตา ซ่ึงผิดกบัการ์ตูนดิสนียใ์นยคุเก่าท่ีจะพน้ภยัได ้ตอ้งเกิดจากความรักของหนุ่มสาวเท่านั้น 
ซ่ึงเป็นข้อสังเกตท่ีน่าสําคญัอย่างหน่ึงของภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นเร่ือง โฟรเซ่น (Frozen)  
“ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” 
 

 
 
ภาพที่ 4.11  ฉากพายหิุมะ 
แหล่งทีม่า:  IMDb (2015). 
 
 ในฉากน้ีมีจุดท่ีส่ือทางสัญญะคือ “การแช่แขง็” เป็นสัญญะอยา่งหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นการส่ง
ต่อภาพลกัษณ์ของหญิงสาวยคุเก่าท่ีพยายามถ่ายทอดภาพลกัษณ์เดิมใหแ้ก่หญิงสาวยคุใหม่ ซ่ึงไม่ได้
เป็นการสนบัสนุน แต่เป็นการทาํให้อนาคตสังคมผูห้ญิง จะแคบลง และถูกกดทบัดว้ยผูช้ายเช่นเดิม 
ในตอบจบแอนนาซ่ึงถูกแช่แขง็ไปแลว้กลบักลายเป็นคนเหมือนเดิมไดจ้ากความรักของพ่ีสาว เหตุน้ี
สามารถมองไดส้องมุม คือ การส่งต่อมรดก (legacy) ของเพศหญิง จาํเป็นตอ้งอาศยัการเปิดใจของ
ผูห้ญิงยคุเก่า เพ่ือเปิดทางให ้ผูห้ญิงยคุใหม่ไดเ้ดินหนา้อยา่งเตม็ท่ี  
 โดย พรธาดา สุวธันวณิช ได้กล่าวว่า “เร่ืองโฟรเซ่น เป็นเร่ืองการ์ตูนดิสนียท่ี์ไม่ไดพู้ด
เจาะจงแค่เร่ืองผูห้ญิง แต่ยงัพูดเร่ืองสังคม และครอบครัวค่อนขา้งมาก ในความคิดของครูโฟรเซ่น
เหมือนการบอกกับผูค้นเร่ือง การเปล่ียนแปลงของเพศหญิงในการ์ตูนของดิสนีย.์..” (พรธาดา 
สุวธันวณิช, สัมภาษณ์, 8 กรกฎาคม 2559) 
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 5)  อ่ืน ๆ 
 องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ของเน้ือหาจากเร่ืองภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่เร่ืองโฟรเซ่น (Frozen) 
“ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” โดยผูส้ร้างดิสนียไ์ด้นาํเน้ือเร่ืองออกมาเล่าผ่านส่ืออ่ืน ๆ ไดแ้ก่
เพลงประกอบ เน้ือเร่ืองต่อ และเกมส์ รวมไปถึงหนงัสือนิทานอ่ืนๆ ตลอดจนงานอีเวนท ์เช่น ดิสนีย ์
ออนไอซ์ เป็นตน้ ซ่ึงทั้งหมดจะดึงเน้ือหาเฉพาะท่ีมีสัญญะใหม่ประกอบ ไดแ้ก่ เพลงประกอบ และ
เน้ือเร่ืองส่วนขยาย 
 เพลงประกอบภาคภาษาองักฤษ เพลง Let It Go นั้น เป็นเพลงท่ีไดรั้บความนิยมสูงมากจน
ไดอ้นัดบั 1 ใน บิลบอร์ดชาร์ต (Billboard Chart) นานกว่า 20 สัปดาห์ โดยเน้ือเพลงมีดงัต่อไปน้ี 
Disney and Warner Music (2016) 
 

The snow glows white on the mountain tonight 
Not a footprint to be seen 
A kingdom of isolation, 

And it looks like I'm the queen. 
 

The wind is howling like this swirling storm inside 
Couldn't keep it in, heaven knows I tried! 

 
Don’t let them in, don't let them see 

Be the good girl you always have to be 
Conceal, don't feel, don’t let them know 

Well, now they know! 
 

Let it go, let it go 
Can’t hold it back anymore 

Let it go, let it go 
Turn away and slam the door! 
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I don’t care 
What they’re going to say 

Let the storm rage on, 
The cold never bothered me anyway! 

 
It’s funny how some distance 
Makes everything seem small 

And the fears that once controlled me 
Can’t get to me at all! 

 
It’s time to see what I can do 

To test the limits and break through 
No right, no wrong, no rules for me I'm free! 

 
Let it go, let it go 

I am one with the wind and sky 
Let it go, let it go 

You’ll never see me cry! 
 

Here I stand 
And here I’ll stay 

Let the storm rage on! 
 

My power flurries through the air into the ground 
My soul is spiraling in frozen fractals all around 

And one thought crystallizes like an icy blast 
I’m never going back, 
The past is in the past! 
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Let it go, let it go 
And I’ll rise like the break of dawn 

Let it go, let it go 
That perfect girl is gone! 

 
Here I stand 

In the light of day 
Let the storm rage on, 

The cold never bothered me anyway! 
 

 โดยเน้ือเพลงให้ความหมายถึง การเปล่ียนแปลงและการเปิดเผยตวัตนของตวัละครหลกั คือ       
เอลซ่า ซ่ึงเน้ือเพลงนั้นมุ่งเนน้การเสนอภาพลกัษณ์ของผูห้ญิงเป็นอยา่งมาก ทั้งในเร่ืองการตดัสินใจ 
การกา้วออกมาจากกรอบ และความหวงัของหญิงสาวทั้งยคุเก่าและใหม่คือการยกเลิกความคาดหวงั
และการปิดกั้นของสังคม 
 
 



บทที ่5 
 

สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 งานวิจยัเร่ือง “การนําเสนอภาพลักษณ์สตรีในการเล่าเร่ืองผ่านตัวละครในภาพยนตร์
การ์ตูนแอนิเมชัน่เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” ใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ 
โดยแบ่งออกเป็น 3 เคร่ืองมือดว้ยกนัไดแ้ก่ เคร่ืองมือการคน้ควา้เอกสาร เคร่ืองมือการวิเคราะห์ตวั
บทจากการชมภาพยนตร์โดยผูว้ิจยั และเคร่ืองมือการสัมภาษณ์เชิงลึกกบันกัวิชาการจาํนวน 2 ท่าน 
ไดแ้ก่ ผศ.ดร.พรธาดา สุวธันวณิช อาจารยป์ระจาํคณะมนุษยศาสตร์ ภาควชิาภาษาไทย มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ และ ดร.ภาสกร อินทุมาร อาจารยป์ระจาํคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยระเบียบการวิจัยทั้ งหมดดาํเนินการผ่านกรอบการศึกษาต่าง ๆ โดย
รายละเอียดวิจยัทั้งหมด มีดงัต่อไปน้ี 
 
5.1  การสรุปผลการวิจัย 
 
 การถ่ายทอดภาพลกัษณ์ของเพศหญิงท่ีเห็นไดช้ัดท่ีสุดพบในการถ่ายทอดเร่ืองราวผ่าน     
ตวัละครโดยตวัละคร จากภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาป
ราชินีหิมะ” โดยมองไดเ้ป็น 2 ประเดน็ คือ ภาพลกัษณ์ภายนอกของตวัละคร และการแสดงออกของ
ตวัละคร  
 1) ภาพลกัษณ์ภายนอกของตวัละคร มีความแตกต่างจากดิสนียอ่ื์น ๆ คือ ตวัละคร
ไม่ไดผ้อมบางเหมือนดิสนียย์คุแรก และไม่ไดดู้ผจญภยัอยา่งดิสนียย์คุกลาง แต่กลบัเป็นตวัละครท่ีมี
ความเด่นในเร่ืองความแตกต่างของตวัละครท่ีเป็นเอกลกัษณ์ โดยไม่เห็นหุ่นท่ีชดัเจนของตวัละคร 
เส้ือมิดชิด และหนา้ตาไม่ไดดู้ร้ายชดัเจน หรือดูเป็นคนดีชดัเจน น่ีเป็นการส่ือว่าคนดีและคนร้ายไม่
สามารถตดัสินจากภายนอกได ้นอกจากนั้นเอลซ่าเป็นเจา้หญิงดิสนียท่ี์มีเคร่ืองสาํอางคบ์นใบหน้า
เป็นตวัแรก แสดงให้เห็นถึงค่านิยมเร่ืองการแต่งตวัใหส้วยงามอีกดว้ย 
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 2) ประเด็นทางวัฒนธรรมท่ีนําเสนอผ่านเน้ือเร่ือง จะพบว่า ยุคน้ี เป็นยุคท่ี
ภาพลกัษณ์ของเพศหญิงนั้นเด็ดเด่ียวมากข้ึน และมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นสังคมท่ี
ไม่สมบูรณ์ดงัท่ีเขา้ใจ เราจะพบว่าส่ิงเหล่าน้ีถูกสะทอ้นออกมาในตวัละคร และวิธีการส่ือสารของ
เร่ือง ไดแ้ก่ การมีครอบครัวท่ีไม่สมบูรณ์ (Disfunctional Family) คือพอ่แม่เสียแต่เดก็ และกลายเป็น
พ่ีสาวตอ้งมารับภาระท่ียิง่ใหญ่ของพอ่แม่ ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีภาพยนตร์ตอ้งารส่ือสารใหเ้ขา้ใจเร่ืองความ
ไม่สมบูรณ์ของครอบครัว เพ่ือให้ผูช้มตระหนกัถึงความไม่สมบูรณ์ของสังคม และภาพลกัษณ์ของ
สตรีท่ีมาจากครอบครัวอนัไม่สมประกอบ 
 3) ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินี
หิมะ” ส่ือถึงผูห้ญิงในสองรุ่น ไดแ้ก่ ผูห้ญิงรุ่นเก่า และผูห้ญิงรุ่นใหม่ โดยผูห้ญิงรุ่นเก่าเกิดมาภายใต้
ภาวะกดดนัทางสังคม และความคาดหวงัต่างๆ โดยส่ือผา่นตวัละครเอลซ่า และผูห้ญิงรุ่นใหม่ เป็น
ผูห้ญิงท่ีมีอิสระมากกว่า และยงัคงแสวงหาส่ิงใหม่อยู่เร่ือยๆ นอกจากนั้นยงัมีความฉาบฉวยใน
ความสัมพนัธ์ และมองจากมุมมองของตะวเองเป็นหลกั โดยใช ้แอนนา เป็นตวัแทนของผูห้ญิงยคุ
ใหม่ โดยประเดน็น้ีไดถู้กถ่ายทอดออกมาผา่นทางบทสนทนา และการดาํเนินเร่ืองดงัน้ี 
 ในบทสนทนาจะพบว่า 
 (1) ผูห้ญิงยุคเก่ามีภาพของการปิดกั้นตัวตนสูง และดาํเนินชีวิตกบัตวัตนท่ี
แตกต่างกนั ทาํใหส้ภาพของตวัตนดูแปรปรวน 
 (2)  ผูห้ญิงยคุใหม่มีความเป็นตวัเองสูง แต่ขาดความเขา้ใจต่อโลก และพ้ืนฐาน
มองตวัเองเป็นหลกั 
 (3)  ภาพลกัษณ์ของการแต่งงานของผูห้ญิง ผูห้ญิงยุคใหม่ดูมีทางเลือกในการ
ตดัสินใจเร่ืองการแต่งงานได ้แต่ความฉาบฉวยทาํให้หญิงยคุใหม่อาจมองขา้มวา่ตอ้งมีการรู้จกันิสัย
ระหวา่งคู่ และทาํความเขา้ใจระหวา่งกนัเพ่ิมข้ึนดว้ย 
 ในการส่ือสารภาพของตวัละครพบวา่ 
 (1)  เอลซ่าเป็นตวัแทนของผูห้ญิงยุคเก่า ท่ีเก็บตวั และรับความคาดหวงัจาก
สงัคม และมุมมองต่อโลกท่ีจาํกดั 
 (2)  เอลซ่าเป็นตวัแทนของลูกสาวคนโต ซ่ึงถูกกดดนัจากความคาดหวงัของ
ผูค้นรอบขา้ง ซ่ึงส่งผลใหไ้ม่สามารถเป็นตวัเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 (3)  เอลซ่าเป็นตวัแทนของเพศหญิงและเพศท่ีสามยุคใหม่ ท่ีปลดปล่อยความ
เป็นตวัเองเม่ือยอมรับในส่ิงท่ีตนเองเป็นได ้
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 (4)  แอนนา เป็นตวัแทนของผูห้ญิงยคุใหม่ท่ีรวดเร็ว และฉาบฉวย สามารถเป็น
ตวัของตวัเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 (5)  แอนนา เป็นตวัแทนของลูกสาวคนเล็ก ซ่ึงไม่ตอ้งรับความคาดหวงัใด ๆ 
จากโลกโดยรอบ 
 4)  ความสัมพนัธ์ระหว่างผูห้ญิงแบบพ่ีสาว-น้องสาวเป็นความสัมพนัธ์ท่ีมีความ
ซับซ้อน การแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างพ่ีสาว และน้องสาว ความสัมพนัธ์ระหว่างพ่ีสาวและ
น้องสาวผ่านเร่ือง ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินี
หิมะ” เป็นลกัษณะของความสัมพนัธ์ท่ีซบัซ้อน และไม่ตรงไปตรงมา ระหว่างพ่ี  และน้องในเพศ
หญิง ลกัษณะการส่ือคือ เอลซ่าท่ีเป็นพ่ีสาว ถูกขอ้กาํหนดต่างๆ จากพ่อและแม่ ในขณะท่ีน้องสาว
ถูกเล้ียงอยา่งอิสระ ภาพท่ีเห็นไดช้ดัในภาพยนตร์ คือ การท่ีเอลซ่าขงัตวัเองอยูใ่นหอ้ง และไม่แสดง
อารมณ์ใด ๆ กบัใคร ในขณะท่ีแอนนาเกิดข้ึนโดยท่ีไม่ตอ้งกงัวลในเร่ืองใด ๆ ในขณะท่ีตวัละคร
อยา่งเอลซ่าท่ีตอ้งโดนกดดนัอยา่งหนกัจากสภาพแวดลอ้มรอบขา้ง ตวัละครอยา่งแอนนา กลบัไดรั้บ
การเล้ียงดูท่ีปล่อย และมีความสนุกมากกว่า นัน่ทาํให้เธอไม่ไดส้ัมผสัความกดดนัใด ๆ เลย กลบัมี
ความสุข และมองโลกในแง่ดีมากกว่าเอลซ่า ซ่ึงกลายเป็นความไม่เขา้ใจตรงกนัระหว่างพี่สาวและ
น้องสาว และกลายเป็นประเด็นของเร่ืองทั้งหมด จนส่งผลให้สถานะความสัมพนัธ์ระหว่างพ่ีสาว
ตลอดเน้ือเร่ืองอยูใ่นภาวะลุ่ม ๆ ดอน ๆ ตลอดเน้ือเร่ือง ซ่ึงเป็นสัญญะหน่ึงท่ีส่ือถึงความซบัซอ้นใน
ความสัมพนัธ์ระหว่างพ่ีสาวและน้องสาว ท่ีมีทั้ งความรักและความไม่พอใจปะปนกันไป ซ่ึง
แตกต่างจากความสัมพนัธ์แบบพี่ชาย-น้องชาย ซ่ึงเหตุการณ์ทั้ งหมดถูกถ่ายทอดผ่านปมของตวั
ละคร 

 (1) ปมของเอลซ่า คือ การถูกกดดนั (Suppression) และ การตกเป็นคนท่ีถูก 
คาดหวงัมาโดยตลอด ปมของเอลซ่าถูกถ่ายทอดตั้งแต่ตน้เร่ืองจนจบเร่ือง ปมในใจของเอลซ่า ไดถู้ก
คล่ีคลาย เม่ือพลงันํ้ าแข็งของเธอถูกปลดปล่อย และหนีออกจากเมือง จากนั้นเธอไดรู้้สึกเป็นอิสระ
อยา่งแทจ้ริง และเป็นท่ีมาของฉากท่ีโด่งดงัท่ีสุดในเร่ืองคือ ฉากการร้องเพลง Let It Go ของ เอลซ่า 
เป็นฉากท่ีแสดงถึงการปลดแอกจากพันธนาการของความกดดันจากผู ้คนรอบข้าง ซ่ึงปมน้ี
เป็นสัญญะท่ีแสดงให้ชดัเจนถึง การรับการกดดนัของเพศหญิงต่อสถานการณ์ทั้งหลายรอบตวั และ
ยงัตอ้งถูกคาดหวงัให้กระทาํในส่ิงท่ีผูห้ญิงตอ้งพึงกระทาํ ซ่ึงเม่ือโตจนถึงจุดหน่ึงเพศหญิงบางคน 
ไดรั้บอิสระท่ีมากข้ึน เม่ือปลดพนัธนาการแห่งความคาดหวงัเหล่านั้นออกไปได ้ซ่ึงตวัเอลซ่าเองยงั
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สามารถเปรียบเทียบไดก้บัผูห้ญิงยคุเก่าท่ีตอ้งดาํเนินชีวิตอยู่ในกรอบและแสดงบทบาทตามความ
คาดหวงัของผูค้นในสงัคม 
 (2) ปมของแอนนา คือ อยากให้พ่ีสาวเขา้ใจตนเอง และตอ้งการเล่นกบัพี่สาว 
เป็นปมท่ีเกิดไดท้ัว่ไปของลูกคนเล็กท่ีไม่เขา้ใจโลกของลูกคนโต เป็นตวัอย่างหลายตอนท่ีแอนนา
รู้สึกว่าพี่สาวไม่เขา้ใจความรู้สึก ความคิดของตน และพยายามทาํทุกอย่างเพ่ือเรียกร้องความสนใจ
ต่าง ๆ จากพ่ีสาว เปรียบเป็นสัญลกัษณ์ของนอ้งคนเล็กท่ีไม่รู้เร่ืองความคาดหวงั ไม่ตอ้งรับผิดชอบ
ใด ๆ นอกจากนั้นยงัเป็นตวัแทนของหญิงสาวยุคใหม่ ท่ีเป็นตวัของตัวเองมากข้ึน แต่ก็มีความ
ตอ้งการใหผู้ห้ญิงยคุเก่าเขา้ใจรูปแบบการดาํเนินชีวิตของตน และตอ้งการจะใชชี้วิตอยา่งหลุดกรอบ
ความคาดหวงัของคนอ่ืนอีกดว้ย 
 5) สงัคมเป็นผูก้ดดนัและสร้างภาพลกัษณ์ของเพศหญิง สังคมกดดนัใหผู้ห้ญิงตอ้ง
รับสภาพเหล่านั้นไวก้บัตวั ทั้งการเป็นแม่ การเก่งงานบา้น ทาํอาหารเก่ง และการประพฤติตนท่ีดีใน
เวลาเดียวกนั ความกดดนัดงักล่าวถูกถ่ายทอดในภาพของเอลซ่า ท่ีเป็นพ่ีสาวคนโตตอ้งเผชิญในโลก 
ในโครงเร่ืองแฝง “ความคาดหวงั”  ของตวัละครทุกตวัไวก้บั เอลซ่า ซ่ึงถูกถ่ายทอดตลอดเน้ือเร่ือง 
ไดแ้ก่ ความคาดหวงัของพ่อและแม่ท่ีมีต่อเอลซ่า ท่ีตอ้งเก็บความลบัเร่ืองพลงันํ้ าแข็ง และคาดหวงั
ให้ลูกเกบ็กดพลงัไว ้ตามดว้ยความคาดหวงัของนอ้งสาวท่ีอยากให้เอลซ่าออกมาเล่นดว้ยตลอดเวลา 
และคาดหวงัให้เอลซ่ายอมรับ ฮานส์ ว่าเป็นคนท่ีแอนนาต้องการ  แต่งงานด้วย ตามดว้ยความ
คาดหวงัของประชาชนท่ีตอ้งการไดผู้น้าํท่ีดี ซ่ึงสัญญะของผูน้าํท่ีมีต่อเอลซ่านั้น ส่ือถึงความหมาย 
“การเป็นผูน้าํ” ของลูกคนโตอีกดว้ย นอกจากนั้นยงัพบการคาดหวงัของคริสทอฟ ท่ีพี่สาวตอ้งรัก
นอ้งสาวอีกดว้ย ซ่ึงส่ิงเหล่านั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดจากความคาดหวงัของสังคม ท่ีคาดหวงัให้ผูห้ญิงทาํได ้
และตอ้งทาํไดดี้อีกดว้ย 
 6) สภาพของเพศหญิง เป็นเพศท่ีต้องการสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ใน
ขณะเดียวกนัผูห้ญิงกต็อ้งการอยูใ่นกรอบของสงัคม ทาํใหส้ภาพของผูห้ญิงมีบุคลิกขดัแยง้ในตนเอง
สูงกว่าผูช้าย ซ่ึงผูห้ญิงแสดงออกโดยการแข่งขนัให้ตนเองสวย และเก่ง ให้แตกต่างจากผูห้ญิง
ดว้ยกนั แต่ในขณะเดียวกต็อ้งการท่ีเป็นผูห้ญิงแบบอุดมคติของสังคม เช่น ดูขาวสวยอ๋ึม สาํหรับคน
ไทย ซ่ึงแสดงออกในความขัดแยง้ในตนเองของ แอนนา และ เอลซ่า ท่ีทั้ ง 2 ตัวละครจะพบ         
การขดัแยง้ในตวัเองบ่อยคร้ังซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความคิดท่ีซบัซอ้นของตวัละครดงักล่าว 
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5.2  การอภปิรายผลการวิจัย 
 
 จากการเกบ็ขอ้มูลการวิจยัทั้งหมด ผูว้จิยัสามารถแตกประเดน็อภิปรายไดเ้ป็น 4 ประเดน็ 
ดงัต่อไปน้ี 

5.2.1 ประเดน็ดา้นการสร้างอตัลกัษณ์ของเพศหญิง 
 5.2.2 ประเดน็ดา้นความสมัพนัธ์แบบพ่ีสาว-นอ้งสาว 
 5.2.3 ประเดน็เร่ืองความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวของเพศหญิง 

 5.3.4 การเปล่ียนผ่านของวฒันธรรมในตวัละครเพศหญิงในภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่
เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” 
 
 5.2.1 ประเดน็ด้านการสร้างอัตลักษณ์ของเพศหญิง 
 ภาพลกัษณ์ของผูห้ญิงผ่านภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นเร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยั
แดนคาํสาปราชินีหิมะ” ผูก้าํกบัภาพยนตร์ตอ้งการส่ือภาพลกัษณ์ของเพศหญิงในแบบท่ีแตกต่าง
ออกไปจากภาพยนตร์ดิสนียใ์นยุคก่อน ผ่านลกัษณะของตวัละครเอก โดยมุ่งท่ีความเป็นตวัของ
ตวัเองของเพศหญิงมากข้ึน และการเรียนรู้โลกภายนอกท่ีนอกเหนือจากตนเอง ซ่ึงเป็นนส่ิงท่ีแสดง
ถึงสัญญะท่ีแฝงไว้ในเน้ือเร่ือง เป รียบเทียบกับแนวคิดการใส่สัญญะ  ท่ีประกอบไปด้วย                    
3 องค์ประกอบ  ได้แก่  ของจริง (Reference) ตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง (Signified)  
(กาญจนา แกว้เทพ, 2554, น.105-110)  ซ่ึงในภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) 
“ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” สามารถแยกไดด้งัน้ี 
 1) ของจริง คือ ตวัละครของเอลซ่าและแอนนา 
 2)  ตวัหมาย คือ ลกัษณะของตวัละครทั้งสอง 
 3)  ตวัหมายถึง ตวัละครเอลซ่า จะเปรียบไดก้บัผูห้ญิงยคุเก่า และตวัละครแอนนา จะ
เปรียบเทียบไดก้บัผูห้ญิงยคุใหม่ 
 
 
 
 
 



75 
 

ตารางท่ี 5.1  ตารางแสดงสัญญะผา่นตวัละคร 
 

     ตัวละคร สัญญะ ลักษณะของตัวละคร 
     เอลซ่า 

 
 
 

       แอนนา 

 ผูห้ญิงยคุเก่า 
 
 
 

  ผูห้ญิงยคุใหม่ 

ดาํเนินชีวิตผ่านกรอบและความตอ้งการของสังคม
มีระเบียบแบบแผนสูงไม่ยอมรับตนเอง และเห็น
ตนเองดอ้ยค่าทนต่อความกดดนั 

 
ดาํเนินชีวิตตามท่ีตามความต้องการของตนไม่มี
ระเบียบแบบแผนความตอ้งการเปิดโลกกวา้ง และ
ตวัเองเป็นสาํคญัไม่อดทนและผิวเผิน 

 
 อา้งอิงจากกรอบการวิจยัจะเห็นว่า ตามแนวทางของสัญญะของเพียรส์ เอลซ่า และแอนนา 
ถูกกาํหนดเป็นสัญญะจากผูก้าํกบัภาพยนตร์ และใช้ลกัษณะของตวัละคร เพ่ือต้องการเอ่ยถึงวิถี    
ของเพศหญิงท่ีกาํลังก้าวต่อไปในอนาคต เป็นวตัถุอ้างถึง เร่ืองเพศเป็นเร่ืองหน่ึงท่ีสังคมเป็น             
ผูก้าํหนด ลกัษณะทางเพศ แมแ้ต่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ไดก้าํหนดเพศ ตามสภาพท่ีเห็นภายนอก 
และลักษณะทางชีวภาพของมนุษย  ์แต่สังคมนั้ นได้เพ่ิมการกาํหนดเพศสภาพและเพศวิถีผ่าน   
“ความคาดหวงั” ของสงัคม ต่อลกัษณะของเพศนั้นๆ เพศหญิงมกัถูกคาดหวงัใหย้อมรับลกัษณะของ
ความเป็นเพศแม่ ความสมบูรณ์แบบทั้งในบา้น และนอกบา้น ซ่ึงภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่เร่ือง 
โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” ไดน้าํเสนอขอ้มูลของเพศหญิงโดยแบ่งเป็นเพศ
หญิงสองรุ่นพบสถานการณ์และปัญหา โดยใชเ้อลซ่าเป็นตวัแทนของผูห้ญิงยคุเก่า และแอนนาเป็น
ตวัแทนของหญิงยคุใหม่ โดยสะทอ้นผา่นภาพลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ของตวัละคร 
 คาํว่าผูห้ญิงยุคเก่าหมายถึงผูห้ญิงท่ีต้องคอยเป็นช้างเท้าหลงั เป็นภรรยา และเป็นแม่ท่ีดี 
นอกจากนั้นตอ้งทาํงานบา้นไดอ้ย่างเต็มท่ี ซ่ึงทั้งหมดเป็นขอ้บงัคบัให้เพศหญิงตอ้งเก็บงาํอารมณ์
และความต้องการส่วนตวัไวภ้ายในลึกๆ เช่นเดียวกบัตวัละครหลกัเอลซ่า ท่ีความต้องการหรือ
ตวัตนของเอลซ่านั้นถูกปิดบงัตั้งแต่ตน้เร่ือง จนเน้ือเร่ืองดาํเนินมาถึงช่วงกลางเร่ืองเม่ือเอลซ่าเร่ิม
สร้างปราสาทนํ้ าแขง็ ในขณะท่ีภาพลกัษณ์ของผูห้ญิงยคุใหม่ถูกถ่ายทอดผา่นตวัละครแอนนาท่ีมอง
โลกในแง่ดี มุ่งไปขา้งหน้า และตอ้งการเป็นอิสระจากพนัธนาการทั้งปวง ซ่ึงน้ีเป็นลกัษณะของ  
อุดมคติท่ีภาพยนตร์ตอ้งการส่ือใหผู้ช้มไดรั้บทราบ  
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 อีกประเด็นหน่ึงท่ีเห็นไดช้ัดเจน คือ การแฝงสัญญะ ผ่านองค์ประกอบทางความคิดของ 
“เอลซ่า” ท่ีแตกต่างจาก “แอนนา” โดยอาศยัปมของตวัละคร และในตอนสุดทา้ยไดค้วามรู้สึกของ
ทั้งสองมีรูปแบบท่ีชดัเจนในตวัเอง ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ส่ิงท่ีทั้งสองกาํลงัตามหา คือ ความรัก ความเขา้ใจ 
การแกปั้ญหาท่ีหนีออกจากความกลวั มองหา ความรักจากคนอ่ืนเสมอจนลืมมองความรัก และการ
แสดงความรักให้แก่คนใกลต้วัท่ีสําคญัท่ีสุด  แก่นเร่ือง คือความรักท่ีแทจ้ริงจากคนในครอบครัว 
หรือ ความรักระหวา่งพี่นอ้ง ท่ีสาํคญัมากส่ิงอ่ืนใดและแทจ้ริงมากท่ีสุด 
 ปมปัญหาดงักล่าวเป็นปมปัญหาท่ีแสดงในเร่ือง ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่เร่ือง โฟรเซ่น 
(Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” นั้น เป็นปมปัญหาท่ี  มองได้  2 ลกัษณะ มองในภาพ
หน่วยย่อยในระบบสังคมเช่น ระดบัครอบครัว สามารถมองเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลใน
ครอบครัว โดยมุ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพี่สาว และน้องสาว  หากมองในปมปัญหาใน            
เชิงภาพลกัษณ์ของผูห้ญิง ในเชิงมหภาค หมายถึง การท่ีผูห้ญิงทั้ง 2 รุ่นท่ีมีลกัษณะการเล้ียงดูและ
สภาพทางสังคมท่ีคาดหวงัในตวัเพศหญิงท่ีไม่เหมือนกนั ส่งผลให้เพศหญิงทั้ ง 2 รุ่นไม่สามารถ
เช่ือมต่อกนัได ้และสุดทา้ยกลายเป็นปมปัญหาหลกัของเพศหญิงในสังคมปัจจุบนั 
 นอกจากนั้ นการดาํเนินเร่ืองนั้ นสะท้อนภาพลกัษณ์ท่ีสําคญัของผูห้ญิงกับภาพลกัษณ์          
ท่ีถูกส่ือในเร่ืองน้ี คือ การพัฒนาของเอลซ่าตั้ งแต่ต้นเร่ืองจนจบเร่ืองท่ีเอลซ่ามีการเติบโตข้ึน 
ในขณะท่ีแอนนาท่ีไดเ้ดินทางไปท่ีต่าง ๆ ตามใจตอ้งการแต่กลบัเติบโตข้ึนนอ้ยกว่าเอลซ่า นัน่เป็น
ส่ิงท่ีสะทอ้นภาพลกัษณ์ของผูห้ญิงว่า ไม่ว่าจะเดินทางไกล หรืออยูใ่นท่ีของตนก็สามารถจะเรียนรู้
และเติบโตได ้การเดินทางไม่ไดห้มายถึงการเติบโตของตนเองเสมอไป ซ่ึงส่ิงท่ีกาํลงับอกคือ “การ
เรียนรู้โลก” เกิดข้ึนท่ีใดกไ็ด ้
 ลกัษณะการแสดงออกของตวัละครจะเห็นว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นแอนนาหรือเอลซ่าเองลว้น    
มีลกัษณะการแสดงออกท่ีชดัเจน เม่ือเทียบกบัภาพยนตร์การ์ตูนดิสนียย์คุอ่ืน ๆ การแสดงออกของ
เอลซ่าจะถูกส่ือเป็นเชิงเก็บกด ในขณะท่ีแอนนาจะดูเป็นคนเปิดเผย นัน่คือลกัษณะของการส่ือให้
เห็นว่าผูห้ญิงท่ีแตกต่างกันทางนิสัย ซ่ึงหมายถึงการท่ีคนในสังคมก็มีคนท่ีไม่เหมือนกัน เป็น
ลกัษณะของการสอนในเขา้ใจถึงภาพของสังคมแบบโลกจริง 
 การปลดปล่อย ภาพลกัษณ์ท่ีชดัเจนคือตอนท่ีเอลซ่ากลายเป็นราชินีนํ้าแขง็ นัน่คือจุดเปล่ียน
ของเร่ือง การปลดปล่อยนั้นเป็นการส่ือภาพลกัษณ์ของสตรีให้ปลดเปล้ืองพนัธนาการทางสังคม 
และความคาดหวงัของบุคคลอ่ืน แลว้แสดงความเป็นตวัเองให้โลกไดเ้ห็นเพ่ือสุดทา้ยให้ตนเองเกิด
ความสุขนัน่เอง 
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 ซ่ึงสุดทา้ยแลว้ส่ิงท่ีภาพยนตร์ตอ้งการจะส่ือ คือ ลกัษณะของเพศหญิงท่ีถูกถ่ายทอดออกมา
จากเน้ือหาภายในภาพยนตร์ เพ่ือมุ่งเนน้ใหผู้ช้มรู้สึกอยากทาํตวัเป็น แอนนา และเอลซ่าอยา่งละคร่ึง 
เน่ืองจากทั้งสองตวัละครนั้นมีความแตกต่างระหว่างกนัเป็นอย่างมาก และวิธีการเล่าเร่ืองส่งผลให้
ภาพของตวัละครทั้งถูกถ่ายทอดดา้นดีและดา้นเสียอยา่งละคร่ึง ซ่ึงจากการสอดแทรกเน้ือหาลกัษณะ
น้ี จึงทาํให้เขา้ใจความต้องการของผูส่้งสารท่ีตอ้งการให้ผูรั้บสารผ่านสัญญะของตวัละคร เพ่ือ
ส่ือสารให้คนเขา้ใจความแตกต่างระหว่างวยั และคนทุกคนไม่เหมือนกนั จึงทาํให้ภาพของตวัละคร 
จึงเป็นสัญญะแกนหลกัในการเกิดสร้างอตัลกัษณ์ในเพศหญิง มากไปกว่านั้นการปลดพนัธนาการ
เร่ื องเพศ เป็ นอี กส่ิ งหน่ึ งท่ี ภาพยนตร์ ได้ แฝงไว้  ด้ วยภาพการร้ องเพลง Let It Go ของ เอลซ่ า                            
และภาพของเอลซ่าท่ีเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว เป็นส่ิงท่ีผูผ้ลิตตอ้งการส่ือถึงผูช้มว่า การปลดเปล้ืองซ่ึง
พนัธนาการแห่งตวัตนได ้เราจะพบความสุขท่ีแทจ้ริง 
 
 5.2.2 ประเดน็ด้านความสัมพนัธ์แบบพีส่าว-น้องสาว (Sisterhood) 
 ลกัษณะความสัมพนัธ์แบบพ่ีสาว-น้องสาว เป็นความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างจากความสัมพนัธ์
แบบพ่ีชาย-นอ้งชาย อา้งอิงจากบทวิจารณ์ภาพยนตร์ซีร่ียเ์ร่ือง American Horror Story : Coven เป็น
ทีวซีีรีส์ยอดนิยมของอเมริกา ไดตี้แผล่กัษณะการปกครองของเพศหญิงไวด้งัน้ี 
 1) เพศหญิงยนิดีกระทาํความรุนแรงต่อเพศหญิงดว้ยกนัเองมากกวา่กระทาํต่อผูช้าย 
 2) เพศหญิงเป็นเพศท่ีมีความซบัซอ้น ลึกลบั และความยอ้นแยง้สูง 
 3) เพศหญิงใชค้วามตอ้งการของสังคมเพ่ือตีกรอบของตนเอง และสร้างจุดปลอดภยั
ใหต้นเอง 
 4) เพศหญิงไม่ไดมี้การถ่ายทอดอาํนาจแบบเพศชาย เน่ืองจากแกนอาํนาจของเพศ
หญิงไม่ชดัเจน และพร้อมท่ีจะยดึอาํนาจระหวา่งกนั 
 5) เพศหญิงใชเ้ร่ืองเพศสัมพนัธ์ในการเก็บซ่อนปัญหา หรือใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพ่ือให้
ไดส่ิ้งท่ีตอ้งการ 
 โดยไดถ่้ายทอดเร่ืองราวของแม่มดท่ีคอยแก่งแยง่เพ่ือเป็นผูน้าํของแม่มดคนต่อไป เร่ืองราว
หลกัพูดถึงความซบัซอ้นของความสมัพนัธ์ของระหวา่งเพศหญิงดว้ยกนั ทั้งแม่-ลูก เพ่ือนสาว โดยมี
การซ่อนสัญลกัษณ์ของความสัมพนัธ์แบบ Sisterhood ว่าเหมือนพิธีกรรมของแม่มด และในขณะท่ี
ภายนอกของผูห้ญิงทาํเป็นรักกนั แต่ภายในกมี็ความชิงดีชิงเด่นระหวา่งกนัอยู ่ซ่ึงผูห้ญิงยนิยอมท่ีจะ
ใช้พลงัรุนแรงต่อกรระหว่างกนัเม่ือพร้อม หรือใช้เพื่อจดัการผูอ่ื้นท่ีขวางเธอ ดงันั้นในทีวี ซีรีส์
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ดงักล่าว เป็นภาพสะทอ้นของความรุนแรงของเพศหญิงไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนั้นแลว้ผูห้ญิงมีการ
วางตนเองอยูใ่นกรอบท่ีตอ้งซ่อนความลบัต่าง ๆ รวมไปถึงความตอ้งการลึก ๆ ในการเป็นเพศแม่ 
และอยากทาํหนา้ท่ีใหดี้ท่ีสุดในฐานะแม่ 
 ในภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นเร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” 
เม่ือมองถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูห้ญิงเป็นไปในแบบผูห้ญิงยคุเก่า และยคุใหม่ ความสัมพนัธ์ของ
เพศหญิงในลักษณะน้ี มีความซับซ้อนมากกว่าความสัมพันธ์ของเพศชาย ซ่ึงในเน้ือเร่ืองได้
แฝงสัญญะน้ีไวใ้นภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินี
หิมะ” แลว้ ถึงความต่างระหว่างครอบครัวของ เอลซ่า และครอบครัวของฮานส์ ซ่ึงความสัมพนัธ์
ของผูช้ายนั้น จะใช้ลกัษณะของ “อาํนาจ” และ “ความสามารถ” เป็นเคร่ืองควบคุมและยึดเหน่ียว
ระหว่างกนั เป็นเหตุใหฮ้านส์ ตอ้งอดัอั้นเน่ืองจากเป็นคนท่ียงัไม่ไดมี้ผลงานใด ๆ เป็นเหตุมาหลอก
ล่อแอนนาเพ่ือหวงัว่าตนเองจะไดเ้ป็นผูข้ึ้นครองบัลลงัก์แทน โดยแสดงได้จากสังคมผูช้ายมกั
รวมตวักนัและมกัส่ือสาร โออ้วดระหว่างกนัเร่ืองหน้าท่ีการงาน เงินเดือน และสถานะทางสังคม 
โดยส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีจดัเป็นเคร่ืองมือแสดงอาํนาจของผูช้าย หากใครมีอาํนาจหน้าท่ีท่ีดีกว่าย่อม
ไดเ้ปรียบและไดฐ้านะทางสงัคมไป ในขณะท่ีเพศหญิงมีความละเอียดซบัซอ้นมากกวา่นั้น เพศหญิง
เป็นเพศท่ีเก็บกดสภาวะดงักล่าวไวภ้ายใน เช่นเดียวกบัเอลซ่า และสร้างภาพลกัษณ์และพนัธะ
ระหว่างกนัผ่านเง่ือนไขการเขา้สังคมท่ีทั้ งรักกนัและชังกนัในเวลาเดียวกนั  ไม่ไดส่ื้อสารอย่าง
ตรงไปตรงมาเช่นเพศชาย ซ่ึงเร่ืองราวเหล่าน้ีถูกถ่ายทอดความซบัซอ้นตามลกัษณะของเอลซ่า และ
แอนนา 
 

 1) ตวัละครเอลซ่า มีความชดัเจนในเร่ือง “ผูห้ญิงกระทาํความรุนแรงต่อเพศหญิง
ดว้ยกนัมากกว่ากระทาํต่อผูช้าย”  “ผูห้ญิงเป็นเพศท่ีมีความซับซ้อน และความยอ้นแยง้สูง” และ 
“ผูห้ญิงใชค้วามตอ้งการของสังคมเพ่ือตีกรอบของตนเอง และสร้างจุดปลอดภยัให้ตนเอง” โดยมี
เหตุดงัต่อไปน้ี 
  เอลซ่า กระทาํความรุนแรงต่อแอนนาผ่านการพูดและการแสดงออก ภายหลงัท่ี
แอนนามาขอเอลซ่าแต่งงาน ทั้งท่ีเอลซ่าสามารถเลือกท่ีจะพูดคุยกบัฮานส์ได ้แต่กลบัเลือกถอ้ยคาํท่ี
รุนแรงและดูเหินห่างกบัแอนนา รวมกึงการแสดงอากปักริยากบัแอนนาอยา่งเฉยชา นอกจากนั้นใน
เร่ืองไดส้อดแทรกสัญญะ ผ่านเหตุการณ์การสาปของเอลซ่า ถึงสองคร้ัง และทั้ง 2 คร้ังเอลซ่าไม่ได้
ตั้งใจกระทาํความรุนแรงต่อแอนนา แต่กลบัไม่กระทาํอนัตรายต่อตวัละครอ่ืน ๆ ภายในเร่ือง ยกเวน้ 
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กลุ่มทหารท่ีจะมาจบัตวัเอลซ่า ซ่ึงนั่นเป็นสถานการณ์บงัคบัให้เอลซ่าตอ้งกระทาํความรุนแรงต่อ
เพศชายซ่ึงเป็นคร้ังเดียวท่ีเห็นเอลซ่ากระทาํต่อผูช้าย 
 2) ในประเด็น  ผู ้หญิงเป็นเพศท่ีมีความซับซ้อน  และความยอ้นแยง้สูง อันน้ี
แสดงออกผ่านลกัษณะการส่ือสารของเอลซ่าตั้งแต่ตน้เร่ืองจนจบ เน่ืองจากเอลซ่ายงัคงรักนอ้งสาว 
แต่การส่ือสารของเอลซ่า กลบักระทาํในส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม โดยเอลซ่าเป็นภาพสะท้อนของความ
ซบัซ้อนของผูห้ญิง ในตวัเอลซ่า หากมองในตวัแอนนา ก็มีลกัษณะดงักล่าวเช่นเดียวกนั ในขณะท่ี
แอนนาตอบโตก้บัคริสทอฟ ซ่ึงสุดทา้ยแอนนาจึงไดเ้ขา้ใจตนเอง 
 3) ผูห้ญิงใชค้วามตอ้งการของสังคมเพ่ือตีกรอบของตนเอง และสร้างจุดปลอดภยั
ให้ตนเอง ในประเด็นน้ี ชดัเจนท่ีสุดคือการกระทาํของเอลซ่า ท่ีพยายามสร้างกรอบการแสดงออก
ของตน โดยเก็บเร่ืองต่าง ๆ ไว ้เพ่ือทาํตามความคาดหวงัของพ่อแม่ และสังคมรอบขา้ง เม่ือเอลซ่า
ไดส้ร้างจุดดงักล่าวแก่ตนเอง เอลซ่าจึงรู้สึกว่าส่ิงท่ีตนเผชิญอยูน่ั้นเป็นเร่ืองปกติวิสัย แต่เอลซ่ารู้สึก
สบายกวา่การตอ้งเผชิญเหตุการณ์ใหม่ 
 ตวัละครเอลซ่า และแอนนา ถูกวางคาแร็คเตอร์ให้แตกต่างกนัโดยส้ินเชิง คนไม่อยากเป็น
เอลซ่าก่อนการร้องเพลง Let It Go แต่ในขณะเดียวกนั กลบัอยากเป็นเอลซ่าหลงัจากท่ีร้องเพลง Let 
It Go แลว้ หรืออยากเป็นแอนนามากกว่า เพราะเอลซ่าดูเครียดตั้งแต่ตน้เร่ือง นัน่เปรียบเสมือนชีวิต
ของคนจริง ๆ ท่ีตอ้งดาํเนิน  และแบกความหวงัของผูอ่ื้น เม่ือถึงจุดท่ีทนต่อไปไม่ไหว และยอมรับ
ในส่ิงท่ีตนเองเป็นไดต้วัละครจึงดูเบาลง เช่นเดียวกบัตวัละครของแอนนา ซ่ึงดูเบาตั้งแต่ตน้เร่ือง แต่
แอนนาในทา้ยเร่ืองกไ็ม่อยากมีคนเป็นเช่นเดียวกนั ซ่ึงเร่ืองน้ีเป็นส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือถึงภาพของ
หญิงสาวสองวยัท่ีแตกต่างกนั ผูห้ญิงยุคเก่าจะยอมทนต่อสภาวะกดดนัในช่วงแรกของชีวิต แต่จะ
รู้สึกสบายตวัเม่ือเธอเหล่านั้นเขา้ใจถึงสภาวะความเป็นไปของชีวิต แต่ผูห้ญิงยคุใหม่ จะไดรั้บความ
สบายมาโดยตลอด เม่ือพบปัญหาจึงตกอยู่ในความทรมานและดว้ยประสบการณ์ท่ีน้องทาํให้มี
ขอ้จาํกดัในการฝ่าพนัอุปสรรค 
 4) เร่ืองการถ่ายโอนอํานาจของ Sisterhood เม่ือความสัมพันธ์ของผู ้หญิงไม่
แน่นอน และไม่เป็นระเบียบแบบ Brotherhood ซ่ึงมักใช้ระบบผูใ้หญ่ดูแลเด็ก คาํว่า “พ่ี” จึงมี
ความสาํคญัในการดาํรงอาํนาจในกลุ่มผูช้ายดว้ยกนั แต่ผูห้ญิงมีความไม่เป็นระเบียบเท่าของผูช้าย
สายสัมพนัธ์แบบเขา้ๆ ออกๆ คลา้ยกบัความสัมพนัธ์ระหว่างเอลซ่า และแอนนา ซ่ึงทั้ง 2 มีเร่ืองท่ี
ตนเองเรียนรู้จากอีกคนหน่ึงเสมอ ซ่ึงความไร้ระเบียบน้ี จึงก่อเกิดเป็นสายสัมพนัธ์ของการพ่ึงพา
ระหว่างกัน  และแข่งกันในเวลาเดียวกัน  เช่น  กรณี ศึกษาของแม่สามีและลูกสะใภ้ ท่ีครัว
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เปรียบเสมือนจุดเกิดความสัมพนัธ์ ลูกสะใภจ้ะตอ้งการเรียนรู้จากแม่สามี และในเวลาเดียวกนัก็
ตอ้งการท่ีจะเป็นผูน้าํในครัวเช่นเดียวกนั (สาํหรับผูห้ญิงยคุเก่า) 
 ในภาพยนตร์เร่ือง Sisterhood of Traveling Pant ก็ส่ือในทาํนองเดียวกนั ถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างผูห้ญิงดว้ยกนัมีความซบัซ้อนต่างจากโลกของผูช้าย แต่ในมุมมองท่ีเบาลง ภาพยนตร์เน้น
การดาํเนินเร่ืองและดราม่า โดยมุ่งเนน้การส่งทอด Legacy ระหว่างผูห้ญิง ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีมีความ
คลา้ยคลึงกบังานวิจารณ์ American Horror Story Coven กล่าวคือ ผูห้ญิงนั้นไม่มีระเบียบแบบแผน
ในการปกครองกลุ่ม Sisterhood ของตน แม้แต่ความสัมพนัธ์แบบแม่ลูก จน ยายหลาน ก็ไม่มี
ระเบียบแบบแผนตายตัว  ดังนั้ นการเกาะกลุ่มของเพศหญิงจึงเกิดจากผลประโยชน์และ
ความสัมพนัธ์เป็นหลกั ในขณะท่ีผูช้ายจะสร้างสายสัมพนัธ์ (Bond) ระหว่างกนัผ่านเร่ืองราว หรือ
ความสนใจร่วม และปกครองระหว่างกนัโดยใชก้ฎเกณฑ์ดา้นอายเุป็นการควบคุมอาํนาจระหว่าง
กนั จากขอ้มูลดงักล่าว ตอกย ํ้าลกัษณะของ Sisterhood ท่ีไม่แขง็แรงเม่ือผลประโยชน์ขดักนัระหว่าง                     
เอลซ่าและแอนนา ก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีสัน่คลอน และกา้วเขา้สู่ปมปัญหาในท่ีสุด 
 โดยสรุปในประเด็นน้ีจะเห็นว่าลักษณะภาพลักษณ์ของผู ้หญิงท่ีถูกส่ือสารผ่านตัว
ภาพยนตร์ ไดเ้พิ่มลกัษณะของ ความซับซ้อนของผูห้ญิง และความสัมพนัธ์ระหว่างผูห้ญิงดว้ยกนั 
ซ่ึงเป็นภาพท่ีผูห้ญิงต้องทาํความเขา้ใจในตวัตนของเพศหญิงให้ชัดเจนมากข้ึน ซ่ึงสุดท้ายการ
ส่ือสารผ่านภาพยนตร์ทาํให้ ผูห้ญิงตอ้งรู้ถึงการเสริมสร้างพลงัและทาํลายกรอบความตอ้งการของ
สงัคมออกไป 
 
 5.2.3 ประเดน็เร่ืองความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวของเพศหญิง 
 อ้างอิงจากลักษณะของ Sisterhood ของผูห้ญิง ทาํให้เข้าใจลักษณะของความสัมพันธ์
ระหวา่งเพศหญิง แต่ความซบัซอ้นนั้นคงเขา้มาเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว ส่ิง
หน่ึงท่ีภาพยนตร์แสดงออกมา คือลกัษณะความกดดนัของพ่ีสาวคนโต ความกดดนัเหล่านั้น คือ 
ความกดดนัท่ีตอ้งเป็นทั้งพี่สาว เป็นผูห้ญิงท่ีดีในสังคม และเป็นลูกท่ีดี ทาํให้พ่ีสาวคนโตตอ้งแบก
รับภาระเป็นจาํนวนมาก ในขณะท่ีนอ้งคนเลก็ไม่ตอ้งแบกรับภาระเหล่านั้น 
 จากประเดน็ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงภาระของเพศหญิงท่ีถูกส่ือวา่ ตอ้งเป็นคนท่ีทาํไดห้ลาย
หนา้ท่ี สุดทา้ยเพศหญิงตอ้งทาํหนา้ท่ีทุกอยา่งให้ไดดี้ ทาํใหเ้กิดช่องว่างระหวา่งพ่ีคนโตและนอ้งคน
เลก็เกิดข้ึน เป็นช่องว่างท่ียากจะเช่ือมถึงกนัไดง่้าย เม่ือเปรียบเทียบกบัลกัษณะของผูช้ายท่ีมีระเบียบ
ในความสัมพนัธ์มากกว่า และทั้งหมดถูกสะทอ้นในวิธีการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเอลซ่าและแอนนา
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โดยตลอดทั้งเร่ือง ซ่ึงเป็นลกัษณะของความสัมพนัธ์แบบ ชักเย่อ (Tuck of War)  (Susie and Otto 
Collins, n.d.) คือ คนหน่ึงจะเป็นผูส่้ง และอีกคนหน่ึงจะเป็นผูถ้อนตวั เป็นไปตลอดทั้ งเร่ือง เม่ือ
แอนนาจะเขา้หาเอลซ่า เอลซ่าจะหลีกตวัหนีออกจากแอนนา และในขณะเดียวกนั เอลซ่าเองก็ตั้งใจ
จะเขา้หาแอนนาแต่แอนนาไดถ้อยหนีออกไป ลกัษณะน้ีพบเห็นไดใ้นครอบครัวทัว่ไป และทาง
จิตวิทยาจะเขา้ใจว่า พ่ีคนโตนั้นมีแนวโนม้ท่ีจะมีความรับผิดชอบท่ีสูงกว่า และความเครียดมากกว่า 
น่ีคือสัญญะ ท่ีเกิดจากหน้าท่ีอนัเกิดจากตวัสังคมเป็นผูก้าํหนด การกาํหนดนั้นก่อให้เกิดภาวะท่ี
ลาํบากต่อการใช้ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นเร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินี
หิมะ” นั้นมุ่งหวงัใหผู้ค้นทลายกรอบของสังคมเหล่านั้นลง โดยเฉพาะกรอบท่ีเกิดข้ึนกบัเพศหญิง 
 
 5.2.4  การเปล่ียนผ่านของวัฒนธรรมในตัวละครเพศหญิงในภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมช่ัน
เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” 
 
 ดิสนียน์ั้นมีลกัษณะการออกแบบตวัละครและเน้ือหา อา้งอิงตามลกัษณะของวฒันธรรมท่ี
แปรเปล่ียนไปในยคุนั้นๆ ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดนคาํสาป
ราชินีหิมะ” เป็นภาพยนตร์การ์ตูนเร่ืองหน่ึงท่ีรับผลของการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมเหล่านั้นโดยส่ิง
ท่ีแสดงออกชดัเจนคือความแตกต่างระหว่างเอลซ่า และแอนนา ซ่ึงแบ่งออกเป็นคน 2 ยคุไดท้นัทีซ่ึง
สามารถเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ของวฒันธรรมผา่นตวัละครทั้งสองไดด้งัต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 5.2  การเปรียบเทียบตวัละคร 
 

รูปแบบพฤติกรรม เอลซ่า (หญิงยุคเก่า) แอนนา (หญิงยคุใหม่)

การแสดงออก 
ความคาดหวงัของชีวิต 
ความรัก 
ความสุข 
การดาํเนินชีวิต 
ขอ้เรียกร้อง 
สงัคม 

เกบ็งาํ
ควบคุมโดยผูอ่ื้นๆ และวฒันธรรม 
ใชเ้วลา 
สนัโดษ 
ชา้ และมีแบบแผน 
ไม่มี 
แคบ 

เปิดเผย 
ตนเองควบคุม 
ฉาบฉวย 
การเห็นโลก 
รวดเร็ว และฉาบฉวย 
มี 
กวา้ง 
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 นอกจากนั้นเม่ือเปรียบกบัการ์ตูนดิสนีย ์ประเภทเจา้หญิงดว้ยกนั ความแตกต่างท่ีเห็นได้
ชดัเจนมีดงัต่อไปน้ี 
 1) ตวัละครจากแบบ เป็นตวัละครกลม คือพฒันาจากการ์ตูนดิสนียย์ุคแรกท่ีตวั
ละครแบนไม่มีมิติ เป็นตวัละครท่ีกลม และใชป้มปัญหาท่ีซบัซอ้นข้ึน รวมไปถึงภาพลกัษณ์ของตวั
ละคร ท่ีดูเซ็กซ่ี และมีความเป็นสตรีนิยมสูง 
 2) เน้ือหา มุ่งเนน้ความเป็นแฟนตาซีท่ีลดลง แต่ยงัคงความเป็นวรรณคดีนิทานอยู ่
ปมของเร่ืองปรับใหร่้วมสมยัมากข้ึน 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 สาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่เร่ือง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภยัแดน
คาํสาปราชินีหิมะ” มีลกัษณะท่ีทาํใหเ้ห็นว่า ตวัภาพยนตร์ไม่ไดพู้ดเร่ืองชายหญิงอีกต่อไป กลายเป็น
การกล่าวถึงเร่ืองอ่ืนมากข้ึน และเม่ือลดภาพของการเป็นสตรีเพศ และเร่ิมกา้วเขา้สู่ความเป็น เควีย 
(Queer) มากข้ึนของดิสนีย  ์จึงเป็นจุดท่ีน่าสนใจว่า เราไม่ได้กาํหนดเร่ืองเพศ และลักษณะตรา
ประทบั (Steriotype) แก่เด็กยุคใหม่ ท่ีผูห้ญิงตอ้งเป็นแบบใดแบบหน่ึงเท่านั้นตามท่ีรูปแบบสังคม
กาํหนดเท่านั้น แลว้กา้วเขา้ไปสู่การสร้างอตัลกัษณ์ของความเป็นปัจเจกชนมากข้ึน ดงันั้นในการทาํ
วิจยัคร้ังน้ีจึงไดค้าํตอบท่ีมากกว่าการพฒันารูปแบบของสตรีเพศ แต่กลบัพูดไปถึงการยอมรับของ
สังคม และการรู้แจง้แห่งตวัตนมากกว่า ดงันั้นส่ือยคุใหม่จึงไม่ควรสร้างตราประทบัของความเป็น
เพศ ไม่ว่าจะเป็นผูห้ญิงหรือผูช้ายอีกต่อไป นอกจากนั้นการศึกษาต่อไปควรมุ่งศึกษาดา้น ตวัละคร 
และศึกษาเชิงลึกลงไปในการ์ตูนเร่ืองน้ี และนอกจากนั้น การศึกษาเร่ืองเควีย (Queer) ยงัสามารถนาํ
วจิยัฉบบัน้ีไปต่อยอดไดอี้กดว้ย 
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