การนําเสนอภาพลักษณ์ สตรีในการเล่ าเรื่ องผ่ านตัวละครใน
ภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิเมชั่น เรื่ อง โฟรเซ่ น (Frozen)
“ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ”
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ดิสนียถ์ ือเป็ นตัวแทนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊ อบ (Pop Culture) มีการฉายไปสู่ ประเทศต่าง ๆ
มากกว่า 78 ประเทศทัว่ โลก จากการ์ ตูนมิกกี้ เมาส์ และเหล่าผองเพื่อน มินนี่ เมาส์ พลูโต กู๊ฟฟี่ และ
โดนัลด์ ดัก๊ จวบจนปั จจุบนั ได้สร้างมูลค่าทางธุรกิจกว่า 48,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ในปี ค.ศ. 2014
โดยการ์ ตูนของดิ สนี ย ์ ถื อเป็ นต้นแบบของการ์ ตูน ประเภทเจ้าหญิ ง ซึ่ งการ์ ตูน ประเภทเจ้าหญิ ง
เหล่านี้ เป็ นการ์ ตูนที่สอน “ผูห้ ญิง” ให้เป็ น “ผูห้ ญิง” ตามความต้องการของสังคม เนื่ องจากการ์ ตูน
เป็ นสื่ อ ที่ เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึ งแล้วเข้าใจเนื้ อ หาสารเหล่ านั้น ได้ง่าย ส่ งผลให้ เด็กจะมี
ความสนใจในการ์ตูนมากกว่าการสื่ อสารในลักษณะอื่น ภาพยนตร์การ์ ตูนของ วอลท์ ดิสนีย ์ จึงมัก
ใช้การ์ ตูนในการสอน และการถ่ายทอดภาพลักษณ์ ของเพศหญิ ง ทั้งเป็ นและไม่ เป็ นไปตามสิ่ งที่
สังคมในยุคนั้น ๆ คาดหวัง ข้อสังเกตที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนคือ ตัวละครหลักส่ วนใหญ่ของ
การ์ ตูนดิสนี ยเ์ ป็ นเพศหญิง โดยตัวละครหลัก เหล่านั้นสะท้อนภาพลักษณ์ของสตรี เพศในแต่ละยุค
สมัยได้เป็ นอย่างดี อาทิ การเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ และภาพเสมือนที่ชดั เจนของตัวละครในแต่
ละช่ วงยุคสมัย ซึ่ งทั้งหมดขึ้นอยู่กบั บริ บททางสังคม ค่านิ ยม และวัฒนธรรมในช่วงเวลาดังกล่าว
กล่าวคือ วัฒนธรรม เป็ นเรื่ องของ ความรู ้ ความเชื่ อ ทัศนคติ ที่ผูค้ นในแต่ละสังคมเรี ยนรู ้ผ่านทาง
สังคมที่ตนเองใช้ชีวิตอยูแ่ ละวัฒนธรรมคือการสื่ อสารและการสื่ อสารมาจากวัฒนธรรม และเมื่อยุค
สมัยเปลี่ยนแปลงไป ผูห้ ญิงมีลกั ษณะที่เปลี่ยนไปตามวัฒนธรรม ซึ่งส่ งผลผ่านตัวบทของภาพยนตร์
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การ์ ตู น ประเภทเจ้าหญิ ง เรื่ อ ยมา จนมาถึ งภาพยนตร์ ก าร์ ตู น แอนิ เมชั่น เรื่ อ ง โฟรเซ่ น
(Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชิ นีหิมะ” ที่ ได้รับความนิ ยมสู งสุ ดในการ์ ตูน ดิ สนี ย ์ ยุคปั จจุบนั
โดยงานวิจยั เชิ งคุณภาพฉบับนี้ มุ่งศึกษาการสร้างตัวละครหลักที่มีผลต่อการรับรู ้ (Perception) ของ
ผู ร้ ั บ ชมในแต่ ล ะช่ ว งเวลาแต่ ล ะยุค สมัย ที่ ก าร์ ตู น ดิ ส นี ย ผ์ ่า นการเปลี่ ย นแปลงของยุค สมัย และ
กาลเวลา พร้อมกับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ซึ่งการสื่ อสาร ของการ์ ตูนของดิสนี ยส์ ามารถ
สะท้อนถึงข้อคิดทางสตรี นิยมไว้อย่างชัดเจนที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เพื่อให้ผูห้ ญิงเดิน
ตามครรลองของสังคมในแต่ละยุคสมัย โดยดําเนิ นการวิจยั ผ่านการวิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์
ตัวบท และการสัมภาษณ์เชิงลึก นักวิจารณ์ภาพยนตร์ และนักวิชาการด้านวรรณกรรม
ผลการศึกษา คือ
1) การ์ ตูนของดิสนี ย ์ มักมีการเสนอภาพของวัฒนธรรมและเนื้ อหาผ่านตัวละครของเรื่ อง
โดยภาพลักษณ์ดงั กล่าวนําเสนอจาก พื้นเพของเรื่ องของตัวละครเหล่านั้น และภาพของวัฒนธรรม
ในสมัยนั้นๆ เช่ น เชื้ อชาติ ชนชั้น (Race) เพศสภาพ (Gender) และภาษา (Language) โดยรู ปแบบ
ของตัวละครดิสนี ย ์ มักมีลกั ษณะเป็ นตัวละครตัวแบน (Flat Character) แต่เริ่ มเปลี่ยนเป็ นตัวละคร
ตัวกลม (Round Character) ในยุคหลัง
2) ด้านเนื้ อหา สามารถจําแนกออกได้เป็ น 3 ยุค ยุคแรก เป็ นลักษณะของการกดดันผูห้ ญิง
ไว้ในบ้าน ในยุคที่สอง เริ่ มให้ผูห้ ญิงกล้าที่จะแตกต่าง แต่ยงั คงให้ความสําคัญด้านความรักจากเพศ
ชายอยู่ และยุคปั จจุบนั เนื้ อหามุ่งเสริ มพลังแก่เพศหญิ ง และสร้ างแนวคิดใหม่แก่เพศหญิงด้านปม
ของเรื่ อง ที่เกิดขึ้นกับตัวละครเอกเพศหญิง เป็ นสิ่ งสําคัญที่เสนอปมปั ญหาที่ไม่เหมือนกัน ยุคแรก
มุ่งเสนอปั ญหาพื้นฐานของความเป็ นผูห้ ญิง ในขณะที่ยคุ ที่สองมุ่งเน้นปั ญหาความต้องการของเพศ
หญิง และยุคปั จจุบนั มุ่งเน้นปั ญหาภายในจิตใจเพศหญิง รวมถึงเพลงประกอบภาพยนตร์ ที่สะท้อน
ให้เห็นค่านิยมเพศหญิง และสะท้อนตัวละครเอกได้เป็ นอย่างดี
3) ภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่ น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชิ นีหิมะ”
สื่ อถึงผูห้ ญิง สองรุ่ นโดยผูห้ ญิงรุ่ นเก่าเกิดมาภายใต้ภาวะกดดันทางสังคม และความคาดหวังต่าง ๆ
โดยสื่ อผ่านตัวละครเอลซ่ า และผูห้ ญิงรุ่ นใหม่ เป็ นผูห้ ญิงที่ มีอิสระมากกว่า และยังคงแสวงหาสิ่ ง
ใหม่อยูเ่ รื่ อย ๆ นอกจากนั้นยังมีความฉาบฉวยในความสัมพันธ์ และมองจากมุมมองของตัวเองเป็ น
หลักโดยใช้ แอนนา เป็ นตัวแทนของผูห้ ญิงยุคใหม่
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4) ความสัมพันธ์ระหว่างผูห้ ญิ งแบบพี่สาว-น้องสาวเป็ นความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อน
เมื่อเทียบกับความสัมพันธ์แบบพี่ชาย-น้องชาย ความสัมพันธ์ของพี่สาว-น้องสาวเกิดขึ้นในรู ปแบบ
ของลักษณะทั้งความรั กและความไม่ พ อใจในเวลาเดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นภาพความซับ ซ้อ นของการ
สื่ อสารระหว่างพี่และน้องจึงเป็ นประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในเรื่ องราวทั้งหมด
5) สังคมเป็ นผูก้ ดดันและสร้ างภาพลักษณ์ ข องเพศหญิ ง สั งคมกดดัน ให้ผูห้ ญิ งต้องรั บ
สภาพเหล่านั้นไว้กบั ตัว ทั้งการเป็ นแม่ การเก่งงานบ้าน ทําอาหารเก่ง และการประพฤติตนที่ ดีใน
เวลาเดียวกัน ซึ่งสิ่ งเหล่านั้นเป็ นสิ่ งที่เกิดจากความคาดหวังของสังคม ที่คาดหวังให้ผหู ้ ญิงทําได้ และ
ต้องทําได้ดีอีกด้วย
6) สภาพของเพศหญิ ง เป็ นเพศที่ ตอ้ งการสร้ างอัตลักษณ์ ของตนเอง แต่ในขณะเดี ยวกัน
ผูห้ ญิงก็ตอ้ งการอยูใ่ นกรอบของสังคม ทําให้สภาพของผูห้ ญิงมีบุคลิกขัดแย้งในตนเองสู งกว่าผูช้ าย
ซึ่ งจากการศึ ก ษาแสดงให้ เห็ น ว่ าเป็ นการ์ ตู น แอนิ เมชั่น ที่ ไ ม่ ไ ด้มุ่ ง เน้ น เรื่ อ งการสร้ า ง
ภาพลักษณ์ของเพศหญิง แต่มุ่งเน้นเรื่ องของการเสริ มพลังให้กบั ผูช้ มเพื่อให้กล้าทําอะไรที่แตกต่าง
ไปจากครรลองของสังคม และกล้าที่จะเปิ ดเผยตนเอง ซึ่ งแนวคิดดังกล่าวเป็ นแนวคิดที่กา้ วข้ามใน
เรื่ องของเพศไปแล้ว และเริ่ มมีการใส่ แนวคิดของเพศที่สามเข้ามาด้วย
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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 same time, 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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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและทีม่ าของงานวิจัย
หากกล่าวถึง “การ์ ตูน” คงไม่อาจปฎิเสธได้ว่าผูท้ ี่สร้างภาพยนตร์การ์ตูนให้มีชื่อเสี ยงโด่งดัง
และเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลกนั้นได้แก่ “วอลท์ ดิสนี ย”์ (วอลเตอร์ อีเลียส ดิสนี ย ์ - Walter Elias Disney)
ซึ่ งเป็ นผูร้ ิ เริ่ มการสร้ างภาพยนตร์ การ์ ตู นสี ข้ ึ น เป็ นรายแรก โดยมี จุด กําเนิ ดบนขบวนรถไฟจาก
นิ วยอร์ กสู่ ลอสแองเจลิส ซึ่ งเขาได้จิตนาการและวาดตัวการ์ ตูนหนูสีดาํ นุ่ งกางเกงสี แดงขึ้น โดยตั้ง
ชื่ อว่า มอร์ ติเมอร์ (Mortimer) หากแต่ภรรยาของเขาได้ให้คาํ แนะนําและพร้อมกล่าวว่าชื่ อที่เขาตั้ง
นั้นฟังดูจริ งจังและเป็ นทางการมากเกินไป จากต้นกําเนิดเพียงจุดเล็ก ๆนี้เองตัวการ์ตูน “มิกกี้ เมาส์”
(Mickey Mouse) ซึ่ งแท้จริ งแล้วถื อกําเนิ ดขึ้ นมาในปี 1928 จากภาพยนตร์ การ์ ตูนเรื่ องที่ สามของ
วอลท์ ดิสนี ย ์ เรื่ อง “Steamboat Willie” การ์ ตูนเรื่ องแรกที่มีการใส่ เสี ยงจากนั้นในปี 1934 จึงตามมา
ด้วยการสร้ างตัวการ์ ตู น ซึ่ งเป็ นเพื่ อ นของ มิ ก กี้ เมาส์ ได้แก่ มิ น นี่ เมาส์ (Minnie Mouse) พลู โต
(Pluto) กู๊ฟฟี่ (Goofy) และโดนัลด์ ดัก๊ (Donald Duck) (Janet, 2001)
ดิสนี ยถ์ ือเป็ นตัวแทนหนึ่ งของวัฒนธรรมป๊ อบ (Pop Culture) (Trifonas, 2001) ที่มีการฉาย
ไปสู่ ป ระเทศต่ า ง ๆ มากกว่ า 78 ประเทศทั่ว โลก จากการ์ ตู น มิ ก กี้ เมาส์ และเหล่ า ผองเพื่ อ น
มินนี่ เมาส์ พลูโต กู๊ฟฟี่ และ โดนัลด์ ดัก๊ จวบจนปั จจุบนั ได้สร้ างมูลค่าทางธุ รกิจกว่า 48,000 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐ ในปี ค.ศ. 2014 (The Walt Disney Company, 2014)
ภาพของการ์ ตูนวอลท์ ดิ สนี ย ์ ได้มีการพัฒนาตัวการ์ ตูนอย่างต่อเนื่ องจนมาถึงการ์ ตูนเจ้า
หญิ งเรื่ องแรกซึ่ งถูกผลิตขึ้ นในปี 1936 แล้วเสร็ จสิ้ นในปี 1937 คื อ สโนไวท์และคนแคระทั้งเจ็ด
(Snow White and the Seven Dwarfs) โดยกลายเป็ นที่นิยมเป็ นอย่างมากในหมู่เด็กสาวทัว่ โลกและ
เป็ นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ องยาวเรื่ องแรกที่ได้รับรางวัลออสการ์ ในปี ค.ศ. 1937 หลังจากนั้นก็ได้มี
การถือกําเนิ ดตัวละครเจ้าหญิงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็ นเจ้าหญิงนิ ทรา (Sleeping Beauty) เจ้า
หญิ งจัสมิ น (Jasmine) จากเรื่ อ ง Aladdin อะลาดิ นกับ ตะเกี ยงวิเศษ เจ้าหญิ งเงือ กน้อย (Mermaid)
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เป็ นต้น และจากการถือกําเนิดของตัวละครต่างๆเหล่านี้ ส่ งผลให้เกิดการปรากฎการณ์ที่นาํ ไปสู่ การ
วิพากษณ์วิจารณ์คุณลักษณะของตัวการ์ ตูนที่วอลท์ ดิสนี ยส์ ร้างขึ้นมา เช่น เชื้ อชาติ (Race) ชนชั้น
(Racist) เพศสภาพ (Gender) และภาษา (Language) โดยการพัฒนาการของตัวการ์ตูนดิสนียน์ ้ นั อาจ
แบ่งออกเป็ น 3 ช่วงระยะเวลา ได้แก่
1.1.1 ยุค แรกเริ่ ม (Classic Disney) ช่ วงระหว่ างปี 1937-1959 ประกอบด้ว ยภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ เรื่ องยาว ได้แก่
1) ปี 1937 สโนว์ไวท์และคนแคระทั้งเจ็ด (Snow White and the Seven Dwarves)
2) ปี 1950 ซินเดอเรลล่า (Cinderella)
3) ปี 1959 เจ้าหญิงนิทรา (Sleeping Beauty)
สําหรับลักษณะคาแรคเตอร์ ตวั การ์ ตูนในยุคนี้ เป็ นลักษณะที่สามารถคาดเดาได้ง่าย มุ่งเน้น
ไปที่สังคมชั้นสู ง อีกทั้งยังประกอบไปด้วยตัวการ์ ตูนซึ่งเป็ นผูช้ ่วยที่เข้ามาสร้างสี สันให้กบั เนื้ อเรื่ อง
ยกตัวอย่างเช่น คนแคระทั้งเจ็ดคน สัตว์เลี้ยงของซิ นเดอเรลล่า นางฟ้ าทั้งสามคนในเจ้าหญิงนิ ทรา
เป็ นต้น ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าตัวร้ ายจะถูกสร้างขึ้นมาด้วยคาแรคเตอร์ ที่ค่อนข้างชัดเจนนั้นไม่ว่าจะเป็ น
ผอมมาก อ้วนมาก หรื อมีรูปลักษณ์ที่น่าเกลียด โดยที่ตวั การ์ ตูนในยุคนี้ จะถูกสร้างขึ้นมาให้มีความ
เป็ นหญิง (Feminine) อย่างมาก กล่าวคือมีความเรี ยบร้อย เป็ นแม่บา้ นแม่เรื อน ทํางานหนัก ไม่โลด
โผนพร้อมอยูใ่ นกรอบ มองโลกในแง่ดี (Collier-Meek, 2011)
1.1.2 ยุ ค กลาง (Modern Disney) ช่ วงระหว่ า งปี 1989-2009 ประกอบด้ว ยภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ เรื่ องยาว ได้แก่
1) ปี 1989 เจ้าหญิงเงือกน้อย (The Little Mermaid)
2) ปี 1991 โฉมงามกับเจ้าชายอสู ร (Beauty and the Beast)
3) ปี 1992 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ (Aladdin)
4) ปี 1995 โพคาฮอนทัส (Pocahotas)
5) ปี 1998 มูห่ ลาน (Mulan) ตลอดจนเรื่ อง
6) ปี 2009 มหัศจรรย์มนต์รักเจ้าชายกบ (Princess and The Frog)
ในยุคนี้ จะเห็นได้ถึงการมีพฒั นาการที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก หากแต่เค้าโครงเรื่ องยังคง
มุ่งเน้นไปที่เพศหญิงเป็ นหลัก แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับยุคแรกแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าพัฒนาการของตัว
การ์ ตูนหลักเริ่ มมีการปรับเปลี่ยนจากยุคแรก เดิมที่ อยูใ่ นกรอบ เริ่ มมีความมัน่ ใจมากขึ้นจะเห็นได้
จากเจ้าหญิงเงือกน้อย เจ้าหญิงจัสมินที่เริ่ มออกไปผจญภัยภายนอกต้องการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่มาจนถึง
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โพคาฮอนทัสและมู่หลานที่มีความมัน่ ใจเป็ นของตัวเองพร้อมที่จะต่อสู ้ ช่วยเหลือตนเอง แต่อย่างไร
ก็ดีถึงแม้ตวั การ์ตูนในยุคนี้จะแสดงให้เห็นถึงความมัน่ ใจ ความเชื่อมัน่ ในตนเอง แต่กไ็ ม่อาจปฎิเสธ
ได้ว่าในบ้างเรื่ องตัวการ์ ตูนหลักซึ่ งเป็ นเพศหญิ งยังคงมีความรู ้ สึกโหยหา ในด้านความรัก ความ
ต้องการที่มีต่อเพศชาย ยกตัวอย่างเช่น แอเรี ยลในเรื่ องเจ้าหญิงเงือกน้อย ที่ยอมสละหางของตนเอง
แลกกับ การมี ข าเพื่ อ ออกตามหาเจ้าชายที่ ต นเองหลงรั ก นอกจากนี้ ในยุค นี้ ยังแสดงให้ เห็ น ว่ า
วอลท์ ดิ สนี ยเ์ ริ่ มสร้ างตัวการ์ ตู นที่ เป็ นผิวสี ออกมา จากเดิ มที่ เป็ นผูห้ ญิ งผิวขาวก็เริ่ มมี ผิวสี ผสม
เกิ ด ขึ้ น นั่น คื อ โพคาฮอนทัส ซึ่ งเป็ นชาวอิ น เดี ย นแดง (Native American) มู่ ห ลานซึ่ งเป็ นเอเชี ย
และเที ยน่ า (Tiana) จากมหัศจรรย์มนต์รักเจ้าชายกบ (Princess and The Frog) ที่เป็ นเจ้าหญิงผิวดํา
(African-American) (Collier-Meek, 2011)
1.1.3 ยุ ค ปั จจุ บั น (Post Modern Disney) ช่ วงระหว่ างปี 2010-2014 ประกอบด้ ว ย
ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่ เรื่ องยาว ได้แก่
1) ปี 2010 เจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ (Tangle)
2) ปี 2012 นักรบสาวหัวใจมหากาฬ (Brave)
3) ปี 2013 โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ”
จากการยกตัวอย่างเปรี ยบเทียบจากสองยุคในข้างต้นแล้วเมื่อมาสู่ ช่วงยุคปั จจุบนั จะเห็นว่า
ตัวการ์ ตูนหลัก ซึ่ งเป็ นเจ้าหญิงในช่วงนี้ จะมีความมัน่ ใจมากกว่าในสองยุคที่ผ่านมา มีความคิดเป็ น
ของตัวเอง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ (Independent)
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นเกี่ยวกับลักษณะของตัวละครที่มีการพัฒนาและมีแนวโน้ม
ในการสอดแทรกเนื้ อหาสะท้อนเพศสภาพของสตรี ในแต่ละช่ วงเวลาดังกล่าว นอกจากนั้นได้มี
กรณี ศึกษาเกี่ยวกับสื่ อการ์ ตูนที่ใช้ในการปลูกฝังค่านิยมของเด็กและเยาวชน การหล่อหลอมเด็กและ
เยาวชนเหล่านั้นให้กลายเป็ นประชากรอุดมคติ (Ideal Citizen) สื่ ออย่างการ์ ตูนจึงเข้ามามีบทบาทใน
การสื่ อข้อความ อัตลักษณ์ สัญลักษณ์ต่างๆ ตามที่สงั คมได้กาํ หนดไว้ ตัวอย่างจากประเทศญี่ปุ่นที่ใช้
การ์ ตูนในการสร้ างอัตลักษณ์ของชาติ โดยการปลูกฝั งคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนผ่านการ์ ตูน
โดยที่ ผูส้ ร้ างการ์ ตูนได้มีการแฝงนัยยะไว้ในเนื้ อหาต่างๆของการ์ ตูน ไม่ว่าจะเป็ นสัญลักษณ์ และ
ทัศนคติอยูเ่ สมอ เช่นไอ้มดแดง ยอดมนุ ษย์ต่าง ๆ เหล่านี้ มีการต่อสู ้กบั สัตว์ประหลาดนอกโลก ที่มี
อาวุ ธครบมื อ มี ข นาดใหญ่ ม หึ ม า มี ค วามน่ ากลัว ซึ่ งอาจเปรี ยบเป็ นตัวแทนของสหรั ฐ อเมริ ก า
เนื่ องจากสหรัฐอเมริ กา เป็ นประเทศมหาอํานาจ ที่ยิ่งใหญ่ แต่ถา้ ยอดมนุ ษย์มารวมตัวกัน ต่อสู ้กนั
ด้วยความสามัคคี ก็สามารถเอาชนะสัตว์ประหลาดตัวนั้นได้ จะเห็นได้ว่า มีการแฝงนัยยะในการ
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ตี ความว่าการรวมพลังกัน สามัคคี มีระเบี ยบวินัย กล้าหาญ ไม่ย่อท้อ เป็ นคนดี จะสามารถนําพา
ประเทศชาติให้พน้ จากภัยอันตราย ซึ่ งเป็ นตัวอย่างหนึ่งของการปลูกฝังเด็กตั้งแต่ยงั เล็ก (ประภัสสร
เสวิกุล, 2559) ซึ่ งแตกต่ างจากการ์ ตูน ฝั่ งตะวัน ตกที่ เรามักจะได้ยิน เสมอว่า “มี เพี ยงเค้าคนเดี ยว
เท่านั้นที่จะสามารถพิทกั ษ์โลกนี้ไว้ได้” (Chaaim Anisada, 2554)
เนื้ อหาอย่างการ์ ตูนของดิสนี ย ์ จะเป็ นการ์ ตูนที่สะท้อนวิถีของผูห้ ญิงได้อย่างชัดเจน จึงทํา
ให้ นึ ก ถึ ง นิ ย ามของคํา ว่ า “สตรี นิ ย ม” ซึ่ งสามารถจํา กัด ความได้ ว่ า เป็ นแนวความคิ ด และ
กระบวนการทางสังคม ที่ ต้ งั อยู่บนการวิเคราะห์ ว่าบุ รุษเพศอยู่ในฐานะที่ ได้เปรี ยบกว่าในสังคม
โดยรวม ในขณะที่สตรี เพศอยูใ่ นสภาพที่ต่าํ กว่าทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม โดยแนวคิดสตรี นิยม
มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสิ ทธิ ความเท่าเที ยมของเพศหญิ งให้มีความทัดเที ยมกับผูช้ าย ทั้งในทาง
การเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสังคม (Shewin, 1988) นอกจากนั้น สตรี นิ ยมยังให้ค วามสนใจเกี่ ยวกับ
อิ สรภาพส่ วนบุ คคล ครอบครัว รั ฐ ตลอดจนการกระจายอํานาจที่ ไม่เท่ าเที ยมกันทางเพศในทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรม รวมถึงการเรี ยกร้ องให้มีการสร้างสมดุลใหม่ระหว่างเพศใน
นามของความมีมนุ ษยธรรมเดียวกันและการเคารพในความแตกต่างของกันและกันซึ่ งในแนวคิด
ของสตรี นิยมได้มีการเปลี่ ยนแปลงกรอบแนวความคิ ดอยู่ตลอดตามบริ บ ทของสังคมในยุคสมัย
ต่าง ๆ ดังนี้
1) สตรี นิยมสายเสรี นิยม (Liberal Feminism) กล่าวถึงสิ ทธิเสรี ภาพของสตรี แบบเต็มขั้น
2) สตรี นิยมสายมาร์ กซิสม์ (Marxist Feminism) กล่าวถึงสตรี นิยมในแง่ของความเท่าเทียม
3) สตรี นิยมสายก้าวหน้า (Radical Feminism) กล่าวถึงสตรี นิยมในเชิงสังคม
4) สตรี นิยมแนวหลังสมัยใหม่ (Postmodern Feminism) ที่มองเพศสภาพเปลี่ยนแปลงไป
เมื่ อ มองโดยรวมเกี่ ยวกับบทบาทของสตรี ได้ถูกสื่ อ ออกมาในเชิ งสังคมและวัฒ นธรรม
เปรี ยบเทียบเป็ นจํานวนมาก ซึ่ งจุดยืนของสตรี เพศนั้นเป็ นสิ่ งที่สงั คมกําหนด รู ปแบบและอัตลักษณ์
ของสตรี เพศผ่านสื่ อต่ างๆ ทําให้ค่านิ ยมของสตรี เพศถู กกําหนดโดยสื่ อและการสื่ อสารต่ าง ๆ ที่
เกิดขึ้นภายในสังคม (รักศานต์ วิวฒั น์สินอุดม, 2555)
เมื่อประกอบกับแนวความคิดของชาวญี่ปุ่นในด้านการใช้การ์ ตูนสร้างชาติดงั ที่กล่าวไปใน
ข้างต้น ประกอบกับ แนวคิดสตรี นิยม การใช้การ์ ตูนซึ่ งเป็ นสื่ อที่ เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึ ง
เข้าใจเนื้อหาสารเหล่านั้นได้ง่าย และเด็กจะให้ความสนใจมากกว่าการใช้การสื่ อสารในลักษณะอื่น
ภาพยนตร์ การ์ ตูนของ วอลท์ ดิสนี ย ์ จึงมักใช้การ์ ตูนในการสอนและถ่ายทอดภาพลักษณ์ ของเพศ
หญิ ง ให้เป็ นไปตามสิ่ งที่ คาดหวังของสังคมในยุคนั้น ด้วยตัวละครหลักซึ่ งเป็ นเพศหญิ งทั้งหมด
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และตัวละครเหล่านั้นเปรี ยบดัง่ ภาพสะท้อนของสตรี เพศในแต่ละยุคสมัยได้เป็ นอย่างดี โดยสามารถ
เห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์และภาพเสมือนที่ชดั เจนของตัวละครในแต่ละช่วงยุคสมัย
ซึ่ งทั้ง หมดขึ้ น อยู่กับ บริ บ ททางสั ง คม ค่ า นิ ย ม และวัฒ นธรรมในช่ ว งเวลาดัง กล่ าว กล่ า วคื อ
วัฒนธรรม เป็ นเรื่ องของ ความรู ้ ความเชื่ อ ทัศนคติ ที่ ผูค้ นในแต่ ละสังคมเรี ยนรู ้ ผ่านทางสังคมที่
ตนเองใช้ชีวิตอยูแ่ ละวัฒนธรรมคือการสื่ อสารและการสื่ อสารมาจากวัฒนธรรม ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบ
ดู ในงานของดิ สนี ยท์ ี่ ได้มีการแบ่ งออกเป็ น 3 ยุค ได้แก่ ยุคแรกเริ่ ม ยุคกลาง และยุค ปั จจุบ ัน ได้
สะท้อนถึ งลักษณะอัตลักษณ์ ของสตรี ลงไปในเนื้ อหาการ์ ตูน เหล่ านั้น เพื่อสอนเด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะผูห้ ญิงให้ดาํ เนินวิถีชีวติ แบบตัวละครเอกในการ์ตูน ตลอดจนพัฒนาตัวละครจากเดิมที่สื่อ
ถึงเพศหญิงที่เป็ นฝ่ ายรอคอยผูช้ าย ให้กลายเป็ นตัวละครที่มีความชัดเจน มีพลัง รวมถึงมีแนวโน้ม
ในการสร้ า งค่ า นิ ย มให้ ต ั ว ละครหลัก (เจ้า หญิ ง ดิ ส นี ย ์) มี ค วามคิ ด มี ค วามเป็ นผู ้นํ า และมี
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองมากขึ้นอีกด้วย

1.2 คําถามนําวิจัย
1) ภาพลักษณ์ ของเพศหญิ งในแต่ ละยุคสมัย ที่ สื่อสารผ่านตัวละครของดิ สนี ยม์ ีลกั ษณะ
เป็ นอย่างไร
2) พัฒนาการของตัวละครหลักในภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชั่น เรื่ อ ง โฟรเซ่ น (Frozen)
“ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ” เป็ นอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่ออธิบายภาพลักษณ์ของเพศหญิงที่สื่อสารผ่านตัวละครของดิสนียแ์ ต่ละยุคสมัย
2) เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาการของตัวละครหลักในภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่
เรื่ อง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ”
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1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) อธิบายภาพลักษณ์ของเพศหญิงที่สื่อสารผ่านตัวละครของดิสนีย ์
2) วิเคราะห์ วิ ธีก ารพัฒ นาการของตัว ละครหลักในภาพยนตร์ ก าร์ ตู น แอนิ เมชั่น เรื่ อ ง
โฟรเซ่ น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ” เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสื่ อสําหรับ
สอนเรื่ องเพศหญิง
3) เพื่อทําความเข้าใจถึงความซับซ้อนของเพศหญิง รวมถึงเพศสภาพของชายในตัวละคร
หญิง

1.5 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง “การนําเสนอภาพลักษณ์ สตรี ผ่านการเล่าเรื่ องผ่านตัวละครในภาพยนตร์
การ์ ตู น แอนิ เมชั่น เรื่ อง โฟรเซ่ น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชิ นี หิ มะ” ใช้วิธีการศึ กษาเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขอบเขตในการศึกษาเนื้ อหาถึงพัฒนาการของตัวละครหลัก
จากภาพยนตร์แอนิ เมชัน่ เรื่ องโฟรเซ่ น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ” และใช้เครื่ องมือ
การสัมภาษณ์แบบเชิ งลึก จากนักวิชาการ และสัมภาษณ์เชิ งลึกจากนักวิจารณ์ภาพยนตร์ ประกอบ
กับการวิเคราะห์ของผูว้ จิ ยั เอง

1.6 นิยามศัพท์
1) ภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่ น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชิ นีหิมะ”
หมายถึ ง ภาพยนตร์ การ์ ตูนผลงานของดิ สนี ยท์ ี่ ฉายช่ วงเดื อน กรกฎาคม 2557 โดยมี ตวั ละครเอก
ได้แก่ เอลซ่า แอนนา คริ สตอฟ และฮาน
2) การนําเสนอภาพลักษณ์สตรี หมายถึง การนําเสนอภาพลักษณ์ของสตรี เพศผ่านตัวละคร
เอกเพศหญิ ง ทั้งในด้านภาษา สั ญ ญะ ที่ แ ฝงอยู่ในภาพยนตร์ ก าร์ ตู น แอนิ เมชั่น เรื่ อ ง โฟรเซ่ น
(Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ”
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3) ภาพยนตร์ การ์ ตูนดิสนี ยก์ ลุ่มเจ้าหญิง หมายถึง ภาพยนตร์ การ์ ตูนที่ ตวั เอกหลักเป็ นเพศ
หญิงมีเนื้ อหาเกี่ยวกับเจ้าชาย และเจ้าหญิง และมีความเป็ นวรรณคดีนิทาน (Fairy Tales Literature)
โดยมาจากนิทานพื้นบ้านหรื อวรรณกรรมอื่น ๆ
4) การเล่าเรื่ องผ่านตัวละคร หมายถึง การเล่าเรื่ องราวในตัวละคร และชี วิตของตัวละคร
เพศหญิงในอิริยาบถต่าง ๆ ที่สื่อถึงนัยด้านเพศในภาพยนตร์การ์ตูน
5) การเปลี่ยนผ่านของวัฒนธรรม หมายถึง สภาพสังคมและค่านิ ยมของสังคมในยุคนั้น ๆ
เกี่ยวกับสตรี เพศ ที่สะท้อนภาพสู่ การ์ตูนแอนิเมชัน่ ของดิสนียใ์ นยุคต่างๆ ตามตัวละครเอก

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดการวิจยั
ในงานวิจยั เรื่ อง “การนําเสนอภาพลักษณ์สตรี ในการเล่าเรื่ องผ่านตัวละคร ในภาพยนตร์
การ์ ตูนแอนิ เมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่ น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ” ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ
ภายใต้กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการศึกษา ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดการ์ตูน
2.2 แนวคิดเรื่ องสตรี นิยม
2.3 แนวคิดเรื่ องสัญวิทยา
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.5 กรอบแนวคิดการวิจยั

2.1 แนวคิดการ์ ตูน
การ์ ตูน (Cartoon) มาจากคําว่า Cartone แปลว่ากระดาษในภาษาอิตาลีซ่ ึ งในงานวิจิตรศิลป์
Cartoon หมายถึง การวาดภาพร่ างขนาดจริ งเพื่อสร้ างงาน เช่ น ภาพฝาผนังปูนเปี ยก ภาพสี น้ าํ มัน
งานกระเบื้อง งานกระจก หรื อม่านแขวน ต่อมาภายหลังความหมายของการ์ ตูนเปลี่ยนออกไปด้วย
ลักษณะการใช้การ์ ตูนในยุคต่อ ๆ มา หากอ้างอิงตามความหมายของ ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ให้
คํานิยาม การ์ ตูน คือ ภาพล้อเลียน ภาพตลกเขียนเป็ นภาพบุคคล หรื อภาพแสดงเหตุการณ์ที่ผูเ้ ขียน
ตั้งใจล้อเลียนให้ดูรู้สึกขบขัน หนังสื อเล่าเรื่ องด้วยภาพเขียนที่ แบ่ งหน้ากระดาษเป็ นช่ อง ๆ มีคาํ
บรรยายสั้น ๆ อ่านง่าย เนื้อเรื่ องมักเป็ นนิทานหรื อนวนิยาย
โดยสรุ ปแล้วการ์ ตูนจึงเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของงานศิลปะ เป็ นรู ปแบบผสมระหว่างงานเขียน
แบบนวนิยาย กับการวาดภาพการ์ตูน เพื่อสะท้อนเรื่ องราวงานเขียนในลักษณะของภาพ ในปั จจุบนั
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มีหลายรู ปแบบในการถ่ายทอดและใช้สะท้อนถึงความคิด สังคม และวัฒนธรรมในยุคนั้น ได้ไม่ต่าง
จากงานเขียน ภาพยนตร์ และละคร
2.1.1 ประวัตกิ าร์ ตูน
อัชมา สุ นทรพิทกั ษ์ (2541) ได้กล่าวถึงประวัติความเป็ นมาของการ์ ตูนว่า ธุรกิจการ์ ตูนเริ่ ม
ในปลายศตวรรษที่ 19 จากการ์ตูนประเภท Comic Strip และ Motion Picture ซึ่งได้รับความนิยมใน
สหรั ฐอเมริ กาใน ค.ศ. 1950 ในลักษณะรู ปแบบการ์ ตูนล้อเลี ยนการเมือ ง (Editorial and Political
Cartoon) ผ่านสื่ อหนังสื อพิมพ์ซ่ ึ งมีวตั ถุ ประสงค์ทางสังคมคือการล้อเลี ยนการเมื องตามกระแส
สังคม นักวาดการ์ ตูนในช่วงยุค ค.ศ. 1950-1970 สร้างการ์ ตูนโดยมีวตั ถุประสงค์มากกว่าเพื่อความ
บันเทิงดังนั้นภาพการ์ตูนในยุคนี้จึงเป็ นภาพล้อเลียน ประชดประชัน นําเสนอความจริ งทางสังคมซึ่ ง
สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ในหนังสื อเพลย์บอยของอัล แคมป์ (Al Capp) ผูว้ าดการ์ ตูน Li’l Abner
ว่า “คุ ณไม่สามารถเขียนหรื อวาดสิ่ งใดโดยปราศจากการวิจารณ์ เรื่ องราวในสังคมได้” สําหรั บ
การ์ตูนต่อเนื่อง (Animated Cartoon) ส่ วนใหญ่เกิดจากการ์ ตูนประกอบคําบรรยายหรื อการ์ตูนแบบ
ช่อง (Comic Strip)โดย วินเซอร์ เชนิ ส แม็คเลย์ (Winsor Zenis McCay) เป็ นคนแรกที่สร้างการ์ ตูน
ต่ อ เนื่ อ ง ใน ค.ศ. 1950 เรื่ อ ง Little Nemo in Slumberland ซึ่ ง ศู น ย์ก ลางในการพัฒ นาการสร้ า ง
ภาพยนตร์ การ์ ตูนที่สาํ คัญคือ เมืองนิ วยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา เนื่ องจากเป็ นเมืองที่มีนกั วาด
การ์ตูนที่มีฝีมือ เป็ นที่ตอ้ งการของบริ ษทั ผูผ้ ลิตภาพยนตร์การ์ตูน มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใน
การสร้างการ์ ตูน สําหรับบุคคลที่พฒั นาภาพยนตร์ การ์ ตูนให้เป็ นที่รู้จกั ทัว่ โลกและได้รับการขนาน
นามว่า ราชาการ์ ตูน คือ วอลเตอร์ เอลเลียส ดีสนี ย ์ (Walter Elias Disney) (รพิลกั ษณ์ หาญพานิ ช,
2556)
หากกล่าวถึง “วอลท์ ดิ สนี ย”์ ซึ่ งเป็ นผูร้ ิ เริ่ มการสร้ างภาพยนตร์ การ์ ตูนสี ข้ ึนเป็ นรายแรก
โดยมีจุดกําเนิ ดบนขบวนรถไฟจากนิ วยอร์ กสู่ ลอสแองเจลีส ซึ่งเขาได้จิตนาการและวาดตัวการ์ ตูน
หนู สีดาํ นุ่ งกางเกงสี แ ดงขึ้ น โดยตั้ง ชื่ อ ว่า มอร์ ติ เ มอร์ (Mortimer) หากแต่ ภ รรยาของเขาได้ใ ห้
คําแนะนําและพร้อมกล่าวว่าชื่ อที่เขาตั้งนั้นฟั งดูจริ งจังและเป็ นทางการมากเกินไป จากต้นกําเนิ ด
เพียงจุ ดเล็ก ๆ นี้ เองตัวการ์ ตูน “มิกกี้ เมาส์ ” (Mickey Mouse) ซึ่ งแท้จริ งแล้วถือ กําเนิ ดขึ้ นมาใน
ปี ค.ศ. 1928 จากภาพยนตร์ การ์ ตูนเรื่ องที่สามของ วอลท์ ดิสนี ย ์ เรื่ อง “Steamboat Willie” ซึ่ งเป็ น
การ์ ตูนเรื่ องแรกที่ มีการใส่ เสี ยง หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1934 จึ งตามมาด้วยการสร้ างตัวการ์ ตู น
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เพิ่มเติมซึ่ งเป็ นเพื่อนของมิกกี้ เมาส์ ได้แก่ มินนี่ เมาส์ (Minnie Mouse) พลูโต(Pluto) กู๊ฟฟี่ (Goofy)
และ โดนัลด์ ดัก๊ (Donald Duck) (Janet, 2001)
นอกจากดิสนีย ์ ซึ่งถือเป็ นธุรกิจที่เจริ ญเติบโตจากการผลิตภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่ แล้ว
ในธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างแอนิเมชัน่ ก็ยงั มี บริ ษทั วอร์เนอร์ บราเธอร์ ซึ่งถือได้วา่ ทั้งสองบริ ษทั เป็ น
ผูผ้ ลิตการ์ตูนที่ใหญ่ที่สุดของโลก ที่ผลิตทั้งภาพยนตร์ การ์ตูนทางโทรทัศน์ วีดีทศั น์ และภาพยนตร์
การ์ตูนในโรงภาพยนตร์อีกด้วย ซึ่งต่อมาเมื่อการ์ตูนเป็ นที่นิยมในกลุ่มผูบ้ ริ โภคแล้ว นักการตลาดจึง
ได้นาํ ตัวการ์ ตูนเหล่านั้นมาใช้ในการสื่ อสารการตลาดเพื่อสร้างความน่าสนใจในสิ นค้าและบริ การ
โดยครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายทั้งเด็กและผูใ้ หญ่ แต่ในขณะเดียวกันสําหรับประเทศแคนาดา รัฐบาล
รัฐควิแบคได้บญ
ั ญัติกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคห้ามไม่ให้ใช้การ์ ตูนในการโฆษณาสิ นค้าสําหรับ
เด็ก (Roy Paul Nelson, 2518 อ้างถึงใน อัชมา สุ นทรพิทกั ษ์, 2541) ไม่เพียงแค่ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ญี่ปุ่นเป็ นประเทศเดียวในเอเชี ยที่มีผลงานการ์ ตูนออกสู่ ตลาด ซึ่ งเริ่ มใน ปี ค.ศ. 1910 โดยนักเขียน
การ์ ตู น ญี่ ปุ่ นได้แ รงบัน ดาลใจจากการแนะนํา ภาพยนตร์ โดย จอนห์ แรนดอลฟ์ เบรย์ (John
Randolph Bray) ในเมืองโตเกียว สําหรับผูส้ ร้างภาพยนตร์ การ์ ตูนคนแรกในญี่ปุ่น คือ เซอิทาโร คิตา
ยามา (Seitaro Kitayama) ซึ่ งเขาเริ่ มจากการวาดภาพต่อเนื่ องบนกระดาษในปี ค.ศ. 1913 จากนั้นจึง
สร้ า งเป็ นภาพยนตร์ การ์ ตู น ครั้ งแรกในปี ค.ศ. 1917 เรื่ อ ง Saru Kani Kassen (The Crab Gets Its
Revenge on the Monkey) และ Cat and Mice and the Naughty Mailbox
2.1.2 ลักษณะภาพการ์ ตูน
ธารา จันทร์อนุ (2551) อธิบายถึงการ์ตูนว่าแบ่งออกเป็ น 4 รู ปแบบ ดังนี้
1) ภาพเลียนแบบธรรมชาติ (Natural Cartoon) ได้แก่ การ์ตูนรู ปสัตว์ท้ งั ในรู ปแบบที่
มีลกั ษณะเหมือนสัตว์จริ ง ๆ รู ปสัตว์ที่มีบุคลิกท่าทางเหมือนคน และการ์ตูนรู ปคน
2) ภาพวิจิตร (Fine Cartoon) การ์ ตูนที่ วาดสวยงามในรู ปแบบวิจิตรศิ ลป์ เป็ นงาน
ศิลปะที่มีค่า
3) ภาพกราฟิ ก (Graphic Cartoon) เป็ นการ์ ตูนที่มีรูปร่ างทรงเรขาคณิ ตง่าย ๆ ระบาย
สี ไล่น้ าํ หนัก มีการลงเส้นขอบชัดเจน
4) การ์ตูน 3 มิติ (Three Dimension Cartoon) การ์ตูนที่สร้างในรู ป 3 มิติ จาก ดิน ดิน
นํ้ามัน ไม้ พลาสติก หรื อวัสดุอื่นๆ แล้วนํามาถ่ายเป็ นภาพยนตร์ การ์ ตูน 2 มิติ โดยใช้เทคนิ คทําให้
การ์ตูนเคลื่อนไหวได้ (Animation) เหมือนมีชีวิต
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2.1.3 การแบ่ งประเภทของตัวการ์ ตูน
วรัชญ์ วานิ ชวัฒนากุล (2548, น. 15-17) กล่าวถึงแนวคิดของ รอย พอล เนลสัน ว่าได้แบ่ง
ประเภทของการ์ตูนออกเป็ น 8 ประเภทดังต่อไปนี้
1) การ์ ตูนล้อเลียนการเมือง (Political and Editorial Cartoons) การ์ ตูนที่ มีขอ้ ความ
ประกอบ เกี่ยวข้องกับ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอปั ญหา หรื อแนวทางแก้ไข
ในเรื่ องต่าง ๆ เช่น การ์ตูนในหนังสื อพิมพ์เรื่ องผูใ้ หญ่มากับทุ่งหมาเมิน
2) การ์ ตู น ประกอบคํา บรรยายหรื อ การ์ ตู น ช่ อ ง (Comic Strip) เป็ นการ์ ตู น ที่ มี
เรื่ องราวจบในตอน ดําเนินเรื่ องโดยตัวการ์ตูนหลักและมีตวั ประกอบสามารถสร้างเรื่ องราวความคิด
ของผูส้ ร้างและดัดแปลงได้ตามช่องทางในการสื่ อสาร เช่น การ์ ตูนในนิ ตยสาร a Day ขายหัวเราะ
มหาสนุก เป็ นต้น
3) การ์ตูนตลก (Gag Cartoons) เป็ นการ์ตูนภาพเดี่ยวจบในตัวเอง เรื่ องราวเชิงตลก
ขบขัน
4) การ์ ตูนที่ช่วยเติมเต็มพื้นที่ ว่างในหน้านิ ตยสาร (Spot Drawing) ส่ วนใหญ่จะใช้
บริ เวณกลางหน้าใกล้บทความหรื อใกล้กบั หัวเรื่ อง โดยใช้การ์ตูนที่เป็ นภาพเสมือนจริ ง (Realism)
5) การ์ ตูนประกอบเนื้ อหา (Illustrative Cartoons) ใช้ประกอบบทความ ข้อเขียนใน
นิ ตยสาร และถูกใช้ในการประกอบโฆษณาการ์ ตูนประเภทนี้ สร้ างขึ้ นเพื่อดึ งดู ดความสนใจของ
ผูบ้ ริ โภคเพือ่ ให้ผบู ้ ริ โภคสนใจเนื้อหาสาร
6) การ์ตูนบนบัตรอวยพร (Greeting Cards) เป็ นการ์ตูนที่สื่ออารมณ์ของคน เช่น รัก
ขอโทษ เสี ยใจ ขอบคุณ โดยปรากฏอยูบ่ นบัตรอวยพร พร้อมกับใช้ภาพการ์ ตูนคู่กบั ข้อความสั้น ๆ
ที่ดึงดูดใจให้ผูอ้ ่านเปิ ดอ่าน ทั้งนี้ ยงั รวมถึงการ์ ตูน ลิขสิ ทธิ์ ต่าง ๆ (การ์ตูน ที่มาจากการ์ ตูน ประเภท
เรื่ องราว หรื อภาพยนตร์การ์ตูน) เช่น การ์ตูนมิกกี้เมาส์ และสหาย
7) การ์ ตูนต่อเนื่ อง (Animated Cartoon) เป็ นการ์ ตูนเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิต มีท้ งั
แบบการ์ ตูนพูดได้และแบบเงียบ เป็ นที่มาของการ์ ตูนที่มีชื่อเสี ยง เช่น มิกกี้เมาส์ และมินนี่เมาส์ ซึ่ ง
ถือกําเนิ ดจากเรื่ อง Plane Crazy ในปี ค.ศ. 1927 และเริ่ มเป็ นที่รู้จกั ในวงกว้างจากเรื่ อง Steamboat
Wille ในเดื อนพฤศจิกายน ค.ศ. 1928 เนื่ องจาก เรื่ องนี้ มีการพัฒนาภาพการ์ ตูนให้สวยงามและมี
เสี ยงที่เหมาะกับเนื้อเรื่ อง จากนั้นเริ่ มมีการใช้การ์ ตูนในภาพยนตร์ เรื่ องต่างๆ การ์ ตูนจึงได้รับความ
นิยมอย่างมากจึงมีการนําการ์ ตูนลิขสิ ทธิ์ มาใช้ทางการตลาด โดยผูน้ าํ ด้านการ์ ตูนลิขสิ ทธิ์คือ บริ ษทั
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เดอะ วอลท์ ดีสนีย ์ คอมปานี จํากัด ที่ทาํ ธุรกิจด้านการให้ลิขสิ ทธิ์ ในการใช้การ์ตูน วอลท์ ดิสนี ยใ์ น
การผลิตสิ นค้า เช่น เครื่ องเขียน ตุก๊ ตา เสื้ อยืด เป็ นต้น
8) Cartoon Creations เป็ นการ์ ตูนที่นอกเหนื อจากการ์ ตูนทั้ง 7 ประเภท เป็ นภาพที่
สร้างขึ้นในลักษณะการ์ ตูน ทั้งแบบตุ๊กตา งานปั้ น ของเล่น ภาพวาดบนฝาผนัง หรื อการ์ ตูนรู ปแบบ
เดียว (One Shot) บนแฟ้มเอกสาร หนังสื อเล่มเล็ก คู่มือ ที่ทาํ แจกครั้งเดียว รวมถึง Cartoon Spread
ภาพการ์ตูนแบบต่างๆภายใต้เรื่ องเดียวกัน ที่แสดงภาพต่อกันในหน้าหนังสื อพิมพ์หรื อนิตยสารที่ไม่
ต้องจบในเล่มเดียว แต่อาจจะเป็ นการ์ตูนที่ต่อเนื่องเป็ นช่วงระยะเวลา
2.1.4 องค์ ประกอบของการ์ ตูน
การ์ตูนเป็ นลักษณะการเขียนที่คล้ายกับนวนิยาย ผูว้ ิจยั จึงใช้กรอบแนวคิดขององค์ประกอบ
หลักของ นวนิ ยายเพื่อนํามาใช้ในการวิเคราะห์ เนื้อเรื่ อง และองค์ประกอบต่าง ๆ ของการ์ ตูน โดย
อ้างอิงจากงานเขียนเผยแพร่ ของราชบัณฑิตยสถาน (2542) ว่าองค์ประกอบทั้งหมดมีดงั ต่อไปนี้
1) แก่ น เรื่ อ ง คื อ ข้อคิ ดที่ ผูแ้ ต่ งต้อ งการสื่ อ ถึ งผูอ้ ่ า น เป็ นความคิ ด สํา คัญ อัน เป็ น
แกนกลางของเรื่ องที่คุมเนื้อเรื่ องของวรรณกรรมเรื่ องหนึ่ง ๆ ให้มีเอกภาพในสารคดีร้อยแก้วทัว่ ไป
แก่นเรื่ องคือหัวข้อสําคัญที่ผูเ้ ขียนจะนํามาเป็ นหลักใหญ่ (หรื อปั ญหาใหญ่) ในการเขียนเรื่ องนั้น ๆ
ในบทกวีนิพนธ์บนั เทิงคดีและบทละคร แก่นเรื่ องจะเป็ นความคิดสําคัญที่แฝงอยูใ่ นเนื้ อเรื่ องตลอด
ทั้งเรื่ อง แก่นเรื่ องที่ผเู ้ ขียนนํามาใช้ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นสิ่ งใหม่ บางครั้งเป็ นเรื่ องเก่านํามาเล่าใหม่ ซึ่ ง
นักเขียนหลายคนได้เขียนมาหลายครั้ง โดยมีเนื้อเรื่ องและวิธีการนําเสนอที่แตกต่างกัน
2) โครงเรื่ อง คือ การจัดลําดับเหตุการณ์ในการเดิ นเรื่ องอย่างระมัดระวัง เพื่อให้
บรรลุผลตามความต้องการของผูเ้ ขียน โครงเรื่ องที่ ดีมกั ต้องมี ความขัดแย้ง ซึ่ งอาจจะเป็ นความ
ขัดแย้งของความรู ้ สึกภายในของตัวละคร ความขัดแย้งของตัวละครกับตัวละครฝ่ ายตรงข้าม กับ
สังคม หรื อกับธรรมชาติเป็ นต้น
3) ฉากท้องเรื่ อง ได้แก่ เวลา สถานที่ รวมถึงบรรยากาศ ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบที่ ทาํ
ให้ผอู ้ ่านคล้อยตามว่าเหตุการณ์ในเรื่ องนั้นเป็ นจริ ง
4) ตัว ละคร คื อ สมมุ ติ บุ ค คลที่ ผู เ้ ขี ย นสร้ า งขึ้ น ให้ มี พ ฤติ ก รรมเลี ย นคนนานา
ประเภทในสังคม ตัวละครเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการเดินเรื่ องมักนิยมแบ่งตัวละครเป็ น
2
ประเภท คือ ตัวละครที่ ปรั บเปลี่ ยนนิ สัย และตัวละครที่ นิสัยคงที่ ไม่ เปลี่ ยนแปลงไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานการณ์ใดก็ตาม
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5) มุมมองและนํ้าเสี ยง โดย มุมมอง คือ ทัศนคติ ของผูเ้ ล่าเรื่ อง ซึ่ งอาจจะเป็ นตัว
ผูเ้ ขียนเอง หรื ออาจเป็ นตัวละครที่ผแู ้ ต่งสร้างขึ้น เป็ นกลวิธีอย่างหนึ่งที่ผเู ้ ขียนใช้ดึงดูดความสนใจ
ของผูอ้ ่าน มุมมองจะควบคู่ไปกับนํ้าเสี ยงของผูเ้ ล่าเรื่ อง ซึ่งอาจใช้น้ าํ เสี ยงที่ขึงขังจริ งจัง เศร้า เสี ยดสี
หรื อมีอ ารมณ์ขนั เป็ นต้น ลี ลา คื อ กลวิธีที่ใช้ในการประพันธ์อนั เป็ นท่ วงทํานองเฉพาะตัวของ
นักเขียนในการเลือกใช้คาํ สํานวน จินตภาพ ความเปรี ยบ หรื อสัญลักษณ์ ฯลฯ
2.1.5 วิธีการสื่ อความหมายของการ์ ตูน
วิธีการสื่ อความหมายของการ์ตูน หมายถึง ส่ วนประกอบทางกายภาพที่สื่อความหมายและ
อารมณ์ ของการ์ ตูน ได้แก่ การใช้ลายเส้น ลักษณะตัวอักษร และภาษาที่ ใช้ในการ์ ตูน (ศิ ริเพ็ญ
ประเสริ ฐรัตนเดโช, 2545)
1) การใช้ลายเส้นและลักษณะตัวอักษร
(1) เส้นและสัญลักษณ์ที่ประกอบภาพมีลกั ษณะเป็ นรหัสที่ให้ความหมาย เช่น
ก้อนเมฆแทนความฝั น, เส้นวนๆ แทนความมึนงง, รู ปหัวใจแทนความรัก เป็ นต้นเส้นสามารถบ่ง
บอกรู ปแบบการเคลื่อนไหว เช่น ไปข้างหน้า, ไปข้างหลัง,ขึ้น, ลง เป็ นต้น
(2) การใช้ตวั อักษรสะท้อนให้เห็นอารมณ์และธรรมชาติของการ์ ตูน สะท้อน
ลี ลาของ นักเขียนการ์ ตูน ลักษณะตัวอักษร สามารถช่ วยสื่ อความหมายของการ์ ตูน ทําให้ผูอ้ ่าน
เข้าถึงอารมณ์และเหตุการณ์ในการ์ตูนช่อง
2) ลักษณะตัวอักษร
(1) ตัวอักษรเขียนมือธรรมดา ซึ่ งอาจจะอยู่ในช่องคําพูดที่ช้ ี ไปยังการ์ ตูนที่ พูด
หรื อไม่อยูใ่ นช่องคําพูด
(2) ตัวอักษรแบบหนาหรื อตัวเอียง ใช้เพื่อใช้ในการเน้นคําพูด เน้นความหมาย
และสวยงาม (Graphic Variety) รวมถึงใช้แทนเสี ยงพูดเพื่อสื่ ออารมณ์ เช่น ร้องไห้ โกรธ ตกใจ และ
แทนเสี ยงตามธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า ของหล่น
3) ภาษาที่ใช้ในการ์ตูน
มาณิ ษา พิศาลบุตร (2533, อ้างถึงในรพิลกั ษณ์ หาญพานิช, 2555) ได้แบ่งลักษณะ
ภาษาในการ์ตูน แบ่งเป็ น 2 ประเภทได้แก่
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(1) ภาษาพูด เป็ นภาษาที่ไม่เป็ นทางการ มีการตัดพยางค์ออกเพื่อสะดวกในการ
พูด มีท้ งั การใช้คาํ สุ ภาพและไม่สุภาพ อาจปรับเสี ยงของคําให้ลดความรุ นแรง หรื อใช้คาํ ตามสมัย
นิยม เป็ นต้น
(2) นํ้า เสี ย ง หมายถึ ง อารมณ์ ค วามรู ้ สึก สะท้อ นเจตนาของผูเ้ ขี ย น อารมณ์
ความรู ้สึกมายังผูอ้ ่าน
ผูอ้ ่านต้องพิจารณาและอาศัยบริ บทตีความเพื่อทราบนํ้าเสี ยงที่ผแู ้ ต่งสื่ อจะเห็นได้วา่ ภาษามี
ส่ วนสําคัญในการสื่ อความหมาย ดังนั้นภาษาในการ์ ตูนควรสร้างสี สัน ความสนุกสนานให้ การ์ ตูน
ซึ่งไม่ต่างจากการอ่านนวนิยาย ที่ผอู ้ ่านจะต้องตีความจากตัวหนังสื อเพียงอย่างเดียว
ผูว้ ิจยั เห็ นว่า วิธีการสื่ อสารความหมายในการ์ ตูนเป็ นลักษณะที่คล้ายกับลักษณะการสื่ อ
ความหมายในนวนิ ย าย ด้ว ยลัก ษณะการสื่ อ สารที่ ใ ช้ท้ งั วัจนภาษา และอวัจนภาษา แล้ว จึ ง ถู ก
ถ่ายทอดออกมาในรู ปแบบของภาพ แทนที่จะเป็ นตัวอักษร ในขณะที่ ภาพยนตร์ และภาพยนตร์
การ์ ตูนแอนิ เมชั่นนั้น การนําเสนอแทบไม่ต่างกันเลย เนื่ องจากนําเสนอออกเป็ นภาพ และเสี ยง
เช่นเดียวกัน
2.1.6 การ์ ตูนกับวัฒ นธรรม
หากกล่าวถึงงานศิ ลปะ ซึ่ งอาจถื อได้ว่าเป็ นเครื่ องมือที่ ใช้ในการสะท้อนภาพของสังคม
ตั้งแต่ อดี ตอี ก รู ป แบบหนึ่ ง อย่างงานเขี ย นของ Charles Dicken ในหนัง สื ออย่า ง Oliver Twist ที่
สะท้อนภาพสังคมในยุคปฎิวตั ิอุตสาหกรรมได้เป็ นอย่างดี หรื อภาพเขียนของฟรี ดา้ ที่สะท้อนภาพ
สังคมในแง่มุมของสตรี นิยม ไม่ใช่เพียงแค่งานศิลปะที่เป็ นภาพเขียนเท่านั้น แต่ยงั รวมไปถึ งงาน
ศิลปะทางตัวอักษรที่มาในรู ปแบบของงานเขียนซึ่ งถือเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งในการสะท้อนภาพสังคม
ได้ไม่ต่างกัน
ในขณะเดี ยวกันการ์ ตูนก็ได้กลายเป็ นสื่ อหนึ่ งที่ สะท้อนภาพสังคมได้ไม่ต่างจากสื่ องาน
เขียนอื่น ๆ ยกตัวอย่างจากการ์ ตูนล้อการเมือง ล้อสังคมในฝรั่งเศส ของการใช้การ์ ตูนเพื่อสะท้อน
ภาพสังคม
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ภาพที่ 2.1 ตัวอย่ างภาพการ์ ตูนล้ อเลียนของฝรั่งเศส
แหล่ งที่มา: Buzzfeed (2014).
จากการนําเสนอที่ น่าสนใจของ ภาวดี สายสุ วรรณ (2553) ซึ่ งได้ศึกษา เกี่ยวกับ ค่านิ ยม
วัฒนธรรมรวมไปถึงบรรทัดฐานที่ ปรากฏในการ์ ตูนสั้นของไทย เป็ นอีกตัวอย่างหนึ่ งของการใช้
การ์ตูนเพือ่ สะท้อนภาพของวัฒนธรรม โดยงานวิจยั ได้นาํ เสนอข้อมูล ดังนี้
จากภาพการ์ ตูนแสดงให้เห็นว่า คนไทยยึดความสะดวกสบายของตัวเองเป็ นหลัก แบบที่
เรี ยกว่าทําอะไรตามใจคือไทยแท้ เห็นได้จากค่านิยมการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน พฤติกรรมต่างๆ
จึงยึดตัวเองเป็ นศูนย์กลาง ค่านิ ยมนี้ สอดคล้องกับค่านิ ยมการพึ่งพาสิ่ งเหนื อธรรมชาติ เพราะเป็ น
ค่านิยมที่แสดงออกมาผ่านทางการชอบอะไรที่ได้มาง่ายๆ ใช้วิธีการที่เป็ นทางลัด สะดวกสบาย ซึ่ ง
แสดงให้เห็นถึงการยึดตัวเองเป็ นศูนย์กลางเช่นกัน (ภาวดี สายสุ วรรณ, 2553)
นอกจากนั้นในงานเขียนของ ประภัสสร เสวิกุล (2016) พบว่าประเทศอย่างญี่ปุ่น ใช้สื่อ
การ์ ตูนในการปลู กฝั งค่านิ ยมของเด็กและเยาวชน และหล่ อหลอมเด็กและเยาวชนเหล่ า นั้น ให้
กลายเป็ นประชากรอุดมคติ (Ideal Citizen) สื่ ออย่างการ์ ตูนจึ งเข้ามามีบทบาทในการสื่ อข้อความ
อัตลักษณ์ สัญลักษณ์ ต่าง ๆ ตามที่สงั คมได้กาํ หนดไว้ ตัวอย่างจากประเทศญี่ปุ่น ที่ใช้การ์ตูน ในการ
สร้างอัตลักษณ์ของชาติของชาวญี่ปุ่น โดยการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เด็ก และเยาวชน ผ่านการ์ ตูน
โดยผูส้ ร้างการ์ ตูนได้ แฝงนัยไว้ในเนื้ อหาต่าง ๆ ทั้งสัญลักษณ์ และทัศนคติไว้ในเนื้อหาของการ์ ตูน
เหล่านั้นอยูเ่ สมอ ไม่ว่าจะเป็ นไอ้มดแดง ยอดมนุษย์ต่าง ๆ เหล่านี้ มีการต่อสู ้กบั สัตว์ประหลาดนอก
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โลก ที่ มี อ าวุ ธ ครบมื อ มี ข นาดใหญ่ ม หึ ม า มี ค วามน่ า กลัว ซึ่ งอาจเปรี ยบเป็ นตัว แทนของ
สหรัฐอเมริ กา เนื่องจากสหรัฐอเมริ กาเป็ นประเทศมหาอํานาจที่ยิ่งใหญ่ แต่ถา้ ยอดมนุษย์มารวมตัว
กัน ต่ อสู ้กนั ด้วยความสามัคคี ก็สามารถเอาชนะสัตว์ประหลาดตัวนั้นได้ นัยของการถ่ า ยทอด
สามารถตีความได้ว่าการรวมพลังกัน ความสามัคคี ความมีระเบียบวินยั ความกล้าหาญ ไม่ย่อท้อ
เป็ นคนดี จะสามารถนําพาประเทศชาติให้พน้ จากภัยอันตราย ซึ่ งเป็ นตัวอย่างหนึ่ งของการปลูกฝั ง
เด็กตั้งแต่ยงั เล็ก ซึ่ งแตกต่างจากการ์ ตูนฝั่ งตะวันตกที่เรามักจะได้ยินเสมอว่า “มีเพียงเค้าคนเดี ยว
เท่านั้นที่จะสามารถพิทกั ษ์โลกนี้ไว้ได้”
จากข้อ มู ล ทั้ง หมด แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การ์ ตู น นั้ น ถื อ เป็ นภาพหนึ่ งในการสะท้อ นภาพ
วัฒนธรรมของสังคมได้เป็ นอย่างดี ส่ งผลถึงงานวิจยั ฉบับนี้ ที่สามารถนําข้อมูลในการสะท้อนภาพ
ของวัฒนธรรมสตรี นิยม ในภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชั่น เรื่ อง โฟรเซ่ น (Frozen) “ผจญภัยแดน
คําสาปราชินีหิมะ” ได้เช่นเดียวกัน

2.2 แนวคิดสตรีนิยม (FEMINISTS)
2.2.1 แนวคิดภาพลักษณ์ เพศ
ภาพลักษณ์ ของเพศนั้นเป็ นลักษณะการเกิ ดขึ้ นโดยการกําหนดทางสังคม เพศเป็ นสิ่ งที่
สังคมกําหนดขึ้น เพื่อกําหนดรู ปแบบและบรรทัดฐานทางสังคมแก่เพศต่าง ในสังคม เช่น ชายต้อง
แข็งแรงเป็ นผูน้ าํ ครอบครัว ในขณะที่หญิงต้องอยูบ่ า้ นเลี้ยงลูก ซึ่งเป็ นลักษณะของสังคมตั้งแต่หลัง
ช่ วงสงครามโลกครั้ งที่ 2 ซึ่ งเป็ นกลุ่มแนวคิ ด เชิ งโมเดิ ร์น ที่ ได้รับอิ ทธิ พลจากแนวความคิ ดเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ซึ่ งผูค้ นจําเป็ นต้องมีหน้าที่ในสังคม (Function) และบทบาท (Role) ซึ่ งเมื่อมีสิ่งที่ไม่
เป็ นไปตามครรลองของสังคม สังคมจะประนาม และใช้วิธีการต่าง ๆ อย่างการกี ดกันทางสังคม
(Social Sanction) เป็ นต้น โดยการกระทําต่าง ๆ นั้นเป็ นการกระทําโดยเครื่ องมือหลักคือ “สื่ อ” ซึ่งมี
การถ่ายทอดภาพลักษณ์ของเพศหญิงที่สังคมกําหนด และสื่ ออย่างการ์ ตูนก็ถือได้ว่าเป็ นอีกตัวอย่าง
หนึ่งที่กาํ หนดภาพลักษณ์ของเพศหญิง
หากลองมองลงไปในคําว่า “เพศ” (Sex) หมายถึง ความแตกต่างทางสรี ระ ความเป็ นเพศ
(Gender) หมายถึง องค์ความรู ้ที่สร้างความหมายให้กบั ความแตกต่างทางร่ างกาย เป็ นความสัมพันธ์
ที่ซบั ซ้อนในทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และจิตวิทยาระหว่างผูห้ ญิงและผูช้ าย ความเป็ นเพศเป็ น
ส่ ว นหนึ่ งของโครงสร้ า งสั ง คม เป็ นการจัด การทางสั ง คมของความแตกต่ า งระหว่ า งเพศใน
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ด้านต่าง ๆ (Scott, 1988) เป็ นพฤติกรรมที่ถูกเรี ยนรู ้ทางสังคม และเป็ นความคาดหวังของสังคมที่
สัมพันธ์กบั เพศสองเพศ
ในขณะที่ความแตกต่างทางระหว่างเพศหญิงและเพศชาย มีดว้ ยกันดังนี้
1) ข้อเท็จจริ งทางสรี ระ
2) ข้อเท็จจริ งทางบทบาทหน้าที่สงั คม
3) ข้อเท็จจริ งทางความคาดหวังทางสังคม
กระบวนการเกิดขึ้นของคําว่าเพศเป็ น กระบวนการทางวัฒนธรรมที่สร้างความเป็ นหญิง
เป็ นชายให้เกิดขึ้นในสังคมขึ้น วัฒนธรรมเป็ นตัวบ่งชี้ว่าเราควรปฏิบตั ิตวั อย่างไร คิดอย่างไร และ
เราควรจะคาดหวังอะไรจากผูอ้ ื่น
นอกจากวัฒนธรรมจะเป็ นผูก้ าํ หนดความเป็ นหญิ งความเป็ นชายแล้ว วัฒนธรรมเป็ นผู ้
กําหนดบทบาท และหน้าที่ ของผูห้ ญิงและผูช้ ายควร ว่าต้องทําตัวอย่างไร และกลายเป็ นการพัฒนา
ไปสู่ กระบวนการการสร้ า งอัตลัก ษณ์ (Identity) ซึ่ งสอดคล้อ งตามแนวคิ ด ของ George Herbert
Mead ในหนังสื อ เรื่ อง Mind, Self and Society ปี ค.ศ. 1934 ในเรื่ องของการสื่ อสารเชิ งสัญญะ ที่
มองว่า สัญลักษณ์ของเพศ เป็ นการประกอบสร้างของสื่ อทั้งที่เป็ นสื่ อบุคคล หรื อสื่ อสารมวลชนโดย
ประทับตราด้า นเพศแก่ ค นในสังคม (Stereotype) เช่ น ผูห้ ญิ ง (ในวัฒ นธรรมไทย) ต้อ งเป็ นคน
เรี ยบร้อย ไม่พูดเสี ยงดัง ไม่สบถ หรื อภรรยาต้องเชื่ อฟั งสามี สามีตอ้ งเป็ นผูน้ าํ ในครอบครัว หรื อ
ผูห้ ญิงต้องให้ความสําคัญกับหน้าที่ของภรรยาและแม่มากกว่าการประสบความสําเร็ จในหน้าที่การ
งาน ในขณะที่ผชู ้ ายต้องทํางานเพื่อประสบความสําเร็ จซึ่ งเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญที่สุด หรื อผูช้ ายต้องเป็ น
ผูเ้ กี้ยวพาราสี ถา้ ผูห้ ญิงคนใดเป็ นผูเ้ กี้ยวพาราสี ผชู ้ ายก่อนผูห้ ญิงคนนั้นจะถูกตําหนิจากสังคม
จนกลายเป็ นสิ่ งที่ ก่อให้เกิ ด ความคาดหวัง (Expectation) ในบทบาทและหน้าที่ ของเพศ
ต่าง ๆ อย่างเต็มที่ เช่น เพศหญิงจะถูกคาดหวังว่า จะต้องเป็ นแม่ที่ดี ไม่ทอดทิ้งลูก ซึ่ งเป็ นลักษณะ
แนวคิดแบบ Modern เมื่อผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตาม จะพบกับสิ ทธานุ มตั ิ (Sanction) จากสังคมในเชิ งลบ
เช่น การติฉินนิ นทา หรื อเยาะเย้ย ถากถาง สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ ทําให้ท้ งั ผูห้ ญิงและผูช้ ายต้องปฏิบตั ิ
ตามที่วฒั นธรรมของสังคมกําหนด และเนื่ องจากความเป็ นหญิงความเป็ นชายในสังคมถูกกําหนด
จากวัฒนธรรม ดังนั้นความเป็ นหญิงความเป็ นชายจะแปรเปลี่ยนไปตามเวลาและสถานที่ รวมไปถึง
ค่านิ ยมของคนในยุคนั้น ๆ เช่น ในสมัยก่อนภาพของผูห้ ญิง คือจะต้องมีเนื้ อมีหนังผิวขาว แต่ใน
ปั จจุบนั กลับต้องการผูห้ ญิงที่ผอมหุ่ นดี ชอบออกกําลังกาย เป็ นต้น ส่ งผลให้เกิดการแบ่งหน้าที่ของ
หญิงและชายให้แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดเกิดขึ้นจากระบบคิดที่แบ่งสังคมออกเป็ น 2 ส่ วนคือ
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1) ส่ ว นที่ เ ป็ นสาธารณะ (Public) อัน ได้แก่ เรื่ อ งนอกบ้า นหรื อ เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกับ
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและบอกว่าส่ วนนี้เป็ นโลกหรื อสังคมของผูช้ าย
2) เรื่ องชีวิตส่ วนตัว (Private) อันได้แก่ เรื่ องในบ้าน หรื อการดูแลบ้านเรื อนและ
สมาชิกภายในครอบครัว และเสนอว่าส่ วนนี้เป็ นโลกของผูห้ ญิง
ความเป็ นเพศ เป็ นความคิดรวบยอดที่แตกต่างจากเรื่ องบทบาททางเพศ เพราะความเป็ นเพศ
มีความหมายที่กว้างกว่าบทบาททางเพศ บทบาททางเพศหมายความถึงแบบแผนต่าง ๆ ที่แสดงออก
ถึงความสัมพันธ์ของความเป็ นเพศ เช่น บทบาทในการดูแลลูกเป็ นของผูห้ ญิง บทบาทในการทํางาน
หาเลี้ยงครอบครัวเป็ นของผูช้ าย แต่ความเป็ นเพศมีความหมายที่มากกว่านั้น เพราะฉะนั้น การทํา
ความเข้าใจต่อความเป็ นเพศต้องไม่ถูกลดลงเพียงการทําความเข้าใจในเรื่ องบทบาทที่แสดงออกใน
สังคมเท่ านั้น ในความสัมพันธ์หญิ งชายยังมี แง่ มุมอื่ นๆ ที่ ไม่ ได้ถูกสะท้อนออกมาในเรื่ องของ
บทบาท เช่น การที่ผหู ้ ญิงรู ้สึกว่าด้อยกว่าชาย ความรู ้สึกที่ตอ้ งการพึ่งพิงผูช้ าย ความรู ้สึกที่ตอ้ งการมี
ผูช้ ายในชี วิตเพื่อทําให้ชีวิตมีความสมบูรณ์ข้ ึ น สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นเป็ นความหมายของความเป็ นเพศ
ทั้งสิ้ น (วารุ ณี ภูริสนสิ ทธิ์, 2545)
ภายหลังจากการเกิดสัญลักษณ์ทางเพศ และความเป็ นเพศเกิดขึ้นแล้ว วัฒนธรรมจะผลิต
เครื่ องมือ ที่เรี ยกว่า “กระบวนการขัดเกลาทางสังคม” เพื่อก่อให้เกิดความเป็ นเพศเกิดขึ้น ส่ งผลให้
บุ คคลทําการเลี้ ยงดู ลู กทั้ง 2 เพศในวิถี ที่แตกต่ า งกัน อ้างอิ งในการศึ กษาเรื่ อ ง Body and Space:
Socialization and Gender Hierarchy among the Shan and Isan โดย Spark (1996) ศึ กษาการเลี้ยงดู
เด็กผูห้ ญิงและเด็กผูช้ ายของชาวไทยใหญ่ที่แม่ฮ่องสอน พบว่าคนในชุมชนให้ความสําคัญกับอวัยวะ
เพศของเด็กอ่อนเพศชาย โดยการจับและนํามาเป็ นเรื่ องล้อเล่นในที่สาธารณะ ในขณะที่อวัยวะเพศ
ของเด็กอ่อนเพศหญิ งถูกมองว่าเป็ นของไม่สวย เป็ นเรื่ องที่ ต้องปกปิ ด ซึ่ งผูศ้ ึ กษาอธิ บายว่าการ
แสดงออกของคนในชุมชนเช่นนี้ ทําให้เด็กผูห้ ญิงรู ้สึกว่า ตนเองมีความด้อยค่า มีความน่าอับอายอยู่
ในตัวเอง ซึ่ งจะติ ดอยู่ในความนึ กคิ ดของเด็กจนโตเป็ นผูใ้ หญ่ และไม่ว่าในสังคมใดก็ตาม ความ
แตกต่างในเรื่ องการเลี้ยงดูจะเห็นได้ชดั เจนขึ้นเมื่อเด็กโตขึ้น
จากข้อมูลดังกล่าว แสดงข้อมูลว่าการเลี้ ยงดูในเพศที่ แตกต่ างกัน เกิ ดจากกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม เด็กผูช้ ายมีโอกาสเล่นได้ในทุกที่ และเล่นนอกบ้านเป็ นส่ วนใหญ่ ของเล่นของ
เด็กผูช้ ายมีความหลากหลายและเกมส์ที่เล่นจะมีกฎเกณฑ์และมีความซับซ้อน มีจุดมุ่งหมาย และ
เป็ นการแข่ งขัน ซึ่ งสิ่ ง เหล่ า นี้ เ ป็ นการเตรี ย มให้ผูช้ ายมี ท ัก ษะในการจัดการและความเป็ นผูน้ ํา
ในขณะที่เด็กผูห้ ญิงถูกจํากัดให้เล่นแต่ในบ้าน มีของเล่นเพียงไม่ กี่ชนิ ด การเล่นไม่มีกฎเกณฑ์ที่
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ซับซ้อน เช่ น เล่นขายของ เล่นตุ๊กตา ช่ วยแม่ทาํ กับข้าว นอกจากนี้ หนังสื ออ่านเล่นของเด็กหรื อ
หนังสื อ การ์ ตูน จะกําหนดความเป็ นหญิ งความเป็ นชายอย่างชัดเจน ไม่ ว่าจะเป็ นเรื่ องเจ้า หญิ ง
เจ้าชาย หรื อเรื่ องอื่น ๆ ผูห้ ญิงคือผูต้ าม คือ แม่บา้ น คือ ผูด้ ูแลครอบครัว ผูพ้ ่ ึงพิง ในขณะที่ผชู ้ ายคือ
ผูน้ าํ ผูป้ กป้อง ผูเ้ สนอความเห็น ผูต้ ดั สิ นใจ ในขณะที่เชื่อว่าผูห้ ญิงมีหน้าที่หลักในการเลี้ยงลูกและ
ดูแลครอบครั ว นําไปสู่ การที่ครอบครั วไม่สนับสนุ นให้เด็กผูห้ ญิงได้รับการศึกษา โดยเฉพาะใน
ครอบครัวที่มีฐานะไม่ดีนกั แต่เด็กผูช้ ายจะได้รับการศึกษาเพราะเชื่อว่าผูช้ ายมีหน้าที่ในการเป็ นผูน้ าํ
ของครอบครั ว ความเชื่ อ เช่ นว่า นี้ ทําให้ผูห้ ญิ ง ในโลกนี้ มี สัดส่ ว นของการไม่ รู้ ห นัง สื อ จํา นวน
มากกว่าผูช้ าย และเนื่องจากด้อยทางการศึกษารวมทั้งความเชื่อที่วา่ ผูห้ ญิงไม่มีทกั ษะทางเครื่ องยนต์
กลไก ทําให้ผหู ้ ญิงส่ วนใหญ่ในโลกนี้ มีสัดส่ วนที่ตอ้ งทํางานไร้ทกั ษะและได้รับการจ้างแรงงานตํ่า
มากกว่าชาย นําไปสู่ การที่ผหู ้ ญิงอยูใ่ นกลุ่มของผูย้ ากจนในสัดส่ วนที่มากกว่าชาย บางครั้งสร้างให้
เกิดความเชื่อที่วา่ ผูห้ ญิงเป็ นเพศที่ไม่มีเหตุผล ไม่สามารถคิดอะไรที่ซบั ซ้อน ไม่สามารถคิดอะไรใน
ระดับที่นอกเหนือจากประสบการณ์ได้ ไม่สามารถตัดสิ นใจในปั ญหาที่สาํ คัญ ทําให้ผหู ้ ญิงไม่ได้รับ
การสนับสนุนให้สนใจและไม่ได้รับการยอมรับในการเป็ นผูน้ าํ ไม่ว่าในระดับใด จึงทําให้ในโลกนี้
มีผหู ้ ญิงจํานวนน้อยมากที่อยู่ในระดับผูน้ าํ ที่มีโอกาสในการตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีผลต่อชีวิตของคน
จํานวนมาก ทั้งที่ผหู ้ ญิงมีอยูม่ ากกว่าครึ่ งหนึ่ง
นอกจากเครื่ องมือด้านการศึกษาแล้ว อีกเครื่ องมือหนึ่ งที่สังคมใช้ คือ “ศาสนา” เมื่อมองดู
ในคํา สอนทางศาสนา ซึ่ ง ศาสนาเข้า เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของจิ ต วิ ญ ญาณมนุ ษ ย์ ศาสนาเป็ นหนึ่ ง ใน
เครื่ องมือของสังคมเพื่อสร้ างความเป็ นเพศให้เด่ นชัดขึ้น หากมองในสังคมต่างประเทศ ศาสนา
กลายเป็ นเครื่ องมือในการนําสังคม และกลุ่มชน เครื่ องมืออย่างการสอนตามคัมภีร์ในการบอกภาพ
ผูห้ ญิงที่ดี หรื อภาพทางเพศที่เลวทรามอย่าง Sodom ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล เกิดขึ้นในภาพของผูท้ ี่ ยึด
มัน่ ในศาสนา หรื ออย่าคําสอนของศาสนาอิสลามเองได้ถ่ายทอดภาพของเพศชาย และหญิงในสังคม
ของอิสลามออกมาเช่นเดียวกัน
ในสังคมปั จจุบนั การขัดเกลาทางเพศที่มีความสําคัญไม่นอ้ ยกว่าครอบครัว โรงเรี ยน หรื อ
กลุ่มเพื่อน คือ สื่ อต่าง ๆ นวนิ ยาย โฆษณา ภาพยนตร์ ต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนสร้างและเสริ มความเป็ น
หญิงความเป็ นชายตามประเพณี นิยม ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องคุณค่าของสาวบริ สุทธิ์ ความเป็ นแม่บา้ นแม่
เรื อน ผูห้ ญิงกับความสวย ความสาว ในขณะที่ผูช้ ายถูกสะท้อนควบคู่กบั การทํางาน การเป็ นผูน้ าํ
ความเป็ นผูก้ ล้า ในสังคมที่เป็ นเช่นนี้ จึงไม่น่าแปลกที่คนในสังคม ไม่ว่าเพศหญิงหรื อเพศชายยังมี
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คุ ณ ลัก ษณะที่ ดู แ ตกต่ า งกัน และยัง มี ค วามเชื่ อ ว่ า สิ่ ง เหล่ า นี้ เป็ นปรากฏการณ์ ต ามธรรมชาติ ที่
เปลี่ยนแปลงไม่ได้
โดยสรุ ปแล้วกระบวนการดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ และกําหนดความเป็ นเพศ
ถูกสร้างขึ้นจากวัฒนธรรม และเมื่อเกิดสัญลักษณ์ทางเพศดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว ส่ งผลให้เกิดบทบาท
และหน้าที่ของเพศเกิดขึ้น สุ ดท้ายวัฒนธรรมได้สร้างเครื่ องมือ กระบวนการขัดเกลาทางสังคม เพื่อ
สร้างให้เกิดลักษณะของเพศที่ตอ้ งการเกิดขึ้น เพื่อรองรับสัญญะ และบทบาท ที่วฒั นธรรมได้สร้าง
ขึ้น ซึ่งผูว้ จิ ยั เชื่อว่าคุณลักษณะของแต่ละเพศที่ปรากฏไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ได้ถูกสร้าง
ขึ้นโดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่ซบั ซ้อน และซึมซับเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่งของความเป็ น
ตัวตนของคนในสังคม ความเป็ นเพศเป็ นตัวกําหนดความเป็ นตัวตน ทักษะ และความสัมพันธ์ที่มี
ต่อผูอ้ ื่นของคนในแต่ละเพศ โดยข้อมูลทั้งหมดสามารถเขียนกระบวนการได้ ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2.2 กระบวนการสร้ างความเป็ นเพศ
2.2.2 ภาพลักษณ์ ทางเพศหญิงและการ์ ตูนดิสนีย์
การ์ตูน วอลท์ ดิสนีย ์ ได้มีการพัฒนาตัวการ์ตูนขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงการ์ ตูนเจ้าหญิง
เรื่ องแรกซึ่ งถูกผลิตขึ้นในปี ค.ศ. 1936 (เสร็ จสิ้ นในปี ค.ศ. 1937) คือ สโนไวท์และคนแคระทั้งเจ็ด
(Snow White and the Seven Dwarfs) โดยกลายเป็ นที่นิยมเป็ นอย่างมากในหมู่เด็กสาวทัว่ โลก และ
เป็ นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ องยาวเรื่ องแรกที่ได้รับรางวัลออสการ์ ในปี ค.ศ. 1937 หลังจากนั้นก็ได้มี
การถือกําเนิ ดตัวละครเจ้าหญิงขึ้นมาอย่างต่อเนื่ องไม่ว่าจะเป็ น เจ้าหญิงนิ ทรา เจ้าหญิงจัสมิน เจ้า
หญิงเงือกน้อย เป็ นต้น และจากการถือกําเนิดของตัวละครต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์ที่
นําไปสู่ การวิพากษณ์วิจารณ์คุณลักษณะของตัวการ์ตูนที่ วอลท์ ดิสนียส์ ร้างขึ้นมา เช่น เชื้อชาติ ชน
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ชั้น (Race) เพศสภาพ (Gender) และ ภาษา (Language) โดย การพัฒนาการของตัวการ์ ตูนดิ สนี ย ์
อ้ า งอิ ง ตามการศึ ก ษาเรื่ อง Someday My Prince Will Come: A Feminist Critique of Women
Portrayed in Disney Animation โดย Warner (2013) ได้แบ่งการยุคของการเจ้าหญิงดิสนี ยอ์ อกเป็ น
3 ยุค ดังนี้
ยุคแรกเริ่ ม (Classic Disney) ช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1937-1959 ประกอบด้วยภาพยนตร์ แอ
นิ เมชัน่ เรื่ องยาวได้แก่ สโนว์ไวท์และคนแคระทั้งเจ็ด (Snow White and the Seven Dwarves) ใน ปี
ค.ศ. 1937 ซิ นเดอเรลล่า (Cinderella) ปี ค.ศ. 1950 และเจ้าหญิงนิทรา (Sleeping Beauty) ในปี ค.ศ.
1959 (Collier-Meek, 2011) ลักษณะคาแรคเตอร์ ตวั การ์ ตูนในยุคนี้เป็ นลักษณะที่สามารถคาดเดาได้
ง่ายและมุ่งเน้นไปที่ สังคมชั้นสู ง และประกอบไปด้วยตัวการ์ ตูนซึ่ งเป็ นผูช้ ่ วยที่ เข้ามาสร้ างสี สัน
ให้กบั เนื้อเรื่ องยกตัวอย่างเช่น คนแคระทั้งเจ็ดคน หรื อ สัตว์เลี้ยงของซิ นเดอเรลล่า และ นางฟ้าทั้ง
สามคนในเจ้าหญิงนิ ทรา ในขณะที่ตวั ร้ายจะถูกสร้างขึ้นมาด้วยคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนนั้นคือ
ผอมมาก อ้วนมาก หรื อ มีรูปลักษณ์ที่น่าเกลียด เป็ นต้น โดยตัวการ์ตูนในยุคนี้จะถูกสร้างขึ้นมาให้มี
ความเป็ นหญิ ง (Feminine) อย่างมากกล่าวคื อ มี ความเรี ยบร้ อย ไม่โลดโผน พร้ อมอยู่ในกรอบ
มองโลกในแง่ดี พร้อมที่จะทํางานหนัก
ยุคกลาง (Modern Disney) ช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1989-2009 ประกอบด้วยภาพยนตร์
แอ
นิ เมชัน่ เรื่ องยาวได้แก่ เจ้าหญิงเงือกน้อย (The Little Mermaid) ในปี ค.ศ. 1989 โฉมงามกับเจ้าชาย
อสู ร (Beauty and the Beast) ในปี ค.ศ. 1991 อะลาดินกับพรมวิเศษ (Aladdin) ในปี ค.ศ. 1992 โพคา
ฮอนทัส (Pocahotas) ในปี ค.ศ. 1995 และ มู่หลาน (Mulan) ในปี ค.ศ. 1998 ตลอดจนเรื่ อง มหัศจรรย์
มนต์รักเจ้าชายกบ (Princess and The Frog) ในปี ค.ศ. 2009 (Collier-Meek, 2011) ในช่วงระยะเวลา
นี้จะเห็นได้ถึงพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้น หากแต่เค้าโครงเรื่ องยังคงมุ่งเน้นไปที่เพศหญิงเป็ น
หลัก แต่เมื่อเปรี ยบเที ยบกับยุคแรกแล้วนั้นจะเห็ นได้ว่าพัฒนาการของตัวการ์ ตูนหลักเริ่ มมี การ
ปรับเปลี่ยนจากเดิมที่อยู่ในกรอบ เริ่ มมีความมัน่ ใจมากขึ้นดังจะเห็นได้จากเจ้าหญิงเงือกน้อย เจ้า
หญิงจัสมิ นที่ เริ่ มออกไปผจญภัยภายนอกต้องการเรี ยนรู ้ สิ่งใหม่ มาจนถึง โพคาฮอนทัส และ มู่
หลาน ที่มีความมัน่ ใจ เป็ นตัวของตัวเอง พร้ อมที่จะต่อสู ้ ช่ วยเหลือตนเอง แต่อย่างไรก็ดีถึงแม้ตวั
การ์ตูนในยุคนี้จะแสดงให้เห็นถึงความมัน่ ใจ ความเชื่อมัน่ ในตนเอง แต่กไ็ ม่อาจปฎิเสธได้ว่าในบาง
เรื่ องตัวการ์ ตูนหลักซึ่งเป็ นเพศหญิงก็ยงั คงถูกครอบงําจากเพศชายผ่านความโหยหา ความรู ้สึกด้าน
ความรัก ความต้องการ ยกตัวอย่างเช่น แอเรี ยล: เจ้าหญิงเงือกน้อย ที่ยอมสละหางของตนเองแลกกับ
การมีขาเพื่อออกตามหาเจ้าชายที่ตนเองหลงรัก นอกจากนี้ ในยุคนี้ ยงั แสดงให้เห็นว่า วอลท์ ดิสนี ย ์
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เริ่ มสร้างตัวการ์ ตูนที่เป็ นผิวสี ออกมา ในที่น้ ีหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่จากเดิมเป็ นผูห้ ญิงผิวขาว ก็
เริ่ มมี ผิวสี ผสมเกิ ดขึ้ นนั่นคื อ โพคาฮอนทัส ซึ่ งเป็ นชาวอิ นเดี ยนแดง (Native American) และ มู่
หลาน ซึ่ งเป็ นหญิงสาวชาวเอเชี ย และ เทียน่ า (Tiana) จาก มหัศจรรย์มนต์รักเจ้าชายกบ (Princess
and The Frog) ที่เป็ นผูห้ ญิงผิวดํา (African-American)
ยุคปั จจุบนั (Post Modern Disney) ช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2010-2014 ประกอบด้วยภาพยนตร์
แอนิ เมชัน่ เรื่ องยาวได้แก่ เจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่ าจอมแสบ (Tangle) ในปี ค.ศ. 2010 นักรบสาว
หัวใจมหากาฬ (Brave) ในปี ค.ศ. 2012 และโฟรเซ่ น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชิ นีหิ มะ”
(Frozen) ในปี ค.ศ. 2013 จากการยกตัวอย่างเปรี ยบเทียบจากสองยุคในข้างต้นแล้ว เมื่อมาสู่ ช่วงยุค
ปั จจุบนั จะเห็นว่าตัวการ์ ตูนหลัก ซึ่ งเป็ นเจ้าหญิงในช่วงนี้ จะมีความมัน่ ใจมากกว่าในสองยุคที่ผ่าน
มา มีความคิดเป็ นของตัวเอง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ (Independent)
จากการแบ่งออกตามยุคสมัยของทั้ง 3 ยุคดังกล่าวจะเห็นได้ถึงลักษณะของการพัฒนาการ
ในด้านการสื่ อสารและการแสดงออกผ่านตัวละคร ที่ เป็ นสัญลักษณ์ตวั แทนเพศ แก่ผูช้ ม และยัง
สามารถแสดงให้เห็นถึงภาพสะท้อนของวรรณกรรมที่จาํ ลองสถานะทางสังคมจริ งได้อีกด้วย

2.3 ทฤษฎีสัญวิทยา (Semiology Theory)
สัญวิทยาเป็ นทฤษฎีที่นาํ มาอธิ บายการสื่ อสารของมนุ ษย์ว่า การสื่ อสารคือจุดกําเนิ ดของ
ความหมาย ซึ่ งการศึ ก ษาทางด้า นสัญ วิท ยานี้ จะไม่ ค าํ นึ ง ถึ ง ความล้ม เหลวของการสื่ อ สาร ไม่
เกี่ยวข้องกับประสิ ทธิผลและความถูกต้อง แต่เป็ นแนวทางในการศึกษาเชิงสังคม หรื อความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมระหว่างผูใ้ ห้สารและผูร้ ับสาร ตลอดจนความหลากหลายของภาษา วัฒนธรรมสัญ
วิทยา (Semiology) นั้นเป็ นทฤษฎีที่วา่ ด้วยการให้คาํ อธิบายต่อสิ่ งที่เรี ยกว่าสัญญะ (Sign) คือ อธิบาย
การเกิ ดขึ้ นการพัฒนา การแปรเปลี่ ยน รวมทั้งการเสื่ อมโทรมตลอดจนการสู ญสลายของสัญญะ
หนึ่ง ๆ ที่ปรากฏออกมาอย่างมีระบบระเบียบ
สั ญ วิทยา หมายถึง ศาสตร์ ที่ศึกษาความหมายของสัญญะที่ถูกประกอบสร้าง เปลี่ยนแปลง
สู ญสลาย ภายในสังคมที่ สัญญะนั้นเกิ ดขึ้ น และแสวงหากฎที่ ควบคุ มเบื้ องหลัง โดยคุ ณสมบัติ
ของสัญญะมีดงั นี้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2554, น. 103-104)
1) มีรูปธรรมเป็ นตัวแทน เป็ นภาพ เสี ยง ตัวอักษร วัตถุ สถานที่ คน เช่น “แหวน”
ในภาพยนตร์เรื่ อง The Lord of the Ring เป็ นสัญญะ
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2) มีความหมายมากกว่าตัวเอง เช่น “แหวน” ในเรื่ อง The Lord of the Ring สื่ อถึง
อํานาจซึ่งมีความหมายมากกว่าตัวเองที่เป็ นเครื่ องประดับ
3) ผูใ้ ช้ตระหนักว่ารู ปธรรมดังกล่าวเป็ นสัญญะ หมายถึง ผูใ้ ช้รับรู ้ความหมาย
ของสัญญะ
ดัง นั้น สิ่ งของ คน ทุ ก อย่า งสามารถเป็ นสัญ ญะ (Sign) ได้ หากมี ก ารมอบความหมาย
(Assign) หรื อประกอบสร้างความหมาย (Meaning Construction) โดยความหมายจะเกิดขึ้นได้ตอ้ ง
มีการปฏิบตั ิทางสังคม (Social Practice)
2.3.1 ทฤษฎีสัญวิทยาของโซซู ร์
จากงานเขี ย นของ กาญจนา แก้ว เทพ (2554, น. 105-110) องค์ป ระกอบของสั ญ ญะ
ประกอบด้ว ย ของจริ ง (Reference) เช่ น ขวดแก้ว จริ ง ๆ ตัว หมาย (Signifier) คื อ สิ่ ง ที่ แ ต่ ล ะ
วัฒนธรรมสร้างขึ้นเพื่อแทนของจริ ง (Reference) เช่น ตัวอักษร เสี ยง หรื อภาพ และองค์ประกอบ
สุ ดท้าย คือ ตัวหมายถึง (Signified) เป็ นภาพที่อยูใ่ นใจหรื อในความคิด (Concept)โดยความสัมพันธ์
ระหว่างตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) มี 3 รู ปแบบ ได้แก่
1) เกิดขึ้นแบบไม่มีหลักเกณฑ์ เช่น ก.ไก่ ไม่เกี่ยวข้องกับ ไก่ จริ งๆ
2) ความสัมพันธ์ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของใครคนใดคนหนึ่ง
3) ความสัมพันธ์น้ ีไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ต้องเกิดจากการเรี ยนรู ้ของคน
ในงานเขี ยนของ กาญจนา แก้ว เทพ (2554) ได้อธิ บายเกี่ ยวกับการสร้ างความหมายไว้
ดังต่อไปนี้
1) การเปรี ย บเที ย นเชิ ง โครงสร้ า ง สั ญ ญะจะไม่ มี ค วามหมายจนกว่ า จะมี ก าร
เปรี ยบเทียบเชิงโครงสร้างกับสัญญะตัวอื่น ๆ ซึ่ งการเปรี ยบเทียบลักษณะนี้ มีความสําคัญสําหรับผู ้
ส่ งสารที่ตอ้ งการสร้างความหมายให้ขอ้ ความ ข้อมูล ถ้อยคํา ฯลฯ ที่สื่อสารออกไป
2) การเปรี ย บเที ย บคู่ ต รงข้า ม (Binary Opposition) เป็ นการสร้ า งความหมายที่
รวดเร็ วและมี ประสิ ท ธิ ภาพ โดยเปรี ยบเที ยบแบบขาวกับดํา หน้ามื อกับหลังมื อ เนื่ องจากคนมี
แนวคิดการเปรี ยบเที ยบแบบคู่ตรงข้ามอยู่แล้ว การสร้ างผลงานด้านศิ ลปะ วรรณคดี ภาพยนตร์
นิยาย การสร้างข่าวสาร รายการเกมโชว์ จึงมีการใช้ความหมายในการเปรี ยบเทียบจากคู่ตรงข้ามมาก
ที่สุด เช่น ความดีงามของนางเอกเปรี ยบเทียบกับความเลวร้ายของผูร้ ้าย
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3) การเปรี ย บเที ย บสั ญ ญะย่อ ยกับ สั ญ ญะอื่ น ๆ ในโครงสร้ า งทั้ง หมด คื อ การ
มองเห็ นความแตกต่ างระหว่างสัญญะย่อย ๆ ในโครงสร้ าง เช่ น เมื่ อเห็ นคําว่า “เงิ น” จะเข้า ใจ
ความหมายของคําเมื่อมองเห็นความแตกต่างระหว่างคําว่า “เงิน” กับคําว่า “เดิน” “เกิน” “เพลิน”
หรื อการค้นหาภาพในหนังสื อการ์ตูนเด็กที่คน้ หาภาพๆหนึ่งที่เหมือนกันภาพอื่น ๆ แต่องค์ประกอบ
ย่อย 2-3 อย่างหายไป
4) การเข้าใจสัญญะย่อยที่อยู่ภายในโครงสร้างทั้งหมด หมายถึง สัญญะตัวเดิม แต่
เมื่อถูกนําไปอยู่ในโครงสร้าง หรื อ บริ บทแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ความหมายของสัญญะตัวเดิ มจะ
เปลี่ยนไป เช่น คนที่ได้รับตําแหน่งนางสาวไทย เป็ นผูห้ ญิงที่สวยที่สุดในคนทั้งหมดที่เข้าประกวด
นางสาวไทย แต่เมื่อนางสาวไทยไปประกวดนางงามจักรวาล (เปลี่ยนบริ บทโครงสร้ างใหม่) จะ
พบว่านางสาวไทยจะสวยน้อยกว่าคนที่ได้ตาํ แหน่งนางงามจักรวาล เป็ นต้น
5) สัญญะและบริ บท หมายถึง โครงสร้างรวม (บริ บททางวัฒนธรรมของคนแต่ละ
กลุ่มแต่ละสังคม) ทําให้คนแต่ละกลุ่ม แต่ละสังคม วัฒนธรรม รับรู ้ความหมายของสัญญะเดียวกัน
แตกต่างกัน เช่ น ผี ในความหมายของชาวเหนื อรุ่ นอาวุโส จะนึ กถึ งวิญญาณบรรพบุรุ ษปกป้ อง
คุม้ ครองลูกหลาน แต่คนรุ่ นใหม่จะนึกถึง สิ่ งที่พิสูจน์ไม่ได้ดงั นั้นในการสร้างสารต้องเข้าใจบริ บท
ความหมายของสัญญะที่นาํ เสนอต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
6) สัญญะที่เป็ นเกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่ แต่ละวัฒนธรรมจะมีการสร้ างสัญญะที่
เป็ นเกณฑ์เพื่อใช้จดั หมวดหมู่ (Categorization) ในวัฒนธรรมที่ ต่างกันใช้เกณฑ์ที่จดั ต่างกันเป็ น
โครงสร้างภายนอกที่สะท้อนวิธีคิดของคนในสังคมนั้น ๆ (โครงสร้างภายใน) เช่น การแบ่งอาหาร
ในแต่ ละสังคม คนไทยสมัย ก่ อนใช้ขา้ วเป็ นเกณฑ์ จะแบ่ งอาหารเป็ น “ข้าว” และ “ไม่ใช่ ข า้ ว”
อาหารฝรั่ งแบ่ งโดยเรี ยงลําดับในการกิ น เช่ น อาหารเรี ยกนํ้าย่อย ซุ บ จานหลัก สลัด ของหวาน
กาแฟ ฯลฯ เป็ นต้น การแบ่งประเภทเป็ นสิ่ งที่มนุษย์สร้ างขึ้น เมื่อมนุ ษย์ใช้สัญญะที่เป็ นตัวหมาย/
รู ปสัญญะ (Signifier) เพื่อแบ่ งประเภท จะมีผลถึ งความหมายสัญญะ/ตัวหมายถึ ง (Signified)ใน
สมอง สัญญะย่อยจะมีความหมาย เมื่อสัญญะย่อยมีความสัมพันธ์กบั สัญญะย่อยอื่นๆความสัมพันธ์
ระหว่างสัญญะย่อยในโครงสร้างรวมทั้งหมด เรี ยกว่า “Value” ซึ่ง Value เป็ นตัวกําหนดความหมาย
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2.3.2 ทฤษฎีสัญวิทยาของเพียร์ ส
กาญจนา แก้ว เทพ (2554) องค์ป ระกอบของสัญ ญะ เพี ย ร์ ส ได้พิ จ ารณาสั ญ ญะโดยดู
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง สั ญ ญะ (Sign) ผู ้ ใ ช้ สั ญ ญะ (User/Interpretant) และวัต ถุ ที่ อ ้ า งถึ ง
(Object/External Reality)

ภาพที่ 2.3 ลักษณะของสัญวิทยา
แหล่ งที่มา: นัฐวุฒิ สิ งห์กลุ (2553).
เมื่ อ มองเห็ น สั ญ ญะ (Sign) เช่ น คํา เขี ย น ผู ใ้ ช้/ ผู ต้ ี ค วาม (Users/interpretant) ที่ เ ห็ น คํา
ดังกล่าวสร้างมโนทัศน์ (Concept) เกี่ยวกับสัญญะนั้น ๆ ต่างกันบ้าง แต่จะมีลกั ษณะร่ วมที่คล้ายกัน
(กรณี ที่เป็ นคนในวัฒนธรรมเดียวกัน) แนวคิดร่ วมเรี ยกว่า Shared Concept โดยเชื่อมโยงไปถึงวัตถุ
ที่ อา้ งอิ ง (Object) ในโลกแห่ งความจริ ง (External Reality) ทั้งนี้ องค์ประกอบทั้ง 3 ส่ วนจากรู ป
ข้างต้นจะเชื่ อมโยงกันและกัน การเข้าใจองค์ประกอบย่อยตัวหนึ่ งต้องพิจารณาคู่กบั องค์ประกอบ
ย่อยตัวอื่น ๆ เพียร์สได้แบ่งประเภทสัญญะ เป็ น 3 รู ปแบบ ตามระยะห่ างระหว่างสัญญะกับวัตถุที่มี
อยูจ่ ริ ง
นอกจากนั้น กาญจนา แก้วเทพ (2554) ยังได้กล่าวว่า
1) Icon เป็ นสัญญะที่มีหน้าตาเหมือนวัตถุจริ งมากที่ สุด เช่ น ภาพถ่ายเหมือนจริ ง
รู ปปั้นอนุสาวรี ย ์ รู ปวาด ฯลฯ สามารถถอดรหัสสัญญะเป็ น Object ได้ง่าย
2) Index เป็ นสัญญะที่ มีค วามเกี่ ยวพันโดยตรงกับ วัตถุ ที่ มีอยู่จริ ง เช่ น ควันไฟ
เกี่ยวกับการจุดไฟ รอยเท้าสัตว์เป็ น Index ของการเดินผ่านมาของสัตว์ การถอดรหัส Index จะใช้
การเชื่อมโยงเหตุผลระหว่าง Index กับ Object
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3) Symbol เป็ นสัญญะที่ไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างสัญญะกับวัตถุที่มีอยู่จริ ง แต่
ความเกี่ยวพันจะเกิดขึ้นจากข้อตกลงระหว่างผูใ้ ช้การถอดรหัสของ Symbol ต้องอาศัยการเรี ยนรู ้
ของผูใ้ ช้สญ
ั ญะเท่านั้น

ภาพที่ 2.4 สัญวิทยาของเพียร์ส
ข้อคิดในการใช้สัญญะจากการแบ่งประเภทสัญญะของเพียร์ส ได้แก่ ในสัญญะหนึ่ง อาจมี
การนําสัญญะแต่ละประเภทมาใช้ร่วมกัน พัฒนาการของการใช้สัญญะมักเรี ยงลําดับความยากง่าย
ตามประเภทของสั ญ ญะ นอกจากนี้ สั ญ ญะประเภทต่ า งๆมี อิ ท ธิ พ ลในการเป็ นแรงกระตุ ้น
(Motivation) เมื่ อ ผู ้ใ ช้ เ ห็ น สั ญ ญะ รู ปสั ญ ญะ (Signifier) ก็ จ ะกระตุ ้น ให้ เ กิ ด ภาพในใจ หรื อ
ความหมายสัญญะ (Signified) โดย Icon จะมีแรงกระตุน้ สู งสุ ด รองลงมาเป็ น Index และ Symbol
ตามลําดับ
2.3.3 การศึกษาเรื่ องรหัส Code
John Fiske (อ้างถึ งใน จารุ ณี สุ ขชัย, 2550) สามารถแบ่ งรหัสด้านพฤติ กรรมและการให้
ความหมาย (Signifying Code) ในรู ปสัญญะที่อยูใ่ นสังคมและวัฒนธรรมดังนี้
1) Product Code เป็ นรหัสเกี่ยวกับของใช้ วัตถุ ที่บอกความหมายแตกต่างกัน เช่น
จานอาหารแต่ละบ้าน สะท้อนความหมายของบ้านนั้น ๆ

27
2) Social Code เป็ นรหัสเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคล เช่ น อเมริ กนั ถื อว่า
การตบหัวไหล่เป็ นการแสดงความรัก ในขณะที่คนไทยไม่คิดเช่นนั้น
3) Cultural Code เป็ นรหัสเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี เช่น ยิม้ มีหลายโอกาส หลาย
ความหมายในสังคมไทย ในขณะที่ตะวันตกจะมีความหมายน้อยกว่า
4) Personal Code รหัสเกี่ ยวกับบุ คคล เช่ น นักการเมืองในไทย กับต่างประเทศมี
ความหมายแตกต่างกัน
2.3.4 ทฤษฎีสัญวิทยาของโรลองด์ บาร์ ตส์ (Roland Barthes)
โรลองด์ บาร์ ตส์ เป็ นคนแรกที่ ริเริ่ มประยุกต์แนวคิ ดของสัญ ศาสตร์ ที่ พฒ
ั นาขึ้ นมาจาก
ภาษาศาสตร์ มาใช้ในการวิเคราะห์ภาพต่าง ๆ เช่น ภาพโฆษณาอาหาร งานของบาร์ ตส์มีประโยชน์
ในฐานะเป็ นบทสรุ ปประเด็นสําคัญของสัญศาสตร์ที่กล่าวมาทั้งหมด กล่าวโดยสรุ ป บาร์ตส์พยายาม
พิสูจน์ว่า ความหมายใด ๆที่เราให้แก่ภาพใด ๆไม่ได้เป็ นผลโดย “ธรรมชาติ” จากสิ่ งที่เรามองเห็น
กล่าวอีกนัยหนึ่ งก็คือ ความเข้าใจของเราต่อภาพใด ๆ ที่เราเห็นไม่ได้เกิดขึ้นลอย ๆ ชนิ ดที่เราอาจ
โมเมได้ว่าความหมายของสิ่ งนั้นปรากฎอยู่ทนโท่ (Self-Evident) และความเข้าใจที่แต่ละคนได้รับ
จากภาพใด ๆ ก็ไม่ได้เป็ นสากล (คือแต่ละคนอาจเข้าใจภาพเดียวกันต่างกันได้) ตัวอย่างเช่นเราอาจ
ให้ค วามหมายแก่ ภ าพถ่ า ยใด ๆ ได้ย ากมากหากไม่ มี ค าํ อธิ บ ายประกอบภาพนั้น (Potts, 1996)
แนวคิดของบาร์ ตส์ น้ ี ช่วยปูพ้ืนฐานให้เราประยุกต์สัญศาสตร์ มาใช้กบั ทัศนธรรม และวัตถุธรรม
และเมื่อพูดถึ งความหมายเชิ งวัฒนธรรม เราก็จาํ ต้องเข้าใจถึ งอิทธิ พลของบาร์ ตส์ ที่มีต่อแนวคิ ด
“หลังโครงสร้างนิ ยม” (Post Structurist) แนวคิดหลังโครงสร้างนิ ยมไม่มองภาษาในเชิงโครงสร้าง
แต่ มองภาษาในฐานะกระบวนการวางโครงสร้ า ง ซึ่ งเกิ ดจากความสัมพัน ธ์ระหว่างผูอ้ ่ า นหรื อ
ผูบ้ ริ โภค

2.4 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ภาวดี สายสุ วรรณ (2553) งานวิจยั เรื่ อง “ค่านิ ยมที่สะท้อนในมุขตลกในการ์ ตูนช่ องของ
ไทย” ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่ออธิบายภาพสะท้อนของวัฒนธรรมในการ์ตูน เพื่อปรับใช้ในกรอบ
งานวิจยั ที่ มุ่งศึ กษาการสะท้อนภาพของเพศหญิ งในภาพยนตร์ การ์ ตูน โดยงานวิจยั มุ่งศึ กษา หา
คําตอบว่าวัฒนธรรมไทยที่สะท้อนอยู่ในการ์ ตูนช่องในแง่ของค่านิยมมีอะไรบ้าง โดยใช้แนวคิดเรื่ อง
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ค่านิยม และบรรทัดฐาน โดยได้ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่านิยมที่สะท้อนในการ์ตูนช่องของไทย
มีท้ งั หมด 8 ค่านิ ยม ได้แก่ ค่านิ ยมการให้ความสําคัญกับรู ปลักษณ์ภายนอก ค่านิ ยมการใช้กาํ ลัง
ค่ านิ ยมการเห็ นแก่ ประโยชน์ส่วนตน ค่านิ ยมการยึดติ ดกับกรอบ ค่านิ ยมการตามกระแสสังคม
ค่านิยมการพึ่งพาสิ่ งเหนื อธรรมชาติ ค่านิยมการแสดงตัวเหนื อผูอ้ ื่น และค่านิ ยมการให้ความสําคัญ
กับวัตถุ
ปอริ น ทร์ เพ็ญ ศิ ริ (2551) ได้ท ํา การศึ ก ษาเรื่ อง “การวิ เ คราะห์ รู ป แบบการนํา เสนอ
ภาพลักษณ์สตรี ผ่านภาพโฆษณาในนิ ตยสารสตรี ” โดยใช้การศึกษาเชิงปริ มาณ กับผูอ้ ่านนิ ตยสาร
ผูห้ ญิงชั้นนําของไทยมุ่งประเด็นการศึกษาการนําเสนอภาพลักษณ์สตรี ผา่ นภาพโฆษณาในนิตยสาร
สตรี และหาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทสิ นค้ากับความน่ าดึงดูดใจในภาพสตรี ที่ลงโฆษณาใน
นิตยสารสตรี โดยวิเคราะห์ภาพลักษณ์สตรี ผ่านภาพโฆษณาในนิ ตยสารสตรี และหาความสัมพันธ์
ระหว่างประเภทสิ นค้ากับความน่าดึงดูดใจในภาพสตรี จาก นิ ตยสารแพรว CLEO ELLE IMAGE
และ LIPS จากนั้นสัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์ความคิดเห็นของบรรณาธิ การนิตยสาร นักวิชาการ
สิ ทธิสตรี (ศูนย์สตรี ศึกษา) และกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นสตรี โดยได้ผลการศึกษาว่า ภาพลักษณ์ที่
พึง
ปรารถนา (Wish Image) หรื อ การนํา สตรี ม าเป็ นองค์ป ระกอบหรื อ เครื่ อ งมื อ สํา คัญ ในการขาย
สิ นค้า เพื่อกระตุน้ ให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความต้องการอยากเป็ นเหมือนในภาพโฆษณา ถูกนําเสนอมาก
ที่ สุ ด คื อ ร้ อ ยละ 41.95 ในขณะที่ ภาพสตรี ในลัก ษณะของนางแบบที่ ท ัน สมัย (Trendy) หรื อ
ภาพลักษณ์ที่ดูโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ เป็ นตัวของตัวเอง มักใช้สนับสนุ นสิ นค้าที่มีความแตกต่าง
และต้องการนําเสนอความทันสมัย ความใหม่ (New & Update) ไปสู่ ผบู ้ ริ โภค ถูกใช้ในการดึงดูดใจ
มากที่ สุดคื อ ร้ อ ยละ 41.40 และจากการวิ เคราะห์ ก ารสัมภาษณ์ พบว่า ข้อ มู ล เป็ นไปในทิ ศ ทาง
เดี ย วกัน คื อ ความงามของเรื อ นร่ า งสตรี เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ ได้ดีที่ สุด ด้ว ย
สภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนไป ทําให้การนําเสนอภาพลักษณ์ของสตรี สมัยยุคหลังสมัยใหม่
แตกต่ า งไปจากยุ ค สมัย ใหม่ ซ่ ึ งสตรี มี ค วามกล้า แสดงออก มี ค วามมั่น ใจในตัว เองสู ง ทํา ให้
ภาพลักษณ์ของสตรี แสดงถึงการกล้าเปิ ดเผยตัวตน ดังนั้น ภาพลักษณ์ของสตรี ทนั สมัย จึงถูกใช้เป็ น
จุดดึ งดูดใจในตัวสตรี และชี้ ให้เห็ นถึงความหลากหลายในตัวตนของสตรี ซึ่ งข้อมูลจากงานวิจยั
ฉบับนี้ สามารถนําไปประกอบในการวิเคราะห์ ลกั ษณะของสตรี นิยมในเรื่ องภาพยนตร์ การ์ ตู น
แอนิเมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ” ได้
อุษา พัดเกค (2550) นอกจากนั้น ในงานวิจยั เรื่ อง “สตรี นิยมที่ถูกรื้ อสร้าง: การศึกษาการ
ผนึ กกําลังของผูห้ ญิงในกรงอํานาจผูช้ ายในนวนิ ยายเรื่ อง ‘เมียจ้าว’ ของ เอมี่ ทาน” ซึ่ งมุ่งประเด็น
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ศึกษาไปที่แนวคิดแบบสตรี นิยมที่ผูเ้ ขียนได้เสนอไว้ผ่านการผนึ กกําลังของตัวละครหญิงในเรื่ อง
และใช้แนวคิดแบบรื้ อสร้างมาวิเคราะห์แนวคิดสตรี นิยมดังกล่าวว่า ทําให้เห็นว่าผูห้ ญิงไม่จาํ เป็ นที่
จะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทในสังคมของตนเองเพื่อการดํารงอยูใ่ นโลกของผูช้ ายการดําเนินบทบาท
แบบฉบับของผูห้ ญิงกล่าวคือ การทําหน้าที่ภรรยาและแม่น้ นั เป็ นพื้นที่ที่ให้อาํ นาจกับผูห้ ญิงโดยที่
ไม่มีใครสามารถจะแย่งชิงไปได้ ดังนั้นจึงใช้งานวิจยั ฉบับนี้เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ภาพ และ
บริ บทของตัวละครในภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่ น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาป
ราชินีหิมะ”

2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 2.5 กรอบแนวคิดการวิจยั

บทที่ 3
ระเบีย บวิธีการวิจัย
งานวิจยั เรื่ อง ภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชั่น เรื่ อง โฟรเซ่ น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาป
ราชิ นีหิมะ” เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่ งจะศึกษาถึงลักษณะของภาพลักษณ์ของเพศหญิง ที่สื่อสาร
ผ่านตัวละครของดิ สนี ย ์ รวมถึงการเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมที่ ส่งผลต่ อพัฒนาการของตัวละคร
หลักในภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ” โดยมี
รายละเอียดการดําเนินวิธีการวิจยั ดังต่อไปนี้

3.1 วิธีการดําเนินการวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้ใช้การดําเนินการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยจะทําการวิเคราะห์ 2 องค์ประกอบของ
ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ” ประกอบด้วย
ผูส้ ่ งสารและเนื้ อหา โดยใช้วิธีวิจยั 2 วิธี ได้แก่ การวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) และการ
สัม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-Depth Interview) โดยแบ่ งขั้น ตอนการดําเนิ น การวิจยั ออกเป็ น 4 ขั้น ตอน
ดังต่อไปนี้
1) ขั้นที่ 1 ศึกษาตัวสารลักษณะทัว่ ไปของภาพยนตร์ การ์ตูนแอนิ เมชัน่ ประเภทเจ้า
หญิงของดิสนี ย ์ ผ่านการศึกษาข้อมูลเอกสารต่างๆ และวิเคราะห์รูปแบบการนําเสนอของภาพยนตร์
การ์ตูนดังกล่าว
2) ขั้นที่ 2 ศึกษาตัวสาร (Message) โดย การวิเคราะห์เนื้อหา จากการชมภาพยนตร์
การ์ ตูนแอนิ เมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่ น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชิ นีหิมะ”โดยบันทึ กข้อมูลลงบน
กระดานลงรหัสและนําไปวิเคราะห์ต่อไป
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3) ขั้นที่ 3 การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบในการอภิปรายผลลัพธ์จากการ
วิจยั ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ขอความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวรรณกรรม
เพื่ อศึ กษาลักษณะการรับ สาร และการลงรหัสข้อ มูลเพื่อ ส่ งสารเกี่ ยวกับ เนื้ อเรื่ อง และข้อมู ลเชิ ง
วิจารณ์เกี่ยวกับตัวภาพยนตร์ และมุมมองของสตรี
4) ขั้นที่ 4 การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบในการอภิปรายผลลัพธ์จากการ
วิจยั ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 โดยการสัมภาษณ์เชิ งลึก ขอความคิดเห็นจากนักวิจารณ์ภาพยนตร์ เพื่อ
ศึกษาการถ่ายและการลงรหัสข้อมูลเพื่อส่ งสารในฐานะผูร้ ับสาร และข้อมูลเชิ งวิจารณ์เกี่ยวกับตัว
ภาพยนตร์

3.2 เครื่ องมือในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ชุดคําถามในการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth
Interview) เพื่ อ และใช้วิธี การสั มภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้ าง (Semi-Structure) โดยกลุ่ มผูท้ ี่ ท าํ การ
สัมภาษณ์ เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในด้านต่างๆ จากนั้นนําบันทึ กลงกระดานลงรหัส โดยมี รายละเอียดชุ ด
คําถามผูร้ ับสาร ดังต่อไปนี้
1) จากการรับชมท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการสื่ อความหมายของแก่น
เรื่ อง/โครงเรื่ อง/ฉากท้องเรื่ อง/ตัวละคร/มุ มมองและนํ้าเสี ยงในภาพยนตร์ การ์ ตู น เรื่ องโฟรเซ่ น
(Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ” มีจุดประสงค์ในแต่ละประเด็นอย่างไรบ้าง
2) จากการรับชมท่านมีความรู ้ สึกอย่างไร เกี่ยวกับภาพสะท้อนของการ์ ตูนแอนิ
เมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่ น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชิ นีหิมะ” ที่ มีต่อแนวคิดเรื่ องสตรี นิยมหรื อ
เรื่ องของเพศวิธีของสตรี ที่แฝงอยู่
3) จากการรั บ ชม ท่ า นพบเห็ น หรื อ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
วัฒนธรรม มีความสัมพันธ์ในการถ่ายทอดวิธีของสตรี เพศผ่านภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชั่นเรื่ อง
โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ” อย่างไรบ้าง
4) ข้อเสนอแนะที่มีต่อภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิเมชัน่ เรื่ องโฟรเซ่น (Frozen) ) “ผจญ
ภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ” และภาพของสตรี เพศในสังคม
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ตารางที่ 3.1 กระดานลงรหัสการถอดข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผรู ้ ับสาร
ภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิเมชั่น เรื่ อง โฟรเซ่ น (Frozen)
“ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ”
1) แก่นเรื่ อง
2) โครงเรื่ อง
3) ฉากท้องเรื่ อง
4) ตัวละคร
5) มุมมองและนํ้าเสี ยง

3.3 แหล่ งข้ อมูล
มีการเก็บและรวบรวมข้อมูลเป็ น 3 ส่ วนด้วยกัน ดังนี้
1) การวิเคราะห์เอกสาร เก็บข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ (Document
Study) ที่กล่าวถึงเรื่ องราวของการ์ตูนดิสนีย ์
(1) จากเว็บไซต์ภายในอินเตอร์ เน็ตต่าง ๆ
(2) นิตยสาร
(3) บทวิจารณ์
2) การวิเคราะห์เนื้ อหา ใช้เครื่ องมือการวิเคราะห์ เนื้ อหากับภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชัน่
เรื่ อง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ” ที่ทาํ บันทึกลงบนซีดี จํานวน 1 แผ่น
3) การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth interview) ใช้ เครื่ องมื อ ในการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก กับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทั้งนักวิชาการและนักวิจารณ์ภาพยนตร์ จํานวน 2 ท่าน ได้แก่
(1) ผู เ้ ชี่ ย วชาญด้านวรรณกรรม ผศ.ดร.พรธาดา สุ ว ธั นวณิ ช อาจารย์ป ระจําคณะ
มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

33
(2) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านภาพยนตร์ ดร.ภาสกร อินทุมาร อาจารย์ประจําคณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
จากการศึ ก ษาในเรื่ อ ง “การนําเสนอภาพลัก ษณ์ ส ตรี ผ่ านการเล่ าเรื่ อ งผ่านตัว ละคร ใน
ภาพยนตร์การ์ ตูน แอนิ เมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ” เป็ นการวิจยั
เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) โดยมี วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวม ผู ้วิ จ ัย ทํา การ
วิเคราะห์จากข้อมูลที่คน้ พบจาก ทั้ง 3 วิธี การวิจยั นํามาวิเคราะห์ผา่ นมุมมองของผูว้ ิจยั ภายใต้กรอบ
แนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวไว้ในบทที่ 2
ตารางที่ 3.2 กระดานลงรหัสการถอดสัญญะจากภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่น
(Frozen)
“ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ”
ประเภท
ของสัญญะ
ICON

องค์ประกอบใน
การ์ตูนแอนิเมชัน่
1) แก่นเรื่ อง
2) โครงเรื่ อง
3) ฉากท้องเรื่ อง
4) ตัวละคร

ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่น
(Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ”
ความสัมพันธ์
ตัวอย่าง กระบวนการถอดความหมาย
ความสัมพันธ์
ตัวอย่าง กระบวนการถอดความหมาย
ความสัมพันธ์
ตัวอย่าง กระบวนการถอดความหมาย
ความสัมพันธ์
ตัวอย่าง กระบวนการถอดความหมาย
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
ประเภท
ของสัญญะ

องค์ประกอบใน
การ์ตูนแอนิเมชัน่
5) มุมมองและนํ้าเสี ยง

INDEX

1) แก่นเรื่ อง
2) โครงเรื่ อง
3) ฉากท้องเรื่ อง
4) ตัวละคร
5) มุมมองและนํ้าเสี ยง

SYMBOL

1) แก่นเรื่ อง
2) โครงเรื่ อง
3) ฉากท้องเรื่ อง
4) ตัวละคร

ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่น
(Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ”
ความสัมพันธ์
ตัวอย่าง กระบวนการถอดความหมาย
ความสัมพันธ์
ตัวอย่าง กระบวนการถอดความหมาย
ความสัมพันธ์
ตัวอย่าง กระบวนการถอดความหมาย
ความสัมพันธ์
ตัวอย่าง กระบวนการถอดความหมาย
ความสัมพันธ์
ตัวอย่าง กระบวนการถอดความหมาย
ความสัมพันธ์
ตัวอย่าง กระบวนการถอดความหมาย
ความสัมพันธ์
ตัวอย่าง กระบวนการถอดความหมาย
ความสัมพันธ์
ตัวอย่าง กระบวนการถอดความหมาย
ความสัมพันธ์
ตัวอย่าง กระบวนการถอดความหมาย
ความสัมพันธ์
ตัวอย่าง กระบวนการถอดความหมาย
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
ประเภท
ของสัญญะ

องค์ประกอบใน
การ์ตูนแอนิเมชัน่
5) มุมมองและนํ้าเสี ยง

ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่น
(Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ”
ความสัมพันธ์
ตัวอย่าง กระบวนการถอดความหมาย

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ในบทที่ 4 นี้ ผูว้ ิจยั ได้แบ่ งผลการวิจยั ออกเป็ น 2 กลุ่ม ตามเครื่ องมือในการวิจยั กลุ่มแรก
เป็ นการศึกษาจากเอกสาร ซึ่ งเป็ นการศึกษาลักษณะของภาพยนตร์ การ์ ตูนดิสนี ย ์ ประเภทเจ้าหญิ ง
ตั้งแต่ยุคแรกจนถึง ภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่ น (Frozen) ผจญภัยแดนคําสาปราชิ นี
หิ มะ โดยมุ่งเน้นเพื่อทําความเข้าใจลักษณะของการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของการ์ ตูนดิสนี ย ์ และ
ลักษณะการสื่ อสารผ่านภาพยนตร์การ์ตูนของดิสนีย ์ กลุ่มที่สองเป็ นการเก็บข้อมูล ผ่านการวิเคราะห์
ของผูว้ ิจยั เอง หลังจากได้ชมภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่ น (Frozen) “ผจญภัยแดนคํา
สาปราชินีหิมะ”จากนั้นได้ทาํ การสัมภาษณ์เชิ งลึกกับผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 2 ท่าน ได้แก่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านวรรณกรรม ผศ.ดร.พรธาดา สุ วธั นวณิ ช และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ ดร.ภาสกร อินทุมาร
เพื่ อเสริ มข้อ มู ลที่ ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ เชิ งลึ ก นอกจากนั้น ผูว้ ิจยั อธิ บ ายในผลการวิจยั แยกตาม
องค์ประกอบของละครเพื่อมุ่งตอบคําถามวิจยั คือ
1) ภาพลักษณ์ ของเพศหญิ งในแต่ละยุคสมัย ที่ สื่อสารผ่านตัวละครของดิ สนี ยม์ ี
ลักษณะเป็ นอย่างไร
2) พัฒ นาการของตัวละครหลัก ในภาพยนตร์ การ์ ตู น แอนิ เมชั่น เรื่ อ ง โฟรเซ่ น
(Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ” เป็ นอย่างไร
โดยรายละเอียดการวิจยั ทั้งหมดมีดงั ต่อไปนี้

4.1 ผลการวิจยั
ดิสนียเ์ ป็ นต้นฉบับ ของการ์ตูนเจ้าหญิงตั้งแต่การเกิดขึ้น ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่ ดิสนีย ์
ประเภทเจ้าหญิ ง เรื่ อ งแรก คื อ สโนวไวท์ ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1973 จนเรื่ อ ยมาถึ งปั จ จุ บ ัน นับ ได้ก ว่ า
14 เรื่ อง ซึ่ ง 14 เรื่ องนั้น พัฒนาการเรื่ อยมาตั้งแต่ อดีตถึงปั จจุบนั ซึ่ งเมื่อมองย้อนกลับไประหว่าง
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สโนวไวท์และโฟรเซ่ นนั้นมีความแตกต่างเป็ นอย่างมาก ทั้งในเรื่ องของเนื้ อเรื่ องและภาพลักษณ์
ของผูห้ ญิงที่แตกต่างออกไป
การ์ ตูนถูกใช้เพื่อสั่งสอนให้ “ผูห้ ญิ ง” เป็ น “ผูห้ ญิ ง” เป็ นคําหนึ่ งที่ ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้
จากการศึกษาและการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในแต่ละช่วงล้วนส่ งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของตัวละครเอกเพศหญิงในการ์ ตูนดิสนี ยเ์ จ้าหญิงแทบทั้งสิ้ น อาจเป็ น
เพราะการ์ตูนเป็ นสื่ อที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงและเข้าใจเนื้อหา และเข้าใจสารเหล่านั้นได้ง่าย
เด็กจึงมักให้ความสนใจกับสื่ อประเภทการ์ ตูนมากกว่าการการสื่ อสารในลักษณะอื่น ๆ ภาพยนตร์
การ์ ตูน ของวอลท์ ดิ สนี ยม์ กั ใช้การ์ ตู น ในการสื่ อ และการถ่ ายทอดภาพลักษณ์ ข องเพศหญิ ง ให้
เป็ นไปตามสิ่ งที่คาดหวังของสังคมในยุคนั้น ด้วยตัวละครหลักที่เป็ นเพศหญิงเกือบทั้งหมด โดยตัว
ละครเหล่านั้น เปรี ยบดัง่ ภาพสะท้อนของสตรี เพศในแต่ละยุคสมัยได้เป็ นอย่างดี โดยสามารถเห็น
ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของ อัตลักษณ์และภาพเสมือนที่ชดั เจนของตัวละครในแต่ละช่วงยุคสมัย ซึ่ ง
ทั้งหมดล้วยเกี่ ยวเนื่ องและขึ้นอยู่กบั บริ บททางสังคม ค่านิ ยม และวัฒนธรรมในช่ วงเวลาดังกล่าว
กล่าวคือ วัฒนธรรมเป็ นเรื่ องของ ความรู ้ ความเชื่ อ ทัศนคติ ที่ ผูค้ นในแต่ละสังคมเรี ยนรู ้ ผ่านทาง
สังคมที่ตนเองใช้ชีวิตอยูแ่ ละวัฒนธรรมคือการสื่ อสาร และการสื่ อสารมาจากวัฒนธรรม
ตัว อย่า งที่ เห็ น ได้ชัด เจนคื อ วัฒ นธรรมที่ เปลี่ ย นไป “ผู ้ห ญิ ง ” ก็ เปลี่ ย นตาม ส่ ง ผลถึ ง
ภาพลักษณ์ ของ “ผูห้ ญิง” ในการ์ ตูนดิสนี ยท์ ี่ เปลี่ยนไปเช่ นเดียวกันกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม
ในช่วงนั้นที่ส่งผลต่อเพศหญิงยกตัวอย่างเช่น ยุคเก่า ความสวยของเพศหญิง คือ ผูห้ ญิงต้องเอวคอด
ผิวขาว กลายเป็ น ผูห้ ญิงที่ดูสุขภาพดีมีทรวดทรงเป็ น นักกีฬา ถึงจะเหมาะกับสมัยนิ ยมในปั จจุบนั
หรื อแม้กระทัง่ หน้าที่ ที่กาํ หนดความเป็ นเพศหญิ งจากเดิ มที่ เพศหญิ งต้องเป็ นแม่บ้าน กลายเป็ น
ผูห้ ญิ งที่ ต้อ งทํางานเก่ งหรื อ การเรี ยกร้ อ งสิ ท ธิ ข องเพศหญิ งเองตั้งแต่ ขอ้ เรี ยกร้ อ งเรื่ องสิ ท ธิ การ
เลือกตั้ง สู่ สิทธิเท่าเทียมด้านการทํางาน สิ่ งเหล่านี้ลว้ นสะท้อนสู่ ภาพของตัวละครดิสนียแ์ ทบทั้งสิ้ น
ด้วยระยะเวลากว่า 76 ปี ตั้งแต่การเกิดขึ้นของสโนวไวท์ จนถึงการเกิดขึ้นของ ภาพยนตร์
การ์ตูนแอนิ เมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ” ดิสนี ยไ์ ด้ผลิตภาพยนตร์
การ์ ตูนกว่า 14 เรื่ องซึ่ งแต่ละเรื่ องล้วนมีตวั ละครหลักทั้งหมดเป็ นเพศหญิง กลายเป็ นที่นิยมในหมู่
เด็กสาวตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลภาพยนตร์การ์ตูนเจ้าหญิงของดิสนีย ์
ปี ทีเ่ ผยแพร่ (ค.ศ.)

รายชื่ อชื่ อการ์ ตูนเจ้ าหญิง

ชื่ อของตัวละครเอก

1937

สโนไวท์และคนแคระทั้งเจ็ด

สโนวไวท์

1950

ซินเดอเรลล่า

เอลล่า (ซินเดอเรลล่า)

1959

เจ้าหญิงนิทรา

ออโรล่า

1989

เจ้าหญิงเงือกน้อย

เอเรี ยล

1991

โฉมงามกับเจ้าชายอสู ร

เบลล์

1992

อาลาดินและตะเกียงวิเศษ

จัสมิน

1994

ไลออน คิง

นาล่า

1995

โพคาฮอนทัส

โพคาฮอนทัส

1998

มู่หลาน

มู่หลาน

1999

ทาร์ซาน

เจน

2009

เจ้าชายกบ

เทียน่า

2010

แทงเกิ้ล (ราพันเซล)

ราพันเซล

2011

เบรฟ

เมลินดา

2013

โฟรเซ่น ผจญภัยแดนคําสาป

เอลซ่า

ราชินีหิมะ
ซึ่ งการ์ ตูนของดิ สนี ยท์ ้ งั หมด มักมีการเสนอภาพของวัฒนธรรมและเนื้ อหาผ่านตัวละคร
ของเรื่ อ งโดยภาพลัก ษณ์ ดังกล่ า วนํา เสนอจากพื้ น เพของเรื่ อ งตัว ละครเหล่ านั้น และภาพของ
วัฒนธรรมในสมัยนั้น เช่น การแสดงออกถึงหุ่ นของเพศหญิงที่เหมาะสมผ่านตัวละครเพศหญิงตัว
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เอกของเรื่ อง ยกตัวอย่างเช่น สโนวไวท์ ลักษณะมีทรวดทรง มีเนื้อมีหนัง และตัวไม่สูง ต่อมาคือ ซิน
เดอเรลล่า และเจ้าหญิงนิทราหุ่ นของตัวละครเริ่ มเป็ นแนวผอมบางหุ่ นคล้ายนาฬิกาทราย ในขณะที่
ยุคหลังลักษณะของตัวละครมีความแตกต่างมากขึ้ นและเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้นในการ์ ตูน
ดิ ส นี ย ์เรื่ องต่ า ง ๆ ก็ ไ ด้ แ ทรกเรื่ อง เชื้ อชาติ ชนชั้ น (Race) เพศสภาพ (Gender) และ ภาษา
(Language) โดยรู ป แบบของตัว ละครดิ สนี ย ใ์ นยุค แรก มักเป็ นตัวละครตัว แบนคื อ ขาดมิ ติ และ
มุมมองในหลาย ๆ ด้าน (Flat Character) และเริ่ มเปลี่ยนเป็ นตัวละครตัวกลม (Round Character)
คือ มีมิติและเหมือนจริ งมากขึ้นในยุคหลัง ซึ่งสามารถสรุ ปเป็ นตารางได้ ดังนี้
ตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์เนื้อหาของแต่ละการ์ตูนเจ้าหญิงของดิสนีย ์
รายชื่ อชื่ อการ์ ตูนเจ้ าหญิง

ชื่ อของตัวละครเอก

ต้ นกําเนิด

ลักษณะตัวละคร

สื่ อความหมาย

สโนไวท์และคนแคระทั้งเจ็ด

สโนวไวท์

เยอรมัน

แบน

มองโลกในแง่ดี

ซินเดอเรลล่า

เอลล่า (ซินเดอเรลล่า) ฝรั่งเศส

แบน

อดทน

เจ้าหญิงนิทรา

ออโรล่า

เยอรมัน

แบน

สวย

เจ้าหญิงเงือกน้อย

เอเรี ยล

เดนมาร์ ค

แบน

ผจญภัย

โฉมงามกับเจ้าชายอสู ร

เบลล์

ฝรั่งเศส

แบน

เมตตา

อาลาดินและตะเกียงวิเศษ

จัสมิน

อาหรับ

แบน

กล้าตัดสิ นใจ

ไลออน คิง

นาล่า

แอฟริ กา

แบน

สนับสนุน

โพคาฮอนทัส

โพคาฮอนทัส

อเมริ กนั

กลม

เด็ดเดี่ยว

มู่หลาน

มู่หลาน

พื้นเมือง

กลม

กตัญญู

ทาร์ซาน

เจน

จีน

กลม

เด็ดเดี่ยว

เจ้าชายกบ

เทียน่า

อเมริ กนั

กลม

ผูน้ าํ

แทงเกิ้ล (ราพันเซล)

ราพันเซล

เยอรมัน

กลม

ไร้เดียงสา

โฟรเซ่น ผจญภัยแดนคําสาป

เอลซ่า

เดนมาร์ ค

กลม

ปลดปล่อย

ราชินีหิมะ
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ซึ่ งจากรายละเอี ย ดที่ ค ้น คว้า ทั้ง หมดนั้ น สามารถนํา มาแบ่ ง ยุค ของตัว ละครดิ ส นี ย ์ไ ด้
ดังต่อไปนี้
1) ยุคแรกเริ่ ม (Classic Disney) ช่ วงระหว่างปี ค.ศ. 1937-1959 เนื้ อเรื่ องมุ่ งเน้น
เรื่ องการสอนสัง่ เพศหญิง ทําให้ลกั ษณะของตัวร้ายในแต่ละเรื่ องนั้นมีลกั ษณะของตัวละครที่ชดั เจน
นั้นคือ ผอมมาก อ้วนมาก หรื อ มีรูปลักษณ์ ที่น่าเกลียด เป็ นต้น ในขณะที่ ตวั เอกของเรื่ องลักษณะ
ของตัวละครมี ความเป็ นหญิ ง (Feminine) และมักมี อุ ป นิ สัย เรี ยบร้ อย ไม่ โลดโผน พร้ อมอยู่ใน
กรอบ มองโลกในแง่ดี พร้อมที่จะทํางานหนัก เห็นได้ชดั เจนในเรื่ อง สโนไวท์และคนแคระทั้งเจ็ด
ที่ ตวั ละครเอกมี ลกั ษณะของแม่ศ รี เรื อนสู ง ต้องชอบงานบ้าน และอยู่บ้านเพื่ อรอผูช้ ายกลับ บ้าน
นอกจากนั้นในแง่มุมปั ญหาของชีวิต ถูกเสนอผ่านเนื้องเรื่ องที่ตอ้ งให้ผชู ้ าย เป็ นผูห้ ยิบเครื่ องมือการ
หลุดพ้นปั ญหาในชี วิต นัน่ แสดงเป็ นสัญลักษณ์ ว่า การแต่งงานคือการหลุดพ้นปั ญหาชี วิตทั้งปวง
โดยมีตวั อย่างดังต่อไปนี้
(1) เรื่ องซิ นเดอเรลล่า ที่ ตวั เอกพบปั ญหาในชีวิตถูกรังแก โดยแม่เลี้ยงใจร้าย
ทางที่จะหลุดจากชีวติ เลวร้าย คือ ได้ไปงานแต่งงานและหวังให้ได้แต่งงานกับเจ้าชาย
(2) เรื่ องสโนวไวท์และคนแคระทั้งเจ็ด ที่การจุมพิตของเจ้าชายสามารถทําให้
สโนวไวท์ฟ้ื นขึ้นมาได้ หรื อเรื่ องเจ้าหญิงนิทราที่ออโรล่าต้องกลายเป็ นเจ้าหญิงนิ ทรา ซึ่ งทางเดียวที่
จะฟื้ นได้คือการจูบของเจ้าชาย นอกจากนั้นลักษณะของตัวละครเป็ นรู ปแบบคล้ายๆกันคือ ตัวละคร
แบบแบน จะเห็นว่านิสัยของตัวละครเหล่านี้เป็ นลักษณะมีแต่ดา้ นดีอย่างเดียว สะท้อนให้เห็นความ
เหนือมนุษย์ของตัวละคร
2) ยุค กลาง (Modern Disney) ช่ ว งระหว่ างปี ค.ศ. 1989-2009 เมื่ อ มาสู่ ยุค กลาง
รายละเอียดของปมปั ญหาเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลง เป็ นปั ญหาที่เป็ นจริ งมากขึ้น ยกเว้นเรื่ อง เจ้าหญิง
เงื อกน้อย โฉมงามกับเจ้าชายอสู ร อะลาดิ น และ ไลออน คิ ง ที่ เป็ นนิ ยายแฟนตาซี เหนื อจริ ง แต่
พื้นฐาน ที่ทาํ ให้เกิดเรื่ องล้วนเป็ นพื้นฐานที่เกิดขึ้นจากความต้องการของมนุ ษย์ เช่น ปั ญหาการเงิน
ความสนใจในตัวผูช้ าย ปั ญหาบังคับแต่งงาน ต่างๆ เหล่านี้ เป็ นต้น ซึ่ งแตกต่างจากยุคเก่าแต่สุดท้าย
แล้วตัวละครเพศหญิงเหล่านั้นต้องการความรักและความเอาใจใส่ จากเพศชายมาเป็ นส่ วนเติมเต็ม
ของชี วิตอยู่ดี ซึ่ งในช่ วงนี้ จะเห็ นได้ถึงความพัฒ นาการที่ เปลี่ ยนแปลงมากขึ้ นทั้งในเรื่ องของตัว
ละคร เค้าโครงของเรื่ องและการพัฒนาแนวคิดหลักของในยุคนี้ เริ่ มเห็นการพัฒนาของตัวละครจาก
เพศหญิง ผิวขาว คอเคเซี ยนเริ่ มปรากฎตัวละครที่มีเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปรวมถึง
ลัก ษณะของสั ต ว์ เช่ น ที่ พ บในอาลาดิ น ไลออน คิ ง โพคาฮอนทัส มู่ ห ลาน เจ้าชายกบ เป็ นต้น
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นอกจากเรื่ องการพัฒนาของเชื้ อชาติ แล้วลักษณะของตัวละครเริ่ มเปลี่ยนไป ให้พลังแก่เพศหญิ ง
มากขึ้น เน้นการเรี ยนรู ้ เปลี่ยนจากการควบคุมให้อยู่ในกรอบ มีความมัน่ ใจ กล้าตัดสิ นใจมากขึ้น
ลักษณะที่ แตกต่ างอย่างชัดเจน เช่ น การเปลี่ ยนเพศของตัวละครจากชายเป็ นหญิ งในมู่หลาน แต่
สุ ดท้ายทุกเรื่ องราวยังคงเน้นแนวคิดของเรื่ องในเชิ งความรักแบบชายหญิง ผูช้ ายเป็ นเครื่ องมือใน
การทําให้ผูห้ ญิงได้พบโลกและการผจญภัยใหม่ๆ ความตื่นเต้นของชี วิตจะเปลี่ยนไปเมื่อได้พบกับ
ผูช้ ายสักคน แต่สุดท้ายการจบของเรื่ องราวจะจบลงด้วยการแต่งงาน ตัวอย่างเช่น
(1) เจ้าหญิ งเงื อกน้อย แอเรี ยล ตัวละครหลัก ตั้งใจจะขึ้ นจากนํ้า เพื่ อไปหา
เจ้าชายที่ ตนได้เคยช่ วยไว้ (พบผูช้ ายแล้วจึงเกิดการผจญภัย) จากนั้นเรื่ องราวดําเนิ นไปและจบลง
ด้วยการแต่งงานของตัวละครเอก
(2) มู่หลาน การดําเนิ นเนื้ อเรื่ องเป็ นเรื่ องลูกสาวที่ ความรู ้ สึกแปลกแยกจาก
สังคมผูห้ ญิง และเมื่อพ่อต้องโดนเกณฑ์ มู่หลานจึงปลอมเป็ นผูช้ ายและออกรบแทนพ่อ และสุ ดท้าย
เรื่ องราวจบลงด้วยมู่หลานแต่งงานกับตัวละครเอก
(3) แทงเกิ้ล ที่เรื่ องราวได้เกิดขึ้นหลังการปรากฎตัวของโจรหนุ่มรู ปงาม ที่ทาํ
ให้ชีวิตของราพันเซลได้ออกมาพบกับโลกกว้าง (พบผูช้ ายแล้วจึงเปิ ดโลกใบใหม่)
(4) ทาร์ ซาน มีเนื้ อเรื่ องที่ต่างออกไป เนื้ อเรื่ องถูกเสนอออกเป็ นคนละครึ่ งคือ
เรื่ องราวของทาร์ ซาน และเรื่ องราวของ เจน อย่างละครึ่ ง ออกไปพร้อมกับครอบครัวแต่ กลับเกิ ด
อุ บ ัติเหตุ และถู กช่ วยจากภัยอันตรายด้วย พระเอก (ทาร์ ซาน) ดังนั้นภาพสะท้อนของผูห้ ญิ งใน
ภาพยนตร์ การ์ ตูนของดิ สนี ยใ์ นยุคนี้ เป็ นเพี ยงการสร้ างให้เกิ ดทัศนคติ ใหม่แก่ ผูห้ ญิ งแต่ ยงั คงอยู่
ภายใต้ความโหยหาผูช้ ายเพือ่ เติมเต็มชีวติ อยูเ่ ช่นเดิม
3) ยุคปั จจุบนั (Post Modern Disney) ช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2010-2014 เป็ นยุคที่เห็น
การเปลี่ยนแปลงของโครงเรื่ อง ลักษณะเนื้ อเรื่ อง และตัวละครเพศหญิงอย่างเด่นชัด โดยมีลกั ษณะ
สําคัญดังต่อไปนี้ ลักษณะของโครงเรื่ องไม่ได้มุ่งเน้นเรื่ องความรักเป็ นแกนหลัก ลักษณะของตัว
ละคร มีลกั ษณะเป็ นตัวละครแบบกลมมากขึ้น มีท้ งั ด้านดี และไม่ดี นอกจากนั้นภาพลักษณ์ของตัว
ละครไม่ใช่ลกั ษณะผูห้ ญิงแบบทัว่ ไป และรักอิสระ ซึ่ งเปลี่ยนและแตกต่างไปจาก ยุคแรกเริ่ ม และ
ยุคกลาง โดยภาพยนตร์การ์ตูนในช่วงต้นยุคอย่างแทงเกิ้ล ยังมีลกั ษณะทับซ้อนระหว่างยุคกลางและ
ยุคใหม่ ต้องการหลุดออกจากกรอบเดิม และเนื้อเรื่ องยังคงเสนอแบบความคิดใหม่ของผูห้ ญิงที่ตอ้ ง
เปิ ดตัวเองมากขึ้น ในขณะที่เรื่ องเบรฟ เห็นได้ชดั เจนคือไม่กล่าวเรื่ องความรักของชายและหญิง แต่
กลับเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของแม่และลูก และการเผชิญหน้าระหว่างช่วงวัยที่แตกต่างกัน ซึ่ ง
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แนวคิดของการ์ ตูนดิสนียใ์ นช่วงนี้ เห็นได้ชดั เจนเรื่ องความเป็ นอิสระต่อการกดทับของผูช้ าย ผูว้ ิจยั
พบลักษณะปมและแก่นของเรื่ องเป็ นปั ญหาส่ วนตัวที่ลึกในระดับจิตวิทยา ตัวอย่างที่เห็นได้คือจาก
ภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่ น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชิ นีหิมะ” ซึ่ งเป็ นเรื่ อง
ของการเก็บงํา และการเก็บกดความรู ้สึกลึก ๆ ของผูห้ ญิง และกลับกลายเป็ นการเสริ มพลังให้แก่
เพศหญิงมากกว่าในอดีตและที่ สําคัญคือแก่นของเรื่ องถูกเปลี่ยนจากการพูดเรื่ องความรักระหว่าง
หญิงชายเป็ นแกนหลัก กลายเป็ นความรักแบบพี่สาวน้องสาว เพิ่มขึ้นมา หรื ออย่างเรื่ องแทงเกิ้ล ตัว
เอกราพันเซลนอกจากต้องการเห็นโลกกว้างแล้ว ตัวละครเอกเองยังมีปมในใจที่ขดั แย้งกับแม่เลี้ยง
ของตนเองอีกด้วย ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่เด็กสาวหลายคนต้องเจอ ดิสนี ยไ์ ด้ถ่ายทอดแนวคิดที่เป็ นนามธรรม
และเป็ นเรื่ องของจิตใจถ่ายทอดผ่านตัวละครออกมา ตัวอย่างเช่น
(1) แทงเกิ้ ล (Tangle) ลัก ษณะของปมปั ญ หาของเรื่ อ ง เป็ นปั ญ หาที่ มนุ ษย์
ทัว่ ไปต้องเจอ โดยเฉพาะปั ญหาที่เพศหญิงต้องพบเจอ ลักษณะที่เป็ นยุคใหม่ คือ ตอนจบเรื่ องไม่ได้
จบด้วยการแต่งงานของตัวเอกฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิง (ซึ่งเกิดในตอนหลัง)
(2) เบรฟ (Brave) ไม่ ไ ด้ก ล่ าวถึ ง เรื่ อ งความรั ก แม้แ ต่ น้ อ ย แต่ พู ด เรื่ อ งการ
แต่งงานและความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกโดยไม่ได้กล่าวถึงเรื่ องผูช้ ายแม้แต่นอ้ ย
โดยสรุ ปแล้ว การพัฒนาของเนื้ อเรื่ องและปมปั ญหาของการ์ ตูนดิสนี ยใ์ นยุคต่าง ๆ มีการ
พัฒนาของตัวละครและปมของเรื่ อง โดยเฉพาะเรื่ องราวที่ นาํ เสนอต่อเพศหญิ ง เรื่ องราวจากนว
นิ ยายนิ ทานมิติเดียว สู่ การเป็ นนวนิ ยายนิ ทาน ที่ซับซ้อน ในปมของเรื่ องและวิธีการดําเนิ นเรื่ องได้
ชัดเจนมากขึ้น
นอกจากนั้นการศึกษาในครั้ งนี้ ได้มองในมุมของการเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมของเพศ
หญิง ซึ่ งการ์ ตูนดิสนี ย ์ สอดแทรกความเป็ นวัฒนธรรมของสตรี อเมริ กนั ไว้อย่างชัดเจน แม้ว่าจะมี
การเสนอรู ปแบบวัฒนธรรมของนิทานนั้น ๆ ไว้ สังเกตได้จากตัวอย่างของภาพยนตร์การ์ ตูนดิสนีย ์
ดังต่อไปนี้
1) เรื่ องซิ นเดอเรลล่า เป็ นเรื่ องที่มีการสอดแทรกวัฒนธรรมแบบยุโรป (ฝรั่งเศส)
ประเภทคอนเซอร์ เวทีฟ ซึ่ งเรื่ องซิ นเดอเรลล่าเอง ได้นาํ เสนอภาพของสตรี ในช่ วงนั้น ว่าเป้ าหมาย
ของชี วิต และการหลุดพ้นของผูห้ ญิ ง คือ การแต่ งงานกับคนที่ มีฐานะดี ซึ่ งเห็ นได้จากผูห้ ญิ งของ
เรื่ องหวังที่จะแต่งงานกับเจ้าชายด้วยกันทั้งสิ้ น นอกจากนั้นได้ใส่ ลกั ษณะของความเป็ นผูห้ ญิงที่ดีไว้
ด้วย โดยเสนอผ่านตัวละครเอกซินเดอเรลล่า ว่าผูห้ ญิงที่ดีตอ้ งเป็ นผูห้ ญิงที่ทาํ งานบ้านเก่ง อดทนต่อ
ทุกสถานการณ์ ไว้ดว้ ย นอกจากนั้นได้แทรกเอาวัฒนธรรมแบบอเมริ กนั ไว้ดว้ ย คื อ ลักษณะของ
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ความฝันแบบอเมริ กนั (American Dream) กล่าวคือ ใครก็สามารถเป็ นผูท้ ี่ มีโอกาสได้เสมอหากมี
ความฝั นและความหวัง เมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวของเพศหญิงในช่ วงนั้น เป็ นการเปลี่ยนแปลง
ระหว่า งเพศหญิ งที่ ท ํางานบ้าน กําลัง เข้าสู่ โ ลกการทํา งานเชิ งอุ ต สาหกรรม ซึ่ งความคาดหวัง
คือ ผูห้ ญิงต้องมีความอดทน
2) ในเรื่ องมู่หลาน เนื้อเรื่ อง ภาพยนตร์การ์ตูนถูกนําเสนอผ่านภาพของวัฒนธรรม
จีน ซึ่ งในภาพของวัฒนธรรมจีนนั้น “ผูห้ ญิง” เป็ นเพียงคนทํางานภายในบ้าน มีการเปรี ยบเปรยการ
มีลูกสาวเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้าน เป็ นลักษณะของการกดขี่ผูห้ ญิง ทั้งในเรื่ องของรู ปลักษณ์และ
ธรรมเนี ยมปฏิบตั ิ แต่ตวั เนื้ อหาของเรื่ องกลับพูดเรื่ องการเป็ นอิสระของผูห้ ญิงจากธรรมเนี ยมเดิมที่
เป็ น และทําตามเป้ าหมายที่ตนต้องการ ผูห้ ญิงสามารถเป็ นอะไรก็ได้ ซึ่ งขัดกับรู ปแบบวัฒนธรรม
ของจีน เพราะเนื้ อหาได้ถูกดัดแปลงตามวัฒนธรรมอเมริ กนั ไปเรี ยบร้อย ซึ่ งประจวบเหมาะกับการ
เรี ยกร้องสิ ทธิสตรี ของอเมริ กนั เรื่ องสิ ทธิในการเข้าทํางาน เช่นผูช้ าย สิ ทธิในการประกอบอาชีพ
สิ่ งที่ดิสนี ยส์ ร้างเนื้ อหาจากภาพยนตร์ การ์ ตูนแล้วนั้น รู ปแบบการนําเสนอของภาพยนตร์
การ์ ตูนของดิ สนี ยเ์ ป็ นในรู ปแบบของละครเพลง ตั้งแต่เรื่ องสโนวไวท์ จนถึงเรื่ องโฟรเซ่ น ซึ่ งได้
สอดแทรกประโยคทองคํา หรื อแก่นของเนื้ อเรื่ องใส่ ลงไปในเพลงอีกด้วย ลักษณะดังกล่าวเป็ นสิ่ ง
ที่ ดิส นี ยใ์ ช้การผสานสื่ อ (Transmedia Media) โดยเสนอเนื้ อ หาของภาพยนตร์ จากสื่ อประกอบ
ภาพยนตร์ เช่น หนังสื อนิทาน เพลงประกอบภาพยนตร์ เป็ นต้น เพื่อยํ้าและนําเสนอภาพของการ์ ตูน
ดิสนียเ์ รื่ องนั้นๆให้ชดั เจนขึ้น โดยสิ่ งที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดคือในเพลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูน ซึ่ ง
มักมีเนื้ อหาสอดคล้องไปกับเรื่ องราวของการ์ ตูน และตัวเอกโดยเฉพาะตัวละครนางเอกของเรื่ อง
โดยตัวอย่างที่นาํ มาวิเคราะห์ได้ชดั เจนได้แก่
1) อะลาดิน เพลงประกอบภาพยนตร์ ชื่อ A Whole New World ขับร้องโดย Peabo
Bryson & Regina Belle แสดงให้เห็นถึงภาพสะท้อนความคิดของ จัสมิน ที่เป็ นตัวเอกของเรื่ องกับ
การได้พบโลกใหม่ที่ไม่เคยรู ้จกั และไม่ตอ้ งการให้ตนเอกถูกจับแต่งงาน ในเพลงได้ พูดถึงการท่อง
โลกผ่าน พรมวิเศษ และการครองคู่กบั คนที่รัก ซึ่งสะท้อนภาพของความรักยังเป็ นส่ วนหนึ่งที่ผหู ้ ญิง
ต้องการ
2) โฉมงามกับเจ้าชายอสู ร ด้วยเพลงประกอบอย่าง Beauty and the Beast-Tale as
Old as Timโดย Celine Dion & Peabo Bryson เป็ นการพูดเรื่ องความรักของชายและหญิงที่ช่วยให้
เบลล์ได้หลุดพ้นความ ทนทุ กข์ และปลดปล่อยพันธการคําสาปของฝ่ ายชายที่ เป็ นอสู ร เป็ นส่ วน
หนึ่งที่ย้าํ ให้เห็นว่า เรื่ องความรักเป็ นสิ่ งสําคัญแก่ผหู ้ ญิง
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3) มู่หลาน มีเพลงประกอบชื่ อ Reflection ขับร้องโดย Christina Aguilera ซึ่ งเป็ น
ตัวอย่างของการพูดเรื่ องความรักในเพลงน้อยลง และมุ่งพูดเรื่ องปั ญหาของผูห้ ญิงมากขึ้น เช่น การ
ยอมรับ ตัว คุ ณ ค่ าในตนเองของผูห้ ญิ ง ซึ่ งถู กยํ้าอย่างชัดเจนในเพลงประกอบภาพยนตร์ การ์ ตูน
มู่หลาน
4) โพคาฮอนทัส มี เพลงประกอบชื่ อ Color of the Wind ขับ ร้ อ งโดย Vanessa
William เป็ นเพลงที่ เน้นดึ งเอาวัฒนธรรมของชนอเมริ กนั พื้นเมืองออกมาเพื่อประกอบเพลง เช่ น
การใช้ธรรมชาติ ความเชื่อ เข้ามาในเนื้ อเพลง โดยเพลงแทบไม่พูดถึงความรักโดยตรง โดยสะท้อน
ถึงสภาพของตัวเอกขณะกําลังครุ่ นคิดเรื่ องบ้านเกิด และชายต่างถิ่น โดยมองภาพตัวเอกเป็ นทูตของ
ชนเผ่าอเมริ กนั ผสานวัฒนธรรมกับชาวสเปน
5) โฟรเซ่น (Frozen) ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ เพลงประกอบคือเพลง Let it
Go ซึ่ งมี 2 เวอร์ ชนั่ ได้แก่ เวอร์ ชนั่ ที่ใช้ในการ์ ตูนขับร้องโดย Idina Mansen และเวอร์ ชนั่ ประกอบ
ซาวด์แทร็ ค ขับร้องโดย Demi Lovato ซึ่งทั้ง 2 เวอร์ชน่ั พูดถึงการจัดการกับแนวคิดของตัวละครเอก
เอลซ่ า คํา ว่ า Let it Go หมายถึ ง การปลดปล่ อ ยตนเอง ซึ่ งตัว ละครเอกเก็ บ งํา มาตลอด โดย
รายละเอียดเพิ่มเติมจะนําไปบรรยายในส่ วนของเครื่ องมือการวิเคราะห์และการสัมภาษณ์เชิงลึก
สรุ ปภาพรวมที่ได้รับจากการศึกษาเอกสารสามารถสรุ ปเป็ นข้อวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
1) ด้านเนื้ อหา สามารถออกได้เป็ น 3 ยุค เมื่อแบ่งตามเกณฑ์ตวั ละครเอกเพศหญิง
ในเรื่ อง เนื้ อหาในยุคแรก เป็ นลักษณะของการกดดันผูห้ ญิ งไว้ในบ้าน ในยุคที่ สอง เริ่ มให้ผูห้ ญิ ง
กล้าที่จะแตกต่าง แต่ยงั คงให้ความสําคัญด้านความรักจากเพศชายอยู่ และยุคปั จจุบนั เนื้อหามุ่งเสริ ม
พลังแก่เพศหญิง และสร้างแนวคิดใหม่แก่เพศหญิง
2) ปมของเรื่ อง จากเนื้ อหาที่ แตกต่ างกัน ปมของเรื่ อ งที่ เกิ ดขึ้ นกับ ตัวละครเอก
เพศหญิง เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญที่แต่ละยุคของการ์ ตูนเสนอปมปั ญหาที่ไม่เหมือนกัน เช่น ยุคแรกมุ่งเสนอ
ปั ญหาพื้นฐานของความเป็ นผูห้ ญิง ในยุคที่สองมุ่งเน้นปั ญหาความต้องการของเพศหญิง และยุค
ปั จจุบนั มุ่งเน้นปั ญหาในจิตใจเพศหญิง ซึ่งทั้ง 3 ยุค นั้นสามารถเขียนเปรี ยบเทียบได้ดงั นี้
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ภาพที่ 4.1 การวิเคราะห์เนื้อหาปมปั ญหาของภาพยนตร์การ์ตูนเจ้าหญิงของดิสนีย ์
3) ปั จ จัย การวิ เคราะห์ ว ฒ
ั นธรรมในช่ ว งนั้ นๆ เนื่ อ งจากภาพยนตร์ ก าร์ ตู น มี
การสอดแทรกวัฒ นธรรมเข้าไปด้วยเสมอ ดังนั้น การศึ ก ษาวัฒ นธรรมในช่ วงดังกล่ าวจะทําให้
การวิจยั ครบถ้วนมากขึ้น
4) เรื่ องสื่ อองค์ประกอบ จําพวกเพลงประกอบภาพยนตร์ สะท้อนให้เห็นค่านิ ยม
เพศหญิงและสะท้อนตัวละครเอกได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น เพลงประกอบภาพยนตร์ การ์ ตูนจึงเป็ นอีก
สิ่ งที่ตอ้ งนํามาประกอบคู่กบั การศึกษา
การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับภาพยนตร์ การ์ตูนแอนิ เมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภัย
แดนคําสาปราชินีหิมะ” เป็ นภาพยนตร์ การ์ตูนแอนิเมชัน่ ที่สร้างโดยดิสนี ย ์ เผยแพร่ ในปี ค.ศ. 2013
(พ.ศ. 2556) และนําเข้ามาฉายในประเทศไทยเมื่ อ วัน ที่ 5 ธันวาคม 2556 รู ป แบบภาพยนตร์ เป็ น
ภาพยนตร์ ประเภทแอนิ เมชัน่ สามมิติ โดยได้แรงบันดาลใจจากนิ ทางของ ฮาน คริ สเตียน แอนเดอร์
สัน (Hans Christian Anderson) ชื่อ สโนว์ ควีน (Snow Queen)

46

ภาพที่ 4.2 โปสเตอร์ภาพยนตร์ การ์ตูน เรื่ อง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ”
แหล่ งที่มา: Imdb (2015).
สําหรั บ เนื้ อ เรื่ อ งนั้น ทางที ม งานได้พ ัฒ นาเนื้ อ เรื่ อ งตั้ง แต่ ปี ค.ศ. 2011 โดยการนําของ
นักเขียนบทและกํากับภาพยนตร์ โดย เจนนิ เฟอร์ ลี (Jennifer Lee) และ คริ ส บัค (Chris Buck) ด้วย
เงินลงทุนกว่า 150 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และกวาดรายได้ท้ งั หมด ราว 400 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
เรื่ องราวโดยย่อของเนื้ อเรื่ อง คือ แอนนา ผูม้ องโลกในแง่ดี ร่ วมกับ คริ สทอฟ และสเวน
กวางเรนเดียร์ เดินทางไปหาตัวเอลซ่า ที่ใช้พลังนํ้าแข็งทําให้อาณาจักรแอเรนเดลตกอยูใ่ นฤดูหนาว
อันเป็ นนิ รันดร์ ระหว่างการเดินทางได้พบกับป่ าลึกลับที่มีสิ่งชี วิตอย่าง โทรล อาศัยอยู่ และได้พบ
กับ โอลาฟ สโนว์แมน เมื่ อ แอนนา และคริ สทอฟได้เดิ น ทางถึ งปราสาทของเอลซ่ า ทั้งคู่ ได้เข้า
ใจความจริ งเกี่ยวกับตัวเอลซ่า เรื่ องการถูกหลอกหลอนด้วยพลังนําแข็งที่เป็ นทั้งเวทย์มนตร์ และคํา
สาปในเวลาเดี ยวกัน ซึ่ งเอลซ่ าได้เคยสาปแอนนาโดยอุบตั ิ เหตุเมื่อครั้งยังเป็ นเด็ก (Wilson, 2015)
และเสี ยงของตัวละครภายในเรื่ องนั้น ได้พากษ์เสี ยงโดยดาราชาวอเมริ กนั ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.3 รายชื่อผูพ้ ากษ์เสี ยงตัวละครในภาพยนตร์การ์ตูนแอนิแมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ็น (Frozen)
“ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ”
ชื่อผูพ้ ากษ์เสี ยง

ตัวละครที่พากษ์

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)

โดยการดําเนินการและอํานวยการสร้างนั้นใช้จาํ นวน 2 บริ ษทั และใช้ 39 บริ ษทั ในการจัด
จําหน่าย และอีก 12 บริ ษทั ในการทําชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของภาพยนตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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กลุ่มรายชื่อของบริ ษทั อํานวยการผลิต
1) Walt Disney Animation Studios
2) Walt Disney Pictures
รายชื่อของบริ ษทั จัดจําหน่าย
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)
24)
25)
26)
27)

Disney Junior (2016) (USA) (TV)
Disney XD (2016) (USA) (TV)
Feelgood Entertainment (2014) (Greece) (DVD) (3D Blu-Ray)
Walt Disney Studios Home Entertainment (2014) (Argentina) (DVD)
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)
31)
32)
33)

Walt Disney Studios Home Entertainment (2014) (UK) (DVD)
Walt Disney Studios Home Entertainment (2014) (UK) (Blu-Ray) (DVD)
Walt Disney Studios Home Entertainment (2014) (Netherlands) (DVD)
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)
นอกจากนั้นบริ ษทั อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตดังต่อไปนี้
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)
จากข้อมู ลทั้งหมดนั้นแสดงให้เห็ นถึง ความตั้งใจทําของดิ สนี ยท์ ี่ มีต่อภาพยนตร์ การ์ ตูน
แอนิ เมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ” เป็ นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ อง
ของการพากย์เสี ยงตัวละคร ตลอดจนการคิดบทของบริ ษทั ที่ ใช้เวลากว่า 2 ปี เพื่อให้บทสมบู รณ์
ที่สุด ในการทําโปรดักส์ชน่ั ระดับภาพยนตร์ ฟอร์ มใหญ่ รวมไปถึงการสร้างสรรค์เนื้ อหา ที่ใช้เวลา
กลัน่ กรองและมีการปรับเปลี่ยนบทอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่น (Frozen)
“ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ” มีดงั ต่อไปนี้

4.2 ตัวละคร
1) เอลซ่า
เอลซ่า เป็ นเด็กผูห้ ญิงที่มีความอ่อนโยน พร้อมกับมีพลังวิเศษ วันหนึ่งทําร้ายน้องสาวตัวเอง
โดยไม่ต้ งั ใจ จึงกลัวพลังของตัวเองมาตลอด และไม่รู้วิธีที่จะควบคุมพลังของตนเอง เพราะพลังนี้
เองที่เปรี ยบเสมือนดาบสองคม ทําให้ เอลซ่า กลายเป็ นคนเก็บตัว ปลีกตัวเองออกจากสังคม รวมถึง
น้องสาวของตนเองคือ แอนนา เพราะต้องคอยปกปิ ดเรื่ องที่ตวั เองมีพลังวิเศษ เวลาผ่านไปปมในใจ
ขยายใหญ่ข้ ึนเรื่ อย ๆ รวมถึงการเสี ยชี วิตของพ่อแม่ ซึ่ งเป็ นจุดพลิกผันสําคัญ สุ ดท้าย เอลซ่ า ต้อง
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เรี ยนรู ้ที่จะเข้าใจตัวเอง และเชื่ อใจครอบครัวมากขึ้น เมื่อมีความเข้าใจมากขึ้น ความกลัวในใจจึง
หายไป แสดงให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริ ง คือ ความเด็ดเดี่ยว เข็มแข็ง และ ความมัน่ ใจ

ภาพที่ 4.3 ภาพตัวละครเอลซ่า
แหล่ งที่มา: Disney Frozen (2015).
พื้น ฐานของตัวละครเอลซ่ า คื อ “การเป็ นผูน้ ํา” และ “ความคาดหวัง” เนื่ อ งจาก เป็ นตัว
ละครเดี ยวที่ มีสถานะเป็ นพี่คนโตของครอบครัว ซึ่ งเป็ นภาพสะท้อนจากสังคม และครอบครัว ที่
ต้องการให้พี่คนโตเป็ นผูส้ ื บทอดเรื่ องราวต่าง ๆ ของครอบครัว สังคมเองคาดหวังให้ผเู ้ ป็ นพี่คนโต
ต้องนําพาครอบครัวและช่วยเหลือน้อง ๆ ให้มีชีวิตที่ดีกว่า ดังนั้น การเป็ นพี่คนโตจึงกลายเป็ นสิ่ งที่
เอลซ่าต้อง “เสี ยสละ” ความสนุ กในวัยเด็ก เพื่อเตรี ยมพร้อมที่จะเป็ นผูน้ าํ ต่อไป อีกทั้งภาพสะท้อน
ของตัวละครเอลซ่าเองสามารถ สะท้อนภาพลักษณ์ของการเป็ นลูกผูห้ ญิงคนโตได้อย่างชัดเจน
นอกจากเอลซ่าจะเป็ นภาพสะท้อนลูกผูห้ ญิงคนโตได้แล้ว ยังสามารถสื่ อถึงภาพลักษณ์ของ
ผูห้ ญิงยุคเก่าได้อีกด้วย เมื่อมองเปรี ยบเทียบในบริ บทสังคมยุคเก่า ผูห้ ญิงจะถูกคาดหวังจากสังคมให้
ทําหน้าที่ “แม่บา้ น” ให้ดีที่สุด และสังคมยังกดทับเรื่ อง ความเป็ น “แม่” ลงไปด้วยทําให้ผหู ้ ญิงต้องมี
ลักษณะเป็ น “กุลสตรี ” ที่ดี ซึ่งเป็ นสิ่ งที่สังคมคาดหวังให้ผหู ้ ญิงทุกคนเป็ นเปรี ยบได้กบั เอลซ่า ที่พ่อ
แม่ คาดหวังให้เอลซ่ าเป็ น “พี่ ” ที่ ดี ควบคุ มอารมณ์ และกริ ยามารยาทให้ได้ และสุ ดท้ายต้องเป็ น
“ผูน้ าํ ” ที่ดี ซึ่งเอลซ่าเองถูกความคิดเหล่านี้กดทับมาโดยตลอด จนมาถึงฉากที่เอลซ่าได้หนีออกจาก
เมือง ทําให้เอลซ่ าตระหนักถึงความเป็ นอิสระ เมื่อพ้นพันธนาการของ ความคาดหวัง และสุ ดท้ายก็
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สามารถปล่อยวางและมีความสุ ขได้ในที่สุด เปรี ยบเหมือนผูห้ ญิง ยุคเก่า ที่เมื่อปลดพันธนาการของ
ความคาดหวังจากสังคมได้ เธอเหล่านั้นก็จะมีความสุ ข โดยวิธีการปลดพันธนาการ คือ อายุที่มาก
ขึ้น เมื่อถึงจุดที่สามารถไร้กงั วลต่อเสี ยงและภาพคนรอบข้าง นั้นเปรี ยบเหมือนตอนที่เอลซ่าได้พน้
ภาระจากเมือง
ภาพลักษณ์ ของความเป็ นผูห้ ญิ งยุคเก่ าของเอลซ่ า ถู กสะท้อ นออกมาในหลายช่ วงของ
ภาพยนตร์
1) ประเด็นด้านความรัก เมื่อแอนนามาบอกเรื่ องอยากจะแต่งงานกับฮานส์ เอลซ่ า ได้
เปิ ดเผยทัศนคติแบบหัวเก่า (Conservative) กลับไปยังแอนนา เช่น รู ้จกั กันนานหรื อยัง ต้องทําความ
รู ้จกั กันนาน รักแท้ไม่มีจริ ง ซึ่งแตกต่างจากผูห้ ญิงในยุคปั จจุบนั
2) ประเด็นด้านการนับถือตนเอง เอลซ่ าแสดงออกถึงความไม่มน่ั ใจตนเอง และกลัว
ผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง หนึ่ งเพื่อรั กษาภาพลักษณ์ ของตนเองให้ดูดีอยู่เสมอ ทําให้ละเลยการนับถือ
ตนเอง และกลายเป็ นคนที่ ลึก ๆ แล้วไม่มน่ั ใจในตนเอง ซึ่ งแสดงออกมากที่สุดในฉากครองราชย์
สุ ดท้ายควบคุ มพลังของตัวเองไม่ อยู่ จึ งหนี ออกจากเมือ งไป ซึ่ งต่อมา เอลซ่ าก็เอาแต่ โทษตัวเอง
ตลอดเส้นทางจนนิ สัยเปลี่ยนไปเมื่อเธอมาอยูส่ ันโดษ การนับถือตนเองในยุดเก่า คือ การนําค่าของ
ตนเองไปพี่กบั ผูช้ าย ซึ่งเมื่อตนเองไม่มีใครรัก ก็จะรู ้สึกเคว้งคว้าง และเปล่าเปลี่ยว
3) ประเด็นการเก็บกด ลักษณะชัดเจนของเอลซ่ า คือ ภาพของคนที่ เก็บกด ตั้งแต่ต้น
เรื่ องถึงกลางเรื่ อง ด้วยความคาดหวังต่าง ๆ จากคนรอบข้าง
จากการสัมภาษณ์จากทั้ง 2 ผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า ตัวละครอย่างเอลซ่ านั้น สามารถตีความเป็ น
สัญลักษณ์ของเพศที่สามได้เช่นเดียวกัน ทั้งลักษณะที่เธอเก็บตัวและอยูค่ นเดียวตั้งแต่ตน้ เรื่ องจนจบ
เรื่ อง เธอไม่ตอ้ งการความรักจากชายคนใดในเรื่ อง และเพลงที่เธอร้อง Let It Go ซึ่งมีความหมายให้
แสดงความเป็ นตัวตนของตนเองออกมา ได้อีกด้วย
หากมองถึงเอลซ่า เป็ นตัวละครที่ซบั ซ้อนไหม ครู ว่าเอลซ่าเป็ นตัวละครที่ซบั ซ้อน
กว่า แอนนา ในเนื้อเรื่ อง การวิเคราะห์ตวั ละครเอลซ่า จึงต้องขึ้นอยูก่ บั มุมมองที่เรามองด้วย
... สําหรับการมองของครู เอลซ่าที่มองได้ คือ ลักษณะของพี่สาว บางทีก็เป็ นแม่ ที่ตอ้ งคอย
ทนรับสภาพต่าง ๆ ของสังคมแทน
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เอลซ่า เป็ นตัวละครกลมที่เห็นได้ชดั คือการพัฒนาของเอลซ่ า ถ้าเปรี ยบเอลซ่าก็คง
เหมือนผูห้ ญิงที่ ไม่ค่อยมีสังคมกับใคร และเพิ่งได้เผชิ ญโลกเป็ นครั้งแรก... บางทีเอลซ่ าก็
สับสนในตนเอง และแสดงให้เห็นความลังเลบ่อยครั้ง เช่น จะสื่ อสารกับแอนนา แต่เอลซ่า
ก็ไม่ รู้ว่าทําอย่างไรจะดี ทั้งที่ รักน้อง แต่ ก็ต้องการให้น้องอยู่ไกลตนเองเช่ นเดี ยวกัน ซึ่ ง
กลายเป็ นการสร้างระยะห่างขึ้นเอง (พรธาดา สุ วธั นวณิ ช, สัมภาษณ์, 8 กรกฎาคม 2559)
เอลซ่ า สามารถสื่ อ ถึ งภาพลักษณ์ ข องสตรี เพศในแง่ มุม การพัฒ นาเมื่ อ ออกไปเจอโลก
เอลซ่าเปลี่ยนไปตามฉากและเนื้ อเรื่ อง ๆ ตามสภาพแวดล้อมของเอลซ่ า โดยเอลซ่า ถือเป็ นตัวละคร
ที่ซบั ซ้อนตัวหนึ่ ง มีความซับซ้อนเหมือนผูห้ ญิงจริ ง และเรื่ องราวการถ่ายทอดในความซับซ้อนของ
เอลซ่าเป็ นความซับซ้อนแบบเกิดภายในตนเอง และเกิดจากความกดดันที่เอลซ่าได้รับ
เอลซ่ า มีความสับสนในตนเองสู ง และเป็ นคนสื่ อสารไม่เก่ง ไม่เหมือนแอนนาที่
สื่ อสารเก่ง และมีความสุ ขเสมอ... ถึงอย่างนั้นเอลซ่ าเองก็มีความซับซ้อนในความสัมพันธ์
ของตนเองกับ แอนนาเช่ น เดี ยวกัน ในภาพยนตร์ แสดงให้เห็ นหลายครั้ งถึ งเหตุ การณ์ ที่
เอลซ่ า สับสน และไม่รู้จะทําอะไรต่อ ซึ่ งพฤติกรรมนี้ หายไปหลังการร้องเพลง Let It Go
ของเอลซ่า (ภาสกร อินทุมาร, สัมภาษณ์, 6 สิ งหาคม 2559)
2) แอนนา
แอนนา เป็ นตัวละครที่ตรงข้ามกับเอลซ่า เป็ นอย่างมาก โดยจะเป็ นตัวละครที่มีความสดใส
ร่ าเริ ง ขี้เล่น ตามแบบฉบับของน้องคนเล็ก ที่ไม่สนใจอะไรในโลกมากนัก มีความเป็ นตัวของตัวเอง
สู ง กล้าพูด และกล้าที่จะแสดงออกอย่างชัดเจน ทั้งในเรื่ องทัว่ ไปและเรื่ องของความรัก ซึ่ งแตกต่าง
จากเอลซ่าเป็ นอย่างมาก จุดนี้เองเป็ นจุดที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของ “สาวยุคใหม่” ที่ตอ้ งการเป็ น
ตัวของตัวเอง กล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าที่จะใช้ชีวิตมากขึ้นกว่า หญิงสาวยุคเก่าอย่างเอลซ่า ที่ตอ้ ง
คอยเก็บงําอารมณ์ความรู ้สึกและการเดินตามครรลองของสังคม
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ภาพที่ 4.4 ภาพตัวละครแอนนา
แหล่ งที่มา: Disney Frozen (2015).
นอกจากนั้น แอนนาเป็ นคนมองโลกในแง่ดี และชอบเป็ นจุดสนใจของทุกคน เช่น พี่สาว
พ่อแม่ เป็ นต้น มักคิ ดเข้าข้างตัวเองในทุ กกรณี (ตัวเองเป็ นใหญ่ ) และคิดว่าทุ กสิ่ งจะต้องเป็ นไป
ตามที่ตนเองคิด ลักษณะดังกล่าว เป็ นอีกจุดหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะภาพของหญิงสาวยุคใหม่
ที่ไม่จาํ เป็ นต้องอยูภ่ ายใต้กรอบประเพณี ใด ๆ สังคมไม่ได้คาดหวังและตีกรอบให้กบั ผูห้ ญิงเหมือน
เช่นแต่ก่อน ถึงแม้จะมีความคาดหวังของสังคมเหล่านั้น ผูห้ ญิงยุคใหม่ก็สามารถเลือกทางเดินของ
ตนเองได้ ทางเดิ นที่ แตกต่ างและเป็ นของตนเองมากขึ้น แต่ สิ่งที่ ขาดของหญิ งสาวยุคใหม่นั่นคือ
ประสบการณ์ต่อโลก เพราะทุกอย่างนั้นจะไม่เป็ นไปตามที่เคยคิดหรื อวาดฝันไว้ท้ งั หมด อีกทั้งยัง
สะท้อนถึงผูห้ ญิงยุคใหม่ผ่านตัวละครแอนนานั้น จะแบ่งออกได้เป็ น 2 ทาง ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับ
ความรัก และแนวคิดเกี่ยวกันตัวตน
(1) แนวคิ ดเกี่ ยวกับความรั ก ฉากที่ อธิ บ ายถึ งความรั กของผูห้ ญิ งยุคใหม่ คื อตอนที่
แอนนาได้พบกับเจ้าชายฮานส์ ซึ่ งคิดว่าเป็ นรักแรกพบโดยที่ท้ งั สองเพิ่งเจอกันได้เพียง 10 นาที ทั้ง
สองอยากจะหมั้นหมายกัน แต่เอลซ่าไม่ยอมรับ ซึ่งสภาพดังกล่าวเป็ นตัวสะท้อนลักษณะของผูห้ ญิง
ยุคใหม่ที่มุ่งหาความสัมพันธ์ฉาบฉวยและรวดเร็ ว พวกเธอเกิดมาในยุคที่ทุกอย่างรวดเร็ ว และมอง
เพียงความผิวเผินเพื่อสร้างความสัมพันธ์ใหม่ โดยไม่ได้ยดึ ถือตามรู ปแบบประเพณี ด้ งั เดิมอีกต่อไป
ซึ่ งทําให้พวกเธอมุ่งหาซื้ อใช้ สิ่ งของเพื่อพัฒนาลักษณะและรู ปลักษณ์ ภายนอกเพื่อดึงดูดเพศตรง
ข้ามซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของความฉาบฉวยยุคใหม่

55
(2) แนวคิดสะท้อนภาพของสาวยุคใหม่ แอนนามีลกั ษณะที่ชดั เจนคือ บุคลิกที่เด่นชัด
และคาดหวังสิ่ งอื่นให้หมุนไปตามความคิดของเธอ และมีความคิดแบบหัวพุ่งชนไปข้างหน้าอย่าง
เดียว เป็ นลักษณะของการสร้างภาพของสาวยุคใหม่ ที่อาจไม่ค่อยน่าเอาเยีย่ งอย่างนักในบางทัศนคติ
เช่น การคาดหวังให้คนอื่นทําในสิ่ งที่เธอต้องการ
3) คริ สทอฟ
ตัวละครที่เป็ นตัวละครหลักเพศชายของภาพยนตร์ คริ สทอฟ เป็ นตัวแทนของผูช้ าย ที่ไม่มี
ครอบครัว เติบโตด้วยลําแข้งของตัวเอง และเผชิญโลกมามาก แต่ยงั คงมีความซื่ อ ตรงไปตรงมา ดู
เป็ นคนขวานผ่าซาก ซึ่ งลักษณะดังกล่าวของคริ สทอฟ สามารถเทียบได้กบั แอนนาในร่ างผูช้ าย แต่
ต่างกันตรงที่คริ สทอฟไม่เคยมีครอบครัว นอกจากนั้นลักษณะดังกล่าวยังเป็ นลักษณะของผูช้ ายที่
ผูห้ ญิงสามารถพบเห็นได้ในโลกทัว่ ไป คือ คนที่ทาํ งานและลําบาก สร้างชีวิตของตนเอง และเผชิญ
โลกมามาก ซึ่งสุ ดท้ายในภาพยนตร์ จะนําไปที่การดูใจระหว่าง คริ สทอฟและแอนนา ซึ่งหมายความ
ได้ว่าการดู ใจระหว่างคนสองคน ต้องดูจากการผ่านทุ กข์ร้อน เนื่ องจากคริ สทอฟและแอนนาได้
เดินทางไปด้วยกันเพือ่ ช่วยพี่สาว

ภาพที่ 4.5 ภาพตัวละครคริ สทอฟ
แหล่ งที่มา: Disney Frozen (2015).
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คริ สทอฟ เป็ นตัวละครที่ สะท้อนความแตกต่างของครอบครั วเมื่อเที ยบกับตัวละครหลัก
ทั้ง 2 ด้วยความที่ คริ สทอฟ ปราศจากความคาดหวังทั้งคนอื่นคาดหวังต่อเขา และเขาคาดหวังต่อคน
อื่น ทําให้ตวั ละครนี้ เป็ นตัวที่มีอิสระต่อความคิดของตนเองสู ง และประสบการณ์ แต่สุดท้ายคริ ส
ทอฟก็ยงั คงเป็ นสัญลักษณ์ของความรักแบบหญิงชายตามหลักของภาพยนตร์ การ์ ตูนของดิสนี ยอ์ ีก
เช่นเดิม เพียงแต่ไม่ได้จบลงด้วยการแต่งงานแบบภาพยนตร์ในยุคก่อน
อีกประการหนึ่ งคริ สทอฟยังเป็ นสัญลักษณ์ที่สามารถอธิบายลักษณะของสังคมผูช้ ายได้อีก
ด้วย คือสังคมผูช้ ายที่ผปู ้ กครองมักเลี้ยงให้สนุกกับโลกภายนอกมากกว่าผูห้ ญิง เด็กผูช้ ายจึงโตมากับ
โลกภายนอกมากกว่าผูห้ ญิง ทําให้ลกั ษณะความสัมพันธ์และการสื่ อสารของผูช้ ายตรงไปตรงมากก
ว่าผูห้ ญิง
4) ฮานส์
ฮานส์เป็ นตัวละครหลักเพศชาย อีกหนึ่ งตัวซึ่ งเป็ นตัวละครฝ่ ายร้าย แต่ผิดแผลกในลักษณะ
ที่ไม่เป็ นตัวร้ ายอย่างชัดเจน และไม่แสดงความร้ายตั้งแต่ตน้ เรื่ องเหมือนภาพยนตร์ การ์ ตูนดิสนี ย ์
เรื่ องอื่น ๆ

ภาพที่ 4.6 ภาพตัวละครฮานส์
แหล่ งที่มา: Disney Frozen (2015).
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ฮานส์เป็ นภาพสะท้อนของสังคมเป็ นพี่ชาย-น้องชาย ซึ่งแตกต่างจากลักษณะครอบครัวของ
เอลซ่ าและแอนนา ลักษณะของครอบครัวฮานส์ คือมีพี่ชาย 11 คน และฮานส์เป็ นน้องคนสุ ดท้อง
ซึ่ งพยายามหาตัวตนของตัวเองและถวิลหาอํานาจ เนื่ องจากพี่ชายต่างมีความสามารถ และฮานส์เอง
อยู่ในภาวะถูกกดดันจากความสําเร็ จของพี่ชาย นี่ เป็ นภาพสะท้อนของความซับซ้อนที่ ต่ าํ กว่าใน
ครอบครัวของผูช้ าย ที่แสดงออกไปในทางการแก่งแย่งชิงดี และอวดความสําเร็ จในชีวิต และไม่ได้
มีความสัมพันธ์ซับซ้อนในรู ป แบบของพี่สาวและน้องสาว ซึ่ งเป็ นภาพที่ ทาํ ให้เห็ นชัดว่าผูช้ ายมี
สังคมที่ ซับซ้อนน้อยกว่าผูห้ ญิ ง จากประโยคแสดงให้เห็ นถึ งภาพลักษณ์ ของครอบครั วแบบเพศ
หญิง ที่มีความสลับซับซ้อนในเรื่ องของความรักและในขณะเดียวกันก็มีปัญหาเรื่ องความสัมพันธ์
ระหว่างกันอีกด้วย
นอกจากนั้น แล้วฮานส์ เป็ นต้น แบบของผู ช้ ายสมัยใหม่ ที่ ห น้าตาดี และมาจากตระกู ล
ที่ดี ซึ่ งพวกนี้ กลับเป็ น “ผูล้ ่า” ผูห้ ญิงสมัยใหม่ได้เป็ นอย่างดี โดย “ผูล้ ่า” หมายถึง ผูช้ ายเหล่านี้ มกั
เข้ามาในความสัมพันธ์แบบชายหญิง เพื่อต้องการสิ่ งแลกเปลี่ยน สิ่ งแลกเปลี่ยนเหล่านั้นเป็ นสิ่ งที่จะ
ทําให้ฝ่ายหญิงต้องเป็ นผูส้ ู ญเสี ยมากกว่า เช่น ทรัพย์สิน เพศ หรื อแม้กระทัง่ อาณาจักร ความสัมพันธ์
กับผูล้ ่า มักจะดูไปได้สวย ในช่วงแรก และเมื่อประสบสถานการณ์ใดสถานการณ์ หนึ่ งความเป็ น
“ผูล้ ่า” จะเริ่ มแสดงออกมาให้เห็นและทอดทิ้งให้ผูห้ ญิงเสี ยใจในที่สุด นั่นเป็ นตามฉากการดําเนิ น
เรื่ องระหว่าง ฮานส์ และแอนนา
หากมองในประเด็นความรักที่เกิดขึ้นระหว่างแอนนา และฮานส์ ยังสามารถเป็ นสัญลักษณ์
ที่อธิบายถึง ความสัมพันธ์แบบผิวเผินระหว่างชายและหญิง โดยมุ่งเน้นเป็ นความสัมพันธ์ของคนยุค
ใหม่ โดยเฉพาะหญิงสาว ซึ่งความสัมพันธ์แบบผิวเผินและฉาบฉวย ก่อให้เกิดผลเสี ยในระยะยาวกับ
ตัวเพศหญิงนั้น ๆ ซึ่ งผูก้ าํ กับน่ าจะใช้เหตุการณ์จริ งตามข่าวหนังสื อพิมพ์ของดาราฮอลลีวูด เข้ามา
สร้างเป็ นฉากความสัมพันธ์ระหว่างแอนนา และฮานส์ อีกด้วย ซึ่ งจุดประสงค์หลักน่ าจะถ่ายทอด
เพื่อให้เด็กสาวยุคใหม่ ไม่เร่ งร้อนกับความรักจนเกินพอดี
ดังนั้น จากมุมมองของการวิเคราะห์ในตัวฮานส์ จะพบว่าตัวละครนี้ เป็ นตัวละครที่ สื่อถึ ง
ผูช้ าย ยุคใหม่ที่เข้าหาผูห้ ญิงในฐานะนักล่า ซึ่ งเป็ นภาพในตัวละครที่ตอ้ งการสื่ อเพื่อให้เด็กสาวยุค
ใหม่ เข้าใจโลกอันโหดร้ายอีกด้วย
แก่ นเรื่ องและการดําเนิ น เรื่ อง ของ ภาพยนตร์ การ์ ตูน แอนิ เมชั่นเรื่ อง โฟรเซ่ น (Frozen)
“ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ
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จากการชมภาพยนตร์ ก าร์ ตู น สิ่ งที่ ผู ว้ ิ จ ัย ค้น พบได้อ ย่า งชัด เจนที่ สุ ด คื อ ภาพยนตร์ มุ่ ง
นําเสนอถึ งความสัมพันธ์ระหว่างสองพี่น้องในแบบ พี่สาว น้องสาว ระหว่างตัวละครเอก ได้แก่
เอลซ่ า และ แอนนา ความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวละครนั้นเป็ นความสัมพันธ์แบบลุ่ม ๆ ดอน ๆ
เนื่ องจากพี่สาวนั้นถูกสั่งสอนให้เก็บงําความลับทั้งหมดของตนเองไว้ ด้วยการเชื่ อฟั งพ่อและแม่
และด้วยความที่ ตนเอง (เอลซ่ า) รักน้องสาวของตนจึงจําเป็ นต้องตีตวั ออกห่ างเพื่อความปลอดภัย
ของน้องสาว เมื่อทราบข่าวว่าพ่อและแม่เสี ยชีวิต เอลซ่าจึงต้องกลายเป็ นราชินี แห่ งเมืองแอเรนเดล
ซึ่ งเป็ นจุดที่ทาํ ให้พบว่าเธอไม่สามารถควบคุมพลังนํ้าแข็งของตนเองได้ และตัดสิ นใจหนี ออกจาก
เมืองไป แอนนาจึงตัดสิ นใจออกตามหาพี่สาวเพื่อให้พี่สาวกลับมาครองเมืองอีกครั้ง
การถ่ายทอดเรื่ องราวใช้วิธีการดําเนิ นเรื่ องผ่าน 2 กระบวนการได้แก่ การบรรยายจากตัว
ละครในเรื่ อง และใช้มุมมองบุ คคลที่ สามที่ รู้เห็ นเรื่ องราวทั้งหมด เป็ นการถ่ายทอดภาพเรื่ องราว
ทั้งหมด จังหวะการเปิ ดเรื่ อง เปิ ดด้วยความสดใสยามเป็ นเด็กของทั้งสองตัวละครเอก และเข้าสู่ ปม
ปั ญหาของตัวละครเอลซ่าทันทีในช่วง 15 นาทีแรกของภาพยนตร์ ซึ่งเป็ นการเท้าความถึงเบื้องหลัง
ของตัวละครก่อน เข้าสู่ เนื้อเรื่ องหลัก
โดยเริ่ มต้นด้วยฉากการเล่นระหว่างเอลซ่า และแอนนาตอนเด็ก ซึ่ งฉากนี้ เป็ นฉากเปิ ดเรื่ อง
ในขณะเดียวกันก็เป็ นปมปั ญหาตั้งแต่ตน้ เรื่ องจนจบเนื้ อเรื่ อง เนื่ องจากความผิดพลาดของเอลซ่า ที่
โปรยพลังใส่ แอนนา ทําให้แอนนาตกอยูใ่ นอันตราย ซึ่งเรื่ องนี้กลายเป็ นสิ่ งที่ฝังใจเอลซ่า และพ่อแม่
ได้ส่ังให้เอลซ่ าเก็บงําเรื่ องพลังไว้เป็ นความลับและไม่บอกแก่ใคร ฉากนี้ เป็ นฉากที่แสดงให้เห็นถึง
การเลี้ยงดูท่ีมีสร้างความกดดันให้กบั ลูกสาวคนโต หรื อผูห้ ญิงยุคเก่า ที่ ความผิดพลาดเล็กน้อยจะ
กลายเป็ น ตราบาปติดไปตลอดชีวิต ซึ่งความผิดพลาดอาจเกิดจากความตั้งใจหรื อไม่ต้ งั ใจนั้น ส่ งผล
อันร้ายแรงแต่สภาพอารมณ์และจิตใจของผูถ้ ูกกระทําเรื่ อยไป เปรี ยบเหมือนความผิดพลาดที่กระทํา
ผิดต่อจารี ตและประเพณี หญิ งสาวเหล่านั้นต้องรับความผิดบาปเหล่านั้น และถูกสังคมตราหน้า
เรื่ อยไป
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ภาพที่ 4.7 ภาพฉากตอนเด็ก
แหล่ งที่มา: Disney Frozen (2015).
ฉากที่ถือว่าเป็ นฉากการเริ่ มปมปั ญหาของเรื่ อง คือ ฉากพระราชพิธีราชาภิเษกของเอลซ่ า
เป็ นอีกฉากหนึ่ งที่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอ และความคาดหวังของสังคมที่มีต่อเอลซ่ า และใน
ฉากเดียวกันได้ก่อให้เกิด ในฉากนี้ประกอบไปด้วย 2 เหตุการณ์ ที่ก่อให้เกิดจุดแตกหักของเรื่ อง จุด
แรกเป็ นประเด็นของแอนนาที่เจอผูช้ าย (ฮานส์) และตกลงแต่งงานทันทีเมื่อแรกพบ โดยเมื่อแอนนา
มาบอกเอลซ่า จึงเกิดบทสนทนานี้เกิดขึ้น
Elsa:
Guard:
Anna:
Elsa:
Anna:
Elsa:
Anna:
Elsa:

[to a guard] The party is over. Close the gates.
Right away, Your Majesty.
What? Elsa, no! No, wait!
[She tries to grab Elsa’s hand, but instead yanks off her glove]
[gasps, desperately] Give me my glove!
[also desperate] Elsa, please! Please! I can’t live like this anymore!
[pauses] Then leave.
[Anna looks at her with a hurt expression; Elsa then turns to leave]
[calling after her] What did I ever do to you?
[impatiently] Enough, Anna.
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Anna:
Elsa:

Duke:
Duke:
Anna:

No! Why? Why do you shut me out? Why do you shut the world out?
What are you so afraid of?
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]
Sorcery.
[hides behind one of his bodyguards]
I knew there was something dubious going on here.
[shocked] Elsa.
[Devastated, Elsa flees the ballroom]

จากบทภาพยนตร์ การ์ตูนแอนิเมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ”
ปี ค.ศ. 2015
ซึ่งบทสนทนานี้ เป็ นบทสนทนาที่เป็ นปมของเรื่ อง ซึ่งเป็ นบทสนทนาระหว่างแอนนา และ
เอลซ่า โดยที่ตวั ของแอนนารู ้สึกว่าได้รับการปฏิบตั ิที่แย่และไม่เหมาะสมจากเอลซ่า โดยแอนนาเอง
รู ้สึกว่าตนเองไม่ได้พบกับโลกภายนอกเลย และรู ้สึกอยากเผชิ ญโลก ซึ่ งเธอคิดไปเองว่าเอลซ่ าไม่
ต้องการให้เธอไปเรี ยนรู ้เรื่ องราวเหล่านั้น เรื่ องราวนี้เปรี ยบเสมือนหญิงสาวยุคเก่า และหญิงสาวยุค
ใหม่ ที่มีความเข้าใจต่ อโลกภายนอกที่ แตกต่ างกัน ผูห้ ญิ งยุคเก่ ามองว่าพื้น ที่ ขา้ งนอกเป็ นพื้น ที่ ที่
เหนื่ อยและลําบาก ซึ่ งภาระหน้าที่ของเธอนั้นมีมากจนล้นแล้ว จึงไม่ตอ้ งการใส่ ใจเรื่ องภายนอกอีก
ในขณะที่ สาวยุคใหม่ อยากลองเผชิ ญ โลกด้วยตนเอง อยากลองมองโลกด้วยมุ มมองของตนเอง
มากกว่าอยูแ่ ต่ในปราสาทของตนเอง ดังนั้นนี่จึงเป็ นภาพสะท้อนของคนสองวัยที่มีความแตกต่างกัน
อย่างมาก
หลังจากบทสนทนานี้ จบลง แอนนาได้โขมยถุงมือของเอลซ่ า ซึ่ งถุงมือนั้นเปรี ยบเสมือน
“ชุดเกราะ” ของเอลซ่า โดยความหมายของถุงมือ หมายถึงสิ่ งที่ปกป้องและทําให้คนอื่นมองไม่เห็น
ตัวตนจริ งภายใต้เปลือกนอกนั้น ซึ่งนําไปสู่ เหตุการณ์ที่ 2 คือ พิธีราชาภิเษกล่ม อันเป็ นปั ญหาจากที่
เอลซ่ าขาดความมัน่ ใจในตัวเองและถุงมือที่หายไป ส่ งผลให้พลังของเอลซ่ าถูกปล่อยออกมาอย่าง
ควบคุมไม่ได้ และสุ ดท้ายเอลซ่าจึงหนีไปยังภูเขาเพียงคนเดียว
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ภาพที่ 4.8 ฉากพระราชพิธี
แหล่ งที่มา: Disney Frozen (2015).
เมื่อเอลซ่าหายไปจึงเข้าสู่ ฉากการเดินทางของแอนนา และคริ สทอฟ เพื่อออกตามหาเอลซ่า
จากจุดนี้ ได้เปลี่ยนการดําเนิ นเรื่ องเป็ นมองจากมุมของแอนนามากขึ้น และเริ่ มเปิ ดเผยความคิดและ
ปมในชีวิตของแอนนามากขึ้น จากนั้นจึงตัดเข้าสู่ การทราบข่าวการเสี ยชีวิตของพ่อและแม่ และเอล
ซ่ าต้องขึ้ นบัลลังค์แทน จากนั้นตัดเข้าสู่ พิธีฉลองการขึ้นครองราชย์ของเอลซ่ า โดยภายในงานได้
แสดงถึงอุปนิ สัยหลักของแอนนา คือ คิดเร็ ว ตัดสิ นใจไว และเลือกเฉพาะหน้า ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติ
ของเด็กวัยรุ่ นเจนเนอเรชัน่ วาย และ มิลเลนเนี่ ยล (Millennial) ก่อให้เกิ ดปมปั ญหากับเอลซ่ า ที่ ไม่
ยอมรับการหมั้นของแอนนา กับหนุ่มชื่อฮาน จากนั้นจึงเข้าสู่ วนั ขึ้นครองราชย์ ได้เกิดปั ญหาขึ้นคือ
เอลซ่ า ควบคุมพลังไม่ได้ และทําให้ทุกคนทราบว่าเอลซ่ ามีพลังนํ้าแข็ง และทําให้เมืองแเอเรนเดล
เข้าสู่ ฤดูหนาว จากนั้นเอลซ่าจึงหนีออกจากเมืองไป
ในฉากนี้ เกิดบทสนทนาที่ น่าสนใจระหว่าง 2 ตัวละคร แอนนาและคริ สตอฟ ได้พูดเรื่ อง
เกี่ยวกับ เอลซ่า และเรื่ องของแอนนา
Kristoff:
Anna:

So, uh tell me. What made the Queen go all ice crazy?
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:
Anna:
Kristoff:
Anna:
Kristoff:
Anna:

[Interrupts] Wait, you got engaged to someone you just met that
day?
Yeah. Anyway I got mad and so she got mad and then she tried
to walk away and I grabbed her glove...
[Interrupts] Hang on, you mean to tell me you got engaged to
someone you just met that day?
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...
[Interrupts] Didn't your parents ever warn you about strangers?
Yes, they did

จากบทภาพยนตร์ การ์ตูนแอนิเมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ”
ปี ค.ศ. 2015
บทสนทนาดังกล่าวเป็ นบทสนทนาที่ เกิ ดขึ้ นระหว่างเดินทางตามหาเอลซ่ า ในเนื้ อความ
เป็ นการทะเลาะกันเรื่ องที่แอนนาเป็ นต้นเหตุให้เอลซ่าหนี ไป ด้วยแอนนาคิดเข้าข้างตนเองว่าเอลซ่า
มีปัญหาบางอย่างกับสิ่ งสกปรก และไม่เคยถามเอลซ่าตรงๆ เกี่ยวกับเรื่ องนั้น ซึ่งเป็ นคําพูดที่สะท้อน
นิสัยของแอนนา ที่ไม่คิด ซึ่ งเหมือนกับสาวรุ่ นใหม่ที่เน้นเรื่ องความเร็ วและความคิดของตนเอง แต่
สิ่ งที่ภาพยนตร์ กาํ ลังบอกคือ คุณอาจจะเร็ ว และมีความคิดเป็ นของตนเอง แต่ตอ้ งเข้าใจความคิดของ
ผูอ้ ื่นด้วยเสมอ
นอกจากนั้นในบทสนทนาเดียวกันยังพบความคิดเกี่ยวกับการแต่งงานที่รวดเร็ วของแอนนา
อีกด้วย ซึ่งคริ สทอฟเป็ นคนถามและมีแนวคิดตรงกับเอลซ่า ที่ความคิดเรื่ องการแต่งงานของแอนนา
นั้นเร็ วเกินไป ซึ่ งจุดนี้ เป็ นสัญลักษณ์ที่บอกว่า การแต่งงานไม่ควรเร็ วเกินไปและได้เพิ่มอํานาจแก่
ผูห้ ญิงที่สามารถเลือกที่จะแต่งงานหรื อไม่กไ็ ด้ตามที่เธอต้องการ
ในฉากนี้ เอง เป็ นฉากที่ทาํ ให้ผูว้ ิจยั ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับประวัติของคริ สทอฟ และความอ่อน
ต่ อ โลกของแอนนา ซึ่ งในตอนแรกแอนนาไม่ ไ ด้ช อบใจอะไรในตัว คริ ส ทอฟ เพราะแอนนา
มองคริ สทอฟแค่เปลือกนอก จนได้เดินทางไปด้วยกันแอนนาจึงได้เรี ยนรู ้นิสัยของคริ สทอฟทีละ
น้อย และได้เรี ยนรู ้ ในการมองมุ มมองอื่ น ๆ กับ ผูค้ นมากขึ้ น นอกจากนั้น ในเองผูว้ ิจยั ได้เรี ยนรู ้
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เกี่ยวกับตัวละครอย่าง คริ สทอฟที่ไม่มีครอบครัว และสิ่ งแวดล้อมเปรี ยบเสมือนครอบครัวของเขา นี่
เป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้แอนนาได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการมองคนอื่นที่เปลี่ยนไป

ภาพที่ 4.9 ฉากการผจญภัยของแอนนา
แหล่ งที่มา: IMDb (2015).
จากนั้นเนื้ อเรื่ องตัดเข้าสู่ ฉากของฝั่งเอลซ่ า เป็ นฉากฉากปราสาทนํ้าแข็ง เป็ นฉากที่เป็ นจุด
สุ ด ยอดของตัว ละครเอกอย่าง เอลซ่ า อัน เป็ นเพราะเมื่ อ เอลซ่ าตระหนัก ว่า ตนเองได้ห ลุ ด จาก
พันธนาการต่าง ๆ แล้ว จึงได้สร้างปราสาทนํ้าแข็งของตนเองขึ้น ซึ่งในจุดนี้เปรี ยบเสมือนผูห้ ญิงยุค
เก่า ที่หลุดออกจากความคาดหวังของครอบครัวและสังคม เมื่อเธอหลุดจากสภาพนั้นเธอก็จะมีพลัง
ในการสร้ างสรรค์สิ่งต่างๆดังที่ เธอไม่เคยทํามาก่อน นี่ เองเป็ นกุญแจสําคัญ ของ เนื้ อเรื่ องคื อ การ
สัมผัสความเป็ นอิสระ เมื่อไร้ซ่ ึงคนอื่นมากดดันและคาดหวัง จุดนี้เป็ นลักษณะที่นาํ เสนอในรู ปแบบ
ที่แตกต่างจากภาพยนตร์ ดิสนียเ์ รื่ องอื่น ๆ อย่างที่สุด นอกจากนั้นจากการสัมภาษณ์พบว่า ฉากนี้อาจ
หมายถึงการแสดงตัวว่าตนเองเป็ น เพศที่สามได้จากบทเพลงของเอลซ่ า เนื่ องจากเอลซ่ าได้เก็บงํา
ความลับของตนเองมาตลอด ซึ่ งความลับนั้นอาจหมายถึงการที่เธอเป็ นเพศที่สาม และในบทเพลง
Let It Go นั้นให้ความหมายถึงการเปิ ดเผยตัวของเพศที่ สาม (Coming Out) หรื อฉากนี้ เป็ นฉากที่ มี
การให้สญ
ั ลักษณ์ถึงการปลดแอกในภาวะทางสังคมต่าง ๆ ของเพศหญิงได้อีกด้วย
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โดย ภาสกร อินทุมาร ได้กล่าวว่า “ฉากนี้เป็ นฉากที่ก้ าํ กึ่งระหว่าง การปลดปล่อยตัวเองของ
เอลซ่ า และเปิ ดเผยตัว ตนว่ า ไม่ ใ ช่ เพศหญิ งของเอลซ่ า ในเวลาเดี ย วกัน ...” (ภาสกร อิ น ทุ ม าร,
สัมภาษณ์, 6 สิ งหาคม 2559)

ภาพที่ 4.10 ฉากสร้างปราสาทนํ้าแข็ง
แหล่ งทีม่ า: IMDb (2015).
ในฉากนี้ เองที่ เกิ ด ประโยคทองของเรื่ อ ง คื อ “The Cold Never Bothered Me Anyway”
(ความเย็นไม่ได้เป็ นปั ญหาสําหรับฉันอีกต่อไป) ประโยคนี้ถือเป็ นประโยคสําคัญของเรื่ อง เป็ นจุดที่
เอลซ่ าได้รู้แจ้งแก่ตวั เองว่า ตัวตนที่แท้จริ งของตัวเองนั้นเป็ นใครดังนั้น เธอจึงรู ้ว่าใครก็ไม่สามารถ
ทําอะไรเธอได้อีกต่อไป แต่ปัจจัยสําคัญอยู่ที่คาํ ว่า “Cold” ซึ่ งสามารถตีความได้ 2 ลักษณะ ได้แก่
ความเย็นชา หรื อการเก็บตัวเอง
คําว่า Cold จะเปลี่ยนความหมายตามบริ บทของการตีความตัวตนเอลซ่า หากเอลซ่าเป็ นเพศ
ที่สามนัน่ หมายถึง เอลซ่าได้ถูกปฏิบตั ิเหมือนคนวงนอกมาโดยตลอด ความเฉยชาของคนในสังคมที่
มีต่อเพศที่สาม หากเอลซ่ าเป็ นผูห้ ญิงยุคเก่า คําว่า “Cold” จะเปลี่ยนเป็ นการเก็บตัวเองอยูใ่ นมุมมืด
หรื อความผิดบาปที่มีต่อจารี ตประเพณี ที่เธอเคยได้ก่อไว้ ได้ละลายไปหมดสิ้ นแล้ว
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ในช่ ว งท้ายของฉากปราสาทนํ้าแข็ ง จะมี เหตุ ก ารณ์ สําคัญ คื อ แอนนา กับ คริ ส ทอฟได้
เดิ นทางมาถึ งปราสาท ซึ่ งประจวบเหมาะกับทางฮานส์ ได้พบกับเอลซ่ า ซึ่ งก่อให้เกิ ดประโยคที่
สําคัญประโยคหนึ่ง คือ
Kristoff:
Anna:

Now we just have to survive this blizzard.
That’s no blizzard. That's my sister.

จากบทภาพยนตร์ การ์ตูนแอนิเมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ”
ปี ค.ศ. 2015
บทสนทนาบทนี้ หมายถึง จิตใจของผูห้ ญิงที่ยากจะเข้าถึงเหมือนพายุน้ าํ แข็ง จากคําพูดของ
คริ สทอฟ แต่แอนนากลับตอบว่านัน่ คือพี่สาวฉัน หมายถึงส่ วนหนึ่ งของแอนนาเข้าใจว่าพี่สาวเป็ น
อย่างไร มีกาํ แพงสู งและต้องฝ่ าฟันเพื่อเข้าไปให้ถึงจิตใจของพี่สาว เปรี ยบเสมือนความสัมพันธ์ของ
พี่สาวและน้องสาวที่มีความซับซ้อนระหว่างกันสู ง และในขณะเดียวกันทั้งคู่ก็เข้าใจตัวตนของอีก
ฝ่ ายอยูเ่ สมอ
เมื่อทั้ง 2 เข้าไปในปราสาท ซึ่ งเป็ นเวลาเดียวกับที่ฮานส์คน้ พบเอลซ่า จึงได้เกิดการต่อสู ้ข้ ึน
และสุ ดท้ายพลังของเอลซ่า ได้ทาํ ร้ายแอนนาโดยบังเอิญ ทําให้แอนนาต้องเข้ารักษาตัว ซึ่ งถ้าไม่ได้
รับการแก้คาํ สาป ฉากนี้ ทาํ ให้ผูว้ ิจยั ได้เรี ยนรู ้ ผ่านเรื่ องราวของตัวละคร “ฮานส์” ผูท้ ี่เพิ่งเปิ ดเผยว่า
เป็ นตัวร้ ายของเรื่ อง เรื่ องราวของฮานส์ คือ ฮานส์ เป็ นน้องชายคนสุ ดท้องจากพี่ชาย 11 คน ฮานส์
รู ้ สึกว่าตนเองต้อยตํ่าที่ สุด และต้องสร้ างความสําเร็ จเพื่อหนี การกลัน่ แกล้งและเยาะเย้ยจากเหล่า
พี่ชาย จึงพยายามที่จะแต่งงานกับแอนนาให้ได้ เพื่อให้บรรลุตามแผน ซึ่ งเป็ นการสอนผูช้ มเกี่ยวกัน
การเรี ยนรู ้ผอู ้ ื่น ซึ่งต้องใช้เวลา และสอนภาพลักษณ์ของหญิงสาวที่ไม่ควรตัดสิ นคนแต่ภายนอก
ซึ่งในฉากนี้เองที่แสดงให้เห็นลักษณะเปรี ยบเทียบความซับซ้อนระหว่างเพศ ในสังคมแบบ
พี่สาว-น้องสาว มีความซับซ้อนสู งกว่า ในขณะที่ผชู ้ ายมีสงั คมแบบ พี่ชาย-น้องชาย ซึ่งซับซ้อนน้อย
กว่า และมองเป็ นเรื่ องของอํานาจของพี่สู่น้อง ซึ่ งความซับซ้อนระหว่างเพศ ต้องการนําเสนอให้
ผูช้ ายดูร้ายและกดขี่มากกว่าความเป็ นจริ ง
จากนั้นจึงเข้าสู่ ฉากช่ วงสุ ดท้ายของเรื่ อง ฉากพายุน้ าํ แข็ง นับเป็ นฉากในช่ วงสุ ดท้ายของ
เรื่ อง เป็ นฉากที่เกิดเหตุการณ์ที่เอลซ่ าและแอนนาต้องมาพบกัน เพื่อรักษาอาการของแอนนาที่เกิด
จากการถูกสาปโดยบังเอิญ ของเอลซ่ า โดยที่ เอลซ่ าต้องมาตามหาแอนนาเพื่ อแก้คาํ สาปนั้น และ
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สุ ด ท้ายเมื่ อ แอนนากลายเป็ นนํ้าแข็ง ความรั ก ของพี่ ส าวกลับ ทําให้เธอหายจากคํา สาปดังกล่ าว
ในพริ บตา ซึ่ งผิดกับการ์ตูนดิสนี ยใ์ นยุคเก่าที่จะพ้นภัยได้ ต้องเกิดจากความรักของหนุ่มสาวเท่านั้น
ซึ่ งเป็ นข้อ สั งเกตที่ น่ าสําคัญ อย่างหนึ่ งของภาพยนตร์ ก าร์ ตู น แอนิ เมชั่น เรื่ อ ง โฟรเซ่ น (Frozen)
“ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ”

ภาพที่ 4.11 ฉากพายุหิมะ
แหล่ งทีม่ า: IMDb (2015).
ในฉากนี้มีจุดที่สื่อทางสัญญะคือ “การแช่แข็ง” เป็ นสัญญะอย่างหนึ่ งที่แสดงให้เห็นการส่ ง
ต่อภาพลักษณ์ของหญิงสาวยุคเก่าที่พยายามถ่ายทอดภาพลักษณ์เดิมให้แก่หญิงสาวยุคใหม่ ซึ่งไม่ได้
เป็ นการสนับสนุน แต่เป็ นการทําให้อนาคตสังคมผูห้ ญิง จะแคบลง และถูกกดทับด้วยผูช้ ายเช่นเดิม
ในตอบจบแอนนาซึ่งถูกแช่แข็งไปแล้วกลับกลายเป็ นคนเหมือนเดิมได้จากความรักของพี่สาว เหตุน้ ี
สามารถมองได้สองมุม คือ การส่ งต่อมรดก (legacy) ของเพศหญิง จําเป็ นต้องอาศัยการเปิ ดใจของ
ผูห้ ญิงยุคเก่า เพื่อเปิ ดทางให้ ผูห้ ญิงยุคใหม่ได้เดินหน้าอย่างเต็มที่
โดย พรธาดา สุ วธั นวณิ ช ได้ก ล่าวว่า “เรื่ องโฟรเซ่ น เป็ นเรื่ องการ์ ตู น ดิ ส นี ยท์ ี่ ไม่ ได้พู ด
เจาะจงแค่เรื่ องผูห้ ญิง แต่ยงั พูดเรื่ องสังคม และครอบครัวค่อนข้างมาก ในความคิดของครู โฟรเซ่ น
เหมื อ นการบอกกับ ผูค้ นเรื่ อง การเปลี่ ยนแปลงของเพศหญิ งในการ์ ตู น ของดิ ส นี ย.์ ..” (พรธาดา
สุ วธั นวณิ ช, สัมภาษณ์, 8 กรกฎาคม 2559)
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5) อื่น ๆ
องค์ประกอบอื่น ๆ ของเนื้อหาจากเรื่ องภาพยนตร์ การ์ตูนแอนิ เมชัน่ เรื่ องโฟรเซ่น (Frozen)
“ผจญภัยแดนคําสาปราชิ นีหิมะ” โดยผูส้ ร้ างดิ สนี ยไ์ ด้นาํ เนื้ อเรื่ องออกมาเล่าผ่านสื่ ออื่ น ๆ ได้แก่
เพลงประกอบ เนื้อเรื่ องต่อ และเกมส์ รวมไปถึงหนังสื อนิทานอื่นๆ ตลอดจนงานอีเวนท์ เช่น ดิสนีย ์
ออนไอซ์ เป็ นต้น ซึ่งทั้งหมดจะดึงเนื้ อหาเฉพาะที่มีสัญญะใหม่ประกอบ ได้แก่ เพลงประกอบ และ
เนื้อเรื่ องส่ วนขยาย
เพลงประกอบภาคภาษาอังกฤษ เพลง Let It Go นั้น เป็ นเพลงที่ได้รับความนิ ยมสู งมากจน
ได้อนั ดับ 1 ใน บิ ลบอร์ ดชาร์ ต (Billboard Chart) นานกว่า 20 สัปดาห์ โดยเนื้ อเพลงมี ดงั ต่ อไปนี้
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!
โดยเนื้อเพลงให้ความหมายถึง การเปลี่ยนแปลงและการเปิ ดเผยตัวตนของตัวละครหลัก คือ
เอลซ่า ซึ่งเนื้อเพลงนั้นมุ่งเน้นการเสนอภาพลักษณ์ของผูห้ ญิงเป็ นอย่างมาก ทั้งในเรื่ องการตัดสิ นใจ
การก้าวออกมาจากกรอบ และความหวังของหญิงสาวทั้งยุคเก่าและใหม่คือการยกเลิกความคาดหวัง
และการปิ ดกั้นของสังคม

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
งานวิ จยั เรื่ อ ง “การนําเสนอภาพลัก ษณ์ ส ตรี ในการเล่ าเรื่ อ งผ่า นตัวละครในภาพยนตร์
การ์ ตูนแอนิ เมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่ น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ” ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ
โดยแบ่งออกเป็ น 3 เครื่ องมือด้วยกันได้แก่ เครื่ องมือการค้นคว้าเอกสาร เครื่ องมือการวิเคราะห์ตวั
บทจากการชมภาพยนตร์ โดยผูว้ ิจยั และเครื่ องมือการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักวิชาการจํานวน 2 ท่าน
ได้แก่ ผศ.ดร.พรธาดา สุ วธั นวณิ ช อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ และ ดร.ภาสกร อินทุ มาร อาจารย์ประจําคณะสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล โดยระเบี ย บการวิ จ ัย ทั้ง หมดดํา เนิ น การผ่ า นกรอบการศึ ก ษาต่ า ง ๆ โดย
รายละเอียดวิจยั ทั้งหมด มีดงั ต่อไปนี้

5.1 การสรุ ปผลการวิจัย
การถ่ายทอดภาพลักษณ์ ของเพศหญิ งที่ เห็ นได้ชัดที่ สุดพบในการถ่ ายทอดเรื่ องราวผ่าน
ตัวละครโดยตัวละคร จากภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิเมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาป
ราชินีหิมะ” โดยมองได้เป็ น 2 ประเด็น คือ ภาพลักษณ์ภายนอกของตัวละคร และการแสดงออกของ
ตัวละคร
1) ภาพลักษณ์ภายนอกของตัวละคร มีความแตกต่างจากดิสนี ยอ์ ื่น ๆ คือ ตัวละคร
ไม่ได้ผอมบางเหมือนดิสนียย์ คุ แรก และไม่ได้ดูผจญภัยอย่างดิสนียย์ คุ กลาง แต่กลับเป็ นตัวละครที่มี
ความเด่นในเรื่ องความแตกต่างของตัวละครที่เป็ นเอกลักษณ์ โดยไม่เห็นหุ่ นที่ชดั เจนของตัวละคร
เสื้ อมิดชิด และหน้าตาไม่ได้ดูร้ายชัดเจน หรื อดูเป็ นคนดีชดั เจน นี่ เป็ นการสื่ อว่าคนดีและคนร้ายไม่
สามารถตัดสิ นจากภายนอกได้ นอกจากนั้นเอลซ่ าเป็ นเจ้าหญิงดิสนี ยท์ ี่มีเครื่ องสําอางค์บนใบหน้า
เป็ นตัวแรก แสดงให้เห็นถึงค่านิยมเรื่ องการแต่งตัวให้สวยงามอีกด้วย

71
2) ประเด็ น ทางวัฒ นธรรมที่ น ํา เสนอผ่ า นเนื้ อเรื่ อง จะพบว่ า ยุ ค นี้ เป็ นยุ ค ที่
ภาพลักษณ์ของเพศหญิงนั้นเด็ดเดี่ยวมากขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และเป็ นสังคมที่
ไม่สมบูรณ์ดงั ที่เข้าใจ เราจะพบว่าสิ่ งเหล่านี้ ถูกสะท้อนออกมาในตัวละคร และวิธีการสื่ อสารของ
เรื่ อง ได้แก่ การมีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ (Disfunctional Family) คือพ่อแม่เสี ยแต่เด็ก และกลายเป็ น
พี่สาวต้องมารับภาระที่ยงิ่ ใหญ่ของพ่อแม่ สิ่ งนี้ เป็ นสิ่ งที่ภาพยนตร์ตอ้ งารสื่ อสารให้เข้าใจเรื่ องความ
ไม่สมบูรณ์ของครอบครัว เพื่อให้ผูช้ มตระหนักถึงความไม่สมบูรณ์ของสังคม และภาพลักษณ์ของ
สตรี ที่มาจากครอบครัวอันไม่สมประกอบ
3) ภาพยนตร์การ์ ตูนแอนิเมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินี
หิ มะ” สื่ อถึงผูห้ ญิงในสองรุ่ น ได้แก่ ผูห้ ญิงรุ่ นเก่า และผูห้ ญิงรุ่ นใหม่ โดยผูห้ ญิงรุ่ นเก่าเกิดมาภายใต้
ภาวะกดดันทางสังคม และความคาดหวังต่างๆ โดยสื่ อผ่านตัวละครเอลซ่ า และผูห้ ญิงรุ่ นใหม่ เป็ น
ผูห้ ญิ งที่ มีอิสระมากกว่า และยังคงแสวงหาสิ่ งใหม่ อยู่เรื่ อ ยๆ นอกจากนั้นยังมี ความฉาบฉวยใน
ความสัมพันธ์ และมองจากมุมมองของตะวเองเป็ นหลัก โดยใช้ แอนนา เป็ นตัวแทนของผูห้ ญิงยุค
ใหม่ โดยประเด็นนี้ได้ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านทางบทสนทนา และการดําเนินเรื่ องดังนี้
ในบทสนทนาจะพบว่า
(1) ผูห้ ญิ งยุคเก่ ามี ภาพของการปิ ดกั้น ตัวตนสู ง และดําเนิ นชี วิต กับ ตัวตนที่
แตกต่างกัน ทําให้สภาพของตัวตนดูแปรปรวน
(2) ผูห้ ญิงยุคใหม่มีความเป็ นตัวเองสู ง แต่ขาดความเข้าใจต่อโลก และพื้นฐาน
มองตัวเองเป็ นหลัก
(3) ภาพลักษณ์ ของการแต่งงานของผูห้ ญิ ง ผูห้ ญิงยุคใหม่ดูมีทางเลือกในการ
ตัดสิ นใจเรื่ องการแต่งงานได้ แต่ความฉาบฉวยทําให้หญิงยุคใหม่อาจมองข้ามว่าต้องมีการรู ้จกั นิสัย
ระหว่างคู่ และทําความเข้าใจระหว่างกันเพิ่มขึ้นด้วย
ในการสื่ อสารภาพของตัวละครพบว่า
(1) เอลซ่ าเป็ นตัวแทนของผูห้ ญิ งยุคเก่ า ที่ เก็บตัว และรับความคาดหวังจาก
สังคม และมุมมองต่อโลกที่จาํ กัด
(2) เอลซ่ าเป็ นตัวแทนของลูกสาวคนโต ซึ่ งถูกกดดันจากความคาดหวังของ
ผูค้ นรอบข้าง ซึ่งส่ งผลให้ไม่สามารถเป็ นตัวเองได้อย่างเต็มที่
(3) เอลซ่ าเป็ นตัวแทนของเพศหญิงและเพศที่สามยุคใหม่ ที่ ปลดปล่อยความ
เป็ นตัวเองเมื่อยอมรับในสิ่ งที่ตนเองเป็ นได้
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(4) แอนนา เป็ นตัวแทนของผูห้ ญิงยุคใหม่ที่รวดเร็ ว และฉาบฉวย สามารถเป็ น
ตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่
(5) แอนนา เป็ นตัวแทนของลูกสาวคนเล็ก ซึ่ งไม่ตอ้ งรับความคาดหวังใด ๆ
จากโลกโดยรอบ
4) ความสัมพันธ์ระหว่างผูห้ ญิ งแบบพี่สาว-น้องสาวเป็ นความสัมพันธ์ที่มีความ
ซับ ซ้อน การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพี่ สาว และน้อ งสาว ความสัมพันธ์ระหว่างพี่ ส าวและ
น้องสาวผ่านเรื่ อง ภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่ น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชิ นี
หิ มะ” เป็ นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ซบั ซ้อน และไม่ตรงไปตรงมา ระหว่างพี่ และน้องในเพศ
หญิง ลักษณะการสื่ อคือ เอลซ่ าที่เป็ นพี่สาว ถูกข้อกําหนดต่างๆ จากพ่อและแม่ ในขณะที่น้องสาว
ถูกเลี้ยงอย่างอิสระ ภาพที่เห็นได้ชดั ในภาพยนตร์ คือ การที่เอลซ่าขังตัวเองอยูใ่ นห้อง และไม่แสดง
อารมณ์ ใด ๆ กับใคร ในขณะที่ แอนนาเกิ ดขึ้นโดยที่ ไม่ตอ้ งกังวลในเรื่ องใด ๆ ในขณะที่ ตวั ละคร
อย่างเอลซ่าที่ตอ้ งโดนกดดันอย่างหนักจากสภาพแวดล้อมรอบข้าง ตัวละครอย่างแอนนา กลับได้รับ
การเลี้ยงดูที่ปล่อย และมีความสนุ กมากกว่า นัน่ ทําให้เธอไม่ได้สัมผัสความกดดันใด ๆ เลย กลับมี
ความสุ ข และมองโลกในแง่ดีมากกว่าเอลซ่ า ซึ่ งกลายเป็ นความไม่เข้าใจตรงกันระหว่างพี่สาวและ
น้องสาว และกลายเป็ นประเด็นของเรื่ องทั้งหมด จนส่ งผลให้สถานะความสัมพันธ์ระหว่างพี่สาว
ตลอดเนื้อเรื่ องอยูใ่ นภาวะลุ่ม ๆ ดอน ๆ ตลอดเนื้อเรื่ อง ซึ่ งเป็ นสัญญะหนึ่งที่สื่อถึงความซับซ้อนใน
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างพี่ ส าวและน้ อ งสาว ที่ มี ท้ ัง ความรั ก และความไม่ พ อใจปะปนกัน ไป ซึ่ ง
แตกต่างจากความสัมพันธ์แบบพี่ชาย-น้องชาย ซึ่ งเหตุ การณ์ ท้ งั หมดถูกถ่ายทอดผ่านปมของตัว
ละคร
(1) ปมของเอลซ่า คือ การถูกกดดัน (Suppression) และ การตกเป็ นคนที่ถูก
คาดหวังมาโดยตลอด ปมของเอลซ่าถูกถ่ายทอดตั้งแต่ตน้ เรื่ องจนจบเรื่ อง ปมในใจของเอลซ่า ได้ถูก
คลี่คลาย เมื่อพลังนํ้าแข็งของเธอถูกปลดปล่อย และหนี ออกจากเมือง จากนั้นเธอได้รู้สึกเป็ นอิสระ
อย่างแท้จริ ง และเป็ นที่มาของฉากที่โด่งดังที่สุดในเรื่ องคือ ฉากการร้องเพลง Let It Go ของ เอลซ่ า
เป็ นฉากที่ แ สดงถึ ง การปลดแอกจากพัน ธนาการของความกดดัน จากผู ้ค นรอบข้า ง ซึ่ งปมนี้
เป็ นสัญญะที่แสดงให้ชดั เจนถึง การรับการกดดันของเพศหญิงต่อสถานการณ์ท้ งั หลายรอบตัว และ
ยังต้องถูกคาดหวังให้กระทําในสิ่ งที่ผูห้ ญิงต้องพึงกระทํา ซึ่ งเมื่อโตจนถึงจุดหนึ่ งเพศหญิงบางคน
ได้รับอิสระที่มากขึ้น เมื่อปลดพันธนาการแห่ งความคาดหวังเหล่านั้นออกไปได้ ซึ่งตัวเอลซ่าเองยัง
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สามารถเปรี ยบเทียบได้กบั ผูห้ ญิ งยุคเก่าที่ ตอ้ งดําเนิ นชี วิตอยู่ในกรอบและแสดงบทบาทตามความ
คาดหวังของผูค้ นในสังคม
(2) ปมของแอนนา คือ อยากให้พี่สาวเข้าใจตนเอง และต้องการเล่นกับพี่สาว
เป็ นปมที่เกิดได้ทว่ั ไปของลูกคนเล็กที่ไม่เข้าใจโลกของลูกคนโต เป็ นตัวอย่างหลายตอนที่แอนนา
รู ้สึกว่าพี่สาวไม่เข้าใจความรู ้สึก ความคิดของตน และพยายามทําทุกอย่างเพื่อเรี ยกร้องความสนใจ
ต่าง ๆ จากพี่สาว เปรี ยบเป็ นสัญลักษณ์ของน้องคนเล็กที่ไม่รู้เรื่ องความคาดหวัง ไม่ตอ้ งรับผิดชอบ
ใด ๆ นอกจากนั้น ยังเป็ นตัวแทนของหญิ งสาวยุคใหม่ ที่ เป็ นตัวของตัวเองมากขึ้ น แต่ ก็มี ความ
ต้องการให้ผหู ้ ญิงยุคเก่าเข้าใจรู ปแบบการดําเนินชีวิตของตน และต้องการจะใช้ชีวิตอย่างหลุดกรอบ
ความคาดหวังของคนอื่นอีกด้วย
5) สังคมเป็ นผูก้ ดดันและสร้างภาพลักษณ์ของเพศหญิง สังคมกดดันให้ผหู ้ ญิงต้อง
รับสภาพเหล่านั้นไว้กบั ตัว ทั้งการเป็ นแม่ การเก่งงานบ้าน ทําอาหารเก่ง และการประพฤติตนที่ดีใน
เวลาเดียวกัน ความกดดันดังกล่าวถูกถ่ายทอดในภาพของเอลซ่า ที่เป็ นพี่สาวคนโตต้องเผชิญในโลก
ในโครงเรื่ องแฝง “ความคาดหวัง” ของตัวละครทุกตัวไว้กบั เอลซ่ า ซึ่ งถูกถ่ายทอดตลอดเนื้ อเรื่ อง
ได้แก่ ความคาดหวังของพ่อและแม่ที่มีต่อเอลซ่ า ที่ตอ้ งเก็บความลับเรื่ องพลังนํ้าแข็ง และคาดหวัง
ให้ลูกเก็บกดพลังไว้ ตามด้วยความคาดหวังของน้องสาวที่อยากให้เอลซ่าออกมาเล่นด้วยตลอดเวลา
และคาดหวังให้เอลซ่ ายอมรั บ ฮานส์ ว่าเป็ นคนที่ แอนนาต้อ งการ แต่ งงานด้วย ตามด้วยความ
คาดหวังของประชาชนที่ตอ้ งการได้ผนู ้ าํ ที่ดี ซึ่ งสัญญะของผูน้ าํ ที่มีต่อเอลซ่ านั้น สื่ อถึงความหมาย
“การเป็ นผูน้ าํ ” ของลูกคนโตอีกด้วย นอกจากนั้นยังพบการคาดหวังของคริ สทอฟ ที่พี่สาวต้องรัก
น้องสาวอีกด้วย ซึ่ งสิ่ งเหล่านั้นเป็ นสิ่ งที่เกิดจากความคาดหวังของสังคม ที่คาดหวังให้ผหู ้ ญิงทําได้
และต้องทําได้ดีอีกด้วย
6) สภาพของเพศหญิ ง เป็ นเพศที่ ต้อ งการสร้ า งอัต ลัก ษณ์ ข องตนเอง แต่ ใ น
ขณะเดียวกันผูห้ ญิงก็ตอ้ งการอยูใ่ นกรอบของสังคม ทําให้สภาพของผูห้ ญิงมีบุคลิกขัดแย้งในตนเอง
สู งกว่าผูช้ าย ซึ่ งผูห้ ญิ งแสดงออกโดยการแข่ งขัน ให้ต นเองสวย และเก่ ง ให้แตกต่ างจากผูห้ ญิ ง
ด้วยกัน แต่ในขณะเดียวก็ตอ้ งการที่เป็ นผูห้ ญิงแบบอุดมคติของสังคม เช่น ดูขาวสวยอึ๋ม สําหรับคน
ไทย ซึ่ งแสดงออกในความขัด แย้งในตนเองของ แอนนา และ เอลซ่ า ที่ ท้ ัง 2 ตัว ละครจะพบ
การขัดแย้งในตัวเองบ่อยครั้งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดที่ซบั ซ้อนของตัวละครดังกล่าว
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5.2 การอภิปรายผลการวิจัย
จากการเก็บข้อมูลการวิจยั ทั้งหมด ผูว้ จิ ยั สามารถแตกประเด็นอภิปรายได้เป็ น 4 ประเด็น
ดังต่อไปนี้
5.2.1 ประเด็นด้านการสร้างอัตลักษณ์ของเพศหญิง
5.2.2 ประเด็นด้านความสัมพันธ์แบบพี่สาว-น้องสาว
5.2.3 ประเด็นเรื่ องความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของเพศหญิง
5.3.4 การเปลี่ยนผ่านของวัฒนธรรมในตัวละครเพศหญิงในภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชัน่
เรื่ อง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ”
5.2.1 ประเด็นด้ านการสร้ างอัตลักษณ์ ของเพศหญิง
ภาพลักษณ์ ของผูห้ ญิ งผ่านภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชั่นเรื่ อง โฟรเซ่ น (Frozen) “ผจญภัย
แดนคําสาปราชิ นีหิมะ” ผูก้ าํ กับภาพยนตร์ ตอ้ งการสื่ อภาพลักษณ์ของเพศหญิ งในแบบที่ แตกต่าง
ออกไปจากภาพยนตร์ ดิสนี ยใ์ นยุคก่อน ผ่านลักษณะของตัวละครเอก โดยมุ่งที่ ความเป็ นตัวของ
ตัวเองของเพศหญิงมากขึ้น และการเรี ยนรู ้โลกภายนอกที่นอกเหนื อจากตนเอง ซึ่งเป็ นนสิ่ งที่แสดง
ถึ ง สั ญ ญะที่ แ ฝงไว้ใ นเนื้ อเรื่ อง เปรี ยบเที ย บกับ แนวคิ ด การใส่ สั ญ ญะ ที่ ป ระกอบไปด้ ว ย
3 องค์ ป ระกอบ ได้แ ก่ ของจริ ง (Reference) ตัว หมาย (Signifier) และตัว หมายถึ ง (Signified)
(กาญจนา แก้วเทพ, 2554, น.105-110) ซึ่ งในภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่ น (Frozen)
“ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ” สามารถแยกได้ดงั นี้
1) ของจริ ง คือ ตัวละครของเอลซ่าและแอนนา
2) ตัวหมาย คือ ลักษณะของตัวละครทั้งสอง
3) ตัวหมายถึง ตัวละครเอลซ่า จะเปรี ยบได้กบั ผูห้ ญิงยุคเก่า และตัวละครแอนนา จะ
เปรี ยบเทียบได้กบั ผูห้ ญิงยุคใหม่
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ตารางที่ 5.1 ตารางแสดงสัญญะผ่านตัวละคร
ตัวละคร

สัญญะ

ลักษณะของตัวละคร

เอลซ่ า

ผูห้ ญิงยุคเก่า

ดําเนิ นชีวิตผ่านกรอบและความต้องการของสังคม
มีระเบี ยบแบบแผนสู งไม่ยอมรับตนเอง และเห็ น
ตนเองด้อยค่าทนต่อความกดดัน

แอนนา

ผูห้ ญิงยุคใหม่

ดําเนิ น ชี วิต ตามที่ ต ามความต้อ งการของตนไม่ มี
ระเบียบแบบแผนความต้องการเปิ ดโลกกว้าง และ
ตัวเองเป็ นสําคัญไม่อดทนและผิวเผิน

อ้างอิงจากกรอบการวิจยั จะเห็นว่า ตามแนวทางของสัญญะของเพียรส์ เอลซ่า และแอนนา
ถูกกําหนดเป็ นสัญ ญะจากผูก้ าํ กับ ภาพยนตร์ และใช้ลกั ษณะของตัวละคร เพื่อต้องการเอ่ยถึงวิถี
ของเพศหญิ งที่ ก าํ ลังก้าวต่ อ ไปในอนาคต เป็ นวัต ถุ อ ้างถึ ง เรื่ อ งเพศเป็ นเรื่ อ งหนึ่ งที่ สั งคมเป็ น
ผูก้ าํ หนด ลักษณะทางเพศ แม้แต่ในกฎหมายรัฐธรรมนู ญ ได้กาํ หนดเพศ ตามสภาพที่เห็นภายนอก
และลัก ษณะทางชี ว ภาพของมนุ ษ ย์ แต่ สั งคมนั้น ได้เพิ่ ม การกําหนดเพศสภาพและเพศวิ ถี ผ่าน
“ความคาดหวัง” ของสังคม ต่อลักษณะของเพศนั้นๆ เพศหญิงมักถูกคาดหวังให้ยอมรับลักษณะของ
ความเป็ นเพศแม่ ความสมบูรณ์แบบทั้งในบ้าน และนอกบ้าน ซึ่ งภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิเมชัน่ เรื่ อง
โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ” ได้นาํ เสนอข้อมูลของเพศหญิงโดยแบ่งเป็ นเพศ
หญิงสองรุ่ นพบสถานการณ์และปั ญหา โดยใช้เอลซ่าเป็ นตัวแทนของผูห้ ญิงยุคเก่า และแอนนาเป็ น
ตัวแทนของหญิงยุคใหม่ โดยสะท้อนผ่านภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ของตัวละคร
คําว่าผูห้ ญิ งยุคเก่ าหมายถึ งผูห้ ญิ งที่ ต้องคอยเป็ นช้างเท้าหลัง เป็ นภรรยา และเป็ นแม่ ที่ดี
นอกจากนั้นต้องทํางานบ้านได้อย่างเต็มที่ ซึ่ งทั้งหมดเป็ นข้อบังคับให้เพศหญิ งต้องเก็บงําอารมณ์
และความต้อ งการส่ วนตัวไว้ภายในลึ กๆ เช่ น เดี ยวกับ ตัวละครหลักเอลซ่ า ที่ ความต้องการหรื อ
ตัวตนของเอลซ่ านั้นถูกปิ ดบังตั้งแต่ตน้ เรื่ อง จนเนื้ อเรื่ องดําเนิ นมาถึงช่ วงกลางเรื่ องเมื่อเอลซ่ าเริ่ ม
สร้างปราสาทนํ้าแข็ง ในขณะที่ภาพลักษณ์ของผูห้ ญิงยุคใหม่ถูกถ่ายทอดผ่านตัวละครแอนนาที่มอง
โลกในแง่ดี มุ่งไปข้างหน้า และต้องการเป็ นอิสระจากพันธนาการทั้งปวง ซึ่ งนี้ เป็ นลักษณะของ
อุดมคติที่ภาพยนตร์ตอ้ งการสื่ อให้ผชู ้ มได้รับทราบ
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อีกประเด็นหนึ่ งที่ เห็ นได้ชัดเจน คือ การแฝงสัญญะ ผ่านองค์ประกอบทางความคิดของ
“เอลซ่า” ที่แตกต่างจาก “แอนนา” โดยอาศัยปมของตัวละคร และในตอนสุ ดท้ายได้ความรู ้สึกของ
ทั้งสองมีรูปแบบที่ชดั เจนในตัวเอง ซึ่งแท้จริ งแล้วสิ่ งที่ท้ งั สองกําลังตามหา คือ ความรัก ความเข้าใจ
การแก้ปัญหาที่หนี ออกจากความกลัว มองหา ความรักจากคนอื่นเสมอจนลืมมองความรัก และการ
แสดงความรักให้แก่คนใกล้ตวั ที่ สําคัญที่ สุด แก่นเรื่ อง คือความรักที่ แท้จริ งจากคนในครอบครัว
หรื อ ความรักระหว่างพี่นอ้ ง ที่สาํ คัญมากสิ่ งอื่นใดและแท้จริ งมากที่สุด
ปมปั ญหาดังกล่าวเป็ นปมปั ญหาที่แสดงในเรื่ อง ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่น
(Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชิ นีหิ มะ” นั้น เป็ นปมปั ญ หาที่ มองได้ 2 ลักษณะ มองในภาพ
หน่ วยย่อยในระบบสังคมเช่ น ระดับครอบครัว สามารถมองเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลใน
ครอบครั ว โดยมุ่ ง เป็ นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งพี่ ส าว และน้ อ งสาว หากมองในปมปั ญ หาใน
เชิ งภาพลักษณ์ของผูห้ ญิ ง ในเชิ งมหภาค หมายถึง การที่ ผูห้ ญิงทั้ง 2 รุ่ นที่ มีลกั ษณะการเลี้ยงดูและ
สภาพทางสังคมที่ คาดหวังในตัวเพศหญิ งที่ ไม่เหมือนกัน ส่ งผลให้เพศหญิ งทั้ง 2 รุ่ นไม่ สามารถ
เชื่อมต่อกันได้ และสุ ดท้ายกลายเป็ นปมปั ญหาหลักของเพศหญิงในสังคมปั จจุบนั
นอกจากนั้น การดําเนิ น เรื่ อ งนั้น สะท้อ นภาพลักษณ์ ที่ สําคัญ ของผูห้ ญิ งกับ ภาพลัก ษณ์
ที่ ถู กสื่ อ ในเรื่ อ งนี้ คื อ การพัฒ นาของเอลซ่ าตั้งแต่ ต้น เรื่ อ งจนจบเรื่ อ งที่ เอลซ่ ามี ก ารเติ บ โตขึ้ น
ในขณะที่แอนนาที่ได้เดินทางไปที่ต่าง ๆ ตามใจต้องการแต่กลับเติบโตขึ้นน้อยกว่าเอลซ่า นัน่ เป็ น
สิ่ งที่สะท้อนภาพลักษณ์ของผูห้ ญิงว่า ไม่ว่าจะเดินทางไกล หรื ออยูใ่ นที่ของตนก็สามารถจะเรี ยนรู ้
และเติบโตได้ การเดินทางไม่ได้หมายถึงการเติบโตของตนเองเสมอไป ซึ่งสิ่ งที่กาํ ลังบอกคือ “การ
เรี ยนรู ้โลก” เกิดขึ้นที่ใดก็ได้
ลักษณะการแสดงออกของตัวละครจะเห็นว่าเป็ นไม่ว่าจะเป็ นแอนนาหรื อเอลซ่ าเองล้วน
มีลกั ษณะการแสดงออกที่ชดั เจน เมื่อเทียบกับภาพยนตร์การ์ ตูนดิสนี ยย์ คุ อื่น ๆ การแสดงออกของ
เอลซ่ าจะถูกสื่ อเป็ นเชิ งเก็บกด ในขณะที่แอนนาจะดูเป็ นคนเปิ ดเผย นัน่ คือลักษณะของการสื่ อให้
เห็ น ว่าผูห้ ญิ งที่ แ ตกต่ างกัน ทางนิ สั ย ซึ่ งหมายถึ งการที่ ค นในสั งคมก็ มี ค นที่ ไม่ เหมื อ นกัน เป็ น
ลักษณะของการสอนในเข้าใจถึงภาพของสังคมแบบโลกจริ ง
การปลดปล่อย ภาพลักษณ์ที่ชดั เจนคือตอนที่เอลซ่ากลายเป็ นราชินีน้ าํ แข็ง นัน่ คือจุดเปลี่ยน
ของเรื่ อง การปลดปล่อยนั้นเป็ นการสื่ อภาพลักษณ์ ของสตรี ให้ปลดเปลื้องพันธนาการทางสังคม
และความคาดหวังของบุคคลอื่น แล้วแสดงความเป็ นตัวเองให้โลกได้เห็นเพื่อสุ ดท้ายให้ตนเองเกิด
ความสุ ขนัน่ เอง
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ซึ่งสุ ดท้ายแล้วสิ่ งที่ภาพยนตร์ตอ้ งการจะสื่ อ คือ ลักษณะของเพศหญิงที่ถูกถ่ายทอดออกมา
จากเนื้อหาภายในภาพยนตร์ เพื่อมุ่งเน้นให้ผชู ้ มรู ้สึกอยากทําตัวเป็ น แอนนา และเอลซ่าอย่างละครึ่ ง
เนื่ องจากทั้งสองตัวละครนั้นมีความแตกต่างระหว่างกันเป็ นอย่างมาก และวิธีการเล่าเรื่ องส่ งผลให้
ภาพของตัวละครทั้งถูกถ่ายทอดด้านดีและด้านเสี ยอย่างละครึ่ ง ซึ่งจากการสอดแทรกเนื้อหาลักษณะ
นี้ จึ งทําให้เข้าใจความต้องการของผูส้ ่ งสารที่ ตอ้ งการให้ผูร้ ั บ สารผ่านสัญ ญะของตัวละคร เพื่ อ
สื่ อสารให้คนเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัย และคนทุกคนไม่เหมือนกัน จึงทําให้ภาพของตัวละคร
จึงเป็ นสัญญะแกนหลักในการเกิดสร้างอัตลักษณ์ในเพศหญิง มากไปกว่านั้นการปลดพันธนาการ
เรื่ องเพศ เป็ นอี กสิ่ งหนึ่ งที่ ภาพยนตร์ ได้ แ ฝงไว้ ด้ ว ยภาพการร้ องเพลง Let It Go ของ เอลซ่ า
และภาพของเอลซ่าที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ ว เป็ นสิ่ งที่ผผู ้ ลิตต้องการสื่ อถึงผูช้ มว่า การปลดเปลื้องซึ่ง
พันธนาการแห่ งตัวตนได้ เราจะพบความสุ ขที่แท้จริ ง
5.2.2 ประเด็นด้ านความสั มพันธ์ แบบพีส่ าว-น้ องสาว (Sisterhood)
ลักษณะความสัมพันธ์แบบพี่สาว-น้องสาว เป็ นความสัมพันธ์ที่แตกต่างจากความสัมพันธ์
แบบพี่ชาย-น้องชาย อ้างอิงจากบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ซีรี่ยเ์ รื่ อง American Horror Story : Coven เป็ น
ทีวซี ีรีส์ยอดนิยมของอเมริ กา ได้ตีแผ่ลกั ษณะการปกครองของเพศหญิงไว้ดงั นี้
1) เพศหญิงยินดีกระทําความรุ นแรงต่อเพศหญิงด้วยกันเองมากกว่ากระทําต่อผูช้ าย
2) เพศหญิงเป็ นเพศที่มีความซับซ้อน ลึกลับ และความย้อนแย้งสู ง
3) เพศหญิงใช้ความต้องการของสังคมเพื่อตีกรอบของตนเอง และสร้างจุดปลอดภัย
ให้ตนเอง
4) เพศหญิ งไม่ได้มีการถ่ายทอดอํานาจแบบเพศชาย เนื่ องจากแกนอํานาจของเพศ
หญิงไม่ชดั เจน และพร้อมที่จะยึดอํานาจระหว่างกัน
5) เพศหญิงใช้เรื่ องเพศสัมพันธ์ในการเก็บซ่ อนปั ญหา หรื อใช้เป็ นเครื่ องมือเพื่อให้
ได้สิ่งที่ตอ้ งการ
โดยได้ถ่ายทอดเรื่ องราวของแม่มดที่คอยแก่งแย่งเพื่อเป็ นผูน้ าํ ของแม่มดคนต่อไป เรื่ องราว
หลักพูดถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์ของระหว่างเพศหญิงด้วยกัน ทั้งแม่-ลูก เพื่อนสาว โดยมี
การซ่อนสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์แบบ Sisterhood ว่าเหมือนพิธีกรรมของแม่มด และในขณะที่
ภายนอกของผูห้ ญิงทําเป็ นรักกัน แต่ภายในก็มีความชิงดีชิงเด่นระหว่างกันอยู่ ซึ่งผูห้ ญิงยินยอมที่จะ
ใช้พลังรุ นแรงต่อกรระหว่างกันเมื่ อพร้ อม หรื อใช้เพื่อจัดการผูอ้ ื่ นที่ ขวางเธอ ดังนั้นในที วี ซี รีส์
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ดังกล่าว เป็ นภาพสะท้อนของความรุ นแรงของเพศหญิงได้เป็ นอย่างดี นอกจากนั้นแล้วผูห้ ญิงมีการ
วางตนเองอยูใ่ นกรอบที่ ตอ้ งซ่ อนความลับต่าง ๆ รวมไปถึงความต้องการลึก ๆ ในการเป็ นเพศแม่
และอยากทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในฐานะแม่
ในภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชั่นเรื่ อง โฟรเซ่ น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชิ นีหิมะ”
เมื่อมองถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูห้ ญิงเป็ นไปในแบบผูห้ ญิงยุคเก่า และยุคใหม่ ความสัมพันธ์ของ
เพศหญิ งในลัก ษณะนี้ มี ค วามซับ ซ้ อ นมากกว่ า ความสั ม พัน ธ์ ข องเพศชาย ซึ่ งในเนื้ อ เรื่ อ งได้
แฝงสัญญะนี้ ไว้ในภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่ น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชิ นี
หิ มะ” แล้ว ถึงความต่างระหว่างครอบครัวของ เอลซ่ า และครอบครัวของฮานส์ ซึ่ งความสัมพันธ์
ของผูช้ ายนั้น จะใช้ลกั ษณะของ “อํานาจ” และ “ความสามารถ” เป็ นเครื่ องควบคุมและยึดเหนี่ ยว
ระหว่างกัน เป็ นเหตุให้ฮานส์ ต้องอัดอั้นเนื่ องจากเป็ นคนที่ยงั ไม่ได้มีผลงานใด ๆ เป็ นเหตุมาหลอก
ล่ อ แอนนาเพื่ อ หวังว่าตนเองจะได้เป็ นผูข้ ้ ึ น ครองบัล ลังก์แ ทน โดยแสดงได้จากสั งคมผูช้ ายมัก
รวมตัวกันและมักสื่ อสาร โอ้อวดระหว่างกันเรื่ องหน้าที่ การงาน เงินเดื อน และสถานะทางสังคม
โดยสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ จดั เป็ นเครื่ องมือแสดงอํานาจของผูช้ าย หากใครมีอาํ นาจหน้าที่ ที่ดีกว่าย่อม
ได้เปรี ยบและได้ฐานะทางสังคมไป ในขณะที่เพศหญิงมีความละเอียดซับซ้อนมากกว่านั้น เพศหญิง
เป็ นเพศที่ เก็บ กดสภาวะดังกล่ าวไว้ภ ายใน เช่ น เดี ยวกับ เอลซ่ า และสร้ างภาพลัก ษณ์ และพัน ธะ
ระหว่างกัน ผ่านเงื่อนไขการเข้าสังคมที่ ท้ งั รั กกัน และชังกันในเวลาเดี ยวกัน ไม่ ได้สื่อ สารอย่าง
ตรงไปตรงมาเช่นเพศชาย ซึ่ งเรื่ องราวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดความซับซ้อนตามลักษณะของเอลซ่า และ
แอนนา
1) ตัวละครเอลซ่า มีความชัดเจนในเรื่ อง “ผูห้ ญิงกระทําความรุ นแรงต่อเพศหญิง
ด้วยกันมากกว่ากระทําต่ อผูช้ าย” “ผูห้ ญิ งเป็ นเพศที่ มีความซับซ้อน และความย้อนแย้งสู ง” และ
“ผูห้ ญิงใช้ความต้องการของสังคมเพื่อตีกรอบของตนเอง และสร้างจุดปลอดภัยให้ตนเอง” โดยมี
เหตุดงั ต่อไปนี้
เอลซ่ า กระทําความรุ นแรงต่อแอนนาผ่านการพูดและการแสดงออก ภายหลังที่
แอนนามาขอเอลซ่าแต่งงาน ทั้งที่เอลซ่าสามารถเลือกที่จะพูดคุยกับฮานส์ได้ แต่กลับเลือกถ้อยคําที่
รุ นแรงและดูเหิ นห่ างกับแอนนา รวมกึงการแสดงอากัปกริ ยากับแอนนาอย่างเฉยชา นอกจากนั้นใน
เรื่ องได้สอดแทรกสัญญะ ผ่านเหตุการณ์การสาปของเอลซ่า ถึงสองครั้ง และทั้ง 2 ครั้งเอลซ่ าไม่ได้
ตั้งใจกระทําความรุ นแรงต่อแอนนา แต่กลับไม่กระทําอันตรายต่อตัวละครอื่น ๆ ภายในเรื่ อง ยกเว้น
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กลุ่มทหารที่ จะมาจับตัวเอลซ่ า ซึ่ งนั่นเป็ นสถานการณ์บงั คับให้เอลซ่ าต้องกระทําความรุ นแรงต่อ
เพศชายซึ่งเป็ นครั้งเดียวที่เห็นเอลซ่ากระทําต่อผูช้ าย
2) ในประเด็ น ผู ้ห ญิ งเป็ นเพศที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น และความย้อ นแย้งสู ง อัน นี้
แสดงออกผ่านลักษณะการสื่ อสารของเอลซ่ าตั้งแต่ตน้ เรื่ องจนจบ เนื่ องจากเอลซ่ ายังคงรักน้องสาว
แต่ การสื่ อสารของเอลซ่ า กลับ กระทําในสิ่ งที่ ตรงกันข้าม โดยเอลซ่ าเป็ นภาพสะท้อนของความ
ซับซ้อนของผูห้ ญิง ในตัวเอลซ่า หากมองในตัวแอนนา ก็มีลกั ษณะดังกล่าวเช่นเดียวกัน ในขณะที่
แอนนาตอบโต้กบั คริ สทอฟ ซึ่งสุ ดท้ายแอนนาจึงได้เข้าใจตนเอง
3) ผูห้ ญิงใช้ความต้องการของสังคมเพื่อตีกรอบของตนเอง และสร้างจุดปลอดภัย
ให้ตนเอง ในประเด็นนี้ ชัดเจนที่สุดคือการกระทําของเอลซ่ า ที่พยายามสร้างกรอบการแสดงออก
ของตน โดยเก็บเรื่ องต่าง ๆ ไว้ เพื่อทําตามความคาดหวังของพ่อแม่ และสังคมรอบข้าง เมื่อเอลซ่ า
ได้สร้างจุดดังกล่าวแก่ตนเอง เอลซ่าจึงรู ้สึกว่าสิ่ งที่ตนเผชิญอยูน่ ้ นั เป็ นเรื่ องปกติวิสัย แต่เอลซ่ารู ้สึก
สบายกว่าการต้องเผชิญเหตุการณ์ใหม่
ตัวละครเอลซ่า และแอนนา ถูกวางคาแร็ คเตอร์ ให้แตกต่างกันโดยสิ้ นเชิง คนไม่อยากเป็ น
เอลซ่าก่อนการร้องเพลง Let It Go แต่ในขณะเดียวกัน กลับอยากเป็ นเอลซ่าหลังจากที่ร้องเพลง Let
It Go แล้ว หรื ออยากเป็ นแอนนามากกว่า เพราะเอลซ่ าดูเครี ยดตั้งแต่ตน้ เรื่ อง นัน่ เปรี ยบเสมือนชีวิต
ของคนจริ ง ๆ ที่ตอ้ งดําเนิน และแบกความหวังของผูอ้ ื่น เมื่อถึงจุดที่ทนต่อไปไม่ไหว และยอมรับ
ในสิ่ งที่ตนเองเป็ นได้ตวั ละครจึงดูเบาลง เช่นเดียวกับตัวละครของแอนนา ซึ่งดูเบาตั้งแต่ตน้ เรื่ อง แต่
แอนนาในท้ายเรื่ องก็ไม่อยากมีคนเป็ นเช่นเดียวกัน ซึ่ งเรื่ องนี้เป็ นสิ่ งที่ผเู ้ ขียนต้องการสื่ อถึงภาพของ
หญิงสาวสองวัยที่แตกต่างกัน ผูห้ ญิ งยุคเก่าจะยอมทนต่อสภาวะกดดันในช่วงแรกของชีวิต แต่จะ
รู ้สึกสบายตัวเมื่อเธอเหล่านั้นเข้าใจถึงสภาวะความเป็ นไปของชีวิต แต่ผหู ้ ญิงยุคใหม่ จะได้รับความ
สบายมาโดยตลอด เมื่ อพบปั ญ หาจึ งตกอยู่ในความทรมานและด้วยประสบการณ์ ที่ น้องทําให้มี
ข้อจํากัดในการฝ่ าพันอุปสรรค
4) เรื่ อ งการถ่ า ยโอนอํา นาจของ Sisterhood เมื่ อ ความสั ม พัน ธ์ ข องผู ้ห ญิ ง ไม่
แน่ น อน และไม่ เป็ นระเบี ย บแบบ Brotherhood ซึ่ งมัก ใช้ร ะบบผู ใ้ หญ่ ดู แ ลเด็ ก คําว่ า “พี่ ” จึ ง มี
ความสําคัญในการดํารงอํานาจในกลุ่มผูช้ ายด้วยกัน แต่ผูห้ ญิงมีความไม่เป็ นระเบียบเท่าของผูช้ าย
สายสัมพันธ์แบบเข้าๆ ออกๆ คล้ายกับความสัมพันธ์ระหว่างเอลซ่ า และแอนนา ซึ่ งทั้ง 2 มีเรื่ องที่
ตนเองเรี ยนรู ้ จากอีกคนหนึ่ งเสมอ ซึ่ งความไร้ ระเบี ยบนี้ จึงก่อเกิดเป็ นสายสัมพันธ์ของการพึ่งพา
ระหว่ า งกัน และแข่ ง กัน ในเวลาเดี ย วกัน เช่ น กรณี ศึ ก ษาของแม่ ส ามี แ ละลู ก สะใภ้ ที่ ค รั ว
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เปรี ยบเสมือนจุดเกิดความสัมพันธ์ ลูกสะใภ้จะต้องการเรี ยนรู ้ จากแม่สามี และในเวลาเดี ยวกันก็
ต้องการที่จะเป็ นผูน้ าํ ในครัวเช่นเดียวกัน (สําหรับผูห้ ญิงยุคเก่า)
ในภาพยนตร์ เรื่ อง Sisterhood of Traveling Pant ก็สื่อในทํานองเดียวกัน ถึงความสัมพันธ์
ระหว่างผูห้ ญิงด้วยกันมีความซับซ้อนต่างจากโลกของผูช้ าย แต่ในมุมมองที่เบาลง ภาพยนตร์ เน้น
การดําเนินเรื่ องและดราม่า โดยมุ่งเน้นการส่ งทอด Legacy ระหว่างผูห้ ญิง ซึ่ งเป็ นประเด็นที่มีความ
คล้ายคลึงกับงานวิจารณ์ American Horror Story Coven กล่าวคือ ผูห้ ญิงนั้นไม่มีระเบียบแบบแผน
ในการปกครองกลุ่ ม Sisterhood ของตน แม้แ ต่ ค วามสั ม พัน ธ์ แ บบแม่ ลู ก จน ยายหลาน ก็ไ ม่ มี
ระเบี ย บแบบแผนตายตั ว ดั ง นั้ นการเกาะกลุ่ ม ของเพศหญิ ง จึ ง เกิ ด จากผลประโยชน์ แ ละ
ความสัมพันธ์เป็ นหลัก ในขณะที่ผูช้ ายจะสร้างสายสัมพันธ์ (Bond) ระหว่างกันผ่านเรื่ องราว หรื อ
ความสนใจร่ วม และปกครองระหว่างกันโดยใช้กฎเกณฑ์ดา้ นอายุเป็ นการควบคุมอํานาจระหว่าง
กัน จากข้อมูลดังกล่าว ตอกยํ้าลักษณะของ Sisterhood ที่ไม่แข็งแรงเมื่อผลประโยชน์ขดั กันระหว่าง
เอลซ่าและแอนนา ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่สน่ั คลอน และก้าวเข้าสู่ ปมปั ญหาในที่สุด
โดยสรุ ป ในประเด็ น นี้ จะเห็ น ว่ า ลัก ษณะภาพลัก ษณ์ ข องผู ้ห ญิ ง ที่ ถู ก สื่ อ สารผ่ า นตัว
ภาพยนตร์ ได้เพิ่มลักษณะของ ความซับซ้อนของผูห้ ญิง และความสัมพันธ์ระหว่างผูห้ ญิงด้วยกัน
ซึ่ งเป็ นภาพที่ ผูห้ ญิ งต้อ งทําความเข้าใจในตัว ตนของเพศหญิ งให้ ชัดเจนมากขึ้ น ซึ่ งสุ ดท้ายการ
สื่ อสารผ่านภาพยนตร์ ทาํ ให้ ผูห้ ญิงต้องรู ้ถึงการเสริ มสร้างพลังและทําลายกรอบความต้องการของ
สังคมออกไป
5.2.3 ประเด็นเรื่ องความสั มพันธ์ ภายในครอบครัวของเพศหญิง
อ้างอิ งจากลัก ษณะของ Sisterhood ของผูห้ ญิ ง ทําให้ เข้าใจลัก ษณะของความสั ม พัน ธ์
ระหว่างเพศหญิง แต่ความซับซ้อนนั้นคงเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัว สิ่ ง
หนึ่ งที่ ภาพยนตร์ แสดงออกมา คือลักษณะความกดดันของพี่สาวคนโต ความกดดันเหล่านั้น คือ
ความกดดันที่ตอ้ งเป็ นทั้งพี่สาว เป็ นผูห้ ญิงที่ดีในสังคม และเป็ นลูกที่ดี ทําให้พี่สาวคนโตต้องแบก
รับภาระเป็ นจํานวนมาก ในขณะที่นอ้ งคนเล็กไม่ตอ้ งแบกรับภาระเหล่านั้น
จากประเด็นดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงภาระของเพศหญิงที่ถูกสื่ อว่า ต้องเป็ นคนที่ทาํ ได้หลาย
หน้าที่ สุ ดท้ายเพศหญิงต้องทําหน้าที่ทุกอย่างให้ได้ดี ทําให้เกิดช่องว่างระหว่างพี่คนโตและน้องคน
เล็กเกิดขึ้น เป็ นช่องว่างที่ยากจะเชื่อมถึงกันได้ง่าย เมื่อเปรี ยบเทียบกับลักษณะของผูช้ ายที่มีระเบียบ
ในความสัมพันธ์มากกว่า และทั้งหมดถูกสะท้อนในวิธีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเอลซ่ าและแอนนา
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โดยตลอดทั้งเรื่ อง ซึ่ งเป็ นลักษณะของความสัมพันธ์แบบ ชักเย่อ (Tuck of War) (Susie and Otto
Collins, n.d.) คื อ คนหนึ่ งจะเป็ นผูส้ ่ ง และอีกคนหนึ่ งจะเป็ นผูถ้ อนตัว เป็ นไปตลอดทั้งเรื่ อง เมื่ อ
แอนนาจะเข้าหาเอลซ่ า เอลซ่าจะหลีกตัวหนีออกจากแอนนา และในขณะเดียวกัน เอลซ่ าเองก็ต้ งั ใจ
จะเข้าหาแอนนาแต่แอนนาได้ถอยหนี ออกไป ลักษณะนี้ พบเห็ นได้ในครอบครัวทัว่ ไป และทาง
จิตวิทยาจะเข้าใจว่า พี่คนโตนั้นมีแนวโน้มที่จะมีความรับผิดชอบที่สูงกว่า และความเครี ยดมากกว่า
นี่ คือสัญ ญะ ที่ เกิ ดจากหน้าที่ อนั เกิ ดจากตัวสังคมเป็ นผูก้ าํ หนด การกําหนดนั้นก่อ ให้เกิ ดภาวะที่
ลําบากต่ อการใช้ภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชั่นเรื่ อง โฟรเซ่ น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชิ นี
หิ มะ” นั้นมุ่งหวังให้ผคู ้ นทลายกรอบของสังคมเหล่านั้นลง โดยเฉพาะกรอบที่เกิดขึ้นกับเพศหญิง
5.2.4 การเปลี่ย นผ่ านของวัฒ นธรรมในตัวละครเพศหญิงในภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิเมชั่น
เรื่ อง โฟรเซ่ น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ”
ดิสนี ยน์ ้ นั มีลกั ษณะการออกแบบตัวละครและเนื้ อหา อ้างอิงตามลักษณะของวัฒนธรรมที่
แปรเปลี่ยนไปในยุคนั้นๆ ภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาป
ราชินีหิมะ” เป็ นภาพยนตร์การ์ตูนเรื่ องหนึ่งที่รับผลของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเหล่านั้นโดยสิ่ ง
ที่แสดงออกชัดเจนคือความแตกต่างระหว่างเอลซ่า และแอนนา ซึ่งแบ่งออกเป็ นคน 2 ยุคได้ทนั ทีซ่ ึง
สามารถเปรี ยบเทียบภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมผ่านตัวละครทั้งสองได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 5.2 การเปรี ยบเทียบตัวละคร
รู ปแบบพฤติกรรม

เอลซ่ า (หญิงยุคเก่ า)

แอนนา (หญิงยุคใหม่ )

การแสดงออก
ความคาดหวังของชีวิต
ความรัก
ความสุ ข
การดําเนินชีวิต
ข้อเรี ยกร้อง
สังคม

เก็บงํา
ควบคุมโดยผูอ้ ื่นๆ และวัฒนธรรม
ใช้เวลา
สันโดษ
ช้า และมีแบบแผน
ไม่มี
แคบ

เปิ ดเผย
ตนเองควบคุม
ฉาบฉวย
การเห็นโลก
รวดเร็ ว และฉาบฉวย
มี
กว้าง
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นอกจากนั้นเมื่อเปรี ยบกับการ์ ตูนดิสนี ย ์ ประเภทเจ้าหญิ งด้วยกัน ความแตกต่างที่ เห็ นได้
ชัดเจนมีดงั ต่อไปนี้
1) ตัวละครจากแบบ เป็ นตัวละครกลม คื อพัฒนาจากการ์ ตูนดิ สนี ยย์ ุคแรกที่ ตวั
ละครแบนไม่มีมิติ เป็ นตัวละครที่กลม และใช้ปมปั ญหาที่ซบั ซ้อนขึ้น รวมไปถึงภาพลักษณ์ของตัว
ละคร ที่ดูเซ็กซี่ และมีความเป็ นสตรี นิยมสู ง
2) เนื้ อหา มุ่งเน้นความเป็ นแฟนตาซี ที่ลดลง แต่ยงั คงความเป็ นวรรณคดีนิทานอยู่
ปมของเรื่ องปรับให้ร่วมสมัยมากขึ้น

5.3 ข้ อเสนอแนะ
สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชัน่ เรื่ อง โฟรเซ่ น (Frozen) “ผจญภัยแดน
คําสาปราชินีหิมะ” มีลกั ษณะที่ทาํ ให้เห็นว่า ตัวภาพยนตร์ไม่ได้พูดเรื่ องชายหญิงอีกต่อไป กลายเป็ น
การกล่าวถึงเรื่ องอื่นมากขึ้น และเมื่อลดภาพของการเป็ นสตรี เพศ และเริ่ มก้าวเข้าสู่ ความเป็ น เควีย
(Queer) มากขึ้ น ของดิ ส นี ย ์ จึ งเป็ นจุ ดที่ น่ าสนใจว่า เราไม่ ไ ด้กาํ หนดเรื่ อ งเพศ และลักษณะตรา
ประทับ (Steriotype) แก่เด็กยุคใหม่ ที่ผูห้ ญิงต้องเป็ นแบบใดแบบหนึ่ งเท่านั้นตามที่รูปแบบสังคม
กําหนดเท่านั้น แล้วก้าวเข้าไปสู่ การสร้างอัตลักษณ์ของความเป็ นปั จเจกชนมากขึ้น ดังนั้นในการทํา
วิจยั ครั้งนี้ จึงได้คาํ ตอบที่มากกว่าการพัฒนารู ปแบบของสตรี เพศ แต่กลับพูดไปถึงการยอมรับของ
สังคม และการรู ้แจ้งแห่ งตัวตนมากกว่า ดังนั้นสื่ อยุคใหม่จึงไม่ควรสร้างตราประทับของความเป็ น
เพศ ไม่ว่าจะเป็ นผูห้ ญิงหรื อผูช้ ายอีกต่อไป นอกจากนั้นการศึกษาต่อไปควรมุ่งศึกษาด้าน ตัวละคร
และศึกษาเชิงลึกลงไปในการ์ตูนเรื่ องนี้ และนอกจากนั้น การศึกษาเรื่ องเควีย (Queer) ยังสามารถนํา
วิจยั ฉบับนี้ไปต่อยอดได้อีกด้วย
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