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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาภาพตัวแทนของผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess 

ใน 3 เรื่องล่าสุดซึ่งได้แก่ ราพันเซลเจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ (Tangled [2010]), นักรบสาวหัวใจ
มหากาฬ (Brave [2012]) ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ (Frozen [2013]) เพื่อเปรียบเทียบกับ
การ์ตูน Disney Princess ที่ผ่านมา รวมถึงศึกษาการถอดรหัสภาพตัวแทนการ์ตูน Disney Princess 
ของกลุ่มผู้รับสารเด็กและวัยรุ่นผู้หญิง โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยด้วย
การวิเคราะห์ตัวบทเพ่ือศึกษาถึงภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess และการสัมภาษณ์
วิเคราะห์ผู้รับสาร สําหรับทฤษฎีที่ผู้วิจัยนํามาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ประกอบไปด้วย ทฤษฎี
สตรีนิยม ทฤษฎีการประกอบสร้างความจริงทางสังคม แนวคิดการสร้างภาพแทน ทฤษฎีการเล่าเรื่อง
แนวคิดเรื่องตัวละคร และแนวคิดเรื่องผู้รับสาร 

ผลการวิจัยพบว่า ตัวละครผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess ตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน
มีการถูกประกอบสร้างให้ตรงกับยุคสมัยในสตรีนิยมในแต่ละยุค ซึ่งในยุคแรกตัวละครผู้หญิงประกอบ
สร้างภาพตัวแทน ที่ผู้หญิงจะต้องอ่อนโยน เฝูารอการช่วยเหลือจากเจ้าชาย สวย แต่ไม่เข้มแข็ง ไม่
สามารถดูแลตนเองได้แต่พอมาในยุคต่อมาการ์ตูน Disney Princess ได้ประกอบสร้างตัวแทนผู้หญิง
แบบใหม่ตามช่วงที่สตรีนิยมได้มีการขับเคลื่อนทางสังคมให้ผู้หญิงมีความกล้าที่จะเสนอความคิดเห็น 
เข้มแข็ง ดูแลตัวเองได้รวมถึงภาพของผู้หญิงที่ไม่ต้องรอคอยความช่วยเหลือจากเจ้าชาย และมาถึง
สตรีนิยมในคลื่นลูกที่สามซึ่งตรงกับการ์ตูน Disney Princess ในยุคหลังที่ประกอบสร้างภาพตัวแทน
ผู้หญิงภายใต้บุคลิกลักษณะของตัวละครเจ้าหญิงที่มีพลังวิเศษช่วยเหลือหรือทําลายล้าง เน้น
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ผู้หญิงมีความเข้มแข็งมากขึ้น มีความกล้าหาญ มีความสามารถใน
ปกปูองดูแลตนเอง ช่วยเหลือคนรัก ไม่ต้องการแต่งงาน รวมทั้งประกอบสร้างภาพผู้หญิงที่ปกครอง
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ประเทศได้เพียงลําพัง ซึ่งเป็นไปตามกระแสของสตรีนิยมที่ขับเคลื่อนให้ผู้หญิงมีภาพตัวแทนที่มีความ
หลากหลาย กล้าแสดงออก ค้นหาความเสมอภาค อย่างไรก็ตาม การประกอบสร้างภาพตัวแทนที่พบ
ในการ์ตูน Disney Princess ใน 3 เรื่องล่าสุดที่ทําการศึกษา พบว่า มีการผสมผสานภาพตัวแทน 
Disney Princess ที่ประกอบสร้างให้มีความสวยงาม ผิวขาว ใจดี มีเมตตา รักสัตว์ และประกอบ
สร้างภาพตัวแทนใหม่ๆ ขึ้นมาประกอบด้วย 

จากการสัมภาษณ์ถอดรหัสผู้รับชมเด็กและวัยรุ่นผู้หญิงผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
อายุ 6-9 ปี  ปรากฏการถอดรหัสแบบเห็นชอบการนําเสนอภาพตัวแทนของผู้หญิงแบบใหม่ๆ ในยุค
ป๎จจุบัน เช่น เจ้าหญิงชอบผจญภัย เจ้าหญิงปกปูองพ่ีน้องของตน รวมทั้งเนื้อเรื่องที่ประกอบสร้าง
ความหมายของคําว่า รักแท้ คือ ความรักระหว่างพ่ีน้องและคนในครอบครัวที่ปรากฏในการ์ตูน 
Disney Princess ยุคหลังทั้ง 3 เรื่อง กลุ่มตัวอย่างอายุ 6-9 ปี  ปรากฏการต่อรองกับภาพตัวแทน
เจ้าหญิงที่มีพลังวิเศษ คือ มีได้แต่ไม่ควรทําร้ายผู้อ่ืนหรือใช้อํานาจในทางที่ผิดไปซึ่งขัดกับลักษณะของ
เจ้าหญิงที่ต้องมีเมตตา ทั้งยังต่อรองกับการที่ เจ้าหญิงที่เป็นคนดีแต่ถูกผู้ อ่ืนรังแก  นอกจากนี้ 
กลุ่มตัวอย่างที่อายุ 6-9 ปี  ปรากฏถอดรหัสแบบต่อต้านกับภาพตัวแทนแม่มดช่วยเจ้าหญิง ผู้หญิง
ปกครองประเทศเพียงลําพัง เจ้าหญิงที่ก้าวร้าว ไม่เชื่อฟ๎งคําสั่งของพ่อแม่ตนเอง ซึ่งในกลุ่มตัวอย่าง
ช่วงอายุ 6-9 ปี  จากการวิเคราะห์โดยใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ ID จะมีการเลียนแบบที่ทําตาม 
ตัวละครมากกว่ากลุ่มอ่ืน เช่น หลังจากดูจะทําตามตัวละครที่ชื่นชอบ เช่น ทําความสะอาดบ้าน ร้อง
เพลง อยากเป็นคนดีแบบเจ้าหญิง เช่น มีเมตตาและไม่รังแกผู้อ่ืนแบบตัวร้ายในเรื่อง และกลุ่มอายุ  
6-9 ปี  มีแนวโน้มในการแต่งตัวเลียนแบบตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบมากกว่ากลุ่มที่อายุมากกว่า ทั้งนี้ 
กลุ่มตัวอย่างอายุช่วง 6-9 ปี  ผู้ปกครองจะให้ความไว้วางใจในการให้ลูกของตนรับชมการ์ตูน 
Disney Princess ซึ่งเชื่อว่ามีความปลอดภัยและคัดกรองมาอย่างดี รวมทั้งพ่อแม่ยังหวังผลให้ลูก
ของตนมีความประพฤติท่ีดีหลังรับชมการ์ตูน Disney Princess 

กลุ่มอายุ 10-12 ปี  ปรากฏการถอดรหัสแบบเห็นชอบกับภาพตัวแทนของผู้หญิงใน
การ์ตูน Disney Princess โดยที่ภาพตัวแทนของเจ้าหญิงสวยและผมยาว มีน้ําใจต่อผู้อ่ืน ปกปูองตนเอง
ได้ กล้าหาญและเข้มแข็ง เป็นมิตรกับสัตว์ ดูแลพ่ีน้องและไม่คลั่งไคล้ผู้ชาย ปกครองประเทศเพียง
ลําพัง แสดงออกทางความคิดของตนเอง รวมทั้งภาพตัวแทนที่บ่งบอกว่าตัวละครผู้หญิงต้องทํา คือ 
การทําความสะอาดบ้าน ร้องเพลงไพเราะ นางฟูาช่วยเหลือผู้อ่ืน ตัวร้ายขี้อิจฉา แม่มดต้องใจร้าย  
ทําร้ายผู้อื่น โดยจุดจบของผู้หญิงร้าย คือ ต้องจบชีวิต กลุ่มตัวอย่างอายุ 10-12 ปี  ปรากฏการต่อรอง
กับภาพตัวแทนผู้หญิงที่ปรากฏในการ์ตูน Disney Princess มากกว่ากลุ่มที่อายุน้อยกว่า คือ เรื่อง
ที่ว่าผู้หญิงธรรมดาสามารถที่จะใช้ความสามารถของตนเพ่ือเป็นปกปูองประชาชนได้ด้วย
ความสามารถของตน เจ้าหญิงนอกจากสวยแล้วควรที่จะฉลาดไม่หลงเชื่อหรือถูกหลอก แข็งแกร่งได้
แต่ต้องมีคนดูแลยามท่ีอ่อนแอ ในยามคับขันต้องการให้พ่อแม่มาช่วยมากกว่าที่จะเป็นเจ้าชาย (ให้คน
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ในครอบครัวช่วยเหลือได้) และปรากฏต่อต้านกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่เป็นเจ้าหญิงทําร้ายผู้อ่ืน ทํา
ตามใจตนเองอย่างไม่มีเหตุผล ทะเลาะกับพ่อแม่เพราะผู้ชาย อารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่าย ปกครอง
ประเทศเพียงลําพัง ถูกเจ้าชายหลอก แม่มดช่วยเหลือเจ้าหญิงและตัวร้ายผู้หญิงชอบหลอกลวง ส่วน
ในกลุ่มอายุ 10-12 ปีนั้นผู้ปกครองยังคงมีส่วนในการเลือกให้รับชมการ์ตูน Disney Princess แต่ใน
บางคนจะเลือกที่จะเปิดรับสื่อด้วยตนเองเนื่องจากการ์ตูน Disney Princess เป็นที่นิยมในหมู่เพ่ือนๆ 
ทําให้สนใจที่จะเปิดรับชมซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มแรกที่อายุ 6-9 ปีที่ผู้ปกครองจะเป็นผู้เลือกให้รับชม 

กลุ่มอายุ 16-18 ปี  จะมีการถอดรหัสแบบเห็นชอบกับภาพตัวแทนของผู้หญิงใน
การ์ตูน Disney Princess ดังนี้ เจ้าหญิงต้องปกปูองตนเองได้ ชอบผจญภัย กล้าเสนอความคิดเห็น 
ปกครองประเทศเพียงลําพัง ทําตามความคิดของตนเอง แม่มดช่วยเหลือเจ้าหญิง เจ้าหญิงสวยและ  
มีความสามารถ มีเมตตา แม่มดช่วยเหลือเจ้าหญิง กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวปรากฏการถอดรหัสแบบ
ต่อรองโดยมีเหตุผลมากกว่ากลุ่มอ่ืนซึ่งมีการถอดรหัสแบบต่อรอง ดังนี้ ผู้หญิงทํางานบ้านถ้ามีอาชีพ
เป็นแม่บ้าน มีผู้ชายในฝ๎นได้แต่ต้องไม่เกินจริง แบ่งแยกระหว่างความจริงและความฝ๎น ผู้หญิงรักกับ
เจ้าชายใน 1 วันเร็วไปควรใช้เวลาให้มากกว่านี้ ปกครองประเทศได้แต่ควรที่จะมีเจ้าชายและควรมี
ความสามารถ ปกครองประเทศเพียงลําพังได้ต้องเก่งและมีความเป็นผู้นํา ฉลาดหลักแหลม ผู้หญิง  
ถูกคลุมถุงชนได้แต่ต้องทราบเหตุผลว่าเหมาะหรือไม่ ปฏิเสธการกีดกันความรักจากพ่อแม่โดยการ
อธิบายให้พ่อแม่ฟ๎งถึงข้อดีของคนที่ชอบ แต่งงานเสร็จค่อยหย่ากับคนที่แต่งด้วยหากไปกันไม่รอด 
ซึ่งจะมีการต่อรองกับภาพตัวแทนแบบมีเหตุผลมากกว่ากลุ่มอ่ืน และกลุ่มตัวอย่างอายุ 16 -18 ปี  
ปรากฏการถอดรหัสแบบต่อต้านกับภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess ดังนี้ ผู้หญิง
ทํางานบ้าน ร้องเพลง รอให้เจ้าชายมาช่วยเหลือ ทําตัวน่าสงสารผู้หญิง ใฝุฝ๎นถึงเจ้าชาย ผู้หญิงที่ทํา
ตัวผิดศีลธรรม เช่น การลักพาตัวลูกคนอ่ืนของแม่เลี้ยงกอเธล หรือการกระทําตามใจตนเองและดื้อรั้น
ของเจ้าหญิง เจ้าหญิงมีพลังวิเศษและเวทย์มนตร์ ในบางรายในกลุ่มอายุ 16-18 ปี ไม่ปรากฏการต่อต้าน
ภาพตัวแทน 

จากการวิจัยพบว่า ลักษณะทางครอบครัวของตัวกลุ่มตัวอย่าง การอบรมเลี้ยงดูของ
ผู้ปกครอง และได้พบตัวแปรใหม่ๆ ที่เข้ามามีส่วนในการถอดรหัส เช่น ความเชื่อ และตัวแปรด้าน
พ้ืนที่ภายนอกบ้าน เช่น สถานการณ์บ้านเมืองและเหตุการณ์บ้านเมืองที่ปรากฏในขณะนั้นของผู้รับ
สาร นอกจากด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์แล้ว ยังมีลักษณะด้านจิตวิทยา ได้แก่ ความชื่นชอบ
และความสนใจของกลุ่มผู้รับสารที่มีผลต่อการถอดรหัสภาพตัวแทนที่ถูกประกอบสร้างในระหว่างการ
รับชมการ์ตูนแล้วเกิดการเห็นชอบ, ต่อรองหรือต่อต้านซึ่งเป็นลักษณะส่วนบุคคลของผู้รับสารในแต่ละ
คนทําให้มีผลในการเลือกรับชมการ์ตูนในแบบที่ตนเองชื่นชอบหรือเลือกรับสื่อในรูปแบบต่างๆ  
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ABSTRACT 

 
The objective of this research was to study the women representation 

perceived by girls and adolescents in the latest 3 Disney Princess cartoons: Tangled 
(2010), Brave (2012), and Frozen (2013) to be compared with past Disney Princesses’s 
representation. This was done by using qualitative research method. The data was 
collected by analyzing the female characters in the Disney Princess cartoons and the 
interviews conducted on the audience. The theories that the researcher used as a 
guideline for the analysis consisted of feminist theory, construction of social reality 
theory, representation concept, narration theory, character concept and the 
audience concept. 

From the research, it was found that the female characters in the Disney 
Princess cartoons from the past to the present are built to match the feminism 
concept in each era. Right now, Disney Princesses renewed female representation to 
be more social-driven, dared to offer their own opinions, and no longer waiting for 
help from the prince. It then came to the third feminism wave with the female 
characters having magical or destruction power with the focus on family 
relationships. Women became stronger, having courage and the ability to protect 
themselves and help people they love. They no longer want to get married including 
the ability of a woman to rule the country alone. This is in line with the flow of 
feminism that drives women to have a diverse representation of courage, to find 
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equality. However, the creation of representations found in the 3 recent Disney 
Princess cartoons that were studied, they are a combination of Disney Princess’s 
image to create a beautiful, light complexion, kind, animal loving and other new 
representations. 

From the interview on the children and adolescent female audience at 
6-to 9-year olds, it appeared that they liked new forms of representation of women 
in today’s age such as a princess that likes adventure, protects her siblings, and 
featuring the meaning of true love i.e. the love between brothers and family who 
appear in the Disney Princesses in all the 3 stories. The sample aged 6 to 9 years, 
appeared to be unsure of the princess with magical power, contrary to the princess 
being merciful and bullied by others. Additionally, 6-to 9-year-olds appeared as anti-
theatrical depictions of the witches helping the princess, ruling the country alone, 
being aggressive, and not obeying the parents. In the sample age range of 6-9 years, 
ID based analysis was conducted and it was fund that this age range group would 
imitate the character more than other groups. The parents of this group would trust 
the children to watch Disney Princess cartoon, which is believed to be safe and 
screened well. The parents also hope their children behave well after watching the 
Disney Princess cartoon. 

Those aged 10 to 12 years appeared to be in favor of the representation 
of women in the Disney Princess cartoon to be beautiful with long hair, kind to 
others, able to protect herself, brave and strong, animal friendly, takes care for 
siblings and not crazy for men, rule the country alone, express her thoughts including 
a representative image indicating that the female character must do. This is to clean 
the house, to have beautiful voice; angel helps others; witch must be cruel hurting 
others and the ending of mean female is death. 10-12 year old audience appear to 
be more unsure with the female representative in the Disney Princess cartoon than 
the younger group. Ordinary women are able to use their talents to protect people 
with their abilities. In addition to beautiful, it should be wise, not to believe or be 
deceived, strong but need someone to take care of the weak. In times of need, 
parents need help rather than being a prince. (allowing family give assistance) and 
appear against the depiction of women as princesses to hurt others, selflessness, 
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quarrel with parents because of men’s hot tempered, easily irritated, rule the 
country alone, being deceived by the prince, witches help the princess and the 
female villain like a scam. In the age group of 10-12 years old audience, parents still 
participate in the selection of Disney Princess cartoon, but some will choose to open 
their own media because the Disney Princess cartoon is popular among friends. Given 
the open interest, which will be different from the first six to nine year olds parents 
will choose. 

The 16-18-year-old audience would agree Princess Disney Princess as 
follows: princess must protect herself, like adventure, dare to offer opinions, rule the 
country alone, and follows her own ideas, witches help princess, the princess is 
beautiful and competent, witch helps the princess. The samples appeared to be 
more rational in perceiving than others, with the following types of perceptions: 
there being men in the dream, but realistic. Women loving a prince in 1 day being 
too soon there should be more time spent. The princess that rules the country 
should have a prince and should have the ability. The princess that rules the country 
alone must be good and intelligent. Women marriage can be arranged but she must 
know whether it is suitable or not. Refusing the parent intervention of their love can 
be done by explaining to the parents the merits of their loved ones. They can get a 
divorce, if the marriage fails to stay alive. And 16-18 year old audience appeared to 
be against the female characters in the Disney Princesses as follows: females doing 
housework, singing, waiting for a prince to come help, being pitiful, dreaming of a 
prince, committing acts of immorality such as the abduction of another child by 
mother Gothel or the self-indulgent and stubbornness, having magical powers and 
magic, a jealous woman, a bully, a weaker person, and allowing arranged marriage. 
Some in the 16-18 age audience did not appear to be against the presentation. 

From the research, it was found that the family characteristics of the 
sample: parenting and new variables influenced that perception such as beliefs and 
environment outside the home such as the current political conditions. There was 
also the psychological aspect such as the audience interest and personality. 

 
Keywords: Disney Princess, cartoon, character, representation, construction, decoding 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จตามความคาดหวังของผู้วิจัย ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณ 
ความเมตตากรุณาของ อาจารย์ ดร. พรรษา รอดอาตม์ ที่กรุณารับเป็นที่ปรึกษาและสละเวลาอันมีค่า 
ในการให้คําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางในการทําวิทยานิพนธ์ ทั้งการตรวจแก้ไข ตรวจความเรียบร้อย 
ตลอดจนให้กําลังใจผู้วิจัยในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างการจัดทําวิทยานิพนธ์ 

อนึ่งผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. สมสุข หินวิมาน ประธานกรรมการ
วิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์อรทัย ศรีสันติสุข และรองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ กรรมการ
วิทยานิพนธ์ ที่ได้สละเวลาให้คําปรึกษา รวมถึงคําแนะนําที่ผู้วิจัยนําไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัย จนทําให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และทุกท่านในครอบครัวที่ได้สนับสนุนและให้
โอกาส ทางการศึกษาแก่ผู้วิจัย 

ขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าให้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับประเด็นในงานวิจัยนี้ และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุน ในการ
เรียนรู้ และการทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ด้วยดีเสมอมา 

สุดท้าย ขอกราบของพระคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณาจารย์คณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาและให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้วิจัยจนประสบผลสําเร็จ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

ในบรรดาการ์ตูนทั้งไทยและต่างประเทศที่ฉาบหน้าด้วยความสนุกสนานสร้างความ
เพลิดเพลินบันเทิงใจให้กับเด็กๆ ที่เป็นกลุ่มเปูาหมายหลัก แต่ในการ์ตูนเหล่านั้นมักจะสอดแทรกหรือ
ถูกแฝงสิ่งต่างๆ ลงไป เช่น ค่านิยมอุดมการณ์ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีอยู่ภายในการ์ตูน
ซึ่งผู้รับสารการ์ตูนคือเด็ก ซึ่งตัวเด็กเองนั้นก็นับว่าเป็นผู้ชมชั้นยอดของสื่อการ์ตูนเช่นกัน เนื่องด้วย
การต์ูนนั้นมีเนื้อหาที่เบา สนุกสนานมีชีวิตชีวาเหมาะกับอุปนิสัยของเด็ก 

 
1.1.1 การ์ตูนกับเด็ก 

ทุกวันนี้การ์ตูนกลายเป็นสื่อที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อเด็กอย่างมาก เด็กบางคน
ดูการ์ตูนในโทรทัศน์ก่อนไปโรงเรียนก็อยู่หน้าจอ กลับมาบ้านยังไม่ทันอาบน้ําทําการบ้าน ก็มานั่งเฝูา
จอทีวีอีกแล้ว แถมหลายๆ คนยังเลียนแบบตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบอีกด้วย ท่ามกลางการ์ตูนจํานวน
มากมายนั้น การ์ตูนมักจะสอดแทรกค่านิยม วัฒนธรรมประเพณีภาพตัวแทนผ่านการประกอบสร้าง
ขึ้นจากผู้สร้างผ่านมาถึงตัวละคร เพ่ือถ่ายทอดอุดมการณ์ และความรู้สึกส่งไปถึงผู้ชมทําให้ตัวการ์ตูน
และเนื้อเรื่องมีความสําคัญอย่างมากในการให้ผู้ชมรู้สึกคล้อยตามไปกับตัวละครนั้นๆ การ์ตูนนับเป็น
เพ่ือนยามว่างของเด็กๆ ทุกเพศทุกวัย การ์ตูนยังให้ข้อคิดรวมถึงสอดแทรกวัฒนธรรมที่ต้องการสื่อสาร
ไปยังเด็ก พร้อมทั้งให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลินและเข้าใจง่าย ให้เด็กๆ รู้สึกสนุกคล้อยตามไปกับ
การ์ตูนที่ชื่นชอบเหล่านั้น กระบวนการสร้างการ์ตูนนั้นสามารถถ่ายทอดจินตนาการ ความคิดที่แปลก
ใหม่และสร้างสรรค์ไปยังผู้รับสารได้อย่างไร้ขีดจํากัด ควบคู่กับการถ่ายทอดความคิดของผู้ผลิตการ์ตูน
ไปยังผู้รับสารผ่านตัวการ์ตูนที่มีชีวิตโลดแล่นไปตามเนื้อหาในแต่ละเรื่อง 

1.1.2 ท าไมเด็กถึงชอบการ์ตูน 
เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า การ์ตูนกับเด็กนั้นไม่ว่ายุคสมัยใด ความนิยมในการ์ตูนของ

เด็กนั้นไม่ได้เสื่อมคลายลงไปเลย ทั้งนี้ก็เนื่องด้วยสื่อการ์ตูนนั้นมีป๎จจัยที่เอ้ือต่อการเข้าถึงของผู้บริโภค
วัยเด็กได้โดยง่าย และการ์ตูนเป็นพ้ืนที่ที่ดูบริสุทธิ์ไม่มีพิษภัยที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองที่จะ
ให้เด็กเปิดรับด้วยความเต็มใจ ทั้งป๎จจัยด้านราคาที่ไม่แพงเกินกว่าจะหามาได้ ป๎จจัยทางด้านความ
หลากหลายของชนิดการ์ตูนที่มีให้เลือกหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นที่มาของการ์ตูน เช่น การ์ตูนไทย 
การ์ตูนฝรั่ง การ์ตูนญี่ปุุน เป็นต้น หรือความหลากหลายของประเภทการ์ตูน เช่น การ์ตูนวิทยาศาสตร์ 
การ์ตูนตลก หรือการ์ตูนต่อสู้ ฯลฯ และป๎จจัยทางด้านรูปแบบและเนื้อหาของสื่อการ์ตูนที่มีความ
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สวยงาม บริโภคง่ายเป็นที่จดจําและสนุกสนานรวมทั้งดึงดูดใจ ดังนั้นการ์ตูนจัดเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่
ได้รับความสนใจจากผู้รับสารที่หลากหลายโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

บทความจากนิตยสาร M&C แม่และเด็ก นักจิตวิทยาได้อธิบายไว้ว่าเป็นเพราะ
เด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 2-6 ปี) และเด็กวัยเรียน (อายุ 6-12 ปี) เป็นวัยที่มีจินตนาการสูง เช่น เด็กจะ
คิดว่าสัตว์ หรือสิ่งของสามารถพูดได้ ออกความเห็นได้ ซึ่งการ์ตูนสามารถตอบสนองต่อจินตนาการ
ตรงนี้ของเด็กได้ดี การ์ตูนสามารถเขียนให้สัตว์พูดได้เหมือนคน ทํางานได้ มีคู่ มีครอบครัวได้เหมือน
คน เขียนเป็นสัตว์ประหลาดมนุษย์ต่างดาวได้ เขียนให้มีความสามารถพิเศษ บินได้ แปลงร่างได้ 
การต์ูนมีจินตนาการได้ไม่สิ้นสุด เด็กจะรู้สึกว่าตัวการ์ตูนพระเอกตัวนี้เก่งจริงๆ ที่สําคัญวัยนี้จะเป็นวัย
ที่รับรู้และเข้าใจสิ่งที่สัมผัสอย่างรูปธรรม คือเห็นอย่างไรก็คิดอย่างนั้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเด็กจะไม่
สามารถอ่านหนังสือนิยายได้เข้าใจ และจินตนาการได้เหมือนกับดูการ์ตูน การ์ตูนจึงนับเป็นสื่อช่วย
จินตนาการให้เด็กสามารถรับรู้ได้ง่ายข้ึน 

1.1.3 การ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ 
หากจะกล่าวถึงการ์ตูนยอดฮิตที่คนทั้งโลกให้การยอมรับนั้นคือการ์ตูน วอลท์ 

ดิสนีย์ ซึ่งเป็นการ์ตูนที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจและผลิตการ์ตูนออกมามากมาย เช่น สโนไวท์กับคนแคระ 
ทั้งเจ็ด, ซินเดอเรลล่า, เดอะไลอ้อน คิง, ทาร์ซาน เป็นต้น ซึ่งการ์ตูนของวอลท์ดิสนีย์หลายเรื่องในยุค
เริ่มต้นนั้นได้นําเนื้อเรื่องมาจากเทพนิยายกริมม์ โดย เทพนิยายกริมม์นั้นเกิดขึ้นจากความสนใจอย่าง
ลึกซึ้งในด้านภาษา ไวยากรณ์ และประวัติศาสตร์ของสองพ่ีน้อง เจคอบ กริมม์ (Jacob Grimm) และ
วิลเฮล์ม กริมม ์(Wilhelm Grimm) ชาวเยอรมัน โดย นิทานของพวกเขารวบรวมขึ้นจากคําบอกเล่าที่
ได้ฟ๎งมา และได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1812 ด้วยชื่อ Children’s and Household Tales 
(นิทานสําหรับเด็กและนิทานประจําบ้าน) ซึ่งในภาษาอังกฤษมักเรียกกันว่า Grimm’s Fairy Tales 
(เทพนิยายกริมม์) และนิทานยอดฮิตอีกหลากหลายเรื่องโดยนํามาขัดเกลาเนื้อเรื่อง ตัดทอนเนื้อหาที่
ล่อแหลม รุนแรงออกเพ่ือให้เป็นการ์ตูนที่เหมาะสมกับเด็กมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสอดแทรกเนื้อหาใน
ชีวิตประจําวัน ข้อคิดให้ผู้ชมได้รับความบันเทิงไปพร้อมๆ การเรียนรู้ผ่านสื่อการ์ตูนไปอีกด้วย อย่างที่
วอลท์ ดิสนีย์กล่าวไว้ว่า “ภาพยนตร์การ์ตูนสามารถอธิบายทุกสิ่งที่มนุษย์คิดได้ อีกทั้งยังสร้างสรรค์สิ่ง
ต่างๆ ได้มากมายและเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่เรียบง่ายแต่ได้รับการชื่นชอบจากสื่อมวลชน” 
(The Walt Disney Company, 1993, p. 105) 

โดยการ์ตูนวอลท์ ดิสนีย์หลายๆ เรื่องนั้นมีตัวละครที่มี “ผู้หญิง” เป็นตัวละครนํา
ในการดําเนินเรื่องซ่ึงวอลท์ ดิสนีย์ ได้จัดกลุ่มการ์ตูนเหล่านี้ว่าเป็น การ์ตูน Disney Princess โดยใช้
เกณฑ์การคัดเลือก 3 ประการ นั่นคือ 1. ตัวการ์ตูนผู้หญิงหลักในเรื่องจะต้องมีฐานันดรศักดิ์เป็นเจ้า
หญิงโดยกําเนิด 2. ตัวการ์ตูนผู้หญิงหลักในเรื่องถ้าเป็นสามัญชนจะต้องได้อภิเษกสมรสกับเจ้าชาย หรือ  
3. ตัวการ์ตูนผู้หญิงหลักในเรื่องจะต้องมีความสําคัญกับประวัติศาสตร์  (ข้อมูลจาก Disneyworld 
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princess.weebly.com) ซึ่งตัวละคร “ผู้หญิง” เหล่านั้นเป็นที่จดจําของเด็กๆ ทั่วโลกและได้ประสบ
ความสําเร็จอย่างล้นหลาม ซึ่งในยุคสมัยปี พ.ศ. 2558 นี้ การ์ตูน “ผู้หญิง” ยอดนิยมคงหนีไม่พ้น
การ์ตูนกลุ่ม Disney Princess เรื่อง ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ (Frozen) จากยอดรายได้จาก
การเข้าชมการ์ตูนทั่วโลกถึง $1,274,219,009 (Box office mojo, 2013) หากจะกล่าวถึงการ์ตูน 
Disney Princess นั้นเป็นกลุ่มการ์ตูนที่แตกสาขาย่อยจากการ์ตูนวอลท์ ดิสนีย์ 

ซึ่งการ์ตูน Disney Princess นั้นเป็นการ์ตูนต่างประเทศที่มีตัวละครนําหลัก
เป็นผู้หญิง ซึ่งหากจะเปรียบเทียบความน่าสนใจนั้นลักษณะที่โดดเด่นของการ์ตูนกลุ่มนี้คือ ตัวการ์ตูน
มีลักษณะโดดเด่น เป็นที่จดจํา มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หากกล่าวชื่อซินเดอเรลล่า ผู้ที่เคยดูจะนึกภาพ
ออกทันทีเมื่อเปรียบกับการ์ตูนไทยที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครนํา เช่น ปลาบู่ทองเราอาจจะนึกเนื้อเรื่อง
ออกแต่คนส่วนใหญ่จะนึกหน้าตัวละคร ไม่ชัดเจนเท่าการ์ตูน Disney Princess ซึ่งตัวละคร Disney 
Princess เองจะมีลักษณะที่เป็นสากลเป็นที่จดจําสังเกตจากถ้ามีการทําการล้อเลียนแล้วนําเอาตัว
การ์ตูนในกลุ่ม Disney Princess มาดัดแปลงจะได้รับความสนใจและยังเป็นที่จดจําในฐานะตัวการ์ตูนของ 
Disney Princess ได้ และการ์ตูน Disney ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้คนทั่วโลกโดยเฉพาะเด็กผู้หญิง 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาภาพตัวแทนผู้หญิงในภาพยนตร์การ์ตูนกลุ่ม Disney Princess ซึ่งเป็น
การศึกษาการประกอบสร้างภาพตัวแทนภายใต้สื่อภาพยนตร์การ์ตูนสําหรับเด็กผู้หญิงว่าควรจะเป็น
เช่นไรตั้งแต่วัยเยาว์ 

และด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้นทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจอย่างมากที่จะศึกษาภาพ
ตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess และเรื่องราวที่นําเสนอออกมาให้ผู้รับชมได้ชมกัน ก่อนที่
จะศึกษาภาพตัวแทนผู้หญิงที่ถูกประกอบสร้างในการ์ตูน Disney Princess นั้นต้องศึกษาในส่วนของ
ความเป็นสตรีนิยมควบคู่กับความเป็นเพศหญิงและความเป็นเพศชาย (feminility and masculinity) 
เพ่ือทราบถึงความเป็นมาของเพศชายและเพศหญิง เพราะความเป็นเพศชายและเพศหญิงนั้นเป็นสิ่งที่
จะทําให้สามารถแยกแยะได้ว่าตัวละครนั้นแสดงภาพตัวแทนออกมาในทิศใดและมีการประกอบสร้าง
ความเป็นจริงทางสังคมในส่วนของภาพตัวแทนผู้หญิงอย่างไร เพ่ือที่จะได้โยงเข้ากับการประกอบสร้าง
ภาพตัวแทนต่อไป 

1.1.4 ความเป็นเพศหญิงและความเป็นเพศชาย (Feminility and Masculinity) 
เมื่อกล่าวถึง เพศ (sex) แน่นอนว่าหลายคนคงนึกถึงหญิงและชาย ซึ่งนั่น

หมายถึง ลักษณะทางสรีระหรือชีวภาพแบ่งชายและหญิงออกจากกัน และด้วยการแบ่งนี้เองเกี่ยวพัน
ถึง ความเป็นเพศชายและความเป็นเพศหญิง (feminility and masculinity) หรือ ความเป็นเพศ/
เพศสภาวะ (Gender) ในสังคมที่ “เพศ” มีสัญญะมากกว่าความแตกต่างทางร่างกายนั้น ทําให้
แนวคิดการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นเพศ/เพศสภาวะ ตระหนักถึงต้นตอของความเป็นเพศชายและ
ความเป็นเพศหญิง (Feminity and masculity) ที่ถูกสร้างและผลิตซ้ําในทุกๆ ยุค 
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คําว่า Sex ให้หมายถึง เพศที่กําหนดขึ้นโดยธรรมชาติและเป็นข้อกําหนดทาง
สภาวะชีววิทยาซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นตัวกําหนดบทบาทหน้าที่ให้เพศหญิงและเพศชายมีบทบาทมี
หน้าที่ที่แตกต่างกัน เช่น มนุษย์ผู้หญิงตั้งครรภ์และคลอดบุตร มนุษย์เพศชายจะมีส่วนในการให้กําเนิด 
ส่วนคําว่า Gender หมายถึง เพศที่ถูกกําหนดโดยเงื่อนไขทางสังคมหรือวัฒนธรรม ให้แสดงบทบาท
หญิงหรือบทบาทชาย ดังนั้น เพศที่ถูกกําหนดโดยสังคมนี้จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวการณ์และ
เงื่อนไขของความเป็นเพศชายในอีกยุคสมัยหนึ่งก็ได้ คุณลักษณะของแต่ละเพศที่ปรากฏไม่ใช่สิ่งที่
เกิดข้ึนตามธรรมชาติ แต่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
ความเป็นตัวตนทางสังคม ดังนั้นความเป็นเพศจึงเป็นตัวกําหนดความเป็นตัวตน ทักษะและ
ความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้อ่ืนของคนในแต่ละเพศ (เมทินี พงษ์เวช, 2544, น. 10-11; ภัสสร สิมานนท์, 
2542, น. 1) 

แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์เรื่องเพศมีพัฒนาการเรื่อยมา ตั้งแต่ยุคแรกที่เป็น
การศึกษาสตรีนิยมยุควางรากฐาน ต่อมาเป็นการศึกษาสตรีนิยมแนววิพากษ์ และในป๎จจุบันที่ให้
ความสําคัญกับสตรีนิยมกับการสื่อสาร แต่การศึกษาในทุกพัฒนาการให้ความสําคัญกับความเป็น
เพศชายและเป็นเพศหญิง 

เนื่องจากลักษณะทางเพศสภาวะ (Gender) เป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้น 
(Constructed) ดังนั้น ทั้งความเป็นเพศหญิง (feminility) และความเป็นเพศชาย (masculinity) 
ต่างก็เป็นสิ่งที่สังคมได้ประกอบสร้างขึ้นด้วยเช่นกัน และไม่เพียงเท่านั้น สังคมยังมีกระบวนการทําให้
ความเป็นเพศหญิง/ชาย ถูกทําให้ดูราวกับเป็นธรรมชาติ (naturalized/taken-for-granted) โดยผ่าน
พ้ืนที่ของสื่อประเภทต่างๆ เช่น ในการ์ตูน Disney Princess ในยุคแรกๆ ที่นําเสนอว่าเจ้าหญิงจะต้อง
เฝูารอให้เจ้าชายมาช่วยจากสถานการณ์ต่างๆ โดยผู้ชายจะเป็นผู้ปลดปล่อยเจ้าหญิงให้มีความสุข โดย
การช่วยให้รอดพ้นจากการกลั่นแกล้งของแม่เลี้ยงใจร้ายและแม่มดใจร้าย หรือการแต่งงานเพ่ือยก
ฐานะตนเองจากสามัญชนธรรมดาให้กลายเป็นเจ้าหญิงเพียงชั่วข้ามคืน ส่วนในยุคหลังๆ มีการ
ประกอบสร้างภาพตัวแทนของตัวละครผู้หญิงออกมาในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมเช่น เจ้าหญิงมี
ความเป็นผู้นํามากขึ้น เจ้าหญิงสามารถพ่ึงพาตนเองได้ซึ่งเป็นประเด็นในส่วนที่ตัวผู้วิจัยต้อง
ทําการศึกษาต่อไป 

1.1.5 กระบวนการสร้างความเป็นเพศชายและความเป็นเพศหญิง (Feminity and 
Masculity) 

บุคลิกภาพความเป็นชาย (Masculinity) และความเป็นหญิง (Femininity) 
แชบลิน (Chaplin, 1998) ได้ให้ความหมายไว้ใน Dictionary of Psychology ว่า ความเป็นชาย 
(Masculinity) หมายถึง สถานภาพหรือเงื่อนไขของร่างกายที่ทําให้ปรากฏคุณลักษณะของเพศชาย 
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ความเป็นหญิง (Femininity) หมายถึง คุณภาพของคุณลักษณะพิเศษที่ทําให้ปรากฏเป็นเพศหญิงหรือ
คุณภาพหรือสถานภาพเริ่มต้นของเพศหญิง 

คุณลักษณะของแต่ละเพศท่ีปรากฏไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ได้ถูกสร้าง
ขึ้นโดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่ซับซ้อน และซึมซับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความเป็น
ตัวตนของคนในสังคม ความเป็นเพศเป็นตัวกําหนดความเป็นตัวตน ทักษะ และความสัมพันธ์ที่มีต่อ
ผู้อ่ืนของคนในแต่ละเพศ ในสังคมป๎จจุบันการขัดเกลาทางเพศที่มีความสําคัญไม่น้อยกว่าครอบครัว 
โรงเรียน หรือกลุ่มเพ่ือน คือ สื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนวนิยาย โฆษณา ภาพยนตร์ ล้วนสร้างและเสริม
ความเป็นหญิงความเป็นชายตามประเพณีนิยม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณค่าของสาวบริสุทธิ์ ความเป็น
แม่บ้านแม่เรือน ผู้หญิงกับความสวย ความสาว ในขณะที่ผู้ชายถูกสะท้อนควบคู่กับการทํางาน  
การเป็นผู้นํา ความเป็นผู้กล้า ในสังคมที่เป็นเช่นนี้ จึงไม่น่าแปลกที่คนในสังคมไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศ
ชายยังมีคุณลักษณะที่ดูแตกต่างกัน และยังมีความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, ม.ป.ป.) 

พัฒนาการของบทบาททางเพศของเด็กหญิงในสมัยใหม่ยิ่งซับซ้อนมากขึ้น  
ในด้านหนึ่งเด็กหญิงจะไปโรงเรียนเพ่ือเตรียมตัวอยู่ในสังคมและวิทยาการที่ซับซ้อน แต่สิ่งที่ยังอยู่ใน
จิตไร้สํานึกของเด็กหญิงที่ได้รับการสอนจากแม่คือ ความเป็นผู้หญิง การรักสวย รักงาม ความเป็น
แม่บ้านแม่เรือน ผู้หญิงที่ดีคือเพศที่อ่อนแอ ที่สามารถใช้น้ําตาลบล้างความผิดหรือความรู้สึกผิด 
นอกจากนั้นความเป็นเมียและเป็นแม่ยังพันธนาการผู้หญิงให้แสดงบทบาทเหล่านั้นซ้ําแล้วซ้ําอีก 
ในขณะที่การดําเนินชีวิตของเด็กชายก็ไม่ต่างกันคือการไปโรงเรียน เพ่ือออกสู่สังคม แต่เด็กชายจะสามารถ
สร้างบทบาทของตัวเอง หรือสามารถกลายเป็นชายหนุ่มที่มีพ้ืนที่ของตัวเอง โดยที่ไม่ได้ผูกโยงหรือยึดติด
กับบทบาทของความเป็นพ่อ หรือสามี เหมือนที่ผู้หญิงถูกตรึงด้วยวัฒนธรรม (ปรานี วงษ์เทศ, 2544, 
น. 72-73) ซึ่งความแตกต่างของความเป็นชายเป็นหญิงนี้สามารถพบเห็นได้ในการ์ตูน Disney Princess 
ตัวการ์ตูน ในเรื่อง Disney Princess ซึ่งตัวละครเอกนั้นถูกใส่คุณค่าความเป็นผู้หญิงลงไปในตัวละคร
ซึ่งตอบสนองในเรื่องความเป็นผู้หญิง ความรักสวยรักงาม และเป็นการ์ตูนสร้างฝ๎นให้เด็กผู้หญิง
ก่อให้เกิดการคล้อยตามและมีอารมณ์ร่วมไปกับบทบาทของการ์ตูน Disney Princess ได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งภาพที่แสดงออกภายในสื่อนั้นยังนับเป็นการประกอบสร้างภาพเพ่ือให้เห็นถึงภาพตัวแทนของผู้หญิง
ในรูปแบบต่างๆ สรุปได้ว่าสื่อการ์ตูนนั้นเป็นเครื่องมือในกระบวนการขัดเกลาสังคมสําหรับเด็กชั้นดี  
อีกด้วย 

กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socializations) ที่สร้างความเป็นเพศชายและ
เพศหญิงสะท้อนออกมาในทุกพ้ืนที่ของชีวิตประจําวันและพ้ืนที่สาธารณะ ในพ้ืนที่ของชีวิตประจําวัน 
เช่น การทําอาหาร ในครัวเรือนนั้นการทําอาหารเป็นหน้าที่และบทบาทของผู้หญิง  ในขณะที่ 
การทําอาหารในโรงแรมหรือร้านอาหาร (เชฟ) เป็นหน้าที่ของผู้ชาย ผู้ชายมีบทบาทในพ้ืนที่สาธารณะ
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ที่สร้างรายได้เสมอ (กาญจนา แก้วเทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2551, น. 592) ในพ้ืนที่สาธารณะที่
เป็นเรื่องของการเมือง ผู้หญิงถูกกีดกันออกจากพ้ืนที่เหล่านั้นด้วยหน้าที่ของความเป็นแม่และภรรยาที่
ดี หากภรรยาที่ไม่ดูแลสามีและลูกถือเป็นภรรยาที่บกพร่องต่อหน้าที่  ดังนั้นผู้หญิงเหล่านี้ต้องต่อสู้
อย่างมากกับแรงกดดันจากสังคมรอบข้างที่คาดหวังกับบทบาทที่เธอต้องแสดงตามสถานภาพที่เธอ
เป็นอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องที่รบกวนและทําลายศักยภาพที่เธอมีเท่าเทียมกับผู้ชาย ดังนั้นจารีตและประเพณี
จึงมีความขลังที่สามารถสร้างให้ผู้หญิงยุคแล้วยุคเล่าอยู่ภายใต้กรอบอันเดียวกันนี้ ซึ่งใน Disney 
Princess ไม่ค่อยปรากฏความเป็นภรรยาให้เห็นนักเนื่องด้วยการ์ตูน Disney Princess มักจบด้วย
ฉากการแต่งงานระหว่างพระเอกกับนางเอก ซึ่งสร้างการเล่าเรื่องในรูปแบบความรักที่สมหวัง เป็น
ประสบการณ์ที่ผู้รับสารเด็กผู้หญิงยังไม่เคยเจอมาก่อน นอกจากนี้เราจะสังเกตได้ว่าในการนําเสนอ
ของ Disney Princess มักจะสร้างให้ผู้หญิงมีหน้าที่ในการทํางานบ้าน และการทําอาหารในครัวเรือน 
ตัวอย่าง สโนไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด (Snow White and the Seven Dwarfs [1937]) ที่สโนไวท์ใช้
ความสามารถในการทําอาหารทําความสะอาดบ้านคนแคระเพ่ือแลกกับการขอพักอาศัย ซึ่งหน้าที่ใน
การทํางานนอกบ้านเป็นของคนแคระซึ่งเป็นเพศชาย แต่การทํางานในบ้านและดูแลคนแคระเป็น
หน้าที่ของสโนไวท์ซึ่งเป็นเพศหญิง และแม่เลี้ยงใจร้ายในเรื่องสโนไวท์บกพร่องในหน้าที่ของแม่เลี้ยง 
ทําให้ตอนจบต้องมีจุดจบโดยการตกหน้าผาเสียชีวิต 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเพศสภาพ (Gender) ของชาย-หญิงเป็นเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นมา 
ทั้งจาก “วัฒนธรรม” และ “อํานาจ” ในการที่จะรักษาสภาพความแตกต่างนั้น ซึ่งนั่นหมายถึงว่า  
เพศสภาพดังที่เป็นอยู่ก็มิได้เป็นสิ่งที่สถิตย์ ไม่เปลี่ยนแปลง และ “เป็นธรรมชาติ” ดังนั้น ชาย-หญิง ก็
อาจจะมีเพศสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ความเป็นเพศชายและความเป็นเพศหญิงจะเป็นวาทกรรมที่
ถูกรื้อถอนและสร้างขึ้นใหม่ (Deconstructed and reconstructed) ได้ตลอดเวลาซึ่งในการ์ตูน 
Disney Princess พยายามรื้อถอนภาพเดิมๆ และสร้างภาพใหม่ๆ แต่การรื้อถอนยังอาจคงมีภาพ
ความเป็นหญิงในแบบเดิม เช่นการที่ผู้หญิงสุดท้ายจะเก่งแค่ไหนก็ต้องมีผู้ชายเคียงข้าง เช่นในเรื่อง  
มู่หลาน (Mulan [1998]) มู่หลานที่มีความสามารถโดดเด่นปกปูองประเทศจากศัตรูจนเป็นที่ยอมรับ 
แต่สุดท้ายก็ต้องการผู้ชายมาปกปูองดูแลตนเอง เป็นต้น นอกจากนัน้วาทกรรมนี้ยังเลื่อนไหลตามพ้ืนที่ 
(Space) และเวลา (Time) ที่ต่างไปออก ขึ้นอยู่กับว่าผู้หญิงในศตวรรษที่ 21 จะเข้าใจถึงความแตกต่างอัน
เกิดมาจากการสร้างทางสังคม (Socializations) และสร้างความหมายใหม่ของตัวเธอภายใต้
สถานการณ์แห่งความเป็นจริงได้เพียงใด ซึ่งนั่นมันรวมไปถึงความพร้อมทางความคิด ความรู้ และการ
เปิดพ้ืนที่ของการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างสังคม ซึ่งหากไม่เป็นความฝ๎นจนเกินไปคงมีโอกาสได้
เห็นผู้หญิงในพ้ืนที่สาธารณะที่ความสามารถไม่ถูกจํากัดแค่เพศสภาพ เช่น เอลซ่า จากเรื่องผจญภัยแดน
คําสาปราชินีหิมะ (Frozen [2013]) เป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้สถาปนาแต่งตั้งเป็นราชินีคนแรกที่
ปกครองเมือง เป็นต้น 
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เราจะเห็นได้ว่าการสร้างความเป็นชายและความเป็นหญิงนั้นเกิดจากการขัดเกลา
ทางสังคมและซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการ์ตูนนั้นก็เป็นสื่อหนึ่งที่ขัดเกลาสังคมแขนงหนึ่ง 
ดังนั้นการศึกษาภาพแทนตัวของผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess จะช่วยให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า
สื่อได้มีการประกอบสร้างภาพ “ตัวละครผู้หญิงผ่านสื่อการ์ตูนอย่างไร” ความจริงในประเด็นนี้มีการศึกษา
มาช้านานแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ผู้วิจัยต้องการต่อยอดจากงานเก่าๆ ที่มีการศึกษากันมาแล้วในการหา
ภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Walt Disney ซึ่งผู้วิจัยสนใจการค้นหาภาพตัวแทนผู้หญิงในยุคหลังที่
ได้รับความนิยมและต่อยอดถึงการศึกษาผู้รับสารที่ชมการ์ตูน Disney Princess ที่เป็นเด็กผู้หญิงมี
ความรู้สึกอย่างไร เพ่ือเข้าใจว่าในความเป็นจริงแล้วผู้รับสารที่เป็นเด็กผู้หญิงยอมรับภาพตัวแทนที่
ประกอบสร้างขึ้นมากน้อยเพียงใดและจะนํามาโยงกับการใช้ชีวิตประจําวันในโลกของความเป็นจริง
อย่างไร 

1.1.6 “ผู้หญิง”กับสื่อมวลชน 
หากกล่าวถึง “ผู้หญิง” ภาพที่ปรากฏขึ้นในใจของคนส่วนใหญ่นั้น ผู้หญิงจะต้อง

เกี่ยวข้องหรือสนใจในเรื่องความสวยความงามเสมอ ผู้หญิงจะต้องเป็นกุลสตรี เป็นแม่ศรีเรือน  
ทําหน้าที่เป็นแม่และภรรยาที่ดี ต้องคอยดูแลปรนนิบัติพัดวีสามีและเลี้ยงดูบุตร หรือในแง่หนึ่งผู้หญิง
อาจมองได้ว่าเป็นวัตถุทางเพศอันเป็นภาพที่ถูกผูกติดกับผู้หญิงมาแต่โบราณกาล ในหลายประเทศ
เด็กผู้หญิงจะถูกอบรมสั่งสอนให้มีลักษณะสงบเสงี่ยมเจียมตัว ให้เก็บความรู้สึก การแสดงท่าทีต่อบุรุษ
เพศหรือเพศชายนั้นต้องวางตัวให้เหมาะสม ส่วนด้านการศึกษาการอบรมเลี้ยงดูเด็กผู้หญิงนั้นจะเน้น
ไปในด้านงานบ้านงานเรือนเป็นหลัก เพราะอนาคตของผู้หญิงเหมือนว่าจะถูกขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าต่อ
จากนี้ไปในภายภาคหน้า เด็กผู้หญิงเหล่านั้นเมื่อเติบโตขึ้นไปจะต้องทําการปรนนิบัติ บิดา มารดา สามี
หรือคนในครอบครัวซึ่งเป็นงานที่ไม่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ด้วยเหตุผลนี้เองจึงทําให้ระบบ
ครอบครัวมีแนวโน้มไปในทางท่ีผู้หญิงต้องพ่ึงพิงผู้ชายเสียเป็นส่วนใหญ่ เพราะในระบบทุนนิยมผู้ชายมี
หน้าที่หาเลี้ยงครอบครัว ดังนั้นผู้ชายดูจะมีอํานาจเหนือกว่าผู้หญิง เป็นต้น 

จากการศึกษาจํานวนมากพบอีกว่า ภาพของผู้หญิงในสื่อต่างๆ ที่ล้วนเข้ามาช่วย
เสริมการก่อร่างสร้างตัวในเชิงลักษณะทางสังคมของความเป็นผู้หญิงนั้นส่วนใหญ่ผู้หญิงจะมีภาพที่
เน้นบทบาทของการเป็นแม่และคลั่งไคล้หลงใหลการแต่งงาน มีหน้าที่สําคัญต่อการเป็นวัตถุทางเพศ
ของผู้ชาย ส่วนเนื้อหาที่มักจะปรากฏและเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้หญิงคือ อาหาร แฟชั่น ข่าวสังคม 
และบันเทิง ซึ่งถูกมองว่าเป็นความสนใจของผู้หญิงในฐานะที่เกี่ยวเนื่องกับบทบาทหลักของผู้หญิง 
นิตยสารผู้หญิงจึงสะท้อนและส่งเสริมภาพของผู้หญิงที่มีลักษณะตามบรรทัดฐานที่ถูกกําหนดไว้ใน
สังคมท่ีชายเป็นใหญ่ (กาญจนา แก้วเทพ, 2535, น. 23-26) 

ถึงแม้ว่าในป๎จจุบันภายในสื่อมวลชนจะปรากฏภาพของ “ผู้หญิง” ที่หลากหลาย
มากขึ้น เช่น ภาพของผู้หญิงยุคใหม่ที่กําลังออกไปทํางานนอกบ้าน หรือ ภาพของผู้หญิงที่เรียงร้อง
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สิทธิสตรี แต่ใช่ว่าภาพเดิมๆ ของผู้หญิงที่กล่าวมาในข้างต้นนั้นจะเลือนรางหายไป ในใจของคนส่วน
ใหญ่ผู้หญิงยังติดภาพกุลสตรีและแม่ศรีเรือนอยู่ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการนําเสนอภาพผู้หญิง
เกี่ยวกับผู้หญิงในสื่อมวลชนนั้นที่ยังตอกย้ําบทบาทและภาพของผู้หญิงเดิมๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง  
จากการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องผู้หญิงในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่มักจะถูกนําเสนอในเนื้อหาที่เป็น
แบบสิ่งมีชีวิตแสนสวย มีชีวิตส่วนใหญ่อยู่แต่ในบ้าน มุ่งแต่เรื่องรักๆ ใคร่ๆ และการแต่งงาน มีลักษณะ
หัวอ่อน ยอมรับโลก มีฐานะเป็นรองต้องพ่ึงพิงและขึ้นต่อผู้ชายทั้งด้านเศรษฐกิจ กายภาพและอารมณ์ 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2543, น. 20) 

“บรรดาคุณธรรมต่างๆ ที่ผู้หญิงยึดถืออยู่นั้น ล้วนเป็นผลงานประดิษฐ์สุดยอดของ
ผู้ชายทั้งนั้น (Women virtue is man’s greatest invention)” (Cornelia Otis Skinner, อ้างถึงใน 
กาญจนา แก้วเทพ, 2543, น. 174) ดังข้อความที่กล่าวมานั้นได้แสดงให้เห็นว่าความเป็นผู้หญิงที่อยู่ใน
บริบทของสังคมนั้น ไม่ได้เป็นสิ่งธรรมชาติ หากแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นให้กลายเป็นผู้หญิง ในบริบท
สังคมท่ีมีชายเป็นใหญ่ ซึ่งหมายถึง การกดขี่ทางเพศท่ีเพศชายเป็นผู้กดขี่ผู้หญิง เช่นผู้หญิงต้องเป็นช้าง
เท้าหลัง ผู้หญิงเป็นเบี้ยล่างคอยรับใช้ผู้ชายเวลาอยู่ในโลกส่วนตัว โดยครอบคลุมตั้งแต่ความประพฤติ
และหยั่งลึกลงไปถึงจิตสํานึกของผู้หญิง แต่ทว่าการกดขี่นั้นไม่สามารถปิดกั้นความต้องการที่จะเป็น
มนุษย์ที่เท่าเทียมกันของผู้หญิงได้ จึงมีขบวนการเรียกร้องสิทธิสตรี ซึ่งจะกระตุ้นให้เรากลับมามอง  
สิ่งต่างๆ ในสังคมป๎จจุบันว่าโดนครอบงําในบริบทสังคมที่ชายเป็นใหญ่โดยผ่านสื่อ ซึ่งหากจะมี 
บางช่องทางที่ผู้หญิงสามารถแทรกกายเข้าไปเพ่ือพูดหรือเรียกร้องสิทธิของตนได้ หนึ่งในช่องทาง
เหล่านั้นคือ การดูละครโทรทัศน์ ดังคําที่กล่าวว่า “ละครโทรทัศน์ เป็นกระบวนการผลิตและสืบทอด 
“วัฒนธรรมของผู้หญิง” ที่สําคัญที่สุด” (กาญจนา แก้วเทพ, 2543, น. 288) แต่ในการศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยให้ความสําคัญกับ “การ์ตูน” 

จากที่กล่าวข้างต้นการ์ตูน Disney Princess นั้นนับเป็นการ์ตูนที่มีการถ่ายทอด 
“วัฒนธรรมของผู้หญิง” อยู่อย่างหลากหลายผ่านการ์ตูนและมีการนําเสนอความดี ความร้ายของ
ผู้หญิงซึ่งแต่ละตัวละครก็ทําให้ผู้ชมเกิดการซึมซับ วัฒนธรรมของผู้หญิงที่ถูกประกอบสร้างขึ้นผ่าน
การ์ตูน Disney Princess ที่มีพัฒนาการมาตามยุคสมัยเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของผู้สร้าง
การ์ตูน Disney Princess ที่จะนําเสนอเรื่องราวของผู้หญิงในรูปแบบต่างๆ ให้ได้ชมกันด้วยเหตุผลนี้
เองผู้วิจัยสนใจศึกษาภาพตัวแทนของผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess โดยมีกรอบแนวคิดสตรีนิยม
มาเป็นแนวทางหลักในการวิเคราะห์ครั้งนี้ 

สิ่งที่สื่อนําเสนอที่ผ่านมาจะพบว่า คุณลักษณะของความเป็น “ผู้หญิง” ในสังคม
ล้วนมีสื่อต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องในการให้คุณค่าและตีความหมายของผู้หญิงอย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งสื่อ
หลากหลายชนิดก็ล้วนแล้วแต่มีส่วนในการเป็นจุดเริ่มต้นของการหล่อหลอมความเป็น “ผู้หญิง” 
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โดยเฉพาะกับเด็กผู้หญิงว่าควรจะมีคุณลักษณะและตัวตนที่เหมาะสมอย่างไรในสังคม ซึ่งส่วนใหญ่
ภาพตัวแทนมักจะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าการเป็นผู้หญิงที่ดีในสังคม 

การ์ตูน Disney Princess ที่มีเนื้อหามุ่งเน้นเพ่ือนําเสนอความเป็น “ผู้หญิง” 
ทําให้ได้รับความสนใจจากผู้ชมที่เป็นเด็กผู้หญิงเป็นอย่างมาก และในการ์ตูน Disney Princess ยัง
สอดแทรกเนื้อหา ปลูกฝ๎งความคิด ให้ผู้รับชมคล้อยตามและรู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครนั้นๆ เช่น 
ขณะที่เบลล์จากเรื่องโฉมงามกับเจ้าชายอสูรออกไปช่วยพ่อเพราะพ่อได้หายออกไปหลายวัน ซึ่งที่จริง
แล้วถูกอสูรจับตัวไว้เพราะได้ไปรุกล้ําอาณาเขตของปราสาทอสูร และเมื่อเบลล์ออกตามหาจนมาถึง
ปราสาทอสูรทําให้ได้พบเจ้าชายอสูรที่มีรูปร่างน่ากลัว ซึ่ง Disney Princess เรื่องก่อนๆ นั้นผู้หญิงไม่
มีความกล้าหาญแบบนี้แต่เบลล์เป็นจุดเปลี่ยนที่ Disney Princess สร้างให้เบลล์มีความคิดและการ
กล้าตัดสินใจมากกว่าตัวละครในเรื่องก่อนๆ และสุดท้ายเบลล์ได้แก้คําสาปให้เจ้าชายอสูร และเบลล์
แต่งงานกับเจ้าชายอสูรและได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ตรงกันข้ามกับ สโนไวท์ที่ได้แต่วิ่งหนีทหารที่
แม่เลี้ยงใจร้ายสั่งมาฆ่าหรือซินเดอเรลล่าที่ไม่กล้าขัดคําสั่งแม่เลี้ยงใจร้าย การ์ตูนเรื่องนี้ผู้รับชมได้
ข้อคิดว่าความกตัญํูเป็นสิ่งสําคัญเพราะถ้าเบลล์ไม่เป็นลูกที่ดีเป็นห่วงเป็นใยออกตามหาพ่อคงไม่
ได้มาพบเจ้าชายอสูรและถูกยกฐานะจากสามัญชนเป็นเจ้าหญิง แต่เพราะเบลล์เป็นลูกกตัญํูห่วงใย
ออกตามหาพ่อทําให้ได้เจอกับเจ้าชายอสูรและทําให้ได้รับกับสิ่งที่ดีตอบแทน และความแตกต่างจาก
คนอ่ืนไม่ใช่เรื่องผิด ขอให้เป็นคนดีก็เหมาะสมแล้ว 

จากที่กล่าวข้างต้นการ์ตูนไม่ได้นําเสนอเพียงแค่ตัวละครด้านดีและด้านร้าย
เท่านั้น ยังมีตัวละครประกอบที่หลากหลายบทบาทหน้าที่และน่าสนใจ ทําให้การดําเนินเรื่องเป็นไป
อย่างน่าติดตาม ด้วยเหตุผลข้างต้นนั่นเองทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาภาพตัวแทนของ  “ผู้หญิง” ใน
การ์ตูน Disney Princess เนื่องด้วยการ์ตูน Disney Princess นับเป็นการ์ตูนที่ประสบความสําเร็จ
และมีผู้รับชมและสนใจไปทั่วทุกมุมโลก โดยมีตัวเอกผู้หญิงที่มีบทนําในการดําเนินเรื่องในแต่ละเรื่องมี
บทบาทและเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทั้งเชื้อชาติ การดําเนินชีวิต และเปูาหมาย ซึ่งในแต่ละยุคสมัยเนื้อ
เรื่องและตัวละคร บทเรียนการเรียนรู้ที่เจ้าหญิงในการ์ตูนได้รับก็ปรับเปลี่ยนพัฒนาเรื่องราวให้
น่าสนใจมากขึ้นแต่ท่ีน่าสนใจคือ ตัวละครเก่าๆ ในเรื่องต่างๆ ไม่ได้ถูกลืมเลือนไป กลับมาดูอีกครั้งก็ยัง
สนุกและน่าติดตามเหมือนเดิม 

ซึ่งในแต่ละเรื่องมีภาพตัวแทนของผู้หญิงที่โดดเด่นตามท้องเรื่อง มีทั้งตัวการ์ตูน
ผู้หญิงที่เป็นทั้งนางเอก และตัวร้ายที่หลากหลาย โดยภาพตัวแทนของผู้หญิงที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ชาย
ผ่านการ์ตูนนั้นเป็นการแสดงถึงทัศนคติที่ผู้สร้างจินตนาการถึงผู้หญิงจึงสร้างออกมาเป็นตัวละคร 
เพื่อสะท้อนภาพทางสังคมของผู้หญิงผ่านตัวการ์ตูน ไม่ว่าจะเป็นภาพของความเป็นแม่ แม่เลี้ยง 
ลูก เพ่ือน เป็นต้น ซึ่งลักษณะของภาพตัวแทนที่ได้รับจะเปลี่ยนไปตามเนื้อเรื่องและองค์ประกอบ
ต่างๆ ในการ์ตูนซึ่งตัวการ์ตูนที่ถูกสร้างในแต่ละเรื่องก็จะพัฒนาไปตามยุคสมัยที่สร้างการ์ตูนเหล่านั้น
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ทําให้เราเห็นพัฒนาการของตัวการ์ตูนทั้งบทบาทและสถานะ เช่น ตัวร้ายไม่จํา เป็นต้องเป็นตัวรอง  
ตัวร้ายอาจกลับมาเป็นคนดีได้ในตอนท้ายซึ่งทางวอลท์ ดิสนีย์ไม่ได้นําเสนอภาพตัวแทน คาแรคเตอร์
ของตัวละครในมิติเดียวอีกต่อไปตัวละครมีนิสัยที่หลากหลาย กบฏต่อกรอบวัฒนธรรมมากขึ้น จึงเป็น
ที่น่าสนใจอย่างมากในการศึกษาในส่วนของภาพตัวแทนของ “ผู้หญิง” ในการ์ตูน Disney Princess 
และในส่วนของผู้รับสารที่เป็นเด็กผู้หญิงนั้น “เด็กผู้หญิง” มีความคิดเห็นต่อการประกอบสร้างภาพ
ตัวแทน Disney Princess อย่างไร 

ประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาการ์ตูนนั้นมุ่งเน้นไปยังตัวละคร “ผู้หญิง” ใน 
Disney Princess ว่า ผู้สร้างการ์ตูนนั้นมีการประกอบสร้างภาพตัวแทนผู้หญิงผ่านตัวละครการ์ตูน
เป็นอย่างไร และผู้รับชมเด็กผู้หญิงมีความคิดเห็นเช่นไร 

 
1.2 ปัญหาน าวิจัย 
 

1. ภาพตัวแทนของตัวละครผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess ใน ค.ศ. 2010-2013 
เป็นอย่างไร 

2. การถอดรหัสภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess ในป๎จจุบันเป็น
อย่างไร 

 
1.3 วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศึกษาภาพตัวแทนของตัวละครผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princes ในปี ค.ศ. 
2010-2013 

2. เพ่ือศึกษาการถอดรหัสภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess ในกลุ่มผู้ชม
เด็กผู้หญิง 

 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 

1. ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาภาพแทนตัว “ผู้หญิง” ใน Disney Princess ซึ่งประกอบไป
ด้วย 3 เรื่องดังนี้ เนื่องด้วยเป็นเรื่องที่ Walt Disney ได้สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 2010-2013 
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1.1 ราพันเซลเจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ (Tangled [2010]) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1  โปสเตอร์ราพันเซลเจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ (Tangled [2010]). จาก 
http://www.imdb.com/title/tt0398286/companycredits?ref_=tt_dt_co 

 
1.2 นักรบสาวหัวใจมหากาฬ [Brave, [2012]) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.2  โปสเตอร์นักรบสาวหัวใจมหากาฬ (Brave [2012]). จาก http://www.imdb.com 
/title/tt1217209/?ref_=fn_al_tt_1 
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1.3 ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ (Frozen [2013]) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.3 โปสเตอร์ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ (Frozen [2013]). จาก http://www.imdb. 
com/title/tt2294629/?ref_=tt_rec_tti 

 
2. ศึกษากลุ่มผู้รับสารผู้หญิง 2 กลุ่มตามทฤษฎีพัฒนาการตามวัยของ โรเบิร์ต เจ. ฮาวิก

เฮิร์ส โดยแบ่งตามลักษณะเกณฑ์ของประชากรโดยใช้อายุแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยวัยเด็ก
ตอนกลางอายุระหว่าง 6-12 ปี จํานวน 8 คน ช่วงวัยรุ่นอายุระหว่าง 16-18 ปี จํานวน 6 คน สําหรับ 
2 ช่วงวัยแรกจะทําให้เห็นเด่นชัดในส่วนของความแตกต่างในแต่ละช่วงวัยในด้านของการขัดเกลาทาง
สังคมคือวัยเด็ก รวมทั้งสิ้น 14 คนที่มีประสบการณ์เคยรับชมการ์ตูน Disney Princess ทั้ง 3 เรื่องที่
ผู้วิจัยศึกษาและเคยรับชมการ์ตูน Disney Princess เรื่องอ่ืนๆ โดยใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก สาเหตุที่
เลือกช่วงอายุที่ห่างกันเพ่ือจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างช่วงอายุอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากในกลุ่ม
อายุ 6-12 ปี  เป็นกลุ่มที่เริ่มต้นรับชมการ์ตูน Disney Princess แต่กลุ่มอายุ 16-18 ปี นั้นคือ กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการรับชมการ์ตูน Disney Princess มามากกว่ากลุ่มอายุ 6-12 ปี   
ซึ่งจะทําให้เข้าใจการถอดรหัสภาพตัวแทนจากการรับชมได้อย่างชัดเจน และกลุ่มสุดท้ายสัมภาษณ์
กลุ่มผู้ปกครองของเด็กผู้หญิงในกลุ่มช่วงวัย 6-12 ปี  จํานวน 8 คนที่มีส่วนแนะนําให้กลุ่มตัวอย่างได้
รับชมการ์ตูน Disney Princess เนื่องจากผู้ปกครองของเด็กในช่วงวัย 6-12 ปี  ให้ความสนใจ ดูแล
อย่างใกล้ชิด และมีส่วนเลือกภาพยนตร์การ์ตูนให้กับกลุ่มตัวอย่างได้รับชม 

 
 



Ref. code: 25595607030193MYO

13 

 

13 

1.5 กรอบความคิด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.4  กรอบความคิด 

ดิสนีย์ ปริ้นเซส 
- ราพันเซล 
- เมอริด้า 
- เอลซ่าและอันนา 

แนวคิดภาพตัวแทน 
- การประกอบสร้าง 
- การรื้อถอน 
- การสร้างขึ้นมาที่ไม่เหมือนเดมิ 

ทฤษฎีสตรีนิยม 

การเข้ารหัส/การถอดรหัส 
(เห็นด้วย ต่อรอง ต่อต้าน) 

 

กลุ่มตัวอย่างเด็ก/วัยรุ่นหญิง 
อายุ 6-9 

อายุ 10-12 
อายุ 16-18 

แนวคิดการเล่าเรื่อง 
- บุคลิกลักษณะ –ตัวละครเจ้าหญิง 
- ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร 
(หญิง-หญิง/หญิง-ชาย/ชาย-ชาย) 
 

ตัวแปร 
- ประชากรศาสตร์ 
- รสนิยม/ความชอบ (ลักษณะทางจิตวิทยา) 
- บริบทที่แวดล้อม 
 

ภาพตัวแทน 
ดิสนีย์ ปริ้นเซส 
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1.6 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
 

การ์ตูน Disney Princess หมายถึง สาขาหนึ่งที่แบ่งย่อยออกมาจาก บริษัท วอลท์ ดิสนี่ย์ 
ที่รวบรวมเอาตัวการ์ตูนเจ้าหญิงที่โด่งดังเอาไว้  ได้แก่  สโนไวท์, ซินเดอเรลล่า, ออโรร่า, แอเรียล, เบลล์, 
จัสมิน, โพคาฮอนทัส, มู่หลาน, เทียน่า, ราพันเซล, เมอริด้า, อันนา และ เอลซ่า โดย Disney Princess 
ได้รวบรวมเอาเหล่าเจ้าหญิงจากภาพยนตร์การ์ตูนคลาสสิกของดิสนี่ย์ โดยเลือกจากตัวการ์ตูนที่
เกี่ยวพันกับราชวงศ์ท้ังที่เก่ียวพันทางสายเลือดและจากการแต่งงาน แต่หากตัวละครหญิงที่เป็นตัวเอก
ไม่ได้เป็นทั้ง 2 คุณลักษณะข้างต้น Disney Princess จะทําการสถาปนาให้เธอกลายเป็น เจ้าหญิง
เช่น มู่หลานได้รับเลือกให้เป็นเจ้าหญิงแห่งเทพนิยาย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1.5 รวมเจ้าหญิง Disney Princess. จาก www.playbuzz.com/gabbyp11/a-walt-
disney-princess-are-you  
 

ภาพตัวแทนผู้หญิง (women’s representation) หมายถึง การสร้างความหมาย 
ค่านิยม ความเชื่อต่างๆ โดยถ่ายทอดผ่านเรื่องราวที่ Walt Disney สร้างขึ้นผ่านตัวการ์ตูน “ผู้หญิง” 
ที่ปรากฏโดยนําเสนอการประกอบสร้างผ่านสื่อมวลชน ซึ่งในที่นี้คือ การ์ตูน Disney Princess ของ 
Walt Disney โดยมีเกณฑ์การวิเคราะห์ผ่านแนวคิดเรื่องตัวละคร เช่น ผู้หญิงเป็นผู้ร้าย ผู้หญิงเป็นเจ้า
หญิง เป็นต้น ทั้งนี้ยังวิเคราะห์ด้านกายภาพ เช่น ผู้หญิงมีหน้าตาสวย ผู้หญิงที่มีตาไม่สวย ผู้หญิงมีผม
ยาว ผู้หญิงมีผมสั้นและวิเคราะห์ทางด้านลักษณะนิสัย เช่น ผู้หญิงใจดีอ่อนโยน ผู้หญิงที่มีความริษยา 
ผู้หญิงที่มีความเป็นแม ่

ตัวละคร หมายถึง ตัวการ์ตูนที่อยู่ในการ์ตูน Disney Princess ได้แก่ ราพันเซล, เมอริด้า, 
เอลซ่าและอันนา เป็นต้น ทั้งนี้ยังรวมถึงตัวการ์ตูนอ่ืนๆ ที่อยู่ในการ์ตูน Disney Princess เรื่องก่อนๆ 
เช่น สโนไวท์, ออโรร่า, เบลล์, เอเรียล, มู่หลาน, โพคาฮอนทัส เป็นต้น 
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การประกอบสร้างความจริงทางสังคม (Construction of Social Reality) หมายถึง 
การนําเสนอของ Walt Disney ก่อเกิดเป็น “ความจริง” ที่ถ่ายทอดให้สังคมเกิดความเข้าใจโดยทั่วกัน 
ในที่นี้จะเป็นการประกอบสร้างตัวละคร “ผู้หญิง” ในการ์ตูน Disney Princess เช่น ผู้หญิงยุคใหม่
ปกครองประเทศได้ ความรักระหว่างชายและหญิงไม่สําคัญเท่าความรักในครอบครัว 

การรื้อถอน (Deconstruct) หมายถึง การเปลี่ยนภาพเดิมที่เคยมีจากการประกอบ
สร้างทางสังคมผ่าน การ์ตูน Disney Princess เช่น การรื้อถอนภาพเดิมๆ ของผู้หญิงหรือเจ้าหญิงไม่ว่า
จะเป็นการทําความสะอาดบ้าน การทําอาหาร การเย็บป๎กถักร้อย แม้กระทั่งการไม่หวังพ่ึงให้เจ้าชาย
มาช่วยในตอนจบ 

การสร้างใหม่ (Reconstruct) หมายถึง การนําเสนอภาพตัวแทนผู้หญิงที่ไม่เคย
ปรากฏมาก่อนใน การ์ตูน Disney Princess เช่น เจ้าหญิงต่อสู้เป็น มีการใช้อาวุธ ปกปูองตนเองได้ 
การดูแลจัดการความขัดแย้งในบ้านเมืองได้ 

การรับรู้ หมายถึง ความรู้สึกของผู้รับสารที่เกิดขึ้นหลังจากรับชมการ์ตูน Disney Princess 
เช่น ตัวละครหญิงที่เป็นผู้ร้ายต้องคนไม่ดี ไม่น่าคบ หรือ ผู้ชายสามารถช่วยแก้ป๎ญหาให้ผู้หญิงได้ 

การถอดรหัส หมายถึง ความตีความการรับรู้ของผู้รับสารที่มีต่อตัวละครผู้หญิงที่ปรากฏ
ใน Disney Princess เช่น การรื้อถอน ตัวอย่างเช่นไม่มีการทําอาหาร ไม่มีการทําความสะอาดบ้าน 
และประกอบสร้างใหม่ในการ์ตูน Disney Princess เช่น ผู้หญิงมีการทําการรบ แม่มดช่วยเหลือ 
เจ้าหญิงแทนที่จะเป็นนางฟูา การตีความของผู้รับสารว่า เห็นด้วย ต่อต้าน หรือต่อรองกับภาพตัวแทน
ผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess 

ผู้รับสาร หมายถึง ผู้ที่เคยรับชมการ์ตูน Disney Princess ในการวิจัยนี้ศึกษาเด็กผู้หญิง
อายุ 6-12 ปี  และเยาวชนที่มีอายุ 16-18 ปี 
 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1. ภาพตัวแทนที่พบในการศึกษาทําให้ทราบว่าแนวทางการผลิตสื่อที่จะทําให้เด็กนิยม

รับชมและได้รับการบ่มเพาะในแง่มุมสําหรับการดําเนินชีวิตต่อไปในอนาคต 
2. เพ่ือให้วงการการ์ตูนไทยนําผลวิจัยไปต่อยอดในการสร้างภาพตัวแทนการ์ตูนที่

ทันสมัยและสร้างตัวละครการ์ตูนไทยให้สามารถทําการสื่อสารได้กับผู้รับสารทั่วโลก 
3. ได้ทราบถึงการถอดรหัสของเด็กและวัยรุ่นผู้หญิงที่มีต่อภาพตัวแทน “ผู้หญิง” ที่เห็น

ด้วย ต่อรอง และต่อต้านในการ์ตูนเพ่ือนําไปต่อยอดการผลิตการ์ตูนที่ส่งเสริมด้านการปรับทัศนคติ
และพฤติกรรมของผู้รับสารวัยเด็กและวัยรุ่นอย่างเหมาะสม 

4. งานวิจัยชิ้นนี้เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการสายสื่อมวลชนและสังคมศาสตร์ในการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดสตรีนิยม เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาของสื่อมวลชนประเภทภาพยนตร์การ์ตูน  
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาพตัวแทนของผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess โดยมี

วัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือศึกษาภาพตัวแทนของผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess และเพ่ือศึกษา
การถอดรหัสของเด็กผู้หญิงที่มีต่อภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess โดยผู้ศึกษาได้
ค้นคว้าทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

1. ทฤษฎีสตรีนิยม (Feminist Theories) 
2. ทฤษฎีการประกอบสร้างความจริงทางสังคม (Construction of Social Reality) 
3. แนวคิดการสร้างภาพแทน (Representation) 
4. ทฤษฎีการเล่าเรื่อง (Narrative Theory) 
5. แนวคิดเรื่องตัวละคร (The Concept of Characters) 
6. แนวคิดเรื่องผู้รับสาร (The Concept of Decoder) 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 ทฤษฎีสตรีนิยม (Feminist Theories) 
 
การศึกษาสตรีนิยมในครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาในแง่ของ เพศสภาวะ (gender) เท่านั้น 

เนื่องจากเพศสภาวะมิใช่ลักษณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หากทว่าเกิดจากการประกอบสร้างของสังคม
และวัฒนธรรมที่ดําเนินผ่านการทํางานของสถาบันและกลไกต่างๆ ของสังคม และสําหรับในสังคมยุค
ใหม่เองนั้น สื่อมวลชนย่อมเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบสร้างภาพของผู้หญิง จากต้นกําเนิดที่เกิดจาก
การประกอบสร้างทางสังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับเพศสภาวะจึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้และจะ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยการกระทําของสถาบันสังคม/วัฒนธรรมนั่นเอง ในที่นี้ เราจะให้ความ
สนใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางวัฒนธรรมคือสื่อมวลชนกับลักษณะทางวัฒนธรรมคือ
เพศสภาวะที่ถูกถ่ายทอดผ่านการ์ตูน Disney Princess เท่านั้น 

 
2.1.1 พัฒนาการสตรีนิยมในโลกตะวันตก 

วารุณี ภูริสินสิทธิ์ (2545, น. 22) ได้อธิบายว่าก่อนศตวรรษที่ 17 ในสังคมตะวันตก
ไม่ปรากฏว่ามีแนวคิดใดที่กล่าวถึงความเท่าเทียมทางเพศ ผู้หญิงในสมัยก่อนนั้นได้ถูกมองว่ามี
สติป๎ญญาและศีลธรรมด้อยกว่าผู้ชาย ผู้หญิงเป็นตัวแทนของความรู้สึกและความไม่มีเหตุผลของชีวิต 
ทําให้อํานาจอยู่ในการครอบครองของผู้ชาย ได้มีการศึกษาพบว่า ในช่วงศตวรรษที่ 16-17 ในประเทศ
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เยอรมนีและฝรั่งเศสได้ออกกฎหมายที่ตั้งใจกีดกันผู้หญิงที่ไม่แต่งงานไม่ให้ตั้งถิ่นฐานในเมือง ในช่วง
เดียวกันนั้นเอง ก็มีหลักฐานแสดงว่าผู้หญิงโสดมักตกเป็นเหยื่อของขบวนการล่าแม่มดที่เกิดขึ้นใน
ยุโรป ในขณะที่แม่หม้ายก็ถูกประกาศว่าเป็นพวกแม่มดอยู่เสมอ ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็ไม่ได้มี
สถานภาพที่ดีนัก ในอังกฤษผู้หญิงไม่สามารถควบคุมทรัพย์สินของตนเองหรือที่หามาได้ ไม่สามารถทํา
สัญญาหรือเรียกร้องสิทธิในการดูแลบุตร ผู้หญิงมีสถานะอยู่ในระดับเดียวกับเด็ก นักโทษ และคนบ้า
ตามกฎหมาย ชีวิตของผู้หญิงมีสภาพที่ด้อยกว่าผู้ชายในมิติต่างๆ อย่างเห็นได้ชัด ในช่วงเวลาเหล่านั้น
แม้จะมีการสะท้อนถึงการถูกกดขี่ขูดรีดของผู้หญิงอยู่บ้าง หรือการแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงบางคนอาจมี
โอกาสที่ดีได้พัฒนาความสามารถจนเป็นที่ยอมรับอยู่บ้าง แต่ทั้งหมดนั้นจะเป็นเรื่อ งของป๎จเจก
มากกว่าจะเป็นเรื่องของผู้หญิงในฐานะที่เป็นกลุ่มคน รวมทั้งการเรียกร้องเพ่ือหาทางเปลี่ยนแปลง
สภาพที่ไม่เท่าเทียมกันที่ดํารงอยู่ หรือที่เรียกกันว่าสตรีนิยม จึงได้เกิดขึ้น 

วารุณี ภูริสินสิทธิ์ (2545, น. 29) ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่าในการพัฒนาสตรีนิยมใน
สังคมตะวันตกตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงป๎จจุบันนี้ได้มีการแบ่งพัฒนาการออกเป็น 3 ช่วงหลักๆ โดยแบ่ง
ออกเป็นคลื่นลูกที่หนึ่ง (First Wave) คลื่นลูกที่สอง (Second Wave) และคลื่นลูกที่สาม (Third Wave) 

คลื่นลูกที่หนึ่งนั้นเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17-19 (ค.ศ. 1601-1800) จนถึงประมาณ
ต้นศตวรรษที่ 20 (ค.ศ. 1901-1960) กระแสความคิดหลักในช่วงนี้คือการถกเถียงในประเด็นคุณธรรม
ของความเป็นหญิงความเป็นชาย ความเป็นเหตุเป็นผลที่ผู้ชายมีแต่ผู้หญิงไม่มี การเรียกร้องสิทธิความ
ไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย รวมทั้งความเป็นอิสระของผู้หญิง มีความพยายามผลักดันให้
ผู้หญิงโดยเฉพาะในชนชั้นสูงและชนชั้นกลางได้มีโอกาสเข้าไปสู่โลกสาธารณะ อย่างไรก็ตามในยุคคลื่น
ลูกที่หนึ่งนั้น เป็นการเรียกร้องสิทธิของผู้หญิงให้มีความเท่าเทียมกับผู้ชาย ด้วยความเชื่อที่ว่าผู้หญิง
โดยธรรมชาตินั้นมีศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่าเทียมกับผู้ชาย แต่ถูกโครงสร้างทางสังคมไม่ว่าจะเป็น
กฎหมาย หรือจารีตประเพณีทําให้ผู้หญิงดูอ่อนแอกว่าผู้ชาย การเรียกร้องสิทธิสตรีในยุคนี้จึงกระทํา
ผ่านการเรียกร้องให้ผู้หญิงได้รับการศึกษา และสิทธิในเลือกตั้งเท่าเทียมกับผู้ชาย นักสตรีนิยมยังยอมรับ
ในการแบ่งสังคมออกเป็นสองส่วน คือการมีโลกสาธารณะและโลกส่วนตัวยังเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้หญิง เพราะฉะนั้นในการเรียกร้องให้ผู้หญิงได้ออกมาทํางานนอกบ้านจึงขัดแย้งกับการยอมรับความ
รับผิดชอบในการทํางานบ้าน ดูแลสามีและลูกของผู้หญิง ทางออกของนักสตรีนิยมช่วงนั้นคือ การ
เสนอให้มีการจ้างคนมาช่วยทํางานบ้าน ในการ์ตูน Disney princess เองนั้นในยุคแรกๆ มีการถ่ายทอด
ภาพของผู้หญิงออกมาให้มีบทบาทในโลกส่วนตัวมากกว่าโลกสาธารณะ เช่น สโนไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด 
(Snow White and the Seven Dwarfs [1937]) สโนไวท์มีบทบาทในการทําอาหาร ทําความ
สะอาดในบ้านของคนแคระซึ่งคนแคระไม่ให้สโนไวท์ออกมาภายนอกซึ่งเกรงว่าจะเป็นอันตราย  จาก
การถ่ายทอดเรื่องราวนี้แสดงออกให้เห็นอย่างหนึ่งว่า บทบาทของผู้หญิงควรถูกทะนุถนอมให้อยู่ใน
บ้านหรือโลกส่วนตัว ส่วนผู้ชายควรที่จะมีบทบาทในการทํางานนอกบ้านหรือโลกสาธารณะมากกว่า 
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แต่ในยุคเดียวกันนั่นเอง ออโรร่าจากเรื่อง เจ้าหญิงนิทรา (Sleeping Beauty [1959]) แม้จะถูกผลัก
ออกมาในโลกสาธารณะ ออกมาเผชิญโลกกว้าง ออกมาหาอาหารเก็บเบอร์รี่ในปุาและได้พบกับ
เจ้าชาย อย่างไรก็ตามบทบาทในการทํางานบ้านและดูแลเด็กยังเป็นของผู้หญิง นั่นคือนางฟูาแม่ทูนหัว
ทั้ง 3 และเจ้าหญิงออโรร่าอยู่เช่นเดิม 

แม้ว่าในคลื่นลูกที่หนึ่ง Disney Princess จะมีการสร้างภาพตัวแทนตามข้างต้น 
แต่พอขยับมาอีกช่วงหนึ่ง การ์ตูน Disney Princess ได้สร้างภาพที่แตกต่างออกไปเนื่องด้วยยุคสมัยของ
สตรีนิยมได้ถูกผลักให้มีการขับเคลื่อน ทาง Disney ได้นําเสนอภาพใหม่ของเจ้าหญิงให้เปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัย คือให้ผู้หญิงสู้เพ่ือตนเองและให้มีการเรียกร้องสิทธิของตนเองให้ทัดเทียมผู้ชายมากขึ้น เช่น 
ในเรื่อง ซินเดอเรลล่า (Cinderella [1950]) ซินเดอเรลล่าถูกกดขี่จากแม่เลี้ยงใจร้าย กลัวแม่เลี้ยงใจ
ร้ายแต่มาถึงจุดหนึ่งเมื่อมีโอกาสในวันที่เจ้าชายเปิดโอกาสให้ผู้หญิงในเมืองทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปงาน
เต้นรําได้ ซินเดอเรลล่าเองถูกแม่เลี้ยงสั่งห้ามแต่ซินเดอเรลล่าตัดสินใจที่จะเรียกร้องสิทธิของตนเอง ใน
วันที่มีงานเลี้ยงเต้นรําซินเดอเรลล่าได้เตรียมชุดที่บรรดาหนูและสัตว์เลี้ยงของเธอได้ตัดชุดให้ แต่เมื่อ
จะข้ึนรถเพ่ือไปพระราชวังกลับถูกแม่เลี้ยงใจร้ายขัดขวางเสียก่อนและฉีกชุดของซินเดอเรลล่าทําให้ไป
ร่วมงานไม่ได้ แต่ถึงอย่างไรความศรัทธาและเชื่อมั่นทําให้ซินเดอเรลล่าได้พบนางฟูาแม่ทูนหัวบันดาล
ชุดให้และได้ไปร่วมงานเต้นรําในพระราชวังและได้พบเจ้าชายในที่สุด ซึ่งการได้พบเจ้าชายเป็นการเปิด
โอกาสให้ตนเองมีโอกาสยกสถานะจากคนธรรมดาเป็นเจ้าหญิงเพ่ือให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสรอง
บ่อนในบ้านของตัวเองที่มีแม่เลี้ยงใจร้ายเป็นคนควบคุม ซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นการเรียกร้องสิทธิ
ครั้งแรกของซินเดอเรลล่าในภาพยนตร์การ์ตูนเพราะที่ผ่านมีแต่การถูกกดขี่ เป็นต้น 

ซึ่งในคลื่นลูกที่หนึ่งช่วงศตวรรษท่ี 18 ก็ได้กําเนิดสํานักแนวคิดกลุ่มสตรีนิยมแนว
เสรีนิยมขึ้นโดย กลุ่มสตรีนิยมแนวเสรีนิยม (liberal feminism) จุดยืนสําคัญของทฤษฎีสตรีนิยมกลุ่ม
นี้เชื่อว่า สังคมป๎จจุบันมี พัฒนาการที่ก้าวหน้ามากขึ้นมีเสรีภาพและมีการใช้เหตุผลมากขึ้น แต่ทว่า
บทบาทของผู้หญิงเองนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงทั้งในทางเศรษฐกิจและการเมือง เช่นการที่ผู้หญิงทํางาน
ในบ้านอยู่ในพ้ืนที่ส่วนตัว ไม่ออกมาทํางานในโลกภายนอก เช่น สโนไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด  (Snow 
White and the Seven Dwarfs [1937]) ที่มีความเป็นผู้หญิงยุคเก่าอย่างครบสูตร คือการทํางานอยู่
แต่ในบ้านคนแคระถูกกําหนดให้อยู่แต่ในบ้านทําให้ สโนไวท์ไม่ได้อิสรภาพเท่าที่ควรอยู่แต่ในพ้ืนที่ที่ถูก
กําหนดให้ เพราะฉะนั้นสตรีนิยมในคลื่นลูกที่หนึ่งจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องบทบาท สิทธิ และ
โอกาสของผู้หญิงให้เพ่ิมข้ึนด้วย เช่น การขยายโอกาสทางการศึกษา การลดทอนอคติทางเพศ เป็นต้น 
นอกจากนี้ กลุ่มสตรีนิยมแนวเสรีนิยมยังได้มุ่งเน้นว่า สังคมที่ดีนั้นต้องประกอบขึ้นด้วย ความเสมอ
ภาค (equality) เสรีภาพ (freedom) และภราดรภาพ (fraternity) ซึ่งหากผู้ชายมีเงื่อนไขทั้งสามนี้ได้
ฉันใด ผู้หญิงก็พึงมีได้เช่นกันฉันนั้น จากการวิเคราะห์ของ อาเนลล์ (Arneil, 1999) ได้อธิบายว่าสตรีนิยม
สายเสรีนิยม ถือว่าเป็นสํานักคิดแรกและถูกมองว่าเป็นแนวคิดกระแสหลักของสตรีนิยม เพราะคน
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ส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับแนวคิดนี้ สตรีนิยมสายเสรีนิยมได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากแนวคิดเสรีนิยมที่ให้
ความสําคัญกับความเท่าเทียมกันของมนุษย์โดยเฉพาะในทางกฎหมาย ให้ความสําคัญต่อป๎จเจกนิยม
ที่มีเหตุผล ทําให้นักสตรีนิยมในแนวนี้มักเรียกร้องให้ผู้หญิงเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนมีเหตุผล 
ปรับปรุงตัวเองให้เหมือนกับผู้ชาย เช่นต้องไม่ใช้อารมณ์ ไม่แสดงความอ่อนแอ และเชื่อว่าผู้หญิงและ
ผู้ชายไม่มีความแตกต่างกัน เป็นมนุษย์เหมือนกัน 

ดังนั้นผู้หญิงควรมีโอกาสที่จะทําทุกอย่างให้ได้เหมือนผู้ชาย เรียกร้องให้ผู้หญิงมี
โอกาสที่เท่าเทียมในการแข่งขันภายในระบบสังคมที่เป็นอยู่โดยเฉพาะในปริมณฑลสาธารณะ ให้
ความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ทางการเมือง เพ่ือสิทธิของป๎จเจกบุคคลในการแข่งขัน
ในตลาดสาธารณะ เพราะเชื่อว่าถ้าผู้หญิงมีโอกาสที่เท่าเทียมแล้ว ผู้หญิงจะเป็นเหมือนผู้ชายได้ทุกอย่าง 

กาญจนา แก้วเทพ (2544) กล่าวว่า แนวทางการต่อสู้ของกลุ่มสตรีแนวเสรีนิยมนั้น 
เป็นวิธีการต่อสู้แบบชนชั้นกระฎุมพี คือเน้นสิทธิที่ผู้หญิงจะเข้าไปแข่งขันกับผู้ชาย และในขณะที่
เรียกร้องให้มีการเพ่ิมบทบาทของผู้หญิงขึ้นนั้นเท่ากับเพ่ิมภาระให้ผู้หญิงขึ้นเป็นสองเท่า โดย
ความสามารถที่แสดงถึงความเป็นหญิง เช่น การดูแลงานบ้านเรือนต้องมีอยู่แล้ว และยังต้องเพ่ิม
บทบาทความเป็นชายในการทํางานนอกบ้านดูแลครอบครัวปกปูองครอบครัวหรือตนเอง เป็นต้น  
ซึ่งการให้ผู้หญิงเข้าไปแข่งขันกับผู้ชายนั้นไม่ปรากฏอยู่ในการ์ตูน Disney Princess ในยุคแรกแต่จะ
มาปรากฏในภายหลังในยุคต่อมา ในยุคแรกๆ ของการ์ตูน Disney Princess นั้น ตัวละครหญิงจะมี
ความเป็นผู้หญิงมากอยู่ในพื้นท่ีส่วนตัวมากกว่าพื้นท่ีสาธารณะเช่น การทํางานบ้าน มีความอ่อนแอ รอ
ความช่วยเหลือจากเจ้าชาย เช่น สโนไวท์และเจ้าหญิงนิทรา เป็นต้น 

สําหรับขบวนการเคลื่อนไหวของผู้หญิงที่สําคัญในช่ว งคลื่นลูกที่หนึ่ง คือ 
การเรียกร้องสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งของผู้หญิงในอังกฤษและสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นศตวรรษที่ 
20 หลังประสบความสําเร็จในการเรียกร้องสิทธิในการเลือกตั้งของผู้หญิงแล้ว การเคลื่อนไหวของ
ผู้หญิงเริ่มแผ่วลงจนกระทั่งในช่วงทศวรรษ 1960 จึงเริ่มมีกระแสความเคลื่อนไหวที่แรงขึ้นจนกลายเป็น
คลื่นลูกท่ีสอง 

คลื่นลูกที่สองเริ่มขึ้นในช่วงทศวรรษ 1960 จนถึงทศวรรษ 1980 (ค.ศ. 1960-1989) 
สตรีนิยมในยุคนี้เริ่มตระหนักในข้อเท็จจริงที่ว่าผู้หญิงแตกต่างจากผู้ชายโดยธรรมชาติ เช่น ผู้หญิงมี
มดลูก ผู้หญิงต้องอุ้มท้อง ผู้หญิงต้องมีประจําเดือน การเรียกร้องแค่ความเท่าเทียมกับผู้ชายอย่างเดียว
จึงไม่เพียงพอ สตรีนิยมในยุคนี้จึงมุ่งเรียกร้องสิทธิของผู้หญิงที่ผู้ชายละเลยและไม่สามารถเข้าใจได้ 
เช่น สิทธิในการทําแท้ง สิทธิในการคุมกําเนิด ซึ่งเป็นการต่อสู้กับศาสนาอย่างชัดเจน เพราะศาสนา
เป็นสิ่งที่ขวางก้ันไม่ให้ผู้หญิงสามารถมีเสรีภาพบนเรือนร่างของตัวเองได้ 

รากฐานแรกเริ่มของความคิดของคลื่นลูกที่สอง คือการมองว่าบทบาทของผู้หญิง
ในสังคมมีสภาพเป็น “ผู้อ่ืน” หรือเป็น “คนนอก” ในช่วงนี้เองได้เกิดความพยายามในการอธิบาย
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สถานะที่ด้อยของผู้หญิงและสาเหตุของการอยู่ในสถานะที่ด้อยนั้น ได้เกิดสํานักคิดต่างๆ หลายสํานัก
ได้แก่ สตรีนิยมสายมาร์กซิสต์ สตรีนิยมสายสังคมนิยม สตรีนิยมสายถอนรากถอนโคนและสตรีนิยม
สายจิตวิเคราะห์ 

โดยสํานักคิดแต่ละกลุ่มที่กล่าวข้างต้นมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 
1. สตรีนิยมสายมาร์กซิสต์ เป็นอีกแนวคิดหนึ่งเกิดข้ึนในช่วงต้นทศวรรษที่ 1970 

ได้รับอิทธิพลทางความคิดของคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) และเฟรดเดอริกค์ เองเกลส์ (Frederick Engels) 
โดยเชื่อว่าการกดขี่ท่ีผู้หญิงได้รับเป็นผลจากระบบเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะในระบบการผลิต
แบบทุนนิยม 

สตรีนิยมสายนี้เชื่อว่าระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมทําให้เกิดการแบ่งการทํางาน
ออกเป็น งานบ้านที่ถือว่าเป็นงานที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิต ไม่มีคุณค่าและไม่มีค่าตอบแทน และงานนอก
บ้านซึ่งเป็นงานที่ก่อให้เกิดผลผลิตมีค่าตอบแทน ระบบทุนนิยมพยายามที่จะให้เก็บผู้หญิงไว้ทํางาน
บ้านเพราะการที่ให้ผู้หญิงทํางานแต่ในบ้านนั้นเป็นประโยชน์ต่อทุนนิยมเพราะผู้ชายสามารถทํางานได้
อย่างเต็มที่โดยไม่เสียเวลาในการทํางานบ้านหรือทําอาหาร และนายทุนไม่จําเป็นต้องจ่ายค่าแรงงาน
สูงขึ้นเพ่ือนํามาจ่ายให้กับคนทํางานบ้านเพราะมีผู้หญิงหรือภรรยาทําให้ฟรีอยู่แล้ว ผู้หญิงเองจึงต้อง
ทํางานบ้านเพราะความจํายอมในหน้าที่ซักผ้า กวาดบ้าน ดูแลปรนนิบัติสามี ดูแลลูก หุงข้าว เย็บผ้า
โดยปราศจากค่าแรง 

ในกรณีที่ผู้หญิงได้มีโอกาสทํางานนอกบ้านภายใต้ระบบทุนนิยมที่เป็นอยู่ งานที่
ผู้หญิงส่วนใหญ่ทําก็ยังถือว่าเป็น “งานของผู้หญิง” เช่น  งานพยาบาล  งานเย็บผ้า งานเลขานุการ  
ซึ่งเชื่อว่าเป็นงานที่คล้ายคลึงกับงานที่ผู้หญิงทําที่บ้านอยู่แล้วเป็นปกติจึงทําให้งานเหล่านั้นได้รับ
ค่าตอบแทนต่ําเมื่อเทียบกับงานที่ผู้ชายส่วนใหญ่ทํา เพราะงานบ้านถูกตัดสินว่าเป็นงานที่ไม่มีคุณค่า
ในระบบทุนนิยม ระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจึงถือว่าเป็นสาเหตุที่สําคัญที่สุด
ของความเป็นรองของผู้หญิง 

ดังนั้นการต่อสู้ของผู้หญิงสําหรับสตรีนิยมสายนี้ คือต้องเปลี่ยนแปลงระบบ
เศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมที่เป็นอยู่โดยให้ผู้หญิงได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดย “งานของผู้หญิง” นั้น
ก็เป็นงานที่มีคุณค่าและควรได้รับการตอบแทนอย่างเหมาะสมเท่ากับ “งานของผู้ชาย” การเสนอ
ดังกล่าวทําให้สตรีนิยมสายมาร์กซิสต์ถูกวิจารณ์ว่ามองไม่เห็นการกดขี่ผู้หญิงในรูปแบบอ่ืนๆ ที่สําคัญ 
เช่นการกดข่ีที่ผู้หญิงได้รับในโลกส่วนตัว เช่นการที่ผู้หญิงต้องรับภาระที่หนักทํางานนอกบ้านแล้วต้อง
กลับมาทํางานบ้านต่อทั้งๆ ที่ผู้ชายสามารถทําได้ แต่หน้าที่ทํางานบ้านในยุคสมัยนั้นกลับเป็นหน้าที่
ของฝุายหญิง หรือการกดขี่ภายในครอบครัว เช่นป๎ญหาแม่สามีกับลูกสะใภ้ ป๎ญหาการถูกทําร้ายใน
ครอบครัวซึ่งสตรีนิยมสายมาร์กซิสต์นั้นมองไม่เห็นว่าการกดขี่ผู้หญิงมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจาก
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การกดขี่ทางชนชั้น ข้อวิจารณ์นี้นําไปสู่การเกิดขึ้นของสํานักคิดสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน 
(Radical Feminism) 

ในการ์ตูน Disney princess ได้นําเสนอภาพของผู้หญิงที่ทํางานนอกบ้านอยู่
หลากหลายแต่ส่วนใหญ่จะเน้นไปในงานของผู้หญิงเป็นหลักเช่นในเรื่อง สโนไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด 
(Snow White and the Seven Dwarfs [1937]) สโนไวท์เองนั้นหลังจากระหกระเหินจากพระราชวัง
มาก็ต้องใช้ความสามารถทางด้านการเรือนเพ่ือแลกกับการพักอาศัยในบ้านคนแคระถึงไม่ได้แลกเป็น
ตัวเงินชัดเจนแต่ก็นับเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ในเรื่องมหัศจรรย์มนต์รักเจ้าชาย
กบ (princess and the frog [2009]) ผู้หญิงในเรื่องจะมีอาชีพเป็นเด็กเสิร์ฟอาหาร เน้นการบริการ 
การทําอาหารตัวนางเอกมีความสามารถทางด้านการปรุงรสซึ่งดูเป็นงานที่ผู้หญิงถนัด แต่งานที่รับ  
ส่วนใหญ่จะเป็นงานของผู้หญิงเช่นงานเบาๆ เด็กเสิร์ฟ คนทําขนม เป็นต้น 

2.สตรีนิยมสายสังคมนิยม (Socialist Feminism) ถือว่ามีความคล้ายคลึงกับ
สตรีนิยมสายมาร์กซิสต์อยู่หลายประการ เช่นความเชื่อว่าผู้หญิงกับผู้ชายมีความเหมือนกันหรือการ
วิเคราะห์สังคมโดยแบ่งเป็นโลกส่วนตัวและโลกสาธารณะ รวมทั้งการเสนอให้ผลักดันโลกส่วนตัวเข้า
ไปอยู่ในโลกสาธารณะ แต่ที่แตกต่างกันคือ สตรีนิยมสายสังคมนิยมมองว่าการอธิบายถึงการกดขี่
ผู้หญิงจําเป็นต้องทําความเข้าใจต่อโลกหรือพ้ืนที่ส่วนตัวด้วย เช่นความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างเพศ
หญิงกับเพศชายและหน้าที่การให้กําเนิดเด็กของผู้หญิง 

ดังนั้นสตรีนิยมสายนี้จึงเสนอว่า ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ เป็นผลจากการ
ปฏิสัมพันธ์กันของระบบชายเป็นใหญ่และระบบทุนนิยมในสังคม หรือกล่าวได้ว่า เมื่อทั้งระบบความ
เป็นเพศและระบบเศรษฐกิจมาสัมพันธ์กันในยุคสมัยหนึ่งๆ ได้ทําให้เกิดโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่ผู้ชายอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบ ส่วนผู้หญิงอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ ตัวอย่างเช่น ระบบชายเป็นใหญ่
ได้สร้างความเชื่อที่ว่า คุณค่าของผู้หญิงอยู่ที่ความสวยและความสาว (คุณค่าของผู้ชายอยู่ที่ความสามารถ 
การประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน) เป็นการปลูกฝ๎งของสื่อต่างๆ ในยุคสมัยนั้น เช่นสื่อนิทานใน
เรื่องสโนไวท์ดั้งเดิมที่ตัวเอกมีความสวยสาวผิวขาวราวหิมะเจ้าชายเห็นจึงหลงรักตั้งแต่แรกเห็นและ
เรื่องเจ้าหญิงนิทราเองก็มีความสาวความสวยจนเจ้าชายหลงรักตั้งแต่อยู่ในปุารวมไปถึงการอิจฉา
ริษยาของแม่เลี้ยงจากเรื่องซินเดอเรลล่าที่เห็นความสวยของซินเดอเรลล่าจึงไม่ให้ซินเดอเรลล่าไปงาน
เต้นรํา เพราะกลัวว่าเจ้าชายจะเลือกซินเดอเรลล่าเป็นคู่เต้นรําแทนที่จะเป็นลูกสาวฝาแฝดของแม่เลี้ยง
ใจร้าย ความเชื่อเรื่องผู้หญิงต้องขาวต้องสาวนี้เมื่อปฏิสัมพันธ์กับเศรษฐกิจแบบตลาดที่ต้องการขายสินค้า
ให้ได้มาก ดังนั้น ผ่านทางการโฆษณาซ้ําๆ ผู้หญิงจึงถูกประกอบสร้างความต้องการสร้างความสวยและ
รักษาความสาวไว้ หากพิจารณาแล้วพบว่า Disney Princess จะมีปมความขัดแย้งกันในด้านความงามใน
การ์ตูนเรื่อง สโนไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด (Snow White and the Seven Dwarfs [1937]) ตัวราชินี
เองนั้นให้ความสําคัญกับความงามเป็นอย่างมากยอมทําทุกอย่างเพ่ือความงาม ถามกระจกวิเศษทุกวัน



Ref. code: 25595607030193MYO

22 

 

22 

ว่าใครงามเลิศในปฐพี เมื่อมีคนที่สวยกว่าคือสโนไวท์ที่มีทั้งความสวยสาวและมีผิวขาวราวกับหิมะ  
แม่เลี้ยงจึงต้องการกําจัดสโนไวท์ออกไป 

ส่วนในเรื่องเจ้าหญิงนิทรา (Sleeping beauty [1959]) ตอนเปิดเรื่องที่นางฟูา
แม่ทูนหัวให้พรนั้นมีพรหนึ่งข้อ ขอให้เจ้าหญิงออโรร่ามีความสวยที่ใครๆ ต้องตกหลุมรัก ให้ผิวขาวดุจ
หิมะ และปากแดงดั่งกุหลาบ จะเห็นได้ว่าการ์ตูนหลายๆ เรื่องพยามยามประกอบสร้างให้ตัวเอกมี
ความสวย แสดงให้เห็นว่าตัวเอกเท่านั้นที่จะสวยที่มาพร้อมกับความดี น่ารัก อ่อนโยนไม่ใช่สวยแบบ
แม่มดใจร้าย ตัวเอกผู้หญิงต้องสวยถึงจะมีบทบาทที่โดดเด่นเหนือกว่าใครๆ ซึ่งการนําเสนอเช่นนี้ทําให้
ดูเหมือนว่าคุณค่าของผู้หญิงอยู่ที่ความสวย จนมาถึงการ์ตูน Disney ในยุคหลังสร้างภาพให้เจ้าหญิง
มีความสามารถทางด้านอ่ืนๆ ที่นอกจากงานบ้าน โดยสร้างภาพตัวแทนออกมาให้ผู้หญิงต้องสวยและมี
ความสามารถ เช่นในเรื่อง โฉมงามกับเจ้าชายอสูร (Beauty and the Beast [1991]) เบลล์ที่มีทั้ง
ความสวยและความฉลาดใฝุหาความรู้ ในเรื่อง มู่หลาน (Mulan [1998]) เองนั้น ผู้หญิงต้องมี
ความสามารถกล้าหาญทําคุณประโยชน์ให้แผ่นดิน และมหัศจรรย์มนต์รักเจ้าชายกบ (princess and 
the frog [2009]) ตัวเอกท่ีสวยไม่จําเป็นต้องผิวขาวเสมอไป เป็นสาวผิวสีก็มีความสวยและเป็นตัวเอก
ได้ เป็นต้น ซึ่งการเสนอภาพลักษณ์ของ Disney Princess ในยุคหลังๆ ที่แพร่หลายไปทั่วโลก
นําเสนอความงดงาม และคุณค่าความเป็นผู้หญิงได้อย่างหลากหลายมากขึ้น เพ่ือให้ผู้หญิงมีความ
หลากหลายในสื่อการ์ตูน Disney Princess มากขึ้นเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นภาพตัวแทนในฐานะผู้หญิงใน 
Disney Princess ที่แตกต่างจากเดิม 

3. แนวคิดสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน อธิบายว่าการกดขี่ผู้หญิงเกิดขึ้นเพราะ
เธอเป็นผู้หญิง หรือผู้หญิงถูกกดขี่เพราะเพศของเธอ ความไม่เทียมกันทางเพศที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจาก 
อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) ระบบชายเป็นใหญ่ หมายถึง ระบบของโครงสร้างสังคมและ
แนวการปฏิบัติที่ผู้ชายมีความเหนือกว่า กดขี่และเอารัดเอาเปรียบผู้หญิงมาจากการต่อยอดแนวคิด
มาร์กซิสต์ที่ว่าผู้หญิงควรอยู่ในโลกส่วนตัวทํางานบ้านมากกว่าจะออกมาทํางานนอกบ้าน การทํางาน
นอกบ้านเป็นหน้าที่ของผู้ชายซึ่งทําให้ผู้ชายมีความรู้สึกเหนือกว่าเหตุนี้เองจึงเกิดความไม่เท่าเทียมทาง
เพศมากข้ึน 

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นระบบที่ผู้ชายมีความเหนือกว่าผู้หญิงในทุกด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นเศรษฐกิจ การเมือง หรือวัฒนธรรม กลุ่มแนวคิดนี้ให้ความสนใจต่อสถานะที่เป็นรองของผู้หญิง
และมองว่าความเป็นรองที่เกิดขึ้น มีสาเหตุมาจากความต้องการเหนือกว่าของผู้ชาย และอุดมการณ์
ชายเป็นใหญ่ได้พยายามสร้างความชอบธรรมต่อความเหนือกว่าของผู้ชาย (ผู้ชายเข้มแข็งกว่า ฉลาดกว่า 
มีเหตุผลมากกว่า คิดอะไรที่ลึกซึ้งได้มากกว่า ฯลฯ) และทําให้ความเหนือกว่านี้ดํารงอยู่ในความเชื่อ
ของคนในสังคมผ่านทางกระบวนการขัดเกลาทางสังคมในรูปแบบต่างๆ สตรีนิยมสายนี้ได้มีการแตก
ย่อยเป็นสตรีนิยมสายวัฒนธรรม (cultural feminism) ที่ยอมรับว่าผู้หญิงและผู้ชายมีคุณลักษณะที่
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แตกต่างกัน เหมือนที่เคยเชื่อกันในอดีต แต่นักสตรีนิยมสายนี้เสนอว่าคุณลักษณะที่เป็นหญิงนั้นดีกว่า
หรือเหนือกว่าของผู้ชาย (ไม่ใช่ด้อยกว่าดังที่เชื่อกันในอดีต) ไม่ว่าจะเป็นความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ผู้อ่ืน การ
เอาใจใส่ดูแล ความอ่อนโยน ความสันติไม่ก้าวร้าว ล้วนเป็นคุณลักษณะที่ผู้หญิงควรชื่นชม และรักษา
ความเป็นหญิงเหล่านั้นไว้ ซึ่งในการ์ตูน Disney princess แทบจะทุกเรื่องถึงแม้ตัวเอกที่เป็นผู้หญิง
จะเก่งกล้าเพียงใดมักจะแฝงคุณลักษณะของผู้หญิงไว้ควบคู่กับการผสมผสานความเป็นชายเข้าไปใน
ตัวละครหญิงมากขึ้นเช่นความกล้าตัดสินใจ ความกล้าหาญทําให้กลายเป็นผู้หญิงที่เก่งและมี
ความสามารถแต่ถึงอย่างไรก็ยังความเป็นผู้หญิงไว้เช่น มู่หลานปลอมตัวเป็นผู้ชายแต่ก็จะมีความ
อ่อนโยนให้กับเพ่ือนๆ ไม่เหมือนชายทั่วไป เป็นต้น 

4. สตรีนิยมสายจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Feminism) เป็นแนวคิดสตรีนิยม
อีกสํานักหนึ่ง ได้ใช้แนวคิดของจิตวิเคราะห์อธิบายถึงการเกิดขึ้นของความเป็นชายความเป็นหญิง  
ซึ่งนําไปสู่ความเป็นรองของผู้หญิง โดยเชื่อว่าการทําความเข้าใจต่อพัฒนาการความเป็นชายเป็นหญิง
จําเป็นต้องทําความเข้าใจในระดับจิตใจ 

นักสตรีนิยมสายนี้เชื่อว่าความเป็นเพศ หรือความเป็นชายเป็นหญิงไม่ใช่เรื่องทาง
ชีวะที่มีมา แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นในระดับจิตไร้สํานึก (unconciousness) ในพัฒนาการชีวิตช่วงต้นๆ 
ของเด็ก ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สําคัญในการก่อรูปอัตลักษณ์ของความเป็นเพศ เช่น งานของ  แนนซี่  
โชโดรอฟ (Nancy Chodorow, 1978) ที่อธิบายว่าการเลี้ยงดูเด็กอ่อนที่ไม่สมดุล คือการที่แม่เลี้ยงดู
เด็กใกล้ชิดแต่เพียงผู้เดียวโดยมีพ่อคอยดูอยู่ห่างๆ ก่อให้เกิดการก่อรูปอัตลักษณ์ความเป็นเพศที่
แตกต่างกัน ทําให้ผู้ชายมักเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเอง ไม่มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีความ
เป็นตัวของตัวเองสูง ส่วนผู้หญิงจะมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน แต่มีความเป็นตัว
ของตัวเองน้อย ซึ่งแนนซี่ โชโดรอฟ (Nancy Chodorow) เสนอว่าความเป็นหญิงเป็นชายแบบนี้ไม่
เหมาะสมทั้งคู่ มนุษย์ที่พึงประสงค์ควรเป็นการผสมผสานคุณลักษณะของทั้งสองเพศ ซึ่งจะได้มาโดย
เปลี่ยนวิธีการเลี้ยงดูเด็กให้พ่อมีส่วนในการเลี้ยงดูลูกในระดับเดียวกับแม่ ตัวละคร Disney Princess 
หลายตัวที่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อหรือแม่เพียงฝุายเดียว ในบางครั้งอาจได้รับการดูแลโดยแม่เลี้ยงซึ่ง
การเลี้ยงดูนี่เองทําให้เกิดพฤติกรรมของตัวละครที่แตกต่างกันเช่นในการ์ตูน เรื่องซินเดอเรลล่า 
(Cinderella [1950]) ที่ซินเดอเรลล่าเองนั้นกําพร้าแม่ตั้งแต่เด็ก จนมาวันหนึ่งพ่อได้แต่งงานใหม่มีแม่
เลี้ยงเข้ามาดูแล เมื่อพ่อของซินเดอเรลล่าเสียชีวิต แม่เลี้ยงจึงได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูซินเดอเรลล่า  
ซินเดอเรลล่าถูกแม่เลี้ยงกลั่นแกล้งใช้งานสารพัด จึงมีพฤติกรรมที่ไม่กล้าแสดงออก ไม่เป็นตัวของตัวเอง 
ต่างจาก เบลล์เรื่อง โฉมงามกับเจ้าชายอสูร (Beauty and the Beast [1991]) ที่ได้รับการดูแลจาก
พ่อแท้ๆ จึงมีความกล้าแสดงออก เป็นตัวของตัวเองทั้งนี้อาจเป็นเพราะความรักและการเลี้ยงดูด้วย
ความรักจากพ่อแท้ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ตัวละคร Disney Princess ส่วนใหญ่จะไม่ปรากฏเรื่องที่ตัวละครได้รับ
การเลี้ยงดูจากพ่อและแม่เป็นครอบครัวมากนัก ยกเว้นเรื่องมู่หลาน (Mulan [1998]) ซึ่งเป็นตัวละคร
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หลักตัวเดียวที่มีท้ังพ่อและแม่ มู่หลานเองจึงมีลักษณะนิสัยที่สมดุลย์มากกว่าตัวละครอ่ืนๆ เช่นเป็นคนที่ดู
ไม่มีป๎ญหาเรื่องครอบครัว ทาง Disney Princess ได้นําเสนอเรื่องของความกตัญํูต่อครอบครัวเสีย
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับในเรื่องมู่หลานทาง Disney Princess พยายามให้เห็นวัฒนธรรมของ
แถบเอเชียที่ส่วนใหญ่อาศัยเป็นครอบครัวใหญ่และในบ้านเพศชายมีอํานาจเหนือเพศหญิง โดยใน
เรื่องมู่หลานเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้เห็นบทบาทของความเป็นหญิงและความเป็นชายมากขึ้น 

แม้ว่าสํานักคิดเหล่านี้มีความแตกต่างกันในหลายประเด็นทั้งในส่วนที่อธิบายถึง
สาเหตุของความเป็นรองของผู้หญิงในสังคมรวมทั้งแนวทางในการกําจัดความเป็นรองนั้นแต่สํานักคิด
เหล่านี้มีจุดร่วมกันคือ เรียกร้องในเรื่องความเท่าเทียมกันที่เหมือนกันระหว่างหญิงและชาย และเชื่อ
ในความเป็นสากลของป๎ญหาและทางออกของผู้หญิงเช่น มองว่าผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของ
โลกมีป๎ญหาเช่นเดียวกัน คือการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ชายด้วยกันทั้งสิ้น นอกจากนี้สํานักคิด
เหล่านี้ยังให้ความสําคัญหรือยอมรับในการทําความเข้าใจต่อป๎ญหาผู้หญิงตามแนววิทยาศาสตร์ด้วย 

นอกจากนี้คลื่นลูกที่สองยังพยายามตั้งคําถามกับความเป็นหญิง (femininity) 
และแนวคิดเรื่องสังคมชายเป็นใหญ่ (Patriarchal society) ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสร้างความไม่
เท่าเทียมทางเพศ หน้าที่ของผู้หญิงคือต้องทํางานบ้านในขณะที่หน้าที่ของผู้ชายคือออกไปทํางาน  
นอกบ้านเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัว ได้รับการยอมรับจากสังคม แนวคิดดังกล่าวนําไปสู่ทฤษฎีที่ว่าเพศ
สภาวะ (gender) เป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างทางสังคม เช่น การซื้อของเล่นให้ลูก เราจะเห็นความ
แตกต่างกันอย่างชัดเจน เด็กผู้หญิงต้องใช้ของสีชมพู เล่นตุ๊กตา ในขณะที่ลูกผู้ชายเล่นรถแข่ง หุ่นยนต์ 
พ่อแม่ทุกคนซื้อของเล่นเหล่านี้เตรียมไว้ให้ลูกก่อนลูกจะเกิดเสียด้วยซ้ํา การศึกษาก็มีส่วนร่วมในการ
สร้างความเป็นหญิง แม้ผู้หญิงในยุคนี้จะได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น แต่การศึกษาของผู้หญิง
กลับเป็นการฝึกให้ผู้หญิงกลายเป็นแม่บ้าน เช่น ทักษะในการทําครัว เย็บป๎กถักร้อย การทําบัญชี ในขณะ
ที่ผู้ชายสามารถศึกษาความรู้ที่จะนําไปใช้ประกอบวิชาชีพได้ ในการ์ตูน Disney Princess เองนั้นในยุค
แรกเริ่มเสนอภาพความสามารถของผู้หญิงให้อยู่ ในบ้าน เราจะเห็นได้ชัดในเรื่อง ซินเดอเรลล่า 
(Cinderella [1950]) ซึ่งเป็นความสามารถที่สังคมพยายามมอบให้ผู้หญิงนั่นคือ งานบ้านงานเรือน 
งานเย็บป๎กถักร้อย งานครัว ได้ปรากฏในการ์ตูน Disney Princess ในยุคแรกๆ เช่น สโนไวท์  
ซินเดอเรลล่า เป็นต้น บทบาทของสตรีในยุคนั้นเป็นการประกอบสร้างและย้ําให้เห็นภาพของผู้หญิงใน
บทบาทเดิมๆ ต่อมาในยุคหลังๆ ทาง Disney Princess ได้เสนอภาพของผู้หญิงให้มีความสามารถที่
หลากหลายไม่ได้เน้นไปที่งานบ้านอย่างเดียวอีกต่อไปซึ่งผู้วิจัยจะกล่าวในบทต่อๆ ไป นอกจากนี้
การ์ตูน Disney Princess มักจะแสดงให้เห็นถึงการจบแบบมีความสุข ประกอบสร้างว่าการแต่งงาน
นั้นเป็นความปรารถนาของหญิงสาว ซึ่ง Disney Princess พยายามสร้างความรู้สึกว่าการแต่งงานคือ
สิ่งที่ผู้หญิงปรารถนานั้นปรากฏในการ์ตูน Disney Princess ยุคแรกและยุคที่สอง แต่ไม่เคยแสดงให้
เห็นถึงชีวิตหลังจากแต่งงานทั้งท่ีในความจริงแล้วนั้นการแต่งงานเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น 
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อย่างไรก็ตามในช่วง 20 ปีหลังของศตวรรษที่ 20 สภาพทางสังคมได้เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สภาพของผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย รวมทั้งมีแนวคิดใหม่ๆ ได้เข้ามา
มีอิทธิพลในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม เช่นแนวคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) แนวคิด
สตรีนิยมก็ได้รับอิทธิพลความคิดดังกล่าวด้วย จนก่อให้เกิดคลื่นลูกที่สามขึ้น 

คลื่นลูกท่ีสาม เกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1980 จนถึงป๎จจุบันนี้ คลื่นลูกที่สาม
ได้ตั้งคําถามต่อข้อเสนอ พ้ืนฐานของแนวคิดสตรีนิยมที่ผ่านมาเช่น ความเป็นสากลของป๎ญหาผู้หญิง
โดยไม่พิจารณาถึงเงื่อนไขของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ระบบคิดแบบคู่ตรงข้าม ความเชื่อในการ
ได้มาซึ่งความรู้ตามแนววิทยาศาสตร์ ความคิดคลื่นลูกที่สาม เห็นด้วยว่ามีความแตกต่างระหว่างเพศชาย
และเพศหญิงเนื่องจากให้ความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับร่างกาย (Embodiment) โดยมองว่าเมื่อผู้หญิง
และผู้ชายมีร่างกายที่ต่างกันย่อมนํามาซึ่งประสบการณ์ที่ต่างกัน ปฏิเสธการแบ่งแยกระหว่างเพศทาง
ชีวะและเพศทางสังคม นอกจากเรื่องที่เกี่ยวกับร่างกายแล้ว คลื่นลูกที่สามยังให้ความสนใจในความ
เฉพาะเจาะจง (particularity) ความหลากหลาย (multiplicity) และความแตกต่างของผู้หญิง 
รวมทั้งให้ความสําคัญกับสถานะความเป็น “ผู้อื่น” หรือ “คนนอก” เพราะฉะนั้นคลื่นลูกที่สามจึงรวม
งานของนักสตรีนิยมผิวดําอยู่ด้วย 

โดยทฤษฎีสตรีนิยมในคลื่นลูกที่สาม คือ กลุ่มสตรีนิยมแนวหลังสมัยใหม่ 
(postmodern feminism/pomo feminism) นักทฤษฎีสตรีนิยมกลุ่มนี้ พัฒนาความคิดโดยได้รับ
อิทธิพลมาจากทฤษฎีสังคมศาสตร์สายปรากฏการณ์วิทยา (phenomenology) ที่เชื่อว่า ความเป็น
จริงรอบตัวเรานั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (not given/not natural) แต่ล้วนเป็นสิ่งที่ได้รับ
การประกอบสร้างขึ้นทางสังคม (socially constructed) ดังนั้น นักสตรีนิยมจึงตั้งคําถามว่า เมื่อเป็น
เช่นนี้แล้ว ความเป็นจริงเกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายได้รับการประกอบสร้างทางสังคมขึ้นมาอย่างไร และใคร
มีอํานาจในการกําหนดความหมายความเป็นจริงให้กับผู้หญิง ผู้ชาย เพศวิถี และเพศสภาวะ หรือ  
การตั้งคําถามที่ว่า ผู้คนรับรู้ความหมายของเรื่องเพศว่าอย่างไรบ้าง ซึ่งคําตอบก็ต้องแล้วแต่ความ
เปลี่ยนแปลงในสังคมแต่ละยุคสมัย 

กาญจนา แก้วเทพ (2544, น. 488) ได้อธิบายว่าสตรีนิยมแนวนี้ได้รับอิทธิพล
จากกระแสแนวคิดของยุคหลังสมัยใหม่ และกระแสความคิดอีก 3 แหล่ง ได้แก่  

1. แนวคิด “เพศที่สอง” ของ Simone de Beauvoir (1972) ที่ได้อธิบายเรื่อง
ของสังคมนั้นได้สถาปนาป๎จเจกบุคคลให้เกิด “ตัวตน” ที่แยกออกจาก “ผู้อ่ืน” แต่ทว่าภายใต้สังคมที่
ไม่มีความเท่าเทียมทางเพศดํารงอยู่คงมีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่สถาปนา “ความเป็นตัวตน” แต่ผู้หญิงนั้นมี
สถานภาพที่เป็นรองที่เป็นได้เพียง “ผู้อ่ืน” เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ผู้ชายสามารถสถาปนาตัวตนให้เป็น 
“ประธานาธิบดี” แต่ผู้หญิงซึ่งมีสถานภาพเป็นรองจะเป็นได้เพียง “ภรรยาของประธานาธิบดี” เท่านั้น 
ซึ่งในกรณีนี้ Disney Princess นั้นได้สร้างผู้หญิงซึ่งไม่นับรวมตัวเอก ให้มีบทบาทเพ่ือส่งเสริมบทของ
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ผู้ชายเช่น จากเรื่องมู่หลาน ภรรยาของฮัวหู ซึ่งฮัวหูเป็นพ่อของมู่หลานจะมีบทบาทมากกว่าภรรยา
ตนเอง ซึ่งไม่ค่อยมีบทบาทมากนัก หรือ สโนไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด (Snow White and the Seven 
Dwarfs [1937]) และเจ้าหญิงนิทรา (Sleeping Beauty [1959]) ที่ผู้หญิงต้องได้รับการช่วยเหลือจาก
เจ้าชายเท่านั้นถึงจะรอดพ้นจากคําสาปของตัวร้าย การ์ตูน Disney Princess มักสอดแทรกให้ตัว
ละครผู้หญิงมีสถานะเป็นรองอยู่เสมอ แม้ตัวเอกในแต่ละเรื่องจะเป็นผู้หญิง  สุดท้ายเมื่อถึงตอนจบ
ผู้หญิงมักจะอยู่ในสถานะเป็นรองของตัวเอกฝุายชายต้องรับการช่วยเหลือจากฝุายชายอยู่เสมอ 

จากการประกอบสร้างความเป็นรองในข้างต้น Disney Princess นําเสนอภาพ
ตัวแทนผู้หญิง ทําให้โยงกับแนวคิดที่เป็นคํากล่าวที่สําคัญของ Beauvoir ที่ว่า “เราไม่ได้เกิดมาเป็น
ผู้หญิง หากทว่าได้มากลายในภายหลัง” อันสอดคล้องกับแนวคิดของ postmodern feminism ที่ว่า 
“ไม่มีอะไรที่เป็นผู้หญิงตามธรรมชาติ” มีแต่การนิยามว่า “จะทําให้ผู้หญิงเป็นอะไรเท่านั้น” “ความ
เป็นผู้หญิงนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมา” ซึ่งคํากล่าวข้างต้นนั้นอาจมีความใกล้เคียงกับ
การสร้างตัวละคร Disney Princess ซึ่งผู้หญิงถูกสร้างให้เป็นผู้หญิงในแบบต่างๆ นั่นเอง 

2. จากศูนย์รวมการกระจายตัว แนวคิด postmodern feminism ที่เชื่อในเรื่อง
ความหลากหลายได้กระจายตัวให้เห็นผู้หญิงที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป แนวคิดระบบ 
postmodern feminism ที่เชื่อเรื่องความหลากหลาย จึงเสนอว่า กลุ่มสตรีนิยมจะนําเสนอเรื่อง
ผู้หญิงแบบ “เป็นอย่างเดียวกันหมด” ไม่ได้ แต่ต้องกระจายตัวให้เห็นผู้หญิงที่หลากหลายและแตกต่าง
ออกไป และต้องผนวกกับเกณฑ์อ่ืนๆ นอกจากเรื่องเพศเข้าไปด้วย เช่นการที่ตัวละครผู้หญิงในการ์ตูน 
Disney Princess มีความหลากหลายทางด้านชนชั้น ลักษณะนิสัย เพ่ือให้ผู้หญิงมีความหลากหลายและ
แตกต่างกันมากขึ้น เป็นต้น 

3. จาก Passive audience สู่ Active audience ในส่วนที่เกี่ยวกับสื่อมวลชน 
เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายความคิดจากทฤษฎีผลกระทบ (Impact Theory) ที่เชื่อในพลังอํานาจของสื่อ
และเชื่อว่า ผู้รับสารถูกครอบงําจากสื่อเนื่องจากเปิดรับสื่ออย่าง Passive นั้น ในช่วง 1970 ได้มีการ
นําเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับผู้รับสารว่า ในความเป็นจริง ผู้รับสารเลือกเปิดรับสื่ออย่าง active และ
ชั้นต่อมากลุ่มวัฒนธรรมศึกษาเชื่อว่าเนื่องจาก “ตัวบท” เองมีความหลากหลายบรรจุอยู่ ดังนั้นผู้รับ
สารจึงสามารถเลือกเปิดรับและตีความได้ตามความคิดของผู้รับสารเอง จากที่กล่าวมามีส่วนเกี่ยวข้อง
กับผู้รับสารที่เป็นเด็กผู้หญิงเองก็มีการพัฒนาจาก Passive audience สู่ Active audience เช่นเดียวกัน 
ซึ่งเด็กเองสามารถเลือกรับสื่อได้ง่ายขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีพัฒนาให้มีความทันสมัยมากขึ้น ทําให้
ช่องทางการรับชมง่ายขึ้นและเด็กเองเป็นผู้รับสารที่เลือกรับชมการ์ตูนที่ตนเองสนใจ โดยเด็กผู้หญิงมี
การตีความได้ตามจินตนาการ อาจตีความได้ลึกซึ้งกว่าผู้ใหญ่เสียด้วย ผู้วิจัยสนใจผู้รับสารในกลุ่ม
เด็กผู้หญิงว่าจะมีการตีความการ์ตูน Disney Princess เป็นเช่นไรออกมา และสนใจในกรณีภาพตัวแทนที่
เด็กผู้หญิงได้รับจากการรับชมการ์ตูน Disney Princess 
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ทั้งหมดนี้เกิดจากแนวคิด postmodern feminism โดยกลุ่มนี้จะไม่สนใจ 

รวมทั้งไม่เชื่อว่ามีอะไรที่เป็น “ความเป็นจริง” (reality) เพราะความเป็นจริงล้วนแต่เป็นสิ่งที่ถูกประกอบ

สร้างขึ้นจาก “การให้คํานิยาม” “การให้ความหมาย” แก่สิ่งต่างๆ ดังนั้นแนวทางการวิจัยของกลุ่มสตรี

นิยมแนว postmodern feminism จึงสนใจ “การให้คํานิยาม” “การให้ความหมาย” ที่เกี่ยวข้องกับ

เพศสภาวะ เช่นการให้คํานิยาม “ความเป็นหญิง” 

สตรีนิยมในยุคนี้ยังตระหนักอีกด้วยว่าป๎ญหาของผู้หญิงไม่สามารถมีความเป็น

สากลได้ ผู้หญิงจากต่าง วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์และชนชั้นย่อมมีป๎ญหาแตกต่างจากสตรีผิวขาวชน

ชั้นกลางในยุโรป ซึ่งเป็นผู้วางแนวคิดให้กับสตรีนิยม 2 กระแสที่ผ่านมา ความเป็นหญิง (femininity) 

จึงไม่มีความเป็นสากล ผู้หญิงในแต่ละพ้ืนที่จําเป็นต้องเรียกร้องสิทธิที่แตกต่างกัน  เพราะผู้หญิงใน

พ้ืนที่ที่แตกต่างถูกกระทําจากการประกอบสร้างทางสังคมไม่ว่าจะเป็น เรื่องค่านิยมของผู้ชาย วัฒนธรรม

ในพ้ืนที่นั้นๆ ทําให้ผู้หญิงในแต่ละพ้ืนที่ย่อมมีความต้องการเรียกร้องที่แตกต่างกันเช่น ในเรื่อง 

โพคาฮอนทัส (Pocahantas [1995]) ผู้หญิงในพ้ืนที่ห่างไกลจากสังคมเมืองต่างเรียกร้องสิทธิด้านการ

อยู่รอดหาเลี้ยงปากท้องปกปูองถิ่นฐานของตนเองแทนที่จะสนใจเรื่องความสวยความงามแบบผู้หญิง

ในสังคมเมือง เป็นต้น 

Chris Beasley (1999) กล่าวว่า “สตรีนิยมสายหลังสมัยใหม่จะให้ความสําคัญ

กับความแตกต่างของผู้หญิงที่มีอยู่อย่างมากมาย รวมทั้งความหลากหลายที่มีอยู่ในผู้หญิงแต่ละคน” 

ซึ่งใน Disney Princess เองนั้นได้ประกอบสร้างภาพของผู้หญิงให้มีความหลากหลายทั้งผม สีผิวและ

ลักษณะนิสัยซึ่งทําให้เราเห็นภาพแทนตัวของผู้หญิงในลักษณะต่างๆ ทําให้ผู้ชมสัมผัสและรับรู้ว่าตัว

ละครได้รับชมกันมีทั้งตัวร้ายและตัวดีหรือตัวละครหญิงที่มีทั้งดีทั้งร้าย 

Agger (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2544, น. 497) ว่าจากการตีความของ

กลุ่มสตรีนิยมแนว Postmodern feminism การวิจัยเกี่ยวกับภาพตัวแทนที่ปรากฏออกมาอย่าง

สม่ําเสมอของผู้หญิงในสื่อคือ ผู้หญิงถูกนําเสนอเป็นวัตถุทางเพศ ผู้หญิงถูกนําเสนอในบ้าน ผู้หญิงถูก

นําเสนอว่า “อ่อนแอ” เป็นเพศที่สอง ผู้หญิงจะเป็นผู้หญิงดีได้ต่อเมื่อมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม 

ฯลฯ 

สําหรับภาพตัวแทนที่เป็นแบบฉบับที่กล่าวมาข้างต้นนี้ สตรีนิยมแนว Postmodern 

feminism เห็นว่าภาพตัวแทนดังกล่าวคือ “ตัวบท” ที่ประกอบสร้าง “ความเป็นหญิง” ขึ้นมา 

(Gender Construction) จากที่กล่าวมาข้างต้นว่าสตรีนิยมกลุ่มนี้ก็คือ ความจริงนั้นไม่มีอยู่ในตัวเอง 

หากแต่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาโดยเกณฑ์แบบต่างๆ แล้วนํามาแบ่งแยกโดยใช้เกณฑ์เรื่องเพศมา

แบ่งแยกผู้ชาย/ผู้หญิงออกจากกัน 
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แนวทางการต่อสู้ของสตรีนิยมแนว Postmodern feminism จึงอยู่ที่การรื้อ

สร้าง (Deconstruction) และประกอบสร้างใหม ่(Reconstruction) และการกระทําดังกล่าวจะไม่ได้

ดําเนินอยู่ในระดับของ “กระบวนการสร้างตัวบท” ซึ่งในที่นี้คือ ผู้สร้างการ์ตูน Walt Disney เท่านั้น

หากแต่ต้องดําเนินการใน “กระบวนการถอดรหัส” ซึ่งเป็นกิจกรรมของผู้รับสารหรือผู้ชมด้วยนั่นเอง 

ซึ่งในส่วนของการรื้อถอนและประกอบสร้างใหม่นั้นทางการ์ตูน Disney Princess ได้พยายามรื้อ

ภาพเดิมๆ ออกเช่นการที่สโนไวท์ และ เจ้าหญิงนิทรานั้นต้องนอนรอให้เจ้าชายมาช่วย ในยุคหลังๆ 

เอง Disney Princessได้พยายามสร้างภาพใหม่ๆ  ให้ผู้หญิงเช่นผู้หญิงเจรจาต่อรองรักษาความสงบใน

เมืองโดยไม่ต้องพ่ึงพาผู้ชาย เช่น นักรบสาวหัวใจมหากาฬ (Brave [2012]) ซึ่งการรื้อถอนภาพเดิมๆ 

นั้นและประกอบสร้างใหม่ในครั้งนี้ทําให้เรื่อง นักรบสาวหัวใจมหากาฬ ได้รับความนิยม ในฐานะภาพ

ของผู้หญิงที่ดํารงชีวิตโดยปราศจากผู้ชาย และเรื่องต่อๆ มาทาง Disney Princess ได้สร้างรื้อภาพ

เดิมๆ ที่ว่าผู้หญิงต้องการความรักจากผู้ชาย แต่ประกอบสร้างภาพใหม่เช่นผู้หญิงสามารถมีความรัก

และมีความสุขได้โดยการรับความรักจากครอบครัว เช่นในเรื่องผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ 

(Frozen [2013]) ที่แสดงให้เห็นว่าความรักท่ีแท้จริงคือความรักจากคนในครอบครัว 

กาญจนา แก้วเทพ และ สมสุข หินวิมาน (2551) กล่าวว่า ทฤษฎีสตรีนิยม เป็น

แนวคิดที่ให้ความสําคัญกับการศึกษาด้วยเกณฑ์เรื่อง เพศ โดยจําแนกระหว่าง เพศตามธรรมชาติ  

(sex) หรือเพศท่ีติดตัวมาแต่กําเนิดและ เพศสภาวะ (gender) หรือเพศท่ีประกอบสร้างขึ้น ซึ่งเพศทาง

ประการหลังนี้ได้กลายเป็นตัวแปรสําคัญของความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อยู่ในการกระทําของสถาบัน

สังคมและวัฒนธรรมนั่นเองและสําหรับโลกวิชาการในระยะหลังๆ มานี้ เพศสภาวะได้กลายมาเป็นอีก

หัวข้อหนึ่งที่ได้รับความสนใจศึกษาวิจัยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างเพศ

สภาพและการสื่อสาร ซึ่งได้กลายเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจด้วยเช่นกัน 

กาญจนา แก้วเทพ (2554) กล่าวว่า แนวทางของแต่ละสํานักคิดแต่ละกลุ่มจะ

เป็นตัวกําหนดทิศทางและประเด็นป๎ญหาที่จะใช้ศึกษาเรื่องสื่อกับเพศสภาพ/บทบาทหญิง -ชาย และ

แม้ว่าแต่ละกลุ่มจะมีหลักการพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ป๎ญหาเรื่องเพศแตกต่างกัน แต่ทุกกลุ่มก็มีทัศนะ

ที่เป็นจุดร่วมกันอยู่ 2 ประการคือ 

1. ทุกกลุ่มจะใช้เกณฑ์การวิเคราะห์เรื่อง “เพศสภาพ/บทบาทหญิง-ชาย” ซึ่งมี

ฐานะเป็นเครื่องมือที่วางโครงสร้างของโลกความจริง เช่นการแบ่งงานกันทําโดยใช้เพศเป็นเกณฑ์ และ

โลกแห่งสัญลักษณ์ เช่นผลงานทั้งหมดที่สื่อมวลชนเสนอมา ผู้หญิงที่สวยต้องมีผิวที่ขาวราวกับหิมะ

เหมือนสโนไวท์ ผู้หญิงที่สวยต้องมีริมฝีปากแดงสีดอกเหมือนกุหลาบตามลักษณะที่พบในเจ้าหญิง

นิทรา ส่วนบทบาทผู้ชายในสถานะเจ้าชายต้องมาช่วยเจ้าหญิงในยามคับขันเช่นในสโนไวท์และ  

เจ้าหญิงนิทรา เป็นต้น 
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2. ทุกกลุ่มจะถือว่า เพศสภาพ/บทบาทหญิง-ชาย เป็นป๎จจัยกําหนด (defining 

factor) ตัวหนึ่งที่ทํางานร่วมกับป๎จจัยอ่ืน เช่นฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม ภูมิภาค ระดับการศึกษา  

ชนชั้น ศาสนาโดยทางด้านศาสนานั้นผู้นําศาสนาที่สําคัญส่วนใหญ่และมีบทบาทคือผู้ชาย และรวมไป

ถึงการใช้ชีวิตเช่น เพศชายจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจมากกว่า เพราะได้ทํางานที่ได้เงินเช่น เชฟใน

ร้านอาหารหรูหรือโรงแรมจะเป็นผู้ชายในขณะที่ผู้หญิงเป็นผู้ทําอาหารตามสั่งจะได้ราคาค่างวดต่าง

จากผู้ชาย แต่ส่วนนี้ทาง Disney Princess ได้นําเสนอให้มีความหลากหลายเช่น เรื่องชนชั้นของ

ผู้ชายผู้หญิงไม่ได้กําหนดตายตัวว่าผู้ชายต้องมีชนชั้นที่เหนือกว่าเสมอไปเช่นในเรื่อง อะลาดินกับ

ตะเกียงวิเศษ (Aladdin [1992]) ผู้ชายมีชนชั้นที่ต่ํากว่าผู้หญิง และในเรื่องมหัศจรรย์มนต์รักเจ้าชายกบ 

(The Princess and the Frog [2009]) ที่ตัวเอกผู้หญิงมีลักษณะในความเป็นผู้นํามากกว่าตัวเอกชาย 

เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับความเป็นมาและพัฒนาการของสตรีนิยมที่เกิดขึ้น

นั้นทําให้ผู้หญิงมีลักษณะการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปจากสมัยก่อนที่เป็นดั่งเบี้ยล่างรองบ่อนให้ผู้ชายกดขี่ ไร้

ความเสมอภาค แต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้หญิงเริ่มมีบทบาททางสังคมมากขึ้น ต่อสู้เพ่ือสิทธิของตัวเองและ

แสดงความเป็นตัวตนออกมา ซึ่งการพัฒนาที่เกิดขึ้นในโลกความจริงเราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลง

นี้ได้จากการ์ตูน Disney Princess โดยตัวละครผู้หญิงนั้นก็มีการพัฒนาบทบาทตัวเองตามยุคสมัย 

ซึ่งเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้หญิงในแต่ละเรื่องมีการพัฒนาแสดงออกถึงการเรียกร้องสิทธิให้

ตนเอง ต่อสู้เพื่อคนที่เรารัก แทนท่ีจะนั่งอยู่แต่ในห้องครัวผู้หญิงไม่ได้อยู่ในบ้านเสมอไปแต่ยังมีบทบาท

มาโลดแล่นผจญภัยนอกบ้าน ซึ่งในแต่ละประเด็นนั้นมีให้พบเห็นในการ์ตูน Disney princess ซึ่งมี

ความเป็นสตรีนิยมแทรกซึมอยู่ในการ์ตูนแต่ละเรื่อง ซึ่งถ่ายทอดผ่านเนื้อเรื่อง และการดําเนินชีวิตของ

ตัวละคร 

และที่ได้กล่าวข้างต้นนี้เองผู้วิจัยได้เลือกการ์ตูน Disney Princess เป็นหัวใจหลักใน

การจะนํามาโยงเข้ากับการศึกษาสื่อซึ่งผนวกรวมกับสตรีนิยมซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้ทฤษฎีสตรีนิยมหลัง

สมัยใหม่ในการวิเคราะห์การรื้อถอนและประกอบสร้างใหม่ในตัวละครผู้หญิงที่มีในการ์ตูน Disney 

Princess โดยผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess ทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่ 

1. ราพันเซลเจ้าหญิงผมยาว (Tangled [2010]) 2. นักรบสาวหัวใจมหากาฬ (Brave [2012]) 3. ผจญภัย

แดนคําสาปราชินีหิมะ (Frozen [2013]) โดยใช้แนวคิดสตรีนิยมหลังสมัยใหม่ (Postmodern 

feminism) เพ่ือวิเคราะห์การ์ตูนเพ่ือศึกษาการพัฒนาของผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess ซึ่งทั้ง 

3 เรื่อง ที่เลือกมานั้นจะแสดงให้เห็นการพัฒนาของผู้หญิงในยุคหลังของ Disney Princess ทําให้ได้

เห็นภาพตัวแทนของผู้หญิงมากขึ้น 
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2.2 ทฤษฎีการประกอบสร้างความจริงทางสังคม (Social Construction of Reality) 
 
ทฤษฎีการประกอบสร้างความจริงทางสังคม (Social Construction of Reality) นั้น

เป็นแนวทางในการทําความเข้าใจสื่อ ตามความเชื่อของกลุ่มวัฒนธรรมศึกษาที่ว่า “ความเป็นจริงนั้น
เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา” 

แนวคิดหลักของกลุ่มทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษาก็คือ แนวคิดที่ว่าสิ่งที่เรียกว่า “ความเป็นจริง” 
(reality) นั้น มิใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว (given/out there) แต่ความเป็นจริงนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา 
(construct) (กาญจนา แก้วเทพ, 2545, น. 258) หรือถูกนิยามว่า “อะไรเป็นอะไร” (definition) 
กระบวนการสร้างความรู้/ความจริงดังกล่าวเรียกกันว่าเป็น “การสร้างความเป็นจริงทางสังคม” (social 
construction of reality) (กาญจนา แก้วเทพ, 2544, น. 239) 

แนวคิดเรื่องการสร้างความเป็นจริงทางสังคม (Social Construction of Reality) เป็น
แนวคิดในกรอบวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) ซึ่งการวิเคราะห์สื่อด้วยแนวคิดทางวัฒนธรรม
ศึกษานั้นจะมองว่าสื่อมวลชนไม่ได้เป็นแต่เพียงช่องทางหรือพาหะ (Channel) ในการเผยแพร่และ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมเท่านั้น แต่สื่อมวลชนยังเป็น “แหล่งกําเนิดในการสร้างสรรค์” (generator) ของสังคม
เพราะการสื่อสารนั้นเป็นกระบวนการทางสัญลักษณ์ที่ทําการสร้างสรรค์ รักษา แก้ไข และตกแต่งความ
เป็นจริงหนึ่งๆ ด้วย แนวคิดการสร้างความเป็นจริงทางสังคมมองว่า สิ่งที่เรียกว่า “ความเป็นจริง” 
(Reality) นั้นมิใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา (construct) และเชื่อว่าในสังคมยุค
ป๎จจุบันนี้สื่อมวลชนเป็นสถาบันสําคัญที่จัดวางรูป (Structure) ความเป็นจริง ดังที่ Stuart Hall ได้เสนอไว้
ว่าสื่อไม่ได้ทําหน้าที่เพียงแค่ครอบงําหรือสะท้อนสังคมในเชิงอุดมการณ์เท่านั้น แต่สื่อยังได้ทําหน้าที่
เป็น “ตัวประกอบสร้างความเป็นจริงของสังคม” 

แนวคิดนี้เริ่มจากข้อเสนอที่ว่าโลกที่แวดล้อมรอบตัวบุคคลนั้นมีอยู่ 2 โลก โลกแรกเป็น
โลกทางกายภาพ อันได้แก่ วัตถุ สิ่งของ บุคคล บรรยากาศด้านกายภาพทั้งหลายที่แวดล้อมบุคคล 
โลกนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ส่วนอีกโลกหนึ่งมีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น โลกทางสังคม (social world) 
สิ่งแวดล้อมเชิงสัญลักษณ์ (symbolic environment) หรือความเป็นจริงทางสังคม (social reality) 
โลกนี้เกิดจากการทํางานของสถาบันต่างๆ ในสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ศาสนา ที่ทํางาน รัฐ 
และสื่อมวลชน (กาญจนา แก้วเทพ, 2544, น. 238) เช่น เรื่องเล่าของเด็กหญิงเวอร์จิเนีย โอฮันลอน 
ที่เขียนจดหมายถึง หนังสือพิมพ์นิวยอร์คซัน เพ่ือสอบถามว่าซานตาคลอสมีอยู่จริงในโลกนี้หรือไม่ 
และบรรณาธิการได้ตอบจดหมายของเธอว่า “Yes, Virginia, there is a Santa Claus!” แม้ว่าจะไม่
มีใครได้เห็นตัวจริงของซานตาคลอส แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีซานตาคลอส สิ่งที่เป็นจริง (มีอยู่จริง) 
ที่สุดในโลกคือ สิ่งที่แม้แต่เด็กหรือผู้ใหญ่ก็ไม่สามารถมองเห็นได้” (Newman, 1997, p. 53) 
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ข้อความในจดหมายดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพที่เลื่อนไหลไปมาของธรรมชาติ
ระหว่าง “ความจริง” (truth) ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นความจริงอยู่แล้วแก้ไขไม่ได้กับ “ความเป็นจริง” (reality) 
ซึ่งเป็นความจริงที่สามารถประกอบสร้างขึ้นมาได้ และบทบาทการทํางานของสถาบันสื่อมวลชนใน
การสร้างความเป็นจริงขึ้นมาแวดล้อมบุคคล เด็กหญิงเวอร์จิเนียถูกทําให้เชื่อในความเป็นจริงของบาง
สิ่งบางอย่างที่เธอไม่สามารถและจะไม่มีวันได้รับรู้ด้วยประสาทสัมผัสของเธอ และแม้ว่าเมื่ อโตขึ้นเธอ
จะได้รับรู้ความจริง บางอย่างที่แตกต่างออกไปในเรื่องของซานตาคลอสก็ตาม แต่ในตอนนี้เธอได้ถูก
กระตุ้นให้เชื่อในเรื่องราวของซานตาคลอส แม้ว่าจะไม่สามารถหาหลักฐานใดๆ มาพิสูจน์ได้ 

จากกรณีข้างต้นเมื่อเปรียบเทียบกับการ์ตูน Disney Princess เนื้อเรื่องที่สร้างขึ้น
ดังกล่าวล้วนเป็นการประกอบสร้างทางสังคมจากสถาบันสื่อมวลชนในที่นี้คือ Walt Disney นั่นเองที่
สร้างโลกใบใหม่ภายใต้การ์ตูน Disney Princess เพ่ือสร้างความเป็นจริงทางสังคมให้เกิดการเรียนรู้
ผ่านการ์ตูน Disney Princess 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 การประกอบสร้างความจริง (Social Construction of Reality). จาก ผู้คนที่หลากหลาย
ในการสื่อสาร: เด็ก สตรี และผู้สูงวัย (น. 132), โดย กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2554, กรุงเทพฯ: 
โครงการเมธีวิจัยอาวุโสกระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อสารศึกษาไทย. 

 
สําหรับคําสําคัญในแนวคิดนี้ก็คือ คําว่า “ความเป็นจริง” (reality) อันหมายถึง โลกแห่ง

สังคม/โลกแห่งสัญลักษณ์ที่ห่อหุ้มแวดล้อมคนอยู่ คําว่า “ความเป็นจริง” นี้ประกอบด้วยหลายมิติ 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2544, น. 239) คือ 

- เป็นแหล่งสําคัญของการให้คํานิยามแก่สังคมต่างๆ (dominant source of definition) 
เช่นในการ์ตูน Disney Princess มักนําเสนอภาพความสุขของตัวละครคือการได้แต่งงานกับเจ้าชาย 
เป็นต้น 

- เป็นภาพลักษณ์ (image) ของความเป็นจริงทางสังคมของป๎จเจกบุคคล/กลุ่ม/สังคม
ต่างๆ เช่น ภาพลักษณ์แม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงหรือเจ้าหญิงคู่กับเจ้าชาย เป็นต้น 

- เป็นค่านิยมที่แสดงออกมา (value) เช่น การเชื่อมโยงระหว่างความดีกับความชั่วเข้า
กับความขาวและความดํา ดังที่ผลการวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างตัวละครผิวดํากับผิวขาว
แล้ว ตัวละครผิวดําจะมีลักษณะที่สนุกสนานหรือมีเนื้อหาสาระน้อยกว่าตัวละครผิวขาว และจะลงเอย

การประกอบสร้างความจริง ภาพในสื่อ 
การประกอบสร้าง 
ความจริงทางสังคม 
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ในทางลบ ในขณะที่ตัวละครผิวขาวจะมีตอนจบที่เป็นบวกมากกว่า เป็นต้น เช่น ข้อค้นพบของ 
Sweeper (1993) จากการศึกษารายการละครเกี่ยวกับครอบครัวของคนผิวขาว 6 เรื่อง ระหว่างปี 
1970-1980 จํานวน 93 ตอน Sweeper พบว่า ครอบครัวของคนผิวดําจะถูกนําเสนอภาพในแบบของ
ครอบครัวที่แตกแยก มีแม่บ้านเป็นใหญ่ในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมีการศึกษาต่ํา ประกอบ
อาชีพต่ํา ตัวละครผู้ชายผิวดําที่เป็นผู้ใหญ่จะมีลักษณะไม่เป็นมิตร อ่อนแอ เห็นแก่ตัว ไม่น่าไว้วางใจ 
มากกว่าตัวละครผู้ชายผิวขาว ในขณะที่ Disney Princess กําลังพยายามนําเสนอในทิศทางตรงกัน
ข้ามเช่น ภาพยนตร์การ์ตูนมหัศจรรย์มนต์รักเจ้าชายกบ (Princess and the frog [2009]) ที่เป็น
เรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าชายที่ถูกสาปให้กลายเป็นกบและเจ้าชายกบต้องการหาทางแก้คําสาป หลังจาก
นั้นเจ้าชายจุมพิตกับคนชนชั้นไพร่ที่เจ้าชายกบคิดไปว่าคนนั้นคือเจ้าหญิงซึ่งจะช่วยแก้คําสาปได้ตาม
เทพนิยายดั้งเดิม เพราะความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเจ้าหญิงแต่กลับต้องกลายเป็นกบทั้งคู่ และต้องฟ๎นฝุา
อุปสรรคเพ่ือให้กลับมาเป็นคนเหมือนเดิม การประกอบสร้างการ์ตูนเช่นนี้กลับไม่ประสบความสํา เร็จ
จากรายได้เมื่อตรวจสอบจาก Box office ที่ทํารายได้ตกต่ําที่สุดใน Disney Princess (ข้อมูลจาก 
Disney All Time Box Office Results) 

- เป็นบรรทัดฐานสําหรับการตัดสิน (normative judgement) เช่น ระหว่างความ
กตัญํูต่อพ่อแม่กับการตัดสินใจอย่างอิสระในเรื่องชีวิตรักของพระเอกละครโทรทัศน์ สังคมใช้อะไร
เป็นเกณฑ์บรรทัดฐานในการตัดสินใจว่าพระเอกทําถูกต้องหรือไม่ หรือใน Disney Princess เรื่อง
เงือกน้อยผจญภัย (The little mermaid [1989]) ที่เอเรียล เจ้าหญิงเงือกน้อยต้องตัดสินใจว่าจะต้อง
เลือกอยู่ที่วังใต้มหาสมุทรกับพ่อหรือขึ้นไปอยู่บนพระราชวังกับเจ้าชายบนพ้ืนแผ่นดินเพ่ืออยู่กับคนที่รัก 
เอเรียลได้ตัดสินใจที่อยู่บนโลกมนุษย์กับคนที่รักในตอนจบ ซึ่งการที่ต้องตัดสินใจระหว่างความกตัญํู
กับความรักซึ่ง Disney Princess ได้สอดแทรกเรื่องราวการตัดสินใจของตัวเอกไว้หลากหลาย 
ยกตัวอย่างอีกเรื่องเช่น มู่หลาน การตัดสินใจที่ว่าจะต้องปลอมตัวเป็นชายเพ่ือช่วยพ่ออาจจะผิดต่อ
กฎหมายแต่เพื่อช่วยพ่อมู่หลานจึงตัดสินใจออกรบแทนพ่อที่ปุวย ซึ่งบทบาทการตัดสินใจที่มีผลต่อคน
รอบข้างในการ์ตูน Disney Princess จะมีแต่ตัวการ์ตูนผู้หญิงเท่านั้น เราจะไม่พบตัวละครผู้ชาย
จะต้องเลือกตัดสินใจในสถานการณ์คับขันเช่นนี้เลย 

ในป๎จจุบัน เราอยู่ในสังคมที่กว้างใหญ่ไพศาลและมีการดํารงชีวิตเชื่อมต่อถึงกันทั่วทุกมุม
โลก บ่อยครั้งที่เรารู้จักทุกมุมโลกโดยมิได้ผ่านประสบการณ์โดยตรง (Direct Experience) เพียงอย่าง
เดียว หากแต่รู้จักโลกโดยผ่านสื่อมวลชน (Mass-Mediated Experience) ด้วยเช่นกัน สื่อมวลชนจึง
ทําหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างเรากับโลกภายนอก ช่วยให้เรารู้จักและเข้าใจโลก ช่วยในการอ่าน
ความหมายของโลก (Make Sense) (กาญจนา แก้วเทพ, 2544, น. 246) สื่อมวลชนไม่ได้ทําหน้าที่แค่
บอกว่าเรามีอะไรในสังคมเท่านั้นแต่สื่อมวลชนยังบอกเราว่าอะไรคือสิ่งที่สังคมนี้ “ยอมรับ” และอะไร
คือสิ่งที่ “ไม่ใช่” สําหรับสังคมนี้ สื่อได้แสดงให้เราเห็นว่าบทบาทหน้าที่และตําแหน่งแห่งที่ในลักษณะ
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ใดที่สังคมคิดและให้คุณค่า เช่นการแสดงออกถึงลักษณะและบทบาทของความเป็นชายหญิง ผ่านการ
แต่งกาย การบริโภค การวางตัวต่อบุคคลในสังคมหรือการตอบรับและแสดงออกในสถานการณ์ต่างๆ 
ภายใต้บรรทัดฐานที่ถูกอบรมบ่มเพาะและควบคุมโดยสถาบันต่างๆ รวมถึงสถาบันสื่อมวลชน ภาพที่
สื่อนําเสนอจึงเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นโดยผ่านการคัดเลือกภายใต้ความเชื่อและความเข้าใจ
บางอย่างภายใต้สังคมหรือภายใต้ทุนนิยมและนายทุน ด้วยเหตุนี้ทุกครั้งที่เรารับรู้ความเป็นจริงจึงต้อง
ตระหนักว่าเป็นความจริงที่ถูกเลือกสรรโดยผู้ผลิตหรือสื่อมวลชนที่ทําการถ่ายทอดแล้วทั้งสิ้น 

เมื่อความเป็นจริงเกิดมาจากการถูกประกอบสร้างหรือถูกนิยามจากการทํางานของ
สถาบันต่างๆ ในสังคม ก็จะมีกระบวนการซึมผ่านนิยามดังกล่าวเข้าไปในตัวบุคคล นิยามดังกล่าวจะ
กลายเป็น “แผนที่ทางจิตใจ” (mental maps) ที่ทําหน้าที่เหมือนแผนที่ทั่วไป คือ ชี้ทิศทางว่าอะไร
เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง ความคาดหวังต่างๆ เป็นอย่างไร (level of expectation) แผนที่นี้จะลากเส้น
กั้นบอกว่า อะไรบ้างที่เป็นไปได้ (possible) (กําหนด horizontal line) อะไรบ้างที่เป็นเรื่องปกติ 
(normal) อะไรบ้างเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ (acceptable) รวมทั้งมีการชี้แนะว่ามีวิถีทางแบบใดบ้างที่
จะบรรลุเปูาหมายได ้(บอก way of life) 

หากเชื่อมโยงกับตัวละคร “ผู้หญิง” ในการ์ตูน Disney Princess แล้วจะเห็นได้ว่า
เรื่องราวต่างๆ ได้ถูกประกอบสร้างขึ้นเปลี่ยนไปจากตัวต้นเรื่องเดิมที่มาจากนิทานกริมม์หรือที่มาของ
นิทานมีการปรับขัดเกลารวมทั้งประกอบสร้างขึ้นใหม่ ให้กลายเป็นเรื่องราวในฉบับของวอลท์ ดิสนีย์  
นํามาใส่ค่านิยม ภาพลักษณ์ และบรรทัดฐานความถูกต้องทางสังคมที่ควรจะเป็นลงไปในเรื่องราวที่มี 
“ผู้หญิง”เป็นตัวขับเคลื่อนซึ่งวอลท์ ดิสนีย์ได้นําเสนอการกระทําผ่านตัวละครในเรื่องให้ดําเนินไป
เปรียบเสมือนการจะสื่อสารกับผู้ชมว่าการกระทําเช่นนี้เป็นสิ่งที่ถูกที่ควร ตัวการ์ตูนที่สวมบทบาทร้าย
กาจสุดท้ายจะจบลงด้วยการเป็นที่ไม่ยอมรับ รวมทั้งการประกอบสร้างเรื่องราวใหม่ให้เป็นที่จดจําเกิด
การเรียนรู้ไปพร้อมกับการรับชมการ์ตูน และท้ังหมดที่ปรากฏในการ์ตูนล้วนเป็นความจริง (reality) ที่
ถูกคัดสรรมาอย่างดีแล้วทั้งสิ้นหรืออาจจะเรียกได้ว่าเนื้อหาในการ์ตูน Disney นั้นเปรียบเสมือนแผน
ที่ทางจิตใจของผู้ชมก็ได้ ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะใช้ทฤษฎีการประกอบสร้างความจริงทางสังคม 
(Construction of Social Reality) มาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาการประกอบสร้างความจริงทาง
สังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้หญิงภายในการ์ตูน Disney Princess ยุคหลังตั้งแต่ปี 2010-2013 
เพ่ือให้ทราบถึงพัฒนาการที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยังคงพบกับการประกอบสร้างภาพให้กับ
ผู้หญิงเช่นเดิม 
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2.3 แนวคิดการสร้างภาพแทน (Representation) 
 

Representation ในภาษาอังกฤษได้มีการนําเสนอแนวคิดที่อาจจะไม่สามารถแปล
ความหมายออกมาว่าเป็นแค่ ภาพแทน เนื่องจากคําว่าภาพแทนอาจอธิบายได้เพียงว่าเป็น ผลผลิต 
หรือวัตถุสําเร็จเท่านั้น แต่คําว่า representation ยังหมายรวมไปถึงกระบวนการนําเสนอด้วย ดังนั้น
จึงสามารถแปลออกมาได้ว่า การนําเสนอภาพแทน คําว่า ภาพแทนจึงมีความหมายนัยยะที่ซับซ้อน
มาก ภาพแทนในวรรณกรรมจึงไม่ใช่ภาพแทนของความเป็นจริงในอุดมคติ หากแต่เป็นภาพแทนจาก
มุมมองของผู้เขียน ผู้แต่งหรือผู้สร้างโดยเฉพาะ ซึ่งมักมีความเกี่ยวพันกับกรอบวาทกรรม (สุรเดช  
โชติอุดมพันธ์, 2548) 

สจ๊วร์ต ฮอลล์ (Stuart Hall, อ้างถึงใน สุรเดช โชติอุดมพันธ์, 2548) ได้เสนอวิธีการ
นําเสนอภาพตัวแทนในเชิงการสร้างความหมาย (constructionist approach) ซึ่งตั้งอยู่บนความเชื่อ
พ้ืนฐานที่ว่า การนําเสนอภาพตัวแทนนั้นไม่ได้เป็นกระบวนการที่โปร่งใส หรือเป็นเพียงการถ่ายทอด
สิ่งรอบข้างโดยตรงโดยไม่ได้มีการบิดเบือนหากแต่เป็นกระบวนการที่แอบแฝงการผลิตความหมาย 
กล่าวคือในขณะที่สิ่งรอบข้างไม่ได้มีความหมายในตัวของมันเอง หากแต่ผู้สร้างนําเสนอภาพแทนนั้น
ใส่ความหมายลงไปในกระบวนการนําเสนอ จากแง่มุมดังกล่าว ผู้สร้างนั้นมีความสําคัญอย่างมาก
เนื่องจากเป็นผู้กําหนดกรอบและให้ความหมายกับสิ่งรอบข้างที่ไม่ได้มีความหมายในตัวมันเอง 
ตัวอย่างเช่น “ผู้หญิง” ไม่ได้มีความหมายในตัวมันเอง หากแต่เกิดจากการประกอบสร้างขึ้นจาก
วัฒนธรรมและค่านิยมทางสังคมและการนําเสนอภาพแทนซ้ําๆ ทําให้เกิดผู้หญิงขึ้นโดยผู้สร้างที่
กําหนดความหมายและบทบาทของผู้หญิงให้เป็นไป ในยุคที่ชายเป็นใหญ่ ผู้หญิงจะถูกสร้างให้อ่อนแอ 
ทํางานในบ้าน แต่เมื่อมีการเรียกร้องสิทธิสตรีจากสตรีนิยมมากขึ้น ภาพแทนของผู้หญิงจึงเปลี่ยนไป 
เป็นผู้หญิงออกมาทํางานนอกบ้านได้ มีความสามารถทัดเทียมผู้ชาย เป็นต้น โดยภาพตัวแทนดังกล่าว
จะถูกสร้างผ่านละครโทรทัศน์ การ์ตูน สื่อโฆษณา เป็นต้น 

 
2.3.1 วิธีการสร้างภาพตัวแทน 

สรารักษ์ โรจนพฤกษ์ (2557, น. 29) ได้อธิบายการสร้างภาพตัวแทนไว้ 2 ประการ 
คือ  

1. การสร้างภาพตัวแทน ในบางสํานักได้บอกไว้ว่าอาจเป็นการสะท้อนความเป็น
จริงทางด้านค่านิยม วัฒนธรรม ความเชื่อทางสังคมในแต่ละบริบทของคนส่วนใหญ่ เช่น การสะท้อน
ภาพของผู้หญิงในสังคมอเมริกันยุคสมัยใหม่ที่ปรากฏในสื่อภาพยนตร์และภาพยนตร์การ์ตูนที่มีความ
เป็นหญิงที่เปลี่ยนไป จากแต่เดิมที่ผู้หญิงเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูก ดูแลสามี กลายมาเป็นผู้หญิงที่เก่ง
ออกมาทํางานนอกบ้านสามารถทํางานเลี้ยงครอบครัวได้โดยไม่ต้องพ่ึงผู้ชาย เป็นต้น 
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2. การสร้างภาพตัวแทนที่เกิดจากการสร้างความหมายผ่านกระบวนการทาง
ความคิดของผู้ส่งสาร โดยผู้ส่งสารในที่นี้อาจหมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จัดทําการสร้าง ผู้ส่งสารจะทําการใส่
ความคิด ความหมายใหม่ๆ เข้าไปในภาพตัวแทนนั้นๆ จากภาพตัวแทนเดิมอาจมีแนวคิดเรื่องเก่าอยู่
และผู้ส่งสารแต่งเติมสร้างความหมายเพ่ิมเติมเข้าไป หรือลบแนวคิดเรื่องเดิมออกจากภาพตัวแทน
บางส่วนหรือลบทั้งหมด เพ่ือประกอบสร้างความหมายใหม่เข้าไปแทนเป็นการสร้างภาพตัวแทนดูเป็น
เหมือนเรื่องจริงผู้รับสารก็จะตีความตามแต่ละความเข้าใจส่วนบุคคล ซึ่งทาง วอลท์ ดิสนีย์ ได้มีการ
ปรับแก้เนื้อเรื่องในส่วนของเรื่องเงือกน้อยผจญภัย ซึ่งเนื้อเรื่องดั้งเดิมนั้น เงือกน้อยได้ตายสลายไปกับ
ผืนทะเล แต่ทางวอลท์ ดิสนีย์ได้ปรับสร้างให้เนื้อเรื่องจบโดยเงือกสาวแต่งงานกับเจ้าชายอย่างมีความสุข 
เป็นการสร้างภาพแทนให้เงือกน้อยเป็นตัวละครในแบบ Disney Princess ซึ่งต้องจบแบบ Happy 
ending ตามแบบฉบับใหม่ของ Disney Princess ที่เจ้าหญิงได้มีความสุขกับเจ้าชายให้ภาพตัวแทน
แบบเดิมยังคงอยู่ต่อไป ซึ่งทาง Disney Princess เองมีความสามารถในการสร้างภาพตัวแทนให้กับ
ผู้รับสารได้ใหม่โดยเรื่องเล่าแบบเดิมอาจเลือนหายไปหรือถูกจดจําในแบบ Disney Princess แทน 

2.3.2 ลักษณะของภาพตัวแทน 
สรารักษ์ โรจนพฤกษ์ (2557, น. 29) ได้อธิบายลักษณะของภาพตัวแทนดังต่อไปนี้  
1. การสร้างภาพตัวแทนย่อมสอดคล้องกับรสนิยมทางชนชั้นของกลุ่มเปูาหมาย

เช่น เมื่อพูดถึงผู้หญิงถ้าแบ่งตามชนชั้นผู้หญิงจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ภาพตัวแทนใน
ภาพยนตร์การ์ตูน โดยส่วนใหญ่ผู้หญิงในชนชั้นสูงในภาพยนตร์การ์ตูนจะต้องมีภาพตัวแทนที่
แสดงออกทางด้านการเงิน การปกครอง อาศัยอยู่ในวัง มีรสนิยมที่หรูหราไม่ต้องลําบากลําบน แต่
ในทางกลับกันเมื่อพูดถึงภาพผู้หญิงที่เป็นชนชั้นล่างแม้ว่าจะเป็นตัวเอกแต่จะมีลักษณะที่ด้อยอํานาจ
ทางการงาน การเงิน อาศัยอยู่ในที่แคบๆ มีการแต่งกายที่ดูไม่สวย แต่มีจิตใจดี สวมผ้ากันเปื้อนตลอด
ทั้งวัน เป็นต้น 

2. การสร้างภาพแทนกับความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดั้ง เดิม 
ในบางครั้งภาพตัวแทนที่สร้างขึ้นก็มีความสอดคล้องกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยการ
หยิบยกเนื้อหาบางส่วนแล้วนํามาดัดแปลงใหม่ เช่นภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องโพคาฮอนทัส เป็นเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ ซึ่ง วอลท์ ดิสนีย์ ได้นํามาทําเป็นการ์ตูนเรื่อง โพคาฮอนทัส (Pocahontas 
[1995]) ที่มีพ้ืนฐานมาจากเรื่องจริง แต่อาจมีการปรับแต่งให้เหมาะกับผู้รับชม ในขณะเดียวกันการ
สร้างภาพตัวแทนจะไม่ให้ความสนใจทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือค่านิยม ความเชื่อดั้งเดิม
เท่าไรนัก เพราะสิ่งที่สําคัญของการสร้างภาพตัวแทนคือ การสร้างจินตภาพ ซึ่งจินตภาพที่ถูกสร้างขึ้น
อาจไม่ต้องตรงกับความเป็นจริงทางสังคมเสมอไป หากแต่เป็นการสร้างใหม่เพ่ือเป็นภาพตัวแทนใหม่
ของสิ่งที่ต้องการสร้างนั้นๆ โดยที่ทาง Disney Princess ได้สร้างภาพโพคาฮอนทัสออกมาให้สามารถ
พูดคุยกับต้นไม้และสื่อสารกับสัตว์ได้ และเสริมเรื่องราวของรักสามเส้าระหว่างรองหัวหน้าเผ่ากับ
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จอห์น สมิธ ซึ่งเป็นพระเอกของเรื่อง ต่างช่วงชิงความรักจากโพคาฮอนทัสซึ่งทําให้ตัวเรื่องมีความ
สนุกสนานขึ้นไม่ได้เน้นทางด้านประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียว และในเรื่องมู่หลาน (Mulan [1998]) 
ทาง Disney Princess ได้สร้างให้ผู้หญิงเอเชียซึ่งมีประวัติศาสตร์มาช้านาน ได้หยิบยกให้ภาพตัวแทนของ
ผู้หญิงเอเชียนั่นคือมู่หลาน ออกมาในรูปแบบแข็งแกร่งต่อสู้ โอบอ้อมอารี มีไหวพริบปฏิภาณ ได้ต่อสู้
เพ่ือปกปูองประเทศของตนและได้สร้างเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นระหว่างแม่ทัพกับมู่หลานเอง ซึ่งทําให้
เกิดจินตภาพใหม่ๆ ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงสู้รบได้ ผู้หญิงแต่งเป็นผู้ชาย ซึ่งไม่เคยปรากฏในการ์ตูน 
Disney Princess ก่อนหน้านี้ 

3. ภาพตัวแทนกับการบิดเบือนเรื่องราวหรือสร้างเรื่องใหม่ใส่เข้าแทนเรื่องเดิม 
การสร้างภาพตัวแทนสามารถทําได้โดยการหยิบยกเอาสิ่ งใดสิ่งหนึ่งออกมาจากบริบทเดิมและสร้าง
บริบทใหม่หรือใส่ความหมายใหม่เข้าไปแทนที่เป็นเหมือนการเพ่ิมช่องทางในการสร้างความหมายใหม่ 
หรืออีกนัยหนึ่งการสร้างภาพตัวแทนเป็นเหมือนการปิดบังและบิดเบือนเรื่องเข้าไปใหม่หรือบางกรณีก็
ปิดบังเรื่องจริงและสร้างเรื่องใหม่ทับหมดคงเหลือซึ่งไว้แต่โครงแต่เนื้อหาความจริงถูกสร้างใหม่  เช่น
เรื่อง มหัศจรรย์มนต์รักเจ้าชายกบ (The Princess and the Frog [2009]) ได้ปรับโครงเรื่องใหม่  
ซึ่งแต่เดิมเจ้าหญิงเป็นคนที่จูบเจ้าชายแล้วแก้คําสาปได้ แต่ใน Disney Princess นั้น เมื่อจูบแล้ว  
เทียน่า (นางเอก) ได้กลายเป็นกบและได้ผจญภัยไปกับเจ้าชาย (กบ) ในเรื่อง มหัศจรรย์มนต์รัก
เจ้าชายกบ (The Princess and the Frog [2009]) นั้น นางเอกได้ถูกปรับสถานะเป็นสามัญชนแต่
ภายหลังได้ถูกสถาปนาตนเป็นเจ้าหญิงหลังจากได้แต่งงานกับเจ้าชายกบซึ่งเนื้อเรื่องได้ถูกบิดเบือนไป
พอสมควร จากการลองปรับภาพตัวแทน ผลจาก Box office ได้รับรายได้ที่น้อยกว่าการ์ตูน Disney 
Princess ที่ผ่านมาหรือไม่ถูกปรับภาพตัวแทนไปมากจากเดิม จะสังเกตได้ว่าทาง Disney Princess 
ในยุคหลังๆ ได้สร้างภาพต่อยอดแตกต่างจากการ์ตูนในยุคก่อนซึ่งเนื้อเรื่องเป็นไปตามบทเดิมเช่นเรื่อง 
เจ้าหญิงนิทรา (Sleeping beauty [1959]) เค้าโครงยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก คือเจ้าหญิง
โดนสาปแล้วเจ้าชายมาช่วยเหลือ เป็นต้น 

กาญจนา แก้วเทพ และ สมสุข หินวิมาน (2551, น. 687) กล่าวว่า แนวคิดเรื่อง
ภาพตัวแทนเชื่อว่า ความจริงไม่ได้ดํารงอยู่ แต่ขึ้นอยู่กับการประกอบสร้างขึ้นมาโดยคนและสังคม 
ในขณะที่ Dyer (1977) ได้อธิบายความหมายของภาพตัวแทนไว้ว่าเป็นส่วนประกอบสําคัญของภาษา
ในสื่อที่มีระเบียบแบบแผน เพ่ือใช้ในการเสนอภาพของโลกสู่ผู้รับสาร และเป็นสิ่ งที่แสดงถึงภาพ
ลักษณะหรือเสนอภาพของกลุ่มคนในภาพสรุปเหมารวม (Stereotype) เราสร้างความหมายกับสิ่ง
ต่างๆ โดยให้ภาพที่เป็นตัวแทนสําหรับสิ่งเหล่านั้น สมาชิกของวัฒนธรรมเดียวกันมักจะมีความคิด การ
รับรู้แนวคิด และภาพในใจที่ทําให้พวกเขาคิดและรู้สึกเกี่ยวกับโลกและการตีความโลก โดยผ่านรหัส
วัฒนธรรม (Cultural codes) ร่วมกัน ซึ่งความคิดและความรู้สึกของพวกเขาคือ ระบบแห่งภาพแทน
ตัว (system of representation) ที่อารมณ์แนวคิดและภาพในใจจะถูกแสดงเป็นภาพตัวแทนออกมา 
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นิรินทร์ เภตราไชยอนันต์ (2550, น. 15) กล่าวว่า ในละครโทรทัศน์ การสร้าง
ภาพแทนตัวเกิดขึ้นกับทุกตัวละคร ทั้งตัวละครหลัก และตัวประกอบต่างๆ เช่น ภาพของนางร้าย ที่มี
นิสัยดุร้าย เอาแต่ใจตัวเอง แต่งตัวฉูดฉาด ต้องการได้พระเอกไปครอบครอง ต้องเกลียดนางเอก และ
ต้องชนะนางเอกในช่วงแรกของเรื่อง ดังนั้น เมื่อ เราจะเห็นภาพแบบฉบับ (typical) ตามที่กล่าว
มาแล้ว ต่อมาเมื่อเราวิเคราะห์ด้วยแนวความคิดของฟูโก้ต์เราจะพบความคิดเรื่องอํานาจแฝงอยู่ เช่น
ในตอนท้ายๆ ของทุกเรื่อง นางร้ายของแต่ละเรื่องจะต้องถูกลงโทษ ทั้งนี้เพราะละครนั้นสร้างภาพ
ตัวแทนว่าผู้หญิงที่แต่งตัวแบบนี้ และพูดจาแบบนี้คือตัวร้าย เพราะภาพตัวแทนของนางเอกจะสุภาพ 
พูดจาอ่อนหวานเป็นมิตรกับทุกอย่างบนโลกใบนี้ แม้กระทั่งให้อภัยตัวร้าย ซึ่งละครต้องการสั่งสอนคน
ดูให้เห็นคล้อยตามไปกับอํานาจของกรอบศีลธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในสังคมต้องทําตาม 

สรุปจากแนวคิดการสร้างภาพแทน (Representation) ที่กล่าวมาภาพตัวแทน
คือการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจของสิ่งที่ต้องการจะสื่อออกมาของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารซึ่งการจะ
รับรู้ถึงสารที่ส่งมาได้มากเพียงใดขึ้นอยู่กับ ระบบความคิด ประสบการณ์ วัฒนธรรมของผู้รับสารนั้นๆ 
ยกตัวอย่างเช่น การประกอบสร้างภาพตัวแทนของการ์ตูน Disney Princess ที่ถูกสร้างโดยวอลท์ 
ดิสนีย์ ได้สร้างภาพตัวแทนของ “ผู้หญิง” ในแบบต่างๆ ให้เป็นที่จดจํา เช่น ตัวการ์ตูนซินเดอเรลล่า
เป็นสาวสวยที่เป็นลูกเลี้ยงถูกแม่เลี้ยงใจร้ายกลั่นแกล้งแต่สุดท้ายได้แต่งงานกับเจ้าชาย แอเรียลเจ้าหญิง
เงือกน้อย ครึ่งคนครึ่งปลามีเปลือกหอยแทนยกทรง ชอบผจญภัยและชอบโลกมนุษย์ หรือ เออซูล่า   
นางผีเสื้อสมุทร ครึ่งคนครึ่งปลาหมึก มีนิสัยเจ้าเล่ห์ มีทักษะในการพูดเพ่ือให้ใครๆ หลงกล เป็นต้น ซึ่ง
เมื่อกล่าวชื่อออกมาผู้ที่เคยรับชมจะนึกภาพออกทันทีว่าตัวการ์ตูนที่กล่าวมาหน้าตาเป็นอย่างไร ได้ทํา
อะไรในเรื่องบ้าง เพราะทางวอลท์ ดิสนีย์ได้สร้างภาพตัวแทนของผู้หญิงออกมาให้ดําเนินเรื่องและมี
ภาพลักษณ์เป็นที่น่าจดจํา ซึ่งเมื่อพูดชื่อออกมาเราจะนึกภาพออกมาในทิศทางเดียวกัน และมีการ
สร้างภาพแทนในลักษณะแตกต่างจากเดิมเช่น นางฟูาไม่ได้ให้เพียงแค่พร แต่ในเรื่อง โฉมงามกับ
เจ้าชายอสูร (Beauty and the Beast [1991]) นางฟูายังให้คําสาปได้ด้วย ซึ่งภาพตัวแทนที่เราได้
รับรู้กันคือ นางฟูาต้องใจดี ให้พรแต่ Disney princess ได้สร้างภาพนางฟูาขี้อิจฉา และให้คําสาป 
และเสนอว่านางฟูาไม่จําเป็นต้องดีเสมอไป 

ด้วยเหตุนี้เองทําให้การสร้างภาพแทนในการ์ตูน Disney princess นั้นนํามา
วิเคราะห์ศึกษาและใช้แนวคิดภาพแทนตัวเป็นกรอบในการศึกษา  ภาพแทนตัวของ “ผู้หญิง” ใน
การ์ตูน Disney Princess ในการวิจัยครั้งนี้ว่าตัวละครผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess นั้นมี
การสร้างภาพตัวแทนให้เหมือนเดิม เหมือนจริงหรือเปลี่ยนไปอย่างไรจากภาพตัวแทนเดิมๆ ที่ได้เคย
สร้างมา 
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2.4 แนวคิดการเล่าเรื่อง (Narrative Theory) 
 
นพพร ประชากุล (2552, น. 137) ได้นิยามความหมายของคําว่า “เรื่องเล่า” (Narrative) 

โดยสรุปจากแนวคิดเรื่องมายาคติของโรล๊องด์ บาร์ตส์  (Roland Barths) ไว้ว่าเรื่องเล่า หมายถึง  

การนําเสนอเหตุการณ์ชุดหนึ่งที่มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์เริ่มต้นจนถึงสถานการณ์

ตอนจบโดยอิงตามการกระทําของตัวละครในกรอบของสถานที่และเวลา (ตัวอย่างของเรื่องเล่าได้แก่ 

นิทาน เรื่องสั้น นวนิยาย) 

หน้าที่ของการเล่าเรื่องหรือเรื่องเล่า วอเตอร์ ฟิชเชอร์ (Walter Fisher, อ้างถึงใน 

กาญจนา แก้วเทพ, 2553, น. 267) ระบุว่า เรื่องเล่าและการเล่าเรื่องมีความสําคัญต่อมนุษย์อย่างยิ่ง 

เนื่องจากเรื่องเล่าและการเล่าเรื่องนั้น ทําหน้าที่พ้ืนฐานสําคัญๆ สําหรับ “การรวมตัวเป็นสังคม” ของ

มนุษย์ดังต่อไปนี้ 

1. ทําหน้าที่ตอกย้ําอุดมการณ์เดิมให้มั่นคง 

2. ทําหน้าที่สร้างสมานฉันท์/ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

3. ทําหน้าที่ให้คําอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ  

4. ทําหน้าที่ประกอบสร้างความจริงเกี่ยวกับภาพลักษณ์ 

เรื่องเล่าเป็นสิ่งที่นักวิชาการศึกษามาได้ระยะหนึ่งแล้ว แต่มักจะเน้นไปที่การประพันธ์ 

ต่อมาจึงมีผู้หันมาสนใจศึกษาแบบแผนของการเดินเรื่องเพ่ือแสวงหา “แม่แบบ” ทั่วไปของเรื่องเล่า 

เช่น วลาดิมีร์ พร็อปป์ (Vladimir Propp) ซึ่งถือกันว่าเป็นผู้บุกเบิกการวิเคราะห์โครงสร้างของเรื่อง

เล่า ตัวผู้วิจัยเลือกหยิบยกมาเฉพาะบางส่วนเท่านั้นมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 

1. โครงเรื่อง (Plot) 

ในการเล่าเรื่อง มีขั้นตอนในการลําดับเหตุการณ์ 5 ขั้นตอน ดังนี้ (กาญจนา แก้วเทพ, 

2547, อ้างถึงใน อุมาพร มะโรณีย์, 2551, น. 19) 

1.1 การเริ่มเรื่อง (exposition) การเริ่มเรื่องเป็นการชักจูงใจให้เกิดการติดตาม

เรื่องราว มีการแนะนําตัวละคร แนะนําฉากหรือสถานที่ หรืออาจจะมีการ เปิดประเด็นป๎ญหาปม

ขัดแย้ง เพื่อให้เรื่องราวน่าติดตามมากขึ้น การเริ่มเรื่องนั้น ไม่จําเป็นต้องลําดับ เหตุการณ์ตั้งแต่ลําดับ

ขั้นแรก แต่อาจเริ่มจากตอนกลางเรื่อง หรือย้อนจากท้ายเรื่องไปหาตอนต้นเรื่อง 

1.2 การพัฒนาเหตุการณ์ (rising action) คือ การที่เรื่องดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง

สมเหตุสมผล ปมป๎ญหาหรือความขัดแย้งเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตัวละครอาจมีความลําบากใจ และ

สถานการณ์อยู่ในช่วงยุ่งยาก ซึ่งแบ่ง 3 ช่วง ดังนี้ 
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1.2.1 ขั้นวิกฤต (climax) เป็นขั้นตอนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสูงสุด กําลังถึงจุด

แตกหัก และตัวละครอยู่ในสถานการณ์ต้องตัดสินใจ 

1.2.2 ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling action) เป็นภาวะที่จุดวิกฤตได้ผ่านพ้นไป

แล้ว เงื่อนงําและประเด็นป๎ญหาต่างๆ ได้รับการเปิดเผย หรือข้อขัดแย้งได้รับการขจัดออกไป 

1.2.3 การยุติเรื่องราว (Ending) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เรื่องราวทุกอย่างสิ้นสุดลง 

การจบเรื่องมีหลากรูปแบบด้วยกัน เช่นจบแบบมีความสุข จบแบบสูญเสีย หรือจบแบบทิ้งปมไว้ให้คิด 

2. แก่นเรื่อง (Theme) 

อิราวดี ไตรลังคะ (2543, น. 66, อ้างถึงใน นิชธ์นาวิน จุลละพราหมณ์, 2554, น. 12) 

ให้ความหมายแก่นเรื่องไว้ว่า หมายถึง ความคิดหลักที่นําเสนอในเรื่อง ซึ่งสรุปจากสถานการณ์เฉพาะ

ของสื่อบันเทิงคดีนั้นๆ ออกมาเป็นความเข้าใจทั่วไปเก่ียวกับโลกในชีวิตจริง ดังนั้น การหาแก่นเรื่องจึง

มีความสําคัญ เพราะจะทําให้ผู้ชมพบความหมายของเรื่องที่สามารถนําไปสู่ความเข้าใจในชีวิตได้ 

และในบางครั้ง แก่นเรื่องอาจถูกเรียกต่างๆ กันไปเช่น แกนเรื่อง แนวคิด สารัตถะ 

แต่โดยความหมายแล้วก็ยังคงหมายถึง สิ่งเดียวกันคือ ความคิดรวบยอดที่ดํารงอยู่ในเรื่องราวที่

ผู้ประพันธ์ได้สร้างขึ้น และเป็นความหมายของเรื่องที่ผู้ผลิตต้องการจะสื่อ ฉะนั้น แก่นเรื่องจึงเป็น

วิถีทางในการสื่อสารของผู้ประพันธ์ เป็นการนําความคิด การรับรู้ และความรู้สึกของตนเข้าร่วมกับ

ผู้ชม (เพลินตา, 2538, น. 55, อ้างถึงใน นิชธ์นาวิน จุลละพราหมณ์, 2554, น. 12) เช่นแก่นเรื่องของ 

Walt Disney ในส่วนของ Disney Princess ที่ผ่านมาคือทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว ธรรมะชนะอธรรม 

ผู้หญิงที่ร้ายจุดจบมักไม่สวย เป็นต้น 

3. ฉาก หมายถึง จุดหนึ่งของเวลาและสถานที่ที่เหตุการณ์ในเรื่องเกิดขึ้น ซึ่งเป็น

องค์ประกอบหนึ่งของบรรยากาศในเรื่อง ช่วยในการเผยลักษณะของตัวละคร และเดินเรื่องรวมทั้ง

บอกความหมายบางอย่างของเรื่อง ซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดและการกระทําของตัวละคร  หรือบ่งบอก

ความเป็นผู้หญิงที่ชัดเจน เช่นฉากการทํางานบ้าน ฉากการหาเบอรี่ในปุา ฉากการเล่นกับสัตว์และใจดี

กับสัตว์ ฉากงานเต้นรํา เป็นต้น 

จากแนวคิดการเล่าเรื่องตามที่ได้กล่าวมา เป็นกระบวนการสร้างความจริงรูปแบบหนึ่ง

โดยการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ ทั้งจาก โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ความขัดแย้ง ฉาก สามารถนํามาเป็น

เครื่องมือในการวิเคราะห์การสื่อความหมายในประเด็นงานวิจัย ภาพแทนตัวของ”ผู้หญิง”ในการ์ตูน 

Disney Princess ได้ซึ่งจะนํามาใช้ในการวิเคราะห์ส่วนต่างๆ ของเรื่องให้เป็นระบบตามแนวคิดการ

เล่าเรื่องเพ่ือให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นและมีกรอบในการศึกษาที่ชัดเจน 
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2.5 แนวคิดเรื่องตัวละคร (The Concept of Characters) 
 
ตัวละคร (Character) เป็นองค์ประกอบสําคัญอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับเรื่องเล่า

ทุกชนิด ซึ่ง ลอเรนซ์ เพอร์รีน (Laurence Perrine, 1978, p. 1491, อ้างถึงใน รัตนา จักกะพาก, 
2546, น. 10) ได้ให้ความหมายของตัวละครไว้ว่า “คือบุคคลที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องราวในเรื่องเล่า 
นอกจากนี้ยังให้ความหมายถึง บุคลิกลักษณะของตัวละคร ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรืออุปนิสัยใจ
คอของตัวละครด้วย” 

Vladimir Propp (อ้างถึงใน ฉลองรัตน์ ทิพย์พิมาน, 2539) พบว่า การเล่าเรื่องมักมีการ
กระทําของตัวละครอยู่ 6 ประเภท คือ 

1. ผู้ร้าย (The Villain) ผู้ที่มีความขัดแย้งกับตัวละครเอกในเรื่องเช่น ราชินีใจร้ายใน
เรื่อง สโนไวท์, แม่เลี้ยงของซินเดอเรลล่า, เมเลฟิเซนท์ในเรื่องเจ้าหญิงนิทรา, เออซูล่าในเรื่องเงือก
น้อยผจญภัย 

2. ผู้ให้ (The Donor) ผู้ที่ให้โอกาสหรือพลิกสถานการณ์ในเรื่องแก่ตัวละครเอกเช่น 
นางฟูาแม่ทูนหัวในเรื่องซินเดอเรลล่า ที่เสกชุดให้ซินเดอเรลล่าไปงานเต้นรํา, ราชาไททันในเรื่องเจ้าหญิง
เงือกน้อยที่เนรมิตขาให้เอเรียล 

3. ผู้ช่วยเหลือ (The Helper) ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกับตัวละครเอกเช่น คนแคระทั้ง 7 คน 
ในเรื่อง สโนไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด, ฟลาวเดอร์และเซบาสเตียน (ปลาและปูของเรียล) ในเรื่องเงือก
น้อยผจญภัย, หนูและนกในเรื่องซินเดอเรลล่า 

4. เจ้าหญิง (Princess) ตัวละครเอกผู้หญิงในเรื่องเช่น สโนไวท์, เจ้าหญิงจัสมินในเรื่อง 
อลาดินกับตะเกียงวิเศษ, เอเรียลในเรื่องเงือกน้อยผจญภัย และในที่นี้ยังรวมถึงตัวละครผู้หญิงที่เป็น
ตัวเอกในการ์ตูน Disney Princess เช่น เบลล์ในเรื่องโฉมงามกับเจ้าชายอสูร, ซินเดอเรลล่า, โพคา
ฮอนทัส, มู่หลาน 

5. พระเอก (The Hero) ตัวละครเอกผู้ชายในเรื่องที่คู่กับเจ้าหญิงในเรื่อง เช่น เจ้าชาย
ฟิลลิปในเรื่องเจ้าหญิงนิทรา, เจ้าชายอีริคในเรื่องเจ้าหญิงเงือกน้อย 

6. พระเอกจอมปลอม (The False Hero) ตัวละครที่ในตอนเริ่มเรื่องเหมือนจะเป็น
พระเอกแต่สุดท้ายเป็นตัวร้าย สําหรับตัวละครของ Propp นั้น หนึ่งตัวอาจจะมีหลายบทบาท ซึ่งตัวละคร
จะเปลี่ยนแปลงบทของตัวเองจากบทหนึ่งไปสู่อีกบทหนึ่งได้เช่นเดียวกัน 

กุหลาบ มัลลิกะมาส (อ้างถึงใน เอ้ืองอรุณ สมิตสุวรรณ, 2535, น. 15) ได้กล่าวว่า  
การจําแนกประเภทของตัวแสดงตามความสําคัญของบทบาทที่ปรากฏในเรื่องแบ่งย่อยได้เป็น 3 ประเภท
คือ 
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1. ตัวแสดงเอก หรือตัวแสดงสําคัญ (protagonist or central character or main 
character or major character) คือ ตัวแสดงที่มีบทบาทและสําคัญต่อเรื่องและมีความสัมพันธ์กับ
โครงเรื่องมากที่สุด ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นพระเอก หรือนางเอกเท่านั้น ผู้ร้ายก็สามารถเป็นตัวเอก
ของเรื่องได้ หากว่ามีบทบาทที่มีความสําคัญและช่วยในการดําเนินเรื่องมาก หลักการพิจารณาตัว
แสดงเอกของเรื่องจึงอยู่ท่ีความสําคัญของบทบาท ไม่ได้อยู่ที่ลักษณะนิสัยของตัวแสดงว่าเป็นคนดีหรือ
คนเลวแต่ประการใด 

2. ตัวแสดงประกอบ (minor character) คือ ตัวแสดงรองที่มีบทบาทไม่มากนักอาจมี
บทบาทไปในทางใดทางหนึ่งของเรื่อง อาจมีส่วนช่วยในการดําเนินเรื่อง เสริมตัวแสดงเอกหรือช่วย
สร้างอารมณ์ขันเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดของเรื่องก็ได้ 

3. ตัวแสดงขัดแย้งหรือตัวแสดงฝุายตรงข้าม (antagonist) จะปรากฏในเรื่องที่มีความ
ขัดแย้ง อาจจะไม่ใช่ตัวแสดงที่เป็นบุคคลก็ได้ คือ อาจจะเป็นป๎ญหาหรืออุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่งที่
ตัวแสดงเอกจะต้องเอาชนะหรือฟ๎นฝุาไปให้ได้ 

จากที่กุหลาบ มัลลิกะมาส ได้กล่าวนั้นทําให้ต้องพิจารณาตัวละครที่ลึกลงไปว่ามีความ
ซับซ้อนมากขึ้นเนื่องด้วยใน Disney Princess ในยุคหลังๆ ตัวละครที่มีบทบาทโดดเด่นอาจไม่ใช่ 
ตัวละครนิสัยดีมาแต่ต้น หรืออาจจะดีตอนแรกแต่มาร้ายในช่วงวิกฤตซึ่งในตัวละครหนึ่งอาจมีสถานะ
และบทบาทคาบเกี่ยวกันเช่น เป็นเจ้าหญิงและตัวร้ายด้วย ซึ่งตรงกับที่กุหลาบ มัลลิกะมาส กล่าวไว้
ทําให้ต้องมาวิเคราะห์กันต่อไปว่าตัวละคร Disney Princess ในยุคหลังๆ มีตัวแสดงเอกในลักษณะ
ใดบ้าง 

สําหรับการพิจารณาตัวละคร นอกเหนือจากการมองภาพตัวละครจากลักษณะภายนอก 
เช่น การแต่งกาย กิริยาอาการ หรือพฤติกรรมต่างๆ แล้ว คําพูด บทสนทนา ที่ตัวละครใช้โต้ตอบก็เป็น
ส่วนสําคัญที่จะช่วยสะท้อนความรู้สึกนึกคิด และเอกลักษณ์ของตัวละครได้ด้วยเช่นกัน เพ่ือให้การ
วิเคราะห์ตัวละครชัดเจนมากขึ้น กุหลาบ มัลลิกะมาส ได้กล่าวถึงการจําแนกประเภทของตัวแสดงไว้ 
ในหนังสือ วรรณคดีวิจารณ์ (อ้างถึงใน เอ้ืองอรุณ สมิตสุวรรณ, 2535, น. 14) ว่าสามารถจําแนกได้
ตามลักษณะนิสัยของตัวแสดงดังนี้ 

1. ตัวแสดงน้อยลักษณะหรือตัวแสดงที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน  (flat or simple 
characters) คือตัวแสดงที่แสดงลักษณะนิสัยในด้านใดด้านหนึ่งออกมาเพียงด้านเดียว  จนเป็น
ลักษณะนิสัยประจําของตัวแสดงนั้นๆ หรือเป็นแสดงแบบฉบับ (types) ของคนประเภทนั้นๆ จนถือ
ว่าเป็นสูตรสําเร็จ (formula) เช่น ตัวแสดงที่เป็นผู้ร้ายก็ต้องมีจิตใจที่เหี้ยมโหด ตัวแสดงที่เป็นแม่เลี้ยง
ก็ต้องอิจฉาริษยาคอยกลั่นแกล้งลูกเลี้ยง ซึ่งในลักษณะเช่นนี้เรียกว่าเป็นลักษณะแบบ “stereotypes” 

2. ตัวแสดงหลายลักษณะหรือตัวแสดงที่มีลักษณะซับซ้อน (round or complex 
characters) คือตัวแสดงที่แสดงลักษณะนิสัยในหลายๆ ด้านออกมา เป็นลักษณะที่เหมือนมนุษย์จริงๆ 
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มากที่สุด เพราะมีชีวิตชีวา มีความคิด มีอารมณ์ มีความรู้สึก มีทั้งดีและทั้งเลวในตัวแสดงตัวเดียวรวมทั้ง
มีความเปลี่ยนแปลงหรือมีพัฒนาการในทางลักษณะนิสัยเหมือนกับมนุษย์จริงๆ คือตัวแสดงจะมีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยหรือการกระทําไปตามสถานการณ์หรือเหตุป๎จจัยที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงได ้

Mehring (1990) ได้จําแนกลักษณะของตัวละครเพ่ิมเติมดังนี้ 
1. ตัวแสดงแบบสมจริง (round character) เป็นตัวละครที่มีความเป็นมนุษย์ธรรมดา 

มีดีมีชั่วปนกัน มีหลายลักษณะนิสัย มีความสลับซับซ้อนทางอารมณ์และพฤติกรรม ปรับให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม หรือมีการตอบโต้ที่ไม่เหมือนเดิม จึงอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “dynamic character” 
คือ ลักษณะนิสัยจะมีการเปลี่ยนแปลง 

2. ตัวแสดงน้อยลักษณะ (flat character) เป็นตัวละครที่เข้าใจง่ายหรือเป็น stereotype 
ตามที่ กุหลาบ มัลลิกะมาส ได้อธิบายไว้ข้างต้นมีแบบฉบับผู้ชมสามารถอ่านออกและคาดเดาได้ว่าตัวละคร
จะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อไป หรืออาจเรียกว่า “type character” คือมีแบบฉบับเฉพาะตัว 

3. ตัวแสดงแบบอุดมคติ (idealistic character) เป็นตัวแสดงแบบที่ไม่มีในชีวิตจริง มัก
พบในภาพยนตร์สําหรับเด็กในการสอนคุณธรรมจริยธรรม 

4. ตัวแสดงแบบเหนือจริง (surrealistic) เป็นตัวแสดงที่มีความเหนือกว่ามนุษย์
ธรรมดาเช่น นางฟูาแม่ทูนหัวหรือนางเงือก 

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้นําแนวทางในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวละครที่มีต่อตัวละคร
อ่ืนๆ ที่ทําให้เห็นความเป็นผู้หญิงในตัวการ์ตูนชัดเจนขึ้นซึ่งความสัมพันธ์ของตัวละครนั้นจะทําให้ทราบ
ในส่วนของสังคม (ความสัมพันธ์ตัวละครกับตัวละครอ่ืนๆ) มากยิ่งขึ้นและความสัมพันธ์ในตัวละครแต่ละ
ตัวยังให้เห็นด้านของตัวละครที่หลากหลายมากขึ้นเช่นตัวละครบางตัวอาจจะร้ายกับอีกตัวละครแต่ดี
กับอีกตัวละครทําให้เห็นภาพตัวแทนความเป็นผู้หญิงชัดเจนมากขึ้น 

สมสุข หินวิมาน (2558, น. 112-114) กล่าวว่า ละครโทรทัศน์ขาดตัวละครไม่ได้ นอกจาก
จะเป็นการสร้างสีสันความบันเทิงแล้ว ความสัมพันธ์ที่ตัวละครหลากหลายกระทําต่อกันนั้นก็น่าสนใจ
มิใช่น้อยโดยแบ่งแยกเป็นประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเพศดังนี้ 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครหญิงกับหญิง 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครหญิงกับหญิงเดิมเป็นความขัดแย้งด้านความสวยงาม

แต่ป๎จจุบันเป็นความขัดแย้งด้านใด ซึ่งในเรื่องก่อนๆ ของ Disney Princess นั้นปรากฏในหลาย
รูปแบบทั้งประเภทที่ปรองดองกันหรือเต็มไปด้วยความขัดแย้งเช่น นางเอกกับนางร้าย แม่กับลูกสาว 
ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครหญิงกับหญิงนี้ Disney Princess จะเสนอถึงความขัดแย้งกันเสีย
เป็นส่วนใหญ่ เช่น ในเรื่อง สโนไวท์ ความขัดแย้งระหว่างราชินีกับสโนไวท์ ที่ขัดแย้งกันในเรื่องของ
ความงาม ซินเดอเรลล่ากับแม่เลี้ยง ซึ่งแม่เลี้ยงกดขี่ข่มเหงซินเดอเรลล่าตลอดเวลา และในยุคต่อมา 
Disney Princess ได้สร้างความขัดแย้งให้น่าสนใจมากขึ้นเช่นในเรื่อง เงือกน้อยผจญภัย (The little 
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mermaid [1989]) เอเรียลตัวเอกของเรื่องได้ไปขอความช่วยเหลือจากเออซูล่าตัวร้ายแต่สุดท้ายถูก
หลอกใช้เป็นนกต่อในการสลายอํานาจของราชาไททัน (พ่อของเอเรียล) 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครชายกับชาย 
สําหรับในความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครชายกับชายนั้น Disney Princess ได้สร้าง

ให้มีความหลากหลาย เช่นความสัมพันธ์เชิงมิตรภาพ เช่นเหล่าคนแคระทั้ง 7 ในเรื่องสโนไวท์ที่ทํางาน
ด้วยกัน ในด้านความขัดแย้ง ระหว่างอลาดินกับจาฟาร์จากเรื่องอลาดินกับตะเกียงวิเศษที่ขัดแย้งกัน
ในเรื่องของการคดโกงกัน ไม่แบ่งของตามที่ตกลงไว้ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างชายกับชาย Disney 
Princess จะเน้นใน 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ มิตรภาพและความขัดแย้ง แต่ในลักษณะตัวละครเด่นๆ 
นั้นในยุคก่อนๆ ไม่มีความสัมพันธ์เชิงครอบครัวระหว่างชายกับชายให้เห็นสักเท่าไร 

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวละครชายกับหญิง 
ความสัมพันธ์ในลักษณะตัวละครชายและหญิงโดยส่วนใหญ่ในการ์ตูน Disney 

Princess มักไม่เสนอในด้านความขัดแย้งมากนักแต่จะนําเสนอในด้านความเมตตาความรักมากกว่า
หากตัวละครหญิงเป็นนางเอกของเรื่องเช่น นายพรานกับสโนไวท์ นายพรานที่ได้รับคําสั่งให้ มาฆ่า  
สโนไวท์แต่นายพรานมีความเมตตาจึงปล่อยนางไป ซินเดอเรลล่ากับเจ้าชายที่รักกันในงานเต้นรํา แต่
หากตัวละครหญิงเป็นตัวร้ายทาง Disney Princess จะเสนอในด้านของความขัดแย้งทันทีเช่น ราชินี
ใจร้ายในเรื่องสโนไวท์ที่ตอนจบถูกคนแคระไล่ล่าจนตกหน้าผาไป เจ้าชายอีริคกับเออซูล่าจากเรื่องเงือก
น้อยผจญภัย ที่สุดท้ายเจ้าชายเป็นคนฆ่าเออซูล่า ต่อมา Disney Princess ได้นําเสนอความเปลี่ยนแปลง
ในด้านของความขัดแย้งในรูปแบบใหม่ๆ เช่นบางตัวละครที่ทาง Disney Princess ได้นําเสนอจาก
เรื่องอ่ืนๆ ว่าเป็นผู้ให้แต่กลายมาเป็นผู้ร้ายในเรื่องนี้ที่ต้องการสั่งสอนพระเอกเสียเอง เช่น เรื่อง
โฉมงามกับเจ้าชายอสูร นางฟูาได้สาปให้เจ้าชายเป็นเจ้าชายอสูรเพื่อสอนให้รู้จักการมองคนที่จิตใจ ซึ่ง
การที่นางสาปแทนที่จะให้พรเป็นการรื้อถอนภาพเดิมๆ ของ Disney Princess และได้เป็นการสร้าง
ภาพใหม่ๆ แก่ผู้รับสาร โดยความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครชายและหญิงจะเห็นได้มากที่สุดในการ์ตูน 
Disney Princess เพราะเป็นจุดขายของการ์ตูน Disney Princess ที่จะนําเสนอความสัมพันธ์
ระหว่างชายหญิง 

ซึ่งเกณฑ์การคัดแยกเหล่านี้จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์ตัวละครในบทต่อไปเพ่ือให้ได้
แนวทางในการคัดแยกประเภทของตัวละคร 
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2.6 แนวคิดเรื่องผู้ถอดรหัส (The Concept of Decoder) 
 
งานวิจัยในครั้งนี้มีส่วนในการวิเคราะห์ผู้รับสาร ผู้วิจัยจึงนําแนวคิดเรื่อง “ผู้รับสาร” มาใช้

ในการวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยเลือกใช้แนวคิดเรื่องผู้รับสารของ สจวร์ต ฮอลล์ (Stuart Hall, อ้างถึงใน 
กาญจนา แก้วเทพ, 2544, น. 37) ในการศึกษาโดยมีรายละเอียดของแนวคิดดังต่อไปนี้ 

สจวร์ต ฮอลล์ ได้เสนอแนวคิดเรื่อง “การเข้ารหัสและการถอดรหัส (Encoding/ 
ecoding)” โดยเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนถึงจุดร่วมและจุดต่างระหว่างแนวคิดของตนเองกับ
แนวคิดท่ีมีอยู่ดังนี้ 

1. การเปรียบเทียบรหัสของผู้ส่งสารและผู้รับสาร ฮอลล์มีจุดยืนว่าระบบรหัส  (Code 
system) ของผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่จําเป็นต้องเป็นรหัสชุดเดียวกันเสมอไป มีเหตุผลมากมายที่จะทํา
ให้รหัสในการส่งความหมายและการถอดรหัสระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่ตรงกัน ไม่สอดคล้อง 
จนถึงขั้นขัดแย้ง เช่น ภูมิหลัง, ประสบการณ,์ การศึกษา, อาชีพ, เพศ ฯลฯ ซึ่งฮอลล์แบ่งแบบแผนการ
ถอดรหัสของผู้รับสารเป็น 3 รูปแบบ (กาญจนา แก้วเทพ, 2544, น. 294) คือ 

- Preferred code เป็นการถอดรหัสด้วยจุดยืนแบบที่ผู้ส่งสารเข้ารหัสมา เช่น  
ผู้รับสารกลุ่มเด็กผู้หญิงรู้สึกเห็นชอบกับการทํางานบ้านของสโนไวท์ และรู้สึกเฝูารอการช่วยเหลือจาก
เจ้าชายขี่ม้าขาว 

- Negotiated code เป็นการตีความรหัสด้วยจุดยืนที่มีการต่อรองความหมายใหม่
แตกต่างไปจากความตั้งใจของผู้ส่งสาร แต่มิได้คัดค้านโดยตรง การถอดรหัสแบบนี้จะทํางานผ่าน
กลยุทธ์ต่างๆ เช่น เจ้าหญิงสามารถได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าชายได้แต่เจ้าหญิงเองต้องเป็นฝุาย
ช่วยเหลือเจ้าชายด้วย เช่น เอเรียลในเรื่องเงือกน้อยผจญภัยที่เอเรียลมีส่วนช่วยเจ้าชาย ในการฆ่า
เออซูล่า (นางผีเสื้อสมุทร) ไม่ใช่ให้เจ้าชายเป็นฝุายช่วยเหลือเพียงฝุายเดียว 

- Oppositional code เป็นการถอดรหัสด้วยจุดยืนที่ต่อต้านหรือขัดแย้งกับ
ความหมายที่ผู้ส่งสารใส่รหัสมาเช่น ผู้หญิงไม่จําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้ชายซึ่งในประเด็นที่
กล่าวมานั้นจําเป็นต้องวิเคราะห์ในผู้รับสารที่จะทําการศึกษาต่อไป 

จากที่กล่าวมาความคิดเรื่องการถอดรหัสของฮอลล์จะทําให้ได้ความคิดเห็นของการ
เปิดรับสารแต่ละครั้งจะมีผลได้สามประการ คือ ถอดรหัสแล้วเชื่อ หรือถอดรหัสแล้วต่อรอง หรือ
ถอดรหัสแล้วต่อต้าน ผู้วิจัยจึงเลือกแนวคิดของฮอลล์มาในการวิเคราะห์ผู้รับสารในงานวิจัยชิ้นนี้ 
ผู้วิจัยยังได้เลือกประเด็นศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้ข้อมูลชัดเจนขึ้นเพ่ือขยายความเห็นของผู้รับสารที่แสดง
ความคิดเห็นถึงตัวละครในการ์ตูน Disney Princess โดยใช้ประเด็นของ Rebecca M. Chory ที่ได้
เคยศึกษากลุ่มผู้รับสารซึ่งเลือกใช้การวิเคราะห์ ID ของตัวละครเพ่ือขยายความในส่วนของการวิเคราะห์
ต่อไป 
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จากบทความ Differences in Television viewers’ involvement: Identification 
with and attraction to liked, disliked, and neutral character โดย Chory (2013, pp. 293-305) 
และบทความ Defining Identification: A Theoretical Look at the Identification of 
Audiences with Media Characters โดย Cohen (2001, pp. 245-264) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม
ในการเปิดรับชมสื่อ (media involvement) เป็นมิติที่ผู้รับชมรายการเข้าไปมีส่วนร่วมในลักษณะของ
การบริโภคสื่อ มีความรู้สึกกับเนื้อหาในสื่อท่ีผู้รับชมกําลังรับชมรายการหรือมีความรู้สึกที่จะมีปฏิกิริยา
กับสื่อหรือเนื้อหาที่กําลังรับชมป๎จจัยที่มีอิทธิพลที่ทําให้ผู้รับชมเข้าไปมีส่วนร่วมกับบทบาทตัวละคร 
ถือเป็นการตรวจสอบว่าผู้รับได้มีการแสดงตัวตนในระหว่างหรือหลังการรับชมรายการต่างๆ อย่างไร 
ไม่ว่าจะเป็นด้านความชอบ ไม่ชอบความสนใจ หรือเฉยๆ การวัดในด้านการมีส่วนร่วมหรืออารมณ์
ร่วมกับบทบาทตัวละครกับกลุ่มผู้รับชมรายการนั้นจะทําได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การเลือกผู้รับชม
ทีม่ีติดตามรับชมรายการนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง (Highly viewer) หรือมีการเปิดรับชมรายการต่างๆ ทาง
โทรทัศน์ตลอดทั้งวัน (Heavy viewer) ซึ่งพฤติกรรมการรับชมนี้น่าจะมีความโน้มเอียงที่ก่อให้เกิด
ความรู้สึกชื่นชอบตัวละครที่มีบทบาททั้งที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม หรือใน
ทิศทางตรงกันข้ามก็ได้ ดังนั้นการที่จะอ้างอิงว่าหากผู้รับชมมีอารมณ์ด้วยเพราะตัวละครมีบทบาทที่
คล้ายคลึงกับความชื่นชอบของผู้รับชม แล้วเขาน่าจะมีพฤติกรรมและการกระทําที่เป็นเช่นนั้นตามไป
ด้วยก็สามารถกล่าวอ้างได้ 

Identification คือ กระบวนการด้านจินตนาการที่ผู้รับชมมีต่อบุคลิกลักษณะเด่นของ
ตัวละครนั้น เช่น เปูาหมายของชีวิต มุมมองที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆ ของตัวละคร ทั้งนี้ในระหว่างการ
รับชมผู้รับชมอาจจะมีลักษณะ 4 ด้านดังต่อไปนี้ 

1. Empathy การแบ่งป๎นอารมณ์ ความรู้สึกร่วมไปกับตัวละคร ไม่ว่าจะเป็นความสุข 
ความเศร้า ความหวาดกลัว เช่น เมื่อเห็นสโนไวท์กัดแอปเปิ้ลอาบยาพิษไปต้องรอเจ้าชายมาจุมพิตจึง
จะแก้พิษได้ ผู้รับชมเด็กจะมีอารมณ์เศร้าหมองต่อโชคชะตาของสโนไวท์ หรือมีอารมณ์ความเศร้าตาม
คนแคระทั้งเจ็ดที่คอยดูแลสโนไวท์หลับใหลในโลงแก้ว หรือผู้รับชมเด็กรู้สึกเห็นอกเห็นใจนาง เงือก
น้อยที่ต้องสูญเสียเสียงอันไพเราะเพ่ือแลกกับการมีขาเหมือนมนุษย์ 

2. Cognitive ระดับที่ผู้รับชมรู้สึก เข้าใจในบุคลิกลักษณะบทบาทของตัวละคร และ
นําไปสู่พฤติกรรมบางอย่างของผู้รับชม เช่น ผู้รับชมเด็กมีความเข้าใจการกระทําของเอลซ่าที่ต้องปลีก
วิเวกไปอยู่เพียงลําพังคนเดียวไม่สามารถพูดจาปราศรัยหรือพบกับใครๆ ได้ หรือเข้าใจบุคลิกลักษณะ
ของราพันเซลที่ต้องการออกมาจากหอคอย เพราะแม่มดจับตัวนางไปทําให้ต้องพลั ดพรากจาก
ครอบครัว 
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3. Motivationระดับที่ผู้ชมนําบุคลิกลักษณะบทบาทตัวละครใดมาไว้กับตัวเอง เช่น  
มีความทะเยอทะยานหรืออยู่กับครอบครัว ยังไม่ต้องรีบร้อนเลือกคู่แต่งงาน ต้องการมีบ้านหลังโต  
มีผิวขาวราวหิมะ มีความสวยเป็นที่ประทับใจผู้พบเห็น 

4. Absorptionการสูญเสียความเป็นตัวเองในระหว่างการเปิดรับชมหรือการผูกตัวเอง
กับตัวละครนั้นๆ ยิ่งผู้รับชมมีการซึมซับ (absorption) มากเท่าไร ไม่ว่าจะเป็นความเห็นอกเห็นใจ 
ตัวละครเข้าใจความรู้สึกตัวละคร เข้าใจการกระทําของตัวเอง หรือมีความคิดว่าบทบาทตัวละคร  
มีความใกล้เคียงกับเปูาหมายหรือความคาดหวังของผู้รับชม ผู้รับชมอาจยอมรับว่าสิ่งที่เขากําลังทํา 
เขาได้นํามาจากบทบาทตัวละคร เช่น เห็นด้วยที่เมอร์ริด้าขัดคําสั่งแม่ในเรื่องการเป็นกลุสตรีที่
เพียบพร้อมหรือรู้สึกสนุก ชอบใจไปกับการกระทําของแม่เลี้ยงใจร้ายที่อิจฉาความสวย ความสาว
ของสโนไวท์ 

Identification คือ กลไกที่ผู้ชมรายการมีประสบการณ์ในการรับและตีความตัวบทที่
ปรากฏในระหว่างการรับชมราวกับว่าเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นกับตัวผู้ชมเอง Morley (1992) ได้กล่าว
ว่า ระหว่างการรับชมโทรทัศน์ ผลใดๆ ก็ตามที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาด Identification เพราะ 
identification ก่อให้เกิดจินตนาการที่ช่วยให้การรับชมเป็นอย่างไปอย่างมีอรรถรสหรือออกรสออก
ชาติมากขึ้น 

Identification มีความสําคัญมากเนื่องจากภาพที่ปรากฏสามารถนําไปสู่การพัฒนา 
self-identity ได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรู้คนอ่ืนว่าเขาจะคิดกับเราอย่างไร เช่น ผู้หญิงแข็งแกร่งดูแล
ตนเอง บ้านเมือง มีความพยายาม ไม่หวาดกลัว ต้องการอิสระ สามารถคิดได้เอง ต้องการกําหนดชีวิต
ด้วยตนเองแม้กระทั่งฝ๎นหวานในเรื่องความรัก หรือความรัก ความผูกพันในครอบครัวมีความสําคัญ
ก่อนสิ่งอ่ืนใด 

นอกจากนี้ Livingstone (1998) ได้กล่าวถึง identification เป็นจินตนาการที่เราเข้า
ไปมีบทบาทหรือได้ลองเป็นอย่างตัวละคร และมองเห็นโลกทั้งใบในมุมมองเดียวกับตัวละครนั้น เช่น 
จินตนาการว่าตนเองเป็นเจ้าหญิงเอลซ่ามีพลังทําให้เป็นน้ําแข็งได้ หรือเข้าใจความรู้สึกของเจ้าหญิงอัน
นาที่ต้องการช่วยเหลือพ่ีสาวให้พ้นจากคําสาป 

การแสดงออกจาก identification สามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบชอบ ไม่ชอบ มีความรู้สึก
ผูกพันมากเป็นพิเศษ เช่น ไม่ชอบที่นางเงือกน้อยเสียสละตนเองเพ่ือให้ได้มีโอกาสใกล้ชิดเจ้าชาย 
ไม่ชอบสโนไวท์ที่อ่อนแอเกินไป หรือชอบมีเวทย์มนต์เหมือนนางฟูา เสกใครให้ทําอะไรหรือเป็นอะไรก็
ได้ ซึ่งบางครั้งผู้รับชมอาจนําบทบาทเหล่านี้ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตามมาใช้ในชีวิตจริงทั้งแบบเปิดเผย
และไม่เปิดเผย เช่น เป็นคนดีแล้วนางฟูาจะคุ้มครอง หรือแอบร้ายกับเพื่อนๆ เหมือนแม่มด แม่เลี้ยงใจ
ร้ายบ้าง 
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Identification บางครั้งนําไปสู่การเลียนแบบได้ไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรม ซึ่งมี
รากฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) เพราะผู้รับชมมีการเรียนรู้จากบทบาทตัวละคร
ที่เขากําลังรับชม ผู้รับชมจะทราบว่าเขาควรจะทําอะไร อย่างไร หรือมีพฤติกรรมอย่างไร โดยจะมีการ
ประเมินผลไปพร้อมกันด้วยว่าถ้าทําไปแล้วจะมีผลที่ตามมาเป็นอย่างไร Identification เป็นหนทาง
หนึ่งในการที่ทําให้ผู้รับชมสามารถสร้างอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมา ซึ่งถือเป็นการหลอมรวมตนเองกับ
บทบาทตัวละครที่เขากําลังรับชม 

เพ่ือความเข้าใจใน Identificationให้มากขึ้น จึงมีการแบ่งออกเป็นอีก 3 ลักษณะ คือ 
1. Cognitive-emotional ID เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของ self-identify 

และทัศนคติทางสังคมของผู้รับชม ที่อาจจะนําไปสู่การเลียนแบบตัวละครตัวใดตัวหนึ่งในอนาคต ทั้งนี้ 
ในระหว่างการรับชมที่ผู้รับชมมีอารมณ์ร่วมกับบทบาทของตัวละครนั้น Ortiz และ Harwood (2007) 
ได้แสดงความคิดเห็นว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้รับชมได้รู้สึกผ่อนคลายความตึงเครียดและมีทัศนคติในการ
มองโลกไปในทิศทางท่ีดีขึ้นเช่น ผู้รับชมเด็กๆ เหน็ดเหนื่อยมาจากการเรียน เมื่อได้รับชมการ์ตูนได้ยิน
นางเอกร้องเพลงกับเหล่าสัตว์ตัวเล็กๆ น่ารักก็รู้สึกสนุกสนานไปด้วย หรือเด็กๆ เห็นนางเอกมีความ
เป็นกุลสตรี ทํางานบ้าน ช่วยเหลือคนอ่ืนด้วยความจริงใจก็ต้องการมีพฤติกรรมหรือบุคลิกเช่นนั้นบ้าง 

2. Similarity ID ผู้รับชมมีอารมณ์ร่วมว่าตนเองมีความคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับ
สถานการณ์ที่ตัวละครกําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้หรือกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะในระหว่าง
การรับชมผู้รับชมกําลังแบ่งป๎นบทบาทที่ตัวละครกําลังนําเสนอผ่านจอ ทําให้ผู้ชมมีความตั้งใจในการ
เปิดรับชมมากกว่าปกติ และอาจจะนําไปสู่พฤติกรรมที่เลียนแบบตัวละครนั้นได้ เช่น กําลังถูกแม่เลี้ยง
ใจร้ายรังแกเหมือนกัน ความรักของตนเองกําลังถูกผู้ปกครองกีดกัน ต้องการเป็นอิสระ ทําอะไรได้ทุก
อย่างตามใจที่ตัวเองต้องการไม่ใช่ถูกบังคับจากผู้ปกครอง ทั้งนี้ การเลียนแบบก็เป็นได้ทั้งบุคลิกลักษณะ 
เช่น การพูดจา ท่าทาง การแต่งตัว ฯลฯ ไปจนถึงการนําเหตุการณ์ที่ได้รับชมไปแก้ไขในสถานการณ์
จริงของตนเอง หรือได้นําเอาสิ่งที่ได้รับชมไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มเพ่ือนๆ หรือคนอ่ืนๆ  

3. Wishful ID ผู้รับชมชอบที่จะเป็นหรือชอบใจในตัวละครนั้นๆ มากเป็นพิเศษ ทําให้
ผู้รับชมตั้งใจรับชมบทบาทตัวละครนั้น และอาจมีการเลียนแบบคุณลักษณะเด่นๆ ของตัวละครนั้น 
โดยให้การแสดงของตัวละครเป็นสื่อกลางที่จะนําไปสู่การแสดงอารมณ์หรือการกระทําว่าหากตกอยู่ใน
สถานการณ์เดียวกันจะทําอย่างไร เช่น ปรารถนาว่าหากตนเองกําลังตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายถึง
แก่ชีวิตจะมีเจ้าชายขี่ม้าขาวมาช่วยไว้ได้ทันหรือลําบากในวันนี้ แต่ในอนาคตคงจะมีเจ้าชายมาช่วย
เหมือนในการ์ตูนบ้างหรือความปรารถนาจะเป็นเจ้าหญิงแม้เพียงได้แค่เลียนแบบเสื้ อผ้า การทําผม 
การพูดจา ท่าทาง ฯลฯ ก็เพียงพอแล้ว 

นอกจากนี้ ในระหว่างการรับชมรายการสิ่งที่ผู้รับชมสามารถรับรู้ได้ คือ 
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1. สิ่งที่ดึงดูดความสนใจ (Attraction) จากตัวละครที่มาจากทางด้านร่างกาย เช่น 
รูปลักษณ์ ได้แก่ รูปร่าง หน้าตา สีผิว การยิ้ม การปรากฏตัวได้แก่ กําลังหนีหัวซุกหัวซุน กําลังทํา
ความสะอาดบ้าน อยู่ท่ามกลางความสะดวกสบายความโออ่าอลังการกับเหล่าบริวารรับใช้ภายใน
พระราชวัง และเสื้อผ้า ได้แก่ ความสวยงามหรือความมอมแมมหรือผูกผ้ากันเปื้อน 

2. สังคม (Social) ตัวละครเป็นที่ชื่นชอบของตัวละครอ่ืนๆ หรือตรงกันข้าม (แต่ผู้รับชม
อาจจะชอบตัวละครร้ายๆ ได้) เช่น นางเอกมีเพ่ือนคู่หูเป็นสัตว์เลี้ยงๆ ก็ชอบเข้ามาอยู่ใกล้ๆ เพราะ
นางเอกใจดีมีเมตตา ในขณะที่ตัวละครร้ายๆ สัตว์ต่างๆ มักจะพากันหวาดกลัวและไม่ต้องการเข้าใกล้ 

3. งานที่ทํา/ภาระหน้าที่ (task) มีความมุ่งมั่น ความพยายามที่จะทําให้สําเร็จลุล่วง
ตามท่ีตนเองต้องการเช่น มีความมุ่งมั่นต้องการไปงานเลี้ยงที่พระราชวัง แม้จะสิ้นหวังไม่มีชุดสวยๆ ใส่
ไปงาน หรือแม้จะได้อยู่ในงานไม่กี่ชั่วโมงก็ตาม 

จากผลลัพธ์ของกระบวนการของ 3 ID นี้ ผู้รับชมสามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม
ของตัวละครซึ่งในแต่ละคนก็แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของผู้ชมในแต่ละคน 

Rebecca M. Chory ได้กล่าวถึงการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ตัวละครที่ต้องการศึกษาในสื่อ
ในแง่ของการดึงดูดใจของตัวละครดังนี้ ส่วนประกอบทางกายภาพของตัวละคร (รูปลักษณ์ทางกาย, 
ภาพที่ปรากฏการแสดงออกและชุดของตัวละคร), สังคม (ความสัมพันธ์ตัวละครกับตัวละครอ่ืนๆ) 
และความพยายามเพ่ือไปยังเปูาหมายของตัวละครที่ถูกถ่ายทอดทางสื่อ และความสัมพันธ์ระหว่างตัว
ละครที่ปรากฏในสื่อในที่นี้คือสื่อการ์ตูน Disney Princess ซึ่งจะนํามาใช้วิเคราะห์ตัวละครผู้หญิงได้
ดังนี้ ลักษณะทางกายภาพของตัวละครเป็นอย่างไรเช่น ลักษณะภายนอกหน้าตา สีผิว การแต่งกาย 
และตัวละครมีลักษณะนิสัยอย่างไรเช่น เหี้ยมโหด มีเมตตา จอมบงการ หรือมีลักษณะการแสดงออกที่
ถ่ายทอดออกมาเป็นเช่นไร เช่นเจ้าหญิงได้แสดงความกล้าหาญทั้งๆ ที่ลักษณะความกล้าหาญในยุค
ก่อนๆ ของ Disney Princess เป็นลักษณะของผู้ชาย มีเมตตาต่อสัตว์เป็นลักษณะของผู้หญิง ซึ่งใน
การ์ตูน Disney Princess แสดงถึงการรื้อถอนและประกอบสร้างใหม่อย่างไรในตัวละครเป็นประเด็นที่
ผู้วิจัยสนใจวิเคราะห์ 
 
2.7 งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
สําหรับงานวิจัย “ภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess” มีงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องทั้งหมด 2 ส่วนดังนี้งานวิจัยที่เกี่ยวกับการ์ตูนวอลท์ ดิสนีย์และงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาพ
ตัวแทนผู้หญิงในสื่อมวลชนเพื่อมาเป็นแนวทางในการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ 
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2.7.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการ์ตูนวอลท์ ดิสนีย์ 
จุฑามาศ สุกิจจานนท์ (2539) ได้ศึกษาจริยธรรมที่ปรากฏในภาพยนตร์การ์ตูน

ของวอลท์ ดิสนีย์โดยทําการวิเคราะห์เรื่องสโนท์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด เงือกน้อยผจญภัยและ 
ไลออนท์ คิง เกี่ยวกับจริยธรรมด้านความรักพวกพ้อง ความเคารพเชื่อฟ๎งผู้ใหญ่ ความกตัญํู  
ความรับผิดชอบ ความเมตตา ความกล้าหาญ และความเคารพในสิทธิตนเองและผู้อ่ืน รวมถึง  
การวิเคราะห์สิ่งที่ตรงข้ามกับจริยธรรมด้านดังกล่าว โดยใช้ทฤษฎีภาษาของภาพยนตร์และแนวคิดการ
เสนอเนื้อหาสําหรับเด็ก มารวบรวมเป็นแนวคิดเรื่องการสื่อความหมายทางจริยธรรมในภาพยนตร์
การ์ตูนสําหรับเด็ก โดยกลุ่มผู้รับสารที่ใช้ในการให้ข้อมูลทั้งหมด 48 คนโดยการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง โดยเลือกจากโรงเรียน 3 แห่งที่เด็กมีแนวโน้มเข้าใจถึงวัฒนธรรมตะวันตก โรงเรียนละ 
16 คน โดยคําถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจะเป็นเกี่ยวกับความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับจริยธรรมที่ดี
และสิ่งที่ตรงข้ามกับความดีหรือไม่ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เนื้อหาได้สื่อความหมายด้านจริยธรรม
และสิ่งที่ตรงกันข้ามกับจริยธรรมผ่านทางลักษณะและการแสดงออกของตัวละคร ภาพ และมุมกล้อง 
เสียง และแสงสี ซึ่งผู้รับสารสามารถรับรู้และตีความสิ่งที่ปรากฏในภาพยนตร์ได้ ถูกต้องตามที่
ภาพยนตร์การ์ตูนวอลท์ ดิสนีย์ต้องการ เด็กๆ สามารถแยกแยะตัวละครฝุายดีและฝุายร้ายได้และ
เข้าใจถึงจริยธรรมที่การ์ตูนต้องการนําเสนอได้อย่างถูกต้อง 

จากงานวิจัยข้างต้นทําให้ผู้วิจัยได้นําวิธีการเลือกกลุ่มผู้รับสารที่จะศึกษามาใช้ใน
งานวิจัยของตัวผู้วิจัยโดยจะเลือกเด็กท่ีมีแนวโน้มที่จะเข้าใจถึงวัฒนธรรมตะวันตกได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัย
จึงสนใจมุ่งไปที่เด็กผู้หญิงไทยที่ศึกษาในโรงเรียนคริสต์ส่วนหนึ่งเพ่ือให้ได้ผู้รับสารที่สามารถเข้าถึง
วัฒนธรรมตะวันตกได้ เพื่อสอดคล้องกับแหล่งที่มาของการ์ตูน Disney Princess ซึ่งเป็นการ์ตูนจาก
ฝ๎่งตะวันตก และอีกส่วนหนึ่งจากโรงเรียนรัฐบาลเพื่อจะได้นําความคิดมาเปรียบเทียบกัน 

สรารักษ์ โรจนพฤกษ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ภาพตัวแทนความเป็น
สตรีในสื่อภาพยนตร์การ์ตูน วอลท์ ดิสนีย์ โดยศึกษาภาพตัวแทนของสตรีผ่านการ์ตูนวอลท์ ดิสนีย์ทั้ง 
3 เรื่อง ได้แก่ 1. โพคาฮอนทัส  2. มู่หลาน 3. ราพันเซล มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเนื้อเรื่องที่ปรากฏใน
การ์ตูนวอลท์ ดิสนีย์ และ เพ่ือศึกษาภาพตัวแทนความเป็นหญิงในการ์ตูนวอลท์ ดิสนีย์ โดยใช้ทฤษฎี
สตรีนิยม ทฤษฎีสัญญะวิทยาและทฤษฎีภาพตัวแทนมาใช้ในการวิเคราะห์โดยใช้หลักในแนวคิด
ประเภทของวรรณกรรมมาช่วยในการวิเคราะห์ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ได้ผลว่า การสร้างภาพตัวแทนของ
ผู้หญิงในการ์ตูนวอลท์ ดิสนีย์ แสดงให้เห็นถึงภาพตัวแทนของผู้หญิงในแบบใหม่ๆ โดยการสร้างภาพ
ตัวแทนเปรียบเทียบระหว่างผู้หญิงในช่วงเริ่มเรื่องและยุติเรื่อง ให้เห็นการพัฒนาของตัวละครผู้หญิง 
โดยในเรื่องท่ีวิเคราะห์ทั้ง 3 เรื่อง เน้นให้ผู้หญิงสู้เพ่ืออิสรภาพของตนเองซึ่งสอดคล้องกับหลักของสตรี
นิยมในยุคแรกๆ ผู้วิจัยเองจึงสนใจศึกษาเพ่ิมเติมในการ์ตูนเรื่องต่อๆ มาที่  Disney Princess ได้สร้าง
ขึ้น พร้อมสนใจศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของการประกอบสร้างภาพตัวแทนของผู้หญิงในยุคหลังว่ามีการ
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ประกอบสร้างภาพตัวแทนอย่างไร และผู้รับสารมีการถอดรหัสเช่นไรกับภาพตัวแทนดังกล่าว เพ่ือต่อ
ยอดการวิจัยที่กล่าวมา 

Lara Descartes (2554) ได้ศึกษาเรื่อง “Gender Role Portrayal and the 
Disney Princesses” โดยศึกษาภาพความเป็นชายและความเป็นหญิง โดยศึกษาการ์ตูน Disney 
Princess ทั้ง 9 เรื่อง โดยแบ่งเป็น 3 ยุค ได้แก่ 1. ยุคเริ่มต้น ได้แก่ สโนไวท์ ซินเดอเรลล่า เจ้าหญิง
นิทรา 2. ยุคกลาง ได้แก่ เงือกน้อยผจญภัย โฉมงามกับเจ้าชายอสูร อลาดิน โพคาฮอนทัส มู่หลาน
และยุคล่าสุด ได้แก่ มหัศจรรย์มนต์รักเจ้าชายกบ โดยวิเคราะห์ลักษณะที่ปรากฏในภาพยนตร์ว่ามี
ลักษณะความเป็นชายหรือหญิงมากกว่ากัน และศึกษาในเรื่องของเนื้อเรื่องที่ Disney Princess 
ต้องการนําเสนอในเรื่องของความรัก และบทบาทของตัวละครโดยวิเคราะห์ผ่านข้อมูลเชิงปริมาณใน
การผลิตซ้ําของลักษณะที่ปรากฏในการ์ตูน สรุปได้ว่าในยุคเริ่มต้นนั้นภาพของผู้หญิงจะประกอบไป
ด้วยความอ่อนโยน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เมตตากรุณา มากกว่าในยุคหลังๆ และในยุคหลังนั้นการปรากฏตัว
ของเจ้าชายจะมากกว่าในยุคเริ่มต้นที่ปรากฏตัวแต่ในตอนท้าย และปฏิสัมพันธ์ในยุคหลังๆ การตก
หลุมรักแบบแรกพบจะน้อยลงต้องอาศัยเวลาและการอยู่ร่วมกันมากขึ้น เช่นในยุคแรกๆ เมื่อเจ้าหญิง
กับเจ้าชายเจอกันวันแรกจะตกหลุมรักเลย แต่ยุคหลังๆ การตกหลุมรักจะเกิดหลังเจอกันและผ่าน
อุปสรรคไปด้วยกันมากกว่า และการแสดงออกผ่านตัวละครของการ์ตูน Disney Princess นั้นยัง
ไม่ได้ขัดกับหลักประเพณีและข้อปฏิบัติจารีตประเพณีซึ่งในตัวละครจะมีการพัฒนาตามลําดับขั้นของ
เรื่องซึ่งก่อให้เกิดความสนุก และไม่ได้ขัดกับภาพความเป็นชายและความเป็นหญิงตัวละครอยู่เกณฑ์
ของเพศท่ีกําหนด ซึ่งในยุคหลังๆ ได้สะท้อนภาพใหม่ๆ  ของผู้หญิงไม่ได้ตอกย้ําภาพเดิมๆ ของผู้หญิงใน
ยุคแรกๆ ที่ต้องทํางานบ้าน ทําความสะอาดมากนักจะเน้นในเรื่องการผจญภัยให้ตัวละครผู้หญิง
ออกไปโลกภายนอกมากขึ้น ซึ่งตอบสนองให้เกิดความสนุกและเป็นที่นิยมในหมู่เด็กมากขึ้น 

2.7.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับภาพตัวแทนผู้หญิงในสื่อมวลชน 
กนกพรรณ วิบูลยศริน (2547) ได้ทําการศึกษาเรื่อง “การเปรียบเทียบภาพ

ตัวแทนของผู้หญิงสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ ในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน” การวิจัยครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาภาพตัวแทนของผู้หญิงสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ในภาพยนตร์ไทยและ
ภาพยนตร์อเมริกันว่ามีลักษณะอย่างไร และทําการเปรียบเทียบโดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์เนื้อหา 
ทําการศึกษาภาพยนตร์รวม 30 เรื่อง ผลของการวิจัยสรุปได้ว่า ภาพตัวแทน (Representations) 
ของผู้หญิงสมัยใหม่ในภาพยนตร์ไทย มีลักษณะทางกายภาพที่ดี  มีความมั่นใจในตนเอง กล้าเปิดเผย 
แต่ยังแสดงอาการลังเลในการตัดสินใจ พยายามที่จะผลักดันตนให้หลุดพ้นจากความเชื่อเดิมๆ สําหรับ
ภาพตัวแทนของผู้หญิงหลังสมัยใหม่พบภาพของการไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆ ทําตามความต้องการส่วนตน 
ใช้เรื่องเพศเป็นตัวแสดงความรู้สึกรัก มุ่งหาความสุขให้กับชีวิต กําหนดรสนิยมทางเพศของตนเองได้ 
ในขณะที่ภาพตัวแทน ของผู้หญิงสมัยใหม่ในภาพยนตร์อเมริกัน มีความเป็นป๎จเจกชนสูง แต่ก็ให้
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ความสําคัญกับครอบครัว มีลักษณะของการทวนกระแสสังคม ไม่ต้องการให้สังคมคาดหวัง สําหรับ
ภาพตัวแทนของผู้หญิงหลังสมัยใหม่มีการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ มีความล้ําหน้า แต่ก็
โหยหาถึงรากเหง้าของตน ปฏิเสธกฎเกณฑ์ของสังคมทั้งปวง ใช้เทคโนโลยีในการเสริมความรู้  
และมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายได้หลายคนเพ่ือหาความสุขใส่ตัว ภาพตัวแทนของผู้หญิงสมัยใหม่ใน
ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกันมีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันในแง่ของวิถีการดําเนินชีวิต 
การแสดงออกที่มีต่อสังคมและคนรอบข้าง แต่ก็แฝงด้วยความเหงา และมีความแตกต่างกันในแง่ของ
การเลือกกําหนดรสนิยมทางเพศ การให้ความสําคัญกับครอบครัว และการได้รับการลงโทษจากสังคม 
และภาพตัวแทนของผู้หญิงหลังสมัยใหม่ในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกันมีความคล้ายคลึงกัน
ในแง่การรู้ความต้องการของตัวเอง การดําเนินชีวิต และมีความแตกต่างกันในแง่ของการใช้อํานาจ
ของตนกับผู้ชาย เพ่ือให้ประสบความสําเร็จ หรือไปถึงเปูาหมาย 

นิรินทร์ เภตราไชยอนันต์ (2550) ได้ทําการศึกษาเรื่อง “ภาพตัวแทนผีผู้หญิงใน
ละครโทรทัศน์” การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมุ่งวิเคราะห์ตัวบทที่เสนอภาพตัวแทนของ
ผีผู้หญิง เพ่ือตอบคําถามว่า ละครโทรทัศน์ประกอบสร้างภาพตัวแทน ผีผู้หญิงอย่างไร และทําไมจึง
เป็นเช่นนั้น โดยอาศัยแนวคิดเรื่องภาพตัวแทน แนววิเคราะห์การเล่าเรื่อง แนวคิดเรื่องสตรี นิยม 
แนวคิดเรื่องจิตวิเคราะห์ และแนวคิดเรื่องทําให้ร่างกายเชื่อง เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ภาพ
ตัวแทน ผีผู้หญิง ในละครโทรทัศน์ 

ผลการวิจัยพบว่า ผีผู้หญิง สามารถจําแนกออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่  
1. “ผีรอรัก” ที่อยู่เพราะมีความเชื่อว่า ผู้หญิงจะมีความสุขเมื่อมีผู้ชายมาเติม

เต็มให้กับชีวิตของเธอ ดังนั้น พวกเธอจะมีอํานาจมากขณะที่พยายามหาชายคนรักและอํานาจของเธอ
จะเพ่ิมมากข้ึน ขณะที่พยายามหาชายคนรัก แต่เมื่อพบชายผู้นั้นแล้ว อํานาจของเธอจะหมดลง 

2. “ผีจํายอม” ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของผู้หญิงที่ถูกจองจําด้วยอุดมการณ์
ปิตาธิปไตย ที่มาในรูปแบบของกรรม พวกเธอทั้งหมดใช้อํานาจในทางลบ แต่ก็ยังมีอํานาจของเพศ
ชายควบคุมเธออีกต่อหนึ่ง ในตอนท้ายเธอจะถูกทําให้หมดอํานาจลง และได้รับโทษที่ก่อไว้ 

3. “ผีแม”่ เป็น ผีผู้หญิงที่มีอํานาจมากท่ีสุด ผีแม่นั้นจะมีลักษณะอุดมคติของแม่
ที่เป็นแม่ที่ดี ผีแม่ ในตอนท้ายจะไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองได้ หากแต่เธอสามารถเลือกเวลาที่จะ
ไปสู่สุคติได้ 

กล่าวโดยสรุป การประกอบสร้างภาพ ผีผู้หญิง ถูกประกอบสร้างจากมุมมองของ
ชาย และมีกระบวนการทําให้ผีผู้หญิงอ่อนอํานาจลง ในขณะเดียวกันภาพตัวแทน ผีผู้หญิง  
ยังเกี่ยวข้องกับความรัก ความงาม พรหมจรรย์ กรรม ความเป็นแม่ และความเป็นเมือง ซึ่งชุด
ความหมายต่างๆ เหล่านี้ต่างก็ถูกกําหนดใต้อาณัติของอุดมการณ์ทางเพศเอาไว้เหนือสุด 
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ปิยะชาติ จรุงจิตรประชารมย์ (2555) ได้ทําการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์บทบาท
ของผู้หญิงใน animation แนวสาวน้อยพิทักษ์โลกของญี่ปุุนเรื่อง Pretty cure ตามแนวคิดสตรีนิยม” 
โดยมุ่งศึกษาถึงลักษณะ ความเป็น “ผู้หญิง” ที่ถูกสื่อออกมาผ่านสื่อยอดนิยมอย่างสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น
ญี่ปุุนเรื่องหนึ่ง เพ่ือค้นหาคําตอบเกี่ยวกับคุณลักษณะของความเป็นผู้หญิง ที่ถูกตีความและให้
ความหมายโดยสังคมที่เป็นผู้สร้างสื่อการ์ตูนนั้นขึ้นมา โดยการศึกษาได้กระทําผ่านการวิเคราะห์หา
คําตอบผ่านแนวคิดทฤษฎีหลัก 2 ทฤษฎีคือ “ทฤษฎีทางด้านอิทธิพลของสื่อ” และ “ทฤษฎีสตรีนิยม” 
ผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะของผู้หญิงที่ส่งผ่านมาพร้อมๆ กับสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่องดังกล่าว
นั้นประกอบด้วยคุณลักษณะหลักๆ อยู่ 2 ประเภทคือ คุณลักษณะที่ผู้หญิงจําเป็นต้องมีอย่างขาดไม่ได้ 
กับคุณลักษณะที่ผู้หญิงจะมีหรือไม่มีก็ได้ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวนับเป็นตัวบ่งชี้ถึงความหมายของ
ความเป็น “ผู้หญิง” ว่าสังคมยังคงมองความเป็น “ผู้หญิง” ด้วยสายตาที่เคร่งครัด และในทางกลับกัน
สังคมได้มองความเป็นผู้หญิง ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือผู้หญิงสามารถช่วยเหลือโลกได้ ผู้หญิงมี
ความเข็มแข็งมากขึ้น 

จากการวิจัยทั้งหมดที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ามีการวิจัยเกี่ยวกับวอลท์ ดิสนีย์
มากมาย แต่การวิจัยในเรื่องที่สร้างขึ้นใหม่ยังไม่ได้มีการวิจัย และส่วนใหญ่จะวิเคราะห์แต่ตัวบทไม่ได้
เน้นไปที่ผู้รับสาร ทําให้ผู้วิจัยได้นําวิธีการวิจัยในการใช้ทฤษฎีสตรีนิยมเพ่ือเป็นแนวทางหลักในการ
วิเคราะห์เพราะผู้วิจัยเน้นวิเคราะห์ไปที่ตัวการ์ตูนผู้หญิง จากทฤษฎีสตรีนิยมสายหลังสมัยใหม่ ที่มีการ
ประกอบสร้างภาพตัวแทน เพ่ือต้องการทราบถึงภาพตัวแทนของผู้หญิงมีลักษณะเช่นไรในการ์ตูน 
Disney Princess และทฤษฎีการเล่าเรื่องมาใช้ในการวิเคราะห์ตัวบท เพ่ือให้มีแนวทางในการวิเคราะห์ 
“ภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess”โดยศึกษาการ์ตูน Disney Princess ในยุคหลังๆ 3 เรื่อง 
ได้แก่ 1. ราพันเซลเจ้าหญิงผมยาว (Tangled [2010]) 2. นักรบสาวหัวใจมหากาฬ (Brave [2012]) 
3. ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ (Frozen [2013]) พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้รับสารเพ่ือให้เข้าใจในด้าน
การรับรู้ตัวบทว่าเด็กผู้หญิงมีความรู้สึกอย่างไรกับการนําเสนอภาพความเป็นผู้หญิงที่ปรากฏใน
การ์ตูน Disney Princess ในยุคอดีตถึงป๎จจุบัน 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “ภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess” เป็นการศึกษาว่า 

“ผู้หญิง” ในการ์ตูน Disney Princess เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หากแต่เป็นสิ่งที่ถูก
สร้างข้ึน (constructed) หากแต่การสร้างนั้นก่อเกิด “ภาพตัวแทนของผู้หญิง” ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษา 
ภาพตัวแทนของผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess โดยอาศัยทฤษฎีสตรีนิยมและใช้แนวคิดการวิเคราะห์
ตัวละครมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ตัวบทในครั้งนี้ พร้อมทั้งสัมภาษณ์เจาะลึกกับกลุ่มประชากร
ตัวอย่าง เพ่ือทราบถึงการรับรู้ภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาถึงภาพ
ตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princessโดยใช้วิธีการศึกษาด้วยการวิเคราะห์ตัวบท (Textual 
Analysis) และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
3.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

 
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเฉพาะภาพแทนตัว “ผู้หญิง”ใน Disney Princess ซึ่งประกอบ

ไปด้วย 3 เรื่องโดยเลือกตัวละครดังนี้ 
1. ราพันเซลเจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ (Tangled [2010]) ได้แก่ ราพันเซลและ

แม่เลี้ยงกอเธล 
2. นักรบสาวหัวใจมหากาฬ (Brave [2012]) ได้แก่  เมอริด้า, พระราชินีเอลินอร์และ 

แม่มดบู 
3. ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ (Frozen [2013]) ได้แก่ เอลซ่าและอันนา 
ซึ่งผู้วิจัยสนใจศึกษา 3 เรื่องนี้  เนื่องจากเป็นเรื่องล่าสุดและมีการประกอบสร้างภาพ

ตัวแทนผู้หญิงที่แตกต่างออกไปจากยุคแรกของการ์ตูน Disney Princess อย่างชัดเจน รวมทั้งใน 3 
เรื่องนี้ ยังไม่มีผู้ศึกษา นอกจากนี้ผู้วิจัยจําเป็นต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมในส่วนของตัวละครชายในเรื่องที่มี
บทเด่นเพ่ือให้เห็นปฏิสัมพันธ์ของตัวละครหญิงและชายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ภาพตัวแทนของ
ผู้หญิงมากขึ้นผู้วิจัยสนใจศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของบทบาทของพระเอกในเรื่องนั้น ๆ เพ่ือโยง
ความสัมพันธ์ไปถึงนางเอกในเรื่อง โดยมีตัวละครชายดังนี้ 

1. ราพันเซลเจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ (Tangled [2010]) ได้แก่ ฟลิน ไรเดอร์ 
2. นักรบสาวหัวใจมหากาฬ (Brave [2012]) ได้แก่ กษัตริย์ เฟอร์กัส 
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3. ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ (Frozen [2013]) ได้แก่ คริสตอฟและเจ้าชายฮานส์ 

ซึ่งเลือกจากการ์ตูน Disney Princess ในยุคหลังๆ เพ่ือนํามาวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีสตรีนิยมหลัง
สมัยใหม่ มาใช้ในการวิเคราะห์ตัวละครจากการ์ตูนทั้ง 3 เรื่องนี้  

 
3.2 ตัวอย่างประชากร 
 

ประชากร คือผู้รับสารเด็กผู้หญิง 3 กลุ่ม โดยแบ่งตามแบ่งตามลักษณะเกณฑ์ของ
ประชากรโดยใช้อายุเป็นตัวกําหนดได้แก่ วัยเด็กตอนกลาง อายุระหว่าง 6-12 ปี และวัยรุ่น อายุระหว่าง 
13-18 ปี  โดยช่วงอายุแบ่งตามทฤษฎีพัฒนาการตามวัยของโรเบิร์ต เจ. ฮาวิกเฮิร์ส  (อ้างอิงจาก 
www.wisitdevilsoul.wordpress.com/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง/ทฤษฎีของ-โรเบิร์ต-เจ-ฮาว/) ที่รับชม
การ์ตูน Disney Princess ทั้ง 3 เรื่อง เนื่องจากประชากรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเด็กถึงเยาวชนที่อยู่ในช่วง
กลุ่มวัยที่เปิดรับสื่อการ์ตูนซึ่งเป็นกลุ่มเปูาหมายที่บทความจากนิตยสาร M&C แม่และเด็กกล่าวไว้ว่า
ช่วงวัย 6-12 ปีเป็นวัยที่เหมาะกับการรับชมการ์ตูน และกลุ่ม 16-18 ปี  นั้นเป็นกลุ่มที่ได้ชมการ์ตูน 
Disney Princes มานานกว่ากลุ่มแรก ซึ่งจะมีประสบการณ์ในการรับชมนานกว่า จะได้เห็นข้อ
เปรียบเทียบชัดเจนขึ้นในการพัฒนาของช่วงวัยว่ามีความแตกต่างจากกลุ่มท่ีอายุน้อยกว่าหรือไม่ 
 
3.3 กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

 
ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างผู้รับสารเด็กผู้หญิง 4 กลุ่ม โดยแบ่งตามช่วงอายุดังนี้ 
 

ตารางที่ 3.1 
 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง ประเภทกลุ่มตัวอย่าง จํานวน หมายเหตุ 

1 อายุ 6-9 ปี 4 คน ระดับประถมศึกษาตอนต้น 

2 อายุ 10-12 ปี 4 คน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
3 อายุ 16-18 ปี 6 คน ระดับมัธยมศึกษา 

4 ผู้ปกครองของเด็กผู้หญิงใน
กลุ่มที่ 1 และ 2 

8 คน เ พ่ือ เสริม ในการสัมภาษณ์
เพ่ือให้ได้เนื้อหามากขึ้น 
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จากสรุปได้ดังนี้ 
กลุ่มทีห่นึ่ง อายุ 6-9 ปี เป็นตัวแทนจากระดับประถมศึกษาตอนต้น จํานวน 4 คน 
กลุ่มท่ีสอง อายุ 10-12 ปี เป็นตัวแทนจากระดับประถมศึกษาตอนปลาย จํานวน 4 คน 
กลุ่มที่สาม อายุ 16-18 ปี ซึ่งเป็นตัวแทนจากระดับมัธยมศึกษา จํานวน 6 คน ซึ่งรวมทั้ง 

3 กลุ่ม ได้ท้ังสิ้น 14 คนนี้ เกิดจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Judgmental Sampling) เป็น
การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยกําหนดคุณสมบัติของผู้จะเป็นกลุ่มตัวอย่างคือเป็นเด็กผู้หญิงที่อายุอยู่ใน
เกณฑ์ที่กําหนดและรับชมการ์ตูน Disney Princess ทั้ง 3 เรื่องและเคยรับชมการ์ตูน Disney Princess 
เรื่องอ่ืนๆ มาก่อนและมีการศึกษาในโรงเรียนที่แตกต่างกันได้แก่ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล โดย
แบ่งอย่างเท่าๆ กันในแต่ละช่วงอายุโดยใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) พร้อมทั้ง
สัมภาษณ์กลุ่มที่ 4 คือผู้ปกครองของเด็กผู้หญิงในกลุ่มที่ 1 และ 2 ที่มีส่วนในการแนะนําให้กลุ่มตัวอย่าง
รับชมการ์ตูน Disney Princess จํานวน 8 คน รวมทั้งสิ้นกลุ่มตัวอย่างมีทั้งสิ้น 22 คน 
 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 
3.4.1 แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร 

แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร คือ เอกสารต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็น
ศึกษางานวิจัยเรื่อง “ภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess” ซึ่งเอกสารอาจจะอยู่ในรูปแบบของ
หนังสือทั่วไป ตําราเรียน งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นทั้งเอกสารภายในประเทศและนอกประเทศเป็น
ต้น นอกเหนือจากนั้นแหล่งข้อมูลที่ได้ก็อยู่ในรูปแบบเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต ซึ่งการได้มาของเอกสาร
ที่ได้มาผู้วิจัยได้ทําการค้นคว้าจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอินเตอร์เน็ต 

3.4.2 แหล่งข้อมูลของสื่อภาพยนตร์การ์ตูน Disney Princess 
แหล่งข้อมูลของสื่อภาพยนตร์การ์ตูน Disney Princess ผู้วิจัยได้ทําการค้นหาจาก

อินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆ ที่มาการให้รับชมการ์ตูน Disney Princess 
3.4.3 แบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

แบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งในบางคําถามผู้วิจัยจะปรับเพ่ือให้เหมาะกับกลุ่มตัวอย่างในแต่ละช่วงอายุ 

เพ่ือให้ได้คําตอบจากกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลส่วนบุคคล 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
1. ชื่อ นามสกุล อายุ 
2. สถานศึกษา 
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3. รายได้ของครอบครัว (ถามจากผู้ปกครอง) 
ข้อมูลเกี่ยวกับภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess 
1. คุณสมบัติของเจ้าหญิงในเรื่องนี้มีอะไรบ้าง 
2. คุณสมบัติของตัวร้ายในเรื่องนี้มีอะไรบ้าง 
3. คุณสมบัติที่เจ้าหญิงควรมีควรประกอบด้วยอะไร ขอเหตุผลประกอบ 
4. คุณสมบัติที่ตัวร้ายควรมีควรประกอบด้วยอะไร ขอเหตุผลประกอบ 
5. ถ้าท่านเป็นเจ้าหญิงท่านจะกําหนดให้ตนเองเป็นเจ้าหญิงแบบไหน 
6. คิดว่าการเป็นผู้หญิงแบบข้อก่อนหน้านี้ดีอย่างไร 
7. สิ่งที่แสดงเห็นชัดในเจ้าหญิงทั้ง 3 เรื่องคืออะไรและจุดอ่อนมีอะไรบ้าง 
คําถามเกี่ยวกับการประกอบสร้างใหม่และการรื้อถอนในการ์ต ูน Disney 

Princess 
1. การ์ตูน Disney Princess ทั้ง 3 เรื่องนี้ มีอะไรแตกต่างออกไปจากการ์ตูน Disney 

Princess เรื่องอ่ืนๆ  
2. การ์ตูน Disney Princess ทั้ง 3 เรื่องนี้ มีอะไรที่เหมือนการ์ตูน Disney Princess 

เรื่องอ่ืนๆ  
3. น้องๆ คิดว่าที่ได้ชมการ์ตูน Disney Princess ทั้ง 3 เรื่องมาน้องๆ อยากให้

ตัวเอกของเรื่องมีพรสวรรค์อะไร 
คําถามเก่ียวกับการวิเคราะห์ วิเคราะห์ ID (Identification) 
1. Cognitive-emotional ID 

1.1 อยากทํางานบ้านเหมือนราพันเซลหรือไม่ 
1.2 หากถูกกีดกันทางด้านความรักเหมือนอันนาจะทําเช่นไร 
1.3 สนุกไหมเวลาเห็นเจ้าหญิงร้องเพลง อยากร้องตามหรือไม่ 
1.4 ถ้าถูกจับแต่งงานแบบเมอริด้าจะทําอย่างไร 

2. Wishful ID 
2.1 ชีวิตที่น้องๆ ใฝุฝ๎นอยากเป็นตัวละครตัวใดเพราะเหตุใด 
2.2 อยากแต่งงานหรือไม่อย่างไร ถ้าหากอยากแต่งอยากแต่งกับคนแบบไหน 
2.3 หลังจากได้ดูการ์ตูนน้องๆ มีความปรารถนาสิ่งใดในการ์ตูนบ้าง 
2.4 ในอนาคตพอโตขึ้นถ้าเลือกได้น้องวาดภาพของตัวเองเป็นเช่นไร 

3. Similarity ID 
3.1 สิ่งใดที่ท่านอยากเลียนแบบตามตัวละครมากท่ีสุด 
3.2 ท่านชอบตัวละครตัวใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
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คําถามการถอดรหัสภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess 
1. ทุกวันนี้น้องๆ มีเจ้าชายในฝ๎นหรือไม่ 
2. ชอบเพลงจากการ์ตูนเรื่องไหนมากท่ีสุด เพลงอะไร 
3. ชอบตัวละครไหนร้องเพลงมากท่ีสุด 
4. ระหว่างเจ้าหญิงราพันเซล เมอริด้า เอลซ่าและอันนา ชอบตัวไหนมากที่สุด 

เพราะอะไร 
5. เจ้าหญิงควรมีลักษณะอย่างไร 
6. ถ้าน้องๆ เป็นตัวร้ายอยากเป็นตัวร้ายตัวไหน 
7. ผู้หญิงควรทํางานบ้านหรือไม่ 
8. ถ้าน้องๆ ตกอยู่ในอันตรายอยากให้ใครมาช่วยมากที่สุด 
9. ถ้าเป็นเอลซ่าได้ 1 วันจะทําอย่างไร 
10. ถ้าเป็นราพันเซลแล้วถูกขังในหอคอยจะทําอย่างไร 
11. แม่มดในความคิดน้องๆ เป็นเช่นไร 
12. นางฟูาในความคิดน้องๆ เป็นเช่นไร 
13. อยากแต่งงานหรือไม่เพราะอะไร 
14. เจ้าหญิงจําเป็นไหมท่ีจะต้องสวย 
15. ถ้าจะมีคนรักจะเลือกคนรักแบบไหน เพราะอะไร 
16. การที่ราพันเซลไม่ลงจากหอคอยเองต้องให้คนอ่ืนมาช่วย น้องๆ มีความ

คิดเห็นอย่างไร 
17. การที่เมอริด้าทําตามใจตนเอง น้องๆ มีความคิดเห็นอย่างไร 
18. การที่อันนาตกหลุมรักเจ้าชายฮานส์ น้องๆ มีความคิดเห็นอย่างไร 
19. การที่การกระทําของรักแท้คือการช่วยเหลือพ่ีน้อง น้องๆ มีความคิดเห็น

อย่างไร 
20. น้องๆ มีความคิดเห็นเช่นไรกับการที่แม่เลี้ยงกอเธลลักพาตัวราพันเซลมา 
21. ตัวร้ายสมควรที่จะมีจุดจบเช่นไร ในความคิดของน้องๆ  
22. การที่เจ้าหญิงปกครองประเทศเพียงลําพังมีความคิดเห็นเช่นไร 
22. การที่เจ้าหญิงเอลซ่าใช้พลังวิเศษได้มีความคิดเห็นอย่างไร 
23. การที่เจ้าหญิงถูกเจ้าชายหลอกมีความคิดเห็นอย่างไร 
24. การที่เจ้าหญิงฝ๎นถึงเจ้าชายมีความคิดเห็นอย่างไร 
25. แม่มดช่วยเจ้าหญิงได้ไหม 
26. มีความคิดเห็นอย่างกับการที่ตัวร้ายกลั่นแกล้งเจ้าหญิง 
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คําถามสําหรับผู้ปกครอง 
1. เหตุใดถึงเลือกการ์ตูน Disney Princess ให้ลูกดู 
2. ผู้ปกครองได้ดูการ์ตูน Disney Princess ด้วยหรือไม่ 
3. อยากให้ลูกมีนิสัยอย่างไร 
4. น้องๆ มีพฤติกรรมเลียนแบบเจ้าหญิงหรือไม่ ตัวไหนที่ชอบเลียนแบบ 
 

3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยแบ่งเป็นการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ดังนี้  
การวิเคราะห์การเล่าเรื่อง, การประกอบสร้างภาพตัวแทนของผู้หญิงในการ์ตูน Disney 

Princess ในปี ค.ศ. 2010-2013 โดยใช้ทฤษฎีสตรีนิยมในการวิเคราะห์และการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นของเด็กผู้หญิงที่มีต่อภาพตัวแทนของผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess เพ่ือตอบสนองถึงป๎ญหา
ในการทําการวิจัยได้แก่ ภาพตัวแทนของผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess ใน ค.ศ. 2010-2013 เป็น
อย่างไรและเปรียบเทียบความรู้สึกของเด็กผู้หญิงที่มีต่อภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess 
ที่ผ่านมา  

 
3.5.1 วิธีการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis)  

เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏในการ์ตูน Disney Princess 
 
ตารางที่ 3.2 
 
วิธีการวิเคราะห์ตัวบท 

เรื่องที่ศึกษา ทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห ์ เกณฑ์ในการวเิคราะห ์ วิธีการเก็บข้อมูล 

1. ราพันเซลเจ้าหญิงผม
ยาวกับโจรซา่จอมแสบ 
(Tangled [2010]) 
2. นักรบสาวหัวใจ
มหากาฬ (Brave [2012]) 
3. ผจญภัยแดนคําสาป
ราชินีหิมะ (Frozen 
[2013]) 
 

1. ทฤษฎีสตรีนิยม (Feminist 
Theories) 
2. ทฤษฎีการประกอบสร้างความ
จริงทางสังคม (Construction of 
Social Reality) 
3. แนวคิดการสร้างภาพแทน 
(Representation) 
- ภาพตัวแทนท่ีเหมือนเดมิ, 
เหมือนจริงหรือเปลีย่นไป 

1. แนวคิดเรื่องตัวละคร 
(The Concept of 
Characters) 
2. ทฤษฎีการเล่าเรื่อง 
(Narrative Theory) 
 
 

การวิเคราะห์ตัวบท 
(Textual Analysis) 
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3.5.2 วิเคราะห์ผู้รับสาร 
เพ่ือเปรียบเทียบการถอดรหัสของเด็กผู้หญิงที่มีต่อภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน 

Disney Princess 
 

ตารางที่ 3.3 
 
การวิเคราะห์ผู้รับสาร 

กลุ่มผูร้ับสาร ทฤษฎีที่ใช้ในการ วิเคราะห ์ เกณฑ์ในการวเิคราะห ์ วิธีการเก็บข้อมูล 

1. เด็กผู้หญิง 
1.1 อายุ 7-9 ป ี
1.2 อายุ 10-12 ปี 

2. วัยรุ่นผู้หญิง 
อายุ 16-18 ป ี

3. ผู้ปกครองของเด็กกลุ่มที่ 1 

- แนวคิดการถอดรหัส 
(Encoding/Decoding) 
 
- วิเคราะห์ ID 

(Identification) 

- Preferred code 
- Negotiated code 
- Oppositional code 
- Cognitive 
- Similarity 
- Wishful 

- ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth 
interview) 

 

 
3.6 การน าเสนอข้อมูล 
 

ผู้วิจัยนําเสนอข้อมูลงานวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
ดังนี้ 

บทที่ 4 การวิเคราะห์ตัวละครผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess 
บทที่ 5 การถอดรหัสของเด็กผู้หญิงที่มีต่อภาพตัวแทนตัวละครผู้หญิงในการ์ตูน Disney 

Princess 
บทที่ 6 สรุปและอภิปรายผล 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์ตัวละครผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess 

 
หากจะกล่าวถึงการประกอบสร้างภาพตัวแทนของผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess 

ในปี ค.ศ. 2010-2013 นั้นผู้วิจัยต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ตัวละคร ซึ่งตัวละครผู้หญิงในการ์ตูน 
Disney Princess ในปี ค.ศ. 2010-2013 เกิดจากการประกอบสร้างภาพออกมาให้เข้ากับยุคสมัย
ป๎จจุบันเพ่ือตอบสนองผู้รับสารที่เป็นเด็กในยุคป๎จจุบัน เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจนผู้วิจัยขอเสนอภาพ
ตัวแทนตัวละครผู้หญิงที่ผ่านมาของการ์ตูน Disney Princess ในเรื่องก่อนหน้านี้เพ่ือที่จะได้นํามา
เปรียบเทียบถึงภาพตัวแทนของตัวละครผู้หญิงในปี ค.ศ. 2010-2013 
 
4.1 การวิเคราะห์ภาพตัวแทนผู้หญิงจากการ์ตูน Disney Princess ในปี ค.ศ. 1937-2009 

 
ตัวละครผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess เรื่องก่อนหน้านั้นมีมากมายหลายตัว

ละครและยังคงเป็นที่จดจําของเด็กผู้หญิงทั่วโลกและได้รับความนิยม ซึ่งประกอบด้วยตัวละครผู้หญิง
ในการ์ตูน Disney Princess ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1937-2009 สรุปตามยุคสมัยได้ดังนี้ 

 
4.1.1 ยุคแรกของการ์ตูน Disney Princess (ค.ศ. 1601-1960)  

อ้างจากสตรีนิยมในคลื่นลูกที่หนึ่งที่กล่าวถึงในบทที่ 2 นั้นยุคเริ่มแรกประกอบไป
ด้วยการ์ตูน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องสโนไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด (Snow White and the Seven Dwarfs 
[1937]), ซินเดอเรลล่า (Cinderella [1950]) และเรื่องเจ้าหญิงนิทรา (Sleeping Beauty [1959]) 

การเล่าเรื่อง (Plot) ของการ์ตูน Disney Princess ในยุคแรกนั้นจะเป็นใน
ทิศทางท่ีคล้ายคลึงกันนั่นคือเจ้าหญิงจะมีความขัดแย้งหรือถูกกลั่นแกล้งจากตัวร้าย ซึ่งในตอนต้นเรื่อง
ยามที่เจ้าหญิงลําบาก เจ้าหญิงจะได้รับการช่วยเหลือจากตัวละครต่างๆ ที่มีเวทย์มนตร์หรือได้รับการ
ช่วยเหลือจากสถานการณ์ต่างๆ ผ่านตัวละครผู้ช่วย เพ่ือที่เจ้าหญิงจะได้มีชีวิตรอดเพ่ือประสบพบเจอ
กับเจ้าชาย ซึ่งท้ายที่สุดเจ้าชายจะเป็นผู้ที่แก้ป๎ญหาสําคัญที่ผู้ช่วยเหลือไม่สามารถช่วยเหลือได้เช่น 
สโนไวท์จะต้องได้รับจุมพิตจากรักแท้ซึ่งมีเพียงเจ้าชายเท่านั้นที่สามารถปลุกสโนไวท์ได้หรือในเรื่องเจ้า
หญิงนิทราก็เช่นกัน 

แก่นของเรื่อง (theme) นั้นในทั้ง 3 เรื่อง จะแตกต่างกันออกไปเรื่องสโนไวท์กับ
คนแคระทั้งเจ็ด (Snow White and the Seven Dwarfs [1937]) คือ ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว 
ยกตัวอย่างจากราชินีใจร้ายมีนิสัยขี้อิจฉากลั่นแกล้งสโนไวท์สุดท้ายต้องจบชีวิตลง แต่สโนไวท์ไม่
โต้ตอบจึงได้รักแท้เป็นการตอบแทนและอีกเรื่องคือคนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ จากเหตุการณ์ที่
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นายพรานได้ปล่อยให้สโนไวท์รอดชีวิตไป สําหรับซินเดอเรลล่า (Cinderella [1950]) คือการอดทน
และอยู่อย่างมีความหวังว่าจะได้พบกับเจ้าชายในฝ๎นและสอนเรื่องทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่วอีกเช่นกันและ
เรื่องเจ้าหญิงนิทรา (Sleeping Beauty [1959]) คือ ความขัดแย้งต่อผู้อ่ืนผลกระทบอาจมาตกที่คนที่
เรารัก นั่นคือการที่พระราชาลืมเชิญเมลิฟิเซนท์ทําให้ออโรร่าต้องมาถูกคําสาป และอีกในแง่หนึ่งยังคง
เป็นทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว 

การนําเสนอภาพตัวแทนตัวละครเจ้าหญิงในยุคแรกจะถูกสร้างออกมาให้อยู่ใน
รูปแบบของผู้หญิงที่เป็นผู้ถูกกระทํา ถูกกลั่นแกล้งจากตัวละครผู้ร้าย ซึ่งเจ้าหญิงเองไม่โต้ตอบเพียงแต่
รอคอยการช่วยเหลือจากเจ้าชายเช่น ตัวละครสโนไวท์ จากเรื่องสโนไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด  (Snow 
White and the Seven Dwarfs [1937]) นั้นจะมีลักษณะอ่อนแอ ไม่สู้คน ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
ใฝุฝ๎นที่จะได้พบรักจากเจ้าชายซึ่งปรากฏเหตุการณ์ในฉากที่สโนไวท์ชอบเล่าเรื่องของสโนไวท์ได้พบ
เจ้าชายก่อนจะมาอยู่กับคนแคระและหวังจะให้เจ้าชายจะมารับสโนไวท์ไปอยู่ด้วยกันที่ปราสาทอย่างมี
ความสุข สโนไวท์ยังสะท้อนภาพตัวแทนเจ้าหญิงที่มีความสวยและความมีเมตตาต่อบรรดาสรรพสัตว์ 
อ่อนแอ ไมสู่้คน ไม่โต้ตอบตัวร้าย รอคอยความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน และมีบุคลิกลักษณะที่สะท้อนภาพ
ตัวแทนความเป็นผู้หญิงอย่างชัดเจน ได้แก่ การทํางานบ้าน การทําอาหาร การร้องเพลงและได้ใช้
ทักษะนี้ในการมีชีวิตอยู่รอด 

ตัวละครซินเดอเรลล่านั้นเป็นเพียงสามัญชนคนธรรมดาที่หวังจะได้พบรักกับ
เจ้าชาย เธอมักจะเล่าเรื่องความต้องการที่เธอได้พบเจ้าชายของเธอให้บรรดาสัตว์ที่เธอเลี้ยงได้ฟ๎งอยู่
เสมอ เธอชอบที่จะร้องเพลงขณะที่เธอทํางานบ้านอีกด้วย ซึ่งตัวละครซินเดอเรลล่าสะท้อนภาพ
ตัวแทนผู้หญิงออกมาในรูปแบบที่สวยและใฝุฝ๎นถึงเจ้าชาย มีความอดทนแต่ขี้บ่นเวลาถูกใช้งานแต่ไม่
บ่นต่อหน้าแม่เลี้ยงของเธอและทํางานบ้านได้ทุกชนิด ชอบร้องเพลง รักสัตว์ที่เป็นเพ่ือนของเธอ 

ตัวละครออโรร่า จากเรื่อง เจ้าหญิงนิทรา (Sleeping Beauty [1959]) นั้นเป็น 
ตัวละครที่มีความครบครันทั้งด้านความสวยและเสียงอันไพเราะที่ได้รับมาจากพรวิเศษ ลักษณะนิสัย
ของออโรร่าจะเชื่อฟ๎งคําสั่งของผู้ที่ดูแลตนเอง หัวอ่อน และมีความเพ้อฝ๎นต่อการฝ๎นถึงเจ้าชายซึ่งออ
โรร่านั้นได้พูดกับสัตว์ในปุาว่าเธอได้ฝ๎นถึงเจ้าชายรูปงามอยู่อย่างสม่ําเสมอ 

ซึ่งตัวละครเจ้าหญิงจากทั้ง 3 เรื่องข้างต้นนี้จะมีลักษณะทางกายภาพที่มีใบหน้า
สวยกลมงดงาม ตากลมโต จมูกนิด ปากกระจับอวบอ่ิมเป็นที่รักของผู้ที่ได้พบเห็น และการแต่งกาย
ของเจ้าหญิงจะแตกต่างกันไปในแต่ละเรื่อง ตัวละครเจ้าหญิงในยุคแรกนั้นไม่มีพลังวิเศษหรือมนต์
วิเศษจึงได้รับความช่วยเหลือจากผู้ช่วยเหลือ เช่น คนแคระ นางฟูาแม่ทูนหัว สําหรับทัศนคติด้ าน
ครอบครัวเจ้าหญิงยุคแรกนั้น ไม่มีครอบครัวที่สมบูรณ์ ผู้สร้างไม่ได้นําเสนอภาพความเป็นไปของ
ครอบครัวชัดเจนมากนักแต่ก็มีความห่วงหาอาทรกันหรือเจ้าหญิงต้องอาศัยกับแม่เลี้ยงหรือได้รับการ
อุปถัมภ์เลี้ยงดูโดยผู้อ่ืนที่ไม่ใช่ครอบครัว 
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ภาพที่ 4.1 สโนไวท์กับสัตว์ในปุา. จาก Snow White and the Seven Dwarfs [DVD], 1937. USA: 
Walt Disney Animation Studios. 

 

 
 

ภาพที่ 4.2 ซินเดอเรลล่าในยามปกติ. จาก Cinderella [DVD]. 1950, USA: Walt Disney 
Animation Studios. 

 

 
 

ภาพที่ 4.3 ซินเดอเรลล่าตอนไปงานเลี้ยง. จาก Cinderella [DVD], 1950, USA: Walt Disney 
Animation Studios. 
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ภาพที่ 4.4 เจ้าหญิงออโรร่า. จาก Sleeping Beauty [DVD], 1959, USA: Walt Disney 
Animation Studios. 

 
สําหรับตัวร้ายในยุคแรก (ค.ศ. 1601-1960) อ้างจากสตรีนิยมในคลื่นลูกที่หนึ่งที่

กล่าวถึงในบทที่ 2 จะประกอบไปด้วย ราชินี เรื่องสโนไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด (Snow White and 
the Seven Dwarfs [1937]), เลดี้ ทรีเมน จากเรื่องซินเดอเรลล่า (Cinderella [1950]) และเมลิฟิ
เซนท์จากเรื่องเจ้าหญิงนิทรา (Sleeping Beauty [1959]) ซึ่งตัวละครผู้ร้ายในยุคแรกนั้นจะมีใบหน้า
เรียวยาว ตาขวาง นัยย์ตาเหี้ยมโหดดุดัน ใบหน้าแฝงไปด้วยความดุดัน คิ้วโก่ง แต่งหน้าจัด คางแหลม 
พร้อมทั้งมีอุปนิสัยไปในทางมีความอิจฉาริษยา กระหายในความสวยความเป็นที่ 1 ยุยงให้ผู้อ่ืนเกลียด
นางเอก เป็นตัวละครร้ายแบบมิติเดียว ไม่มีความเมตตากรุณา กลั่นแกล้งนางเอกหรือบังคับขู่เข็ญ 
แต่งกายด้วยชุดที่มีสีเข้มและตัวร้ายมีอํานาจพิเศษท่ีจะทําให้เจ้าหญิงลําบากมากยิ่งขึ้น เช่น ราชินีจาก
เรื่องสโนไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด (Snow White and the Seven Dwarfs [1937]) จะมีความสามารถใน
การปรุงยา ทําแอปเปิ้ลอาบยาพิษได้ ใช้ความสามารถไปในทางที่ผิด เลดี้ ทรีเมนจากเรื่องซินเดอเรล
ล่า (Cinderella [1950]) มีความร้ายแบบผู้ดี ร้ายลึก ชอบกลั่นแกล้งซินเดอเรลล่าให้ทํางานอย่างหนัก
เพ่ือให้รับใช้นางและ เมลิฟิเซนท์จากเรื่องเจ้าหญิงนิทรา (Sleeping Beauty [1959]) มีเวทย์มนต์ดํา
ในการสาปแช่งได้ ซึ่งตัวร้ายในยุคแรกของการ์ตูน Disney Princess จะใช้ความสามารถไปในทิศทางที่ผิด
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับความอิจฉาในเรื่องความสวยความงามหรือมีความเจ้าคิดเจ้าแค้น   
ถึงอย่างไรก็ตามพวกนางยังมีเมตตาและรักสัตว์เลี้ยงคู่ใจของตนแต่หากนางโมโหนางก็สามารถไร้ความ
เมตตาได้ เวลาที่พวกนางโมโหจะแสดงออกทางสีหน้าอย่างชัดเจนว่าโกรธ 

ภาพตัวแทนของตัวร้ายที่เป็นผู้หญิงในยุคแรก คือ มีความทะเยอทะยาน ขี้อิจฉา 
และมักมีความสามารถในการทําร้ายนางเอกได้ด้วยสติป๎ญญาอันเฉียบแหลมและตัวร้ายมักมีอํานาจ
เหนือกว่าเจ้าหญิง เช่น ราชินีใจร้ายจะมีสถานะเป็นแม่เลี้ยง เป็นราชินีในขณะที่สโนไวท์เป็นลูกเลี้ยง
หรือเลดี้ ทรีเมนเป็นแม่เลี้ยงมีลูกเลี้ยงของเธอที่มีศักดิ์ เป็นพ่ีของซินเดอเรลล่าคอยกลั่นแกล้ง 
ซินเดอเรลล่า และเมลิฟิเซนท์มีอํานาจในการสาปและใช้เวทย์มนต์ทําร้ายออโรร่าให้กลายเป็นเจ้าหญิง
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นิทราได้ ซึ่งที่กล่าวมาจะเป็นภาพตัวแทนในยุคแรกของ Disney Princess ที่ทาง Walt Disney 
พยายามนําเสนอภาพของผู้หญิงที่เป็นแม่เลี้ยงให้มีความโหดร้ายต่อลูกเลี้ยง ไม่รักลูกเลี้ยงและมักจะ
คอยกลั่นแกล้งเจ้าหญิงหรือนางเอกอยู่เรื่อยๆ เพื่อตอบสนองอารมณ์หรือผลประโยชน์ของตนเอง  
ให้เป็นคู่ขัดแย้งที่ชัดเจน แต่การ์ตูนในยุคหลังจะไม่ชัดเจน แต่เป็นความขัดแย้งภายในตัวละคร 

 

 
 

ภาพที่ 4.5 ราชินีขณะโมโห. จาก Reflection of Evil Ink & Paint Cel Release at Disney’s 
Hollywood Studios Disney Parks Blog, สืบค้นจาก Disneyparks.disney.go.com  

 

 
 
ภาพที่ 4.6 เลดี้ ทรีเมนอุ้มแมวตัวโปรด. จาก Cinderella [DVD], 1950, USA: Walt Disney 
Animation Studios. 
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ภาพที่ 4.7 เมลิฟิเซนท์และสัตว์เลี้ยงตัวโปรด. จาก Sleeping Beauty [DVD], 1959, USA: Walt 
Disney Animation Studios. 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงในยุคแรกมี 2 รูปแบบคือทิศทางที่ขัดแย้ง

อิจฉาในเรื่องความสวยความงามเช่นคู่สโนไวท์กับราชินีใจร้าย หรือตัวร้ายผู้หญิงชอบกลั่นแกล้งเจ้า
หญิง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป๎ญหาภายในครอบครัวที่จับคู่ระหว่างแม่เลี้ยงและลูกเลี้ยงจะเป็นคู่อริกันซึ่งแม่
เลี้ยงจะมีอํานาจเหนือกว่าในการกลั่นแกล้งลูกเลี้ยงโดยลูกเลี้ยงไม่โต้ตอบใดๆ ทั้งสิ้น ขณะเดียวกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือให้ความช่วยเหลือกัน เช่น นางฟูาจะมา
ช่วยเจ้าหญิงในเวลาที่ลําบากหรือนางฟูาจะคอยช่วยเหลือเจ้าหญิงเช่นนางฟูาแม่ทูนหัวกับซินเดอเรลล่า 

ความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงจะมี 2 ทิศทางนั่นคือทิศทางที่หนึ่งการตกหลุม
รักโดยผู้ชายจะพบรักกับผู้หญิงและตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็น เช่นเจ้าชายจุมพิตเพ่ือถอนคําสาปให้เจ้า
หญิงฟื้นจากการหลับใหล และเจ้าชายมีภาพตัวแทนที่ช่วยยกสถานะผู้หญิงให้ดีขึ้น เช่นเจ้าชายทําให้
ผู้หญิงสามัญชนพ้นสภาวะจากความลําบากอย่างในเรื่องซินเดอเรลล่า และทิศทางที่สองความสัมพันธ์
แบบได้ประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เช่นคนแคระจะช่วยสโนไวท์ในยามที่ลําบากโดยให้สโนไวท์มา
อาศัยในบ้านด้วยโดยแลกกับการทํางานบ้าน 

4.1.2 ยุคที่สอง (ค.ศ. 1960-1989) ของการ์ตูน Disney Princess  
อ้างจากสตรีนิยมในคลื่นลูกที่สองที่กล่าวถึงในบทที่ 2 ของ Disney Princess 

ซึ่งประกอบด้วย 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องเงือกน้อยผจญภัย (The Little Mermaid [1989]), เรื่องโฉมงาม
กับเจ้าชายอสูร (Beauty and the Beast [1991]) และอะลาดินกับตะเกียงวิเศษ (Aladdin [1992]) 

รูปแบบของการเล่าเรื่อง (Plot) เริ่มเปลี่ยนแปลงจากยุคแรกเนื่องจากมีความ
หลากหลายขึ้น ทําให้ผู้ชมได้ลุ้นตลอดเวลาแทนที่จะเป็นการเล่าเรื่องแบบราบเรียบกลับมีเหตุการณ์ที่
สอดคล้องกับชีวิตคนในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น ฉากของการทะเลาะกันของเอเรียลและพ่อของ  
เอเรียลดูเป็นเรื่องที่จับต้องได้ในโลกของความเป็นจริงหรือการทดแทนคุณของพ่อที่เบลล์ต้องยอม
เสียสละตนเองให้ถูกจับแทนพ่อเพ่ือแลกเปลี่ยนกับอิสรภาพของพ่อตนเอง และการเล่าเรื่องยังมีความ
ซับซ้อนมากขึ้นกว่าในยุคแรกๆ คือตัวละครต้องมีการค้นหาความรัก ต้องอาศัยระยะเวลาในการดูใจ
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เพ่ือพิสูจน์ความจริงใจ กว่าจะรักกันได้ต้องมีอุปสรรคให้ฟ๎นฝุาไปด้วยกัน และในบางเนื้อหาของการ
เล่าเรื่องได้เปลี่ยนไปจากเนื้อหาต้นฉบับเค้าโครงเดิมได้มีการปรับรูปแบบการดําเนินเรื่องและตอนจบ
เพ่ือให้จบแบบมีความสุขเช่นในเรื่อง เงือกน้อยผจญภัย (The Little Mermaid [1989]) ได้เปลี่ยน
ตอนจบให้เจ้าหญิงเงือกน้อยได้พบรักอย่างมีความสุขกับเจ้าชายทั้งที่โครงเรื่องเดิมเงือกน้อยต้องสลาย
กลายเป็นฟองน้ําในทะเล และการเล่าเรื่องในรูปแบบใหม่ในเรื่องอะลาดินกับตะเกียงวิเศษ ทําให้เห็น
ว่าตัวละครชายเป็นตัวดําเนินเรื่องแทนเจ้าหญิงซึ่งแตกต่างออกไปจากเรื่องเดิมเช่นกัน 

แก่นของเรื่อง (theme) ในการ์ตูน Disney Princess ในยุคที่สองนั้นยังคงมี
การสอนเรื่องทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่วอยู่ในทุกเรื่องแต่เพ่ิมรายละเอียดของแก่นเรื่องที่สอดแทรกลงไปเช่น 
ในเรื่องเงือกน้อยผจญภัย (The Little Mermaid [1989]) ได้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเชื่อผู้ที่อาบน้ําร้อน
มาก่อนเรา ซึ่งเอเรียลไม่ได้เชื่อคําสั่งสอนของพ่อทําให้เกิดเหตุร้ายในตอนท้ายก่อเกิดความลําบากแก่
บ้านเมืองในขณะที่เรื่องโฉมงามกับเจ้าชายอสูร (Beauty And the Beast [1991]) ได้สอนเรื่องการ
ไม่มองคนที่รูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้มีแต่เจ้าชายรูปงามเสมอไป แต่ให้มองลึกถึงจิตใจและสิ่งที่เขาทํา 
จากเหตุการณ์ที่เบลล์ได้แสดงให้เห็นในเรื่องนี้ทําให้มีชีวิตอย่างมีความสุขกับเจ้าชายอสูรและทําให้คํา
สาปสลายไปได้ และเรื่องอะลาดินกับตะเกียงวิเศษ (Aladdin [1992]) สอนเรื่องไม่มองคนจากฐานะ 
บางทีคนที่ฐานะไม่ดีอาจเป็นคนดีได้ในทางกลับกันคนที่มีฐานะดีอาจเป็นคนไม่ดี 

ต่อมา Walt Disney ได้สร้างตัวละครที่แปลกใหม่มากขึ้นโดยที่ตัวละครเจ้าหญิง
จะมีความเกี่ยวข้องกับการผจญภัย ท้าทายมากขึ้น และลักษณะภายนอกของตัวละครเจ้าหญิงได้
เปลี่ยนลักษณะออกไปโดยที่จะมีความสวยควบคู่ไปกับความสามารถอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเช่น เอเรียลจาก
เรื่องเงือกน้อยผจญภัย (The Little Mermaid [1989]) จะมีความสวยที่ครึ่งบนเป็นหญิงสาวครึ่งล่าง
เป็นปลา นางชอบความผจญภัยและมีปากเสียงกับตัวละครอ่ืนๆ ออกความคิดเห็นมากขึ้น นางกล้า
ตัดสินใจในการทําสิ่งต่างๆ ที่เสี่ยงมากขึน้ไม่เหมือนตัวละครเจ้าหญิงในยุคแรก แต่ยังคงให้ความสําคัญ
กับ “ความรัก” เช่นนางยอมแลกเปลี่ยนเสียงของเธอเพ่ือให้ได้ขามาเพ่ือตามหาคนที่นางรัก 

ส่วนเบลล์จากเรื่องโฉมงามกับเจ้าชายอสูร (Beauty and the Beast [1991]) 
นางเป็นผู้หญิงที่สวยและใจดีมีผู้ชายมาหลงรักแต่นางเลือกที่จะรักคนจากจิตใจและเบลล์เองยังมี
ความคิดความอ่านมีมันสมองที่ขับเคลื่อนให้นางแตกต่างจากตัวละครผู้หญิงอ่ืนๆ ในเรื่อง รวมถึงเป็น
ตัวละครเจ้าหญิงองค์แรกที่แตกต่างจากเจ้าหญิงในยุคก่อนๆ ตรงที่นางชอบอ่านหนังสือหาความรู้และ
กตัญํูช่วยเหลือพ่อของเธอแตกต่างจากเจ้าหญิงในยุคก่อนที่คาดหวังจะได้พบรักกับเจ้าชายเพ่ือให้
ตนเองมีชีวิตที่สุขสบายอย่างที่เคยยกตัวอย่างในตัวละครเจ้าหญิงในยุคแรก แต่ในยุคที่สองนั้น Walt 
Disney ได้นําเสนอภาพตัวแทนของผู้หญิงให้มีมิติมากขึ้น เช่นเบลล์นอกจากความสวย เธอยังเป็นคน
ดีที่มีความกตัญํูเสียสละตนเพ่ือพ่อของเธอทําให้ได้แต่งงานกับเจ้าชายอสูรที่เบลล์รักโดยไม่ได้มองที่
รูปลักษณ์ภายนอกทําให้นางได้แก้คําสาปให้เจ้าชายอสูรได้สําเร็จ 
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ต่อมาจัสมินจากเรื่อง อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ (Aladdin [1992]) เป็นตัวละคร
เจ้าหญิงตัวแรกที่มีผิวสองสีและชอบการผจญภัยนางไม่ได้ต้องการชีวิตที่หรูหราฟุูฟุา นางไม่ชอบให้
ใครบังคับ ทําให้นางได้ตัดสินใจที่จะเลือกคู่ครองที่ตนเองรักที่ต่างสถานะกันนั่นคืออะลาดิน ตัวละคร
เจ้าหญิงในยุคกลางนั้นเจ้าหญิงยังคงมีความสวยเหมือนเดิม นั่นคือมีนัยน์ตากลมโต ใบหน้ากลมแต่ง
กายด้วยชุดที่สวยงามหรูหราแต่ที่แตกต่างคืออุปนิสัยจะสู้คนมากขึ้น มีความคิดความอ่านไม่ได้รอให้
เจ้าชายมาเป็นผู้ปลดปล่อยแต่ตัวเจ้าหญิงเองเป็นคนที่ตามหาความรักและเลือกคนที่นางรักจริง ๆ 
อย่างไรก็ตามภาพตัวแทนผู้หญิงที่แสดงออกในด้านความเมตตาต่อสัตว์เลี้ ยงที่เป็นเพ่ือนของนาง
เหมือนเจ้าหญิงในยุคก่อนๆ อย่างเช่นเอเรียลจะมีเพ่ือนสนิทเป็นปลาและจัสมินที่มีเพ่ือนสนิทเป็น 
เสือโคร่ง เป็นต้น 

จุดเด่นของเจ้าหญิงในยุคที่สองนั้นผู้หญิงยังคงสวยและชอบร้องเพลงเฉกเช่นตัว
ละครเจ้าหญิงในยุคแรกแต่จะมีการรื้อถอนภาพการทํางานในบ้านและสร้างภาพใหม่ๆ ของผู้หญิงที่
สามารถผจญภัยโลกภายนอกได้ตอกย้ํากับสตรีนิยมในคลื่นลูกที่สองที่ผลักดันให้ผู้หญิงมีอิสระในการ
ทํางานนอกบ้านเพ่ือหารายได้มาจุนเจือครอบครัวแต่งานนั้นยังคงเป็นงานที่แสดงภาพตัวแทนความ
เป็นหญิง เช่น งานเย็บป๎กถักร้อย ทําอาหาร 

และเจ้าหญิงในยุคที่สองนี้ยังชอบการผจญภัยในโลกกว้างโหยหาอิสรภาพกล้า
ต่อรองกับผู้ที่มีอํานาจเหนือกว่าแต่เจ้าหญิงในยุคแรกไม่ปรากฏการต่อรองเช่นนี้ เช่ น เอเรียลมีฉาก
ทะเลาะกับพ่อเพ่ือขอไปอยู่บนโลกมนุษย์ซึ่งในยุคแรกนั้นเจ้าหญิงจะไม่กล้าต่อรองต่ออํานาจของผู้ที่มี
อํานาจเหนือกว่าแต่อย่างไรก็ตาม เจ้าหญิงในยุคที่สองยังตกหลุมรักเจ้าชายหรือผู้ชายสามัญชน
เพียงแต่ต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจก่อนแต่งงานมากกว่าเจ้าหญิงในยุคก่อนๆ ที่ตกหลุมรักเพียง
เพราะพบกันในวันเดียวหรือพบกันในความฝ๎น 

 

 
 

ภาพที่ 4.8 เอเรียลกับเพื่อนๆ ของเธอ. จาก The LittleMermaid [DVD], 1989,USA: Walt Disney 
Animation Studios. 

 



Ref. code: 25595607030193MYO

68 

 

68 

 
 

ภาพที่ 4.9 เบลล์อ่านหนังสือ. จาก Beauty and the Beast [DVD], 1991, USA: Walt Disney 
Animation Studios. 
 

 
 

ภาพที่ 4.10 เบลล์เต้นรํากับเจ้าชายอสูร. จาก Beauty and the Beast [DVD], 1991, USA: Walt 
Disney Animation Studios. 
 

 
 

ภาพที่ 4.11 จัสมินกับสัตว์เลี้ยงของเธอ. จาก Beauty and the Beast [DVD], 1992, USA: Walt 
Disney Animation Studios.  
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ส่วนตัวร้ายผู้หญิงของเรื่องในยุคที่ 2 นั้นจะมีใบหน้าที่ไม่สวย รูปร่างไม่ผอม
เพรียวแต่จะมีป๎ญญาเฉียบแหลม เจ้าความคิดในการหลอกลวง ซึ่งตัวร้ายดังกล่าวคือ เออซูล่า จาก
เรื่องเงือกน้อยผจญภัย (The Little Mermaid [1989]) ซึ่งเป็นตัวละครผู้หญิงที่มีบทบาทเป็นตัวร้ายที่
ใช้มนต์คาถาเพ่ือหาผลประโยชน์จากผู้อื่น ซึ่งนางมีสติป๎ญญาในการคดโกงเพ่ือประโยชน์แก่ตนเองเพ่ือ
จะยกสถานะนางให้เป็นใหญ่ในท้องสมุทร ตัวร้ายในยุคที่สองจะไม่ได้สนใจในเรื่องความสวย ความงาม
หรืออิจฉาเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกของตัวละครเอกแต่นางทําเพ่ือหวังที่จะครอบครองในอํานาจ 
ภาพตัวแทนของผู้หญิงที่เป็นตัวร้ายในยุคที่สองนั้น มีความแตกต่างจากตัวร้ายในยุคแรกในเรื่องของ
จุดประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งในยุคแรกตัวร้ายจะอิจฉาในเรื่องของความสวย แต่ในยุคที่สองจะต้องการ
ความมีอํานาจ มีอุปนิสัยที่ดุดันมากขึ้น มีชั้นเชิงในการวางแผนเพ่ือยกสถานะของตนเองให้
สะดวกสบายชิงความเป็นใหญ่มาจากผู้ชายแตกต่างจากตัวร้ายในยุคแรกที่จะเป็นการขัดแย้งกันใน
เรื่องของความสวยความงาม เช่นเออซูล่าใช้เอเรียลเป็นนกต่อในการยึดครองบัลลังก์ของพ่อเอเรียล 
เป็นต้น และตัวร้ายในยุคที่สองยังไม่อยู่ว่างๆ เธอยังทํางานหาเลี้ยงชีพของเธอ โดยการใช้เวทย์มนต์
ของนางแลกเปลี่ยนกับเงินเพ่ือทําให้นางอยู่รอดได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้เองเป็นการย้ําในเรื่องของการ
ทํางานนอกบ้านของผู้หญิงที่ต้องหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวของสตรีนิยมในคลื่นลูกท่ีสอง เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 4.12  เออซูล่ากําลังล่อลวงเอเรียล. จาก The Little Mermaid [DVD], 1989, USA: Walt 
Disney Animation Studios. 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงในยุคที่สองของ Disney Princess นั้น
ยังคงเป็นเรื่องของความขัดแย้งกันอยู่แต่คนละป๎จจัยกัน จากเดิมมีความขัดแย้งเพราะความสวยแต่ใน
ยุคที่สองขัดแย้งเพ่ือผลประโยชน์ในการช่วงชิงอํานาจจากพ่อของเจ้าหญิง 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงในยุคที่สองของ Disney Princess นั้น
ยังคงมีเรื่องราวของความรักระหว่างเจ้าชายและเจ้าหญิงที่เพ่ิมเติมทางด้านการศึกษาดูใจมากขึ้นและ
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อีกรูปแบบคือเจ้าชายต้องขัดแย้งกับตัวร้ายผู้หญิงเพ่ือช่วยเจ้าหญิงอันเป็นที่รักของตน ซึ่งในยุคก่อนๆ 
จะไม่ปรากฏการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าชายกับตัวร้ายมากนัก และในยุคที่สองที่น่าสนใจคือมีการ
ขัดแย้งระหว่างเจ้าหญิงกับตัวละครผู้ชายที่เป็นพ่อซึ่งไม่เคยปรากฏในยุคแรกเช่น เจ้าหญิงเอเรียล
ทะเลาะกับพ่อเพ่ือต้องการออกจากทะเลไปสู่พ้ืนพิภพและเจ้าหญิงจัสมินทะเลาะกับพ่อของตนเพราะ
นางต้องการออกผจญภัยนอกรั้วพระราชวัง ซึ่งในงานวิจัยของ Lara Descartes (2554) ได้ศึกษาเรื่อง 
“Gender Role Portrayal and the Disney Princesses” ก็ได้ผลสรุปถึงการพัฒนาของตัวการ์ตูน 
Disney Princess มีการแสดงออกที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ปรับให้เข้ากับยุคสมัยสะท้อนภาพสังคม
มากขึ้นว่าผู้หญิงได้ปรับตัวไม่โหยหาใฝุฝ๎นจะพบรักเพียงแค่ 1 วัน แต่ผู้หญิงสนใจที่จะผจญภัยออกไป
ในโลกกว้างพร้อมทั้งปกปูองตนเอง และกล้าเสนอของความคิดของตัวเองมากขึ้นซึ่งจากเดิมในยุค
เริ่มต้นจะมีภาพความเป็นผู้หญิงเช่น ความอ่อนแอ วิ่งหนีจากอันตรายกลับกลายเป็นเสนอภาพของ
ผู้หญิงที่มีความเป็นชายมากขึ้น เช่น การออกผจญภัย กล้าต่อรองเพ่ือตนเอง การมีความกล้าหาญมาก
ขึ้น เป็นต้น 

4.1.3 การ์ตูน Disney Princess ในยุคที่สาม (ค.ศ. 1980-ปัจจุบัน)  
ประกอบด้วยเรื่องโพคาฮอนทัส (Pocahontas [1995]), เรื่องมู่หลาน (Mulan 

[1998]), เรื่องมหัศจรรย์มนต์รักเจ้าชายกบ (The Princess and the Frog [2009]) 
รูปแบบของการเล่าเรื่อง (Plot) การเล่าเรื่องใน Disney Princess ยุคที่ 3 จะเป็น

การเล่าเรื่องไม่ต่างจากยุคที่ 2 ของ Disney Princess แต่พบความแตกต่างกันในเรื่องของฉากในเรื่อง
จะอิงกับประวัติศาสตร์ที่ เคยเกิดขึ้นจริงมากขึ้น เช่น การล่าอาณานิคมอังกฤษที่บุกรุกชาว
อินเดียนแดง หรือ ฉากการรุกรานเมืองจีนของเผ่ามองโกลซึ่งทําให้รู้สึกถึงความเป็นจริงมากขึ้น และ
การเล่าเรื่องที่ต่างออกไปในเรื่องของโพคาฮอนทัส คือ ในตอนจบเจ้าหญิงไม่ได้แต่งงานซึ่งเป็นเรื่อง
แรกของ Disney Princess ที่นําเสนอออกมาในรูปแบบเช่นนี้ 

แก่นของเรื่อง (theme) จะเน้นหนักไปที่ของการรักชาติบ้านเมืองและการเสียสละ
ความสุขของตนเองเพ่ือส่วนรวม เช่น โพคาฮอนทัสยอมที่จะให้จอห์น สมิธ กลับไปลอนดอนทั้งๆ ที่
ตนเองต้องการให้จอห์นอยู่ด้วยกัน ซึ่งแตกต่างจากในยุคแรกและยุคท่ีสองของ Disney Princess 

ในด้านของตัวละครมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโพคา
ฮอนทัสที่มีใบหน้าเหลี่ยม ริมฝีปากหนา ผิวสีน้ําผึ้งตามลักษณะตัวละครที่มาจากชาวเผ่าอินเดียนแดง , 
มู่หลานที่เป็นสาวเอเชีย มีตาชั้นเดียว ใบหน้ากลม และเทียน่าจากเรื่อง มหัศจรรย์มนต์รักเจ้าชายกบที่
เป็นสาวผิวสองสี-คล้ํา เชื้อชาติแอฟริกัน ซึ่งตัวละครในยุคที่สามจะมีอุปนิสัยเป็นตัวละครแบบหลาย
มิติมากขึ้น และตัวละครทั้ง 3 มีอุปนิสัยเสียสละความสุขของตนเองเพ่ือส่วนรวม ซึ่งหากเทียบกับตัวละคร
เจ้าหญิงยุคที่ผ่านมาสองยุคข้างต้น เจ้าหญิงในยุคที่ 3 มีมิติของตัวละครมากกว่า 2 ยุคที่ผ่านมา  และ 
3 ตัวละครเจ้าหญิงดังกล่าว ไม่ได้เป็นตัวละครเจ้าหญิงแต่กําเนิดแต่เป็นการสถาปนาจาก Walt Disney 
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ในภายหลังทําให้ชุดเครื่องแต่งกายที่สวมใส่จะเป็นชุดที่ไม่หรูหราเท่ากับสองยุคแรกและอุปนิสัยของ
ตัวละครจะสะท้อนภาพตัวแทนเรื่องของการกตัญํูเสียสละเพ่ือชาติบ้านเมือง การมีความคิดของ
ตนเองไม่ต้องพ่ึงพาเจ้าชาย สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีผู้ชายผิดกับในสองยุคแรกที่ทุกตัวละครเจ้าหญิง
จะต้องมีเจ้าชายหรือพระเอกมาเป็นแรงขับเคลื่อนในการดําเนินเรื่อง 

ดังนั้นตัวละครในยุคที่สามนี้จะเน้นในเรื่องด้านการทําตามความฝ๎นความต้องการของ
ตนเองที่จะแตกต่างออกไปจากผู้หญิงคนอ่ืนๆ ในเรื่องเดียวกันและที่น่าสนใจ คือ ในยุคที่สามนี้ไม่มี 
ตัวละครผู้ร้ายที่เป็นผู้หญิง แต่กลับกลายเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางความฝ๎นหรือหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตาม 
“วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น” ที่มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงในพ้ืนที่นั้นๆ เช่น อุปสรรคของ
โพคาฮอนทัส คือ การรักกับคนต่างพ้ืนที่ ต่างบ้านต่างเมืองซึ่งเป็นเรื่องต้องห้ามของชนพ้ืนเมืองใน
สมัยก่อน หรือการที่มู่หลานซึ่งเป็นผู้หญิงไม่สามารถอาสารบแทนพ่อได้เพราะเป็นผู้หญิง สะท้อนภาพ
ตัวแทนผู้หญิงที่ไม่ต้องการทําตามกรอบของวัฒนธรรมในพื้นท่ีของตัวละคร 

จุดเด่นของเจ้าหญิง Disney Princess ในยุคที่สามเป็นการทําลายกรอบเดิมๆ โดยที่
ผู้หญิงไม่ได้มีความเป็นผู้หญิงเหมือนเดิมแต่เพ่ิมไปในเรื่องความเป็นชายมากขึ้น เช่น การสู้รบ การมี
ความกล้าหาญ การผจญภัยที่เข้มข้นไปกว่าเจ้าหญิงในยุคที่สอง เช่น มู่หลานได้ไปรบในสนามรบ
ร่วมกับผู้ชาย และเจ้าหญิงเองเปลี่ยนสถานะจากผู้ถูกรังแกเป็นผู้ช่วยเหลือมากขึ้น เช่น เจ้าหญิงเป็น 
ผู้ช่วยเหลือเจ้าชายในยามที่ลําบากผิดจากยุคก่อนๆ ที่เจ้าชายต้องเป็นฝุายช่วยเจ้าหญิง เช่น ในตอน
ที่มู่หลานช่วยชีวิตพระเอกจากการถูกทําร้ายจากพวกบุกรุกบ้านเมือง อย่างไรก็ตาม ภาพตัวแทนของ
ผู้หญิงยังคงไม่ได้รื้อถอนในเรื่องของความสวยหรืออ่อนโยนออกไปแต่ประกอบสร้างภาพผู้หญิงให้มี
ความเข้มแข็งแบบผู้ชายมากขึ้น เช่น ผู้หญิงต่อสู้ได้และสวยด้วย ผู้หญิงปกปูองคนที่รัก ผู้หญิงดูแล
ตนเองได้โดยปราศจากผู้ชาย แต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้หญิงยังสะท้อนภาพด้านการต้องการความรักจาก
ผู้ชายอยู่จากในตอนท้ายเรื่องท่ีนําเสนอว่าผู้หญิงยังคงต้องการที่จะแต่งงานและสร้างครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.13  โพคาฮอนทัสช่วยคนตนเองรักขณะโดนทําร้าย. จาก Pocahontas [DVD], 1995, USA: 
Walt Disney Animation Studios. 
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ภาพที่ 4.14  มู่หลานตัดผมของตน. จาก Mulan [DVD], 1998, USA: Walt Disney Animation 
Studios. 
 

 
 

ภาพที่ 4.15  มู่หลานกําลังฝึกการรบร่วมกับทหารผู้ชาย. จาก Mulan [DVD], 1998, USA: Walt 
Disney Animation Studios. 

 

 
 

ภาพที่ 4.16  มู่หลาน (ปลอมเป็นผู้ชาย) ตอนอาสารบแทนพ่อ. จาก Mulan [DVD], 1998, USA: 
Walt Disney Animation Studios. 
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ภาพที่ 4.17 เทียน่าตอนสวมชุดเจ้าหญิงและภาพเทียน่าตอนสวมชุดปกติ. จาก The Princess and 
the Frog [DVD], 2009, USA: Walt Disney Animation Studios. 
 

จุดเด่นของเจ้าหญิงในยุคที่ 3 คือผู้หญิงมีความคิดเป็นของตนเองมากขึ้นและกล้า
ตัดสินใจในการทําสิ่งต่างๆ เพ่ือส่วนรวม เช่น มู่หลานตัดสินใจปลอมตัวอาสารบแทนพ่อหรือ 
โพคาฮอนทัสกล้าที่จะปกปูองคนที่ตนเองรักซึ่งสิ่งที่ตัวการ์ตูนแสดงออกมานั้นทําให้ภาพตัวแทนของ
ผู้หญิงในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ข้อสรุปคล้ายกับงานวิจัยของ กนกพรรณ วิบูลยศริน  
(2547) ที่ได้ทําการศึกษาเรื่อง “การเปรียบเทียบภาพตัวแทนของผู้หญิงสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ ใน
ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน” ว่าผู้หญิงในยุคใหม่นั้นมีความกล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้น
กว่ายุคเก่าๆ ซึ่งด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทําให้ผู้หญิงจําเป็นต้องปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับโลกป๎จจุบันมาก
ขึ้น และ Walt Disney ก็ตอบสนองบริบททางสังคมในขณะนั้นด้วย 

จากที่กล่าวข้างต้นจะทําให้เห็นว่าการ์ตูน Disney Princess นั้น มุ่งเน้นไปที่ตัวละคร
เจ้าหญิงและตัวละครผู้ร้ายเพื่อให้เรื่องมีความสนุกตื่นเต้นมีขั้วตรงข้ามและที่สําคัญตัวละครข้างต้นนั้น
ทุกตัวเป็นตัวแสดงน้อยลักษณะซึ่งจะดีสุดขั้วหรือไม่ก็ร้ายสุดขีดเป็นการแสดงออกในลักษณะที่เป็น 
“stereotypes” โดยสามารถแยกได้อย่างชัดเจนตามบทและรูปลักษณ์ของตัวละครและผู้หญิงใน
การ์ตูน Disney Princess ได้มีการพัฒนาควบคู่กับรูปแบบยุคสมัยในสมัยนั้นๆ ซึ่งการกล่าวข้างต้น
เป็นการสรุปตัวละครผู้หญิงที่เคยมีมาในยุคแรกๆ ของการ์ตูน Disney Princess ก่อนมาถึงตัวละคร
ผู้หญิงในยุคป๎จจุบันของ Disney Princess 
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4.2 การวิเคราะห์ภาพตัวแทนผู้หญิงจากการ์ตูน Disney Princess ในปี ค.ศ. 2010-2013 
 

ในส่วนต่อไปจะใช้แนวคิดเรื่องตัวละครมาเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์โดยศึกษา
ภาพยนตร์ Disney Princess ในปี ค.ศ. 2010-2013 ที่มีตัวการ์ตูนผู้หญิงทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ 1. ราพันเซล
เจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ (Tangled [2010]) 2. นักรบสาวหัวใจมหากาฬ (Brave [2012]) 
3. ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ (Frozen [2013]) และ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ตัวละครผู้ชายเสริมด้วย
เพ่ือให้เห็นภาพตัวแทนของผู้หญิงและความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการ
ประกอบสร้างแตกต่างจากตัวละครผู้ชายในเรื่องก่อนๆ ซึ่งการวิเคราะห์มีดังนี้ 

การวิเคราะห์ตัวละครผู้หญิงในช่วง ค.ศ. 2010-2013 
4.2.1 ราพันเซลเจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ (Tangled [2010]) 

4.2.1.1 โครงเรื่อง (Plot) 
(1) การเริ่มเรื่อง 

เปิดขึ้นมาโดยเล่าบรรยายถึงความเป็นมาของเรื่องราพันเซลที่ว่า “หยาด
แสงอาทิตย์หยาดหนึ่งตกลงสู่พ้ืนโลก และงอกงามขึ้นเป็นดอกไม้เรืองแสงประกอบด้วยสรรพคุณ
เยียวยาความปุวยเจ็บ” หญิงชรานางหนึ่งชื่อว่า “กอเธล” พบเจอเข้า จึงใช้ดอกไม้นั้นเพ่ือคงความ
เยาว์วัยดุจหญิงสาวโดยวิธีร้องเพลงมนตร์แก่ดอกไม้นั้นว่า “บุปผาเรืองแสงส่อง เปล่งฤทธาของเจ้า 
ช่วยย้อนวันให้เรา คืนสิ่งที่เคยได้ครอง” นางนําสุ่มมาครอบดอกไม้นั้นเพื่อเก็บไว้ใช้แต่ผู้เดียว 

หลายร้อยปีผ่านไป เกิดมีอาณาจักรขึ้นบริเวณนั้น ราชินีอันเป็นที่รักแห่ง
อาณาจักรดังกล่าวประชวรขณะใกล้ให้ประสูติกาล ทหารและพลเมืองช่วยกันค้นหาวิธีแก้ไข และพบ
ดอกไม้นั้นเข้าโดยบังเอิญ ราชินีทรงได้รับการรักษา และมีประสูติกาลเป็นธิดานามว่า “ราพันเซล” ผู้มี
เกศางามดังทอง และบัดนี้ เกศาของพระธิดากลายเป็นแหล่งสรรพคุณวิเศษของดอกไม้นั้นแทน ในคืน
นั้น กอเธลลักพาพระธิดาไปซ่อนไว้ในหอคอยสูงกลางปุา แล้วเลี้ยงดูประดุจบุตรในอุทร เพ่ือใช้ผมของ
ราพันเซลช่วยให้ตนเองคงความเยาว์วัยต่อไป นางทราบดีว่า ถ้าตัดผมของราพันเซลออก ผมนั้นจะ
เสื่อมสรรพคุณ และเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีน้ําตาลทันที ดังนั้น นางจึงปล่อยให้เกศาของราพันเซลยาว
โดยมิได้ตัดเลย และมิให้ราพันเซลออกนอกหอคอยเลย ทั้งนี้ ทุกๆ ปี  ในวันคล้ายวันประสูติของราพัน
เซล พระราชาและราษฎรของพระองค์จะปล่อยโคมลอยนับแสนดวงขึ้นสู่ฟูา พวกเขาหวังว่าโคมลอย
จะนําพาพระธิดาของพวกเขากลับมาอีกครั้ง 

ซึ่งการเปิดเรื่องของเรื่องนี้ทําให้รู้ที่มาที่ไปของตัวละครเจ้าหญิง และปม
การขัดแย้ง ของตัวละคร การเกิดเหตุการณ์ต่อมาในเรื่องที่จะเกิดขึ้นและยังมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์
หนึ่งที่สะท้อนไปยังมุมของฟลินไรเดอร์ ที่เป็นจอมโจรหนุ่มรูปงาม ได้ขโมยมงกุฎของเจ้าหญิงผู้หาย
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สาบสูญไปจากพระราชวัง ระหว่างที่เหล่าองครักษ์ไล่ตามกลุ่มโจรอย่างติดพันนั้น ในเวลานั้น ฟลิน  
หลอกเอามงกุฎไปจากเพ่ือนร่วมกลุ่ม และได้หลบหนีจนกระท่ังได้พบหอคอยที่ราพันเซลถูกซุกซ่อนไว้ 

(2) การพัฒนาเหตุการณ์ 
ราพันเซลขอร้องแม่เลี้ยงกอเธลให้พาออกไปนอกหอคอย แต่กอเธลไม่

ยอมให้ออกไป จนราพันเซลได้พบฟลิน ไรเดอร์ จึงให้ฟลิน ไรเดอร์พาออกไปนอกหอคอยผจญ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่เคยเจอมาก่อน เช่น ได้พบผู้คนที่มากหน้าหลายตา ได้ไปดูโคมลอยที่เจ้าหญิง
ต้องการเห็นด้วยตัวพระองค์เอง 

(3) ขั้นวิกฤต 
ราพันเซลรู้ว่าแม่เลี้ยงกอเธลไม่ใช่แม่แท้ และยังหลอกใช้ประโยชน์จาก

ผมของราพันเซล ทําให้เกิดจุดแตกหักระหว่างแม่เลี้ยงกอเธลและราพันเซล ขณะนั้นฟลิน ไรเดอร์
ขึ้นมาช่วยราพันเซล แต่ถูกแม่เลี้ยงกอเธลทําร้ายจับมัดไว้ ราพันเซลตัดสินใจที่จะเสียสละตนเองอยู่กับ
แม่เลี้ยงกอเธลตลอดไปแลกกับการปล่อย ฟลิน ไรเดอร์ให้เป็นอิสระ 

(4) ขั้นคลี่คลาย 
ฟลิน ไรเดอร์ตัดผมของราพันเซลทําให้กอเธลสลายไปในอากาศ ซึ่งทําให้

ราพันเซลเป็นอิสระ และราพันเซลได้ออกมาจากหอคอยและกลับไปหาพ่อแม่ที่แท้จริงซึ่งเป็น 
พระราชาและพระราชินีของเมือง และได้รักกับฟลิน ไรเดอร์ 

(5) ขั้นยุติเรื่องราว 
เรื่องนี้เป็นการจบแบบมีความสุขซึ่งเป็นตามตอนจบในการ์ตูน Disney 

Princess ในยุคที่ 1 และ 2 โดยเป็นการยืนยันตอนจบแบบเดิมที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มเปูาหมาย 
4.2.1.2 แก่นเรื่อง (Theme) 

แก่นของเรื่องราพันเซลได้สอนไว้ว่า คนใกล้ตัวเราไม่ได้ดีเสมอไปบางที
เขาอาจจะต้องการหาผลประโยชน์เขาจึงทําดีกับเรา เช่น แม่เลี้ยงกอเธลที่ต้องการใช้ประโยชน์จากรา
พันเซลจึงทําดีด้วย และแก่นเรื่องที่ถูกนําเสนอมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคแรกและยุคที่สองคือ ทําดีได้ดี 
ทําชั่วได้ชั่ว การที่แม่เลี้ยงกอเธลเป็นคนไม่ดีทําให้มีจุดจบที่ต้องจบชีวิตลง และฟลิน ไรเดอร์ เป็นคนไม่
ดีที่กลับใจทําให้ได้พบรักอย่างมีความสุข และการรักกันท่ีตัวตนข้างใน ไม่ใช่มองกันที่ฐานะ 

4.2.1.3 ตัวละคร 
(1) ราพันเซล 

หน้าตาสวยตามแบบฉบับเจ้าหญิงยุโรป ดวงตาสีเขียวกลมโต สีผิวขาว
อมชมพ ู

การแต่งกายราพันเซลแต่งกายด้วยชุดรัดรูปสีชมพูแขนตุ๊กตา กระโปรง
ยาวสีชมพูอมม่วงติดกับชุดรัดรูปเป็นเดรสยาว ซึ่งราพันเซลแต่งชุดเดียวแทบจะทั้งเรื่อง ราพันเซลไม่มี
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รองเท้าใส่เพราะการใช้ชีวิตบนหอคอยนั้นเธอไม่จําเป็นต้องใช้รองเท้าถึงแม้นางจะลงมาจากหอคอย
และเข้าเมืองแล้วนางยังคงไม่สวมรองเท้าอยู่ดี 

รูปร่างของตัวละครมีลักษณะผอมบาง มีเอว มีหน้าอก สะโพกชัดเจน 
รูปลักษณ์ภายนอกของตัวละครราพันเซลนั้นมีลักษณะเด่นอยู่ท่ีผมสีทองตามท้องเรื่องเดิม 

ทั้งนี้หากพิจารณาสาเหตุที่ Disney Princess คงให้เส้นผมเป็นสีทองนั้น
เนื่องด้วยเป็นสีผมของชาวยุโรป สีทองเป็นสีที่ทําให้ดูมีราคา หรูหรา และมีอํานาจซึ่งภาพแทนนี้เอง
แสดงถึงความพิเศษในผมของเธอ 

บุคลิกลักษณะอุปนิสัยของราพันเซล สดใส ร่าเริง ชอบการวาดภาพเป็น
ชีวิตจิตใจ มีจินตนาการสูง ถนัดงานศิลป์ เชื่อฟ๎งคําสั่งแต่ก็มีความต้องการลึกๆ ที่จะทําตามใจ เป็นคน
ขี้กลัวเนื่องจากไม่เคยเจอผู้คนมาเป็นระยะเวลานาน อ่อนโยน เป็นมิตร รักสัตว์ เธอชอบการร้องเพลง 
เป็นคนขี้กลัวเนื่องจากถูกแม่เลี้ยงปลูกฝ๎งตั้งแต่เยาว์วัย ซึ่งเป็นภาพตัวแทนของเจ้าหญิงในยุคแรก ที่จะ
ถูกตัวร้ายหลอกแต่สิ่งที่ประกอบสร้างขึ้นต่อมาจากยุคที่ 2 คือ เธอต้องการจะพิสูจน์ มีการต่อรองและ
ท้าทายเพ่ือให้ได้ในสิ่งที่เธอต้องการซึ่งเป็นลักษณะของภาพตัวแทนเจ้าหญิงในยุคที่ 2 แต่ยังคงรักษา
ภาพตัวแทนผู้หญิงไว้คือ มีความสามารถในเรื่องของงานบ้านเช่น กวาดบ้าน ขัดเงา ซักผ้า ทําขนม 
ถักนีตติ้ง หมากรุก ป๎้นหม้อ เล่นดนตรี ซึ่งเป็นภาพความเป็นผู้หญิงที่เคยปรากฏใน Disney Princess 
ยุคแรก และเลือนหายไปในยุคที่สองจนปรากฏอีกครั้งในตัวละครเจ้าหญิงราพันเซล ซึ่งการนําเสนอ
ภาพตัวแทนดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงยังคงเป็นเพศที่มีภาระที่ต้องดูแลเรื่องของงานบ้าน
งานเรือนแม้โลกจะหมุนเปลี่ยนไปอย่างไรแต่ผู้หญิงยังคงต้องมีหน้าที่ดูแลงานบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทํา
ตั้งแต่ยุคสมัยก่อนสตรีนิยมยุคท่ี 1 

ราพันเซลเป็นเจ้าหญิงองค์แรกของ Disney Princess ที่มีความสามารถ
พิเศษ นั่นคือ เธอสามารถรักษาอาการบาดเจ็บได้ก็ต่อเมื่อเธอร้องเพลงโดยใช้เส้นผมของเธอเป็นตัว
ช่วยด้วยวิธีนําเส้นผมพันรอบแผลที่บาดเจ็บก็จะหายเป็นปลิดทิ้งทันตา รวมทั้งความสามารถพิเศษที่
เจ้าหญิงองค์ก่อนๆ ไม่มีคือเมื่อร้องเพลงแล้วเส้นผมเธอเรืองแสงสามารถคืนความเยาว์วัยให้คนได้ ซึ่ง
บทเพลงที่เธอร้องมีชื่อว่า Healing Incantation ความสามารถพิเศษนี้มีแต่เธอและแม่เลี้ยง
กอเธลรวมถึงฟลิน ไรเดอร์เท่านั้นที่รู้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสวยงามนั้นเป็นค่านิยมของผู้หญิงยัง
ต้องมีการประกอบสร้างภาพตัวแทนเช่นนี้ 

ทัศนคติด้านความรักและครอบครัว ราพันเซลถูกลักพาตัวมาตั้งแต่เด็กๆ 
โดยแม่เลี้ยงกอเธลได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเพ่ือหวังผลประโยชน์ในการใช้มนต์วิเศษจากเส้นผมของเธอ 
ราพันเซลไม่ได้โหยหาความรักเหมือนเจ้าหญิงองค์ก่อนๆ เพราะราพันเซลถูกเลี้ยงอยู่ในหอคอยไม่ได้
พบเจอผู้คนมาก่อนทําให้เธอระวังผู้คนภายนอกเนื่องจากเธอถูกแม่เลี้ยงกอเธลพร่ําสอนว่าให้ระวังคน
ภายนอก เธอจะเชื่อใจคนที่เธออยู่ด้วยแต่เด็กแล้วรู้สึกปลอดภัย แต่เมื่อได้ผจญภัยไปกับ ฟลิน ไรเดอร์ 
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ทําให้เธอได้เรียนรู้ว่าโลกภายนอกไม่ได้มีแต่คนร้ายๆ อย่างที่แม่เลี้ยงเธอบอก ทําให้เธอเป็นมิตรกับคน
ที่เธอเจอ และสุดท้ายราพันเซลกับ ฟลิน ไรเดอร์ได้ก่อเกิดความรักข้ึน 

ภาพตัวแทนของผู้หญิงในเรื่องเจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ 
(Tangled [2010]) ได้สะท้อนภาพตัวแทนผู้หญิงที่ยังคงต้องรักษาความสวยงามได้ เช่นเดียวกับราชินี
ในเรื่องสโนไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด (Snow White and the Seven Dwarfs [1937]) ที่อยากสวย
ที่สุดในแผ่นดิน ซึ่งในเรื่องราพันเซลเจ้าหญิงผมยาว แม่เลี้ยงกอเธลก็ต้องการคงความสวยงามเช่นกัน 
ทําให้แม่เลี้ยงกอเธลลักพาตัวราพันเซลมาเลี้ยงเหมือนลูกแต่แท้จริงต้องการผลประโยชน์จากการเลี้ยง
ดู ภาพตัวแทนของราพันเซล ทําให้เห็นว่าผู้หญิงที่ต้องต่อสู้กับอุปสรรคเพ่ือให้กลับมาอยู่กับครอบครัว
และผู้ชายที่ตนเองรักแม้จะต่ําศักดิ์กว่าก็ตาม 

 

 
 

ภาพที่ 4.18  ราพันเซลตอนตัดผมและราพันเซลผมปกติ. จาก Tangled [DVD], 2010, USA: Walt 
Disney Animation Studios. 

 
(2) แม่เลี้ยงกอเธล 

รูปร่างลักษณะรูปลักษณ์หน้าตาของแม่เลี้ยงกอเธลแบ่งได้เป็น 2 แบบ 
1. เมื่อได้รับมนต์จากเส้นผมให้เป็นผู้หญิงที่สาวขึ้นกว่าร่างจริง 

เป็นผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ที่มีผมสีดําผมหยิกฟู โครงหน้าเหลี่ยม ฟ๎นเรียง
สวย นัยน์ตาสีเทา ปากอวบอ่ิมสีชมพู รูปร่างของตัวละครมีลักษณะผอมบาง มีเอว มีหน้าอก สะโพก
ชัดเจน สูงสง่า 

2. ร่างจริง 
เป็นผู้หญิงสูงวัย ใบหน้าเหี่ยวย่นใบหน้ามีกระ โครงหน้าเหลี่ยม 

นัยน์ตาสีเทา ตาตก ริมฝีปากปากบางงุ้ม มือเหี่ยวย่น รูปร่างของตัวละครมีลักษณะผอมบาง หลังค่อม 
ส่วนสูงน้อยลงจากร่างหลังได้รับมนต์ ซึ่งทั้งสองร่างของแม่เลี้ยงกอเธลถึงจะสาวหรือแก่ก็ตามแต่เมื่อ
ปรากฏออกมาก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นตัวร้าย ซึ่งยังคงเป็นรูปแบบเหมารวม ในการนําเสนอภาพตัวแทนซ้ําๆ 
ของตัวร้ายเช่นนี้ 
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ภาพที่ 4.19 แม่เลี้ยงกอเธลร่างจริงในวัยชราและตอนสาวหลังได้รับมนต์แต่ยังมีจิตใจชั่วร้าย. จาก 
Tangled [DVD], 2010, USA: Walt Disney Animation Studios. 

 
การแต่งกายนางใส่ชุดรัดรูปโชว์สัดส่วนสีแดงพร้อมมีผ้าคลุมเหมือนตัว

ร้ายในยุคแรกท่ีต้องแต่งตัวเต็มที ่
อุปนิสัยของแม่เลี้ยงกอเธลนั้นเธอจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพ่ือประโยชน์ของ

ตัวเธอเองแม้ต้องทําให้คนอ่ืนเดือดร้อนใจ ซึ่งแสดงออกถึงภาพตัวแทนผู้หญิงที่เป็นตัวร้ายในยุคที่ 1 
เธอใช้ความสามารถในการหลอกล่อให้ผู้อื่นตายใจและทําร้ายคนที่เธอไม่ชอบหรือขัดผลประโยชน์ของ
เธอ ซึ่งนางทําเหมือนเป็นห่วงราพันเซลเพราะหวังผลที่จะใช้ประโยชน์จากราพันเซล 

แม่เลี้ยงกอเธลถูกประกอบสร้างภาพตัวแทนให้เป็นตัวร้ายที่ผสมผสาน
ระหว่างตัวร้ายผู้หญิงในยุคที่ 1 และ 2 คือ ต้องการมีความงามคงกระพันไม่ยอมแก่ และเจ้าเล่ห์
เพทุบาย ใช้กลวิธีหลอกนางเอกให้หลงเชื่อด้วยคําพูดของตนโดยอ้างความเป็นแม่ที่ห่วงลูก และเธอยัง
ทําร้ายผู้ อ่ืนเพ่ือให้ได้ในสิ่งที่เธอต้องการ เธอคลั่งไคล้ในความสวยที่ยืนยาวโดยไม่สนว่าใครจะ
เดือดร้อนอย่างไร เธอรู้จักที่จะแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดเพ่ือให้แผนร้ายของเธอแยบยลขึ้นในเหตุการณ์ที่
นางได้ถูกฟลิน ไรเดอร์พาตัวราพันเซลหนีไปจากหอคอย ทําให้นางคิดหาวิธีที่จะได้ราพันเซลกลับมา
โดยที่หลอกราพันเซลว่าฟลิน ไรเดอร์ที่เป็นพระเอกนั้นทิ้งราพันเซลไปเพราะได้มงกุฎที่ขโมยมาไปแล้ว
ซึ่งเป็นแผนตบตาให้ราพันเซลเสียใจและยอมกลับมาหอคอยเพ่ืออยู่กับนาง ซึ่งการกระทําเช่นนี้เป็น
การหลอกล่อเหมือนตัวร้ายในยุคที่สองที่เออซูล่าได้หลอกใช้เอเรียลเพ่ือช่วงชิงอํานาจแต่แม่เลี้ยง
กอเธลหวังผลในเรื่องของความสวยซึ่งเป็นสาเหตุหลักๆ ที่เกิดความขัดแย้งต้นๆ ในตัวร้ายยุคแรกแต่ 
Disney Princess ได้ทําการผสมผสานให้มาอยู่ในเรื่องเดียวกันเพ่ือให้ได้กลิ่นอายที่ผสมกันตอบโจทย์
กับสังคมยุคใหม่ท่ีคนต่างต้องใช้ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะผู้หญิง 

ทัศนคติด้านความรักและครอบครัว แม่เลี้ยงกอเธลถูกประกอบสร้างภาพ
ตัวแทนที่ไม่แตกต่างไปจากผู้หญิงที่เป็นตัวร้ายในยุคแรกคือ แม่เลี้ยงไม่ได้เป็นคนดี ไม่ได้รักลูกด้วย
ความจริงใจ ตัวอย่างเช่นแม่เลี้ยงกอเธลไม่ได้มีความรักให้ราพันเซลอย่างจริงใจเฉกเช่นแม่รักลูกแต่
เป็นความรักที่ต้องการนํามาซึ่งผลประโยชน์ในการใช้มนต์จากเส้นผมของราพันเซลในการคงความงาม
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ให้ตน ซึ่งการกระทําในลักษณะนี้เหมือนตัวร้ายในยุคแรกๆ ที่แม่เลี้ยงเลดี้ ทรีเมนยังคงให้ซินเดอเรลล่า
อาศัยอยู่ในบ้านเพียงเพราะให้อยู่ในฐานะคนใช้ซึ่งเป็นการย้อนให้เห็นภาพเดิมๆ ที่ปรากฏในยุคแรกๆ 
ของ Disney Princess และแม่เลี้ยงกอเธลยังมีภาพตัวแทนของผู้หญิงที่เป็นตัวร้ายในยุคที่สองคือใช้
สมองหลอกล่อเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ แต่สิ่งที่ถูกประกอบสร้างภาพตัวแทนใหม่ในเรื่องนี้คือตัว
ร้ายในยุคหลังไม่มีเวทย์มนต์แต่เป็นตัวเจ้าหญิงเองที่มีมนต์ในการช่วยเหลือให้ตัวร้ายได้ผลประโยชน์คง
ความสาวเป็นที่พอใจของตัวร้าย คือแม่เลี้ยงกอเธลต้องใช้ประโยชน์จากราพันเซลในการรักษาความ
งามของตนไว้ 

(3) ฟลิน ไรเดอร์ 
เหตุผลที่ต้องวิเคราะห์ตัวละครผู้ชายเพ่ิมเติมเนื่องจากตัวละครผู้ชายมี

การประกอบสร้างภาพตัวแทนที่แตกต่างไปอย่างต่อเนื่องจากการ์ตูน Disney Princess ในยุคที่ 2 
คือ พระเอกเป็นคนธรรมดาตรงข้ามจากเรื่องก่อนๆ ของ Disney Princess และในเรื่องนี้พระเอกอยู่
ในกลุ่มโจร (ตัวละครซึ่งคล้ายอาละดิน) 

หน้าตาฟลิน ไรเดอร์ มีหน้าตาหล่อเหลาคมเข้ม ใบหน้าเหลี่ยม นัยน์ตา
หวาน จมูกโด่งได้รูป สูงดูแข็งแรงทะมัดทะแมน รูปร่างของตัวละครมีลักษณะเป็นชายชาตรี บึกบึน 
แข็งแรง 

ฟลิน ไรเดอร์ถูกสร้างภาพพระเอกขึ้นมาใหม่ที่แตกต่างจากพระเอกใน 
Disney Princess ที่ผ่านมาคือเป็นพระเอกแต่ไม่ได้เป็นเจ้าชายและไม่มีภาพที่มีความพร้อมเหมือน
พระเอกในยุคแรก คือฟลิน ไรเดอร์ เป็นหัวขโมย ซึ่งถือว่าแตกต่างจากภาพตัวแทนพระเอก ที่เป็น
เพียงสามัญชนซึ่งคล้ายคลึงกับเรื่องอะลาดินกับตะเกียงวิเศษ ที่เป็นการ์ตูนในยุคที่สองของ Disney 
Princess แต่ในเรื่องนี้ฟลิน ไรเดอร์ เป็นเพียงสามัญชน คนธรรมดาที่ไม่ได้มีตะเกียงวิเศษเหมือนอา
ละดินมีเพียงความดีที่ชนะใจเจ้าหญิงเพียงเท่านั้น 

ทัศนคติด้านความรักที่ถูกประกอบสร้างใน Disney Princess ยุคหลังนี้
คือ อาศัยระยะเวลาที่พระเอกและนางเอกได้ใช้เวลาฝุาฟ๎นอุปสรรคด้วยกันก่อให้เกิดความรักระหว่างกัน 
เหมือนในการ์ตูน Disney Princess ยุคที่ 2 และ 3 

 

 
 

ภาพที่ 4.20  ฟลิน ไรเดอร์. จาก Tangled [DVD], 2010, USA: Walt Disney Animation Studios. 
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4.2.1.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร 
(1) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิง 

Disney Princess ในเรื่องนี้มีการประกอบสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวละครผู้หญิงด้วยกันเองให้มีความซับซ้อนมากกว่ายุคที่ 1 และ 2 คือ ความสัมพันธ์ระหว่างที่แม่มีให้
ลูกเหมือนเดิมที่มีความห่วงใยห่วงหาอาทรต่อกัน แต่ความสัมพันธ์ของตัวร้ายและนางเอกมีความ
ขัดแย้งในด้านผลประโยชน์มากกว่าเรื่องอ่ืนๆ และนางเอกกล้าลุกขึ้นมาสู้ ไม่เหมือนนางเอกในยุคที่ 1 
ที่จะยอมรับชะตากรรมเป็นฝุายถูกรังแกจากตัวร้าย 

(2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย 
สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายในเรื่องราพันเซลเจ้าหญิง 

ผมยาว (Tangled [2010]) นั้นมีปรากฏทั้งสิ้น 3 รูปแบบ คือ ทิศทางหนึ่งคือราพันเซลได้รับความ
เมตตาจากโจรแปลกหน้าในร้านลูกเป็ดข้ีเหร่ซึ่งเป็นทิศทางที่ผู้หญิงสวยจะได้รับความเมตตาจากผู้ชาย
แปลกหน้าซึ่งเป็นทิศทางที่พบเห็นได้บ่อยในการ์ตูน Disney Princess ทุกยุค 

ทิศทางที่สอง คือ ความรักระหว่างราพันเซลกับ ฟลิน ไรเดอร์ซึ่งเป็น
รูปแบบของความรักระหว่างหนุ่มสาวที่ได้รักกันขณะผจญภัยฝุาฟ๎นอุปสรรคไปด้วยกันซึ่งรูปแบบนี้เป็น
รูปแบบที่พบเห็นได้ในการ์ตูน Disney Princess ยุคที่ 2 และ 3 

ทิศทางที่สาม คือ ความขัดแย้งระหว่างกอเธลกับฟลินไรเดอร์นั่นคือ
รูปแบบของความขัดแย้งระหว่างพระเอกกับตัวร้ายผู้หญิงซึ่งจะพบเห็นได้ในการ์ตูน Disney Princess 
ยุคที่ 1 และยุคที่ 2 เช่นการที่พระเอกจะต้องช่วยเหลือนางเอกให้พ้นอันตรายโดยการปราบผู้ร้ายใน
เรื่องเจ้าหญิงนิทรา 

(3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้ชาย 
สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้ชายในเรื่องราพันเซลเจ้าหญิงผม

ยาว (Tangled [2010]) นั้นมีเพียงรูปแบบเดียวนั่น คือ การทะเลาะกันของตัวละครชายกับชายเช่น
ฉากที่ฟลิน ไรเดอร์เขม่นกับโจรคนอื่น หรือฟลิน ไรเดอร์ถูกตามจับโดยทหารซึ่งเป็นรูปแบบที่ยังคงเดิม
และไม่ถูกรื้อถอนไปในการ์ตูน Disney Princess ทุกยุค 

แสดงว่าสูตรของการเล่าเรื่องใน Disney Princess ยุคที่ 1 และ 2 และ
ในเรื่องนี้เหมือนเดิมในด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครไม่ว่าจะเป็นระหว่างตัวละครหญิงและหญิง
หรือชายและชาย แต่ที่แตกต่างคือ ภาพตัวแทนผู้หญิงของเจ้าหญิง , ภาพตัวแทนของตัวร้ายและภาพ
ตัวแทนของพระเอกท่ีมีการเล่าเรื่องเพ่ิมเติมที่มีความเป็นจริงมากกว่าการ์ตูนชวนฝ๎นเหมือนในยุคแรก 

4.2.1.5 ฉาก 
ในการศึกษานี้ผู้วิจัยยังคงพบฉากที่สะท้อนภาพตัวแทนผู้หญิงที่สะท้อน

ภาพความเป็นผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess 
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ในเรื่องเจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ (Tangled [2010]) ยังคง
ปรากฏภาพของผู้หญิงที่มีความเป็นผู้หญิง เช่น กวาดบ้าน วาดรูป ร้องเพลง เอ็นดูสัตว์ หวีผม 
อ่อนโยน และตัวร้ายผู้หญิงที่ต้องการคงความสวยของตนไว้ตลอดกาล นอกจากนี้ยังพบฉากที่ไม่ได้
สะท้อนภาพความเป็นเจ้าหญิงจาก Disney Princess ในเรื่องก่อนหน้านี้ เช่น เจ้าหญิงเอเรียล ไม่ได้
ปรากฏการทํางานบ้าน หรือ เจ้าหญิงจัสมินไม่ได้ปรากฏการทํางานบ้าน 

ภาพตัวแทนผู้หญิงที่มีความเป็นชายที่ปรากฏในเรื่อง คือ ต่อสู้ เพ่ือ
ปกปูองตนเอง กระโดดโลดเต้นไม่มีความเป็นกุลสตรี รวมทั้งภาพตัวแทนผู้หญิงที่ถูกประกอบ
สร้างใหม่ ผู้หญิงที่เป็นเจ้าหญิงมีมนต์วิเศษในการรักษาผู้อ่ืน, ตัวร้ายต้องพ่ึงพาความสามารถของเจ้า
หญิง, การต่อรองกับตัวละครด้วยกันมีปากเสียงกัน กล้าท้าทาย ไม่หวาดกลัวจะออกไปจากพ้ืนที่เดิมๆ 
ไปผจญภัยข้างนอกท้ังที่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร 

 

 
 

ภาพที่ 4.21  ราพันเซลต่อรองกับพระเอก. จาก Tangled [DVD], 2010,. USA: Walt Disney 
Animation Studios. 

 

 
 

ภาพที่ 4.22  ราพันเซลใช้พลังพิเศษ. จาก Tangled [DVD], 2010,. USA: Walt Disney Animation 
Studios. 
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ภาพที่ 4.23  แม่เลี้ยงกอเธลพ่ึงพาความพิเศษของผมราพันเซล. จาก Tangled [DVD], 2010, USA: 
Walt Disney Animation Studios. 

 
4.2.2 นักรบสาวหัวใจมหากาฬ (Brave [2012]) 

4.2.2.1 โครงเรื่อง (Plot) 
(1) การเริ่มเรื่อง 

เรื่องเริ่มขึ้นในวันเกิดของเจ้าหญิงครั้งเมื่อเจ้าหญิงเมอริด้า องค์ราชาและ
ราชินีจัดงานวันเกิดโดยการไปตั้งค่ายในปุา พระราชามอบคันธนูคันแรกเป็นของขวัญแก่เจ้าหญิง ใน
ระหว่างที่ครอบครัวกําลังมีความสุข ทันใดนั้น เงาดําทะมึนก็ได้ย่องเข้าหาพระราชา มันยกตัวสูงขนาด
กว่าสี่เมตรขึ้นบดบังแสงอาทิตย์ กลิ่นตัวของมันเหม็นสาบเหมือนซากศพ มันคือหมีตัวผู้ขนาดใหญ่
มหึมา หลังของมันเต็มไปด้วยดาบ หอก และลูกธนูของนักรบที่พ่ายแพ้แก่มัน หมีร้ายคํารามเสียงก้อง
ดังราวกับฟูาผ่าแล้วเข้าโจมตีค่าย ทหารนับสิบคนวิ่งเข้ามาโรมรันเจ้าหมี แต่หมีตบครั้งเดียวก็ล้มคนได้
ทั้งกอง ราชินีพุ่งปราดเข้าอุ้มธิดาน้อยขึ้นมาแล้วหนีออกไปจากค่ายอย่างรวดเร็ว เหลือไว้เพียงพระราชาที่
กําชับดาบคู่ใจสู้กับ ปีศาจหมีมอร์ดู 

เวลาผ่านมาหลายปีเจ้าหญิงองค์น้อยเติบโตเป็นเจ้าหญิงเมอริด้าผู้กล้า
หาญเหมือนดั่งเช่นพระราชา องค์ราชาเฟอร์กัสพ่อของเมอริด้ากลายเป็นราชาขาเดียว การต่อสู้กับ
มอร์ดูทําให้เขาต้องเสียขาไป และตอนนี้ เมอริด้ากลายเป็นพ่ีสาวที่มีน้องแฝดสามที่ซุกซน ชีวิตของเมอริด้า
เต็มไปด้วยกฎกติกาของพระราชวังโดยเฉพาะจากราชินีเอลินอร์ โดยที่เจ้าหญิงจะต้องนั่งหลังตรง จะต้อง
สง่างดงาม จะต้องพูดราชโองการต่อหน้าประชาชนได้แสดงออกถึงภาพตัวแทน” เจ้าหญิง” อย่างชัดเจน 

เมอริด้าเบื่อที่จะต้องทนฟ๎งคําสั่งจากแม่ของเธอ ราชินีเอลินอร์ผู้สมบูรณ์
แบบ แม่หวังให้เมอริด้าเป็นแบบเธอ สง่างามและสมบูรณ์แบบอย่างไร้ที่ติซึ่งในการ์ตูน Disney Princess 
ไม่ปรากฏภาพตัวแทนของแม่ที่สั่งสอนลูกให้เป็นเจ้าหญิงมาก่อน แต่บางครั้งเมอริด้าก็อยากให้ชีวิต
เป็นของตนเองบ้าง เธอจึงหนีออกไปฝึกยิงธนูในปุาทุกๆ เช้า เธอเป็นนักรบที่เก่งกาจ ไม่ว่าจะขี่ม้า ฟ๎นดาบ 
และที่สําคัญเธอไม่เคยเป็นรองใครเรื่องยิงธนู บางทีเธออาจจะเป็นคนที่ยิงธนูเก่งที่สุดในอาณาจักรกเ็ป็นได ้
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ซึ่งจุดเปิดเรื่องทาง Walt Disney ได้ปูพ้ืนให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของแต่ละ
ตัวละครอย่างชัดเจนซึ่งทําให้ผู้ชมรู้สึกคล้อยตามถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของเมอริด้า  ซึ่งใน
ยุคแรก, ยุคที่สองและสามของ Disney Princess ไม่ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือเจ้าหญิงใน
วัยเด็กแต่อย่างใด 

(2) การพัฒนาเหตุการณ์ 
เมื่อราชินีเอลินอร์ต้องการให้เมอริด้าแต่งงานกับลูกชายของเจ้าเมือง

ต่างๆ ที่เป็นประเทศเพ่ือนบ้านทําให้เกิดเหตุการณ์การทะเลาะขั้นร้ายแรงภายในครอบครัวระหว่าง
ราชินีเอลินอร์และ เมอริด้าจนเมอริด้าต้องการที่จะแก้ไขป๎ญหาเลยตามดวงไฟนําทางไปซึ่งไปพบกับ
แม่มดบูและแม่มดบูได้ให้ขนมหนึ่งชิ้นเพ่ือจะเปลี่ยน “แม่” ของเมอริด้าตามที่เมอริด้าขอ ซึ่งเมื่อ  
เมอริด้านําขนมไปให้ราชินีเอลินอร์กินทําให้นางกลายเป็นหมี และทั้งคู่ก็ต้องหาทางแก้ไขให้กลับไป
เป็นคนตามปกติ โดยการจะคลายมนต์ได้ต้องทําตามคําใบ้ที่แม่มดบูทิ้งปริศนาไว้ให้นั่นคือ “เมื่อตะวัน
ขึ้นวันที่สองเวทย์มนต์จะคงอยู่ถาวร” คําใบ้คือ “ชะตาพลิกผัน มองให้ซึ้ง สานสายใย ที่ขาดวิ่น”  
ทําให้ เมอริด้าและราชินีเอลินอร์ต้องหาวิธีแก้คําสาป ทําให้ทั้งคู่ได้ผจญภัยไปด้วยกัน 

(3) ขั้นวิกฤต  
การหาทางแก้เวทย์มนตร์ก่อนตะวันขึ้นในวันที่สอง ซึ่งในคืนก่อนวันที่สอง 

แม่ของเมอริด้ายังเป็นหมีอยู่ และแม่ของเมอริด้าที่เป็นหมีถูกกษัตริย์เฟอกัสตามล่า 
(4) ขั้นคลี่คลาย  

ถอนคําสาปได้โดยเมอริด้าและราชินีเอลินอร์เลิกทะเลาะกันและเข้าใจ
กันทําให้ราชินีเอลินอร์ที่เป็นกลับกลายร่างเป็นคนดังเดิม 

 

 
 
ภาพที่ 4.24  เมอริด้ากับราชินีเอลินอร์ตอนเป็นหมีก่อนตะวันขึ้น. จาก Brave [DVD], 2012, USA: 
Walt Disney Pictures&Pixar Animation Studios. 
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ภาพที่ 4.25  ราชินีเอลินอร์กลายเป็นคนหลังตะวันขึ้น. จาก Brave [DVD], 2012, USA: Walt 
Disney Pictures&Pixar Animation Studios. 

 
(6) ขั้นยุติเรื่องราว 

จบแบบมีความสุขซึ่งเป็นความสุขของความเข้าใจกันในครอบครัว
ระหว่างแม่กับลูก ซึ่งตอนจบในลักษณะนี้เป็นการปรากฏครั้งแรกของการ์ตูน Disney Princess 

4.2.2.2 แก่นเรื่อง (Theme) 
ชีวิตของตัวเอง ไม่มีใครกําหนดได้นอกจากตัวเราเอง 

4.2.2.3 ตัวละคร 
(1) เมอริด้า 

หน้าตาเมอริด้ามีใบหน้ากลม นัยน์ตาสีฟูา และผมที่ฟูหยักศกยาวมีสีส้ม 
รูปลักษณ์ของ เมอริด้านั้นเป็นที่จดจําที่ผมเพราะเป็นเจ้าหญิงองค์แรกของ Disney Princess ที่มีผม
หยักศกสีส้มและฟู หน้าตาจัดว่าสวยและมีความเป็นผู้หญิง เจ้าหญิงในเรื่องนี้นั้นยังคงให้เจ้าหญิงมี
ลักษณะผอมบางหุ่นสะโอดสะองซึ่งเป็นภาพที่ไม่ได้ทําการรื้อถอนออกไป การประกอบสร้างทางด้าน
รูปลักษณ์ท่ีเด่นชัดสุดของเมอริด้าคือเส้นผมที่หยักศกและฟู 

รูปร่างของตัวละครมีลักษณะผอมบาง มีเอว มีหน้าอก สะโพกชัดเจน 
การแต่งกาย การแต่งกายเป็นเดรสยาวรัดรูปสีเข้มแตกต่างจากเจ้าหญิง

ยุคก่อนๆ ที่จะเป็นสีสดใส 
ทัศนคติด้านความรักและครอบครัว เมอริด้าสามารถอยู่ได้โดยปราศจาก

ความรักเชิงชู้สาวเธอทุ่มเทให้ครอบครัวของเธอเป็นหลักและพร้อมจะปกปูองครอบครัวตราบเท่าที่เธอ
จะทําได้ซึ่งต่างจากเจ้าหญิงทุกเรื่องที่มีผู้ชายที่ตัวเองรักเป็นตัวขับเคลื่อนแต่เมอริด้าใช้ตัวเธอเองเป็นผู้
กําหนดชะตาชีวิตตนเองเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของครอบครัว พยายามสร้างให้มีตัวตนขึ้นมาโดยไม่ต้อง
ใช้ความรักระหว่างชายและหญิง แต่เป็นความห่วงหาอาทรของครอบครัว เป็นภาพตัวแทนใหม่ที่ถูก
ประกอบสร้างขึ้นมาในยุคที่ 3 ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงและใกล้เคียงกับชีวิตจริง 
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ภาพตัวแทนของเมอริด้า ถูกประกอบสร้างภาพตัวแทนผู้หญิงในแบบ
ใหม่คือ เป็นเจ้าหญิงที่มีความสามารถที่แปลกออกไปจากเจ้าหญิงในเรื่องก่อนๆ เช่น ยิงธนู ขี่ม้า  
มีความม่ันใจในตัวเอง มีความใกล้เคียงกับมนุษย์จริงๆ ที่จะมีความหลากมิติไม่ได้มีบุคลิกเพียงด้านใด
ด้านหนึ่งเหมือนเจ้าหญิงในยุคแรก การประกอบสร้างภาพใหม่ๆ คือเจ้าหญิงกล้าขัดใจแม่แท้ๆ ของ
ตนเอง เพราะเจ้าหญิงในยุคที่ 1 และ 2 นั้น จะยอมทําตามทุกอย่างไม่กล้าขัดใจแม่หรือแม่เลี้ยงนัก 
โดยเฉพาะทัศนคติในด้าน” การแต่งงาน” เพราะนางเอกในยุคที่ 1 จะให้ความสําคัญกับเรื่องของการ
พบรักกับเจ้าชาย และตัวละครเมอริด้าจะคล้ายคลึงกับเจ้าหญิงในยุคที่ 2 ที่กล้ามีปากเสียงเพ่ือสิ่งที่
ตัวเองต้องการแต่มีความแตกต่างจากยุคที่ 2 ในเรื่องของการชอบผจญภัยแต่ก็ยังต้องการที่จะแต่งงาน
แต่ในเรื่องนี้นั้นนําเสนอภาพตัวแทนของเจ้าหญิงที่ไม่ต้องแต่งงานก็สามารถอยู่ได้  ผนวกกับ
ความสามารถของเจ้าหญิงที่ทําให้นางสามารถปกปูองตัวเองได้จึงเสริมให้เจ้าหญิงดูแข็งแกร่งมีความ
เป็นชายสูงซึ่งหากเปรียบเทียบกับตัวละครเจ้าหญิงที่ผ่านมาทั้งหมด เมอริด้าจะปรากฏภาพการ
แสดงออกในความเป็นชายมากกว่าการนําเสนอภาพตัวแทนเจ้าหญิงที่สมบูรณ์แบบ 

เมอริด้าตามเกณฑ์วิเคราะห์การรื้อถอนภาพตัวแทนนั้น เมอริด้าเป็นตัว
ละครที่มีความเป็นเสรี เรียกร้องสิทธิให้ตนเองคือ ไม่ต้องการแต่งงาน ซึ่งเป็นการทลายกรอบที่ 
Disney Princess พยายามสร้างให้ผู้หญิงอยู่ในโลกความฝ๎นและมีความสุขกับเจ้าชายในตอนท้าย
เรื่อง แต่ความสุขของเมอริด้า คือ การใช้ชีวิตอย่างอิสระ ครองตัวเป็นโสด ไม่คิดว่าการแต่งงาน คือ 
ความจําเป็น การประกอบสร้างภาพตัวแทนของเมอริด้าเป็นการรื้อถอนภาพเจ้าหญิงเดิมออกไป เช่น 
ไม่ห่วงสวย พร้อมต่อสู้ กล้าหาญและต่อรองเพ่ือความคิดของตนเอง เช่น เมอริด้าเถียงแม่ในการถูก
คลุมถุงชน นอกจากนี้สิ่งที่เมอริด้าต่างจากเจ้าหญิงทุกองค์ที่เคยมีมาคือไม่ร้องเพลงไม่ว่าจะอยู่ในห้วง
อารมณ์ใดก็ตาม 

การประกอบสร้างภาพใหม่ๆ ให้แก่เมอริด้านั้นคือเป็นเจ้าหญิงที่ปกปูอง
ตัวเองได้ มีทักษะการอยู่รอดในปุา การล่าสัตว์และไหวพริบปฏิภาณท่ีดีและภาพที่น่าสนใจคือเจ้าหญิง
ในเรื่องก่อนๆ พยายามที่จะไคว่ขว้าหาความรักแต่ในเรื่องนี้เป็นการทําตามจิตใจและอยู่รอดได้โดย
ปราศจากผู้ชาย เมอริด้ามีความเป็นสตรีนิยมเสรีนิยมที่สูงมากและเธอเองยังได้สอนแม่ของเธอที่เป็น
ราชินีให้เห็นมุมมองใหม่ โดยใน Disney Princess เรื่องก่อนๆ ความสัมพันธ์จะเป็นในทิศทางพ่อแม่
สั่งลูกหรือลูกต่อต้านพ่อแม่แต่ในเรื่องนี้เจ้าหญิงมีความคิดเป็นของตนเองแสดงศักยภาพให้เป็นที่
ยอมรับของแม่และครอบครัว โดยการแสดงความสามารถในแบบที่ตนเองเป็นและให้แม่ยอมรับภาพ
ตัวแทนเช่นนี้ 
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ภาพที่ 4.26  เจ้าหญิงเมอริด้า. จาก http://pixar.wikia.com/wiki/File:Brave_merida_card.jpg 

 
(2) ราชินีเอลินอร์ 

หน้าตาลักษณะรูปลักษณ์ ราชินีเอลินอร์ มีใบหน้ากลม นัยน์ตาสีน้ําตาล 
และผมที่ยาวสีบลูเนต (น้ําตาล) ดูเป็นผู้หญิงวัยกลางคน 

รูปร่างของตัวละครมีลักษณะผอมบาง มีเอว มีหน้าอก สะโพกชัดเจน  
มีความสง่างามในแบบราชินี 

การแต่งกายราชินีเอลินอร์แต่งกายแบบราชินี สวมชุดยาวระพ้ืนสีเขียว
ขี้ม้าซึ่งชุดลักษณะนี้คล้ายๆ ตัวร้ายในยุคแรกๆ  

อุปนิสัยราชินีเอลินอร์เป็นภาพตัวแทนผู้หญิงที่ไม่เคยปรากฏใน Disney 
Princess ในเรื่องก่อนๆ คือ เป็นผู้หญิงที่ปกครองประเทศ เป็นผู้นํา มีพลังและอํานาจที่สามีให้ความ
เคารพ และยังมีภาพตัวแทนความเป็นผู้หญิงที่แสดงออกถึงความเป็นแม่คือ มีความเป็นแม่ที่ดีเอาใจใส่
ครอบครัวอบรมสั่งสอนลูกๆ และหาคู่ครองที่เชื่อว่ามีความเหมาะสมให้ลูกสาวของตนเอง ราชินี 
เอลินอร์มีความเข้มงวด เจ้าระเบียบ ชอบออกคําสั่งกับลูกสาวเพ่ือให้ลูกสาวของเธอเป็นเจ้าหญิงที่
สมบูรณ์แบบ 

ทัศนคติด้านความรักและครอบครัว นางต้องการให้ครอบครัวสมบูรณ์
แบบเป็นไปในทิศทางที่ต้องการจนบางครั้งลืมนึกถึงความรู้สึกของลูกตนเอง แต่นางทําไปเพราะ
ความหวังดีทั้งสิ้น นางให้ความรักกับครอบครัวของตนเองอย่างเต็มเปี่ยมมีความเป็นแม่สูงซึ่งเป็นหัวใจ
หลักของความเป็นหญิงที่ชัดเจน  ซึ่งเป็นเรื่องแรกของทาง Disney Princess ได้แสดงให้เห็นภาพ
ตัวแทนความเป็นแม่ชัดเจนในขณะที่เรื่องอ่ืนๆ จะเป็นในทิศทางของพ่อที่ดูแลลูก ซึ่งในเรื่องนี้ราชินี 
เอลินอร์ได้ทลายกรอบนั้นจนหมดสิ้นเพราะนางมีความเป็นผู้นําเป็นที่พ่ึงพาของลูกและสามีได้ 

เจ้าหญิงที่สมบูรณ์แบบในความคิดของราชินีเอลินอร์ ได้แก่ ต้องพูดให้
ชัดเจน ต้องรู้เรื่องทุกเรื่องในราชอาณาจักร (มีความรู้) ต้องเล่นดนตรี อดทน มีเมตตากรุณา สงบ
เสงี่ยม ไม่หัวเราะปากกว้าง ไม่ควรพกอาวุธ ทําตัวให้ดูสมบูรณ์แบบที่สุดแต่สิ่งที่เจ้าหญิงเมอริด้าทํา
ได้แก่ มีความอดทน มีเมตตากรุณา ซึ่งเมอริด้าเลือกทําเฉพาะสิ่งที่เธอคิดว่าเธอต้องการทําเท่านั้น 
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ภาพที่ 4.27  ราชินีเอลินอร์. จาก Brave [DVD], 2012, USA: Walt Disney Pictures&Pixar 
Animation Studios. 

 
(3) แม่มดบู 

หน้าตาลักษณะรูปลักษณ์เป็นหญิงชรา แม่มดบูมีใบหน้าเหลี่ยม นัยน์ตา 
สีทอง และผมสีขาวดอกเลายุ่งเหยิง จมูกงุ้ม ฟ๎นห่าง ซึ่งเป็นภาพเดิมๆ ของแม่มดใจร้าย 

รูปร่างของตัวละครมีลักษณะหลังค่อมเพราะความชราและตัวไม่สูง 
การแต่งกายสวมชุดคลุมสีเขียวเก่าๆ ซึ่งแตกต่างจากยุคที่ 1 และ 2 ของ

การ์ตูน Disney Princess ที่แม่มดจะใส่ชุดที่หรูหรา 
อุปนิสัยแม่มดบูเป็นตัวละครจัดอยู่ในหมวดหมู่ประเภทผู้ให้และเป็นตัว

ละครแบบเหนือจริง เพราะนางเป็นแม่มดที่สามารถปรุงยาวิเศษและใช้เวทย์มนต์ได้ เป็นภาพตัวแทน
ของผู้หญิงวัยชราที่มีความสามารถที่จะช่วยเหลือแต่แฝงด้วยเลศนัย ในช่วงเวลาปกติแม่มดบูจะเป็น
ผู้หญิงชราที่ขายอุปกรณ์ที่ทําจากไม้ แต่หากได้รับข้อเสนอที่เป็นที่พอใจนางก็สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้โดยใช้เวทย์มนต์ของนางในการช่วยให้เจ้าหญิงเปลี่ยนแปลงแม่ของตน ซึ่งการแลกเปลี่ยน
ในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนแบบไม่หวังผลซึ่งต่างจากแม่มดในเรื่องก่อนๆ ที่เคยมีมา 

การประกอบสร้างภาพตัวแทนของแม่มดเหมือนเดิมในด้านรูปลักษณ์ , 
หน้าตาและความสามารถในการปรุงยาและมีเวทย์มนต์แต่แม่มดบูไม่ใช่ตัวร้ายแม้รูปลักษณ์จะเหมือน
ตัวร้ายซึ่งแตกต่างจากแนวคิดแบบเหมารวมที่เคยมีมาว่ารูปลักษณ์แบบนี้ต้องร้าย 

การรื้อถอนภาพตัวแทนของแม่มดบูนั้นน่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะใน
การ์ตูนเรื่องก่อนๆ ภาพตัวแทนของแม่มดนั้นจะต้องเป็นตัวร้ายแต่ในเรื่องนี้แม่มดกลับกลายเป็นผู้ให้
เสียเอง และยังได้สอนให้เจ้าหญิงประสานความสัมพันธ์กับครอบครัว แม่มดบูถึงแม้ออกมาเพียงฉาก
เดียวแต่เป็นตัวละครที่น่าจดจําเพราะด้วยเอกลักษณ์ของนางและการช่วยทิ้งปริศนาในการแก้ไขมนต์
ที่นางเสกให้แม่ของเมอริด้ากลายเป็นหมีทําให้ครอบครัวกลับมารักกันและเข้าใจกันเช่นเดิม 



Ref. code: 25595607030193MYO

88 

 

88 

ทัศนคติด้านความรักและครอบครัว ตัวละครนี้ไม่ปรากฏทัศนคติด้าน
ความรักและครอบครัวซึ่งเป็นตัวละครแบบเดียวกันในยุค 1 และ 2 ที่ไม่บ่งบอกท่ีมาอย่างชัดเจน 

 

 
 
ภาพที่ 4.28  แม่มดบู. จาก Brave [DVD], 2012, USA: Walt Disney Pictures&Pixar Animation 
Studios. 

 
(4) กษัตริย์เฟอร์กัส 

หน้าตา ใบหน้ากลม ตาโต มีหนวดและเคราสีน้ําตาล 
รูปร่าง บึกบึน มีกล้ามเนื้อสมเป็นชายชาตรี 
การแต่งกายด้วยชุดสก๊อตแลนด์ คลุมด้วยชุดขนสัตว์ 
อุปนิสัย กษัตริย์เฟอร์กัสเป็นตัวละครที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ของผู้ช่วยเหลือ

และเป็นตัวแสดงแบบสมจริงซึ่งเป็นภาพตัวแทนของพ่อผู้รักลูกและตามใจลูกสาวและพร้อมช่วยเหลือ
ในเวลาที่คับขัน ซึ่งในชีวิตจริงในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปผู้ชายกลายเป็นช้างเท้าหลังมากขึ้น กษัตริย์เฟอร์กัส
เป็นคนใจดี ชอบงานรื่นเริงสนุกสนาน เอาใจใส่ความรู้สึกของผู้อ่ืน กษัตริย์เฟอร์กัสเป็นคนที่ทําตาม
คําสั่งของราชินีเอลินอร์ที่เป็นภรรยาและคอยช่วยเหลือลูกไปในเวลาเดียวกันในยามที่เมอริด้าลําบาก
เขาจะคอยแนะนําลูกของเขา ซึ่งกษัตริย์เฟอร์กัสนําเสนอทางด้านภาพตัวแทนของความเป็นพ่อที่เอา
ใจใส่คนในครอบครัว 

การรื้อถอนภาพตัวแทนของกษัตริย์เฟอร์กัสนั้นเห็นได้ชัดเพราะในการ์ตูน 
Disney Princess ยุคก่อนๆ กษัตริย์จะมีคําสั่งเด็ดขาดเป็นที่น่าเกรงขาม เช่นในเรื่องเจ้าหญิงนิทรา อยู่ใน
ยุคแรกของการ์ตูน Disney Princess ที่ได้สั่งให้ทําลายเครื่องป๎่นด้ายให้หมดสิ้นไปจากอาณาจักร 
แต่ในเรื่องนี้นั้นกษัตริย์ตกอยู่ใต้การควบคุมของราชินีซึ่งมีภาวะความเป็นผู้นําที่เหนือกว่า แต่ในเวลา
คับขันการรื้อถอนยังไม่หมดไปเพราะตัวกษัตริย์เฟอร์กัสนั้นเวลาที่ครอบครัวต้องการความช่วยเหลือก็
พร้อมที่จะปกปูองลูกและภรรยาให้พ้นจากภัยอันตรายซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นชายที่กล้าหาญ
พร้อมที่จะปกปูองคนท่ีเรารัก ซึ่งจากการรื้อถอนข้างต้นทําให้เห็นถึงภาพตัวแทนของผู้ชายแบบใหม่ใน
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การ์ตูน Disney Princess ที่ยอมอ่อนข้อให้กับภรรยาแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องปกปูองครอบครัวก็สามารถ
ปกปูองได้ซึ่งจะเห็นได้จากตัวละครฟลิน ไรเดอร์ ที่ใจดีกับราพันเซลแต่เวลายามคับขันก็ปกปูองได้แต่
ต่างกันที่กษัตริย์เฟอร์กัสเป็นราชา แต่ฟลิน ไรเดอร์เป็นสามัญชน ซึ่ง Disney Princess ได้นําเสนอ
ภาพตัวแทนของผู้ชายที่มีบทบาทในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากกว่าการออกคําสั่งกับภรรยาและลูก 

ทัศนคติด้านความรักและครอบครัว เป็นผู้ชายที่รักครอบครัวตามใจลูก
ให้ความเคารพภรรยาเป็นที่หนึ่ง ซึ่งเป็นการประกอบสร้างภาพตัวแทนของผู้ชายที่ให้ความสําคัญกับ
ครอบครัว ดูแลสมาชิกในครอบครัวตามแบบอย่างผู้ชายที่ดีซึ่งมีความชัดเจนมากกว่า Disney Princess 
ในยุคที่ 2 ในเรื่องเงือกน้อยผจญภัย ที่ราชาไททัน (พ่อของเอเรียล) เป็นภาพตัวแทนของพ่อรักลูกแต่เป็น
ลักษณะการออกคําสั่งแต่เรื่องนี้ กษัตริย์เฟอร์กัสแสดงออกถึงความอ่อนโยนของสามีที่มีต่อครอบครัว 

 

 
 
ภาพที่ 4.29  กษัตริย์เฟอร์กัส. จาก Brave [DVD], 2012, USA: Walt Disney Pictures&Pixar 
Animation Studios. 

 
4.2.2.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครในการ์ตูนเรื่อง นักรบสาว

หัวใจมหากาฬ (Brave [2012]) 
(1) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิง 

สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงในเรื่องนักรบสาวหัวใจ
มหากาฬ (Brave [2012]) นั้นมีปรากฏทั้งสิ้น 3 รูปแบบ 

ทิศทางแรก คือ ความรักระหว่างราชินีเอลินอร์กับเมอริด้าเป็นความรัก
ในรูปแบบของแม่กับลูก ซึ่งไม่ปรากฏในการ์ตูน Disney Princess ยุคแรก ยุคที่สอง และในยุคที่
สาม แต่ปรากฏในเรื่องนี้ ซึ่ง Walt Disney พยายามประกอบสร้างภาพความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
ทําให้เห็นถึงความรักของแม่กับลูกที่ส่งผลให้มีการสะท้อนภาพตัวแทนความเป็นหญิงของแม่และลูก
สาวชัดเจนขึ้น 
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ทิศทางที่สอง ความขัดแย้งระหว่างคนในครอบครัว เป็นรูปแบบแปลก
ใหม่ที่ถูกประกอบสร้างขึ้น คือ ที่ผ่านมาไม่เคยมีความขัดแย้งระหว่างตัวละครที่เป็นแม่ทะเลาะกับเจ้า
หญิง ซึ่งเป็นความขัดแย้งกันในเรื่องความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน เช่น ราชินีเอลินอร์ต้องการให้เมอริด้า
แต่งงานแต่เมอริด้าไม่อยากแต่ง 

ทิศทางท่ีสาม คือ การขอความช่วยเหลือจากคนภายนอกครอบครัวโดยมี
ข้อแลกเปลี่ยนในฉากที่เมอริด้าขอร้องให้แม่มดบูช่วยหาวิธีการที่จะเปลี่ยนแม่ของเธอโดยการ
แลกเปลี่ยนระหว่างสร้อยคอล้ําค่ากับมนต์คาถา 1 อย่างของแม่มดบูซึ่งในส่วนนี้เองเป็นภาพที่คล้าย
กับฉากท่ีเอเรียลขอความช่วยเหลือจากเออซูล่าโดยใช้เสียงแลกกับขา 

(2) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย 
ในการ์ตูนเรื่อง นักรบสาวหัวใจมหากาฬทําให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ

คนในครอบครัวได้แก่ พ่อและลูก สามีและภรรยา พ่ีสาวกับน้องชาย ซึ่งจะเห็นได้ชัดกว่าการ์ตูน 
Disney Princess ทุกเรื่องท่ีมุ่งเน้นแต่ความรักระหว่างหนุ่มสาว 

(3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้ชาย 
สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้ชายในเรื่อง นักรบสาวหัวใจ

มหากาฬ (Brave [2012]) นั้นยังมีเพียงรูปแบบเดียวนั่น คือ การไม่ลงรอยกันของตัวละครชายกับชาย
เช่น ฉากที่บรรดาโอรสของลอร์ดเจ้าเมืองทั้งสามต่อสู้กันเพ่ือที่จะได้แต่งงานกับเมอริด้าซึ่งเป็นรูปแบบ
ที่ยังคงเดิมและไม่ถูกรื้อถอนไปในการ์ตูน Disney Princess ทุกยุค 

4.2.2.5 ฉาก 
ในการศึกษานี้ผู้วิจัยยังคงพบฉากที่สะท้อนภาพตัวแทนความเป็นผู้หญิงที่

ปรากฏในเรื่อง นักรบสาวหัวใจมหากาฬ (Brave [2012]) 
ภาพตัวแทนผู้หญิงที่มีความเป็นผู้หญิงที่ปรากฏในเรื่องคือ เล่นดนตรี  

มีเมตตาต่อสัตว์ ร้องไห้อ่อนแอและหวาดกลัวซึ่งเจ้าหญิงเมอริด้าเป็นผู้แสดงภาพตัวแทนดังกล่าว ส่วน
ราชินีเอลินอร์ได้แสดงความเป็นแม่ ทานอาหารแบบสุภาพ การสั่งสอนลูกสาวให้ เป็นเจ้าหญิง ซึ่งใน
เรื่องหน้านี้ทั้งยุคท่ีหนึ่งและสองไม่ปรากฏภาพตัวแทนของผู้หญิงที่เป็นแม่ในลักษณะเช่นนี้มาก่อน 
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ภาพที่ 4.30  เมอริด้าหวาดกลัว. จาก Brave [DVD], 2012, USA: Walt Disney Pictures&Pixar 
Animation Studios. 

 

 
 

ภาพที่ 4.31  ความเป็นแม่ของราชินีเอลินอร์. จาก Brave [DVD], 2012, USA: Walt Disney 
Pictures&Pixar Animation Studios. 

 
นอกจากนี้ยังพบฉากที่ไม่ได้สะท้อนภาพความเป็นผู้หญิงจากการ์ตูน 

Disney Princess ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้ 
ภาพตัวแทนผู้หญิงที่มีความเป็นชายที่ปรากฏในเรื่องคือ ต่อสู้ ยิงธนู ขี่ม้า 

ฟ๎นดาบ ซึ่งภาพตัวแทนเหล่านี้ปรากฏในการ์ตูน Disney Princess ยุคที่สาม นั่นคือเรื่องมู่หลานแต่
แตกต่างตรงที ่เมอริด้าทําด้วยความต้องการและมีพ่อคอยสนับสนุนให้ทํา 
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ภาพที่ 4.32  เมอริด้ายิงธนูและข่ีม้า. จาก Brave [DVD], 2012, USA: Walt Disney 
Pictures&Pixar Animation Studios. 
 

 
 

ภาพที่ 4.33  เมอริด้าฟ๎นดาบ. จาก Brave [DVD], 2012, USA: Walt Disney Pictures&Pixar 
Animation Studios. 

 
ภาพตัวแทนผู้หญิงที่ถูกรื้อถอน คือ การที่เมอริด้าไม่ร้องเพลง ซึ่งตามปกติแล้วเจ้าหญิง

ในการ์ตูน Disney Princess ต้องร้องเพลงเพ่ือสื่ออารมณ์ และภาพตัวแทนผู้หญิงที่ถูกประกอบ
สร้างใหม่คือ ผู้หญิงมีความเป็นผู้นําในการปกครองประเทศและภาพตัวแทนของผู้หญิงที่ไม่ต้องการ
แต่งงานหรือไม่โหยหาความรักระหว่างหญิงชาย แต่เป็นภาพตัวแทนผู้หญิงกับความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว 
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4.2.3 ผจญภัยแดนค าสาปราชินีหิมะ (Frozen [2013]) 
4.2.3.1 โครงเรื่อง (Plot) 

(1) การเริ่มเรื่อง 
เล่าเรื่องในอาณาจักรแห่งเอเรนเดลล์ พระราชาและพระราชินีมีพระธิดา

สองคน เจ้าหญิงเอลซ่า พระธิดาองค์โต และเจ้าหญิงแอนนา พระธิดาองค์เล็ก เรื่องนี้ Walt Disney 
สร้างให้ตัวละครเจ้าหญิงมีเวทย์มนตร์ในการทําลายล้าง ถือเป็นเรื่องแรกของ Disney Princess ที่เจ้า
หญิงต้องต่อสู้กับตนเอง เอลซ่าเกิดมาพร้อมความวิเศษในการเสกน้ําแข็งออกมาได้ดังใจสั่ง คืนหนึ่ง 
อันนาปลุกเอลซ่าให้มาเล่นด้วยกัน ขณะที่เอลซ่าและอันนากําลังเล่นกันอย่างสนุกสนานกับพลังวิเศษนี้ 
พลังหิมะของเอลซ่าถูกเสกเข้าที่ศีรษะของอันนาด้วยความไม่ตั้งใจ อันนาหมดสติ และเส้นผมส่วนหนึ่ง
ของเธอเปลี่ยนเป็นสีขาว พระราชาและพระราชินีรีบพาเจ้าหญิงทั้งสองไปยังหุบเขาอันเป็นที่อยู่ของ
เผ่าโทรลล์ผู้วิเศษเพ่ือขอความช่วยเหลือ ในขณะที่อันนายังหมดสติอยู่นั้น ปูุแพ็บบี้ โทรลล์เฒ่าผู้นําเผ่า 
กล่าวว่า โชคดีท่ีเธอถูกพลังแค่ที่หัว แต่หากเป็นหัวใจแล้วจะต้องแย่แน่ๆ แพ็บบี้ได้ลบความทรงจําของ
อันนาเกี่ยวกับพลังของเอลซ่าออก เหลือทิ้งไว้แต่ความสนุกสนานของทั้งสองพ่ีน้อง และเตือนเอลซ่า
ว่าพลังของเธอจะเพ่ิมพูนขึ้นเรื่อยๆ เธอต้องควบคุมพลังนี้ให้ได้ 

เมื่อกลับสู่พระราชวัง เพ่ือซ่อนเรื่องนี้เป็นความลับ พระราชาทรงสั่งให้มี
การปิดประตูวัง ไม่ให้บุคคลทั้งภายนอกและภายในเข้าออก สองพ่ีน้องต้องถูกเลี้ยงดูแยกจากกัน การ
ควบคุมพลังของ เอลซ่านับวันมีแต่จะแย่ลงเรื่อยๆ พระราชาต้องมอบถุงมือพิเศษให้เอลซ่า เพ่ือให้เธอ
ควบคุมพลังของเธอได้ง่ายขึ้น ในขณะที่อันนาแม้จะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติธรรมดา แต่ก็ต้องอยู่อย่างโดด
เดี่ยวตลอดหลายปี จากการที่เอลซ่าไม่ยอมพูดคุยกับเธอ แม้เธอจะยังจดจําความสนุกสนานที่เคยมี
ด้วยกันตอนเด็กๆ ได้ จนกระทั่งจุดพลิกผันมาถึงชีวิตของทั้งสองเมื่อพระราชาและพระราชินีทรง
สิ้นพระชนม์อย่างกะทันหันขณะเดินทางออกทะเล ซึ่งการเริ่มเรื่องได้ปูพ้ืนเล่าเรื่องที่ทําให้เห็นภาพ
ตัวแทนผู้หญิงของ 2 พี่น้องที่มีความแตกต่างกัน 

(2) การพัฒนาเหตุการณ์ 
สามปีหลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระราชาและพระราชินี เอลซ่าก็มี

อายุครบกําหนดที่จะเข้าพิธีราชาภิเษก ในวันพิธีนั้น ประตูวังจึงได้เปิดออกหลังจากปิดมานานหลายปี 
อันนาซึ่งใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวมานานจึงออกจากวังเพ่ือไปสํารวจบ้านเมือง ก่อนจะได้เจอกับเจ้าชาย
ฮานส์ บุตรชายคนที่สิบสามของพระราชาแห่งหมู่เกาะทะเลใต้ และด้วยใบหน้าที่หล่อเหลาของเขา ทํา
ให้อันนาตกหลุมรักฮานส์อย่างรวดเร็ว ส่วนเอลซ่าเธอเกรงว่าเธอจะปล่อยพลังของเธอออกมาในงาน
ราชาภิเษก และเธอพยายามควบคุมมันไว้จนได้ 

ที่งานเลี้ยงหลังพิธี อันนาและเอลซ่าได้พูดคุยต่อหน้ากันเป็นครั้งแรกใน
รอบหลายปี ทุกอย่างดูเหมือนจะดีขึ้น ทว่าต่อมาเมื่ออันนาได้พาเจ้าชายฮานส์มาพบเอลซ่า เพ่ือขอ
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อนุญาตจากเอลซ่าให้ทั้งสองแต่งงานกัน เอลซ่าไม่อนุญาต และให้เหตุผลว่าอันนาจะแต่งงานกับชาย
หนุ่มที่เพ่ิงเจอกันแค่วันเดียวไม่ได้ และสองพ่ีน้องเริ่มทะเลาะกัน อันนาดึงถุงมือของเอลซ่าออก ด้วย
ความกดดัน เอลซ่าไม่สามารถควบคุมพลังวิเศษของเธอได้ และเสกน้ําแข็งออกมาต่อหน้าผู้คนทั้ง
อาณาจักร ดยุคแห่งวีเซิลตัน ซึ่งเป็นหนึ่งในแขกต่างเมืองที่มาร่วมงาน ตะโกนใส่เอลซ่าว่าเธอคือปีศาจ 
เธอจึงหวาดกลัวและวิ่งหนีออกไปจากเมือง และซ่อนตัวบนภูเขาอันห่างไกลจากอาณาจักร ณ ที่นั้น 
เธอรู้สึกปลดปล่อยจากความกดดันที่เธอพบมาเนิ่นนาน และได้ใช้พลังของเธอสร้างพระราชวังน้ําแข็ง
อันสวยงามขึ้นมา โดยที่ตลอดเวลานี้เธอไม่รู้เลยว่าพลังความกลัวของเธอทําให้ทั้งอาณาจักรตกอยู่ใน
สภาพฤดูหนาวชั่วนิรันดร์ที่โหดร้าย 

ทางด้านของอันนา ซึ่งรู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุทําให้พ่ีของตนหนีไป จึงรีบ
ออกตามหาเอลซ่าด้วยตนเอง และมอบหมายให้เจ้าชายฮานส์ เป็นผู้ดูแลอาณาจักรชั่วคราวแทน ใน
ระหว่างทาง อันนาได้พบกับคริสตอฟฟ์ และสเฟน กวางเรนเดียร์คู่ใจของเขา เพ่ือให้เขาช่วยนําทางใน
การตามหาเอลซ่า ทว่าเพียงไม่นานหลังจากทั้งกลุ่มออกเดินทางด้วยกัน ก็ถูกฝูงหมาปุาออกมาไล่ล่า 
ระหว่างที่ทุกคนหนีเอาตัวรอด คริสตอฟฟ์ต้องเสียเลื่อนหิมะราคาแพงของเขา ด้วยความรู้สึกผิด อัน
นาจึงขอออกเดินทางต่อด้วยตัวเอง และจะชดใช้ค่าเสียหายให้เขาเมื่อเธอตามหาเอลซ่าพบ คริสตอฟฟ์ 
แม้จะไม่อยากจะช่วยอันนาในการเดินทางต่อ แต่สเวนก็โน้มน้าวให้คริสตอฟฟ์เปลี่ยนใจและช่วยอันนา
ตามหาพ่ีสาวของเธอต่อ ทั้งกลุ่มเดินทางมาพบกับโอลาฟ ตุ๊กตาหิมะที่เอลซ่าสร้างขึ้นระหว่างที่เธอ
กําลังหัดใช้พลังของเธอในการสร้างพระราชวังน้ําแข็ง โดยที่เอลซ่าเองไม่รู้ว่าโอลาฟนั้นได้มีชีวิตขึ้นมา 
โอลาฟอาสานํากลุ่มไปพบกับเอลซ่า 

เมื่อทั้งพวกเขามาเจอกับเอลซ่าที่พระราชวังน้ําแข็ง อันนาพยายามเกลี้ย
กลอ่มให้เอลซ่ากลับไปช่วยอาณาจักรให้คืนสู่ฤดูร้อน แต่เอลซ่ากลับยิ่งกลัวที่พลังของเธอรุนแรงขนาด
นี้ ทั้งยังเผลอระเบิดพลังความหวาดกลัวของเธอเข้าใส่เข้าหัวใจของอันนา และปฏิเสธที่จะกลับไปยัง
เอเรนเดลล์ เอลซ่าเสกมนุษย์หิมะขนาดยักษ์ขึ้นมาเพ่ือนําพวกเขาออกไปจากวัง ผมของ อันนาเริ่ม
กลายเป็นสีขาว ทําให้อันนาเริ่มกังวล คริสตอฟฟ์อาสาพาอันนาไปหาพวกโทรลล์ ที่ซึ่งเขานับถือเป็น
ครอบครัวของเขาและเพราะเขาเองก็เคยเห็นพ่อแม่ของอันนาเคยมาขอความช่วยเหลือจากโทรลล์ 
คริสตอฟจึงรีบออกเดินทางกลับไปยังเอเรนเดลล์ เพ่ือให้อันนาได้พบกับฮานส์ที่คิดว่าคือรักแท้ของอันนา 

(3) ขั้นวิกฤต 
เมื่อเจ้าชายฮานส์เป็นตัวร้ายดังนั้นเจ้าชายฮานส์ไม่ใช่รักแท้ของอันนา 

อันนาจึงรีบหาคริสตอฟซึ่งมีเวลาจํากัดก่อนที่อันนาจะกลายเป็นน้ําแข็งตลอดกาล เมื่ออันนาต้องเลือก
ระหว่างวิ่งไปจุมพิตกับคริสตอฟเพ่ือให้น้ําแข็งในหัวใจละลายหรือช่วยเอลซ่าจากการถูกเจ้าชายฮานส์ฆ่า 
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(4) ขั้นคลี่คลาย 
อันนาเลือกช่วยเอลซ่าทําให้อันนากลายเป็นน้ําแข็ง แต่เพียงชั่วอึดใจอันนา

กลับกลายมามีชีวิตอีกครั้ง 
(5) ขั้นยุติเรื่องราว 

จบแบบหักมุมที่ว่ารักแท้คือความรักของพ่ีน้อง และราชินีเอลซ่ากลับมา
ปกครองเมืองและใช้พลังสร้างความสุขให้ผู้อื่น 

(6) แก่นเรื่อง (theme) 
ความรักแท้คือความรักของคนในครอบครัว, ความรักต้องใช้การเรียนรู้

ซึ่งกันและกัน 
4.2.3.2 ตัวละคร 

(1) เอลซ่า 
หน้าตาลักษณะรูปลักษณ์เป็นผู้หญิงที่มีความสง่างามน่าเกรงขามมี

ดวงตากลมโต นัยน์ตาสีฟูา ใบหน้ามีเลือดฝาด และมีริมฝีปากสีชมพูเข้ม เอลซ่าเป็นหญิงสาวที่งดงาม
อย่างสะดุดตา ด้วยผมสีขาว บลอนด์แพลตินัม ตาสีฟูา ผิวขาวซีด มีกระจางๆ บนใบหน้า 

รูปร่างของตัวละครมีลักษณะสูงโปร่ง มีหน้าอก สวมชุดราตรียาวสีฟูา 
หลังตรงสง่างามช่วงก่อนที่เธอจะกลายเป็นราชินีหิมะ เธอสวมชุดสีเขียวอมฟูา เสื้อเกาะอกรูปหัวใจ 
ขลิบสีบรอนซ์ เสื้อแขนยาวสีดํา เสื้อคลุมสีแดงอมม่วง ส่วนผมของเธอมัดรวบไว้ด้านหลัง เธอสวมถุง
มืออยู่เสมอเพ่ือปูองกันพลังของเธอ 

การแต่งกาย เครื่องแต่งกายของเอลซ่าตอนเป็นราชินีหิมะเน้นความ
หรูหราเหมาะสมกับตําแหน่งของราชินีหิมะ 

 

 
 
ภาพที่ 4.34  เอลซ่าก่อนเป็นราชินีหิมะ. จาก Frozen [DVD], 2013, USA: Walt Disney 
Animation Studios. 
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ภาพที่ 4.35  เอลซ่าตอนเป็นราชินีหิมะ. จาก Frozen [DVD], 2013, USA: Walt Disney 
Animation Studios. 

 
เอลซ่าเป็นตัวละครประเภทเจ้าหญิง และเป็นตัวละครหลายลักษณะ ที่มี

ความเป็นตัวแสดงแบบอุดมคติ เพราะเอลซ่านั้นมีพลังอํานาจที่ติดตัวแต่กําเนิดแตกต่างจากเจ้าหญิง
องค์อ่ืนๆ ที่ไม่มีพลังวิเศษมาแต่กําเนิด (ราพันเซลนั้นได้พลังจากบุปผาสีทอง) ซึ่งพลังที่เอลซ่ามีนั่นคือ
การสร้างน้ําแข็งซึ่งพลังของเธอนั้นต้องอยู่ที่การฝึกฝนจิตใจของเธอว่าเธอควบคุมได้ดีเพียงไร เธอ
สามารถเนรมิตสิ่งของให้เป็นไปตามใจปรารถนาด้วยพลังน้ําแข็ง เธอสามารถใช้พลังในการทําสิ่งที่ดี ๆ 
หรือทําลายก็ได้ ซึ่งเป็นภาพตัวแทนของผู้หญิงที่มีความสามารถในการทําลายและสร้างความสุขซึ่งไม่
เคยปรากฏภาพตัวแทนผู้หญิงเช่นนี้ในการ์ตูนเรื่องใด ส่วนใหญ่จะมีพลังไปในด้านเดียว คือ หากไม่
รักษาก็เป็นลักษณะการทําลายล้างซึ่งมักพบในตัวร้าย 

อุปนิสัย เอลซ่ามีภาพตัวแทนของผู้หญิงที่มีสองบุคลิก คือ นิ่ง สงบ ดูสง่า
งาม สมกับเป็นเจ้าหญิง เอลซ่ามีนิสัยที่ใจดีเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนและหวาดวิตกกังวลกลัวความสามารถ
ของตนจะทําให้ผู้คนเดือดร้อน ในอีกส่วนหนึ่ง คือ เธอเป็นผู้หญิงที่หนีความเป็นจริง เห็นแก่ตัวทอดทิ้ง
น้องสาว ซึ่งหลังจากท่ีเธอได้ออกมานอกพระราชวังเธอได้ใช้ความสามารถของเธออย่างอิสระเต็มที่ ทํา
ให้นิสัยของเธอเป็นคนที่ไม่เก็บกด มีความสุขกับพลังของตนเอง แต่เมื่อเธอหลงระเริงใช้พลังไม่ระวัง
ทําให้เธอได้ทําร้ายคนที่เธอรัก นั่น คือ น้องสาวของเธอ หลังจากแก้คําสาปได้เอลซ่าได้ใช้พลังของเธอ
ไปในทางที่ถูกต้องคือการใช้พลังของเธอมอบความสุขแก่คนที่เธอรักและทําให้เมืองที่เธอปกครองใน
ฐานะราชินีมีความสุขได้ 

ซึ่งภาพตัวแทนของเอลซ่าที่ถูกประกอบสร้างโดย Disney Princess นั้น
เป็นการทําให้เห็นว่าเอลซ่านั้นถึงจะใช้พลังในสิ่งที่ผิดที่ผิดทางแต่เมื่อเราได้เรียนรู้และใช้พลัง
ความสามารถของตนในทางที่ดีแล้วสามารถค้นพบความสามารถที่สร้างคุณค่าให้ตัวเองได้ อีกนัยยะ
คือเอลซ่าสะท้อนภาพของความเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความสามารถและสามารถอยู่เพียงลําพังได้ไม่
ต้องพ่ึงพาใคร 
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ทัศนคติด้านความรักและครอบครัว สะท้อนภาพให้เห็นผู้หญิงกับ
ครอบครัวในด้านปกปูองคนในครอบครัว ผู้หญิงมีความสุขกับคนในครอบครัวไม่ใช่ความรักของหนุ่ม
สาว หากไม่นับเรื่องนักรบสาวหัวใจมหากาฬ ที่เมอริด้าไม่แต่งงานแล้ว Frozen (2013) เป็นเรื่องแรก
ที่ทาง Disney Princess ได้สร้างตัวการ์ตูนที่แสดงออกถึงความรักระหว่างพ่ีสาวและน้องสาวว่าเป็น
รักแท้ซึ่งเป็นที่ ได้รับความนิยมอย่างยิ่ง วัดจากผลรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ของ Disney 
Princess ยอดรายได้จากการเข้าชมการ์ตูนทั่วโลกถึง $1, 274, 219,009 (Box office mojo, 2013) 
ซ่ึงต่างจากเจ้าหญิง Disney Princessในเรื่องอ่ืนๆ ที่มุ่งทุ่มเทความรักระหว่างหนุ่มสาว 

การสะท้อนภาพตัวแทนผู้หญิงของเอลซ่าถึงแม้จะแตกต่าง แต่ภาพ
ตัวแทนผู้หญิงที่เป็นเจ้าหญิงสะท้อนให้เห็นผ่านเอลซ่า คือ เป็นเจ้าหญิงที่สวย สง่างาม ใจดี เห็นอก
เห็นใจผู้อ่ืน เสียสละความสุขของตนเองเพ่ือส่วนรวม ซึ่งเป็นภาพตัวแทนที่เคยปรากฏในเรื่องเจ้าหญิง
ผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ (Tangled [2010]) และเรื่องนักรบสาวหัวใจมหากาฬ (Brave [2012]) 

ภาพตัวแทนของเอลซ่าที่ถูกประกอบสร้างใหม่ในตัวละครนี้คือ ผู้หญิงที่
รักพ่ีน้องของตน มีพลังหิมะที่ทําได้ทั้งทําลายและทําในสิ่งดีๆ ซึ่งต่างจากเจ้าหญิงราพันเซลในเรื่องเจ้า
หญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ (Tangled [2010]) ที่มีพลังในการรักษาด้านเดียว ภาพของผู้หญิงที่
ปกครองบ้านเมืองได้เพียงลําพังโดยไม่ต้องแต่งงาน การอยู่คนเดียวโดยไม่ต้องพ่ึงพาใครซึ่งต่างจากเจ้า
หญิงในยุคแรกและยุคที่สองรวมถึงยุคที่สามในเรื่องอ่ืนๆ ที่ต้องอยู่โดยพ่ึงพาผู้อ่ืน (ยกเว้นเรื่อง นักรบ
สาวหัวใจมหากาฬ (Brave [2012]) 

(2) อันนา (น้องสาวของเจ้าหญิงเอลซ่า) 
หน้าตาลักษณะรูปลักษณ์เป็นผู้หญิงที่มีความสดใส กระตือรือร้นและ

สนุกสนาน เป็นผู้หญิงที่มีความเป็นเด็ก มีดวงตากลมโต ใบหน้ากลม ใบหน้ามีเลือดฝาด มีความสวย
น่ารักแบบเด็กๆ อันนามีผมสีส้ม ถักเปีย 

รูปร่างของตัวละครมีลักษณะ ผอมเพรียว 
การแต่งกายสวมชุดรัดรูปสีดําด้านในสวมเสื้อแขนยาวสีฟูาและสวม

กระโปรงยาวสีน้ําเงิน ชุดแต่งกายไม่ค่อยหรูหราฟูุฟุามากนักหากเทียบกับเอลซ่า 
อันนาเป็นตัวละครประเภทเจ้าหญิงซึ่งมีภาพตัวแทนของผู้หญิงที่มองโลก

ในแง่ดี ถูกหลอกได้ง่าย เมื่อต้องช่วยเหลือครอบครัวหรือบ้านเมืองก็ไม่กลัวที่จะผจญภัย และถูก
ประกอบสร้างภาพตัวแทนผู้หญิงที่ตกหลุมรักเจ้าชายต่างเมืองได้ใน 1 วัน ซึ่งตัวละครอันนาเป็นการ
ผสมผสานของภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess ยุคที่ 1 และ 2 รวมทั้งอันนายังดูไร้
เดียงสาและมั่นใจในตนเอง และภาพตัวแทนของผู้หญิงที่เพ่ิมขึ้นมา คือ อันนาพร้อมที่จะเรียนรู้ใน
ข้อผิดพลาดของตนในเรื่องของความรัก 
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ตัวละครอันนา ทาง Disney Princess ได้ทําให้เห็นภาพของเด็กผู้หญิงที่
เป็นเด็กและค่อยๆ เติบโตจากการเรียนรู้ ทําให้ไม่โดนหลอก และทําให้เห็นว่าสิ่งสําคัญของอันนาไม่ใช่
ผู้ชายที่เธอรักแต่เป็นครอบครัวนั่นคือพ่ีสาวของเธอเอง 

ตัวละครอันนามีการประกอบสร้างให้เห็นพัฒนาการของตัวละคร เช่น 
อันนามีการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผิดพลาดมาไม่ให้ผิดซ้ํา ตัวละครอันนาสอนให้รู้ว่าเจ้าหญิงกับ
สามัญชนไม่ได้แตกต่างกัน ทั้งสองชนชั้นสามารถมีทุกข์มีสุขได้เท่ากันไม่ได้แตกต่างกันเลย คนเราต้อง
มีทั้งสุขและเศร้าแต่ต้องรู้จักเรียนรู้เพ่ือที่จะได้ใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต ซึ่งแตกต่างจากราพนเซลตรงที่
ราพันเซลนั้นไม่ได้รับรู้ว่าตนเป็นเจ้าหญิงมาก่อนแต่ได้ตกหลุมรักฟลิน ไรเดอร์ แต่อันนารู้ว่าตนเป็นเจ้า
หญิงแต่สามารถรักกับคนขายน้ําแข็งที่เป็นสามัญชนได้ 

อุปนิสัยอันนาเหมือนกับเด็กผู้หญิงทั่วไป คือ ภาพตัวแทนของผู้หญิงที่มี
ความร่าเริง แจ่มใส เธอรักพ่ีสาวของเธอมาก เธอใจดีและมีเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ แต่ในอีกด้าน
หนึ่งก็สะท้อนการประกอบสร้างภาพตัวแทนเจ้าหญิงเชื่อใจคนง่ายทําให้เธอถูกหลอกได้ง่าย 

ทัศนคติด้านความรักและครอบครัวในช่วงแรกของเรื่องอันนารักพ่ีสาว
ของเธอมากแต่ด้วยเหตุผลที่พ่ีสาวของเธอไม่สนใจเธอทําให้เธอเป็นผู้หญิงที่โหยหาความรักจากผู้อ่ืน
จนทําให้ถูกฮานส์หลอกใช้ ต่อมาเมื่อเธอคิดได้เธอจึงกลับมาทุ่มเทความรักให้ครอบครัวและเมื่อเธอได้
รู้เกี่ยวกับคําสาปของพ่ีสาวของ อันนาจึงต้องตามหาหนทางเพ่ือการลบล้างคําสาปนั่นคือด้วยการ
กระทําจากรักแท้ทําให้เธอรู้ว่าความรักท่ีแท้จริงคือความรักท่ีจะต้องปกปูองคนในครอบครัว 

แต่ตัวละครอันนายังคงมีความรักแบบคบหาดูใจกับคริสตอฟชายหนุ่มที่
ช่วยเหลือเธอในยามที่เธอลําบากจริงๆ ซึ่งต่างจากเอลซ่าที่ให้ความรักไปกับครอบครัวเพียงอย่างเดียว 
ซึ่งสะท้อนภาพตัวแทนผู้หญิงเมื่อไม่ได้ความรักจากครอบครัวก็ต้องการสิ่งอ่ืนมาเติมเต็มเพ่ือชดเชยสิ่ง
ที่ขาดไป รวมทั้งทุ่มเทให้ความรักอย่างสุดหัวใจ ซึ่งในเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่ามุมมองในด้านความรัก 
ต้องอาศัยสิ่งสองสิ่ง คือ การเรียนรู้ซึ่งกันและกันและการศึกษาดูใจใช้เวลาอยู่ด้วยกัน 

ภาพตัวแทนเดิมของเจ้าหญิงที่ยังคงอยู่ในตัวละครอันนาคือ เป็นเจ้าหญิง
ที่สวย น่ารัก ใจดี เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ไร้เดียงสา เชื่อคนง่าย ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน ซึ่งเป็นภาพตัวแทนของ
ผู้หญิงที่เป็นเจ้าหญิงในยุคแรกและยุคที่สอง และผู้หญิงที่รักพ่ีน้องของตนซึ่งเคยปรากฏในเรื่องของ 
นักรบสาวหัวใจมหากาฬ (Brave [2012]) 

ภาพตัวแทนของเจ้าหญิงที่ถูกประกอบสร้างใหม่ในตัวละครนี้คือ ภาพ
ของผู้หญิงในเรื่องความรักท่ีถูกหลอกใช้ประโยชน์ แต่รู้จักเรียนรู้ในข้อผิดพลาด ทําให้ไม่ไว้ใจใครง่ายๆ 
ก่อนคบใครต้องใช้เวลาที่จะเรียนรู้กัน 
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ภาพที่ 4.36  เจ้าหญิงอันนา. จาก Frozen [DVD], 2013, USA: Walt Disney Animation Studios. 
 

ซึ่งหากวิเคราะห์ดูจะเห็นได้ว่าภาพตัวแทนของเจ้าหญิงทั้ง 2 คนในเรื่อง
นี้ ทาง Walt Disney ได้ประกอบสร้างให้ออกมาเป็นขั้วตรงข้ามกันดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.1 
 
เปรียบเทียบภาพตัวแทนของเอลซ่าและอันนา 

ภาพตัวแทนของเอลซ่า ภาพตัวแทนของอันนา 

รู้ทันโลก 
อยู่โดยลําพังได้ 
เป็นผู้นํา 
สุขุม 
มีพลังที่จะสร้างความสุขหรือทําลายล้าง 
ต้องการความรักจากคนในครอบครัว 

ไร้เดียงสา 
ไม่สามารถอยู่ได้ตามลําพังต้องพ่ึงพาผู้อื่น 
เป็นผู้ตาม 
ร่าเริง 
ไร้ซึ่งพลัง 
ต้องการความรักจากผู้ชายและคนภายนอกครอบครัว 

 
ซึ่งภาพตัวแทนแบบขั้วตรงข้ามของเจ้าหญิงที่ปรากฏในเรื่องเดียวกันเป็น

การประกอบสร้างครั้งแรกในการ์ตูน Disney Princess ซึ่งแสดงออกถึงภาพตัวแทนของผู้หญิงที่มี
ความหลากหลายมากข้ึน 

(3) คริสตอฟ 
หน้าตาคริสตอฟเป็นผู้ชายตัวสูงล่ํา ผมสีทอง ใบหน้าดูธรรมดาแต่มีเสน่ห์ 
รูปร่างของตัวละครมีลักษณะ หุ่นบึกบึน สูงล่ํา ดูอบอุ่น 
การแต่งกายสวมเสื้อหนาปูองกันความหนาวเย็น 
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คริสตอฟเป็นพระเอก เป็นภาพตัวแทนของผู้ชายที่ดีเช่นเดียวกับพระเอก
ในเรื่องที่ผ่านมา อยู่เคียงข้างให้ความช่วยเหลืออันนาซึ่งทําให้เห็นว่าถึงแม้อันนาจะมีภาพตัวแทนเป็น
ผู้หญิงที่สดใส ก๋าก่ันก็ยังต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้ชาย 

อุปนิสัย คริสตอฟมีนิสัยจริงใจกับการทํางาน และมีน้ําใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
แก่ผู้อ่ืนรวมทั้งยังมีเมตตากรุณากับสัตว์เลี้ยงของเขา เขาเป็นเพียงคนขายน้ําแข็งเป็นการรื้อถอนภาพ
พระเอกเดิมๆ ที่ต้องเป็นเจ้าชายซึ่งมักปรากฏในยุคแรกและยุคที่สองของ Disney Princess ถึงแม้ 
คริสตอฟจะเป็นเพียงคนขายน้ําแข็งแต่เขามีจิตใจดีพิสูจน์ตนเองว่าสามารถช่วยเหลือคนที่เขารักได้ใน
เวลาคับขัน คริสตอฟมีนิสัยชอบดูแลผู้ อ่ืน เอาใจใส่เป็นห่วงเป็นใยผู้ อ่ืน ถึงแม้เขาจะไม่ได้มี
ยศถาบรรดาศักดิท์ี่สูงส่งแต่เขามีจิตใจดีที่พร้อมจะช่วยคนอ่ืนสุดความสามารถของเขา 

ทัศนคติด้านความรักและครอบครัว คริสตอฟมีความรักในรูปแบบที่ชอบช่วยเหลือและ
เห็นคนรักมีความสุขยอมที่จะเสียสละได้เพ่ือคนที่เขารักซึ่งการเสียสละ เช่น แม้จะตกหลุมรักอันนา 
แต่เมื่อรู้ว่าอันนารักอยู่กับเจ้าชายฮานส์ก็ยินดีช่วยให้เจ้าหญิงอันนาเดินทางกลับไปตามที่อันนา
ต้องการ พร้อมที่จะดูแลคนที่ตนเองรัก เช่น เมื่อรู้ว่าอันนาถูกหลอกและเกือบถูกฆ่าก็เข้ามาช่วยเหลือ
ให้เจ้าหญิงอันนาปลอดภัย ภาพตัวแทนคริสตอฟที่ปรากฏนั้น มีความคล้ายคลึงกับพระเอกในเรื่องอะ
ลาดินกับตะเกียงวิเศษ ซึ่งเป็นการ์ตูน Disney Princess ในยุคที่ 2 ซึ่งเป็นสามัญชนที่ช่วยเหลือเจ้าหญิง 
ฟ๎นฝุาอุปสรรคไปด้วยกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย 

 

 
 

ภาพที่ 4.37  คริสตอฟ. จาก Frozen [DVD], 2013, USA: Walt Disney Animation Studios. 
 
(4) เจ้าชายฮานส์ 

หน้าตาลักษณะรูปลักษณ์เป็นผู้ชายหนุ่มตัวสูงล่ํา ผมสีน้ําตาลจัดทรง
อย่างดี ใบหน้าหล่อเหลา 

รูปร่างของตัวละครมีลักษณะ หุ่นสูงเท ่
การแต่งกาย เจ้าชายฮานส์แต่งกายด้วยชุดเจ้าชาย แลดูสง่างาม 



Ref. code: 25595607030193MYO

101 

 

101 

เจ้าชายฮานส์เป็นตัวละครประเภทพระเอกจอมปลอม เพราะในช่วงแรก
เขาทําตัวเป็นคนดีเพ่ือจะทําให้อันนาหลงรักโดยหวังจะยึดครองอาณาจักรให้มาเป็นของตนซึ่ง
แสดงออกถึงภาพตัวแทนเจ้าชายที่มีจิตใจไม่ดี ตรงกับคําที่ว่า สวยแต่รูปจูบไม่หอม 

อุปนิสัย เจ้าเล่ห์ หลอกใช้คนอ่ืนเพ่ือหวังผลประโยชน์ในการเป็น
พระราชา อารมณ์เป็นเด็กมีปมกลายๆ เป็นเจ้าชายรัชทายาทลําดับท้ายที่อยู่นอกสายตาพ่อแม่ ทําให้
พยายามทุกทางที่จะทําให้ตัวเองได้เป็นราชา เจ้าชายฮานส์เป็นตัวละครที่มีความฉลาดแกมโกง หวัง
จะเอาสิ่งที่ตนต้องการมาครอบครองโดยใช้แผนการที่ชั่วร้าย ในครั้งแรกที่เจออันนาเจ้าชายฮานส์
หลอกล่อให้อันนาหลงรักเพ่ือที่จะได้ยึดเมืองมาเป็นของตน 

แต่สุดท้ายเมื่อเห็นว่าอันนาตกที่นั่งลําบาก เจ้าชายฮานส์กลับไม่
ช่วยเหลือกลับใส่ร้ายปูายสีราชินีเอลซ่า ทําให้คนมองเอลซ่าไม่ดีทําให้ชาวเมืองเข้าใจเอลซ่าผิด ใช้
ความฉลาดของตนไปในทางท่ีผิดเพื่อประโยชน์แก่ตน 

ซึ่ ง เจ้าชายฮานส์ เป็นตัวละครเจ้าชายที่ร้ ายที่สุดตั้ งแต่มี  Disney 
Princess มา เพราะหากกล่าวถึงเจ้าชายจะต้องมองว่าเป็นคนดีแต่ฮานส์ทําให้ทุกอย่างกลับตาลป๎ตร 
ซึ่งเป็นภาพตัวแทนเจ้าชายที่ตรงกันข้ามกับเจ้าชายที่ Disney Princess เคยประกอบสร้างมา เพราะ
เจ้าชายฮานส์ เป็นเจ้าชายที่เจ้าเล่ห์หลอกผู้หญิง ไม่จริงใจ ร้ายกาจใส่ร้ายผู้อ่ืน ตีสองหน้า ปลิ้นปล้อน 

ทัศนคติด้านความรักและครอบครัว เจ้าชายฮานส์เป็นภาพตัวแทนที่รื้อ
ถอนเจ้าชายในทุกเรื่องที่ผ่านคือ เป็นภาพตัวแทนผู้ชายที่ทะเยอทะยานทําเพ่ือตนเอง ไม่สนใจเรื่อง
การดูแลเจ้าหญิง ฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็น 

ภาพตัวแทนของเจ้าชายฮานส์ คือ เป็นเจ้าชายสูงศักดิ์ แต่สิ่งที่ประกอบ
สร้างใหม่คือนิสัยในการหลอกลวง หลอกใช้ประโยชน์จากเจ้าหญิง ถือเป็นการรื้อถอนภาพตัวแทน
เจ้าชายแต่กลับสร้างภาพตัวแทนเจ้าชายแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นการประกอบสร้างใหม่ที่พลิกบทบาท
ของเจ้าชาย และไม่เคยปรากฏมาก่อนในการ์ตูน Disney Princess 

 
 

ภาพที่ 4.38  เจ้าชายฮานส์. จาก Frozen [DVD], 2013, USA: Walt Disney Animation Studios. 



Ref. code: 25595607030193MYO

102 

 

102 

4.2.3.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร 
(1) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิง 

สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงในเรื่อง  ผจญภัยแดน 
คําสาปราชินีหิมะ (Frozen [2013]) นั้นมีปรากฏทั้งสิ้น 2 รูปแบบคือ ความขัดแย้งของพ่ีน้องกันและ
ความรักความเข้าใจกันของพ่ีน้องซึ่งแสดงออกในตัวละครเจ้าหญิงของเรื่องนั่นคือเอลซ่าและอันนา   
ซึ่งความสัมพันธ์ในลักษณะเช่นนี้ปรากฏเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของผู้หญิงในครอบครัวซึ่งไม่
มีผู้หญิงจากภายนอกครอบครัวมาเกี่ยวข้อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาพตัวแทนผู้หญิงที่เป็นพ่ีน้องกัน
ต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างแต่ก็รักกัน ซึ่งแสดงออกถึงความเป็นพ่ีสาวน้องสาว (Sisterhood) 
ซ่ึง Walt Disney ได้ประกอบสร้างใหม่ข้ึนมาและได้รับความนิยมจากท่ัวโลก 

(2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย 
สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายในเรื่อง เรื่องผจญภัยแดนคํา

สาปราชินีหิมะ (Frozen [2013]) นั้นมีปรากฏทั้งสิ้น 2 รูปแบบคือผู้หญิงมีความรักให้ผู้ชายอย่างล้นใจ 
ใช้เวลาเพียงแค่ 1 วัน ในฉากที่อันนาหลงรักเจ้าชายฮานส์ซึ่งเคยปรากฏฉากเช่นนี้ในยุคแรกๆ ของ 
Disney Princess แต่ Disney Princess ได้หักมุมว่าความรักที่พบเพียง 1 วันอาจไม่ใช่ความรักที่
แท้จริงเสมอไปนั่นคือเจ้าชายฮานส์ได้หลอกใช้อันนาเพ่ือหวังผลในการขึ้นครองบัลลังก์ของตนเอง 
อย่างที่สองคือความสัมพันธ์ของการเกิดความรักระหว่างหญิงชายต่างชนชั้นวรรณะ ในฉากที่อันนาที่
เป็นเจ้าหญิงรักกับคริสตอฟเป็นเพียงคนส่งน้ําแข็งสามัญชนธรรมดาและทําให้เห็นว่าบางทีเราไม่อาจ
ตัดสินคนจากภายนอกได้ต้องใช้เวลาและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ความรัก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าไม่ควรตัดสินคนที่ฐานะแต่ควรดูที่นิสัยแม้จะเป็นเจ้าชายผู้สูงศักดิ์ก็ไม่ใช่
ว่าจะเป็นคนดีเสมอไป ส่วนคนธรรมดาก็สามารถเป็นคนรักที่ดีได้ 

(3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้ชาย 
สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้ชายในเรื่องผจญภัยแดนคําสาป

ราชินีหิมะ (Frozen [2013]) นั้นยังมีเพียงรูปแบบเดียวนั่นคือการทะเลาะกันของตัวละครชายกับชาย
เช่นฉากท่ีเจ้าชายฮานส์ถูกจับเพราะทุกคนรู้แล้วว่าเจ้าชายฮานส์เป็นพระเอกจอมปลอมซึ่งเป็นรูปแบบ
ที่ยังคงปรากฏอยู่ไม่ถูกรื้อถอนไปในการ์ตูน Disney Princess ทุกยุค 

4.2.3.4 ฉาก 
ในการศึกษานี้ผู้วิจัยยังคงพบฉากที่สะท้อนภาพตัวแทนความเป็นผู้หญิงที่

ปรากฏในเรื่องผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ (Frozen [2013]) 
ภาพตัวแทนผู้หญิงที่มีความเป็นผู้หญิงที่ปรากฏในเรื่อง คือ ร้องเพลง 

ชอบเต้นรํา โหยหาความรัก ตกหลุมรักใน 1 วัน การไร้เดียงสาถูกหลอกลวง 
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ภาพที่ 4.39  เจ้าหญิงอันนาร้องเพลง. จาก Frozen [DVD], 2013, USA: Walt Disney Animation 
Studios. 

 

 
 

ภาพที่ 4.40  เจ้าหญิงอันนาตกหลุมรักเจ้าชายฮานส์ใน 1 วัน. จาก Frozen [DVD], 2013, USA: 
Walt Disney Animation Studios. 

 
นอกจากนี้ยังปรากฏภาพตัวแทนผู้หญิงที่มีความเป็นชายที่ปรากฏใน

เรื่องคือ มีความเป็นผู้นําในการปกครองประเทศ เช่น เอลซ่าปกครองประเทศเพียงลําพัง , เจ้าหญิง
ต่อสู้กับเจ้าชาย เช่น ในตอนที่อันนาชกเจ้าชายฮานส์, ชอบผจญภัย เช่น การที่อันนาต้องการออกไป
นอกปราสาทและการปกปูองคนที่ตนเองรัก อันนาปกปูองเอลซ่า 

ภาพตัวแทนผู้หญิงที่ถูกประกอบสร้างใหม่ คือการที่ผู้หญิงมีความสามารถ
พิเศษในการสร้างหิมะที่เป็นได้ทั้งการทําร้ายและสร้างความสุขได้ หรือ ใช้เวทย์มนต์ทําร้ายคนอ่ืน เป็น
ราชินีผู้นําอาณาจักรได้เพียงลําพังโดยปราศจากราชา และสามารถปกปูองพ่ีน้องของตนเอง มีความ
แข็งแกร่ง เข้มแข็ง สืบทอดราชบัลลังก์ต่อจากราชาและราชินีองค์ก่อนได้ 
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ภาพที่ 4.41  เอลซ่าขึ้นครองตําแหน่งราชินี. จาก Frozen [DVD], 2013, USA: Walt Disney 
Animation Studios. 
 

 
 
ภาพที่ 4.42  อันนาปกปูองเอลซ่า. จาก Frozen [DVD], 2013, USA: Walt Disney Animation 
Studios. 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.43  เอลซ่าใช้เวทย์มนต์ทําร้ายผู้อ่ืน. จาก Frozen [DVD], 2013, USA: Walt Disney 
Animation Studios. 
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จากการวิเคราะห์ภาพตัวแทนผู้หญิงที่ปรากฏใน Disney Princess ผู้วิจัยสามารถสรุป
ภาพตัวแทนของผู้หญิงที่พบในการ์ตูน Disney Princess ทั้ง 3 เรื่อง ได้ดังนี้ 

1. ภาพตัวแทนผู้หญิงที่สืบเนื่องจาก Disney Princess ตั้งแต่ยุคท่ี 1 มาจนถึงป๎จจุบัน 
 

ตารางที่ 4.2 
 
ภาพตัวแทนผู้หญิงที่สืบเนื่องจาก Disney Princess ตั้งแต่ยุคท่ี 1 มาจนถึงปัจจุบัน 
เรื่องเจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่า
จอมแสบ (Tangled [2010]) 

เรื่อง นักรบสาวหัวใจมหากาฬ 
(Brave [2012]) 

เรื่อง ผจญภัยแดนค าสาป
ราชินีหิมะ (Frozen [2013]) 

- สวย 

- ร้องเพลง 

- มีเมตตาต่อสัตว์ 
- ต้องพ่ึงพาผู้อื่น 
- ตัวร้ายไม่สวย 

- ตัวร้ายต้องการให้ตนเองสวย 

- สวย 

- มีเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง 

 

- เอลซ่าและอันนาสวย 

- อันนารักเจ้าชายใน 1 วัน 
- อันนาต้องพ่ึงพาผู้อื่น 

- เจ้าหญิงแต่งชุดสวยงาม 

- เจ้าหญิงร้องเพลง 

 
จากตารางที่ 4.2 ภาพตัวแทนผู้หญิงที่สืบเนื่องจาก Disney Princess ตั้งแต่ยุคที่ 1 มา

จนถึงป๎จจุบันทําให้เห็นทั้ง 3 เรื่องล่าสุดของ Disney Princess ยังคงมีภาพเดิมปรากฏไว้ดังเดิมนั่น
คือ เจ้าหญิงจะมีความสวย พ่ึงพาผู้อ่ืน เป็นคนดีและมีเมตตากรุณาต่อสัตว์ ซึ่งจะเห็นภาพตัวแทน
เหล่านี้ได้ตั้งแต่ในการ์ตูน Disney Princess ยุคแรกจนถึงป๎จจุบัน และเจ้าหญิงยังคงร้องเพลงเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้สึกซึ่งปรากฏในเรื่องเจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ (Tangled [2010]) และเรื่อง
ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ (Frozen [2013]) 
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2. ภาพตัวแทนผู้หญิงที่ถูกประกอบสร้างใหม่ 
 

ตารางที่ 4.3 
 
ภาพตัวแทนผู้หญิงที่ถูกประกอบสร้างใหม่ 
เรื่องเจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่า
จอมแสบ (Tangled [2010]) 

เรื่อง นักรบสาวหัวใจมหากาฬ 
(Brave [2012]) 

เรื่อง ผจญภัยแดนค าสาป
ราชินีหิมะ (Frozen [2013]) 

- เจ้าหญิงที่มีพลังในการรักษา 
- ตัวร้ายที่ต้องพ่ึงพานางเอก 
 

- ความเป็นแม่ที่ชอบออกคําสั่ง
กับลูกสาว 

- เจ้าหญิงที่ไม่ต้องการแต่งงาน 
- ผู้หญิงที่รักพ่ีน้อง 
- เจ้าหญิงไม่ร้องเพลง 
- เจ้าหญิงที่ปกปูองตนเองได้ 
- เจ้าหญิงแต่งตัวไม่สวย 
- แม่มดที่ช่วยเหลือผู้อื่น 

- เจ้าหญิงที่มีพลังในการรักษา
และทําลายล้างในคนเดียวกัน 

- เจ้าหญิงที่ถูกเจ้าชายหลอก 
- เจ้าหญิงที่ปกครองอาณาจักร

ได้เพียงลําพัง 
- เจ้าหญิงปกปูองพ่ีน้องของ

ตัวเอง 
- เจ้าหญิงที่ เรียนรู้จากความ

ผิดพลาดมาแก้ไขป๎จจุบัน 
- ความเป็นพี่เป็นน้อง 

 
จากตารางที่ 4.3 ภาพตัวแทนผู้หญิงที่ถูกประกอบสร้างใหม่ จะเห็นได้ว่าผู้หญิงในการ์ตูน 

Disney Princess ใน 3 เรื่องนี้  มีภาพตัวแทนผู้หญิงใหม่ๆ ที่ไม่เคยพบเห็นในเรื่องก่อนๆ และในเรื่อง 
ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ (Frozen [2013]) ที่ปรากฏภาพตัวแทนของเจ้าหญิงที่ถูกเจ้าชาย
หลอกนั้น เป็นการประกอบสร้างที่รื้อถอนทลายกรอบภาพตัวแทนผู้หญิงชวนฝ๎นที่เฝูาฝ๎นถึงเจ้าชาย
หนุ่มรูปงามว่าในยุคใหม่ผู้หญิงต้องรู้จักเรียนรู้และอาศัยความสามารถของตนเองเพ่ือประสบ
ความสําเร็จในชีวิต จะหวังพ่ึงเจ้าชายขี่ม้าขาวเหมือนในยุคก่อนๆ ไม่ได้ และอีกข้อหนึ่ง คือ ผู้หญิงควร
ให้ความสําคัญกับคนในครอบครอบครัวแทนที่จะให้ความสําคัญกับคนภายนอกครอบครัว และได้
นําเสนอถึงความเป็นพี่สาวน้องสาว (Sisterhood) ซึ่งไม่เคยปรากฏในเรื่องก่อนๆ  
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3. ภาพตัวแทนที่ถูกรื้อถอนออกไปช่วงหนึ่งแต่กลับถูกมาประกอบสร้างอีกครั้ง 
 

ตารางที่ 4.4 
 
ภาพตัวแทนผู้หญิงที่ถูกรื้อถอนออกไปช่วงหนึ่งแต่กลับถูกมาประกอบสร้างอีกครั้ง 
เรื่องเจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่า
จอมแสบ (Tangled [2010]) 

เรื่อง นักรบสาวหัวใจมหากาฬ 
(Brave [2012]) 

เรื่อง ผจญภัยแดนค าสาป
ราชินีหิมะ (Frozen [2013]) 

- เจ้าหญิงทํางานบ้าน เช่นทํา
ความสะอาดบ้าน ทําอาหาร 
เย็บป๎กถักร้อย 

- เจ้าหญิงเต้นรํา 

- เจ้าหญิงเย็บป๎กถักร้อย 
- เจ้าหญิงขอความช่วยเหลือ

จากแม่มด 
 

- อันนาตกหลุมรักเจ้าชายใน 1 
วัน 

- เจ้าหญิงเต้นรํา 

 
จากตารางที่ 4.4 ภาพตัวแทนผู้หญิงที่ถูกรื้อถอนออกไปช่วงหนึ่งแต่กลับถูกมาประกอบ

สร้างอีกครั้งทําให้เห็นภาพตัวแทนผู้หญิงที่หายไปในเรื่องก่อนๆ  แต่กลับมาปรากฏใน 3 เรื่องนี้  

ซึ่งอธิบายได้ว่า Walt Disney ต้องการนําเสนอภาพตัวแทนผู้หญิงที่น่าจะเป็นด้านที่กลุ่มผู้รับสารให้

ความชื่นชอบและอาจมีความต้องการให้นําเสนอภาพตัวแทนลักษณะนี้ นอกจากนี้ Walt Disney  

ยังนําเสนอว่าผู้หญิงต้องคงความเป็นผู้หญิงและต้องรู้ทันสถานการณ์โลกไม่ตกเป็นเหยื่อในสังคมอัน

โหดร้าย 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบภาพตัวแทนผู้หญิงที่รื้อถอนออกไปหมด คือภาพตัวแทนผู้หญิงที่

โหยหาความรักฝ๎นถึงเจ้าชาย, ผู้หญิงที่เป็นตัวร้ายทําร้ายเจ้าหญิงเพราะอิจฉาความสวยของนางเอก , 

เจ้าหญิงที่เป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ ซึ่งภาพตัวแทนเหล่านี้พบได้ใน Disney Princess ยุคแรกแต่พอมาถึง

ในยุคหลังไม่ปรากฏภาพตัวแทนเหล่านี้อีกต่อไปใน ค.ศ. 2010-2013 ซึ่งตอบสนองกับยุคสมัยใหม่ที่

ผู้หญิงควรจะอยู่ในโลกของความเป็นจริง ด้วยวิวัฒนาการที่ก้าวไกลของโลกหากยังเสนอภาพตัวแทนที่

จับต้องไม่ได้เกินจริงไปจะทําให้ไม่ได้รับความนิยม และการรื้อถอนภาพเดิมๆ ออกไปนั้นแสดงให้เห็นถึงสิ่ง

ที่ผู้หญิงยุคใหม่ควรจะเป็นนั่นคือสิ่ง Walt Disney ต้องการนําเสนอผ่านการ์ตูน Disney Princess ว่า

ยุคสมัยเปลี่ยนไปคนก็ต้องพัฒนาและเรียนรู้ถึงสิ่งที่ผ่านมา เพ่ือให้อยู่รอดได้ในสังคม ซึ่งจากทั้ง 3 เรื่อง

ล่าสุดได้แก่ เจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ (Tangled [2010]), นักรบสาวหัวใจมหากาฬ (Brave 

[2012]) และ ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ (Frozen [2013]) มีพัฒนาการค่อยๆ ให้ผู้รับสารเรียนรู้

และเติบโตไปพร้อมๆ กับ เจ้าหญิงในการ์ตูน Disney Princess 
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ซึ่งในบทต่อไปผู้วิจัยจะนําคําถามที่ได้จากวิเคราะห์ภาพตัวแทนผู้หญิงไปถามเด็กผู้หญิง

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างว่ามีการถอดรหัสภาพตัวแทนผู้หญิงที่ปรากฏในการ์ตูน Disney Princess ใน 3 

เรื่องล่าสุดคือ เรื่องเจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ (Tangled [2010]), นักรบสาวหัวใจมหากาฬ 

(Brave [2012]) และ ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ (Frozen [2013]) 
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บทที่ 5 
การถอดรหัสภาพตัวแทนของเด็กผู้หญิงทีม่ีต่อตัวละคร 

เจ้าหญิงในการ์ตูน Disney Princess 
 

สําหรับในบทที่ 5 ผู้วิจัยได้นําบทสัมภาษณ์ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์เพ่ือตอบ
ป๎ญหานําวิจัยข้อที่ 2. การถอดรหัสภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess ตั้งแต่อดีต-
ป๎จจุบันเป็นอย่างไรโดยใช้แนวคิดการถอดรหัส (Encoding/Decoding) ของสจวร์ต ฮอลล์ (Stuart 
Hall) และการวิเคราะห์ ID (Identification) 

ผู้วิจัยได้นําบทสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดการถอดรหัส 
(Encoding/Decoding) ของสจวร์ต ฮอลล์ เพ่ือศึกษาว่ากลุ่มตัวอย่างในโลกของความจริงมีการ
ถอดรหัสแบบเห็นชอบ, ต่อรองและต่อต้านกับภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess อย่างไร ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างท่ีผู้วิจัยได้สัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ กลุ่มที่ 1 อายุ 6-9 ปีเป็นตัวแทน
จากระดับประถมศึกษาตอนต้น จํานวน 4 คน, กลุ่มที่ 2 อายุ 10-12 ปีเป็นตัวแทนจากระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 4 คน, กลุ่มที่ 3 อายุ 16-18 ปีซึ่งเป็นตัวแทนจากระดับมัธยมศึกษา จํานวน 6 คน ซึ่ง
รวมทั้ง 3 กลุ่ม ได้ทั้งสิ้น 14 คนนี้ เกิดจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Judgmental Sampling) 
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยกําหนดคุณสมบัติของผู้จะเป็นกลุ่มตัวอย่างคือ เป็นเด็กผู้หญิงที่อายุอยู่
ในเกณฑ์ที่กําหนดและรับชมการ์ตูน Disney Princess ทั้ง 3 เรื่องและเคยรับชมการ์ตูน Disney Princess 
เรื่องอ่ืนๆ มาก่อน และเป็นผู้รับชมที่มีการรับชมและชื่นชอบที่จะรับชมการ์ตูน Disney Princess เป็น
ประจําอย่างต่อเนื่อง (High viewer) และมีการศึกษาในโรงเรียนที่แตกต่างกันได้แก่ โรงเรียนเอกชน 
โรงเรียนรัฐบาล โดยแบ่งอย่างเท่าๆ กันในแต่ละช่วงอายุโดยใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
interview) พร้อมทั้งสัมภาษณ์กลุ่มที่ 4 คือผู้ปกครองของเด็กผู้หญิงในกลุ่มที่ 1 และ 2 ที่มีส่วนในการ
แนะนําให้กลุ่มตัวอย่างรับชมการ์ตูน Disney Princess จํานวน 8 คน รวมทั้งสิ้นกลุ่มตัวอย่างมีทั้งสิ้น 
23 คน และสาเหตุที่เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดยะลาเนื่องจากงานการศึกษาที่ผ่านมากลุ่ม
ตัวอย่างเด็กๆ ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านวัฒนธรรมศึกษามีจํานวนไม่มากนัก ผนวกกับ
การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมของผู้วิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างนี้มีความแตกต่างชัดเจนในด้านบริบทที่
แวดล้อมและประสบการณ์ในการใช้ชีวิต 

ผู้วิจัยได้นําแนวคิดการวิเคราะห์ ID (Identification) ซึ่งประกอบด้วย 1. Cognitive-
emotional ID เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของ Self-Identify และทัศนคติทางสังคมของ 
ผู้รับชมที่อาจจะนําไปสู่การเลียนแบบตัวละครตัวใดตัวหนึ่งในอนาคต 2. Similarity ID ผู้รับชมมี
อารมณ์ร่วมว่าตนเองมีความคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่ตัวละครกําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้
หรือกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะในระหว่างการรับชมผู้รับชมกําลังแบ่งป๎นบทบาทที่ตัวละครกําลัง
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นําเสนอผ่านจอ ทําให้ผู้ชมมีความตั้งใจในการเปิดรับชมมากกว่าปกติ และอาจจะนําไปสู่พฤติกรรมที่
เลียนแบบตัวละครนั้นได้และ 3. Wishful ID ผู้รับชมชอบที่จะเป็นหรือชอบใจในตัวละครนั้นๆ มากเป็น
พิเศษ ทําให้ผู้รับชมตั้งใจรับชมบทบาทตัวละครนั้น และอาจมีการเลียนแบบคุณลักษณะเด่นๆ ของตัว
ละครนั้น โดยให้การแสดงของตัวละครเป็นสื่อกลางที่จะนําไปสู่การแสดงอารมณ์หรือการกระทําว่า
หากตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันจะทําอย่างไรมาช่วยเสริมในการวิเคราะห์ว่าการรับชมของเด็กผู้หญิง
ที่มีต่อภาพตัวแทนตัวละครผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess นั้นมีผลต่อมายังการดําเนินชีวิตใน
ชีวิตประจําวันหรือไม่ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์การศึกษาการถอดรหัสภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน 
Disney Princess ในกลุ่มผู้ชมเด็กผู้หญิงว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่ได้รับชมไป
โดยผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตามตารางที่ 5.1 รวมลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตัวอย่างพร้อมวันที่สัมภาษณ์ 
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ตารางที่ 5.1 
 
รวมลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างพร้อมวันที่สัมภาษณ์ 
ล าดับ ชื่อเล่น อาย ุ ระดับการศึกษา สถานศึกษา ลักษณะท่ีอยู่อาศัย/รายได้ครอบครัว วันที่สัมภาษณ์ 

1 ญาร่า 6 ป ี ประถมตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง (เอกชน) บ้านเดี่ยวมีพื้นที่/70,000 บาท/เดือน 5/3/59 
2 อาราเบีย 8 ป ี ประถมตอนต้น โรงเรียนรังสีอนุสรณ์ (เอกชน) ทาวน์เฮาส์/รายได้ไม่แน่นอน 17/3/59 

3 ฟาง (น้องสาวน้องรุ้ง) 8 ป ี ประถมตอนต้น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์/ยะลา (รัฐบาล) บ้านเดี่ยวมีพื้นที่/25,000 บาท/เดือน 17/3/59 
4 เอแคลร์ 9 ป ี ประถมตอนต้น โรงเรียนเบญจทรัพย์ ดินแดง (เอกชน) ทาวเฮาส์บ้านเช่า/40,000 บาท/เดือน 17/2/59 

5 ใบเตย 10 ปี ประถมตอนปลาย โรงเรียนอนุบาลยะลา (รัฐบาล) ทาวเฮาส์/40,000 บาท/เดือน 18/3/59 
6 ต้นอ้อ 11 ปี ประถมตอนปลาย โรงเรียนอนุบาลยะลา (รัฐบาล) ทาวเฮาส์/43,000 บาท/เดือน 18/3/59 
7 รุ้ง (พี่สาวน้องฟาง) 12 ปี ประถมตอนปลาย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์/ยะลา (รัฐบาล) บ้านเดี่ยวมีพื้นที่/25,000 บาท/เดือน 17/3/59 
8 แก้ม 12 ปี ประถมตอนปลาย โรงเรียนอนุบาลยะลา (รัฐบาล) ทาวเฮาส์บ้านเช่า/20,000 กว่าบาท/เดือน 18/3/59 
9 แนน 16 ปี มัธยมศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ (เอกชน) หอพัก/20,000 บาท/เดือน 20/2/59 
10 เฟรม 16 ปี มัธยมศึกษา โรงเรียนสตรียะลา (รัฐบาล) ทาวเฮาส์/30,000/เดือน 19/3/59 

11 เฟิร์น 16 ปี มัธยมศึกษา โรงเรียนสตรียะลา (รัฐบาล) ทาวเฮาส์/30,000/เดือน 19/3/59 
12 นัน 16 ปี มัธยมศึกษา โรงเรียนสตรียะลา (รัฐบาล) บ้านเดี่ยว/ไม่บอกรายได้ 19/3/59 
13 พั้นซ์ 16 ปี มัธยมศึกษา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย (รัฐบาล) ทาวน์เฮาส์/80,000 บาท/เดือน 26/3/59 

14 น้ําหวาน 18 ปี มัธยมศึกษา โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลา (รัฐบาล) บ้านเช่า/50,000/เดือน 20/3/59 
*บ้านเดี่ยวมีพื้นที่คือมีบริเวณรอบๆ บ้านมากกว่าบ้านเดี่ยวธรรมดา 
**สําหรับบุคคลที่เป็นฝาแฝดนั้นจะนับรวมเป็น 1 คน 
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ซึ่งในบทที่ 5 นี้ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 หัวข้อใหญ่ ดังนี้ 1. การถอดรหัสของ
เด็กผู้หญิงที่มีต่อภาพตัวแทนตัวละครเจ้าหญิงในการ์ตูน Disney Princess และ 2. การวิเคราะห์ ID ของ
เด็กผู้หญิงที่มีต่อภาพตัวแทนตัวละครเจ้าหญิงในการ์ตูน Disney Princess 
 
5.1 การถอดรหัสของเด็กผู้หญิงที่มีต่อภาพตัวแทนตัวละครเจ้าหญิงในการ์ตูน Disney Princess 

 
ในหัวข้อการถอดรหัสของเด็กผู้หญิงที่มีต่อภาพตัวแทนตัวละครเจ้าหญิงในการ์ตูน 

Disney Princess จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1. การถอดรหัสแบบเห็นชอบของเด็กผู้หญิงที่มีต่อ
ภาพตัวแทนตัวละครเจ้าหญิงในการ์ตูน Disney Princess, 2. การถอดรหัสแบบต่อรองของเด็กผู้หญิงที่มี
ต่อภาพตัวแทนตัวละครเจ้าหญิงในการ์ตูน Disney Princess, 3. การถอดรหัสแบบต่อต้านของ
เด็กผู้หญิงที่มีต่อภาพตัวแทนตัวละครเจ้าหญิงในการ์ตูน Disney Princess และ4.สรุปการถอดรหัส
ของเด็กผู้หญิงที่มีต่อภาพตัวแทนตัวละครเจ้าหญิงในการ์ตูน Disney Princess ซึ่งจะมุ่งสัมภาษณ์
ไปที่การ์ตูน Disney Princess ในยุคหลังซึ่งได้แก่ ราพันเซลเจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ 
(Tangled [2010]), นักรบสาวหัวใจมหากาฬ (Brave [2012]) และ ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ 
(Frozen [2013]) ซึ่งในเด็กแต่ละคนจะปรากฏการถอดรหัสที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะแสดงใน ตารางที่ 
5.2 สรุปลักษณะการถอดรหัสของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละบุคคล ซึ่งการถอดรหัสของกลุ่มตัวอย่างนั้นจะ
มีการเชื่อมโยงถึงการ์ตูน Disney Princess ในเรื่องก่อนๆ ด้วยตามแต่ประสบการณ์ในการรับชม
ของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละคนที่ได้รับชมมา 

 
ตารางที่ 5.2 
 
สรุปลักษณะการถอดรหัสของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละบุคคล 
ล าดับ ชื่อเล่น อายุ การถอดรหัส 

แบบเห็นชอบ 
การถอดรหัส 
แบบต่อรอง 

การถอดรหัส 
แบบต่อต้าน 

1 ญาร่า 6 ปี    
2 อาราเบีย 8 ปี    
3 ฟาง (น้องสาวน้องรุ้ง) 8 ปี    
4 เอแคลร์ 9 ปี    
5 ใบเตย 10 ปี    
6 ต้นอ้อ 11 ปี    
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ตารางที่ 5.2 
 
สรุปลักษณะการถอดรหัสของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละบุคคล (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเล่น อายุ การถอดรหัส 
แบบเห็นชอบ 

การถอดรหัส 
แบบต่อรอง 

การถอดรหัส 
แบบต่อต้าน 

7 รุ้ง (พี่สาวน้องฟาง) 12 ปี    
8 แก้ม 12 ปี    
9 แนน 16 ปี    
10 เฟรม 16 ปี    
11 เฟิร์น 16 ปี    
11 นัน 16 ปี    
12 พ้ันซ์ 16 ปี    
13 น้ําหวาน 18 ปี    

 = เห็นชอบ ต่อรอง และต่อต้าน 
 = ไม่ปรากฏเห็นชอบ ต่อรอง และต่อต้าน 
 

จากตารางที่ 5.2 สรุปลักษณะการถอดรหัสของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละบุคคล สามารถ
สรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์นั้นกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยศึกษาไม่ได้มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ซึ่งจากการที่น้องฟาง อายุ 8 ปี ซ่ึงอยู่ในกลุ่มตัวอย่างอายุ 6-9 ปีนั้นไม่ปรากฏการถอดรหัสแบบต่อรองใน
การสัมภาษณ์ จะมีการแสดงออกทางการให้สัมภาษณ์เป็นการถอดรหัสแบบเห็นชอบและการ
ถอดรหัสแบบต่อต้าน 

กลุ่มตัวอย่าง 10-12 ปีนั้นปรากฏการถอดรหัสแบบเห็นชอบ, ต่อรองและต่อต้านผ่าน
ทางการให้สัมภาษณ์ครบทั้ง 3 การถอดรหัสที่มีต่อภาพตัวแทนตัวละครเจ้าหญิงในการ์ตูน Disney 
Princess 

น้องน้ําหวาน อายุ 18 ปีซึ่งอยู่ในกลุ่มตัวอย่างอายุ 16-18 ปี  ได้มีการให้สัมภาษณ์โดย
แสดงออกทางความคิดเห็นเป็นการถอดรหัสแบบเห็นชอบและการถอดรหัสแบบต่อรอง ซึ่งไม่ปรากฏ
การถอดรหัสแบบต่อต้านต่อภาพตัวแทนตัวละครเจ้าหญิงในการ์ตูน Disney Princess 

เมื่อมองจากภาพรวมจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าช่วงอายุที่แตกต่างกันนั้นจะปรากฏการ
ถอดรหัสที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัยซึ่งมีอายุ ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตและประสบการณ์ในการ
รบัชมของแต่ละบุคคลที่ถูกสัมภาษณ์เป็นตัวแปรซึ่งผู้วิจัยจะนําเสนอในหัวข้อที่ 1.1 การถอดรหัสแบบ
เห็นชอบของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อภาพตัวแทนตัวละครผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess ต่อไป 
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5.1.1 การถอดรหัสแบบเห็นชอบของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อภาพตัวแทนตัวละครผู้หญิง

ในการ์ตูน Disney Princess 
5.1.1.1 กลุ่มตัวอย่างอายุ 6-9 ป ี

สําหรับในหัวข้อนี้กลุ่มตัวอย่างมีการเห็นชอบกับภาพตัวแทนของ 
ตัวละครเจ้าหญิงที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล โดยที่เด็กผู้หญิงในกลุ่มอายุ 6-9 ปีนั้นจะมีการ
ถอดรหัสแบบเห็นชอบกับภาพตัวแทนของตัวละครที่มีความเป็นผู้หญิงมากๆ เช่น ภาพตัวแทนของ 
ตัวละครผู้หญิงกวาดบ้าน ทําอาหารและเย็บป๎กถักร้อยซึ่งเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นแม่ศรีเรือน ซึ่งตรง
กับการ์ตูน Disney Princess ในยุคที่ 1 และได้หายไปในยุคที่ 2 ของการ์ตูน Disney Princess 
และกลับมาอีกครั้งในเรื่องราพันเซลเจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ (Tangled [2010]) ที่นําเสนอ
ตัวละครผู้หญิงให้มีความเป็นผู้หญิงอ่อนโยน สดใส มีเมตตาเป็นคนดีและทํางานบ้าน 

น้องญาร่า อายุ 6 ปีให้ข้อมูลว่า “เจ้าหญิงควรจะมีความสวย อ่อนโยน 
ใจดี และทํางานบ้านเก่งเพราะเป็นเด็กผู้หญิงจําเป็นจะต้องทํางานบ้าน เพราะตั้งแต่เด็ก ญาร่าก็
ช่วยงานบ้านเวลากลับมาจากโรงเรียนและแม่จะบอกว่าญาร่าเป็นเด็กดีเพราะทํางานบ้านเป็น” 
น้องญาร่าชอบเจ้าหญิงที่มีภาพตัวแทนความเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบคือสวย มีเมตตา รักสัตว์ ซึ่งเป็น
ภาพตัวแทนผู้หญิงที่ปรากฏใน Disney Princess ทุกเรื่องต้ังแต่อดีต-ป๎จจุบัน 

น้องอาราเบีย อายุ 8 ปี  ให้สัมภาษณ์ว่า “ตัวละครเจ้าหญิงต้องมีเมตตา
ต่อคนอ่ืน ไม่รังแกใคร ต้องสวยและทํางานบ้านได้เพราะว่าเห็นในเจ้าหญิงหลายเรื่องที่เจ้าหญิงเป็นคน
ดีทุกคน” 

จากที่กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 คนแสดงความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการทํางาน
บ้านได้พบในการ์ตูนเรื่องราพันเซล และ การไม่รังแกใครนั้นคือ อันนา 

น้องอาราเบีย  อายุ 8 ปี  ปรากฏการถอดรหัสแบบเห็นชอบที่จะให้ 
เจ้าหญิงมีผมยาว น้องอาราเบียให้สัมภาษณ์ว่า “ผู้หญิงที่เป็นเจ้าหญิงควรจะมีผมยาว น้องอาราเบียช
อบราพันเซลที่สุดเพราะผมยาว เพราะว่าการที่มีผมยาวทําให้ทําผมได้หลายทรงแต่ถึงผมยาวอย่างไร
น้องอาราเบียต้องใส่อิญาบ (ผู้หญิงอิสลามต้องใส่เวลาออกนอกบ้าน) ทําให้ไม่ได้ให้โชว์ผมให้คนอ่ืน
เห็นมากนัก น้องอาราเบียจึงอยากท่ีจะมีผมยาวๆ ทําผมเวลาอยู่บ้าน” 

น้องฟาง อายุ 8 ปี  ปรากฏการถอดรหัสแบบเห็นชอบกับภาพตัวแทน
ของผู้หญิงที่ทํางานบ้าน เจ้าหญิงต้องมีผิวขาว มีเมตตา รักสัตว์และแต่งตัวสวยงามเพราะน้องฟางให้
สัมภาษณ์ว่า “การเป็นเจ้าหญิงต้องทํางานบ้าน เจ้าหญิงต้องมีผิวขาว สวย เมตตา รักสัตว์และแต่งตัว
สวยงามถึงจะเป็นเจ้าหญิงได้ เพราะน้องฟางชอบให้เจ้าหญิงเป็นแบบนั้นน้องฟางถึงจะอยากดู” 
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น้องฟางยังปรากฏการถอดรหัสแบบเห็นชอบกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่
ดูแลตนเองได้ ซึ่งน้องฟางตอบในการสัมภาษณ์ว่า “เจ้าหญิงควรที่จะไม่รอคอยความช่วยเหลือเจ้าชาย
อย่างเดียวควรที่จะต่อสู้เพื่อตัวเองบ้าง” 

นอกจากนี้น้องฟางได้ปรากฏการถอดรหัสแบบเห็นชอบกับการเล่าเรื่อง
ในเรื่องผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ ที่เล่าถึงการกระทําของรักแท้คือ ความรักของพ่ีน้อง เพราะน้อง
ฟางมีพ่ีสาวซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ด้วย น้องฟางรักพ่ีสาวของตนมาก น้องฟางให้
ข้อมูลว่า “เห็นด้วยกับการที่การกระทําของรักแท้ คือ ความรักของพ่ีน้องเพราะว่าน้องฟางรักพ่ีสาว
และจะคอยช่วยเหลือกันในเวลาลําบาก และพ่อได้สอนไว้ว่าให้พ่ีน้องรักกันไว้จะได้ช่วยเหลือกันและ
กัน” น้องฟางได้ปรากฏการถอดรหัสแบบเห็นชอบต่อภาพตัวแทนของเจ้าหญิงที่มีพลังวิเศษ น้องฟาง
ให้เหตุผลว่า “ผู้หญิงควรที่จะมีพลังเพ่ือปกปูองตัวเองในเวลาที่จําเป็นและเวลาที่ลําบากเวลาที่ไม่มี
เจ้าชายคอยช่วยเหลือ” 

น้องเอแคลร์  อายุ 6 ปี  ปรากฏการถอดรหัสแบบเห็นชอบกับภาพ
ตัวแทนของผู้หญิงที่มีเมตตา รักสัตว์และสวยทั้งหน้าตาและจิตใจ น้องเอแคลร์ได้ให้คําตอบในการ
สัมภาษณ์ว่า “เจ้าหญิงต้องสวยและมีเมตตา ถ้าไม่สวยและมีเมตตาก็ไม่ใช่เจ้าหญิง และต้องน่ารักใจดี
กับสัตว์ไม่แกล้งสัตว์เลี้ยง” ซึ่งทาง Walt Disney ได้นําเสนอภาพตัวแทนผู้หญิงที่เป็นเจ้าหญิงให้สวย 
รักสัตว์และมีเมตตาอยู่ในการ์ตูน Disney Princess ทุกเรื่องซ่ึงถูกใจน้องเอแคลร์เป็นอย่างมาก น้อง
เอแคลร์ได้ให้ข้อมูลว่า “เอแคลร์ชอบการ์ตูนเจ้าหญิงทุกเรื่อง ดูตั้งแต่เด็ก พ่ีสาวเปิดให้ดู และดูกับ
พ่ีสาวตอนที่พ่ีกลับจากการทํางาน” 

ในด้านของตัวร้ายการถอดรหัสของผู้หญิงในเด็กที่อายุ 6-9 ปี  จะมีภาพ
จํากับตัวละครตัวร้ายผู้หญิงที่ทําร้ายเจ้าหญิง 

น้องญาร่ายั งเห็นชอบกับภาพตัวแทนของตัวร้ายว่าต้องขี้ อิจฉา  
กลั่นแกล้งนางเอก และต้องใจร้ายซึ่งจากการให้สัมภาษณ์น้องญาร่าได้กล่าวไว้ว่ า “ตัวร้ายผู้หญิง
จะต้องอิจฉา ริษยา แกล้งเจ้าหญิง ทําให้เจ้าหญิงไม่ได้อยู่กับเจ้าชาย” ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะ
ของภาพตัวแทนผู้หญิงที่เป็นตัวร้ายในยุคที่ 1, 2 และ 3 ของ Disney Princess ที่มักจะมีการใช้ตัว
ร้ายเป็นผู้หญิง 

น้องญาร่าให้สัมภาษณ์ว่า “แม่เลี้ยงกอเธลเหมือนแม่เลี้ยงในเรื่อง 
ซินเดอเรลล่าที่ทําให้เจ้าหญิงลําบาก และญาร่าชอบที่แม่เลี้ยงเป็นอย่างนี้ เพราะตั้งแต่เรื่องก่อนๆ 
ชอบมีตัวร้ายเป็นผู้หญิง” และน้องได้ยกตัวอย่างเรื่อง เงือกน้อยผจญภัย ซึ่งน้องญาร่าให้สัมภาษณ์ว่า 
“เออซูล่าทําให้เอเรียลต้องแยกจากเจ้าชายก็เหมือนแม่เลี้ยงกอเธลที่ไปหลอกราพันเซลกลับมา ทํา
ให้ฟลิน ไรเดอร์กับราพันเซลเข้าใจผิดกัน แม่เลี้ยงกอเธลขี้แกล้ง” 
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น้องญาร่ายังเสนอว่า “เนื้อเรื่องของ Disney Princess ในยุค 1 และ 2 
มีความสนุกมากกว่ายุคหลังๆ เพราะเนื้อเรื่องคล้ายกับในนิทานที่แม่ได้อ่านให้ฟ๎งก่อนนอน” 

น้องอาราเบียปรากฏการถอดรหัสแบบเห็นชอบกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่
เป็นตัวร้ายเช่นกัน ซึ่งน้องให้สัมภาษณ์ว่า “ตัวร้าย จะต้องมีนิสัยขี้อิจฉาริษยาเหมาะสมกับการเป็นตัว
ร้ายเพราะว่าในชีวิตจริงก็เหมือนการ์ตูนจะให้มีคนดีทุกคนก็เป็นไปไม่ได้” 

น้องฟางปรากฏการถอดรหัสแบบเห็นชอบกับภาพตัวแทนของผู้หญิงที่
เป็นตัวร้ายในเรื่องที่ต้องไม่สวย ขี้อิจฉารวมทั้งชอบกลั่นแกล้งนางเอก และตอนจบตัวร้ายควรจะจบ
ชีวิตลง โดยตามที่น้องได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ตัวร้ายสมควรจะไม่สวย ขี้อิจฉาเหมาะกับตัวร้าย ตอนจบ
ต้องไมม่ีความสุข ถ้าในชีวิตจริงเพื่อนคนไหนมีรูปร่างภายนอกที่ไม่สวยหรือนิสัยไม่ดีน้องฟางจะไม่คบ” 

น้องเอแคลร์ปรากฏการถอดรหัสแบบเห็นชอบกับลักษณะของตัวร้ายที่
จะต้องมีลักษณะที่ไม่สวย ขี้อิจฉา จากการสัมภาษณ์น้องเอแคลร์ให้ข้อมูลว่า “ตัวร้ายเหมาะสมที่จะไม่
สวยเพราะว่าถ้าสวยจะดูไม่เป็นตัวร้ายและตัวร้ายต้องแกล้งเจ้าหญิง” 

น้องเอแคลร์ได้กล่าวถึงลักษณะข้างต้นว่าเป็นภาพตัวแทนของตัวร้าย
ผู้หญิงที่ต้องเป็นคู่ปรับของนางเอก และน้องเอแลร์กล่าวว่า “สุดท้ายตอนจบตัวร้ายต้องถูกเปิดโปง
และมีจุดจบที่ไม่ดีและ เสียชีวิต” 

จากการสัมภาษณ์น้องเอแคลร์นั้น น้องเอแคลร์ปรากฏการถอดรหัสแบบ
เห็นชอบกับภาพตัวแทนเจ้าหญิงที่ชอบผจญภัย เพราะน้องบอกว่า “เจ้าหญิงควรจะมีอิสระในการ
ท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง และเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้ไป เหมือนที่แม่ชอบให้เรียนสิ่งใหม่ๆ เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี” ซึ่งตัวละครที่น้องเอแคลร์ชอบ คือ เอเรียล เจ้าหญิงเงือกน้อย นอกจากนี้
น้องเอแคลร์ยังชอบ” ราพันเซล” โดยน้องให้เหตุผลว่า “ราพันเซลชอบเรียนรู้สิ่งใหม่อยากเจอโลก
กว้างและมีความคิดเป็นของตนเอง ใจดีและคล้ายกับเอเรียล” 

ในภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับภาพตัวแทนเจ้าหญิงในการ์ตูน Disney 
Princess สําหรับกลุ่มตัวอย่างในช่วงวัย 6-9 ปีนั้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่ายังมีสิ่งที่ชี้นําความเห็นชอบที่มีต่อ
ภาพตัวแทนตัวละครเจ้าหญิงในการ์ตูน Disney Princess นั่นคือการอบรมเลี้ยงดูและความเชื่อ ความ
ศรัทธา 

เมื่อวิเคราะห์น้องญาร่าให้สัมภาษณ์ว่า “น้องญาร่าชอบ เบลล์ จากเรื่อง
โฉมงามกับเจ้าชายอสูรมากที่สุดเพราะว่า เป็นตัวละครที่สวยและมีความรู้รวมทั้งกตัญํูต่อคุณพ่อ
และผู้มีพระคุณ และน้องญาร่ายังชอบตอนที่ราพันเซลเจอพ่อแม่ที่แท้จริงอีกด้วย เพราะน้องญาร่ามี
ความสุขที่ได้อยู่กับพ่อแม”่ 
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น้องญาร่าได้ให้สัมภาษณ์เพ่ิมว่า “เจ้าหญิงนอกจากสวยยังต้องเป็นคนดี 
เพราะว่าแม่บอกอยู่เสมอๆ ว่าตัวละครไหนที่ดีตัวละครไหนไม่ดี” ซึ่งจากคําตอบแสดงว่าผู้ปกครองมี
ส่วนในการชี้นําความคิดของน้องญาร่า 

น้องอาราเบียเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องการเป็นคนดีเพ่ือที่จะได้มีแต่คนชอบ
แต่ในชีวิตจริงน้องอาราเบียมักจะถูกรังแกจากเพ่ือน แต่น้องอาราเบียมักจะไม่โต้ตอบเพราะแม่ได้สอน
ว่า “ไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นถ้าเราโต้ตอบหรือทําไม่ดีกับคนอ่ืน” น้องอาราเบียให้สัมภาษณ์ว่า “อยากที่
จะเป็นคนดีและคิดว่าเพื่อนๆ คงเลิกแกล้งน้องอาราเบียไปเอง” 

การถอดรหัสของน้องอาราเบียมีส่วนจากการได้รับป๎จจัยภายในครอบครัว
เข้ามามีส่วนมาก โดยน้องอาราเบียจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีทุกครั้งที่มีการพูดถึงการถูกรังแก แต่น้อง
ไม่ปรากฏท่าทีโมโห ซึ่งเป็นผลมาจากการถูกเลี้ยงดูในสังคมที่มีความเชื่อและความศรัทธาที่แตกต่าง
ออกไป ทําให้น้องอาราเบียนั้นมีความศรัทธาและยอมรับชะตากรรมต่อสิ่งที่น้องได้ประสบพบเจอ 
จากการให้สัมภาษณ์ที่ว่า “พ่อบอกว่าทุกสิ่งพระเจ้ากําหนดเอาไว้แล้ว พระเจ้าเป็นผู้กําหนดชะตา
ชีวิตของคน” 

ซึ่งสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเด็กผู้หญิงอายุ 6-9 ปีนั้นผู้ปกครองมีส่วนในการ
เลือกสารให้เด็กผู้หญิงในการรับชม เช่น จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองของน้องฟางเพ่ิมเติม ผู้ปกครอง
ของน้องฟางให้สัมภาษณ์ว่า “ตนเองเป็นผู้เลือกการ์ตูน Disney Princess ให้น้องฟางได้รับชม
การ์ตูนร่วมกับพ่ีสาวเพราะว่าการ์ตูน Disney Princess มีแง่คิดและความสนุกทําให้ลูกๆ ได้เรียนรู้
ตัวอย่างจากตัวละครในการ์ตูน แต่ตัวเองนั้นไม่ได้ดูด้วยเพราะว่าต้องทํางาน และหวังว่าการ์ตูน  
Disney Princess จะสอนลูกสาวของตนให้เป็นคนเรียบร้อย รักสวยรักงามและรักความสะอาด และ
สังเกตเห็นว่าน้องฟางชอบเต้นรําและร้องเพลงการ์ตูนเจ้าหญิงและเล่นกับเพื่อนในจินตนาการหลัง
ดูเสร็จ ซึ่งเห็นว่า การ์ตูน Disney Princess ทําให้ลูกของตนเป็นคนอ่อนโยนไม่ดื้อไม่ซน เป็นเด็กที่
ดีขึ้น” 
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ตารางที่ 5.3 
 
สรุปการถอดรหัสแบบเห็นชอบภาพตัวแทนผู้หญิงของกลุ่มตัวอย่างอายุ 6-9 ปี 

ช่วงอายุ การถอดรหัสแบบเห็นชอบภาพตัวแทนผู้หญิง 
อายุ 6-9 ปี 1. กายภาพ 

 
เจ้าหญิง 
- ผิวขาว 
- สวย ผมยาว 
ตัวร้าย 
- ไม่สวย 

 2. พฤติกรรม 
 

เจ้าหญิง 
- มีความสามารถในการทํางานบ้าน 

 3. นิสัย 
 

เจ้าหญิง 
- มีเมตตา ใจดี รักสัตว์ ไม่เห็นแก่ตัว ดูแลผู้อ่ืน 
ตัวร้าย 
- อิจฉา ริษยา 
- กลั่นแกล้งเจ้าหญิง 
(ภาพเสนอซ้ําของตัวร้ายผู้หญิงที่จะแกล้งนางเอก
และมีความอิจฉาริษยา) 

 4. ความสามารถพิเศษ - มีเวทย์มนต์/พลังพิเศษ 

 5. การเล่าเรื่อง 
 

- คนไม่ดีแพ้ภัยคนดี 
- พ่ีน้องรักกัน 
- ชอบผจญภัย 
- ดูแลตนเองได้ 
- เจ้าหญิงเป็นคนดี 
- ตัวร้ายแพ้ภัยตนเอง 
- ตอนจบตัวร้ายต้องไม่มีความสุข 

 
5.1.1.2 กลุ่มตัวอย่างอายุ 10-12 ปี 

สําหรับในกลุ่มของเด็กผู้หญิงที่อายุ 10-12 ปี  จะมีการถอดรหัสแบบ
เห็นชอบกับภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess ที่ผสมผสานระหว่างยุคที่ 1 และ 2 ของ 
Disney Princess ซึ่งภาพตัวแทนดังกล่าวปรากฏในการ์ตูนยุคที่ 3 ของ Disney Princess ซึ่งกลุ่ม
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ตัวอย่างจะปรากฏการถอดรหัสเห็นชอบกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่ทั้งดูแลงานบ้านงานเรือนได้และ
ปกปูองตนเองได้ นั่นคือต้องการให้ผู้หญิงที่เรียบร้อยนั้นสามารถปกปูองตัวเองและพร้อมที่จะออก
ผจญภัยไปในโลกกว้างได้ โดยตรงกับสตรีนิยมในยุคที่ 2 ที่ผู้หญิงต้องออกมาทํางานนอกบ้านเพ่ือหา
เลี้ยงครอบครัวแต่เมื่อกลับบ้านก็ยังต้องดูแลครอบครัวด้วยเช่นกัน 

ดังที่น้องใบเตย อายุ 10 ปีนั้นมีการถอดรหัสแบบเห็นชอบกับภาพ
ตัวแทนผู้หญิงที่ยังคงอยู่ในตัวละครเจ้าหญิง Disney Princess ตั้งแต่ยุคที่ 1-ป๎จจุบันของการ์ตูน 
Disney Princess คือ สวย ผมยาว เป็นคนดีมีเมตตา มีน้ําใจแก่ผู้อื่น และยังเห็นชอบกับการที่ผู้หญิง
จะต้องทํางานบ้านซึ่งน้องใบเตยให้สัมภาษณ์ว่า “ผู้หญิงน่าจะทํางานบ้านเพราะว่าเป็นหน้าที่ของ
ผู้หญิงอยู่แล้ว ไม่คิดว่ามันจะแปลกอะไรที่ผู้หญิงจะต้องทํางานบ้าน” ซึ่งตัวการ์ตูนที่น้องใบเตยชอบคือ 
“ราพันเซล เพราะว่านอกจากจะทํางานบ้านได้ยังเอาตัวรอดในสังคมได้ดี” และที่เพ่ิมเติมขึ้นมาคือ
น้องใบเตยมีการถอดรหัสแบบเห็นชอบกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่กล้าหาญและเข้มแข็ง ซึ่งมีมาตั้งแต่  
เจ้าหญิง Disney Princess ในยุคที่ 2 ของการ์ตูน Disney Princess จนถึงป๎จจุบันที่เริ่มปรากฏ
ภาพตัวแทนเช่นนี้ในตัวละครเจ้าหญิงซึ่งถูกประกอบสร้างภาพให้เห็นว่าผู้หญิงนั้นไม่ได้มีภาพตัวแทน
เพียงอย่างเดียวอย่างเช่นในยุคที่ 1 ของการ์ตูนเจ้าหญิง Disney Princess 

น้องต้นอ้อ อายุ 11 ปีปรากฏการถอดรหัสแบบเห็นชอบกับภาพตัวแทน
ผู้หญิงที่มีรูปร่างผอมบาง มีจิตใจดี ซึ่งน้องบอกว่า “ผอมและจิตใจดีเป็นลักษณะของเจ้าหญิงซึ่งเจ้า
หญิงควรมีลักษณะแบบนั้น ส่วนตัวร้ายที่เป็นแม่มดจะต้องใจร้ายและทําร้ายผู้อ่ืนนิสัยไม่ดี ซึ่งน้องได้
ให้เหตุผลว่า ส่วนใหญ่แม่มดมักจะอิจฉาริษยาเจ้าหญิงอยู่เสมอหรือไม่ก็ชอบสร้างความเดือดร้อนให้
เจ้าหญิงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าพอมีแม่มดบูมารู้สึกว่าคนเราตัดสินจากหน้าตาไม่ได้” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
น้องต้นอ้อเห็นชอบกับภาพตัวแทนตัวการ์ตูนผู้หญิงที่ถูกประกอบสร้างผ่านการเล่ าเรื่องจากการ์ตูน 
Disney Princess ในยุคป๎จจุบัน ซึ่งน้องต้นอ้อเห็นชอบกับภาพตัวแทนที่สร้างขึ้นใหม่ เช่น ผู้หญิง
ปกปูองตนเองและคนในครอบครัว ซึ่งในยุคแรกของการ์ตูน Disney Princess ไม่ได้มีภาพตัวแทน
ผู้หญิงแบบนี้เกิดข้ึน ซึ่งน้องให้ข้อมูลว่า “เป็นสิ่งที่แปลกใหม่และตรงกับป๎จจุบันที่ผู้หญิงควรที่จะดูแล
ตนเองได้และไม่ถูกใครรังแก” 

น้องแก้ม อายุ 12 ปี  มีการถอดรหัสแบบเห็นชอบกับภาพตัวแทนผู้หญิง
ที่เป็นเจ้าหญิงจะต้องมีความสวย ใจดี และมีเมตตา ซึ่งน้องแก้มให้เหตุผลดังกล่าวว่า “เพราะเป็น
ลักษณะเด่นของการเป็นเจ้าหญิง Disney Princess” น้องแก้มยังเห็นชอบกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่ทํา
ตามใจตนเอง ไม่อ่อนแอ เจ้าหญิงดูแลพ่ีน้องไม่หลงใหลผู้ชาย ซึ่งตรงกับ เมอริด้า และเจ้าหญิง
สามารถดูแลปกครองประเทศได้เพียงลําพังซึ่งตรงกับ เอลซ่า ซึ่งน้องแก้มให้สัมภาษณ์ว่า “ตอนหลังๆ 
ของการ์ตูนเจ้าหญิงมีผู้หญิงแบบใหม่มากขึ้นกว่าเมื่อก่อน ทําให้ได้เจอกับสิ่งที่อยากเป็น” ผู้วิจัยจึง
สัมภาษณ์ต่อว่า “ให้ยกตัวอย่างมาหน่อยค่ะ ว่าสิ่งที่อยากเป็นคืออย่างไร” น้องแก้มจึงระบุว่า “ดูแลพ่ี
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น้องได้ ทําตามใจตนเองบ้างและไม่ร้องไห้” ซึ่งน้องแก้มได้ให้เหตุผลว่า “ชอบยุคหลังๆ มากกว่ายุค
ก่อนๆ ที่วันๆ จะตามผู้ชายอย่างเดียวรอคอยให้คนมาช่วยเหลือและแก้มคิดว่าคนเราน่าจะพ่ึงพา
ตนเองได้ไม่ควรรอคอยความช่วยเหลือจากใคร” โดยตรงกับภาพตัวแทนของเจ้าหญิงในยุคที่ 3 ที่ไม่
รอความช่วยเหลือจากผู้ชายแต่ก็ยังมีมุมอ่อนหวานในแบบผู้หญิง ซึ่งคืออันนา จากเรื่อง ผจญภัยแดน
คําสาปราชินีหิมะ (Frozen [2013]) 

จากการสัมภาษณ์น้องรุ้ง อายุ 12 ปี  ปรากฏว่าน้องรุ้งปรากฏการถอดรหัส
แบบเห็นชอบกับภาพตัวแทนของเจ้าหญิงในกลุ่ม Disney Princess ทุกเรื่องโดยน้องรุ้งให้เหตุผลว่า 
“การที่เป็นเจ้าหญิงไม่สามารถที่จะมีลักษณะหรืออุปนิสัยแบบเดียวควรมีหลายลักษณะซึ่งเหมือนใน
โลกของความเป็นจริงที่มีทั้งคนที่ดีและไม่ดีจะให้ทุกคนเหมือนกันคงจะเป็นไปไม่ได้” ซึ่งจากการให้
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าน้องรุ้งไม่ได้สนใจที่ภาพตัวแทนของเจ้าหญิงเป็นยุค แต่นิยามความเป็นเจ้าหญิง
เปรียบเทียบกับคนในชีวิตจริงซึ่งมีลักษณะนิสัยแตกต่างกันออกไปบางคนชอบทํางานบ้านหรือไม่ชอบ
ทํางานซึ่งแล้วแต่ว่าตัวละครไหนจะเหมาะกับการกระทําใดซึ่งผู้สร้างกําหนดมาให้แล้ว แต่ในชีวิตจริง
ของน้องรุ้งเห็นชอบกับผู้หญิงที่มีลักษณะสู้คน ไม่อ่อนแอ ปกปูองตนเองได้เพราะว่าผู้หญิงควรที่จะ
ดูแลตนเองได้เพราะว่าพ่อสอนไว้ว่า “การเป็นผู้หญิงไม่จําเป็นต้องอ่อนแอ แต่จําเป็นที่จะต้องเอาตัว
รอดในสังคมได้ ซึ่งน้องรุ้งเป็นพ่ีสาวคนโตจําเป็นต้องดูแลน้องสาวอีกคนด้วย” จากการสัมภาษณ์
ปรากฏว่า ตัวแปรด้านประสบการณ์ในการใช้ชีวิตยังส่งผลต่อการถอดรหัสแบบเห็นชอบกับภาพตัวแทน
เจ้าหญิงที่ปรากฏในการ์ตูนอีกด้วย 

น้องรุ้งยังปรากฏการถอดรหัสแบบเห็นชอบกับการประกอบสร้างภาพ
ตัวแทนใหม่ของแม่มดที่มาช่วยเหลือเจ้าหญิง น้องรุ้งตอบว่า “แม่มดสามารถที่จะมาช่วยเจ้าหญิงได้ 
คือให้คําปรึกษา เพราะคนที่ดูร้ายอาจไม่ร้ายเสมอไป” ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากขึ้น
จะเริ่มมีการเห็นชอบกับการเล่าเรื่องในรูปแบบใหม่ๆ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อายุน้อยกว่า 

แต่ถึงอย่างไรในกลุ่มนี้มีความแตกต่างจากการเลือกรับสารคือมีทั้งการ
เลือกรับสารเองและผู้ปกครองเป็นคนเลือกที่จะให้รับชมสาร จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองน้องรุ้งเพ่ิมเติม 
ผู้ปกครองน้องรุ้งเลือกการ์ตูน Disney Princess ให้น้องรุ้งรับชมกับน้องเพราะว่าการ์ตูน Disney 
Princess มีแง่คิดและความสนุกทําให้ลูกๆ ได้เรียนรู้ตัวอย่างจากตัวละครในการ์ตูน เช่น การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การมีเมตตาต่อเพ่ือนร่วมโลกและการเป็นคนดี แต่ผู้ปกครองนั้นไม่ได้รับชมด้วย
เพราะว่าต้องทํางาน และหวังว่าการ์ตูน Disney Princess จะสอนลูกสาวของตนให้เป็นคนเรียบร้อย 
รักสวยรักงามและรักความสะอาด และผู้ปกครองสังเกตเห็นว่าน้องรุ้งชอบเต้นรําและร้องเพลงการ์ตูน
เจ้าหญิงหลังการรับชมซึ่งเห็นว่าน่ารักดีและลูกก็มีความสุข 

และในอีกส่วนหนึ่งจากการสอบถามจากผู้ปกครองของน้องแก้ม 
ผู้ปกครองบอกว่าตนเองไม่เลือกให้น้องรับชมแต่น้องเลือกที่จะรับชมเองและตนไม่เคยได้รับชมด้วย
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เพราะว่าต้องทํางาน แต่ทุกเย็นน้องแก้มจะช่วยพ่อแม่ในการทํางานเป็นประจําซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีและ
คิดว่าการ์ตูนเจ้าหญิงทําให้น้องแก้มมีนิสัยที่อ่อนโยนและเป็นเด็กดีซึ่งตนเองอยากให้เป็นเช่นนั้น และ
น้องแก้มจะชอบใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเจ้าหญิงไปโรงเรียน เช่น กล่องดินสอ ยางลบ ปากกา ซึ่งเป็นที่นิยม
ของเด็กๆ ในรุ่นเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในเด็กวัย 10-12 ปี  ซึ่งเป็นวัยที่โตขึ้นมีโอกาสที่จะเลือก
เปิดรับสื่อเพ่ือจะได้เลือกในสิ่งที่ให้ความสนใจได้มากกว่าในกลุ่มตัวอย่างอายุ 6-9 ปี 

 
ตารางที่ 5.4 
 
สรุปการถอดรหัสแบบเห็นชอบของกลุ่มตัวอย่างอายุ 10-12 ปี 

ช่วงอายุ การถอดรหัสแบบเห็นชอบภาพตัวแทนผู้หญิง 
อายุ 10-12 ปี 1. กายภาพ - สวย ผมยาว รูปร่างผอมบาง 

 2. พฤติกรรม - ดูแลพี่น้อง 
- ไม่คลั่งไคล้ผู้ชายเกินไป 

 3. นิสัย เจ้าหญิง 
- มีน้ําใจและเมตตา 
- ปกปูองตนเองได้ 
- ไม่อ่อนแอ 
- เป็นมิตรกับสัตว์ 
- ตามใจตนเอง 
- ไม่ร้องไห้ มีความอดทน 
ตัวร้าย 
- ขี้อิจฉา 
- ใจร้ายและทําร้ายผู้อื่น 
นางฟ้า 
- ช่วยเหลือผู้อื่น 

 4. ความสามารถพิเศษ - เจ้าหญิงร้องเพลงไพเราะ 
- ทําความสะอาดบ้าน เป็นแม่ศรีเรือนได้ 

 5. การเล่าเรื่อง - เจ้าหญิงปกครองประเทศเพียงลําพัง 
- ผู้หญิงรักคนในครอบครัวมากกว่าบุคคลภายนอก 
- เจ้าหญิงเป็นคนดี 
- เจ้าหญิงพึ่งพาตนเองได้ 
- แม่มดช่วยเหลือเจ้าหญิง 
- เจ้าหญิงออกไปผจญภัย 
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5.1.1.3 กลุ่มตัวอย่างอายุ 16-18 ปี 
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 16-18 ปีซึ่งเป็นช่วงอายุที่มากที่สุด

ในการวิจัยครั้งนี้ที่ผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์ ซึ่งจะมีการถอดรหัสแบบเห็นชอบกับภาพตัวแทนผู้หญิงใน
การ์ตูน Disney Princess ในยุคที่ 3 มากกว่าซึ่งจะมีความแปลกไปจากยุคอ่ืนๆ คือ นอกจากความ
สวยยังต้องมีความเก่งและมีความสามารถ มีความคิดเป็นของตนเอง ดูแลตัวเองและไม่รอคอยความ
ช่วยเหลือจากเจ้าชายอีกต่อไป โดยต่างจากการ์ตูน Disney Princess ในยุคที่ 1 และ 2 ของการ์ตูน
เจ้าหญิงที่ต้องรอคอยความช่วยเหลือจากเจ้าชาย 

ซึ่งจากการสัมภาษณ์น้องน้ําหวาน อายุ 18 ปี  มีการถอดรหัสแบบ
เห็นชอบกับภาพตัวแทนของผู้หญิงที่ร่าเริง, เก่ง, ปกปูองตนเองได้, กล้าเสนอความคิดเห็น, ปกครอง
ประเทศเพียงลําพงั, เจ้าหญิงมีเวทย์มนตร์ ซึ่งน้องให้เหตุผลโดยรวมว่า “เป็นภาพตัวแทนของเจ้าหญิง
ยุคใหม่ซึ่งเหมือนกับในสังคมที่ผู้หญิงจะต้องเก่ง ฉลาด และอยู่รอดให้ได้ในสังคมทั้งยังต้องมีความรู้ติด
ตัวไม่ถูกใครหลอกง่ายๆ” ซึ่งลักษณะดังกล่าวแสดงว่าน้องเห็นชอบกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่ปรากฏใน
การ์ตูน Disney Princess ในยุคหลัง 

น้องแนน อายุ 16 ปี  ที่เห็นชอบกับการที่เจ้าหญิงจะต่อสู้เพ่ือปกปูอง
ตนเองรวมทั้งเชื่อมั่นในความคิดของตนเอง จากคําที่ให้สัมภาษณ์ว่า “อยากเป็นเมอริด้า เพราะเป็น
ผู้หญิงเก่งและแตกต่างออกไปจากทุกเรื่อง นําเสนอภาพที่แปลกใหม่ออกไปมีความเท่และไม่ยอมทําใน
สิ่งที่ไม่อยากทําซึ่งตนเองก็เป็นคนสู้ชีวิต และมีความคิดเป็นของตนเอง” น้องแนนชอบเมอริด้าที่สุด
เพราะแตกต่างจากเจ้าหญิงองค์อ่ืนๆ ซึ่งเป็นภาพตัวแทนของเจ้าหญิงแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมารวมทั้ง 
น้องแนนชอบเจ้าหญิงหลายเรื่องท่ีชอบผจญภัย เช่น “เอเรียล โพคาฮอนทัส มู่หลาน” ซึ่งเป็นเจ้าหญิง
ที่ชอบรองลงมาจาก “เมอริด้า” ซึ่งเป็นเจ้าหญิงที่น้องแนนชอบที่สุด และน้องแนนยังชอบฉากที่ 
เจ้าหญิงเอลซ่าเป็นราชินีโดยไม่ต้องมีพระราชา น้องแนนตอบว่า “ผู้หญิงสามารถดูแลตนเองได้ถ้าเก่ง 
เพราะเจ้าหญิงสมควรที่จะพ่ึงพาตนเองได้ อย่ารอให้ใครมาช่วยเหลือ” 

น้องเฟรม อายุ 16 ปี  มีการถอดรหัสแบบเห็นชอบกับภาพตัวแทน
ผู้หญิงที่ทําตามความคิดตนเอง, เจ้าหญิงใฝุฝ๎นถึงเจ้าชายแต่ต้องรักตนเอง, ผู้หญิงกล้าหาญปกปูอง
ตนเองได้ ซึ่งน้องเฟรมบอกว่า “เป็นลักษณะนิสัยของผู้หญิงในรุ่นเดียวกับน้องเฟรมซึ่งน้องเฟรมจะ
รู้สึกว่า ตัวละครเจ้าหญิงไม่แตกต่างจากผู้หญิงในโลกแห่งความจริง ซึ่งแต่ละตัวละครจะมีนิสัยที่
แตกต่างกัน และน้องเฟรมจะชอบการกระทําที่ไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมซึ่งตัวการ์ตูนเจ้าหญิงก็จะสอน
เช่นนั้น 

น้องเฟิร์น อายุ 16 ปี  ที่มีการถอดรหัสแบบเห็นชอบกับภาพตัวแทน
ผู้หญิงที่ร่าเริงสดใส เจ้าหญิงสวยและมีความคิดเป็นของตนเอง ซึ่งน้องเฟิร์นให้เหตุผลว่า “เป็นภาพจํา
ตั้งแต่สมัยเด็กพอดูแล้วรู้เลยว่าต้องเป็นการ์ตูน Disney Princess เพราะว่ามีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง
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จากการ์ตูนจากหนังค่ายอ่ืนๆ” และน้องเฟิร์นยังเห็นชอบกับภาพตัวแทนเจ้าหญิงในยุคหลังที่เริ่มมี
พลังวิเศษเช่น ราพันเซลกับเอลซ่าที่มีเวทย์มนตร์ซึ่งน้องบอกว่าเจ้าหญิงเรื่องก่อนๆ ไม่มีแต่พอเรื่อง
ใหม่ๆ  มีทําให้เรื่องดูน่าสนุกข้ึน 

นอกจากนี้ในกลุ่มอายุ 16-18 ปีก็จะปรากฏการถอดรหัสแบบเห็นชอบ
กับภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูนเจ้าหญิง Disney Princess ยุคแรกผสมผสานกับยุคที่สาม คือ สวย 
ฉลาด กล้าหาญ มีความสามารถและดูแลงานบ้านงานเรือนได้ 

น้องนัน อายุ 16 ปี  ปรากฏการถอดรหัสแบบเห็นชอบกับภาพตัวแทน
ผู้หญิงที่ทํางาน ซึ่งน้องให้สัมภาษณ์ว่า “จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระให้พ่อและแม่ขณะไปทํางานซึ่งน้องมี
เวลามากกว่าจึงช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านเพ่ือที่กลับมาจะได้รับคําชม” ซึ่งจากที่น้องกล่าวมาตรงกับสโน
ไวท์ที่ช่วยแบ่งเบาภาระให้คนแคระขณะออกไปขุดเหมืองซึ่งเป็นภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ต ูน 
Disney Princess ยุคแรกที่ผู้หญิงใช้ความสามารถของตนช่วยเหลือคนอ่ืน และน้องยังเห็นชอบกับ
การร้องเพลงของผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess น้องได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ผู้หญิงร้องเพลงเพ่ือจะ
สื่อความในใจและถ่ายทอดความรู้สึก และทําให้ผู้ชมรู้สึกถึงความผ่อนคลาย” น้องนันยังเห็นชอบกับ
ภาพตัวแทนผู้หญิงที่” มีความกล้าหาญแบบเมอริด้าและมู่หลาน” เพราะน้องบอกว่า “ผู้หญิงก็
สามารถทําอะไรได้เหมือนกับผู้ชาย” 

น้องพ้ันซ์ อายุ 16 ปี  มีการถอดรหัสแบบเห็นชอบกับภาพตัวแทนผู้หญิง
ที่เป็นเจ้าหญิงว่า “จําเป็นต้องสวย หุ่นดี มีเมตตา กล้าเสนอความคิดเห็นและผู้หญิงปกครองประเทศ
เพียงลําพัง” ซึ่งน้องให้เหตุผลว่า “ยิ่งผู้หญิงที่ดูดีท้ังภายนอกและภายในจะทําให้ได้งานที่ดีรวมทั้งจะมี
ความมั่นใจมากกว่าผู้หญิงที่ไม่มีความมั่นใจและไม่สวยซึ่งในป๎จจุบันคนเรามองคนที่ภายนอกเป็น
อันดับแรกและผู้หญิงสามารถที่จะเป็นประธานาธิบดีได้ เพราะในโลกยุคใหม่ผู้หญิงและผู้ชายมีความ
เท่าเทียมกัน” ในเรื่องของเจ้าหญิงมีพลังวิเศษ น้องก็มีการถอดรหัสแบบเห็นชอบซึ่งน้องตอบว่า 
“ผู้หญิงในการ์ตูนอาจมีพลังวิเศษซึ่งน้องชอบเพราะสนุกแต่ในชีวิตจริงผู้หญิงต้องมีความสามารถต่างๆ 
เสริมด้วยเพื่อการประสบความสําเร็จในอนาคต” 

โดยในกลุ่มอายุ 16-18 ปี จะมีการถอดรหัสแบบเห็นชอบที่แตกต่างกัน
ออกไปโดยอิงกับสถานการณ์ในชีวิตมามีส่วนในการถอดรหัสอีกด้วยโดยจะมีการเสนอความคิดเห็น
มากที่สุดจากการสัมภาษณ์ท้ัง 3 กลุ่ม 
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ตารางที่ 5.5 
 
สรุปการถอดรหัสแบบเห็นชอบของกลุ่มตัวอย่างอายุ 16-18 ปี 

ช่วงอายุ การถอดรหัสแบบเห็นชอบภาพตัวแทนผู้หญิง 
อายุ 16-18 ปี 1. กายภาพ - สวย หุ่นดี 

 2. พฤติกรรม - ไม่ขัดหลักศีลธรรม 
- ร่าเริงสดใส 
- ฉลาดและมั่นใจในตนเอง 

 3. นิสัย เจ้าหญิง 
- มีเมตตา 
- กล้าหาญ 
- เสียสละ 
- ชอบผจญภัย 

 4. ความสามารถพิเศษ - ทํางานบ้าน 
- ร้องเพลง 
- มีเวทย์มนต์และพลังวิเศษ 

 5. การเล่าเรื่อง - ผู้หญิงปกครองประเทศเพียงลําพัง 
- ต้องกล้าเสนอความคิดเห็นและทําตามความคิด

ของตนเอง 
- ใฝุฝ๎นถึงเจ้าชาย 
- ปกปูองตนเองได้โดยไม่รอคอยความช่วยเหลือ 
- แม่มดช่วยเหลือเจ้าหญิง 
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ตารางที่ 5.6 
 
สรุปการถอดรหัสแบบเห็นชอบของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม 

การถอดรหัสแบบเห็น 
ชอบภาพตัวแทนผู้หญิง 

ช่วงอายุ 
อายุ 6-9 ป ี อายุ 10-12 ปี อายุ 13-18 ปี 

1. กายภาพ เจ้าหญิง 
- ผิวขาว 
- สวย ผมยาว * 
ตัวร้าย 
- ไม่สวย 

- สวย ผมยาว * 
- รูปร่างผอมบาง 
 

- สวย * หุ่นดี 
 

2. พฤติกรรม - มีความสามารถในการ
ทํางานบ้าน 

- ดูแลพ่ีน้อง 
- ไม่คลั่งไคล้ผู้ชายเกินไป 

- ไม่ขัดหลักศีลธรรม 
- ร่าเริงสดใส 
- ฉลาดและมั่นใจในตนเอง 

3. นิสัย เจ้าหญิง 
- มีเมตตา * ใจดี รักสัตว์  

ไม่เห็นแก่ตัว ดูแลผู้อื่น 
ตัวร้าย 
- อิจฉา ริษยา 
- กลั่นแกล้งเจ้าหญิง 
(ภาพเสนอซํ้าของตัวร้าย
ผู้หญิงท่ีจะแกล้งนางเอกและ
มีความอิจฉาริษยา) 

เจ้าหญิง 
- มีนํ้าใจและเมตตา * 
- ปกปูองตนเองได้ 
- ไม่อ่อนแอ 
- เป็นมิตรกับสัตว์ 
- ตามใจตนเอง 
- ไม่ร้องไห้ มีความอดทน 
นางฟ้า 
- ช่วยเหลือผู้อื่น 
ตัวร้าย 
- ขี้อิจฉา 
- ใจร้ายและทําร้ายผู้อื่น 

เจ้าหญิง 
- มีเมตตา * 
- กล้าหาญ 
- เสียสละ 
- ชอบผจญภัย 
 
 

4. ความสามารถพิเศษ - มีเวทย์มนต/์พลังพิเศษ 
 

- เจ้าหญิงร้องเพลงไพเราะ 
- ทําความสะอาดบ้าน  

เป็นแม่ศรีเรือนได้ 

- ทํางานบ้าน 
- ร้องเพลง 
- มีเวทย์มนต์และพลังวิเศษ 

5. การเล่าเรื่อง - คนไม่ดีแพ้ภัยคนดี 
- พี่น้องรักกัน 
- ชอบผจญภัย 
- ดูแลตนเองได้ 
- เจ้าหญิงเปน็คนดี 
- ตัวร้ายแพ้ภัยตนเอง 
- ตอนจบตัวร้ายไม่มี

ความสุข 

- เจ้าหญิงปกครองประเทศ
เพียงลําพัง 

- ผู้หญิงรักคนในครอบครัว
มากกว่าบุคคลภายนอก 

- เจ้าหญิงเป็นคนดี 
- เจ้าหญิงพ่ึงพาตนเองได้ 
- แม่มดช่วยเหลือเจ้าหญิง 
- เจ้าหญิงออกไปผจญภัย 

- ผู้หญิงปกครองประเทศ
เพียงลําพัง 

- ต้องกล้าเสนอความคิดเห็น
และทําตามความคิดของ
ตนเอง 

- ใฝุฝ๎นถึงเจ้าชาย 
- ปกปูองตนเองได้โดยไม่รอ

คอยความช่วยเหลือ 
- แม่มดช่วยเหลือเจ้าหญิง 

เครื่องหมาย (*) คือลักษณะที่ท้ัง 3 กลุ่มปรากฏการถอดรหัสแบบเห็นชอบเหมือนกัน 
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5.1.2 การถอดรหัสแบบต่อรองของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อภาพตัวแทนตัวละครผู้หญิง
ในการ์ตูน Disney Princess 

5.1.2.1 กลุ่มเด็กผู้หญิงอาย ุ6-9 ปี 
ในกลุ่มอายุ 6-9 ปีนั้นจะปรากฏการถอดรหัสแบบต่อรองกับภาพตัวแทน

ผู้หญิงในหลายลักษณะด้วยกันเช่น การที่ Walt Disney ประกอบสร้างตัวละครเจ้าหญิงให้มีภาพ
ตัวแทนใหม่ๆ  ในยุคหลังเช่น เจ้าหญิงทําร้ายผู้อ่ืนหรือเจ้าหญิงถูกเจ้าชายหลอก ซึ่งจากกลุ่มตัวอย่างที่
ได้ให้สัมภาษณ์น้องญาร่าต่อรองกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่เป็นเจ้าหญิงแต่มีพลังในการทําลายคนอ่ืน 

น้องญาร่า อายุ 6 ปี  ให้ข้อมูลว่า “เอลซ่านั้นสวย แต่ทําร้ายคนอ่ืน ถ้าไม่
ทําร้ายคนอ่ืนจะดีมากเพราะ ญาร่าชอบเจ้าหญิงเอลซ่ามากๆ ถ้าไม่ทําร้ายคนอ่ืน ถ้ามีพลังรักษาแบบ
ราพันเซลได้ก็ดี แต่ว่าราพันเซลไม่ค่อยมีความเป็นผู้หญิง เพราะราพันเซลต่อสู้กับฟลิน ไรเดอร์ 
(พระเอก) ทําร้ายพระเอกในหอคอย แต่ถ้าเกิดว่าถูกทําร้ายเจ้าหญิงก็ควรปกปูองตัวเองได้พ่อกับแม่จะ
ได้ไม่เป็นห่วง” ซึ่งจากที่น้องญาร่าได้กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าการเป็นเจ้าหญิงควรมีภาพตัวแทนที่
เรียบร้อยสงบเสงี่ยมไม่กระโดกกระเดก และที่สําคัญต้องไม่ทําร้ายเจ้าชายเพราะว่าเจ้าชายนั้นเป็นคู่
กับเจ้าหญิง 

น้องอาราเบีย อายุ 8 ปี  ปรากฏการต่อรองกับภาพตัวแทนของการเป็น
เจ้าหญิงที่สวยแต่ไม่ควรถูกหลอก น้องดูการ์ตูนและสงสัยทุกครั้งว่า “ทําไมเจ้าหญิงถึงต้องถูกตัวร้าย
หลอก ซึ่งในเรื่องใหม่ๆ ดีขึ้นเพราะว่าเจ้าหญิงมีความเก่งและฉลาดมากขึ้นเลยไม่ถูกหลอก” น้องอา
ราเบียอยากให้เจ้าหญิงนั้นเป็นคนสวยและต้องฉลาด น้องยกตัวอย่างว่า “ออโรร่า ในเรื่องเจ้าหญิง
นิทราถูกตัวร้ายหลอก ทําให้น้องรู้สึกเสียดายความสวยของออโรร่า” 

น้องอาราเบียต่อรองกับภาพตัวแทนของผู้หญิงที่เป็นเจ้าหญิงว่าเป็นคนดี
ได้แต่ต้องรู้จักที่จะเอาตัวรอดไม่ถูกใครรังแก กล่าวคือเป็นคนดีควรรู้จักทางหนีทีไล่ซึ่งเจ้าหญิงในยุค
แรกมักถูกรังแกแบบไม่มีเหตุผล 

สําหรับในกลุ่มตัวอย่างบางรายจะปรากฏการถอดรหัสแบบต่อรอง
เนื่องจากครอบครัวมีส่วนในการถอดรหัสหรือพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่น้องได้รับชม เช่น น้องเอ
แคลร์มีการถอดรหัสแบบต่อรองกับภาพตัวแทนของผู้หญิงที่ทํางานบ้านดังคําที่น้องเอแคลร์ให้
สัมภาษณ์ว่า “ผู้หญิงต้องทํางานบ้านเป็นประจําอยู่แล้ว แต่ตัวน้องไม่อยากทําแต่ถูกแม่บอกให้ทําจึง
ต้องทํา” ในชีวิตจริงน้องเอแคลร์ยังคงต้องทําอยู่เพราะว่าน้องเอแคลร์ถูกแม่สอนว่า “เป็นผู้หญิงต้อง
ทํางานบ้านจะได้ทําเป็นเพ่ือดูแลตัวเองได้” ซึ่งข้อความดังกล่าวผู้ปกครองสนับสนุนให้น้องเอแคลร์
ทํางานบ้านเป็นเพือ่ที่จะดูแลบ้านได้และมีความเป็นแม่ศรีเรือน 

น้องเอแคลร์มีการถอดรหัสแบบต่อรองกับภาพตัวแทนของผู้หญิงที่ใฝุฝ๎น
ถึงเจ้าชาย ซึ่งจากข้อมูลที่น้องเอแคลร์ให้สัมภาษณ์ว่า “สมัยนี้ไม่ต้องการเจ้าชายแล้วแม้จะฝ๎นก็ต้อง

เครื่องหมาย (*) คือลักษณะที่ทั้ง 3 กลุ่มปรากฏการถอดรหัสแบบเห็นชอบเหมือนกัน 
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เลือกคนดีๆ  ขอแค่คนที่ปกปูองเราได้หรือถ้าอยากมีแฟนจริงๆ ขอให้เป็นคนที่ใจดีกับเรา เลี้ยงดูเราได้ 
ไม่ต้องเป็นเจ้าชาย” ซึ่งลักษณะดังกล่าวปรากฏในเรื่องเจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ ที่มีการเล่า
เรื่องถึงฟลิน ไรเดอร์ที่เป็นคนธรรมดาแต่ปกปูองเจ้าหญิงได้และในเรื่องผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ
ในฉากที่ คริสตอฟช่วยเหลืออันนา 

สําหรับกลุ่มอายุ 6-9 ปี  ในด้านการถอดรหัสแบบต่อรองนั้นครอบครัว
และการเลี้ยงดูก็ยังมีผลกับการถอดรหัสเช่นเดียวกับการถอดรหัสแบบเห็นชอบ นอกจากนี้จากข้อมูล
ดังกล่าวจะปรากฏแนวทางการต่อสู้ของสตรีนิยมแนว Postmodern feminism ที่การปรากฏการรื้อ
สร้าง (Deconstruction) และประกอบสร้างใหม่ (Reconstruction) ผ่าน “กระบวนการถอดรหัส” 
ของผู้รับสารซึ่งในส่วนของการรื้อถอนและประกอบสร้างใหม่นั้นทางการ์ตูน Disney Princess ได้
พยายามรื้อภาพเดิมๆ ออกเช่นการที่สโนไวท์ และ เจ้าหญิงนิทรานั้นต้องนอนรอให้เจ้าชายมาช่วย ใน
ยุคหลังๆ เอง Disney Princess ได้พยายามสร้างภาพใหม่ๆ ให้ผู้หญิงเช่น ผู้หญิงทําร้ายเจ้าชาย ใน
ฉากที่ราพันเซลทําร้ายฟลิน ไรเดอร์บนหอคอยหรือผู้หญิงมีความคิดเป็นของตนเองและไม่ต้องพ่ึงพา
เจ้าชาย ซึ่งในยุคก่อนๆ เจ้าชายจะต้องช่วยเจ้าหญิงแต่ในทางกลับกันนั้นเป็นเจ้าหญิงเองที่ต้องช่วย
ผู้ชายที่ตนรัก หรือ เจ้าหญิงไม่จําเป็นที่ต้องคู่กับเจ้าชายแต่สามารถที่จะรักกับคนธรรมดาได้ เช่น รา
พันเซลกับฟลิน ไรเดอร์ ซึ่งการรื้อสร้างหรือรื้อถอน (Deconstruction) ดังกล่าวทําให้กลุ่มตัวอย่าง
บางคนเกิดการต่อรองกับการประกอบสร้างภาพตัวแทนแบบเก่า และได้มีภาพตัวแทนเจ้าหญิงแบบ
ใหม่เกิดขึ้นจากการรับชมของผู้รับสารเอง 

 
ตารางที่ 5.7 
 
สรุปการถอดรหัสแบบต่อรองของกลุ่มตัวอย่างอายุ 6-9 ปี 

ช่วงอายุ การถอดรหัสแบบต่อรองกับภาพตัวแทนผู้หญิง 

อายุ 6-9 ปี - เจ้าหญิงมีพลังวิเศษได้แต่ไม่ควรทําร้ายคนอื่น 
- เจ้าหญิงไม่ควรทําร้ายเจ้าชายแต่ทําร้ายคนที่แกล้งเจ้าหญิงได้ 
- ผู้หญิงสวยได้แต่ไม่ควรถูกหลอก 
- ผู้หญิงเป็นคนดีแต่ต้องไม่ถูกใครรังแก 
- ผู้หญิงใฝุฝ๎นหาเจ้าชายได้แต่ต้องเข้าใจถึงโลกความเป็นจริง 
- ผู้หญิงต้องทํางานบ้านเพราะถูกบังคับท้ังที่ตนไม่อยากทํา 
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5.1.2.2 กลุ่มตัวอย่างอายุ 10-12 ปี 
ในประเด็นของการถอดรหัสแบบต่อรองกับภาพตัวแทนผู้หญิงสําหรับ

กลุ่มอายุ 10-12 ปีนั้น ปรากฏการต่อรองในเรื่องลักษณะและอุปนิสัยของเจ้าหญิงโดยการต่อรอง 
เพ่ือให้เป็นภาพตัวแทนที่กลุ่มตัวอย่างต้องการจะให้เป็น โดยเสนอการประกอบสร้างภาพตัวแทนแบบ
ใหม่ซึ่งภาพตัวแทนผู้หญิงที่กลุ่มตัวอย่างต้องการ เช่น น้องใบเตยให้สัมภาษณ์ว่า “ในยามที่ลําบาก
ผู้หญิงสามารถทําตัวอ่อนแอได้แต่ขอให้คนที่มาช่วยเป็นพ่อแม่ เพราะว่าพ่อแม่อยู่และคอยช่วยน้อง
เสมอเวลาที่มีป๎ญหา ซึ่งในการ์ตูนส่วนใหญ่จะมีแต่เจ้าชายมาช่วยเจ้าหญิง” และในด้านของการ
แต่งงานนั้นน้องบอกว่า “ผู้หญิงควรจะแต่งงานเมื่อปกครองประเทศเพราะการปกครองประเทศ
จะต้องมีคู่คิดเพราะผู้หญิงไม่สามารถปกครองประเทศเพียงลําพังได้หากปราศจากเจ้าชาย” 

น้องต้นอ้อ อายุ 11 ปี  ต่อรองกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่มีความสวยแต่
ต้องมีความฉลาดไม่ถูกคนอ่ืนหลอก ซึ่งน้องต้นอ้อบอกว่า “อันนาถึงแม้จะถูกหลอกในตอนแรกแต่ก็
แก้ไขเรียนรู้ที่จะเลือกคนที่ดีและทําในสิ่งที่ถูกต้อง คือ การปกปูองพ่ีสาวตนเองมากกว่าที่จะเลือก
ผู้ชาย” ซึ่งน้องต้นอ้อให้สัมภาษณ์ว่า “ในสมัยนี้ผู้หญิงถูกหลอกมีเยอะ พอได้ดูแล้วทําให้ระวังตัวมาก
ขึ้นกว่าเดิมไม่เชื่อใจใครง่ายๆ ” 

นอกจากนี้น้องต้นอ้อยังปรากฏการต่อรองกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่
ปกครองประเทศเพียงลําพัง, เจ้าชายหลอกเจ้าหญิง, พ่ีน้องรักกันคือการกระทําของรักแท้ ซึ่งปรากฏ
ในการ์ตูน Disney Princess เรื่องผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ (Frozen [2013]) ซึ่งน้องต้นอ้อให้
สัมภาษณ์ว่า “ ผู้หญิงไม่น่าถูกเจ้าชายหลอกน่าจะถูกคนร้ายหลอกมากกว่าและความรักแท้ที่อันนา
ช่วยเอลซ่าไม่ใช่รักแท้เพราะว่าความรักแท้น่าจะเป็นความรักของเจ้าชายและเจ้าหญิงแบบในเรื่อง  
เจ้าหญิงนิทรามากกว่า” 

น้องรุ้ง อายุ 12 ปี  ปรากฏการถอดรหัสแบบต่อรองกับภาพตัวแทนของ
แม่มด น้องรุ้งให้ข้อมูลว่า “อยากให้แม่มดนั้นมีความสวย สงบเยือกเย็นแต่ให้คงนิสัยที่โหดร้ายไว้ ซึ่ง
เป็นภาพตัวแทนของแม่มดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน” และน้องรุ้งเองได้ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่อง
แต่งงานว่า “ถึงแม้จะเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งแต่จําเป็นต้องมีคนปกปูอง เช่นถึงแม้เมอริด้าจะเก่งกาจสัก
แค่ไหนก็ควรที่จะมีคนดูแลในวันที่เราอ่อนแอเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” ซึ่งน้องรุ้งเห็นสถานะหย่า
ร้างของพ่อและแม่ซึ่งป๎จจุบันน้องอยู่กับพ่อและน้องสาว ซึ่งพ่อถึงแม้จะเป็นผู้ชายก็ยังต้องการคนที่จะ
มาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายที่ลูกๆ ให้ไม่ได้ สรุปคือแข็งแกร่งได้แต่ต้องมีคนดูแลในเวลาที่ลําบาก 

น้องแก้ม อายุ 12 ปี  ต่อรองกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่เป็นเจ้าหญิงโดย
กําเนิด ซึ่งน้องให้สัมภาษณ์ว่า “อยากจะให้คนธรรมดานั้นใช้ความสามารถของตนเองไต่เต้าให้เป็นเจ้า
หญิงได้ ซึ่งจะทําให้มีอารมณ์ร่วมมากกว่าเพราะถ้าเป็นเจ้าหญิงแต่แรกทําให้คนธรรมดาที่ดูรู้สึกหมด
หวัง และพอเป็นเจ้าหญิงที่คนยอมรับทําให้สามารถปกครองคนได้เพราะน้องเองก็เป็นหัวหน้าห้องที่
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โรงเรียนเพราะตนเองมีความรับผิดชอบ” ซึ่งน้องแก้มต้องการให้นําเสนอภาพตัวแทนของผู้หญิงเป็น
ลักษณะที่จับต้องได้ในชีวิตจริงคือคนเราเกิดเป็นคนธรรมดาก็สามารถเป็นเจ้าหญิงได้หากมี
ความสามารถ ซึ่งน้องต้องการให้มีเจ้าหญิง Disney Princess ในลักษณะเช่นนี้ออกมาบ้าง 

ซึ่งในกลุ่มตัวอย่างอายุ 10-12 ปีนั้นปรากฏการถอดรหัสแบบต่อรองที่มี
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อายุ 6-9 ปี  โดยในกลุ่ม 10-12 ปีนั้นเสนอความคิดเห็นเพ่ือประกอบสร้างภาพ
ตัวแทนใหม่ๆ  โดยจะทําให้เห็นสิ่งที่น้องๆ ต้องการจะสื่อสารถึงภาพตัวแทนที่น้องต้องการให้ปรากฏใน
สื่อการ์ตูน นอกจากนี้ในกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากขึ้นจะมีการแสดงความคิดเห็นมากกว่ากลุ่มตัวอย่าง
อายุ 6-9 ปี 

 
ตารางที่ 5.8 
 
สรุปการถอดรหัสแบบต่อรองของกลุ่มตัวอย่างอายุ 10-12 ปี 

ช่วงอายุ การถอดรหัสแบบต่อรองกับภาพตัวแทนผู้หญิง 
อายุ 10-12 ปี - ผู้หญิงธรรมดาที่ต้องใช้ความสามารถไต่เต้าเป็นเจ้าหญิงและปกครอง

ประชาชนได้ 
- เจ้าหญิงสวยแต่ต้องฉลาดด้วย ไม่หลงเชื่อคนง่าย 
- แม่มดควรที่จะสวยแต่คงนิสัยโหดร้ายสงบเยือกเย็น 
- ผู้หญิงเข้มแข็งได้แต่ต้องมีคนดูแลยามที่อ่อนแอ 
- ในยามคับขันอยากให้พ่อแม่มาช่วยแทนที่จะเป็นเจ้าชาย 
- การปกครองประเทศเพียงลําพังของเจ้าหญิง 
- รักของพ่ีน้องคือรักแท้ 
- เจ้าชายไม่ควรหลอกเจ้าหญิง คนที่หลอกควรเป็นตัวร้ายมากกว่า 
- เจ้าหญิงควรแต่งงาน ไม่ใช่การอยู่คนเดียวควรมีคนดูแล 

 
5.1.2.3 กลุ่มเด็กผู้หญิงอายุ 16-18 ปี 

สําหรับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คน จาก 6 คน ที่เป็นกลุ่มเด็กผู้หญิงอายุ  
16-18 ปีนั้นจะปรากฏการถอดรหัสแบบต่อรองในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ , การเชื่อใจคนอ่ืนใน 1 วัน, 
การที่ผู้หญิงปกครองประเทศเพียงลําพังและการคลุมถุงชน ซึ่งปรากฏใน การ์ตูน Disney Princess 
ยุคหลังซึ่งในกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์จะมีการให้สัมภาษณ์ดังนี้ 

น้องแนนต่อรองกับภาพตั วแทนของผู้ หญิ งที่ ใฝุ ฝ๎ นหา เจ้ าชาย  
ในคําสัมภาษณ์ว่า “สามารถฝ๎นได้ถึงเจ้าชายแต่ในสมัยนี้ต้องดูดีๆ เพราะคนเราจะดูวันเดียวไม่ได้ถึง
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แต่งงานไปก็ไว้ใจไม่ได้คนเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งแนนเลือกที่จะรักและระวังตัวไปพร้อมๆ 
กัน คนเราต้องศึกษานิสัยใจคอให้ดีก่อนจะแต่งงาน” น้องแนนปรากฏการถอดรหัสแบบต่อรองกับ
ภาพตัวแทนเจ้าหญิงในยุคแรก ซึ่งจะเสนอภาพตัวแทนผู้หญิงให้รักกันได้ใน 1 วัน เพราะว่าคนเราจะ
รักกันใน 1 วันไม่ได้ต้องผจญภัยไปด้วยกันเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งใน Disney Princess ในยุคแรกรัก
กันรวดเร็วไป (ซึ่งผู้วิจัยคิดว่ามีส่วนจากการต้องการเล่าเรื่องให้รวดเร็วในเวลาที่จํากัด) ควรจะเป็น
แบบในยุคหลังที่ต้องผจญภัยเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพ่ือจะได้รู้นิสัยใจคอแต่ก็ไม่สามารถเชื่อใจอะไรได้ 
เพราะอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้ น้องแนนให้สัมภาษณ์ว่า “เคยเห็นพ่อแม่ทะเลาะกัน ซึ่งมีป๎ญหา
ทางด้านการใช้จ่ายเข้ามามีส่วน ซึ่งพ่อแม่คบกันมาหลายปีแต่ก็ยังทะเลาะกันได้” 

น้องเฟรมมีการถอดรหัสแบบต่อรองกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่ปกครอง
ประเทศแต่ว่าควรจะมีผู้ชายอยู่ช่วยเป็นคู่ครองด้วย ซึ่งน้องให้เหตุผลในการสัมภาษณ์ว่า “ผู้หญิงไม่
สามารถจะปกครองประเทศได้เพียงลําพังเพราะในบางทีผู้หญิงมีความอ่อนแอซ่อนอยู่ในใจทําให้ควรที่
จะมีคนมาเติมเต็มในส่วนนี้” 

น้องเฟิร์นต่อรองกับภาพตัวแทนผู้หญิงว่าผู้หญิงที่ปกครองประเทศนั้น
ควรที่จะมีเจ้าชายช่วยเหลืออยู่เคียงข้างด้วย น้องให้เหตุผลว่า “การปกครองประเทศเป็นงานที่หนัก 
ผู้หญิงสามารถเป็นผู้นําได้แต่ก็ควรที่จะมีคู่ครองเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เวลาถูกรบหรือถูกยึด
ครองจะได้มีคนคอยช่วย” 

น้องนันต่อรองกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่ถูกบังคับแต่งงาน ซึ่งจากเรื่อง
นักรบสาวหัวใจมหากาฬ ที่ราชินีเอลินอร์ต้องการให้เมอริด้าแต่งงานกับเจ้าชายต่างเมืองว่า “เมื่อแต่ง
แล้วตนยอมแต่งตามแม่และค่อยหย่าในภายหลัง” และน้องนันยังต่อรองกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่
ปกครองประเทศเพียงลําพังว่า “ผู้หญิงจะต้องเก่งและมีความเป็นผู้นํามากถึงจะสามารถปกครองได้
เพียงลําพังไม่เช่นนั้นเมืองอาจจะถูกยึดได้” ซึ่งน้องให้ข้อมูลว่า “ไม่ใช่เพียงแต่จะมีเวทย์มนตร์แต่ว่า
ต้องฉลาดหลักแหลม มีไหวพริบไม่ถูกใครหลอกด้วยถึงจะดูแลประเทศได้” 

น้องน้ําหวานต่อรองกับภาพตัวแทน เจ้าหญิงสามารถใฝุฝ๎นถึงเจ้าชาย ซึ่ง
น้องให้สัมภาษณ์ว่า “ฝ๎นถึงเจ้าชายได้แต่ต้องแยกแยะระหว่างความจริงกับความฝ๎น” น้องเพ่ิมเติมมา
ในเรื่องของการถูกกีดกันในด้านของการแต่งงาน ซึ่งมาจากเรื่อง คําสาปราชินีหิมะ ที่เอลซ่าไม่ยอมให้
อันนาแต่งงานกับเจ้าชายฮานส์เพราะพบกับเพียง 1 วัน ซึ่งน้องให้สัมภาษณ์ว่า “หากถูกกีดกันความ
รักจากพ่อแม่น้องน้ําหวานจะอธิบายให้พ่อแม่ฟ๎งถึงข้อดีของคนท่ีชอบว่าเขาดีอย่างไรจะไม่ยอมทําตาม
พ่อแม่ง่ายๆ และหากถูกคลุมถุงชนจะต้องทราบเหตุผลก่อนว่าทําไมพ่อแม่ถึงบังคับเพราะพ่อแม่
อาจจะมีเหตุผลลึกๆ ในใจ” 

สําหรับคนที่ 6 น้องพ้ันซ์ที่มีการถอดรหัสแบบต่อรองที่ต่างออกไปจาก
กลุ่มคนที่อายุอยู่ในกลุ่มเดียวกันนั้นน้องพ้ันซ์ต่อรองกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่ทํางานบ้านว่า “ผู้หญิงทํา
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ได้แต่ต้องเป็นแม่บ้านทํา ส่วนตนเองเอาเวลาไปหาเงินเพ่ือที่จะได้มาเลี้ยงครอบครัวดีกว่า “ในส่วนอีก
ด้านที่น้องต่อรองคือ ผู้หญิงสามารถมีเจ้าชายในฝ๎นได้ ซึ่งน้องพันซ์ให้สัมภาษณ์ว่า “ฝ๎นได้แต่ต้อง
คํานึงถึงหลักความเป็นจริงด้วย” 

 
ตารางที่ 5.9 
 
สรุปการถอดรหัสแบบต่อรองของกลุ่มตัวอย่างอายุ 16-18 ปี 

ช่วงอายุ การถอดรหัสแบบต่อรองกับภาพตัวแทนผู้หญิง 

อายุ 16-18 ปี - ผู้หญิงทํางานบ้าน (ให้แม่บ้านทํา) 
- ผู้หญิงมีผู้ชายในฝ๎นได้แต่ต้องไม่เกินจริงแบ่งแยกระหว่างความจริงและความฝ๎น 
- ผู้หญิงรักกับเจ้าชายใน 1 วันเร็วไปควรมีเวลาในการเรียนซึ่งกันและกัน 
- ผู้หญิงปกครองประเทศได้แต่ควรที่จะมีเจ้าชายและควรมีความสามารถ 

 
ตารางที่ 5.10 
 
สรุปการถอดรหัสแบบต่อรองของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม 

ลักษณะการ
ถอดรหัส 

ช่วงอายุ 

อายุ 6-9 ปี อายุ 10-12 ปี อายุ 13-18 ปี 
การถอดรหัส
แบบต่อรองต่อ
ภาพตัวแทน
ผู้หญิง 

- เจ้าหญิงมีพลังวิเศษได้
แต่ไม่ควรทําร้ายคนอ่ืน 

- เจ้าหญิงไม่ควรทําร้าย
เจ้าชายแต่ทําร้ายคนที่
แกล้งเจ้าหญิงได้ 

- ผู้หญิงสวยได้แต่ไม่ควร
ถูกหลอก* 

- ผู้หญิงเป็นคนดีแต่ต้อง
ไม่ถูกใครรังแก 

 

- ผู้หญิงธรรมดาที่ต้องใช้
ความสามารถไต่เต้าเป็น
เจ้าหญิงและปกครอง
ประชาชนได้ 

- เจ้าหญิงสวยแต่ต้อง
ฉลาดด้วย ไม่หลงเชื่อ
คนง่าย* 

- แม่มดควรที่จะสวย 
แต่คงนิสัยโหดร้ายสงบ
เยือกเย็น 

- ผู้หญิงเข้มแข็งได้แต่ต้อง
มีคนดูแลยามที่อ่อนแอ 

 

- ผู้หญิงทํางานบ้าน  
(ให้แม่บ้านทํา) 

- ผู้หญิงมีผู้ชายในฝ๎นได้
แต่ต้องไม่เกินจริง
แบ่งแยกระหว่างความ
จริงและความฝ๎น 

- ผู้หญิงรักกับเจ้าชายใน 
1 วันเร็วไปควรมีเวลาใน
การเรียนซึ่งกันและกัน 

- ผู้หญิงปกครองประเทศ
ได้แต่ควรที่จะมีเจ้าชาย
และควรมีความ 
สามารถ* 
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ตารางที่ 5.10 
 
สรุปการถอดรหัสแบบต่อรองของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม (ต่อ) 

ลักษณะการ
ถอดรหัส 

ช่วงอายุ 
อายุ 6-9 ปี อายุ 10-12 ปี อายุ 13-18 ปี 

 - ผู้หญิงใฝุฝ๎นหาเจ้าชาย
ได้แต่ต้องเข้าใจถึงโลก
ความเป็นจริง 

- ผู้หญิงต้องทํางานบ้าน
เพราะถูกบังทั้งท่ีตนไม่
อยากทํา 

- ในยามคับขันอยากให้
พ่อแม่มาช่วยแทนที่จะ
เป็นเจ้าชาย 

- การปกครองประเทศ
เพียงลําพังของเจ้าหญิง* 

- เจ้าชายไม่ควรหลอก 
เจ้าหญิง คนที่หลอกควร
เป็นตัวร้ายมากกว่า 

- การแต่งงานไม่ใช่การอยู่
คนเดียวควรมีคนดูแล 

 

เครื่องหมาย (*) คือลักษณะที่ทั้ง 2 กลุ่มปรากฏการถอดรหัสแบบเห็นชอบเหมือนกัน 
 

จากตารางที่ 5.10 สรุปการถอดรหัสแบบต่อรองของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม 
สามารถวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ปรากฏการถอดรหัสแบบต่อรองกับภาพตัวแทนผู้หญิง
ที่แตกต่างกันออกไปทั้งเหตุผลและการต่อรองนั้นที่ปรากฏใน 2 กลุ่ม ที่คล้ายคลึงกันคือ เจ้าหญิง 
ไม่ควรถูกคนอ่ืนหลอกหรือหลงเชื่อคนง่ายซึ่งปรากฏการถอดรหัสที่คล้ายคลึงกันใน กลุ่มตัวอย่างอายุ 
6-9 ปี  และ กลุ่มตัวอย่างอายุ 10-12 ปี 

การถอดรหัสแบบต่อรองที่คล้ายคลึงกันใน 2 กลุ่มตัวอย่างคือ การปกครอง
ประเทศเพียงลําพังของเจ้าหญิงซึ่งกลุ่มตัวอย่างอายุ 10-12 ปี  และ กลุ่มตัวอย่างอายุ 16-18 ปี 

5.1.3 การถอดรหัสแบบต่อต้านของเด็กผู้หญิงที่มีต่อภาพตัวแทนตัวละครเจ้าหญิง
ในการ์ตูน Disney Princess 

5.1.3.1 กลุ่มเด็กผู้หญิงอาย ุ6-9 ปี 
กลุ่มเด็กผู้หญิงอายุ 6-9 ปีนั้นปรากฏการถอดรหัสแบบต่อต้านต่อภาพ

ตัวแทนตัวละครเจ้าหญิงในการ์ตูน Disney Princess ที่ถูกประกอบสร้างภาพใหม่ให้เจ้าหญิงในยุคหลัง 
น้องญาร่า อายุ 6 ปี  ปรากฏการถอดรหัสแบบต่อต้านกับภาพตัวแทน

ผู้หญิงที่ซน ดื้อ ซึ่งน้องญาร่าให้สัมภาษณ์ว่า “ไม่ชอบเมอริด้า เพราะว่านิสัยไม่ดี เถียงแม่และไม่ฟ๎ง
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ตามคําสั่ง น้องญาร่าเชื่อฟ๎งและเป็นเด็กดีกับพ่อและแม่ตลอด ญาร่าจะไม่ทําแบบนั้น” และน้องญาร่า
ต่อต้านกับสิ่งที่ประกอบสร้างใหม่ในการ์ตูน เช่น การที่เจ้าหญิงทําร้ายผู้อ่ืนได้ ในฉากที่ราพันเซล  
ทําร้ายฟลิน ไรเดอร์และเอลซ่าใช้พลังน้ําแข็งทําร้ายผู้อ่ืน ซึ่งน้องญาร่าให้สัมภาษณ์ว่า “การทําร้าย
ผู้อื่นแบบราพันเซลกับเอลซ่าไม่ควรทํา เพราะท้ังสองคนเป็นเจ้าหญิง” 

น้องญาร่ายังต่อต้านกับภาพตัวแทนของตัวละครแม่มดที่ช่วยเจ้าหญิง
เพราะถ้าพูดถึงแม่มดแล้วน้องญาร่าให้สัมภาษณ์ว่า “ต้องใจร้าย ไม่สวยและทําร้ายเจ้าหญิง ให้ยาพิษ
เจ้าหญิงกิน ไม่ช่วยเจ้าหญิงแบบในเรื่องนักรบสาวหัวใจมหากาฬ” น้องญาร่าต่อต้านกับการประกอบ
สร้างใหม่ที่ทาง Walt Disney ต้องการจะลบการเสนอซ้ําๆ ของภาพเดิมของตัวละครทั้งเจ้าชายและ
เจ้าหญิง ซึ่งน้องญาร่าชอบให้ตัวละครเป็นลักษณะมิติเดียวมากกว่าคือไม่ร้ายก็ดีไปเลย จะมีรูปร่างขัด
กับนิสัยไม่ได้ 

จากการสัมภาษณ์น้องฟางมีการถอดรหัสแบบต่อต้านกับเจ้าหญิงที่มี
ภาพตัวแทนที่ดื้อ ก้าวร้าวซึ่งหากมีลักษณะข้างต้นน้องฟางจะคิดว่าเป็นตัวร้ายทันที เช่นน้องฟางให้
สัมภาษณ์ว่า “เมอริด้าเป็นตัวร้าย เพราะว่าเมอริด้านั้นมีลักษณะที่ดื้อและซน ไม่มีความเป็นเจ้าหญิง
แบบเรื่องอ่ืนๆ” ซึ่งน้องฟางมีภาพจํากับเจ้าหญิงในการ์ตูน Disney Princess ว่าต้องเป็นแบบเจ้า
หญิงในยุคแรกๆ และน้องฟางยังแสดงออกต่อภาพตัวแทนผู้หญิงที่ปกครองประเทศเพียงลําพัง
เพ่ิมเติม โดยน้องให้เหตุผลว่า “ผู้หญิงยังไงก็เป็นผู้หญิงควรมีคนดูแลและปกปูองในยามที่ลําบาก 
อย่างไรก็ไม่สามารถสู้กับผู้ชายได้” ซึ่งทําให้เห็นว่าถึงแม้จะมีความสามารถน้องยังคงต้องการผู้ชายมา
ช่วยเติมเต็มช่วยเหลือน้องฟางในเวลาที่ลําบาก ซึ่งตรงกับการตอบคําถามที่ว่า หากลําบากน้องฟาง
ต้องการให้ใครมาช่วย น้องฟางให้สัมภาษณ์ว่า “ต้องการให้ตํารวจมาช่วย เพราะตํารวจแข็งแรงและรู้
ดีว่าจะช่วยเราอย่างไร เพราะในจังหวัดของตนเองนั้นมีการระเบิดบ่อยครั้งจึงต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน” น้อง
ฟางมีการถอดรหัสแบบต่อต้านกับเจ้าหญิงที่มีนิสัยก้าวร้าว ดื้อ ไม่เชื่อฟ๎งกับแม่ของตนเอง เพราะน้อง
ฟางบอกว่า “ตัวละครเหล่านั้นไม่เหมาะกับการเป็นเจ้าหญิง และเจ้าหญิงควรที่จะมีผิวสีขาวไม่ดํา” 

จากการสัมภาษณ์น้องเอแคลร์นั้นต่อต้านกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่
ปกครองประเทศเพียงลําพังและภาพของเจ้าหญิงที่มีการประกอบสร้างใหม่ คือ การที่เจ้าหญิงใช้พลัง
หิมะได้ ซึ่งมาจากการสัมภาษณ์ว่า “ผู้หญิงไม่สมควรปกครองประเทศเพียงลําพังเพราะว่าเป็นเจ้าหญิง
จะต้องมีเจ้าชายด้วยถึงจะปกปูองประเทศได้และไม่เห็นด้วยกับที่เจ้าหญิงมีพลังวิเศษในการทําร้ายคน
อ่ืนเพราะเป็นเจ้าหญิงควรที่จะมีเมตตา แต่ถ้าเป็นตัวร้ายสามารถทําร้ายผู้อ่ืนได้ น้องเอแคลร์ไม่ชอบ
ทําร้ายใครเพราะทําร้ายคนอื่นจะเป็นคนไม่ดี และคนไม่ดีจะทําให้คนอ่ืนไม่รัก แม่บอกไว้” 

ในกลุ่มอายุ 6-9 ปี จะต่อต้านกับภาพตัวแทนที่ถูกประกอบสร้างใหม่ที่
แปลกออกไปจากประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่เคยเปิดรับชมการ์ตูนเจ้าหญิงในยุคแรก กลุ่ม
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ตัวอย่างปรากฏการถอดรหัสแบบต่อต้านโดยให้เหตุผลมารองรับเพ่ือเทียบเคียงกับเจ้าหญิงในยุคแรกๆ 
ที่เป็นต้นฉบับดั้งเดิมของการ์ตูน Disney Princess และมีความถี่ในการรับชมที่มากกว่า 3 เรื่องหลัง 

 
ตารางที่ 5.11 
 
สรุปการถอดรหัสแบบต่อต้านของกลุ่มตัวอย่างอายุ 6-9 ปี 

ช่วงอายุ การถอดรหัสแบบต่อต้านกับภาพตัวแทนผู้หญิง 

อายุ 6-9 ปี 1. กายภาพ - ไม่ปรากฏ 

 2. พฤติกรรม - เจ้าหญิงใช้พลังในการทําร้ายผู้อื่น 

 3. นิสัย เจ้าหญิง 

- อ่อนแอรอความช่วยเหลือ ก้าวร้าว 

- ดื้อ ทําร้ายผู้อื่น 

แม่มด 
- ช่วยเจ้าหญิง 

 4. การเล่าเรื่อง - ผู้หญิงปกครองประเทศเพียงลําพัง 

 
5.1.3.2 กลุ่มเด็กผู้หญิงอายุ 10-12 ปี 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มเด็กผู้หญิงอายุ 10-12 ปีปรากฏการต่อต้านกับ
ภาพตัวแทนผู้หญิงที่มีนิสัยที่ก้าวร้าว, รังแกและทําร้ายผู้อ่ืน โดยจากการสัมภาษณ์น้องใบเตยที่ต่อต้าน
กับภาพตัวแทนผู้หญิงที่มีลักษณะทําร้ายผู้อ่ืนหรือหลอกลวง ซึ่งจะปรากฏในตัวร้ายผู้หญิงยุคแรกและ
ยุคหลังสุดเช่น แม่เลี้ยงใจร้ายในเรื่องสโนไวท์และแม่เลี้ยงในเรื่องราพันเซลที่หลอกราพันเซลว่าเป็นแม่
แท้ๆ ส่วนในยุคที่สองน้องใบเตยต่อต้านกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่ทําตามใจตนเอง และทะเลาะกับพ่อ
แม่เพราะผู้ชาย ซึ่งปรากฏในเรื่องเจ้าหญิงเงือกน้อย นอกจากนี้ยังปรากฏการทะเลาะกับพ่อแม่ในเรื่อง 
นักรบสาวหัวใจมหากาฬ (Brave [2012]) ในฉากที่เมอริด้าถูกคลุมถุงชน ซึ่งน้องใบเตยบอกว่า “เป็น
การกระทําที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเพราะผู้หญิงควรที่จะเชื่อฟ๎งพ่อแม่ผู้ใหญ่ต้องรู้ดีกว่าเด็ก” น้อง
ใบเตยจะมีการถอดรหัสแบบต่อต้านในเรื่องของการกระทําที่ไม่ดีเพราะน้องบอกว่า “พ่อแม่สอนว่า
การกระทําเช่นนี้จะไม่ดี ทําให้ไม่น่าคบหา ไม่น่ารัก” ซึ่งทําให้น้องต่อต้านกับภาพตัวแทนดังกล่าว
ถึงแม้เจ้าหญิงหรือตัวร้ายจะเป็นผู้กระทําก็ตาม 

น้องต้นอ้อปรากฏการถอดรหัสแบบต่อต้านภาพตัวแทนผู้หญิงที่ถูก
เจ้าชายหลอกทําให้น้องต้นอ้อตกใจและรู้สึกต่อต้านเป็นอย่างมาก น้องให้เหตุผลว่า “ปกติเจ้าหญิงจะ
ไม่ถูกเจ้าชายหลอกแต่ในเรื่อง Frozen เจ้าหญิงถูกเจ้าชายหลอก” ซึ่งน้องต้นอ้อจะต่อต้านกับภาพตัว
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แทนที่ถูกประกอบสร้างใหม่ในการ์ตูน Disney Princess ในยุคหลังเพราะว่าแหวกแนวและแตกต่าง
ออกไปจากเรื่องก่อนๆ ซึ่งไม่เคยปรากฏในเรื่องใด 

ซึ่งจากการสัมภาษณ์น้องรุ้งปรากฏการถอดรหัสแบบต่อต้านกับภาพ
ตัวแทนของพ่ีน้องผู้หญิงปกปูองกันซึ่งน้องให้เหตุผลว่า คําว่า “รักแท้” ควรจะเป็นความรักระหว่าง
ชายหญิงมากกว่า ต้องแยกให้ออกระหว่างรักแท้กับความรักระหว่างพ่ีน้อง ซึ่งน้องรุ้งคิดว่า พ่ีน้องไม่
ควรรักกันแบบรักแท้ได้ และน้องรุ้งต่อต้านกับภาพตัวแทนของเจ้าหญิงที่หงุดหงิดมีอารมณ์ร้อน เห็น
ว่าการกระทําเช่นนี้ไม่เหมาะที่จะเป็นเจ้าหญิงควรเป็นการกระทําของตัวร้ายมากกว่า น้องรุ้งต่อต้าน
การที่เจ้าชายมาหลอกเจ้าหญิง ให้เหตุผลว่า “ดูแล้วไม่มีความสุขเพราะว่าเจ้าชายไม่สมควรมาหลอก
เจ้าหญิง” 

น้องต้นอ้อปรากฏการถอดรหัสแบบต่อต้านกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่
ปกครองประเทศเพียงลําพัง ซึ่งน้องให้เหตุผลว่า “ถึงอย่างไรผู้หญิงควรที่จะมีคู่คิดคอยไว้ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันผู้หญิงไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้” 

ปรากฏการต่อต้านกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่อ่อนแอโดยน้องแก้มต่อต้าน
กับภาพตัวแทนเจ้าหญิงที่มีลักษณะอ่อนแอและใส่กระโปรงยาว ซึ่งน้องให้เหตุผลว่า “ทําให้ดูน่า
สงสารและเคลื่อนไหวไม่สะดวกอาจจะหกล้มได้” แล้วให้สัมภาษณ์ว่า “การที่เจ้าหญิงอ่อนแอทําให้
เรื่องที่ดูไม่มีความสนุกซึ่งน้องแก้มชอบตัวละคร” เมอริด้า” มากที่สุดเพราะดูเป็นเจ้าหญิงที่มี
ความสามารถในการปกครองผู้อ่ืนอย่างแท้จริง” และน้องแก้มยังต่อต้านกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่เป็น
แม่มดมาช่วยเหลือเจ้าหญิงเพราะว่าน้องแก้มให้เหตุผลว่า “ต้องเป็นนางฟูาเท่านั้นที่จะช่วยเจ้าหญิงได้
แม่มดมีแต่จะหวังผลประโยชน์ ซึ่งมักทําให้เจ้าหญิงเดือดร้อนอยู่เสมอๆ เช่นในเรื่องเมอริด้าทําให้
ราชินีเอลินอร์กลายเป็นหมี ซึ่งไม่ดีเลย” 

ในกลุ่มอายุ 10-12 ปี จะต่อต้านในเรื่องของการกระทําเกี่ยวกับลักษณะ
นิสัยมากกว่าเรื่องกายภาพ เช่น ความก้าวร้าว การทําร้ายผู้อ่ืนของเจ้าหญิงและภาพตัวแทนที่ในกลุ่ม
นี้ต่อต้านมากท่ีสุดคือ ผู้หญิงที่ก้าวร้าวรังแกผู้อื่นรวมทั้งผู้หญิงที่ควบคุมตนเองไม่ได้, ทะเลาะกับพ่อแม่
เพราะผู้ชาย หรือภาพตัวแทนผู้หญิงที่ถูกประกอบสร้างใหม่ เช่น เจ้าหญิงไม่แต่งงาน จากการให้
สัมภาษณ์ของน้องใบเตยที่ว่า “เจ้าหญิงเรื่องใหม่ๆ ชอบมีเรื่องใหม่ๆ ออกมาแต่ละแบบจะไม่ซ้ํากัน
เท่าไรทําให้สนุกแต่ว่ายังชอบแบบเก่ามากกว่าเพราะรู้สึกน่ารักกว่า แต่การที่เจ้าหญิงไม่แต่งงานไม่
เหมาะ เจ้าหญิงควรแต่งงาน” 
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ตารางที่ 5.12 
 
สรุปการถอดรหัสแบบต่อต้านของกลุ่มตัวอย่างอายุ 10-12 ปี 

ช่วงอายุ การถอดรหัสแบบต่อต้านกับภาพตัวแทนผู้หญิง 
อายุ 10-12 ปี 1. กายภาพ ผู้หญิงใส่กระโปรงยาว (อาจจะล้ม) 

 2. พฤติกรรม ไม่ปรากฏ 

 3. นิสัย เจ้าหญิง 

- ทําร้ายผู้อื่น 

- ทําตามใจตนเอง 

- อารมณ์ร้อน 

- หงุดหงิดง่าย 

- อ่อนแอ 

- ทะเลาะกับพ่อแม่เพราะผู้ชาย 

- ไม่ฉลาดอ่อนต่อโลก 

- ถูกหลอกเชื่อคนง่าย 

ตัวร้าย 

- ชอบหลอกลวง 

แม่มด 
- ช่วยเหลือเจ้าหญิง 

 4. การเล่าเรื่อง - เจ้าหญิงปกครองประเทศเพียงลําพัง 

- เจ้าหญิงถูกเจ้าชายหลอก 

- น้องสาวปกปูองพ่ีสาวเป็นการกระทําของรักแท้ 
- เจ้าชายหลอกเจ้าหญิง 
- เจ้าหญิงไม่แต่งงาน 

 
5.1.3.3 กลุ่มเด็กผู้หญิงอายุ 16-18 ปี 

กลุ่มเด็กผู้หญิงอายุ 16-18 ปีนั้นปรากฏการต่อต้านกับภาพตัวแทนที่
แตกต่างกันออกไปเช่น น้องแนนมีการถอดรหัสแบบต่อต้านกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่มีความเป็นผู้หญิง
มากๆ ในการ์ตูน Disney Princess ทั้งยุค 1, 2และ3 เช่น การรอให้เจ้าชายมาช่วย การร้องเพลง 
การเต้นรํา การเย็บป๎กถักร้อยหรือการร้องไห้ ซึ่งน้องแนนให้สัมภาษณ์ว่า “ผู้หญิงมีดีกว่ามานั่งร้องไห้ 
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ไร้สาระ ควรที่จะทําตัวให้เก่งและหาเลี้ยงตนเองได้ เมื่อถึงเวลาเจ้าชายหรือคนที่ใช่ก็จะมาเอง 
และแนนสามารถอยู่เป็นโสดได้เพราะดูแลตนเองได้ไม่ต้องพึ่งพาผู้ชาย” 

น้องเฟรมต่อต้านการที่ตัวละครมีภาพตัวแทนที่มีการกระทําที่ผิดเช่น 
การลักพาตัวลูกคนอ่ืนของแม่เลี้ยงกอเธล, การกระทําตามใจตนเองของเจ้าหญิงที่ดื้อรั้นแบบเมอริด้า 
เพราะน้องให้เหตุผลว่า “การกระทําแบบนี้เป็นสิ่งไม่ดี จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ไม่น่าที่จะทําสิ่ง
เหล่านี้ไม่ได้ขึ้นกับว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่า” 

น้องเฟิร์นต่อต้านกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่เป็นตัวร้ายแต่ต้องใส่แต่ชุดสีไม่
สดใสน้องบอกว่า “ในโลกของความเป็นจริงตัวร้ายมีมาในทุกรูปแบบคนแต่งตัวสวยก็เป็นตัวร้ายได้ 
ดังนั้น จะตัดสินใจจากชุดไม่ได้” และน้องยังต่อต้านการที่ผู้หญิงรอคอยให้เจ้าชายมาช่วยเหลือเช่นใน
เรื่องสโนไวท์ และเจ้าหญิงนิทรา น้องบอกว่า “ทําให้ผู้หญิงดูทําอะไรไม่ได้และเป็นการลดความสามารถ
ของผู้หญิงซึ่งผู้หญิงควรที่จะดูแลตนเองได้ด้วยไม่ใช่รอแต่ความช่วยเหลือ” 

น้องเฟริ์นให้สัมภาษณ์ว่า “ผู้หญิงไม่ควรทําตัวให้น่าสงสารเพราะผู้หญิง
จะต้องดูแลลูกในอนาคตควรเป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือที่จะได้ปกปูองลูกได้ซึ่งน้องคิดว่าการทําตัวน่า
สงสารเป็นการลดความน่าเชื่อถือในตัวเอง” เป็นต้น ซึ่งจากกลุ่มตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่ามีการ
ถอดรหัสแบบต่อต้านที่หลากหลายออกไปจากกลุ่มที่อายุน้อยกว่า เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์
ในการใช้ชีวิตนอกบ้านมากข้ึนและอยู่ในช่วงวัยที่มีความคิดเป็นของตนเองและกล้าแสดงออก 

กลุ่มตัวอย่างที่ถอดรหัสกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่มีความเป็นผู้หญิงมากๆ 
เช่น การใฝุฝ๎นที่จะเจอรักแท้หรือพบรักในวันเดียว โดยน้องต่อต้านกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่ใฝุฝ๎นถึง
เจ้าชาย เพราะว่าน้องให้เหตุผลว่า “ในชีวิตจริงถึงจะใฝุฝ๎นไปเราก็ไม่ได้เจ้าชายอยู่ดีซึ่งใฝุฝ๎นไปก็ไม่เป็น
ความจริง” การใฝุฝ๎นถึงเจ้าชายนั้นจะปรากฏในการ์ตูน Disney Princess ยุค 1 และ 2 น้องนันต่อต้าน
กับภาพตัวแทนดังกล่าว และยังต่อต้านกับการที่เจ้าหญิงมีเวทย์มนตร์เพราะน้องให้เหตุผลว่า “ดูเกิน
จริงไปหน่อยและเก่งเกินไป 

น้องพ้ันซ์ที่ปรากฏการถอดรหัสแบบต่อต้านกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่รัก
เจ้าชายภายใน 1 วัน ผู้หญิงรอให้เจ้าชายมาช่วยเหลือ ผู้หญิงทําตัวน่าสงสาร ผู้หญิงที่ยอมถูกคลุมถุงชน 
ผู้หญิงที่ขี้อิจฉากลั่นแกล้งผู้ที่อ่อนแอกว่า น้องให้เหตุผลว่า “คนเรามีศักดิ์ศรีเท่ากันต้องมีความเสมอ
ภาคไม่ควรถูกใครบังคับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งงาน และที่สําคัญผู้หญิงที่รักคนๆ หนึ่งใน 1 วันได้ใน
สมัยนี้น่าจะเหลือน้อย ซึ่งคนเราควรจะพ่ึงพาตนเองก่อนที่จะขอความช่วยเหลือจากใครโดยไม่จําเป็น 
และท่ีสําคัญไม่ควรทําตัวน่าสงสารเพราะจะทําให้เราดูอ่อนแอและที่รับไม่ได้คือคนที่ขี้อิจฉาและรังแก
คนอ่ืนเพราะคนเราควรมีเมตตาต่อกัน” 

แต่ถึงอย่างไรกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ปรากฏการถอดรหัสแบบต่อต้านกับภาพ
ตัวแทนใดๆ คือน้องน้ําหวาน จากการให้สัมภาษณ์น้องน้ําหวานซึ่งน้องน้ําหวานตอบว่า “ตัวละครถูก
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สร้างมาเพ่ือความบันเทิงไม่สามารถมาเทียบกับชีวิตจริงได้ ดูเพ่ือความสนุกและความบันเทิงนํามา
ปรับใช้กับชีวิตประจําวัน ไม่มีเหตุผลที่จะเกลียดหรือชอบการกระทําของตัวการ์ตูนตัวไหนเพราะทุก
ตัวล้วนมีข้อดีในตัวของมันเอง” 

ในช่วงอายุ 16-18 ปี จะมีการถอดรหัสที่แตกต่างออกไปมากที่สุดในการ
สัมภาษณ์เนื่องจากในช่วงวัยนี้จะมีความเป็นตัวของตนเองสูงไม่ถูกควบคุมจากผู้ปกครองและได้รับชม
สื่อที่หลากหลายรวมทั้งมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมากกว่ากลุ่มอายุ 6-12 ปี 

ต่อไปผู้วิจัยได้สรุปการถอดรหัสแบบต่อต้านของกลุ่มตัวอย่างอายุ 16-18 
ปี  ที่ปรากฏในการสัมภาษณ์เพ่ือให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นตามตารางที่ 5.13 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 5.13 
 
สรุปการถอดรหัสแบบต่อต้านของกลุ่มตัวอย่างอายุ 16-18 ปี 

ช่วงอายุ การถอดรหัสแบบต่อต้านกบัภาพตัวแทนผู้หญิง 
อายุ 16-18 ปี 1. กายภาพ ตัวร้าย 

- แต่งชุดสีไม่สดใส 
 2. พฤติกรรม/ท่าทาง - ผู้หญิงทํางานบ้าน 

- ร้องเพลง เต้นรํา 
- ร้องไห ้

 3. นิสัย เจ้าหญิง 
- อิจฉา 
- รอให้เจ้าชายมาช่วยเหลือ 
- ใฝุฝ๎นถึงเจ้าชาย 
- ทําตัวน่าสงสาร 
- ผู้หญิงที่ยอมถูกคลุมถุงชน 
- การกระทําตามใจตนเองดื้อร้ัน 
- รักเจ้าชายภายใน 1 วัน 
ตัวร้าย 
- ชอบหลอกลวง 

 4. พฤติกรรม/
ความสามารถ 

- เย็บป๎กถักร้อย 
- มีเวทย์มนต์ 

 5. การเล่าเรื่อง 
 

- เจ้าหญิงทําร้ายผู้อื่น 
- ตัวร้ายลักพาตัวลูกคนอื่น 
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จากตารางที่ 5.13 สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มตัวงอย่างอายุ 16-18 ปี  ปรากฏการต่อต้าน
กับภาพตัวแทนเจ้าหญิงทู่เป็นเจ้าหญิงในยุคแรก 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวต่อต้านกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่ร้องเพลง เต้นรํา และ
ทํางานซึ่งปรากฏในการ์ตูน Disney Princess ในยุคแรก ซึ่งมีความเป็นผู้หญิงสูง 

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังต่อต้านกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่ร้องไห้และรอคอยความ
ช่วยเหลือจากเจ้าชาย ซึ่งในการ์ตูน Disney Princess ยุคล่าสุดทั้ง 3 เรื่องไม่ปรากฏภาพตัวแทนดังกล่าวแต่
นําเสนอภาพตัวแทนผู้หญิงที่เข้มแข็งขึ้นเช่นเมอริด้าที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าชายแต่ดูแล
ตนเองได ้

อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างยังปรากฏการต่อต้านกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่เป็นตัวร้ายและ
มีความอิจฉาริษยาและหลอกลวง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํา รวมทั้งการลักพาตัวลูกคนอ่ืนที่ปรากฏในเรื่อง 
ราพันเซลกับโจรซ่าจอมแสบ ในฉากที่แม่เลี้ยงกอเธลได้ลักพาตัวราพันเซลมาไว้ในหอคอย 

ในตารางต่อไปผู้วิจัยจะนําเสนอสรุปการถอดรหัสแบบต่อต้านของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 
กลุ่มท่ีได้สัมภาษณ์มาซึ่งจะแสดงอยู่ในตารางที่ 5.14 ต่อไป 

 
ตารางที่ 5.14 
 
สรุปการถอดรหัสแบบต่อต้านของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม 

การถอดรหัส 
แบบต่อต้าน 

ช่วงอายุ 

อายุ 6-9 ปี อายุ 10-12 ปี อายุ 13-18 ปี 
1. กายภาพ - ไม่ปรากฏ 

 
- ผู้หญิงใส่กระโปรงยาว 
(อาจจะล้ม) 

ตัวร้าย 
- แต่งชุดสีไม่สดใส 

2. พฤติกรรม/ท่าทาง - ไม่ปรากฏ 
 

- ไม่ปรากฏ 
 

- ผู้หญิงทํางานบ้าน 
- ร้องเพลง เต้นรํา 
- ร้องไห ้

3. นิสัย เจ้าหญิง 
- อ่อนแอ** 
- รอความช่วยเหลือ 
- ก้าวร้าว 
- ดื้อ ทําร้ายผู้อื่น 
แม่มด 
- ช่วยเหลือเจ้าหญิง** 
 

เจ้าหญิง 
- ทําตามใจตนเอง 
- อารมณ์ร้อน 
- หงุดหงิดง่าย 
- อ่อนแอ** 
แม่มด 
- ช่วยเหลือเจ้าหญิง** 
 

เจ้าหญิง 
- อิจฉา 
- รอให้เจ้าชายมา

ช่วยเหลือ 
- ใฝุฝ๎นถึงเจ้าชาย 
- ทําตัวนา่สงสาร 
- ผู้หญิงที่ยอมถูกคลุม

ถุงชน 
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ตารางที่ 5.14  
 
สรุปการถอดรหัสแบบต่อต้านของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม (ต่อ) 

การถอดรหัส 
แบบต่อต้าน 

ช่วงอายุ 
อายุ 6-9 ปี อายุ 10-12 ปี อายุ 13-18 ปี 

  เจ้าหญิง 
- ทะเลาะกบัพ่อแม่

เพราะผู้ชาย 
- ไม่ฉลาดอ่อนต่อโลก 
- ถูกหลอกเชื่อคนง่าย 
ตัวร้าย 
- ชอบหลอกลวง 

เจ้าหญิง 
- การกระทําตามใจ

ตนเองดื้อร้ัน 
- รักเจ้าชายภายใน  

1 วัน 
ตัวร้าย 
- ชอบหลอกลวง 

4. พฤติกรรม/
ความสามารถ 

  - เย็บป๎กถักร้อย 
- มีเวทย์มนต ์

5. การเล่าเรื่อง - ผู้หญิงปกครอง
ประเทศเพียงลําพงั** 

- เจ้าหญิงใช้พลังในการ
ทําร้ายผู้อืน่* 

 

- เจ้าหญิงปกครอง
ประเทศเพียงลําพงั** 

- เจ้าหญิงถูกเจ้าชาย
หลอก 

- น้องสาวปกปูองพี่สาว
เป็นการกระทําของ 
รักแท้ 

- เจ้าชายหลอกเจ้าหญิง 
- เจ้าหญิงไม่แต่งงาน 
- เจ้าหญิงทําร้ายผู้อื่น* 

- เจ้าหญิงทําร้ายผู้อื่น* 
- ตัวร้ายลักพาตวัลูก 

คนอื่น 

เครื่องหมาย (*) คือลักษณะที่ทั้ง 3 กลุ่มปรากฏการถอดรหัสแบบต่อต้านเหมือนกัน 
เครื่องหมาย (*) คือลักษณะที่ทั้ง 2 กลุ่มปรากฏการถอดรหัสแบบต่อต้านเหมือนกัน 

 
จากตารางที่ 5.14 สรุปการถอดรหัสแบบต่อต้านของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 

ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างจะปรากฏการถอดรหัสแบบต่อต้านกับภาพตัวแทนเจ้าหญิงที่ทําร้ายผู้อ่ืน  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นเห็นว่าทั้ง 3 ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างที่ถูกสัมภาษณ์ต่อต้านกับภาพตัวแทนที่ถูก
ประกอบสร้างใหม่ในการ์ตูน Disney Princess ยุคที่ป๎จจุบัน ได้แก่ ฉากที่ราพันเซลทําร้ายฟลิน  
ไรเดอร์ และฉากท่ีเอลซ่าใช้เวทย์มนต์ทําร้ายผู้อื่นซึ่งเป็นภาพตัวแทนที่ถูกประกอบสร้างใหม่ในยุคหลัง 
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ปรากฏกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 6-9 ปี  และ 10-12 ปี  ที่ต่อต้านกับภาพ
ตัวแทนผู้หญิงที่เป็นเจ้าหญิงอ่อนแอ และ ต่อต้านกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่เป็นแม่มดช่วยเหลือเจ้าหญิง 
ซึ่งเป็นการรื้อถอนภาพแม่มดแบบเดิมๆ ที่ต้องทําร้ายเจ้าหญิง แต่ในเรื่องนักรบสาวหัวใจมหากาฬ 
ประกอบสร้างแม่มดให้ช่วยเหลือเจ้าหญิงคือ แม่มดบูช่วยเหลือเมอริด้า 

กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ช่วงอายุ 6-9 ปี  และ 10-12 ปี  ที่ปรากฏการ
ถอดรหัสแบบต่อต้านกับการเล่าเรื่องที่ให้เจ้าหญิงปกครองประเทศเพียงลําพังโดยปราศจากเจ้าชาย
ครองคู่ด้วย ซึ่ง 2 กลุ่มนั้นมีภาพจําที่ว่าเจ้าหญิงต้องคู่กับเจ้าชายเสมอซึ่งการเล่าเรื่องดังกล่าวมัก
ปรากฏในการ์ตูน Disney Princess ยุคแรกและยุคที่สองที่มีการเล่าเรื่องในลักษณะดังกล่าวแต่ในยุค
ป๎จจุบันการเล่าเรื่องดังกล่าวได้ถูกรื้อถอนและถูกประกอบสร้างใหม่ในเรื่องผ่านการเล่าเรื่องในการ์ตูน
นักรบสาวหัวใจมหากาฬ (Brave [2012]) และ ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ (Frozen [2013]) ที่ให้
ผู้หญิงสามารถปกครองประเทศโดยไม่มีผู้ชายได้ 

ในส่วนต่อไปผู้วิจัยจะนําเสนอสรุปการถอดรหัสของของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ต่อภาพตัวแทนตัวละครผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess ซึ่งจะแบ่งตามช่วงอายุตามลําดับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาซึ่งตารางดังกล่าวจะปรากฏการเปรียบเทียบการถอดรหัสในลักษณะต่างๆ เทียบเคียง
กันเพ่ือให้ง่ายแก่การทําความเข้าใจการถอดรหัสของกลุ่มตัวอย่างมากข้ึน 

5.1.4 สรุปการถอดรหัสของของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อภาพตัวแทนตัวละครผู้หญิงใน
การ์ตูน Disney Princess (แบ่งตามอายุ) 
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ตารางที่ 5.15 
 
สรุปการถอดรหัสของกลุ่มตัวอย่างอายุ 6-9 ปี ที่มตี่อภาพตัวแทนตัวละครผู้หญิงในการ์ตูน Disney 
Princess 

ลักษณะการถอดรหสั 
ช่วงอายุ 6-9 ปี 

การถอดรหัสแบบ 
เห็นชอบ 

การถอดรหัสแบบ 
ต่อต้าน 

การถอดรหัสแบบ 
ต่อรอง 

1. กายภาพ เจ้าหญิง 
- ผิวขาว 
- สวย ผมยาว 
ตัวร้าย 
- ไม่สวย 

- ไม่ปรากฏ 
 

- เจ้าหญิงมีพลังวิเศษได้
แต่ไม่ควรทําร้ายคน
อื่น 

- เจ้าหญิงไม่ควรทําร้าย
เจ้าชายแตท่ําร้ายคน
ที่แกล้งเจ้าหญิงได ้

- ผู้หญิงสวยได้แต่ไม่
ควรถูกหลอก 

- ผู้หญิงเป็นคนดีแต่
ต้องไม่ถูกใครรังแก 

- ผู้หญิงใฝุฝ๎นหา
เจ้าชายได้แต่ต้อง
เข้าใจถึงโลกความเป็น
จริง 

- ผู้หญิงต้องทํางานบ้าน
เพราะถูกบังทั้งที่ตนไม่
อยากทํา 

2. พฤติกรรม เจ้าหญิง 
- มีความสามารถในการ

ทํางานบา้น 

- ไม่ปรากฏ 
 

3. นิสัย เจ้าหญิง 
- มีเมตตา ใจดี รักสัตว์  

ไม่เห็นแก่ตัว ดูแลผู้อื่น 
ตัวร้าย 
- อิจฉา ริษยา 
- กลั่นแกล้งเจ้าหญิง 
(ภาพเสนอซํ้าของตัวร้าย
ผู้หญิงที่จะแกล้งนางเอกและ
มีความอิจฉาริษยา) 

เจ้าหญิง 
- อ่อนแอ 
- รอความช่วยเหลือ 
- ก้าวร้าว 
- ดื้อ ทําร้ายผู้อื่น 
แม่มด 
- ช่วยเหลือเจ้าหญิง 
 

4. ความสามารถ
พิเศษ 

- มีเวทย์มนต์/พลงัพิเศษ  

5. การเล่าเรื่อง - คนไม่ดีแพ้ภัยคนด ี
- พี่น้องรักกัน 
- ชอบผจญภัย 
- ดูแลตนเองได ้
- เจ้าหญิงเป็นคนด ี
- ตัวร้ายแพ้ภัยตนเอง 
- ตอนจบตัวร้ายต้องไม่มี

ความสุข 

- ผู้หญิงปกครอง
ประเทศเพียงลําพงั 

- เจ้าหญิงใช้พลังในการ
ทําร้ายผู้อืน่ 

 



Ref. code: 25595607030193MYO

143 

 

143 

จากตารางที่ 5.15 สามารถวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างอายุ 6-9 ปี  จะยังคงถอดรหัส
แบบเห็นชอบกับลักษณะทางกายภาพของตัวละครที่เสนอออกมาในรูปแบบที่สวยและมีผิวขาวซึ่งจะ
ปรากฏในยุคแรกและยุคที่สองและรวมถึงการ์ตูน Disney Princess 3 เรื่องล่าสุดที่ทั้งราพันเซล, 
อันนาและเอลซ่ามีความสวยและมีผิวขาว ซึ่งเป็นการประกอบสร้างแบบเดิม ที่สะท้อนความเป็น 
เจ้าหญิงในกลุ่ม Disney Princess 

นอกจากนี้ยังปรากฏการถอดรหัสแบบเห็นชอบกับท่าทางที่มีความเป็นผู้หญิง เช่น 
กิจวัตรประจําวันของผู้หญิง ตัวอย่างเช่น การเย็บป๎กถักร้อยและการกวาดบ้าน ซึ่งปรากฏในการ์ตูน 
Disney Princess ยุคแรกและยุคที่สาม รวมทั้งยังปรากฏการถอดรหัสแบบเห็นชอบกับภาพตัวแทน
ผู้หญิงที่เป็นตัวร้ายที่ยังคงความขี้อิจฉาริษยา ซึ่งเป็นภาพที่ถูกเสนอในตัวร้ายผู้หญิงยุคแรกถึงป๎จจุบัน 
และยังปรากฏการถอดรหัสแบบเห็นชอบกับภาพตัวแทนที่ประกอบสร้างใหม่ เช่น ความรักระหว่างพ่ี
น้องที่ปรากฏใน 3 เรื่องหลัง จากเดิมที่ไม่ค่อยลงรอยกันหรือเป็นลูกคนเดียว ความไม่อ่อนแอดูแล
ตนเองได ้

สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มอายุ 6-9 ปีมีการถอดรหัสแบบต่อต้านกับการประกอบ
สร้างภาพตัวแทนเจ้าหญิงที่ก้าวร้าว ดื้อรั้น มีความคิดเป็นของตนเอง ซึ่งเด็กในกลุ่มแรกจะต่อต้านกับ
ภาพตัวแทนที่ Walt Disney ได้ประกอบสร้างใหม่ในการ์ตูน Disney Princess ในยุคหลังเช่นผู้หญิง
ปกครองประเทศเพียงลําพังและผู้หญิงใช้พลังในการทําร้ายผู้อ่ืน แต่จะเห็นชอบกับภาพตัวแทนที่ถูก
ประกอบสร้างใหม่ให้ผู้หญิงหันมาใส่ใจกับคนในครอบครัวมากกว่าคนภายนอกครอบครัว 

ในกลุ่มตัวอย่างที่อายุ 6-9 ปี  ได้ถอดรหัสแบบต่อรองกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่มีพลัง
วิเศษแต่กลับใช้ในการทําร้ายคนอ่ืน ซึ่งปรากฏการถอดรหัสแบบต่อรองว่าหากเจ้าหญิงเป็นคนดีก็ต้อง
ไม่ถูกใครรังแกแต่กลับไม่ปรากฏการถอดรหัสแบบต่อรองกับตัวร้ายผู้หญิงที่ทําร้ายผู้อ่ืนซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างในกลุ่มนี้ถึงแม้จะมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตน้อยแต่ก็สามารถแยกแยะระหว่างโลกของ
การ์ตูนกับโลกแห่งความเป็นจริงได้ แต่ก็ยังยึดอยู่กับภาพตัวแทนผู้หญิงที่เป็นเจ้าหญิงที่พบได้ใน
การ์ตูน Disney Princess ในทุกเรื่อง 
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ตารางที่ 5.16 
 
สรุปการถอดรหัสของกลุ่มตัวอย่างอายุ 10-12 ปี ที่มตี่อภาพตัวแทนตัวละครผู้หญิงในการ์ตูน Disney 
Princess 

ลักษณะการถอดรหัส 
ช่วงอายุ 10-12 ป ี

การถอดรหัสแบบเห็นชอบ การถอดรหัสแบบต่อต้าน การถอดรหัสแบบต่อรอง 
1. กายภาพ - สวย ผมยาว รูปรา่งผอม

บาง 
- ผู้หญิงใส่กระโปรงยาว 

(อาจจะล้ม) 
- ผู้หญิงธรรมดาทีต่้องใช้

ความสามารถไต่เต้าเป็น
เจ้าหญิงและปกครอง
ประชาชนได ้

- เจ้าหญิงสวยแต่ต้อง
ฉลาดด้วย ไม่หลงเชื่อ
คนง่าย 

- แม่มดควรที่จะสวยแต่
คงนิสัยโหดร้ายสงบ
เยือกเย็น 

- ผู้หญิงเข้มแข็งได้แตต่้อง
มีคนดูแลยามที่อ่อนแอ 

- ในยามคับขันอยากให้
พ่อแม่มาช่วยแทนท่ีจะ
เป็นเจ้าชาย 

- การปกครองประเทศ
เพียงลําพังของเจ้าหญิง 

- รักของพี่น้องคือรักแท้ 
- เจ้าชายไม่ควรหลอกเจ้า

หญิง คนท่ีหลอกควร
เป็นตัวร้ายมากกว่า 

- การแต่งงานไม่ใช่การอยู่
คนเดียวควรมีคนดูแล 

 

2. พฤติกรรม - ดูแลพี่น้อง 
- ไม่คลั่งไคลผู้้ชายเกินไป 

- ไม่ปรากฏ 

3. นิสัย เจ้าหญิง 
- มีน้ําใจและเมตตา 
- ปกปูองตนเองได ้
- ไม่อ่อนแอ 
- เป็นมิตรกับสัตว ์
- ตามใจตนเอง 
- ไม่ร้องไห้ มีความอดทน 
ตัวร้าย 
- ขี้อิจฉา 
- ใจร้ายและทําร้ายผู้อื่น 
นางฟ้า 
- ช่วยเหลือผู้อื่น 

เจ้าหญิง 
- ทําร้ายผู้อื่น 
- ทําตามใจตนเอง 
- อารมณร์้อน 
- หงุดหงิดง่าย 
- อ่อนแอ 
- ทะเลาะกับพ่อแม่เพราะ

ผู้ชาย ไม่ฉลาดอ่อนต่อ
โลก ถูกหลอกเชื่อคน
ง่าย 

ตัวร้าย 
- ชอบหลอกลวง 
แม่มด 
- ช่วยเหลือเจ้าหญิง 

4. ความสามารถ - เจ้าหญิงร้องเพลงไพเราะ 
- ทําความสะอาดบ้าน เป็น

แม่ศรีเรือนได ้

 

5. การเล่าเร่ือง - เจ้าหญิงปกครองประเทศ
เพียงลําพัง 

- ผู้หญิงรักคนในครอบครัว
มากกว่าบุคคลภายนอก 

- เจ้าหญิงเป็นคนด ี
- เจ้าหญิงพ่ึงพาตนเองได ้
- แม่มดช่วยเหลือเจ้าหญิง 
- เจ้าหญิงออกไปผจญภัย 

- เจ้าหญิงปกครอง
ประเทศเพยีงลําพัง, 
เจ้าหญิงถูกเจ้าชาย
หลอก 

- น้องสาวปกปูองพี่สาว
เป็นการกระทําของรัก
แท้ 

- เจ้าชายหลอกเจ้าหญิง 
- เจ้าหญิงไม่แต่งงาน 
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จากตางรางที่ 5.16 สรุปการถอดรหัสของกลุ่มตัวอย่างอายุ 10-12 ปี  ที่มีต่อภาพ
ตัวแทนตัวละครผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess ซึ่งเป็นตารางที่รวมการให้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ในกลุ่มที่ 2 ที่มีอายุอยู่ในช่วง 10-12 ปี  จะมีการถอดรหัสแบบเห็นชอบกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่สวย
และมีเมตตาซึ่งปรากฏในการ์ตูน Disney Princess ทุกยุคที่เจ้าหญิงจะต้องมีภาพตัวแทนดังกล่าว 
แต่ที่แตกต่างจากกลุ่มอื่น คือ ในกลุ่มตัวอย่างที่ 2 จะถอดรหัสแบบเห็นชอบกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่มี
ความกล้าหาญและกล้าเสนอความคิดเห็นเนื่องจากในช่วงวัยที่โตขึ้นกว่าในกลุ่มตัวอย่างที่ 1 แต่ถึง
อย่างไรในกลุ่มที่ 2 ยังปรากฏการถอดรหัสแบบต่อต้านกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่ทําร้ายผู้อ่ืน ก้าวร้าว
กับพ่อแม่ ทําตามใจตนเองที่ปรากฏในการ์ตูน Disney Princess ในยุคที่ 2 ที่ผู้หญิงเริ่มมีการ
แสดงออกทางความคิดของตนเองมากขึ้นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสตรีนิยมที่ผู้หญิงเริ่มเสนอความคิดในด้าน
ของความเท่าเทียมกันในสังคมซึ่งในกลุ่มที่ 2 ที่อายุ 10-12 ปี  จะต่อต้านกับภาพตัวแทนดังกล่าว จาก
การแสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเองนั้นก็ยังต่อต้านกับภาพตัวแทนที่ผู้หญิงต้องรอคอยความ
ช่วยเหลือ อ่อนแอ ซึ่งปรากฏในการ์ตูน Disney Princess ยุคที่ 1-2 ซึ่งเป็นเพราะว่าในยุคของ 
Postmodern ผู้หญิงได้มีการพัฒนาไปพร้อมกับโลกเปิดกว้างมากขึ้น ซึ่งกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้เริ่มมีการ
เปิดรับสื่อที่หลากหลายทําให้เห็นภาพตัวแทนผู้หญิงจากสื่อต่างๆ  

แต่ถึงอย่างไรกลุ่มตัวอย่างนี้ไม่เห็นด้วยกับการที่ตัวการ์ตูนผู้หญิงที่เป็นเจ้าหญิงมีภาพตัว
แทนที่ก้าวร้าว อารมณ์ร้อนและหงุดหงิดง่าย เพราะในสังคมนั้น “ผู้หญิงควรสงบเสงี่ยมเจียมตัว ต้องมี
ทั้งความสวยความฉลาดไม่อ่อนต่อโลก” ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากตารางนั้นในเรื่องของการถอดรหัสแบบ
ต่อรอง กลุ่มตัวอย่างยังต่อรองกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่สวยแต่ไม่ฉลาดอยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างต้องการให้ผู้หญิงเป็นในรูปแบบที่ครบเครื่องตามผู้หญิงยุคใหม่ที่ต้องสวยและฉลาดอยู่ในคน
เดียวกัน และยังสนับสนุนให้ผู้หญิงธรรมดาใช้ความสามารถไต่เต้าไปสู่ความสําเร็จได้เทียบเท่ากับ
ผู้ชายอีกด้วย จะเห็นได้จากการถอดรหัสแบบต่อรองที่ว่า “ผู้หญิงธรรมดาที่ต้องใช้ความสามารถไต่เต้า
เป็นเจ้าหญิงและปกครองประชาชนได้” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในชีวิตจริงเด็กผู้หญิงในกลุ่มนี้ถึงแม้จะถูก
สังคมตีกรอบให้อยู่ในจุดที่ควรเป็นเหมือนผู้หญิงในยุคก่อน แต่ก็ยังเห็นชอบกับภาพตัวแทนผู้หญิงของ
เจ้าหญิงในยุคใหม่ๆ  ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาใน Disney Princess 
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ตารางที่ 5.17 
 
สรุปการถอดรหัสของกลุ่มตัวอย่างอายุ 16-18 ปี ที่มตี่อภาพตัวแทนตัวละครผู้หญิงในการ์ตูน Disney 
Princess 

ลักษณะการ
ถอดรหัส 

ช่วงอายุ 16-18 ป ี
การถอดรหัสแบบเห็นชอบ การถอดรหัสแบบต่อต้าน การถอดรหัสแบบต่อรอง 

1. กายภาพ - สวย หุ่นด ี
 

ตัวร้าย 
- แต่งชุดสีไม่สดใส 

- ผู้หญิงทํางานบ้าน (ให้
แม่บ้านทํา) 

- ผู้หญิงมผีู้ชายในฝ๎นได้แต่
ต้องไม่เกินจริงแบ่งแยก
ระหว่างความจริงและ
ความฝ๎น 

- ผู้หญิงรักกับเจ้าชายใน 1 
วันเร็วไปควรมีเวลาใน
การเรยีนซึ่งกันและกัน 

- ผู้หญิงปกครองประเทศ
ได้แต่ควรที่จะมเีจ้าชาย
และควรมีความสามารถ 

 

2. พฤติกรรม - ไม่ขัดหลักศลีธรรม 
- ร่าเริงสดใส 
- ฉลาดและมั่นใจในตนเอง 

- ผู้หญิงทํางานบ้าน 
- ร้องเพลง เต้นรํา 
- ร้องไห ้

3. นิสัย เจ้าหญิง 
- มีเมตตา 
- กล้าหาญ 
- เสียสละ 
- ชอบผจญภัย 
 

เจ้าหญิง 
- อิจฉา 
- รอให้เจ้าชายมาช่วยเหลือ 
- ใฝุฝ๎นถึงเจ้าชาย 
- ทําตัวน่าสงสาร 
- ผู้หญิงท่ียอมถูกคลุมถุงชน 
- การกระทําตามใจตนเอง

ดื้อรั้น 
- รักเจ้าชายภายใน 1 วัน 
ตัวร้าย 
- ชอบหลอกลวง 

4. ความสามารถ - ทํางานบ้าน 
- ร้องเพลง 
- มีเวทย์มนต์และพลังวิเศษ 

- เย็บป๎กถักร้อย 
- มีเวทย์มนต ์
 

5. การเล่าเร่ือง - ผู้หญิงปกครองประเทศเพยีง
ลําพัง 

- ต้องกล้าเสนอความคิดเห็น
และทําตามความคดิของ
ตนเอง 

- ใฝุฝ๎นถึงเจ้าชาย 
- ปกปูองตนเองได้โดยไม่รอ

คอยความช่วยเหลือ 
- แม่มดช่วยเหลือเจ้าหญิง 

- เจ้าหญิงทําร้ายผู้อื่น 
- ตัวร้ายลักพาตัวลูกคนอ่ืน 
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จากตารางที่ 5.17 สรุปการถอดรหัสของกลุ่มตัวอย่างอายุ 16-18 ปี  ที่มีต่อภาพตัวแทน
ตัวละครผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess ซึ่งเป็นกลุ่มที่ 3 ซึ่งมีอายุ 16-18 ปี  มีการถอดรหัสแบบ
เห็นชอบกับเจ้าหญิงที่รูปร่างดีและเจ้าหญิงที่สวยรวมทั้งยังมีท่าทางที่ต้องร่าเริงสดใส พร้อมทั้งร้อง
เพลงและทํางานบ้านได้ประกอบกับต้องมีนิสัยที่ดีมีเมตตาและเสียสละ ซึ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏใน Disney 
Princess ในยุคที่ 1-ป๎จจุบัน แต่ในกลุ่มตัวอย่างบางรายปรากฏการถอดรหัสแบบต่อต้านกับภาพตัวแทน
ผู้หญิงที่ทํางานบ้าน ร้องเพลงเช่นกัน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ต่อต้านให้เหตุผลว่า “ผู้หญิงไม่ควรที่จะมาทํา
หน้าที่ในส่วนนี้ ผู้หญิงสามารถที่จะทําอย่างอ่ืนได้อีกมากมาย” ซึ่งกลุ่มตัวอย่างนี้กลับเห็นชอบกับภาพ
ตัวแทนผู้หญิงที่มีความกล้าหาญ เสนอความคิดเห็นรวมทั้งปกปูองตนเองได้ ซึ่งในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 
3 นี้มีความหลากหลายทางด้านความคิดเนื่องจากมีช่วงวัยที่สูงที่สุดจาก 2 กลุ่มตัวอย่างแรกทําให้ได้พบ
และมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมากกว่าซึ่งจะมีผลต่อการถอดรหัสหลังรับชมการ์ตูน ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ในกลุ่มที่ 3 จะมีการต่อรองกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่ปรากฏในการ์ตูนมากที่สุดโดยจะเพ่ิมเติมและให้
เหตุผลเช่น” ผู้หญิงปกครองประเทศเพียงลําพังได้แต่ต้องมีความฉลาดหลักแหลมและต้องมีความเป็น
ผู้นํา” หรือ “ผู้หญิงถูกคลุมถุงชนได้แต่ต้องรู้เหตุผลว่าเหมาะหรือไม่” ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในกลุ่ม 3 จะ
ออกความคิดเห็นในการให้สัมภาษณ์มากที่สุดซึ่งทําให้ได้ผลในการวิเคราะห์มากกว่ากลุ่มอ่ืน 

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มมีการถอดรหัสแบบเห็นชอบกับภาพตัวแทนที่เหมือนกันทั้ง 3 
กลุ่มคือ เจ้าหญิงสวยและมีเมตตา และสิ่งที่ทั้ง 3 กลุ่มมีการถอดรหัสแบบต่อต้านกับภาพตัวแทน คือ 
เจ้าหญิงทําร้ายผู้อ่ืน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่างลงความเห็นเหมือนกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะ
ประกอบสร้างอย่างไรเจ้าหญิงยังไม่สามารถหลุดพ้นจากกรอบเดิมเหล่านี้ได้และเป็นสิ่งที่ Walt 
Disney ไม่รื้อถอนออกไปตั้งแต่การ์ตูน Disney Princess ยุคแรก-ป๎จจุบัน ซึ่งการถอดรหัสดังกล่าว
เมื่อวิเคราะห์ตามสตรีนิยมแนว Postmodern feminism นั้นจะปรากฏว่าการรื้อสร้าง (Deconstruction) 
และประกอบสร้างใหม่ (Reconstruction) นั้น Walt Disney ได้พยายามรื้อภาพเดิมๆ ออก เช่น การ
ที่สโนไวท์และเจ้าหญิงนิทรานั้นต้องนอนรอให้เจ้าชายมาช่วย ในยุคหลังๆ เอง Disney Princess ได้
พยายามสร้างภาพใหม่ๆ ให้ผู้หญิง เช่น ผู้หญิงเจรจาต่อรองรักษาความสงบในเมืองโดยไม่ต้องพ่ึงพา
ผู้ชาย เช่น นักรบสาวหัวใจมหากาฬ (Brave [2012]) ซึ่งการรื้อถอนภาพเดิมๆ นั้นและประกอบ
สร้างใหม่ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้รับชมเด็ก ในฐานะภาพของผู้หญิงที่ดํารงชีวิตโดยปราศจากผู้ชาย 
และเรื่องต่อๆ มาทาง Disney Princess ได้สร้างรื้อภาพเดิมๆ ที่ว่าผู้หญิงต้องการความรักจากผู้ชาย 
แต่ประกอบสร้างภาพใหม่ เช่น ผู้หญิงสามารถมีความรักและมีความสุขได้โดยการรับความรักจาก
ครอบครัว เช่น ในเรื่องผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ (Frozen [2013]) ที่แสดงให้เห็นว่าความรักที่
แท้จริง คือ ความรักจากคนในครอบครัว ซึ่งในผู้รับสารแต่ละคนจะปรากฏการถอดรหัสที่แตกต่าง
ออกไปในแต่ละคน 
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ก่อนที่จะข้ามไปสู่การวิเคราะห์ ID นั้นผู้วิจัยจําเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของ
บทสรุปการถอดรหัสของเด็กผู้หญิงที่มีต่อภาพตัวแทนตัวละครเจ้าหญิงในการ์ตูน Disney Princess 
ซึ่งการเปรียบเทียบรหัสของผู้ส่งสารและผู้รับสาร จากที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ฮอลล์มีจุดยืน
ว่าระบบรหัส (Code system) ของผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่จําเป็นต้องเป็นรหัสชุดเดียวกันเสมอไป 
มีเหตุผลมากมายที่จะทําให้รหัสในการส่งความหมายและการถอดรหัสระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่
ตรงกัน ไม่สอดคล้อง จนถึงขั้นขัดแย้ง เช่น ภูมิหลัง, ประสบการณ์, การศึกษา, อาชีพ, เพศ ซึ่งจาก
ตารางจะเห็นได้ว่าตัวแปรที่ทําให้เกิดการถอดรหัสต่างๆ ระหว่างผู้ส่งสารนั้นอายุ เป็นตัวแปรสําคัญใน
การถอดรหัสออกมาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งระหว่างการรับชมก่อนก่อให้เกิด Identification ซึ่งคือ 
กระบวนการด้านจินตนาการท่ีผู้รับชมมีต่อบุคลิกลักษณะเด่นของตัวละครนั้น เช่น เปูาหมายของชีวิต 
มุมมองที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆ ของตัวละคร ซึ่งผู้วิจัยจะกล่าวในหัวข้อของ Identification ต่อไป 

 
5.2 การวิเคราะห์ ID ของเด็กผู้หญิงที่มีต่อภาพตัวแทนตัวละครเจ้าหญิงในการ์ตูน Disney 

Princess 
 

จาก Livingstone [1998]) ได้กล่าวถึง identification นั้นเป็นจินตนาการที่เราเข้าไปมี
บทบาทหรือได้ลองเป็นอย่างตัวละคร และมองเห็นโลกทั้งใบในมุมมองเดียวกับตัวละครนั้น เช่น 
จินตนาการว่าตนเองเป็นเจ้าหญิงเอลซ่ามีพลังทําให้เป็นน้ําแข็งได้ หรือเข้าใจความรู้สึกของเจ้าหญิงอัน
นาที่ต้องการช่วยเหลือพ่ีสาวให้พ้นจากคําสาป 

การแสดงออกจาก identification สามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบชอบ ไม่ชอบ มีความรู้สึก
ผูกพันมากเป็นพิเศษ เช่น ไม่ชอบที่อันนาที่ปกปูองเอลซ่า ไม่ชอบอันนาที่ถูกเจ้าชายหลอกหรือชอบมี
เวทย์มนต์ปล่อยน้ําแข็งได้เหมือนเอลซ่า ซึ่งก่อนที่จะเป็น identification นั้นผู้รับชมต้องปรากฏการ
ถอดรหัสก่อน ซึ่งบางครั้งผู้รับชมอาจนําบทบาทเหล่านี้ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตามมาใช้ในชีวิตจริงทั้ง
แบบเปิดเผยและไม่เปิดเผย เช่น เป็นคนดีแล้วจะไม่ถูกเพ่ือนแกล้ง อย่างที่น้องอาราเบียให้สัมภาษณ์
ว่า “ไม่ต้องทําร้ายใครเราเป็นคนดี ซักวันกรรมจะทําให้คนไม่ดีเสียใจ” ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นทัศนคติ 
พฤติกรรมตามมาในชีวิตจริงได้ 

Identification บางครั้งนําไปสู่การเลียนแบบได้ไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรม ซึ่งมีรากฐานมา
จากทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) เพราะผู้รับชมมีการเรียนรู้จากบทบาทตัวละครที่เขากําลังรับชม 
ผู้รับชมจะทราบว่าเขาควรจะทําอะไร อย่างไร หรือมีพฤติกรรมอย่างไร โดยจะมีการประเมินผลไปพร้อม
กันด้วยว่าถ้าทําไปแล้วจะมีผลที่ตามมาเป็นอย่างไร Identification (ID) เป็นหนทางหนึ่งในการที่ทํา
ให้ผู้รับชมสามารถสร้างอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมา ซึ่งถือเป็นการหลอมรวมตนเองกับบทบาทตัวละคร
ที่เขากําลังรับชม 
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เมื่อกล่าวถึงการถอดรหัสของกลุ่มตัวอย่างไปแล้วขั้นตอนต่อไปก่อนจะกลายมาเป็น ID 
ของเด็กผู้หญิงทั่วไปจะขาดป๎จจัยใน 4 ด้าน  ซึ่งก่อให้เกิด ID ไม่ได้เลยกล่าวคือในระหว่างการรับชม
ผู้รับชมอาจจะมีลักษณะ 4 ด้านดังต่อไปนี้ 

1. Empathy การแบ่งป๎นอารมณ์ ความรู้สึกร่วมไปกับตัวละคร ไม่ว่าจะเป็นความสุข 
ความเศร้า จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ผ่านมาในแต่ละช่วงอายุจะปรากฏความมีอารมณ์ร่วมใน
การรับชมทุกคน ตัวอย่างเช่น 

น้องญาร่า อายุ 6 ปี  ให้สัมภาษณ์ว่า “ตนเองชอบดูการ์ตูนเจ้าหญิงเพราะว่าเวลา
รับชมแล้วรู้สึกเหมือนได้อยู่ในทีวีและมีความสุขเวลาเจ้าหญิงได้เจอเจ้าชาย” 

น้องต้นอ้อ อายุ 11 ปี  ให้สัมภาษณ์ว่า “เวลากลับมาจากโรงเรียนหลังจากพ่อเปิด
ให้ดูการ์ตูนแล้ว ตนเองจะตั้งใจดูมากเพราะชอบที่เจ้าหญิงจะพาไปพบสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่ได้พบเห็นใน
โรงเรียน” ซึ่งน้องต้นอ้อได้ยกตัวอย่างเพ่ิมเติมว่า “การที่เจ้าหญิงนั่งบนพรมวิเศษกับเจ้าชายและได้จับ
ก้อนเมฆ เวลาอันนาปกปูองเอลซ่ารู้สึกมีความสุขที่พ่ีน้องรักกัน” 

น้องนัน อายุ 16 ปี  ให้สัมภาษณ์ว่า “เวลาไปโรงเรียนที่อยู่เปิดการ์ตูนให้ดูก็ดูไป ซึ่ง
บางครั้งรู้สึกสนุกเวลาเห็นเมอริด้าได้ผจญภัยไปในที่อ่ืน เพราะอยู่โรงเรียนประจําไม่ค่อยได้ออกไปไหน 
เพราะว่ามีกําหนดเวลาเข้าออก” 

ซึ่งจาก 3 คนที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงตัวอย่างที่แสดงออกให้เห็นถึงความมีอารมณ์
ร่วมขณะรับชมการ์ตูน Disney Princess ซึ่งแต่ละคนก็รู้สึกเพลิดเพลินขณะรับชมและได้เรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ ผ่านการรับชมตัวละครในการ์ตูน 

2. Cognitive ระดับที่ผู้รับชมรู้สึก เข้าใจในบุคลิกลักษณะบทบาทของตัวละคร และ
นําไปสู่พฤติกรรมบางอย่างของผู้รับชม เช่น ผู้รับชมเด็กมีความเข้าใจการกระทําของเอลซ่าที่ต้องปลีก
วิเวกไปอยู่เพียงลําพังคนเดียวไม่สามารถพูดจาปราศรัยหรือพบกับใครๆ ได้ หรือเข้าใจบุคลิกลักษณะ
ของราพันเซลที่ต้องการออกมาจากหอคอย เพราะแม่มดจับตัวนางไปทําให้ต้องพลัดพรากจาก
ครอบครัวจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ผ่านมาในแต่ละช่วงอายุ ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างแต่ละคน
เกิดพฤติกรรมบางอย่างจากการรับชม เช่น 

น้องอาราเบีย อายุ 8 ปี  ให้สัมภาษณ์ว่า “อาราเบียเชื่อว่าสักวันผู้ที่ทําร้ายตนจะ
ได้รับผลกรรมที่ทําเอาไว้ เหมือนแม่เลี้ยงกอเธลที่ตอนจบจะตกหอคอยลงไปเพราะผลกรรมที่ทําไว้ ทํา
ให้ไม่อยากทําร้ายใครกลัวกรรมตามทัน” 

น้องฟาง อายุ 8 ปี  ให้สัมภาษณ์ว่า “ฟางไม่ชอบการเถียงแม่ของเมอริด้า เพราะว่า
เราควรกตัญํูกับพ่อแม่ สุดท้ายตอนจบเมอริด้าก็เข้าใจว่าแม่รักตัวเองแค่ไหน ทุกวันนี้ฟางเลยไม่เถียง
แม่และพ่อแล้ว” 
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ซึ่งจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 คนจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการเล่าเรื่องผ่านการ์ตูน 
Disney Princess ทําให้ผู้รับสารเกิดการกลั่นกรองและก่อให้เกิดพฤติกรรมหรือทัศนคติซึ่งนําไปสู่
พฤติกรรมในชีวิตจริงได้โดยได้แง่คิดผ่านตัวละครที่ได้รับชม 

3. Motivation ระดับท่ีผู้ชมนําบุคลิกลักษณะบทบาทตัวละครใดมาไว้กับตัวเอง เช่น มี
ความทะเยอทะยานหรืออยู่กับครอบครัว ยังไม่ต้องรีบร้อนเลือกคู่แต่งงาน ต้องการมีบ้านหลังโต มีผิว
ขาวราวหิมะ มีความสวยเป็นที่ประทับใจผู้พบเห็น 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุต่างกันก็จะมี Motivation แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคลว่า
ชอบตัวละครไหนเป็นพิเศษเช่น 

น้องญาร่า อายุ 6 ปี  กล่าวว่า “ไม่ชอบเทียน่าเพราะว่าเจ้าหญิงน่าจะมีผิวสีขาว 
ไม่ใช่ผิวสีดํา ในหนังเรื่องไหนที่มีนางเอกเป็นสีดําน้องญาร่าจะไม่ดู เพราะชอบตัวการ์ตูนขาว สวย 
แบบเบลล์ ออโรร่า ราพันเซล เอลซ่า” 

น้องแก้ม อายุ 12 ปี  ให้สัมภาษณ์ว่า “เมอริด้ามีลักษณะคล้ายกับตนเอง คือ มีนิสัย
ที่ไม่อ่อนแอและรักพ่ีน้อง ซึ่งความใฝุฝ๎นของน้อง คือ การดูแลครอบครัวได้ในอนาคตโดยไม่ต้องพ่ึงพา
คนอ่ืน ทําให้ชอบเมอริด้ามาก” 

น้องแนน อายุ 16 ปี  ให้สัมภาษณ์ว่า “แนนชอบมู่หลาน, โพคาฮอนทัส และนักรบ
สาวหัวใจมหากาฬเพราะเจ้าหญิงพวกนี้ทําให้ได้แรงบันดาลใจในการคุ้มครองครอบครัวและเพ่ือนพ้อง
มากกว่าที่จะเฝูารอเจ้าชายไปวันๆ น้องแนนใฝุฝ๎นที่จะมีรายได้เยอะๆ ในอนาคตเพ่ือที่จะได้เลี้ยงดู
ตนเองได้โดยให้เหตุผลว่าไม่รู้ว่าวันไหนคนรักจะทิ้งเราและเจ้าชายในฝ๎นก็ไม่มีจริง” 

จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 คนนั้นมีความชื่นชมในตัวละครที่ตนเองประทับใจ
และได้ทําให้นําบุคลิกเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจําวันอีกด้วย ซึ่งผู้รับสารได้เปลี่ยนพฤติกรรมไปตามตัว
ละครที่ตนประทับใจและเลียนแบบบุคลิกของตัวละครที่ชื่นชอบ รวมทั้งถ้าเรื่องไหนตัวละครหลักมี
ลักษณะบุคลิกคล้ายกับตนกลุ่มตัวอย่างจะชอบเป็นพิเศษ 

4. Absorption การสูญเสียความเป็นตัวเองในระหว่างการเปิดรับชมหรือการผูกตัวเอง
กับตัวละครนั้นๆ ยิ่งผู้รับชมมีการซึมซับ (absorption) มากเท่าไร ไม่ว่าจะเป็นความเห็นอกเห็นใจตัว
ละครเข้าใจความรู้สึกตัวละคร เข้าใจการกระทําของตัวเอง หรือมีความคิดว่าบทบาทตัวละครมีความ
ใกล้เคียงกับเปูาหมายหรือความคาดหวังของผู้รับชม ผู้รับชมอาจยอมรับว่าสิ่งที่เขากําลังทํา เขาได้
นํามาจากบทบาทตัวละคร เช่น เห็นด้วยที่เมอร์ริด้าขัดคําสั่งแม่ในเรื่องการเป็นกุลสตรีที่สมบูรณ์แบบ
หรือรู้สึกสนุกชอบใจไปกับการกระทําของแม่เลี้ยงใจร้ายที่อิจฉาความสวย ความสาวของสโนไวท์ 

ซึ่งในหัวข้อนี้กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 ไม่สามารถรับรู้ถึงการซึมซับ (absorption) 
แต่ผู้วิจัยสามารถสัมภาษณ์ได้จากผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างเหล่านั้นแต่ในกลุ่มอ่ืนๆ สามารถรับรู้ได้
ว่าตนเองซึมซับมาจากตัวละคร 
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ผู้ปกครองของน้องเอแคลร์ให้สัมภาษณ์ว่า “ช่วงที่น้องเอแคลร์รับชมการ์ตูนที่ตนเอง
ชื่นชอบจะมีการร้องเพลงตามหรือบางทีดูราพันเซลหรือเอลซ่าก็จะมีการนําผ้ามาโพกผมให้ยาวขณะดู
ด้วยความสนุกสนาน” 

น้องต้นอ้อ อายุ 11 ปี  ให้สัมภาษณ์ว่า “ต้นอ้อยังชอบร้องเพลงที่ชื่นชอบ เพลงที่ 
อันนาร้อง เพราะว่าอันนาเป็นตัวละครที่ชอบ” และน้องต้นอ้อยังกล่าวว่า “ต้นอ้อจะเลียนแบบทั้งทรง
ผมก็จะถักเปียในบางวันที่ไปเรียนเพราะคิดว่าน่ารักดี เพราะเห็นอันนาทําแล้วน่ารัก” 

น้องแนน อายุ 16 ปี  ให้สัมภาษณ์ว่า “แนนชอบที่จะดูแลลตนเองไม่ให้ใครช่วยเหลือ
เหมือนเมอริด้าที่ต้องพ่ึงพาตนเอง ทําให้เวลาดูแล้ว รู้สึกมีอารมณ์ร่วมมาก อินมาก ยิ่งดูยิ่งสนุกดูบ่อยขึ้น” 

การสัมภาษณ์ทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่างทําให้ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อย
มักจะไม่ทราบว่าตนเองซึมซับพฤติกรรมของตัวละคร แต่เมื่อโตขึ้นสามารถแยกแยะออกว่าสิ่งที่ตนทํา
อยู่มาจากตัวละครหรือเป็นเพียงการชื่นชอบจนถึงข้ันสูญเสียตัวตนจากการรับชม 

เมื่อวิเคราะห์โยงเข้ากับแนวคิดการสร้างภาพตัวแทนที่ สรารักษ์ โรจนพฤกษ์ (2557, น. 29) 
ได้อธิบายการสร้างภาพตัวแทนไว้ 2 ประการ คือ 1. การสร้างภาพตัวแทน ในบางสํานักได้บอกไว้ว่า
อาจเป็นการสะท้อนความเป็นจริงทางด้านค่านิยม วัฒนธรรม ความเชื่อทางสังคมในแต่ละบริบทของ
คนส่วนใหญ่ เช่น การสะท้อนภาพของผู้หญิงในสังคมอเมริกันยุคสมัยใหม่ที่ปรากฏในสื่อภาพยนตร์
และภาพยนตร์การ์ตูนที่มคีวามเป็นหญิงที่เปลี่ยนไป จากแต่เดิมที่ผู้หญิงเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูก ดูแลสามี 
กลายมาเป็นผู้หญิงที่เก่งออกมาทํางานนอกบ้านสามารถทํางานเลี้ยงครอบครัวได้โดยไม่ต้องพ่ึงผู้ชาย  
ซึ่งในการ์ตูน Disney Princess ยุคป๎จจุบันได้ประกอบสร้างภาพตัวแทนของผู้หญิงให้เข้ากับบริบท
ทางสังคมมากขึ้น เช่น ราพันเซลดูแลตนเองได้ เมอริด้าไม่ต้องการแต่งงาน เอลซ่าปกครองประเทศ
เพียงลําพัง 

การสร้างภาพตัวแทนที่เกิดจากการสร้างความหมายผ่านกระบวนการทางความคิดของผู้
ส่งสาร โดยผู้ส่งสารในที่นี้ ผู้ส่งสารจะทําการใส่ความคิด ความหมายใหม่ๆ เข้าไปในภาพตัวแทนนั้นๆ 
จากภาพตัวแทนเดิมอาจมีแนวคิดเรื่องเก่าอยู่และผู้ส่งสารแต่งเติมสร้างความหมายเพ่ิมเติมเข้าไป หรือ
ลบแนวคิดเรื่องเดิมออกจากภาพตัวแทนบางส่วนหรือลบทั้งหมด เพ่ือประกอบสร้างความหมายใหม่
เข้าไปแทนเป็นการสร้างภาพตัวแทนดูเป็นเหมือนเรื่องจริงผู้รับสารก็จะตีความตามแต่ละความเข้าใจ
ส่วนบุคคล ซึ่งทางวอลท์ ดิสนีย์ ได้มีการปรับแก้เนื้อเรื่องให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นเพ่ือนําเสนอทัศนคติ
และข้อคิดเพ่ือส่งไปยังผู้รับสาร เช่น ผู้หญิงต้องสวยและเก่ง ผู้หญิงต้องดูแลตนเองได้  ซึ่งการ์ตูนยัง
นําเสนอข้อคิดผ่านภาพตัวแทนเจ้าหญิงเหล่านี้รวมทั้งสอนให้ผู้รับสารเลือกที่จะนําข้อคิดที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันขึ้นอยู่กับว่าผู้รับสารจะถอดรหัสกับภาพตัวแทนเหล่านั้นอย่างไร และก่อให้เกิดเป็น ID 
ของผู้รับสารเกิดข้ึน 
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โดยในหัวข้อนี้จะประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่  
1. การวิเคราะห์ Cognitive-emotional ID ของเด็กผู้หญิงที่มีต่อภาพตัวแทนตัวละคร

เจ้าหญิงในการ์ตูน Disney Princess 
2. การวิเคราะห์ Similarity ID ของเด็กผู้หญิงที่มีต่อภาพตัวแทนตัวละครเจ้าหญิงใน

การ์ตูน Disney Princess 
3. การวิเคราะห์ Wishful ID ของเด็กผู้หญิงที่มีต่อภาพตัวแทนตัวละครเจ้าหญิงใน

การ์ตูน Disney Princess 
4. สรุปการวิเคราะห์ ID ของเด็กผู้หญิงที่มีต่อภาพตัวแทนตัวละครเจ้าหญิงในการ์ตูน 

Disney Princess ซึ่งจะมีผลต่อเด็กผู้หญิงที่ได้รับชมการ์ตูน Disney Princess ซึ่งข้อมูลมาจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา 

 
5.2.1 การวิเคราะห์ Cognitive-emotional ID ของเด็กผู้หญิงที่มีต่อภาพตัวแทน

ตัวละครเจ้าหญิงในการ์ตูน Disney Princess 
Cognitive-emotional ID เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของทัศนคติทาง

สังคมของผู้รับชม ที่อาจจะนําไปสู่การกระทําในอนาคตของผู้รับสาร 
5.2.1.1 กลุ่มตัวอย่างอาย ุ6-9 ปี 

สําหรับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้จะปรากฏการเรียนรู้ผ่านการรับชมการ์ตูนที่
เสนอภาพตัวแทนผู้หญิงที่ดีและไม่ดีให้เห็นในเนื้อเรื่อง ซึ่งทําให้สามารถแยกแยะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีได้ 
จากการสัมภาษณ์น้องญาร่า ที่ให้สัมภาษณ์ว่า “ชอบเบลล์ จากเรื่องโฉมงามกับเจ้าชายอสูรมากที่สุด
เพราะว่า เป็นตัวละครที่สวยและมีความรู้ ทําให้อยากทําตาม” ซึ่งน้องญาร่าให้สัมภาษณ์ว่า “เจ้าหญิง
นอกจากสวยยังต้องเป็นคนดี เพราะว่าแม่บอกอยู่เสมอๆ ว่าตัวละครไหนที่ดีตัวละครไหนไม่ดี” 

น้องญาร่า อายุ 6 ปี  ยังให้สัมภาษณ์เพ่ิมเติมว่า “การ์ตูนเรื่องราพันเซล 
ก็มีตัวร้ายที่ขโมยลูกคนอื่น เป็นสิ่งไม่ดี ที่ตัวแม่เลี้ยงหลอกเจ้าหญิงราพันเซล” 

ผู้ปกครองน้องญาร่าให้สัมภาษณ์ว่า “ชอบนั่งดูการ์ตูนไปกับลูก และเชื่อ
ว่าการ์ตูนเหล่านี้จะสอนให้น้องญาร่าเป็นคนดีได้ เพราะมีสิ่งที่ให้เด็กแยกแยะว่าสิ่งไหนดีและไม่ดีอย่าง
ชัดเจน และสอนให้รู้เท่าทันกับป๎จจุบัน” 

น้องฟางให้สัมภาษณ์ว่า “น้องฟางจะเลือกที่จะคบเพ่ือนที่ดีๆ เหมือนใน
การ์ตูน Disney Princess สอนไว้ เช่น ในการ์ตูนเจ้าหญิงจะได้รับการช่วยเหลือจากบรรดาสัตว์ที่
เลี้ยงไว้ หรือบางทีต้องระวังตัวมากขึ้นเพราะในสมัยนี้อาจมีคนมาหลอกเราได้” น้องฟางให้สัมภาษณ์
เพ่ิมเติมว่า “อันนาที่ถูกเจ้าชายหลอก ทําให้ก่อนจะคุยกับใครต้องระวังตัวและพ่อบอกเสมอให้ระวัง
ตัวไม่ให้คุยกับคนแปลกหน้าเหมือนในการ์ตูน” 
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น้องเอแคลร์ให้สัมภาษณ์ว่า “ต้องระวังตัวมากขึ้นเพราะคนไม่ดีมีอยู่
รอบตัว ถ้าโดนจับตัวไปแล้วแย่ โชคดีท่ีราพันเซลกลับมาหาพ่อแม่ได้” 

5.2.1.2 กลุ่มตัวอย่างอายุ 10-12 ปี 
สําหรับการวิเคราะห์ Cognitive-emotional ID ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นช่วง

วัยที่สูงขึ้นกว่ากลุ่มแรกทําให้มีการเลือกรับชมการ์ตูนและนํามาปรับใช้กับทัศนคติของตนเองซึ่งเด็กจะ
มีส่วนในการตัดสินใจเพิ่มข้ึน 

จากการสัมภาษณ์น้องใบเตยจะไม่เลียนแบบการกระทําที่ไม่ดีของ 
ตัวละครเช่น การก้าวร้าวกับพ่อแม่ การทําตามใจตนเอง ซึ่งน้องใบเตยจะเลือกเลียนแบบตัวละครใน
เรื่องของการกระทําดีๆ เช่น การกตัญํูแบบเบลล์ ในเรื่องโฉมงามกับเจ้าชายอสูร และน้องใบเตยให้
สัมภาษณ์ว่า “น้องใบเตยสามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพราะท่ีโรงเรียนก็สอนน้องใบเตยว่าอะไร
ควรทําไม่ควรทํา ดูการ์ตูนแค่ความสนุกยามว่างเลือกทําเฉพาะอะไรที่ดีๆ” แต่น้องใบเตยซึ่งมีอายุอยู่
ในกลุ่ม 10-12 ปีนั้นจะไม่เลียนแบบตัวละครในการ์ตูนทั้งหมดแต่เลือกที่จะปฏิบัติให้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ เพราะว่าน้องใบเตยบอกว่า “การ์ตูนไม่ใช่ชีวิตจริง จะทําตามท้ังหมดคงเป็นไปไม่ได้” 

เมื่อได้สัมภาษณ์ผู้ปกครองซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องใบเตยเพ่ิมเติม ทําให้
ทราบว่าแม่ของน้องใบเตยจะรับชมการ์ตูนไปพร้อมๆ กับลูกและจะแนะนําเสมอว่าอะไรดีอะไรไม่ดี ถ้า
เรื่องไหนสุ่มเสี่ยงเช่นการ์ตูนจากค่ายอ่ืนๆ แม่ของน้องใบเตยจะไม่ให้รับชมอีกเพราะกลัวจะเกิดการ
เลียนแบบที่ทําให้น้องเป็นคนที่ไม่ดีได้ 

น้องรุ้ง อายุ 12 ปี  ให้สัมภาษณ์ว่า “เวลาดูการ์ตูนเจ้าหญิง จะได้สิ่งดีๆ 
ไปใช้ ตอนที่อันนาปกปูองเอลซ่าทําให้รู้ว่าครอบครัวสุดท้ายก็ช่วยเหลือกัน” 

น้องต้นอ้อให้สัมภาษณ์ว่า “จะไม่ทําตัวไม่ดีเหมือนเมอริด้าที่เถียงแม่ 
เพราะสุดท้ายครอบครัวจะช่วยเหลือกัน แบบเรื่องเอเรียล ที่ตอนจบพ่อเอเรียลก็เสกขาให้เอเรียล ไม่
เห็นต้องไปขอให้ปลาหมึกตัวร้ายช่วยเลย” 

5.2.1.3 กลุ่มตัวอย่างอายุ 16-18 ปี 
ในด้านการวิเคราะห์ Cognitive-emotion ID นั้นสามารถแยกแยะว่า

อะไรดี อะไรไม่ดีได้จากการรับชมการ์ตูน Disney Princess จากกลุ่มตัวอย่างน้องพ้ันซ์บอกว่าตนเอง
ไม่ได้เลียนแบบการ์ตูนตัวไหนเป็นพิเศษแต่เชื่อในหลักของการทําดีที่การ์ตูนสอนว่า “ตัวร้ายมักจะมี
จุดจบที่ไม่ดี ทําให้เราต้องเป็นคนดีเพ่ือที่จะได้เจอสิ่งดีๆ ในอนาคตที่รออยู่ รวมทั้งการ์ตูน Disney 
Princess ก็ได้เติบโตพร้อมๆ กับเด็กๆ ทําให้ได้เห็นพัฒนาการทั้งได้ความสนุกสนานและการเป็นที่
จดจําและการ์ตูน Disney Princess ก็เหมือนเป็นเพ่ือนวัยเด็กเพราะว่าในวันว่างๆ พ่อแม่ชอบหยิบ
มาเปิดให้ดูซึ่งเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานและได้ข้อคิดที่ดี ทั้งเรื่องความกตัญํู ไม่อิจฉาคนอ่ืนซึ่งหนูก็



Ref. code: 25595607030193MYO

154 

 

154 

ปฏิบัติตามมาตลอด” ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเมื่อโตขึ้นจะมีการสร้างทัศนคติของตนเองที่มีต่อ
การรับชมแยกแยะสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําออกจากกันได้ 

น้องนัน อายุ 16 ปี  ให้สัมภาษณ์ว่า “บางทีดูการ์ตูนก็ทําให้ได้ข้อคิดดีๆ 
ตัวไหนทําดีเราก็ทําตาม ตัวไหนไม่ดีเราก็ไม่ต้องทํา และดูการ์ตูนก็สนุกดีไม่เครียด” 

5.2.2 การวิเคราะห์ Similarity ID ของเด็กผู้หญิงที่มีต่อภาพตัวแทนตัวละครเจ้าหญิง
ในการ์ตูน Disney Princess 

Similarity ID คือ การที่ผู้รับชมมีอารมณ์ร่วมว่าตนเองมีความคล้ายคลึงหรือ
ใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่ตัวละครกําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้หรือกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะใน
ระหว่างการรับชมผู้รับชมกําลังแบ่งป๎นบทบาทที่ตัวละครกําลังนําเสนอผ่านจอ ทําให้ผู้ชมมีความตั้งใจ
ในการเปิดรับชมมากกว่าปกติ และอาจจะนําไปสู่พฤติกรรมที่เลียนแบบตัวละครนั้นได้ เช่น กําลังถูก
แม่เลี้ยงใจร้ายรังแกเหมือนกัน ความรักของตนเองกําลังถูกผู้ปกครองกีดกัน ต้องการเป็นอิสระ ทํา
อะไรได้ทุกอย่างตามใจที่ตัวเองต้องการไม่ใช่ถูกบังคับจากผู้ปกครอง 

5.2.2.1 กลุ่มตัวอย่างอาย ุ6-9 ปี 
ในด้านของ Similarity ID นั้น สําหรับเด็กที่อายุ 6-9 ปีนั้นจะมีป๎จจัย

ด้านอ่ืนนอกจากการรับชมการ์ตูนมามีส่วนในการตอบคําถามในครั้งนี้คือ ผู้ปกครองจะมีส่วนในการ
ตัดสินใจรวมทั้งการอบรมเลี้ยงดูหรือสิ่งที่เป็นข้อปฏิบัติของครอบครัวของเด็ก เช่น น้องอาราเบีย
สามารถแยกแยะตัวละครได้จากใบหน้า ผม ชุดซึ่งเป็นลักษณะเด่นของตัวละครที่น้องอาราเบียจําได้ 
และน้องสามารถจําการกระทําของตัวละครได้เป็นบางตัวที่เป็นเรื่องใหม่ๆ ที่น้องได้รับชมรวมทั้งการ
เลือกเจ้าชายในฝ๎นน้องอาราเบียเลือกที่จะแต่งงานกับอะลาดิน ซึ่งเป็นตัวละครชายตัวเดียวจาก 
Disney Princess ที่นับถือศาสนาอิสลาม น้องให้เหตุผลว่า “อะลาดินอยู่ในแดนอาหรับ นับถือ
ศาสนาอิสลามจึงเป็นคนเดียวที่น้องเลือกได้” ดังนั้นสิ่งที่น้องตอบมามักจะโยงเข้าถึงเรื่องศาสนามา
เป็นส่วนในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตทั้งป๎จจุบันและอนาคตอีกด้วยทําให้น้องอาราเบียไม่สามารถที่จะ
เลียนแบบการแต่งกายได้ตามตัวละครแต่จะเลือกทางด้านอุปนิสัยที่ดีของเจ้าหญิงที่คล้ายคลึงกับ
ตนเอง เช่น การมีเมตตา รักสัตว์ และมีความอ่อนโยน 

นอกจากนี้ยังพบการเลียนแบบพฤติกรรมเจ้าหญิงซึ่งจากการสัมภาษณ์
ผู้ปกครองของน้องเอแคลร์ บอกว่า “น้องเอแคลร์มักจะร้องเพลงและเต้นรํา หลังดูเสร็จและมีการทํา
ความสะอาดบ้านและช่วยแม่ทําอาหารหลังจากที่ได้ดูการ์ตูนที่มีการแสดงพฤติกรรมการทําอาหาร
และทําความสะอาดบ้านในการ์ตูน บางครั้งก็จะขอให้ซื้อของเล่นที่ชื่นชอบให้ อย่างตอนที่เอลซ่าดัง
น้องก็จะให้ซื้อของที่มีเอลซ่าอยู่บนของเหล่านั้น” 
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5.2.2.2 กลุ่มตัวอย่างอายุ 10-12 ปี 
จากการสัมภาษณ์น้องแก้ม น้องให้สัมภาษณ์ว่า “เจ้าหญิงในยุคหลังๆ 

ถึงแม้จะมีพลังวิเศษยากต่อการเลียนแบบแต่ว่ามีความโดดเด่นกว่าตัวละครในยุคแรก ซึ่งสามารถแต่ง
ตามได้เวลาที่มีงานที่โรงเรียนถ้าแต่งเลียนแบบเจ้าหญิงน้องแก้มจะเลือกราพันเซลเพราะว่าหากมีผม
ยาวมากๆ เพ่ือนๆ จะรู้เลยว่าเป็นราพันเซล หรือถ้าทําผมสีขาวคนจะรู้ว่าเป็นเอลซ่า” และน้องแก้มยัง
นําข้อคิดที่ได้จากการ์ตูน Disney Princes มาใช้ในชีวิตเช่นน้องจะช่วยเหลือคุณแม่ในการขายของ
และทํางานบ้านเพราะน้องเชื่อว่าการกระทําเช่นนี้จะทําให้เป็นเด็กดีและมีคนรัก  และน้องแก้ม
สามารถแยกแยะภาพตัวแทนของผู้หญิงในยุคเก่าและใหม่ได้อย่างแม่นยําซึ่งน้องให้สัมภาษณ์ว่า “เจ้า
หญิงในยุคหลังๆ นั้น จะมีพลังวิเศษเพ่ิมขึ้นมาไม่เหมือนเรื่องก่อนๆ ทําให้สนุกขึ้น” และน้องให้
สัมภาษณ์ว่า “ตัวละครในยุคหลังนั้นให้ข้อคิดดีกว่าเรื่องก่อนๆ ในตอนที่อันนาปกปูองเอลซ่าทําให้น้อง
แก้มซาบซึ้งเป็นอย่างมากและอยากทําตาม” 

จากการสัมภาษณ์น้องรุ้ง อายุ 12 ปี  ระบุว่า “ได้เห็นเรื่องราวของ 
เจ้าหญิงในการใช้ชีวิตในสังคม ทําให้เห็นว่าคนเราต้องเรียนรู้  เรื่องใหม่ๆ ทําให้น้องรุ้งได้เรียนรู้
เรื่องราวไปพร้อมกับตัวละครได้ความสนุก ตื่นเต้น” นอกจากนี้ภาพตัวแทนในการ์ตูน Disney 
Princess ยังทําให้น้องเป็นคนมีอุปนิสัยมีเมตตาและรักสัตว์เพราะว่าหากไม่รักสัตว์ก็จะดูเป็นคนใจ
ร้ายแบบพวกแม่เลี้ยง ซึ่งน้องรุ้งไม่อยากให้คนอื่นมองน้องรุ้งเป็นตัวร้าย 

ส่วนน้องต้นอ้อ อายุ 11 ปี  จะเลือกปฏิบัติตามตัวละครที่มีลักษณะนิสัย
เป็นคนดีและน้องต้นอ้อจะเลือกนิสัยนั้นมาปฏิบัติตามเช่น” การช่วยเหลือผู้อ่ืนของมู่หลาน การปกปูอง
ตนเองได้ของเมอริด้า และความกตัญํูของเบลล์” ซึ่งน้องบอกว่านอกจากการกระทําเหล่านี้แล้วน้อง
ยังชอบร้องเพลงตามตัวละครที่น้องชื่นชอบร้องเช่นเพลงที่อันนาร้อง เพลง” มาป๎้นตุ๊กตาหิมะด้วยกัน
ไหม” เพราะว่าอันนาเป็นตัวละครที่น้องชอบน้องก็จะมีพฤติกรรมเลียนแบบ เช่น ทรงผมน้องก็จะ  
ถักเปียในบางวันที่ไปเรียนเพราะว่าน่ารักดี 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าช่วงวัยที่สูงขึ้นการลอกเลียนแบบของเด็กนั้น เด็กจะเลือก
ที่จะเลียนแบบในสิ่งที่สามารถเลียนแบบได้ เช่นทรงผม การแต่งกายหรือทัศนคติที่เด็กเห็นว่าดี เช่น 
การไม่เถียงพ่อแม่ การช่วยพี่น้อง การเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง 

5.2.2.3 กลุ่มตัวอย่างอายุ 16-18 ปี 
สําหรับด้าน Similarity ID นั้นจะแตกต่างจาก 2 กลุ่มก่อนหน้า คือ จะไม่

เลียนแบบตัวละครที่ได้รับชม เช่น น้องน้ําหวานไม่มีพฤติกรรมเลียนแบบตัวละครเพราะว่าน้องบอกว่า 
“น้องโตเกินกว่าที่จะทําตัวเป็นเด็ก ส่วนใหญ่จะทําตามแฟชั่นมากกว่า ที่ดูเพราะว่าเรื่อง Frozen เป็น
กระแสเลยอยากดูและได้ดูเรื่องอ่ืนๆ คิดว่าสนุกดีเลยดูให้ครบ” 
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แต่ในเรื่องของสังคมนั้น น้องน้ําหวานให้สัมภาษณ์ว่า “ในเรื่องใหม่ๆ 
ของการ์ตูนเจ้าหญิง จะมีเรื่องที่สอนให้ทันคนทําให้มาปรับใช้ให้ไม่ถูกใครหลอกง่ายๆ” ซึ่งจากการ
ตอบนี้แสดงให้เห็นว่าการ์ตูน Disney Princess มีการสอนเด็กในเรื่องของการใช้ชีวิตเพ่ือให้เกิด
ข้อคิดนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

น้องนันให้สัมภาษณ์ว่า “ในสมัยเด็กๆ สามารถเล่นเป็นเจ้าหญิงแต่พอโต
ขึ้นก็จะทําแบบเด็กไม่ได้ถ้าทําแล้วจะดูไม่น่าเชื่อถือและอาจจะถูกเพ่ือนล้อได้” สําหรับน้องนันแล้วการ
เลียนแบบตัวละครเจ้าหญิงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเนื่องจากช่วงวัยที่โตขึ้นแต่มีความชื่นชอบตัวละครเจ้า
หญิงมาก และเลือกแต่สิ่งดีๆ ที่ได้รับจากการ์ตูนมาใช้ในชีวิตประจําวัน 

นอกจากนี้น้องเฟิร์น อายุ 16 ปี  มีความคิดเหมือนน้องเฟรมว่าไม่ได้
เลียนแบบตัวการ์ตูน โดยน้องเฟิร์นให้เหตุผลว่า “เพราะว่าอยู่กับพ่ีสาวเมื่อพ่ีสาวไม่ได้เล่นเลียนแบบ
เจ้าหญิงน้องไม่รู้ว่าจะเล่นกับใครจึงดูซีรี่ย์เกาหลีด้วยกัน และอีกอย่างโตแล้วไม่เลียนแบบตัวการ์ตูน 
เพราะดูเชยถ้าโตแล้วยังเลียนแบบตัวละครเจ้าหญิง” 

สรุปได้ว่า Similarity ID จะจํากัดเพียงแค่ในกลุ่มเด็กที่มีอายุไม่มาก เมื่อ
โตขึ้นจะเลือกนําในส่วนข้อคิดท่ีได้จากการรับชมมาปรับใช้ในชีวิตมากกว่าจะแต่งกายเลียนแบบหรือใช้
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Disney Princess 

5.2.3 การวิเคราะห์ Wishful ID ของเด็กผู้หญิงที่มีต่อภาพตัวแทนตัวละครเจ้าหญิง
ในการ์ตูน Disney Princess 

Wishful ID ผู้รับชมชอบที่จะเป็นหรือชอบใจในตัวละครนั้นๆ มากเป็นพิเศษ ทํา
ให้ผู้รับชมตั้งใจรับชมบทบาทตัวละครนั้น และอาจมีการเลียนแบบคุณลักษณะเด่นๆ ของตัวละครนั้น 
โดยให้การแสดงของตัวละครเป็นสื่อกลางที่จะนําไปสู่การแสดงอารมณ์หรือการกระทําว่าหากตกอยู่ใน
สถานการณ์เดียวกันจะทําอย่างไร เช่น ปรารถนาว่าหากตนเองกําลังตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายถึง
แก่ชีวิตจะมีเจ้าชายขี่ม้าขาวมาช่วยไว้ได้ทันหรือลําบากในวันนี้ แต่ในอนาคตคงจะมีเจ้าชายมาช่วย
เหมือนในการ์ตูนบ้าง 

5.2.3.1 กลุ่มตัวอย่างอาย ุ6-9 ปี 
ในเรื่องการวิเคราะห์ Wishful ID ในด้านของความต้องการและใฝุฝ๎นนั้น 

น้องฟางที่อายุ 8 ปีนั้นต้องการจะมีพลังพิเศษเพ่ือรักษาผู้อ่ืนแบบ” ราพันเซล” ซึ่งน้องฟางตอบว่า 
“จะได้ให้คุณพ่ออยู่กับน้องฟางตลอดไปและน้องฟางจะได้รักษาคนปุวยด้วย” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
น้องฟางเมื่อได้รับชมการ์ตูนต้องการที่จะทําในสิ่งที่ตัวละครได้ทําแต่ไม่สามารถทําในโลกของความเป็น
จริงได้นั่นคือการรักษาคนอ่ืนโดยใช้เวทย์มนตร์ทําให้น้องฟางมีความคิดที่ต้องการจะเป็นผู้ที่รักษาผู้อ่ืน
ได้แบบราพันเซลอีกด้วย 
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นอกจากนี้ยังปรากฏ ID ในด้านของการมีความฝ๎นที่จะใช้ชีวิตสุขสบาย
แบบเจ้าหญิงหรือพบคนรักแบบเจ้าหญิงซึ่งเด็กในกลุ่มนี้มักจะชอบเรื่องความเป็นเจ้าหญิงและใฝุฝ๎นถึง
คนในฝ๎นที่แสนดีแบบเจ้าชาย เช่นน้องเอแคลร์ต้องการจะเป็นเจ้าหญิงเอเรียล จากเรื่องเงือกน้อยผจญภัย 
ซึ่งเป็นยุคที่ 2 ของ Disney Princess เพราะว่าน้องเอแคลร์ให้สัมภาษณ์ว่า “จะได้ผจญภัยไปได้ทั้ง
ในน้ําและบนบก ต้องการหายใจในน้ําได้ซ่ึงน่าจะมีความสุขเพราะน้องชอบการว่ายน้ําและการผจญภัย 
และได้พบเจ้าชายที่ตนเองรัก” นอกจากนี้น้องเอแคลร์ยังให้สัมภาษณ์ว่า “อยากมีพลังในการรักษาคน
อ่ืนแบบราพันเซล” ซึ่งจากการให้สัมภาษณ์ทําให้เห็นว่าในการ์ตูนได้นําเสนอถึงภาพชวนฝ๎นและสิทธิ์
ในการเลือกการใช้ชีวิตว่าจะอยู่กับครอบครัวหรือคนรัก ซึ่งในชีวิตจริงน้องเอแคลร์จะเลือกในสิ่งที่
เป็นไปได้ แต่ในโลกแห่งความฝ๎นน้องจะเลือกตามความฝ๎นของตนที่จะอยู่ในโลกที่หรรษาและมีความสุข 

5.2.3.2 กลุ่มเด็กผู้หญิงอายุ 10-12 ปี 
การวิเคราะห์ Wishful ID ของเด็กอายุ 10-12 ปีนั้นจะไม่ได้ปรากฏเป็น

คําให้สัมภาษณ์ตรงๆ ของผู้ถูกสัมภาษณ์ แต่จะเห็นได้จากการเห็นชอบจากภาพตัวแทนของผู้หญิง 
เห็นชอบกับภาพตัวแทนของเจ้าหญิงที่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายและมีความสุขโดยไม่ลําบาก เพราะน้องรุ้ง
และน้องแก้ม ทั้งสองคนให้สัมภาษณ์ว่า “ไม่อยากมีชีวิตที่ลําบาก ไม่อยากที่จะไม่มีเงินใช้” ซึ่งการ์ตูน 
Disney Princess จะนําเสนอภาพตัวแทนให้เจ้าหญิงดูมีชีวิตที่สุขสบาย ซึ่งนําไปสู่ภาพความหรูหรา 
ทําให้กลุ่มตัวอย่างต้องการจะมีชีวิตที่สุขสบายแบบเจ้าหญิงในการ์ตูน 

5.2.3.3 กลุ่มตัวอย่างอายุ 16-18 ปี 
การวิเคราะห์ Wishful ID ของเด็กอายุ 16-18 ปีนั้นจะเกี่ยวโยงกับการ

ได้พบความสุขแบบที่เจ้าหญิงได้พบ เช่น สุขสบายเหมือนเจ้าหญิง พบคนรักที่ดีต่อเธอแบบเจ้าชายใน
การ์ตูน จากที่น้องพ้ันซ์ให้สัมภาษณ์ว่า “อยากแต่งงานกับเจ้าชายและมีความสุขเหมือน “ซินเดอเรลล่า”  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ในชีวิตจริงผู้หญิงจะโตเช่นไรก็ยังมีโลกความฝ๎นที่อยากเป็นเจ้าหญิง 

น้องพันซ์ให้สัมภาษณ์ว่า “อยากสุขสบายแบบเจ้าหญิงคือ มีเงินใช้ ไม่
ลําบาก” ซึ่งน้องพันซ์ให้ข้อมูลเพิ่มว่า “อยากมีบ้านหลังใหญ่และได้พบกับเจ้าชายในฝ๎น” 

จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์จะวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุอยู่
ในช่วง 16-18 ปีนั้นจะปรากฏ Wishful ID ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น เช่น มีบ้านหลังใหญ่หรือการพบ
รักกับเจ้าชายซึ่งแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่อายุ 6-9 ปี  ซึ่งจะมี Wishful ID ที่ดูเป็นจริงได้ยากกว่า 
เช่น ใช้เวทย์มนต์รักษาครอบครัวของตนเอง เป็นต้น 

5.2.4 สรุปการวิเคราะห์ ID ของเด็กผู้หญิงที่มีต่อภาพตัวแทนตัวละครเจ้าหญิงใน
การ์ตูน Disney Princess 

ในหัวข้อของการวิเคราะห์ID ทั้ง 3 คือ Cognitive-emotional ID (สิ่งที่สะท้อน
พัฒนาการของ self-identify และทัศนคติทางสังคมของผู้รับชม), Similarity ID (ความมีอารมณ์
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ร่วมกับเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับในการ์ตูนกับในชีวิตจริง) และ Wishful ID (ผู้รับชมชอบที่จะเป็นหรือ
ชอบใจในตัวละครนั้นๆ มากเป็นพิเศษ เช่น มีพฤติกรรมที่ทําตามตัวละครหรืออยากเจริญรอยตาม
ความสําเร็จของเจ้าหญิงในการ์ตูนหรือตัวร้าย) ซึ่ง ID ทั้ง 3 เป็นผลจากการรับชมการ์ตูน Disney 
Princess ซึ่งก่อให้เกิดเป็นทัศนคติ การเลียนแบบหรือความใฝุฝ๎นที่จะมาสู่ในโลกของความเป็น
จริงซึ่งผู้วิจัยอธิบายในตารางที่ 5.18 

 
ตารางที่ 5.18 
 
สรุปการวิเคราะห์ ID ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อภาพตัวแทนตัวละครเจ้าหญิงในการ์ตูน Disney Princess 
ช่วงอายุ Cognitive-emotional ID Similarity ID Wishful ID 

อายุ  
6-9 ปี 

- การเป็นคนด ี
- มีเมตตา 
- ไม่รังแกผู้อื่น 
- แยกแยะว่าอะไรด ี

อะไรไม่ด*ี 

- ช่วยทํางานบ้าน 
- ไว้ผมยาวมากๆ  
- แต่งตัวตามตัวละคร 
- ใช้ผลิตภณัฑ์ที่มตีัวการต์ูนที่ 

ช่ืนชอบเช่น กล่องดินสอ 
ปากกาเพื่อบ่งบอกถึงตัวละคร
ที่ชอบ 

- มีอารมณ์ร่วมในการรับชมมาก
ขึ้นหากอยู่ในสถานการณ์
ใกล้เคียงกันกับตัวละครเช่นใน
เรื่องของศาสนา เหตุการณ์ที่
กําลังเผชิญ 

- มีความฝ๎นอยากจะใช้ชีวิตสุข
สบายแบบเจ้าหญิงหรือ 
เจอคนรักแบบเจ้าหญิง* 

- ความใฝุฝ๎นท่ีส่งผลในอาชีพใน
อนาคต 

- ไม่ต้องการให้คนเกลียด 
แบบตัวร้าย 

อายุ  
10-12 ป ี

- แยกแยะว่าอะไรด ี
อะไรไม่ดี* 

- ดูเพื่อความสนุกผ่อนคลาย
คลายและได้ข้อคิด 

- เลียนแบบทางการแต่งตัวหรือ
ท่าทาง 

- มีความฝ๎นอยากจะใช้ชีวิตสุข
สบายแบบเจ้าหญิง* 

- พบคนรักแบบเจ้าหญิง 
- ไม่อยากมจีุดจบแบบตัวร้าย 

อายุ  
13-18 ป ี

- แยะแยะว่าอะไรด ี
อะไรไม่ด*ี 

- ยอมให้ถูกคลุมถุงชน 
- ขอเลือกใช้ชีวิตเองตามใจ 
- ไม่ต้องการถูกกีดกัน

ทางด้านความรักเหมือนใน
การ์ตูน 

- ไม่เลียนแบบทางการแต่งตัว
หรือท่าทาง 

 

- อยากมีความสุขเหมือนเจ้า
หญิง เช่น พบคนรัก สุขสบาย* 

- อยากมีบ้านหลังใหญ ่

เครื่องหมาย (*) แสดงถึงสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่มแสดงออกทาง ID เหมือนกัน 
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จากตารางที่ 5.18 สรุปการวิเคราะห์ ID ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อภาพตัวแทนตัวละคร

เจ้าหญิงในการ์ตูน Disney Princess ทําให้เห็นว่าการ์ตูน Disney Princess มีผลต่อ ID ของผู้รับสาร 
ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มต้องการเป็นเจ้าหญิง ดูจากผล Wishful ID ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มต้องการที่จะมีความสุขตาม
แบบฉบบัของเจ้าหญิง, การมีชีวิตที่สุขสบายและมีความสุข 

ในด้านของ Cognitive-emotional ID การ์ตูน Disney Princess ยังทําให้กลุ่มตัวอย่าง
แยกแยะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีได้ในโลกของความเป็นจริง ซึ่งตัวละครเจ้าหญิงในหลากหลายเรื่องที่ผ่าน
มาท่ีกลุ่มตัวอย่างได้มีประสบการณ์ดังกล่าวผ่านการรับชมการ์ตูน Disney Princess 

ซึ่งผู้วิจัยได้ลองวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าโรงเรียนแต่ละประเภทที่
แตกต่างกันไม่มีผลในการถอดรหัสของกลุ่มตัวอย่าง แต่จะมีผลต่อการวิเคราะห์ ID ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่
อยู่โรงเรียนเอกชนจะสามารถมีกําลังในการเลียนแบบตัวละคร (Similarity ID) ที่ชื่นชอบมากกว่าใน
ด้านของการแต่งกาย 

จากการให้สัมภาษณ์ของน้องญาร่า จากโรงเรียนเอกชน ที่ว่า “คุณแม่จะชอบซื้อชุดเจ้า
หญิงให้ถ้าเกิดญาร่าชอบตัวไหนแม่จะซื้อให้” 

จากการให้สัมภาษณ์ของน้องอาราเบีย จากโรงเรียนเอกชน ที่ว่า “จะใช้ของที่มีตัวละคร
ที่ชื่นชอบเช่น ปากกา ยางลบ ที่มีรูปเจ้าหญิงทําให้รู้สึกมีความสุข บางทีคุณแม่ก็ซ้ือให้เวลาอยากได้” 

จากการให้สัมภาษณ์ของน้องฟาง จากโรงเรียนรัฐบาล ที่ให้สัมภาษณ์ว่า “ตนเองอยาก
ผมยาวเหมือนราพันเซล บางทีจะชอบเอาผ้าขนหนูมาผูกผมให้ยาวๆ เหมือนราพันเซล” 

จากการสัมภาษณ์ของน้องพันซ์ จากโรงเรียนรัฐบาล ที่ให้สัมภาษณ์ว่า “ตนเองจะสะสม
โมเดลของเจ้าหญิงที่ชื่นชอบโดยการเก็บจากเงินค่าขนม และซื้อจากสินค้ามือสองในอินเทอร์เน็ต” 

จาการวิเคราะห์จากคําให้สัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าการ
แต่งตัวเลียนแบบตัวละครที่ชื่นชอบนั้นต้องใช้เงินที่ค่อนข้างสูง ซึ่งถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของ Disney 
Princess ที่ถูกลิขสิทธิ์จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมาก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีกําลังทรัพย์สูงจะสามารถ
เลียนแบบตัวละครที่ชื่นชอบได้มากกว่ากลุ่มตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งสามารถเลียนแบบได้แต่ไม่ใช่ของ
ถูกลิขสิทธิ์ซึ่งของดังกล่าวจะไม่ค่อยเหมือนของถูกลิขสิทธิ์มากนัก 

สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในช่วงวัย 16-18 ปี จะไม่ปรากฏการเลียนแบบตัวละครในด้าน 
Similarity ID แต่จะได้ทัศนคติในการดําเนินชีวิต Cognitive-emotional ID และความใฝุฝ๎น 
Wishful ID ซึ่งทั้ง 2 กลุ่ม จะมีความคิดท่ีคล้ายคลึงกันในการตอบคําถามคือ ไม่ลอกเลียนแบบในด้าน
การแต่งกายแต่จะนําบทเรียนในการ์ตูนมาปรับใช้กับการดําเนินชีวิตของตน แยกแยะสิ่งที่ดีและสิ่งที่
ไม่ดีได ้
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น้องแนน จากโรงเรียนเอกชน ให้สัมภาษณ์ว่า “พอโตขึ้นจะไม่เลียนแบบตัวการ์ตูนที่
ชอบ แต่จะดูเรื่องราวเพ่ือเอามาปรับใช้กับตนเองในชีวิตจริง” 

น้องเฟรมและเฟิร์น (ฝาแฝด) จากโรงเรียนรัฐบาล ให้สัมภาษณ์ว่า “พอดูเรื่องเอลซ่า
แล้วทําให้รู้สึกว่าความรักของพ่ีน้องสําคัญ ทําให้รู้สึกดีกับครอบครัวของตนมากขึ้น” 

น้องน้ําหวาน จากโรงเรียนรัฐบาล ให้สัมภาษณ์ว่า “ดูการ์ตูนเรื่องเมอริด้าทําให้รู้ว่า
ครอบครัวสําคัญ ความรักไม่ได้มาจากผู้ชายแต่เป็นคนในครอบครัว ซึ่งเป็นความรักที่แท้จริ ง และเรา
ไม่ควรตัดสินคนจากภายนอก” 

จากการให้สัมภาษณ์เม่ือผู้วิจัยวิเคราะห์แล้วสรุปได้ว่า อายุ เป็นตัวแปรที่สําคัญที่สุด ทั้ง
ในด้านการถอดรหัสภาพตัวแทน ส่วนในด้านประเภทของโรงเรียนนั้น เป็นเพียงตัวแปรเสริมที่จะทําให้
กลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้สังคมอีกสังคมหนึ่งนอกจากครอบครัวของตัวเอง และมีป๎จจัยเรื่องกําลังทรัพย์
ในการเลียนแบบตัวละครที่ตนเองชื่นชอบได้มากขึ้น โดยการแต่งตัวตามตัวละคร การซื้ออุปกรณ์
เครื่องใช้ Disney Princess ถ้ามีกําลังทรัพย์น้อยก็จะเข้าถึงตัวละครที่ชื่นชอบได้ไม่มากเท่าคนที่มี
กําลังทรัพย์มาก ทั้งยังการอยู่ในกลุ่มเพ่ือนแบบเดียวกันทําให้มีความชอบที่คล้ายคลึงกัน การเรียน
โรงเรียนเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ผู้วิจัยเพ่ิมเติมลงไปเพ่ือให้เห็นความแตกต่างชัดเจนขึ้นเพ่ือประกอบการ
วิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง 

สําหรับในบทที่ 5 นี้ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 3 กลุ่ม ซึ่งมีอายุ
แตกต่างกัน ทําให้พบว่า มีการถอดรหัสภาพตัวแทนผู้หญิงที่ปรากฏในการ์ตูน Disney Princess ที่
แตกต่างกันไป โดยมีป๎จจัยต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องได้แก่ อายุ ความเชื่อ (ศาสนา) การอบรมของ
ครอบครัว พ้ืนฐานของครอบครัว บริบททางสังคมที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ 

ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มสามารถแยกแยะระหว่างโลกของ
การ์ตูนและโลกของความจริง แต่กลุ่มตัวอย่างจะนําสิ่งที่ได้จากการรับชม (บางด้านที่สามารถทําได้) 
มาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น การเลียนแบบตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบ เช่น การไว้ผมยาว การเป็นคนดี
แบบเจ้าหญิงที่ตนเองชอบ การช่วยทํางานบ้าน อย่างไรก็ตาม การถอดรหัสการรับชมภาพตัวแทนเจ้า
หญิงของกลุ่มตัวอย่างนั้นขึ้นอยู่กับกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนว่า จะมีอารมณ์ร่วมในการรับชมมากน้อย
เพียงใด เช่น การศรัทธาในสิ่งที่ตัวการ์ตูนศรัทธา (ศาสนา) เหตุการณ์รอบข้างของกลุ่มตัวอย่างอาจ
ใกล้เคียงกับเจ้าหญิงหรือสถานการณ์ในการ์ตูน บางคนเห็นว่าการรับชมนั้นเพ่ือความสนุกแต่มีการซึม
ซับความคิดที่ส่งผลให้อยากเป็นเจ้าหญิง เช่น ต้องการมีชีวิตที่สุขสบาย เจอคนรักที่ใช่และดีกับพวก
เธอเหมือนที่เจ้าชายดีกับเจ้าหญิง ซึ่งการ์ตูนนั้นเป็นสื่อที่ซึมซับง่ายและทําให้ผู้รับสารเลือกที่จะปฏิบัติ
ตามการถอดรหัสที่ตนเองเห็นชอบ และทําให้เกิดการลอกเลียนแบบโดยไม่รู้ตัว แต่ถึงกระนั้นการ์ตูน  
Disney Princess จะมีการนําเสนอภาพตัวแทนที่แตกต่างกันของผู้หญิงอย่างไร ก็ยังคงให้เจ้าหญิงซึ่ง
เป็นตัวเอกของเรื่องมีความเป็นคนดีมีเมตตา และในตอนจบจะได้ดีซึ่งเป็นสิ่งให้ข้อคิดเตือนใจแก่ผู้รับ
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สารที่ได้เปิดรับสื่อที่ตนเองเลือกเปิดรับเสมอมา และกลุ่มตัวอย่างทุกคนก็สามารถถอดรหัสผ่านภาพ
ตัวแทนที่ปรากฏในการ์ตูนในสิ่งที่ถูกนําเสนอผ่านเจ้าหญิงที่มีความหลากหลายทางภาพตัวแทนที่ถูก
ประกอบสร้างเหล่านั้นว่าตัวละครก็มีความแตกต่างเหมือนคนในโลกของความเป็นจริงที่แตกต่างกันไป
ตามบริบททางสังคมท่ีเป็นอยู่ ขึ้นอยู่กับว่าผู้รับชมจะถอดรหัสออกมาในทิศทางใดก็ต้องแล้วแต่ว่าผู้รับ
สารจะตีความแล้วแต่ตัวแปรในแต่ละบุคคลที่มีประสบการณ์ต่างกัน ซึ่งการถอดรหัสดังกล่าวยังมีผล
ต่อพฤติกรรมของผู้รับชมอีกด้วย ในบทต่อไปจะเป็นการสรุปและอภิปรายผลสิ่งที่ได้ในการวิจัยใน
ครั้งนี้ 
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บทที่ 6 
สรุปและอภิปรายผล 

 
การวิจัย” ภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess” มีป๎ญหานําวิจัยอยู่ 2 ข้อ

คือ 1. ภาพตัวแทนของตัวละครผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess ใน ค.ศ. 2010-2013 เป็นอย่างไร 
และ 2. การถอดรหัสภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess ในป๎จจุบันเป็นอย่างไร 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อคือ 
1. เพื่อศึกษาภาพตัวแทนของตัวละครผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princes ในปี ค.ศ. 

2010-2013 
2. เพื่อศึกษาการถอดรหัสภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess ในกลุ่ม

ผู้ชมเด็กผู้หญิง 
โดยในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีสตรีนิยม (Feminist Theories), ทฤษฎีการ

ประกอบสร้างความจริงทางสังคม (Construction of Social Reality), แนวคิดการสร้างภาพแทน 
(Representation), ทฤษฎีการเล่าเรื่อง (Narrative Theory), แนวคิดเรื่องตัวละคร (The Concept 
of Characters) และ แนวคิดเรื่องผู้รับสาร (The Concept of Decoder) 

“ภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เพ่ือศึกษาถึงภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princessโดยใช้วิธีการศึกษาด้วยการ
วิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ซึ่งมีกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยได้ทั้งสิ้นเป็น 2 ส่วน คือ 

1. ตัวละครเจ้าหญิงจากการ์ตูน Disney Princess ใน ค.ศ. 2010-2013 ซึ่งผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาเฉพาะภาพแทนตัว “ผู้หญิง”ใน Disney Princess ซึ่งประกอบไปด้วย 3 เรื่องโดยเลือกตัวละครดังนี้ 

1.1 ราพันเซลเจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ (Tangled [2010]) ได้แก่ ราพัน
เซลและแม่เลี้ยงกอเธล 

1.2 นักรบสาวหัวใจมหากาฬ (Brave [2012]) ได้แก่ เมอริด้า, พระราชินีเอลินอร์
และแม่มดบู 

1.3 ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ (Frozen [2013]) ได้แก่ เอลซ่าและอันนา 
พร้อมกับวิเคราะห์ภาพตัวแทนตัวการ์ตูนผู้ชายบางส่วนที่มีการประกอบสร้างที่

เกี่ยวข้องกับตัวละครเจ้าหญิง 
2. กลุ่มผู้รับสารที่รับชมการ์ตูน Disney Princess ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มได้ดังนี้ 

2.1 กลุ่มที่ 1 อายุ 6-9 ปี  เป็นตัวแทนจากระดับประถมศึกษาตอนต้น จํานวน 4 คน 
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2.2 กลุ่มท่ี 2 อายุ 10-12 ปี  เป็นตัวแทนจากระดับประถมศึกษาตอนปลาย จํานวน 
4 คน 

2.3 กลุ่มท่ี 3 อายุ 16-18 ปี  เป็นตัวแทนจากระดับมัธยมศึกษา จํานวน 5 คน 
ซึ่งรวมทั้ง 3 กลุ่ม และสัมภาษณ์ผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างที่อายุ 6-9 ปี  และ 10-12 ปี  

จํานวนทั้งสิ้น 8 คน  ได้ทั้งสิ้น 21 คนนี้ เกิดจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Judgmental 
Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยกําหนดคุณสมบัติของผู้จะเป็นกลุ่มตัวอย่างคือเป็น
เด็กผู้หญิงที่อายุอยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนดและรับชมการ์ตูน Disney Princess ทั้ง 3 เรื่องและเคยรับชม
การ์ตูน Disney Princess เรื่องอ่ืนๆ มาก่อนและมีการศึกษาในโรงเรียนที่แตกต่างกันได้แก่ โรงเรียน
เอกชน โรงเรียนรัฐบาล 

โดยการวิจัยในครั้งนี้ได้ผลสรุป, อภิปรายผลและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 

6.1 สรุปผลการศึกษา 
 

6.1.1 สรุปผลการศึกษาการ์ตูน Disney Princess ในปี ค.ศ. 2010-2013 
6.1.1.1 แก่นเรื่อง (Theme) ของการ์ตูน Disney Princess 

ผลการศึกษาพบว่า การ์ตูน Disney Princess ในปี ค.ศ. 2010-2013 นั้น 
มีแก่นเรื่องที่ถูกประกอบสร้างโดย Walt Disney ตั้งแต่ยุคแรกของการ์ตูน Disney Princess จนถึงใน
ป๎จจุบัน (ค.ศ. 1937-2013) ยังคงสอนในเรื่องทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่วซึ่งเป็นแก่นหลักที่การ์ตูน Disney 
Princess นําเสนอ รวมทั้งสอดแทรกแก่นเรื่องรองต่างๆ ตามมาเช่นในเรื่อง ราพันเซลเจ้าหญิงผมยาว
กับโจรซ่าจอมแสบ (Tangled [2010]) ได้สอดแทรกแก่นเรื่องรอง คือ คนใกล้ตัวเราไม่ได้ดีเสมอไป
บางทีเขาอาจจะต้องการหาผลประโยชน์เขาจึงทําดีกับเรา เช่น แม่เลี้ยงกอเธลที่ต้องการใช้ประโยชน์
จากราพันเซลจึงทําดีด้วย และสิ่งที่ยังถูกประกอบสร้างมาตั้งแต่ยุคแรกและยุคที่สอง คือ ทําดีได้ดี ทํา
ชั่วได้ชั่ว การที่แม่เลี้ยงกอเธลเป็นคนไม่ดีทําให้มีจุดจบที่ต้องจบชีวิตลง และฟลิน ไรเดอร์ เป็นคนไม่ดี
ที่กลับใจทําให้ได้พบรักอย่างมีความสุขและการรักกันที่ตัวตนข้างในไม่ใช่มองกันที่ฐานะ นักรบสาว
หัวใจมหากาฬ (Brave [2012]) ได้สอดแทรกแก่นเรื่องรองคือ ชีวิตของตัวเอง ไม่มีใครกําหนดได้
นอกจากตัวเราเอง และเรื่องผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ (Frozen [2013]) ได้เสนอแก่นเรื่องว่า 
ความรักแท้คือความรักของคนในครอบครัว ความรักต้องใช้การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

6.1.1.2 โครงเรื่อง (Plot) ของการ์ตูน Disney Princess 
ผลการศึกษาพบว่า การ์ตูน Disney Princess ในปี ค.ศ. 2010-2013 นั้น 

มีโครงเรื่องคล้ายกัน คือ เจ้าหญิงจะพบอุปสรรคที่ต้องแก้ไขโดยหาหนทางเรียนรู้ที่จะบรรลุใน
จุดประสงค์ของตนเองซึ่งต่างจากโครงเรื่องของการ์ตูน Disney Princess ในยุคแรกที่เจ้าหญิงจะถูก
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กลั่นแกล้งจากตัวร้ายและรอคอยความช่วยเหลือจากเจ้าชาย หรือในยุคที่สองที่เจ้าหญิงจะต้องดําเนิน
เรื่องที่เน้นการผจญภัยมากขึ้นหรือมีป๎จจัยให้ตัวละครแสดงออกในทิศทางที่มีมิติกว่าในยุคแรก เช่น 
เบลล์ต้องออกไปตามหาพ่อ หรือเอเรียลต้องเลือกระหว่างอยู่กับครอบครัวหรือคนรัก 

โครงเรื่องของการ์ตูน Disney Princess ในปี ค.ศ. 2010-2013 นั้นจะนําเสนอให้เจ้า
หญิงต้องเผชิญกับป๎ญหาโดยต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขด้วยตนเอง เช่น เอลซ่าต้องเรียนรู้ที่จะใช้พลังของ
ตนเองโดยที่ต้องออกไปเผชิญชะตากรรมภายนอก หรืออันนาที่ถูกเจ้าชายฮานส์หลอกทําให้เรียนรู้ว่า
สุดท้ายความรักใน 1 วันก็ไม่มีจริงและต้องออกไปเผชิญกับอุปสรรคในการตามเอลซ่ากลับมาและ
สุดท้ายโครงเรื่องของการ์ตูน Disney Princess ในปี ค.ศ. 2010-2013 ยังนําเสนอให้ผู้หญิงรู้จักที่
จะใช้ชีวิตมากกว่าในการ์ตูน Disney Princess ในยุคก่อนๆ โดยนําเสนอเรื่องราวที่ผสมผสานระหว่าง
ความวิเศษไปพร้อมๆ กับสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในโลกความเป็นจริงทําให้ผู้รับชมได้มี
อารมณ์ร่วมในการรับชมมากข้ึน 

6.1.1.3 ตัวละคร (Character) ในการ์ตูน Disney Princess 
ผลการศึกษาพบว่า ตัวละครผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess ในปี 

ค.ศ. 2010-2013 นั้น มีการพัฒนาจากตัวละครในยุคแรกข้ึนมาก คือ ตัวละครมีความซับซ้อนทางด้าน
การเล่าเรื่องของบทตัวละครที่มีความแตกต่างจากการ์ตูน Disney Princess ในยุคแรกมากขึ้น คือ 
มีการผสมผสานระหว่างความสวย, ความเก่งและความสามารถพิเศษที่เพ่ิมขึ้นมา รวมทั้งยังมีการ
ประกอบสร้างภาพตัวแทนผ่านตัวละครผู้หญิงให้มีความหลากหลาย เช่น ทางความสามารถเจ้าหญิงมี
เวทย์มนตร์ เจ้าหญิงปกครองประเทศ ในส่วนของอุปนิสัยเช่น เจ้าหญิงไม่ห่วงสวย เจ้าหญิงก้าวร้าว 
เจ้าหญิงกล้าต่อกรกับผู้ร้าย หรือทางด้านกายภาพ เช่น เจ้าหญิงผมฟู เจ้าหญิงผมยาวมากๆ ซึ่งเป็น
ความแปลกใหม่กว่าตัวละครในยุคก่อน รวมทั้งที่เกิดการรื้อถอน คือ ตัวละครเจ้าชายที่แต่เดิมต้องคู่
กับเจ้าหญิงกลับเป็นตัวร้ายที่ต้องการยึดครองประเทศ และตัวละครแม่มดกลับช่วยเจ้าหญิงซึ่งเป็น
การรื้อภาพตัวแทนของตัวละครที่ถูกเสนอซํ้าๆ ว่าแม่มดจะต้องมีแต่แม่มดใจร้าย เป็นต้น 

6.1.1.4 ภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess 
ภาพตัวแทนของตัวละครผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princessใน ค.ศ. 

2010-2013 ซึ่งประกอบด้วยการ์ตูน 3 เรื่อง ได้แก่ ราพันเซลเจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ 
(Tangled [2010]), นักรบสาวหัวใจมหากาฬ (Brave [2012]) และผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ 
(Frozen [2013]) ได้มีการนําเสนอภาพตัวแทนของตัวละครผู้หญิงที่พัฒนาไปจากตัวละครผู้หญิงใน
ยุคแรกๆ ซึ่งจากการวิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์การ์ตูนนั้นจะเห็นได้ว่าในปี ค.ศ. 2010 -2013 
Disney Princess นั้นได้มีการประกอบสร้างภาพตัวแทนให้ผู้หญิงที่หลากหลายขึ้นจากในยุคแรก 
ผู้หญิงจะมีภาพตัวแทนที่อ่อนแอ ถูกรังแกและต้องรอคอยความช่วยเหลือจากเจ้าชาย จนในยุคที่สอง
ผู้หญิงสลัดคราบความอ่อนแอนั้นพัฒนาขึ้นโดยมีความแข็งแกร่งมากขึ้น มีความสามารถมากขึ้น และ
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ในยุคที่สามตัวละครผู้หญิงมีหน้าที่ที่ต้องคํานึงถึงส่วนรวมเช่นการรักษาประเทศ เช่น มู่หลาน (Mulan 
[1998]) จนในยุคที่สามเองนั้นในปี ค.ศ. 2010-2013 ตัวละครในการ์ตูน Disney Princess ได้
นําเสนอภาพตัวแทนของผู้หญิงให้มีความพิเศษ คือ ผู้หญิงนอกจากสวยแล้วผู้หญิงยังสามารถที่จะ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ และในเรื่องที่โด่งดังของ Disney Princess คือ เรื่องผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ 
(Frozen [2013]) ได้นําเสนอภาพของผู้หญิง 2 รูปแบบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งเอลซ่าเป็นภาพ
ตัวแทนของผู้หญิงที่มีพลังทั้งด้านการทําลายและการสร้างสิ่งที่สวยงาม ส่วนอันนาเป็นภาพตัวแทน
ของผู้หญิงที่ไร้เดียงสาถูกผู้ชายที่สูงศักดิ์หลอกใช้เพ่ือเป็นบันไดไต่เต้าไปสู่ความสําเร็จซึ่งในเรื่องนี้เอง
จะเห็นได้ว่า Disney Princess ได้มีการรื้อถอนการประกอบสร้างเดิมๆ ทิ้งไปเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นถึง
โลกของความเป็นจริงผ่านตัวละครว่าในสังคมท่ีเปลี่ยนไปตัวการ์ตูนก็ต้องพัฒนาตามไปด้วย ซึ่งตรงกับ
อิทธิพลของทฤษฎีแนวหลังสมัยใหม่ (postmodernism) หากความเป็นหญิง/ชายเป็นสิ่งที่ถูก
ประกอบสร้างขึ้นมาแล้วนั้นในเวลาเดียวกันความเป็นเพศดังกล่าวก็สามารถถูกรื้อถอนและสร้างขึ้น
ใหม่ (Deconstructed and reconstructed) ได้ด้วยเช่นกัน (กาญจนา แก้วเทพ, สมสุข หินพิมาน, 
2551, น. 594) เช่นในการ์ตูน Disney Princess ยุคหลังๆ ได้สร้างภาพของผู้หญิงให้มีความคิดเป็น
ของตนเองกล้าแสดงออกมากข้ึนเช่นจากเจ้าหญิงในยุคแรกท่ีภาพตัวแทนความเป็นผู้หญิง คือ อ่อนแอ 
ไร้ทางสู้ เช่น สโนไวท์ ออโรร่า ถูกแทนที่โดยการประกอบสร้างใหม่ภาพตัวแทนผู้หญิงแบบใหม่ผ่าน  
ตัวละครเมอริด้าจากเรื่องนักรบสาวหัวใจมหากาฬ (Brave [2012]) ซึ่งภาพเดิมๆ ในยุคก่อนได้ถูกรื้อ
และสร้างภาพใหม่ๆ ให้ผู้หญิงดูมีความคิด ช่วยเหลือตัวเองได้ นอกจากนี้ ในเรื่องผจญภัยแดนคําสาป
ราชินีหิมะ (Frozen [2013]) ยังรื้อถอนภาพตัวแทนของผู้ชายออกไปสร้างให้เจ้าชายที่ดูดีกลายเป็น
ตัวร้าย เช่น เจ้าชายฮานส์ที่หลอกอันนาซึ่งการ์ตูนไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ให้แค่ความบันเทิงแต่ยังให้ข้อคิด
กับผู้ชมโดยผ่านตัวการ์ตูนที่ถูกประกอบสร้างผ่านภาพตัวแทนที่หลากหลาย ดังที่ วอลท์ ดิสนีย์กล่าว
ไว้ว่า “ภาพยนตร์การ์ตูนสามารถอธิบายทุกสิ่งที่มนุษย์คิดได้ อีกทั้งยังสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้มากมาย
และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่เรียบง่ายแต่ได้รับการชื่นชอบจากสื่อมวลชน” (The Walt Disney 
Company, 1993, p. 105) ซึ่งจากการวิเคราะห์ตัวบทผ่านตัวละครจะเห็นได้ว่าการ์ตูนนั้นมีความ
หลากหลายสามารถเพ่ิมเติมสิ่งต่างๆ ลงไปได้และยังเป็นที่นิยมโดยที่กลุ่มตัวอย่างที่ได้ไปสัมภาษณ์ระบุ
ว่า “รู้จักตัวการ์ตูนตัวนี้เพราะว่าปล่อยน้ําแข็งได้” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าง่ายต่อการจดจําตัวละครโดยผ่าน
การดูการ์ตูน 

อย่างไรก็ตาม ภาพตัวแทนของผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess 
ยังคงไม่อาจทลายกรอบเดิมท่ีมีมาแต่ยุคแรกได้นั่นคือ เจ้าหญิงยังคงต้องสวยรูปร่างดีและมีเมตตาแต่ที่
เพ่ิมเติมเข้ามาในยุคหลัง คือ การมีลูกเล่นให้ตัวละครไม่ว่าจะเป็นความสามารถ เวทย์มนตร์เพ่ือให้
แตกต่างออกไป ส่วนตัวร้ายผู้หญิงนั้นในยุค ค.ศ. 2010-2013 ยังคงมีตัวร้ายผู้หญิงในการเสนอซ้ําใน
ด้านของภาพตัวแทนผู้หญิงที่เป็นตัวร้ายที่ต้องคดโกง ไม่สวย แต่งตัวจัดจ้านและทําร้ายเจ้าหญิงอยู่ดี 
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ซึ่งจากวิเคราะห์ในบทที่ 4 ทําให้เห็นว่าภาพตัวแทนต่างๆ ก็ซ้ํารอยเดิมในเรื่องของการเสนอภาพแบบ
เหมารวมว่า “เจ้าหญิงต้องสวย ตัวร้ายผู้หญิงต้องใจร้ายและแต่งตัวจัดจ้าน” 

นอกจากนี้ ยังปรากฏภาพตัวแทนผู้หญิงที่เป็นแม่เลี้ยงใจร้ายที่เคยมีใน
ยุคแรกและได้หายไปในยุคที่สอง แต่กลับมาปรากฏอีกครั้งในเรื่อง “ราพันเซลเจ้าหญิงผมยาวกับโจร
ซ่าจอมแสบ” ที่ปรากฏภาพตัวแทนของผู้หญิงที่เป็นแม่เลี้ยงและได้หวังผลประโยชน์จากลูกสาวของ
ตนเองโดยใช้อํานาจในผมของราพันเซลเพื่อคืนความสาวมาให้ซึ่งในยุคก่อนๆ มีเพียงแต่การกลั่นแกล้ง
กันระหว่างแม่เลี้ยงและลูกเลี้ยงเท่านั้น หรือมีภาพตัวแทนผู้หญิงของความเป็นแม่ที่คอยดูแลลูกอบรม
ให้ลูกสาวมีความเป็นผู้หญิงอย่างเช่นในเรื่อง “นักรบสาวหัวใจมหากาฬ” ซ่ึงเป็นภาพตัวแทนผู้หญิงที่
ไม่เคยปรากฏในการ์ตูน Disney Princess เรื่องอ่ืนมาก่อน 

ผู้วิจัยได้ข้อสรุปว่าภาพตัวแทนของตัวละครผู้หญิงในการ์ตูน Disney 
Princesใน ค.ศ. 2010-2013 นั้นมีการผสมผสานภาพตัวแทนของผู้หญิงในการ์ตูนที่สร้างมามีทั้งแบบ
เจ้าหญิงในยุคแรก, ยุคสองและสามรวมกัน เช่น การให้เจ้าหญิงยังคงมีภาพตัวแทนที่สวย อ่อนโยนแต่
ในขณะเดียวกันก็ยังไม่อ่อนแอและยังสร้างให้ตัวละครมีลักษณะในบางช่วงมีเหตุการณ์คล้ายคลึงกับ
โลกของความเป็นจริง เช่น การที่ผู้หญิงถูกผู้ชายอันเป็นที่รักหลอก การที่สร้างให้เปลี่ยนไป คือ เจ้า
หญิงในยุคหลังจะมีมิติทางด้านความคิดการตัดสินใจมากขึ้นแตกต่างจากตัวละครในยุคก่อน จะมีเพ่ิม
พลังวิเศษ หรืออุปนิสัยที่ห้าวหาญมากขึ้นหรือแม่มดบูที่มาช่วยเหลือเจ้าหญิงทั้งที่ในเรื่องก่อนหน้านี้ 
แม่มดต้องหลอกเจ้าหญิงเท่านั้น ส่วนที่ยังถูกประกอบสร้างให้คงเดิมในทุกเรื่องคือเจ้าหญิงยังคงความ
สวยและเป็นที่ยึดมั่นในความดี และเจ้าหญิงต้องได้ดีในตอนจบตามที่ใจปรารถนาเพราะเป็นผลจาก
การทําความดีและมีความอดทน 

6.1.2 การถอดรหัสภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess ในปัจจุบันเป็น
อย่างไร 

ซึ่งในหัวข้อนี้ผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ได้ผลว่า เด็กผู้หญิงแต่ละกลุ่มซึ่งประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 อายุ 6 -9 ปี  กลุ่มที่ 2 อายุ 10-12 ปี  และ
กลุ่มที่ 3 อายุ 16-18 ปี  ปรากฏการถอดรหัสที่แตกต่างกันซึ่งได้ผลตามตารางที่ 5.14 สรุปการ
ถอดรหัสของกลุ่มตัวอย่างอายุ 6-9 ปี  ที่มตี่อภาพตัวแทนตัวละครผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess, 
ตารางที่ 5.15 สรุปการถอดรหัสของกลุ่มตัวอย่างอายุ 10-12 ปี  ที่มีต่อภาพตัวแทนตัวละครผู้หญิงใน
การ์ตูน Disney Princess, ตารางที่ 5.16 สรุปการถอดรหัสของกลุ่มตัวอย่างอายุ 16-18 ปี  ที่มีต่อ
ภาพตัวแทนตัวละครผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess และ 5.17 สรุปการวิเคราะห์ ID ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อภาพตัวแทนตัวละครเจ้าหญิงในการ์ตูน Disney Princessแบ่งได้ดังนี้ 



Ref. code: 25595607030193MYO

167 

 

167 

6.1.2.1 กลุ่มอายุ 6-9 ปี   
จะมีการถอดรหัสแบบเห็นชอบกับภาพตัวแทนของผู้หญิงในการ์ตูน 

Disney Princess ที่สวย มีผิวขาว แต่งตัวสวยงาม มีนิสัยเมตตา อ่อนโยนใจดี และเห็นชอบที่ตัวร้าย
จะต้องมีนิสัยขี้อิจฉาและมีหน้าตาที่ไม่สวย ซึ่งจุดจบของตัวร้าย คือ เสียชีวิตซึ่งตรงกับสิ่ง Disney Princess 
สอนว่าทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว 

กลุ่มตัวอย่างที่อายุ 6-9 ปี  ปรากฏการถอดรหัสแบบเห็นชอบกับการ
นําเสนอภาพตัวแทนของผู้หญิงแบบใหม่ๆ ในยุคปจ๎จุบัน เช่น เจ้าหญิงชอบผจญภัย เจ้าหญิงปกปูองพ่ี
น้องของตนรวมทั้งเนื้อเรื่องที่ประกอบสร้างความหมายของคําว่า รักแท้ คือ ความรักระหว่ างพ่ีน้อง
และคนในครอบครัวที่ปรากฏในการ์ตูน Disney Princess ยุคหลังทั้ง 3 เรื่อง 

กลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 6-9 ปี  ปรากฏการต่อรองกับภาพตัวแทนเจ้าหญิง
ที่มีพลังวิเศษ คือ มีได้แต่ไม่ควรทําร้ายผู้อ่ืนหรือใช้อํานาจในทางที่ผิดไปซึ่งขัดกับลักษณะของเจ้าหญิง
ที่ต้องมีเมตตา  ทั้งยังต่อรองกับการที่เจ้าหญิงที่เป็นคนดีแต่ถูกผู้ อ่ืนรังแก  และกลุ่มอายุ 6-9 ป ี
ยังปรากฏการถอดรหัสแบบไม่ต่อรองภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess เช่นกันและ
นอกจากนี้ในกลุ่มอายุ 6-9 ปี  ได้ถอดรหัสแบบต้านกับภาพตัวแทนแม่มดช่วยเจ้าหญิง ผู้หญิงปกครอง
ประเทศเพียงลําพัง ผู้หญิงที่อ่อนแอ เจ้าหญิงที่ก้าวร้าว ไม่เชื่อฟ๎งคําสั่งของพ่อแม่ตนเอง 

ซึ่งในกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 6-9 ปี  จากการวิเคราะห์โดยใช้ในเรื่องของ
การวิเคราะห์ ID จะมีการเลียนแบบที่ทําตามตัวละครมากกว่ากลุ่มอ่ืน  เช่น  หลังจากดูจะทําตาม 
ตัวละครที่ชื่นชอบ เช่น ทําความสะอาดบ้าน ร้องเพลง อยากเป็นคนดีแบบเจ้าหญิง เช่น มีเมตตาและ
ไม่รังแกผู้อ่ืนแบบตัวร้ายในเรื่อง และกลุ่มอายุ 6-9 ปี  มีแนวโน้มในการแต่งตัวเลียนแบบตัวการ์ตูนที่
ชื่นชอบมากกว่ากลุ่มที่อายุมากกว่า 

กลุ่มตัวอย่างอายุช่วง 6-9 ปี  พ่อแม่จะให้ความไว้วางใจในการให้ลูกของ
ตนรับชมการ์ตูน Disney Princess ซึ่งเชื่อว่ามีความปลอดภัยและคัดกรองมาอย่างดี รวมทั้งพ่อแม่ยัง
หวังผลให้ลูกของตนมีความประพฤติท่ีดีหลังรับชมการ์ตูน Disney Princess 

6.1.2.2 กลุ่มอายุ 10-12 ป ี
จะมีการถอดรหัสแบบเห็นชอบกับภาพตัวแทนของผู้หญิงในการ์ตูน 

Disney Princess โดยที่ภาพตัวแทนของเจ้าหญิงสวยและผมยาว มีน้ําใจต่อผู้อ่ืน เจ้าหญิงปกปูอง
ตนเองได้ เจ้าหญิงกล้าหาญและเข้มแข็ง ผู้หญิงเป็นมิตรกับสัตว์ เจ้าหญิงดูแลพ่ีน้องและไม่คลั่งไคล้
ผู้ชาย (เมอริด้า) เจ้าหญิงปกครองประเทศเพียงลําพัง เจ้าหญิงที่แสดงออกทางความคิดของตนเอง 
ผู้หญิงทําความสะอาดบ้าน ผู้หญิงร้องเพลงไพเราะตัวผู้หญิงขี้อิจฉา แม่มดต้องใจร้ายและทําร้ายผู้อ่ืน
และจุดจบของผู้หญิงร้าย คือ ต้องจบชีวิต นางฟูาช่วยเหลือผู้อ่ืน และมีกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่าเห็นชอบ
กับภาพตัวแทนที่อยู่ใน Disney Princess เพราะการ์ตูนถูกสร้างขึ้นจะทําอะไรก็ได้ 
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ในกลุ่มอายุ 10-12 ปี  ยังมีการต่อรองกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่ปรากฏใน
การ์ตูน Disney Princess มากกว่ากลุ่มที่อายุน้อยกว่า คือ เรื่องที่ว่าผู้หญิงธรรมดาสามารถที่จะใช้
ความสามารถของตนเพ่ือเป็นปกปูองประชาชนได้ด้วยความสามารถของตน เจ้าหญิงนอกจากสวย
แล้วควรที่จะฉลาดไม่หลงเชื่อหรือถูกหลอกโดยง่าย ผู้หญิงแข็งแกร่งได้แต่ต้องมีคนดูแลยามที่อ่อนแอ 
ในยามคับขันต้องการให้พ่อแม่มาช่วยมากกว่าที่จะเป็นเจ้าชาย (ให้คนในครอบครัวช่วยเหลือได้) 
นอกจากนี้ ยังต่อต้านกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่เป็นเจ้าหญิงทําร้ายผู้อ่ืน เจ้าหญิงทําตามใจตนเองอย่าง
ไม่มีเหตุผล เจ้าหญิงทะเลาะกับพ่อแม่เพราะผู้ชาย เจ้าหญิงอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่าย เจ้าหญิงปกครอง
ประเทศเพียงลําพัง เจ้าหญิงถูกเจ้าชายหลอก แม่มดช่วยเหลือเจ้าหญิงและตัวร้ายผู้หญิงชอบ
หลอกลวง 

ในกลุ่มท่ีอายุ 10-12 ปี  จะมีการถอดรหัสที่ให้ความเห็นมากกว่าในกลุ่ม
แรกที่อายุ 6-9 ปี  ซึ่งการถอดรหัสของกลุ่มอายุ 10-12 ปีนั้น จะรับรู้เรื่องราวจากโลกภายนอก
มากกว่ากลุ่มแรกเช่น สถานการณ์บ้านเมือง บริบททางสังคมมาเป็นส่วนในการประกอบการตัดสินใจ
ในการถอดรหัสออกมาและการต่อรองในภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน ก่อให้เกิดเป็นทัศนคติในการ
ดําเนินชีวิตในส่วนของการวิเคราะห์ ID เช่น การรู้ผิดชอบชั่วดี การวางตัวในสังคมซึ่งต่างจากกลุ่มที่ 1 
ที่จะแค่เลียนแบบตัวการ์ตูนเท่านั้น 

ส่วนในกลุ่มอายุ 10-12 ปีนั้นผู้ปกครองยังคงมีส่วนในการเลือกให้รับชม
การ์ตูน Disney Princess แต่ในบางคนจะเลือกที่จะเปิดรับสื่อด้วยตนเองเนื่องจากการ์ตูน Disney 
Princess เป็นที่นิยมในหมู่เพื่อนๆ ทําให้สนใจที่จะเปิดรับชมซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มแรกที่อายุ 6-9 ปี
ที่ผู้ปกครองจะเป็นผู้เลือกให้รับชม 

6.1.2.3 กลุ่มอายุ 16-18 ปี   
จะมีการถอดรหัสแบบเห็นชอบกับภาพตัวแทนของผู้หญิงในการ์ตูน 

Disney Princess ดังนี้ เจ้าหญิงต้องปกปูองตนเองได้ เจ้าหญิงชอบผจญภัย ผู้หญิงกล้าเสนอความ
คิดเห็น ผู้หญิงปกครองประเทศเพียงลําพัง ผู้หญิงที่ทําตามความคิดของตนเอง เจ้าหญิงฝ๎นถึงเจ้าชาย 
แม่มดช่วยเหลือเจ้าหญิง เจ้าหญิงสดใสร่าเริง เจ้าหญิงสวยและมีความสามารถ เจ้าหญิงมีเมตตาแม่มด
ช่วยเหลือเจ้าหญิง 

กลุ่มอายุ 16-18 ปี  ปรากฏการถอดรหัสแบบต่อรองโดยมีเหตุผล
มากกว่ากลุ่มอ่ืนซึ่งมีการถอดรหัสแบบต่อรอง ดังนี้ ผู้หญิงทํางานบ้านถ้ามีอาชีพเป็นแม่บ้าน ผู้หญิงมี
ผู้ชายในฝ๎นได้แต่ต้องไม่เกินจริงแบ่งแยกระหว่างความจริงและความฝ๎น ผู้หญิงรักกับเจ้าชายใน 1 วัน
เร็วไปควรใช้เวลาให้มากกว่านี้ ผู้หญิงปกครองประเทศได้แต่ควรที่จะมีเจ้าชายและควรมีความสามารถ 
เจ้าหญิงปกครองประเทศเพียงลําพังได้ต้องเก่งและมีความเป็นผู้นํา ฉลาดหลักแหลม ผู้หญิงถูกคลุมถุง
ชนได้แต่ต้องทราบเหตุผลว่าเหมาะหรือไม่ ปฏิเสธการกีดกันความรักจากพ่อแม่โดยการอธิบายให้พ่อ
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แม่ฟ๎งถึงขอ้ดีของคนท่ีชอบ แต่งงานเสร็จค่อยหย่ากับคนที่แต่งด้วยหากไปกันไม่รอดซึ่งจะมีการต่อรอง
กับภาพตัวแทนแบบมีเหตุผลมากกว่ากลุ่มอ่ืน 

กลุ่มอายุ 16-18 ปี  ได้มีการถอดรหัสแบบต่อต้านกับภาพตัวแทนผู้หญิง
ในการ์ตูน Disney Princess ดังนี้ ผู้หญิงทํางานบ้าน ร้องเพลง รอให้เจ้าชายมาช่วยเหลือและทําตัว
น่าสงสารผู้หญิงใฝุฝ๎นถึงเจ้าชายผู้หญิงที่ทําตัวผิดศีลธรรม เช่น การลักพาตัวลูกคนอ่ืนของแม่เลี้ยง
กอเธล หรือการกระทําตามใจตนเองและดื้อรั้นของเจ้าหญิง เจ้าหญิงมีพลังวิเศษและเวทย์มนตร์ 
ผู้หญิงที่รักเจ้าชายภายใน 1 วัน ผู้หญิงที่ขี้อิจฉากลั่นแกล้งผู้ที่อ่อนแอกว่า ผู้หญิงที่ยอมถูกคลุมถุงชน 
ในบางรายในกลุ่มอายุ 16-18 ปีไม่ปรากฏการต่อต้านภาพตัวแทน 

ในกลุ่มอายุ 16-18 ปีนั้นในเรื่องของการวิเคราะห์ ID นั้นปรากฏว่า การ
รับชมการ์ตูนสามารถรับรู้ว่าอะไรดีและอะไรไม่ดีได้หากทําในโลกความจริง เกิดทัศนคติซึ่งปรากฏใน
การวิเคราะห์ Cognitive ID ซึ่งเกิดจากการรับชมภาพยนตร์แล้วเกิดเป็นทัศนคติแก่ผู้รับสาร 

กลุ่มตัวอย่างอายุ 16-18 ปี จะไม่เลียนแบบทางการแต่งตัวหรือท่าทาง 
แต่อาจมีการสะสมของที่เกี่ยวกับตัวละครที่ชื่นชอบ รวมทั้งไม่ต้องการถูกกีดกันทางด้านความรัก
เหมือนในการ์ตูน ขอเลือกใช้ชีวิตเองตามใจ ขอเก็บความชื่นชอบของตัวให้เป็นความฝ๎น เช่น การหวัง
ที่จะพบคนรักแบบเจ้าชายที่แสนดี ซึ่งมาจากภาพตัวแทนจากการ์ตูน Disney Princess ซึ่งเป็น
ลักษณะของ Wishful ID คือการคิดคํานึงถึงสิ่งผู้รับสารใฝุฝ๎นจากการรับชมสารที่นําเสนอผ่านการเล่า
เรื่องในการ์ตูน 

ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ของครอบครัวที่มากกว่ามีอํานาจในการ
เลียนแบบตัวละครที่ชื่นชอบซึ่งอยู่ในหมวด Similarity ID โดยการซื้อข้าวของและเครื่องใช้ของ
การ์ตูน Disney Princess ได้มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ครอบครัวมีรายได้น้อยกว่าซึ่งจะมีกําลังในการ
เลียนแบบในด้านการเข้าถึงการจับจ่ายใช้สอยในผลิตภัณฑ์น้อยกว่า ซึ่งในกลุ่มที่มีรายได้มากกว่าจะมี
ข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ Disney Princess ในบ้าน 

สรุปผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทําให้เห็นว่าในช่วงอายุที่ต่างกัน
ทําให้มีการถอดรหัสที่แตกต่างกันซึ่งมีตัวแปรต้นที่ทําให้เกิดคําตอบที่ไม่คาดคิดเช่น ความเชื่อ บริบท
ทางสังคม คําสั่งสอนของครอบครัว และรายได้ของครอบครัว ซึ่งตรงกับสจวร์ต ฮอลล์ ได้เสนอแนวคิด
เรื่อง “การเข้ารหัสและการถอดรหัส (Encoding/Decoding)” ว่าระบบรหัส (Code system) ของผู้
ส่งสารและผู้รับสารไม่จําเป็นต้องเป็นรหัสชุดเดียวกันเสมอไป มีเหตุผลมากมายที่จะทําให้รหัสในการ
ส่งความหมายและการถอดรหัสระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่ตรงกัน ไม่สอดคล้อง จนถึงขั้นขัดแย้ง 
เช่น ภูมิหลัง, ประสบการณ์, การศึกษา, อาชีพ, เพศ ฯลฯ (กาญจนา แก้วเทพ, 2544, น. 294) 

ถึงแม้ว่าจะมีประเด็นที่ถอดรหัสแตกต่างกันก็ยังมีการถอดรหัสที่
เหมือนกันในทุกกลุ่มซึ่งคือ การแยกแยะว่าสิ่งไหนดีและสิ่งไหนไม่ดีโดยมีการนําเสนอผ่านการเล่าเรื่อง
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ในการ์ตูน Disney Princess ประกอบกับการนําเสนอภาพตัวแทนของเจ้าหญิง เช่น เจ้าหญิงอันนา
มีความรักพ่ีน้อง เจ้าหญิงราพันเซลชอบช่วยเหลือผู้อื่น เจ้าหญิงเมอริด้ามีความรักพ่ีน้องและครอบครัว 
เป็นต้น ซึ่งกลุ่มตัวอย่างสามารถรับรู้ได้ผ่านการรับชมการ์ตูน Disney Princess 

นอกจากนี้ในทุกกลุ่มตัวอย่างทุกคนให้ความคาดหวังว่าภาพตัวแทนของ
ผู้หญิงที่เป็นเจ้าหญิงต้องสวย ใจดี มีเมตตา ซึ่งเป็นการเสนอภาพซ้ําในเจ้าหญิง  Disney Princess 
ทุกเรื่องท่ีเจ้าหญิงจะต้องสวยและเป็นคนดีแต่จะมีความหลากหลายทางความคิด และวิธีการนําเสนอ
ในแต่ละเรื่อง และในอีกส่วน คือ ในการที่จะใฝุฝ๎นถึงเจ้าชาย กลุ่มตัวอย่างจะเลือกบุคคลที่เอ้ือมถึง 
คือ ไม่ได้เป็นเจ้าชายที่แสนดี แต่ต้องการคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตด้วยกันและทุกคนในกลุ่มตัวอย่างถึงแม้
จะอายุเพียง 6 ปีก็รับรู้ได้ว่า การ์ตูน Disney Princess เป็นเพียงการ์ตูนที่จะถ่ายทอดเรื่องราว
เพ่ือให้ความบันเทิงแก่ผู้รับชมซึ่งภาพตัวแทนที่นําเสนอนั้น แต่การ์ตูนในกลุ่มของ Disney Princess 
ยังให้ข้อคิดแก่ผู้หญิงหรือผู้ชายหลายๆ คนที่ได้รับชมผ่านภาพตัวแทนที่ถูกประกอบสร้างเหล่านี้ 

 
6.2 อภิปรายผล 
 

จากผลสรุปในการวิเคราะห์ตัวบทผ่านภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess 
สามารถอภิปรายได้ว่าตัวละครผู้หญิงในเรื่องมีการถูกประกอบสร้างให้ตรงกับยุคสมัยในสตรีนิยมในแต่
ละยุค ซึ่งในยุคแรกตัวละครผู้หญิงยังคงเป็นภาพตัวแทนของผู้หญิงยุคแรกที่ถูกสร้างให้เป็นภาพ
ตัวแทนแบบเสนอซ้ําของผู้หญิงตามแบบฉบับ Disney Princess ที่ผู้หญิงจะต้องอ่อนโยน เฝูารอการ
ช่วยเหลือจากเจ้าชาย สวยแต่ไม่สามารถดูแลตนเองได้แต่พอมาในยุคต่อมา Disney Princess ได้
ประกอบสร้างตัวแทนผู้หญิงแบบใหม่ตามช่วงที่สตรีนิยมได้มีการขับเคลื่อนทางสังคมให้ผู้หญิงมีการ
เสนอความคิดเห็น การดูแลตนเองได้รวมถึงภาพของผู้หญิงที่ไม่ต้องรอคอยความช่วยเหลือจากเจ้าชาย 

และมาถึงสตรีนิยมในคลื่นลูกที่สามซึ่งตรงกับการ์ตูน Disney Princess ในยุคหลังที่
มุ่งนําเสนอเน้นในด้านความสัมพันธ์ของตัวละครผู้หญิงกับครอบครัวมากขึ้น ได้แก่ เจ้าหญิงกับแม่/พ่อ 
เจ้าหญิงกับน้องสาว โดยลักษณะความสัมพันธ์เป็นทั้งความรัก ความขัดแย้ง/ความไม่เข้าใจที่มีต่อกัน 
แต่ก็สามารถคลี่คลายป๎ญหานั้นได้ด้วย “ความรัก ความผูกพัน” ที่ครอบครัวมีสายใยต่อกัน ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าผู้ผลิตภาพยนตร์การ์ตูนต้องการขับเน้นภาพตัวแทนที่ผู้หญิงควรให้ความใส่ใจกับครอบครัว
ของตนเองหรือเรื่องราวภายในครอบครัว รวมทั้งภาพตัวแทนผู้หญิงที่มีความ “แข็งแกร่ง” มากขึ้น 
เช่น มีความกล้าหาญ มีความสามารถในปกปูองดูแลตนเองได้ ไม่ต้องการที่จะแต่งงาน รวมทั้งเสนอ
ภาพผู้หญิงที่ปกครองประเทศเพียงลําพังไม่หวังพ่ึงผู้ชาย แม้กระทั่งการเล่าเรื่องราวความรักที่ไม่ใช่ 
“ความโรแมนติก” เพียงด้านเดียว แต่ต้องควบคู่กับการฝุาฝ๎นอุปสรรค ผ่านเรื่องราวต่างๆ มาด้วยกัน 
จนพบความรักท่ีแท้จริง หรือ “เจ้าชาย” มิใช่ “คนดี” อย่างที่เด็กๆ ใฝุฝ๎นที่จะได้พบเจอหรือใช้ชีวิตคู่
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ด้วย ผู้ผลิตได้นําเสนอภาพตัวแทน “ผู้ชาย” จากตัวละคร “เจ้าชาย” ที่เหมือนกับคนทั่วๆ ไปที่มีทั้งดี
และไม่ดีปะปนกันไป ผู้ชายที่ฐานะด้อยดูไร้ค่า แต่เขาก็อาจจะเป็นคนที่ดีคนหนึ่งได้เช่นกัน ซึ่งเมื่อ
นําเสนอภาพตัวแทนดังกล่าวผ่านสื่อ “ภาพยนตร์การ์ตูน” ซึ่งเป็นสื่อที่กลุ่มผู้รับชมวัยเด็กหรือเกือบจะ
ทุกวัยมีความไว้เนื้อเชื่อใจ/ไว้วางใจในการรับชม ถือเป็นการติดตั้งระบบความคิดภาพตัวแทนความ
เป็น “ผู้หญิง” ให้กับกลุ่มผู้ชมให้เกิดความรู้สึกเห็นด้วยได้ง่ายและนําไปสู่พฤติกรรม ความคิดต่อไปได้
ในอนาคต 

รวมทั้งยังมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นไม่เพียงแต่สนใจในเรื่องความสวยความ
งามผู้หญิงยังถูกประกอบสร้างให้มีความสามารถเท่าเทียมกับผู้ชายหรือทําให้ผู้หญิงมีความสามารถ
เหนือกว่าผู้ชายเช่น ราพันเซลใช้ความสามารถของตนเองช่วยเหลือฟลิน ไรเดอร์ , เมอริด้ามีความ
เก่งกาจทางการใช้ธนูเหนือเจ้าชายองค์อ่ืนๆ หรือเอลซ่าสามารถปกครองประเทศของตนเองได้เพียง
ลําพังซึ่งจากภาพตัวแทนที่ปรากฏดังกล่าวจะเห็นได้ว่าตัวละคร Disney Princess ไม่ได้ถูกประกอบ
สร้างมาในลักษณะเดิมๆ แต่ยังคงพัฒนาให้ตัวละครผู้หญิงมีความหลากหลายตามคลื่นลูกต่างๆ ของ
สตรีนิยมในอดีตถึงป๎จจุบันอีกด้วย ซึ่งผลที่ได้นี้เองตรงกับแนวคิดของทฤษฎีสตรีนิยมในคลื่นลูกที่สาม 
คือ กลุ่มสตรีนิยมแนวหลังสมัยใหม่ (postmodern feminism/pomo feminism) ที่เชื่อว่า ความ
เป็นจริงรอบตัวเรานั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (not given/not natural) แต่ล้วนเป็นสิ่งที่
ได้รับการประกอบสร้างขึ้นทางสังคม (socially constructed) 

นักสตรีนิยมจึงตั้งคําถามว่า เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ความเป็นจริงเกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายได้รับ
การประกอบสร้างทางสังคมขึ้นมาอย่างไร และใครมีอํานาจในการกําหนดความหมายความเป็นจริง
ให้กับผู้หญิง ผู้ชาย เพศวิถี และเพศสภาวะ หรือการตั้งคําถามที่ว่า ผู้คนรับรู้ความหมายของเรื่องเพศ
ว่าอย่างไรบ้าง ซึ่งคําตอบก็ต้องแล้วแต่ความเปลี่ยนแปลงในสังคมแต่ละยุคสมัยซึ่งในที่นี้จะตอบได้ว่า 
Walt Disney ได้เป็นผู้สร้างการ์ตูน Disney Princess โดยกําหนดแนวทางให้ผู้รับสารได้รับชมในสิ่ง
ที่ตนต้องการจะนําเสนอถึงความหมายของผู้หญิงในแต่ละยุคแต่ละสมัยโดยผ่านตัวการ์ตูนผู้หญิงใน
การ์ตูน Disney Princessโดยจะเห็นได้จากยุคหลังๆ เอง Disney Princessได้พยายามสร้างภาพ
ตัวแทนใหม่ๆ ให้ผู้หญิง เช่น ผู้หญิงเจรจาต่อรองรักษาความสงบในเมืองโดยไม่ต้องพ่ึงพาผู้ชาย เช่น 
นักรบสาวหัวใจมหากาฬ (Brave [2012]) ซึ่งการรื้อถอนภาพตัวแทนเดิมๆ และประกอบสร้างภาพ
ตัวแทนใหม่ในครั้งนี้ทําให้เรื่องนักรบสาวหัวใจมหากาฬ ได้รับความนิยมในฐานะภาพตัวแทนของ
ผู้หญิงที่ดํารงชีวิตโดยปราศจากผู้ชาย และเรื่องต่อๆ มาทาง Disney Princess ได้สร้างรื้อภาพ
ตัวแทนเดิมๆ ที่ว่าผู้หญิงต้องการความรักจากผู้ชาย แต่ประกอบสร้างภาพตัวแทนใหม่ เช่น ผู้หญิง
สามารถมีความรักและมีความสุขได้โดยการรับความรักจากครอบครัว เช่น ในเรื่องผจญภัยแดนคํา
สาปราชินีหิมะ (Frozen [2013]) ที่แสดงให้เห็นว่าความรักที่แท้จริง คือ ความรักจากคนในครอบครัว
ซึ่งภาพตัวแทนที่ปรากฏเป็นแนวทางการต่อสู้ของสตรีนิยมแนว Postmodern feminism ที่ได้การรื้อ
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ถอน (Deconstruction) ภาพตัวแทนในยุคก่อนๆ เช่น การที่ผู้หญิงอ่อนแอรอความช่วยเหลือเป็นการ
ประกอบสร้างใหม่ (Reconstruction) ให้ผู้หญิงแข็งแกร่งปกปูองตนเองได้และการกระทําดังกล่าวจะ
ไม่ได้ดําเนินอยู่ในระดับของ “กระบวนการสร้างตัวบท” ซึ่งในที่นี้คือ ผู้สร้างการ์ตูน Walt Disney ยัง
ดําเนินการเชื่อมโยงไปถึง “กระบวนการถอดรหัส” ซึ่งเป็นกิจกรรมของผู้รับสารหรือผู้ชมที่ได้รับชม
การ์ตูน Disney Princess อีกด้วย 

ในการ์ตูน Disney Princess นั้นปรากฏการประกอบสร้างภาพตัวแทน คือ ตัวละครมี
ความเป็นผู้หญิงตามแบบฉบับ Disney Princess เช่น มีการร้องเพลง กวาดบ้าน ถูบ้าน อ่อนโยน ซึ่ง
เป็นภาพเสนอซ้ํา (Stereotypes) ของเจ้าหญิงที่มีมาตั้งแต่ยุคแรกของ Disney Princess ถึงป๎จจุบัน 
แต่ในขณะเดียวกันก็มีการประกอบสร้างภาพตัวแทนผู้หญิงที่แตกต่างโดยเพ่ิมเติมตามยุคสมัยที่สตรี
นิยมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง เช่น เจ้าหญิงมีความสามารถพิเศษ ผู้หญิงอยู่ลําพังโดยไร้คู่ครอง ผู้หญิง
ต่อกรกับผู้ชายและสามารถปกปูองตนเองได้ รวมถึงการปกครองประเทศเพียงลําพัง ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าผู้หญิงนอกจากจะมีความสามารถทํางานภายนอกบ้านได้ดีแล้วงานในบ้านก็ต้องดีด้วยซึ่งเป็น
ค่านิยมท่ีผู้หญิงในยุคป๎จจุบันควรเป็น 

ซึ่งจะเห็นได้ว่า Walt Disney ได้สร้างภาพตัวแทนของผู้หญิงให้มีความคล้ายคลึงกับ
ผู้หญิงในโลกของความเป็นจริงมากขึ้น เช่น ผู้หญิงที่ถูกหลอกจากคนที่รักกัน ผู้หญิงที่ต้องการอยู่เป็น
โสดซึ่งในโลกของความจริงก็มีผู้หญิงหลากหลายนิสัย ชนชั้น ลักษณะการใช้ชีวิตรวมถึงพฤติกรรม จึง
ทําให้เกิดการเล่าเรื่องในรูปแบบที่หลากหลายผ่านเนื้อเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นโดยใส่ความแปลกใหม่ลงไป
เช่น เจ้าหญิงไม่ถูกเจ้าชายช่วยเหลืออีกต่อไปแต่เป็นโจรที่มาช่วยเจ้าหญิงราพันเซลออกจากหอคอยซึ่ง
เป็นการรื้อถอนภาพตัวแทนเก่าๆ ที่เจ้าหญิงจะต้องคู่กับเจ้าชายแต่ในยุคหลังของ Disney Princess 
กลับประกอบสร้างให้เจ้าหญิงคู่กับสามัญชนคนธรรมดาและยังเป็นโจรหรือเจ้าหญิงเอลซ่าสามารถใช้
พลังในการทําลายสิ่งต่างๆ ได้ซึ่งในเรื่องก่อนๆ ไม่ปรากฏภาพตัวแทนของเจ้าหญิงที่ทําเช่นนี้มาก่อนซึ่ง
ทําให้เกิดเนื้อเรื่องท่ีแปลกใหม่และชวนติดตามมากขึ้น ซึ่งอาจทําให้ผู้รับสารสามารถเลือกรับชมและมี
ประสบการณ์ในการรับชมมากข้ึน 

ตรงกับที่ สจ๊วร์ต ฮอลล์ (Stuart Hall) ได้เสนอวิธีการนําเสนอภาพตัวแทนในเชิงการ
สร้างความหมาย (constructionist approach) ซึ่งตั้งอยู่บนความเชื่อพ้ืนฐานที่ว่าการนําเสนอภาพ
ตัวแทนนั้นไม่ได้เป็นกระบวนการที่โปร่งใส หรือเป็นเพียงการถ่ายทอดสิ่งรอบข้างโดยตรงโดยไม่ได้มี
การบิดเบือนหากแต่เป็นกระบวนการที่แอบแฝงการผลิตความหมาย กล่าวคือ ในขณะที่สิ่งรอบข้าง
ไม่ได้มีความหมายในตัวของมันเอง หากแต่ผู้สร้างนําเสนอภาพแทนนั้นใส่ความหมายลงไปใน
กระบวนการนําเสนอ จากแง่มุมดังกล่าว ผู้สร้างนั้นมีความสําคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นผู้กําหนด
กรอบและให้ความหมายกับสิ่งรอบข้างที่ไม่ได้มีความหมายในตัวมันเอง ในที่นี้คือภาพตัวแทนของ 
“ผู้หญิง” ในการ์ตูน Disney Princess ก็เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่ผู้สร้างต้องการ โดยให้ตรงกับ
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สังคมของผู้หญิงในยุคป๎จจุบันไม่ได้เป็นเหมือนเดิม จะประกอบสร้างภาพตัวแทนแบบเดิมไม่ได้เพราะ
อาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ชม ซึ่งในป๎จจุบันนั้น Walt Disney ได้เริ่มมีการสร้างภาพยนตร์
ออกมาโดยใช้นักแสดงถ่ายทอดเนื้อเรื่องในการ์ตูน Disney Princess ออกมาเป็นในรูปแบบ Live-
Action (เวอร์ชั่นคนแสดงจริง) เพ่ือให้เป็นที่น่าสนใจยิ่งขึ้นและได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้รับ
สารในทุกช่วงวัยและยังเป็นการปลุกชีวิตให้ตัวละครใน Disney Princess ออกมาโลดแล่นอีกครั้งใน
โลกของภาพยนตร์อีกด้วย 

รวมทั้งยังให้ภาพตัวแทนที่ปรากฏของการ์ตูนเป็นสิ่งเตือนใจแก่เด็กถึงสังคมโลกที่
เปลี่ยนไปอีกด้วย โดยภาพตัวแทนของเจ้าหญิงในเนื้อเรื่องที่ถูกบิดเบือนที่ราพันเซลได้รักกับ 
ฟลิน ไรเดอร์ ซึ่งเป็นโจรนั้น ตรงกับที่ Stuart Hall ที่ได้กล่าวว่า ภาพตัวแทนกับการบิดเบือนเรื่องราว
หรือสร้างเรื่องใหมใ่ส่เข้าแทนเรื่องเดิม การสร้างภาพตัวแทนสามารถทําได้โดยการหยิบยกเอาสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งออกมาจากบริบทเดิมและสร้างบริบทใหม่หรือใส่ความหมายใหม่เข้าไปแทนที่เป็นเหมือนการเพ่ิม
ช่องทางในการสร้างความหมายใหม่ ซึ่งเป็นการประกอบสร้างภาพตัวแทนแบบใหม่ๆ ให้เจ้าหญิง
ครองคู่กับสามัญชนได้นั่นเอง จากผลการอภิปรายดังกล่าวยังได้สอดคล้องกับที่  กาญจนา แก้วเทพ 
และ สมสุข หินวิมาน (2551, น. 687) กล่าวว่า แนวคิดเรื่องภาพตัวแทนเชื่อว่า ความจริงไม่ได้ดํารง
อยู่ แต่ขึ้นอยู่กับการประกอบสร้างขึ้นมาโดยคนและสังคมอีกด้วย 

โดยจะเห็นจากผลสรุปที่ว่าการ์ตูน Disney Princess ในยุคที่ 2-3 นั้นได้ปรากฏภาพ
ตัวแทนผู้หญิงในลักษณะต่างกัน เช่น ผู้หญิงผิวดําต้องหาเลี้ยงครอบครัว ผู้หญิงเป็นผู้มีเมตตาและไม่
ยอมแพ้ ผู้หญิงสามารถช่วยเหลือผู้ชายได้ ผู้หญิงกล้าแสดงออกทางความคิดเห็นได้สอดคล้องกับ 
Chris Beasley (1999) ทีก่ล่าวว่า “สตรีนิยมสายหลังสมัยใหม่จะให้ความสําคัญกับความแตกต่างของ
ผู้หญิงที่มีอยู่อย่างมากมาย รวมทั้งความหลากหลายที่มีอยู่ในผู้หญิงแต่ละคน” จึงเป็นเหตุให้ภาพ
ตัวแทนของผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess มีความหลากหลายจากยุคแรก 

สําหรับตัวแสดงหรือตัวละครที่ปรากฏในการ์ตูน Disney Princess เมื่อโยงเข้ากับ 
Mehring (1990) ซึ่งจําแนกลักษณะของตัวละครไว้ เมื่อผู้วิจัยวิเคราะห์ตัวบทพบว่า ปรากฏตัวละคร
ลักษณะที่แบ่งตาม Mehring (1990) ดังนี้ 

1. ตัวแสดงแบบสมจริง (round character) เป็นตัวละครที่มีความเป็นมนุษย์ธรรมดา 
มีดีมีชั่วปนกัน มีหลายลักษณะนิสัย มีความสลับซับซ้อนทางอารมณ์และพฤติกรรม ปรับให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม หรือมีการตอบโต้ที่ไม่เหมือนเดิม จึงอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “dynamic 
character” คือ ลักษณะนิสัยจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งปรากฏในตัวละครเมอริด้า ที่มีนิสัยก้าวร้าวต่อ
มารดา และเอลซ่าที่มีอารมณ์อยู่ในภาวะกดดัน 

2. ตัวแสดงน้อยลักษณะ (flat character) เป็นตัวละครที่เข้าใจง่ายหรือเป็น 
stereotype ตามที่ กุหลาบ มัลลิกะมาส ได้อธิบายไว้ข้างต้นมีแบบฉบับผู้ชมสามารถอ่านออกและ
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คาดเดาได้ว่าตัวละครจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อไป หรืออาจเรียกว่า “type character” คือมีแบบฉบับ
เฉพาะตัว เช่น คริสตอฟ ซึ่งเป็นคนดีและคอยช่วยเหลือเจ้าหญิง แม่เลี้ยงกอเธลที่เป็นตัวร้ายหวัง
ผลประโยชน์จากเจ้าหญิง ซึ่งผู้รับสารสามารถแยกแยะได้จากลักษณะของตัวละครว่ามีลักษณะเป็นคน
ดี หรือ ตัวร้าย 

3. ตัวแสดงแบบอุดมคติ (idealistic character) เป็นตัวแสดงแบบที่ไม่มีในชีวิตจริง มัก
พบในภาพยนตร์สําหรับเด็กในการสอนคุณธรรมจริยธรรม เช่น โอลาฟซึ่งเป็นตุ๊กตาน้ําแข็งที่พูดได้ผู้
เป็นผู้ช่วยของเจ้าหญิง 

4. ตัวแสดงแบบเหนือจริง (surrealistic) เป็นตัวแสดงที่มีความเหนือกว่ามนุษย์
ธรรมดา เช่น แม่มดบูที่มีเวทย์มนต์, เอลซ่าที่ใช้พลังน้ําแข็งได้ 

นอกจากนี้การเล่าเรื่องในการ์ตูน 3 เรื่องล่าสุดนั้นมีความแตกต่างไปจากเดิม โดยภาพ
ตัวแทนตัวการ์ตูนผู้หญิงมีการนําเสนอความเป็นผู้หญิง ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้หญิงในแบบเก่าและแบบใหม่ 
ซึ่งทําให้ทันสมัยขึ้น เช่น ดูแลพ่ึงพาตัวเองได้ ไม่รอเจ้าชายอีกต่อไป ปกครองประเทศได้เอง แต่กลุ่ม
ตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ยังคงมีตัวละครในการ์ตูน Disney Princess ที่ตนเองชื่นชอบทั้งแบบเก่าและ
แบบใหม่ผสมกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 6-9 ปี จะชื่นชอบตัวละครในยุคแรกและยุคสอง เช่น สโน
ไวท์ ซินเดอเรลล่า เบลล์ เอเรียล เพราะตัวละครนําเสนอภาพชวนฝ๎นซึ่งเหมาะกับเด็กเล็กๆ ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุ 10-18 ปี จะชอบตัวละครในยุคที่สาม เช่น ราพันเซล เมอริด้า เอลซ่า เพราะมีการ
นําเสนอเรื่องราวที่มีการผจญภัยตรงกับโลกของความจริงมากขึ้นและเหมาะกับยุคสมัยในป๎จจุบัน 

นอกจากนี้ ยังปรากฏภาพตัวแทนที่ถูกประกอบสร้างใหม่ คือ ภาพของผู้หญิงที่มีความ
ขัดแย้งระหว่างผู้หญิงภายในครอบครัว เช่น ในเรื่องนักรบสาวหัวใจมหากาฬที่เมอริด้าขัดแย้งกับแม่
แท้ๆ ของตนเองซึ่งต่างจากยุคแรกที่จะปรากฏภาพความขัดแย้งระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงที่เป็นแม่เลี้ยง
และลูกเลี้ยง เช่น ราชินีกับสโนไวท์ แต่ถึงอย่างไรภาพของแม่เลี้ยงและลูกเลี้ยงยังคงถูกนํามาถ่ายทอด
ในรูปแบบใหม่ในยุคหลังซึ่งในเรื่องเจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแซบ ที่แม่เลี้ยงนําลูกเลี้ยงมาเลี้ยง
เพราะหวังผลประโยชน์ ซึ่งทําให้เห็นภาพของความซับซ้อนในสังคมที่แต่ละคนใช้ประโยชน์จากกัน 
เช่น แม่เลี้ยงกอเธลลักพาตัวราพันเซลมาเพ่ือใช้ประโยชน์จากเวทย์มนต์ในเส้นผมเพ่ือรักษาความ
เยาว์วัยให้ตน เป็นต้น ซึ่งทําให้ผู้รับสารได้เห็นภาพของสังคมป๎จจุบันผ่านภาพตัวแทนของตัวละคร
และการเล่าเรื่องที่ทางการ์ตูน Disney Princess นําเสนอซึ่งเป็นเหมือนแหล่งเรียนรู้ก่อนที่จะออกสู่
โลกกว้างในโลกของความเป็นจริงในสังคมจริงในยุคป๎จจุบัน 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโดยใช้แนวคิดเรื่อง “การเข้ารหัสและการถอดรหัส 
(Encoding/Decoding) นั้นปรากฏทั้งการถอดรหัสแบบเห็นชอบ, ต่อต้านหรือต่อรองซึ่งขึ้นอยู่กับตัว
แปรแทรกที่มีผลต่อการถอดรหัส คือ ลักษณะทางครอบครัวของตัวกลุ่มตัวอย่าง การอบรมเลี้ยงดูของ
ผู้ปกครอง และได้พบตัวแปรใหม่ๆ ที่เข้ามามีส่วนในการถอดรหัส เช่น ความเชื่อและตัวแปรด้านพ้ืนที่
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ภายนอกบ้าน เช่น สถานการณ์บ้านเมืองและเหตุการณ์บ้านเมืองที่ปรากฏในขณะนั้นของผู้รับสาร ซึ่ง
ผู้วิจัยได้กลุ่มเปูาหมายที่หลากหลาย ซึ่งเด็กในจังหวัดยะลาจึงปรากฏการถอดรหัสที่หลากหลายกว่า
เด็กในสังคมเมืองซึ่งการที่เข้าถึงและเคร่งครัดในศาสนารวมทั้งการที่ได้รับการอบรมที่ใกล้ชิดจาก
ผู้ปกครองทําให้กลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ที่ไกลจากสังคมเมืองจะมีการแสดงออกทางความคิดของการ
ถอดรหัสที่ต่างออกไปในการรับชมการ์ตูน Disney Princess ซึ่งเป็นตัวแปรที่สจ๊วต ฮอลล์ไม่ได้
กล่าวไว้ และ ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษานอกจากด้าน Demographic (ลักษณะทางประชากรศาสตร์) 
แล้ว ยังมีด้าน Psychographic (ความชื่นชอบและความสนใจของกลุ่มผู้รับสาร) ที่มีผลในการรับชม
การ์ตูนแล้วเกิดการเห็นชอบ, ต่อรองหรือต่อต้านซึ่งเป็นลักษณะส่วนบุคคลของผู้รับสารในแต่ละคนทํา
ให้มีผลในการเลือกรับชมการ์ตูนในแบบที่ตนเองชื่นชอบหรือเลือกรับสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น  
การรับชมซีรีย์เกาหลีหรือละครไทยทําให้มีผลในการถอดรหัสแต่ตัวแปรอย่างสุดท้ายที่มีผลที่สุด คือ 
อายุของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีผลต่อการถอดรหัสนําไปสู่การดําเนินชีวิตประจําวันรวมทั้ง ID ทั้ง 3 ด้านที่
เห็นความแตกต่างในแต่ละช่วงอายุเป็นข้อบ่งชี้ว่าอายุมีส่วนในการถอดรหัส 

จากการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่ายิ่งเด็กโตจะมีการถอดรหัสแบบต่อรองและมีเหตุผลของแต่
ละบุคคลมารองรับกับภาพตัวแทนผู้หญิงที่ปรากฏในการ์ตูน Disney Princess ที่ได้รับชม ซึ่งจาก
การที่ภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess ยุคแรกผ่านมาถึงป๎จจุบันภาพตัวแทนที่ได้มี
การประกอบสร้างใหม่หรือรื้อถอนออกไปตามยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนนั้นทําให้ผู้รับชมมีโอกาสมากขึ้นที่
จะได้เห็นภาพตัวแทนของผู้หญิงใหม่ๆ ผ่านสื่อการ์ตูน Disney Princess ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นตาม
ทฤษฎีสตรีนิยมตั้งแต่ยุคแรกจนกระท่ังยุคหลังสมัยใหม่ โดยกลุ่มตัวอย่างในยุคป๎จจุบันมีการเปิดรับสื่อ
แบบ Active Audience มากขึ้น คือ ไม่ได้เห็นด้วยกับภาพตัวแทนที่ถ่ายทอดออกมาทั้งหมด เลือกให้
ความชอบในบางด้านที่ตรงกับความสนใจและความชื่นชอบของแต่ละคน ถ้าหาก Walt Disney 
ต้องการผูกใจผู้รับชมเด็กๆ ควรปรับเปลี่ยนแนวทางการประกอบสร้างภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน 
Disney Princess ที่สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไปรวมถึงเน้นให้ใกล้เคียงกับชีวิตมากขึ้นเพ่ือที่
เด็กผู้หญิงจะได้เชื่อมโยงกับประสบการณ์ได้ง่ายที่จะนําไปสู่ความเต็มใจในการเปิดรับสารมากข้ึน 

 
6.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า มีป๎ญหาในการทําวิจัย 7 ประการ ซึ่งหากมีการวิจัยในครั้ง
ต่อไปควรจะได้มีการแก้ไขป๎ญหาเหล่านี้ เพื่อให้งานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งยังนําไปพัฒนาสื่อมวลชนใน
ด้านของการ์ตูน ได้แก่  

1. ในการศึกษาเรื่อง “ภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess” อาจมีป๎จจัย
อ่ืนๆ อีกหลายป๎จจัยที่ผู้วิจัยไม่ได้รวมไว้ในการสัมภาษณ์ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ
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สําหรับป๎จจัยอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้ครอบคลุมและนําไปสู่งานวิจัยที่ดีขึ้นต่อไป เช่น การศึกษา  
“ภาพตัวแทนของผู้ชายในการ์ตูน Disney Princess” หรือ “การเปรียบเทียบภาพตัวแทนผู้หญิงใน
การ์ตูน Disney Princess กับการ์ตูน Walt Disney เรื่องอ่ืนๆ” เป็นต้น 

2. ในการ์ตูนกลุ่ม Disney Princess ในป๎จจุบันทาง Walt Disney ได้สร้างเป็น
ภาพยนตร์แบบ Live-Action (ใช้คนแสดงจริง) จึงต้องการให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเพ่ิมเติมในภาพยนตร์
ดังกล่าว เช่น การศึกษา” การเปรียบเทียบภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess กับ ภาพยนตร์ 
Live-Action ของการ์ตูน Disney Princess” 

3. กลุ่มผู้ที่ชื่นชอบการ์ตูน Disney Princess ไม่ได้มีเพียงเด็กผู้หญิง ยังมีเด็กผู้ชาย
รวมถึงวัยผู้ใหญ่ที่ให้ความสนใจในการ์ตูนเหล่านี้หากมีการต่อยอดงานวิจัย เสนอให้ศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ที่หลากหลายมากขึ้น 

4. ควรศึกษาโดยใช้ทฤษฏีทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) เพ่ิมเติม
ในการวิเคราะห์ในครั้งหน้าและเรื่องต่อๆ ไป 

5. จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าการ์ตูนมีส่วนในการพัฒนาทัศนคติของกลุ่มผู้รับสารทั้ง
เด็กและเยาวชน หากต้องการสร้างการรณรงค์เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาควรสร้างสื่อการ์ตูน
ที่เป็นที่นิยมและเด็กให้ความสนใจดังนี้ คือ มีรูปลักษณ์ที่น่าจดจํา ขาว สวยและมีความสามารถ 
รวมทั้งใส่การเล่าเรื่องใหม่ๆ ที่สอดแทรกข้อคิดลงไปเพ่ือให้กลุ่มผู้รับสารเข้าใจง่ายและนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ 

6. หากองค์กรเด็กและสตรีต้องการที่จะใช้สื่อในการทําให้ผู้รับสารเกิดทัศนคติและการ
เลียนแบบควรเลือกใช้สื่อการ์ตูนที่นําเสนอภาพตัวแทนที่ชัดเจน และสื่อการ์ตูน เป็นสื่อที่เด็กๆ 
ไว้วางใจในการเปิดรับนําไปสู่การเข้าถึงและจดจํานําไปประพฤติปฏิบัติได้ 

7. ทางวงการผู้ผลิตสื่อการ์ตูนควรนําเรื่องราวการ์ตูนพ้ืนบ้านมาปรับการเล่าเรื่องและ
ภาพตัวแทนของตัวละครโดยการนําเสนอในรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือที่จะได้นําความเป็นไทยไปสู่สากลและ
ส่งเสริมให้คนไทยรักในความเป็นไทยมากข้ึน 
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เร่ืองย่อของการ์ตูน Disney Princess ที่ศึกษา 
 

เรื่องย่อ ราพันเซลเจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ (Tangled) 
เมื่อแสงอาทิตย์หยาดหนึ่งตกลงสู่พ้ืนโลก และกําเนิดเป็นดอกไม้เรืองแสงประกอบด้วย

สรรพคุณเยียวยาความปุวยเจ็บ มีหญิงชรานางหนึ่งชื่อว่า “กอเธล” พบเจอเข้า จึงใช้ดอกไม้นั้นเพ่ือคง
ความเยาว์วัยดุจหญิงสาวของตนเอง โดยวิธีร้องเพลงมนตร์แก่ดอกไม้นั้นว่า “บุปผาเรืองแสงส่อง  
เปล่งฤทธาของเจ้า ช่วยย้อนวันให้เรา คืนสิ่งที่เคยได้ครอง” นางนําสุ่มมาครอบดอกไม้นั้นเพ่ือเก็บไว้ใช้
แต่ผู้เดียว 

หลายร้อยปีผ่านไป เกิดอาณาจักรขึ้นบริเวณนั้น ราชินีแห่งอาณาจักรดังกล่าวประชวร
ขณะใกล้ให้ประสูติพระธิดา ทหารและพลเมืองพยายามช่วยกันค้นหาวิธีแก้ไข และพบดอกไม้สีทอง
เข้าโดยบังเอิญ ราชินีทรงได้รับการรักษา และมีประสูติกาลแก่ธิดาพระนามว่า “ราพันเซล” ผู้มีเกศา
งามดังทอง และบัดนี้ เกศาของพระธิดากลายเป็นแหล่งสรรพคุณวิเศษของดอกไม้นั้นแทน 

ในคืนนั้นกอเธลได้ลักพาตัวพระธิดาไปซ่อนไว้ในหอคอยสูงกลางปุา และได้เลี้ยงดู
ประดุจบุตรในอุทร เพื่อใช้ผมของราพันเซลช่วยให้ตนเองคงความเยาว์วัยต่อไป กอเธลทราบดีว่าถ้าตัด
ผมของราพันเซลออก ผมนั้นจะเสื่อมสรรพคุณ และเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีน้ําตาลทันที ดังนั้นนางจึง
ปล่อยให้เกศาของราพันเซลยาวโดยมิได้ตัดเลย และมิให้ราพันเซลออกนอกหอคอยเลย 

ทั้งนี้ทกุๆ ปีในวันคล้ายวันประสูติราพันเซล พระราชาและราษฎรของพระองค์จะปล่อย
โคมลอยนับแสนดวงขึ้นสู่ฟากฟูา พวกเขาหวังว่าโคมลอยจะนําพาพระธิดาของพวกเขากลับมาอีกครั้ง 

ในวันก่อนวันคล้ายวันประสูติปีที่สิบแปดของราพันเซล ราพันเซลขอให้กอเธลอนุญาต
ให้เธอออกไปดูโคมลอยนอกหอคอย แต่กอเธลไม่อนุญาต และให้สาเหตุว่า “โลกภายนอกมีแต่
ภยันตรายและความชั่ว” 

ในขณะเดียวกันนั้นกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่ง นําโดยฟลิน ไรเดอร์ ชายหนุ่มรูปงาม ได้ขโมยศิรา
ภรณ์ของเจ้าหญิงผู้หายสาบสูญนั้นไปจากพระราชวัง ระหว่างที่เหล่าองครักษ์ไล่ตามกลุ่มโจรอย่างติด
พันนั้น “แม็กซิมัส” ม้าของหัวหน้าองครักษ์ คลาดจากกลุ่มโดยไม่มีผู้ขี่ม้าแม็กซิมัสจึงออกตามล่า  
ฟลินเอง ในเวลานั้น ฟลินหลอกเอาศิราภรณ์ไปจากเพ่ือนร่วมกลุ่ม แล้วหนีขึ้นไปซ่อนตัวที่หอคอยของ
ราพันเซลซึ่งเขาพบโดยบังเอิญ แต่เขาถูกราพันเซลฟาดด้วยกระทะจนสลบไป เราพันเซลซ่อน  
ฟลิน ไรเดอร์ไว้ในตู้เสื้อผ้าของเธอ แล้วเก็บศิราภรณ์ไว้ 

เมื่อกอเธลกลับมา ราพันเซลได้อ้อนวอนให้นางไปเก็บเปลือกหอยมาให้เป็นของขวัญวัน
เกิดเพ่ือนํามาทําสีระบายภาพ กอเธลยอมใช้เวลาเดินทางสามวันไปเอาของขวัญมาให้ 

ระหว่างนั้นราพันเซลตกลงกับฟลิน ไรเดอร์ว่าถ้าอยากได้ศิราภรณ์คืน ให้พาตัวเธอ
ออกไปนอกหอคอยเพ่ือไปชมดูเหล่าโคมลอยที่เธอเข้าใจว่าเป็น “หมู่ดาว” ซึ่งปรากฏขึ้นทุกๆ วัน
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คล้ายวันเกิดของเธอ ฟลินพยายามให้ราพันเซลเลิกเดินทางแล้วกลับหอคอยไปเสีย โดยพาเธอไปค้าง
แรมที่ร้านลูกเป็ดหน่อมแน้ม (Snuggly Duckling Parlor) ที่เต็มไปด้วยคนเถื่อนและชาวไวกิง ทว่า
ชาวไวกิงกลับเอ็นดูราพันเซล และราพันเซลแนะนําให้พวกเขาทําความฝ๎นของตนให้สําเร็จเหมือนที่
เธอกําลังจะไปดูโคมลอยที่ฝ๎นหามานาน 

ระหว่างเดินทาง กอเธลพบม้าแม็กซิมัสที่ไม่มีคนขี่ และเกิดกังวลขึ้นมาว่า อาจมีคนไป
พบราพันเซล จึงรีบกลับไปยังหอคอย แต่เมื่อกอเธลกลับมาที่หอคอยจึงได้พบว่า ราพันเซลไม่อยู่ใน
หอคอยแล้ว 

ในขณะเดียวกันเหล่าองครักษ์มาถึงร้านลูกเป็ดหน่อมแน้มเพ่ือจับกุมฟลิน แต่ชาวไวกิง
ช่วย ฟลินและราพันเซลหนีไปได้ การไล่ล่ายุติลงเมื่อม้าแม็กซิมัสทําให้เขื่อนแตก และฟลินกับราพัน
เซลติดอยู่ในถ้ําน้ําท่วมไร้ทางออก เมื่อฟลิน ไรเดอร์คิดว่า ตนกําลังใกล้ความตาย เขาสารภาพว่า อันที่
จริงตนเองชื่อ ยูจีน ฟิตซ์เฮอร์เบิร์ต 

ส่วนราพันเซลนั้นสารภาพว่า เธอนั้นมีเส้นผมวิเศษที่เรืองแสงได้เวลาที่เธอร้องเพลง
ทันใดนั้นเอง ผมของเธอก็เรืองแสงขึ้นและชี้ทางออกให้แก่คนทั้งสอง ทั้งคู่จึงออกจากถ้ําปิดตายนั้นได้ 
และราพันเซลได้ใช้ผมของเธอเยียวยาบาดแพลของยูจีน คืนนั้น กอเธลติดตามมาพบราพันเซล และ
บอกเธอว่า ยูจีนไม่สนใจเธอจริง เขาประสงค์เพียงได้ศิราภรณ์เท่านั้น โดยกอเธลยืนยันให้ราพันเซล
ทดสอบยูจีนโดยคืนศิราภรณ์ให้ดู 

เช้าวันต่อมา ม้าแม็กซิมัสได้พบพบยูจีน แต่ได้กลายเป็นเพ่ือนกับราพันเซลไป และยอม
ร่วมทางไปกับคนทั้งสองเพ่ือกลับอาณาจักรแล้วพาราพันเซลไปดูโคมลอย คืนนั้น ยูจีนพาราพันเซล
ล่องเรือไปกลางอ่าวหน้าพระราชวังเพ่ือชมดูโคมลอยอย่างใกล้ๆ ณ ที่นั้น ราพันเซลคืนศิราภรณ์ให้เขา 
แต่เขากล่าวว่า เขาไม่ต้องการมันอีกต่อไปแล้วเมื่อเขาได้พบเธอ ทันใด เขาสังเกตเห็นเพ่ือนโจรของเขา
ที่เขาทิ้งมา เขาจึงละราพันเซลไปพบเพ่ือนเพ่ือยกศิราภรณ์ให้ ทว่า เพ่ือนโจรจับเขามัดติดกับเรือแล้ว
ให้แล่นเข้าไปในท่าของพระราชวัง พวกเขาบอกแก่ราพันเซลว่า ยูจีนทรยศความรู้สึกของเธอโดยชิง
ศิราภรณ์จากไปแล้ว และพวกเขาจะจับเธอเพ่ือเอาผมเธอไปขายเสียเดี๋ยวนี้ แต่กอเธลช่วยราพันเซลไว้
ได้ และพาเธอกลับหอคอย ทว่า ทั้งหมดนี้เป็นแผนการของกอเธล วันนั้น ยูจีนถูกจับและถูกพิพากษา
ประหารชีวิตด้วยการแขวนคอ ม้าแม็กซิมัสจึงนําพาชาวไวกิงที่ร้านลูกเป็ดหน่อมแน้มมาช่วยยูจีน และ
ไปช่วยราพันเซลที่หอคอย 

ราพันเซลคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆ ที่ได้พบขณะเดินทางไปดูโคมลอย เธอจึงทราบว่า 
เธอคือเจ้าหญิงที่หายไปจากอาณาจักร และเธอพยายามหลบหนี กอเธลจึงจับเธอไว้ และเมื่อยูจีน
มาถึงหอคอย กอเธลแทงเขาจากข้างหลัง แล้วกล่าวว่า นางจะพาราพันเซลหนีไปอยู่ที่อ่ืนแล้ว แต่รา
พันเซลขอให้เธอใช้ผมรักษายูจีนก่อน เธอจะยอมเป็นของกอเธลตลอดไป ก่อนราพันเซลจะได้ช่วย
เยียวยายูจีน ยูจีนคว้าเศษกระจกมาตัดผมของราพันเซลเสียจนสั้น เส้นผมของราพันเซลจึงเปลี่ยนเป็น
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สีน้ําตาลเข้มและสูญเสียสรรพคุณไป กอเธลบันดาลโทสะเป็นอันมาก และร่างกายนางก็เปลี่ยนกลับสู่
ความชราอย่างรวดเร็ว จนนางมิอาจยอมรับเงาของตนในกระจกได้ นางใช้ผ้าคลุมปิดหน้าตนเองไว้ 
ด้วยความโกรธและตื่นตกใจ นางวิ่งพล่านจนล้มคะมําพุ่งออกจากหน้าต่างหอคอยดิ่งลงสู่เบื้องล่าง 
ร่างกายของนางก็ร่วงโรยขึ้นเรื่อยๆ ก่อนนางจะปะทะกับพ้ืนแล้วปุนเป็นเถ้ากระดูกไป 

ยูจีนค่อยๆ ตายลงในอ้อมแขนของราพันเซล ด้วยความเสียใจ ราพันเซลร้องไห้และร้อง
เพลงมนต์ หยาดน้ําตาของเธอหยดลงบนแก้มของยูจีน และให้เขาฟ้ืนจากความตายอีกครั้ง ทั้งสอง
กอดและจูบกัน แล้วพากันกลับอาณาจักร พระหทัยของราชาและราชินีนั้นท่วมท้นไปด้วยน้ําตาของ
ความปีติที่ได้พบพระธิดาอีกครั้ง หลายปีต่อมา ยูจีนและราพันเซลเสกสมรสกัน ส่วนชาวไวกิงก็ทํา
ความฝ๎นของพวกตนให้เป็นจริง ฝุายม้าแม็กซิมัสนั้นก็ได้บรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นสูงในกององครักษ์ 

ในเรื่องต้นฉบับนั้นผู้ที่มาช่วยราพันเซลคือเจ้าชายและราพันเซลไม่ได้มีพลังวิเศษแต่
อย่างใดเป็นเพียงหญิงสาวลูกของสามัญชน ซึ่งเจ้าของเรื่องต้นฉบับคือพ่ีน้องตระกูลกริมม์ ซึ่ง Walt 
Disney ได้นําเรื่อง สโนไวท์และคนแคระทั้งเจ็ด รวมถึงซินเดอเรลล่ามาดัดแปลงจนได้รับความนิยม 

ต้นฉบับนิทานราพันเซลของสองพ่ีน้องตระกลูกริมม์ ไดด้เล่าดังนี้ กาลครั้งหนึ่งนาน
มาแล้วมีสามี ภรรยา ที่เป็นชาวบ้านธรรมดาๆ ที่อยากได้ลูกสาวมานานแล้ว จนวันหนึ่งภรรยาของ
ชาวนาได้ตั้งท้อง พวกเค้ายากจนมาก จึงไปขโมยผักในสวนของแม่มดมากิน ในครั้งแรกที่ไปเก็บผักใน
สวนมาให้ภรรยาทานก็ไม่ได้ถูกจับแต่อย่างใด ภรรยาของชาวนาจึงขอให้ชาวนาไปนําผักมาใหน้างอีก 

แต่ในครั้งที่สองนั่นเอง แม่มดจับได้ก็โกรธมาก จึงบอกว่าเมื่อคลอดลูกแล้วจะมารับพา
ตัวไป เมื่อราพันเซลเกิดแม่มดก็รับพาตัวไปขังในหอคอยเพ่ือไม่ให้สามี ภรรยาตามหาเจอ แท้จริงแม่
มดอยากมีลูกจึงเลี้ยงราพันเซลเหมือนเป็นลูกของตน ราพันเซลเติบโตขึ้นโดยคิดว่าแม่มดคือแม่แท้ๆ 
ของตน เธอไม่เคยออกไปไหน อยู่แต่ในหอคอย และมีผมยาวเหมือนในต้นฉบับ 

วันนึงเจ้าชายที่เดินทางมาจากแดนไกลเกิดหลงปุา และได้พบหอคอยที่แม่มดกําลังปืน
ผมของราพันเซลขึ้นไป เจ้าชายเกิดความอยากรู้อยากเห็นว่าข้างในหอคอยคืออะไรกันแน่ จึงเลียน
เสียงแม่มดบอกให้ราพันเซลปล่อยผมลงมาเพ่ือที่ตนจะได้ปีนขึ้นไป แล้วทั้งสองรักกัน เจ้าชายแอบปีน
ขึ้นไปหาราพันเซลอยู่บ่อยครั้งจนทั้งสองเกิดความคิดที่จะแอบหนีไปด้วยกัน แต่แล้วความก็แตกจนได้ 
แม่มดจับได้ก็โกรธมากจึงตัดผมราพันเซล แล้วจับราพันเซลไปอยู่กลางทะเลทราย เมื่อเจ้าชายมาถึง
แม่มดก็ปล่อยผมของราพันเซลให้เจ้าชายปีนขึ้นมา เมื่อเจ้าชาปีนขึ้นมาแม่มดใจร้ายก็ผลักเจ้าชายตก
หอคอย เจ้าชายตกลงไปให้พุ่งไม้ที่มีหนามแหลมทําให้หนามทิ่มตาบอด เจ้าชายตาบอดโซซัดโซเซเป็น
คนพเนจรจนไปพบกับทะเลทรายที่ราพันเซลอยู่ ทั้งคู่เจอกันและอยู่ด้วยกัน 
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เรื่องย่อ Brave นักรบสาวหัวใจมหากาฬ 
เรื่องทั้งหมดเริ่มขึ้นในวันเกิดของเจ้าหญิงครั้งเมื่อเจ้าหญิงยังทรงเยาว์วัย องค์ราชาและ

ราชินีจัดงานวันเกิดโดยการไปตั้งค่ายในปุา พระราชามอบคันธนูคันแรกเป็นของขวัญแก่เจ้าหญิง ใน
ระหว่างที่ครอบครัวกําลังมีความสุข ทันใดนั้น เงาดําทะมึนก็ได้ย่องเขาหาพระราชา มันยกตัวสูงขนาด
กว่าสี่เมตรขึ้นบดบังแสงอาทิตย์ กลิ่นตัวของมันเหม็นสาบเหมือนซากศพ มันคือหมีตัวผู้ขนาดใหญ่
มหึมา หลังของมันเต็มไปด้วยดาบ หอก และลูกธนูของนักรบที่ผ่ายแพ้แก่มัน หมีร้ายคํารามเสียงก้อง
ดังราวกับฟูาผ่าแล้วเข้าโจมตีค่าย ทหารนับสิบคนวิ่งเข้ามาโรมรันเจ้าหมี แต่การตบครั้งเดียวก็ล้มคน
ได้ทั้งกอง ราชินีพุ่งปราดเข้าอุ้มธิดาน้อยขึ้นมาแล้วหนีออกไปจากค่ายอย่างรวด เร็ว เหลือไว้เพียงเสียง
กรีดร้องของเจ้าหญิงและพระราชาที่กําชับดาบคู่ใจสู้กับ ปีศาจหมีมอร์ดู 

เวลา ผ่านมาหลายปีเจ้าหญิงองค์น้อยเติบโตเป็นเจ้าหญิงเมอริด้าผู้กล้าหาญเหมือนดั่ง
เช่นพระราชา องค์ราชาเฟอร์กัสพ่อของเมอริด้ากลายเป็นราชาขาเดียว การต่อสู้กันมอร์ดูทําให้เขา
ต้องเสียขาไป และตอนนี้ เมริด้ากลายเป็นพ่ีสาวที่มีน้องแฝดสามที่ซุกซนสามคน ชีวิตของเมอริด้าเต็ม
ไปด้วยกฎกติกาของพระราชวัง โดยที่เจ้าหญิงจะต้องนั่งหลังตรง เจ้าหญิงจะต้องสง่างดงาม เจ้าหญิง
จะต้องพูดราชโองการต่อหน้าของประชาชนได้ เจ้าหญิงต้องทําอย่างนั้น เจ้าหญิงต้องทําอย่างนี้  
เมอริด้าเบื่อที่จะต้องทนฟ๎งคําสั่งจากแม่ของเธอ ราชินีเอลินอร์ผู้สมบูรณ์แบบ แม่หวังให้เมอริด้าเป็น
แบบเธอ สง่างามและสมบูรแบบอย่างไร้ที่ติ แต่บางครั้งเมอริด้าก็อยากให้ชีวิตเป็นของตนเองบ้าง  
เธอจึงหนีออกไปฝึกยิงธนูในปุาทุกๆ เช้า เธอเป็นนักรบที่เก่งกาจ ไม่ว่าจะขี่ม้า ฟ๎นดาบ และที่สําคัญ
เธอไม่เคยเป็นรองใครเรื่องยิงธนู บางทีเธออาจจะเป็นคนที่ยิงธนูเก่งที่สุดในอาณาจักรก็เป็นได้ 

และแล้ววันหนึ่งหลังจากที่เมอริด้ากลับมาจาการออกไปผจญภัยที่น้ําตกราชา เธอ
เหนื่อยและหิวมาก เจ้าหญิงเดินตรงเข้ามายังห้องอาหาร ที่นั่นเองพ่อกําลังเล่าเรื่องการต่อสู้ระหว่างตัว
พ่อกับปีศาจมอร์ดูให้แฝดทั้งสามฟ๎ง พ่อเล่าเรื่องนี้บ่อยหลายครั้งจนเธอและน้องชายเบื่อจะแย่อยู่แล้ว 
แต่เธอก็ไม่เคยเบื่อที่จะฟ๎ง มันเป็นตํานานที่ยิ่งใหญ่ สักวันเธอจะเป็นอย่างพ่อ แต่ไม่นานแม่ของเธอก็
ขัดข้ึน ราชินีอย่างภาคภูมิใจบอกว่า “ท่านลอร์ดต่างเมืองทั้งสามจะพาลูกชายของเขามาสู่ขอลูกในอีก
ไม่นานนี้ ข้าอยากจะให้เจ้าเตรียมตัวให้ดี” แต่เมื่อสิ้นคําพูดเมอริด้าก็โกรธมาก จากนั้นเจ้าหญิง 
ผู้ฉุนเฉียวก็ขึ้นห้องไป เธอยังไม่อยากแต่งงานกับคนที่เธอไม่เคยรู้จัก แต่แม่ก็ไม่เคยรับฟ๎งเธอ เธอ
อยากจะมีอิสระ และอยากให้แม่รับฟ๎งเธอบ้าง แต่แล้วราชินีก็เข้ามาในห้องของเจ้าหญิงพร้อมกับชุด
หมากรุก เมริด้ารู้ทันทีเลย แม่กําลังจะมาสั่งสอนเธอ และเธอเบื่อหน่ายที่สุด ราชินีเอลินอร์วาง
กระดานหมากรุกไว้บนตัวหมากสี่ตัว จากนั้นเธอก็เริ่มเล่าตํานานให้ลูกสาวฟ๎ง 

“เมื่อ นานมาแล้ว มีอาณาจักรที่ยิ่งให้อยู่อาณาจักรหนึ่ง เมืองนี้มีเจ้าชายอยู่สี่คน 
ประชาชนอยู่อย่างสงบสุข จนวันหนึ่งเจ้าชายองค์โตคิดจะเปลี่ยนชะตาของตนเองโดยการขึ้นเป็น  
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องค์ราชา เขาตัดขาดกับพ่ีน้องอีกสามคน และใช้กําลังที่เทียบเท่ากับคนสิบคนของเขาเข้ายึดปราสาท 
สุดท้าย อาณาจักรโบราณแห่งนี้ล่มสลาย” 

เมื่อ เล่าเสร็จราชินีก็ดึงตัวหมากที่เป็นฐานของกระดานหมากรุกออกตัวหนึ่ง กระดาน
หมากรุกที่เปรียบได้กับทั้งอาณาจักรร่วงโครมลงพาเพียงเพราะขาดตัวหมาก ที่รองรับกระดานไปหนึ่ง
ตัวเมอริด้าหัวเราะและบอกกับแม่ว่ามันเป็นแค่ตํานาน 

“ตํานาน คือประวัติศาสตร์ และเราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์”ราชินีบอกด้วยท่าที 
สง่างาม แต่ยังไงเจ้าหญิงก็เลือกจะไม่แต่งงานอยู่ดี มันช่างเป็นความคิดที่ไร้เหตุผล เจ้า หญิงคงไม่
เข้าใจหรอกว่าถ้าราชินีเอเลนนอร์ปฏิเสธลอร์ดทั้งสามไป อาจจะเกิดสงครามชิงตัวเจ้าหญิงระหว่าง
อาณาจักรก็เป็นได้ เมื่อตอนที่ราชินียังเด็ก เธอก็เคยโดนจับแต่งงานกับพ่อของเจ้าหญิงเหมือนกัน  
ตอนแรกเธอก็ไม่ชอบ แต่ถ้าเธอต้องทําเพ่ืออาณาจักรและประชาชนไม่ว่าอะไรเธอก็จะทํา แต่เมอริด้า
คงไม่เข้า อย่างน้อยราชินีก็อยากให้เจ้าหญิงรับฟ๎งบ้าง 

เช้าวันรุ่งขึ้นลอร์ดทั้งสามก็เดินเรือข้ามทะเลมาถึงอาณาจักรของราชา พ่อของเมอริด้า 
ราชินีปลุกเมอริด้าแต่เช้าเพ่ือแต่งองค์ทรงเครื่องให้เจ้าหญิงในชุดผ้าไหม แม่ของเมอริด้าดูอ่อนล้า
เพราะนางเตรียมชุดและถักผ้าม่านรูปครอบครัวไว้เป็น ของขวัญแต่งงานของลูกสาวทั้งคืน เป็นวันอัน
วุ่นวายที่สุดในชีวิตของเมอริด้า ท้องพระโรงมีผู้คนวิ่งไปมา ห้องครัวมีกลิ่นเหม็นควันไฟ เมื่อทุกอย่าง
เตรียมพร้อม เสียงปี่สก๊อตก็ดังก้องไปทั้งท้ังปราสาท ประตูเปิดออกและขบวนแห่ของลอร์ดแต่ละเมือง
ก็เข้ามาในพระราชวัง เมื่อเสียงดนตรีเงียบลง ลอร์ดคนแรกก็แนะนําลูกชายของคนให้รู้จัก ลูกชายของ
เขาตัวใหญ่แต่พูดภาษาถิ่นที่ฟ๎งไม่รู้เรื่องอยู่ตลอดเวลา ส่วนลูกชายของลอร์ดคนที่สอง เขารูปงามสม
กับเป็นเจ้าชายแต่เขาข้ีอวด ส่วนลูกชายของลอร์ดคนสุดท้ายเขาตัวเล็กเหมือนกับไก่แถมยังใจลอยอยู่
ตลอดเวลา เมอริด้ายืนยันเลยว่าเธอจะไม่แต่งงานกับคนพวกเด็ดขาด แล้วเธอต้องหาวิธี 

“ยิงธนู!”เมอริด้ากล่าวขึ้น คนในพระราชวังหันมามองเธอเป็นตาเดียว เมริด้าเงียบเสียง
ลงแล้วกล่าวอย่างสง่าแบบที่แม่เคยสอน “ข้าเลือก แข่งยิงธนู” 

เมื่อ สิ้นพิธี ขบวนแห่ก็พากันไปที่ทุ่งหญ้าหลังอาณาจักร เพ่ือเริ่มการแข่งขัน ลูกชายของ
ลอร์ดทั้งสามเข้าประจําที่ ผู้คนโห่ร้องเสียงดังอย่างตื่นเต้น ทั้งพระราชาและพระราชินีดูจะตื่นเต้นกับ
การแข่งด้วย โดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าทั้งหมดเป็นแผนของเจ้าหญิงตัวแสบ เมอริด้าเป็นลูกคนโตสุดของ
ผู้นําแห่งอาณาจักรนี้ เธอจึงมีสิทธิอย่างเต็มที่ ที่จะแข่งขัน ถ้าเธอชนะลูกชายของลอร์ดทั้งสามได้  
เธอจะไม่ต้องแต่งงานกับใครทั้งนั้น ถึงแม้มันจะผิดจารีต แต่มันคือหนทางสุดท้ายของเธอ 

การแข่งขันเริ่มขึ้นลูกชายของลอร์ดคนแรกยิงธนูออกไป แต่ลูกศรไม่เข้าเปูา ลูกชาย 
ขี้อวดของของลอร์ดคนที่สองเดินเข้ามาแล้วยิงธนูออกไปแต่เขาก็พลาดอีก ส่วนลูกชายผู้ใจลอยของ
ลอร์ดคนสุดท้าย เขายืนนิ่งและเล็งอยู่นาน นานมากจนพ่อของเมอริด้าทนไม่ไหว เขาลุกขึ้นอย่าง
หงุดหงิดและสั่งให้เจ้าชายไก่อ่อนยิง เจ้าชายน้อยตกใจมาทําให้ลูกศรพุ่งเข้าเปูาพอดีเขาชนะ แต่ทันใด
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นั้น เมอริด้าก็เดินเข้าไปในสนามแข่งพร้อมกับคันธนูคู่ใจ สายตาของทุกๆ คนจับจ้องอยู่ที่เธอ ราชินี
เองก็ด้วยตอนนี้นางรู้แล้วว่าเมอริด้ากําลังจะพังงานแต่ง นางลุกขึ้นและตรงมาที่ลูกสาวทันที แต่สายไป 
เมริด้ายิงธนูเข้าเปูาแรกแล้วต่อมายิงเข้าที่เปูาที่สอง แต่เปูาที่สามทําให้เธอหนักใจ แต่แล้วเจ้าหญิงก็ยิง
ธนูออกไป ลูกศรคมกริบเสียบทะลุลูกศรของเจ้าชายน้อยอย่างเฉียบขาด นั่นเป็นวินาทีเดียวกับทีราชินี
เข้าถึงตัวลูกสาวตัวร้ายของเธอพอดี 

ราชินีเอลินอร์พาเธอเข้ามาในห้องและเริ่มต่อว่าอย่างแรงเพราะทําลอร์ดทั้งสามต้องขาย
หน้า เธอคือคนจุดชนวนสงครามเพียงเพราะความเห็นแกตัวของเธอเอง เมอริด้าเหลืออดที่จะฟ๎ง
เหลือเกินเธอจึงตะโกนกลับไปว่า “แม่ คิดว่าเป็นเจ้าชีวิตของทุกคน แม่ไม่เคยจะใส่ใจว่าข้ารู้สึกยังไง 
เพราะแม่เอาแต่สั่งข้าเพราะแม่ไม่เคยเข้าใจความรู้สึกของข้า เรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพราะแม่คือ
ปีศาจร้ายของข้า” สิ้นเสียง เมอริด้าก็คว้าดาบขึ้นมาฟ๎นฉับลงไปที่ผ้าม่านรูปครอบครัวของแม่ที่ทํามา
ทั้งคืนเพือ่เธอ ดาบตัดรูปแม่และเธอออกจากกัน ราชินีตกใจมากเธอไม่เคยคิดว่าลูกสาวแท้ๆ ของเธอ
จะทําแบบนี้ นางปรี่เข้าไปแล้วกระชากคันธนูออกมาจากเมอริด้าแล้วโยนมันเข้าเตาผิงไป เมอริด้ารู้สึก
เสียใจอย่างมาก เธอสะอ้ืนและวิ่งออกไปจากห้อง ในทีสุดราชินีก็รู้ว่าตัวเองทําอะไรลงไป นา งรีบไป
หยิบไม้เขี่ยถ่านมาเขี่ยเอาคันธนูออกจากกองไฟ มันร้อนมากจนนางไม่สามารถหยิบมันได้ นางรู้สึก
เสียใจอย่างมาก แต่ก็สายเกินกว่าที่จะตามลูกสาวไปแล้ว 

อีกด้านหนึ่ง เมอริด้าผู้โศกเศร้าขี่ม้าคู่ใจมุ่งหน้าเข้าไปในปุา เธอ ร้องไห้อย่างหนักอยู่บน
หลังของม้าตัวโปรด แต่ทันใดนั้น ม้าก็หยุดวิ่งอย่างกะทันหัน เมอริด้าสงสัยจึงมองไปรอบๆ เธออยู่ใน
ลานก้อนหินก้อนยักษ์สูงสิบเมตรเรียงรายกันเป็นวงกลมอยู่สิบก้อน สถานที่นี้เต็มไปด้วยมนต์ขลังและ
พลังอํานาจลึกลับจนม้าเพ่ือนรักของเธอลุกลี้ ลุกลนจนน่าขนลุก หมอกหนาลงปกคลุมรอบสถานที่
เหมือนกับปุาช้า ไร้ซึ้งเสียงนกและสัตว์ปุา แต่แล้วลูกไฟวิญญาณก็ลุกโชนขึ้นมาจากดิน เมอริด้าหา
กลัวมันไม่ เอออกจะสงสัยมากกว่า เธอและม้าจึงตามมันเข้าไปในพงไพรมืดมิด ลูกไฟนั้นนําทางเม
อริด้ามาเจอกับกระท่อมกลางปุาหลังหนึ่ง เป็นที่ที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อน เธอจึงตัดสินใจเข้าไปดูข้างใน 
ในกระท่อมไม้เต็มไปด้วยไม้เกะสลัก ผลงานส่วนใหญ่มีแต่หมี โต๊ะหมี เขียงหมี แม้แต่ดินสอยังเป็นรูป
หมี เมอริด้าชักเริ่มสงสัยในกระท่อมลึกลับหลังนี้ แต่เมื่อเธอหันหลังมาเธอก็พบกับยายแก่คนหนึ่ง  
เธอเสนอจะขายผลงานที่เกะสลักให้กับเจ้าหญิง แต่เมอริด้าไม่สนใจเธอปฏิเสธจะซื้อของชิ้นใดก็ตาม 
แต่แล้วมีดนับสิบๆ เล่มก็พุ่งเข้าหาเธออย่างน่าหวาดเสียว แล้ว เธอก็รู้ว่าที่จริงแล้วยายแก่ผู้นี้คือแม่มด 
เธอจึงซื้อของหมดทั้งกระท่อมและเอาสร้อยประจําตระกูลของเธอแทนเงินแรกกับคาถา หนึ่งคาถา...
คาถาที่จะเปลี่ยนแม่ของเธอ แม่มดแก่รับสร้อยนี้มาแล้วตรงไปที่หม้อต้มยาใบใหญ่ทันที ระหว่างที่นาง
กําลังปรุงยา นางก็เล่าให้เจ้าหญิงฟ๎งว่า “เคยมีเจ้าชายคนหนึ่งมาขอให้ใช้เวทย์มนต์เปลี่ยนชีวิตของเขา 
เขาน่ะตัวใหญ่และแข็งแรงเท่ากับคนถึงสิบคน แถมยังหล่อด้วยนะแม่หนู และเขาให้สร้อยประจํา
ตระกูลรูปขวานกับข้าเป็นของตอบแทน” แล้ว ทันใดนั้นแสงสว่างก็ส่องวาบออกมาจากหม้อ ปรากฏ
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เป็นขนมเค้กหนึ่งก้อน เมอริด้ารับมาและรีบควบม้าตัวโปรดกลับไปยังปราสาททันทีอย่างรวดเร็ว  
พอกลับไปถึงแม่ก็ออกมารับเธออย่างเป็นห่วง แม่ของเธอเสียใจมากเพราะนึกว่าเธอหายตัวไป  
เมอริด้าจึงปลอบแม่และให้ขนมเค้กกับแม่ ราชินีรู้สึกภูมิใจมาก นางหลงคิดไปเองว่าลูกสาวทําขนม
เค้กให้ นางจึงกินเข้าไปคําเล็กๆ คําหนึ่ง ไม่นานเธอก็รู้สึกผิดปกติ นางรู้สึกเหมือนกับตัวเองกําลังจะ
ปุวย นางจึงให้ลูกสาวพาตนเองขึ้นไปบนห้องก่อน ที่จะขึ้นไปถึงห้องเธอต้องเดินผ่านท้องพระโรง
เสียก่อน ที่นั่นวุ่นวายมาก ลอร์ดทั้งสามทะเลาะกันเรื่องการแต่งงานและดูเหมือนว่าสงครามเล็กๆ 
กําลังจะ เกิดขึ้น ราชินีและเจ้าหญิงจึงต้องหนีขึ้นมาบนห้องกันเงียบๆ เมื่อเข้ามาในห้องบรรทม ของ
ราชินี เมอริด้าก็วางพระองค์ลงบนเตียง สีหน้าของแม่ดูแย่ลงเรื่ อยๆ แต่เจ้าหญิงรู้ว่านี้คือผลของ 
เวทย์มนต์ เธอจึงไม่กังวลอะไร “แม่ ท่านตัดสันใจจะยกเลิกงานแต่งงานของข้ารึยัง”เจ้าหญิงถามอย่าง
มีความสุข 

“อะไร นะ เมอริด้า จะไม่มีการยกเลิกอะไร นี่ เจ้าเอาอะไรให้ข้ากิน นี่เจ้า”ราชินีพูด
อย่างลําบากยากเย็น พูดยังไม่ทันเสร็จ เธอก็กลิ้งตกเตียงไป เมอริด้ารู้สึกร้อนตัวขึ้นมาทันใด เธอกลัว
ว่าแม่จะรู้ว่าเธอเอาเค้กจากแม่มดแปลกหน้าให้แม่กิน แต่มีอะไรแปลกไปร่างของราชินีนอนแน่นิ่งอยู่
บนพื้นห้องโดยไม่ขยับเขยื้อน เมอริด้าจึงค่อยๆ เดินเข้าไปดูแม่ของเธอตายแล้วหรือ แต่ไม่นานร่างของ
ราชินีเอเลนนอร์ก็ลุกข้ึนมาแต่ไม่ได้อยู่ในร่างของมนุษย์ แต่กลายเป็นสัตว์กินเนื้อสูงสามเมตรพร้อมกับ
กรงเล็บยาวแหลมคม เมอริด้ากรีดร้องออกมา 

“หมี!” ตอน นี้องค์ราชินีกลายเป็นหมีไปเสียแล้ว เมอริด้าจึงสารภาพว่าเธอให้แม่กินเค้ก
ของแม่มด แต่เธอไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ ก่อนอะไรอย่างอ่ืนเธอต้องรีบพาแม่หนีออกจากปราสาท
ก่อนที่พ่อจะมาเห็นเข้า พ่อของเธอแค้นปีศาจมอร์ดูมากที่กินขาของเขา เขาจะฆ่าหมีทุกตัวที่เขาเห็น 
พ่อต้องฆ่าแม่แน่ๆ ถ้าเห็นแม่ตอนนี้ เมอริด้าจึงพาแม่ของเธอออกจากปราสาทโดยมีน้องชายฝาแฝด
สามคนช่วยเหลือ เมอริด้าจึงให้ขนมในห้องครัวเป็นของขวัญแก่เด็กๆ โดยที่เธอไม่รู้เลยว่าน้องของเธอ
กําลังจะกินเค้กของแม่มดที่เหลืออยู่ในครัว เพราะเธอลืมเอามันไปทิ้ง 

เมอริด้าและแม่มุ่งตรงไปที่กระท่อมของแม่มด แต่เมื่อมาถึงกระท่อม ข้างในนั้นกลับดู
ว่างเปล่าเหมือนกับกระท่อมร้าง เมอริด้าไม่รู้จะทําอย่างไรดี ด้วยความบังเอิญเธอทําให้เวทย์มนต์
บางอย่างในกระท่อมทํางาน มีควันโพยพุ่งออกมาจากหม้อที่อยู่กลางกระท่อม และใบหน้าของแม่มดก็
ปรากฏขึ้นมาพร้อมกับพูดด้วยเสียงแหบแห้งเกี่ยวกับเจ้าหญิงว่า 

“ถ้าเจ้าหญิงไม่พอใจในผลของมนต์ จงไขปริศนานี้ ‘จงเชื่อมต่อสายใยที่ขาดวิ่น’ แต่ถ้า
พระองค์ไม่สามารถทําได้ภายในสองวัน เวทย์มนต์นี้จะคงอยู่ไปตลอดกาล” 

เมอริด้าไม่รู้เลยจริงๆ แล้วตอนนี้ก็มืดมากแล้วด้วย เธอจึงก่อเพิงไม่เล็กให้แม่หมีของเธอ
อยู่ เธอกลับไปที่ปราสาทเพ่ือไปเอาคันธนูอันใหม่มา แต่ระหว่างนั้นฝนก็ตกเสียแล้ว เธอจึงรีบกลับไป
หาแม่ ในคืนที่ฝนฟูาคะนอง แม่จะร้องเพลงกล่อมเธอ ไม่ว่าเสียงฟูาจะดังแค่ไหน ความไพเราะของ



Ref. code: 25595607030193MYO

188 

 

188 

เพลงจะไล่ความกลัวไปจากเธอทุกครั้ง แต่ต่อไปนี้เธอจะไม่ได้ยินเสียงนั้นอีกแล้ว เมริด้าคิดแล้วก็ทําใจ
ไม่ได้ นี่เธอทําอะไรลงไป 

เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเมอริด้าตื่นขึ้น เธอก็พบว่า แม่หมีเตรียมอาหารเช้าไว้ให้เธอ แต่อาหาร
นั้นล้วนแต่กินไม่ได้ เธอจึงพาแม่หมีไปที่ลําธารเพ่ือตกปลา แม้ราชินีจะเป็นหมีแต่นางก็ยังคงไม่ทิ้ง
ความสง่างาม เธอจับปลาแบบหมีไม่เป็นด้วยซ้ํา เมอริด้าต้องคอยสอนแม่ให้จับปลา แต่ เมื่อจับปลา
เสร็จและกินจนอ่ิมหนําแล้ว แม่หมีก็เดินเข้าไปในปุาโดยไม่สนใจลูกสาวของตนเอง ทําให้เมอริด้า
เอะใจ เธอจึงตามแม่หมีไปโดยไม่ให้รู้ตัว ยิ่งเดินลึกเข้าใบในปุา เมอริด้าก็ยิ่งรู้สึกคับข้องใจมากขึ้น เธอ
จึงเรียกแม่ของเธอ แต่ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดคิด แม่หมีหันมาขู่ลูกสาวแล้วลุกยืนขึ้นจนตัวสูงเสียดฟูา
มองมาท่ีเมอริด้าด้วยแวว ตากระหายเลือด เจ้าหญิงรู้สึกกลัวอย่างบอกไม่ถูก หมีหมียกอุ้งตีนขึ้นพร้อม
จะฉีกกระฉากเจ้าหญิงเป็นชิ้นๆ แต่ก่อนที่จะเกิดอะไรแบบนั้นขึ้น ราชินีก็ตื่นจากภวังค์ นางมองไปที่
ลูกสาวอย่างหวาดๆ ราวกับไม่รู้ตัวว่าตัวเองกําลังจะทําอะไร “แม่ดูเหมือนหมีจริงๆ เลย”เมอริด้าพูด 
“แม่กําลังจะกลายเป็นหมีจากภายใน” ว่าเสร็จลูกไฟวิญญาณก็ผุดขึ้นมาจากดิน แม่ หมีรู้ว่าถ้าตนเอง
ตามลูกไฟไปอาจจะพบหนทางท่ีจะทําให้ตนเองกลับเป็นมนุษย์อีก ครั้ง นางวิ่งไล่ลูกไฟจ้าละหวั่นอย่าง
ขาดสติ เมอริด้าจึงเข้ามาห้ามแม่ไว้ และนําทางพาแม่ของเธอตามลูกไฟไป ราชินี และเจ้าหญิงเดินตรง
ขึ้นไปทางเหนือผ่านปุาที่เต็มไปด้วยหมองหนา เมอริด้าคลําทางเหมือนคนตาบอด แล้วสุดท้ายลูกไฟ
นําทางก็หายไป แต่มันนําทั้งสองมาหยุดอยู่ที่หน้าปราสาทร้างแห่งหนึ่ง เมริด้าไม่เข้าใจว่าลูกไฟ
ต้องการจะบอกอะไรกับเธอ เธอเดินสํารวจไปบนทางเดิน แต่ทันใด! นั้นพ้ืนหินเก่าแก่ใต้เท้าของเม
อริด้าก็ถล่มลง เจ้าหญิงร่วงลงไปดังโครม แม่หมีร้องด้วยความตกใจ แต่เมริด้าตะโกนขึ้นมาบอกว่าเธอ
นั้นยังปลอดภัยดี ทําให้แม่หมีเย็นใจลงหน่อย 

เจ้าหญิงมองขึ้นไปยังแม่หมี เธอต้องพยามปีนกลับขึ้นไปเท่านั้นจึงจะออกไปจากที่นี่ได้ 
ด้วนความอยากรู้อยากเห็น เมอริด้าจึงมองไปรอบๆ และ เธอก็ได้รู้ว่าเธอตกลงมาในท้องพระโรงของ
ปราสาทร้าง ที่ตรงกลางห้องมีตราประจําตระกูลรูปขวานสลักอยู่ เธอจําสัญลักษณ์รูปขวานนี้ได้ มัน
คือรูปที่แม่มดเอาให้เธอดู ราวกับว่าท้องพระโรงนี้ดูเหมือนมีการสู้รบเกิดขึ้น เมอริด้าเดินไปดูรูปสลัก
ของผู้ชายสี่คน แต่แผ่นหินถูกตัดออกตรงผู้ชายในรูปสลักคนที่สี่ เหมือนกับรอยขาดบนผ้าม่านของแม่ 
และแล้วเมอริด้าก็คิดออก 

“ที่นี่คืออาณาจักรโบราณที่แม่เคยเล่าให้ข้าฟ๎ง มันมีอยู่จริง แม่มดเล่าว่าเจ้าชายคนโตสุด
เคยไปขอเวทย์มนต์จากนาง เพ่ือขอให้เปลี่ยนเขา”เมริด้านิ่งไป เธอเหยียบอะไรบางอย่าง เธอจึงก้มลง
ไปดูที่พ้ืนแล้วก็แทบผงะ พ้ืนเต็มไปด้วยซากศพและโครงกระดูก แล้วทันใดนั้นมอร์ดูก็ปรากฏตัว
ออกมาจากความมืดพร้อมกับเสียงคํารามมรณะ เมอริด้าคว้าธนูออกมาระดมยิงใส่มัน แต่ลูกธนูแทบ
ไม่ระคายผิวมันเลย เจ้าหญิงวิ่งไปที่ช่องซึ่งเธอตกลงมาแล้วกะโดดไปหาแม่หมี โดยมีปีศาจมอร์ดูแห่ง 
สก๊อตแลนด์กระโจนตามมา สองแม่ลูกวิ่งออกมาจากอาราจักรโบรารอย่างรวดเร็ว ในที่สุดเจ้าหมีร้ายก็
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ไม่ตามเธอมา เมอริด้าไขปริศนาออกแล้ว เธอต้องเชื่อมต่อสายใยที่ขาดวิ่นโดนการ เย็บผ้าม่านที่ขาด
ออก จากนั้นแม่ของเธอก็จะกลับเป็นเหมือนเดิม แต่ถ้าทําไม่ได้แม่ของเธอจะกลายเป็นแบบมอร์ดู  
เมื่อไปถึงปราสาทของพ่อ ทั้งสองแม่ลูกก็ไม่สามารถเข้าไปได้ เพราะมีทหารเฝูาอยู่รอบประสาท แม่หมี
จึงพาเธอเข้าไปข้างในปราสาทผ่านท่อระบายน้ํา เดินมาครู่หนึ่งแม่ลูกก็มาโผล่ที่ห้องครัว แต่เธอต้อง
เดินผ่านท้องพระโรงไปอีกถึงจะเข้าไปถึงห้องบรรทมเพ่ือเย็บผ้าม่าน แต่เมื่อเมริด้าเข้าไปในท้องพระ
โรงหัวใจของเธอก็แทบวาย ลอร์ดทั้งสามและพ่อของเธอกําลังตั้งปูอมรบราฆ่าฟ๎นกันอย่างตรึงเครียด 
ทั้งหมดนี่เป็นเพราะเธอและราชินีหายตัวไป เมริด้าจึงรวบรวมความกล้าและเดินเข้าไปกลางสนามรบ  
 เมริด้าจึงใช้ทักษะการพูดต่อหน้าประชาชนแบบที่แม่ของเธอสอนแล้วพูดอย่างสง่า แบบราชินีว่า”เมื่อ
นานมาแล้ว มีอาณาจักรโบราณอยู่แห่งหนึ่ง เพราะเพียงแค่พ่ีน้องแตกแยกกัน กลับทําให้ทั้งอาณาจักร
ล่มสลาย” 

เมอริด้าได้กล่าวขึ้นกล่าว “เรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพราะความเห็นแก่ตัวของข้า  
แต่พระราชินีทําให้ข้าได้เรียนรู้ ถึง ความรับผิดชอบ และการรับฟ๎ง ราชินีมีสารถึงท่านลอร์ดทั้งสาม  
ว่า เราควรจะเปิดใจ ให้ลูกได้เลือกที่จะรัก เพ่ือที่จะเดินตามเส้นทาง และรับฟ๎งหัวใจของกันและกัน 
เพ่ือเลือกคู่รักที่แท้จริงของตัวเอง” 

เมื่อพูดจบลอร์ดทั้งสามก็เห็นด้วย ทั้งหมดก็กลับมาปรองดองกันดังเดิม เมอริด้าจึงถือ
โอกาสชักชวนทหารและลอร์ดไปที่ห้องสุรา ไม่นานนักเธอก็สามารถพาแม่หมีขึ้นไปบนห้องบรรทม
อย่างปลอดภัย แม่หมีรู้สึกภาคภูมิใจลูกสาวของตนที่สามารถสงบศึกได้เพราะป๎ญญา แต่แล้วสิ่งที่ไม่
คาดคิดก็เกิดขึ้นสัญชาติทะยานหมีก็เข้าครอบงํานาง แม่หมีเดินไปรอบห้องอย่างไม่มีสติ ใน
ขณะเดียวกันกับที่พระราชาเดินขึ้นมาพอดี เมื่อพ่อของเมอริด้าเห็นหมีเข้าก็นึกว่าเป็นหมีร้าย เขาปรี่
เข้าจู่โจมมันทันที แต่แค่การตบของแม่หมีเพียงครั้งเดียวพ่อก็กระเด็นไป แล้วแม่ก็ตื่นขึ้นมาจากภวังค์ 
แม่ตัดสินใจหนีออกปราสาทไปก่อนที่จะทําร้ายใครอีก 

“พ่อ หมีนั้นคือราชินี”เมอริด้าร้อง แต่พ่อไม่ฟ๎งเธอ องค์ราชาขังเธอไว้ในห้องและเอา
กุญแจไปให้แม่นมเก็บไว้ก่อน เมอริด้าพยามพังประตูออกมาแต่เธอก็ทําไม่ได้ แล้วเธอก็คิดออก เจ้า
หญิงจึงตะโกนเรียกน้อยชายฝาแฝดทั้งสามคน ไม่ต้องรอนานเลยเจ้าชายน้อยทั้งสามในร่างของลูกหมี
ก็ปรากฏตัวออกมา เมอริด้าตกใจในทีแรกๆ แต่ไม่นานเธอก็จึงสั่งให้น้องๆ ไปเอากุญแจคืนมา 
น้องชายตัวแสบหลอกล่อแม่นมจนเอากุญแจคืนมาให้พ่ีสาวได้ เมริดาจึงเอาผ้าม่าน เข็มและด้าย 
พร้อมกับน้องชายทั้งสามขึ้นหลังม้าควบตามขบวนของพระราชาและนักล่าหมีเข้าไป ในปุาทันที  
เจ้าหญิงพยามเย็บผ้าม่านในขณะที่ควบม้าโดยมีหมีสามตัวคอยช่วยส่องไฟนําทางในความมืด 

ในอีกด้านหนึ่งราชินีในร่างของหมียักษ์กําลังวิ่งหนีหมาล่าเนื้อและพระราชาเข้าไปในปุา 
แต่นางถูกลอร์ดทั้งสามล้อมจับได้ที่ลานหินใหญ่ นางถูกเชือกเส้นหนาขึงไว้กับพ้ืนอย่างไร้ทางหนี พ่อ
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ของเมอริด้าลงมาจากหลังม้าและยกดาบขึ้นเตรียมปลิดชีวิตของเจ้าหมี แต่แล้วเมริด้าก็เข้ามาเอาดาบ
คู่ใจของเธอป๎ดดาบของพ่อกระเด็นไป เพ่ือปกปูองแม่ของเธอ 

แต่ในระหว่างที่กําลังชุลมุนอยู่นั่นเอง ปีศาจตัวจริงก็โผล่ออกมาจากเงามืด ปีศาจมอร์ดู
พุ่งกระโจนเข้าจูโจมทหารทั้งกองทัพได้อย่างง่ายดาย มันตรงเข้ามาที่องค์ราชาแล้วเข้าตบเขากระเด็น
ไปอย่างเหี้ยมโหด จากนั้นมันก็ทะยานเข้าหาเมอริด้า มันทําท่าจะขย้ําเธอให้ตายในครั้งเดียว แต่แล้ว
แม่หมีก็สะบัดตัวเองหลุดออกจากเชือกแล้วปรี่เข้าปกปูองลูกสาว 

นางหมีสู้กัดฟ๎ดเหวี่ยงกับมอร์ดูอย่างดุเดือด แต่ด้วยขนาดที่ตัวเล็กกว่าแม่หมีจึงบาดเจ็บ
เยอะกว่าปีศาจหมี นางจึงกระแทกหมีร้ายไปชนกับก่อนหินสูงสิบเมตรทําให้ก้อนหินนั้นขยับ แต่มอร์ดู
ยังไม่สิ้นฤทธิ์ มันย่างกรายเข้ามาหาสองแม่ลูกอย่างเครียดแค้น แต่แล้ว แท่งหินที่ขยับยังก็โค่นลงมา
ทับร่างของมอร์ดูทั้งเป็น เมื่อทุกอย่างจบลง วิญญาณของเจ้าชายองค์โตก็ถูกปลดปล่อยออกมาจากร่าง
ของปีศาจ เขาขอบคุณสองแม่ลูกแล้วกลายเป็นลูกไฟวิญญาณดวงเล็กๆ ลอยหายไปในความมืด 

แสงแรกของวันที่สองสาดส่องที่ขอบฟูา แม่ของเมอริด้ากําลังจะกลายเป็นหมีอย่าง
แท้จริงพร้อมกับน้องชายของเธอ เมอริด้ารีบวิ่งไปคว้าผ้าม่านมาคลุมตัวแม่กับน้องๆ ภาวนาในใจของ
ให้การแก้คํา สาปได้ผล ในที่สุดดวงอาทิตย์ก็โผล่พ้นจากขอบฟูา แม่ของเจ้าหญิงกลายเป็นหมีไปเสีย
แล้ว เมอริด้าเสียแม่ไปแล้ว เจ้าหญิงเริ่มร้องไห้และสารภาพออกมา 

“ข้าผิดเอง ข้ามันเห็นแก่ตัว ข้าเสียใจ เพราะข้าไร้เหตุผลแม่จึงเป็นแบบนี้ ข้าขอโทษที่
ข้าไม่รับฟ๎งแม่ ข้าอยากให้แม่กลับมาเพราะข้ารักแม่” สิ้นเสียงเธอก็กอดแม่เป็นครั้งสุดท้ายเพ่ือสัมผัส
ถึงอุ่นของแม่และน้องๆ เธอจินตนาการชีวิตหลังจากนี้ไม่ออกเลย เธอจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรโดยไม่มีแม่ 
แต่ตอนนี้มันสายเกินกว่าจะแก้ไขแล้ว เมอริด้าได้แต่สะอึกสะอ้ืนโดยมีพ่อปลอบโยนอยู่ข้างๆ แต่อยู่ดีๆ 
มือที่อบอุ่นของแม่ก็ลูบผมของลูกสาว เมอริด้าเงยหน้าขึ้นแล้วพบว่า ราชินีกลับมาเป็นคนอีกครั้ง นาง
ยิ้มทั้งน้ําตาและพรมจูบลงบนใบหน้าของลูกรัก น้องๆ ของเธอก็เช่นกัน พวกเขากลับมาเป็นเด็กน้อย
ซุกซนดังเดิม องค์ราชาดีใจมากและโผเขากอดครอบครัวที่รักของเขาเอาไว้ และแล้วเมริด้าและ
น้องชายก็ได้อยู่อย่างสงบสุขกับพระราชาและราชินีตลอดไป (เรื่องนักรบสาวหัวใจมหากาฬนั้นเป็น
เป็นเรื่องที่ Walt Disney รว่มสร้างกับ Pixar ซึ่งไม่มีเค้าโครงมาจากนิทานดั้งเดิมแต่อย่างใด) 
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เรื่องย่อ Frozen ผจญภัยแดนค าสาปราชินีหิมะ 
ในอาณาจักรแห่งเอเรนเดลล์ พระราชาและพระราชินีมีพระธิดาสองคน นามว่าเจ้าหญิง

เอลซ่า ซึ่งเป็นพระธิดาองค์โต และเจ้าหญิงแอนนาเป็นพระธิดาองค์เล็กซึ่งทั้งสองเป็นพ่ีน้องกันโดย
กําเนิด 

เอลซ่าเกิดมาพร้อมความวิเศษในการเสกน้ําแข็งออกมาได้ดังใจสั่ง คืนหนึ่งอันนาได้ปลุก
เอลซ่าให้มาเล่นด้วยกัน ขณะที่เอลซ่าและอันนากําลังเล่นกําลังเล่นสนุกสนานกับพลังวิเศษนี้ พลังหิมะ
ของเอลซ่าถูกเสกเข้าที่ศีรษะของอันนาด้วยความไม่ตั้งใจ อันนาหมดสติไปทําให้เส้นผมส่วนหนึ่งของ
เธอเปลี่ยนเป็นสีขาว พระราชาและพระราชินีรีบพาเจ้าหญิงทั้งสองไปยังหุบเขาอันเป็นที่อยู่ของ  
เผ่าโทรลล์ผู้วิเศษเพ่ือขอความช่วยเหลือ 

ในขณะที่อันนายังหมดสติอยู่นั้น ปูุแพ็บบี้ (โทรลล์เฒ่าผู้นําเผ่า) กล่าวว่า โชคดีที่เธอถูก
พลังแค่ที่หัว แต่หากเป็นหัวใจแล้วจะต้องแย่แน่ๆ แพ็บบี้ได้ลบความทรงจําของอันนาเกี่ยวกับพลังของ
เอลซ่าออก เหลือทิ้งไว้แต่ความสนุกสนานของทั้งสองพ่ีน้อง และเตือนเอลซ่าว่าพลังของเธอจะเพ่ิมพูน
ขึ้นเรื่อยๆ เธอต้องหัดที่จะควบคุมพลังนี้ให้ได้ 

เมื่อกลับสู่พระราชวัง เพ่ือที่จะซ่อนเรื่องนี้เป็นความลับ พระราชาทรงสั่งให้มีการปิด
ประตูวัง ไม่ให้บุคคลทั้งภายนอกและภายในเข้าออก สองพ่ีน้องต้องถูกเลี้ยงดูโดยแยกจากกัน การ
ควบคุมพลังของเอลซ่านับวันมีแต่จะแย่ลงเรื่อยๆ พระราชาต้องมอบถุงมือพิเศษให้เอลซ่า เพ่ือให้เธอ
ควบคุมพลังของเธอได้ง่ายขึ้น ในขณะที่อันนาแม้จะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติธรรมดา แต่ก็ต้องอยู่กับโดด
เดี่ยวตลอดหลายปี จากการที่เอลซ่าไม่ยอมพูดคุยกับเธอ แม้เธอจะยังจดจําความสนุกสนานที่เคยมี
ด้วยกันตอนเด็กๆ ได้ จนกระทั่งจุดพลิกผันมาถึงชีวิตของทั้งสองเมื่อพระราชาและพระราชินีทร ง
สิ้นพระชนม์อย่างกระทันหันขณะเดินทางออกทะเล 

สามปีหลังจากกการสิ้นพระชนม์ของพระราชาและพระราชินี เอลซ่าก็มีมีอายุครบ
กําหนดที่จะเข้าพิธีราชาภิเษก ในวันพิธีนั้นประตูวังจึงได้เปิดออกหลังจากปิดมานานหลายปี อันนาซึ่ง
ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวมานานจึงออกจากวังเพ่ือไปสํารวจบ้านเมือง ก่อนจะได้พบกับเจ้าชายฮานส์ 
(บุตรชายคนที่สิบสามของพระราชาแห่งหมู่เกาะทะเลใต้ ) และด้วยใบหน้าที่หล่อเหลาของเขา ทําให้
อันนาตกหลุมรักฮานส์อย่างรวดเร็ว ส่วนเอลซ่าเธอเกรงว่าเธอจะปล่อยพลังของเธอออกมาในงาน
ราชาภิเษก และเธอพยายามควบคุมมันไว้จนได้ 

ณ งานเลี้ยงหลังพิธี อันนาและเอลซ่าได้พูดคุยต่อหน้ากันเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ทุก
อย่างดูเหมือนจะดีขึ้น ทว่าต่อมาเมื่ออันนาได้พาฮานส์มาพบเอลซ่าเพ่ือขออนุญาตจากเอลซ่าให้ทั้ง
สองแต่งงานกัน เอลซ่าไม่อนุญาต และให้เหตุผลว่าอันนาจะแต่งงานกับชายหนุ่มที่เพ่ิงเจอกันแค่วัน
เดียวไม่ได้ และสองพ่ีน้องเริ่มทะเลาะกัน อันนาดึงถุงมือของเอลซ่าออก 



Ref. code: 25595607030193MYO

192 

 

192 

ด้วยความกดดันเอลซ่าไม่สามารถควบคุมพลังวิเศษของเธอได้ จึงเสกน้ําแข็งออกมาต่อ
หน้าผู้คนทั้งอาณาจักร ดยุคแห่งวีเซิลตัน ซึ่งเป็นหนึ่งในแขกต่างเมืองที่มาร่วมงาน ตะโกนใส่เอลซ่าว่า
เธอคือปีศาจ เธอจึงหวาดกลัวและวิ่งหนีออกไปจากเมือง และซ่อนตัวบนภูเขาอันห่างไกลจาก
อาณาจักร ณ ที่นั้น เธอรู้สึกปลดปล่อยจากความกดดันที่เธอพบมาเนิ่นนาน และได้ใช้พลังของเธอ
สร้างพระราชวังน้ําแข็งอันสวยงามข้ึนมา โดยที่ตลอดเวลานี้เธอไม่รู้เลยว่าพลังความกลัวของเธอทําให้
ทั้งอาณาจักรตกอยู่ในสภาพฤดูหนาวชั่วนิรันดร์ที่โหดร้าย 

ทางด้านของอันนา ซึ่งรู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุทําให้พ่ีของตนหนีไป จึงรีบออกตามหา 
เอลซ่าด้วยตนเอง และมอบหมายให้เจ้าชายฮานส์เป็นผู้ดูแลอาณาจักรชั่วคราวแทน ในระหว่างทาง 
อันนาได้พบกับคริสตอฟฟ์ และสเฟน กวางเรนเดียร์คู่ใจของเขา เพ่ือให้เขาช่วยนําทางในการตามหา
เอลซ่า ทว่าเพียงไม่นานหลังจากท้ังกลุ่มออกเดินทางด้วยกัน ก็ถูกฝูงหมาปุาออกมาไล่ล่า ระหว่างที่ทุก
คนหนีเอาตัวรอด คริสตอฟฟ์ต้องเสียเลื่อนหิมะราคาแพงของเขา 

ด้วยความรู้สึกผิด อันนาจึงขอออกเดินทางต่อด้วยตัวเอง และจะชดใช้ค่าเสียหายให้เขา
เมือ่เธอตามหาเอลซ่าพบ คริสตอฟฟ์ แม้จะไม่อยากจะช่วยอันนาในการเดินทางต่อ แต่สเวนก็โน้มน้าว
ให้ คริสตอฟฟ์เปลี่ยนใจและช่วยอันนาตามหาพ่ีสาวของเธอต่อ ทั้งกลุ่มเดินทางมาพบกับโอลาฟ ตุ๊กตา
หิมะที่เอลซ่าสร้างขึ้นระหว่างที่เธอกําลังหัดใช้พลังของเธอในการสร้างพระราชวังน้ําแข็ง โดยที่เอลซ่า
เองไม่รู้ว่าโอลาฟนั้นได้มีชีวิตขึ้นมา โอลาฟอาสานํากลุ่มไปพบกับเอลซ่า 

เมื่อทั้งพวกเขามาเจอกับเอลซ่าที่พระราชวังน้ําแข็ง อันนาพยายามเกลี้ยกล่อมให้ 
เอลซ่ากลับไปช่วยอาณาจักรให้คืนสู่สภาพปกติอย่างที่ควรจะเป็น แต่เอลซ่ากลับยิ่งกลัวพลังของเธอที่
ยิ่งรุนแรงขึ้น ทั้งยังเผลอระเบิดพลังความหวาดกลัวของเธอเข้าใส่เข้าหัวใจของอันนา และปฏิเสธที่จะ
กลับไปยังเอเรนเดลล์ 

เอลซ่าเสกมนุษย์หิมะขนาดยักษ์ขึ้นมาเพ่ือนําพวกเขาออกไปจากวัง ผมของอันนาเริ่ม
กลายเป็นสีขาว ทําให้อันนาเริ่มกังวล คริสตอฟฟ์อาสาพาอันนาไปหาพวกโทรลล์ ที่ซึ่งเขานับถือเป็น
ครอบครัว และเพราะเขาเองก็เคยเห็นพ่อแม่ของอันนามาขอความช่วยเหลือจึงรีบออกเดินทางกลับไป
ยังเอเรนเดลล์ เพ่ือให้อันนาได้พบกับฮานส์ที่คิดว่าคือรักแท้ของอันนา 

ขณะเดียวกันฮานส์ได้ออกไปตามหาอันนา โดยมีทหารสองนายซึ่งได้รับการกําชับให้
สังหารเอลซ่าอาสาร่วมเดินทางไปกับฮานส์ด้วย เมื่อไปถึงพระราชวังน้ําแข็ง ขณะที่เจ้าชายฮานส์ต่อสู้
กับมนุษย์หิมะยักษ์ที่เอลซ่าสร้าง ทหารของดยุคได้มุ่งหน้าเข้าภายไปในวังเพ่ือเตรียมสังหารเอลซ่า  
เอลซ่าพยายามใช้พลังของเธอต่อสู้กับพวกเขาและเกือบฆ่าทหารทั้งสอง แต่เจ้าชายฮานส์เข้ามาถึงใน
เหตุการณ์และขอร้องเอลซ่าให้หยุด ขณะที่ เอลซ่าตั้งสติได้ ทหารของดยุคได้ยกหน้าไม้ขึ้นเตรียมฆ่า
เธอ เจ้าชายฮานส์เข้าไปป๎ดหน้าไม้ข้ึนยิงใส่โคมน้ําแข็งเหนือเอลซ่า เอลซ่าวิ่งหลบแต่ล้มและหมดสติไป 
ก่อนจะฟ้ืนในห้องขังที่เอเรนเดลล์ ฮานส์ขอร้องให้เอลซ่าหยุดหิมะนี้ แต่เธอบอกว่าเธอไม่รู้ว่าต้องทํา
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อย่างไร เพียงไม่นาน คริสตอฟฟ์พาอันนากลับมาถึงเอเรนเดลล์ อันนาเล่าเรื่องการกระทําแห่งรักแท้
ให้ฮานส์ แต่ก่อนที่ฮานส์จะจุมพิตอันนา ฮานส์ก็ได้เปิดเผยตัวตนออกมาว่าเรื่องที่เขารักอันนาเป็นเรื่อง
ทีเ่ขาสร้างขึ้น การที่เขามีพ่ีชายถึงสิบสองคน ทําให้เขาไม่มีทางจะมีอํานาจได้เลย เขาจึงคิดจะแต่งงาน
กับอันนา ก็เพ่ือเตรียมจะยึดตําแหน่งราชาแห่งเอเรนเดลล์ได้หากเขาวางแผนฆ่าเอลซ่าอย่างลับๆ ได้
สําเร็จ 

เจ้าชายฮานส์ได้ขังอันนาไว้ในห้อง ทําให้เธอทนกับความหนาวเย็น และหลอกให้เหล่า
ขุนนางเชื่อว่าเขาได้ให้ปฏิญาณแต่งงานกับอันนาก่อนที่เธอจะเสียชีวิต ทําให้เจ้าชายฮานส์เป็นผู้มี
อํานาจอย่างสมบูรณ์ และประกาศให้เอลซ่าเป็นกบฏและสั่งประหารชีวิต แต่เอลซ่านั้นใช้พลังของเธอ
หนีออกไปจากที่คุมขังได้ก่อน ทว่าความหวาดกลัวของเธอทําให้เกิดพายุหิมะอย่ างรุนแรงรอบเมือง
เอเรนเดลล์ คริสตอฟฟ์และสเฟนมุ่งหน้าฝุาพายุหิมะเพ่ือพยายามกลับเข้าไปในวัง 

ในขณะนั้นโอลาฟเข้ามาช่วยอันนาเอาไว้ได้และพาเธอหนีออกจากวังเพ่ือไปหา 
คริสตอฟฟ์ ฮานส์ตามหาเอลซ่าในพายุหิมะจนเจอ และหลอกเธอว่าอันนาตายแล้ว เธอล้มลง ด้วย
ความเสียใจพายุหิมะหยุดนิ่ง อันนาซึ่งกําลังเดินไปหาคริสตอฟฟ์ เห็นฮานส์ที่กําลังคว้าดาบขึ้นมาเพ่ือ
เตรียมสังหารเอลซ่าอยู่ใกล้ๆ จึงได้วิ่งเอาตัวของเธอเข้าไปขวาง ก่อนที่ร่างของเธอจะกลายเป็นน้ําแข็ง
ในเสี้ยววินาทีสุดท้าย ดาบของฮานส์ระเบิดออกและกระแทกเขาจนหมดสติ เอลซ่าหันมาเห็นร่างของ
อันนาและกอดเธอไว้อย่างเสียใจ ทว่าการกระทําของเอลซ่านั้นเป็นการกระทําแห่งรักแท้ ร่างน้ําแข็ง
ของเธอค่อยๆ ละลายและกลับมามีชีวิตอีกครั้ง เอลซ่าจึงเข้าใจแล้วว่า ความรักนี่เองที่ทําให้เธอ
ควบคุมพลังของเธอได้ ก่อนที่เธอจะใช้พลังของเธอค่อยๆ ละลายหิมะที่ปกคลุมไปทั่วทั้งอาณาจักร 

ฮานส์ถูกส่งตัวกลับไปยังอาณาจักรของเขาเพ่ือรับโทษที่ทําไว้ เอลซ่าประกาศตัดขาด
ทางการค้ากับเมืองวีเซิลตันท่ามกลางคําคัดค้านที่ไร้ผลของดยุค อันนาซื้อรถเลื่อนคันใหม่ให้  
คริสตอฟฟ์ชดใช้คันที่เสียไป ก่อนที่คริสตอฟฟ์จะจูบเธอด้วยความดีใจ เอลซ่าใช้พลังของเธอเปลี่ยน
พ้ืนที่ในวังเป็นให้เป็นลานน้ําแข็งให้ชาวเมืองได้เพลิดเพลินกันอย่างมีความสุข และบอกอันนาว่าพวก
เธอจะไม่มีวันปิดประตูวังอีกต่อไป 

เรื่องผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่อง the snow queen 
โดย ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน ผู้แต่งเรื่อง เงือกน้อย ที่เป็นต้นแบบของเรื่อง เงือกน้อยผจญภัย 
The Little Mermaid (1989) ที่ถูกปรับรูปแบบการเล่าเรื่องเช่นกัน โดยเรื่องราวต้นฉบับเป็นดังนี้ 

เรื่องราวมันเริ่มจากปีศาจตัวหนึ่งได้สร้างกระจกเวทมนต์ที่บิดเบือนทุกสิ่งที่มันสะท้อน 
โดยเฉพาะมันมักจะปิดบังความดีและความสวยงาม แต่จะเพ่ิมพูนสิ่งที่เลวร้ายและน่าเกลียดอัปลักษณ์
แทน ปีศาจตัวนี้เป็นครูและมีลูกศิษย์ที่พยายามจะนํากระจกนี้ขึ้นไปบนสวรรค์เพ่ือหลอกพระเจ้าและ
เทพองค์อ่ืนๆ แต่ปรากฏว่า พวกมันกลับพลาดทํากระจกหล่นลงไปยังพ้ืนโลก เศษกระจกนับพันล้าน
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ชิ้นได้แตกละเอียดจนเล็กกว่าเม็ดทราย และโดนลมพัดกระจัดกระจายไปทั่วโลก เศษกระจกเหล่านั้น
วิ่งเข้าสู่จิตใจผู้คนมากมาย ส่งผลให้จิตใจของพวกเขาเย็นชาและมองทุกสิ่งเป็นเรื่องเลวร้ายไปเสียหมด 

ในขณะนั้นเอง เกอร์ด้า และ เคย์ เป็นเพ่ือนที่ดีต่อกัน พวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
ทุกวันพวกเขาจะพูดคุยกัน เล่นด้วยกัน และดูแลสวนกุหลาบที่น่ารักของพวกเขา 

เคย์หนุ่มน้อยผู้โดนผลของกระจกมนต์ดํา ได้ถูกลักพาตัวไปโดยราชินีหิมะ ราชินีหิมะได้
จูบหนุ่มน้อยครั้งแรก เพ่ือให้เขาสามารถทนต่อความหนาวเย็นได้ จูบครั้งที่สองเพ่ือให้เขาลืมทุกสิ่ง
เกี่ยวกับครอบครัว แต่จูบครั้งที่สามจะฆ่าเขาทันที ภาพรวมของนิทานเรื่องนี้ เคย์ได้ตกเป็นเชลยของ
ราชินีหิมะ และเพ่ือนบ้านของเคย์ก็คือ เกอร์ดา (ต้นแบบของอันนา) ที่ฟ๎นฝุาอุปสรรคมาช่วยเคย์เมื่อ
เด็กชายอันเป็นที่รักหายตัวไป เกอร์ด้าจึงออกตามหาและพาเขากลับบ้านที่มีความรั กรอเขาอยู่  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความรักของทั้งคู่ 
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