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การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์การน าเสนอผูห้ญิงและความรุนแรงใน

ภาพยนตร์ไทย โดยอาศยัวตัถุประสงคห์ลกัในการศึกษา และกรอบแนวคิด ทฤษฎีสตรีนิยม แนวคิด
เร่ืองความรุนแรง ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ แนวคิดการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ และแนวคิดเก่ียวกบัการ
ประกอบสร้างความจริงทางสังคม โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ตวับทภาพยนตร์ไทย
จ านวน 10 เร่ือง  

จากการวิเคราะห์ภาพยนตร์ไทยท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงและความรุนแรงจ านวน 10 
เร่ืองดงักล่าว พบว่า มีการน าเสนอภาพผูห้ญิงและพฤติกรรมความรุนแรงท่ีมีความสอดคลอ้งกบั
ความเป็นจริงมากข้ึน ตวัละครเอกท่ีเป็นผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทยมีความมัน่ใจในตวัเองมากข้ึน มี
ความเป็นปัจเจกชนท่ีพร้อมเผชิญหนา้กบัความเส่ียง และเปิดเผยความปรารถนาออกมาอยา่งชดัเจน 
นอกจากน้ี ภาพยนตร์ไทยได้น าเสนอภาพของผูห้ญิงท่ีพร้อมจะต่อสู้ หรือปกป้องตวัเองเม่ือเกิด
อนัตราย เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการไม่ยดึติดในอุดมการณ์ความเป็นผูห้ญิงแบบเก่า และการต่อสู้
กบัอุดมการณ์ดั้งเดิมแบบปิตาธิปไตย ท่ีท าใหผู้ห้ญิงอยูใ่นสถานะท่ีดอ้ยกวา่ผูช้าย โดยส่วนใหญ่แลว้
ผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทยท่ีท าการวิเคราะห์ ยงัเป็นฝ่ายท่ีถูกกระท าความรุนแรงก่อน ดงันั้นความ
รุนแรงท่ีตวัละครผูห้ญิงกระท า จึงถูกน าเสนอให้เห็นเป็นวิธีการหน่ึงท่ีมนุษยน์ ามาใช้ในการยุติ
ความขดัแยง้ ท่ีตวัละครถูกบีบจากปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ ซ่ึงความรุนแรงท่ีตวัละครกระท าจึงมีทั้งท่ี
ตั้งใจมีการวางแผนไวก่้อน และแบบท่ีไม่ตั้งใจหรือไดว้างแผนเอาไว ้อยา่งไรก็ตามผูก้ระท าความ
รุนแรงทุกคนจะตอ้งได้รับบทลงโทษในชีวิตท่ีน่าเศร้า ซ่ึงเป็นการตอกย  ้าให้เห็นว่าการใช้ความ
รุนแรงไม่ใช่ทางออกท่ีดีในการแก้ไขปัญหาใดๆ ภาพยนตร์ไทยได้ให้บทเรียนถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน เพื่อสร้างใหเ้กิดความตระหนกัรู้วา่ ความรุนแรงไม่ใช่ค าตอบของทุกๆปัญหา 
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This research aims to study the presentation of women and violence in Thai films. The 

analytical frameworks are based on feminism theory, violence theory, psychoanalytic theory, 
narrative analysis and social construction of reality. This is research analysis 10 Thai films. Using 
qualitative method. 

The result shows that the presentations of women and violence in Thai films are 
consistent with the social reality. Women in Thai films show the portrayal of extreme 
individualization including self-confidence, self-exposure and disclose a desire explicitly. 
Moreover, Thai films have presented of women are ready to fight and protect themselves when a 
hazard. This reflects the requirement for social change and fight against the belief is created by 
Thai patriarchy society. As a result, women are in a position inferior to men. Became the 
inequality of power to oppression or exploitation others, and the violence be used to managing 
conflicts among relationships. Therefore, violence in Thai films is how humans use to violence 
both intentionally and unintentionally to end conflict or violence. 

However, no violent acts went unpunished. All characters who inflict violence meet 
tragic ending. This is emphasizes that violence is not a good solution to any problem. Thai films 
give a life lesson about the effect of violence to cultivate awareness. That violence is not an 
answer to any problem. 
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บทน ำ 
 

1.1  ทีม่ำและควำมส ำคญัของกำรศึกษำ 

 
ภาพยนตร์ (Movie) เป็นส่ือท่ีน าเสนอดว้ยภาพเคล่ือนไหว (Motion Picture) ให้ประโยชน์

ในหลายดา้นทั้งความบนัเทิง สาระความรู้ ธรรมชาติของภาพยนตร์จึงประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 3 
ประการ คือ ความเป็นศิลปะ ความเป็นวิทยาศาสตร์ และความเป็นส่ือมวลชน ภาพยนตร์จึงถูกจดั
ให้เป็นศิลปะสมยัใหม่แขนงท่ีเจ็ด ซ่ึงเป็นการผนวกรวมศิลปะทุกแขนงเขา้ไวด้ว้ยกนั อาทิ คีตศิลป์ 
จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม นาฏกรรม วรรณกรรม และบทบาทของวิทยาศาสตร์ใน
ภาพยนตร์มีก าเนิดมาจากการประดิษฐคิ์ดคน้ทางวทิยาศาสตร์เป็นพื้นฐานและมีการพฒันาเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การถ่ายท า การตดัต่อภาพยนตร์ให้มีความทนัสมยั (รักศานต ์
วิวฒัน์สินอุดม, 2545, น. 14-15) และมีส่วนในการสะทอ้นบริบททางสังคมในด้านต่างๆ เช่น 
การเมืองการปกครอง หรือสภาพสังคมในขณะนั้นเพื่อให้ผูช้มไดรั้บรู้ถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
ผา่นการประกอบสร้างท่ีสวยงามของผูผ้ลิตภาพยนตร์ 

นอกจากน้ี ภาพยนตร์ยงัท าหนา้ท่ีส่ือมวลชน มีภาษาท่ีมีความพิเศษในการน าเสนอต่อผูช้ม
ท่ีต้องอาศยัการตีความส่ิงท่ีเห็นผ่านภาพในแต่ละช็อต และเสียงท่ีมีความเหมือนจริง ผูช้มจะ
สามารถเขา้ใจความหมายต่างๆ ท่ีซ่อนอยูเ่ม่ือเห็นภาพในแต่ละช็อต แต่ละช่วงเวลา และต่างสถานท่ี
ก็สามารถท่ีจะสร้างความเขา้ใจเช่ือมโยงร่วมกนัได ้ดงันั้นปัจจยัทั้ง 3 อยา่ง เป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยให้
ภาพยนตร์ประสบความส าเร็จนอกเหนือจากการให้ความรู้ ความบนัเทิงแก่ผูช้มแลว้ ภาพยนตร์ยงัมี
อิทธิพลอย่างมากต่อความรู้สึก ทศันคติ และพฤติกรรมของผูช้ม มีประสิทธิภาพในการครอบง า
ความคิด และเขา้ถึงกลุ่มผูช้มได้อย่างหลากหลายโดยไม่จ  ากดัช่วงวยั (รักศานต์ วิวฒัน์สินอุดม, 
2545, น. 14-15) นอกจากภาพยนตร์จะเป็นศิลปะแล้ว ภาพยนตร์ยงัสร้างให้เกิดความรู้สึกถึง
จินตนาการอยา่งเสรี เพราะเป็นส่ือท่ีสามารถเอาชนะเวลาและสถานท่ี สามารถท่ีจะยอ้นไปยอ้นมา
ไดอ้ยา่งอิสระ ผา่นเทคนิคทางดา้นภาพยนตร์และเคร่ืองมือต่างๆ สามารถประกอบสร้างเหตุการณ์ท่ี
มนุษยไ์ม่สามารถเห็นไดใ้นธรรมชาติ  เช่น การพุ่งของลูกกระสุนปืนท่ีออกจากปากกระบอก หรือ
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การประกอบสร้างให้ผูช้มสามารถรับรู้ถึงอารมณ์ท่ีซ่อนอยู่ภายในจิตใจของนกัแสดง เช่น 
ความโกรธเกลียด ความโหดร้ายรุนแรงจากสงคราม ความโหดร้ายของผูห้ญิงท่ีถูกท าร้ายร่างกาย 
ฯลฯ เหตุการณ์ทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดผ่านกลอ้งภาพยนตร์อย่างสมจริง นอกจากน้ีภาพยนตร์ยงัมี
ส่วนในการสะทอ้นคุณค่าของสังคมผ่านการประกอบสร้าง เป็นอีกส่ือหน่ึงท่ีแพร่กระจายค่านิยม 
ความเช่ือต่างๆท่ีสังคมมีในช่วงเวลานั้น การไดรั้บชมภาพยนตร์จะท าให้เห็นวิถีการด าเนินชีวิตของ
คนในสังคมท่ามกลางความเช่ือความผกูพนัของผูค้น ภาพยนตร์สามารถสอดแทรกทศันคติ ค่านิยม 
วฒันธรรมของสังคมนั้นๆลงไป เน้ือหาของภาพยนตร์ก็จะมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคมท่ี
ไม่หยุดน่ิง ดงันั้นภาพยนตร์จึงไม่ใช่ส่ือบนัเทิงเท่านั้น แต่เป็นทั้งส่ือท่ีสะท้อนภาพความจริงใน
สังคม และเป็นส่ือท่ีสามารถช้ีน าสังคมให้เกิดการคลอ้ยตามหรือสร้างให้เกิดความตระหนกัร่วมกนั
ของคนในสังคม (รักศานต ์ววิฒัน์สินอุดม, 2545, น. 20-21) 

การท าหน้าท่ีของภาพยนตร์จึงไม่ใช่เป็นเพียงส่ือท่ีให้ความบนัเทิง แต่ยงัสามารถช่วย
สะทอ้นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคมใหผู้ค้นส่วนใหญ่รับรู้ กล่าววา่ได ้ภาพยนตร์ท่ีเกิดข้ึนเป็นกิจกรรมทาง
สังคม (Social Practice) รูปแบบหน่ึง (Donald & Renov, 2008, p. 38) หมายถึง ภาพยนตร์เป็นส่ือท่ี
ไม่หยุดน่ิง มีการเปล่ียนแปลงไปตามบริบทของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงเช่นกัน  เป็นส่ือท่ีเกิดจาก
สภาพความจริงของสังคมท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการศึกษาเก่ียวกบัภาพยนตร์จึงตอ้งอาศยัความรู้จาก
หลายแหล่งมาท าการอธิบายควบคู่กนั ทั้งด้านภาษาศาสตร์ จิตวิทยา มานุษยวิทยา สังคมศาสตร์ 
ประวติัศาสตร์และวรรณคดี รวมทั้งแนวคิดต่างๆท่ีมีส่วนในการสร้างความรู้ความเขา้ใจ เช่น 
แนวคิดสตรีนิยม แนวคิดความรุนแรง และแนวคิดเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวทางสังคมแนวใหม่มา
อธิบาย ประโยชน์ท่ีตอ้งท าการศึกษาภาพยนตร์เพื่อจะท าให้เรามีความเขา้ใจเก่ียวกบัภาพยนตร์มี
ส่วนสร้างให้เกิดความหมายทั้งทางตรง และความหมายโดยนัยท่ีส าคญัในวฒันธรรมของคนใน
สังคมนั้นๆ ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทน (Representation) ของกระบวนการทางสังคมผา่น ภาพ เสียงและ
เทคนิคต่างๆท่ีถูกใหค้วามหมายเป็นตวัแทนของส่ิงใดส่ิงหน่ึงทั้งส้ิน 

ภาพยนตร์ได้ท าหน้าเป็นส่ือท่ีสะทอ้นภาพสังคม ผูค้น และเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน การ
น าเสนอของภาพยนตร์จึงไม่ใช่ความจริงทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในสังคม แต่เป็นความจริงเพียงบางส่วนท่ี
ถูกน าเสนอออกมาข้ึนอยูก่บัวา่ใครเป็นผูน้ าเสนอ และเลือกน าเสนอในมุมมองแบบใด ตวัอยา่งเช่น 
การน าเสนอภาพผูห้ญิงกบัความรุนแรงในภาพยนตร์ไทยสมยัใหม่ และหากการน าเสนอมีความ
บิดเบือนไปจากความเป็นจริง ภาพท่ีออกมาก็จะส่งผลกระทบในวงกวา้งไม่ใช่เฉพาะผูห้ญิงแต่เป็น
ทุกคนในสังคม ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีผดิเก่ียวกบัการใชค้วามรุนแรงเพื่อแกปั้ญหา หรือเพื่อระบาย
ความอึดอดัใจ และกลายเป็นส่ือท่ีท าการตอกย  ้าภาพของความรุนแรงให้เพิ่มมากข้ึน เน่ืองจาก
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ภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลอยา่งมากต่อสังคม วฒันธรรม ส่งผลต่อค่านิยม และทศันคติของผูค้น
ในสังคม 

การท าหน้าท่ีของส่ือประเภทภาพยนตร์ท่ีเกิดจากกระบวนการประกอบสร้างความจริง 
(Construction) ยงัสร้างใหเ้กิดประเด็นต่างๆในสังคม (Ben-Shaul, 2007, pp. 5, 16)  ผา่นกระบวนการผลิต
ซ ้ า (Reproduce) ประเด็นนั้นๆโดยน าเสนอผา่นภาพ สัญลกัษณ์ต่างๆ และเสียง ท่ีถูกให้ความหมาย
เอาไวจ้นกลายเป็นทศันคติ ความเช่ือของคนส่วนใหญ่ในสังคมเช่น การผลิตซ ้ าเก่ียวกบัผูห้ญิงใน
ภาพยนตร์ท่ีมีลักษณะเป็นส่ิงของ ไม่มีอ านาจในการตดัสินใจ จิตใจอ่อนแอต้องอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของเพศชายซ่ึงเป็นการตอกย  ้าสังคมแบบปิตาธิปไตย (Patriarchy) ในสังคมไทย (Ben-
Shaul, 2007 อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2535, น. 12) กล่าวไดว้่า ภาพยนตร์นอกจากเป็นส่ือท่ี
สามารถสะทอ้นความเป็นจริงแล้ว ภาพยนตร์ก็ยงัเป็นส่ือท่ีถูกประกอบสร้างข้ึนอย่างตั้งใจเพื่อ
น าเสนอประเด็นท่ีผูส้ร้างใหค้วามสนใจผา่นภาพ และเสียงรวมถึงรหสัท่ีถูกใส่เขา้ไป และหากมีการ
น าเสนอประเด็นนั้นซ ้ าๆ ภาพยนตร์ก็มีอิทธิพลมากพอท่ีจะเปล่ียนแปลงมุมมอง ความคิดของคนใน
สังคมได ้การประกอบสร้างความจริงของส่ือภาพยนตร์จึงมีบทบาทส าคญัต่อการสร้างความเขา้ใจ 
การรับรู้ของคนในสังคมนั้นๆ 

สังคมแบบปิตาธิปไตย (Patriarchy) คือ สังคมท่ีมีระบบความคิดท่ีให้อ านาจแก่ผูช้ายมี
อ านาจเหนือผูห้ญิงในการตดัสินใจ ผูห้ญิงกลายเป็นผูต้ามในทุกเร่ือง และถูกผลกัให้กลายเป็นผล
เมืองชั้นสองของสังคมตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลของเพศชาย ภาพของผูห้ญิงท่ีปรากฏในส่ือ
ต่างๆไม่วา่จะเป็นนิตยสาร โฆษณา หรือภาพยนตร์ บ่อยคร้ังท่ีผูห้ญิงถูกน าเสนอในฐานะเป็นวตัถุ
ทางเพศ เช่น การน าเสนอภาพผูห้ญิงนุ่งน้อยห่มนอ้ยในส่ือโฆษณาแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ หรือใน
นิตยสารผูช้าย เป็นตน้ ในส่ือภาพยนตร์หลายเร่ืองมีการน าเสนอภาพของผูห้ญิงท่ีเป็นวตัถุทางเพศ 
ผ่านการจองมองจากสายตาของผูช้าย ดว้ยการน าเสนอภาพของผูห้ญิงท่ีพึงปรารถนาจะตอ้งสวย 
หุ่นดีมีผวิขาว หรือมีรูปร่างชวนมองและน่าหลงใหล 

การน าเสนอของภาพยนตร์กบัสภาพความจริงของสังคมไทย ใหภ้าพผูห้ญิงส่วนใหญ่ตกอยู่
ในฐานะของวตัถุท่ีถูกครอบครองมาโดยตลอด เช่น การให้บิดาเป็นหัวหน้าครอบครัว มีสิทธิ
ปกครองคนในครอบครัว หรือให้ผูห้ญิงตกเป็นสมบติัของผูช้ายเม่ือแต่งงานก็ตอ้งซ่ือสัตยต่์อคู่ชีวิต 
มีบทบาทเป็นชา้งเทา้หลงัไม่มีสิทธิในการเป็นผูน้ า เป็นส่ิงท่ีถูกน าเสนอบ่อยคร้ังในภาพยนตร์ไทย 
จนกลายเป็นการครอบง าทางความคิด เป็นทศันคติของคนในสังคมเก่ียวกบัผูห้ญิงว่า “ผูห้ญิงเป็น
เพศท่ีอ่อนแอ และมีสถานภาพท่ีด้อยกว่าผูช้ายในสังคมเสมอ” (กาญจนา แก้วเทพ, 2541) 
ตวัอย่างเช่น เป็นการสร้างแบบฉบบัให้ผูห้ญิง ท าให้ฐานะของผูห้ญิงตกเป็นผูถู้กกระท ามาโดย
ตลอดทั้งความรุนแรงท่ีเกิดจากคนในครอบครัว ให้พ่อหรือสามีมีอ านาจในการควบคุม รวมทั้งอาจ
ใชว้ิธีการท่ีรุนแรงเพื่อบงัคบัคนในครอบครัวให้อยูใ่นกฎเกณฑ์ และกลายเป็นความรุนแรงท่ีสังคม
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หรือมนุษย์ด้วยกันมองไม่ เห็น หรือเห็นว่า เป็นเพียงเ ร่ืองเล็กน้อยท่ีสามารถเกิดข้ึนได้ใน
ความสัมพนัธ์ 

กล่าวได้ว่า ภาพยนตร์เป็นส่ือชนิดหน่ึงท่ีมีการน าเสนอผูห้ญิงในฐานะเหยื่อของความ
รุนแรงโดยการประกอบสร้าง และให้ความหมายผ่านภาพและเสียง เป็นความสัมพนัธ์ท่ีก่อ
ผลกระทบต่อความคิดของผูค้นในสังคมโดยเฉพาะการน าเสนอภาพของผูห้ญิงท่ีตกเป็นเหยื่อของ
ความรุนแรง ทั้งยงัก าหนดบทบาทมากมายให้ผูห้ญิงตอ้งกระท า เช่น ภาพยนตร์เร่ือง “Psycho” 
ภาพยนตร์แนวระทึกขวญัจิตวทิยาเร่ืองท่ีโด่งดงัมากท่ีสุดของ “อลัเฟร็ด ฮิตช์ค็อก” ภาพยนตร์ขาวด า 
ความยาว 109 นาที ฉายใน ปี ค.ศ. 1960 โดยฉากท่ีมีความรุนแรงและเป็นท่ีพูดถึง คือ ฉาก
ฆาตกรรมในห้องน ้ าท่ี นอร์แมน ฆ่าแมเร่ียน เครน ถูกน าเสนอไดอ้ย่างมีศิลปะของความรุนแรง 
หรือ ภาพยนตร์เร่ือง “Dogville” ภาพยนตร์ท่ีเขียนบทและก ากบัโดย “ลาร์ส ฟอน เทรียร์” ผูก้  ากบั
ภาพยนตร์ชาวเดนมาร์ก น าแสดงโดยนิโคล คิดแมน ภาพยนตร์ท่ีสะทอ้นให้เห็นจิตใจท่ีเห็นแก่ตวั
ของมนุษยผ์่านความรุนแรงท่ีมนุษยก์ระท าต่อกนั และภาพยนตร์ไทยเร่ือง “คืนบาป พรหมพิราม” 
ภาพยนตร์อาชญากรรม เขียนบทและก ากบัโดย “มานพ อุดมเดช” สร้างจากโครงเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึน
ในปี พ.ศ. 2520 ท่ีอ  าเภอพรหมพิราม จงัหวดัพิษณุโลก เม่ือมีผูพ้บศพหญิงสาวไม่ทราบช่ือ อยู่ใกล้
ทางรถไฟ ดูเหมือนจะเสียชีวติเพราะอุบติัเหตุรถไฟชน แต่เม่ือเจา้หนา้ท่ีท าการสอบสวนแลว้ พบวา่
คดีน้ีแท้ท่ีจริงเป็นคดีรุมโทรม และฆาตกรรมอ าพรางโดยชาวบ้านจ านวนหลายคนเป็นผูล้งมือ 
ภาพยนตร์ทั้งสามเร่ืองน าเสนอความรุนแรงท่ีผูห้ญิงตกเป็นเหยือ่โดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศจาก
ผูช้ายและคนในสังคม 

การศึกษาประเด็นเก่ียวกบัผูห้ญิงในฐานะเหยื่อของความรุนแรงในส่ือภาพยนตร์ท่ีส่วน
ใหญ่ถูกประกอบสร้างโดยผูช้ายเป็นผูก้  ากบั (กาญจนา แกว้เทพ, 2541) ผา่นแนวคิดการเล่าเร่ืองใน
ภาพยนตร์ และสร้างแบบฉบบัให้ผูห้ญิงเป็นเพศท่ีถูกกระท ามาโดยตลอด โดยลืมมองไปว่ามนุษย์
ทุกคนมีความต้องการ มีความปรารถนาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเพศใด เช่น ความรุนแรงใน
ครอบครัวท่ีผูห้ญิงเป็นผูร่้วมลงมือกระท าต่อเด็ก หรือความรุนแรงท่ีผูห้ญิงกระท าต่อสามีอย่างท่ี
เห็นในข่าว และความรุนแรงท่ีผูห้ญิงกระท าต่อเพศเดียวกนัทั้งการท าร้ายร่างกาย การด่าทอ เป็นตน้ 
ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่มนุษยทุ์กเพศมีความรุนแรงซ่อนอยู ่ผูห้ญิงจึงไม่ใช่เป็นเพียงผูถู้กกระท า 
แต่ในหลายกรณีท่ีเกิดข้ึนกลบักลายเป็นผูห้ญิงท่ีเป็นคนลงมือกระท าความรุนแรง สะทอ้นห็เห็นว่า
ผูห้ญิงในปัจจุบนัเร่ิมมีการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีชดัเจนมากข้ึน กลา้ท่ีจะเปิดเผยโดยเฉพาะเร่ือง
เก่ียวกบัความรัก และตอ้งการอิสรภาพไปพร้อมๆกบัการเปล่ียนแปลงในสังคมทุกดา้น ผูค้นมีการ
ปรับเปล่ียนความคิด และบทบาทผูห้ญิงในปัจจุบนัก็มีความแตกต่างจากสมยัก่อน ไม่ยอมถูกกดข่ี
โดยแสดงออกให้เห็นอย่างเปิดเผยในส่ิงท่ีตนปรารถนา มีอิสระ แสวงหาโอกาส และมีบทบาทไม่
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แตกต่างกบัผูช้าย ส่งผลให้บทบาทผูห้ญิงไทยในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปจากเดิม รวมถึงพฤติกรรม
การแสดงออกท่ีไม่เหมาะสมเต็มไปดว้ยความรุนแรง สะทอ้นสภาพจิตใจท่ีไม่มัน่คงอนัเป็นผลมา
จากแรงบีบคั้ นทางเศรษฐกิจและสังคม น ามาสู่การแสดงออกท่ีมีความรุนแรงเกิดข้ึนใน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนั 

ภาพยนตร์ไทยหลายเร่ืองในปัจจุบนั ไดส้ะท้อนภาพของผูห้ญิงสมยัใหม่ในลกัษณะของ
ความเป็นปัจเจกชน (Individualism) คือ ผูห้ญิงท่ีไม่มีแบบแผนตายตวั ไม่ไดเ้ป็นผูต้ามหรือผูรั้บ แต่
เป็นผูก้ระท า มีความเขม้แข็ง ไม่ตอ้งการพึ่งพาผูช้าย มีความคิดนอกกรอบ และไม่ยอมตกเป็นเหยื่อ
แต่เลือกท่ีจะเป็นผูล่้า ภาพยนตร์เร่ิมท่ีจะมีการน าเสนอภาพผูห้ญิงท่ีเป็นตวัเอกของเร่ือง  (Female 
Protagonist) และมีพฤติกรรมรุนแรงในลกัษณะน้ี หรือท่ีเรียกกนัในละครหรือภาพยนตร์วา่ นางร้าย 
ใชค้วามสวย เสน่ห์ในการหลอกล่อผูช้าย อาทิ  “แพรว” จาก อ ามหิตพิศวาส ในปี 2549 มีลกัษณะ
ของผูห้ญิงท่ีทะเยอทะยาน ไม่สนใจศีลธรรม ท าทุกอย่างเพื่อให้ได้มาในส่ิงท่ีตนตอ้งการ โดยใช้
เสน่ห์ความสวย มารยาของผูห้ญิงหลอกล่อผูช้าย กลายเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างชายหญิงท่ี
ซบัซอ้นทั้งการแสดงออกทางอารมณ์ ความคิดและพฤติกรรมของมนุษยด์ว้ยกนั 

ความรุนแรงในภาพยนตร์ (Violence in Film) ท่ีถูกน าเสนออยา่งหลากหลายในปัจจุบนั ยงั
เป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจในวงกวา้ง และเป็นหัวข้อท่ีถกเถียงในวงวิชาการเก่ียวกับการ
น าเสนอของส่ือ โดยเฉพาะส่ือภาพยนตร์ซ่ึงเป็นส่ือมวลชนท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทั้งดา้น
ทศันคติ และพฤติกรรมของคนในสังคม มีส่วนกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงเพิ่มข้ึน
โดยเฉพาะกบัเยาวชน ความรุนแรงสามารถพบเห็นไดทุ้กท่ี ทุกเวลาในสังคมไทยทุกวนัน้ี มนุษยไ์ม่
วา่เพศใดจึงเป็นไดท้ั้งผูถู้กกระท า และผูก้ระท าความรุนแรงในเวลาเดียวกนั สามารถเกิดข้ึนไดท้ั้ง
จากความตั้งใจและไม่ตั้งใจท่ีจะกระท า เพราะความรุนแรงเป็นส่วนหน่ึงของสัญชาตญาณแห่งความ
ตาย (Thanatos or Death Instinct) (ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2551, น. 17-21) สัญชาตญาณพื้นฐานของ
ความเป็นมนุษยต์าม “ทฤษฎีจิตวิเคราะห์” ของ ฟรอยด์ ท่ีอยู่ในรูปของสัญชาตญาณความกา้วร้าว 
(Aggressive Instinct) ซ่ึงมนุษย์แต่ละคนก็แสดงออกมามากน้อยแตกต่างกัน และแมว้่าเราจะไม่
ตอ้งการท่ีจะเห็นความรุนแรงเกิดข้ึน แต่เราก็ไม่สามารถท่ีจะปฏิเสธไดว้า่สังคมไทยทุกวนัน้ียงัเป็น
สังคมท่ีเต็มไปดว้ยอนัตราย และการใช้ความรุนแรงต่อกนัผ่านการน าเสนอของภาพยนตร์ ความ
รุนแรงกลายเป็นประเด็นท่ีถูกน าเสนอบ่อยคร้ังและมีความหลากหลาย ทั้งท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนใน
รูปแบบการท าร้ายร่างกาย หรือการท าร้ายทางเพศ และความรุนแรงอีกแบบท่ีแฝงอยูใ่นภาพยนตร์ 
และในสังคมจริงๆท่ีไม่ตอ้งลงไมล้งมือ แต่ก็ท  าให้ผูอ่ื้นเจ็บปวด ทรมานได้ไม่ต่างกนั คือ ความ
รุนแรงเชิงโครงสร้างสังคมท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัทุกชีวติในสังคมนั้นๆ เช่น ลกัษณะการกระท าท่ีเอ้ือ
ใหเ้กิดการปฏิบติัท่ีเหล่ือมล ้ากนั เกิดการกดข่ีข่มเหงระหวา่งคนท่ีมีอ านาจมากกวา่กบัคนท่ีมีอ านาจ
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นอ้ยกวา่ในสังคม เช่น หัวหน้างานกบัลูกน้อง หรือแมแ้ต่ในครอบครัวระหว่างพ่อกบัลูก หรือสามี
กบัภรรยา เป็นตน้ ผลของความรุนแรงไม่เพียงท าให้เกิดบาดแผลทางร่างกาย แต่ยงัสร้างให้เกิด
ความเจ็บป่วยภายในจิตใจของผูท่ี้ถูกกระท า ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีความรุนแรงไดถู้กน าเสนอให้มีความ
หลากหลายทั้งตวัผูก้ระท า ผูถู้กกระท า สาเหตุท่ีน ามาสู่การใชค้วามรุนแรง และรูปแบบการกระท า
ความรุนแรงท่ีไดจ้ากการประกอบสร้างของภาพยนตร์ให้มีทั้งความสมจริงในการน าเสนอทั้งภาพ
และเสียงไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น ภาพบาดแผลตามร่างกายของเหยื่อท่ีถูกท าร้าย หรือภาพลูกกระสุนท่ี
พุ่งเขา้ใส่ร่างกาย รวมทั้งการน าเสนอในประเด็นท่ีไกลตวัผูช้มหรือผูช้มไม่เคยมีประสบการณ์ให้
เขา้ใจในผูท่ี้เคยประสบเหตุการณ์มากยิ่งข้ึน และการน าเสนอให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของมนุษยท่ี์
ไม่ปกติทั้งทางอารมณ์ และการแสดงออกต่อกนัผา่นการประกอบสร้างของภาพยนตร์ 

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ ภาพผูห้ญิงและความรุนแรงในลกัษณะต่างๆท่ีปรากฏใน
ภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึง พ.ศ. 2554 เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาของภาพยนตร์ไทยใน
สมัยปัจจุบัน (รักศานต์ วิวฒัน์สินอุดม, 2551) และมีงานวิจัยท่ีศึกษาประเด็นน้ีอยู่ไม่มากนัก 
โดยเฉพาะ การน าเสนอตวัละครผูห้ญิงและความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย  ท่ีมีความแตกต่างไปจาก
การน าเสนอในลกัษณะเดิมผา่นการประกอบสร้างของภาพยนตร์ โดยผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ตวับท 
และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อตีความหมายการน าเสนอของภาพยนตร์ภายใตบ้ริบทของสังคมไทย 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูว้ิจยัไม่อาจหลีกเล่ียงในเร่ืองของการแสดงมุมมอง 
และทศันคติของผูว้ิจยั (Researcher Positionality) ในการวิเคราะห์และตีความหมายเน้ือหาจาก
ภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เร่ือง ในประเด็นท่ีมีความหลากหลายในเชิงอตัวิสัย (ชาย โพธิสิตา, 2552, น. 
69-86) ทั้งน้ี ผูว้ิจยัทราบว่าทฤษฎีสัญวิทยามีส่วนช่วยในการตีความหมายส่ิงท่ีภาพยนตร์น าเสนอ 
แต่ในงานวิจยัน้ีจะเน้นท่ีแนวคิดการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์ และเทคนิคทางภาพยนตร์กบัการส่ือ
ความหมายแทนทฤษฎีสัญวทิยาซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัของงานวจิยัน้ี 
 

1.2  ปัญหำน ำวจิัย 
 

1.2.1 สาเหตุความรุนแรงและความรุนแรงท่ีเก่ียวข้องกับผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทยเป็น
อยา่งไร 

1.2.2 การน าเสนอภาพของผูห้ญิงและความรุนแรงในภาพยนตร์ไทยเป็นอยา่งไร 
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1.3 วตัถุประสงค์กำรวจิัย 
 

1.3.1 วเิคราะห์สาเหตุความรุนแรงและความรุนแรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทย 
1.3.2 วเิคราะห์การน าเสนอภาพของผูห้ญิงและความรุนแรงท่ีปรากฏในภาพยนตร์ไทย 

 

1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 

 
ในการศึกษาน้ีผูว้ิจยัเลือกศึกษาภาพยนตร์ไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2554 ท่ีมีความเก่ียวกบั

ผูห้ญิง และความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย เพื่อให้เห็นกระบวนการน าเสนอในภาพยนตร์ไทยท่ีมี
ความเปล่ียนแปลงตลอดระยะเวลา 10 ปี (ประกายการวิล ศรีจินดา, 2554) โดยใช้วิธีเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) และความสามารถในการคน้หาภาพยนตร์ในปัจจุบัน (Convenient 
Sampling) ทั้ งน้ีพิจารณาเลือกภาพยนตร์ท่ีมีการน าเสนอให้ตัวละครผูห้ญิงเป็นตัวละครท่ีมี
ความส าคญัในการด าเนินเร่ืองเป็นทั้งผูถู้กกระท าและผูก้ระท าความรุนแรงเป็นส าคญั โดยใช้
ภาพยนตร์ท่ีผลิตเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ และไดรั้บการบนัทึกภาพเป็น  VDO หรือ DVD จ  านวน 
10 เร่ือง มาท าการศึกษา 

 
1.5  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 
1.5.1 ประโยชน์ในเชิงวิชาการของงานวิจยัน้ี ช่วยให้เขา้ใจเก่ียวกบัสาเหตุท่ีท าให้ผูห้ญิง

ตอ้งใช้ความรุนแรง รวมถึงรูปแบบพฤติกรรมความรุนแรงของผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทยท่ีมีระดบั
ความรุนแรงเพิ่มข้ึน มีรูปแบบท่ีหลากหลายทั้งทางอวจันภาษา และวจันภาษาน าเสนอภาพของ
ผูห้ญิงและความรุนแรงในภาพยนตร์ไทยใหมี้ความน่าสนใจ และมีความสมจริง ซ่ึงเป็นการสะทอ้น
ภาพอีกดา้นหน่ึงในสังคมท่ีเกิดข้ึนจริงให้ผูช้มไดรั้บรู้ เขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูห้ญิงท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง เป็นทั้งฝ่ายท่ีถูกกระท า และเป็นผูก้ระท าความรุนแรงไดไ้ม่ต่างจากผูช้าย ผูห้ญิงทั้งใน
ภาพยนตร์ และในสังคมไทยในปัจจุบนัเร่ิมท่ีตระหนกั รับรู้ และแสดงให้เห็นถึงการมีสิทธิ ความ
เท่าเทียม และเสรีภาพของตวัเองมากข้ึน ส่งผลให้ผูห้ญิงในปัจจุบนัไม่ได้เป็นเพศท่ีอ่อนแอตอ้ง
พึ่งพาผูช้ายเพียงฝ่ายเดียว แต่มีลกัษณะเป็นปัจเจกชนมากข้ึนทั้งในดา้นทศันคติ และพฤติกรรมซ่ึง
เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงของผูห้ญิงและความรุนแรงท่ีมีความหลากหลายมากข้ึนใน
สังคมไทย 
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1.5.2 ประโยชน์ในเชิงวิชาชีพของงานวิจยัน้ี ช่วยให้ผูท่ี้ปฏิบติังานดา้นส่ือมวลชนมีความ
เขา้ใจ และตระหนกัถึงผลกระทบของการน าเสนอโดยเฉพาะประเด็น ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพลกัษณ์ของ
ผูห้ญิง และความรุนแรงว่ามีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผูช้ม ซ่ึงเพิ่มให้เกิดความเส่ียงในการ
ลอกเลียนแบบการกระท าดงักล่าวท่ีจะส่งผลเสียต่อสังคมในวงกวา้ง 

  



บทที ่2 
 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 

ในการศึกษาวจิยัเร่ือง “การน าเสนอผูห้ญิงและความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย” ผูว้ิจยัไดน้ า
แนวคิด และทฤษฎีต่างๆมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ ผูว้ิจยัพบว่า ตวับทของภาพยนตร์มีความ
น่าสนใจโดยเฉพาะภาพผูห้ญิงกบัความรุนแรง ทั้งน้ี ผูว้ิจยัจะพิจารณาผูห้ญิงกบัความรุนแรงทั้งใน
ฐานะท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าและผูถู้กกระท า ตลอดจนพิจารณาการประกอบสร้างของภาพยนตร์ใน
แต่ละเร่ือง เพื่อท่ีจะท าความเขา้ใจภาพยนตร์ไทยมากข้ึน ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคิด และทฤษฎีมาใชใ้นการ
วเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

2.1  ทฤษฎีสตรีนิยม 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัความรุนแรง 
2.3  แนวคิดทฤษฎีจิตวเิคราะห์  
2.4  แนวคิดเก่ียวกบัการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์  
2.5  แนวคิดเก่ียวกบัการประกอบสร้างความจริงทางสังคม 
2.6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7  กรอบแนวความคิด 

 
2.1  ทฤษฎสีตรีนิยม 
 

ทฤษฎีสตรีนิยม (Feminism) หมายถึง  อุดมการณ์อย่างหน่ึง ท่ีผู ้หญิงต้องการท่ีจะ
ปรับเปล่ียนความคิดของสังคมให้เกิดความเท่าเทียมกนัเพื่อไม่ให้ผูห้ญิงถูกกดข่ี และมีสถานภาพท่ี
ดอ้ยกวา่ผูช้าย อธิบายความหมายกวา้งๆคือ เป็นการเคล่ือนไหวเพื่อสร้างความรู้ความเท่าเทียมกนั
ด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของผูห้ญิง โดยสามารถท่ีจะแยกออกเป็น 3 องค์ประกอบ 
ประการแรก คือ การเคล่ือนไหวโดยการท างานประสานกนัเป็นกลุ่มองคก์ร เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ท่ีตั้งไวอ้ยา่งเฉพาะเจาะจงส่งผลให้เกิดองคป์ระกอบท่ีสอง คือ การเปล่ียนแปลงความคิดทางสังคม
และการเมือง และการเมืองซ่ึงเป็นองคป์ระกอบสุดทา้ย เพราะรัฐบาลและการเมืองท่ีมีส่วนในการ
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ผลกัดนัแกไ้ขกฎหมายต่างๆท่ีไม่เป็นธรรม เพื่อช่วยให้ผูห้ญิงสามารถเลือกทางของตวัเองไดอ้ยา่ง
อิสระ (Baumgardner & Richards, 2000) กล่าวไดว้า่ ทฤษฎีสตรีนิยมไดถื้อก าเนิดข้ึนในช่วงปลาย
คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 ในประเทศตะวนัตก ดว้ยชุดความรู้ของทั้ง 6 ชุด ท่ีเป็นการเร่ิมตน้ของการศึกษา
ทฤษฎีสตรีนิยมแบบคลาสสิก เพื่อต่อสู้ปกป้องสิทธิต่างๆของผูห้ญิง เรียกร้องความเสมอภาค ความ
เท่าเทียมกนัระหวา่งผูห้ญิงและผูช้าย คดัคา้นค่านิยมในสังคมท่ีใหคุ้ณค่าความเป็นมนุษยไ์ม่เท่าเทียม
กนั โดยมองวา่เพศชายเป็นเพศท่ีมีปัญญาฉลาด และเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกวา่เพศหญิง และ
ยงัเป็นการปลดปล่อยให้ผูห้ญิงเป็นอิสระมากข้ึน ในหนงัสือ “เพศท่ีสอง” (The Second Sex) ของ 
Beauvoir (1949) นกัเขียนสตรีนิยมชาวฝร่ังเศส ไดส้ะทอ้นทศันคติ ความเช่ือเร่ืองความไม่เท่าเทียม
กนัทางเพศของชายและหญิงในสังคม เป็นผลท่ีเกิดจากการประกอบสร้างทางวฒันธรรมไม่ใช่ส่ิงท่ี
มีในธรรมชาติ กล่าววา่ “One is Not Born a Woman, But Becomes One” ความวา่ “คนเรานั้นไม่ได้
เกิดมาเป็นผูห้ญิง หากแต่กลายมาเป็นภายหลงั” ดงันั้น ความเสมอภาคทางเพศจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงระบบโครงสร้างของสังคมอยา่งจริงจงัทั้งระบบ (ฉตัรสุมาลย ์กบิลสิงห์, 2535, น. 
77) และยงัมีผูใ้ห้ค  าจ  ากดัความค าวา่ “สตรีนิยม” (Feminism) ในลกัษณะคลา้ยกนัสามารถสรุปได ้
ดงัน้ี 

สตรีนิยม หมายถึง การวิเคราะห์ หรือการกระท าใดๆ ท่ีมีจุดยืนว่าความสัมพนัธ์ระหว่าง
หญิงและชาย สังคมตอ้งเป็นสังคมท่ีมีความเท่าเทียมไม่มีใครอยูเ่หนือกวา่ใคร คนทุกคนตอ้งไดรั้บ
การปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัไม่วา่จะเป็นชายหรือหญิง ความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีเคยมีในลกัษณะความ
ไม่เสมอภาคท่ีแบ่งโดยเพศ จ าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงใหม่เพื่อลดปัญหาความไม่ลงรอยกนัใน
สังคมระหวา่งหญิงชาย (Albistur & Armogathe, 1977; Beauvoir, 1949 อา้งถึงใน กนกพรรณ วิบูล
ยศริน, 2547, น. 12) 
 จากทศันะต่างๆ ท่ีกล่าวมา “แนวคิดสตรีนิยม” หมายถึง เร่ืองของสิทธิ และความเท่าเทียม
กนัระหวา่งหญิงชาย มุ่งสร้างความเช่ือวา่ทุกคนควรมีสิทธิ เสรีภาพในการตดัสินใจเหมือนกนั และ
ผูห้ญิงก็ไม่ควรตอ้งตกอยู่ภายใตก้ารกดข่ีของผูช้ายไม่ว่าจะเป็น การถูกกดข่ีทางเพศ การท าร้าย
ร่างกาย หรือการถูกเลือกปฏิบติั (Discrimination) โดยเป็นการสร้างความเขา้ใจร่วมกนัระหว่าง
ผูห้ญิงท่ีมีประสบการณ์ กบัผูห้ญิงอีกส่วนหน่ึงท่ีไม่เคยมีประสบการณ์วา่ผูห้ญิงยงัคงโดนกดข่ีจาก
เพศชายอยู่ ดงันั้น สตรีนิยมจึงเป็นความพยายามท่ีจะท าให้เกิดความเท่าเทียมกนัระหว่างหญิงชาย 
ไม่ใช่พยายามท่ีจะลดบทบาทของผูช้าย แต่ต้องการให้ผูห้ญิงอยู่ได้โดยไม่มีการเอาเปรียบกัน 
ตอ้งการส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจในความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั เพื่อสะทอ้นถึงคุณค่าของความ
เป็นมนุษยอ์ย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง ต่างก็มีหน้าท่ีบทบาทของตวัเองต่อครอบครัว
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และต่อสังคม ประเด็นเหล่าน้ีจึงถูกหยิบยกข้ึนมาเพื่อต่อสู้กนัในเร่ืองของความไม่เท่าเทียมของ
มนุษยใ์นสังคมอยูต่ลอดเวลา 

จึงกล่าวได้ว่า ขบวนการเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมกันของสตรีเป็น
อุดมการณ์และการปฏิบติัท่ีเกิดมานานในสังคมยุโรปตะวนัตกโดย “คล่ืนลูกแรก” (The First Wave 
of Feminism) อยู่ในช่วงกลางคริสต์ทศวรรษท่ีสิบเกา้กบัยี่สิบ ซ่ึงในขณะนั้นประเทศไทยยงัเป็น 
“สยาม” และมีการปกครองโดยใช้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ในประเทศสหรัฐอเมริกา  การ
เคล่ือนไหวส่วนใหญ่เพื่อเรียกร้องสิทธิในการเลือกตั้ง (Suffrage Movement) อย่างเท่าเทียมกนั
ระหวา่งชายหญิงโดยถูกจ ากดัอยูใ่นกลุ่มผูช้ายผวิขาวเท่านั้น การเคล่ือนไหวยคุน้ีจึงเป็นการเรียกร้อง
ของผู ้หญิงผิวขาว เป็นส่วนใหญ่ และย ังมีการเลือกปฏิบัติต่อคนผิวสีอยู่  จนกระทั่ง ถึงต้น
คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ผูห้ญิงจึงมีสิทธิในการเลือกตั้งอยา่งเท่าเทียมกนัในสังคมตะวนัตก และมีการ
ออกกฎหมายต่างๆ และการปลดปล่อยสาธารณะ (Public Emancipation) ในเวลาต่อมา เช่น การเพิ่ม
โอกาสในการศึกษาแก่ผูห้ญิง เร่ืองค่าตอบแทนในครอบครัว สิทธิในการคุมก าเนิด การท าแทง้ และ
สิทธิต่างๆ เป็นการต่อสู้ท่ีตั้งอยูบ่นแกน 3 ประการ ท่ีส าคญั คือ 1)ความส าคญัของแรงงานหญิงใน
บา้นเรือน 2) เงินหรือกองทุนของความเป็นแม่ (Endowment of Motherhood) และ 3) การปกป้อง
ในทางกฎหมายของผูห้ญิง เป็นตน้ (Beasley, 1999, pp. 51-66) 

การต่อสู้ของสิทธิสตรีในคล่ืนลูกแรกประสบความส าเร็จในบางเร่ือง และสืบทอดมายงั
สตรีนิยมคล่ืนลูกท่ีสอง (Second Wave) เกิดข้ึนในทศวรรษท่ี 1960 หลงัส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี
สอง โดยมีอุดมการณ์การเคล่ือนไหวใหม่ ท่ีเรียกว่า “ขบวนการปลดปล่อยสตรี” (Woman’s 
Liberation Movement) มีสาระส าคญัวา่ “การพิจารณาประเด็นปัญหาต่างๆท่ีเก่ียวกบัสตรี จะตอ้ง
เลิกกระท าภายใตก้รอบความคิดเดิมของผูช้ายท่ีเป็นศูนยก์ลางของความถูกตอ้ง” ตวัอยา่งเช่น  การ
มองการเมืองเป็นเร่ืองสาธารณะในความรับผิดชอบของผูช้ายเท่านั้น Rich (1979) กวีชาวอเมริกนั
ผูเ้ขียนเรียงความเรียกร้องสิทธิสตรีกล่าวว่า “ผูห้ญิงถูกจ ากดัให้รับผิดชอบแต่เร่ืองภายในบ้าน
เท่านั้น” ขบวนการปลดปล่อยสตรีไดท้า้ทายกรอบความคิดน้ีโดยกล่าวว่า “The Personal is The 
Political” เก็บความเป็นภาษาไทยไดว้่า “เร่ืองส่วนตวั ก็เป็นเร่ืองการเมือง” เป็นความพยายามของ
ขบวนการปลดปล่อยสตรี ท่ีตอ้งการแกไ้ขปัญหาท่ีมีมานานอยา่งถึงรากถึงโคน ขบวนการน้ีเติบโต
มาจากกลุ่มสตรีนิยมแนวกา้วหน้า (Radical Groups) โดยการขยายความคิดเก่ียวกบัการเมืองและ
เศรษฐกิจไปสู่ เร่ืองของเพศวิถี (Sexuality) ร่างกาย (The Body) และอารมณ์ (Emotions) รวมถึง
บริบทดา้นอ่ืนๆ ในชีวิตท่ีถูกมองวา่เป็น “เร่ืองส่วนตวั” เป็นการปลดปล่อยผูห้ญิงออกจากบทบาท 
หนา้ท่ี และสถานภาพในครัวเรือน คล่ืนลูกท่ีสองจึงไม่ใช่ประเด็นเก่ียวกบัสิทธิทางการเมืองเท่านั้น 
แต่ยงัรวมถึงประเด็นเก่ียวกบัเสรีภาพในเร่ือง “เพศวิถี” ท่ีตอ้งการยกระดบัจิตส านึกของผูห้ญิง ว่า
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ทุกคนมีอิสระท่ีจะเลือกแนวทางในการด าเนินชีวิต โดยตอ้งไม่ถูกจ ากดั กีดกนัหรือเอาเปรียบทั้ง
ดา้นหนา้ท่ีการงาน และความแตกต่างทางเพศ (Beasley, 1999, pp. 51-66) 

สตรีนิยมหลงัสมยัใหม่ (Postmodern Feminism) เป็นกลุ่มสตรี ท่ีเช่ือวา่ไม่มีอะไรเป็นความ
จริง เพราะความจริงเป็นการประกอบสร้างข้ึนและถูกให้ความหมายผ่านวาทกรรมทั้ งส้ิน 
เช่นเดียวกบัความเป็นหญิงความเป็นชาย หรือวิธีคิดเร่ืองความเท่าเทียมกนัระหว่างชายหญิงท่ีเป็น
ลกัษณะแบบแบ่งสองขั้ว (Binary) สตรีกลุ่มน้ีมีความตอ้งการท่ีจะร้ือถอนวาทกรรมต่างๆท่ีมีอ านาจ
รวมถึงรูปแบบการปฏิบติัท่ีมีมาแต่เดิม พวกเธอเช่ือว่า เพศสภาพ (Gender) มีลักษณะไม่คงท่ี 
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และมองวา่ไม่มีสตรี ไม่มีความเป็นสตรีท่ีแทจ้ริง ค าวา่ “สตรี” จึงไม่ควร
เกิดจากองค์ความรู้เดียวแต่ควรมีอย่างหลากหลาย โดยพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆร่วมด้วย เช่น เช้ือชาติ 
ศาสนา ชนชั้น และความเป็นเพศใดเพศหน่ึง(Sexual Orientation) ท่ีประกอบข้ึนเป็นคนคนหน่ึง ท า
ใหพ้วเธอปฏิเสธการต่อสู้ของกระบวนการสตรีเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมกบัผูช้าย เพราะสะทอ้น
ให้เห็นวิธีคิดแบบสองขั้ว (Binary) ท่ีมีขอ้จ ากดัเร่ืองความหลากหลายทางความคิด จุดน้ีเองท่ีสตรี
นิยมสายเสรีนิยมออกมาโจมตีสตรีนิยมหลงัสมยัใหม่ เพราะเป็นการท าลายความชอบธรรมของ
กระบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมของผูห้ญิง และการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยสตรีเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถ
เกิดข้ึนได ้(Gamble, 2001, p. 298) 

ผูว้ิจยัจะน าทฤษฎีสตรีนิยมมาใช้ในการพิจารณาภาพของตวัละครผูห้ญิง ว่าถูกน าเสนอ
อย่างเท่าเทียมกนัหรือไม่กบัตวัละครผูช้ายในประเด็นต่างๆ เช่น ความเท่าเทียมทางเพศ ความเท่า
เทียมในเร่ืองของสิทธิการแสดงออก ความเท่าเทียมกนัในเชิงอ านาจ เป็นตน้ ซ่ึงการน าเสนอเหล่าน้ี
จะเป็นการสะทอ้นให้เห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีความเท่าเทียมเกิดข้ึนหรือยงัคงเป็นสังคมท่ีมี
ความเหล่ือมล ้าซ่อนอยูภ่ายในโครงสร้างสังคม วฒันธรรมและทศันคติของผูค้น 

การเคล่ือนไหวเรียกร้องสิทธิของผูห้ญิงเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม เป็นอุดมการณ์ท่ีมีการพดูถึงมาอยา่งต่อเน่ืองในสังคมและงานเขียนจ านวนมาก 
ตวัอย่างเช่นงานเขียนของ Mary Wollstonecraft นกัสตรีนิยมชาวองักฤษคนแรกๆท่ีไดตี้พิมพง์าน
ของตนเองในปี ค.ศ. 1792 ในช่ือ “A Vindication of The Rights of Woman” สาระส าคญัในงาน
ของเธอ คือ การน าเสนอเก่ียวกบัการป้องกนัสิทธิต่างๆของผูห้ญิง “The Rights of Women” และ
การปลดปล่อยสตรีโดยสามารถแบ่งกลุ่มยอ่ยของสตรีนิยมออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

 
2.1.1  กลุ่มสตรีนิยมแนวเสรีนิยม (Liberal Feminism) 
สตรีนิยมแนวคิดน้ี  มีความเช่ือวา่ผูห้ญิงและผูช้ายมีความสามารถเท่าเทียมกนั แต่ส่ิงท่ีท า

ใหผู้ห้ญิงและผูช้ายแตกต่างกนัคือ การก าหนดบทบาทชายหญิงดว้ยการปลูกฝัง ขดัเกลาและการบ่ม
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เพาะจากสังคมจนกลายเป็นมายาคติทางความคิด ในการจ ากดับทบาทของผูห้ญิงโดยอาศยัการ
แบ่งแยกทางเพศอยา่งไม่เป็นธรรม รวมถึงความเช่ือ ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม และกฎหมาย สตรี
นิยมแนวน้ี ยืนยนัว่าฐานะทางสังคมควรถูกก าหนดโดยความสามารถและทกัษะของปัจเจกชน
มากกวา่การเหมารวม หรือการจะวดัจากความส าเร็จของบุคคลในการแข่งขนัเท่านั้น 

การต่อสู้ของสตรีนิยมแนวน้ี เป็นการประยุกตเ์อาหลกัการเสรีนิยมมาใชคื้อ เสรีภาพ เสมอ
ภาค และความยติุธรรมมาใชใ้นการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิให้ผูห้ญิงทุกคนไม่วา่จะเป็นเพศใดตอ้งมี
ความเท่าเทียมกนั ดงันั้น ความเสมอภาคตอ้งเกิดข้ึนในชนชั้นทางเพศดว้ย และผูห้ญิงก็เป็นหน่ึงใน
ชนชั้น แต่ยงัเป็นกลุ่มหรือชนชั้นท่ียงัถูกเลือกปฏิบติับนพื้นฐานของความเป็นเพศหญิง ท่ีไม่ว่าจะ
รวยหรือจน มีการศึกษาหรือไร้การศึกษาก็ยงัถูกตีกรอบการมองฐานะและบทบาทของสตรีในเร่ือง
เพศ (Sex-Class) และการเลือกปฏิบติั (Gender Discrimination) ท าให้กลุ่มสตรีนิยมเนน้การต่อสู้ท่ี
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนัในสิทธิทางการเมือง (Keller, 1985, p. 13; กอบกุล อิงคุทา
นนท,์ 2537) 

เป้าหมายหลกัของสตรีนิยมกลุ่มน้ี จึงตอ้งการเรียกร้องเร่ืองความไม่เท่าเทียมกนัทางเพศ 
และการส่งเสริมให้ผูห้ญิงตระหนักถึงเสรีภาพ มีสิทธิท่ีจะเลือกให้มากข้ึน ต่อตา้นการแบ่งแยก
บทบาททางเพศท่ีมีมากเกินไปและมองผูห้ญิงในลกัษณะของการเหมารวม (Stereotypes) เป็นกลุ่ม 
(Group) แทนท่ีจะมองเป็นปัจเจกชน (Individual) ท่ีมองว่าผูห้ญิงไม่ใช่มีหน้าท่ีของเป็นแม่บา้น
เท่านั้น แต่ผูห้ญิงตอ้งลุกข้ึนมาท างานอ่ืนๆเหมือนเช่นผูช้ายไดโ้ดยไม่ถูกกีดกนั และผูห้ญิงควรมี
สิทธิทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และการเมือง โดยไม่ล้มล้างโครงสร้างเดิมแต่เป็นการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมส าหรับผูห้ญิงให้มากข้ึน สามารถท่ีจะอยูไ่ดโ้ดยไม่
ถูกกดข่ี และยงัเช่ือวา่การปลดปล่อยผูห้ญิงก็ยงัเป็นการปลดปล่อยผูช้ายดว้ย เพราะผูห้ญิงก็สามารถ
ท่ีจะช่วยผูช้ายในการแบ่งเบางานนอกบา้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูช้ายก็ควรช่วยเหลือผูห้ญิงใน
การแบ่งเบาหนา้ท่ีภายในบา้นดว้ย เป็นการอยูแ่บบพึ่งพาอาศยักนัระหวา่งชายหญิง 

 
2.1.2  กลุ่มสตรีนิยมสายก้าวหน้า (Radical Feminism) 
สตรีนิยมกลุ่มน้ีปฏิเสธระบบชายเป็นใหญ่อย่างสุดขั้ว โดยมีแนวคิดหลกัการ อยูท่ี่ผูช้ายมี

อ านาจเหนือกว่าผูห้ญิงเป็นผลมาจากการท่ีสังคมเป็นระบบสังคมแบบชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) 
ระบบท่ีท าให้ผูห้ญิงถูกเอารัดเอาเปรียบทางเพศวิถี (Sexuality) ท่ีผูช้ายหรือสังคมชายเป็นใหญ่เห็น
วา่ผูห้ญิงเป็นวตัถุทางเพศส าหรับผูช้าย รูปแบบของการกดข่ีท่ีปรากฏออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม 
เช่น การข่มขืนในงานบนัเทิง และงานลามกอนาจาร (Pornography) เช่น ภาพโป๊ วิดิโอโป๊ หนงัสือ
โป๊ ดงันั้นการต่อสู้กบัส่ิงเหล่าน้ี จึงถือวา่เป็นเร่ืองใหญ่ และเป็นพื้นท่ีหน่ึงของการกดข่ีคือ “เน้ือตวั
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ร่างกาย” หรือ “Body” ของผูห้ญิง เป็นการต่อสู้ในสิทธิ เน้ือตวัร่างกายของผูห้ญิง และเหนือเพศวิถี
ของตนเอง เช่น ความรัก ความปรารถนาทางเพศ ความสุขทางเพศ สิทธิวา่จะทอ้งหรือไม่ทอ้ง เร่ือง
การคุมก าเนิด การท าแทง้ การหยา่ร้าง การใชค้วามรุนแรงในครอบครัว การท าร้ายร่างกาย และการ
มองว่าผูห้ญิงกบัผูช้ายแตกต่างกนัทั้งเร่ืองของความสามารถ เร่ืองกายภาพ กลายเป็นความไม่เท่า
เทียมกนัในกิจกรรมของผูห้ญิง และผูช้าย อาทิ กิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจเป็นพื้นท่ีของผูช้าย 
และเร่ืองเก่ียวกบังานบา้น กิจกรรมทางเพศท่ีผูห้ญิงถูกก าหนดให้มีหน้าท่ีตอ้งเป็นฝ่ายบริการเพศ
ชายให้มีความสุขจนบางคร้ังก็กลายเป็นปัญหาสังคม ก็เป็นเพราะอุดมการณ์ระบบชายเป็นใหญ่ท่ี
แทรกซึมลงไปในวฒันธรรมของสังคมจนกลายเป็นส่ิงท่ีผูห้ญิงไม่สามารถท่ีจะปฏิเสธไม่ท าได ้สตรี
นิยมแนวกา้วหน้าสนใจในเร่ืองของเพศโดยเฉพาะการกดข่ีทางเพศท่ีเป็นการกดข่ีขั้นรุนแรงและ
เป็นพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีสุดในสังคม เพราะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัครอบครัวคนใกลต้วัเรามากกวา่การแบ่ง
ชนชั้นหรือเช้ือชาติเสียอีก (Millett, 1969 อา้งถึงใน กนกพรรณ วบิูลยศริน, 2547) 

สตรีนิยมแนวกา้วหนา้แบบสุดโต่ง มีความตอ้งการท่ีจะ “ถอนรากถอนโคน” ระบบชายเป็น
ใหญ่  กล่าวคือ ผูห้ญิงควรก าหนดให้ตนเองเอาชนะหรือลม้ลา้งระบบทางเพศ เพราะเป็นระบบท่ี
มอบอ านาจใหแ้ก่ผูช้ายและท าใหผู้ห้ญิงไม่มีค่าในสายตาของคนในสังคม และการไดม้าซ่ึงเสรีภาพ
และความเท่าเทียมตอ้งท าการลม้ลา้งระบบการเมืองแบบเก่า เน่ืองจากกลุ่มน้ีมองวา่ การเมืองอ านาจ
ครอบคลุมในหลายบริบทของสังคม ไม่ว่าจะเป็นสถาบนัครอบครัว (การแต่งงาน-การหย่า) สังคม 
และกฎหมาย เช่ือว่าสถาบนัเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัการเมืองท่ีกดข่ีผูห้ญิง เพราะผูห้ญิง
ตอ้งมีลูกและตอ้งข้ึนอยูก่บัผูช้ายถึงจะอยูร่อด กลุ่มน้ีปฏิเสธสัญลกัษณ์ ขอ้ระเบียบต่างๆ ท่ีเป็นของ
ผูช้าย เป้าหมายของกลุ่มน้ีตอ้งการให้ผูห้ญิงมีความเท่าเทียมกับผูช้ายเหนือกว่าผูช้าย เช่น การ
ก าหนดให้วิถีชีวิตและวฒันธรรมเป็นมาตราฐาน คือ ปลอดการเมือง และตอ้งการเสรีภาพในการ
เลือกท่ีจะก าหนดรสนิยมทางเพศของตนเอง (Sex Preference) ดว้ย (กนกพรรณ วิบูลยศริน, 2547, 
น. 15) 

 
2.1.3  กลุ่มสตรีนิยมแนวมาร์กซิสต์ (Marxist Feminism) 
สตรีนิยมกลุ่มน้ีไดรั้บอิทธิพลมาจากแนวความคิดของกลุ่มมาร์กซิสต ์ Eisenstein (1979) 

นกัทฤษฎีภาพยนตร์ชาวโซเวียดพูดถึงในหนงัสือ “Capitalist Patriarchy and The Case for Socialist 
Feminism” สังคมนิยมมีความพยายามในการปรับเปล่ียนบรรทดัฐานแนวความคิดเร่ืองความเท่า
เทียมกนั และการปลดปล่อยดว้ยการตีความตามมาร์กซ์เหมือนเช่น การปฏิวติัในประวติัศาสตร์ ท่ี
มุ่งเน้นการวิเคราะห์สังคมท่ีมีชนชั้นเป็นหลัก โดยเพิ่มเติมว่าการเอารัดเอาเปรียบทางเพศเป็น
รูปแบบหน่ึงท่ีประสานไปกบัการเอารัดเอาเปรียบทางชนชั้น โดยการกดข่ีทางเพศเกิดจากการท่ี
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สังคมมีการกดข่ีกนั และมีชนชั้นท าให้คนในสังคมเกิดความไม่เท่าเทียม ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบใน
ระบบทุนนิยมท่ีท าให้ผูห้ญิงตกอยู่ในฐานะแรงงานในโรงงานดว้ยการกดค่าแรง หรือผูห้ญิงเป็น
เพียงแรงงานส ารองซ่ึงจะเป็นคนกลุ่มแรกท่ีถูกปลด รวมทั้งเอาเปรียบเลิกจา้งเม่ือผูห้ญิงทอ้ง เพราะ
มองวา่ไม่สามารถท่ีจะท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ดงันั้น กลุ่มสตรีนิยมมาร์กซิสต ์มีเป้าหมายเนน้ท่ีการแบ่งงานกนัท าในระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม การเปิดโอกาสให้ผูห้ญิงท างานนอกบา้นมากข้ึน และเป็นการขยายความคิดเร่ืองการถือ
ระบบชายเป็นใหญ่ท่ีฝังรากลึกในระบบทุนนิยม เพราะระบบน้ีเอ้ือต่อการให้ผูห้ญิงเป็นฝ่ายป้อน
แรงงานส่วนเกินให้แก่หวัหนา้ครอบครัวซ่ึงออกไปท างานในระบบนายทุน และฝ่ายหญิงท าหนา้ท่ี
เป็นผูซ้ื้อในระบบเป็นส่วนใหญ่โดยไม่ได้มีส่วนในการผลิต ท าให้ตกเป็นรองฝ่ายชาย และตอ้ง
พึ่งพาทั้งในดา้นการเงินและจิตใจผูห้ญิงไม่สามารถท่ีจะยืนไดด้ว้ยตนเอง แนวคิดน้ีจึงตอ้งการท่ีจะ
ใหผู้ห้ญิงตอ้งเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการผลิตดว้ย เพื่อสร้างอ านาจในการต่อรอง และจะ
ท าใหผู้ห้ญิงไดรั้บความยติุธรรม ความเสมอภาคมากข้ึน (พรพิไล ถมงัรักษส์ัตว,์ 2539, น. 75) 

 
2.1.4  กลุ่มสตรีนิยมแนววฒันธรรม (Cultural Feminism) 
สตรีนิยมกลุ่มน้ี เห็นว่าผูห้ญิงและผูช้ายมีความแตกต่างกนั จึงตอ้งส่งเสริมลกัษณะความ

แตกต่างทางเพศ โดยมองวา่คุณสมบติัทางเพศของผูห้ญิงเป็นส่ิงท่ีเหนือกวา่ผูช้าย คุณสมบติัท่ีวา่คือ 
ความอ่อนโยน เอ้ืออารี ความอดทนท่ีมีมากกวา่ผูช้าย เป็นพลงัในการเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์อนั
ดีระหว่างมนุษยด์้วยกนัให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์มากกว่าการท าลาย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งท าการ
เปล่ียนแปลงอยา่งเป็นระบบของสังคม ความเช่ือของผูค้นโดยเฉพาะเร่ืองเพศซ่ึงถือวา่เป็นความเช่ือ
ท่ีเป็นแกนหลกัของสังคมเป็นส่ิงท่ีกดข่ีผูห้ญิง และก่อใหเ้กิดอคติในดา้นอ่ืนตามมา 

ดังนั้ น สตรีนิยมแนววฒันธรรม เช่ือว่า ผูห้ญิงจะมีความเท่าเทียมกันกับผูช้ายได้ต้อง
ยกระดบัตวัเองให้มีอ านาจในการต่อสู้กบัการครอบง าของผูช้ายหรือความเช่ือเดิมในสังคม หรือ
อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ ด้วยการท่ีผูห้ญิงตอ้งยืนไดด้้วยขาตนเองไม่พึ่งพาผูช้ายมากเกินไป และ
แยกตวัออกมาสร้างวฒันธรรมและมีสถาบนัท่ีเป็นของผูห้ญิงเองทั้งการศึกษา สุขภาพ ส่ือมวลชน 
องคก์รหรือหน่วยงานต่างๆ เป็นการสร้างพื้นท่ีของผูห้ญิง เป็นฐานอ านาจและขุมพลงัในการต่อสู้
เชิงอ านาจกบัผูช้าย อนัจะน าไปสู่ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างชายหญิง (Millett, 1969 อา้งถึงใน 
Weiner, 1994, p. 146) 

จากแนวคิด และทฤษฎี สตรีนิยมท่ีกล่าวมา สรุปเป็นแนวคิดพื้นฐานของสตรีนิยมได ้7 
ประการ (กนกพรรณ วบิูลยศริน, 2547 น. 17-18) ดงัน้ี  
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ประการท่ี 1 ต่อตา้นชายเป็นใหญ่ (Against Patriarchy) สตรีนิยมมองวา่ผูห้ญิงกบัผูช้ายมี
ความเท่าเทียมกนัทั้งในดา้นการใชเ้หตุผล และในดา้นจิตใจท่ีมนุษยมี์ความสามารถเหมือนกนัไม่วา่
จะเป็นเพศใด ดงันั้น ผูห้ญิงจึงควรจะมีสิทธิเท่าเทียมกบัผูช้ายในทุกดา้น (กนกพรรณ วิบูลยศริน, 
2547, น. 18)  

ประการท่ี 2 วิพากษค์วามเป็นชาย (Critique of Maleness) เกิดจากการท่ีนกัสตรีนิยมตั้ง
ขอ้สังเกตว่า การมองโลกแบบตะวนัตกจะแบ่งส่ิงต่างๆออกเป็น 2 ด้านเสมอ และเม่ือน ามาใช้
วเิคราะห์กบัมนุษยก์็สร้างใหเ้กิดความแตกต่างระหวา่งผูช้ายกบัผูห้ญิง เกิดความไม่เท่าเทียมกนัโดย
มองวา่ผูห้ญิงเป็นเพศท่ีดอ้ยกวา่ทั้งดา้นอารมณ์ ความมีเหตุผล และความสามารถซ่ึงเป็นการสะทอ้น
ใหเ้ห็นมุมมองดา้นเดียวท่ีค่อนขา้งจะแคบเกินไป 
 ประการท่ี 3 วิพากษค์วามเป็นหญิง (Critique of Femaleness ) นกัสตรีนิยมไดล้ าดบัความ
แตกต่างของผูช้าย และผูห้ญิงตามระบบการคิดแบบตะวนัตกว่า ผูห้ญิงเป็นเพียงส่ิงมีชีวิตท่ีเกิด
ข้ึนมาจากกฎของธรรมชาติในการด ารงอยู่เพื่อสืบพนัธ์ุ เป็นเพศท่ีเต็มไปด้วยอารมณ์ และลาง
สังหรณ์ใจหรือกลายเป็นแค่ส่วนประกอบของส่ิงอ่ืนๆอยูเ่สมอ ผูห้ญิงจึงเป็นฝ่ายท่ีถูกกระท า และไม่
มีเสรีภาพเท่าท่ีควรในการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองส าคญั หรือเร่ืองท่ีเป็นสาธารณะถูกจ ากดัอยู่
ภายในพื้นท่ีส่วนตวัในครอบครัวเท่านั้น ดงัท่ีปรากฏในผลงานทัว่ไปของนกัคิดโลกตะวนัตกท่ีมี
ผูช้ายเป็นผูส้ร้างเช่น อดมักบัอีฟในความเช่ือของศาสนาคริสต ์หรือในภาพยนตร์ตะวนัตกท่ีก าหนด
บทบาทส่วนใหญ่ของผูห้ญิงมีสองอยา่งคือ “แต่งงาน” กบั “ตาย” ในตอบจบของเร่ือง 
 ประการท่ี 4 เพศในทางชีวภาพ (Sex) Wollstonecraft นั้นยอมรับว่า เพศในทางชีววิทยา
ของผูช้ายกบัผูห้ญิงอาจจะมีความแตกต่างกนัในบางประเด็น เก่ียวกบัเพศในเชิงชีวภาพ เช่น การตั้ง
ทอ้งการเล้ียงดูเด็ก (การให้นม) เป็นส่ิงท่ีท าให้ผูห้ญิงตอ้งพึ่งพาผูช้าย แต่ในปัจจุบนัเทคโนโลยีและ
การพฒันามีส่วนลดเร่ืองความแตกต่างระหวา่งชายหญิงลงได ้แต่มีส่ิงท่ีส าคญั คือ ความเป็นมนุษย์
ของคนทุกคนมีเท่ากนั และเพศไม่สามารถท่ีจะท าให้ใครด้อยค่ากว่าใคร มีการใช้เหตุผลในการ
ตดัสินใจเหมือนกนั จะผูห้ญิง หรือผูช้ายต่างก็มีอารมณ์ความรู้สึก ความตอ้งการท่ีเหมือนกนั จะ
ต่างกันตรงท่ีการแสดงออก ข้อสรุปท่ีได้เพศจึงไม่ใช่ส่ิงจ าแนกความเป็นมนุษย์ให้ต่างกัน 
(Firestone, 1970) 

ประการท่ี 5 เพศสภาพ (Gender) เป็นส่ิงท่ีสังคมมนุษยส์ร้างข้ึนมาไม่ไดมี้อยูใ่นธรรมชาติ 
โดยก าหนดบทบาทให้ผูห้ญิงมีความส าคญัน้อยกวา่ผูช้าย จนกลายเป็น “ความส านึกทางเพศ” เป็น
การตอกย  ้าอุดมการณ์ทางเพศท่ีผูห้ญิงตอ้งเป็นฝ่ายพึ่งพา (สุชาดา ทวีสิทธ์ิ, 2547, น. 4-5) มีลกัษณะ
ส าคญั คือ ความเป็นแม่ ความอบอุ่น มีชีวิตเพื่อลูก และครอบครัว ปรับตวัไดดี้ และการเป็นเหยื่อ 
ส่วนผูช้ายเป็นเพศท่ีเข้มแข็ง ตัดสินใจเด็ดขาด มีอารมณ์ของความรุนแรง และการท าลายล้าย
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บ่อยคร้ังท่ีเราเห็นผูห้ญิงตกเป็นเหยื่อของการใชค้วามรุนแรง ดงันั้นนกัสตรีนิยมจึงน าเอาดา้นบวก
ของผูห้ญิงและดา้นลบของผูช้ายมาเปรียบเทียบท าให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของโครงสร้างเดิม (ทวิ
ลกัษณ์) ท่ีจ  าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงสถานภาพของผูห้ญิงให้มีโอกาสเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของสังคม
เพื่อลดการถูกกดข่ี และการเลือกปฏิบติัจากสังคม 

ประการท่ี 6 ความเสมอภาค (Equality) ถือเป็นแนวคิดพื้นฐานท่ีนกัสตรีนิยมแนวเสรีนิยม 
เรียกร้องมาโดยตลอดทั้งในดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพ การเมือง และกฎหมาย ถึงเป็นหลกัการส าคญั
เหมือนกบัความเสมอภาคของความเป็นมนุษย ์แมว้่าจะมีความเห็นต่างเกิดข้ึนในแต่ละกลุ่ม เช่น
สตรีนิยมแนวมาร์กซิสต ์มองวา่ความเสมอภาคไม่สามารถเกิดข้ึนได ้เพราะสังคมทุกสังคมมีชนชั้น 
หรือการท่ีกลุ่มสตรีนิยมแนวก้าวหน้าปฏิเสธความความเสมอภาค เพราะต้องการให้ผูห้ญิงอยู่
เหนือกวา่ผูช้าย แต่ถึงอยา่งไรความเสมอภาคก็ยงัเป็นเร่ืองท่ีผูห้ญิงตอ้งต่อสู้ แมว้า่ยงัจะเป็นเร่ืองยาก
ท่ีจะเกิดข้ึนไดจ้ริง 

ประการท่ี 7 ความแตกต่าง (Difference) นักสตรีนิยมแนวก้าวหน้า ให้ความส าคญักบั
แนวคิดน้ี พวกเขาเช่ือในเร่ืองความแตกต่างของผูห้ญิงกบัผูช้ายโดยย  ้าในประเด็นท่ีวา่ผูห้ญิงมีความ
เหนือกวา่ทั้งในดา้นร่างกายและดา้นศีลธรรม โดยอา้งวา่ผูห้ญิงสามารถท่ีจะให้ก าเนิดชีวิตใหม่ เป็น
ผูเ้ล้ียงดู ผูห้ญิงมีความเป็นมิตรกบัธรรมชาติ และเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่า สรุปแนวคิดน้ีมองว่า
ผูห้ญิงมีความดีมากกวา่ผูช้าย ท่ีถูกมองวา่เป็นผูท้  าลายสังคม (กนกพรรณ วิบูลยศริน, 2547, น. 17-
18) ความแตกต่าง จึงเป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมา เพื่อกดอีกฝ่ายหน่ึงให้ฝ่ายยอมรับการมีตวัตนหรือ
อ านาจของตวัเอง มนุษยทุ์กคนจะตอ้งเขา้ใจวา่เรามีความต่าง และยอมรับเพื่อการปรับตวัไม่ใช่เป็น
ความขดัแยง้ท่ีน ามาสู่ความรุนแรง 

กล่าวโดยสรุป กลุ่มสตรีนิยมในทุกกลุ่มแนวคิดต่างมีจุดประสงค์ส าคญัๆเหมือนกนั คือ 
เร่ืองความเสมอภาค และความเท่าเทียมกนัทางเพศในสังคม เขา้ใจธรรมชาติของมนุษยว์่ามีความ
แตกต่าง และการสร้างให้เกิดความตระหนกัร่วมในการพฒันาศกัยภาพ ความสามารถของผูห้ญิงท่ี
จะยืนให้ได้ด้วยขาของตวัเอง ยกระดับผูห้ญิงให้มีความรู้ทดัเทียมผูช้าย ให้ผูห้ญิงมีอิสระท่ีจะ
ก าหนดบทบาทให้กบัตวัเองได้อย่างหลากหลายโดยไม่ถูกครอบง าจากผูช้าย มีแนวความคิดท่ี
ทนัสมยักา้วหน้าทนักบัการเปล่ียนแปลงไม่ถูกผูกติดอยู่กบัค่านิยม ความเช่ือแบบเดิมอีกต่อไป แต่
เป็นในลกัษณะของการร่วมมือกนัผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีถูกท่ีควร เป็นการ
ผสานส่ิงท่ีเด่นและส่ิงท่ีดอ้ย ความเหมือนและความต่างของผูห้ญิงและผูช้ายให้มีความเสมอภาคกนั
อย่างแทจ้ริงโดยตอ้งไม่มีใครคนใดคนหน่ึงถูกกดข่ีหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ และปราศจากความ
ขดัแยง้ความรุนแรงท่ีเกิดจากการใช้ก าลงัหรือการล้มล้าง เพราะไม่ว่าจะหญิงหรือชายต่างก็เป็น
ส่วนประกอบหน่ึงของสังคมท่ีขาดจากกนัไม่ได ้ 
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ในงานวจิยัน้ี ไดน้ าเอาแนวคิดเก่ียวกบัสตรีนิยมกลุ่มต่างๆ มาวิเคราะห์วา่ ภาพตวัแทนของ
ผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทยท่ีถูกน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงอยา่งไร โดยเฉพาะในเร่ือง
ความเท่าเทียมกนัทางเพศ การกดข่ีเอารัดเอาเปรียบ ในความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกนัจน
น ามาสู่การใช้ความรุนแรงระหว่างผูช้ายและผูห้ญิง โดยพิจารณาจากบทบาทและสถานภาพของ
ผูห้ญิง เช่น บทบาทความเป็นแม่ หรือภรรยา และคนโสดรวมทั้ งบทบาทด้านหน้าท่ีการงาน 
ลกัษณะการใชชี้วติ บุคลิกภาพ ความคิด และการกระท า เป็นตน้ 

 
 

2.1.5  สตรีนิยมกบัการน าเสนอผู้หญงิสมัยใหม่ในภาพยนตร์ 
 โลกภาพยนตร์เป็นพื้นท่ีท่ีถูกประกอบสร้างโดยผูช้ายเป็นส่วนใหญ่ ไม่วา่จะเป็นผูส้ร้าง ผู ้
ก  ากับ รวมถึงงานท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนการถ่ายท าล้วนเป็นการท างานของผูช้ายทั้งส้ิน และจดัให้
ผูห้ญิงเป็นเพียงส่วนประกอบในฐานะนกัแสดงและผูป้ฏิบติังานทัว่ไปเท่านั้น ผูห้ญิงจึงกลายเป็นคน
ส่วนนอ้ยในงานภาพยนตร์ ปัจจยัน้ีส่งผลให้ภาพยนตร์ส่วนใหญ่น าเสนอเร่ืองราวอยูภ่ายใตท้ศันคติ
ของผู ้ชายเป็นหลัก แกรม เทอร์เนอ นักวิชาการวฒันธรรมศึกษาชาวออสเตรเลีย  กล่าวว่า 
“ภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีสามารถถ่ายทอด และผลิตซ ้ าค่านิยมทางวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ” 
และดว้ยกระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองรวมถึงการเคล่ือนไหวของกลุ่ม
สิทธิสตรีท่ีขยายตวัเพิ่มมากข้ึน ส่งผลใหมี้การศึกษาเร่ืองผูห้ญิงในภาพยนตร์เพิ่มข้ึน ในปี ค.ศ. 1970 
พบว่า มีกลุ่มผูท่ี้สร้างภาพยนตร์ผูห้ญิงและผูห้ญิงท่ีท างานในวงการส่ือมวลชนในตะวนัตกและ
ยุโรปมีการรวมตวักันเขียนหนังสือ และวิจารณ์การท างานท่ีมีอคติทางเพศในธุรกิจส่ือรวมถึง
ภาพยนตร์วา่เป็นมุมมองดา้นเดียวของผูช้ายท่ีพยายามจ ากดักรอบของผูห้ญิงเก่ียวกบับทบาท และ
สถานภาพของตวัละครผูห้ญิงในภาพยนตร์ คือ “Popcorn Venus: Women, Movies, and The 
American Dream” ของ Rosen ในปี ค.ศ.1973 และ “From Reverence to Rape: The Treatment of 
Women in Movies” ของ Haskell ในปี ค.ศ. 1974 งานวิจยัทั้งสองน้ี เป็นการศึกษาการน าเสนอของ
ภาพยนตร์ในมุมมองของผูห้ญิงโดยใช้ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และทฤษฎีสตรีนิยม มุ่งเน้นไปท่ี
กระบวนการสร้างตวัละครผูห้ญิงในการเล่าเร่ือง หรือในตระกูลของภาพยนตร์ท่ีสร้างให้เกิดแบบ
แผนของตวัละครผูห้ญิงในมุมของสังคมศาสตร์ และสตรีนิยมแนวคิดเก่ียวกบัการเรียกร้องสิทธิ
ความเท่าเทียมกนัของสตรีในภาพยนตร์กระแสหลกัท่ียงัให้ความส าคญักบัผูช้าย และมองผูห้ญิง
เป็นเพียงวตัถุทางเพศ หรือเป็นเพียงฉากหลงัของพระเอกในเร่ือง จนมีการออกฉายภาพยนตร์เร่ือง 
“Julia” ในปี 1977 ของผูก้  ากบั “Fred Zinnemann” ภาพยนตร์เก่ียวกบัสิทธิสตรีท่ีชดัเจนท่ีสุดเร่ือง
หน่ึง น าเสนอเก่ียวกบัมิตรภาพท่ีสวยงามและยาวนานของผูห้ญิงสองคน คือ Lillian Hellman 
นกัเขียนบทละคร และ Julia นกัศึกษามหาวทิยาลยัในเวยีนนา ก่อนท่ีทั้งสองจะร่วมกนัต่อสู้กบัลทัธิ
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ฟาสซิสตใ์นช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และภาพยนตร์อีกหน่ึงเร่ืองท่ีน าเสนอเก่ียวกบัผูห้ญิงสองคนท่ี
หนีออกจากกรอบและท าเร่ืองบา้บ่ินเหมือนผูช้ายคือ เร่ือง “Thelma and Louise” ในปี 1991 
ภาพยนตร์แนวผูช้ายความต่ืนเตน้ การต่อสู้และปืน แต่เร่ืองน้ีน าแสดงโดยผูห้ญิงสองคนกบัการผจญ
ภยัในช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์ แต่กลบัเกิดเหตุท าให้เธอทั้งสองพลั้งมือฆ่าคนตายในบาร์ จากความ
ผิดพลาดผสมกับความกลัวและอคติท่ีมีต่อผูช้ายท่ีสั่งสมในจิตใจของพวกเธอก็ท าให้ทั้ งสอง
ตดัสินใจหนีการจบักุมพร้อมปืนในมือ แต่ดูเหมือนเร่ืองราวจะยิ่งยุง่ยากมากข้ึนรวมทั้งความรุนแรง
ท่ีเพิ่มข้ึนตามมา พวกเธอทั้งสองเลือกท่ีจะกระท าทุกอย่างดว้ยความเต็มใจรวมถึงบทสรุปของการ
เดินทางในคร้ังน้ี “Thelma and Louise”  หรือ ภาพยนตร์ เร่ือง “Kill Bill” ของผูก้  ากบั เควนติน 
ทาแรนติโน ในปี 2003 ท่ีเล่าเร่ืองของ “เดอะไบรด์” กบัการตามล่าผูท่ี้เคยท าร้ายเธอในวนัแต่งงาน 
ดว้ยศิลปการต่อสู้อยา่งมีชั้นเชิง เป็นการน าเสนอมุมมองท่ีหลากหลายของผูห้ญิงกบัอิสรภาพในการ
คิด การกระท าของผูห้ญิงท่ีต้องการตั้งค  าถามเก่ียวกับมายาคติท่ีถูกก าหนดโดยผูช้ายเก่ียวกับ
ประเด็นเร่ืองเพศ ท่ีตอ้งมองในเชิงโครงงสร้างสังคม วธีิการสร้างวาทกรรมเร่ืองเพศ อยา่งท่ี Zoonen 
(1994) กล่าวว่า “สังคมมนุษยต์ั้งแต่มีการแบ่งแยกเพศอย่างชัดเจน ความแตกต่างก็เกิดข้ึนตามมา
ระหวา่งความเป็นชาย (Masculinity) กบัความเป็นหญิง (Femininity) รวมถึงบทบาท หนา้ท่ี และ
อ านาจท่ีสังคมก าหนดข้ึนมาไดก้ลายเป็นเร่ืองธรรมชาติอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได”้ ประเด็นเร่ืองบทบาท
ทางเพศ (Gender) กลายเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัในการก าหนดพฤติกรรม อ านาจ และหน้าท่ี
ให้กบัคนในสังคม (Tasker, 1993, pp. 134-139) หลงัจากนั้นภาพยนตร์แนวสตรีก็ถูกน าเสนอมาก
ข้ึนมีเน้ือหาท่ีหลากหลายเก่ียวกบัผูห้ญิงหรือปัญหาท่ีผูห้ญิงไดรั้บ มีมุมมองการเล่าเร่ืองท่ีไม่ไดใ้ห้
น ้าหนกัท่ีของความเป็นนางเอกของเร่ือง แต่ใหค้วามส าคญัท่ีการท าให้ผูห้ญิงเขา้ใจในความตอ้งการ
ของตนเอง รู้จกัความปรารถนาท่ีตอ้งแลกมาพร้อมกบัความสูญเสียกลายโศกนาฏกรรมในชีวิตของ
ตวัละครนั้น (กาญจนา แกว้เทพ, 2535, น. 34)  

ในงานวิจยัน้ี ไดน้ าเอาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัสตรีนิยมมาเพื่อวิเคราะห์ภาพของผูห้ญิงท่ีถูก
ประกอบสร้างข้ึนในภาพยนตร์ บทบาทท่ีเปล่ียนแปลงไป และสถานภาพของผูห้ญิงท่ีปรากฏใน
ภาพยนตร์มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการใช้ความรุนแรงอย่างไรบา้ง โดยท าการวิเคราะห์ถึงคุณลกัษณะ 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกของผูห้ญิงกับความรุนแรง ใช้แนวคิดหลักของสตรีนิยมทั้ง 4 กลุ่ม ใน
ประเด็นทางกายภาพ อารมณ์ความคิด และพฤติกรรมท่ีแสดงออกวา่มีการใชค้วามรุนแรงมาอธิบาย
ดว้ย 
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2.2  แนวคดิเกีย่วกบัความรุนแรง 
 

องคก์ารอนามยัโลก The World Health Organization หรือ WHO (1995) ไดใ้ห้ความหมาย
ของการใชค้วามรุนแรงไวด้งัน้ี 
 

เป็นการกระท าท่ีมีเจตนาใชก้ าลงัหรืออ านาจทางกาย เพื่อการขู่บงัคบัหรือกระท า
ต่อตนเอง บุคคลอ่ืน กลุ่มบุคคล หรือชุมชน ซ่ึงมีผลก่อใหเ้กิดหรือมีแนวโนม้ท่ีจะ
เกิดการบาดเจ็บ การเสียชีวิต หรือเป็นอนัตรายต่อจิตใจหรือเป็นการยบัย ั้งการ
เจริญงอกงามหรือปิดกั้น กีดกนั ท าให้เกิดความสูญเสียสิทธิบางประการ การถูก
ทอดทิ้งไม่ไดรั้บส่ิงท่ีสมควรไดรั้บ 
 
2.2.1  ประเภทความรุนแรง (Typology of Violence) 
WHO (1997) ไดแ้บ่งประเภทของความรุนแรงไวใ้นเบ้ืองตน้เป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

2.2.1.1  ความรุนแรงต่อตนเอง (Self-directed Violence)  
1) พฤติกรรมการฆ่าตวัตาย ความคิดฆ่าตวัตาย ความพยายามฆ่าตวัตาย 
2) พฤติกรรมการท าร้ายตนเอง การกระท าให้ตนเองบาดเจ็บหรือการท าให้ 

ตนเองอยูใ่นภาวะเส่ียงอนัตราย แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งมีผลถึงเสียชีวติ 
2.2.1.2 ความรุนแรงระหวา่งบุคคล (Interpersonal Violence)  

1) ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงต่อเด็ก ความรุนแรงระหวา่งสามี 
ภรรยา และความรุนแรงต่อผูสู้งอาย ุ

2) ความรุนแรงในชุมชน หมายถึง ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบุคคลภาย 
นอกบา้นท่ีคุน้เคยกนัหรือเกิดจากบุคคลท่ีรู้จกักนัโดยไม่มีความสัมพนัธ์ต่อกนัหรือคนแปลกหน้า
ไดแ้ก่ ความรุนแรงท่ีเกิดจากการร่วมกระท าผิดตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป (Gang Violence) การใช้ความ
รุนแรงทางเพศ การข่มขืนโดยคนแปลกหนา้ (Stranger Rape and Sexual Assault) การใชค้วาม
รุนแรงทางกายระหวา่งวยัรุ่น หรือในคู่รัก (Dating Violence) และความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสถาบนั
ต่างๆรวมถึงการลวนลามทางเพศ (Sexual Harassment) และการทอดทิ้ง หรือการทุบตีท าร้าย
ร่างกาย 

2.2.1.3  ความรุนแรงระหวา่งกลุ่ม (Collective Violence) 
1) ความรุนแรงทางสังคม การกระท าอาชญากรรมการใชค้วามรุนแรงท่ีเกิด

จากความเกลียดชัง เหยียดผิว หรือเหยียดเช้ือชาติกลุ่มชน (Hate Crimes) การกระท าของ
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ผูก่้อการร้าย (Terrorist Acts) หรือการใชค้วามรุนแรงโดยกลุ่มผูป้ระทว้ง (Mob Violence) ซ่ึงก่อ
ความเดือดร้อนใหก้บัผูอ่ื้นและขยายในวงกวา้งฝังลึกในจิตใจ 

2) ความรุนแรงทางการเมือง การใช้ความรุนแรงท่ีเกิดจากสงคราม หรือ
ความรุนแรงท่ีเกิดจากคนกลุ่มใหญ่กระท าต่อคนกลุ่มท่ีเล็กกว่า ด้อยกว่าในเร่ืองอ านาจ ก าลัง 
ตวัอยา่งเช่น การข่มขืนผูห้ญิงระหวา่งสงคราม หรือการทรมานเชลยทางการเมือง เป็นตน้ 

3) ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ การใชค้วามรุนแรงโดยกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ท่ี 
หวงัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อคนอีกกลุ่มหน่ึงเป็นการเอาเปรียบ หรือตอ้งการช่วงชิงอ านาจ
ภายใตร้ะบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะระบบทุนนิยม ท่ีเอ้ือให้ผูท่ี้มีอ านาจเอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง
ง่ายดายโดยท่ีเขากลุ่มนั้นไม่มีสิทธิท่ีจะต่อสู้ 

 
2.2.2  ลกัษณะของการกระท าความรุนแรง 
สามารถแบ่งได ้4 รูปแบบ ตามวธีิการท่ีใชใ้นการแสดงออกถึงความรุนแรง ไดแ้ก่ 

2.2.2.1  ความรุนแรงทางร่างกาย (Physical Violence) หมายถึง การไดรั้บบาดเจ็บ
โดยผูก้ระท าความรุนแรงในรูปแบบต่างๆท่ีท าให้ผูถู้กกระท าได้รับบาดเจ็บ เช่น กระดูกหัก 
เลือดออก ฟกช ้ า แผลไฟไหม ้ไดรั้บสารพิษ รวมถึงการทะเลาะวิวาท ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงบริบทของ
แต่ละวฒันธรรมดว้ย และเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่ใช่อุบติัเหตุ 

2.2.2.2  ความรุนแรงทางเพศ (Sexual Violence) หมายถึง การกระท าใดๆท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใชผู้ถู้กกระท าเป็นเคร่ืองมือตอบสนองความตอ้งการทางเพศของผูก้ระท า หรือตก
ลงยนิยอมร่วมกนั และการกระท านั้นอาจใชก้ าลงับงัคบัข่มขู่หรือหลอกลวง ชกัชวนใหส่ิ้งตอบแทน 

2.2.2.3  ความรุนแรงทางจิตใจ (Psychological Violence) หมายถึง การท าร้ายจิตใจ 
ควบคุมบงัคบัอย่างไม่มีเหตุผล ท าให้เกิดความรู้สึกอบัอาย รู้สึกด้อยค่าหรือลดคุณค่าความเป็น
มนุษย ์

2.2.2.4  ความรุนแรงท่ีก่อใหเ้กิดความสูญเสีย หรือการละเลยทองทิ้ง (Deprivation or 
Neglect) หมายถึง การไม่ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่และการให้ความคุม้ครองอย่างเหมาะสม รวมถึง
การทอดทิ้งทางกาย ไดแ้ก่ การไม่ให้อาหารท่ีพอเพียง การไม่ดูแลสุขภาพ ไม่ดูแลยามเจ็บป่วย ไม่
คุม้ครองจากอนัตรายหรืออุบติัเหตุ เป็นตน้ 

 
2.2.3 องค์ประกอบของการใช้ความรุนแรง (Components of Violence)  

องคป์ระกอบของการใชค้วามรุนแรง องคก์ารอนามยัโลก (2010) มีดงัน้ี 
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2.2.3.1  ปัจจยัน าเขา้ หมายถึง ความจงใจท่ีจะท าให้เกิดผลของการกระท า กระท าได้
ดว้ยการใชค้วามรุนแรงทางกาย ทางวาจา ทางเพศ และทางจิตใจ 

2.2.3.2  เหยื่อ หมายถึง ผูท่ี้ถูกกระท าความรุนแรง ซ่ึงมีหลายระดับได้แก่ ระดับ
บุคคล ระดบักลุ่มคน และระดบัสังคม 

2.2.3.3  ผลลพัธ์ หมายถึง ผลท่ีจะไดจ้ากการใชค้วามรุนแรงจากการกระท าท่ีเกิดจาก
ความจงใจต่อเหยื่อ แสดงออกในรูปแบบของการบาดเจ็บทางกาย การเสียชีวิต ความผิดปกติทาง
จิตใจและพฒันาการทางร่างกาย (พิการทางกาย/ พิการทางสมอง) 

นอกจากน้ี Galtung (1990) ได้เสนอลักษณะความรุนแรง ออกเป็น 3 ประเภท 
เพิ่มเติม (Galtung,1990 อา้งถึงใน ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพนัธ์, 2545, น. 130-160) ดงัน้ี 

1) ความรุนแรงทางตรง (Direct Violence) เป็นปรากฏการณ์ท่ีเห็นได้
ชดัเจน และคนทัว่ไปน่าจะเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าเป็นความรุนแรง เพราะมีร่องรอยปรากฏให้เห็นบน
ร่างกายของมนุษยใ์นรูปของบาดแผล เลือดเน้ือ และการสูญเสียชีวิต รวมทั้งความเสียหายต่อวตัถุ
และทรัพยสิ์นของผูค้น การท าทารุณกรรม และการท าร้ายร่างกายดว้ยวิธีการต่างๆ หรือการฆ่าฟัน
กนัของผูค้นจึงเป็นเร่ืองของความรุนแรงทางตรงท่ีเห็นไดง่้าย และชดัเจนท่ีสุด และการกระท า ท่ี
อาจจะไม่ได้ท าให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือการสูญเสียชีวิตในทนัที แต่กระทบต่อความ
ต้องการพื้นฐานของมนุษย์ การปิดล้อมดินแดน หรือการห้ามการติดต่อทางด้านการค้า การ
แลกเปล่ียนสินคา้ระหว่างประเทศท่ีส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนในประเทศหรือบริเวณท่ีถูกปิด
ลอ้มน ามาสู่การขาดแคลนสินคา้อุปโภคบริโภค และปัญหาดา้นสาธารณสุขอ่ืนๆตามมา หรือการ
บังคับยดัเยียด กล่อมเกลาปลูกฝังระบบความเช่ือ และวิถีชีวิตท่ีเฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มคนท่ีมี
วฒันธรรมยอ่ยต่างไปโดยกลุ่มท่ีเป็นวฒันธรรมหลกั ซ่ึงส่งผลต่อการท่ีจะด ารงอตัลกัษณ์ท่ีแตกต่าง
ออกไปของคนในกลุ่มวฒันธรรมยอ่ยก็นบัวา่เป็นความรุนแรงทางตรง 

2) ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (Structural Violence) หมายถึง โครงสร้างท่ี
ท าให้เกิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหวา่งคนท่ีมีต าแหน่งท่ีแตกต่างกนัในโครงสร้างนั้น เกิดการ
เอารัดเอาเปรียบระหว่างผูท่ี้มีอ านาจมากกว่ากับผูท่ี้ด้อยกว่าในกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ และ
แลกเปล่ียน เป็นความไม่เท่าเทียมท่ีกระทบต่อความอยู่รอด และความเป็นอยูข่องผูท่ี้เสียเปรียบใน
โครงสร้างท าให้คนเหล่าน้ีไม่สามารถเขา้ถึงความตอ้งการขั้นพื้นฐานท่ีมนุษยค์วรไดรั้บ (Galtung, 
1969, pp. 167-191) ความไม่เท่าเทียมกันในโครงสร้างสังคมสร้างให้เกิดปัญหาต่อ
กระบวนการพฒันาคุณภาพชีวิตส่งผลต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และสังคมอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
เน่ืองจากยงัมีคนบางกลุ่มท่ีมีอ านาจ มีความรู้ท าให้คนอีกกลุ่มเสียเปรียบอยูเ่ช่นเดิม ยกตวัอย่างใน
สังคมไทยท่ียงัมีความแตกต่างระหว่างคนจนกบัคนรวย หรือระหว่างสังคมเมืองกบัชนบท และ
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โครงสร้างทางสังคมมิติอ่ืนๆ เช่น ศาสนา วฒันธรรม และเพศสภาพ เช่น ระหวา่งชายหญิง ถูกมอง
วา่เป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัลกัษณะทางชีวภาพของคน ท าให้คนในสังคมมองไม่เห็นการเอารัดเอา
เปรียบหรือความรุนแรงเชิงโครงสร้างวา่มีหลายรูปแบบ  

3) ความรุนแรงเชิงวฒันธรรม (Cultural Violence) คือ ระบบความเช่ือ
ความหมายของสังคมมีค าอธิบายท่ีท าให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งการท าร้ายร่างกายและ
จิตใจระหวา่งคนในสังคมกลายเป็นเร่ืองท่ียอมรับไดห้รือตอ้งยอมรับ “วฒันธรรม” ในฐานะท่ีเป็น
กรอบความหมายท่ีคนใช้ในการท าความเขา้ใจตนเอง และชีวิตทางสังคมมีแง่มุมท่ีให้ความชอบ
ธรรมกบัความรุนแรงหลายรูปแบบ ท าให้เกิดปรากฏการณ์ท่ีเป็นความรุนแรงทางตรง และความ
รุนแรงเชิงโครงสร้าง กลายเป็นเร่ืองท่ียอมรับไดห้รือเป็นเร่ืองถูกตอ้ง หลายส่ิงหลายอยา่งท าให้เกิด
ความทุกขย์ากทางกายและทางใจของคนในสังคมไม่ถูกจดัว่าเป็นความรุนแรงเช่น การท่ีพ่อแม่ด่า 
และลงโทษลูกโดยการตี สังคมมองวา่เป็นการสั่งสอน อบรม ให้เด็กรู้จกัผิดชอบเป็นส่ิงท่ียอมรับ 
และกลายเป็นหน้าท่ีหน่ึงในการเล้ียงดูลูกของพ่อแม่ ไม่นับว่าเป็นการใช้ความรุนแรง  หรือกีฬา
ประเภทชกมวย การต่อสู้ของคนสองคนบนสังเวียน เช่นน้ีก็ไม่นบัวา่เป็นความรุนแรง ทั้งท่ีบางคร้ัง
การต่อสู้ของนกัมวยก็ท าให้บาดเจ็บสาหสัได ้จะเห็นไดว้า่ความรุนแรงทางตรงถูกหล่อเล้ียงอยูด่ว้ย
ความรุนแรงเชิงโครงสร้างและความรุนแรงเชิงวฒันธรรม (Galtung, 1990 อา้งถึงใน ชลิดาภรณ์ ส่ง
สัมพนัธ์, 2545, น. 130-160) 

ความรุนแรงจึงเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนได้อย่างตั้ งใจ และไม่ตั้ งใจ สามารถก่อให้เกิดความ
เสียหาย เจ็บปวดทั้งทางร่ายการและจิตใจของตนเองและผูอ่ื้น เป็นพฤติกรรมท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง
สภาพจิตใจของคนๆนั้น เป็นกระบวนการท่ีตอ้งอาศยัระยะเวลาในการสั่งสม เก็บกด และทา้ยท่ีสุด
ก็ระบายออกมาอยา่งไม่สมดุล เป็นอนัตรายทั้งต่อตวัเองและผูอ่ื้น และตอ้งอาศยัระยะเวลายาวนาน
กว่าท่ีจะขจดัความรู้สึกเหล่าน้ีออกไปจากจิตใจ ส่วนใหญ่แล้วความรุนแรงจะแบ่งออกเป็น 2 
รูปแบบ คือ ความรุนแรงแบบไม่ลงมือ (Passive Violence) หรือความรุนแรงเชิงโครงสร้าง และ
ความรุนแรงทางกายภาพ (Physical Violence) ซ่ึงเห็นไดช้ดักวา่รูปแบบแรก 

 
2.2.4  ความรุนแรงทีถู่กน าเสนอในส่ือ 
นกัวิชาการและองค์ต่างๆ ทั้งในตะวนัตกและในยุโรปท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกบัปัญหาความ

รุนแรงในสังคม และผลกระทบท่ีไดจ้ากส่ือโดยเฉพาะในเด็ก ต่างยอมรับวา่ส่ือมีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อทศันคติและพฤติกรรมของผูรั้บ สามารถท่ีจะกระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสังคมไดไ้ม่มาก
ก็น้อย และความรุนแรงท่ีส่ือต่างๆในปัจจุบนัน าเสนอไดก้ลายเป็นภยัคุกคามต่อสุขภาพของผูช้ม 
(Gerbner & Signorielli, 1988, p. 11) และเป็นอีกหน่ึงสาเหตุท่ีน าไปสู่การเพิ่มข้ึนของความรุนแรง
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ในโลกแห่งความจริง ส่ือในปัจจุบนัไม่วา่จะเป็นโทรทศัน์หรือภาพยนตร์มีการน าเสนอความรุนแรง
ซ ้ าๆผา่นตวัละครทั้งการกระท าท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนถึงความรุนแรง หรือการใช้วาจาในการด่าทอ
กนั ดูถูกผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกบัตวัเอง รวมถึงความรุนแรงเชิงโครงสร้าง เช่น ความรุนแรงใน
ครอบครัว ความรุนแรงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ทั้งยงัมีความสมจริงในการแสดงออกทาง
อารมณ์ และพฤติกรรม ซ่ึงส่งผลกระทบในระยะสั้นในลกัษณะของการเล่ียนแบบ หรือการใชค้วาม
รุนแรงในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกมากข้ึนกว่าการกระท าโดยใช้
เหตุผล และมีความเส่ียงท่ีจะเพิ่มระดบัความรุนแรงมากข้ึนในระยะยาวของผูช้มวยัหนุ่มสาว หรือวยั
ผูใ้หญ่เช่น การท าร้ายร่างกาย การฆ่าตวัตายท่ีเกิดจากภาวะผิดปกติทางจิต (Huesmann & Taylor, 
2006 อา้งถึงใน ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพนัธ์, 2545, น. 164-166) และการเพิ่มข้ึนจ านวนมากของส่ือ
รูปแบบใหม่ท่ีมีความทนัสมยั สมจริงในเร่ืองของภาพและเสียงตวัอยา่งเช่น โทรทศัน์แบบดิจิตอล, 
ภาพยนตร์แบบดิจิตอล,วิดีโอเกม และอินเตอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์หรือมือถือได้เขา้มามีบทบาท
อยา่งมากในชีวติประจ าวนัของมนุษย ์มีทั้งความรวดเร็วความทนัสมยั ส่ือเหล่าน้ีมีดา้นดี แต่อีกดา้น
หน่ึงก็ก าลงัก่อใหเ้กิดการเพิ่มข้ึนท่ีส่งผลผลกระทบต่อค่านิยม ทศันคติของผูช้ม รวมถึงพฤติกรรมท่ี
เป็นอนัตราย ส่งผลต่อการเกิดความเส่ียงท่ีมีแนวโนม้เพิ่มสูงตามไปดว้ยในสังคมปัจจุบนัท่ีมีความ
รุนแรงปรากฏใหเ้ห็นมากอยูแ่ลว้ ส่ือจึงเป็นองคก์รหน่ึงมีความส าคญัอยา่งมากในขบวนการขดัเกลา
ทางสังคม ท าหน้าท่ีสะทอ้นความเป็นจริงให้สังคมรับทราบและเช่ือมความร่วมมือกบัภาคส่วน
ต่างๆในสังคม เช่น ครอบครัว องคเ์อกชนและสถาบนัต่างๆในประเทศให้ตระหนกัถึงความรุนแรง
ของปัญหาช่วยกนัแกไ้ขเร่ืองท่ีเกิดข้ึนอย่างจริงจงั และยงัตอ้งท าหน้าท่ีในการช้ีน าสังคมให้เดินไป
ในทิศทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม และปัญหาความรุนแรงท่ีเพิ่มสูงข้ึนในสังคมก็ไม่ใช่ป ญหาท่ีควร
ละเลยอีกต่อไป ในฐานท่ีส่ือเป็นองค์กรท่ีมีบทบาทอย่างมากต่อทศันคติและพฤติกรรมของผูค้น
โดยเฉพาะในเด็ก ส่ือจ าเป็นตอ้งท าหนา้ท่ีของตวัเองให้ถูกตอ้งชดัเจน เพื่อลดความเส่ียงการเพิ่มข้ึน
ของความรุนแรงไม่วา่จะเป็นการกระท าหรือทางวาจา (Gerbner & Signorielli, 1988, p. 11) 

Bandura (1994) ให้ความเห็นวา่ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Cognitive Theory) มี
ส่วนช่วยในการวิเคราะห์ภาวะต่ืนตวัทางอารมณ์ท่ีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ให้เรา
สามารถเช่ือมโยงทศันคติเก่ียวกบัปฏิกิริยาทางอารมณ์ นิสัย และพฤติกรรมของมนุษยท่ี์มีต่อบุคคล 
สถานท่ี หรือส่ิงท่ีไดรั้บเช่น การน าเสนอของส่ือต่างๆ มนุษยจ์ะเรียนรู้และสั่งสมจนกลายเป็นส่วน
หน่ึงของประสบการณ์ทางอารมณ์ในแต่ละบุคคลซ่ึงแตกต่างกนัออกไป และจากการพิจารณาพบวา่
ส่ือมีส่วนสร้างให้เกิดความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนของพฤติกรรมความรุนแรงในผูช้มโดยไดมี้การน าเสนอ
ปัจจยัต่างๆท่ีมีส่วนส าคญักระตุน้ให้เกิดการใช้ความรุนแรงในชีวิตจริงเพิ่มมากข้ึนเป็นผลมาจาก
การน าเสนอความรุนแรงในส่ือมี 7 ปัจจยั ดงัน้ี (Potter, 1997, p. 235) 
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ปัจจยัท่ี 1 รางวลัและการลงโทษ (Reward/Punishment) การใหร้างวลัท่ีเกิดจากการใชค้วาม
รุนแรงพบมากกว่าการลงโทษท่ีใชค้วามรุนแรงนั้นโดยเฉพาะในส่ือวีดีโอเกมส์หรือส่ือภาพยนตร์
แนวซุปเปอร์ฮีโร่ แก๊งสเตอร์ เป็นต้น จึงเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงมากข้ึน
ตามล าดบั 

ปัจจยัท่ี 2 ผลท่ีตามมา (Consequences) ส่ิอท่ีมีความรุนแรงจะมีการน าเสนอให้เห็นภาพ
หรือผลท่ีตามมาในดา้นลบน้อยมาก ซ่ึงเท่ากบัว่าส่ือไม่ไดพ้ยายามท่ีจะยบัย ัง่ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน
แต่กลบัเพิ่มให้เกิดความเส่ียงท่ีจะใช้ความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากผูช้มไม่เห็นโทษของความ
รุนแรงท่ีชดัเจน 

ปัจจยัท่ี 3 เหตุจูงใจ (Motive) เหตุจูงใจท่ีจะใชค้วามรุนแรงในส่ือถูกผลิตออกมาในระดบัท่ี
สูงข้ึนเร่ือยๆ แต่ในทางกลบักนัมีการน าเสนอผลกระทบท่ีเกิดจากการใชค้วามรุนแรงนอ้ยลงในส่ือ 
ปัจจยัน้ีมีส่วนท่ีอาจจะส่งผลกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมความรุนแรงท่ีไม่เหมาะสมตามมา 

ปัจจยัท่ี 4 ความสมจริง (Realism) ความสมจริงในส่ือท่ีมีความรุนแรง โดยการบรรยายให้
เห็นภาพความรุนแรงเหมือนกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงดว้ยเทคนิคทางดา้นภาพ เช่น การใชภ้าพระยะใกล้
จบัใบหนา้ของตวัละครท่ีถูกกระท าความรุนแรง หรือตวัละครท่ีใช้ความรุนแรง การกระท าเช่นน้ีมี
ส่วนลดการยบัย ัง่การใช้ความรุนแรงในชีวิตจริงเพราะมนัเป็นการกระท าท่ีผูช้มรับรู้ไดง่้ายและมี
ความเสียหายอยา่งเห็นไดช้ดั 

ปัจจยัท่ี 5 อารมณ์ขนั (Humor) เป็นส่ิงท่ีถูกผลิต เพื่อท าให้ลดความตระหนกัถึงอนัตราย
ของความรุนแรง อารมณ์ขนัแบบติดตลกท่ีถูกน าเสนอในส่ือท่ีมีความรุนแรงจึงมีส่วนเพิ่มให้เกิด
ความเส่ียงท่ีผูช้มจะน ามาใชใ้นชีวติจริงมากข้ึน 

ปัจจยัท่ี 6 การแสดงของตวัละครในส่ือ (Identification with Media Characters) เก่ียวกบั
บทบาทท่ีไดรั้บ โดยท่ีผูช้มจะท าการเปรียบเทียบตวัเองกบัตวัละครวา่มีความคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ 
ยิ่งผูแ้สดงแสดงได้ดีจนท าให้ผูช้มเกิดความรู้สึกร่วม น่าเช่ือถือ และง่ายต่อการลอกเลียนแบบ
มากกวา่ตวัละครท่ีเป็นตวัการ์ตูนในภาพยนตร์ 

ปัจจยัท่ี 7 การต่ืนตวัทางอารมณ์ (Arousal) เป็นภาวะปกติในธรรมชาติของมนุษย ์และถูก
น ามาใช้ในการเล่าเร่ืองในส่ือและมีปริมาณมากซ่ึงส่งผลทั้งในทางท่ีดีและทางท่ีเลวร้ายหากถูก
น ามาใชใ้นตวัละครท่ีมีความรุนแรง และมีการเพิ่มระดบัให้สูงข้ึน ความสอดคลอ้งทางอารมณ์และ
ภาวะการต่ืนตวัท่ีมีลักษณะของความรุนแรงก็จะส่งผลก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีรุนแรงได้ง่ายข้ึน
เช่นเดียวกนั (Potter, 1997, p. 235; Berker & Petley, 2006, p. 70) 

ความรุนแรงในส่ือโดยเฉพาะส่ือภาพยนตร์มีการน าเสนอในหลายรูปแบบ ผา่นเน้ือเร่ือง ตวั
ละคร บทสนทนา และพฤติกรรมการแสดงออกทางกาย รวมถึงเทคนิคทางภาพ ถึงแมว้า่ภาพยนตร์



26 
 

ไม่ตอ้งการให้ผูค้นเลียนแบบและใช้ความรุนแรง แต่ก็ปฏิเสธไม่ไดว้่าการน าเสนอเหล่าน้ีสร้างให้
เกิดแรงจูงใจทางอารมณ์น าไปสู่การกระท าบางประการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งยงัสร้างให้ผูช้ม
เกิดอารมณ์ร่วมไปกบัผูแ้สดง ต่ืนเตน้ หวาดกลวัไปพร้อมๆกบัความบนัเทิงท่ีภาพยนตร์มอบให้โดย
ไม่ถูกจ ากดัทางความคิดและรูปแบบการกระท า ภาพยนตร์ยงัสร้างให้เกิดภาพของผูก้ระท าซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นเพศชายท่ีมีอ านาจในการใชค้วามรุนแรงส่วนเพศหญิงก็จะเป็นฝ่ายท่ีอ่อนแอถูกกระท ามา
โดยตลอด (Carter & Weaver, 2003, pp. 55-63) ส่ือในปัจจุบนัมีบทบาทส าคญัอยา่งมากท่ีจะช่วย
เพิ่มหรือลดความเส่ียงของการใช้ความรุนแรงในชีวิตจริงดว้ยวิธีการน าเสนอ หรือการผลิตซ ้ าผา่น
การแสดงบทบาทต่างๆของตวัละครทั้งผูห้ญิงและผูช้าย รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดตามมาเม่ือมีการใช้
ความรุนแรงระหวา่งกนัในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะความรุนแรงท่ีเป็นการกระท าและความรุนแรง
ทางวาจาท่ีผูช้มสามารถรับรู้ได้ทนัทีท่ีรับส่ือนั้นๆผ่านการน าเสนอของส่ือซ่ึงมีผลทางตรงคือ มี
ความเส่ียงมากข้ึนเก่ียวกบัการลอกเลียนแบบพฤติกรรมจากตวัละครท่ีใชค้วามรุนแรงจนน าวิธีการ
เหล่านั้นมาใชใ้นชีวิตจริงโดยเฉพาะในเด็ก วยัรุ่นทั้งหญิงและชาย รวมทั้งยงัส่งผลทางออ้มต่อการ
เรียนรู้สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงทศันคติบางประการเก่ียวกบัการใชค้วามรุนแรง เช่น การใช้ความ
รุนแรงทั้งการกระท าหรือทางวาจาในการแกปั้ญหากลายเป็นวธีิการหน่ึงท่ีถูกน ามาใชร้ะหวา่งมนุษย์
ดว้ยกนัเอง ซ่ึงเป็นความคิดท่ีไม่ถูกตอ้งท่ีจะน าความรุนแรงมาแกปั้ญหาแมว้า่จะท าให้ปัญหานั้นจะ
ยติุลง แต่ความรุนแรงก็จะยงัคงอยูใ่นสังคมและกลายเป็นส่วนหน่ึงของการใชชี้วิตของคนในสังคม
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

จากแนวคิดความรุนแรงขา้งตน้ จะเห็นวา่ความรุนแรงมีการแสดงออกมาในหลายรูปแบบ
ทั้งท่ีสามารถเห็นอยา่งชดัเจนในลกัษณะของการกระท า การแสดงออกทางวาจา หรือท่ีไม่สามารถ
มองเห็นไดแ้ต่เป็นความรู้สึกวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นความรุนแรงอย่างหน่ึง ความรุนแรงจึงเป็นรูปแบบ
ความสัมพนัธ์อยา่งหน่ึงของมนุษยท่ี์กระท าต่อกนั หรือเกิดข้ึนกบับุคคลนั้นเอง และมีความส าคญัท่ี
จะน ามาศึกษาภาพยนตร์ไทยในปัจจุบนัท่ีมีตวัละครเป็นผูห้ญิงและมีการกระท าความรุนแรงเกิดข้ึน
ทั้งในเร่ืองลกัษณะการแสดงออก สาเหตุท่ีตอ้งใชค้วามรุนแรง และผลกระทบท่ีจะเกิดตามมาต่อตวั
คนๆนั้น รวมถึงผูค้นท่ีอยูร่อบขา้งโดยเฉพาะคนใกลชิ้ด ท่ีไม่ใช่แต่จะส่งผลต่อร่างกายแต่ยงัรวมถึง
จิตใจของคนท่ีกระท าและคนท่ีรับการกระท าความรุนแรง 

 
 
 
 
 



27 
 

2.3 ทฤษฎจีิตวเิคราะห์ 
 

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ Sigmund Freud (1856-1939) นกัจิตวิทยาชาวออสเตรียไดน้ ามาใชใ้น
การวิเคราะห์บุคลิกภาพของมนุษย์ท่ีพฒันามาจากแรงขบัภายใน ท่ีมีส่วนส าคญักระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมต่างๆของมนุษย ์โดย Freud ไดแ้บ่งระดบัจิตใจของมนุษยไ์ว ้ 3 ระดบั คือ จิตส านึก 
(Conscious Mind) จิตใตส้ านึก (Subconscious Mind) และจิตไร้ส านึก (Unconscious Mind) ซ่ึงเป็น
ส่วนท่ีฝังอยูลึ่กท่ีสุดในจิตใจ และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวติมากท่ีสุด 

Freud อธิบายวา่ จิตใตส้ านึกมีกลไกทางจิตหลายประเภทดว้ยกนั เช่น แรงจูงใจ, อารมณ์ท่ี
ถูกเก็บกด, ความรู้สึกนึกคิด, ความฝันความทรงจ า เป็นต้น จิตใตส้ านึกมีส่วนอย่างมากในการ
กระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมท่ีไร้เหตุผลและผิดปกติในลกัษณะต่างๆ เช่น รู้สึกกลวัตลอดเวลา กาม
วปิริต ซึมเศร้าตลอดเวลา เป็นตน้ จิตใจมนุษยจึ์งประกอบดว้ย Id, Ego และSuperego ท่ีจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมของมนุษย ์(ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2551) วา่ดว้ยเร่ืองของ Id สัญชาตญาณทางเพศ และจิต
ใตส้ านึกของความปรารถนาพื้นฐานอนัเกิดจาก หลกัความพึงพอใจ (Pleasure Principle) ท่ีมนุษยใ์ช้
ในการขจดัความตึงเครียดทางอารมณ์ และจิตใจของมนุษยก์็เปรียบเสมือนขุมทรัพยท่ี์เป็นพื้นฐาน
ของสัญชาตญาณท่ีไม่ตอ้งการเหตุผลหรือตรรกะ ศีลธรรมหรือคุณธรรมใดๆ และไม่สนใจผูอ่ื้น
นอกจากตวัเอง Id จึงสามารถท่ีจะขบัเคล่ือนไปด้วยสัญชาตญาณความกา้วร้าว และแรงปรารถนาท่ี
ตอ้งการหาความสุขเพื่อตวัเอง เป็นส่วนท่ีมืดมนและลึกลบัในจิตใจท่ีสะทอ้นผ่านบุคลิกภาพของ
มนุษย ์และการแสดงออกของคนท่ีขาดการยบัย ั้งชั่งใจ เช่น การขวา้งปาขา้วของ การท าร้ายผูอ่ื้น 
การข่มขืน พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นการแสดงออกภายใตก้ารท างานของอิดเช่นเดียวกบัการฝันของ
มนุษยซ่ึ์งเกิดจากแรงปรารถนาท่ีเก็บกดไวจ้นบางคร้ังอิดก็เป็นเหมือนดา้นมืดในจิตใจของมนุษยเ์รา
ทุกคนท่ีเก็บกดไว ้(ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2551, น. 17-21) 

ในส่วนของ Superego เป็นพลงัท่ีเกิดจากการเรียนรู้ค่านิยมต่างๆ เป็นความดี ศีลธรรม มโน
ธรรม จิตส านึกท่ีดีเป็นตวัท่ีท าหน้าท่ีตรงขา้มกบั Id โดยส้ินเชิง ซ่ึงหากมนุษยมี์ Superego มาก
เกินไปมนุษยก์็จะไม่มีความสุข เกิดอาการเก็บกดท่ีไม่สามารถจะปลดปล่อยความปรารถนาในจิตใจ
ออกมา มนุษยจึ์งตอ้งมี Ego ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นเสมือนตวัควบคุมการท างานของ Id และ Superego ให้
ท างานไดอ้ย่างสมดุลตามหลกัของความเป็นจริง (Reality Principle) แสดงออกเป็นพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมไม่ตึงเพราะมี Superego มากเกินไปหรือหยน่เพราะมี Id มากเกินไป  

Freud เช่ือว่ามนุษยทุ์กคนมีพฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจจากจิตไร้ส านึก (Unconscious 
Mind) เช่น ความฝัน การพูดพลั้งปาก พฤติกรรมตอบสนองแบบฉับพลนั หรือ อาการผิดปกติทาง
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จิตในดา้นต่างๆ เช่น จิตเพศ โรคประสาท เป็นตน้ นอกจากน้ีเขายงัเช่ือว่ามนุษยทุ์กคนเกิดข้ึนมา
พร้อมกบัแรงขบัทางสัญชาตญาณ (Instinctual Drive) ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งไม่หยุดน่ิง
ประกอบดว้ย  1) สัญชาตญาณทางเพศ (Sex Instinct) ซ่ึงไม่ไดห้มายถึงความตอ้งการทางเพศตามท่ี
ร่างกายเรียกร้องเท่านั้น แต่เพื่อการธ ารงเผ่าพนัธ์ุของมนุษย์อนัจะแปรรูปมาเป็นพลังงานอนัมี
คุณสมบติัเป็นพลงัแห่ง “การสร้างสรรค์” (Constructive) และยงัรวมถึงสัญชาตญาณท่ีติดตวัมนุษย์
มาตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น การป้องกนัตวั ความปรารถนา และความตอ้งการของมยุษยใ์นการแสวงหา
ส่ิงท่ีจะท าใหต้วัเองเกิดความพอใจ และ 2) สัญชาตญาณแห่งความตาย (Thanatos or Death Instinct) 
คือ สัญชาตญาณท่ีท าให้มนุษยแ์สวงหาความพึงพอใจให้แก่ตนเองหรือ อนัแปรรูปมาเป็นพลงังาน
แห่ง “การท าลายหรือความกา้วร้าวรุนแรง” (Destructive Instinct or Aggressive Instinct) ซ่ึง 
ฟรอยด์ เช่ือว่ามนุษย์มีธรรมชาติในแง่ลบแฝงอยู่ คือ ความไม่มีเหตุผล ไม่มีการขัดเกลา มุ่ง
ตอบสนองความพึงพอใจใหก้บัตวัเองเป็นส าคญั โดยท่ีพลงังานทั้งสองจะท าหนา้ท่ีประสานงานกนั
ในทุกๆกิจกรรมของมนุษยเ์ป็นพฤติกรรมต่างๆท่ีมนุษยก์ระท าตั้งแต่เกิดจนตาย 
 

2.3.1  พฤติกรรมความก้าวร้าวในมนุษย์ 
Freud (1959) อธิบายเพิ่มเติมวา่ เป้าหมายของมนุษยคื์อ ความตายซ่ึงองคป์ระกอบหลกัของ

สัญชาตญาณน้ีคือ ความกา้วร้าว (Aggressive) กล่าวไวด้งัน้ี 
 

มนุษยไ์ม่เพียงแต่ตอ้งการความสุข ความเป็นมิตร และมุ่งหาความรักหรือการรู้จกั
ป้องกนัตวัเองเท่านั้น แต่มนุษยย์งัมีความตอ้งการท่ีจะแสดงความกา้วร้าวออกมา 
เพราะเป็นสัญชาตญาณหน่ึงของมนุษย ์ผลท่ีเห็นคือ ผูท่ี้อยู่ใกลชิ้ดไม่ไดเ้ป็นคนท่ี
ค่อยช่วยเหลือหรือเป็นคู่รักเท่านั้น แต่ยงัเป็นเป้าหมายให้ท าร้าย เอารัดเอาเปรียบ
ในการงานหรือเร่ืองของเพศสัมพนัธ์โดยไม่ยนิยอม การถูกท าให้อบัอาย ท าให้เจ็บ
ตวัเจบ็ใจ ถูกทรมานหรือแมแ้ต่ถูกฆ่าทิ้ง (นพมาศ ธีรเวคิน, 2546, น. 27) 
 
ความกา้วร้าวในทาง “ทฤษฎีแรงผลกัดนั” (Drive Theory) ถือวา่เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเพื่อ

ปรับส่ิงแวดลอ้มท่ีขาดดุล ความกา้วร้าวเป็นผลมาจากความคบัแคน้ใจ (Frustration) ท่ีไม่สามารถจะ
กระท าในส่ิงท่ีตอ้งการ และยิ่งมีแรงกระตุน้หรือแรงจูงใจมากเท่าไร ความกา้วร้าวก็จะเพิ่มมากข้ึน
เท่านั้ น ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับตัวแปรทางสังคมและส่ิงแวดล้อมประกอบด้วย และมนุษย์แต่ละคนก็
แสดงออกถึงความกา้วร้าวท่ีต่างกนัแมจ้ะอยูใ่นบริบทเดียวกนั 

Berkowitz (1962) ไดแ้บ่งพฤติกรรมความกา้วร้าวออกเป็น 2 ประเภท  
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ประเภทท่ี 1  พฤติกรรมความกา้วร้าวท่ีเป็นเคร่ืองมือไปสู่เป้าหมาย (Instrumental 
Aggression) เป็นพฤติกรรมท่ีไม่มีเจตนามุ่งร้ายให้บุคคลอ่ืนบาดเจ็บ เสียหาย แต่เป็นพฤติกรรมท่ี
แสดงออกเพื่อผลบางประการ เช่น การระบายความคบัขอ้งใจ หรือเพื่อเรียกร้องความสนใจ เป็นตน้ 

ประเภทท่ี 2  พฤติกรรมความกา้วร้าวท่ีเกิดจากความโกรธแคน้ (Angry Aggression) 
คือ พฤติกรรมท่ีตอ้งการใหบุ้คคลอ่ืนไดรั้บบาดเจบ็หรือเสียหาย 

การแสดงความกา้วร้าวของแต่ละบุคคลจึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆทั้งภายในและภายนอกร่วม
ดว้ย เช่น ประสบการณ์ในการเรียนรู้ การปรับตวัท่ีมีอยู ่สภาพจิตใจ หรือส่ิงกระตุน้ภายนอกท่ีน ามา
สู่ความกา้วร้าว เช่น การเล้ียงดู โครงสร้างทางสังคม และวฒันธรรม เป็นตน้ (Berkowitz, 1962, pp. 31-33) 

Baron & Richardson (1994) ไดอ้ธิบายวา่ พฤติกรรมความกา้วร้าวในลกัษณะเหมือนกนัคือ 
เป็นการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ในรูปแบบของการกระท าแบบทนัทีทนัใดโดยมีเจตนาให้ผูอ่ื้น
ไดรั้บความเจบ็ปวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (Baron & Richardson, 1994, pp. 9-10) ไดแ้ก่  
 ประเภทท่ี 1 การกระท าทางร่างกาย (Physical Aggression) เป็นพฤติกรรมท่ีใช้
อวยัวะทางร่างกายในการท าร้ายผูอ่ื้น เช่น การใชแ้ขน ขาหรืออวยัวะทางร่างกาย หรือการใชอ้าวุธ
ทุกชนิดเพื่อท าร้ายผูอ่ื้นใหไ้ดรั้บบาดเจบ็  
 ประเภทท่ี 2 การกระท าทางวาจา (Verbal Aggression) เป็นพฤติกรรมตอบสนองต่อ
ส่ิงท่ีมากระตุน้โดยใชว้าจา ถอ้ยค าเพื่อใหค้นอ่ืนเกิดความเสียหาย หรือไดรั้บความเจ็บปวด เช่น การ
พดูตรงๆเพื่อท าร้ายจิตใจ การพดูเหยยีดหยาม การนินทาวา่ร้ายผูอ่ื้น การพูกตลกประชดประชนัหรือ
แมแ้ต่การสร้างข่าวลือเพื่อใหผู้อ่ื้นไดรั้บความเสียหายอบัอาย เป็นตน้  

Bandura (1963) กล่าวว่า พฤติกรรมก้าวร้าวเกิดจากการเรียนรู้โดยการสังเกต การ
ลอกเลียนแบบ และการเสริมแรง ถา้มีการส่งเสริมว่าพฤติกรรมกา้วร้าวเป็นส่ิงท่ีดีอาจจะน าไปสู่
พฤติกรรมกา้วร้าว เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจาก คน หรือ เร่ืองราวท่ีเห็นอยู่บ่อยๆในส่ือต่างๆ เช่น การ
น าเสนอค าพูดท่ีหยาบคายในละคร หรือภาพยนตร์บ่อยๆก็จะเกิดการเล่ียนแบบได้ หรือเกิดจาก
ปัจจยัทางสังคมท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมกา้วราว เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ  หรือการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างครอบครัว (การหยา่ร้าง ความหลากหลายทางวฒันธรรมของครอบครัว) และการถูกกีด
กนัจากโครงสร้างทางสังคมส่งผลให้เกิดความสูญเสียความมีคุณค่าในตวัเอง เกิดความทุกขส์ั่งสม 
และการควบคุมชีวติของตวัเอง ในบางคร้ังอาจน าไปสู่ความกา้วร้าวต่อคนอ่ืน และอาจร้ายแรงจนถึง
การฆ่าตวัตาย (Bandura, 1963, pp. 1-14) 

พฤติกรรมความของความกา้วร้าวจึงค่อนขา้งท่ีจะกวา้งและซับซ้อนยากท่ีจะอธิบายอย่าง
ชดัเจนทั้งน้ียงัตอ้งพิจารณาถึงตวัแปรต่างๆท่ีมีส่วนก่อใหเ้กิดเช่น แรงจูงใจ ความตั้งใจ และแรงผลกั
ในการกระท าความกา้วร้าวท่ีเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ ทางวาจาหรือทางร่างกายของมนุษยเ์ม่ือ
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อยู่ในสภาวะท่ีร่างกายและจิตใจไม่สมดุล ถูกท าให้บาดเจ็บทุกข์ทรมาน หรืออาจเกิดข้ึนเพื่อ
เรียกร้องบางส่ิงบางอยา่งท่ีตวัเองไม่ไดรั้บ ไม่พอใจ เป็นความตอ้งการท่ีจะปลดปล่อยเพื่อให้ร่างกาย
และจิตใจกลบัเขา้สู่ความสมดุลอีกคร้ัง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม สังคมและประสบการณ์ท่ีจะมี
ส่วนในการควบคุมให้พฤติกรรมความกา้วร้าวสามารถท่ีจะแสดงออกมามากหรือน้อย และความ
กา้วร้าวอาจเพิ่มระดบักลายเป็นความรุนแรงท่ีท าอนัตรายทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้นไดเ้ช่นกนั 

ผูว้ิจยัจะน าเอาทฤษฎีจิตวิเคราะห์และสัญชาตญาณความกา้วร้าวซ่ึงเป็นพื้นฐานของมนุษย์
มาอธิบายเช่ือมโยงใหเ้ห็นถึงสาเหตุของการใชค้วามรุนแรงท่ีอาจเกิดจากสภาพจิตใจของมนุษยท่ี์ไม่
สมดุล วธีิการแสดงออกเร่ืองความรุนแรงของผูห้ญิงในภาพยนตร์วา่มีส่วนเก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร และ
เพราะเหตุใดจึงท าใหผู้ห้ญิงแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นออกมา 

 
 

2.4 แนวคดิการเล่าเร่ือง  
 

 การเล่าเร่ือง (Narratives) และเร่ืองเล่าต่างๆ (Stories) เป็นวิธีการพื้นฐานในการสร้าง
ความหมายหรือความเข้าใจร่วมกนัเก่ียวกบัประสบการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน มนุษยจ์  าเป็นตอ้งสร้าง
ความเขา้ใจ และแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนผา่นการเล่าเร่ือง ทั้งการพูด การกระท าหรือการ
ใช้สัญลกัษณ์ท่ีมีล าดบัขั้นตอนมีความหมายส าหรับคนในสังคมนั้นๆโดยน าเสนอประสบการณ์
เหล่านั้นในรูปแบบของเร่ืองเล่าหรือโครงสร้างของการด าเนินเร่ือง นั้นคือการล าดบัเหตุการณ์ต่างๆ 
ท่ีเช่ือมโยงกนั ผ่านกระบวนการของเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนตามเวลาและสถานท่ี โดยเร่ิมเล่าเร่ืองราว
ตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ด าเนินไประหวา่งกลางและตอนจบ (Bordwell, 1993, p. 65) 
 ในการศึกษาการเล่าเร่ืองในแบบ Narrative พิจารณาถึงระดบัของเร่ืองโดยแบ่งเป็น 2 ระดบั
ไดแ้ก่ (นพพร ประชากุล, 2542, น. 8-9) 
 ระดบัท่ี 1 ระดบัเน้ือหาท่ีปรากฏ (Discourse) หมายถึง เน้ือความของนิยายหรือเน้ือความ
ของภาพยนตร์ท่ีรับรู้ดว้ยตาตามท่ีปรากฏจริง คือ ตวัเร่ืองท่ีรับรู้เป็นรูปธรรม เป็นการศึกษาเร่ืองเล่า
วา่มีการประกอบสร้าง มีแบบแผนแนวคิดภายในอยา่งไร โดยดูการด าเนินเร่ืองท่ีถูกก าหนดตรงตาม
แบบแผนหรือไม่ ส่ิงท่ีน ามาพิจารณ าคือ องคป์ระกอบ และวธีิการน าเสนอ (ตวัละคร/สถานท่ี/เวลา/
ปมเร่ือง/ผูเ้ล่าเร่ือง) วธีิการล าดบัเหตุการณ์เร่ืองราวตามล าดบัเวลา และมุมมองท่ีใชใ้นการเล่าเร่ืองวา่
น าเสนอผา่นสายตาใคร 
 ระดบัท่ี 2 ระดบัเน้ือเร่ือง (Story) และ ระดบัโครงเร่ือง (Structure) เป็นส่วนท่ีอยู่ลึกไปใน
ความสัมพนัธ์ของแนวคิดหลัก (Concept) ท่ีอยู่ในเน้ือเร่ือง กับไวยากรณ์ของเร่ือง (Narrative 
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Grammar) โดยมีความเช่ือว่าน่าจะมีไวยากรณ์เป็นตัวกับก ากับท่ีท าให้มองเห็นโครงสร้าง
ความสัมพนัธ์ของหน่วยต่างๆในเร่ือง และส่ือความหมายออกมาอย่างไรโดยดูท่ีองคป์ระกอบของ
การเล่าเร่ือง ประกอบดว้ย 3 ประการ คือ 

ประการท่ี 1 เน้ือเร่ือง (Story) คือ เหตุการณ์ท่ีเล่าเป็นเร่ืองมีจุดหักเห น ามาเรียงเร่ือง
ตามล าดบัเวลาโดยอาศยัตวัละครเป็นผูด้  าเนินเร่ือง มี 3 องคป์ระกอบพื้นฐาน ไดแ้ก่ 

1.  โครงสร้างการเล่าเร่ือง 
1) ตวัละครและการปรากฏตวัเร่ือง (Existents of Characters and Setting) ศึกษา

ถึงบุคลิกภาพของตวัละคร บทบาท หนา้ท่ี ของตวัละครรวมถึงความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของ
ตวัละคร 

2) ความสัมพนัธ์ของเร่ืองราว (The Relation in The Story) มี 3 แบบ ดงัน้ี  
(1) การจดัล าดบัเหตุการณ์ (Chronological) ตามเวลาท่ีเกิดข้ึน เช่น วยัเด็ก วนั

รุ่น วยัท างาน วยัชรา เป็นตน้เพื่อบอกใหท้ราบถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนหลกัเป็นอยา่งไร 
(2) เหตุและผลท่ีเกิดข้ึน (Cause-Effect) โดยดูว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนส่งผล

อย่างไร และยกตวัอย่างเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมาเสริมโดยไม่มีการเรียงล าดับตามเหตุการณ์ท่ีเกิด
ก่อนหลงั 

(3) การแกปั้ญหาหลงัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน (Problem Resolution)  
3) การสรุปเร่ือง (Conclusion) หมายถึง บทสรุปของเร่ืองราวซ่ึงอาจเป็นการ

คล่ีคลายปัญหาของเร่ืองทั้งหมดผา่นบทสรุปของตวัละครแต่ละตวั หรือเป็นการทิ้งประเด็นค าถาม
เพื่อใหผู้ช้มคิดต่อก็เป็นไปได ้

2.  การก าหนดเร่ือง หมายถึง การล าดบัเหตุการณ์ในการเล่าเร่ืองตั้งแต่เร่ิมไปจนถึง
จุดจบของเร่ืองราว 

3.  แก่นความคิดหลกั หมายถึง ความคิดหลกัในการด าเนินเร่ือง เป็นวตัถุประสงคท่ี์ผู ้
เล่าตอ้งการจะส่ือใหผู้รั้บ โดยเฉพาะเม่ือตอ้งการวเิคราะห์ถึงใจความส าคญัของเร่ืองท่ีถูกน าเสนอ  

ประการท่ี 2 วาทกรรม (Discourse) นกัคิดหลงัโครงสร้างนิยม (Post structuralism) มองวา่
หนา้ท่ีของภาษาตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัวิถีปฏิบติั และปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึน วาทกรรม
จึงเป็นกระบวนการสร้างตวัตนและความหมายให้กบัทุกๆส่ิงในสังคม มีลกัษณะเป็นชุดความคิดท่ี
แฝงดว้ยอ านาจและอุดมการณ์ของสังคมในช่วงเวลาหน่ึงๆ และในสังคมก็ประกอบดว้ยชุดความคิด
หลายชุดด้วยกนัท่ีต่อสู้กนัอยู่ โดยบอกเล่าผ่านตวับท (Text) และกิจกรรมต่างๆ ท่ีสามารถเขา้ได้
ตรงๆ ในบริบทของสังคมเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีก่อให้เกิดวาทกรรมนั้ นๆในการส่ือ
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ความหมายระหวา่งกนัของคนในสังคมเดียวกนั (Foucault, 1970, p. 217 อา้งถึงใน ไชยรัตน์ เจริญ
สินโอฬาร, 2542) 
 ดงันั้น วาทกรรมกบัวิถีชีวิตของมนุษยเ์ป็นส่ิงคู่กนัไม่สามารถท่ีจะแยกออกจากกนัได ้วาท
กรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนอย่างแตกต่าง เพื่อปฏิบติัต่อกนัอยู่ในรูปตวัแทนทางความคิดผ่าน
ภาษาและสัญลกัษณ์ ในการวิเคราะห์วาทกรรมจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูว้ิเคราะห์จะตอ้งมีความเขา้ใจ
บริบททางสังคม จากการวิเคราะห์ภาคปฏิบติัทางสังคมและวฒันธรรม (Sociocultural Practice) 
โครงสร้างทางอ านาจ หรืออุดมการณ์ท่ีถูกผลิตซ ้ าๆอยา่งไม่เท่าเทียมกนัในสังคม จากการวิเคราะห์
ภาคปฏิบติัทางวาทกรรม (Discursive Practice) (Fairclough, 1997) โดยเฉพาะความสัมพนัธ์
ระหว่างผูช้ายกบัผูห้ญิงท่ียงัมีความเหล่ือมล ้ากนัอยู่ภายใตบ้ริบทของสังคมไทย ท่ีผูห้ญิงยงัถูกมอง
วา่ดอ้ยกวา่ผูช้ายจากทศันคติท่ีถูกปลูกฝังมา และกลายเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ผูห้ญิงถูกกดข่ี และถูก
กระท าความรุนแรงจากคนในสังคม  
 ประการท่ี 3  การจดัล าดบัตารางเน้ือหา หมายถึง วธีิท่ีเน้ือเร่ืองและการเล่าเร่ืองไดถู้กจดัวาง
เน้ือหาไวต้ามล าดบัของวธีิการท่ีจะเล่า และส่งผลต่อเร่ืองราวนั้นอยา่งไร กล่าวคือ การจะบอกวา่ตวั
บทถูกเขียนและส่ือสารตามล าดบัเวลาอยา่งไร (นพพร ประชากุล, 2542, น. 25-30) 
 แนวคิดในการเล่าเร่ือง ผูว้ิจยัจะน ามาประยุกต์ใชร่้วมกบัแนวคิดการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์
เพื่อใหเ้ห็นประเด็นต่างๆท่ีผูผ้ลิตภาพยนตร์ตอ้งการน าเสนอในสังคมโดยเฉพาะ เร่ืองอ านาจท่ีสร้าง
ใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมกนัในสังคม เร่ืองรูปแบบความรุนแรงท่ีตวัละครชายและหญิงมีการน ามาใช ้
โดยถูกประกอบอย่างไรผ่านภาพและบทสนทนาของตวัละครเก่ียวกบัผูห้ญิงและความรุนแรงใน
ภาพยนตร์แต่ละเร่ืองวา่ถูกผลิตซ ้ าหรือไม่ ภาพของผูห้ญิงในภาพยนตร์ถูกน าเสนอในทิศทางใด ตรง
กบัความเป็นจริงในสังคมหรือไม่ 
 
 2.4.1  การเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ (Cinematic Narration) 
 ภาพยนตร์มีประวติัความเป็นมาอยา่งยาวนาน เร่ิมตั้งแต่ยุคบุกเบิกท่ียงัเป็นภาพยนตร์เงียบ 
หรือภาพยนตร์ขาว-ด า ใน ปี ค.ศ. 1908-1928 หรือ ปี พ.ศ. 2451 ของประเทศไทย การเล่าเร่ืองใน
ภาพยนตร์นั้นนอกจากเป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวผา่นตวันกัแสดงแลว้ ยงัเป็นการบนัทึกเร่ืองราวใน
ประวติัศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลาเอาไว ้เพื่อใหค้นรุ่นหลงัไดศึ้กษา ท าความเขา้ใจและเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
ในโลกตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั เป็นกระบวนการส าคัญในการสืบทอดวรรณกรรมของนัก
ประพนัธ์แต่ละคน ท่ีมีประวติัศาสตร์มาอยา่งยาวนานจนถึงปัจจุบนั 
 การศึกษาการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ ยงัมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีต่างจากการเล่าเร่ืองในส่ืออ่ืนๆ 
โดยเล่าเร่ืองและสร้างความสมจริงผา่นภาพ (Image) ท่ีเราเห็นและเสียง (Sound) ท่ีไดย้ินเป็นหลกั 
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ทั้งยงัมีการใส่รหสัทางภาษาท่ีซบัซ้อนเพื่อจะส่ือความหมายในรูปสัญลกัษณ์ (Signs) ท่ีจะเช่ือมโยง
สัญลกัษณ์ต่างๆเขา้ดว้ยกนัให้เกิดความหมาย (Monaco, 1981, p. 140) โครงสร้างการเล่าเร่ืองของ
ภาพยนตร์จึงมีความเคล่ือนไหวอย่างต่อเน่ืองเพื่อช่วยในการส่ือสารระหว่างผูส้ร้างกับผูช้ม
ภาพยนตร์ Giannetti (1990) ไดอ้ธิบายไวว้า่ “ สมยัโบราณ มนุษยติ์ดต่อส่ือสารกนัโดยการเล่าเร่ือง 
ในหนงัสือ ‘The Poetics’ ของอริสโตเติลไดจ้  าแนกการเล่าเร่ืองบนัเทิงไว ้2 ลกัษณะ คือ การแสดง 
และการเล่าเร่ือง” การแสดง คือ การท่ีเหตุการณ์เล่าเร่ืองดว้ยตวัมนัเอง เช่น การละคร ส่วนการเล่า
เร่ือง คือ การเล่าเร่ืองราวโดยมีผูเ้ล่า เช่น นวนิยาย มหากาพย ์ซ่ึงการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ก าเนิดมา
จากการน าเอาสองวธีิน้ีมาผสมผสานกนั ผา่นกระบวนการ เทคนิคเฉพาะของส่ือภาพยนตร์ โดยการ
วเิคราะห์การเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ได ้ดงัน้ี 

2.4.1.1  โครงเร่ือง (Plot)   
เหตุการณ์ท่ีปรากฏอยู่ในเร่ืองเล่า เป็นลกัษณะของชุดเหตุการณ์ท่ีน ามาต่อร้อยเรียง

กนัตั้งแต่ตน้เร่ืองไปจนจบเร่ืองราวทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน โครงเร่ืองมีส่วนส าคญัในการน าเสนอเน้ือหา
ภาพยนตร์ ท่ีมีทั้ งการวางโครงเร่ืองแบบเรียบง่ายและแบบซับซ้อนน่าติดตาม ในการวิเคราะห์
ภาพยนตร์ และการเล่าเร่ืองทุกชนิด องค์ประกอบส าคญัท่ีน ามาวิเคราะห์จะมีการล าดบัเหตุการณ์
ดงัต่อไปน้ี  

 1) การเปิดเร่ือง (Exposition) ถือเป็นขั้นตอนแรกของการเร่ิมตน้การเล่า
เร่ือง เป็นการชกัจูงความสนใจของผูช้มให้ติดตามเร่ืองราว และเป็นการแนะน าตวัละครแต่ละตวั 
การเปิดฉาก สถานท่ีรวมถึงรายละเอียดท่ีส าคญัในการด าเนินเร่ืองราว การเร่ิมเร่ืองไม่จ  าเป็นตอ้ง
ด าเนินเร่ืองอยา่งเป็นล าดบัเหตุการณ์ อาจเป็นเร่ืองท่ีเกิดตอนกลางเร่ืองหรือเร่ิมดว้ยฉากจบของเร่ือง
เพื่อยอ้นไปยงัจุดเร่ิมตน้ก็ได ้ซ่ึงจะท าให้ผูช้มเกิดความสนใจวา่เร่ืองราวเป็นมาอยา่งไร ทั้งน้ีแลว้แต่
เทคนิคการน าเสนอ การสร้างสรรค์งานของแต่ละผูส้ร้างท่ีแตกต่างตามประเภทของภาพยนตร์และ
แนวทางของแต่ละคน 

2) การพฒันาเหตุการณ์ (Rising Action) คือ การท่ีเร่ืองราวด าเนินไปอยา่ง
ต่อเน่ืองจากการเปิดเร่ืองไวใ้นตอนตน้ โดยปมปัญหาหรือความขดัแยง้ต่างๆของตวัละครจะเร่ิมมี
การทวคีวามรุนแรง ความยุง่ยากมากข้ึนเร่ือยๆ เป็นการเร่ิมประเด็นท่ีน าไปสู่ความขดัแยง้ท าให้ผูช้ม
เกิดความอยากรู้ว่าตวัละครหรือเร่ืองราวจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร และเกิดความอยากท่ีจะ
ติดตามต่อไป 

3) ภาวะวิกฤติ (Climax) จะเกิดเม่ือเร่ืองราวด าเนินไปสู่จุดแตกหัก ขดัแยง้
อย่างรุนแรงของตวัละครแต่ละตวั เป็นสถานการณ์ท่ีตอ้งใช้การตดัสินใจ มีความอึดอดัใจ หดหู่ 



34 
 

หรืออาจเป็นช่วงตกต ่าพลิกผนัของตวัละครบางตวั ในตอนน้ีเร่ืองอาจปรากฏอยูใ่นลกัษณะหกัมุม 
ไม่คาดคิดวา่เร่ืองท่ีด าเนินมาอยา่งดีในตอนตน้จะเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งน้ี  

4) ภาวะคล่ีคลาย (Falling Action) เป็นสถานการณ์หลงัจากผา่นจุดวิกฤติ
มาแลว้ เง่ือนง าประเด็นต่างๆ เร่ิมไดรั้บการเปิดเผยไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ความขดัแยง้จะถูกขจดัให้
หมดไป แต่อาจไม่ใช่การส่ินสุดของเร่ืองเหล่านั้น เพราะทา้ยท่ีสุดภาพยนตร์ก็อาจเปิดประเด็นใหม่
เพื่อใหผู้ช้มไดน้ าไปคิดต่อเป็นเหมือนคติเตือนใจในตอนจบของเร่ือง 

5) การยุติเร่ืองราว (Ending) คือ การส้ินสุดของเร่ืองราวทั้งหมด โดยเร่ือง
อาจจะจบลงอยา่งมีความสุข หรือโศกเศร้าสูญเสีย หรือเป็นการทิ้งประเด็นไวใ้ห้คิดต่อเป็นการจบ
แบบมีภาคต่อก็ย่อมจะเกิดข้ึนได ้ซ่ึงการจบเร่ืองราวนบัเป็นศิลปะอย่างหน่ึงของกระบวนการเล่า
เร่ือง เป็นเหมือนบทสรุปวา่ผูช้มจะไดข้อ้คิด สาระอะไรจากเร่ืองเร่ืองนั้น และยงัสร้างให้เกิดอารมณ์
ร่วมความซาบซ้ึงต่อเร่ืองนั้นดว้ย 

Freytag (1863) นกัวิเคราะห์ชาวเยอรมนัไดเ้สนอ รูปแบบโครงสร้างการเล่าเร่ืองรูป
ตวั ว ีส าหรับเร่ืองไวด้งัภาพท่ี 2.1 
 
 
 
        จุดสุดยอด Climax 

   พฒันาเหตุการณ์ Rising Action    
   
               การแกปั้ญหา Resolution 
      ตวัเอก Protagonist     คู่ปกปักษ ์Antagonist 
 
 
 
 
เปิดเร่ือง Exposition       ระยะเวลาด าเนินเร่ืองTemporal Axis                    จบเร่ือง Closure
  
 
ภาพที ่2.1  รูปแบบโครงสร้างการเล่าเร่ืองรูปตวัวี หรือ Classical Paradigm  
แหล่งทีม่า:  Giannetti,1990, p. 305. 



35 
 

  
ส าหรับโครงสร้างรูปตวัวี น้ีเป็นโครงสร้างมาตรฐานในการเล่าเร่ืองท่ีปรากฏในส่ือ

หลายประเภท โดยเฉพาะส่ือภาพยนตร์ไม่วา่จะเป็นภาพยนตร์ประเภทใด หรือสร้างโดยใครก็จะใช้
สูตรน้ี เป็นสูตรโครงเร่ืองแบบดั้งเดิมหรือเรียกวา่ โครงเร่ืองแบบคลาสสิค 

6) จุดยืนการเล่าเร่ือง (Narrator Standing Point) คือ การมองเหตุการณ์ การเขา้ใจ
พฤติกรรมของตวัละคร หมายถึง การเล่าเร่ืองท่ีมาจากการมองเหตุการณ์จากวงในใกลชิ้ด หรือ จาก
วงนอกในระยะห่างๆ ซ่ึงการเล่าเร่ืองในแต่ละจุดยืนมีความน่าเช่ือถือต่างกนั และจุดยืนในการเล่า
เร่ืองมีความส าคญัอย่างมากต่อการเล่าเร่ือง และมีผลโดยตรงต่อความรู้สึก การรับรู้ของผูช้มให้
เขา้ใจในส่ิงท่ีตวัละครแต่ละตวัแสดง และเขา้ใจในส่ิงท่ีผูผ้ลิตตอ้งการจะส่ือความหมาย เน่ืองจากส่ือ
ภาพยนตร์มีอิทธิพลอย่างมากต่อความรู้สึกของผูช้มเกิดความรู้สึกร่วมอย่างไม่รู้ตวั แมว้่าก่อนชม
ภาพยนตร์เราอาจรู้สึกแตกต่างกบัผูผ้ลิตและมีจุดยืนเป็นของตวัเอง แต่เม่ือชมภาพยนตร์ท่ีมีการ
ประกอบสร้างซ ้ าๆ ผ่านจุดยืนเดิมๆผูช้มก็จะรู้สึกคลอ้ยตามโดยไม่รู้ตวั เช่น เม่ือเราดูภาพยนตร์ท่ี
ผูห้ญิงถูกท าร้ายร่างกายแลว้ผูห้ญิงมีการตอบโต ้เราจะรู้สึกเขา้ขา้งผูห้ญิงและเห็นดว้ยกบัส่ิงท่ีผูห้ญิง
กระท าโดยท่ีเราไม่ทนัคิดดว้ยซ ้ าวา่ความรุนแรงเป็นวิธีการท่ีไม่ถูกตอ้งและไม่เคยยุติปัญหาไดจ้ริง 
ดงันั้น ส่ิงท่ีเราตอ้งรู้ คือ ใครเป็นผูเ้ล่าเร่ืองในภาพยนตร์ (กาญจนา แกว้เทพ, 2553, น. 23-24) 

ดว้ยเหตุน้ี ผูห้ญิงกบัความรุนแรงในภาพยนตร์ไทยในปัจจุบนั จึงมีมุมมองการเล่า
เร่ืองแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มุมมองผูห้ญิง และมุมมองผูช้าย ไดด้งัน้ี 

ประเภทท่ี 1 มุมมองของผูห้ญิง ภาพยนตร์ไทยส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวข้องผูห้ญิงและ
ความรุนแรงจะถูกเล่าเร่ืองโดยผา่นมุมมองน้ี โดยแบ่งออกเป็น 2 มุมมอง คือ 1) ผูห้ญิงท่ีเป็นคนวง
ใน หมายถึง ผู ้หญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงและเป็นคนกระท าความรุนแรงเป็นคนท่ีอยู่ใน
เหตุการณ์โดยตรง 2) ผูห้ญิงท่ีเป็นคนนอก หมายถึง ผูห้ญิงท่ีเป็นเพียงผูเ้ฝ้ามองเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน 
แลว้น ามาเล่าใหผู้ช้มไดท้ราบเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในอดีต ไม่ไดถู้กกระท าความรุนแรงโดยตรง 

ประเภทท่ี 2 มุมมองมองผูช้าย ผูห้ญิงกบัความรุนแรงในภาพยนตร์ ยงัสามารถเล่า
ผา่นมุมมองของผูช้ายไดเ้หมือนกนั โดยแบ่งออกเป็น 2 มุมมองเหมือนกบัผูห้ญิง คือ 1) ผูช้ายท่ีเป็น
คนใน หมายถึง ผูช้ายท่ีเป็นผูก้ระท าและผูถู้กกระท าความรุนแรง เป็นคนท่ีอยู่ในเหตุการณ์นั้น
โดยตรง และ   2) ผูช้ายท่ีเป็นคนนอก หมายถึง ผูช้ายท่ีเป็นเพียงคนเฝ้ามองเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
อดีต แลว้น าเหตุการณ์นั้นมาถ่ายทอดให้ผูช้มทราบเร่ืองราวไม่ไดเ้ป็นผูก้ระท า หรือถูกกระท าความ
รุนแรง 

การเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ตั้งแต่เปิดเร่ืองจนถึงบทสรุปของเร่ืองในมุมมองหรือจุดยืน
ท่ีมีความแตกต่างยงัเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัมิติเชิงอ านาจท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการเล่าเร่ือง อ านาจใน
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การประกอบสร้างความจริงให้กบัทุกส่ิงผ่านภาพและเสียง ประกอบสร้างความหมายในเร่ืองเล่า
และผูเ้ล่าเร่ือง  และยงัสะทอ้นให้เห็นถึงความสัมพนัธ์เชิงอ านาจทางเพศระหว่างผูช้ายและผูห้ญิง 
จึงปฎิเสธไม่ได้ว่าผูเ้ล่าเร่ืองคือ ผูท่ี้มีอ านาจในการเลือกสรร ประกอบสร้างหมายผ่านเร่ืองเล่า 
(กาญจนา แกว้เทพ, 2553, น. 299) 

2.4.1.2 แก่นเร่ือง (Theme) 
Hurtik & Yarber (1971) ไดใ้ห้ความหมายของแก่นเร่ืองไวว้า่ “เป็นความคิดหลกัใน

การด าเนินเร่ือง เป็นความคิดรวบยอดท่ีเจา้ของเร่ืองตอ้งการน าเสนอ” ซ่ึงเราสามารถท่ีจะเขา้ใจแก่น
ความคิดไดจ้ากการสังเกตองคป์ระกอบต่างๆท่ีถูกน าเสนอในภาพยนตร์เร่ืองนั้นๆ เช่น ช่ือเร่ือง ช่ือ
ตวัละคร ค่านิยมทศันคติ ค าพูด หรือสัญลกัษณ์พิเศษท่ีถูกน าเสนอในเร่ือง แก่นความคิดท่ีเราพบ
เห็นไดบ้่อย คือ ความดี-ความเลว/ความรัก-ความเกลียด เป็นตน้ และในแต่ละส่วนของรายละเอียด 
แก่นความคิดในแต่ละเร่ืองก็จะมีส่วนประกอบยอ่ยๆในการสนบัสนุนความคิดท่ีแตกต่างกนั อาจมี
บางส่วนท่ีเหมือนกนัหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และในการพิจารณาแก่นความคิด การท่ีเรา
พิจารณาโดยการแยกย่อยความคิดจะท าให้เราสามารถท่ีจะเขา้ใจเร่ืองราวต่างๆไดดี้ข้ึน (Hurtik & 
Yarber, 1971, p. 94) 

2.4.1.3 ฉาก (Setting) 
ฉากนบัเป็นส่วนประกอบส าคญัอยา่งหน่ึงของการเล่าเร่ือง เพราะเร่ืองท่ีเกิดทุกเร่ือง

จ าเป็นตอ้งมีสถานท่ี มีฉากช่วยในการสร้างบรรยากาศให้เร่ืองมีความเหมือนจริง ฉากยงัเป็นการ
บอกถึงความหมายบางอยา่งของเร่ือง บอกถึงแนวของภาพยนตร์ และฉากยงัโยงไปถึงความสัมพนัธ์
กบัตวัละครทุกตวัวา่มีภูมิหลงั ความคิด มีอาชีพ หรือเพศของตวัละครอยา่งไร ช่วยใหผู้ช้มสามารถท่ี
จะเขา้ใจเร่ืองราวได้มากข้ึน ซ่ึงสามารถสรุปประเภทของฉากในเร่ืองไดด้งัน้ี (ธัญญา สังขพนัธา
นนท,์ 2539, น. 191-193)  

1)   ฉากท่ีเป็นธรรมชาติ ไดแ้ก่ ทะเล ป่าไม ้ล าธาร เป็นตน้ 
2)   ฉากท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ ์ไดแ้ก่ บา้นเรือน อุปกรณ์ เคร่ืองใชต่้างๆ 
3)   ฉากท่ีเป็นช่วงเวลา ยคุสมยั ไดแ้ก่ ช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ตามทอ้งเร่ือง 

เช่น เหตุการณ์ 14 ตุลา, สงครามโลก หรือเป็นฉากของโลกในอนาคต เป็นตน้ 
4)   ฉากท่ีเป็นการด าเนินชีวิตของตวัละคร คือ สภาพแบบแผนหรือกิจวตัร

ประจ าวนัของตวัละคร เช่น ฉากท่ีบา้น ท่ีท างาน เป็นตน้ 
5)   ฉากท่ีเป็นสภาพแวดล้อมท่ีเป็นนามธรรม คือ สภาพท่ีจบัตอ้งไม่ได้ มี

ลกัษณะเป็นความเช่ือ ความคิดของคน เช่น ค่านิยม ประเพณีวฒันธรรม ธรรมเนียม เป็นตน้ 
2.4.1.4 ตวัละคร (Characters) 
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 องคป์ระกอบหน่ึงท่ีขาดไม่ไดใ้นการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์ก็คือ ตวัละคร เป็นผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินเร่ืองในภาพยนตร์ทั้งเร่ือง ยงัหมายถึงมีบุคลิกลกัษณะของตวัละคร 
ความคิดทศันคติ รูปร่างหนา้ตา และการแสดงออกดว้ยท่าทาง ซ่ึงท าให้ตวัละครนั้นมีชีวิตชีวาดูสม
บทบาท เป็นการแสดงท่ีตอ้งอาศยัศิลปะในการเขา้ถึงบทบาท บทสนทนา (Dialogue) และ สร้างบท 
(Dramatization) การสร้างพฤติกรรม รวมถึงความคิดนิสัย (Characterization) ให้กบัตวัละครแต่ละ
ตวัในภาพยนตร์ 
  Swain (1982) กล่าวถึงลกัษณะของตวัละครไวใ้นหนังสือเร่ือง “Film Scripting” 
กล่าวถึงตวัละครทุกตวัตอ้งมีองคป์ระกอบดว้ยกนั 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นความคิด (Conception) กบั
ส่วนท่ีเป็นพฤติกรรม (Presentation) ส่วนความคิดของตวัละครปกติแลว้เป็นส่วนท่ีเปล่ียนแปลงได้
ยาก จนกว่าจะมีเหตุผลมากเพียงพอท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง และพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาก็
เป็นผลท่ีเกิดจากความคิด ทศันคติของตวัละครนั้นๆ โดยสามารถท่ีจะแบ่งตวัละครออกเป็น 2 
ประเภทหลกัๆ (Swain, 1982, pp. 95-114) ไดแ้ก่  

1)   ตวัละครท่ีเป็นผูก้ระท า (Active Character) คือ โดยทัว่ไปแลว้ตวัละคร
เอก หรือตวัละครหลกั (Main Character) ท่ีเป็นศูนยก์ลางของเร่ือง จะเป็นตวัผูก้ระท าและเป็นตวั
ด าเนินเร่ืองตั้งแต่ตน้จนจบ สามารถท่ีจะดึงดูดความสนใจของผูช้ม เป็นตวัละครท่ีเขา้ไปเก่ียวพนักบั
เหตุการณ์ต่างๆในเร่ือง หรือผูค้นรอบขา้ง มีปฏิกิริยาโตต้อบเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์และ
อุปสรรคต่์างๆท่ีเกิดข้ึน 

2)   ตวัละครท่ีเป็นผูถู้กกระท า (Passive Character) คือ เป็นตวัละครส่วน
ใหญ่ท่ีไม่ใช่ผูท่ี้ก่อเหตุการณ์ต่างๆ แต่กลบัเป็นฝ่ายท่ีตอ้งท าตามเหตุการณ์นั้นๆท่ีเกิดข้ึนอนัเป็นผล
มาจากการกระท าของตวัละครอ่ืน ซ่ึงพบว่าตวัละครส่วนใหญ่ท่ีจดัอยู่ในประเภทน้ีมกัเป็นผูห้ญิง 
เด็ก คนชรา ท่ีตกเป็นฝ่ายถูกกระท ามาก่อน และเม่ือเร่ืองราวหรือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง
ผูถู้กกระท าก็อาจกลายเป็นผูก้ระท าไดเ้ช่นเดียวกนั 

ตวัละครในเร่ืองนอกจากมีบทบาทดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ยงัสามารถท่ีจะท าการจ าแนกตวั
ละครออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ตวัละครลกัษณะแบน (Flat Characters) คือ มีการแสดงออกเพียง
ดา้นเดียว มีความดี - ความเลวแยกอย่างชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะนิสัย กิริยามารยาท เป็นแบบ
ฉบบัท่ีตายตวัของสูตรส าเร็จ ท่ีผูช้มสามารถจะมองออกได้ทนัทีว่าตวัละครตวันั้นเป็นคนอย่างไร 
ส่วนตวัละครอีกแบบจะมีลกัษณะกลม (Round Characters) คือ ตวัละครท่ีมีการแสดงออกอย่าง
หลากหลายในเร่ือง มีนิสัยใจคอดีเลวปะปนกนัไป เป็นไดท้ั้งผูท่ี้กระท าและผูถู้กกระท าในเร่ืองนั้นๆ 
บุคลิกลกัษณะ พฤติกรรมจะเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ และมีความเป็นจริงสูงมีความเหมือน
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คนในโลกของความเป็นจริงและตวัละครประเภทน้ีเป็นตวัละครท่ีพบมากในภาพยนตร์เกือบทุก
เร่ือง(ชโลทร โพยมยล, 2552, น. 33-41) 

2.4.1.5 ความขดัแยง้ (Conflict) 
 ความขดัแยง้เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอย่างหน่ึงในโครงสร้างการเล่าเร่ือง เป็นปม

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้เกิดการแกไ้ข หรือเป็นจุดพลิกผนัของเร่ือง แสดงถึงความไม่ลงรอยกนัทั้ง
พฤติกรรมท่ีแสดงออกทางกายหรือวาจา และทศันคติ สภาพของจิตใจของตวัละคร ความขดัแยง้
เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้ผูช้มเขา้ใจเร่ืองราวได้มากข้ึน ว่าทุกส่ิงลว้นด าเนินและสานเร่ืองราวบนทาง
แห่งความขดัแยง้นั้นเอง อยา่งท่ี Muller & Williams (1985) อธิบายไวว้า่ “โครงเร่ือง คือ การล าดบั
เหตุการณ์ หรือพฤติกรรมอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเหตุการณ์หรือพฤติกรรมนั้นจะมีการพฒันาข้ึนท่ามกลาง
ความขดัแยง้ต่างๆ” โดยสามารถแยกความขดัแยง้ได ้4 ประเภท ดงัน้ี 

1)   ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์คือ การท่ีตวัละครทั้งสองฝ่ายไม่ลง
รอยกนั และเกิดการต่อตา้นกนัทั้งทางพฤติกรรมและความคิด 

2)   ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ คือ ความขดัแยง้ท่ีเกิดจากภายในตวั
ละครเอง โดยเป็นความสับสนยุ่งยากล าบากใจในการตดัสินใจท่ีจะท าอะไรบางอย่างท่ีคิด เช่น 
ความขดัแยง้กบัความรู้สึกผดิชอบชัว่ดี หรือขดัแยง้กบักฎเกณฑข์องสังคม  

3)   ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัสังคมหรือกลุ่มคน คือ เป็นความขดัแยง้ท่ี
เกิดจากความไม่ลงรอยระหวา่งตวัละครกบัคนหรือกลุ่มคนในสังคม โดยเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น 
ผลประโยชน์ อ านาจ ความคิดเห็น อุดมการณ์ท่ีต่างกัน หรือการต่อสู้กับความเช่ือในสังคม 
โครงสร้างเศรษฐกิจ การเมือง เป็นตน้ 

4)   ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ คือ ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษย์
กบัพลงัทางธรรมชาติ เช่น ภาพยนตร์เร่ือง The Impossible (2004) และภาพยนตร์ตะลุมพุกของ
ประเทศไทย ทั้งสองเร่ืองลว้นเป็นความขดัแยง้ท่ีมนุษยต์อ้งเผชิญหนา้กบัธรรมชาติท่ียากจะควบคุม 
หรือพลงัเหนือธรรมชาติ เช่น ภาพยนตร์เก่ียวกบัไสยศาสตร์ ส่ิงล้ีลบัต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ลองของ
และภาพยนตร์คนเล่นของ เป็นตน้ (Muller & Williams, 1985, pp. 42-43) 

2.4.1.6 สัญลกัษณ์พิเศษ (Special Symbol)  
การเล่าเร่ืองในภาพยนตร์จะมีการใช้สัญลกัษณ์พิเศษในการส่ือความหมายอยู่เสมอ 

โดยใชส้ัญลกัษณ์ในการส่ือความหมายทั้งท่ีเป็นรูปภาพ หรือค าพูด ในการใช้สัญลกัษณ์พิเศษท่ีพบ
เห็นในภาพยนตร์มี 2 ชนิด คือ  

1)   สัญลกัษณ์ทางภาพ คือ องคป์ระกอบทางภาพท่ีเราสามารถท่ีจะมองเห็น
ดว้ยตาท่ีถูกน าเสนอซ ้ าๆในภาพยนตร์ เช่น วตัถุ สถานท่ี หรือส่ิงมีชีวติ ท่ีอาจเป็นเพียงภาพภาพเดียว
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หรือเป็นกลุ่มภาพท่ีเกิดจากการตดัต่อท่ีปรากฏใหเ้ห็น นอกจากน้ี เทคนิคต่างๆท่ีภาพยนตร์ใช ้ไม่วา่
จะเป็น มุมกลอ้ง แสง สี ก็ยงัสามารถท่ีจะส่ือความหมายไดเ้ช่นกนั 

2)   สัญลักษณ์ทางเสียง คือ เสียงต่างๆท่ีสามารถส่ือความหมาย หรือ
เปรียบเทียบความหมาย เพื่อเป็นการแสดงถึงวตัถุประสงค์ของตวัละคร ไม่ใช่ใช้เพื่อสร้างอารมณ์
ร่วมกบัตวัละครและเร่ืองราวในภาพยนตร์ 
 การศึกษาการใชส้ัญลกัษณ์พิเศษน ามาวิเคราะห์ประกอบการชมภาพยนตร์จะช่วยให้
เขา้ใจเร่ืองราวไดดี้ข้ึน เก่ียวกบัความหมายท่ีแฝงอยูซ่ึ่งอาจส่ือไดดี้กวา่ส่ิงท่ีปรากฏให้เห็นภายนอก
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการตีความการใหค้วามหมายของแต่ละบุคคลซ่ึงอาจไม่ตรงกนัก็ได ้

2.4.1.7 มุมมองการเล่าเร่ือง (Point of View) 
มุมมองการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ คือ การมองเหตุการณ์ และเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วย

สร้างความเขา้ใจในพฤติกรรมของตวัละครแต่ละตวั เป็นการมองเหตุการณ์ในเร่ืองผา่นสายตาของ
ตวัละครตวัใดตวัหน่ึง หรืออาจเป็นการเล่าเร่ืองจากผูท่ี้มองเหตุการณ์ท่ีอยูว่งในหรืออยูว่งนอกซ่ึงจะ
มีความแตกต่างกัน โดยมุมมองของการเล่าเร่ืองมีความส าคญัต่อเร่ืองราวในภาพยนตร์อย่างยิ่ง 
เพราะมีผลต่อความรู้สึก และสามารถท่ีจะชกัจูงอารมณ์ของผูช้มให้เกิดความรู้สึกคลอ้ยตามได ้โดย
ท่ี Giannetti (1976) ไดแ้บ่งมุมมองในการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์ออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1)   การเล่าเร่ืองจากมุมมองของบุคคลท่ีหน่ึง (The First- Person Narrator) 
คือ การท่ีตวัละครเอกของเร่ืองเป็นผูเ้ล่า ขอ้ดีในจุดน้ีคือ ท าให้ผูช้มเกิดความใกลชิ้ดกบัเหตุการณ์แต่
ขอ้เสียคือ เป็นการเล่าเร่ืองท่ีปนดว้ยอคติส่วนตวัของผูเ้ล่า โดยขอ้สังเกตคือ เร่ืองท่ีเล่าตวัละครมกั
แทนตวัเองลงไป เช่น ค าว่า “ผม” “ฉัน” อยู่เสมอ ภาพยนตร์ท่ีพบบ่อยคือ ภาพยนตร์ประเภท
อตัชีวประวติั  

2)   การเล่าเร่ืองจากมุมมองของบุคคลท่ีสาม (The Third-Person Narrator) 
คือ การเล่าเร่ืองจากบุคคลภายนอกท่ีผูเ้ล่ากล่าวถึงตวัละครอ่ืน หรือเหตุการณ์ท่ีตวัเองพบเห็นหรือ
เคยร่วมอยูด่ว้ย 

3)   การเล่าเร่ืองจากมุมมองท่ีเป็นกลาง (The Objective Narrator) คือ ผูส้ร้าง
พยายามเล่าเร่ืองท่ีเป็นกลาง การเล่าเร่ืองแบบน้ีจะท าให้ผูช้มไม่สามารถเขา้ถึงอารมณ์ของตวัละคร
ไดอ้ยา่งลึกซ้ึงโดยใหผู้ช้มตดัสินเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนเองซ่ึงเป็นการเล่าจากคนภายนอก เช่น ภาพยนตร์
ข่าว สารคดี หรือภาพยนตร์แนวสมจริง 

4)   การเล่าเร่ืองแบบรู้รอบดา้น (The Omniscient Narrator) คือ การเล่าเร่ือง
ท่ีไม่มีขอ้จ ากดั เป็นการหยัง่รู้จิตใจของตวัละครทุกตวั ไม่มีขอ้จ ากดัดา้นเวลา และสถานท่ีสามารถท่ี
จะยอ่นไปยอ่นมาไดอ้ยา่งอิสระ และเป็นวธีิการเล่าเร่ืองท่ีถูกน ามาใชม้ากท่ีสุดในภาพยนตร์ 
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 การเล่าเร่ืองของภาพยนตร์ เป็นเพียงการประกอบสร้างความจริงผา่น “ภาพตวัแทน/
การน าเสนอภาพตัวแทน” (Representation)  หมายถึง ส่ิงท่ีไม่ใช่มีความหมายเพียงแค่ภาพท่ี
มองเห็น แต่ครอบคลุมถึงกระบวนการต่างๆ ในการน าเสนอภาพนั้นออกมาสามารถแปล
ความหมายในนยัต่างๆได ้3 ประการ ดงัน้ี (O’Shaughnessy & Stadler, 2005) 

1)   มีลกัษณะคลา้ยคลึง (To Look Like or To Resemble) 
2)   เป็นตวัแทนส่ิงของหรือบุคคล (To Stand in for Something or Someone) 
3)   เสนอใหม่หรือน าเสนอซ ้ า (To Present a Second Time or To Re-present)  

 ขา้งตน้สรุปไดว้า่ภาพตวัแทน (Representation) การน าเสนอภาพตวัแทนเป็นการน า 
ความจริงหรือภาพตน้แบบมาน าเสนอซ ้ าอีกคร้ัง โดยท่ีการน าเสนอภาพตวัแทนไม่สามารถท่ีจะ
น าเสนอไดต้รงกบัความจริงหรือภาพตน้แบบทั้งหมด เป็นเพียงตวัแทนท่ีคลา้ยคลึงกบัความจริงหรือ
ภาพตน้แบบเท่านั้น ความจริงหรือภาพตน้แบบลว้นถูกน าเสนอให้มีความบิดเบือนผา่นส่ือต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็น ภาพวาด ภาพถ่าย วาทกรรม และส่ือมวลชน รวมทั้ งการแสดงออกทางวจันภาษา
และอวจันภาษา ท่ีสามารถน าเสนอภาพตวัแทนไดท้ั้งหมด ดงัแผนภูมิแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ภาพความจริง/ภาพตน้แบบกบัภาพตวัแทนไว ้ดงัภาพท่ี 2.2 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความจริง ส่ือ และภาพตวัแทน  
แหล่งทีม่า:  O’Shaughnessy & Stadler, 2005: 91. 
 
 จากภาพขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ความจริงต่างๆ ไดถู้กน าเสนอผา่นส่ือดว้ยวิธีการต่างๆท่ี
ท าให้ความจริงถูกบิดเบือน การให้ความหมายผ่าน “การน าเสนอ” การดึงเอาความหมายใน
วฒันธรรมมาให้ความหมายแก่ส่ิงท่ีถูกน าเสนอผา่น “การประกอบสร้าง” และการแปลความหมาย
ของส่ิงท่ีน าเสนอในทิศทางของผูผ้ลิตเขา้ใจผา่น “การตีความ” กลายเป็นภาพหรือตวับทท่ีเราเห็นซ่ึง
ถูกกระบวนการทั้งสามบิดเบือนเรียบร้อยแลว้   

ความเป็นจริง 

The World/ Reality 

การน าเสนอผา่นส่ือ Media Representation 

การประกอบสร้างโดยส่ือ Media Construction  

การตีความโดยส่ือ Media Interpretation 

ภาพ/ ตวับท 
Image/Text 
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นอกจากน้ี ทิศทางของหวัลูกศรระหวา่งกรอบท่ี 1 กบักรอบท่ี 2 มีการยอ้นไปยอ้นมา
เพราะ เช่ือวา่มนุษยมี์การแปลความทัว่ไปเร่ืองภาพตวัแทน (Representation) กบัความจริง (Reality) 
ท่ีมีอยูเ่กิดข้ึนไม่ง่าย หากแต่ความจริงท่ีเราเขา้ใจนั้นถูกน าเสนอผ่านส่ือเช่นกนั เพื่อแสดงให้เห็นว่า 
ตวัของความจริง ก็มีท่ีมาจากการน าเสนอภาพตวัแทนดว้ย และตวับท (Text) ท่ีกล่าวถึงก็ไม่ใช่แค่
ภาพ หรือตวัอกัษรและสัญลษัณ์เพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง แต่ครอบคลุมถึงทุกๆส่ิงท่ีผูรั้บสามารถรับรู้
ไดผ้่านโสตประสาทและสามารถวิเคราะห์ได ้รวมถึงส่ือทุกชนิด ตวับทจึงตอ้งถูกผลิตซ ้ าไดแ้ละ
วิเคราะห์ได้ (O’Shaughnessy & Stadler, 2005, p. 91) และการท่ีเราจะเขา้ใจภาพตวัแทนท่ีถูก
น าเสนอ ส่ือจึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ในการน าเสนอภาพตวัแทนกบัภาพความจริง Hall (1997) กล่าว
ใน “Represantation and The Media” ไวว้า่ การท่ีเราจะเขา้ใจบทบาทของส่ือในสังคม เราจ าเป็นตอ้ง
ท าการศึกษา ส่ือดว้ยวิธีการ การศึกษาวฒันธรรม (Cultural Studies) โดยเร่ิมจากการศึกษาท่ีภาพ
ตวัแทนในส่ือกบัความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมว่ามีความเหมือนหรือบิดเบือนไปจากความเป็น
จริงมากนอ้ยเพียงใด แนวความคิดน้ีจะท าให้ผูค้นเขา้ใจวิธีคิด บทบาท และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์
ข้ึนมาใหม่เก่ียวกบัโลกและสังคมของพวกเขาผ่านภาพตวัแทน (Representation) ซ่ึงจะท าให้การ
ส่ือสารของมนุษย์มีความซับซ้อนมากข้ึนโดยเฉพาะในส่ือท่ีมีความเข้มแข็งและมีอิทธิพลต่อ
ความคิดของมนุษย ์ส่ือมีส่วนอยา่งมากในการเช่ือมโยงกลุ่มคนในสังคมโดยไม่ถูกจ ากดัเร่ืองเวลา 
และสถานท่ี ทั้งยงัสร้างอ านาจให้กบัคนกลุ่มหน่ึงในการก าหนดส่ิงท่ีเรียกวา่ ความรู้ (Knowledge) 
ให้กบัคนอ่ืนๆในสังคมผา่นภาษา การให้ความหมาย การตีความท่ีเราใชส่ื้อสารกนั (Hall, 1997, p. 
15-20) ซ่ึงไม่ใช่ความจริงทั้งหมด เช่น ภาพตวัแทนของผูห้ญิงท่ีถูกน าเสนอผา่นภาพ และเสียงท่ีถูก
เลือกไวเ้ป็นตวับท เพื่อน าเสนอความหมายของเร่ือง เป็นส่ิงท่ีบอกถึงปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
โลกความจริงกับโลกในภาพยนตร์ ท่ีมีส่วนใกล้เคียงหรือเทียบเท่าความเป็นจริงโดยอาศยัการ
ตีความส่ิงต่างๆ ใหเ้ป็นความรู้โดยผา่นระบบสัญญะ เช่น ภาษา รูปภาพ (สุรเดช โชติอุดมศกัด์ิพนัธ์, 
2551, น. 4-5) 

Berger (2007) กล่าวถึง การสร้างภาพแทนความเป็นจริง (Representing Reality) ไว้
วา่ “ทุกๆคร้ังท่ีเราพบเห็นขอ้ความในส่ือ เราไม่ไดพ้บกบัความเป็นจริง แต่เราพบเพียงบางส่ิงท่ีมนั
แสดงออกมา” ในภาพยนตร์ ก็เช่นเดียวกนัเราไม่ไดเ้ห็นในส่ิงท่ีเป็นความจริง แต่เราเห็นในส่ิงท่ีถูก
ก าหนดไวแ้ลว้โดยผูส้ร้างซ่ึงมี 3 เร่ือง ท่ีผูช้มตอ้งเขา้ใจ (Berger, 2007, p. 297) ไดแ้ก่ 

1) การเลือก (Selection) ส่ิงท่ีถูกเลือกมาน าเสนอในพื้นท่ีของส่ือในแต่ละ
วนัเกิดมีเร่ืองราวเกิดข้ึนมากมาย ข่าวสารใดๆ ท่ีผูผ้ลิตตดัสินใจเลือกมาให้ผูช้มเน้ือหาของข่าวจะถูก
ตดัทอนลงแลว้แทนดว้ยภาพข่าวจ านวนมากท่ีผูผ้ลิตตอ้งการให้เห็น 
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2) องค์กร (Organisation) ส่ือจะมีการจดัวางองค์ประกอบต่างๆอย่าง
ระมดัระวงัในแบบท่ีชีวิตจริงไม่สามารถท าไดใ้นแต่ละฉากของการเล่าเร่ือง ในกระบวนการผลิต
องคก์รจะเขา้มาติดตามวา่ส่ือไดต้รงกบัวตัถุประสงคห์รือไม่ 

3) การเนน้ (Focusing) ทุกๆการกระท าของส่ือตั้งแต่เร่ิมตน้จนสินสุด ผูช้ม
จะถูกช้ีน าให้สนใจในส่ิงท่ีส่ือตอ้งการเน้นให้เห็น และละเลยกบับางส่ิงท่ีมีอยู่ เช่น การท่ีกลอ้งจบั
ภาพระยะใกลข้องร่างกายผูห้ญิง หรือการพาดหัวของหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ ผูช้มจะเห็นไดช้ดัเจน
และเขา้ใจไดง่้ายโดยลืมไปว่าอาจมีบางส่ิงท่ีมีคุณค่าเพียงแต่มนัไม่ไดถู้กเน้นให้เห็นไม่เหมือนใน
ชีวติจริงท่ีเราสามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตวัเอง 

ก าจร หลุยยะพงศ ์(2547) กล่าววา่ “ภาพท่ีเราเห็นในภาพยนตร์แทจ้ริงแลว้อาจไม่ใช่
ภาพท่ีสมบูรณ์ แต่เป็นการประกอบสร้างโดยมีเง่ือนไขต่างๆ ก าหนดกรอบทั้งในเชิงมิติทางสังคม
และวฒันธรรม” เช่น เม่ือพิจารณา ความหมายของผูห้ญิงสมยัใหม่ในภาพตวัแทน พบวา่ ยงัคงมีนยั
ของการน าเสนอความเป็นหญิงให้เป็นเร่ืองของธรรมชาติ เช่น ผูห้ญิงมกัใชอ้ารมณ์ในการตดัสินใจ 
มีความตอ้งการใครสักคนท่ีจะมาปกป้อง เป็นต้น และธรรมชาติเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวกับ
บทบาททางเพศของผูห้ญิงคือ ความเป็นแม่ เป็นภรรยา เป็นลูกสาว ทั้ งท่ีเพศเป็นเร่ืองท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามเวลา และสถานท่ี ดังท่ีเห็นได้จากสังคมปัจจุบนั รวมถึงความคาดหวงัของ
สังคมเก่ียวกบัผูห้ญิงในอดีตและปัจจุบนัก็ต่างกนั และผูห้ญิงเองก็ไม่ไดเ้หมือนกนัในทุกสังคม การ
สร้างภาพตวัแทนผูห้ญิงในภาพยนตร์จึงเป็นเพียงส่วนหน่ึงของอุดมคติ มุมมองของผูช้ายเป็นใหญ่
และน ามาผลิตซ ้ าใหค้วามเป็นจริงในสังคมเร่ือยมา (ก าจร หลุยยะพงศ,์ 2547, น. 330-333) 
 ภาพตวัแทนความเป็นจริง จึงเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งอ านาจในการประกอบสร้าง
กบัประสบการณ์การรับรู้ของคนในสังคม หรือวฒันธรรมหน่ึงๆ และภาพตวัแทนท่ีถูกผลิตข้ึนซ ้ าๆ
ก็จะมีความหมายเม่ือสอดคลอ้งกบัมาตราฐานของสังคม และวฒันธรรมนั้น เช่น อุดมคติเก่ียวกบั
ผูห้ญิงในสังคมไทย ท้ายท่ีสุดก็กลายมาเป็นความหมายของคนในสังคมทั้ งท่ีไม่ใช่ส่ิงท่ีเป็น
ธรรมชาติแต่เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมาอยา่งมีความหมายนัน่เอง 
 ทฤษฎีการเล่าเร่ือง ผูว้ิจยัจะน ามาใช้ในการวิคราะห์องค์ประกอบทั้ง 7 อย่าง ของ
ภาพยนตร์ เพื่อศึกษาเก่ียวกับกระบวนการสร้างความรุนแรงของผูห้ญิงในการเล่าเร่ืองของ
ภาพยนตร์ โดยจะพิจารณาในเชิงลึกท่ีซ่อนอยู ่ไม่วา่จะเป็นในส่วนของการด าเนินเร่ือง การกระท า
ของตวัละครหญิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้ความรุนแรง แก่นของเร่ือง สาเหตุและผลท่ีเกิดจากการท่ี
ผูห้ญิงใช้ความรุนแรง ซ่ึงองค์ประกอบของภาพยนตร์น่าจะมีความสัมพนัธ์กบัการประกอบสร้าง
ความหมาย หรือความเป็นจริงเก่ียวกบัการท่ีผูห้ญิงใชค้วามรุนแรงในภาพยนตร์ 
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2.5  แนวคดิเกีย่วกบัการประกอบสร้างความจริงทางสังคม 
 

การประกอบสร้างความจริงในสังคม (Construction of Social Reality) เป็นแนวความคิด
ของส านกัปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) หมายถึง ความเป็นจริง (Reality) นั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีมีอยู ่
แต่เป็นการท่ีมนุษยส์ร้างและก าหนดความหมาย (Make Sense) ให้กบัส่ิงต่างๆ ในสังคมรวมถึงใน
ส่ือท่ีมีส่วนในการจดัวางรูปแบบความเป็นจริงข้ึนมาดว้ยเทคนิคต่างๆ ในการเล่าเร่ืองมนุษยจ์ะท า
การสร้าง(Construct) ร้ือซ่อม (Deconstruct) และสร้างใหม่ (Reconstruct) อยู่ตลอดเวลาในทุก
กิจกรรมของมนุษย ์เหมือนท่ี Hall กล่าววา่ “ส่ือไม่ไดท้  าหน้าท่ีเพียงครอบง าหรือสะทอ้นสังคมใน
เชิงอุดมการณ์เท่านั้ น แต่ยงัท าหน้าท่ีเป็น ตัวประกอบสร้างความเป็นจริงของสังคมอีกด้วย” 
เช่นเดียวกบัแนวคิดของ ฟรีดริช นีทเชอ ท่ีเขียนไวใ้นหนงัส่ือ “God is Dead” ในปี 1883 ไวว้่า 
“มนุษยเ์ลิกเสียทีท่ีจะเช่ือว่าส่ิงเหล่าน้ีท่ีมีอยู่จะเป็นจริงตลอดการ” เพราะมนุษยจ์ะคิดแลว้ท าหลงั
จากนั้นเราก็ตั้งค  าถามกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน มนุษยท์  าไดเ้พราะ เราเช่ือวา่ทุกคนมีความรู้เดิมท่ีเราใชใ้นการ
ตดัสินใจเก็บไวม้ากมายจนกลายเป็นคลงัความรู้ทางสังคม ไวใ้ชส้ าหรับการรับมือกบัทุกเหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึนในชีวติของเรา มนุษยเ์ป็นส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถตีความ และแปลความหมายของสัญญะ หรือ
รหัสต่างๆท่ีมีมากมายในสังคมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเราก าหนดสร้างข้ึนมาไม่ใช่ความจริงสากลท่ีมีอยู่จริง 
(Social Construction) มนุษยแ์ต่ละคนจึงมองความจริงท่ีตวัเองเช่ือวา่เป็นจริงไดแ้ตกต่างกนั ข้ึนอยู่
กบัการท าความเขา้ใจเชิงตีความ เพื่อหาเหตุผลและท าความเขา้ใจการกระท าของมนุษยใ์นกิจกรรม
ต่างๆ เช่น สาเหตุท่ีท าให้ผูห้ญิงต้องฆ่าสามีของตวัเอง หรือท าไมผูช้ายชอบใช้ความรุนแรงกับ
ผูห้ญิงก่อน ล้วนเป็นส่ิงท่ีตอ้งอาศยัการตีความผ่านการแสดงออกอย่างมีความหมาย และมีความ
หลากหลายในส่ิงท่ีเกิดข้ึนในการศึกษาส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัเรา หรือปรากฎการณ์ต่างๆผา่นทาง
ภาษา (วจันภาษา/อวจันภาษา) และการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัช่วยในการท าความเขา้ใจร่วมกนั 
(Intersubjectivity) ระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร (Berger & Luckmann, 1966, pp. 20-23) 

Schultz (1967)ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการประกอบสร้างความจริงทางสังคมไว ้ดงัน้ี  
โดย Schultz เช่ือวา่ส่ิงแวดลอ้มต่างๆรวมถึงมนุษยมี์อยู ่2 โลก คือ โลกแบบแรกเป็นในทาง

กายภาพ (Physical World) ได้แก่ บุคคล หรือส่ิงต่างๆท่ีสามารถจบัตอ้งได้ มองเห็นและรับรู้ 
บรรยากาศดา้นกายภาพท่ีแวดลอ้มอยูเ่ป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และอีกแบบหน่ึงซ่ึงมีหลายช่ือ
เรียก เช่น โลกทางสังคม (Social World) ส่ิงแวดลอ้มเชิงสัญญลกัษณ์ (Symbolic Environment) 
หรือ ความเป็นจริงทางสังคม (Social Reality) โลกแบบน้ีเกิดจากการประกอบสร้างข้ึนจากสถาบนั
ต่างๆทางสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ศาสนา รัฐและส่ือมวลชน เป็นส าคญั เพื่อสร้างให้เกิด
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ความเขา้ใจร่วมกนัของคนในสังคมนั้น และมีความเก่ียวพนัถึงความเช่ือ ความคิด และพฤติกรรม
ของมนุษย ์

ส่ือมวลชนเป็นสถาบนัหน่ึงท่ีเช่ือมระหว่างสังคมแห่งความเป็นจริงกบัสมาชิกในสังคม 
ส่ือมวลชนจึงไม่ไดเ้ป็นเพียงช่องทาง (Channel) หน่ึงเท่านั้น แต่ยงัเป็นสถาบนัท่ีให้ก าเนิดความ
สร้างสรรค์ของสังคมผ่านกระบวนการทางสัญญลกัษณ์ มีหน้าท่ีในการแพร่กระจายข่าวสารท่ี
เกิดข้ึนในสังคมรวมถึงผลิตความรู้ (สาร) หรือตอกย  ้าความคิด ความเช่ือท่ีมีอยู่ในสังคมให้กับ
สมาชิกในสังคมให้เกิดการยอมรับและปฎิเสธผ่านภาพ และเสียง เช่น การปลูกฝังอุดมการณ์
ความคิด ทศันคติให้กบัสมาชิกในสังคมนั้นๆ ทั้งยงัสามารถท่ีจะน าเสนอความคิด ความเช่ือใหม่ท่ี
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสังคมทั้งด้านความคิด และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูค้น 
ส่ือมวลชนจึงมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ปรากฏการณ์ต่างๆในโลกแห่งความเป็นจริง หมายถึง การท่ี
สมาชิกทุกคนในสังคมสามารถรับรู้และเข้าใจสถานการณ์ความเป็นจริงทางสังคมได้โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วมโดยตรง เพราะทุกคนสามารถมองเห็นทุกอยา่งผา่นการน าเสนอของส่ือ 
(ศรอนงค ์สุขยิง่, 2547, น. 13-14) 

โดยสามารถแบ่งประเภทความเป็นจริงทางสังคมออกเป็น 3 ลักษณะ (Berger & 
Luckmann, 1966) ดงัน้ี  
 ลกัษณะท่ี 1 Objective Social Reality ความจริงท่ีมนุษย์สามารถสัมผสัได้ด้วย
ประสบการณ์ตรงหรือเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตของคนนั้นๆ ท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มรอบๆตวัเรา
เช่นสถาบนัต่างๆทางสังคม และเราไดเ้ผชิญในฐานะท่ีเป็นจริง เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างความจริงข้ึนมา
ผ่านทางความคิด ตวัอย่างเช่น ผูห้ญิงอ่อนแอต้องการการปกป้องจากผูช้าย ซ่ึงเป็นการก าหนด
บทบาทให้กบัผูห้ญิง ทั้งน้ีบทบาทต่างๆของคนในสังคมก็มีความแตกต่างเป็นเหมือนกบัการสร้าง
ตวัคนใหก้บัคนในสังคม 
 ลกัษณะท่ี 2 Symbolic Social Reality ความเป็นจริงท่ีแสดงออกมาในรูปของสัญลกัษณ์ 
เช่น ศิลปะภาพวาด บนัทึกเอกสาร และเน้ืองหาท่ีเราไดเ้ห็นไดฟั้งในส่ือ เป็นความจริงท่ีมีมากมาย
ท่ีสุด แต่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือความสามารถงของบุคคลในการับรู้ หรือ ตีความหมายท่ีถูกสร้างข้ึน 
และแยกแยะส่ิงต่างๆด้วยตวัเอง ตวัอย่างเช่น การน าเสนอภาพบาดแผลบนร่างกายของผูห้ญิงใน
ภาพยนตร์ เป็นความรุนแรงท่ีปรากฏใหเ้ห็นทางกายภาพ 
 ลกัษณะท่ี 3 Subjective Social Reality ความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในทศันะของตวัผูม้องเอง 
นัน่ก็คือ การน าเอาความจริงแบบ Objective Social Reality และ Symbolic Social Reality มา
รวมกนัเพื่อวเิคราะห์ความเป็นจริงท่ีอยูใ่นเชิงสัญลกัษณ์ และน าไปสู่การท าความเขา้ใจจนกลายเป็น
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ความส านึกของแต่ละบุคคล เม่ือเราน าตวัอย่างท่ี 1 และ 2 มารวมกันก็จะสามารถตีความได้ว่า 
ผูห้ญิงยงัคงเป็นเหยือ่ของความรุนแรงในครอบครัว น ามาสู้ความส านึกรู้และร่วมกนัหาทางป้องกนั 

จากแนวคิดน้ี สามารถอธิบายไดว้่า ภาพยนตร์เป็นส่ืออีกประเภทหน่ึงท่ีถูกประกอบสร้าง
ข้ึนเพื่อสะทอ้นความเป็นจริงของสังคมท่ีอาจไม่ใช่ความเป็นจริงทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในสังคมโดยการ
ให้ความหมายกับทุกอย่างท่ีปรากฏในโลกภาพยนตร์ ได้ถูกประกอบสร้างข้ึนมาผ่านระบบ
สัญลกัษณ์ ท่ีตอ้งอาศยัการตีความ (Interpretation) ในความหมายท่ีภาพยนตร์สร้างข้ึนมาในบริบท
หน่ึงของสังคมซ่ึงไม่ใช่ทั้งหมดท่ีเป็นอยู่ในสังคมจริง เป็นการสะทอ้นให้เห็นรูปแบบ การกระท า 
หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาและสถานท่ีนั้นๆ ร่วมกบัประสบการณ์จริงของแต่ละคนซ่ึงแตกต่างกนั 
แนวคิดน้ีจะช่วยเป็นกรอบในการวเิคราะห์วา่ ภาพยนตร์ท่ีถูกประกอบสร้างข้ึนมานั้น ความเป็นจริง
ของภาพยนตร์ ไดป้ระกอบสร้างความหมายของความเป็นจริงให้กบัภาพผูห้ญิงและความรุนแรงใน
ภาพยนตร์ จากความจริงในแง่มุมใด และมีการประกอบสร้างในลกัษณะใด  

การศึกษาเร่ือง “ผูห้ญิงกบัความรุนแรงในภาพยนตร์ไทยในปัจจุบนั” เป็นการศึกษาการ
ประกอบสร้างของภาพยนตร์ ซ่ึงมีบทบาทในการประกอบสร้างภาพความเป็นจริงเก่ียวกบัผูห้ญิงกบั
ความรุนแรง โดยข้ึนอยูก่บัวา่ภาพยนตร์เลือกท่ีจะน าเสนอออกมาอยา่งไร โดยจะน าไปเป็นกรอบใน
การวจิยัเก่ียวกบัการประกอบสร้างภาพความจริงของผูห้ญิงกบัความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย 

 
2.5.1  เทคนิคทางภาพยนตร์กบัการส่ือความหมาย 
ภาพยนตร์ เป็นส่ือท่ีเกิดจากการประกอบสร้างความจริงจากฝีมือมนุษย์ด้วยการใช้

เทคโนโลยแีละเทคนิคต่างๆไม่วา่จะเป็นกลอ้งถ่ายภาพยนตร์ ฟิล์ม หรืออุปกรณ์ต่างๆ ภาพยนตร์จึง
เป็นส่ือท่ีมีเทคนิค และองคป์ระกอบในการเล่าเร่ืองราวเฉพาะตวั เพื่อเป็นการส่ือความหมายไปยงัผู ้
ท่ีชมภาพยนตร์ ดงันั้นในการท่ีเราจะท าการวิเคราะห์สัญญะต่างๆ ท่ีปรากฏในภาพยนตร์จะเห็นวา่
เน้ือหาและเทคนิคต่างๆทางภาพยนตร์ เปรียบไดก้บั “ตวัหมาย” (Signifier) ส่วนความหมายท่ีเกิด
จากเน้ือหาด้วยวิธีการทางภาพยนตร์จึงเป็น “ตวัหมายถึง” (Signified) ในการศึกษาสัญศาสตร์ 
(Saussure, 1857-1913 อา้งถึงใน ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2545) และการท่ีจะเขา้ใจภาพยนตร์ไดดี้ 
ผูศึ้กษาจะตอ้งสามารถตีความหมายในส่ิงท่ีผูส้ร้างตอ้งการท่ีจะส่ือ รวมถึงการสอดแทรกอุดมการณ์
ทางสังคม และความเช่ือ ซ่ึงเป็นการตีความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) ท่ีถูกประกอบ
สร้างอยา่งเป็นอตัวิสัย(Subjective) สอดกแทรกเชิงวฒันธรรม และเชิงสังคมแฝงอยู ่(กาญจนา แกว้
เทพ, 2543, น. 34) ไม่ไดเ้กิดจากตวัสัญญะโดยตรง แต่เกิดจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ทางสังคม 
อารมณ์ความรู้สึก ความเช่ือ ค่านิยม และทศันคติของผูท่ี้สร้างถ่ายทอดปะปนอยู ่เช่น เม่ือกล่าวถึง สี
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แดง อาจไม่ไดห้มายถึงสีแดงในวงจรสี แต่อาจหมายถึง ความรุนแรง หรือความร้อนแรงในอารมณ์ 
(Barthes, 1974 อา้งถึงใน ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2545, น. 139) 

ความหมายโดยนยัในส่ือภาพยนตร์ก็เป็นส่วนหน่ึงของตวัสัญญะ เน่ืองจากภาพยนตร์เป็น
ผลผลิตของวฒันธรรม (ก าจร หลุยยะพงศ์ และสมสุข หินวิมาน, 2552, น. 7) ท่ีเกิดจากการ
เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ท่ีส าคญัใน 2 แบบ คือ เป็นการปรับเปล่ียนมาจากความสัมพนัธ์ของภาษา
ในทางภาษาศาสตร์ หรือความสัมพนัธ์ในแนวราบ (Syntagmatic Connotative) เปรียบเทียบ
เหมือนกบั การตดัต่อในภาพยนตร์ท่ีน าภาพแต่ละภาพมาเรียงต่อเขา้ดว้ยกนั เพื่อส่ือความหมายอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงหรือการใชภ้าพท่ีแสดงลกัษณะเช่ือมโยงกนั เป็นความสัมพนัธ์ในแนวด่ิงหรือการแบบ
หมวดหมู่ (Paradigmatic Connotative) เหมือนกบัการจดัองคป์ระกอบต่างๆในภาพยนตร์ (Mise en 
Scene) เป็นการเปรียบเทียบระหว่างภาพท่ีถูกใช้กบัภาพท่ีไม่ไดใ้ชว้่ามีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั
อยา่งไร 

Metz (1974) นกัทฤษฎีสัญวิทยาดา้นภาพยนตร์กล่าวเก่ียวกบัการท าความเขา้ใจภาพยนตร์ 
ไวด้งัน้ี 

 
ภาพยนตร์เป็นส่ิงท่ียากจะอธิบาย เพราะมนัง่ายท่ีจะเข้าใจ คือ เราไม่ได้เข้าใจ
ภาพยนตร์เพราะเราเขา้ใจระบบของมนั ตรงกนัขา้มท่ีเราเขา้ใจระบบมนัไดเ้พราะ
เราเขา้ใจภาพยนตร์เร่ืองนั้น และไม่ใช่เพราะภาพยนตร์เป็นภาษาถึงเล่าเร่ืองไดดี้
ขนาดนั้น แต่เพราะเล่าเร่ืองได้ดีมันจึงท าให้ภาพยนตร์กลายเป็นภาษา (Metz, 
1931-1993 อา้งถึงใน Monaco, 1981, p. 127) 
 
Metz (1974) เสนอเร่ืองส าคญัของการใชภ้าษาภาพยนตร์ เพื่อความเขา้ใจความหมายท่ีถูก

ประกอบสร้างข้ึนวา่ ภาพยนตร์ไม่ไดมี้ภาษาเฉพาะมาตั้งแต่ตน้ของการก าเนิดส่ือ แต่ไดค้วามหมาย
มาจากการใช้กระบวนการของเคร่ืองมือ ซ่ึงก็ คือ กล้องถ่ายภาพยนตร์ ท่ีสร้างการรับรู้ภาพท่ี
มองเห็นไดจ้ากชีวติจริงทัว่ไป และน ามาจากลกัษณะของตวัละคร เช่น การจดัองคป์ระกอบของภาพ 
(Mise-en Scene) 

Metz กล่าววา่ ภาษาทางภาพยนตร์เป็นภาษาชนิดหน่ึง โดยท าการเปรียบเทียบภาพยนตร์กบั
ภาษา  คือ  การเทียบช็อต  (Shot) เท่ากบัค า  (Word)  หรือซีน  (Scene) เท่ากบัประโยค (Sentence) 
และซีเควนซ์ (Sequence) เท่ากบัยอ่หนา้ (Paragraph) ซ่ึงช็อต คือ หน่วยเล็กๆท่ีประกอบเป็นหน่วยท่ี
ใหญ่กวา่ข้ึนมา ภาษาของภาพยนตร์ คือ ชุดของเน้ือความซ่ึงเป็นรูปแบบการแสดงออกประกอบมา
จากช่องทาง 5 ประการ คือ 1) การเคล่ือนไหวของภาพ 2) การบนัทึกเสียงท่ีเป็นเสียงพูด (Phonetic 
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Sound) 3) การบนัทึกเสียงท่ีเป็นบรรยากาศโดยรอบ (Noises) 4) การบนัทึกเสียงดนตรี (Musical 
Sound) และ 5) การเขียน เช่น การข้ึนไตเต้ิล (Titles) (Metz, 1974, p. 47) 

Scholes นกัทฤษฎีและนกัวิจารณ์ดา้นภาษาศาสตร์ ชาวอเมริกนั กล่าววา่ “ภาพยนตร์ คือ 
หน่วยในอุดมคติของการศึกษาแบบสัญญวิทยา เพราะภาพยนตร์ท่ีทั้ง ภาพ แสง เสียง เพลง การ
กระท า การแสดง และเน้ือเร่ืองท่ีสามารถสร้างความหมายไดท้ั้งส้ิน” เขาสรุปวา่ “หากใครตอ้งการท่ี
จะศึกษาวิเคราะห์ภาพยนตร์ จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการวิเคราะห์แบบสัญญวิทยา จึงจะอ่าน
และดูภาพยนตร์เป็น” (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2545, น. 18)  

 Berger (2007) ไดแ้บ่งลกัษณะของเทคนิคทางภาพยนตร์ในการส่ือความหมายออกเป็น 6 
ประเภท (Berger, 2007, pp. 38-46) ไดแ้ก่ 

2.5.1.1 ขนาดของภาพ (Camera Shot) ขนาดของภาพถูกก าหนดดว้ยจุดประสงค์ท่ี
ผูส้ร้างต้องการส่ือสารท่ีไม่จ  ากัดเฉพาะ จุดประสงค์ในด้านการเล่าเร่ืองเท่านั้น แต่ยงัรวมถึง
จุดประสงค์ในด้านจิตวิทยาเพื่อก่อให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึกหรือความหมายต่อผูช้มด้วย ดงันั้น
ขนาดของภาพจึงเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อการรับรู้และผลลพัธ์ทางความหมายท่ีเกิดต่อผูช้ม นอกจากน้ี
การวิเคราะห์ความหมายของการใช้ขนาดภาพคนท่ีแตกต่าง ยงัตอ้งค านึงถึงเน้ือหาของภาพยนตร์
ประกอบดว้ย โดยทัว่ไปแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ี 

1) Establishing Shot เป็นภาพแสดงอาณาบริเวณท่ีกวา้งใหญ่เพื่อบอก
สถานท่ีในเร่ือง 

2) Long Shot เป็นภาพไกลท่ีแสดงบริบทและขอบเขตท่ีเกิดเหตุการณ์ 
3) Full Shot เป็นภาพเต็มตวัของบุคคล ท่ีแสดงให้เห้นความสัมพนัธ์กบั

สภาพแวดลอ้ม 
4) Medium Shot ส่วนใหญ่ใชใ้นฉากสนทนา การแสดงกิริยาอาการ ท่าทาง

ของตวัละคร บางคร้ังใชเ้พื่อเนน้ความส าคญัในฉากนั้น การเผชิญหนา้ของสองตวัละคร หรือแสดง
ใหเ้ห็นถึงอ านาจอิทธิพลของตงัละครหน่ึงทีมีเหนือตวัละครหน่ึง 

5) Close-Up เป็นขนาดภาพท่ีเน้นความสัมพนัธ์ในระยะใกล้ชิดระหว่าง
ผูช้มกบัตวัละคร หรือแสดงนยัส าคญัทางอารมณ์ผา่นสีหนา้แววตาทั้งดีใจ เสียใจ โกรธ หวาดกลวั
ของตวัละครหรือนยัอ่ืนๆ 

6) Extreme Close-Up เป็นภาพขนาดใกลเ้ป็นพิเศษ เช่นการแสดงส่วนใด
ส่วนหน่ึงของใบหนา้เพื่อตอ้งการส่ือความหมายทางอารมณ์ในฉากนั้นให้ละเอียดมากข้ึน เป็นภาพ
ท่ีใหค้วามรู้สึกอึดอดัหรือบางคร้ังก็แสดงใหเ้ห็นถึงความเจบ็ปวดภายในจิตใจ  
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2.5.1.2 มุมกลอ้ง (Camera Angle) เป็นต าแหน่งท่ีตั้งหรือมุมของกลอ้งสามารถท่ีจะ
ให้ความหมายแก่บุคคลหรือวตัถุท่ีถูกถ่ายได ้ซ่ึงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนนั้นก่อให้เกิดความหมายหรือ
ความรู้สึกในเชิงจิตวิทยาต่อผูช้ม นอกจากน้ีมุมกลอ้งจะมีความหมายมากยิ่งข้ึนหากประกอบข้ึน
อยา่งสัมพนัธ์กบัระยะหรือขนาดของภาพประเภทต่างๆ มุมกลอ้งโดยทัว่ไปประกอบดว้ย 

1) มุมสูง (High Angle) เป็นมุมท่ีแอยูเ่หนือกว่าระดบัศีรษะของวตัถุท่ีถูก
ถ่าย หากเป็นภาพมุมสูงท่ีประกอบกบัขาดของภาพท่ีอยูใ่นระยะไกลแลว้จะเป็นการเนน้ให้เห็นถึง
ความยิ่งใหญ่ของฉาก หรือให้ความรู้สึกเวิ้งวา้ง กวา้งไกล หากเป็นภาพมุมสูงท่ีถ่ายบุคคลจะให้
ความรู้สึกวา่บุคคลคนนั้นต ่าตอ้ย ดอ้ยค่า ไม่น่าเกรงขามหรือบ่งบอกถึงลกัษณะท่ีดูถูก 

2) มุมระดับสายตา (Eye Angle) เป็นมุมปกติท่ีควาหมายจะเกิดจาก
องคป์ระกอบต่างๆร่วมกนั 

3) มุมต ่า (Low Angle) เป็นมุมท่ีแสดงความยิ่งใหญ่ของส่ิงท่ีถูกถ่าย การ
เคล่ือนไหวของส่ิงท่ีถูกถ่ายในมุมน้ีจะให้ความรู้สึกท่ีรวดเร็ว หากใชป้ระกอบฉากท่ีมีความรุนแรง
จะเป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้สึกท่ีดูสับสนวุน่วาย ในทางจิตวิทยา มุมภาพลกัษณะน้ีเป็นการ
เพิ่มความส าคญัใหก้บัตวัละครท่ีถูกถ่ายใหดู้น่ากลวั น่าเกรงขาม น่านบัถือ หรือก่อเกิดคุกคามส่งผล
ใหผู้ช้มรู้สึกไม่มัน่คงและถูกครอบง า 

4) มุมเอียง (Dutch Angle) เป็นมุมท่ีตวัละครเหมือนก าลงัจะลม้ไปทางหน่ึง 
บ่งบอกถึงสภาวะมึนเมา จิตหลอน ไม่มัน่คงของตวัละคร นอกจากน้ียงัเป็นการส่ือถึงภาวะตึงเครียด 
ตลอดจนสถานการณ์ท่ีไม่มัน่คงในฉากท่ีมีความสับสนวุน่วายดว้ย (ประพนัธ์ ตติยวรกุลวงศ,์ 2553, 
น. 37-38) 
 2.5.1.3 การเคล่ือนกลอ้ง (Pan) ความเคล่ือนไหวในภาพหน่ึงๆนั้น มีอยูส่องประเภท 
คือ การเคล่ือนไหวในแนวนอน และการเคล่ือนไหวของกลอ้งในแนวด่ิง การเคล่ือนไหวของกลอ้ง
นั้นนอกจากเป็นการเพิ่มอารมณ์ความรู้สึกให้กบัฉากนั้นๆ แลว้ยงัสามารถท่ีจะส่ือความหมายบาง
ประการไดอี้ก การเคล่ือนไหวของกลอ้งโดยทัว่ไป ประกอบดว้ย 
  1) การแพน (Pan) เป็นการเคล่ือนกล้องบนขาตั้งกล้องในแนวนอน การ
หมุนกลอ้งใหด้า้นหนา้ของกลอ้งไปทางขวา เรียกวา่ “แพนขวา” ไปทางซา้ยเรียกวา่ “แพนซ้าย” การ
แพนส่วนใหญ่ใชเ้พื่อรักษาการเคล่ือนไหวของตวัละครให้อยูก่รอบภาพ บางคร้ังใชส่ื้อเพื่อเปิดเผย
ขอ้มูลบางอยา่ง หรือการแพนอยา่งเร็วเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความวุน่วายสับสนของเหตุการณ์ 
  2) การทิลท์ (Tilt) เป็นการเคล่ือนกล้องบนขาตั้งกล้องในแนวด่ิง การยก
กลอ้งใหด้า้นหนา้ของกลอ้งแหงนข้ึนเรียกวา่ ทิลทข้ึ์น (Tilt Up) กดกลอ้งลงต ่าเรียกวา่ ทิลทล์ง (Tilt 
Down) 
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   3) การซูม (Zoom) เป็นการเคล่ือนท่ีของภาพท่ีเกิดจากเลนส์ซูมในตวักลอ้ง 
ภาพท่ีใกลเ้ขา้ไปเรียกว่า ซูมเขา้ (Zoom In) หรือแคบเขา้ เป็นการแสดงความสนใจของภาพหรือ
รายละเอียดท่ีก าลงัน าเสนอ ส่วนภาพท่ีห่างออกมาเร่ืองๆ เรียกว่าซูมออก (Zoom Out) หรือกวา้ง
ออก เป็นการแสดงขอบเขตหรือบริบทแวดลอ้ม 
  4) การดอลล่ี (Dolly) เป็นการเคล่ือกลอ้งและขาตั้งกลอ้งไปพร้อมกนั การ
เคล่ือนไปขา้งหน้าหาเป้าหมายเรียกว่า ดอลล่ีเขา้ (Dolly In) และถอยออกมาจากเป้าหมายเรียกว่า 
ดอลล่ีออก (Dolly Out) วตัถุประสงคก์ารการดอลล่ี คือ เพื่อสร้างความต่ืนเตน้ หรือตอ้งการติดตาม
การเคล่ือนไหวใหเ้กิดมุมมองภาพท่ีหลากหลายทั้งยงัช่วยในการปรับเปล่ียนองคป์ระกอบภาพ 
  5) การทรัคหรือแทรค (Trucking/Tracking) หมายถึง การเล่ือนไหวกล้อง
และขาตั้งกลอ้งไปพร้อมกนั หากเคล่ือนไปดา้นซ้ายให้ขนานกบัวตัถุ เรียกวา่ แทรคซ้าย เคล่ือนไป
ทางขวาเรียกว่า แทรคขวา ซ่ึงผลจะคลา้ยกบัการแพน แต่การแทรคจะช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลง
มิติเร่ืองความลึกของ ภาพไดดี้กวา่คลา้ยๆกบัความรู้สึกของเราท่ีมองออกไปนอกหนา้ต่างรถขณะท่ี
รถเคล่ือนท่ีไป 
  6) การอาร์ค (Arking) หมายถึง การเคล่ือนไหวกล้องในแนวเฉียงเป็นรูป
คร่ึงวงกลมไปทางซ้ายเรียกวา่ อาร์คซ้าย (Ark Left) หรือ ไปทางขวาเรียกวา่ อาร์คขวา (Ark Right) 
เพื่อเปล่ียนมุมกลอ้งไปทางดา้นขา้งของวตัถุ 
  7) การบูม หรือเครน (Booming/Craning) หมายถึง การถ่ายภาพพร้อมกบั
ขาตั้งกลอ้งในแนวตั้ง เรียกว่า ‘บูม’ ถา้เคล่ือนข้ึน เรียกวา่ Boom Up ส่วนเล่ือนลง เรียกวา่ Boom 
Down และถา้เคล่ือนกลอ้งข้ึนลงโดยใชเ้ครน เรียกว่า Crane Up และCrane Down เม่ือตอ้งการ
เคล่ือนกล้องลงด้วยเครน วตัถุประสงค์เพื่อตอ้งการคงมุมกลอ้งท่ีตอ้งการจากมุมสูงและต ่าอย่าง
ต่อเน่ือง (ประพนัธ์ ตติยวรกุลวงศ,์ 2553, น. 37-39) 
  2.5.1.4 เทคนิคการล าดบัหรือการตดัต่อภาพ (Editing Teachnique) เทคนิคการ
ล าดบัภาพคือ การเปล่ียนจากภาพหน่ึงไปยงัภาพหน่ึง หรือจากเหตุการณ์หน่ึงไปยงัเหตุการณ์หน่ึง 
ซ่ึงจะตอ้งมีตวัเช่ือมเปล่ียน ท่ีโดยปกติแลว้ในทางภาพยนตร์จะใชเ้ทคนิคอยู ่ 3 รูปแบบ คือ การคดั
ชนภาพหรือการคทั (Cut) การเลือนภาพหรือการเฟด (Fade) และการจากซอ้นภาพ (Dissolve) 
   1) การคดัชนภาพหรือการคทั (Cut) เป็นการเปล่ียนภาพแบบเร็วเหมือนการ
กระพริบตา หมายถึง การน าเอาภาพหน่ึงมาต่อกบัอีกภาพหน่ึงท่ีช้ีให้เห็นความต่อเน่ืองรวดเร็ว ใน
บางโอกาสใชเ้พื่อกระตุน้ เร่งร้าวความรุนแรงไดเ้ช่นเดียวกนั การตดัต่อในลกัษณะน้ีส่วนใหญ่ใชใ้น
กรณีท่ีเป็นการกระท าต่อเน่ือง ต้องการเปล่ียนจุดสนใจหรือมีการเปล่ียนแปลงของข้อมูลหรือ
สถานท่ีเกิดเหตุ 
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   2) การเลือนภาพหรือการเฟด (Fade) เป็นการเช่ือมภาพท่ีค่อยเป็นค่อยไป
จากภาพหน่ึงไปสู่ฉากท่ีด าสนิทหรือขาวสนิท เรียกวา่ เฟดออก (Fade out) และจากด าสนิทหรือขาว
สนิทไปสู่ภาพใดภาพหน่ึงเรียกว่า เฟดเขา้ (Fade in) การเฟดเป็นการบอกถึงการเร่ิมตน้หรือการ
ส้ินสุดของเร่ืองหรือการเปล่ียนจากเวลาหน่ึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีหน่ึงไปสู่อีกท่ีหน่ึง 
   3) การจางซ้อนภาพหรือการผสมภาพ (Dissolve) เป็นการเปล่ียนภาพโดย
ภาพหน่ึงค่อยเลือนออกในขณะท่ีอีกภาพหน่ึงค่อยๆปรากฏข้ึนมาแทนท่ี ความหมายของตวัเช่ือมน้ี
แสดงถึงความนุ่มนวล เป็นการเปล่ียนเวลา เปล่ียนเหตุการณ์และสถานท่ีอยา่งนุ่มนวล (ประพนัธ์ 
ตติยวรกุลวงศ,์ 2553, น. 38-40) 

2.5.1.5 สี (Color) สีเป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึงในภาพยนตร์ท่ีมีผลต่อการส่ือ
ความหมาย และความรู้สึก (ผ่อนคลาย/เยือกเย็น/หม่นหมอง/หวาดกลวั/ความรุนแรง) ท าให้สี
กลายเป็นส่วนหน่ึงของสัญญะท่ีถูกใส่เขา้มาในภาพยนตร์ เพื่อบอกความรู้สึกและอารมณ์ของตวั
ละครในขณะนั้น โดยความหมายของสีในการพิจารณาข้ึนอยู่กบับริบททางสังคม และวฒันธรรม
ของผูส้ร้างภาพยนตร์เร่ืองนั้น สีในเชิงจิตวิทยามีความพยายามในการอธิบายถึงอิทธิพลของสีต่อ
ความรู้สึกของผูช้ม และมีการแบ่งประเภทของสีในภาพยนตร์เป็น 2 ประเภท คือ 

1) ความอ่ิมตวัของสี หรือระดบัความเขม้ของสี (Saturation) แบ่งออกเป็น 2 
ชนิดคือ “สีอ่ิมตวั” (Saturated Color) เป็นสีท่ีมีความเขม้ขน้สูง จดัจา้น  เพื่อแสดงถึงอารมณ์
ความรู้สึกชัดเจน รุนแรง เช่น ภาพยนตร์แอกชัน่ ภาพยนตร์เขย่าขวญั เป็นตน้ และ “สีไม่อ่ิมตวั” 
(Desaturated Color) คือ สีท่ีถูกท าใหม้วั ซีดจาง แสดงถึงความอ่อนแอ ไร้ซ่ึงพลงั หรือแสดงถึงชีวิต
ท่ีก าลงัจบส้ินสูญเสีย มกัแสดงภาพท่ีหม่นหมองของชีวิต เห็นไดจ้ากภาพยนตร์แนวชีวิต ภาพยนตร์
รัก เป็นตน้ 

2) วรรณของสี (Tone) แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ประเภทท่ี 1 สีโทนร้อน (Hot 
Tone) เช่น สีแดง สีส้ม สีเหลือง เป็นสีท่ีให้ความรู้สึกถึงการมีพลงัมีความร้อนแรงท่ีสุด สามารถ
มองเห็นไดร้วดเร็วโดยเฉพาะสีแดง ท่ีให้ความรู้สึกถึงพละก าลงั ความมีชีวิตชีวา ในทางอารมณ์ส่ือ
ถึงความรุนแรงกา้วร้าว ความขดัแยง้ หรือเป็นอนัตรายต่อความรู้สึก ประเภทท่ี 2 สีโทนเยน็ (Cool 
Tone) เช่น สีเขียว สีฟ้า สีน ้าเงิน เป็นสีท่ีให้ความรู้สึกปลอดภยั อบอุ่นนุ่มนวล วางเปล่า แต่บางคร้ัง
ก็แสดงถึงความรู้สึกอ่อนแอ หมองเศร้าหรือแทนความเจ็บปวดในจิตใจ และประเภทท่ี 3 สีกลาง 
(Neutral Tone) เช่น สีด า สีเทา เป็นสีท่ีให้ความรู้สึกหดหู่ ชัว่ร้าย เศร้าหมอง น่ากลวั และความตาย 
ในส่วนของสีขาวจะให้ความรู้สึกบริสุทธ์ิไร้เดียงสา หรือไร้ซ่ึงความรู้สึก การยอมแพส้ิ้นหวงั การ
ใชสี้ในภาพยนตร์เป็นเร่ืองท่ีข้ึนอยูก่บัการตีความหมาย และการสร้างของผูก้  ากบัแต่ละท่านท่ีอาจไม่
ตรงกบัความหมายของแต่ละสี (ประพนัธ์ ตติยวรกุลวงศ,์ 2553, น. 40-41) 
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  2.5.1.6 แสง (Lighting) นอกจากเร่ืองของสีแลว้ แสงก็เป็นอีกส่วนประกอบหน่ึงท่ี
สามารถช่วยสร้างอารมณ์ ความรู้สึกและส่ือความหมายรวมถึงสะทอ้นให้เห็นสภาวะของตวัละคร
บางประการไดเ้ช่นกนั ซ่ึงลกัษณะของการจดัแสงและความหมายน้ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนักบั
เหตุการณ์หรือแนวของภาพยนตร์ โดยทัว่ไปแสงเกิดจากลกัษณะท่ีส าคญั 2 ประการ คือ  

1) คุณภาพของแสง (Quality) หรือความเข้มของแสง แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ แสงแข็ง (Hard Light) หรือแสงกระดา้ง เป็นแสงท่ีท าให้เกิดเงาชดัเจน ให้ความรู้สึกท่ี
รุนแรง ในบางกรณีส่ือถึงความขดัแยง้ หรือภาวะไม่ปกติภายใจจิตใจของตวัละครท่ีเกิดข้ึนในฉาก
นั้น แสงอีกชนิดคือ แสงนุ่ม (Soft Light) เป็นแสงท่ีท าใหเ้กิดเงาอยา่งเบาบาง ให้ความรู้สึกอ่อนโยน
และอ่อนหวานเช่น ในตอนจบของภาพยนตร์รักโรแมนติกจะเป็นลกัษณะของแสงท่ีถูกใชบ้่อย  

2) ทิศทางของแสง (Direction) แบ่งออกเป็น 5 ทิศทางท่ีส าคญั คือ  
(1) แสงดา้นหนา้ (Front Light) เป็นการให้ทิศทางของแสงกระจายเขา้

ทางดา้นหนา้ของบุคคลใหมี้ความสวา่งทัว่ถึงหรือจดัเพื่อลบเงาตกกระทบ ซ่ึงจะท าให้ภาพดูแบนไม่
มีมิติหรือเรียกวา่ (Flat Lighting) ซ่ึงบางกรณีแสงแบบน้ีสามารถท่ีจะส่ือถึงความสุขได ้

(2) แสงดา้นขา้ง (Side Light) เป็นการจดัแสงให้เขา้ทางดา้นขา้งของ
บุคคลท่ีแสดงใหเ้ห็นความโคง้มนของโครงหนา้ แสดงให้เห็นถึงความสับสน หรือความขดัแยง้ ถา้
ท าให้เกิดเงาท่ีมืดมากกว่าปกติ หรือมากกว่าความสว่าง สามารถท่ีจะเพิ่มมิติให้กบัภาพช่วยเน้น
รายละเอียดของใบหน้าให้ชัดมากยิ่งข้ึน และสามารถส่ือถึงความทุกข์ ความโกรธเกลียด หรือ
ความรู้สึกเศร้าของผูท่ี้ถูกถ่ายไดเ้ป็นอยา่งชดัเจน 

(3) แสงดา้นหลงั (Back Light) หรือแสงในแนวราบ 180 องศาจาก
ดา้นหลงัของบุคคล หรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ ภาพยอ้นแสง ซ่ึงจะท าให้เกิดความสว่างบิรเวณล าตวั 
และเส้นผมแต่ดา้นใบหนา้จะมืดจนแทบมองไม่เห็นถึงสีหนา้ของบุคคลท่ีถูกถ่าย เป็นแสงท่ีนิยมใช้
มากในภาพยนตร์ลึกลับต่ืนเต้น เพื่อส่ือถึงการปกปิดซ่อนเร้น อ าพราง แต่หากแสงลักษณะน้ี
น ามาใช้ในภาพยนตร์รัก จะแสดงถึงความนุ่มนวลอ่อนหวาน และบอบบางหรือเศร้าเหงาก็แลว้แต่
การตีความ 

(4) แสงด้านล่าง (Bottom Light) เป็นทิศทางแสงท่ีไม่ได้พบใน
ธรรมชาติแต่เกิดจากการจดัข้ึนเพื่อถ่ายภาพโดยเฉพาะเป็นแสงท่ีมกับิดเบ่ือนโครงหนา้ของตวัละคร 
สร้างความรู้สึกน่ากลวั นิยมใชก้นัมากในภาพยนตร์แนวสยองขวญัทั้งหลาย เพราะแสงประเภทน้ีจะ
ก่อใหเ้กิดความรู้สึกท่ีเหนือธรรมชาติลึกลบัวงัเวง 

(5) แสงดา้นบน (Top Light) เป็นแสงท่ีถ่ายในทิศทางดา้นบนบุคคลจะ
ท าให้ตวัละครเหมือนมีรัศมีมีความสว่างในลกัษณะของเงาด าและเส้นท่ีเด่นชดั ช่วยขบัเน้นช่วง
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หวัไหล่ เส้นผมบริเวณท่ีนูนของใบหนา้เช่น ดั้งจมูก แต่จะเกิดเงาบริเวณใตต้าใตจ้มูก แสงประเภทน
น้ีจะท าให้บุคคลนั้นดูน่ายกยอ่งแสดงให้เห็นถึงความดีงาม ความศกัด์ิสิทธ์ิ และความบริสุทธ์ิ เป็น
ตน้ (ประพนัธ์ ตติยวรกุลวงศ,์ 2553, น. 41-42; McDonnell, & Burrough, 1998, p. 126) 

การส่ือความหมายของภาพยนตร์ดว้ยเทคนิคทางภาพยนตร์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นเคร่ืองมือ
อย่างหน่ึงท่ีสามารถน ามาใช้ตีความความหมายทั้งทางตรงและความหมายเชิงนัยท่ีภาพยนตร์
น าเสนอ ช่วยให้เขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการสร้างความหมายในตวับทของภาพยนตร์ในแต่ละเร่ือง 
และการใช้เทคนิคทางภาพยนตร์เพื่อส่ือความหมายโดยเฉพาะยงัสามารถน ามาใช้วิเคราะห์ภาพ
ผูห้ญิงกบัความรุนแรงท่ีถูกน าเสนอในภาพยนตร์ สะทอ้นให้เห็นวา่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอุดมการณ์
และวฒันธรรมของสังคมไทยซ่ึงจะช่วยใหเ้ขา้ใจยิง่มากข้ึน 

 
 

2.6  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงและการกระท าความรุนแรงในภาพยนตร์ พบวา่
มีงานวิจัยจ านวนหน่ึงได้ท าการศึกษาประเด็นผูห้ญิงและความรุนแรงผ่านการน าเสนอของ
ภาพยนตร์ไวอ้ย่างน่าสนใจ และเพื่อให้งานวิจยัเห็นภาพท่ีชัดเจนมากข้ึนในประเด็นน้ีว่ามีความ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยา่งไรเก่ียวกบัผูห้ญิงและการกระท าความรุนแรงท่ีสะทอ้นผา่นภาพยนตร์
ไทยในปัจจุบนั 
 ฉลองรัตน์ ทิพยพ์ิมาน (2539) ศึกษาเร่ือง วิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์
อเมริกนัท่ีมีตวัเอกเป็นสตรี จากภาพยนตร์จ านวน 6 เร่ือง โดยใชแ้นวคิดการเล่าเร่ือง 3 รูปแบบ คือ 
1) โครงเร่ืองท่ีจกัเรียงตามสภาวการณ์สะทอ้นความคิดและปัญหาของสตรี 2) โครงเร่ืองท่ีตดัสภาวะ
สงบสุขออกไป พบวา่ตวัละครผูห้ญิงในภาพยนตร์เกิดมาพร้อมกบัปัญหาแต่ยงัมีวิธีการแกไ้ขปัญหา 
3) โครงเร่ืองท่ีสลบัสภาวการณ์ คือ การมองแบบภาพรวม เพราะเช่ือว่าจะท าให้เห็นและเขา้ใจ
ปัญหาไดช้ดัเจน  เม่ือพิจารณาจะพบว่าโครงสร้างการเล่าเร่ืองทุกรูปแบบมีการน าเสนอปัญหาและ
การแก้ปัญหารวมถึงความคิดท่ีขดัแยง้ของผูห้ญิงกบัความรัก ครอบครัวและสังคม ผูห้ญิงจะมี
บทบาทท่ีหลากหลายมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเป็นอยูข่องสังคมในขณะนั้น 
 พนิดา หนัสวาสด์ิ (2544) ศึกษาเร่ือง ผูห้ญิงในภาพยนตร์ กระบวนการผลิตซ ้ าภาพลกัษณ์
ของผูห้ญิงในสังคมไทย จากภาพยนตร์จ านวน 9 เร่ือง พบวา่ ภาพของผูห้ญิงท่ีปรากฏในภาพยนตร์
ส่วนใหญ่เป็นภาพท่ีเกิดจากความคาดหวงัของคนในสังคมเดิมๆ เป็นภาพของผูห้ญิงในอุดมคติ ตอ้ง
เป็นผูห้ญิงท่ีดี เป็นแม่และภรรยาท่ีดี ซ่ือสัตย์ต่อสามี ผูห้ญิงยงัคงถูกกดทบัให้อยู่ภายในกรอบ
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แนวคิดแบบเดิมๆ และหากจะสร้างตวัละครหญิงให้มีลกัษณะท่ีเบ่ียงเบนจากอุดมคติ ฝ่าฝืนอ านาจ
ของสังคมก็จะถูกมองวา่เป็นคนผดิปกติและในตอนจบก็จะถูกลงโทษจากสังคมในลกัษณะต่างๆ วา่
จะเป็นการถูกรังเกียจจากคนในสังคม ลม้เหลวในหนา้ท่ีการงาน ถูกฆ่าอยา่งโหดร้าย เป็นตน้ 
 กนกพรรณ วบิูลยศริน (2547) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบภาพตวัแทนผูห้ญิงสมยัใหม่และ
หลงัสมยัใหม่ในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกนั พบวา่ ภาพตวัแทนของผูห้ญิงสมยัใหม่ใน
ภาพยนตร์มีการเปล่ียนแปลงทางกายภาพท่ีดีข้ึน มีความกลา้ทั้งการแสดงออกและทางความคิดมาก
ข้ึน มีความเป็นปัจเจกชนสูงต้องการความความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน มีความคิดท่ีปฏิเสธ
กฎระเบียบความคิดเดิมๆ ไม่ตอ้งการถูกบงัคบั แต่ตอ้งการการยอมรับจากสังคมโดยเฉพาะการ
ยอมรับจากเพศชายเป็นจุดท่ีเหมือนกนัของผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทยและอเมริกนัแต่จุดท่ีต่างกนัจะ
เป็นในเร่ืองของวถีิการด าเนินชีวิตและความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลโดยเฉพาะคนใกลชิ้ดสังคมไทย
ยงัใหค้วามส าคญักบัครอบครัวอยูม่าก รวมถึงเร่ืองรสนิยมทางเพศยงัเป็นส่ิงท่ีแตกต่างกนัระหวา่งผู ้
หญิงไทยและผูห้ญิงอเมริกัน ผูห้ญิงไทยไม่เปิดเผยมากนักเก่ียวกับรสนิยมทางเพศท่ีผิดไปจาก
ความสัมพนัธ์ของชายกบัหญิงท่ีจะถูกสังคมมองวา่ผดิปกติและบทลงโทษท่ีจะไดจ้ากสังคม  
 สิริวฒัน์ มาเทศ (2553) ศึกษาเร่ือง อิสตรีท่ีมีความพยาบาทในละครโทรทศัน์ไทย พบว่า 
การประกอบสร้างความจริงเก่ียวกบัผูห้ญิงในละครโทรทศัน์ พบว่า ความพยาบาท(Vengeance) 
เป็นพฤติกรรมเบ่ียงเบนของจิตใจประเภทหน่ึงท่ีเกิดจากการท่ีมนุษยถู์กกระทบกระเทือนจิตใจอยา่ง
รุนแรง น ามาซ่ึงความโกรธความเกลียดจนก่อให้เกิดอคติท่ีรุนแรง “อคติ” จึงเป็นความรู้สึกท่ีไม่
ปกติ ไม่มัน่คงท่ีมนุษยมี์ต่อมนุษยด์ว้ยกนัเอง และสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงให้ดีข้ึนในระยะเวลา
ต่อมาโดยไม่มีความรุนแรงเกิดข้ึน หรืออีกทางหน่ึงคือเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีแย่ลงจนน ามาสู่ 
อารมณ์ และการกระท าท่ีเตม็ไปดว้ยความรุนแรงต่อบุคคลอ่ืน 
 สุพมิตรา วรพงศ์พิเชษฐ (2554) ศึกษาเร่ือง การสร้างสุนทรียภาพแห่งความรุนแรงใน
ภาพยนตร์ของมิชาเอล ฮาเนเคอ พบว่า ความรุนแรงท่ีถูกสร้างอยู่ในภาพยนตร์ของ มิชาเอล ฮา
เนเคอ มีลกัษณะท่ีเหมือนกนักบัสภาพความเป็นจริงในสังคมปัจจุบนั ปัญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนลว้นแฝง
ไปด้วยความรุนแรงทั้งส้ิน การศึกษาคร้ังน้ีเก่ียวกับสุนทรียภาพแห่งความรุนแรงท่ีเป็นเหมือน
กระจกสะทอ้นภาพความเป็นจริง ก็เพื่อใหผู้ท่ี้ศึกษา ผูท่ี้อ่านเกิดความเขา้ใจในเร่ืองความรุนแรงและ
ตั้งค  าถามกบัตวัเองว่าหากตอ้งพบเจอความรุนแรงจะรับมือจดัการด้วยวิธีใด ซ่ึงทุกอย่างจะถูก
สะทอ้นในภาพยนตร์ส่ือท่ีไดช่ื้อว่าเป็นกระจกท่ีสะทอ้นสังคมอีกส่ือหน่ึงท่ีเห็นชดัเจนทั้งภาพและ
เสียง รวมถึงวิธีการสร้างของภาพยนตร์ท่ีมีความสมจริงก่อให้เกิดอารมณ์ร่วมของผูท่ี้ชมภาพยนตร์ 
โดยจะเลือกวเิคราะห์ในส่วนของความรุนแรงท่ีถูกสร้างข้ึนผา่นโครงสร้างการเล่าเร่ืองในภพายนตร์ 
ทั้งภาพและเสียงรวมถึงการตดัต่อฉากท่ีมีการน าเสนอความรุนแรง 
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 กล่าวโดยสรุป งานวิจัยน้ีได้ท าการศึกษาการน าเสนอภาพผูห้ญิงกับความรุนแรงใน
ภาพยนตร์ไทยในปัจจุบนั ซ่ึงในงานวิจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็นน้ียงัมีการน าเสนอเพียงด้าน
เดียว คือ ภาพผูห้ญิงท่ียงัเป็นผูถู้กกระท าความรุนแรงผ่านการผลิตซ ้ าภาพของผูห้ญิงในลกัษณะ
เดิมๆ และยงัให้ความสนใจตวัละครผูช้ายมากกว่าตวัละครผูห้ญิง อย่างไรก็ตามวิจยัเร่ืองน้ีจะให้
ความส าคญักบัตวัละครผูห้ญิงทั้งท่ีเป็นผูก้ระท าและถูกกระท าความรุนแรง เพื่อให้เห็นภาพท่ีกวา้ง
มากข้ึน และเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในการน าเสนอของภาพยนตร์ไทยในปัจจุบนั โดยในบท
น้ีจะเป็นส่วนของแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงผ่านมุมมองของผูห้ญิงกลุ่มต่างๆ ตาม
ทฤษฎีสตรีนิยมว่ามีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด และมีผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงต่อ
พฤติกรรมความรุนแรงของผูห้ญิงหรือไม่ในลกัษณะใด รวมถึงแนวคิดเก่ียวกบัความรุนแรง ท่ีจะ
น ามาวิเคราะห์ถึงสาเหตุและพฤติกรรมความรุนแรงของตวัละครผูห้ญิงท่ีกระท าต่อผูอ่ื้นและอาจ
กระท าต่อตวัเอง โดยทั้งหมดจะถูกน ามาวิเคราะห์ผ่านกระบวนการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ แนวคิด
เก่ียวกับความรุนแรง และแนวคิดทฤษฎีจิตวิเคราะห์ โดยเฉพาะเร่ืองของจิตใต้ส านึก  และ
สัญชาตญาณแห่งความตายท่ีมีอยู่ในมนุษยทุ์กคน และเป็นส่วนท่ีผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรมความ
รุนแรง รวมถึงแนวคิดการประกอบสร้างความจริง เพื่อเปรียบเทียบส่ิงท่ีภาพยนตร์น าเสนอกบัความ
เป็นจริงในสังคมมีส่วนท่ีสอดคล้องกันหรือไม่ และมีการใช้เทคนิคทางภาพยนตร์กับการส่ือ
ความหมายลกัษณะใดในการส่ือคงามหมาย ซ่ึงช่วยใหผู้ว้จิยัเห็นภาพไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึนในประเด็น
ท่ีศึกษาและใชเ้ป็นกรอบการวเิคราะห์ในบทต่อไป 
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2.7  กรอบแนวความคดิ (Conceptual Framework)  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที ่2.3  กรอบแนวความคิดของงานวิจยั 

-     แนวคิดเก่ียวกบัความรุนแรง 

-     แนวคิดเร่ืองจิตวเิคราะห์ 

-     แนวคิดสตรีนิยม 

 

 

 

 

ตวัละครหลกัผูห้ญิงใน

ภาพยนตร์ไทย 10 เร่ือง 

วธีิการใชค้วามรุนแรง 

จากตวัละครผูห้ญิง 

-   แนวคิดโครงสร้างการเล่าเร่ือง 

-   แนวคิดการประกอบสร้าง
ความ จริงทางสงัคม/เทคนิค
ทางภาพยนตร์ 

 

ความรุนแรงท่ีเป็นการกระท า 

-  เป็นผูก้ระท า 

- เป็นผูถู้กกระท า 

ความรุนแรงท่ีเป็นวาจา 

บริบททางสงัคม 

อุดมการณ์ทางสงัคม 

วเิคราะห์ตวัละครหญิงทั้งภาพและเสียง 

- ภาพลกัษณ์ภายนอก 

- จิตใจอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก  

- ปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนๆ 

 



บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั และการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 

การวจิยัเร่ือง “การน าเสนอผูห้ญิงและความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย” เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Analysis) โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ตวับท (Textual Analysis) เพื่อท าการศึกษาผูห้ญิงกบัการ
ใช้ความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย รวมทั้งการน าเอาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ได้แก่ ทฤษฎีสตรีนิยม 
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ แนวคิดความรุนแรง แนวคิดการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ และแนวคิดการประกอบ
สร้างความจริงทางสังคมเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา 
 ในส่วนของทฤษฎีสัญวิทยา ผูว้ิจยัทราบวา่งานวิจยัดา้นภาพยนตร์หลายงานใชท้ฤษฎีน้ีในการ
ตีความหมายส่ิงต่างๆ ในเน้ือหาของภาพยนตร์ โดยท่ีผูว้ิจยัจะใช้ทฤษฎีในบทท่ี 2 และเทคนิคทาง
ภาพยนตร์กบัการส่ือความหมาย เขา้มาวิเคราะห์การน าเสนอภาพผูห้ญิงกบัความรุนแรงท่ีปรากฏใน
ภาพยนตร์ไทย 
 นอกจากน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชข้อ้มูลจากแหล่งประเภทต่างๆ ทั้งหนงัสือเก่ียวกบัประวติัภาพยนตร์ไทย
บทความเก่ียวกบัความรุนแรงของผูห้ญิงในสังคมไทยและต่างประเทศ เอกสารทางวิชาการ งานวิจยัท่ี
เคยมีเก่ียวกบัทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงส่ือวีดีทศัน์ประเภท ดีวีดี ส่ือออนไลน์ หรือเวบ็ไซต์ท่ี
น่าเช่ือถือ เพื่อใชใ้นการตีความและวิเคราะห์เก่ียวกบัประเด็นผูห้ญิงและการใชค้วามรุนแรงในเน้ือหา
ภาพยนตร์ไทยใหถู้กตอ้งมากข้ึน 

 
 

3.1  แหล่งข้อมูล 
 
 3.1.1  ประเภทภาพยนตร์ 

ศึกษาจากภาพยนตร์ไทยท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกับผูห้ญิงและการใช้ความรุนแรงท่ีปรากฏใน
ภาพยนตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึง พ.ศ. 2554 โดยในบทภาพยนตร์จะตอ้งมีการน าเสนอประเด็นผูห้ญิง
และการใชค้วามรุนแรงน าเสนอโดยตรงหรือ/และโดยนยั ทั้งทางวจันภาษา และอวจันภาษา รวมทั้งตวั
ละครหญิงจะตอ้งไดรั้บผลกระทบหรือเป็นผูก่้อเหตุความรุนแรง และในแต่ละเร่ืองจะตอ้งมีความส าคญั
เป็นตวัละครหลกัในการด าเนินเร่ือง ถูกระบุในโครงเร่ืองหรือเร่ืองยอ่ทา้ยปกภาพยนตร์ดว้ยวิธีการเลือก
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แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไปท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถหาได ้(Convenient Sampling) 
ช่วยสร้างความเขา้ใจในประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาได ้(ชาย โพธิสิตา, 2552) ดงัต่อไปน้ี 

3.1.1.1 เร่ืองตลก 69 (2542) ก ากบัภาพยนตร์โดย เป็นเอก รัตนเรือง  
3.1.1.2 ขงัแปด (2545) ก ากบัภาพยนตร์โดย สนานจิตต ์บางสพาน 
3.1.1.3 คืนไร้เงา (2546) ก ากบัภาพยนตร์โดย พิมพกา โตวริะ 
3.1.1.4 คนเล่นของ (2547) ก ากบัภาพยนตร์โดย ธนิตย ์จิตนุกลู 
3.1.1.5 อ ามหิตพิศวาส (2549) ก ากบัภาพยนตร์โดย ศรัณย ูวงษก์ระจ่าง 
3.1.1.6 แฝด (2550) ก ากบัภาพยนตร์โดย บรรจง ปิสัญธนะกลู และภาคภูมิ วงศภ์ูมิ 
3.1.1.7 เมมโมร่ี รักหลอน (2551) ก ากบัภาพยนตร์โดย ต่อพงศ ์ตนัก าแหง 
3.1.1.8 ช็อคโกแลต (2551) ก ากบัภาพยนตร์โดย ปรัชญา ป่ินแกว้ 
3.1.1.9 เชือดก่อนชิม (2552) ก ากบัภาพยนตร์โดย ทิวา เมยไธสง 
3.1.1.10 ชัว่ฟ้าดินสลาย (2553) ก ากบัภาพยนตร์โดย มล.พนัธ์ุเทวนพ เทวกุล 

 
3.1.2  ประเภทเอกสาร 
ขอ้มูลประเภทเอกสาร คือ เอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงและความรุนแรงในภาพยนตร์

ไทยยุคปัจจุบนั ซ่ึงผูว้ิจยัจะท าการรวบรวมเอกสารไม่ว่าจะเป็น หนังสือวิชาการ งานวิทยานิพนธ์ 
บทความทั้งไทยและต่างประเทศ และหนงัสือท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรง หรือผูห้ญิงกบัการใช้
ความรุนแรงนอกจากน้ียงัรวมถึงเอกสาร หนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างภาพยนตร์ นิตยสารเก่ียวกบั
ภาพยนตร์ รวมทั้ งข้อมูลจากส่ือออนไลน์ บทความวิเคราะห์ ท่ีผูว้ิจยัจะค้นควา้จากห้องสมุดของ
มหาวทิยาลยั และหนงัสือจากร้านหนงัสือ 

 
3.2  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ผูว้ิจยัใช้วิเคราะห์แบบตีความในเน้ือหาสาระ (Subject Matters) ในเชิงอตัวิสัย (Subjective) 
(ชาย โพธิสิตา, 2552, น. 69-86; Denzin & Lincoln, 2003, p. 3) เพื่อให้เหตุผลขอ้สรุปแบบอุปนยั 
(Induction) โดยอา้งอิงกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีระบุไวใ้นบทท่ี 2 และท าการตรวจสอบโดยใชก้ฎสาม
เส้า (Triangulation) เพื่อให้ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกมาเท่ียงตรงมากท่ีสุด (สุภางค ์จนัทวาณิช, 2552,
น. 13) โดยวิเคราะห์การน าเสนอภาพผูห้ญิงกบัความรุนแรงท่ีปรากฏในภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.
2540 ถึงปัจจุบนั พ.ศ. 2554 จากภาพยนตร์จ านวน 10 เร่ือง ในภาพยนตร์แต่ละเร่ืองจะตอ้งมีการน าเสนอ
ตวัละครผูห้ญิงท่ีมีความส าคญัในการด าเนินเร่ืองและมีพฤติกรรมความรุนแรงทั้งท่ีเป็นผูถู้กกระท าและ
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เป็นผูก้ระท า ตามหลกัทฤษฎีการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ และแนวคิดอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 ประกอบ
กบัขอ้มูลท่ีเป็นเอกสารมาเสริมในการวเิคราะห์ ตีความภาพยนตร์โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

3.2.1  ข้อมูลประเภทภาพยนตร์ 
ศึกษาภาพยนตร์เพื่อใหท้ราบถึงการน าเสนอภาพผูห้ญิงและความรุนแรงท่ีปรากฏในภาพยนตร์

ไทยโดยศึกษาวเิคราะห์ ดงัน้ี 
3.2.1.1 วเิคราะห์การเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ 
ศึกษาเน้ือหาในภาพยนตร์ รวมทั้งศึกษาการน าเสนอภาพตัวละครผูห้ญิงและความ

รุนแรงท่ีถูกประกอบสร้างข้ึนมาโดยใชแ้นวคิดทฤษฎีสตรีนิยม แนวคิดความรุนแรง แนวคิดการเล่าเร่ือง
ในภาพยนตร์ แนวคิดการประกอบสร้างความจริงทางสังคม และเทคนิคทางภาพยนตร์เพื่อท าความ
เขา้ใจในส่ิงท่ีภาพยนตร์ตอ้งการน าเสนอ แบ่งการวิเคราะห์การเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ (กนกพรรณ วิบูล
ยศริน, 2547) ไดด้งัน้ี 

1) วิเคราะห์โครงเร่ือง (Plot) ศึกษาโครงเร่ืองของภาพยนตร์ เป็นเหตุการณ์ท่ี
ต่อเน่ือง ตั้งแต่เร่ิมเร่ือง การพฒันาเหตุการณ์ ภาวะวกิฤติ ภาวะคล่ีคลาย และจุดจบของเร่ืองเพื่อวิเคราะห์
ความหมายต่างๆ 

2) วิเคราะห์แก่นความคิด (Theme) ศึกษาแก่นความคิดหลกัของภาพยนตร์ใน
แต่ละเร่ืองเก่ียวกบัผูห้ญิงกบัความรุนแรงววา่มีการสะทอ้นออกมาในลกัษณะใดเหมือนกนัหรือต่างกนั
อยา่งไร เพื่อวเิคราะห์ความหมายของแก่นความคิดท่ีปรากฏในแต่ละเร่ือง 

3) วิเคราะห์ตวัละครหลัก (Character) ศึกษาตวัละครผูห้ญิงในภาพยนตร์
เก่ียวกบัลกัษณะการใช้ความรุนแรง สาเหตุของความรุนแรง นิสัย และทศันคติของตวัละครท่ีสะทอ้น
ออกมาในรูปของพฤติกรรม อารมณ์ความรู้สึก 

4) วิเคราะห์ความขดัแยง้ (Conflict) ศึกษาถึงความขดัแยง้ต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัตวั
ละครหญิงในภาพยนตร์ทั้งท่ีแสดงออกในลกัษณะทางกายภาพระหว่างคนกบัคน และความขดัแยง้ใน
จิตใจระหวา่งคนกบัส่ิงภายนอก และมีผลต่อการด าเนินเร่ืองอยา่งไร 

5) วิเคราะห์ฉาก (Setting) ศึกษาเก่ียวกบัฉากต่างๆในเร่ืองทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัตวัละครและอาจบ่งบอกความหมายบางอยา่งของเร่ืองได ้เช่นอิทธิพลทางความคิด การกระท าของ
ตวัละคร  

6) วเิคราะห์สัญลกัษณ์พิเศษ (Symbols) ศึกษาเก่ียวกบัสัญลกัษณ์พิเศษของภาพ
และเสียง ความหมายท่ีซ่อนอยูภ่ายในภาพและการใชเ้สียงต่างๆในภาพยนตร์ เพื่อให้เห็นทศันคติของ
ตวัละครและความรุนแรงท่ีน ามาใช ้
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7) วิเคราะห์มุมมองการเล่าเร่ือง (Point of view) ศึกษามุมมองการเล่าเร่ือง ว่า
เป็นมุมมองท่ีมาจากจุดยนืการเล่าเร่ืองของใคร 

8) วิเคราะห์เทคนิคต่างๆทางภาพยนตร์ในการส่ือความหมายว่ามีส่วนในการ
แสดงให้เห็นถึงรูปแบบ วิธีการใช้ความรุนแรงอย่างไร โดยผูว้ิจยัจะใช้ในการตีความหมายร่วมกับ
แนวคิการเล่าเร่ืองท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้แทนทฤษฎีสัญญวทิยาทั้งภาพและเสียงท่ีปรากฏในภาพยนตร์ 
 

3.2.2  ข้อมูลประเภทเอกสารและงานวจัิย 
ผูว้จิยัไดร้วบรวมหนงัสือต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาภาพยนตร์ไม่วา่จะเป็นเอกสาร บทความ 

งานวจิยั และวทิยานิพนธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงและความรุนแรง มาศึกษา
วิเคราะห์เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบในการศึกษาวิจยั ซ่ึงจะช่วยให้เห็นภาพในการน าเสนอของภาพยนตร์
ไดช้ดัเจนมากข้ึน 

 
3.3  การน าเสนอข้อมูล 
 

หลงัจากผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลแลว้จะน าเสนอผลการวิเคราะห์ในแต่ละเร่ืองโดยเร่ิมจาก 1) เร่ือง
ยอ่ 2) โครงสร้างการเล่าเร่ืองประกอบดว้ย โครงเร่ือง/แก่นเร่ือง/ฉาก/ตวัละคร/ ความขดัแยง้/ สัญลกัษณ์
พิเศษ และมุมมองการเล่าเร่ือง 3) บทสนทนาท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง 4) องค์ประกอบของความ
รุนแรง และ 5) ผลสรุปในแต่ละเร่ือง โดยอาศยัแนวคิดและทฤษฎีต่างๆในบทท่ี 2 มาเป็นกรอบในการ
ศึกษาวิจยั และรายงานผลด้วยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ในเชิงอตัวิสัย 
(Subjective) ของผูว้ิจยัร่วมดว้ยในประเด็นการน าเสนอผูห้ญิงและความรุนแรงในภาพยนตร์ไทยทั้ง     
10 เร่ือง โดยใชแ้นวคิดความรุนแรง แนวคิดการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์ และเทคนิคทางภาพยนตร์กบั
การส่ือความหมายวเิคราะห์เพื่อหาความหมายทั้งทางตรง และความหมายโดยนยัท่ีสามารถส่ือถึงความ
รุนแรงทั้งทางอวจันภาษาและวจันภาษาในภาพยนตร์ซ่ึงแบ่งได ้ดงัน้ี 

บทท่ี 4 เป็นการวิเคราะห์ตวับทของภาพยนตร์ทั้ง 10 เร่ือง ผ่านโครงสร้างการเล่าเร่ือง
ในภาพยนตร์ โดยมีองคป์ระกอบเร่ิมจากการวิเคราะห์โครงเร่ือง (Plot) แก่นเร่ือง (Theme) ฉาก (Scene) 
ตวัละคร (Character) ความขดัแยง้ (Conflict) สัญลกัษณ์พิเศษ (Symbols) มุมมองการเล่าเร่ือง (Point of 
View) และเทคนิคทางภาพยนตร์กบัการส่ือความหมาย ไล่ไปท่ีละเร่ืองตามล าดบัท่ีออกฉายภาพยนตร์
ในประเทศไทย เพื่อ ศึกษาเก่ียวกบัสาเหตุและการใช้ความรุนแรงของผูห้ญิงและรูปแบบการกระท า
ความรุนแรงในภาพยนตร์มีการน าเสนออยา่งไร 

บทท่ี 5 เป็นการอภิปรายผลการน าเสนอผูห้ญิงและความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย โดย
ใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ตวับทของภาพยนตร์ท่ีไดจ้ากบทท่ี 4 มาอภิปราผล เพื่อตีความหมายทั้งท่ี
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เป็นความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัยท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัอุดมการณ์ทางสังคมของไทย 
วฒันธรรม และทศันคติของคนในสังคมไทยท่ีมีต่อประเด็นของผูห้ญิงและความรุนแรงท่ีปรากฏในการ
น าเสนอของภาพยนตร์ไทยในยคุปัจจุบนั 

บทท่ี 6 เป็นการสรุปผลการวจิยัเร่ือง “การน าเสนอผูห้ญิงและความรุนแรงในภาพยนตร์
ไทย” พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะและขอ้จ ากดัในการวจิยัส าหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป 



 

บทที ่4 
 
 

การวเิคราะห์เนือ้หาผู้หญงิและความรุนแรงในภาพยนตร์ 
 
 

ในการวิเคราะห์เน้ือหา (Textual Analysis) การน าเสนอภาพผูห้ญิงและความรุนแรงใน
ภาพยนตร์ไทย โดยการวเิคราะห์โครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ (Narrative)  เทคนิคทางภาพยนตร์
กบัการส่ือความหมาย และแนวคิดเร่ืองความรุนแรง (Violence) เพื่อวิเคราะห์ถึง สาเหตุท่ีน ามาสู่การใช้
ความรุนแรงระหวา่งตวัละคร และรูปแบบการกระท าความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนโดยมีตวัละครผูห้ญิงเขา้ไป
เก่ียวขอ้งในภาพยนตร์ไทยแต่ละเร่ือง โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 ส่วน 

4.1  เร่ืองยอ่และโครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ 
4.2  สาเหตุของความรุนแรงและความรุนแรงในภาพยนตร์ 
 
 

4.1  เร่ืองย่อและโครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ 
 
 4.1.1  ภาพยนตร์เร่ือง เร่ืองตลก 69 (2542) 
 

 
 

ภาพที ่4.1  ใบปิดภาพยนตร์เร่ือง เร่ืองตลก 69 (2542) 
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ภาพยนตร์เร่ือง เร่ืองตลก 69 เร่ืองราวชีวิตของผูห้ญิงธรรมดาคนหน่ึงในวนัท่ีแสนธรรมดาแต่
กลบัไม่ธรรมดาเพียงเพราะความผลิกผนัของตวัเลข 69 ตุม้ ชีวิตเธอตอ้งพลิกจากหน้ามือเป็นหลงัมือ
ภายในวนัวนัเดียวตั้งแต่ท่ีเธอบงัเอิญพบเงินจ านวนมากวางอยู่หน้าห้องพกัของเธอ และเพราะความ
ละโมบ ส่งผลใหตุ้ม้ตอ้งพบกบัเร่ืองราวมากมายท่ีเปล่ียนชีวติของเธออยา่งท่ีคาดไม่ถึง 

4.1.1.1 การวเิคราะห์โครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์เร่ือง เร่ืองตลก 69 
1) โครงเร่ือง (Plot) ภาพยนตร์ เร่ืองตลก 69 โครงเร่ืองเป็นการเล่าแบบ

เรียงล าดบัตามช่วงเวลาอยา่งเป็นขั้นเป็นตอนบอกเหตุ และผลของเร่ืองราวทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนภายในหน่ึง
วนัผ่านตัวตุ้ม ซ่ึงเป็นตัวผูห้ญิงและเป็นตัวละครหลักในการด าเนินเร่ือง โดยภาพยนตร์เปิดเร่ือง 
(Exposition) ดว้ยสภาพสังคมไทยท่ีย  ่าแยจ่ากพิษเศรษฐกิจตกต ่าอยา่งต่อเน่ืองในปีพ.ศ. 2540 ซ่ึงกระทบ
โดยตรงต่อตวัละครหญิงของเร่ือง ตุม้ เป็นหน่ึงในพนกังานท่ีตอ้งตกงานเพียงเพราะความซวยท่ีจบัได้
เลข 9 หลงัจากตกงาน ชีวติตุม้ตอ้งด้ินรนเพื่อใหอ้ยูไ่ดใ้นสังคมท่ีเต็มไปดว้ยแรงบีบคั้นโดยเฉพาะปัญหา
ปากทอ้ง จนวนัหน่ึงเม่ือตุม้พบเงินจ านวนหน่ึงลา้นบาทท่ีวางอยูห่นา้ห้อง เพียงเพราะความเขา้ใจผิดคิด
ว่าเป็นห้องเลขท่ี 9 แต่ความจริงเป็นห้องเลขท่ี 6 ซ่ึงตวัเลขกลบัหัวตกลงมา จากความเขา้ใจผิดเพียง
เล็กน้อยของหมายเลขห้องน ามาสู่เร่ืองราวท่ีผลิกผนัชีวิตตุม้และคนรอบขา้งเธออย่างคาดไม่ถึงน ามาสู่
การพฒันาเหตุการณ์ (Rising Action) เม่ือตุม้ ไดพ้ลั้งฆ่าผูช้ายสองคนท่ีกลุ่มผูมี้อิทธิพลส่งมาทวงเงินท่ี
วางผิดห้องตายโดยบงัเอิญในห้องของเธอ และเป็นช่วงเวลาท่ีตุม้ตอ้งตดัสินใจระหว่างบอกส่ิงท่ีเกิด
ข้ึนกบัต ารวจหรือปกปิดส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเองแลว้หนีไปพร้อมกบัเงิน สุดทา้ยเธอเลือกท่ีจะปกปิดเร่ือง
ทุกอยา่งเพราะความกลวัท่ีเกิดข้ึนในจิตใจไม่อยากติดคุก และพยายามหาทางออกให้กบัตวัเองโดยการ
อ าพรางศพทั้งสองไวใ้นหอ้ง พร้อมทั้งหาซ้ือกล่องใบใหญ่ท่ีสามารถเอาศพลงไปไดแ้ลว้รอเวลาท่ีจะเอา
ศพทั้งสองไปทิ้งน ้ าท่ีอยุธยาตามท่ีเพญ็เพื่อนสาวท่ีพกัท่ีเดียวกนัแนะน าให้โดยบงัเอิญ และเก็บเงินท่ีได้
หนีไปเร่ิมตน้ชีวิตใหม่ท่ีองักฤษ แต่แลว้ชีวิตของเธอยงัคงวุน่วายไม่จบเม่ือผูมี้อิทธิพลเจา้ของเงิน สืบรู้
วา่เงินจ านวนนั้นอยู่ท่ีตุม้ เธอจึงถูกตามล่าตวัโดยท่ีตุม้เองก็ไม่รู้ตวัว่า ครรชิต คนท่ีเธอติดต่อจา้งให้ท า
หนงัสือเดินทางปลอมเพื่อหนีออกนอกประเทศ คือ คนท่ีเป็นเจา้ของเงินและตอ้งการตวัเธออยูใ่นขณะน้ี 
เร่ืองเร่ิมตึงเครียดมากข้ึนจนกลายเป็นจุดวิกฤติของภาพยนตร์ (Climax) เม่ือเร่ืองศพท่ีเธออ าพรางไวถู้ก
ต ารวจท่ีมาจบัพวกเสพยาเสพติดขา้งห้องเธอเขา้มาพบโดยบงัเอิญ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาเดียวกบัคนท่ีผูมี้
อิทธิพลอีกกลุ่มส่งคนมาสืบเร่ืองเงิน และซ่อนตวัอยูใ่นตูเ้ส้ือผา้ของตุม้ในห้อง น ามาสู่การยิงต่อสู้กนัผล
ปรากฏวา่มีคนตายเพิ่มอีกสองคนในห้องของตุม้ กลายเป็นวา่ตอนน้ีมีศพส่ีศพอยูภ่ายในห้อง ตุม้จึงตอ้ง
ออกไปซ้ือกล่องมาเพิ่มเพื่อใส่ศพทั้งหมด และเอาไปทิ้งน ้ าให้ทนัภายในคืนน้ี โดยไปขอยืมรถกระบะ
ของ จ๋ิม ซ่ึงเป็นเพื่อนท่ีตุม้สนิทท่ีสุด และเป็นความบงัเอิญท่ีจ๋ิมถูกแฟนทิ้งก าลงัคิดจะฆ่าตวัตายพอดี จ๋ิม
จึงรู้เร่ืองศพตอนท่ีตุม้จ  าใจพาจ๋ิมไปทิ้งศพท่ีอยุธยาพร้อมกนั ทั้งสองเกิดมีปากเสียงกนัและเป็นช่วงเวลา
ท่ีตุม้ลงัเลวา่จะฆ่าจ๋ิมหรือไม่ แต่สุดทา้ยดว้ยความเป็นเพื่อนกนัมานาน และตุม้ก็ไม่ใช่คนโหดร้าย เธอจึง



63 
 

ตดัสินใจชวนจ๋ิมหนีไปองักฤษดว้ยกนัเพื่อหนีเร่ืองวุน่ๆทั้งหมด เร่ืองราวด าเนินมาถึงตอนจบ (Ending) 
เม่ือตุม้และจ๋ิมเดินทางมาท่ีค่ายมวยครรชิต เพื่อเอาหนงัสือเดินทางท่ีสั่งท าไว ้ก่อนท่ีจ๋ิมจะโดนลูกนอ้ง
ครรชิตยิงตาย และจบัตวัตุม้พาไปหาครรชิตท่ีนัดพบกบั เส่ียโตง้ ท าธุรกิจร่วมกนัท่ีห้องของตุม้ และ
ตอ้งการจะสะสางเร่ืองราวทั้งหมดท่ีน้ี ส่วนตุม้เอาตวัรอดมาไดโ้ดยพลั้งมือฆ่าลูกนอ้งครรชิตตาย ก่อน
จะกลบัมาเก็บของ ของเธอท่ีห้องโดยไม่รู้เลยวา่พวกครรชิต และเส่ียโตง้มาดกัรอกนัอยูท่ี่ห้องของเธอ
แลว้ และเหมือนโชคชะตาจะเขา้ขา้งตุม้ เม่ือต ารวจซ่ึงได้รับแจง้จากลุงท่ีดูแลหอพกัว่าจะมีเร่ืองไม่ดี
เกิดข้ึนบุกเขา้มาตรวจคน้ และหลงัจากนั้นก็เกิดการยิงกนัอยา่งสนัน่หวัน่ไหวภายในห้อง ทุกคนท่ีมาท่ี
หอ้งของตุม้ตายทั้งหมดไม่วา่จะเป็นกลุ่มผูมี้อิทธิพลหรือต ารวจ และในตอนนั้นเองท่ีตุม้ไดรู้้ความจริงวา่
เส่ียโตง้ คือ เจา้นายของเธอท่ีเป็นคนไล่เธอออกจากงาน เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท าให้ตุม้คิดไดว้า่มนัจะไม่
เกิดข้ึนเลยถา้เธอไม่โลภอยากไดเ้งินท่ีไม่ใช่ของเธอ ตุม้จึงตดัสินใจน าเงินทั้งหมดท่ีเหลือไปทิ้งน ้ า และ
เป็นการทิ้งเร่ืองราวทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนไวเ้บ้ืองหลงั ก่อนท่ีจะเดินทางกลบัไปเร่ิมตน้ชีวิตใหม่ท่ีบา้นของ
เธอท่ีต่างจงัหวดัดว้ยความรู้สึกผดิท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ 

2) แก่นเร่ือง (Theme) ภาพยนตร์เร่ือง เร่ืองตลก 69 มีแก่นความคิดหลกัเก่ียวกบั 
การใชชี้วติ ชีวติท่ีดีของมนุษยไ์ม่ไดข้ึ้นอยูก่บัโชคชะตา แต่ข้ึนอยูท่ี่ความคิดและการกระท า ถา้คนเราท า
ดี ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เราก็ไม่ตอ้งกลวัว่าจะเกิดโชคร้ายหรือเร่ืองร้ายๆในชีวิต เร่ืองตลก 69 จึงเป็น
ภาพยนตร์ตลกท่ีอาจไม่ตลกส าหรับคนบางคน ท่ีตอ้งพบกบัความไม่แน่นอนในชีวิต และในชีวิตของ
คนเราสามารถพบกบัเร่ืองท่ีไม่คาดคิดได้ตลอดเวลา เหมือนตุม้ท่ีชีวิตตอ้งพบเร่ืองราวมากมายเพียง
เพราะกล่องใบเดียวกบัเลข 6 และ 9 หนา้ห้องของเธอ ท่ีท าให้เธอตอ้งพบกบัเร่ืองแปลกๆเกิดข้ึนภายใน
วนัเดียว ทั้งยงัตอ้งพลิกผนัเขา้ไปพวัพนักบักลุ่มผูมี้อิทธิพล และการฆาตกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยมีเงินใน
กล่องเป็นแรงดึงดูดให้ผูค้นมากมายตอ้งมาฆ่ากนัตายในห้อง 69 เพียงเพราะความเขา้ใจผิดเล็กน้อย
เก่ียวกบัหมายเลขหอ้ง 6 กบัหมายเลข 9 ของเธอท่ีตกสลบักนั และความผิดพลาดเล็กนอ้ยท่ีเธอมองขา้ม
โดยไมเ่คยคิดท่ีจะแกไ้ขใหถู้กตอ้งไดน้ ามาสู่ความเปล่ียนแปลงในชีวติคร้ังส าคญั 

นอกจากน้ีเร่ืองตลก 69 ยงัมีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ เสียดสี ผูค้น และ
สังคมไทยโดยเฉพาะในช่วงท่ีเศรษฐกิจประเทศไทยตกต ่าอยา่งท่ีสุดส่งผลให้มีคนวา่งงานจ านวนมาก 
การใชชี้วิตแบบตวัใครตวัมนัไม่ไดคิ้ดหนา้คิดหลงัขาดการวางแผนชีวิตท่ีดี และสังคมไทยท่ีฟ้อนแฟะ
ในสายตาชาวต่างชาติทั้งเร่ืองผูห้ญิงไทยกบัการขายตวัในต่างประเทศ การคา้ยาเสพติดส่ิงผิดกฎหมาย
ต่างๆ รวมถึงการท่ีคนไทยไม่เคารพกฎหมาย ละเลย และมองข้ามท่ีจะท าทั้งยงัมีการน าเสนอการ
คอรัปชัน่ของคนไทยบางคนน าเสนอใหเ้ห็นอยูต่ลอดทั้งการกระท าและค าพดูตั้งแต่ตน้จนจบเร่ือง 

3) ฉาก (Setting) ฉากในภาพยนตร์ เร่ืองตลก 69 มี 2 ประเภท คือ ฉากหลกั ท่ี
เป็นการด าเนินชีวิตของตวัละครในเร่ือง และฉากรอง ท่ีเป็นช่วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์ ซ่ึงใน
ภาพยนตร์ เร่ืองตลก 69 เป็นฉากในช่วงเวลาของ ปี พ.ศ. 2540 ปีท่ีเศรษฐกิจไทยตกต ่า (ตม้ย  ากุ้ง) 
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ประสบปัญหามากมายในดา้นเศรษฐกิจในประเทศ ปัญหาคนตกงานรวมทั้งตวั ตุม้ ตวัละครเอกของ
เร่ืองท่ีประสบปัญหาดงักล่าว ในส่วนของฉากการด าเนินชีวิตของตวัละครท่ีส าคญั ซ่ึงเป็นการแสดงให้
เห็นถึงภูมิหลงัตวัละคร หรือลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัละครแต่ละตวั รวมถึงรูปแบบการด าเนิน
ชีวติของตวัละครมี ดงัน้ี 

(1) ฉากท่ีท างาน เป็นฉากแรกท่ีเปิดเร่ืองมี ตุม้ และเพื่อนท่ีท างานดว้ยกนั
ซ่ึงเป็นผูห้ญิงทั้งหมดก าลงัจะโดนไล่ออกโดยหวัหนา้งานท่ีเป็นผูช้ายอยูร่วมกนัภายในห้องท างาน เพื่อ
พิจารณาการท างานของพนกังานและการไล่พนกังานออกเน่ืองจากพิษเศรษฐกิจ โดยใชว้ิธีการจบัฉลาก
ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีแปลกและไม่มีบริษทัไหนใช้วิธีน้ี เพราะเป็นการไล่คนออกโดยไม่ได้พิจารณาถึง
ศกัยภาพในการท างาน แต่ถูกออกเพราะดวงไม่ดี และตุ่มก็เป็นหน่ึงในจ านวนท่ีตอ้งตกงานในช่วงเวลา
ท่ีเลวร้ายของสังคมในขณะนั้น 

(2) ฉากหอ้งหมายเลข 6 และ 9 ของตุม้ เป็นฉากท่ีส าคญัท่ีสุดของเร่ือง เป็น
สถานท่ีท่ีเป็นพื้นท่ีส่วนตวั แสดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบการใชชี้วิตของตวัละครอยา่งตุม้ ในลกัษณะของคน
เมืองต่างคนต่างอยู ่มีโลกส่วนตวัในการด าเนินชีวิต และเป็นเพียงพนกังานทัว่ไปไม่ไดร้ ่ ารวยทั้งยงัเป็น
การแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของตุม้กบัตวัละครคนอ่ืนในเร่ือง ท่ีทุกคนตอ้งเขา้มาพวัพนักนัภายใน
ห้องน้ีกลายเป็นฉากท่ีมีเร่ืองส าคญัเกิดข้ึนมากมายทั้งเร่ืองดี ท่ีมีเงินจ านวนมากมาวางอยู่หนา้ห้อง และ
เร่ืองร้ายต่างๆเกิดข้ึนตามมาเก่ียวกบัเงินจ านวนน้ี มีคนจ านวนมากท่ีเขา้มาเก่ียวพนัทั้งท่ีตั้งใจ และเป็น
ความบงัเอิญกบัตุม้ตอ้งมาฆ่ากนัตายภายในห้องหมายเลข 6 และหมายเลข 9 เลข 69 จึงเป็นหมายเลข
หอ้งของตุม้ท่ีตกสลบัไปมาตลอดทั้งเร่ือง 

(3) ฉากท่ีค่ายมวยของครรชิต เป็นฉากท่ีตุม้มาพบกบัครรชิต เพื่อติดต่อให้
ครรชิตท าพาสปอร์ตปลอมให้ และเป็นฉากท่ีเปิดเผยถึงเบ้ืองหลงัของตวัละครอย่างครรชิตวา่เป็นคนท่ี
พดูจริงท าจริง สามารถฆ่าคนไดโ้ดยไม่กลวัความผดิ เป็นนกัเลงท่ีไม่สนใจกฎหมาย แต่ในอีกดา้นหน่ึงก็
เป็นการเปิดเผยให้เห็นว่าครรชิตก็เป็นคนหน่ึงท่ีศรัทธาในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ศรัทธาในกฎหมาย
โดย เปิดค่ายมวยบงัหนา้แต่เบ้ืองหลงัคือ การท าธุรกิจผิดกฎหมายและเป็นเจา้ของเงินจ านวนนั้นโดยท่ี
ตุม้ไม่ทราบมาก่อน ครรชิตจึงเป็นตวัละครท่ีมีทั้งดา้นมืด และดา้นสวา่งอยูใ่นคนๆเดียวกนั 

4) ตวัละคร (Character) ท่ีส าคญัในภาพยนตร์เร่ือง เร่ืองตลก 69 ประกอบดว้ย 
(1) ตุม้ คือตวัละครหญิงและเป็นตวัละครหลกัท่ีเดินเร่ืองราวทั้งหมด ตุม้เป็น 

ผูห้ญิงธรรมดาจากต่างจงัหวดั ท่ีตา้องการมีชีวิตท่ีดีข้ึนจึงตดัสินใจเขา้มาท างานในกรุงเทพฯ เมืองท่ีเต็ม
ไปดว้ยการแข่งขนั และค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนจากผลพวงความรุนแรงทางเศรษฐกิจในขณะนั้น ตุม้ท างาน
เป็นพนกังานดา้นการเงินให้บริษทัเอกชนแห่งหน่ึง และตอ้งถูกพิจารณาเลิกจา้งงานอนัเป็นผลมาจาก
เศรษฐกิจท่ีตกต ่าต่อเน่ืองในช่วงปี 2540 ภายนอกเธอจึงเป็นคนค่อนขา้งเก็บตวั เป็นคนพูดนอ้ย ใชชี้วิต
เรียบง่าย แต่ฉลาดท่ีจะเอาตวัรอด และเป็นคนมีน ้ าใจ ตุม้มีความฝันอยากเก็บเงินส่งท่ีบา้นให้ทุกคนได้
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อยูอ่ยา่งสบาย และเพื่อสานความฝันอีกอยา่งของเธอ คือ การไดไ้ปประเทศองักฤษสักคร้ังหน่ึงในชีวิต 
เพราะ เธอช่ืนชอบในตวัของเจา้หญิงไดอาน่าเป็นอยา่งมาก 

(2) ครรชิต หนุ่มใหญ่เจา้ของค่ายมวย และผูมี้อิทธิพลท าธุรกิจผิดกฎหมาย 
ไม่เคยท่ีจะเคารพกฎหมาย แต่อีกด้านหน่ึงเขากลบัมีความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นความ
ขดัแยง้ท่ีอยูภ่ายในคนๆเดียว เพราะในชีวิตจริงของเขา ครรชิตเป็นคนจริง พูดจริง ท าจริง และสามารถ
ฆ่าคนไดโ้ดยซ่ึงขดัต่อหลกัของศาสนา เขาไม่สนใจกฎหมาย เพราะเขามีความเช่ือวา่กฎหมายเป็นเร่ืองง่ี
เง่า และถูกสร้างข้ึนมาจากคนท่ีเห็นแก่ตวัเห็นแก่ประโยชน์ไม่ต่างกนักบัเขา โดยเฉพาะพวกนกัการเมือง
ท่ีครรชิตมองวา่เป็นพวก “มือถือสาง ปากถือศีล” แต่เขาไม่ใช่ ครรชิตเป็นคนๆหน่ึงท่ีรักษาค าพูดและรัก
ศกัด์ิศรีของตวัเอง 

(3) จ๋ิม เพื่อนสนิทของตุ้ม จ๋ิมมีอาชีพเป็นแม่คา้ปากจดั เป็นคนท่ีตดัสินใจ
อะไรดว้ยอารมณ์ และความรู้สึกมาก่อนเหตุผลเสมอ แต่ก็เป็นคนท่ีมีมีน ้าใจต่อเพื่อนเสมอ ภายนอกจ๋ิมดู
เป็นคนเขม้แข็ง แต่ข้างในกลบัเป็นคนอ่อนไหว และข้ีเหงาคนหน่ึง เป็นคนท่ีรักใครแล้วจะรักจริง
เช่ือมัน่ในผูช้ายท่ีตนรัก ข้ีหึงและต้องการให้คนรักเอาใจ แต่เม่ือเธอถูกคนท่ีรักหักหลัง ความรู้สึก
ผดิหวงั เสียใจท่ีเกิดข้ึนก็ท าใหเ้ธอขาดสติและท าร้ายตวัเอง จ๋ิมจึงเป็นตวัละครท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความ
อ่อนไหว อ่อนแอของผูห้ญิงไดเ้ป็นอยา่งดี  

(4) เพ็ญ เป็นหญิงวยักลางคน แต่กลบัโชคดีท่ีมีแฟนเด็กกว่าและเป็นต ารวจ 
เธอเป็นคนท่ีชอบสอดรู้สอดเห็นเร่ืองคนของอ่ืนโดยเฉพาะเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างชายหญิง เพ็ญ
เป็นผูห้ญิงท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี เขา้กบัคนอ่ืนๆไดง่้าย เป็นคนตลก ปากจดั แต่ก็มีน ้ าใจต่อผูอ่ื้นเสมอ
โดยเฉพาะกบัตุม้ผูห้ญิงคนหน่ึงท่ีเธอบงัเอิญพบในหอพกัเดียวกนั และเพิ่งรู้จกัเพียงแค่วนัเดียว แต่เธอก็
สามารถท่ีจะสานไมตรีไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

(5) เส่ียโตง้ เป็นผูมี้อิทธิพลท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความขดัแยง้ และผลประโยชน์ของ
เงินก้อนน้ีอีกคน เขามีส่วนได้ส่วนเสียในเงินจ านวนนั้นเพราะการร่วมกนัท าธุรกิจผิดกฎหมายกับ
ครรชิต ซ่ึงทั้งสองเป็นผูมี้อิทธิพลท่ีไม่สนใจกฎหมาย และเขาก็เป็นคนเดียวกนักบัเจา้นายของตุม้ ซ่ึง
เป็นคนไล่เธอออกจากงาน เพียงเพราะเธอจบัไดเ้ลข 9 ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีเส่ียโตง้ไม่ชอบ 

5) ความขดัแยง้ (Conflict) ภาพยนตร์เร่ือง เร่ืองตลก 69 น าเสนอความขดัแยง้
หลกัๆ 2 ประการ ไดแ้ก่ 

(1) ความขดัแยง้ท่ีเกิดระหวา่งมนุษยก์บัสังคมโครงสร้างสังคมทางเศรษฐกิจ
ท่ีย  ่าแยข่องประเทศไทยในขณะนั้นกบัการต่อสู้ด้ินรนของผูค้นในเมืองหลวงท่ามกลางเศรษฐกิจท่ีตกต ่า 
การท่ีสินคา้ราคาปรับข้ึน และการวา่งงานจ านวนมากของผูค้น รวมถึงความถดถอยของสภาพบา้นเมือง 
และส่ิงมีชีวิต เช่น ภาพหมาจรจดั ภาพคนแก่ท่ีถูกทิ้งให้อยู่ตามล าพงั หรือภาพคนท่ีท างานโดยไร้
จุดหมายและความเจริญในหน้าท่ีการงานซ่ึงเป็นผลกระทบโดยตรงต่อจิตใจและร่างกายของคนใน
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สังคมนั้นๆทั้งยงัส่งผลโดยตรงต่อความสัมพนัธ์ของมนุษยจ์นน ามาสู่ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บั
มนุษยด์ว้ยกนัเองเพราะแรงบีบคั้นท่ีเพิ่มมากข้ึนในการใชชี้วติ 

(2) ความขดัแยง้ภายในจิตใจ ระหว่างการท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งแต่ตวัเองตอ้ง
เดือดร้อนกบัการท าในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งและอาจท าให้ชีวิตดีข้ึนโดยไม่สนใจว่าจะเกิดเร่ืองอะไรตามมา
หรือใครจะตอ้งเดือดร้อนในส่ิงท่ีตวัเองท า เห็นไดจ้ากการท่ีตุม้ตอ้งตดัสินใจเร่ืองเงินท่ีเธอพบวา่จะเก็บ
ไวใ้ชจ่้ายในชีวติและสานฝันในการไปเท่ียวประเทศองักฤษ หรือน าไปวางไวท่ี้เดิมโดยการท่ีเธอโทรไป
ถามเพื่อนเพื่อขอความคิดเห็น แต่ไม่ทนัท่ีเธอจะตดัสินใจก็มีผูช้ายสองคนมาทวงเงินถึงห้อง และเป็น
เหตุให้เธอพลั้งมือฆ่าสองคนนั้นตาย ต่อมาเธอก็รู้สึกสับสนระหวา่งการท่ีเธอจะโทรบอกความจริงกบั
ต ารวจหรือเลือกท่ีจะปกปิดแลว้จดัการน าศพทั้งสองไปทิ้งเพื่ออ าพราง แต่ดว้ยความกลวัท่ีตอ้งติดคุกเธอ
ก็เลือกท่ีจะปกปิดเร่ืองราวทั้งหมด ต่อมาในตอนท่ีเธอตดัสินใจเอาศพทุกศพท่ีบงัเอิญตอ้งมาตายในห้อง
ของเธอไปทิ้งน ้าท่ีอยธุยา โดยมีจ๋ิมเพื่อนของเธอท่ีบงัเอิญมารู้เร่ืองเขา้ก็เกิดเป็นความขดัแยง้ในใจวา่เธอ
จะจดัการกบัจ๋ิมโดยการฆ่าปิดปาก หรือเลือกท่ีจะพาไปองักฤษดว้ยกนั และเม่ือเร่ืองทุกอย่างท่ีเกิดข้ึน
จบลงดว้ยการตายของทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งยกเวน้เธอคนเดียวท่ีรอดชีวิตพร้อมกบัเงิน เธอจึงแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนโดยหมดขอ้ขดัแยง้ในจิตใจ เพราะเธอตดัสินใจจบปัญหาโดยการทิ้งเงินทั้งหมดท่ีเหลือและ
เดินทางกลบับา้นท่ีต่างจงัหวดัพร้อมกบัความรู้สึกผดิในจิตใจ ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของตุม้ลว้น
เป็นผลมาจากการกระท าท่ีผิดตั้งแต่ตน้ ตุม้ไม่ไดต้อ้งการท่ีจะฆ่าคนหรือเป็นสาเหตุให้ใครตอ้งมาตาย 
เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนเป็นความบงัเอิญท่ีเธอคาดไม่ถึง และไม่คิดวา่เร่ืองจะบานปลายอยา่งรวดเร็วภายในวนั
เดียว 

6) สัญลกัษณ์พิเศษ (Special Symbol) ท  าหน้าท่ีส่ือความหมายในส่ิงท่ีผูช้ม
สามารถมองเห็น และไดย้ินเสียงท่ีปรากฏอยูใ่นภาพยนตร์ทั้งหมด ในภาพยนตร์เร่ือง เร่ืองตลก 69 มี 2 
อยา่ง ท่ีเห็นไดช้ดั ไดแ้ก่ 

(1) เลข 69 หรือ เลข 6 กบั เลข 9 ตวัเลขท่ีผกผนัอยูต่ลอด และเก่ียวพนักบั
ชีวติของตุม้ทั้งเร่ือง เป็นเลขท่ีท าใหเ้กิดเร่ืองราวทั้งดี และเร่ืองท่ีเลวร้ายในชีวิตของตุม้ ตั้งแต่ตน้เร่ืองกบั
การท่ีตุม้จบัไดเ้ลข 9 แลว้ถูกเลิกจา้งงาน ต่อมาเธอไดรั้บมิตรภาพจากชายแปลกหนา้ท่ีเขา้มาช่วยเธอถือ
ของไปท่ีห้องเลขท่ี 6 ของเธอท่ีตอนน้ีตกกลบัหัวเป็นเลข 9 และเป็นท่ีมาของความเขา้ใจผิด รวมถึง
เร่ืองราวมากมายท่ีใครต่อใครต่างมาตาย หรือถูกฆ่าท่ีห้องของเธอ และเปล่ียนชีวิตให้ตอ้งพบเจอกบั
เร่ืองท่ีไม่คาดฝันอยา่งไม่ทนัตั้งตวั ในภาพยนตร์ผูช้มจะเห็นวา่ ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดลว้นเกิด
จากความผดิพลาดเล็กนอ้ยเก่ียวกบั เลขหอ้ง 6 กบั เลขหอ้ง 9ในตอนตน้และไม่ไดรั้บการแกไ้ขท่ีถูกตอ้ง
จากเจา้ของห้อง คือ ตุม้ ซ่ึงเป็นการสอนให้เห็นว่าคนเราไม่ควรมองขา้มความผิดเล็กๆน้อยๆ เพราะ
ทา้ยท่ีสุดแลว้เร่ืองท่ีคิดวา่เล็กนอ้ยก็สามารถกลายเป็นเร่ืองใหญ่ไดเ้ช่นเดียวกนั 
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(2) รูปเจา้หญิงไดอาน่า ในห้องตุม้ คือ สัญลกัษณ์แทนความดี ความฝันลึกๆ
ท่ีสวยงามของเธอ ตุ้มอยากท่ีจะมีโอกาสสักคร้ังในชีวิตท่ีจะได้ไปเยือนประเทศอังกฤษ แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็เป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงความทะเยอทะยานในจิตใจของตุม้ ท่ีตอ้งการมีชีวิตท่ีดีข้ึน มี
เงินมากพอท่ีจะพาตวัเองไปสู่ความฝันท่ีหวงัไว ้ตุม้จึงเป็นเหมือนคนทัว่ๆไป ท่ีเกิดในต่างจงัหวดัแลว้
เขา้มาหางานท าในกรุงเทพมหานคร เพื่อท าให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน และมีโอกาสท่ีจะสานฝันให้ตวัเอง 
เป็นมนุษย์ท่ีมีความรัก ความต้องการ และความปรารถนา  สามารถท าในส่ิงท่ีถูกต้องได้แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็มีช่วงเวลาหลงผดิกบัส่ิงท่ีท า ตุม้จึงไม่ใช่คนเลวท่ีอยากจะเห็นใครถูกฆ่าหรือเขา้ไปมีส่วน
ในเหตุการณ์ฆาตกรรมโดยไม่มีความรู้สึกอะไรเลย เพราะลึกๆแลว้เธออยากเป็นคนดี อยากเป็นเหมือน
เจา้หญิงไดอาน่า และก่อนท่ีรูปเจา้หญิงไดอาน่าจะถูกท าลายลงในวนัท่ีชีวิตของเธอตอ้งผกผนัจากหนา้
มือเป็นหลงัมือ จะเพราะโชคชะตาท่ีกลัน่แกลง้ หรือเพราะส่ิงท่ีเธอท าผิดตั้งแต่ตน้ ท าให้เธอตอ้งพบเจอ
กบัเร่ืองท่ีไม่คาดฝันในชีวติเพียงช่วงเวลาหน่ึงวนั ก่อนท่ีชีวติของเธอจะเปล่ียนแปลงไปตลอด 

7) มุมมองการเล่าเร่ือง (Point of View) ภาพยนตร์เร่ือง เร่ืองตลก 69 มีมุมมอง
การเล่าเร่ืองแบบรู้รอบดา้น (The Omniscient Narrator) ผา่นจุดยืนของตวัละครผูห้ญิงอยา่งตุม้ ท่ีท าให้
ผูช้มสามารถเห็นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนกบัตวัละครทุกตวัในเร่ือง วา่ใครเคยมีประวติัอยา่งไรมาก่อนในอดีต 
มีรูปแบบการด าเนินชีวิต และดา้นหนา้ท่ีการงานท าอะไรโดยไม่จ  ากดัในเร่ืองเวลาและสถานท่ี ผูช้มจะ
รับรู้ทุกอยา่งทั้งความคิด สาเหตุของการใชค้วามรุนแรงท่ีเกิดจากความเขา้ใจผิด การละเลยท่ีจะแกไ้ขใน
ส่ิงท่ีผดิของตวัละคร และความโลภท่ีสะทอ้นผา่นตวัละครอยา่งตุม้ เม่ือพบเงินจ านวนมากหนา้ห้องของ
เธอ ตุม้เป็นตวัละครหญิงท่ีมีความส าคญั และเป็นตวัด าเนินเร่ืองทั้งหมด รวมถึงผลท่ีเกิดตามมาจากการ
กระท าในตวัละครทุกตวัละครอยา่งชดัเจน 

4.1.1.2 บทสนทนาของความรุนแรงในภาพยนตร์ 
1) บทสนทนาระหวา่งผูช้ายกบัผูห้ญิง 

(1) ตุม้กบัครรชิตท่ีบา้นครรชิต 
ตุม้:  แต่จะแน่ใจไดย้งัไงวา่ 
ครรชิต:  ว่าผมจะไม่เบ้ียวคุณใช่มยัครับ คุณไม่มีวนัท่ีจะแน่ใจอะไรได้

หรอกครับ ถ้าคุณตอ้งการความแน่ใจแลว้ละก็ ผมขอแนะน าให้คุณไปท าพาสปอร์ตท่ีกระทรวงการ
ต่างประเทศ  แลว้ไปขอวซ่ีาของจริงท่ีสถานฑูตแน่นอนและสบายใจ และราคาก็ถูกกวา่ผมเยอะ 

ครรชิต:  แต่ผมรับรองว่าคุณยงัไม่ไดเ้ดินทางวนัน้ีแน่นอน อย่างน้อยก็
ตอ้งอาทิตยก์วา่ๆ หรือสองอาทิตย ์แต่ก็อีกละครับคุณจะแน่ใจไดไ้งว่าสถานฑูตเขาจะออกวีซ่าให้คุณ 
อยา่ลืมนะครับวา่หลายๆประเทศในโลกน้ี เขาหมายตาคนท่ีถือพาสปอร์ตไทย โดยเฉพาะผูห้ญิงสาวๆ
สวยๆอย่างคุณน้ีละ เพราะพวกเขาเหล่าน้ี เขาคิดว่าประเทศไทยมีอยู่แค่ 2 อาชีพ ขอประทานโทษ ถา้
เป็นผูห้ญิงก็ คือ กะหร่ี ส่วนผูช้ายก็ คือ พอ่คา้ยาเสพติด นั้นเอง 
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ครรชิต:  คุณผูห้ญิงครับๆ ชีวติของผมปฏิเสธการเคารพกฎหมายอยา่งสิน
เชิง เพราะผมคิดวา่กฎหมายมนัง่ีเง่าส าหรับผม แต่มีอยูส่ิ่งหน่ึงท่ีคนเถ่ือนอยา่งผมเคารพ คือ การรักษา
ค าพดูและศกัด์ิศรีมีแต่นกัการเมืองเท่านั้นแหละครับ ท่ีไม่รักษาค าพดูแต่เทอดทูนกฎหมาย 

ตุม้:  ค่ะ 
บทสนทนาขา้งตน้ ค าพูดของผูช้ายท่ีพูดกบัผูห้ญิงแมจ้ะไม่มีการใช้ค  าหยาบคายด่าทอ

ผูห้ญิงท่ีสนทนาดว้ย แต่เป็นการพดูท่ีแสดงใหเ้ห็นทศันคติทางลบท่ีเขามีต่อกฎหมาย ต่อผูห้ญิงไทยและ
ต่อสังคมไทยท่ีก าลงัเส่ือมถอย ทุกอยา่งสามารถซ้ือไดด้ว้ยเงินและอ านาจ และการท่ีตุม้ ไม่ปฏิเสธหรือ
ตอบโตเ้ก่ียวกบัการแสดงทศันคติของเขา ก็เป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงการยอมรับของตุม้ ว่าเธอก็เห็น
ดว้ยท่ีมีผูห้ญิงไทยเป็นกระหร่ีมากข้ึน และสังคมไทยทุกวนัน้ีก็เส่ือมโทรมมากข้ึนทุกวนั ซ่ึงเป็นการ
สะทอ้นให้เห็นถึงความรุนแรงในระดบัโครงสร้างสังคมท่ีเป็นปัญหาจริงๆในสังคมไทยในปัจจุบนัทั้ง
เร่ืองค่ามนุษย ์ยาเสพติด และการละเมิดกฎหมายน ามาสู่การใชค้วามรุนแรงและอาชญากรรม 

2) บทสนทนาระหวา่งผูห้ญิงกบัผูห้ญิง 
(1) ตุม้กบัจ๋ิมท่ีร้านอาหาร 

จ๋ิม:  ร้านฉันนะแก อยู่ไดก้็เพราะต่อเน่ียละ อีพวกวยัรุ่นแรดๆท่ีมนัชอบ
มาเดินสวนกนัมนัชอบมาจีบ มนัก็ท าดูกางกงกางเกงไประหวา่งท่ีมนัดูมนัก็ชอบท าแรดไป แลว้แกนึก
ออกมยัวา่ต่อ เขาทั้งสุภาพ และข้ีอาย อีดอกพวกนั้นมนัยิง่ชอบกนัใหญ่ 

ตุม้:  มีเยอะวยัรุ่นแรดๆนะ 
จ๋ิม:  อุย! แกเพียบ เศรษฐกิจยิง่เห้ียนะ คนมนัยิง่แรด 

บทสนทนาขา้งตน้ของตุม้ กบั จ๋ิม แสดงให้เห็นถึงมุมมองความคิดของคนทั้งสองท่ีมีต่อ
วยัรุ่นหญิงในสังคมไทยขณะนั้น โดยทั้งคู่มองทุกวนัน้ีวยัรุ่นหญิงไทยจ านวนมากมีพฤติกรรมท่ีไม่ดี
เก่ียวกบัการวางตวั ไม่เป็นกุลสตรี และไม่มีศกัด์ิศรีซ่ึงมีการใช้ค  าพูดในเชิงต าหนิ เหน็บแนมผูห้ญิงท่ี
ปฏิบติัตวัดงักล่าว 

(2) เพญ็กบัเพื่อนภายในหอ้ง 
เพื่อนเพ็ญ:  มนัแลกกนัแขนขาห้อยขนาดนั้นนะเพญ็ มนัไม่ไดเ้อากนัท่ี

เดียวหรอก 
เพ็ญ:  ถึงวา่อะดิ พกัหลงัเน่ียอ่อนเพล้ียเพลียแรงตลอดเลย สมยัก่อนเน่ีย

เอากนัฉิบหายวายโปงเลย เชา้สายบ่ายเยน็กลางคืนดึกๆด่ืนๆตั้งนาฬิกาปลุกต้ืนข้ึนมาเอากนัยงัมีเลย 
เพื่อนเพญ็:  เลวกนัขนาดเน่ียนะแกมีโทษสถานเดียว ตดัทิ้ง... ก็ตดัไอนั้น

นะแหละ แกไม่รู้เหรอ ตดัมนัทิ้งสิ คนเรามนัเลวเพราะเจา้โลกอนัเดียวก็ตดัมนัทิ้งซะใช่เปล่า มนัจะได้
เป็นคนดีข้ึนมาบาง ตดัทิ้งๆฮ่าฮ่า.. 
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เพื่อนเพญ็: ตดัฉบัเดียว..ใหข้าดไปเลย... ตดัเสร็จแลว้ใช่มั้ย..เธอก็เอาไอท่ี้
ตดัเน่ียนะ หยอ่นลงไปในน้ี.. แลว้เธอก็ป่ันๆๆๆ.. ตอนท่ีเคร่ืองมนัป่ันอยูเ่น่ียนะ เธอก็อธิบายให้มนัฟัง 
ว่าเพราะอะไร มนักบัจา้วโลกของมนั ถึงตอ้งแยกทางกนัเดิน.. ฮึ แลว้ก็เพื่อเป็นการตอบแทนความมี
น ้ าใจของนัง่นัน่น่ะนะ ท่ีให้น ้ าปลาเธอยืม.. เธอก็เอาไอน้ัน่น่ะนะ ของไอน้ายต ารวจหนา้หมอ้ ท่ีป่ันจน
ละเอียดแลว้เน่ียนะ ท าเป็นลาบใหม้นักิน... 

บทสนทนาขา้งตน้ เกิดข้ึนหลงัจากท่ีเพญ็แอบมองตุม้กบัแฟนของตุม้มีอะไรกนั แต่กลบั
เห็นตุม้อยูก่บัแฟนตวัเอง และเขา้ใจผิดคิดวา่สองคนมีความสัมพนัธ์เชิงชูส้าวกนั เพญ็รู้สึกเหมือนโดน
หกัหลงัทั้งจากตุม้และคนรัก น ามาสู่ความโกรธเกลียดชิงชงั จนตอ้งเก็บไประบายให้เพื่อนฟัง และบท
สนทนาขา้งตน้แมจ้ะฟังคล้ายเร่ืองเล่าตลกขบขนัของผูห้ญิง ซ่ึงเป็นการระบายความคบัแคน้ใจของ
ผูห้ญิงดว้ยกนัอาจเป็นเร่ืองปกติ แต่การท่ีตวัละครกลุ่มน้ีพูดเน้นถึง การตดัอวยัวะเพศ ของผูช้ายหลาย
คร้ัง ก็เป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงความไม่ปกติท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ และทา้ยท่ีสุดก็น ามาสู่เหตุการณ์ความ
รุนแรงเกิดข้ึนระหวา่งผูห้ญิงดว้ยกนัเอง เช่น การลงไมล้งมือกนัระหวา่งเพญ็กบัตุม้ในลิฟทข์องหอพกั 

4.1.1.3 องคป์ระกอบของความรุนแรง 
1)  ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงถูกกระท า 
 

   
 
ภาพที ่4.2  ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงถูกกระท าจากภาพยนตร์เร่ือง เร่ืองตลก 69 
 

ลกัษณะความรุนแรงท่ีผูห้ญิงถูกกระท าในภาพยนตร์เร่ือง เร่ืองตลก 69 พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นความรุนแรงทางกาย (Physical Violence) โดยใชภ้าพระยะใกล้ (Close-Up Shot) ท่ีจะแสดงให้
เห็นถึงสีหนา้ความเจ็บปวด หวาดกลวัของตวัละครผูห้ญิง และภาพระยะปานกลาง  (Medium Shot) ท่ี
ส่ือให้เห็นการกระท าความรุนแรงของตัวละครชาย บรรยากาศโดยรอบท่ีมีการใช้ความรุนแรง 
นอกจากน้ียงัใชสี้โทนร้อน หรือใหแ้สงท่ีแข็งผา่นดา้นขา้งของตวัละครจนเกิดเงาท่ีมากกวา่ปกติในฉาก
หลงัท่ีมืดหรือใชช่้วงเวลากลางคืน เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความไม่ปลอดภยั ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในเร่ือง 



70 
 

2)  ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าต่อผูช้าย 
 

  

 
 

ภาพที ่4.3  ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าต่อผูช้ายจากภาพยนตร์เร่ือง เร่ืองตลก 69 
 

ลกัษณะความรุนแรงท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าในภาพยนตร์ เร่ืองตลก 69 พบวา่ ส่วนใหญ่
เป็นความรุนแรงทางกาย (Physical Violence) ท่ีเกิดจากการพลั้งมือไม่ตั้งใจให้เกิดข้ึน หรือเป็นการ
ป้องกนัตวั โดยใชภ้าพระยะใกล ้(Close-Up Shot) จบัแค่บางส่วนของร่างกาย เช่น มือท่ีจบัมีด หรือมือ
ถือปืน ผูช้มจะไม่เห็นสีหนา้ของผูห้ญิงขณะก าลงักระท าความรุนแรงต่อผูช้าย แต่จะเห็นเม่ือเหตุการณ์
ความรุนแรงส้ินสุดลงท่ีการตายของตวัละครผูช้าย และใชภ้าพระยะปานกลาง (Medium Shot) แสดงให้
เห็นถึงการลงมือต่อสู้ บรรยากาศท่ีมืด หรือเป็นสถานท่ีท่ีบงัคบัไม่มีทางให้หนี เช่น ในห้อง ในรถตอน
ท่ีตุ้มพลั้ งมือฆ่าลูกน้องครรชิต เพื่อให้เห็นถึงความไม่ปลอดภยั หรือตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีจ าเป็น
จะตอ้งลงมือกระท าความรุนแรงเพราะไม่มีทางให้หนีของผูห้ญิงและจบลงดว้ยการตายของผูช้าย ทั้งยงั
มีการใชโ้ทนสีร้อน (Hot Tone)ใหแ้สงท่ีแขง็ผา่นดา้นขา้งของตวัละคร ในฉากหลงัท่ีมืดหรือเป็นเวลาค ่า
คืนเป็นส่วนใหญ่ในภาพยนตร์ 

3) ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงกระท าต่อตวัเองและผูห้ญิงดว้ยกนั 
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ภาพที ่4.4  ภาพความรุนแรงท่ีเกิดจากการกระท าโดยผูห้ญิงจากภาพยนตร์เร่ือง เร่ืองตลก 69 
 

ลกัษณะความรุนแรงท่ีผูห้ญิงกระท าต่อตวัเองและผูห้ญิงด้วยกนัในภาพยนตร์เร่ือง 
เร่ืองตลก 69 พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงทางกาย (Physical Violence) ซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดจากความ
รุนแรงทางจิตใจ (Psychological Violence) แล้วสะทอ้นออกมาเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ปกติโดยกระท า
ความรุนแรงกบัตวัเอง เช่น การกรีดขอ้มือตวัเองประชดคนรักโดยขาดสติ หรือการใชปื้นจ่อปากตวัเอง
เพราะรู้สึกกดดนักบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยใช้ภาพระยะใกล ้(Close-Up Shot) เพื่อให้เห็นถึงสีหน้าแววตา
ความรู้สึกของตวัละคร และใชภ้าพระยะปานกลาง (Medium Shot) กบัเหตุการณ์ท่ีผูห้ญิงกระท าความ
รุนแรงต่อผูห้ญิงดว้ยกนั เช่นฉากท่ีตุม้จ่อปืนไปท่ีเพื่อนของเธอ หรือฉากตบตีกนัระหวา่งตุม้กบัเพญ็ใน
ลิฟทเ์ร่ืองผูช้าย เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศของความอึดอดัลงัเลใจ หรือความรุนแรงท่ีเกิดจากความ
เจบ็ช ้าใจ โดยใชแ้สงดา้นขา้ง (Side Light) ของตวัลละครเพื่อสะทอ้นความรุนแรงส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนจะ
อยูใ่นฉากหลงัท่ีมืดหรือเป็นเวลากลางคืนใชคุ้ณภาพแสงแขง็ (Hard Light) จนเกิดเป็นเงาชดัเจน หรือใช้
โทนสีร้อน (Hot Tone) เพื่อสะทอ้นถึงพฤติกรรมความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนของตวัละคร 

4) ภาพความรุนแรงลกัษณะอ่ืนๆในภาพยนตร์ 
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ภาพที ่4.5  ภาพความรุนแรงลกัษณะอ่ืนๆในภาพยนตร์เร่ือง เร่ืองตลก 69 
 

ลกัษณะความรุนแรงอ่ืนๆท่ีปรากฏใหเ้ห็นอีกรูปแบบหน่ึง คือ การใชภ้าพความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนแทนการกระท าของมนุษยท่ี์มีความรุนแรง ภาพความเสียหายของส่ิงของเคร่ืองใช ้หรือสถานท่ี 
และการใชสี้โทนร้อน (Hot Tone) อยา่งสีแดงในฉากนั้นๆอยา่งตั้งใจ ซ่ึงสีแดงหรือสีส้มเป็นสีโทนร้อน
สามารถส่ือใหผู้ช้มเขา้ใจไดถึ้งความรุนแรงท่ีซ่อนอยู ่ซ่ึงจะเป็นภาพท่ีถ่ายในระยะใกล ้(Close-Up Shot) 
เป็นส่วนใหญ่ เพราะสามารถท่ีจะจ ากดัความสนใจของผูช้มให้อยูก่บัภาพภาพนั้น และสะทอ้นภาพท่ี
ปรากฏไดอ้ยา่งชดัเจน 

4.1.1.4 สรุปภาพยนตร์เร่ือง เร่ืองตลก 69 
ภาพยนตร์เร่ือง เร่ืองตลก 69 เป็นภาพยนตร์แนวตลกร้ายเล่าเร่ืองผา่นจุดยืนของตวัละคร

ผูห้ญิงภายในช่วงเวลาเพียงหน่ึงวนัท่ีเกิดเร่ืองราวทั้งดี และร้ายสลบักนัไปมาจนสร้างความรู้สึกสับสน
ให้กบัตวัละคร รวมถึงประเด็นเสียดสีสังคมไทยสอดแทรกอยูต่ลอดทั้งเร่ืองผา่นภาพและค าพูดของตวั
ละคร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูก้  ากบัอยา่ง เป็นเอก รัตนเรือง เจตนาใส่ไวใ้นภาพยนตร์เร่ืองน้ี ความรุนแรงท่ีปรากฏ
ในภาพยนตร์ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความเขา้ใจผิดของตวัละคร หรือเป็นความบงัเอิญของตวัละครท่ี
เขา้ไปขอ้งเก่ียวในเหตุการณ์แบบผิดท่ีผิดเวลาในส่วนความรุนแรงท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าในเร่ืองส่วน
ใหญ่เกิดจากความไม่ตั้งใจท่ีจะกระท าแต่โดนสถานการณ์บีบบงัคบั หรือเพื่อป้องกนัตวัในช่วงเวลา
วิกฤต เกิดสลบักบัพฤติกรรม และค าพูดของตวัละครท่ีแสดงออกอย่างตลกๆ สร้างมิติแปลกๆให้ตวั
ละครเช่น ตวัละครท่ีเป็นลูกนอ้งครรชิตตอนท่ีจบตวัตุม้แลว้จะพาไปหาครรชิต กลบัมาร้องไห้ต่อหน้า
ตุม้เพียงเพราะไดฟั้งเพลงท่ีแม่ของตนชอบก่อนท่ีจะถูกฆ่าตาย หรือฉากสุดทา้ยในหอ้งตุม้ท่ีตอ้งมายิงกนั
ตายทั้งหมดก็เพียงเพราะเสียงโทรศพัท์ท่ีดงัข้ึน พฤติกรรมหรือเหตุการณ์เหล่าน้ีจึงดูตลก แต่เป็นความ
ตลกท่ีแฝงดว้ยความรุนแรงท่ีสร้างเป็นความแปลกใหม่ของการเล่าเร่ืองท าให้ภาพยนตร์เร่ืองน้ีไดรั้บ
รางวลัมากมาย เช่น บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ผูก้  ากบัยอดเยี่ยม และนกัแสดงน าหญิงยอดเยี่ยม ประจ าปี 
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พ.ศ. 2542 ทั้งรางวลัพระราชทานพระสุรัสวดี รางวลัภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ และรางวลัชมรม
วจิารณ์บนัเทิงอีกดว้ย 
 
 

4.1.2 ภาพยนตร์เร่ือง ขังแปด (2545) 
 

 
 

ภาพที ่4.6  ใบปิดภาพยนตร์เร่ือง ขงัแปด (2545) 
 

ภาพยนตร์เร่ือง ขงัแปด เร่ืองราวของ ดาวไสว ไพจิตร บณัฑิตสาวมีการศึกษา และมีครอบครัว
ท่ีอบอุ่น เธอมีความฝันอยากเป็นนกัเขียนนวนิยาย แต่กลบัตอ้งมาติดคุกนานถึง 10 ปี ในขอ้หาฆ่าคน
ตายโดยเจตนา เม่ือพน้โทษออกมาเธอก็ไดไ้ปอยูก่บัเพื่อนท่ีใชชี้วิตไม่ต่างจากชีวิตของเธอ ดว้ยอาชีพท่ี
สังคมรังเกียจ เร่ืองราวความสกปรกของสังคมคือ ส่ิงท่ีสะทอ้นออกมาในเร่ือง ขงัแปด เร่ืองท่ีเขียนมา
จากเร่ืองจริงของเธอ 

4.1.2.1 การวเิคราะห์โครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ 
1) โครงเร่ือง (Plot) ภาพยนตร์เร่ือง ขงัแปด เล่าเร่ืองราวชีวิตของผูห้ญิงสอง

กลุ่มระหวา่งคนในคุกท่ีถูกกกัขงัอิสรภาพโดยกรงเหล็กกบักลุ่มโสเภณีนอกคุกท่ีถูกกกัขงั กีดกนัจากคน
ในสังคมโดยอาชีพท่ีท า ผ่านนวนิยายชีวิตของเธอ ดาวไสว ไพจิตร ถ่ายทอดเร่ืองราวของผูห้ญิงท่ีมี
การศึกษาดี ท่ีมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีในครอบครัวท่ีอบอุ่น และก าลงัไดท้  างานท่ีตวัเองรัก แต่ตอ้งมาติด
คุกในแดน 8 ตามค าพิพากษาลงโทษเด็ดขาด และแน่นอนจากชีวติท่ีสวยงามแต่ตอ้งมาอยูใ่นคุกท่ีมืดมน
ความแตกต่างเหล่าน้ีย่อมก่อให้เกิดเร่ืองราว ความขดัแยง้เกิดข้ึนมากมายภายในคุกทั้งเร่ืองท่ีดีระหวา่ง
เพื่อนนักโทษดว้ยกนัจนแมแ้ต่ก าแพง ลวดหนาม และกฎเหล็กก็ไม่สามารถท่ีจะขดัขวางพวกเธอได ้
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และความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ วาจา และการกระท าก่อนจะเปิดเร่ือง (Exposition) ด้วย
เหตุการณ์งานศพของ ดาวไสว ไพจิตร หลงัจากท่ีเธอไดเ้ป็นนกัเขียนนวนิยายไดส้ าเร็จ ตามความฝัน
ของเธอ เธอสั่งเสียก่อนตายกบัลูกชายคนเดียวของเธอช่วยเป็นธุรจดัการเร่ืองงานศพ และโทรตามเพื่อน
ท่ีเธอรักมาในวนัสุดทา้ยของงานศพ เพื่อลอยเถ้ากระดูกของเธอกบัเถ้ากระดูกเพื่อน 2 คนของเธอ
พร้อมๆกนั ดาวไสว เธอใช้ชีวิตอย่างสงบในต่างจงัหวดัเม่ือออกจากคุก และตายไปอย่างสงบในวนั
สุดทา้ยของชีวติ  เธอไม่เคยท่ีจะเล่า หรือบอกอะไรเก่ียวกบัตวัเธอให้ลูกชายของเธอรู้รวมถึง นิยายเร่ือง 
ขงัแปด ท่ีเธอเขียนมาจากชีวิตจริงของคนคุกคนหน่ึงท่ีฆ่าคนตายเพราะ ถูกคนรักหกัหลงัคบชู้ ก่อนท่ี
เร่ืองราวในอดีตเก่ียวกบัเธอจะยอ้นกลบัมาให้เห็นเป็นภาพท่ีชดัเจนยิ่งกวา่ค าพูดใดๆ เร่ืองราวจึงเขา้สู่
การพฒันาเหตุการณ์ (Rising Action) ในอดีตของดาวไสว หญิงสาวเป็นคนสวยเพิ่งจะจบการศึกษามา
ใหม่ๆ และเตม็ไปดว้ยความมุ่งมัน่ มีความใฝ่ฝันทั้งเร่ืองการงาน และความรัก เพราะเธอก าลงัคบหากบั
ผูช้ายคนหน่ึงซ่ึงมีอาชีพเป็นต ารวจเธอรัก และเช่ือใจเขามากจนไม่คิดวา่เขาจะนอกใจเธอได ้จนวนัหน่ึง
เม่ือเขาโทรมายกเลิกนดักบัเธอโดยอา้งเร่ืองงาน แต่ดว้ยความท่ีเธอเป็นผูห้ญิงโรแมนติกตอ้งการท่ีจะท า
อะไรพิเศษเพื่อคนรัก เธอกลบัพบเร่ืองท่ีช็อกความรู้สึกเหมือนโดนตบหนา้ ถูกหยามศกัด์ิศรีโดยการหกั
หลงัจากคนรักให้เสียทั้งตวัและหัวใจ เม่ือเธอเห็นแฟนของเธอนอกใจเธออยู่กบัผูห้ญิงอีกคนในห้อง
ของเธอเอง ดว้ยความโกรธแคน้ และขาดสติเธอใช้ปืนของเขายิงทั้งสองตาโดยไม่คิดจะหนีเธอนัง่รอ
ต ารวจพร้อมอาวุธปืนในมือ เหตุการณ์ในคืนนั้นท าให้เธอกลายเป็นผูต้อ้งหาฆ่าคนตายโดยเจตนา และ
ตอ้งเขา้ไปอยูใ่นแดนแปดหรือท่ีคุมขงัผูต้อ้งหาหญิงฉกรรจ ์วนัแรกในคุกเธอไดรู้้จกักบัเพื่อนคนคุกสาม
คนท่ีต่างตอ้งติดคุกดว้ยขอ้หาฆ่าคนตายทั้งส้ิน และการเขา้ไปอยูใ่นคุกวนัแรกก็สร้างความอึดอดัล าบาก
ใจต่อเธอเป็นอย่างมาก เธอไม่สามารถท่ีจะปรับตวัหรือยอมรับต่อส่ิงท่ีเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนหรือ
สถานท่ีจนเกิดเป็นความกดดนัลึกๆภายในใจ และดว้ยความท่ีเธอเป็นคนสวยท าให้ดาวไสวมีทั้งคนท่ี
ชอบและคนท่ีเกลียดทั้งยงัถูกกลัน่แกลง้อยู่เสมอ แต่เธอก็โชคดีไดรั้บการช่วยเหลือจากเพื่อนนกัโทษ
และสอนใหเ้ธอรู้จกัท่ีจะอยูใ่นคุก รู้จกัอดทนรอคอย และสังเกตส่ิงรอบตวัอยา่งระมดัระวงัจนเธอเร่ิมท่ี
จะปรับตวัได้ และเปิดใจยอมรับเพื่อนในคุกอย่าง เพ็ญ จอย และพกัตร์ ชีวิตในคุกของเธอด าเนินไป
เร่ือยๆเหมือนทุกวนั จนวนัหน่ึงท่ีเธอไดไ้ปรู้เห็นการท าร้ายร่างกายระหว่างกลุ่มนกัโทษหญิงท่ีอยู่มา
นานและชอบท่ีจะหาเร่ืองคนอ่ืนๆไปทัว่รวมทั้งตวัเธอดว้ย เธอจึงถูกคนกลุ่มนั้นหมายตา ข่มขู่ท  าร้ายแต่
เธอก็เอาตวัรอดมาได ้ตลอดระยะเวลาท่ีอยู่ในคุก คุกไดส้อนอะไรหลายอย่างแก่เธอ และก็พรากหลาย
ส่ิงหลายอยา่งไปจากชีวิตเธอทั้งอิสรภาพ และอนาคตท่ีสดใสรวมถึงคนท่ีเธอรักท่ีรอคอยเธออยูท่ี่บา้น 
ก่อนท่ีเร่ืองจะตดักลบัมาให้เห็นเร่ืองราวชีวิตนอกคุกของกลุ่มโสเภณีกลุ่มหน่ึงท่ีใช้ชีวิตอย่างอิสระ
โดยเฉพาะเร่ืองความรัก แต่ด้วยอาชีพท่ีท าส่งผลให้ความรักท่ีแทจ้ริงเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนได้ยาก ชีวิต
ของพวเธอจึงไม่ต่างอะไรกบัการโดยกกัขงัโดนดูถูกรังเกียจจากสังคม และไม่สามารถไดทุ้กส่ิงตามท่ีใจ
ปรารถนา พวกเธอทุกคนต่างสูญเสียคนท่ีรักและเพื่อนรักท่ีถูกฆ่าเพียงเพราะเป็นโสเภณีให้กบัตญัหา
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ของผูช้ายท่ีเห็นผูห้ญิงเป็นเพียงเหยื่อ และท่ีระบายอารมณ์โดยท่ีพวกเธอไม่สามารถจะเรียกร้องความ
เป็นธรรมไดส่้วนหน่ึง เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีเธอเลือกเอง ก่อนท่ีเร่ืองราวทุกอยา่งจะตดักบัไปในคุก และ
เร่ิมเขา้สู่จุดวิกฤต (Climax) ของดาวไสว เม่ือเธอโดนท าร้ายร่างกายจากคนคุกดว้ยกนัโดยวิธีท่ีผูห้ญิง
ปกติไม่ท ากนั เช่น การข่มขืน หรือการใช้ส่ิงของสอดใส่เขา้ทางอวยัวะเพศ เป็นตน้ เร่ืองท่ีเกิดข้ึนสร้าง
ความโกรธแคน้ อบัอาย และความกดดนัท่ีเธอกดเก็บไวทุ้กอยา่งไดร้ะบายออกมากลายเป็นความรุนแรง
อีกคร้ัง เธอใชว้ิธีการท่ีคนคุกท ากนัเพื่อแกแ้คน้ คือ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” โดยไดรับการช่วยเหลือจาก
เพื่อคนคุกของเธอ ดาวไสวใชค้อ้นทุบมือผูห้ญิงท่ีท าเธอจนแหลก ก่อนท่ีจะข่มขู่ไม่ให้มายุง่กบัเธออีก
เพราะไม่อยา่งนั้นคราวหนา้จะไม่ใช่แค่ทุบแต่เธอจะตดัมือทิ้งเสีย เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนคร้ังน้ีสอนให้เธอ
รู้จกัท่ีจะสู้ และรู้จกัท่ีจะรอคอยอย่างแทจ้ริงเธอไดเ้รียนรู้หลายส่ิงหลายอย่าง และคุกก็ท าให้เธอได้มี
โอกาสรู้จกักบักลุ่มโสเภณีนอกคุกท่ีเป็นเพื่อนกบัเพญ็ และคอยช่วยเหลือเธอเม่ือเธอไดรั้บอิสรภาพอีก
คร้ัง เหตุการณ์ต่างๆเร่ิมเขา้สู่บทสรุปของเร่ือง (Ending) ทุกคนใกลจ้ะไดรั้บอิสรภาพไดอ้อกไปใช้ชีวิต
นอกคุกอีกคร้ังแต่แลว้ เร่ืองไม่คาดฝันก็เกิดข้ึนอีกคร้ังเม่ือเพญ็ เพื่อนรักของเธอเกิดบนัดาลโทสะท่ีโดน
ด่าวา่เป็นกะหร่ีจากคนท่ีเคยท าร้ายดาวไสว เพญ็ใชมี้ดแทงผูห้ญิงคนนั้นเสียชีวิตภายในคุก ซ่ึงท าให้เพญ็
โดนตดัสินประหารชีวิตทั้นที แต่ก่อนตายเธอได้สั่งเสียให้เก็บศพเธอไวเ้พื่อรอเผาพร้อมเพื่อนคนคุก
ของเธอ คือ ดาวไสว และพกัตร์ หลกัจากนั้นไม่นานพกัตร์ก็ตายลง เพราะเป็นโรคมะเร็งท่ีล าไส้ และ
เหลือเพียงดาวไสวท่ีไดอ้อกจากคุกพร้อมกบัอิสรภาพอีกคร้ัง เธอเขียนบนัทึกเร่ืองราวทุกอยา่งเก่ียวกบั
ชีวิตคนคุกเป็นหนงัสือเร่ืองเร่ือง ขงัแปด จนประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงานอย่างท่ีเธอเคยฝันไว้
ก่อนท่ีเธอจะจากโลกน้ีไปอย่างสงบในบา้นท่ีต่างจงัหวดัพร้อมความทรงจ าท่ีผ่านเขา้มาในชีวิตของ
ผูห้ญิงคนหน่ึง 

2) แก่นเร่ือง (Theme) ภาพยนตร์เร่ือง ขงัแปด เป็นเร่ืองเก่ียวกบัตณัหาความ
ปรารถนาของผูช้ายท่ีมากเกินพอดี เป็นการกระท าท่ีไม่มีความรู้สึกยบัย ัง่ใจในส่ิงท่ีกระท า จนน ามาสู่
การท าลายความสัมพนัธ์ของความรัก ความไวใ้จท่ีมีให้ของคนท่ีตวัเองรัก จนกลายเป็นสาเหตุหน่ึง
น ามาสู่การใช้ความรุนแรงท่ีมนุษย์กระท าต่อกัน เพราะสูญเสียความรัก หมดความไวใ้จ และหมด
ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกนั การกระท าทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนน ามาสู่ความรุนแรงโดยไม่คาดคิด ทุกอย่าง
ลว้นเกิดจากความรู้สึกมากกว่าการใช้เหตุผลในการด าเนินชีวิต มีหลายเหตุการณ์บีบบงัคบัให้ผูห้ญิง
ตอ้งกลายเป็นผูต้อ้งหาฆ่าคนตาย กระท าความรุนแรงทั้งท่ีไม่ไดต้ั้งใจอยากให้เกิด แต่เพราะถูกกดข่ี ถูก
กระท ามาก่อน และทา้ยท่ีสุดก็ตอ้งเขา้ไปอยู่ในเรือนจ า สูญเสียอิสรภาพ และหมดอนาคตไปกบัส่ิงท่ี
เกิดข้ึนเพียงเพราะอารมณ์ชัว่วูบ การใช้ความรุนแรงระหว่างกนั จึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งตระหนักว่ามี
โทษรองรับทั้งผูท่ี้กระท า และผูท่ี้ถูกกระท า และในความสัมพนัธ์ระหวา่งคนรักนอกจากความรัก ความ
ซ่ือสัตย ์และความไวใ้จ เป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งมากท่ีจะช่วยให้เราสามารถท่ีจะอยูร่่วมกนัไดแ้มว้า่ผูห้ญิง
กบัผูช้ายจะมีความแตกต่างกนั  
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3) ฉาก (Setting) ฉากในภาพยนตร์เร่ือง ขงัแปด ส่วนใหญ่เป็นฉากแสดงให้
เห็นถึงการด าเนินชีวิตของตวัละคร ภูมิหลงั ฐานะของตวัละคร หรือลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
ละครในเร่ือง โดยมี คุก เป็นฉากส าคญัท่ีสุดของภาพยนตร์เร่ืองน้ี ไม่เพียงแต่ใชใ้นการลงโทษผูก้ระท า
ผิดให้ส านึกความผิด แต่คุกยงัเป็นสถานท่ีท่ีใช้จองจ าอิสรภาพท่ีจะคิดหรือกระท าของนกัโทษทุกคน
ตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑ์ท่ีเคร่งครัด และเป็นท่ีทดสอบจิตใจของนกัโทษแต่ละคนว่ามีความเขม้แข็งมาก
พอท่ีจะอดทนต่อแรงบีบคั้นต่างๆว่าจะเลือกท่ีจะเป็นคนดี กลบัตวักลบัใจ หรือเลือกท่ีจะเป็นคนเลว
ต่อไป เม่ือต้องเขา้มาอยู่ในสถานท่ีแห่งน้ี ความแตกต่างของแต่ละคน รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆจึงเป็น
สถานท่ีท่ีตวัละครหลกัของเร่ืองใชใ้นการเรียนรู้ชีวิตอยา่งแทจ้ริงให้อยูก่บัปัจจุบนัและลืมอดีตท่ีผา่นมา 
รอคอยอนาคตอย่างสงบสอนให้เข้าใจชีวิตมากข้ึน ฉากในภาพยนตร์ไม่ได้สะทอ้นให้เห็นถึงความ
รุนแรงท่ีกระท าต่อกนัเท่านั้น แต่ยงัสะทอ้นให้เห็นดา้นท่ีดีระหว่างเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั คือ ความรู้สึก
เห็นอกเห็นใจกนั ช่วยเหลือกนั แมว้่าสังคมภายนอกจะมองว่าคนท่ีติดคุกเป็นนกัโทษกระท าความผิด 
แต่ความผิดเป็นส่ิงท่ีเราสามารถท่ีจะให้อภยักนัได ้เม่ือผูก้ระท าไดส้ านึกความผิดนั้นและไม่เคยมีใครท่ี
ไม่เคยท าผดิพลาดในชีวติ  

4) ตวัละคร (Character) ในภาพยนตร์เร่ือง ขงัแปด ตวัละคร ดาวไสว ไพจิตร 
เป็นตวัละครท่ีมีความส าคญัอย่างมากในการด าเนินเร่ืองทั้งหมดในภาพยนตร์ เก่ียวพนัเช่ือมโยงทุกตวั
ละครเข้ามาไวด้้วยกัน ทั้ งยงัมีความแตกต่างกันในทุกเร่ืองไม่ว่าจะเป็น การด าเนินชีวิต ภูมิหลัง 
ครอบครัว แต่ท่ามกลางความแตกต่างของตัวละคร กลับมีส่ิงหน่ึงท่ีเหมือนกัน คือ มนุษย์ทุกคน
ผิดพลาดไดเ้สมอ และความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจะท าให้เราเขม้แข็งเติบโตข้ึน และอีกเร่ืองหน่ึง คือ ตวั
ละครในเร่ืองทุกคนล้วนถูกกกัขงั ถูกจ ากดัอิสรภาพไม่ว่าจะเป็นคนท่ีอยู่นอกคุกหรือคนท่ีอยู่ในคุกก็
ตาม ตวัละครทั้งสองกลุ่มจึงมีลักษณะมีความเป็นมนุษยสู์ง คือ เป็นคนท่ีมีทั้งความดีและความเลว
ปะปนกนั เป็นตวัละครลักษณะกลม (Round Character) คือ เป็นทั้งผูถู้กกระท าความรุนแรง และ
ผูก้ระท าความรุนแรงในเร่ือง 

(1) ดาวไสว เป็นผูห้ญิงสวย รักศกัด์ิศรี มัน่ใจในตวัเองแบบผูห้ญิงสมยัใหม่ 
มีการศึกษาท่ีดี ฐานะความเป็นอยูดี่ มีครอบครัวท่ีอบอุ่นเขา้ใจเธอ และเธอมีความฝันว่าสักวนัหน่ึงเธอ
จะตอ้งเป็นนกัเขียนนวนิยายท่ีประสบความส าเร็จ มีครอบครัวท่ีอบอุ่นเหมือนพ่อกบัแม่ ไดแ้ต่งงานกบั
คนท่ีรักและรักเธอ ดาวไสวมีแฟนท่ีคบกนัมานานเธอไวใ้จและเช่ือใจจนไม่คิดว่าแฟนของเธอจะมี
พฤติกรรมนอกใจเหมือนผูช้ายคนอ่ืนๆ จนวนัท่ีเธอรู้ความจริงด้วยตาของตวัเอง ความโกรธแค้น 
ผดิหวงัท าใหเ้ธอตดัสินใจท าทุกอยา่งโดยไม่กลวัผลท่ีจะตามมา เพราะเธอเป็นคนตรงทั้งการคิดและการ
กระท า กลา้ท ากลา้รับเธอยิงผูช้ายคนนั้นตายโดยไม่คิดท่ีจะหนี และยอมรับผิดทุกอยา่งกบัส่ิงท่ีกระท า
เม่ือเธอเขา้ไปอยูใ่นคุกร่วมกบันกัโทษคนอ่ืนๆ ในช่วงแรกเธอไม่ยอมท่ีจะปรับตวัมีพฤติกรรมกา้วร้าว
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ทั้งการกระท าและค าพูด แต่สุดทา้ยเพื่อนนกัโทษและคุกก็สอนให้เธอรู้จกัท่ีจะสงบ อดทน และมีความ
เป็นผูใ้หญ่มากข้ึน ทุกส่ิงท่ีผา่นเขา้มาในชีวติลว้นเกิดจากการเรียนรู้ของเธอท่ีไดจ้ากกรงขงัแห่งน้ี 

(2) จอย เพื่อนคนแรกของดาวไสว ตอ้งโทษพร้อมกนักบัเธอก่อนท่ีเขา้มาอยู่
ในคุก จอยเป็นผูห้ญิงท่ีแต่งงานแล้วมีลูกสาวหน่ึงคนก าลังเป็นวยัรุ่น ส่วนตวัเธอมีอาชีพเป็นนาง
พยาบาล โดยนิสัยแลว้เธอเป็นคนอ่อนโยน มีน ้ าใจชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น เป็นคนท่ีมีความอดทนดีระดบั
หน่ึง และเป็นแม่ท่ีรักลูกมากจนวนัท่ีเธอตอ้งสูญเสียลูกสาวคนเดียวไป เพราะลูกสาวทนไม่ไดท่ี้ตอ้งอบั
อายจากการถูกผูช้ายข่มขืน และไม่รับผิดชอบทั้งยงัดูถูกวา่ครอบครัวเธอนั้นยากจน ไม่สามารถท่ีจะท า
อะไรได ้เม่ือฟ้องร้องกวา่คดีจะจบส้ิน เธอแทบไม่มีหวงัวา่จะไดรั้บความยุติธรรม ดว้ยความแคน้เธอจึง
ตามไปยิงผูช้ายคนนั้นตายเพื่อล้างบาปให้กบัลูกของเธอท่ีตายไป ส่วนเธอก็ตอ้งเขา้มาอยู่ในคุก และ
ไดม้าพบกบัดาวไสว และ เพญ็  

(3) เพญ็ เป็นผูห้ญิงท่ีมีลกัษณะคลา้ยผูช้าย พูดนอ้ย แต่เป็นคนจริงพูดจริงท า
จริง เธอ เขา้ใจชีวติ และรู้จกัท่ีจะอยูก่บัปัจจุบนั เธอเป็นคนสอนใหด้าวไสวเรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบๆตวั รู้จกั
ท่ีจะปรับตวั และอดทน ก่อนท่ีจะตอ้งโทษ เพ็ญเป็นผูห้ญิงขายบริการมาก่อนเธอเป็นเพื่อนกบักลุ่ม
ผูห้ญิงขายบริการนอกคุก ซ่ึงหลงัจากดาวไสวพน้โทษเธอไดไ้ปอาศยัอยูก่บักลุ่มคนเหล่านั้น เพญ็ติดคุก
เพราะเธอฆ่าผูช้ายสองคนตายจากการท่ีพวกเขามาดูถูก กดข่ีเธอ เพ็ญจึงเป็นเหมือนคนกลางท่ีเช่ือม
ความสัมพนัธ์ระหว่างดาวไสวกบัเพื่อนของเธอ (ผูห้ญิงขายบริการ) ท่ีอยู่นอกคุก และเป็นคนคอย
ช่วยเหลือเธอมาโดยตลอดเป็นเพื่อนรัก และเพื่อนตายคนหน่ึงของดาวไสว 

5) ความขดัแยง้ (Conflict) ภาพยนตร์เร่ือง ขงัแปด เป็นความขดัแยง้ระหว่าง
มนุษยก์บัมนุษย ์โดยเฉพาะผูห้ญิงดว้ยกนัเอง และเป็นผูห้ญิงท่ีตอ้งติดคุกเหมือนกนัเพราะท าผิดจะดว้ย
เหตุผลอะไรก็ตาม การท่ีคนแปลกหนา้ต่างท่ีต่างถ่ินแต่ตอ้งมาอยูร่่วมกนัยอ่มตอ้งมีความขดัแยง้เกิดข้ึน
เป็นเร่ืองธรรมดา เป็นความไม่ลงรอยกนัทั้งในดา้นทศันคติ การศึกษา ภูมิหลงั และพฤติกรรมท่ีติดตวั
ของแต่ละคนก่อนท่ีจะเขา้มาอยูใ่นคุก อาจท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดี เช่น เกิดความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกนั 
แต่ในอีกดา้นหน่ึงกเ้ป็นความสัมพนัธ์ท่ีไม่ลงรอยกนั รังแกเอาเปรียบคนท่ีอ่อนแอกวา่ สร้างให้เกิดความ
ขดัแยง้ทั้งในจิตใจ และการกระท าท่ีน ามาสู่ความรุนแรงไดท้ั้งส้ิน ความขดัแยง้ในเร่ืองจึงไม่ไดท้  าให้
เกิดความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในทางลบเท่านั้น แต่ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองยงัมีส่วนช่วยให้ทุก
คนเรียนรู้ความแตกต่าง ช่วยในยการปรับตวั เพื่อท่ีจะอยู่ร่วมกนัได ้เพราะทา้ยท่ีสุดทุกคนต่างก็เป็น
นกัโทษเหมือนกนั ตอ้งอยูใ่นกฎเกณฑเ์ดียวกนัภายในกรงเหล็กท่ีลอ้มกรอบไวอ้ยา่งหนาแน่น 

6) สัญลกัษณ์พิเศษ (Special Symbol)ในภาพยนตร์เร่ือง ขงัแปด เร่ืองราวของ
ผูต้้องหาหญิงท่ีต้องถูกจองจ าในคดีฆ่าคนตายและคดีอ่ืนๆท่ีเป็นอาญา คุก หรือ กรงเหล็ก จึงเป็น
สัญลกัษณ์พิเศษท่ีชดัเจนแทนอิสรภาพ เสรีภาพท่ีผูต้อ้งหาทุกคนตอ้งสูญเสียถูกจ ากดัภายใตก้ฎเกณฑ์ท่ี
เคร่งครัดและกฎหมู่ดว้ยกนัเองท่ีมีแต่คนคุกดว้ยกนัท่ีรู้วา่เม่ือเขา้ไปอยูค่วรท่ีจะท าตวัอยา่งไร และยงัเป็น
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การตดัขาดคนๆนั้นออกจากโลกภายนอกทั้งตอนท่ีอยูใ่นคุก และเม่ือออกจากคุกส่ิงท่ีติดตวัออกไปดว้ย 
คือ ตราบาป ท่ีท าให้คนในสังคมตราหน้าว่าเคยติดคุก เคยฆ่าคนตายโดยท่ีเขาเหล่านั้นไม่รู้ด้วยซ ้ าว่า
เพราะสาเหตุใดผูห้ญิงเหล่าน้ีจึงตอ้งเขา้ไปอยู่ในคุก ท าไมจึงตอ้งฆ่าคน นอกจากน้ีคุกไม่ใช่แค่ท่ีกุมขงั 
แต่ยงัเป็นสถานท่ี ท่ีสอนคนเหล่านั้นให้รู้จกัท่ีจะอดทนรอคอย และเรียนรู้ทุกส่ิงทุกอย่างท าหน้าท่ี
เหมือนโรงเรียน จะต่างกนัตรงท่ีไม่มีใครสอนหรือให้อภยัเม่ือเราท าผิดเราตอ้งไดรั้บบทลงโทษ ทุก
อยา่งลว้นเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ดว้ยตวัเองและพยายามท าผิดให้นอ้ยท่ีสุด ยอมรับท่ีจะปรับตวัเพื่อความ
อยูร่อดของตวัเอง 

7) มุมมองการเล่าเร่ือง (Point of View) เป็นการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบดา้น(The 
Omniscient Narrator) ผา่นจุดยืนของตวัละครผูห้ญิงเป็นหลกั เล่าเร่ืองแบบไม่เรียงตามล าดบัเวลายอ้น
ไปยอ้นมาระหวา่งคนท่ีใชชี้วิตในคุกท่ีตอ้งพบกบัความกดดนัในจิตใจ ความรุนแรงทางกาย วาจา และ
การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ กบัคนท่ีมีชีวตินอกคุกท างานขายบริการอยา่งเตม็ใจในลกัษณะเปรียบเทียบมีทั้งดา้น
ท่ีเหมือนกนัและดา้นท่ีต่างกนัในการด าเนินชีวิตของแต่ละคนผ่านนวนิยายของดาวไสว ตวัละครเอก
ของเร่ือง ถ่ายทอดให้เห็นลกัษณะความสัมพนัธ์ ทศันคติ รวมถึงจิตใจ และพฤติกรรมของตวัละครทั้ง
สองกลุ่ม ทั้งในส่วนท่ีดีและส่วนท่ีผิดพลาด แมพ้วกเขาจะถูกจ ากดัอิสรภาพ แต่พวกเขาก็มีเสรีภาพใน
การท่ีจะเลือกใช้ชีวิต เลือกวิถีการด าเนินชีวิตด้วยตวัเอง และทุกคนต่างมีความฝันท่ีตอ้งท าให้ส าเร็จ
แมว้า่พวกเธอจะเป็นกลุ่มคนชายขอบของสังคม 

4.1.2.2 บทสนทนาของความรุนแรงในภาพยนตร์ 
1) บทสนทนาระหวา่งผูช้ายกบัผูห้ญิง ผูว้จิยัไม่พบบทสนทนาท่ีรุนแรงระหวา่ง

ผูช้ายกบัผูช้ายในภาพยนตร์เร่ืองน้ี 
2) บทสนทนาระหว่างผูห้ญิงกบัผูห้ญิง เน่ืองจากตวัละครผูห้ญิงส่วนใหญ่เป็น

คนท่ีตอ้งติดคุก และอีกกลุ่มก็มีอาชีพเป็นโสเภณีตอ้งพบเจอกบัความรุนแรงจากคนอ่ืนๆในสังคม และ
อีกดา้นหน่ึงก็เป็นผูก้ระท าความรุนแรงเสียเอง บทสนทนาในเร่ืองจึงเต็มไปดว้ยค าหยาบค าแสลงหู มี
ลกัษณะดูถูกสอดแทรงอยูใ่นบทพดู ซ่ึงเป็นค าพดูท่ีคนทัว่ไปไม่พดูกนัจะพดูกนัก็เฉพาะกลุ่มเท่านั้น 

(1) เพญ็กบัดาวไสวท่ีโรงอาหาร 
จอย:  ไม่จ  าเป็นก็ไม่ตอ้งไปยุง่กบัอีนัน่ 
เพญ็:  แลว้กร็ะวงัจ๋ิมกบัล้ินเธอเอาไวใ้หดี้ดว้ย 
ดาวไสว:  พี่พดูอะไรฉนัไม่เขา้ใจ 
เพญ็:  เรียนมาก็สูงก็หดัดูเองเสียมงั โดนตบัสักฉาดแลว้จะเขา้ใจ 
ดาวไสว:  น่ีพดูอยา่งน้ีเกินไปหรือเปล่า 

(2) กลุ่มนกัโทษกบัดาวไสว 
นกัโทษ 1:  ไม่จ่ายค่าเช่าท่ีก็ปลูกบา้นไม่ได ้
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ดาวไสว:  พึ่งรู้วา่ตรงน้ีเป็นบา้นเช่า คิดวา่เป็นคุกมาตั้งนานแลว้ 
นกัโทษ 2:  แต่ส าหรับนอ้งฟรีก็ได ้แต่ตอ้งยา้ยมาอยูบ่า้นพี่ 
ดาวไสว:  ฉนัชอบของแข็งๆอะพี่ ไอป้ระเภทสากๆน่ิมๆเป้ือนน ้ าลาย

อยา่งพี่เน่ีย...ฉนัวา่มนัไม่ไดเ้ร่ืองหรอก...อีกอยา่งฉนัไม่เคยนอนบา้นคนอ่ืน 
(3) กลุ่มนกัโทษกบัดาวไสว 

เพญ็:  ตั้งแต่กเูขา้คุก กไูม่เคยถามใคร วา่มึงรู้มยักเูป็นใคร แต่ทุกคนเขาก็รู้
ว่ากูเป็นใคร เหลือก็แต่มึงเท่านั้นแหละท่ีท าเป็นไม่รู้ กูจะท าให้มึงรู้แต่ไม่ใช่กู ดาวคิดเอาเองเลยจะ
จดัการยงัไง 

ดาวไสว:  จบัมือมนัไว.้..จริงอย่างท่ีพี่ว่าฉันมันก็อีข้ีคุก แต่คุกน้ีมนัก็
เปล่ียนไดแ้ค่ตวัของฉนัแต่ใจฉนัก็ยงัเป็นคนอยู.่..ไดถ้า้พี่อยากให้ฉนัเป็นอีข้ีคุกฉนัก็จะเป็น (เอาคอ้นทุบ
มือ) และถา้พี่ยงัยุง่กบัฉนัอีกละก็...กน่ีูแหละจะตดัมือมึง ปัง! 

(4) เพญ็กบักลุ่มนกัโทษในหอ้งรวม 
เพญ็:  ไดข้่าววา่มึงวางยาก ู
นกัโทษ:  กไูม่รู้เร่ือง กจูะท าท าไมไหนๆกกู็จะไปแลว้ 
เพญ็:  อีสัตว!์ มึงคิดวา่มึงติดคุกนานกวา่กหูรือไง...ท าไมไม่ต่างคนต่างอยู่

วะ แค่มือมึงโทษฐานท่ีมายุ่งกบัคนของกูมนัยงัไม่พอใช่มยั...ถ้ากูโดนยา้ยไม่ว่ามึงจะไปนอนท่ีไหน
แมก้ระทัง่มึงออกไปแลว้ก็เถอะเวลานอนมึงอยา่เผลอหลบัตาแลว้กนั 

นกัโทษ:  กระหร่ีจากซ่องอยา่งมึงจะมีน ้ายาอะไร... 
เพ็ญ:  ผูช้ายสองคนท่ีมนัเรียกกูว่าอีกระหร่ีมนัตายดว้ยน ้ ามือกู...กูไม่

อนุญาตใหใ้ครหนา้ไหนมาเรียกกวูา่อีกระหร่ีอีก (เพญ็ใชมี้ดแทงนกัโทษตาย) 
บทสนทนาข้างต้นทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงอนัตรายและความรุนแรงท่ีเกิดจากการ

กระท าของมนุษยด์ว้ยกนัทั้งต่อหนา้และลบัหลงัภายในเรือนจ าหญิง มีสาเหตุมาจากความขดัแยง้ไม่ลง
รอยกนัทางความคิด และพฤติกรรมมีเร่ืองบาดหมางกนัมานานระหวา่งกลุ่มนกัโทษเก่าๆในแต่ละกลุ่ม 
ท่ีพยายามแยง้ชิงอ านาจความเป็นใหญ่ท าตวัเป็นนักเลงภายในคุก เพื่อท่ีจะได้ข่มขู่คนอ่ืนๆให้อยู่ใต้
อ  านาจโดยเฉพาะพวกนกัโทษใหม่ท่ีเพิ่งเขา้มา ทั้งยงัสะทอ้นให้เห็นถึงความรุนแรงทางเพศระหว่าง
ผูห้ญิงกบัผูห้ญิงดว้ยกนัโดยใชว้ธีิการข่มขู่ หรือดกัท าร้าย แสดงให้เห็นถึงความกดดนัแรงบีบคั้นภายใน
คุกไม่วา่จะเป็นคน หรือบรรยากาศท่ีส่งผลโดยตรงต่อจิตใจของนกัโทษแต่ละคน หากนกัโทษคนไหน
ไม่สามารถท่ีจะทนต่อแรงบีบคั้นเหล่าน้ีก็จะเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมบางอย่างให้เลวร้ายไป
กวา่เดิม เกิดความรู้สึกหมดหวงั หรือหมดศรัทธาต่อความดี สามารถกลายเป็นคนท่ีท าอะไรเพื่อตวัเองมี
ความเห็นแก่ตวัมากข้ึน หรือใชค้วามรุนแรงจดัการกบัเร่ืองทุกเร่ืองท่ีเกิดข้ึนมากกวา่การใชเ้หตุผลหรือ
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สติ ความรุนแรงท่ีถูกน าเสนอในภาพยนตร์เร่ืองน้ีจึงไม่ใช่เป็นความรุนแรงท่ีผูห้ญิงเป็นผูถู้กกระท า
เท่านั้นแต่กลบัเป็นฝ่ายเร่ิมตน้ความรุนแรงโดยเฉพาะกบัผูห้ญิงดว้ยกนั 

4.1.2.3  องคป์ระกอบของความรุนแรง 
1)  ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงถูกกระท า 

 

  
 

ภาพที ่4.7  ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงถูกกระท าจากภาพยนตร์เร่ือง ขงัแปด 
 

ลกัษณะความรุนแรงของภาพยนตร์เร่ือง ขงัแปด ท่ีผูห้ญิงเป็นผูถู้กกระท าส่วนใหญ่เป็น
ความรุนแรงทางกาย (Physical Violence) โดยเฉพาะการถูกกดข่ี และความรุนแรงทางเพศ (Sexual 
Violence) ท่ีตวัละครผูห้ญิงถูกข่มขืนจากคนท่ีไวใ้จและจากคนแปลกหนา้ท่ีจอ้งจะเอาเปรียบร่างกาย
ผูห้ญิงโดยไม่สนใจวา่จะยนิยอมหรือไม่ โดยใชภ้าพระยะใกล ้(Close-Up Shot) แสดงให้เห็นสีหนา้แวว
ตา หรือภาพจบัท่ีอวยัวะบางส่วนของผูห้ญิงท่ีแสดงให้เห็นความเจ็บปวดท่ีเกิดจากการถูกกดข่ีและไม่
เต็มใจกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน หรือเป็นแววตาของความเจ็บปวดจากเร่ืองท่ีเกิดข้ึนน ามาสู่ความสูญเสียท่ีไม่
สามารถเรียกกลบัคืนมาได ้อยูใ่นสีโทนร้อน (Hot Tone) สะทอ้นถึงความรุนแรง ความรู้สึกเจ็บปวดของ
ผูห้ญิงและใชภ้าพระยะปานกลาง (Medium Shot) ถ่ายในมุมสูง (High Angle) แสดงให้เห็นถึงการกดข่ี
ท่ีผูช้ายกระท าต่อผูห้ญิงให้ดอ้ยค่าภายในบรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยความรุนแรงและการสูญเสียและใช้
แสงแข็ง (Hard Light) ในทิศทางดา้นขา้ง (Side Light) ของตวัละครผูห้ญิงจนเกิดเงาท่ีมากกวา่ปกติส่ือ
ใหเ้ห็นความกดดนัความเจบ็ปวดภายในจิตใจทั้งยงัสร้างให้เกิดบรรยากาศท่ีอึดอดัในตอนนั้นและน ามา
สู่ความรุนแรงในเวลาต่อมา 

2) ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าต่อผูช้าย 
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ภาพที ่4.8  ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าต่อผูช้ายจากภาพยนตร์เร่ือง ขดัแปด 
 

ลกัษณะความรุนแรงของภาพยนตร์เร่ือง ขงัแปด ท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของผูห้ญิงเป็น
พฤติกรรมความรุนแรงทางกาย (Physical Violence) ท่ีเกิดจากความแคน้ใจเสียใจกบัการกระท าของ
ผูช้ายโดยเฉพาะเป็นคนท่ีตวัเองรักหวงัจะมีอนาคตร่วมกนั โดยใชภ้าพระยะใกล ้(Close-Up Shot) แสดง
ใหเ้ห็นถึงสีหนา้แววตาของผูห้ญิงรวมทั้งอาวุธปืนท่ีใช่ฆ่า ในส่วนของผูช้ายท่ีถูกกระท าความรุนแรงจะ
อยูใ่นลกัษณะตกใจไม่คาดคิดวา่เหตุการณ์แบบน้ีจะเกิดข้ึนอยูใ่นสีโทนร้อน (Hot Tone) สะทอ้นให้เห็น
ความรุนแรงความเจ็บปวดในจิตใจของผูห้ญิงท่ีตอ้งใช้ความรุนแรงกบัคนท่ีตวัเองรัก และภาพระยะ
ปานกลาง (Medium Shot) ส่ือให้เห็นบรรยากาศของความรุนแรงท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนกบัตวัละครผูช้ายท่ี
เป็นสาเหตุของความสูญเสียท่ีตวัละครผูห้ญิงไดรั้บ อยูใ่นสีโทนเยน็ (Cool Tone) ใชแ้สงแข็ง (Hard 
Light) ในทิศทางดา้นขา้ง (Side Light) ของตวัละครผูห้ญิงเพื่อส่ือให้เห็นความแคน้ใจความเจ็บปวดท่ี
เกิดข้ึนในจิตใจส่งผลใหเ้กิดความรุนแรงตามมา  

3) ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงกระท าต่อตวัเอง และผูห้ญิงดว้ยกนั ภาพยนตร์เร่ือง 
ขงัแปด พบว่า มีภาพการใชค้วามรุนแรง 2 ลกัษณะ คือ ผูห้ญิงป็นทั้งผูก้ระท า และผูถู้กกระท าความ
รุนแรง 
 

   
 
ภาพที ่4.9  ภาพความรุนแรงท่ีเกิดจากการกระท าของผูห้ญิงจากภาพยนตร์เร่ือง ขงัแปด 
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ลกัษณะความรุนแรงท่ีผูห้ญิงกระท าต่อตวัเองในภาพยนตร์เร่ือง ขงัแปด การกระท า
ความรุนแรงท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าส่วนใหญ่เป็น ความรุนแรงทางกาย (Physical Violence) ท่ีเกิดจาก
ความโกรธแคน้ ความเห็นแก่หรือตอ้งการท่ีจะสั่งสอนให้อีกฝ่ายเกรงกลวัไม่มายุง่วุน่วายอีก โดยมีการ
ใช้ความรุนแรงทั้งตบตี แตะต่อย หรือการใช้อาวุธกระท าต่อกนัทั้งข่มขู่ ท  าให้บาดเจ็บจนถึงเสียชีวิต
ระหวา่งนกัโทษทั้งสองกลุ่ม โดยใชภ้าพระยะใกล ้(Close-Up Shot) แสดงให้เห็นสีหนา้แววตาความ
เจบ็ปวดท่ีผูถู้กกระท าไดรั้บจากการถูกรุมท าร้าย และจบัภาพอาวุธท่ีใชใ้นการกระท าความรุนแรงอยา่ง
ชัดเจนโดยท่ีผูถู้กกระท าไม่มีสิทธิท่ีจะขอร้องหรือช่วยเหลือตวัเองได้ และใช้ภาพระยะปานกลาง
(Medium Shot) แสดงใหเ้ห็นบรรยากาศความรุนแรง หรือสถานท่ีเกิดเหตุท่ีถูกจ ากดัไม่สามารถท่ีจะหนี
เอาตวัรอดได ้โดยใชสี้โทนร้อน (Hot Tone) อาจมีการจบัภาพในมุมสูง (High Angle) และใชแ้สงแข็ง 
(Hard Light) ในทิศทางดา้นขา้ง (Side Light) ของตวัละครจนเกิดเงาท่ีมืดมากกวว่าปกติ รวมทั้งฉาก
หลงัท่ีมืดจนแทบไม่เห็นรายละเอียดเพื่อสร้างใหเ้กิดความรู้สึกอึดอดักดดนัระหวา่งตวัละครแต่ละตวัท่ีมี
ความขดัแยง้กนั 

4) ภาพความรุนแรงลกัษณะอ่ืนๆในภาพยนตร์ 
 

   
 
ภาพที ่4.10  ภาพความรุนแรงลกัษณะอ่ืนๆในภาพยนตร์เร่ือง ขงัแปด 
 

ลกัษณะความรุนแรงท่ีปรากฏในภาพยนตร์ เป็นความรุนแรงท่ีเกิดจากโครงสร้างทาง
สังคม อาชญากรรมเหยื่อส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงและเด็ก การถูกท าร้ายจากคนใกลชิ้ด คนท่ีไวใ้จรวมทั้ง
ความทุกขย์ากแรงบีบคั้นท่ีน ามาสู่การใชค้วามรุนแรงท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าไม่วา่จะท าเพราะป้องกนัตวั
หรือท าเพราะตอ้งการท่ีจะแกแ้คน้ท่ีถูกคนรักหลอก ถูกกดข่ีดูถูกความเป็นคนหรือถูกท าร้ายร่างกายเป็น
ประจ า ก็เป็นสาเหตุให้ผูห้ญิงลุกข้ึนมาใช้ความรุนแรงตอบโตไ้ดเ้ช่นเดียวกบัผูช้าย โดยใช้ภาพระยะ
ปานกลาง (Medium Shot) แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศท่ีน่าหดหู่ และขาดอิสรภาพของนกัโทษภายใน
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เรือนจ าหญิง ซ่ึงบางคนเขา้มาอยู่ในสถานท่ีน้ีเพราะพลั้งมือฆ่าคนท่ีเขา้มาท าร้ายหรือไม่สามารถท่ีจะ
อดทนกบัการเป็นเหยือ่ไดอี้กต่อไป 

4.1.2.4 สรุปภาพยนตร์เร่ือง ขงัแปด 
ภาพยนตร์เร่ือง ขงัแปด เป็นการน าเสนอความรุนแรงของผูห้ญิงท่ีตกเป็นเหยื่อของผูช้าย 

ถูกท าร้ายทางกาย การดูถูกทางวาจา หรือการท าร้ายจิตใจจนน ามาสู่การใช้ความรุนแรงของผูห้ญิงใน
การโตต้อบ ส่วนใหญ่เกิดจากการท่ีผูห้ญิงไม่ไดรั้บความเป็นธรรมทางกฎหมาย หรือถูกเมินเฉยจากผู ้
บงัคบัใช้กฎหมาย เกิดความรู้สึกว่าตวัเองไม่ได้รับความเป็นธรรมกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจนไม่สามารถท่ีจะ
อดทนต่อไปได้ และใช้ความรุนแรงในการแก้แคน้ผูท่ี้กระท า กลายเป็นสาเหตุท าให้ผูห้ญิงตกเป็น
ผูก้ระท าความผิดเสียเอง และถูกลงโทษโดยกฎหมายถูกจองจ าขาดซ่ึงอิสรภาพและเสรีภาพ ทั้งยงัตอ้ง
พบเจอกบัความรุนแรงท่ีผูห้ญิงกระท าต่อกนัภายในเรือนจ า ความรุนแรงท่ีปรากฏให้เห็นในภาพยนตร์
ไม่ว่าจะเป็นทางวาจาและทางกาย ลว้นเป็นความรุนแรงท่ีเกิดจากความตั้งใจท่ีจะกระท าให้ผูอ่ื้นไดรั้บ
ความเจบ็ปวด หรือเสียชีวติ แต่ขาดสติในการยบัย ั้ง ความรุนแรงของผูห้ญิงในเร่ืองน้ีจึงเกิดจากการท่ีถูก
คนหรือส่ิงแวดล้อมภายในคุกบีบบงัคบัให้ต้องใช้ความรุนแรงเพื่อเอาตวัรอด หรือเพื่อสร้างอ านาจ
ให้กบัตวัเองและพวก แต่ทา้ยท่ีสุดไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดการใช้ความรุนแรงก็ ไม่เคยให้ประโยชน์ต่อ
ใครและผูท่ี้ใชค้วามรุนแรงจะตอ้งไดรั้บบทลงโทษ เพื่อเตือนสติให้รู้วา่ความรุนแรงไม่ใช่วิธีท่ีดีในการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 
 

4.1.3  ภาพยนตร์เร่ือง คืนไร้เงา (2546) 
 

 
 

ภาพที ่4.11  ใบปิดภาพยนตร์เร่ือง คืนไร้เงา (2546) 
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 ภาพยนตร์เร่ือง คืนไร้เงา เร่ืองราวความรัก ความเศร้าของผูห้ญิงสองคนท่ีไม่น่าจะต้องมา
เก่ียวพนักนัใน 1 คืนของความรัก และเป็น 1 คืนของความเศร้าในช่วงเวลาท่ีส าคญัท่ีสุดของผูห้ญิงใน
คืนแต่งงานกบัการหายตวัไปของสามี รวมถึงการเขา้มาในชีวิตของผูห้ญิงอีกคนท่ีจะเปล่ียนชะตากรรม
ของเธอให้ตอ้งร้าวรานเจ็บปวดจนอยากท่ีจะอธิบายกลายเป็นโศกนาฏกรรมชีวิตท่ีเก่ียวกนัผูห้ญิงสอง
คนเขา้ไวด้ว้ยกนัภายในคืนคืนเดียว 

4.1.3.1 การวเิคราะห์โครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ 
1) โครงเร่ือง (Plot) ภาพยนตร์เร่ือง คืนไร้เงา เร่ืองราวของผูห้ญิงคนหน่ึงท่ีเพิ่ง

แต่งงานและสามีก็มาหายตวัไปในคืนแต่งงาน กบัผูห้ญิงอีกคนหน่ึงท่ีฆ่าผูช้ายเพราะความรัก ก่อนท่ี
ความสัมพนัธ์ของคนทั้งสองจะน ามาซ่ึงความอบอุ่น มิตรภาพ แต่ขณะเดียวกนัก็ร้าวรานในความรู้สึก
เม่ือเร่ืองราวทุกอย่างเปิดเผยออกมา ก่อนจะเปิดเร่ือง (Exposition) ด้วยเหตุการณ์คืนแรกของการ
แต่งงานระหวา่ง สิปาง กบั นภทัร ในช่วงเวลาของความสุข และวนัแห่งการเร่ิมตน้ใชชี้วิตคู่ของเธอใน
คืนนั้นกลบัมีโทรศพัทลึ์กลบัโทรเขา้มาหาและนภทัรเป็นคนรับสาย หลงัจากรับสายเขาก็มีอาการเครียด
อยา่งเห็นไดช้ดั เม่ือเขาหยบิบุหร่ีข้ึนมาสูบต่อหนา้เธอหลงั จากนั้นไม่นานก็มีโทรศพัทโ์ทรเขา้มาอีกคร้ัง
คราวน้ีเป็นสิปางท่ีเป็นคนรับสาย และเธอไดย้ินเสียงผูห้ญิงร้องไห้ก่อนท่ีจะวางสายไป เธอถามนภทัร 
แต่เขาบอกเธอวา่ ผูห้ญิงคนนั้นเป็นคนเสียสติท่ีชอบโทรมาก่อกวนอยูเ่สมอ แต่หลงัจากท่ีเธอเขา้ห้องน ้ า
ไม่นาน นภทัรก็รีบหุนหนัออกไปโดยไม่ไดห้ยบิของใชส่้วนตวัอยา่งอ่ืนออกไปนอกจากโทรศพัทมื์อถือ
เคร่ืองเดียวทั้งยงัไม่บอกเธอว่าจะไปไหน และในคืนนั้นเขาก็ไม่กลบัมาอีกเลย สิปางรู้สึกสับสนมึนงง
กบัพฤติกรรมแปลกๆของสามี เธอพยายามหลายคร้ังในการท่ีจะติดต่อหาเขาแต่ปลายสายกลบัไม่มีใคร
รับและปิดเคร่ืองลงในท่ีสุด สิปางออกตามหาเขาทั้งคืนแต่ก็ไม่พบ ตวัเธอจึงเขา้แจง้ความคนหายในเชา้
วนัต่อมา พร้อมกบัขอความช่วยเหลือจาก ชาติ พี่ชายของนภทัรท่ีไม่ค่อยจะเต็มใจช่วยมากนกัเขาบอก
เพียงแต่ว่านภทัรไม่ได้หายไปไหน อาจไปอยู่ในบ่อนการพนันท่ีไหนสักแห่ง จนน ามาสู่การพฒันา
เหตุการณ์ (Rising Action) เม่ือสิปางพยายามท่ีจะสืบหาจากของใชส่้วนตวัของนภทัรจนพบกบัของท่ี
ผูห้ญิงคนหน่ึงใหเ้ขาไวโ้ดยใชช่ื้อวา่ เหมย อีกวนัเธอจึงไปตามหาตวัสามีท่ีบ่อนแต่กลบัไม่พบ และคนท่ี
บ่อนก็ไม่มีใครทราบวา่เขาหายไปไหน แต่เธอก็ไดเ้บาะแสบางอย่างท่ีสามารถเช่ือมโยงมาท่ีบา้นของ
ชาติ สิปางจึงมาท่ีบา้นของเขาอีกคร้ังคราวน้ีเธอได้พบกบั บุษบา และมีโอกาสไดพู้ดคุยท าความรู้จกั
บุษบามากข้ึน และพบวา่ บุษบาซ่ึงเป็นภรรยาของชาตินั้นเธอเป็นคนเงียบขรึม ท่าทางกลวัสามีอยา่งเห็น
ไดช้ดั และการท าความรู้จกัของสิปางในคร้ังน้ีก็ท  าให้เธอทราบความสัมพนัธ์ระหวา่ง บุษบา กบั ชาติ
ต่างมีความขดัแยง้ และความรุนแรงแฝงอยู่อย่างชดัเจน เร่ืองราวต่างๆเร่ิมท่ีจะซับซ้อนมากข้ึนเร่ือยๆ 
เม่ือสิปางแอบเขา้หอ้งของชาติกบับุษบา และพบปืนหน่ึงกระบอกท่ีลูกกระสุนหายไปหน่ึงลูก เธอสงสัย
วา่ชาติอาจมีส่วนในการหายตวัไปของนภทัร เหตุการณ์น้ีท าให้ทั้งชาติ และบุษบา โดยเรียกสอบเร่ือง
ปืน บุษบายืนยนัว่าชาติไม่เคยใช้ปืนกระบอกนั้น แต่ทางต ารวจกลบัไม่เช่ือ เพราะมีลูกกระสุนท่ีถูกใช้
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ไป และเม่ือกลบัถึงบา้นบุษบาก็โดนชาติใช้ความรุนแรง ในส่วนสิปางก็ไม่ลดละท่ีจะสืบจากบุษบา 
เพราะเธอเช่ือว่าบุษบาตอ้งรู้เห็นเก่ียวกบัลูกกระสุนปืนท่ีหายไป การสืบของเธอในคร้ังน้ีสร้างให้เกิด
ความสนิทสนมระหวา่งเธอกบับุษบามากข้ึน สิปางเห็นวา่บุษบาเป็นผูห้ญิงท่ีน่าสงสาร เรียบร้อย แต่ก็มี
บุคลิกเก็บกด และซ้อนความเจ็บปวดอยูลึ่กๆภายในจิตใจ และท่ีส าคญั คือ ท าไมเธอจะตอ้งมาแต่งงาน
หรือทนอยู่กบัผูช้ายอยา่งชาติ ท่ีชอบใชค้วามรุนแรงกบัเธอจนเห็นไดช้ดัเจนจากรอยฟกช ้ าตามร่างกาย 
และต่อหน้าเธอเองในวนัท่ีทั้งสองออกไปเท่ียวนอกบา้นกนั สิปางรู้สึกเห็นใจบุษบามาก นั้นจึงเป็น
สาเหตุท าให้ทั้งสองยิ่งใกลชิ้ดข้ึนไปอีก และเม่ือเธอยิ่งสืบการหายตวัไปของนภทัร เธอก็ยิ่งพบปมท่ี
ซับซ้อนมากยิ่งข้ึน เม่ือสิปางรู้ว่านภทัรไม่ไดมี้เธอแค่คนเดียว แต่กลบัซ่อนใครอีกคนไว ้และเม่ือเธอ
ตามสืบจากผูห้ญิงคนท่ีสองเธอกลบัพบวา่ เขายงัมีผูห้ญิงอีกคนหน่ึงท่ียุง่เก่ียวดว้ย ซ่ึงอาจจะเป็นผูห้ญิงท่ี
ช่ือ เหมย จนกระทัง่วนัหน่ึงมีโทรศพัทติ์ดต่อเขา้มาเป็นหมายเลขเดียวกบัท่ีโทรเขา้มาในวนัท่ีสามีเธอ
หายตวัไป และในคืนนั้นบุษบาโทรเขา้มาหาเธอบอกเพียงพี่ชาติก่อนจะตดัสาย สิปางรู้สึกเป็นห่วงมาก
จึงรีบไปหาท่ีบา้น แต่กลบัพบว่าไม่มีใครอยู่และบา้นก็เต็มไปดว้ยขา้วของท่ีเกล่ือนกระจาย ยิ่งไปกว่า
นั้นปืนก็หายไปดว้ย สิปางคิดวา่ชาติตอ้งเป็นคนร้าย และก าลงัจะฆ่าบุษบาเพื่อปิดปาก เธอนึกข้ึนไดว้่า
ยงัมีเรือนหลงัเล็กท่ีเธอไม่เคยเขา้ไปหา สิปางไปท่ีนั้นและได้พบกบัผูห้ญิงคนหน่ึงท่ีเป็นอมัพาตเดิน
ไม่ไดโ้วยวายอยู่ภายในบา้น เหตุการณ์น ามาสู่จุดวิกฤติของภาพยนตร์ (Climax) เม่ือผูห้ญิงคนนั้น คือ 
เป็นแม่ของบุษบาและเรียกบุษบาว่า เหมย ความจริงท่ีถูกปกปิดก็เปิดเผยออกมาท าให้สิปางทั้งตกใจ 
และเสียใจท่ีผูห้ญิงท่ีสนิทท่ีสุดในตอนน้ี ผูห้ญิงท่ีดูเรียบร้อย และน่าสงสารอย่างบุษบาจะเป็นคนท่ี
ฆาตกรรมสามีของเธอในคืนแต่งงานเพียงคืนเดียว และในคืนน้ีความจริงทุกอย่างได้ถูกเปิดเผยว่า
แทจ้ริงแลว้ บุษบาเป็นผูห้ญิงคนแรกของนภทัร และเป็นคนท่ีเขาสัญญาวา่จะแต่งงานดว้ยก่อนท่ีเขาจะ
นอกใจมาแต่งงานกบัสิปาง และบุษบาตอ้งมาแต่งงานกบัชาติ พี่ชายของนภทัรแบบไม่มีทางเลือก และ
ในคืนวนัแต่งงานของสิปางกบันภทัร ก็เป็นบุษบาหรือเหมยท่ีโทรศพัท์เขา้ไปเพื่อขู่ว่าจะฆ่าตวัตาย 
นภทัรจ าเป็นตอ้งรีบออกมาเพื่อยุติเร่ืองราวทุกอยา่งในคืนนั้น แต่กลบักลายเป็นคืนสุดทา้ยของการเป็น
สามี นภทัรไม่มีโอกาสท่ีจะกลับมาหาสิปางอีกเลย เหตุการณ์น ามาสู่บทสรุปในตอนทา้ยของเร่ือง
(Ending) ท่ีสิปางไดรู้้ความจริงระหวา่งบุษบากบันภทัร และเธอก็ตอ้งตอบค าถามของบุษบาท่ีถามเธอวา่
ถา้เป็นคุณ คุณก็เลือกท าเหมือนกนักบัฉนัท าใช่มยัค่ะ สิปางไดถ้ามตวัเองวา่หากเป็นเธอ เธอจะท าอยา่ง
ท่ีบุษบาท าหรือไม่ และทา้ยท่ีสุดเธอก็ตอบตวัเองว่า การกระท าของบุษบาก็เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีเธอจะ
กระท าถา้เธอตอ้งถูกคนท่ีรักทอดทิ้งใหต้อ้งมีชีวติท่ีข่มขืน 

2) แก่นเร่ือง (Theme) ภาพยนตร์เร่ือง คืนไร้เงา เก่ียวกบัความรักท่ีมีความ
ซบัซ้อนเน่ืองจากเป็นความรักของคนสามคน แต่กลบัเป็นเร่ืองใกลต้วัและเช่ือมโยงคนสามคนเขา้ไว้
ดว้ยกนัท่ามกลางความเหมือน และความขดัแยง้ของผูห้ญิงสองคนท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง ทั้ง
ในดา้นทศันคติ รวมถึงพฤติกรรมการแสดงออกในเร่ืองของความรักผสมปนเปอยู่ในความสัมพนัธ์ท่ี
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ซบัซ้อนของผูห้ญิงสองคนท่ีมีต่อผูช้ายคนเดียวกนั รวมถึงความรู้สึกท่ีมีให้ต่อกนัซ่ึงเต็มไปดว้ยความ
ขดัแยง้เป็นความรัก ความเห็นใจท่ีมีแต่ผูห้ญิงดว้ยกนัเท่านั้นจึงจะเขา้ใจ แต่ในขณะเดียวกนักลบัรู้สึก
เกลียดไม่พอใจท่ีรู้วา่ต่างตกหลุมรักผูช้ายคนเดียวกนั และยิง่ไปกวา่นั้นเม่ือความลบัในคืนนั้นถูกเปิดเผย 
ความสัมพนัธ์ของทั้งสิปางและบุษบาก็เปล่ียนแปลงไปอยา่งไม่มีวนัเหมือนเดิม และค าตอบท่ีเคยชดัเจน
เก่ียวกบัความรักในทา้ยท่ีสุดกลบักลายเป็นความมืดมน ความสับสนเกิดข้ึนภายในจิตใจของพวกเธอวา่
ความรักท่ีแทจ้ริงควรเป็นอยา่งไรกนัแน่ 

3) ฉาก (Setting) ฉากในภาพยนตร์เร่ือง คืนไร้เงา ส่วนใหญ่เป็นฉากแสดงให้
เห็นถึงการด าเนินชีวิตของตวัละคร ภูมิหลงั ฐานะของตวัละคร หรือลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
ละครในเร่ือง บา้น จึงเป็นฉากส าคญัท่ีสุดของภาพยนตร์เร่ืองน้ี เหตุการณ์ทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนลว้นเกิดข้ึน
ในบา้นทั้งความรัก ความผกูพนั และความผิดหวงัจนน ามาสู่ความรุนแรงของผูห้ญิง บา้นในภาพยนตร์
ไม่เพียงเป็นฉากประกอบเท่านั้น แต่ยงัเป็นสัญลกัษณ์แทนท่ีจองจ าผูห้ญิงให้อยู่ในบทบาท และท า
หนา้ท่ีของความภรรยาท่ีมีต่อสามี ทั้งยงัเป็นสถานท่ีท่ีผูห้ญิงถูกกดข่ีมากท่ีสุดแต่ในขณะเดียวกนัผูห้ญิง
ก็เลือกให้บา้นเป็นท่ีท่ีสามารถปลดปล่อยความตอ้งการของตนเพราะบา้นอาจเป็นสถานท่ีเดียวท่ีพวก
เธอคุน้เคยมากท่ีสุด  

4) ตวัละคร (Character) ในภาพยนตร์เร่ือง คืนไร้เงา ตวัละครผูห้ญิงทั้งสองคน
เป็นตวัละครท่ีมีความส าคญัอยา่งมากในการด าเนินเร่ืองทั้งหมดในภาพยนตร์ และเป็นตวัละครท่ีมีความ
แตกต่างกนัทั้งดา้นทศันคติ และรูปแบบการใชชี้วิต แต่มีส่วนหน่ึงท่ีผูห้ญิงทั้งสองคนเหมือนกนั คือ ยงั
ตอ้งใช้ชีวิตอยู่ในกรอบประเพณีท่ีเขม้แข็งของสังคม ตวัละครทั้งสองจึงมีลกัษณะความเป็นมนุษยสู์ง 
คือเป็นคนท่ีมีทั้งความดีและความเลวปะปนกนั มีการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีค่อนขา้งซบัซ้อน และเป็น
ตวัละครลกัษณะกลม (Round Character) คือ เป็นทั้งผูถู้กกระท าความรุนแรงและผูก้ระท าความรุนแรง
ในเร่ือง 

(1) สิปาง ผูห้ญิงสมยัใหม่ มีหนา้ท่ีการงานท่ีมัน่คง เลือกใชชี้วิตแบบคนเมือง
ทัว่ไปท่ีมีความมัน่ใจในตวัเอง เปิดเผย ตรงไปตรงมาต่อความรู้สึกของตวัเอง เม่ือเธอตกลงใจท่ีจะ
แต่งงานกบันภทัรน้องชายของชาติสามีของบุษบา สิปางคิดว่าเขาจะเป็นผูช้ายท่ีเหมาะสมส าหรับเธอ
เป็นคนท่ีเธอรัก แต่เม่ือความจริงเก่ียวกบัการนอกใจของเขาเปิดเผย เธอกลบับอกตวัเองไม่ไดเ้หมือนกนั
ว่ายงัรักเขาหรือเปล่า ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความคาดหวงัของผูห้ญิงต่อผูช้ายท่ีแต่งงานด้วยว่า นอกจาก
ความรักแล้ว ก็ตอ้งเป็นผูช้ายท่ีดีพอท่ีจะอยู่ดว้ยกนัไปตลอด ความรักเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท่ีจะ
ประคบัประคองชีวติคู่ไปตลอดไดม้นัตอ้งมีความเช่ือใจและซ่ือสัตยต่์อกนั  

(2) บุษบา หรือ เหมย เป็นผูห้ญิงท่ีเรียบร้อย พูดนอ้ย มีบุคลิกลกัษณะเป็นคน
เก็บกด ไม่เปิดเผยความรู้สึกให้ใครเห็นได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นดีใจหรือเสียใจ และยงัซ่อนเร้นความ
เจบ็ปวดไวภ้ายในจิตใจ แต่จะแสดงออกอยา่งชดัเจนทางสายตา ดว้ยบุคลิกอยา่งน้ีท าให้เธอไม่มีเพื่อน มี
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ชีวิตจ าเจอยู่แต่ในบา้น ท าหน้าท่ีเป็นแม่บา้นของชาติ ผูช้ายท่ีเธอแต่งงานดว้ยอย่างไม่มีทางเลือก และ
ไม่ไดรั้ก แต่ถึงอยา่งไรเธอจ าตอ้งอยูก่บัเขา เพียงเพราะ เธอข้ึนช่ือวา่เป็นภรรยาของเขาเท่านั้น ทั้งท่ีชาติ
เองก็ไม่ได้ดีกบัเธอมากนัก และบ่อยคร้ังท่ีเขาลงมือท าร้ายเธอ ทั้งยงักดข่ีท าร้ายจิตใจ บุษบาจึงเป็น
ผูห้ญิงท่ีน่าสงสารมากในความรู้สึกของสิปาง เป็นผูห้ญิงท่ีอยูใ่นลกัษณะของเหยื่อท่ีไร้ทางสู้ และไม่คิด
จะสู้ เธอไม่เคยกลา้ท่ีจะต่อตา้นชาติ แต่กลบัเธอเลือกท่ีจะลืมทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึน และด าเนินชีวิตให้ผา่น
พน้ไปวนัๆหน่ึงเท่านั้น 

5) ความขดัแยง้ (Conflict) ภาพยนตร์เร่ือง คืนไร้เงา เป็นความขดัแยง้ระหวา่ง
มนุษยก์บัมนุษย ์โดยเฉพาะผูห้ญิงสองคนมีความไม่ลงรอยขดัแยง้กนับางอย่างในด้านทศันคติ และ
พฤติกรรมเก่ียวกบัความรัก และความสัมพนัธ์ อนัเกิดจากรูปแบบการใชชี้วติ รวมถึงวธีิคิดท่ีแตกต่างกนั 
อยา่งเช่น การท่ี สิปางถามบุษบา วา่ท าไมถึงทนอยูไ่ดก้บัการถูกท าร้าย เพราะหากเป็นเธอ เธอจะไม่ทน 
แต่บุษบากลบัตอบเพียงวา่ “แค่ลืมๆมนัไป เดียวทุกอยา่งก็ผา่นไป” กลบักนัเม่ือ บุษบาถามสิปางวา่ เธอ
จะท าอย่างไรหากคนรักนอกใจ สิปากลงัเลท่ีจะตอบว่ารัก แต่บุษบากลบับอกว่า “ของๆเราก็ตอ้งเป็น
ของเราอยู่วนัยงัค ่า เราเลิกท่ีจะรักเขาไม่ไดห้รอก” บทสนทนาทั้งสอง แสดงให้เห็นถึงความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนลึกๆในภายในจิตใจของผูห้ญิงทั้งสองคนท่ีมีต่อความรู้สึกของตวัเอง ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่ผูห้ญิง
เป็นส่ิงมีชีวติท่ีซบัซอ้น และมีความขดัแยง้ตลอดเวลา เพราะไม่เพียงจะขดัแยง้ระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนั แต่
ยงัขดัแยง้กบัจิตใจของตวัเองดว้ย  

นอกจากความขดัแยง้ระหว่างผูห้ญิงกับผูห้ญิงแล้ว ภาพยนตร์ยงัมีการน าเสนอความ
ขดัแยง้ระหว่างผูช้ายกบัผูห้ญิง ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีน ามาสู่ความรุนแรงในเร่ือง เม่ือผูห้ญิงคาดหวงัวา่คนท่ี
ตวัเองรักจะรักษาค าสัญญาท่ีมีให้ และจะแต่งงานดว้ย แต่ผูช้ายกลบัมองวา่การแต่งงานนอกจากความรัก
จะต้องมีความเหมาะสมด้วย เม่ือไม่เหมาะสมก็ไม่ควรแต่งงานหรือยู่ด้วยกัน ส่งผลให้ผูห้ญิงเกิด
ความรู้สึกผิดหวงั หมดคุณค่า และเหมือนถูกหกัหลงักลายเป็นความขดัแยง้ภายในจิตใจท่ีส่วนใหญ่จะ
ยติุลงดว้ยความรุนแรง  

6) สัญลกัษณ์พิเศษ (Special Symbol) ในภาพยนตร์เร่ือง คืนไร้เงา คือ บริเวณ
สวนหนา้บา้น และบา้นของบุษบา สถานท่ีเดียวในเร่ืองท่ีสิปางและบุษบาใชเ้วลาอยูด่ว้ยกนั พูดคุยกนัถึง
ความเป็นมาของแต่ละคน และใชเ้ป็นท่ีแสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกนัอยา่งเปิดเผย และไม่เพียงเป็น
ท่ีส าหรับระบายความในใจเท่านั้น แต่ยงัเป็นสถานท่ีท่ีบุษบาใชใ้นการปกปิดอ าพรางอีกหน่ึงร่างท่ีไร้
วิญญาณถูกฝ่ังไวอ้ยู่ในท่ีน่ีดว้ยเช่นกนั นองจากบริเวณสวนหน้าบา้นแลว้ บา้นยงัเป็นสถานท่ีเฉพาะ
ส าหรับผูห้ญิงทุกคนท่ีแต่งงานไม่เพียงเป็นท่ีอยู่อาศยั แต่ในขณะเดียวกนัก็เป็นท่ีจองจ า และตดัขาด
ผูห้ญิงออกจากโลกภายนอกให้ตอ้งท าหน้าท่ีของภรรยาต่อสามี หรือแม่ท่ีมีต่อลูก บา้นท าให้ผูห้ญิงมี
หนา้ท่ีตอ้งรับผดิชอบมากมายในแต่ละวนั แต่ละช่วงเวลาของทุกๆวนั ท าใหผู้ห้ญิงหมดอิสรภาพท่ีจะคิด
หรือท าในส่ิงท่ีสามีไม่เห็นด้วยหรือมองขา้มความส าคญั โดยเฉพาะผูห้ญิงอย่างบุษบาท่ีท าทุกอย่าง
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ตามท่ีสามีตอ้งการ ไม่กลา้แมแ้ต่จะออกความคิดเห็น เพื่อเปล่ียนแปลงส่ิงเดิมๆส่ิงเก่าๆเพื่อน าส่ิงใหม่ๆ
เขา้มาในชีวติเธอก็ไม่สามารถท าไดห้ากสามีไม่เห็นดว้ย 

7) มุมมองการเล่าเร่ือง (Point of View) เป็นการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบดา้น (The 
Omniscient Narrator) ผ่านจุดยืนของตวัละครผูห้ญิงทั้งสองคนท่ีมีทั้งความเหมือน และความแตกต่าง
สะทอ้นให้เห็นลกัษณะความสัมพนัธ์ ทศันคติ รวมถึงจิตใจ และพฤติกรรมของตวัละครโดยเฉพาะตวั
ละครผูห้ญิงทั้งสองคน อยา่งสิปาง และบุษบา โดยไม่จ  ากดัในเร่ืองของเวลา และสถานท่ี ในการเล่าเร่ือง
บางคร้ังจะเห็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแล้ว เสมือนกบัผูช้มเป็นผูส้ังเกตการณ์นั่งดูเหตุการณ์นั้น ก่อนท่ี
เร่ืองราวจะค่อยๆเปิดเผยให้เห็นถึงความขดัแยง้ และความเหมือนกนัในความสัมพนัธ์ระหว่างผูห้ญิง
สองคนท่ีเร่ิมจากคนแปลกหนา้จนกระทัง่กลายมาเป็นคนสนิท ท่ีเห็นอกเห็นใจกนั แต่ทา้ยท่ีสุดคนสนิท
อยา่งบุษบากลบักลายเป็นผูท่ี้ลงมือฆาตกรรมสามีในคืนแต่งงานของเธอ และเม่ือสิปางถามตวัเอง เธอก็
ไม่ปฏิเสธส่ิงท่ีคิด วา่คิดเหมือนกนักบับุษบา ตอ้งหากเธอตอ้งตกอยูใ่นสถานการณ์เช่นเดียวกนั คือ การ
ถูกนอกใจโดยคนรัก สะทอ้นให้เห็นวา่ แมผู้ห้ญิงทั้งสองคนจะมีความแตกต่างกนั แต่อีกดา้นหน่ึงพวก
เธอก็มีความเหมือนกนัอยา่งมากท่ีสุด 

4.1.3.2 บทสนทนาของความรุนแรงในภาพยนตร์ 
1) บทสนทนาระหว่างผูช้ายกบัผูห้ญิงในภาพยนตร์เร่ือง คืนไร้เงา จะไม่มีบท

พูดท่ีเป็นความรุนแรงในลกัษณะด่าทอกนั แต่จะเป็นการใช้ค  าพูดท่ีท าให้ผูห้ญิงเกิดความรู้สึกดา้นลบ
ต่อตวัเอง และการพดูลกัษณะน้ีก็น ามาสู่ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในเร่ือง 

(1) นภทัรกบับุษบาในบา้น (เหตุการณ์ในคืนแต่งงานของสิปาง) 
นภทัร:  อะไรเน่ียบุษ(บุษใชปื้นจอหวัตวัเอง)...น่ีใชปื้นเลยเหรอพี่บอก

เธอตั้งก่ีคร้ังแลว้...เธอไม่เขา้ใจหรือไง เร่ืองของเรามนัเป็นไปไม่ได ้พี่วา่เราท าผิดกนัมาเยอะแลว้นะ...ถึง
เวลาแลว้ละท่ีเราตอ้งท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งสักที(บุษส่ายหนา้)...เน่ียอะไรอีกนะเธอยงัไม่เขา้ใจหรือไง... แลว้
เธอเลิกสักทีไดม้ยักบัการท่ีเธอท าอะไรบา้ๆอยา่งน้ี 

บุษบา:  พี่ใม่รักบุษเลยเหรอคะ “สงสารพี่แค่สงสาร และบุษแน่ใจเหรอ
วา่จริงจงั” 

นภทัร:  สงสารพี่แค่สงสาร และท่ีผา่นมาบุษแน่ใจเหรอวา่บุษจริงจงักบัพี่ 
(บุษบาพดูใหสิ้ปางฟัง) 

บุษบา:  น่ีไงความจริงจงัของบุษ (จะยงิตวัเอง) 
นภทัร:  เธออยากตายเหรอ (เอาปืนจอหวัผูห้ญิง)...เธออยากตายมากหรือ

ไง...คราวหน้านะบุษถ้ามีอยา่งน้ีอีกนะ ฉันน่ีละจะเป็นคนยิงเธอเอง...อะไรอีกนะ...น้ีเธอจะท าไรอีก...
เธอยงัไม่หยดุอีกเหรอ...เอาเถอะนะตามสบายเลยบุษอยากจะท าไรอีกก็เชิญ...ถา้อยากตายมากนกัรอให้
ฉนัไปก่อนฉนัข้ีเกียจเช็ดเลือด 
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บทสนทนาขา้งตน้ แมว้่าผูช้ายจะไม่ไดใ้ช้วาจาท่ีหยาบคายด่าทอผูห้ญิง แต่ค าพูดท่ีใช้
กลบัเป็นการพูดท่ีท าให้ผูห้ญิงเกิดความรู้สึกน้อยใจจนรู้สึกว่าตวัเองหมดคุณค่า และรู้สึกว่าตวัเองไม่
เป็นท่ีตอ้งการของคนรักอีกต่อไป เป็นการพูดจาดูถูกความรู้สึกของผูห้ญิง และแฝงไปดว้ยความเห็นแก่
ตวัของผูช้ายท่ีไม่ตอ้งการจะถูกผกูมดัหรือรับผดิชอบต่อการกระท าของตวัเอง ทั้งยงัไม่รักษาสัญญาท่ีให้
ไว ้ทั้งหมดเป็นเพียงความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนเพราะความสนุก และความสงสารของผูช้ายเท่านั้น ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีขดัแยง้กบัความรู้สึกของผูห้ญิงท่ีเร่ิมความสัมพนัธ์ทุกอย่างดว้ยความรัก และตอ้งการท่ีจะได้รับ
ความรักกลบัคืนมาจนน ามาสู่จุดจบท่ีน่าเศร้าของคนสามคน 

2) บทสนทนาระหวา่งผูห้ญิงกบัผูห้ญิง  
(1) สิปางถามบุษบาเร่ืองนภทัรท่ีบา้น 

สิปาง:  ไม่ตอ้งมาท าหนา้ไม่รู้เร่ืองนะ ต ารวจบอกสิหมดแลว้ 
บุษบา:  คุณพดูอะไร 
สิปาง:  น่ีคุณจะไปไหน...เขาท าคุณขนาดน้ีเลยเหรอ...เขาท าร้ายคุณๆถึง

ร่วมมือกบัเขาใช่มยั 
บุษบา:  คุณไม่เขา้ใจ 
สิปาง:  หน่ึงอาทิตยก่์อนแต่งงานพี่ชาติท าอะไรภทัร...ปืนอนันั้นพี่ชาติใช้

ยงิภทัรใช่มยั 
สิปาง:  น่ีคุณกลา้หน่อยซิ 
บุษบา:  ก็พี่ชาติแค่จบัไดว้า่พี่ภทัรปลอมลายเซ็นตแ์ลว้เอาบา้นไปจ านอง

นะ...แต่คุณสิค่ะมนัไม่เก่ียวไรเลยกบัท่ีพี่ภทัรเขาหายตวัไปนะ 
สิปาง:  แลว้ภทัรเขาเป็นอยา่งนั้นจริงๆหรือเปล่า...คุณนะพี่ชาติเขาท าร้าย

คุณบ่อยมยั 
บุษบา:  ไม่เป็นไรคะบุษชินแลว้คะ..แต่ถา้เกิดท าลืมๆไปซะเด่ียวมนัก็

ผา่นไป 
(2) สิปางกบับุษบาในหอ้งครัว 

สิปาง:  จริงๆ สมยัน้ีเตาแก๊สมีทั้งหลายแบบท าไมคุณไม่เปล่ียนเป็นแบบ
อ่ืนดูบา้งละค่ะ 

บุษบา:  ก็พี่ชาติเขาไม่ชอบใหเ้ปล่ียนของท่ีเขาซ้ือนะค่ะ 
สิปาง:  สิสงสัยจงั ท าไมคุณบุษถึงแต่งงานกบัคนอยา่งพี่ชาตินะค่ะ 
บุษบา:  ก็ไม่มีอะไรมากนะคะ บา้นเราอยูติ่ดกนัพี่ชาติมาขอบุษ บุษก็ตก

ลง...แลว้วนังานมนัก็ไม่มีอะไรมากนะคะ มนัไม่ใหญ่เหมือนงานคุณสิ ก็แค่ท าบุญบา้นแลว้ก็มีพระมา
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สวดแลว้มีคนไม่ก่ีคน คือ จริงๆไม่รู้จะเชิญใครนะคะมีคนในงานแค่สามคน แลว้คุณนะคะท าไมคุณถึง
แต่งงานกบัพี่ภทัรนะค่ะ...คนอยา่งคุณตอ้งมีคนใหเ้ลือกเยอะแน่ 

สิปาง:  นัน่นะสิคะ ท าไมก็ไม่รู้ ภทัรเคา้ก็คงเหมือนน ้ าในกระป๋องน้ีมงั
คะ ตอ้งลองเปิดด่ืมดูถึงรู้รสชาติ ถา้ใช่ก็ใช่ถา้ไม่ใช่ก็ตอ้งเปล่ียนเป็นยี่ห้ออ่ืนหรือไม่ก็เปล่ียนเป็นรสอ่ืน
ไปเลย 

บุษบา:  แลว้ตอนน้ีแน่ใจหรือยงัคะวา่ใช่หรือไม่ใช่ 
(3) บุษบาถามสิปางใหต้ดัสินใจในตอนจบของเร่ือง 

บุษบา:  ใช่มั้ยละคะถา้เป็นคุณ คุณก็คงท าแบบน้ีเหมือนกนัใช่มยั...ไปสิ
คะเราจะไปหาพี่ภทัรดว้ยกนั...พี่ภทัรเขาอยูก่บัเราตรงน้ีแลว้ไงค่ะเขาไม่ไปไหนแลว้ละ 

บทสนทนาขา้งตน้ จะเห็นวา่การท่ีผูห้ญิงคนหน่ึงไดก้ระท าความรุนแรงส่วนใหญ่ไม่ได้
เกิดจากความตอ้งการท่ีจะกระท า แต่เกิดจากการถูกหล่อหลอมให้ตอ้งกระท าความรุนแรง ทั้งยงัมีการ
แสดงให้เห็นว่าความรุนแรงท่ีตัวเองได้กระท านั้ นเกิดจากความเจ็บป่วยภายในจิตใจท่ีสั่งสมจน
กลายเป็นความชาชิน จนมองความรุนแรงเป็นแค่เร่ืองธรรมดาท่ีสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากบทสนทนาท่ี 3 
นอกจากน้ีบทสนทนาทั้ง 3 ยงัตอ้งการส่ือให้เห็นถึง ความรุนแรงในสังคมผา่นผูห้ญิงสองคนท่ีมีความ
แตกต่างทั้งทศันคติ และการใชชี้วิต คนหน่ึงเป็นคนเมือง มีความคิดทนัสมยั มัน่ใจในตวัเอง และเป็น
คนเปิดเผย ส่วนอีกคนเป็นเพียงแม่บา้น ท่ีเก็บตวั อ่อนแอ และดูเป็นคนท่ีขาดความเช่ือมัน่ในตวัเองอยา่ง
มาก แต่ภายใตค้วามแตกต่างกลบัมีบางอยา่งท่ีท าให้เธอทั้งสองเหมือนกนั คือ สุดทา้ยแมว้า่ผูห้ญิงจะมี
ความคิดท่ีทนัสมยัหรือมีอิสระมากข้ึนก็ยงัตอ้งอยู่ภายใตก้รอบท่ีสังคมก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด มี
ทางเลือกนอ้ยกวา่ผูช้าย และยงัเป็นฝ่ายท่ีถูกกระท าก่อนเสมอ ต่อเม่ือแต่งงานก็ตอ้งท าหนา้ท่ีของภรรยา
โดยท่ีผูห้ญิงไม่สามารถท่ีจะหลุดพน้จากกรอบน้ีได ้ 

4.1.3.3 องคป์ระกอบของความรุนแรง 
1) ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงถูกกระท า  

 

   
 
ภาพที ่4.12  ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงถูกกระท าจากภาพยนตร์เร่ือง คืนไร้เงา 
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ลกัษณะความรุนแรงของภาพยนตร์เร่ือง คืนไร้เงา ท่ีผูห้ญิงเป็นผูถู้กกระท าส่วนใหญ่เป็น
ความรุนแรงทางกาย (Physical Violence) ถูกตบตี และกดข่ีจากคนรักจนไม่กลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น
หรือท าในส่ิงท่ีตวัเองตอ้งการ โดยใช้ภาพระยะใกล(้Close-Up Shot) แสดงให้เห็นสีหน้าแววตาของ
ผูห้ญิงท่ียอมไดทุ้กอยา่งกบัคนท่ีตวัเองรักต่อใหเ้ป็นการกระท าท่ีรุนแรงก็ตาม อยูใ่นสีโทนเยน็อยา่งสีฟ้า 
(Cool Tone) สะทอ้นถึงความรู้สึกเจ็บปวดในจิตใจของผูห้ญิง และใช้ภาพระยะปานกลาง (Medium 
Shot) แสดงใหเ้ห็นทั้งสีหนา้แววตสาของผูห้ญิงท่ีถูกกระท า และยงัเห็นถึงบรรยากาศของความรุนแรงท่ี
เกิดจากผูช้าย มีการท าร้ายร่างกาย การตบตี ฉุดกระชากตวั อนัเกิดจากอารมณ์โกรธของผูช้าย โดยท่ี
ผูห้ญิงจะตกอยูใ่นสภาพจ ายอมไม่สู้เป็นลกัษณะของเหยื่ออยา่งชดัเจน และใชสี้โทนร้อน (Hot Tone) 
เพื่อให้ผูช้มรู้สึกถึงความรุนแรง ความเจ็บปวดท่ีเกิดจากการะท า และใช้แสงแข็ง (Hard Light) ใน
ทิศทางดา้นขา้ง (Side Light) ของตวัละครผูห้ญิง จนเกิดเงาท่ีมืดสร้างใหเ้กิดบรรยากาศท่ีอึดอดั เจ็บปวด 
และเตม็ไปดว้ยความรุนแรงเกิดข้ึน 

2) ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าต่อผูช้าย 
 

   
 
ภาพที ่4.13  ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าต่อผูช้ายจากภาพยนตร์เร่ือง คืนไร้เงา 
 

ลกัษณะความรุนแรงของภาพยนตร์เร่ือง คืนไร้เงา ท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของผูห้ญิง
เป็นพฤติกรรมความรุนแรงทางกาย (Physical Violence) ท่ีเกิดจากภาวะความกดดนัท่ีสะสมมานาน 
ความเสียใจ นอ้ยใจ ท่ีผูช้ายท่ีตวัเองรักมองไม่เห็นคุณค่าความรักท่ีมอบให้ทั้งตวัและหวัใจ โดยใชภ้าพ
ระยะใกล ้(Close-Up Shot) แสดงใหเ้ห็นถึงสีหนา้แววตาของผูห้ญิง อวยัวะบางส่วนของร่างกาย รวมทั้ง
อาวุธปืนท่ีอยู่ในมือ และใช้ยิงผูช้ายท่ีเธอรักมาก ในส่วนของผูช้ายท่ีถูกกระท าความรุนแรงจะอยู่ใน
ลกัษณะท่ีไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์แบบน้ีจะเกิดข้ึน และตายโดยไม่รู้ตวัไม่มีแมแ้ต่โอกาสท่ีจะร้องขอ
ความช่วยเหลือหรือความเห็นใจใดๆทั้งส้ิน อยูใ่นสีโทนเยน็อยา่งสีฟ้า (Cool Tone) สะทอ้นให้เห็นถึง
ความเจ็บปวดในจิตใจของผูห้ญิง ท่ีตอ้งใชค้วามรุนแรงกบัคนท่ีตวัเองรัก ใชแ้สงแข็ง (Hard Light) ใน
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ทิศทางดา้นขา้ง (Side Light) ของตวัละครเพื่อส่ือให้เห็นความทุกข์จากการใช้ความรุนแรงกบัคนรัก 
หรือการปกปิดความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน ภายใตบ้รรยากาศของความสูญเสียเศร้าโศกกบัจุดจบของความรักท่ี
เกิดตามมา เป็นความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบัความเสียใจ และเจบ็ปวดของผูห้ญิงท่ีกระท า 

3) ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงกระท าต่อตวัเอง และผูห้ญิงดว้ยกนั ภาพยนตร์เร่ือง 
คืนไร้เงา ปรากฏภาพการใชค้วามรุนแรงท่ีผูห้ญิงมีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งสองลกัษณะ คือ เป็นผูท่ี้กระท าและ
ผูถู้กกระท าความรุนแรงทั้งต่อตวัเองและต่อผูห้ญิงดว้ยกนัอยูใ่นลกัษณะของการข่มขู่ 

 

  

 
 

ภาพที ่4.14  ภาพความรุนแรงท่ีเกิดจากการกระท าของผูห้ญิงจากภาพยนตร์เร่ือง คืนไร้เงา 
 

ลกัษณะความรุนแรงท่ีผูห้ญิงกระท าต่อตวัเองในภาพยนตร์เร่ือง คืนไร้เงา พบวา่ ความ
รุนแรงส่วนใหญ่ท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าต่อกนัหรือต่อตวัเอง เป็นความรุนแรงทางจิตใจ (Psychological 
Violence) เป็นความรู้สึกท่ีซบัซ้อน สับสนระหวา่งผูห้ญิงทั้งสองคน แมจ้ะมีความรู้สึกโกรธอยากท่ีจะ
ฆ่าอีกคนใหต้าย แต่ก็ท าไม่ลงท าไดแ้ค่เพียงใชปื้นข่มขู่หรือตบหนา้เท่านั้น เป็นลกัษณะของการลดความ
โกรธแค้นท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ ซ่ึงการตบหน้าหรือข่มขู่ด้วยปืนเป็นความรุนแรงทางกาย (Physical 
Violence) ท่ีเห็นไดช้ดัเจนเพียงอยา่งเดียวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผูห้ญิงทั้งสองคน ก่อนท่ีเหตุการณ์ทุกอยา่งจะ
กลบัเขา้สู่สถานการณ์ท่ีสามารถจะควบคุมไดอี้กคร้ัง ดว้ยการบอกเล่าเร่ืองราวทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึน รวมถึง
สาเหตุท่ีน ามาสู่ความรุนแรงในคร้ังน้ี โดยใชภ้าพระยะใกล ้(Close-Up Shot) แสดงให้เห็นสีหนา้แววตา
ท่ีชดัเจนของตวัละครทั้งสอง คนหน่ึงอยูใ่นอารมณ์โกรธกบัอีกคนหน่ึงท่ีรู้ตวัวา่ผิด โดยใช้สีโทนร้อน 
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(Hot Tone) และใชแ้สงแข็ง (Hard Light) ในทิศทางดา้นขา้ง (Side Light) ของตวัละคร จนเกิดเงาท่ีมืด 
และอยูใ่นฉากหลงัท่ีมืดกวา่ปกติสร้างให้เกิดความอึดอดั ความสับสนท่ีเกิดข้ึนในความคิดของตวัละคร
ในช่วงเวลานั้น ก่อนท่ีเหตุการณ์ทุกอยา่งจะยติุลงในเวลาต่อมา 

4) ภาพความรุนแรงลกัษณะอ่ืนๆในภาพยนตร์ ส่วนใหญ่ความรุนแรงท่ีปรากฏ
จะเป็นภาพความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสังคม เช่น การพนนั อาชญากรรมต่างๆ เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที ่4.15  ภาพความรุนแรงลกัษณะอ่ืนๆในภาพยนตร์เร่ือง คืนไร้เงา 
 

ลกัษณะความรุนแรงท่ีปรากฏในภาพยนตร์ เป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้าง
ดา้นสังคม ความทุกขย์ากล าบาก การพนนั และยาเสพติดเป็นส่ิงท่ีแฝงอยู่ในทุกสังคม และเป็นสาเหตุ
หน่ึงท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ความรุนแรงของผูค้นตามมา เช่น การท่ีแม่หรือภรรยาตอ้งถูกทอดทิ้ง 
เพราะสามีติดคุกหรือติดการพนนัจนไม่ใส่ใจเร่ืองภายในบา้นและคนในครอบครัว หรือการท่ีผูห้ญิงถูก
ท าร้ายร่างกายเพราะไม่มีเงินใหส้ามีไปเล่นการพนนั เป็นตน้ โดยใชภ้าพระยะปานกลาง (Medium Shot) 
แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศของความวุน่วายของผูค้นภายในบ่อน และความรุนแรงในสังคม ซ่ึงปัญหา
เหล่าน้ีไม่ไดเ้ป็นเพียงปัญหาภายในครอบครัวเท่านั้น แต่ยงัเป็นปัญหาสังคมท่ีน ามาสู่อาชญกรรมต่างๆ
อีกมากมายตามมา และส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งท่ีไม่วา่จะปราบปรามอย่างไรก็ไม่สามารถท่ีจะแกไ้ข
ใหห้มดไปโดยง่าย เร่ืองเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีภาพยนตร์ไดส้ะทอ้นถึงความเป็นจริงในสังคมให้ผูช้มรับรู้ และ
ใชสี้ไม่อ่ิมตวั (Desaturated Color) เพื่อแสดงให้เห็นความอ่อนแอของสังคม และความอ่อนแอในจิตใจ
ของมนุษยท่ี์ตกเป็นเหยือ่ของอบายมุขต่างๆไม่วา่จะเป็นการพนนัหรือยาเสพติด 

4.1.3.4 สรุปภาพยนตร์เร่ือง คืนไร้เงา 
ภาพยนตร์เร่ือง คืนไร้เงา เป็นภาพยนตร์แนวฆาตกรรมแบบผูห้ญิง มีการน าเสนอให้เห็น

ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างภายในครอบครัว มีการใชอ้  านาจระหวา่งสามีกบัภรรยาในลกัษณะ ท่ีผูห้ญิง
ตกเป็นเหยือ่ถูกกระท าความรุนแรงจากเร่ืองเล็กนอ้ยไปจนถึงการลงไมล้งมือ รวมถึงความสัมพนัธ์ของ
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ผูช้ายท่ีคบผูห้ญิงหลายคนในเวลาเดียวกนั จนน ามาสู่เหตุการณ์ความรุนแรง ท่ีเกิดจากความหึงหวงของ
ผูห้ญิง ทั้งยงัมีประเด็นท่ีผูห้ญิงหลายคนยงัคงถูกจ ากดัอิสรภาพผา่นบทบาทของความเป็นภรรยาท าให้
ผูห้ญิงมีทางเลือกนอ้ยกวา่ผูช้ายภายใตก้รอบท่ีสังคมก าหนดไว ้นอกจากน้ียงัน าเสนอประเด็นเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูห้ญิงกับผูห้ญิงด้วยกัน ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ท่ีค่อนข้างซับซ้อนไม่ชัดเจน
ระหวา่งความรัก ความเห็นใจ ความสงสาร หรือจะเป็นความโกรธเกลียดท่ีแมแ้ต่คนๆนั้นก็ไม่สามารถ
จะหาบทสรุปท่ีแน่นอนใหก้บัตวัเองวา่รู้สึกเช่นไรหรืออาจเป็นลกัษณะฉนัรักเธอแต่ฉนัก็เกลียดเธอดว้ย  

 
4.1.4 ภาพยนตร์เร่ือง คนเล่นของ (2547) 
 

 
 

ภาพที ่4.16  ใบปิดภาพยนตร์เร่ือง คนเล่นของ (2547) 
 

ภาพยนตร์เร่ือง คนเล่นของ เร่ืองราวเก่ียวกบัความเร้นลบั การท าของเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความเช่ือ
เหนือธรรมชาติ ท่ีคนโดนกระท าจะรู้สึกเจ็บปวดจนแมแ้ต่ความตายก็ยงัไม่ทรมานเท่ากบัส่ิงท่ีก าลงัเกิด
ข้ึนกบัตวัเองและคนรอบขา้ง ไสยศาสตร์ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความเช่ือ ท่ียากจะอิบายหรือพิสูจน์ด้วย
วทิยาศาสตร์ ท่ีมีแต่คนท่ีเคยประสบดว้ยตวัเองเท่านั้นจะรู้สึกถึงความเจบ็ปวด แต่กบัคนท่ีไม่เคยประสบ
พบกบัเหตุการณ์เหล่าน้ีก็อาจจะไม่เช่ือ ว่าปัจจุบนัยงัมีเร่ืองของไสยศาสตร์อยู่จนกว่าจะพบเจอเขา้กบั
ตวัเอง ของ เป็นเร่ืองท่ีเราอาจไม่เช่ือ แต่ก็ไม่มีใครอยากลองดีหรือเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยเพราะเป็นส่ิงท่ี
ยากจะอธิบายและรักษา  

4.1.4.1 การวเิคราะห์โครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์เร่ือง คนเล่นของ 
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1) โครงเร่ือง (Plot) ภาพยนตร์เร่ือง คนเล่นของ มีการวางโครงเร่ืองท่ีค่อนขา้ง
ซบัซ่อนในการล าดบัเร่ืองราวโดยเปิดเร่ืองเป็นฉากใกลจ้บของเร่ืองภายใน บา้นศิวะหิรัญ ตดัสลบัเร่ืองท่ี
เกิดข้ึนในอดีตของตวัละครกบัเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนักลบัไปกลบัมาอยู่ตลอดเวลา ระหว่างคน 
เล่นของและคนท่ีโดนของภายในตระกูลศิวะหิรัญ โดยมีแรงจูงใจมาจากเงินมรดกหลายพนัลา้นของ
นายประธาน ศิวะหิรัญ และก่อนท่ีเร่ืองราวทั้งหมดจะเปิดเผยวา่ใครมีส่วนเก่ียวขอ้งในการก่อเหตุความ
รุนแรง รวมถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริงท่ีท าให้ผูห้ญิงคนหน่ึงกลายมาเป็นคนกระท าความรุนแรงโดยใช้ไสย
ศาสตร์ฆ่าคน ภาพยนตร์เปิดเร่ือง (Exposition) โดยเร่ิมจากตอนใกลจ้บของเร่ือง ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนโดยมี 
บุ๋ม พี่สะใภ ้แนน และเป็นภรรยานอ้ยของพ่อเธอ โดยท่ีแนนไม่รู้มาก่อน บุ๋มเป็นคนท่ีท าของใส่สมาชิก
ทุกคนของตระกูลศิวะหิรัญ เพื่อหวงัในเงินนับพนัล้านของนายประธาน ศิวะหิรัญ ผูช้ายท่ีบุ๋มมี
ความสัมพนัธ์ดว้ยจนตั้งทอ้ง แต่ไม่ไดรั้บการยอมรับทั้งยงัถูกขบัไล่ให้เธอไปเอาลูกในทอ้งออก และถูก
เพื่อนของนายประธานรุมโทรมจนเธอตอ้งเสียเด็กในครรภ์ และไม่สามารถท่ีจะมีบุตรไดอี้ก กลายเป็น
ปมท่ีน ามาสู่การพฒันาเหตุการณ์ (Rising Action) กลายเป็นสาเหตุท่ีสร้างให้เกิดความคบัแคน้ใจ ความ
อาฆาตพยาบาท และการกระท าความรุนแรงโดยใชส่ิ้งท่ีเหนือธรรมชาติเก่ียวกบัไสยศาสตร์ตามมา บุ๋ม
เล่นงานทุกคนในตระกูลศิวะหิรัญทั้งครอบครัวปัจจุบนั ตวันายประธาน และครอบครัวของแนน ซ่ึง
เป็นครอบครัวเก่าของนายประธาน และกลายมาเป็นผูรั้บมรดกทั้งหมดเม่ือนายประธานตายลง โดยบุ๋ม
ท าของใส่พี่ชายของแนน ให้เขาหลงรักจนสามารถเขา้มาเป็นสมาชิกคนหน่ึงของครอบครัวในฐานะ
พี่สะใภข้องแนน เธอได้รับความรัก ความไวใ้จจากทุกคนในครอบครัว แต่ด้วยความทะเยอทะยาน 
ความกลวั เธอกลวัวา่ความจริงทุกอยา่งจะถูกเปิดเผย ทั้งเร่ืองการท าของใส่คนในตระกูล และเร่ืองท่ีเธอ
โกหกเก่ียวกบัการท่ีเธอตั้งครรภ์ ทั้งท่ีความจริงแลว้เธอไม่สามารถจะมีบุตรไดอี้ก เธอจึงเร่ิมท่ีจะเล่น
ของกบัทุกคนอีกคร้ัง ไม่เวน้แมแ้ต่คนท่ีรักเธอมากอย่างรุท เร่ืองราวเร่ิมตึงเครียดมากข้ึนจนเป็นจุด
วิกฤติของภาพยนตร์ (Climax) เม่ือบุ๋มเร่ิมท่ีจะใช้ของกบัทุกคนโดยเร่ิมจากน้องชายทั้งสองคนก่อน 
ตามมาดว้ยแม่ของแนน รวมถึง รุท คนรักของเธอเอง บุ๋มท าของใส่ทุกคนให้ตายอยา่งไร้สาเหตุท่ีละคน 
จนกระทัง่มีการตรวจพบของแปลกปลอม อย่างเช่น ตะปู ใบมีดโกน เศษเน้ือภายในทอ้งของผูต้ายจึง
เป็นเหตุผลให้ แนน เช่ือว่าคนในครอบครัวของเธอตาย เพราะโดนท าของใส่ เธอจึงเร่ิมสืบเพื่อหาตวั
คนร้ายโดยเธอไดรั้บการช่วยเหลือจาก ดนยั นกัข่าวท่ีตามสืบคดีการตายของครอบครัวศิวะหิรัญ มาโดย
ตลอดทั้งสองช่วยกนัสืบหาตวัฆาตกร ไม่นานนัก ดนยัก็ถูกท าของใส่ เพราะเขารู้ความจริงบางอย่าง
เก่ียวกบับุ๋มมากเกินไป และมัน่ใจว่าเธอ คือ คนท่ีอยูเ่บ้ืองหลงั เขาพยายามท่ีจะบอกแนน แต่ก็เกิดเร่ือง
กบัแนนก่อน เหตุการณ์น ามาสู่ตอนจบของเร่ือง (Ending) เม่ือบุ๋มตอ้งการท่ีจะจบเร่ืองราวทุกอยา่งให้
เร็วท่ีสุด โดยตอ้งการให้แนนเซ็นตพ์ินยักรรม ยกมรดกทั้งหมดให้เธอ บุ๋มจบัตวัแนนไปเพื่อบงัคบัให้
เธอเซ็นตเ์อกสาร โดยใชแ้ม่และนอ้งของเธอเป็นตวัประกนั ส่วนดนยัท่ีรอดชีวิตมาไดจ้ากการถูกของ ก็
สืบจนทราบว่าใครเป็นคนท าของ และตามไปจดัการกบัคนคนนั้น แต่สุดทา้ยตวัเขาเองก็ตอ้งมาตาย
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เพราะของท่ีถูกท าใส่ ส่วนแนนก็ตอ้งเผชิญหนา้กบับุ๋มตามล าพงั เพื่อช่วยเหลือแม่และนอ้งชายของเธอท่ี
เหลืออยู ่ ก่อนท่ีแม่ของเธอจะตดัสินใจยิงตวัตาย เพราะไม่ตอ้งการท าร้ายลูก หลงัจากนั้นทั้ง แนน และ
บุ๋มก็ต่อสู้กนับนตึกร้าง โดยมีน้องของแนนเป็นเดิมพนั การต่อสู้กนัคร้ังน้ีท าให้บุ๋มพลาดตกตึกร้าง
เสียชีวิต และแนนสามารถท่ีจะช่วยเหลือนอ้งชาย ซ่ึงเป็นญาติเพียงคนเดียวท่ีเหลืออยูข่องเธอไดส้ าเร็จ
ท่ามกลางการสูญเสียมากมายของคนท่ีเธอรัก ไม่วา่จะเป็นแม่ พี่ชาย นอ้งชาย หรือแมแ้ต่บุ๋มคนท่ีเธอเคย
รัก และนบัถือในฐานะพี่สะใภ ้รวมถึงดนยันกัข่าวท่ีคอยช่วยเหลือเธอมาโดยตลอด เร่ืองราวทั้งหมด
กลายเป็นโศกนาฏกรรมของครอบครัวศิวะหิรัญ ท่ีตอ้งตาย เพราะไสยศาสตร์เร่ืองเหนือธรรมชาติท่ีมีแต่
คนท่ีโดนกบัตวัเองเท่านั้นจึงจะเช่ือวา่เร่ืองเหล่าน้ียงัมีอยูจ่ริงในสังคม 

2) แก่นเร่ือง (Theme) ภาพยนตร์เร่ือง คนเล่นของ เก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ เร่ือง
การใชคุ้ณไสย ท าร้ายคนท่ีเราโกรธเกลียด เป็นความอาฆาตพยาบาทท่ีเกิดมาจากการท่ีผูห้ญิงคนหน่ึงถูก
ท าร้ายร่างกาย ถูกข่มขืน และท าร้ายจิตใจจากผูช้ายท่ีเธอมีความสัมพนัธ์ดว้ย แต่เขากลบัท าเหมือนเธอ
ไม่ใช่คนแต่เป็นเพียงวตัถุทางเพศ ท่ีสามารถซ้ือไดด้ว้ยเงิน จนเธอตอ้งหนัไปพึ่งพาไสยศาสตร์ การเล่น
ของมาเป็นเคร่ืองมือในการแก้แค้นคนท่ีเคยท าร้ายตวัเอง และผูท่ี้เก่ียวข้องทั้ งหมดให้ได้รับความ
เจบ็ปวดทุกขท์รมานเช่นเดียวกนักบัเธอท่ีเหมือนตายทั้งเป็น 

3) ฉาก (Setting) ฉากในภาพยนตร์เร่ือง คนเล่นของ ส่วนใหญ่เป็นฉากการ
ด าเนินชีวติของตวัละครทั้งหมดซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงภูมิหลงั ฐานะความเป็นอยูข่องตวัละคร หรือลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัละครแต่ละตวั รวมถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต ฉากท่ีเห็นชดัเจนภายในเร่ืองมี
ฉากเดียว คือ บา้นศิวะหิรัญ สถานท่ีเกิดเหตุความรุนแรง และการตายอย่างมีเง่ือนง าของสมาชิกทุกคน
ในตระกูล บา้นยงับอกถึงฐานะท่ีมีอนัจะกินของเจา้ของบา้นซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัของเหตุความ
รุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากความทะเยอทะยานอยากไดอ้ยากมี 

4) ตวัละคร (Character) ในภาพยนตร์เร่ือง คนเล่นของ โดยเฉพาะตวัละคร
หญิงมีลกัษณะกลม (Round Character) ค่อนขา้งมีความซบัซ้อนในจิตใจ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
อารมณ์ความรู้สึกของตวัละคร ให้มีทั้งความรัก และความเกลียดชงั รวมถึงเป็นทั้งผูท่ี้กระท า และ
ผูถู้กกระท าความรุนแรงในเร่ือง ดงัน้ี 

(1) บุ๋ม เป็นตวัละครหญิงท่ีส าคญัของเร่ือง เป็นตวัละครท่ีถูกกระท า แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็เป็นคนกระท าทุกคน โดยใช้วิธีการสกปรกท าของใส่ทุกคนท่ีขดัขวางทางเธอ บุ๋มเป็น
ผูห้ญิงท่ีสวยทั้งหนา้ตา และรูปร่างมีเสน่ห์น่าหลงใหลส าหรับผูช้าย เธอท างานเป็นพนกังานในสปอร์ต
คลบัแห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ มีชีวติท่ีเตม็ไปดว้ยความทะเยอทะยานอยากมีอยากสุขสบายจนยอมท่ีจะเป็น
เมียนอ้ยบา้นศิวะหิรัญ เพื่อหวงัความร ่ ารวยในเงินทองท่ีเธอคิดวา่จะไดม้าหากเธอมีลูก แต่ก่อนท่ีเธอจะ
ไดทุ้กอยา่งท่ีหวงับุ๋มกลบัถูกนายประธาน ศิวะหิรัญผูช้ายท่ีมีความสัมพนัธ์ดว้ยจนตั้งทอ้งท าร้ายร่างกาย
จนแทง้และท าร้ายจิตใจใหต้อ้งอบัอาย ท าให้เธอกลายเป็นคนอาฆาตพยาบาท เต็มไปดว้ยความโหดร้าย
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และใช้ไสยศาสตร์เล่นงานทุกคนท่ีเคยท าร้ายเธอไม่ว่าจะเป็นนายประธานและคนอ่ืนๆในครอบครัว 
รวมถึงเพื่อนของนายประธานท่ีเคยรุมท าร้ายเธอ ทั้งยงัวางแผนให้ตวัเองเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของ
ครอบครัวศิวะหิรัญเพื่อหวงัเงินมรดกนบัพนัลา้นท่ีเธอจะไดห้ากทุกคนตายทั้งหมด 

(2) แนน ลูกสาวของนายประธาน ศิวะหิรัญกบัครอบครัวเก่า แนนมีอาชีพ
เป็นนกัออกแบบแฟชัน่ เธอใช้ชีวิตอย่างอิสระแบบหญิงสาวยุคใหม่ท่ีมีความมัน่ใจในตวัเอง มีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนและเจา้นาย และแนนเป็นคนท่ีรักครอบครัวมาก เพราะเธอโตมาในครอบครัวท่ี
อบอุ่น ความท่ีเป็นผูห้ญิงยุคใหม่มีความคิดท่ีทนัสมยัท าให้เธอไม่เช่ือว่าในปัจจุบนัยงัมีการใช้ไสย
ศาสตร์ท าร้ายกนัจนถึงตาย จนกระทัง่เกิดเร่ืองข้ึนกบัคนในครอบครัวของเธอ เม่ือทุกคนท่ีเธอรักตอ้ง
มาตายลงอย่างมีเง่ือนง าและตรวจพบส่ิงแปลกปลอมมากมายในร่างกายในลกัษณะของคนท่ีโดนของ
ทั้งหมดมีสาเหตุมาจากสมบติัมากมายของตระกูลศิวะหิรัญ ส่งผลให้แนน และครอบครัวเธอกลายเป็น
เหยือ่ท่ีตอ้งถูกก าจดั 

(3) ประธาน ศิวะหิรัญ ผูช้ายท่ีเป็นสาเหตุของความโกรธแคน้ของบุ๋ม เขา
เป็นหนุ่มใหญ่มีฐานะ มีหนา้ท่ีการงานท่ีดี และมีครอบครัวท่ีอบอุ่น ภายนอกเขาเป็นคนท่ีน่านบัถือดว้ย
หน้าท่ีการงาน แต่เบ้ืองหลงัของเขา ประธานกลบัเป็นผูช้ายท่ีเจา้ชู้ ไม่มีความรับผิดชอบ ทั้งยงัมีความ
โหดร้ายกระท าต่อผูห้ญิงท่ีเขามีความสัมพนัธ์ด้วย ท าได้ทุกอย่างเพื่อรักษาหน้าตาของตวัเอง และ
ครอบครัวใหดู้ดีในสายตาของคนอ่ืน แมว้า่การกระท านั้นจะเป็นการกระท าท่ีเตม็ไปดว้ยความรุนแรงทั้ง
การท าร้ายร่างกาย และท าร้ายจิตใจ ท าให้ผูห้ญิงรู้สึกดอ้ยคุณค่าในตวัเอง และยงัเป็นการเหยียบหยาม
ศกัด์ิศรีของผูห้ญิง การกระท าของเขา คือ สาเหตุส าคญัในเร่ืองท่ีท าให้ผูห้ญิงคนหน่ึงเจ็บปวดเสียใจ จน
กลายเป็นคนโหดร้ายพยาบาทใชไ้สยศาสตร์ท าร้ายทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งใหต้ายอยา่งน่าสยดสยอง 

5) ความขดัแยง้ (Conflict) ในภาพยนตร์เร่ือง คนเล่นของ ปรากฏชัดเจน 2 
ลักษณะได้แก่ ความขัดแยง้ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน กับ ความขัดแยง้ระหว่างมนุษย์กับเร่ืองเหนือ
ธรรมชาติ 

(1) ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษยใ์นภาพยนตร์เป็นสาเหตุท่ีส าคญั
ก่อให้เกิดความรุนแรงในเร่ือง เกิดจากความไม่ลงรอยกนั และการหลอกลวงท่ีมีผลประโยชน์จ านวน
มากเขา้มาเก่ียวขอ้งเม่ือผูห้ญิงคนหน่ึงตอ้งการมีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนยอมเป็นภรรยานอ้ยและมีลูกกบั
ผูช้ายท่ีมีครอบครัว มีฐานะการงานท่ีดี แต่กลบัถูกเขาหกัหลงั ข่มขู่ท  าร้ายร่างกาย และจิตใจความรักจึง
กลายเป็นความแคน้ชิงชงั และน ามาสู่การใชค้วามรุนแรงท าร้ายซ่ึงกนัและกนั ไม่วา่จะเป็นการท าร้าย
ทางร่างกายให้ไดรั้บบาดเจ็บ อบัอาย หรือถึงแก่ชีวิต หรือการข่มขู่ทางวาจาให้เกิดความรู้สึกหวาดกลวั 
รวมถึงการใชไ้สยศาสตร์เขา้มาจดัการกบัคนท่ีตวัเองเกลียดเพื่อใหไ้ดม้าในส่ิงท่ีตวัเองตอ้งการ  

(2) ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงเหนือธรรมชาติในภาพยนตร์เก่ียวกบั
การเล่นของ หรือการใช้ไสยศาสตร์ท าร้ายกนัเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถท่ีจะพิสูจน์ไดใ้นทางวิทยาศาสตร์ 
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แต่คนหลายคนในสังคมเช่ือวา่เร่ืองเหล่าน้ีมีอยู่จริงและหากไม่เช่ือก็จะไม่ลบหลู่ ไสยศาสตร์เป็นเร่ือง
เหนือธรรมชาติและหากเกิดข้ึนและกลายเป็นส่วนหน่ึงของความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนัก็จะเป็น
เร่ืองยากท่ีจะควบคุมหรือรับมือหากเกิดข้ึนกบัตวัเองหรือคนรอบตวั เน่ืองจากไม่สามารถท่ีจะพิสูจน์ ให้
คนอ่ืนๆเช่ือเหมือนๆกนั เป็นเร่ืองไกลตวัและไม่ไดเ้กิดข้ึนบ่อยในสังคม 

6) สัญลกัษณ์พิเศษ (Special Symbol) ในภาพยนตร์เร่ือง คนเล่นของ คือ ของ 
หรือ ไสยศาสตร์ ท่ีถูกน ามาใชใ้นการท าร้ายผูอ่ื้น เช่น การเสกใบมีด เส้นผม หรือตะปู เขา้ไปอยูใ่นทอ้ง
ของคนท่ีเกลียด เป็นตน้ ของหรือไสยศาสตร์เป็นสัญลกัษณ์แทนความชัว่ร้าย ความสกปรก หรืออ านาจ
มืดภายในจิตใจของคนท่ีเล่น เป็นส่ิงเหนือธรรมชาติท่ีไม่สามารถจะพิสูจน์ไดด้ว้ยวิทยาศาสตร์ แต่ผูค้น
ก็เช่ือว่าเป็นส่ิงท่ีสามารถพบไดจ้ริง และถูกน ามาใช้จริงในสังคมไทย ไสยศาสตร์ภายในเร่ืองได้ถูก
ผูห้ญิงอยา่งบุ๋ม น ามาใช้เพื่อจดัการกบัคนท่ีมีอ านาจมากกว่าตวัเอง เป็นรูปแบบของความรุนแรงอย่าง
หน่ึงท่ีส่งผลต่อชีวิตของผูท่ี้ถูกกระท าโดยไม่รู้ตวัและยากท่ีจะป้องกนั ไสยศาสตร์จึงกลายเป็นอาวุธ
อยา่งหน่ึงของคนท่ีมีอ านาจนอ้ยกว่าใชใ้นการท าลายอีกฝ่ายท่ีมีอ านาจมากวา่ โดยเฉพาะอ านาของเงิน 
เพื่อเป้าหมายท่ีตนคาดหวงัไว ้   

7) มุมมองการเล่าเร่ือง (Point of View) ภาพยนตร์เร่ือง คนเล่นของ มีมุมมอง
การเล่าเร่ืองแบบรู้รอบดา้น (The Omniscient Narrator) ผ่านจุดยืนของตวัละครผูห้ญิงท่ีเต็มไปดว้ย
ความแคน้ เล่าเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในชีวิต จนน ามาสู่การตดัสินใจใช้ไสยศาสตร์ท าร้ายผูอ่ื้น รวมทั้งตวั
ละครทุกตวัในเร่ืองว่าใครมีประวติัและมีความสัมพนัธ์กันในลักษณะเป็นความสัมพนัธ์ท่ีดี หรือ
ความสัมพนัธ์ท่ีเลวร้าย รวมถึงการด าเนินชีวติ หนา้ท่ีการงานโดยไม่จ  ากดัในเร่ืองเวลาและสถานท่ี ผูช้ม
จะรับรู้ทุกอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกับตวัละครทั้งความคิด ความรู้สึก และการกระท าท่ีแสดงออกถึงความ
รุนแรงอยา่งชดัเจนวา่มีสาเหตุมาจากเร่ืองใด 

4.1.4.2 บทสนทนาท่ีส่ือถึงความรุนแรง 
1) บทสนทนาระหวา่งผูช้ายกบัผูห้ญิง 

(1) ประธานกบัเพื่อนของเขาและบุ๋มในบา้นพกัริมทะเล 
บุ๋ม:  คุณอา ใครคะ 
ประธาน:  ฉนัให้เธอหน่ึงลา้น ฉนัจะกินคนเดียวไดย้งัไง ตอ้งแบ่งคนอ่ืน

กินมัง่สิ 
บุ๋ม:  ช่วยดว้ย ปล่อยก ูช่วยดว้ยๆ....ไอส้ัตว!์ ปล่อย.... ช่วยดว้ย ปล่อย 

ไอส้ัตว ์
เพื่อนประธาน:  จบัๆๆไว ้

(2) ประธานกบับุ๋มในร้านอาหาร (ก่อนบุ๋มจะถูกตบตี) 
บุ๋ม:  คุณอาตอ้งรับผดิชอบหนูมากกวา่หน่ึงลา้น 
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ประธาน:  ออกไปคุยกบัฉนัขา้งนอก... เอา (เงิน)...มึงอย่าสะเออะมายุ่ง
กบัครอบครัวกอีูกนะ มึงจ าเอาไวเ้ลยถึงแมก้ตูายไป มึงจะไม่มีวนัไดเ้งินกอีูกแมแ้ต่บาทเดียว 

บุ๋ม:  ไอส้ัตว ์ 
บทสนทนาทั้งหมดขา้งตน้ แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ท่ีไม่เหมาะของผูช้ายท่ีมีต่อ

ครอบครัวเก่ียวกบัการนอกใจภรรยาและลูกไปมีความสัมพนัธ์กบัผูห้ญิงอีกคนซ่ึงเป็นการท าร้ายจิตใจ
ผูห้ญิงท่ีข้ึนช่ือว่าเป็นภรรยาและแม่ของลูก ทั้งยงัมีการใช้ค  าพูดหลอกลวงผูห้ญิงท่ีมีอายุน้อยกว่า 
อ่อนแอขาดประสบการณ์ให้เกิดความเช่ือใจและยอมมีความสัมพนัธ์ดว้ย เพื่อหาความสุขใส่ตวัโดยไม่
สนใจวา่จะเป็นการท าร้ายจิตใจผูห้ญิงคนนั้น น ามาสู้การใชค้วามรุนแรงท าร้ายร่างกายกนัรวมถึงการใช้
ความรุนแรงทางเพศกระท าต่อผูห้ญิงเป็นการย  ่ายีจิตใจ ลดคุณค่าความเป็นคนและมองว่าผูห้ญิงเป็น
เพียงแค่วตัถุท่ีสามารถใชเ้งินซ้ือได ้

2) บทสนทนาระหวา่งผูห้ญิงกบัผูห้ญิง 
(1) บุ๋มกบัแนนในบา้นศิวะหิรัญ 

บุ๋ม:  มึงรู้มยัวา่ตอนนั้นกูคิดอะไร…ชีวิตมนัเห้ีย แต่คงผิดกนัละสิ... มึง
กบัแม่คงคิดว่าถูกหวยรางวลัใหญ่เลยละสิ...ในฐานะอะไร...ฐานะท่ียงัมีลูกของไอสัตวน์รกนั้นอยู่อีก
เหรอ 

แนน:  แต่กเูป็นลูกท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย มึงละเป็นใคร 
บุ๋ม:  กคืูอคนท่ีพอ่มึงกบัเพื่อนมนัฟันเล่นไงละไอส้ัตว ์
แนน:  มึงไปเอากบัเขานะสิ 
บุ๋ม:  หุบปาก...มึงยงัคิดวา่มึงเป็นคนท่ีโชคดีอยูอี่กเหรอ 

(2) บุ๋มกบัแนนในหอ้งนอน 
แนน:  ฉนัอยากรู้จริงๆ แกเคยรักใครบา้งมยั แกเคยรักพี่ชายฉนับา้งมยั 
บุ๋ม:  เขาคือความรักคร้ังเดียวของฉนั 
แนน:  รักเหรอ... มึงรักเขา้ไปไดย้งัไง ก็ในเม่ือมึงเลือกพี่ชายกูมาเป็น

เหยือ่แต่แรกแลว้ไม่ใช่เหรอ 
บทสนทนาทั้งหมดขา้งตน้ แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูห้ญิงสองคนท่ีรู้จกั

กนัมาก่อน และเคยมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัในฐานะญาติมีความเคารพให้กนั ก่อนท่ีความจริงอนั
โหดร้ายท่ีปกปิดไวใ้นอดีตปรากฏให้เห็น ไม่ว่าการถูกข่มขืน การโกหกหลอกลวงคนท่ีรักโดยใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการแกแ้คน้ หรือการฆาตกรรมดว้ยฝีมือของผูห้ญิงโดยใช้ไสยศาสตร์กบัคนท่ีเคยท าร้าย
ร่างกายและจิตใจมาก่อน ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนสร้างให้เกิดความแตกแยกจนไม่อาจท่ีจะประสานรอยร้าวได้
อีก น ามาสู่การท าลายความสัมพนัธ์ท่ีดีท่ีเคยมีต่อกนั จากความรัก จากคนในครอบบครัวเดียวกบักลบั
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กลายเป็นความเกลียดชงั ริษยา และน ามาสู่การใช้ความรุนแรงเพื่อข่มขู่ ท  าร้ายร่างกายเพื่อให้ไดม้าใน
ส่ิงท่ีตวัเองตอ้งการไม่วา่จะเป็นเงินหรือแกแ้คน้ใหก้บัส่ิงท่ีสูญเสียไป  

4.1.4.3 วเิคราะห์องคป์ระกอบของความรุนแรง 
1) ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงถูกกระท า 

 

     
 

ภาพที ่4.17  ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงถูกกระท าจากภาพยนตร์เร่ือง คนเล่นของ 
 

ลกัษณะความรุนแรงในภาพยนตร์เร่ือง คนเล่นของ ท่ีผูห้ญิงเป็นผูถู้กกระท าส่วนใหญ่
เป็นความรุนแรงทางกาย (Physical Violence) เป็นการท าร้ายร่างกายเพื่อให้ได้รับบาดเจ็บ การข่มขู่
รวมถึงการกระท าความรุนแรงทางเพศ (Sexual Violence) ท าให้เกิดความรู้สึกอบัอายจากการถูกเหยียด
หยามเกียรติ ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อสภาพจิตใจของผูห้ญิง และก่อให้เกิดความรุนแรงอ่ืนๆตามมา โดยใช้
ภาพระยะใกล ้(Close-Up Shot) แสดงให้เห็นถึงสีหนา้ แววตาของผูห้ญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรง และ
หมดทางท่ีจะต่อสู้ และใชภ้าพระยะปานกลาง (Medium Shot) แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศ ฉากหลงัขณะ
เกิดเหตุความรุนแรงกบัผูห้ญิง โดยใช้สีโทนเยน็ (Cool Tone) อย่างสีฟ้าท่ีสามารถส่ือถึงความรู้สึก
เจ็บปวดของผูห้ญิง ท่ีถูกผูช้ายท าร้ายร่างกาย รวมถึงการใชค้วามรุนแรงทางเพศ และใชแ้สงแข็ง (Hard 
Light) ในทิศทางดา้นขา้ง (Side Light) ของตวัละครเพื่อให้เกิดเงามืดกบัตวัละครหญิงในบรรยากาศท่ี
สะทอ้นความเจบ็ปวดภายในจิตใจท่ีเกิดข้ึนกบัตวัละครผูห้ญิง 

2) ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าต่อผูช้าย ภาพยนตร์เร่ืองคนเล่นของ 
ไม่ปรากฏภาพผูห้ญิงท าร้ายผูช้ายอยา่งชดัเจนในลกัษณะการท าร้ายทางร่างกาย แต่จะเป็นการท่ีผูห้ญิง
ท าร้ายผูช้ายโดยใชไ้สยศาสตร์เขา้มาช่วย 

3) ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงกระท าต่อตวัเองและผูห้ญิงดว้ยกนั 
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ภาพที ่4.18  ภาพความรุนแรงท่ีเกิดจากการกระท าของผูห้ญิงจากภาพยนตร์เร่ือง คนเล่นของ 
 

ลกัษณะความรุนแรงในภาพยนตร์เร่ือง คนเล่นของ ท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าความรุนแรง
โดยเฉพาะความรุนแรงต่อเพศเดียวกนัส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงทางกาย (Physical Violence) เป็นการ
ท าร้ายร่างกายเพื่อให้ได้รับบาดเจ็บ การข่มขู่โดยใช้อาวุธ อย่างเช่น มีด ปืน เพื่อบงัคบัให้ท าในส่ิงท่ี
ตวัเองตอ้งการโดยใชภ้าพระยะใกล ้(Close-Up Shot) แสดงให้เห็นถึงสีหนา้ แววตาโหดร้ายของผูห้ญิง
ขณะกระท าความรุนแรง และสีหนา้ความเจ็บปวดของผูท่ี้ถูกกระท า และยงัใชสี้โทนเยน็ (Cool Tone) 
อย่างสีฟ้าท่ีสามารถส่ือถึงความรู้สึกเจ็บปวดของผูห้ญิงท่ีถูกท าร้าย รวมถึงใช้การใช้สีโทนกลาง 
(Neutral Tone) อย่างสีด าสี ท่ีให้ความรู้สึกหดหู่ ชัว่ร้าย การตายเกิดข้ึนกบัตวัละครใชแ้สงแข็ง (Hard 
Light) ในทิศทางดา้นขา้ง (Side Light) ของตวัละคร เพื่อให้เกิดเงามืดกบัตวัละครในบรรยากาศท่ีสร้าง
ความเจบ็ปวด ความอึดอดั และทรมานจิตใจใหก้บัตวัละครหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรง 

4) ภาพความรุนแรงลกัษณะอ่ืนๆในภาพยนตร์ ในภาพยนตร์เร่ือง คนเล่นของ 
ส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงเก่ียวกบั เร่ืองเหนือธรรมชาติ (ไสยศาสตร์) เป็นความรุนแรงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเช่ือ เร่ืองการเล่นของ และไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ จึงปรากฏภาพลักษณะอ่ืนๆ
มากมายในเร่ือง ทั้งการใช้ภาพข่าว การใช้ภาพของคนท่ีโดนของ และการใช้สีท่ีสามารถส่ือถึงความ
เจบ็ปวดท่ีตอ้งสูญเสียคนรักอยา่งสีฟ้าซ่ึงเป็นสีโทนเยน็ 

(1) ภาพความรุนแรงของคนท่ีโดนท าของใส่ (ความรุนแรงเหนือธรรมชาติ) 
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ภาพที ่4.19  ภาพความรุนแรงของคนท่ีโดนไสยศาสตร์จากภาพยนตร์เร่ือง คนเล่นของ 
 

ลกัษณะความรุนแรงท่ีปรากฏ เป็นภาพของคนท่ีโดนท าของใส่ให้ทรมาน และตายอยา่ง
น่าสยดสยอง ส่วนใหญ่ใชภ้าพระยะใกล ้(Close-Up Shot) เพื่อให้เห็นถึงสีหนา้ ท่าทางของผูต้ายท่ีตอ้ง
ตายอย่างทุกข์ทรมานจากการถูกของซ่ึงเป็นความน่ากลวัน่าสยดสยองของความรุนแรงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองเหนือธรรมชาติ และใช้สีโทนร้อน (Hot Tone) ส่ือถึงความรุนแรงทางกายท่ีเกิดข้ึน ใช้แสงแข็ง 
(Hard Light) ในทิศทางดา้นขา้ง (Side Light) ของตวัละครท าให้เกิดเงามืดข้ึนกบัตวัละครท่ีถูกกระท า
ความรุนแรงในบรรยากาศท่ีสร้างความอึดอดัใจ หดหู่ของตวัละครท่ีตอ้งมาตายอยา่งเจบ็ปวดโหดร้าย 

(2) ภาพความรุนแรงจากการสูญเสีย 
 

  
 
ภาพที ่4.20  ภาพความรุนแรงจากการสูญเสียจากภาพยนตร์เร่ือง คนเล่นของ 
 

ลกัษณะความรุนแรงท่ีเกิดจากการสูญเสียคนท่ีรัก เป็นเร่ืองราวท่ีพบเห็นมากท่ีสุดใน
ภาพยนตร์ โดยใชภ้าพระยะใกล ้(Close-Up Shot) จบัใบหนา้ แววตาของตวัละครท่ีก าลงัอยูใ่นอาการ
เศร้าโศกเสียใจกบัการจากไปของคนท่ีรัก และใช้ภายระยะปานกลาง (Medium Shot) แสดงให้เห็น
บรรยากาศท่ีเกิดความรุนแรง ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนกบัคนรักหรือคนในครอบครัว โดยใช้สีโทนเย็น 
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(Cool Tone) อย่างเช่นสีฟ้า สามารถส่ือถึงความเจ็บปวดสูญเสียและแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอท่ี
เกิดข้ึนของตวัละคร ใชแ้สงแขง็ (Hard Light) ในทิศทางดา้นขา้ง (Side Light) ของตวัละครท าให้เกิดเงา
มืดข้ึนกบัตวัละครเม่ือตอ้งพบเจอกบัความรุนแรง ความสูญเสียภายในบรรยากาศท่ีสร้างความอึดอดัใจ 
โศกเศร้าใหก้บัตวัละครท่ียงัมีชีวติเหลืออยู ่

(3) ภาพความรุนแรงจากภาพถ่าย 
 

   
 
ภาพที ่4.21  ภาพความรุนแรงจากภาพถ่ายจากภาพยนตร์เร่ือง คนเล่นของ 
 

ภาพถ่ายท่ีแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน ส่วนใหญ่จะเป็นภาพระยะใกล ้ (Close-
Up Shot) ของภาพถ่ายท่ีส่ือถึงความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากการถูกของ และเป็นการตายท่ียงัมีเง่ือนง า การ
ใช้ภาพคนท่ีเสียชีวิตก็เป็นอีกหน่ึงลกัษณะท่ีสามารถส่ือให้เห็นความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากการถูกของ 
(ไสยศาสตร์) เป็นการฆาตกรรมรูปแบบหน่ึงท่ีไม่สามารถพิสูจน์ไดใ้นทางวิทยาศาสตร์แต่พบวา่ยงัมีอยู่
ในความเช่ือของสังคมไทย 

4.1.4.4  สรุปภาพยนตร์เร่ือง คนเล่นของ 
ภาพยนตร์เร่ือง คนเล่นของ เป็นภาพยนตร์แนวสยองขวญัลึกลบั เร่ืองราวเก่ียวกบัผูห้ญิง

คนหน่ึงถูกผูช้ายท่ีตวัเองไปมีความสัมพนัธ์ดว้ยท าร้ายร่างกายอยา่งเจ็บปวด ส่งผลให้เธอรู้สึกโกรธแคน้ 
รู้สึกอบัอายกบัส่ิงท่ีเธอไดรั้บ กลายเป็นคนท่ีมีจิตใจผูกอาฆาตพยาบาท แต่ดว้ยความท่ีเธอเป็นผูห้ญิง
ธรรมดาท่ีไม่มีอ านาจ จึงไม่มีทางท่ีจะเอาชนะผูช้ายท่ีมีอ านาจมากกวา่เธอได ้โดยเฉพาะดา้นการเงิน เธอ
จึงใช้วิธีท่ีคนทัว่ไปไม่ท ากนัโดยการเล่นของท าคุณไสยใส่ผูช้ายท่ีเธอเกลียด รวมถึงทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเขา ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว หรือเพื่อนของเขาท่ีรุมข่มขืนเธอให้ตายดว้ยคุณไสย นอกจากเธอ
จะมีความโกรธเกลียดแล้ว เธอยงัเป็นผูห้ญิงท่ีเต็มไปด้วยความทะเยอทะยาน อยากมีชีวิตท่ีดี และ
สามารถท าได้ทุกอย่างโดยไม่สนใจว่าส่ิงท่ีท าจะสร้างความเจ็บปวดให้กบัใคร เธอลงมือฆ่าทุกคน 
แมแ้ต่คนท่ีรักเธอ เพราะหวาดระแวงว่าคนเหล่านั้นจะรู้เห็น แลเขา้มาขวางทางของเธอ ความรุนแรงท่ี



104 
 

ปรากฏในภาพยนตร์เร่ืองน้ี เป็นความรุนแรงทางกาย ท่ีสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นความรุนแรงภายในจิตใจ
ของผูห้ญิงคนหน่ึง ท่ีไดรั้บจากการกระท าของผูช้ายจนกลายเป็นความรู้สึกโกรธเกลียด อาฆาตพยาบาท
อยากเห็นคนท่ีท าร้ายตวัเองตอ้งตายอยา่งทรมาน ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ ตวัเธอเองก็ไม่ต่างอะไรจากผูท่ี้ท  า
ร้ายเธอกลายเป็นอีกหน่ึงคนท่ีใชค้วามรุนแรงกระท าต่อผูอ่ื้นเช่นกนั 

 
 

4.1.5  ภาพยนตร์เร่ือง อ ามหิตพศิวาส (2549) 
 

 
 

ภาพที ่4.22  ใบปิดภาพยนตร์เร่ือง อ ามหิตพิศวาส (2549) 
 

ภาพยนตร์เร่ือง อ ามหิตพิศวาส เร่ืองราวความสกปรก เห็นแก่ตวัของผูค้น โดยเฉพาะเพศชายท่ี
กระท าต่อเพศหญิง และการต่อสู้ของ แพรว หญิงสาวท่ีไดเ้ขา้ไปขอ้งเก่ียว มีส่วนพวัพนักา้วกบัวงจร
ธุรกิจสกปรกของโรงภาพยนตร์ มลัติเพล็กซ์ เวลิด์ ชีวติเธอตอ้งพบเจอกบัเร่ืองอนัตรายทางร่างกาย และ
การคุกคามทางเพศ ท่ีส่งผลต่อจิตใจของเธออย่างไม่มีทางจะหลีกเล่ียง เหยื่ออย่างเธอจึงตอ้งลุกข้ึนสู้ 
และเผชิญหนา้ความโหดร้ายอ ามหิต ท่ีตามติดเธอเป็นเงาไปทุกๆท่ีในโรงภาพยนตร์ สถานท่ีเพียงแห่ง
เดียวในเร่ือง ท่ีเป็นทั้งจุดเร่ิมตน้ และจุดจบของการไล่ล่าในคืนเดียวท่ีหนงัจบทุกอย่างก็จะถูกเปิดเผย
และถูกปิดตายไปพร้อมเธอ 

4.1.5.1 การวเิคราะห์โครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์อ ามหิตพิศวาส 
1) โครงเร่ือง (Plot) ภาพยนตร์เร่ือง อ ามหิตพิศวาส เปิดเร่ือง (Exposition) ดว้ย

บรรยากาศของผูค้นท่ีออกจากการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ มลัติเพล็กซ์ เวิล์ด พร้อมๆกบัการเปิด
ประเด็นเก่ียวกบัมีกลุ่มคนบางกลุ่มท่ีใช้โรงภาพยนตร์ในการท าธุรกิจผิดกฎหมายอยู่เบ้ืองหลงั แพรว 
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หญิงสาวท่ีเขา้ชมภาพยนตร์เพียงล าพงั เธอตอ้งการท่ีจะชมภาพยนตร์คนเดียวทุกเร่ือง และทุกรอบ ซ่ึง
เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นพฤติกรรมท่ีแปลกส าหรับผูห้ญิงในการชมภาพยนตร์ ต่อมาเร่ืองราวเปิดเผยดา้น
ต่างๆของตวัละคร ทั้งดี และร้าย โดยเฉพาะตวัละคร ชยั ในเร่ืองเป็นผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงัความเลวร้ายของ
ธุรกิจผดิกฎหมายต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ และการละเมิดความเป็นส่วนตวั เช่น 
การตั้งกล่องวงจรปิดไวใ้นท่ีท่ีไม่ควรติดตั้ง เช่น ห้องน ้ าหญิง ห้องเปล่ียนผา้สตรี เพื่อลอบดูและอดัเป็น
คลิปลามกออกขาย โดยมี บุญเกิด และขาว เป็นลูกนอ้งค่อยช่วยเหลือ เร่ืองราวตดัสลบักบัเหตุการณ์ใน
อดีตของแพรวตอนท่ีเธอยงัเด็ก เธอถูกกลุ่มเด็กผูช้ายท าร้ายร่างกายเพียงเพราะว่าเธอเป็นเด็กผูห้ญิงท่ีมี
หนา้อกท่ีโต มีท่าทางอ่อนแอ ไม่มีเพื่อน และไม่มีใครท่ีคอยปกป้องเธอ แพรวจึงเป็นเหยื่อของการถูก
กลัน่แกลง้อยูเ่สมอจนถึงกบับาดเจ็บตอ้งเขา้รักษาตวั แต่ก็ไม่มีใครสนใจเธอเหมือนเดิม เธอถูกทอดทิ้ง
ถูกท าร้ายจิตใจ ซ่ึงมนัส่งผลต่อสภาพจิตใจของเธอเร่ือยมาจนเธอโตเป็นผูใ้หญ่ เม่ือมองจากภายนอก
แพรวดูเป็นผูห้ญิงท่ีอ่อนแอ แต่ลึกๆภายใจจิตใจของแพรวกลับกลายเป็นผูห้ญิงท่ีถูกความรุนแรง
ครอบง าอยู่ตลอดเวลา และรอเวลาท่ีจะปลดปล่อยออกมา โดยการท่ีเธอเลือกแสดงออกมาในลกัษณะ
ของการเป็นเหยื่อ หรือพยายามท าตวัให้เป็นเหยื่ออยูต่ลอดเวลา ก่อนท่ีเหตุการณ์จะน ามาสู่การพฒันา 
(Rising Action) เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัแพรว และน้อย ผูห้ญิงสองคนท่ีบงัเอิญพบกนั และตอ้งเขา้ไป
พวัพนักบัในวงจรธุรกิจสกปรกของชยั เม่ือแพรวถูกชยัตามล่าตวั เพื่อหวงัท่ีจะข่มขืน และถ่ายคลิปไว้
ขาย ทั้งยงัตอ้งการท่ีจะปิกปากเธอท่ีเขา้มารู้เห็นเร่ืองราวของตวัเอง แต่แพรวก็สามารถท่ีจะหนีหลุดพน้
มาไดด้ว้ยการช่วยเหลือของน้อย พนกังานท าความสะอาดในโรงภาพยนตร์ท่ีตกหลุมรักขาวเพียงฝ่าย
เดียว และพร้อมท่ีจะท าทุกอย่างเพื่อให้ไดข้าวมาเป็นของตวัเอง เหตุการณ์น้ีท าให้น้อยถูกกลุ่มของชยั
ตามล่าตวัอีกราย ทุกอยา่งเร่ิมเลวร้ายเม่ือทุกสถานท่ีในโรงภาพยนตร์เต็มไปดว้ยกลอ้งวงจรปิด และทุก
ทางหนีถูกปิดตาย เม่ือไม่สามารถท่ีจะหลบหนีได้ ทางเดียว คือ ผูห้ญิงสองคนจะตอ้งหันหน้าต่อสู้
เพื่อใหร้อดจากการตามล่า เม่ือเหตุการณ์ทุกอยา่งเร่ิมรุนแรงมากข้ึน มีทั้งการท าร้ายร่างกายไปจนถึงการ
ลงมือฆ่าระหวา่งกลุ่มของชยั นอ้ย และแพรว พวกเธอทั้งสองสามารถท่ีจะหนีรอดมาไดใ้นช่วงแรก แต่
ตอนน้ีทุกอย่างบีบคั้นให้พวกเธอตอ้งเผชิญหนา้กบัชยัตวัต่อตวั เขา้สู่จุดวิกฤติของภาพยนตร์ (Climax) 
เม่ือนอ้ยโดนชยัจบัตวัได ้และถูกชยัข่มขืนจนตายเป็นเหตุให้บุญเกิดท่ีรักนอ้ยแคน้ชยัมาก ท่ีฆ่าคนท่ีเขา
รักอยา่งโหดร้าย และตดัสินใจจะไปฆ่าชยั แต่กลบัถูกชยัฆ่าตาย ส่วนแพรวก็เปิดเผยตวัตนท่ีแทจ้ริงว่า
เธอ และขาวร่วมมือกนัอยูเ่บ่ืองหลงัเร่ืองทุกอยา่ง แพรวใชต้วัเองเป็นเหยื่อ เพื่อหลอกใชใ้ห้ชยัท่ีมีความ
ผดิปกติทางจิต ชอบความรุนแรงทางเพศวิง่เขา้มาหาตวัเธอ เพื่อแกแ้คน้ให้ตวัเองท่ีเคยถูกกระท ามาก่อน 
และเรียกเงินจากการขายเทปลบัใหก้บัเจา้ของโรงภาพยนตร์ เป็นสาเหตุให้ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมาตาย
เพราะความเห็นแก่ตวั ความอยากมี อยากไดโ้ดยไม่ค  านึงถึงศีลธรรม และความถูกตอ้ง ก่อนท่ีชยัจะถูก
แพรวกบัขาวร่วมมือกนัฆ่า และเร่ืองราวด าเนินมาถึงตอนจบ (Ending) เม่ือทุกอยา่งเปิดเผยให้ผูช้มรับรู้
ว่า แท้จริงแล้วแพรวไม่ใช่เหยื่อท่ีอ่อนแออย่างท่ีเราเห็นจากภายนอกอีกต่อไป แต่เธอ คือ คนท่ีอยู่
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เบ้ืองหลงัเร่ืองทุกอยา่ง เธอวางแผนมาเป็นอยา่งดี และหลอกใชทุ้กคนไม่วา่จะเป็นชยั หรือขาวให้ท าใน
ส่ิงท่ีเธอปรารถนา รวมถึงการเฉลยให้รู้ถึงช่วงชีวิตในวยัเด็กของแพรวท่ีผูช้มเห็นในเร่ืองตอนท่ีเธอถูก
กลุ่มเด็กผูช้ายท าร้าย และฉากท่ีเธอโดนข่มขืนในห้องน ้ าว่า แทจ้ริงแลว้ในวยัเด็ก เธอไม่ใช่คนท่ีถูกท า
ร้ายจนเขา้ไปนอนในโรงพยาบาล แต่กลบัเป็นเด็กผูช้ายท่ีถูกเธอท าร้ายจนตาบอด และฉากท่ีเธอถูก
ข่มขืนก็ไม่ใช่เร่ืองจริง เธอไม่ไดถู้กข่มขืน แต่เธอเต็มใจให้ภาพออกมาเป็นเช่นนั้น เพื่อให้ขาวถ่ายภาพ
เธอเอาไวไ้ปแบล็คเมล์เจา้ของโรงภาพยนตร์ แพรว จึงเป็นผูห้ญิงท่ีอนัตราย และไม่กลวัท่ีจะตอ้งเผชิญ
กับความรุนแรง ทั้งต่อตวัเอง และต่อผูอ่ื้น เพราะเธอคิดอยู่เสมอว่าชีวิตท่ีมีความสุข คือ ชีวิตท่ีไม่
ตอ้งการผูกติดอยู่กบัคนอ่ืน นั้นคือส่ิงท่ีเธอท าทั้งหมด ซ่ึงการกระท าของแพรวท่ีกระท าต่อตวัเองเป็น
การสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ลึกๆแลว้เธอก็เป็นคนป่วยท่ีตอ้งการการรักษาเยยีวยาโดยท่ีเธอเองก็ไม่รู้ตวั 

2) แก่นเร่ือง (Theme) ภาพยนตร์เร่ือง อ ามหิตพิศวาส ตอ้งการท่ีจะเปิดเผยให้
เห็นดา้นมืดในจิตใจมนุษย ์ความเห็นแก่ตวั โกหกหลอกลวง และการใชค้วามรุนแรงท่ีมนุษยก์ระท าต่อ
กนัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงส่ิงท่ีตนเองปรารถนา โดยไม่สนใจวา่ส่ิงท่ีท าจะสร้างความเดือดร้อน หรือไดล้ะเมิด
ความเป็นมนุษยข์องใคร เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในภาพยนตร์ จะเป็นการสะทอ้นดา้นท่ีเลวร้ายของ
มนุษยทุ์กคนโดยไม่จ  ากดัว่าเป็นเพศ ให้ผูช้มไดเ้ห็นอย่างชดัเจนทั้งการกระท าทางกาย ทางวาจา และ
ทางจิตใจท่ีไม่ปกติของมนุษย ์รวมถึงการกระท าความรุนแรงทางเพศ ท่ีผูช้ายใช้ในการกดข่ี ข่มเหง
ผูห้ญิง มองผูห้ญิงเป็นวตัถุทางเพศ สร้างให้เกิดความอบัอายแก่ผูห้ญิงท่ีถูกกระท า เกิดความรู้สึกว่า
ตวัเองดอ้ยค่า กลายเป็นความเจ็บปวดท่ีมากพอในการบีบคั้นให้ผูห้ญิงตอ้งลุกข้ึนสู้ และใชค้วามรุนแรง
ออกไป ซ่ึงจะปรากฏใหเ้ห็นอยูใ่นภาพยนตร์ตลอดทั้งเร่ือง 

3) ฉาก (Setting) ฉากในภาพยนตร์เร่ือง อ ามหิตพิศวาส ท่ีเห็นอย่างชดัเจนมี
เพียงฉากเดียว คือ โรงภาพยนตร์มลัติเพล็กซ์ เวลิด์ ในเร่ืองซ่ึงเป็นฉากเปิดเร่ือง และปิดเร่ืองราวทั้งหมด
ท่ีเกิดข้ึน เป็นสถานท่ีของตวัละครหลักอย่างแพรว ใช้แสดงออกถึงความปรารถนาในจิตใจ หรือ
ความเห็นแก่ตวัท่ีเธอปกปิดในช่วงตน้เร่ือง และเป็นท่ีท่ีให้เธอใช้เปิดเผยตวัตนท่ีแทจ้ริง เป็นสถานท่ีท่ี
แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของตวัละครทุกตวัวา่ใครเก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร ใครมีความพฤติกรรมแสดง
ออกมาอย่างไร ทั้งยงัเป็นสถานท่ีท่ีเกิดความรุนแรงมากมายทั้งความรุนแรงทางกาย ความรุนแรงทาง
วาจา และความรุนแรงทางเพศ โดยเฉพาะในหอ้งน ้าหญิงของโรงภาพยนตร์สถานท่ีส่วนตวัของผูห้ญิงท่ี
อาจไม่มีความเป็นส่วนตวัอีกต่อไปและมีความเก่ียวพนักบัตวัละครทุกตวัละครในเร่ือง  

4) ตวัละคร (Character) ตวัละครผูห้ญิงในเร่ือง อ ามหิตพิศวาส เป็นตวัละครท่ี
มีความส าคญัในการด าเนินเร่ืองตั้งแต่ตน้จนจบ และเป็นตวัละครท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงจิตใจของมนุษยท่ี์
มีความซับซ้อนยากท่ีจะคาดเดา เป็นทั้งผูท่ี้ถูกกระท าและผูก้ระท าความรุนแรงจึงเป็นตวัละครท่ี มี
ลกัษณะกลม (Round Characters) ท่ีมีการแสดงออกอย่างหลากหลายผ่านพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดทั้งเร่ือง 
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(1) แพรว คือ ตวัละครผูห้ญิงและเป็นตวัละครหลกัของเร่ือง เป็นตวัเดินเร่ือง
โดยเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนเกิดจากรูปร่างท่ีสวยน่ามองของแพรว เธอมีความเป็นเพศหญิงท่ีชดัเจน แพรวจึง
กลายเป็นเหยื่อชั้นดีของผูช้ายเลวๆอยา่ง ชยั ท่ีช่ืนชอบการใชค้วามรุนแรง และการล่วงละเมิดสิทธิทาง
เพศของผูห้ญิง ภายนอกแพรวเป็นผูห้ญิงท่ีดูอ่อนแอบอบบาง เป็นคนเงียบๆ ไม่กลา้ท่ีจะแสดงความคิด
หรือโตต้อบใครก็ตามท่ีท าร้ายเธอ จึงท าใหเ้ธอเป็นคนท่ีมีลกัษณะเก็บกด ไม่ปกติ และคิดอะไรบางอยา่ง
อยู่ตลอดเวลา และยงัท าตวัเป็นในลกัษณะของเหยื่ออย่างชดัเจน คือ ชอบท าอะไรคนเดียว ไปไหนมา
ไหนคนเดียว รวมถึงการชมภาพยนตร์ เธอเลือกท่ีจะชมภาพยนตร์คนเดียวในทุกเร่ือง และทุกรอบการ
ฉาย ซ่ึงแตกต่างจากผูห้ญิงโดยทัว่ไป ท่ีไม่ชอบชมภาพยนตร์คนเดียวโดยดูทั้งวนั และในขณะเดียวกนั
นอกจากความสวยแลว้ แพรวก็มีความพยายามย ัว่ยวนโดยชอบท าตวัเองให้ตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเส่ียง
อนัตราย ทั้งๆท่ีรู้ว่าตวัเอง คือ เป้าหมายของชยั ซ่ึงการกระท าน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงความผิดปกติภายใน
จิตใจ ว่าแทจ้ริงแลว้เธออาจไม่ไดเ้ป็นอย่างท่ีเห็น เธอมีความคิดบางอยา่งแอบซ่อนไวภ้ายในจิคใจ ซ่ึง
อาจเกิดจากบาดแผลท่ีไดรั้บในวยัเด็กจากการกระท าโดยเพศชายและคนรอบๆตวั  

(2) ชยั คือ เป็นตวัละครชายท่ีไม่มีความดีเลยตั้งแต่ตน้เร่ืองจนจบเร่ือง เป็น
คนท่ีชัว่ร้ายเตม็จิตใจ มีจิตใจท่ีอ ามหิต และช่ืนชอบความรุนแรง โดยเฉพาะการใชค้วามรุนแรงทางเพศ 
เห็นผูห้ญิงเป็นเพียงเหยื่อ ท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได้ และเป็นเพียงท่ีระบายความตอ้งการของ
ตวัเอง ไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษ เขาใช้โรงภาพยนตร์เป็นสถานท่ีในการท าธุรกิจผิดกฎหมายเก่ียวกบั
การละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ และการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัของผูอ่ื้นๆ โดยการแอบถ่าย ติดตั้ง
กลอ้งในสถานท่ีต่างๆภายในโรงภาพยนตร์ เช่น ในหอ้งน ้า ตูส้ติกเกอร์ หรือ ห้องลองเส้ือผา้ เพื่ออดัขาย
ให้บรรดาพวกโรคจิตทั้งหลายไดช่ื้นชมผ่านส่ือทุกรูปแบบ ชัยจึงเป็นผูก้ระท าความรุนแรงและเหยื่อ
ของเขาในคร้ังน้ีก็คือ แพรว หญิงสาวท่ีเขาหมายตาตั้งแต่คร้ังแรกท่ีพบ 

(3) นอ้ย เป็นตวัละครผูห้ญิงคนหน่ึง ท่ีเคยตกเป็นเหยื่อของชยั น้อยเป็นคน
ตรงๆรักใครเกลียดใคร ก็แสดงออกอยา่งชดัเจนทั้งการกระท า และค าพูด เป็นคนปากจดัโดยเฉพาะกบั
บุญเกิด เธอท างานเป็นพนกังานท าความสะอาดในโรงภาพยนตร์แห่งน้ี น้อยเป็นคนมีน ้ าใจ และเธอมี
ความรักอยูเ่ตม็หวัใจ พร้อมท่ีจะท าทุกอยา่งเพื่อใหไ้ด ้ขาว ผูช้ายท่ีเธอรักมาอยูเ่คียงขา้ง แมว้า่การท างาน
ในโรงภาพยนตร์แห่งน้ีเธอมกัจะถูก ชยั ลวนลามอยู่บ่อยคร้ัง แต่เธอก็ไม่สนใจยงัคงอดทนท างานท่ีน้ี
ต่อไป ก็เพียงเพราะขอให้เธอไดอ้ยู่ใกล้ๆ กบัขาวเท่านั้นเพียงพอแลว้ และเธอไม่เคยสนใจว่าขาวจะรัก
เธอหรือไม่นอ้ยยอมท าไดทุ้กอยา่งแมแ้ต่การลดศกัด์ิศรี เพื่อเขา้หาผูช้ายก่อนทั้งๆท่ีขาวไม่เคยรักเธอเลย  

(4) ขาว คือ ตวัละครชายท่ีท างานเป็นพนกังานขายบตัรในโรงภาพยนตร์ ติด
ยาเสพติดจนเป็นหน้ีตอ้งคอยหลบหนีกลุ่มนกัเลงท่ีไล่ตามทวงเงินค่ายา ขาวตอ้งการมีชีวิตท่ีดีข้ึนกบั
ผูห้ญิงท่ีเขาหลงรัก ยอมท่ีจะร่วมมือกบัแพรวคนท่ีเขารัก วางแผนโกงเงินท่ีไดจ้ากการขายเทปโป้ของชยั
มาเป็นของตวัเอง ฉากหนา้ขาวท างานใหช้ยัเป็นคนท่ีคอยติดตั้งกลอ้ง และถ่ายภาพโป้ของผูห้ญิงตามมุม
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ต่างๆให้ชัย เพื่ออดัขายเป็นวีดีโอทั้งในห้องน ้ า ห้องแต่งตวั ตามบนัได เป็นต้น บุคลิกภายนอกเขา
ค่อนขา้งเป็นคนท่ีพูดน้อย ท่าทางข้ีกลวั ข้ีขลาด และเป็นลูกน้องของบุญเกิด เพื่อหาโอกาสท่ีจะขโมย
เทปท่ีชยัใชใ้หบุ้ญเกิดไปส่งแลกกบัเงินค่าของ 

(5) บุญเกิด คือ ตัวละครท่ีสร้างความตลกเล็กๆน้อยๆให้กับผู ้ชม จาก
พฤติกรรมการแสดงออกของเขา บุญเกิดเป็นลูกน้องคนสนิทของชัย และเป็นพนักงานรักษาความ
ปลอดภยัในโรงภาพยนตร์ ท่ีไม่เคยท าหนา้ท่ีของตวัเอง เขามีหนา้ท่ีเป็นหูเป็นตา คอยท างานทุกอยา่งท่ี
ชัยสั่ง บุญเกิดหลงรักน้อยมานาน โดยท่ีน้อยไม่เคยสนใจ ทั้งยงัรังเกียจท่ีเขาคอยรับใช้ชัย คนท่ีเธอ
เกลียดมากท่ีสุด จึงเป็นสาเหตุใหบุ้ญเกิดไม่ค่อยชอบขาวชายคนท่ีนอ้ยรัก แมเ้ขาจะเป็นคนนิสัยไม่ดี แต่
อีกดา้นหน่ึงบุญเกิดก็เป็นคนท่ีรักใครรักจริง ยอมท าทุกอยา่งเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงคนท่ีรัก แมแ้ต่การเส่ียงชีวิต
เพื่อใหไ้ดอ้ยูก่บัคนท่ีตวัเองรัก  

5) ความขดัแยง้ (Conflict) ภาพยนตร์เร่ือง อ ามหิตพิศวาส มีการน าเสนอความ
ขดัแยง้ท่ีเห็นอย่างชดัเจน คือ ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษยด์ว้ยกนัเอง เป็นความขดัแยง้ท่ีเกิด
จากความตอ้งการของมนุษยแ์ต่ละคนท่ีแตกต่างกนั ความเห็นแก่ตวั อยากสุขสบาย สามารถท าไดทุ้ก
อย่างแม้แต่การหลอกใช้ผูอ่ื้น เพื่อให้ได้มาในส่ิงท่ีตวัเองปรารถนา โดยไม่สนใจว่าใครจะต้องมา
เดือดร้อน หรือใครตอ้งตาย เช่น แพรว เธอไม่ตอ้งการท่ีจะผกูติดกบัใคร ไม่เคยท่ีจะเช่ือใจใคร และไม่
รักใครมากไปกวา่รักตวัเอง เธอจึงหลอกใชทุ้กคนโดยใชจุ้ดอ่อนของผูอ่ื้นให้เป็นประโยชน์ เธอใชค้วาม
รักท่ีขาวมีใหท้  าในส่ิงท่ีเธอตอ้งการ และสุดทา้ยเธอก็ฆ่าเขาโดยท่ีขาวไม่รู้เลยวา่แพรวไม่ไดต้อ้งการท่ีจะ
ใชชี้วติกบัเขาเพราะความสุขท่ีแทจ้ริงของเธอ คือ การไม่ตอ้งผกูติด การมีอิสระ ซ่ึงเธอมองขาวเป็นเพียง
หมากตวัหน่ึงในเกมเท่านั้น แมว้า่เขาอาจเป็นผูช้ายคนเดียวท่ีรักเธอก็ตาม 

6) สัญลกัษณ์พิเศษ (Special Symbol) 
(1) โรงภาพยนตร์ คือ สัญลักษณ์ทางภาพท่ีปรากฏอย่างชัดเจน โรง

ภาพยนตร์ไม่เพียงเป็นสถานท่ีหลกัของเร่ือง แต่ยงัสะทอ้นอยูใ่นสัญลกัษณ์พิเศษ ของเร่ืองเร่ืองน้ีดว้ย 
เพราะโรงภาพยนตร์เป็นสถานท่ีท่ีให้ความเป็นส่วนตวัของผูค้น และเป็นสถานท่ีท่ีใช้ในการหลีกหนี
ความวุน่วายจากภายนอก หรือความเป็นจริงในสังคม เพื่อเขา้มาหาความสุขจากการชมภาพยนตร์เพียง 
2-3 ชัว่โมง และคนส่วนใหญ่เช่ือว่าโรงภาพยนตร์นั้นมีความปลอดภยั และเป็นท่ีส่วนตวัท่ีสร้างความ
บนัเทิง แต่โรงภาพยนตร์ในเร่ืองน้ี กลบักลายเป็นท่ีท่ีเตม็ไปดว้ยอนัตรายโดยเฉพาะต่อผูห้ญิง และมีการ
ละเมิดสิทธิต่างๆของผูค้นละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวั เป็นการยืนยนัให้เห็นว่าไม่มีท่ีใดท่ีมนุษยจ์ะ
ปลอดภยัร้อยเปอร์เซ็นต์ในการใช้ชีวิต ชีวิตของเราจึงเต็มไปดว้ยความเส่ียง อนัตราย และทุกคร้ังท่ีเรา
ออกจากบา้นไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆ เท่ากบัวา่ความเป็นส่วนตวัก็จะไม่มีอีกต่อไป โรงภาพยนตร์ในเร่ืองจึง
กลายเป็นสถานท่ีให้ความบนัเทิงภายใตบ้รรยากาศความมืดท่ีแฝงไปดว้ยความชัว่ร้ายและเป็นความชัว่
ร้ายท่ีเราไม่ทนัระวงัตวั 
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(2) ห้องน ้ า คือ สัญลกัษณ์แทนความเป็นส่วนตวั มีการแบ่งแยกอย่างชดัเจน
ระหวา่งหอ้งน ้าผูห้ญิงกบัหอ้งน ้าผูช้าย แต่หอ้งน ้าหญิงภายในเร่ืองกลบักลายเป็นสถานท่ีท่ีอนัตรายท่ีสุด
ส าหรับผูห้ญิง และเป็นท่ีท่ีเกิดเหตุความรุนแรงต่อตวัละครหญิงทุกคนในเร่ือง เป็นท่ีท่ีผูห้ญิงถูกกระท า
ความรุนแรง ถูกลวนลาม ถูกแอบถ่าย ซ่ึงเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัของมนุษยอ์ย่างรุนแรง 
ผูห้ญิงถูกเอาเปรียบ ถูกกดข่ีทั้งจากการกระท าทางกาย และทางวาจาโดยผูช้ายในเร่ืองอยา่ง ชยั และใช้
ห้องน ้ าเป็นท่ีในการระบายความปรารถนานั้นออกมา ผูช้มจะเห็นไดต้ลอดทั้งเร่ืองถึงความรุนแรงท่ี
เกิดข้ึนโดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศท่ีเกิดข้ึนภายในหอ้งน ้าผูห้ญิงสถานท่ีท่ีผูห้ญิงส่วนใหญ่คิดวา่เป็น
ท่ีท่ีปลอดภยัปราศจากสายตาหรือเคร่ืองมือใดท่ีจะคอยจบัความเคล่ือนไหวของเรา ไม่เหมือนสถานท่ี
อ่ืนๆท่ีเราทุกคนต่างตกอยูภ่ายใตก้ารจบัจองจากสายตาของบุคคลอ่ืนโดยมีกลอ้งวงจรปิดเป็นอุปกรณ์อีก
อยา่งหน่ึงท าหนา้ท่ีบนัทึกภาพของเราทุกคน 

(3)  กลอ้งวงจรปิด คือ สัญลกัษณ์แทนความปลอดภยั เป็นความอบอุ่นใจ วา่
หากเกิดเหตุอนัตรายกบัร่างกายหรือส่ิงของ และสถานท่ีท่ีเราอยูอ่าศยั ภาพจากกลอ้งวงจรปิดก็เป็นส่ิง
หน่ึงท่ีจะช่วยในการคน้หาเบาะแสท่ีเกิดข้ึนพร้อมทั้งเป็นหลกัฐานในการเอาผิดคนร้ายไดอ้ย่างดี แต่
ปรากฏว่ากล้องวงจรปิดภายในเร่ืองกลบัถูกส่ือความหมายเป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นอนัตรายอย่างมากต่อ
ผูห้ญิง เม่ือกล้องวงจรปิดได้ถูกน ามาติดไวใ้นท่ีท่ีไม่ควรมีอยู่ เช่น ภายในห้องน ้ าผูห้ญิงเพื่อท าการ
บนัทึกภาพช่วงเวลาส่วนตวัของผูห้ญิงแลว้น าออกมาเผยแพร่ในท่ีสาธารณะ เป็นภาพแอบถ่าย หรือภาพ
อนาจาร และเป็นการเหยดีหยามศกัด์ิศรีของผูห้ญิงรูปแบบหน่ึง ท่ีสร้างความอบัอายแก่ผูท่ี้ถูกล่วงละเมิด
ความเป็นส่วนตวัโดยไม่รู้ตวั และยงัเป็นอนัตรายอย่างมากต่อการใช้ชีวิต เพราะไม่ว่าเราจะอยู่ใน
สถานท่ีใด เราต่างตกอยูภ่ายใตก้ารจบัจองของบุคคลอ่ืนผา่นกลอ้งวงจรปิดโดยท่ีเราไม่รู้ตวัและไม่รู้ว่า
ใครเป็นคนท่ีเฝ้ามองเราอยู ่ 

7)  มุมมองการเล่าเร่ือง (Point of View) เป็นการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบดา้น (The 
Omniscient Narrator) โดยเล่าผ่านจุดยืนของตวัละครผูห้ญิงท่ีเป็นเหยื่อของความรุนแรง และใน
ขณะเดียวกนัก็เป็นผูก้ระท าความรุนแรงในเร่ือง สะทอ้นให้เห็นลกัษณะความสัมพนัธ์ ทศันคติ รวมถึง
จิตใจ และพฤติกรรมของตวัละครทุกตวั โดยไม่จ  ากดัเร่ืองของเวลา มีการยอ้นกลบัไปกลบัมาระหวา่ง
เหตุการณ์ในปัจจุบนักบัเหตุการณ์ในวยัเด็กของแพรวเป็นช่วงเวลาท่ีเธอถูกกลัน่แกลง้ ท าร้ายร่างกายให้
เห็นอยู่ตลอดทั้งเร่ืองตั้งแต่เปิดเร่ืองจนถึงฉากจบของเร่ือง เพื่อให้ผูช้มทราบถึงอดีตท่ีส่งผลต่อพื้นฐาน
ความคิด และพฤติกรรมของตวัละคร และเป็นสาเหตุท่ีมาของการใช้ความรุนแรงทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน
โดยเฉพาะความรุนแรงท่ีมีผูห้ญิงเป็นส่วนหน่ึงของการกระท า 

4.1.5.2 บทสนทนาของความรุนแรงในภาพยนตร์ 
1) บทสนทนาระหวา่งผูช้ายกบัผูห้ญิง 

(1) ชยักบันอ้ยในหอ้งน ้าชาย 
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ชยั :  น้ีมนัหอ้งน ้าชายไม่ใช่เหรอ 
นอ้ย :  ฮึ! พดูเหมือนไม่เคยเขา้หอ้งน ้าหญิง... (นอ้ยโดนลวนลาม) 
นอ้ย : ไอเ้ห้ียเอย 

(2) นอ้ยกบับุญเกิดในหอ้งเก็บของ 
บุญเกิด :  ร้องเพลงจีบนอ้ย 
นอ้ย :  ถา้วา่งมากละนกัหดัไปซ้ือโลงศพท าบุญเสียบา้งไป  
บุญเกิด :  ซ้ือท าไมโลงศพ เอาเงินไปดินเนอร์ดีกวา่มยั เอาปะหมูกระทะ

ต่อดว้ยคาราโอเกะ 
นอ้ย :  คืนน้ีไม่วา่ง คืนอ่ืนก็ไม่วา่ง ไม่วา่งสักคืน 
บุญเกิด :  นอ้ย นมเปร้ียวมั้ยจะ๊ 
นอ้ย :  นมแม่มึงสิเปร้ียว 
บุญเกิด :  อนัน้ี 
นอ้ย :  กเูอาล้ินเลียฝา ยงัอร่อยกวา่แดกนมมึงอีก 

(3) นอ้ยกบับุญเกิดตรงทางเดิน 
บุญเกิด :  ร้องเพลงจีบนอ้ย 
นอ้ย :  เง่ียนนกัไปกินกระหร่ีไป 
บุญเกิด :  อีน่ี 
นอ้ย:  เอาสิมึงตบก ูกตูบกลบัไม่เช่ือลองดู... ถุย! กนึูกวา่จะแน่ 

(4) นอ้ยกบับุญเกิดในหอ้งน ้า 
บุญเกิด :  พี่ให้สัญญานะ พี่จะดูแลน้อยอย่างดี พี่จะไม่ให้น้อยล าบาก พี่

จะใหน้อ้ยมีความสุข พี่จะดูแลไปชัว่ชีวติเลย 
นอ้ย :  เพอ้เหรอเปล่าเน่ีย หนา้อยา่งมึงเหรอจะท าให้กูอยูดี่กินดี...ถุย! เอา

ตวัมึงใหร้อดก่อนเถอะ 
บุญเกิด :  เปล่ียนค าพูดใหม่เดียวน้ีนะนอ้ย นอ้ยรู้มยัไอเ้น่ียมนัคืออะไร 

มนัคือเงิน เงินท่ีจะเปล่ียนชีวติพี่เปล่ียนชีวติเราอีกไม่ก่ีชัว่โมงเราจะรวยกนัแลว้นะนอ้ย 
นอ้ย :  ไอค้วายแดกยาผดิมาเหรอมึง เสือกมาขอความรักผูห้ญิงใน 

หอ้งน ้านะ 
บุญเกิด:  เด๋ียวนอ้ย นอ้ยคุยกนัก่อนดิ น้อยจะให้พี่บอกท่ีไหนนะ จะให้

บอกท่ีหอ้งไหนก็บอกมาสิเวย้ คนอยา่งมึงหาดีกวา่กไูม่ไดห้รอกนกักจูะบอกให ้
นอ้ย :  ไม่ไดก้กู็ไม่เอาเวย้ 
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บุญเกิด:  แม่งเอย! น้อยกลบัมาคุยกนัเดียวน้ีนะ...จ  าไวเ้ลย แลว้มึงจะ
เสียใจ 

บทสนทนาขา้งตน้ แสดงให้เห็นการต่อรองเชิงอ านาจระหว่างผูห้ญิงกบัผูช้าย ในการ
พูดคุยน้อยเป็นผูห้ญิงท่ีใช้วาจาท่ีค่อนขา้งรุนแรงด่าทอบุญเกิด แสดงให้เห็นถึงความรังเกียจ ไม่ชอบ
หนา้ และไม่ตอ้งการให้เขามายุง่วุน่วายในชีวิต เพราะเธอมีคนท่ีรักอยู่แลว้ คือ ขาว แต่บุญเกิดก็ไม่เคย
ยอมแพ ้ยงัคงตามต้ืออยู่ทุกวนั ทั้ งยงัสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของตัวละครทั้งสองรวมถึง
ความหวงั ความฝันของตวัละครท่ีตอ้งการมีชีวติท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะนอ้ยเธออยากใชชี้วิตคู่กบัคนท่ีเธอรัก 
ส่วนบุญเกิดก็ตอ้งการท่ีจะมีความมัน่คงในชีวิต สามารถเป็นหลกัให้กบัน้อยได ้เพียงแต่วิธีการท่ีไดม้า
มนัไม่ถูกตอ้ง และนอ้ยก็ไม่มีวนัท่ีจะเช่ือวา่บุญเกิดมีความสามารถท่ีจะท าไดอ้ยา่งท่ีพดูไว ้

2) บทสนทนาระหว่างผูห้ญิงกบัผูห้ญิง ผูว้ิจยัไม่พบว่า มีบทสนทนาท่ีมีความ
รุนแรงระหวา่งผูห้ญิงกบัผูห้ญิงในภาพยนตร์เร่ืองน้ี 

4.1.5.3 องคป์ระกอบของความรุนแรง 
ภาพยนตร์เร่ือง อ ามหิตพิศวาส เป็นภาพยนตร์ท่ีสะทอ้นดา้นมืดของมนุษยทุ์กคน ไม่ว่า

จะเป็นผูช้าย หรือผูห้ญิงต่างก็มีความเห็นแก่ตวั รักตวัเองมากพอท่ีจะท าไดทุ้กอยา่งไม่วา่จะถูก หรือผิด 
ตอ้งการท่ีจะมีชีวิตท่ีดีข้ึน มีเงินมีความมัน่คง และมีความรักความเกลียดชงัระหว่างกนั ซ่ึงแต่ละตวั
ละครก็จะแสดงออกมาแตกต่างกนั ความรุนแรงท่ีปรากฏในเร่ืองน้ีมีทุกรูปแบบ ทั้งการใช้วาจาด่าทอ 
การท าร้ายร่างกาย การท าร้ายจิตใจ และโดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศท่ีผูห้ญิงยงัคงตกเป็นเหยื่อ ทั้งท่ี
สมยอม และโดนบงัคบัขืนใจ โดยท่ีผูช้มจะไดเ้ห็นความรุนแรงทั้งแต่ในฉากแรกจนถึงฉากสุดทา้ยของ
การเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ 
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1)  ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงถูกกระท า 
 

  

 
 

ภาพที ่4.23  ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงถูกกระท าจากภาพยนตร์เร่ือง อ ามหิตพิศวาส 
 

ลกัษณะความรุนแรงของเร่ือง อ ามหิตพิศวาส ความรุนแรงท่ีผูห้ญิงถูกกระท าในเร่ืองน้ี
ส่วนใหญ่เป็นการท าร้ายร่างกาย มี 2 ลกัษณะ คือ ความรุนแรงทางกาย (Physical Violence) ความ
รุนแรงทางเพศ (Sexual Violence) โดยใชภ้าพระยะใกล้ (Close-Up Shot) ท่ีจะแสดงให้เห็นถึงสีหน้า
ความเจ็บปวด หวาดกลวัของตวัละครผูห้ญิง หรือจบัภาพอวยัวะบางส่วนของร่างกาย เช่น ขาอ่อน 
หนา้อกท่ีโดนกระท าโดยเพศชาย และภาพระยะปานกลาง  (Medium Shot) ถ่ายในมุมสูง (High Angle) 
ส่ือให้เห็นการกระท าความรุนแรงของการกดข่ี การแสดงอ านาจของตวัละครชายท่ีกระท าต่อตวัละคร
หญิงให้รู้สึกดอ้ยค่า หรือมีความเป็นคนไม่เท่าเทียมกนั นอกจากน้ียงัใชสี้โทนร้อน (Hot Tone) เช่น สี
แดง ใชแ้สงท่ีแขง็ (Hard Light) กวา่ปกติในบรรยากาศท่ีมืด และในสถานท่ีท่ีจ  ากดั เช่น ในห้องน ้ า หรือ
ในโรงภาพยนตร์ และส่วนใหญ่เป็นเวลากลางคืน เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงความรุนแรง ความไม่ปลอดภยั
จากการถูกคุกคามโดยเฉพาะผูห้ญิงท่ีตกเป็นเหยือ่ของผูช้าย 
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2)  ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าต่อผูช้าย 
 

   

 
 
ภาพที ่4.24  ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าต่อผูช้ายจากภาพยนตร์เร่ือง อ ามหิตพิศวาส 
 

ลกัษณะความรุนแรงท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าในภาพยนตร์เร่ือง อ ามหิตพิศวาส พบวา่ ส่วน
ใหญ่เป็นความรุนแรงทางกาย (Physical Violence) เป็นการป้องกนัตวัหรือต่อสู้ เพื่อให้หลุดพน้จากการ
ถูกท าร้าย โดยใช้ภาพระยะใกล ้(Close-Up Shot) แสดงให้เห็นถึงสีหน้า แววตาของผูท่ี้ถูกกระท า ใน
พื้นท่ีท่ีจ  ากดั และอึดอดั โดยท่ีผูช้มจะไม่เห็นสีหนา้ของผูห้ญิงขณะก าลงักระท าความรุนแรง ผูช้มจะไม่
ทราบอารมณ์ความรู้สึกของผูห้ญิงอย่างชดัเจนขณะท่ีก าลงัลงมือกระท า และใช้ภาพระยะปานกลาง 
(Medium Shot) ท่ีถ่ายในมุมสูง (High Angle) แสดงใหเ้ห็นขณะท่ีมีการลงมือท าร้ายร่างกาย การกดข่ีข่ม
เหงผูห้ญิง ส่ือถึงอ านาจของผูท่ี้กระท า และกระท าอยูภ่ายในบรรยากาศท่ีมืด หรือเป็นสถานท่ีท่ีมิดชิด 
ไม่มีทางใหห้นี เช่น ในลิฟท ์ในรถ ในหอ้งท่ีปิดใส่กุญแจ เพื่อให้เห็นถึงความไม่ปลอดภยั การถูกกกัขงั 
หรือตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีจ าเป็นจะตอ้งลงมือกระท าความรุนแรงอยา่งไม่มีทางหนี ถูกกระท าก่อนจึง
ตอ้งตอบโตเ้พื่อเอาตวัรอด และจบลงด้วยการตายของตวัละครผูช้าย ทั้งยงัมีการใช้โทนสีร้อน (Hot 
Tone) ให้แสงท่ีแข็งในทิศทางดา้นขา้ง (Side Light) ของตวัละคร และอยูใ่นฉากหลงัท่ีมืดซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นฉากในเวลาค ่าคืน เพื่อใหผู้ช้มเห็นถึงอนัตราย รวมถึงความรุนแรงท่ีซ่อนอยู ่
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3)  ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงกระท าต่อตวัเองและผูห้ญิงดว้ยกนั  
 

  

 
 

ภาพที ่4.25  ภาพความรุนแรงท่ีเกิดจากการกระท าของผูห้ญิงจากภาพยนตร์เร่ือง อ ามหิตพิศวาส 
 

ลกัษณะความรุนแรงในภาพยนตร์เร่ือง อ ามหิตพิศวาส ไม่พบภาพท่ีผูห้ญิงกระท าความ
รุนแรงต่อผูห้ญิงดว้ยกนั แต่มีภาพท่ีตวัละครผูห้ญิงกระท าความรุนแรงต่อตวัเองในลกัษณะของการท า
ให้ตวัเองตกอยู่ในอนัตราย หรือเส่ียงชีวิตให้ไดรั้บอนัตราย และเร่ืองยาเสพติด โดยใช้ภาพระยะปาน
กลาง (Medium Shot) ส่ือให้เห็นถึงบรรยากาศโดยรอบของท่ีท่ีเกิดเร่ืองราว และภาพระยะใกล ้(Close-
Up Shot) แสดงใหเ้ห็นสีหนา้ของตวัละคร ความสุขท่ีไดจ้ากการกระท าความรุนแรง หรือการเอาตวัเอง
เขา้ไปเส่ียงกบัอนัตรายเพื่อใหไ้ดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการ ทั้งยงัมีการใชโ้ทนสีร้อน (Hot Tone) เช่น สีส้ม และสี
แดง ใชแ้สงท่ีแข็ง (Hard Light) ในทิศทางดา้นขา้ง (Side Light) ของตวัละครท่ีอยูใ่นฉากหลงัท่ีหมอง
หม่น อา้งวา้ง สะทอ้นถึงส่ิงท่ีเหลืออยูห่ลงัจากท่ีความรุนแรงจบไป 
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4)  ภาพความรุนแรงลกัษณะอ่ืนๆในภาพยนตร์ 
 

   
 

ภาพที ่4.26  ภาพความรุนแรงลกัษณะอ่ืนๆในภาพยนตร์เร่ือง อ ามหิตพิศวาส 
 

ลกัษณะความรุนแรงรูปแบบอ่ืนๆในภาพยนตร์เร่ือง อ ามหิตพิศวาส คือ เม่ือมีฉาก
เก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีตท่ีเคยเกิดข้ึน และมีการกระท าความรุนแรง ภาพท่ีปรากฏจะอยูใ่นโทนสีร้อน 
(Hot Tone) โดยเฉพาะสีแดง หรือสีส้ม สามารถส่ือถึงความรุนแรงท่ีเกิดกบัตวัละครปรากฏในฉากนั้นๆ 
ส่วนใหญ่เป็นฉากเก่ียวกบัความรุนแรงทางเพศของผูห้ญิง ท่ีถูกกระท า ถูกกดข่ีจากเพศชายให้รู้สึกดอ้ย
ค่า หมดสิทธิเสรีภาพภายในสถานท่ีท่ีจ  ากัด ไม่มีทางให้หลีกหนี อย่างเช่น ในรถ หรือท่ีท่ีควรเป็น
ส่วนตวัปลอดภยัจากกลอ้งวงจรปิด อยา่งเช่น ในห้องน ้ า แต่สถานท่ีเหล่าน้ีกลบักลายเป็นท่ีท่ีผูห้ญิงถูก
ล่วงละเมิดทางเพศอยา่งไม่รู้ตวั 

4.1.5.4 สรุปภาพยนตร์เร่ือง อ ามหิตพิศวาส 
ภาพยนตร์เร่ือง อ ามหิตพิศวาส เป็นภาพยนตร์ท่ีน าเสนอเก่ียวกบัดา้นมืดในจิตใจของ

มนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผูห้ญิงหรือผูช้าย ต่างก็มีทั้ งด้านท่ีดี และด้านท่ีเลวร้าย โดยเฉพาะด้านท่ี
เลวร้ายของมนุษย ์ผูช้มจะเห็นไดจ้ากตวัละครบางคนท่ีรักตวัเองมากจนสามารถท าทุกอย่าง เพื่อให้
ไดม้าซ่ึงส่ิงท่ีตวัเองตอ้งการ โดยไม่สนใจว่าวิธีการท่ีท าจะมีความถูกตอ้ง หรือมีใครตอ้งมาเดือดร้อน 
ความรุนแรงต่างๆท่ีเกิดข้ึนในเร่ือง เกิดจากสาเหตุความเห็นแก่ตวั และความตอ้งการของมนุษย ์ไม่วา่จะ
เป็นความรุนแรงทางกาย ทางวาจา หรือความรุนแรงทางจิตใจ และโดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศท่ีเกิด
กบัร่างกาย แต่ส่งผลโดยตรงต่อสภาพจิตใจของเหยื่อ อย่างเช่น การท่ีผูห้ญิงโดนข่มขืน หรือตกเป็น
เหยือ่ถูกกระท ามาโดยตลอด และถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวั ถูกเอารัดเอาเปรียบทางกาย และจิตใจ 
ทั้งท่ีรู้ตวั และไม่รู้ตวั วา่ตวัเองไดก้ลายเป็นเหยือ่ นอกจากผูห้ญิงจะตกเป็นเหยือ่แลว้ ภาพยนตร์เร่ืองน้ียงั
น าเสนออีกดา้นหน่ึงท่ีน่าสนใจ คือ การลุกข้ึนมาต่อสู้ของผูห้ญิงโดยใชร่้างกาย หรือเสน่ห์ของเพศหญิง 
และการเปล่ียนแปลงของตวัละครผูห้ญิงในเร่ือง จากตวัละครท่ีเป็นเหยื่อกลบักลายมาเป็นผูก้ระท า
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ความรุนแรง โดยใชต้วัเองเป็นเหยื่อล่อ ท าตวัให้ดูอ่อนแอ และรอเวลาท่ีเหมาะสมในการลงมือกระท า
ความรุนแรง อยา่งเช่น การโกหกหลอกลวง หรือเป็นผูท่ี้วางแผนอยูเ่บ้ืองหลงัเร่ืองทุกอยา่งเพื่อให้ไดม้า
ในส่ิงท่ีตวัเองตอ้งการ ภาพยนตร์เร่ืองแสดงให้เห็นวา่ตวัละครทุกตวัทั้งผูห้ญิง และผูช้าย ต่างเป็นทั้งผูท่ี้
กระท าและผูท่ี้ถูกกระท าความรุนแรงทั้งส้ิน 
 
 

4.1.6  ภาพยนตร์เร่ือง แฝด (2550) 
 

 
 

ภาพที ่4.27  ใบปิดภาพยนตร์เร่ือง แฝด (2550) 
 

ภาพยนตร์เร่ือง แฝด หรือ แฝดสยาม สองชีวติท่ีถูกผกูติดดว้ยร่างกาย และผกูพนัดว้ยหวัใจ ชีวิต
ของคนสองคนคงจะไม่มีปัญหา เม่ือเกิดมาตวัติดกนัแต่เขา้ใจกนั หากแต่เม่ือใครอีกคนตอ้งการท่ีจะแยก
ออกมามีชีวิตเป็นของตวัเองและท าให้ใครอีกคนหน่ึงตอ้งตายไป หน่ึงชีวิตท่ีเหลืออยูก่็ไม่สามารถท่ีจะ
เป็นสุขไดอี้กเลย ชีวติแสนสุขของ พิม แฝดท่ีรอดตอ้งหยดุชะงกัทนัที เม่ือเธอไดรั้บโทรศพัทส์ายหน่ึงท่ี
แจง้ข่าวร้ายเร่ืองแม่ของเธอประสบอุบติัเหตุท่ีเมืองไทย พิมจึงรีบเดินทางกลบัเมืองไทยพร้อม วี คนรัก
ของเธอ แต่ทนัทีท่ีพิมเหยียบยา่งเขา้บา้นหลงัเก่า เร่ืองราวความทรงจ าในอดีตของเธอ และ พลอย แฝด
อีกคนท่ีตายไป ทั้งความผูกพนั ความเกลียดชัง และความกลัวสุดหัวใจก็ยอ้นคืนกลบัมาเป็นภาพท่ี
ชดัเจน เช่ือมติดพิมกบัพลอยเขา้ดว้ยกนัอีกคร้ัง และยงัพนัธนาการพวกเธอทั้งสองเขา้ดว้ยกนัไดเ้ป็น
อยา่งดี 
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4.1.6.1 การวเิคราะห์โครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ 
1) โครงเร่ือง (Plot) ภาพยนตร์เร่ือง แฝด เป็นการเล่าเร่ืองอย่างเรียบง่ายแต่มี

ความน่าสนใจน่าติดตาม เร่ืองราวทุกอยา่งจะบอกให้ทราบถึงความเป็นมาของตวัละครหญิงของเร่ืองวา่
เธอเคยมีแฝดมาก่อน โดยภาพยนตร์เปิดเร่ือง (Exposition) เก่ียวกบัผูห้ญิงคนหน่ึงให้ก าเนิดลูกออกมา
เป็นแฝดหญิงตวัติดกันคนแรกของประเทศไทย คือ พิม และ พลอย ก่อนท่ีภาพจะตดัเป็นเวลาใน
ปัจจุบนัท่ีเหลือเพียงผูห้ญิงคนเดียว คือ พิม กบัคนรักของเธอ คือ วี ทั้งคู่อาศยัอยู่ในกรุงโซลประเทศ
เกาหลี และมีชีวิตท่ีเต็มไปดว้ยความสุขมีเพื่อนท่ีน่ารักท่ีท างานดว้ยกนั จนวนัหน่ึงท่ีพิมไดรั้บโทรศพัท์
จากท่ีประเทศไทย บอกว่าแม่ของเธอป่วยหนกัเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาล เธอ และคนรักจ าเป็นตอ้ง
เดินทางกลบัมายงัประเทศไทยอีกคร้ัง โดยท่ีพิมเองไม่ไดอ้ยากท่ีจะกลบัมา เพราะเธอรู้สึกกลวัท่ีตอ้ง
เผชิญหน้ากบัสถานท่ีเดิมๆ และเร่ืองราวในอดีตเก่ียวกบัแฝดอีกคนของเธอท่ีตายไปแลว้ แต่พิมกลบั
รู้สึกวา่พลอยไม่เคยตายไปจากชีวติของเธอเลย และเม่ือเธอกลบัเขา้มาท่ีบา้นของเธออีกคร้ัง เร่ืองราวใน
อดีตท่ีเหมือนจะเลือนรางก็ค่อยๆชดัเจนข้ึน เร่ืองราวเร่ิมเขา้สู่การพฒันาเหตุการณ์ (Rising Action) เร่ิม
จากเด็กท าความสะอาดบา้นของเธอท่ีไม่ยอมนอนคา้งท่ีบา้นเธอ แต่เลือกท่ีจะท างานเช้า และกลบัใน
ตอนเยน็ก่อนมืด ภาพหลอนของพลอยท่ีเกิดข้ึนกบัพิม ไม่วา่จะเป็นในห้องน ้ า หน้าอ่างลา้งหนา้เวลาท่ี
เธอส่องกระจกเธอจะเห็นพลอยทุกคร้ัง จนท าใหเ้ธอถึงกบัประสบอุบติัเหตุตกบนัได ไปจนถึงการท่ีเธอ
เกิดภาพหลอน และลงมือท าร้ายตวัเองโดยไม่รู้ตวั สภาพจิตใจของพิมเร่ิมย  ่าแยล่งเร่ือยๆ เธอเร่ิมมีอาการ
ของคนเก็บกด และมีความเครียดอย่างเห็นไดช้ดัเจน จนท าให้ วี คนรักของเธอเป็นห่วง เขาเลยไปขอ
ค าแนะน าจากจิตแพทยรุ่์นพี่ เพื่อขอให้มาท าการรักษา แต่พิมกลบัโกรธวี คิดวา่เขากล่าวหาวา่ เธอเป็น
บา้ อารมณ์ท่ีโกรธจนขาดสติ ท าให้พิมขบัรถทบัหมาท่ีรักตาย พิมเสียใจอยา่งมากจึงยอมท่ีจะเขา้รักษา
อาการหลอนท่ีเกิดข้ึน และในการรักษาเธอจ าเป็นจะตอ้งเล่าเร่ืองราวในอดีตทั้งหมดระหว่างเธอ และ
พลอย รวมถึงค าสัญญาท่ีทั้งสองมีให้กนั ว่าจะไม่มีวนัพรากจากกนั น่ีจึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้พิมคิดว่า 
พลอยไม่เคยตายไปจากเธอเลย และโกรธแคน้ท่ีเธอเป็นคนผดิสัญญา จนท าให้พลอยตอ้งตาย เหตุการณ์
เร่ิมทวคีวามรุนแรงมากข้ึน เม่ือวกี็สามารถท่ีจะเห็นวญิญาณของพลอยท่ีคอยตามติดพิม หลอกหลอนจน
ท าให้พิมเหมือนคนท่ีขาดสติมากข้ึนทุกวนั วีจึงตดัสินใจท่ีจะน าแม่ท่ีป่วย และพิมเดินทางกลบัเกาหลี
เป็นการด่วน เพราะส่ิงท่ีเขาเห็นท าให้เขาเช่ือในส่ิงท่ีพิมเป็นคนบอก เก่ียวกบัเร่ืองของพลอยว่าเธอ
ตอ้งการเอาพิมไปอยู่ดว้ย เพราะความโกรธ รวมถึงเหตุการณ์ในอดีตเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของคนทั้ง
สาม และสาเหตุของการผา่ตดัแยกร่างออกจากกนั ทั้งหมดเป็นเพราะทั้งพลอยและพิมต่างหลงรักวี แต่วี
กลบัรักพิม พลอยจึงเกิดความริษยานอ้งสาวฝาแฝดของตวัเอง นอ้งสาวท่ีทุกคนรัก แต่เธอกลบัไม่ไดรั้บ
ความรักทั้งท่ีเกิดมาเหมือนกนั และพลอยไม่ตอ้งการท่ีจะถูกทอดทิ้ง เธอจึงคิดฆ่าตวัตายเพื่อให้พิมรู้สึก
ผดิจนไม่อยากท่ีจะผา่ตดั แต่สุดทา้ยการผา่ตดัก็เกิดข้ึน และเป็นเหตุให้พลอยตาย เร่ืองราวทั้งหมดเร่ิมจะ
ดีข้ึนเม่ือทั้งคู่ท  าบุญอุทิศให้พลอย และอาการของแม่พิมก็ดีข้ึน จนสามารถท่ีจะเคล่ือนยา้ยไปเกาหลีได ้
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แต่แลว้เร่ืองราวท่ีเหมือนจะจบลงดว้ยดีกลบัพลิกผนั เม่ือเร่ืองท่ีพิมเล่ากบัเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนในอดีตไม่
ตรงกนั และเป็นส่ิงท่ีเธอตอ้งการจะปกปิดไปตลอดชีวิต ความตึงเครียดจึงเกิดข้ึนอีกคร้ังพร้อมกบัความ
รุนแรงท่ีเกิดจากการกระท าของพิม ซ่ึงเป็นจุดวิกฤติของภาพยนตร์ (Climax) เม่ือวี รู้ความจริงจากแม่
ก่อนท่ีแม่จะถูกพลอยฆ่าตาย ว่าแทท่ี้จริงแล้วคนท่ีเขาอยู่ด้วย คนท่ีเขารักในตอนน้ีไม่ใช่พิม แต่เป็น
พลอย และคนท่ีตายไปแลว้จริงๆ คือ พิม ผูห้ญิงท่ีเขารัก เร่ืองราวในอดีตปรากฏชดั เม่ือพลอยตอ้งการท่ี
จะเป็นพิม ตอ้งการเป็นคนท่ีวรัีก และดว้ยความโกรธ ความเสียใจ และความอิจฉาท่ีมีต่อพิม นอ้งสาวฝา
แฝดของเธอ ท าใหพ้ลอยพลั้งมือฆ่าพิมตายตั้งแต่ยงัไม่ไดผ้า่ตดัแยกร่างออกจากกนั หลงัจากนั้นพลอยก็
สวมรอยเป็นพิมมาโดยตลอด เพื่อให้ตวัเองไดเ้ป็นคนรักของวี ทุกคนท่ีรู้เร่ืองราวของเธอ ทั้งแม่ท่ีป่วย 
และเด็กท าความสะอาดท่ีกลบัมาเอาของในวนัท่ีวีรู้ความจริง และโดนพลอยจบัตวัเขาขงัไวใ้นบา้นของ
เธอ ลว้นถูกพลอยฆ่าตาย เม่ือตอนน้ีความจริงทุกอยา่งเปิดเผย วีก็ไม่ตอ้งการท่ีจะอยูก่บัเธออีกต่อไป เขา
ทั้งโกรธ ทั้งกลวั และสมเพชในตวัพลอย ความรักท่ีทั้งสองเคยมีใหก้นัไดแ้ปรเปล่ียนเป็นความเกลียดชงั 
ความน้อยใจท่ีพลอยไม่มีวนัไดเ้ป็นคนท่ีเขารักไดเ้ลย ทั้งท่ีมีหน้าตาเหมือนพิมทุกอย่าง เม่ือความรักท่ี
เคยมีหมดส้ินไป ความโกรธเกลียดก็เขา้มาแทนท่ี และกลายเป็นความรุนแรงในท่ีสุด พลอยตอ้งการท่ีจะ
ฆ่าวีปิดปาก และเผาท าลายทุกอย่างท่ีเป็นความทรงจ า ความผูกพนัระหว่างเธอกับพิมทิ้งทั้ งหมด 
โดยเฉพาะบา้นหลงัเก่า สถานท่ีท่ีเป็นความหลงั เป็นความทรงจ าท่ีคอยหลอกหลอนเธอมาโดยตลอด 
การต่อสู้ระหวา่งพลอยกบัว ีจึงเกิดข้ึนภายในบา้นท่ีก าลงัลุกเป็นไฟ ดว้ยฝีมือของเธอเอง ก่อนท่ีเร่ืองราว
ทั้งหมดจะคลีคลาย และด าเนินมาจนถึงตอนจบ (Ending) ของเร่ืองเม่ือ วสีามารถหนีหลุดพน้จากการจบั
ตวัของพลอย เขารอดมาได้ เพราะพลอยเกิดเห็นภาพหลอนของพิมท่ีตายไปแล้ว ก่อนท่ีเธอจะพลาด
พลั้งเพราะความกลวั ความรู้สึกผดิท่ีติดอยูใ่นจิตใจ ท าใหเ้ธอถูกไฟท่ีตวัเองเป็นคนจุด เผาตายทั้งเป็นไป
พร้อมกบับา้นหลงัเก่า และของใชทุ้กส่ิงทุกอยา่งท่ีเป็นทั้งความทรงจ า ความผกูพนัระหวา่งพลอยกบัพิม 
มอดไหมอ้ยูใ่นกองเพลิง กลายเป็นโศกนาฏกรรมของความรักท่ีจบลงดว้ยความสูญเสียอยา่งแทจ้ริง 

2) แก่นเร่ือง (Theme) ภาพยนตร์เร่ือง แฝด คือ ความรักท่ีมากล้น จนไม่
สามารถจะทนไดถ้้าตอ้งสูญเสียคนท่ีรักไป น ามาสู่พฤติกรรมสุดโต่งท่ีรุนแรงของตวัละคร เร่ืองราว
ความผูกพนัของคนสองคนท่ีแมแ้ต่ความตาย ก็ไม่อาจแยกจากกนัได ้พลอย และ พิม เป็นเหมือนเงา
สะทอ้นของกนัและกนัภายใตใ้บหนา้ท่ีเหมือนกนัของแฝด ไม่ไดบ้่งบอกวา่คนสองคนจะตอ้งมีความคิด 
ความรู้สึกท่ีเหมือนกนั มนุษยทุ์กคนแมจ้ะเป็นฝาแฝดท่ีมีหน้าตาเหมือนกนั แต่ก็มีความแตกต่างทาง
ความคิด จิตใจ มีด้านมืด และด้านสว่างในตวัเอง ทั้งยงัส่งผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมด้วย
เช่นกนั โดยเฉพาะเม่ือมนุษยอ์ยู่ในช่วงเวลาท่ีมีความรัก หรือเป็นช่วงเวลาท่ีสมหวงัในความรัก ความ
รุนแรงจะไม่เกิดข้ึน แต่เม่ือใดก็ตามท่ีรักไม่สมหวงั หรือไม่ไดเ้ป็นคนท่ีถูกรัก สั่งสมเก็บกดจนเกิดเป็น
ความเสียใจ นอ้ยใจรู้สึกวา่ตวัเองไร้ค่า ไร้ตวัตนส าหรับอีกฝ่าย ความรักท่ีเคยมีก็สามารถกลายเป็นความ
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เกลียดชงั ซ่อนลึกอยูภ่ายในจิตใจ ความรุนแรงกส็ามารถเกิดข้ึนไดท้ั้งกบัคนท่ีเราเกลียด หรือแมแ้ต่คนท่ี
เรารักไดเ้ท่าๆกนั 

3) ฉาก (Setting) ฉากในภาพยนตร์เร่ือง แฝด ส่วนใหญ่เป็นฉากการด าเนินชีวิต
ของตวัละคร ซ่ึงฉากจะแสดงให้เห็นถึงภูมิหลงัตวัละคร หรือลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างตวัละคร 
รวมถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของตวัละคร ในภาพยนตร์เร่ืองน้ีฉากท่ีส าคญั และเป็นสถานท่ีท่ีเกิด
เร่ืองราวทั้งความรัก และความรุนแรง คือ บา้นหลงัเดิม ท่ีพิมและพลอยเคยอาศยัสมยัเด็ก ขา้วของทุก
อยา่งยงัถูกเก็บรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีในท่ีของมนั ของทุกอย่างมีเป็นคู่ ไม่ว่าจะเป็น เส้ือผา้ รองเทา้ ตุ๊กตา 
และบา้นยงัเป็นสถานท่ี ท่ีเก็บง าความจริงของเร่ืองราวทุกอยา่งไว ้เป็นเหมือนท่ีท่ีหยุดเวลาก่อนท่ีเวลา
จะเดินอีกคร้ังเม่ือพลอยไดก้ลบัเขา้มาเหยียบบา้นหลงัน้ี ทั้งความรู้สึกเก่าๆ ความรู้สึกท่ีเหมือนมีใครอีก
คนอยู่ข้างกายตลอดเวลา ความรู้สึกของความรัก และความริษยาท่ียงัรอคอยอยู่ แม้ความตายก็ไม่
สามารถท่ีจะแยกจาก ผูช้มจะเห็นภาพเร่ืองราวทั้งหมด ตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัของพิม และพลอย 
รวมถึงว ีผูช้ายท่ีเธอทั้งสองรัก จากความรักท่ีมี แปรเปล่ียนเป็นความเกลียด ความรุนแรงท่ีกระท าต่อกนั
อยา่งท่ีใครก็คาดไม่ถึง 

4) ตวัละคร (Character) ในภาพยนตร์เร่ือง แฝด ตวัละครท่ีเป็นแฝดจะมีความ
ซบัซอ้นในจิตใจท่ีส่งผลต่อความรู้สึก และมีความเป็นมนุษยสู์ง คือ เป็นคนท่ีมีทั้งรัก และเกลียด เป็นตวั
ละครลกัษณะกลม (Round Character) คือ เป็นทั้งผูก้ระท าความรุนแรงและผูถู้กกระท าความรุนแรงใน
เร่ือง ไดแ้ก่ 

(1) พิม และ พลอย คือ ตวัละครแฝดสยามหญิงตวัติดกนัท่ีเกิดมามีหน้าตา
เหมือนกนัทุกประการ แต่ส่ิงท่ีต่างกนั คือ จิตใจ และอารมณ์ความรู้สึก ของทั้งสองคน ท่ีไม่มีส่ิงไหน
เหมือนกนัเลย แฝดหน่ึง พลอย เป็นเด็กผูห้ญิงท่ีค่อนขา้งเงียบ เก็บความรู้สึก และไม่แสดงออกในดา้น
ของความรุนแรงให้เห็น จนกลายเป็นความเก็บกดโดยไม่รู้ตวั เธอตอ้งการความรัก ความเอาใจใส่อยา่ง
มากจากคนรอบขา้ง และเป็นคนท่ีมีอารมณ์โกรธรุนแรง เธอสามารถท าเร่ืองท่ีไม่คาดคิดตอบโตไ้ด ้หาก
โดนขดัใจ หรือไม่พอใจในส่ิงท่ีผูอ่ื้นพดู หรือกระท า แต่เธอก็มีความรัก ความผกูพนัให้กบัพิมอยา่งมาก
จนเธอรู้สึกวา่ ไม่สามารถมีชีวิตอยูไ่ด ้หากตอ้งตายจากกนั จนกระทัง่วนัท่ีทั้งสองตกหลุมรักผูช้ายคน
เดียวกนั ความรักท่ีเกิดข้ึนจึงกลายเป็นส่ิงท่ีแยกแฝดทั้งสองออกจากกนัตลอดไป  

ส่วนแฝดสอง พิม เป็นเด็กผูห้ญิงท่ีกล้าหาญ มีความร่าเริง เป็นมิตร และมีความจริงใจ 
เป็นเหมือนดา้นท่ีสว่างของพลอย พิมรักพลอยมากจนยอมท าทุกอย่างแทนให้กนัได ้เธอคอยปกป้อง 
ดูแลพลอย ท่ีค่อนขา้งข้ีกลวั และเงียบขรึม เพราะทั้งสองเกิดมาตวัติดกนั ทุกอยา่งตอ้งกระท าพร้อมกนั
เป็นส่วนหน่ึงส่วนเดียวกนั จนกลายเป็นความผกูพนัท่ีอยากจะทดแทน และมีแต่แฝดเท่านั้นท่ีจะเขา้ใจ
ความสัมพนัธ์น้ี 
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(2) วี คือ ตวัละครชายคนเดียวของเร่ือง และเป็นผูช้ายเพียงคนเดียวท่ีมี
อิทธิพลต่อความรู้สึกของผูห้ญิงทั้งสอง ทั้งยงัมีส่วนในการเปล่ียนแปลงความคิด และพฤติกรรมของ
แฝดในดา้นท่ีดี คือ ความรัก และดา้นท่ีเลวร้าย คือ ความอิจฉาริษยา เม่ือวีไดก้ลายมาเป็นคนท่ียืนอยูต่รง
กลาง เขา้มามีผลต่อความสัมพนัธ์ของพิม และพลอย แฝดท่ีรักกนัมากๆ ไม่เคยคิดท่ีจะแยกร่างออกจาก
กนั แต่แลว้วนัหน่ึง วีก็ท  าให้พิมเกิดความคิดท่ีจะแยกร่างออกจากพลอย เพราะความรัก วีเป็นตวัละคร
ผูช้ายท่ีรักใครรักจริง อบอุ่น และมีความรับผดิชอบ เป็นผูน้ าท่ีผูห้ญิงจะหลงรักไดไ้ม่ยาก เป็นคนเปิดเผย
มีความจริงใจและท่ีส าคญัเขารักพิมมาก มากจนท าให้พลอยเกิดความอิจฉาในตวัพิม ท่ีไดห้วัใจของคน
ท่ีเธอเองก็รัก 

5) ความขดัแยง้ (Conflict) ภาพยนตร์เร่ือง แฝด มีการน าเสนอความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนภายในจิตใจของตวัละคร จนน ามาสู่ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยยด์ว้ยกนั ซ่ึงเป็นการแสดงให้
เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย ์ท่ีมีความซบัซ้อนทางอารมณ์ และความคิดเป็นลกัษณะของมนุษย ์
ท่ีมีทั้งความเกลียดชงัให้กบัใครคนหน่ึง แต่ในขณะเดียวกนัใครคนนั้นก็เป็นคนท่ีรัก และผูกพนักนัมา 
โดยเฉพาะ พลอย ตวัละครแฝด มีลกัษณะของคนเจา้อารมณ์ เก็บกด และมีความพยาบาทแฝงอยู่ใน
จิตใจ แต่อีกดา้นหน่ึงเธอก็ตอ้งการความรัก ความเอาใจใส่จากคนรอบขา้ง เธอจะมีอารมณ์รุนแรงทุก
คร้ังเม่ือรู้สึกไม่พอใจ หรือโกรธท่ีมีคนขดัใจ หรือถูกกระท าให้รู้สึกนอ้ยใจเหมือนเธอเป็นส่วนเกิน เธอ
จะแสดงพฤติกรรมความรุนแรงออกมา แมแ้ต่คนท่ีตวัเองรักอย่างแม่ หรือ พิมแฝดน้องของเธอท่ีเป็น
เหมือนอีกดา้นหน่ึงซ่ึงเธอไม่เคยมี รวมถึงวีผูช้ายท่ีเธอรัก แต่เขาก็ไม่เคยรักเธอเลย ทั้งท่ีเธอก็มีหน้าตา
เหมือนพิมทุกอยา่ง ความขดัแยง้ในภาพยนตร์เร่ืองน้ีส่วนใหญ่จึงเกิดจากความสับสนภายในจิตใจของ
มนุษย ์ท่ีตอ้งเลือกกระท าระหว่างเร่ืองท่ีดีแต่ตอ้งสูญเสียคนท่ีตวัเองรัก กบัเลือกท าในเร่ืองท่ีเลวร้าย
เพื่อใหไ้ดอ้ยูก่บัคนท่ีรัก 

6) สัญลกัษณ์พิเศษ (Special Symbol) ในภาพยนตร์เร่ือง แฝด มี 2 ส่ิงท่ีชดัเจน 
ไดแ้ก่ 

(1) บา้นหลงัเก่า สถานท่ีท่ีพิม และพลอยเคยอาศยัอยูด่ว้ยกนัในช่วงเวลาหน่ึง
ก่อนท่ีทั้งสองจะผ่าตดัแยกตวัออกจากกนั และท าให้ใครอีกคนหน่ึงตอ้งตายไป บา้นหลงัเก่าในเร่ือง
ไม่ได้เป็นเพียงฉากของเร่ืองอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยงัสามารถส่ือให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ ความผูกพนั 
ความรู้สึกทั้งดีและร้ายท่ีคนสองคนมีใหแ้ก่กนั รวมถึงพฤติกรรมต่างๆของคนทั้งสองคนท่ีเกิดมามีล าตวั
ติดกัน มีหน้าตาท่ีเหมือนกนัทุกอย่าง นอกจากน้ีบา้นหลังเก่ายงัเป็นสถานท่ีท่ีเกิดเร่ืองราวต่างๆจน
กลายเป็นความผูกพนัระหว่างพลอยและพิม มีทั้งเร่ืองราวท่ีดีน่าจดจ าและเร่ืองราวของความสูญเสีย
ความรุนแรงท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต และก าลงัจะเกิดข้ึนอีกคร้ังในปัจจุบนัระหวา่งพลอยกบัวีในบา้นหลงั
เก่าหลงัเดิม บา้นจึงเป็นสัญลกัษณ์แทนความผกูพนัท่ีพนัผกูทุกคนเขา้ไวด้ว้ยกนั 
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(2) แว่นตา (ของพลอย) เป็นสัญลกัษณ์แทนตวัพลอย ท่ีถูกซุกซ่อนไว ้หรือ
ความรู้สึกเก็บกดภายในจิตใจของเธอ ทุกคร้ังท่ีพลอยยอมรับความเป็นตวัของตวัเอง เป็นตวัตนท่ีแทจ้ริง
ไม่ใช่ปลอมตัวเป็นพิมจะปรากฏให้เห็นว่า เธอสวมแว่นตา และมีอารมณ์เต็มไปด้วยความอิจฉา  
พยาบาท สะทอ้นให้เห็นดา้นมืดของเธออยา่งชดัเจน ผา่นการกระท า การแสดงออกของเธอ แมว้่าเธอ
ไม่ไดต้อ้งการใหเ้กิดข้ึน แวน่ตายงัมีส่วนท าใหผู้ช้มสามารถท่ีจะแยกแยะออกวา่คนไหน คือ พิม และคน
ไหน คือ พลอย สะทอ้นให้เห็นถึงความเป็นตวัตนของคนๆนั้น ว่าเราทุกคนต่างมีความแตกต่าง ไม่มี
ใครท่ีจะเกิดมาเหมือนกันทุกประการ แม้ว่าจะเกิดมาพร้อมกันอย่างแฝด หรือได้รับการเล้ียงดูท่ี
เหมือนกนั  

7) มุมมองการเล่าเร่ือง (Point of View) เป็นการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบดา้น (The 
Omniscient Narrator) ผ่านจุดยืนของตวัละครผูห้ญิงอย่างพลอยท่ีสวมรอยเป็นพิม สะทอ้นให้เห็น
ลกัษณะความสัมพนัธ์ ทศันคติ จิตใจ และพฤติกรรมของตวัละครทุกตวั โดยไม่จ  ากดัในเร่ืองของเวลา
และสถานท่ี เร่ืองราวท่ีด าเนินไปในช่วงเวลาปัจจุบนัของตวัละครพลอย ท่ีปลอมตวัเป็นพิม แฝดคน
เดียวท่ีเหลืออยูจ่ะถูกตดัสลบักบัเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในอดีต ตอนท่ีพิมยงัมีชีวิตอยู่ และยงัไม่มีการผ่าตดัแยก
ทั้งสองออกจากกัน ผูช้มจะรับรู้ได้ว่าทั้ ง พลอย และ พิมมีความเหมือนกันเฉพาะหน้าตา แต่จิตใจ 
อารมณ์ ความรู้สึก ทั้งสองคนแตกต่างกันอย่างชัดเจน และทราบถึงสาเหตุแทจ้ริงท่ีท าให้ทั้งพลอย
และพิมตดัสินใจผ่าตดัแยกออกจากกนั ความผูกพนัความรักท่ีเคยมีให้กนัของพี่น้อง ตอ้งแปรเปล่ียน
กลายเป็นความเกลียดชงั ก็เพราะความรัก และวีผูช้ายเพียงคนเดียวท่ีกา้วเขา้มาในชีวิตของพวกเธอทั้ง
สองคน 

4.1.6.2 บทสนทนาของความรุนแรงในภาพยนตร์ 
1) บทสนทนาระหวา่งผูช้ายกบัผูห้ญิง 

ลกัษณะของบทสนทนาในเร่ือง แฝด ไม่มีการใชค้  าพูดหยาบคายระหวา่งกนั 
แต่เป็นการใชค้  าพดูในลกัษณะท่ีสร้างความนอ้ยใจความเจ็บปวดในจิตใจ และส่งผลให้เกิดพฤติกรรมท่ี
มีความรุนแรงระหวา่งกนัของตวัละครทั้ง พลอย พิม และว ีทั้งในอดีต และปัจจุบนัภายในบา้นหลงัเก่า 

(1) พลอยกบัวภีายในบา้น (ปัจจุบนั) 
พลอย:  แม่ตายแลว้นะ...วไีปท าอะไรมาท าไมตวัเปียกอยา่งน้ี... 
ว:ี  แม่ตายยงัไง... 
พลอย:  พิมก็ไม่รู้เหมือนกนั...พิมก็ไม่รู้วา่แม่จะทรุดเร็วขนาดน้ี (พิมก าลงั

ฆ่าแม่) 
วี:  ดีนะท่ีแม่คุยกบัผมก่อนตาย...ท าไมกลวัแม่จะบอกอะไรผมเหรอ...น่ี

ของคุณใช่มยั ตกใจมากเลยเหรอพลอย 
พลอย:  น่ีวพีดูอะไรนะ 
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วี:  เลิกโกหกผมสักทีไดม้ยั...วนัน้ีผมไปท่ีวดัมา เกิดอะไรข้ึนกบัพิมกนั
แน่...พิมเขาตายยงัไงบอกมานะพลอย 

พลอย:  พลอยเขาตายไปแลว้ว ี
ว:ี  พลอยคุณท ายงัน้ีท าไม 
พลอย:  ไม่ ฉนัคือพิม ฉนัคือพิม ฉนัคือพิม 
ว:ี  เกิดอะไรข้ึนกบัพิมกนัแน่ หรือวา่คุณท าอะไรเคา้ 

(2) พลอยกบัพิมในบา้น (อดีต) 
พิม:  เราอยูด่ว้ยกนัแบบน้ีไม่ไดห้รอก...เราแยกกนัเถอะ 
พลอย:  ไม่ ฉนัจะอยูก่บัแกอยา่งน้ีไปจนตาย 
พิม:  แกท าแบบน้ีท าไม...รู้มยัแกมนัเป็นส่วนเกิน 
พลอย:  ไม่ฉนัไม่ใช่ส่วนเกิน ไม่ใช่ๆ 
พิม:  พลอยปล่อย ปล่อย.... 

(3) พลอยกบัวใีนบา้น (ปัจจุบนั) 
พลอย:  ฉนัไม่ไดต้ั้งใจ 
ว:ี  คุณท าลงไปไดย้งัไง เคา้เป็นนอ้งคุณนะ...คุณหลอกผมมาตลอด 
พลอย:  ท าไมนะว.ี.. ฉนัก็เหมือนพิมทุกอยา่ง ท าไมวถึีงรักฉนัไม่ได.้.. 
ว:ี  คุณน่ีมนัน่าสมเพช 
พลอย:  แลว้เวลาท่ีเราอยูด่ว้ยกนัมาละวี มนัไม่มีค่าอะไรเลยเหรอ...ฉัน

ไม่ใช่เหรอท่ีคุณบอกวา่รักนะ 
ว:ี  น่ีไม่ใช่ของคุณ 

(4) พลอยกบัวภีายในบา้น (วถูีกจบัมดัเอาไว)้ 
พลอย:  ฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวนัน้ี...ใครๆก็รักแต่พิม พอพิมตายแม่ก็

ไม่ยอมพูดกบัฉันอีกเลย...ท าเหมือนฉันเป็นตวัน่ารังเกียจ น่าขยะแขยง...ฉันก็รักวีไปไม่น้อยกว่าพิม
หรอกนะ แต่วีก็สนใจแต่พิม...จดหมายท่ีวีเขียนหาพิม ฉนัก็ไดแ้ต่บอกตวัเองวา่วีเขียนหาฉนั...ทางเดียว
ท่ีจะท าใหว้รัีกฉนัคือ ฉนัตอ้งกลายเป็นพิม...จดหมายทั้งหมดท่ีวีไดรั้บ ฉนัเป็นคนเขียนเองทั้งนั้น แลว้วี
จะบอกไดย้งัไง วา่วรัีกพิม...วรัีกฉนัต่างหาก...น่าสงสารพิมนะเพราะฉนัต่างหากท่ีเป็นคนไดรั้บความรัก
ทั้งหมดจากว.ี..ทรมานมากเหรอรอเดียวนะ 

พลอย:  เกลียดมนัมากนกัใช่มยั... มนัแทนตวัเก่าไม่ไดห้รือไง...ท าไมละ
ทั้งๆท่ีมนัก็เหมือนกนัทุกอยา่ง 

บทสนทนาขา้งตน้ทั้งหมด แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งคนสามคนท่ีมีทั้งความ
รัก และความเกลียดชงัมีให้แก่กนั พฤติกรรมความรุนแรงท่ีตามมาในเร่ือง ไม่ไดเ้กิดจากการใช้ค  าพูด
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เพียงอยา่งเดียว แต่ยงัเกิดมาจากภายในจิตใจของมนุษย ์ท่ีตอ้งการเป็นคนท่ีถูกรัก แต่กลบัไม่ไดใ้นส่ิงท่ี
ตวัเองตอ้งการ กลายเป็นความรู้สึกนอ้ยใจ เสียใจท่ีมีต่อคนท่ีรัก แต่เขาคนนั้นกลบัมองไม่เห็นคุณค่าใน
ความรักของเรา รู้สึกเหมือนไร้ตวัตน ไม่เป็นท่ีตอ้งการของใคร ความรุนแรงทางวาจาในเร่ือง จึงไม่ใช่
การใชค้  าพดูท่ีหยาบคายด่าทอกนั แต่เป็นการใชค้  าพดูท่ีสร้างใหเ้กิดบาดแผลภายในจิตใจ เกิดความรู้สึก
ไร้ค่า พฤติกรรมความรุนแรงระหวา่งคนท่ีเคยรักเคยผกูพนักนัมา ก็สามารถท่ีจะเกิดข้ึนไดเ้ช่นเดียวกนั  

2) บทสนทนาระหว่างผูห้ญิงกับผูห้ญิง ผูว้ิจยัไม่พบ บทสนทนาท่ีมีความ
รุนแรงระหวา่งผูห้ญิงกบัผูห้ญิงอยา่งชดัเจนในภาพยนตร์เร่ือง แฝด 

4.1.6.3 องคป์ระกอบของความรุนแรง 
1) ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงถูกกระท า ในภาพยนตร์เร่ือง แฝด ผูว้ิจยัไม่พบ 

ภาพท่ีผูห้ญิงถูกกระท าความรุนแรงโดยผูช้ายอยา่งชดัเจน แต่จะเป็นในลกัษณะการป้องกนัตวัของผูช้าย
มากกวา่การตั้งใจท่ีจะท าร้ายร่างกายผูห้ญิงใหไ้ดรั้บบาดเจบ็หรือถึงแก่ชีวิต 

2) ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าต่อผูช้าย 
 

    
 
ภาพที ่4.28  ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าต่อผูช้ายจากภาพยนตร์เร่ือง แฝด 
 

ลกัษณะความรุนแรงของภาพยนตร์เร่ือง แฝด ท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของผูห้ญิงมี 2 
ลกัษณะ คือ ความรุนแรงทางจิตใจ (Psychological Violence) ของตวัละครผูห้ญิงท่ีเกิดจากความรู้สึก
ผิดหวงั น้อยใจ เสียใจท่ีไม่ถูกรัก และส่งผลโดยตรงก่อให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรงทางร่างกาย 
(Physical Violence) แสดงออกมาอยา่งชดัเจน เช่น การใชอ้าวุธท าร้ายผูช้ายท่ีรัก การจ ามดัเพื่อทรมาน 
โดยใชภ้าพระยะใกล ้(Close-Up Shot) กบัตวัละคร แสดงให้เห็นถึงสีหนา้ แววตาของตวัละครผูห้ญิงท่ี
กระท าความรุนแรง อนัเกิดจากอารมณ์โกรธเกลียดภายในจิตใจ และผูถู้กกระท าความรุนแรงในลกัษณะ
ของเหยื่อ ท่ีไม่สามารถช่วยตวัเองได ้โดยใชสี้โทนร้อน (Hot Tone) เพื่อให้รู้สึกถึงอนัตราย ความโกรธ
เกลียดท่ีก าลงัเกิดข้ึน และใชแ้สงแข็ง (Hard Light) ในทิศทางดา้นขา้ง (Side Light) ของตวัละครทั้งผูท่ี้
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กระท า และผูถู้กกระท า จนเกิดเงาท่ีมืด สะทอ้นให้เห็นถึงการปกปิด ความไม่ปกติทางอารมณ์ และ
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน ทั้งยงัอยูใ่นสถานท่ีท่ีจ  ากดัภายในบา้นขณะลงมือกระท าความรุนแรงต่อกนั สร้างให้
เกิดบรรยากาศท่ีเตม็ไปดว้ยความอึดอดั ความเจบ็ปวดต่อผูท่ี้ถูกกระท า และต่อความรู้สึกของผูช้ม 

1) ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงกระท าต่อตวัเองและผูห้ญิงดว้ยกนั 
 

  

 
 

ภาพที ่4.29  ภาพความรุนแรงท่ีเกิดจากการกระท าของผูห้ญิงจากภาพยนตร์เร่ือง แฝด 
 

ลกัษณะความรุนแรงท่ีผูห้ญิงกระท าต่อเพศเดียวกนัในภาพยนตร์เร่ือง แฝด เป็นความ
รุนแรงท่ีมีสาเหตุมาจากจิตใจ (Psychological Violence) เกิดจากความรู้สึกนอ้ยใจ สูญเสีย หรือตอ้งการ
ปกปิดความจริงบางอย่างเก็บกดเอาไวจ้นกลายมาเป็นพฤติกรรมทางกาย ท่ีเต็มไปด้วยความรุนแรง
แสดงออกมาใหเ้ห็นเม่ือตอ้งสูญเสียส่ิงท่ีเคยมี อยา่งเช่น ความรัก โดยใชภ้าพระยะใกล ้(Close-Up Shot) 
แสดงใหเ้ห็นสีหนา้ ท่าทางอาการอยา่งชดัเจน วา่ผูก้ระท าอยูใ่นอารมณ์โกรธ และมีสภาพจิตใจท่ีไม่ปกติ 
ท่ีเกิดจากความเสียใจจนไม่สามารถท่ีจะอดทนได้อีกต่อไป ความรุนแรงท่ีผูห้ญิงกระท าต่อกันใน
ภาพยนตร์ ส่วนใหญ่จะแสดงออกมาใหเ้ห็นอยา่งไม่รู้ตวัวา่ไดก้ระท าในส่ิงท่ีผดิพลาด โดยใชสี้โทนร้อน 
(Hot Tone) และใชแ้สงแข็ง (Hard Light) ในทิศทางดา้นขา้ง (Side Light) ของตวัละคร จนเกิดเงาท่ีมืด
กว่าปกติ ผูช้มจะรู้สึกถึงความอึดอัด และความเจ็บปวดท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ และส่งผลโดยตรง
ก่อใหเ้กิดเป็นความรุนแรงทางร่างกายของผูก้ระท าท่ีเป็นผูห้ญิง 
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2) ภาพความรุนแรงลกัษณะอ่ืนๆในภาพยนตร์ 
 

  

 
 

ภาพที ่4.30  ภาพความรุนแรงลกัษณะอ่ืนๆในภาพยนตร์เร่ือง แฝด 
 

ลกัษณะความรุนแรงอ่ืนๆ ท่ีปรากฏให้เห็นอีกรูปแบบหน่ึง คือ การใช้ภาพระยะใกล ้
(Close-Up Shot) กบัภาพความเสียหายของส่ิงของ หรือสถานท่ีท่ีเคยผกูพนั เช่น บา้นหลงัเก่า และความ
สูญเสียท่ีเกิดกบัคน หรือกบัสัตวเ์ล้ียงท่ีตวัเองรัก อนัเกิดจากการกระท าท่ีขาดสติของตวัละครผูห้ญิง 
หรือเป็นการกระท าท่ีเกิดจากอารมณ์โกรธ ภาพเหล่าน้ีเป็นความรุนแรงท่ีมนุษยไ์ม่ได้กระท าต่อกนั
โดยตรง แต่ภาพท่ีเห็นกลบัส่ือใหเ้กิดความเจบ็ปวด และความเศร้าสลดภายในจิตใจ ซ่ึงเป็นความรุนแรง
ท่ีผูช้มสามารถสัมผสัได ้และเตม็ไปดว้ยความสูญเสียท่ีไม่มีวนัไดก้ลบัคืน 

4.1.6.4 สรุปภาพยนตร์เร่ือง แฝด 
ภาพยนตร์เร่ือง แฝด เป็นภาพยนตร์แนว Horror Drama เร่ืองราวเก่ียวกบัการให้ก าเนิด

แฝดหญิงท่ีมีล าตวัติดกนั ท าให้เธอทั้งสองตอ้งใช้ชีวิตท าทุกส่ิงทุกอย่างพร้อมกนั ก่อเกิดเป็นความ
ผกูพนั ความห่วงใยระหวา่งพี่นอ้งท่ีไม่มีใครสามารถจะแยกทั้งสองจากกนัได ้แต่ถึงแมท้ั้งสองจะเป็น
แฝดเหมือนก็ยงัมีส่ิงหน่ึงท่ีเราทุกคนมีต่างกนั คือ อามรณ์ ความคิด ความรู้สึก และการพฤติกรรมการ
แสดงออกเม่ือตอ้งเผชิญหนา้กบัเหตุการณ์ท่ีกระทบต่อความรู้สึก ความรุนแรงท่ีปรากฏในภาพยนตร์จึง
เป็นความรุนแรงท่ีเกิดจากภายในจิตใจ และส่งผลก่อให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรงทางกาย โดยเฉพาะ
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พลอย เธอเป็นตวัละครท่ีแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงในจิตใจ และยงัเป็นตวัละครท่ีเต็มไปดว้ยความ
ขดัแยง้ในเร่ืองของความรู้สึกนึกคิดระหวา่งความรัก กบัความเกลียด ทุกคร้ังเม่ือเธอรู้สึกโกรธคนท่ีเธอ
รักไม่วา่จะเป็นพิม หรือว ีท่ีท าใหเ้ธอตอ้งเสียใจ นอ้ยใจเหมือนเป็นส่วนเกินในชีวิตของพวกเขา พลอยก็
จะแสดงพฤติกรรมท่ีรุนแรงออกมาอยา่งไม่รู้ตวั เป็นลกัษณะของคนเก็บกด ไม่มีความมัน่คงทางอารมณ์
ซ่อนอยูภ่ายในและพร้อมจะท าร้ายทั้งตวัเองรวมถึงทุกๆคนท่ีเธอรัก การเล่าเร่ืองท่ีแปลก จุดหกัมุมของ
เร่ืองท่ีน่าสนใจ ส่งผลให้ภาพยนตร์เร่ืองน้ี ไดรั้บรางวลัภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ สาขานกัแสดง
น าหญิงยอดเยีย่มในปีนั้น 

 
 

4.1.7  ภาพยนตร์เร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน (2551) 
 

 
 

ภาพที ่4.31  ใบปิดภาพยนตร์เร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน (2551) 
 

ภาพยนตร์เร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน เร่ืองราวเก่ียวกบัความรัก ความทรงจ าในอดีตของคนเราท่ีมี
ทั้งเร่ืองท่ีดีท าใหเ้รามีความสุข และเร่ืองท่ีท าใหเ้รารู้สึกทุกขจ์นไม่อยากท่ีจะจดจ า แต่กลบัถูกบนัทึกเป็น
ความทรงจ าท่ีแสนเจ็บปวด และเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีความทรงจ าท่ีเจ็บปวดเป็นส่ิงท่ีคนเรายากจะลืม
เลือนไปไดง่้ายๆ และยงัเป็นความทรงจ าท่ีคอยท าร้ายจิตใจ ท าลายความรู้สึกของคนๆหน่ึงจนน ามาสู่
การท าร้ายคนใกลต้วัท่ีรักโดยไม่ทนัรู้ตวั 

4.1.7.1 การวเิคราะห์โครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ 
1) โครงเร่ือง (Plot) ภาพยนตร์เร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน เล่าเร่ืองราวชีวิตของ

ครอบครัวๆหน่ึง ท่ีมีกนัอยู่แค่สองคนแม่ลูก และตอ้งการใชชี้วิตอย่างเงียบๆ ไม่ตอ้งการให้ใครคนอ่ืน
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เขา้มายุง่วุน่วาย หรือแทรกกลางความสัมพนัธ์ท่ีค่อนขา้งซบัซ้อน รวมถึงพฤติกรรมแปลกๆในการเล้ียง
ดูลูกของผูเ้ป็นแม่ และบางส่ิงบางอยา่งท่ีเธอพยายามอยา่งมากท่ีจะปกปิดมนัไว ้เป็นการสะทอ้นให้เห็น
ถึงความผิดปกติภายในจิตใจ บาดแผลบางอย่างท่ีเกิดจากเหตุการณ์ในอดิต ก่อนจะเปิดเร่ือง 
(Exposition) ดว้ยบรรยากาศภายในบา้นหลงัหน่ึง ในเวลากลางคืนท่ีเงียบสงดั แต่กลบัมีลมพดัแรงจนน่า
กลัวพร้อมกับเด็กคนหน่ึง ท่ีมีท่าทีแปลกๆ มีรอยช ้ าหลายจุดตามตวั ทั้ งท่ีมือ และท่ีแขน มีท่าทาง
หวาดกลวับางส่ิงบางอยา่ง ก่อนท่ีเด็กนอ้ยจะส่งเสียงกรีดร้องในส่ิงท่ีเห็นผา่นกระจกเงา และก่อนท่ีจะมี
คนแจง้เขา้ไปวา่ไดย้ินเสียงเด็กผูห้ญิงกรีดร้องดว้ยความหวาดกลวัภายในบา้นหลงันั้น ซ่ึงทางต ารวจได้
เขา้ไปตรวจสอบเบ่ืองตน้ พบว่า ครอบครัวน้ีมีเพียงแม่ คือ อิงอร กบั น้องแพร เด็กผูห้ญิงวยั 7 ขวบอยู่
กนัแค่สอง และเพิ่งยา้ยมาอยู่ใหม่ เม่ือตรวจสอบเด็ก พบว่า เน้ือตวัเด็กมีร่องรอยการถูกท าร้ายเล็กนอ้ย 
เม่ือสอบถามเด็ก เด็กก็บอกวา่ไม่ใช่แม่ท่ีท  า แต่เป็นผท่ีีท า ต ารวจเจา้ของคดีจึงมาของความช่วยเหลือจาก 
กฤช จิตแพทยห์นุ่มใหช่้วยเขา้ไปรักษา เน่ืองจากเด็กมีลกัษณะทางจิตท่ีดูไม่ปกติ มีอาการคลา้ยประสาท
หลอนปรากฏใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน เม่ือกฤชเขา้ไปเพื่อท าการรักษาอาการของนอ้งแพร อิงอรก็แสดงออก
อย่างชัดเจนถึงความไม่พอใจ และไม่เต็มใจท่ีจะรักษา เธอไม่ต้องการท่ีจะให้น้องแพรไปรักษาท่ี
โรงพยาบาล เพราะไม่ตอ้งการให้ใครมองว่าลูกเธอเป็นบา้ และอาการประสาทหลอนเห็นผีของน้อง
แพร ก็เป็นเพียงจินตนาการของเด็กเท่านั้น อิงอรยืนยนัหนกัแน่นวา่นอ้งแพรปกติ กฤชจึงไม่สามารถท่ี
จะโนม้น้าวให้เธอเอาลูกมารักษาท่ีโรงพยาบาลได ้เขาจึงอาสามารักษาท่ีบา้นให้  ซ่ึงอิงอรไม่สามารถท่ี
จะปฏิเสธได้ เพราะติดเง่ือนไขทางกฎหมาย ระหว่างท่ีท าการรักษากฤช พบว่า น้องแพรเป็นเด็กท่ีน่า
สงสาร เธอหวาดกลวัอยู่ตลอดเวลา พูดน้อย และมกัจะโดนดุจากอิงอรอยู่เสมอ เม่ือน้องแพรพูดถึง
วญิญาณท่ีคอยตามหลอกหลอน และท าร้ายเธอวา่เป็นผีเด็กผูช้าย จากความสงสาร และความใกลชิ้ดท า
ให้กฤช เร่ิมท่ีจะเข้าไปพวัพนักับครอบครัวน้ีมากข้ึน จนเขาเองเร่ิมมั่นใจว่าครอบครัวน้ีมีบางส่ิง
บางอยา่งแปลกๆซ่อนอยูใ่นบา้นหลงัน้ี เร่ืองราวต่างๆจึงเขา้สู่การพฒันาเหตุการณ์ (Rising Action) เม่ือ
ตวักฤชเองเร่ิมท่ีจะถล าลึกมากข้ึน เขาเขา้ใกลค้รอบครัวน้ีมากเกินไปจนท าให้มองบางส่ิงบางอย่างไม่
ชัดเจน และเกิดความไม่มัน่ใจในส่ิงท่ีท าหรือส่ิงท่ีเห็น เขาพยายามท่ีจะช่วยเหลือน้องแพร แต่ใน
ขณะเดียวกนัเขาก็พยายามท่ีจะปิดบงัเก่ียวกบัอาการป่วยทางจิตของอิงอร ท่ีมกัจะแสดงออกในลกัษณะ
ของความโกรธเกร้ียว รวมทั้งวิธีการเล้ียงลูกท่ีไม่ปกติ และส่งผลโดยตรงต่อสภาพจิตใจของน้องแพร 
ทั้งยงัเผลอตวัเขา้ไปมีความสัมพนัธ์ลึกซ้ึงกบัอิงอร จนกลายเป็นความรักเกิดข้ึน ส่วนอิงอรเองก็เร่ิมท่ีจะ
รู้สึกดีกบักฤชมากข้ึน ซ่ึงขดัแยง้กบัจิตใจของเธอก็ยงัคงเกลียดผูช้ายมาก เธอจึงไม่ยอมบอกเล่าเร่ืองราว
ทั้งหมดในอดีตเก่ียวกบัตวัเอง และลูก ความใกลชิ้ดท าให้กฤชเช่ือวา่ มีบางอยา่งท่ีอิงอรพยายามปกปิด 
และเป็นเร่ืองท่ีเขาจ าเป็นตอ้งรู้ เพราะมีความเป็นไปไดท่ี้จะเก่ียวขอ้งกบัอาการผิดปกติของน้องแพร 
และการเล้ียงดูแบบแปลกๆของอิงอร เร่ืองราวจึงเร่ิมเขา้สู่จุดวิกฤต (Climax) ของเร่ืองเม่ือความจริง
บางอยา่งในอดีตท่ีอิงอรพยายามจะปกปิดไวเ้ป็นความลบั เร่ิมถูกเปิดเผยจากการสืบของกฤช และเพื่อน
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ท่ีเป็นต ารวจ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัพอ่ของนอ้งแพร และเร่ืองเก่ียวกบัสามีอีกคนของอิงอร ก่อนท่ีจะ
ยา้ยมาอยูท่ี่บา้นหลงัน้ี ทั้งยงัเป็นเหตุผลท่ีส าคญัอยา่งมากท่ีท าให้เธอเกลียดผูช้ายทุกคน เพราะความจริง
แลว้พอ่ของนอ้งแพรก็ คือ พอ่แท้ๆ ของเธอเอง ในช่วงวยัสาว อิงอรถูกพอ่แท้ๆ ของเธอข่มขืนจนทอ้ง ทั้ง
ยงัถูกท าร้ายร่างกายอยู่เสมอ จนเธอตอ้งพาลูกหนีมา และเม่ือเธอมีสามีใหม่ เธอก็วางยาฆ่าสามีใหม่
เพื่อให้เธอกบัลูกอยู่รอด และภาพหลอนท่ีน้องแพรเห็น ก็เกิดจากเหตุการณ์ในอดีตท่ีน้องแพรบงัเอิญ
เห็นแม่ของตวัเอง เอากอ้นหินปาหวัเด็กผูช้ายคนหน่ึงท่ีเขา้มาพูดคุยกบัเธอตายต่อหนา้ต่อตา เหตุการณ์
คร้ังนั้นท าให้นอ้งแพรตกใจกบัการกระท าของแม่ เธอกลวัแม่ แต่ในขณะเดียวกนันอ้งแพรก็รักแม่ของ
เธอมาก เหตุการณ์นั้นท าใหน้อ้งแพรมีอาการผดิปกติทางจิตเร่ือยมา กลายเป็นความทรงจ าฝังใจเกิด และ
เร่ิมจินตนาการว่า มีผีเด็กผูช้ายคอยมาท าร้ายเธออยูเ่สมอ ส่วนรอยช ้ าต่างๆตามร่างกายของน้องแพร ก็
เป็นเพราะทุกคร้ังท่ีนอ้งแพรกรีดร้อง อิงอรจะพยายามท าทุกอยา่งเพื่อใหเ้ธอเงียบ ทั้งการบงัคบั การข่มขู่ 
หรือแมแ้ต่ลงมือลงไม ้เพื่อให้น้องแพรหยุดร้อง เธอท าเพราะไม่ตอ้งการให้นอ้งแพรส่งเสียงดงั จนท า
ให้คนอ่ืนสงสัย และเพื่อปิดบงับางส่ิงท่ีเธอไม่ตอ้งการให้ใครรู้เก่ียวกบัน้องแพร อิงอรจึงตดัสินใจท่ีจะ
ฆ่ากฤช เหมือนอย่างท่ีเคยท ามาแล้วในอดีต ก่อนท่ีจะพาน้องแพรหนีไปอีกคร้ัง และเพื่อจบเร่ืองทุก
อยา่ง แต่กฤชกลบัรอดมาได ้และพยายามท่ีจะตามหาทั้งสอง เพื่อช่วยเหลือ และรักษาอาการป่วยทางจิต
ใหห้าย ก่อนท่ีเร่ืองจะเขา้สู่บทสรุป (Ending) เม่ือกฤชตามมาจนพบตวัอิงอร และนอ้งแพร เธอตดัสินใจ
ท่ีจะจบชีวิตของตวัเองพร้อมกบัลูกน้อย กฤชพยายามท่ีจะโน้มน้าวให้เปล่ียนใจ แต่ก็สายเกินไปเม่ือ
อิงอรไม่ไวใ้จเขาอีกต่อไป เธอกระโดนตึกฆ่าตวัตายพร้อมกบัน้องแพร แต่ก็นบัเป็นโชคดีท่ีน้องแพร
รอดชีวิตมาไดอ้ยา่งปาฏิหารย ์พร้องกบัความจริงท่ีทุกคนตอ้งตกใจกบัส่ิงท่ีรู้ คือ เร่ืองเพศท่ีแทจ้ริงของ
นอ้งแพรวา่จริงๆแลว้ นอ้งแพรเป็นผูช้าย ไม่ใช่ผูห้ญิง อยา่งท่ีอิงอรบอกใครๆ และเร่ืองน้ีเป็นเพียงเร่ือง
เดียวท่ีติดอยู่ในใจของกฤชว่า ท าไมอิงอรตอ้งท าเช่นน้ี หรือเป็นเพราะความสูญเสียท่ีเกิดจากความรัก 
เกิดจากปมต่างๆในอดีต ท่ีคนเราไม่สามารถจะยอมรับ และลืมเล่ือนไปไดจ้นกลายเป็นความรู้สึกผิด 
ความทรงจ าอนัเลวร้ายท่ีคอยท าลาย หลอกหล่อนเธอน ามาสู่จุดจบท่ีเป็นโศกนาฏกรรมของชีวติ 

2) แก่นเร่ือง (Theme) ภาพยนตร์เร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความ
รัก ความทรงจ าท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตของมนุษย ์จนกลายเป็นบาดแผลของความทรงจ าท่ีฝังลึกในจิตใจ 
บางเหตุการณ์ก็เป็นเร่ืองราวท่ีท าใหเ้ราเสียใจ เจบ็ปวดจนอยากจะลืมเลือน ตอ้งคอยหลอกตวัเอง และท า
เหมือนวา่ไม่เคยเกิดข้ึน แต่เม่ือเราไม่สามารถท่ีจะลืมความทรงจ าท่ีแสนเจ็บปวดได ้มนัเป็นเหมือนเส้น
บางๆ ท่ีคัน่ระหว่างเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึน กบัจินตนาการท่ีเราสร้างข้ึน ว่าส่ิงไหนจะดีกวา่กนัถา้เราตอ้งอยู่
กบัความเป็นจริง แต่ตอ้งทนรับความเจ็บปวดเก่ียวกบัความทรงจ าในอดีต หรือเลือกท่ีจะมีความสุขอยู่
กบัจินตนาการท่ีเป็นพื้นท่ีวา่งๆใหต้วัละครแต่ละตวัไดส้ร้างเร่ืองราวอยา่งท่ีตอ้งการ หรือจินตนาการถึง
คนท่ีสูญเสียไปแลว้ให้กลบัมามีชีวิตอีกคร้ัง เป็นทางเลือกท่ีตวัละครน ามาเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนิน
ชีวิตในปัจจุบนั ท่ีส่วนหน่ึงในจิตใจยงัคงยึดติดอยู่กบัอดีต และส่งผลต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบนัอย่าง
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ยากล าบาก โดยเฉพาะการเร่ิมตน้ใหม่ในชีวิตใหม่ท่ีกลายเป็นปมปัญหาให้ทุกคนตอ้งแกไ้ข เพื่อให้มี
ชีวติสามารถด าเนินต่อไปไดอ้ยา่งปกติ 

3) ฉาก (Setting) ฉากในภาพยนตร์เร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน ส่วนใหญ่เป็นฉาก
แสดงใหเ้ห็นถึงการด าเนินชีวติของตวัละคร เช่น ฉากโรงพยาบาล สถานท่ีท างานของ กฤช พระเอกของ
เร่ืองมีอาชีพเป็นจิตแพทย ์เขา้มารักษาอาการป่วยของนอ้งแพร และเป็นคนท่ีเขา้มาแทรกกลางระหวา่ง
อิงอรกบัลูก จนเกิดเป็นความสัมพนัธ์ท่ีซบัซอ้นระหวา่งคนสามคน ฉากยงัสะทอ้นถึงภูมิหลงั ฐานะของ
ตวัละคร หรือลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างตวัละครในเร่ือง โดยเฉพาะ บา้นของอิงอรกบัน้องแพร 
เป็นลกัษณะบา้นหลงัเดียว มีร้ัวรอบขอบชิด ภายในมีบริเวณกวา้ง และตั้งอยูห่่างไกลจากบา้นหลงัอ่ืนๆ
พอสมควร แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นพื้นท่ีส่วนตวั และเป็นโลกส่วนตวัของเจา้ของบา้นอยา่งชดัเจน เธอ
ไม่ต้องการให้ใครมารู้เห็น หรือเข้ามายุ่งวุ่นวายในชีวิตของเธอกับลูก และยงัเป็นสถานท่ีท่ีจ  ากัด
อิสรภาพของนอ้งแพร ไม่ให้ออกไปยุง่เก่ียวกบัเด็กคนอ่ืนๆ กีดกนัน้องแพรออกจากโลกภายนอกอยา่ง
ชดัเจน จนท าให้น้องแพรมีลกัษณะของเด็กท่ีเก็บกด เก็บตวั อนัเกิดจากวิธีการเล้ียงดูของอิงอรท่ีผิด
ธรรมชาติ 

4) ตวัละคร (Character) ในภาพยนตร์เร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน สามตวัละคร
หลักอิงอร น้องแพร และกฤช เป็นตวัละครท่ีมีความส าคญัอย่างมากในการด าเนินเร่ืองทั้งหมดใน
ภาพยนตร์ ตวัละครแต่ละตวัจะสะทอ้นให้เห็นความสัมพนัธ์ และดา้นอีกดา้นหน่ึงของกนัและกนั บอก
เล่าให้เห็นถึงการด าเนินชีวิตท่ีต่างมีขอ้ผิดพลาดจนกลายเป็นบาดแผลในจิตใจท่ียงัรักษาไม่หาย และมี
ภูมิหลงัท่ีไม่ตอ้งการจะเปิดเผยให้ใครรับรู้หรือเขา้มายุง่เก่ียว เป็นตวัละครท่ีมีลกัษณะความเป็นมนุษย์
สูง คือ เป็นคนท่ีมีทั้งความดีและความเลวปะปนกนั เป็นตวัละครลกัษณะกลม (Round Character) คือ 
เป็นทั้งผูถู้กกระท า และผูก้ระท าความรุนแรงในเร่ือง โดยเฉพาะความรุนแรงภายในครอบครัว 

(1) อิงอร หญิงสาววยักลางคนมีลูกติดหน่ึงคน เธอเป็นคนสวย บุคลิกดูดีมี
สง่า แต่กลบัมีภูมิหลงัชีวิตท่ีน่าสงสาร น่าขมข่ืนท่ีสุดในเร่ืองจนกลายเป็นความทรงจ าอนัแสนเลวร้าย
ส าหรับเธอ ท าให้เธอเป็นคนท่ีมีสองบุคลิกอยา่งชดัเจน เม่ืออีกดา้นหน่ึงของเธอเต็มไปดว้ยความเกร้ียว
กราด มีอารมณ์ท่ีรุนแรงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตท่ีเธอถูกพ่อแท้ๆ ท าร้ายร่างกาย และข่มขืนเธอ
จนตั้งทอ้ง ซ่ึงไดก้ลายเป็นสาเหตุส าคญัท าใหเ้ธอเป็นผูห้ญิงท่ีเต็มไปดว้ยอารมณ์โกรธเกลียด และแสดง
ออกเป็นพฤติกรรมท่ีรุนแรงต่อผูช้ายทุกคน เธอมองผูช้ายไม่ต่างจากผีร้ายหรือซาตาน ไวใ้จไม่ได ้และ
ผูช้ายทุกคนเป็นคนเลว อิงอรเป็นผูห้ญิงท่ีมีความสับสนขดัแยง้อยา่งมากภายในจิตใจ เธอไม่เคยลืมเร่ือง
ในอดีตท่ีผา่นมา และเธอก็รับไม่ไดก้บัส่ิงท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั เป็นลกัษณะของคนท่ีมีอาการทางจิต แต่
ตอ้งปกปิดเอาไว ้เพื่อให้เธอสามารถท่ีจะอยูก่บัลูกได ้และเม่ือเธอมีลูก เธอก็ไม่ตอ้งการท่ีจะให้ลูกขอ้ง
เก่ียวกับเด็กผูช้ายคนไหนทั้งส้ิน อิงอรเล้ียงลูกอย่างเข้มงวดแบบเด็กผูห้ญิง ทั้ งๆท่ีลูกของเธอเป็น
เด็กผูช้าย เพศท่ีเธอเกลียด และไม่เคยคิดไวใ้จอีกเลย นบัตั้งแต่ท่ีเธอผา่นเหตุการณ์เลวร้ายในอดีต 
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(2) กฤช จิตแพทยห์นุ่มท่ีตอ้งสูญเสียภรรยา และลูกไปในอุบติัเหตุ ซ่ึงตวัเขา
เองโทษว่าเป็นความผิดของตวัเองมาโดยตลอด ส่งผลให้กฤชติดอยู่กบัความทรงจ าเลวร้ายจากความ
ผิดพลาดในอดีต ท่ีเขาเป็นผูก้ระท า และไม่สามารถท่ีจะลืมเลือนไปได ้เขาเสียใจท่ีไม่สามารถท าตาม
สัญญาท่ีใหไ้ว ้และบ่อยคร้ัง ท่ีกฤชเกิดจินตนาการไปเองวา่ภรรยายงัมีชีวิตอยู ่และรอคอยสัญญาจากเขา 
ดงันั้นแมว้่าเขาจะเป็นจิตแพทย ์แต่ในอีกดา้นหน่ึงเขาก็เป็นเหมือนคนไข ้ท่ียงัรักษาไม่หาย กฤชจึงอยู่
อย่างโดดเดียวจนกระทัง่วนัท่ีเขาได้รู้จกักบัอิงอร และน้องแพรในฐานะคนป่วย จากความสัมพนัธ์
ระหวา่งหมอกบัผูป่้วย เกิดเป็นความสนิทสนม ความสงสารท าให้เขากา้วถล าเขา้ไปในพื้นท่ี ท่ีไม่ควร
เขา้ กลายเป็นความใกลชิ้ด จนท าใหเ้ขามองเห็นส่ิงต่างๆไม่ชดัเจน หรือเลือกท่ีจะมองขา้มเร่ืองบางอยา่ง
ไป เป็นความรู้สึกรัก ปะปนดว้ยความเสน่หา และความเคือบแคลงสงสัย ระหวา่งตวัเขาเองท่ียงัยึดติด
อยูก่บัอดีต กบัอิงอรผูห้ญิงท่ีมีไม่เคยลืมอดีตไดเ้ช่นเดียวกนั 

(3) นอ้งแพร เป็นลูกสาวในความคิดของอิงอร นอ้งแพรเป็นเด็กท่ีน่าสงสาร 
มีลกัษณะของเด็กท่ีเก็บกด พูดน้อย และไม่มีเพื่อนเลยสักคน นอ้งแพรถูกแม่เล้ียงดูมาอยา่งเขม้งวดจน
น่าสงสาร บ่อยคร้ังท่ีน้องแพรถูกอิงอรท าร้าย หรือข่มขู่ดว้ยความไม่ตั้งใจ หรือดว้ยความรักท าให้นอ้ง
แพรกลายเป็นเด็กท่ีมีภาวะทางจิตไม่มั่นคง ไม่ปกติ เป็นลักษณะของโรคประสาทท่ีเกิดข้ึนจาก
เหตุการณ์ในอดีต ท่ีนอ้งแพรเห็นแม่ตวัเองท าร้ายเด็กผูช้ายท่ีเขา้มาพูดคุยกบัเธอต่อหนา้ต่อตา ส่งผลให้
นอ้งแพรเห็นภาพหลอน (เด็กผูช้ายหน้าตาน่ากลวั) อยู่ตลอดเวลา เธอหวาดกลวั และอ่อนแออยู่เสมอ 
จนกระทัง่เม่ือกฤชไดเ้ขา้มารักษาอาการป่วย นอ้งแพรก็เร่ิมจะมีอาการท่ีดีข้ึน ยอมเปิดรับเปิดใจมากข้ึน 
ก่อนท่ีทุกอยา่งจะเปิดเผยใหเ้ห็นวา่ แทจ้ริงแลว้นอ้งแพรไม่ใช่เด็กผูห้ญิงอยา่งท่ีอิงอรอยากใหเ้ป็น 

5) ความขดัแยง้ (Conflict) ภาพยนตร์เร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน เป็นความขดัแยง้
ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของมนุษย ์ผ่านการแสดงออกทางความรู้สึก กบัพฤติกรรมท่ีขดัแยง้กนัของตวั
ละครทั้งอิงอร และกฤช เม่ือคนทั้งคู่ไดรู้้จกักนัใกลชิ้ดกนั จนเกิดเป็นความรัก และมีความสัมพนัธ์กนั 
เร่ืองท่ีเกิดข้ึนจึงส่งผลอยา่งมากต่อจิตใจของคนทั้งคู่ โดยเฉพาะอิงอรท่ีมีแต่ความทรงจ าอนัเลวร้าย ท า
ให้เธอเป็นคนท่ีเต็มไปดว้ยความเกลียดชงัอย่างรุนแรงต่อผูช้าย ผูช้ายทุกคนอิงอรมองว่า ไม่ต่างอะไร
จากผีร้ายท่ีไม่ใช่คน ท าให้เกิดเป็นความขดัแยง้สับสนในจิตใจวา่ เธอจะสามารถรักผูช้ายอย่างกฤชได้
หรือไม่ หรือเป็นเพียงเพราะ ความใกล้ชิด ความอ่อนไหวทางอารมณ์เท่านั้น ส่วนกฤชเองก็มีความ
ขดัแยง้ในจิตใจวา่ เขาจะรักผูห้ญิงอยา่งอิงอรไดห้รือ ทั้งท่ีเขาก็เคยมีภรรยามาแลว้ และสูญเสียไปในคร้ัง
นั้น ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนก็ยงัคงมีอยู ่ไม่ไดลื้มเลือนไปจากความทรงจ าของเขาเลย ส่วนตวัอิงอรก็
ไม่ไดแ้สดงออกถึงความรักอย่างชดัเจน ในทางกลบักนัเธอดูมีความลบับางอย่างปิดบงัเอาไว ้ซ่ึงเป็น
เหมือนเส้นบางๆ ท่ีคัน่กลางไม่ใหต้วัเขาสามารถจะกา้วขา้มไปได ้ไม่วา่วนัน้ีหรือวนัไหน 

6) สัญลกัษณ์พิเศษ (Special Symbol) ในภาพยนตร์เร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน 
เป็นเร่ืองท่ีเล่าเก่ียวกบักบัความทรงจ าในอดีต ท่ียงัไม่ลืมของตวัละครกบัความรัก ความสัมพนัธ์ท่ีก าลงั
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เกิดข้ึนในปัจจุบนั ผา่นปมปัญหาต่างๆ ท่ีตวัละครจะตอ้งเลือกระหวา่งความเป็นจริงกบัจินตนาการ ซ่ึง
สัญลกัษณ์ท่ีเห็นอย่างชดัเจนในภาพยนตร์เร่ืองน้ี คือ บา้นของอิงอร นอกจากจะเป็นสถานท่ีหลกัของ
เร่ืองแลว้ บา้น ยงัเป็นสัญลกัษณ์แทนความผูกพนั และความทรงจ าของตวัละคร หากเกิดความทรงจ า
หรือเร่ืองราวท่ีเจบ็ปวดในบา้นหลงัเดิม หลายคร้ังท่ีตวัละครเลือกจะหนีออกจากสถานท่ีแห่งนั้น เพื่อมา
เร่ิมต้นชีวิตใหม่ ในบ้านหลังใหม่ และบ้านหลังใหม่ในปัจจุบนัก็จะเป็นสัญลักษณ์แทนความเป็น
ส่วนตวัของตวัละคร ท่ีใช้ในการควบคุม และก ากบัดูแลผูท่ี้อยู่ในบา้นให้เป็นระเบียบ อย่างท่ีอิงอรใช้
บา้นเป็นท่ีในการควบคุมดูแลน้องแพร และเธอแทบจะไม่ยอมให้คนแปลกหนา้เขา้ใกล ้หรือเขา้มาใน
พื้นท่ีส่วนตวัเป็นอนัขาด บ้านนอกจากเป็นท่ีอยู่อาศยัทัว่ไปแล้ว บ้านในภาพยนตร์ยงัท าหน้าท่ีเป็น
เหมือนท่ีจองจ าของนอ้งแพร ไม่ใหเ้ธอเห็นโลกภายนอก หรือมีเพื่อนเล่นเหมือนอยา่งเด็กคนอ่ืนๆ 

7) มุมมองการเล่าเร่ือง (Point of View) เป็นการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบดา้น(The 
Omniscient Narrator) ผ่านจุดยืนของตวัละครผูห้ญิงท่ีมีพฤติกรรมแปลกๆ เล่าเร่ืองเรียงล าดบัตาม
กาลเวลา บอกเล่าตวัละครทุกตวัวา่มีความเป็นมาอยา่งไรทั้งในอดีตและปัจจุบนั รวมถึงการเปิดเผยปม
ปัญหาทุกเร่ืองของทุกตวัละคร ว่าท าไมเขาถึงคิด รู้สึก และกระท าออกมาอยา่งนั้น และอะไรคือความ
จริงท่ีเกิดข้ึน อะไรเป็นเพียงจินตนาการท่ีตวัละครสร้างข้ึนมา ส่ิงท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต และกลายเป็น
ความทรงจ าอนัเลวร้าย โดยเฉพาะกบัตวัละครท่ีเป็นผูห้ญิง และถูกกระท าความรุนแรงมาโดยตลอด ทั้ง
ยงัเป็นสาเหตุท่ีส าคญัน ามาสู่การใชค้วามรุนแรงในปัจจุบนัของตวัละครผูห้ญิงคนนั้น รวมถึงตวัละคร
อ่ืนๆ ลว้นเคยท าในส่ิงท่ีผิดพลาด และพยายามปกปิด หรือท าเป็นลืม เพื่อให้ชีวิตในปัจจุบนัสามารถท่ี
จะด าเนินต่อไปได ้ทั้งยงัเป็นการบอกเล่าให้เห็นว่า ทุกตวัละครท่ีส าคญัต่างมีปมปัญหาท่ีเต็มไปดว้ย
ความขัดแยง้อยู่ภายในจิตใจ จนบางคร้ังก็แสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมออกมา ทั้งยงัก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคนรอบขา้ง เช่น การท่ีแม่มีทศันคติท่ีไม่ดีต่อผูช้ายจนกลายเป็นความเกลียดชงั ก็จะส่งผล
ต่อลูก ท าใหเ้ด็กเกิดความรู้สึกขดัแยง้ในจิตใจ แสดงออกเป็นพฤติกรรมไม่ปกติ โดยเฉพาะกบัความรู้สึก
ท่ีมีต่อตวัเองท่ีเป็นเพศชาย 

4.1.7.2 บทสนทนาของความรุนแรงในภาพยนตร์ 
1) บทสนทนาระหวา่งผูช้ายกบัผูห้ญิง ผูว้ิจยัไม่พบ บทสนทนาท่ีมีความรุนแรง

ในการใชค้  าพดูด่าทอ เสียดสี ดูถูกหรือลกัษณะอ่ืนๆท่ีอยูใ่นรูปแบบของความรุนแรงในภาพยนตร์เร่ือง
น้ี มีเพียงบทสนทนาท่ีแสดงทศันคติ หรือความรู้สึกท่ีขดัแยง้กนัของตวัละครชายกบัตวัละครหญิง หรือ
เป็นการตั้งค  าถามของตวัละครหญิงต่อตวัละครชายในเร่ืองเก่ียวกบัอ านาจท่ีเธอมองว่า ผูช้ายชอบใช้
อ านาจในการสั่ง บงัคบัใหผู้ห้ญิงท าตามและเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยูเ่สมอ ตวัอยา่งเช่น  

(1) อิงอรกบักฤษภายในบา้น 
อิงอร:  หลายปีมาแลว้ท่ีเราพยายามมาใชชี้วติอยา่งเงียบๆตามล าพงั 
กฤช:  และพอ่ของเธออะ 
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อิงอร:  แพรไม่มีพ่อเขามีแต่ฉนั...ฉนัเลิกกบัเขาแลว้เขาเมาแลว้ก็ชอบท า
ร้าย...ส าหรับเขาฉันเป็นแค่เคร่ืองมือบ าบดัความใคร่เวลาท่ีเขาตอ้งการก็เท่านั้น...เขาบา้ไม่ใช่คน...ฉัน
เลยพาแพรหนีมา และก็ไม่อยากใหใ้ครตามหาเราพบดว้ย 

กฤช:  และเวลาอยูโ่รงเรียนนะ 
อิงอร:  แพรไม่ไดไ้ปโรงเรียน...ฉนัจา้งครูมาสอนพิเศษท่ีบา้น 
กฤช:  ท าไมนะ 
อิงอร:  ก็ฉนัไม่อยากใหใ้ครมองลูกฉนัดว้ยสายตาแบบนั้น 
กฤช:  แต่ลูกของคุณควรจะพบแพทยน์ะ 
อิงอร:  ไม่ ดิฉนัจะไม่ยอมพาลูกของฉนัไปท่ีโรงพยาบาลนั้นอีกเด็ดขาด 
กฤช:  ถ้านั้นผมจะมารักษาเธอท่ีน่ีเอง คุณห้ามผมไม่ได้เหมือนกัน 

นามบตัรผมถา้มีเหตุฉุกเฉินอะไรคุณโทรหาผม อยา่ลืมนะถา้เพื่อลูกของคุณเองนะ 
อิงอร:  ฉนัถามไรอยา่งสิค่ะ พวกผูช้ายจะรู้สึกดีมากเลยใช่มยัคะเวลาท่ีเขา

สั่งใหผู้ห้ญิงท าอะไรก็ไดต้ามท่ีเขาตอ้งการ 
2) บทสนทนาระหว่างผู ้หญิงกับผูห้ญิง ผูว้ิจ ัยไม่พบ บทสนทนาท่ีมีความ

รุนแรงในลกัษณะการด่าทอ เสียดสี ดูถูก หรือลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีมีความรุนแรงในภาพยนตร์เร่ืองน้ี บท
สนทนาส่วนใหญ่ท่ีตวัละครหญิงทั้งอิงอร และน้องแพรใชพู้ดคุยกนั เป็นในลกัษณะของการอบรมสั่ง
สอนของแม่ท่ีกระท ากบัลูกตามบทบาทหนา้ท่ีดว้ยความปราถนาดี เป็นการแสดงออกถึงความรัก ความ
ห่วงใยไม่ใช่ความเกลียดชงัท่ีมีใหก้นั ในส่วนของบทสนทนาระหวา่งอิงอรกบักฤช แมจ้ะไม่มีการด่าทอ 
หรือใชค้  าหยาบคาย แต่กลบัพบว่าทั้งสองคนมีความคิดเห็นท่ีขดัแยง้กนั เน่ืองมาจากการท่ีอิงอรไม่ได้
บอกความจริงบางอยา่งต่อกฤชเร่ืองนอ้งแพร และพยายามท่ีจะลืมเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในอดีตของตวัเอง ส่วน
กฤชก็ตอ้งการท่ีจะเขา้มาช่วยเหลือโดยท่ีไม่รู้ปัญหาท่ีแทจ้ริงของอิงอรเก่ียวกบัทศันคติท่ีไม่ดีต่อเพศชาย 
ซ่ึงผูช้มจะรู้สึกไดถึ้งความกดดนั บีบคั้นท่ีเกิดข้ึนภายใจจิตใจของตวัละคร โดยเฉพาะอิงอร ผูห้ญิงท่ีถูก
กระท ามาโดยตลอด 

(1) อิงอรกบันอ้งแพรภายในบา้น 
อิงอร:  แม่เคยบอกลูกไวว้า่ยงัไง…ตอบแม่มาสิแพร…ตอบ! 
นอ้งแพร:  แม่บอกผูช้ายไม่ดี ใจร้ายเหมือนผ ี
อิงอร:  แม่บอกลูกหลายคร้ังแลว้ใช่มยัค่ะวา่ห้ามพูดโกหกกบัแม่ ตอบแม่

สิ! ตอบแม่สิค่ะ! ตอบฉนัสิท าไมกบัคนอ่ืนแกพูดไดท้  าไมกบัฉนัแกไม่พูด เป็นอะไรแม่บอกว่าให้ตอบ
แม่มาเดียวน้ี! 
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4.1.7.3 องคป์ระกอบของความรุนแรง 
1) ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงถูกกระท า  

 

  
 
ภาพที ่4.32  ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงถูกกระท าจากภาพยนตร์เร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน 
 

ลกัษณะความรุนแรงของภาพยนตร์เร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน ท่ีผูห้ญิงเป็นผูถู้กกระท าส่วน
ใหญ่เป็นความรุนแรงทางร่างกาย (Physical Violence) และความรุนแรงทางเพศ (Sexual Violence) 
โดยเฉพาะการถูกกดข่ี การถูกข่มขืนจากคนในครอบครัว (พอ่แท้ๆ ) ท่ีชอบเอาเปรียบร่างกายผูห้ญิง โดย
ไม่สนใจวา่จะยินยอมหรือไม่ เห็นผูห้ญิงเป็นเพียงท่ีระบายความใคร่ ไม่สนใจศีลธรรมท่ีดี โดยใชภ้าพ
ระยะใกล ้ (Close-Up Shot) ถ่ายในมุมสูง (High Angle) แสดงให้เห็นถึงการกดข่ี ท่ีผูช้ายกระท าต่อ
ผูห้ญิงซ่ึงเป็นลูกอย่างชดัเจน เห็นสีหนา้แววตาของตวัละครผูห้ญิง ท่ีเจ็บปวดจากการถูกข่มขืนโดยไม่
เตม็ใจ และรับไม่ไดก้บัส่ิงท่ีเกิดข้ึน ทั้งยงัไม่สามารถท่ีจะต่อตา้นได ้กลายเป็นเหยื่อของความรุนแรงมา
โดยตลอด และเป็นสาเหตุท่ีกระทบโดยตรงต่อสภาพทางจิตใจ กลายเป็นบาดแผลเร้ือรังท่ีไม่มีวนัหาย 
นอกจากน้ียงัใช้ภาพระยะปานกลาง (Medium Shot) แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศ ท่ีเต็มไปดว้ยความ
รุนแรง การฉุดกระชากตวัผูห้ญิง การท าร้ายร่างกายท่ีเกิดข้ึนภายในบา้น สะทอ้นให้เห็นถึงความรุนแรง
ภายในครอบครัว ซ่ึงเป็นความรุนแรงใกลต้วัผูห้ญิงท่ียงัคงมีอยูใ่นสังคมปัจจุบนั และมีความเส่ียงท่ีจะ
เพิ่มสูงข้ึนอยูใ่นสีโทนร้อน (Hot Tone) สะทอ้นถึงความรุนแรงของการกระท า ความรู้สึกเจ็บปวดใน
จิตใจของตวัละครผูห้ญิง และใชแ้สงแข็ง (Hard Light) ในทิศทางดา้นขา้ง (Side Light) และดา้นหลงั 
(Back Light) ของตวัละครผูห้ญิง เพื่อส่ือให้เห็นความกดดนั ความเจ็บปวดภายในจิตใจ ทั้งยงัสร้างให้
เกิดบรรยากาศท่ีอึดอดั น่าสะเทือนใจ 
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2)  ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าต่อผูช้าย 
 

   
  
ภาพที ่4.33  ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าต่อผูช้ายจากภาพยนตร์เร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน 
 

ลกัษณะความรุนแรงของภาพยนตร์เร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน ท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของ
ผูห้ญิงเป็นพฤติกรรมความรุนแรงทางร่างกาย (Physical Violence) ท่ีเกิดจากความโกรธเกลียดภายใน
จิตใจกบัเหตุการณ์ในอดีต ท่ีตวัเองเคยถูกผูช้ายท าร้ายมาก่อน กลายเป็นความเก็บกด และแสดงความ
รุนแรงออกมาโดยไม่สนใจวา่ ส่ิงท่ีท าหรือคนท่ีถูกกระท าจะเป็นใคร เขาไดท้  าร้ายเธอหรือไม่ โดยใช้
ภาพระยะใกล ้(Close-Up Shot) แสดงให้การกระท าท่ีรุนแรง หรือเหตุการณ์รุนแรงท่ีเกิดข้ึน เห็นถึงสี
หนา้แววตา หรืออวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงของเหยือ่ท่ีเป็นผูช้าย และถูกกระท าความรุนแรงโดยผูห้ญิง แต่
กลับไม่เห็นสีหน้าแววตาของผูก้ระท าว่าอยู่ในอารมณ์ใด ซ่ึงเป็นการส่ือถึงการปกปิด และให้ผูช้ม
ตีความเอาเอง เช่น การใช้อาวุธท าร้าย หรือการใช้ยาพิษเพื่อฆ่าชีวิตอยู่ในโทนสีร้อน (Hot Tone) ท่ี
สามารถสะทอ้นให้เห็นความเจ็บปวดท่ีเกิดข้ึน ระหวา่งตวัละครผูห้ญิง และตวัละครผูช้ายในเร่ือง และ
ใชแ้สงแข็ง (Hard Light) ในทิศทางดา้นขา้ง (Side Light) ของเหยื่อ ท่ีถูกท าร้าย เพื่อส่ือให้เห็นถึงความ
เจบ็ปวดความรุนแรงท่ีเกิดจากการกระท า  

3) ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงกระท าต่อตวัเองและผูห้ญิงดว้ยกนั  
ภาพยนตร์เร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน ปรากฏภาพการใช้ความรุนแรงท่ีผูห้ญิงมี

ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งสองลกัษณะ คือ เป็นทั้งผูก้ระท าโดยการข่มขู่ ลงไมล้งมือของแม่กระท าต่อลูก และการ
ท าร้ายตวัเอง (ฆ่าตวัตาย) 
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ภาพที ่4.34  ภาพความรุนแรงจากการกระท าของผูห้ญิงในภาพยนตร์เร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน 
 

ลกัษณะความรุนแรงท่ีผูห้ญิงกระท าต่อตวัเองในภาพยนตร์เร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน 
ความรุนแรงส่วนใหญ่ ท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าเป็นความรุนแรงทางกาย (Physical Violence) และการใช้
วาจาในการข่มขู่ประกอบเขา้ดว้ยกนั เป็นการกระท าของแม่ ท่ีก าลงัอยูใ่นภาวะทางจิตไม่ปกติกระท าต่อ
ลูกของตวัเอง เพื่อบงัคบั หรือสั่งสอนในส่ิงท่ีตวัเองตอ้งการให้ลูกเป็น ไม่ไดเ้กิดจากความเกลียดชงั แต่
เกิดจากความรักท่ีมากเกิดไป และแสดงออกมาอย่างไม่เหมาะสม โดยใช้ภาพระยะใกล้ (Close-Up 
Shot) จบัภาพในมุมสูง (High Angle) แสดงให้เห็นสีหน้า แววตา ความเจ็บปวดของเด็ก ท่ีถูกแม่ใช้
ความรุนแรง ก่อใหเ้กิดเป็นความกลวั แสดงออกมาอยา่งชดัเจน และใชแ้สงแข็ง (Hard Light) ในทิศทาง
ดา้นขา้ง (Side Light) ของตวัละครท่ีเป็นเหยื่อ นอกจากน้ียงัมีการใชภ้าพระยะไกล (Long Shot) ในฉาก
ฆ่าตวัตาย ท่ีแสดงให้เห็นขอบเขตของการเกิดความรุนแรง ในบรรยากาศโดยรอบของตวัละคร และ
สถานท่ีท่ีเกิดเหตุ ท่ีอยูบ่นตึกสูง และถูกจ ากดัไม่ให้มีพื้นท่ีส าหรับถอยหลงัไดอี้กต่อไป โดยใช้สีโทน
เยน็ (Cool Tone) อยา่งสีฟ้า ท่ีสามารถส่ือถึงความเจบ็ปวด ความสับสนในจิตใจ และความรู้สึกหมดหวงั
ของตัวละครผู ้หญิงท่ีจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไป ก่อนจะจบด้วยโศกนาฏกรรมในชีวิตท่ีน่าเศร้าของ
ครอบครัวๆหน่ึง 

4) ภาพความรุนแรงลกัษณะอ่ืนๆในภาพยนตร์ 
ภาพยนตร์เร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน มีการน าเสนอภาพความรุนแรงผ่านขนาด

ของภาพอย่างเจาะจง เป็นความตั้งใจท่ีจะสะทอ้นให้เห็นพฤติกรรมความรุนแรงอยา่งชดัเจน ผ่านการ
แสดงออกทางสีหน้า แววตา หรือการกระท า และอาการท่ีเกิดจากการถูกกระท าความรุนแรง เช่น 
อาการเกร็งของมือ เลือดท่ีไหลออกจากร่างกาย เป็นตน้ โดยการใชภ้าพระยะใกล้ (Close-Up Shot) กบั
วตัถุท่ีเป็นอาวธุหรือกบัอวยัวะต่างๆของร่างกายมนุษย ์ขณะท่ีก าลงัสนทนากนั ดงัภาพต่อไปน้ี 
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ภาพที ่4.35  ภาพความรุนแรงลกัษณะอ่ืนๆในภาพยนตร์เร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน 
 

4.1.7.4 สรุปภาพยนตร์เร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน 
ภาพยนตร์เร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากคน

ใกลชิ้ดในครอบครัว ใชค้วามรุนแรงต่อคนท่ีอ่อนแอกวา่ โดยเฉพาะกบัเด็ก และผูห้ญิงโดยท่ีตั้งใจ เช่น 
การท่ีพอ่ข่มขืนท าร้ายลูกสาวของตวัเอง ท าให้ผูห้ญิงท่ีถูกกระท าเป็นคนเก็บกด เต็มไปดว้ยความเกลียด
ชงัภายในจิตใจ ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตในปัจจุบนั ท่ีมีเต็มไปดว้ยภาวะทางอารมณ์ท่ี
รุนแรง แข็งกร้าว แยกตวัออกจากสังคม นอกจากน้ียงัมีการใช้ความรุนแรงโดยไม่ตั้ งใจ หรือคิดว่า
วธีิการดงักล่าวท่ีกระท าไม่ใช่ความรุนแรง เป็นเพียงการสั่งสอน อบรมของผูเ้ป็นแม่กระท าต่อลูก เพราะ
ความรัก ความเป็นหว่ง แต่ส่ิงท่ีแม่กระท าบางคร้ังเม่ือมนัมากเกิดความพอดี ก็กลายเป็นสาเหตุสร้าง
ความกดดนั บีบคั้นในจิตใจของเด็ก ซ่ึงก็คือ ความรุนแรงอยู่ดี ความรุนแรงในภาพยนตร์เร่ืองน้ี ส่วน
ใหญ่จึงเป็นความรุนแรงทางกาย ความรุนแรงทางเพศ ท่ีส่งผลต่อจิตใจ และความรู้สึก จนกลายเป็น
ความรุนแรงทางจิตใจ เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าความรุนแรงในครอบครัว เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้ง่าย
ส าหรับเด็กและผูห้ญิง เพราะเป็นเร่ืองใกลต้วั เป็นคนใตป้กครอง แต่กลบัเป็นเร่ืองยากท่ีจะลืมเลือน ทั้ง
ยงัเป็นบาดแผลฝังลึกท่ีไม่มีวนัจะขจดัใหห้มดไปจากจิตใจได ้
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4.1.8  ภาพยนตร์เร่ือง ช็อคโกแลต (2551) 
 

 
 

ภาพที ่4.36  ใบปิดภาพยนตร์เร่ือง ช็อคโกแลต (2551) 
 
 ภาพยนตร์เร่ือง ช็อคโกแลต เป็นเร่ืองราวของ เซน เด็กสาวท่ีเกิดมาเป็นเด็กออทิสติก ท่ีมีความ
บกพร่องทางสมอง และการมีปฏิสัมพนัธ์ในสังคม เซนเป็นลูกสาวมาเฟียยากูซ่าญ่ีปุ่นท่ีมีภรรยาเป็นคน
ไทย เธอมีความสามารถในการจดจ าท่าทางการต่อสู้ สามารถท่ีจะฝึกฝนดว้ยตวัเองจนเกิดความช านาญ
และในวนัท่ีแม่ของเธอป่วย เซนก็ลุกข้ึนมาต่อสู้โดยอาศยัศิลปะการป้องกนัตวัท่ีจ  ามาจากภาพยนตร์
ผสมผสานกบัวิชามวยไทย ท่ีจ  ามาจากค่ายมวยขา้งบา้น ออกทวงเงินกบัคนท่ีติดหน้ีแม่เธอ เพื่อน ามา
เป็นค่ารักษาพยาบาล โดยท่ีเธอไม่รู้เลยว่าจะตอ้งพบกบัเหตุการณ์ท่ีอนัตราย รวมถึงเบ่ืองหลังของ
ครอบครัว ซ่ึงแม่เธอพยายามปกปิดเอาไว ้

4.1.8.1 การวเิคราะห์โครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ 
1) โครงเร่ือง (Plot) ภาพยนตร์เร่ือง ช็อคโกแลต เร่ืองราวเปิดเร่ือง (Exposition) 

ดว้ยเหตุการณ์ความวุ่นวายความขดัแยง้กนัของกลุ่มมาเฟียในประเทศไทยกลุ่มของ ซิน ซ่ึงเป็นแม่ของ 
เซน กับยากูซ่าจากประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นกลุ่มของพ่อเซน ท่ีเข้ามาท าธุรกิจผิดกฎหมาย และขัด
ผลประโยชน์กนั จนน ามาสู่การเจรจาต่อรอง การข่มขู่ เพื่อใหไ้ดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการ เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ในอดีตของพ่อกบัแม่ของเซน ก่อนท่ีทั้งสองจะแอบคบหา มีความสัมพนัธ์กนั จนน ามาสู่การหักหลงั 
และความรุนแรง ท่ีเกิดข้ึนเม่ือ ซินตดัสินใจออกจากกลุ่มมาเฟีย และหนีมาใช้ชีวิตเงียบๆพร้อมเด็กใน
ทอ้ง ส่วนพ่อของเซนก็เดินทางกลบัญ่ีปุ่นตามค าขอของซิน เพื่อให้เห็นแก่ลูกท่ีจะเกิดมา และสัญญาวา่
จะไม่กลบัมาประเทศไทยอีกเลย เป็นการเปิดเร่ือง เพื่อให้เห็นถึงประวติัความเป็นมาของตวัละครแต่ละ



138 
 

ตวัละครวา่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัชีวติของเซนอยา่งไร ก่อนท่ีเซนจะเกิดมาเป็นเด็กออทิสติก เร่ืองราวน ามา
สู่การพฒันาเหตุการณ์ (Rising Action) เม่ือเซนเกิดมาเป็นเด็กท่ีมีปัญหาดา้นพฒันาการทางสมองหรือ
เรียกวา่ “เด็กออทิสติก” ซินตอ้งเล้ียงดูเซนอยา่งยากล าบากมากกวา่เด็กคนอ่ืน และเม่ือเวลาผา่นไปซินก็
ติดต่อกลบัไปหาพ่อของเซนอีกคร้ัง เพื่อบอกเร่ืองลูก และบอกเหตุผลท่ีให้เขากลบัญ่ีปุ่นไปในตอนนั้น 
แต่การติดต่อของเธอในคร้ังน้ีของเธอ เป็นสาเหตุให้มาเฟียอยา่ง No.8 ซ่ึงเป็นหวัหนา้ของกลุ่มไม่พอใจ
ออกตามหาเธอกบัเซนมาจนถึงท่ีบา้น เพื่อข่มขู่ และท าร้ายร่างกายอีกคร้ัง โดยการตดัน้ิวเทา้ของซิน 
หน่ึงน้ิว และดว้ยความกลวั ซินจึงพาเซนหลบออกมาอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัใหม่ใกลก้บัค่ายมวย เม่ือเซน
โตข้ึน ปรากฏวา่เซนมีความสนใจเป็นพิเศษเก่ียวกบัศิลปะการต่อสู้ โดยศึกษา และจดจ าท่าทางการต่อสู้
จากตวัละครในภาพยนตร์ รวมทั้งนกัมวยขา้งบา้นของเธอ โดยมีมูมเด็กชายท่ีซินเก็บมาเล้ียงคอยดูแล
เป็นเพื่อน และพาเซนออกหาเงิน เพื่อน ามาเป็นค่ายารักษาอาการป่วยของซิน เซนกลายเป็นเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษในการใชศิ้ลปะการต่อสู้อยา่งน่าอศัจรรย ์หลายคร้ังท่ีเธอใชม้นั เพื่อช่วยเหลือตวัเอง 
และหาเงินมาเป็นค่ายา ของแม่ จนวนัหน่ึงท่ีมูมบงัเอิญพบสมุดบนัทึกของซิน เก่ียวกบัรายช่ือลูกหน้ีท่ี
ติดเงิน เขาจึงพาเซนออกไปทวงเงินกบัคนเหล่านั้น แต่กลบัไม่มีใครยอมใหเ้งินแต่โดยดี เซนจึงใชศิ้ลป
การต่อสู้ท่ีเธอจดจ ากบัคนเหล่านั้น และสามารถท่ีจะเอาเงินมาไดทุ้กคร้ัง ความสามารถของเธอส่งผลให้
เซนกบัแม่ตอ้งตกอยู่ในอนัตรายโดยไม่รู้ตวั เม่ือกลุ่มคนท่ีเธอไปทวงเงินลว้นเป็นคนกลุ่มเดียวกนักบั
No.8 คนท่ีท าร้ายเธอและแม่ เม่ือเร่ืองน้ีรู้ถึงหูซินดว้ยความกลวั และเป็นหวง่วา่เซนจะมีอนัตราย ซินจึง
ติดต่อกบัไปหาคนรักอีกคร้ัง เพื่อใหเ้ขากลบัมาดูแลลูก เร่ืองราวต่างๆจึงเร่ิมเขา้สู่จุดวิกฤติของภาพยนตร์ 
(Climax) เม่ือการติดต่อในคร้ังน้ีรู้ถึง No.8 และตวัเขาเองก็ไม่ตอ้งการให้เร่ืองน้ียืดเยื้ออีกต่อไป No.8 รอ
คอยท่ีจะจบเร่ืองราวความแคน้ทุกอยา่งต่อกนั น ามาสู่การต่อสู้ท่ีมีชีวิตเป็นเดิมพนัเกิดข้ึน เม่ือมูมถูกจบั
ไปเป็นตวัประกนั เพื่อล่อให้ซิน และเซนออกมาช่วย เซนใชศิ้ลปะการต่อสู้อยา่งสุดความสามารถ เพื่อ
ช่วยเหลือมูมกับแม่ให้ปลอดภยั ก่อนท่ีแม่ของเซนจะถูก No.8 แทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส เพื่อ
ช่วยเหลือพอ่ของเซน ท าให้เซนรู้สึกโกรธแคน้ท่ีเห็นใครมาท าร้ายแม่ เธอจึงใชก้ารต่อสู้ท่ีมีเพื่อแกแ้คน้
No.8 กลายเป็นการต่อสู้อยา่งดุเดือดระหว่างพ่อกบัเซน ท่ีตอ้งจดัการกบัคนกลุ่มใหญ่ ท่ีทั้งเก่ง ช านาญ
ในการใชอ้าวุธดาบ ปืน และศิลปะการต่อสู้ดว้ยมือเปล่า ก่อนท่ีเร่ืองราวจะเขา้สู่บทสรุป (Ending) เม่ือ
เซนสามารถท่ีจะเอาชนะ No.8ไดส้ าเร็จ สามารถท่ีจะช่วยเหลือมูมได ้แต่เหตุการณ์ในคร้ังน้ีก็ท  าให้เซน
ตอ้งสูญเสียซิน คนท่ีเธอรักมากท่ีสุด และเป็นคนท่ีรักเธอมากท่ีสุดไป หลงัจากท่ีทุกอย่างจบส้ินดว้ย
ความสูญเสีย พ่อของเซนก็รับตวัเซนไปดูแลต่อท่ีญ่ีปุ่น เพื่อชดเชยช่วงเวลาท่ีเขาไม่เคยไดดู้แลลูก และ
เพื่อรักษาอาการป่วยของเซนใหดี้ข้ึน  

2) แก่นเร่ือง (Theme) ภาพยนตร์เร่ือง ช็อคโกแลต ภาพยนตร์แนวแอ็คชัน่ด
ราม่า ท่ีตอ้งการน าเสนอ เก่ียวกบัพรสวรรค์ท่ีมนุษยมี์ แมแ้ต่ในเด็กออทิสติกท่ีมีพฒันาการช้าในการ
เรียนรู้ ก็ยงัมีพรสวรรค์ในการเรียนรู้เก่ียวกบัการต่อสู้ และสามารถใชใ้นการป้องกนัตวัเองปกป้องคน
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อ่ืน รวมทั้งท าไดทุ้กอยา่งเพื่อหาเงินมารักษาแม่ท่ีป่วย โดยไม่รู้เลยวา่พรสวรรคท่ี์มีจะกลายเป็นสาเหตุท่ี
น ามาสู่ความวุ่นวาย ผลิกผนัในชีวิต และความรุนแรงเม่ือตอ้งเขา้ไปขอ้งเก่ียวกบักลุ่มมาเฟียโหดท่ีมี
อิทธิพลในสังคมนั้น ซ่ึงในอดีตแม่ของเธอก็เป็นหน่ึงในสมาชิกท่ีหกัหลงักลุ่ม การพบกนัในคร้ังน้ีท าให้
ชีวติของเธอ และแม่ตอ้งพบกบัโลกอีกดา้นหน่ึง ท่ีไม่เคยสัมผสัมาก่อน จนน าไปสู่การเผชิญหนา้อีกคร้ัง
ระหวา่งมาเฟียสองกลุ่มท่ีมีความเก่ียวพนัโดยตรงกบัเธอ แม่ และพ่อชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงมีเพียงทางออกเดียว 
คือ เซนตอ้งเอาชนะอีกฝ่ายดว้ยพรสวรรคท์ั้งหมด ท่ีเธอมีเพื่อปกป้องทุกคนท่ีเธอรัก  

3) ฉาก (Setting) ฉากในภาพยนตร์เร่ือง ช็อคโกแลต ส่วนใหญ่เป็นฉากการ
ด าเนินชีวิตของตวัละคร สะทอนให้เห็นภูมิหลงัฐานะของตวัละคร หรือลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัละครรวมทั้งสภาพแวดลอ้มทัว่ๆไปในเร่ือง เช่น ฉากบา้นเรือน ท่ีตั้งอยูติ่ดกบัค่ายมวย หรือสถานท่ี
ท างานของซินภายในร้านอาหารญ่ีปุ่น รวมถึงสถานท่ีท่องเท่ียวในยามค าคืน ท่ีเซน และมูมออกมา
ช่วยกนัหาเงินจากนกัท่องเท่ียว ลว้นสะทอ้นให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผูค้นท่ีตอ้งด้ินรนท างาน เพื่อความอยู่
รอดในชีวติ หรือท าเพื่อคนท่ีตวัเองรัก  

4) ตวัละคร (Character) ในภาพยนตร์เร่ือง ช็อคโกแลต มี ซิน และ เซน แม่กบั
ลูกเป็นตวัละครผูห้ญิงท่ีมีความส าคญัอย่างมากในการด าเนินเร่ือง เซน เป็นตวัละครท่ีมีความผิดปกติ
ทางสมองแต่เธอกลบัเป็นเด็กอจัฉริยะในทางการต่อสู้ และใชม้นัเพื่อการทวงคืนในส่ิงท่ีเป็นของแม่เธอ 
แมเ้ธอจะมีความผดิปกติ แต่จากการเล้ียงดูเอาใจใส่จากแม่ ท าใหเ้ซนเป็นเด็กออทิสติกท่ีสามารถพูดคุยรู้
เร่ือง รู้จกัท่ีจะรัก เป็นหวง่เป็นใยแม่ และมูมเพื่อนเพียงคนเดียวของเธอ ท าทุกอยา่งเพื่อแม่โดยท่ีเธอไม่รู้
เลยวา่ส่ิงท่ีท าจะมีอนัตรายมากขนาดไหน ส่วน ซินแม่ของเซนเป็นตวัละครผูห้ญิงท่ีมีความส าคญัอยา่ง
มากในการด าเนินเร่ืองอีกคน และเป็นสาเหตุของความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน มีปม มีอดีตท่ีขดัแยง้ทาง
ความคิดปรากฏให้เห็น ตวัละครผูห้ญิงในเร่ืองจึงเป็นคนท่ีมีทั้งความดี และความเลวปะปนกนั เป็นตวั
ละครลกัษณะกลม (Round Character) คือ เป็นทั้งผูถู้กกระท า และผูก้ระท าความรุนแรงในเร่ือง ไดแ้ก่ 

(1) เซน เป็นลูกสาวของซิน เป็นหน่ึงในสมาชิกกลุ่มมาเฟียในประเทศไทยท่ี
ลกัลอบมีความสัมพนัธ์กบัยากูซ่าญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นศตัรูกนั และเป็นสาเหตุของความรุนแรง การหักหลงั 
และการลา้งแคน้ระหว่างคนทั้งสองกลุ่ม เซนเป็นเด็กผูห้ญิงท่ีเกิดมาพร้อมกบัความผิดปกติทางสมอง 
การใชภ้าษา รวมถึงการแสดงออกทางความรู้สึกหรือเรียกวา่ “เด็กออทิสติก” เซนไม่เคยรู้เลยวา่โลกใบน้ี
มีความน่ากลวั และมีอนัตรายมากแค่ไหน โดยเฉพาะประวติัเบ่ืองหลงัของแม่เธอ เซนรู้เพียงแต่แม่เป็น
คนคนเดียวท่ีเธอรักมากท่ีสุด และแม่เป็นทุกส่ิงทุกอย่างในชีวิตของเธอ จนวนัหน่ึงท่ีเซนรู้ว่าแม่ป่วย
ตอ้งใชเ้งินจ านวนมากในการรักษาตวั รวมถึงเร่ืองเงินท่ีใครหลายๆคนเป็นหน้ีแม่เธอ เซนก็ออกทวงเงิน
กบัคนเหล่านั้น โดยท่ีไม่รู้วา่ตวัเองก าลงัเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัมาเฟีย ท่ีโหดร้าย และมุ่งจะท าร้ายเธอกบัแม่ 
รวมถึงพ่อชาวญ่ีปุ่น ท่ีเซนไม่เคยรู้จกัมาก่อน เซนตอ้งใช้พรสวรรคท่ี์มี รวมถึงการฝึกฝนทางการต่อสู้
เพื่อปกป้องคนท่ีเธอรักใหป้ลอดภยั 
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(2) ซิน แม่ของเซน ตอ้งเล้ียงดูเซนมาอยา่งยากล าบาก เน่ืองจากเซนต่างจาก
เด็กคนอ่ืนๆ ส่วนตวัเองก็ไม่ไดแ้ขง็แรงเหมือนก่อน และยงัตอ้งคอยหนีอดีตของตวัเองท่ียงัไม่จบส้ิน ใน
อดีตซินเคยเป็นหน่ึงในสมาชิกท่ีส าคัญของมาเฟียในประเทศไทยก่อนท่ีเธอจะหักหลังไปมี
ความสัมพนัธ์กบัสมาชิกคนส าคญัของยากซู่าญ่ีปุ่นอีกกลุ่มหน่ึง ท่ีขดัผลประโยชน์กนัอยู ่จนเธอตอ้งหนั
หลงัออกจากลุ่ม เพื่อรักษาชีวิตลูกในทอ้ง รวมถึงขอร้องให้พ่อของเซนกลบัญ่ีปุ่น เพราะกลวัวา่ลูกและ
คนรักจะไม่ปลอดภยั หากยงัอยูใ่นประเทศไทย หลงัจากนั้นเธอก็หนีมาใชชี้วติอยา่งเงียบๆกบัลูกในทอ้ง
จนเวลาผ่านเลยไป เธอตดัสินใจติดต่อคนรักอีกคร้ัง เพื่อบอกเร่ืองของลูกท่ีมีความผิกปกติทางสมอง 
การตดัสินใจของเธอในคร้ังน้ี ท าให้เธอและลูกไม่สามารถท่ีจะอยูอ่ยา่งสงบไดอี้กเลย เม่ือหวัหนา้กลุ่ม
มาเฟียอยา่ง No.8 หนักลบัมาเล่นงานเธอกบัครอบครัวอีกคร้ัง และเป็นการเผชิญหนา้คร้ังสุดทา้ยในชีวิต
ของเธอ 

(3) No.8 หัวหน้ากลุ่มมาเฟียในประเทศไทย มีอิทธิพล มีอ านาจจากการ
ประกอบอาชีพทุจริต ในอดีตเขามีความรู้สึกท่ีดี ไวใ้จซินสมาชิกหญิงคนหน่ึงในกลุ่มเป็นอยา่งมาก แต่
เม่ือซินหกัหลงัไปคบกบัสมาชิกคนส าคญัของยากูซ่าญ่ีปุ่นท่ีเป็นศตัรูกนั จึงกลายเป็นสาเหตุท าให้เขา
โกรธแคน้ซินมาก ท่ีหกัหลงักลุ่ม และท าร้ายความไวว้างใจท่ีมีให้ เขาจึงตามท าร้ายข่มขู่ท่ีจะเอาชีวิตซิน 
และบงัคบัไม่ให้เธอติดต่อกบัคนรักอีก หากว่ายงัตอ้งการท่ีจะเห็นคนรักมีชีวิตอยูต่่อไป การทรยศของ
คนท่ีไวใ้จยิ่งท าให้เขากลายเป็นคนท่ีโหดร้ายมากข้ึน สามารถท่ีจะไดทุ้กอยา่งเพื่อแกแ้คน้ซิน และพ่อ
ของเซนให้ไดรั้บความเจ็บปวด ไม่วา่วิธีการนั้นเขาจะตอ้งลงมือฆ่าทั้งผูห้ญิง หรือเด็กก็ตาม เขาเป็นคน
ท่ีมีอ านาจมีพรรคพวกจ านวนมาก และแต่ละคนก็มีความสามารถในการต่อสู้ทั้งส้ิน จึงเป็นสาเหตุให้ซิ
นกลวัอยูต่ลอดเวลา วา่สักวนัเขาจะหนักลบัมาแกแ้คน้เธอ และคนท่ีเธอรักอีกคร้ังซ่ึงมนัก็เกิดข้ึนจริงๆ 

5) ความขดัแยง้ (Conflict) ภาพยนตร์เร่ือง ช็อคโกแลต น าเสนอความขดัแยง้ท่ี
มนุษย์กระท าต่อกนัระหว่างกลุ่ม ท่ีเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีไม่ลงรอยกัน มีความขดัแยง้ทั้งด้าน
ความคิด และพฤติกรรม น ามาสู่การใชค้วามรุนแรงในภาพยนตร์เร่ืองน้ีท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน คือ ความ
ขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษยห์รือกลุ่ม การท่ีคนหลายๆคนมีความคิดท่ีต่างกนั มีทศันคติท่ีไม่ตรงกนั 
แต่ต้องมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเดียวกัน ภายใต้กฎระเบียบของกลุ่มโดยมีหัวหน้าเป็นผูค้วบคุมดูแล
สมาชิกคนอ่ืนๆ เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีตอ้งมีความคิดท่ีขดัแยง้ ไม่เห็นดว้ยกบัความคิดของผูน้ า แต่ความ
ขดัแยง้ในเร่ืองไม่ไดเ้กิดข้ึนในกลุ่มสังคมทัว่ไป แต่เกิดข้ึนในกลุ่มมาเฟียท่ีช่ืนชอบการใชค้วามรุนแรง
ในการจดัการกบัปัญหามากกวา่การรับฟังเหตุผล ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน จึงไม่ใช่แค่ขดัแยง้ทางทศันคติ 
หรือการกระท าเท่านั้น แต่ยงัน ามาสู่การใชค้วามรุนแรงต่อกนัของคนในกลุ่ม และคนท่ีอยูฝ่่ายตรงขา้ม
ทั้งการใช้วาจาข่มขู่ให้หวาดกลวั และการท าร้ายทางกาย เพื่อหวงัเอาชีวิตก็เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากความ
ขดัแยง้ทั้งส้ิน  
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6) สัญลกัษณ์พิเศษ (Special Symbol) ในภาพยนตร์เร่ือง ช็อคโกแลต ท่ีปรากฏ
ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน และเป็นส่ิงท่ี เซน ตวัละครเอกของเร่ืองจบัตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ คือ 

(1) ขนมช็อกโกแลต ท่ีมีลกัษณะกลม สีสันสวยงาม (M&M) ท่ีเซนชอบกิน
เป็นประจ า จนกลายเป็นขนมหวานติดตวั กบัลูกกลมๆเล็กๆท่ีอยูใ่นซองกนัความช้ืน ท่ีเซนเก็บสะสมไว ้
และมีการจดัเรียงอยา่งเป็นระเบียบ ทั้งสองส่ิงจะมีลกัษณะกลมดูน่าสัมผสั และเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็น
วา่ เซนมีความผิดปกติบางประการ คือ มีความสนใจในส่ิงท่ีไม่เหมือนเด็กทัว่ไป เป็นลกัษณะของเด็ก
พิเศษ (ออทิสติก) สร้างให้เธอกลายเป็นคนแปลงแยกออกจากคนอ่ืนๆ ไม่สามารถท่ีจะเขา้สังคมได้
เหมือนเด็กคนอ่ืน และจ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลอยา่งเป็นพิเศษ เพื่อใหส้ามารถใชชี้วติอยูไ่ดใ้นสังคม 

(2) ศิลปะการต่อสู้ ทั้งท่ีใชอ้าวุธ และการใชมื้อเปล่า เป็นสัญลกัษณ์แทนการ
ต่อสู้และการป้องกนัตวั เป็นศาสตร์ท่ีให้ทั้งประโยชน์ คือ ใช้ในการช่วยเหลือตวัเอง และคนอ่ืนจาก
อนัตรายท่ีเกิดข้ึนภายในสังคม โดยเฉพาะอนัตรายท่ีเกิดข้ึนกบัผูห้ญิง และเด็ก ท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
คนท่ีเห็นแก่ตวั และคนท่ีท าตวัเป็นอนัธพาล แต่ในขณะเดียวกนัก็เป็นศาสตร์ ท่ีสามารถน ามาใชใ้นการ
ท าร้ายผูอ่ื้นอยา่งรุนแรง เพราะเป็นวิชาท่ีมีพลงัมากพอในการท าให้คนๆหน่ึงบาดเจ็บ พิการ หรือถึงขั้น
เสียชีวิต ศิลปะการต่อสู้ท่ีถูกน าเสนอในภาพยนตร์เร่ืองน้ี จึงมีอ านาจความรุนแรงไม่ต่างจากการใช้
อาวุธในการท าร้ายกนั และทา้ยท่ีสุดไม่ว่าจะถูกใช้เพราะเหตุผลใด ผูท่ี้ใช้ความรุนแรงก็ตอ้งไดรั้บผล
ของการกระท า 

7) มุมมองการเล่าเร่ือง (Point of View) เป็นการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบดา้น (The 
Omniscient Narrator) ผา่นจุดยืนของตวัละครผูห้ญิงอยา่ง เซน เด็กออทิสติก เรียงตามล าดบัเวลาอดีตท่ี
เป็นสาเหตุของความรุนแรง มาจนถึงปัจจุบนัท่ีความรุนแรงก็ยงัคงมีอยู ่และบทสรุปของทุกตวัละครท่ี
เก่ียวขอ้ง สะทอ้นใหเ้ห็นลกัษณะความสัมพนัธ์ ทศันคติ รวมถึงจิตใจ และพฤติกรรมของตวัละครทุกตวั
วา่มีความเก่ียวขอ้งเก่ียวพนักนัอยา่งไร และอะไรเป็นสาเหตุท่ีน ามาสู่การใชค้วามรุนแรง โดยเฉพาะตวั
ละครท่ีเป็นผูห้ญิงสองคน คือ ซิน และ เซน วา่มีความเก่ียวพนักบักลุ่มมาเฟียทั้งไทย และญ่ีปุ่นอยา่งไร
ท าไมจึงถูกข่มขู่ และตามท าร้าย เพื่อหวงัเอาชีวิต โดยไม่จ  ากดัในเร่ืองของเวลา และสถานท่ี ท่ีเร่ืองราว
ด าเนินไป ตั้งแต่ตน้ของเหตุการณ์ภายในกลุ่มมาเฟียทั้งสองกลุ่ม ท่ีขดัแยง้กนัก่อนท่ีจะเกิดเร่ืองราวต่างๆ
ข้ึนมากมาย ไม่วา่จะเป็นความรัก การทรยศหักหลงักนั จนน ามาสู่การตามลา้งแคน้ และจบลงดว้ยการ
ต่อสู้เพื่อปกป้องคนท่ีตวัเองรัก 

4.1.8.2 บทสนทนาของความรุนแรงในภาพยนตร์ 
1) บทสนทนาระหวา่งผูช้ายกบัผูห้ญิง 

(1) No.8พดูกบัซินหลงัจากยงิกนับนถนน 
No.8:  ถา้มึงเลือกแบบน้ีมึงก็ล าบากแลว้ละ...กยูอมไม่ไดห้ลงัจากวนัน้ีนะ

อยา่ใหก้เูห็นวา่มึงสองคนคบกนัอีก ปัง! จ าค าพดูกไูว ้
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(2) No.8 กบัซินภายในบา้นของซินและเซน 
No.8:  เล่นคนเดียวมนัจะสนุกเหรอ (พดูกบัเซน) 
ซิน:  เซน! นัง่คุยกนัก่อน 
No.8:  ช่ือเซนหรอ...ตั้งช่ือญ่ีปุ่นเหมือนพอ่มนัเลยนะ...พดูไทยได ้

มยัเน่ีย 
ซิน:  มึงจะเอาไร...อยา่ไปยุง่กบัมนันะ 
No.8:  หนูรู้จกัมยัเคา้เรียกวา่อะไร (ดึงมีดออกมา) รู้จกัมยั 
ซิน:  บอกวา่อยา่ไปยุง่กบัมนั 
No.8:  รู้มยั...คนเราแค่เสียน้ิวไปแค่น้ิวเดียวชีวิตแม่งก็ไม่เหมือนเดิมแลว้

...เวลาเดิน เวลาวิง่ เวลาท่ีเห็นมนัทุกคร้ังแม่งไม่มีวนัลืมวนัท่ีเสียมนัไป...กกู็พลาดท่ีไม่ไดท้  ากบัมึงดว้ย...
มึงอยา่ลืมวา่กเูคยบอกมึงวา่ยงัไง (ตดัน้ิวเทา้ซิน) 

ซิน:  เสียงร้องของความเจบ็ปวดทรมาน 
บทสนทนาขา้งตน้ แสดงให้เห็นถึงการข่มขู่ของตวัละครผูช้ายกระท าต่อตวัละครผูห้ญิง

ซ่ึงดอ้ยกว่าในด้านพละก าลงั หรืออ านาจในการต่อรอง เพราะไม่มีการข่มขู่หรือด่ากลบัของตวัละคร
ผูห้ญิงมีเพียงการร้องขอไม่ให้ท าร้ายคนท่ีตวัเองรัก (ลูกสาว)โดยผูช้ายมีการใช้วาจาในลกัษณะข่มขู่
คุกคามก่อใหเ้กิดความกลวั แสดงออกถึงอนัตรายท่ีเกิดข้ึนกบัชีวิตไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ีไม่วา่ผูห้ญิงจะ
หลบหนีไปอยู่ท่ีใด ทั้ งยงัมีการท าร้ายร่างกายโดยการตดัน้ิวเท้าเพื่อเป็นการให้บทเรียน หรือเป็น
เคร่ืองหมายติดตวัไวค้อยย  ้าเตือนความทรงจ า ความเจบ็ปวดจากการสูญเสียหรือเป็นการย  ้าเตือนในส่ิงท่ี
เคยพูดไวแ้ลว้ในอดีต ส่ือให้เห็นว่าต่อไปน้ีชีวิตของผูห้ญิงหรือคนในครอบครัวจะไม่มีวนัท่ีจะอยู่ได้
อย่างสงบสุขอีกเลย เป็นบทสนทนาท่ีเต็มไปดว้ยความแคน้ท่ีสะสมมานานและรอคอยเวลาเพื่อช าระ
แคน้กบัทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) บทสนทนาระหว่างผู ้หญิงกับผูห้ญิง ผูว้ิจ ัยไม่พบ บทสนทนาท่ีมีความ
รุนแรงระหวา่งผูห้ญิงกบัผูห้ญิงในภาพยนตร์เร่ืองน้ี 

4.1.8.3 องคป์ระกอบของความรุนแรง 
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1) ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงถูกกระท า  
 

   
 
ภาพที ่4.37  ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงถูกกระท าจากภาพยนตร์เร่ือง ช็อคโกแลต 

 
ลกัษณะความรุนแรงของภาพยนตร์เร่ือง ช็อคโกแลต ท่ีผูห้ญิงถูกกระท าส่วนใหญ่เป็น

ความรุนแรงทางกาย (Physical Violence) ถูกข่มขู่ท  าร้ายดว้ยอาวุธปืน หรือมีด และมีการใชก้ าลงัท่ีมี
มากกวา่ท าร้ายร่างกาย ทั้งการแตะต่อย ตบตี และมีการตดัอวยัวะบางส่วนของร่างกายตวัละครผูห้ญิง 
ซ่ึงเป็นความรุนแรงท่ีปรากฏให้เห็นอยา่งชดัเจนในภาพยนตร์แอ็คชัน่ โดยเหตุผลส่วนใหญ่เกิดจากการ
หกัหลงักนัเองภายในกลุ่ม หรือการขดัเร่ืองผลประโยชน์เก่ียวกบัธุรกิจผิดกฎหมายในกลุ่มมาเฟีย โดย
ใชภ้าพระยะใกล ้(Close-Up Shot) จบัใบหนา้ หรืออวยัวะบางส่วน ท่ีแสดงให้เห็นถึงการกระท าความ
รุนแรงมีความเจบ็ปวดเกิดข้ึนกบัผูห้ญิงท่ีถูกข่มขู่ท  าร้าย โดยกลุ่มคนท่ีขดัแยง้กนั และใชภ้าพระยะปาน
กลาง (Medium Shot) แสดงให้เห็นบรรยากาศของความรุนแรง ท่ีผูห้ญิงถูกข่มขู่ ถูกท าร้ายร่างกาย โดย
ไม่สามารถท่ีจะช่วยเหลือตวัเองได ้เช่น ถูกตดัอวยัวะบางส่วนของร่างกาย ใชสี้โทนร้อน (Hot Tone) 
และสีโทนกลาง (Neutral Tone) เพื่อส่ือให้รู้สึกถึงความโหดร้าย ความรุนแรงจากการะท า และใชแ้สง
แขง็ (Hard Light) ในทิศทางดา้นขา้ง (Side Light) ของตวัละครผูห้ญิงจนเกิดเงามืดกบัตวัละคร สร้างให้
เกิดบรรยากาศท่ีดูกดดนัต่อความรู้สึก ซ่ึงแฝงไปดว้ยความรู้สึกเจบ็ปวดท่ีเกิดข้ึน 
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2) ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าต่อผูช้าย 
 

  
 

ภาพที ่4.38  ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าต่อผูช้ายจากภาพยนตร์เร่ือง ช็อคโกแลต 
 

ลกัษณะความรุนแรงของภาพยนตร์เร่ือง ช็อคโกแลต ท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าความรุนแรง
ส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงทางกาย (Physical Violence) ปรากฏให้เห็นอยา่งชดัเจน ทั้งการแตะต่อย การ
ใชศิ้ลปะการต่อสู้ อยา่งมวยไทยโดยผูห้ญิง ซ่ึงสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการป้องกนัตวั และการปกป้อง
คนท่ีรักจากอนัตราย หรือจากกลุ่มมาเฟียท่ีตวัเองไดเ้ขา้ไปขอ้งเก่ียวโดยไม่รู้ตวั ซ่ึงเป็นการต่อสู้โดย
ผูห้ญิงตวัคนเดียวกบักลุ่มคนท่ีมีมากกวา่ตามแนวภาพยนตร์แอก็ชัน่ทัว่ไป ไม่สามารถท่ีจะพบเห็นไดใ้น
ชีวติจริงของผูห้ญิง โดยใชภ้าพระยะปานกลาง (Medium Shot) และภาพระยะไกล (Long Shot) ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงบรรยากาศการเผชิญหน้ากนัระหว่างตวัละครผูห้ญิงกบัตวัละครผูช้ายในสถานท่ี ท่ีเกิดเหตุ
ความรุนแรง ทั้งยงัสะทอ้นให้เห็นถึงความสามารถท่ีเหนือกว่าของผูห้ญิงในการต่อสู้ ใช้โทนสีกลาง
(Neutral Tone) และสีโทนร้อน (Hot Tone) เพื่อส่ือให้เห็นความเจ็บปวด ความสูญเสีย รู้สึกถึงความ
รุนแรงท่ีเกิดจากการกระท าต่อกนั  

3) ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงกระท าต่อตวัเอง และผูห้ญิงดว้ยกนัในภาพยนตร์
เร่ืองช็อคโกแลต ผูว้จิยัไม่พบ ภาพการใชค้วามรุนแรงท่ีตวัละครผูห้ญิงมีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งสอง 

4) ภาพความรุนแรงลกัษณะอ่ืนๆในภาพยนตร์ ผูว้ิจยัไม่พบ ภาพความรุนแรง
ลกัษณะอ่ืนๆท่ีปรากฏอยา่งชดัเจนในภาพยนตร์เร่ืองน้ี 

4.1.8.4 สรุปภาพยนตร์เร่ือง ช็อคโกแลต 
ภาพยนตร์เร่ือง ช็อคโกแลต เป็นภาพยนตร์แนวแอ็คชั่นการต่อสู้โดยใช้ศิลปะป้องกนั

ตวัอย่างมวยไทยของเด็กผูห้ญิง ท่ีมีความสามารถพิเศษไม่เหมือนเด็กคนอ่ืนทัว่ไป ท่ีบงัเอิญเขา้ไปขอ้ง
เก่ียวกบักลุ่มมาเฟียโดยไม่รู้ตวั ทั้งยงัไม่เคยรู้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของตวัเอง วา่เพราะเหตุใดพ่อ
ถึงทิ้งตวัเอง และแม่ไป หรือพอ่เป็นใคร ท าอาชีพอะไร และแม่ท่ีเป็นคนเล้ียงดูเคยท าอาชีพอะไรมาก่อน 
รวมถึงเบ่ืองหลงัของครอบครัว ท่ีมีส่วนเก่ียวพนัโดยตรงกบัการหกัหลงั และผลประโยชน์ในธุรกิจผิด
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กฎหมาย ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนือกฎหมาย การตดัสินผิดถูก จึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชก้ าลงั อ านาจในการ
ยุติเร่ืองราว จึงไม่สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงในเร่ืองของความรุนแรง ซ่ึงเร่ืองราวเหล่าน้ีไดก้ลายเป็นปม
ความขดัแยง้ ท่ีเธอจะตอ้งเผชิญ และเป็นสาเหตุส าคญัท่ีก่อให้เกิดความรุนแรงตามมา ความรุนแรงท่ี
ปรากฏส่วนใหญ่จึงเก่ียวกบัการต่อสู้ ใชก้  าลงั ใชพ้รรคพวกท าร้ายร่างกายกนั และยงัมีการใชอ้าวุธการ
อยา่งเช่น ปืน ดาบซามูไร ท าร้ายใหไ้ดรั้บบาดเจบ็ พิการ หรือถึงแก่ความตายของกลุ่มคนทั้งสองฝ่าย ใน
ส่วนของความรุนแรงทางวาจาท่ีพบ จะเป็นในลกัษณะของการข่มขู่ว่าจะท าร้ายคนในครอบครัว หรือ
อาฆาตมาดร้ายหมายจะเอาชีวิต สร้างให้เกิดความกลวัต่อผูท่ี้ถูกกระท า จนตอ้งหาทุกวิถีทาง เพื่อยุติ
เร่ืองราว ซ่ึงวธีิการหน่ึงท่ีตวัละครใช ้คือ การเผชิญหนา้กนัของทุกฝ่าย และจบเร่ืองราวลงท่ีการต่อสู้กนั
จนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงชนะ ความรุนแรงท่ีตวัละครผูห้ญิงน ามาใช้ ก็เพื่อท่ีจะหยุดความรุนแรงท่ี
ตวัเองและคนท่ีรักถูกท าร้าย 

 
4.1.9  ภาพยนตร์เร่ือง เชือดก่อนชิม (2552) 
 

 
 

ภาพที ่4.39  ใบปิดภาพยนตร์เร่ือง เชือดก่อนชิม (2552) 
 

ภาพยนตร์เร่ือง เชือดก่อนชิม  เร่ืองราวของ บุษ สาวสวยเจา้ของสูตรก๋วยเต๋ียวสมุนไพรโบราณ
ก าลงัพบกบัปัญหาครอบครัวอยูใ่นภาวะหน้ีสิน จากการกระท าของสามี ท่ีทั้งติดเหลา้ และการพนนั ทั้ง
ยงัตอ้งดูแล นอ้งบวั นอ้งสาวท่ีมีอายุห่างจากเธออยา่งมาก และตวับุษเองก็มีปัญหาทางจิต เน่ืองจากเธอ
มกัจะไดย้นิเสียงกระซิบของเด็กผูห้ญิง ใชใ้หท้  าส่ิงนั้นส่ิงน้ีอยูเ่สมอ แมแ้ต่การฆ่าคนแลว้น าเน้ือมาหมกั
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สมุนไพรขายแทนเน้ือสัตว ์ท่ีหายากกลายเป็นเร่ืองราวของความอร่อย ท่ีแสนสยองของอาหารเม่ือตอ้ง
ล้ิมลอง 

4.1.9.1 การวเิคราะห์โครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ 
1) โครงเร่ือง (Plot) ภาพยนตร์เร่ือง เชือดก่อนชิม เร่ืองราวความกดดัน ตึง

เครียดท่ีเกิดข้ึนกบั บุษ ท่ีต้องพบกบัปัญหาครอบครัวตั้งแต่เด็ก เม่ือแม่ก็ไม่สนใจไม่ได้ให้ความรัก
เท่าท่ีควร ส่วนผูเ้ป็นพ่อ ก็ไม่ไดเ้ป็นผูน้ าท่ีดี ติดเหลา้ ติดการพนนั ก่อหน้ีสินมากมาย และเป็นสาเหตุท่ี
ท าให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว ท าให้บุษกลายเป็นคนเก็บกดตั้งแต่เด็ก และน ามาสู่ปัญหาทางจิต
เม่ือโตข้ึน ก่อนจะเปิดเร่ือง (Exposition) ให้เห็นถึงสภาพความเป็นมาในชีวิตของ บุษตั้งแต่เด็กวา่เธอ
ตอ้งพบกบัปัญหาเติมๆโตมาอยา่งขาดความรัก ความอบอุ่น เป็นครอบครัวท่ีพ่อแม่เอาแต่ทะเลาะกนั จน
ไม่มีเวลาใส่ใจดูแลเธอ บางคร้ังเธอก็เป็นท่ีระบายอารมณ์โกรธของแม่ โดนตบตี โดนด่า จนกลายเป็น
เด็กเก็บกดเร่ือยมา และเม่ือบุษเติบโตเป็นผูใ้หญ่ เธอตอ้งเล้ียงดู นอ้งบวั เด็กหญิงตวัเล็กๆ นอ้งสาวท่ีเกิด
ห่างจากเธอจนเหมือนจะเป็นลูกของเธอเอง และในปัจจุบนัตอนน้ี ชีวติของบุษก็มีสภาพความเป็นอยูไ่ม่
แตกต่างจากพ่อแม่ของเธอ เม่ือ ประวิทย ์สามีของเธอก็ไม่ต่างจากพ่อ ท่ีทั้งติดเหล้า ติดการพนนั ก่อ
หน้ีสินมากมาย จนมีคนมาตามทวงเงินถึงท่ีบา้น ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนท าให้เธอตอ้งด้ินรนท างานหนกั
มากข้ึนท่ามกลางสภาพสังคม และการเมืองไทยวิกฤติในช่วง 6 ตุลาคม ก๋วยเต๋ียวท่ีเธอขาย เร่ิมไม่มีคน
กินหน้ีสินท่ีเธอไม่ไดก่้อ ก็เพิ่มมากข้ึนจนกลายเป็นความกดดนัของเธอคนเดียว ท่ีตอ้งหาเงินมาใชห้น้ี
ดว้ยวิธีการท่ีใครก็ไม่อาจคาดคิด และมองว่าเป็นส่ิงท่ีคนทัว่ไปไม่ท ากนั อย่างการเอาเน้ือคนมาแทน
เน้ือสัตว ์แต่บุษกลบัมองว่าเป็นทางออกท่ีดี ท่ีสุดส าหรับเธอ จนน ามาสู่การพฒันาเหตุการณ์ (Rising 
Action) ท่ีทั้ งสยดสยอง แต่ในขณะเดียวกันก็ชวนให้หลงใหลในรสชาติฝีมือของเธอ ในวนัท่ีเกิด
เหตุการณ์ความวุน่วายทางการเมือง ท่ีทหารใชก้ าลงัเข่นฆ่านกัศึกษา บุษไดรั้บความช่วยเหลือจาก อรรถ
พล ให้หนีรอดจากความวุ่นวายท่ีเกิดข้ึน การช่วยเหลือคร้ังน้ีสร้างให้เกิดความรู้สึกท่ีดีระหวา่งเธอกบั
เขาในระยะเวลาต่อมา แต่แลว้วนันั้นเธอกลบัถึงบา้นดว้ยความทอ้ ท่ีไม่สามารถหาซ้ือเน้ือได ้เน่ืองจาก
หน้ีคร้ังเก่าท่ีเธอยงัไม่ไดช้ าระ บุษ พบว่า มีนกัศึกษาคนหน่ึงมาตายในรถเข็นก๋วยเต๋ียวของเธอ และ
นกัศึกษาคนนั้น คือ เพื่อนสนิทของอรรถพลคนท่ีช่วยเธอไว ้และเป็นคนท่ีเขาก็ก าลงัตามหาอยู ่บุษไม่รู้
วา่จะจดัการกบัศพอยา่งไร จนเม่ือเธอไดย้นิเสียงเด็กผูห้ญิงกระซิบให้น าเน้ือคนมาหมกัท าเน้ือสมุนไพร
ขายแทนเน้ือสัตว ์ท่ีเธอไม่สามารถจะซ้ือได ้เพราะยงัมีหน้ีเก่าคา้งอยู่ บุษจึงจดัการกบัศพด้วยวิธีการ
เช่นเดียวกบัท่ีเธอหมกัเน้ือสัตวอ์อกขายในวนัต่อมา และกลายเป็นวา่เน้ือคนท่ีเธอหมกัขาย ขายดีจนเป็น
ท่ีร ่ าลือถึงรสชาติ ว่าอร่อยจนตอ้งลอง ท าให้เธอสามารถเปิดร้านไดอี้กคร้ัง และอรรถพลก็เป็นหน่ึงใน
ลูกค้าขาประจ าท่ีมากินมาช่วยบุษขาย ทั้ งยงัช่วยเก็บร้านทุกๆวนั จนเกิดเป็นความสนิทสนม เขา
กลายเป็นผูช้ายคนเดียวท่ีบุษไวใ้จยอมให้เขา้ใกล้ปล่อยตวัปล่อยใจยอมมีความสัมพนัธ์ดว้ย หลายวนั
ผา่นไปร้านของเธอขายดีมากข้ึน และความสัมพนัธ์ของเธอกบัอรรถพลก็พฒันาไปอยา่งรวดเร็ว แต่แลว้
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ในคืนหน่ึงกลุ่มเถา้แก่ก็ตามมาเก็บเงินกบัเธออีกคร้ัง เน่ืองจากไม่สามารถท่ีจะหาตวัประวิทยไ์ด ้และคืน
น้ีเองท่ีเธอจดัการกบัชายฉกรรจ์สามคน ท่ีมาทวงหน้ีอย่างน่าสยดสยอง ด้วยการวางยาในก๋วยเต๋ียว
ก่อนท่ีจะฆ่าทุกคนอยา่งเลือดเยน็ และท าการช าแหละศพทั้งสามคน น ามาท าเน้ือหมกัสูตรโบราณอยา่ง
ท่ีแม่เธอสอน ในส่วนของอรรถพลก็ยงัคงตามหาเพื่อนท่ีสูญหาย โดยท่ีตวัเขาเองก็ถูกต ารวจตามสืบ
เช่นเดียวกนั ในเชา้วนัต่อมาอรรถพลมาหาบุษท่ีร้านเหมือนเคย แต่เขากลบัพบวา่ ร้านปิด และพบบุษท่ี
อยูใ่นสภาพบาดเจ็บ ขา้วของในร้านเสียหายจากการต่อสู้ ดว้ยความสงสารเขาจึงให้สัญญาต่อเธอ วา่จะ
ไม่มีวนัทิ้งเธอใหต้อ้งพบเจอกบัเร่ืองแบบน้ีอีก บุษยอมท่ีจะมีอะไรกบัเขาดว้ยความเตม็ใจในคืนนั้น และ
ก็เป็นคืนเดียวกนัน้ีเองท่ีอรรถพลรู้เร่ืองราวในอดีตท่ีเธอปิดบงัไวภ้ายในโอ่งหมกัเน้ือหลงับา้น คือ ศพ
ของ นอ้งบวั ซ่ึงแทท่ี้จริงแลว้ นอ้งบวั ไม่ใชน้อ้งสาว อยา่งท่ีบุษบอกในตอนตน้ แต่เป็นลูกสาวของเธอท่ี
เกิดหลงัจากโดนพี่และพ่อข่มขืน รวมถึงศพอ่ืนๆท่ีถูกฝังอยู่ในแปลงผกัหลงับา้น เร่ืองราวต่างๆจึงเร่ิม
เขา้สู่จุดวิกฤติของภาพยนตร์ (Climax) มากข้ึนเม่ือความจริงบางอย่างเปิดเผยออกมา บุษเร่ิมแสดงให้
เห็นถึงความผดิปกติทางจิตมากข้ึนเร่ือยๆ เธอเร่ิมหวาดกลวั และไดย้นิเสียงเด็กผูห้ญิงกระซิบทุกเวลาให้
เธอฆ่าทุกคนท่ีเขา้มาพวัพนัอยูต่อนน้ี ทั้งยงัไม่ยอมรับความจริงท่ีเกิดข้ึนในชีวิต ไม่วา่จะเป็นเร่ืองท่ีนอ้ง
บวัตายไปนานแล้วด้วยฝีมือของประวิทยก์บัออ้ย และทั้งสองคนก็ถูกเธอฆ่าตายอย่างโหดร้ายทารุณ 
แลว้เอาศพทั้งสองมาท าเน้ือหมกัขาย ไม่เพียงเท่าน้ีเธอยงัฆ่าแฟนของออ้ย ท่ีมาตามหาตวัออ้ยท่ีบา้นของ
เธอตายเช่นเดียวกนั และในตอนน้ี บุษเร่ิมท่ีจะควบคุมตวัเองไม่ได ้เธอสับสนระหวา่งความเป็นจริง กบั
ส่ิงท่ีเธอจิตนาการ ทั้งยงัมีเสียงกระซิบท่ีคอยสั่งการเธอให้ใชค้วามรุนแรงกบัทุกคนท่ีเขา้มาในชีวิต และ
ท าให้เธอรู้สึกผิดหวงั เสียใจ รวมถึงอรรถพลคนท่ีเธอรัก ก็ท่ีจะเร่ิมตีตวัออกห่างหนัไปให้ความสนใจ
กบันกัศึกษารุ่นนอ้ง ซ่ึงสร้างความเจ็บช ้ าเหมือนคนท่ีถูกหักหลงั ถูกทอดทิ้ง ความรักท่ีเธอเคยมีให้จึง
กลายเป็นความโกรธเกลียด เสียใจ บุษจึงหลอกนกัศึกษาผูห้ญิงคนนั้นมาท่ีบา้นของเธอ เพื่อท่ีจะลวงให้
อรรถพลมาท่ีบา้น และจดัการฆ่าทั้งสองคนพร้อมกนั แต่พวกเขาทั้งสองคนก็รอดมาได ้ความรุนแรงท่ี
เกิดข้ึนเป็นความรุนแรง ท่ีเตม็ไปดว้ยความน่าสยดสยอง เม่ือทุกท่ีภายในห้องหมกัเน้ือหลงับา้นของเธอ
เต็มไปดว้ยซากศพ เลือด และเน้ือศพคนตาย ถูกหมกัไวเ้ป็นอยา่งดีแทนเน้ือสัตว ์เม่ือความจริงทุกอยา่ง
ถูกเปิดเผยว่า บุษเป็นฆาตกรท่ีฆ่าทุกคนอย่างเลือดเยน็ และเสียงกระซิบของเด็กผูห้ญิงท่ีเธอไดย้ินอยู่
ตลอดแทจ้ริงแลว้ เป็นเสียงท่ีเกิดจากจิตใตส้ านึกของเธอเอง และวิธีการต่างๆท่ีเธอท าก็ไดม้าจากการท่ี
เธอเห็น ซึมซับมาจากการกระท าของแม่ท่ีท ากบัพี่ และพ่อของเธอหลังจากท่ีทั้งสองคนข่มขืนเธอ 
เร่ืองราวจึงด าเนินมาสู่บทสรุป (Ending) ของเร่ืองเม่ือ บุษกลายเป็นคนเสียสติวิ่งหนีการจบักุมมาอยู่
กลางสะพานก่อนจะตดัสินใจกระโดนน ้าฆ่าตวัตาย พร้อมเสียงของเด็กผูห้ญิงท่ีกระซิบให้เธอกลบับา้น
เหมือนเป็นการบอกให้เธอปลดปล่อยทุกอย่าง และมีเพียงความตายเท่านั้นท่ีจะท าให้เธอหลุดพน้จาก
ความทุกขค์วามทรมานท่ีไดรั้บมาโดยตลอด เร่ืองราวเหมือนจะจบลงท่ีการตายของบุษ แต่ทา้ยท่ีสุดแลว้
บุษก็ไม่ตาย เธอกลบัมาท่ีบ้านเก่าของแม่เธอ กลับมายงัท่ีท่ีเธอเกิด ท่ีท่ีเหมือนฝันร้ายในวยัเด็ก แต่
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ขณะเดียวกนัก็เป็นสถานท่ีเดียว ท่ีเธอรู้สึกปลอดภยัในตอนน้ี ส่วนอรรถพลแมเ้ขาจะไม่ถูกฆ่า แต่เขาก็
กลายเป็นผูต้อ้งหาสมรู้ร่วมคิดกบับุษ ท าร้ายผูอ่ื้น และฆ่าคนตาย กลายเป็นเหยื่ออีกคนท่ีไดเ้ขา้มาพวัพนั
ในชีวติของบุษ และภาพยนตร์ยงัทิ้งขอ้คิดท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัการใชค้วามรุนแรงในครอบครัวในสังคม
ปัจจุบนั ท่ีเป็นปัญหามากยิ่งข้ึน แต่กลบัไม่ไดรั้บความสนใจเท่าท่ีควร และมีหลายกรณีท่ีไม่ไดรั้บการ
เยียวยาทางจิตใจอย่างถูกตอ้ง หรือทนัท่วงทีจนกลายเป็นปัญหาท่ียงัแก้ไม่ได้ ทั้งท่ีรู้ว่าเป็นปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจริงในสังคม 

2) แก่นเร่ือง (Theme) ภาพยนตร์เร่ือง เชือดก่อนชิม เพื่อสะทอ้นให้เห็นโทษ
ของการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว ปัญหาใกลต้วัท่ีเรามองขา้ม ความรุนแรงในครอบครัวไม่ไดส่้งผล
ต่อคนใกลชิ้ดเท่านั้นแต่เป็นปัญหาท่ีส่งผลต่อทุกคนในสังคม และการท่ีเด็กหรือผูห้ญิงตกเป็นเหยื่อ
ความรุนแรงก็เป็นเร่ืองท่ีน่าวิตกมากยิ่งข้ึนในเม่ือทุกวนัน้ีท่ีความรุนแรงในครอบครัวไม่ไดล้ดนอ้ยลง
เลยในทางกลบักนัยงัเป็นความรุนแรงท่ีคนในสังคมมองขา้ม เป็นการใชค้วามรุนแรงผา่นโครงสร้างทาง
อ านาจของคนท่ีเป็นใหญ่ในครอบครัว เช่น พ่อแม่ให้มีสิทธิในการสั่งสอน หรือทุบตีบุตรหรือการยก
บุตรให้แต่งงานกบัคนอ่ืน(คลุมถุงชน) เพื่อรักษาหน้าของตวัเอง สะทอ้นผ่านตวัละครผูห้ญิงในเร่ือง
อยา่ง บุษ ตวัละครท่ีถูกกระท าความรุนแรงมาโดยตลอด ตั้งแต่เด็กจนโตโดยคนในครอบครัว ส่งผลให้
เธอกลายเป็นคนเก็บกด ชอบใชค้วามรุนแรง เพื่อยุติปัญหาโดยไม่รู้วา่การกระท าของตวัเองเป็นเร่ืองท่ี
ผดิทั้งทางกฎหมาย และศีลธรรม ใชค้วามรุนแรงอยา่งโหดร้ายท าร้ายผูอ่ื้นจนตาย ทั้งยงัมีภาวะทางจิตท่ี
ไม่ปกติ ไม่รู้ว่าส่ิงท่ีท าลงไปควรหรือไม่ เช่น การน าเอาเน้ือคนมาใชแ้ทนเน้ือสัตวห์มกัเป็นอาหารขาย
จนกลายเป็นเร่ืองราวน่าสยดสยองชวนใหน่้าหลงใหลเม่ือไดม้าลิมลอง 

3) ฉาก (Setting) ฉากในภาพยนตร์เร่ือง เชือดก่อนชิม ส่วนใหญ่เป็นฉากการ
ด าเนินชีวิตของตวัละคร สะทอนให้เห็นภูมิหลงัฐานะของตวัละคร หรือลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัละครรวมทั้งสภาพแวดลอ้มทัว่ๆไปในเร่ือง เช่น ฉากบา้นเรือน ร้านคา้ภายในชุมชนเก่า เห็นถึงวิถี
ชีวิตของผูค้นท่ีตอ้งด้ินรนท างานเพื่อความอยูร่อดในชีวิต ทั้งยงัตอ้งพบเจอกบัเร่ืองท่ีสร้างให้เกิดความ
ผลกระทบท่ีเลวร้ายภายในจิตใจไม่ว่าจะเป็นเร่ือง หน้ีสิน การพนัน และยาเสพติดหรือการท าร้าย
ร่างกาย การเข่นฆ่ากนั เพราะความขดัแยง้ไม่ลงรอย หรือเกิดจากความคบัแคน้ใจของมนุษยท่ี์มีให้กนั 
นอกจากฉากการด าเนินชีวตยงัมีฉากท่ีเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ท่ี
ส าคญัของประเทศไทยในช่วง 6 ตุลาคม ท่ีนกัศีกษาถูกทหารจบักุม ท าร้ายร่างกาย ปรากฏให้เห็นใน
ภาพยนตร์เร่ืองน้ี ทั้งยงัเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นความรุนแรงเชิงอ านาจท่ีผูมี้อ  านาจมากกวา่ กระท าต่อผูท่ี้
มีอ านาจนอ้ยกวา่ หรือผูท่ี้ไม่มีอาวธุใหย้อมรับในอ านาจของตนดว้ยการใชค้วามรุนแรงกระท าต่อกนั 

4) ตวัละคร (Character) ในภาพยนตร์เร่ือง เชือดก่อนชิม ตวัละครผูห้ญิงเป็นตวั
ละครท่ีมีความส าคญัในการด าเนินเร่ือง และเป็นตวัละครท่ีมีภาวะทางจิตไม่ปกติ มีความขดัแยง้ทาง
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ความคิด ความรู้สึก คือ เป็นคนท่ีมีทั้งความดี และความเลวปะปนกนั เป็นตวัละครลกัษณะกลม (Round 
Character) คือ เป็นทั้งผูถู้กกระท าความรุนแรง และผูก้ระท าความรุนแรงในเร่ือง ไดแ้ก่ 

(1) บุษ ตวัละครหญิงท่ีมีความส าคญัในการด าเนินเร่ือง บุษเป็นสาวสวย
เจ้าของสูตรเน้ือสมุนไพรโบราณท่ีเธอได้รับจากแม่ เป็นคนท่ีถูกกระท าความรุนแรงจากคนใน
ครอบครัว ถูกพี่และพ่อข่มขืนจนทอ้ง และยงัถูกบงัคบัให้แต่งงานกบัประวิทย ์ท่ีมีนิสัยไม่ต่างจากพ่อ
ของเธอ ท่ีทั้งติดยาติดการพนนั และเจา้ชู ้เหตุการณ์เหล่าน้ีส่งผลโดยตรงต่อจิตใจของเธอ และบ่อยคร้ัง
ท่ีเธอมกัคิดถึงเร่ืองในอดีตท่ีแสนเจบ็ปวด ท าใหบุ้ษกลายเป็นผูห้ญิงท่ีเก็บตวั โดดเดียว และหวาดระแวง
เป็นลกัษณะของคนเก็บกด เหมือนคิดอะไรอยูต่ลอดเวลา บ่อยคร้ังเธอจะไดย้ินเสียงเด็กผูห้ญิงกระซิบ
ใหท้ าส่ิงนั้นส่ิงน้ีอยูเ่สมอ ท าใหเ้ธอมีภาวะทางจิตท่ีไม่ปกติ ไม่สามารถควบคุม หรือตดัสินใจเองได ้แต่
ถึงแมบุ้ษจะมีภาวะทางจิตเธอก็พยายามท่ีจะอยู่ให้ไดใ้นสังคมท่ีเต็มไปด้วยความกดดนัทางเศรษฐกิจ 
และการเมือง เธอจ าเป็นต้องท าทุกวิถีทาง เพื่อให้ครอบครัวสามารถอยู่ได้ด้วยวิธีการท่ีดี ท่ีสุดใน
ความคิดของเธอ แต่อาจไม่ใช่วธีิทัว่ไปท่ีคนอ่ืนๆท ากนั 

(2) อรรถพล นักศึกษาหนุ่มท่ีหนีการจับกุมของทหาร และได้มาพบกับ
บุษโดยบงัเอิญ ทั้งยงัเป็นคนท่ีช่วยบุษหนีออกมาจากเหตุความวุน่วายท่ีเกิดข้ึน ความสุภาพ ความมีน ้ าใจ
ท่ีเขามีใหบุ้ษ ท าใหเ้ธอเกิดความรู้สึกท่ีดี น ามาสู่การสานสัมพนัธ์ เป็นความไวใ้จเช่ือใจวา่เขาจะไม่มีวนั
ท าใหเ้ธอตอ้งเสียใจ หรือท าร้ายเธออยา่งท่ีผูช้ายคนอ่ืนกระท า  อรรถพลเป็นผูช้ายคนเดียวท่ีสามารถเขา
เขา้ใกลเ้ธอกบันอ้งบวั เป็นคนคนเดียวท่ีเธอสนิท และมีความสัมพนัธ์ดว้ย เขาเป็นคนท่ีท าให้บุษอยากท่ี
จะเร่ิมตน้ชีวติใหม่ดว้ยกนั เป็นคนท่ีเธอรัก แต่สุดทา้ยอรรถพลก็เป็นเหมือนผูช้ายทัว่ไปในความคิดของ
เธอคือ เห็นแก่ตวัและไม่รักษาสัญญาท่ีมีให้ จนความรักท่ีมีกลายเป็นความโกรธเกลียด และไม่สามารถ
ท่ีจะให้อภยัได้ เม่ืออรรถพลเร่ิมตีตวัออกห่าง ความสัมพนัธ์อนัดีท่ีมีก็จบลง และใครก็ตามท่ีเข้ามา
พวัพนัในชีวติเธอจะไม่สามารถถอนตวัได ้สุดทา้ย อรรถพลก็เป็นหน่ึงในเหยือ่ของเหตุการณ์น้ี 

5) ความขดัแยง้ (Conflict) ภาพยนตร์เร่ือง เชือดก่อนชิม น าเสนอความขดัแยง้ท่ี
มนุษยก์ระท าต่อกนั เพราะมนุษยเ์ป็นส่ิงมีชีวิตท่ีตอ้งอยูอ่าศยัรวมกนัเป็นกลุ่ม มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 
และปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนก็เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีสร้างให้เกิดความขดัแยง้ไม่ลงรอยกนัทั้งดา้นความคิด และ
พฤติกรรมท่ีน ามาสู่ความรุนแรงในสังคมของภาพยนตร์เร่ืองน้ี ท่ีเห็นอยา่งชดัเจน 2 ลกัษณะ คือ ความ
ขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์และความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัสังคม 

(1) ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์เป็นความขดัแยง้หลกัของเร่ืองท่ี
ตอ้งการน าเสนอให้เห็นภายใตบ้ริบททางสังคมท่ีน่าเป็นกงัวล โดยเฉพาะความขดัแยง้ของคนภายใน
ครอบครัว จุดเร่ิมตน้เล็กๆท่ีมีความส าคญัต่อทุกคนในการท่ีจะเติบโตเป็นคนดีหรือคนเลว ก็มาจากการ
เล้ียงดู การสั่งสอนของพ่อแม่ และหากครอบครัวมีความขดัแยง้ทั้งความคิด และพฤติกรรมจนน ามาสู่
การใชค้วามรุนแรงแกไ้ขปัญหา ปัญหาก็จะยิ่งบานปลายไม่มีทางท่ีจะหมดไปจากสังคม นอกจากน้ียงัมี
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เร่ืองของอ านาจท่ีแตกต่างกนัของคนในครอบครัวเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น การท่ีพ่อแม่มีอ านาจในการท่ีจะ
ใชค้วามรุนแรงในการเล้ียงดูลูก หรือสามีใชอ้  านาจในการตบตีภรรยา ก็เป็นความขดัแยง้ท่ีน ามาสู่ความ
ไม่ลงรอย การต่อตา้นอ านาจท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือฝ่ายท่ีถูกกระท ามาโดยตลอดจนทนไม่ไหวตอ้งใช้ความ
รุนแรงตอบโตก้ลบัคืน ทั้งแบบเผชิญหน้าโดยใช้ก าลงัท่ีมี หรือใช้วาจาด่าทอกนั และท าแบบลบัหลงั
อยา่งในภาพยนตร์เช่น การวางยาพิษ เป็นตน้  

(2) ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัสังคม ในภาพยนตร์เร่ือง เชือดก่อนชิม 
การน าเสนอประเด็นเก่ียวกบัเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ความรุนแรงทางการเมือง อ านาจ และความไม่
ลงรอยในอุดมการณ์ท่ีแตกต่าง เม่ือฝ่ายหน่ึงท่ีเป็นนกัศึกษาตอ้งการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพตามระบอบ
ประชาธิปไตยจากอีกฝ่ายหน่ึง ท่ีมีอ านาจอยูใ่นมือ และตอ้งการใช้อ านาจท่ีมีในการควบคุม หรือจ ากดั
สิทธิเสรีภาพบางอยา่งของผูใ้ตป้กครอง เพื่อให้ง่ายต่อการปกครอง และลดความแตกต่าง แต่ทา้ยท่ีสุด
กลบัน ามาสู่การต่อตา้นจากคนท่ีไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะนกัศึกษาท่ีมองว่าวิธีการท่ีใช้เป็นการลิดรอน
สิทธิความเป็นคนสร้างให้เกิดความไม่เท่าเทียมกนั และใชเ้พื่อหาผลประโยชน์ให้กบัตวัเองและพรรค
พวกของตนในรัฐบาล กลายเป็นความขดัแยง้ ท่ีน ามาสู่การใชก้ าลงัและความรุนแรงในการควบคุมผูค้น
ในสังคม 

6) สัญลกัษณ์พิเศษ (Special Symbol) ในภาพยนตร์เร่ือง เชือดก่อนชิม มีทั้ง
สัญลกัษณ์ทางภาพ และสัญลกัษณ์ทางเสียง ถูกน าเสนอในภาพยนตร์ เพื่อส่ือให้เห็นโทษของความ
รุนแรงในครอบครัว ท่ีมีผลกระทบอยา่งมากต่อการใชชี้วิตในอนาคตของผูท่ี้ถูกกระท า และยงัส่งผลต่อ
สภาพจิตใจของงเหยื่อ เป็นลกัษณะอาการป่วยเร้ือรังในจิตใจ ผา่นการตรอกย  ้าให้เห็นภาพท่ีชดัเจนของ
ความรุนแรง ดงัน้ี 

(1) โดยใช้ภาพระยะใกล้พิเศษ (Extreme Close-Up Shot) ถ่ายอวยัวะ
บางส่วนของร่างกายมนุษยอ์ยา่งเจาะจง เช่น ภาพมือท่ีถูกตดั ใบหนา้ หรือแขนท่ีฟกช ้ าหลกัจากเกิดเหตุ
ความรุนแรงโดยมนุษย์ด้วยกัน ส่ือให้เห็นถึงการกระท าท่ีไม่ปกติเป็นความรุนแรงท่ีเกิดจากความ
ผดิปกติภายในจิตใจของผูท่ี้กระท า อยา่งท่ีคนทัว่ไปไม่ท าต่อกนั 

(2) ตุก๊ตา เป็นสัญลกัษณ์แทน นอ้งบวั ส่ือถึงความรัก ความผกูพนัของบุษ ท่ี
มีต่อนอ้งบวั ซ่ึงเป็นลูกสาวแท้ๆ ของเธอ ท่ีตายไปนานแลว้จากการถูกฆ่าโดยสามี และออ้ยภายในบา้น
ของเธอเอง แต่บุษกลบัไม่ยอมรับความจริงในเร่ืองน้ี ดว้ยความเสียใจอยา่งท่ีสุด ท่ีตอ้งเสียลูกสาวไปท า
ให้เธอกลายเป็นคนท่ีเก็บกด จิตใจไม่ปกติมากยิ่งข้ึน จนเกิดเป็นจินตนาการไปเองวา่ นอ้งบวัยงัไม่ตาย
ยงัคงอยูก่บัเธอภายในบา้นหลงัน้ี บุษใชตุ้๊กตาของนอ้งบวัเป็นตวัแทน และท าทุกอยา่งเหมือนกบัตอนท่ี
นอ้งบวัยงัมีชีวติอยู ่ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่ แมเ้ธอจะเป็นบุคคลท่ีมีภาวะทางจิตไม่ปกติ เป็นคนท่ีใชค้วาม
รุนแรง และสามารถฆ่าคนได้โดยไม่รู้สึกผิดบาป แต่อีกด้านหน่ึงท่ีเธอมี คือ เธอรู้จกัความรัก ความ
ผกูพนัของแม่ท่ีมีต่อลูก เหมือนเช่นท่ีคนปกติมีใหต่้อกนั 
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(3) เสียงกระซิบของเด็กผูห้ญิง ท่ีบุษได้ยิน เป็นสัญลักษณ์ทางเสียงท่ีจะ
ปรากฏให้ไดย้ินทุกคร้ังเม่ือบุษมีอาการภาวะทางจิตท่ีผิดปกติ หรือเป็นช่วงเวลาท่ีบุษไม่สามารถท่ีจะ
ควบคุมความคิด ไม่มีความเป็นตวัของตวัเอง เสียงกระซิบของเด็กผูห้ญิงก็จะคอยบอกหรือช้ีน าให้เธอ
ท าส่ิงๆนั้น ซ่ึงบางคร้ังส่ิงท่ีเสียงกกระซิบบอกให้ท าก็ไม่ใช่เร่ืองท่ีควรจะท า เช่น กระซิบบอกให้เธอฆ่า
ผูช้ายทุกคนท่ีเขา้มายุง่เก่ียวในชีวิต หรือให้เธอฆ่าตวัตาย เสียงกระซิบของเด็กผูห้ญิงท่ีบุษไดย้ินจึงเป็น
เหมือนเสียงลึกๆภายในจิตใจของเธอ เป็นเสียงท่ีสะทอ้นออกมาจากจิตใตส้ านึกท่ีเธอพยายามเก็บกด
เอาไว ้และจะออกมาทุกคร้ังเม่ือเธอมีสภาพจิตใจท่ีอ่อนแอ ไม่มัน่คง ทั้งน้ียงัเป็นการสะทอ้นให้เห็นว่า
ตวัละครอย่างบุษเป็นตวัละครท่ีแตกต่างจากคนทัว่ไป เธอเป็นผูป่้วยท่ีมีภาวะทางจิตท่ีตอ้งไดรั้บการ
รักษาเป็นพิเศษ เน่ืองจากเธอสามารถท่ีจะท าร้ายผูอ่ื้นและท าร้ายตวัเองโดยไม่รู้วา่ส่ิงท่ีกระท าเป็นส่ิงท่ี
ไม่ถูกตอ้ง 

7) มุมมองการเล่าเร่ือง (Point of View) เป็นการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบดา้น(The 
Omniscient Narrator) ผ่านจุดยืนของตวัละครผูห้ญิงท่ีมีความผิดปกติทางจิต สะทอ้นให้เห็นลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ ทศันคติ รวมถึงจิตใจ และพฤติกรรมของตวัละครทุกตวัโดยเฉพาะ บุษ อยา่งไม่จ  ากดัใน
เร่ืองของเวลาและสถานท่ี และเร่ืองราวท่ีด าเนินไปในเวลาปัจจุบนัของบุษท่ีตอ้งต่อสู้กบัปัญหารอบดา้น
รวมทั้งปัญหาเก่ียวกบัภาวะทางจิตท่ีไม่ปกติของเธอ จะถูกตดัสลบักบัเร่ืองในอดีตของเธอกบัครอบครัว
ท่ีมีความรุนแรงสอดแทรกอยูต่ลอดช่วงเวลาตั้งแต่วยัเด็กจนเธอโตเป็นสาว น้ีจึงกลายเป็นสาเหตุส าคญั
ท่ีท าใหเ้ธอกลายเป็นคนเก็บกด สภาพจิตใจไม่ปกติ และใชค้วามรุนแรงตอบโตก้ลบัคืนไปยงัผูท่ี้ท  าร้าย
เธออยา่งโหดเห้ียมเลือดเยน็อยา่งท่ีคนทัว่ไปคิดไม่ถึง 

4.1.9.2 บทสนทนาของความรุนแรงในภาพยนตร์ 
1) บทสนทนาระหวา่งผูช้ายกบัผูห้ญิง 

(1) เถา้แก่กบับุษท่ีบา้น (ทวงหน้ีพนนัของประวทิย)์ 
เถา้แก่:  ถา้ไม่จ่ายบา้นก็จะถูกยดึ…เตรียมขนขา้วขนของออกนอกบา้น 

ไดเ้ลย 
บุษ:  ไม่…เถา้แก่ท าอยา่งนั้นไม่ไดห้รอก 
เถา้แก่:  ท าไมจะไม่ได…้น้ีสัญญามนัก็ท าไวเ้ห็นหรือเปล่า…ลายมือผวั

เธอชดัๆช่วยไม่ไดม้นัดนัทะล่ึงมือเติบไปเอง…รู้ทั้งรู้การพนนัมีไดต้อ้งมีเสีย หรือวา่เธอจะหาไรมาขดั
ดอกไปพลางๆก่อนดีมยั (เอาตวัขดัดอก)  

บุษ:  มนัไม่ใช่หนา้ท่ีของฉนัท่ีจะตอ้งไปรับผิดชอบแทนใครนะ…แต่เอา
เถอะถา้ไอผวัเลวๆมนัท าไวอ้ยา่งนั้นจริง…เดียวฉนัจะหาทางสะสางเอง 

บทสนทนาขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นถึงการใชอ้  านาจในการข่มขู่ของผูช้ายท่ีกระท าต่อผูห้ญิง
ให้รับผิดชอบในเร่ืองท่ีตนไม่ไดก่้อ (เร่ืองหน้ีสินจากการพนนั) แต่ตอ้งมีส่วนในการรับผิดชอบเพราะ
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คนท่ีสร้างหน้ีเป็นสามีของเธอ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความเห็นแก่ตวั และการกดข่ีของคนท่ีมีอ านาจมีก าลงั
(ทางกาย) มากกว่ากระท าต่อผูห้ญิงท่ีได้ช่ือว่าเป็น “ภรรยา” ให้ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบทั้งยงัตอ้งแบก
รับภาระน้ีอยูเ่พียงฝ่ายเดียว ถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนใกลชิ้ดท่ีไม่สามารถจะปฏิเสธความรับผิดชอบได ้
เป็นลกัษณะของความรุนแรงในครอบครัวท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกวนัในสังคมไทยทั้งยงัถูกมองขา้มไม่ไดรั้บ
การช่วยเหลืออยา่งจริงจงัจากคนอ่ืนๆในสังคมท่ีมองเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองภายในครอบครัวท่ีคนนอกไม่ควร
เขา้ไปยุง่เก่ียว  

2) บทสนทนาระหวา่งผูห้ญิงกบัผูห้ญิง  
(1) แม่บุษพดูกบับุษในบา้น (ในอดีต)   

แม่บุษ:  จ าไวน้ะรสชาติของการลา้งแคน้อย่างแสนสาสม ก็ไม่ต่างจาก
รสชาติของการปรุงอาหารอยา่งเลิศรส...ทุกอยา่งมนัเป็นเร่ืองของเวรกรรมอาหารเพื่อการช าระบาป 

บทสนทนาขา้งตน้เป็นค าพูดของแม่บุษท่ีพูดกบัเธอตอนท่ีเธอถูกพี่และพ่อข่มขืนจนตั้ง
ทอ้งและตอ้งแต่งงานกบัคนท่ีไม่ไดรั้กเพียงเพื่อหาพ่อให้เด็กในทอ้ง สุดทา้ยพี่และพ่อของเธอก็โดนแม่
ของเธอฆ่าตายดว้ยการวางยาพิษในเหลา้ แลว้น าเอาเน้ือมาหมกัสมุนไพรขายเหมือนอย่างท่ีท ากบัคน
อ่ืนๆท่ีเธอฆ่าตาย แสดงให้เห็นวา่ความรุนแรงทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนจากฝีมือของบุษลว้นเกิดจากการซึมซบั 
เรียนรู้จากคนท่ีให้ก าเนิด ให้การเล้ียงดู และสั่งสอน บุษใช้ความรุนแรงกระท าต่อผูอ่ื้นเพราะเธอเห็น
แบบอยา่งมาจากแม่ และเธอไม่คิดว่าการฆ่าคนเป็นส่ิงท่ีผิดบาปโดยเฉพาะฆ่าคนท่ีท าร้ายเธอก็เพื่อให้
คนๆนั้นไดรู้้จกัรสชาติของความเจ็บปวด และเป็นการช าระบาปท่ีคนๆนั้นกระท าต่อเธอ เพราะการฆ่า
คนก็ไม่ไดมี้ความแตกต่างไปจากการฆ่าสัตวเ์พื่อให้เราอยูร่อด และเพื่อชดใชใ้นส่ิงท่ีเขาหรือเธอคนนั้น
เคยกระท าเอาไว ้

4.1.9.3 องคป์ระกอบของความรุนแรง 
1) ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงถูกกระท า  

 

  
 

ภาพที ่4.40  ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงถูกกระท าจากภาพยนตร์เร่ือง เชือดก่อนชิม 
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ลกัษณะความรุนแรงของภาพยนตร์เร่ือง เชือดก่อนชิม ท่ีผูห้ญิงถูกกระท าส่วนใหญ่เป็น
ความรุนแรงทางกาย (Physical Violence) ถูกตบตี และความรุนแรงทางเพศ (Sexual Violence) เช่น การ
ท่ีผูห้ญิงถูกข่มขืนจากคนในครอบครัว เหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและ
ผูห้ญิงท่ีถูกกระท าจนเกิดเป็นความเจ็บปวดทั้งทางกาย และทางจิตใจ ในระยะยาวหากไม่ไดรั้บการ
รักษาท่ีถูกตอ้ง’ส่ิงเหล่าน้ีก็จะกลายเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีน ามาสู่การเกิดภาวะทางจิตท่ีผิดปกติจากความ
กดดนัความรุนแรง ท่ีสั่งสมมานาน โดยใชภ้าพระยะใกล ้พิเศษ (Extreme Close-Up Shot) เนน้เฉพาะ
อวยัวะบางส่วนท่ีถุกท าร้ายของตวัละครผูห้ญิง แสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวด ความรุนแรงท่ีไดรั้บของ
ผูห้ญิง ท่ีถูกกดข่ี ถูกท าร้ายโดยคนในครอบครัว และใชภ้าพระยะปานกลาง (Medium Shot) แสดงให้
เห็นบรรยากาศของความรุนแรง หรือการท าร้ายร่างกายท่ีเกิดข้ึนโดยผูห้ญิงจะตกอยู่ในสภาพหมด
หนทางท่ีจะต่อสู้ เช่น ถูกมดัมือมดัเทา้ ตอ้งตกอยู่ในสภาวะจ ายอม และใช้สีโทนร้อนเพื่อให้รู้สึกถึง
ความรุนแรงจากการะท า และใชแ้สงแข็ง (Hard Light) ในทิศทางดา้นขา้ง (Side Light) ของตวัละคร
ผูห้ญิงจนเกิดเงาท่ีมืดสร้างให้เกิดบรรยากาศท่ีอึดอดั ความเจ็บปวดท่ีผูห้ญิงได้รับจากการกระท าท่ี
เกิดข้ึน 

2) ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าต่อผูช้าย 
 

  
 
ภาพที ่4.41  ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าต่อผูช้ายจากภาพยนตร์เร่ือง เชือดก่อนชิม 
 

ลกัษณะความรุนแรงของภาพยนตร์เร่ือง เชือดก่อนชิม ท่ีเกิดจากการกระท าของผูห้ญิง
เป็นพฤติกรรมความรุนแรงทางกาย (Physical Violence) ท่ีเกิดจากภาวะทางจิตท่ีไม่ปกติของผูห้ญิง ท่ี
เป็นฝ่ายถูกกระท าความรุนแรงมาก่อน จนกลายเป็นคนท่ีใชค้วามรุนแรงในการจดัการกบัปัญหา โดยไม่
สนใจเร่ืองผิดบาป ส่วนใหญ่แสดงออกให้เห็นทางการกระท าผา่นสีหน้า ท่าทาง รวมถึงการใช้มีดใน
การฆ่าคน โดยใชภ้าพระยะใกล ้(Close-Up Shot) แสดงให้เห็นถึงสีหนา้ แววตาของผูช้ายท่ีหวาดกลวั
ต่อความตาย ท่ีจะเกิดข้ึน และถูกกระท าอยูใ่นลกัษณะท่ีไม่สามารถช่วยตวัเองได ้เพราะถูกตดัอวยัวะ
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บางส่วนของร่างกาย หรือถูกวางยาสลบ และตอ้งตกอยูใ่นสภาพของเหยื่อ ทั้งยงัมีการใชภ้าพระยะปาน
กลาง (Medium Shot) แสดงให้เห็นบรรยากาศของความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในฉากท่ีเต็มไปดว้ยเลือด หรือ
อวยัวะท่ีถูกตดัออกจากร่างกาย เป็นภาพความน่าสยดสยองท่ีเกิดจากการกระท าของตวัละครผูห้ญิง โดย
ใชสี้โทนร้อน (Hot Tone) เพื่อให้รู้สึกถึงความรุนแรง ความไม่ปกติท่ีจะเกิดข้ึน และใชแ้สงแข็ง (Hard 
Light) ในทิศทางดา้นขา้ง (Side Light) ของตวัละครผูห้ญิง ท่ีกระท าความรุนแรงจนเกิดเงามืดกวา่ปกติ 
สร้างใหเ้กิดบรรยากาศท่ีน่าอึดอดั น่าหวาดกลวัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งตวัละคร  

3) ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงกระท าต่อตวัเองและผูห้ญิงดว้ยกนั ในภาพยนตร์
เร่ืองเชือดก่อนชิม ปรากฏภาพการใช้ความรุนแรงท่ีผูห้ญิงมีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งสองลกัษณะ คือ เป็นผูท่ี้
กระท าและผูถู้กกระท าความรุนแรงทั้งต่อตวัเองและต่อผูห้ญิงดว้ยกนั 

 

  

 
 

ภาพที ่4.42  ภาพความรุนแรงจากการกระท าของผูห้ญิงในภาพยนตร์เร่ือง เชือกก่อนชิม 
 

ลกัษณะความรุนแรงท่ีผูห้ญิงกระท าต่อตวัเองในภาพยนตร์เร่ือง เชือดก่อนชิม ความ
รุนแรงส่วนใหญ่ ท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท า มีสาเหตุมาจากความรุนแรงภายในจิตใจ (Psychological 
Violence) เกิดจากการท่ีผูห้ญิงถูกท าร้ายร่างกายเป็นระยะเวลายาวนานจากคนในครอบครัวตั้งแต่เด็ก 
จนกลายเป็นคนเก็บกด กลวัเร่ืองความสัมพนัธ์ หวาดระแวงผูค้น และไม่รู้จกัความอ่อนโยน ก่อนท่ีจะ
กลายเป็นคนท่ีชอบใช้ความรุนแรงทางกาย (Physical Violence) กระท าต่อตวัเอง และต่อผูอ่ื้นโดยไม่มี
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สติ เพื่อจบเร่ืองราว หรือใช้จดัการกบัคนท่ีเขา้มาท าลายชีวิต โดยใช้ภาพพระยะใกล ้(Close-Up Shot) 
แสดงใหเ้ห็นสีหนา้แววตาอยา่งชดัเจนของตวัละครท่ีคิด และตดัสินใจอยา่งแน่วแน่ในการกระท าความ
รุนแรงและภาพสีหนา้แววตาหวาดกลวั เจ็บปวดของผูท่ี้ถูกกระท าความรุนแรงอยา่งชดัเจน ทั้งยงัมีการ
จบัภาพบางส่วนของร่างกายท่ีสามารถส่ือถึงการใชค้วามรุนแรง เช่น มือถือมีด ท่ีใชท้  าร้ายผูอ่ื้น โดยใชสี้
โทนร้อน (Hot Tone) และใชแ้สงแขง็ (Hard Light) ในทิศทางดา้นขา้ง (Side Light) ของตวัละครจนเกิด
เงาท่ีมืดกว่าปกติ เกิดความอึดอดั น่าหวาดกลวัในความรู้สึก เป็นความรุนแรงทางกายท่ีเกิดจากการ
กระท าของตวัละครผูห้ญิง เป็นผลมาจากความรุนแรงท่ีเกิดในครอบครัว ส่งผลต่อสภาพจิตใจให้
กลายเป็นคนท่ีมีภาวะทางจิตผิดปกติ สามารถท่ีจะกระท าความรุนแรงทั้งต่อตวัเอง และผูอ่ื้นไดโ้ดยไม่
รู้สึกผดิ 

4) ภาพความรุนแรงลกัษณะอ่ืนๆในภาพยนตร์  
(1) ภาพความรุนแรงทางการเมือง 

 

   
 
ภาพที ่4.43  ภาพความรุนแรงทางการเมืองจากภาพยนตร์เร่ือง เชือดก่อนชิม 
 

ความขดัแยง้ทางการเมืองในช่วง 6 ตุลาคม 2519 เป็นเหตุการณ์ทางการเมือง
ท่ีถูกสอดแทรกอยู่ในภาพยนตร์เร่ืองน้ี เพื่อเป็นการน าเสนอให้เห็นว่าความรุนแรงทางการเมือง เป็น
ความรุนแรงอีกรูปแบบหน่ึงท่ีสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างเชิงอ านาจระหว่างผูป้กครองกับผูใ้ต้
ปกครอง ท่ีไม่เท่าเทียมกนั หรือมีการเอารัดเอาเปรียบ ส่งผลให้เกิดความขดัแยง้กนั และการต่อตา้น จน
น ามาสู่การใชค้วามรุนแรงท าร้ายกนั เปรียบเทียบกบัโครงสร้างครอบครัวหากมีการใชค้วามรุนแรงใน
การแกไ้ขความขดัแยง้ ทา้ยท่ีสุดผลกระทบก็จะเกิดกบัเด็ก ผูห้ญิง หรือผูท่ี้อ่อนแอกว่าอยูเ่สมอ โดยใช้
ภาพระยะปานกลาง (Medium Shot) เพื่อให้เห็นถึงบรรยากาศของความรุนแรง ความขดัแยง้ ความ
วุ่นวายท่ีเกิดข้ึนของมนุษยก์ระท าต่อคนในชาติเดียวกนั เป็นความรุนแรงท่ีสร้างให้เกิดความสับสน
วุน่วาย การถูกคุกคามจากคนท่ีมีอ านาจ 
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(2) ภาพถ่ายอวยัวะของมนุษยท่ี์ถูกทรมาน 

 

   
 
ภาพที ่4.44  ภาพถ่ายอวยัวะของมนุษยท่ี์ถูกทรมานจากภาพยนตร์เร่ือง เชือดก่อนชิม 
 

ลกัษณะภาพระยะใกลเ้ป็นพิเศษ (Extreme Close-Up Shot) เป็นวิธีการท่ีถูกใชใ้นการส่ือ
ให้เห็นความรุนแรง ท่ีปรากฏในภาพยนตร์ ทั้งท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท า และถูกกระท าความรุนแรงโดยจะ
เนน้ถ่ายเฉพาะอวยัวะบางส่วนของร่างกายมนุษย ์ท่ีไดรั้บความเจบ็ปวด ความทรมานอยา่งมากก่อนท่ีจะ
เสียชีวติ สร้างใหเ้กิดความรู้สึกสยดสยอง น่าอึดอดั ทั้งยงัสะทอ้นให้เห็นถึงความเจ็บปวดความผิดปกติ
ภายในจิตใจ เป็นความรุนแรงทางจิต (Psychological Violence) ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัละครผูห้ญิงท่ีเป็น
ผูก้ระท าในภาพยนตร์เร่ืองน้ี 

4.1.9.4 สรุปภาพยนตร์เร่ือง เชือดก่อนชิม 
ภาพยนตร์เร่ือง เชือดก่อนชิม เป็นภาพยนตร์ประเภทสยองขวญั ตอ้งการน าเสนอความ

รุนแรงในหลายบริบทของสังคมไทย ทั้งความรุนแรงภายในครอบครัว และความรุนแรงทางการเมือง ท่ี
เก่ียวพนักบัทุกชีวติในสังคม โดยเฉพาะความรุนแรงภายในครอบครัว ท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของขบวนการขดั
เกลา้ในสังคม และเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีจะช่วยใหม้นุษยทุ์กคนเติบโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ ท่ีมีคุณภาพ ความรุนแรง
ท่ีปรากฏในภาพยนตร์เร่ืองน้ี ส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงทางกายเป็นการกระท าท่ีเห็นภาพชดัเจนทั้งการ
ตบตี กกัขงั และความรุนแรงทางเพศ เช่น การข่มขืนผูห้ญิงของคนในครอบครัว เป็นลักษณะท่ีผูมี้
อ  านาจมากกวา่กระท าต่อผูท่ี้ดอ้ยกวา่ เช่น พี่ หรือพอ่กระท าต่อบุตรสาว และแม่ท่ีกระท าต่อลูกสาว เป็น
ตน้ จนน ามาสู่ความรุนแรงท่ีเพิ่มมากข้ึน และส่งผลร้ายต่อสภาพจิตใจของผูท่ี้ถูกกระท า กลายเป็นคนไม่
ปกติทางอารมณ์ เก็บกด และทา้ยท่ีสุดก็แสดงออกเป็นพฤติกรรมท่ีผิดปกติ มีความโหดร้ายผิดจากคน
ทัว่ไปกระท าต่อผูอ่ื้นไดเ้ช่นกนั 
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4.1.10  ภาพยนตร์เร่ือง ช่ัวฟ้าดินสลาย (2553) 
 

 
 

ภาพที ่4.45  ใบปิดภาพยนตร์เร่ือง ชัว่ฟ้าดินสลาย (2553) 
 

ภาพยนตร์เร่ือง ชัว่ฟ้าดินสลาย เร่ืองราวความรัก ความเสน่หา และโศกนาฏกรรมชีวิตรักของ
หนุ่มสาวท่ีมีทั้ งความเหมือน และความต่าง รวมถึงความขดัแยง้ท่ีเกิดจากความแตกต่างในเร่ือง
อุดมการณ์ ความคิด ภูมิหลงัความเป็นมาของแต่ละคน แต่ดว้ยอ านาจพลงัแห่งความรักท่ีน าพาคนทั้ง
สองใหไ้ดม้าพบกนัใกลชิ้ดกนัจนน ามาสู่ความสัมพนัธ์ทางกาย และทางจิตใจ ท่ีท าให้เขาทั้งสองคนตอ้ง
ถูกจองจ าด้วยโซ่ตรวนแห่งความรัก ความเสน่หา และแรงอาฆาต ตราบจนชัว่ฟ้าดินสลาย กลายเป็น
ความขมข่ืนตราบชัว่ชีวติของคนรักท่ียงัมีชีวติอยู ่เป็นเร่ืองราวความรักท่ีจบลงดว้ยการตายของหน่ึงชีวิต
กบัอีกหน่ึงชีวติท่ีเหลืออยูอ่ยา่งทุกขท์รมานเหมือนตายทั้งเป็น 

4.1.10.1  การวเิคราะห์โครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ 
1) โครงเร่ือง (Plot) ภาพยนตร์เร่ือง ชั่วฟ้าดินสลาย เป็นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน

มาแลว้ในอดีตเก่ียวกบัความรักของคนสามคน และถูกเล่าเร่ืองผา่นบุคคลท่ี 3 ท่ีเคยอยูใ่นเหตุการณ์ รู้
เห็นเร่ืองราวทุกอย่างท่ีเกิดข้ึน และเล่าอย่างเป็นกลางมากท่ีสุด ในช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาท่ีบา้นเมือง
วุน่วายอยา่งท่ีสุดเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยตกอยูใ่นช่วงเวลาของ
การเปล่ียนผา่นทั้งดา้นสังคม และดา้นการเมืองการปกครอง ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนไทยทุกคน 
ก่อนจะเปิดเร่ือง (Exposition) ให้เห็นถึงภูมิหลงัของตวัละครแต่ละตวัเร่ิมท่ี ยุพดี ม่ายสาวพราวเสน่ห์
ผูห้ญิงชาวกรุงเทพฯเธอเป็นผูห้ญิงหวัสมยัใหม ่ท่ีก าลงัเบ่ือเมืองหลวงอนัแสนจะวุน่วายเป็นท่ีสุด เพราะ
มนัท าใหเ้ธอรู้สึกขาดอิสรภาพท่ีเธอโหยหา และตอ้งการท่ีจะหนีไปให้ไกลจากท่ี ท่ีเธออยูจ่นเม่ือเธอได้
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พบกบั พะโป้ คหบดีผูม้ ัง่คัง่ชาวพม่าในงานเล้ียงตอ้นรับแขกจากต่างประเทศ ท่ีเธอท างานเป็นเลขาอยู ่
เธอไดต้ดัสินใจแต่งงานทนัที โดยไม่คิดหาเหตุผลอะไรทั้งนั้น เหตุผลเดียวท่ีมี คือ เธอหวงัวา่จะไดพ้บ
กับอิสรภาพอีกคร้ังกับพะโป้ หนุ่มใหญ่เจ้าของกิจการค้าไม้ในจงัหวดัก าแพงเพชร ก่อนท่ีทั้งคู่จะ
เดินทางไปใช้ชีวิตในปางไมเ้ขาท่ากระดาน หลังจากแต่งงาน ยุพดีคิดว่าชีวิตเธอในตอนน้ีสมบูรณ์
เพรียบพร้อมทุกอย่างมีทั้งความสุข ความสบาย และมีอิสรภาพอย่างเต็มท่ี ท่ีเธอได้รับจากสามี 
จนกระทัง่วนัหน่ึง เม่ือเธอไดพ้บกบั ส่างหม่อง ชายหนุ่มผูห้ล่อเหลา หากแต่กลบับริสุทธ์ิในเร่ืองความ
รัก เขามีทุกอย่างสมบูรณ์อย่างหนุ่มในฝันของสาวๆ คือ เป็นคนหนุ่มท่ีหน้าตาดี มีทั้งการศึกษาท่ีดี มี
หนา้ท่ีการงานมัน่คง ทั้งยงัเป็นหลานรักของพะโป้ และดว้ยความไวว้างใจท่ีพะโป้มีใหท้ั้งสองคน เขาจึง
เปิดโอกาสให้ทั้งสองได้ท าความรู้จกักันในฐานะญาติ ท าให้คนทั้งคู่ได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปล่ียน
ทศันคติ และด้วยวยัท่ีไม่ต่างกนัมาก ก็ยิ่งท าให้ทั้ งสองใกล้ชิดกนัมากข้ึน จนกลายเป็นความเสน่หา 
ความปรารถนาต่อกัน น ามาสู่ความสัมพนัธ์ฉันท์ชู้สาว ท่ีมีความรักเข้ามาเก่ียวขอ้ง และกลายเป็น
จุดเร่ิมตน้ของโศกนาฏกรรม และความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนตามมา เร่ืองราวเขา้สู่การพฒันาเหตุการณ์ 
(Rising Action) จากความไวใ้จของ   พะโป้ ท าให้หนุ่มสาวทั้งสองใกลชิ้ดกนัมากข้ึน จนไม่สามารถท่ี
จะระงบัความปรารถนาในจิตใจของตวัเองได้ กลายเป็นความสัมพนัธ์ท่ีไม่ควรระหว่างอาสะใภก้บั
หลานกา้วไปสู่ความสัมพนัธ์ในฐานะของคนรักหรือชู ้ท่ีผูห้ญิงคนหน่ึงยอมนอกใจสามีตวัเอง และอีก
คนหน่ึงกลายเป็นคนทรยศต่อผูมี้พระคุณ ท่ีเล้ียงดูมา ทั้งคู่ลกัลอบมีความสัมพนัธ์กนั จนทุกคนในปาง
ไมรั้บรู้ และไม่นานเร่ืองน้ีก็รู้ถึงพะโป้ เขารู้เห็นเร่ืองราวทั้งหมดดว้ยสองตาของตวัเอง วา่คนท่ีเขารักทั้ง
สองคนทรยศหกัหลงัเขามาโดยตลอด      พะโป้เจ็บปวด และแคน้ใจกบัเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก จนไม่อาจ
ท่ีจะให้อภยักับคนทั้งสองได้ ซ่ึงน ามาสู่จุดวิกฤติของภาพยนตร์ (Climax) เม่ือเร่ืองราวทุกอย่างถูก
เปิดเผย ความรักความไวใ้จก็ถูกแทนท่ีดว้ยความโกรธเกลียด ชิงชงั กลายเป็นความขดัแยง้ในจิตใจของ
พะโป้ท่ีมีต่อคนทั้งสอง ในตอนแรกเขาตอ้งการท่ีจะฆ่าคนทั้งสองทิ้ง แต่เขาก็ไม่ท า หลงัจากท่ีเขาค่อยๆ
สงบน่ิงอยา่งคนท่ีมีประสบการณ์ และเหมือนจะเขา้ใจในโลกวา่ ชายหนุ่มก็ตอ้งคู่กบัหญิงสาว ไม่ใช่คน
แก่ท่ีใกลช้ราอยา่งเขา แต่ความจริงแลว้ทุกส่ิงท่ีเห็นกลบัตรงกนัขา้มกบัความรู้สึกของเขา เม่ือจิตใจของ
พะโป้กลับเต็มไปด้วยความโกรธเกลียด ความอาฆาต ท่ีมีเพียงความตายเท่านั้น ท่ีจะสามารถขจดั
ออกไปจากใจเขาได ้และก่อนท่ีทุกอยา่งจะจบลง    พะโป้ไดต้ดัสินใจมอบบทลงโทษท่ีสาสมแก่คนทั้ง
สอง ด้วยกันให้ยุพดี และส่างหม่องแต่งงานกัน และใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในฐานะสามีภรรยา ภายใต้
เง่ือนไขท่ีแสนโหดร้าย เยอืกเยน็ ดว้ยการจองจ าทั้งคู่ไวด้ว้ยโซ่ตรวน พนัผกูคนทั้งสองเขา้ไวด้ว้ยกนัทุก
ลมหายใจตราบชัว่ฟ้าดินสลายอยา่งท่ีตอ้งการ ในช่วงแรกทั้งยุพดี และส่างหม่องมีชีวิตรัก ชีวิตคู่ ท่ีแสน
สุขในการอยู่ใกล้ชิดกนัตลอดเวลา จนไม่รู้สึกขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงในชีวิตไป โดยลืมไปว่ามนุษยทุ์กคน
ยอ่มตอ้งการท่ีจะมีชีวติเป็นของตวัเอง ตอ้งการพื้นท่ี ท่ีเป็นส่วนตวัส าหรับคิด พกัผอ่นจิตใจ ไม่ใช่การท่ี
ตอ้งอยู่ด้วยกัน ตวัติดกันอยู่ตลอดเวลาด้วยโซ่ตรวน จึงกลายเป็นสาเหตุ ท่ีท าให้คนทั้งสองเร่ิมเกิด
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ความรู้สึกอึดอดั เกิดความไม่เขา้ใจกนัมากข้ึนเร่ืองๆ เพราะขาดอิสรภาพในการใช้ชีวิต และความเป็น
ส่วนตวั จนกลายเป็นความขดัแยง้ในความสัมพนัธ์ระหวา่งคนรัก ท่ีเพิ่มมากข้ึนน ามาสู่การทะเลาะเบาะ
แวง้ และการใชค้วามรุนแรงทั้ งทางวาจา พูดจาท าร้ายจิตใจกนั และทางร่างกาย เช่น การตบตี และการ
ใชก้ าลงัข่มขืนภรรยาตวัเอง และเพื่อลดความกดดนัทั้งสองพยายามท่ีจะหาทางตดัโซ่ และหนีออกจาก
ปางไมท้างเรือ แต่ก็ไม่ส าเร็จ ท าอยา่งไรก็ไม่อาจท่ีจะตดัโซ่เส้นน้ีได ้ยุพดี และส่างหม่องจึงกลบัไปออ้น
วอนพะโป้อีกคร้ัง เพื่อขอกุญแจไขโซ่ตรวน แต่กลับได้ค  าตอบ คือ ความตายเท่านั้น ท่ีจะน ามาสู่
อิสรภาพอีกคร้ัง พะโป้ไดม้อบปืนหน่ึงกระบอกกบักระสุนหน่ึงนดั ซ่ึงนัน่เป็นทางออกเดียว และเป็น
ของขวญัท่ีพะโป้มอบให้ส าหรับคนทั้งคู่ เร่ืองราวน ามาสู่บทสรุปความรักของคนทั้งสองในตอนจบ 
(Ending) ของเร่ือง เม่ือยุพดี และส่างหม่องตดัสินใจท่ีจะไม่ตดัโซ่ออกจากกนั เพราะทา้ยท่ีสุดแล้ว แม้
โซ่จะขาดออกจากกนัพวกเขาก็ไม่สามารถท่ีจะใช้ชีวิตไดเ้หมือนเดิมอีกต่อไป ส่างหม่องจึงตดัสินใจท่ี
จะเป็นคนท่ียิงตวัตาย โดยตอ้งการให้ยุพดีมีชีวิตอยู่เพื่อลูกในทอ้ง และเพื่อไถ่บาปทั้งหมดท่ีกระท ามา 
และให้ยุพดีเป็นคนลัน่ไกยิงเขา แต่ยุพดีกลบัเลือกท่ีจะจบชีวิตของตวัเอง ไปพร้อมลูกนอ้ยในทอ้งแทน 
เพื่อยติุเร่ืองราวทุกอยา่ง และเป็นเสมือนการปลดปล่อยตวัเองจากพนัธนาการความรัก ท่ีผกูติดตวัเธออยู ่
ให้ตวัเองได้เป็นอิสระอีกคร้ังโดยท่ีไม่ต้องแบกรับภาระอะไรอีก ยุพดีจึงตดัสินใจฆ่าตัวตาย เพื่อ
ปลดปล่อยทุกอยา่งไป ส่วนส่างหม่องผูท่ี้ตอ้งสูญเสียคนท่ีรักทั้งภรรยา และลูกก็กลายเป็นคนเสียสติ ท่ี
ยงัคงถูกผูกติดด้วยพนัธนาการของความรัก ความรู้สึกผิดบาปในจิตใจ ท่ีเขาเป็นคนก่อข้ึน และได้
ท าลายความสัมพนัธ์ท่ีดี ท่ีเคยมีต่อให้กนัระหวา่งคนทั้งสามก็ถูกท าลายลงดว้ยความโกรธเกลียด ความ
รุนแรงกลายเป็นโศกนาฏกรรมของความรักท่ีจบลงดว้ยความสูญเสียอยา่งน่าเวทนาเป็นท่ีสุด 

2) แก่นเร่ือง (Theme) ภาพยนตร์เร่ือง ชัว่ฟ้าดินสลาย เป็นเร่ืองของความรักท่ี
แทจ้ริงของมนุษยเ์ป็นอยา่งไร มนุษยทุ์กคนยอ่มตอ้งการความรักอยากเป็นทั้งคนท่ีให้ความรัก และคนท่ี
ถูกรัก แต่ความปรารถนาในจิตใจเป็นส่ิงท่ีมนุษยแ์ต่ละคนมีไม่เหมือนกนั และแสดงออกต่างกนั ความ
แตกต่างเหล่าน้ีย่อมน ามาซ่ึงความไม่เขา้ใจ ความขดัแยง้ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสัมพนัธ์ของ
คนท่ีรักกนัและใชชี้วิตคู่อยูด่ว้ยกนั และเม่ือวนัหน่ึงความรักท่ีเคยมีไดเ้พิ่มข้ึนจนลดช่องวา่งระหวา่งกนั
กลายเป็นความรู้สึกอึดอดัเขา้มาแทน รู้สึกไม่มีความเป็นส่วนตวัเม่ือตอ้งอยูก่บัความรักท่ีมากเกินพอดี 
เช่นเดียวกนักบัความรักลดน้อยลงจนเหมือนเป็นคนไร้ตวัตนส าหรับอีกคน ความรักท่ีเคยสวยงามก็
หายไปได้เช่นกนั การท่ีมนุษยมี์ความรักท่ีไม่พอดีไม่รู้จกัเวน้ระยะห่างของการใช้ชีวิตคู่ การกระท า
เหล่าน้ีจะน ามาสู่การกระทบกระทัง่ ความขดัแยง้ และการใชค้วามรุนแรงเพื่อยุติความบาดหมางต่างๆท่ี
เกิดข้ึนจากความสัมพนัธ์กลายเป็นโศกนาฏกรรมของความสูญเสีย ผูช้มจะเขา้ใจความรักมากข้ึนว่า
แท้จริงแล้วความรักไม่ได้หมายถึง การครอบครองหรือการเสียสละ แต่ความรักก็ คือ ความรักไม่
สามารถเปล่ียนเป็นส่ิงอ่ืนได ้ยิง่รักมาก มีความสุขมาก เวลาทุกขก์็มากเช่นเดียวกนั การใชชี้วิตท่ีพอดีจึง
เป็นหนทางท่ีจะช่วยรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีท่ีสุด 



160 
 

3) ฉาก (Setting) ฉากในภาพยนตร์เร่ือง ชั่วฟ้าดินสลาย ส่วนใหญ่เป็นฉาก
แสดงให้เห็นถึงการด าเนินชีวิตของตวัละคร ภูมิหลงั ฐานะของตวัละคร หรือลกัษณะความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัละคร รวมถึงความสัมพนัธ์ในเชิงอ านาจของตวัละครท่ีกระท าต่อกนั ในภาพยนตร์เร่ืองน้ี
ปรากฏฉากท่ีส าคัญท่ีสุดเพียงฉากเดียว คือ ปางเขาท่ากระดาน ปางไม้ของพะโป้ สถานท่ีเกิด
โศกนาฏกรรมความรักข้ึนระหวา่งคนสามคน ท่ีมีทั้งความรัก และความโกรธเกลียด ความรุนแรงมอบ
ให้กัน ปางเขาท่ากระดาน สถานท่ีห่างไกลจากเมืองหลวง ท่ีแสนวุ่นวายในช่วงเวลาของการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง ท่ีน่ี จึงมีความเงียบสงบ มีความสวยงามของธรรมชาติป่าเขา เป็นสถานท่ีท่ี
ยุพดีเลือกหนีมาใชชี้วิตอย่างอิสระตามท่ีเธอตอ้งการ ท่ีเธอไม่สามารถหาไดจ้ากเมืองหลวง ก่อนท่ีปาง
เขาท่ากระดานแห่งน้ีจะกลายเป็นสถานท่ีจองจ าเธอด้วยพนัธนาการของความรัก ท่ีมีเพียงความตาย
เท่านั้นจะช่วยใหเ้ธอหลุดพน้จากพนัธนาการทุกอยา่งท่ีผกูมดัอิสรภาพของเธอเอาไว ้

4) ตวัละคร (Character) ในภาพยนตร์เร่ือง ชัว่ฟ้าดินสลาย ตวัละครจะมีความ
ซบัซอ้นในจิตใจมีความเป็นมนุษยสู์ง คือ เป็นคนท่ีมีทั้งความดี และความเลว เป็นตวัละครลกัษณะกลม 
(Round Character) คือ สามารถเป็นทั้งผูก้ระท า และผูถู้กกระท าในเร่ือง ไดแ้ก่ 

(1) ยุพดี เป็นหญิงม่ายผ่านการแต่งงานมาแลว้ เป็นสาวสวยเต็มไปด้วย
เสน่ห์ เป็นผูห้ญิงหวักา้วหนา้ รักอิสระ มีทั้งความฉลาด และมีความมัน่ใจในตวัเองสูง เต็มไปดว้ยความ
ทะเยอทะยาน มีความคิดท่ีทนัสมยัไม่สนใจในกฎระเบียบหรือจารีตท่ีเคยมี ท าให้เธอเป็นผูห้ญิงท่ี
ค่อนขา้งแตกต่างจากผูห้ญิงทัว่ๆไป คือ มีความกลา้ในการตดัสินใจท่ีจะเลือกใชชี้วิตอยา่งท่ีตอ้งการ มี
อิสระกลา้ท่ีจะเส่ียงท าในส่ิงท่ีเธอคิดวา่ถูกตอ้งแมว้า่ส่ิงท่ีเธอคิดเธอท าคนส่วนใหญ่มองวา่ไม่ถูกไม่ควร 
ลึกๆในจิตใจของเธอจึงเต็มไปการโหยหาอิสรภาพ และความรักอยา่งแทจ้ริง เธออยากจะรักใครสักคน
และเขาคนนั้นก็รักเธอเช่นเดียวกนั โดยท่ีเธอมองวา่ความรักเป็นส่ิงท่ีสวยงาม และไม่มีส่ิงใด ความผิด
ใด ท่ีความรักจะอภยัใหไ้ม่ได ้และน้ีคือ ส่ิงเดียวท่ีเธอมีเหมือนผูห้ญิงคนอ่ืนๆ 

(2) ส่างหม่อง หนุ่มพม่าผูห้ล่อเหลา แต่กลบับริสุทธ์ิในเร่ืองรัก เขามีความ
รักและความนบัถืออาของเขาอย่างท่ีสุด อาเป็นผูท่ี้เล้ียงดูให้การศึกษา ให้ความรัก ความเมตตาต่อเขา
เสมอมา ตั้งแต่ท่ีพอ่เขาตาย ส่างหม่องเป็นหนุ่มนกัเรียนนอก มีทั้งความรู้ และความความสามารถในการ
ท างาน ทั้งยงัเป็นหลานท่ีพะโป้รัก และไวใ้จ แต่สุดทา้ยแลว้เขาก็เหมือนผูช้ายทัว่ไป ท่ีถูกความเสน่หา  
ความใกลชิ้ดระหว่างเขากบัยุพดี ถูกกิเลสตณัหาเขา้ครอบง าจิตใจให้หว ัน่ไหว ยอมกระท าในส่ิงท่ีผิด
บาปทั้งต่อตวัเอง และต่อผูมี้พระคุณท่ีเล้ียงดูมา โดยลกัลอบแอบคบชูก้บัยุพดี ทรยศหกัหลงัอาท่ีเขารัก
และนบัถือ จนน ามาสู่ท่ีมาของความขดัแยง้ ความโกรธเกลียด การท าลายความรัก ความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งคนสามคน เกิดเป็นความรุนแรง การฆ่าตวัตาย ซ่ึงเป็นโศกนาฏกรรมของความรักท่ีน่าเศร้า 

(3) พะโป้ คหบดีม่ายชาวพม่า เจา้ของปางไมผู้ม้ ัง่คัง่ในก าแพงเพชร พะโป้
เป็นหนุ่มใหญ่ท่ีมีเสน่ห์ มีอ านาจ เป็นท่ีนบัถือของทุกคนท่ีอยู่ในปากไมข้องเขา ภายนอกเขาเป็นคนท่ี



161 
 

ทรงธรรม มีความนบัถือในศาสนาพุทธ เป็นคนท่ีมีความเมตตา แต่ในจิตใจอีกดา้นหน่ึงกลบัเต็มไปดว้ย
ความโกรธ ความโหดเหยียม เขาจึงเป็นเหมือนพ่อพระท่ีมีเมตตาต่อผูค้นท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองไม่ว่า
จะเป็นหลานรักอยา่งส่างหม่องหรือภรรยาท่ีรักมากอยา่งยุพดี แต่เม่ือใดก็ตามท่ีมีใครมาท าให้เขาโกรธ 
หรือลบหลู่เกียรติของเขา พะโป้ก็จะกลายเป็นมารร้าย ท่ีพร้อมจะท าลายคนท่ีเขาโกรธแคน้ให้ถึงท่ีสุด
ดว้ยวธีิการท่ีเยือ่กเยน็ ยิ่งกวา่การฆ่าให้ตาย พะโป้จึงเป็นคนท่ียืนอยูต่รงกลางระหวา่งความดี และความ
เลวเท่าๆกนั 

5) ความขดัแยง้ (Conflict) ภาพยนตร์เร่ือง ชัว่ฟ้าดินสลาย เป็นความขดัแยง้
ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์ท่ีไม่ลงรอยกนัทั้งในดา้นความคิดเก่ียวกบัมุมมองความรักท่ีค่อนขา้งแตกต่าง
ในส่วนของผูช้ายให้ความส าคญักบัความรักน้อยกวา่เร่ืองความกา้วหนา้ในหน้าท่ีการงาน ส่วนผูห้ญิง
ความรักมีความส าคญัอยา่งมาก ผูห้ญิงทุกคนตอ้งการให้คนรักเอาใจใส่ดูแล รวมถึงการใชชี้วิตคู่เป็นส่ิง
ท่ีผูห้ญิงคาดหวงัว่าจะตอ้งสมบูรณ์สวยงาม นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ระหวา่งกนัอยูใ่นลกัษณะเชิงอ านาจท่ีผูช้ายมีความเป็นใหญ่ มีอ านาจในการตดัสินใจจนถึงขั้นท่ีสามารถ
ใช้ความรุนแรงหรือพิพากษาชีวิตของคนอ่ืนให้อยู่หรือตายได้ ส่วนผู ้หญิงกลับเป็นเพียงแค่
ส่วนประกอบหน่ึงเท่านั้นไม่มีสิทธิท่ีจะคิดหรือตดัสินใจน ามาสู่ความขดัแยง้ และการทา้ทายอ านาจของ
ผูช้าย เช่น ผูห้ญิงท่ีมีความคิดสมยัใหม่ รักอิสระอยา่งยุพดี ก่อนท่ีเธอจะตดัสินใจฆ่าตวัตาย เธอไดถู้ก
พิพากษาความผิดโดยผูช้ายท่ีอยูใ่นฐานะเป็นผูป้กครองมากกว่าเป็นคนรักหรือคนในครอบครัว มนัจึง
เป็นเร่ืองยากท่ีจะอธิบายหรือหาขอ้สรุปให้กบันิยามของ “ความดี และความเลว” หรือ “ความถูกตอ้ง” 
เพราะมนุษยต่์างก็มีความคิดท่ีแตกต่างและยนือยูใ่นจุดท่ีต่างกนั 

6) สัญลกัษณ์พิเศษ (Special Symbol) ในภาพยนตร์เร่ือง ชัว่ฟ้าดินสลาย ส่วน
ใหญ่เก่ียวข้องกับอิสรภาพในการเลือกท่ีจะมีชีวิต รวมถึงเลือกท่ีจะรัก โดยสะท้อนผ่านบทกวีจาก
หนงัสือ 2 เล่ม คือ The Prophet และ A Doll House หนงัสือสองเล่มท่ียุพดีชอบอ่านเป็นพิเศษ และเป็น
หนงัสือท่ียุพดี และส่างหม่องใชใ้นการพูดคุย แลกเปล่ียนทศันคติ ความคิดเห็นเก่ียวกบัความรัก และ
การใชชี้วติ นอกจากน้ียงัมี โซ่ตรวน พนัธนาการท่ีใชผ้กูมดัคนสองคนเขา้ดว้ยกนัตราบชัว่ฟ้าดินสลาย 

(1) A Doll House ของ “Henrik Ibsen” ท่ีกลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของ
ยพุดี เพราะเธอใชถ้อดแบบทั้งความคิด และการใชชี้วติของตวัเอง เธอมองวา่ตวัเองเป็นเหมือนชีวิตของ
นางเองในเร่ือง คือ นอร่า เลือกอิสรภาพมากกวา่การจองจ าอยู่กบัคนท่ีเธอไม่รัก หรือผกูพนัอยูก่บัส่ิงท่ี
จะท าใหเ้ธอขาดอิสรภาพ อยา่งตอนหน่ึงในภาพยนตร์ท่ียุพดีพูดวา่ “ฉนัคิดอยา่งท่ีนอร่าคิด และฉนัเห็น
อยา่งท่ีนอร่าเห็น” จะเห็นไดว้า่ความคิดเร่ืองการแต่งงานของยุพดี ก็คลา้ยกบัความคิด และการตดัสินใจ
ของนอร่าเป็นอยา่งมาก ยุพดีแต่งงานกบัพะโป้ ทั้งท่ีไม่ไดรั้ก แต่เพราะเธอคิดวา่เขาสามารถให้ในส่ิงท่ี
เธอตอ้งการได ้นัน่คือ ความมัน่คง และอิสรภาพอยา่งท่ีเธอหาไม่ไดใ้นเมืองใหญ่อยา่งบางกอก ก่อนท่ี
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จะเกิดจุดเปล่ียนในชีวิต เม่ือเธอแต่งงานไป และพบว่าการแต่งงานได้กลายเป็นเหมือนเคร่ือง
พนัธนาการจองจ าอิสรภาพท่ีเธอเคยมีเช่นกนั  

(2) The Prophet ปรัชญาชีวิตของ “Kahlil Gibran” บทกวีอีกเล่มหน่ึงท่ีเป็น
เหมือนหลกัการในการด าเนินชีวติของตวัละครในเร่ือง ซ่ึงทั้ง ยพุดี พะโป้ และ ส่างหม่อง ตวัเอกทั้งสาม
ใชเ้ป็นเหตุผลหลกัประกอบการกระท าของตวัเอง ในเร่ืองความรัก ความสัมพนัธ์ของการแต่งงาน การ
ใช้ชีวิตอยู่ดว้ยกนั และทา้ทายกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมของสังคม เช่น การนอกใจ ประเด็นเในเร่ืองการ
ปลดปล่อยร่างกาย และหัวใจให้เดินตามความตอ้งการ ความปรารถนาในอิสรภาพท่ีแตกต่าง ทั้งเร่ือง
ความรัก ความสัมพนัธ์ และความถูกตอ้งเหมาะสมในการกระท าของแต่ละตวัละคร จึงยากท่ีจะช้ีชดัวา่
การกระท าของใครเหมาะสม ดีงาม หรือถูกตอ้ง และบทสรุปของภาพยนตร์เร่ืองน้ี ก็ท  าให้ผูช้มเห็นแลว้
วา่ตวัละครทุกตวัละคร ต่างลม้เหลวในความรัก ความสัมพนัธ์ และการใช้ชีวิตคู่ ไม่มีใครตวัละครใด
เขา้ใจอยา่งแทจ้ริง และปรัชญาชีวติท่ีถูกตอ้งควรเป็นเช่นไร 

(3) โซ่ตรวน ไม่ไดเ้ป็นเพียงสัญลกัษณ์ของการผกูมดั การจองจ าอิสรภาพท่ี
เห็นด้วยตาเท่านั้น แต่ยงัเป็นการลงโทษผูท่ี้กระท าความผิดให้รู้จกัส านึกในความผิดท่ีตนได้กระท า 
นอกจากน้ี โซ่ตรวนในภาพยนตร์เร่ืองน้ี ยงัเป็นสัญลกัษณ์แทนการผกูมดัในความสัมพนัธ์ของมนนุษย์
กบัการใชชี้วติคู่ และการแสดงความรัก ท่ีเหมาะสมระหวา่งกนัไม่ให้มากเกินไปหรือนอ้ยจนเกินไป ให้
อยูใ่นทางสายกลาง ท่ีไม่ตึงจนเจ็บปวดหรือเกิดความอึดอดั และรู้สึกเหมือนขาดอิสรภาพท่ีเคยมีมาใน
ชีวิต เม่ือตอ้งมาอยู่ร่วมกบัคนอีกคน หรือหย่นจนรู้สึกเหมือนไร้ตวัตนไม่เป็นท่ีตอ้งการส าหรับคนท่ี
ตวัเองรัก โซ่ตรวนจึงเป็นเหมือนพนัธนาการในความสัมพนัธ์ ท่ีมนุษยทุ์กคนมี เพราะความรักเป็นส่วน
หน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดความความสัมพนัธ์ และมนุษยทุ์กคนไม่วา่จะเพศใด หรืออยูใ่นวยัใดก็ตอ้งการความรัก
ดว้ยกนัทั้งส้ิน และมีอยูใ่นทุกลมหายใจเขา้ออก จนกวา่ความตายจะพรากเอาไป  

7) มุมมองการเล่าเร่ือง (Point of View) เป็นการเล่าเร่ือง จากมุมมองของ
บุคคลท่ี 3 (The Third-Person Narrator) เป็นตวัละครผูช้ายท่ีเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน และเป็น
ตวัแทนของตวัละครอ่ืนๆ เล่าเร่ืองราวในอดีตท่ีเคยเกิดข้ึนกบัชีวิตของตวัเอง และของคนทุกๆคนใน
สถานท่ีแห่งน้ีใหก้บัชายหนุ่มผูห้น่ึงท่ีเขา้มาในปางไมแ้ห่งน้ีไดฟั้ง เพื่อเป็นบทเรียนชีวิต บอกเล่าให้เห็น
ลกัษณะความสัมพนัธ์วา่ใครมีความสัมพนัธ์อยา่งไร รวมถึงทศันคติ จิตใจความรู้สึก และพฤติกรรมของ
ตวัละครทุกตวัอย่างชัดเจนในประเด็นท่ีบุคคลท่ี 3 เห็นแต่จะไม่เปิดเผยบางประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความคิด ความรู้สึกของตวัละคร แต่ก็มีความคิดเห็นของตวัเองเพิ่มเติมลงไปจากส่ิงท่ีเห็น ซ่ึงอาจไม่ใช่
ความจริงทั้งหมดท่ีเป็นเพราะไม่มีใครจะรู้ดีไปกว่าจิตใจของคนๆนั้น ในการเล่าเร่ืองจะเรียงล าดับ
เหตุการณ์ความเป็นมาตั้งแต่วนัแรกจนถึงวนัสุดทา้ยของคนสามคน ท่ีมีความรักเป็นตวัขบัเคล่ือนโดย
ไม่จ  ากดัเร่ืองของเวลาและสถานท่ีท่ีเร่ืองราวไดด้ าเนินไป 

4.1.10.2  บทสนทนาของความรุนแรงในภาพยนตร์ 
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1) บทสนทนาระหวา่งผูช้ายกบัผูห้ญิง 
(1) ยพุดีและส่างหม่องในหอ้งนอน 

ยพุดี:  ดูสิ ส่างหม่องหกหมด(ยาทาเล็บ)เลย.... น่ีมนัขวดสุดทา้ยแลว้นะ 
ส่างหม่อง:  แลว้ผมจะซ้ือใหใ้หม่นะ 
ยพุดี:  จะไปซ้ือท่ีไหนไดล้ะ ยีห่อ้น้ีตอ้งสั่งจากเมืองนอกเท่านั้นนะ 
ส่างหม่อง:  ผมขอโทษนะ 
ยุพดี:  ขอโทษแลว้มนัไดอ้ะไร... ยาทาเล็บมนัจะกลบัเขา้ไปในขวดมยั

...ท าไมเธอถึงไดโ้ง่เง่าอยา่งน้ีนะส่างหม่อง 
ส่างหม่อง:  ก็ผมขอโทษ...ผมไม่ไดต้ั้งใจ 
ยพุดี:  คราวหนา้คราวหลงัจะท าอะไรก็หดัคิดถึงคนท่ีอยูด่ว้ยบางก็ 

แลว้กนั 
ส่างหม่อง:  ตกลงจะ๊ 

(2) ส่างหม่องพายพุดีหนีออกจากปางไมพ้ะโป้ 
ยพุดี:  ถา้โซ่เราขาดจากกนัเธอจะทิ้งฉนัมยัส่างหม่อง 
ส่างหม่อง:  มาถามท าไมตอนน้ีห่า 
ยพุดี:  ตอบฉนัมาถา้โซ่เราขาดออกจากกนัเธอจะทิ้งฉนัมยั...ตอบฉนัมา 
ส่างหม่อง:  จะบา้แลว้เหรอ 
ยุพดี:  ตอบฉันมาเด่ียวน้ีนะ....  ตอบฉันมา... ตอบฉันมาส่างหม่อง... 

ตอบฉนัมา (กรีด) 
ส่างหม่อง:  เพราะเธอคนเดียวท่ีท าให้ชีวิตฉนันรกอย่างน้ี... เพราะคน

เดียวท่ีท าให้คุณอาเกลียดฉนัอย่างน้ี... ถา้ไม่มีเธอฉันก็ไดแ้ต่งงานกบัลูกขา้หลวง ไดไ้ปองักฤษ ไดไ้ป
ท างานท่ีพระนคร ไดมี้หนา้มีตา... เธอท าลายทุกส่ิงทุกอยา่งในชีวติฉนั...เธอมนันางเพศยา 

ยุพดี:  อีหนา้ตวัเมีย... อีรังแกผูห้ญิง.... ปล่อยฉนันะ... ปล่อยกู... ปล่อย
ฉนันะ ปล่อย...อีบา้ อีบา้...ฉนัเกลียดแก เกลียดแก.... อีเลวอีเลว 

บทสนทนาขา้งตน้ทั้งสอง แสดงให้เห็นถึงลกัษณะของความสัมพนัธ์ของคนสองคนท่ี
รักกันได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดเวลา จนไม่มีพื้นท่ีความเป็นส่วนตัวไว้ส าหรับให้ตัวเอง เป็น
ความสัมพนัธ์ของมนนุษยท่ี์มากเกินพอดี จนวนัเวลา และความเปล่ียนแปลงท าให้คนสองคนเกิดความ
ขดัแยง้ความไม่เขา้ใจกนัในความแตกต่างทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของชายและหญิงส่งผล
ใหค้วามรักท่ีเคยมีกลายเป็นความสัมพนัธ์ท่ีขมข่ืน น่าเบ่ือหน่ายในการใชชี้วิตคู่ท่ีแทบจะไม่มีเวลาความ
เป็นส่วนตวั ต่างคนต่างรู้สึกขาดอิสรภาพในชีวติ ก่อนจะกลายเป็นความรุนแรงท่ีแสดงออกทั้งทางวาจา
และทางร่างกายกระท าต่อกนัระหวา่งคนสองคนท่ีรักกนัมาก 
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2) บทสนทนาระหว่างผูห้ญิงกับผูห้ญิง ผูว้ิจยัไม่พบ บทสนทนาท่ีมีความ
รุนแรงระหวา่งผูห้ญิงกบัผูห้ญิงในภาพยนตร์เร่ืองน้ี 

4.1.10.3  องคป์ระกอบของความรุนแรง 
1) ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงถูกกระท า  

 

  
 
ภาพที ่4.46  ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงถูกกระท าจากภาพยนตร์เร่ือง ชัว่ฟ้าดินสลาย 
 

ลกัษณะความรุนแรงของภาพยนตร์เร่ือง ชัว่ฟ้าดินสลาย ท่ีผูห้ญิงถูกกระท าส่วนใหญ่เป็น
ความรุนแรงทางกาย (Physical Violence) ถูกตบตี และความรุนแรงทางเพศ (Sexual Violence) คือ การ
ท่ียุพดีถูกคนท่ีรักข่มขืนทั้งท่ีตวัเองไม่พร้อมและไม่มีความตอ้งการ สร้างให้เกิดความเจ็บปวดทั้งทาง
ร่างกาย และทางจิตใจ เป็นรูปแบบความสัมพนัธ์และการใชชี้วิตคู่ของผูช้ายกบัผูห้ญิง ท่ีมีความขดัแยง้ 
มีความไม่เขา้ใจกนัในความตอ้งการของแต่ละคน และขาดอิสรภาพความเป็นส่วนตวั จนน ามาสู่การใช้
ความรุนแรงเพื่อยติุเร่ืองราวความขดัแยง้ท่ีมี โดยใชภ้าพระยะใกล ้(Close-Up Shot) ถ่ายในมุมสูง แสดง
ให้เห็นถึงสีหน้า แววตาท่ีเจ็บปวดของผูห้ญิงท่ีถูกสามีกดข่ี ข่มขืน ถูกท าร้ายโดยคนรักหรือคนใกลชิ้ด
โดยท่ีผูช้มจะไม่เห็นสีหน้าของผูท่ี้กระท า และใช้ภาพระยะปานกลาง (Medium Shot) แสดงให้เห็น
บรรยากาศของความรุนแรงหรือการท าร้ายร่างกายท่ีเกิดข้ึนโดยผูห้ญิงจะตกอยู่ในสภาพหมดหนทางท่ี
จะต่อสู้ ตกอยูใ่นสภาวะจ ายอม และใชสี้โทนร้อน (Hot Tone) เพื่อใหรู้้สึกถึงความรุนแรง เจ็บปวดท่ีเกิด
จากการะท า และใชแ้สงแข็ง (Hard Light) ในทิศทางดา้นขา้ง (Side Light) ของตวัละครจนเกิดเงาท่ีมืด
สร้างใหเ้กิดบรรยากาศท่ีอึดอดัเจบ็ปวด เศร้าหมองท่ีเกิดข้ึนกบัผูห้ญิง 
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2) ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าต่อผูช้าย 
 

  
 
ภาพที ่4.47  ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าต่อผูช้ายจากภาพยนตร์เร่ือง ชัว่ฟ้าดินสลาย 
 

ลกัษณะความรุนแรงของภาพยนตร์เร่ือง ชัว่ฟ้าดินสลาย ท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของ
ผูห้ญิงเป็นพฤติกรรมความรุนแรงทางกาย (Physical Violence) ท่ีเกิดจากความรักเป็นสาเหตุส าคญั 
แสดงออกให้เห็นทั้งการใช้วาจา และการกระท าผ่านสีหน้า ท่าทางโดยใช้ภาพระยะใกล้ (Close-Up 
Shot) แสดงให้เห็นถึงสีหนา้ แววตาของผูห้ญิงท่ีก าลงัโกรธ และใชค้วามรุนแรงต่อคนรัก ซ่ึงเป็นการ
กระท าท่ีเกิดมาจากความผิดหวงั ไม่พอใจท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ ในส่วนของผูช้ายท่ีถูกกระท าความ
รุนแรงจะอยูใ่นลกัษณะยอมให้กดข่ี ยอมให้กระท าเพราะรัก และอาจรู้สึกวา่เป็นความผิดของตวัเองทั้ง
ยงัมีการใชภ้าพระยะปานกลาง (Medium Shot) แสดงให้เห็นบรรยากาศของความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนใน
ฉากท่ีเต็มไปดว้ยความขดัแยง้ การต่อสู้ของคนสองคนท่ีมีการท าร้ายร่างกายกนัและกนัโดยใช้สีโทน
ร้อน (Hot Tone) เพื่อส่ือความรู้สึกถึงความรุนแรงท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในอีกไม่ช้า หรือเป็นช่วนเวลาท่ี
ก าลงัเกิดเหตุความรุนแรงอยู่ และใช้แสงแข็ง (Hard Light) ในทิศทางดา้นขา้ง (Side Light) ของตวั
ละครท่ีกระท าจนเกิดเงาท่ีมืดเป็นมิติท่ีสร้างให้เกิดบรรยากาศท่ีน่าอึดอดั ตึงเครียด ความไม่ลงรอย
ระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน  

3) ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงกระท าต่อตวัเองและผูห้ญิงดว้ยกนั ในภาพยนตร์
เร่ือง ชัว่ฟ้าดินสลาย ผูว้ิจยัไม่พบ ภาพความรุนแรงท่ีผูห้ญิงกระท าต่อผูห้ญิงดว้ยกนั แต่พบว่ามีภาพ
ผูห้ญิงกระท าความรุนแรงต่อตวัเองอยา่งตั้งใจในตอนจบของภาพยนตร์  
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ภาพที ่4.48  ภาพความรุนแรงจากการกระท าของผูห้ญิงจากภาพยนตร์เร่ือง ชัว่ฟ้าดินสลาย 
 

ลกัษณะความรุนแรงท่ีผูห้ญิงกระท าต่อตวัเองในภาพยนตร์เร่ือง ชั่วฟ้าดินสลาย เป็น
ความรุนแรงท่ีมีสาเหตุมาจากจิตใจ (Psychological Violence) เกิดข้ึนจากความรักก่อนท่ีจะกลายเป็น
ความรู้สึกหมดหวงั หมดส้ินหนทางท่ีจะแกไ้ขในเร่ืองท่ีผิดพลาด ท่ีตวัเองเป็นคนก่อไว ้ซ่ึงน ามาสู่การ
ตดัสินใจใชค้วามรุนแรง เพือ่ยติุปัญหาเป็นการกระท าความรุนแรงทางร่างกาย (Physical Violence) โดย
การใชอ้าวธุกระท าต่อตวัเองอยา่งตั้งใจ ท่ีจะฆ่าตวัตาย เพื่อจบเร่ืองราวความขดัแยง้ และเพื่อปลดปล่อย
ตวัเองจากทุกส่ิงทุกอยา่ง ซ่ึงการตายเป็นวิธีการท่ีตวัละครคิดวา่ ดีท่ีสุด และเป็นทางออกท่ีดีส าหรับทุก
คนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชภ้าพระยะใกล ้(Close-Up Shot) แสดงใหเ้ห็นสีหนา้แววตา ความตั้งใจอยา่งชดัเจน
ของตวัละครท่ีคิดฆ่าตวัตาย และตดัสินใจอยา่งแน่วแน่ในการกระท านั้น โดยใชสี้โทนร้อน (Hot Tone)
และใชแ้สงแขง็ (Hard Lght) ในทิศทางดา้นขา้ง (Side Light) ของตวัละครท่ีกระท าความรุนแรง จนเกิด
เงาท่ีมืดกบัใบหนา้ตวัละครสะทอ้นความรู้สึกของความอึดอดั หม่นหมอง แต่ในขณะเดียวกนัก็รู้สึกสงบ 
เยือกเย็นกบัการกระท าดงักล่าว การฆ่าตวัตายของยุพดี เป็นความรุนแรงทางร่างกายท่ีเกิดจากการ
กระท าของผูห้ญิง แต่กลบัส่งผลอยา่งมากต่อจิตใจของส่างหม่อง คนรักท่ียงัมีชีวิตในลกัษณะของคนท่ี
ตายทั้งเป็น 

4) ภาพความรุนแรงลกัษณะอ่ืนๆในภาพยนตร์ ผูว้ิจยัไม่พบ ภาพความรุนแรง
ลกัษณะอ่ืนๆในภาพยนตร์อยา่งชดัเจนในภาพยนตร์ 

4.1.10.4  สรุปภาพยนตร์เร่ือง ชัว่ฟ้าดินสลาย 
ภาพยนตร์เร่ือง ชั่วฟ้าดินสลาย เป็นภาพยนตร์แนวพีเรียด-ดราม่า ตอ้งการน าเสนอใน

ประเด็นความรักและความสัมพนัธ์ของมนุษย์ท่ีมีทั้ งรัก และโกรธเกลียดท่ีโดนคนรักหักหลัง การ
นอกใจจนน ามาสู่การท าลายความสัมพนัธ์ในชีวิตคู่ การใชค้วามรุนแรงเพื่อการแกแ้คน้ หรือตอ้งการท่ี
จะสั่งสอนคนท่ีท าร้ายจิตใจใหไ้ดรั้บความเจบ็ปวดทางใจท่ีทรมานยิ่งกวา่การท าร้ายทางกายหรือการฆ่า
ให้ตาย เป็นลักษณะการลงโทษท่ีเลือดเย็นโหดร้ายเหมือนตายทั้งเป็นด้วยการจองจ าอิสรภาพและ
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เสรีภาพไวด้ว้ยโซ่ตรวนท่ีจะท าให้เขาทั้งสองคนเขา้ใจในความรักความสัมพนัธ์อย่างแทจ้ริงวา่ “ความ
รักไม่เคยให้ส่ิงใดนอกจากตวัมนัเอง” และ “ความสัมพนัธ์ของชีวิตคู่จ  าเป็นตอ้งมีท่ีวา่งระหวา่งคนสอง
คนให้ต่างได้มีอิสระเป็นของตวัเอง”  ภาพยนตร์เร่ืองน้ีจึงมีการน าเสนอความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนภายใน
จิตใจก่อนท่ีจะแสดงออกเป็นการกระท าทางกายซ่ึงมีสาเหตุมาจากความรักท่ีไม่ลงรอยกนัของคนสาม
คน 

 
4.2  สาเหตุความรุนแรง และความรุนแรงเกีย่วกบัผู้หญิง 
 

จากการวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ และเทคนิคทางภาพยนตร์กบัการส่ือ
ความหมาย เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุความรุนแรงท่ีท าให้ผูห้ญิงตอ้งกระท าความรุนแรง และรูปแบบการ
กระท าความรุนแรงระหวา่งตวัละครทั้งทางอวจันภาษา และวจันภาษาจากภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เร่ือง 
ผูว้จิยัไดส้รุปแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) สาเหตุความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัผูห้ญิงและท าให้ผูห้ญิงตอ้งใช้
ความรุนแรง และ 2) รูปแบบการกระท าความรุนแรงท่ีปรากฏในภาพยนตร์ไทยได ้ดงัน้ี 

 
4.2.1  สาเหตุของความรุนแรงทีเ่กดิขึน้กบัผู้หญงิและท าให้ผู้หญงิต้องใช้ความรุนแรง 
สาเหตุของความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัผูห้ญิงและท าให้ผูห้ญิงตอ้งใช้ความรุนแรงในภาพยนตร์

ไทยทั้ง 10 เร่ือง พบวา่ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ  
ประการท่ี 1 สาเหตุความรุนแรงท่ีเกิดจากคนในครอบครัว  
สาเหตุความรุนแรงท่ีเกิดจากคนในครอบครัว พบว่า ภาพยนตร์ไทยมีการน าเสนอภาพของ

ผูห้ญิงท่ีเป็นฝ่ายถูกกระท าความรุนแรงมาก่อนโดยคนท่ีตวัเองรัก หรือเป็นคนในครอบครัว เช่น พ่อ
กระท าความรุนแรงต่อลูก หรือสามีกระท าความรุนแรงต่อภรรยา ซ่ึงการน าเสนอลกัษณะน้ีเป็นการ
สะทอ้นให้เห็นวา่ แมส้ังคมไทยในปัจจุบนัแมจ้ะมีการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาในทุกๆดา้นโดยเฉพาะ
ดา้นเศรษฐกิจ แต่ยงัไรก็ตามสังคมไทยก็ยงัเป็นสังคมท่ีมีความเหล่ือมล ้ า ความไม่เท่าเทียมกนัในเชิง
อ านาจ และความไม่เท่าเทียมกนัทางเพศซ่อนอยู่ภายในสังคมไทย ส่งผลให้ผูห้ญิงถูกกดข่ี ถูกท าร้าย
ร่างกาย และถูกกระท าทางเพศจากการกระท าของผูช้าย โดยเฉพาะคนในครอบครัวท่ียงัคงมีทศันคติ
แบบชายเป็นใหญ่ มองผูห้ญิงไม่ว่าจะเป็นลูกหรือภรรยาเป็นสมบติัท่ีตวัเองมีสิทธิครอบครอง บงัคบั 
และมีอ านาจในการตดัสินใจท่ีเหนือกว่ากระท าการกดข่ีข่มเหงคนในครอบครัว น ามาสู่การท าลาย
ความสัมพนัธ์อนัดี ท าลายความเช่ือใจ หรือความรักท่ีมีต่อกนั และยงัเป็นแรงบีบคั้นท าให้ผูห้ญิงตอ้งลุก
ข้ึนมาตอบโต ้ป้องกนัตวั หรือเป็นลกัษณะของการบนัดาลโทสะ ท่ีเกิดจากความกดดนั  ผิดหวงัและเสีย
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ความรู้สึกอยา่งรุนแรง โดยส่วนใหญ่แลว้จะเกิดจากความไม่ตั้งใจ แต่ตอ้งกระท าเพื่อให้ตวัเองหลุดพน้
จากสถานการณ์อนัเลวร้ายและสามารถท่ีจะมีชีวติต่อไปได ้

นอกจากน้ี ภาพยนตร์ไทยยงัน าเสนอถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัผูห้ญิงท่ีถูกกระท าโดยคนเป็น
พ่อไม่ว่าจะเป็นพ่อผูใ้ห้ก าเนิด หรือพ่อเล้ียง พบว่า มีการน าเสนอตวัละครผูห้ญิงท่ีถูกกระท าความ
รุนแรงตั้งแต่ยงัเป็นเด็ก โดยถูกท าร้ายทางร่างกายร่วมกบัการกระท าทางเพศ ซ่ึงความรุนแรงดงักล่าว
ไม่ไดส่้งผลกระทบทางร่างกายเท่านั้น แต่ผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของคนท่ีไวใ้จ ยงัส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อสภาพจิตใจของผูห้ญิงท่ีถูกกระท า เป็นภาวการณ์บาดเจ็บในระยะยาว และยากท่ีจะรักษา 
กลายเป็นคนท่ีมีลกัษณะเก็บตวั หลีกหนีสังคม และมีอาการหวาดระแวงซ่ึงเป็นสะทอ้นให้เห็นถึงสภาพ
จิตใจท่ีไม่ปกติเกิดข้ึนหลงัจากผา่นเหตุการณ์เลวร้ายนั้น ตวัละครผูห้ญิงจะมีการแสดงออกทางอารมณ์ท่ี
ค่อนขา้งรุนแรง มีความแปรปรวนข้ึนลงไดง่้ายจนบางคร้ังก็ไม่สามารถควบคุมสติได ้และมีพฤติกรรม
ของคนเก็บกด หลีกหนีจากสังคม และไม่ไวใ้จผูอ่ื้นโดยเฉพาะผูช้าย ตวัอยา่งเช่น อิงอร จากภาพยนตร์
เร่ืองเมมโมร่ี รักหลอน หรือ บุษ จากภาพยนตร์เร่ืองเชือดก่อนชิม ตวัละครผูห้ญิงทั้งสองคนจะมีปัญหา
อยา่งมากกบัการสร้างความสัมพนัธ์คร้ังใหม่กบัผูค้นท่ีเขา้มาในชีวติเป็นลกัษณะของความสัมพนัธ์ท่ีเต็ม
ไปดว้ยขดัแยง้อยูต่ลอดเวลากบัความรู้สึกลึกๆในจิตใจ  คือ แมว้า่จะเกิดตวัละครจะเกิดความรู้สึกดี แต่
ในอีกดา้นหน่ึงภายในจิตใจก็ยงัไม่ยอมรับไม่ไวใ้จคนท่ีเขา้มา ซ่ึงเกิดจากการกระท าเลวร้ายในอดีตท่ี
พวกเธอไม่สามารถท่ีจะกา้วขา้มไปได ้ส่งผลให้ความสัมพนัธ์ในปัจจุบนัระหวา่งเธอกบัคนอ่ืนๆเต็มไป
ดว้ยความขดัแยง้ การปกปิดความจริง หรือความไม่มัน่คงทางอารมณ์ เช่น จิตใจแปรปรวน ซึมเศร้า 
และการแสดงออกท่ีไม่ปกติ ไม่สามารถเร่ิมตน้ชีวิตใหม่ท่ีดีไดจ้นน ามาสู่ความคิด หรือความพยายามท่ี
จะฆ่าตวัตายเพื่อหนีปัญหา 

ประการท่ี 2 สาเหตุความรุนแรงท่ีเกิดจากคนอ่ืนๆในสังคม  
สาเหตุความรุนแรงท่ีเกิดจากคนอ่ืนๆในสังคม ในท่ีน้ีหมายถึงบุคคลท่ีตวัละครผูห้ญิงรู้จกัแต่ไม่

มีปฏิสัมพนัธ์ด้วย เช่น คนท่ีอาศยัอยู่ในสถานท่ีเดียวกัน(อพาร์ทเม้นท์  ห้องเช่า) และคนท่ีท างาน
เดียวกนั บุคคลเหล่าน้ีแม้ว่าผูห้ญิงจะไม่มีความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นด้วย  แต่ก็เป็นบุคคลท่ีตวัละคร
ผูห้ญิงตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ติดต่อพูดคุยกนั กลายเป็นอีกหน่ึงสาเหตุท่ีท าให้ผูห้ญิงตกอยู่ในสภาพของ
ผูถู้กกระท าความรุนแรง โดยท่ีภาพยนตร์จะน าเสนอให้ตวัละครผูห้ญิงเขา้ไปเห็นเหตุการณ์ดว้ยความ
บงัเอิญ หรือเขา้ไปมีส่วนรู้เห็นการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งโดยท่ีผูก้ระท าไม่อยากให้ใครเห็น เป็นผลให้ตวั
ละครผูห้ญิงเหล่านั้นตอ้งตกอยูใ่นอนัตราย ถูกตามล่าเพื่อปิดปาก และกลายเป็นผูถู้กกระท าความรุนแรง
ทั้งความรุนแรงทางวาจาเช่น ถูกข่มขู่ท่ีจะเอาชีวิต และความรุนแรงทางร่างกาย เช่น ถูกตบตี ถูกท าร้าย 
หรือถูกฆ่าตายเพื่อปิดปากไม่ให้พูดในส่ิงท่ีเห็นหรือไดย้ิน อยา่งเช่น ตุม้ จากภาพยนตร์เร่ืองตลก 69 ท่ี
บงัเอิญเขา้ไปมีส่วนไดส่้วนเสียในเงินท่ีพบจนน ามาสู่เร่ืองราวมากมายอยา่งไม่คาดคิดมาก่อน หรือ เซน
จากภาพยนตร์เร่ืองช็อคโกแลต ท่ีตอ้งเขา้ไปพวัพนักบัความขดัแยง้ในกลุ่มผูมี้อิทธิพลในอดีตท่ีแม่ของ
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ตวัเองก็เป็นหน่ึงในสมาชิกท่ีหักหลังกลุ่มและก าลังถูกตามล่า เป็นสาเหตุให้ผูห้ญิงถูกกระท าความ
รุนแรง และเป็นแรงบีบคั้น กดดนัให้ผูห้ญิงตอ้งใช้ความรุนแรงตอบโต ้ป้องกนัตวั หรือเพื่อช่วยเหลือ
คนท่ีรัก โดยไม่ไดเ้กิดจากความตั้งใจท่ีจะใชค้วามรุนแรง แต่เป็นเหตุการณ์บงัคบัให้ตอ้งใชค้วามรุนแรง
เพื่อรักษาชีวติหรือทวงคืนความธรรมใหก้บัส่ิงท่ีสูญสียไป 

สรุปโดยรวมเก่ียวกบัสาเหตุความรุนแรงท่ีท าให้ผูห้ญิงตอ้งกระท าความรุนแรงในภาพยนตร์
ไทย พบวา่ สาเหตุของความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ยงัเกิดจากคนใกลชิ้ดคนในครอบครัวมากกวา่คน
อ่ืนๆในสังคม ซ่ึงทั้ งสองสาเหตุท่ีเกิดข้ึนจึงไม่ใช่เร่ืองส่วนตัวภายในบ้านอีกต่อไป แต่เป็นเร่ือง
สาธารณะท่ีทุกคนต้องร่วมมือกนัแก้ไขทั้งระบบ เน่ืองจากความรุนแรงยงัมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความ
รุนแรงในเชิงโครงสร้างสังคม ทศันคติ ความเช่ือ และวฒันธรรมในบริบทของสังคมชายเป็นใหญ่ของ
ไทย สร้างให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในเชิงอ านาจ การต่อรอง และความไม่เท่าทียมกันทางเพศ 
กลายเป็นทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้งในการมอง หรือการยอมรับในความสามารถของผูห้ญิง น ามาสู่ความ
ขัดแย้งทั้ งด้านความคิด และพฤติกรรมระหว่างผู ้หญิงกับผู ้ชาย รวมถึงความรุนแรงท่ีเกิดจาก
สัญชาตญาณแห่งความตายจากจิตไร้ส านึก เช่น ความเห็นแก่ตวัของมนุษยท่ี์เต็มไปดว้ยความตอ้งการ 
ความปรารถนามากกว่าท่ีจะค านึงถึงศีลธรรมความถูกตอ้ง น ามาสู่การกระท าความรุนแรงของทั้งตวั
ละครผูช้าย และตวัละครผูห้ญิงใชค้วามรุนแรงในการจดัการความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน เพราะความรุนแรง
เป็นวธีิการท่ีแสดงผลของการกระท าไดร้วดเร็วสร้างความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและทางจิตใจให้กบัผู ้
ท่ีถูกกระท า และยงัสร้างให้เกิดความรู้สึกสะเทือนอารมณ์ รู้สึกเห็นอกเห็นใจท่ีผูช้มมีต่อผูห้ญิงท่ีถูก
กระท าความรุนแรง พร้อมท่ีจะให้อภยัเธอหากตอ้งใช้ความรุนแรงในการตอบโต้ และป้องกนัตวัได้
อยา่งแนบเนียน ทั้งท่ีเราทุกคนทราบดีวา่ความจริงแลว้วา่ การใชค้วามรุนแรงไม่สามารถท่ีจะยุติปัญหา 
หรือสร้างให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดี และยงัไม่สามารถใชแ้กไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดจ้ริง แต่กลบัเป็นการ
เพิ่มให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตามมาไม่จบส้ิน เช่น ปัญหาสังคม อาชญากรรม ยาเสพติดท่ีมีผลกระทบในวง
กวา้งของสังคม 
 

4.2.2  รูปแบบการกระท าความรุนแรงทีป่รากฏในภาพยนตร์ไทย 
 ภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เร่ือง ภาพยนตร์ไทยส่วนใหญ่น าเสนอให้ตวัละครผูห้ญิงถูกกระท าความ
รุนแรงมากท่ีสุดจากเพศชาย รองลงมาคือ การกระท าความรุนแรงระหวา่งผูห้ญิงดว้ยกนั และสุดทา้ยคือ 
การกระท าความรุนแรงต่อตวัเองทั้งการท าร้าย และการพยายามฆ่าตวัตายทั้งท่ีส าเร็จ และไม่ส าเร็จ โดย
ผูว้จิยัไดท้  าการแบ่งตาม ลกัษณะการกระท าความรุนแรงได ้4 ประเภท ดงัน้ี 

ประเภทท่ี 1 ความรุนแรงทางกาย  เป็นการกระท าความรุนแรงท่ีถูกน าเสนอให้เห็นอย่าง
ชดัเจนมากท่ีสุดในภาพยนตร์ทุกเร่ือง และน าเสนอให้ตวัละครผูห้ญิงเป็นผูท่ี้ถูกกระท าก่อน(เหยื่อ) จาก
ตวัละครผูช้ายในเร่ืองนั้นๆ ก่อนท่ีตวัละครผูห้ญิงจะเป็นผูใ้ช้ความรุนแรง กระท ากลบัคืนในลกัษณะ
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ของการต่อสู้ ป้องกนัตวั เพื่อใหห้ลุดพน้จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะความรุนแรงทางกายท่ีเกิดจาก
การทุบตี ชกต่อย หรือความรุนแรงจากการใชอ้าวธุเช่น มีดและปืนในการท าร้ายกนัตลอดจนเกิดการฆ่า
กนัตายสามารถเกิดข้ึนไดท้ั้งท่ีเป็นความตั้งใจของตวัละคร เช่น เร่ืองเชือดก่อนชิม ตวัละครหญิงมีความ
ตั้งใจท่ีจะใช้อาวุธในการฆ่าช าแหละตวัละครชายในเร่ืองเพื่อน าเน้ือมาท าอาหาร และไม่ตั้งใจใชค้วาม
รุนแรงส่วนใหญ่เกิดข้ึนเพราะตอ้งการป้องกนัตวัจากผูท่ี้จะมากระท าความรุนแรงหรือจากการขาดสติ
ยบัย ั้งจนเกิดเหตุการณ์ความสูญเสียโดยเฉพาะเร่ืองราวเก่ียวกบัความรักเช่น เร่ืองคืนไร้เงา ท่ีตวัละคร
หญิงลงมือฆ่าคนรักเพียงเพราะอารมณ์ชัว่วบูท่ีเกิดจากความโกรธ นอ้ยใจ ความรุนแรงทางกายสามารถ
เกิดข้ึนได้กบัทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเพศใด รวมถึงการกระท าต่อตวัเองเพื่อยุติเร่ืองราวทุกอย่างของตวั
ละครหญิง 

ประเภทท่ี 2 ความรุนแรงทางวาจา เป็นการกระท าความรุนแรงท่ีถูกน าเสนอในภาพยนตร์ไทย
ทุกเร่ือง พบวา่ ความรุนแรงทางวาจาเป็นการกระท าท่ีเกิดจากละครผูห้ญิงเป็นผูก้ระท ามากกวา่ตวัละคร
ผูช้าย มีการใชค้  าพูดในลกัษณะหยาบคาย เป็นผลมามาจากอารมณ์โกรธ หรือตอ้งการท่ีจะระบายความ
อดัอั้นท่ีเก็บกดมานานในจิตใจ ไม่ตอ้งการท่ีจะตกเป็นเหยื่ออีกต่อไป ตวัละครท่ีใช้ความรุนแรงใน
ลกัษณะน้ีถา้เป็นผูห้ญิงจะเป็นผูห้ญิงท่ีกลา้พูด ตรงไปตรงมา ปากร้าย ไม่ใช่ลกัษณะของนางเอกท่ีดีแต่
เป็นตวัละครท่ีมีความเป็นมนุษยม์ากข้ึน ตวัอยา่งเช่น บทสนทนาระหวา่ง ตุม้ กบั จ๋ิม ตวัละครผูห้ญิงใน
เร่ืองตลก 69 หรือ บทสนทนาระหว่าง บุ๋ม กบั แนนในภาพยนตร์เร่ืองคนเล่นของ และ บทสนทนา
ระหว่าง น้อย กบั บุญเกิด ในภาพยนตร์เร่ืองอ ามหิตพิศวาส เป็นตน้ จะมีการใช้ค  าพูดด่าทอ เสียดสีกนั
ของตวัละครในเร่ืองโดยท่ีตวัละครทั้งสองไม่มีความแตกต่างในความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ คือ อยู่ใน
ระดบัท่ีเท่าเทียมกัน ไม่มีใครมีอ านาจมากกว่ากนั การแสดงออกทางวาจาจึงสามารถส่ือให้เห็นถึง
อารมณ์โกรธเกลียด ไม่พอใจของตวัละครท่ีมีต่อกนัไดอ้ยา่งชดัเจน เปิดเผย นอกจากน้ี ภาพยนตร์ไทยยงั
น าเสนอความรุนแรงทางวาจาอีกรูปแบบหน่ึงท่ีไม่ใช่การด่อทอใชค้  าหยาบคาย แต่เป็นในลกัษณะการ
ยอมรับความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในชีวิต เช่น บทสนทนาระหวา่งเร่ือง บุษบา  กบั สิปางในภาพยนตร์เร่ือง 
คืนไร้เงา ท่ีสิปางถามบุษบาว่าท าไมถึงยอมทนให้สามีท าร้าย และบุษบาก็ตอบว่า “ไม่เป็นไรคะบุษชิน
แลว้คะ..แต่ถา้เกิดท าลืมๆไปซะเด่ียวมนัก็ผา่นไป” ค าพดูน้ีแมไ้ม่มีการใชค้  าหยาบคายแต่ก็ไดส้ะทอ้นให้
เห็นถึงความรุนแรงท่ีผูห้ญิงคนหน่ึงถูกกระท ามาโดยตลอด และท่ีเลวร้ายไปกวา่นั้นคือ เธอไม่กลา้ท่ีจะ
เรียกร้องหรือต่อสู้เพื่อความถูกตอ้ง แต่กลบัยอมรับให้ความรุนแรงเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต และ
การใชค้  าถามท่ีส่ือถึงความรู้สึกนอ้ยใจ เสียใจ หรือเกิดความรู้สึกไร้ค่าก็เป็นความรุนแรงทางวาจาท่ีพบ
ในภาพยนตร์ไทยเช่นเดียวกนั เช่น บทสนทนาระหว่าง วี  กบั พลอย ในภาพยนตร์เร่ืองแฝด และบท
สนทนาระหว่างส่างหม่อง กบั ยุพดีในภาพยนตร์เร่ืองชัว่ฟ้าดินสลาย ผูช้มจะพบว่า ตวัละครต่างก็ใช้
วาจาในการท าร้ายความรู้สึกของอีกฝ่ายหน่ึงและน ามาสู่การท าลายความสัมพนัธ์ ความผกูพนัท่ีเคยมีมา
จนน ามาสู่การใชค้วามรุนแรงกระท าต่อกนัในทา้ยท่ีสุด 
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ประเภทท่ี 3 ความรุนแรงทางเพศ เป็นการกระท าความรุนแรงอีกรูปแบบหน่ึงท่ีภาพยนตร์ไทย
น าเสนอให้ เหยื่อของความรุนแรงเป็นผูห้ญิงเท่านั้ นและถูกกระท าโดยคนใกล้ชิดคนท่ีไวใ้จใน
ครอบครัว มากกว่าจะเกิดจากคนอ่ืนๆในสังคม ซ่ึงเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงเพศสภาพของตวัละคร
ผูห้ญิงถูกก าหนดให้เป็นวตัถุทางเพศ ท่ีตอ้งรองรับความตอ้งการของผูช้าย ถูกกดข่ีข่มเหงเพราะเช่ือว่า
ผูห้ญิงเป็นเพศอ่อนแอกวา่ จนไม่สามารถท่ีจะป้องกนัหรือไม่กลา้ท่ีจะต่อสู้เม่ือจะกระท าความรุนแรง
ดงักล่าว โดยมีสาเหตุหลกัมาจากความเห็นแก่ตวั ขาดจิตส านึกท่ีดี รวมถึงทศันคติชายเป็นใหญ่ของคน
ในสังคม มองวา่ผูห้ญิงไม่วา่จะเป็นลูกหรือภรรยาก็ตอ้งเป็นสมบติัของผูช้ายอยา่งบิดาหรือสามี สามารถ
จะท าอะไรก็ไดโ้ดยใช้ขอ้อา้งเร่ืองความสัมพนัธ์และความรักไม่ไดค้  านึงวา่การกระท าดงักล่าวจะเป็น
การละเมิดสิทธิและท าลายศกัด์ิศรีของผูห้ญิงในเวลาเดียวกนั ลกัษณะการกระท าจะอยูใ่นรูปแบบของ
การบงัคบัขืนใจ การคุกคามทางเพศ การทารุณกรรมทางเพศรวมถึงการรุมโทรม จนกลายเป็นสาเหตุ
ส าคัญท่ีท าให้ผูห้ญิงเกิดความรู้สึกหมดคุณค่า หวาดกลัว ข้ีระแวงและไม่มีความไว้ใจ และเป็น
ผลกระทบโดยตรงต่อจิตใจของผูห้ญิงในเวลาต่อมา เช่น ตวัละคร บุษ ในเร่ืองเชือดก่อนชิม ท่ีถูกคนใน
บา้นข่มขืนตั้งแต่สมยัเด็กจนกลายเป็นปมในจิตใจเม่ือโตข้ึนวิธีการในการระบายความโกรธแคน้ของ
เธอจึงโหดร้ายต่างจากมนุษยท์ัว่ไป หรือ ตวัละคร แพรว ในเร่ืองอ ามหิตพิศวาส ท่ีถูกเด็กๆในหมู่บา้น
รุมท าร้ายเพียงเพราะเธอเป็นเด็กท่ีมีขนาดหนา้อกท่ีใหญ่ และดูอ่อนแอ จนเม่ือเธอโตข้ึนเธอก็เรียนรู้ท่ีจะ
ใชป้มในอดีตเก่ียวกบัรูปร่างของเธอเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเอาตวัรอดและหาประโยชน์ในส่ิงท่ีเธอ
ตอ้งการ ความรุนแรงทางเพศในภาพยนตร์ไทยมีส่วนส าคญัอยา่งมากในการสร้างใหเ้กิดปมปัญหาความ
ขดัแยง้ใหเ้พิ่มมากข้ึน 

ประเภทท่ี 4 ความรุนแรงทางจิตใจ เป็นรูปแบบความรุนแรงท่ีเกิดจากความรุนแรงประเภทอ่ืน
ประกอบเขา้ดว้ยกนัจนกระทบต่อความรู้สึก และสภาพจิตใจ เช่น การท่ีผูห้ญิงโดนเหยียดหยามศกัด์ศรี 
ท าใหรู้้สึกดอ้ยค่า การถูกทอดทิ้งไม่สนใจจากคนรัก ผูว้ิจยัพบวา่ ความรุนแรงในจิตใจเป็นความรุนแรง
ท่ีพบเห็นไดช้ดัเจนในตวัละครผูห้ญิงไม่พบในตวัละครผูช้าย ตวัอยา่งเช่น ตวัละคร บุษ ในเร่ืองเชือด
ก่อนชิม หรือ อิงอร ในเร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน และ แพรว ในเร่ืองอ ามหิตพิศวาส ลว้นเป็นตวัละครท่ี
ถูกกระท าความรุนแรงมาก่อนจากคนในครอบครัวหรือคนรักในวยัเด็กสั่งสมเก็บกดไว ้และส่งผลต่อ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกในปัจจุบนักบัคนรอบขา้ง สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความผิดปกติภายในจิตใจท่ียงัไม่ได้
รับการรักษา และมีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆเป็นลกัษณะอาการของคนวิกลจริต (โรคจิต) ท่ีมีภาวะ
ผิดปกติทางจิตความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมจนไม่สามารถท่ีจะแยกแยะเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในโลกของ
ความเป็นจริง มีอาการของหลงผิดทางความคิด ประสาทหลอน พฤติกรรมผิดประหลาดจากปกติ หรือ
อาจเฉ่ือยชา เก็บตวั ไม่สนใจสังคมเป็นอาการทางจิตของตวัละครหญิงท่ีถูกน าเสนอในภาพยนตร์ไทย 
นอกจากน้ี การถูกละเลย ถูกทอดทิ้งจากคนรักก็เป็นอีกหน่ึงสาเหตุท่ีสร้างให้เกิดความรุนแรงในจิตใจ 
น ามาสู่การท าลายความสัมพนัธ์ความไวใ้จท่ีมีต่อกนั โดยเฉพาะเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรักระหวา่ง
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คนสองคน เช่น การนอกใจ การคบชู้ หรือการท่ีคนรักเกิดความรู้สึกหมางเมินในความสัมพนัธ์ก็
สามารถสร้างใหเ้กิดความรู้สึกเจบ็ช ้าใจ เจบ็ปวดกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน อยา่งเช่น บุษบา จากเร่ืองคืนไร้เงา และ 
ยุพดี จากเร่ืองชัว่ฟ้าดินสลาย ท่ีไม่เพียงท าร้ายจิตใจกนัเท่านั้นแต่ยงัก่อให้เกิดความรุนแรงอยา่งอ่ืนตาม
จนกลายเป็นโศกนาฏกรรมท่ีเกิดจากความผดิหวงัในความรัก 

สรุปลกัษณะการกระท าความรุนแรงในภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เร่ือง พบวา่ 1) การกระท าความ
รุนแรงทางร่างกาย เป็นรูปแบบท่ีพบในภาพยนตร์ไทยทุกเร่ือง และเป็นการกระท าท่ีทุกตวัละครใช้
กระท าผูอ่ื้นทั้งท่ีตั้งใจ ในลกัษณะของการแกแ้คน้หรือประสงค์ท่ีจะท าร้ายผูอ่ื้นให้ไดรั้บบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต และเกิดข้ึนโดยไม่ตั้งใจ เป็นในลกัษณะของการป้องกนัตวั หรือถูกสถานการณ์โดยรอบบีบ
บงัคั้บให้ตอ้งใช้ความรุนแรงเพื่อเอาตวัรอดซ่ึงพบในการกระท าของตวัละครผูห้ญิงมากกว่าตวัละคร
ผูช้าย ความรุนแรงท่ี 2) ความรุนแรงทางวาจา เป็นรูปแบบความรุนแรงท่ีพบในภาพยนตร์ไทยทุกเร่ือง
เช่นเดียวกนั เป็นความรุนแรงท่ีถูกใช ้เพื่อท่ีจะระบายความรู้สึกไม่สบายใจ โกรธแคน้หรือใชเ้พื่อข่มขู่
ให้อีกฝ่ายกลวั และบงัคบัให้ท าหรือไม่ตอ้งท าในส่ิงท่ีตวัเองตอ้งการ ซ่ึงเป็นลกัษณะของพฤติกรรม
ความกา้วร้าวในมนุษยท์ั้งผูห้ญิงและผูช้าย นอกจากการด่าทอ หรือใช้ค  าพูดดูถูกกนัตรงๆแลว้ ยงัมีตวั
ละครผูห้ญิงหลายตวัละครใช้ค  าพูดในลกัษณะของประโยคค าถาม ถามผูช้ายท่ีสนทนาดว้ยค าถามท่ี
สามารถส่ือถึงความเจ็บปวด นอ้ยใจของผูห้ญิงท่ีมีต่อผูช้ายคนนั้นโดยไม่ไดอ้ยากทราบค าตอบ เพราะรู้
ค าตอบดีอยูแ่ลว้ เพียงแต่ตอ้งการไดย้นิค าพดูจากปากของผูช้ายคนนั้น ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากความขดัแยง้
ในความสัมพนัธ์ของคนรักท่ีผูห้ญิงรู้สึกวา่ความรักท่ีมีไดเ้ปล่ียนไปแลว้ และไม่มีวนัท่ีจะเหมือนเดิมได้
อีกหรือเป็นเพราะความกดดนัภายในจิตใจของตวัละครผูห้ญิงจยนตอ้งใชค้  าถามเหล่านั้นถามออก ความ
รุนแรงท่ี 3) ความรุนแรงทางเพศ เป็นความรุนแรงรูปแบบเดียวท่ีพบว่าตวัละครผูช้ายเป็นฝ่ายกระท า
ดว้ยความตั้งใจ ท่ีจะท าใหผู้ห้ญิงเกิดความรู้สึกดอ้ยคุณค่าความเป็นมนุษย ์ อบัอาย เป็นการเหยียดหยาม
ศกัด์ิศรีอย่างรุนแรงสร้างความเจ็บปวดทางร่างกาย และภาวะความเจ็บป่วยทางจิตใจต่อผูห้ญิงท่ีถูก
กระท า ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการรักษา และในบางรายก็ไม่สามารถท่ีจะรักษาให้หายได ้รูปแบบ
สุดทา้ย 4) ความรุนแรงทางจิตใจ เป็นรูปแบบความรุนแรงท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในตวัละครผูห้ญิงผา่น
พฤติกรรมการใชชี้วติท่ีไม่ปกติ เช่น ปลีกตวั หวาดระแวงและไม่ไวใ้จผูใ้ด รวมถึงพฤติกรรมการท าร้าย
ตวัเองไปจนถึงการตดัสินใจฆ่าตวัตายซ่ึงเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงสภาพจิตใจท่ีไม่ปกติเกิดจากภาวะ
เจบ็ป่วยเร้ือรังภายในจิตใจของตวัละครนั้น 



 

บทที ่5 
 
 

อภปิรายผลการวเิคราะห์การน าเสนอในภาพยนตร์ไทย 
 
 

จากการวิเคราะห์ภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เร่ือง ผา่นการน าเสนอท่ีถูกประกอบสร้างข้ึนของผูผ้ลิต
ภาพยนตร์ไทย ผูว้ิจยัได้แยกออกเป็นตาราง 6 ตาราง เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความเหมือน และความ
แตกต่างในการน าเสนอภาพตวัละครผูห้ญิงและพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการใชค้วามรุนแรงในลกัษณะ
ต่างๆท่ีปรากฏให้เห็นทั้งการแสดงออกทางกาย (อวจันภาษา) และการแสดงออกทางวาจา (วจันภาษา) 
รวมถึงสาเหตุการใชค้วามรุนแรงของตวัละครท่ีถูกน าเสนอในภาพยนตร์ไทยในแต่ละเร่ืองไดด้งัน้ี 

 
 

5.1  การเปรียบเทยีบภาพผู้หญิงและความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย 
 

จากการวิเคราะห์ภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เร่ือง พบวา่ ส่วนใหญ่การกระท าความรุนแรงท่ีเกิดจาก
ตวัละครผูห้ญิงนั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีตวัละครนั้นไดต้กเป็นเหยื่อของความรุนแรงมาก่อน และผู ้
ท่ีท  าร้ายตวัละครผูห้ญิงในแต่ละเร่ืองสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มคนท่ีเป็นสมาชิกใน
ครอบครัว คนใกลชิ้ด เช่น พ่อ สามี และ 2) กลุ่มคนอ่ืนๆในสังคมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัละครผูห้ญิง 
เช่น เจา้นาย เพื่อนร่วมงาน และคนรู้จกัท่ีอาศยัอยูใ่นสถานท่ีเดียวกนั โดยไม่ปรากฏวา่มีภาพยนตร์เร่ือง
ใด ท่ีตวัละครผูห้ญิงถูกกระท าโดยคนแปลกหนา้ท่ีไม่เคยรู้จกั ผูว้ิจยัพบความรุนแรงจากคนแต่ละกลุ่ม
ในภาพยนตร์ในแต่ละเร่ืองดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่5.1  สาเหตุหลกัท่ีท าใหต้วัละครผูห้ญิงตอ้งใชค้วามรุนแรง 
 

ภาพยนตร์ ถูกกระท าโดยคนใน
ครอบครัว 

ถูกกระท าโดยคนอืน่ใน
สังคม 

1. เร่ืองตลก 69   
2. ขงัแปด   
1. คืนไร้เงา   
4. คนเล่นของ 
5.อ ามหิตพิศวาส 
6. แฝด 
7. เมมโมร่ี รักหลอน 
8. ช็อคโกแลต 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
9. เชือดก่อนชิม   
10.ชัว่ฟ้าดินสลาย   

 

 
ขอ้สังเกตจากตารางท่ี 5.1 พบวา่ สาเหตุความรุนแรงส่วนใหญ่ในภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เร่ือง 

แสดงใหเ้ห็นความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัผูห้ญิง โดยเฉพาะในพื้นท่ีส่วนบุคคล (Domestic Sphere) โดยคน
ท่ีรู้จกักนัมาก่อนทั้งท่ีเป็นคนในครอบครัวและคนอ่ืนๆในสังคม สะทอ้นให้เห็นวา่ผูช้ายในสังคมไทยท่ี
ใช้ความรุนแรงกบัผูห้ญิงยงัคงถือสิทธิเหนือกวา่ผูห้ญิงทั้งในดา้นร่างกาย และในดา้นจิตใจของผูห้ญิง
เม่ืออยูล่บัสายตาของผูค้นโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ืออยูใ่นสถานท่ีท่ีเป็นพื้นท่ีส่วนตวัห่างจากสายตาของคน
อ่ืนๆพบวา่ ความรุนแรงท่ีผูห้ญิงถูกกระท าส่วนใหญ่ยงัเกิดจากคนใกลชิ้ดในครอบครัวมากกวา่คนอ่ืนๆ
ในสังคม มีสาเหตุมาจากความคิดเห็น ทศันคติ และพฤติกรรมท่ีไม่ลงรอยกนัจนกลายเป็นความขดัแยง้
ระหวา่งตวับุคคล หรือความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของตวัละคร และการสะทอ้นความสัมพนัธ์เชิง
อ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกนัแบบสังคมชายเป็นใหญ่ท่ียงัคงฝังลึกอยูใ่นสังคมไทย สร้างให้เกิดความไม่เท่า
เทียมทั้งในเชิงอ านาจและความไม่เท่าเทียมกนัทางเพศระหวา่งผูห้ญิงกบัผูช้าย การสกระท าท่ีเกิดข้ึนใน
ภาพยนตร์จะแสดงให้เห็นว่าตวัละครผูช้ายท่ีกระท าความรุนแรงกบัผูห้ญิงยงัมองว่าผูห้ญิงเป็นเพศท่ี
อ่อนแอทั้งในดา้นร่างกาย และจิตใจ เป็นวตัถุทางเพศมากกวา่ท่ีจะมองถึงความเป็นมนุษยท่ี์มีสิทธิ และ
เสรีภาพอยา่งเท่าเทียมกนัน ามาสู่ความขดัแยง้ และการกดข่ีเพื่อใหอี้กฝ่ายหน่ึงตกอยูใ่นสถานะท่ีดอ้ยกวา่
หรือจ ายอม ทั้งในดา้นความคิด และการแสดงออก  

ในส่วนของรูปแบบการกระท าความรุนแรง ปรากฏอยู ่4 รูปแบบ คือ 1) ความรุนแรงทางกาย 
เช่น ถูกตบตี กกัขงัฉุดกระชาก และการใชอ้าวุธท าร้ายกนั 2) ความรุนแรงทางวาจา เช่น การด่าทอ โดย
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ใช้ค  าหยาบ การพูดจาข่มขู่ 3) ความรุนแรงทางจิตใจ เช่น การเหยียดหยามศกัด์ิศรี ท าให้ผูห้ญิงเกิด
ความรู้สึกอบัอาย หดหู่ และรู้สึกว่าตวัเองไร้ค่าส าหรับคนท่ีเธอรัก และ 4) ความรุนแรงทางเพศ เช่น 
การข่มขืนกระท าช าเรา การลวนลาม และการถ่ายภาพลามกอนาจาร เพื่อการคา้หรือเพื่อไวดู้เล่นโดยท่ีผู ้
ถูกถ่ายไม่ยินยอม รูปแบบการกระท าทั้ง 4 ประการดงัท่ีกล่าวมา ไดถู้กน าเสนออยูใ่นภาพยนตร์ไทยทั้ง 
10 เร่ืองผา่นการแสดงออกทั้งทางอวจันภาษาและวจันภาษาของตวัละครทั้งผูห้ญิงและผูช้าย 

สาเหตุความรุนแรงท่ีเกิดจากถูกกระท าโดยคนอ่ืนๆในสังคม เป็นอีกหน่ึงสาเหตุท่ีท าให้ผูห้ญิง
ในภาพยนตร์ไทยตอ้งเผชิญหน้ากบัความรุนแรงโดยไม่คาดคิดว่าจะเกิดข้ึนกบัตวัเอง แต่เกิดข้ึนเพราะ
คน หรือกลุ่มคน และสถานการณ์ท่ีเกิดเหตุการณ์โดยรอบในขณะนั้น เช่น ช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจไทย
ตกต ่าอยา่งมาก โดยเฉพาะในสังคมเมืองท่ีเต็มไปดว้ยการแข่งขนัในทุกๆดา้น ความตอ้งการมีชีวิตท่ีสุข
สบายท าใหทุ้กคนต่างด้ินรนเพื่อเอาตวัรอด จนเกิดการเอารัดเอาเปรียบกนั สร้างให้เกิดความไม่เท่าเทียม
กนัในสังคมไทย โดยเฉพาะในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของประเทศไทยในปัจจุบนั นอกจากน้ียงั
รวมถึงปัญหาความไม่สงบสุขทางการเมืองก็เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีเพิ่มความเส่ียงท าให้ผูห้ญิงตอ้งเผชิญหนา้
กบัความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน พบวา่ รูปแบบการกระท าความรุนแรงท่ีถุกน าเสนอในภาพยนตร์มี 3 รูปแบบ
คือ 1) ความรุนแรงทางกาย เช่น การกระท าดว้ยมือเปล่า และการใชอ้าวธุในการท าร้ายกนั และ 2) ความ
รุนแรงทางเพศ เช่น การล่วงละเมิดทางเพศผูห้ญิงโดยเกิดข้ึนทั้งจากการกระท าของคนคนเดียวและจาก
การกระท าของกลุ่มบุคคล 3) ความรุนแรงทางวาจา เช่น การด่าทอ โดยใช้ค  าหยาบคาย การพูดจาดูถูก
เหยยีดหยาม เป็นตน้ 

เม่ือพิจารณาในด้านเก่ียวกบัสถานภาพและบทบาทของตวัละครผูห้ญิงในแต่ละเร่ือง ผูว้ิจยั 
สามารถแบ่งออกได ้3 ประเภท ท่ีถูกน าเสนอในภาพยนตร์ไทย ไดแ้ก่ 1) สถานภาพของคนโสด หรือคน
ท่ีหยา่ร้าง 2) สถานภาพความเป็นแม่ และ 3) สถานภาพความเป็นภรรยา ไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่5.2  สถานภาพและบทบาทของตวัละครผูห้ญิงในภาพยนตร์ 
 

ภาพยนตร์ เป็นปัจเจกบุคคล
(โสด/หย่าร้าง) 

ความเป็นแม่ ความเป็นภรรยา 

1. เร่ืองตลก 69                                                                                      
2. ขงัแปด    
3. คืนไร้เงา    
4. คนเล่นของ    
5. อ ามหิตพิศวาส    
6. แฝด    
7. เมมโมร่ี รักหลอน    
8. ช็อคโกแลต    
9. เชือดก่อนชิม    
10. ชัว่ฟ้าดินสลาย    

 

 
ขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากตารางท่ี 5.2 พบวา่ ในภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เร่ือง ตวัละครเอกท่ีเป็นผูห้ญิง

ส่วนใหญ่ท่ีมีสถานภาพเป็นคนโสดยงัไม่แต่งงาน จะมีความรับผิดชอบท่ีเพิ่มมากข้ึน ทั้งในเร่ืองการใช้
ชีวิต การหาเล้ียงปากท้อง และการท างานนอกบ้าน ดังนั้ นหน้าท่ีเหล่าน้ีจึงกลายเป็นภาระความ
รับผดิชอบท่ีท าให้ผูห้ญิงตอ้งพบกบัความกดดนั และความเครียดท่ีเพิ่มสูงข้ึนจากงานท่ีท างาน ยงัน ามา
สู่ความขดัแยง้ ท่ีเพิ่มมากข้ึนระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนั โดยเฉพาะในเร่ืองของการรักษาความสัมพนัธ์ ความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล ทั้งในดา้นความคิด และพฤติกรรม ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสาเหตุท่ีท าให้ผูห้ญิงถูก
กระท าความรุนแรงจากคนอ่ืนๆไดเ้ช่นเดียวกนั ตวัอยา่งเช่น การถูกกดข่ีจากผูท่ี้มีอ านาจมากกว่า และ
ความรุนแรงทางเพศ ท่ีท าให้ผูห้ญิงตกเป็นเหยื่อจากคนอ่ืนๆในสังคม ดงัตวัอยา่งจาก ภาพยนตร์ เร่ือง
ตลก 69 ท่ีตวัละครผูห้ญิงตกเป็นเหยือ่ของเพื่อนขา้งหอ้ง หรือคนท่ีติดต่อส่ือสารกนั หรือภาพยนตร์เร่ือง 
อ ามหิตพิศวาส ท่ีตวัละครผูห้ญิงถูกกระท าโดยกลุ่มคนเลวในสังคม ท่ีชอบละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวั
ของผูอ่ื้น และภาพยนตร์เร่ือง คนเล่นของ ท่ีตวัละครผูห้ญิงถูกท าร้ายจากนายจา้ง เหตุการณ์เหล่าน้ี
นอกจากจะเป็นการท าร้ายทางร่างกายแลว้ ยงัส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพจิตใจของตวัละครผูห้ญิงท่ี
ตกเป็นเหยื่อ สร้างให้เกิดแรงบีบคั้นต่อตวัละครผูห้ญิง ให้ตอ้งใชค้วามรุนแรงในลกัษณะของการตอบ
โต ้ป้องกนัตวั หรือการแกแ้คน้ ทั้งยงัเป็นการเพิ่มใหเ้กิดปัญหาอ่ืนๆตามมาในสังคม ซ่ึงเหตุการณ์เหล่าน้ี
ไม่ไดป้รากฏเฉพาะในส่ือภาพยนตร์เท่านั้น พบวา่ มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัในประเทศไทยรวมทั้ง
ในต่างประเทศไทย ท่ีมีปัญหาการใชค้วามรุนแรง ทั้งความรุนแรงทางกาย ความรุนแรงทางวาจา รวมถึง
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ความรุนแรงทางเพศในสถานท่ีท างานของผูห้ญิง ก็มีจ  านวนเพิ่มสูงข้ึนมากกวา่ในอดีตกวา่ ร้อยละ 7.3 
(มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั, 2545) และงานวิจยัของ จรรยา พุคยาภรณ์ (2550) พบว่า อตัราการถูกท าร้าย
จิตใจมีสูงกวา่ ร้อยละ 40 ดงันั้น ผลสรุปของทั้งสองงานวิจยั เป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ การเพิ่มข้ึน
ของปัญหาการใช้ความรุนแรง และการคุกคามทางเพศท่ีเกิดข้ึนในสังคม ซ่ึงมีผูช้ายเป็นผูก้ระท าความ
รุนแรงมากวา่ผูห้ญิง แสดงให้เห็นวา่ผูห้ญิงในสังคมไทยอยูใ่นภาวะท่ีเสียง ท่ีจะตกเป็นเหยื่อของความ
รุนแรง 

สถานภาพ และบทบาทของตวัละครผูห้ญิง ท่ีมีสถานภาพความเป็นแม่ และความเป็นภรรยา 
ถูกน าเสนออยูใ่นภาพยนตร์ไทย 5 เร่ือง โดยแบ่งเป็นผูห้ญิงท่ีมีสถานภาพความเป็นแม่จากภาพยนตร์ 2 
เร่ือง คือ อิงอร จากภาพยนตร์เร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน และ ซิน จากภาพยนตร์เร่ือง ช็อคโกแลต 
ภาพยนตร์ทั้งสองเร่ือง ไดส้ะทอ้นภาพของผูห้ญิงท่ีตอ้งเล้ียงลูกคนเดียวท่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีเต็ม
ไปดว้ยอนัตราย และยงัมีปมความขดัแยง้บางอยา่งในอดีตของตวัละครท่ียงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข ซ่ึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน และผูห้ญิงท่ีมีสถานภาพเป็นภรรยาถูกน าเสนออยู่ใน
ภาพยนตร์ไทย 3 เร่ือง คือ สิปาง และ บุษบา จากภาพยนตร์เร่ือง คืนไร้เงา หรือ พลอย จากภาพยนตร์
เร่ือง แฝด และ ยุพดี จากภาพยนตร์เร่ือง ชั่วฟ้าดินสลาย ภาพยนตร์ทั้งสามเร่ืองน าเสนอปัญหาของ
ผูห้ญิงท่ียงัขอ้งเก่ียวอยูก่บัความรัก ความสัมพนัธ์ท่ีขดัแยง้กบัตวัละครผูช้ายท่ีเป็นสามี สะทอ้นให้เห็นวา่
ผูห้ญิงในปัจจุบนันอกจากจะตอ้งรับผิดชอบชีวิตส่วนตวั หรือการหาเล้ียงปากทอ้งของตวัเองแลว้ ยงั
ตอ้งรับผิดชอบในเร่ืองของความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน ระหว่างคนสองคน และความสัมพนัธ์ระหว่างคน
อ่ืนๆ ซ่ึงเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ผูห้ญิงตอ้งเผชิญกบัปัญหาความขดัแยง้ ความกดดนัท่ีเพิ่มมากข้ึน
น ามาสู่การใช้ความรุนแรงระหว่างกนั โดยเฉพาะความรุนแรงภายในครอบครัว ท่ียงัคงพบมากใน
สังคมไทย 

สรุป สถานภาพ และบทบาทของตวัละครผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทย สะทอ้นให้เห็นถึงชีวิตความ
เป็นอยูข่องผูห้ญิงในยคุปัจจุบนั ท่ีตอ้งเผชิญกบัปัญหารอบดา้นทั้งเร่ืองในบา้น และนอกบา้น เป็นความ
รับผิดชอบหลกัๆท่ีถูกก าหนดไวใ้ห้ส าหรับผูห้ญิงอย่างชัดเจน สถานภาพ และบทบาทเหล่าน้ีท าให้
ผูห้ญิงถูกผูกติดอยู่กบัตวัละครผูช้าย หรือตวัละครอ่ืนๆในสังคม เช่น บทบาทหนา้ท่ีความเป็นแม่ และ
หนา้ท่ีความเป็นภรรยา ท่ีเก่ียวพนัถึงคนอ่ืนๆในครอบครัว ท าใหต้วัตนของตวัละครผูห้ญิงขาดความเป็น
อิสระ เพราะตอ้งเป็นของคนอ่ืนอยู่ตลอดเวลา เช่น ภรรยาเป็นของสามี แม่เป็นของลูก นบัเป็นภาระท่ี
ผูห้ญิงเหล่าน้ีตอ้งรับผดิชอบตลอด 24 ชัว่โมง และอีกสถานภาพหน่ึงท่ีถูกน าเสนอมากข้ึนในภาพยนตร์
ไทย คือ ผูห้ญิงโสดวยัท างาน แต่ไม่ไดบ้อกถึงภูมิหลงัเก่ียวกบัครอบครัว สถานภาพน้ีท าให้ผูห้ญิงมี
อิสระมากข้ึนในการใช้ชีวิต มีความมัน่ใจ กล้าได้กล้าเสีย มีเสรีภาพทางความคิด กล้าท่ีจะแสดง
ความรู้สึก หรือความปรารถนาภายในจิตใจ ทั้งในส่วนท่ีดี เช่น มีความทะเยอทะยาน ท่ีจะพิสูจน์ตวัเอง
วา่มีความสามารถดา้นการงาน หรือพฒันาคุณภาพความเป็นอยู่ของตวัเอง โดยไม่ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น และ
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ส่วนท่ีไม่ดี เช่น มีความปรารถนาอยากได ้อยากมีในส่ิงท่ีไม่ใช่ของตน และพร้อมท่ีจะแยง่ชิงมาโดยไม่
สนใจวา่การกระท าของตวัเองจะสร้างความเดือดร้อน ทั้งต่อตวัเอง และต่อผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีผูห้ญิงใน
ภาพยนตร์ไทยในอดีตอาจเคยถูกจ ากดั หรือเป็นส่ิงท่ีสังคมไทยในอดีตมองวา่ผูห้ญิงไทยท่ีเป็นกุลสตรี
ไม่ควรท าส่ิงเหล่านั้น สถานภาพ และบทบาท ท่ีมีความหลากหลายส่งผลให้เกิดพฤติกรรมความ
หลากหลายของผูห้ญิงในสังคมไทยในปัจจุบนั ท่ีมีทั้งดา้นดี และดา้นท่ีควรไดรั้บการแกไ้ข หรือช่วยกนั
ดูแล เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาอ่ืนๆตามมา 

งานวิจยัน้ียงัมุ่งวิเคราะห์พฤติกรรมความรุนแรงในภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เร่ือง โดยเน้นท่ีตวั
ละครผูห้ญิงเป็นส าคญั ในลกัษณะของผูก้ระท า และผูถู้กกระท าความรุนแรง ซ่ึงจะปรากฏให้เห็น
ชัดเจนในช่วงเวลาท่ีเป็นจุดสูงสุด (Climax) ของเร่ือง ก่อนท่ีจะน าไปสู่จุดคล่ีคลายเหตุการณ์ เม่ือ
พิจารณาแลว้สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

 
ตารางที ่5.3  ผูก้ระท า/ผูถู้กกระท าและการแสดงออกถึงความรุนแรง 

 
ภาพยนตร์ ผู้ชายกระท าผู้หญิง ผู้หญิงกระท าผู้ชาย ผู้หญิงกระท าผู้หญิง ผู้หญิงท าร้ายตวัเอง 

อวจันภาษา วจันภาษา อวจันภาษา วจันภาษา อวจันภาษา วจันภาษา อวจันภาษา วจันภาษา 

1. เร่ืองตลก 69                                                                                           
2. ขงัแปด          
3. คืนไร้เงา         
4. คนเล่นของ         
5. อ ามหิตพิศวาส         
6. แฝด         
7. เมมโมร่ี  

รักหลอน 
        

8. ช็อคโกแลต         

9. เชือดก่อนชิม         

10. ชัว่ฟ้าดินสลาย         
 

 
หมายเหตุ:  ความรุนแรงระหวา่งตวัละครเอกท่ีเป็นผูช้ายกบัผูช้ายอยูน่อกเหนือขอบเขตการวจิยัฉบบัน้ี 

ผูว้จิยัจึงไม่ไดน้ ามาใชว้ิเคราะห์ต่อในงานวจิยัเร่ืองน้ี 
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ขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากตารางท่ี 5.3 พบวา่ ในภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เร่ือง น าเสนอการใชค้วามรุนแรง
ทั้งตวัละครผูช้าย และตวัละครผูห้ญิง เป็นผูก้ระท า และผูถู้กกระท า โดยใหต้วัละครผูช้ายเป็นฝ่ายเร่ิมใช้
ความรุนแรงกบัตวัละครผูห้ญิงก่อน และรูปแบบความรุนแรงท่ีตวัละครผูช้ายกระท า มีทั้งการใชค้วาม
รุนแรงทางกาย ความรุนแรงทางวาจา และความรุนแรงทางเพศ ซ่ึงความรุนแรงเหล่าน้ียงัส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อสภาพจิตใจของผูห้ญิงท่ีถูกกระท า ตวัละครผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทย ส่วนใหญ่จึงมีลกัษณะ
เป็นผูถู้กกระท าความรุนแรง ทั้งน้ียงั พบวา่ มีการน าเสนอให้ผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าก่อนในภาพยนตร์ไทย 
3 เร่ือง คือ พลอย จากภาพยนตร์เร่ือง แฝด โดยมีสาเหตุมาจากการขาดความรัก รู้สึกวา่ตวัเองไม่เป็นท่ี
รักท่ีต้องการของใครโดยเฉพาะกับผูช้ายท่ีเธอหลงรักแต่เขาก็ไม่เคยมีใจให้เธอเลย หรือ ยุพดี จาก
ภาพยนตร์เร่ือง ชัว่ฟ้าดินสลาย ผูห้ญิงท่ีให้ความส าคญักบัอารมณ์ ความรัก และความตอ้งการมากกว่า
ความถูกตอ้งนอกใจสามีของตวัเองจนน ามาสู่โศกนาฏกรรมของความรัก และ แพรว จากภาพยนตร์
เร่ือง อ ามหิตพิศวาส ผูห้ญิงท่ีท าได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้ในส่ิงท่ีตวัเองตอ้งการ แมแ้ต่การใช้ตวัเองเป็น
เหยื่อ เพื่อหลอกล่อให้คนอ่ืนๆตกเป็นเคร่ืองมือของเธอ การน าเสนอผูห้ญิงทั้ง 3 คน ให้เป็นตวัละครท่ี
เร่ิมใชค้วามรุนแรงต่อผูช้ายก่อน ก็เพื่อสะทอ้นให้เห็นวา่ความรุนแรงเป็นการกระท าท่ีเกิดข้ึนไดโ้ดยไม่
จ  ากัดเพศ เป็นความต้องการท่ีเกิดจากความปรารถนาลึกๆภายในจิตใจ จนไม่สามารถท่ีจะควบคุม
ความคิด สติ และพฤติกรรมจนน ามาสู่การกระท าท่ีผดิ เพื่อใหไ้ดม้าในส่ิงท่ีตวัเองปรารถนา 

ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ ความรุนแรงท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าสามารถเกิดข้ึนทั้งท่ีไม่ตั้งใจ เป็นในลกัษณะ
ของการป้องกันตัว ขาดสติ บันดาลโทสะ หรือถูกกดดันบีบคั้นให้ต้องใช้ความรุนแรง เพื่อท่ีจะ
ช่วยเหลือตวัเอง และคนท่ีรัก และเพื่อท่ีจะหนีจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น ในส่วนของตวัละคร
ผูห้ญิงท่ีตั้งใจใชค้วามรุนแรง จะเป็นในลกัษณะของการแกแ้คน้ การทวงส่ิงท่ีถูกแยง้ชิงไป หรือเกิดจาก
ความตอ้งการภายในจิตใจของตวัเอง เป็นความตอ้งการของตวัละครผูห้ญิง ท่ีจะกระท าต่ออีกฝ่ายให้
ไดรั้บความเจบ็ปวดทางร่างกาย และจิตใจ ไปจนถึงการลงมือฆ่าผูอ่ื้น เพื่อเป็นการยติุปัญหาความขดัแยง้
ท่ีเกิดข้ึน และไดค้รอบครองในส่ิงท่ีตวัเองปรารถนา เช่น คนท่ีรัก การยอมรับ และผลประโยชน์ แต่ไม่
ว่าความรุนแรงจะเกิดจากความตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามมา คือ ความขดัแยง้ท่ีเพิ่มมากข้ึน 
และความรุนแรงก็ไม่สามารถท่ีจะยติุปัญหาไดอ้ยา่งแทจ้ริง แต่กลบัเป็นการเพิ่มให้เกิดความรุนแรงอ่ืนๆ
ตามมาอีก 

การน าเสนอความรุนแรงระหว่างตวัละครผูห้ญิงด้วยกนั จะเป็นในลกัษณะของการทะเลาะ
ววิาท หรือแยง่ชิงส่ิงของ และบุคคลท่ีตวัเองปรารถนา หรือเกิดจากความคิดเห็นท่ีขดัแยง้กนัของผูห้ญิง 
ส่วนใหญ่แลว้ความรุนแรงท่ีเกิดสามารถเกิดข้ึนทั้งท่ีตั้งใจ และไม่ตั้งใจ ท่ีจะใช้ความรุนแรง ทั้งการท า
ร้ายร่างกาย เช่น การตบตี แตะต่อย และทางวาจา เช่น การข่มขู่ ด่าทอกนั ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเป็นผล
มาจากความกดดนั หรือเกิดจากความโกรธ ความน้อยใจ รวมถึงความกดดันท่ีเกิดจากสถานการณ์
โดยรอบบีบบงัคบใหต้อ้งใชค้วามรุนแรงอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เป็นการกระท าในลกัษณะของการระบาย
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ความอึดอดัใจ คบัขอ้งใจ ไม่สบายใจ เป็นลกัษณะของความกา้วร้าวท่ีไม่ตอ้งการประสงค์ต่อชีวิตของ
อีกฝ่ายหน่ึง เป็นเพียงเพราะตอ้งการยุติปัญหา และให้บทลงโทษบทเรียนแก่อีกฝ่าย ซ่ึงพบวา่ ในหลาย
เหตุการณ์ ตวัละครผูช้ายก็มีส่วนส าคญัท่ีท าให้ตวัละครผูห้ญิงตอ้งใช้ความรุนแรง เช่น ความเขา้ในผิด
ของตวัละครผูห้ญิงท่ีมีต่อตวัละครผูช้าย ซ่ึงเป็นคนรัก กบัละครผูห้ญิงอีกคน 

ยิง่ไปกวา่นั้น พบวา่ ตวัละครผูห้ญิงมีการใชค้วามรุนแรงทางกายท าร้ายตวัเอง การฆ่าตวัตายใน
ภาพยนตร์ไทย ถูกน าเสนอให้เห็นมากข้ึนในภาพยนตร์ไทยในปัจจุบัน โดยเกิดจากหลายสาเหตุ
ประกอบเขา้ดว้ยกนั และหลายตวัละครท่ีกระท าในลกัษณะน้ี จะพบวา่มีภาวะเจ็บป่วยทางจิตร่วมดว้ย 
เช่น เกิดจากความผิดหวงัเก่ียวกบัความรัก เกิดจากความกดดนัรอบขา้ง และเกิดจากสภาพจิตใจท่ีไม่
ปกติจากเหตุการณ์ในอดีต รู้สึกวา่ชีวติไม่มีคุณค่า ไม่เป็นท่ีตอ้งการของคนท่ีตวัเองรัก และไม่สามารถท่ี
จะหาทางออกอ่ืนให้กับชีวิต น ามาสู่การท าร้ายตัวเอง และการฆ่าตัวตายของตัวละครผูห้ญิงใน
ภาพยนตร์ไทย ซ่ึงเหตุการณ์เหล่าน้ีจะปรากฏอยู่ในตอนจบของภาพยนตร์ โดยไม่ปรากฏการกระท า
ดงักล่าว กบัตวัละครผูช้ายในภาพยนตร์ไทย การน าเสนอน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงทศันคติ ความคิดในแบบ
สังคมชายเป็นใหญ่ ท่ีมองวา่การกระท าดงักล่าว เป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความอ่อนแอภายในจิตใจ เป็น
ส่ิงท่ีน่าละอาย ซ่ึงผูช้ายไทยมองว่าตวัเองไม่ใช่เพศท่ีมีความอ่อนแอ แต่เป็นเพศท่ีเข้มแข็ง เป็นฝ่าย
ปกป้อง และเป็นฝ่ายท่ีจะกระท าผูอ่ื้นมากกวา่ท่ีจะท าร้ายตวัเอง 

สรุปการใชค้วามรุนแรงทางร่างกาย และการใชค้วามรุนแรงทางวาจา ท่ีตวัละครเอกทั้งผูห้ญิง
และผูช้ายกระท าต่อกนั เป็นวิธีการหน่ึงท่ีถูกน ามาใช้ เพื่อยุติความขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึนในทุกท่ีทุกเวลา 
และไม่ว่าจะเป็นผูห้ญิง หรือผูช้าย ต่างก็เป็นผูก้ระท า และเป็นผูถู้กกระท าความรุนแรงได้เหมือนกนั 
ความรุนแรงท่ีปรากฏในภาพยนตร์ จึงเป็นวิธีการหน่ึง ท่ีเกิดข้ึนในความสัมพนัธ์ของมนุษยท่ี์มีความ
แตกต่าง มีความไม่เท่าเทียมกนัในเร่ืองของความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ ความแตกต่างทางทศันคติ ความคิด 
และความแตกต่างทางเพศ โดยแสดงเป็นพฤติกรรมท่ีผูช้มสามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนผ่านการกระท า
ทั้งทางกาย (อวจันภาษา) และทางวาจา (วจันภาษา) ปรากฏอยูใ่นภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เร่ืองท่ีเลือกมา 

จากการวิเคราะห์ภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เร่ือง พบว่า มีการน าเสนอภาพความรุนแรงเชิง
โครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตวัละคร และเป็นความรุนแรงอีก
รูปแบบหน่ึงท่ีถูกหยิบยกมาน าเสนอในภาพยนตร์ไทยในปัจจุบัน เพื่อต้องการสะท้อนให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์ของคนทุกคนในสังคมท่ีตอ้งพึ่งพาอยูร่่วมกนั และเม่ือวิเคราะห์พฤติกรรมความรุนแรงท่ี
เกิดข้ึน พบว่า ส่วนใหญ่เกิดข้ึนระหว่างตวัละครท่ีมีสภาพทางสังคมท่ีต่างกนั มีความสัมพนัธ์ในเชิง
อ านาจท่ีเหล่ือมล ้ากนั โดยการสังคมก าหนดให้ฝ่ายหน่ึงมีสิทธิอ านาจเหนือกวา่อีกฝ่ายหน่ึงได ้ลกัษณะ
เช่นน้ี เรียกวา่ ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ตวัอยา่งเช่น การใหพ้่อมีอ านาจในการตดัสินใจมากกว่ากบั
ภรรยาและลูก หรือการใหผู้ป้กครองมีสิทธิท่ีจะลงโทษผูใ้ตป้กครอง หรือท าการเอารัดเอาเปรียบคนท่ีมี
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อ านาจน้อยกว่า และยงัส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อความเป็นอยู่ของผูท่ี้เสียเปรียบใน
โครงสร้าง 

นอกจากน้ี Galtung (1969) ยงัตั้งขอ้สังเกตเพิ่มเติมว่า “ความรุนแรงเชิงโครงสร้างยงัมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมของสังคมนั้นๆ ผ่านความเช่ือ ค่านิยม และระบบสัญลกัษณ์ท่ีมีความหมายต่อ
การตดัสินใจ” (Galtung, 1969 อา้งถึงใน ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพนัธ์, 2545) 

ความรุนแรงเชิงโครงสร้างในทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เป็นความรุนแรงท่ีไม่อาจแยก
ออกจากกนัได ้เพราะต่างก็ส่งผลกระทบต่อกนัเช่น ความรุนแรงทางการเมืองอยา่งสังคมไทยในปัจจุบนั
ก็ไม่ได้ส่งผลแค่ทางการเมือง (ความน่าเช่ือถือของรัฐบาล) เท่านั้น แต่ยงัส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ และความเป็นอยูข่องประชาชน หรือ การท่ีสังคมเต็มไปดว้ยอาชญากรรม และ
การใช้ความรุนแรงท่ีเกิดจากการละเลยของคนในสังคม หรือความเห็นแก่ตวัของคนหรือกลุ่มบุคคล 
และการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีอ่อนแอก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้ชีวิตของผูค้น นอกจากน้ียงั
ส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือในการบริหารประเทศ และการลงทุนในดา้นเศรษฐกิจ เป็นตน้ ซ่ึงจะ
เห็นว่าความรุนแรงเชิงโครงสร้างก็เป็นความรุนแรงรูปแบบหน่ึงท่ีสร้างความเสียหายต่อผูค้นได้ทั้ง
ทางตรงและทางออ้มอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

เม่ือพิจารณาเร่ืองโครงสร้างทางสังคมไทยท่ียงัมีความเหล่ือมล ้า จึงเป็นอีกหน่ึงสาเหตุท าให้ตวั
ละครผูห้ญิงตอ้งเผชิญกบัความกดดนัในการใช้ชีวิตท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีคนในสังคมมีอ านาจท่ีไม่เท่า
เทียมกนั ลกัษณะเช่นน้ีปรากฏอยูใ่นภาพยนตร์ไทยมากข้ึนสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัตาราง
ต่อไปน้ี 
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ตารางที ่5.4  ความรุนแรงเชิงโครงสร้างสังคมและการแสดงออก 
 

ภาพยนตร์ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกจิ ด้านสังคม 
อวจันภาษา วจันภาษา อวจันภาษา วจันภาษา อวจันภาษา วจันภาษา 

1. เร่ืองตลก 69                                                                                         
2. ขงัแปด       
3. คืนไร้เงา       
4. คนเล่นของ       
5. อ ามหิตพิศวาส       
6. แฝด       
7. เมมโมร่ี รักหลอน       
8. ช็อคโกแลต       
9. เชือดก่อนชิม       
10. ชัว่ฟ้าดินสลาย         

 
ขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากตาราท่ี 5.4 พบวา่ ความรุนแรงเชิงโครงสร้างสังคม เป็นประเด็นหน่ึงท่ีถูก

น ามาสอดแทรกไวใ้นภาพยนตร์ไทย เพื่อให้ผูช้มเข้าใจ และมองเห็นภาพโดยรวมของเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนโดยถูกประกอบสร้างไวใ้นภาพยนตร์ไทยหลายเร่ืองผา่นภาพประกอบ (อวจันภาษา) และเสียง
หรือบทสนทนา (วจันภาษา) ตวัอยา่งเช่น การน าเสนอภาพความเส่ือมโทรมของบา้นเรือนในสังคมเมือง 
และการใชชี้วิตของผูค้นท่ีเต็มไปดว้ยการแข่งขนั การด้ินรนเพื่อหาเล้ียงตวัเองท่ามกลางการปัญหาใน
ดา้นเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบนั การน าเสนอเหล่าน้ีเป็นส่ิงสะทอ้นให้เห็นว่า ถึงแมป้ระเทศไทยจะมี
การส่งเสริม และมีความพยายามท่ีจะพฒันาใหมี้ความเจริญในทุกๆดา้น แต่ปัญหาเร่ืองความเหล่ือมล ้าก็
ไม่เคยหมดไปจากสังคมไทย พบวา่ ความรุนแรงเชิงโครงสร้างไม่ไดป้รากฏเฉพาะในสังคมชนบท หรือ
ในผูมี้รายได้น้อย และการศึกษาต ่าเท่านั้น แต่ในสังคมเมืองก็มีความรุนแรงเหล่าน้ีปรากฏให้เห็น
เช่นเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นปัญหาคนตกงาน หรือนกัศึกษาจบใหม่ แต่ไม่มีงานท า และปัญหาต่างๆทาง
สังคม ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีลว้นกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผูค้น รวมถึงความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัว
เช่ือมโยงกนัอย่างเป็นเหตุเป็นผลไม่สามารถท่ีจะแยกออกจากกนัได ้เช่น ปัญหาการใช้ความรุนแรง
ภายในครอบครัวก็มีผลท าให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตามมาในสังคม อย่างเช่น ปัญหาการหย่าร้าง พบว่า เพิ่ม
สูงข้ึนในสังคมเมือง จากการน าเสนอตวัละครผูห้ญิงท่ีตอ้งเล้ียงลูกคนเดียวตามล าพงั และในกรณีท่ีมี
การใช้ความรุนแรงจนถึงขั้นมีการลงมือลงไมไ้ปจนถึงการฆ่าผูอ่ื้น เช่น ความรุนแรงระหว่างสามีกบั
ภรรยา หรือพ่อแม่กบัลูก ท่ีเกิดจากสาเหตุของความแตกต่างทางทศันคติแลว้ ยงัเกิดจากการท่ีเราต่าง
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ละเลยความรู้สึกของคนในครอบครัว มองวา่เป็นเร่ืองปกติของการใชชี้วติคู่ เป็นเร่ืองภายในครอบครัวท่ี
คนอ่ืนๆในสังคมไม่ควรเขา้ไปยุง่วุน่วาย ทศันคติเหล่าน้ีไม่ไดช่้วยใหปั้ญหาถูกแกไ้ข แต่กลบัเป็นการน่ิง
เฉยกบัปัญหาท่ีมีอยู่ และมีแนวโน้มท่ีจะรุนแรงมากข้ึน นอกจากน้ียงัปรากฏการน าเสนอภาพความ
รุนแรงทางการเมืองในสังคมไทย ท่ีหลายคนมองว่าเป็นเร่ืองไกลตวัก็ถูกน ามาสอดแทรกในภาพยนตร์
ไทยในปัจุบนั เพื่อตอ้งการใหผู้ค้นตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความรุนแรงเชิงโครงสร้างสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองความรุนแรงเหล่าน้ีจึงไม่ใช่เร่ืองไกลตวัท่ีสามารถจะเพิ่งเฉยไดอี้กต่อไป ความ
รุนแรงเชิงโครงสร้างเป็นเร่ืองท่ี เ ก่ียวข้องโดยตรง และมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตกระทบต่อ
ความสัมพนัธ์ของทุกคนในสังคมอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดไ้ม่วา่จะเป็นผูห้ญิงหรือผูช้าย 

จากการวเิคราะห์ภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เร่ือง พบวา่ ตวัละครทั้งผูช้ายและผูห้ญิงต่างมีพฤติกรรม
การใชค้วามรุนแรงกระท าต่อกนัอยา่งชดัเจนทั้งทางอวจันภาษาและวจันภาษา สามารถเกิดข้ึนไดท้ั้งจาก
ความตั้งใจและความไม่ตั้งใจท่ีจะกระท า โดยสามารถแบ่งรูปแบบกระท าของตวัละครออกเป็น 5 
ประเภท ไดต้ามตาราง ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่5.5  การกระท าความรุนแรงในภาพยนตร์ 

 
ภาพยนตร์ ความรุนแรง

ทางกาย 
ความรุนแรง
ทางจติใจ 

ความรุนแรง
ทางวาจา 

ความ
รุนแรงทาง

เพศ 

ความรุนแรงจาก
การละเลยทอดทิง้ 

1. เร่ืองตลก 69                                                                                        
2. ขงัแปด      
3. คืนไร้เงา      
4. คนเล่นของ      
5. อ ามหิตพิศวาส      

6. แฝด      
7. เมมโมร่ี รักหลอน      
8. ช็อคโกแลต      
9. เชือดก่อนชิม      
10. ชัว่ฟ้าดินสลาย      

 

 
ขอ้สังเกตท่ีได้จากตารางท่ี 5.5 พบว่า ภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เร่ือง มีการน าเสนอความรุนแรง

ดงัน้ี 
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1) ความรุนแรงทางกาย (Physical Violence) เป็นรูปแบบการกระท าความรุนแรง ท่ีพบมาก
ท่ีสุด ในภาพยนตร์ไทยทั้ง 10เร่ืองท่ีเลือกมา สามารถสะทอ้นภาพความรุนแรงให้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
ดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น การท าร้ายร่างกายกนัดว้ยก าลงั อ านาจ หรือการใชอ้าวธุ เพื่อเข่นฆ่ากนั มีผลให้อีก
ฝ่ายหยุดการกระท า หรือไดรั้บเจ็บปวดทางกายไปจนถึงเสียชีวิต สามารถเกิดข้ึนไดท้ั้งท่ีตั้งใจและไม่
ตั้งใจระหวา่งผูก้ระท ากบัผูถู้กกระท าความรุนแรงในภาพยนตร์ 

2) ความรุนแรงทางจิตใจ (Psychological Violence) เป็นรูปแบบความรุนแรงท่ีสะทอ้นให้เห็น
ผา่นรูปแบบการใชชี้วิตของตวัละคร เช่น การปลีกตวัออกจากผูค้นหรือสังคม หรือ อาการหวาดระแวง
ของตวัละคร ท่ีถูกสั่งสมเก็บกดโดยไม่ไดรั้บการเยียวยารักษาของผูท่ี้ถูกกระท า ส่วนใหญ่ในภาพยนตร์
ไทย ความรุนแรงในลกัษณะน้ีจะปรากฏผ่านตวัละครผูห้ญิงให้เป็นตวัละคร เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึง
สภาพจิตใจท่ีไม่ปกติ เช่น อาการของคนท่ีเป็นโรคจิต หรือโรคประสาท มีการท าร้ายตวัเอง การฆ่าตวั
ตาย หรือการลงมือฆ่าผูอ่ื้นอยา่งโหดร้ายทารุณ ความรุนแรงทางจิตใจเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากความรุนแรง
อ่ืนๆประกอบเขา้ดว้ยกนั จนกระทบต่อจิตใจของผูท่ี้ถูกกระท า ตวัอยา่งเช่น ผูห้ญิงท่ีถูกพ่อหรือคนใน
ครอบครัวข่มขืน (ความรุนแรงทางเพศ) ทั้งยงัถูกตบตี กกัขงั (ความรุนแรงทางกาย) มาเป็นเวลานาน 
การกระท าเหล่าน้ียอ่มส่งผลก่อให้เกิดเป็นความรุนแรงต่อจิตใจของตวัละครผูห้ญิงคนนั้น ท าให้เธอมี
การแสดงออกทางกายท่ีไม่ปกติ เช่น เก็บกด หลีกหนีสังคม มีความระแวงผูอ่ื้นอยู่ตลอดเวลา ซึมเศร้า
และคิดฆ่าตวัตาย เม่ือตอ้งเผชิญหนา้กบัความรุนแรงในลกัษณะเดิมอีกคร้ัง 

3) ความรุนแรงทางวาจา (Verbal Violence) เช่น การด่าทอ การดูถูก เหยียดหยาม หรือแมแ้ต่
เป็นการพูดในเชิงท่ีท าให้ผูฟั้งเกิดความรู้สึกนอ้ยใจ จากการถูกหยามศกัด์ิศรี ส่วนใหญ่พบวา่ ตวัละคร
ผูห้ญิงจะมีการใชค้  าพูดในลกัษณะของค าถาม ถามผูช้ายท่ีตวัเองรัก โดยไม่ปรากฏการใชค้  าหยาบคาย 
ด่าทอกนั แต่ผูช้มก็สามารถสัมผสัได้ถึงความรุนแรง ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจก่อนท่ีจะเกิดเหตุการณ์
รุนแรงอยา่งอ่ืนตามมาเสมอ เช่น ค าพูดของ บุษบา ท่ีถาม สิปาง หลงัจากท่ีลงมือฆ่า ณภทัรแลว้วา่: 
ใช่มัย๊ละคะถา้เป็นคุณ คุณก็คงท าแบบน้ีเหมือนกนัใช่มัย๊... ค  าถามน้ีแสดงให้เห็นว่า บุษบาเช่ือวา่ส่ิงท่ี
ตวัเองไดก้ระท าเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง หรือ ค าถามท่ี พลอย ถาม วี วา่: ท  าไมนะวี... ฉนัก็เหมือนพิมทุกอยา่ง 
ท าไมวีถึงรักฉนัไม่ได.้..ค  าถามน้ีสะทอ้นให้เห็น ถึงความรู้สึกนอ้ยใจ เสียใจของพลอย ท่ีไม่อาจแทนท่ี
พิมได้ และค าถามท่ี ยุพดี ถาม ส่างหม่อง ว่า: ถ้าโซ่เราขาดจากกนัเธอจะทิ้งฉันมยัส่างหม่อง... เป็น
ค าถามท่ี ยุพดีมองว่าโซ่ท่ีติดกนัอยู่ เหมือนความรัก ความผูกพนั ถ้าส่างหม่องตดัทิ้งก็เหมือนตดัขาด
ความรักท่ีมี เป็นตน้ วาจาเหล่าน้ีก็ส่ือให้เห็นความรุนแรงท่ีแฝงอยูใ่นความสัมพนัธ์ของตวัละครผูช้าย
และตวัละครผูห้ญิงไดเ้ช่นเดียวกนั โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัความรัก การนอกใจ การโกหกหลอกลวง
เป็นตน้  

ทั้งน้ีภาพยนตร์ไทยยงัปรากฏความรุนแรงทางวาจาระหวา่งผูห้ญิงดว้ยกนั โดยมีสาเหตุมาจาก
ความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกนั หรือเกิดจากความขดัแยง้จากการกระท า โดยมีตวัละครผูช้ายเป็นส่วนหน่ึงท่ี
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สร้างใหเ้กิดเป็นความรุนแรง รวมถึงความรุนแรงทางวาจา ท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงแวดลอ้ม ผูค้นบีบบงัคบั เช่น 
ภาพยนตร์เร่ือง ขงัแปด ค าพูดท่ีตวัละครหญิงใช้พูดกนัหรือด่ากนั เช่นค าว่า อีกระหร่ี หรือกะหร่ีจาก
ซ่อง เป็นค าพดูท่ีคนทัว่ไปไม่นิยมท่ีจะพดูกบัเพื่อนหรือคนรู้จกัแต่เป็นค าพดูเฉพาะกลุ่มบุคคลเท่านั้น 

1) ความรุนแรงทางเพศ (Sexual Violence) เป็นความรุนแรงอีกรูปแบบหน่ึงท่ีถูกประกอบ
สร้างในภาพยนตร์ไทย โดยมีตวัละครผูห้ญิงเป็นผูถู้กกระท าความรุนแรงเสมอ ผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทย
ส่วนใหญ่จะมีลกัษณะเป็นเหยื่อท่ีไม่สามารถจะต่อสู้ ถูกกดข่ีอยู่ตลอดเวลา และเป็นเพียงสมบติัอย่าง
หน่ึงของผูช้าย โดยส่วนใหญ่เหตุการณ์ความรุนแรงในลกัษณะน้ี จะเกิดจากคนใกลชิ้ดภายในครอบครัว 
เช่น บิดา หรือสามีกระท าความรุนแรงทางเพศต่อบุตรสาวหรือภรรยา เช่น การข่มขืน ท าอนาจาร 
รวมถึงการรุมโทรมโดยมีบุคคลอ่ืนเขา้มาร่วมดว้ย การกระท าลกัษณะน้ี เป็นส่ิงท่ีสร้างให้เกิดความรู้สึก
อบัอายต่อผูห้ญิง เป็นการเหยียบหยามศักด์ิศรี ทั้ งยงัเป็นการท าร้ายจิตใจอย่างรุนแรง ก่อให้เกิด
ความรู้สึกผิด หดหู่ ไร้ค่า และเป็นอีกหน่ึงสาเหตุ ท่ีท าให้เกิดความรุนแรงในลกัษณะอ่ืนๆตามมา เช่น 
เม่ือผูช้ายจะข่มขืนแลว้ผูห้ญิงไม่ยนิยอม ก็จะเกิดการใชค้วามรุนแรงทางกาย เพื่อบงัคบัให้ผูห้ญิงยินยอม 
หรือในกรณีท่ีมีการต่อสู้กนัจนท าให้ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเสียชีวิตกลายเป็นคดีฆาตกรรมในความผิดทาง
อาญาเกิดข้ึน  

2) ความรุนแรงจากการถูกละเลยหรือทอดทิ้ง(Deprivation or Neglect Violence) เป็นความ
รุนแรงรูปแบบเดียว ท่ีปรากฏใหเ้ห็นชดัเจนนอ้ยท่ีสุดในภาพยนตร์ไทย พบวา่ มีเพียงเร่ืองเดียว ท่ีผูห้ญิง
ถูกทอดทิ้งจากคนรัก คือ บุษบา หรือ เหมย จากภาพยนตร์เร่ือง คืนไร้เงา นอกจากนั้น แมว้า่ปรากฏภาพ
ของผูห้ญิงท่ีต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดียวหรืออยู่เพียงแค่สองคนแม่ลูก อย่างเช่น อิงอรและลูก จาก
ภาพยนตร์เร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน หรือ ซิน และ เซน จากภาพยนตร์เร่ือง ช็อคโกแลต และบุษ จาก
ภาพยนตร์เร่ือง เชือดก่อนชิม การอยูค่นเดียวหรืออยูก่บัลูกของตวัละคร ก็เป็นรูปแบบการใชชี้วิตท่ีตวั
ละครผูห้ญิงเหล่านั้นเลือก และยอมรับดว้ยตวัเอง พวกเธอจึงไม่ไดถู้กทอดทิ้งจากคนอ่ืนในครอบครัว
หรือคนในสังคม หากแต่ในทางกลบักนัพวกเธอเป็นฝ่ายเลือกท่ีจะทอดทิ้งคนอ่ืนๆ เพื่อออกมาใชชี้วิต
ตามล าพงัในสถานท่ี ท่ีรู้สึกปลอดภยั และคุน้เคยมากกวา่ 

จากการวิเคราะห์ พบวา่ การใช้สัญลกัษณ์หรือเทคนิคทางภาพยนตร์ เป็นวิธีการหน่ึง ท่ีผูผ้ลิต
น ามาใชใ้นการส่ือความหมาย เพื่อเนน้ย  ้าให้เห็นถึงบรรยากาศ และพฤติกรรมความรุนแรง ท่ีปรากฏใน
ภาพยนตร์ทั้ง 10 เร่ือง โดยเฉพาะในฉากท่ีตวัละครผูห้ญิงกลายเป็นเหยื่อของความรุนแรง ลกัษณะท่ีถูก
น ามาใชบ้่อยท่ีสุดในภาพยนตร์ไทยท่ีเลือกมา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่5.6  การใชเ้ทคนิคทางภาพยนตร์ท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง 
 
ภาพยนตร์ โทนสี ขนาดภาพ ทศิทางแสง ภาพมุมสูง 

ร้อน เยน็ ระยะใกล้ ระยะ 
ปานกลาง 

ด้านข้าง ด้านหลงั 

1. เร่ืองตลก 69        
2. ขงัแปด        
3. คืนไร้เงา        
4. คนเล่นของ        
5. อ ามหิตพิศวาส        
6. แฝด        
7. เมมโมร่ี รักหลอน        
8. ช็อคโกแลต        
9. เชือดก่อนชิม        
10. ชัว่ฟ้าดินสลาย        

 
ขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากตารางท่ี 5.6 พบวา่ ภาพยนตร์เป็นส่ือประเภทหน่ึงท่ีมีการประกอบสร้างโดย

ใชส้ัญญะหลายประเภทแทนความหมาย ท่ีไม่ไดส่ื้อโดยตรงผา่นภาพ และบทสนทนาเท่านั้น แต่ยงัถูก
ประกอบสร้างผ่านเทคนิคทางภาพยนตร์ ท่ีสามารถส่ือความหมายให้ผูช้ม เห็นถึงความรุนแรง ท่ีเกิด
ข้ึนกบัตวัละคร ทั้งท่ีเป็นผูก้ระท า และผูถู้กกระท าในฉากนั้นๆ ปรากฏอยา่งเฉพาะเจาะจง และมีรูปแบบ
การใชท่ี้เหมือนกนัในภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เร่ือง เทคนิคทางภาพยนตร์สามารถสร้างให้เกิดความรู้สึก
ร่วม หรือความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่างผูส้ร้างกับผูช้มในการตีความหมาย ส่ิงท่ีเห็นในภาพยนตร์ 
อย่างเช่น การใช้โทนสีร้อน ขนาดภาพระยะใกล้ หรือใกล้มากจบัภาพอวยัวะ ใบหน้า แววตา หรือ
ส่ิงของบางอย่างอย่างเจาะจง และใช้แสงแข็ง ในทิศทางแสงด้านขา้งของตวัละคร หรือเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึน ในฉากท่ีค่อนขา้งมืด มิดชิด และเป็นส่วนตวั ทั้งน้ีส่งผลให้ตวัละครมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรง
หรือตกอยู่ในสถานการณ์ ท่ีมีความรุนแรง บีบคั้นให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภยั จนตอ้งกระท าความ
รุนแรงตอบโต ้หรือเพื่อป้องกนัตวั นอกจากน้ียงัมีภาพยนตร์ไทยหลายเร่ือง เลือกใช้ภาพมุมสูงกบัตวั
ละครผูห้ญิง เพื่อตอ้งการย  ้าในประเด็นท่ีตวัละครหลกัโดยเฉพาะผูห้ญิงถูกกดข่ี ถูกเหยียดหยามจากเพศ
ตรงขา้ม โดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศ ผ่านเทคนิคการถ่ายภาพมุมสูงท่ีน ามาวิเคราะห์ สามารถท่ีจะ
ส่ือความหมายให้ผูช้มเขา้ใจไดต้รงกนั ถึงส่ิงท่ีผูส้ร้างน าเสนอผ่านสัญญะและเทคนิคทางภาพยนตร์ท่ี
น่าสนใจ สร้างใหเ้กิดความสมจริงจนเรารู้สึกเหมือนเขา้ไปอยูใ่นเหตุการณ์นั้นๆ  
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จากการประกอบสร้างภาพยนตร์เก่ียวกบั ผูห้ญิงกบัความรุนแรงในภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เร่ือง 
ไดแ้ก่ 1) เร่ืองตลก 69 โดย เป็นเอก รัตนเรือง 2) ขงัแปด โดย สมศกัด์ิ วงศรั์ฐปัญญา 3) คืนไร้เงา โดย 
พิมพผ์กา โตวิระ 4) คนเล่นของ โดย ธนิตย ์จิตนุกูล 5) อ ามหิตพิศวาส โดย ศรัณย ูวงษก์ระจ่าง 6) แฝด 
โดย ภาคภูมิ วงศภ์ูมิ และบรรจง ปิสัญธนะกูล 7) เมมโมร่ี รักหลอนโดย ต่อพงศ ์ตนัก าแหง 8) ช็อคโก
แลต โดย ปรัชญา ป่ินแกว้ 9) เชือดก่อนชิม โดย ทิวา เมยไธสง และ 10) ชั่วฟ้าดินสลาย โดย 
หม่อมหลวง พนัธ์ุเทวนพ เทวกุล ผูว้จิยั พบวา่ มีภาพยนตร์ไทย 9 เร่ือง ท่ีสร้าง และก ากบัโดยผูช้าย และ
มีภาพยนตร์ไทยเพียงเร่ืองเดียว ท่ีมีผูก้  ากบัเป็นผูห้ญิง คือ พิมพผ์กา โตวิระ จากภาพยนตร์เร่ือง คืนไร้เงา 
ภาพยนตร์เร่ืองน้ีน าเสนอเร่ืองราวในมุมมองของผูห้ญิงท่ีมีต่อผูช้าย และผูห้ญิง โดยเล่าผ่านจุดยืนของ
ตวัละครผูห้ญิง 2 คนในเร่ือง คือ สิปาง และ บุษบา ผูห้ญิงท่ีเป็นทั้งเหยื่อ และผูก้ระท าความรุนแรง ผา่น
การแสดงออกท่าสีหนา้ แววตา ท่ีเป็นอวจันภาษา เพื่อส่ือความคิด ความรู้สึกมากกวา่ท่ีจะแสดงออกโดย
การพูดออกไปตรงๆ โดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกบัความรัก และความสัมพนัธ์ระหว่างผูช้ายกบัผูห้ญิง 
ผา่นจุดยืนของตวัละครผูห้ญิงทั้งสองคน ท่ีมีความแตกต่างอย่างส้ินเชิงทั้งในดา้นความคิด และการใช้
ชีวติ ผูว้จิยัเห็นวา่ ในขอ้น้ี คือ การแสดงใหเ้ห็นถึงความพยายาม ท่ีจะไม่สร้างภาพเหมารวมผูห้ญิงของผู ้
ก  ากบัในการสะทอ้นผา่นมุมมองความรัก และการใชชี้วติท่ีแตกต่างกนัระหวา่ง สิปาง กบั บุษบา ซ่ึงเป็น
ลกัษณะตวัละครผูห้ญิงท่ี พิมพผ์กา ตอ้งการน าเสนอให้เห็นถึงความเป็นปัจเจกชนอยา่งชดัเจน มีความ
แตกต่าง มีอิสระในการเลือกใชชี้วติในแบบท่ีตวัเองคิดวา่เหมาะสม อยา่งไรก็ตามเม่ือความจริงทุกอยา่ง
เปิดเผยในตอนจบของภาพยนตร์ ทั้ง สิปาง และ บุษบา กลบัมีความคิดเห็นท่ีตรงกนั ขอ้น้ีสะทอ้นให้
เห็นว่าผูห้ญิง แมจ้ะมีความแตกต่างในระดบัปัจเจกชน แต่เม่ือมองในส่วนของความรู้สึก ความคิดของ
ผูห้ญิงทั้งสองคนแลว้ กลบัมีความตอ้งการเหมือนกนั เช่น คาดหวงัความส าเร็จ ทั้งเร่ืองความรัก การ
ไดรั้บการยอมรับ และรับไม่ไดก้บัการถูกนอกใจ ท่ีผูห้ญิงมองว่าเป็นการท าลายศกัด์ิศรี ความเท่าเทียม
และไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด ก็น ามาสู่การท าลายความเช่ือใจ ท าลายความสัมพนัธ์ท่ีมีให้กนั ซ่ึงเป็น
เร่ืองท่ียอมรับไม่ได ้โดยไดส้ะทอ้นให้เห็นผ่านความคิด และพฤติกรรมของทั้ง สิปาง และ บุษบา ท่ีมี
ความแตกต่างในตอนตน้เร่ือง ก่อนท่ีจะเร่ิมเปล่ียนแปลงน าไปสู่ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน จนกระทัง่เกิดการ
ยอมรับในความคิดของกันและกนัในช่วงทา้ยของภาพยนตร์ ซ่ึงเป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูห้ญิงกับผูห้ญิง ท่ีค่อนข้างจะมีความซับซ้อนและสับสนมีทั้ งความขัดแย้ง ไม่เข้าใจกัน แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็มีความเห็นอกเห็นใจต่ออีกฝ่ายหน่ึง เม่ือรู้วา่ชีวิตตอ้งผา่นอะไรมาบา้ง ทั้งยงัสะทอ้นให้
เห็นถึงความคาดหวงั ความปรารถนาของผูห้ญิงท่ีมีต่อคนรอบขา้งโดยเฉพาะกับคนรัก คือ ผูห้ญิง
ตอ้งการ การยอมรับ ความซ่ือสัตย ์และการให้เกียรติกนั ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีผูห้ญิงมองวา่ สามารถสร้างให้
เกิดความเท่าเทียมกันได้ และเป็นเร่ืองส าคญัในการใช้ชีวิตร่วมกนั แม้ว่าผูช้ายกบัผูห้ญิงจะมีความ
แตกต่างกนั 
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การน าเสนอของ พิมพผ์กาในลกัษณะน้ีจึงเป็นการเปิดพื้นท่ีของผูห้ญิงในโลกภาพยนตร์ และ
สะทอ้นให้เห็นมุมมองความคิดของผูห้ญิง ท่ีเปล่ียนแปลงไปภายใตบ้ริบทของสังคมไทย ท่ียงัคงมี
ค่านิยม และอุดมคติเดิมๆกดทบัอยู่ และเป็นสาเหตุน ามาสู่การกดข่ี การใช้ความรุนแรงท่ีเกิดจากความ
ไม่เท่าเทียมกัน การไม่เคารพในศกัด์ิศรีระหว่างกัน สอดแทรกอยู่ภายใต้บริบทของสังคมท่ีมีการ
เคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลาในเร่ืองของความเท่าเทียม และการมีเสรีภาพเป็นของตวัเองโดยจะตอ้งไม่มี
ใครถูกกดข่ีใหด้อ้ยค่าไปกวา่กนั 

ในส่วนของภาพยนตร์ไทยอีก 9 เร่ือง ท่ีถูกประกอบสร้างและก ากบัโดยผูช้าย จะเห็นไดว้่า
ประเด็นต่างๆ ท่ีน าเสนอเป็นการสะท้อนมุมมอง ความคิด และทศันคติของผูช้าย ท่ีมีต่อผูค้น และ
บริบทของสังคมไทย โดยเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิง และความรุนแรงในการน าเสนอของ
ภาพยนตร์ไทยทั้ง 9 เร่ือง พบว่า ตวัละครผูห้ญิงยงัคงมีบทบาท ท่ีส าคญัอยูก่บัเร่ืองส่วนตวั และความ
รับผดิชอบของผูห้ญิงกบัเร่ืองภายในบา้น และเป็นผูท่ี้ถูกกระท าความรุนแรงอยา่งโหดร้ายมาก่อน แสดง
ให้เห็นถึงลักษณะการมองตวัละครผูห้ญิงแบบเหมารวมของผูช้าย ท่ีมองว่าผูห้ญิงยงัคงเป็นเพศท่ี
อ่อนแอ สวยงาม และให้ความส าคญักบัเร่ืองความรัก ความผกูพนั และเม่ือเกิดความขดัแยง้ก็ไม่กลา้ท่ี
จะแสดงออกโดยตรง ไม่กลา้ท่ีจะเป็นฝ่ายเร่ิมใชค้วามรุนแรงก่อน ทั้งทางร่างกาย และทางวาจา เช่น การ
พดูในลกัษณะของการตั้งค  าถามของตวัละครผูห้ญิง สะทอ้นให้เห็นถึงความอ่อนแอ เก็บกดอยูภ่ายใน
จิตใจ แต่ในขณะเดียวกนัเม่ือถึงจุดท่ีทนไม่ไหวผูห้ญิงก็จะระเบิดออกมาเป็นพฤติกรรมความรุนแรงท่ี
ไม่สามารถจะอธิบายเหตุผลได ้เพราะเป็นเร่ืองของอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น บุษ จากภาพยนตร์เร่ือง เชือด
ก่อนชิม ท่ีเอาเน้ือคนมาท าเน้ือเป่ือยหรือภาพยนตร์เร่ือง ช็อคโกแลต ตวัละครผูห้ญิงในภาพยนตร์จึงเป็น
ตวัละครท่ีมีความซับซ้อนทางความคิด และความรู้สึก ท่ียากจะอธิบาย ทั้งยงัเป็นตวัละครมีความ
ผิดปกติ ซ่ึงการน าเสนอตวัละครผูห้ญิงท่ีผิดปกติและมีพฤติกรรมความรุนแรงในภาพยนตร์ เป็นการ
สะทอ้นให้เห็นวา่ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน ไม่ไดเ้กิดจากความตั้งใจหรือความรู้สึกผิดชอบ แต่เกิดข้ึนจาก
อารมณ์ และความรู้สึก ท่ีผูช้าย และภาพยนตร์ไม่สามารถอธิบายได ้แต่เป็นการน าเสนอตวัละครผูห้ญิง
ท่ีถูกกระท าความรุนแรง ทั้งจากคนภายในครอบครัว และจากคนรู้จกัอ่ืนๆในสังคมให้กลายเป็นสาเหตุ
ท่ีบีบบงัคบัผูห้ญิงให้กระท าความรุนแรง การน าเสนอลกัษณะน้ี สร้างให้เกิดแบบแผนท่ีตายตวัในการ
น าเสนอ และเป็นการสร้างภาพเหมารวมใหก้บัตวัละครทั้งผูห้ญิง และผูช้ายในภาพยนตร์ไทย 

จากการน าเสนอของภาพยนตร์ไทย จะเห็นไดว้า่ ภาพยนตร์ไทยส่วนใหญ่ ถูกประกอบสร้างอยู่
ภายใตมุ้มมองของผูช้าย มากกวา่มุมมองท่ีมาจากการประกอบสร้างของผูห้ญิง ซ่ึงเป็นการสะทอ้นให้
เห็นวา่พื้นท่ีในโลกของภาพยนตร์ไทย ยงัคงเป็นพื้นท่ีส าหรับผูช้าย โดยเฉพาะในส่วนของผูผ้ลิต และผู ้
ก  ากบั (กาญจนา แกว้เทพ, 2541 อา้งถึงใน พนิดา หนัสวสัด์ิ, 2544) ดงันั้น เร่ืองราวท่ีภาพยนตร์น าเสนอ
โดยเฉพาะประเด็นของผูห้ญิงและความรุนแรง จึงมีลักษณะท่ีเหมือนกันอยู่หลายประการ โดย
ภาพยนตร์ได้สะทอ้นภาพของผูห้ญิง ผ่านภาพตวัแทน (Representation) ท่ีถูกผลิตซ ้ าในมุมมองของ
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ผูช้ายเป็นส่วนใหญ่ เช่น การน าเสนอดา้นภาพลกัษณ์ของผูห้ญิง หรือการน าเสนอให้ผูห้ญิงตกเป็นเหยื่อ
ของความรุนแรงโดยผูช้าย แต่อย่างไรก็ตาม ยงัมีภาพยนตร์ไทยจ านวนหน่ึง ได้น าเสนอประเด็นท่ี
น่าสนใจ คือ การน าเสนอภาพของผูห้ญิงโสด ท่ีสามารถดูแลตวัเองได้ โดยท่ีไม่ตอ้งพึ่งพาครอบครัว
หรือคนรัก หรือการน าเสนอให้ผูห้ญิงเป็นฝ่ายท่ีเร่ิมใช้ความรุนแรงก่อน ทั้งต่อเพศตรงขา้มและเพศ
เดียวกนัในภาพยนตร์ ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีแตกต่างไปจากเดิม 

 
 

5.2  การน าเสนอผู้หญิงกบัความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย 
 

5.2.1 ตัวละครผู้หญงิกบัพฤติกรรมความรุนแรง 

ผูว้จิยั พบวา่ ภาพของตวัละครผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทยส่วนใหญ่ เป็นตวัละครท่ีถูกกระท าความ
รุนแรงจากผูช้ายก่อนเสมอ โดยมีสาเหตุมาจากทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้งของผูช้ายเก่ียวกบัความไม่เท่าเทียม
กนัในประเด็นเร่ืองเพศ และความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีผูช้ายมองวา่ผูห้ญิงยงัอยูใ่นสถานะท่ีดอ้ยกวา่ เป็น
ส่ิงของท่ีสามารถถูกจบัจองเป็นเจา้ของได ้หรือเป็น “วตัถุแห่งความปรารถนา” (Object of Desire) เป็น
วิธีการท่ีผูช้ายมองผูห้ญิง ด้วยการถือสิทธิเหนือร่างกาย และผูช้ายก็รู้สึกว่าตวัเองมีอ านาจ และมี
ความชอบธรรม ท่ีจะท าอะไรก็ไดก้บัผูห้ญิง ท่ีเป็นภรรยา หรือลูกของเขา ซ่ึงผูห้ญิงบางคนก็ยอมให้
ตวัเองตกอยู่ภายใต้อ านาจดังกล่าว เพื่อให้ผูช้ายปกป้อง และเพื่อรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างกัน
(Fredrickson & Roberts, 1997) ความสัมพนัธ์ลกัษณะน้ี จึงเป็นการง่ายท่ีจะน ามาสู่การกระท าใน
ลกัษณะของการกดข่ี และการใชก้ าลงักระท าการบงัคบัให้อีกฝ่ายจ ายอม เพื่อสนองความตอ้งการของ
ตวัเอง ตวัอยา่งเช่น ตวัละครอยา่ง บุษ ในภาพยนตร์เร่ือง เชือดก่อนชิม หรือ บุ๋ม ในภาพยนตร์เร่ือง คน
เล่นของ ซ่ึงตวัละครผูห้ญิงทั้งสองต่างตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศ โดยผูช้ายท่ีเป็นพ่อและคน
รัก ก่อนท่ีพวกเธอจะลุกข้ึนมาต่อสู้หรือเรียกร้องความเป็นธรรม ซ่ึงการน าเสนอลกัษณะน้ี สะทอ้นให้
เห็นวา่ ผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทยยงัถูกน าเสนอผา่นมุมมองของผูช้าย ท่ีน าเสนอใหค้วามขดัแยง้กบัการใช้
ความรุนแรงระหว่างตัวละครผูช้าย และผูห้ญิง ให้เป็นส่วนหน่ึงในความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้มีความเป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกนัและกนั โดยภาพยนตร์ไทยส่วนใหญ่ยงัน าเสนอตวัละคร
ผูห้ญิงให้เป็นผูถู้กกระท าความรุนแรงก่อน และจ าเป็นตอ้งใชค้วามรุนแรงเพื่อตอบโต ้ป้องกนัตวั หรือ
เพื่อหยุดการกระท าของตวัละครผูช้าย ทั้งน้ีมีภาพยนตร์ไทยหลายเร่ือง น าเสนอตวัละครผูห้ญิงท่ีใช้
ความรุนแรงโดยมีอาวุธ หรือมีผูช่้วย ซ่ึงเป็นการเพิ่มโอกาส หรือเพิ่มอ านาจในการกระท าความรุนแรง
ของตวัละครผูห้ญิง และเป็นสาเหตุน ามาสู่ความเส่ียง ท่ีจะเพิ่มให้ปัญหาความขดัแยง้ให้บานปลายมาก
ยิ่งข้ึน ตวัอย่างเช่น ดาวไสว จากภาพยนตร์เร่ือง ขงัแปด ท่ีใช้ปืนยิงสามีตวัเองตายจนตอ้งกลายเป็น
นกัโทษในขอ้หาฆ่าผูอ่ื้นโดยเจตนาสูญเสียอิสรภาพ หนา้ท่ีการงานท่ีดี  
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จากการน าเสนอภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เร่ือง พบวา่ มีภาพยนตร์ไทย 3 เร่ือง ท่ีตวัละครผูห้ญิงเป็น
ฝ่ายวางแผนเพื่อล่อให้เกิดการกระท าความรุนแรงก่อน คือ แพรว จากภาพยนตร์เร่ือง อ ามหิตพิศวาส 
แพรว เป็นตวัละครผูห้ญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงโดยเพื่อนผูช้ายในวยัเด็ก ซ่ึงในคร้ังนั้นเธอเป็นฝ่ายท่ี
สามารถเอาชนะคนท่ีท าร้ายเธอได ้ท าให้เธอเกิดความรู้สึกมัน่ใจ และเร่ิมพฒันาพฤติกรรมนิยมความ
รุนแรงมาเร่ือยๆจนโต แพรว วางแผนโดยการแสดงตนเป็นเหยื่อท่ีอ่อนแอ เพื่อเช้ือเชิญให้ผูช้ายมา
กระท า เพื่อท่ีจะแบล็กเมลผ์ูช้ายคนนั้นในภายหลงั สะทอ้นใหเ้ห็นส่วนลึกในจิตใจของเธอ ท่ีเต็มไปดว้ย
เสน่ห์ มารยา ใช้ความเป็นผูห้ญิงท่ีมีรูปร่างหน้าตาสวย และการแต่งกายท่ีเน้นให้เห็นสัดส่วน เพื่อใช้
หลอกล่อให้ผูช้ายให้ตายใจ และทา้ยท่ีสุดก็ตกเป็นเหยื่อท่ีเธอหลอกใช ้หรือ พลอย จากภาพยนตร์เร่ือง
แฝด พลอย เป็นตวัละครท่ีตอ้งการความรักจากผูช้าย ท่ีไม่เคยรักเธอเลย แต่เธอกลบัยอมท าทุกอย่าง
เพื่อท่ีจะไดเ้ขามาครอบครอง โดยไม่สนใจวา่วิธีการนั้นจะท าร้ายใคร จนทา้ยท่ีสุดเม่ือความจริงเปิดเผย
เธอก็ตอ้งสูญเสียทุกอย่างท่ีเธอเคยครอบครอง และ ยุพดี จากภาพยนตร์เร่ือง ชัว่ฟ้าดินสลาย ตวัละคร
ผูห้ญิงท่ีรักอิสระ และมีความทะเยอทะยานสามารถท าไดทุ้กอย่างแมแ้ต่การนอกใจสามี เพื่อไปอยูก่บั
คนท่ีตวัเองหลงรัก ก่อนท่ีทุกอย่างจะจบลงด้วยโศกนาฏกรรมความรัก ท่ีไม่มีใครสมหวงั ซ่ึงการ
น าเสนอใหต้วัละครผูห้ญิงเป็นฝ่าย ท่ีเร่ิมกระท าความรุนแรงก่อนในภาพยนตร์ไทย เป็นการสะทอ้นให้
เห็นถึงมุมมองท่ีมีการเปล่ียนแปลงของผูห้ญิงในมิติท่ีมีความหลากหลายชดัเจนมากยิ่งข้ึน ทั้งในดา้น
ความคิด ทศันคติ ดา้นอารมณ์ และความรู้สึกมีเสรีภาพท่ีจะแสดงออกถึงความตอ้งการ ความปรารถนา 
และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวัมากกวา่ ท่ีจะค านึงถึงความถูกตอ้ง ผูห้ญิงก็เป็นเพศท่ีสามารถท าไดทุ้กวิธี
เพื่อให้ไดใ้นส่ิงท่ีตวัเองตอ้งการ โดยให้ความส าคญัในเร่ืองศีลธรรม และความถูกตอ้งนอ้ยลง สะทอ้น
ถึงดา้นมืดในจิตใจของตวัละครผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทยในปัจจุบนัใหช้ดัเจนมากข้ึน ผา่นภาพลกัษณ์ท่ีดู
ดี มีเสน่ห์ น่าหลงใหลต่อเพศตรงขา้ม ทั้งยงัมีความมัน่ใจในตวัเองมากข้ึน และแฝงไปดว้ยอนัตราย กลา้
เส่ียง ไม่กลวัท่ีจะกระท าความรุนแรงก่อน ซ่ึงในส่วนน้ีมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ของ 
ฟรอยด์ วา่ดว้ยเร่ืองของ Id และการกระท าท่ีเกิดจากแรงจูงใจในจิตไร้ส านึก (Unconscious Mind) แรง
ขบัตามสัญชาตญาณแห่งความตาย (Thanatos or Death Instinct) ท่ีมีอยู่ในมนุษยทุ์กคนไม่วา่จะเป็น
ผูห้ญิงหรือผูช้าย (ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2551)  

ลกัษณะตวัละครผูห้ญิงท่ีพบ ยงัสะทอ้นให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงของผูห้ญิงเป็นผูห้ญิง
สมยัใหม่มากข้ึน ไม่ตอ้งการท่ีจะอยูใ่นกรอบเดิมๆของสังคม เป็นลกัษณะของปัจเจกชนท่ีมีความเป็นตวั
ของตวัเอง มีอิสระ มีเสรีภาพทางความคิด และการเลือกใช้ชีวิต มีความพยายามในการต่อสู้กบัความ
เปล่ียนแปลงท่ีเขา้มาในชีวิต กลา้ท่ีจะแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก ความตอ้งการ และไม่ยอมให้
ตวัเองถูกเอารัดเอาเปรียบ ทั้งยงัมองวา่ตวัเองก็มีสิทธิ และมีความเท่าเทียมท่ีจะกระท าไดเ้หมือนกบัตวั
ละครผูช้าย เช่น การนอกใจ ไม่ซ่ือสัตยต่์อคนรักของยุพดี หรือการท่ีผูห้ญิงคนหน่ึงสามารถท าไดทุ้ก
อยา่งเพื่อใหไ้ดค้รอบครองในส่ิงหรือคนท่ีปรารถนา เช่น แพรว จากภาพยนตร์เร่ือง อ ามหิตพิศวาส และ
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พลอย จากภาพยนตร์เร่ือง แฝด การกระท าของตวัละครทั้งสาม แมจ้ะไม่ใช่วิธีการท่ีถูกตอ้งแต่ก็เป็นการ
สะทอ้นให้เห็นว่าผูห้ญิงเร่ิมท่ีจะตระหนัก หรือรับรู้ว่าตวัเองก็มีเสรีภาพในการแสดงออกทั้งในด้าน
ความคิด และพฤติกรรม มีความเท่าเทียมไม่ต่างจากผูช้าย และไม่ยอมให้ใครมากดข่ีหรือตอ้งจ ากดัอยู่
แต่ภายในกรอบเดิมๆท่ีสังคมก าหนดข้ึน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับสตรีนิยมแนวเสรีนิยม ท่ีให้
ความส าคญัในเร่ืองความเท่าเทียม และเสรีภาพในการแสดงออกทั้งในด้านความคิด และการกระท า 
และสามารถท่ีจะเลือกทางเดินชีวติไดด้ว้ยตวัเอง 

นอกจากน้ี ภาพยนตร์ไทยยงัน าเสนอตวัละครผูห้ญิงท่ีมีการใช้ความรุนแรงกบัผูห้ญิงดว้ยกนั 
ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากความเขา้ใจผิด ความขดัแยง้ในความสัมพนัธ์น ามาสู่ความรู้สึกอึดอดั คบัแคน้ใจ 
หรือการใช้ความรุนแรง เพื่อระบายอารมณ์ความโกรธเกลียด ท่ีเกิดข้ึนจากความไม่ลงรอย ซ่ึงการ
กระท าในลกัษณะน้ีของตวัละครผูห้ญิงมีความสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ท่ีมองวา่มนุษยทุ์กคนมี
สัญชาตญาณแห่งความตายท าให้มนุษยแ์สวงหาความพึงพอใจ โดยแปรรูปมาเป็นความกา้วร้าว และ
ความรุนแรง โดยเฉพาะในเหตุการณ์ท่ีท าใหต้วัละครผูห้ญิงเกิดความรู้สึกอึดอดั เจ็บปวดใจ น ามาสู่การ
ใช้ความรุนแรงทั้งความรุนแรงทางร่างกาย เช่น การตบตี ฉุดกระชากตวั หรือการข่มขู่ดว้ยอาวุธ และ
ความรุนแรงทางวาจา เป็นในลกัษณะของการด่าทอ ใช้ค  าพูดเสียดสีซ่ึงกนัและกนัระหว่างตวัละคร
ผูห้ญิง (Berkowitz, 1962; Baron & Richardson, 1994) เพื่อระบายความโกรธเกลียด ความอึดอดัคบั
แคน้ท่ีมีต่อกนั แต่ไม่ไดมี้เจตนาท่ีจะมุ่งหวงัต่อชีวติของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นลกัษณะอยา่งหน่ึงในพฤติกรรม
ความก้าวร้าว ของมนุษย์ท่ีถูกขบัออกมาในช่วงเวลาท่ีไม่สบายใจ ตวัอย่างเช่น ตุม้ กับ เพ็ญ จาก
ภาพยนตร์ เร่ืองตลก 69 ท่ีมีการใชค้วามรุนแรงทางกาย และทางวาจาท าร้ายกนั เพราะความเขา้ใจผิดใน
อีกฝ่ายหน่ึง หรือ สิปาง กบั บุษบา จากภาพยนตร์เร่ือง คืนไร้เงา ท่ีมีการใชค้วามรุนแรงทางกายกระท า
ต่ออีกฝ่าย เพราะความคบัแคน้ใจหลงัจากไดรู้้ความจริงท่ีเกิดข้ึน  

ยิ่งไปกวา่นั้น ตวัละครผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทยยงัถูกน าเสนอให้แสดงความพยายามในการท า
ร้ายตวัเองตลอด จนถึงความพยายามในการฆ่าตวัตาย ตวัเองเช่น การท าร้ายร่างกายโดยใชอ้าวุธ หรือยา
เสพติด และหลายตวัละครผูห้ญิงเลือกท่ีจะฆ่าตวัตาย เพื่อเรียกร้องความสนใจจากคนรักหรือเพื่อ
หลบหนีปัญหาท่ีเกิดข้ึน การท าร้ายตวัเอง และการฆ่าตวัตายของตวัละครผูห้ญิงเป็นความรุนแรงท่ี
ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ไทย 9 เร่ืองจากท่ีวิเคราะห์ทั้งหมด 10 เร่ือง คือ ภาพยนตร์เร่ือง ช็อคโกแลต 
เพียงเร่ืองเดียว ท่ีไม่ปรากฏภาพการท าร้ายตวัเองของตวัละครผูห้ญิงจาก การน าเสนอดงักล่าวสะทอ้น
ให้เห็นวา่ ความรุนแรงไม่ไดเ้กิดจากความไม่เท่าเทียมกนัในเชิงอ านาจระหว่างผูช้ายกบัผูห้ญิงเท่านั้น 
แต่สามารถเกิดข้ึนไดใ้นความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีเท่าเทียมกนัระหวา่งผูห้ญิงดว้ยกนั และความรุนแรง
ยงัสามารถเกิดข้ึนจากสภาพจิตใจท่ีไม่ปกติของผูห้ญิง ท่ีอยูใ่นภาวะเจ็บป่วยเร้ือรังจากเหตุการณ์ความ
รุนแรงในอดีต สะสมจนเกิดเป็นความรู้สึกหมดหวงั ซึมเศร้า และเกิดความรู้สึกวา่ตวัเองไร้ค่า ไม่เป็นท่ี
ตอ้งการของใคร จึงสรุปได้ว่า การใช้ความรุนแรงเป็นพฤติกรรมอย่างหน่ึงท่ีแฝงอยู่ในมนุษยทุ์กคน 
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และจะแสดงออกอยา่งชดัเจน เม่ือถูกบีบคั้นกดดนัจากคน หรือเหตุการณ์ท่ีเลวร้าย ท าให้ตอ้งเผชิญหนา้
กบัความผิดหวงั ความขดัแยง้อย่างรุนแรงในชีวิต ความรุนแรงจึงกลายเป็นวิธีการหน่ึงท่ีมนุษย์ทุกคน
เลือกน ามาใช้ในการยุติความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน เพราะสามารถแสดงให้เห็นผลของการกระท าท่ีเกิดข้ึน
รวมถึงความรู้สึกของผูท่ี้ถูกกระท าไดใ้นทนัที 

จากภาพยนตร์ไทยท่ีไดรั้บเลือกทั้ง 10 เร่ือง ผูว้ิจยัไม่พบว่า มีตวัละครผูห้ญิงท่ียินยอมให้ถูก
กระท าความรุนแรงเพียงฝ่ายเดียว เช่น ภาพยนตร์ เร่ืองตลก 69 และภาพยนตร์เร่ือง ขงัแปด ตวัละคร
ผูห้ญิงทั้งสองเม่ือถูกกระท าความรุนแรงก่อนจนบอบช ้ าทางร่างกาย และจิตใจ พวกเธอก็พร้อมท่ีจะ
ตอบโต้ ไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบ หรือมาท าร้ายเพียงฝ่ายเดียว ซ่ึงเป็นการสะท้อนถึงความ
เปล่ียนแปลงของตวัละครผูห้ญิงในปัจจุบนั ท่ีให้ความส าคญัในเร่ืองความเท่าเทียมกนัมากข้ึน รวมถึง
ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนั ท่ีผูห้ญิงก็มีความตอ้งการจะท าให้เกิดความเท่าเทียมกนั
ในสังคมไทย แมว้่าสังคมไทยยงัคงมีค่านิยม ประเพณี และทศันคติเดิมๆของคนในสังคม จากการ
ปลูกฝังโดยสถาบนัต่างๆ ท าให้ผูห้ญิงบางคนตอ้งตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง ภาพยนตร์เหล่าน้ี
สะทอ้นความพยายามของผูห้ญิงในการต่อสู้ เพื่อให้ได้มาซ่ึงความเท่าเทียมกนั ซ่ึงในส่วนน้ีมีความ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดสตรีนิยม (Feminism) ผูห้ญิงมีความพยายามท่ีจะเรียกร้องเร่ืองความเท่าเทียมกนั
ในสังคม และเพื่อเปล่ียนแปลงความเช่ือท่ีไม่ถูกตอ้งในสังคม ท่ีท าให้ผูห้ญิงมีสถานะท่ีดอ้ยกวา่ผูช้าย 
รวมถึงเสรีภาพท่ีผูห้ญิงต้องไม่จ  านนต่อการถูกกดข่ี อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจยัพบว่า มีบางประเด็นท่ีไม่
สอดคล้องกบัแนวคิดสตรีนิยม คือ การน าเสนอตวัละครผูห้ญิงท่ีมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงในการ
จดัการความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีขดักบัแนวคิดสตรีนิยม ท่ีพยายามเรียกร้องความเท่าเทียมกนั
โดยสันติ เน่ืองจากการใชค้วามรุนแรงไม่สามารถท่ีจะน ามาสู่ความเท่าเทียมโดยแทจ้ริง ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ 
สตรีนิยมในโลกภาพยนตร์ และในโลกความเป็นจริงของสังคมไทยในปัจจุบนัมีความเช่ือมโยงกนั มี
การเคล่ือนไหว และมีการเปล่ียนแปลงให้เห็นเป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจนในหลายประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูห้ญิง เช่น การท่ีผูห้ญิงมีเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด การเลือกใช้ชีวิตท่ีมีอิสระมากข้ึน 
ผูห้ญิงมีบทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบนอกบา้นไม่นอ้ยไปกวา่ผูช้าย และมีการน าเสนอตวัละคร
ผูห้ญิงท่ีสามารถเล้ียงดูตวัเองโดยไม่ตอ้งพึ่งพาครอบครัว ซ่ึงเป็นการสะทอ้นให้เห็นว่าผูห้ญิงเร่ิมท่ี
ออกมาจากพื้นท่ีส่วนตวัเขา้สู่พื้นท่ีท่ีเป็นสาธารณะมากข้ึน 

 
5.2.2 การน าเสนอภาพลกัษณ์ของตัวละครผู้หญงิในภาพยนตร์ไทย 
การน าเสนอตวัละครผูห้ญิงในทางกายภาพของภาพยนตร์ไทย พบว่า ภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 

เร่ือง น าเสนอลกัษณะทางกายภาพของตวัละครผูห้ญิงในภาพยนตร์ มีลกัษณะท่ีเหมือนกนั คือ เป็น
ผูห้ญิงท่ีมีรูปร่างหนา้ตาท่ีดี รู้จกัแต่งตวั และมีเสน่ห์ต่อเพศตรงขา้มถึงแมว้า่จะเคยผา่นการแต่งงานหรือ
มีลูกมาแลว้ ก็ยงัเป็นผูห้ญิงท่ีดูมีเสน่ห์เป็นอย่างมาก เช่น ยุพดี จากภาพยนตร์เร่ือง ชัว่ฟ้าดินสลาย หรือ 
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อิงอร จากภาพยนตร์เร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน ตวัละครผูห้ญิงทั้งสองคนแมจ้ะผา่นการแต่งงาน และมีลูก 
แต่ก็สามารถท่ีจะดึงดูดสายตา และความสนใจของผูช้ายด้วยเสน่ห์ความเป็นหญิง ซ่ึงการน าเสนอ
ลกัษณะน้ีเป็นการสะทอ้นอยูภ่ายใตมุ้มมองความคิดของชายเป็นใหญ่ ท่ียงัมองผูห้ญิงเป็นวตัถุทางเพศ มี
ไวส้ าหรับการจ้องมอง ผูช้ายตอ้งการให้ผูห้ญิงมีความอ่อนหวาน น่าทะนุถนอม มีลกัษณะของเหยื่อ 
และเป็นลกัษณะของผูต้าม สะทอ้นอุดมคติเดิมๆของผูช้าย ท่ีมองผูห้ญิง และสร้างภาพเหมารวม เพื่อกด
ทบัผูห้ญิงผา่นการน าเสนอของภาพยนตร์ 

ดา้นความคิด และด้านจิตใจของตวัละครผูห้ญิง ผูว้ิจยัพบว่า ภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เร่ืองได้
น าเสนอออกมาใหมี้ลกัษณะท่ีเหมือนกนั คือ ตวัละครผูห้ญิงท่ีพบในปัจจุบนัเร่ิมมีความคิดท่ีทนัสมยั มี
ความมัน่ใจในตวัเอง กลา้ท่ีจะปรับเปล่ียนตวัเอง กลา้ท่ีจะเผชิญหนา้กบัความเจ็บปวด และมีความกลา้
ในการตดัสินใจมากข้ึนเป็นลกัษณะของผูห้ญิงสมยัใหม่ ท่ีสามารถเล้ียงดูตวัเองไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
พึ่งพาครอบครัว สามารถใช้ชีวิตไดอ้ย่างอิสระในแบบท่ีตวัเองตอ้งการ ในเร่ืองความรักก็แสดงออก
ชดัเจนมากข้ึนทั้งการกระท าและการตดัสินใจ และเป็นเพศท่ีเต็มไปดว้ยแรงขบัเคล่ือนดว้ยสัญชาตญาณ
แห่งความตาย (Thanatos or Death Instinct) เช่น พฤติกรรมการนอกใจ คบชูข้อง ยุพดี ในภาพยนตร์
เร่ือง ชัว่ฟ้าดินสลาย หรือ พฤติกรรมของ พลอย ในเร่ือง แฝด ตวัละครผูห้ญิงทั้งสองคนสามารถท าทุก
อย่างเพื่อให้ได้ครอบครองคนท่ีรัก ไม่ว่าจะเป็นการโกหก นอกใจ สวมรอย หรือแม้แต่การฆ่าคน 
พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นการสะทอ้นให่เห็นถึงสัญชาตญาณด้านมืด ท่ีถูกเก็บกดอยู่ภายในจิตไร้ส านึก 
(Unconscious Mind) มีความสอดคลอ้งกบั แนวคิดจิตวิเคราะห์ ของฟรอยด์ ท่ีมองวา่มนุษยเ์ต็มไปดว้ย
แรงผลกัดนัให้เกิดความอยาก และความปรารถนาเพื่อให้ตวัเองมีความสุข และตอ้งการการยอมรับจาก
สังคม กลายเป็นแรงผลกัดนัท่ีส าคญัในการกระท า เช่น การท่ีตวัละครผูห้ญิงถูกกระท าให้เจ็บปวด ทั้ง
กาย และจิตใจจากคนท่ีรัก จนรู้สึกสูญเสีย ผูห้ญิงก็พร้อมท่ีจะท าทุกอยา่งไม่วา่จะเป็นการแกแ้คน้ หรือ
แยง่ชิงเพื่อให้ไดใ้นส่ิงท่ีสูญเสียกลบัคืนมา ตวัละครผูห้ญิงในปัจจุบนัเร่ิมท่ีจะยอมรับ และกระท าส่ิงท่ี
ผดิทั้งในทางกฎหมายและศีลธรรมไดง่้ายข้ึน เช่น การใชค้วามรุนแรงในการแกแ้คน้ มีความกลา้มากข้ึน
ท่ีจะกระท า และมีความคิดท่ีเห็นแก่ประโยชน์ของตวัเองมากข้ึน เช่น การใช้ความรุนแรงท่ีผูห้ญิงได้
กระท าไปเป็นส่ิงท่ีถูกต้อง และเป็นทางออกท่ีดีท่ีสุดในการจัดการกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน แต่ใน
ขณะเดียวกนัจิตใจของตวัละครผูห้ญิงก็เตม็ไปดว้ยความขดัแยง้ ความสับสนอยา่งชดัเจน โดยเฉพาะการ
ตดัสินใจในช่วงเวลาวิกฤติ ท่ีเป็นจุดเปล่ียนให้กบัชีวิต เช่น ตุม้ จากภาพยนตร์ เร่ืองตลก 69 ท่ีตอ้ง
ตดัสินใจวา่จะคืนเงินท่ีพบหรือเก็บเงินเอาไวส้านฝันตวัเองหรือ สิปาง จากภาพยนตร์เร่ือง คืนไร้เงา ท่ี
เกิดความสับสนในจิตใจเม่ือ บุษบาถามเธอวา่ “ใช่มยัละคะถา้เป็นคุณ คุณก็ตอ้งท าแบบน้ีเหมือนกนัใช่
มยั” ตวัละครผูห้ญิงทั้งสองจะแสดงใหเ้ห็นถึง ความซบัซอ้นในจิตใจของมนุษย ์ท่ีเป็นเร่ืองปกติเม่ือตอ้ง
เผชิญหนา้กบัเหตุการณ์ท่ีบีบคั้น ให้ตอ้งตดัสินใจท าในส่ิงท่ีไม่ไดค้าดการณ์มาก่อน สะทอ้นให้เห็นว่า
ตวัละครผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทยในปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
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ชีวิต และน าเสนอให้มีความเป็นมนุษย์มากข้ึน ท่ีมีความซับซ้อนทั้งด้านอารมณ์ ความรู้สึก และการ
แสดงออก ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างชดัเจนกบัตวัละครผูช้ายในภาพยนตร์ไทย ท่ีถูกน าเสนอให้เป็นตวั
ละครลกัษณะแบน คือ แบ่ง คนดี กบั คนเลว อยา่งชดัเจน อยา่งเช่น ผูช้ายท่ีแสนดี อบอุ่น เป็นผูช้ายใน
ฝันของผูห้ญิงอย่าง วี จากภาพยนตร์เร่ือง แฝด หรือ ผูช้ายท่ีชอบใช้ความรุนแรงอย่างเช่น ชัย จาก
ภาพยนตร์เร่ือง อ ามหิตพิศวาส ให้เป็นตวัละครท่ีเลวตลอดทั้งเร่ือง ซ่ึงในอีกทางหน่ึงก็เพื่อสะทอ้นเห็น
ถึงความเด็ดเดียวในการตดัสินใจ ว่าจะท าหรือไม่ท าด้วยความมัน่ใจ เป็นลกัษณะความเขม้แข็งของ
ผูช้าย การน าเสนอตวัละครผูช้ายในลกัษณะน้ีของภาพยนตร์ไทย ท าให้ตวัละครผูช้ายมีความเป็นมนุษย์
นอ้ยกวา่ตวัละครผูห้ญิง และยงัเป็นการตอกย  ้าถึงอุดมคติเดิมๆ ในสังคมไทย ท่ีถูกผลิตซ ้ าๆ อยา่งไม่เท่า
เทียมกนัในเชิงอ านาจ โดยให้ผูช้ายเป็นเพศท่ีกลา้หาญ กลา้ตดัสินใจ เป็นผูก้ระท า และมองวา่ผูห้ญิงยงั
อ่อนแอกวา่ตวัเอง เป็นอุดมการณ์ท่ีแฝงดว้ยอ านาจของผูช้ายในสังคมไทย ท่ียงักดทบัผูห้ญิงอยู ่(พนิดา 
หนัสวาสด์ิ, 2544; Foucault, 1970) อุดมการณ์เดิมๆในสังคมไทยนอกจากท าให้ผูช้าย และผูห้ญิงเกิด
ความไม่เท่าเทียมกนัในเร่ืองอ านาจแลว้ ยงัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีเพิ่มให้เกิดความขดัแยง้ทางความคิด หรือ
เกิดความไม่เขา้ใจกนัระหวา่งผูช้ายกบัผูห้ญิงให้มีมากข้ึน และน ามาสู่การกระท าความรุนแรงกระท าต่อ
กนั 

ดา้นเก่ียวกบัหนา้ท่ีการงานของตวัละครผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทย ผูว้ิจยัเห็นวา่ ประเด็นน้ีแมจ้ะ
ถูกน าเสนอให้เห็นไม่ชดัเจนนกัในตวัละครผูห้ญิง แต่เม่ือพิจารณาในส่วนของสถานภาพและบทบาท
ของผูห้ญิงในภาพยนตร์ จะเห็นวา่มีภาพยนตร์ไทยหลายเร่ืองน าเสนอภาพผูห้ญิงท่ีเป็นคนโสด หรือหยา่
ร้างและออกมาใชชี้วติตามล าพงัในสังคมเมืองเพิ่มมากข้ึน เช่น ตุม้ จากภาพยนตร์ เร่ืองตลก 69 หรือ บุษ 
จากภาพยนตร์เร่ือง เชือดก่อนชิม ท่ีสามารถจะหาเล้ียงตวัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งพาคนอ่ืนหรือแมแ้ต่
ผูห้ญิงท่ีมีบทบาททเป็นแม่ตอ้งเล้ียงลูก อย่าง ซิน จากภาพยนตร์เร่ือง ช็อคโกแลต หรือ อิงอร จาก
ภาพยนตร์เร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน ตวัละครผูห้ญิงทั้งสองรับบทบาทเป็นแม่ท่ีตอ้งเล้ียงลูกคนเดียวโดย
ไม่พึ่งพาผูช้าย บทบาทท่ีไดรั้บเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงหนา้ท่ี และความรับผดิชอบท่ีเพิ่มมากข้ึนในตวั
ละครผูห้ญิงท่ีต้องดูรับผิดชอบทั้งเร่ืองภายในบ้านและเร่ืองนอกบ้าน ถึงแม้ว่าตวัละครผูห้ญิงยงัมี
ต าแหน่งงานท่ีด้อยกว่าผูช้าย มีหน้าท่ีการงานท่ีต ่ากว่าเป็นเพียงลูกจา้ง พนักงานระดับกลาง หรือผู ้
ประกอบอาชีพคา้ขายทัว่ไป แต่ก็เป็นการสะทอ้นให้เห็นว่าผูห้ญิงไทยในปัจจุบนัไม่ได้ถูกกกัอยู่ใน
ขอบเขตของค าวา่ “บา้น” อีกต่อไป แต่สามารถท่ีจะรับผดิชอบงานภายนอกบา้นไดม้ากข้ึน การน าเสนอ
ลกัษณะน้ีจึงมีความสอดคลอ้งกบัสตรีนิยมแนวมาร์กซิสต์ (Marxist Feminism)  แสดงให้เห็นถึงการ
ปรับตวั การเคล่ือนไหว ของผูห้ญิงในดา้นหน้าท่ีการงานในทิศทางท่ีดีข้ึน และมีความสอดคล้องกบั
ความเป็นจริงในสังคมไทยในปัจจุบนัท่ีผูห้ญิงออกมาท างานนอกบา้นมากข้ึน หรือประกอบอาชีพ
ส่วนตวัเพื่อหาเล้ียงตวัเองและครอบครัว อยา่งเช่น “ผลสถิติดา้นการงานของผูห้ญิงในปัจจุบนั” พบว่า 
ผูห้ญิงเป็นก าลงัแรงงานส าคญัท่ีมีส่วนช่วยพฒันาประเทศ อตัราการมีส่วนร่วมในก าลงัแรงงานของ
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ผูห้ญิงมากกวา่ร้อยละ 60 ในช่วงปี 2548-2550 โดยผูห้ญิงจะท างานในภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ
มีชัว่โมงการท างานเฉล่ียประมาณ 45 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ไม่แตกต่างจากผูช้าย (ส านกังานกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัว, 2551, น. 49-56) หรือจาก “การส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากรในประเทศ 
พ.ศ. 2551” พบว่า ประเทศไทยมีประชากร 38.3 ลา้นคนอยู่ในก า ลงัแรงงาน โดยแรงงานเพศชายคิด
เป็นร้อยละ54 ของแรงงานทั้งหมด ขณะท่ีแรงงานหญิงคิดเป็นร้อยละ46 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2551, 
น. 50) เม่ือพิจารณาผลทางสถิติกบัการน าเสนอในประเด็นน้ีของผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทย แสดงให้เห็น
ว่ามีส่วนท่ีสอดคล้องกบัความเป็นจริงมากข้ึน แมว้่าจะยงัมีตวัละครผูห้ญิงในภาพยนตร์ท่ีไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัประเด็นน้ี แต่ถูกน าเสนออยู่ในเร่ืองของความสัมพนัธ์เก่ียวกบัความรักระหว่างชายหญิง
มากกว่า การน าเสนอผูห้ญิงกบัดา้นการงานท่ีเป็นเร่ืองสาธารณะ ซ่ึงในส่วนน้ี เป็นการสะทอ้นให้เห็น
ถึงอุดมคติเดิมๆในสังคมไทยท่ียงัคงมีอยู ่และจ ากดัใหผู้ห้ญิงมีความส าคญัอยูแ่ต่เร่ืองภายในบา้นโดยให้
ผูช้ายมีบทบาทเป็นผูน้ าครอบครัวเป็นความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกนัท าให้ผูห้ญิงบางส่วนถูก
เอารัดเอาเปรียบและถูกกระท าความรุนแรง  

กล่าวได้ว่า ตวัละครผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทย เป็นตวัละครท่ีตอ้งเผชิญหน้ากับปัญหาความ
ขดัแยง้โดยตรงไม่วา่จะเป็นความขดัแยง้กบัคนภายในครอบครัว หรือความขดัแยง้กบัคนอ่ืนๆในสังคม 
ท่ียงัถูกครอบง าจากอดุมคติ ค่านิยม และประเพณีในสังคมท าให้ผูห้ญิงยงัตกเป็นเหยื่อของการใชค้วาม
รุนแรงมากกว่าผูช้าย ซ่ึงพบในภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เร่ือง ในประเด็นความขดัแยง้ท่ีภาพยนตร์ไทย
น าเสนอส่วนใหญ่ยงัเป็นเร่ืองท่ีขอ้งเก่ียวอยูก่บัความรัก ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัละครผูช้ายกบัตวัละคร
ผูห้ญิง และยงัมีความขดัแยง้ท่ีเกิดจากจิตใจใต้ส านึกของมนุษย์ท่ีเต็มไปด้วยความต้องการ ความ
ปรารถนา หรือการระบายความอึดอดัคบัข้องใจของตวัละครผูห้ญิงท่ีตอ้งเผชิญกบัเหตุการณ์ความ
รุนแรงท่ีเกิดข้ึนจนน ามาสู่การแสดงเป็นพฤติกรรมความรุนแรงทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจกระท าต่อผูท่ี้เคย
ท าร้ายตนมาก่อน หรืออาจกระท าต่อคนอ่ืนๆท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์นั้นๆในภาพยนตร์ ก่อนท่ี
จะน าผู ้ชมมาสู่บทสรุปในตอนจบของตัวละครทั้ งผู ้หญิงและผู ้ชายท่ีใช้ความรุนแรงให้มีจุดจบ
เหมือนกนั คือ ตวัละครท่ีใช้ความรุนแรงจะตอ้งพบกบัความผิดหวงัในส่ิงท่ีตนปรารถนา และตอ้งพบ
กบัความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสิ์น เป็นบทลงโทษให้กบัตวัละครผูช้ายท่ีชอบใช้ความรุนแรงกบั
ผูห้ญิงหรือกับคนอ่ืนๆจะถูกตามล้างแค้น และถูกฆ่าตายด้วยฝีมือของคนท่ีตวัเองเคยกระท าเอาไว้
โดยเฉพาะผูห้ญิง และตวัละครผูห้ญิงท่ีใชค้วามรุนแรงก็จะตอ้งเผชิญกบับุคคลหรือเหตุการณ์ท่ีเลวร้าย
มากยิ่งข้ึนบีบบงัคบัให้ตอ้งกระท าความรุนแรงซ ้ าๆโดยปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็ไม่ส้ินสุดลง จุดจบของตวั
ละครผูห้ญิงหากไม่ถูกฆ่าตายก็ตอ้งหลบหนีกลายเป็นผูต้อ้งหา หรือไม่ก็กลายเป็นคนท่ีมีอาการทางจิต 
และหลายตวัละครผูห้ญิงก็มีพฤติกรรมฆ่าตวัตายเพื่อหนีปัญหาในตอนจบของภาพยนตร์ไทย 
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5.2.3 การเล่าเร่ืองผู้หญงิกบัความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย 
การเล่าเร่ือง (Narrative) ของภาพยนตร์ไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงกบัความรุนแรงในปัจจุบนั 

โดยส่วนใหญ่ภาพยนตร์ไทยท่ีเล่าเร่ืองเก่ียวกบัผูห้ญิงและความรุนแรง ผูว้ิจยัพบวา่ จากภาพยนตร์ไทย
ทั้ง 10 เร่ือง มีภาพยนตร์เพียงเร่ืองเดียวเท่านั้นท่ีถูกเล่าผ่านจุดยืนของผูช้าย (บุคคลท่ี 3) ท่ีอยู่ใน
เหตุการณ์ แต่ไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน คือ ภาพยนตร์เร่ือง ชัว่ฟ้าดินสลาย 
ซ่ึงในทา้ยท่ีสุดตวัผูเ้ล่า (บุคคลท่ี 3) เขาก็ยอมรับว่าไม่เคยเขา้ใจถึงจิตใจของคนเหล่านั้นเลยโดย
เฉพาะตวัละครผูห้ญิงท่ีช่ือ ยพุดี วา่อะไร คือ สาเหตุแทจ้ริงท่ีเธอเลือกตดัสินใจแต่งงานกบัคนรุ่นพ่อแลว้
มาอยู่ท่ีปางไมแ้ห่งน้ี รวมถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริงของโศกนาฏกรรมท่ีเกิดข้ึน เพียงแต่บรรยายเหตุการณ์ท่ี
ตวัเองเห็นในลกัษณะคนกลางโดยไม่บอกว่าใครเป็นคนผิดในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนคร้ังนั้น การเล่าเร่ือง
ของภาพยนตร์เร่ืองน้ี สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเป็นมนุษยท่ี์มีความซบัซอ้นในจิตใจ มีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลาจนผูเ้ล่าก็ไม่สามารถท่ีจะล่วงรู้ความคิดได้ แมว้่าตวัเองจะอยู่ในเหตุการณ์ ยิ่งไปกว่านั้น
ภาพยนตร์เร่ืองน้ียงัน าเสนอให้เห็นจิตใจดา้นมืดของมนุษย์ทั้งผูห้ญิงและผูช้ายท่ีมีความเห็นแก่ตวั และ
ไม่มีใครท่ีเกิดมาแลว้ไม่เคยท าในเร่ืองท่ีผิดพลาดทั้งการตดัสินใจและการกระท า ภาพยนตร์ไทยเร่ืองน้ี
ตอ้งการน าเสนอให้ผูช้มไดเ้ห็นถึงความเป็นมนุษยท่ี์สามารถท าไดท้ั้งเร่ืองท่ีดีและเร่ืองท่ีเลวร้ายข้ึนอยู่
กบัมุมมองวา่เราเลือกท่ีจะมองในมุมของใคร ในส่วนของภาพยนตร์ไทยอีก 9 เร่ือง ไดน้ าเสนอเร่ืองราว
ผ่านจุดยืนของผูห้ญิงท่ีมีความตอ้งการมีความปรารถนาในจิตใจ จนน าไปสู่จุดพลิกผนัของชีวิต และ
กลายเป็นผูท่ี้ถูกกระท าความรุนแรง ซ่ึงการน าเสนอลกัษณะน้ีสะทอ้นให้เห็นนยัส าคญัเก่ียวกบัความ
เหล่ือมล ้าในสังคม ท่ีแมว้า่จะให้ผูห้ญิงมีอิสระมากข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัผูห้ญิงก็ยงัถูกกดข่ีเอารัดเอา
เปรียบทั้งทางร่างกาย และทางจิตใจท่ีเกิดจากทศันคติหรืออุดมคติเดิมๆยงัคงกดทบัผูห้ญิงอยู่ ท  าให้
ผูห้ญิงตกเป็นเหยื่อของผูช้ายท่ีเห็นแก่ตวั มองว่าผูห้ญิงเป็นเพศท่ีอ่อนแอ เป็นคนใตป้กครอง ถือสิทธิ
เหนือกวา่ท่ีจะกระท าอะไรก็ได ้หรือแมแ้ต่การใชค้วามรุนแรงจนกลายเป็นรูปแบบท่ีตายตวัในการเล่า
เร่ืองของภาพยนตร์ไทย คือ ภาพยนตร์เล่าเร่ืองผ่านจุดยืนของผูห้ญิงท่ีเป็นคนในเป็นผูท่ี้ประสบกับ
เหตุการณ์นั้นโดยตรงถูกผูช้ายกระท าความรุนแรงอย่างโหดร้าย และมีภาพยนตร์ไทยหลายเร่ืองไม่
น าเสนอถึงสาเหตุการใชค้วามรุนแรงของผูช้ายกบัผูห้ญิง โดยเฉพาะความรุนแรงท่ีเกิดจากคนใกลชิ้ดใน
ครอบครัว ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัท่ีส าคญัท าให้ผูห้ญิงตอ้งใชค้วามรุนแรง และจากการกระท าทั้งหมดของ
ผูช้ายท่ีมีต่อผูห้ญิงไดส้ร้างความชอบธรรมให้ผูห้ญิงสามารถท่ีจะใชค้วามรุนแรงตอบโต ้และอาจมาก
พอท่ีจะใช้ในการลงโทษตวัละครผูช้ายเม่ือเทียบกบัความป่าเถ่ือนท่ีไดรั้บ โดยท่ีผูช้มแทบไม่รู้สึกว่า
ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง และความรุนแรงก็ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้
ทั้งหมด ทั้งยงัสร้างใหเ้กิดความรู้สึกร่วมดว้ยไปกบัการกระท าความรุนแรงของผูห้ญิงต่อตวัละครผูช้าย 
ยิง่ไปกวา่นั้นภาพยนตร์ไทยหลายเร่ืองยงัเพิ่มโอกาสในการกระท าความรุนแรงให้กบัตวัละครผูห้ญิงให้
มีอ านาจเท่าเทียมกบัผูช้าย เช่น การมีผูช่้วย การมีอาวธุ หรือมีโอกาสท่ีดีในการกระท าความรุนแรงไดไ้ม่
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ต่างกนั การเล่าเร่ืองผ่านจุดยืนของผูห้ญิงในภาพยนตร์แมจ้ะให้ผูห้ญิงเป็นเหยื่อของความรุนแรงใน
ตอนตน้ แต่ภาพยนตร์ทุกเร่ืองก็จะเปิดโอกาสให้ผูห้ญิงมีช่วงเวลาท่ีไดร้ะบายความรู้สึกท่ีเก็บกดไวใ้น
จิตใจ และมีโอกาสได้กระท าความรุนแรงเท่าเทียมกนัหรือในบางเร่ืองอาจมากกว่าท่ีเคยถูกกระท ามา 
ซ่ึงเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงการช่วงชิงพื้นท่ีในความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างผูห้ญิงและผูช้ายผา่น
การน าเสนอท่ีมีความหลากหลายเก่ียวกบัผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทยในปัจจุบนั ผูห้ญิงในปัจจุบนัไม่ไดคิ้ด
ว่าตวัเองอ่อนแอจนตอ้งพึ่งพาผูช้ายตลอดเวลา แต่ผูห้ญิงเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงตวัเอง มีการปรับตวั
เพื่อใหค้นอ่ืนๆในสังคมยอมรับ หรือตระหนกัถึงความเท่าเทียมกนัท่ีจะไม่ยอมให้ใครมากดข่ี และเม่ือมี
โอกาสพวกเธอก็ไม่ปฏิเสธท่ีจะใชโ้อกาสนั้นกระท าในส่ิงท่ีพวกเธอคิดวา่มนัยุติธรรมกบัส่ิงท่ีพวกเธอ
เคยถูกกระท ามา  ความรุนแรงท่ีปรากฏให้เห็นในภาพยนตร์ไทยจึงเป็นวิธีการท่ีทุกคนสามารถเลือก
น ามาใชใ้นการจดัการความขดัแยง้และความรุนแรง มนุษยทุ์กคนจึงเป็นทั้งผูก้ระท าและผูถู้กกระท าได้
เช่นเดียวกนัอยูท่ี่ใครจะเป็นผูก้ระท าก่อนเท่านั้น 

 
5.2.4 การประกอบสร้างความจริงในสังคม (Social Construction of Reality)  
การประกอบสร้างความจริงในสังคมของภาพยนตร์ผ่านโครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ 

ถือว่าเป็นส่วนส าคญัในการท าความเขา้ใจส่ิงท่ีผูผ้ลิตภาพยนตร์ในแต่ละเร่ืองตอ้งการน าเสนอ และถูก
ประกอบสร้างตรงกบัความจริงท่ีเกิดข้ึนไดห้รือไม่โดยสรุปเป็นภาพรวม ดงัน้ี 

5.2.4.1 โครงเร่ือง (Plot) ภาพยนตร์ไทยส่วนใหญ่มีการน าเสนอโครงเร่ืองโดยเล่า
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นล าดับ โดยอาจมีการตดัสลับภาวการณ์เขา้มา เพื่อบอกให้ผูช้มทราบถึง
สาเหตุของความขดัแยง้ระหวา่งตวัละครก่อนท่ีเหตุการณ์ทุกอยา่งจะน ามาสู่การเผชิญหนา้ของตวัละคร
บีบคั้นให้ตอ้งตดัสินใจท่ีจะกระท าบางอย่างเพื่อยุติความขดัแยง้ความรุนแรงในขณะนั้น ซ่ึงผลท่ีเกิด
ตามมาในภาพยนตร์ไทยเหมือนกนัทุกเร่ือง คือ ตวัละครท่ีกระท าเร่ืองไม่ดี และใชค้วามรุนแรงจะตอ้ง
ไดรั้บบทลงโทษของการกระท า ส่วนประเด็นท่ีถูกน าเสนอมากท่ีสุดในภาพยนตร์ไทยท่ีมีผูห้ญิงเขา้ไป
เก่ียวขอ้ง ยงัคงใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัประเด็นความรัก ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีไม่เท่าเทียมกนัทั้ง
ในด้านอ านาจ และเร่ืองเพศสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยยงัมีความเหล่ือมล ้ า และถูกกดทับด้วย
วฒันธรรมหรืออุดมการณ์เดิมๆของสังคมชายเป็นใหญ่ โดยน าเสนอให้ผูช้ายถือสิทธ์ิมากกว่าในตวั
ผูห้ญิง มองผูห้ญิงเป็นวตัถุท่ีสามารถครอบครองได้น ามาสู่การกดข่ี และการกระท าความรุนแรงกบั
ผูห้ญิงในรูปแบบต่างๆ ตวัอย่างเช่น ภาพยนตร์เร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน และภาพยนตร์เร่ือง เชือดก่อน
ชิม ท่ีพ่อกระท าความรุนแรงต่อลูกในวยัเด็กสร้างให้เกิดปมในจิตใจ และกลายเป็นภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง
จนโตน ามาสู่การใชชี้วติในปัจจุบนัท่ีไม่ปกติทั้งต่อตวัเองและต่อผูอ่ื้นดงัภาพตวัอยา่ง 
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ภาพที ่5.1  ภาพยนตร์เร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน ภาพที ่5.2  ภาพยนตร์เร่ือง เชือดก่อนชิม 
 

หรือการท่ีสามีท าร้ายคนรักทั้งทางร่างกาย และจิตใจจนน ามาสู่การใชค้วามรุนแรงของ
ผูห้ญิง เช่น ภาพยนตร์เร่ือง ขงัแปด ภาพยนตร์เร่ือง คืนไร้เงา และภาพยนตร์เร่ือง คนเล่นของ การ
กระท าเหล่าน้ีของตวัละครผูช้าย ล้วนส่งผลให้ความขดัแยง้มีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน เพราะเป็นการ
ท าลายความเช่ือใจ ความนับถือ และความสัมพนัธ์ท่ีดี เป็นสาเหตุบีบบงัคบัให้ผูห้ญิงต้องใช้ความ
รุนแรงตอบโต ้ป้องกนัตวัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดเ้พราะบุคคลท่ีกระท าความรุนแรงลว้นเป็นคนใกลชิ้ด คน
ท่ีตอ้งใช้ชีวิตอยู่ดว้ยตลอด 24 ชัง่โมง ทั้งยงัเป็นการเพิ่มปัญหาให้กบัสังคม เช่น ปัญหาการหย่าร้าง 
ปัญหาอาชญากรรม เป็นตน้ ตวัอยา่งเช่น 
 

   
 
ภาพที ่5.3  ภาพความรุนแรงจากเร่ือง ขงัแปด ภาพที ่5.4  ภาพความรุนแรงจากเร่ือง คืนไร้เงา 
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ภาพที ่5.5  ภาพความรุนแรงจากเร่ือง คนเล่นของ 
 

ภาพการกระท าเหล่าน้ีของตวัละครผูช้าย บีบบงัคบัให้ตวัละครผูห้ญิงตดัสินใจเลือกใช้
ความรุนแรงมาใชจ้ดัการกบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน ผา่นการแสดงของตวัละครทั้งสองฝ่ายในเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนอยา่งเป็นภาวการณ์ คือ การเร่ิมเร่ือง (Exposition) จนน ามาสู่ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนวา่มีอะไรเป็น
สาเหตุของความขดัแยง้และนบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของความรุนแรง จนกระทัง่มีการพฒันาเร่ืองราว (Rising 
Action) ของตวัละครจนน ามาสู่จุดวิกฤต (Climax) ท่ีความขดัแยง้เร่ิมมีความชัดเจนจนถือเป็นจุด
แตกหกัของความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัละครให้ตอ้งตดัสินใจแกปั้ญหา ก่อนจะน ามาสู่บทสรุป (Ending) 
ของเร่ืองราวท่ีสะทอ้นให้เห็นวา่ ทา้ยท่ีสุดแลว้ความรุนแรงก็ไม่ใช่วิธีการท่ีดีในการแกปั้ญหา และตวั
ละครท่ีใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นผูช้ายหรือผูห้ญิงจะตอ้งได้รับการลงโทษในท่ีสุด เพื่อให้ผูช้มได้
ตระหนกัถึงโทษของการใชค้วามรุนแรงและช้ีใหเ้ห็นวา่ความรุนแรงไม่ใช่ทางออกของการแกปั้ญหาแต่
เป็นการเพิ่มใหเ้กิดปัญหาอ่ืนๆตามมา เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม และอาชญากรรม เป็นตน้  

5.2.4.2 แก่นเร่ือง (Theme) จากการน าเสนอในภาพยนตร์ไทย พบวา่ มีภาพยนตร์ไทย 7 
เร่ืองท่ีใหค้วามส าคญัในประเด็นเก่ียวขอ้งกบัความรักระหวา่งผูช้ายกบัผูห้ญิง และความสัมพนัธ์ของคน
ใกลชิ้ดภายในครอบครัวเป็นประเด็นหลกัในการน าเสนอผา่นการแสดง และบทสนทนาระหวา่งกนัของ
ตวัละคร และเป็นสาเหตุส่วนหน่ึงท่ีน ามาสู่ความขดัแยงความไม่เขา้ใจกนัจนกลายเป็นความเกลียดชงัท่ี
น ามาสู่การใชค้วามรุนแรง ในส่วนของภาพยนตร์ไทยอีก 3 เร่ืองน าเสนอในประเด็นอ่ืนๆท่ีแตกต่างกนั
ออกไป เช่น ความรุนแรงในครอบครัว หรือเร่ืองราวความเจ็บปวดในอดีตท่ีเคยเกิดข้ึนจากคนรัก และ
จิตใจดา้นมืดของมนุษย ์(Unconscious Mind) ท่ีเห็นแก่ตวั โลภ เต็มไปดว้ยความตอ้งการ และรักตวัเอง
มากกว่ารักคนอ่ืนจนกลายเป็นการท าลายความรักความเช่ือใจไวใ้จท่ีเคยมีให้กนัทั้งยงัเป็นการท าลาย
ความสัมพนัธ์จนน ามาสู่จุดจบแบบโศกนาฏกรรมท่ีมีแต่ความสูญเสีย ตวัอย่างเช่น บุษ จากภาพยนตร์
เร่ือง เชือดก่อนชิม ผูห้ญิงท่ีตอ้งใชชี้วิตอยา่งโดดเดียว และจมอยูก่บัความเจ็บปวดในอดีตท่ีเกิดจากคน
ในครอบครัวจนไม่สามารถท่ีจะไวใ้จใครไดอี้กต่อไป หรือยุพดี ส่างหม่อง และพะโป้ สามตวัละครจาก
ภาพยนตร์เร่ือง ชัว่ฟ้าดินสลาย ท่ีตอ้งผิดหวงั และเจ็บปวดกบัความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนเพราะความรักท่ี
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เตม็ไปดว้ยแรงความปรารถนาในจิตใจ (การนอกใจ/ การคบชู)้ ของ ยพุดีกบัส่างหม่องโดยทั้งสองไม่ได้
สนใจในส่ิงท่ีกระท าจะถูกหรือผดิศีลธรรมแต่ท าทุกอยา่งไปตามอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ 

5.2.4.3 ตวัละคร (Characters) ในภาพยนตร์ไทย พบวา่ จะปรากฏภาพตวัละครผูช้ายท่ี
เป็นผูก้ระท าความรุนแรงต่อผูห้ญิง เป็นลกัษณะตวัละครแบบแบน (Flat Characters) คือ มีการแบ่งแยก
อยา่งชดัเจนระหวา่งผูช้ายท่ีดี ค่อยช่วยเหลือใหค้วามรักต่อผูห้ญิงกบัผูช้ายท่ีเลวชอบใชค้วามรุนแรง และ
เป็นผูท่ี้กระท าความรุนแรงต่อผูห้ญิง ทั้งยงัเอารัดเอาเปรียบผูห้ญิง เป็นตวัละครท่ีแสดงออกถึงความ
เลวร้ายท่ีเกิดจากด้านมืดในจิตใจมาตั้งแต่ตน้ และยงัเป็นผูส้ร้างปมในจิตใจให้กบัผูห้ญิงจนน ามาสู่
ปัญหาการใชชี้วติและปัญหาการใชค้วามรุนแรงตามมา ในส่วนของตวัละครท่ีเป็นผูห้ญิง พบวา่ เป็นตวั
ละครท่ีมีความซับซ้อนมากกว่าตวัละครผูช้าย ทั้งในดา้นความคิด และพฤติกรรมท่ีเป็นทั้งผูถู้กกระท า
และสามารถท่ีจะเปล่ียนเป็นผูก้ระท าความรุนแรงได้หากมีความกดดนั แรงบีบคั้นท่ีมากพอทั้งท่ีเกิดข้ึน
ภายในจิตใจและภายนอกตามสถานการณ์ท่ีมีความเปล่ียนแปลง มีความรุนแรงมากข้ึน เป็นลกัษณะของ
ตวัละครท่ีกลม (Round Characters) มีลกัษณะนิสัยเหมือนมนุษยท์ัว่ไปมีทั้งดา้นท่ีดี เป็นคนอ่อนโยน รัก
ครอบครัว และยงัรู้จกัเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น แต่เม่ือถึงเวลาท่ีตวัละครผูห้ญิงตอ้งตดัสินใจ และเป็นช่วงเวลา
ท่ีมีความขดัแยง้เกิดข้ึน ตวัละครผูห้ญิงจะเป็นตวัละครท่ีสะทอ้นให้เห็นด้านมืดในจิตใจของมนุษย์
ออกมาอยา่ชดัเจน พร้อมจะเป็นผูก้ระท าเพื่อใหไ้ดใ้นส่ิงท่ีตวัเองตอ้งการ ทั้งยงัมีความเห็นแก่ตวัมากข้ึน 
และสามารถกระท าในส่ิงท่ีเลวร้ายเป็นด้านของมนุษยย์ท่ีถูกกดทับปกปิดเอาไวใ้นช่วงเวลาปกติ 
ลักษณะเช่นน้ีของตัวละครผูห้ญิงท าให้ผูช้มสามารถท่ีจะเอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบ  หรืออาจ
เลียนแบบพฤติกรรมของตวัละครไดง่้าย เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจท่ีตอ้งใชค้วามรุนแรง ท าให้รู้สึกวา่
พฤติกรรมความรุนแรงของตวัละครหญิงเกิดจากแรงบีบคั้นจนไม่มีทางเลือกอ่ืนจ าเป็นตอ้งใช้ความ
รุนแรงในการป้องกนัตวั หรือท าการตอบโตผู้ก้ระท า ตวัละครทั้งผูห้ญิงและผูช้ายจึงมีบทบาทส าคญัใน
การสะทอ้นความคิดของผูผ้ลิตโดยจะเห็นไดจ้ากรูปแบบการกระท าท่ีค่อนขา้งเหมือนกนั คือ ให้ภาพทั้ง
ผูช้าย และผูห้ญิงเป็นตวัละครท่ีใชค้วามรุนแรงในการจดัการความขดัแยง้โดยให้ผูช้ายเป็นฝ่ายกระท า 
ก่อนท่ีผูห้ญิงจะตอบโตห้รือแกแ้คน้กลบัคืนอยา่งสมเหตุสมผลหรืออาจจะมากกวา่ส่ิงท่ีผูช้ายเคยกระท า
ไว ้อย่างเช่น การแก้แคน้ของ บุษ ในเร่ือง เชือดก่อนชิม หรือ แพรว ในเร่ือง อ ามหิตพิศวาส การ
น าเสนอลกัษณะน้ีสะทอ้นให้เห็นวา่ความรุนแรงเป็นส่ิงท่ีสอดแทรกอยู่ในบริบทของสังคมไทยมาช้า
นาน และเป็นวิธีการหน่ึงท่ีมนุษยย์อมรับโดยเลือกน ามาใชยุ้ติความขดัแยง้เม่ือตอ้งอยูใ่นสถานการณ์ท่ี
กดดนั เร่ิมมีความรุนแรงมากข้ึน และไม่สามารถท่ีจะแกไ้ขดว้ยสันติวิธีแมว้่าจะทราบวา่จะเกิดผลเสีย
มากกวา่ผลดีและยงัน าไปสู่ปัญหาอ่ืนๆตามมา  

นอกจากน้ี ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ยงัน าเสนอเร่ืองราว เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยู่ในฉากท่ีตวั
ละครใช้ในการด าเนินชีวิต เช่น ฉากภายในบ้าน หรือห้องเช่า สถานท่ีท างาน และสถานท่ีอ่ืนๆท่ี
ค่อนข้างมิดชิด และปรากฏฉากท่ีเป็นช่วงเวลาสอดแทรกให้เห็นอยู่ในภาพยนตร์ไทยหลายเร่ือง 
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ตวัอยา่งเช่น ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ (ตม้ย  ากุง้) ในปี พ.ศ. 2540 จากภาพยนตร์ เร่ืองตลก 69 หรือในช่วง 6 
ตุลาคม 2519 ท่ีการเมืองไทยมีการเปล่ียนแปลง จากภาพยนตร์เร่ือง  เชือดก่อนชิม ซ่ึงฉากจะเป็นส่วนท่ี
เสริมใหผู้ช้มมีความเขา้ใจในตวัละครมากยิง่ข้ึนถึงภูมิหลงั อาชีพการงาน และความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนๆ
ในเร่ือง ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ให้ภาพของผูห้ญิงท่ีอยูอ่าศยัในเมืองหลวงเต็มไปดว้ยการต่อสู้แข่งขนัทั้ง
ดา้นเศรษฐกิจ และสังคม เป็นผูห้ญิงท างานอยู่ตวัคนเดียวหรือเป็นแม่ท่ีตอ้งเล้ียงลูกเพียงล าพงั และให้
ผูห้ญิงมีอิสระมากข้ึนในการใชชี้วติ แต่ในขณะเดียวกนัก็สะทอ้นใหเ้ห็นความเปล่ียวเหงา ความไม่ไวใ้จ
กนั และการแยกตวัออกจากคนอ่ืนๆในสังคมซ่ึงเป็นลกัษณะการใชชี้วิตของคนในเมืองใหญ่ ทั้งน้ีบท
สนทนาของตวัละครนอกจากจะสะทอ้นความคิดเห็นแลว้ ยงัสามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์เชิง
อ านาจระหว่างตัวละครผูช้ายและตวัละครผูห้ญิงผ่านบทพูดท่ีสามารถตีความหมายเช่ือมโยงกับ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกเช่น การท่ีตวัละครผูช้ายใชค้  าพูดข่มขู่พร้อมกบัการท าร้ายร่างกาย หรือการท่ีตวั
ละครหญิงใชค้  าพดูด่าทออีกฝ่าย ก่อนท่ีจะน ามาสู่การใชค้วามรุนแรงในการตอบโต ้เป็นตน้  

5.2.4.4 ความขดัแยง้ (Conflict) ในภาพยนตร์ไทยส่วนใหญ่ พบว่า เป็นความขดัแยง้
ระหว่างมนุษยก์ับมนุษยท่ี์มีทศันคติ และการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีไม่ลงรอยกนัเกิดเป็นความ
ขดัแยง้จนน ามาสู่การใช้ความรุนแรงโดยมีตวัละครผูห้ญิงเป็นผูท่ี้ถูกกระท าความรุนแรงมากกว่าตวั
ละครผูช้าย นอกจากประเด็นน้ีภาพยนตร์ไทยยงัมีการน าเสนอความขดัแยง้อีกหน่ึงลกัษณะ คือ ความ
ขดัแยง้ภายในจิตใจของตวัละคร โดยเฉพาะตวัละครผูห้ญิงท่ีจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนเม่ือภาพยนตร์ด าเนิน
เร่ืองเขา้สู่จุดวิกฤติบีบบงัคบัให้ตอ้งตดัสินใจกระท าเร่ืองท่ีไม่ไดค้าดคิดมาก่อน หรือเกิดจากการท่ีตวั
ละครผูห้ญิงถูกกระท าความรุนแรงให้เจ็บปวดทางร่างกาย และโดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศ จนเกิด
เป็นภาวะเจ็บป่วยในจิตใจ กลายเป็นคนท่ีมีจิตใจไม่ปกติ และไม่สามารถท่ีจะใช้ชีวิตในปัจจุบนัได้
เหมือนกับคนอ่ืนๆ ตวัละครผูห้ญิงเหล่าน้ีจะแสดงให้เห็นถึงความขดัแยง้ภายในจิตใจท่ีเกิดข้ึนอยู่
ตลอดเวลา มีความเส่ียงท่ีจะน าไปสู่การใช้ความรุนแรงในการขจดัปมขดัแยง้ โดยแสดงออกมาใน
ลกัษณะของคนท่ีไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตวัเอง และใชค้วามรุนแรงในการท าร้ายผูอ่ื้น หรือท า
ร้ายตวัเอง 

5.2.4.5 มุมมองในการเล่าเร่ือง (Point of view) ภาพยนตร์ไทยในปัจจุบนัส่วนใหญ่ใช้
วิธีการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบดา้นและอาจมีการสลบัภาวการณ์ ผา่นจุดยืนการเล่าเร่ืองของผูห้ญิงเป็นหลกั 
ซ่ึงการเล่าเร่ืองลกัษณะน้ีของภาพยนตร์มีส่วนช่วยให้ผูช้มสามารถท่ีจะหยัง่รู้จิตใจของตวัละครทั้งผูช้าย
และผูห้ญิง และส ารวจความคิดความฝันของตวัละครไดทุ้กตวัละคร ทราบถึงประวติัของแต่ละตวัละคร
วา่ใครมีความคิด มีทศันคติอยา่งไร และเคยกระท าพฤติกรรมอะไรเอาไวใ้นอดีต หรือมีปมปัญหาอะไร
ท่ีปกปิดไวใ้นจิตใจทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัละครจะค่อยๆเปิดเผยออกมา รวมถึงของความรุนแรงหรือ
ความขดัแยง้เกิดไดอ้ย่างไรและมีใครเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัปมปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน สามารถบอก
เล่าถึงท่ีมาท่ีไปของตวัละครแต่ละตวัละครไดอ้ย่างอิสระโดยไม่ถูกจ ากดัในเร่ืองเวลา และสถานท่ี ซ่ึง
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ภาพยนตร์จะมีการยอ้นไปยอ้นมาระหว่างเหตุการณ์ในอดีตท่ีเกิดข้ึนกับตัวละครผูห้ญิงเป็นหลัก 
ภาพยนตร์ไทยหลายเร่ืองน าเสนอเร่ืองราวท่ีเป็นความเจ็บปวดท่ีผูห้ญิงไดรั้บ เช่น อิงอร จากภาพยนตร์
เร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน ท่ีในอดีตเธอถูกพ่อข่มขืน ทั้งยงัมีการท าร้ายร่างกาย สะสมมาเร่ือยๆจน
กลายเป็นความเจบ็ป่วยทางจิตใจมาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงผูช้มจะเห็นถึงสาเหตุท่ีท าให้ผูห้ญิงคนหน่ึงตอ้งลุก
ข้ึนมากระท าความรุนแรงส่วนใหญ่จะเกิดจากแรงบีบคั้นบงัคบัใหต้อ้งใชค้วามรุนแรงเพื่อปกป้องตวัเอง 
เพื่อรักษาสิทธิ และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์มีอยูไ่ม่ให้ใครมากดข่ีหรือท าลายไป สะทอ้นผา่นมุมมอง
ของผูผ้ลิตในการน าเสนอของภาพยนตร์ไทยในปัจจุบนั 

5.2.4.6 เทคนิคทางภาพยนตร์  องค์ประกอบต่างๆมีส่วนช่วยในการส่ือความหมายถึง
ความรุนแรงท่ีปรากฏให้เห็นในเน้ือเร่ือง ซ่ึงสะทอ้นถึงความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) ท่ี
แฝงอยูใ่นภาพในแต่ละช็อตของภาพยนตร์ รวมถึงการใช้เทคนิคต่างๆของภาพยนตร์ท่ีใชส่ื้อความจริง
ผา่นสัญลกัษณ์ (Symbolic Social Reality) ท่ีสามารถส่ือให้เห็นถึงความรุนแรง ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ใชค้วามรุนแรงและความรู้สึกของผูท่ี้ถูกกระท าความรุนแรง มีส่วนในการสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้กบั
ผูช้มใหเ้ขา้ใจหรือรับรู้ถึงความรุนแรงท่ีปรากฏระหวา่งตวัละครผา่นองคป์ระกอบต่างๆท่ีประกอบอยูใ่น
ภาพอย่างเช่น การใช้ภาพระยะใกลม้าก (Extreme Close-Up) จบัอวยัวะต่างๆของร่างกายท่ีบอบช ้ า 
เสียหายจากการถูกกระท า กบัภาพขนาดระยะใกล้ (Close-Up) ท่ีเห็นถึงสีหน้าแววตาของตวัละครท่ี
ก าลงักระท าความรุนแรงเป็นการน าเสนอเพื่อให้เห็นว่าขณะกระท าตวัละครมีความรู้สึกอย่างไร เช่น 
การถ่ายภาพระยะใกลเ้พื่อให้เห็นวา่ผูก้ระท าก าลงัรู้สึกสะใจมีความสุขท่ีไดใ้ชค้วามรุนแรง สะทอ้นให้
เห็นถึงนิสัยลึกๆท่ีเลวร้ายของตวัละครผา่นสีหนา้แววตาของผูก้ระท า ในส่วนของการใชภ้าพระยะใกล ้
ท่ีเห็นถึงสีหนา้แววตาของผูถู้กกระท าท่ีแสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวด และโกรธแคน้ จนน ามาสู่การใช้
ความรุนแรงท่ีเกิดจากโทสะมากกว่าจะกระท าโดยตั้งใจ หรือเพื่อป้องกนัตวั และเป็นทางออกเดียวท่ี
ผูถู้กกระท าคิดวา่จะสามารถเอาตวัรอดจากสถานการณ์เลวร้ายนั้นได ้ในส่วนของการใชมุ้มกลอ้งมุมสูง
(High Angle) จบัภาพขณะท่ีผูห้ญิงถูกกดข่ี เหยียบย  ่าศกัด์ิศรีดว้ยการกระท าของผูช้าย ก็เพื่อสะทอ้นให้
เห็นวา่ความรุนแรงดงักล่าวไม่ไดท้  าร้ายเพียงร่างกายของเหยือ่เท่านั้น แต่ยงัส่งผลท าร้ายจิตใจของผูท่ี้ถูก
กระท าดว้ย เช่น ในฉากท่ีผูห้ญิงถูกกระท าความรุนแรงทางเพศ หรือการใชแ้สงแข็ง (Hard Light) ใน
ทิศทางดา้นขา้ง (Side Light) หรือดา้นหลงั (Back Light) ตวัละครในขณะท่ีมีความรุนแรงเกิดข้ึน เพื่อ
ถ่ายทอดให้เห็นเร่ืองราว อารมณ์และความรู้สึกต่างๆท่ีเกิดข้ึนกับตวัละครแต่ละตวัละครได้อย่างมี
ความหมาย โดยผูผ้ลิตจะใชอ้งคป์ระกอบทางดา้นภาพอยา่งเจาะจงเพื่อประกอบสร้างความรุนแรงให้ดู
เหมือนจริงมากท่ีสุด โดยท่ีผู ้ชมสามารถเข้าใจได้ในทันทีท่ีรับชมภาพยนตร์แม้ว่าจะไม่เคยมี
ประสบการณ์โดยตรงในชีวิตจริง นอกจากน้ียงัช่วยเร้าอารมณ์ให้ผูช้มรู้สึกต่ืนเตน้ บนัเทิงไปกบัส่ิงท่ี
ก าลงัด าเนินไปในภาพยนตร์โดยมีตวัละครเป็นผูถ่้ายทอดการแสดงหรือความคิดของผูผ้ลิตอีกต่อหน่ึง 
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สรุปโครงสร้างการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์เก่ียวกับผู ้หญิงและความรุนแรง ได้ถูก
ประกอบสร้างข้ึน เพื่อสะทอ้นความจริงในสังคมผ่านมุมมองของผูผ้ลิตตามท่ี O’Shaughnessy & 
Stadler (2005) กล่าวไวว้า่ “ความจริงท่ีถูกน าเสนอผา่นส่ืออาจถูกบิดเบือนความหมายผา่นการน าเสนอ 
การประกอบสร้าง และการตีความของผูผ้ลิต” นั้นก็หมายความวา่ ผูช้มจะเห็นแค่ภาพตวัแทนของความ
จริงเพียงบางส่วนท่ีถูกเลือกมาน าเสนอใหมี้ความคลา้ยคลึงกบัความจริงมากท่ีสุด เป็นการสะทอ้นความ
จริงให้ผูช้มมีโอกาสเห็นในส่ิงท่ีไม่สามารถเห็นได้ในชีวิตจริง และให้คนท่ีไม่เคยมีประสบการณ์
โดยตรงกบัเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองสามารถเขา้ใจถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม เช่น ความรุนแรง
ในครอบครัว ปัญหาความรุนแรงทางเพศ การฆาตกรรม รวมถึงสร้างความเข้าใจเก่ียวกับความ
หลากหลายในธรรมชาติท่ีมีอยู่ในมนุษยทุ์กคน และส่ิงท่ีส่ือน าเสนอก็ยงัมีความจริงอีกส่วนท่ีถูกลด
ความส าคญั และไม่ไดถู้กน าเสนอในภาพยนตร์ทั้ง 10 เร่ือง เช่น การท าร้ายตวัเองหรือการฆ่าตวัตายของ
ตวัละครผูช้าย หรือ ลกัษณะตวัละครผูช้ายท่ีมีความอ่อนแอมากกว่าผูห้ญิง เป็นการสะทอ้นให้เห็นว่า
การประกอบสร้างส่วนใหญ่เป็นมุมมองของผูช้ายในสังคมชายเป็นใหญ่ท่ีกดทบัอยู่ และมองว่าผูช้าย
เป็นเพศท่ีเขม้แขง็ มีจิตใจท่ีมัน่คง และเป็นผูท่ี้กระท าผูอ่ื้น การแสดงออกลกัษณะนั้นเป็นการกระท าของ
คนท่ีอ่อนแอทั้งทางร่างกายและจิตใจ สร้างให้เกิดความอบัอายต่อผูท่ี้กระท า (กุสุมา รักษมณี, เสาวณิต 
จุลวงศ์ และ สายวรุณ น้อยนิมิตร, 2550) ทั้งท่ีในความเป็นจริงแลว้สังคมไทยมีสถิติการฆ่าตวัตาย
เกิดข้ึนทั้งผูห้ญิงและผูช้าย การฆ่าตวัตายของตวัละครผูช้ายจึงเป็นประเด็นส่วนหน่ึงท่ีภาพยนตร์ไทย
ไม่ไดน้ าเสนอใหเ้ห็น 

อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์มีความพยายามท่ีจะสะทอ้นความเป็นจริงเก่ียวกบัผูห้ญิงกบั
ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยวา่ยงัมีอุดมการณ์ ค่านิยม และวฒันธรรมสังคมเดิมๆพยายามกดทบั
อยู่ น ามาสู่ความไม่เท่าเทียมกัน การเอารัดเอาเปรียบของผูช้ายท าให้ผูห้ญิงตกอยู่ในฐานะด้อยกว่า 
ผูห้ญิงยงัตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง ซ่ึงผูก้ระท าส่วนใหญ่ ก็คือ ผูช้ายท่ีเป็นคนใกล้ชิด คนใน
ครอบครัวเป็นส าคญั ผา่นการน าเสนอภาพตวัแทน (Representation) ท่ีถูกผลิตซ ้ าๆ ให้ตวัละครผูห้ญิง
เป็นเหยื่อของความรุนแรง ตวัละครผูห้ญิงจะตอ้งมีหน้าตาสวยงาม มีรูปร่างบอบบาง น่าทะนุถนอม 
และมีเสน่ห์ต่อเพศตรงขา้มเหมือนวตัถุทางเพศท่ีมีไวค้รอบครองหรือไวจ้้องมอง เช่น ภาพยนตร์เร่ือง 
อ ามหิตพิศวาส หรือภาพยนตร์เร่ือง ชัว่ฟ้าดินสลาย ในส่วนบทบาทหน้าท่ีของผูห้ญิงไม่วา่จะเป็นแม่
หรือภรรยา สะทอ้นให้เห็นถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูห้ญิงท่ียงัตอ้งขอ้งเก่ียวอยู่กบัเร่ืองภายใน
ครอบครัว ความรัก ความผูกพนัระหว่างชายหญิง เป็นความคาดหวงัหรือทศันคติเดิมๆของคนใน
สังคมไทย ท่ีมองวา่ผูห้ญิงเกิดมาเพื่อรับผิดชอบหนา้ท่ีในส่วนน้ีโดยเฉพาะ แต่ในปัจจุบนัเม่ือสังคมไทย
มีการเปล่ียนแปลงในทุกๆดา้น ผูห้ญิงเร่ิมออกมามีบทบาทมากข้ึนในพื้นท่ีสาธารณะ การน าเสนอของ
ภาพยนตร์ก็มีการเปล่ียนแปลงเช่นเดียวกนั คือ เร่ิมน าเสนอตวัละครผูห้ญิงท่ีเป็นปัจเจกชน มีอิสระทาง
ความคิด และมีเสรีภาพในการใชชี้วติ การท างาน และเร่ืองความรักสามารถเลือกไดด้ว้ยตวัเอง เช่น การ
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น าเสนอผูห้ญิงท่ีเป็นโสดหรือหย่าร้างแล้วออกมาใช้ชีวิตคนเดียวในเมืองหลวงท่ีพบมากข้ึนใน
ภาพยนตร์ไทย แมแ้ต่ผูห้ญิงท่ีเป็นแม่ตอ้งเล้ียงลูกก็จะเป็นลกัษณะของคุณแม่ท่ีเล้ียงลูกคนเดียว สะทอ้น
ให้เห็นว่าผูห้ญิงในปัจจุบันรู้จกัท่ีจะพึ่ งพาตวัเอง มีความรับผิดชอบมากข้ึน และสามารถท่ีจะเป็น
หวัหนา้ครอบครัวไดดี้ไม่นอ้ยไปกวา่ผูช้าย เช่น ภาพยนตร์เร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน หรือ ภาพยนตร์เร่ือง
ช็อคโกแลต 

ทั้งน้ียงัมีการน าเสนอตวัละครผูห้ญิงบางตวัละครท่ีเป็นผูเ้ร่ิมกระท าความรุนแรงก่อน 
ตวัอยา่งเช่น พลอย จากภาพยนตร์เร่ือง แฝด และ ยพุดี จากเร่ือง ชัว่ฟ้าดินสลาย ตวัละครผูห้ญิงทั้งสองมี
ลกัษณะของผูห้ญิงสมยัใหม่ ท่ีมีการศึกษา มีอิสระทางความคิดสามารถใช้ชีวิตอย่างไดต้ามท่ีตวัเอง
ตอ้งการ ส่วนในเร่ืองความรักและความสัมพนัธ์ ทั้งสองก็เลือกท่ีจะท าทุกอยา่งตามท่ีใจปรารถนาเพื่อให้
ไดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการ แมว้่าส่ิงท่ีท าจะผิดทั้งศีลธรรมและผิดกฎหมาย แต่เม่ือมีโอกาสให้ลงมือหรือมีแรง
บีบคั้นเกิดข้ึนทั้งภายในจิตใจ และภายนอกจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงสัญชาตญาณดา้นมมืดท่ีอยู่
ภายในจิตไร้ส านึก ตวัละครผูห้ญิงก็สามารถกระท าความรุนแรงต่อผูช้ายไดไ้ม่ต่างกนั และเป็นความ
รุนแรงท่ีเกิดจากการกระท าของผูห้ญิงท่ีกระท าต่อผูช้ายก่อน ยิ่งไปกว่านั้น ภาพยนตร์ในปัจจุบนัยงั
น าเสนอตวัละครผูห้ญิงท่ีใชค้วามรุนแรงต่อเพศเดียวกนัเพิ่มมากข้ึน เป็นการสะทอ้นให้เห็นวา่ความไม่
เท่า เทียมกันทางเพศ ไม่ใช่สาเหตุเดียวท่ีน ามาสู่การใช้ความรุนแรงเท่านั้ น ย ังมีในเ ร่ืองของ
ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกนั และสัญชาตญาณแห่งความตายจากจิตไร้ส านึกก็เป็นสาเหตุท่ี
ผลกัดนัใหมี้การใชค้วามรุนแรงต่อเพศเดียวกนัและต่อตวัเอง ความรุนแรงท่ีปรากฏในภาพยนตร์ไทยจึง
ไม่ใช่สาเหตุท่ีน ามาสู่ความขดัแยง้ แต่เป็นวิธีการอย่างหน่ึงท่ีทั้งมนุษยเ์ลือกน ามาใช้ในการจดัการกบั
ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนหรือน ามาใชเ้พื่อใหไ้ดใ้นส่ิงท่ีตวัเองตอ้งการ 

อย่างไรก็ตาม ยงัมีหลายประเด็นท่ีไม่ปรากฏในการน าเสนอของภาพยนตร์ไทย เช่น 
ประเด็นเกียวกบัความรุนแรงเชิงอ านาจในโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ท่ีถูกน าเสนอใน
ภาพยนตร์ไทย แต่ไม่ไดรั้บการเน้นย  ้าหรือให้ความส าคญัเท่าท่ีควรทั้งท่ีความรุนแรงในประเด็นน้ีก็มี
ความส าคญั และส่งผลกระทบในวงกวา้ง หรือการน าเสนอตวัละครผูช้ายท่ีมีการใช้ความรุนแรงต่อ
ตวัเอง ซ่ึงเป็นการสะทอ้นให้เห็นวา่การประกอบสร้างความจริงในภาพยนตร์กบัความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมยงัมีบางส่วนท่ีไม่ไดถู้กน ามาเสนอต่อผูช้มดว้ยขอ้จ ากดับางประการเก่ียวกบัผูผ้ลิตท่ีส่วนใหญ่
ยงัคงเป็นผูช้าย และมองวา่ผูช้ายเป็นเพศท่ีมีจิตใจท่ีเขม้แข็งมากกว่าผูห้ญิง ควรเป็นฝ่ายท่ีปกป้องผูอ่ื้น 
แต่ในขณะเดียวงกนัผูช้ายก็มีความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรง ซ่ึงเป็นทศันคติท่ีถูกตีกรอบอยู่
ภายในค่านิยม อุดมคติของสังคมเดิมแบบสังคมชายเป็นใหญ่ (กุสุมา รักษมณี, เสาวณิต จุลวงศ์ และ 
สายวรุณ นอ้ยนิมิตร, 2550) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงของสังคมไทย พบวา่ สถิติการฆ่าตวัตาย
ของคนไทยจนถึงขณะน้ี โดยเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 6.2 คนต่อประชากร 1 แสนคน หรือมีผูฆ่้าตวัตาย
ส าเร็จประมาณ 3,985 คนต่อปี คิดเป็นชาย 3,055 คน หญิง 930 คน  (กรมสุขภาพจิต กระทรวง
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สาธารณสุข, 2555) จากสถิติแสดงให้เห็นวา่ การใชค้วามรุนแรงต่อตวัเองไม่ไดเ้กิดข้ึนเฉพาะในผูห้ญิง 
และเป็นเร่ืองท่ีสั่งสมมาชา้นานในสังคมไทยท่ีมีแนว้โน้มสูงข้ึนโดยเฉพาะในผูช้าย สะทอ้นให้เห็นว่า
ผูช้ายนอกจากจะเป็นผูก้ระท าความรุนแรงงต่อผูอ่ื้นแลว้ยงัสามารถท่ีจะกระท าความรุนแรงต่อตวัเองได้
เช่นเดียวกนั แสดงให้เห็นวา่การน าเสนอของภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เร่ือง แมจ้ะมีความพยายามในการ
สะทอ้นความเป็นจริงแต่ก็ไม่สามารถท่ีจะน าเสนอความเป็นจริงทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในสังคมได ้

การประกอบสร้างความจริงในอีกดา้นหน่ึงพบว่า เป็นการท าหนา้ท่ีของส่ือในการช้ีน า
ให้คนในสังคมได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาความรุนแรงท่ีไม่เคยหมดไปจาก
สังคมไทย แต่กลบัมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงข้ึนในทุกปี แม้ว่าจะมีความพยายามในการเปล่ียนแปลง
ความคิด ทศันนคติเร่ืองความไม่เท่าเทียมกนัของความเป็นมนุษย ์ความไม่เท่าเทียมทางเพศ  และการใช้
ความรุนแรงวา่เป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่วิธีการท่ีดีในการแกปั้ญหา โดยการน าเสนอผ่านตวัละคร
ทุกตวัละครท่ีใช้ความรุนแรงจะมีจุดจบในชีวิตท่ีเลวร้าย และไม่มีใครไม่สูญเสียอะไรเลย ซ่ึงเป็น
บทลงโทษ (Punishment) ท่ีตวัละครจะไดรั้บโดยไม่ปรากฏวา่มีตวัละครใดไดรั้บรางวลัจากการกระท า
ดงักล่าว แมว้า่จะมีหลายตวัละคร อย่างเช่น ตุม้ จากเร่ืองตลก 69 บุษบา จากเร่ือง คืนไร้เงา แพรว จาก
เร่ือง อ ามหิตพิศวาส และ บุษ จากเร่ือง เชือดก่อนชิม ตวัละครผูห้ญิงเหล่าน้ีลว้นเป็นผูก้ระท าความ
รุนแรงท่ีหนีพน้โทษทางกฎหมายและไม่ถูกฆ่าตาย แต่ผูช้มจะเห็นไดท้นัทีหลงัจากเหตุการณ์จบลงพวก
เธอจะไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนอย่างคนปกติทัว่ไป ทุกคนต่างจมอยู่กับความโดดเดียว ความ
เจ็บปวดภายในจิตใจ หรือการใชชี้วิตท่ีตอ้งการหลบหนีจากสังคม และหลายตวัละครก็ตกอยู่ในสภาพ
ของคนท่ีมีปัญหาทางจิต ซ่ึงก็เป็นบทลงโทษอีกลกัษณะหน่ึงท่ีเป็นการเตือนสติผูช้มให้รู้จกัแกปั้ญหา
ดว้ยวธีิการอ่ืนมากกวา่การน าความรุนแรงมาใชใ้นการจดัการความขดัแยง้  

สรุปการประกอบสร้างผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทยแมถู้กจ ากดัอยู่ภายใตแ้นวคิดชายเป็น
ใหญ่ มีการน าเสนอภาพตวัแทนของผูห้ญิงในรูปแบบซ ้ าๆ คือ ยงัคงเน้นการน าเสนอภาพผูห้ญิงท่ีมี
รูปลกัษณ์ท่ีดี มีรูปร่างหนา้ตาท่ีสวยงาม และมีความสับสนเกิดข้ึนในจิตใจ ซ่ึงเป็นการสะทอ้นมุมมอง
ของผูช้ายท่ีมองผูห้ญิงว่ายงัเป็นเพศท่ีอ่อนแอ และเป็นลกัษณะของตวัละครท่ีเป็นผูถู้กกระท าความ
รุนแรงก่อนเสมอจากตวัละครผูช้ายท่ีเห็นแก่ตวัปรากฏอยูใ่นภาพยนตร์ไทยทุกเร่ือง แต่ในอีกดา้นหน่ึง
ผูช้มจะเห็นภาพตวัแทนของตวัละครผูห้ญิงเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจน คือ พวกเธอมีสิทธิท่ีจะ
เลือกมากข้ึน มีความตอ้งการเร่ืองความเท่าเทียมกนัจากการแสดงออกท่ีเปิดเผยมากข้ึนทั้งดา้นอารมณ์ 
ความรู้สึก และพฤติกรรม ตอ้งการการยอมรับจากสังคมไม่ต่างจากผูช้าย ไม่ยอมท่ีจะถูกกระท าเพียงฝ่าย
เดียว ตวัละครผูก้หญิงมีความกลา้ท่ีจะต่อสู้เรียกร้องในส่ิงท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบ ทั้งยงัมีหนา้ท่ีการงานท่ี
สามารถจะเล้ียงดูตวัเอง และลูกไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งพึ่งพาครอบครัว (พ่อ/แม่) หรือสามี ตวัละครผูห้ญิงใน
ปัจจุบนัยอมรับความเปล่ียนแปลงไดง่้ายข้ึน และเปิดเผยความรู้สึกของตวัเองมากข้ึน ซ่ึงเป็นความ
แตกต่างอยา่งชดัเจนกบัตวัละครผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทยในอดีต ท าใหต้วัละครผูห้ญิงในปัจจุบนัมีความ
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เป็นมนุษย ์จบัตอ้งได ้และเป็นตวัละครลกัษณะกลมท่ีมีทั้งดา้นดี และดา้นท่ีเลวร้ายอยูใ่นคนๆเดียวกนั 
ไม่ไดมี้การแยกอยา่งชดัเจนวา่เป็นนางเอก หรือนางร้าย สามารถแสดงความตอ้งการความปรารถนาท่ีมี
ภายในจิตใจออกมาอยา่งชดัเจน ทั้งทางความคิด และพฤติกรรม และเม่ือถึงจุดๆหน่ึง ท่ีตวัละครผูห้ญิง
ตอ้งตดัสินใจพวกเธอก็เลือกท่ีจะท าในส่ิงท่ีคิดวา่จะเป็นประโยชน์กบัตวัเองมากท่ีสุด ตวัละครผูห้ญิงจึง
เป็นตวัละครท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ตลอดการด าเนินเร่ืองของภาพยนตร์ ซ่ึงแตกต่างจากตวั
ละครผูช้ายท่ียงัถูกประกอบสร้าง โดยแบ่งแยกคนดี กบัคนเลวอยา่งชดัเจน มีผูรั้บบทพระเอก ท่ีเป็นคน
คอยช่วยเหลือ เป็นก าลงัใจให้ผูห้ญิงท่ีถูกท าร้าย และมีผูช้ายท่ีเป็นผูร้้าย ท าร้ายผูห้ญิงดว้ยความเห็นแก่
ตวั (กฤตยา ณ หนองคาย, 2556, น. 156-162) ดงันั้น ในภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เร่ืองท่ีเลือกมาศึกษา ตวั
ละครผูช้ายจึงเป็นสาเหตุของปัญหาความขดัแยง้ รวมถึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีบีบให้ผูห้ญิงใชค้วามรุนแรง 
สะทอ้นให้เห็นถึงการประกอบสร้างความจริงในภาพยนตร์ว่าเร่ิมมีการน าเสนอภาพผูห้ญิงตามความ
เป็นจริงมากข้ึน แต่ยงัคงจ ากดัการประกอบสร้างภาพตวัแทนผูช้ายให้มีลกัษณะเดิมๆไม่ตรงกบัความ
เป็นจริงทั้งหมด 

 
5.2.5 ภาพยนตร์ไทยกบับริบทของสังคมไทย 
ภาพยนตร์นบัเป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลท่ีเกิดจากการประกอบสร้างของมนุษยท่ี์ตอ้งการสะทอ้นความ

เป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมให้ได้มากท่ีสุด เน้ือหาในภาพยนตร์ในปัจจุบนัจึงความหลากหลายภายใต้
บริบทสังคมไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น และเม่ือพิจารณาเก่ียวกบัการน าเสนอภาพผูห้ญิงกบั
ความรุนแรงของภาพยนตร์ไทยในปัจจุบนั พบว่า มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงอยู่ในหลาย
ประเด็น เช่น การน าเสนอผูห้ญิงมีอิสระทางความคิด มีเสรีภาพในการใชชี้วิตมากข้ึนเป็นลกัษณะของ
ผูห้ญิงสมยัใหม่ มีความพยายามท่ีจะพึ่งพาตวัเองมากข้ึน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบทั้งงานภายในบา้น 
และงานนอกบา้น เห็นไดจ้ากการน าเสนอให้เห็นผูห้ญิงท่ีเป็นโสด หรือผูห้ญิงท่ีรับบทบาทเป็นแม่ท่ี
ตอ้งเล้ียงลูกคนเดียวในภาพยนตร์ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงในลกัษณะน้ีท าให้ผูห้ญิงในโลกภาพยนตร์มี
ความสอดคลอ้งกบัค่านิยมแบบสตรีนิยมท่ีตอ้งการใหผู้ห้ญิงตระหนกัถึงเสรีภาพ ศกัยภาพและความเท่า
เทียมท่ีจะตอ้งไม่ยอมใหถู้กกดข่ีเอารัดเอาเปรียบจากผูอ่ื้น สามารถพึ่งพาตวัเองได ้และพยายามพาตวัเอง
ให้หลุดออกจากกรอบเดิมๆท่ีครอบง าสังคมอยูไ่ม่วา่จะเป็นอุดมคติเดิมๆในสังคมชายเป็นใหญ่ท่ีท าให้
ผูห้ญิงตกเป็นเหยือ่ของความรุนแรง  

นอกจากน้ีภาพยนตร์ยงัน าเสนอให้เห็นลกัษณะของตวัละครผูห้ญิงท่ีมีความเป็นมนุษยม์ากข้ึน
มีทั้งดา้นท่ีดี เช่น การเห็นอกเห็นใจ มีความรัก และดา้นท่ีไม่ดี เช่น มีความตอ้งการ ความปรารถนาท่ีจะ
ครอบครองในส่ิงท่ีไม่ใช่ของตวัเอง สามารถท าไดทุ้กวิธีการเพื่อให้ไดม้าโดยค านึงถึงความถูกตอ้งและ
ศีลธรรมน้อยลง ซ่ึงเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงสัญชาตญาณดา้นมืดท่ีมนุษยป์กปิดไวต้ามท่ีฟรอยด์ได้
กล่าวไวใ้นจิตวเิคราะห์ในเร่ืองของ Id และสัญชาตญาณแห่งความตาย (Thanathos or Death Instinct) วา่
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มีอยู่ในมนุษยทุ์กคนไม่ว่าจะเป็นเพศใด ผูห้ญิงก็สามารถจะกระท าความรุนแรงไดเ้ช่นเดียวกนัหากมี
ความกดดนัท่ีบีบคั้นและกระทบต่อความรู้สึกอยา่งรุนแรงหรือตอ้งใชค้วามรุนแรงเพื่อเหลือช่วยตวัเอง
หรือคนท่ีรักใหห้ลุดพน้จากคนหรือเหตุการณ์ท่ีเป็นอนัตราย ภาพยนตร์จึงเป็นส่ือท่ีสะทอ้นให้เห็นความ
จริงของผู ้หญิงภายใต้บริบทของสังคมไทย แต่ในอีกด้านหน่ึงภาพยนตร์ก็น าเสนอผู ้หญิงท่ีเป็น
จินตนาการเช่นเดียวกนั เช่น การน าเสนอการกระท าความรุนแรงของผูห้ญิงท่ีดูเกินความเป็นจริงและไม่
ค่อยพบในสังคมไทย เช่น การช าแหละศพเพื่อเอาเน้ือมาท าเป็นอาหารจากภาพยนตร์เร่ือง เชือดก่อนชิม 
หรือ การท่ีผูห้ญิงสามารถท่ีจะลุกข้ึนมาจัดการกับกลุ่มคนจ านวนมากด้วยศิลปะป้องกันตัวจาก
ภาพยนตร์เร่ือง ช็อคโกแลต  กล่าวไดว้่า ตวัละครผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทยจึงเป็นตวัละครท่ียืนอยู่ตรง
กลางระหวา่งความเป็นจริงกบัจินตนาการภายใตบ้ริบทของสังคมไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหว 
แต่ในขณะเดียวกนัสังคมไทยก็ยงัมีอุดมคติเดิมๆแบบชายเป็นใหญ่ครอบง าอยู่ ท  าให้สตรีนิยมและ
ผูห้ญิงยงัคงตอ้งต่อสู้เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเสรีภาพ และความเท่าเทียมกนัอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 
เร่ืองท่ีเลือกน ามาศึกษาได้ท าหน้าท่ีเป็นเพียงสะพานท่ีเช่ือมความเป็นจริงในสังคมได้เพียงบางส่วน
เท่านั้น ไม่สามารถท่ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนไดท้ั้งหมด 

ดงันั้นจากการวิเคราะห์การน าเสนอของภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เร่ือง ช้ีให้เห็นว่า ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัละครของผูช้ายและผูห้ญิงมีรูปแบบลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ีเหมือนกนัและ
เป็นรูปแบบท่ีตายตวัของการน าเสนอ คือ การให้ตวัละครชายเป็นผูก้ระท าความรุนแรงต่อตวัละคร
ผูห้ญิงก่อน สร้างแรงบีบคั้นกดดนัให้ตวัละครผูห้ญิงตอ้งใช้ความรุนแรงในลกัษณะของการตอบโต ้
ป้องกนัตวั และการแก้แคน้ต่อตวัละครผูช้ายท่ีกระท าและอาจจ าเป็นตอ้งใช้ความรุนแรงกบัตวัละคร
อ่ืนๆท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์โดยไม่ตั้งใจ ก่อนท่ีเร่ืองราวทุกอย่างจะยุติลงแบบโศกนาฏกรรมท่ี
ไม่มีตวัละครใดจะได้รับความสุข และรางวลัโดยไม่ตอ้งได้รับบทลงโทษ สามารถสรุปลกัษณะของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัละครและพฤติกรรมความรุนแรงท่ีปรากฏในภาพยนตร์ไดด้งัภาพต่อไปน้ี 
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5.2.6  ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวละครและการกระท าความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
ภาพที ่5.6  ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัละครและการกระท าความรุนแรง 

 
จากภาพท่ี 5.6 พบวา่ ภาพยนตร์ไทยส่วนใหญ่ประกอบสร้างใหต้วัละครผูช้ายเป็นตวัละครหลกั

ท่ีเร่ิมกระท าความรุนแรงต่อตวัละครผูห้ญิงก่อนโดยความรุนแรงทางร่างกายเป็นรูปแบบท่ีพบมากสุด 
เช่น การตบตี ฉุดกระชาก กกัขงัหน่วงเหน่ียวท าร้ายร่างกาย ตามด้วยความรุนแรงทางเพศ เช่น การ
ทารุณกรรมทางเพศ การข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศ กลายเป็นปมปัญหาส าคญัในจิตใจของตวัละครหญิง
ตามมา และยงัพบมีหลายตวัละครผูช้ายท่ีใชค้วามรุนแรงทางเพศจะเกิดข้ึนพร้อมกบัการท าร้ายร่างกาย 
รวมถึงการใชว้าจาในการด่าทอ กดข่ีข่มเหงผูห้ญิงซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อสภาพจิตใจในระยะยาว ในส่วน
ของตวัละครผูห้ญิงก็จะมีการใชค้วามรุนแรงในการตอบโต ้หรือป้องกนัตวัในลกัษณะของความรุนแรง
ทางร่างกายมากท่ีสุด ตามดว้ยความรุนแรงทางวาจา กระท าต่อตวัละครผูช้ายท่ีเป็นผูก้ระท าก่อน และ
อาจปรากฏว่ามีการใช้ความรุนแรงในลกัษณะดงักล่าวกบัตวัละครอ่ืนๆทั้งผูห้ญิงและผูช้ายท่ีเขา้มามี
ส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน การกระท าของผูห้ญิงสามารถเกิดได้ทั้ งท่ีเจตนาและไม่เจตนา 
นอกจากน้ียงัมีภาพยนตร์หลายเร่ืองปรากฏภาพตวัละครผูห้ญิงกระท าความรุนแรงต่อตวัเอง เช่น ตบตี
ตวัเอง ใชอ้าวธุท าร้ายตวัเอง รวมถึงการฆ่าตวัตายเกิดข้ึนในภาวะท่ีจิตใจของตวัละครอยูใ่นภาวะส้ินหวงั 
และขาดสติ โดยไม่พบการกระท าลกัษณะดงักล่าวในตวัละครผูช้ายในภาพยนตร์ไทย และภาพยนตร์
ไทยทุกเร่ืองจะใหบ้ทสรุปท่ีเหมือนกนั คือ 

5.2.6.1 ตวัละครผูช้ายท่ีใชค้วามรุนแรงต่อผูห้ญิงจะตอ้งไดรั้บการลงโทษในการกระท า
นั้นส่วนใหญ่จะถูกตามลา้งแคน้ หรือถูกตวัละครผูห้ญิงฆ่าตาย 

ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย 

ตวัเอง และคนอืน่ๆ 

 

ความรุนแรงทางเพศ / ความรุนแรง

ทางกาย/ ความรุนแรงทางวาจา/ 

ความรุนแรงทางจิตใจ 

ความรุนแรงทางกาย (ท าร้ายตวัเอง /ฆ่าตวัตาย) 

ความรุนแรงทางวาจา 

ความรุนแรงทางวาจา/ ความ

รุนแรงทางกาย 
จบแบบ

โศกนาฏกรรม 
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5.2.6.2 ตวัละครผูห้ญิงท่ีมีการใชค้วามรุนแรงไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ จะตอ้งไดรั้บ
การลงโทษจากการกระท านั้นเช่นเดียวกนักบัตวัละครชาย คือ หากไม่ไดรั้บโทษทางกฎหมาย ก็จะตอ้ง
หนีไปตลอดชีวติ หรือมีอาการทางจิตเน่ืองจากความเก็บกดท่ีสะสมมานาน และบางกรณีก็ฆ่าตวัตายหนี
ความผิดในตอนจบของเร่ืองเป็นการเสนอบทเรียนชีวิตว่า การใช้ความรุนแรงไม่ใช่ทางออกของการ
แกปั้ญหาท่ีถูกตอ้ง 

5.2.6.3 ตวัละครทุกตวัละครท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ไม่วา่จะเป็นคนดีหรือคนเลว
จะตอ้งไดรั้บผลของการกระท า มีลกัษณะเหมือนกนัคือ “ท าดี-ไดดี้ ท าชัว่-ไดช้ัว่” คนท่ีท าดีเป็นคนดีแม้
ถูกท าร้ายแต่สุดทา้ยก็สามารถท่ีจะเอาชนะได ้แต่คนท่ีท าเลว ท าร้ายคนอ่ืนก็จะไดรั้บผลของการกระท า
ไม่ติดคุกก็ถูกผูอ่ื้นตามฆ่าลา้งแคน้ไม่สามารถท่ีจะมีชีวติท่ีสงบสุขไดเ้หมือนคนทัว่ไป 

5.2.6.4 ภาพยนตร์ไทยทุกเร่ืองพยายามท่ีจะช้ีให้เห็นถึงโทษของความรุนแรง และไม่มี
ตวัละครใดท่ีจะมีความสุขเม่ือใช้ความรุนแรง แต่ในอีกดา้นหน่ึงความรุนแรงก็กลายเป็นเร่ืองบนัเทิง
ส าหรับการประกอบสร้างในภาพยนตร์ เป็นส่ิงท่ีผูผ้ลิตเลือกน าเสนอเน่ืองจากการใชค้วามรุนแรงของ
ตวัละครสามารถท าให้ผูช้มเห็นผลของการกระท าท่ีเกิดข้ึนไดใ้นทนัที ทั้งยงัเป็นการกระตุน้อารมณ์
ความรู้สึกของผูช้มใหต่ื้นตวั และต่ืนเตน้ไปกบัการกระท าของตวัละคร 

5.2.6.5 ตอนจบของภาพยนตร์ไทยทุกเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความรุนแรงของตวั
ละครทั้งผูช้ายและผูห้ญิงจะไม่มีใครไดใ้นส่ิงท่ีตวัเองปรารถนา ไม่สมหวงัในความรักและไม่สามารถท่ี
จะอยูก่บัคนท่ีดี ภาพยนตร์ไทยส่วนใหญ่จบแบบโศกนาฏกรรมของความสูญเสีย ซ่ึงเป็นการสะทอ้นให้
เห็นวา่ความรุนแรงเป็นส่ิงท่ีเราทุกคนควรหลีกเล่ียง เพราะไม่วา่จะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจการ
ใช้ความรุนแรงก็ไม่เคยให้ประโยชน์กบัใคร ทั้งยงัไม่สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดจ้ริง 
สุดทา้ยแลว้ผูท่ี้กระท าจะตอ้งไดรั้บบทลงโทษไม่ว่าจะเป็นในทางกฎหมาย สังคม หรือความรู้สึกผิดท่ี
เกิดข้ึนในจิตใจของคนคนนั้นเหมือนเช่นบทสรุปท่ีวา่ “ความดีท่ีตอ้งชนะความเลวเสมอไป” 

กล่าวโดยสรุป จากภาพสะทอ้นใหเ้ห็นรูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัละคร และการใชค้วาม
รุนแรงปรากฏให้เห็นอยา่งเป็นขั้นตอน ว่าใครเป็นผูก้ระท า กระท าอยา่งไร และผูถู้กกระท ามีปฏิกริยา
ตอบโตด้้วยวิธีการใด รวมถึงบุคคลอ่ืนๆท่ีอาจเข้ามามีส่วนร่วมกบัเหตุการณ์น้ี พบว่า ความรุนแรง
กลายเป็นวิธีการหน่ึงท่ีถูกยอมรับทั้งผูก้ระท า และผูถู้กกระท าเลือกน ามาใช้ในการจดัการกับความ
ขดัแยง้โดยเฉพาะความขดัแยง้ท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างผูห้ญิงและผูช้ายท่ีไม่ตรงกนั กลายเป็น
แบบแผนท่ีพบเห็นไดบ้่อยท่ีสุดในภาพยนตร์ไทย ซ่ึงความสัมพนัธ์รูปแบบน้ีไดถู้กประกอบสร้างอยา่ง
เป็นเหตุเป็นผล เพื่อให้ผูช้มเขา้ใจถึงความคิด และสาเหตุท่ีน ามาสู่การตดัสินใจลงมือกระท าของตวั
ละครหลกัทั้งผูห้ญิงและผูช้าย และผลสุดทา้ยท่ีเกิดข้ึนตามมาเม่ือมนุษยต่์างๆใช้ความรุนแรงในการ
จดัการความขดัแยง้ท่ีจะน าทุกคนมาสุ่จุดจบเหมือนกนัคือ ความผดิหวงั และความสูญเสีย 
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จากการวิเคราะห์ภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เร่ือง พบวา่ มีภาพยนตร์ไทย 7 เร่ือง ท่ีผูช้ายเป็นผูช้าย
ความรุนแรงก่อน และเป็นสาเหตุสร้างให้เกิดความขดัแยง้ในความสัมพนัธ์ และบีบบงัคบัให้ตวัละคร
ผูห้ญิงต้องใช้ความรุนแรงเพื่อยุติเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยเกิดปัญหาอ่ืนๆตามมา ก่อนจะจบลงด้วย
บทลงโทษท่ีตวัละครจะตอ้งไดรั้บเป็นบทเรียนชีวิตว่า การใช้ความรุนแรงเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งดงัภาพ
ต่อไปน้ี 

 
5.2.7  สาเหตุทีน่ ามาสู่การกระท าความรุนแรงของตัวละครผู้หญงิ 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที ่5.7  สาเหตุการกระท าความรุนแรงของตวัละครผูห้ญิง 
 

5.2.7.1 ภาพยนตร์ไทยส่วนใหญ่จะมีการน าเสนอภาพตวัละครผูช้ายท่ีเป็นผูก้ระท า
ความรุนแรงต่อผูห้ญิงก่อน ซ่ึงเกิดจากความเช่ือ หรือทศันคติท่ีผิดเก่ียวกบัสังคมชายเป็นใหญ่ท่ีมองว่า 
ผูห้ญิงเป็นเพศท่ีอ่อนแอทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่กลา้ท่ีจะตอบโตด้ว้ยความรุนแรงหรือเรียกร้องเร่ือง
ความเท่าเทียมกนัเม่ือถูกกระท าโดยเฉพาะเร่ืองท่ีท าให้ตวัเองรู้สึกอบัอาย เสียศกัด์ิศรี เช่น การถูกข่มขืน 
หรือถูกคนรักนอกใจ และความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกนัในสังคม เช่น ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
พอ่กบัลูก สามีกบัภรรยา และเจา้นายกบัลูกนอ้ง ความเหล่ือล ้าเหล่าน้ีท าให้ตวัละครผูช้ายในภาพยนตร์
ไทยยงัคงถูกน าเสนอใหเ้ป็นในลกัษณะของผูก้ระท าความรุนแรงก่อน และกลายเป็นสาเหตุให้ตวัละคร
ผูห้ญิงใช้ความรุนแรงในการตอบโตก้ลบั ป้องกนัตวั หรือการแก้แคน้คืนอย่างสมเหตุสมผล ความ
รุนแรงไดก้ลายเป็นวธีิการหน่ึงท่ีผูห้ญิงใชเ้รียกร้องความเป็นธรรมให้กบัตวัเอง การน าเสนอในลกัษณะ
น้ีช่วยตอกย  ้าให้เห็นว่าสังคมไทยยงัเป็นสังคมท่ีมีความเหล่ือมล ้ากนัอยู ่และผูห้ญิงในสังคมไทยยงัคง
เป็นเพศท่ีถูกกดข่ีมากกว่าผูช้าย รวมถึงการใช้ความรุนแรงท่ียงัคงเป็นปัญหาท่ีไม่สามารถจะแกไ้ขให้

ผู้ชาย ความขัดแย้ง ผู้หญิง 

2.  โอกาสท่ีเอ้ือใหก้ระท าได ้ เช่น  มีอาวธุ  มีผูช่้วย  และอยูใ่นสถานท่ี   

ท่ีคุน้เคย 

3.  สญัชาตญาณแห่งความตาย 

 

1. คน หรือสถานการณ์บีบ

บงัคบัใหก้ระท า 

ความขดัแยง้ยติุ แตปั่ญหาไม่

จบและยงัมีปัญหาอ่ืนตามมา 

ใช้ความรุนแรง 

1. ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจ              

2. ทศันคติชายเป็นใหญ่ 
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หมดไปในสังคม  การน าเสนอของภาพยนตร์ไทยนอกจากตอ้งการท่ีจะช้ีให้เห็นถึงสาเหตุของความ
รุนแรงแลว้ ยงัมีการน าเสนอในลกัษณะของความบนัเทิงท่ีสมจริงทั้งยงัสอดคลอ้งกบัความจริงท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมไทย และยงัมีความพยายามท่ีจะช้ีให้เห็นถึงโทษของการใช้ความรุนแรงดว้ยบทลงโทษท่ีตวั
ละครตอ้งไดรั้บในบทสรุปของภาพยนตร์ทุกเร่ือง 

5.2.7.2 การใช้ความรุนแรงท่ีปรากฏในการน าเสนอของภาพยนตร์ไทย พบว่าไม่ใช่
สาเหตุแทจ้ริงของความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหว่างตวัละคร แต่เป็นวิธีการหน่ึงท่ีตวัละครเลือกน ามาใช้
จดัการกบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนอยา่งไม่ถูกตอ้ง เป็นเพียงวิธีการท่ีท าให้ผูก้ระท าเห็นผลของการกระท า
ได้ในทนัที แต่กลับไม่สามารถแก้ไขปัญหาทั้ งหมดได้จริง ทั้ งยงัมีการสูญเสียเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็น
ผูก้ระท าหรือผูถู้กกระท าความรุนแรง และยงัเป็นการเพิ่มปัญหาอ่ืนๆตามมา การน าเสนอดงักล่าวจะ
พบว่าไม่มีตวัละครท่ีกระท าความรุนแรง และใช้ความรุนแรงในการแกปั้ญหาแลว้จะไม่พบกบัความ
สูญเสียในตอนจบของภาพยนตร์ ซ่ึงเป็นการท าหน้าท่ีในฐานะส่ือมวลชนท่ีตอ้งการ ช้ีย  ้าให้ผูช้มเห็นว่า 
การใชค้วามรุนแรงไม่ใช่ทางออกท่ีดีในการแกปั้ญหา แต่ควรช่วยกนัสร้างให้เกิดความตระหนกัร่วมใน
สังคม ท าความเขา้ใจถึงสาเหตุท่ีเกิดความรุนแรงและผลกระทบท่ีจะเกิดตามมา เป็นการสะทอ้นความ
จริงในสังคมผา่นการประกอบสร้างของภาพยนตร์ 

5.2.7.3 ตวัละครผูห้ญิงจะมีการใชค้วามรุนแรงในการตอบโต ้2 ลกัษณะ คือ  
1) เป็นความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนอยา่งตั้งใจ หรือเกิดจากสัญชาตญาณทางเพศในจิต

ไร้ส านึกท่ีถูกปลดปล่อยออกมา คือ มีการวางแผนไวล่้วงหนา้ มีการใชอ้าวุธหรือยาพิษ และอาจมีผูส้มรู้
ร่วมคิดก่อความรุนแรง เป็นในลกัษณะของการแกแ้คน้คนท่ีเคยกระท าไวใ้นอดีต และอาจมีบุคคลอ่ืนๆ
เขา้มาเก่ียวขอ้งในเหตุการณ์ความรุนแรงน้ีดว้ย ตวัอยา่งเช่นแพรว จากเร่ือง อ ามหิตพิศวาส พลอย จาก
เร่ืองแฝด บุษ จากเร่ือง เชือดก่อนชิม และ บุ๋ม จากเร่ือง คนเล่นของ ตวัละครหญิงทั้ง 4 เร่ืองลว้นเป็นตวั
ละครผูห้ญิงท่ีใช้ความรุนแรงอย่างตั้งใจ และมีการวางแผนทุกอย่าง และกลา้ท่ีจะเป็นผูล้งมือกระท า
ความรุนแรง เพื่อใหไ้ดม้าในส่ิงท่ีตวัเองตอ้งการ 

2) ความรุนแรงท่ีเกิดโดยไม่ตั้ งใจ คือ ถูกคนหรือสถานการณ์บีบบงัคบัให้
กระท า เป็นลกัษณะของการป้องกนัตวัจากการกระท าของผูช้ายหรือหลีกหนีจากสถานท่ีท่ีเกิดเหตุ 
ก่อนท่ีจะเกิดพลาดพลั้งกลายเป็นผูห้ญิงกระท าความรุนแรงและอาจมีการใช้อาวุธ ในการท าร้ายจนมี
ผูเ้สียชีวิต โดยไม่ปรากฏว่ามีภาพยนตร์ไทยเร่ืองใดท่ีมีการใช้ความรุนแรงระหว่างกนัแลว้ในบทสรุป
ของเร่ืองจะไม่เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ตวัอยา่งเช่น ตุม้ จาก เร่ืองตลก 69 และ ดาวไสว 
จากเร่ือง ขงัแปด ตวัละครผูห้ญิงทั้งสองคนต่างตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีกดดนั ท าร้ายจิตใจจนกลายเป็น
สาเหตุน ามาสู่การใช้ความรุนแรงในการตอบโต ้ป้องกนัตวัความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนไม่ได้เกิดจากความ
ตั้งใจแต่เกิดจากการกระท าท่ีขาดสติเป็นการบนัดาลโทสะจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
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สรุปผลโดยรวมเก่ียวกบัสาเหตุการกระท าความรุนแรงของตวัละครผูช้าย ส่วนใหญ่
ยงัคงมีสาเหตุมาจากเร่ืองเดิมๆ เช่น เร่ืองความคิดชายเป็นใหญ่ในสังคมไทย ท่ีมองวา่ผูห้ญิงอ่อนแอ เป็น
สมบติัท่ีครอบครองได ้หรือเร่ืองความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกนัผูช้ายเช่ือวา่ตวัเองเป็นเพศท่ีมี
อ านาจมากกวา่ผูห้ญิงเป็นผูน้ าครอบครัวและเป็นหวัหนา้งาน รวมถึงเร่ืองทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้งของผูช้าย
ท่ีคิดวา่ตวัเองเหนือกวา่ผูห้ญิงทั้งทางร่างกายท่ีแขง็แรงกวา่ และทางจิตใจมีความเด็ดเดียวมากกวา่ ส่งผล
ให้ผูช้ายในภาพยนตร์ส่วนใหญ่กลายเป็นตวัละครท่ีเป็นผูก้ระท าความรุนแรงมากกวา่ผูห้ญิงและเป็นผู ้
ลงมือก่อนเสมอ รวมถึงไม่ปรากฏภาพการท าร้ายตวัเองของตวัละครผู ้ชายในภาพยนตร์ไทย เน่ืองจาก
เป็นการกระท าลกัษณะน้ีเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงความอ่อนแอหรือความไม่มัน่คงภายในจิตใจ และ
เป็นการหนีปัญหาซ่ึงไม่ใช่วสิัยของผูช้ายไทยผา่นการประกอบสร้างโดยผูช้ายในภาพยนตร์  

ส่วนสาเหตุการกระท าความรุนแรงของผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทยในปัจจุบนัแมส่้วนใหญ่
เกิดจากผูช้ายหรือสถานการณ์โดยรอบบีบบงัคบัให้กระท าเพื่อป้องกนัตวัเอง หรือเพื่อแกแ้คน้ให้กบัส่ิง
ท่ีสูญเสียไป แต่ก็เร่ิมมีภาพยนตร์ไทยหลายเร่ืองท่ีน าเสนอสาเหตุความรุนแรงท่ีเกิดจากสัญชาตญาณ
แห่งความตายจากจิตไร้ส านึกท่ีมีอยูใ่นตวัละครผูห้ญิงหรือในมนุษยทุ์กคน เช่น ความอยากมี อยากได ้
อยากครอบครอง และตอ้งการความรัก การยอมรับจากคนรอบขา้ง เม่ือเกิดความผิดหวงั เสียใจ นอ้ยใจ
เกิดความรู้สึกริษยา ผูห้ญิงก็พร้อมท่ีจะท าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการกระท าท่ีเต็มไปด้วยความกา้วร้าว
รุนแรง เพื่อให้ไดส่ิ้งท่ีตวัเองตอ้งการหรือในส่ิงท่ีสูญเสียไปกลบัคืนมาไม่วา่จะเป็นคนหรือส่ิงของโดย
ไม่สนใจว่าจะเป็นการท าร้ายใคร เป็นการน าเสนอให้เห็นถึงด้านมืดในจิตใจของมนุษย์ท่ีถูกกดไว ้
ภาพยนตร์ไทยในปัจจุบนัไดมี้ความพยายามในการน าเสนอภาพความรุนแรงให้สอดคลอ้งกบัความเป็น
จริงในสังคมมากข้ึน ผา่นตวัละครทั้งผูห้ญิงและผูช้ายให้สามารถท่ีจะกระท าความรุนแรงไดเ้หมือนกนั 
จึงจะเห็นไดว้า่ตวัละครผูห้ญิงในภาพยนตร์เร่ิมมีความหลากหลาย สามารถเป็นผูก้ระท าความรุนแรงได้
ไม่ต่างจากผูช้าย และเร่ิมใชค้วามรุนแรงมากข้ึนกบัเพศเดียวกนั เช่น การตบตีกนัระหวา่ง ตุม้ กบั เพ็ญ 
จากภาพยนตร์ เร่ืองตลก 69 หรือกระท ากบัคนท่ีอ่อนแอกวา่ตวัเอง ตวัอยา่งเช่น แม่กระท าความรุนแรง
กบัลูกในภาพยนตร์เร่ือง เมมโมร่ี รักหลอน การกระท าของตวัละครผูห้ญิงเหล่าน้ีเกิดจากความรู้สึกว่า
ตวัเองมีสิทธิเหนือกวา่ ท าให้เกิดความกลา้ท่ีจะใชค้วามรุนแรงก่อน เพื่อให้ไดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการ หรือเพื่อ
ลดความกดดนัท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ การใช้ความรุนแรงจึงเป็นวิธีการท่ีไม่ไดเ้กิดจากการกระท าของ
ผูช้ายเท่านั้นแต่ยงัสามารถเกิดข้ึนจากการกระท าของผูห้ญิงไดเ้ช่นเดียวกนั  
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สรุปผลการวจิยั และข้อเสนอแนะการวจิยั 
 
 

6.1  สรุปผลการวจิัย 
 
 

การวจิยั “การน าเสนอผูห้ญิงและความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย” โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Textual Analysis) ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยอาศยัการตีความจากการชมภาพยนตร์ไทย  ทั้ง10 
เร่ือง ประกอบกบั การอาศยักระบวนทศัน์หลกัในการวิจยั คือ ทฤษฎีสตรีนิยม ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 
แนวคิดเก่ียวกบัความรุนแรง แนวคิดการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ และแนวคิดการประกอบสร้างความจริง 
ท าการวิเคราะห์การน าเสนอภาพผูห้ญิงและความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย ทั้งอวจันภาษา และวจั
นภาษา วา่มีการน าเสนออยา่งไร รวมถึงสาเหตุท่ีน ามาสู่การใช้ความรุนแรงทั้งตวัละครผูห้ญิง และตวั
ละครผูช้าย มีรูปแบบการกระท าความรุนแรง ท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมไทยไดห้รือไม่ สามารถท่ีจะสรุปผลการวจิยั ไดด้งัน้ี 

ผลการวเิคราะห์คร้ังน้ีพบวา่ ผูห้ญิงและความรุนแรงในภาพยนตร์ไทยส่วนใหญ่ยงัถูกประกอบ
สร้างอยูภ่ายในพื้นท่ีความคิด และมุมมองของชายเป็นใหญ่ผา่นบทบาทและการแสดงของตวัละครทั้ง
ผูช้ายและผูห้ญิงใหมี้ความเหมือนและมีความแตกต่างกบัความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ดงัน้ี 

จากสถานการณ์การความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคมไทย พบว่า มีรายงานการวิจยัเก่ียวกบั
ความรุนแรงในสังคมไทยของ นนัทพนัธ์ ชินล ้าประเสริฐ (2546) ไดท้  าการศึกษา เก่ียวกบัปัญหาความ
รุนแรงต่อผูห้ญิงในการใช้ชีวิตคู่ รายการวิจยัในช่วงปี พ.ศ. 2540-2544 มีแนวโน้มท่ีชัดเจนเก่ียวกบั
แนวคิดของความรุนแรง ท่ีเกิดจากความคิดรากฐานเร่ืองเพศ (Gender Based Violence) และอิทธิพล
ความคิดแบบชายเป็นใหญ่ในสังคมไทย ท่ีฝังรากลึกเป็นรากของสาเหตุหลกัของปัญหาความรุนแรงใน
เพศหญิง และเม่ือท าการวิจยัลึกลงไป พบว่า ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่เกิดจากบุคคลใกลชิ้ดใน
ครอบครัว เช่น สามี หรือ คนรัก โดยไม่ปรากฏเก่ียวกบัสถานการณ์ของปัญหาท่ีแทจ้ริง ยิ่งเป็นการตอก
ย  ้าเก่ียวกบัแนวคิดชายเป็นใหญ่ให้กลายเป็นมายาคติท่ีถูกยอมรับในสังคมไทย ในเร่ืองบทบาทความไม่
เทียมกนัของผูห้ญิง และผูช้าย (นนัทพนัธ์ ชินล ้าประเสริฐ, 2546, น. 5-6) 
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จากรายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวในประเทศไทย เก่ียวกับสถิติความ
รุนแรงในครอบครัวปี พ.ศ. 2553 พบวา่ จ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงใน
ครอบครัวมี จ านวน 916 เหตุการณ์ และมีจ านวนผูก้ระท าความรุนแรง เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 
หรือคิดเป็น ร้อยละ 86.23 ของจ านวนผูก้ระท าทั้ งหมด โดยความสัมพนัธ์ระหว่างผูก้ระท ากับ
ผูถู้กกระท าความรุนแรงในครอบบครัว เป็นสามีท าร้ายภรรยา 531 ราย คิดเป็น ร้อยละ 61.1 ท่ีเหลือเป็น
ความสัมพนัธ์แบบอ่ืนๆ ส าหรับประเภทความรุนแรง แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1) ความรุนแรงทาง
ร่างกาย 2) ความรุนแรงทางจิตใจ 3) ความรุนแรงทางเพศ และ4) ความรุนแรงเชิงโครงสร้างสังคม จาก
จ านวนความรุนแรง 1,191 เหตุการณ์ พบว่า เป็นความรุนแรงทางร่างกายมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 61.29 
รองลงมา คือ ความรุนแรงทางจิตใจ ร้อยละ 27.54 จ านวนผูถู้กกระท าความรุนแรงทุกประเภทจะเป็น
ผูห้ญิงถูกกระท ามากกว่าผูช้าย คิดเป็นสัดส่วน 8.5:1 ในประเภทความรุนแรง และพบว่า ผูห้ญิงถูก
กระท าความรุนแรงทางเพศมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 94.55 เม่ือเทียบกบัผูถู้กกระท าท่ีเป็นผูช้าย รองลงมา
เป็นความรุนแรงทางร่ายกาย ความรุนแรงทางจิตใจ และความรุนแรงทางสังคม ตามล าดบั (ส านกังาน
กิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว, 2553) 

จากรายงานขอ้มูลของศูนยพ์ึ่งได ้กระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2554 ช่วงเดือนตุลาคม 2553 
ถึงเดือนกนัยายน 2554 มีผูเ้ขา้รับบริการจากศูนย ์ในประเด็นความรุนแรง 22,565 ราย เป็นเด็ก 11,491 
ราย และเป็นสตรี 11,074 ราย โดยถูกกระท าความรุนแรง ทั้งทางร่างกาย ทางเพศ ทางจิตใจ รวมถึงการ
ละเลยหรือถูกทอดทิ้ง และการถูกบงัคบัเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ความรุนแรงท่ีผูห้ญิงถูกกระท า มีทั้ง
ความรุนแรงทางร่างกาย และความรุนแรงทางเพศ จากคนใกลชิ้ดในครอบครัว โดยมีผลกระทบอย่าง
มากต่อผูห้ญิง ทั้งทางร่างกาย และทางจิตใจ ไปจนถึงการฆ่าตวัตาย เน่ืองจากไม่มีท่ีพึ่งพิง และขาดการ
เยยีวยาสภาพจิตใจ (ศูนยพ์ึ่งได,้ 2554) 

ผลสรุปโดยรวม พบวา่ เป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ ผูห้ญิงในสังคมไทยยงัคงตกเป็นเหยื่อของ
ความรุนแรงมากกวา่เพศชาย ในส่วนของความรุนแรงท่ีพบมากท่ีสุด 2 อนัดบั คือ 1) ความรุนแรงทาง
ร่างกาย (Physical Violence) และ 2) ความรุนแรงทางเพศ (Sexual Violence) โดยผูท่ี้กระท าส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย และเป็นคนใกล้ชิดในครอบครัว รองลงมาเป็นบุคคลคนอ่ืนๆในสังคม ช้ีให้เห็นว่า
สังคมไทยยงัมีความไม่เท่าเทียมกนัในเร่ืองเพศ และความสัมพนัธ์เชิงอ านาจภายใตส้ังคมชายเป็นใหญ่ 
ท่ียงักดทบัผูห้ญิงอยู ่แต่ในอีกดา้นหน่ึงก็สะทอ้นให้เห็นการเปล่ียนแปลงของผูห้ญิงอยา่งชดัเจน ในการ
น าเสนอของภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เร่ืองท่ีเลือกมา คือ การท่ีผูห้ญิงรับรู้ และตระหนกัวา่ตวัเองก็มีสิทธิ
และเสรีภาพท่ีจะแสดงออก งในดา้นความคิด และพฤติกรรม ผูห้ญิงจะตอ้งไม่ยินยอมให้ถูกเอารัดเอา
เปรียบ การเปล่ียนแปลงในลกัษณะน้ีส่งผลให้พฤติกรรมตวัละครผูห้ญิงมีความเปล่ียนแปลงอยูภ่ายใต้
บริบทของสังคมไทย ท่ีมีความหลากหลาย และมีความสอดคลอ้งกบั แนวคิดสตรีนิยม (Feminism) ท่ี 
Wollstonecraft (1972) กล่าวไวใ้นหนงัสือ “Vindication of The Rights of Woman” เก่ียวกบัความรู้สึก
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นึกคิด และความเท่าเทียมกนัของผูห้ญิงและผูช้ายมากข้ึน โดยภาพยนตร์ได้น าเสนอผูห้ญิงผ่านภาพ
ตวัแทน (Representations) ให้ตวัละครผูห้ญิงมีมิติท่ีหลากหลาย มีทั้งความซบัซ้อนในจิตใจ ความคิด 
และอารมณ์ มีความเป็นมนุษย ์คือ มีความตอ้งการ มีแรงปรารถนา มีความดี ความเลวอยูใ่นตวัเอง การ
น าเสนอของภาพยนตร์จึงมีความสอดคล้องกบัความเป็นจริงในสังคมไทยมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกบั
มุมมองของ Hall (1997) ไดก้ล่าวไวว้า่ “คนและสังคมนั้นเต็มไปดว้ยความซบัซ้อน และไม่หยุดน่ิงท่ีจะ
เปล่ียนแปลง” ภาพตวัแทนผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทย จึงมีความแตกต่างจากในอดีต มีการเปล่ียนแปลง
เร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งชายหญิง มีความตอ้งการเร่ืองความเท่าเทียมกนั และการยอมรับมากข้ึน ตวั
ละครผูห้ญิงในภาพยนตร์ จึงเป็นลกัษณะของผูห้ญิงท่ีเป็นตวัของตวัเอง มีอิสระทางความคิด และมี
เสรีภาพในการใชชี้วติ มีความพยายามในการต่อสู้กบัความเปล่ียนแปลงท่ีเขา้มาในชีวติ พึ่งพาตวัเองมาก
ข้ึนในดา้นหนา้ท่ีการงาน ผูห้ญิงสามารถเล้ียงดูตวัเองได ้โดยไม่ตอ้งพึ่งพาพ่อแม่หรือสามี มีความกลา้ท่ี
จะแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก และความตอ้งการ กลา้ท่ีจะเรียกร้องในส่ิงท่ีถูกเอาเปรียบ กลา้ท่ีจะ
ตอบโตเ้ม่ือถูกกระท า ทั้งน้ี พบวา่ ภาพยนตร์ไทยเร่ิมน าเสนอภาพตวัละครผูห้ญิง ท่ีค  านึงเร่ืองศีลธรรม 
และความถูกต้องเหมาะสม น้อยกว่าความต้องการความปรารถนาในจิตใจ มีความพยายามในการ
น าเสนอดา้นมืดของตวัละครให้เห็นชดัเจนยิ่งข้ึน การน าเสนอไดส้ะทอ้นถึงแรงจูงใจจากจิตไร้ส านึก 
(Unconscious Mind) และแรงขบัตามสัญชาตญาณแห่งความตาย (Thanatos or Death Instinct) ตามท่ี 
ฟรอยด์ไดก้ล่าวไวใ้น ศรีเรือน แกว้กงัวาล (2551) ไวว้่า “มนุษยไ์ม่ว่าชายหรือหญิงสามารถท าไดทุ้ก
อยา่งเพื่อสนองต่อความตอ้งการของตวัเอง และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวัมากกวา่ท่ีจะค านึงถึงความสุข
ของผูอ่ื้น” ตวัละครผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทยจึงมีหลายตวัละครท่ียอมท าทุกวิธี เพื่อให้ไดใ้นส่ิงท่ีตวัเอง
ตอ้งการ และคนท่ีตวัเองปรารถนา โดยไม่สนใจความถูกตอ้ง ทั้งน้ี ตวัละครผูห้ญิงในปัจจุบนัยงัถูก
น าเสนอภาพใหเ้ป็นผูห้ญิงท่ีดูสวย มีรูปร่างดี มีเสน่ห์ น่าหลงใหลต่อเพศตรงขา้ม และน่าทะนุถนอม แต่
ในขณะเดียวกนัก็เต็มไปดว้ยความมัน่ใจ และแฝงไปดว้ยอนัตราย ตวัอยา่งเช่น ยุพดี จากเร่ือง ชัว่ฟ้าดิน
สลาย หรือ พลอย จากเร่ือง แฝด และ แพรว จากเร่ือง อ ามหิตพิศวาส การน าเสนอของภาพยนตร์ใน
ปัจจุบนั เก่ียวกับตวัละครผูห้ญิงจึงมีความหลากหลาย เป็นตวัละครท่ีซับซ้อนทั้ งในด้านความคิด 
ทศันคติ การแสดงออกของพฤติกรรม และมีความเหมือนมนุษย์ คือ ท่ีมีทั้งดา้นท่ีดี และดา้นท่ีไม่ดี ท่ี
เป็นดา้นมืดในจิตใจ ซ่ึงเป็นลกัษณะของตวัละครท่ีสามารถพบเห็นไดใ้นชีวิตจริง ไม่ใช่เพียงตวัละครท่ี
อยูแ่ต่ในโลกของภาพยนตร์เท่านั้น  

การน าเสนอความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย พบว่า เน้ือหาความรุนแรงมีความหลากหลาย 
สามารถแบ่งออกไดต้ามทฤษฎีความรุนแรงของ องคก์รอนามยัโลก (1995-1997) ประกอบดว้ย 1) ความ
รุนแรงทางร่างกาย (Physical Violence) 2) ความรุนแรงทางวาจา (Verbal Violence) 3) ความรุนแรงทาง
เพศ (Sexual Violence) 4) ความรุนแรงทางใจ (Psychological Violence) และ 5) ความรุนแรงเชิง
โครงสร้างสังคม (Structural Violence) โดยพบวา่ เน้ือหาความรุนแรงทางร่างกาย กบัความรุนแรงทาง
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วาจา เป็นความรุนแรงท่ีพบในภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เร่ืองท่ีเลือกมา โดยมีผูก้ระท าและผูถู้กกระท าเป็น
ทั้งตวัละครผูห้ญิง และตวัละครผูช้ายกระท าต่อกนัในลกัษณะของคู่ขดัแยง้ ในส่วนความรุนแรงทางเพศ
เป็นความรุนแรงท่ีพบว่า มีตวัละครผูช้ายเป็นฝ่ายกระท าเพียงฝ่ายเดียว ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงอุดมคติ
เดิมๆในสังคมไทย ท่ีกดทบัผูห้ญิงอยู ่ท  าให้ผูห้ญิงกลายเป็นเหยื่อความรุนแรง ในส่วนความรุนแรงทาง
จิตใจ เป็นความรุนแรงท่ีเห็นอย่างชดัเจนในตวัละครผูห้ญิง ท่ีเคยถูกกระท าความรุนแรงมาก่อน แสดง
ผ่านพฤติกรรมไม่ปกติ เช่น การปลีกตวัออกจากสังคม อาการหวาดระแวง และการฆาตกรรมอย่าง
โหดร้าย ในขณะท่ีความรุนแรงเชิงโครงสร้างสังคม เป็นความรุนแรงท่ีพบนอ้ยท่ีสุดในภาพยนตร์ไทย 
และปรากฏใหเ้ห็นเป็นเพียงส่วนประกอบยอ่ยในภาพยนตร์เท่านั้น 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ภาพยนตร์ไทยยงัคงให้ความส าคญักบั การน าเสนอความรุนแรงผ่านตวั
ละครทั้งผูห้ญิงและผูช้าย ทั้งการน าเสนอถึงสาเหตุของความรุนแรง และการกระท าความรุนแรงของตวั
ละคร โดยมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีความรุนแรง และผลขอ้มูลทางสถิติ งานวิจยัเร่ืองความรุนแรงท่ี
เกิดกบัผูห้ญิงในสังคมไทย ยงัไรก็ตาม ยงัมีอีกหลายประเด็นท่ีภาพยนตร์ไทยไม่ไดน้ าเสนอให้เห็นอยา่ง
ชดัเจน เก่ียวกบัตวัละครผูช้ายท่ีเป็นผูก้ระท า เช่น สาเหตุท่ีแน่ชดัในการกระท าความรุนแรงของตวัละคร
ผูช้าย วา่เกิดจากสาเหตุใด กล่าวคือ ภาพยนตร์หลายเร่ืองไม่ไดบ้อกถึงท่ีมาท่ีไปของการกระท าดงักล่าว 
และประเด็นผูช้ายกระท าความรุนแรงต่อตวัเอง ก็เป็นประเด็นท่ีไม่พบในการน าเสนอของภาพยนตร์
ไทย เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการประกอบสร้างท่ีให้มิติดา้นเดียวของตวัละครผูช้ายในภาพยนตร์ไทย 
ท่ีมองว่าผูช้ายเป็นเพศท่ีเขม้แข็ง เป็นผูป้กป้อง และถือสิทธิความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรง ตวั
ละครผูช้ายจึงเป็นตวัละครท่ีมีลกัษณะแบน คือ แยกคนดี(ผูท่ี้ให้การช่วยเหลือ) กบัคนเลว (ผูท่ี้กระท า
ความรุนแรง) อย่างชดัเจน และเม่ือน าประเด็นดงักล่าวมาเปรียบเทียบกบังานวิจยัและสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงการน าเสนอในส่ืออ่ืนๆ ผูว้จิยัพบวา่ เป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ ความรุนแรงท่ีผูช้ายถูกกระท า 
และมีการน าเสนอในส่ือ หรือผลสถิติท่ีเก็บรวบรวมไวมี้ขอ้มูลในส่วนน้ีน้อยมาก เม่ือน ามาเทียบกบั
ความรุนแรงท่ีเกิดกบัผูห้ญิงท่ีสูงถึง ร้อยละ 98.3 ส่วนใหญ่ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัผูช้ายโดยมีผูห้ญิง
เป็นผูก้ระท าความรุนแรงมีเพียง ร้อยละ 0.3 เท่านั้น (ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2552) 
ลกัษณะการกระท าความรุนแรงของผูห้ญิง ส่วนใหญ่เกิดจากการตอบโต ้บนัดาลโทสะ หึงหวง และการ
ป้องกนัตวั ส่วนความรุนแรงท่ีเกิดจากความตั้งใจของผูห้ญิงพบนอ้ยมาก และผูว้ิจยัไม่พบการเก็บสถิติ
ขอ้มูลในส่วนน้ี แต่หากเม่ือพิจารณาในส่ืออ่ืนๆร่วมด้วย เช่น ข่าวจากหนังสือพิมพ์ โทรทศัน์ และ
อินเตอร์เน็ต จะพบว่าความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ไม่ได้เกิดข้ึนจากผูช้ายเพียงฝ่ายเดียว แต่ยงั
ปรากฏภาพการใช้ความรุนแรงท่ีผูห้ญิงเป็นฝ่ายกระท าให้สามารถพบเห็นในสังคมไทย เพียงแต่มี
จ านวนน้อยกว่ามาก เม่ือเปรียบเทียบกบัการกระท าของผูช้าย ผูว้ิจยัเห็นว่าประเด็นน้ีเป็นสาเหตุท าให้
การน าเสนอภาพตวัละครผูห้ญิง ท่ีตั้งใจใชค้วามรุนแรงก่อน ไม่ไดถู้กน าเสนอในภาพยนตร์ไทยมากนกั 
เม่ือเทียบกบัความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัผูห้ญิง  
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สรุปได้ว่า ผู ้หญิงกับการใช้ความรุนแรงท่ีปรากฏในภาพยนตร์ไทยจึงไม่ได้เป็นเพียง
จินตนาการ แต่เป็นการน าเสนอท่ีมีความสอดคลอ้งกบัความจริงท่ีพบเห็นได ้โดยเฉพาะในสังคมไทยท่ี
มีการเปล่ียนแปลงในทุกๆด้านทั้งในเชิงโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมถึงค่านิยม 
ทัศนคติท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เป็นสังคมไทยท่ีอยู่ในยุคสมัยของการต่อสู้ช่วงชิงพื้นท่ีใน
ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างผูช้ายกบัผูห้ญิงหรือแมแ้ต่เพศเดียวกนั รวมทั้งเร่ืองเสรีภาพของการ
แสดงออกไม่วา่จะเป็นดา้นความคิดหรือดา้นพฤติกรรมของคนในสังคม และเร่ืองของความเท่าเทียมท่ี
ทุกคนต่างมองเห็นถึงความส าคญัเหมือนกนัว่ามีส่วนช่วยให้ความรุนแรงเกิดข้ึนน้อยลงหากคนใน
สังคมเคารพในความเป็นมนุษย์ และเช่ือว่าคนทุกคนต่างมีสิทธิความเท่าเทียมท่ีจะตอ้งไม่ถูกกดข่ีจาก
คนอ่ืนๆในสังคม 

ดงันั้น การน าเสนอผูห้ญิงและความรุนแรงในภาพยนตร์ท่ีเกิดจากการประกอบสร้างของผูผ้ลิต
ภาพยนตร์ ตามแนวคิดและทฤษฎีการประกอบสร้างความจริงทางสังคม (Construction of Social 
Reality) โดยมีส่ือภาพยนตร์ เป็นส่ือกลางในการน าเสนอภาพตวัแทน (Representations) ท่ีถูกผลิตข้ึน
เพื่อสะทอ้นภาพความจริง (Reality) การน าเสนอของภาพยนตร์ในลกัษณะการน าเสนอซ ้ าๆ ผ่านภาพ
ตวัแทน (Representations) ก็เพื่อตอกย  ้า วา่ส่ิงท่ีภาพยนตร์น าเสนอยงัคงมีอยูใ่นสังคม เช่น การน าเสนอ
ภาพความรุนแรงของหญิงท่ีตกเป็นเหยื่อจากคนใกลต้วั  หรือการน าเสนอพฤติกรรมความรุนแรงท่ีเกิด
จากตวัผูห้ญิงเอง ก็เป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคม (Society) และยงัคงเป็น
ปัญหาในสังคมท่ียงัไม่สามารถจะแกไ้ขใหห้มดไปได ้ 

นอกจากน้ี การน าเสนอของภาพยนตร์สามารถสร้างใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของคนในสังคมทั้ง
ในดา้นทศันคติ และพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึน ตวัอย่างเช่น การน าเสนอบทลงโทษท่ีตวัละครจะไดรั้บ
เม่ือตดัสินใจใชค้วามรุนแรง การน าเสนอซ ้ าๆในลกัษณะน้ี จะช่วยให้คนในสังคมเกิดการตระหนกัถึง
โทษของการใชค้วามรุนแรง หรือการน าเสนอภาพตวัแทนของผูห้ญิงเก่ง ท่ีสามารถดูแลงานในบา้นและ
งานนอกบา้นไดดี้ ก็จะเป็นการสร้างให้เกิดการยอบรับในประสิทธิภาพ และความสามารถของผูห้ญิง 
ทั้งยงัช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงในดา้นทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้งในสังคมชายเป็นใหญ่ ท่ีมองผูห้ญิงเป็น
เพียงวตัถุ หรือเป็นผูใ้ตป้กครอง ซ่ึงผูช้ายสามารถครอบครอง หรือกระท าความรุนแรงได ้ทั้งยงัมีอ านาจ
เหนือกวา่ผูห้ญิง การน าเสนอภาพผูห้ญิงเก่งจะช่วยให้คนในสังคมเกิดการยอมรับในตวัของผูห้ญิงมาก
ข้ึน วา่ผูห้ญิงก็สามารถท่ีจะรับผดิชอบงานนอกบา้น และช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวไดดี้ไม่นอ้ยไป
กวา่ผูช้าย 

การน าเสนอของภาพยนตร์นอกจากจะสะทอ้นภาพความจริงแลว้ ภาพยนตร์ยงัมีส่วนส าคญัใน
การเช่ือมโยงความเขา้ใจระหวา่งผูท่ี้ประสบปัญหานั้นโดยตรง กบัผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์เหล่านั้นให้เกิด
การเขา้ใจ เห็นใจ และรับรู้ผ่านภาษาทางภาพยนตร์ คือ ภาพ และเสียงได้อย่างชัดเจน ซ่ึงเป็นความ
พยายามของผูผ้ลิตภาพยนตร์ ในการท าหนา้ท่ีของส่ือสะทอ้นภาพความเป็นจริง ท่ีเกิดข้ึนในสังคม ผา่น
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ภาพตวัแทนใหอ้อกมาเหมือนจริงท่ีสุด ทั้งยงัมีความสมจริงผา่นบทบาทการแสดง และเทคนิคต่างๆทาง
ภาพยนตร์ใหก้บัผูช้ม เป็นการท าหนา้ท่ีในการช้ีน าสังคม ให้ตระหนกัถึงผลร้ายของการใชค้วามรุนแรง
ในการแก้ไขความขดัแยง้ เพราะไม่ว่าความรุนแรงจะเกิดจากสาเหตุใด มีใครเป็นผูก้ระท า และการ
กระท าดงักล่าวจะเกิดจากความตั้งใจ หรือความไม่ตั้งใจ ผลสรุปท่ีตามมาก็มีแต่จะสร้างให้เกิดความ
สูญเสียมากข้ึน โดยผูก้ระท าจะตอ้งไดรั้บบทลงโทษจากสังคม กฎหมาย และความรู้สึกผิดท่ีเกิดข้ึนใน
จิตใจ การน าเสนอทั้งหมดน้ี ก็เพื่อเป็นบทเรียนให้แก่ผูช้มไดต้ระหนกัถึงโทษของความรุนแรง ไม่ควร
ใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา และร่วมกนัหาแนวทางท่ีถูกตอ้งในการป้องกนัหรือจดัการเม่ือมีความ
ขดัแยง้เกิดข้ึนระหวา่งกนั 

จากการวิเคราะห์กระบวนการประกอบสร้างความเป็นจริงในภาพยนตร์กับความจริงใน
สังคมไทย ผูว้ิจยัพบว่าภาพผูห้ญิงกบัความรุนแรงท่ีปรากฏนั้นมีความเหมือนและความแตกต่างอย่าง
หลากหลายกบัสังคมจริง ทั้งดา้นลกัษณะตวัละคร ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัละคร รวมไปถึงภาพผูห้ญิง
กบัความรุนแรงท่ีปรากฎในภาพยนตร์ไทย โดยไม่ไดจ้  ากดัท่ีผูถู้กกระท าความรุนแรงเป็นเพียงเพศหญิง
เท่านั้น แต่ยงัปรากฏภาพท่ีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าความรุนแรงต่อเพศตรงขา้มและเพศเดียวกนัในภาพยนตร์
ไทยอีกดว้ย โดยผูว้จิยัจะท าการตอบค าถามงานวจิยั ออกเป็น 2 ขอ้ ดงัน้ี 

ตอบค าถามงานวจัิยที่ 1  สาเหตุความรุนแรงและความรุนแรงทีเ่กีย่วกบัผู้หญิง 
การศึกษาถึงสาเหตุและความรุนแรงท่ีเก่ียวกบัผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทย ผูว้ิจยัไดใ้ชท้ฤษฎีการ

เล่าเร่ืองในภาพยนตร์ แนวคิดเก่ียวกบัความรุนแรง และเทคนิคต่างๆในภาพยนตร์วิเคราะห์ภาพยนตร์
แต่ละเร่ืองตามมโครงสร้างการเล่าเร่ือง เพื่อให้เห็นถึงสาเหตุของความรุนแรงรวมถึงรูปแบบความ
รุนแรงท่ีปรากฏในภาพยนตร์แต่ละเร่ืองไดอ้ยา่งชดัเจน ดงัน้ี 

1) สาเหตุและความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับผู ้หญิง ส่วนใหญ่เกิดจากคนใกล้ชิดหรือคนใน
ครอบครัว ยงัคงเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าใหผู้ห้ญิงตอ้งตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีมีความรุนแรงถูกกระท าความ
รุนแรงทั้งทางกาย ทางวาจา และทางเพศ และสามารถส่งผลให้เกิดเป็นความรุนแรงภายในจิตใจของ
ผูห้ญิงท่ีตอ้งอาศยัระยะเวลานานในการรักษาเยยีวยาอยา่งถูกตอ้ง พบวา่ปัญหาอยา่งหน่ึงท่ีน ามาสู่การใช้
ความรุนแรงคือ ความไม่เท่าเทียมกนัในความสัมพนัธ์เชิงอ านาจของคนในสังคม และทศันคติท่ีผิดของ
ผูช้ายท่ียงัมองผูห้ญิงวา่อ่อนแอ และเป็นเหมือนส่ิงของหรือวตัถุทางเพศท่ีสามารถครอบครองได ้เม่ือมี
ความขดัแยง้เกิดข้ึนในความสัมพนัธ์ การใชค้วามรุนแรงจึงกลายเป็นวิธีการหน่ึงท่ีตวัละครน ามาใช้ใน
การแกปั้ญหาความขดัแยง้ โดยเฉพาะผูช้ายท่ีมองวา่ตวัเองมีอ านาจมากกวา่ผูห้ญิง จึงเป็นฝ่ายท่ีใชค้วาม
รุนแรงก่อน เช่น ความรุนแรงทางร่างกาย และความรุนแรงทางวาจา ความรุนแรงทางเพศ ส่วนตวัละคร
ผูห้ญิงก็จะตอบโตด้ว้ยการใชค้วามรุนแรงเช่นเดียวกนั ซ่ึงเป็นการสะทอ้นให้เห็นวา่สังคมไทยทุกวนัน้ี
ยงัคงเป็นสังคมท่ีมีความเหล่ือมล ้ ากันอยู่ ผูห้ญิงยงัเป็นเพศท่ีถูกกดข่ี แต่ในขณะเดียวกันก็มีความ
พยายามท่ีจะต่อสู้ให้เกิดความเท่าเทียมกนัโดยเฉพาะความเท่าเทียมกนัในเร่ืองเพศ และการด าเนินชีวิต 
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ผูห้ญิงไทยในปัจจุบนัไม่ได้มองว่าตวัเองต้องเป็นฝ่ายท่ีถูกกระท าอยู่ตลอดเวลา เพราะเม่ือมีโอกาส
ผูห้ญิงก็พร้อมท่ีจะฉกฉวยโอกาสนั้น และตอ้งการเรียกร้องความเท่าเทียมกนัอย่างท่ีผูห้ญิงต่อสู้มาโดย
ตลอดท่ี เรียกวา่ “The Rights of Women” ซ่ึงเป็นการปกป้องสิทธิของผูห้ญิงไม่ให้ถูกเอาเปรียบ หรือถูก
กระท าโดยท่ีไม่ลุกข้ึนมาเรียกร้องต่อสู้ใหไ้ดค้วามเป็นธรรมกลบัคืนมา  

2) สาเหตุและความรุนแรงโดยมีผูห้ญิงเป็นผูก้ระท าพบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากความกดดนัแรง
บีบคั้นทั้งจากตวับุคคล กลุ่มคน และสถานการณ์บีบให้ผูห้ญิงตอ้งใช้ความรุนแรงในการแก้ไขความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดอยูใ่นขณะนั้น รองลงมาคือเกิดโอกาสท่ีเอ้ือให้กระท าความรุนแรงได ้เช่น มีอาวุธ มีเวลา
มากพอในการวางแผน และมีผูส้มรู้ร่วมคิดช่วยในการกระท าความรุนแรง เพื่อจดัการกบัความขดัแยง้
ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน แต่เม่ือตวัละครเร่ิมใชค้วามรุนแรงในการจดัการกบัอีกฝ่ายความรุนแรงท่ีเกิดกลบัเพิ่ม
มากข้ึนพบวา่ ตวัละครผูห้ญิงหลายตวัละครในภาพยนตร์นอกจากจะใชค้วามรุนแรงท าร้ายผูช้ายแลว้มี
การยงัใช้ความรุนแรงในการท าร้ายคนอ่ืนๆท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย (ไม่จ  ากดัเพศ)กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
และหลายตวัละครผูห้ญิงก็เลือกท่ีจะใชค้วามรุนแรงกบัตวัเองโดยการฆ่าตวัตายเพื่อหนีปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ทั้งหมดโดยการท าร้ายตวัเองหรือการฆ่าตวัตาย ผูว้ิจยัพบว่า เกิดข้ึนเฉพาะกบัตวัละครท่ีเป็นผูห้ญิง
เท่านั้นไม่พบวา่มีตวัละครผูช้ายกระท าพฤติกรรมดงักล่างในภาพยนตร์ทั้ง 10 เร่ือง ซ่ึงเป็นการสะทอ้น
ลกัษณะพฤติกรรม และสภาพจิตใจของตวัละครผูห้ญิงท่ีแตกต่างจากตวัละครผูช้าย คือ ตวัละครผูห้ญิง
ยงัคงเป็นตวัละครท่ีมีความอ่อนแอแฝงอยูภ่ายในจิตใจ ไม่มัน่คง และรู้สึกหวาดกลวัไม่กลา้ท่ีจะเผชิญ
ปัญหาทั้งยงัไม่รู้จกัวธีิการแกไ้ขปัญหาอยา่งถูกตอ้ง นอกจากน้ีพฤติกรรมการท าร้ายตวัเองและการฆ่าตวั
ตายจะเป็นการสาะทอ้นให้เห็นถึงภาวะทางจิตท่ีไม่ปกติของผูก้ระท า และประการสุดทา้ยคือ ความ
รุนแรงท่ีเกิดจากจิตไร้ส านึกท่ีเรียกว่า “สัญชาตญาณแห่งความตาย” (Thanatos or Death Instinct) 
ตามท่ีฟรอยด์ไดก้ล่าวไวว้่า  มนุษยทุ์กคนลว้นมีแรงกระตุน้เพื่อท่ีจะแสวงหาส่ิงท่ีตวัเองพอใจโดยไม่
ค  านึงถึงความถูกผิด ผลกัดนัให้ผูห้ญิงกระท าความรุนแรงเพื่อให้ไดใ้นส่ิงท่ีตวัเองตอ้งการไม่วา่จะเป็น 
เงินทอง ความสุข และความปรารถนาท่ีซ่อนอยูภ่ายในจิตใจ  

3) สาเหตุและความรุนแรงโดยมีผูช้ายเป็นผูก้ระท า พบว่า ส่วนใหญ่ยงัเกิดจากทศันคติท่ีไม่
ถูกตอ้งในสังคมชายเป็นใหญ่ ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกนัโดยเฉพาะประเด็นเร่ืองเพศ และ
สัญชาตญาณท่ีอยู่ภายในจิตไร้ส านึก เป็นแรงผลกัดนัส าคญัทางความคิดและพฤติกรรมสร้างให้เกิด
ความขดัแยง้ระหวา่งผูช้ายกบัผูห้ญิง น ามาสู่การใชค้วามรุนแรงในการยุติความขดัแยง้หรือเพื่อใชบ้งัคบั
ให้อีกฝ่ายยอมรับความคิดและอ านาจของตวัเอง ผูว้ิจยั พบวา่ สาเหตุและความรุนแรงของตวัละครชาย
ในภาพยนตร์ไทยมีรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกนั และเป็นตวัละครท่ีเป็นผูก้ระท าความรุนแรงก่อนมากกวา่ถูก
กระท าความรุนแรง ซ่ึงพบเพียงเร่ืองเดียวท่ีตวัละครผูช้ายถูกกระท าความรุนแรงจากผูห้ญิงก่อน คือ “วี” 
ในภาพยนตร์เร่ืองแฝด สะทอ้นให้เห็นวา่ตวัละครชายในภาพยนตร์ไทยยงัเป็นสาเหตุส่วนหน่ึงท่ีส าคญั
และสร้างใหเ้กิดความรุนแรงต่อผูห้ญิง 
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4) รูปแบบความรุนแรงท่ีปรากฏในภาพยนตร์ไทย 
(4.1) ความรุนแรงทางร่างกาย (Physical Violence) เป็นรูปแบบความรุนแรงหลกัท่ีปรากฏ

ในภาพยนตร์ไทยทุกเร่ือง ส่วนผูก้ระท าก็เป็นไดท้ั้งผูห้ญิงและผูช้าย โดยมีผูช้ายเป็นผูท่ี้กระท ามากกวา่
ผูห้ญิงและเป็นฝ่ายท่ีเร่ิมใชค้วามรุนแรงทางร่างกายก่อน ก่อนท่ีผูห้ญิงจะใชค้วามรุนแรงน้ีเป็นการตอบ
โตห้รือป้องกนัตวั ความรุนแรงทางร่างกายสามารถเกิดข้ึนไดท้ั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ มีระดบัความรุนแรง
ท่ีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆระหว่างตวัละครท่ีมีความขดัแยง้กนัตั้งแต่การตบตี เตะต่อย ไปจนถึงการฆ่าผูอ่ื้น
ตาย และการฆ่าตวัตายของตวัละครหญิงในตอนจบของเร่ือง ซ่ึงเป็นการสะทอ้นให้เห็นว่าตวัละคร
ผูห้ญิงบางตวัละครตอ้งเผชิญกบัความรุนแรงมากกวา่ตวัละครผูช้ายและความรุนแรงท่ีปรากฏก็มีส่วน
เก่ียวขอ้งโดยตรงต่อสภาพจิตใจของตวัละครนั้นๆ  

(4.2) ความรุนแรงทางวาจา (Verbal Violence) เป็นความรุนแรงท่ีพบในตวัละครทั้งผูห้ญิง
และผูช้ายมากเท่ากบัความรุนแรงทางร่างกายท่ีกระท าต่อกนัเม่ือเกิดความไม่เขา้ใจหรือความไม่ลงรอย
กนัทางความคิดหรือการกระท า เป็นลกัษณะอยา่งหน่ึงของพฤติกรรมความกา้วร้าวท่ีตวัละครตอ้งการ
จะระบายความอดัอั้นในจิตใจท่ีเก็บมานาน หรือลดความรู้สึกกดดนัท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น ความรุนแรง
ทางวาจาผูว้ิจยัพบว่าตวัละครผูช้ายจะใช้ค  าพูดท่ีหยาบคาย ค าพูดข่มขู่ หรือค าพูดท่ีท าให้ผูห้ญิงเกิด
ความรู้สึกว่าตวัเองไร้ค่าไม่เป็นท่ีตอ้งการอีกต่อไป ส่วนตวัละครผูห้ญิงจะใช้ค  าพูดในลกัษณะด่าทอ 
หยาบคายกบัคนท่ีเกลียดและส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงดว้ยกนั แต่จะใช้ค  าพูดตดัพอ้ ตั้งค  าถามแสดงความ
น้อยใจกบัคนท่ีตวัเองรัก ในภาพยนตร์ไทยการใช้ความรุนแรงทางวาจาของตวัละครเป็นเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนพบเห็นไดอ้ย่างชดัเจนในความสัมพนัธ์ระหวา่งคนรักหรือคนในครอบครัวก่อนท่ีเหตุการณ์จะ
พฒันาไปสู่ความรุนแรงรูปแบบอ่ืนๆตามมา 

(4.3) ความรุนแรงทางเพศ (Sexual Violence) เป็นความรุนแรงอีกรูปแบบหน่ึงท่ีพบใน
ภาพยนตร์ไทย สะท้อนให้เห็นความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างผูช้ายและผูห้ญิงโดยให้ผูช้ายเป็น
ผูก้ระท าเพียงฝ่ายเดียว เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่พบตวัละครผูห้ญิงท่ีกระท าความรุนแรงลกัษณะน้ีกบัผูช้าย 
ความรุนแรงทางเพศท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่จึงเกิดจากทศันคติ ความคิดท่ีผิดของผูช้ายเก่ียวกบัความไม่เท่า
เทียมกนัทางเพศ มองผูห้ญิงเป็นวตัถุทางเพศ หรือเป็นส่วนหน่ึงของการแสดงออกซ่ึงความรัก เช่น การ
มีเพศสัมพนัธ์กบัภรรยาโดยท่ีผูห้ญิงไม่ยินยอม โดยท่ีความรุนแรงลกัษณะน้ีผูว้ิจยัพบวา่ ส่วนใหญ่เกิด
จากคนใกลชิ้ดหรือคนในครอบครัวมากท่ีสุด เป็นการกระท าท่ีเหยียบย  ่าศกัด์ิศรีของผูห้ญิง สร้างให้เกิด
ความรู้สึกดอ้ยคุณค่า และเป็นความรุนแรงท่ีส่งผลกระทบโดยตรงทั้งยงัฝังรากลึกในจิตใจของผูห้ญิงท่ี
ถูกกระท าความรุนแรง  

(4.4) ความรุนแรงทางจิตใจ (Psychological Violence) เป็นความรุนแรงรูปแบบหน่ึงท่ีพบ
ในภาพยนตร์ไทย โดยเฉพาะกบัตวัละครท่ีเป็นผูห้ญิง พบวา่ผูห้ญิงส่วนใหญ่ในภาพยนตร์นอกจากจะ
ถูกกระท าทางร่างกายให้บาดเจ็บแลว้ การถูกเหยียดหยาม หม่ินศกัด์ิศรี สร้างให้เกิดความรู้สึกดอ้ยค่า ก็
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เป็นความรุนแรงท่ีผูห้ญิงถูกกระท า ทั้งยงัเป็นความรุนแรงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความอ่อนแอของผูห้ญิง
ปรากฏผา่นตวัละครท่ีมีปมปัญหาทางจิตจนไม่สามารถท่ีจะอยูไ่ดอ้ย่างคนปกติทัว่ไปในสังคม มีผลต่อ
การตดัสินใจให้กระท าในส่ิงท่ีเกิดผลเสียต่อตวัเอง เช่น การเลือกท าร้ายตวัเอง และการฆ่าตวัตายเม่ือ
รู้สึกผิดหวงัหรือไม่สามารถท่ีจะหาทางออกให้กบัชีวิต ความรุนแรงลกัษณะน้ีเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็น
ถึงความอ่อนแอในจิตใจ โดยท่ีผูว้ิจยัไม่พบการกระท าดงักล่าวในตวัละครผูช้าย สะทอ้นให้เห็นถึง
ทศันคติ ความคิดของคนไทยโดยเฉพาะในโลกภาพยนตร์ ท่ีมองว่าผูห้ญิงก็ยงัเป็นเพศท่ีอ่อนแอทาง
จิตใจมากกวา่ผูช้าย 

(4.5) ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (Structural Violence) ดา้นการเมือง ดา้นเศรฐกิจ และดา้น
สังคม เป็นความรุนแรงท่ีถูกสอดแทรกเขา้มาในภาพยนตร์ไทยในปัจจุบนั เพื่อตอ้งการย  ้าให้ผูช้มตระ
หนังถึงความรุนแรงในประเด็นน้ี ว่ามีความส าคญั และเก่ียวพนักับชีวิตของทุกคนในสังคม ความ
รุนแรงเชิงโครงสร้างสังคม เป็นความรุนแรงอีกรูปแบบหน่ึง ท่ีมนุษยส่์วนใหญ่มองขา้ม ทั้งยงัเห็นว่า
เป็นเร่ืองไกลตวัมากกว่าเร่ืองท่ีเกิดข้ึนภายในบา้น แต่ก็เป็นเร่ืองท่ีทุกคนต่างยอมรับว่าเม่ือเกิดข้ึนกบั
ชีวิตหรือกบัสังคมท่ีอยู่อาศยั ก็สามารถท่ีจะสร้างความรุนแรงความเสียหายได้เหมือนกนั ทั้งยงัเป็น
ความรุนแรงท่ีไม่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยคนๆเดียว แต่เก่ียวพนักบัคนหลายคนในสังคม จึงเป็นสาเหตุให้
ปัญหาด้านน้ีไม่เคยหมดไปจากสังคมไทย ภาพยนตร์ไทยหลายเร่ืองมีการสอดแทรกประเด็นน้ี โดย
ภาพยนตร์แต่ละเร่ืองได้ให้ความสนใจไม่เหมือนกัน และมีการน าเสนอผ่านอวจันภาษา (ภาพ) 
มากกว่าวจันภาษา (บทสนทนา) แต่เม่ือพิจารณาเน้ือหา กลบัพบวา่ ภาพยนตร์ทุกเร่ืองท่ีมีการน าเสนอ
ในประเด็นเหล่าน้ี กลบัไม่มีการลงลึกถึงรายละเอียดหรือให้ความส าคญัว่ามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตวัละคร
เอกทั้งผูช้ายและผูห้ญิงเท่าท่ีควร ทั้งยงัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความขดัแยง้หรือความรุนแรงท่ี
เกิดข้ึนกบัตวัละครผูห้ญิงในเร่ือง อย่างเช่น ภาพยนตร์ เร่ืองตลก 69 ท่ีมีการน าเสนอประเด็นความ
รุนแรงทางเศรษฐกิจเป็นสาเหตุท่ีท าให้ตวัละครผูห้ญิงในเร่ืองตอ้งตกงาน ในช่วงเศรษฐกิจใน ปี พ.ศ. 
2540 แต่เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนต่อมาก็ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัประเด็นน้ีอีกเลย จึงเป็นท่ีน่าสังเกตวา่ ประเด็นความ
รุนแรงเชิงโครงสร้างทางสังคม เป็นประเด็นท่ีไม่ไดถู้กหยิบยกมาพูดถึงกนัมากนกัในภาพยนตร์ไทย 
และตวัละครผูห้ญิงก็แทบจะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงในลกัษณะน้ี ผูห้ญิงถูกกีดกนัออกจาก
เร่ืองดงักล่าว ซ่ึงเป็นการตอกย  ้าว่าตวัละครผูห้ญิงในภาพยนตร์ยงัคงถูกประกอบสร้างให้อยู่ในพื้นท่ี
ส่วนตวัมากกวา่ท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเป็นสาธารณะ เช่น การเมือง เศรฐกิจ และสังคมโดยรวม 

ตอบค าถามงานวจัิยที ่2  การน าเสนอผู้หญงิและความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย 
1) การประกอบสร้าง (Construction) ผ่านโครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ เป็นวิธีการ

ส าคญัในการท าความเขา้ใจมุมมองผูผ้ลิตภาพยนตร์ส่วนใหญ่เป็นผูช้าย วา่มีการน าเสนอหรือให้ความ
สนใจเก่ียวกับผูห้ญิงและความรุนแรงท่ีปรากฏในสังคมได้ตรงกับความจริงท่ีเกิดข้ึนหรือไม่ โดย
สะทอ้นผา่นภาพตวัแทน (Representation) ท่ีถูกผลิตซ ้ า และมีรูปแบบเดิมอยู่ในองค์ประกอบการเล่า
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เร่ือง ไดแ้ก่ โครงเร่ือง (Plot) การน าเสนอล าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนผา่นสถานการณ์ต่างๆของตวัละคร 
อย่างสอดคล้องประกอบด้วยปัญหา วิธีการแก้ปัญหาซ่ึงสวนใหญ่มีความเก่ียวข้องกับการใช้ความ
รุนแรง ของตวัละครก่อนท่ีเร่ืองราวทุกอยา่งจะยุติลง แก่นความคิด (Theme) ประเด็นส าคญัในเร่ืองท่ีมี
ส่วนสร้างใหเ้กิดความขดัแยง้และความรุนแรงทั้งโดยตรงและโดยออ้ม และมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
ตวัละครหลักของเร่ืองทั้งผูห้ญิงและผูช้าย (Characters) ท่ีมีส่วนส าคญัในการสะท้อนความคิดของ
ผูผ้ลิตและมีส่วนส าคญัในการด าเนินเร่ืองราวผา่นการแสดงทั้งวจันภาษา (บทสนทนา) และอวจันภาษา 
(กิริยาท่าทาง) มีส่วนช่วยให้ผูช้มสามารถเข้าใจจิตใจของตวัละครโดยเช่ือมโยงกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน
สถานการณ์นั้นๆ ว่าอะไรคือสาเหตุท่ีท าให้ตวัละครตดัสินใจใช้ความรุนแรงในการจดัการกบัความ
ขดัแยง้ (Conflict) ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนั หรือความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจโดยเฉพาะตวั
ละครผูห้ญิงท่ีตอ้งเผชิญกบัความขดัแยง้ทั้งสองแบบ ผ่านมุมมองการเล่าเร่ือง (Point of View) แบบรู้
รอบดา้นและใหค้วามส าคญัในการเล่าเร่ืองผา่นจุดยนืการเล่าเร่ืองของผูห้ญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงมา
ก่อน (มีประสบการณ์จริง) และองคป์ระกอบดา้นภาพ (Visual Channel) มีส่วนช่วยในการท าความเขา้ 
และสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้กบัผูช้มโดยเฉพาะในฉากท่ีมีความรุนแรงเกิดข้ึน และสร้างความสมจริง
ดว้ยเทคนิคต่างๆของภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นขนาดภาพ มุมกลอ้ง ทิศทางแสง ฯลฯ โดยท่ีผูช้มจะรู้สึก
ต่ืนเต้น และเจ็บปวดไปพร้อมกับความบนัเทิงท่ีผูผ้ลิตประกอบสร้างข้ึนมาอย่างแนบเนียนจนเกิด
ความรู้สึกว่าส่ิงท่ีถูกน าเสนอในภาพยนตร์กบัความจริง (Reality) มีความคล้ายคลึงไม่แตกต่างกัน 
ภาพยนตร์จึงเป็นส่ือกลางท่ีช่วยสร้างเขา้ใจให้ผูช้มท่ีไม่เคยผ่านประสบการณ์หรือตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้ง
กบัความรุนแรงใหเ้ขา้ใจถึงความจริงอีกดา้นหน่ึงของสังคม 

2) การน าเสนอผูห้ญิง และความรุนแรงผา่นภาพตวัแทน (Representation) ในภาพยนตร์ไทย 
พบวา่ ภาพตวัแทนผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทย มีบางส่วนท่ีถูกผลิตซ ้ าภายใตท้ศันคติของผูช้ายเป็นใหญ่ ท่ี
กดทบัผูห้ญิง ท าใหผู้ห้ญิงเป็นเพศท่ีถูกกดข่ี ถูกกระท าความรุนแรงอยูเ่สมอ และยงัเป็นเพศท่ีอ่อนแอทั้ง
ทางร่างกาย และทางจิตใจจึงตอ้งมีผูป้กครองหรือผูป้กป้องคอยดูแล แต่ในการน าเสนออีกดา้นหน่ึงก็
ปรากฏภาพของผูห้ญิงท่ีเป็นลกัษณะของผูห้ญิงสมยัใหม่มากข้ึน สะทอ้นผ่านรูปแบบการใชชี้วิต ดา้น
ความคิด และการตดัสินใจ รวมถึงความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนๆ ผูว้จิยัจะสรุปเป็นภาพรวม ไดด้งัน้ี 

(2.1) ผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทยในปัจจุบนัถูกประกอบสร้างผา่นผูผ้ลิต น าเสนอภาพผูห้ญิงท่ี
มีความสวยงามเฉพาะตวั ค่อนข้างทนัสมยั มีความมัน่ใจในตวัเองระดับหน่ึง ส่วนสถานภาพหรือ
บทบาทของตวัละครผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทยมีความหลากหลายมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสังคมจริงใน
ปัจจุบนั พบวา่ตวัละครผูห้ญิงหลายคนตดัสินใจเร่ืองแต่งงานชา้ลงเลือกท่ีจะใช้ชีวิตอย่างอิสระมากข้ึน 
เปิดเผยเร่ืองความรักมากข้ึนกลา้ท่ีจะแสดงความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสมหวงัดีใจ ผิดหวงั และ
โกรธเกลียด รวมถึงการไม่แสดงออกถึงความรู้สึกใดเลยไม่สนใจว่าคนหรือสังคมจะเกิดอะไรข้ึน 
นอกจากเร่ืองดงักล่าวจะกระทบต่อตวัเองหรือคนท่ีรักโดยตรง แต่ก็มีบางเร่ืองท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความ
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กงัวลไม่มัน่ใจในการตดัสินใจหากเร่ืองท่ีเกิดข้ึนกระทบต่อความสัมพนัธ์ และการใช้ชีวิต ผูห้ญิงใน
ภาพยนตร์ไทยเร่ิมจะยอมรับความเปล่ียนแปลงจากส่ิงรอบๆตวัไดง่้ายข้ึน ยกเวน้เร่ืองส่วนตวั (ความรัก/
ครอบครัว) จะค่อนขา้งยึดมัน่ไม่ยอมเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงได้ช้า ตวัละครผูห้ญิงในปัจจุบนัจึงมี
ความซบัซอ้นทางอารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรม การแสดงออกของตวัละครผูห้ญิงในภาพยนตร์กบั
ผูห้ญิงในโลกความจริง มีหลายมิติท่ีเหมือนกนั คือ มีทั้งด้านดี และด้านท่ีไม่ดี ไม่ใช่ภาพลกัษณ์ของ
นางเอกในละคร แต่เป็นมนุษยท่ี์มีความเห็นแก่ตวั ตอ้งการเอาชนะ และสามารถท าทุกอยา่ง เพื่อให้ได้
ในส่ิงท่ีตอ้งการ ไม่ว่าจะเป็นส่ิงของ หรือบุคคล ยิ่งไปกว่าน้ี ยงัพบตวัละครผูห้ญิงท่ีมีลกัษณะเป็นตวั
ละครท่ีมีปมปัญหาภายในจิตใจ ซ่ึงเกิดจากเร่ืองราวเลวร้ายหรือตวัละครผูช้ายในอดีตเป็นสาเหตุส าคญั 
เช่น ตวัละครผูห้ญิงท่ีเคยถูกท าร้ายทางร่างกาย และทางเพศจากผูช้าย โดยไม่ได้รับการรักษาเยียวยา 
น ามาสู่พฤติกรรมการใชชี้วติท่ีไม่ปกติ มีภาวะทางอารมณ์ ภาวะทางจิตท่ีไม่มัน่คง เช่น มีอาการของคน
ท่ีเป็นโรคหวาดระแวง เก็บตวั หลีกหนีสังคม และจะมีพฤติกรรมความรุนแรงแสดงออกมาอยา่งชดัเจน 
เม่ือมีเหตุการณ์ลกัษณะเดิมๆ ท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตมากระทบจิตใจ หรือตอ้งอยูใ่นสถานการณ์ท่ีกดดนัให้
ตอ้งตดัสินใจ ทั้งน้ี แมว้า่ตวัละครผูห้ญิงจะเป็นฝ่ายท่ีถูกกระท าความรุนแรงแต่ผูว้จิยัไม่พบวา่ มีตวัละคร
ผูห้ญิงท่ีถูกกระท าเพียงฝ่ายเดียว ซ่ึงจะเป็นในลกัษณะของการตอบโต ้ป้องกนัตวั หรือการแกแ้คน้เม่ือ
ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือถูกท าร้ายก่อน 

ทั้งน้ียงัพบตวัละครผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทยหลายเร่ือง มีการเปล่ียนแปลงท่ีแตกต่างไปจาก
สมยัก่อน ท่ีตอ้งพึ่งพาผูช้าย (บิดา/สามี) หรือคนอ่ืนๆในครอบครัว โดยปรากฏภาพตวัละครผูห้ญิงท่ีใช้
ชีวิตเพียงล าพงั (ปัจเจกบุคคล/คนโสด) ในเมืองใหญ่มากข้ึน ผ่านการน าเสนอเร่ืองราวความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัละครผูห้ญิง และตวัละครผูช้ายอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่พบกนัไปจนถึงบทสรุป ท่ีมีความ
แตกต่างของแต่ละเร่ือง อย่างเหมาะสมกบัช่วงเวลา ท าให้ผูช้มสามารถเขา้ใจถึงความรู้สึก พฤติกรรม 
และสาเหตุของความขดัแยง้ ท่ีน ามาสู่การใช้ความรุนแรงในแต่ละเร่ือง ว่าใครมีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งไร
กบัเร่ืองท่ีเกิดข้ึน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัของตวัละครผูห้ญิงในเร่ือง ผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทยส่วนใหญ่
จะถูกประกอบสร้างมาเพื่อให้พบกบัความขดัแยง้ความรุนแรงท่ีตวัเองไม่ใช่ฝ่ายกระท าก่อน และบีบ
บงัคบัให้ผูห้ญิงตอ้งตดัสินใจในการกระท า ซ่ึงบางคร้ังก็สร้างให้กลายเป็นตวัละครหญิงในเชิงลบมี
ความกา้วร้าวรุนแรง มีเร่ืองของยาเสพติด (บุหร่ี/เหลา้) เขา้มาเก่ียวขอ้ง และมีภาวะทางจิตท่ีค่อนขา้ง
ผิดปกติ ในดา้นอ านาจผูห้ญิงยงัคงมีอ านาจท่ีดอ้ยกวา่ผูช้ายในการต่อรอง โดยจะใช้วิธีการทางออ้มใน
การแสดงออกผ่านสีหน้าแววตาเม่ือตกอยู่ในภาวะกดดนั บีบคั้นการตดัสินใจจะไม่เผชิญหนา้โดยตรง 
รู้จกัวิธีการเอาตวัรอดรู้จกัใช้เสน่ห์ความเป็นผูห้ญิงในการท าให้อีกฝ่ายเช่ือใจ รวมถึงมีการวางแผนไว้
ล่วงหนา้ เพื่อการแกแ้คน้มากกวา่การตอบโตอ้ยา่งทนัทีทนัใด วิธีการเหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นภาพตวัแทน
ใหม่ๆของตวัละครผูห้ญิงในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากผูห้ญิงในอุดมคติแบบเดิมของไทย  
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(2.2) ความรุนแรงระหวา่งตวัละครผูช้าย และตวัละครผูห้ญิงในภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เร่ือง
ท่ีเลือกมา ถูกประกอบสร้างข้ึนเพื่อให้เห็นว่าความรุนแรง เป็นวิธีการหน่ึงท่ีมนุษยเ์ลือกน ามาจดัการ
ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนโดยอาจเกิดไดท้ั้งท่ีตั้งใจ และไม่ตั้งใจ มีการกระท าความรุนแรงทางวาจา (วจั
นภาษา)ในลกัษณะด่าทอ การสบถค าหยาบ ดูถูก และเสียดสีกนัระหวา่งผูช้ายพูดกบัผูห้ญิง และผูห้ญิง
พูดกบัผูห้ญิงดว้ยกนัเอง มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความไม่ลงรอยกนัทางความคิด หรือความรู้สึกโกรธ
เกลียดโดยเป็นการระบายความอึดอดัท่ีเกิดข้ึนในจิตใจต่ออีกฝ่ายหน่ึงโดยใช้ภาษาท่ีค่อนขา้งหยาบคาย 
ในส่วนของความรุนแรงทางการ (อวจันภาษา) พบวา่ ผูช้ายจะมีการกระท าความรุนแรงท่ีเปิดเผยลงไม้
ลงมืออย่างชดัเจน โดยเกิดจากความตั้งใจในการกระท าความรุนแรง และเป็นฝ่ายท่ีลงมือกระท าก่อน
ผูห้ญิง ส่วนผูห้ญิงจะแสดงออกแบบแอบซ่อนมากวา่เผชิญหนา้โดยตรง เช่น การใชย้าพิษ การเล่นของ
(ไสยศาสตร์) หรือกระท าต่อฝ่ายตรงข้ามโดยท่ีไม่ทันตั้ งตัวโดย ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ หากเป็น
สถานการณ์ท่ีผูห้ญิงถูกบีบบงัคบัให้ตอ้งเผชิญหนา้กบัผูช้าย และมีใชค้วามรุนแรง ความรุนแรงท่ีเกิดจะ
เป็นในลกัษณะของการป้องกนั หรือเพื่อหนีจากสถานการณ์เลวร้าย ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากความตั้งใจท่ีจะ
กระท าของผูห้ญิง แต่หากอยู่ในสถานการณ์ท่ีตวัละครผูห้ญิงอยู่ในลกัษณะของผูก้ระท าท่ีเหนือกว่า
ผูช้าย เช่น มีอาวุธอยูใ่นมือ มีผูช่้วยในการกระท า และมีเวลามากพอ โอกาสท่ีเกิดความรุนแรงก็จะเพิ่ม
มากข้ึน และเป็นการใชค้วามรุนแรงท่ีเกิดจากความตั้งใจ ท่ีจะแกแ้คน้อีกฝ่ายหน่ึงใหไ้ดรั้บความเจ็บปวด 
หรือหมายท่ีจะเอาชีวิต ความรุนแรงท่ีพบระหว่างตวัละครผูห้ญิงกบัตวัละครผูช้าย มีทั้งส่วนท่ีเกิดจาก
ความตั้งใจ และส่วนท่ีเกิดจากความไม่ตั้งใจปะปนกนัไป ข้ึนอยู่กบัตวับุคคล และเหตุการณ์ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา กระท า ดว้ยวธีิการท่ีมีความแตกต่างกนั คือ เป็นวิธีการท่ีมนุษยก์ระท าต่อกนั
ใหเ้ห็นไดใ้นสังคมจริง ตวัอยา่งเช่น การใชอ้าวธุหรือยาพิษในการฆ่าผูอ่ื้น หรือการท าร้ายร่างกาย เพราะ
บนัดาลโทสะ ไปจนถึงวธีิการท่ีไม่ค่อยพบในสังคมจริงเก่ียวกบัการกระท าของผูห้ญิงไทย ตวัอยา่งเช่น 
การลงมือฆ่าอยา่งโหดร้ายทารุนโดยการช าแหละเน้ือมนุษยอ์อกมาท าเป็นอาหาร ซ่ึงเป็นความรุนแรงท่ี
ภาพยนตร์ตั้งใจจะน าเสนอให้เห็นถึงภาวะจิตใจของตวัละครหญิงท่ีไม่ปกติ (โรคจิต) การกระท า
ดงักล่าวจึงเป็นเร่ืองท่ีเกิดจากอารมณ์ และความรู้สึกมากกวา่ท่ีจะใชเ้หตุผลเขา้ไปตดัสิน  

ทั้งน้ี ผูว้ิจยัยงัพบว่า มีตวัละครผูห้ญิงหลายคนมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงต่อเพศเดียวกนั 
โดยส่วนใหญ่เกิดจากความเขา้ใจผิด และความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน และมีผูช้ายเป็นสาเหตุหลกัของความ
รุนแรง ลกัษณะการแสดงออกท่ีเกิดข้ึนจะเร่ิมจากการใช้ค  าพูดด่าทอกนัก่อนท่ีจะลงไมล้งมือเพื่อให้อีก
ฝ่ายเจ็บปวด ยอมแพ ้หรือยอมรับความผิดท่ีเกิดข้ึน ดงังนั้นการกระท าความรุนแรงต่อเพศเดียวกนัของ
ตวัละครผูห้ญิง จะมีระดบัความรุนแรงนอ้ยกว่าการกระท าความรุนแรงต่อเพศตรงขา้ม กล่าวคือ ส่วน
ใหญ่เกิดข้ึนจากความไม่พอใจ และไม่ไดป้ระสงคท่ี์จะเอาชีวิต ท าไปเพียงตอ้งการท่ีจะระบายความอึด
อดั หรือเพื่อสั่งสอนอีกฝ่ายหน่ึงเท่านั้น และมีภาพยนตร์ไทยหลายเร่ืองมีการน าเสนอเก่ียวกบัการ
พยายามท าร้ายตวัเอง เพราะความผิดหวงั ส้ินหวงั หรือการฆ่าตวัตายของตวัละครท่ีเป็นผูห้ญิงในตอน
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จบของเร่ือง โดยเฉพาะตวัละครผูห้ญิงท่ีมีลกัษณะผิดปกติทางจิต มีพฤติกรรมแปลกแยกจากผูห้ญิง
ทัว่ไป แต่ไม่พบการน าเสนอความรุนแรงในลักษณะน้ีกับตวัละครชายในภาพยนตร์ไทย ซ่ึงการ
ประกอบสร้างลกัษณะน้ียิง่เป็นการตอกย  ้าในเร่ืองทศันคติของผูช้ายในสังคมชายเป็นใหญ่ ท่ีมองผูห้ญิง
เป็นเพศท่ีอ่อนแอทางจิตใจ ไมมี่ความกลา้หาญมากพอเม่ือตอ้งเผชิญกบัปัญหาในชีวิต และสุดทา้ยก็ตอ้ง
จบชีวติตวัเอง เพื่อหนีปัญหา สะทอ้นผา่นการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ และน าเสนอให้กลายเป็นจุดจบของ
ตวัละครผูห้ญิงท่ีไม่ดี มีจิตใจไม่ปกติ หรือกระท าความผดิแลว้ไม่สามารถท่ีจะหาทางออกอ่ืนให้กบัชีวิต 
โดยสาเหตุส่วนใหญ่ท่ีท าให้ผูห้ญิงคิดสั้น หรือท าร้ายตวัเองก็ยงัเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความรัก ความผิดหวงั 
รวมถึงการด าเนินชีวิท่ีผิดพลาดมาตั้งแต่ตน้ จนไม่สามารถท่ีจะหาทางออกท่ีดีให้กบัตวัเอง กลายเป็น
บทสรุปท่ีเหมือนกันในภาพยนตร์ไทย เก่ียวกับการน าเสนอผูห้ญิงกับความรุนแรง คือ จบแบบ
โศกนาฏกรรมท่ีมาพร้อมกบับทลงโทษให้กบัตวัละครท่ีใช้ความรุนแรง เป็นวิธีการในการแกไ้ขความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 

 
 

6.2  ข้อเสนอแนะงานวจิัย 
 

6.2.1  ข้อเสนอแนะทีม่ีต่อผู้ผลติภาพยนตร์ 
ควรมีการกระตุ้นให้ผูส้ร้างภาพยนตร์ตระหนักถึงอิทธิพลของส่ือภาพยนตร์ต่อสังคมและ

ความส าคญัในการน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัความรุนแรงให้มากข้ึนโดยเฉพาะความรุนแรงต่อสตรีในเชิง
สร้างสรรค์ ตรงกบัความจริงมากกว่าท่ีจะเน้นแค่เพียงความบนัเทิง พยายามน าเสนออย่างรอบดา้นใน
ประเด็นท่ีมีความหลากหลาย และสอดแทรกถึงผลกระทบดา้นลบ บทลงโทษ และผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนใน
ชีวิตเม่ือเราตัดสินใจใช้ความรุนแรง ซ่ึงจะเป็นการสะท้อนถึงการท าหน้าท่ีท่ีดีของส่ือภาพยนตร์ 
ภาพยนตร์นับเป็นส่ือหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดของผูค้นสามารถสะท้อนความเป็นจริงและใน
ขณะเดียวกนัก็ช้ีน าสังคมให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน หรือสร้างความตระหนกัถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมทั้งเร่ืองท่ีดีและเร่ืองท่ีควรเร่งแกไ้ข สร้างความร่วมมือเพื่อหาทางออกไดดี้อีกส่ือหน่ึง 

 
6.2.2  ข้อเสนอแนะทีม่ีต่องานวจัิยในอนาคต 

6.2.2.1 งานวิจัยช้ินน้ีเป็นเพียงการศึกษากลุ่มตัวอย่างภาพยนตร์ไทยเท่านั้ น และมี
จ านวนเพียง 10 เร่ือง ทั้งน้ีผูว้ิจยัมองเห็นวา่ควรท าการศึกษาเพิ่มในกลุ่มตวัอยา่งภาพยนตร์ต่างประเทศ
เพื่อเปรียบเทียบดูความเหมือนและความแตกต่างในการน าเสนอภาพผูห้ญิงและความรุนแรง ซ่ึงจะ
สร้างความน่าสนใจ และช่วยให้เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างภาพยนตร์กบัสังคมในบริบทต่างๆอย่าง
หลากหลายมากข้ึน 
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6.2.2.2 งานวจิยัช้ินน้ีไดท้  าการวเิคราะห์เพียงตวับทท่ีพบในภาพยนตร์เท่านั้น ทั้งน้ีผูว้ิจยั
เห็นว่างานวิจยัในอนาคตควรมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมเก่ียวกบัการรับรู้ของผูช้มว่ามีมุมมองอย่างไรต่อ
ผูห้ญิงในปัจจุบนัและความรุนแรงท่ีปรากฏ รวมถึงแง่มุมท่ีพบมีส่วนในการสร้างอิทธิพลทางความคิด 
และการกระท าความรุนแรงในชีวติประจ าวนัของผูช้มหรือไม่  

6.2.2.3 ประเด็นเก่ียวกบัความรุนแรงในภาพยนตร์ไทยยงัคงถูกน าเสนอในมิติเดิมๆ ไม่
มีความหลากหลายเท่าท่ีควร โดยผูว้ิจยัมองวา่ความรุนแรงเชิงโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
เป็นมิติท่ีน่าสนใจศึกษา เพราะมีส่วนกระทบโดยตรงต่อทุกชีวิตในสังคม และมีส่วนในการช่วยเชือม
โยงใหเ้กิดความเขา้ใจในมิติอยา่งรอบดา้นมากยิง่ข้ึน 
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