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งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา
กลวิธีการเล่าเร่ืองเก่ียวกับประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อชาวแอฟริกัน-อเมริกัน
และเพ่ือศึกษากระบวนการสร้างและน าเสนอภาพลกัษณ์รวมถึงการสร้างภาพเหมารวมของตวั
ละครผิวด าและผิวขาวในภาพยนตร์ฮอลลีวูด โดยอาศยัแนวคิดเร่ืองการเหยียดเชือ้ชาติและ
บทบาทของส่ือภาพยนตร์ตอ่ความสมัพนัธ์ทางเชือ้ชาติและชาติพนัธุ์ ร่วมกบัแนวคิดการเล่าเร่ืองใน
ภาพยนตร์  รวมถึงทฤษฎีสญัญะวิทยาและการสร้างความหมายในภาพยนตร์ในการวิเคราะห์ตวั
บท (Textual Analysis) และเก็บข้อมลูจากภาพยนตร์กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 12 เร่ือง  

ผลการวิจยัพบว่า ภาพยนตร์ทัง้ 12 เร่ืองมีกลวิธีการน าเสนอประเด็นดงักล่าวในฐานะท่ี
เป็นสาเหตสุ าคญัของความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์และมีการน าเสนอประเด็นดงักล่าวใน
ขัน้ตอนของโครงเร่ืองท่ีแตกตา่งกนัไปในภาพยนตร์แตล่ะเร่ือง ภาพยนตร์ท่ีน าเสนอประเด็นเหยียด
เชือ้ชาติตัง้แต่ขัน้ตอนการเร่ิมเร่ือง แสดงให้เห็นว่าการเหยียดเชือ้ชาตินัน้เป็นประเด็นส าคญัและ
ส่งผลตอ่การด าเนินเร่ืองมากกว่าประเด็นอ่ืนๆ ภาพยนตร์ท่ีการน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติใน
ขัน้ตอนการพฒันาเหตกุารณ์ แสดงให้เห็นว่าการเหยียดเชือ้ชาตินัน้เป็นสาเหตท่ีุท าให้การด าเนิน
ชีวิตของตวัละครต้องเปล่ียนแปลงไป ภาพยนตร์ท่ีได้น าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติในขัน้ภาวะ
วิกฤตแสดงให้เห็นว่าประเด็นดังกล่าวคือสาเหตุส าคัญท่ีท าให้ เร่ืองราวด าเนินไปสู่จุดแตกหัก 
ภาพยนตร์ท่ีน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติในภาวะคล่ีคลาย เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวม
ของผลกระทบจากการเหยียดเชือ้ชาติเกิดขึน้กบัตวัละครภาพยนตร์ท่ีน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้
ชาติในขัน้ยตุิเร่ืองราวเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการเหยียดเชือ้ชาติยงัคงด าเนินตอ่ไปและตวัละคร
ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาได้ แม้วา่เร่ืองราวได้ด าเนินมาถึงจดุสิน้สดุแล้วก็ตาม 
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ความแตกตา่งในการน าเสนอประเดน็ดงักลา่วส่งผลตอ่แก่นเร่ืองของภาพยนตร์แตล่ะเร่ือง
ด้วย กลา่วคือ ภาพยนตร์ท่ีน าเสนอแก่นเร่ืองด้านชีวิต คือ ภาพยนตร์ท่ีเปิดเร่ืองด้วยการแนะน าตวั
ละครหลกัและภาพยนตร์ท่ีน าเสนอแก่นเร่ืองด้านธรรมชาติของมนุษย์และด้านการวิพากษ์สงัคม 
คือ ภาพยนตร์ท่ีเร่ิมเร่ืองด้วยความขดัแย้งหรือปมปัญหา 

องค์ประกอบด้านมมุมองการเลา่เร่ืองของภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้การเล่าเร่ือง
แบบรู้รอบด้าน เพ่ือส่ือความหมายว่าภาพยนตร์ได้น าเสนอเร่ืองราวอย่างเป็นกลาง ไม่เอนเอียงไป
ทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและปล่อยให้ผู้ ชมเป็นคนตัดสิน องค์ประกอบด้านสัญลักษณ์ท่ีพบใน
ภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นภาพท่ีแสดงถึงสิ่งท่ีมีความหมายอย่างยิ่งในชีวิตของตัว
ละครมากกว่าแค่วตัถุท่ีมองเห็น และท้ายท่ีสุด คือ องค์ประกอบด้านฉากท่ีพบในภาพยนตร์กลุ่ม
ตวัอย่างมากท่ีสุดมี 2 ประเภท คือ 1) ฉากการด าเนินชีวิตของตวัละครแสดงให้เห็นว่าประเด็น
เหยียดเชือ้ชาติกลายมาเป็นอุปสรรคหรือปัญหาของตวัละครได้อย่างไร 2) ฉากท่ีเป็นยคุสมยัหรือ
ช่วงเวลาท่ีเกิดเหตกุารณ์ซึ่งฉากดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าภาพรวมของคนส่วนใหญ่ในภาพยนตร์มี
มมุมองตอ่การเหยียดเชือ้ชาตแิละการเลือกปฏิบตัใินสงัคมของตนเองอยา่งไร 

ส าหรับการน าเสนอภาพลักษณ์ของตัวละครผิวด าและผิวขาวในภาพยนตร์นัน้พบว่า 
ภาพยนตร์ได้น าเสนอภาพลกัษณ์ของตวัละครออกมาในลกัษณะดงันี ้1) ตวัละครหลกัผิวด าเป็น
บคุคลท่ีมีความสามารถ มีความมุง่มัน่และอดทน 2) ตวัละครหลกัผิวขาวเป็นบคุคลท่ีไม่เหยียดเชือ้
ชาติหรือเลือกปฏิบตัิตอ่คนผิวด า 3) ตวัละครผิวด าและผิวขาวมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปใน
ทิศทางบวก   4) ตวัละครฝ่ายตรงข้ามผิวด าและผิวขาวมีลกัษณะท่ีแน่นอนตามแบบฉบบัของตวั
ละครผู้ ร้าย 

การสร้างภาพลกัษณ์ของตวัละครในลกัษณะดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่กลุม่ผู้ผลิตภาพยนตร์
ฮอลลีวดูซึง่สว่นใหญ่เป็นคนผิวขาวยงัคงให้ความส าคญักบัการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัตวัละคร
ผิวขาว เพ่ือส่ือว่าแม้ว่าตัวละครผิวด าจะมีความสามารถมากเพียงใดก็ตามก็ไม่อาจประสบ
ความส าเร็จได้หากปราศจากการสนบัสนนุของตวัละครผิวขาวท่ีเป็นมิตร  

กล่าวได้ว่าภาพยนตร์ฮอลลีวูดยังคงผลิตซ า้อุดมการณ์ “ความเป็นเลิศของชนผิวขาว” 
(White Supremacy) ให้ครองความเป็นอดุมการณ์หลกั (Hegemony) ในสงัคมอเมริกนัตอ่ไป โดย
แฝงมากบัการสร้างและภาพลกัษณ์ของตวัละครผิวขาวในภาพยนตร์ 
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ABSTRACT 

 
Thesis of Title Methods of Presenting Racist and Discriminating Issue on  

African - American in Hollywood Films : Textual Analysis 
Author Miss Rajcha Chaosiri 
Degree Master of Arts (Applied Communication) 
Year 2014 
 

  
The aim of this qualitative research is to study storytelling method on racist and 

discriminating issue towards African - American and to study process of characters 
creating, image presenting and also perspective drawing of African - American and 
White American in Hollywood films. A textual analysis and information collecting from 
twelve films were based on the concept of racism and the role of film (media) that 
associated with race and ethnic together with the concept of storytelling in film including 
Semiology theory and meaning making in film.  

The finding indicates that all twelve films have the method of presenting this 
issue as a principle cause of conflict in the films and have different way to present the 
issue during process of treatment creating of each film. The films that present racist 
issue in the exposition would show that racism is an important issue and it has an effect 
on the continuity of the films more than other issues. The films that present racist issue 
during the rising action would show that racism is the cause that made change in 
character’s life. The films that present racist issue during the climax would show that 
racism is a principle cause that leads to breaking point. The films that present racist 
issue during the falling action would show the effect of racism on the character. The 
films that present racist issue at the ending would show that racism is still going on and 
the character could not solve this problem even though the story has come to an end. 
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The different timing that racism is presented in each film affects the theme of that 
film. The films that has human life theme would begin with an introduction of a main 
character. On the other hand, the films that have human nature and social criticize 
theme would begin with a conflict or problem.  

As for a composition in the view of storytelling, most films tell the story in the 
general way, so that the films would be seen in the neutral way, not to lean in any 
particular site and let the audiences be the one who decides. While symbolic 
composition that seen in most films would show a picture of something that has a 
greater meaning to the character’s life than what could be seen in the film. And lastly 
there are two types of composition of scene that seen in most films which are: 1) a 
scene of character’s daily life which would show how the racist issue become an 
obstacle or problem of character. 2) a scene in which an important event has happened 
in any age or time. This scene shows the perspective of most characters in films on 
racism and discrimination in their society. 

As for the image presenting of African - American and white American in film, it 
could be seen in the films that the image of these Characters are presented in these 
ways: 1) the main character which is African - American is a person who is talented, 
determined and patient. 2) the white American character is a person who is non- racism 
and non - discrimination. 3) the African - American character and the white American 
character have change their behavior in a positive way. 4) the African - American 
character and the white American character which are antagonist has outstanding 
characteristic to be a villain.    

These images of these characters show how the Hollywood producers that are 
mostly white American give precedence in presenting good image of the white 
American character. This could imply that no matter how talented African - American 
are, they would not be successful without the support of a friendly white American. 

So it could be said that the Hollywood film producers still reproduce the ideology 
of “White supremacy” to be the Hegemony of the American society by concealed this in 
the production and image presenting of character of white American in films. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

การจดัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง กลวิธีการน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิ
ตอ่ชาวแอฟริกนั-อเมริกนัในภาพยนตร์ฮอลลีวดู : การวิเคราะห์ตวับท ข้าพเจ้าขอขอบคณุผู้ เขียน
ต าราทกุเลม่ท่ีข้าพเจ้าได้น ามาอ้างอิงแนวคดิและทฤษฎีเพ่ือให้เกิดเป็นวิทยานิพนธ์เลม่นีข้ึน้มา 

สิ่งท่ีปรากฏในงานวิจัยเล่มนี ้ข้าพเจ้าได้รับการขัดเกลาและเค่ียวเข็ญจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ซึ่งให้ความเมตตาแก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอดตัง้แต่ช่วงเวลาของการ
เรียนและในชัว่โมงให้ค าปรึกษา ข้าพเจ้าขอขอบพระคณุ ผศ. ดร. สาวิตรี คทวณิช เป็นอย่างยิ่งท่ี
คอยให้ก าลังใจและอดทนตรวจงานวิจยัของข้าพเจ้าอย่างละเอียด และข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ 
ผศ. ดร. ศักดิ์สิทธ์ิ แสงบุญและอาจารย์ดร.กฤตยา ณ หนองคาย ท่ีกรุณาให้ค าแนะน าและ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถกูต้องสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

ขอขอบคณุครอบครัวท่ีให้การสนบัสนนุข้าพเจ้าในการท างานวิจยัเล่มนีเ้ป็นอย่างดี รวมถึง
เครือญาติของข้าพเจ้าท่ีถามไถ่เสมอมา และสดุท้ายนีข้้าพเจ้าขอขอบคณุเพ่ือน ๆ ทกุคน ไม่ว่าจะ
เป็นเพ่ือนสนิทตัง้แตส่มยัมธัยมและเพื่อนร่วมชัน้ปริญญาโทท่ีให้ก าลงัใจ โดยเฉพาะกลุ่มเพ่ือนร่วม
อดุมการณ์วิทยานิพนธ์ท่ีชว่ยเหลือและดแูลข้าพเจ้าตลอดชว่งเวลาของการท าวิทยานิพนธ์เลม่นี ้
 
         รัชชา  เชาวน์ศริิ 
                     ธนัวาคม  2557 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ  
 

1.1  ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  
 ในมุมมองของคนทั่วไปแล้วอาจจะมีความเข้าใจว่าภาพยนตร์เป็นเพียงส่ือมวลชนท่ีมี
บทบาทในการให้ความบนัเทิงเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ เพราะธรรมชาติของส่ือภาพยนตร์ท่ีมีวิธีการ
ส่ือสารท่ีเข้าใจง่าย ใช้ภาพและเสียงในการน าเสนอเนือ้หา จึงกลายเป็นส่ือเพ่ือความบนัเทิงหรือ
ผอ่นคลายอารมณ์เสียมากกว่า อนัท่ีจริงแล้วภาพยนตร์ คือ ส่ือมวลชนยงัมีบทบาทในการเผยแพร่
ความรู้ ขา่วสาร และข้อคดิให้แก่ผู้ชม ตลอดจนการท าหน้าท่ีในการโน้มน้าวใจ ชกัจงูความคิด เพ่ือ
สร้างค่านิยมใหม่หรือเป็นการตอกย า้ เปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย์ได้อีกด้วย 
(อุบลรัตน์ ศิริยุวศกัดิ์ และคณะ, 2550: 338-340) มุมมองดงักล่าวได้ถูกตอกย า้ด้วยข้อเท็จจริง
หลายประการ เม่ือภาพยนตร์ท าหน้าท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ชมและผู้ผลิตภาพยนตร์   

นอกจากนีธ้รรมชาติของภาพยนตร์ยังเอือ้ต่อการเข้าถึงความรู้สึกของผู้ ชมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะภาษาของภาพยนตร์คือการส่ือด้วยภาพเสมือนจริง (Short-Circuited Sign) มี
การเล่าเร่ืองด้วยภาพ ใช้การล าดบัภาพท่ีสมัพนัธ์กัน เพ่ือให้ผู้ ชมสามารถเข้าใจและชกัจูงความ
สนใจของผู้ชมให้คล้อยตามภาพยนตร์ได้โดยไม่ต้องตีความ (รักศานต์ วิวฒัน์สินอดุม, 2546 :14)    

การศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัจงึต้องการศกึษาภาพยนตร์ในบทบาทของส่ือสารมวลชนแขนง
หนึ่งท่ีมีอิทธิพลในการสร้างสารท่ีส่ือความหมายต่อสังคม ภาพยนตร์ได้น าเสนอเร่ืองราวท่ีไม่
เพียงแต่ดูสนุก แต่ยังสามารถหยิบยกประเด็นต่างๆ ทางสังคมมาตีแผ่และส่งผลต่อค่านิยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือและพฤติกรรมของคนในสังคมได้  (จิรัฎฐ์ เผ่าจิระศิลป์ชัย, 
2548) เรียกได้ว่าภาพยนตร์เป็นสิ่งจ าลองภาพชีวิตมนุษย์ในหลายรูปแบบ พร้อมทัง้สามารถ
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สะท้อนให้เห็นปัญหาสงัคมและความจริงท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับปัญหาตา่งๆ ผ่าน
มมุมองของผู้ผลิตส่ือได้ด้วย (McLuhan, 1944) 

ภาพยนตร์นัน้ก่อตวัมาจากสภาพความเป็นจริงในแตล่ะสงัคม เป็นแหล่งท่ีมาของความพึง
พอใจและมีนยัส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัวฒันธรรมของสงัคมนัน้ๆ เน่ืองจากภาพยนตร์มีลกัษณะเป็น
ภาพตัวแทน (Representation) ของกระบวนการทางสังคมท่ีน าเสนอผ่านภาพ เสียง หรือ
สญัลกัษณ์ตา่งๆ ในภาพยนตร์ (Turner, 1993 :40) ในอดีตนัน้ภาพยนตร์เป็นเพียงส่ือท่ีท าหน้าท่ี
ให้ความบันเทิงหรือเป็นงานศิลปะตามความเข้าใจของคนในแต่ละยุคสมัย แต่ในปัจจุบัน
ภาพยนตร์สามารถท าหน้าท่ีสะท้อนกระแสสังคมตลอดจนถ่ายทอดบริบททางการเมืองการ
ปกครอง แม้จะแฝงอยูภ่ายใต้ความงามของงานสร้างสรรคก็์ตาม (มโน วนเวฬสุิต, 2554: 2)  
 ดงันัน้ ความคาดหวงัจากสงัคมในบทบาทของส่ือนัน้ คือการท าหน้าท่ีเสมือนหน้าตา่งท่ีท า
ให้ผู้ชมสามารถมองเห็นโลกแห่งความเป็นจริงผ่านทางส่ือ นอกจากนีภ้าพยนตร์ยงัเปรียบเสมือน
กระจกท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปของสงัคม  ผ่านมมุมองของผู้สร้างภาพยนตร์ท่ีจะถ่ายทอด
หรือน าเสนอเร่ืองราวหรือทิศทางของเหตกุารณ์ อยา่งท่ี ฉตัรชยั จนัทร์ศรี (2544: 50) ได้กลา่ววา่  
 

ภาพยนตร์นัน้เป็นปรากฏการณ์ทางวฒันธรรมและเป็นผลผลิตของสงัคม เป็นสิ่ง
ท่ีช่วยให้เข้าใจสังคมได้ดียิ่งขึน้ แสดงให้เห็นว่าภาพยนตร์สามารถเป็นภาพ
สะท้อนของสงัคมนัน้ๆ ได้ปรากฏการณ์หลายอย่างในอุตสาหกรรมการสร้าง
ภาพยนตร์เป็นสิ่งท่ีบอกได้วา่สงัคมในขณะนัน้มีสภาพและทิศทางเป็นเช่นไร 

 
 จากบทบาทของภาพยนตร์ท่ีกล่าวข้างต้น จึงกล่าวได้ว่าผู้ผลิตภาพยนตร์เป็นผู้ มีบทบาท
อย่างมากในการก าหนดทัศนคติของประชาชน  สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีผู้ประกอบธุรกิจ
ภาพยนตร์จ านวนมากจนเรียกได้ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีความส าคญัต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ  เม่ือกล่าวถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์แล้ว “ฮอลลีวูด” ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาถือเป็นอตุสาหกรรมภาพยนตร์ท่ีมีระบบสมบรูณ์ท่ีสดุ  ภาพยนตร์ฮอลลีวดูมีมาอย่าง
ยาวนานตัง้แตป่ลายศตวรรษท่ี19 (Monaco, 1977) จนถึงปัจจุบนัถือได้ว่ามีอิทธิพลและได้รับ
ความนิยมสูงสุดในโลก เน่ืองจากเนือ้หาของภาพยนตร์มีลักษณะเป็นสากลและเข้าใจง่ายจึง
สามารถส่ือสารไปยงัผู้ชมได้ในทกุชาติทกุภาษา รวมถึงกลุ่มคนทกุเพศทกุวยั  ภาพยนตร์ฮอลลีวดู
จึงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและส่งผลต่อทัศนคติของผู้ชมทั่วโลก ท าให้เกิดการซึมซบัและปลูกฝัง
คา่นิยมตามแบบฮอลลีวดูโดยท่ีผู้ชมอาจไมรู้่ตวั (ไพบลูย์ แพงเงิน, 2549)  
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 นอกจากนีเ้กรียงศกัดิ์ เจริญวงศ์ศกัดิ์ (2542: 46) กล่าวว่า วฒันธรรมอเมริกนัอาจจะเป็น
สว่นหนึง่ของวฒันธรรมฮอลลีวดู แตว่ฒันธรรมฮอลลีวดูไม่ใช่วฒันธรรมอเมริกนั จึงหมายความว่า 
ฮอลลีวูดนัน้ได้สร้างวฒันธรรมของตนขึน้มาใหม่และได้มีการสอดแทรกค่านิยมต่างๆ ตามความ
ประสงค์ของผู้ ท่ีอยู่ในกระบวนการผลิตภาพยนตร์ เร่ิมตัง้แต่ผู้ เขียนบทภาพยนตร์ ผู้ ก ากับ
ภาพยนตร์ตลอดจนผู้อ านวยการสร้าง รวมไปถึงเหล่านกัแสดงและได้น าเสนอผ่านภาพยนตร์ผ่าน
ส่ือตา่งๆ ทัว่โลก 
 จะเห็นได้ว่าฮอลลีวูดเป็นส่ือมวลชนยักษ์ใหญ่ท่ีครองตลาดภาพยนตร์ของโลกไว้ได้ด้วย
ภาพความเป็นสากล ท าให้ภาพยนตร์ฮอลลีวดูประสบความส าเร็จในการเผยแพร่ภาพลกัษณ์ของ
สหรัฐอเมริกาออกสู่สายตาคนทัว่โลก กล่าวได้ว่าภาพยนตร์ฮอลลีวดู คือ ส่ือมวลชนท่ีมีอิทธิพลใน
การเผยแพร่อุดมการณ์แบบอเมริกัน กระบวนการนีเ้รียกว่า “การท าให้กลายเป็นฮอลลีวูด” 
(Hollywoodization) หมายถึงการท่ีฮอลลีวดูมีอิทธิพลตอ่อตุสาหกรรมภาพยนตร์หลายๆ ประเทศ 
(Ibbi, 2013 :94-95) ตวัอย่างเช่น อตุสาหกรรมภาพยนตร์ในเอเชียท่ีรับเอารูปแบบของงานด้าน
การสร้างภาพยนตร์ การแตง่กายหรือแม้กระทัง่การตัง้ช่ืออตุสาหกรรมให้คล้ายกับฮอลลีวูด  เช่น 
วงการภาพยนตร์ของประเทศอินเดียท่ีเรียกว่า “บอลลีวูด” (Bollywood) โดยอ้างอิงช่ือจากเมือง
ทางทิศตะวนัตกของอินเดียอยา่ง”บอมเบย์ “ (Bombay) (Maisuwong, 2012)  
 ผู้ชมภาพยนตร์จงึสามารถรับเอาสิ่งตา่งๆท่ีแฝงมากบัภาพยนตร์และมีความรู้สึกร่วมไปกบั
ภาพการน าเสนอเร่ืองราวและเหตกุารณ์ในบริบทของสงัคมอเมริกนัผ่านมุมมอง ทศันคติ ค่านิยม 
และอุดมการณ์ของบรรดาผู้ ผลิตภาพยนตร์ในฮอลลีวูดซึ่งส่วนใหญ่หรือเกือบทัง้หมดนัน้ล้วน
แล้วแตเ่ป็นคนผิวขาว ซึง่ก็คือ ชนกลุม่หลกัของประเทศสหรัฐอเมริกา การแพร่หลายของภาพยนตร์
ฮอลลีวดูในประเทศไทยอาจท าให้เกิดการครอบง าทางวฒันธรรมได้(ฉตัรชยั จนัทร์ศรี, 2544: 48)  
 ประเดน็เร่ืองการเหยียดเชือ้ชาตยิงัคงมีอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีได้ช่ือว่าเป็นดินแดนท่ี
มีเสรีภาพและมีความเสมอภาคมากท่ีสุด ซึ่งขดัแย้งกับในค าประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา
เองท่ีได้บญัญัติไว้ด้วยใจความท่ีสรุปได้ว่า ทกุคนเกิดมามีสิทธิส่วนตวัท่ีไม่มีใครมีสิทธิพรากไปได้
สามประการ คือ ชีวิต (Life) เสรีภาพ (Liberty) และการแสวงหาความสุข (The Pursuit of 
Happiness) สิทธิทัง้สามท่ีเป็นนิยามของความเป็นอเมริกนัถูกสร้างและผลิตซ า้ในส่ือภาพยนตร์
ฮอลลีวดูและสง่ไปเผยแพร่ทัว่โลก (สรีุย์ พงษ์จนัทร์, 2526: 38) 
 ด้วยนิยามความเป็นอเมริกนัเชน่นัน้จงึเป็นการกระตุ้นให้ผู้คนจากทัว่โลกอพยพเดินทางมา
ตัง้ถ่ินฐานในสหรัฐอเมริกาด้วยเหตผุลท่ีแตกตา่งกนัไป แตส่ิ่งท่ีเหมือนกนัคือทกุคนมองว่าประเทศ
นีเ้ป็นดินแดนแห่งเสรีภาพท่ีทุกคนจะได้มีโอกาสในการสร้างเนือ้สร้างตวั เพราะสงัคมอเมริกันนัน้
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ให้โอกาสผู้คนในการแสวงหาโชคได้อย่างไม่จ ากดัและให้โอกาสในการเร่ิมต้นชีวิตใหม่  ท าให้คน
สว่นใหญ่ท่ีเข้ามาอยูใ่นประเทศนีเ้ป็นคนประเภทยึดติดกบัวตัถนุิยม และยึดเอาความส าเร็จเป็นสิ่ง
ส าคญั และท าให้ชาวอเมริกนันัน้เป็นคนอยู่ไม่ติดท่ี พร้อมท่ีจะทิง้บ้านเกิดไปยังแดนท่ีตนมีโอกาส
จะท าตามฝัน  เพราะมีความเช่ือว่าสหรัฐอเมริกาเป็นดินแดนแห่งความเสมอภาคและโอกาส  และ
สถานภาพทางสงัคมนัน้เปล่ียนแปลงได้ (กลุวดี มกราภิรมย์, 2547) 
  ในขณะท่ีสหรัฐอเมริกาต้อนรับผู้ อพยพมากกว่าห้าแสนถึงหนึ่งล้านคนต่อปี แต่กลับมี
ปัญหาการเหยียดเชือ้ชาต ิ(Racism) ระหว่างคนผิวขาวและคนผิวด า และการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้
ชาต ิ(Racial Discrimination) เป็นปัญหาท่ียงัคงเดน่ชดัภายในประเทศซึ่งขดัแย้งกับในค าประกาศ
อิสรภาพโดยสิน้เชิง ดงัจะเห็นได้จากผลรายงานการศึกษาของแอนเดอสนั (2007) นกัวิจยัใน 
NAACP (The National Association For The Advancement Of Colored People) คือ สมาคม
ส่งเสริมความก้าวหน้าของคนผิวด าซึ่งเป็นองค์กรท่ีต่อสู้ เพ่ือความเท่าเทียมกันในสงัคมอเมริกัน 
พบวา่เจ้าหน้าท่ีของรัฐในกระบวนการยตุธิรรมกระท าการอนัเกินกวา่เหตใุนการเข้าจบักมุเด็กวยัรุ่น
ผิวด าหกคน โดยการทบุตีตามร่างกาย และตัง้ข้อหาตอ่เด็กวยัรุ่นเหล่านีว้่า “พยายามฆ่าเด็กวยัรุ่น
ผิวขาว” สาเหตเุพียงเพราะเด็กกลุ่มนีท้ะเลาะตบตีกนัท่ีบริเวณสนามในโรงเรียน เหตกุารณ์เหล่านี ้
จึงสะท้อนให้เห็นว่า การเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติยงัคงด าเนินต่อไป (Anderson, 2007 อ้างถึงใน
สมฤดี สงวนแก้ว, 2553: 140-142) 
 การเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อชาวแอฟริกนั-อเมริกนัในสงัคมอเมริกนัจึงเป็น
การสะท้อนปัญหาทางสงัคมอย่างหนึ่งท่ีผู้ผลิตภาพยนตร์ของฮอลลีวูดได้ถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์
โดยตรงหรือแฝงไว้ในเนือ้หาของภาพยนตร์อยู่บอ่ยครัง้ เมอร์ดลั (1944) กล่าวว่าการเลือกปฏิบตัิ
ต่อชาวแอฟริกัน – อเมริกันท่ีเกิดขึน้ในสงัคมอเมริกันนัน้ คือ ความขดัแย้งท่ีมีมานานและยัง่ยืน
ท่ีสดุในวฒันธรรมอเมริกนัพอๆ กับหลกัความเช่ือเร่ืองเสรีภาพส่วนบคุคล ความเสมอภาค โอกาส
และความยตุธิรรมของอเมริกนัชน การเลือกปฏิบตัิยงัคงเกิดขึน้ในทางพฤตินยัของชนกลุ่มหลกัผิว
ขาวในสงัคมอเมริกนั แม้วา่ในทางกฎหมายจะยกเลิกกฎเหลา่นีแ้ล้วก็ตาม (Luedtke, 2537: 41)  
 ด้วยอคติทางเชือ้ชาติสีผิวและชาติพนัธุ์ (Racial or Ethnic Biases) ท่ียงัคงมีอยู่มาอย่าง
ยาวนานตัง้แตส่มยัยคุล่าอาณานิคมของชาวตะวนัตกท่ีก่อเกิดระบบชนชัน้และการค้าทาสผิวด าท่ี
กลายมาเป็นการเหยียดเชือ้ชาติท่ียงัคงฝังรากลึกและครอบคลมุไปทัว่ทุกพืน้ท่ีของสงัคมอเมริกัน
จนถึงปัจจบุนันี ้(สมฤดี สงวนแก้ว, 2553: 143)  
 นอกจากนีก้ารด าเนินธุรกิจอตุสาหกรรมภาพยนตร์ฮอลลีวูดซึ่งได้ช่ือว่ามีความเป็นสากล
ท่ีสุด มีเสรีภาพในการแสดงออกก็ยังคงมีการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติและชนกลุ่มน้อยเกิดขึน้ 
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เพราะมีเพียง 5% ของคนในวงการบงัเทิงฮอลลีวดูท่ีเป็นชนกลุม่น้อยในสงัคม ใน 5% นีมี้ชาวแอฟริ
กนั-อเมริกันเพียง 2%  แม้แต่ในการจ้างท างาน ผู้ เขียนบทภาพยนตร์ท่ีเป็นคนผิวด าแอฟริกัน-
อเมริกันจะได้ค่าจ้างท่ีน้อยกว่าคนผิวขาว และในปลายยุคทศวรรษ 1980 มีสิ่งท่ีเป็นแกนหลกัใน
การครอบง าบคุลากรในกระบวนการผลิตภาพยนตร์ท่ีเป็นคนผิวขาวก็คือ การสร้างตวัละครขึน้ตาม
ความคดิของตนเอง ซึง่สง่ผลตอ่การสร้างภาพท่ีขดักบัความเป็นจริงของชาวแอฟริกนั-อเมริกนัหรือ
ชนกลุม่น้อยในสงัคมขึน้มา (จิรัฎฐ์ เผา่จิระศลิป์ชยั, 2548: 40-41 )  
 ตัวอย่างของภาพยนตร์ฮอลลีวูดในอดีตท่ีน าเสนอประเด็นปัญหาทางสังคมของ
สหรัฐอเมริกาในด้านความสมัพนัธ์ทางเชือ้ชาติอย่าง Home of the Brave ในปี 1949, To Kill a 
Mockingbird ในปี 1962 และ The Defiant Ones ในปี 1958  และเน่ืองจากในสงัคมอเมริกนัซึ่ง
เป็นสงัคมขนาดใหญ่ท่ีได้รับการยอมรับในเร่ืองความเสมอภาคมาโดยตลอดนัน้ มีการสอดแทรก
ประเด็นเร่ืองการเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบัติท่ีแฝงอยู่ภายใต้ส่ืออันทรงอิทธิพลอย่าง
ภาพยนตร์ (Luedtke, 2537) จึงท าให้ผู้วิจยัสนใจศกึษาประเด็นการเหยียดเชือ้ชาติและการเลือก
ปฏิบตัติอ่ชาวแอฟริกนั-อเมริกนัท่ีปรากฏในภาพยนตร์ฮอลลีวดู  

ในมุมมองของผู้วิจยัท่ีมีต่อภาพยนตร์ฮอลลีวูดท่ีน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติดงักล่าว
นัน้ ผู้ วิจัยมองว่าฮอลลีวูดต้องการท าให้อุดมการณ์ “ความเป็นเลิศของชนผิวขาว” (White 
Supremacy) (สมฤดี สงวนแก้ว, 2553: 154) ซึ่งคนผิวขาวยึดถือว่าวฒันธรรมของพวกตนนัน้มี
ความเหนือกว่าวฒันธรรมของชาติพนัธุ์อ่ืนๆ (Knowles and Prewitt,1976: 185) กลายเป็นระบบ
วฒันธรรมหลกัหรือการครอบครองความเป็นเจ้าของทางอดุมการณ์ (Hegemony) (กาญจนา แก้ว
เทพ, 2541: 91) ของสังคมอเมริกันและให้ด ารงอยู่สืบไปซึ่งเห็นได้จากการท่ีฮอลลีวูดยงัคงให้
บทบาทส าคญัต่อการสร้างภาพลกัษณ์ของชาวอเมริกันผิวขาวให้เข้าใจในชาวแอฟริกัน-อเมริกัน 
(Balkaran ,1999)  

โดยทั่วไปภาพยนตร์ฮอลลีวูดมักยกย่องตวัละครของคนอเมริกันผิวขาวท่ีคอยให้ความ
ช่วยเหลือคนผิวด าและกลายเป็นวีรบรุุษของเร่ือง และภาพยนตร์หลายเร่ืองจึงมกัจะถกูวิจารณ์ใน
เร่ืองความคดิแฝงเชน่นีว้า่เป็นการเลา่เร่ืองท่ีเอาใจคนผิวขาวและสร้างความเห็นอกเห็นใจคนผิวด า
มากเกินไป (Thanapol Chaowanich, 2009: 39)  

นอกจากนีภ้าพยนตร์ฮอลลีวดูยงัได้สร้างภาพลกัษณ์อนัน่าเห็นอกเห็นใจของคนผิวด าด้วย
การท าให้ตวัละครผิวด าถูกเรียกด้วยค าหยาบคายอย่าง Nigger และ Coon ซึ่งเป็นค าสแลงท่ีใช้
เรียกตวัละครผิวด าอยา่งเหยียดหยาม (Steinberg, 2002: 209)  
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อย่างไรก็ดี ผู้ วิจัยพบว่ามีงานวิจัยท่ีได้ศึกษาวิเคราะห์การเหยียดเชือ้ชาติในภาพยนตร์  
งานวิจยัดงักล่าวมีการศกึษาในบริบทวฒันธรรมและกรณีศกึษาท่ีต่างกนั มีการใช้ทฤษฎี มมุมอง
และวิธีการศกึษาวิเคราะห์ท่ีแตกตา่งกนัออกไป ได้แก่ การศกึษาในประเด็นสตรีนิยมในภาพยนตร์
อเมริกนั (ฉลองรัตน์ ทิพย์พิมาน, 2539) การท าหน้าท่ีของส่ือภาพยนตร์ในการถ่ายทอดอุดมการณ์
และประเดน็การก่อการร้ายของชาวมสุลิมท่ีปรากฏในส่ือภาพยนตร์ (จิรัฏฐ์ เผ่าจิระศิลป์ชยั, 2548)  
การศึกษาข่าวจากหนังสือพิมพ์ในประเด็นผ้าคลุมผมกับการเหยียดเชือ้ชาติ (Khiabany and 
Williemson, 2008) การศึกษาในประเด็นเชือ้ชาติเก่ียวกับการขาดจิตส านึกทางการเมืองการ
ปกครองของภาพยนตร์อเมริกนั (Browne, 1992) 

ดงันัน้งานวิจยัฉบบันีจ้ึงเป็นการศึกษาการน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือก
ปฏิบัติต่อชาวแอฟริกัน-อเมริกันท่ีปรากฏในภาพยนตร์ฮอลลีวูด ด้วยวิธีการวิเคราะห์ตัวบท 
(Textual Analysis) ในมมุมองความเป็นจริงเชิงอตัวิสยั(Subjective Reality) (สภุางค์ จนัทวานิช, 
2547: 35) ของผู้วิจยัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทย เพ่ือให้ทราบถึงกลวิธีการน าเสนอประเด็นเหยียด
เชือ้ชาตแิละการเลือกปฏิบตัติอ่ชาวแอฟริกนั-อเมริกนัรวมถึงการสร้างและการน าเสนอภาพลกัษณ์
ของตวัละครผิวด าและตวัละครผิวขาวในภาพยนตร์ฮอลลีวดู ผ่านองค์ประกอบของแนวคิดการเล่า
เร่ืองในภาพยนตร์ แนวคิดเร่ืองการเหยียดเชือ้ชาติและบทบาทของส่ือภาพยนตร์ตอ่ความสมัพนัธ์
ทางเชือ้ชาติและชาติพันธุ์  ทฤษฎีสัญญะวิทยาและการสร้างความหมายในภาพยนตร์ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการเพิ่มศกัยภาพในการบริโภคส่ือภาพยนตร์ของคนไทย และความเข้าใจด้านหน้าท่ี
ของส่ือมวลชนในการน าเสนอภาพตวัแทนตา่งๆ (Representation) ในสงัคมอเมริกนั  

 
1.2  ค ำถำมน ำวิจัย  

 
1.2.1  ภาพยนตร์ฮอลลีวดูมีกลวิธีการน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิ

ตอ่ชาวแอฟริกนั-อเมริกนัผา่นองค์ประกอบของการเลา่เร่ืองในภาพยนตร์อย่างไร  
1.2.2  ภาพยนตร์ฮอลลีวดูท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัประเดน็เหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิตอ่

ชาวแอฟริกนั-อเมริกนัมีการสร้างและน าเสนอภาพลกัษณ์ของตวัละครผิวด าและผิวขาวอย่างไร  
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1.3  วัตถุประสงค์กำรวิจัย  
 

1.3.1  เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ฮอลลีวูดท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับ
ประเดน็เหยียดเชือ้ชาตแิละการเลือกปฏิบตัิตอ่ชาวแอฟริกนั – อเมริกนั  

1.3.2  เพ่ือศึกษากลวิธีการสร้างและน าเสนอภาพลกัษณ์ของตวัละครผิวด าและผิวขาวใน
ภาพยนตร์ฮอลลีวดู  

1.3.3  เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้ผลิตส่ือภาพยนตร์ในการสร้างและผลิตซ า้อุดมการณ์ทาง
สงัคมอเมริกนัท่ีมีตอ่คนผิวด า 
 
1.4  ขอบเขตกำรวิจัย 

 
1.4.1  ในการศึกษาวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้คัดเลือกภาพยนตร์ฮอลลีวูดท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับ

ประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิตอ่ชาวแอฟริกนั–อเมริกนั จ านวน 12 เร่ืองด้วยวิธีการ
สุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) (สรุศกัด์ อมรรัตนศกัดิ์, 2554) ด้วยการ
เลือกตวัอย่างตามลักษณะท่ีเหมาะสมกับค าถามน าวิจัย (Typical Case Sampling) จาก
ฐานข้อมลูเว็บไซต์ภาพยนตร์ www.imdb.com ซึ่งต้องเป็นภาพยนตร์ท่ีออกเผยแพร่ตัง้แตปี่ ค.ศ. 
2000-2012  และพิจารณาคดัเลือกภาพยนตร์ฮอลลีวดูกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถค้นหาได้ในรูปแบบ
ดีวีดีท่ีมีการจดัจ าหนา่ยในประเทศไทย 

1.4.2  ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ภาพยนตร์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับประเด็น
เหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อชาวแอฟริกัน–อเมริกันในสงัคมอเมริกนั โดยศึกษาเฉพาะ
ภาพยนตร์ฮอลลีวดูท่ีสร้างขึน้ภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเทา่นัน้ และเป็นการวิเคราะห์ภาพยนตร์
ฮอลลีวดูโดยผู้วิจยัซึง่อาศยัอยู่ในประเทศไทย 

1.4.3  ในการศกึษาวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ใช้แนวคิดการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ แนวคิดเร่ืองการ
เหยียดเชือ้ชาติ (Racism) และบทบาทของส่ือภาพยนตร์ต่อความสมัพนัธ์ทางเชือ้ชาติและชาติ
พนัธุ์ (Ethnicity) รวมถึงทฤษฎีสญัญะวิทยาและการสร้างความหมายในภาพยนตร์มาประกอบใน
การศกึษาวิเคราะห์ภาพยนตร์  

 
 
 

http://www.imdb.com/
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1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1.5.1  เพ่ือทราบกลวิธีการน าเสนอประเดน็เหยียดเชือ้ชาตแิละการเลือกปฏิบตัิตอ่ชาวแอฟริ
กนั-อเมริกนัผา่นการวิเคราะห์ด้วยแนวคดิการเลา่เร่ืองในภาพยนตร์ และทราบถึงกระบวนการสร้าง
และน าเสนอภาพลกัษณ์ของตวัละครผิวด าและผิวขาวในภาพยนตร์ฮอลลีวดู ด้วยแนวคิดเร่ืองเชือ้
ชาติ ทฤษฎีสญัญะวิทยาและการสร้างความหมายในภาพยนตร์ ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความเข้าใจด้าน
หน้าท่ีของส่ือมวลชนในการน าเสนอภาพตวัแทนต่างๆ (Representation) ในสังคมอเมริกันและ
สามารถน าผลการวิจยัมาใช้ประโยชน์ในการพิจารณาเทียบเคียงในบริบทสงัคมไทยได้ 

1.5.2  เพ่ือทราบบทบาทของส่ือภาพยนตร์ในการสะท้อนอดุมการณ์ของสงัคมอเมริกันท่ีมี
ตอ่กลุ่มคนผิวด าในประเทศสหรัฐอเมริกา  เน่ืองจากภาพยนตร์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัประเด็นเหยียด
เชือ้ชาตแิละการเลือกปฏิบตัินัน้เป็นการฉายภาพสะท้อนผ่านมมุมอง ทศันคติ และอดุมการณ์ของ
ผู้ผลิตภาพยนตร์ฮอลลีวดูซึง่สว่นใหญ่เป็นคนผิวขาว 

1.5.3  เพ่ือชีใ้ห้เห็นความส าคญัและบทบาทของส่ือภาพยนตร์ในการท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือ
ส่ือสารท่ีใช้สร้างและผลิตซ า้อดุมการณ์ทางสงัคม เน่ืองจากส่ือภาพยนตร์เป็นส่ือประเภทบนัเทิงท่ี
เข้าถึงผู้ชมทุกกลุ่มได้ง่าย ผู้บริโภคสามารถเข้าใจส่ือภาพยนตร์ได้โดยไม่ต้องผ่านการตีความ ส่ือ
ภาพยนตร์จงึอาจถกูใช้เป็นเคร่ืองมือในการผลิตและสร้างซ า้อดุมการณ์ในการเหยียดเชือ้ชาติ และ
การเลือกปฏิบตั ิโดยท่ีผู้บริโภคไมรู้่ตวั ซึง่ผลการวิจยัจะสามารถน าไปประยกุต์ใช้เพ่ือเพิ่มศกัยภาพ
ในการใช้วิจารณญาณในการบริโภคส่ือต่างประเทศอย่างภาพยนตร์ฮอลลีวดูของคนไทย เพ่ือให้
สามารถปรับทศันคตแิละเปิดมมุมองของผู้ชมภาพยนตร์มากขึน้ 



บทที่ 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการศกึษาวิจยัเร่ือง “ กลวิธีการน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อ
ชาวแอฟริกัน-อเมริกันในภาพยนตร์ฮอลลีวูด : การวิเคราะห์ตวับท” นี ้ผู้ วิจยัได้รวบรวมแนวคิด 
ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือน ามาใช้ศกึษาวิเคราะห์ตวับท (Textual Analysis) จาก
ภาพยนตร์ฮอลลีวดูท่ีมีประเดน็เหยียดเชือ้ชาตแิละการเลือกปฏิบตัติอ่ชาวแอฟริกนั-อเมริกนั ดงันี ้

2.1  แนวคิดเร่ืองการเหยียดเชือ้ชาติ (Racism) และบทบาทของส่ือภาพยนตร์ตอ่ 
       ความสมัพนัธ์ทางเชือ้ชาตแิละชาตพินัธุ์ (Race and Ethnicity)  

 2.2  แนวคดิการเลา่เร่ืองในภาพยนตร์ (Narrative) 
2.3  ทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology) และการสร้างความหมายในภาพยนตร์ 
2.4  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

 
2.1  แนวคิดเร่ืองการเหยียดเชือ้ชาต ิ(Racism) และบทบาทของสื่อ   
      ภาพยนตร์ต่อความสัมพันธ์ทางเชือ้ชาตแิละชาตพิันธ์ุ (Ethnicity)   

 
         ประเด็นเร่ืองเชือ้ชาติ (Race) มีความส าคญัตอ่การน ามาใช้พิจารณาความแตกตา่งทางเชือ้
ชาติของผู้คนในสงัคมและเป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดปัญหาหรือความขดัแย้งระหว่างคนในสงัคมเดียวกัน
ได้  ดังท่ีผู้ วิจัยต้องการศึกษาถึงความขัดแย้งทางเชือ้ชาติท่ีเกิดในภาพยนตร์และการน าเสนอ
ภาพลักษณ์ของตัวละครผิวขาวและผิวด าในภาพยนตร์ฮอลลีวูด  โดยในส่วนนีจ้ะกล่าวถึง
ความหมายของการเหยียดเชือ้ชาติ (Racism)  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและมุมมองทาง
ศาสนาท่ีเป็นต้นก าเนิดแห่งการเหยียดเชือ้ชาติ  ผลกระทบของการเหยียดเชือ้ชาติ  และบทบาท
ของส่ือภาพยนตร์ท่ีมีผลต่อเชือ้ชาติและชาติพนัธุ์ ท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของบรรดา
ผู้ผลิตภาพยนตร์ฮอลลีวดูท่ีโดยสว่นใหญ่เป็นคนผิวขาวซึง่เป็นชนกลุม่หลกัในสงัคมอเมริกนั  
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2.1.1  ความหมายของการเหยียดเชือ้ชาต ิ 
แนวคิดเร่ืองเชือ้ชาติเป็นแนวคิดท่ีให้ความหมายถึงการท่ีผู้คนถกูแบง่ออกเป็นกลุ่มๆ โดย

อิงจากพืน้ฐานของลกัษณะทางกายภาพของบคุคล เช่น เชือ้ชาติและใบหน้า แม้ความแตกตา่งใน
ด้านรูปร่าง หน้าตาและผิวพรรณจะมีปรากฏชดัเจนแตไ่ม่ควรน ามาใช้ในการตดัสินคณุค่าของคน
เพราะวิธีการดงักลา่วไมมี่ความสมเหตสุมผลท่ีจะน ามาใช้จดัล าดบัชัน้ความเหนือกว่าหรือด้อยกว่า 
หรือเพ่ือตดัสินพฤติกรรมและคณุสมบตัิของบคุคลได้ (Haynes, 2007: 164) ทัง้นี ้นกัวิทยาศาสตร์ 
นักชีววิทยา และนักสังคมศาสตร์ต่างเห็นว่าพฤติกรรมการเรียนรู้และศกัยภาพของบุคคลนัน้มี
ความส าคัญมากกว่าการก าหนดคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลจากบรรพบุรุษของคน
เหลา่นัน้ (Fulcher and Scott, 2007 อ้างถึงใน Haynes, 2007: 164)  

เชือ้ชาติ (Race) หมายถึงการจดัประเภทบคุคลโดยใช้ลกัษณะพืน้ฐานทางกายภาพอย่าง
เชือ้ชาติ (Skin Color) และรูปพรรณสณัฐาน (Feature) เพ่ือจ าแนกประเภทบคุคล นอกจากนี ้เชือ้
ชาติยังถูกน ามาใช้ในการล าดบัชนชัน้ (Class) ทางสงัคมและสร้างความชอบธรรมในการเข้า
รุกรานผู้ อ่ืนในขบวนการการล่าอาณานิคม (Colonization) การสร้างระบบทาส (Slavery) และการ
ฆา่ล้างเผา่พนัธุ์ (Genocide) อีกด้วย (Haynes, 2007: 162-163)     

ในช่วงปลาย ค.ศ.1960 แบนทนั (1970) ได้ให้นิยามของการเหยียดเชือ้ชาติไว้ว่าเป็น
ทฤษฎีท่ีว่าด้วยพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีถูกก าหนดจากคุณลักษณะอันโดดเด่นทางเชือ้ชาติท่ี
ถ่ายทอดมาอย่างยาวนานและมักจะถูกพิจารณาในทางตรงข้ามกับชาติพันธุ์ อ่ืนว่ามีความ
เหนือกว่าหรือด้อยกว่า ค านิยามดงักล่าวนีไ้ด้รับการคิดค้นและพฒันาขึน้ในช่วงปลายทศวรรษท่ี 
18 และศตวรรษท่ี 19 (Banton, 1970 อ้างถึงใน Miles, 1982: 72)  

นอกจากนี ้ค็อกซ์ (1970) กล่าวว่า การเกิดขึน้ของการเหยียดเชือ้ชาติ คือ การแสวงหา
ผลประโยชน์ทางเชือ้ชาติและการมีอคติทางชาติพนัธุ์ ท่ีถือก าเนิดขึน้ในกลุ่มชาวยโุรป ในสงัคมท่ีมี
การเจริญเติบโตของระบบทุนนิยมและกระบวนการสร้างชาติ ซึ่งลัทธิของการต่อต้านเชือ้ชาตินี ้
สามารถเอือ้ประโยชน์แก่นโยบายและทศันคติของกลุ่มชนชัน้หลกัของสงัคม นัน่คือ คนผิวขาวใน
ภาคพืน้ยโุรปและทวีปอเมริกาเหนือได้ (Miles, 1982: 81)  

อยา่งไรก็ดี เชือ้ชาติยงัคงถกูใช้จ าแนกประเภทของคนท่ีเข้ามาอยู่ในหน่วยสงัคม และผู้คน
ในสังคมก็เลือกท่ีจะเช่ือว่ารูปแบบการจ าแนกคนจากเชือ้ชาตินัน้จะน ามาซึ่งการเลือกปฏิบตัิใน
สงัคมโดยชนกลุ่มหลกั ความคิดของการแบง่แยกเชือ้ชาติยงัคงเป็นปัจจยัส าคญัของการล าดบัชน
ชัน้ทางสงัคม  เช่น มีผลตอ่การเข้าถึงสถานภาพ แหล่งทรัพยากรและโอกาสในชีวิต รวมถึงการมี
อ านาจในสงัคมด้วย (Haynes, 2007: 165) 
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2.1.2  ต้นก าเนิดแห่งการเหยียดเชือ้ชาต ิ   
          ทัศนคติท่ีมีต่อเชือ้ชาติเป็นสิ่งท่ีสังคมสร้างขึน้ มิใช่การแบ่งแยกตามข้อเท็จจริงทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งคนส่วนใหญ่ต่างใช้เชือ้ชาติเพ่ือบ่งบอกคณุลกัษณะ ก าหนดขอบเขตและสถานะ
ของกลุม่ ดงันัน้หนว่ยยอ่ยทางสงัคมจึงถกูสร้างขึน้จากการมีเชือ้ชาติท่ีตา่งกนั การจดัประเภทกลุ่ม
คนโดยใช้เชือ้ชาติเป็นตวัชีว้ดัส่งผลตอ่อภิสิทธ์ิ (Privilege) หรือข้อเสียเปรียบ (Disadvantage) ใน
ชีวิตของกลุ่มคนได้จริง ซึ่งจุดเร่ิมต้นของการเหยียดเชือ้ชาตินัน้เกิดขึน้จากการมีระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม (Capitalism) และมุมมองทางคริสตศาสนาบางแบบ (Cairns, 1965) ดงัจะกล่าว
ตอ่ไปนี ้ 
             2.1.2.1  ระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยม  

           ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นปัจจัยส าคญัท่ีส่งผลต่อทัศนคติการเหยียดเชือ้
ชาติ เน่ืองจากโครงสร้างทางสงัคมและการปกครองท่ีเอือ้ประโยชน์แก่ชนชัน้กลาง  (Bourgeois) ท่ี
มกัเป็นคนผิวขาวในการเข้ามาถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของทรัพยากรมากขึน้ จึงท าให้กลุ่มคนผิวด าหรือ
กลุ่มคนต่างเชือ้ชาติ ต่างชนชัน้ ยิ่งถอยห่างจากความเท่าเทียมกันในสงัคมออกไปและกลายเป็น
กลุ่มคนชายขอบของสงัคมในท่ีสุด นกัทฤษฎีในกลุ่มมาร์กซิสต์มองว่าอุดมการณ์การเหยียดชาติ
เกิดขึน้และได้รับอิทธิพลโดยตรงมาจากวิถีแห่งการผลิต (Mode of Production) ท่ีเกิดขึน้ภายใน
ระบบทนุนิยม เป็นอดุมการณ์ท่ีสร้างขึน้เพ่ือกลุ่มชนชัน้กลางท่ีต้องการเอารัดเอาเปรียบแรงงานผิว
ด าในยคุแหง่การลา่อาณานิคม (McKnight, 2010: 8) 

           คาร์ล  มาร์กซ์  ผู้ เป็นนกัคิดคนส าคญัคนหนึ่งในประวตัิศาสตร์ เขาเกิดและมีชีวิต
อยู่ท่ามกลางสภาพสงัคมและเศรษฐกิจในช่วงศตวรรษท่ี 19 (ค.ศ. 1849-1883) ซึ่งเป็นช่วงมีการ
พฒันาอย่างรวดเร็วในด้านอตุสาหกรรมของเยอรมนี มาร์กซ์ได้เรียนรู้ปัญหาเศรษฐกิจและสงัคม
มากพอสมควรจงึค้นพบข้อสรุปท่ีว่า สงัคมในระบบทนุนิยมท่ีมีการพฒันาอตุสาหกรรมอย่างสงูนัน้
ท าให้เกิดการแบ่งชนชัน้ทางสงัคมออกเป็นสองชนชัน้ใหญ่ๆ คือ ชนชัน้นายทุนและชนชัน้แรงงาน 
และสองชนชัน้นีมี้ผลประโยชน์ท่ีขัดแย้งกัน เพราะนายทุนต้องการแสวงหาก าไรจากแรงงานให้
ได้มากท่ีสุด  ท าให้เหล่าชนชัน้แรงงานพยายามรวมตวักันเพ่ือเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจให้มี
ความเป็นธรรมมากขึน้ (ทินพันธุ์  นาคะตะ, 2541; สมบตัิ จันทรวงศ์และชัยอนันต์ สมุทวณิช, 
2549) 

           ระบบทุนนิยมเกิดขึน้ในยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ ช่วง
ทศวรรษ 1800 ก่อให้เกิดการเปล่ียนสภาพสังคมจากระบบศกัดินาไปสู่สงัคมแห่งระบบทุนนิยม 
กลา่วคือ เกิดการจ้างแรงงานเพ่ือขบัเคล่ือนสงัคมอตุสาหกรรมให้ด าเนินตอ่ไปได้ (ฟุลเชอร์, 2554) 
มาร์กซ์ ได้กล่าวว่า ระบบทุนนิยมนัน้เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมีสองชนชัน้ทางสังคมเป็นรากฐานท่ี
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ส าคัญในการขับเคล่ือนระบบทุนนิยม นั่นคือ ชนชัน้กลาง (Bourgeois) ซึ่งก็คือ นายทุน 
(Capitalist) ผู้ เป็นเจ้าของการผลิต (Owner of Production) และชนชัน้แรงงาน (Working Class) 
ผู้ ท่ีต้องพึ่งพาเจ้าของการผลิตเพ่ือท่ีจะได้รับการจ้างงาน ซึ่งมีทัง้กลุ่มคนผิวขาวและกลุ่มคนผิวด า 
โดยมีค่าแรงเป็นผลตอบแทนท่ีเพียงพอแก่การด ารงชีวิตได้เท่านัน้ เพราะผลก าไรจากการผลิต
สินค้า (Commodity) ทัง้หมดตกเป็นของเจ้าของการผลิตหรือนายทนุอย่างมหาศาล ชนชัน้แรงงาน
ยงัถกูเอารัดเอาเปรียบ (Exploitation) เน่ืองจากนายทนุต้องการจะกดคา่แรงเพ่ือเป็นการลดต้นทนุ
การผลิต (Isaac, 1987: 142) การจ้างแรงงานในระบบทุนนิยมจึงก่อให้เกิดความขดัแย้งของสอง
ชนชัน้ไปโดยปริยาย เน่ืองจากเกิดความแตกต่างระหว่างชนชัน้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านผลประโยชน์ 
สภาพความเป็นอยู่ สถานภาพทางเศรษฐกิจ ค่านิยม และการศึกษา ชนชัน้แรงงานทัง้คนผิวขาว
และคนผิวด าจงึต้องตกอยูภ่ายใต้การควบคมุของชนชัน้นายทนุ นอกจากนีช้นชัน้นายทนุยงัท าการ
แบ่งแยกคนในชนชัน้แรงงาน โดยการท าให้คนผิวด าเป็นคนชายขอบในชนชัน้แรงงานซึ่งจะได้รับ
คา่จ้างต ่ากว่าชนชัน้แรงงานท่ีเป็นคนผิวขาว ด้วยเหตนีุจ้ึงท าให้คนผิวขาวในชนชัน้แรงงานเหยียด
เชือ้ชาตคินในชนชัน้เดียวกนั โดยมีความคดิมาจากการได้รับคา่จ้างท่ีตา่งกนัและมีศกัยภาพในการ
ท างานท่ีไมเ่หมือนกนั คนผิวด าจงึถกูมองวา่เป็นแรงงานท่ีด้อยทกัษะและความรู้ (สมบตัิ จนัทรวงศ์
และชยัอนนัต์ สมทุวณิช, 2549)  
            2.1.2.2  มมุมองทางคริสตศาสนา 
             มุมมองทางศาสนาก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคญัในการพัฒนาการเหยียดเชือ้ชาต ิ 
กล่าวคือ ผู้นบัถือศาสนาคริสต์ (Christianity) เช่ือว่าตนเป็นผู้ ท่ีสามารถติดต่อกบัพระเจ้าได้และ
ด้วยความประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้า (God’s Will) จึงเป็นภาระของคนผิวขาว (White Man’s 
Burden) ท่ีจะต้องเดินทางมาเพ่ือเผยแผ่สถานภาพของการเป็นมนุษย์และความศิวิไลซ์ 
(Civilization) ให้กบัคนผิวด าท่ีถกูคนผิวขาวเรียกว่า พวกนอกศาสนา (Heathenism) ดงันัน้ กลุ่ม
คนผิวด าจะสามารถพบพระเจ้าได้ก็ต่อเม่ือได้รับค าแนะน าหรือติดต่อผ่านทางคนผิวขาวอีกทอด
หนึ่ง เหตกุารณ์นีจ้ึงน าไปสู่การเผยแพร่คริสตศาสนาในทวีปแอฟริกาท่ีแฝงไว้ด้วยลทัธิเหยียดเชือ้
ชาติท่ีมองว่าคนผิวด า คือ ผู้ ไม่รู้ท่ีต้องการการชีน้ าและก่อให้เกิดระบบทาสขึน้ (Slavery) ซึ่งการมี
ทาสท่ีมีผิวด านีไ้ด้สร้างภาพในใจ (Mental Concept) ให้กบัชาวตะวนัตกมาช้านานว่าคนผิวด านัน้
มีสถานภาพเป็นทาสซึง่ต ่าต้อยด้อยคา่กวา่คนอ่ืน (Cairns, 1965)  

           ระบบทนุนิยมมีจดุศนูย์กลางและเติบโตในภาคพืน้ยโุรปตะวนัตก หลงัจากนัน้ก็แผ่
ขยายมาสู่ทวีปอเมริกาเหนือจากการอพยพย้ายถ่ินฐานเพ่ือมาตัง้รกรากยังดินแดนใหม่ของ
ชาวตะวันตกในยุคล่าอาณานิคม กล่าวโดยสรุป การเหยียดเชือ้ชาตินีมี้จุดเร่ิมต้นมาจากการ
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พฒันาของระบบทุนนิยมและมุมมองทางศาสนา นอกจากนีย้งัถกูแผ่ขยายโดยการล่าอาณานิคม
ของชาวยโุรปตะวนัตกและสง่ผลกระทบตอ่ชีวิตของผู้คนท่ีมีเชือ้ชาตท่ีิแตกตา่งกนั ดงัจะกลา่วตอ่ไป 

   
2.1.3  ผลกระทบของการเหยียดเชือ้ชาต ิ   
ดงัได้กล่าวมาแล้วว่าการเหยียดเชือ้ชาติ ก่อให้เกิดความเหล่ือมล า้ในสงัคมแห่งการเลือก

ปฏิบตัแิละระบบทาส เชือ้ชาตท่ีิเป็นชนกลุ่มน้อยอย่างคนผิวด าก็ยงัคงเสียเปรียบในสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสงัคม การเป็นคนผิวขาวยงัคงได้เปรียบอยู่ในทกุยุคทุกสมยั  เพราะการเหยียดเชือ้
ชาติเป็นปัจจัยส าคัญในการได้มาซึ่งอ านาจและอภิสิทธ์ิของชนกลุ่มหลัก โดยเฉพาะคนผิวขาว 
(Haynes, 2007: 162-163) ซึง่จะกลา่วถึงกรณีท่ีเกิดขึน้จากเหยียดเชือ้ชาต ิดงันี ้   

2.1.3.1  การอ้างกรรมสิทธ์ิของชาวสเปน    
  ชาวสเปนเป็นชนชาตแิรกท่ีน าทาสผิวด าจากทวีปแอฟริกามาสู่ดินแดนแห่งใหม่ใน

ทวีปอเมริกาเหนือและมีการท าสงครามฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ (Genocide) ประชากรท่ีเป็นชนพืน้เมือง
เดมิ (Native Indian) ท่ีได้อาศยัอยูก่่อนมาอยา่งยาวนานและอ้างกรรมสิทธ์ิในดินแดนแห่งใหม่ด้วย
อดุมการณ์ “ความเป็นเลิศของชนผิวขาว” (White Supremacy) นัน่คือ ความคิดท่ีว่าวฒันธรรม
ของตนเอง (คนผิวขาว) นัน้เหนือกว่าชนพืน้เมืองเดิมท่ีมีความป่าเถ่ือนโหดร้าย (Knowles and 
Prewitt, 1976: 185) 
   2.1.3.2  การสร้างอดุมการณ์ใหมข่องชาวองักฤษ  
   ชาวอังกฤษพยายามปลูกฝังแนวคิดท่ีว่าชาวแอฟริกันผิวด านัน้เป็นพวกคนป่า
เถ่ือน (Savagery)  ไร้อารยธรรม และตอ่มาในปี ค.ศ. 1830 จึงเกิดแนวคิดท่ีว่าชาวแอฟริกนัผิวด า
นัน้สามารถหลุดพ้นจากความป่าเถ่ือน ไร้อารยธรรมได้ถ้าได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้อง 
อดุมการณ์การเหยียดเชือ้ชาตเิหลา่นีไ้ด้รับอิทธิพลมาจากการเผยแพร่คริสตศาสนา และส่ือต่างๆท่ี
เกิดขึน้ในสงัคมระบบทนุนิยมท าให้ชาวแอฟริกนัผิวด ากลายเป็นผู้ ล้าหลงั ในขณะท่ีชาวองักฤษผิว
ขาวก็เป็นชนชัน้ท่ีสงูกวา่ไปโดยปริยาย (Tabb, 1976) 
   2.1.3.3  การเกิดขึน้ของชนชัน้ในระบบทนุนิยม  

  ในระบบทุนนิยมมีความต้องการแรงงานราคาถูกเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและท า
ก าไรให้ได้มากท่ีสุด จึงก่อให้เกิดชนชัน้กรรมาชีพผู้ซึ่งเป็นรากฐานในการผลิตสินค้าและบริการท่ี
ส าคญัเพื่อตอบสนองกลไกการตลาด กระบวนการเหยียดเชือ้ชาติหรือการแสวงหาผลประโยชน์กบั
ชนชัน้แรงงานผิวด าในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ผ่านกระบวนการท าให้เป็นคนชายขอบ 
(Marginalization) หมายถึง การปฏิบตัิตอ่คนผิวด าในชนชัน้แรงงานให้ตา่งจากคนผิวขาวท่ีเป็นชน
ชัน้เดียวกัน เช่น การได้รับค่าแรงท่ีต ่ากว่าคนผิวขาวยงัคงปรากฏให้เห็นโดยทัว่ไป ทัง้ในโลกความ
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จริงและในโลกของส่ือมวลชนซึง่อดุมการณ์ดงักลา่วก่อให้เกิดความขดัแย้งในสงัคม (Knowles and 
Prewitt, 1976: 185) 

  เลกเก็ตต์ (1986) ได้ให้ความหมายของคนชายขอบท่ีอยู่ในชนชัน้แรงงานว่า 
หมายถึงกลุม่ชนชัน้แรงงานท่ีต้องตกอยูใ่นสภาวะของการเป็นกลุ่มคนเชือ้ชาติแยกย่อยท่ีถกูกระท า
ให้เป็นทาสรับใช้ (Enslave) และมีความเส่ียงตอ่การพลดัพรากจากกนัสงู ชนชัน้แรงงานประเภทนี ้
จ าต้องท างานในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก เผชิญกับความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและการได้รับ
การศึกษาในระดบัต ่า (Leggett, 1986 อ้างถึงใน Tabb, 1976: 209) เหล่าคนผิวด าในชนชัน้
แรงงานจึงพยายามต่อสู้ ดิน้รนเพ่ือให้ได้มาซึ่งชุมชนท่ีเป็นของตนเองด้วยการสร้างหลักเกณฑ์ 
(Codes) มายาคติ (Myths) และวีรบุรุษ (Heroes) รวมถึงมาตรฐานทางสังคม (Social 
Standards) ท่ีใช้ส่ือสารกันภายในกลุ่มของตนเอง (Kerr and Siegel, 1954 อ้างถึงใน Tabb, 
1976: 192) 

  สังคมชนชัน้แรงงานในระบบทุนนิยมยังเป็นสังคมท่ีมีการกีดกันผลประโยชน์
ภายในชนชัน้แรงงานด้วยกันเอง กล่าวคือ มีการแบ่งแยกชนชัน้แรงงานท่ีเป็นคนผิวด าออกจาก
แรงงานท่ีเป็นคนผิวขาว คนผิวด าถูกจ ากัดโอกาสในการจ้างงานและได้รับค่าแรงท่ีต ่ากว่าโดยให้
อภิสิทธ์ิแก่คนผิวขาวให้อยูเ่หนือกวา่ มีคา่แรงท่ีสงูกว่าเพ่ือรักษาผลประโยชนของคนผิวขาว แตเ่ม่ือ
คนผิวด ามีค่าแรงท่ีต ่ากว่าท าให้เหล่านายทุนเลือกท่ีจะจ้างแรงงานผิวด ามากกว่าแรงงานผิวขาว
เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิต ส่งผลกระทบต่อภาวะว่างงานในชนชัน้แรงงานผิวขาว  และ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งภายในชนชัน้แรงงานในท่ีสดุ เน่ืองจากแรงงานผิวขาวเห็นว่าแรงงานผิวด า
เข้ามาแย่งชิงการพืน้ท่ีการท างานของพวกเขาโดยได้รับคา่แรงท่ีต ่ากว่าและน่ีจึงเป็นสาเหตใุนการ
เหยียดเชือ้ชาติ นอกจากนีท้าสผิวด าสามารถน ามาค้าแรงงานได้อย่างเสรีเฉกเช่นสินค้าอุปโภค
บริโภคโดยทัว่ไป (Tabb, 1976: 210) 

  อย่างไรก็ดี การพัฒนาโครงสร้างชนชัน้ของคนผิวด าให้เท่าเทียมกันและมี
อิสระเสรีในตนเองนัน้มีข้อจ ากัดและเป็นไปได้ยาก เน่ืองจากความกลวัของคนผิวด าเองจึงท าให้ 
คนผิวขาวได้รับการปฏิบตัิภายใต้สภาพการท างานท่ีดีกว่าเสมอ แม้ว่าคนผิวด าจะสามารถพฒันา
ตนเองมาสูร่ะดบัชนชัน้กลางได้ แตก็่ไมอ่าจหลีกหนีความกดดนัท่ีต้องเผชิญ (Tabb, 1976: 210) 
   กระบวนการเลือกปฏิบัติท่ีเกิดขึน้ในสหรัฐอเมริกายังเป็นสิ่งท่ีคงอยู่ในสังคม
อเมริกันมาอย่างยาวนาน ความยากจนท่ีเกิดขึน้ในชนชัน้แรงงานผิวด าชีใ้ห้เห็นถึงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ การแก้ปัญหาการเลือกปฏิบตัิเหล่านีไ้ม่อาจแก้ไขได้ด้วยการแก้ปัญหาการว่างงาน หรือ
การก าหนดค่าแรงขัน้ต ่าเท่านัน้ เน่ืองจากต้นตอของปัญหาอยู่ ท่ีการจัดวางผู้ คนตามกรอบ
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โครงสร้างว่าคนผิวด าเป็นชนชัน้แรงงานชายขอบและเป็นกลุ่มคนท่ีแตกต่าง และถูกกล่าวหาว่า
ไมใ่ชม่นษุย์โดยสมบรูณ์เหมือนกบัคนผิวขาวจงึต้องกลายเป็นทาส (Tabb, 1976: 210)  

  ในปัจจุบนัแม้ว่าแนวโน้มของคนผิวขาวในสังคมอเมริกันจะไม่แสดงออกอย่าง
ชดัเจนในเร่ืองการเหยียดเชือ้ชาต ิ(โดยเฉพาะกบัชาวแอฟริกนั-อเมริกนั) แตท่ศันคติด้านการเหยียด
เชือ้ชาตขิองคนผิวขาวไมไ่ด้เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากไมไ่ด้รับการสนบัสนนุจากคนผิวขาวเพ่ือความ
เทา่เทียมกนัอยา่งจริงจงั ทัง้นีเ้หลา่นกัวิชาการได้น าเสนอสาเหตแุห่งความขดัแย้งด้านเชือ้ชาติและ
ชาตพินัธุ์ท่ียงัคงอยูใ่นสงัคมเสมอมา 3 ประการ ดงันี ้(Lawrence, Bobo and Fox, 2003: 323)   
   ประการแรก  ลทัธิแห่งการเหยียดเชือ้ชาติไม่ได้หายสาบสูญไป แตก่ลบัถกูแทนท่ี
ด้วยลทัธิรูปแบบใหม่ ซึ่งถูกเรียกช่ือให้แตกตา่งกนัออกไปอย่างลทัธิเหยียดเชือ้ชาติเชิงสญัลกัษณ์ 
(Symbolic Racism) ซึง่การเหยียดเชือ้ชาตใินปัจจบุนัมีความคล้ายคลึงกบัลทัธิแห่งการเหยียดเชือ้
ชาตสิมยัเก่า (Old Fashioned Racism) และถกูถ่ายทอดสูค่นรุ่นตอ่ไป 
   ประการท่ีสอง  มีการแข่งขนัทางเชือ้ชาติเพ่ีอผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง โดยแต่
ละกลุ่มพยายามรักษาเอกลักษณ์ของตน พยายามเผยแพร่อุดมการณ์และสร้างสถานภาพทาง
สังคมของตนเองให้สูงขึน้ อคติทางเชือ้ชาติเหล่านีเ้กิดจากการแข่งขันและการต่อสู้ ดิน้รนเพ่ือ
ครอบครองทรัพยากรและสิทธิพิเศษในสงัคมอเมริกนัของชนกลุม่หลกัซึง่เป็นคนผิวขาว     

  ประการท่ีสาม  การแสดงความเป็นกลางของคนผิวขาวในเร่ืองการเหยียดเชือ้ชาติ
ผ่านความยุติธรรมและความเป็นปัจเจกชนนิยมท่ียงัขาดหลกัฐานเชิงประจกัษ์ว่ากลุ่มคนผิวขาวมี
ความพยายามจะต่อสู้ กับรัฐบาลอย่างชัดเจน  ไม่ว่าจะเป็นการอ านวยความสะดวกด้านการ
คมนาคม การศกึษา และการช่วยเหลือของรัฐบาลตอ่คนผิวด า โดยเฉพาะด้านสวสัดิการและการ
แก้ปัญหาอาชญากรรมท่ียงัคงให้ภาพลกัษณ์เชิงลบแก่ชาวแอฟริกัน-อเมริกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
กระแสแนวคดิเสรีนิยมนัน้ถกูสร้างขึน้เพียงเพ่ือเป็นการชดเชยภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่คนผิวด าเทา่นัน้ 

  สุดท้ายนีแ้สดงให้เห็นความเช่ือมโยงระหว่างระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ี
ก่อให้เกิดการเหยียดเชือ้ชาติ  แนวคิดดงักล่าวมีจุดก าเนิดมาจากการล่าอาณานิคมเพ่ือท าให้เกิด
การแบ่งแยกทางเชือ้ชาติ  ท าให้คนผิวด าตกอยู่ในสภาวะท่ีต้อยต ่าทางสถานภาพเศรษฐกิจและ
สงัคม ด้วยความเช่ือท่ีว่าคนผิวด านัน้ไร้ซึ่งจรรยาบรรณในการท างาน  แนวคิดดงักล่าวจึงถูกผลิต
ซ า้ผ่านทางส่ือกระแสหลกัท่ีมีนายทุนผิวขาวเป็นเจ้าของการผลิต เพ่ือรักษาสถานภาพทางสงัคม
ของตนเองท่ีเป็นชนกลุ่มหลักผิวขาว  ดังจะกล่าวต่อไปในหัวข้อแนวคิดเร่ืองบทบาทของส่ือ
ภาพยนตร์ท่ีมีผลตอ่เชือ้ชาตแิละชาตพินัธุ์    
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 การเหยียดเชือ้ชาติเป็นกระบวนการท่ีถูกสร้างซ า้โดยชนชัน้นายทุนผิวขาวผู้ มี
อ านาจและมีการศึกษาสูงผ่านทางส่ือต่างๆ ท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มคนในหลายระดับมากขึน้ 
แม้กระทัง่ในชนชัน้แรงงานเองก็ตาม ส่ือเหล่านีถู้กใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างลทัธิการเหยียดเชือ้
ชาติให้แก่ชนชัน้กลาง และเป็นเคร่ืองมือของกลุ่มผู้ มีอ านาจทางสังคมในการพยายามสร้างซ า้
อดุมการณ์เหลา่นัน้ให้อยูใ่นสงัคมสืบไป (Miles, 1982)    
 

2.1.4 บทบาทของส่ือภาพยนตร์ที่มีผลต่อเชือ้ชาตแิละชาติพันธ์ุ  
  ส่ือมวลชนเป็นสถาบนัท่ีมีอ านาจและบทบาทในการส่งต่อและผลิตซ า้วาทกรรมเก่ียวกับ
ชาติพนัธุ์และอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์สู่สาธารณะได้  บ่อยครัง้ท่ีส่ือมวลชนได้ถ่ายทอดเร่ืองราวท่ี
แสดงถึงการมีอคติของชาวอเมริกันต่อเชือ้ชาติและวัฒนธรรมร่วมอ่ืนๆ เช่น ความรุนแรง ในการ
ต่อต้านกลุ่มรักร่วมเพศ เป็นต้น ทัง้ท่ีหัวใจส าคัญของวัฒนธรรมอเมริกัน คือ เน้นการปลูกฝัง
คา่นิยมในเร่ืองความเทา่เทียมกนัและสิทธิมนษุยชน ชาวอเมริกนัประกาศจดุยืนว่าเป็นประเทศแห่ง
การเชิดชูสิทธิมนุษยชน แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสหรัฐอเมริกาก็เป็นหนึ่งในสังคมท่ี มีการเลือก
ปฏิบตัิ (Discrimination) ความรุนแรง (Violence) มีเร่ืองราวของอคติทางเชือ้ชาติหรือชาติพนัธุ์ 
(Racial or Ethnic Biases) อยูด้่วย (จฑุาพรรธ์ ผดงุชีวิต, 2551: 70-71)  

ส่ือมวลชนเป็นสถาบนัทางสงัคมท่ีส าคญั ไม่ว่าจะในทางการสร้างเร่ืองแตง่ (Fiction) หรือ
เร่ืองจริง (Non-fiction) ก็ตาม ส่ือมวลชนเป็นผู้น าเสนอภาพตวัแทนในโลกทางสงัคม ทัง้ในแบบท่ี
เราคุ้นเคยและสร้างมมุมองใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภค ทัง้นี ้ภาพตวัแทนตา่งๆ จากส่ือมวลชนท่ีผลิตขึน้จะ
ผ่านกระบวนการรับรู้ ตีความ และผลิตซ า้ เพ่ือเลือกเฟ้นว่าแง่มุมส่วนใดในสงัคมท่ีจะถูกน าเสนอ 
และคดักรองวา่จะอธิบายสิ่งนัน้ๆ ตอ่ผู้บริโภคอยา่งไร กล่าวได้ว่าส่ือมวลชนมีบทบาทส าคญัในการ
ตดัสินใจวา่จะเน้นย า้ประเด็นใด จะชกัจงูด้วยข้อเท็จจริงเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าวให้ผู้คนรับรู้ และ
ตีกรอบความคดิ (Framing) ของผู้ รับสารด้วยข้อเท็จจริงนัน้ๆได้  

สิ่งท่ีปรากฏในส่ือมวลชนสว่นใหญ่ โดยเฉพาะในส่ือภาพยนตร์จะเน้นการน าเสนอในบริบท
ของคนผิวขาวมากกวา่จนคนผิวขาวเหล่านัน้เห็นภาพสะท้อนของตนเองและท าให้กลุ่มคนขาวรู้สึก
ว่าตนเองเป็นประชากรส่วนใหญ่ของโลกท่ีมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นและมีความสมัพนัธ์ใน
ระดบัโลก ส าหรับกลุ่มเชือ้ชาติและชาติพนัธุ์ ท่ีเป็นกลุ่มเล็กๆ กลายเป็นกลุ่มทางสงัคมท่ีไม่ค่อย
ได้รับความสนใจจากสังคม เช่น คนพิการ เกย์ เลสเบีย้น บุคคลสองเพศและเพศท่ีสาม ซึ่งสิ่ง
เหล่านีเ้ป็นการซ า้เติมผู้ ท่ีผิดแผกไปจากผู้ อ่ืนทัง้ในด้านเศรษฐกิจและสังคมและก่อให้เกิดความ
แตกแยกทางสงัคมได้ (Haynes, 2007: 166)     
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ส่ือมวลชนยงัมีศกัยภาพท่ีจะเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารท่ีหลากหลายเก่ียวกบักลุ่มวฒันธรรม
ร่วม เช่น การน าเสนอภาพตวัแทนในทางบวกของชนกลุ่มน้อย แต่ผู้ผลิตเนือ้หาส่ือภาพยนตร์ซึ่ง
เป็นคนผิวขาวสว่นใหญ่ล้วนเข้ากลุม่ทางสงัคมท่ีเป็นชาตพินัธุ์เดียวกนั ซึ่งมีอคติท่ีอาจจะกระทบตอ่
ผู้ รับสารและไมว่า่จะโดยรู้ตวัหรือไมก็่ตาม ก็อาจจะมีมมุมองท่ีเป็นอคติอยู่ก่อนแล้วจึงน าเสนอภาพ
ตวัแทนของชนกลุม่น้อยทางเชือ้ชาตแิละชาตพินัธุ์อยา่งจ ากดัในภาพยนตร์  ทัง้นี ้ขีดความสามารถ
ของชนกลุ่มน้อยยงัคงมีข้อจ ากัด จึงต้องท างานในด้านการผลิตเนือ้หาภาพยนตร์และข้อจ ากดัใน
การเข้าถึงแหลง่ขา่วท่ีมีศกัยภาพ การไมส่ามารถแก้ตา่งตอ่การให้ภาพตวัแทนแบบผิดๆ ซึ่งส่งผลให้
กลายเป็นการสนับสนุนการยึดครองอ านาจของกลุ่มท่ีสามารถครอบง าส่ือได้และท าการตีกรอบ
ภาพตวัแทนของชนกลุม่น้อยเหลา่นีไ้ปในท่ีสดุ (Haynes, 2007: 167) 

แม้ในยคุปัจจุบนัได้เกิดการพฒันาและปรับปรุงส่ือสารมวลชนอย่างมากในเร่ืองของภาพ
ตวัแทนเก่ียวกบัชนกลุม่น้อยทางเชือ้ชาตแิละชาตพินัธุ์ ท าให้เกิดวาทกรรมการปฏิวตัิการเหยียดเชือ้
ชาติอย่างชดัเจนในส่ือ แต่ก็ยงัคงพบหลกัฐานการสร้างภาพเหมารวมเพ่ือตอกย า้เร่ืองเชือ้ชาติให้
เห็นอยูบ่อ่ยครัง้ซึ่งแฝงอยู่ในรูปแบบท่ีละเอียดลึกซึง้ยิ่งกว่าเดิม ทัง้นี ้ผู้สร้างรวมถึงผู้ผลิตรายการท่ี
เป็นชนกลุม่น้อยยงัถกูน าเสนอผา่นส่ือมวลชนในปริมาณน้อย หรือหากมีคนกลุ่มนีอ้ยู่ก็จะได้รับการ
น าเสนอภาพและยกย่องอย่างเป็นพิเศษในฐานะสมาชิกชนกลุ่ มน้อย ไม่ใช่ในฐานะผู้ มี
ความสามารถหรือประสบความส าเร็จในแบบคนปกติ กล่าวคือ คนผิวขาวท่ีเป็นเจ้าของและเป็น
ผู้ผลิตส่ือมวลชนยงัให้บทบาทว่าคนขาวนัน้เป็นศนูย์กลางของทกุสิ่ง อีกทัง้ยงัได้รับอภิสิทธ์ิเม่ือเกิด
การเปรียบเทียบกัน ชนกลุ่มน้อยทางเชือ้ชาติและชาติพันธุ์ยังถูกวาดภาพว่าแปลกประหลาด 
ผิดเพีย้นจากปกติ ขณะท่ีมาตรฐานของทุกสิ่งในสงัคมคือต้องเป็นไปตามมาตรฐานท่ียึดถือและ
ปฏิบตัโิดยผู้ ท่ีมีผิวขาวเทา่นัน้ (Haynes, 2007: 167) 

สิ่งท่ีสะท้อนประเด็นเร่ืองการเหยียดเชือ้ชาติในส่ือมวลชนท่ีส าคญัอีกอย่างหนึ่งก็คือ การ
ท าให้ความขาวเป็นเร่ืองปกติและอะไรท่ีไม่ใช่ความขาวก็ถูกน าเสนอให้เป็นเร่ืองแปลกประหลาด 
บ่อยครัง้ท่ีชนชัน้กลางผิวขาวได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองเชือ้ชาติในส่ือ   เพ่ือ
สะท้อนสังคมเสรีประชาธิปไตยได้อย่างแนบเนียน แต่สิ่งเหล่านีก้ลับแสดงถึงการมีอยู่ของอัต
ลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ในข่าวและส่ือบนัเทิง และหากพิจารณาในด้านรูปแบบการท างานในการผลิต
ส่ือจะพบว่า มาตรวัดอ านาจผ่านทางส่ือของคนขาวนีย้ังคงเป็นเร่ืองปกติ เม่ือคนผิวขาวยังเป็น
มาตรฐานหลกัของทุกสิ่ง ท าให้เร่ืองเชือ้ชาติและชาติพนัธุ์ยงัคงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีปรากฏในการ
ส่ือสารมวลชนตอ่ไป (Haynes, 2007: 167)  
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อย่างไรก็ตาม ผู้ รับสารไม่จ าเป็นจะต้องรับเอาภาพตัวแทนทางสังคมจากท่ีส่ือมวลชน
น าเสนอก็ได้ หากผู้ รับสารนัน้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ มีประสบการณ์หรือ
ความรู้เก่ียวกับเร่ืองนัน้ๆ  ทัง้นี ้ สิ่งท่ีส่ือมวลชนมกัจะน าเสนอในข่าวหรือในส่ือบนัเทิงเก่ียวกบัชน
กลุ่มน้อยทางชาติพนัธุ์และกลุ่มผู้อพยพ คือ การสร้างภาพตวัแทนอนัจ ากดั (Ghettoization)  การ
สร้างภาพเหมารวม (Stereotyping) (ราชบณัฑิตยสถาน, 2553: 285) และการท าหน้าท่ีส่ือใน
ฐานะท่ีเป็นกลไกของรัฐอดุมการณ์เหยียดเชือ้ชาต ิดงันี ้(Haynes, 2007: 175)  

2.1.4.1  การสร้างภาพตวัแทนอนัจ ากดั (Ghettoization)  
  ดาวนิ่งและฮัสแบนด์ (2005) อธิบายว่า ภาพตวัแทนอันจ ากัด คือ การท่ีภาพ

ตวัแทนของชนกลุม่น้อยทางชาตพินัธุ์และเชือ้ชาติถกูกลา่วถึงอย่างจ ากดั เช่น การพิจารณาจากอตั
ลักษณ์ ของภาพตัวแทนนีใ้นด้านท่ีตรงข้ามกับ “มาตรฐานของคนขาว” ยกตัวอย่างเช่น ใน
ภาพยนตร์การน าเสนอให้คนผิวด าเป็นอาชญากร และให้คนผิวขาวเป็นต ารวจ นัน่คือเป็นการมอง
ว่า “ชนกลุ่มน้อย” นัน้ไม่อยู่ในมาตรฐานหรือต ่ากว่ามาตรฐาน ในบางกรณีจะเห็นว่าภาพตวัแทน
ของชนกลุ่มน้อยท่ีปรากฏนัน้ถกูสร้างขึน้เพ่ือเอือ้ประโยชน์ให้คนขาวมากกว่าจะเป็นภาพท่ีชนกลุ่ม
น้อยเองต้องการน าเสนอเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ของตน  (Downing and Husband, 2005 
อ้างถึงใน Haynes, 2007: 175)  

  ตัวอย่างการสร้างภาพตัวแทนอันจ ากัดของชนกลุ่มน้อยในสังคมท่ีเกิดขึน้ใน
ส่ือมวลชนกระแสหลกัประเภทต่างๆ เช่น การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การค้ายาเสพติด การค้า
ประเวณี การใช้ความรุนแรงและการก่ออาชญากรรม เป็นต้น (Haynes, 2007: 175-176)    

 นอกจากนี ้การผลิตผลงานท่ีมีคนผิวด าน าแสดงนัน้ปรากฏพบให้เห็นในรายการ
โทรทศัน์ประเภทละครตลกท่ีเรียกว่า ”ซิทคอม” และวาไรตีบ้นัเทิงมากกว่ารายการประเภทอ่ืนๆ ยิ่ง
ไปกวา่นัน้การเลา่เร่ืองท่ีคนผิวด าถกูน าเสนอนัน้กลายเป็นตวัแทนสญัญะของการแบง่แยกและการ
กีดกนัในส่ือโทรทศัน์ คือ มกัจะน าเสนอคนผิวด าให้เป็นเพียงสว่นหนึ่งของกลุ่มนกัแสดงท่ีรวมความ
หลากหลายทางเชือ้ชาติและชาติพนัธุ์ การแบง่แยกรายการเฉพาะกลุ่มในรายการโทรทศัน์ช่วยให้
ผู้ผลิตรายการท าการตลาดระดบัย่อยกับกลุ่มคนผิวด าได้ง่ายกว่าและยงัเป็นการหลีกเล่ียงสภาพ
ของการเป็นสิ่งแปลกประหลาดเม่ือต้องไปอยู่ในวฒันธรรมกระแสหลกัท่ีครอบง า ซึ่งจะง่ายกว่าถ้า
น าเสนอกลุม่นกัแสดงคนผิวด าให้แก่ตลาดผู้ชมเฉพาะ (Haynes, 2007: 175)  
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    2.1.4.2  การสร้างภาพเหมารวม (Stereotyping) 
  การสร้างภาพเหมารวม คือ การขยายความเกินจริงและให้ภาพตัวแทนท่ีไม่
ถกูต้องตามความเป็นจริง ซึ่งถูกน าไปใช้อธิบายคณุลกัษณะสมาชิกทุกคนในกลุ่มนัน้ๆ อย่างขาด
การพิจารณาใคร่ครวญ โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการแบง่แยกประเภทเชือ้ชาติหรืออตัลกัษณ์ทาง
ชาตพินัธุ์ (Haynes, 2007: 177) 
  ทัง้นี ้การสร้างภาพเหมารวมยงัเป็นเคร่ืองมือในการจดัล าดบัชัน้ทางกลุ่มเชือ้ชาติ
และชาติพนัธุ์ โดยมีการธ ารงรักษาลกัษณะช่วงชัน้ดงักล่าวเอาไว้ ด้วยการสร้างให้สมาชิกในกลุ่ม
ถูกเรียกแบบเดียวกัน ซ า้ยังสนบัสนุนการก าหนดคุณลักษณะของกลุ่มอ่ืนๆ  โดยภาพเหมารวม
ดงักล่าวถูกใช้ในการจ าแนกความแตกตา่งระหว่างกลุ่มเชือ้ชาติและชาติพนัธุ์แตล่ะกลุ่ม และบอก
กบัผู้ รับสารวา่สิ่งเหล่านีจ้ะไม่มีทางเปล่ียนแปลงได้ ดงันัน้กระบวนการของการสร้างภาพเหมารวม
ได้ก่อให้เกิดความแตกตา่งโดยแบง่แยกพวกเขาออกจากพวกเราและสร้างให้พวกเขากลายเป็นสิ่ง
แปลกแยกของสงัคม  
  แม้วา่การสร้างภาพเหมารวมจะเป็นไปได้ทัง้ในแง่บวกและแง่ลบ แตก่ารสร้างภาพ
เหมารวมแก่บคุคลเชือ้ชาตอ่ืินท่ีไมใ่ชค่นผิวขาวมกัเป็นไปในทิศทางลบ เชน่ การสร้างภาพเหมารวม
ให้คนเอเชียเป็นคนท่ีมีความลกึลบัและพดูจาอ้อมค้อม สร้างภาพเหมารวมให้คนเม็กซิกนัเป็นคนท่ี
ไว้ใจไมไ่ด้ เป็นโจรและพอ่ค้ายาเสพติด ส่วนชนพืน้เมืองอเมริกนัอย่างอินเดียนแดงถกูสร้างภาพให้
เป็นพวกป่าเถ่ือน กระหายเลือดในภาพยนตร์ประเภทคาวบอยตะวนัตก (Hillard, 2009: 128) 
 กลุม่คนผิวขาวท่ีสร้างภาพเหมารวมนีจ้ะท าให้กลุ่มเชือ้ชาติหรือชาติพนัธุ์อ่ืนๆ มีลกัษณะท่ี
เป็นภยัคกุคามตอ่ชนกลุ่มหลกัของสงัคม ท าให้ตนเองมีความถกูต้องชอบธรรมและจ ากดัไม่ให้ชน
กลุ่มน้อยเข้าถึงอ านาจ แหล่งทรัพยากร โอกาส สถานะ และอ านาจหน้าท่ีตา่งๆ ของชนชัน้สงู การ
สร้างภาพเหมารวมจะช่วยรักษาสถานภาพ สนบัสนุนให้เกิดช่องว่างระหว่างชนชัน้และด ารงไว้ซึ่ง
การได้เปรียบของชนชัน้สงูอยูเ่ร่ือยไปในสงัคม นอกจากนี ้การสร้างภาพเหมารวมยงัอาจจะช่วยขบั
ไล่ความกลัวออกไป เพ่ือเป็นการบอกกับกลุ่มของตนเองว่าโครงสร้างทางสังคมท่ีเป็นอยู่ยังคง
แข็งแกร่งและไมส่ัน่คลอน  (Haynes, 2007: 179) 

การสร้างให้บุคคลท่ีมีเชือ้ชาติและชาติพนัธุ์ อ่ืนมีลกัษณะเป็นภัยคกุคามต่อกลุ่ม
คนผิวขาวนัน้ปรากฏผ่านส่ือสารมวลชนทุกรูปแบบและกลายเป็นปรากฏการณ์ระดบันานาชาต ิ
ภาพเหมารวมดงักลา่วท่ีเป็นภยัคกุคามท่ีถกูสร้างขึน้อยา่งหลากหลาย แตโ่ดยส่วนใหญ่จะเก่ียวโยง
ไปกับความสุ่มเส่ียงท่ีจะสั่นคลอนวัฒนธรรมของชนกลุ่มหลักผิวขาว กระทบอภิสิทธ์ิและความ
รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจส่วนบุคคลและของชาติ อนัรวมไปถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
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สว่นบคุคล การสร้างภาพเหมารวมยงัถกูใช้เพ่ือสร้างความชอบธรรมในการแบง่สงัคมออกเป็นชัน้ๆ 
โดยอยู่บนฐานของชนชัน้ เพศวิถีและเพศสภาพ ดงัเช่น ชนกลุ่มน้อยทางเชือ้ชาติและชาติพนัธุ์ถูก
สร้างภาพเหมารวมว่าท าลายความเข้มข้นทางวัฒนธรรม ท าลายเศรษฐกิจ อย่างการก่อ
อาชญากรรม เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งทางสังคม และปัญหาทางเพศต่างๆ  เช่น การค้า
ประเวณี (Haynes, 2007: 179) 

  บรรดาผู้ผลิตส่ือภาพยนตร์อาจสร้างภาพเหมารวมออกสู่ผู้ รับสารโดยไม่รู้ตวั ภาพ
เหมารวมยงัมีบทบาทเป็นภาพในใจ (Mental Concept) ของคนกลุ่มนัน้ได้อย่างง่ายดาย เช่น การ
สร้างภาพเหมารวมให้ชนกลุ่มน้อยทางชาติพนัธุ์ ให้แลดเูป็นปัญหาของสงัคมได้อย่างแนบเนียน
ผ่านการเป็นบคุคลท่ีต้องพึ่งพาอาศยัการช่วยเหลือจากสงัคมสงเคราะห์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นสิ่งท่ี
ผู้ผลิตส่ือภาพยนตร์และผู้ รับสารสามารถรับรู้เข้าถึงร่วมกนัได้ (Haynes, 2007: 166-167) 

  ทกุระบวนการนีป้รากฏให้เห็นในวาทกรรมร่วมสมยัท่ีเก่ียวข้องกับการอพยพเข้า
เมือง ค าว่า “กลุ่มผู้หาสถานท่ีพกัพิงและกลุ่มผู้อพยพลีภ้ยั” (Asylum Seekers and Refugees) 
ถกูใช้อยา่งปะปนรวมกนั แตท่ัง้คูก็่มีสิ่งเหมือนกนัคือ สถานะและชาติพนัธุ์รวมไปถึงอตัลกัษณ์ทาง
เชือ้ชาติอนัหลากหลายท่ีล้วนล่มสลาย พวกเขาถกูลดทอนอตัลกัษณ์ของตนเองให้เหลือเพียงภาพ
ตวัแทนของการเป็นคนหาท่ีพกัพิง ซึ่งง่ายตอ่การน าเสนอให้แก่ผู้ รับสาร ลกัษณะของคนหาท่ีพกัพิง
และผู้อพยพลีภ้ัยดงักล่าวจะถูกฉายภาพเพียงบางส่วนท่ีส่ือมวลชนคดัมา และเหมารวมว่าน่ีคือ
พวกอพยพ เพราะความหลากหลายทางเชือ้ชาติและชาติพนัธุ์ของคนเหล่านีก็้ถกูลดทอนลงไปใน
การน าเสนอภาพตวัแทน อย่างไรก็ดี การตระหนกัรู้ถึงประเด็นดงักล่าวของผู้ผลิตส่ือจะท าให้เกิด
ความละเอียดลุ่มลึกและประณีตพิถีพิถันมากขึน้ในการเลือกน าเสนอเนือ้หา (Haynes, 2007 
:179) 

นอกจากนี ้เม่ือสมาชิกของชนกลุ่มน้อยถกูคดัเลือกออกมาน าเสนอในเนือ้หาส่ือ
กระแสหลกั บรรดาผู้ผลิตส่ือจะช่ืนชอบบุคคลท่ีเชือ้ชาติอ่อนกว่า แม้ภาพตวัแทนชนกลุ่มน้อยใน
โฆษณาถกูน าเสนอให้เป็นคนผิวด า แตจ่ะเป็นผิวด าแบบอ่อนกว่าปกติ เพ่ือให้ผู้ รับสารท่ีเป็นคนผิว
ขาวไมรู้่สกึแปลกแยกกบัโฆษณาดงักลา่ว (Haynes, 2007: 183)  

           ในด้านการคดัตวันกัแสดงนัน้ บรรดาผู้ผลิตภาพยนตร์จะคดักลุ่มคนท่ีเป็นกระแส
หลักของสังคมมาเป็นแกนหลักในสถานการณ์ปกติ และจะให้มีชนกลุ่มน้อยปรากฎตามบริบท
เฉพาะเท่านัน้ กล่าวคือ มีการสร้างตวัละครผิวขาวให้มีความโดดเดน่อยู่เสมอแม้ในสถานการณ์ท่ี
ต้องเข้าไปอยูท่า่มกลา่งกลุม่คนท่ีหลากหลายทางเชือ้ชาตแิละชาตพินัธุ์ในภาพยนตร์ก็ตาม 
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แม้สถานการณ์การเหยียดเชือ้ชาตแิละเชือ้ชาติในปัจจบุนัจะถกูพฒันาให้ดีขึน้ แต่
ความสมัพนัธ์ข้ามเชือ้ชาตก็ิยงัคงกลายเป็นข้อถกเถียงขดัแย้งเสมอมา เพ่ือรักษาวฒันธรรมชายผิว
ขาวเป็นใหญ่ (White Patriarchy) พบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ชายผิวขาวและผู้หญิงผิวด า ยงัคง
ไม่กระทบกระเทือนต่ออภิสิทธ์ิทางสงัคมของคนขาว  ตวัอย่างเช่น  ชายชาวเอเชียจะถูกน าเสนอ
แบบไม่ปรากฏเพศแน่ชดัหรือในทางตรงกนัข้ามจะถกูน าเสนอว่าเป็นพวกชอบข่มขืนกระท าช าเรา
หญิงผิวขาว  ขณะท่ีรักโรแมน-ติกระหว่างคนเอเชียด้วยกนันัน้ แทบจะไม่ปรากฏให้เห็นในโทรทศัน์
หรือในภาพยนตร์ ในขณะท่ีหญิงชาวเอเชียจะถกูประกอบสร้างให้เป็นวตัถทุางเพศส าหรับผู้ชายผิว
ขาว ภาพตวัแทนเหล่านีม้าจากวาทกรรมในยคุล่าอาณานิคม ซึ่งตอบสนองความต้องการจะได้รับ
ประสบการณ์แปลกตานา่ต่ืนเต้นของผู้ชายผิวขาวชาวตะวนัตก (Haynes, 2007: 183) 
  2.1.4.3  ส่ือในฐานะท่ีเป็นกลไกของรัฐอดุมการณ์เหยียดเชือ้ชาต ิ    
  คาร์ล  มาร์กซ์ กลา่ววา่ ชนชัน้ใดท่ีมีอ านาจในการครอบครองปัจจยัการผลิตวตัถก็ุ
ย่อมมีอ านาจในการควบคุมปัจจัยในการผลิตความคิดของสังคมด้วย ดงันัน้ส่ือมวลชนในฐานะ
ปัจจัยการผลิตความคิดทางสังคมจึงกลายเป็นเคร่ืองมือของกลุ่มนายทุนเจ้าของปัจจยัการผลิต 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2541: 13) 

 แนวคดิมาร์กซิสต์ท่ีเก่ียวข้องกบัส่ือมวลชนนัน้ให้ความส าคญักบัอ านาจเน่ืองจาก
ชนชัน้ปกครองใช้อ านาจในการควบคมุผู้คน ดงัท่ีปรากฏในข้อความว่า “ชนชัน้ท่ีถกูปกครองตา่งถกู
ควบคมุด้วยปัจจยัการผลิตและปัจจยัทางความคิด” ซึ่งทฤษฎีส่ือสารมวลชนตามมมุมองของมาร์ก
ซิสต์ในศตวรรษท่ี 20 นัน้ เน้นผลกระทบท่ีเกิดจากส่ือซึง่เอือ้ประโยชน์แก่ชนชัน้ปกครอง การผลิตซ า้
ลักษณะความสัมพันธ์ท่ีเป็นไปเพ่ือการแสวงหาผลประโยชน์และการควบคุมส่ือ เพ่ือให้ชนชัน้
แรงงานตกอยูใ่นสถานะท่ีเป็นรองตอ่ไป (Berger, 2012: 52-53)   

  อัลธูแซร์ (1971) กล่าวว่าการท างานของส่ือมวลชนนัน้เป็นเคร่ืองมือของรัฐ
อดุมการณ์ผา่นกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม ซึง่วิธีการส่ือสารมวลชนนีจ้ะช่วยให้รัฐทนุนิยมด ารง
อยูไ่ด้โดยไมต้่องใช้ความรุนแรงแตอ่ยา่งใด (Althusser, 1971 อ้างถึงใน Devereux, 2007: 96) 

  มาร์คสั (1964) กล่าวว่า ทฤษฎีมาร์กซิสต์ได้เช่ือมโยงระหว่างความเป็นเจ้าของ
ปัจจยัการผลิต (Ownership) และการเผยแพร่ความถูกต้องชอบธรรมของค่านิยมหลกั มุมมอง
ดงักล่าวนีจ้ะเห็นได้จากการพยายามครอบครองพืน้ท่ีส่ือโดยชนชัน้ปกครองผิวขาว และพยายาม
สอดแทรกเนือ้หาเชิงอนรัุกษ์นิยมผ่านทางส่ือตา่งๆ  ทฤษฎีมาร์กซิสต์ว่าด้วยองค์กรส่ือในระบบทุน
นิยมนี ้ประกอบด้วย การท่ีส่ือมวลชนตกอยู่ภายใต้อ านาจของชนชัน้กลาง ส่ือจะด าเนินการเพ่ือ
ตอบสนองผลประโยชน์ของชนชัน้ดงักล่าว เพ่ือสนบัสนุนผู้จดัตัง้องค์กรส่ือเอง  มีอ านาจในการ
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ควบคมุการกระจายทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และการเข้าถึงส่ือถูกจ ากดัสิทธิเพ่ือลดความขดัแย้ง
ทางการเมือง ดงันัน้เม่ือชนชัน้นายทนุถกูยกระดบัให้เป็นชนชัน้หลกัทางเศรษฐกิจ จึงมีการควบคมุ
ระบบผ่านการผลิตและการกระจายสินค้า รวมถึงสร้างและรักษาระบบสัญลกัษณ์เพ่ือให้ ระบบ
ดงักลา่วคงอยู ่ (Marcuse, 1964 อ้างถึงใน Isaac, 1987)  

  การท่ีชนชัน้นายทุนได้กลายมาเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตในอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ ส่งผลให้องค์กรส่ือมวลชนขนาดใหญ่มีการเจริญเติบโตมากขึน้ ดงันัน้โครงสร้างของ
องค์กรในลกัษณะครอบครัวแบบดัง้เดิมจึงถกูแทนท่ีด้วยโครงสร้างองค์กรท่ีมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั ท าให้
ส่วนแบ่งในการถือครองแบง่ออกเป็นส่วนๆ และเป็นอปุสรรคต่อการควบคมุและจดัสรรทรัพยากร
อยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ผู้ก่อตัง้องค์กรรายเก่าได้เปล่ียนมือการบริหารงานให้อยู่ในมือของ
ผู้บริหารมืออาชีพยคุใหม่ท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือรับมือกบัการด าเนินงานท่ี
ซบัซ้อนมากขึน้ของธุรกิจท่ีทนัสมยั ดงันัน้ วิธีทางการบริหารแบบควบคมุสัง่การได้เข้ามาแทนท่ีการ
ท างานแบบเดิมอย่างสิน้เชิงเพ่ือให้เกิดการควบคุมองค์กรร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ  ท าให้
อตุสาหกรรมการส่ือสารยงัคงเกิดปัญหาในการท าหน้าเพ่ือสงัคมได้ไม่ดีนกัเม่ือเทียบกับภาคส่วน
อ่ืน ๆ ในระบบเศรษฐกิจ  (Miliband, 1969 อ้างถึงใน Isaac, 1987)  

  การเปล่ียนแปลงสภาวะตลาด ได้แก่ ความต้องการทางเทคโนโลยีสมยัใหม่และ
การรับมือกับสภาพเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรส่ือ ส่ือมวลชนเป็นตัวสร้าง
บรรทัดฐาน ซึ่งเช่ือมโยงค่านิยมและกรอบแนวคิดในแต่ละวัฒนธรรม ดังนัน้ส่ื อจึงจ าเป็นต้อง
น าเสนอคา่นิยมร่วมท่ีเกิดขึน้ในสงัคมด้วย ทัง้นี ้องค์กรส่ือควรพิจารณาถึงมาตรฐานการด าเนินงาน
ท่ีต้องมีความรับผิดชอบตอ่ประเทศชาติในการผลิตข่าว สร้างกฏเกณฑ์ในการน าเสนอเนือ้หาตา่งๆ 
ส่ือมวลชนเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัตอ่การเปล่ียนแปลงทางสงัคม ซึง่ทฤษฎีการวิพากษ์ส่ือมวลชน
ตามแนวคิดมาร์กซิสต์นัน้มักน ามาใช้ในการศึกษาเชิงวิพากษ์ กรณีท่ีส่ือมวลชนน าเสนอการ
โฆษณาชวนเช่ือและการพยายามควบคมุความคดิประชาชน (Isaac, 1987)  
  ในงานวิจยัฉบบันีผู้้วิจยัจึงศึกษา“ กลวิธีการน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและ
การเลือกปฏิบตัติอ่ชาวแอฟริกนั-อเมริกนัในภาพยนตร์ฮอลลีวดู : การวิเคราะห์ตวับท”  ท่ีใช้แนวคิด
เร่ืองการเหยียดเชือ้ชาติน ามาพิจารณาร่วมกบัแนวคิดเร่ืองบทบาทของส่ือภาพยนตร์ท่ีมีผลตอ่เชือ้
ชาติและชาติพนัธุ์  โดยวิเคราะห์กลวิธีการสร้างและน าเสนอภาพลกัษณ์ของตวัละครผิวด าและตวั
ละครผิวขาวในภาพยนตร์ฮอลลีวดูกลุม่ตวัอยา่ง 
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2.2  แนวคิดการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ (Narrative)  
 

มนุษย์มีการส่ือสารระหว่างกันด้วยการเล่าเร่ือง โดยใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนเป็น
เคร่ืองมือในการส่ือสาร การเล่าเร่ืองด้วยภาษาเขียนผ่านตัวหนังสือ เช่น การเขียนข่าวลงใน
หนงัสือพิมพ์ วารสาร นวนิยาย วรรณกรรม ส่วนการเล่าเร่ืองด้วยภาษาพดูนัน้ผ่านการใช้น า้เสียง 
เพ่ือปรุงแต่งให้เร่ืองราวนัน้มีชีวิตชีวา การเล่าเร่ืองนัน้ปรากฏอยู่ในทุกๆ วัฒนธรรม นอกจากนี ้
รูปภาพยงัสามารถใช้ในการเลา่เร่ืองและส่ือความได้เชน่กนั จนเกิดเป็นค ากล่าวท่ีว่า ภาพเพียงหนึ่ง
ภาพก็สามารถใช้แทนค าพูดได้เป็นพันๆค า เม่ือวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีในการเล่าเร่ืองได้
พฒันาขึน้ การเล่าเร่ืองจึงเข้าไปอยู่ในส่ือตา่งๆ จากการเล่าเร่ืองโดยปากต่อปากสู่การเล่าข่าวทาง
วิทยุ จากการเล่านิทานของผู้ ใหญ่ให้เด็กฟังกลายมาเป็นละครในโทรทศัน์และภาพยนตร์ (ฉลอง
รัตน์ ทิพย์พิมาน, 2539: 1)   

ภาพยนตร์ถือเป็นการเล่าเร่ืองผ่านภาพเคล่ือนไหว โดยการน าภาพนิ่งมาเรียงตอ่กนั และ
ฉายด้วยความเร็วท่ีตอ่เน่ือง ภาพยนตร์มีการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว จากภาพขาว-ด า กลายมาเป็น
ภาพยนตร์สี จากภาพยนตร์เงียบมาเป็นภาพยนตร์ท่ีมีเสียง เพียงศตวรรษเดียวภาพยนตร์ก็ได้
กลายมาเป็นส่ือท่ีใช้ในการเล่าเร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ โดยมีองค์ประกอบทัง้ภาพและเสียง 
ประกอบกบัเทคนิคท่ีซบัซ้อน ท าให้ภาพยนตร์ได้รับความนิยมในวงกว้าง และมีอิทธิพลตอ่มวลชน
ในทกุวฒันธรรม (ฉลองรัตน์ ทิพย์พิมาน, 2539: 1)   

การวิเคราะห์การเล่าเร่ืองในภาพยนตร์นัน้ท าให้ทราบถึงความเช่ือมโยงระหว่างตวับทของ
ภาพยนตร์และประเด็นปัญหาท่ีปรากฏในภาพยนตร์นัน้ๆ ทัง้ในรูปแบบท่ีสามารถเห็นได้อย่าง
ชดัเจนและแฝงอยูใ่นการเลา่เร่ืองอยา่งประณีตและซบัซ้อน โดยเป็นการพิจารณาผ่านองค์ประกอบ
ท่ีส าคญัของการเลา่เร่ืองทัง้ 7 ประการ คือ โครงเร่ือง (Plot) มมุมองในการเล่าเร่ือง (Point of View) 
แก่นเร่ือง (Theme) ความขดัแย้ง (Conflict) ตวัละคร (Character) สญัลกัษณ์ (Symbols) และ
ฉาก (Scene) รวมถึงสามารถตีความสญัญะต่างๆ ท่ีปรากฏอยู่ในองค์ประกอบแต่ละส่วนของ
ภาพยนตร์ได้อยา่งชดัเจนและครบถ้วน (ชโลทร โพยมยล, 2552: 29) 

การศึกษาวิจยัครัง้นีไ้ด้ใช้แนวคิดการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ทัง้ 7 องค์ประกอบข้างต้นมา
วิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามน าวิจยัในประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อชาวแอฟริกัน-
อเมริกัน ทัง้นี ้เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการสร้างความหมายของภาพยนตร์และการผลิตระบบ
ความคดิของผู้ผลิตภาพยนตร์ท่ีมีตอ่ประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิตอ่ชาวแอฟริกนั – 
อเมริกนั รวมถึงการน าเสนอภาพลกัษณ์ของตวัละครผิวด าและตวัละครผิวขาวในภาพยนตร์ฮอลลี
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วดูกลุม่ตวัอยา่งผา่นการจ าแนกประเภทของตวัละครซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการวิเคราะห์การ
เลา่เร่ืองในภาพยนตร์ ดงันี ้ 
   

2.2.1  โครงเร่ือง (Plot)    
โครงเร่ือง คือ เหตกุารณ์ท่ีปรากฏอยู่ในเร่ืองเล่า เป็นการน าเหตกุารณ์หลายเหตกุารณ์มา

เรียงต่อกันอย่างมีเหตุมีผล แต่ไม่ได้มีความจ าเป็นว่าต้องเรียงตามล าดบัเวลาแต่อย่างใด ซึ่งมี
ความแตกตา่งจากตวัเร่ือง (Story) ท่ีเหตกุารณ์จะเรียงตอ่กันตามล าดบัเวลา กล่าวได้ว่าตวัเร่ือง
เป็นท่ีรวมของสัญญะท่ีกระจัดกระจายหลายตัว ผู้ รับสารจะรู้เพียงว่าเกิดเหตุการณ์อะไรใน
ภาพยนตร์บ้าง แต่โครงเร่ืองคือชุดของสัญญะท่ีถูกเช่ือมโยงกันด้วยความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
ก่อให้เกิดความหมายใหมแ่ละท าให้ผู้ รับสารสามารถเข้าใจความหมายอ่ืนๆ ได้ (กาญจนา แก้วเทพ
, 2553: 277) โครงเร่ืองคือสว่นหนึ่งของตวัเร่ือง มีทัง้โครงเร่ืองท่ีเรียบง่ายเรียงล าดบัตามเหตุการณ์
และโครงเร่ืองท่ีซบัซ้อน เช่น ผู้ เล่าเร่ืองเปิดเร่ืองด้วยการน าเหตกุารณ์ในตอนกลางของภาพยนตร์
มาน าเสนอเป็นล าดบัแรก หรือน าผลลพัท์ของเหตกุารณ์ในตอนจบของภาพยนตร์มาน าเสนอก่อน
สาเหตก็ุได้ ท าให้เราสามารถแยกประเภทของโครงเร่ืองได้ตามการล าดบัเหตกุารณ์ของภาพยนตร์ 
(Todorov, 1977: 45)  

การวิเคราะห์โครงเร่ืองจะท าให้ทราบถึงแต่ละขัน้ตอนของการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ว่ามี
ลกัษณะอย่างไร  โดยจะมีการล าดบัเหตกุารณ์ ท่ีท าให้ผู้ รับสารเห็นถึงพฒันาการของการด าเนิน
เร่ือง โดยแบง่เป็นขัน้ตอนการเลา่เร่ืองไว้ 5 ขัน้ตอน ดงันี ้(ประพนธ์ ตตยิวรกลุวงศ์, 2553:25-26) 

           2.2.1.1  การเร่ิมเร่ือง (Exposition) คือ จุดเร่ิมต้นเพ่ือใช้ในการชกัจงูความสนใจ
ของผู้ รับสารในท่ีนีคื้อ ผู้ ชม ให้ติดตามเร่ืองราวต่อไป ซึ่งอาจจะใช้กลยุทธ์การเร่ิมเร่ืองได้
หลากหลายรูปแบบ เชน่ แนะน าตวัละคร แนะน าฉากและสถานท่ี เปิดประเด็นปัญหาความขดัแย้ง
เพ่ือให้เนือ้เร่ืองมีความน่าติดตาม และก็ไม่จ าเป็นท่ีการเร่ิมเร่ืองต้องล าดบัเหตกุารณ์ อาจเร่ิมจาก
ตอนกลางเร่ือง หรือเป็นการย้อนจากตอนท้ายเร่ืองไปหาต้นเร่ืองก็ได้  

           2.2.1.2  การพฒันาเหตกุารณ์ (Rising Action) คือ ขัน้ตอนท่ีเร่ืองราวเร่ิมมีการ
ด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองและมีความสมเหตสุมผล มีจดุหกัเห (Turning Point) ท่ีท าให้การด าเนิน
ชีวิตของตวัละครเปล่ียนแปลงไป มีความขัดแย้ง (Conflict) เกิดขึน้และเร่ิมทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึน้ ตวัละครเร่ิมมีความตงึเครียดและความยุง่ยากล าบากใจมากขึน้จนกลายเป็นวิกฤต ิ(Crisis) 

           2.2.1.3  ขัน้ภาวะวิกฤต (Climax) เป็นขัน้ตอนท่ีเร่ืองราวด าเนินไปสู่จดุแตกหกั ตวั
ละครอยูใ่นสถานการณ์ท่ีต้องตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหนึง่ 
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           2.2.1.4  ขัน้ภาวะคล่ีคลาย (Falling Action) คือขัน้ตอนสภาพหลงัจากท่ีจดุวิกฤติ
ได้ผา่นพ้นไปแล้ว เน่ืองมาจากปัญหาความยุง่ยากและเง่ือนง าตา่งๆ ได้ถกูเปิดเผยหรือแก้ไขได้  

           2.2.1.5  ขัน้ของการยตุิเร่ืองราว (Ending) คือ ขัน้ตอนสุดท้ายท่ีเร่ืองราวนัน้ได้จบ
สิน้ลง โดยอาจจะมีจุดจบได้หลายแบบ เช่น อาจจะจบอย่างมีความสุข จบอย่างสูญเสีย หรือจบ
อยา่งท่ียงัมีปริศนาคาใจอยู ่เป็นต้น    

 กสุดาฟ เฟรย์ธาก (1863) นกัวิเคราะห์ชาวเยอรมนัได้เสนอโครงสร้างในการเล่า
เร่ืองรูปแบบตวัวี (V) อธิบายถึงโครงสร้างการเล่าเร่ืองได้ว่า การเร่ิมเร่ืองจากความขดัแย้งระหว่าง
ตวัเอกและคูป่รปักษ์ ได้พฒันาเหตกุารณ์เป็นล าดบัขึน้ไปจนถึงจดุสุดยอด และเกิดการแก้ปัญหา
ให้คล่ีคลายลงและจบเร่ือง ซึง่สามารถแสดงขัน้ตอนดงักลา่วเป็นแผนภาพได้ ดงันี ้ 

 
           จดุสดุยอด (Climax) 

                  

พฒันาเหตกุารณ์    การแก้ปัญหาให้คล่ีคลาย 

 ตวัเอก          คูป่รปักษ์           (Resolution)           

                     

 
การเร่ิมเร่ือง (Exposition)                  ระยะเวลาของการด าเนินเร่ือง         จบเร่ือง (Ending) 
 
ภาพท่ี 2.1  โครงสร้างการเลา่เร่ืองของกสุดาฟ เฟรย์ธาก 

แหล่งท่ีมา:  กาญจนา แก้วเทพ, 2552: 147. 
 

ทัง้นี ้การศกึษาโครงเร่ืองจะท าให้ผู้ วิจยัทราบถึงโครงสร้างของการเล่าเร่ืองว่าขัน้ตอนของ
การเล่าเร่ืองของภาพยนตร์ฮอลลีวูดกลุ่มตัวอย่างแต่ละเร่ืองมีลักษณะอย่างไร และมีประเด็น
เหยียดเชือ้ชาตหิรือการเลือกปฏิบตัิตอ่ชาวแอฟริกนั-อเมริกนัปรากฏอยูใ่นขัน้ตอนใดของเร่ือง  
 
 2.2.2  มุมมองการเล่าเร่ือง (Point of View) 
 มมุมองการเล่าเร่ือง คือ ความเข้าใจในพฤติกรรมของตวัละครและการมองเหตกุารณ์ใน
ภาพยนตร์ผ่านสายตาของตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นการก าหนดโดยผู้ สร้างภาพยนตร์ว่า
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ต้องการให้ผู้ ใดเป็นผู้ เล่าเร่ืองหรือเป็นการเล่าเร่ืองผ่านมุมมองของตวัละครใด การเล่าเร่ืองด้วย
มุมมองท่ีแตกต่างกันของผู้ เล่าเร่ืองจะท าให้ผู้ ชมนัน้เข้าใจความหมายและมีอารมณ์ร่วมไปกับ
ภาพยนตร์ได้แตกต่างกัน เรียกได้ว่าเป็นการมองจากมุมมองเดียวกันกับผู้ เล่าเร่ือง จิอันเนตต ิ
(1988) ได้แบง่ประเภทของมมุมองการเลา่เร่ืองท่ีเกิดจากผู้ เลา่เร่ืองเป็น  4  ประเภท ดงันี ้ 
             2.2.2.1  ผู้ เล่าเร่ืองมองไปจากมุมมองของบุรุษท่ีหนึ่ง (The First – Person 
Narrator) กลา่วคือ ตวัเอกของเร่ืองเป็นผู้ เล่าเร่ือง การเล่าเร่ืองในรูปแบบนีม้กัจะได้ยินค าว่า “ผม” 
หรือ “ฉนั” ปรากฏอยูต่ลอด เน่ืองจากผู้ เล่าเร่ืองเป็นเจ้าของเร่ือง ดงันัน้จึงมีข้อเดน่ตรงท่ีใกล้ชิดกบั
เหตกุารณ์ แตข้่อเสียคืออาจจะมีอคตเิจือปนอยู่  
   2.2.2.2 ผู้ เล่าเร่ืองมองไปจากมุมมองของบุรุษท่ีสาม (The Third – Person 
Narrator) คือ การท่ีผู้ เล่าเร่ืองมีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงอยู่กับตัวละครเอก ผู้ เล่าจึงเล่าเร่ือง
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้กบัตวัเอก (ไมใ่ชเ่ร่ืองของตวัผู้ เลา่โดยตรง) 
        2.2.2.3  การเล่าเร่ืองจากมมุมองท่ีเป็นกลาง (The Objective) เป็นการเล่าเร่ืองท่ี
ไม่ปรากฏตวัผู้ เล่าในลกัษณะของตวับคุคล แตจ่ะเป็นการเล่าจากมุมมองของคนวงนอกท่ีสงัเกต
และรายงานเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้อย่างเป็นกลางตามท่ีเหตุการณ์เกิดขึน้จริง และปล่อยให้ผู้ ชม
ตดัสินเอาเอง เช่น วิธีการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์ข่าว สารคดี หรือภาพยนตร์ท่ีเน้นความสมจริง
ข้อเดน่ของวิธีการเล่าเร่ืองแบบนีก็้คือมีความเป็นกลาง แตมี่ข้อด้อยคือ ไม่สามารถจะช่วยให้ผู้ชม
เข้าใจ อารมณ์ ความคดิ และจิตใจของตวัละครได้อยา่งลกึซึง้  
   2.2.2.4  การเล่าเร่ืองแบบรู้รอบด้าน (The Omniscient) วิธีการเล่าเร่ืองแบบนี ้ 
อาจจะมีจดุร่วมกับทัง้สามแบบท่ีกล่าวมา คือ อาจจะเป็นบรุุษท่ีหนึ่ง บรุุษท่ีสามหรือมมุมองท่ีเป็น
กลาง แตว่ิธีการเล่าเร่ืองแบบสุดท้ายนีจ้ะมีลกัษณะพิเศษคือ สามารถหยัง่รู้ทกุอย่างไม่ว่าจะเป็น
ความคดิหรือจิตใจของตวัละครทกุตวั ไมมี่ข้อจ ากดัในเร่ืองของเวลาและสถานท่ี สามารถย้อนอดีต
หรือไปยังอนาคตและย้ายสถานการณ์หรือสถานท่ีได้  การเล่าเร่ืองแบบนีเ้ป็นการเล่าเร่ืองท่ี
ภาพยนตร์น ามาใช้มากท่ีสดุ (Giannetti,1988 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2553: 301-303) 
   การวิเคราะห์มุมมองการเล่าเ ร่ืองจะท าให้ทราบถึงจุดประสงค์ของผู้ สร้าง
ภาพยนตร์ท่ีต้องการส่ือความหมายไปยงัผู้ชม เน่ืองจากผู้ เล่าเร่ืองในแต่ละประเภทจะมีจุดยืนท่ี
แตกตา่งกนั ดงันัน้มมุมองของผู้ รับสารจงึถกูก าหนดโดยมมุมองของผู้ เลา่เร่ืองนัน่เอง 
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2.2.3  แก่นเร่ือง (Theme)    
เฮอร์ทิกและยาร์เบอร์ (1971) อธิบายว่า แก่นเร่ือง คือ ความคิดหลกัในการด าเนินเร่ือง เป็น

ความคิดรวบยอดท่ีเจ้าของเร่ืองต้องการจะน าเสนอ  แก่นเร่ืองท่ีได้รับความนิยมและพบบ่อย คือ 
เร่ืองความดี ความชัว่ หรือไม่ก็เป็นเร่ืองของความรัก ซึ่งเราสามารถท าความเข้าใจแก่นเร่ืองได้จาก
การสงัเกตองค์ประกอบต่างๆ ในการเล่าเร่ือง เช่น ค่านิยม ค าพูด หรือสญัลกัษณ์ท่ีปรากฏอยู่ใน
เร่ือง  ในรายละเอียดปลีกย่อยของแก่นเร่ืองจะมีองค์ประกอบท่ีสนบัสนนุความคิดหลกัแตกตา่งกนั
ออกไป แต่ทัง้หมดก็จะมีลักษณะร่วมกันบางประการ หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ดงันัน้การ
พิจารณารายละเอียดปลีกย่อยจะท าให้สามารถเข้าใจเร่ืองราวได้ชัดเจนยิ่งขึน้ (Hurtik and 
Yarber, 1971: 94) 

บ็อกส์ (1978) ได้แบง่แก่นเร่ืองออกเป็น 5 ประเภท ซึ่งแก่นเร่ืองแตล่ะประเภทคือศนูย์กลาง
แห่งความหมายท่ีเก่ียวข้องกับอุดมการณ์ คา่นิยม ความเช่ือด้านต่างๆ ของสงัคม ดงันี ้(ประพนธ์ 
ตตยิวรกลุวงศ์, 2553: 26) 
             2.2.3.1  แก่นเร่ืองในด้านศีลธรรม ซึ่งจะเน้นในเร่ืองของศีลธรรม โดยใช้เร่ืองของ
ความจริงท่ีปรากฎอยูท่ัว่ไป และมีการใช้ศีลธรรมหลายเร่ืองมาน าเสนอให้มีความสมัพนัธ์กนั 
             2.2.3.2  แก่นเร่ืองในด้านชีวิต ซึง่จะเน้นในเร่ืองจริงของชีวิต มีการสร้างข้อวิพากษ์
ในประสบการณ์ทางธรรมชาตขิองมนษุย์ เป็นการประเมินสภาพของมนษุย์ 
             2.2.3.3  แก่นเร่ืองในด้านธรรมชาติของมนษุย์ โดยเน้นการน าเสนอพฤติกรรมของ
มนษุย์คนหนึง่หรือมนษุย์กลุม่หนึง่ แตเ่ป็นตวัแทนของมนษุย์ทัง้หมด 
             2.2.3.4  แก่นเร่ืองในด้านการวิพากษ์สังคม โดนเน้นการสะท้อนให้เห็นสภาพ
สงัคมซึง่ท าได้ทัง้ในแนวตลก เสียดสี หรือสมจริง เพ่ือเป็นการปฏิรูปสงัคม 
             2.2.3.5  แก่นเร่ืองเก่ียวกับค าถามเชิงปรัชญา โดยน าเสนอการตัง้ค าถามเพ่ือ
เรียกร้องให้ตอบในเชิงปรัชญา ซึง่ต้องการการวิเคราะห์จากผู้ชม 

การวิเคราะห์แก่นเร่ืองจะท าให้ผู้ วิจัยทราบถึงศูนย์กลางของความคิดหลักเก่ียวกับ
กระบวนการสร้างความหมายท่ีผู้ สร้างภาพยนตร์ต้องการจะส่ือไปยงัผู้ชม  แก่นเร่ืองเป็นสิ่งท่ียึด
เนือ้เร่ืองทกุส่วนของภาพยนตร์เข้าไว้ (รักศานต์ วิวฒัน์สินอดุม, 2548: 41) ดงันัน้แก่นเร่ืองจึงเป็น
สิ่งส าคญั เพราะท าให้ผู้ชมพบความหมายของเร่ืองท่ีอาจน าไปสู่ความเข้าใจชีวิตได้  (อิราวดี ไตลงั
คะ, 2543: 66) 
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2.2.4  ความขัดแย้ง (Conflict)  
ความขดัแย้ง คือ ปัญหาหรืออุปสรรคของตวัละครท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์ เป็นสิ่งท่ีต้องได้รับ

การแก้ไขและถ้าปราศจากความขดัแย้งก็จะไม่มีตวัละคร (Character) หากปราศจากตวัละครก็จะ
ไมมี่การกระท า (Action) และหากปราศจากการกระท าก็ไม่มีเร่ืองราว (Story) ความขดัแย้งจึงเป็น
องค์ประกอบส าคญัท่ีท าให้การเล่าเร่ืองในภาพยนตร์จะสามารถด าเนินต่อไป เราสามารถแบ่ง
ความขัดแย้งท่ีเกิดขึน้ออกเป็น 2  ประเภท  คือความขัดแย้งภายนอกและความขัดแย้งภายใน      
(อิราวดี ไตลงัคะ, 2543: 4) 

ประเภทของความขดัแย้งภายนอกท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์นัน้มีรูปแบบดงันี ้ 
 1) ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ คือ การท่ีตัวละครสองฝ่ายไม่ลงรอยกัน 
โดยมีสาเหตจุากการขดัผลประโยชน์ ความคิดเห็น และอุดมการณ์ท่ีตา่งกัน  ท าให้แตล่ะฝ่ายนัน้
เกิดการตอ่ต้านกนัและพยายามหาทางท าลายซึง่กนัและกนั   
 2) ความขดัแย้งระหวา่งมนษุย์กบัสงัคม คือ การท่ีตวัละครมีความขดัแย้งกบัระเบียบ
กฏเกณฑ์ หรือโครงสร้างของสงัคม เชน่ การตอ่สู้กบัคา่นิยม ความเช่ือในสงัคม 
 3) ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ คือ การท่ีตัวละครต้องเผชิญกับภัย
ธรรมชาต ิเชน่ ไฟป่า น า้ทว่ม พายถุลม่ เป็นต้น  

ประเภทของความขดัแย้งภายในคือ ความขดัแย้งภายในจิตใจของตวัละคร หมายถึง การท่ี
ตวัละครเกิดความสบัสนในตวัเองและเกิดความล าบากใจในการตดัสินใจท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เน่ืองจาก
บางสิ่งนัน้ขดัตอ่กฎเกณฑ์หรือมาตรฐานของสงัคม (รักศานต์ วิวฒัน์สินอดุม, 2546: 101) 

การวิเคราะห์ความขดัแย้งจะท าให้ผู้วิจยัทราบถึงปัญหาของตวัละครหรือสภาพจิตใจของตวั
ละครท่ีต้องเผชิญและน าไปสู่การแก้ไขสถานการณ์ และท าให้เข้าใจเร่ืองราวในภาพยนตร์ได้ดี
ยิ่งขึน้เพราะเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์ล้วนมีจดุเร่ิมต้นมาจากความขดัแย้งนัน่เอง 
     

2.2.5  ตัวละคร (Character)  
ตวัละคร คือ ผู้ด าเนินเร่ืองราวในภาพยนตร์ และสิ่งท่ีจะท าให้เร่ืองราวในภาพยนตร์สามารถ

ขบัเคล่ือนไปได้ตัง้แตต้่นจนจบเร่ืองได้ก็คือ การกระท าของตวัละครนัน่เอง นอกจากนี ้ดไวท์ วี.สเวน 
(1982) ได้อธิบายถึงส่วนประกอบของตัวละครว่ามีอยู่ด้วยกัน 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นความคิด 
(Conception)  ความคิดของตัวละครนัน้โดยปกติจะเป็นสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงได้ยากจนเม่ือต้อง
ประสบกับเหตุการณ์ส าคญัในชีวิตท่ีมากพอจนสามารถท าให้ตวัละครตดัสินใจเปล่ียนแปลง ตวั
ละครท่ีดีนัน้จะมีความคดิเป็นของตวัเอง และสิ่งท่ีจะมาก าหนดความคิดและจิตใจของตวัละครนัน้
คือ ภูมิหลงัของตวัละคร และส่วนท่ีเป็นการแสดงออก (Presentation) ซึ่งอาจจะมีความสมัพนัธ์



29 

หรือไม่สมัพนัธ์กับส่วนท่ีเป็นความคิดก็ได้  ไม่จ าเป็นต้องเปล่ียนให้สมัพนัธ์กนัเสมอไป แต่ว่าการ
แสดงออกของตัวละครนัน้มักจะเป็นไปตามความคาดหวังต่อผลท่ีจะได้รับ (Swain,1982: 95)  
นอกจากนี ้บ็อกส์ (1978) ได้จ าแนกประเภทของตวัละครไว้ 3 ประเภท ดงันี;้  Boggs, 1978 อ้าง
ถึงใน จิรัฏฐ์ เผา่จิระชยัศลิป์ชยั, 2548: 19-22) 

  1)  การจ าแนกประเภทของตวัละครตามลกัษณะนิสยัของตวัละคร แยกย่อยเป็น 
2 คณุลกัษณะ คือ  
         (1) ตัวละครท่ีมีคุณลักษณะแน่นอนหรือไม่ซับซ้อน (Flat or Simple 
Characters) คือตวัละครท่ีแสดงนิสยัออกมาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ซึ่งเป็นลกัษณะนิสยั
ประจ าของตวัละครหรือเป็นตวัละครตามแบบฉบบั (Types) ของบคุคลประเภทนัน้ เรียกได้ว่าเป็น
สูตรส าเร็จ (Formula) เช่น ตวัละครท่ีเป็นคนร้ายนัน้จะมีจิตใจท่ีโหดเหีย้มร้ายกาจ ซึ่งลักษณะนี ้
เรียกวา่ ภาพเหมารวม (Stereotypes) (Turco, 1999 อ้างถึงใน ชโลทร โพยมยล, 2552: 33)  

         (2)  ตวัละครท่ีมีความซบัซ้อน (Round or Complex Characters) คือ ตวั
ละครท่ีแสดงออกถึงนิสยัในหลาย ๆ ด้าน เป็นลกัษณะท่ีเหมือนกบัความเป็นจริงเพราะมีความคิด 
มีชีวิตชีวา มีอารมณ์ความรู้สึก มีทัง้ด้านดีและด้านไม่ดีอยู่ในตวัละครหนึ่งตวั รวมถึงนิสยัหรือการ
กระท าของตวัละครนัน้สามารถเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้  
  2)  การจ าแนกประเภทของตวัละครตามบคุลิกภาพและพฤตกิรรม แบง่ออกเป็น 2 
ประเภท คือ  

       (1)  ตวัละครประเภทคงท่ี (Static Characters) คือ ตวัละครท่ีมีบุคลิกภาพ
และพฤตกิรรมท่ีคงท่ีตลอดทัง้เร่ืองตัง้แตต่อนต้นเร่ืองด าเนินไปจนจบเร่ือง แม้ว่าเวลา ประสบการณ์
และสถานการณ์จะเปล่ียนแปลงไปก็ตาม 

       (2)  ตวัละครประเภทพลวตัร (Dynamic Characters) คือ ตวัละครท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงบคุลิกภาพและพฤตกิรรมไปตามเวลา ประสบการณ์ และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 
  3)  การจ าแนกประเภทของตวัละครตามความส าคญัของบทบาทในภาพยนตร์
แบง่เป็น 3 ประเภท คือ 
         (1) ตวัละครหลกัหรือตวัละครส าคญั (Main Character or Major Character) 
คือ ตวัละครท่ีมีบทบาทส าคญัต่อเนือ้เร่ืองของภาพยนตร์และคงความสัมพันธ์กับโครงเร่ืองมาก
ท่ีสดุ ไม่จ าเป็นว่าจะต้องเป็นพระเอกหรือนางเอกเท่านัน้ ผู้ ร้ายก็สามารถเป็นตวัหลกัของเนือ้เร่ือง
ได้ ถ้ามีบทบาทท่ีส าคญัท่ีจะชว่ยในการด าเนินเร่ืองได้มาก หลกัของการพิจารณาตวัละครของเร่ือง
จงึอยูท่ี่ความส าคญัของบทบาท ไมไ่ด้อยูท่ี่ลกัษณะนิสยัวา่เป็นคนดีหรือคนเลวแตอ่ยา่งใด 
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      (2)  ตวัละครประกอบ (Minor Character) คือ ตวัละครท่ีมีบทบาทไม่มากนกั
หรืออาจมีบทบาทไปในทางใดทางหนึ่งของเร่ือง อาจมีส่วนช่วยในการด าเนินเร่ือง เป็นการเสริมตวั
ละครหลกัหรือชว่ยสร้างอารมณ์ขนัของเร่ืองได้ 

      (3)  ตวัละครฝ่ายตรงข้าม (Antagonist) คือ ตวัละครท่ีมกัจะปรากฎอยู่ในเร่ือง
ท่ีมีความขดัแย้ง อาจจะไม่ใช่ตวัละครท่ีเป็นบคุคลแตอ่าจจะเป็นปัญหาหรืออปุสรรคอย่างใดอย่าง
หนึง่ท่ีตวัละครหลกัจะต้องชนะหรือผา่นพ้นไปให้ได้ 

นอกจากนีย้งัมีปัจจยัในการสร้างตวัละครให้มีมิติมากขึน้ไว้ 4 ประการ ดงันี ้(Field, 1984 
อ้างถึงใน รักศานต์ วิวฒัน์สินอดุม, 2546: 164-167) 

2.2.5.1  ความต้องการของตวัละคร (Dramatic Need) คือ สิ่งท่ีขับเคล่ือนตัว
ละครให้ด าเนินไปจนจบเร่ือง เป้าหมายของตวัละครในตอนต้นเร่ืองกับตอนจบเร่ืองอาจมีความ
แตกต่างกันได้ กล่าวคือ ในตอนต้นเร่ืองตวัละครอาจจะมีความคิดแบบหนึ่ง แต่เม่ือต้องเจอกับ
อปุสรรคท่ีเข้ามา ตวัละครก็จะเปล่ียนความคดิไปเป็นอีกแบบหนึง่และท าการเลือกเป้าหมายใหม่ได้ 
เชน่ การอยากเอาชนะให้ได้มา หรือการบรรลเุป้าหมาย เป็นต้น  

2.2.5.2  มมุมองของตวัละคร (Point of View) คือ สิ่งท่ีตวัละครเช่ือ หรือมมุมองท่ี
ตวัละครมีตอ่โลก ซึ่งไม่มีเร่ืองถกูหรือผิด เป็นเพียงระบบความเช่ือของแต่ละตวัละคร สิ่งนีเ้องท่ีจะ
เป็นตวัก าหนดความขดัแย้งของเร่ืองราวในภาพยนตร์ เช่น ความคิดในการตอ่ต้านหรือเห็นด้วยกบั
สงคราม เป็นต้น 

2.2.5.3  ทศันคติของตวัละคร (Attitude) คือ สิ่งท่ีตวัละครประเมินค่าไว้ อาจไม่มี
ถูกหรือผิด แต่เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของตวัละคร อย่างการมองว่าใครดีกว่าใครนัน้ก็เป็นการ
ประเมินค่า ซึ่งทัง้ความเช่ือและความคิดเห็นของตัวละครนัน้เป็นเร่ืองท่ีแยกจากกันได้ล าบาก 
เพราะมีความหมายควบคูก่นั เชน่ ความคดิในเชิงบวกเชิงลบ และการมองโลกในแง่ดีหรือร้าย 

2.2.5.4  การเปล่ียนแปลง (Change) คือ ขัน้ตอนสุดท้าย หลงัจากท่ีตวัละครมี
ความต้องการ มีความเช่ือ ความคิดเห็นท่ีเปล่ียนไปตามอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ในชีวิต ตวัละครก็จะเกิด
การเปล่ียนแปลงอีกครัง้ ซึง่น าไปสูบ่ทสรุปของเร่ืองราวในภาพยนตร์ 
  การวิเคราะห์ตวัละครโดยอาศยัการจ าแนกประเภทของตวัละครและปัจจยัในการ
สร้างตวัละครท่ีดีในตวัละครหลกัจะท าให้ทราบถึงจดุประสงค์ของผู้สร้างภาพยนตร์ในการก าหนด
คณุลกัษณะตา่งๆ ของตวัละครผิวขาวและตวัละครผิวด าในภาพยนตร์ได้ชดัเจนยิ่งขึน้  
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2.2.6  สัญลักษณ์ (Symbol)  
สญัลกัษณ์ หมายถึง สิ่งท่ีใช้ในการส่ือความหมายซึ่งอยู่ในรูปแบบของภาพ หรือค าพูดท่ี

มกัจะถกูเสนอซ า้ๆ มากกว่าหนึ่งครัง้ขึน้ไป ภาพยนตร์ คือ การเล่าเร่ืองด้วยภาพเคล่ือนไหว ดงันัน้
สญัลกัษณ์จึงถกูน ามาใช้เพ่ือส่ือความหมายตอ่ผู้ชม ซึ่งผู้ชมก็อาจตีความแตกตา่งกนัไป ขึน้อยู่กบั
ความรู้และประสบการณ์ของแตล่ะบคุคล (ฉลองรัตน์ ทิพย์พิมาน, 2539: 18)  
 สญัลกัษณ์ในท่ีนีจ้ึงหมายถึงชุดของสญัญะ (Set of Signs) ในภาพยนตร์ท่ีถกูสร้างขึน้
เพ่ือให้มีความหมายแทนของจริง (Object) ในบริบทหนึ่ง ด้วยเหตุนีผู้้ ผลิตภาพยนตร์จึงต้อง
ควบคมุให้สญัญะตา่งๆ นัน้มีความหมายไปในทิศทางเดียวกนั โดยสญัลกัษณ์ท่ีพบในภาพยนตร์มี
อยู ่2 ชนิด ดงันี ้(สพุมิตรา วรพงศ์พิเชษฐ, 2554: 48; ณฐันี ตามไท, 2553: 28)  

2.2.6.1  สญัลกัษณ์ทางภาพ คือ องค์ประกอบของภาพยนตร์ ท่ีถูกน าเสนอซ า้ๆ 
(Motif) อาจจะเป็นวตัถ ุสถานท่ี หรือสิ่งมีชีวิต เช่น สตัว์หรือบุคคลก็ได้ สญัลกัษณ์อาจเป็นเพียง
ภาพๆเดียว หรือเป็นกลุ่มของภาพท่ีเกิดจากการตัดต่อขึน้ภายหลัง นอกจากนีเ้ทคนิคทาง
ภาพยนตร์ เชน่ มมุกล้อง แสง สี ก็สามารถส่ือความหมายไปยงัผู้ รับสารได้เชน่กนั 

2.2.6.2  สัญลักษณ์ทางเสียง คือ เสียงต่างๆ ท่ีถูกใช้เพ่ือแสดงความหมายอ่ืนๆ 
เพ่ือเปรียบเทียบความหมาย หรือเพ่ือเป็นการแสดงวัตถุประสงค์ของตัวละคร ใช้ในการให้
รายละเอียดในชีวิตของตวัละคร ไม่ใช่การใช้เพ่ือสร้างอารมณ์ร่วมกับตวัละครและเร่ืองราวของ
ภาพยนตร์  
     การวิเคราะห์สญัลกัษณ์นีส้ามารถพิจารณาจากความถ่ีในการน าเสนอสญัญะใน
ภาพยนตร์ท่ีถกูถ่ายทอดผา่นภาพและเสียงเพ่ือเปรียบเทียบกบัองค์ประกอบประเภทอ่ืนๆ ท่ีปรากฏ
อยูใ่นภาพยนตร์ ซึง่เป็นประโยชน์ในการเข้าถึงการส่ือความหมายของเร่ืองราวในภาพยนตร์ได้    
 

2.2.7  ฉาก (Scene)  
ฉาก คือ องค์ประกอบของการเล่าเร่ืองท่ีใช้บรรจเุหตกุารณ์อย่างตอ่เน่ือง มีทัง้เวลา พืน้ท่ี

และแนวความคิดส าคญัของเร่ือง ฉากมี 5 ประเภท ดงันี ้(ธัญญา สงัขพนัธานนท์, 2539: 191-
193)  

2.2.7.1  ฉากท่ีเป็นธรรมชาติ ได้แก่ สภาพแวดล้อมในธรรมชาติท่ีอยู่รายล้อมตวั
ละคร เชน่ ป่าไม้ ภเูขา ทุง่หญ้า ล าธาร ท้องทะเล เป็นต้น  

  2.2.7.2  ฉากท่ีเป็นสิ่งประดษิฐ์ เชน่ ตกึ อาคารบ้านเรือน เคร่ืองใช้ เป็นต้น 
  2.2.7.3 ฉากท่ีเป็นช่วงเวลา คือ ยุคสมัยหรือช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ตาม
ท้องเร่ือง เป็นต้น 
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2.2.7.4  ฉากท่ีเป็นการด าเนินชีวิตของตวัละคร หมายถึง แบบแผนหรือกิจวตัร
ประจ าวนัของตวัละครหรือถ่ินท่ีตวัละครอาศยัอยู ่เชน่ ในบ้าน โรงเรียน โบสถ์ หรือสถานท่ีท างาน  

2.2.7.5  ฉากท่ีเป็นสภาพแวดล้อมท่ีเป็นนามธรรม คือ สภาพแวดล้อมท่ีจบัต้อง
ไมไ่ด้แตอ่ยูใ่นลกัษณะของความเช่ือของคน เชน่ คา่นิยม ธรรมเนียม ประเพณี เป็นต้น 
  ทัง้นี ้การวิเคราะห์ฉากจะท าให้ผู้ วิจัยทราบถึงความส าคัญในแง่ของการส่ือ
ความหมายบางอยา่งของเร่ืองท่ีมีอิทธิพลตอ่ความคดิในการกระท าของตวัละครได้   

จากแนวคิดการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ท่ีได้กล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยได้ใช้เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ให้เห็นถึงการประกอบสร้างเร่ืองราวให้เกิดขึน้เป็นภาพยนตร์ โดยอาศยัองค์ประกอบ
ส าคัญทัง้ 7 ประการ ได้แก่ โครงเร่ือง แก่นเร่ือง มุมมองการเล่าเร่ือง ความขัดแย้ง ตัวละคร 
สัญลักษณ์ และฉาก ท่ีเก่ียวกับประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบัติต่อชาวแอฟริกัน- 
อเมริกัน ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดท่ีถูกน าเสนอต่อผู้ชมว่ามีลกัษณะอย่างไร ท าให้เข้าใจถึงลกัษณะ
การเลา่เร่ืองและแบบแผนของเนือ้หาในภาพยนตร์ฮอลลีวดูท่ีน ามาศกึษาได้ชดัเจนยิ่งขึน้   

 
2.3  ทฤษฎีสัญญะวิทยา (Semiology) และการสร้างความหมายในภาพยนตร์ 
 
 ส่ือมวลชนประเภทภาพยนตร์จัดได้ว่าเป็นแขนงหนึ่งท่ีน าเอาทฤษฎีสัญญะวิทยามาใช้
อย่างกว้างขวางท่ีสดุ ภาพยนตร์นัน้ถือเป็นระบบของสญัญะ (System of Signs) ท่ีองค์ประกอบ
ตา่งๆ ของภาพยนตร์สามารถส่ือความหมายได้ทัง้สิน้ ไม่ว่าจะเป็นการตดัตอ่ การใช้มมุกล้อง การ
ใช้ แสง สี ฯลฯ สิ่งเหล่านีล้้วนแต่เป็นรหัส (Codes) ท่ีท าให้ผู้ ชมสามารถชมรับรู้และเข้าใจ 
ภาพยนตร์ได้ ทัง้นี  ้การน าสัญญะวิทยามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาการส่ือความหมายใน
ภาพยนตร์นัน้เป็นประโยชน์ในการชมภาพยนตร์ให้รู้เร่ืองและเข้าใจรูปแบบของการส่ือความหมาย
มากขึน้ (ศริิชยั ศริิกายะ และกาญจนา แก้วเทพ, 2531: 83-84) 
 ทฤษฏีสญัญะวิทยา (Semiology) ใช้ศกึษาระบบของสญัญะในการอธิบายระบบการสร้าง
ความหมาย (Signifying System) ของภาษา  ผู้บกุเบิกวิชาสญัญะวิทยา คือ เฟอดินาน เดอ โซซูร์ 
(Ferdinand de Saussure,1857-1913) นกัภาษาศาสตร์ชาวสวิส และชาร์ลส์ แซนเดอร์ส เพียส 
(Charles Sanders Peirce,1839-1914) นกัปรัชญาสงัคมชาวอเมริกนั เน่ืองจากนกัคิดทัง้สองท่าน
มีชีวิตและคิดค้นทฤษฎีสัญญะวิทยาในช่วงเวลาเดียวกัน นักคิดแต่ละท่านสร้างค าศพัท์เพ่ือใช้
อธิบายความคดิของตวัเอง สรุปได้วา่สญัญะวิทยาเป็นศาสตร์ท่ีศกึษาใน 3 เร่ือง ดงันี ้
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 ตวัสญัญะ (Sign) สญัญะวิทยาจะศกึษาประเภทตา่งๆ ของสญัญะนบัตัง้แตเ่ร่ืองภาษาพดู 
ภาษาเขียน ภาษาภาพ ภาษาเสียง ไปจนกระทัง่อาการของโรค อาหาร รูปร่าง เสือ้ผ้า ฯลฯ โดยจะ
สนใจวิธีการถ่ายทอดความหมาย (Meaning) ของสญัญะเหล่านี ้รวมทัง้วิธีการท่ีสญัญะเหล่านีเ้ข้า
มาเก่ียวพนัหรือเช่ือมโยงกบัผู้ใช้สญัญะ ทัง้นี ้เน่ืองจากสญัญะเป็นผลผลิตทางความคิดของมนษุย์ 
เกิดมาจากการประกอบสร้าง (Construct) ของมนษุย์ ดงันัน้ การท่ีจะท าความเข้าใจกบัสญัญะจึง
จ าเป็นต้องเข้าใจตวัมนษุย์ผู้สร้างสญัญะด้วย    

รหสั/ระบบ (Code/System) เน่ืองจากการใช้สญัญะมีการจดัท าขึน้อย่างเป็นระบบ ระบบ
ท่ีน าเอาสญัญะมาประกอบเข้าด้วยกนันัน้เรียกว่า รหสั (Code) ซึ่งมีมากมายหลายประเภท แตล่ะ
ประเภทมีคณุสมบตัติา่งกนั เชน่ บางประเภทมีการระบเุอาไว้อยา่งชดัเจน บางประเภทแฝงไว้อย่าง
ซอ่นเร้น เป็นต้น 

วฒันธรรม (Culture) เน่ืองจากสญัญะเป็นผลผลิตทางวฒันธรรมของมนษุย์ (Man-Made) 
ทัง้สญัญะและรหสัจงึถกูสร้างถกูใช้และท างานอยูไ่ด้ภายใต้บริบททางวฒันธรรมแบบหนึ่งๆ เท่านัน้ 
หากเปล่ียนบริบทไป สญัญะและรหสันัน้ก็จะเปล่ียนแปลงความหมายไป เช่น ความแก่ชรา อาจมี
ความหมายว่า ความน่าเคารพในสังคมไทยโบราณ แต่มีความหมายถึงการหมดสมรรถภาพใน
สงัคมตะวันตกสมยัใหม่ ในทางกลับกันวัฒนธรรมจะด ารงอยู่ได้ก็ต้องอาศยัสัญญะและรหัสนัน้
เชน่กนั เชน่ ภาษา เม่ือชาตท่ีิตกเป็นอาณานิคมถกูบงัคบัให้ใช้ภาษาของเจ้าอาณานิคม วฒันธรรม
เดิมของตนเองก็จะสูญสลายไปด้วย น่ีเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะ/รหัสกับบริบททาง
วัฒนธรรม ดังนัน้ ในการวิเคราะห์เชิงสัญญะวิทยาจึงจ าเป็นต้องรู้จักและเข้าใจบริบททาง
วฒันธรรมท่ีเป็นบอ่เกิดของสญัญะและรหสันัน้ด้วย (กาญจนา แก้วเทพ, 2553: 12-13) 
 จดุร่วมของนกัคดิโซซูร์และเพียร์สนัน้คือความสนใจในการศกึษาตวัสญัญะโดยตรง รวมทัง้
ได้มองเห็นรอยแยกระหว่าง สิ่งท่ีเรียกว่า ตวัหมาย/รูปสญัญะ (Signifier) ได้แก่ ภาพ - เสียงท่ีถูก
น ามาใช้แทนความหมายท่ีเป็น ตวัหมายถึง/ความหมายสญัญะ (Signified) ได้แก่ แนวความคิด
ตา่งๆ (Concept) เช่น แหวน ท่ีเป็นตวัหมายหรือรูปสญัญะ (Signifier) คือ เคร่ืองประดบัชนิดหนึ่ง
แต่แหวนจะเป็นตวัหมายถึงหรือความหมายสัญญะ(Signified) ได้ก็ต่อเม่ือผู้ ชายสวมมันไว้ท่ี
นิว้นางข้างซ้ายของผู้หญิง เพ่ือแสดงถึงความรักและการหมัน้หมายหรือตีตราจอง เป็นต้น  

   
2.3.1  การศึกษาสัญญะตามทัศนะของโซซูร์  
ทฤษฏีสัญวิทยาตามแนวทางของโซซูร์ (1959) กล่าวว่ากระบวนการสร้างความหมาย 

(Process of Signification) อาศยัองค์ประกอบของสญัญะสองประการ คือ รูปสญัญะ (Signifier) 
และความหมายของสัญญะ (Signified) รวมกันเข้าเป็นสัญญะ โซซูร์ชีใ้ห้เห็นว่าการน าถ้อยค า 
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ภาพ หรือภาพเคล่ือนไหว มาประกอบเข้ากบัแนวคดิใด ภาพนัน้จะกลายเป็นสญัญะของแนวคิดนัน้ 
ระบบภาษาจึงเป็นการจดัระบบสัญญะต่างๆ ขึน้มา และมีการถ่ายทอดจนเป็นท่ีรับรู้ เข้าใจ และ
ยอมรับในความหมายท่ีใช้ โซซูร์สนใจในการวิเคราะห์โครงสร้าง โดยเฉพาะโครงสร้างของการ
เปรียบเทียบ แนวคดิส าคญัของโซซูร์มีดงันี ้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2553: 12-13) 

  2.3.1.1  องค์ประกอบของสญัญะ  
  โซซูร์ ได้แยกสัญญะออกเป็น 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ตัวหมาย/รูปสัญญะ 

(Signifier) และตัวหมายถึง/ความหมายสัญญะ (Signified) และเม่ือมีการน าสัญญะนีม้าใช้ 
(Signification) จะให้ความหมายโยงใยถึงวัตถุท่ีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งเขียนเป็นภาพ
แสดงได้ ดงันี ้ 

 Sign 

        ประกอบด้วย   Signification          external reality or meaning 

 Signifier          Signified 
ลกัษณะทางกายภาพของสญัญะ  ภาพในใจ (Mental concept) 
(physical existence of the sign)  
                         Arbitrary 
 
    ---------------- sign     Unmotivated 

            Unnatural 

ภาพที่ 2.2  องค์ประกอบของสญัญะตามทศันะของโซซูร์  
แหล่งท่ีมา:  กาญจนา แก้วเทพ, 2553: 30. 
 

จากภาพ 2.2 จุดส าคัญท่ีโซซูร์ได้เน้นก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมาย 
(Signifier) และความหมายสัญญะ/ตวัหมายถึง (Signified) นัน้มีลักษณะส าคญั 3 ประการคือ 
เกิดขึน้โดยไม่มีหลกัเกณฑ์ใดๆ (Arbitrary) สญัญะดงักล่าวเกิดขึน้โดยไม่ได้ตัง้ใจ (Unmotivated) 
และไม่ได้เกิดขึน้ตามธรรมชาติ (Unnatural) แต่จะต้องมีการเรียนรู้ ในสัญญะตวัหนึ่งๆ จะมี
ความหมายขึน้มา หากสญัญะตวัหนึง่ถกูน าไปเปรียบเทียบเชิงโครงสร้างกบัสญัญะตวัอ่ืนๆ  

 
 

   Signifier 

   Signified 
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  2.3.1.2  Signifier/Signified-Convention 
  โซซูร์ได้แยกมิติย่อยในแตล่ะสญัญะออกเป็นรูปสญัญะ/ตวัหมาย (Signifier) และ
ความหมายสัญญะ/ตวัหมายถึง (Signified) และยังได้ระบุถึงการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างตวั
หมาย/และตวัหมายถึงนี ้เช่น ในวฒันธรรมตะวนัตก แหวนท่ีใส่อยู่ในนิว้นางซ้ายของผู้ชายและ
ผู้ หญิง (ตัวหมาย) จะมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงไปถึงความหมายท่ีว่าเขาหรือเธอนัน้เป็นผู้ ท่ีมี
ครอบครัวแล้ว (ตวัหมายถึง) สายสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างตวัหมาย/ตวัหมายถึงนีเ้ป็นข้อตกลง
ร่วมกนั (Convention/Code) ท่ีสงัคมตะวนัตกท าขึน้มา ทัง้นี ้โซซูร์เห็นว่า ข้อตกลงร่วมกนัดงักล่าว
มีบทบาทส าคญัอย่างมากในกระบวนการสร้างและให้ความหมาย และมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่ง
เชน่กนัในเร่ืองการส่ือสาร (กาญจนา แก้วเทพ, 2553: 25-39) 
  

2.3.2  การศึกษากระบวนการสร้างความหมายของโรลองด์ บาร์ธส์ 
โรลองด์ บาร์ธส์ (1972) นกัคิดแนวโครงสร้างนิยมชาวฝร่ังเศส อธิบายว่า กระบวนการ

สร้างความหมายจะมีสองขัน้ตอน คือ ความหมายโดยอรรถ (Denotation) ท่ีเป็นกระบวนการสร้าง
ความหมายในขัน้แรก (Primary Signification) ซึ่งหมายถึงการใช้ภาษาหรือสัญญะโดยการ
หมายความถึงสิ่งท่ีพูดและเขียน ส่วนอีกอย่างหนึ่งคือ ความหมายโดยนัย (Connotation) เป็น
กระบวนการสร้างความหมายขัน้ท่ีสอง (Secondary Signification) ซึ่งหมายถึงการใช้ภาษา
หรือสญัญะให้หมายความให้มากกวา่สิ่งท่ีพดูหรือเขียน (กาญจนา แก้วเทพ, 2553: 57)  

    2.3.2.1  ความหมายโดยอรรถ หรือความหมายตรง (Denotative Meaning)  
   เป็นความหมายท่ีถูกประกอบสร้างขึน้มาอย่างภววิสยั (Objectivity) ซึ่งสามารถ

เข้าใจกันได้ตามตวัอกัษรหรือค าพูด และมกัเป็นท่ียอมรับกันโดยทัว่ไป เป็นความหมายชัน้แรกท่ี
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีลักษณะเป็นสากล (Universality) เช่น ค าว่า แมว มี
ความหมายเป็นสากลว่าเป็นสัตว์ส่ีเท้าชนิดหนึ่งมีหนวด ดังนัน้ความหมายโดยอรรถจึงเป็น
ความหมายของการใช้ภาษา เพ่ือให้ความหมายกบัสิ่งท่ีมนักลา่วถึง (เอกสิทธ์ิ พนัธุ์พล,ู 2554: 53) 
   2.3.2.2  ความหมายโดยนยั หรือความหมายแฝง  (Connotative Meaning)  
     เป็นความหมายท่ีถูกประกอบสร้างขึน้มาอย่างเป็นอัตวิสัย (Subjectivity) 
ความหมายในขัน้นีจ้ะมีการแปรเปล่ียนไปตามวฒันธรรมในการรับสาร  โดยจะให้ความหมายต่อ
จากความหมายโดยอรรถ และจะเกิดขึน้เม่ือสัญญะซึ่งเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างตัว
หมายกบัตวัหมายถึงชดุหนึง่ ได้กลายเป็นตวัหมาย (Signifier) ในอีกขัน้ตอนหนึ่ง เช่น ดอกกหุลาบ 
ซึง่โดยทัว่ไปแล้วหมายถึงดอกไม้ชนิดหนึง่ แตเ่ม่ือผู้ชายให้ดอกกหุลาบแก่ผู้หญิง เพ่ือแสดงถึงความ
รักท่ีเขามีต่อเธอ โดยท่ีเธอก็รับรู้ถึงความหมายนีด้้วย ดอกกุหลาบนีจ้ึงกลายเป็นตวัหมายในอีก
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ระดับหนึ่ง (Signified) ในฐานะเป็นตัวแทนแห่งความรัก เป็นต้น ดงันัน้ ความหมายโดยนัยจึง
หมายถึงการใช้ภาษาให้ความหมายแก่สิ่งหนึ่งนอกเหนือไปจากสิ่งท่ีมันกล่าวถึง  (To Mean 
Something Other Than  What It Says)  ดงัภาพด้านลา่งนี ้(เอกสิทธ์ิ พนัธุ์พล,ู 2554: 54) 

รูปสญัญะ/ตวัหมาย  (Signifier)        ความหมายสญัญะ/ตวัหมายถึง (Signified) 
                     ดอกกหุลาบแดง                      ความรักท่ีผู้ชายมีตอ่ผู้หญิง 

 
ภาพที่ 2.3  เปรียบเทียบรูปสญัญะ/ตวัหมาย (Signifier) กบัความหมายสญัญะ/ตวัหมายถึง 

      (Signified) 
แหล่งท่ีมา:  รูปจากภาพยนตร์ฮอลลีวดูเร่ือง Valentine's Day (2010) (www.imdb.com) 
 
 นอกจากนี ้การตีความหมายโดยนัยหรือความหมายแฝงในภาพยนตร์ยังสามารถแบ่ง
เกณฑ์ในการเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ได้ 2 แบบ ดงันี ้(มโน วนเวฬสุิต, 2554: 21-22) 

  2.3.2.3 ความสัมพันธ์ในแนวราบ (Syntagmatic Connotative) ในทาง
ภาษาศาสตร์เป็นความสมัพนัธ์ท่ีเกิดจากการน าค ามาเรียงตอ่กนัเป็นเส้นตรงจนเกิดรูปประโยค ซึ่ง
การเรียงค าท่ีมีความหมายต่างกันในต าแหน่ง ท่ีไม่เหมือนกัน ก็ท าให้ความหมายของประโยค
ต่างกันออกไป ในทางภาพยนตร์นัน้การตดัต่อภาพแต่ละภาพใช้แทนความหมายของค าหนึ่งค า
ในทางภาษา โดยผู้สร้างจะจดัเรียงภาพให้เป็นกลุ่ม เพ่ือส่ือความหมายตามเจตนารมณ์ของผู้สร้าง 
และยงัสามารถใช้ภาพเพ่ือแสดงความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนั (Metonymy) ได้อีกด้วย 
    2.3.2.4 ความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง (Paradigmatic Connotative) ในทาง
ภาษาศาสตร์หมายถึงความสมัพนัธ์โดยการน าค าท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัมาจดัหมวดหมู่ให้อยู่ใน
ชุดเดียวกันเพ่ือให้เห็นความหมายของค าท่ีเ ช่ือมโยงกันอยู่  ในทางภาพยนตร์ คือการจัด
องค์ประกอบฉาก (Mise en Scene) ทัง้การเลือกมุมกล้อง ขนาดภาพ แสง สี หรือ อุปกรณ์
ประกอบฉาก โดยจุดมุ่งหมายของภาพยนตร์จะเป็นการเลือกใช้องค์ประกอบต่างๆ เพ่ือส่ือ
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ความหมายในภาพท่ีมีความเช่ือมโยงกันอยู่เพ่ือส่ือความหมายจากส่วนหนึ่งไปสู่ภาพรวม 
(Synecdoche) 
  

2.3.3  วิธีการสร้างความหมายในภาพยนตร์  
ภาพยนตร์เป็นผลผลิตจากความคิดอันสร้างสรรค์ของมนุษย์ประกอบกับเทคโนโลยีต่างๆ 

และอุปกรณ์ทางเทคนิคด้านภาพยนตร์ ท าให้ภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีมีองค์ประกอบเฉพาะตวัในการ
เลา่เร่ือง เพ่ือส่ือความหมายและก่อให้เกิดอารมณ์ร่วมไปกบัภาพยนตร์ของผู้ ชม เม่ือวิเคราะห์ตาม
ทฤษฎีสัญญะวิทยาแล้วจะเห็นได้ว่าเนือ้หาและเทคนิคทางภาพยนตร์ต่างๆ คือ  ตัวหมาย 
(Signifier) ส่วนความหมายท่ีเกิดขึน้จากการน าเสนอเนือ้หาด้วยวิธีการทางเทคนิคตา่งๆ เหล่านัน้ 
คือ ตวัหมายถึง (Signified) (เอกสิทธ์ิ พนัธุ์พล,ู 2554: 54) 

คริสเตียน เม็ตซ์ (1974) นกัสญัญะวิทยาทางภาพยนตร์ อธิบายทรรศนะเก่ียวกบัการน าเอา
สญัญะไปใช้ในภาพยนตร์ ดงันี ้ 
 

เราเข้าใจในภาพยนตร์ ไมใ่ชเ่พราะวา่เราได้เรียนรู้จากระบบของมนั เราสามารถ 
เข้าใจในระบบของมนัได้ก็ เพราะเราเข้าใจในภาพยนตร์แตใ่นทางตรงกนัข้ามไม ่
ใชว่า่ภาพยนตร์นัน้คือ ภาษา จงึสามารถเลา่เร่ืองอยา่งดีได้ แตเ่ป็นเพราะวา่ภาพ 
ยนตร์นัน้ได้กลายมาเป็นภาษาจงึสามารถเลา่เร่ืองอยา่งดีออกมาได้ 
(Metz,1974 : 47 อ้างถึงใน Monaco, 1981: 127) 

 
เม็ทส์ (1974) อธิบายว่าภาษาภาพยนตร์และภาษาพดูสามารถน ามาใช้เปรียบเทียบกนัได้ 

กลา่วคือ ความเก่ียวพนัระหว่างตวัหมาย (Signifier) กบั ตวัหมายถึง (Signified) ในภาษาพดูนัน้มี
ความห่างไกลกันอยู่มาก ท าให้ผู้ ใช้นัน้สามารถใช้ภาษาในการท าหน้าท่ีได้ 2 ระดบั คือ ในระดบั
เสียงและระดับของความหมาย ในขณะท่ีภาษาของภาพยนตร์ ตวัหมายกับตวัหมายถึงนัน้อยู่
ใกล้ชิดกันมาก โดยภาพท่ีปรากฏบนจอจะเป็นภาพตัวแทนท่ีมีความสมจริง (Realistic 
Representations) และเสียงท่ีออกมาก็เป็นการผลิตซ า้เสียงท่ีเหมือนกบัเสียงจริงๆ ของสิ่งท่ีก าลงั
อ้างถึง ผู้ชมจะไม่สามารถเข้าใจตวัหมายในภาพยนตร์ได้ หากไม่ท าความเข้าใจในตวัหมายถึงไป
ในเวลาเดียวกนั ด้วยเหตนีุต้วัหมายกบัตวัหมายถึงในภาพยนตร์จึงผกูติดกนัอย่างแยกไม่ออก และ
ถือได้วา่ภาพยนตร์เป็นเหมือนกบัประโยคท่ีเป็นชดุๆ เรียงตอ่กนั ซึ่งสามารถเข้าใจโดยไม่ต้องอาศยั
ค าแปลในพจนานกุรม เพราะทกุสิ่งในภาพยนตร์จะท าให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้ทัง้หมด ท าให้ภาษา
ของภาพยนตร์แตกตา่งจากภาษาพดูอยา่งเห็นได้ชดั (จิรัฏฐ์ เผา่จิระชยัศลิป์ชยั, 2548: 30)  
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 นอกจากนี ้ภาษายังเป็นสิ่งท่ีแลกเปล่ียนกันระหว่างผู้คน ภาษาพูดนัน้มีระดบัการสร้าง
ความหมายแฝง (Connotative Meaning) ซึ่งปรากฏแยกต่างหากจากระดบัความหมายตรง 
(Denotative Meaning) ในขณะท่ีภาพยนตร์เป็นการถ่ายทอดจากแหล่งสาร (Source) ไปยงัผู้ชม 
(Audience) และสารท่ีส่งนัน้ก็มีลกัษณะราบร่ืนและตอ่เน่ืองไปสู่ผู้ชม ภาพยนตร์นัน้ไม่มีกฎเกณฑ์
ตายตัว ความหมายแฝงในภาพยนตร์นัน้จะมาพร้อมๆ กับความหมายตรง เพราะตัวหมาย 
(Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) นัน้ผูกติดกันอย่างแนบแน่น เราจึงสามารถรับรู้ถึง
ความหมายของภาพได้ในเวลาเดียวกับท่ีเรารู้สึกได้ถึงทัศนคติของผู้ สร้างท่ีแฝงมากับภาพนัน้ 
เน่ืองจากวา่ภาพยนตร์สามารถน าเสนอโลกตามลกัษณะท่ีมนัเป็นหรืออาจจะบิดเบือนไปจากความ
จริงก็ได้ ขึน้อยู่กับเจตนารมณ์ของผู้สร้างว่าจะใช้ส่ือความหมายอะไร ภาพยนตร์จึงเป็นส่ือท่ีเน้น
การแสดงออกมากกวา่จะเป็นเพียงการส่ือสารระบบหนึง่ และด้วยเหตนีุก้ฎเกณฑ์ของภาพยนตร์จึง
เป็นไปเพ่ือวตัถปุระสงค์อยา่งใดอย่างหนึง่โดยเฉพาะ (จิรัฏฐ์ เผา่จิระชยัศลิป์ชยั, 2548: 31) 
 นอกจากภาพยนตร์จะใช้องค์ประกอบฉาก (Mise - en - scène)ตวัละครและองค์ประกอบ
อ่ืนๆ ในแนวคดิการเลา่เร่ืองในภาพยนตร์เป็นสญัญะในการส่ือความหมายแล้ว ภาพยนตร์ยงัมีการ
ใช้เทคนิคในการถ่ายท าภาพยนตร์เพ่ือใช้สอดแทรกความหมายด้วย เบอร์เกอร์ (2012) กล่าวว่า 
เทคนิคทางภาพยนตร์ท่ีสามารถใช้ในการส่ือความหมาย ได้แก่ ขนาดของภาพ (Camera Shot) 
การเคล่ือนกล้อง (Camera Movement) และการตดัต่อ (Editing) ซึ่งสามารถอธิบายลักษณะ
องค์ประกอบและความหมายของเทคนิคทางภาพยนตร์แตล่ะประเภทได้ ดงันี ้(Berger, 2012: 36) 
  2.3.3.1  ขนาดของภาพ (Camera Shot) ในระยะตา่งๆ ถกูใช้อย่างสอดคล้องกบั
จุดประสงค์ในการเล่าเร่ืองของผู้ ผลิตภาพยนตร์ท่ีต้องการส่ือสารไปยังผู้ ชม เพ่ือให้ผู้ ชมเกิด
ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นด้านลบหรือด้านบวกของสิ่งท่ีถูกถ่าย ด้วยเหตุนีข้นาดของภาพจึงมี
ความสมัพนัธ์โดยตรงกบัการก าหนดสิ่งท่ีผู้ชมจะได้รับรู้ ประเภทขนาดของภาพแบง่ออกได้ดงันี ้ 

     1)  Establishing Shot คือ ภาพแสดงอาณาบริเวณอนักว้างใหญ่ไพศาล
เพ่ือส่ือถึงสถานท่ี (Place) ตวัละครท่ีปรากฎในภาพนีจ้ะมองเห็นเป็นเพียงจดุเล็กๆ บนจอ 

      2)  Long Shot คือ ภาพระยะไกลแสดงให้เห็นสถานท่ีท่ีเกิดเหตกุารณ์มี
ทัง้ฉากและตวัละคร (Setting and Characters) เพ่ือส่ือถึงบริบท (Context) ขอบเขต (Scope) 
ของเหตกุารณ์ท่ีจะสามารถเก็บรายละเอียดของฉากได้มาก  

      3)  Full Shot คือ ภาพเต็มตวัของบคุคล (Full Body of Person) เพ่ือส่ือ
ถึงความสมัพนัธ์ทางสภาพแวดล้อม (Social Relationship) เป็นภาพท่ีไกลพอท่ีผู้ชมจะสามารถ
มองเห็นอากปักิริยาของนกัแสดงทัง้หมดและใกล้พอท่ีผู้ชมจะเห็นการแสดงออกทางสีหน้า 
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    4)  Medium Shot คือ ภาพตัง้แตห่วัเข่าหรือเอวของตวัละครท่ีใช้ในฉาก
สนทนาแสดงท่าทาง (Most of Body) แยกย่อยเป็นภาพ Two Shot หรือ Three Shot ท่ีให้เห็นตวั
ละครสองตวัหรือสามตวัในกรอบภาพเดียวกัน หากมีตวัละครมากกว่านีก็้ไม่สามารถรองรับได้ 
เพราะภาพ Medium Shot นัน้ ใช้เพ่ือส่ือความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกันของตวัละคร (Personal 
Relationship) เชน่ การเน้นความส าคญัหรืออิทธิพลท่ีตวัละครหนึง่มีตอ่ตวัละครอีกตวัหนึง่  

    5)  Close-Up คือ ภาพขนาดใกล้ เน้นใบหน้าโดยเฉพาะ (Face Only) 
เน้นความสมัพนัธ์ระยะใกล้ชิด (Intimacy) ระหว่างตวัละครกบัผู้ชม เพ่ือเรียกร้องความสนใจของ
ผู้ชมหรือใช้แสดงรายละเอียดของสิ่งท่ีมีขนาดเล็ก เป็นการส่ือนยัส าคญัของสิ่งๆ นัน้ เพ่ือเผยให้เห็น
ความหมายในเชิงสญัลกัษณ์ ภาพ Close-Up จงึมกัจะเน้นขยายขนาดวตัถใุห้ใหญ่เกินจริงนัน่เอง 

   6)  Extreme Close-Up คือ ภาพขนาดเฉพาะท่ีจะใกล้เป็นพิเศษ โดย 
แสดงให้เห็นเพียงสว่นใดสว่นหนึง่ของใบหน้าต้องการส่ืออารมณ์ในฉากนัน้อย่างละเอียด เช่น ปาก
หรือดวงตาของตวัละคร เพ่ือเน้นความส าคญัของสิ่งท่ีถกูถ่ายและใช้เรียกร้องความสนใจของผู้ชม  
  2.3.3.2  การเคล่ือนกล้อง (Camera Movement) ความเคล่ือนไหวในภาพหนึ่งๆ 
นัน้มี 2 ประเภท คือ การเคล่ือนไหวของกล้องในแนวนอนและแนวดิ่ง เป็นการเพิ่มอารมณ์
ความรู้สกึให้กบัฉากนัน้ๆ และสามารถส่ือความหมายของตวัหมายถึง (Signified) ได้อีกด้วย ได้แก่  

      1)  แพน (Pan) คือ การเคล่ือนท่ีของกล้องในแนวนอน การหมนุกล้องให้
ด้านหน้าของกล้องไปทางขวาหรือซ้าย เรียกว่า “แพนขวา” และ “แพนซ้าย” การแพนกล้องใน
แนวนอนแบบนีเ้ป็นการท าเพ่ือรักษาการเคล่ือนไหวของตวัละครให้อยู่ในกรอบของภาพหรือเป็น
การใช้เพ่ือเปิดเผยข้อมลูบางอยา่ง หากท าการแพนกล้องอยา่งรวดเร็วจะเป็นการส่ือให้เห็นถึงความ
วุ่นวายของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในฉากนัน้  ส่วนการเคล่ือนกล้องในแนวดิ่งอย่างการยกกล้องให้
ด้านหน้าของกล้องแหงนขึน้ (Pan Up) ใช้เพ่ือเป็นการส่ือถึงความเล็ก(Smallness) หรือความ
อ่อนแอ (Weakness)  ส่วนการแพนกล้องให้กดลงต ่า (Pan Down) ใช้เพ่ือเป็นการส่ือถึงอ านาจ
(Power) หรือผู้ มีอ านาจ (Authority) 

     2) ดอลล่ีเข้า (Dolly) คือ การเคล่ือนท่ีของกล้องและขาตัง้กล้องไป
พร้อมๆ กนั การเคล่ือนไปข้างหน้าเข้าหาเป้าหมายของการถ่ายนัน้เป็นการเน้นจดุส าคญั (Focus) 
หรือเป็นการเฝ้าดเูพ่ือสงัเกตการณ์ (Observation) 
  2.3.3.3  การตดัต่อ (Editing) คือ เทคนิคในการล าดบัภาพ เป็นการเปล่ียนจาก
ภาพหนึง่ไปยงัอีกภาพหนึง่ซึง่จะต้องมีสิ่งเช่ือมตอ่ ดงันี ้ 



40 

     1)  การเล่ือนภาพ (Fade) คือ การเช่ือมภาพอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไปจาก
ภาพหนึ่งไปยังฉากท่ีด าสนิทหรือขาว เรียกว่า เฟดออก (Fade Out) เป็นการส่ือถึงการจบฉาก
(Ending) และจากฉากหนึง่ท่ีด าสนิทหรือขาวไปสู่ภาพใดภาพหนึ่ง เรียกว่า เฟดเข้า (Fade In) เป็น
การส่ือถึงการเร่ิมต้นฉากใหม่ (Beginning)  การเล่ือนภาพแบบนีจ้ึงเป็นการบอกถึงการเร่ิมต้นหรือ
สิน้สดุเหตกุารณ์ในภาพยนตร์ โดยยงัเป็นการเปล่ียนจากเวลา สถานท่ีหนึง่ไปยงัอีกท่ีหนึง่  

    2)  การตดัภาพ (Cut) คือ การเปล่ียนภาพแบบเร็วท่ีสดุในพริบตา เป็น
การน าเอาภาพหนึ่งมาต่อกับอีกภาพหนึ่ง ส่ือให้เห็นถึงความต่อเน่ืองรวดเร็วของภาพท่ีเกิดขึน้
พร้อมกัน (Simultaneity) ในบางครัง้ก็ใช้เพ่ือเป็นการกระตุ้น (Excitement)  การตดัต่อเช่นนีเ้ป็น
การกระท าอย่างต่อเน่ืองเพ่ือต้องการเปล่ียนจุดสนใจหรือมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลหรือเหตกุารณ์
ในภาพยนตร์  

     3) การผสมภาพ (Dissolve) คือ การเปล่ียนภาพโดยภาพนัน้คอ่ยๆ เลือน
หายไปและขณะนัน้ก็มีอีกภาพหนึ่งค่อยๆ เล่ือนซ้อนขึน้มาแทน ส่ือให้เห็นถึงความนุ่มนวลในการ
เปล่ียนเวลา และเหตกุารณ์หรือสถานท่ีในภาพยนตร์ (ประวิทย์ แตง่อกัษร, 2551) 

นอกจากนี ้ภาพยนตร์ยงัเป็นส่ือท่ีต้องอาศยัภาพและเสียงในการส่ือสารไปยงัผู้ชม โดยท่ี
ทัง้ภาพและเสียงนัน้ ก็คือภาษาของส่ือภาพยนตร์ท่ีประกอบด้วยไวยากรณ์ของภาษาภาพ แสง 
และเสียงท่ีใช้ในการส่ือสาร ซึง่แบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้(วรวฒุิ ภกัดีบรุุษ, 2552:7-9)  

 1)  ตวัอกัษร หมายถึง สญัลกัษณ์ท่ีมนษุย์นัน้ใช้ส่ือความหมายแทนเสียงในภาษา 
คือ ภาษาเขียน 

 2)  เสียงพูด หมายถึง ภาษาท่ีเกิดจากการท่ีมนุษย์เปล่งเสียงออกมาและมี
ความหมาย คือ ภาษาพดู 

ตวัอกัษรและเสียงพดูนี ้เรียกได้ว่าเป็น วจันภาษา (Verbal language) นัน่คือ การส่ือสาร
ด้วยการเขียน (Written Communication) หมายถึง การถ่ายทอดหรือส่งตอ่ข้อมลูข่าวสาร ความรู้ 
ความคิดความอ่าน รวมถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ผ่านภาษาท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือส่ือ
ความหมายไปยงัผู้ รับสาร ส่วนการส่ือสารด้วยการพดู (Speech Communication) หมายถึง การ
ถ่ายทอดหรือสง่ตอ่ข้อมลูขา่วสาร ความรู้สึกและความต้องการของผู้พดูโดยการใช้เสียง ถ้อยค าใน
การส่ือสารไปยงัผู้ รับสาร เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมตอบสนอง ทัง้สองอย่างนีเ้รียกได้ว่าเป็นพฤติกรรม
การส่ือสาร ซึง่เป็นวิธีส่ือสารในกระบวนการส่ือความหมายของมนษุย์ 

3)  กิริยาอาการและเคร่ืองหมาย คือ ภาษาท่ีหมายถึงการใช้อากัปกิริยา สีหน้า แวว
ตา ทา่ทางการเคล่ือนไหว เพ่ือท าการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด รวมไปถึงสญัลกัษณ์ท่ีเป็น
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เคร่ืองหมายต่างๆ ท่ีใช้ในการส่ือความหมาย เช่น ภาพ สี ตราสญัลกัษณ์ เป็นต้น เรียกว่าอวจัน-
ภาษา (Non - verbal language) 

อวจันภาษา จึงเป็นการส่ือสารของมนษุย์ท่ีมีบทบาทส าคญัเช่นกนั ท าหน้าท่ีสมัพนัธ์
กบัการส่ือสารในรูปแบบวจันภาษา การส่ือสารเชิงอวจันะ (Non- verbal Communication) จึงเป็น
การส่ือสารท่ีผู้สง่สารส่ือออกไปโดยให้ผู้ รับสารนัน้รับรู้ได้ทางประสาทสมัผสัตา่งๆ ผ่านการถ่ายทอด
กิริยาท่าทาง สีหน้า แววตา น า้เสียง และการสมัผสั  ดงันัน้อวจันภาษาท่ีเกิดจากการส่ือสารของ
ภาพยนตร์จึงเป็นการถ่ายทอดภาพและเสียง ซึ่งสอดคล้องกับอวัจนภาษาจากการเห็นท่ีแบ่ง
ออกเป็น 4 รูปแบบ ดงันี ้  

     (1)  การแสดงกิริยาอาการ (Action) เรียกวา่ “อาการภาษา” เป็นการแสดง
กิริยาอาการต่างๆ โดยใช้ภาษากาย (Body Language) คือ ร่างกายของมนุษย์ในการส่ือ
ความหมาย อาทิเชน่ ทา่ทาง (Posture) อยา่งการยืน เดินหรือนัง่ อากปักิริยา (Gesture) การแสดง
กิริยาหรือการให้สญัญาณ เชน่ การยิม้ ยกัไหล ่โบกมือ การเคล่ือนไหว (Movement) เป็นการแสดง
การเคล่ือนไหวส่วนตา่งๆ ของร่างกาย เช่น การพดูค าว่า “เชิญครับ” พร้อมกบัท าการผายมือ เป็น
การแสดงการต้อนรับและการแสดงออกทางสีหน้า (Facial Expressions) เป็นการส่ือถึงสภาพ
อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ของผู้ส่งสาร เช่น เศร้า กลวั โกรธ เป็นต้น สุดท้ายคือการแสดงออกทาง
ดวงตา (Osulesics) เป็นการส่ือสารอย่างหนึ่งจากผู้ส่งสารไปยงัผู้ รับสารซึ่งจะมีความแตกตา่งกนั
ไปตามวยั เพศสภาพ สถานภาพของบคุคลและความใกล้ชิดสนิทสนม  

     (2)  รูปลกัษณ์ (Appearance) เป็นอวจัภาษาทางกายท่ีปรากฏให้เห็น 
เช่น รูปร่าง ขนาด สี ตราสญัลกัษณ์ เคร่ืองหมาย เป็นต้น เป็นสิ่งท่ีสามารถส่ือความหมายได้ มีทัง้
แบบท่ีเปล่ียนแปลงได้และเปล่ียนแปลงไมไ่ด้ เชน่ ท่ีเปล่ียนแปลงได้ คือ การแตง่กาย ทรงผม การไว้
หนวดเครา ตราสญัลกัษณ์ท่ีออกแบบขึน้ ส่วนท่ีเปล่ียนแปลงไม่ได้นัน้อย่างเช่น ลกัษณะโครงสร้าง
ถาวร ผิวพรรณของมนษุย์ เป็นต้น  

     (3)  วตัถ ุ(Objects) คือ อวจันภาษาท่ีเกิดจากการใช้สิ่งของหรือวสัดใุน
การส่ือความหมายไปยงัผู้ รับสาร เชน่ เคร่ืองใช้ เคร่ืองประดบั รวมไปถึงการน าสิ่งของมาจดัวางเพ่ือ
ส่ือความหมาย 

      (4)  ชอ่งวา่งหรือระยะหา่ง (Space) เป็นอวจันภาษาท่ีใช้ระยะห่างระหว่าง
บุคคลและอาณาเขต เช่น คนท่ีไม่ได้รู้จกักันมกัอยู่ในระยะท่ีห่างกัน รวมถึงอาณาบริเวณก็ใช้ส่ือ
ความหมายได้ ดงันัน้ อวจันภาษาท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์จึงเป็นการใช้ร่วมกันกับวจันภาษาอย่าง
ภาษาพดู และเป็นการแสดงถึงอารมณ์ร่วมท่ีสอดคล้องกบัค าพดูหรือใช้อยา่งเดียวก็ได้  
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 จากทฤษฎีสญัญะวิทยาและวิธีการสร้างความหมายในภาพยนตร์ รวมถึงการส่ือสารใน
เชิงวจันภาษาและอวจัภาษานี ้ผู้วิจยัได้น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ตวับทในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้
ร่วมกับแนวคิดเร่ืองการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ด้วย เพ่ือท าความเข้าใจเก่ียวกับการส่ือความหมาย
จากเนือ้หาและวิธีการน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการสร้างภาพลกัษณ์ให้กับตวัละครผิว
ด าและตวัละครผิวขาวในภาพยนตร์ได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
 
2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

การศึกษาวิจัยฉบับนีเ้ป็นการศึกษาการเล่าเร่ืองและการส่ือความหมายในภาพยนตร์ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในบทบาทของส่ือภาพยนตร์ในการประกอบสร้างและผลิตซ า้อุดมการณ์
เหยียดเชือ้ชาติในภาพยนตร์ฮอลลีวูดภายใต้บริบทของสงัคมอเมริกนั โดยเฉพาะการท่ีคนผิวขาว
เหยียดคนผิวด า ท่ีผ่านมามีงานวิจยัท่ีท าการวิเคราะห์การเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ฮอลลีวดูและการ
น าเสนอภาพลกัษณ์ของตวัละคร หรือการถ่ายทอดอดุมการณ์ตา่งๆ ในบริบทของสงัคมอเมริกนั  

ฉลองรัตน์ ทิพย์พิมาน (2539: บทคดัย่อ) ท าการวิจยัในหวัข้อ “วิเคราะห์การเล่าเร่ืองใน
ภาพยนตร์อเมริกนัท่ีมีตวัเอกเป็นสตรี” ผลการวิจยัสรุปได้ว่า ภาพยนตร์อเมริกนัท่ีมีตวัเอกเป็นสตรี 
มีการเล่าเร่ืองท่ีเป็นเอกลกัษณ์พิเศษได้แก่ แก่นความคิดและขัว้ขดัแย้งท่ีเป็นเร่ืองของผู้หญิงกับ
ความรัก ครอบครัว และสังคม โดยตัวละครหญิงจะมีบทบาทหลากหลายและมีลักษณะเป็น
ผู้กระท ามากกว่าตวัละครหญิงในภาพยนตร์ทัว่ไป ส าหรับฉากท่ีตวัละครหญิงเข้าไปเก่ียวข้องคือ
ฉากภายนอก ส่วนใหญ่เป็นสถานท่ีท างานและท้องถนน ส่วนการใช้สญัลกัษณ์พิเศษจะเก่ียวข้อง
กบัความรัก ครอบครัว และสงัคม การเลา่เร่ืองท่ีมีลกัษณะร่วมกบัภาพยนตร์ทัว่ไป ได้แก่ การล าดบั
โครงเร่ือง ซึง่มีหลายรูปแบบขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์ของผู้ เล่าเร่ืองเป็นส าคญั เช่นเดียวกบัจดุยืนการ
เลา่เร่ืองท่ีมีการใช้จดุยืนแบบผู้ รู้แจ้ง ส าหรับกระบวนการส่ือความหมายในภาพยนตร์ ภาพยนตร์ทัง้ 
6 เร่ืองได้ส่ือความหมายถึงเพศหญิงว่าควรมีท่าทีท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริงต่อเร่ืองความรัก
ครอบครัว และสงัคม ขณะเดียวกันสงัคมควรมีความเข้าใจเพศหญิง โดยพิจารณาเพศหญิงจาก
สภาพชีวิตท่ีเป็นจริง 

ฉตัรชยั จนัทร์ศรี (2544: บทคดัย่อ) ท าการวิจยัในหวัข้อ “การถ่ายทอดวฒันธรรมอเมริกนั
ของภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด”  ผลการวิจยัสรุปได้ว่า แก่นความคิดของภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดมีลกัษณะ
เป็นสากล โดยส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเก่ียวกับมนุษย์ และสิ่งรอบตัว จึงท าให้เนือ้หาต่างๆ ของ
ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดเป็นเร่ืองท่ีง่ายต่อความเข้าใจ และมีส่วนท าให้ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดได้รับความ
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นิยมอย่างแพร่หลาย ลักษณะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตัวละครในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ ด มีการ
แสดงออกถึงสภาพของสงัคมท่ีมีความเจริญทางด้านวตัถุอย่างสูง โดยภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดหลาย
เร่ืองเน้นความส าคญัของสถาบนัครอบครัวเป็นพิเศษ ตวัละครส่วนใหญ่ด าเนินชีวิตตามแนวทาง
ของความฝันแบบอเมริกนัและตวัละครเหลา่นีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงทศันคตแิละพฤติกรรม เพ่ือให้
เกิดความถูกต้องชอบธรรมแก่ตนเองและสงัคม ในส่วนของวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัค่านิยม และ
อดุมการณ์ พบว่า ค่านิยมท่ีพบมาก ได้แก่ ค่านิยมเก่ียวกับครอบครัว มิตรภาพ ความรับผิดชอบ 
ความกล้าหาญ การชว่ยเหลือผู้ อ่ืน ฯลฯ สว่นอดุมการณ์ท่ีพบ ได้แก่ อดุมการณ์มนษุยนิยม ทนุนิยม 
และอเมริกนันิยม โดยภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดนัน้ถือเป็นเคร่ืองมือชนิดหนึ่งท่ีมีการผลิตวฒันธรรม และ
ผลิตซ า้วฒันธรรมเหลา่นี ้เพ่ือให้เกิดการสืบทอดวฒันธรรมอเมริกนัตอ่ๆ ไป 

จิรัฏฐ์ เผ่าจิระศิลป์ชยั (2548: บทคดัย่อ) ท าการวิจยัในหวัข้อ “การน าเสนอภาพการก่อ
การร้ายและตวัละครผู้ก่อการร้ายมสุลิมในภาพยนตร์อเมริกนั ช่วงปี 1994-1998”  ผลการวิจยัสรุป
ได้ว่า เนือ้หาของภาพยนตร์มีการน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัลกัษณะของการก่อการร้ายในลกัษณะ
ตา่งๆ คือ     1) การก่อการร้ายท่ีเป็นการกระท าของขบวนการท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการท าสงคราม
ทางศาสนา     2) การก่อการร้ายท่ีมีลกัษณะเป็นการก่ออาชญากรรมของกลุ่มบคุคล และ 3) เป็น
การก่อการร้ายของปัจเจกบุคคลเพ่ือตอบโต้ท าลายล้างอ านาจ โดยภาพยนตร์น าเสนอว่าการก่อ
การร้ายเป็นสิ่งท่ีสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยความสามารถของวีรบรุุษท่ีส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ ส าหรับการน าเสนอตวัละครผู้ก่อการร้ายมสุลิมนัน้พบว่า ภาพยนตร์มีการน าเสนอลกัษณะ
ตา่งๆ ของผู้ก่อการ้ายมุสลิมออกมาดงันี ้คือ 1) เป็นนกัรบท่ีคลัง่ศาสนา 2) เป็นอาชญากรบ้าคลัง่ 
และ 3) เป็นเหย่ือของความขดัแย้งท่ีเก็บกดและมีอารมณ์รุนแรง และจากภาพยนตร์ท่ีน าเสนอตวั
ละครผู้ก่อการร้ายมสุลิมออกมาในลกัษณะตา่งๆ นัน้มีการแสดงถึงคณุลกัษณะร่วมบางอย่างของ
ตวัละครผู้ก่อการร้ายมสุลิม นัน่คือ เป็นผู้ชายท่ีมาจากตะวนัออกกลาง ชอบใช้ความรุนแรงโดยใช้
อารมณ์มากกวา่เหตผุล และมีความคดิตอ่ต้านประเทศสหรัฐอเมริกา  

คีอาบานี และวิลเล็มสัน (2008: 69-88) ท าการวิจัยเร่ืองการเหยียดเชือ้ชาติใน
หนังสือพิมพ์ในหัวข้อ “ผ้าคลุมผมกับการเหยียดเชือ้ชาติ : วัฒนธรรม การเมือง และเชือ้ชาติท่ี
ปรากฏในหนงัสือพิมพ์  The Sun” (Khiabany and Williemson, 2008) โดยศกึษาจากข่าวท่ี
ปรากฏในหนงัสือพิมพ์แท็บลอยด์ท่ีขายดีท่ีสดุอย่างหนงัสือพิมพ์เดอะซนั  ในปี  2006 หนงัสือพิมพ์
เดอะซนัเป็นหนงัสือพิมพ์ท่ีทรงอิทธิพลและมีการน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับชาวมุสลิมในประเด็น
เร่ืองการใส่ผ้าคลุมผม (ฮิญาบ) เป็นจ านวนมากงานวิจัยฉบบันีพ้บว่า ประเด็นการใส่ผ้าคลุมผม 
(ฮิญาบ) ของสตรีชาวมุสลิมท่ีพ านักอยู่ในประเทศอังกฤษหรือแถบทวีปยุโรป ถูกน าเสนอเป็น
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ประเดน็เดียว คือ เห็นว่าผ้าคลมุฮิญาบและการคลมุฮิญาบแสดงการปฏิเสธท่ีจะเปิดรับอารยธรรม
สมัยใหม่ ปฏิเสธท่ีจะท าตวักลมกลืนไปกับวัฒนธรรมใหม่ และฮิญาบยังเป็นสิ่งท่ีขัดขวางการ
ส่ือสารระหว่างชาวมุสลิมกับคนอ่ืนในชมุชน โดยอธิบายถึงมุมมองความขดัแย้งระหว่างการเมือง
การปกครองในสงัคมสมยัใหม่ในดินแดนตะวนัตกและสงัคมเคร่งศาสนาของชาวมสุลิม เน่ืองจาก
ระเบียบปฏิบตัขิองสตรีชาวมสุลิมท่ีโดดเดน่และเป็นเป้าสายตาในการอยู่ร่วมกนักบัชาวองักฤษ ท า
ให้สภาวะดังกล่าวกลายเป็นสงครามแห่งความหวาดระแวง ทัง้นี  ้งานวิจัยพบว่า หนังสือพิมพ์
เดอะซนัได้พยายามน าเสนอข่าว/บทความท่ีสร้างความรู้สึกแปลกแยก ท าให้ธรรมเนียมปฏิบตัิใน
การคลุมฮิญาบของชาวมุสลิมนัน้เป็นสิ่งท่ีรับไม่ได้ยิ่งขึน้ส าหรับชาวอังกฤษ ผลของการน าเสนอ
เช่นนัน้ ท าให้หญิงมุสลิมท่ีคลุม  ฮิญาบถูกมองเป็นภาพตวัแทนของภัยอันตราย การศึกษานีไ้ด้
วิเคราะห์ประเด็นถกเถียงเร่ืองการใส่ผ้าคลุมฮิญาบในประเทศองักฤษโดยพิจารณานโยบายการ
ตา่งประเทศ เสรีภาพของพลเมืองขององักฤษ รวมถึงการถกูท าให้เป็นสงัคมชายขอบและนโยบาย
ทางการเมืองการปกครองของมสุลิมในประเทศองักฤษ งานวิจยัมีผลสรุปว่า หนงัสือพิมพ์เดอะซนั
ได้น าเสนอภาพเหมารวมในการนับถือศาสนา สร้างอุดมการณ์เหยียดเชือ้ชาติซึ่งส่งผลให้ชาว
มสุลิมในประเทศองักฤษได้รับการปฏิบตัิในฐานะกลุ่มผู้ ไม่มีสิทธิเรียกร้องหรือแสดงความคิดเห็น
ทา่มกลางสงัคมกระแสหลกัใดๆ  ถึงแม้ว่าในอดีตอนัยาวนานกว่าร้อยปี ประเทศองักฤษจะเคยเป็น
ดนิแดนปลายทางแหง่การอพยพของผู้คนมาก่อนก็ตาม 

บราวน์ (1992: 5-16) การศกึษาเร่ือง เชือ้ชาต:ิ การขาดจิตส านึกทางการเมืองการปกครอง
ของภาพยนตร์อเมริกนั (Race: The Political Unconscious of American Film) ประเด็นเร่ืองเชือ้
ชาติและลัทธิจักรวรรดินิยมท่ีเกิดขึน้ใน ค.ศ. 1980 ท าให้เกิดการศึกษาเชิงวิพากษ์เก่ียวกับ
ภาพยนตร์อเมริกนัขึน้ เน่ืองจากภาพยนตร์ได้ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างอุดมการณ์สร้างชาต ิ 
การศกึษาประวตัศิาสตร์ของภาพยนตร์ในมมุมองด้านวฒันธรรมศกึษานัน้พบว่า กระบวนการสร้าง
ชาติท่ีเกิดขึน้ท่ามกลางประชาชนท่ีมีท่ีมาต่างกัน แต่ใช้กฎหมายหรือระบอบการปกครองในแบบ
เดียว จึงก่อให้เกิดอดุมการณ์ร่วมในสงัคมเดียวกนั ดงันัน้กระบวนการสร้างชาติจึงได้พยายามท า
ให้ความแตกต่างเหล่านัน้ถูกหลอมรวมไปด้วยอุดมการณ์หลักเพียงอุดมการณ์เดียว ดังนัน้
ภาพยนตร์อเมริกนัจงึมีความสมัพนัธ์ท่ีซบัซ้อนกบัวฒันธรรมอเมริกนัในการน าเสนอตอ่สาธารณชน
เพ่ือดดูกลืนวัฒนธรรมร่วมของคนผิวด าให้กลายเป็นวัฒนธรรมชายขอบในท่ีสุด เร่ืองเชือ้ชาติท่ี
ปรากฏในส่ือภาพยนตร์ฮอลลีวูดในด้านความสมัพนัธ์ของตวัละครจะพบว่า ระบบความสมัพนัธ์
ของตวัละครท่ีปรากฎในภาพยนตร์ฮอลลีวดู คือ ไม่มีตวัละครผู้ชายผิวด าท่ีจะมีความสมัพนัธ์ทาง
เพศกับผู้ หญิงผิวขาวได้ น าไปสู่การเช่ือมโยงกับระบบเชือ้ชาติและเพศสภาพซึ่งปรากฎใน
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ภาพยนตร์อเมริกนัตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั ในภาพยนตร์อเมริกนัแสดงถึงความสมัพนัธ์ท่ีเป็นไปได้
หลายทางแต่สิ่งท่ีเป็นความสมัพนัธ์ต้องห้ามท่ีถูกน าเสนอคือ การแต่งงานระหว่างผู้ หญิงผิวขาว
และผู้ชายผิวด า ในขณะท่ีความสมัพนัธ์ท่ีเป็นไปได้คือ ระหวา่งผู้หญิงผิวด าและผู้ชายผิวขาว 
 กล่าวโดยสรุปว่าความสัมพันธ์อันต้องห้ามนี ้ถูกก าหนดโดยบริบททางสังคม และ
เศรษฐกิจ โดยบริบททางสงัคมคือการสร้างอดุมการณ์ “ผิวสี” และการเป็นคน “ตา่งชาติ” ขณะท่ี
บริบททางเศรษฐกิจ คือ ผลประโยชน์ท่ีคนผิวขาวจะได้รับหากปฏิบตัิตาม น ามาซึ่งความสมัพนัธ์
ทางเพศเพ่ือผลประโยชน์ซึง่คนผิวด าไมส่ามารถมีสว่นร่วมกบัระบบเศรษฐกิจของคนผิวขาวได้เลย  
 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ท่ีสอง ก่อให้เกิดทุนนิยมใน
อเมริกาน าไปสูก่ารย้ายฐานการผลิตไปยงัโลกท่ีสาม โดยเน้นท่ีผู้หญิงเม็กซิกนัและเอเชีย ท าให้โลก
ท่ีสามกลายเป็นสงัคมแรงงานของผู้หญิงท่ีไมใ่ชค่นผิวขาว นอกจากนี ้ยงัท าให้ตา่งชาติและแรงงาน
ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยของอเมริกาต้องแข่งขนักัน น าไปสู่การทบทวนความสมัพนัธ์ระหว่างผิวสีและ
เพศสภาพใหม่บนฉากในภาพยนตร์ของอเมริกัน ท าให้เกิดการยกเลิกข้อจ ากัดความสมัพนัธ์ของ
อเมริกากบั “ตา่งชาต”ิ ในทางประวตัิศาสตร์ อนัท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์คนผิวด าใน
ฐานะคน “ต่างชาติ” ให้มีภาพลกัษณ์ท่ีสงูขึน้ เป็นการอธิบายการสิน้สดุประวตัิศาสตร์ภาพยนตร์
อเมริกนัท่ีเก่ียวกบัผิวสี 
 บทความนีไ้ด้ศึกษาภาพยนตร์ในยุคแห่งการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจโลก โดยศึกษา
บทบาทของคนผิวสีในภาพยนตร์อเมริกนัโดยตรง และเห็นว่าการข้ามชาติของเศรษฐกิจโลก เป็น
การจัดฉากชาติพันธุ์ใหม่ในสหรัฐและใช้กรอบการลงทุนท่ีก าลังเคล่ือนท่ีไปท าให้เกิดการขาด
จิตส านกึทางการเมืองเก่ียวกบัเร่ืองผิวสีในภาพยนตร์ร่วมสมยัของอเมริกนันัน่เอง 



 

 
บทที่ 3 

 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
 การศกึษาเร่ือง “กลวิธีการน าเสนอประเดน็เหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิตอ่ชาวแอฟ
ริกนั-อเมริกนัในภาพยนตร์ฮอลลีวดู : การวิเคราะห์ตวับท” นีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative 
Research) โดยผู้วิจยัก าหนดใช้การวิจยัแบบการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) ท่ีมุ่งศกึษา
กลวิธีการน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบัติต่อชาวแอฟริกัน-อเมริกันผ่าน
องค์ประกอบของเลา่เร่ืองของภาพยนตร์ รวมถึงการสร้างและการน าเสนอภาพลกัษณ์ของตวัละคร
ผิวด าและตวัละครผิวขาวในภาพยนตร์ฮอลลีวดู เพ่ือเป็นการตอบค าถามน าวิจยั ดงันี ้ 
 

ค ำถำมน ำวิจัย เคร่ืองมือวิจัย แนวคิด/ทฤษฎี 
1. ภาพยนตร์ฮอลลีวดูมีกลวิธีการ
น าเสนอประเดน็เหยียดเชือ้ชาตแิละ
การเลือกปฏิบตัติอ่ชาวแอฟริกนั-
อเมริกนัผา่นองค์ประกอบของการ
เลา่เร่ืองในภาพยนตร์อยา่งไร 

การวิเคราะห์
ตวับท 

1. แนวคิดเร่ืองการเหยียดเชือ้ชาติ 
2. แนวคิดการเลา่เร่ืองในภาพยนตร์ 
3. ทฤษฎีสญัญะวิทยาและการสร้าง
ความหมายในภาพยนตร์ 

2.  ภาพยนตร์ฮอลลีวดูท่ีมีเนือ้หา
เก่ียวกบัประเดน็เหยียดเชือ้ชาตแิละ
การเลือกปฏิบตัติอ่ชาวแอฟริกนั – 
อเมริกนัมีการสร้างและน าเสนอ
ภาพลกัษณ์ของตวัละครผิวด าและ
ผิวขาวอยา่งไร 

การวิเคราะห์
ตวับท 

1. แนวคิดเร่ืองการเลา่เร่ืองใน
ภาพยนตร์ ในสว่นของการจดัประเภท
ของตวัละคร 
2. แนวคิดเร่ืองบทบาทของส่ือ
ภาพยนตร์ตอ่ความสมัพนัธ์ทางเชือ้
ชาตแิละชาตพินัธุ์ 
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3.1  เคร่ืองมือกำรวิเครำะห์ตัวบท 
 
การวิเคราะห์ตวับทในการศกึษาวิจยัครัง้นีคื้อ ภาพยนตร์ฮอลลีวดูกลุ่มตวัอย่างจ านวน 12 

เร่ือง เพ่ือวิเคราะห์การน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบัติต่อชาวแอฟริกัน- 
อเมริกนั ในเนือ้หาของภาพยนตร์ตลอดจนการวิเคราะห์ภาพลกัษณ์ของตวัละครผิวด าและตวัละคร
ผิวขาวโดยใช้แนวคิดการเล่าเ ร่ืองในภาพยนตร์ ร่วมกับทฤษฎีสัญญะวิทยาและการสร้าง
ความหมายในภาพยนตร์ เม่ือได้ผลการวิเคราะห์แล้ว ผู้วิจยัน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้มาอภิปรายผล
ในบทท่ี 5 ให้สอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองการเหยียดเชือ้ชาติและบทบาทของส่ือภาพยนตร์ต่อ
ความสมัพนัธ์ทางเชือ้ชาตแิละชาตพินัธุ์ เพ่ือเป็นการตอบค าถามน าวิจยัทัง้ 2 ข้อ  
   
3.2  วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล   
 

ในการศกึษาวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้รวบรวมเอกสารประเภทส่ือภาพยนตร์จากแหล่งข้อมลูทาง
เว็บไซต์ฐานข้อมูลภาพยนตร์ คือ www.imdb.com ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) (สรุศกัด์ อมรรัตนศกัดิ,์ 2554)  

  3.2.1.1 คัดเลือกภาพยนตร์ฮอลลีวูดกลุ่มตัวอย่างเบือ้งต้นจากการสืบค้นค า
ส าคญั(Keyword) ค าว่า “Racism” และ“Racist” จากช่อง List of Racism-Related Films ใน 
Internet และจาก www.imdb.com เพ่ือให้ได้ตวัอย่างตามลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัค าถามน าวิจยั 
(Typical Case Sampling) 

  3.2.1.2 ผู้วิจยัคดัเลือกภาพยนตร์ท่ีมีเนือ้หาสอดคล้องกับประเด็นท่ีต้องการจะ
ศกึษา คือ การเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติ (Racial Discrimination) ต่อชาว
แอฟริกนั-อเมริกนัในบริบทของสงัคมอเมริกนัเท่านัน้ โดยพิจารณาจากฉากท่ีปรากฏในภาพยนตร์ 
คือ ภาพยนตร์ฮอลลีวดูท่ีมีชาวแอฟริกนั-อเมริกนัเป็นนกัแสดงน าหรือต้องมีฉากหรือสถานการณ์ท่ี
มีประเดน็เก่ียวกบัการเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิในเนือ้หาของภาพยนตร์ตามค าส าคญัท่ี
กล่าวมาข้างต้นและเป็นภาพยนตร์ท่ีออกเผยแพร่ตัง้แตปี่ ค.ศ. 2000-2012 และมีการบนัทึกลงใน
แถบบนัทึกภาพ (DVD) และมีวางจ าหน่ายในประเทศไทยเท่านัน้ ซึ่งสามารถรวบรวมได้จากศนูย์
จดัจ าหนา่ยหรือให้เชา่ในประเทศไทยได้ในขณะท่ีท าการวิจยั  

จากเกณฑ์ในการคดัเลือกภาพยนตร์ท่ีกล่าวมาในข้างต้นนัน้พบว่ามีภาพยนตร์ฮอลลีวูด
กลุม่ตวัอยา่งท่ีน ามาใช้ศกึษาได้จ านวน 12 เร่ือง และพบวา่ภาพยนตร์สว่นใหญ่ท่ีน ามาใช้ศกึษานัน้
เป็นภาพยนตร์แนวชีวิต (Drama) จ านวน 9 เร่ือง มีภาพยนตร์แนวตลก/เพลง (Comedy and 

http://www.imdb.com/
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Musical) จ านวน 2 เร่ือง และภาพยนตร์แนว Western อยู่เพียง 1 เร่ือง โดยรายละเอียดของ
ภาพยนตร์แตล่ะเร่ืองท่ีน ามาใช้ศกึษาโดยเรียงตามล าดบัปีค.ศ.ท่ีฉาย มีดงันี ้

 
รำยช่ือ

ภำพยนตร์ 
แนวเร่ือง ผู้ก ำกับ

ภำพยนตร์ 
บริษัทผู้ผลิต 
ภำพยนตร์ 

ปีที่
ฉำย 

1. Men of Honor Drama George 
Tillman Jr. 

 20th Century Fox 
(State Street Pictures) 

2000 

2. Remember the 
Titans 

Drama Boaz Yakin  Walt Disney Pictures 
(Jerry Bruckheimer Film) 

2000 

3. Monster's Ball Drama Marc Forster  Lions Gate Films 
(Lee Daniels Entertainment) 

2001 

4. Crash Drama Paul Haggis Bob Yari Production 2004 
5. Guess who Comedy Kevin Rodney 

Sullivan 
Columbia Pictures 2005 

6.Glory Road Drama James 
Gartner 

Walt Disney Pictures 
(Jerry Bruckheimer Film) 

2006 

7. Pride Drama Sunu Gonera Lions Gate Films 2007 
8. Hairspray Comedy Adam 

Shankman 
New Line Cinema 2007 

9. The Great 
Debater 

Drama Denzel 
Washington 

Weinstein Company 2007 

10. Lakeview 
Terrace 

Drama Neil LaBute Screen Gems 2008 

11. The Help Drama Tate Taylor DreamWorks 2011 
12. Django 
Unchained 

Western Quentin 
Tarantino 

Columbia Pictures 
 

2012 
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ภาพยนตร์ท่ีน ามาใช้ศึกษานัน้ โดยส่วนมากจะมีลักษณะของความเป็นภาพยนตร์
แนวดรามา่เป็นหลกัอย่าง  Monster’s Ball, Crash, Lakeview Terrace, The Help และหลายเร่ือง
นัน้ก็เป็นแนวอตัชีวประวตัิท่ีดดัแปลงมาจากเร่ืองท่ีเกิดขึน้จริงหรือบุคคลท่ีมีตวัตนอยู่จริงในสงัคม
อเมริกนั อย่างเช่น เร่ือง Glory Road, Pride, The Great Debater, Remember  the titans และ 
Men of Honor  สว่นภาพยนตร์อีก 2 เร่ืองสดุท้ายนัน้เป็นประเภทของภาพยนตร์แนวตลกและเพลง
(Comedy/ Musical)      ท่ีได้สอดแทรกเนือ้หาในประเดน็การเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติตอ่ชาวแอฟริ
กนั-อเมริกนัท่ีต้องการจะศึกษาเข้าไปด้วย คือเร่ือง Hairspray และภาพยนตร์แนวโรแมนติก-คอม
เมดี ้หรือแนวรักและตลกอย่างเร่ือง Guess Who และสุดท้ายคือเร่ือง Django Unchained 
ภาพยนตร์แนวผจญภยั/คาวบอยตะวนัตก (Western film) ท่ีเป็นแนว Black Western ภาพยนตร์
คาวบอยท่ีมีคนผิวด าเป็นพระเอก  
 
3.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

3.3.1  โทรทศัน์และเคร่ืองเล่นแผ่น DVD ซึ่งใช้ในการศึกษารับชมเพ่ือเก็บข้อมูลหลกัทาง
ภาพยนตร์  

3.3.2  ผู้วิจยัเป็นผู้ศกึษาวิเคราะห์ ตีความ และสรุปเนือ้หาภาพยนตร์แตล่ะเร่ืองด้วยตนเอง
ผู้วิจยัจงึเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการวิจยั 
 
3.4  กำรวิเครำะห์และน ำเสนอข้อมูล 
 

ในการศกึษาวิจยันี ้ผู้วิจยัใช้เคร่ืองมือการวิเคราะห์ตวับท (Textual Analysis) โดยวิเคราะห์
จากองค์ประกอบของการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์และภาพลักษณ์ของตวัละครในภาพยนตร์ โดย
ผู้วิจยัจะน าเสนอข้อมลูด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ซึ่งผลการวิเคราะห์
จะได้จากเนือ้หาของภาพยนตร์ฮอลลีวดูทัง้ 12 เร่ืองท่ีน ามาศกึษา ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

บทท่ี 4  ผู้วิจยัแบง่การวิเคราะห์ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้ 
1)  ส่วนท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์การเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ฮอลลีวดูกลุ่มตวัอย่างทัง้ 12 

เร่ืองผา่นองค์ประกอบท่ีส าคญัทัง้ 7 ประการ ได้แก่ โครงเร่ือง (Plot) มมุมองการเล่าเร่ือง (Point of 
view) แก่นเร่ือง (Theme) ความขดัแย้ง (Conflict) ตวัละคร (Character) สญัลกัษณ์ (Symbol) 
ฉาก (Scene) ตลอดจนบทสนทนาและการปฏิบตัิท่ีเก่ียวกบัประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือก
ปฏิบตัติอ่ชาวแอฟริกนั-อเมริกนัในภาพยนตร์ ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
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(1) โครงเร่ือง (Plot)-ผู้วิจยัวิเคราะห์โครงเร่ืองเพ่ือค้นหาว่าแต่ละขัน้ตอนของ
การเลา่เร่ืองในภาพยนตร์ฮอลลีวดูกลุ่มตวัอย่างแตล่ะเร่ืองมีลกัษณะอย่างไร และมีประเด็นเหยียด
เชือ้ชาตแิละการเลือกปฏิบตัติอ่ชาวแอฟริกนั-อเมริกนัปรากฏในขัน้ตอนใดของเร่ือง 

(2) มมุมองการเล่าเร่ือง (Point of View)-ผู้วิจยัวิเคราะห์ว่ามมุมองการเล่า
เร่ืองมาจากจุดยืนของผู้ ใด และมีส่วนร่วมในประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อชาว
แอฟริกนั-อเมริกนัหรือไม ่อยา่งไร 

(3) แก่นเร่ือง (Theme)-ผู้ วิจัยวิเคราะห์แก่นเร่ืองเพ่ือท าความเข้าใจถึง
ศนูย์กลางความคิดหลกัของเร่ืองว่าเป็นอย่างไร และสะท้อนถึงประเด็น เหยียดเชือ้ชาติและการ
เลือกปฏิบตัติอ่ชาวแอฟริกนั-อเมริกนัหรือไม ่อยา่งไร  

(4) ความขัดแย้ง (Conflict)-ผู้ วิจัยวิ เคราะห์ความขัดแย้ง ท่ี เ กิดขึ น้ใน
ภาพยนตร์ว่าเก่ียวกบัประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิตอ่ชาวแอฟริกัน-อเมริกนัหรือไม ่
อยา่งไร 

(5) ตวัละคร (Character)-ผู้ วิจัยวิเคราะห์ตวัละครในภาพยนตร์ โดยอาศัย
การพิจารณาจากปัจจยัในการสร้างตวัละครท่ีดี 4 ประการของซิด ฟิลด์ (1998) 

(6) สญัลกัษณ์ (Symbol)-ผู้วิจยัวิเคราะห์สญัลกัษณ์ ในภาพยนตร์ โดยอาศยั
การพิจารณาจากความถ่ีของสญัลกัษณ์ท่ีได้ถกูน าเสนอซ า้ๆ ในภาพยนตร์หรือมีการเรียงร้อยตอ่กนั
เป็นชดุของสญัญะท่ีมีเทคนิคทางภาพยนตร์ อนัได้แก่ ขนาดของภาพ (Camera Shot)  การเคล่ือน
กล้อง (Camera Movement) และการตดัตอ่ (Editing) เข้ามาเก่ียวข้องในการส่ือความหมายของ
สญัลกัษณ์อยา่งไร 

(7) ฉาก (Scene)-ผู้ วิจัยวิเคราะห์ฉากท่ีปรากฏในภาพยนตร์ฮอลลีวูดกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้ 12 เร่ืองว่ามีลักษณะอย่างไร เพ่ือทราบถึงความส าคญัในแง่ของการส่ือความหมาย
บางอยา่งของเร่ืองท่ีมีอิทธิพลตอ่ความคิดในการกระท าของตวัละครหรือไม ่อยา่งไร 

(8) การส่ือสารในรูปแบบวจันภาษา(Verbal Language) และอวจันภาษา
(Non - verbal language)-ผู้วิจยัวิเคราะห์บทสนทนาและภาษาเขียน (วจันภาษา) ในประเด็น
เหยียดเชือ้ชาติและการกระท าท่ีเป็นกิริยาท่าทาง (อวจันภาษา) ท่ีแสดงให้เห็นถึงการเลือกปฏิบตัิ
ทางเชือ้ชาตท่ีิปรากฏอยูใ่นภาพยนตร์ฮอลลีวดูกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 12 เร่ือง   

2)  ส่วนท่ี 2 เป็นการวิเคราะห์ตวัละครในภาพยนตร์ เพ่ือให้ทราบถึงการกระบวนการ
สร้างและการน าเสนอภาพลกัษณ์ของตวัละครผิวด าและตวัละครผิวขาวของผู้ผลิตภาพยนตร์ท่ีมี
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เนือ้หาเก่ียวกับประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิตอ่ชาวแอฟริกนั-อเมริกันในภาพยนตร์
ฮอลลีวดู 

3) บทท่ี 5  การอภิปรายผล เป็นการอภิปรายผลโดยการอาศัยผลวิเคราะห์
องค์ประกอบของการเลา่เร่ืองในภาพยนตร์ และการวิเคราะห์ตวัละครในภาพยนตร์มาเช่ือมโยงกบั
แนวคิด ทฤษฎี ท่ีได้รวบรวมมาในบทท่ี 2 ตามหลักการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
(Triangulation) เพ่ือให้ผลการวิจยัมีความเท่ียงตรงมากขึน้(สภุางค์ จนัทวานิช, 2546: 31)  โดย
อภิปรายผลให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของแนวคิดดังกล่าวท่ีได้ท่ีน ามาศึกษา เพ่ือให้เข้าใจถึง
โครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ในแง่มมุตา่งๆ สาเหตขุองการเหยียดเชือ้ชาติ และรูปแบบของ
น าเสนอภาพลกัษณ์ตวัละครผิวด าและผิวขาวในภาพยนตร์ว่ามีลกัษณะอยา่งไร   

4)  บทท่ี 6  สรุปผลการวิจยั เป็นการสรุปรวบงานวิจยัทัง้หมด และกล่าวถึงข้อจ ากดั
ในการวิจยัและข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจยัครัง้ตอ่ไป   



 

 
บทที่ 4  

 
การวิเคราะห์แนวคิดเร่ืองการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ 

ฮอลลีวูดกลุ่มตัวอย่าง 12 เร่ือง  
 

งานวิจยัเร่ือง “ กลวิธีการน าเสนอประเดน็เหยียดเชือ้ชาตแิละการเลือกปฏิบตัิตอ่ชาวแอฟริ
กนั-อเมริกนัในภาพยนตร์ฮอลลีวดู : การวิเคราะห์ตวับท” เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative 
Research) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ตวับท (Textual Analysis) เพ่ือศกึษาองค์ประกอบของการเล่า
เร่ืองในภาพยนตร์ฮอลลีวดูกลุม่ตวัอยา่ง ตลอดจนการส่ือสารในรูปแบบวจันภาษาและอวจันภาษา  
โดยอาศยัแนวคิดโครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ ดงัท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี 2 และใช้การคดัเลือก
ภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (สรุศกัด์ อมรรัตนศกัดิ์, 2554) จาก
การพิจารณาภาพยนตร์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับการเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อชาวแอฟริ
กัน-อเมริกันในบริบทของสงัคมอเมริกันเท่านัน้ จากฐานข้อมูล www.imdb.com โดยคดัเลือก
ภาพยนตร์ท่ีออกฉายตัง้แตปี่ ค.ศ. 2000-2012  ทัง้นี ้พบภาพยนตร์ฮอลลีวดูจากการคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีผู้วิจยัสามารถน ามาศกึษาทัง้หมด 12 เร่ือง โดยแบง่การวิเคราะห์ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้ 
 
4.1  วิเคราะห์แนวคิดเร่ืองการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ 
 

ผู้วิจัยวิเคราะห์องค์ประกอบของการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์จากภาพยนตร์ฮอลลีวูดกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้หมด 12 เร่ือง โดยใช้แนวคิดเร่ืองการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ซึ่งมีองค์ประกอบทัง้ 7 
ประการดงันี ้โครงเร่ือง (Plot) มมุมองการเล่าเร่ือง (Point of View) แก่นเร่ือง (Theme) ความ
ขดัแย้ง (Conflict) ตวัละคร (Character) สญัลกัษณ์ (Symbols) ฉาก (Scene) และการส่ือสารใน
รูปแบบวจันภาษา (บทสนทนา) และอวจันภาษา (การปฏิบตัิ) ท่ีเก่ียวกับประเด็นเหยียดเชือ้ชาติ 
เพ่ือให้ทราบถึงกลวิธีการน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อชาวแอฟริกัน-
อเมริกนัผ่านองค์ประกอบของเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ รวมถึงการสร้างและการน าเสนอภาพลกัษณ์
ของตวัละครผิวด าและตวัละครผิวขาวในภาพยนตร์ฮอลลีวดูกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 12 เร่ือง ดงันี ้ 
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4.1.1  วิเคราะห์แนวคิดการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์เร่ือง Men of Honor 
4.1.1.1  โครงเร่ือง (Plot) 
Men of Honor มีการเร่ิมเร่ืองจากช่วงเวลากลางเร่ืองในปี 1966 ณ เมืองชาร์ลส์ตนั

เซาธ์แคโรไลน่า  ตวัละครหลักอย่าง มาสเตอร์ชีฟบิลล่ี ซันเดย์ ซึ่งเป็นครูฝึกสอนประดาน า้ของ
โรงเรียนสอนประดาน า้ของกองทพัเรือ ก าลงัชมข่าวโทรทศัน์ขณะถกูควบคมุตวัไปรับโทษจากการ
ท าผิดวินยัหนีทหาร ข่าวท่ีเขาดคืูอข่าวเก่ียวกบักองทพัเรือและเขาก็ได้เห็นทหารเรือชายชาวแอฟริ
กัน-อเมริกันนายหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเขาท่ีโรงเรียนอยู่ในข่าวนัน้ด้วย นั่นคือ คาร์ล เบรเชียร์  
จากนัน้ภาพยนตร์จงึย้อนอดีตไปยงัช่วงเวลาในวยัเด็กของคาร์ล เบรเชียร์ ในปี 1943 ณ เมืองโซโน
ร่า เคนตัก๊กี ้ คาร์ล เบรเชียร์ เด็กชายผิวด าวิ่งลดัเลาะแนวป่า มุ่งหน้าไปยงัล าธารและกระโดดลง
เล่นน า้ ด าผุดด าว่ายอย่างมีความสขุ  และคาร์ลยงัมีความสนใจในอาชีพทหารเรือตัง้แตเ่ด็ก  เช้า
วนัหนึง่เขาต่ืนขึน้มาเห็นพ่อก าลงัไถนาอย่างเหน็ดเหน่ือย เขาขอไม่ไปโรงเรียนเพ่ือช่วยพ่อให้ไถนา
จนเสร็จตามก าหนด เพราะไมเ่ชน่นัน้แล้วเจ้าของนาจะให้ครอบครัวอ่ืนมาท างานแทน 

ภาพยนตร์เข้าสู่การพฒันาเหตกุารณ์เม่ือคาร์ล เบรเชียร์ในวยัหนุ่มได้ออกจากบ้าน
เกิดมาเพื่อเข้ารับราชการเป็นทหารเรือในกองทพัเรือของสหรัฐอเมริกาและได้ประจ าการอยู่บนเรือ
รบฮอยซท์ โดยท างานเป็นพ่อครัวท าอาหารเลีย้งลกูเรือ ซึ่งบรรดาทหารท่ีท าหน้าท่ีเป็นพ่อครัวล้วน
เป็นคนผิวด าทัง้สิน้ซึง่เป็นสิ่งท่ีคาร์ลไมค่าดคิดว่าเขาจะต้องมาท างานอยูใ่นครัวเชน่นี ้

ในวันศุกร์วันหนึ่งบนเรือรบฮอยซท์ท่ีลอยล าอยู่กลางทะเลแถบเซาธ์แปซิฟิค เป็น
วนัท่ีมีอากาศร้อนจดั บรรดาทหารเรือท่ีเป็นคนผิวขาวได้ลงว่ายน า้เล่นในทะเลอย่างผ่อนคลาย แต่
ทหารเรือผิวด าไม่สามารถท าได้ เพราะวันท่ีทหารเรือผิวด าสามารถลงว่ายน า้ได้คือ วันอังคาร
เทา่นัน้ แตค่าร์ล เบรเชียร์ซึง่นกึถึงค าของพอ่ท่ีพดูกบัเขาไว้ก่อนท่ีเขาจะจากบ้านเกิดมาว่า “จงแหก
กฎเก่าเม่ือถึงคราวจ าเป็น” เขาจึงถอดเคร่ืองแบบพ่อครัวออกและกระโดดลงไปในน า้ ท่ามกลาง
เหลา่ทหารเรือผิวขาวท่ีคดัค้านการกระท าของเขา  นายทหารยศผู้การจึงสัง่การให้ทหารเรือคนหนึ่ง
กระโดดลงน า้เพ่ือเรียกให้คาร์ลขึน้เรือ แตค่าร์ลไมฟั่งค าสัง่และได้ว่ายน า้หนีออกไปท่ีทุ่นกลางทะเล 
จนทหารเรือนายนัน้ว่ายตามไม่ทัน ท้ายท่ีสุดคาร์ลก็ถูกสั่งขัง แต่ผู้บงัคบับญัชาของเรือคือผู้การ
พอลแมนได้สงัเกตเห็นถึงความสามารถในการว่ายน า้ของคาร์ล เขามาหาคาร์ลท่ีห้องขงัเพ่ือบอก
กบัคาร์ลวา่เขาได้ย้ายให้คาร์ลเข้าไปอยูใ่นหนว่ยกู้ภยัของเรือแล้วและสัง่ให้ปลอ่ยตวัคาร์ลไป    

ในวนัหนึง่หลงัจากท่ีเขาเปล่ียนหน้าท่ีมาอยู่ในหน่วยกู้ภยั เฮลิคอปเตอร์ส่งจดหมาย
ของเรือเกิดอุบัติเหตุตกน า้ไป ท าให้คาร์ลได้เห็นการท างานของเหล่านักประดาน า้ท่ีท าหน้าท่ี
ชว่ยชีวิต และได้พบกบัหวัหน้านกัประดาน า้ นัน่คือมาสเตอร์ชีฟ บิลล่ี ซนัเดย์ ซึ่งเป็นคนมทุะล ุเอา
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จริงเอาจงัและไม่กลวัอนัตราย เหตกุารณ์ในวนันัน้ยงัมีเหตกุารณ์ไม่คาดฝันเพิ่มขึน้ ท าให้มาสเตอร์
ชีฟต้องช่วยเหลือผู้ ประสบภัยโดยการด าน า้ตวัเปล่า คือไม่ได้ใส่ชุดประดาน า้ ท าให้หมอท่ีท าการ
รักษาให้บอกกบัมาสเตอร์ชีฟว่าปอดของเขาทัง้สองข้างเป็นแผลเป็นไม่มีทางรักษาได้ หากยงัดนัทุ
รังด าน า้ตอ่ไปก็จะท าให้เขาเสียชีวิตได้ ท าให้มาสเตอร์ชีฟโมโหมากและอาละวาดท าลายข้าวของ
ในห้องพกัผู้ ป่วยและท าร้ายร่างกายทหารหลายนายท่ีเข้ามาห้ามเขา จากความประพฤติท่ีมิชอบ
ของเขาและสขุภาพท่ีไม่ดี ท าให้ผู้การพอลแมนตดัสิทธ์ิเขาออกจากการด าน า้และมอบหมายให้ไป
ท าหน้าท่ีเป็นครูสอนประดาน า้แทน เม่ือจบการพิจารณาคดีของมาสเตอร์ชีฟซนัเดย์แล้ว คาร์ลได้
เข้ามาพบผู้การพอลแมนและบอกถึงความใฝ่ฝันของเขาท่ีอยากจะเป็นนักประดาน า้ชัน้สูงและ
ขอร้องให้ผู้การพอลแมนเขียนรับรองค าร้องให้แก่เขา  ผู้การท าตามค าขอแตก็่ไม่เห็นด้วย เพราะคิด
วา่ไมมี่ประโยชน์อะไร เน่ืองจากโรงเรียนสอนประดาน า้ไมรั่บคนผิวด าเข้าเรียนอยูแ่ล้ว 

สองปีต่อมา คาร์ล เบรเชียร์เดินทางมายงัโรงเรียนด าน า้และกู้ ซ่อมของกองทพัเรือ
ท่ีเบยอนน์ นิวเจอร์ซ่ี เพ่ือมารายงานตวัเข้าเรียนประดาน า้ และท่ีหน้าประตทูางเข้าโรงเรียนเขาได้
พบกับมาสเตอร์ชีฟบิลล่ี ซนัเดย์อีกครัง้และแนะน าตวัว่าเคยอยู่บนเรือรบฮอยซท์ ท าให้มาสเตอร์
ชีฟพอจะจ าเขาได้วา่ท างานเป็นคนครัว จงึเรียกเขาวา่ “คกุกี”้ และขบัรถออกไป คาร์ลถกูห้ามไม่ให้
เข้าไป ท าให้เขาต้องรออยูห่น้าประตโูรงเรียนตัง้แตเ่ช้าจรดเย็นโดยท่ีนกัเรียนผิวขาวคนอ่ืนสามารถ
เข้าไปในโรงเรียนได้ตามปกต ิจนมาสเตอร์ชีฟขบัรถกลบัเข้ามาท่ีโรงเรียนในตอนเย็นก็เห็นคาร์ลยืน
รอเข้าไปรายงานตวัอยู่ท่ีหน้าโรงเรียน มาสเตอร์ชีฟเสนอตวัท่ีจะซือ้ตัว๋รถกลบับ้านให้กบัคาร์ล แต่
คาร์ลปฏิเสธและยงัคงต้องการเข้าไปรายงานตวั ท าให้มาสเตอร์ชีฟอนญุาตให้เขาเข้ามาได้ในท่ีสดุ  

คาร์ล เบรเชียร์กลายเป็นนักเรียนผิวด าคนแรกของโรงเรียน และเพ่ือนนักเรียน
ทหารเรือผิวขาวคนอ่ืนเป็นคนเหยียดเชือ้ชาต ิท าให้ไมมี่ใครร่วมนอนในโรงนอนเดียวกบัเขา ยกเว้น
เพ่ือนทหารเรือผิวขาวช่ือวา่สโนว์ฮิลล์ ซึง่เป็นคนพดูตดิอา่ง การเรียนของคาร์ลในภาคปฏิบตัิเป็นไป
ได้ด้วยดี เขาได้แสดงความสามารถในการกู้ซ่อมให้มาสเตอร์ชีฟเห็น แตใ่นการสอบข้อเขียนเขาได้
คะแนนน้อยกวา่ทกุคน เม่ือถึงวนัลาพกัเขาจึงเข้าเมืองเพ่ือไปยงัห้องสมดุ คาร์ลต้องการหาคนช่วย
ตวิหนงัสือสอบให้ เขาได้พบกบั โจ หญิงสาวผิวด าซึ่งเป็นนกัเรียนแพทย์ ท่ีเป็นคนดแูลห้องสมดุซึ่ง
รับอาสาจะตวิหนงัสือสอบให้ ท าให้ทัง้สองคนได้รู้จกักนัและรู้สกึชอบพอกนั 

ในวนัหนึง่ของการฝึกกู้ซ่อมใต้น า้ ในซากเรือเก่าโดยจ่าไอเสิร์ทและจ่ารู้ค ซึ่งเป็นคูหู่
ท่ีด าน า้ลงไปด้วยกัน เกิดอุบตัิเหตุซากเรือหล่นไปในกองทราย ท าให้ท่ออากาศหายใจของจ่าไอ
เสิร์ทพันติดอยู่กับเรือไม่สามารถเอาออกได้ จ่ารู้คจึงขอให้ทางบนบกส่งท่ออากาศใหม่ลงมาให้
เปล่ียน มาสเตอร์ชีฟจะด าน า้เอาลงมาให้ แตค่าร์ลทราบดีว่ามาสเตอร์ชีฟไม่สามารถด าลึกขนาด
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นัน้ได้ เพราะจะเป็นอนัตรายถึงแก่ชีวิต เขาจึงขออาสาเอาลงไปให้เอง ในขณะท่ีรู้คก าลงัเปล่ียนท่อ
อากาศให้กบัไอเสิร์ท ซากเรือก็เกิดหล่นอีกครัง้ การเปล่ียนท่ออากาศเป็นไปอย่างยากล าบาก จน
รู้คทนไมไ่หว ด้วยความท่ีกลวัตายจึงรีบหนีออกจากซากเรือ ทิง้ไอเสิร์ทไว้ให้อยู่กบัคาร์ลในซากเรือ
ท่ีคอ่ยๆจมลง ด้วยความพยายามของคาร์ลท าให้เขาสามารถต่อท่ออากาศให้กบัไอเสิร์ทได้ส าเร็จ
และช่วยชีวิตไอเสิร์ทเอาไว้ได้ทนัท่วงที คาร์ลพากลบัขึน้บกได้อย่างปลอดภยั แต่กลายเป็นว่าจ่ารู้
คได้รับการประดบัเหรียญวีรกรรมทพัเรือท่ีได้ช่วยชีวิตไอเสิร์ทเอาไว้แทนท่ีจะเป็นคาร์ล ในการสอบ
ภาคปฏิบตัเิพ่ือจบการศกึษา ผู้บญัชาการโรงเรียนสอนประดาน า้ คณุแพ็บปีไ้ม่ต้องการให้นกัเรียน
ผิวด าจบการศึกษาจากท่ีน่ีไปได้ตราบใดท่ีเขายงัคงอยู่ จึงสัง่ให้มาสเตอร์ชีฟบิลล่ี ซนัเดย์ขดัขวาง
ไมใ่ห้คาร์ลได้มีโอกาศเข้าสอบปฏิบตัใิต้น า้ได้  

เม่ือวนัสอบภาคปฏิบตัใิต้น า้มาถึง คาร์ลยงัคงเข้าสอบเชน่เดียวกบัเพ่ือนนกัเรียนคน
อ่ืน แตเ่ขาถกูกลัน่แกล้งโดยคณุแพ็บปี ้เม่ือถงุอปุกรณ์อะไหล่ท่ีต้องใช้ประกอบท่อใต้น า้ของเขา ถกู
กรีดขาด ท าให้อะไหลท่ี่สง่ลงไปให้เขากระจดักระจาย เขาจึงต้องใช้เวลานานกว่าเก้าชัว่โมงในการ
ประกอบท่อ เพราะต้องหาชิน้ส่วนอะไหล่ท่ีกระจดักระจายให้ครบ และยงัต้องทนกบัอณุหภูมิของ
น า้ท่ีมีความเย็นมาก การประกอบทอ่เป็นไปอยา่งยากล าบาก มาสเตอร์ชีฟต้องการจะดงึเขาขึน้มา
จากน า้เพราะเป็นหว่งวา่เขาจะเสียชีวิตใต้น า้อนัเย็นจดั แตผู่้บญัชาการคณุแพ็บปีต้้องการให้คาร์ล
หยุดความเคล่ือนไหวใต้น า้เสียก่อนค่อยดึงขึน้มา แต่มาสเตอร์ชีฟก็ขัดค าสั่งและในขณะนัน้เอง 
คาร์ลก็สามารถประกอบท่อได้ส าเร็จและขึน้บกอย่างปลอดภัยด้วยตวัอนัสัน่เทา คณุแพ็บปีโ้กรธ
มากจนปลดมาสเตอร์ชีฟซันออกจากการเป็นครูสอนประดาน า้ของโรงเรียน ส่วนคาร์ลก็จบ
การศกึษาได้ตามท่ีตัง้ใจและในวนัเลีย้งฉลองในบาร์ โจก็บอกกบัคาร์ลวา่ตัง้ครรภ์ลกูของเขา 

ในงานเลีย้งปีใหม่ของปี ค.ศ. 1956 มาสเตอร์ชีฟบิลล่ี ซันเดย์มีเร่ืองชกต่อยกับ
นาวาตรีแฮงค์ คู่ปรับเก่าผู้ ซึ่งเป็นคนจบอาชีพการเป็นนักประดาน า้ของมาสเตอร์ชีฟบนเรือ
รบฮอยซท์ ท าให้เขามีความผิดฐานละเมิดกฎระเบียบทหารด้วยการท าร้ายนายทหารท่ีมียศสงูกว่า 
เขาโดนหกัเงินเดือนคร่ึงหนึ่งเป็นเวลาหกเดือน นอกจากนีย้งัถกูกกับริเวณอยู่ในค่ายเป็นเวลาสอง
เดือนและถกูลดยศจากพนัจ่าเอกลงไปเป็นพนัจ่าโทนบัแตน่ัน้เป็นต้นไป ภาพยนตร์กลบัมายงัฉาก
ในตอนเร่ิมเร่ืองเม่ือมาสเตอร์ชีฟติดตามข่าวของคาร์ลจากโทรทศัน์ขณะถกูควบคมุตวัในข้อหาหนี
ราชการ คาร์ลท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดนกัประดาน า้ของกองทพัเรือก าลงัปฏิบตัิภารกิจกู้หวั
รบนิวเคลียร์ของกองทพัสหรัฐอเมริกาท่ีตกในทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 

ภาพยนตร์ด าเนินเข้าสู่ขัน้ภาวะวิกฤตเม่ือคาร์ลพบหวัรบนิวเคลียร์เจอแล้ว และใน
ระหว่างท่ีก าลงักู้ ขึน้มาจากทะเล ตวัชกัรอกของเรือเกิดรับน า้หนกัไม่ไหวท าให้เชือกขาด คาร์ลซึ่ง
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เห็นเหตุการณ์ได้ผลักนายทหารสองนายให้พ้นจากเหล็กท่ีก าลังพุ่งเข้าใส่ นายทหารทัง้สอง
ปลอดภัยแต่คาร์ลถูกแท่งเหล็กบาดท าให้ขาซ้ายของเขาเกือบขาดต้องนอนรักษาตัวอยู่ ท่ี
โรงพยาบาล เขาสามารถเดินได้อีกครัง้โดยใช้ไม้เท้าช่วยแต่ไม่สามารถด าน า้ได้อีก ในด้านของ
มาสเตอร์ชีฟบลิล่ี ซนัเดย์ก็เป็นโรคพิษสรุาเรือ้รังต้องรักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาลเป็นเวลาสามสิบวนั  
คาร์ล เบรเชียร์ต้องเกษียณตวัเองเม่ือขาซ้ายไมส่ามารถใช้งานได้ดีดงัเดมิ ในขณะท่ีเขาพกัรักษาตวั
อยู่ในโรงเพยาบาลก็มีพสัดสุ่งมาถึงเขาโดยไม่ระบุช่ือผู้ส่งเป็นนิตยสารเก่ียวกบัเทคโนโลยีอวกาศ 
เขาอ่านเร่ืองท่ีมีนกับินหลายคนตดัแขนขาท่ีบาดเจ็บออก ใส่อวยัวะเทียมแล้วกลบัไปบินตอ่ได้อีก 
ท าให้คาร์ลเกิดแรงบนัดาลใจและต้องการท่ีกลบัไปท าหน้าท่ีประดาน า้ตอ่ เพราะเขาอยากเป็นมา
สเตอร์ชีฟ หรือพนัจา่เอกพิเศษให้ได้ ซึง่ความคดิในเร่ืองท่ีจะตดัขาทิง้นัน้ โจ ภรรยาของคาร์ลท่ีเป็น
หมอไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งและขอร้องให้เขากลบัไปอยู่บ้าน คาร์ลยงัคงปฏิเสธ ท าให้ภรรยาของเขา
เสียใจมากและจากเขาไป เม่ือคาร์ลตดัขาซ้ายช่วงล่างทิง้ไปแล้ว เขาก็ท าการฝึกฝนตวัเองให้พร้อม
ส าหรับการพิสจูน์ว่าเขาสามารถกลบัมาด าน า้ได้อีกครัง้แม้จะไม่มีขา เขาออกก าลงักายอย่างหนกั
ทกุวนัเพ่ือเตรียมพร้อมให้ตวัเองแข็งแรงท่ีสดุ  มาสเตอร์ชีฟบิลล่ี ซนัเดย์มาหาคาร์ลท่ีโรงพยาบาล 
เล่าเร่ืองของตนเองให้คาร์ลฟังว่าเขาถกูกองทพัเรือย้ายไปทัว่และถกูย้ายไปโรงเรียนประดาน า้ชัน้
สอง มาสเตอร์ชีฟแจ้งว่านาวาเอกแฮงค์จะเรียกประชุมพิจารณาปลดคาร์ลออก แต่แฮงค์ได้โกหก
กบัคาร์ลว่าให้เวลาส่ีสปัดาห์  แฮงค์ต้องการให้คาร์ลเกษียณออกไป  มาสเตอร์ชีฟแนะน าคาร์ลว่า
หากต้องการเอาชนะแฮงค์ให้ได้ก็ต้องแจ้งเร่ืองกับเจ้ากรมก าลงัพลหารเรือซึ่งมีความอาวุโสกว่ า
แฮงค์  มาสเตอร์ชีฟเข้าไปต่อรองกับนาวาเอกแฮงค์ในการขอฝึกคาร์ลเป็นเวลา ส่ีสัปดาห์และ
พิจารณาคาร์ลต่อหน้าผู้ ใหญ่อย่างเจ้ากรมพลทหารเรือท่ีวอชิงตนั  แฮงค์ต้องการปฏิเสธแต่ด้วย
ความท่ีมาสเตอร์ชีฟน าส่ือมวลชนเข้ามาท าขา่วคาร์ลมากมาย ท าให้แฮงค์กดดนัจงึตอบตกลง 

ภาพยนตร์เข้าสู่ภาวะคล่ีคลายเม่ือมาสเตอร์ชีฟฝึกฝนความแข็งแกร่งของร่างกาย
ให้กบัคาร์ลเป็นเวลาครบก าหนดส่ีสปัดาห์แล้ว ก็ถึงเวลาท่ีคาร์ลต้องได้รับการพิจารณาในศาลว่า
จะสามารถกลบัเข้าท าหน้าท่ีประดาน า้ได้เหมือนเดิมหรือไม่ โดยคณะกรรมการพิจารณามีนาวา
เอกแฮงค์ร่วมกบัเจ้ากรมพลทหารเรืออีกส่ีคน แฮงค์ให้คาร์ลพิสจูน์ตวัเองด้วยการใส่ชุดประดาน า้
ในอนาคตของกองทพัเรือซึ่งหนกัสองร้อยเก้าสิบปอนด์ และต้องก้าวเดินให้ได้สิบสองก้าวโดยไม่มี
คนคอยประคอง แฮงค์จะนัดวันให้คาร์ลได้มาใส่ชุด แต่คาร์ลขอพิสูจน์ตนเองในศาลตอนนีเ้ลย 
มาสเตอร์ชีฟห้ามไว้เพราะพืน้ของท่ีน่ีล่ืนเกินไปท่ีจะสาธิตได้  แต่คาร์ลก็ขอพิสูจน์ตนเองต่อหน้า
ครอบครัว และกล่าวกับศาลว่าถ้าหากเขาท าได้ ก็ขอให้เขาได้กลบัไปท าหน้าท่ีเป็นนกัประดาน า้
ของกองทพัเรือเชน่เดมิ   
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ภาพยนตร์ด าเนินมาถึงขัน้ยตุเิร่ืองราวเม่ือการพิสจูน์ตนเองของคาร์ลเร่ิมขึน้ คาร์ลท่ี
อยูใ่นชดุประดาน า้ต้องลกุขึน้ยืนด้วยตนเองตามคูมื่อกองทพัเรือฉบบัใหม่ซึ่งนาวาเอกแฮงค์เป็นคน
เขียนขึน้ และต้องก้าวเดนิให้ได้สิบสองก้าว คาร์ลเกือบท าไม่ส าเร็จเม่ือเขาก้าวในครัง้ท่ีแปดและไม่
สามารถไปตอ่ได้ แตด้่วยค าพดูของมาสเตอร์ชีฟท่ีพดูปลกุใจเขา ท าให้เขาอดทนก้าวตอ่ให้ครบสิบ
สองก้าวจนส าเร็จในท่ีสดุ แฮงค์จึงได้ประกาศว่ากองทพัเรือนัน้ภูมิใจรับพนัจ่าเอกคาร์ล เบรเชียร์
กลบัเข้าประจ าการตามเดิม ทุกคนท่ีเข้าฟังการพิจารณาของศาลตา่งก็ลุกขึน้ปรบมือแสดงความ
ยินดีกบัคาร์ล รวมถึงภรรยาและลกูชายของเขาด้วย เร่ืองราวของภาพยนตร์จบลงอยา่งมีความสขุ  

4.1.1.2  มมุมองการเลา่เร่ือง (Point of View) 
Men of Honor มีการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบด้าน (The Omniscient) ซึ่งไม่ปรากฎตวัผู้

เล่าในลักษณะของบุคคลและเป็นการเล่าเร่ืองอย่างเป็นกลางตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้จริง 
ภาพยนตร์เลา่เร่ืองโดยเร่ิมจากเหตกุารณ์ในฉากท่ีมาสเตอร์ชีฟบีลล่ี ซนัเดย์ทราบจากรายงานข่าว
ทางโทรทัศน์ว่าคาร์ล เบรเชียร์ ได้เป็นนักประดาน า้ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา  หลังจากนัน้
ภาพยนตร์ได้เล่าเร่ืองย้อนไปในอดีต โดยการย้ายเหตกุารณ์จากปัจจบุนัไปยงัฉากท่ีเป็นช่วงเวลา
วยัเด็กจนถึงช่วงเวลาวยัหนุ่มของคาร์ล เบรเชียร์ และด าเนินเร่ืองตามล าดบัเวลาเร่ือยมาจนถึง
เหตุการณ์ในปัจจุบันซึ่งเป็นลักษณะของการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบด้าน ท าให้ผู้ ชมสามารถเห็น
เหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึน้กับชีวิตของคาร์ล เบรเชียร์ ตัง้แต่วัยเด็กจนถึงวันท่ีเขาประสบ
ความส าเร็จในชีวิตตามท่ีตัง้ใจไว้ 

4.1.1.3  แก่นเร่ือง (Theme)   
แก่นเร่ืองหลกัของ Men of Honor คือ แก่นเร่ืองในด้านชีวิตซึ่งจะเน้นเร่ืองจริงของ

ชีวิต ในภาพยนตร์เร่ืองนี ้คือการสู้ ชีวิตและไม่ย่อท้อตอ่อปุสรรคท่ีผ่านเข้ามาในชีวิต ภาพยนตร์จึง
แสดงให้เห็นถึงอุปสรรคในชีวิตของคาร์ล เบรเชียร์ท่ีเกิดจากความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคม พ่อของเขาเป็นชนชัน้แรงงานท่ีต้องตรากตร าท างานในไร่ด้วยความยากล าบาก พ่อของ
คาร์ลไมต้่องการให้คาร์ลเจริญรอยตามเขา เขาต้องการให้คาร์ลได้พบเจอสิ่งท่ีดีกว่านีใ้นชีวิต ท าให้
คาร์ลเกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะมุมานะเพ่ือมีอนาคตท่ีดี และเม่ือเขาได้รับอุบตัิเหตท่ีุท าให้เขาต้อง
เกษียณตวัเองก่อนวยัอนัควร เขาก็เลือกท่ีจะตดัขาซ้ายทิง้และฝึกฝนตนเองให้พร้อมเพ่ือขอกลับ
เข้ารับราชการทหารอีกครัง้แม้จะต้องใสข่าเทียม เขาก็สามารถท าได้ส าเร็จตามท่ีได้ตัง้ใจเอาไว้ 

4.1.1.4  ความขดัแย้ง (Conflict) 
ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในเร่ือง Men of Honor มีทัง้ความขดัแย้งภายนอกและความ

ขดัแย้งภายใน 
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ความขดัแย้งภายนอกในรูปแบบท่ีหนึ่ง คือ ความขดัแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์
ด้วยกนั คือ การท่ีตวัละครสองฝ่ายมีความขดัแย้ง ไม่ลงรอยกนั ดงัเช่น ตวัละครฝ่ายดี (มาสเตอร์
ชีฟบิลล่ี ซนัเดย์) มีความขดัแย้งกบัตวัละครฝ่ายไม่ดี (นาวาเอกแฮงค์) มาโดยตลอด ตัง้แตต่อนท่ี
มาสเตอร์ชีฟยังเป็นหัวหน้านักประดาน า้อยู่บนเรือรบฮอยซท์และนาวาเอกแฮงค์ยังเป็นผู้ ช่วย
กปัตนับนเรือรบฮอยซท์ ความขดัแย้งนีท้ าให้มาสเตอร์ชีฟบิลล่ี ซนัเดย์ถูกลดชัน้ยศจากพนัจ่าเอก
เป็นพนัจา่โท  

ความขัดแย้งภายนอกในรูปแบบท่ีสอง คือ ความขดัแย้งระหว่างมนษุย์กบัสงัคมท่ี
เกิดจากการท่ีตวัละครมีความขดัแย้งกบักฎเกณฑ์ของสงัคม ดงัเชน่  คาร์ล เบรเชียร์ (ตวัแทนคนผิว
ด า) กับเพ่ือนนายทหารเรือคนอ่ืนๆ (ตวัแทนคนผิวขาว) ซึ่งในตอนต้นของภาพยนตร์ พวกเขาไม่
ยอมรับคาร์ล เบรเชียร์เน่ืองจากโรงเรียนด าน า้และกู้ ซ่อมของกองทัพเรือสหรัฐฯ แห่งนีไ้ม่รับ
นกัเรียนผิวด า แตเ่ม่ือคาร์ลได้พิสจูน์ตนเองว่ามีความสามารถและมีน า้ใน ท าให้มาสเตอร์ชีฟบิลล่ี 
ซนัเดย์ และเพ่ือนทหารเรือผิวขาวยอมรับในตวัเขา  ยกเว้นคณุแพ้ปปี ้ผู้บญัชาการโรงเรียนสอน
ประดาน า้ เขาเป็นคนผิวขาวท่ีเหยียดเชือ้ชาติอย่างรุนแรง เขาจึงไม่ยอมให้คาร์ลได้สอบผ่านและ
จบการศกึษาเชน่เดียวกบันกัเรียนทหารเรือผิวขาวคนอ่ืนๆ  

ความขดัแย้งภายในท่ีเกิดขึน้  คือ ความขดัแย้งภายในจิตใจของตวัละคร เกิดความ
ล าบากใจในการตดัสินใจ เน่ืองมาจากบางสิ่งนัน้ขดัตอ่กฏเกณฑ์หรือมาตรฐานของสงัคม ดงัเช่น 
ตอนท่ีมาสเตอร์ชีฟบิลล่ี  ซนัเดย์เป็นผู้คมุสอบภาคปฏิบตัิได้รับค าสัง่จากคณุแพ็บปี ้ ผู้บญัชาการ
โรงเรียนท่ีสั่งห้ามมาสเตอร์ชีฟดึงคาร์ลขึน้มาจากน า้จนกว่าคาร์ลนัน้จะหยุดเคล่ือนไหว นั่น
หมายความว่า คณุแพ็ปปีต้้องการให้คาร์ลเสียชีวิตอยู่ใต้น า้ท่ีเย็นจดั เพราะเขาไม่ต้องการให้มีคน
ผิวด าคนอ่ืนเอาเย่ียงอย่างการกระท าของคาร์ลท่ีเข้ามาเรียนในโรงเรียนด าน า้และกู้ ซ่อมท่ีไม่
ต้อนรับคนผิวด า  แตม่าสเตอร์ชีฟก็ยงัขดัค าสัง่จงึท าให้คณุแพ้ปปีไ้ลม่าสเตอร์ชีฟออก 

4.1.1.5  ตวัละคร (Character) 
ตวัละคร คือ ผู้ด าเนินเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์ ในส่วนนีผู้้ วิจัยได้แนะน าตวั

ละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัต่อเนือ้เร่ืองมากท่ีสุด นัน่คือ คาร์ล เบรเชียร์และมาสเตอร์ชีฟบิลล่ี 
ซนัเดย์  

คาร์ล เบรเชียร์ ชายผิวด าจากครอบครัวของชาวไร่ซึ่งเป็นชนชัน้แรงงานท่ีอาศยัอยู่
ในชนบท เขามีชอบว่ายน า้ตัง้แต่เด็กและมีความใฝ่ฝันท่ีจะเป็นทหารเรือ เม่ือโตเป็นหนุ่มเขาจึง
สมคัรเข้ารับราชการทหาร เพ่ือมุง่มัน่ท าตามความฝันให้ส าเร็จโดยมีพอ่ของเขาเป็นแรงบนัดาลใจ 
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มาสเตอร์ชีฟบิลล่ี ซนัเดย์ ชายผิวขาว ทหารเรือท่ีมีต าแหน่งเป็นหวัหน้านกัประดา
น า้ประจ าเรือรบช่ือว่า”ฮอยท์”  ต่อมาเขาถูกย้ายให้มาท าหน้าท่ีสอนด าน า้แทนเน่ืองจากสุขภาพ
ของเขาไมเ่อือ้อ านวยตอ่การท างานใต้น า้อีกตอ่ไป เขาเป็นคนมทุะล ุเลือดร้อนไม่กลวัใคร จึงท าให้
ตนเองมีปัญหาเดือดร้อนอยู่บ่อยครัง้ส่งผลถึงต าแหน่งหน้าท่ีการงานของเขาด้วย ถึงกระนัน้เขาก็
เป็นผู้ ท่ีคอยชว่ยเหลือคาร์ล เบรเชียร์ เขามีสว่นท าให้คาร์ลนัน้ประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน 

นอกจากนีผู้้วิจยัได้วิเคราะห์ปัจจยัในการสร้างตวัละครของตวัละครหลกัท่ีกล่าวมา
ข้างต้นซึง่มีสว่นส าคญัท่ีสดุในการด าเนินเร่ือง เพ่ือให้ทราบถึงจดุประสงค์ของผู้สร้างภาพยนตร์ใน
การก าหนดคณุลกัษณะของตวัละครในภาพยนตร์ได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้

ความต้องการของตวัละคร (Dramatic Need) คือ เป้าหมายของคาร์ล เบรเชียร์ เขา
ใฝ่ฝันท่ีจะเป็นทหารเรือและมีอนาคตท่ีดี เขามีความมุมานะ อดทนตอ่อปุสรรคทุกอย่าง ท่ีผ่านเข้า
มาในชีวิต โดยยึดมัน่ในสิ่งท่ีพ่อของเขากล่าวกับเขาว่า “จงเป็นยอดฝีมือ” ท าให้เขาไม่ย่อท้อต่อ
โชคชะตาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติ ท าให้ท้ายท่ีสุดแล้วเขาก็ประสบ
ความส าเร็จได้ดงัท่ีเขาต้องการ ในด้านของมาสเตอร์ชีฟบลิล่ี ซนัเดย์นัน้มีความต้องการท่ีจะท างาน
เป็นนกัประดาน า้ของกองทพัเรือสหรัฐฯ แตใ่นเม่ือร่างกายของเขาไม่เอือ้อ านวยอีกตอ่ไปท าให้เขา
ต้องถกูย้ายงานไปเป็นผู้ ฝึกสอนด าน า้ประจ าโรงเรียนสอนด าน า้และกู้ซอ่มของกองทพัเรือแทน 

มมุมองของตวัละคร (Point of View)  คือ สิ่งท่ีตวัละครเช่ือซึ่งไม่มีเร่ืองถกูหรือผิด 
มมุมองของตวัละครจะเป็นตวัก าหนดความขดัแย้งของเร่ืองราวในภาพยนตร์ เช่น คาร์ล เบรเชียร์ 
มีมมุมองตอ่การใช้ชีวิตของคนผิวด าในสงัคมอเมริกนัตา่งจากคนผิวด าคนอ่ืนและเพ่ือต้องการท่ีจะ
มีชีวิตท่ีดีขึน้ เขาจึงปฏิบตัิตวัต่างจากคนผิวด าทัว่ไป เช่น เขาลงเล่นน า้ในวนัเล่นน า้ของทหารเรือ
ผิวขาว ท าให้เขามีความขดัแย้งกบัทหารเรือผิวขาวบนเรือและถูกท าโทษโดยการจ าคกุ เขาเขียน
จดหมายค าร้องขอสมคัรเข้าเรียนในโรงเรียนด าน า้และกู้ซอ่มของกองทพัเรือสหรัฐฯ เป็นเวลาสองปี
จนเป็นผลส าเร็จ ในด้านของมาสเตอร์ชีฟบิลล่ี ซนัเดย์ ในตอนแรกเขามีมมุมองตอ่คาร์ล เบรเชียร์
ในแง่ลบ โดยมองว่าคาร์ลนัน้เป็นคนผิวด าท่ีอวดดีและต้องการทดัเทียมกบัคนผิวขาวเช่นเขา เป็น
เหตใุห้เขามีความขดัแย้งกบัคาร์ลและพดูจาเหยียดเชือ้ชาตใิส่คาร์ล 

ทศันคติของตวัละคร (Attitude) คือ สิ่งท่ีตวัละครประเมินคา่ไว้อาจไม่มีถูกหรือผิด 
เช่น คาร์ล เบรเชียร์ เป็นคนมองโลกในแง่ดี เขากล้าท่ีจะท าในสิ่งท่ีถูกต้องแม้จะต้องเจอกับ
อนัตรายก็ตาม เช่น เขาช่วยชีวิตเพ่ือนทหารเรือในขณะท่ีก าลงัปฏิบตัิภารกิจใต้น า้โดยไม่เอาตวั
รอดเพียงคนเดียว เขาชว่ยชีวิตทหารเรือสองนายจากอบุตัิเหตบุนเรือรบจนท าให้เขาบาดเจ็บสาหสั
จนพิการ เขารับใช้ชาติด้วยความภาคภูมิใจในเกียรติยศและศกัดิ์ศรีของการเป็นทหาร ในด้านของ
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มาสเตอร์ชีฟบลิล่ี  ซนัเดย์นัน้ ในตอนแรกเขามีทศันคตติอ่คนผิวด าไปในทางท่ีไม่ดี เน่ืองจากมีอดีต
ท่ีฝังใจเก่ียวกับคนผิวด าในวยัเด็ก ว่าพ่อของเขาซึ่งมีอาชีพเป็นแรงงานรับจ้างท าไร่ ท่ีไม่มีงานท า
ต้องย้ายถ่ินฐานเพราะคนงานผิวด านัน้ยอมรับค่าแรงท่ีถูกกว่าพ่อของเขา ท าให้ในตอนแรกเม่ือ
มาสเตอร์ชีฟเจอกับคาร์ล เบรเชียร์ ซึ่งเป็นนกัเรียนทหารเรือผิวด าคนแรกของโรงเรียนสอนด าน า้
และกู้ซ่อม เขาจึงปฏิบตัิตอ่คาร์ลให้แตกตา่งจากนกัเรียนคนอ่ืนในโรงเรียนด าน า้ฯ เช่น เรียกคาร์ล
ด้วยสรรพนามท่ีไมใ่ชช่ื่อของคาร์ล (เรียกวา่ คกุกี)้  

การเปล่ียนแปลง(Change) คือ หลงัจากท่ีคาร์ล เบรเชียร์ มีอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ใน
ชีวิต เม่ือเขาต้องเกษียณตวัเองก่อนเวลาอนัสมควรจากอบุตัิเหตุท่ีท าให้ขาซ้ายของเขาเกือบขาด  
คาร์ล เบรเชียร์ก็ได้เกิดการเปล่ียนแปลงอีกครัง้ ซึ่งน าไปสู่บทสรุปของเร่ืองราวในภาพยนตร์ นัน่ก็
คือ เขาตดัสินใจท่ีจะให้ตดัขาซ้ายของเขาทิง้ เพ่ือท่ีเขาจะได้เข้ารับราชการทหารอีกครัง้ เพราะเขา
ต้องการจะเป็นมาสเตอร์ชีฟหรือพนัจา่เอกพิเศษให้ได้อยา่งท่ีตัง้ใจไว้  ในด้านของมาสเตอร์ฃีฟบิลล่ี 
ซนัเดย์ เม่ือเขาได้รู้จักกับคาร์ล เบรเชียร์และได้เห็นถึงศกัยภาพของคาร์ลท่ีมีความอดทนและมุ
มานะอยา่งท่ีสดุ จากท่ีเคยมีมมุมองและทศันคติตอ่คาร์ลในแง่ลบ ท าให้มาสเตอร์ชีฟยอมรับในตวั
คาร์ลและต้องการชว่ยคาร์ลให้ประสบความส าเร็จในชีวิตตามท่ีคาร์ลได้ตัง้ใจเอาไว้ 

4.1.1.6  สญัลกัษณ์ (Symbol) 
สัญลักษณ์ในภาพยนตร์เร่ือง Men of Honor คือสัญลักษณ์ทางภาพ ซึ่งเป็น

องค์ประกอบของภาพยนตร์ ท่ีถูกน าเสนอซ า้ๆ เช่น วตัถุ สถานท่ี หรือสิ่งมีชีวิต และสญัลกัษณ์ท่ี
พบคือ วิทยขุองพอ่ของคาร์ล ซึง่เป็นสิ่งท่ีปรากฎมากท่ีสดุในภาพยนตร์เร่ืองนี ้  

ตวัหมาย (Signifier) คือ วิทยุ อุปกรณ์รับสัญญาณความถ่ีกระจายเสียงท่ีใช้ใน
ระบบการส่ือสาร เพ่ือส่งข่าวสารและความบนัเทิงไปยังผู้ รับสารด้วยระบบเสียงซึ่งเป็นความหมาย
ตรง (Denotative Meaning)  

ตวัหมายถึง (Signified) ของวิทยใุนภาพยนตร์เร่ืองนี ้คือ ตวัแทนของพ่อของคาร์ล
ซึ่งเป็นความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) ซึ่งประกอบสร้างขึน้มาอย่างเป็นอตัวิสัย 
(Subjectivity) ของคาร์ล เบรเชียร์ เพราะวิทยุเคร่ืองนีเ้ป็นสมบตัิชิน้เดียวของพ่อท่ีมอบไว้ให้แก่
คาร์ลในวันท่ีเขาจากบ้านเกิดมาเพ่ือเข้ารับราชการเป็นทหารเรือ วิทยุของพ่อปรากฎอยู่ในทุก
สถานท่ีท่ีเขาไปอยู่ ได้แก่ บนเรือรบฮอยท์  ในโรงเรียนด าน า้และกู้ ซ่อมของกองทพัเรือ หรือแม้แต่
โรงพยาบาลท่ีคาร์ลพกัรักษาตวั ในทุกครัง้ท่ีคาร์ลมีความทกุข์หรือมีความสขุ เขาจะมองไปท่ีวิทยุ
ของพอ่เคร่ืองนีซ้ึง่วางอยูคู่ก่บัรูปของแมค เบรเชียร์ พ่อของเขา และท าให้เขาเกิดความมมุานะท่ีจะ
บรรลเุป้าหมายให้เป็นผลส าเร็จ 
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เทคนิคทางภาพยนตร์ท่ีถกูน ามาใช้เพ่ือท าให้ภาพของวิทยุท่ีเป็นตวัแทนของพ่อของ
คาร์ลเบรเชียร์ ในภาพยนตร์เร่ืองนีมี้ความแตกต่างจากภาพของวิทยุในภาพยนตร์เร่ืองอ่ืนๆ คือ 
ขนาดของภาพ (Camera Shot) ซึ่งเป็นการถ่ายภาพไปท่ีวิทยใุนระยะใกล้เรียกว่าภาพ Close-up 
เพ่ือเน้นย า้ถึงนยัยะส าคญัของวิทยท่ีุมีตอ่คาร์ล เบรเชียร์ ดงัภาพตอ่ไปนี ้

 
ภาพท่ี 4.1 
ภาพวิทยใุนชว่งเวลาในวยัเดก็ของคาร์ล เบรเชียร์  
เขาฟังวิทยเุคร่ืองนีต้ลอดเวลา 
 
 
ภาพท่ี 4.2 
ภาพวิทยุในช่วงเวลาวยัหนุ่มของคาร์ล เบรเชียร์ พ่อ
ของเขาได้มอบวิทยุให้กับเขา ในวนัท่ีเขาจากบ้านมา
เพ่ือรับราชการทหารเรือ 
 
ภาพท่ี 4.3 
ภาพวิทยุท่ีปรากฎบนเรือรบฮอยซท์ ท่ีคาร์ล เบรเชียร์
ประจ าการอยู ่
 
 
ภาพท่ี 4.4 
ภาพวิทยท่ีุปรากฏในโรงนอนของโรงเรียนด าน า้และกู้
ซอ่มท่ีคาร์ล เบรเชียร์เข้ามาเรียนเป็นวนัแรก 
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ภาพท่ี 4.5 
ภาพวิทยุท่ีปรากฎอยู่คู่กับรูปพ่อของคาร์ล เบรเชียร์ 
ในฉากท่ีเขาทะเลาะกับมาสเตอร์ชีฟบิลล่ี ซนัเดย์ ท า
ให้มาสเตอร์ชีฟโกรธถึงขัน้ปาวิทยขุองเขาทิง้  

 
ภาพท่ี 4.6 
ภาพวิทยุท่ีปรากฎอยู่บนเตียงในสภาพท่ีสามารถใช้
งานได้ หลงัจากท่ีมาสเตอร์ชีฟปาวิทยขุองคาร์ลตกพืน้
แตกกระจาย 

 

 
ภาพท่ี 4.7   
ภาพวิทยุท่ีปรากฏอยู่ท่ีโต๊ะข้างเตียงผู้ ป่วยพร้อมกับ
รูปพ่อของคาร์ล เบรเชียร์ในโรงพยาบาลท่ีเขาเข้ารับ
การรักษา  
 
ภาพท่ี 4.8   
ภาพสุดท้ายท่ีวิทยุปรากฎในตอนท้ายเร่ือง ในวันท่ี
คาร์ลออกจากการรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล   
 

 
4.1.1.7  ฉาก (Scene) 
ฉาก คือ องค์ประกอบส าคญัของการเล่าเร่ืองท่ีใช้บรรจเุหตกุารณ์อย่างต่อเน่ือง มี

ทัง้เวลา ทัง้พืน้ท่ี และแนวความคิด และมีความส าคญัในแง่ของการส่ือความหมายบางอย่างของ
เรืองท่ีมีอิทธิพลตอ่ความคดิในการกระท าของตวัละคร ฉากท่ีปรากฏในภาพยนตร์เร่ืองนีไ้ด้แก่  
 1)  ฉากท่ีเป็นธรรมชาติ ได้แก่ ท้องทะเล เพราะตวัละครหลกัท างานเป็น
ทหารเรืออยูบ่นเรือรบท่ีลอยล าอยู่กลางทะเล และเป็นทหารเรือท่ีปฏิบตัภิารกิจในการด าน า้กู้ซ่อม   
 2)  ฉากท่ีเป็นช่วงเวลา ได้แก่ ยุคสมยั หรือช่วงเวลาท่ีเกิดเหตกุารณ์ตาม
ท้องเร่ือง คือ ชว่งเวลาวยัเดก็ของคาร์ลในบ้านเกิดท่ีเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรม (ภาพท่ี 4.9), ยคุสมยัวยั
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หนุม่ของคาร์ลท่ีประจ าการอยูบ่นเรือรบฮอยซท์และเรียนในโรงเรียนด าน า้และกู้ซ่อม (ภาพท่ี 4.10-
4.11), ยคุสมยัปัจจบุนัของภาพยนตร์ท่ีคาร์ลได้เป็นนกัประดาน า้ของกองทพัเรือแล้ว (ภาพท่ี 4.12) 
 

ภาพท่ี 4.9    ภาพท่ี 4.10 

ภาพท่ี 4.11    ภาพท่ี 4.12 
 

4.1.1.8  ประเดน็เหยียดเชือ้ชาตแิละการเลือกปฏิบตัท่ีิพบในบทสนทนา 
ผู้วิจยัวิเคราะห์การเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อคนผิวด าของคนผิวขาว 

ผา่นบทสนทนาของตวัละครผิวขาวและตวัละครผิวด าในภาพยนตร์เร่ือง Men of Honor ดงัตอ่ไปนี ้
 1)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการเหยียดเชือ้ชาติและต้องการแบง่แยกสี

ผิวของนกัเรียนทหารเรือผิวขาวช่ือ จ่าโทดีแลนท์ รู้ค ท่ีไม่ยอมรับคาร์ล เบรเชียร์  นกัเรียนทหารเรือ
ผิวด าคนแรกของโรงเรียนด าน า้และกู้ ซ่อม เม่ือคาร์ลเข้ามาในโรงนอน และมาสเตอร์ชีฟบิลล่ี ซนั
เดย์ได้เข้ามาแนะน าคาร์ลแก่เพ่ือนนกัเรียนทหารเรือคนอ่ืน โดยจ่ารู้คใช้ค าว่า “Nigger” ซึ่งเป็นค า
เหยียดเชือ้ชาติมาเป็นสรรพนามในการเรียกคนผิวด าและแสดงการเลือกปฏิบตัิต่อคาร์ลโดยการ
ย้ายออกไปจากโรงนอน  
มาสเตอร์ชีฟ : ทา่นทัง้หลายปี 1948 ประธานาธิบดีทรูแมนเกิดหตูาสวา่งและสัง่ยกเลิก 
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การแบง่สีผิวในกองทพั โรงเรียนเราขอต้อนรับนกัเรียนผิวด าคนแรก จ่าโท
คาร์ล เบร เชียร์ (นกัเรียนทหารเรือผิวขาวทกุคนเงียบกริบ) ไม่ได้ยินเสียง
ต้อนรับเลย 

จา่รู้ค :  มาสเตอร์ชีฟ ใช่ว่าไม่เคารพประธานาธิบดีนะครับ แตผ่มไม่อยู่ร่วมกบันิ
  โกร (Master Chief. No disrespect to the president but I don’t bunk 
   with niggers.)  
 จากนัน้จ่ารู้คและนกัเรียนทหารเรือผิวขาวคนอ่ืนก็ได้เก็บสมัภาระของตน
และออกไปจากโรงนอน  
 2)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการเหยียดเชือ้ชาติและความเกลียดชงัของ
มาสเตอร์ชีฟบิลล่ี ซนัเดย์ท่ีมีต่อคนผิวด า เน่ืองจากเขามีประสบการณ์ท่ีไม่ดีในวยัเด็ก เม่ือเขาได้
พบกับคาร์ล เบรเชียร์ครัง้แรก เขาระบายความโกรธแค้นท่ีมีต่อคนผิวด าโดยมีคาร์ลเป็นตวัแทน 
โดยมีมุมมองต่อคาร์ลอย่างเหมารวม (Stereotype) ว่าเป็นเหมือนกบัคนผิวด าท่ีเขาพบในอดีต 
และมองวา่คาร์ลต้องการมีสิทธิเท่าเทียมกบัคนผิวขาว โดยเขาใช้ค าว่า “Nigger” ซึ่งเป็นค าเหยียด
เชือ้ชาติท่ีใช้เรียกชาวแอฟริกัน-อเมริกนัและเลือกปฏิบตัิตอ่คาร์ลด้วยความรุนแรง เขาเอาน า้สาด
คาร์ล เบรเชียร์ เพ่ือปลุกให้ต่ืนเม่ือคาร์ล ออกมาจากโรงนอน  มาสเตอร์ชีฟก็เปิดน า้จากสายยาง
แรงดนัสงูอดัไปท่ีหน้าของเขา 
มาสเตอร์ชีฟ :  รู้จกักฎของบอยล์ไหม ? 
คาร์ล  เบรเชียร์ :  อะไรนะ!? (เขาล้มลงไปนอนส าลกัน า้อยูก่บัพืน้ดนิ)  
มาสเตอร์ชีฟ :  ไมไ่ด้ยินค าตอบ  
มาสเตอร์ชีฟยงัคงฉีดน า้จากสายยางแรงดนัสงูเข้าใสค่าร์ลอีกครัง้และเดนิไปดงึตวัคาร์ลขึน้จากพืน้ 
มาสเตอร์ชีฟ :  เร็วเข้าคกุกี ้ลกุขึน้  
มาสเตอร์ชีฟจบัตวัคาร์ลให้เดนิมายงัถงัใสน่ า้ท่ีบรรจนุ า้อยู่เตม็และอธิบายกฎของบอยล์ตอ่ไป  
มาสเตอร์ชีฟ :  บง่วา่ในอณุหภมูิคงท่ีปริมาตรแก๊สท่ีกกัไว้ จะแปรผนักบัความกดของมนั  
       รู้ไหมวา่ท าไมกฎนีถ้ึงส าคญักบัการด าน า้      
คาร์ล เบรเชียร์  :  ไมท่ราบครับ ชีฟ  
มาสเตอร์ชีฟ :  เพราะแกเป็นนิโกรบ้านนอกน่ะสิ (That’s because you’re just some 
  dumb nigger from Podunk.) ยงัมีกลิ่นโรงนาติดอยู่เลย ฉันเห็นแกทกุ
  ครัง้ท่ีเราต้องย้ายถ่ินฐาน เพราะพ่อแกยอมรับค่าจ้างถกูกว่าพ่อฉัน พ่อ
  ฉันถึงกินเหล้าจนลงหลุมไป แต่ฉันไม่มีวนัเพราะฉันเป็นหวัหน้าประดา
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  น า้ จ าใสก่ะโหลกไว้เลย อยา่หลงคดิวา่เรามีอะไรเหมือนๆ กนัเข้าใจ 
    ไหม คกุกี?้ (Maybe you’ll remember that next time you imply we
  got anything in common. You read me, Cookie?)  
 3)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการเลือกปฏิบตัิตอ่คนผิวด าของคณุแพ้ปปี ้
ผู้บญัชาการโรงเรียนด าน า้และกู้ซ่อมฯ ท่ีพูดกับให้มาสเตอร์ชีฟบิลล่ี ซนัเดย์ เพ่ือห้ามไม่ให้คาร์ล 
เบรเชียร์ นกัเรียนทหารเรือผิวด า สอบในภาคปฏิบตั ิและสามารถจบการศกึษาจากท่ีน่ีไปได้  
คณุแพ็บปี ้  :  บลิล่ี....วนัท่ีคนผิวด าจบการศกึษาท่ีน่ีต้องมาถึงแน ่แตต้่องไมใ่ช ่  พรุ่งนี ้

          หรือตราบใดท่ีผมยงัอยูท่ี่น่ี คณุคงเห็นด้วยกบัผมนะ ใชไ่หม ชีฟ ?     
มาสเตอร์ชีฟ :  ครับผม (มาสเตอร์ชีฟตอบรับด้วยสีหน้าท่ีเรียบเฉย) 
 บทสนทนาแสดงให้เห็นวา่คนผิวขาวอยา่งคณุแพ้ปปีเ้ลือกกีดกนัเฉพาะคน
ผิวด า โดยไมต้่องการให้คนผิวด ามีสิทธิเทา่เทียมกบัคนผิวขาวในด้านการศกึษาและการประกอบ
อาชีพ 
 4)  บทสนทนาท่ีแสดงการเลือกปฏิบัติต่อคนผิวด าของคุณแพ้ปปี้ ผู้
บญัชาการโรงเรียนด าน า้และกู้ซ่อมฯ ท่ีต้องการให้คาร์ล เบรเชียร์ เสียชีวิตใต้ผืนน า้ เพ่ือไม่ให้มีคน
ผิวด าคนอ่ืนเอาตามแบบอย่างคาร์ล เบรเชียร์ในการเข้ามาเรียนเป็นนกัประดาน า้ของกองทพัเรือ
สหรัฐฯ 
คณุแพ็บปี ้ :  ชีฟซันเดย์ อีกหน่อยจะมีกุ๊ กกับเด็กขัดเกือกทุกคน เอาอย่างเจ้าคนนี ้

(Chief Sunday, we have every cook and shine boy thinking they’ll 
be next to try a stunt like this)  ดงันัน้ คณุจงฟัง อย่าดงึขึน้มา จนกว่า
มนัจะหยดุเคล่ือนไหว 

มาสเตอร์ชีฟ :  เขาใกล้ตายอยูแ่ล้วครับผม  
คณุแพ็บปี ้ :  รอให้มนัหยดุเคล่ือนไหวก่อน (Not till he stops moving, chief!) 
มาสเตอร์ชีฟขดัค าสัง่ของเขาและต้องการดงึคาร์ลขึน้มา โดยสัง่ให้ทหารสองนายดงึคาร์ลขึน้มา  
คณุแพ็บปี ้ :  ทหาร อยา่ฟังค าสัง่นัน้ ทหาร...ทหาร ชีฟซนัเดย์มีผลบงัคบัใช้โดยทนัที  
  ผมขอปลดคณุออกจากหน้าท่ี 

 บทสนทนาแสดงให้เห็นวา่คนผิวขาวอยา่งคณุแพ้ปปีเ้ลือกใช้อ านาจใน
หน้าท่ีการงานของตนไปในทางท่ีผิดด้วยการบงัคบัให้ผู้ อ่ืนท าตามความต้องการของตนเอง 
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ตารางท่ี 4.1  วจันภาษาและอวจันภาษาในเร่ือง Men of Honor  
 

ประเดน็เหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบัติ 
ประเภท สัญญะในภาพยนตร์ 

วัจนภาษา 
ภาษาเขียน 
(ตัวอักษร) 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.13 
เราจะจบัไอ้นิโกรกดน า้ (We’re gonna drown you nigger)  
การแสดงออกถึงการเหยียดเชือ้ชาติโดยใช้ภาษาเขียน 

อวัจนภาษา 
ประกอบด้วย สี
หน้า ทา่ทาง แวว
ตา การกระท า 
หรือสญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมาย ภาพท่ี 4.14                             ภาพท่ี 4.15 

จา่โทดีแลนท์  รู้ค นกัเรียนทหารเรือผิวขาว ถมน า้ลายรดใสร่องเท้าจา่โท 
คาร์ล เบรเชียร์ นกัเรียนทหารเรือผิวด า ในวนัแรกท่ีจ่าโทคาร์ลเข้ามาอยู่ใน
โรงเรียนด าน า้และกู้ซอ่มของกองทพัเรือ (เป็นการแสดงการเหยียดเชือ้ชาติ
โดยใช้การกระท าท่ีหยาบคายและไมใ่ห้เกียรตคินผิวด า) 

ภาพท่ี 4.16                                   ภาพท่ี 4.17 
ถงุอปุกรณ์เคร่ืองมือของจา่โทคาร์ล เบรเชียร์ นกัเรียนทหารเรือผิวด าถกู
มีดกรีดให้ขาดเพ่ือท่ีเขาจะได้ไมส่ามารถสอบภาคปฏิบตัใิต้น า้ได้ส าเร็จ 
(การกระท าท่ีเป็นการขดัขวางไมใ่ห้คนผิวด าสามารถประสบความส าเร็จ) 
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4.1.2  วิเคราะห์แนวคิดการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ เร่ือง Remember the Titans 
4.1.2.1  โครงเร่ือง 

 Remember the Titans มีการเร่ิมเร่ืองจากเหตุการณ์ในปัจจุบนัในปี 1981ของ
เมืองอเล็กซานเดรียในรัฐเวอร์จิเนีย ซึ่งฉากงานพิธีฝังศพของบุคคลหนึ่ง ถัดมาภาพยนตร์จึงย้อน
อดีตกลับไปเม่ือสิบปีก่อนในปี1971 ซึ่งเป็นปีท่ีทางการมีนโยบายยกเลิกการแบ่งแยกเชือ้ชาต ิ
คณะกรรมการศกึษาของท่ีนัน่ได้รวมโรงเรียนคนผิวขาวกบัโรงเรียนคนผิวด าให้กลายเป็นโรงเรียน
เดียวกนัโดยใช้ช่ือว่าโรงเรียนมธัยมทีซี.วิลเลียมส์ และในเดือนกรกฎาคม ฤดรู้อนปีนัน้เอง มีวยัรุ่น
ผิวด าถูกเจ้าของร้านผิวขาวยิงเสียชีวิต กลุ่มคนผิวด าในเมืองอเล็กซานเดรียท่ีโกรธแค้นเป็นอย่าง
มากได้รวมตวักนัเพ่ือประท้วงและต้องการเผาร้านค้านัน้ทิง้  
 โค้ชบลิ โยสต์ ชายผิวขาวซึง่เป็นหวัหน้าโค้ชกีฬาอเมริกนัฟุตบอลของทีมไททนัส์ ทีม
อเมริกันฟุตบอลชายของโรงเรียนมัธยมแฮมมอนด์ซึ่งต้องถูกรวมโรงเรียนจากการยกเลิกการ
แบ่งแยกสีผิวของรัฐ นโยบายการรวมเชือ้ชาตินีเ้องท่ีท าให้คนผิวขาวต้องแบ่งงานให้กับคนผิวด า 
ต าแหนง่หวัหน้าโค้ชของทีมไททนัส์จึงต้องตกเป็นของโค้ชเฮอร์แมน บูน ชายผิวด าซึ่งย้ายมาจากท่ี
อ่ืนด้วยเพ่ือมาเป็นผู้ช่วยโค้ชท่ีโรงเรียนมธัยมทีซี วิลเลียมส์ซึ่งเป็นช่ือใหม่ของโรงเรียนท่ีรวมคนผิว
ขาวและคนผิวด า  ท าให้โค้ชบนูรับต าแหน่งหวัหน้าโค้ชแทนโค้ชบิล โยสต์ด้วยความล าบากใจ แต่
สร้างความปลาบปลืม้ใจให้กบัคนผิวด าในเมืองอเล็กซานเดรียเป็นอย่างมาก เน่ืองจากคนผิวด าใน
เมืองนีไ้มมี่สิ่งใดท่ีจะน าความภาคภมูิใจมาสูช่มุชนคนผิวด าได้เลย  
 โค้ชบูนมาพบโค้ชโยสต์ท่ีบ้านเพ่ือขอให้โค้ชโยสต์อยู่ต่อเพ่ือเป็นผู้ช่วยของเขา โค้ช
โยสต์ปฏิเสธข้อเสนอและต้องการลาออกและย้ายไปสอนท่ีอ่ืน เป็นเหตุให้กลุ่มผู้ ปกครองของ
นกักีฬาผิวขาวของทีมอเมริกนัฟุตบอลไม่พอใจมาก เพราะพวกเขาไม่ต้องการให้บรรดาบตุรหลาน
ของตนท่ีเป็นนกัเรียนและนกักีฬาอเมริกนัฟุตบอลต้องอยู่ภายใต้การดแูลของโค้ชเฮอร์แมน บนูซึ่ง
เป็นคนผิวด าและนักกีฬาผิวขาวทุกคนไม่ต้องการให้โค้ชโยสต์ย้ายไปไหนไม่เช่นนัน้ทุกคนจะขอ
คว ่าบาตรโรเงรียนทีซี วิลเลียมส์ จึงท าให้โค้ชโยสต์ยอมอยู่ตอ่ในต าแหน่งผู้ช่วยของโค้ชบนู เพ่ือท า
ให้ทกุคนสบายใจรวมถึงเขาเองก็ยงัเป็นหว่งนกักีฬาผิวขาวทกุคนท่ีเขาดแูลมาตัง้แตย่งัเดก็ 
 นักกีฬาอเมริกันฟุตบอลผิวด าท่ีมาจากโรงเรียนอ่ืนได้มารวมตัวกันท่ีโรงยิมเพ่ือ
รายงานตวัตอ่โค้ชบนูเพราะพวกเขาได้กลายเป็นนกักีฬาของทีมไททนัส์ไปโดยปริยายจากการรวม
โรงเรียน 



68 

ในการประชมุทีมครัง้นีข้องโค้ชบนูได้ถกูขดัจงัหวะโดยโค้ชโยสต์และนกักีฬาผิวขาวอย่างไร้มารยาท
และท าให้โค้ชบูนไม่พอใจ เขาจึงตกลงกับโค้ชโยสต์ว่าเขาจะให้โค้ชโยสต์คุมทีมรับแต่ต้องอยู่
ภายใต้การควบคมุของเขาอีกที 
 ภาพยนตร์เข้าสูก่ารพฒันาเหตกุารณ์เม่ือโค้ชบนูสัง่ให้นกักีฬาทกุคนเข้าคา่ยฝึกซ้อม
ร่วมกันท่ีมหาวิทยาลยัเก็ตตีส้เบิร์กเป็นเวลาสองสปัดาห์ เพ่ือเป็นการละลายพฤติกรรมท่ีจะท าให้
นกักีฬาทัง้ผิวขาวและผิวด าสามารถอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นมิตรและเลน่กีฬาร่วมกนัด้วยความสามคัคี 
โดยท่ีโค้ชบนูมีกฎให้นกักีฬาผิวขาวนอนร่วมห้องเดียวกนักบันกักีฬาผิวด า แกร่ี เบอเทียร์นกักีฬาผิว
ขาวต้องนอนห้องเดียวกบัจเูลียส แคมพ์เบลนกักีฬาผิวด าในคา่ย ทัง้สองคนมีชกตอ่ยกนัตัง้แตว่นั
แรกจนลุกลามเป็นการทะเลาะกันระหว่างนกักีฬาต่างสีผิว จนโค้ชบูนต้องเรียกนกักีฬาทุกคนมา
กลา่วตกัเตือนและสอนให้ทกุคนเป็นนกักีฬาได้อย่างสมบรูณ์แบบ ในการฝึกซ้อมวนัแรกคือการฝึก
ความพร้อมของสภาพร่างกายและความแข็งแกร่งของจิตใจของนกักีฬาซึ่งเป็นไปตามวิธีการฝึก
ของโค้ชบนูท่ีใช้การตอ่วา่นกักีฬาอย่างหนกัตา่งกบัวิธีฝึกของโค้ชโยสต์ท่ีจะเน้นให้ก าลงัใจนกักีฬา 
 ในระหว่างพกัรับประทานอาหารกลางวนัของนกักีฬานัน้โค้ชบนูได้เรียกนกักีฬาผิว
ขาวร่างยักษ์ช่ือลูอี ้ลาสติกมาสอบถามเก่ียวกับเจอร่ี แฮริสหรือเรฟเพ่ือนนักกีฬาผิวด าร่วม
ห้องนอนของเขาว่าเป็นอย่างไร ลาสติกสามารถอธิบายตัวตนของเรฟ เพ่ือนร่วมห้องได้อย่าง
สนุกสนานและเม่ือโค้ชบูนขออาสาสมคัรออกมาเล่าเร่ืองเพ่ือนร่วมห้องอีกแต่ไม่มีอาสาสัง่ ท าให้
โค้ชบนูสัง่ให้นกักีฬาทกุคนต้องท าความรู้จกักบัเพ่ือนร่วมทีมตา่งสีผิวและน ามารายงานตอ่โค้ชบนู
จนกวา่จะรู้จกักนัครบทกุคน หากไมท่ าตามเขาจะสัง่ให้นกักีฬาเพิ่มรอบฝึกซ้อมในแตล่ะวนัให้มาก
ขึน้กวา่เดมิ 
 การฝึกซ้อมในวันต่อมาเกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างนักกีฬาต่างสีผิวกัน
ตลอดเวลา ท าให้โค้ชบูนต้องสัง่ให้ฝึกซ้อมเพิ่มให้หนกักว่าเดิมจนโค้ชโยสต์ต้องเ ข้ามาเตือนโค้ชบู
นด้วยความเป็นห่วงนกักีฬา ในเช้ามืดของวนัรุ่งขึน้โค้ชบนูปลกุให้นกักีฬาทกุคนต่ืนขึน้มาวิ่งโดยมี
เขาวิ่งไปตามเส้นทางธรรมชาติป่านล าธารและดงป่าทึบจนมาถึงสุสานทหารซึ่งเป็นสนามรบใน
สงครามเก็ตตีส้เบิร์ก โค้ชบนูอธิบายถึงการสู้ รบท่ีคนอเมริกนัฆ่าฟันกนัเองและท าให้ทหารห้าหม่ืน
นายต้องตายท่ีน่ี โค้ชบนูสอนให้นกักีฬาทุกคนสามคัคีกันและนบัถือกันแม้ว่าจะไม่ชอบหน้ากันก็
ตาม ไมเ่ชน่นัน้อาจโดนท าลายเหมือนเชน่ท่ีเคยเกิดท่ีน่ีมาแล้ว 
 โค้ชบูนและโค้ชโยสต์ฝึกซ้อมนักกีฬาจนดึกด่ืนทุกวันจนทัง้สองคนเร่ิมเห็นความ
สามัคคีในหมู่นักกีฬาผิวขาวและผิวด า แกร่ี เบอเทียร์นักกีฬาผิวขาวและจูเลียส แคมพ์เบล
กลายเป็นเพ่ือนสนิทกันได้ ต่อมาผู้การแบส นายทหารผิวขาวมาหาโค้ชบูนและโค้ชโยสต์ท่ีค่าย
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ฝึกซ้อมเพ่ือขอฝากให้รอนน่ี แบส ลกูชายของเขาได้เล่นกีฬาร่วมกบัทีมไททนัส์เน่ืองจากเขาและลกู
ชายย้ายมาจากท่ีเมืองและไม่ใช่คนเหยียดสีผิว เขาจึงอยากให้ลูกชายได้เล่นกีฬาร่วมกับเพ่ือน
นกักีฬาผิวด า 
 เม่ือเวลาผ่านไปจนเกือบครบก าหนดสองสปัดาห์แห่งการเก็บตวัฝึกซ้อม นกักีฬา
สว่นใหญ่ในทีมตา่งก็เลน่ร่วมกนัอยา่งเป็นทีมและกลายเป็นเพ่ือนท่ีดีตอ่กนัในท่ีสดุ เม่ือการฝึกซ้อม
สิน้สดุลงทกุคนนัง่รถกลบัเข้ามายงัเมืองอเล็กซานเดรียด้วยความช่ืนม่ืน 
 ในวันเปิดเทอมของการรวมเป็นโรงเรียนใหม่ ท่ีช่ือว่า ทีซี วิลเลียมส์ มีบรรดา
ผู้ปกครองผิวขาวมาชุมนมุประท้วงกนัหน้าโรงเรียนนีด้้วยความไม่พอใจอย่างมาก เพราะพวกเขา
ไม่ต้องการให้บรรดาบุตรหลานของตนนัง่รถโรงเรียนร่วมกับนกัเรียนผิวด า ท าให้บรรยากาศของ
การเปิดเรียนเตม็ไปด้วยความวุน่วาย กลุ่มนกัเรียนผิวขาวและนกัเรียนผิวด าตา่งมองกนัด้วยความ
เกลียดชงั บรรยากาศในโรงเรียนมีการกระทบกระทัง่กนัระหว่างนกัเรียนต่างสีผิวอยู่บอ่ยครัง้ ก่อน
การแข่งขันอเมริกันฟุตบอลนัดแรกของทีมไททันส์จะมาถึง ดร.เดย์ คนผิวด าในคณะกรรมการ
การศึกษาบอกกับโค้ชบูนว่าถ้าหากโค้ชบูนท าให้ทีมไททันส์แพ้เพียงแค่นัดเดียวทางคณะ
กรรมการฯ คนอ่ืนๆ ก็ตกลงกนัวา่จะให้โค้ชบนูออกและคืนต าแหนง่หวัหน้าโค้ชให้กบัโค้ชโยสต์ 
  ในการแข่งขนักีฬาอเมริกนัฟุตบอลนดัแรกทีมไททนัส์ได้มาถึง  โค้ชบนูพดูเพ่ือสร้าง
ขวัญก าลังใจให้แก่นกักีฬาทุกคน ในนัดแรกทีมไททนัส์เล่นได้ไม่ดีนกัและโค้ชบูนก็เครียดเพราะ
ระแวงว่าโค้ชโยสต์จะท าให้เขาแพ้เพราะต้องการต าแหน่งหวัหน้าโค้ชคืน แต่สุดท้ายทีมไททนัส์ก็
สามารถเอาชนะทีมโรงเรียนคู่แข่งมาได้ นักกีฬาทุกคนเข้าไปฉลองในเมือง รอนนี ้แบสชวนพิตี ้
และบลใูห้เข้าไปฉลองด้วยกนัในร้านอาหารแห่งหนึ่งของคนผิวขาวแตพ่ิตีแ้ละบลปูฏิเสธเพราะรู้ว่า
คนผิวขาวไม่ต้อนรับพวกเขา แต่เม่ือรอนน่ีคะยัน้คะยอจนทัง้สามคนเข้าไปในร้านแห่งนัน้ก็ได้รับ
การปฏิเสธจากเจ้าของร้านและค าดถูกูเหยียดหยามจนท าให้พิตีโ้กรธรอนน่ี แบสมากท่ีไม่เช่ือเขา
ตัง้แตแ่รก 
 ในการแข่งขนัในนัดท่ีสองของทีมไททนัส์กับทีมเฮิร์นดอน ทีมไททันส์ยังคงเล่นได้
ลุม่ๆดอนๆ แตก็่ยงัสามารถเอาชนะมาได้ โค้ชบนูมาหาโค้ชโยสต์ท่ีบ้านเพ่ือวางแผนการเล่นในการ
แขง่ขนัครัง้หน้าท่ีต้องพบกบัทีมเก่งอยา่งโกรฟตัน้ และโค้ชบนูยงัมีความยินดีท่ีจะให้เชอริล ลกูสาว
ของโค้ชโยสต์ไปค้างคืนท่ีบ้านเพ่ือเล่นกบันิกกี ้ลกูสาวของเขาซึ่งอยู่ในวยัเดียวกนั และคืนนัน้เองมี
คนร้ายได้ปาอิฐเข้าใส่กระจกของบ้าน ท าให้เขาต้องให้ภรรยาพาเด็กทัง้สองคนไปหลบท่ีหลงับ้าน 
ก่อนท่ีเขาก็หยิบปืนออกไปท่ีหน้าบ้านก็พบวา่คนร้ายนัน้ขบัรถหนีออกไปแล้ว 
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 ก่อนการแขง่ขนัในนดัท่ีสาม แกร่ีและจเูลียสได้เรียกเพ่ือนนกักีฬาทกุคนมาเพ่ือสร้าง
ขวญัก าลงัใจก่อนการแข่งขนั โค้ชบูนให้สมัภาษณ์อย่างท้าทายต่อคนร้ายท่ีปาอิฐใส่บ้านของเขา
กบันกัข่าวท่ีมารอท าข่าวหน้าโรงเรียน ท าให้โค้ชโยสต์รู้สึกโมโหท่ีโค้ชบูนท าให้ลูกสาวของเขาต้อง
ตกอยูใ่นอนัตราย แตโ่ค้ชบนูได้อธิบายว่ามนัเป็นเร่ืองเหยียดสีผิวท่ีท าให้ครอบครัวของเขาต้องเจอ
กบัภยัอนัตรายเชน่นีท้กุวนัและอยากให้โค้ชโยสต์เข้าใจความรู้สึกของคนผิวด าอยา่งเขาด้วย 
 ในการแข่งขนันดัท่ีสามของทีมไททนัส์กบัทีมโกรฟตัน้ก็เกิดอบุตัิเหตใุนสนามขึน้กบั
เจอร่ี แฮริส นักกีฬาผิวด า ท าให้ข้อมือของเขาหักซึ่งเป็นผลมาจากเรย์ บดัด์นักกีฬาผิวขาวท่ีไม่
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมทีม แกร่ีจึงขออนุญาตโค้ชบูนในการไล่เรย์ บดัด์ ออกจากทีมซึ่งเรย์ก็ยอมท า
ตามเพราะเขาไม่ต้องการทนอยู่ภายใต้การคมุทีมของโค้ชบนูท่ีเป็นคนผิวด าอีกต่อไป และในการ
แข่งขนันดัตอ่ๆมาของทีมไททนัส์นัน้พวกเขาก็สามารถเอาชนะคูแ่ข่งได้เสมอและไม่เคยแพ้เลยสกั
นดัเดียว 
 เม่ือคณะกรรมการการแข่งขนัซึ่งเป็นกลุ่มคนผิวขาวต้องการท่ีจะก าจดัโค้ชบนูออก
ไป เพ่ือให้โค้ชโยสต์ได้มีช่ือเข้าไปอยู่ในท าเนียบของหอเกียรติภูมิ โดยพวกเขาขอให้โค้ชโยสต์ให้
ความร่วมมือ เพราะหากโค้ชบนูแพ้แม้แตน่ดัเดียวจะต้องถกูไลอ่อก โดยในนดัชิงแชมป์ภูมิภาคของ
เวอร์จิเนียเหนือ ทางกรรมการตดัสินมีการตดัสินท่ีไม่ยตุิธรรมเพ่ือท าให้ทีมไททนัส์แพ้ แตโ่ค้ชโยสต์
ก็รู้ทนัและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทนัทว่งที  ท าให้ทีมไททนัส์ยงัคงคว้าชยัชนะได้เช่นเคย แตก็่
ท าให้โค้ชโยสต์พลาดโอกาสในการมีช่ืออยูใ่นหอเกียรติภูมิในปีนัน้ ท าให้เชอริล ลกูสาวของเขาเสีย
ใดมากแตก็่ภมูิใจในตวัของพอ่ท่ีไมย่อมท าให้ทีมไททนัส์ต้องแพ้เพ่ือผลประโยชน์ของตวัเอง บรรดา
เพ่ือนบ้านซึง่เป็นคนผิวขาวในละแวกบ้านของโค้ชบนูตา่งก็ออกมาแสดงความยินดีกบัเขามากมาย 
  ภาพยนตร์ด าเนินเข้าสู่ขัน้ภาวะวิกฤตเม่ือวันก่อนนัดชิงแชมป์ระดับรัฐกับทีม
มาร์แชล กัปตนัทีมรับอย่างแกร่ี เบอเทียร์ เกิดประสบอุบตัิเหตทุางรถยนตร์ท าให้เขากลายเป็น
อมัพาตท่อนล่างไม่สามารถเดินได้อีกต่อไป จูเลียสเสียใจมากท่ีเพ่ือนสนิทของเขาต้องพิการไป
ตลอดชีวิตและท าให้ทีมไททนัส์อยู่ในบรรยากาศเศร้าหมอง ก่อนการแข่งขนัในนดัชิงแชมป์รัฐ ทุก
คนในทีมไททนัส์ได้มารวมกนัท่ีโรงพยาบาลเพ่ือให้ก าลงัใจแกร่ีก่อนท่ีการแข่งขนัในนดัชิงแชมป์จะ
เร่ิมขึน้  
 จีน เบอเทียร์แม่ของแกร่ี เข้ามาดกูารแข่งขนัและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก
บรรดากองเชียร์ทีมไททนัส์เพ่ือให้ก าลงัใจแกร่ี ลกูชายของเธอ ในด้านเอมม่า ฮอยท์ อดีตแฟนสาว
ของแกร่ีได้เข้ามาทักทายและอวยพรจูเลียสถึงขอบสนาม แกร่ีรอชมการแข่งขันท่ีถ่ายทอดทาง
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โทรทัศน์อยู่ท่ีโรงพยาบาล การแข่งขันนัดชิงแชมป์กับทีมมาร์แชลได้เร่ิมต้นขึน้ ทัง้สองทีมต่าง
แขง่ขนักนัอยา่งขบัเค่ียวแตก็่เป็นทีมมาร์แชลท่ีได้คะแนนน าในคร่ึงแรกไป  
 ภาพยนตร์เข้าสู่ภาวะคล่ีคลายเม่ือในคร่ึงหลงัของเกมการแข่งขนัโค้ชโยสต์ยอมทิง้
ทิฐิของตวัเองและขอความร่วมมือกบัโค้ชบนูเพ่ือเปล่ียนแผนการเลน่ใหม่จนสามารถคว้าชยัชนะใน
ระดบัชิงแชมป์รัฐได้เป็นผลส าเร็จ ทกุคนตา่งโห่ร้องด้วยความยินดี โค้ชบนูและโค้ชโยสต์ตา่งกล่าว
ช่ืนชมในความสามารถของกันและกนั เร่ืองราวจบลงอย่างมีความสุขท่ามกลางบรรยากาศอนัช่ืน
ม่ืน 
 ภาพยนตร์ตัดภาพมาท่ีฉากเหตุการณ์ของ 10 ปีต่อมาในปี 1981 ซึ่งเป็นขัน้ยุติ
เร่ืองราว โดยเป็นภาพบรรยากาศพิธีฝังศพของแกร่ี เบอเทียร์ นกักีฬาทกุคนในทีมไททนัส์ต่างมา
ร่วมงานศพของเขารวมถึงครอบครัวของโค้ชเฮอแมน บนูและโค้ชบลิ โยสต์  

4.1.2.2  มมุมองการเลา่เร่ือง (Point of View) 
 Remember the Titans มีการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบด้าน (The Omniscient) ซึ่งเป็น
การเล่าเร่ืองโดยบุรุษท่ีหนึ่ง บุรุษท่ีสามหรือไม่ปรากฎตวัผู้ เล่าเร่ืองก็ได้และเป็นการเล่าเร่ืองอย่าง
เป็นกลางตามเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริง ในภาพยนตร์เร่ืองนีไ้ด้เร่ิมต้นการเล่าเร่ืองจากเสียงของบรุุษท่ี
สามซึง่มีความเก่ียวข้องกบัตวัละครหลกัของภาพยนตร์อยา่งโค้ชบิล โยสต์ นัน่คือ เชอริล โยสต์ ลกู
สาวของเขา โดยเลา่เร่ืองของตวัละครหลกัไมใ่ชเ่ร่ืองของตวัผู้ เลา่โดยตรง เธอเล่าเร่ืองราวของพ่อใน
ฉากของเหตกุารณ์ปัจจบุนัขณะนัน้ คือ ปี ค.ศ.1981 ในตอนท้ายเร่ืองซึ่งเป็นฉากงานพิธีฝังศพของ
บคุคลหนึง่ และหลงัจากนัน้ภาพยนตร์ก็ด าเนินเร่ืองโดยไมป่รากฎผู้ เล่าเร่ืองโดยการย้อนเวลาไปยงั
ฉากกลบัไปเม่ือสิบปีท่ีแล้ว คือ ปี ค.ศ.1971 ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของเหตกุารณ์ส าคญัในภาพยนตร์
โดยมีการย้ายเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในเวลาเดียวกนัสลบัไปมาซึ่งเป็นลกัษณะของการเล่าเร่ืองแบบรู้
รอบด้าน  ท าให้ผู้ชมสามารถเห็นเหตกุารณ์ส าคญัท่ีเกิดขึน้กบัตวัละคร เช่น การสลบัเหตกุารณ์ท่ี
เกิดขึน้ในสนามการแข่งขนัอเมริกนัฟุตบอลกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ข้างสนามว่ามีความแตกตา่งกนั
อยา่งไร 

4.1.2.3  แก่นเร่ือง 
 แก่นเร่ืองหลักของ Remember the Titans คือ แก่นเร่ืองในด้านธรรมชาติของ
มนุษย์ เป็นการน าเสนอพฤติกรรมของกลุ่มมนุษย์ ซึ่งใช้เป็นตัวแทนของมนุษย์ทัง้หมด ใน
ภาพยนตร์เร่ืองนี ้คือ ความสามคัคีท่ามกลางอุปสรรคท่ีเกิดจากอคติทางชาติพนัธุ์  ภาพยนตร์จึง
แสดงให้เห็นถึงการเลือกปฏิบตัติอ่ชาวแอฟริกนั-อเมริกนั อย่างการท่ีคนผิวขาวในเมืองอเล็กซานเด
รีย รัฐเวอร์จิเนียไมพ่อใจนโยบายรวมเชือ้ชาตขิองภาครัฐท่ีท าให้พวกเขาต้องอยู่ร่วมสงัคมกบัคนผิว
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ด า จึงก่อให้เกิดความขดัแย้งท่ีมากขึน้ระหว่างคนผิวขาวและคนผิวด า ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมท่ี
บรรดาตวัละครหลกัท่ีเป็นคนผิวขาวและคนผิวด าต้องเผชิญในสงัคมท่ีอาศยัอยู ่ 

4.1.2.4  ความขดัแย้ง (Conflict) 
 ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในเร่ือง Remember the Titans มีทัง้ความขดัแย้งภายนอก
และความขดัแย้งภายใน  
 ความขดัแย้งภายนอกในรูปแบบท่ีหนึ่ง คือ ความขดัแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์
ด้วยกัน คือ การท่ีตวัละครสองฝ่ายไม่ลงรอยกัน ดงัเช่น ตัวละครโค้ชเฮอร์แมน บูนและโค้ชบิล 
โยสต ์ท่ีมีความคดิเห็นท่ีไมต่รงกนัในเร่ืองของการคมุทีมอเมริกนัฟุตบอล เน่ืองจากตา่งคนตา่งก็ยึด
เอาความคิดของตนเองว่าเป็นสิ่งท่ีถูกต้องและสุดท้ายทัง้คู่ก็ได้เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของกัน
และกนัเพ่ือให้ทีมอเมริกนัฟตุบอลของพวกเขานัน้ประสบความส าเร็จ 
 ความขดัแย้งภายนอกในรูปแบบท่ีสอง คือ ความขดัแย้งระหว่างมนษุย์กบัสงัคม คือ  
การท่ีตวัละครมีความขดัแย้งกบักฎเกณฑ์ของสงัคม ดงัเช่น โค้ชเฮอร์แมน บูน ชายผิวด าท่ีเข้ามา
รับต าแหน่งหวัหน้าโค้ชของทีมอเมริกนัฟุตบอลท่ีช่ือว่าไททนัส์ เน่ืองจากทางการมีนโยบาบยกเลิก
การแบง่แยกเชือ้ชาติ ท าให้เขาไม่เป็นท่ีต้อนรับของบรรดาผู้ปกครองของนกักีฬาในทีมท่ีเป็นกลุ่ม
คนผิวขาวมีอดุมการณ์แบง่แยกสีผิว นอกจากนีค้วามขดัแย้งท่ีเกิดจากสงัคมแห่งการแบง่แยกสีผิว 
ท าให้เกิดความไม่ลงรอยกันระหว่างตวัละครผิวขาวและตวัละครผิวด าท่ีเป็นนักกีฬาอเมริกัน-
ฟุตบอลในตอนต้นเร่ือง ในช่วงเวลาก่อนท่ีนกักีฬาทุกคนต้องไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในค่ายฝึกซ้อม 
และในระหวา่งฝึกซ้อมก็มีการทะเลาะกนั แตห่ลงัจากนัน้เกือบทกุคนก็ได้กลายเป็นเพ่ือนท่ีดีตอ่กนั
 ประเภทของความขดัแย้งภายใน  คือ ความขดัแย้งภายในจิตใจของตวัละคร เกิด
ความล าบากใจในการตดัสินใจ เน่ืองมาจากบางสิ่งนัน้ขัดต่อกฏเกณฑ์หรือมาตรฐานของสงัคม 
ดงัเช่น ตอนท่ีคนผิวขาวกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคณะกรรมการของโรงเรียนต้องการให้โค้ชบิล โยสต์ช่วย
ร่วมมือในแผนการปลดโค้ชเฮอร์แมน บนูออกจากการเป็นหวัหน้าโค้ชคมุทีมไททันส์ด้วยการปล่อย
ให้ทีมไททนัส์แพ้ แตโ่ค้ชโยสต์ไม่ยอมให้ความร่วมมือในแผนการนี ้ท าให้เขาต้องพลาดมีช่ืออยู่ใน
ท าเนียบหอเกียรตยิศของเมืองอเล็กซานเดรีย แตเ่ขาก็เลือกท าในสิ่งท่ีถกูต้องโดยไม่เสียดายโอกาส
ในครัง้นี ้

4.1.2.5  ตวัละคร (Character) 
 ตวัละคร คือ ผู้ด าเนินเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์ ในส่วนนีผู้้ วิจัยได้แนะน าตวั
ละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัตอ่เนือ้เร่ืองมากท่ีสดุ นัน่คือ  โค้ชเฮอร์แมน บนูและโค้ชบลิ โยสต ์
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 เฮอร์แมน บนู ชายผิวด า มีอาชีพเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาอเมริกนัฟุตบอล เขาย้ายมาจาก
เมืองอ่ืนเพ่ือมาเป็นผู้ ช่วยหัวหน้าโค้ชของโรงเรียนทีซี วิลเล่ียมส์ซึ่งเป็นโรงเรียนใหม่ท่ีรวมเอา
นกัเรียนผิวขาวและนกัเรียนผิวด าอยูร่่วมโรงเรียนเดียวกนั และจากการยกเลิกนโยบายแบง่แยกเชือ้
ชาตนีิ ้ท าให้คณะกรรมการการศกึษามอบต าแหน่งให้หวัหน้าโค้ชให้กบัเขา สร้างความไม่พอให้กบั
ผู้ปกครองของนกักีฬาผิวขาวเป็นอย่างมากท่ีโค้ชบนูมาท าหน้าท่ีแทนโค้ชบิล โยสต์ หวัหน้าโค้ชผิว
ขาวคนเก่า 
 บิล โยสต์ ชายผิวขาว มีอาชีพเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาอเมริกันฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงของ
โรงเรียนมธัยมแฮมมอนด์ เม่ือโรงเรียนของเขาได้เปล่ียนช่ือใหม่เป็นทีซี วิลเล่ียมส์ และนโยบาย
ยกเลิกการแบ่งแยกเชือ้ชาติ ท าให้โค้ชบูนเป็นหัวหน้าโค้ชและท าให้โค้ชโยสต์กลายเป็นผู้ ช่วย
โค้ชบนูแทน  
 นอกจากนีผู้้วิจยัได้วิเคราะห์ปัจจยัในการสร้างตวัละครของตวัละครหลกัท่ีกล่าวมา
ข้างต้นซึง่มีสว่นส าคญัท่ีสดุในการด าเนินเร่ือง เพ่ือให้ทราบถึงจดุประสงค์ของผู้สร้างภาพยนตร์ใน
การก าหนดคณุลกัษณะของตวัละครในภาพยนตร์ได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้

ความต้องการของตวัละคร  (Dramatic Need) คือ เป้าหมายของโค้ชเฮอร์แมน บนู 
คือต้องการท าให้ทีมไททนัส์ของโรงเรียนทีซี วิลเล่ียมส์คว้าชยัชนะในการแขง่ขนัอเมริกนัฟุตบอลทกุ
นดั จากการท่ีเขาได้บอกทกุคนอยูเ่สมอวา่เขามาเพ่ือชนะ  

เป้าหมายของโค้ชบิล โยสต์ คือ มีความหวงัท่ีจะได้มีช่ืออยู่ในหอเกียรติภูมิ(Hall of 
fame) ของเวอจิเนียร์ไฮสกลูจากช่ือเสียงและความส าเร็จในการคมุทีมอเมริกนัฟุตบอลอย่างทีมไท
ทนัส์  

มมุมองของตวัละคร (Point of View) คือ สิ่งท่ีตวัละครเช่ือซึ่งไม่มีเร่ืองถกูหรือผิด 
มมุมองของตวัละครจะเป็นตวัก าหนดความขดัแย้งของเร่ืองราวในภาพยนตร์ ดงัเช่น โค้ชเฮอร์แมน 
บนูมีมมุมองต่อการมีสีผิวท่ีต่างกันไม่ใช่สาระส าคญัของการแข่งขนัอเมริกันฟุตบอล แตเ่ป็นเร่ือง
ของมิตรภาพและความสามคัคีในทีม  

โค้ชบลิ โยสต์มีมมุมองตอ่การท างานว่าหากเขาไม่ได้เป็นหวัหน้าโค้ชอีกตอ่ไป เขาก็
ขอเลือกท่ีจะลาออกและไปสอนท่ีอ่ืน เพราะไม่ต้องการเสียศกัดิ์ศรี แตเ่ม่ือการท่ีเขาลาออก ท าให้
เกิดปัญหาตามมา เขาก็ยอมอยูต่อ่เพ่ือท าให้ทกุคนพอใจ 

ทศันคตขิองตวัละคร (Attitude) คือ สิ่งท่ีตวัละครประเมินคา่ไว้ ซึ่งก็อาจไม่มีถกูหรือ
ผิด เชน่ เฮอร์แมน บนูนัน้มีทศันคติตอ่การอยู่ร่วมกนัในสงัคมว่าไม่ควรมีความเท่าเทียมกนั โดยไม่
แบง่แยกสีผิว เขาเคยร่วมเคล่ือนไหวในขบวนการเรียกร้องสิทธิมนษุยชนเพ่ือคนผิวด า 
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โค้ชบิล โยสต์มีทศันคติในการมองโลกในแง่ดี เขาเป็นคนไม่เหยียดสีผิว ท าให้เขา
เปิดใจยอมรับนกักีฬาผิวด าได้โดยไม่มีอคติ และเป็นคนจิตใจดีจึงยอมท าตามค าเรียกร้องของคน
รอบข้าง 

การเปล่ียนแปลง (Change) คือ ตลอดเวลาท่ีผ่านมาทีมไททนัส์ภายใต้การควบคมุ
ของโค้ชเฮอร์แมน บูนไม่เคยพ่ายแพ้เลยสกัครัง้ ท าให้โค้ชบูนเกิดความกระหายท่ีจะต้องชนะอยู่
ตลอดเวลา แม้ในวันท่ีต้องเสียกัปตนัทีมรับอย่างแกร่ี เบอเทียร์ไปในอุบตัิเหตุรถยนตร์จนท าให้
เบอเทียร์ไม่สามารถเดินได้อีกตอ่ไป โค้ชบนูยงัคงตัง้หน้าตัง้ตาท าให้ทีมไททนัส์เอาชนะให้ได้ทัง้ท่ี
นักกีฬาในทีมของเขาก าลังเศร้าและต้องการก าลังใจ โค้ชบิล โยสต์จึงต้องขอพูดเพ่ือเป็นการ
เตือนสตโิค้ชบนูวา่สิ่งท่ีเขาท าอยูน่ัน้เป็นการท าเพ่ือทีมไททนัส์หรือเป็นการท าเพ่ือตวัเอง ค าพดูของ
โค้ชโยสต์ท าให้โค้ชบูนฉุกคิดและส านึกได้ว่าสิ่งท่ีเขาท าเป็นการกดดันนักกีฬามากกว่าการให้
ก าลงัใจ เขาจงึเปล่ียนความคดิใหมแ่ละมุง่สร้างขวญัก าลงัใจให้แก่นกักีฬาทีมไททนัส์ให้ดีท่ีสดุ 
 ในด้านของโค้ชโยสต์ท่ียงัคงมีทิฐิกับโค้ชบูนเพราะต่างฝ่ายต่างก็ต้องการใช้วิธีของ
ตนเองท่ีคิดว่าเป็นวิธีท่ีถกูต้องในการควบคมุทีมไททนัส์ให้สามารถเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
ฐานะผู้ช่วยโค้ชท่ีคมุทีมรับ ท าให้โค้ชโยสต์ต้องฟังค าสัง่จากโค้ชบูนซึ่งเป็นสิ่งท่ีเขาไม่ค่อยชอบใจ
นกั แต่เม่ือทีมรับของเขาก าลงัแย่ เชอร์ริล โยสต์ลูกสาวของเขาได้เข้ามาอ้อนวอนเขาให้เลิกมีทิฐิ
และขอค าแนะน าจากโค้ชบนู เพ่ือชว่ยกนัท าให้ทีมไททนัส์สามารถเอาชนะได้ ค าพดูของลกูสาวท า
ให้โค้ชโยสต์ได้สติและลืมเร่ืองทิฐิท่ีต้องเป็นรองและขอให้โค้ชบูนช่วยเหลือเขาในท่ีสดุ ท าให้ทีมไท
ทนัส์สามารถคว้าชยัชนะในการชิงแชมป์รัฐได้เป็นผลส าเร็จ 

4.1.2.6  สญัลกัษณ์ (Symbol) 
 สญัลกัษณ์ในภาพยนตร์เร่ือง Remember the Titans คือสญัลกัษณ์ทางภาพ ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบของภาพยนตร์ท่ีถกูน าเสนอซ า้ๆ เชน่ วตัถ ุสถานท่ี หรือสิ่งมีชีวิต และสญัลกัษณ์ท่ี
พบ คือ การประมวลภาพการคว้าชยัชนะของทีมไททนัส์ในการแข่งขนัอเมริกนัฟุตบอลภายใต้การ
ควบคมุทีมของหวัหน้าโค้ชผิวด าอย่างเฮอร์แมน บนูในนาทีท่ี 1:15.00-1:16.16 น.  

ตวัหมาย (Signifier) คือ กลุ่มภาพการแข่งขนัท่ีคว้าชยัชนะและรางวลัซึ่งประกอบ
ไปด้วยการใช้วจันภาษาในรูปแบบของภาษาเขียน (ตวัอกัษร) เพ่ือส่ือข้อความถึงการคว้าชยัชนะ
ของทีมไททนัส์และอวจันภาษาท่ีแสดงกิริยาอาการดีใจซึ่งเผยให้เห็นรอยยิม้ของเป็นนกักีฬาในทีม
ไททนัส์ซึ่งเป็นความหมายตรง (Denotative Meaning) (เอกสิทธ์ิ พนัธุ์พลู, 2554: 53) ดงัภาพ
ตอ่ไปนี ้  
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 - ภาพท่ี 4.18 ป้ายข้อความ “ทีซี วิลเล่ียมส์ ชนะชนะชนะ” (T.C. Williams won 
won won )  
 - ภาพท่ี 4.19  ป้ายข้อความ” น่ีคือประเทศของไททนัส์” (This is Titan Country.) 
 - ภาพท่ี 4.20-4.22 ป้ายข้อความ “ไททนัชนะ 5 นดัรวด” (Go Titans 5-0)  “ไททนั
ชนะ 6 นดัรวด” (Go Titans 6-0) และ “ไททนัชนะ 9 นดัรวด” (Go Titans 9-0)   
 - ภาพท่ี 4.23 สีหน้าท่ีเป่ียมรอยยิม้ของนกักีฬาทีมไททนัส์ 
 

 
 
 
 

  ภาพท่ี 4.18           ภาพท่ี 4.19 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 4.20             ภาพท่ี 4.21 

 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 4.22            ภาพท่ี 4.23 
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 ตวัหมายถึง (Signified) ของกลุ่มภาพในภาพยนตร์เร่ืองนี ้ คือ ความสามารถของ
โค้ชเฮอร์แมน บูนในการควบคมุทีมไททนัส์ท่ีไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคท่ีเกิดขึน้จากอคติทางชาติพนัธุ์
จนประสบความส าเร็จได้ในท่ีสดุ นอกจากนีย้งัแสดงให้เห็นถึงความสามคัคีระหว่างนกักีฬาผิวขาว
และผิวด าในทีมไททนัส์ท่ีมีมิตรภาพให้กนัโดยไมแ่บง่แยกสีผิว 
 เทคนิคทางภาพยนตร์ท่ีถกูน ามาใช้เพ่ือประมวลกลุ่มภาพการแข่งขนัท่ีคว้าชยัชนะ 
คือ การตดัต่อ (Editing) ซึ่งเป็นเทคนิคในการล าดบัภาพท่ีใช้การตดัภาพ (Cut) ในการเช่ือมต่อ 
โดยเป็นการเปล่ียนภาพแบบเร็วท่ีสดุในพริบตา ภาพยนตร์ได้น าเอาภาพหนึ่งมาตอ่กบัอีกภาพหนึ่ง
ให้เห็นถึงความตอ่เน่ืองรวดเร็วของภาพท่ีเกิดขึน้พร้อมกนั เพ่ือเป็นการกระตุ้นเหตกุารณ์การคว้า
ชยัชนะของทีมไททนัส์ให้เป็นท่ีนา่สนใจ   

4.1.2.7  ฉาก (Scene) 
 ฉาก คือ องค์ประกอบส าคญัของการเล่าเร่ืองท่ีใช้บรรจเุหตกุารณ์อย่างต่อเน่ือง มี
ทัง้เวลา ทัง้พืน้ท่ี และแนวความคิด และมีความส าคญัในแง่ของการส่ือความหมายบางอย่างของ
เร่ืองท่ีมีอิทธิพลตอ่ความคดิในการกระท าของตวัละคร  ฉากท่ีปรากฎในภาพยนตร์เร่ืองนีไ้ด้แก่ 
 1)  ฉากท่ีเป็นช่วงเวลา ได้แก่ ยคุสมยัหรือช่วงเวลาท่ีเกิดเหตกุารณ์ คือ ยคุ 
70 ในปี ค.ศ. 1971  
 2)  ฉากท่ีเป็นการด าเนินชีวิตของตวัละคร ได้แก่ ฉากการเก็บตวัฝึกซ้อม
ของนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลในค่ายเก็ตตีส้เบิร์ก (ภาพท่ี 4.24), ฉากสนามการแข่งขันอเมริกัน
ฟุตบอล (ภาพท่ี 4.25), ฉากโรงเรียนทีซี วิลเล่ียมส์ (ภาพท่ี 4.26) และฉากในเมืองอเล็กซานเดรีย 
(ภาพท่ี 4.27) 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 4.24     ภาพท่ี 4.25 
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  ภาพท่ี 4.26     ภาพท่ี 4.27   
 

4.1.2.8  ประเดน็เหยียดเชือ้ชาตแิละการเลือกปฏิบตัท่ีิพบในบทสนทนา 
 ผู้วิจยัวิเคราะห์การเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อคนผิวด าของคนผิวขาว 
ผา่นบทสนทนาของตวัละครผิวขาวและตวัละครผิวด าในเร่ือง Remember the Titans ดงัตอ่ไปนี ้
 1)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการเหยียดเชือ้ชาติของนกักีฬาอเมริกนัฟุ
บอลผิวขาวอย่างแกร่ี เบอเทียร์ เม่ือเขาไม่พอใจเม่ือรู้ว่าต้องรวมทีมไททันส์กับนักกีฬาผิวด า 
เน่ืองจากโรงเรียนมธัยมแฮมมอนด์ของเขาถกูรวมเข้ากับโรงเรียนของคนผิวด ากลายเป็นโรงเรียน
มธัยม ทีซี. วิลเลียมส์ โดยเขาใช้ค าวา่ “black animals”  เรียกแทนคนผิวด า 
ผู้ชว่ยโค้ช :  แกร่ี นายเจตนาดี แตน่ายท าโค้ชขายหน้าแบบนัน้ไมไ่ด้  
แกร่ี :  ไม่สน ผมไม่รวมทีมกบัพวกไอ้มืดกกัขฬะ  (I don’t want to play with 
    any of those black animals.) 
 บทสนทนาแสดงให้เห็นความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) ท่ีแก
ร่ี เบอเทียร์ใช้ค าว่า “black animals” ท่ีแปลว่า “สตัว์” เรียกแทนคนผิวด าซึ่งเป็นการดถูกูเหยียด
หยามวา่คนผิวด าก็ไมต่า่งอะไรจากสตัว์ในทศันคตขิองเขา 
 2)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงทศันคติในแง่ลบตอ่คนผิวด าของเพ่ือนบ้าน
ผิวขาวของโค้ชเฮอร์แมน บนู เม่ือเขาย้ายเข้ามาอยู่ในละแวกบ้านเดียวกบักลุ่มคนผิวขาว บนู และ
เหลา่เพ่ือนบ้านได้แอบมองดจูากบ้านของตนและสนทนากนั 
 - บทสนทนาของเพ่ือนบ้านฝ่ังตรงข้ามหลงัท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงการมอง
อย่างเหมารวม (Stereotype) ว่าคนผิวด าประกอบอาชีพท่ีใช้เฉพาะแรงกายเท่านัน้ ท าให้
ครอบครัวของโค้ชเฮอร์แมน บนูจงึถกูมองวา่เป็นพนกังานขนย้าย 
ผู้ชาย :  นัน่ พนกังานขนย้ายของเหรอ (Are those people the movers?) 
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ผู้หญิง :  เปลา่ ทา่ทางพวกเขาจะย้ายเข้ามาอยูเ่อง  
 - บทสนทนาของเพ่ือนบ้านฝ่ังตรงข้ามหลังท่ี 2 แสดงให้เห็นถึงการ
เหยียดสีผิวของคนผิวขาวท่ีไม่ต้องการอยู่ร่วมสงัคมกบัคนผิวด าเพราะจะท าให้พวกตนแลดไูม่ดีไป
ด้วย 
ผู้หญิง :  บ้านเขามีก่ีคนกนันะ่  
ผู้ชาย :  แคค่นเดียวก็ท าเอาบ้านเราหมองแล้ว (It’s only takes one. Then we’re 
    be overrun by them.) 
 - บทสนทนาของเพ่ือนบ้านฝ่ังตรงข้ามหลังท่ี 3 แสดงให้เห็นถึงการ
เหยียดสีผิวของคนผิวขาวท่ีไม่ต้อนรับคนผิวด าท่ีเข้ามาอาศยัในละแวกบ้านของพวกตน โดยพวก
เขาใช้ค าวา่ “Negro” ซึ่งเป็นค าเหยียดสีผิวมาเป็นสรรพนามในการเรียกคนผิวด า เม่ือเขากล่าวถึง
ดร.เดย์ 
ผู้หญิง  :  นัน่ดร.เดย์ นิโกรในคณะกรรมการศกึษา พวกเขามาท าไมกนั(That’s  
                  Dr.Day,that negro from the school board. What he’s doing 
here.) 
 3)  บทสนทนาท่ีแสดงให้ถึงทศันคติของคนผิวด าท่ีมีต่อการถูกเหยียดสีผิว
โดยคนผิวขาว เม่ือดร.เดย์ หนึ่งในคณะกรรมการศกึษาซึ่งเป็นคนผิวด าขอร้องให้โค้ชเฮอร์แมน บนู
รับต าแหน่งหวัหน้าโค้ชฝึกสอนกีฬาอเมริกนัฟุตบอลแทนท่ีโค้ชบิลโยสต์ซึ่งเป็นคนผิวขาว โดยเฮอร์
แมนบนูก็ได้แสดงทศันคตใินแง่ลบตอ่คนผิวขาวท่ีเคยแย่งต าแหน่งหวัหน้าโค้ชของเขาไป ท าให้เขา
ไม่ต้องการท่ีจะท าแบบเดียวกนันีก้ับโค้ชบิล โยสต์เพราะเขาเข้าใจความรู้สึกของคนท่ีถกูแย่งงาน
เป็นอยา่งด ี
โค้ชบนู  :  ผมมาจากนอร์ธแคโรไลนา่ เพราะต าแหน่งท่ีผมควรได้ถกูแย่งไปให้โค้ช
     ผิวขาวท่ีผกูเชือกรองเท้าไมเ่ป็นด้วยซ า้ ตอนนีค้ณุจะให้ผมแย่งต าแหน่ง
       โค้ชโยสต์ ผมท าไมไ่ด้หรอก  
ดร.เดย์  :  มีคนบอกวา่คณุร่วมเดนิขบวนกบัดร.คงิ คณุประจนัหน้ากบัพวกคล ู                        
                                      คลกัซ์แคลนคณุเป็นผู้ รักสิทธิมนษุยชน  
โค้ชบนู  :  ใช ่และผมเป็นคนรักครอบครัวด้วย  
ดร.เดย์  :  โค้ชบนู คนผิวด าท่ีน่ีไมมี่อะไรเป็นของตวัเองนอกจากความอบัอายและ 
     สิน้หวงั (Coach Boone, black folks have never had anything to    
                                       all their own except humiliation and despair.) 
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 บทสนทนายงัแสดงให้เห็นถึงความหมายโดยนยั(Connotative Meaning) 
ในค าพดูของดร.เดย์ท่ีกลา่วถึงคนผิวด าซึง่เป็นชนกลุ่มน้อยในเมืองอเล็กซานเดรียว่าไม่มีสิ่งใดท่ีจะ
ท าให้พวกเขาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง(การเป็นคนผิวด า)ได้เลยและเป็นการแสดงถึง
ความรู้สกึวา่พวกเขามีความด้อยกว่าคนผิวขาวในสงัคมท่ีพวกเขาอาศยัอยู่ 
 4)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการเลือกปฏิบตัิตอ่คนผิวด าของชายผิวขาว
อย่างแกร่ี เบอเทียร์ เม่ือนักกีฬาทุกคนของทีมไททันส์ต้องมาขึน้รถบัสเพ่ือเดินทางไปยังค่าย
ฝึกซ้อมท่ีเก็ตตีส้เบร์ิกเป็นเวลาสองสปัดาห์ โดยเขาบอกจดุประสงค์ของเขาแก่โค้ชเฮอร์แมน บนูซึ่ง
เป็นคนผิวด า 
โค้ชบนู :  มีอะไรให้ฉนัชว่ย  
แกร่ี :  ผม แกร่ี เบอเทียร์ ผู้ เล่นออลอเมริกนัคนเดียวในทีมนี ้คณุอยากให้พวก
    เราเล่นให้คุณ คร่ึงหนึ่งของทีมรุกและทีมพิเศษต้องเป็นผู้ เล่นจากแฮม
    มอนด์ ทีมรับต้องไมมี่คนด าอยูเ่ลย เราก าหนดตวัแล้ว  
โค้ชบนู :  อ้อ ไมต้่องการคนผิวด าเลย  
 บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงความต้องการท่ีจะแบ่งแยกสีผิวของแกร่ี 
เบอเทียร์ นกักีฬาผิวขาว เพราะเขาไม่ต้องการเล่นอเมริกนัฟุตบอลร่วมกบันกักีฬาผิวด าในทีมรับท่ี
มีเขาเป็นกปัตนัทีม 
 5)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติของชายผิวขาวผู้ เป็น
เจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมือง เม่ือรอนน่ี แบส นกักีฬาผิวขาวชวนพิตี ้และบล ูเพ่ือนนกักีฬา
ผิวด าเข้าไปในร้าน เพ่ือเลีย้งฉลองท่ีชนะการแข่งขนัแต่ได้รับการปฏิเสธท่ีจะให้บริการแก่พวกเขา 
ท าให้พิตีโ้มโหรอนน่ีแต่บลคูอยพดูห้ามปรามพิตีไ้ว้เพราะรอนน่ีย้ายมาจากท่ีอ่ืนและไม่รู้ว่าคนผิว
ขาวท่ีน่ีเหยียดสีผิว 
เจ้าของร้าน :  คืนนีโ้ต๊ะเตม็แล้ว  
รอนน่ี แบส :  อะไร โต๊ะวา่งทัง้ร้าน คณุน่ีพดูแปลก  
เจ้าของร้าน :  น่ีร้านของฉนั ฉนัมีสิทธ์ิปฏิเสธไมบ่ริการใครก็ได้ นัน่รวมถึงนายด้วย 
               ไอ้หนุม่ฮิปปี ้อยากกินก็พาพวกมนัไปหลงัร้าน คุ้ยกนัในครัวแล้วกนั 
 บทสนทนาแสดงให้เห็นถึงการเหยียดเชือ้ชาติของชายผิวขาวผู้ เป็นเจ้าของ
ร้านท่ีกีดกันคนผิวด าอย่างพิตีก้ับบลูและคนผิวขาวท่ีเป็นมิตรกับคนผิวด าอย่างรอนน่ี  โดยการ
ปฏิเสธท่ีจะให้บริการและยังดูถูกเหยียดหยามทัง้สามคนโดยการใช้ค าพูดท่ีมีความหมายตรง 
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(Denotative Meaning) อย่างประโยคท่ีว่า  “อยากกินก็พาพวกมนัไปหลงัร้าน คุ้ยกนัในครัวแล้ว
กนั” 
 6)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการเหยียดเชือ้ชาติของชายผิวขาวอย่าง
โค้ชเทเบอร์ เม่ือโค้ชบนูและโค้ชโยสต์ก าลงันัง่ชมการสมัภาษณ์ออกโทรทศัน์ของโค้ชเทเบอร์ซึ่งเป็น
โค้ชของทีมคูแ่ขง่ขนัในนดัรองชนะเลิศ  
นกัขา่ว :  จริงไหมท่ีวา่ คณุแลกเทปกบัโค้ชบนู ? 
โค้ชเทเบอร์ :  ผมไมท่ าอะไรเพ่ือชว่ยไอ้ลิงด านัน่ (I’m not gonna do anything to  
    help that monkey.) (พดูด้วยน า้เสียงโกรธและเดนิจากไป) 
 บทสนทนายงัแสดงให้เห็นถึงการเหยียดเชือ้ชาตขิองโค้ชเทเบอร์ โดยการใช้
ค าว่า “Monkey” ซึ่งแปลว่า”ลิง”ในการเรียกแทนช่ือของคนผิวด าอย่างโค้ชเฮอร์แมน บูนซึ่งเป็น
ความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) วา่เขาเปรียบโค้ชเฮอร์แมน บนูเป็นเหมือนกบัสตัว์ 

 
ตารางท่ี 4.2  วจันภาษาและอวจันภาษาในเร่ือง Remember the Titans 

 
ประเดน็เหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบัติ 

ประเภท สัญญะในภาพยนตร์ 
วัจนภาษา 
ภาษาเขียน 
(ตัวอักษร) 

ภาพท่ี 4.28                                  ภาพท่ี 4.29                                                               
ในวันเปิดเรียนวันแรกของการรวมโรงเรียน มีการชูป้ายประท้วงของ
ผู้ปกครองผิวขาวท่ีไม่ต้องการให้ลกูของตนนัง่รถโรงเรียนร่วมกบันกัเรียน
ผิวด า (การแสดงการเลือกปฏิบตัติอ่คนผิวด าผ่านภาษาเขียน) 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ่) 
 ประเดน็เหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบัติ 
        ประเภท สัญญะในภาพยนตร์ 

อวัจนภาษา 
ประกอบด้วย สีหน้า 
ทา่ทาง แววตา การ

กระท า หรือ
สญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมาย 

 

 
 
 
 
 
                                          ภาพท่ี 4.30 
จีน เบอเทียร์ แสดงสีหน้าไมพ่อใจเมื่อ ลกูชายจะไปหาเพ่ือนนกักีฬาผิวด า
ของเขา (การเลือกปฏิบตัิตอ่คนผิวด าท่ีแสดงผ่านทางสีหน้า แววตาพร้อม
กบัพดูวา่เธอไมอ่ยากรู้จกักบัคนผิวด าอยา่งจเูลียส เพ่ือนของแกร่ี) 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.31 
สีหน้าท่ีแสดงความไมเ่ป็นมิตรของเอมมา่ท่ีจ้องมองจเูลียสท่ีย่ืนมือมาเพ่ือ
เป็นการทกัทาย และเธอเลือกจะท่ีเดินหนีไปในทนัที (การเลือกปฏิบตัิตอ่
คนผิวด าผา่นทางสีหน้า แววตาและการกระท า) 

                      ภาพท่ี 4.32                               ภาพท่ี 4.33 
ผู้ ไม่ประสงค์ดีขว้างก้อนอิฐเข้ามาในบ้านของโค้ชเฮอร์แมน บูน ท าให้
กระจกหน้าต่างแตกและเขาต้องรีบพาภรรยาและลูกสาวไปหลบในท่ี
ปลอดภยั (การเลือกปฏิบตัติอ่คนผิวด าผา่นการกระท าอนัรุนแรง) 
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4.1.3  วิเคราะห์แนวคิดการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์เร่ือง Monster’s Ball 
4.1.3.1  โครงเร่ือง (Plot) 

 Monster’s ball มีการเร่ิมเร่ืองจากการแนะน าตวัละครหลกัอย่างแฮงค์ โกรทาวสกี ้
ชายผิวขาววัยกลางคนท่ีต่ืนตัง้แต่เช้ามืด เขาแต่งตัวออกจากบ้านและขับรถมายังร้านอาหาร
ประจ าของเขา เพ่ือรับประทานไอศกรีมช็อกโกแลตและกาแฟด าซึ่งเป็นเมนูประจ าท่ีเขาสัง่ทกุวนั 
เขามีลกูชายช่ือว่า ซนัน่ี ภาพยนตร์ตดัภาพไปยงั ซนัน่ีซึ่งก าลงัรอใช้บริการหญิงค้าประเวณีอยู่ใน
ห้องพกัของโรงแรมราคาถกู ซนัน่ี เขาคอ่นข้างเงียบขรึมและเก็บตวั 
 ภาพยนตร์เข้าสู่การพฒันาเหตกุารณ์เม่ือแฮงค์ขบัรถกลบัเข้ามาในบ้านในตอนฟ้า
สาง เขาก็เรียกหาพอ่ของเขาช่ือวา่ บัค๊ซึง่เป็นชายชราผิวขาวท่ีสขุภาพย ่าแย่  บัค๊เป็นคนเหยียดเชือ้
ชาตแิละยงัปลกูฝังความคดินีใ้ห้กบัลกูของเขา แฮงค์ท าหน้าท่ีดแูลพ่อของเขาอย่างดี และในวนันัน้
บัค๊เห็นเดก็ชายผิวด าสองคนซึ่งสนิทกบัซนัน่ีเดินเข้ามาในบริเวณบ้านของเขา แฮงค์เดินถือปืนยาว
ออกมาจากบ้าน ซนัน่ีจะขอให้พ่อเก็บปืน แตแ่ฮงค์กลบัยิงปืนขู่ขึน้ฟ้าเพ่ือต้องการไล่เด็กไป แฮงค์
และซนัน่ีเป็นพ่อลูกท่ีไม่ค่อยจะลงรอยกัน เท่าไหร่ แฮงค์สวมเคร่ืองแบบเจ้าหน้าท่ีกรมราชทณัฑ์
และออกไปท างาน เขาเจอกับไรรัส คเูปอร์พ่อของเด็กผิวด าทัง้คู่มายืนดกัรออยู่พร้อมกับลูกชาย 
ไรรัสไม่พอใจแฮงค์ท่ียิงปืนขู่ลกูชายของเขา โดยบอกว่าเป็นการท าเกินกว่าเหต ุแฮงค์ตอบกลบัว่า
เขาไมต้่องการให้เดก็ๆ เข้าไปในบริเวณบ้านของเขาอีกและขบัรถออกไป  
 แฮงค์ โกรทาวสกีท้ าหน้าท่ีควบคมุนกัโทษไปยงัแดนประหารด้วยการนัง่เก้าอีไ้ฟฟ้า 
ส่วนซันน่ีก็ได้เจริญรอยตามพ่อของเขาด้วยอาชีพนีเ้ช่นกันแต่ยังอยู่ในช่วงฝึกหัด  วันหนึ่งแฮงค์
ต าหนิการท างานของซันน่ีท่ีสวมเคร่ืองควบคุมนกัโทษประหารผิดพลาดในขณะฝึกซ้อม เพราะ
วนัรุ่งขึน้เขาและซนัน่ีต้องท าหน้าท่ีควบคมุนกัโทษประหารจริงๆ  
 เลทิเชีย มัสโกรฟ หญิงผิวด าขบัรถมุ่งหน้าไปยงัเรือนจ าพร้อมกับไทเรลล์ ลูกชาย
รูปร่างอ้วนวยัประถม เพื่อพบกบัสามีของเธอลอเรนส์ มสัโกรฟ ซึง่เป็นนกัโทษประหาร เธอให้เขาได้
พบกับลูกชายเป็นครัง้สุดท้ายก่อนจะถูกประหารชีวิต  ลอเรนส์เข้ามาเก็บสมบตัิส่วนตวัในห้องขงั
เพ่ือส่งกลบับ้านไปให้ลกู ส่วนแฮงค์ก็ก าลงัเตรียมพร้อมส าหรับการประหารนกัโทษท่ีก าลงัจะมีขึน้  
ลอเรนส์ มสัโกรฟขอดนิสอและกระดาษกบัผู้คมุ การวาดรูปท าให้เขาใจสงบขึน้ ซนัน่ีเป็นผู้ ใส่เคร่ือง
พนัธนาการให้กบัลอเรนส์และพาเขาเดนิออกจากห้องขงัไปยงัแดนประหาร 
 เลทิเชียและไทเรลล์ ลกูชายก าลงันัง่ชมโทรทศัน์อยู่ท่ีบ้านขณะรอโทรศพัท์จากลอ
เรนส์ เลทิเชียจบัได้วา่ไทเรลล์แอบรับประทานของหวาน ท าให้เธอโกรธมากเพราะลกูชายของเธอมี
น า้หนักตวัท่ีมากเกินไป เธอตบตีลูกชายจนเขาล้มลงร้องไห้ ในด้านของเรือนจ าซันน่ีและแฮงค์
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พาลอเรนส์เดินมายังห้องขังในแดนประหารเพ่ือรับประทานอาหารมือ้สุดท้าย ลอเรนส์วาดรูป
ของซนัน่ีกบัแฮงค์ด้วยดนิสอและเซ็นช่ือก ากบัไว้ให้ ระหว่างการควบคมุตวัลอเรนส์มาตามทางเดิน 
ซนัน่ีเกิดอาเจียนออกมาและไมส่ามารถท าหน้าท่ีตอ่ได้ 
 ในห้องประหารมีสักขีพยานนับสิบคนมาดูการประหารชีวิตลอเรนส์  เขาก็ถูก
ประหารด้วยการนัง่เก้าอีไ้ฟฟ้าจนเสียชีวิต  ซนัน่ีเข้ามาล้างหน้าในห้องน า้และแฮงค์ได้เข้ามาดา่ซนั
น่ีด้วยโมโหท่ีซนัน่ีท าผิดพลาดพร้อมทัง้ท าร้ายร่างกายลูกชายจนปากแตกเลือดออก เจ้าหน้าท่ีซึ่ง
เป็นลูกน้องของแฮงค์สองคนได้เข้ามาแยกทัง้คู่ออกจากกัน แต่ฟิลล์ ชายผิวด าท่ีเข้ามาห้ามก็ถูก
แฮงค์ดา่ทออยา่งโกรธจดัด้วยถ้อยค าเหยียดเชือ้ชาติ 
 เม่ือแฮงค์และซนัน่ีกลบัมาถึงบ้านในวนันัน้ แฮงค์ขึน้มาหาเร่ืองทะเลาะกับซนัน่ีท่ี
ก าลงัพกัผอ่นอยูใ่นห้องนอน แฮงค์ไลซ่นัน่ีออกจากบ้านและท าลายข้าวของในห้องนอน จนซนัน่ีชกั
ปืนขึน้มาขูแ่ฮงค์และดา่แฮงค์ด้วยถ้อยค าหยาบคาย ทัง้สองคนเข้ามาในห้องรับแขกท่ีมีบัค๊ก าลงันัง่
อยู ่และซนัน่ีตดัสินใจยิงตวัตาย โดยยิงปืนทะลหุวัใจเพียงนดัเดียวเขาก็เสียชีวิตทนัที เลทิเชียได้รับ
กลอ่งของลอเรนส์ท่ีสง่มาจากเรือนจ า ลอเรนส์ได้มอบรูปวาดไว้ให้กบัลกูชายของเขามากมาย  
 แฮงค์ท าพิธีฝังศพของซนัน่ีในบริเวณบ้านของเขา บัค๊ใส่ชดุเจ้าหน้าท่ีกรมราชทณัฑ์
ในพิธี แฮงค์ท าห้องนอนซนัน่ีให้เป็นห้องเก็บของ  เลทิเชียถกูไล่ออกจากงานท่ีร้านอาหารแห่งหนึ่ง 
เธอจงึมาท างานเป็นบริกรในร้านอาหารประจ าของแฮงค์ ในวนัแรกของการท างานเธอเสิร์ฟอาหาร
ให้แฮงค์ท่ีมาใช้บริการ ต่อมาแฮงค์มาหาหัวหน้าของเขาเพ่ือขอลาออกและคืนตรา  เขาเผา
เคร่ืองแบบทิง้ เขาบอกกับบัค๊เร่ืองลาออกเพราะเขาทนท าต่อไปไม่ได้อีกแล้ว ท าให้บัค๊ไม่ชอบใจ
อยา่งยิ่ง 
 ในคืนหนึ่งท่ีฝนตกหนกั เลทิเชียเลิกงานจากร้านอาหารและกลบับ้านพร้อมไทเรลล์ 
ลกูชาย เธอไม่มีร่มจึงแอบหยิบของคนอ่ืนท่ีแขวนไว้ในร้านอาหารออกไป เธอพาลูกชายเดินกลบั
บ้านเพราะรถของเธอเสีย ทนัใดนัน้ก็เกิดอุบตัิเหตไุม่คาดฝันขึน้เม่ือไทเรลล์ถูกรถชนแล้วหนี เขา
นอนบาดเจ็บอยู่ข้างทาง เลทิเชียได้แต่ร้องเรียกให้คนช่วยและแฮงค์ได้ขบัรถผ่านมาพอดี เขาจึง
ช่วยพาไทเรลล์ไปส่งโรงพยาบาลท่ามกลางฝนตกหนักแต่หมอไม่สามารถช่วยชีวิตไทเรลล์ไว้ได้ 
เด็กชายเสียชีวิตลงในคืนนัน้ ท าให้เลทิเชียเสียใจมาก เธอร้องไห้ฟูมฟายและกอดแฮงค์ไว้ ต ารวจ
จงึขอให้เขาไปสง่เธอท่ีบ้าน แฮงค์มาสง่เลทิเชียท่ีบ้านและขอตวักลบั  
 ในวันรุ่งขึน้ไรรัส คูเปอร์พาลูกชายสองคนมาแสดงความเสียใจเร่ืองการเสียชีวิต
ของซันน่ี แฮงค์กล่าวขอบคุณและขับรถออกไป  ระหว่างทางแฮงค์ได้เจอกับเลทิเชียข้างถนน 
ขณะท่ีเธอก าลังเดินไปท างาน แฮงค์แวะรับประทานอาหารท่ีร้านประจ า ต่อมาเขาตดัสินใจซือ้
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ป๊ัมน า้มนัช่ือว่า คลีเมนท์ ซึ่งบัค๊ไม่เห็นด้วย เขาแวะมาท่ีร้านอาหารประจ าในตอนกลางคืน  แฮงค์
เสนอตวัไปสง่เลทิเชียท่ีบ้านเพราะใกล้เวลาเลิกงานของเธอพอดี  ท่ีบ้านของเลทิเชียเขาและเธอด่ืม
สรุาและสนทนาเร่ืองชีวิตของกนัและกนั แฮงค์บอกเธอเร่ืองท่ีซนัน่ี ลกูชายของเขาเสียชิวิต และเลทิ
เชียเล่าเร่ืองของสามีและลูกชายให้เขาฟัง ท าให้เขารู้ความจริงว่าเธอคือภรรยาของลอเรนส์ มัส
โกรฟ นกัโทษท่ีเขาคมุตวัไปประหารชีวิต  เลทิเชียรู้สกึเศร้าเสียใจกบัการเสียชีวิตของลกูชายจนเธอ
ร้องไห้โดยมีแฮงค์คอยปลอบโยน เลทิเชียกบัแฮงค์ก็มีเพศสมัพนัธ์กนัในคืนนัน้ แฮงค์นอนค้างคืนท่ี
บ้านเลทิเชียและกลบับ้านในตอนเช้าเพ่ือมาดแูลบัค๊  แฮงค์ตดัสินใจมอบรถของซนัน่ีให้กบัเลทิเชีย
ไว้ใช้ เลทิเชียจึงน าแหวนแตง่งานของเธอท่ีใส่ประจ าไปขาย และซือ้ของขวญัให้กับแฮงค์เพ่ือเป็น
การตอบแทนโดยเธอเลือกซือ้หมวกคาวบอยให้กบัเขา 
 ภาพยนตร์เข้าสู่ขัน้ภาวะวิกฤตเม่ือเลทิเชียได้น าของขวญัไปให้แฮงค์ท่ีไม่อยู่บ้านใน
ขณะนัน้ เธอจึงพบกับบัค๊โทรทศัน์อยู่ในบ้านแทน  เธอแนะน าตวัเองกบับัค๊ซึ่งแปลกใจกบัการท่ีมี
หญิงผิวด าเข้ามาในบ้านของเขา เลทิเชียถามหาแฮงค์แตบ่ัค๊พดูจาเหยียดเชือ้ชาติกบัเธอ ท าให้เธอ
รู้สึกเสียใจและโกรธจนออกจากบ้านของแฮงค์ในทนัที  แต่แฮงค์เห็นเลทิเชียท่ีก าลงัออกจากบ้าน
ของเขา เขาก็รีบว่ิงเข้าไปเพ่ือพยายามท่ีจะอธิบายเร่ืองบัค๊ แตเ่ลทิเชียไม่ฟังและขบัรถออกไป แฮงค์
จงึตดัสินใจให้พ่อของเขาไปอยู่ท่ีบ้านพกัคนชราอย่างถาวร เขารู้สึกเศร้าใจท่ีเลทิเชียไม่ยอมพดูคยุ
กบัเขา แม้ว่าเขาจะไปหาเธอท่ีร้านอาหาร  เขาเปล่ียนช่ือป๊ัมน า้มันให้เป็นช่ือเลทิเชียและบอกกับ
ไรรัส เพ่ือนบ้านผิวด าวา่น่ีคือช่ือแฟนของเขา  
 ภาพยนตร์ด าเนินมาสู่ภาวะคล่ีคลายเม่ือบ้านท่ีเลทิเชียอาศยัอยู่ต้องถกูทางการยึด
ไปเพราะเธอไมมี่เงินใช้หนี ้ท าให้เลทิเชียต้องย้ายออกมาอย่างกะทนัหนั  แฮงค์จึงมารับเธอไปอยู่ท่ี
บ้านของเขาด้วยกนั แฮงค์ออกไปซือ้ของข้างนอก เลทิเชียจึงส ารวจบ้านและเดินเข้ามาในห้องนอน
เก่าของซนัน่ี เธอเจอรูปวาดท่ีลอเรนส์ สามีของเธอวาดให้แฮงค์และซนัน่ี  ท าให้เธอได้รู้ว่าแฮงค์ คือ
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประหารลอเรนส์ก็รู้สึกตกใจและเสียใจกบัความจริงท่ีได้เจอ  
 ภาพยนตร์ด าเนินมาสู่ขัน้ยตุิเร่ืองราว เลทิเชียพบกบัแฮงค์ท่ีกลบัมาบ้าน แฮงค์ชวน
เธอออกไปนัง่ท่ีสนามหลงับ้าน โดยท่ีเธอได้แตน่ิ่งเงียบและพยกัหน้ารับค า เขาป้อนไอศกรีมให้กับ
เธอ เธอยิม้เล็กๆด้วยแววตาท่ียงัดเูศร้า เร่ืองราวจงึจบลงด้วยปริศนาวา่เลทิเชียจะท าอยา่งไรตอ่ไป 

4.1.3.2  มมุมองการเลา่เร่ือง (Point of View) 
 Monster’s Ball มีการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบด้าน (The Omniscient) ซึ่งไม่ปรากฎตวัผู้
เล่าในลักษณะของบุคคลและเป็นการเล่าเร่ืองอย่างเป็นกลางตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้จริง  
ภาพยนตร์เล่าเร่ืองโดยเร่ิมจากเหตกุารณ์ในฉากชีวิตประจ าวนัของตวัละครหลกัอย่างแฮงค์ โกร
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ทาวสกี ้และด าเนินเร่ืองตามล าดบัเวลาเร่ือยมา โดยมีการย้ายเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในเวลาเดียวกนั
สลบัไปมาซึง่เป็นลกัษณะของการเลา่เร่ืองแบบรู้รอบด้าน  ท าให้ผู้ชมสามารถเห็นเหตกุารณ์ส าคญั
ท่ีเกิดขึน้กบัตวัละคร เชน่ ฉากการเตรียมตวัรับโทษประหารของลอเรนส์ มสัโกรฟ กบัฉากท่ีเลทิเชีย
และไทเรลล์ก าลงันัง่ชมโทรทศัน์และรอโทรศพัท์ครัง้สดุท้ายจากลอเรนส์ 

4.1.3.3  แก่นเร่ือง (Theme) 
 แก่นเร่ืองหลกัของ Monster’s Ball คือแก่นเร่ืองในด้านชีวิต ซึ่งจะเน้นในเร่ืองจริง
ของชีวิต ในภาพยนตร์เร่ืองนี ้คือ การสูญเสียบุคคลอันเป็นท่ีรัก อย่างท่ีตวัละครหลกัแฮงค์ โกร
ทาวสกีสู้ญเสียลูกชายคนเดียวของเขาไป เม่ือซนัน่ีได้ยิงตวัตายต่อหน้าเขา และเลทิเชียสูญเสีย
ไทเรลล์ ลูกชายจากอุบตัิเหตุรถชนต่อหน้าเธอ และสูญเสียสามีไปในการรับโทษประหารชีวิต 
ความเศร้าจากการสูญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรักเป็นสิ่งท่ีตวัละครหลกัทัง้สองคนต้องเผชิญ และการ
สูญเสียยงัเป็นสิ่งท่ีท าให้ทัง้คู่ได้มาพบกันและสานสมัพนัธ์ท่ีดีด้วยความเห็นอกเห็นใจกันจนเกิด
เป็นความรักในท่ีสดุ 

4.1.3.4  ความขดัแย้ง (Conflict) 
 ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในเร่ือง Monster’s Ball คือ ความขดัแย้งภายนอกซึ่งความ
ขดัแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ท่ีตวัละครสองฝ่ายไม่ลงรอยกัน ดงัเช่น ความสมัพันธ์ของแฮงค์ 
โกรทาวสกีแ้ละบุคคลในครอบครัวอย่างซันน่ี ลูกชายของเขาซึ่งทะเลาะกันอยู่เสมอ เพราะซนัน่ี
มกัจะท าอะไรไม่ได้ดัง่ใจพ่อของเขาอยู่เสมอ ส่วนบัค๊ พ่อของแฮงค์ หรือปู่ ของซันน่ีซึ่งเป็นชายผิว
ขาวท่ีเหยียดเชือ้ชาต ิเขาได้ปลกูฝังการเหยียดเชือ้ชาตใิห้กบัแฮงค์ และการท่ีซนัน่ีผกูมิตรกบัเด็กผิว
ด าในละแวกบ้านจึงท าให้แฮงค์ไม่พอใจ ความขัดแย้งในเร่ืองนีจ้ึงเป็นตวัแทนของคนผิวขาวท่ี
เหยียดเชือ้ชาติ(บัค๊และแฮงค์) กับคนผิวขาวท่ีไม่เหยียดเชือ้ชาติ(ซันน่ี) แต่เม่ือแฮงค์ตกหลุมรัก
หญิงผิวด าอย่างเลทิเชีย ท าให้เขามีความขดัแย้งกับพ่อของเขาเสียเอง และเขาก็เลือกท่ีจะก าจดั
พอ่ของเขาซึง่เป็นอปุสรรคในชีวิตรักออกไป  

4.1.3.5  ตวัละคร(Character) 
 ตวัละคร คือ ผู้ด าเนินเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์ ในส่วนนีผู้้ วิจัยได้แนะน าตวั
ละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัตอ่เนือ้เร่ืองมากท่ีสดุ นัน่คือแฮงค์ โกรทาวสกีแ้ละเลทิเชีย มสัโกรฟ 
 แฮงค์ โกรทาวสกี ้ชายผิวขาววัยกลางคน มีอาชีพเป็นเจ้าหน้าท่ีกรมราชทณัฑ์ มี
ฐานะปานกลาง เขาอาศยัอยู่กับพ่อและลูกชายในบ้านหลงัเดียวกัน เป็นคนเงียบขรึมไม่ค่อยพูด 
แตมี่อารมณ์โกรธท่ีรุนแรง เขาดแูลพ่อท่ีแก่ชราเป็นอย่างดี แตก่ลบัไม่ลงรอยกบัลกูชายตนเอง เขา
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เหยียดเชือ้ชาติจากการพร ่าสอนของพ่อ ซึ่งไม่เหมือนกบัซนัน่ี ลกูชายของเขาท่ีเป็นมิตรกับคนผิว
ด า 
 เลทิเชีย มสัโกรฟ หญิงสาวผิวด า ฐานะยากจน มีอาชีพเป็นบริกรในร้านอาหาร เธอ
มีสามีเป็นนกัโทษประหาร ท าให้ต้องเลีย้งลูกชายคนเดียวตามล าพงั ฐานะยากจน บ้านของเธอ
ก าลงัจะโดนยึด เธอไม่มีวินยัในการท างานมกัจะไปสายเป็นประจ า และเป็นผู้หญิงท่ีด่ืมเหล้าและ
สบูบุหร่ี เธอติดนิสยัลกัเล็กขโมยน้อย และเม่ือลูกชายท าผิด เธอก็ลงโทษด้วยการดดุา่และท าร้าย
ร่างกาย 

 นอกจากนีผู้้วิจยัได้วิเคราะห์ปัจจยัในการสร้างตวัละครของตวัละครหลกัท่ีกล่าวมา
ข้างต้นซึง่มีสว่นส าคญัท่ีสดุในการด าเนินเร่ือง เพ่ือให้ทราบถึงจดุประสงค์ของผู้สร้างภาพยนตร์ใน
การก าหนดคณุลกัษณะของตวัละครในภาพยนตร์ได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้ 

ความต้องการของตวัละคร (Dramatic Need) คือ เป้าหมายของแฮงค์ โกรทาวสกี ้
คือต้องการให้ซนัน่ี ลกูชายของเขาเจริญรอยตามแบบเขาในการท างานเหมือนท่ีแฮงค์ได้เจริญรอย
ตามบั๊ค พ่อของเขาในการท างานเป็นเจ้าหน้าท่ีกรมราชทัณฑ์  ในด้านของเลทิเชียนัน้เธอมี
เป้าหมายว่าจะเลีย้งลกูชายให้เติบโตมาอย่างดีท่ีสดุ ทกุๆ วนัเธอมกัจะคิดแตเ่ร่ืองของลกู เช่น เธอ
เป็นกงัวลเร่ืองน า้หนกัตวัของลกูชายเธอมากจนถึงขัน้ท าร้ายร่างกาย เม่ือรู้วา่ลกูชายแอบกินขนม 

มมุมองของตวัละคร (Point of View) คือ สิ่งท่ีตวัละครเช่ือซึ่งไม่มีเร่ืองถกูหรือผิด 
มมุมองของตวัละครจะเป็นตวัก าหนดความขดัแย้งของเร่ืองราวในภาพยนตร์ เช่น แฮงค์ โกรทาวส
กีมี้มมุมองตอ่การท างานวา่ต้องท าให้สมบรูณ์และโดยเขาไม่ต้องการให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทัง้สิน้ 
เม่ือซนัน่ี ลกูชายของเขาท างานผิดพลาดเพราะยงัไม่มีความช านาญและประสบการณ์มากนกั ก็
ท าให้แฮงค์เกิดความไมพ่อใจจนถึงขัน้ท าร้ายร่างกายซนัน่ี ในด้านของเลทิเชียมีมมุมองว่าการเป็น
คนผิวด าในอเมริกาจะมีรูปร่างอ้วนไมไ่ด้ เธอจึงพยายามบอกลกูชายของเธอเสมอว่าไม่ต้องการให้
เขาเป็นคนอ้วน เพราะจะท าให้อยูอ่ยา่งล าบากในสงัคมอเมริกนั 

ทศันคติของตวัละคร (Attitude) คือ สิ่งท่ีตวัละครประเมินคา่ไว้อาจไม่มีถูกหรือผิด 
ดงัเชน่แฮงค์ โกรทาวสกี ้ท่ีมีทศันคติตอ่คนผิวด าในแง่ลบ เขาได้รับการปลกูฝังความคิดเหยียดเชือ้
ชาติมาจากบัค๊ พ่อของเขา และแฮงค์ได้เช่ือฟังค าสัง่ของพ่อ เขาจึงเหยียดเชือ้ชาติอย่างท่ีพ่อของ
เขาต้องการ ในด้านของเลทิเชียนัน้เธอมีทศันคติในแง่ลบว่าคนผิวด ามกัจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ
ใดๆ จากคนผิวขาว เม่ือไทเรลล์ ลูกชายของเธอถูกรถชนแล้วหนี เพราะเธอไม่แน่ใจว่าต ารวจจะ
สามารถหาคนผิดมาลงโทษได้หรือไม ่เน่ืองจากเธอและลกูชายเป็นคนผิวด า 
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การเปล่ียนแปลง(Change) คือ หลงัจากท่ีแฮงค์ โกรทาวสกี ้มีอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ใน
ชีวิต เม่ือเขาได้ตกหลมุรักเลทิเชีย หญิงผิวด า แตด้่วยความท่ีบัค๊ พ่อของเขาเป็นคนเหยียดเชือ้ชาติ
จึงท าให้พ่อเป็นอปุสรรคในความรัก เขาจึงตดัสินใจเลือกท่ีจะส่งพ่อของเขาไปอยู่ท่ีบ้านพกัคนชรา
อยา่งถาวร เพ่ือท่ีเขาจะได้อยูก่บัผู้หญิงท่ีเขารัก และน่ีคือสิ่งท่ีน าไปสูบ่ทสรุปของภาพยนตร์ ในด้าน
ของเลทิเชียเม่ือเธอได้รับพบรักกบัแฮงค์ เธอก็ถอดแหวนแตง่งานท่ีสวมอยู่เสมอไปขายและน าเงิน
ไปซือ้ของขวัญให้แฮงค์ เพ่ือเป็นการเร่ิมต้นชีวิตใหม่เน่ืองจากสามีและลูกชายของเธอเสียชีวิต
หมดแล้ว 

4.1.3.6  สญัลกัษณ์ (Symbol) 
 สัญลักษณ์ในภาพยนตร์เร่ือง Monster’s Ball คือ สัญลักษณ์ทางภาพ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบของภาพยนตร์ ท่ีถูกน าเสนอซ า้ๆ เช่น วตัถุ สถานท่ี หรือสิ่งมีชีวิต และสญัลกัษณ์ท่ี
พบ คือ ภาพสเกตด้วยดินสอซึ่งเป็นฝีมือของลอเรนส์ มัสโกรฟ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีปรากฎมากท่ีสุดใน
ภาพยนตร์เร่ืองนี ้
 ตวัหมาย (Signifier) คือ ภาพสเกตหรือรูปภาพเหมือนคนจริงท่ีวาดด้วยดินสอด าลง
บนกระดาษซึง่เป็นความหมายตรง (Denotative Meaning)  
 ตวัหมายถึง (Signified) ของภาพสเกตในภาพยนตร์เร่ืองนี ้คือ จุดเช่ือมโยงของ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัละครของแฮงค์ โกรทาวสกีช้ายผิวขาวและเลทิเชีย มสัโกรฟ หญิงผิวด าซึ่ง
เป็นความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) เพราะภาพสเกตเหล่านีเ้ป็นผลงานการวาด
ของลอเรนส์ มสัโกรฟ สามีของเลทิเชียท่ีเป็นนกัโทษประหารในเรือนจ าแจ็คสนัท่ีแฮงค์และซนัน่ี ลกู
ชาย ท างานเป็นเจ้าหน้าท่ีกรมราชทัณฑ์อยู่ ลอเรนส์วาดภาพเหมือนของแฮงค์และซันน่ีด้วยได้
ดนิสอด าลงบนกระดาษและให้ภาพเหลา่นัน้แก่ทัง้สองคนพร้อมทัง้ลายเซ็นไว้เป็นท่ีระลึกก่อนท่ีเขา
จะถกูน าตวัไปประหาร ภาพสเกตของลอเรนส์เป็นสิ่งท่ีท าให้แฮงค์รู้ความจริงว่าเลทิเชียคือภรรยา
ของนักโทษท่ีเขาคุมตัวไปประหารชีวิต และภาพสเกตก็ยังเป็นสิ่งท่ีท าให้เลทิเชียรู้ว่าแฮงค์คือ
เจ้าหน้าท่ีท่ีน าตวัลอเรนส์ สามีของเธอไปประหารชีวิต 
 เทคนิคทางภาพยนตร์ท่ีถกูน ามาใช้เพ่ือท าให้ภาพของภาพสเกตในภาพยนตร์เร่ืองนี ้
มีความแตกตา่งจากภาพของภาพสเกตในภาพยนตร์เร่ืองอ่ืนๆ คือ ขนาดของภาพ (Camera Shot) 
ซึง่เป็นภาพ Close-up ไปท่ีภาพสเกตท่ีวาดโดยลอเรนส์ มสัโกรฟในระยะใกล้ เพ่ือเน้นย า้ถึงนยัยะ
ส าคญัของภาพสเกตของลอเรนส์ท่ีมีตอ่แฮงค์โกรทาวสกีแ้ละเลทิเชีย มสัโกรฟ ดงัภาพตอ่ไปนี ้
 - ภาพท่ี 4.34 และ 4.35 คือ ภาพสเกตของแฮงค์และซันน่ี โกรทาวสกี ้เจ้าหน้าท่ี
กรมราชทณัฑ์ท่ีวาดโดยลอเรนส์ มสัโกรฟก่อนท่ีเขาจะถกูน าตวัไปประหารชีวิต ณ เรือนจ าแจ็คสนั  
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 - ภาพท่ี 4.36 ผลงานภาพสเกตของลอเรนส์ท่ีเรือนจ าแจ็คสนัส่งกลบัมาให้เลทิเชีย 
ผู้ เป็นภรรยาและไทเรล ลกูชายของเขาน าผลงานภาพสเกตของพอ่ไปแปะไว้ท่ีผนงับ้านเพ่ือระลึกถึง
พอ่ท่ีจากไป 
 - ภาพท่ี 4.37 เลทิเชียน าผลงานภาพสเกตของลอเรนส์มาให้แฮงค์ด ูท าให้แฮงค์รู้ว่า
เลทิเชียคือภรรยาของนกัโทษท่ีเขาคมุตวัไปประหารชีวิตเม่ือไมน่านมานี ้
 - ภาพท่ี 4.38 และ 4.39 คือ ภาพสเกตของแฮงค์และซันน่ี ท่ีเลทิเชียเจอในห้อง
ของซันน่ี ลูกชายของแฮงค์ท่ีเพิ่งเสียชีวิตไป ท าให้เลทิเชียรู้ความจริงว่าแฮงค์ คือ เจ้าหน้าท่ีกรม
ราชทณัฑ์ท่ีควบคมุตวัลอเรนส์ สามีของเธอไปประหารชีวิต 
 

  ภาพท่ี 4.34    ภาพท่ี 4.35    

    ภาพท่ี 4.36    ภาพท่ี 4.37 

  ภาพท่ี 4.38    ภาพท่ี 4.39 
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4.1.3.7  ฉาก (Scene) 
  ฉาก คือ องค์ประกอบส าคญัของการเล่าเร่ืองท่ีใช้บรรจเุหตกุารณ์อย่างต่อเน่ือง มี
ทัง้เวลา ทัง้พืน้ท่ี และแนวความคิด และมีความส าคญัในแง่ของการส่ือความหมายบางอย่างของ
เร่ืองท่ีมีอิทธิพลตอ่ความคดิในการกระท าของตวัละคร ฉากท่ีปรากฎในภาพยนตร์เร่ืองนีไ้ด้แก่ 
 1)  ฉากการด าเนินชีวิตของตัวละคร หมายถึง แบบแผนหรือกิจวัตร
ประจ าวนัของตวัละคร ถ่ินท่ีตวัละครอาศยัอยู ่ได้แก่ บ้านของแฮงค์ (ภาพท่ี4.40) เรือนจ าแจ็คสนัท่ี
ท างานของแฮงค์ (ภาพท่ี 4.41) 
 
 
 
 
 
 
 
       ภาพท่ี 4.40              ภาพท่ี 4.41 
 
 2)  ฉากร้านอาหารท่ีแฮงค์ เข้ามาใช้บริการเป็นประจ าและเป็นสถานท่ี
ท างานของ เลทิเชีย มสัโกรฟ (ภาพท่ี 4.42-4.43) 

 
 

 
  
 
 
 
  
 

                             ภาพท่ี 4.42           ภาพท่ี 4.43 
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4.1.3.8  ประเดน็เหยียดเชือ้ชาตแิละการเลือกปฏิบตัท่ีิพบในบทสนทนา 
 ผู้วิจยัวิเคราะห์การเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อคนผิวด าของคนผิวขาว 
ผ่านบทสนทนาของตัวละครผิวขาวและตัวละครผิวด าในภาพยนตร์เร่ือง Monster’s Ball 
ดงัตอ่ไปนี ้
 1)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อ
คนผิวด าของบัค๊ โกรทาวสกี ้ชายชราผิวขาวซึ่งเป็นพ่อของแฮงค์ เม่ือเขาสงัเกตเห็นเด็กชายผิวด า
สองคนเดนิเข้ามาในบริเวณบ้านของตน โดยเขานัน้ใช้ค าว่า “Nigger” ซึ่งเป็นค าเหยียดเชือ้ชาติมา
เป็นสรรพนามในการเรียกคนผิวด า 
บัค๊  :  ไอ้เดก็นิโกรพวกนัน้มาท าอะไร (What the hell  those niggers doing     
                                           out there?)เม่ือกี ้ฉนัพดูกบัแก แกได้ยินไหม? 
แฮงค์หนัไปมองนอกหน้าตา่งแล้วรับประทานอาหารตอ่ 
บัค๊ :  ไอ้พวกลิงด า อีกไมน่านคงย้ายเข้ามา มานัง่ข้างๆฉนั ดโูทรทศัน์ 

                          ของฉนั เม่ือก่อนมนัยงัรู้จกัท่ีต ่าท่ีสงู ก่อนนีค้นผิวขาวคนผิวด าไมอ่ยู่        
                          ปะปนกนั แมแ่กก็เกลียดนิโกรเข้าไส้เหมือนกนั (Damn porch   
                         monkeys. Be moving in here soon. Sitting next to me. Watching  
                         my TV. There was a time when they knew their place.Wasn’t     
                         none of this mixing going on.Your mother, she hated them   
                         niggers,too.) 

 บทสนทนาแสดงให้เห็นว่าบัค๊ต้องการแบ่งแยกสีผิวและกีดกนัไม่ให้คนผิว
ด ามีสิทธิเท่าเทียมกบัคนผิวขาวและเขาได้ตอกย า้อดุมการณ์เหยียดเชือ้ชาตินีใ้ห้กบัแฮงค์ ลกูชาย
ของเขาด้วย 

 2)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการเหยียดเชือ้ชาติและเลือกปฏิบตัิตอ่คน
ผิวด าของแฮงค์ โกรทาวสกี ้เม่ือเจ้าหน้าท่ีผิวด าช่ือว่า”ฟิลล์” เข้ามาแยกเขาออกจากการท าร้ายซนั
น่ี โดยเขานัน้ใช้ค าวา่ “Nigger” ซึง่เป็นค าเหยียดเชือ้ชาตมิาเป็นสรรพนามในการเรียกคนผิวด า 
แฮงค์ :  แกปลอ่ยฉนัเดี๋ยวนี ้ไอ้นิโกรระย า ไอ้มืดชัน้ต ่า (Get your fucking hands  
                 off me,you fucking niggers!) 
ฟิล :  นายไมเ่คยเป็นแบบนี ้แฮงค์  
แฮงค์ :  ฉนัเป็นแบบนีฟิ้ล น่ีแหละ่ตวัฉนั และฉันมีสิทธ์ิจะเฉดหวัแกออกได้ทกุเม่ือ 
  อยา่ให้ฉนัรู้วา่แกบงัอาจไปแตะต้องคนท่ีมียศสงูกว่าแกอีก แกเข้าใจ 
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   ชดัเจนไหม? 
 บทสนทนาแสดงให้เห็นว่าแฮงค์ได้ใช้อ านาจหน้าท่ีในทางท่ีผิด เม่ือเขาขู่ว่า
สามารถไล่เจ้าหน้าท่ีผิวด าออกจากงานได้โดยไม่มีความผิด เพียงเพราะเขามีต าแหน่งท่ีสูงกว่า 
เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีผิวด าเข้าไปหยุดการกระท าอนัรุนแรงของเขาท่ีกระท าต่อซนัน่ี ลกูชายของเขา
เอง  
 3)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการเหยียดเชือ้ชาติของบัค๊ โกรทาวสกีท่ี้มี
ตอ่ผู้หญิงผิวด า เม่ือเลทิเชีย มาหาแฮงค์ท่ีบ้าน เพ่ือเอาของขวญัมาให้แตไ่ด้พบกบับัค๊แทน โดยเขา
นัน้ใช้ค าวา่“Nigger” ซึง่เป็นค าเหยียดเชือ้ชาตมิาเป็นสรรพนามในการเรียกคนผิวด า 
บัค๊ :  สมยัหนุม่ๆ ฉนัเองก็ชอบสะบมึอีมืดเหมือนกนั (In my prime, I had a  
                           thing for nigger juice myself.) แฮงค์มนัเหมือนพ่อของมนับึม้อีมืด
                           แล้ว มนัถึงเป็นผู้ชายเตม็ตวั (Hank’s just like his daddy. He ain’t a  
                                     man till he spilt dark oak.) 
 บทสนทนาแสดงให้เห็นว่านอกจากการมีทศันคติท่ีเหยียดเชือ้ชาติแล้ว บัค๊
ยงัดถููกเหยียดหยามผู้หญิงอีกด้วย เม่ือเขาแสดงทัศนคติเร่ืองการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงผิวด า
อยา่งหยาบคาย 
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ตารางท่ี 4.3  วจันภาษาและอวจันภาษาในเร่ือง Monster’s Ball 
 
  ประเดน็เหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบัติ 

ประเภท สัญญะในภาพยนตร์ 
วัจนภาษา 
 (ตัวอักษร) 

-ไมป่รากฎภาษาเขียน- 

อวัจนภาษา 
ประกอบด้วย สี
หน้า ทา่ทาง แวว
ตา การกระท า 
หรือสญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมาย 

                        

                                                    
                  ภาพท่ี 4.44                             ภาพท่ี 4.45 

อารมณ์โกรธของแฮงค์และท่าทางของเขาในขณะท่ีเขาด่าทอเจ้าหน้าท่ี
ผิวด าช่ือวา่”ฟิล” ซึง่เป็นลกูน้องของเขา โดยใช้ค าพดูเหยียดเชือ้ชาติ (การ
เลือกปฏิบตัติอ่คนผิวด าท่ีแสดงผา่นสีหน้า แววตาและท่าทางอย่างการใช้
นิว้ชีไ้ปท่ีคูส่นทนา) 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.46 
แฮงค์ยิงปืนขึน้ฟ้าสองนดั เพ่ือไลใ่ห้เดก็ชายชาวแอฟริกนั-อเมริกนัสองคน 
ออกไปจากบริเวณบ้านของเขา  (การเลือกปฏิบตัิตค่นผิวด าท่ีแสดงผ่าน
การกระท าอนัรุนแรง)  
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4.1.4  วิเคราะห์แนวคิดการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์เร่ือง Crash 
4.1.4.1  โครงเร่ือง (Plot) 

 Crash มีการเร่ิมเร่ืองจากช่วงเวลาในตอนท้ายเร่ือง เร่ิมต้นด้วยรถของสายสืบวอ
เตอร์เกิดอบุตัิเหตเุล็กน้อยใกล้กบัจดุเกิดเหตท่ีุเขาก าลงัเดินทางมาสืบสวน เขาเดินลงจากรถไปยงั
ท่ีเกิดเหตุ ในจุดเกิดเหตุพบศพถูกทิง้อยู่ข้างทาง สายสืบวอเตอร์ย่อตัวลงและมีสีหน้าครุ่นคิด
 จากนัน้ภาพยนตร์เข้าสูก่ารพฒันาเหตกุารณ์โดยย้อนเวลาไปยงัชว่งเช้าของเม่ือวาน 
ฟาฮดัคือ ชายชาวอิหร่านท่ีอพยพเข้ามาอยู่ในสหรัฐฯ อย่างถูกกฏหมาย เขาเปิดร้านขายของช า
เล็กๆ แหง่หนึง่ในเมืองลอสแองเจลลิส เขาและดอร่ี ลกูสาวเข้ามาซือ้ปืนในร้านขายปืนเพ่ือต้องการ
น าไปป้องกนัตวัโดยท่ีดอร่ีไมเ่ห็นด้วย เธอเลือกกระสนุปืนหนึง่กลอ่งให้พอ่ของเธอแล้วกลบัออกไป 
 ในตอนค ่าของวนั ณ ใจกลางเมืองลอสแองเจลลิส แอนโทน่ีและปีเตอร์  วยัรุ่นชาย
ผิวด า เดนิออกมาจากร้านอาหาร แอนโทน่ีไมพ่อใจท่ีได้รับการบริการท่ีไม่ดีจากบริกรหญิงผิวด าซึ่ง
เขาคดิวา่เธอเหยียดเชือ้ชาตกิบัคนผิวด าด้วยกนัเอง เน่ืองจากคนผิวด านัน้ไม่ให้ทิป แตปี่เตอร์นัน้ไม่
เห็นด้วย ทัง้สองเดินมาตามทางเดินริมถนนจนพบกับคู่สามีภรรยาผิวขาว ริคและจีน คาบอทท่ี
ออกมาจากร้านอาหารและก าลงัเดินไปขึน้รถของตนเองท่ีจอดอยู่ไม่ไกล  แอนโทน่ีและปีเตอร์สบ
โอกาสรีบวิ่งเข้าไปท่ีรถโดยเอาปืนจ่อศีรษะของริคและจีนเอาไว้ และแอนโทน่ีกบัปีเตอร์ก็รีบชิงรถ
และขับหนีไปทันที  ปีเตอร์น ารูปปัน้เซนต์คริสโตเฟอร์ นักบุญของนักเดินทางขึน้มาไว้ท่ีหน้ารถ 
เพราะไมช่อบนิสยัการขบัรถของแอนโทน่ีท่ีขบัรถด้วยความประมาท 
 ถัดมาสายสืบวอเตอร์และรีอามายังจุดเกิดเหตท่ีุมีการยิงกันตาย เม่ือตรวจสอบก็
พบวา่ต ารวจนอกเคร่ืองแบบท่ีสงักดัปปส.(ปราบปรามยาเสพติด)ช่ือว่า”คองคลิน” ซึ่งยิงต ารวจผิว
ด าช่ือ ”วิลเล่ียม ลอิูส” ประจ าสถานีต ารวจฮอลลีวดูซึง่อยูใ่นรถอีกคนัเสียชีวิต 
 ริคและจีน คาบอทก าลงัรอฟังข่าวการจีช้ิงรถของตนอยู่ท่ีบ้าน โดยมีแดเนียล ช่าง
ซอ่มกญุแจเชือ้สายฮิสแปนิกเปล่ียนล็อคประตใูนบ้านใหม่ทัง้หมด แตเ่ม่ือจีนเห็นแดเนียลก็ไม่ไว้ใจ
ขึน้เธอขอให้ริคเปล่ียนล็อคประตบู้านใหม่ทัง้หมดอีกครัง้โดยให้จ้างช่างผิวขาว เพราะคิดว่าแดเนีย
ลต้องเอากุญแจบ้านไปขายให้เพ่ือนท่ีเป็นโจรอย่างแน่นอน แดเนียลซึ่งได้ยินทุกอย่างก็น าพวง
กญุแจทัง้หมดมาวางไว้ให้จีนและออกไป  ริคหนัไปสอบถามความคืบหน้าเร่ืองรถท่ีถกูปล้นกบับรูซ
และแคเร็น ลูกน้องของเขาซึ่งไม่มีความคืบหน้าใดๆ ริค คาบอทท างานเป็นอยัการเขตของเมือง
ลอสแองเจลลิส เขากังวลว่าข่าวเร่ืองรถท่ีถูกปล้นโดยฝีมือของวัยรุ่นผิวด าจะท าให้เขาต้องเสีย
คะแนนจากประชาชนผู้สนบัสนนุเขาซึง่เป็นคนผิวด าไป 
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 เจ้าหน้าท่ีต ารวจสายตรวจผิวขาวช่ือว่า จอห์น ไรอัน สนทนากับเจ้าหน้าท่ีของ
คลินิกท่ีพ่อของเขารักษาตวัอยู่ทางโทรศพัท์ด้วยน า้เสียงเคร่งเครียด พ่อของเขาเข้าป่วยเป็นโรค
ทางเดินปัสสาวะอักเสบและทรมานจนนอนไม่หลับ แต่เจ้าหน้าท่ีของคลินิกไม่สามารถให้
ค าปรึกษาได้ เม่ือเขารู้ว่าเธอเป็นคนผิวด าจึงพดูในเชิงเหยียดเชือ้ชาติ ท าให้เธอวางสายในทนัที ไร
อนัจึงออกลาดตระเวนกับทอม แฮนเซนต ารวจรุ่นน้องในคืนนัน้  พวกเขาได้รับแจ้งว่ามีรถนาวิเก
เตอร์สีด า ทะเบียนแคลิฟอร์เนียและมีผู้ ต้องสงสยัเป็นชายผิวด าสองคนอายปุระมาณย่ีสิบปี ทนัใด
นัน้ก็มีรถนาวิเกเตอร์สีด าขบัผา่นหน้าไป ไรอนัจงึขบัตามไปแตแ่ฮนเซนเตือนไรอนัว่าทะเบียนรถนัน้
ไม่ตรงและคนขบัก็มีอายปุระมาณส่ีสิบปีได้ แต่ไรอนัก็ไม่ฟังและส่งสญัญาณจอดรถ ไรอนัเดินไป
หาเพ่ือขอตรวจค้น เขาพบกับคู่สามีภรรยาผิวด าท่าทางมีความสขุ ช่ือแคมเมรอนและคริสทีน ทา
เยอร์ ไรอนัขอดใูบขบัข่ีและทะเบียนรถ แคมเมรอนยินยอมแตโ่ดยดี ไรอนัขอให้แคมเมรอนลงจาก
รถเพ่ือตรวจวา่เมาหรือไม ่แตค่ริสทีนอธิบายว่าว่าสามีของเธอไม่ด่ืมเหล้าเพราะนบัถือศาสนาพทุธ 
แตแ่คมเมรอนก็ท าตามแตโ่ดยดี คริสทีนท่ีมองดเูร่ิมไม่พอใจและลงมาจากรถเพ่ือตอ่ว่าไรอนั แคม
เมรอนพยายามอธิบายวา่ภรรยาของเขาเมา ไรอนัจงึสัง่ให้ตรวจค้นอาวธุทัง้คู ่แฮนเซนตรวจแคมเม
รอน ส่วนคริสทีนถูกไรอนับงัคบัตรวจค้นโดยท่ีเธอไม่เต็มใจและพยายามจะขดัขืน ไรอนัตรวจค้น
ตวัคริสทีนอย่างไม่เหมาะสมและถือเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ  แคมเมรอนจ าต้องฝืนทนดูอยู่
เฉยๆ เพราะไมอ่ยากมีปัญหาจนถึงกบัน า้ตาคลอ ไรอนัพดูจาข่มขู่ว่าจะจบักมุ แคมเมรอนจึงกล่าว
ขอโทษ ท าให้ไรอนัปลอ่ยตวัไป แฮนเซนยืนมองดดู้วยความไมพ่อใจ แตก็่ไมส่ามารถชว่ยอะไรได้ 
 เม่ือแคมเมรอนและคริสทีนกลับมาถึงบ้าน เธอพยายามโทรศัพท์ไปร้องเรียน
พฤตกิรรมของไรอนั แคมเมรอนบอกกบัเธอว่าคงไม่มีใครเช่ือ คริสทีนโกรธและเสียใจท่ีแคมเมรอน
ปล่อยให้เร่ืองนีเ้กิดขึน้โดยท่ีไม่ได้ช่วยอะไรเธอ ทัง้สองคนจึงทะเลาะกนัใหญ่โตจนแคมเมรอนต้อง
เดนิหนีออกไป 
 แดเนียลกลบัมาถึงบ้านในตอนกลางดึก เขาเข้าไปหาลูกสาวตวัน้อยช่ือว่า”ลาร่า” 
และพบวา่เธอแอบอยูใ่ต้เตียงนอน เพราะได้ยินเสียงดงัคล้ายเสียงปืน แดเนียลจึงเล่าให้ลาร่าฟังว่า
เม่ือตอนเขาเป็นเด็กอายุห้าขวบ มีนางฟ้าบินเข้ามาในห้องและได้มอบเสือ้คลุมล่องหนแก่เขาไว้
ป้องกนัตวั ท าให้ตลอดชีวิตของเขาไมเ่คยถกูยิงหรือถกูแทงเลย ตอนนีเ้ขาลืมมอบให้กบัลาร่าในวนั
เกิดท่ีเธอมีอายคุรบห้าขวบ ลกูสาวเขาจึงออกมาจากใต้เตียง เขาท าเป็นถอดเสือ้คลมุล่องหนและ
ใสใ่ห้กบัลกูสาวแทน เขาสง่เธอเข้านอนแล้วก็ออกไปท างานตอ่ 
 แอนโทน่ีและปีเตอร์เม่ือปล้นรถมาได้ก็ขับไปตามถนนเส้นหนึ่ง แอนโทน่ีขบัรถชน
ผู้ชายชาวเอเชียท่ียืนอยู่ข้างรถตู้ สีขาวคันหนึ่ง แอนโทน่ีและปีเตอร์ลงมาดเูห็นว่ามีผู้ชายเลือดเต็ม
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หน้าอยูใ่ต้ท้องรถ ทัง้คูช่ว่ยกนัดงึชายคนนัน้ออกมาและเอาไปทิง้ไว้ท่ีหน้าโรงพยาบาลแล้วรีบขบัรถ
ออกไป  
 แฮนเซนต้องการรายงานพฤติกรรมของไรอนัตอ่ผู้บงัคบับญัชาผิวด าช่ือว่า”ผู้หมวด
ดิกสนั” ว่าไรอนัเป็นคนเหยียดเชือ้ชาติ ท าให้เขาไม่ต้องการร่วมงานด้วยอีก แต่ผู้หมวดดิกสนัไม่
เช่ือแฮนเซน เพราะว่าไรอันนัน้เป็นต ารวจมานานถึงสิบเจ็ดปีและไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนีเ้กิด
ขึน้มาก่อน 
 แดเนียล มาซ่อมล็อคท่ีร้านขายของช าของฟาฮดั เขาเปล่ียนล็อคให้ใหม่แตปั่ญหา
ใหญ่คือต้องเปล่ียนบานประตใูหม่ แต่ฟาฮดั ไม่เช่ือและคิดว่าแดเนียลนัน้โกงจึงไล่แดเนียลให้ไป
ซอ่มใหม ่แดเนียลไมส่ามารถท าได้ เขาจงึขอให้ฟาฮดัจา่ยคา่ล็อค ส่วนคา่เสียเวลาไม่คิดเงิน แตฟ่า
ฮดัไม่ยอมจ่ายพร้อมทัง้กล่าวหาว่าแดเนียลเป็นพวกต้มตุน๋และไล่ให้ไปซ่อมอีกครัง้ แดเนียลไม่ท า
และขย าใบค่าใช้จ่ายทิง้ลงในถงัขยะแล้วเดินออกจากร้านไป ฟาฮดัยงัคงตะโกนดา่ไล่หลงัไปด้วย
ความโกรธ 
 แอนโทน่ีกบัปีเตอร์ขบัรถมาท่ีอู่แตง่รถเถ่ือนแห่งหนึ่งท่ีมีเจ้าของเป็นชายผิวขาวช่ือลู
เซียน ซึ่งไม่ต้องการรถคนันีแ้ล้ว เม่ือเขารู้ว่าเพิ่งขับชนคนตายมาจึงไม่ต้องการถูกต ารวจจับได้
ภายหลงั เขาสัง่ให้เผารถคนันีท้ิง้ แอนโทน่ีกับปีเตอร์จึงไม่ได้เงินค่ารถและกลบัออกไปด้วยความ
ผิดหวงั 
 เช้าวนัตอ่มา ฟาฮดัเข้ามาในร้านของเขาทางประตดู้านหลงัท่ีเปิดอยู่และพบว่าร้าน
ถกูท าลายเสียหายไปทัง้ร้าน  ริค คาบอทพดูถึงคดีท่ีต ารวจผิวขาวช่ือว่า”คองคลิน” ยิงต ารวจผิวด า
ช่ือวา่”ลอิูส”เสียชีวิต วา่เป็นเร่ืองของการเหยียดเชือ้ชาตหิรือไม ่และต้องการให้สายสืบวอเตอร์ท่ีท า
คดีนีเ้ข้ามาคยุก่อนท่ีจะแถลงข่าว ด้านจีน ภรรยาของริค เธอมกัจะอารมณ์เสียอยู่ตลอดเวลาและ
พาลใสแ่มบ้่านเชือ้สายฮิสแปนิกของเธอท่ีช่ือวา่ มาเรีย ซึง่เป็นคนคอยดแูลจดัการบ้านให้เธอ 
 แอนโทน่ีและปีเตอร์ออกจากท่ีพักอาศัยเพ่ือเข้าไปในเมือง แต่รถของแอนโทน่ี
สตาร์ทไม่ติด  ปีเตอร์จึงเลือกท่ีจะขึน้รถเมล์แทนแต่แอนโทน่ีไม่ยอมขึน้  เพราะเขาเห็นว่าการขึน้
รถเมล์เป็นการประจานคนผิวด าท่ียากจน  แคมเมรอนท่ีท างานเป็นผู้ก ากบัรายการโทรทศัน์ก าลงั
พกักอง เฟรด ชายผิวขาวซึ่งเป็นผู้ ร่วมงานของเขาเข้ามาขอให้แคมเมรอนถ่ายท าฉากหนึ่งใหม่อีก
ครัง้ ซึง่แคมเมรอนมองวา่มนัไมใ่ช่เร่ืองส าคญั แตเ่ฟรดก็ยังคงยืนกรานท่ีจะให้ถ่ายใหม่  ท าให้แคม
เมรอนต้องยอมท าตามแตโ่ดยดีเพราะไมต้่องการจะมีปัญหากบัใคร 
 ไรอนัเข้ามายงัคลินิกท่ีพ่อของเขารักษาตวัอยู่โดยไม่ได้นดัหมาย แต่ชานิกัว จอห์น
สนัเจ้าหน้าท่ีหญิงผิวด าก็ยอมให้เข้ามาพบ  ไรอนักล่าวขอโทษเร่ืองท่ีเขาพูดเหยียดเชือ้ชาติทาง
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โทรศพัท์ พร้อมกบัอ้างวา่เขาไมค่อ่ยได้นอนและพอ่ของเขาก็ไมส่บายมาก ไรอนัขอเปล่ียนหมอและ
คลีนิกใหม่ แต่เจ้าหน้าท่ีจอห์นสันไรอันไม่สามารถช่วยเหลือได้ เขาจึงรู้สึกไม่พอใจและพูดเชิง
เหยียดเชือ้ชาติอีกครัง้และเล่าถึงการท างานของพ่อของเขาในอดีตท่ีช่วยเหลือคนผิวด ามาโดย
ตลอดและอยากให้เจ้าหน้าท่ีจอห์นสนัเห็นใจ แตเ่ธอปฏิเสธวา่ท าอะไรไมไ่ด้และเรียกรปภ.ให้มาเอา
ตวัเขาออกไป 
 ฟาฮดัติดต่อไปยงับริษัทล็อคสมิธท่ีส่งแดเนียลมาเปล่ียนล็อคให้ เขาไม่พอใจมาก
และต้องการให้บริษัทบอกช่ือช่างแตก็่ได้รับการปฏิเสธ ฟาฮดัไม่ให้ภรรยาของเขาท าความสะอาด
ร้านเพราะเจ้าหน้าท่ีของบริษัทประกันจะเข้ามาถ่ายรูป เชอร์เรนต้องการลบค าท่ีเขียนไว้ท่ีผนงัว่า
พวกเขาเป็นพวกอาหรับ ซึง่แท้จริงแล้วครอบครัวของเธอเป็นชาวเปอร์เซียนไม่ใช่อาหรับแตอ่ย่างใด 
ดอร่ีรีบไปเปิดลิน้ชกัก็พบวา่ปืนและกระสนุยงัคงอยูท่ี่เดมิ เธอจงึโลง่อกเพราะกลวัปืนถกูขโมย 
 สายสืบวอเตอร์กลบัมาเย่ียมแมท่ี่บ้าน แม่ของเขาเป็นหญิงวยักลางคนท่ีมีสภาพอิด
โรย เน่ืองจากได้แตเ่ศร้าเสียใจท่ีลกูชายคนเล็กหนีออกจากบ้านและไมรู้่ว่าอยู่ท่ีไหน สายสืบแกรห์ม
เปิดดตูู้ เย็นและพบว่าไม่มีอาหารอะไรเลยนอกจากนมบดูหนึ่งขวด  เขาออกมาจากบ้านและขึน้รถ
ท่ีรีอา คูห่คูอยอยู ่เธอบอกเขาวา่จเรต ารวจได้พบบางอยา่งในรถของคดีท่ีทัง้คูก่ าลงัสืบสวนอยู ่  
 คริสทีนมาหาแคมเมรอนท่ีท างาน เพ่ือต้องการปรับความเข้าใจกนั แต่แคมเมรอน
ไมอ่ยากพดูถึงเร่ืองเม่ือคืนอีก เขาเดนิหนีไปและบอกให้คริสทีนกลบับ้าน ท าให้เธอเสียใจจนร้องไห้
ออกมา  ร้านของฟาฮดัมีเจ้าหน้าท่ีจากบริษัทประกนัมาตรวจร้านและปฏิเสธท่ีจะจ่ายคา่เสียหาย 
เพราะถือวา่เป็นกรณีประมาทของฟาฮดัเองท่ีไม่ยอมเปล่ียนประตใูหม่ตามค าแนะน าของช่างซ่อม
กญุแจ 
 แฮนเซนพบกับไรอนัในขณะท่ีก าลังจะออกลาดตระเวน เขาบอกกับไรอนัว่าได้รับ
มอบหมายงานใหม่ ไรอันจึงอวยพรขอให้โชคดีและยังบอกกับแฮนเซนว่าเขารู้เร่ืองท่ีแฮนเซน
รายงานตอ่ผู้หมวดดิก๊สนั จากนัน้ก็ได้แยกย้ายกนัไป ซึง่ไรอนันัน้ท างานกบัคูห่คูนใหมช่ื่อวา่โกเมซ 
 สายสืบวอเตอร์และรีอาอยู่ท่ีรถของคดีท่ีก าลงัสืบสวนก็พบว่าภายในยางอะไหล่ท่ี
อยู่ในท้ายรถนัน้มีเงินสดจ านวนสามแสนดอลล่าร์ซ่อนอยู่  ด้านฟาฮดันัน้ค้นหาใบค่าใช้จ่ายล็อค
ประตูจากถังขยะเพ่ือต้องการท่ีอยู่ของช่างซ่อมกุญแจ เขาอยากให้แดเนียลชดใช้ค่าเสียหายให้
แทน 
 ภาพยนตร์เข้าสู่ขัน้ภาวะวิกฤตเม่ือเจ้าหน้าท่ีไรอนัลาดตระเวนมาตามถนนและพบ
กับอุบตัิเหตุรถยนตร์ชนกัน ซึ่งคนัหนึ่งหงายท้องอยู่กลางถนนและมีผู้หญิงคนหนึ่งติดอยู่ข้างใน
ตรงท่ีนั่งคนขับ เขาวิ่งมาท่ีรถและพยายามดึงประตูออกแต่ไม่ส าเร็จ  เขาบอกให้โกเมซรีบน าถัง
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ดบัเพลิงมาดบัไฟเพราะเห็นว่าน า้มนัก าลังร่ัวไหลออกมาและกลวัว่ารถจะระเบิด เขาพยายามจะ
ช่วยคนขบัออกมาโดยคลานเข้าไปในรถเพ่ือจะปลดสายเข็มขดันิรภัย  เม่ือผู้หญิงคนนัน้เห็นหน้า
เขาก็ร้องเสียงดงัด้วยความกลวั เธอไลเ่ขาออกไปและห้ามแตะต้องตวัเธอ เพราะเธอคือคริสทีน ทา
เยอร์  หญิงผิวด าท่ีเขาปฏิบตัิต่อเธออย่างไม่เหมาะสมเม่ือคืน ไรอนัอธิบายว่าเขาต้องการจะช่วย
และไม่คิดท่ีจะท าร้ายเธอ  เขาบอกเธอว่าน า้มนัก าลงัร่ัวและเขาต้องการพาเธอออกไปให้เร็วท่ีสุด  
เธอจงึยอมให้เขาชว่ยเหลือ เปลวไฟจากรถอีกคนัได้ลกุลามมาตามถนนท่ีมีน า้มนันองพืน้อยู่ ท าให้
ไฟลกุไหม้รถของเธอ ในขณะท่ีเธอยงัติดอยู่ข้างในรถซึ่งก าลงัจะระเบิด หน่วยกู้ภยัคนอ่ืนวิ่งเข้ามา
หาเพ่ือลากตวัไรอนัออกไปให้พ้นจากรถ แตไ่รอนัก็รีบคลานกลบัเข้ามาดงึตวัคริสทีนให้ออกไปด้วย  
เขาช่วยเธอได้อย่างฉิวเฉียดก่อนท่ีรถจะระเบิด  คริสทีนร้องไห้อยู่ ในอ้อมกอดของเขาท่ีพยายาม
ปลอบเธอก่อนท่ีเจ้าหน้าท่ีจะพาเธอไปยงัรถพยาบาล  
 สายสืบวอเตอร์มารอพบกบัริค คาบอท อยัการเขต ก่อนท่ีจะมีการแถลงข่าวเร่ืองคดี
ท่ีเขาท าอยู่ เขาพบกับเจค ฟลานาแกน ชายผิวขาวผู้ช่วยของริคก่อน ฟลานาแกนบอกกับเขาถึง
ประเด็นท่ีว่าคองคลินเคยยิงคนผิวด ามาแล้วถึงสองครัง้ น่ีเป็นครัง้ท่ีสามและเขาก็สามารถพ้นผิด
ไปได้ทกุครัง้ สายสืบวอเตอร์จึงแจ้งเร่ืองเงินท่ีพบท้ายรถของลอิูสต ารวจท่ีตายกบัฟลานาแกนและ
ไมส่ามารถตดิตอ่เจ้าของรถนัน้ได้ นอกจากนีย้งัแจ้งว่าลอิูสอาจจะเสพยาเสพติดก่อนตาย ฟลานา
แกนพูดในเชิงเหยียดเชือ้ชาติว่าเหตุใดคนด าถึงได้สร้างปัญหามากกว่าคนขาวและโน้มน้าวให้
สายสืบวอเตอร์ร่วมมือในการเอาผิดคองคลิน เพราะจะเป็นผลดีตอ่คะแนนเสียงของกลุ่มคนผิวด า
ท่ีอยัการริคโดยแลกกบัการล้างประวตัิอาชญากรรมของปีเตอร์ น้องชายของสายสืบวอเตอร์ท่ีมีคดี
ติดตวัมากมาย และอยัการริคจึงได้ท าการแถลงข่าวตอ่ส่ือมวลชน  โดยสรุปคดีว่าการท่ีต ารวจผิว
ขาวช่ือวา่คองคลินยิงต ารวจผิวด านัน้เป็นเร่ืองเหยียดเชือ้ชาต ิ
 ฟาฮดัได้พกปืนมาดกัรอท่ีหน้าบ้านของแดเนียล ในขณะเดียวกนัก็มีรถโรงเรียนมา
ส่งลาร่า ลกูสาวตวัน้อยของแดเนียลท่ีหน้าบ้านพอดี  แคมเมรอนซึ่งจอดรถอยู่ริมถนนเพ่ือครุ่นคิด 
ในขณะนัน้เองแอนโทน่ีและปีเตอร์ย่องเข้ามาปล้นรถ ทัง้คูเ่อาปืนจ่อแคมเมรอนให้ลงจากรถ แอน
โทน่ีเห็นว่าเป็นคนผิวด าด้วยกนัก็ตกใจ แคมเมรอนโมโหและเปิดประตรูถกระแทกแอนโทน่ี เขาลง
จากรถมาตอ่ยแอนโทน่ีล้มลงและเตะอยู่หลายที ปีเตอร์เข้ามาขู่จะยิงแคมเมรอน ทนัใดนัน้เองมีรถ
ต ารวจขบัผา่นมา ปีเตอร์จงึรีบว่ิงหนีไป สว่นแอนโทน่ีพยายามจะชิงรถหนีไป แตแ่คมเมรอนตามขึน้
รถมาทนัโดยนัง่ในท่ีคนขบัและขบัรถออกไป รถต ารวจตามมาด้านหลงั แอนโทน่ีเอาปืนขู่แคมเม
รอนให้ลงจากรถแต่เขาก็ขดัขืนและยงัคงขบัรถไปเร่ือยๆ รถต ารวจท่ีขบัตามมาแจ้งวิทยุต ารวจให้
สายตรวจคนัอ่ืนท่ีอยู่บริเวณใกล้ๆ มาช่วย แฮนเซนเห็นรถของแคมเมรอนขบัผ่านมาาพอดีจึงขบั
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ตามไปและยงัจ าได้ว่าเป็นรถเม่ือคืน  แคมเมรอนขบัมาสุดทางจึงจอดรถ รถต ารวจอีกสองคนัก็
จอดตาม ต ารวจสองนายบอกให้แคมเมรอนย่ืนมือออกมาทางหน้าต่างให้เห็นและลงจากรถ  เขา
บอกให้แอนโทน่ีลงไปจากรถแตแ่อนโทน่ีไม่ยอม แคมเมรอนเกิดความเครียดจนน า้ตาคลอเบ้าและ
ปากสัน่ เขาเก็บปืนท่ียดึมาจากแอนโทน่ีไว้ท่ีเอวและเดนิลงจากรถเพ่ือเข้าไปตอ่ว่าต ารวจสองนายท่ี
ถือปืนเล็งอยู่และบอกให้เขาท าตามค าสั่ง  เขาไม่ท าตามและโวยวายใส่ต ารวจ แฮนเซนซึ่งอยู่
เหตกุารณ์จงึออกตวัปกป้องแคมเมรอนและขอให้แคต่กัเตือนและปล่อยตวัไป เพราะแคมเมรอนไม่
เคยท าผิดอะไร เขาท าให้แคมเมรอนใจเย็นลงได้และยอมกลบัขึน้รถ เขาโดยส่งแอนโทน่ีข้างทาง
และคืนปืนให้  
 ฟาฮดัเดนิเข้าไปหาแดเนียลพร้อมกบัปืนในมือและตอ่ว่าด้วยความโมโหท่ีท าให้เขา
หมดตวั ฟาฮัดเอาปืนขู่ให้แดเนียลคืนเงินให้เขาไม่ก็เอาขอรถตู้  แดเนียลบอกว่าไม่ใช่รถของเขา
พร้อมร้องห้ามไม่ให้ลาร่าท่ีต้องการออกมาช่วยเขา แดเนียลส่งเงินห้าสิบดอลล่าร์ท่ีเขามีให้แตโ่ดน
ปัดทิง้  ลาร่าตดัสินใจจึงวิ่งออกจากบ้านไปหาพ่อ  เธอวิ่งมากอดแดเนียลไว้ ทนัใดนัน้ฟาฮดัก็ท า
ปืนลัน่จนท าให้แดเนียลและอลิซาเบธแม่ของลาร่ากรีดร้องตกใจ แดเนียลกอดลูกสาวของเขาไว้
อย่างแนบแน่น แตด้่วยกระสนุปืนของฟาฮดันัน้เป็นกระสนุเปล่า ท าให้ลาร่าปลอดภยั แดเนียลรีบ
พาลูกสาวเข้าบ้านโดยปล่อยให้ฟาฮดัยืนอยู่หน้าบ้านคนเดียว  เขาเก็บปืนเข้ากระเป๋าเสือ้สทูและ
รีบเดนิจากไป 
 สายสืบวอเตอร์ซือ้อาหารมาเก็บไว้ในตู้ เย็นให้แม่ของเขา ในตอนค ่าปีเตอร์หนีมา
โบกรถเพ่ือขออาศยันัง่ไปด้วย  คนท่ีจอดรับคือแฮนเซนท่ีเพิ่งเลิกงาน เขาถามปีเตอร์สองสามค า
เพ่ือชวนคยุ  เม่ือปีเตอร์เห็นวา่แฮนเซนมีรูปปัน้ของเซนต์คริสโตเฟอร์  นกับญุของนกัเดินทางติดอยู่
ท่ีหน้ารถเหมือนกนัก็หวัเราะท าให้แฮนเซนรู้สึกไม่พอใจและไล่ให้เขาลงไป แตปี่เตอร์ไม่ยอมพร้อม
ทัง้เอามือล้วงในกระเป๋าเสือ้เพ่ือจะหยิบของสิ่งหนึ่งออกมาให้ด ู แฮนเซนจึงหยิบปืนออกมาและ
เผลอยิงปีเตอร์ไปหนึ่งนัด ท าให้ปีเตอร์เสียชีวิตทนัทีพร้อมกับรูปปัน้ของเซนต์คริสโตเฟอร์ในมือ  
แฮนเซนตกใจมาก เขาทิง้ศพปีเตอร์ไว้ในพงหญ้าข้างทางและน ารถไปเผาทิง้เพ่ือท าลายหลกัฐาน   
 ภาพยนตร์ด าเนินเร่ืองเข้าสูภ่าวะคล่ีคลายเม่ือสายสืบวอเตอร์เข้ามายงัจดุเกิดเหตท่ีุ
พบว่ามีศพอยู่ในพงหญ้าข้างทาง เม่ือเขาเห็นรองเท้าผ้าใบจึงรู้ว่าเป็นของปีเตอร์ น้องชายของเขา 
แอนโทน่ีตดัสินใจขึน้รถเมล์และลงรถในจุดท่ีมีรถตู้ สีขาวจอดอยู่ซึ่งเป็นจดุท่ีเขาขบัรถชนชายชาว
เอเชีย แอนโทน่ีขบัรถตู้สีขาวมาขายท่ีอูแ่ละเม่ือเปิดข้างหลงัรถตู้ก็พบกบักลุม่ผู้ลกัลอบเข้าเมืองชาว
เอเชียจ านวนหนึง่ ลเูซียนเสนอขอซือ้กลุม่ผู้ลกัลอบกบัแอนโทน่ีในราคาสงูเพ่ือน าไปขายตอ่อีกทอด
หนึง่ 
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 สายสืบวอเตอร์พาแมข่องเขามาดศูพของน้องชายท่ีโรงพยาบาลท่ีมีดอร่ี ลกูสาวของ
ฟาฮดัท างานเป็นเจ้าหน้าท่ีห้องดบัจิต แม่ของเขากรีดร้องแทบขาดใจเม่ือเห็นศพของปีเตอร์และ
ทรุดตวัลงกับพืน้โดยมีสายสืบวอเตอร์กอดเธอไว้ เขาสญัญากบัแม่ว่าจะหาตวัฆาตกรท่ีฆ่าปีเตอร์
ให้ได้  แตแ่ม่กลบัโทษว่าเป็นความผิดของเขาเองท่ีไม่ยอมตามหาตวัปีเตอร์จนท าให้ น้องต้องตาย 
และยงับอกอีกวา่ปีเตอร์กลบัมาท่ีบ้านและซือ้ของมาให้ซึง่เป็นสิ่งสดุท้ายท่ีลกูชายท าให้แม่ สายสืบ
วอเตอร์นิ่งเงียบและเดินจากไป  ดอร่ีเข้ามาท่ีร้านและเห็นฟาฮดันัง่อยู่ท่ีพืน้   เขาเล่าให้ดอร่ีฟังว่า
เขายิงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแต่เธอไม่เป็นอะไรและยังบอกอีกว่าเด็กผู้ หญิงคนนัน้เป็นนางฟ้าท่ีมา
ปกป้องตวัเขาและครอบครัว ดอร่ีได้ฟังแล้วก็น า้ตาไหล ฟาฮดันัง่ยิม้อยูต่รงท่ีเดิม  ส่วนดอร่ีเอาปืนท่ี
ฟาฮดัให้มาเก็บในลิน้ชกัตามเดมิ ในด้านของจีนก็โทรศพัท์หาริคท่ีก าลงัจะกลบับ้านว่าเธอพลดัตก
บนัไดและมาเรียพาเธอไปโรงพยาบาล เธอขอบคณุมาเรียท่ีคอยดแูล ในขณะท่ีแครอล เพ่ือนสนิท
ไม่ยอมมาช่วยดแูล ไรอนัก็ยงัคงดแูลพ่อของเขาทกุคืน  แดเนียลยงัคงนัง่มองออกไปนอกหน้าตา่ง
ของบ้าน ในขณะท่ีลกูสาวและภรรยาของเขาหลบัแล้ว แคมเมรอนก็จอดรถข้างทาง เขาลงมาดรูถ
คนัหนึ่งท่ีถกูเผาไฟท่ามกลางหิมะตกและคริสทีนโทรเข้ามา เขารับโทรศพัท์และกล่าวทกัทายและ
บอกรักเธอ   สายสืบวอเตอร์กลบัมายงัจดุท่ีพบศพปีเตอร์ เขาสงัเกตเห็นรูปปัน้เล็กๆ ของนกับญุค
ริสโตเฟอร์ท่ีตกอยูบ่นพืน้ดนิ เขาหยิบมนัขึน้มาเก็บเอาไว้ในมือและมีสีหน้าเศร้า  
 ภาพยนตร์เข้าสู่ขัน้ยุติเร่ืองราวเม่ือแอนโทน่ีขบัรถตู้มาจอดท่ีย่านไชน่าทาวน์และ
ปล่อยกลุ่มผู้ลกัลอบเข้าเมืองลงจากรถ พวกเขามีสภาพอิดโรยและเนือ้ตวัสกปรก ทุกคนต่ืนตาไป
กับสิ่งท่ีพวกเขาได้พบในย่านไชน่าทาวน์ แอนโทน่ีให้เงินจ านวนหนึ่งแก่ชายคนหนึ่งในกลุ่มผู้
ลกัลอบเข้าเมืองเพ่ือให้ไปซือ้อาหารมาให้ทุกคน เขากลบัขึน้รถด้วยรอยยิม้ และเร่ืองราวก็จบลง
ด้วยรถของเจ้าหน้าท่ีคลีนิกชานิกัว จอห์นสันถูกชนท้ายในย่านไชน่าทาวน์เธอลงมาจากรถและ
โวยวายใสคู่ก่รณีท่ีเป็นชาวเอเชียและมีกลุม่คนเข้ามามงุดมูากมาย 

4.1.4.2  มมุมองในการเลา่เร่ือง (Point of View) 
 Crash มีการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบด้าน (The Omniscient) ซึ่งไม่ปรากฎตวัผู้ เล่าใน
ลกัษณะของบคุคลและเป็นการเล่าเร่ืองอย่างเป็นกลางตามเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริง ภาพยนตร์ เล่า
เร่ืองโดยเร่ิมจากเหตกุารณ์ช่วงท้ายเร่ืองในฉากท่ีสายสืบวอเตอร์ก าลงัส ารวจจดุเกิดเหตขุ้างถนน 
หลงัจากนัน้ภาพยนตร์ได้เล่าเร่ืองย้อนไปในอดีต โดยการย้ายเหตุการณ์จากปัจจุบนัไปยงัฉากท่ี
เป็นชว่งเวลาตอนเช้าของเม่ือวานซึ่งเป็นจดุเร่ิมต้นของเหตกุารณ์ทัง้หมดในภาพยนตร์ และด าเนิน
เร่ืองตามล าดบัเวลาเร่ือยมาจนถึงเหตกุารณ์ในปัจจบุนัของสายสืบวอเตอร์อีกครัง้และเข้าสู่บทสรุป
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ของภาพยนตร์ การเล่าเร่ืองเช่นนีท้ าให้ผู้ชมสามารถเห็นเหตกุารณ์ส าคญัท่ีเกิดขึน้กบัชีวิตของตวั
ละคร  

4.1.4.3  แก่นเร่ือง (Theme)  
 แก่นเร่ืองหลกัของ Crash คือแก่นเร่ืองในด้านการวิพากษ์สงัคมโดนเน้นการสะท้อน
ให้เห็นสภาพสังคม เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปสงัคม ในภาพยนตร์เร่ืองนี ้คือ การอาศยัอยู่ร่วมกันใน
สงัคมท่ีมีอคติทางชาติพนัธุ์ ภาพยนตร์จึงแสดงให้เห็นถึงสภาพสงัคมปัจจบุนัของสหรัฐอเมริกาท่ี
เป็นสงัคมท่ีมีคนจากหลากหลายเชือ้ชาติมาอาศยัอยู่รวมกนั ดงัจะเห็นได้ว่าการมีอคติตอ่คนตา่ง
เชือ้ชาตสีิผิวนัน้มีอยูใ่นความคดิตวัละครแทบจะทกุตวัในภาพยนตร์เร่ืองนี ้ซึ่งไม่ใช่เพียงเร่ืองคนผิว
ขาวเหยียดคนผิวด า แต่คนผิวด าก็มีความรู้สึกถึงการท่ีตนถูกเหยียดเชือ้ชาติเช่นกนัจนกลายเป็น
อคตใินใจวา่ตนถกูเลือกปฏิบตัจิากสงัคมอยูเ่สมอ และยงัรวมไปถึงชาติอ่ืนๆ เช่น คนเอเชีย และคน
เชือ้สายฮิสแปนิก ท่ีถกูเหยียดเชือ้ชาตซิึง่ท าให้คนเหลา่นีก้ลายเป็นคนชายขอบในสงัคมอเมริกนัท่ีมี
การสร้างความเดียดฉันท์ทางเชือ้ชาติสีผิวขึน้ (Race Prejudice) (ราชบณัฑิตยสถาน, 2524: 278) 
โดยมีความเช่ือท่ีผิดวา่คนเหล่ามีลกัษณะบางอย่างท่ีไม่ดีติดตวัมาตัง้แตเ่กิด เช่น ความเกียจคร้าน 
คดโกง การลกัขโมยเพราะความอดอยากและยากจน ซึ่งมาจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
มากกวา่จะเป็นเร่ืองของเชือ้ชาต ิ (สริุชยั หวนัแก้ว, 2546: 101)  

4.1.4.4  ความขดัแย้ง (Conflict) 
 ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในเร่ือง Crash มีทัง้ความขดัแย้งภายนอกและความขดัแย้ง
ภายใน  
 ความขดัแย้งภายนอกในรูปแบบท่ีหนึ่ง คือ ความขดัแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์
ด้วยกัน เน่ืองจากตวัละครในเร่ืองนีมี้ความหลากหลายทางเชือ้ชาติและศาสนา ภาพยนตร์จึง
สะท้อนให้เห็น การมีอคตทิางชาตพินัธุ์และการดถูกูเหยียดหยามตวัละครตวัอ่ืนๆ  จึงเกิดเป็นความ
ขดัแย้งท่ีมาจากการมีทศันคตท่ีิไมต่รงกนัระหวา่งตวัละคร  
 ความขดัแย้งภายนอกในรูปแบบท่ีสอง คือ ความขดัแย้งระหว่างมนษุย์กบัสงัคม คือ 
ท่ีเกิดจากการท่ีตวัละครมีความขดัแย้งกบัความเช่ือในสงัคม ดงัเช่น ตวัละครฟาฮดัซึ่งเป็นชายชรา
ชาวเปอร์เซีย เขาและครอบครัวอพยพมายังสหรัฐอเมริกาและเป็นพลเมืองของประเทศนีอ้ย่าง
ถกูต้องตามกฎหมาย โดยเปิดร้านขายของช าเล็กๆ ในเมืองลอสแองเจลลิส ฟาฮดัและครอบครัว
ต้องเผชิญกับอคติทางชาติพันธุ์ของกลุ่มคนในสังคมอเมริกันท่ีเกลียดชังชาวอาหรับ หลังจาก
เหตกุารณ์วินาศภยั 9/11 ฟาฮดัและครอบครัวถกูเหมารวมว่าพวกเขาเป็นชาวอาหรับ ท าให้มีผู้ ไม่
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ประสงค์ท่ีเข้ามาท าลายร้านขายของช าของฟาฮัดจนเสียหายและยังพ่นสีค าว่า “อาหรับ” ไว้ท่ี
ก าแพงในร้านอีกด้วย 
 ความขดัแย้งภายในท่ีเกิดขึน้  คือ ความขดัแย้งภายในจิตใจของตวัละคร เกิดความ
ล าบากใจในการตดัสินใจ เน่ืองมาจากบางสิ่งนัน้ขดัตอ่กฏเกณฑ์หรือมาตรฐานของสงัคม ดงัเช่น 
การท่ีแคมเมรอน ทาเยอร์ ชายผิวด าต้องทนเห็นคริสทีน ภรรยาของเขาถูกไรอนัตรวจค้นร่างกาย
อย่างไม่เหมาะสม เขาต้องเก็บความเจ็บปวดไว้ในใจและไม่กล้ามีปากเสียงเพราะเขาคิดว่าการท่ี
เป็นคนผิวด าจะท าให้เกิดปัญหากับต ารวจผิวขาวได้มากกว่าคนผิวขาวทั่วไป ในขณะเดียวกัน
เจ้าหน้าท่ีแฮนเซน คูหู่ของไรอนัก็อยู่ในเหตกุารณ์นีด้้วย เขาเองก็รับรู้ว่าไรอนันัน้มีพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมและท าเกินกวา่เหต ุแตเ่ขาก็ไมก่ล้าท่ีจะขดัค าสัง่ของไรอนั เน่ืองจากตนเองเพิ่งเข้ามาเป็น
ต ารวจ  

4.1.4.5  ตวัละคร (Character) 
 ตวัละคร คือ ผู้ด าเนินเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์ ในส่วนนีผู้้ วิจัยได้แนะน าตวั
ละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัตอ่เนือ้เร่ืองมากท่ีสดุถึง 8 คนด้วยกนันัน่คือ แกรห์ม วอเตอร์ / แอน
โทน่ี /ปีเตอร์ วอเตอร์ / จอห์น ไรอนั / ริค คาบอท / แคมเมรอน ทาเยอร์ / ทอม แฮนเซน/ แดเนียล   
 แกรห์ม วอเตอร์ ชายหนุ่มผิวด า ฐานะยากจน มีอาชีพเป็นต ารวจสายสืบ โดยมีคู่หู
เป็นต ารวจหญิงเชือ้สายฮิสแปนิกช่ือว่ารีอา เขาและเธอยงัมีความสมัพนัธ์ลึกซึง้มากกว่าการเป็น
คูห่ใูนการท างาน เขายงัเป็นอาสาสมคัรฝึกสอนฟตุบอลให้แก่เดก็ๆ อีกด้วย 
 ปีเตอร์ วอเตอร์ วยัรุ่นชายผิวด า ฐานะยากจน เป็นคนมองโลกในแง่ดีและมีความ
ศรัทธาในคริสตศาสนา แต่เขาเลือกท่ีจะเป็นอาชญากร เขาคือน้องชายของสายสืบวอเตอร์ท่ีหนี
ออกจากบ้านมาอยู่กับเพ่ือนอย่างแอนโทน่ีและช่วยกนัก่ออาชญากรรมจนท าให้ต้องพบกบัจุดจบ
ของชีวิต 
 แอนโทน่ี วยัรุ่นชายผิวด า ฐานะยากจน เป็นคนมองโลกในแง่ร้ายและใช้ชีวิตด้วย
การเป็นอาชญากรท่ีปล้นรถยนตร์และน าไปขายให้กบัอูแ่ตง่รถเถ่ือน 
 ริค คาบอท ชายผิวขาว ฐานะปานกลาง มีอาชีพเป็นอัยการเขตประจ าเมือง
ลอสแองเจลลิส เขาแตง่งานแล้วกบัภรรยาช่ือวา่จีน คาบอทและมีลกูชายด้วยกนั 1 คน 
 จอห์น ไรอนั ชายผิวขาว ฐานะยากจน มีอาชีพเป็นเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีปฏิบตัิงาน
ลาดตระเวน เขาต้องคอยดแูลพอ่ซึง่แก่ชราและป่วยเป็นโรคทางเดนิปัสสาวะอกัเสบ 
 ทอม แฮนเซน ชายผิวขาว ฐานะปานกลาง เขาเป็นเจ้าหน้าท่ีต ารวจน้องใหม่ท่ี
ท างานเป็นคูห่ใูนการออกลาดตระเวนพืน้ท่ีร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจรุ่นท่ีอยา่งจอห์น ไรอนั 
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 แคมเมรอน ทาเยอร์ ชายผิวด า ฐานะปานกลาง เขาแตง่งานแล้วกับภรรยาช่ือว่าค
ริสทีนซึง่เป็นคนผิวด าเชน่เดียวกนั เขานบัถือศาสนาพทุธ มีอาชีพเป็นผู้ผลิตรายการโทรทศัน์ เขาไม่
อยากมีปัญหากบัใครจงึเลือกท าตามความต้องการของผู้ อ่ืน แม้วา่จะเป็นการฝืนใจตนเองก็ตาม 
 แดเนียล ชายหนุม่เชือ้สายฮิสแปนิก ฐานะยากจน เขาแตง่งานแล้วกบัภรรยาช่ืออลิ
ซาเบธและมีลกูสาวตวัน้อยหนึง่คนช่ือวา่ลาร่า แดเนียลมีอาชีพเป็นชา่งซอ่มกญุแจของบริษัท   
 นอกจากนีผู้้วิจยัได้วิเคราะห์ปัจจยัในการสร้างตวัละครของตวัละครหลกัท่ีกล่าวมา
ข้างต้นซึง่มีสว่นส าคญัท่ีสดุในการด าเนินเร่ือง เพ่ือให้ทราบถึงจดุประสงค์ของผู้สร้างภาพยนตร์ใน
การก าหนดคณุลกัษณะของตวัละครในภาพยนตร์ได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้
 ความต้องการของตวัละคร (Dramatic Need) คือ เป้าหมายของสายสืบแกรห์ม วอ
เตอร์คือ การสืบคดีให้ลลุว่งไปได้ด้วยดี  เป้าหมายของแอนโทน่ีและปีเตอร์ต้องการมีเงินใช้จึงวิธีหา
เงินแบบผิดกฎหมายอย่างการก่ออาชญากรรมจีป้ล้นรถยนตร์ เป้าหมายของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
จอห์น ไรอนั คือ ต้องการให้พ่อของเขาซึ่งป่วยเป็นโรคทางเดินปัสสาวะอกัเสบได้รับการรักษาท่ีดี  
เป้าหมายของริค คาบอท คือการมีภาพลักษณ์ท่ีดีเพ่ือรักษาคะแนนเสียงจากประชาชนในการ
เลือกตัง้ เป้าหมายของแคมเมรอน ทาเยอร์คือ ต้องการใช้ชีวิตอย่างมีสงบสุขและไม่ต้องการมี
ปัญหากับใคร เป้าหมายของเจ้าหน้าท่ีต ารวจทอม แฮนเซน คือ ต้องการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความ
ถกูต้องและยตุธิรรมโดยไมเ่ลือกปฏิบตัติอ่พลเรือน เป้าหมายของแดเนียล ช่างซ่อมกญุแจท่ีท างาน
อยา่งหนกัคือ ต้องการให้ครอบครัวของเขามีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้   
 มมุมองของตวัละคร (Point of View) คือ สิ่งท่ีตวัละครเช่ือซึ่งไม่มีเร่ืองถกูหรือผิด 
ดงัเช่น สายสืบแกรห์ม วอเตอร์ มีมุมมองว่าเร่ืองภายในครอบครัวของเขาควรเก็บไว้เป็นเร่ือง
สว่นตวัท่ีไมใ่ห้ใครรู้ เขามกัจะเล่ียงค าถามหรือโกหกเม่ือรีอา ต ารวจหญิงท่ีเป็นคูห่ขูองเขาถามเร่ือง
แม่ของเขา ปีเตอร์ วอเตอร์มีมุมมองความเช่ือในคริสตศาสนา เขาพกเอารูปปัน้ของเซนต์คริสโต
เฟอร์ นักบุญของนักเดินทางติดตวัเขาไปด้วยทุกท่ี เพ่ือจะได้คุ้มครองเขาให้ปลอดภัยในการ
เดนิทาง 
 แอนโทน่ี มีมมุมองว่าเขาจะไม่ปล้นคนผิวด าด้วยกนัเองเพราะเขาเช่ือว่าคนผิวด าท่ี
ปล้นพวกเดียวกนัเองนัน้เป็นเพราะคนผิวด าหวาดกลวัคนผิวขาวจึงไม่กล้าปล้นคนผิวขาวและเขา
จะไมมี่วนัท าแบบนัน้ เพราะเขาไมก่ลวัคนผิวขาว 
 ริค คาบอท มีมุมมองต่อสังคมว่าเขาต้องมีความระมัดระวังอย่างมากในการ
น าเสนอขา่วเร่ืองรถยนตร์ของเขาท่ีถกูปล้นไปโดยชายผิวด า เพราะจะท าให้เขาเสียภาพลกัษณ์ท่ีดี
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ไป เน่ืองจากเขาต้องการรักษาคะแนนเสียงจากประชาชนคนผิวด าและประชาชนท่ีเคร่งกฎหมายท่ี
สนบัสนนุเขา 
 จอห์น ไรอนั มีมุมมองว่าพ่อของเขาควรจะได้รับการรักษาพยาบาลท่ีดีกว่านี ้โดย
เขาได้อธิบายให้เจ้าหน้าท่ีหญิงผิวด าของคลีนิกและว่าพ่อของเขาควรได้รับความช่วยเหลือจากคน
ผิวด า เน่ืองจากในอดีตนัน้ พอ่ของเขาชว่ยเหลือคนผิวด ามาตลอดและควรได้รับการตอบแทนท่ีดี  
 ทอม แฮนเซนมีมมุมองต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของต ารวจว่าไม่ควรเลือกปฏิบตัิต่อพล
เรือน เขาจงึเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีไมถ่กูต้องเม่ือเจ้าหน้าท่ีไรอนัปฏิบตัิอยา่งไมเ่หมาะสมกบัหญิงผิวด า 
 แคมเมรอน ทาเยอร์มีมุมมองทางศาสนาต่างจากภรรยา เขาเลือกนบัถือศาสนา
พุทธและไม่ด่ืมของมึนเมา และยอมเสียเปรียบเพ่ืออยู่อย่างสงบซึ่งต่างจากภรรยาท่ีไม่ยอม
เสียเปรียบให้ใคร 
 แดเนียล มีมมุมองตอ่การด าเนินชิวิตอย่างสงบสขุ โดยเขาเลือกท่ีจะย้ายครอบครัว
ออกมาอาศยัอยู่ในย่านท่ีดีกว่าเดิมและปลอดภัยจากอันตราย เพ่ือปกป้องครอบครัวจากปัญหา 
นอกจากนีเ้ขายงัไมต้่องการมีปัญหาในการท างานกบัใครทัง้สิน้จงึเลือกท่ีจะเป็นฝ่ายยอม 
 ทศันคติของตวัละคร (Attitude)  คือ สิ่งท่ีตวัละครประเมินค่าไว้ ซึ่งก็อาจไม่มีถูก
หรือผิด ดงัเชน่ สายสืบแกรห์ม วอเตอร์ มีทศันคตใินการมองโลกในแง่ร้าย เม่ือเขาถกูเสนองานจาก
ส านกัอยัการเขตในต าแหนง่หวัหน้าฝ่ายสืบสวนท่ีต้องการให้คนผิวด าเข้ามาท าหน้าท่ีนี ้แตส่ายสืบ
วอเตอร์คิดว่าอัยการคนผิวขาวอย่างริค คาบอทเพียงแค่ต้องการได้คนผิวด าเข้ามา เพ่ือรักษา
คะแนนเสียงจากกลุม่คนผิวด าเทา่นัน้ซึง่เป็นการดถูกูเขาอยา่งมาก  
 แอนโทน่ีมีทัศนคติในการมองโลกในแง่ ร้าย เขาเห็นว่าบริกรหญิงผิวด าใน
ร้านอาหารนัน้เลือกปฏิบตัติอ่คนผิวด าด้วยกนัเอง เน่ืองจากเธอให้บริการเขาได้ไม่ดีเท่าลกูค้าคนผิว
ขาวเพราะเห็นวา่คนผิวด าไมใ่ห้เงินพิเศษจงึไมใ่สใ่จให้บริการ และนอกจากนีแ้อนโทน่ีไม่ยอมขึน้รถ
ประจ าทางเพราะคิดว่าการท่ีรถประจ าทางมีหน้าต่างบานใหญ่ไว้ก็เพ่ือใช้ประจานคนผิวด าจนๆ 
ท่ีมาใช้บริการ 
 ปีเตอร์ วอเตอร์มีทศันคตใินการมองโลกในแง่ดี เขามีความคิดเห็นท่ีตา่งจากแอนโท
น่ีเพ่ือนของเขาโดยสิน้เชิง เขาไมค่ดิวา่วา่บริกรหญิงผิวด าในร้านอาหารนัน้เลือกปฏิบตัิตอ่คนผิวด า
ด้วยกนัเอง และสามารถขึน้รถประจ าทางได้โดยไมมี่อคตใิดๆ  
 ริค คาบอท มีทศันคติในการมองโลกในแง่ดี เขาไม่มีอคติทางชาติพันธุ์ว่าชนกลุ่ม
น้อยในสังคมอย่างชาวแอฟริกัน-อเมริกันและชาวอเมริกันเชือ้สายอิสแปนิคเป็นกลุ่มคนท่ีสร้าง
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ปัญหาในสงัคมแตอ่ยา่งใด เขาไมต่ดัสินคนโดยดจูากรูปลกัษณ์ภายนอก เขาไม่เช่ือว่าแดเนียล ช่าง
ซอ่มกญุแจเป็นอาชญากรเหมือนกบัท่ีจีน ภรรยาของเขาระแวง 
 จอห์น ไรอนั เขามีทศันคติในแง่ลบต่อคนผิวด า จากประสบการณ์อนัเลวร้ายในวยั
เด็กท่ีพ่อของเขาต้องเดือดร้อนอย่างหนกัเพราะคนผิวด า และเม่ือเขาออกปฏิบตัิหน้าท่ี เขาตรวจ
ค้นร่างกายผู้หญิงผิวด าคนหนึง่อยา่งไมเ่หมาะสม เรียกว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ และได้สร้าง
ความเจ็บปวดใจแก่ผู้หญิงคนนัน้เป็นอยา่งมาก  
 ทอม แฮนเซน มีทศันคตท่ีิเปล่ียนผนัไปตามเหตกุารณ์ในชีวิตท่ีมีทัง้เร่ืองบวกและลบ 
เขาไม่เหยียดเชือ้ชาติและรักความถูกต้อง เขาจึงร้องเรียนเร่ืองไรอันท่ีปฏิบตัิตวัไม่เหมาะสมต่อ
ผู้บงัคบับญัชา 
 แคมเมรอน ทาเยอร์ มีทศันคติในการมองโลกในแง่ร้าย เขาคิดว่าการเป็นคนผิวด า
นัน้มีข้อเสียต่างจากการเป็นคนผิวขาวในสงัคมอเมริกนั เช่น หากมีปัญหากับต ารวจผิวขาวจะท า
ให้มีความยุ่งยากขึน้ไปอีก เขาจึงยอมเสียเปรียบให้กบัคนผิวขาว เพ่ือจะได้ไม่ต้องมีปัญหามากไป
กวา่นี ้  
 แดเนียล มีทัศนคติต่อท่ีดีในการท างาน เขาเป็นมีจรรยาบรรณในวิชาชีพว่าต้องมี
ความซ่ือสตัย์ เขาจงึไมใ่ชช่า่งซอ่มกญุแจท่ีสามารถขายกญุแจบ้านของลกูค้าให้กบัโจรเพ่ือแลกกบั
เงิน 
 การเปล่ียนแปลง (Change) คือ เม่ือสายสืบวอเตอร์ท่ีไม่ยอมโดนคนผิวขาวอย่างฟ
ลานาแกนดถููกได้พบกบัทางเลือกว่าเขาสามารถช่วยน้องชายลบประวตัิอาชญากรรมได้โดยแลก
กบัการให้ความร่วมมือในการท าคดีท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่ภาพลกัษณ์ของริค คาบอท เขาจึงตอบตก
ลง 
 แอนโทน่ีท่ีมักจะหาเงินด้วยวิธีผิดกฎหมายด้วยการปล้นทรัพย์ เม่ือเขาเจอกลุ่มผู้
ลกัลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายชาวเอเชียจากรถตู้ ท่ีเขาขโมยมา และเจ้าของอูแ่ตง่รถได้ขอซือ้คนกลุ่ม
นีจ้ากเขาในราคาสูง แต่แอนโทน่ีก็ตดัสินใจน าคนกลุ่มนีไ้ปปล่อยท่ีย่านไชน่าทาวน์ โดยไม่ขาย
เพ่ือนมนษุย์ด้วยกนัและยงัให้เงินท่ีเขามีแก่คนกลุม่นีไ้ว้ซือ้อาหารรับประทาน  
 ปีเตอร์ วอเตอร์ท่ีมกัจะเป็นคู่หูของแอนโทน่ีในการก่ออาชญากรรมและไปไหนมา
ไหนด้วยกันอยู่เสมอ แตเ่ม่ือเขาเกือบถกูต ารวจจบั เขาก็เลือกจะทิง้เพ่ือนและหนีเอาตวัรอดไปคน
เดียว 
 ริค คาบอทท่ีมีความกงัวลเร่ืองการเสียคะแนนเสียงจากผู้สนบัสนนุท่ีเป็นประชาชน
ผิวด าจากการให้ข่าวเร่ืองการถกูชายผิวด าปล้นรถยนตร์ไป ก็เลือกท่ีจะท าคดีเร่ือง ท่ีต ารวจผิวขาว
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ยิงต ารวจผิวด าให้เป็นเร่ืองการเหยียดเชือ้ชาติและต้องการเอาผิดกบัต ารวจผิวขาวผู้นัน้ เพ่ือรักษา
คะแนนเสียงจากผู้สนบัสนนุท่ีเป็นประชาชนผิวด าไว้เชน่เดมิ 
 จอห์น ไรอนัท่ีมกัจะเหยียดเชือ้ชาติด้วยการมีทศันคติในแง่ลบตอ่คนผิวด า เม่ือเขา
ได้พบคริสทีน ทาเยอร์อีกครัง้ในเหตุการณ์รถคว ่า เขาก็เลือกท่ีจะช่วยเธอออกมาให้พ้นจาก
อันตรายโดยไม่เลือกปฏิบัติอีกต่อไป เม่ือเขาเห็นว่าเธอหวาดกลัวเขาเพียงใดท่ีเขาได้เคยล่วง
ละเมิดทางเพศตอ่เธอ 
 แคมเมรอน ทาเยอร์ท่ีมกัจะยอมคนผิวขาวมาโดยตลอดเพราะไม่อยากมีปัญหา แต่
เม่ือเขามีความกดดนัจากการถกูเอาเปรียบโดยคนผิวขาวก็ท าให้เขาเกิดสติแตกและอาละวาด โดย
คดิวา่จะไม่ยอมคนผิวขาวอีกตอ่ไป แตใ่นท่ีสดุเขาก็สงบลงได้และเลือกท่ีคืนดีกบัภรรยาหลงัจากมี
ปัญหาทะเลาะกันจากสาเหตุท่ีเขายอมให้ภรรยาถูกต ารวจผิวขาวลวนลามทางเพศโดยไม่กล้า
ขดัขวาง 
 ทอม แฮนเซนท่ีเป็นคนรักความถูกต้อง แต่เม่ือเขาท าผิดเสียเอง เขาเลือกท่ีจะ
ปกปิดความผิดของเขาไม่ให้ใครรู้โดยการท าลายหลกัฐานทัง้หมด ในด้านของแดเนียล ช่างซ่อม
กญุแจ เม่ือเขาถกูฟาฮดัตามมาหาเร่ืองท่ีบ้านและเกือบท าให้ลาร่า ลกูสาวตวัน้อยของเขาเสียชีวิต 
ก็ไมเ่กิดความเปล่ียนแปลงใดๆ เขายงัคงไม่เอาเร่ืองฟาฮดัและเลือกท่ีจะอยู่อย่างสงบกบัครอบครัว
เชน่เดมิ 

4.1.4.6  สญัลกัษณ์ (Symbol) 
 สญัลกัษณ์ในภาพยนตร์เร่ือง Crash คือ สญัลกัษณ์ทางภาพซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ของภาพยนตร์ท่ีถกูน าเสนอซ า้ๆ เช่น วตัถ ุสถานท่ี หรือสิ่งมีชีวิต และสญัลกัษณ์ท่ีพบ คืออาวธุปืน 
(ภาพท่ี 4.47-4.50) ซึง่เป็นสิ่งท่ีปรากฎมากท่ีสดุในภาพยนตร์เร่ืองนี ้
 ตวัหมาย (Signifier) คือ ปืน อาวธุอย่างหนึ่งท่ีใช้ในการตอ่สู้ ระยะใกล้และไกลซึ่ง
เป็นความหมายตรง (Denotative Meaning) (เอกสิทธ์ิ พนัธุ์พล,ู 2554: 53)  
 ตวัหมายถึง (Signified) ของปืนในภาพยนตร์เร่ืองนี ้คือ สิ่งท่ีตวัละครใช้เพ่ือยุติ
ปัญหาซึ่งเป็นความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) ซึ่งประกอบสร้างขึน้มาอย่างเป็นอตั
วิสยั (Subjectivity) ของตวัละครในภาพยนตร์เร่ืองนีว้า่การมีอาวธุปืนในครอบครองจะท าให้ตนเอง
มีอ านาจเหนือคนอ่ืนและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเ กิดขึน้ได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วปืนใน
ภาพยนตร์เร่ืองนีเ้ป็นสาเหตขุองปัญหาและความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์  
 เทคนิคทางภาพยนตร์ท่ีถูกน ามาใช้เพ่ือท าให้ภาพของปืนในภาพยนตร์เร่ืองนีมี้
ความแตกตา่งจากภาพของปืนในภาพยนตร์เร่ืองอ่ืนๆ คือ ขนาดของภาพ (Camera Shot) ซึ่งเป็น
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ภาพ Close-up ไปท่ีปืนในระยะใกล้ เพ่ือเน้นย า้ถึงนยัยะส าคญัของปืนท่ีมีตอ่ภาพยนตร์ ดงัภาพ
ตอ่ไปนี ้
 
   
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.47     ภาพท่ี 4.48 
 
 
 
 
   
 

ภาพท่ี 4.49     ภาพท่ี 4.50 
 

4.1.4.7  ฉาก (Scene) 
 ฉาก คือ องค์ประกอบส าคญัของการเล่าเร่ืองท่ีใช้บรรจเุหตกุารณ์อย่างต่อเน่ือง มี
ทัง้เวลา ทัง้พืน้ท่ี และแนวความคิด และมีความส าคญัในแง่ของการส่ือความหมายบางอย่างของ
เร่ืองท่ีมีอิทธิพลตอ่ความคดิในการกระท าของตวัละคร  ฉากท่ีปรากฏในภาพยนตร์เร่ืองนี ้ได้แก่ 
 1)  ฉากท่ีเป็นสิ่งประดิษฐ์ อย่างอาคารบ้านเรือนในเมืองลอสแองเจลลิสก
ลางวนัและกลางคืน (ภาพท่ี 4.51 และ 4.52) ฉากละแวกบ้านของตวัละครผิวด า (ภาพท่ี 4.53) ซึ่ง
ใช้ขนาดของภาพแบบ Establishing Shot เพ่ือแสดงอาณาบริเวณอนักว้างใหญ่ 
 2)  ฉากท่ีเป็นการด าเนินชีวิตของตวัละคร เช่น ฉากการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
ต ารวจท่ีเป็นหน่วยลาดตระเวนพืน้ท่ีในเมืองอย่างสายตรวจไรอนัและแฮนสนั (ภาพท่ี 4.54) ฉาก
ห้องประชุมท่ีส านกังานอยัการเขตของลอสแองเจลลิส (ภาพท่ี 4.55) หรือ ถ่ินท่ีตวัละครอาศยัอยู่
อย่างเช่น ฉากในบ้านของริคและจีน คาบอท (ภาพท่ี 4.56) ซึ่งใช้ขนาดของภาพแบบ Long Shot 
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เป็นภาพระยะไกลเพ่ือแสดงให้เห็นทัง้ฉากและตัวละครภายในฉากซึ่งส่ือให้เห็นทัง้บริบทของ
เหตกุารณ์นัน้ๆ 

 

ภาพท่ี 4.51      ภาพท่ี 4.52 

ภาพท่ี 4.53     ภาพท่ี 4.54 

ภาพท่ี 4.55     ภาพท่ี 4.56 
 

4.1.4.8  ประเดน็เหยียดเชือ้ชาตแิละการเลือกปฏิบตัท่ีิพบในบทสนทนา 
 ผู้วิจยัวิเคราะห์การเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อคนผิวด าของคนผิวขาว 
ผา่นบทสนทนาของตวัละครผิวขาวและตวัละครผิวด าในภาพยนตร์เร่ือง Crash ดงัตอ่ไปนี ้
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 1)  บทสนทนาท่ีแสดงทศันคติในแง่ลบของแอนโทน่ี วยัรุ่นชายผิวด าซึ่งเขา
อธิบายกบัปีเตอร์ วยัรุ่นผิวด าเพ่ือนของเขาว่าบริกรหญิงผิวด าในร้านอาหารนัน้เลือกปฏิบตัิกบัคน
ผิวด าด้วยกนัเอง โดยการไมเ่ตม็ใจให้บริการแก่พวกเขาท่ีเป็นคนผิวด า  
แอนโทน่ี    :  แกเห็นคนขาวต้องรอสปาเกตตีจ้านเดียวชัว่โมงคร่ึงไหม แล้วเราได้ 
  กาแฟก่ีถ้วยกนั 

ปีเตอร์ :  แกไมกิ่นกาแฟ ฉนัก็ไมอ่ยากกิน 
แอนโทน่ี    :  สาวเสิร์ฟเทกาแฟให้คนขาวตัง้หลายรอบ แต่ไม่มาถามแกซกัค าว่าจะ
  เอาไหม 
ปีเตอร์ :  แกไมไ่ด้จะกิน แล้วฉนัก็ไมไ่ด้สัง่ มนัจะเหยียดผิวได้ยงัไง สาวเสิร์ฟก็คน 
                                    ด านะ  
แอนโทน่ี   :  สาวผิวด าเหยียดผิวไม่ได้เหรอไง ไหนบอกซิ แกเคยเจอสาวคนไหนบ้าง
  ท่ีไม่คิดว่าเธอรู้ทุกอย่างเก่ียวกับแก โดยแกไม่ต้องบอก ยัยนั่นมองเรา
  แว๊บเดียวก็เมินเพราะเราผิวด า คนด าไมแ่จกทิป เธอเลยไมเ่สียเวลา 
                                       บริการเราคนแบบนีท้ ายงัไงก็เปล่ียนหวัคิดไมไ่ด้ 
 บทสนทนาแสดงให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติของหญิงผิวด าในการบริการ
ลูกค้าในร้านอาหารเพราะคนผิวด าไม่ให้เงินพิเศษแก่พนักงานซึ่งเป็นความคิดเห็น ท่ีเป็นอตัวิสัย 
(Subjectivity) ของแอนโทน่ีเอง เพราะปีเตอร์เพ่ือนของเขาเห็นว่าการบริการของบริกรหญิงผิวด า
เป็นเร่ืองปกตท่ีิไมไ่ด้ท าให้เขามีทศันคตใินแง่ลบเหมือนกบัแอนโทน่ี 
 2)  บทสนทนาท่ีแสดงทศันคติในแง่ลบของจีน คาบอท หญิงผิวขาว ซึ่งเธอ
อธิบายกบัริค คาบอท สามีของเธอว่าเธอรู้สึกหวาดระแวงและไม่ไว้ใจแดเนียล ช่องซ่อมกญุแจเชือ้
สายฮิสแปนิกท่ีมาเปล่ียนล็อคกุญแจใหม่ให้กับบ้านของเธอ หลังจากท่ีเธอและสามีเพิ่งถูกชาย
วยัรุ่นผิวด าสองคนปล้นรถยนตร์ของพวกเขาไปโดยใช้ปืนขู ่ 
จีน   :  พรุ่งนีเ้ช้า ฉนัอยากให้เปล่ียนล็อคอีก 
ริค   :  คณุไปนอนดีกวา่นะ ไปดเูจมส์หรือยงั 
จีน :  แน่นอนฉันไปดแูล้ว ตัง้แตก่ลบัมา ฉันไปดเูขาทกุห้านาที อย่าท าเหมือน
     ฉนัเป็นเดก็ พรุ่งนีต้้องเปล่ียนล็อค 
ริค :  โอเคจ้ะ ไปนอนเถอะ  
จีน :  บอกแล้วไงวา่ อย่าท าเหมือนฉันเป็นเด็ก พรุ่งนีเ้ช้าเปล่ียนล็อคอีกรอบนะ
    คะ แล้วบอกเขาด้วยวา่คราวหน้าเราขออย่าให้เขาสง่พวกแก๊งโจรมา      
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    (หมายถึงแดเนียล) 
ริค :  ชา่งคนนัน้นะเหรอ 
จีน :  ใช ่คนหวัโล้นใสก่างเกงหลดุก้น สกัลายคนคกุ 

ริค :  นัน่ไมใ่ชล่ายสกัคนคกุ 
จีน :  เขาจะไมข่ายกญุแจให้เพ่ือนแก๊งโจรทนัทีท่ีออกจากบ้านเราเหรอ 
ริค :  ผมวา่คณุไปนอนดีกวา่นะ  
จีน :  แล้วรอให้พวกเขางดัเข้าบ้านหรอ ฉนัเพิ่งโดนปืนสอ่งหน้ามาหยก ๆ 
 บทสนทนาแสดงให้เห็นถึงการมีทศันคติในแง่ลบตอ่ชนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นผล
มาจากประสบการณ์อนัเลวร้ายท่ีเพิ่งผ่านพ้นมาของจีน คาบอท ท าให้เธอมีความคิดเห็นท่ีเป็นอตั
วิสยั (Subjectivity) อย่างเหมารวม(Stereotype) ต่อคนอเมริกันเชือ้สายฮิสแปนิกซึ่งเป็นชนกลุ่ม
น้อยทางชาติพนัธุ์ในสงัคมอเมริกันอย่างแดเนียล ช่างซ่อมกุญแจว่าเป็นอาชญากรและผู้ ต้องขัง
จากการใช้ค าพดูในประโยคท่ีแสดงความหมายตรง (Denotative Meaning) ดงันี ้“แล้วบอกเขา
ด้วยว่าคราวหน้าเราขออย่าให้เขาส่งพวกแก๊งโจรมา” และ “ใช่ คนหวัโล้นใส่กางเกงหลุดก้น สัก
ลายคนคกุ”   
 3)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงทศันคติในแง่ลบท่ีมีต่อคนผิวด าของจอห์น 
ไรอนั ชายผิวขาว เม่ือเขาต้องการขอให้พ่อของเขาได้รับการรักษาอาการป่วยท่ีดีกว่านี ้เขาจึงเขา
มาคลีนิกท่ีพ่อของเขารักษาตวัอยู่ แต่เจ้าหน้าท่ีช่ือชานิกัว จอห์นสนัซึ่งเป็นหญิงผิวด าไม่สามารถ
ชว่ยเหลือเขาได้ 
จอห์นสนั :  ขอโทษด้วย เร่ืองนีฉ้นัท าอะไรไมไ่ด้ 
ไรอนั :  รู้ไหม ผมท าอะไรไมไ่ด้ มองคณุแล้วห้ามใจไมไ่ด้คดิ ถึงผู้หญิงขาวอีก 
    หลายคนท่ีเหมาะจะท างานนีม้ากกวา่คณุ 
จอห์นสนั :  คณุกลบัได้แล้วคะ่  
ไรอนั :  ท่ีผมพดูเน่ีย เพราะหวงัว่าผมจะมองคณุผิด หวงัว่าคนอย่างคณุคนท่ีเคย         
    ได้รับการชว่ยเหลือ นา่จะเห็นใจคนท่ีตกท่ีนัง่เดียวกนับ้าง 
จอห์นสนั  :  แครอล เรียก รปภ.มาให้ที (กดโทรศพัท์บอกคนข้างนอกห้อง) 
ไรอนั :  คณุไม่ชอบผม ไม่เป็นไร ผมมนัเห่ย แตพ่่อผมไม่ควรทรมานแบบนี ้พ่อ
  ล าบากทัง้ชีวิต เก็บเงินตัง้บริษัทขึน้มา มีลูกจ้าง 23 คนผิวด าล้วนๆ จ่าย
  ค่าแรงเท่าคนขาว ทัง้ท่ีไม่มีใครท ากัน พ่อขนขยะเคียงบ่าเคียงไหล่พวก
    เขามา 30 ปี แล้ว เทศบาลก็ต้องจ้างบริษัทคนด าตามนโยบาย พอ่ 
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     สญูเสียทกุอยา่งชัว่ข้ามคืน ธุรกิจ บ้าน เมีย แตพ่อ่ไมเ่คยโทษพวกคณุสกั
   ครัง้ ผมไม่ได้ขอให้คุณช่วย แต่แค่ท าอะไรเล็กน้อยให้คนท่ีสูญเสียทุก
   อยา่ง เพ่ือให้คนอยา่งคณุได้ผลประโยชน์มหาศาล คณุต้องเสียอะไรละ่   
                                     ไมมี่เลย แคข่ยบัปากกาแกร๊กเดียว 
จอห์นสนั :   พ่อคณุดจูะเป็นคนดี ถ้าเขามาคลินิกวนันี ้ฉันคงจะเซ็นอนมุตัิให้แตเ่ขา   
   ไมไ่ด้มา คณุ มาแทน ฉนัเสียดายแทนเขาจริงๆ เอาเขาออกไปให้พ้นห้อง  
                                     ฉนั  บอก รปภ.) 
  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นทศันคตใินแง่ลบตอ่คนผิวด าซึ่งเป็นผลมาจากการ
มีประสบการณ์ท่ีไมดี่เก่ียวกบัคนผิวด าในวยัเด็กของจอห์น ไรอนั ท าให้เขามีความคิดเห็นท่ีเป็นอตั
วิสยั(Subjectivity) อย่างเหมารวม (Stereotype) ต่อคนผิวด าอย่างเจ้าหน้าท่ีชานิกัว จอห์นสนัว่า
ไม่มีความเหมาะสมท่ีจะท างานในหน้าท่ีท่ีต้องช่วยเหลือประชาชนและยงัต้องการให้หญิงผิวขาว
เข้ามาท าหน้าท่ีแทนแสดงให้เห็นวา่เขามองวา่คนผิวขาวมีศกัยภาพท่ีดีกวา่คนผิวด าในการท างาน 
 4)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงทัศนคติในแง่ลบท่ีมีต่อคนผิวด าของเจค 
ฟลานาแกน ชายผิวขาวผู้ชว่ยของอยัการเขต ริค คาบอท เม่ือสายสืบวอเตอร์ ต ารวจผิวด าเข้ามาท่ี
ส านกังานอัยการเขตเร่ืองการสืบสวนคดีท่ีคองคลิน ต ารวจผิวขาวยิงลูอิส ต ารวจผิวด าเสียชีวิต 
สายสืบวอเตอร์บอกกับฟลานาแกนว่าผลชันสูตรศพของลูอิสต้องพบว่าลูอิสเสพโคเคนก่อน
เสียชีวิตอยา่งแนน่อน 
ฟลานาแกน :  คนด าทเุรศชะมดั (Fucking black people) 
วอเตอร์  :  คณุวา่ไงนะ? 
ฟลานาแกน :  ผมรู้เหตผุลทางสงัคมวิทยาว่าท าไมมีคนด าติดยามากกว่าคนขาว 8 เท่า 
    โรงเรียนน่ารังเกียจ ขาดแคลนโอกาส ระบบยุติธรรมล าเอียง อะไรพวก 
  นัน้ แต่ถึงอย่างนัน้ คนด าต้องมีอะไรลึกๆ ข้างใน เหมือนห้ามใจตวัเอง
  ไมใ่ห้ท าไมไ่ด้ แนน่อนเรารู้ดีวา่นัน่ไมจ่ริง แตม่นัก็เป็นแบบนี ้ทกุทีใช่ 
    ไหมมีคนชัว่อยา่งลอิูสคอยเตมิเชือ้ไฟอยูเ่ร่ือย 

 บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นทศันคตใินแง่ลบตอ่คนผิวด าซึ่งเป็นผลมาจากการ
รับรู้เหตุผลทางสังคมวิทยาของเจค ฟลานาแกน ท าให้เขามีความคิดเห็นท่ีเป็นอัตวิสัย
(Subjectivity) โดยการใช้ค าพดูว่า “คนด าทเุรศชะมดั”  (Fucking black people) ซึ่งเป็นการเหมา
รวม (Stereotype) ตอ่คนผิวด าทกุคนว่ามีความด้อยกว่าคนผิวขาวอย่างมาก เน่ืองจากไม่สามารถ
ยบัยัง้ชัง่ใจในการกระท าผิดอยา่งการเสพยาเสพติด โดยแทนท่ีเขาจะกล่าวถึงเพียงแคล่อิูส ต ารวจ
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ท่ีเสียชีวิตเพียงคนเดียว เขากลบักล่าวถึงคนด าทกุคนและแก้ตา่งว่าอาจเป็นเร่ืองไม่จริงทางสงัคม
วิทยาท่ีเขาอธิบาย แตก็่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเพราะมีคนไม่ดีอย่างลอิูสจึงท าให้คนผิวด าทัง้หมด
ถกูมองอยา่งเหมารวมจากคนผิวขาวในสงัคมอเมริกนัวา่เป็นคนผิวด านัน้มีศกัยภาพด้อยกว่าคนผิว
ขาวอยา่งมาก 
 
ตารางท่ี 4.4  วจันภาษาและอวจันภาษาในเร่ือง Crash 
 

ประเดน็เหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบัติ 
ประเภท สัญญะในภาพยนตร์ 

วัจนภาษา 
 (ตัวอักษร) 

-ไมป่รากฎภาษาเขียน- 

อวัจนภาษา 
ประกอบด้วย สี
หน้า ทา่ทาง แวว
ตา การกระท า 
หรือสญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมาย 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.57 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจจอห์น ไรอันพูดกับหญิงผิวด าซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีคลีนิก
พร้อมกบัยกัไหล่หนึ่งครัง้เม่ือเขาพดูว่า “ช่ือชานิกวั คนด าน่ีเอง มิน่าล่ะ”  
ค าว่า “มิน่าล่ะ” ในบริบทนีเ้ป็นการพูดประชดประชันซึ่งมีความหมาย
โดยนยั (Connotative Meaning) ว่าคนผิวด านัน้เห็นแก่ตวัเน่ืองจากไม่
ยอมช่วยเหลือเขาซึ่งเป็นคนผิวขาว (การเหยียดเชือ้ชาติท่ีแสดงผ่าน
ทา่ทางเพ่ือให้สอดคล้องกบัค าพดูของตวัละคร) 
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ตารางท่ี 4.4  (ตอ่) 
 
  ประเดน็เหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบัติ 

ประเภท  สัญญะในภาพยนตร์ 
อวัจนภาษา 
ประกอบด้วย สีหน้า  
ทา่ทาง แววตา  
การกระท า  
หรือสญัลกัษณ์  
เคร่ืองหมาย 

 

 
การตรวจค้นร่างกายของเจ้าหน้าท่ีต ารวจผิวขาวช่ือ จอห์น ไรอนัท่ีปฏิบตัิ
อย่างไม่เหมาะสมกับคริสทีน ทาเยอร์ หญิงผิวด า (การเลือกปฏิบตัิต่อ
หญิงผิวด าผา่นการกระท าอนัรุนแรง) 

 
4.1.5  วิเคราะห์แนวคิดการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์เร่ือง  Guess Who 

4.1.5.1  โครงเร่ือง (Plot) 
 Guess Who มีการเร่ิมเร่ืองด้วยการแนะน าตวัละครหลักคนแรก นั่นคือ เพอร์ซ่ี 
โจนส์ ชายผิวด าวยักลางคนนัง่อยู่ภายในห้องท างาน เพอร์ซ่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีสินเช่ือของธนาคารแห่ง
หนึ่ง เขาก าลงันัง่คิดและร่างค าปฏิญาณรักท่ีจะใช้ในงานเลีย้งฉลองครบรอบแต่งงานย่ีสิบห้าปีท่ี
ภรรยาของเขาจะจดัขึน้ โดยท่ีเขาเองไมค่อ่ยเห็นด้วยต้องคา่ใช้จา่ยท่ีสงูพอสมควร และภาพยนตร์ก็
ตดัมาท่ีตวัละครหลกัอีกคน คือ ไซม่อน กรีน แฟนหนุ่มผิวขาวของเทรีซ่า ลกูสาวคนโตของเพอร์ซ่ี 
ซึง่เทรีซา่ก าลงัจะพาไซม่อนมาในงานเลีย้งฉลองครบรอบแตง่งานย่ีสิบห้าปีของพ่อแม่ของเธอด้วย 
ไซม่อน ท างานเป็นนายหน้าค้าหุ้นท่ีบริษัทเจ พี โอลิเวอร์ ซึ่งท าให้เพอร์ซ่ีปลาบปลืม้ไซม่อนมากๆ 
ทัง้ท่ียงัไม่ได้เห็นหน้าค่าตามาก่อน และเพอร์ซ่ีก็ยงัคิดไปเองว่าไซม่อนนัน้เป็นคนผิวด า เพราะเทรี
ซา่ไมไ่ด้บอกเขาหรือภรรยาในเร่ืองท่ีเธอมีแฟนหนุม่เป็นคนผิวขาว   
 ก่อนวันเดินทางไปยังบ้านของพ่อแม่เทรีซ่า ไซม่อนได้ลาออกจากงานอย่าง
กะทนัหนั โดยไซม่อนขอลาออกตอ่หน้าเจ้านายผิวขาวช่ือว่านาธาน และเขายงัไม่กล้าบอกเร่ืองนี ้
กบัเทรีซ่า เพราะเธอก าลงัจะพาเขาไปแนะน าให้ครอบครัวของเธอรู้จกั จนวนัรุ่งขึน้ทัง้สองคนต้อง
เดินทางไปยังนิวเจอร์ซ่ี เพ่ือร่วมงานเลีย้งฉลองครบรอบแต่งงานของพ่อแม่ของเทรีซ่า และ เธอ
ต้องการจะประกาศเร่ืองการหมัน้กบัไซม่อนในงานเลีย้ง ระหว่างเดินทางไปยงับ้านของครอบครัว

       ภาพท่ี 4.59        ภาพท่ี 4.58 
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เทรีซา่ ไซม่อนกงัวลเร่ืองท่ีเทรีซ่าไม่ได้บอกพ่อแม่ของเธอว่าเขาเป็นคนผิวขาว แตเ่พราะเธอเห็นว่า
นัน่ไมใ่ชส่ิ่งส าคญั 
 ในด้านของครอบครัวเทรีซ่าซึ่งก าลงัเตรียมงานเลีย้งฉลองครบรอบแตง่งานท่ีจะจดั
ขึน้ในอีกไม่ก่ีวนัข้างหน้า  มาริลิน ภรรยาของเพอร์ซ่ีต้องการให้เขาท าดีกับแฟนหนุ่มของเทรีซ่าท่ี
ก าลังจะเดินทางมาหา เม่ือรถแท็กซ่ีของไซม่อนและเทรีซ่ามาจอดท่ีหน้าบ้าน เพอร์ซ่ี ออกมา
ต้อนรับและทกัคนขบัแท็กซ่ีซึ่งเป็นหนุ่มผิวด าว่าคือ ไซม่อน และเข้าใจผิดคิดว่าไซม่อนท่ีก าลงัขน
สัมภาระออกจากหลังรถแท็กซ่ีว่า เป็นคนขับแท็กซ่ี  และเรียกให้ไซม่อนขนของเข้าไปไว้ในบ้าน 
จนกระทัง่เทรีซา่ต้องบอกความจริงกบัพอ่ของเธอวา่ หนุม่ผิวขาวคนนีคื้อแฟนหนุม่ของเธอไซมอ่น 
 การท่ีแฟนของลูกสาวเป็นหนุ่มผิวขาว ท าให้เพอร์ซ่ีนัน้ประหลาดใจพอสมควร แต่
เร่ืองนีไ้มไ่ด้เป็นปัญหากบัภรรยาของเขา มาริลีน เพราะเธอสอนลกูให้คบหากนัจิตใจไม่ใช่เร่ืองของ
สีผิว เพอร์ซ่ีคิดไม่ตกว่าท าไมลกูถึงไม่บอกเขาก่อนในเร่ืองนี ้เพอร์ซ่ีซกัถามประวตัิของไซม่อนด้วย
ความไม่ไว้วางใจ เช่น เร่ืองหน้าท่ีการงาน ครอบครัว ความสนใจและกีฬาท่ีชอบ ด้วยความท่ีไซ
ม่อนเกรงกลวัเพอร์ซ่ีและต้องการเอาใจ เขาจึงโกหกไปว่าตนเองชอบการแข่งรถแต่เลิกแข่งรถไป
นานแล้ว ซึ่งเขาหารู้ไม่ว่าเพอร์ซ่ีนัน้มีความสนใจในกีฬารถแข่งและช่ืนชอบเจฟฟ์ กอร์ดอนนกัแข่ง
รถเป็นอย่างมาก เม่ือเทรีซ่าและไซม่อนขึน้มาจดัของออกจากกระเป๋าในห้องของเธอ ทัง้สองเผลอ
เล่นแกล้งกนับนเตียง และเพอร์ซ่ีได้เปิดประตูเข้ามาเห็น ท าให้เขาไม่พอใจอย่างมากและต้องการ
ให้ไซม่อนออกจากบ้านไปพกัท่ีโรงแรม เทรีซ่าและมาริลีนไม่เห็นด้วย แตเ่พอร์ซ่ียืนยนัท่ีจะให้เป็น
อย่างนัน้ มาริลีนเสนอให้ไซม่อนพกัในห้องใต้ดิน เพอร์ซ่ีไม่ยอมเพราะเป็นห้องส่วนตวัของเขา ไซ
มอ่นจงึยอมท าตามเพอร์ซ่ี เพราะเคารพในกฎของเพอร์ซ่ี เทเรซ่าต้องการไปพกักบัไซม่อนท่ีโรงแรม
ด้วยแต่ไซม่อนกลวัเพอร์ซ่ีจะไม่พอใจจึงขอให้เทเรซ่าอยู่ช่วยแม่ของเธอเตรียมงานเลีย้งฉลองจะ
ดีกวา่ 
 ในค ่าวนันัน้ครอบครัวของเทรีซ่าจองโต๊ะอาหารท่ีภัตรตาคารแห่งหนึ่งเอาไว้ เพอร์ซ่ี
ต้องการพาไซมอ่นไปสง่ท่ีโรงแรมก่อนจะเดินทางไปยงัภตัตาคาร ระหว่างทางไซม่อนพยายามชวน
เพอร์ซ่ีคยุเร่ืองงาน แตเ่พอร์ซ่ีรู้สกึไมถ่กูชะตากบัไซม่อนเพราะเป็นคนผิวขาว จึงพดูจาขดัแย้งกบัไซ
ม่อนตลอดทาง เม่ือมาถึงโรงแรมก็ปรากฎว่าห้องพกัเต็มหมด ท าให้เพอร์ซ่ีจ าต้องยอมให้ไซม่อน
พกัท่ีห้องใต้ดินท่ีบ้านของเขา  ในระหว่างมือ้อาหารค ่าของครอบครัวเทรีซ่าท่ีมีพ่อแม่ของเธอและ
น้องสาวของเธอ คีช่า ร่วมรับประทานอาหารอยู่ด้วยนัน้ ไซม่อนได้รับโทรศัพท์ว่าเขามีช่ือขึน้
แบล็คลิสไม่สามารถไปท างานท่ีไหนได้ แต่เทรีซ่าก็เข้าใจผิดคิดว่าเขาได้รับการเสนอช่ือเข้ารับ



114 

รางวลัเร่ืองงาน เพอร์ซ่ีคอยจบัตาดไูซม่อนอยู่ตลอดเวลา ด้วยท่าทีของไซม่อนท่ีเขาเห็นว่าดไูม่น่า
ไว้วางใจ เขาลงมานอนท่ีห้องใต้ดนิกบัไซมอ่น เพ่ือไซมอ่นจะได้ไมแ่อบขึน้ไปหาเทรีซา่บนห้องนอน  
 เช้าวนัรุ่งขึน้เม่ือเพอร์ซ่ีมาถึงท่ีท างาน  ลกูน้องของเขา ซึ่งเป็นชายผิวด าช่ือว่า เรจจี  ้
ถามถึงแฟนของเทรีซา่วา่เป็นอยา่งไร เพอร์ซ่ีโกหกเรจจีว้่าแฟนของเทรีซ่าช่ือจามอลเป็นคนตวัใหญ่ 
หน้าตาดี จบจากมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด เล่นบาสเกตบอล และประกอบอาชีพเป็นหมอ มีบทความ
ลงนิตยสารช่ือดงั มีพ่อแม่เป็นคนแอตแลนต้าท่ีเป็นเพ่ือนกับคณุคิง,ดร.คอสบี,้สาธุคณุแจ๊คสันซึ่ง
ล้วนแต่เป็นคนผิวด าท่ีมีช่ือเสียง เพอร์ซ่ียังคุยโม้กับเรจจีว้่าตนเองเป็นคนท่ีโชคดีท่ีสุดในเจอร์ซ่ี 
เพราะว่าท่ีลูกเขยเป็นหนุ่มผิวด าดาวรุ่งพุ่งแรง และในขณะนัน้เองไซม่อนก็มาหาเพอร์ซ่ีท่ีท างาน 
เพ่ือขอเร่ิมต้นท าความรู้จกักันใหม่ด้วยการเลีย้งข้าว เพอร์ซ่ีเร่ิมจบัโกหกไซม่อนได้ในเร่ืองรถแข่ง 
เขาพาไซมอ่นไปขบัรถแขง่รถโกคาร์ท ทัง้สองคนขบัรถแข่งกนัจนทะลอุอกจากสนามแข่งมายงัถนน
จริงท่ีมีรถขบัไปมามากมาย แตก็่ยงัคงเถียงกนัไมห่ยดุวา่ใครเป็นผู้ชนะจนกระทัง่ต ารวจเดนิเข้ามา 
 ในมือ้ค ่าของวันนัน้ท่ีบ้านของครอบครัวเทรีซ่า มีคุณปู่ ของเธอช่ือฮาวเวิร์ด โจนส์ 
มาร่วมรับประทานมือ้ค ่าด้วย จากนัน้ก็เร่ิมมีบทสนทนาท่ีเก่ียวกับการการเหยียดเชือ้ชาติออกมา
ท าให้ทกุคนอดึอดัและเกิดมีปากเสียงกนัเล็กน้อย  ท าให้เพอร์ซ่ีรู้สึกไม่พอใจท่ีไซม่อนปล่อยมกุตลก
เก่ียวกบัคนผิวด าท่ีท าให้เขาข าไม่ออกและไม่อยากร่วมรับประทานอาหารตอ่  ในตอนกลางคืนเทรี
ซา่ก็เปิดใจพดูเร่ืองไซมอ่นกบัเพอร์ซ่ีและถามถึงเหตผุลท่ีเขาไซมอ่นเพราะเป็นหนุม่ผิวขาวใช่หรือไม ่
เพอร์ซ่ีปฏิเสธว่าไม่ใช่เร่ืองสีผิวแต่เป็นเร่ืองท่ีไซม่อนมีลบัลมคมในซึ่งเขารู้สึกไม่ไว้ใจ ท าให้เทรีซ่า
รู้สกึกลุ้มใจกบัเร่ืองนีอ้ยู่ไม่น้อย เม่ือถึงตอนกลางดกึ เทรีซ่าแอบย่องมาเรียกไซม่อนให้ออกมาจาก
ห้องใต้ดนิในขณะท่ีมีเพอร์ซ่ีนอนหลบัอยูข้่างๆ เทรีซ่าพาไซม่อนไปท่ีป้อมทหารท่ีสามารถเป็นใช้จดุ
ชมวิวของเมืองและเล่าเร่ืองราวของเธอในตอนเป็นเด็กให้ฟัง และยงัพดูเร่ืองอนาคตของทัง้คูเ่ร่ือง
การแตง่งานเพ่ือสร้างครอบครัวด้วยกนั 
 ในวนัรุ่งขึน้ บ้านของเพอร์ซ่ีมีคนเข้าออกมากมายเพ่ือเตรียมงานเลีย้งฉลองครอบ
รอบแตง่งาน และจู่ๆ โทรศพัท์บ้านก็ดงัขึน้ ไซม่อนต้องรับโทรศพัท์แทนเพอร์ซ่ี ซึ่งเป็นเรจจีโ้ทรมา 
ท าให้เขารู้ความจริงว่าเพอร์ซ่ีโกหกเร่ืองว่าเขาช่ือจามอล และเม่ือเรจจีไ้ด้พดูสายกบัเพอร์ซ่ีก็ท าให้
เขารู้ความจริงวา่ไซมอ่นนัน้ไมไ่ด้ท างานท่ีบริษัทเจ พี โอลิเวอร์อีกตอ่ไปแล้ว  เพอร์ซ่ีและไซม่อนเกิด
มีปากเสียงกนัเร่ืองท่ีต่างคนต่างโกหก และท าให้เทรีซ่ารู้เร่ืองท่ีไซม่อนลาออกจากงานแล้ว เธอจึง
ไมพ่อใจอยา่งมากท่ีเขาโกหกมาตลอด และยงัท าให้มาริลินรู้วา่เพอร์ซ่ีลอกค าปฏิญานความรักท่ีจะ
ใช้ในงานเลีย้งมาจากหนงัสือ เธอจงึรู้สกึโกรธเพอร์ซ่ีมาก  มาริลีนและเทรีซ่าโกรธคูรั่กของตนถึงขัน้
ขบัรถออกจากบ้านไปทนัที ทิง้ให้เพอร์ซ่ีอยู่กับไซม่อนตามล าพงัสองคน ไซม่อนต้องการขอยืมรถ
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จากเพอร์ซ่ีเพ่ือตามไปง้อเทรีซ่า แต่เพอร์ซ่ีไม่ให้เพราะคิดว่ามนัเป็นการเสียศกัดิ์ศรีท่ีต้องตามง้อ
ผู้หญิงเพ่ือขอคืนดี ในคืนวนันัน้ไซม่อนพยายามโทรหาเทรีซ่าอยู่หลายสิบครัง้ ในด้านของเพอร์ซ่ีก็
ตดัสินใจโทรไปท่ีบ้านของดาร์ลีน พ่ีสาวของมาริลีน เพราะรู้ว่าภรรยาของเขาต้องไปท่ีนั่น แต่เธอ
บอกปฏิเสธว่าไม่รู้เร่ือง แต่ในความเป็นจริงแล้วบ้านของเธอก าลงัมีปาร์ตีข้นาดเล็กท่ีเต็มไปด้วย
หญิงผิวด านัง่ล้อมวงสนทนากันอย่างสนุกสนาน และมาริลีนกับเทรีซ่าอยู่ท่ีนัน่ด้วย เทรีซ่าอยาก
โทรกลบัหาไซมอ่นแตถ่กูญาตสิาวๆ ห้ามไว้ พวกเธอต้องการให้เขารอตอ่ไป    
 ในด้านของไซม่อนและเพอร์ซ่ีท่ีอยู่ในบ้านกนัสองคนตามล าพงั ก็หาเหล้ามาด่ืมแก้
กลุ้มและหากิจกรรมท า เช่น เล่นอเมริกันฟุตบอลในบ้านและไซม่อนยงัเป็นคู่ซ้อมเต้นแทงโก้ให้
เพอร์ซ่ี ทัง้สองคยุกนัเร่ืองเทรีซ่าว่ามีความแตกตา่งกบัไซม่อนในทกุๆ ด้าน ไซม่อนให้เหตผุลว่าเธอ
คือทกุสิ่งท่ีเขาไมมี่ หากไมมี่เทรีซา่ชีวิตของเขาก็ขาด ท าให้เพอร์ซ่ีเข้าใจไซมอ่นมากขึน้ 
 เม่ือเพอร์ซ่ีและไซม่อนแอบย่องเข้ามาในสวนหลงับ้านของดาร์ลีน เพ่ือมาขอเทรีซ่า
และมาริลีนคืนดีกับพวกเขา โดยเพอร์ซ่ีเร่ิมพูดก่อนต่อหน้าญาติสาวๆคนอ่ืนท่ียืนฟังกันอยู่ด้วย 
เพอร์ซ่ีจ าต้องยืมค าพดูของไซมอ่นท่ีพดูถึงเทรีซา่มาใช้ ท าให้มาริลีนยอมคืนดีด้วย ถดัมาไซม่อนขอ
คืนดีกบัเทรีซ่า แตย่ิ่งปรับความเข้าใจกนัเท่าไหร่ก็ยิ่งท าให้ทัง้สองคนทะเลาะกันมากขึน้ เทรีซ่าจึง
ขอเลิกกบัไซม่อน ท าให้เขาเดินออกจากบ้านไปทนัที  ก่อนงานเลีย้งฉลองครบรอบแตง่งานจะเร่ิม
ขึน้ เทรีซา่แตง่ตวัให้เพอร์ซ่ี เขาจึงถามถึงไซม่อน โดยพดูให้เทรีซ่าเลิกมีทิฐิตอ่ไซม่อน และอยากให้
เธอตามตวัเขากลับมาท่ีงานเลีย้ง แต่เทรีซ่ายังคงเสียใจอยู่และต้องการให้งานฉลองของพ่อแม่
ออกมาดีท่ีสดุจงึไมไ่ปไหน เพอร์ซ่ีรีบขบัรถออกจากบ้านก่อนท่ีงานเลีย้งจะเร่ิมเพ่ือไปตามไซม่อนท่ี
สถานีรถไฟ  ท าให้เขารู้ความจริงว่าท่ีไซม่อนลาออกจากงานเพราะเจ้านายผิวขาวของเขาไม่เห็น
ด้วยท่ีเขาจะแตง่งานกบัผู้หญิงผิวด า เพอร์ซ่ีจงึสารภาพวา่เขามองไซมอ่นผิดไป 
 ในค ่าคืนของงานเลีย้งฉลองครบรอบแตง่งานย่ีสิบห้าปีของเพอร์ซ่ีและมาริลีน มาริลี
นกล่าวค าปฏิญานรักให้กบัเพอร์ซ่ี แตเ่ขากลบัร้องเพลงรักให้มาริลีนแทน  เพอร์ซ่ีเดินมาหาเทรีซ่า 
เพ่ือขอให้เธอให้โอกาสกบัไซมอ่นอีกครัง้ เม่ือไซม่อนเดินเข้ามาในงานเลีย้ง ทัง้สองคนจึงขอโทษซึ่ง
กันและกันและก็คืนดีกัน เร่ืองราวก็จบลงอย่างมีความสุข เม่ือเพอร์ซ่ีกล่าวต้อนรับไซม่อนเข้าสู่
ครอบครัวของเขาทา่มกลางบรรยากาศอนัช่ืนม่ืน 

4.1.5.3  มมุมองการเลา่เร่ือง (Point of View) 
 Guess who มีการเลา่เร่ืองแบบรู้รอบด้าน (The Omniscient) ซึ่งไม่ปรากฎตวัผู้ เล่า
ในลกัษณะของบคุคลและเป็นการเล่าเร่ืองอย่างเป็นกลางตามเหตกุารณ์ท่ีเ กิดขึน้จริง ภาพยนตร์
เลา่เร่ืองโดยเร่ิมจากเหตกุารณ์ในฉากท่ีตวัละครหลกัอย่างเพอซ่ีนัง่คิดค าปฏิญาณรักท่ีจะใช้ในงาน
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เลีย้งฉลองแต่งงานครบรอบย่ีสิบห้าปีของเขากับภรรยาอยู่ในห้องท างานท่ีธนาคารแห่งหนึ่ง 
จากนัน้ภาพยนตร์ก็ได้ด าเนินเร่ืองตามล าดบัเวลาเร่ือยมา โดยมีการย้ายเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในเวลา
เดียวกันสลับไปมาซึ่งเป็นลักษณะของการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบด้าน  ท าให้ผู้ ชมสามารถเห็น
เหตกุารณ์ส าคญัท่ีเกิดขึน้กบัตวัละคร เช่น ฉากในคืนท่ีเพอร์ซ่ีและไซม่อนต้องอยู่บ้านกนัเพียงสอง
คนกบัฉากญาตพ่ีิน้องท่ีเป็นหญิงผิวด าอยูเ่ป็นเพ่ือนมากมาย หลงัจากท่ีคูรั่กทัง้สองคูผ่ิดใจกนั 

4.1.5.3  แก่นเร่ือง (Theme)   
 แก่นเร่ืองหลกัของ Guess who คือ แก่นเร่ืองในด้านชีวิตซึ่งจะเน้นในเร่ืองจริงของ
ชีวิต ในภาพยนตร์เร่ืองนี ้คือ ความรักต่างสีผิวในสงัคมอเมริกัน ดงัเช่น ความรักของไซม่อน กรีน
และเทรีซา่ โจนส์ท่ีเป็นคูรั่กตา่งสีผิว โดยไซม่อนเป็นชายหนุ่มผิวขาวและเทรีซ่าเป็นหญิงสาวผิวด า 
เทรีซา่ต้องการให้ครอบครัวยอมของเธอรับในตวัแฟนหนุม่และยินดีให้ทัง้คูไ่ด้แตง่งานกนั แตเ่พอร์ซ่ี 
โจนส์พ่อของเธอยังมีอคติเร่ืองการมีสีผิวท่ีต่างกัน ท าให้เขาต้องใช้เวลาในการท าความรู้จกักบัไซ
มอ่น ในขณะเดียวกนัท่ีไซมอ่นก็พยายามพิสจูน์ตวัเองให้ทกุคนเห็นว่าเขารักเทรีซา่ด้วยความจริงใจ  

4.1.5.4  ความขดัแย้ง (Conflict) 
 ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในเร่ือง Guess who มีทัง้ความขดัแย้งภายนอกและความ
ขดัแย้งภายใน 
 ความขดัแย้งภายนอก คือ ความขดัแย้งระหว่างมนษุย์กบัมนุษย์ด้วยกัน คือ การท่ี
ตวัละครสองฝ่ายมีความขดัแย้ง ไมล่งรอยกนั ดงัเชน่ ตวัละครเพอร์ซ่ี โจนส์ (ตวัแทนคนผิวด า) รู้สึก
ไม่ถูกชะตากบัไซม่อนเพราะเป็นหนุ่มผิวขาวท่ีมารักกับลูกสาวของตน เขารู้สึกว่าไซม่อนนัน้ไม่น่า
ไว้ใจเหมือนมีอะไรปิดบงัอยู ่ นอกจากนีภ้าพยนตร์ยงัแสดงให้เห็นว่าคนผิวด าทกุคนในเร่ืองนีไ้ม่ได้
มีอคติต่อคนผิวขาวไปเสียหมดทุกคน คีช่า น้องสาวของเทรีซ่ามีความเป็นมิตรกับไซม่อน เพราะ
มาริลีน แมข่องเทรีซา่เป็นคนสอนให้ลกูของเธอนัน้เลือกคบคนท่ีจิตใจไมใ่ช่เร่ืองสีผิว 
  ความขดัแย้งภายในท่ีเกิดขึน้  คือ ความขดัแย้งภายในจิตใจของตวัละคร เกิดความ
ล าบากใจในการตดัสินใจท าสิ่งใดสิ่งหนึง่ ดงัเชน่ ไซมอ่นท่ีต้องการบอกเทรีซ่าเร่ืองท่ีเขาลาออกจาก
งานแล้ว แตด้่วยความท่ีเทรีซ่าภูมิใจกบัหน้าท่ีการงานของเขามากจนกระทัง่พดูช่ืนชมให้พ่อกบัแม่
ของเธอฟัง จนพ่อของเธอรู้สึกปลืม้ตัง้แต่ยังไม่ได้เห็นหน้า ไซม่อนจึงไม่กล้าบอกและเก็บเป็น
ความลบัจนกระทัง่เทรีซ่ารู้ความจริง ท าให้เธอรู้สึกเสียใจมากท่ีเขาโกหกเละเป็นเหตใุห้เธอขอเลิก
กบัเขา 
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4.1.5.5  ตวัละคร (Character) 
 ตวัละคร คือ ผู้ด าเนินเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์ ในส่วนนีผู้้ วิจัยได้แนะน าตวั
ละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัตอ่เนือ้เร่ืองมากท่ีสดุ นัน่คือ เพอซ่ี โจนส์ และไซมอ่น กรีน 
 เพอร์ซ่ี โจนส์ ชายผิวด าวยักลางคน ท างานเป็นเจ้าหน้าท่ีสินเช่ือของธนาคารแห่ง
หนึ่ง เขามีภรรยาช่ือมาริลีน โจนส์ และมีลูกสาวสองคนซึ่งอยู่ในวัยท างานแล้วทัง้คู่ เขาเป็นคน
คอ่นข้างเอาแตใ่จตนเอง ไมย่อมให้ตนเองเสียหน้าไมว่า่กบัใครก็ตาม แม้แตภ่รรยาของตนเอง เขาก็
ไมย่อมง้อขอคืนดีเพราะคิดว่าเป็นการเสียศกัดิ์ศรี นอกจากนีเ้ขายงัเป็นคนมธัยสัถ์ดไูด้จากการเขา
มีความเห็นวา่การจดังานเลีย้งฉลองครบรอบแตง่งาน 25ปีของเขาและภรรยานัน้เป็นการสิน้เปลือง  
 ไซม่อน กรีน ชายหนุ่มผิวขาว ท างานเป็นนายหน้าค้าหุ้นในบริษัทช่ือดงัแห่งหนึ่งใน
นิวยอร์ก เขารักกับแฟนสาวผิวด าช่ือว่าเทรีซ่า และมีความจริงใจกับครอบครัวของเธอเป็นอย่าง
มาก เม่ือเขาได้เจอกับเพอร์ซ่ีและมาริลีน พ่อแม่ของเทรีซ่า เขาก็ให้ความเคารพและมีมารยาทต่อ
คนทัง้คู่ ไซม่อนเป็นคนหนุ่มท่ีใจร้อน หุนหนัพลนัแล่น ในบางครัง้ก็ตดัสินใจท าอะไรอย่างรวดเร็ว
โดยไมค่ านงึถึงผลท่ีจะตามมาในอนาคต 
 นอกจากนีผู้้วิจยัได้วิเคราะห์ปัจจยัในการสร้างตวัละครของตวัละครหลกัท่ีกล่าวมา
ข้างต้นซึง่มีสว่นส าคญัท่ีสดุในการด าเนินเร่ือง เพ่ือให้ทราบถึงจดุประสงค์ของผู้สร้างภาพยนตร์ใน
การก าหนดคณุลกัษณะของตวัละครในภาพยนตร์ได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้
 ความต้องการของตวัละคร (Dramatic Need) คือ เป้าหมายของเพอร์ซ่ี โจนส์ คือ 
ต้องการให้เทรีซ่า ลกูสาวของเขาแตง่งานกบัคนผิวด าด้วยกนั  ส่วนเป้าหมายของไซม่อน กรีน คือ 
การแต่งงานกับเทรีซ่า แฟนสาวผิวด า และต้องการให้ครอบครัวของแฟนสาวยอมรับในตวัเขา
 มมุมองของตวัละคร (Point of View) คือ สิ่งท่ีตวัละครเช่ือซึ่งไม่มีเร่ืองถกูหรือผิด 
มมุมองของตวัละครจะเป็นตวัก าหนดความขดัแย้งของเร่ืองราวในภาพยนตร์  เช่น เพอร์ซ่ี โจนส์มี
มุมมองว่าการจัดงานเลีย้งฉลองครบรอบแต่งงานย่ีสิบห้าปีของเขาและภรรยานัน้เป็นการ
สิน้เปลือง เขาจึงมีความขดัแย้งภายในจิตใจของตนท่ีไม่คอ่ยเต็มใจอยากจะจดังานเพราะต้องเสีย
เงินจดังานเลีย้ง 
 ไซม่อนมีมุมมองว่าการท่ียายของเขาใช้ค าพูดท่ีเหยียดเชือ้ชาติเป็นเพราะยายของ
เขานัน้อยู่คนละยคุกบัเขา เขาจึงมีความขดัแย้งกบัฮาเวิร์ด โจนส์ ปู่ ของเทรีซ่าท่ีอธิบายว่าเขาก็อยู่
คนละยคุกบัไซมอ่นเชน่เดียวกนัแตเ่ขาก็ไมไ่ด้ใช้ค าพดูเหยียดเชือ้ชาตเิหมือนกบัยายของไซมอ่น  
 ทศันคตขิองตวัละคร (Attitude) คือ สิ่งท่ีตวัละครประเมินคา่ไว้ ซึ่งก็อาจไม่มีถกูหรือ
ผิด เชน่ เพอร์ซ่ี โจนส์ท่ีมีอคตกิบัไซม่อนเพราะเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าลกูสาวของเขาจะมีคูรั่กเป็น
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หนุ่มผิวขาว นอกจากนีเ้ขายังโกหกเรจจี ้ลูกน้องผิวด าของเขาว่าแฟนของลูกสาวเป็นหนุ่มผิวด า
อนาคตไกล ประวตัดีิและเพียบพร้อมเพ่ือไมใ่ห้ตวัเองต้องเสียหน้า  
 ไซมอ่นมีทศันคตใินแง่ลบเร่ืองการเป็นคนวา่งงาน เขามีความกงัวลว่าครอบครัวของ
แฟนสาวจะรับไม่ได้ท่ีเขาเป็นคนตกงาน ท าให้เขาต้องปิดบงัเร่ืองลาออกจากงานไว้จนกว่าจะหา
งานท าได้ในท่ีสดุ  
 การเปล่ียนแปลง (Change) คือ เม่ือเพอร์ซ่ีได้ท าความรู้จกัไซม่อนมากยิ่งขึน้ ท าให้
เขาเข้าใจในตวัไซมอ่นวา่เขารักเทรีซ่าด้วยความจริงใจ ท าให้เพอร์ซ่ีเปิดใจยอมรับและยินดีต้อนรับ
ไซมอ่นเข้าสูค่รอบครัวของเขาในฐานะวา่ท่ีลกูเขย  
 เม่ือไซม่อนและเทรีซ่าเกิดความขดัแย้งกัน เขาและเธอก็เลือกท่ีจะเลิกกัน ทัง้ท่ีทัง้
สองคนยงัรักกนัมาก และเม่ือเขาและเธอได้มีโอกาสปรับความเข้าใจกนัอีกครัง้ ก็ท าให้เขาและเทรี
ซา่กลบัมารักกนัเชน่เดมิ น าไปสูบ่ทสรุปของภาพยนตร์ท่ีจบลงอยา่งมีความสขุ 

4.1.5.6  สญัลกัษณ์ (Symbol) 
 สญัลกัษณ์ท่ีพบในภาพยนตร์เร่ืองนี ้คือสญัลกัษณ์ทางเสียง คือเสียงท่ีถกูเปิดขึน้ใน
การแสดงความหมายเพ่ือเปรียบเทียบหรือเพ่ือจดุประสงค์ใดๆ ของตวัละคร ซึ่งปรากฎในฉากการ
นัง่รถไปด้วยกนัของเพอร์ซ่ี ชายผิวด ากบัไซมอ่น ชายผิวขาว  
 ตวัหมาย (Signifier) คือ เพลงจากวิทยุมีเนือ้หาเก่ียวกับคนผิวขาวและคนผิวด า
รวมอยู่ในเพลงเดียวกนัซึ่งเป็นความหมายตรง (Denotative Meaning) (เอกสิทธ์ิ พนัธุ์พล,ู 2554: 
53) โดยมีใจความดงัตอ่ไปนี ้
 เพลงท่ี 1 มี ค าร้องว่า “ She was black as the night, Louie was whiter than 
white. Danger…” 
 แปลวา่ “เธอผิวด าสนิท ลอีูข้าวย่ิงกวา่ขาว อนัตราย....” 
 เพลงท่ี 2 มีค าร้องว่า “Take a walk on the wild side and the colored girls 
go…” 
 แปลวา่ “ท่ีรัก เราไปผจญภยักนัดีกวา่ แมส่าวผิวด าร้องวา่.....”  
 (บทบรรยายภาษาไทยจาก DVD ของภาพยนตร์เร่ือง Guess who ลิขสิทธ์ิโดย
บริษัทแคททาลิสท์ อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ) 
 ตวัหมายถึง (Signified) ของเพลงท่ีถกูเปิดในวิทย ุคือ ความแตกตา่งทางสีผิวของ
คนสองคนท่ีไมเ่หมือนกนั ท าให้บรรยากาศในรถนัน้กลายเป็นเร่ืองน่าอึดอดัใจส าหรับทัง้สองคนซึ่ง
เป็นความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) ซึ่งประกอบสร้างขึน้มาอย่างเป็นอัตวิสัย 
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(Subjectivity) ของเพอร์ซ่ี ชายผิวด าและไซม่อน ชายผิวขาว เน่ืองจากเป็นการย า้ว่าทัง้สองคนมี
ความแตกตา่งกนัทางสีผิว (เอกสิทธ์ิ พนัธุ์พล,ู 2554: 54) 

4.1.5.7  ฉาก (Scene) 
 ฉาก คือ องค์ประกอบส าคญัของการเล่าเร่ืองท่ีใช้บรรจเุหตกุารณ์อย่างต่อเน่ือง มี
ทัง้เวลา ทัง้พืน้ท่ี และแนวความคิด และมีความส าคญัในแง่ของการส่ือความหมายบางอย่างของ
เร่ืองท่ีมีอิทธิพลตอ่ความคดิในการกระท าของตวัละคร  ฉากท่ีปรากฎในภาพยนตร์เร่ืองนีไ้ด้แก่ 
 1)  ฉากท่ีเป็นการด าเนินชีวิตของตวัละคร หมายถึง แบบแผนหรือกิจวตัร
ประจ าวันของตวัละคร หรือถ่ินท่ีตวัละครอาศยัอยู่ ดงัเช่น ในเร่ืองนี ้เทเรซ่า ลูกสาวของเพอร์ซ่ี
ต้องการพาตวัแฟนหนุม่ไปเปิดตวักบัพอ่แมข่องเธอท่ีนิวเจอร์ซ่ี ฉากส่วนใหญ่จึงเป็นบ้านของพ่อแม่
ของเทรีซ่า คือ เพอร์ซ่ีและมาริลีน รวมถึงละแวกบ้านของเทรีซ่า ฉากท่ีท างานของเพอร์ซ่ีและไซ
มอ่น  เป็นต้น  
 2)  ห้องท างานของเพอร์ซ่ีซึ่งเขาท างานเป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสินเช่ือของ
ธนาคารแหง่หนึง่ (ภาพท่ี 4.60) 
 3)  ตกึของบริษัทเจ พี โอลิเวอร์ ท่ีไซม่อน กรีน ท างานอยู่ ในเมืองนิวยอร์ก  
(ภาพท่ี 4.61) 

 ภาพท่ี 4.60    ภาพท่ี 4.61 
  
  

 
 
 
 
 



120 

4)  ฉากภายในบ้านของครอบครัวโจนส์ (ภาพท่ี 4.62-4.65) 

ภาพท่ี 4.62          ภาพท่ี 4.63 

ภาพท่ี 4.64     ภาพท่ี 4.65 
 

4.1.5.8  ประเดน็เหยียดเชือ้ชาตแิละการเลือกปฏิบตัท่ีิพบในบทสนทนา 
 ผู้วิจยัวิเคราะห์การเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อคนผิวด าของคนผิวขาว 
ผา่นบทสนทนาของตวัละครผิวขาวและตวัละครผิวด าในภาพยนตร์เร่ือง Guess who ดงัตอ่ไปนี ้
 1)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีอคติตอ่คนผิวขาวของเพอร์ซี โจนส์ ท่ี
กลา่วถึงแฟนหนุม่ผิวขาวของลกูสาวกบัมาริลีน ภรรยาของเขาด้วยความข้องใจเม่ือลกูสาวของเขา
มีแฟนเป็นหนุม่ผิวขาวและไม่ยอมบอกเขาซึง่เขาคาดหวงัวา่ลกูสาวจะน าแฟนหนุ่มผิวด ามาแนะน า
ให้รู้จกั   
เพอร์ซ่ี    :  ท าไมลกูไมบ่อกเราลว่งหน้า?  
มาริลีน   :  เราสอนลกูให้คบคนท่ีจิตใจ ไมใ่ชสี่ผิว  
เพอร์ซ่ี    :  ผมรู้แต ่ 
มาริลีน   :  งัน้คณุมีปัญหาอะไร?  
เพอร์ซ่ี    :  เพราะลกูไมบ่อกเราก่อน ผมกะเจอเดนเซล วอชิงตนัแตก่ลบัเป็นไอ้จืดน่ี 

                        (I guess the problem is she just didn’t tell us. Here it is, I’m   
                         expecting Denzel Washington to come. I get Whitey  
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                         McWhiteman instead.) 
                            (เดนเซล วอชิงตนั คือ นกัแสดงชายผิวด าช่ือดงัของวงการบนัเทิงฮอลลี 
                                        วดู) 
 บทสนทนาแสดงให้เห็นถึงการกีดกันของชายผิวด าอย่างเพอร์ซ่ี โจนส์ ท่ี
ผิดหวังเม่ือรู้ว่าแฟนหนุ่มของลูกสาวเป็นคนผิวขาวซึ่งเขาต้องการให้ลูกสาวคบหากับคนผิวด า
ด้วยกนัมากกวา่  
 2)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีทศันคติตอ่คนผิวขาวในแง่ลบของฮา
เวิร์ด โจน เม่ือเขาได้ยินเร่ืองการใช้ค าพดูเชิงเหยียดเชือ้ชาติจากยายของไซม่อน เน่ืองจากยายของ
ไซม่อนใช้ค าว่า “little nappy little head”  ท่ีแสดงถึงการเหยียดเชือ้ชาติ ฮาเวิร์ดจึงแสดงความไม่
พอใจและโต้ตอบด้วยการพดูประชดว่ายายของไซม่อนนัน้เป็นพวกเดียวกบัลทัธิเหยียดเชือ้ชาติใน
อเมริกาช่ือว่า กลุ่มคลู–คลักซ์-แคลนท่ีมีสมาชิกเป็นคนผิวขาวสวมชุดคลุมยาวสีขาวทัง้ตวัเป็น
สญัลกัษณ์ 
ไซมอ่น :  ฟังแล้วคณุจะข า ยายวา่ เทรีซา่เป็นผู้หญิงท่ีสวยมาก  
ค าพดูของไซมอ่นท าให้ทกุคนในครอบครัวโจนส์ยิม้แย้มและกลา่วชมยายของไซมอ่นว่าตาถึง 
ไซมอ่น :  ผมถามวา่ยายชอบอะไรในตวัเธอท่ีสดุ ยายตอบวา่ ฉนัชอบหวัสี 
  ด าของเธอ (I just love her cute little nappy little head) 
เม่ือไซมอ่นพดูจบก็ท าให้ทกุคนมีสีหน้าไมดี่รวมถึงเทรีซา่ด้วย 
ฮาเวิร์ด   :  บ้านยายนายอยูไ่หน?  
ไซมอ่น :  บรู้คลิน ท าไมฮะ?  
ฮาเวิร์ด :  ฉนัจะได้รู้วา่ต้องไปเตะหลอ่นท่ีไหน อยา่มาเรียกหลานฉนัวา่หวัสี 
  ด า เขาพดูตอนใสช่ดุคลู-คลกัซ์-แคลนรึเปล่า? (I just want to know how 
  far I’d have to travel to kick her white ass. Don’t call my  
  grandchild nappy head. When she said that, was she putting on
  her sheet for the Klan rally?) 
ไซมอ่น :  ยายผมไมไ่ด้ร้ายหรอก  ยายอาย ุ82 ยายอยูค่นละยคุกบัเรา 
ฮาเวิร์ด :  ฉนัอาย ุ74 คนละยคุเหมือนกนั ยงัไมเ่รียกคนขาววา่ไอ้เผือกตดูแบน  
 บทสนทนาแสดงให้เห็นทัศนคติของชายผิวด าอย่างฮาเวิร์ด โจนส์ท่ีไม่
ต้องการให้คนผิวขาวพูดจาเหยียดเชือ้ชาติตอ่คนในครอบครัวของเขาและเป็นการชีแ้จงต่อคนผิว
ขาวว่าแม้ว่าเขาจะเป็นคนยุคก่อนท่ียงัคงมีการเหยียดเชือ้ชาติในสงัคมอเมริกัน แต่เขาก็ไม่แสดง
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ค าพูดท่ีส่ือถึงการเหยียดเชือ้ชาติเหมือนกับยายของไซม่อนซึ่งเป็นคนผิวขาวท่ีมาจากยุคสมัย
เดียวกนักบัเขา 
 
ตารางท่ี 4.5  วจันภาษาและอวจันภาษาในเร่ือง Guess Who 
 

ประเดน็เหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบัติ 
ประเภท สัญญะในภาพยนตร์ 

วัจนภาษา 
 (ตัวอักษร) 

-ไมป่รากฎภาษาเขียน- 
 

อวัจนภาษา 
ประกอบด้วย สี
หน้า ทา่ทาง แวว
ตา การกระท า 
หรือสญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมาย 

 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.66 

สีหน้าไม่พอใจของเพอร์ซ่ี โจนส์ เม่ือพูดถึง ไซม่อน กรีน แฟนหนุ่มผิวขาว
ของเทรีซา่ ลกูสาวคนโตของเขาวา่ “I don’t like him” (ผมไมช่อบเขา) 
(การแสดงสีหน้าเพ่ือให้สอดคล้องกบัค าพดูของตวัละคร) 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.67 
สีหน้าของฮาเวิร์ด โจนส์ ปู่ ของเทรีซ่าท่ีไม่พอใจ เม่ือได้รู้ว่ายายของไซม่อน 
แฟนหนุม่ผิวขาวของเทรีซา่ พดูถึงหลานสาวของเขาในเชิงเหยียดเชือ้ชาต ิ
(การแสดงสีหน้าเพ่ือให้สอดคล้องกบัค าพดูของตวัละคร) 
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4.1.6  วิเคราะห์แนวคิดการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์เร่ือง Glory Road 
 4.1.6.1  โครงเร่ือง 
 Glory Road มีการเร่ิมเร่ืองจากการแนะน าตวัละครหลกัอย่าง ดอน ฮสักินส์ ชายผิว
ขาวผู้ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลหญิงระดบัมธัยมของโรงเรียนเบนจามินท่ี เพิ่งคว้าชยัชนะในการ
แขง่ขนัมาได้ ดอน ฮสักินส์ได้รับการตดิตอ่จากมหาวิทยาลยัเท็กซสั เวสเทิร์น เมืองเอลปาโซ่ รัฐเท็ก
ซสัให้มาเป็นผู้ ฝึกสอนให้กบัทีมบาสเกตบอลชายช่ือวา่ ทีมไมเนอร์  เขาตอบตกลงและได้พาภรรยา
และลกูชายตวัน้อยสามคนย้ายเข้ามาอยูใ่นหอพกันกัศกึษาชายของมหาวิทยาลยัด้วย 
 ดอน ฮสักินส์และโม ผู้ช่วยของเขาเข้าไปดกูารฝึกซ้อมนกักีฬาของทีมไมเนอร์ โมได้
อธิบายรายละเอียดของนักกีฬาแต่ละคนและสถิติการเล่นท่ีผ่านมา ดอนยังคงต้องการคัดตัว
นักกีฬาใหม่เข้ามาเสริมทีมมากขึน้ด้วยการให้ทุนการศึกษา  เขาและโม รวมถึงรอส มัวร์ 
นกัจิตวิทยาของทีมไมเนอร์ เข้าไปดกูารแข่งขนับาสเกตบอลของทีมอ่ืนๆ และชกัชวนนกักีฬาผิว
ขาวหลายคนให้เข้ามาร่วมทีมไมเนอร์ แตไ่ม่มีใครสนใจมหาวิทยาลยัเล็กๆ อย่างเท็กซสั เวสเทิร์น
แม้แตค่นเดียว ในขณะท่ีทกุคนก าลงัชมการแข่งขนัอยู่นัน้ ดอนก็สงัเกตเห็นบ๊อบบี ้โจ ฮิลล์ นกักีฬา
ผิวด าท่ีนัง่อยูข้่างสนามท่ีเพิ่งถกูเรียกลงแขง่ในตอนท่ีใกล้จะหมดเวลาการแข่งขนั ด้วยทกัษะท่ียอด
เย่ียมของฮิลล์ ท าให้ดอนติดตอ่ไปยงัต้นสงักดัของฮิลล์เพ่ือทาบทามให้เขามาร่วมทีม ในตอนแรก
ฮิลล์ปฏิเสธดอนด้วยความท้อใจ เพราะไม่เช่ือว่าดอนจะให้เขาลงเล่นจริงๆ แต่โค้ชดอนยงัคงยืน
กรานวา่ต้องการเขา ท าให้ฮิลล์ตอบตกลงในท่ีสดุ 
 ภาพยนตร์เข้าสู่การพฒันาเหตกุารณ์เม่ือดอน ฮสักินส์ เดินหน้าสรรหานกักีฬาเข้า
มาเสริมทีมของเขามากขึน้ โดยเฟ้นหาจากเมืองตา่งๆ ทัว่สหรัฐอเมริกา เขาตามหาวยัรุ่นผิวด าช่ือ
วา่แฮร์ร่ี ฟลอนอยด์ จากแกร่ี อินเดียนา่ซึง่ท างานในโรงงานถลงุเหล็ก ดอนเข้าไปคยุกบัแม่ของแฮร่ี
ถึงท่ีบ้านและเสนอทนุการศกึษาให้ แมข่องแฮร่ีจงึเตม็ใจให้ดอนพาลกูชายของเธอไปอยู่ท่ีเอลปาโซ ่
เท็กซสั เพราะอยากให้ลูกชายได้เรียนหนงัสือสงูๆ  ดอนและรอสเข้าไปในสมาคมวายเอ็มซีเอของ
เมืองแกร่ี อินเดียน่าเพ่ือทาบทามวยัรุ่นชายผิวด าช่ือว่าออสเทน อาร์ทิสให้เข้าร่วมทีมไมเนอร์และ
ดอนยงัส่งโมไปท่ีนิวยอร์คเพ่ือตามหานกักีฬาอีกสามคนท่ีแมวมองของดอนได้หาไว้ให้ซึ่งทัง้หมด
เป็นวยัรุ่นผิวด าท่ีเล่นบาสเกตบอลอยู่ข้างถนนในย่านเซาท์บรองซ์ ได้แก่ วิลล่ี เคเจอร์ วิลล่ี เวิร์สล่ี 
และเนวิล เชด   
 นกักีฬาท่ีดอนคดัเลือกเข้ามาเสริมทีมมีหกคนซึ่งทกุคนเป็นวยัรุ่นชายผิวด าทัง้หมด 
ได้แก่ บอ็บบี ้โจ ฮิลล์  แฮร์ร่ี ฟลอนอยด์ วิลล่ี เคเจอร์  วิลล่ี เวิร์สล่ี เนวิล เชด ออสเทน อาร์ทิส โดย
ในวนัแรกของการเข้ามาอยู่มหาวิทยาลยัเท็กซสั เวสเทิร์น พวกเขาทัง้หกคนได้พบกับนกักีฬาผิว
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ขาวท่ีอยูม่าก่อนในโรงอาหาร เพราะนกักีฬาทกุคนต้องมารับประทานอาหารร่วมกนั ในการพบกนั
ครัง้แรกของนกักีฬาตา่งสีผิวนัน้ไม่ดีนกั ทัง้สองฝ่ายตา่งเปล่ียนโรงอาหารให้เป็นลานบาสเกตบอล
ขนาดยอ่มและแขง่ขนักนัเองเพ่ืออวดฝีมือของแตล่ะคนโดยใช้หวัผกักาดเป็นลกูบาสเกตบอลและมี
ถงัขยะเป็นห่วงชู้ต ทัง้สองฝ่ายเร่ิมทะเลาะกนัแตร่อส มวัร์ นกัจิตวิทยาและเทรนเนอร์ประจ าทีมได้
เข้ามาห้ามพร้อมทัง้ว่ากล่าวตกัเตือนนกักีฬาทัง้หน้าใหม่และหน้าเก่า เขาสัง่ให้ทุกคนช่วยกันท า
ความสะอาดโรงอาหารเพ่ือเป็นการท าโทษ นอกจากนีด้อน ฮัสกินส์ยังสามารถทาบทามเดวิด 
แลตตนิ นกักีฬาผิวด า ผู้ มีช่ือเสียงจากเมืองฮสุตนั เท็กซสัให้เข้ามาร่วมทีมไมเนอร์ได้ส าเร็จ  
 ในวันแรกของการฝึกซ้อมภายใต้การคุมทีมของโค้ชดอน เขาออกกฏห้ามหลาย
ประการส าหรับนักกีฬาทุกคน คือ ห้ามมีเร่ืองผู้ หญิง ห้ามด่ืมสุราและนอนดึก ห้ามทุกอย่างท่ี
นอกเหนือพืน้ฐานของบาสเกตบอลและต้องเล่นบาสเกตบอลตามวีธีท่ีเขาก าหนดเท่านัน้ เขาฝึก
นกักีฬาอย่างหนกัจนทกุคนมีอาการเหน่ือยล้า แต่เม่ือถึงตอนกลางคืน บ๊อบบี ้โจ ฮิลล์ก็ได้ชกัชวน
เพ่ือนนกักีฬาผิวด าออกไปเท่ียวกลางคืนเพ่ือเปิดหเูปิดตาในเมืองแหง่ใหมท่ี่พวกเขามาอยู่ 
 บ๊อบบี ้โจ ฮิลล์และเพ่ือนนกักีฬาผิวด า เข้ามาในบาร์แห่งหนึ่งในย่านท่ีอยู่อาศยัของ
คนอเมริกนัเชือ้สายฮิสแปนิคซึ่งเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของเมืองเอลปาโช่ เท็กซสั เพ่ือนนกักีฬาทุก
คนร้องร าท าเพลงและด่ืมสรุา ส่วนบ๊อบบี ้โจ ฮิลล์ก็พบกับทีน่า หญิงสาวผิวด าท่ีเป็นบริกรในบาร์
แห่งนีแ้ละเรียนท่ีเดียวกนัเขาถกูใจเธอ แตเ่ธอไม่สนใจเพราะเห็นเขามีพฤติกรรมไม่ดีในโรงอาหาร
วนันี ้เช้าวนัตอ่มาโค้ชดอนรู้ว่านกักีฬาผิวด าของเขาแอบออกไปเท่ียงกลางคืนจึงสัง่ใ ห้ทกุคนในทีม
ฝึกซ้อมอยา่งหนกัเพ่ือเป็นการลงโทษ จนบ๊อบบี ้โจ ฮิลล์ไม่พอใจท่ีโค้ชดอนฝึกพวกเขาหนกัขนาดนี ้
ในวนัต่อมาการฝึกซ้อมยงัคงหนกัเช่นเดิม แฮร์ร่ี ฟลอนอยด์ นกักีฬาผิวด ามีการกระทบกระทัง่กับ
เจอร่ี อาร์มสตรอง นกักีฬาผิวขาวในทีมจนโค้ชดอนต้องเข้ามาห้ามปราม 
 โค้ชดอนฝึกซ้อมหนกัในทกุวนัและต้องการให้นกักีฬาของเขามีผลการเรียนท่ีดีด้วย 
แฮร์ร่ี ฟลอนอยด์เป็นคนหนึ่งท่ีเบื่อการเรียน โค้ชดอนจึงแก้ไขด้วยการให้แม่ของแฮร์ร่ีเข้ามาคมุลูก
ชายในชัว่โมงเรียนจนเขาอายเพ่ือน ผู้บริหารมหาวิทยาลยัและผู้ ให้การสนบัสนนุทีมไมเนอร์เฝ้าจบั
ตามองการฝึกสอนของโค้ชดอนอยูต่ลอดเวลา โดยพวกเขาเป็นกงัวลว่ามีนกักีฬาผิวด าอยู่ในทีมถึง 
7 คนจากนักกีฬาทัง้หมด 12 คน เน่ืองจากนักกีฬาผิวด าไม่เป็นท่ียอมรับในวงการกีฬา
บาสเกตบอลระดบัสูงเท่าใดนกั ในขณะเดียวกันนัน้เนวิล เชด หนึ่งในนกักีฬาผิวด าท าผลงานใน
การฝึกซ้อมได้ไม่ดีจนโค้ชดอนให้เขาเก็บข้าวของพร้อมกับซือ้ตัว๋รถให้เขากลบับ้าน แตเ่ชดไม่ยอม
กลับและขอโอกาสพิสูจน์ตนเองอีกครัง้ โค้ชดอนเห็นความมุ่งมั่นของเขาจึงให้กลับเข้ามาซ้อม
ร่วมกบัเพ่ือนๆอีกครัง้ 
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 ในการแข่งขนับาสเกตบอลนดัแรกของทีมไมเนอร์ซึ่งเป็นเจ้าบ้านต้องพบกบัทีมเกร
ฮาวด์ของวิทยาลยัอีสเทิร์นนิวเม็กซิโกสเตท การประกาศช่ือนกักีฬาผิวขาวแตล่ะคนของทีมไมเนอร์
ได้รับเสียงปรบมือมากมายตา่งนกักีฬาผิวด าอย่างบ๊อบบี ้โจ แฮร์ร่ีและแลตตินท่ีลงสนามไปโดยไร้
เสียงต้อนรับ เม่ือการแข่งขันเร่ิมขึน้ทัง้สองทีมต่างท าคะแนนสูสีกันมาโดยตลอดแต่ก็เป็น ทีมไม
เนอร์ท่ีคว้าชยัชนะในครัง้นี ้เป็นประวตัศิาสตร์ครัง้ใหม่เม่ือทีมไมเนอร์ใช้นกักีฬาผิวด าถึงสามคนใน
การลงแข่งขนัเป็นตวัจริง จากนกักีฬาตวัจริงทัง้หมด 5 คน และเม่ือได้เวลาท่ีนกักีฬาทัง้สองฝ่าย
ต้องจบัมือกันก่อนจบการแข่งขนั นกักีฬาผิวด าจากทีมไมเนอร์ไม่ได้รับการจบัมือจากนกักีฬาผิว
ขาวของทีมเกรฮาวด์แตอ่ย่างใด และในการแข่งขนัครัง้ท่ีสองกับทีมฮอว์ไกของมหาวิทยาลยัไอโอ
ว่านัน้ ทีมฮอว์ไกเป็นฝ่ายน ามาโดยตลอดจนสามารถเอาชนะทีมไมเนอร์ได้ในคร่ึงแรก บ๊อบบี ้โจ 
ขอร้องโค้ชดอนให้เขาและเพ่ือนนกักีฬาผิวด าได้เล่นบาสเกตบอลในรูปบบของตนเองแต่โค้ชดอน
ไมย่อมจนกระทัง่ในคร่ึงหลงัทีมไมเนอร์เป็นฝ่ายไลต่ามด้วยคะแนนท่ีหา่งเป็นอย่างมากจนโค้ชดอน
ต้องขอเวลานอกเขาอนญุาตให้บ๊อบบี ้โจและนกักีฬาผิวด าคนอ่ืนเล่นในแบบท่ีพวกเขาถนดั ส่งผล
ท าให้เกมการแข่งขนัในครัง้นีที้มไมเนอร์สามารถเอาชนะทีมฮอว์ไกไปอย่างฉิวเฉียดด้วยคะแนนท่ี
มากกวา่เพียง 1 แต้มเทา่นัน้ สร้างความดีใจให้กบัโค้ชดอนและกองเชียร์ทีมไมเนอร์เป็นอยา่งมาก 
 ในตอนกลางคืนนักกีฬาของทีมไมเนอร์ทัง้ผิวขาวและผิวด าแอบออกจากหอใน
มหาวิทยาลัยเพ่ือเท่ียวกลางคืนด้วยกัน นักกีฬาทัง้หมดกลายเป็นเพ่ือนท่ีดีต่อกันและเล่น
บาสเกตบอลร่วมกันด้วยความสามคัคี ในการแข่งขนัครัง้ต่อมาทีมไมเนอร์ภายใต้การคมุทีมของ
โค้ชดอนก็ไมเ่คยแพ้เลยแม้แตค่รัง้เดียวถึง 17 นดัตดิตอ่กนั    
 ภาพยนตร์ด าเนินมาสูข่ัน้ภาวะวิกฤตเม่ือทีมไมเนอร์เดินทางกลบัจากการแข่งขนัใน
วนัหนึง่  ระหวา่งทางกลบับ้านทีมไมเนอร์ได้แวะพกัเพ่ือรับประทานอาหารท่ีภตัตาคารแห่งหนึ่ง เน
วิล เชด นกักีฬาผิวด าถูกชายผิวขาวสามคนรุมท าร้ายในห้องน า้ของภัตตาคารและไม่สามารถหา
ตวัพวกคนร้ายได้ ท าให้เพ่ือนร่วมทีมทัง้ผิวขาวและผิวด าโกรธแค้นเป็นอย่างมาก  ในตอนดกึของ
คืนนัน้นกักีฬาผิวด าทัง้เจ็ดคนของทีมต่างมารวมตวักนัในห้องเพ่ือพดูคยุกันถึงการถกูลอบท าร้าย
ร่างกายของเชด ทกุคนตา่งระบายความโกรธแค้นด้วยการสญัญาวา่จะแก้แค้นพวกคนผิวขาวให้ได้ 
 ในด้านของโค้ชดอน ฮสักินส์เองก็โดนข่มขู่จากผู้ ไม่หวงัดีท่ีเหยียดเชือ้ชาติซึ่งได้ส่ง
จดหมายขูม่าให้และ แมร่ี ภรรยาของเขาเป็นผู้ได้รับมันและแอบเก็บไว้อีกหลายฉบบั ท าให้ทัง้ดอน
และภรรยากลัดกลุ้มใจแต่ไม่สามารถท าอะไรได้เพราะทัง้คู่มาไกลเกินกว่าจะหยุดเสียแล้ว ใน
ระหว่างนัน้เองประกอบกบัวิลล่ี เคเจอร์ นกักีฬาผิวด ามีปัญหาด้านสขุภาพ ท าให้ดอนไม่สามารถ
ให้วิลล่ีลงแข่งขนัได้เน่ืองจากเป็นการเส่ียงอนัตรายถึงชีวิต  และในการแข่งขนัรอบก่อนชิงแชมป์
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ระดบัชาตขิองกีฬาบาสเกตบอลระดบัมหาวิทยาลยั ทีมบาสเกตบอลเท็กซสั เวสเทิร์นของดอน ฮสั
กินส์ต้องแข่งกับทีมมหาวิทยาลยัอีส เท็กซสั เจ้าบ้าน นกักีฬาทุกคนในทีมไมเนอร์ของดอนก็ต้อง
เผชิญกบัพฤตกิรรมหยาบคายอยา่งการโหไ่ล่, ค าดา่ทอและการขว้างปาสิ่งของเข้าใส่ของกองเชียร์
เจ้าบ้าน ถึงกระนัน้ก็ไม่ท าสามารถให้พวกเขาเสียขวัญและก าลังใจไปได้เลย ทีมไมเนอร์ยังคง
สามารถเอาชนะได้เช่นเคยแต่เม่ือทุกคนกลบัมาถึงโรงแรมซึ่งเป็นท่ีพักนกักีฬา ทัง้ทีมก็ได้พบว่า
ห้องพกัของนกักีฬาผิวด าถกูรือ้อย่างกระจุยกระจายและโดนท าลายข้าวของจนเสียหาย ผนงัของ
ห้องถูกเขียนด้วยสีแดงแสดงถึงถ้อยค าเหยียดเชือ้ชาติจนโค้ชดอนต้องตดัสินใจให้ทุกคนรีบเก็บ
กระเป๋าและเดินทางตอ่เพ่ือไปแข่งกบัทีมของมหาวิทยาลยัซีแอทเติล้ท่ีวอชิงตนั เม่ือการแข่งขนัได้
เร่ิมขึน้นกักีฬาผิวด าไม่สามารถเล่นกันให้เป็นทีมได้และดไูม่มีพลงัท่ีจะแข่ง ท าให้ต้องพ่ายแพ้ใน
ท่ีสุดและสร้างความไม่พอใจให้กับโค้ชดอน ฮัสกินส์เป็นอย่างมาก ในห้องพักนักกีฬาจึงมีการ
ปะทะคารมกนัระหว่างนกักีฬาผิวขาวและผิวด าถึงประเด็นการท่ีคนผิวด าถกูเหยียดเชือ้ชาติตลอด
มา จนโค้ชดอนต้องพูดเพ่ือสร้างขวญัก าลงัใจให้กบันกักีฬาทุกคนให้เข้าใจซึ่งกนัและกันและเล่น
เป็นทีมให้ดีท่ีสดุ 
 เม่ือนักกีฬาทุกคนในทีมในทีมต่างก็ร่วมมือกันเล่นเป็นทีมด้วยความมุ่งมั่นจน
สามารถเอาชนะทีมแคนซสั เจย์ฮอคได้ส าเร็จ และเข้าไปแข่งขนัในเอ็นซีเอเอ ซึ่งเป็นการชิงแชมป์
ระดบัประเทศกับแชมป์เก่าหลายสมยัอย่างทีมมหาวิทยาลยัเคนตกักีท่ี้มีโค้ชระดบัต านานอย่าง
เอดอล์ฟ รัปป์ซึง่เป็นชายแก่ผิวขาวเป็นผู้คมุทีม ในคืนก่อนการแข่งขนัโค้ชดอนเรียกนกักีฬาทัง้หมด
ของเขาทัง้ผิวขาวและผิวด าเข้ามาคยุกนัภายในสนามท่ีจะใช้แข่งขนั เพ่ือท าความเข้าใจร่วมกนัใน
การแข่งขนัท่ีจะเกิดขึน้ในวันรุ่งขึน้ ว่าโค้ชดอนจะให้นกักีฬาผิวด าลงสนามทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นตวั
จริงหรือตวัส ารอง ซึ่งนักกีฬาผิวขาวทุกคนก็เห็นด้วยว่าต้องให้นกักีฬาผิวด าได้ลงเล่นเพ่ือพิสูจน์
ความสามารถและสร้างประวตัศิาสตร์หน้าใหมใ่ห้กบัการแขง่ขนักีฬาบาสเกตบอล 
 ภาพยนตร์เข้าสู่ภาวะคล่ีคลายเม่ือการแข่งขนับาสเกตบอลระหว่างทีมไมเนอร์กับ
ทีมมหาวิทยาลยัเคนตัก๊กีน้ัน้ขบัเค่ียวกนัอย่างหนกัทัง้ผลดักนัรุกและรับ การเล่นอย่างปะทะกนัท า
ให้เกิดการฟาวล์และแฮร่ี ฟลอนอยด์ด์ นักกีฬาผิวด าของทีมไมเนอร์ได้รับบาดเจ็บจนต้อง
เปล่ียนตวัแตก็่ไมท่ าให้ศกัยภาพของทีมไมเนอร์ลดลง ยงัคงเลน่ได้ดีจนท าให้โค้ชเอดอล์ฟ รัปป์ต้อง
ขอเวลานอกเพ่ือแก้เกมให้ได้ เม่ือหมดคร่ึงแรกทีมเท็กซัส เวสเทิร์นก็ยังเป็นฝ่ายน าอยู่ แต่ก็ไม่
สามารถประมาทได้เพราะทีมมหาวิทยาลยัเคนตกักีน้ัน้ขึน้ช่ือเร่ืองการเล่นได้ดีในช่วงคร่ึงหลงั เม่ือ
การแข่งขนัคร่ึงหลงัเร่ิมขึน้ ทัง้สองทีมก็ยงัคงแข่งขนักันอย่างดเุดือด มีการท าฟาวล์หลายครัง้จน
ต้องเปล่ียนตวันกักีฬาออก แต่ด้วยศกัยภาพของทีมเท็กซสั เวสเทิร์นหรือทีมไมเนอร์ของโค้ชดอน
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ยงัคงแขง่ขนัอยา่งไมท้่อถอย จนเหลือเพียงสองนาทีสดุท้าย โค้ชเอดอล์ฟ รัปป์ต้องขอเวลานอกเพ่ือ
สร้างขวญัก าลงัใจให้แก่นกักีฬาของเขา ด้านโค้ชดอน ฮสักินส์ก็ท าบ้างเช่นกนั โดยใช้เวลานีใ้นการ
ปลกุขวญัก าลงัใจให้นกักีฬาในทีมของตนฮึดสู้คว้าชยัชนะมาให้ได้ ภาพยนตร์ด าเนินเร่ืองมาสู่ขัน้
ยุติเร่ืองราวเม่ือทีมเท็กซัส เวสเทิร์นสามารถเอาชนะทีมเคนตักกีม้าได้และกลายเป็นแชมป์
ระดบัประเทศทีมใหม่ นกักีฬาทุกคนในทีมกลบัเมืองเอลปาโซ่ เท็กซสัพร้อมด้วยถ้วยรางวลัในมือ 
ทา่มกลางผู้คนท่ีมารอต้อนรับท่ีสนามบินด้วยบรรยากาศแสนช่ืนม่ืน เร่ืองราวจบลงด้วยความสขุ  
 บทสรุปภาพยนตร์เร่ืองนีย้งัได้ทิง้ท้ายด้วยการบอกถึงชีวประวตัิของผู้ เล่นแตล่ะคน
วา่มีเส้นทางการด าเนินชีวิตตอ่ไปอยา่งไรหลงัประสบความส าเร็จในครัง้นี ้รวมถึงโค้ชเอดอล์ฟ รัปป์ 
ท่ีคดัเลือกนกักีฬาผิวด าคนแรกเข้าสู่ประวตัิศาสตร์ของเคนตกักี ้และในปี 1997 มหาวิทยาลยัเคน
ตักกี ไ้ ด้ว่าจ้างทับบี  ้สมิทธ์มาเป็นหัวหน้าโค้ชผิวด าคนแรกและสามารถพาทีมได้แชมป์
ระดบัประเทศเพียงฤดกูาลแรกท่ีคมุทีม  
 4.1.6.2  มมุมองการเลา่เร่ือง (Point of View) 
 Glory Road นี ้ มีการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบด้าน (The Omniscient) ซึ่งไม่ปรากฎตวัผู้
เล่าในลักษณะของบุคคลและเป็นการเล่าเร่ืองอย่างเป็นกลางตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้จริง  
ภาพยนตร์เล่าเร่ืองโดยเร่ิมจากเหตุการณ์ในฉากท่ีโค้ชดอน ฮสักินส์ ผู้ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล
หญิงของโรงเรียนมธัยมเบนจามินได้รับการทาบทามจากทางมหาวิทยาลยัเท็กซสั เวสเทิร์น ให้มา
คมุทีมไมเนอร์ และภาพยนตร์ก็ได้ด าเนินเร่ืองตามล าดบัเวลาเร่ือยมา โดยมีการย้ายเหตกุารณ์ท่ี
เกิดขึน้ในเวลาเดียวกันสลับให้ผู้ชมได้เห็นซึ่งเป็นลกัษณะของการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบด้าน  ท าให้
ผู้ชมสามารถเห็นเหตกุารณ์ส าคญัท่ีเกิดขึน้กับตวัละครหลกัอย่างดอน ฮสักินส์ รวมถึงนกักีฬาใน
ทีมไมเนอร์ของเขา เช่น เหตุการณ์ท่ีนกักีฬาทีมไมเนอร์คนอ่ืนๆ ก าลงัสัง่อาหารและสนทนากัน
อย่างมีความสุขในภัตตาคาร ในขณะท่ีเนวิล เชด หนึ่งในนกักีฬาผิวด าของทีมไมเนอร์ก็ก าลงัถูก
ชายผิวขาวสามคนรุมท าร้ายในห้องน า้ของภตัตาคารแหง่นัน้  
 4.1.6.3  แก่นเร่ือง (Theme) 
 แก่นเร่ืองของGlory Road คือ แก่นเร่ืองในด้านธรรมชาติของมนษุย์ ในภาพยนตร์
เร่ืองนีคื้อ อคติทางชาติพันธุ์ของคนผิวขาวท่ีมีต่อคนผิวด า ภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงการเลือก
ปฏิบตัิตอ่คนผิวด าทัง้ค าพูดท่ีเหยียดเชือ้ชาติและการกระท าอนัรุนแรงท่ีส่งผลต่อสภาพจิตใจและ
ร่างกายรวมถึงทรัพย์สิน นอกจากนีค้นผิวด าในภาพยนตร์ต้องพิสจูน์ตวัเองเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับ 
ในขณะท่ีคนผิวขาวซึง่เป็นชนกลุม่หลกัในสงัคมได้รับสิทธิท่ีจะเป็นท่ีการยอมรับอยู่แล้ว ดงัเช่น การ
เป็นนกักีฬาผิวด าในทีมบาสเกตบอลไมไ่ด้รับการยอมรับมากเท่านกักีฬาผิวขาว พวกเขาต้องแสดง
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ศักยภาพให้ทุกคนในวงการบาสเกตบอลและผู้ ชมทัง้ในสนามและนอกสนามได้ เห็นถึง
ความสามารถของนกักีฬาผิวด าท่ีไมไ่ด้ด้อยไปกว่านกักีฬาผิวขาวเลยแม้แตน้่อย 
 4.1.6.4  ความขดัแย้ง (Conflict) 
 ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในเร่ือง Glory Road คือ ความขดัแย้งภายนอกซึ่งเป็นความ
ขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคมท่ีเกิดจากการท่ีตัวละครมีความขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของสังคม 
อดุมการณ์ของคนในสงัคม ดงัเช่น  ความขดัแย้งท่ีเกิดจากอดุมการณ์เหยียดเชือ้ชาติของชนกลุ่ม
หลักผิวขาวในสังคมอเมริกัน คือ ตวัละครผิวขาวพูดจาดูถูกเหยียดหยามตวัละครผิวด าในเร่ือง
ศกัยภาพในการเล่นบาสเกตบอลท่ีด้อยกว่าคนผิวขาว ความเกลียดชงัคนผิวด าท าให้เกิดการลอบ
ท าร้ายนกักีฬาผิวด าจนบาดเจ็บและการท าลายทรัพย์สินให้เสียหาย การขู่ฆ่านกักีฬาผิวด าส่งผล
ให้เกิดการแตกความสามัคคีกันในหมู่เพ่ือนร่วมทีม รวมถึงกฏเกณฑ์ในวงการบาสเกตบอล
ระดบัชาตท่ีิไมย่อมรับนกักีฬาผิวด าให้ลงเป็นตวัจริงในการแขง่ขนั 
 4.1.6.5  ตวัละคร (Character) 
 ตวัละคร คือ ผู้ด าเนินเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์ ในส่วนนีผู้้ วิจัยได้แนะน าตวั
ละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัตอ่เนือ้เร่ืองมากท่ีสดุ นัน่คือ ดอน ฮสักินส์ 

 ดอน ฮสักินส์ ชายหนุม่ผิวขาวซึง่มีอาชีพเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลระดบัมธัยม 
เขาแตง่งานกับภรรยาช่ือแมร่ีและมีลกูชายเล็กๆ ด้วยกันสามคน เขาได้รับการติดตอ่ให้มาคมุทีม
บาสเกตบอลชายของมหาวิทยาลยัเท็กซสั เวสเทิร์น เมืองเอลปาโช่ ดอน ฮสักินส์เป็นคนท่ีมีความ
มุง่มัน่ ไมเ่หยียดเชือ้ชาต ิเขามองข้ามเร่ืองสีผิวท่ีแตกตา่งของนกักีฬาและสนใจเพียงความสามารถ
ของแตล่ะคน เพ่ือท าให้ทีมบาสเกตบอลทีมนีป้ระสบความส าเร็จในทกุการแข่งขนั 
 นอกจากนีผู้้วิจยัได้วิเคราะห์ปัจจยัในการสร้างตวัละครของตวัละครหลกัท่ีกล่าวมา
ข้างต้นซึง่มีสว่นส าคญัท่ีสดุในการด าเนินเร่ือง เพ่ือให้ทราบถึงจดุประสงค์ของผู้สร้างภาพยนตร์ใน
การก าหนดคณุลกัษณะของตวัละครในภาพยนตร์ได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้
 ความต้องการของตวัละคร (Dramatic Need) คือ เป้าหมายของดอน ฮสักินส์ คือ 
มีความมุ่งมัน่ท่ีจะฝึกฝนนกักีฬาบาสเกตบอลในทีมให้มีศกัยภาพจนสามารถไปถึงการแข่งขนัชิง
แชมป์บาสเกตบอลระดบัมหาวิทยาลยัได้ โดยนกักีฬาทกุคนต้องท าตามกฎและเล่นตามแผนการท่ี
เขาก าหนดไว้อยา่งไมมี่เง่ือนไขเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้เป็นผลส าเร็จ 
 มมุมองของตวัละคร(Point of View) คือ สิ่งท่ีตวัละครเช่ือหรือมมุมองท่ีตวัละครมี
ตอ่โลก ซึง่ไมมี่เร่ืองถกูหรือผิด คือ ดอน ฮสักินส์มีมมุมองตอ่นกักีฬาของเขาโดยมองข้ามเร่ืองสีผิวท่ี
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ในยุคสมัยท่ีสีผิวนัน้มีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการคัดเลือกนักกีฬาในการลงเป็นตวัจริงในการ
แขง่ขนับาสเกตบอล  

ทศันคตขิองตวัละคร (Attitude) คือ สิ่งท่ีตวัละครประเมินคา่ไว้ ซึ่งก็อาจไม่มีถกูหรือ
ผิด เชน่ นกัขา่วจากดสัลสั มอร์นิ่ง นิวส์ สมัภาษณ์ดอน ฮสักินส์ ถึงนกักีฬาผิวด าในทีมไมเนอร์ของ
เขา ขณะเดินทางมาถึงสนามบินดัลลัส เลิฟ ฟิลล์ เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันบาสเกตบอลในระดับ
มหาวิทยาลัย เป็นค าถามท่ีแสดงให้เห็นถึงทัศนคติของเขาท่ีมองว่านักกีฬาผิวด านัน้ไม่เหมือน
นกักีฬาทั่วไป แต่ในทางกลับกันดอนกลับคิดว่าไม่มีอะไรท่ีผิดแผกหรือแตกต่างออกไประหว่าง
นกักีฬาผิวขาวและผิวด าในทีมไมเนอร์ เพราะเขาสนใจเพียงเร่ืองทกัษะอนัยอดเย่ียมท่ีนกักีฬาแต่
ละคนของเขามีอยูใ่นตวัเอง 

การเปล่ียนแปลง (Change) คือ ขัน้ตอนสุดท้าย ความคิดเห็นของตัวละครท่ี
เปล่ียนไปตามอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ในชีวิต ดงัเช่น เม่ือถึงการแข่งขันบาสเกตบอลในนัดชิงแชมป์
ระดบัประเทศท่ีดอน ฮสักินส์สามารถพาทีมไมเนอร์ของเขาให้มาถึงรอบชิงด้วยการใช้นกักีฬาผิวด า
ลงเล่นเป็นตวัจริงในสนามร่วมกับนกักีฬาผิวขาว แต่ในนดัชิงแชมป์เขาต้องการให้นักกีฬาผิวด า
ของเขาได้แสดงให้ทุกคนได้เห็นถึงศักยภาพอันยอดเย่ียมท่ียังไม่เป็นท่ียอมรับในการแข่งขัน
ระดบัประเทศ เขาจงึเลือกให้นกักีฬาผิวด าทัง้เจ็ดคนของเขาลงแข่งขนัในนดัชิงแชมป์โดยเป็นทัง้ตวั
จริงห้าคนและตวัส ารองอีกสองคน ตา่งจากการแขง่ขนัครัง้ท่ีผา่นมาท่ีมีนกักีฬาผิวขาวร่วมอยู่ด้วย 

4.1.6.6  สญัลกัษณ์ (Symbol) 
 สัญลักษณ์ในภาพยนตร์เร่ืองนี ้คือสัญลักษณ์ทางภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ
ภาพยนตร์ ท่ีถกูน าเสนอซ า้ๆ เชน่ วตัถ ุสถานท่ี หรือสิ่งมีชีวิต และสญัลกัษณ์ท่ีพบ คือ การประมวล
ภาพการคว้าชยัชนะของทีมไมเนอร์ในการแข่งขนับาสเกตบอลในแต่ละนดัภายใต้การคมุทีมของ
โค้ชดอน ฮสักินส์ ในนาทีท่ี 52.00-53.30 น.  

ตวัหมาย (Signifier) คือ กลุ่มภาพแข่งขันท่ีคว้าชัยชนะ โดยมีการพาดหัวข่าว
หนงัสือพิมพ์ท่ีรายงานผลการแขง่ขนัเป็นตวัหนงัสือซึ่งเป็นความหมายตรง (Denotative Meaning) 
(เอกสิทธ์ิ พนัธุ์พล,ู 2554: 53) ด้วยการใช้วจันภาษาในรูปแบบของภาษาเขียน (ตวัอกัษร) เพ่ือใช้
ส่ือข้อความถึงการคว้าชยัชนะของทีมไมเนอร์ในการแข่งขนับาสเกตบอลและอวจันภาษาท่ีแสดง
กิริยาอาการดีใจด้วยรอยยิม้ของตวัละครท่ีเป็นนกักีฬาของทีมไมเนอร์ ดงันี ้
 - ภาพท่ี 4.68 ข่าวหนังสือพิมพ์เขียนหัวข้อว่า “บ๊อบบี ้โจ พาทีมชนะ”
(Bobby Joe Leads The Way) ไมเนอร์ 68 คะแนน-โคโลราโด้ สเตท 66 คะแนน (Miners 68-
Colorado state 66) 
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 - ภาพท่ี 4.69 ไมเนอร์ 84 คะแนน-แอริโซน่า สเตท 67 คะแนน (Miners 
84-Arizona state 67) 
 - ภาพท่ี 4.70 หัวข้อข่าว “ไมเนอร์ชนะบูลด็อกส์” (Miners collar 
Bulldogs) 
 - ภาพท่ี 4.71 ไมเนอร์ 83 คะแนน-เฟรสโน สเตท 65 คะแนน (Miners 83 – 
Fresno state 65) 
 - ภาพท่ี 4.72 หวัข้อข่าว “ไมเนอร์ชนะอีกแล้ว” (Another one for the 
miners!)  
 - ภาพท่ี 4.73 อนัดบัท่ี 4 เท็กซลั เวสเทิร์น 17-0 ( 4.Texas Western 17-0) 
 - ภาพท่ี 4.74 ภาพของสีหน้าท่ีเป่ียมไปด้วยรอยยิม้นกักีฬาผิวด าในทีมไม
เนอร์ 

ภาพท่ี 4.68     ภาพท่ี 4.69 

ภาพท่ี 4.70     ภาพท่ี 4.71 
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ภาพท่ี 4.72     ภาพท่ี 4.73 

ภาพท่ี 4.74  
 

ตวัหมายถึง (Signified) ของกลุม่ภาพในภาพยนตร์เร่ืองนี ้คือ ความสามารถของตวั
ละครโค้ชดอน ฮสักินส์ในการคมุทีมไมเนอร์และศกัยภาพของนกักีฬาผิวด าอย่างบ๊อบบี ้โจ ฮิลล์ท่ี
เป็นผู้น าของทีมไมเนอร์ให้สามารถคว้าชยัชนะในการแข่งขนับาสเกตบอลมาได้ในแตล่ะนดัซึ่งเป็น
ความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) ว่าบ๊อบบี ้โจ ฮิลล์ได้ลบค าสบประมาทของชายผิว
ขาวซึง่เป็นผู้จดัการทีมของต้นสงักดัเดมิท่ีดถูกูวา่เขาเป็นคนอวดเก่งแตน่ าทีมไม่เป็นและนกักีฬาผิว
ด าไมส่ามารถท าให้ทีมนัน้ๆ ชนะได้ (เอกสิทธ์ิ พนัธุ์พล,ู 2554: 54) 

เทคนิคทางภาพยนตร์ท่ีถกูน ามาใช้เพ่ือประมวลกลุ่มภาพการแข่งขนัท่ีคว้าชยัชนะ 
คือ การตดัต่อ (Editing) ซึ่งเป็นเทคนิคในการล าดบัภาพท่ีใช้การผสมภาพ (Dissolve) คือ การ
เปล่ียนภาพโดยภาพนัน้ค่อยๆ เลือนหายไปและขณะนัน้ก็มีอีกภาพหนึ่งค่อยๆ เล่ือนซ้อนขึน้มา
แทน เพ่ือส่ือให้เห็นถึงความนุม่นวลของเหตกุารณ์ส าคญัท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์  

4.1.6.7  ฉาก (Scene) 
ฉาก คือ องค์ประกอบส าคญัของการเล่าเร่ืองท่ีใช้บรรจเุหตกุารณ์อย่างต่อเน่ือง มี

ทัง้เวลา ทัง้พืน้ท่ี และแนวความคิด และมีความส าคญัในแง่ของการส่ือความหมายบางอย่างของ
เรืองท่ีมีอิทธิพลตอ่ความคดิในการกระท าของตวัละคร  ฉากท่ีปรากฎในภาพยนตร์เร่ืองนีไ้ด้แก่ 
 1)  ฉากท่ีเป็นช่วงเวลา ได้แก่ ยคุสมยัหรือช่วงเวลาท่ีเกิดเหตกุารณ์ คือ ยคุ 
60 ในปี 1965 
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 2)  ฉากท่ีเป็นการด าเนินชีวิตของตวัละคร หมายถึง แบบแผนหรือกิจวัตร
ประจ าวนัของตวัละคร หรือถ่ินท่ีตวัละครอาศยัอยู่ ในภาพยนตร์เร่ืองนี ้คือ , ฉากอฒัจนัทร์ (ภาพท่ี 
4.75) ฉากห้องแต่งตวันกักีฬา (ภาพท่ี 4.76) ฉากสนามแข่งบาสเกตบอล(ภาพท่ี 4.77)  ฉากใน
มหาวิทยาลยัเท็กซสั เวสเทิร์น (ภาพท่ี 4.78) 

ภาพท่ี 4.75      ภาพท่ี 4.76 

   ภาพท่ี 4.77     ภาพท่ี 4.78 
 

4.1.6.8  ประเดน็เหยียดเชือ้ชาตแิละการเลือกปฏิบตัท่ีิพบในบทสนทนา 
 ผู้วิจยัวิเคราะห์การเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อคนผิวด าของคนผิวขาว 
ผา่นบทสนทนาของตวัละครผิวขาวและตวัละครผิวด าในภาพยนตร์เร่ือง Glory Road ดงัตอ่ไปนี ้
 1)  บทสนทนาแสดงให้เห็นถึงการเหยียดเชือ้ชาติและการมีทศันคติในแง่
ลบอยา่งเหมารวม(Stereotype) ตอ่คนผิวด าของชายผิวขาวซึ่งเป็นผู้จดัการทีมบาสเกตบอลท่ีบ๊อบ
บี ้โจ ฮิลล์สงักัดอยู่ โดยเขาใช้ค าว่า “Nigger” ซึ่งเป็นค าเหยียดเชือ้ชาติมาเป็นสรรพนามในการ
เรียกคนผิวด า เม่ือเขากลา่วถึงบ๊อบบี ้โจ ฮิลล์กบัดอน ฮสักินส์  
ผู้จดัการ   :  คณุอยากคยุกบับ๊อบบี ้โจ ฮิลล์ เหรอ? พวกนิโกร ท าให้คณุชนะไมไ่ด้ 
       หรอก (you can’t win playing nigger ball.) แน่นอนพวกเขากระโดดสงู
       แตน่ าทีมไมไ่ด้ เพราะควบคมุอารมณ์ไมไ่ด้แถมเล่นไม่มีสมอง รวมถึงเด็ก
   คนนัน้ด้วย ยงัไมน่บัเร่ืองอวดเก่งอีก 
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 บทสนทนายังแสดงถึงการดูถูกคนผิวด าว่าไม่มีความเป็นผู้ น าและไม่
สามารถรับมือกบัความกดดนัในการแข่งขนักีฬาได้ คนผิวด ามีความด้อยกว่าคนผิวขาวเพราะไม่มี
ความฉลาดในการเลน่บาสเกตบอลซึง่เป็นทศันคติในเชิงอตัวิสยั (Subjectivity) ของชายผิวขาวคน
นี ้
 2)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงทศันคติในแง่ลบของรอส มวัร์ ชายผิวขาว
ซึ่งเป็นนกัจิตวิทยาและเทรนเนอร์ประจ าทีมไมเนอร์ท่ีมีตอ่การให้นกักีฬาผิวด าลงเป็นผู้ เล่นตวัจริง
ในแขง่ขนับาสเกตบอล เม่ือดอน ฮสักินส์ต้องการสรรหานกักีฬาใหมเ่ข้ามาเสริมทีมโดยไม่สนเร่ืองสี
ผิว โดยรอส มวัร์นัน้ยงัได้ใช้ค าว่า “Negroes” ซึ่งเป็นค าเหยียดเชือ้ชาติมาเป็นสรรพนามเรียกคน
ผิวด า 
โม :  ยงัมีคนคดัเลือกจากนิวยอร์ก ฮิลตนั ไวท์ ตอนนีเ้ขามีเด็กอยู่สามคน พวก
    นัน้เป็นเด็กท่ีเล่นข้างถนน เขาบอกว่าพวกนัน้เล่นได้กับทุกคน ทุกคนท่ี
    คณุตามหาอยู ่เป็นผิวด าหมดนะ ดอน คณุคดิจะหาสกัก่ีคน?  
ดอน  :  เราต้องการผู้ เล่นเจ็ดคนท่ีสามารถยิงลูกลงห่วงและรีบาวน์ได้ ถ้าผิวสีก็
  โอเค 
รอส :  ถ้าอยา่งนัน้ขอให้ผมได้พดูหน่อยเถอะ ทางตอนใต้ ไม่มีผู้ เล่นผิวสีคนไหน
  ได้ลงแข่งบาสดิวิชัน่หนึ่งรวมถึง เอสอีซี เอซีซี และเอสดบัเบิลยซีูแตค่ณุ
  จะใช้คนผิวสีถึงเจ็ดคน ในทีมเราไมย่กัรู้มาก่อนหรือผมหฝูาดไปเอง 
ดอน :  ไมห่รอก รอส ผมต้องการชนะ  
รอส  :  (หวัเราะเล็กน้อย) คณุก าลงัจะฝากอนาคตบาสเก็ตบอล ไ ว้ ท่ี พ ว ก นิ 
  โกร(You carring on like Negroes gonna be the future of  
   basketball.)  

นกึภาพไมอ่อกเลยมนัมีกฎอยู ่กฎท่ีมองไมเ่ห็น ลงได้ เม่ือเป็นเจ้าบ้าน ลง
ได้ เม่ือไปเยือนและก าลงัจะแพ้ พระเจ้าทรงเมตตา น่ีขนนิโกรลงหมด ไม่
มีทางแน่ (Loading up on Negroes, that just ain’t done.) คณุเอา
อาชีพคณุไปเส่ียงรวมทัง้ของผมและของโมด้วย  

 3)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงทศันคติในแง่ลบของผู้หญิงผิวขาวคนหนึ่ง
ในงานเลีย้งก่อนการแข่งขันนัดชิงแชมป์ท่ีมีต่อคนผิวขาวอย่างดอน ฮัสกินส์ว่าเป็นคนบ้าท่ีใช้
นกักีฬาผิวด าในการลงเป็นตวัจริงในแข่งขนับาสเกตบอล โดยมีแมร่ี ฮสักินส์ ภรรยาของดอนได้ยิน
ในสิ่งท่ีผู้หญิงคนนีพ้ดู 
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หญิงผิวขาว :  มีแตค่นบ้าท่ีเลน่กบัพวกผิวสี (That horrible man, playing those  
  coloreds.) คณุมาจากไหนเหรอคะ ? 
แมร่ี ฮสักินส์ :  เอลปาโซใ่นเท็กซสัคะ่ และฉนัแตง่งานกบัคนบ้าท่ีคณุก าลงัพดูถึงอยู่ 
 บทสนทนาแสดงให้เห็นว่าคนผิวขาวท่ีเป็นมิตรต่อคนผิวด าอย่างดอน ฮัส
กินส์ ก็สามารถโดนคนผิวขาวดถูกูเหยียดหยามได้เช่นกนั ท าให้เขามีสถานะไม่ตา่งจากนกักีฬาผิว
ด าของเขาท่ีถกูแบง่แยกสีผิวจากคนผิวขาวซึง่เป็นชนกลุม่หลกัในสงัคมอเมริกนั   
 4)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการเหยียดเชือ้ชาติและการมีทศันคติในแง่
ลบตอ่นกักีฬาผิวด าของชายผิวขาวสามคนด้วยการดถูกูวา่นกักีฬาผิวด าไม่มีความสามารถพอท่ีจะ
เอาชนะนกักีฬาผิวขาวได้ โดยใช้ค าว่า “Nigger” ซึ่งเป็นค าเหยียดเชือ้ชาติมาเป็นสรรพนามในการ
เรียกคนผิวด า 
ชายผิวขาว1 :  อยากให้เกมนีจ้บเร็วๆ ฉนัจะได้กลบัไปเมมฟิสซะที  
ชายผิวขาว2  :  มีอยูอ่ย่างหนึง่ นิโกรห้าคน เอาชนะคนขาวห้าคนไมไ่ด้หรอก (Well, one 
  thing’s for sure – can’t no five niggers beat five white boys.) 
ชายผิวขาว3 :  ใช ่แคไ่อ้มืดสถลุทัง้หมดนัน่ พวกมนัคิดว่าเหมาะกบัท่ีน่ี (Yeah. Just 
  black trash, that’s all they are. They think they belong here.)  
 บทสนทนายงัแสดงถึงการดถูกูคนผิวด าวา่มีศกัยภาพด้อยกว่าคนผิวขาวใน
การเลน่บาสเกตบอลซึง่เป็นทศันคตใินเชิงอตัวิสยั (Subjectivity) ของชายผิวขาวทัง้สามคนนี ้
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ตารางท่ี 4.6  วจันภาษาและอวจันภาษาในเร่ือง Glory Road 

 
ประเดน็เหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบัติ 

ประเภท สัญญะในภาพยนตร์ 
วัจนภาษา 
ภาษาเขียน 
(ตัวอักษร) 

ห้องพกันกักีฬาผิวด าถกูรือ้ค้นและท าลายข้าวของให้เสียหายและเขียน
ค าเหยียดเชือ้ชาตไิว้ท่ีผนงัห้องด้วยเลือด   

ภาพท่ี 4.79                                         ภาพท่ี 4.80 
“Coons go home”  (ไอ้มืดกลบับ้านไป )  “Niggers die” ( ไอ้นิโกรไป
ตายซะ) และ KKK คืออกัษรย่อของ Ku Klux Klan กลุ่มคลคูลกัซ์
แคลน ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของการใช้ความรุนแรงในการกดข่ีและท าลาย
คนด าให้ยอมอยู่ภายใต้สภาพของคนท่ีต ่าต้อย อย่าฝันว่าจะมีความ
เท่าเทียมถึงขัน้จะเข้าไปแบ่งหรือแย่งอ านาจการเมืองของคนขาวได้
เป็นอนัขาด (ธเนศ อาภรณ์สวุรรณ, 2551:85) 
(การเหยียดเชือ้ชาตผิา่นสญัญะท่ีเป็นภาษาเขียน ) 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.81 
ดอน  ฮสักินส์ได้รับจดหมายขูจ่ากผู้ไมห่วงัดีท่ีต้องการให้เขาหยดุใช้ผู้
เลน่ผิวด าในการแขง่ขนับาสเกตบอล “You nigger lover. You need 
to stop messin around….”   “ไอ้คนรักนิโกร หยดุป่วนได้แล้ว” 
(การเหยียดเชือ้ชาตผิ่านสญัญะท่ีเป็นภาษาเขียน ) 
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ตารางท่ี 4.6  (ตอ่) 
 
 ประเดน็เหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบัติ 

ประเภท สัญญะในภาพยนตร์ 
อ วั จ น ภ า ษ า 
ประกอบด้วย สีหน้า 
ท่าทาง แววตา การ
ก ร ะ ท า  ห รื อ
สั ญ ลั ก ษ ณ์ 
เคร่ืองหมาย 

              ภาพท่ี 4.82                                    ภาพท่ี 4.83 
สีหน้าลูกค้าผิวขาว พวกเขาใช้สายตามองซึ่งแสดงถึงความประหลาดใจ
เม่ือเห็นนกักีฬาผิวด าของทีมไมเนอร์เดินเข้ามาในร้านอาหาร (การเหยียด
เชือ้ชาตติอ่คนผิวด าผา่นอวจันภาษา) 

ภาพท่ี 4.84 

ภาพท่ี 4.85 
เนวิล  เชด หนึ่งในนกักีฬาบาสเกตบอลผิวด าของทีมไมเนอร์ถกูชายผิวขาว
สามคนรุมท าร้ายร่างกายในห้องน า้ของภัตตาคาร (การเลือกปฏิบตัิตอ่คน
ผิวด าผา่นการกระท าอนัรุนแรง) 
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4.1.7  วิเคราะห์แนวคิดการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์เร่ือง Pride 
4.1.7.1  โครงเร่ือง 

 Pride มีการเร่ิมเร่ืองจากช่วงเวลาย้อนอดีตของตวัละครหลกั จิม เอลลิส ชายผิวด า
ในช่วงวยัรุ่น ในปี ค.ศ. 1964 สมยัท่ีเขาเป็นหนึ่งในนกักีฬาว่ายน า้ของทีมจากวิทยาลยัเชนีย์สเตท 
กรรมการการแข่งขนัว่ายน า้จะยกเลิกการแข่งขนัหากมีจิม เอลลิสลงแข่งขนัในรายการนัน้ด้วย จิม
จึงท าใจยอบรับและก าลังจะถอนตวั แต่โค้ชของเขาซึ่งเป็นคนผิวขาวยังคงยืนยันท่ีจะให้เขาลง
แข่งขนั เม่ือเข้าไปในสระว่ายน า้ท่ีมีบรรดาผู้ เข้าแข่งขนั เหล่าคนดแูละบรรดากรรมการเป็นคนผิว
ขาวทัง้หมด จิมโดนโห่ไล่ให้ออกไปจากการแข่งขนั แตเ่ขายงัคงขึน้ไปประจ าท่ีต าแหน่งจดุสตาร์ท 
เม่ือเสียงสญัญาณดงัขึน้ เขาเป็นเพียงคนเดียวท่ีกระโดดลงน า้ นกักีฬาผิวขาวคนอ่ืนๆ ไม่มีใครยอม
ร่วมแขง่ขนักบัเขา สร้างความไมพ่อใจให้กบัจิมเป็นอยา่งมากจนเกิดการทะเลาะวิวาทกบัต ารวจผิว
ขาวและผู้คนในสระวา่ยน า้ ท าให้เขามีประวตัเิร่ืองทะเลาะวิวาทตดิตวั 
 ภาพยนตร์ด าเนินเข้าสู่การพัฒนาเหตกุารณ์เม่ือสิบปีตอ่มา ในปี 1974 จิม เอลลิส
เดนิทางมายงัฟิลาเดลเฟีย เพ่ือสมคัรงานท่ีเมนไลน์ อะคาเดม่ี สถานศกึษาท่ีมีช่ือเสียงแตไ่ด้รับการ
ปฏิเสธจากทางโรงเรียน ด้วยเหตผุลท่ีเขาเป็นคนผิวด า เขาจึงต้องไปยงัส านกังานจดัหางานเพ่ือขอ
งานท า เจ้าหน้าท่ีจึงแนะน าให้เขาไปท างานท่ี PDR หรือ แผนกให้ความบนัเทิงของฟิลาเดลเฟีย 
(Philadelphia Department of Recreation) ซึ่งต้องการคนเก็บข้าวของท่ีศนูย์ฝึกกีฬามาร์คสั ฟอ
สเตอร์ ในเมืองไนซ์ทาวน์ซึ่งเป็นย่านชุมชนชาวแอฟริกนั-อเมริกัน โดยทางเมืองต้องการจะปิดตึก
หลงันัน้ในอีกสองเดือนข้างหน้า เม่ือเขาเดินทางมาถึงศนูย์ฯมาคสั ฟอสเตอร์ ก็พบกับความเส่ือม
โทรมของศูนย์ฯท่ีไม่มีใครเข้ามาใช้บริการเป็นเวลานานแล้ว ข้าวของถูกทิง้อย่างระเกะระกะ มี
เยาวชนผิวด าเพียงไมก่ี่คนมาเพื่อเลน่บาสเกตบอลอยูท่ี่สนามด้านนอกเท่านัน้  นอกจากนีเ้ขายงัได้
พบกบัผู้ดแูลศนูย์แหง่นีช่ื้อวา่ เอลสตนั จอห์นสนั เป็นผู้ชายผิวด าวยักลางคนอาศยัอยู่ในศนูย์ฯแห่ง
นีเ้พียงล าพัง การมาถึงของจิม เอลลิส ท าให้เอลสตนัไม่ค่อยพอใจนกัท่ีทางเมืองต้องการจะปิด
ศนูย์แหง่นีซ้ึง่เขาเป็นผู้ดแูลมาตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้โดยไม่แจ้งให้เขาทราบก่อน ท าให้เอลสตนัไม่ค่อยจะ
ถกูชะตากบัจิม แตค่วามสมัพนัธ์ฉันท์มิตรของทัง้สองคนก็พฒันาขึน้เร่ือยๆ จากการเร่ิมต้นท างาน
ในแตล่ะวนัของจิม โดยมีเอลสตนัคอยจบัตามองอยู ่  
 ในวนัหนึ่ง จิมก าลงัเก็บข้าวของภายในศนูย์ฯอยู่นัน้ เขาได้ยินเสียงน า้หยด เขาจึง
พบว่าศูนย์แห่งนีมี้สระว่ายน า้อยู่ด้วย ท าให้จิมหวนระลึกถึงการว่ายน า้ เขาจึงลงมือท าความ
สะอาดสระ เพ่ือให้สามารถกลบัมาใช้งานได้อีกครัง้ และวนัหนึ่งทางเมืองสั่งให้พนักงานมาเก็บ
แป้นบาสเกตบอลออกไป ท าให้วยัรุ่นผิวด าห้าคนท่ีมาเล่นบาสเกตบอลเป็นประจ าไม่สามารถเล่น
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กีฬาได้เหมือนเช่นเคย  จิมท่ีเฝ้ามองดอูยู่ท่ีประตูทางเข้าศูนย์จึงได้เปิดประตทูิง้ไว้ เผ่ือจะมีเด็ก
วยัรุ่นสนใจเข้ามาในศูนย์ และก็เป็นไปตามคาดวยัรุ่นผิวด าห้าคนนัน้ได้ลองเดินเข้ามาในศูนย์ฯ
และด้วยความท่ีอากาศในวนันัน้ร้อนมาก พวกเขาจึงลงว่ายน า้เล่นในสระอย่างสนกุสนาน  เม่ือจิม
เห็นจึงแนะน าการว่ายท่ีถูกต้องให้กับหนึ่งในวยัรุ่นนัน่ก็คือ อนัเดร แต่ด้วยความคึกคะนอง อนัเด
รจงึขอท้าดวลแขง่วา่ยน า้กบัจิม เขารับค าท้าและผลท่ีออกมาคือ จิมชนะ ท าให้วยัรุ่นคนอ่ืนๆ สนใจ
ท่ีจะฝึกวา่ยน า้และให้จิมคนช่วยสอนให้  เม่ือทกุคนว่ายน า้ได้ดีขึน้ จึงอยากขอให้จิมพาพวกเขาไป
แข่งขนักับคนท่ีอ่ืนบ้าง จิมและเอลสตนัจึงช่วยกันท าให้พวกเขาได้เป็นตวัแทนอย่างเป็นทางการ
ของศนูย์ฝึกกีฬามาคสั ฟอสเตอร์แห่งนี ้และยงัมีวยัรุ่นหญิงผิวด าท่ีชอบว่ายน า้มาขอเข้าร่วมทีม
ด้วยอีกหนึง่คนช่ือ วิลลิเมน่า ธอมป์สนั รวมกบัผู้ชายอีกห้า คนได้แก่ ฮาคิม , อนัเดร,เทย์เลอร์,เรจจี ้
โจนส์ และวอลท์ เดวิส  และฮาคิมนัน้มีพ่ีสาวช่ือ ซู คาเตอร์ซึ่งเป็นสมาชิกสภาเมือง เธอช่วย
เดินเร่ืองให้ศนูย์กีฬาแห่งนีไ้ม่ต้องปิดตวัลงตามค าขอร้องของเอลสตนั  ในการแข่งขนัครัง้แรกของ
ทีมพีดีอาร์ท่ีจิม เอลลิสเป็นโค้ชนัน้ต้องเดินทางออกจากเมืองไปแข่งกบัทีมว่ายน า้ของเมนไลน์ อะ
คาเดม่ี ช่ือว่าทีมเมนไลน์ บาราคดูสั ซึ่งมีโค้ชฝึกสอนผิวขาวช่ือว่าริชาร์ด บินโควสกี ้หรือเดอะบิงค์ 
ซึ่งเป็นผู้ ท่ีปฏิเสธจิมในการเข้าท างานเป็นครูท่ีเมนไลน์ฯก่อนหน้านีม้าแล้ว  เม่ือก าลงัจะลงแข่งขนั
ทัง้จิมและเอลสตนัเตรียมชดุว่ายน า้ท่ีถกูต้องมาให้เด็กๆในทีมว่ายน า้ทัง้หกคนแตไ่ม่มีใครยอมใส ่
เพราะเห็นว่าเป็นเร่ืองตลก เม่ือการแข่งขนัเร่ิมขึน้นกักีฬาจากทีมพีดีอาร์ท าได้ดีในช่วงแรก แตเ่ม่ือ
กางเกงว่ายน า้ของฮาคิมเกิดหลุดออกจากตวัเขาขณะเขาว่ายกลบัตวั ทุกคนรอบสระทัง้นกักีฬา
และเหลา่คนดผูิวชาวตา่งพากนัหวัเราะเยาะ จิมรู้สึกอบัอายเป็นอย่างยิ่ง เม่ือเด็กๆ ไม่ได้ตัง้ใจท่ีจะ
แข่งว่ายน า้อย่างจริงจงัจนกรรมการของสระต้องขอให้จิมดแูลนกักีฬาของเขาให้ดีกว่านี ้เม่ือการ
แขง่ขนัรอบสดุท้ายมาถึง อนัเดร จากทีมพีดีอาร์ลงแข่งขนัแตโ่ดนนกักีฬาผิวขาวจากเมนไลน์ บารา
คดูสัเตะเข้าท่ีศีรษะ สร้างความไม่พอใจให้กบัจิมและอนัเดรเป็นอนัมาก จนเกิดการทะเลาะวิวาท
กนัระหว่างนกักีฬาทัง้สองทีมและโค้ช แต่สดุท้ายก็ต้องแยกย้ายกนัไป จิมพานกักีฬาของเขากลบั
เมืองไนซ์ทาวน์ด้วยความอบัอาย แตไ่ม่มีนกักีฬาของเขาสกัคนท่ีจะรู้สึกเสียใจกบัการกระท าเล่นๆ
ครัง้นีท้ัง้ๆท่ีมีโอกาสท่ีจะได้ท าสิ่งพิเศษ แตก่ลบัท ามนัพงัเพราะไม่ได้ใส่ใจอย่างจริงจงั  จึงท าให้จิม
และเอลสตนัต้องพดูสัง่สอนให้ทกุคนคิดได้ ในวนัรุ่งขึน้นกักีฬาทุกคนจึงตัง้ใจฝึกซ้อมอย่างจริงจงั
และฝึกทกุวนัด้วยความมุ่งมัน่ตามค าสัง่ของจิม   ในเมืองไนซ์ทาวน์นีมี้นกัเลงผิวด าเจ้าถ่ินท่ีไม่มี
ใครกล้ายุง่นัน่คือ แฟรงคลิน เพียร์ซ และพรรคพวกของเขาซึ่งท าธุรกิจผิดกฎหมายเขาพยายามผกู
มิตรกบัจิมแตไ่มเ่ป็นผล วนัหนึง่เพียร์ซเรียกเรจจี ้โจนส์ นกักีฬาของจิมให้ขึน้รถ เพ่ือไปท างานชดใช้
คา่วิทยุท่ีเพียร์ซได้ขโมยมาซึ่งเขาเป็นคนท ามนัพงัไป แต่อนัเดรซึ่งเคยท างานให้กับเพียร์ซมาก่อน
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เข้ามาขดัขวางไว้และขอเสนอตวัท างานให้แทน เพราะไม่ต้องการให้เรจจีต้้องเข้ามายุ่งกบัเร่ืองผิด
กฎหมาย  ระหว่างทางท่ีทัง้สองคนอยู่บนรถของเพียร์ซและได้ขบัไปตามถนน  จิมนัง่รับประทาน
อาหารอยูใ่นร้านอาหารกบัซู คาร์เตอร์ได้เกิดสงัเกตเห็นเข้าและวิ่งมาขวางรถเอาไว้ด้วยความโมโห 
เขาบอกให้เด็กๆลงจากรถและบอกกับเพียร์ซว่าห้ามมายุ่งกับเด็กๆของเขาอีกเป็นอันขาด แต่
เพียร์ซไมส่นใจและบอกวา่เร่ืองนีย้งัไมจ่บให้เขาระวงัตวัไว้ให้ดี 
 เม่ือศูนย์ฝึกกีฬามาร์คสั ฟอสเตอร์สามารถเปิดด าเนินการต่อไปได้ จึงได้จัดการ
แขง่ขนัวา่ยน า้ครัง้ท่ีสองขึน้ท่ีสระว่ายน า้แห่งนีโ้ดยมีทีมพีดีอาร์เป็นเจ้าบ้านและทีมเมนไลน์ฯ ของริ
ชาร์ด บินโควสกีเ้ป็นทีมเยือนมาแข่งขนั แต่ทีมเมนไลน์ฯ ไม่ยอมลงแข่งขันด้วยโดยอ้างว่ามีเด็ก
ป่วยและต้องการจะจัดการแข่งขันใหม่ท่ีไม่ใช่สระแห่งนีแ้ละพากันกลับไป สร้างความ ไม่พอใจ
ให้กบัจิมเป็นอย่างมาก เพราะนกักีฬาของเขามีความตัง้ใจจริงและคนผิวด าในชมุชนไนซ์ทาวน์ก็
มาชมการแขง่ขนัครัง้นีอ้ยา่งมากมาย แตเ่ป็นอนัต้องยกเลิกไปเพราะการถกูเลือกปฏิบตัิท่ีเกิดขึน้ใน
การแข่งขนั  ความเสียใจของเด็กๆ ของเขาในครัง้นีก้ลายมาเป็นแรงผลกัดนัให้ทกุคนฮึดสู้และเข้า
แข่งขนัในหลายรายการเร่ือยมา ทกุคนในทีมมีรางวลัติดมือกลบับ้านมาด้วยตลอด เป็นเวลาสาม
เดือนท่ีทีมว่ายน า้จากศนูย์ฝึกกีฬามาร์คสั ฟอสเตอร์ สะสมคะแนนจนสามารถจะลงแข่งชิงแชมป์
ว่ายน า้แห่งชาติท่ีจะจัดขึน้ท่ีมหาวิทยาลัยบัลติมอร์ได้ ทีมว่ายน า้นีไ้ด้สร้างช่ือเสียงและความ
ภาคภมูิใจให้กบัครอบครัวและเมืองไนซ์ทาวน์ของพวกเขาเป็นอยา่งมาก   
 ภาพยนตร์เข้าสู่ขัน้ภาวะวิกฤตเม่ือก่อนการแข่งขนัชิงแชมป์ว่ายน า้ระดบัชาติหนึ่ง
วนั เพียร์ซนกัเลงเจ้าถ่ินและพรรคพวกเข้ามาท าลายข้าวของภายในศนูย์ฯมาร์คสั ฟอสเตอร์ จนพงั
เสียหาย เพียร์ซปัสสาวะลงในสระว่ายน า้ ท าให้จิมโกรธมาก ผลกัเพียร์ซให้ตกลงไปในสระว่ายน า้
และชกต่อยพรรคพวกของเพียร์ซจนล้มลง จิมกระโดดลงสระว่ายน า้เพ่ือจบัเพียร์ซกดน า้ แตพ่วก
เดก็ๆ รีบกระโดดลงไปห้ามไว้ เพราะไมต้่องการให้จิมท าร้ายเพียร์ซจนเป็นภยัตอ่ตนเอง  เพียร์ซถกู
ส่งเข้าโรงพยาบาลและตามรายงานของต ารวจ ไม่มีการแจ้งข้อหากบัจิม เอลลิสแต่อย่างใด แต่ก็
เป็นเหตใุห้ซู พ่ีสาวของฮาคิมนัน้ผิดใจกบัจิม เพราะทราบจากต ารวจว่าจิมเคยมีประวตัิโดนจบักุม
เม่ือครัง้ปี 1964 จิมพยายามอธิบายให้ซูเข้าใจ แตเ่ธอก็ไม่รับฟัง เขาจึงลงโทษตวัเองท่ีไม่สามารถ
เป็นตวัอยา่งท่ีดีให้กบัเดก็ๆได้ โดยการไมเ่ป็นโค้ชให้กบัเด็กๆอีกตอ่ไป เขาให้เด็กๆ คิดกนัเองในการ
ลงแขง่ขนัว่ายน า้ชิงแชมป์ระดบัชาติท่ีก าลงัจะเดินทางไปแข่ง โดยมี อนัเดร เป็นกปัตนัทีมและวาง
แผนการแขง่ จิมได้ให้ข้อคดิกบัเดก็ๆ ไว้มากมายเพ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจ 
 ภาพยนตร์ด าเนินเร่ืองมาถึงภาวะคล่ีคลายเม่ือนกักีฬาของทีมศนูย์ฝึกกีฬามาร์คสั 
ฟอสเตอร์ (PDR) ทัง้หกคนซึ่งล้วนแตเ่ป็นชาวแอฟริกนั-อเมริกนัทัง้สิน้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลยั
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บลัติมอร์เพ่ือท าการแข่งขันว่ายน า้ โดยมีแชมป์เก่าอย่างทีมเมนไลน์ บาราคูดสัเข้าแข่งขันด้วย  
การแข่งขนัเร่ิมต้นในประเภทของบุคคล สะสมคะแนนไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะเป็นประเภท
ของการว่ายผลดั เม่ือการแข่งขนัเร่ิมขึน้อย่างคบัเค่ียวกันทีมพีดีอาร์ของจิม ได้ฝากความหวงัไว้ท่ี
การวา่ยผลดัสดุท้าย โดย เรจจี ้โจนส์ ผู้ ท่ีอนัเดร กปัตนัทีมเช่ือมัน่ว่าเขาเป็นคนท่ีมีความมุ่งมัน่มาก
ท่ีสดุในทีม และสามารถท่ีจะเป็นผู้คว้าชยัชนะให้กบัทีมได้ 
 ภาพยนตร์เข้าสูข่ัน้ยตุเิร่ืองราวเม่ือทีมพีดีอาร์ สามารถคว้าแชมป์การแข่งขนัว่ายน า้
ระดบัชาตมิาได้เป็นผลส าเร็จ จิมและซู คาเตอร์ปรับความเข้าใจกนัได้ พวกเขายงัเป็นท่ียอมรับของ
คนผิวขาวเม่ือโค้ชริชาร์ด บินโควสกีจ้ากเมนไลน์ฯ เดินเข้ามาจบัมือแสดงความยินดีตอ่จิม เอลลิส  
เร่ืองราวของภาพยนตร์ได้จบลงด้วยบรรยากาศแหง่ชยัชนะและความสขุ 
 4.1.7.2  มมุมองการเลา่เร่ือง (Point of View) 
 Pride มีการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบด้าน (The Omniscient) ซึ่งไม่ปรากฎตวัผู้ เล่าใน
ลกัษณะของบคุคลและเป็นการเล่าเร่ืองอย่างเป็นกลางตามเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริง  ภาพยนตร์เล่า
เร่ืองโดยเร่ิมจากเหตกุารณ์ในฉากการย้อนไปในอดีตของจิม เอลลิส สมยัท่ียงัเป็นนกักีฬาว่ายน า้
ของวิทยาลยัเชนีย์ สเตทและได้กลบัมายงัปัจจบุนัซึ่งผ่านมาเป็นเวลา 10 ปี หลงัจากเหตกุารณ์ใน
อดีตของจิม โดยภาพยนตร์ด าเนินเร่ืองตามล าดบัเวลาเร่ือยมาจนถึงบทสรุปของภาพยนตร์ซึ่งเป็น
ลกัษณะของการเลา่เร่ืองแบบรู้รอบด้านท่ีสามารถข้ามเวลาและสถานท่ีในภาพยนตร์ได้ ท าให้ผู้ชม
สามารถเห็นเหตกุารณ์ส าคญัท่ีเกิดขึน้กบัชีวิตของจิม เอลลิสและตวัละครอ่ืนๆ เช่น ฉากเหตกุารณ์
ในสระวา่ยน า้ท่ีนกักีฬาก าลงัแขง่ขนักนัสลบักบัฉากเหตกุารณ์ของคนท่ีเฝ้าดกูารแขง่ขนัอยู่บนบก 

4.1.7.3  แก่นเร่ือง (Theme)  
 แก่นเร่ืองหลกัของ Pride คือแก่นเร่ืองด้านธรรมชาติของมนษุย์ ในเร่ืองนี ้คือ ความ
มุง่มัน่และการไมย่อ่ท้ออปุสรรคท่ีเกิดจากอคตทิางชาติพนัธุ์ ภาพยนตร์จึงแสดงให้เห็นถึงการเลือก
ปฏิบัติต่อคนผิวด า ในอดีตของตัวละครจิม เอลลิส เขาถูกกีดกันจากกลุ่มคนผิวขาวท่ี เป็น
คณะกรรมการการแข่งขนัไม่ให้ลงแข่งขนัว่ายน า้ร่วมกับนกักีฬาผิวขาว นอกจากนีเ้ขายงัโดนกลุ่ม
คนผิวขาวท่ีเป็ผู้ เข้าชมกีฬารอบสระโห่ไล่ให้เขาออกไปพร้อมกับมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกบัต ารวจผิว
ขาวท่ีต้องการจับตวัเขาออกไปจากการแข่งขันว่ายน า้ เม่ือมาถึงยุคปัจจุบันของภาพยนตร์ จิม 
เอลลิสในฐานะโค้ชผู้ ฝึกสอนกีฬาว่ายน า้ของทีมพีดีอาร์ท่ีนกักีฬาในทีมของเขาล้วนเป็นเยาวชนผิว
ด าในเมืองไนซ์ทาวน์ เขาและนักกีฬาของเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเสมอ เม่ือเกิดปัญหากับ
นกักีฬาผิวขาวของทีมอ่ืน กรรมการซึ่งเป็นคนผิวขาวท าการเลือกปฏิบตัิโดยการเข้าข้างคนผิวขาว
ด้วยกนั ตวัอย่างเช่น องัเดร นกักีฬาผิวด าจากทีมพีดีอาร์ถูกนกักีฬาผิวขาวจากทีมเมนไลน์ บารา
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คดูสั เตะเข้าท่ีศีรษะขณะแข่งขนัว่ายน า้ แตน่กักีฬาผิวขาวก็ไม่ได้รับการลงโทษแต่อย่างใดในการ
ท าร้ายคนผิวด า 

4.1.7.4  ความขดัแย้ง (Conflict) 
 ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในเร่ือง Pride คือ ความขดัแย้งภายนอกซึ่งพบในสองรูปแบบ
ด้วยกัน ดงันี ้ความขดัแย้งภายนอกในรูปแบบท่ีหนึ่ง คือ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์
ด้วยกนัซึง่เกิดจากการท่ีตวัละครสองฝ่ายไมล่งรอยกนั ตวัละครหลกัจิม เอลลิสกบัตวัละครฝ่ายตรง
ข้ามช่ือ แฟรงคลิน เพียร์ส มีความขัดแย้งกันเน่ืองจากจิม เอลลิสขัดขวางไม่ให้เขาใช้เด็กท่ีเป็น
นกักีฬาวา่ยน า้ผิวด าของจิมมาท างานผิดกฎหมายให้ เพียร์สจึงไม่ยอมเลิกราจนกว่าจะแก้แค้นจิม
ให้ได้  
 นอกจากนีต้วัละครหลกัจิม เอลลิส ยงัมีความขดัแย้งกบัตวัละครริชาร์ด บินโควสกี ้
(ตวัแทนคนผิวขาว) การท่ีบินโควสกีป้ฏิเสธท่ีจะรับจิมเข้าท างานในสถานศกึษาเมนไลน์ อะคาเดม่ี
เน่ืองจากเห็นวา่เขานัน้เป็นคนผิวด าและถกูมองวา่ไมมี่ศกัยภาพพอท่ีจะสอนเดก็ผิวขาวได้   
 ความขดัแย้งภายนอกในรูปแบบท่ีสอง คือ ความขดัแย้งระหว่างมนษุย์กบัสงัคมท่ี
เกิดจากการท่ีตวัละครมีความขดัแย้งกบักฎเกณฑ์ของสงัคม ดงัเชน่  การกีดกนัตวัละครผิวด าไม่ให้
มีสิทธิเท่าเทียมกัน ท าให้ความขดัแย้งเกิดขึน้เม่ือตวัละครผิวด าได้รับการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรม
จากกลุม่คนผิวขาวซึง่เป็นชนกลุม่หลกั เชน่ การถกูโหไ่ลแ่ละหวัเราะเยาะในการแข่งขันว่ายน า้ การ
ท่ีนกักีฬาผิวขาวท าร้ายร่างกายนกักีฬาผิวด าโดยไมถ่กูลงโทษเป็นเหตใุห้เกิดการทะเลาะวิวาท  

4.1.7.5  ตวัละคร(Character) 
 ตวัละคร คือ ผู้ด าเนินเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์ ในส่วนนีผู้้ วิจัยได้แนะน าตวั
ละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัตอ่เนือ้เร่ืองมากท่ีสดุ นัน่คือ จิม เอลลิส 
 จิม เอลลิส เป็นชายหนุม่ผิวด าท่ีเป็นอดีตนกัว่ายน า้ของทีมวิทยาลยัเชนีย์สเตท เม่ือ
เขาเรียนจบจึงมีความตัง้ใจอยากท างานเป็นครูในสถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง แตค่วามฝันของ
เขาก็พงัลง เม่ือถกูปฏิเสธงานเน่ืองจากเป็นคนผิวด า การไม่เลือกงานอีกตอ่ไปของเขา น าเขามาสู่
เส้นทางการเป็นโค้ชฝึกสอนว่ายน า้ของศนูย์ฝึกกีฬามาคสั ฟอสเตอร์ ซึ่งในตอนแรกก าลงัจะต้อง
ปิดตวัลง เพราะไมมี่ใครเข้ามาใช้แตด้่วยความมุง่มัน่ของจิมท าให้ศนูย์ฯแหง่นีย้งัใช้งานตอ่ไปได้  

นอกจากนีผู้้วิจยัได้วิเคราะห์ปัจจยัในการสร้างตวัละครของตวัละครหลกัท่ีกล่าวมา
ข้างต้นซึง่มีสว่นส าคญัท่ีสดุในการด าเนินเร่ือง เพ่ือให้ทราบถึงจดุประสงค์ของผู้สร้างภาพยนตร์ใน
การก าหนดคณุลกัษณะของตวัละครในภาพยนตร์ได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้
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ความต้องการของตวัละคร (Dramatic Need) คือ เป้าหมายของจิม เอลลิส เขา
ต้องการท างานในสถาบนัการศกึษาเมนไลน์ อะคาเดม่ี แตไ่ด้รับการปฏิเสธจากทางสถาบนัแห่งนี ้
จากคนผิวขาวท่ีมองวา่เขาไมมี่คณุสมบตัเิพียงพอท่ีจะสอนเดก็ผิวขาว 

มมุมองของตวัละคร (Point of View) คือ สิ่งท่ีตวัละครเช่ือซึ่งไม่มีเร่ืองถกูหรือผิด 
มมุมองของตวัละครจะเป็นตวัก าหนดความขดัแย้งของเร่ืองราวในภาพยนตร์  เช่นจิม เอลลิส มอง
ว่าเขาควรได้รับโอกาสท่ีจะได้มีสิทธิเท่าเทียมกับคนผิวขาว โดยวดัท่ีความสามารถและมองข้าม
เร่ืองสีผิว ท าให้เขามีความขดัแย้งกับบรรดาคนผิวขาวท่ีต้องการกีดกนัเขาให้ออกจากการแข่งขนั
วา่ยน า้ 

ทศันคติของตวัละคร (Attitude) สิ่งท่ีตวัละครประเมินคา่ไว้อาจไม่มีถกูหรือผิด เช่น 
จิม เอลลิส เป็นคนมองโลกในแง่ดี เม่ือเขาได้รับการปฏิเสธจากการสมคัรงานในสถาบนัการศกึษา
ของคนผิวขาว เขาก็ไม่เลือกงานอีกต่อไป เขาได้งานท่ีไม่เหมาะสมกับเขาแต่เขาก็ไม่ดถููกงานท่ี
ได้รับ  นอกจากนีเ้ขายังยินดีท่ีจะถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองให้กับผู้ อ่ืน อย่างการท่ีเขา
ฝึกสอนเยาวชนให้วา่ยน า้โดยไมไ่ด้รับคา่จ้าง เม่ือเขาเห็นเด็กก าลงัท าสิ่งท่ีผิด เขาก็ไม่ลงัเลท่ีจะเข้า
ไปห้าม โดยไมได้ค านงึถึงผลท่ีจะเกิดขึน้ตามาตอ่ตนเอง  

การเปล่ียนแปลง(Change) คือ จิม เอลลิส มีความมุง่มัน่ท่ีจะฝึกนกักีฬาว่ายน า้ของ
เขาให้ประสบความส าเร็จ แต่เม่ือเขาเกิดพลาดพลัง้เป็นตวัอย่างท่ีไม่ดีให้แก่เด็ก เขาเลือกท่ีจะ
ลงโทษตวัเอง โดยท่ีไม่มีใครตดัสินว่าเขาผิดตอ่สิ่งท่ีเขาได้กระท า เขาเลือกท่ีจะไม่ไปคมุนกักีฬาใน
การแข่งขนัว่ายน า้รอบชิงแชมป์ระดบัประเทศ และเลือกให้กปัตนัทีมอย่างอนัเดร วิลเลียมสนัเป็น
ผู้ น าเพ่ือนร่วมทีมเข้าแข่งขันว่ายน า้แทนด้วยความเช่ือมั่นในทีมพีดีอาร์ว่าจะต้องประสบ
ความส าเร็จได้ 

4.1.7.6  สญัลกัษณ์ (Symbol) 
 สญัลกัษณ์ในภาพยนตร์เร่ือง Pride คือสญัลกัษณ์ทางภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ของภาพยนตร์ท่ีถูกน าเสนอซ า้ๆ เช่นวัตถุ สถานท่ี หรือสิ่งมีชีวิต และสัญลักษณ์ท่ีพบ คือ การ
ประมวลภาพการคว้าชยัชนะของทีมPDR ในการแข่งขนัว่ายน า้ท่ีเร่ิมมีช่ือเสียงและเป็นท่ีสนใจของ
ส่ือมวลชน ในนาทีท่ี 1:15.00-1:16.00 น.  

ตวัหมาย (Signifier) คือ กลุ่มภาพการแข่งขนัท่ีคว้าชยัชนะและรางวลัซึ่งประกอบ
ไปด้วยการใช้วจันภาษาในรูปแบบของภาษาเขียน (ตวัอกัษร) เพ่ือส่ือข้อความถึงการคว้าชยัชนะ
ของทีมพีดีอาร์และอวัจนภาษาท่ีแสดงกิริยาอาการดีใจซึ่งเผยให้เห็นรอยยิม้ของตวัละครท่ีเป็น
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นกักีฬาวา่ยน า้ของทีมพีดีอาร์รวมไปถึงผู้ปกครองและโค้ชจิม เอลลิส ตวัละครเอกของภาพยนตร์ซึ่ง
เป็นความหมายตรง (Denotative Meaning) (เอกสิทธ์ิ พนัธุ์พล,ู 2554: 53) ดงัภาพตอ่ไปนี ้  
 - ภาพท่ี 4.86  รางวลัท่ี 3 ของการแข่งขนัว่ายน า้ในเขตตอนเหนือของฟิลา
เดลเฟีย 
 - ภาพท่ี 4.87  ข่าวจากคอลมัน์ในหนงัสือพิมพ์ในหัวข้อ “พีดีอาร์เอาชนะ
แลงคาสเตอร์เป็นแชมป์ประจ าเขต” (P.D.R. beats Lancaster wins spot in Regionals!)  
 - ภาพท่ี  4.88 อาการท่ีแสดงความภูมิใจในทีมพีดีอาร์ของเอลสตนั ผู้ดแูล
ศนูย์ฯ มาร์คสั ฟอสเตอร์ 
 - ภาพท่ี 4.89 รอยยิม้ของวิลลิเมน่าและพ่อของเธอเม่ือถูกส่ือโทรทัศน์
สมัภาษณ์ถึงการคว้าชยัชนะ 
 - ภาพท่ี 4.90 แผ่นป้ายบอกอนัดบัคะแนนของทีมพีดีอาร์ท่ีถูกเล่ือนขึน้ไป
อยูอ่นัดบัต้นๆ  
 - ภาพท่ี 4.91 การสวมกอดลูกชายด้วยความปลืม้ใจของแม่ของอนัเดร 
นกักีฬาวา่ยน า้ของทีมPDR 

 - ภาพท่ี 4.92 วอลท์ เดวิส หนึ่งในนกักีฬาของทีมพีดีอาร์สวมกอดโค้ชจิม 
เอลลิสด้วยความดีใจ 

 

ภาพท่ี  4.86     ภาพท่ี  4.87 
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ภาพท่ี  4.88    ภาพท่ี  4.89 

 
ภาพท่ี  4.90                                   ภาพท่ี  4.91 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.92 

 
ตวัหมายถึง (Signified) ของกลุ่มภาพในภาพยนตร์เร่ืองนี ้คือ ความสามารถของ

จิม เอลลิสในการฝึกสอนว่ายน า้ให้ทีม PDR และศกัยภาพของนกักีฬาว่ายน า้ผิวด าทัง้หกคนท่ีมี
ความมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ท่ีเกิดขึน้จากอคติทางชาติพันธุ์ จนสามารถประสบ
ความส าเร็จได้ในท่ีสดุและสร้างความภูมิใจให้กบัชมุชนคนผิวด าในเมืองไนซ์ทาวน์ของพวกเขาซึ่ง
เป็นความหมายโดยนัย (Connotative Meaning)ว่าเขามีศักยภาพท่ีในการแข่งขันว่ายน า้
เหมือนกบัคนผิวขาว หลงัจากท่ีทีมพีดีอาร์เคยได้รับการปฏิเสธจากทีมว่ายน า้ของคนผิวขาวท่ีพวก
เขาเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขนัท่ีมีศนูย์กีฬามาคสั ฟอสเตอร์เป็นเจ้าภาพ (เอกสิทธ์ิ พนัธุ์พล,ู 2554: 
54) 
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 เทคนิคทางภาพยนตร์ท่ีถกูน ามาใช้เพ่ือประมวลกลุ่มภาพการแข่งขนัท่ีคว้าชยัชนะ 
คือ การตดัต่อ (Editing) ซึ่งเป็นเทคนิคในการล าดบัภาพท่ีใช้การตดัภาพ (Cut) ในการเช่ือมต่อ 
โดยเป็นการเปล่ียนภาพแบบเร็วท่ีสดุในพริบตา ภาพยนตร์ได้น าเอาภาพหนึ่งมาตอ่กบัอีกภาพหนึ่ง
ให้เห็นถึงความตอ่เน่ืองรวดเร็วของภาพท่ีเกิดขึน้พร้อมกนั เพ่ือเป็นการกระตุ้นเหตกุารณ์การคว้า
ชยัชนะของทีมPDR เป็นท่ีนา่สนใจ 

4.1.7.7  ฉาก (Scene) 
ฉาก คือ องค์ประกอบส าคญัของการเล่าเร่ืองท่ีใช้บรรจเุหตกุารณ์อย่างต่อเน่ือง มี

ทัง้เวลา ทัง้พืน้ท่ี และแนวความคิด และมีความส าคญัในแง่ของการส่ือความหมายบางอย่างของ
เรืองท่ีมีอิทธิพลตอ่ความคดิในการกระท าของตวัละคร  ฉากท่ีปรากฎในภาพยนตร์เร่ืองนีไ้ด้แก่ 
 1)  ฉากท่ีเป็นสิ่งประดิษฐ์ เช่น ตึก อาคารบ้านเรือน เช่น ย่านท่ีอยู่อาศยั
ของชาวแอฟริกัน-อเมริกัน ในเมืองไนซ์ทาวน์, ฉากศูนย์กีฬามาร์คัส ฟอสเตอร์ ท่ีเป็นสถานท่ี
ฝึกซ้อมวา่ยน า้ของทีมพีดีอาร์  
 2)  ฉากท่ีเป็นช่วงเวลา ได้แก่ ยคุสมยั หรือช่วงเวลาท่ีเกิดเหตกุารณ์ตาม
ท้องเร่ือง คือ ยคุ 70 ซึง่เหตกุารณ์ของภาพยนตร์สว่นใหญ่เกิดขึน้ในปีคริสตศกัราช 1974  

3)  ฉากท่ีเป็นการด าเนินชีวิตของตวัละคร หมายถึง แบบแผนหรือกิจวตัร
ประจ าวนัของตวัละคร คือฉากการฝึกซ้อมและแข่งขนัว่ายน า้ของทีม  PDR ท่ีมีอยู่ตลอดทัง้เร่ือง 
(ภาพท่ี 4.93-4.95) และฉากยา่นชมุชนคนผิวด าในเมืองไนซ์ทาวน์ ฟิลาเดลเฟีย (ภาพท่ี 4.96) 

 
ภาพท่ี  4.93    ภาพท่ี  4.94 
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ภาพท่ี  4.95    ภาพท่ี  4.96 
 

4.1.7.8  ประเดน็เหยียดเชือ้ชาตแิละการเลือกปฏิบตัท่ีิพบในบทสนทนา 
 ผู้วิจยัวิเคราะห์การเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อคนผิวด าของคนผิวขาว 
ผา่นบทสนทนาของตวัละครผิวขาวและตวัละครผิวด าในภาพยนตร์เร่ือง Pride ดงัตอ่ไปนี ้
 1)  บทสนทนาและการกระท าท่ีแสดงให้เห็นถึงการเหยียดเชือ้ชาติและ
ต้องการแบง่แยกสีผิวของคนผิวขาวท่ีเป็นคณะกรรมการการแข่งขนัว่ายน า้ท่ีเลือกปฏิบตัิตอ่คนผิว
ด าอย่างจิม เอลลิส โดยโค้ชชายผิวขาวผู้ ฝึกสอนของจิมยงัคงต้องการให้เขาเข้าแข่งขนัว่ายน า้แม้
จะถกูสัง่ห้ามก็ตาม 
โค้ช :  พวกเขาขูจ่ะยกเลิกการแขง่ขนั ดเูหมือนมีคนเห็นนายลงจากรถ  
จิม :  ครับ (สีหน้าและแววตาหมน่หมองลงทนัที) 
โค้ช  :  ให้ตายเถอะ จิมม่ี ฉนัขอโทษ พวกเขาพยายามบีบให้ฉนัจนแต้ม  

จิม :  ครับ ผมรู้ ผมเข้าใจ  
จิมจงึเดนิกลบัไปยงัห้องพกันกักีฬา 
โค้ช :  นัน่ นายจะไปไหน  
จิม :  แล้วคณุจะขอให้พวกเขาเปล่ียนใจเหรอ  
โค้ช :  พอ่ฉนัเคยบอกเสมอวา่ ขอให้คนยกโทษนะ่ ง่ายกวา่ขออนญุาตตัง้เยอะ  
  พร้อมหรือยงั? 
จิม :  วา่ยน า้เหรอ  
โค้ช :  ใช ่วา่ยน า้  
เม่ือจิมและโค้ชเข้าไปในสระแขง่ขนัวา่ยน า้ ก็มีเสียงโหไ่ลจ่ากเหลา่คนดซูึง่เป็นคนผิวขาว 
คนด ู :  ออกไปจากสระของพวกเรา (Get out of our nice clean pool.) 
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เม่ือเขาเตรียมพร้อมอยู่ท่ีจดุประจ าท่ี  โค้ชได้บอกให้เขา “มุ่งมัน่” เขาจึงหลบัตา สดูลมหายใจเพ่ือ
ท าสมาธิ และเม่ือสญัญาณออกสตาร์ทได้ดงัขึน้ นกักีฬาคนอ่ืนๆ นัน้ไม่มีใครกระโดดลงน า้เพ่ือว่าย
แข่งขนักับเขาเลยแม้แต่คนเดียว ระหว่างท่ีเขาว่ายไปนัน้ ก็มีเสียงหวัเราะเยาะเย้ยและเสียงโห่ไล่
ตลอดเวลา “ออกไปจากสระของพวกเรา”  เม่ือเขาว่ายไปได้จนครบ 1 รอบ จึงรู้สึกตวัว่าเป็นเพียง
คนเดียวท่ีลงแขง่ขนั จงึได้ขึน้จากสระวา่ยน า้ด้วยความไมพ่อใจ 
โค้ช :  มาเถอะจิม ใจเย็นๆ ถ้าพวกเขาไม่อยากให้เราว่ายก็ไม่เป็นไร เราจะกลบั
บ้านเราเป็นทีม!  
 บทสนทนาแสดงให้เห็นถึงการกีดกันคนผิวด าอย่างจิม เอลลิส ไม่ให้ลง
แขง่ขนัวา่ยน า้ร่วมกบัคนผิวขาว โดยกลุม่คนผิวขาวท่ีเป็นคณะกรรมการการแขง่ขนัและบรรดาผู้ชม
ผิวขาวท่ีเป็นกองเชียร์ข้างสระ เม่ือครัง้ท่ีเขายังเป็นนกักีฬาว่ายน า้ของวิทยาลยัเชย์นีย์สเตทในปี 
1964 
 2)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติของคนผิวขาวท่ีเป็น
เจ้าหน้าท่ีรัฐซึง่กระท าตอ่คนผิวด าด้วยการใช้ค าพดูท่ีเหยียดเชือ้ชาติแสดงถึงการดถูกูเหยียดหยาม
วา่ “black ass” และเป็นการตอบโต้ของจิม เอลลิส ท่ีใช้ค าว่า “White ass” ก้นสีขาว เป็นการดถูกู
กลบัไปยงัต ารวจท่ีพดูเหยียดเชือ้ชาติกบัเขาด้วยอารมณ์โกรธและต้องการทวงสิทธิท่ีเขาควรจะได้
โดยไมถ่กูกีดกนั  
ต ารวจ :  มาน่ีซิ 
จิม :  ผมต้องโดนจบัตวังัน้เหรอ?  
ต ารวจ :  เผ่ือมนัจะท าให้ก้นด าๆ ของนายเย็นลง (Start moving toward your    
    bus can clam your black ass down)  
จิม :  ผมไมย้่ายก้นไปไหนทัง้นัน้ เก็บก้นขาวๆของคณุไว้เถอะ และปลอ่ยให้ผม 

แข่งต่อจะดีกว่าแบบนีไ้ม่สวย (I’m not taking my black ass 
anywhere! Why don’t you shut your white ass up, and let me 
exercise my first amendment   right! Because this is wrong 

โค้ช :  อยา่มีเร่ือง จิมม่ี!  
จิม :  ผมก็มีสิทธ์ิ (I got my own rights!) 
 บทสนทนาทัง้สองข้อข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการกีดกันคนผิวด าอย่างจิม 
เอลลิส ไมใ่ห้ลงแขง่ขนัวา่ยน า้ร่วมกบัคนผิวขาว โดยกลุม่คนผิวขาวท่ีเป็นคณะกรรมการการแข่งขัน
และบรรดาผู้ชมผิวขาวท่ีเป็นกองเชียร์ข้างสระ เม่ือครัง้ท่ีเขายงัเป็นนกักีฬาว่ายน า้ของวิทยาลยัเชย์
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นีย์สเตท และบทสนทนายงัสอดคล้องกบัการกระท าอนัรุนแรงซึ่งเป็นการเลือกปฏิบตัิตอ่คนผิวด า
ของต ารวจผิวขาว  
 3)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการเลือกปฏิบตัิของริชาร์ด บินโควสกี ้ชาย
ผิวขาวด้วยการปฏิเสธจิม เอลลิส ท่ีมาสมคัรงานเป็นครูในสถาบนัเมนไลน์ อะคาเดม่ี โดยบินโควส
กี ท่ี้มองว่าคนผิวด าอย่างจิม  เอลลิสไม่ มีศักยภาพพอท่ีจะสามารถสอนเด็กผิวขาวใน
สถาบนัการศกึษาแหง่นีไ้ด้ 
บนิโควสกี ้ :  ใช ่ขอฉนัพดูตามตรงจะได้ไหม? 
จิม เอลลิส :  ตามสบายเลยครับ 
บนิโควสกี ้ :  ตกลง ดี ท่ีเมนไลน์น่ี เห็นได้ชดัว่าเรามีระดบัมาตรฐานสูงพอควร ดจูาก
  ของพวกนี ้(ภายในห้องท างานเตม็ไปด้วยถ้วยรางวลัมากมาย) 
จิม เอลลิส :  ครับ นัน่เป็นหนึง่ในเหตผุลท่ีผมอยากร่วมงานกบัคณุเพราะผมคิดวา่.. 
บนิโควสกี ้ :  ฉนัไมค่ิดว่าคนอย่างนายจะส่ือสารกบันกัเรียนของเราได้อย่างเข้าใจโทษ

ที ฉันจะเก็บเอกสารไว้ (I just don’t think that a person like 
yourselfcould communicate properly with our students. Sorry. I 
will keep you on file.) 

จิม เอลลิส :  ครับ (สีหน้าเรียบเฉยและเดนิออกไปจากห้องทนัที) 
บนิโควสกีท้ิง้เอกสารลงถงัขยะ พร้อมทัง้สา่ยหน้าและซ้อมตีกอล์ฟตอ่ไปอยา่งไมส่นใจ 
 บทสนทนาแสดงให้เห็นถึงทัศนคติในแง่ลบต่อคนผิวด าของชายผิวขาว
อย่างบินโควสกีท่ี้กีกันคนผิวด าอย่างจิม เอลลิส ไม่ให้เข้าร่วมท างานในสถาบนัการศึกษาของคน
ผิวขาว  
 4)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการเหยียดเชือ้ชาติของนกักีฬาชายผิวขาว
ของทีมเมนไลน์บาราคดูสั(เอกสิทธ์ิ พนัธุ์พล,ู 2554: 54) ในการแข่งขนัว่ายน า้ครัง้แรกของทีมพีดี
อาร์ ซึ่งอันเดร วิลเลียมสนั เป็นตวัแทนจากศนูย์ฯ มาคสั ฟอสตอร์ลงแข่งขันว่ายท่าฟรีสไตล์ 50 
หลา  
นกักีฬาผิวขาว :  ไง ดีใจท่ีพวกเขาเอากญุแจมือออกให้นาย ไอ้น้อง (Well, just be glad  
     they took the cuffs off so you could swim, brother.) 
 นักกีฬาชายผิวขาวใช้ค าพูดท่ีมีความหมายโดยนัยหรือความหมายแฝง  
(Connotative Meaning) ซึ่งเป็นความหมายท่ีถูกประกอบสร้างขึน้มาอย่างเป็นอัตวิสัย 
(Subjectivity) (เอกสิทธ์ิ พนัธุ์พล,ู 2554: 54) ของเขาเองว่านกักีฬาผิวด าอย่างอนัเดร วิลเลียมสนั
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นัน้เป็นอาชญากรจากการใช้ค าว่า”ถอดกุญแจมือ”ซึ่งเป็นเคร่ืองพนัธนาการส าหรับผู้ ท่ีถกูต ารวจ
จบัจากการท าผิดกฏหมายโดยเป็นการเหมารวม (Stereotype) ว่าคนผิวด าทุกคนเป็นอาชญากร
ทัง้ท่ีในความเป็นจริงแล้ว อนัเดร วิลเลียมสนั คือนกักีฬาวา่ยน า้คนหนึง่ 
  5)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการเลือกปฏิบตัิของริชาร์ด บินโควสกี ้ชาย
ผิวขาวท่ีกีดกันคนผิวด าด้วยการปฏิเสธท่ีจะให้ทีมว่ายน า้ของตนจากสถาบนัเมนไลน์ อะคาเดม่ี 
เข้าแขง่ขนัวา่ยน า้ในนดัท่ีทีมPDR ของจิม เอลลิส เป็นเจ้าบ้าน และใช้สระว่ายน า้ของศนูย์กีฬามาร์
คสั ฟอสเตอร์เป็นสระในการแขง่ขนัครัง้นี ้ 
บนิโควสกี ้ :  ว่าไง โค้ชเอลลิส สวัสดี ฉันเสียใจท่ีต้องบอกนายว่า เด็กของฉันบางคน
ดนัเป็น   ไข้ระหว่างมาท่ีน่ี  ทัง้ท่ีเราเองก็ตัง้ใจเต็มท่ี ท่ีจะสนับสนุนของนาย แต่
   โชคไมดี่ วนันีเ้ราคงจะลงแขง่ด้วยไมไ่ด้   
จิม :  จะบอกวา่คณุยอมเสียคา่ปรับงัน้เหรอ  
บนิโควสกี ้ :  เปลา่ เราจะก าหนดวนัแขง่ขึน้มาใหม่และอาจในสถานท่ีท่ีเหมาะสมกวา่   
                                    นี ้ 
จิม :  ป่วยเป็นไข้แบบฉบัพลนัรึเปลา่ แบบอยู่ๆ ก็เป็นเหรอ รู้ไหมรับรองวา่พวก 
      เขาจะรู้สกึดีขึน้กวา่เดมิแน ่ตอนกลบับ้าน   
บนิโควสกี ้ :  ใช ่ก็หวงัวา่งัน้ ขอบคณุท่ีหว่ง   
 ริชาร์ด บินโควสกี ้ใช้ค าพูดท่ีมีความหมายโดยนัยหรือความหมายแฝง  
(Connotative Meaning) ซึ่งเป็นความหมายท่ีถูกประกอบสร้างขึน้มาอย่างเป็นอัตวิสัย 
(Subjectivity) (เอกสิทธ์ิ พันธุ์พลู, 2554: 54) ของเขาเองว่าศูนย์กีฬามาร์คสั ฟอสเตอร์ไม่มี
สขุอนามยัท่ีเพียงพอในการให้นกักีฬาของเขาลงมาว่ายน า้ในสถานท่ีแห่งนีจ้ากการใช้ประโยคท่ีว่า 

“เราจะก าหนดวนัแขง่ขึน้มาใหมแ่ละอาจในสถานท่ีท่ีเหมาะสมกว่านี”้ 
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ตารางที่ 4.7  วจันภาษาและอวจันภาษาในเร่ือง Pride 
 

ประเดน็เหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบัติ 
ประเภท สัญญะในภาพยนตร์ 

วัจนภาษา 
 (ตัวอักษร) 

-ไมป่รากฎภาษาเขียน- 

อวัจนภาษา 
ประกอบด้วย สีหน้า 
ทา่ทาง แววตา การ

กระท า หรือ
สญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมาย 

 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.97 
ผู้ชมผิวขาวท่ีเข้ามาชมการแข่งขันว่ายน า้ โห่ไล่ จิม เอลลิส นักกีฬา
ว่ายน า้ผิวด าให้ออกไปจากสระท่ีใช้แข่งขันว่ายน า้  (การแสดงการ
เหยียดเชือ้ชาติและการแบ่งแยกสีผิวผ่านทางสีหน้า ท่าทาง แววตา
และการกระท า) 

ภาพท่ี 4.98 
สีหน้าและแววตาของนกักีฬาผิวขาวท่ีเข้าร่วมแข่งขนัว่ายน า้มองมาท่ี
จิม เอลลิส อย่างไม่ต้อนรับ (การแสดงการเหยียดเชือ้ชาติและการ
แบง่แยกสีผิวผา่นทางสีหน้าและแววตา 
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ตารางท่ี 4.7  (ตอ่) 

 ประเดน็เหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบัติ 

ประเภท สัญญะในภาพยนตร์ 
อวัจนภาษา 

ประกอบด้วย สีหน้า 
ทา่ทาง แววตา การ

กระท า หรือสญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมาย 

 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.99 

ต ารวจผิวขาวเข้าจับกุมตัวจิมโดยจับเขาคว ่าลงกับพืน้และใช้เท้ากด
ศีรษะของเขาไว้เป็นการดถูกูคนผิวด าอย่างจิม เอลลิส (การเลือกปฏิบตัิ
ตอ่คนผิวด าผา่นการกระท าอนัรุนแรง) 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.100 
นกักีฬาผิวขาวจากทีมบาราคดูสัของเมนไลน์ อะคาเดม่ีถีบเข้าท่ีศีรษะ
ของอนัเดร วิลเลียมสนั นกักีฬาผิวด าจากทีมพีดีอาร์ของศนูย์กีฬามาคสั 
ฟอสเตอร์ ขณะทัง้คูก่ าลงัแข่งขนัวา่ยน า้ โดยหลงัจากนัน้นกักีฬาผิวขาว
ก็ไมไ่ด้รับการลงโทษจากกรรมการผู้คมุการแขง่ขนัซึง่เป็นคนผิวขาว
ด้วยกนัแตอ่ย่างใด (การเลือกปฏิบตัติอ่คนผิวด าผา่นการกระท าอนั
รุนแรง) 
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4.1.8  วิเคราะห์แนวคิดการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์เร่ือง Hairspray 
   4.1.8.1  โครงเร่ือง 
  Hairspray มีการเร่ิมเร่ืองจากยุคสมยัปัจจุบนัของภาพยนตร์ คือ ในปี ค.ศ. 1962  
ณ เมืองบลัติมอร์ เป็นภาพวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองทัง้คนผิวขาวและคนผิวด า จากนัน้จึงมาท่ีการ
แนะน าตวัละครหลกัอย่าง เทรซ่ี เทิร์นแบลด สาวน้อยผิวขาวร่างท้วมกบัชีวิตประจ าวนัของเธอ ท่ี
รู้สึกมีความสขุในทกุวนัท่ีได้ต่ืนมาพบกบัเช้าอนัสดใสของเมืองบลัติมอร์แห่งนี ้เทรซ่ีเป็นเด็กสาวท่ี
ชอบร้องเพลงและการเต้นเป็นชีวิตจิตใจ ทุกๆ วนัเธอเฝ้ารอให้ถึงเวลาเลิกเรียนไวๆ เพ่ือจะได้รีบ
กลับบ้านมาดูรายการโทรทัศน์สุดโปรดของเธอท่ีจะถ่ายทอดสดในเวลาบ่ายส่ีโมงเย็นทางช่อง
โทรทัศน์ท้องถ่ินของเมือง นั่นก็คือ รายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์ ซึ่งเป็นนิยมของวัยรุ่นอย่างมาก 
เป็นรายการท่ีมีทัง้ร้องและเต้นโดยวยัรุ่นผิวขาวท่ีผ่านการคดัตวัมาแล้ว โดยมีชายหนุ่มผิวขาวช่ือ 
คอร์น่ี คอลลินส์  เป็นผู้ด าเนินรายการ และรายการยงัมีวนัผิวด าส าหรับวยัรุ่นผิวด าให้เดือนละหนึ่ง
วนัเท่านัน้ คือ วนัริธ่ึมแอนต์บลูส์  เทรซ่ีนัน้ยังแอบช่ืนชอบลิงค์ ลาร์กิน้ วัยรุ่นผิวขาวหน้าตาหล่อ
เหลา เขาคือนกัเต้นของรายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์และยงัเป็นเพ่ือนร่วมชัน้เรียนเดียวกนักบัเธออีก
ด้วย แต่ลิงค์ได้คบหาอยู่กับแอมเบอร์ วอน ทสัเซิล วัยรุ่นสาวผิวขาวซึ่งเป็นนกัเต้นและยงัเรียนท่ี
เดียวกันกับเทรซ่ีและลิงค์  แม่ของแอมเบอร์ คือ เวลม่า วอน ทัสเซิล ผู้ จดัการสถานีโทรทศัน์เธอ
เป็นผู้ควบคมุรายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์ เธอเป็นคนเหยียดเชือ้ชาติ และไม่คอ่ยพอใจแนวทางของ
คอร์น่ี คอลลินส์ท่ีเขาใช้ดนตรีแบบฉบบัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของคนผิวด าในรายการนี ้ 
 เม่ือคอร์น่ี คอลลินส์โชว์ต้องการนกัเต้นหญิงคนใหม่รายการจึงเปิดให้เด็กสาววยัรุ่น
เข้ามาท าการคดัตวั เทรซ่ีซึง่มีความใฝ่ฝันท่ีจะได้เป็นสว่นหนึง่ของรายการ เธอจึงขออนญุาตกบัเอ๊ด
นา่ แมข่องเธอแตแ่ม่ไม่เห็นด้วย เธอจึงหนัไปขออนญุาตวิลเบอร์ พ่อของเธอจึงได้รับการสนบัสนนุ
ให้ลกูท าตามความฝัน ท าให้เอ๊ดนา่ก็ไมข่ดัขวางอีกตอ่ไป   
 เวลม่า วอน ทสัเซิล ผู้จัดการสถานีก าลงัฝึกเต้นให้กับบรรดานกัเต้นผิวขาวทัง้ชาย
หญิงของรายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์ ในขณะท่ีเทรซ่ีหนีเรียนเพ่ือมาคดัตวัโดยมีเพนนีมาเป็นเพ่ือน 
แต่เทรซ่ีไม่ผ่านเพราะรูปร่างไม่ดีจึงท่ีไม่เป็นท่ีถูกใจของเวลม่า เธอโดนไล่ให้กลับไป เทรซ่ีแอบ
กลับมายังโรงเรียนและก าลังย่องเข้าไปในห้องเรียนแต่ก็โดนคุณครูจับได้ว่าหนีเรียนจึงต้องถูก
ลงโทษด้วยการกักตวัไว้หลังเลิกเรียน  ภายในห้องกักตวันัน้เต็มไปด้วยนักเรียนผิวด าทั่วห้องซึ่ง
ก าลังกระโดดโลดเต้นกันอย่างสนุกสนานตามเสียงเพลง บ้างก็นอนหลบั เทรซ่ีรู้สึกถูกชะตากับ
เพ่ือนๆ นกัเรียนผิวด าภายในห้องท าโทษจงึได้ร่วมร้องเลน่เต้นร าไปด้วยความเพลิดเพลิน  และเม่ือ
ลิงค์ ลาร์กิน้ ชายหนุ่มท่ีเทรซ่ีแอบชอบผ่านมาเห็นเข้าก็รู้สึกถกูใจในท่าเต้นของเทรซ่ีจึงได้ชกัชวน
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เทรซ่ีให้ลองไปคดัตวัท่ีรายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์ในวนัพรุ่งนีอี้กครัง้ เม่ือ เทรซ่ีเข้ามาในการคดัตวั
อีกครัง้หนึ่งด้วยความกล้าแสดงออกของเธอจึงท าใหเธอเป็นท่ีถูกอกถูกใจของคอร์น่ี คอลลินส์ 
พิธีกรหนุ่มเป็นอย่างมาก เทรซ่ีจึงกลายเป็นนกัเต้นคนใหม่ของรายการ เม่ือคอลลินส์ขอสมัภาษณ์
เทรซ่ีถึงความใฝ่ฝันเธอบอกเขาวา่เธออยากให้ทกุวนัเป็นวนัผิวด าโดยไม่แบง่แยกสีผิวและคอลลินส์
ก็เห็นด้วยกบัวิสยัทศัน์ของเธอ ท าให้เวลม่าท่ีฟังอยู่ตกใจและไม่พอใจในความคิดนีเ้ป็นอย่างมาก 
เวลม่าพยายามหาทางก าจัดเทรซ่ีออกไปจากรายการ  เม่ือเทรซ่ีได้รับความนิยมมากขึน้ ท าให้
ยอดขายของสเปรย์ฉีดผมอลัตราคลทัซ์ซึ่งเป็นผู้สนบัสนุนรายการก็เพิ่มขึน้ เทรซ่ีโด่งดงัจนร้านเสือ้
ช่ือดงัติดต่อเธอให้มาเป็นโฆษกของร้าน และร้านขายของเล่นของวิลเบอร์ พ่อของเทรซ่ีก็ยงัขาย
ของท่ีระลกึเก่ียวกบัเทรซ่ีอีกด้วย 
 ในชัน้เรียนของบา่ยวนัหนึ่ง เทรซ่ีและลิงค์ได้ถูกท าโทษโดยการถูกกกัตวัไว้หลงัเลิก
เรียน พร้อมกนั ท าให้ลิงค์ได้รู้จกักบัซีวีด้ นกัเรียนชายผิวด า นกัเต้นในรายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์
ในวนัผิวด า เขาได้ชกัชวนให้เทรซ่ี เพนนี เพ่ือนสนิทของเทรซ่ี และลิงค์ไปงานปาร์ตีท่ี้เมย์เบลล์ แม่
ของเขา เป็นคนจดัขึน้ เธอคือพิธีกรในวนัผิวด าของรายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์และมีลกูสาวคนเล็ก
อีกหนึ่งคนท่ีมีความสามารถในด้านการเต้นช่ือว่า ไอเนส ซึ่งมีความใฝ่ฝันท่ีอยากจะได้เต้นใน
รายการนีด้้วย 
 เม่ืองานปาร์ตีเ้ร่ิมขึน้ทุกคนเต้นร ากนัอย่างสนุกสนาน แอมเบอร์ซึ่งเห็นว่าลิงค์แฟน
หนุม่ของเธอขึน้รถโรงเรียนไปกบัเทรซ่ี เพนนีและพวกนกัเรียนผิวด า แอมเบอร์จึงได้วางแผนปลอม
เป็นเสียงของผู้ชายเพ่ือไปโทรฟ้องเอ๊ดน่าว่าเทรซ่ีอยู่ท่ีไหน ด้วยความเป็นห่วงลกูท าให้เอ็ดน่าต้อง
นัง่รถแท็กซ่ีมาตามเทรซ่ีและเพ็นนีให้กลบับ้านในย่านท่ีอยู่อาศยัของคนผิวด าซึ่งเธอ แต่เมย์เบลล์
ได้ชกัชวนให้เอ๊ดนา่อยูรั่บประทานอาหารท่ีงานปาร์ตีก้่อนจงึท าให้ทัง้สองคนได้ผกูมิตรกนั  
 เมย์เบลล์ประกาศในงานเลีย้งว่าโชว์ของวนัผิวด าได้สิน้สดุลงแล้ว ไม่มีโชว์ส าหรับ
วยัรุ่นผิวด าอีกตอ่ไป ท าให้เทรซ่ีมีความคิดท่ีอยากให้คนผิวด าเต้นร่วมกบัคนผิวขาวในรายการ แต่
เมย์เบลล์และซีวีด้บอกว่าคนผิวขาวและคนผิวด าไม่เคยเต้นออกรายการโทรทศัน์ด้วยกนัมาก่อน 
เทรซ่ีจงึคดิท่ีจะเดนิขบวนประท้วงเพ่ือเรียกร้องสิทธิให้กบัคนผิวด า แตล่ิงค์ไม่เห็นด้วยเพราะเขาไม่
อยากเดือดร้อน เน่ืองจากเขาทุ่มเทให้กบัรายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์มานานและไม่อยากมีความ
ขดัแย้งกบัเวลม่า ผู้จดัการสถานีท่ีจะเป็นคนสามารถท าให้เขาโดง่ดงัมีช่ือเสียงได้ เทรซ่ีเสียใจและ
ผิดหวงัในตวัลิงค์มาก ในระหว่างท่ีเอ๊ดน่าออกไปตามลกูสาว เวลม่าก็วางแผนร้ายเพ่ือมายัว่ให้วิล
เบอร์ พ่อของเทรซ่ีลุ่มหลงแตก็่ไม่เป็นผลส าเร็จเพราะวิลเบอร์รักเอ๊ดน่า ภรรยาของเขามากและไม่
คิดนอกใจ แตเ่อ๊ดน่าก็เข้าใจสามีของเธอผิดเม่ือเธอเข้ามาพบว่าวิลเบอร์ก าลงัโอบกอดเวลม่าอยู ่
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เอ๊ดนา่เสียใจจนร้องไห้ฟมูฟาย วิลเบอร์ได้เข้ามาปรับความเข้าใจกบัเอ๊ดน่าจนเธอใจอ่อนยอมคืนดี
ด้วย 
 เช้าวนัรุ่งขึน้ เทรซ่ีแอบหนีพ่อแม่ออกมาร่วมเดินขบวนประท้วงด้วย ขบวนประท้วง
เคล่ือนไปตามถนนในเมืองตัง้แตเ่ช้าตรู่จนมืดค ่า เอ๊ดน่าได้ออกมาตามหาลกูสาวในขบวนประท้วง
จึงตกกระไดพลอยโจนเข้าร่วมการประท้วงไปด้วย การประท้วงได้ถูกสกัดกัน้โดยกองก าลังของ
ต ารวจ เทรซ่ีโดนข้อหาท าร้ายร่างกายต ารวจ ท าให้เธอต้องหลบหนีเอาตัวรอด ข่าวภาคค ่าได้
รายงานขา่วการประท้วงในแง่ลบโดยท าให้เทรซ่ีกลายเป็นบคุคลอนัตราย เอ๊ดน่าเป็นห่วงเทรซ่ีมาก
โดยเท่ียวตามหาเธอไปทั่ว เทรซ่ีหนีมาซ่อนตวัท่ีบ้านของเพนนี แต่โดนพรูดีแ้ม่ของเพนนีจับได้ 
เพนนีโดนท าโทษด้วยการมดัแล้วขงัไว้ในห้อง เทรซ่ีโดนต ารวจตามล่าตวัไปทัว่ทกุแห่งแตด้่วยการ
ช่วยเหลือของซีวีด้และเพ่ือนๆผิวด า เธอจึงปลอดภยัและพกัอยู่ ท่ีบ้านของเมย์เบลล์  ส่วนลิงค์ก็ได้
ส านกึผิดตอ่เทรซ่ีและรู้ตวัวา่เขาตกหลมุรักเธอเข้าแล้ว ลิงค์จึงต้องการช่วยให้เทรซ่ีได้ท าตามความ
ฝันของเธอ เทรซ่ีโทรศพท์ถึงแม่ของเธอว่าเธอปลอดภัยและต้องการความช่วยเหลือจากแม่ในวนั
พรุ่งนีท่ี้จะมีการประกวดมิสทีนแฮร์สเปรย์ของรายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์ 
 ในวัน รุ่งขึ น้ ท่ีการประกวดก าลังจะเ ร่ิมขึ น้ ด้วยการถ่ายทอดสด เวลม่าไ ด้
ประสานงานกับต ารวจเพ่ือดกัจบักุมตวัเทรซ่ีให้ได้ เพ่ือขดัขวางไม่ให้เทรซ่ีได้เข้ามาปรากฎตวัใน
การประกวดอีกด้วย โดยเธอยงัแอบสบัเปล่ียนผลคะแนนของการประกวดเพ่ือให้แอมเบอร์ ลกูสาว
ของเธอได้ชนะการประกวดเพ่ือรักษาแชมป์ เพราะแอมเบอร์เป็นแชมป์มาแล้วสามสมัยซ้อน
ด้วยกนั การประกวดได้ด าเนินไปเร่ือยๆ ในขณะท่ีเวลม่ากบักลุ่มต ารวจก าลงัวุ่นวายกบัการค้นหา
ตวัเทรซ่ีให้พบ  
 ด้วยความช่วยเหลือของพ่อแม่และเพ่ือนๆผิวด า ท่ีช่วยกันวางแผนเพ่ือให้เทรซ่ี
สามารถเข้ามาปรากฎตวัในรายการคอร์นี ้คอลลินส์โชว์ได้ส าเร็จ  และยงัท าให้ไอเนส ลกูสาวของ
เมย์เบลล์ได้แสดงความสามารถในการเต้นออกรายการ ท าให้ผู้ชมโทรเข้ามาโหวตให้กับไอเนส 
เด็กหญิงผิวด าให้ได้กลายเป็นมิสทีนแฮร์สเปรย์คนใหม่ และยังได้เป็นนักเต้นน าทีมคนใหม่ใน
รายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์ จงึท าให้คอร์น่ี คอลลินส์ประกาศให้รายการนีไ้ม่มีการแบง่แยกสีผิวอีก
ต่อไป ทุกคนสามารถเต้นออกรายการด้วยกันได้ ท าให้ผู้ คนในเมืองต่างพากันยินดีไปกับการ
เปล่ียนแปลงในครัง้นีเ้ป็นอย่างมาก มีเพียงเวลม่าท่ีไม่เห็นด้วยและรู้สึกคบัแค้นใจ จนท าให้เธอ
เผลอตวัเปิดเผยกลโกงของตนเองและกล้องโทรทศัน์จบัภาพไว้ได้ ท าให้เวลม่าถกูคณุสปริทเซอร์ไล่
ออก เม่ือวยัรุ่นชายหญิงทัง้ผิวขาวและผิวด าได้มีโอกาสเต้นร่วมกนัในรายการโทรทศัน์เป็นครัง้แรก 
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หนนู้อยไอเนสขึน้รับมงกฎุมิสทีนแฮร์สเปรย์  ทัง้ลิงค์และเทรซ่ีก็สามารถลงเอยกนัด้วยดีในสุด ท า
ให้เร่ืองราวก็จบลงอยา่งมีความสขุทา่มกลางบรรยากาศอนัแสนช่ืนม่ืน  

4.1.8.2  มมุมองการเลา่เร่ือง(Point of View) 
 Hairspray มีการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบด้าน (The Omniscient) ซึ่งไม่ปรากฎตวัผู้ เล่า
ในลกัษณะของบคุคลและเป็นการเล่าเร่ืองอย่างเป็นกลางตามเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริง ภาพยนตร์
เล่าเร่ืองโดยเร่ิมจากเหตกุารณ์ในฉากชีวิตประจ าวนัของตวัละครหลกัอย่างเทรซ่ี เทิร์นแบลด ท่ี
ออกจากบ้านไปโรงเรียนและกลบัมาบ้านเพ่ือรอดรูายการโปรดอย่างคอร์น่ี คอลลินส์โชว์ จากนัน้
ภาพยนตร์ก็ได้ด าเนินเร่ืองตามล าดับเวลาเร่ือยมา โดยมีการย้ายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในเวลา
เดียวกันสลับไปมาซึ่งเป็นลักษณะของการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบด้าน  ท าให้ผู้ ชมสามารถเห็น
เหตกุารณ์ส าคญัท่ีเกิดขึน้กับตวัละคร เช่น ฉากท่ีเทรซ่ี เทิร์นแบลดแอบเข้าไปในประกวดมิสทีน
แฮร์สเปรย์ของรายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์ ในขณะท่ีเวลม่า วอน ทสัเซิล ก าลงัประสานงานกับ
ต ารวจเพ่ือดกัจบักมุตวัเทรซ่ีในข้อหาท าร้ายร่างกายต ารวจและเป็นบคุคลอนัตราย  
 4.1.8.3  แก่นเร่ือง (Theme)   
 แก่นเร่ืองหลกัของ Hairspray คือแก่นเร่ืองในด้านชีวิตซึ่งจะเน้นเร่ืองจริงของชีวิต 
ในภาพยนตร์เร่ืองนี ้คือ การท าตามความฝันของตัวละครหลักอย่างเทรซ่ี เทิร์นแบลด ท่ีใฝ่ฝัน
อยากเป็นนกัเต้นในรายการโทรทศัน์สดุโปรดของเธอ และมีแก่นเร่ืองรองคือแก่นเร่ืองในด้านการ
วิพากษ์สงัคม โดนเน้นการสะท้อนให้เห็นสภาพสังคม เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปสงัคม ในเร่ืองนี ้คือ 
ความเท่าเทียมกันในสังคม คนผิวด าในภาพยนตร์มีการเดินประท้วงเพ่ือเรียกร้องให้พวกเขา
สามารถออกรายการโทรทศัน์ร่วมกบัคนผิวขาวได้ และท าให้ตวัละครหลกัอย่างเทรซ่ี หญิงผิวขาว
ท่ีเข้าร่วมประท้วงในครัง้นีถู้กใส่ร้ายว่าเป็นบุคคลอนัตราย เพราะมีพฤติกรรมท่ีต่างจากชนกลุ่ม
หลกัผิวขาวทัว่ไปในสงัคมอเมริกนัท่ีต้องการแบ่งแยกเชือ้ชาติ นอกจากนีภ้าพยนตร์ยงัน าเสนอให้
เห็นว่าคนผิวขาวส่วนใหญ่มักจะกลัวอันตราย เม่ือต้องเข้าไปในย่านของคนผิวด า แต่ใน
ขณะเดียวกนัคนผิวด าก็มีความหวาดกลวัไม่ตา่งจากกนั ในเวลาท่ีต้องเข้าไปอยู่ในย่านของคนผิว
ขาว 

4.1.8.4  ความขดัแย้ง (Conflict) 
 ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในเร่ือง Hairspray คือ ความขดัแย้งภายนอกซึ่งพบในสอง
รูปแบบด้วยกัน ดงันี ้ความขัดแย้งภายนอกในรูปแบบท่ีหนึ่ง คือ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับ
มนษุย์ด้วยกนัซึ่งเกิดจากการท่ีตวัละครสองฝ่ายไม่ลงรอยกนั ดงัเช่น ตวัละครหลกั เทรซ่ี เทิร์นแบ
ลด กบัตวัละครฝ่ายตรงข้ามช่ือเวลมา่ วอน ทสัเซิล ซึ่งเธอพยายามท าลายเทรซ่ีท่ีกลายมาเป็นดาว
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เดน่ในรายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์แทนท่ีแอมเบอร์ ลกูสาวของเธอ และเธอก็เกลียดชงัเทรซ่ีมากขึน้ 
เม่ือรู้ว่าเทรซ่ีมีเป้าหมายในการยกเลิกการแบง่แยกสีผิวในรายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์ซึ่งเป็นสิ่งท่ี
เธอยอมไมไ่ด้ 
 ความขดัแย้งภายนอกในรูปแบบท่ีสอง คือ ความขดัแย้งระหว่างมนษุย์กบัสงัคมท่ี
เกิดจากการท่ีตวัละครมีความขดัแย้งกบักฎเกณฑ์ของสงัคม ดงัเช่น ตวัละครเมย์เบลล์ (ตวัแทนคน
ผิวด า) มีความขดัแย้งกบัความไมเ่ทา่เทียมกนัในสงัคมอเมริกนัระหว่างชนกลุ่มหลกัผิวขาวและขน
กลุ่มน้อยผิวด า ปัญหาเกิดขึน้เม่ือวนัผิวสีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการคอร์น่ี คอลลินส์ของเธอถูก
ยกเลิก เธอและกลุ่มคนผิวด าในเมืองบลัติมอร์จึงเดินขบวนประท้วงอย่างสนัติ เพ่ือเรียกร้องความ
เป็นธรรม  

4.1.8.5  ตวัละคร (Character) 
 ตวัละคร คือ ผู้ด าเนินเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์ ในส่วนนีผู้้ วิจัยได้แนะน าตวั
ละครหลักท่ีมีบทบาทท่ีส าคัญต่อเนือ้เร่ืองมากท่ีสุด นั่นคือ เทรซ่ี เทิร์นแบลดและเวลม่า วอน 
ทสัเซิล 

 เทรซ่ี เทิร์นแบลด เด็กวัยรุ่นผิวขาวซึ่งเป็นนกัเรียนหญิงร่างอ้วนในโรงเรียนมธัยม
แหง่หนึง่ เธอมีความสดใสร่าเริงและรักในการเต้นและร้องเพลง เธอชอบดูรายการคอร์น่ี คอลลินส์
โชว์ซึง่เป็นรายการโทรทศัน์ยอดนิยมของวยัรุ่นในเมืองบลัตมิอร์ 
 เวลม่า วอน ทสัเซิล หญิงผิวขาววยักลางคน เธอเป็นผู้จดัการสถานีโทรทศัน์และมี
หน้าท่ีควบคมุดแูลรายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์ เธอมีลูกสาววยัรุ่นหนึ่งคนช่ือว่าแอมเบอร์และเธอ
มกัจะให้ลกูสาวของเธอได้เป็นตวัเดน่ในรายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์เสมอ 
 นอกจากนีผู้้วิจยัได้วิเคราะห์ปัจจยัในการสร้างตวัละครของตวัละครหลกัท่ีกล่าวมา
ข้างต้นซึง่มีสว่นส าคญัท่ีสดุในการด าเนินเร่ือง เพ่ือให้ทราบถึงจดุประสงค์ของผู้สร้างภาพยนตร์ใน
การก าหนดคณุลกัษณะของตวัละครในภาพยนตร์ได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้
 ความต้องการของตวัละคร(Dramatic Need) คือ เป้าหมายของเทรซ่ี เทิร์นแบลด มี
ความใฝ่ฝันท่ีจะได้เข้ามาเป็นนกัเต้นในรายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์ และมีต้องการให้เพ่ือนผิวด า
ของเธอได้เต้นร่วมกนัในรายการได้โดยท่ีไมต้่องแยกเป็นวนัส าหรับคนผิวด า (Negro Day) 
 เป้าหมายของเวลาม่า วอน ทัสเซิล คือ การยกเลิกวันผิวด าในรายการคอร์น่ี 
คอลลินส์โชว์และก าจัดเทรซ่ี เทิร์นแบลดวัยรุ่นสาวร่างอ้วนให้ออกไปจากรายการนีด้้วย เพ่ือ
ต้องการให้แอมเบอร์ลกูสาววยัรุ่นของเธอเป็นตวัเดน่ในรายการนีเ้พียงคนเดียวเทา่นัน้ 
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 มมุมองของตวัละคร (Point of View) คือ สิ่งท่ีตวัละครเช่ือซึ่งไม่มีเร่ืองถกูหรือผิด 
มมุมองของตวัละครจะเป็นตวัก าหนดความขดัแย้งของเร่ืองราวในภาพยนตร์  เช่น เทรซ่ี เทิร์นแบ
ลดมีมมุมองวา่คนผิวขาวและคนผิวด าสามารถเต้นออกรายการโชว์ร่วมกันได้ เพราะเธอเห็นว่ายคุ
สมยัได้เปล่ียนไปแล้วและควรมีความเทา่เทียมกนัในสงัคม 
 เวลมา่ วอน ทสัเซิล มีมมุมองว่าการเต้นในจงัหวะดนตรีของคนผิวด าเป็นการเต้นท่ี
ไร้ซึ่งอารยธรรมหรือเรียกได้ว่าเต้นเหมือนคนป่า ท าให้เธอไม่ต้องการให้มีรูปแบบดนตรีของคนผิว
ด าอยุใ่นรายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์ 
 ทศันคติของตวัละคร (Attitude)  คือ สิ่งท่ีตวัละครประเมินค่าไว้อาจไม่มีถูกหรือผิด 
ดงัเช่นเทรซ่ี เทิร์นแบลด มีทัศนคติในการมองโลกในแง่ดี เธอมีความมั่นใจในตนเองและกล้า
แสดงออก เธอมองข้ามเร่ืองสีผิวและช่ืนชมในเพ่ือนผิวด าของเธอท่ีมีความสามารถในการร้องเพลง
และเต้นร า  
 เวลม่า วอน ทสัเซิล มีทศันคติตอ่คนผิวด าในแง่ลบ เธอเป็นคนเหยียดเชือ้ชาติ และ
ชอบดถูกูเหยียดหยามคนผิวด าอยู่เสมอ โดยกล่าวหาผู้ชมในวนัผิวด าว่ามีแตพ่วกชนชัน้แรงงาน
เทา่นัน้ 
 การเปล่ียนแปลง (Change) คือ ในตอนแรกเทรซ่ี เทิร์นแบลดนัน้ต้องการเป็นนกั
เต้นในรายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์เพียงอย่างเดียว แต่เม่ือเธอได้รู้จกักับเพ่ือนผิวด าก็ท าให้เธอ
ต้องการให้เพ่ือนผิวด าได้มีโอกาสเต้นร่วมกันในรายการนีโ้ดยไม่มีการแบ่งแยกสีผิว เพราะเธอ
กล่าวแก่เพ่ือนผิวด าว่าหากไม่ได้เต้นด้วยกันในรายการ เธอก็ไม่อยากจะเป็นนกัเต้นในรายการนี ้
อีกตอ่ไป  
 เม่ือเวลมา่ วอน ทสัเซิลเห็นวา่เทรซ่ี เทิร์นแบลดได้รับความนิยมมากกว่าลกูสาวของ
เธอและท าให้เธอไมส่ามารถก าจดัเทรซ่ีได้โดยการยยุงคณุสปริทเซอร์ ชายผิวขาว นกัธุรกิจเจ้าของ
สเปรย์ฉีดผมซึ่งเป็นผู้สนบัสนุนรายการ เน่ืองจากเขาชอบท่ีเทรซ่ีท าให้ธุรกิจของเขาดีขึน้ เธอจึง
เปล่ียนมาเป็นโกงผลคะแนนในการประกวดมิสทีนแฮร์สเปรย์ให้กบัแอมเบอร์ ลกูสาวของเธอแทน
แตก็่แล้วก็ถกูจบัได้ในท่ีสดุ  

4.1.8.6  สญัลกัษณ์ (Symbol) 
 สัญลักษณ์ในภาพยนตร์เร่ือง Hairspray นี ้คือสัญลักษณ์ทางภาพ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบของภาพยนตร์ ท่ีถูกน าเสนอซ า้ๆ เช่น วตัถุ สถานท่ี หรือสิ่งมีชีวิต และสญัลกัษณ์ท่ี
พบคือ  สตูดิโอรายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์ (ภาพท่ี 4.101)  ซึ่งเป็นสิ่งท่ีปรากฎมากท่ีสุดใน
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ภาพยนตร์เร่ืองนี ้และเป็นจดุศนูย์กลางของการด าเนินเร่ือง ตวัละครส่วนใหญ่ในมีความเก่ียวข้อง
กบัรายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์ ทัง้ตวัละครผิวขาวและตวัละครผิวด า  
 ตวัหมาย (Signifier) คือ สตดูิโอถ่ายท ารายการ เป็นห้องปฏิบตัิการถ่ายท ารายการ
วิทยโุทรทศัน์ ซึง่เป็นความหมายตรง (Denotative Meaning) (เอกสิทธ์ิ พนัธุ์พล,ู 2554: 53)  

 
ภาพท่ี 4.101 

 
 ตัวหมายถึง (Signified) ของสตูดิโอถ่ายท ารายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์ คือ 
จดุมุ่งหมายของตวัละครท่ีใฝ่ฝันอยากจะมีช่ือเสียงด้วยการใช้สถานท่ีแห่งนีเ้ป็นพืน้ท่ีในการแสดง
พรสวรรค์ของตนเอง ซึ่งเป็นความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) (เอกสิทธ์ิ พันธุ์พลู, 
2554: 54) เพราะรายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์เป็นรายการโทรทศัน์ยอดนิยมของวยัรุ่นในเมืองบลั
ติมอร์ และเปิดโอกาสให้วยัรุ่นทุกคนได้แสดงความสามารถทางด้านการร้องเพลงและเต้นของ
ตนเอง 
 เทคนิคทางภาพยนตร์ท่ีถูกน ามาใช้เพ่ือท าให้ภาพของสตูดิโอรายการคอร์น่ี 
คอลลินส์โชว์ในภาพยนตร์เร่ืองนีมี้ความชดัเจน คือ ขนาดของภาพ (Camera Shot) ซึ่งเป็นภาพ 
Long Shot ท่ีแสดงภาพระยะไกลให้เห็นทัง้ฉากและตวัละคร เพ่ือส่ือถึงบริบทท่ีมีนยัยะส าคญัต่อ
การเป็นตวัแทนแหง่จดุเร่ิมต้นความเทา่เทียมกนัของคนผิวขาวและคนผิวด าในภาพยนตร์  

4.1.8.7  ฉาก (Scene) 
 ฉาก คือ องค์ประกอบส าคญัของการเล่าเร่ืองท่ีใช้บรรจเุหตกุารณ์อย่างต่อเน่ือง มี
ทัง้เวลา ทัง้พืน้ท่ี และแนวความคิด และมีความส าคญัในแง่ของการส่ือความหมายบางอย่างของ
เร่ืองท่ีมีอิทธิพลตอ่ความคดิในการกระท าของตวัละคร  ฉากท่ีปรากฎในภาพยนตร์เร่ืองนีไ้ด้แก่ 
 1)  ฉากท่ีเป็นสิ่งประดษิฐ์ คือ บ้านเรือน  ร้านค้า ท้องถนนในเมืองบลัติมอร์ 
(ภาพท่ี 4.102-4.105) 
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 2)  ฉากท่ีเป็นชว่งเวลาของภาพยนตร์ คือ  ยคุ 60 ในปีคริสตศกัราช 1962 
 

  ภาพท่ี 4.102      ภาพท่ี 4.103 

ภาพท่ี 4.103    ภาพท่ี 4.105 
 

 3)  ฉากท่ีเป็นการด าเนินชีวิตของตวัละคร หมายถึง แบบแผนหรือกิจวตัร
ประจ าวนัของตวัละคร คือ ฉากในโรงเรียนของเทรซ่ี เทิร์นแบลด (ภาพท่ี 4.106-4.107), ฉาก
ภายในสตดูโิอซึง่เป็นสถานท่ีถ่ายท ารายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์ (ภาพท่ี 4.108-4.109) 
 

  ภาพท่ี 4.106     ภาพท่ี 4.107 
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  ภาพท่ี 4.108      ภาพท่ี 4.109 
 

4.1.8.8  ประเดน็เหยียดเชือ้ชาตแิละการเลือกปฏิบตัท่ีิพบในบทสนทนา 
 ผู้วิจยัวิเคราะห์การเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อคนผิวด าของคนผิวขาว 
ผา่นบทสนทนาของตวัละครผิวขาวและตวัละครผิวด าในภาพยนตร์เร่ือง Hairspray ดงัตอ่ไปนี ้

 1)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการเหยียดเชือ้ชาตแิละการเลือกปฏิบตัิของ
พรูดี ้พิงเกิลตนั หญิงผิวขาวซึง่เป็นแมข่องเพ็นนี เพ่ือนของเทรซ่ี เธอไม่ต้องการให้เพนนีลกูสาวของ
เธอฟังดนตรีของคนผิวด าท่ีมีอยูใ่นรายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์ เม่ือพรูดีม้าท่ีบ้านของเทรซ่ีและเห็น
ว่าเทรซ่ีก าลงัดรูายการนีอ้ยู่และเม่ือเธอจบัได้ว่าเพนนีฟั้งรายการนี ้เธอจึงกีดกันไม่ให้ลูกสาวมาท่ี
บ้านของเทรซ่ีอีก 
พรูดี ้ :  ปลอ่ยให้ลกูฟังเพลงพวกผิวด าอีกแล้ว ลกูสาวฉนัทกุบา่ยไปขลกุอยู่   
    ชมรมสะสมแสตมป์โนน่  
เอ๊ดนา่ :  จริงเหรอ แหมเผอิญลกูสาวเธอ..เทรซ่ี เทิร์นแบลดน่ีจะบอกแม่เหรอว่า
  แมข่องไมอ่นญุาตให้เขามาน่ี (แล้วเพนนีก็โผลห่น้าขึน้มาจากหลงัโซฟา) 
พรูดี ้ :  อะไรนะ เพ็นนี ลกูห้ามเหยียบบ้านหลงันี ้ลกูจะไมมี่วนัได้ดรูายการนัน่อีก 
เพ็นนี :  ไมมี่รายการนัน่ หนก็ูเฉาแยส่ิ  
พรูดี ้ :  เฉาสิดี จะได้รู้จกัสงบเสง่ียม ไปนะ เอ๊ดนา่  
 บทสนทนายงัแสดงถึงการกีดกนัท่ีพรูดี ้หญิงผิวขาวไม่ให้เพนนี ลกูสาวของ
เธอได้มีโอกาศฟังดนตรีในแบบท่ีเธอชอบ เพราะไม่ต้องการให้ลกูสาวของเธอมีความนิยมชมชอบ
ในดนตรีของคนผิวด าท่ีเธอเห็นวา่เป็นสิ่งไมดี่ 
 2)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีทัศนคติในแง่ลบต่อคนผิวด าของ
เวลม่า วอน ทัสเซิลในระหว่างพักการถ่ายทอดรายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์ เวลม่า วอน ทัสเซิล 
ผู้จดัการสถานีสนทนากับคอร์น่ี คอลลินส์ พิธีกรชายหนุ่มผิวขาว ถึงการเลือกดนตรีของคนผิวด า



161 

มาโชว์ในรายการซึง่เวลมา่ต้องการให้รายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์มีแตด่นตรีท่ีเป็นแบบฉบบัของคน
ผิวขาวเทา่นัน้  
คอร์น่ี :  อีกสกัครู่พบกบั เสียงอนัสัน่เร่าแหง่ดีทรอยซ์กนั  
เวลมา่  :  เข้าโฆษณา คอร์น่ี สัน่เร่าแปลวา่อะไร? เสียงตอนถกูปล้นใชไ่หม?  
                                   (What’s that, the cries of people being mugged? ) 
คอร์น่ี   :  เวลมา่ เดก็ๆ ชอบริธ่ึมแอนด์บลส์ู  
เวลมา่  :  ก็เดก็ไง คอร์น่ี เพราะงัน้เราถึงต้องจงูพวกเขาไปในทิศทางท่ีขาว (White  
  direction) 
คอร์น่ี    :  ทิศทางท่ีถกู (Right direction?)  
เวลมา่   :  ฉนัพดูไมใ่ชเ่หรอ  
 โดยการใช้ค าพูดของเวลม่าแสดงถึงความหมายโดยนัย (Connotative 
Meaning) (เอกสิทธ์ิ พนัธุ์พล,ู 2554: 54) ซึง่เป็นความหมายท่ีถกูประกอบสร้างขึน้มาอย่างเป็นอตั
วิสยั (Subjectivity) อยา่งเหมารวม (Stereotype) ของเธอเองว่าคนผิวด าทกุคนเป็นอาชญากร เธอ
จงึพดูเสียดสีวา่ดนตรีของคนผิวด านัน้เก่ียวโยงกบัการกระท าของอาชญากรอยา่งการปล้น  
 3)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติต่อคนผิวด าของเวลม่า 
วอน ทสัเซิลท่ีต้องการแบง่แยกสีผิวในสงัคม เม่ือเทรซ่ี เทิร์นแบลดเข้ามาคดัตวัของรายการคอร์น่ี 
คอลลินส์โชว์  
เวลมา่   :  ขยาดไหม ถ้าว่ายน า้ในสระกบัพวกผิวด า? (Would you swim in an 
    integrated pool?) 
เทรซ่ี     :  นัน่ยิ่งดี เพราะหนไูม่ถือวรรณะ น่ียคุคิดใหม่ท าใหม่คะ่ (I sure would.
  I’m all for integration. It’s the new frontier!) 
เวลมา่   :  ไมใ่ชใ่นบลัตมิอร์ ไมมี่ทาง (Not in Baltimore, it isn’t.) 
 บทสนทนาแสดงให้เห็นถึงทัศนคติในแง่ลบของเวลม่าท่ีไม่ต้องการให้มี
ความเท่าเทียมกนัในสงัคมระหว่างคนผิวขาวและคนผิวด า เธอไม่ต้องการให้เมืองบลัติมอร์ท่ีเธอ
อาศยัอยูย่กเลิกการแบง่แยกสีผิวอย่างเด็ดขาด 
 4)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติต่อคนผิวขาวท่ีต้องการ
ยกเลิกการแบ่งแยกสีผิวของเวลม่า วอน ทสัเซิลและคุณสปริทเซอร์ นกัธุริกจผิวขาว ผู้สนบัสนุน
รายการ เม่ือเทรซ่ี เทิร์นแบลดมีความคดิให้ทกุวนัของรายการคอร์นี ้คอลลินส์โชว์เป็นวนัผิวด า 
คณุสปริทเซอร์ :  ปลดยยัคอมมิวนิสต์นัน่ออกจากโชว์  
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เวลมา่ :  ยินดีพุง่ฉมวกเป็นคนแรกคะ่ (เห็นด้วยกบัความคดิของคณุสปริทเซอร์) 
คณุสปริทเซอร์ :  เธอคือต้นแบบของเร่ืองแผลงๆ  
เวลมา่ :  ฉนัเห็นด้วย เราไมอ่ยากให้แดนเซอร์เต้นเร่าๆ เหมือนพวกคนป่า 
              (I agree, we don’t want our dancers thrusting like savages!) 
 โดยการใช้ค าพูดของเวลม่าแสดงถึงความหมายโดยนัย (Connotative 
Meaning) ซึง่เป็นความหมายท่ีถกูประกอบสร้างขึน้มาอย่างเป็นอตัวิสยั (Subjectivity) อย่างเหมา
รวม (Stereotype) ของเธอเองว่าคนผิวด าทุกคนเปรียบเสมือนพวกคนป่าท่ียงัไม่เจริญโดยเธอดู
จากรูปแบบการเต้นร าของคนผิวด าท่ีมีจงัหวะดนตรีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ซึ่งแตกตา่งจากดนตรีของคน
ผิวขาวอยา่งเธอ 
 5)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการเหยียดเชือ้ชาติของเวลม่า วอน ทสัเซิล
ท่ีดถููกเหยียดหยามคนผิวด า เม่ือเธอเห็นว่าวันผิวด าใช้เพลงเดียวกันในการถ่ายท า เธอจึงต่อว่า
เมย์เบลล์ หญิงผิวด าซึง่เป็นพิธีกรของวนัผิวด า (Negro Day) ในรายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์ 
เวลมา่  :  กล้าดียงัไงถึงเลือกเพลงเดียวกนั   
เมย์เบลล์ :  พวกเขาแตง่เอง (หมายถึงบรรดานกัร้องผิวด าในรายการคอร์น่ี คอลลินส์ 
  โชว์) 
เวลมา่ :  ระวงัเถอะ เธอจะถกูเฉดหวัไมรู้่ตวั รู้ไหม ผู้ชมของเธอนะ่ชนชัน้ไหน  
     มีแตภ่ารโรงกบัคนงานตดัหญ้า (You watch yourself. You are one 
   inch from being canceled. You know what your demographic is? 
   Cleaning ladies and lawn jockeys.) 
เมย์เบลล์ :  เราแคต้่องก้าวเท้าทีละก้าว ใจเย็นไว้ (พดูกบัซีวีด้ ลกูชายของเธอท่ีเดนิ 
                                    เข้ามา) 
 โดยการใช้ค าพูดของเวลม่าแสดงถึงความหมายโดยนัย (Connotative 
Meaning) ซึง่เป็นความหมายท่ีถกูประกอบสร้างขึน้มาอย่างเป็นอตัวิสยั (Subjectivity) อย่างเหมา
รวม (Stereotype) ของเธอเองว่าคนผิวด าเป็นเพียงชนชัน้แรงงานในสงัคมท่ีไม่สามารถประกอบ
อาชีพอ่ืนได้   
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ตารางที่ 4.8  วจันภาษาและอวจันภาษาในเร่ือง Hairspray 
 

ประเดน็เหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบัติ 
ประเภท สัญญะในภาพยนตร์ 

วัจนภาษา 
 (ตัวอักษร) 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.110 
ป้ายคดัค้านการเลือกปฏิบตัิตอ่คนผิวด ามีใจความ ดงันี ้Integrate yes / 
Segregate No และ Black and White Unite (การแสดงสญัญะของคน
ผิวด าผา่นภาษาเขียนท่ีแสดงถึงการเรียกร้องสิทธิแหง่ความเท่าเทียมกนั) 

อวัจนภาษา 
ประกอบด้วย สี
หน้า ทา่ทาง แวว
ตา การกระท า 
หรือสญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมาย 

  
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.111 
สีหน้าตกใจของเวลม่า เม่ือได้ยินเทรซ่ี พูดว่าต้องการให้ทุกวันของ
รายการเป็นวนัผิวด า(การเหยียดเชือ้ชาตท่ีิแสดงผา่นสีหน้าและแววตา) 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี4.112 
สีหน้าตกใจของเวลม่า เม่ือรู้ว่ารายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์จะไม่มีการ
แบง่แยกสีผิวอีกตอ่ไป (การเหยียดเชือ้ชาตท่ีิแสดงผา่นสีหน้าและแววตา) 
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4.1.9  วิเคราะห์แนวคิดการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์เร่ือง The Great Debaters 
 4.1.9.1  โครงเร่ือง (Plot) 
 The Great Debaters มีการเร่ิมเร่ืองด้วยการแนะน าเมืองมาร์แชล รัฐเท็กซสั ในปี

ค.ศ.1935 เร่ิมต้นด้วยฉากการกล่าวปาฐกถาของดร.เจมส์ ฟาร์เมอร์ ซีเนียร์ท่ีวิทยาลยัไวล่ีย์ เร่ือง
การศึกษาของเยาวชนผิวด า และมีเยาวชนชายคนหนึ่งก าลงันัง่ฟังด้วยความตัง้อกตัง้ใจ สลบักับ
ฉากในตอนกลางคืนท่ีบาร์แห่งหนึ่งของคนผิวด าซึ่งมีผู้คนก าลงัร้องร าท าเพลงกันอย่างสนกุสนาน 
เฮนร่ี โลว์ วยัรุ่นชายผิวด าก าลงัจีบผู้หญิงคนหนึ่ง และเขาก็ได้มีเร่ืองวิวาทกบัสามีของหญิงคนนัน้ 
ในขณะนัน้ก็มีชายผิวด าผู้หนึ่งเข้ามาห้ามไว้ได้ทนัก่อนท่ีเฮนร่ีจะถกูแทงด้วยมีด เฮนร่ีรีบหนีไปใน
ความมืด ในรุ่งสางของวันใหม่ปรากฎให้เห็นหญิงสาวผิวด าคนหนึ่งก าลงัโดยสารรถประจ าทาง
มายังเมืองมาร์แชลพร้อมด้วยกระเป๋าสัมภาระ เธอไม่สามารถนั่งท่ีม้านั่งได้เพราะติดป้ายไว้ว่า
ส าหรับคนผิวขาวเทา่นัน้ ท าให้เธอต้องยืนอยูท่ี่จดุรอรถโดยท่ีม้านัง่ก็ไมมี่คนผิวขาวมานัง่  
  ภาพยนตร์เข้าสู่การพฒันาเหตกุารณ์เม่ือศาสตราจารย์เมลวิน ทอลสนั ชายผิวด า
วยักลางคนเข้ามาสอนในห้องเรียนห้องหนึ่งของวิทยาลยัไวล่ีย์ และในขณะท่ีเขาสอนอยู่นัน้ เฮนร่ี 
โลว์ นกัศึกษาท่ีนัง่อยู่ด้านหลงัก็พูดกลอนต่อจากเขา ท าให้ทอลสันบอกเฮนร่ีว่าให้ไปพบเขาหลงั
เลิกเรียน  เม่ือเฮนร่ีพบทอลสนัและท าให้เขารู้ว่าคนท่ีช่วยเขาจากการวิวาทในบาร์คืนก่อนคือทอล
สนันัน่เอง  ทอลสนัต้องการให้เฮนร่ีไปคดัตวัเข้าร่วมทีมโต้วาที   ในขณะเดียวกันเจมส์ ฟาร์เมอร์ 
จเูนียร์ซึ่งเป็นวยัรุ่นชายร่างอวบลูกชายของของดร.เจมส์ ฟาร์เมอร์ ซีเนียร์ รีบออกจากบ้านมายงั
บ้านของทอลสนัซึง่ก าลงัเร่ิมการคดัตวันกัศกึษาเข้าทีมโต้วาทีซึ่งจะมีสมาชิกเพียงส่ีคนเท่านัน้ และ
ผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกมีส่ีคนเป็นนกัศกึษาชายสามคน คือ ฮามิลตัน้ เบอร์เจส เฮนร่ี โลว์  เจมส์ ฟาร์
เมอร์ จเูนียร์ และ ซาแมนธา บุ๊ก 
  วนัหนึ่งดร.เจมส์ ฟาร์เมอร์ และครอบครัวขบัรถเล่นไปตามถนน และเกิดอบุตัิเหตุ
ไม่คาดฝันขึน้ เขาขับรถชนหมูของชาวนาซึ่งเป็นคนผิวขาวตายหนึ่งตวั ชาวนาผิวขาวสองคนไม่
พอใจเป็นอย่างมาก ชักปืนออกมาขู่เขาเพ่ือเรียกเงินจ านวนย่ีสิบห้าเหรียญ เขาไม่มีเงินพอจึง
จ าต้องยอมให้เช็คจ านวนสิบเจ็ดเหรียญแทนทัง้ๆ ท่ีครอบครัวของเขาจ าเป็นต้องใช้เงินจ านวนนัน้ 
  ทอลสนัเร่ิมท าการฝึกฝนการพูดให้กับนกัศกึษาของเขาทัง้ส่ีคน เช่น ให้กัดจุกไม้ค็
อกไว้และพูดด้วยเสียงดงัอยู่ริมทะเลสาปโดยมีทอลสนันัง่ฟังสลบักับคอยซกัถามอยู่ในเรือกลาง
ทะเลสาป และในงานเลีย้งโฮมคมัมิ่งของวิทยาลยัไวล่ีย์ เจมส์ ฟาร์เมอร์ จเูนียร์ แอบมองซาแมนธา
อยูต่ลอดเวลาเพราะเขาแอบชอบซาแมนธาตัง้แตว่นัแรกท่ีได้พบ แตใ่นความเป็นจริงแล้วซาแมนธา
นัน้ชอบพอกับเฮนร่ี โลว์และมองจูเนียร์เป็นเพียงเพ่ือนท่ีดีคนหนึ่ง เฮนร่ีพาซาแมนธาออกไปหา
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ความสนกุสนานภายนอกวิทยาลยั ส่วนจเูนียร์นัน้เดินกลบับ้าน ในขณะนัน้เองเขาสงัเกตเห็นทอล
สันอยู่ในชุดชาวไร่เดินหายไปในความมืด เขาตดัสินใจตามทอลสันไป จนพบว่าทอลสันเข้ามา
ประชุมลบัภายในโรงนาท่ีเต็มไปด้วยชาวไร่ชาวนาทัง้คนผิวขาวและผิวด ามารวมกนั ทนัใดนัน้เอง
การประชมุลบัก็ถกูท าลายโดยกลุม่ของนายอ าเภอโดซิเออร์ของเมืองมาร์แชลซึ่งเป็นคนผิวขาว ทกุ
คนต่างพากันหนีอย่างชุลมุน จนท าให้เกิดเพลิงไหม้ในโรงนาซึ่งมีเชือ้เพลิงเป็นกองฟางมากมาย 
จูเนียร์ท่ีแอบตามทอลสันมาเกือบโดนจับได้ แต่ทอลสันก็คว้าตวัเขาไว้ได้ทันและพาหนีออกมา
อย่างปลอดภัย ทอลสันขอให้จูเนียร์เก็บเร่ืองท่ีเห็นในคืนนีไ้ว้เป็นความลับ ห้ามบอกใครทัง้สิน้ 
จูเนียร์รับปากแล้วเขาก็กลับบ้านมาในตอนตีหนึ่ง โดยมีพ่อของเขา ดร.เจมส์รออยู่ในบ้าน และ
ซกัถามวา่เหตใุดเขาจึงกลบับ้านดกึ เขาจ าต้องโกหกพ่อ แตพ่่อของเขาจบัได้ว่าโกหกก็โกรธ ทัง้คูมี่
ปากเสียงกนั จนจเูนียร์พดูเร่ืองเจ้าของหมท่ีูโดนรีดไถขึน้มา ท าให้ดร.เจมส์โกรธมากถึงกบัตบหน้า
จเูนียร์ไปหนึง่ที  
 นายอ าเภอโดซิเออร์ได้เรียกชาวไร่ท่ีเป็นคนผิวด าสองคนมาสอบสวนเร่ืองการ
ประชมุลบัท่ีเม่ือคืน ชาวไร่ทัง้สองคนซึ่งอยู่ในเหตกุารณ์ต้องแกล้งท าเป็นปฏิเสธว่าไม่รู้ ไม่เห็นเร่ือง
การประชุม เพ่ือไม่ให้นายอ าเภอจบัได้  ทอลสนับอกให้ทีมโต้วาทีของเขาเตรียมพร้อมแข่งโต้วาที
ด้วยการอุ่นเคร่ืองกับทีมจากวิทยาลัยพอล ควิน วิทยาลัยของคนผิวด าท่ีดีสุดของเมือง ด้วยการ
ฝึกฝนเป็นเวลาหนึง่สปัดาห์ โดยท่ีทอลสนัจะเป็นผู้ เขียนค าโต้แย้งให้ 
 การโต้วาทีครัง้แรกได้เร่ิมขึน้ แตล่ะทีมมีฝ่ายละสองคน และทีมวิทยาลยัไวล่ีย์คือ ฮา
มิลตัน้ เบอร์เจสและเฮนร่ี โลว์ เป็นคนน าโต้วาที ในการแข่งขนัครัง้แรกนีที้มวิทยาลยัไวล่ีย์ก็ได้รับ
ชยัชนะ และสามารถเอาชนะวิทยาลยัผิวด าท่ีอ่ืนๆ ได้มาโดยตลอดติดตอ่กันโดยไม่แพ้เลยแม้แต่
ครัง้เดียว ทุกครัง้ท่ีได้ชัยชนะก็จะมีการเฉลิมฉลองแสดงความยินดีให้กับทีมโต้วาทีทั่วเมือง 
จนกระทั่งวันหนึ่งบนโต๊ะอาหารในบ้านของทอลสัน ซึ่งมีสมาชิกในทีมโต้วาทีทัง้ส่ีคนมาร่วม
รับประทานอาหารด้วย จากการท่ีทอลสันส่งจดหมายบอกเล่าเร่ืองราวของทีมโต้วาทีไปยัง
มหาวิทยาลยัชัน้น าตา่งๆ ของประเทศรวมถึงมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด  ทอลสนัประกาศแก่สมาชิกทัง้
ส่ีคนวา่ได้การตอบรับจากมหาวิทยาลยัโอกลาโฮมา่ ซิตี ้ซึ่งเชิญไปแข่งโต้วาที ท าให้ทีมของทอลสนั
จะเป็นทีมจากวิทยาลยัของคนผิวด าแห่งแรกของสหรัฐอเมริกาท่ีจะได้แข่งขนักบัมหาวิทยาลยัของ
คนผิวขาว ด้วยความดีใจ เจมส์ ฟาร์เมอร์ จเูนียร์จึงกล่าวติดตลกขออาสาท่ีจะท าการโต้วาทีกบัคน
ผิวขาวบ้าง เพราะเขาไมก่ลวัท่ีจะสู้กบัคนผิวขาว แตฮ่ามิลตัน้ เบอร์เจส กลบัขอถอนตวัออกจากทีม 
เน่ืองด้วยความกลวัถึงขา่วลือท่ีวา่ทอลสนัเป็นพวกคอมมิวนิสต์และพ่อของเขาไม่ต้องการให้เขาอยู่
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ในทีมโต้วาทีอีกตอ่ไป ทอลสนับอกว่าเป็นเร่ืองส่วนตวัของเขาและจะไม่ท าให้ทีมตกอยู่ในอนัตราย 
เบอร์เจสเครียดและไมม่ัน่ใจจงึขอลาออกจากทีม ท าให้เหลือเพียงสามคน 
 การแข่งขันกับมหาวิทยาลัยของคนผิวขาวอย่าง โอกลาโฮมา ซิตี ้ได้เร่ิมขึน้โดย
มีเฮนร่ีและซาแมนธาเป็นผู้น าโต้วาที ซึ่งเป็นการโต้วาทีครัง้แรกของซาแมนธาท่ีท าหน้าท่ีแทนเบอร์
เจส ในหวัข้อเร่ืองคนผิวด าควรจะเป็นท่ียอมรับในมหาวิทยาลยั การโต้วาทีในครัง้นีที้มวิทยาลยัไว
ล่ีย์ได้รับชัยชนะ และมีงานเลีย้งท่ีบ้านของทอลสัน ดร.เจมส์ ฟาร์เมอร์ และเพิร์ล ภรรยาก็มา
ร่วมงานด้วย ดร.เจมส์ ถามทอลสัน เร่ืองข่าวลือเก่ียวกับสิ่งท่ีทอลสันก าลังท าอยู่เก่ียวกับการ
ต่อต้านและแบ่งแยก ซึ่งดร.เจมส์ นัน้หมายถึงการเป็นคอมมิวนิสต์ และถามถึงในคืนท่ีมีการ
ประชมุลบัวา่มีลกูชายของเขาได้เข้าร่วมด้วยหรือไม่ ทอลสนัยืนกรานปฏิเสธว่าจเูนียร์ไม่ได้มีส่วนรู้
เห็นตอ่การกระท าของเขา การสนทนาเป็นไปอยา่งดเุดือดยิ่งขึน้เม่ือ ดร.เจมส์ต้องการจะรู้ความจริง 
แตก็่ถกูขดัจงัหวะโดยเพิร์ล ภรรยาของเขาและรูธ ภรรยาของทอลสนั ท าให้ทัง้ดร.เจมส์และทอลสนั
สงบลง 
 ภาพยนตร์เข้าสู่ขัน้ภาวะวิกฤตเม่ือเฮนร่ีพาซาแมนธามาล่องเรือในทะเลสาปและ
ค้างคืนท่ีกระท่อมของเขา และในเช้าวันรุ่งขึน้เจมส์ จูเนียร์ได้มาตามเฮนร่ีท่ีบ้าน เพ่ือให้แต่งตวั
เตรียมไปแข่งขนัตอ่ แต่แล้วเขาก็สงัเกตเห็นรองเท้าของซาแมนธาอยู่ข้างในกระท่อมของเฮนร่ี ท า
ให้เจมส์รู้วา่เม่ือคืนซาแมนธาอยูก่บัเฮนร่ีท่ีน่ีและยงัคงอยู่ในกระท่อม เขาเสียใจและโกรธซาแมนธา
อย่างมาก จนมีปากเสียงกันในชัน้เรียนของทอลสนั และในขณะนัน้เองนายอ าเภอโดซิเออร์และ
พรรคพวกคนผิวขาวพร้อมอาวธุครบมือบกุเข้ามายงัวิทยาลยัไวล่ีย์เพ่ือจบักมุตวัทอลสนัไป และท่ี
สถานีต ารวจ ดร.เจมส์ ได้พาทนายผิวด าช่ือว่าวิลเล่ียม เทย์เลอร์มาพบทอลสนัท่ีถกูขงัอยู่พร้อมกบั
รูธ ภรรยาของทอลสนั  เน่ืองจากมีพวกชาวบ้านผิวด ามารวมตวักนัชมุนมุประท้วงเป็นจ านวนมาก 
ดร.เจมส์จึงแนะน าให้นายอ าเภอปล่อยตวัทอลสนัจะได้ไม่เกิดความวุ่นวายและชาวบ้านก็จะยอม
กลบับ้านแตโ่ดยดี  ท าให้ทอลสนัได้รับการประกนัตวัในท่ีสดุ แตเ่หตกุารณ์ในครัง้นี ท้ าให้ทอลสนัมี
ช่ืออยู่ในบญัชีด าและหลายมหาวิทยาลยัยกเลิกท่ีจะเชิญทีมโต้วาทีของเขาไปแข่งขนั ทอลสนัถูก
ต าหนิจากหลายฝ่ายรวมถึงอธิการบดีของวิทยาลยัท่ีบอกให้เขาหยุดการท างานร่วมกบัชาวไร่ แต่
เขาจะไม่มีวนัเลิก และทีมโต้วาทีของเขาจะต้องได้รับชยัชนะให้ได้ในทกุเวทีเช่นกนั เขาต้องการให้
ทีมโต้วาทีของเขาโคน่มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดท่ีเป็นแชมป์นานาชาตใิห้ได้จงึจะเป็นท่ีสดุ   
 ในตอนกลางคืน ขณะท่ีทอลสนัและทีมโต้วาทีเดินทางไปแข่งกับวิทยาลัยแพร่ี วิว
นัน้ พวกเขาเจอกับกลุ่มคนผิวขาวท่ีก าลงัเผาร่างของชายผิวด าท่ีพวกเขาฆ่าแล้วแขวนไว้ท่ีต้นไม้ 
ทอลสนัดบัไฟหน้ารถและสัง่ให้พวกเด็กๆ หมอบลง เฮนร่ีต้องการออกไปช่วยคนท่ีถกูแขวนไว้แต่ก็
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ถกูทอลสนัห้ามไว้ ทนัใดนัน้เองกลุม่คนผิวขาวก็เปิดไฟสอ่งมายงัรถ เม่ือเห็นว่าเป็นพวกคนผิวด าจึง
รีบวิ่งเข้ามาท่ีรถหมายจะจบัตวัพวกเขาให้ได้  ท าให้ทอลสนัรีบถอยรถและพยายามขับหนีออกมา
อย่างเร็วท่ีสดุ โดยมีกลุ่มคนผิวขาววิ่งตามรถเป็นจ านวนมาก แต่แล้วพวกเขาก็หนีรอดจนมาถึงท่ี
พกัอย่างปลอดภัย เฮนร่ีรู้สึกสะเทือนใจกับเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ เขาก้าวออกจากรถและเดินไปใน
ความมืดโดยไมเ่ข้าท่ีพกั และกลบัเข้ามาในตอนกลางดกึด้วยความเมามาย เขาจบูลาผู้ หญิงผิวด า
ท่ีมาส่งเขาและท าให้ซาแมนธาท่ีแอบมองดอูยู่ทางหน้าตา่งรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก เจมส์ จเูนียร์
ออกมาจากห้องพักเพ่ือดึงตัวเฮนร่ีท่ีก าลังเมาให้เข้าไปนอน ในห้องนอนเจมส์และเฮนร่ี ทัง้คู่
สนทนากันถึงเร่ืองเหตกุารณ์ท่ีเพิ่งเผชิญกนัมาด้วยความเคร่งเครียดและรู้สึกเศร้าใจท่ีไม่สามารถ
ท าอะไรได้เลย 
 ในเช้าวนัรุ่งขึน้เจมส์และเฮนร่ีแตง่ตวัเสร็จพร้อมเดินทางไปแข่งขนั โดยท่ีซาแมนธา
ได้กลบัวิทยาลยัไวล่ีย์ไปแล้ว ท าให้เจมส์ จเูนียร์ต้องท าการโต้วาทีแทนซาแมนธาแตก่ารแข่งขนัครัง้
นี ้ทีมวิทยาลยัไวล่ีย์ก็ต้องพา่ยแพ้ เน่ืองจากความเครียดท่ีเกิดกบัเจมส์และเฮนร่ีจากเหตกุารณ์เม่ือ
คืน 
 เม่ือกลบัมาถึงบ้านทอลสนัก็พบกบัจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ทีม
ของเขาได้รับเชิญให้ไปแข่งโต้วาทีร่วมกับฮาร์วาร์ด เน่ืองจากทางมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด  ได้รับ
จดหมายของเฮนร่ี โลว์ ท่ีเขียนสง่มา ทอลสนัดีใจมากและไปหาเฮนร่ีท่ีกระท่อม เฮนร่ีขอให้ทอลสนั
น าซาแมนธากลบัเข้ามาร่วมทีมดงัเดิม และในวนัท่ีทอลสนัก าลงัฝึกซ้อมและค้นคว้าอยู่กับเจมส์ 
จเูนียร์และเฮนร่ี  ซาแมนธาได้เข้ามาหาและขอกลบัเข้าทีมตามเดิมพร้อมกบัได้ตบหน้าเฮนร่ีอย่าง
แรงไปหนึง่ทีตอ่หน้าทอลสนัและเจมส์ จเูนียร์ 
 ในวนัท่ีทีมโต้วาทีต้องออกเดินทางไปยงัมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดโดยรถไฟ ครอบครัว
ของเจมส์ จเูนียร์มาสง่เขาถึงสถานีรถไฟ และทอลสนัตดัสินใจท่ีจะไม่ไปคมุทีมโต้วาทีเพราะเขาอยู่
ในระหว่างการประกันตัวและไม่ต้องการให้เด็กๆ ต้องมาเส่ียง ทอลสันเช่ือว่าทุกคนสามารถ
เอาชนะได้โดยไม่ต้องมีเขา ทอลสันมอบหมายให้เฮนร่ีเป็นผู้ รับผิดชอบดูแลทีมและให้เช่ือใน
สญัชาตญาณของตนเอง เม่ือมาถึงเมืองบอสตนัมีคนจากมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดมารับพวกเขาทัง้
สามคนท่ีสถานีรถไฟและพาไปยังท่ีพักในวิทยาเขตดกัลาส ฮอลล์ เฮนร่ีขอให้เจ้าหน้าท่ีพาไปดู
สถานท่ีแข่งขนัก่อนท่ีจะไปยงัท่ีพกั  เม่ือถึงท่ีพกัทีมโต้วาทีได้เบีย้เลีย้งจากทางมหาวิทยาลยัคนละ
ห้าดอลล่าร์ แตมี่จดหมายจากทางมหาวิทยาลยัเร่ืองขอเปล่ียนหวัข้อโต้วาทีเป็นเร่ืองพลเมืองท่ีขดั
ขืนคืออาวุธในการตอ่สู้ตอ่ความยตุิธรรม ทีมวิทยาลยัไวล่ีย์จะเป็นการโต้อย่างเห็นพ้องโดยมีเวลา
ให้เขียนค าโต้แย้งใหม่ภายในส่ีสิบแปดชัว่โมงเช่นเดียวกบัทีมฮาร์วาร์ด ท าให้ทัง้สามคน คือเฮนร่ี ,
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เจมส์และซาแมนธากลุ้มใจเป็นอยา่งมากเพราะไมมี่ทอลสนัคอยชว่ยแล้ว และไม่สามารถติดตอ่กบั
ทอลสันได้เลย ในระหว่างการค้นคว้าและฝึกซ้อม ทัง้สามคนมีปากเสียงกันบ่อยครัง้  ท าให้เฮนร่ี
ต้องออกมาจากท่ีพกัเพ่ือสงบจิตสงบใจ เขาเดนิไปในเมืองและแวะท่ีบาร์ในยา่นของคนผิวด า 
 ภาพยนตร์ด าเนินเร่ืองเข้าสู่ภาวะคล่ีคลายเม่ือเฮนร่ีกลบัมายงัท่ีพกัและเข้ามาปลุก
เจมส์กับซาแมนธาให้ต่ืน เขาตดัสินใจให้เจมส์และซาแมนาเป็นผู้ โต้วาที โดยเขาจะเป็นหวัหน้าท่ี
คอยคมุ ทัง้สามคนทบทวนค าสัง่สอนของทอลสนัทัง้น า้ตา ในวนัแข่งขนัโต้วาทีนัน้ครอบครัวของ
เจมส์ จเูนียร์ บรรดานกัศกึษาของวิทยาลยัไวล่ีย์และคนผิวด าในเมืองมาร์แชลตา่งรอฟังการโต้วาที
ผา่นการถ่ายทอดสดทางวิทย ุเจมส์ จเูนียร์ขึน้เสนอญตัตใินการโต้วาทีเป็นคนแรก ในระหว่างท่ีการ
โต้วาทีด าเนินไป ทอลสนัได้เข้ามาในสถานท่ีแขง่ขนัอยา่งเงียบๆ เพ่ือฟังการโต้วาทีของลกูศิษย์ด้วย
ตนเอง 
 การโต้วาทีจบลงท่ีเจมส์ ฟาร์เมอร์ จูเนียร์ขึน้พูดถึงสิ่งท่ีเขาและเพ่ือนร่วมทีมได้
เผชิญมา เร่ืองท่ีชายผิวด าถูกฆ่าตายและถูกไฟเผาซึ่งเป็นความโหดร้ายท่ีเกิดขึน้ในรัฐเท็กซัส 
ภาพยนตร์ด าเนินมาสูข่ัน้ยตุเิร่ืองราวเม่ือการโต้วาทีสิน้สดุลง มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดได้ประกาศทีม
ท่ีชนะการแขง่ขนัซึง่ก็คือ ทีมวิทยาลยัไวล่ีย์พร้อมกบัมอบถ้วยรางวลัให้ ทกุคนท่ีได้ฟังถ่ายทอดวิทยุ
ตา่งก็ยินดีกบัทีมโต้วาทีและทัง้สามคนกอดกนัด้วยความดีใจและเร่ืองราวก็จบอยา่งมีความสขุ  
 4.1.9.2  มมุมองการเลา่เร่ือง (Point of View) 
 The Great Debaters มีการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบด้าน (The Omniscient) ซึ่งไม่
ปรากฎตวัผู้ เล่าในลกัษณะของบุคคลและเป็นการเล่าเร่ืองอย่างเป็นกลางตามเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้
จริง ภาพยนตร์เล่าเร่ืองโดยเร่ิมจากเหตกุารณ์ในฉากการกล่าวปาฐกถาของดร.เจมส์ ฟาร์เมอร์ ซี
เนียร์ท่ีวิทยาลยัไวล่ีย์ เร่ืองการศกึษาของเยาวชนผิวด าแสดงให้เห็นถึงเนือ้หาส าคญัของภาพยนตร์
วา่มีความสมัพนัธ์กบัสถาบนัการศกึษาแห่งนี ้ภาพยนตร์ได้เล่าเร่ืองของตวัละครหลกัอย่างศาสตร์
ตราจารย์เมลวิน ทอลสนั ท่ีก าลงัก่อตัง้ทีมโต้วาทีของวิทยาลยัไวล่ีย์ จากนัน้ภาพยนตร์ก็ได้ด าเนิน
เร่ืองตามล าดบัเวลาเร่ือยมา โดยมีการย้ายเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในเวลาเดียวกันสลบัไปมาซึ่งเป็น
ลกัษณะของการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบด้าน  ท าให้ผู้ชมสามารถเห็นเหตกุารณ์ส าคญัท่ีเกิดขึน้กับตวั
ละครหลกั เชน่ ฉากท่ีทอลสนัก าลงัเตรียมหวัข้อในการโต้วาทีกบันกัศกึษาทัง้สามคนซึ่งเป็นสมาชิก
ในทีมโต้วาทีของเขา ในขณะท่ีนายอ าเภอโดซิเออร์และกล่มคนชุดด าพร้อมอาวุธครบมือของ
ทางการก าลังบุกเข้ามาในวิทยาลัยไวย์ล่ีเพ่ือจับกุมตัวทอลสันในฐานะผู้ ต้องสงสัยว่าเป็ น
คอมมิวนิสต์ 
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4.1.9.3  แก่นเร่ือง (Theme)  
 แก่นเร่ืองหลกัของ The Great Debaters คือแกน่เร่ืองในด้านการวิพากษ์สงัคม โดย
เน้นการสะท้อนให้เห็นสภาพสงัคม เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปสงัคม ดงัเช่นในภาพยนตร์เร่ืองนี ้คือ การ
เหยียดเชือ้ชาติซึ่งเป็นอุปสรรคในการด ารงชีวิตของคนผิวด าในยุคค.ศ.1930 ในรัฐเท็กซัสของ
สหรัฐอเมริกา ภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของอคติทางชาติพนัธุ์และการเลือกปฏิบตัิ
ตอ่คนผิวด าท่ีกฎหมายไมส่ามารถมีผลบงัคบัใช้กบัคนผิวขาว เช่น ไม่มีบทลงโทษเม่ือคนผิวขาวฆ่า
คนผิวด า หรือสิ่งของท่ีคนผิวขาวสามารถใช้ได้เท่านัน้ เช่น ม้านั่งในท่ีสาธารณะยังเขียนค าว่า
“White only” แปลว่า เฉพาะคนผิวขาวเท่านัน้ท่ีมีสิทธ์จะนัง่ได้  การท่ีคนผิวด าไม่สามารถเรียนใน
สถาบนัการศกึษาเดียวกนักบัคนผิวขาวได้ซึง่เป็นการแบง่แยกสีผิวท่ีเกิดขึน้ในสงัคมอเมริกนั  

4.1.9.4 ความขดัแย้ง (Conflict) 
 ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในเร่ือง The Great Debaters มีทัง้ความขดัแย้งภายนอกและ
ความขดัแย้งภายใน 
 ความขดัแย้งภายนอกในรูปแบบท่ีหนึ่ง คือ ความขดัแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์
ด้วยกนั คือ การท่ีตวัละครสองฝ่ายมีความขดัแย้ง ไม่ลงรอยกนั ดงัเช่น ตวัละครเมลวิน ทอลสนัมา 
มีความขัดแย้งกับตัวละครนายอ าเภอโดซิเออร์ท่ีพยายามเข้าจับกุมตัวทอลสันในข้อหาเป็น
คอมมิวนิสต์ 
 ความขดัแย้งภายนอกในรูปแบบท่ีสอง คือ ความขดัแย้งระหว่างมนษุย์กบัสงัคมท่ี
เกิดจากการท่ีตวัละครมีความขดัแย้งกบักฎเกณฑ์ของสงัคม ดงัเช่น กลุ่มตวัละครผิวด าต้องเผชิญ
กบัความเกลียดชังของชนกลุ่มหลกัผิวขาวท่ีเกิดจากการมีอคติทางชาติพนัธุ์ซึ่งน าไปสู่การเป็นภัย
ถึงแก่ชีวิต ในรัฐเท็กของสหรัฐอเมริกานัน้ คนผิวขาวฆา่คนผิวด าได้โดยไมมี่กฎหมายใดๆ เอาผิดได้ 
 ความขัดแย้งภายใน คือ ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร ซึ่งเกิดความ
ล าบากใจในการตดัสินใจท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีคิดเอาไว้ ดงัเช่น เฮนร่ี โลว์ ต้องการลงไปช่วยชีวิตชาย
ผิวด าท่ีก าลงัถูกฝูงชนผิวขาวฆ่าและเผา แต่เขาก็ไม่ท าได้ และยงัต้องหนีเอาตัวรอดจากฝูงชนท่ี
ตามล่าเพ่ือเอาชีวิตเขาเช่นเดียวกนั หลงัจากเหตกุารณ์นีท้ าให้เฮนร่ีเกิดความคบัแค้นใจเป็นอย่าง
มากท่ีไม่สามารถท าอะไรได้ เน่ืองจากในรัฐเท็กซัสนีค้นผิวขาวสามารถท าร้ายคนผิวด าได้ไม่ผิด
กฏหมาย 

4.1.9.5  ตวัละคร(Character) 
 ตวัละคร คือ ผู้ด าเนินเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์ ในส่วนนีผู้้ วิจัยได้แนะน าตวั
ละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัตอ่เนือ้เร่ืองมากท่ีสดุ นัน่คือ ศาสตราจารย์เมลวิน ทอลสนั  



170 

 เมลวิน ทอลสนั ชายผิวด าวยักลางคน เขาแตง่งานแล้วมีภรรยาช่ือ รูธ ทอลสนัเป็น
อาจารย์ท่ีสอนอยู่ในวิทยาลัยไวล่ีย์ซึ่งเป็นสถานศึกษาของชาวแอฟริกัน -อเมริกันโดยเฉพาะ เขา
ก่อตัง้ทีมโต้วาทีของวิทยาลยัไวล่ีย์และต้องการให้ทีมของเขาประสบความส าเร็จให้ได้มากท่ีสดุ  
 นอกจากนีผู้้วิจยัได้วิเคราะห์ปัจจยัในการสร้างตวัละครของตวัละครหลกัท่ีกล่าวมา
ข้างต้นซึง่มีสว่นส าคญัท่ีสดุในการด าเนินเร่ือง เพ่ือให้ทราบถึงจดุประสงค์ของผู้สร้างภาพยนตร์ใน
การก าหนดคณุลกัษณะของตวัละครในภาพยนตร์ได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้
 ความต้องการของตวัละคร (Dramatic Need) คือ เป้าหมายของเมลวิน ทอลสนั 
คือ การสร้างทีมโต้วาทีท่ียอดเย่ียม และมีความมุ่งมั่นท่ีจะพาทีมของเขาไปแข่งกับวิทยาลัยท่ีมี
ช่ือเสียงของคนผิวขาวและคว้าชยัชนะมาให้ได้  
 มมุมองของตวัละคร (Point of View) คือ สิ่งท่ีตวัละครเช่ือซึ่งไม่มีเร่ืองถกูหรือผิด 
มุมมองของตวัละครจะเป็นตวัก าหนดความขดัแย้งของเร่ืองราวในภาพยนตร์ เมลวิน ทอลสนัมี
มมุมองท่ีต้องการให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสงัคม เขาจดัการชมุนุมลบัท่ีต่อต้านเจ้าหน้าท่ีรัฐ ท า
ให้หลายคนในเมืองสงสัยว่าสิ่งท่ีเขาแอบท าอยู่นัน้ คือ ขบวนการของพวกท่ีเป็นคอมมิวนิสต์ จึง
เป็นเหตใุห้นายอ าเภอจบัเขาโดยไร้ข้อหา 
 ทศันคติของตวัละคร (Attitude)  คือ สิ่งท่ีตวัละครประเมินค่าไว้อาจไม่มีถูกหรือผิด 
ดงัเช่นทอลสนัมีทศันคติในแง่บวกต่อทีมโต้วาทีของเขา เขาเช่ือในศกัยภาพของนกัศกึษาท่ีเขาได้
คดัเลือกให้เข้ามาอยู่ในทีมทัง้ส่ีคน แต่อย่างไรก็ตามเขาก็ยงัคอยควบคมุการโต้วาทีอย่างเข้มงวด 
เพ่ือท่ีเขาจะแนใ่จได้วา่จะท าให้ทีมของเขาได้รับชยัชนะในทกุการแขง่ขนัโต้วาที 
 การเปล่ียนแปลง (Change) คือ เม่ือทอลสันอยู่ในระหว่างการประกันตัว ไม่
สามารถออกจากเมืองมาร์แชลได้ และเขาไมต้่องการให้ทีมโต้วาทีของเขาต้องมาเส่ียงในเร่ืองท่ีเขา
ท าไปด้วย ท าให้ทอลสนัตดัสินใจท่ีจะส่งทีมโต้วาทีของเขาไปแข่งกบัมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดกนัเอง 
โดยท่ีเขาเช่ือวา่ลกูศษิย์ของเขาจะสามารถคว้าชยัชนะได้โดยท่ีไมต้่องมีเขาเป็นคนควบคมุดแูล  

4.1.9.6  สญัลกัษณ์ (Symbol) 
 สญัลกัษณ์ในภาพยนตร์เร่ือง The Great Debaters นี ้คือ สญัลกัษณ์ทางภาพ ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบของภาพยนตร์ท่ีถกูน าเสนอซ า้ๆ เช่นวตัถ ุสถานท่ี หรือสิ่งมีชีวิต และสญัลกัษณ์ท่ี
พบ คือ การประมวลภาพการคว้าชยัชนะในการแข่งขนัโต้วาทีแตล่ะครัง้ของทีมวิทยาลยัไวล่ีย์ท่ีไม่
เคยแพ้ในนาทีท่ี 45.55-47.37 น. 
 ตวัหมาย (Signifier) คือ กลุ่มภาพการแข่งขนัท่ีคว้าชยัชนะและรางวลัซึ่งประกอบ
ไปด้วยการใช้วจันภาษาในรูปแบบของภาษาเขียน (ตวัอกัษร) เพ่ือส่ือข้อความถึงการคว้าชยัชนะ
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ของทีมโต้วาทีของวิทยาลยัไวล่ีย์และอวจันภาษาท่ีแสดงกิริยาอาการดีใจซึ่งเผยให้เห็นรอยยิม้ของ
ตวัละครท่ีเป็นนกัศึกษาในทีมโต้วาทีซึ่งเป็นความหมายตรง (Denotative Meaning) (เอกสิทธ์ิ 
พนัธุ์พล,ู 2554: 53) ดงัภาพตอ่ไปนี ้  
 - ภาพท่ี 4.113-4.116 คือ ป้ายแสดงผลการชนะแข่งขันโต้วาทีของทีม
วิทยาลยัไวล่ีย์ท่ียงัไมเ่คยแพ้ 
 - ภาพท่ี 4.117 หัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์”นักโต้วาทีวิทยาลยัไวล่ีย์แชมป์
ใหม”่ (Wiley College Debaters New Conference Champions) 
 - ภาพท่ี 4.118 รอยยิม้ของสมาชิกของทีมโตวาทีวิทยาลยัไวล่ีทัง้ 4 คน เม่ือ
ชนะการแขง่ขนัโต้วาที 

 

 ภาพท่ี 4.113     ภาพท่ี 4.114 

  ภาพท่ี 4.115     ภาพท่ี 4.116 

  ภาพท่ี 4.117      ภาพท่ี 4.118 
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 ตวัหมายถึง (Signified) ของกลุ่มภาพในภาพยนตร์เร่ืองนี ้คือ ความสามารถของ
เมลวิน ทอลสนัในการฝึกสอนสมาชิกในทีมโต้วาทีท่ีเขาก่อตัง้ขึน้ และศกัยภาพของนกัศกึษาทัง้ส่ี
คนในทีมโต้วาทีท่ีมีความมุง่มัน่และไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรคท่ีเกิดขึน้จากอคติทางชาติพนัธุ์จนสามารถ
ประสบความส าเร็จได้ในท่ีสุดซึ่งเป็นความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) เน่ืองจากการ
แขง่ขนัโต้วาทีกบัมหาวิทยาลยัของคนผิวขาวนัน้พวกเขาต้องเผชิญกบัการไมใ่ห้เกียรติคนผิวด า 
 เทคนิคทางภาพยนตร์ท่ีถกูน ามาใช้เพ่ือประมวลกลุ่มภาพการแข่งขนัท่ีคว้าชยัชนะ 
คือ การตดัต่อ (Editing) ซึ่งเป็นเทคนิคในการล าดบัภาพท่ีใช้การตดัภาพ (Cut) ในการเช่ือมต่อ 
โดยเป็นการเปล่ียนภาพแบบเร็วท่ีสดุในพริบตา ภาพยนตร์ได้น าเอาภาพหนึ่งมาตอ่กบัอีกภาพหนึ่ง
ให้เห็นถึงความตอ่เน่ืองรวดเร็วของภาพท่ีเกิดขึน้พร้อมกนั เพ่ือเป็นการกระตุ้นเหตกุารณ์การคว้า
ชยัชนะของทีมโต้วาทีให้เป็นท่ีนา่สนใจ 
 4.1.9.7  ฉาก (Scene) 
 ฉาก คือ องค์ประกอบส าคญัของการเล่าเร่ืองท่ีใช้บรรจเุหตกุารณ์อย่างต่อเน่ือง มี
ทัง้เวลา ทัง้พืน้ท่ี และแนวความคิด และมีความส าคญัในแง่ของการส่ือความหมายบางอย่างของ
เร่ืองท่ีมีอิทธิพลตอ่ความคดิในการกระท าของตวัละคร  ฉากท่ีปรากฎในภาพยนตร์เร่ืองนีไ้ด้แก่ 
 1)  ฉากท่ีเป็นธรรมชาติ ได้แก่ ฉากการฝึกซ้อมของนกัศกึษาในทีมโต้วาทีท่ี
ทอลสันพาไปฝึกท่ามกลางธรรมชาติ โดยให้เด็กๆยืนอยู่ท่ีริมน า้ และทอลสันอยู่ในเรือกลาง
ทะเลสาป (ภาพท่ี 4.119-4.120) 

 
 

 
 
 
 

  ภาพท่ี 4.119     ภาพท่ี 4.120 
 

 2)  ฉากท่ีเป็นสิ่งประดิษฐ์ เช่น ตึก อาคารบ้านเรือน ในเมืองมาร์แชล 
รัฐเท็กซสั (ภาพท่ี 4.121) 
 3)  ฉากท่ีเป็นช่วงเวลา ได้แก่ ยคุสมยั หรือช่วงเวลาท่ีเกิดเหตกุารณ์ตาม
ท้องเร่ือง ในปี 1935 
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4)  ฉากท่ีเป็นการด าเนินชีวิตของตัวละคร หมายถึง แบบแผนหรือกิจวตัร
ประจ าวันของตวัละคร หรือถ่ินท่ีตวัละครอาศยัอยู่ เช่น ฉากในและนอกวิทยาลัยไวล่ีย์(ภาพท่ี 
4.122-4.123) และบ้านของอาจารย์เมลวิน ทอลสนั (ภาพท่ี 4.124)  

  ภาพท่ี 4.121     ภาพท่ี 4.122 
 

  ภาพท่ี 4.123     ภาพท่ี 4.124 
 

4.1.9.8  ประเดน็เหยียดเชือ้ชาตแิละการเลือกปฏิบตัท่ีิพบในบทสนทนา 
 1)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการเหยียดเชือ้ชาติของชาวไร่ผิวขาวท่ีมีตอ่
คนผิวด าอย่างดร.เจมส์ ฟาร์เมอร์ ซีเนียร์ เม่ือดร.เจมส์ขบัรถชนหมขูองชาวไร่ตายและดร.เจมส์ได้
ยินดีชดใช้คา่เสียหายตามท่ีชาวไร่ผิวขาวเรียกร้องและชาวไร่ก็สัง่ให้ดร.เจมส์ช่วยขนหมขูึน้รถ โดย
เขาใช้ค าวา่ “Nigger” ซึง่เป็นค าเหยียดเชือ้ชาตมิาเป็นสรรพนามในการเรียกคนผิวด า 
ชาวไร่ผิวขาว : ไอ้นิโกรเมือง (Town nigger) กะวา่จะไป โดยท่ีมือไมส่กปรกละ่สิ” 
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 2)  เนือ้หาในการโต้วาทีท่ีแสดงให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติต่อคนผิวด าและ
การแบง่แยกสีผิวท่ีเกิดขึน้ในสงัคมอเมริกนัในยุค1930  เม่ือมหาวิทยาลยัโอกลาโฮม่า ซิตี ้ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลยัของคนผิวขาวได้เชิญให้วิทยาลยัไวล่ีย์ไปร่วมแข่งขนัโต้วาทีด้วย โดยตวัแทนของทีม
ไวล่ีย์ คือ เฮนร่ี โลว์ และซาแมนธา บุ๊ค ขึน้อย่างเห็นพ้องในหัวข้อ  “Negro should be admitted 
to state universities” (คนผิวด าควรจะเป็นท่ียอมรับในมหาวิทยาลยั)  
ซาแมนธา  :  เพ่ือนฉนัและฉนัจะพิสจูน์ถึงการกีดกนั ไมใ่ห้คนผิวด าเข้าเรียน 
  มหาวิทยาลยัวา่มนัไมใ่ชแ่คค่วามผิด มนัน่าขนัเกินไป คนผิวด า(นิโกร)ไม่
..  ใชสี่ผ้าของคนอเมริกนั พวกเขาคือเส้นด้ายท่ียดึเกาะรวมกนั การ 
  พิจารณาตามกฎหมายและการบนัทกึทางประวตัิศาสตร์ วนัท่ี 13 
  พฤษภาคม ปี1865 จ่าคร็อกเกอร์ ชายผิวด า ทหารท่ีเสียชีวิตคนสดุท้าย
  ในสงครามกลางเมือง ปี 1918นายทหารสหรัฐคนแรกได้อทุิศตวัเพ่ือ 
  ความกล้าหาญในฝร่ังเศส เฮนร่ี จอห์นสนั ชายผิวด า และนีดแฮม โร 
  เบร์ิต ปี1920 นิวยอร์คไทม์ ประกาศวา่ ตวั “N” จากค า“Negro” จะมี 

ความส าคญันบัจากนีเ้ป็นต้นไปตวัแทนของโอกลาโฮม่า ซิตี ้
คนท่ี 1 : นบัแตท่างใต้ สิ่งท่ีพวกเขาไม่พร้อม ส าหรับผลท่ีไมไ่ด้รับจากการเหยียดสี
  ผิว ดร.ดบับลิว อีบี ดบูอยส์ (W. E.B. DuBois) นกัเรียนผิวด าท่ีมีช่ือเสียง
  ในUSA เขากลา่ววา่ “เสียทัง้เงิน ทัง้เวลาและอารมณ์ไปโดยเปล่า  
  ประโยชน์ท่ีจะพยายามไปบงัคบัคนสว่นใหญ่ให้ท าสิ่งท่ีพวกเขาตดัสินท่ี 
                                     จะไมท่ า 
เฮนร่ี  : ความเห็นของผมเลือกท่ีจะไมส่นใจข้อเท็จจริง ดบับลิว อีบี ดบูอยส์ คือ นิ
  โกรคนแรกท่ีถกูวิทยาลยัท่ีมีช่ือวา่ ฮาร์วาด รับไว้ 
คนท่ี 2  : ดร.ดบูอยส์ ยงักล่าวอีกว่า มนัเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ ส าหรับนิโกร ท่ี
  จะถกูยอมรับจากวิทยาลยัของคนผิวขาว 
เฮนร่ี   :  นกัเรียนนิโกรท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในอเมริกาก็คือ ผลิตภัณฑ์ของการศึกษา
  ไอว่ีลีก เห็นไหมครับวา่ ดบูอยส์รู้วา่พวกคนขาวต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลง
  แตน่ัน่ไมมี่เหตผุลท่ีจะไมใ่ห้คนผิวด า ได้เรียนน่ีครับ ถ้าบางคนไมถ่กู 
  บงัคบัในทางใต้ มนัก็คงจะไมพ่ร้อมหรอก  
คนท่ี 1  : ผมเห็นด้วยนะครับ มนัเป็นความจริง คนผิวขาวหลายคนท่ีเป็นทุกข์กับ
  การเหยียดสีผิว เพราะด้วยเหตนีุย้อ่มเป็นไปไมไ่ด้ท่ีคนผิวด าจะมี 
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  ความสุขท่ีคนทางใต้ได้เข้าวิทยาลัย จริงด้วยถ้าบางคนไม่พอใจ มันก็
  เป็นไปไม่ได้ท่ีจะเป็นว่าพวกเขาควรจะได้รับการศกึษาอย่างถกูต้อง ครับ
  เวลานัน้จะมาถึง เม่ือนิโกรกบัคนขาวจะเดินเข้าแคมปัสเดียวกนั และเรา
  จะแบง่ปันห้องเรียนแตท่ี่นา่เศร้า วนันัน้ยงัไมม่าถึง 
ซาแมนธา   : ตราบใดท่ีโรงเรียนยงัแบง่แยกสีผิว ตราบนัน้พวกนิโกรจะต้องได้รับ 
  การศกึษาท่ีแบง่แยกเช่นกนั โดยการค านวนของโอกลาโฮม่าเองต้องการ
  โอกาสมากกวา่ 5 ครัง้ส าหรับการศกึของเดก็ผิวขาวซึง่เสียเวลาไป 
  มากกวา่การศกึษาของเดก็ผิวด า นัน้หมายถึงต าราเรียนท่ีดีกวา่ของเดก็ๆ 
  ด้วย บอกได้เลยว่าน่าละอายแต่ฉันบอกได้ว่าวนันีจ้ะไม่มีแน่ส าหรับคน
  ผิวขาวและคนผิวด าจะได้เรียนวิทยาลยัเดียวกนั แบง่ปันแคมปัสเดียวกนั
  เดินไปยังห้องเรียนเดียวกัน พวกคุณบอกได้ไหมคะ ว่าวันนัน้จะมาถึง
  เม่ือไหร่ จะมาถึงพรุ่งนีใ้ชไ่หมมาถึงอาทิตย์หน้าหรือเปล่าหรือว่าอีกร้อยๆ
  ไมห่รอก ต้องตดัสินใจแล้วเป็นอิสระ และเวลาแหง่ความเสมอภาคอยา่ง 
                                   ตลอดกาลในตอนนี ้! 
 บทโต้วาทีแสดงให้เห็นทศันคตขิองคนผิวด าท่ีต้องการความเท่าเทียมกนัใน
สงัคมอเมริกนัและการแสดงให้เห็นถึงทศันคติท่ีขดัแย้งของคนผิวขาวว่าความเท่าเทียมกันระหว่าง
คนผิวขาวและคนผิวด าในเร่ืองการศึกษายังไม่สามารถจะเกิดขึน้ได้ในยุคสมัยของพวกเขา (ยุค
1930) 
 3)  เนือ้หาในการโต้วาทีท่ีแสดงให้เห็นถึงการเหยียดเชือ้ชาติและเลือก
ปฏิบตัติอ่คนผิวด าท่ีเกิดขึน้ในสงัคมอเมริกนัในยคุ 1930  ของรัฐเท็กซสัเม่ือมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัของคนผิวขาวได้เชิญให้วิทยาลัยไวล่ีย์ไปร่วมแข่งขนัโต้วาที ในหวัข้อท่ีช่ือว่า 
“Civil disobedience is a moral weapon in the fight for justice” พลเมืองท่ีขดัขืน คือ อาวธุใน
การตอ่สู้ตอ่ความยตุิธรรม” ซึ่งวิทยาลยัไวล่ีย์จะเป็นผู้ โต้อย่างเห็นพ้อง โดยเจม ฟาร์เมอร์ส์ จเูนียร์
กลา่วถึงการเลือกปฏิบตัติอ่ชาวแอฟริกนั-อเมริกนัอยา่งโหดร้ายในช่วงท้ายของการแขง่ขนัโต้วาที  
 “ในเท็กซสั พวกท่ีแบง่แยกนิโกร ทีมของผมและผมเห็นผู้ชายท่ีถูกแขวนคอและถกูเผาทัง้เป็น เรา
หนีออกจากฝูงชน ก้มหน้าลงพืน้ ฟุบหน้ากับพืน้ห้อง ผมมองเห็นทีมของ ผมเห็นความกลัวใน
ดวงตาและความเลวร้ายท่ีน่าละอาย สิ่งท่ีได้ท าลายพวกนิโกร เขาควรถูกแขวนพร้อมกับลากเข้า
ป่าไปกบัหมาป่าหรือครับ?  เขาเป็นโจรหรือ? เป็นฆาตกรหรือ? หรือเพราะเขาเป็นนิโกร เขาเป็น
ชาวบ้านใชไ่หม? นกัเทศน์หรือ? เขามีลกูๆ รออยู่ท่ีบ้านไหม? แล้วเราเป็นใครถึงได้ท าเหมือนกบัไม่
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มีอะไร ไมว่า่เขาจะท าอะไรฝงูชนนัน่ คือ อาชญากร แตก่ฎหมายกลบัไม่ท าอะไรเลย ทิง้ไว้ให้เราแค่
สงสยัว่าท าไม ความคิดผมกลวัว่า ไม่มีอะไรท่ีจะขดัตอ่กฎของการผิดศีลธรรม แตท่ี่นัน่ไม่มีกฎ ใน
จิม โครว เซาธ์ ในเม่ือพวกนิโกรปฏิเสธท่ีพกัพิง หลีกเล่ียงจากโรงเรียน โรงพยาบาล และท่ีๆ เราจะ
ถกูเหยียด เซนต์ ออกสัตีน กล่าวว่า กฎหมายอยตุิธรรม ถือว่าไร้ซึ่งกฎหมาย หมายความว่าผมพดู
ถกู ถึงแม้หน้าท่ีซึง่ต้องขดัขวางด้วยความรุนแรงหรือพลเมืองท่ีคดัค้าน พวกคณุควรอธิษฐานให้ผม
ก่อนหน้านี”้ 
 กลา่วโดยสรุปวา่บทโต้วาทีนีแ้สดงให้เห็นถึงทศันคตขิองคนผิวด าท่ีมีตอ่การถกูเลือก
ปฏิบตัิอย่างโหดร้ายจากคนผิวขาวซึ่งคนผิวด าก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆ จากกฎหมายของรัฐ
ทัง้สิน้ 
 
ตารางที่ 4.9  วจันภาษาและอวจันภาษาในเร่ือง The Great Debaters 
 

ประเดน็เหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบัติ 
ประเภท สัญญะในภาพยนตร์ 

วัจนภาษา 
ภาษาเขียน 
(ตัวอักษร) 

  
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.125 

ม้านัง่ท่ีป้ายรถประจ าทางของเมืองมาร์แชล รัฐเท็กซสั เขียนไว้วา่  
“White only”  หมายถึง เฉพาะคนผิวขาวเทา่นัน้ท่ีสามารถนัง่ได้ 
 (การเลือกปฏิบตัติอ่คนผิวด าท่ีแสดงผา่นทางภาษาเขียน) 
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ตารางท่ี 4.9  (ตอ่) 
 
 ประเดน็เหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบัติ 

ประเภท สัญญะในภาพยนตร์ 
อวจันภาษา 

ประกอบด้วย สีหน้า 
ทา่ทาง แววตา การ

กระท า หรือสญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมาย 

             ภาพท่ี 4.126                                  ภาพท่ี 4.127 
ชาวไร่ผิวขาวแสดงสีหน้าและทา่ทางเย้ยหยนัดร.เจมส์ เม่ือเขาปลอ่ยเช็ค 
เงินสดท่ี ดร.เจมส์ย่ืนให้และ ดร.เจมส์ก้มลงไปเก็บขึน้มาให้ใหมอี่กครัง้ 
(การเหยียดเชือ้ชาตขิองคนผิวขาวท่ีแสดงผา่นสีหน้าและการกระท า) 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.128 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.129 
กลุม่ผู้ ฟังการโต้วาทีซึง่เป็นคนผิวขาวได้ลกุออกจากท่ีนัง่ไปในขณะท่ีซา 
แมนธา หญิงผิวด า ตวัแทนของวิทยาลัยไวลีย์ขึน้โต้วาที  (การเลือก
ปฏิบตัขิองคนผิวขาวตอ่คนผิวด าท่ีแสดงผา่นสีหน้า แววตาและการกระท า) 
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4.1.10  วิเคราะห์แนวคิดการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์เร่ือง Lakeview Terrace 
    4.1.10.1  โครงเร่ือง (Plot) 

 Lakeview Terrace มีการเร่ิมเร่ืองโดยการแนะน าตวัละครอย่างเอเบิล เทอร์เนอร์ 
ชายผิวด าวัยกลางคนก าลงันอนฟังวิทยุท่ีรายงานข่าวเร่ืองสถานการณ์ไฟป่าซึ่งก าลังลุกลามขึน้
เร่ือยๆ  เขาปิดวิทยแุล้วลกุขึน้จากเตียงในเช้ามืดวนันัน้และปลกุลกูๆ ให้ต่ืน เอเบิลเป็นต ารวจของ
สถานีต ารวจวลัเลย์่สงักดักองต ารวจเมืองลอสแองเจลลิส เป็นพอ่หม้ายท่ีต้องเลีย้งดลูกูสาวและลกู
ชายเพียงล าพงั เน่ืองจากภรรยาประสบอุบัติเหตทุางรถยนตร์จนเสียชีวิต ลูกสาววยัรุ่นช่ือ ซีเลีย 
ส่วนลกูชายคนเล็ก มาร์คสั ยงัเป็นเด็กชัน้ประถม เอเบิลเข้มงวดกับลกูทัง้สองมาก เขามีข้อบงัคบั
ในทกุเร่ือง ท าให้ลกูสาวไม่คอ่ยลงรอยกบัเขาสกัเท่าไหร่ ซีเลียและมาร์คสัเดินออกจากบ้านเพ่ือไป
โรงเรียนก็เห็นรถของเพ่ือนบ้านท่ีย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ เป็นคูส่ามีภรรยาตา่งสีผิวท่ีเพิ่งแตง่งานกนั นัน่
คือคริส แมทสนั ชายหนุ่มผิวขาว และลิซ่า หญิงสาวผิวด า เอเบิลคอยสอดส่องเพ่ือนบ้านใหม่อยู่
เสมอด้วยความท่ีไมพ่อใจ เน่ืองจากมีทศันคตเิชิงลบตอ่คูรั่กตา่งสีผิว 
 ภาพยนตร์เข้าสูก่ารพฒันาเหตกุารณ์ในคืนแรกของการย้ายเข้าบ้านใหม่ คริสและ
ลิซ่ายังไม่ได้ติดม่านท่ีหน้าต่าง ท าให้ไฟกันขโมยของบ้านเอเบิลส่องแสงเข้ามาทางหน้าต่าง
ห้องนอนของทัง้คู ่ท าให้พวกเขาแสบตาและนอนไม่หลบั ในเช้าวนัรุ่งขึน้ คริสขบัรถออกไปท างานก็
ต้องเจอการทกัทายด้วยมกุของต ารวจท่ีเอเบิลติดใบสัง่ไว้ท่ีหน้ารถของคริสท่ีจอดล า้ออกมาท่ีถนน 
เอเบลิได้บีบแตรและโบกมือทกัทายเพ่ือนบ้านใหม่ 
 เอเบลิปฏิบตัหิน้าท่ีลาดตระเวนตามท้องถนนตามปกติ เขาเจอกบัพ่อค้ายาผิวขาว
ร่างยกัษ์ช่ือวา่ คลาเรนส์ ท่ีเขาใช้เป็นสายให้ในบางครัง้แลกกบัการขายยาเสพติดในท้องท่ีได้ ในค ่า
วนันัน้ คริสขบัรถกลบัเข้ามาในละแวกบ้าน เขาจอดรถเพ่ือสบูบหุร่ีก่อนเข้าบ้านเพราะลิซ่าไม่ชอบ 
เอเบลิเข้ามาเคาะกระจกรถทกัทายเขาด้วยการแกล้งปล้นคริส เอเบิลถามถึงประวตัิของทัง้คริสกบั
ลิซ่าเล็กน้อยและขอตวัเดินตรวจละแวกบ้านตอ่ คริสโยนก้นบหุร่ีทิง้ในพุ่มไม้ก่อนเดินเ ข้าบ้าน เขา
เข้ามาเจอลิซ่าซึ่งก าลงัว่ายน า้อยู่ในสระ เขาจึงลงไปเล่นน า้ด้วย ในขณะนัน้เองซีเลียและมาร์คสัก็
แอบดจูากหน้าตา่งชัน้บนของบ้านและเกิดทะเลาะกนัจนเอเบิลท่ีเพิ่งกลบัเข้าบ้านมาได้ยินก็สงสยั
วา่ลกูๆ ท าอะไร เขาจงึมองลอดออกไปนอกหน้าตา่งและเห็นคริสกบัลิซ่าก าลังกอดจบูกนัอยู่ในสระ 
เขาจึงรีบเปล่ียนเร่ือง เม่ือตกกลางดึกในบ้านของคริสและลิซ่าท่ีก าลังจะเข้านอน คริสรู้สึกว่า
อากาศมนัร้อน เขาจึงไปดท่ีูเคร่ืองปรับอากาศและพบว่ามนัหยดุท างาน  นอกจากนีท้ัง้คูย่งัเจอกับ
ก้นบหุร่ีท่ีมีน็อตเสียบไว้ตรงกลาง ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของการตอ่ต้านการสบูบหุร่ีตกอยู่ในบริเวณนัน้  



179 

ทนัใดนัน้ไฟกนัขโมยของบ้านเอเบิลก็ท างานขึน้ ท าให้คริสตดัสินใจว่าจะไปพดูกบัเอเบิลเร่ืองไฟนี ้
ให้ได้  
 เช้าวนัรุ่งขึน้คริสมาวิ่งออกก าลงักายในละแวกบ้าน เม่ือกลบัเข้ามาแถวบ้านก็เจอ
กบัเอเบิลท่ีก าลงัซ่อมรถอยู่ เขากล่าวทกัทายเอเบิลและเสนอความช่วยเหลือ และถามถึงเร่ืองเม่ือ
คืนกับเอเบิลว่าเห็นใครอยู่แถวบ้านบ้างหรือไม่ จนเลยไปถึงเร่ืองไฟนอกบ้านของเอเบิลท่ีส่องแสง
จ้าท าให้นอนไมค่อ่ยได้  เอเบลิให้เหตผุลว่าหลงับ้านของเขามีพวกไม่ชอบมาพากลแฝงตวัอยู่ พวก
เด็กเหลือขอท่ีท าลายข้าวของและย่องเบา เอเบิลมีลกูสาวท่ีอาจหนีเท่ียวกลางคืน จึงอยากให้คริส
เข้าใจวา่บ้านของเขาต้องมีไฟสอ่งสวา่งจ้าไว้เพ่ืออะไร  
 ตอ่มาซีเลียและมาร์คสัเล่นลกูบอลกันแล้วเกิดหลุดเข้ามาในสระว่ายน า้เพ่ือนบ้าน  
ลิซา่ให้ทัง้คูเ่ข้ามาเอาได้ ลิซา่แนะน าตวักบัทัง้คูแ่ละอนญุาตให้เด็กทัง้สองสามารถเข้ามาว่ายน า้ใน
สระได้ทุกเวลาท่ีต้องการเพียงแคข่ออนญุาตผู้ปกครองก่อนเท่านัน้  ในวนัศกุร์ท่ีจะถึงคริสกับลิซ่า
จดังานขึน้บ้านใหม ่ลิซา่จงึเอย่ปากชวนทัง้สองคน รวมถึงเอเบลิให้มาในวนันัน้ด้วย  ในคืนนัน้เม่ือค
ริสกลบัเข้ามาบ้านในตอนค ่า ลิซ่าถามคริสถึงเร่ืองไฟส่องกันขโมยของบ้านเอเบิล คริสจึงเดินไป
ถามเอเบลิอีกครัง้ท่ีบ้าน เอเบิลบอกว่ายงัจดัการให้ไม่ได้ เพราะเขานัน้ยุ่งทัง้วนั  เอเบิลชวนคริสให้
ออกมาเดินตรวจดลูะแวกบ้านด้วยกนั เอเบิลเล่าถึงเพ่ือนบ้านบางบ้านท่ีไม่น่าไว้วางใจ อย่างพวก
ตบตีภรรยาและค้ายาเสพตดิ และโยงไปถึงเร่ืองสิ่งท่ีเขาเห็นท่ีสระว่ายน า้บ้านคริสเม่ือวานว่าลกูทัง้
สองของเขาก็เห็นด้วย คริสละอายใจและขอโทษ เอเบิลกล่าวทิง้ท้ายว่าอาจจะมีท่ีท่ียอมรับการ
กระท าแบบนัน้และเป็นท่ีท่ีคริสและลิซ่าควรไปอยู่ก่อนจะเดินจากไป คริสกลบัเข้ามาบอกลิซ่าถึง
เร่ืองท่ีเอเบิลและลกูๆ เห็นสิ่งท่ีเขากบัเธอท าในสระว่ายน า้ ลิซ่ารู้สึกอายเพ่ือนบ้าน แตค่ริสเร่ิมรู้สึก
ว่าเอเบิลไม่ชอบพวกเขาท่ีเป็นคู่รักตา่งสีผิวกัน โดยมีเอเบิลยืนแอบมองอยู่ด้านนอกบ้าน  เม่ือวนั
งานขึน้บ้านใหม่ของคริสและลิซ่ามาถึง เอเบิลมาร่วมงานโดยมีของขวญัมาให้ คริสและลิซ่ามีแขก
มาร่วมงานไม่มาก ทุกคนพูดคยุกันในเร่ืองทัว่ไป แต่เอเบิลท าให้บรรกาศน่าอึดอดัมากขึน้ เม่ือเอ
เบลิแฉวา่คริสโยนบหุร่ีทิง้ก่อนเข้าบ้านเพ่ือไมใ่ห้ภรรยาเห็น ท าให้คริสรู้สึกไม่ชอบใจ เอเบิลจึงขอตวั
กลบัและกล่าวอ าลา คริสเดินออกมาตามเอเบิลเพ่ือขอโทษเร่ืองก้นบหุร่ีและก็ไม่พอใจการกระท า
ของเอเบิล แต่เอเบิลยงัย้อนถามคริสเพ่ือกวนโมโห  ทนัใดนัน้เองไฟกันขโมยของเขาก็เปิดขึน้ เอ
เบิลยิม้อย่างมีเลศนยัและเดินกลบับ้านไป  ในกลางดกึคืนเสียงสญัญาณกนัขโมยท่ีรถของคริสดงั
ขึน้ ทัง้คูล่งไปดท่ีูโรงรถก็พบว่ารถของคริสถกูเจาะลมยางจนแบนไปหมด คริสโมโหมากรีบคว้าไม้
เพ่ือออกมาดวู่ามีใครอยู่นอกบ้านหรือไม่แตก็่ไม่พบใคร เอเบิลท่ีอยู่ท่ีระเบียงชัน้สองบอกว่าเขาไม่
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เห็นใครแถวนัน้แต่ก็คิดว่ามีคนแอบอยู่  คริสกับลิซ่าแจ้งต ารวจ แต่ต ารวจบอกว่าไม่สามารถท า
อะไรได้ 
 วนัรุ่งขึน้คริสและลิซ่านัดรับประทานอาหารกับฮาโรลด์ พ่อของลิซ่าเพ่ือพูดคยุถึง
เพ่ือนบ้านท่ีไม่น่าไว้ใจอย่างเอเบิล คริสสงสยัว่าการท่ีรถของเขาโดนเจาะยางจนหมดนัน้เป็นฝีมือ
ของเอเบิลแตเ่ขาไม่มีหลกัฐาน และไหนจะเร่ืองท่ีเอเบิลไม่ยอมปิดไฟท่ีสว่างจ้าให้หรือเร่ืองค าพูด
ของเอเบลิหลายครัง้ท่ีบง่บอกถึงทศันคติแง่ลบระหว่างคริสและลิซ่าท่ีเป็นคูรั่กตา่งสีผิวกนั ฮาโรลด์
ยังไม่เห็นด้วย เพราะเอเบิลยังไม่ได้คุกคามชีวิตและทรัพย์สินของทัง้คู่โดยตรง และยังมีข้อ
ได้เปรียบท่ีเป็นต ารวจ เขาเห็นว่าให้แจ้งความเร่ืองไฟสว่างจ้าในกรณีละเมิดสิทธิส่วนบคุคลได้ แต่
ไม่แนะน าเพราะจะท าให้กลบักลายเป็นเร่ืองร้ายได้  ในเย็นวันนัน้คริสซือ้ไฟสปอร์ตไลท์มาติดท่ี
ด้านนอกบ้านเพ่ือส่องไปยงัห้องนอนของเอเบิลบ้าง ท าให้เอเบิลต้องต่ืนมากลางดกึเน่ืองจากแสง
ไฟท่ีรบกวนการนอน 
 วนัตอ่มาเอเบิลออกลาดตระเวนร่วมกบัต ารวจคู่หรุู่นน้องผิวขาวคนหนึ่ง เอเบิลเล่า
ถึงชีวิตของเขาในช่วงการท างานท่ีผ่านมาว่าเขาท างานหนักเพ่ือให้ลูกๆของเขาเติบโตในท่ีท่ีดี 
ระหว่างนัน้มีวิทยุต ารวจแจ้งมาว่าเกิดเหตผุู้ ต้องหาชายมีอาวุธปืนและอาจมีการยิงเกิดขึน้ท่ีถนน
เซาท์อ๊อกฟอร์ด เอเบิลสัง่ให้รุ่นน้องเปิดไซเรนและตอบรับการแจ้งเพ่ือรุดไปยงัท่ีเกิดเหต ุเม่ือมาถึง
มีชาวบ้านออกมายืนอยูด้่านนอกอพาร์ทเมนท์ท่ีเกิดเหต ุหญิงผิวด าคนหนึง่แจ้งเอเบิลว่า มีเมียและ
ลกูถกูกักตวัไว้ข้างในนัน้และตะโกนว่าสามีจะฆ่าเขาทัง้คู ่ตวัสามีท่ีมีปืนช่ือว่าเดม่อน ริชาร์ดส์  เอ
เบิลและคู่หูเข้ามาถึงหน้าห้องท่ีเกิดเหต ุพยายามพูดเจรจาให้ลกูเมียปลอดภัย แต่ตวัสามีก็ได้ยิง
ปืนผา่นประตอูอกมา ท าให้เอเบลิต้องบกุเข้าไปข้างใน ริชาร์ดส์หนีออกไปทางหน้าตา่ง ส่วนลกูเมีย
ปลอดภัยแล้ว เอเบิลตามริชาร์ดส์ออกไปจนเจอตวั ริชาร์ดส์ยิงสู้  ในขณะท่ีเอเบิลบอกให้มอบตวั 
เม่ือริชาร์ดส์จนมมุจึงเอาปืนขู่จะยิงตวัตาย เอเบิลพยายามบอกให้ใจเย็นๆไว้ เม่ือเอเบิลมาถึงตวัริ
ชาร์ดส์และจบัปืนของเขาไว้ได้ เอเบิลกลบัท้าทายให้ริชาร์ดส์ลัน่ไกยิงตวัเองหลายที แตริ่ชาร์ดส์ไม่
ท า เม่ือเอเบลิแยง่ปืนยาวมาได้ ก็ใช้ท้ายปืนกระแทกไปท่ีหน้าอกของริชาร์ดส์จนล้มลง เอเบิลยงัใช้
ปืนจ่อท่ีคางของริชาร์ดส์และขู่ว่าหากมีเร่ืองแบบนีเ้กิดขึน้อีกเขาจะเป็นคนลงมือยิงเอง เม่ือต ารวจ
คู่หูตามมาถึง เอเบิลจึงให้เขาจับริชาร์ดส์ใส่กุญแจมือ  ในด้านของลิซ่าท่ีนั่งท างานหน้า
คอมพิวเตอร์อยู่ภายในบ้านของตน และเปิดเพลงฟัง ก็ได้ยินเสียงแปลกๆด้านนอกบ้าน เม่ือมอง
ออกไปก็เห็นว่าซีเลีย ลกูสาวของเอเบิลเข้ามาว่ายน า้ในสระของเธอ  ลิซ่าบอกให้ซีเลียขึน้จากสระ
เพราะรู้วา่เอเบลิคงไมไ่ด้อนญุาตให้ซีเลียมา แตค่ราวหน้าลิซา่ขอร้องให้ซีเลียขออนญุาตพ่อของเธอ
ก่อน  ซีเลียในชดุบกิิน่ี นัง่พดูคยุกบัลิซา่ริมสระวา่ยน า้ และเม่ือได้ยินเสียงเพลงก็ชวนลิซ่าลกุขึน้เต้น
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และเต้นให้ด ูในขณะนัน้เองเอเบิลก็กลบัมาถึงบ้านพอดีและเห็นว่าซีเลียอยู่ท่ีบ้านของลิซ่า เอเบิล
จงึเข้ามาตามลกู พร้อมทัง้ดดุา่ซีเลียถึงการฝ่าฝืนกฎของเขา ลิซ่าพยายามช่วยพดูแตก็่ถกูเอเบิลว่า
กลา่วและประชดด้วยการถอดเสือ้ผ้าของเขาบ้าจนลิซ่าและซีเลียบอกให้หยดุ ซีเลียเถียงจนโดนเอ
เบิลตบหน้าอย่างแรง ซีเลียวิ่งหนีไป ส่วนลิซ่าก็ตกใจและไม่พอใจมากท่ีเอเบิลท าแบบนี ้ลิซ่าเชิญ
ให้เอเบลิออกจากบ้านของเธอไป และในวนันัน้ลิซ่าเกิดอาเจียณอย่างหนกัจนเธอร้องไห้ในตอนค ่า 
เธอนัง่พดูคยุกับคริสท่ีนอกบ้านริมสระว่ายน า้ พดูถึงการขายบ้านหลงันี ้ท าให้ทัง้สองเร่ิมทะเลาะ
กนัเล็กน้อยถึงปัญหาท่ีต้องเผชิญในหลายวนัท่ีผา่นมา ทัง้เร่ืองของเอเบิลและฮาโรลด์ท่ีดจูะไม่คอ่ย
ชอบใจคริส ลิซา่จบูลาคริสและขึน้ห้องนอน โดยมีเอเบลิคอยแอบมองดจูากรัว้บ้านตลอดเวลา 
 ภาพยนตร์เข้าสูข่ัน้ภาวะวิกฤตเม่ือดอร์ร่ี พ่ีสาวของภรรยาเอเบิลมารับซีเลียและมาร์
คสัไปอยูด้่วยเป็นเวลาสองสปัดาห์  ในด้านลิซ่าเธอตรวจปัสสาวะและพบว่าตนเองตัง้ครรภ์จึงบอก
กบัคริส คริสถามถึงยาคมุท่ีเธอกินเพราะเขายงัไม่พร้อมจะมีลกู จึงท าให้คริสและลิซ่าทะเลาะกัน
มากขึน้กว่าเดิม ในด้านของเอเบิลก็ถกูหน่วยสืบสวนภายในของกรมต ารวจท าการสอบสวนเขาใน
เร่ืองท่ีเดมอ่น ริชาร์ดส์จะฟ้องกรมต ารวจในข้อหากระท าการรุนแรง ล่วงละเมิดสิทธิมนษุยชน และ
กลา่วหาเอเบลิโดยตรง หวัหน้าของเอเบลิจงึสัง่ให้เอเบลิหยดุลาดตระเวนและหยดุงานสกัระยะเพ่ือ
เป็นการตกัเตือนตามระเบียบ เม่ือเอเบิลออกมาข้างนอกสถานีต ารวจก็พบกับกลุ่มเพ่ือนต ารวจท่ี
ก าลงัคยุกนัเร่ืองการจดังานฉลองสละโสดให้กับนายต ารวจช่ือเดวิส คืนนี ้เอเบิลจึงชวนให้ใช้บ้าน
ของเขาเป็นสถานท่ีจดังาน เพราะลกูๆของเขาก็ไมอ่ยู ่จงึสามารถสนกุได้อยา่งเตม็ท่ี 
 ในคืนนัน้คริสแอบออกค้นลิน้ชักของลิซ่าแล้วพบว่าเธอไม่ได้กินยาคุมเลย และ
ประกอบกับเสียงเพลงจากงานเลีย้งฉลองท่ีบ้านของเอเบิลดงัมากจนท าให้ลิซ่าต้องต่ืนในตอนตี
สาม ลิซ่าต้องการไปบอกให้พวกนัน้หยุดแต่คริสขอเป็นคนจดัการเอง เขาเดินไปท่ีบ้านของเอเบิล
เพ่ือเรียกเอเบิลออกมาคุย แต่ถูกคนในงานปิดประตูใส่ เขาเดินมาข้างบ้านก็เจอกับเอเบิลและ
พยายามจะอธิบายวา่ต้องการจะนอนเพราะดกึมากแล้ว เอเบิลแนะน าคริสให้เพ่ือนต ารวจรู้จกัและ
ชวนให้ด่ืม คริสขอให้เอเบิลช่วยหร่ีเสียงเพลง เอเบิลแอบเรียกหญิงสาวนักระบ าเปลือ้งผ้าให้มา
จบัคริสไปเต้น คริสไม่พอใจเป็นอย่างมากและเอเบิลก็ยงัพดูถึงลิซ่าในทางท่ีไม่เหมาะสม เขาก็จะ
พุ่งเข้ามาตอ่ยเอเบิลแตถ่กูคนอ่ืนห้ามไว้ และจบัเขาปล่อยออกไปนอกบ้าน คริสกลบัมาท่ีบ้านของ
เขาเพ่ือหากล้องวิดิโอเพ่ือไปเก็บภาพสิ่งท่ีเอเบิลท ากับเขาด้วยความโมโห แต่กลายเป็นว่าเขา
ทะเลาะกบัลิซ่าเร่ืองยาคมุก าเนิด  เช้าวนัรุ่งขึน้คริสขบัรถออกไปธุระและเปิดฟังข่าววิทยท่ีุรายงาน
เร่ืองไฟป่าว่าก าลงัลุกลามในหกเขตของแคลิฟอร์เนียใต้และผู้คนก าลงัอพยพออกจากบ้านอย่าง
ทลุกัทเุล ลิซ่าออกมาเอาจดหมายท่ีตู้ รับจดหมายหน้าบ้านของเธอก็พบกบัแผ่นซีดีแผ่นหนึ่ง โดยมี
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เอเบลิก าลงัซอ่มรถอยูใ่กล้ๆ เธอเปิดดก็ูพบกบัภาพของคริสในเหตกุารณ์เม่ือคืน ตอ่มาคริสสั่งต้นไม้
สงูหลายสิบต้นมาลงท่ีริมก าแพงบ้านของเขา แตเ่อเบลิก็เอาเล่ือยไฟฟ้ามาเล่ือยต้นไม้ทิง้ ยิ่งท าให้ค
ริสกบัลิซา่โมโห 
 ในบาร์แห่งหนึ่งก าลงัเปิดโทรทศัน์ท่ีมีรายงานข่าวเร่ืองไฟป่าท่ีลกุลามอย่างรวดเร็ว 
คริสนัง่ด่ืมอยู่คนเดียวท่ีนัน่ และเอเบิลก็เข้ามาท่ีบาร์แห่งนีเ้ช่นกนั เม่ือคริสเห็นเอเบิลแล้วก็ลกุออก
จากเก้าอี ้แตเ่อเบลิห้ามไว้โดยพดูจาแดกดนัลิซา่อีกเชน่เคย คริสไมต้่องการฟังและก าลงัจะจ่ายเงิน 
เอเบลิรีบขอโทษและขอเลีย้งเคร่ืองด่ืมให้กบัคริส เม่ือคริสนัง่ด่ืมตอ่ เอเบิลเล่าให้เขาฟังว่าวนันีเ้ป็น
วนัครบรอบสามปีท่ีภรรยาของเอเบิลเสียชีวิต เธอท างานเป็นคนดแูลคนแก่ตามบ้าน แตเ่ม่ือสามปี
ก่อนภรรยาของเอเบลิประสบอบุตัิเหตรุถประสานงา เธอถกูพาส่งโรงพยาบาล แตเ่ธอก็ตายคาเปล
ในทางเดินเพราะไม่มีใครบอกว่าเธอเป็นเมียของเจ้าหน้าท่ีต ารวจเลยก็เลยโดนรักษาตามคิวสีผิว 
เอเบิลพยายามหาค าตอบมาตลอดสามปีว่าท าไมภรรยาของเขาถึงไปท าอะไรกบัเจ้านายของเธอ
ซึ่งเป็นชายผิวขาว ทัง้ๆท่ีเธอควรจะดแูลผู้สงูอายอุยู่ตามบ้าน และโยงเข้ามาถึงการมาอยู่ผิดท่ีผิด
เวลาของคริสและลิซ่าท่ีท าให้เขารู้สึกโมโห และคริสก็เดินจากไปและบอกว่าเขาจะไม่ย้ายไปไหน
ทัง้นัน้ 
 เม่ือบา่ยวนัหนึ่ง ขณะท่ีไฟป่าใกล้เข้ามาเร่ือยๆ ในละแวกบ้านของคริสและลิซ่า แต่
พวกเขายงัต้องมาร่วมงานเลีย้งของเพื่อนบ้านคนหนึ่งและเอเบิลก็มาในงานนีด้้วย ท าให้คริสและลิ
ซา่รู้สกึไมค่อ่ยดี เอเบิลก็ยงัทกัทายอย่างอารมณ์ดีเหมือนกบัไม่มีอะไรเกิดขึน้ แตก่ลบักลายเป็นว่า
เอเบลิให้คลาเรนส์ พอ่ค้ายาร่างยกัษ์ท่ีเขารู้จกัแอบเข้ามาในบ้านของคริสและลิซ่า เพ่ือท าลายข้าว
ของในบ้านให้เสียหายกระจยุกระจาย ลิซ่ารู้สึกไม่คอ่ยสบายจึงขอตวักลบับ้านคนเดียว เอเบิลรีบ
โทรบอกให้คลาเรนส์รีบออกมา  แต่ไม่ทนัเม่ือลิซ่าเห็นคลาเรนส์อยู่ในบ้านก็รีบไปกดสญัญานกัน
ขโมย คลาเรนส์พยายามห้ามลิซา่ไว้จนเธอบาดเจ็บ  เม่ือสญัญาณกนัขโมยดงั คริสจึงรีบวิ่งออกไป 
โดยมีเอเบิลวิ่งตามไปติดๆ  เม่ือถึงบ้านแล้วเอเบิลสั่งให้คริสรอก่อนเพ่ือท่ีตนเองจะได้เข้าไปดู
คนร้ายได้ เม่ือเอเบิลเจอคลาเรนส์แล้ว เขาจึงฆ่าปิดปากคลาเรนส์ตกสระว่ายน า้เสียชีวิต เอ เบิล
พยายามหาโทรศพัท์มือถือของคลาเรนส์ท่ีเป็นหลกัฐานมดัตวัเขา  ลิซ่าถกูน าส่งโรงพยาบาลอย่าง
ปลอดภัย เอเบิลยังคอยเฝ้าดูต ารวจท่ีเข้าตรวจสอบบ้านของคริสด้วยความกังวลใจว่าจะเจอ
โทรศพัท์มือถือ ในละแวกบ้านมีรถดบัเพลิงมาประจ าการอยู่ เน่ืองจากเหตกุารณ์ไฟป่าท าให้ทกุคน
พากนัอพยพออกไป แตเ่อเบิลยืนยนักบัเจ้าหน้าท่ีว่าไม่ต้องการย้ายไปไหน เพราะต้องการแอบเข้า
ไปในบ้านของคริสเพ่ือหาโทรศพัท์มือถืออีกครัง้ ทนัใดนัน้เองคริสและลิซ่าท่ีกลบัจากโรงพยาบาล
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เพ่ือมาเก็บของและอพยพ  เม่ือคริสเห็นเอเบิลท่ีก าลังเอาน า้ฉีดบ้านท่ีระเบียงชัน้สองก็เข้ าไป
ขอบคณุเร่ืองท่ีเอเบลิชว่ยจดัการคนท่ีบกุรุกเข้ามาในบ้าน   
 คริสเจอโทรศพัท์มือถือเคร่ืองหนึ่งตกอยู่ในบ้านและลองโทรกลับไปยังเลขหมาย
ลา่สดุ ปรากฎวา่ปลายสายนัน้เป็นเสียงของเอเบลิ ท าให้คริสรู้ความจริงท่ีเอเบลิเป็นคนสัง่ให้โจรบกุ
รุกบ้านของเขา เอเบลิรีบถือปืนมายงับ้านของคริส เม่ือได้จงัหวะคริสซึ่งแอบซุ่มตวัอยู่ก็ปร่ีเข้าทบุเอ
เบิลจนล้มลงและบอกให้ลิซ่าหนีไปแจ้งต ารวจ เอเบิลลุกขึน้มาได้และท าร้ายคริสจนล้ม เอเบิลยงั
ยิงปืนใสร่ถท่ีลิซา่ขบัจนเธอเสียหลกัขบัไปชนรถอีกคนัจนเสียหาย คริสตามรีบวิ่งไปช่วยลิซ่าออกมา
จากรถ เอเบลิยิงปืนใสร่ถของแตค่ริสก็ได้ใช้รถบงัตวัของเขาไว้และถือปืนขูใ่ห้เอเบลิถอยออกไป  
 ภาพยนตร์ด าเนินเข้าสูภ่าวะคล่ีคลายเม่ือต ารวจขบัเข้ามาหา  เม่ือเอเบิลเห็นท่าไม่ดี
จงึแอบเก็บปืนและยกมือขึน้เพ่ือบอกต ารวจวา่เขาไมมี่อาวธุ ต ารวจบอกให้คริสวางปืนลง แตเ่ขาไม่
ยอมเพราะรู้ว่าเอเบิลยังมีปืนท่ีซ่อนไว้ท่ีหลังอยู่ ลิซ่าบอกให้คริสหยุด เอเบิลจึงบอกให้คริสฟังท่ี
ภรรยาบอก  คริสจึงย้อนถามถึงภรรยาของเอเบิลท่ีหนีไป ท าให้เอเบิลโกรธมากจนกระทั่งชกัปืน
ออกมายิงคริสจนล้มลง สว่นเอเบิลถกูต ารวจวิสามญัเสียชีวิตทนัที  ภาพยนตร์เข้าสู่ขัน้ยตุิเร่ืองราว
เม่ือคริสได้รับการปฐมพยาบาลจนปลอดภยัและน าขึน้รถพยาบาลโดยมีลิซ่าอยู่เคียงข้าง ทัง้สอง
บอกรักกนัและสญัญาวา่จะสร้างครอบครัวด้วยกนั เร่ืองราวก็จบลงด้วยโศกนาฏกรรมของเอเบลิ 
 4.1.10.2  มมุมองการเลา่เร่ือง (Point of View) 
 Lakeview Terrace มีการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบด้าน (The Omniscient) ซึ่งไม่ปรากฎ
ตวัผู้ เล่าในลักษณะของบุคคลและเป็นการเล่าเร่ืองอย่างเป็นกลางตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้จริง  
ภาพยนตร์เล่าเร่ืองโดยเร่ิมจากเหตกุารณ์ในฉากชีวิตประจ าวนัของตวัละครหลกัอย่างเอเบิล เทอร์
เนอร์และการย้ายเข้ามาอยู่บ้านใหม่ของคริสกบัลิซ่า แมทสนั ภาพยนตร์ได้ด าเนินเร่ืองตามล าดบั
เวลาเร่ือยมา โดยมีการย้ายเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในเวลาเดียวกันสลบัไปมาซึ่งเป็นลกัษณะของการ
เลา่เร่ืองแบบรู้รอบด้าน  ท าให้ผู้ชมสามารถเห็นเหตกุารณ์ส าคญัท่ีเกิดขึน้กบัตวัละคร เช่น ฉากท่ีเอ
เบิลสัง่ให้คลาเรนส์ พ่อค้าร่างยกัษ์เข้าไปท าลายทรัพย์สินในบ้านของคริสและลิซ่า ในขณะท่ีคริส
และลิซา่นัน้มาร่วมงานเลีย้งของเพื่อนบ้านคนหนึง่พร้อมกบัเอเบลิ โดยไมรู้่เลยวา่บ้านของเขาก าลงั
ถกูรือ้อยา่งกระจดักระจาย ซึง่เป็นความต้องการของเอเบิลท่ีอยากให้ทัง้คูย้่ายออกไปจากละแวกนี ้
เสียที 
 4.1.10.3  แกน่เร่ือง (Theme)   
 แก่นเร่ืองหลกัของ Lakeview Terrace คือ แก่นเร่ืองในด้านชีวิต ซึ่งจะเน้นในเร่ือง
จริงของชีวิต ในภาพยนตร์เร่ืองนี ้คือ ผลของการท าชัว่ซึง่กลายเป็นกรรมท่ีตามสนองตนเอง ดงัเช่น 
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ความคิดของเอเบิลท่ีมีอคติต่อการเป็นคู่รักต่างสีผิวของคริสและลิซ่า แมทสนั ท าให้การกระท า
ของเขาเป็นการลว่งละเมิดสิทธิสว่นบคุคลและคกุคามชีวิตและความปลอดภยัของเพ่ือนบ้านอย่าง
ร้ายแรงและท าให้ในท่ีสดุเขาเองต้องพบกบัจดุจบท่ีเกิดจากความเกลียดชงัของตนเอง 

4.1.10.4  ความขดัแย้ง (Conflict) 
 ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในเร่ือง Lakeview Terrace  คือ ความขดัแย้งภายนอกซึ่งพบ
ในสองรูปแบบด้วยกนั ดงันี ้ความขดัแย้งภายนอกในรูปแบบท่ีหนึง่ คือ ความขดัแย้งระหว่างมนษุย์
กบัมนษุย์ด้วยกนัซึง่เกิดจากการท่ีตวัละครสองฝ่ายไมล่งรอยกนั ตวัละครฝ่ายตรงข้าม เอเบิล เทอร์
เนอร์ มีความขดัแย้งกบัตวัละครหลกัคริส ชายหนุม่ผิวขาวกบัลิซา่หญิงผิวด า เพ่ือนบ้านใหม่ซึ่งเป็น
คูรั่กตา่งสีผิวท่ีเพิ่งย้ายมาอยูใ่นละแวกบ้านของ เอเบลินัน้มีอคตเิบลิตอ่คูรั่กตา่งสีผิว  ท าให้เขาคอย
สอดส่องเพ่ือนบ้านใหม่และท าการสั่งสอนในสิ่งท่ีเขาเห็นว่าไม่ถูกไม่ควร การกระท าของเอเบิล
ยงัคงรุนแรงขึน้เร่ือยๆเพราะเอเบิลต้องการให้ทัง้คู่ย้ายออกไป เอเบิลจึงท าการก่อกวนเล็กๆ และ
ร้ายแรงขึน้เร่ือยๆ จนกลายเป็นการละเมิดสิทธิสว่นบคุคลของเพ่ือนบ้าน  

ความขดัแย้งภายนอกในรูปแบบท่ีสอง คือ ความขดัแย้งระหว่างมนษุย์กบัธรรมชาติ
ท่ีแสดงให้เห็นถึงภยัธรรมชาติอย่างไฟป่าท่ีคอ่ยๆ ลกุลามขึน้เร่ือยๆ จนท าให้ทกุคนในละแวกบ้าน
รวมถึงตวัละครหลกัเองต้องคอยเตรียมตวัรับมือกบัภยัธรรมชาตินีเ้ช่นกนั ข่าวเร่ืองไฟป่าจะแทรก
อยูใ่นทกุชว่งของการด าเนินเร่ืองของภาพยนตร์ (ภาพท่ี 4.130 ) 

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 4.130 
4.1.10.5  ตวัละคร (Character) 
ตวัละคร คือ ผู้ด าเนินเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์ ในส่วนนีผู้้ วิจัยได้แนะน าตวั

ละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัตอ่เนือ้เร่ืองมากท่ีสดุ นัน่คือ เอเบลิ เทอร์เนอร์  คริสและลิซา่ แมทสนั 
เอเบิล เทอร์เนอร์ ชายผิวด าวยักลางคน เป็นพ่อหม้ายท่ีต้องเลีย้งลูกสองคนตวัคน

เดียวเน่ืองจากภรรยาเสียชีวิตในอบุตัเิหตทุางรถยนตร์ไปเม่ือสามปีท่ีแล้ว เอเบิลมีอาชีพเป็นต ารวจ 
เขามักจะออกตรวจละแวกบ้านเพ่ือป้องกันเหตุร้ายในตอนกลางคืน ท าให้เขาเป็นท่ีช่ืนชมของ
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บรรดาเพ่ือนบ้าน เอเบิลเข้มงวดกบัลกูๆ ทัง้สองคนมากจนลกูสาวของเขาไม่มีความสขุเม่ืออยู่กับ
พอ่ 

คริส แมทสนั ชายหนุ่มผิวขาวท่ีเพิ่งแตง่งานใหม่และย้ายเข้ามาในละแวกบ้านของ
เอเบิลคริสเป็นผู้ชายท่ีอธัยาศยัดีและมีความเป็นมิตร เขายงัไม่พร้อมท่ีจะมีลกูในตอนนี ้เขาจึงให้
ภรรยารับประทานยาคมุก าเนิดไว้เสมอ คริสท างานในบริษัทเอกชนและชอบฟังเพลงฮิปฮอปซึ่ง
เป็นดนตรีของคนผิวด า และสบูบหุร่ีลบัหลงัภรรยา เชน่ ก่อนจะเข้าบ้านหลงัจากกลบัจากท่ีท างาน 

ลิซา่ แมทสนั หญิงผิวด าท่ีเพิ่งแตง่งานใหม่และย้ายเข้ามาในละแวกบ้านของเอเบิล 
ลิซา่เป็นคนฐานะดี สงัเกตได้จากฮาโรลด์ พ่อของเธอท่ีขบัรถราคาแพงมาหาเธอท่ีบ้านในวนัท่ีเธอ
ย้ายบ้านใหม่ เธอเป็นคนท่ีใจกว้าง อธัยาศยัดีและมีความเป็นมิตรเช่นเดียวกบัสามี ลิซ่าต้องการ
จะมีลกูจงึไมย่อมกินยาคมุก าเนิด ท าให้เธอทะเลาะกบัคริส ซึง่เป็นสามีอยา่งหนกัในเร่ืองนี ้ 

นอกจากนีผู้้วิจยัได้วิเคราะห์ปัจจยัในการสร้างตวัละครของตวัละครหลกัท่ีกล่าวมา
ข้างต้นซึง่มีสว่นส าคญัท่ีสดุในการด าเนินเร่ือง เพ่ือให้ทราบถึงจดุประสงค์ของผู้สร้างภาพยนตร์ใน
การก าหนดคณุลกัษณะของตวัละครในภาพยนตร์ได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้

ความต้องการของตวัละคร (Dramatic Need) คือ เป้าหมายของเอเบิล เทอร์เนอร์ท่ี
มีอคติต่อคู่รักต่างสีผิว เน่ืองจากภรรยาของเขาหนีไปกับเจ้านายผิวขาวของเธอและประสบ
อบุตัิเหตทุางรถยนตร์จนเสียชีวิต ท าให้เขาต้องการให้ทัง้คู่รักตา่งสีผิวอย่างคริสและลิซ่า แมทสนั 
ย้ายออกไปจากละแวกบ้านให้ได้ ในด้านของเป้าหมายของคริสและลิซ่า แมทสนั คือ การได้ใช้ชีวิต
อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุและสร้างครอบครัวด้วยกนัท่ีบ้านหลงัใหมนี่ ้ 
 มมุมองของตวัละคร (Point of View) คือ สิ่งท่ีตวัละครเช่ือซึ่งไม่มีเร่ืองถกูหรือผิด 
มมุมองของตวัละครจะเป็นตวัก าหนดความขดัแย้งของเร่ืองราวในภาพยนตร์ เช่น เอเบิล เทอเนอร์
มีมมุมองตอ่การปฏิบตัิตวัให้ถกูต้องและเป็นท่ียอมรับของสงัคมและเขาสอนให้ลูกๆ ของเขาให้มี
ระเบียบอยา่งเคร่งครัด  ในด้านของคริสและลิซ่านัน้มีมมุมองว่าการมีสีผิวท่ีแตกตา่งกนัไม่ใช่เร่ือง
ท่ีผิดปกต ิ ทัง้สองคนจงึเป็นคูรั่กตา่งสีผิวท่ีลงเอยด้วยการแตง่งานและสร้างครอบครัวร่วมกนั 
 ทศันคติของตวัละคร (Attitude) คือ สิ่งท่ีตวัละครประเมินค่าไว้อาจไม่มีถูกหรือผิด 
ดงัเชน่เอเบลินัน้มีทศันคตติอ่คูรั่กตา่งสีผิวในแง่ลบ เน่ืองจากเขามีประสบการณ์อนัเลวร้ายในอดีต 
เม่ือภรรยาของเขามีชู้ เป็นชายผิวขาวและหนีไปด้วยกนัจนเกิดอบุตัิเหตทุางรถยนตร์จนเสียชีวิตทัง้
คู ่ ในด้านของคริสและลิซ่านัน้ทัง้สองคนมีทศันคติในการมองโลกในแง่ดี ทัง้สองคนมีความเป็น
มิตรให้แก่เพ่ือนบ้านทกุคนและมีความละอายตอ่การกระท าท่ีไม่ถกูต้องของตนเองซึ่งต่างจากเอ
เบลิโดยสิน้เชิง 
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 การเปล่ียนแปลง(Change) คือ เม่ือคริสและลิซ่าย้ายมาอยู่บ้านหลงัใหม่และต้อง
เผชิญกับการก่อกวนจากเพ่ือนบ้านท่ีเร่ิมจะทวีคณูความรุนแรงขึน้เร่ือยๆ ทัง้สองคนก็เร่ิมท่ีจะไม่
แน่ใจว่าจะใช้บ้านหลังนีใ้นการสร้างครอบครัวด้วยกันอีกต่อไปหรือไม่ ทัง้สองคนเร่ิมมีความ
คิดเห็นท่ีขดัแย้งกันและทะเลาะกัน ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตมุาจากภัยก่อกวนท่ีหาตวัผู้กระท าไม่ได้ 
ท าให้ทัง้คูเ่กิดความเครียดและมีความสงสยัในพฤติกรรมแปลกๆของเพ่ือนบ้านอย่างเอเบิล ซึ่งทัง้
สองคนได้ฟันฝ่าจนถึงบทสรุปของภาพยนตร์ ท่ีพวกเขาสามารถเอาชนะภยัจากเพ่ือนบ้านอย่างเอ
เบิลมาได้ ส่วนเอเบิลนัน้ไร้ซึ่งความเปล่ียนแปลงใดๆ เขายงัคงความร้ายกาจท่ีมากขึน้ในการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เพ่ือให้คูรั่กตา่งสีผิวคูนี่ย้้ายออกไปให้ได้จนท าให้เขาต้องพบกบัจดุจบของ
ชีวิตอยา่งนา่เศร้า 

4.1.10.6  สญัลกัษณ์ (Symbol) 
 สญัลกัษณ์ในภาพยนตร์เร่ือง Lakeview Terrace คือสญัลกัษณ์ทางภาพ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบของภาพยนตร์ท่ีถกูน าเสนอซ า้ๆ เชน่ วตัถ ุสถานท่ี หรือสิ่งมีชีวิต และสญัลกัษณ์ท่ีพบ 
คือ แสงไฟกันขโมยของบ้านเอเบิลท่ีส่องแสงด้วยความสว่างท่ีมากเกินไป (ภาพท่ี 4.131 -4.133) 
ซึง่เป็นสิ่งท่ีปรากฎมากท่ีสดุในภาพยนตร์เร่ืองนี ้
 ตวัหมาย (Signifier) คือ ไฟกันขโมยท่ีส่องแสงสว่าง เพ่ือป้องกันอาชญากรรมท่ี
เกิดขึน้เพราะความมืดซึ่งเป็นความหมายตรง (Denotative Meaning) (เอกสิทธ์ิ พนัธุ์พล,ู 2554: 
53)  

ภาพท่ี 4.131    ภาพท่ี 4.132 
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ภาพท่ี 4.133 
 
 ตวัหมายถึง (Signified) ของแสงไฟกันขโมยในภาพยนตร์เร่ืองนี ้คือ การคกุคาม
และการละเมิดสิทธิส่วนบคุคลของผู้ อ่ืนซึ่งเป็นความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) (เอก
สิทธ์ิ พนัธุ์พล,ู 2554: 54) เพราะแสงไฟกนัขโมยของบ้านเอเบิลนัน้ได้ส่องแสงสว่างจ้าเข้ามาทาง
หน้าตา่งห้องนอนของคริสและลิซ่าท่ียงัไม่ได้ติดม่านในห้องนอน ด้วยความท่ีแสงนัน้สว่างจ้ามาก 
จึงท าให้ทัง้สองคนนอนไม่คอ่ยหลบั คริสขอให้เอเบิลช่วยดบัไฟหลายครัง้แตก็่ได้รับการปฏิ เสธอยู่
เสมอ  
 เทคนิคทางภาพยนตร์ท่ีถกูน ามาใช้เพ่ือท าให้ภาพของแสงไฟกนัขโมยในภาพยนตร์
เร่ืองนีมี้ความชดัเจน คือ ขนาดของภาพ (Camera Shot) ซึ่งเป็นภาพ Long Shot ท่ีแสดงภาพ
ระยะไกลให้เห็นทัง้ฉากและตวัละคร เพ่ือส่ือถึงนัยยะส าคญัต่อการคุกคามและการละเมิดสิทธิ
สว่นบคุคล 

4.1.10.7  ฉาก (Scene) 
 ฉาก คือ องค์ประกอบส าคญัของการเล่าเร่ืองท่ีใช้บรรจเุหตกุารณ์อย่างต่อเน่ือง มี
ทัง้เวลา ทัง้พืน้ท่ี และแนวความคิด และมีความส าคญัในแง่ของการส่ือความหมายบางอย่างของ
เร่ืองท่ีมีอิทธิพลตอ่ความคดิในการกระท าของตวัละคร  ฉากท่ีปรากฎในภาพยนตร์เร่ืองนีไ้ด้แก่ 
 - ฉากท่ีเป็นการด าเนินชีวิตของตัวละคร หมายถึง แบบแผนหรือกิจวัตร
ประจ าวนัของตวัละคร หรือถ่ินท่ีตวัละครอาศยัอยู ่ดงัเช่นในเร่ืองนี ้คือ ในละแวกบ้านของตวัละคร
หลกัท่ีมีบ้านติดกัน ดงันัน้ฉากในบ้านและนอกบ้านหรือถนนในละแวกบ้านจึงเป็นฉากส่วนใหญ่
ของเร่ืองนี ้(ภาพท่ี 4.134-4.136) 
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ภาพท่ี 4.134 

ภาพท่ี 4.135                    ภาพท่ี 4.136 
 
 4.1.10.8  ประเดน็เหยียดเชือ้ชาตแิละการเลือกปฏิบตัท่ีิพบในบทสนทนา 
 ผู้วิจยัวิเคราะห์การเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อคนผิวด าของคนผิวขาว 
ผ่านบทสนทนาของตวัละครผิวขาวและตวัละครผิวด าในภาพยนตร์เร่ือง  Lakeview Terrace 
ดงัตอ่ไปนี ้
 1)  บทสนทนาท่ีแสดงถึงทศันคติท่ีมีตอ่คนผิวขาวในแง่ลบของเอเบิล เทอร์
เนอร์ เม่ือเขาเข้ามาแนะน าตวัอย่างเป็นทางการกบัคริส แมทสนั เพ่ือนบ้านหนุ่มผิวขาวท่ีมีภรรยา
เป็นคนผิวด า ในขณะท่ีคริสก าลงัฟังเพลงฮิปฮอปซึง่เป็นดนตรีของคนผิวด าอยู่ในรถยนตร์ของเขา  
“เออ่ รู้ไหม ให้คณุฟังเพลงนัน่ทัง้คืนเลย แตต่ื่นเช้ามาก็ยงัเป็นคนขาวอยูดี่”  
 บทสนทนาแสดงให้เห็นว่าเอเบิลได้พูดประชดชนัซึ่งมีความหมายโดยนัย
(Connotative Meaning) วา่การฟังเพลงฮิปฮอปซึง่เป็นดนตรีของคนผิวด าของคนผิวขาวอย่างคริส 
แมทสนันัน้เป็นสิ่งท่ีเปล่าประโยชน์โดยสิน้เชิงเพราะไม่สามารถท าให้เขาเหมือนคนผิวด าได้เลย
แม้แตน้่อย 
 2)  บทสทนาท่ีแสดงถึงการล้อเลียนคู่รักต่างสีผิวอย่างคริสและลิซ่า แมท
สันของเอเบิล เทอเนอร์ เม่ือคริสเข้ามาท่ีบ้านของเอเบิลท่ีมีงานเลี ย้งฉลองสละโสดของเพ่ือน
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นายต ารวจคนหนึ่งของเอเบิล และคริสต้องการให้เอเบิลช่วยลดเสียงเพลงท่ีดงัเกินไป ซึ่งท าให้เขา
และลิซา่นอนไมห่ลบั  
เอเบลิ :   เดาว่าไม่ได้ยินเสียงตัวเองตอนอึบ้เลยใช่มัย้ (พูดจบก็ระเบิดหัวเราะ  
  ออกมา)รู้ไหม คริสน่ีได้อึบ้อีหนูผิวด า คณุระวังไว้หน่อยก็ดีนะเพ่ือนบ้าน
  คณุอาจจะแมนไมพ่อส าหรับเธอก็ได้ แคห่ยอกกนัเลน่นา่ เม่ือได้คนด า  

แล้ว... (Chris here got himself a little dark meat over there, you 
know? You know, you need to be careful, neighbor. You might 
not be enough man for her. Just busting your balls. You know 
what they say, “Once you go black…”) 

เพ่ือนต ารวจ   : ไมมี่หนักลบั (You never go back) (หวัเราะกนัอยา่งสนกุสนาน) 
 การใช้ค าพูดของเอเบิล เทอเนอร์อย่างค าว่า “little dark meat” ท่ีบท
บรรยายภาษาไทยของภาพยนตร์เร่ืองนีแ้ปลไว้ว่า “อีหนูผิวด า” ท่ีเอเบิลนัน้หมายความถึงลิซ่า 
หญิงผิวด าภรรยาของคริส ซึง่เป็นการไมใ่ห้เกียรตคิริสและลิซา่ เพ่ือนบ้านของเขาแม้แตน้่อย  
 นอกจากนีเ้อเบิลและเพ่ือนต ารวจในงานเลีย้งของเขายังเล่นมุกตลก
เก่ียวกบัการมีเพศสมัพนัธุ์กบัคนผิวด าด้วยการเล่นค าคล้องจองว่า “Once you go black..You 
never go back” ท่ีบทบรรยายภาษาไทยของภาพยนตร์เร่ืองนีแ้ปลไว้ว่า “เม่ือได้คนด าแล้วไม่มีหนั
กลบั” 
 3)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงทศันคติในแง่ลบตอ่คนผิวขาวและคูรั่กตา่ง
สีผิวของเอเบลิ เทอเนอร์ ท่ีมีความขดัแย้งอย่างหนกักบัเพ่ือนบ้านท่ีเป็นคูรั่กตา่งสีผิวอย่างคริสและ
ลิซ่า แมทสนั เม่ือคริสเข้ามานัง่ด่ืมสรุาในบาร์แห่งหนึ่งและเอเบิลก็ได้เข้ามาด่ืมสรุาท่ีน่ีเช่นกนั  แต่
เม่ือคริสเจอหน้าเอเบิลเขาจึงเลิกด่ืมและต้องการกลับบ้าน เพราะไม่อยากเห็นหน้าเอเบิลท่ีเพิ่ง
ทะเลาะกนัมา 
เอเบลิ : ไมน่า่รีบกลบับ้านเลยนะ ลิซ่ายงัไม่กลบัหรอก ผู้หญิงแบบนัน้ต้องให้เวลา
    เธอเย็นๆ ลงหนอ่ย (หมายถึงลิซา่ท่ีเป็นหญิงผิวด า)  
คริส :  เอเบลิๆ ผมไมส่นหรอกวา่คณุจะพดูอะไร ไมส่นด้วยวา่จะคดิยงัไงแค่   
    หยดุไอ้ค าแดกดนัเร่ืองผิวได้ไหม  
เอเบลิ :  โอเค รู้อะไรไหม วนันีไ้ม่ใช่วนัดี มนัลืมตวัไปหน่อย ผมผิดเอง (หนัไปพดู
     กบับาร์เทนเดอร์) ท่ีรัก ขออยา่งเคยนะ แล้วก็ให้เขาอยา่งท่ีด่ืมอยูอี่กแก้ว  
  ผมเลีย้ง โอเคนะ  
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คริสท่ีก าลงัลกุจากไปจงึยอมนัง่ลงเพ่ือด่ืมตอ่ เอเบลิจงึเร่ิมเลา่ถึงเร่ืองภรรยาให้คริสฟัง 
เอเบลิ :  ดไูฟนัน่สิ ตรงแหน่วมาน่ีเลย ใช่มัย้ รู้มัย้วนันีว้นัอะไร ไม่สิน่า คณุจะรู้ได้
    ยงัไง  วนันีเ้ป็นวนัครบรอบสามปีท่ีเมียผมตาย  พอมาร์คสัไปเข้าโรงเรียน    
  เธอก็ท างานเป็นผู้ดแูลคน ตามบ้าน ส่วนมากก็คนแก่  คนโรคความจ า
    เส่ือม คนไข้โรคหวัใจ ก็ไมรู้่วา่เธอท าได้ยงัไง แตก็่ดีใจท่ีเธอท างานแบบ 
  นัน้ เหมือนกบัท าให้มนัสมดลุ 
คริส :  ยงัไงละ่? 
เอเบลิ :  ก็เพราะงานท่ีผมท า วนันีเ้ม่ือสามปีท่ีแล้ว ผมได้รับโทรศพัท์ เมียผม     

  ประสบอบุตัิเหตรุถประสานงา คนขบัอีกคนอดัยาจนพี ้ขบัรถสวนมาผิด
    ทางบนทางสาย 101 ด้วยความเร็ว 145 กม.ตอ่ชม. พวกเขาพาเธอไปท่ี
    รพ.ฮอลลีวูดเมโมเรียลแล้วเธอก็ตายคาเปลในทางเดิน เพราะไม่มีใคร
    บอกวา่เธอเป็นเมียเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ก็เลยโดนรักษาตามควิสีผิว(ภรรยา 
  ของเขาถกูเลือกปฏิบตัทิางเชือ้ชาตใินการรักษาพยาบาล)  

คริส :  แล้วรู้ได้ยงัไง? 
เอเบลิ :  เพราะรู้เร่ืองพรรค์นีไ้ด้น่ะสิ (เน่ืองจากเอเบิลท างานเป็นต ารวจจึงคุ้นเคย
  กบัประสบการณ์การเลือกปฏิบตัทิางเชือ้ชาตใินสงัคมอเมริกนัเป็นอยา่ง 
  ดี) 
คริส :  ผมเสียใจ 
เอเบลิ :  เร่ืองของเร่ือง คือ สิ่งท่ีผมพยายามหาค าตอบมาตลอดสามปี ว่าท าไมเธอ
     ถึงไปกบัเจ้านายซึ่งโดนแกนพวงมาลยัเสียบเข้าอก พวกเขาไปไหนหรือ
    มาจากไหนกันแน่ล่ะคริส เมียผมกับเจ้านายผิวขาว ในตอนบา่ยบนทาง
    สาย 101 ในเม่ือเธอควรจะไป เปล่ียน   ผ้าอ้อมให้ยิวแก่ๆ ท่ีแฟร์แฟกซ์  
  (เขาสงสยัภรรยาของเขาเป็นชู้กบัเจ้านายผิวขาว) 
คริส :  นัน่เหรอท่ีอยากจะคดิถึงในวนันี?้  
เอเบลิ :  เป็นคณุละ่?  
คริส :  ไมแ่นน่อน แล้วมาบอกผมเร่ืองนีท้ าไม? มนัเก่ียวอะไรกบัผม? 
เอเบลิ :  ไม่มีอะไร นอกจากคณุกบัแม่ช็อกโกแลตน้อยๆของคณุ เลือกเวลาย้าย
    เข้ามาผิดแล้วก็มาท่ีผิดด้วย (Nothing. Except you and your little   
                                   chocolate drop picked the wrong time to move and the wrong  
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    place.) 
คริส :  อะไรก็ได้ เอเบลิ 
เอเบลิ :  เห็นไหม? เอาอีกแล้ว พวกคนขาวน่ีชอบพดูนกั “อะไรก็ได้” แล้วก็    
    เดนิหน้าท าตามใจตวัเอง  
คริส :  แล้วนัน่หมายความวา่อะไร? 
เอเบลิ :  ก็ท่ีคดิวา่จะเอาอะไรทกุอยา่งท่ีต้องการได้นะ่สิ ผมเกลียดมนั เกลียด     
  มาก! นัน่แหละ่คือความหมาย! (พดูด้วยน าเสียงท่ีใสอ่ารมณ์และขึน้เสียง 
  ใสค่ริสด้วยความโกรธ) 
 บทสนทนานีย้ังแสดงให้เห็นถึงการมีอคติต่อคู่รักต่างสีผิวของเอเบิล 
เทอเนอร์ท่ีเกิดจากประสบการณ์ส่วนตวัอนัเลวร้ายในอดีตของเขาเอง ท าให้เขามองคูรั่กต่างสีผิวคู่
อ่ืนโดยการเหมารวม (Stereotype) ว่าเขาจะต้องเกลียดชงัคูรั่กต่างสีผิวทกุคูเ่น่ืองจากมนัจะท าให้
เขานึกถึงอดีตของตนเองท่ีภรรยาของเขาหนีไปกับชู้ รักซึ่งเป็นชายผิวขาวและประสบอุบตัิเหตจุน
เสียชีวิต  
 กล่าวโดยสรุปว่าบทสนทนาในภาพยนตร์เร่ืองนีย้งัแสดงให้เห็นถึงการใช้ค าพดูของ
เอเบลิท่ีเลือกค าสรรพนามตา่งๆ มาใช้เรียกหญิงผิวด าอยา่งลิซา่ แมทสนัแทนช่ือของเธอ เช่น ค าว่า 
“little dark meat” ท่ีแปลวา่ อีหนผูิวด า และค าว่า “little chocolate” ท่ีแปลว่าแม่ช็อกโกแลตน้อยๆ 
ตามบทบรรยายภาษาไทยในภาพยนตร์เร่ืองนี ้ทัง้สองค าเป็นค าท่ีแสดงถึงการมีสีด าเข้มซึ่งเอเบิล 
เทอเนอร์ใช้เรียกเพ่ือนบ้านหญิงผิวด าของเขาอยา่งไมเ่หมาะสมทัง้ท่ีเขาเองก็เป็นคนผิวด าเชน่กนั 
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ตารางท่ี 4.10  วจันภาษาและอวจันภาษาในเร่ือง Lakeview Terrace 
 

ประเดน็เหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบัติ 
ประเภท สัญญะในภาพยนตร์ 

วัจนภาษา 
(ตวัอกัษร) 

-ไมป่รากฎภาษาเขียน- 

อวัจนภาษา 
ประกอบด้วย สี
หน้า ทา่ทาง แวว
ตา การกระท า 
หรือสญัลกัษณ์ 

เคร่ือง 
หมาย 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.137 
สีหน้าโกรธเคืองของเอเบิล เม่ือเขาเอ่ยถึงภรรยาท่ีเสียชีวิตไปพร้อมชาย
ผิวขาวซึ่งเป็นเจ้านายของเธอท่ียงัคงเป็นสิ่งคาใจเขามาตลอดสามปีว่า
ภรรยาของเขามีชู้ เป็นคนผิวขาว (การแสดงสีหน้าเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ค าพดูของตวัละคร) 

 

             ภาพท่ี 4.138                                 ภาพท่ี 4.139 
เอเบลิท่ีคอยสอดสอ่งดเูพ่ือนบ้านท่ีเป็นคูรั่กตา่งสีผิวอยา่งคริสและลิซ่าอยู่
เสมอตัง้แต่พวกเขาย้ายเข้ามาอยู่และคกุคามความปลอดภัยของเพ่ือน
บ้านโดยท่ีพยายามไม่ให้รู้ว่าเป็นฝีมือของเขา เพ่ือท่ีจะท าให้ทัง้คู่ทนไม่
ไหวและย้ายออกไปในท่ีสดุ (การเลือกปฏิบตัิตอ่คูรั่กตา่งสีผิวท่ีแสดงผ่าน
สีหน้าและแววตารวมถึงการกระท าของเอเบลิ เทอเนอร์) 

 
 
 
 



193 

4.1.11  วิเคราะห์แนวคิดการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์เร่ือง The Help 
4.1.11.1 โครงเร่ือง (Plot) 
 The Help มีการเร่ิมเร่ืองด้วยการเล่าเร่ืองของเอบิลีน คลาร์ก หญิงผิวด าวัย

กลางคนซึ่งมีอาชีพเป็นแม่บ้านหรือคนรับใช้ในบ้านของครอบครัวคนผิวขาวชนชัน้กลาง ปัจจุบนั
เธอท างานให้กับครอบครัวลีฟอลท์และเป็นพ่ีเลีย้งเด็กไปด้วยช่ือว่าหนูน้อยเมโมบลีย์ เป็น
เดก็ผู้หญิงผิวขาวตวัน้อยท่ีรักเอบลีินมาก เธอเลา่ถึงการท าหน้าท่ีภายในบ้านและเงินคา่จ้าง  
 ยจูิเนีย สกีเตอร์ เฟแลน หญิงผิวขาวจากครอบครัวชนชัน้กลางของเมืองแจ็คสนั 
มิสซิสซิปปี้ มาสมัครงานท่ีส านักงานของหนังสือพิมพ์แจ็คสัน เจอร์นัล  เพราะเธออยากเป็น
นักเขียน หัวหน้าบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แจ็คสันฯ จึงได้มอบหมายงานให้สกีเตอร์เป็นผู้ตอบ
จดหมายในคอลมัน์แนะน าเร่ืองการท าความสะอาดแทนคณุเมอร์น่าซึ่งไม่สามารถท างานได้แล้ว 
โดยสกีเตอร์ต้องตอบจดหมายให้เหมือนคนเดิมโดยศึกษาส านวนการเขียนจากคอลมัน์เก่าๆของ
คณุเมอร์นา่ 
 ฮิลล่ี ฮอลบรุ้ค หญิงผิวขาวจากครอบครัวชนชัน้กลางของเมืองแจ็คสนั มิสซิสซิปปี ้
ซึง่เป็นเพ่ือนสนิทของสกีเตอร์ ฮิลล่ีเป็นเหมือนผู้น าของกลุม่หญิงสาวผิวขาวในเมืองแจ็คสนั และยงั
เป็นประธานสมาคมจดังานการกศุลอีกด้วย ฮิลล่ี เป็นคนเหยียดเชือ้ชาติ เธอจึงมีจดุประสงค์ท่ีจะ
ให้บ้านของคนผิวขาวทุกครัวเรือนท าการสร้างห้องน า้แยกออกจากตวับ้านส าหรับคนรับใช้ผิวด า
โดยเฉพาะ โดยให้เหตผุลว่าเพ่ือป้องกนัการติดเชือ้โรคจากคนผิวด า ฮิลล่ีให้คณุนายวอลเตอร์ คณุ
แมข่องเธอย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านด้วย เพราะแม่ของเธอสขุภาพท่ีไม่ดี  คณุนายวอลเตอร์มีคนรับใช้
ผิวด าตดิตวัมาคอยรับใช้ด้วยช่ือว่ามินน่ี แจ็คสนั ซึง่เป็นเพ่ือนสนิทของเอบลีิน  
 มินน่ี แจ็คสนั เธอได้ช่ือวา่เป็นแมค่รัวท่ีเก่งท่ีสดุในมิสซิสซิปปี ้จึงเป็นเหตผุลท่ีฮิลล่ี
อยากได้เธอไว้ ฮิลล่ีและเพ่ือนหญิงสาวผิวขาวมักจะรวมตวักันท่ีชมรมไพ่บริดจ์ซึ่งจัดขึน้ท่ีบ้าน
ของอลิซาเบ็ธ ลีฟอลท์ นายจ้างของเอบิลีน โดยท่ีเอบิลีนจะเป็นคนเตรียมท าอาหารไว้เลีย้งแขก  
ท าให้สกีเตอร์ขออนุญาตกับอลิซาเบ็ธให้เอบิลีนเป็นผู้ช่วยเธอตอบค าถามในคอลมัน์แนะน าเร่ือง
การท าความสะอาด อลิซาเบธ็อนญุาตแตมี่เง่ือนไขวา่ต้องไมท่ าให้เอบลีินเสียเวลางาน 
 ภาพยนตร์เข้าสูก่ารพฒันาเหตกุารณ์เม่ือฮิลล่ีต้องการให้บทบญัญัติสขุอนามยัใน
บ้านของเธอได้รับการตีพิมพ์ลงในจดหมายข่าวของหนงัสือพิมพ์ท่ีสกีเตอร์ท างานอยู่ ซึ่งมนัเป็น
บทความท่ีมีเนือ้หาแบ่งแยกสีผิวและสกีเตอร์ไม่เห็นด้วยในเร่ืองนี ้ท าให้เธอผลดัวนัไปเร่ือยๆ ไม่
ยอมลงให้ โดยอ้างวา่เธอไมมี่เวลาท่ีจะด าเนินการให้ได้ 
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 สกีเตอร์นัน้มีความผูกพันกับคนรับใช้ผิวด าของเธอท่ีช่ือว่าคนอสแตนตินอย่าง
มาก เพราะเป็นผู้ ท่ีเลีย้งดเูธอมาตัง้แต่เป็นเด็ก แต่เม่ือสกีเตอร์เรียนจบและกลบัมาอยู่ท่ีบ้าน ทาง
ครอบครัวของเธอได้บอกวา่ คอนสแตนตนิลาออกไปอยู่กบัลกูสาวท่ีเมืองชิคาโก ซึ่งสกีเตอร์ไม่คอ่ย
อยากจะเช่ือสกัเท่าไหร่ เม่ือเธอคาดคัน้ความจริงจากแม่ก็พบว่าคณุนายเฟแลน เป็นผู้ ท่ีไล่คอนส
แตนตินออกไปเอง ท าให้สกีเตอร์เสียใจมากและด้วยความคิดถึงคอนสแตนตินอย่างสุดหวัใจ  สกี
เตอร์จึงมีความคิดท่ีจะเขียนหนงัสือขึน้มาเล่มหนึ่งซึ่งเป็นเร่ืองเก่ียวกับมมุมองของคนรับใช้ท่ีมีต่อ
ครอบครัวนายจ้างผิวขาว สกีเตอร์จงึตดิตอ่ไปยงัอีเลน สไตน์ บรรณาธิการของส านกัพิมพ์ฮาร์เปอร์ 
แอนด์ โรว์ในนิวยอร์กให้ชว่ยอา่นเร่ืองท่ีเธอจะเขียนขึน้ซึง่สไตน์ก็ได้รับปากตอบตกลง 
 เม่ือสกีเตอร์เร่ิมตอบจดหมายลงในคอลัมน์ท่ีเธอได้รับมอบหมายโดยมีเอบิลี
นคอยให้ค าปรึกษา แตต่อ่มาอลิซาเบธ็ ลีฟอลท์ก็ปฏิเสธท่ีจะให้เอบิลีนช่วยสกีเตอร์ท างาน สกีเตอร์
จึงแอบเปล่ียนไปขอพบกับเอบิลีนหลังเลิกงานแทนและพยายามอ้อนวอนขอให้เอบิลีนยอมเล่า
เร่ืองราวท่ีเธอต้องการจะเขียนเป็นหนงัสือ แตเ่อบลีินก็ได้แตป่ฏิเสธเพราะกลวัว่าถ้าหากอลิซาเบ็ธรู้
เร่ืองเข้าก็จะท าให้ตนเองเดือดร้อน  
 ในขณะนัน้เองมินน่ี แจ็คสัน เพ่ือนสนิทของเอบิลีนถูกฮิลล่ี ฮอลบรุ้คไล่ออกจาก
งานเพราะเธอแอบใช้ห้องน า้แขกภายในบ้านของฮิลล่ี และก็ท าให้ไม่มีใครรับเธอเข้าท างานอีก 
เพราะฮิลล่ีได้เท่ียวไปใส่ความมินน่ีไว้ทัว่เมืองว่าเป็นหวัขโมย เม่ือเอบิลีนไปฟังเทศน์ท่ีโบสถ์ในวนั
หนึ่ง สิ่งท่ีนกัเทศน์ได้เทศน์ในวนันัน้ท าให้เธอเปล่ียนใจยอมท าตามค าขอร้องของสกีเตอร์ และได้
นดัให้สกีเตอร์แอบมาพบเธอท่ีบ้าน เพราะไมต้่องการให้มีใครลว่งรู้เร่ืองนี ้
  บ้านของครอบครัวฮอลบรุ้คก็ได้จ้างคนรับใช้ผิวด าคนใหม่ช่ือ ยลู เม ซึ่งเป็นเพ่ือน
ของเอบลีินและมินน่ีเชน่กนั ยลู เม ต้องการใช้เงินจ านวนหนึ่งเพ่ือส่งลกูชายฝาแฝดของเธอสองคน
ให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ จึงได้ขอยืมเงินจากฮิลล่ีและสามี แต่เธอก็ถูกการปฏิเสธ ยูล เม
เสียใจจนน า้ตาไหลท่ีไมไ่ด้รับการชว่ยเหลือ  
 ในด้านของมินน่ีเอง เม่ือเธอไม่มีงานท า ลีรอย สามีของเธอจึงให้ชกูาร์ ลกูสาวคน
โตลาออกจากโรงเรียนเพ่ือมาช่วยเขาหาเงินด้วยการท างานเป็นคนรับใช้เช่นเดียวกบัแม่ มินน่ีสอน
ลูกสาวของเธอเร่ืองวิธีการท างานมากมายด้วยความเป็นห่วง และมินน่ีก็ได้งานใหม่ท่ีบ้านของ
ครอบครัวฟตุ ซึง่มีซีเลีย ฟตุ หญิงผิวขาวจากตา่งถ่ินเป็นคณุผู้หญิงของบ้าน   
 ซีเลีย ฟตุแตง่งานกบัจอห์นน่ี ฟตุ ซึง่เป็นแฟนเก่าของฮิลล่ี ท าให้ฮิลล่ีเกลียดชงัเธอ
มากและไม่ยอมคบหาด้วย ซีเลีย ฟุตจึงกลายเป็นหญิงผิวขาวตา่งถ่ินท่ีไม่มีใครกล้าคบค้าสมาคม 
เพราะทุกคนต่างก็เกรงกลัวฮิลล่ีซึ่งได้ช่ือว่าเป็นผู้น ากลุ่ม ซีเลียพามินน่ีเดินชมรอบๆ บ้าน ด้วย
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ความท่ีซีเลียนัน้เป็นมิตร เธอจงึไมถื่อตวักบัมินน่ี ท าให้มินน่ีได้รับความเป็นกนัเองกบัหญิงนายจ้าง
ผู้ นี ้ซีเลียต้องการปิดเร่ืองท่ีเธอจ้างคนรับใช้ไว้เป็นความลบัไม่ให้สามีของเธอรู้ มินน่ีจึงต้องแอบเข้า
มาท างานอยา่งหลบซอ่นทกุวนั 
 ฮิลล่ีต้องการให้สกีเตอร์มีคู่รักเสียที เธอจึงท าการจัดแจงให้สจ๊วต ชายหนุ่มรุ่น
เดียวกนัมาออกเดทกบัสกีเตอร์ แตส่กีเตอร์ไมม่ัน่ใจวา่ชายหนุม่จะชอบเธอ  ในวนัหนึ่งขณะท่ียลู เม
ก าลงัดดูฝุ่ นท่ีพรมปพืูน้ของบ้านฮอลบรุ้ค เม่ือเธอเล่ือนโซฟาออก เธอพบแหวนวงหนึ่งตกอยู่หลงั
โซฟาจึงได้แอบเก็บเอาไว้ และในตอนหวัค ่าของวนัหนึ่งมินน่ีเข้ามาเจอสกีเตอร์ในบ้านของเอบิลีน 
ในตอนแรกมินน่ีไมเ่ห็นด้วยกบัการเขียนหนงัสือเพราะไม่ไว้ใจสกีเตอร์ แตส่ดุท้ายเธอก็เข้าร่วมด้วย 
ท าให้สกีเตอร์ได้สัมภาษณ์มินน่ีเพิ่มอีกหนึ่งคน ในการเดทครัง้แรกของสกีเตอร์กับสจ๊วตนัน้ไม่
ราบร่ืนเท่าท่ีควร สกีเตอร์ลกุหนีออกไปจากโต๊ะอาหารในภัตตาคาร เพราะเธอไม่พอใจท่ีสจ๊วตพูด
จาไม่ดีด้วย ท าให้ฮิลล่ีและสามีท่ีร่วมโต๊ะอาหารด้วยกันเกิดอาการงงอย่างมากเพราะทัง้คูลุ่กไปท่ี
อ่ืนพอดี  
 สกีเตอร์ได้ติดต่อกับอีเลน สไตน์หลงัจากส่งเร่ืองท่ีเธอเร่ิมเขียนให้อ่านและรู้ว่าส
ไตน์ชอบสิ่งท่ีเธอเขียนมาก จงึอยากให้เธอท าการสมัภาษณ์คนรับใช้ผิวด าเพิ่มอีกเป็นโหล ท าให้สกี
เตอร์หนักใจเพราะความจริงแล้วไม่มีใครกล้ามาให้เธอสัมภาษณ์เลยนอกจากเอบิลีนกับมินน่ี
เทา่นัน้ 
 ในงานเลีย้งรับขวญัลูกคนท่ีสองของอลิซาเบ็ธซึ่งเธอก าลังตัง้ครรภ์ ฮิลล่ีรับเป็น
เจ้าภาพรับจัดงานให้ ในระหว่างท่ีทุกคนนั่งร่วมวงสนทนากันฮิลล่ีหนังสือกฎหมายปกครอง 
พลเมืองผิวด าและพลเมืองชัน้สองของมิสซิสซิปปีใ้นกระเป๋าของสกีเตอร์ ท าให้เธอไม่พอใจท่ีสกี
เตอร์ศกึษาเร่ืองคนผิวด าและพดูแกมขู่บงัคบัให้สกีเตอร์ลงบทบญัญัติสขุอนามยัในบ้านของเธอลง
ในจดหมายขา่วของหนงัสือพิมพ์ให้ได้ สกีเตอร์จงึท าการแก้เผ็ดฮิลล่ี เน่ืองจากฮิลล่ีต้องการให้ผู้คน
ในเมืองชว่ยกนับริจาคเสือ้กนัหนาวเก่าๆ โดยน ามาทิง้ไว้ท่ีหน้าบ้านของเธอ สกีเตอร์เปล่ียนเป็นให้
ผู้คนน าโถส้วมเก่าๆ มาทิง้ไว้แทน เช้าวนัหนึง่ก็มีโถส้วมเก่าๆ มากมายบริเวณหน้าบ้านของฮิลล่ี ท า
ให้ฮิลล่ีอบัอายขายหน้าเป็นอย่างมากถึงกบัร้องไห้คร ่าครวญ  เพราะมีผู้คนมามุงดกูนัเต็มไปหมด 
ในวนัหนึ่งสจ๊วตมาหาสกีเตอร์ถึงท่ีบ้านเพ่ือขอโทษท่ีเขาท าตวัไม่ดีกับเธอและขอเร่ิมต้นท าความ
รู้จกักนัใหมอี่กครัง้ เธอตอบตกลงและไมน่านทัง้สองคนก็ได้คบหากนัเป็นแฟน 
 ภาพยนตร์เข้าสู่ขัน้ภาวะวิกฤตเม่ือชายผิวด าช่ือเมดการ์ เอเวอร์ส ซึ่งเป็นนัก
เคล่ือนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองของคนผิวด าถกูลอบยิงเสียชีวิต ท าให้เอบิลีนและมินน่ีวิตกกงัวลว่าจะ
ถกูจบัได้เร่ืองการเขียนหนงัสือของสกีเตอร์ ทัง้สองคนจึงได้แตใ่ห้ก าลงัใจซึ่งกนัและกนั ในวนัหนึ่ง
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ขณะท่ีมินน่ีก าลงัท าความสะอาดบ้านของครอบครัวฟุต  มินน่ีพบว่าซีเลียก าลงัตกเลือดเพราะแท้ง
ลกูในห้องน า้ ซีเลียนัน้แท้งลกูมาแล้วสามคน เธอฝังลกูๆ ไว้ท่ีสนามหญ้าโดยปลกูดอกไม้ไว้ข้างบน   
ยลู เม ถกูต ารวจจบัในข้อหาลกัขโมย เน่ืองจากเธอแอบน าแหวนท่ีเจอในบ้านครอบครัวฮอลบรุ้คไป
ขายท่ีโรงรับจ าน า  แต่ยูล เมยงัขดัขืนจึงถูกต ารวจใช้กระบองฟาดอย่างแรง จนเธอสลบแน่นิ่งไป
ในทนัทีทา่มกลางสายตาของเพ่ือนๆ คนรับใช้ผิวด ารวมถึงเอบลีินท่ีก าลงัจะขึน้รถโดยสารกลบับ้าน
ด้วยกนั สกีเตอร์นัง่รับประทานอาหารอยูใ่นร้านประจ าของเธอตามล าพงั บริกรช่ือว่าเฮนร่ี เป็นชาย
ผิวด าซึง่รู้จกักบัเอบลีิน เขาบอกให้เธอรีบไปท่ีบ้านของเอบลีินโดยดว่น  
 เม่ือสกีเตอร์มาถึงบ้านของเอบิลีน ก็พบว่ามีหญิงผิวด าจ านวนมากท่ีท างานเป็น
คนรับใช้ทัง้คนสาวและคนแก่มารวมตวักัน เน่ืองมาจากเหตุการณ์ของยูล เม ทุกคนจึงมีความ
ประสงค์ท่ีจะให้สกีเตอร์สมัภาษณ์เพ่ือน าเร่ืองราวเอาไปเขียนลงหนงัสือ และนอกจากนีอี้เลน สไตน์
ยงัแนะน าให้สกีเตอร์เขียนเร่ืองคนรับใช้ผิวด าของตวัเองลงไปด้วยและส่งให้เธออ่านภายในสาม
สปัดาห์  
 ในขณะนัน้ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาช่ือ จอห์น เอฟ เคนเนดีก็้ถูกลอบยิง
เสียชีวิต  ท าให้เอบลีินยิ่งกลวัและกงัวลมากขึน้ว่าถ้าหากทกุคนรู้ว่าเร่ืองในหนงัสือคือเมืองแจ็คสนั
หรือรู้ว่าใครเป็นใครจะท าให้ทกุคนท่ีเก่ียวข้องไม่ปลอดภยั ท าให้มินน่ีคิดว่าต้องมีหลกัประกนัท่ีจะ
ท าให้เร่ืองนีย้งัเป็นความลบัอยู่ โดยเสนอให้สกีเตอร์เขียนความลบัของมินน่ีลงไปในหนงัสือด้วย 
นัน่คือ หลงัจากท่ีมินน่ีถูกไล่ออกจากบ้านฮอลบรุ้ค เธอย้อนกลบัไปเพ่ือเอาพายช็อกโกแลตไปท า
การขอโทษต่อฮิลล่ี แต่พายท่ีท าขึน้มานัน้มีส่วนผสมของอุจจาระของเธอด้วย เป็นความลบัท่ีรู้กัน
เฉพาะมินน่ี, ฮิลล่ี และคณุนายวอลเตอร์เท่านัน้  การเขียนเร่ืองนีล้งหนงัสือจะท าให้ฮิลล่ีไม่ยอมให้
ใครล่วงรู้ว่าเร่ืองท่ีเกิดขึน้นีคื้อเมืองแจ็คสนัและท าให้ความลบัของมินน่ี เอบิลีนและสกีเตอร์ปลอด
ภยั 
 ในค ่าคืนของงานการกศุลเพ่ือเด็กแอฟริกนัท่ีฮิลล่ีซึ่งเป็นประธานสมาคมได้จดัขึน้ 
มีผู้ คนมากมายมาร่วมงานซึ่งล้วนเป็นคนผิวขาวชนชัน้กลางฐานะดี  ซีเลีย ฟุต และสามีก็มา
ร่วมงานนีด้้วยเช่นกัน ซีเลียพยายามเข้าหาฮิลล่ีเพ่ือต้องการจะอธิบายให้เข้าใจว่าเธอไม่ได้แย่ ง
จอห์นน่ีมาจากหล่อน แตซี่เลียมีอาการเมาสรุา ท าให้เธออาเจียนและท าชดุราตรีของฮิลล่ีเสียหาย  
ในการประมูลเพ่ือการกุศล คณุนายวอลเตอร์ประมูลพายช็อกโกแลตของมินน่ีให้แก่ฮิลล่ี เพ่ือแก้
แค้นเอาคืนท่ีลกูสาวสง่เธอไปอยูบ้่านพกัคนชรา เพราะเธอหวัเราะเยาะเร่ืองท่ีฮิลล่ีรับประทานพาย
ช็อกโกแลตผสมอุจจาระของมินน่ี วนัต่อมาซีเลียปรับทกุข์กับมินน่ีว่าเธอไม่เหมาะกบัเมืองนีด้้วย
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ความเศร้า มินน่ีจึงต้องเล่าความจริงเร่ืองพายและฮิลล่ีให้ฟังว่ามนัไม่ใช่ความผิดของซีเลียแตเ่ป็น
เร่ืองของเธอเองท่ีท าให้ฮิลล่ีโกรธแค้นและและเข้าใจผิดคิดวา่ซีเลียมีสว่นรู้เห็นในเร่ืองนีด้้วย  
 สกีเตอร์ถามถึงสาเหตท่ีุแท้จริงของการท่ีแม่ไล่คอนสแตนตินคนรับใช้ผิวด าเก่าแก่
ออกไป คณุนายเฟแลนจึงเล่าความจริงให้ฟังว่าเป็นเพราะเธอไม่มีทางเลือก เน่ืองจากในตอนนัน้
สภาลูกสาวอเมริกาเพิ่งท าการแต่งตัง้เธอให้เป็นตัวแทนประจ ารัฐ หญิง ชราผิวขาวท่ีเป็น
ประธานสภาฯช่ือเกรซ ฮิกกินโบแธมเดนิทางมาด้วยตวัเองและร่วมรับประทานอาหารในพิธีฉลองท่ี
บ้านเฟแลน ในขณะเดียวกันนัน้เองลกูสาวของคอนสแตนติเดินทางมาเย่ียมแม่ของเธอพอดี โดย
เข้ามาในบ้านระหว่างท่ีคณุนายเฟแลนก าลังมีแขกร่วมโต๊ะอาหาร ประธานสภาฯไม่พอใจอย่าง
มากกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้และต้องการให้คณุนายเฟแลนจดัการเร่ืองนี ้ท าให้คณุนายเฟแลนจ าใจ
ไล่คอนสแตนตินและลูกสาวออกจากบ้านไปในทนัที  แต่แล้วในวนัรุ่งขึน้คุณนายเฟแลนก็ไปหา
คอนสแตนตนิท่ีบ้าน และพบวา่เธอไปจากท่ีน่ีแล้ว  เม่ือเป็นเช่นนีค้ณุนายเฟแลนจึงส่งลกูชายไปยัง
ชิคาโกเพ่ือไปรับคอนสแตนตินกลบับ้าน แตก็่ได้พบว่าคอนสแตนตินเสียชีวิตไปแล้ว ท าให้สกีเตอร์
ท่ีเพิ่งรู้ความจริงรู้สึกเสียใจอย่างมาก เธอจึงขับรถไปยังบ้านเก่าของคอนสแตนตินเพ่ือระลึกถึง
ความหลงั 
 ภาพยนตร์ด าเนินเข้าสู่ภาวะคล่ีคลายเม่ืองานเขียนของสกีเตอร์ได้รับการตีพิมพ์
และวางจ าหน่าย โดยหนงัสือมีช่ือว่า เดอะเฮลป์ (The Help) เธอได้รับเงินคา่ตีพิมพ์มาหกร้อย
เหรียญและแบง่ให้กบัคนรับใช้ผิวด าท่ีมีส่วนร่วมในหนงัสือคนละส่ีสิบหกเหรียญ เอบิลีนและมินน่ี
รู้สึกดีใจมากท่ีได้รับเงินจ านวนมากเช่นนี ้เม่ือสจ๊วตรู้เร่ืองงานเขียนของสกีเตอร์จึงเกิดความไม่
พอใจเป็นอย่างมากและขอเลิกกับเธอโดยทนัที  ผู้หญิงในเมืองแจ็คสนัซือ้หนงัสือของสกีเตอร์มา
อา่นกนัมากมาย ไมเ่ว้นแม้แตย่ลู เม ท่ีถกูจ าคกุอยู ่เม่ือฮิลล่ีได้อ่านหนงัสือเล่มนีก็้พบเร่ืองความลบั
ของตนเอง เธอรู้สึกตกใจมาก แต่พยายามบอกทุกคนท่ีได้อ่านว่าเร่ืองราวในหนังสือเล่มนีไ้ม่ใช่
เมืองแจ็คสนัอย่างแน่นอน  ฮิลล่ีไปหาสกีเตอร์ท่ีบ้านเพ่ือต่อว่าเร่ืองหนงัสือเดอะเฮลป์ เธอมีปาก
เสียงกบัสกีเตอร์อยา่งรุนแรงและยงัถกูคณุนายเฟแลนไล่ออกไปจากบ้าน ฮิลล่ีรู้สึกเจ็บแค้นและอบั
อายมาก คุณนายเฟแลนต้องการให้สกีเตอร์ไปท างานท่ีนิวยอร์กเพ่ือเป็นหน้าเป็นตาให้กับ
ครอบครัว 
 ส่วนจอห์นน่ี สามีของซีเลีย ฟุต รู้ความจริงเร่ืองท่ีมินน่ีเข้ามาท างานเป็นคนรับใช้
นานแล้ว และยินดีให้มินน่ีท างานได้อย่างเปิดเผย ซีเลียได้ท าอาหารด้วยตวัเธอเองเพ่ือเป็นการ
ตอบแทนและขอบคณุท่ีมินน่ีคอยช่วยเหลือเธอมาตลอด ท าให้มินน่ีมีจิตใจท่ีเข้มแข็งขึน้และพาลกู
หนีไปจากสามี ท่ีชอบทบุตีเธอโดยไม่หวนกลบัไปอีก โบสถ์ของชาวแอฟริกนั -อเมริกนั คนผิวด าใน
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ชมุชนต่างมารวมตวักันเพ่ือขอบคณุและยินดีกบัเอบิลีนในสิ่งท่ีเธอท า ทุกคนเซ็นช่ือลงในหนงัสือ
เดอะเฮลป์ให้แก่เธอ เอบิลีนยังได้น าไปให้สกีเตอร์ด้วยอีกหนึ่งเล่ม ทัง้เอบิลีนและมินน่ีต่างก็
สนบัสนุนให้สกีเตอร์ไปท างานท่ีนิวยอร์ก เพราะอยากให้สกีเตอร์ได้ไปค้นหาเส้นทางชีวิตโดยไม่
ต้องหว่งพวกเธอ 
 ภาพยนตร์เข้าสู่ขัน้ยุติเร่ืองราวเม่ือเอบิลีนถกูไล่ออกจากบ้านลีฟอลท์ เม่ือฮิลล่ีใส่
ความว่าเธอขโมยเคร่ืองเงินของอลิซาเบ็ธไปในวนัขดัเคร่ืองเงินของบ้านซึ่งไม่เป็นความจริง ฮิลล่ีขู่
ว่าจะแจ้งต ารวจและไล่เอบิลีนออก เพราะต้องการแก้แค้นในสิ่งท่ีเอบิลีนท าร่วมกบัสกีเตอร์ อลิซา
เบธ็ซึง่รู้ดีวา่เอบลีินนัน้บริสทุธ์ิแตเ่พราะเกรงกลวัฮิลล่ี เธอจึงจ าต้องให้ไล่เอบิลีออกไป เอบิลีนร ่าลา
หนูน้อยเมโมบลีย์ โดยเธอบอกว่าถึงเวลาท่ีเธอจะต้องเกษียณตวัเองแล้ว เอบิลีนออกจากบ้านลี
ฟอลท์มาทัง้น า้ตานองหน้า แตเ่ธอก็ยงัยิม้ได้ เร่ืองราวจบด้วยความสขุและความเศร้าของเอบลีิน  

4.1.11.2  มมุมองการเลา่เร่ือง (Point of view) 
 The Help มีมมุมองการเล่าเร่ืองแบบมมุมองของบรุุษท่ีหนึ่ง (The First – Person 
Narrator) โดยท่ีมีตวัละครหลกัเป็นผู้ เล่าเหตกุารณ์ในเร่ืองนัน่คือ ตวัละครช่ือเอบิลีน คลาร์ก หญิง
รับใช้ผิวด าวยักลางคน เป็นผู้ เลา่เร่ืองราวทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นการแนะน าตวั
ละครหลกัอ่ืนๆ การบรรยายลกัษณะของผู้คนรอบข้างและสิ่งตา่งๆในภาพยนตร์รวมถึงการเล่าและ
อธิบายความรู้สึกนึกคิดของตวัละครผ่านมุมมองและความคิดเห็นของเอบิลีน คลาร์ก ท่ีมีความ
ใกล้ชิดกบัเหตกุารณ์ซึง่เป็นลกัษณะของการเลา่เร่ืองแบบมมุมองของบรุุษท่ีหนึง่ 

4.1.11.3  แก่นเร่ือง (Theme)   
 แก่นเร่ืองหลกัของ The Help คือ แก่นเร่ืองด้านชีวิตซึ่งจะเน้นในเร่ืองจริงของชีวิต 
ในภาพยนตร์เร่ืองนี ้คือ การสู้ ชีวิตและไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรคท่ีผ่านเข้ามาในชีวิต ภาพยนตร์จึงแสดง
ให้เห็นอุปสรรคของตวัละครผิวด าท่ีเกิดจากความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสงัคม ดงัเช่นตวั
ละครหลกัอยา่งเอบลีิน คลาร์กและมินน่ี แจ็คสนั ทัง้สองคนเป็นชนชัน้แรงงานท่ีต้องท างานแลกกบั
คา่จ้างในแตล่ะวนั แม้ว่าอยากจะท างานอย่างอ่ืนมากเพียงไรก็ไม่สามารถจะท าได้ เน่ืองจากพวก
เธอไมมี่ความรู้เพียงพอท่ีจะประกอบอาชีพอยา่งอ่ืนได้ นอกจากการขายแรงงานของตนเอง 
 แก่นเร่ืองรอง คือ แก่นเร่ืองด้านธรรมชาติของมนุษย์ ในภาพยนตร์เร่ืองนีคื้อ 
อปุสรรคท่ีเกิดจากอคติทางชาติพนัธุ์ของคนผิวขาวท่ีมีตอ่คนผิวด า  ภาพยนตร์จึงแสดงให้เห็นถึง
การเลือกปฏิบตัิตอ่คนผิวด า คือการท่ีคนผิวขาวในชนชัน้กลางท่ีสงูกว่าต้องการแบง่แยกคนผิวด า
ชนชัน้แรงงานออกไป ดงัเชน่ การออกบทบญัญตัสิขุอนามยัในบ้านของคนผิวขาวว่าต้องมีห้องสขุา
ส าหรับคนรับใช้ผิวด าแยกออกไปจากตวับ้าน โดยใช้เหตผุลว่าแบ่งแยกแต่เท่าเทียมในการสร้าง
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ความชอบธรรมให้แก่คนผิวขาวเอง หรือการให้คนผิวด าลงจากรถประจ าทางและเลือกบริการ
เฉพาะคนผิวขาว 
 แก่นเร่ืองรองอีกด้านหนึ่ง คือ แก่นเร่ืองในด้านการวิพากษ์สังคม โดนเน้นการ
สะท้อนให้เห็นสภาพสงัคมในยคุ 1960 ท่ีมิสซิสซิปปีมี้การออกกฎหมายปกครองพลเมืองผิวด าและ
พลเมืองชัน้สอง ซึง่เป็นการแบง่แยกสิทธิระหว่างคนผิวขาวและคนผิวด าอย่างชดัเจน เช่น การมีรถ
รับจ้างท่ีจะบริการเฉพาะคนผิวขาวท่ีเท่านัน้ และการมีบนัไดและทางเดินของคนผิวด าแยกออกไป 
เป็นต้น 
 นอกจากนีภ้าพยนตร์ยงัใช้เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริงในยุค1960 ของสงัคมอเมริกัน
เป็นฉากหลงัของของภาพยนตร์อีกด้วย เช่น เมดการ์ เอเวอร์ส ชายผิวด าซึ่งเป็นนกัเคล่ือนไหวเพ่ือ
สิทธิพลเมืองของคนผิวด า ถูกลอบยิ งเสียชีวิตและการลอบสังหารจอห์น เอฟ เคนเนดี ้
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาซึง่ก าลงัด ารงต าแหนง่อยูใ่นขณะนัน้  

4.1.11.4  ความขดัแย้ง (Conflict) 
 ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในเร่ือง The Help คือ ความขดัแย้งภายนอกซึ่งพบในสอง
รูปแบบด้วยกัน ดงันี ้ความขัดแย้งภายนอกในรูปแบบท่ีหนึ่ง คือ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับ
มนุษย์ด้วยกันซึ่งเกิดจากการท่ีตวัละครสองฝ่ายไม่ลงรอยกัน ดงัเช่น ตวัละครหลกัฝ่ายไม่ดีอย่าง
ฮิลล่ี ฮอลบรุ้ค มีความขดัแย้งกับตวัละครหลกัฝ่ายดีอย่างยูจิเนีย สกีเตอร์ เฟแลนและซีเลีย ฟุต  
ฮิลล่ีมีความขดัแย้งกับสกีเตอร์เพราะมีความเห็นไม่ตรงกันเร่ืองท่ีฮิลล่ีต้องการให้บ้านของคนผิว
ขาวทุกหลงัในเมืองต้องมีสุขาส าหรับคนรับใช้ผิวด าแยกออกจากตวับ้าน โดยอ้างว่าแบ่งแยกแต่
เทา่เทียม 
 ส่วนฮิลล่ีมีความขดัแย้งกบัซีเลีย ฟุต เพราะเธอคิดว่าซีเลียแย่งจอห์นน่ี คนรักเก่า
ของตนเองไปและยงัเกลียดชงัซีเลียมากขึน้ เม่ือซีเลียรับมินน่ี แจ็คสนั คนรับใช้เก่าท่ีฮิลล่ีไล่ออก
จากงานเข้าไปท างานในบ้านของเธอ  
  ความขดัแย้งภายนอกในรูปแบบท่ีสอง คือ ความขดัแย้งระหว่างมนษุย์กบัสงัคมท่ี
เกิดจากการท่ีตวัละครมีความขดัแย้งกบักฎเกณฑ์ของสงัคม ดงัเช่น  กฎหมายการแบง่แยกทางสี
ผิวท่ีมีผลบงัคบัใช้ในมิซซิสซิปปี ้ท าให้ตวัละครผิวด าต้องเผชิญกบัการเลือกปฏิบตัิจากชนกลุ่มหลกั
ผิวขาว พวกเขา คือ ชนชัน้แรงงานผิวด าท่ีต้องท างานรับใช้นายจ้างผิวขาว เป็นชนกลุ่มน้อยท่ีไม่
สามารถเรียกร้องความเท่าเทียมกนัได้และไม่สามารถประกอบอาชีพอย่างอ่ืนได้เพราะไม่ มีทกัษะ
เพียงพอ 
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4.1.11.5  ตวัละคร(Character)   
 ตวัละคร คือ ผู้ด าเนินเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์ ในส่วนนีผู้้วิจยัได้แนะน าตวั
ละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัต่อเนือ้เร่ืองมากท่ีสดุ นัน่คือ เอบิลีน คลาร์ก มินน่ี แจ็คสนั ยจูิเนียร์ 
สกีเตอร์ เฟแลนและฮิลล่ี ฮอลบรุ้ค 
 เอบิลีน คลาร์ก หญิงผิวด าวยักลางคน ฐานะยากจน เธออาศยัอยู่ในย่านชุมชน
คนผิวด าของเมืองแจ็คสัน มิสซิสซิปปี้ เธอท างานเป็นคนรับใช้ในบ้านของคนผิวขาวและยังท า
หน้าท่ีเลีย้งลูกของนายจ้างผิวขาวอีกด้วย เธอเป็นหม้ายและมีลูกชายหนึ่งคนซึ่งก็ได้เสียชีวิตไป
นานแล้ว เธอมกัจะตกอยู่ในความเศร้าเสียใจทุกครัง้ท่ีเธอคิดถึงเขาเม่ือถึงวนัครบรอบการจากไป
ของเขา  
 มินน่ี แจ็คสนั หญิงผิวด าวยักลางคน ฐานะยากจน เธออาศยัอยู่ในย่านชมุชนคน
ผิวด าของเมืองแจ็คสนั มิสซิสซิปปี ้เธอท างานเป็นคนรับใช้ในบ้านของคนผิวขาว เธอเป็นเพ่ือน
สนิทของเอบลีิน เธอมีลกูห้าคนและเธอกลวัลีรอย สามีของเธอมาก เน่ืองจากเขาชอบทบุตีเธอเวลา
โมโห เธอมักจะมีรอยฟกช า้ท่ีเกิดจากการโดนสามีท าร้ายร่างกายให้เห็นแต่มักจะโกหกว่าเป็น
อบุตัเิหต ุ
 ยจูิเนียร์ สกีเตอร์ เฟแลน หญิงสาวหวัสมยัใหม่ เธอมาจากครอบครัวคนผิวขาวชน
ชัน้กลางฐานะดีของเมืองแจ็คสนั มิสซิสซิปปี ้เธอเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลยัและกลบับ้านมาหา
งานท า เธอต้องการจะเป็นนกัเขียน จงึสมคัรงานในหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินช่ือวา่แจ็คสนั เจอร์นลั  
 ฮิลล่ี ฮอลบรุ้ค ได้ช่ือว่าเป็นผู้ น ากลุ่มของหญิงสาวรุ่นเดียวกัน เธอมาจาก
ครอบครัวคนผิวขาวชนชัน้กลางฐานะดีของเมืองแจ็คสัน และเป็นเพ่ือนสนิทของสกีเตอร์ เธอ
แต่งงานมีครอบครัวแล้วกับสามีช่ือจอห์นน่ีและมีลูกชายหนึ่งคน เธอมีนิสยัร้ายกาจและไร้ความ
เมตตา สามารถท าได้ทกุอยา่งเพื่อให้ได้ในสิ่งท่ีตวัเองต้องการ นอกจากนีเ้ธอยงัเป็นคนท่ีเหยียดเชือ้
ชาตอิยา่งรุนแรง 
 นอกจากนีผู้้ วิจยัได้วิเคราะห์ปัจจยัในการสร้างตวัละครของตวัละครหลกัท่ีกล่าว
มาข้างต้นซึง่มีสว่นส าคญัท่ีสดุในการด าเนินเร่ือง เพ่ือให้ทราบถึงจดุประสงค์ของผู้สร้างภาพยนตร์
ในการก าหนดคณุลกัษณะของตวัละครในภาพยนตร์ได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้
 ความต้องการของตวัละคร (Dramatic Need) คือ เป้าหมายของเอบิลีน คลาร์ก
และมินน่ีแจ้สนัซึง่ท างานเป็นคนรับใช้ คือ การได้ท างานและใช้ชีวิตอยา่งสงบสขุ มีเงินเพียงพอเพ่ือ
ใช้เลีย้งดคูรอบครัวของตน และมีสิทธิท่ีจะได้รับความเป็นธรรมจากสงัคมคนผิวขาวหรือได้รับการ
ปฏิบตัอิยา่งเทา่เทียมกนั 
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 เป้าหมายของยูจิเนีย เฟแลน หรือสกีเตอร์ คือ การท างานเป็นนักเขียน เธอ
ต้องการเขียนในเร่ืองท่ียงัไมมี่ใครเคยเขียนมาก่อน นัน่ก็คือ การบอกเล่ามมุมองของคนรับใช้ผิวด า
ท่ีมีตอ่นายจ้างผิวขาว ด้วยแรงบนัดาลใจท่ีมาจากความรักและความคิดถึงท่ีมีตอ่คอนสแตนตินคน
รับใช้ผิวด าท่ีเลีย้งเธอมาตัง้แต่ยงัเป็นเด็ก แต่เป้าหมายของฮิลล่ี ฮอลบรุ้ค คือ การท าให้บ้านของ
คนผิวขาวทุกหลงัในมีห้องสุขาส าหรับคนรับใช้ผิวด าแยกออกจากตวับ้าน โดยเป็นการแบง่แยกสี
ผิวอยา่งชดัเจน  
 มมุมองของตวัละคร (Point of View) คือ สิ่งท่ีตวัละครเช่ือซึ่งไม่มีเร่ืองถกูหรือผิด 
มุมมองของตัวละครจะเป็นตัวก าหนดความขัดแย้งของเร่ืองราวในภาพยนตร์ ดงัเช่น เอบิลีน 
คลาร์กมีมมุมองตอ่เอลิซาเบธ็ ลีฟอลท์นายจ้างผิวขาวของเธอว่าเป็นคนท่ีไม่ควรจะมีลกู เพราะอลิ
ซาเบ็ธ ไม่ได้เอาใจใส่ลกูสาวตวัน้อยของเธอเท่าท่ีควร โดยเอบิลีนให้เหตผุลว่าอลิซาเบ็ธ เป็นแม่ท่ี
คดิวา่ลกูตวัเองไมน่่ารักซึ่งเป็นเร่ืองท่ีน่าเศร้า เธอจะอุ้มลกูเพียงวนัละหนึ่งครัง้เท่านัน้ตามท่ีเอบิลีน
สงัเกต  
 มินน่ี แจ็คสนั มีมุมมองตอ่การเขียนหนงัสือช่ือเดอะ เฮลป์ของสกีเตอร์ว่าหากเธอ
ใสเ่ร่ืองราวท่ีเป็นความลบัอนันา่อายและไมค่วรถกูเปิดเผยลงในหนงัสือเล่มนีจ้ะเป็นหลกัประกนัได้
ว่าเร่ืองราวในหนงัสือเล่มนีเ้ก่ียวกับเมืองแจ็คสนัไม่ถูกเปิดเผยออกไปเพราะเจ้าของเร่ืองราวท่ีน่า
อายจะต้องพยายามปกปิดไมใ่ห้ใครรู้อยา่งแน่นอน  
 ยูจิเนีย เฟแลนหรือสกีเตอร์มีมุมมองต่อข่าวการเคล่ือนไหวเพ่ือเรียกร้องสิทธิ
พลเมืองของคนผิวด าในสงัคมว่าเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัในระดบัประเทศ แตค่ณุนายเฟแลน แม่
ของเธอไม่ต้องการส่งเสริมคนรับใช้ผิวด าของตนโดยการเปิดรับชมข่าวนี ้ท าให้สกีเตอร์มีความ
ขดัแย้งกบัการท่ีแมข่องเธอไมเ่ห็นด้วยกบัข่าวนี ้  
 ฮิลล่ี ฮอลบรุ้คมีมมุมองตอ่การใช้ห้องน า้ร่วมกบัคนรับใช้ผิวด า เน่ืองจากเธอคิดว่า
คนผิวด านัน้มีเช่ือโรคท่ีตา่งจากคนผิวขาว ท าให้เธอร่างกฎเพ่ือเป็นการแบง่แยกสีผิว โดยให้เหตผุล
วา่เป็นการแบง่แยกแตเ่ทา่เทียมกนั  
 ทศันคตขิองตวัละคร (Attitude) คือ สิ่งท่ีตวัละครประเมินคา่ไว้อาจไม่มีถกูหรือผิด 
ดงัเช่น เอบิลีน คลาร์ก มีทศันคติในการมองโลกในแง่ร้าย โดยเธอมีประสบการณ์อนัเลวร้ายจาก
การถูกเหยียดเชือ้ชาติผ่านคนรอบข้าง ท าให้เธอไม่ต้องการให้สกีเตอร์สมัภาษณ์เร่ืองนายจ้างผิว
ขาวจากมมุมองของเธอลงให้หนงัสือของสกีเตอร์ เพราะกลวัว่าจะเกิดอนัตรายขึน้กบัตนเองหากมี
ใครรู้ 
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 มินน่ี แจ็คสัน มีทัศนคติในการมองโลกในแง่ร้าย โดยเธอมีประสบการณ์อัน
เลวร้ายจากการถกูท าร้ายโดยลีรอย สามีของเธอเองและ หลงัจากท่ีเธอถกูฮิลล่ี ออลบรุ๊ค นายจ้าง
คนเก่าใสร้่ายป้ายสีวา่เธอเป็นหวัขโมย  ท าให้เธอไมไ่ว้ใจสกีเตอร์เร่ืองการท่ีเอบิลีน เพ่ือนรักของเธอ
ให้สมัภาษณ์ลงหนงัสือของสกีเตอร์  
 ยจูิเนีย เฟแลน หรือสกีเตอร์มีทศันคติต่อคนผิวด าในแง่บวก เพราะเธอได้รับการ
เลีย้งดจูากคอนแสตนติน คนรับใช้ผิวด าผู้อ่อนโยนตัง้แต่เด็กจนโต ท าให้เธอมีความผูกพนักับคน
ผิวด าและไมมี่ความคดิท่ีเหยียดเชือ้ชาตเิหมือนกบัคนผิวขาวคนอ่ืนในสงัคมของเธอ 
 ฮิลล่ี ฮอลบรุ้ค ท่ีมีทัศนคติต่อคนผิวด าในแง่ลบ เธอเป็นคนเหยียดเชือ้ชาติอย่าง
ร้ายกาจและไม่ต้องการให้คนผิวด ามีสิทธิเท่าเทียมกบัคนผิวขาวเช่นเธอ เธอจึงต้องการแบง่แยกสี
ผิวโดยกีดกนัคนผิวด าออกไปจากสงัคมของเธอ ไมว่า่จะด้วยวิธีใดก็ตาม 
 การเปล่ียนแปลง(Change) คือ ในตอนแรกท่ีเอบิลีนไม่ยอมให้สกีเตอร์สมัภาษณ์
เก่ียวกบัมมุมองของคนรับใช้ผิวด าท่ีมีต่อนายจ้างผิวขาว แตเ่ม่ือวนัหนึ่งเธอไปโบสถ์ในชุมชนเพ่ือ
ฟังเทศน์ บาทหลวงประจ าโบสถ์ได้กล่าวถึงเร่ืองความกล้าหาญในการช่วยเหลือเพ่ือนมนษุย์และ
ประกอบกบัการท่ีมินน่ี เพ่ือนสนิทของเธอโดนไล่ออกจากงาน ท าให้เธอตัดสินใจให้ความร่วมมือ
กบัสกีเตอร์  
 การเปล่ียนแปลงของมินน่ี คือ เม่ือได้รับการต้อนรับอย่างเป็นกนัเองจากนายจ้าง
ผิวขาวคนใหมอ่ยา่งซีเลีย ฟุต ท าให้เธอมีความเข้มแข็งมากขึน้ในชีวิต เธอจงัตดัสินใจพาลกูๆ ของ
เธอทัง้ห้าคนหนีไปจากสามีของเธอท่ีชอบท าร้ายร่างกายเธอโดยท่ีไมห่วนกลบัอีกเลย 
 การเปล่ียนแปลงของยูจิเนีย เฟแลน หรือสกีเตอร์ คือ เม่ือเธอเขียนหนงัสือเล่มนี ้
ขึน้และได้รับกระแสตอบรับท่ีดี ท าให้เธอได้รับการติดตอ่จากส านกัพิมพ์ให้ไปท างานท่ีนิวยอร์ก แต่
เธอยงัมีความเป็นหว่งแม่ท่ีป่วยเป็นมะเร็งและเป็นห่วงเอบิลีนกบัมินน่ีว่าจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไร และ
เม่ือทกุคนท าให้เธอหมดหว่ง เธอจงึตอบรับส านกัพิมพ์ในนิวยอร์กเพ่ือย้ายไปท างานได้อย่างสบาย
ใจ  
 การเปล่ียนแปลงของฮิลล่ี ฮอลบรุ้ค คือ เธอต้องการแก้แค้นสกีเตอร์ท่ีเขียนหนงัสือ
ช่ือเดอะเฮลป์ โดยใสเ่ร่ืองราวท่ีนา่อบัอายของเธอเอาไว้ด้วย แตก็่ไม่สามารถท าได้ ท าให้เธอเปล่ียน
วิธีการแก้แค้นไปท่ีเอบิลีนท่ีร่วมมือกบัสกีเตอร์ในการเขียนหนงัสือ โดยเลือกท่ีจะใส่ร้ายเอบิลีนว่า
เป็นคนขโมยเคร่ืองเงินไปจากบ้านของลีฟอลท์และบงัคบัให้เอลิซาเบธ็ไลเ่อบลีินออกจากงาน  
 
 



203 

4.1.11.6  สญัลกัษณ์ (Symbol) 
 สญัลกัษณ์ในภาพยนตร์เร่ืองนี ้คือ สญัลกัษณ์ทางภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ
ภาพยนตร์ท่ีถกูน าเสนอซ า้ๆ เชน่ วตัถ ุสถานท่ี หรือสิ่งมีชีวิต และสญัลกัษณ์ท่ีพบ คือ รูปถ่ายของท
รีลอว์ คลาร์ก ลกูชายของเอบลีิน (ภาพท่ี 4.140) ซึง่เป็นสิ่งท่ีปรากฎมากท่ีสดุในภาพยนตร์เร่ืองนี ้
 ตวัหมาย (Signifier) คือ รูปถ่ายของทรีลอว์ คลาร์ก ลูกชายของเอบิลีนท่ีได้
เสียชีวิตไปแล้วซึง่เป็นความหมายตรง (Denotative Meaning) (เอกสิทธ์ิ พนัธุ์พล,ู 2554: 53) 
 ตวัหมายถึง (Signified) ของรูปถ่ายในภาพยนตร์เร่ืองนี ้คือ แรงบนัดาลใจท่ีท าให้
เอบิลีนเกิดความกล้าหาญในการท าสิ่งท่ีถกูต้อง เป็นความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) 
ซึ่งประกอบสร้างขึน้มาอย่างเป็นอตัวิสยั (Subjectivity) ของเอบิลีนเอง (เอกสิทธ์ิ พนัธุ์พลู, 2554: 
54) เธอมกัจะมองดรููปภาพนีท่ี้แขวนอยูท่ี่ฝาผนงัของบ้านอยูเ่สมอในยามท่ีเธอมีความทกุข์  
 เทคนิคทางภาพยนตร์ท่ีถูกน ามาใช้เพ่ือท าให้รูปภาพของทรีลอว์ คลาร์กใน
ภาพยนตร์เร่ืองนีมี้นยัยะส าคญัตอ่เอบิลีน คลาร์ก คือ ขนาดของภาพ (Camera Shot) ซึ่งเป็นภาพ 
Close-up ไปท่ีรูปภาพของทรีลอว์ คลาร์กในระยะใกล้ เพ่ือเน้นย า้ถึงนยัยะส าคญัท่ีมีผลตอ่เอบิลีน 
ดงัภาพตอ่ไปนี ้

 
ภาพท่ี 4.140 

 
4.1.11.7  ฉาก (Scene) 

 ฉาก คือ องค์ประกอบส าคญัของการเล่าเร่ืองท่ีใช้บรรจเุหตกุารณ์อย่างตอ่เน่ือง มี
ทัง้เวลา ทัง้พืน้ท่ี และแนวความคิด และมีความส าคญัในแง่ของการส่ือความหมายบางอย่างของ
เรืองท่ีมีอิทธิพลตอ่ความคดิในการกระท าของตวัละคร  ฉากท่ีปรากฎในภาพยนตร์เร่ืองนีไ้ด้แก่ 
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 1)  ฉากท่ีเป็นสิ่งประดิษฐ์ เช่น อาคารบ้านเรือนในย่านคนผิวขาว และย่าน
คนผิวด าท่ีมีขนาดท่ีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด บ่งบอกถึงสถานะทางสังคมท่ีต่างกัน  (ภาพท่ี 
4.141-4.142) 

รูปท่ี 4.141     รูปท่ี 4.142 
  
 2)  ฉากท่ีเป็นช่วงเวลา ได้แก่ ยคุสมยั หรือช่วงเวลาท่ีเกิดเหตกุารณ์ตาม
ท้องเร่ือง คือยุค ค.ศ. 1960 จึงมีเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงเป็นฉากหลังของภาพยนตร์ด้วย เช่น 
แถลงการณ์ของเมดการ์ เอเวอร์ส นกัเคล่ือนไหวเพ่ือสิทธิพลเมืองของชาวแอฟริกัน -อเมริกันทาง
โทรทศัน์ (ภาพท่ี 4.143) และข่าวการถกูลอบสงัหารของจอห์น เอฟ เคนเนดี ้ซึ่งเป็นประธานาธิบดี
ของสหรัฐอเมริกาในขณะนัน้ (ภาพท่ี 4.144) 

 

ภาพท่ี 4.143   ภาพท่ี 4.144 
 

 3)  ฉากท่ีเป็นการด าเนินชีวิตของตวัละคร หมายถึง แบบแผนหรือกิจวตัร
ประจ าวนัของตวัละคร หรือถ่ินท่ีตวัละครอาศยัอยู่ เช่น ฉากกิจวตัรประจ าวนัของเอบิลีน คลาร์กท่ี
ต้องท างานในบ้านนายจ้างอย่างอลิซาเบ็ธ ลีฟอลท์ (ภาพท่ี 4.145) ฉากท่ีบรรดาคนรับใช้ผิวด าท่ี
ทกุวนัต้องมารอขึน้รถประจ าทางเพ่ือเดินทางไปยงัของนายจ้าง (ภาพท่ี 4.146), ฉากกิจวตัรของ
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หญิงผิวขาวชนชัน้กลางท่ีมกัจะนัดพบปะรวมตวักันเป็นประจ า (ภาพท่ี 4.147), ฉากร้านอาหาร
เบร็นท์ส ดรักส์ท่ีผู้คนมกัแวะรับประทานอาหารท่ีน่ี (ภาพท่ี 4.148) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.145     ภาพท่ี 4.146 
 
 

ภาพท่ี 4.147    ภาพท่ี 4.148 
 
 นอกจากนีฉ้ากท่ีมีความส าคญัในแง่ของการส่ือความหมายบางอย่างของเร่ืองท่ีมี
อิทธิพลต่อความคิดในการกระท าของตวัละครหลกัอย่างเอบิลีน คลาร์กคือ ฉากภายในโบสถ์ของ
ชุมชนชาวแอฟริกัน-อเมริกัน ในเมืองแจ็คสัน มิสซิสซิปปี้  บทเทศน์ของนักเทศน์ ท าให้เอบิลีน
เปล่ียนใจมาให้ความร่วมมือแก่สกีเตอร์ในการเขียนหนงัสือ  

ภาพท่ี 4.149      ภาพท่ี 4.150 
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4.1.11.8  ประเดน็เหยียดเชือ้ชาตแิละการเลือกปฏิบตัิท่ีพบในบทสนทนา 
 ผู้วิจยัวิเคราะห์การเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิตอ่คนผิวด าของคนผิวขาว 
ผา่นบทสนทนาของตวัละครผิวขาวและตวัละครผิวด าในภาพยนตร์เร่ือง The Help ดงัตอ่ไปนี ้
 1)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการเหยียดเชือ้ชาติและความต้องการท่ีจะ
แบ่งแยกสีผิวของฮิลล่ี ฮอลบรุ้ค หญิงผิวขาว ในการสนทนากับเพ่ือนร่วมวงด้วยทศันคติในแง่ลบ
ต่อคนผิวสี เน่ืองจากเธอไม่ต้องการใช้ห้องน า้แขกของเอลิซาเบธ ลีฟอลท์ร่วมกับคนรับใช้ผิวด า
อยา่งเอบลีิน 
เอลิซาเบธ  :  ฮิลล่ี ฉนัวา่เธอไปเข้าห้องน า้ดีกวา่นะ 
ฮิลล่ี  :  ฉนัไมเ่ป็นไร 
คณุนายวอลเตอร์ซึ่งเป็นแม่ของฮิลล่ี ฮอลบรุ้คอธิบายถึงเหตผุลท่ีฮิลล่ีไม่ยอมไปเข้าห้องน า้เพราะ
เธอไมพ่อใจท่ีคนรับใช้ผิวด าใช้ห้องน า้รวมกบันายจ้างผิวขาว  
เอลิซาเบธ :  เอบลีิน ไปด ูเม โมบลีย์ไป  
เอบลีิน :  คะ่  
เอลิซาเบธ :  ไปใช้ห้องของฉนักบัราลีห์ก็ได้ 
ฮิลล่ี :  ถ้าเอบลีินใช้ห้องน า้แขก หลอ่นก็ต้องใช้ห้องน า้เธอด้วยแหละ่ 
เอลิซาเบธ :  เปลา่นะ (พดูด้วยน า้เสียงและสีหน้าต่ืนตระหนก) 
ฮิลล่ี :  ท าไมเธอไมใ่ห้พวกเขาไปใช้ห้องน า้ข้างนอกละ่  
สกีเตอร์ :  พวกเธอได้เห็นปกนิตยสารไลฟ์อาทิตย์นีรึ้ยงั แจ็คกีห้รูสดุๆเลย  
      (พยายามเปล่ียนเร่ืองสนทนา เม่ือเห็นเอบลีินเดนิมาอีกครัง้) 
ฮิลล่ี :  บอกราลีห์นะว่าทกุสตางค์ท่ีเข้าใช้สร้างห้องน า้พวกผิวด า เขาได้เกินคุ้ม
   แน ่ตอนพวกเธอขายบ้าน  
เอบลีินได้ยืนแอบฟังอยูใ่กล้ๆ ด้วยสีหน้านิ่งเฉย ฮิลล่ียงัคงพดูตอ่ไปด้วยสีหน้าท่ีรู้สกึขยะแขยง     
ฮิลล่ี  : มนัอนัตรายนะ พวกนีมี้เชือ้โรคไมเ่หมือนกบัเรา (It’s just plain  
  dangerous. They carry different diseases than we do.) ฉันถึงได้
  ร่างบทบญัญตัสิขุอนามยัในบ้านขึน้มา 
สกีเตอร์ :  บท อะไรนะ!! 
ฮิลล่ี :  กฎหมายป้องกันโรค บงัคบับ้านคนขาวทกุหลงัต้องมีห้องน า้ตา่งหาก
  ส าหรับคนรับใช้ผิวด า มนัได้รับการรับรองจากสภาพลเมืองผิวขาว 
สกีเตอร์ :  บางทีเรานา่จะสร้างห้องน า้ไว้ข้องนอกให้เธอนะ ฮิลล่ี  
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ฮิลล่ี :  เธอไมค่วรล้อเลน่เร่ืองพวกผิวด านะ ฉนัจะท าทกุอยา่งเพื่อปกป้องลกูๆ  
  ของเรา   
  ฮิลล่ี ฮอลบรุ้คกล่าวถึงเร่ืองสุขอนามัยโดยการใช้ความหมายโดยนัยซึ่ง
ประกอบสร้างขึน้มาอย่างเป็นอัตวิสัย (Subjectivity) ของตวัเธอเองท่ีคิดว่าคนผิวด ามีเชือ้โรคท่ี
แตกตา่งจากคนผิวขาวซึง่แสดงให้เห็นถึงทศันคติในแง่ลบตอ่คนผิวด าของฮิลล่ี ฮอลบรุ้คซึ่งเป็นคน
ผิวขาวท่ีเหยียดเชือ้ชาต ิ
 2)   บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงทัศนคติในแง่ลบต่อคนผิวด าของ
คณุนายเฟแลน เม่ือสกีเตอร์ ถามถึงการลาออกของคนรับใช้ผิวด าช่ือคอนสแตนตินกบัพ่อและแม่
ของเธออยา่งจริงจงั 
สกีเตอร์ :  แมไ่ลเ่ธอออกเหรอ?  
คณุนายเฟแลน : เราเป็นแคง่านของเธอ คนพวกนีค้ดิแตเ่ร่ืองเงินกนัทัง้นัน้แหละ่ 
   พอลกูเร่ิมจ้างคนรับใช้เม่ือไหร่ ก็จะเข้าใจเองแหละ่  
คณุนายเฟแลนพดูขึน้มาในขณะท่ีมีหญิงคนรับใช้ผิวด ายืนก าลงัเสิร์ฟอาหารให้อยู่    
สกีเตอร์ :  เธอเลีย้งหนมูา (พดูด้วยสีหน้าเกรีย้วกราด) 
คณุนายเฟแลน : เธอเปลา่ (พดูด้วยเสียงอนัดงั และลกุเดนิออกจากโต๊ะอาหารไป) 
สกีเตอร์ :  เธอท างานท่ีน่ีมา 29 ปี  
คณุนายเฟแลน : มนัเป็นเร่ืองผิวด า แล้วแมก็่เลิกคดิไปแล้ว ขอตวันะจ๊ะ รีเบคก้า ลกู 
   สาวท ามะเร็งท่ีกระเพาะแมก่ าเริบ  
คณุนายเฟแลนจูบลาลูกสะใภ้และออกไปจากห้องอาหาร โดยท่ีสกีเตอร์ก็รีบลุกออกไปจากโต๊ะ
อาหารอยา่งรวดเร็วด้วยความไมพ่อใจอย่างมากเชน่กนั 
 3)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการถกูเลือกปฏิบตัิของคนผิวด าท่ีเกิดจาก
การเหยียดเชือ้ชาติของคนผิวขาว เม่ือสกีเตอร์มาดกัรอเจอเอบิลีนในระหว่างทางกลบับ้าน เพ่ือ
ขอให้เอบลีินชว่ยเลา่เร่ืองในมมุมองของคนรับใช้ผิวด าท่ีมีตอ่นายจ้างผิวขาว  
สกีเตอร์  :  ฉันอยากจะคยุเร่ืองท่ีบ้านอลิซาเบ็ธเรายงัคยุกนัไม่จบ  เร่ืองหนงัสือท่ีฉัน
    อยากจะเขียนไง  ฉนัอยากสมัภาษณ์เธอจริงๆนะ เอบลีิน ฉนัรู้วา่มนันา่ 
  กลวั 
เอบลีิน :  พวกเขาจดุไฟเผารถของไชเนลล์ ลกูพ่ีลกูน้องฉัน แคเ่พราะเธอไปท่ีคหูา
    ลงคะแนนเสียง (พดูถึงคนผิวด าท่ีได้รับการเลือกปฏิบตัิในสงัคมอเมริกนั)
สกีเตอร์  :  หนงัสือแบบนีไ้มเ่คยเขียนขึน้กนัมาก่อน 
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เอบลีิน :  เพราะมนัมีเหตผุลนะ่สิ ถ้าฉนัชว่ยคณุเร่ืองนี ้บ้านฉนัอาจถกูเผาทิง้ 
   เหมือนกนั 
สกีเตอร์  :  ฉนัสญัญาวา่จะระวงั 
เอบลีิน :  น่ีไม่เรียกว่าระวงัแล้ว คณุสกีเตอร์ คณุไม่รู้หรอกว่าอะไรท าฉันกลวัท่ีสดุ
    กลวัเสียย่ิงกวา่จิม โครวส์*อีก (พดูด้วยสีหน้าและน า้เสียงท่ีเคร่งเครียด) 
 บทสนทนาแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของการเลือกปฏิบตัิตอ่คนผิวด าซึ่ง
แสดงผ่านค าพูดของเอบิลีน หญิงผิวด าท่ีไม่ต้องการตกเป็นเหย่ือจากการเหยียดเชือ้ชาติของเคน
ผิวขาว  *จิม โครวส์ (Jim Crow laws) คือ กฎหมายเก่ียวกบัการแบง่แยกสีผิวซึ่งใช้บงัคบัใช้ส าหรับ
คนผิวด าในสงัคมอเมริกนั (สมฤดี สงวนแก้ว, 2553:151) 
 4)  บทบรรยายใจความส่วนหนึ่งในหนงัสือ ช่ือว่า “The Laws Governing 
the Conduct of Nonwhites and other Minorities” (กฎหมายปกครอง พลเมืองผิวด าและ
พลเมืองชัน้สองของมิซซิลซิปปี้) ถึงการเลือกปฏิบตัิต่อคนผิวด าในสังคมอเมริกันในสมัยนัน้ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าคนผิวด าไม่สามารถมีสิทธิเท่าเทียมกับคนผิวขาวภายใต้สังคมเดียวกันและถูก
แบง่แยกสีผิวอย่างชดัเจน เน่ืองจากมีการใช้กฏหมายเอาผิดกบัคนผิวด าท่ีฝ่าฝืนการแบง่แยกสีผิว 
ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้ 
“ห้ามเรียกนางพยาบาลผิวขาวให้รักษาในห้องท่ีมีคนไข้ชายชาวนิโกร ห้ามมีการแลกเปล่ียน
หนงัสือระหว่างโรงเรียนคนผิวขาวกับคนผิวด า ให้ใช้ต่อไปโดยเชือ้ชาติท่ีเร่ิมใช้ ห้ามช่างท าผมผิว
ด าบริการผู้หญิงหรือเดก็ผู้หญิงผิวขาว บคุคลใดท่ีเขียน ตีพิมพ์ เผยแพร่ ยัว่ยใุห้เกิดการยอมรับหรือ
ความเทา่เทียมกนัระหวา่งคนขาวกบันิโกร มีโทษต้องจ าคกุ” 
 5)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตัิของคนผิวด าในการท างานเป็น
คนรับใช้ในบ้านของนายจ้างผิวขาว เม่ือมินน่ี แจ็คสนัได้สอนประสบการณ์ในการท างานให้ชกูาร์ 
ลกูสาวคนโตของเธอด้วยความเป็นห่วงเน่ืองจากลกูสาวต้องออกจากโรงเรียนเพ่ือมาชว่ยหาเงิน  
“ลกูท าอาหารให้คนขาวแล้วใช้ช้อนอ่ืนชิมนะ  ถ้าพวกเขาเห็นลกูเอาช้อนชิม จุ่มกลบัลงไปในหม้อ 
อาจจะเททิง้ทัง้หม้อเลย ช้อนก็เหมือนกนั ลกูใช้ถ้วยๆ เดิม ส้อมอนัเดิม จานๆเดิมทกุวนั แล้วเอาไป
เก็บไว้ในตู้  บอกผู้หญิงขาวคนนัน้ไปว่า จะเก็บไว้ตรงนีต้ัง้แตนี่ต้่อไป ถ้าไม่ท าตามนัน้ เป็นได้เร่ือง  
เวลาเสิร์ฟกาแฟให้พวกคนขาว ให้วางลงไปข้างหน้าพวกเขา อย่าย่ืนให้เพราะมือห้ามแตะโดนกัน 
แล้วอย่าไปตีลูกๆของพวกเขา พวกคนขาวชอบฟาดลูกด้วยตวัเอง อย่างสุดท้าย มาน่ีมา มองแม ่
อยา่ตอ่ปากตอ่ค าๆแมพ่ดูจริงๆ ” 
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 บทสนทนานีแ้สดงถึงการเหยียดเชือ้ชาติของนายจ้างผิวขาวท่ีต้องการ
แบง่แยกสีผิวโดยไมต้่อง 
การใช้สิ่งของตา่งๆ ร่วมกบัคนผิวด าและไมต้่องการให้คนรับใช้ผิวด ามีปากมีเสียงหรือเถียงกบัตน 
 6)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการเลือกปฏิบตัิต่อคนผิวด า เม่ือระหว่าง
ทางกลบับ้านของเอบลีินและเฮนร่ีชายหนุ่มผิวด าซึ่งท างานเป็นบริกรในร้านอาหารในเมือง ทัง้สอง
คนถกูคนขบัรถประจ าทางซึง่เป็นชายผิวขาวขอให้ลงจากรถไปและเลือกท่ีจะให้บริกรกบัคนผิวขาว
ด้วยกนั โดยเขานัน้ใช้ค าว่า “Nigger” ซึ่งเป็นค าเหยียดเชือ้ชาติมาเป็นสรรพนามในการเรียกคนผิว
ด า 
เฮนร่ี :  เกิดอะไรขึน้ครับ?  
คนขบัรถ :  คนผิวสี ลงรถไป (Coloured people off.) (หมายถึงเอบลีินและเฮนร่ี) 
              สว่นท่ีเหลือ (หมายถึงคนผิวขาว) บอกปลายทางมา ผมจะพาไปสง่ให้ 

ใกล้ท่ีสดุ 
ผู้ โดยสาร :  เกิดอะไรขึน้? ( ผู้ โดยสารชายผิวขาว ถามด้วยความสงสยั) 
คนขบัรถ :  ไมรู้่สิ มีไอ้มืดถกูยิง (I don’t know. Some nigger got shot.) คณุจะไป 
  ไหน?  
ผู้ โดยสาร :  วดูโรว์ วิลสนั 
คนขบัรถ :  วดูโรว์ วิลสนั โอเค 
 บทสทนานีแ้สดงถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคมอเมริกัน เม่ือคนผิวด า
ได้รับการเลือกปฏิบตัิจากคนผิวขาว โดยกีดกันการใช้บริการขนส่งสาธารณะท่ีพลเมืองทุกคนมี
สิทธ์ิใช้ร่วมกนัได้ 
 7)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการเหยียดเชือ้ชาติในสงัคมอเมริกนั เม่ือเอ
บลีินวิ่งเข้ามาในบ้านของมินน่ี แจ็คสนัท่ีก าลงัฟังรายงานขา่วการถกูลอบยิงเสียชีวิตของเมดการ์ เอ
เวอร์ส นกัเคล่ือนไหวสิทธิพลเมืองผิวด าจากวิทยดุ้วยความกงัวล 
มินน่ี :  เขาถกู KKK ยิงเม่ือชัว่โมงท่ีแล้ว ตอ่หน้าลกูๆ เขา เอบลีิน (หมายถึงเอ 
  เวอร์ส) 
 (KKK คืออกัษรย่อของ Ku Klux Klan กลุ่มคลคูลกัซ์แคลน ลทัธิเหยียดเชือ้
ชาตใินอเมริกา) (ธเนศ อาภรณ์สวุรรณ, 2551:85) 
เอบลีิน :  เราจะสวดให้เอเวอร์ส เราจะสวดให้เมอร์ล่ี (ภรรยาของเมดการ์ เอเวอร์ส) 
มินน่ี :  เราเหมือนตกนรก ดิน้ไมห่ลดุ ลกูเรา หนีไมร่อด พาน้องๆ เข้านอนได้แล้ว  
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  ราตรีสวสัดิ ์ 
มินน่ีบอกกบัชกูาร์ ลกูสาวคนโต เม่ือลกูๆเข้านอนเรียบร้อยแล้วจงึหนัมาคยุกบัเอบลีิน 
มินน่ี :  เราจะโดนอะไร ถ้าโดนจบัได้เร่ืองคณุสกีเตอร์ 
เอบลีิน :  เราต้องระวงั (เอือ้มมือทัง้2ข้าง ไปแตะไหลข่องมินน่ีเอาไว้) 
มินน่ี :  โดนผกูกบัรถกระบะแล้วลากหรือโดนยิงตอ่หน้าลกูๆ  
เอบลีิน :  เราไมไ่ด้ประท้วงเร่ืองสิทธิพลเมือง เราก็แคเ่ลา่เร่ืองเหมือนอยา่งท่ีมนั 
  เกิดขึน้จริงๆ  
มินน่ี :  เธอน่ีโง่จริง ยยัแก่ โง่ (พดูทัง้รอยยิม้และน า้ตา และทัง้คูก็่กอดกนัไว้) 
 บทสทนานีแ้สดงให้เห็นถึงความกลวัในอนัตรายของคนผิวด าท่ีเกิดจากการ
ถกูเหยียดเชือ้ชาติยุคสมยัท่ีมีการเคล่ือนไหวเพ่ือเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมของคนผิวด าใน
สงัคมอเมริกนั 
 
ตารางท่ี 4.11  วจันภาษาและอวจันภาษาในเร่ือง The Help 
 

ประเดน็เหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบัติ 
ประเภท สัญญะในภาพยนตร์ 

วัจนภาษา 
ภาษาเขียน 
(ตัวอักษร) 

ภาพท่ี 4.151 
ผิวสี (Colored) ใช้บนัใดนี ้
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ตารางท่ี 4.11  (ตอ่) 
 
 ประเดน็เหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบัติ 

ประเภท สัญญะในภาพยนตร์ 
  

 
 
 
 

ภาพท่ี 4.152 
White Only Jackson city cab 

(เฉพาะคนผิว ขาวแท็กซ่ีเมืองแจ็คสนั) 
(การแบง่แยกสีผิวอยา่งชดัเจนในสงัคมอเมริกนั) 

อวัจนภาษา 
ประกอบด้วย สี
หน้า ทา่ทาง แวว
ตา การกระท า 
หรือสญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมาย 

ภาพท่ี 4.153 
ฮิลล่ี ฮอลบรุ้ค แสดงอาการรังเกียจเม่ือเธอพูดถึงเชือ้โรคของคนผิวด า 
(การเหยียดเชือ้ชาตท่ีิแสดงผา่นสีหน้า แววตาและทา่ทาง) 

 

4.1.12  วิเคราะห์แนวคิดการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์เร่ือง Django Unchained 
4.1.12.1 โครงเร่ือง (Plot) 

 Django Unchained มีการเร่ิมเร่ืองจากช่วงเวลาสองปีก่อนสงครามกลางเมืองใน
ปี ค.ศ.1858 รัฐเท็กซสั และในค ่าคืนหนึ่งพ่ีน้องสเป็กค์ นกัค้าทาส ซึ่งเป็นชายผิวขาวเดินทางคมุ
เหลา่ทาสผิวด าท่ีได้ไปประมลูมาจากเมืองกรีนวิลล์เพ่ือน าไปขาย ทัง้คูไ่ด้พบกบัดร.คิง ชลูทซ์ ชาย
ผิวขาววยักลางคนท่ีอ้างตนว่าประกอบอาชีพเป็นทนัตแพทย์ซึ่งเดินทางด้วยรถม้าเข้ามาหาเพ่ือ
สอบถามเร่ืองทาส เขาต้องการขอซือ้ตวัทาสช่ือจงัโก้ท่ีเคยอาศยัอยู่ท่ีไร่คาร์รูคนั แตพ่ี่น้องสเป็กค์ไม่
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ต้องการขายและเอาปืนขู่ไล่  ดร.ชูลทซ์จึงชักปืนออกมายิงศีรษะ เอซ สเป็กค์เสียชีวิตทันทีและ
จา่ยเงินซือ้ตวัจงัโก้จากพ่ีน้องสเป็กค์ท่ียงัมีชีวิตอยู ่ 
 ภาพยนตร์เข้าสู่การพัฒนาเหตุการณ์เม่ือดร.ชูลทซ์และจังโก้เดินทางมายังเมือ
งดอห์ทร่ี รัฐเท็กซสั สายตาของผู้คนในเมืองจบัจ้องไปท่ีจงัโก้ด้วยความสงสยั เพราะไม่มีใครเคย
เห็นคนผิวด าข่ีม้ามาก่อน ทัง้คูแ่วะพกัท่ีโรงแรมแห่งหนึ่งแตผู่้ จดัการโรงแรมไม่ต้อนรับคนผิวด าจึง
รีบไปตามนายอ าเภอให้มาจัดการ ในระหว่างรอพบนายอ าเภอ ดร.ชูลทซ์ท าข้อตกลงว่าให้จงัโก้
เดนิทางไปกบัเขาด้วยจนกวา่จะเจอสามพ่ีน้องบริทเทิลเพ่ือให้จงัโก้ชีต้วั เม่ือเสร็จธุระนีจ้งัโก้ก็จะได้
เป็นอิสระจากการเป็นทาสพร้อมกบัแบง่เงินคา่หัวของพ่ีน้องบริทเทิล เม่ือนายอ าเภอช่ือบิล ชาร์ป
มาถึง ดร.ชลูทซ์ยิงนายอ าเภอท่ีหน้าอกและยิงซ า้ท่ีศีรษะจนเสียชีวิต ชาวเมืองต่างหวาดกลวัและ
วิ่งหนี เม่ือต ารวจศาลช่ือกิลล์ เทตัม้มาถึงท่ีเกิดเหตแุละเรียกดร.ชลูทซ์ให้ออกจากโรงแรมเพ่ือมา
เจรจากัน  ดร.ชลูทซ์ ชีแ้จงกบัต ารวจศาลว่านายอ าเภอท่ีถกูยิงเสียชีวิตนัน้ แท้จริงแล้วคืออาชญา
กรมีหมายจบัช่ือว่า วิลลาร์ด เพ็ค และมีเงินค่าหวัถึงสองร้อยดอลล่าร์ พร้อมกับแสดงหมายจบัท่ี
ออกโดยผู้พิพากษา 
ดร.ชลูทซ์แนะน าให้ต ารวจศาลโทรเลขไปตรวจสอบเพ่ือให้ทางการยืนยนัวา่เป็นเร่ืองจริง 
 ดร.ชลูทซ์และจงัโก้เดนิทางตอ่ไปเพ่ือตามหาพ่ีน้องบริทเทิล ดร.ชลูทซ์ถามจงัโก้ว่า
เม่ือได้เป็นอิสระแล้วจะท าอย่างไรต่อ จังโก้ต้องการตามหาภรรยาและไถ่ตวัเธอมาให้เป็นอิสระ
เชน่กนั จงัโก้เลา่วา่เขากบัภรรยาแตง่งานกนัแตน่ายใหญ่ท่ีคาร์รุคนัไม่เห็นด้วย ทัง้คูจ่ึงต้องหนี แตก็่
ถกูจบักลบัมาได้และโดนจีด้้วยเหล็กร้อนตวั R ไว้ท่ีแก้มของทัง้คูแ่ละเอาไปประมลูขายท่ีกรีนวิลล์ 
โดยขายแยกกันในราคาถูกๆ ภรรยาของจังโก้นัน้ ช่ือว่าบรูมฮิลด้า ฟอนชาฟฟ์ และพูด
ภาษาเยอรมนัได้  
 ดร.ชูลทซ์แวะท่ีร้านเคร่ืองแบบคนด าให้จงัโก้เลือกซือ้ชุดใหม่ ทัง้สองคนเดินทาง
มายงัไร่ของเบนเน็ตต์ ชายแก่ผิวขาวซึ่งเป็นนกัธุรกิจ โดยดร.ชูลทซ์ให้จงัโก้สวมบทเป็นผู้ช่วยของ
เขา และร้องขอให้เบนเน็ตต์อนญุาตให้จงัโก้เดินชมไร่ในระหว่างท่ีเขาเจรจาซือ้ขายสาวผิวด า จงัโก้
เดินชมรอบบ้านใหญ่และไร่ไปเร่ือยๆ  จังโก้ถามเบทิน่า สาวใช้เร่ืองพ่ีน้องบริทเทิล  เธอบอกว่ามี
สามพ่ีน้องเป็นผู้ชายผิวขาวนามสกลุเชฟเฟอร์เข้ามาเป็นคนคมุทาสในไร่ จงัโก้จ าได้ว่าคือพ่ีน้องบ
ริทเทิลจึงให้เบทิน่าไปตามดร.ชลูทซ์ จงัโก้เดินเข้าไปหาจอห์น กบัโรเจอร์ บริทเทิล ท่ีก าลงัลงโทษ
สาวใช้ผิวด าคนหนึง่ท่ีท าไขแ่ตกโดยการใช้แส้เฆ่ียนหลงัของเธอ จงัโก้ชกัปืนออกมายิงท่ีหน้าอกของ
จอห์น บริทเทิ่ล ล้มลงเสียชีวิต และใช้แส้ฟาดโรเจอร์จนล้มลงและเอาปืนจ่อยิงจนเสียชีวิต  ดร.
ชลูทซ์รีบตามมาดแูละจึงได้จดัการยิง เอลลิส บริทเทิลท่ีก าลงัข่ีม้าอยู่ในไร่จนเสียชีวิตด้วยตนเอง  
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เบนเน็ตต์ พร้อมลกูน้องถือปืนเดินตรงมายงัดร.ชูลทซ์และจงัโก้  ดร.ชลูทซ์จึงแนะน าตนเองว่าเป็น
ตวัแทนของรัฐมาจบัพ่ีน้องบริทเทิลท่ีหลบหนีคดีฆาตกรรม เบนเน็ตต์ให้ดร.ชลูทซ์และจงัโก้ออกไป
จากไร่ 
 ตกดึกในคืนนัน้ดร.ชูลทซ์ใส่ระเบิดไว้ในรถม้าของเขาและจอดไว้กลางลานกว้าง 
แกล้งท าเป็นวา่ตนและจงัโก้ก าลงัพกัผ่อนอยู่ท่ีรถม้า แตท่ี่จริงแล้วแอบอยู่บนเนินเขาห่างออกไปไม่
ไกล เพ่ือซุ่มดกูลุ่มฝงูชนผิวขาวท่ีน าโดยเบนเน็ตต์ และกลุ่มผู้ชายสวมผ้าคลุมสีขาวท่ีแอบข่ีม้าเข้า
มาล้อมรถม้าของเขาไว้ ดร.ชลูทซ์เล็งปืนไปท่ีรถม้าและยิงใส่จนรถม้าระเบิด ท าให้กลุ่มฝงูชนรีบหนี
กันไปหมด จงัโก้ยิงเบนเน็ตต์ ตกจากหลังม้าลงมาเสียชีวิต ในระหว่างพักค้างแรมในคืนนัน้ดร.
ชลูทซ์ชวนจงัโก้ให้มาท างานเป็นนกัล่าคา่หวัตลอดฤดหูนาวด้วยกนั พร้อมกบัแบง่เงินหนึ่งในสาม
ของค่าหวัทัง้หมดให้ และเม่ือถึงฤดใูบไม้ผลิก็จะพาจงัโก้ไปยงักรีนวิลล์ท่ีใช้ประมลูทาส เพ่ือตาม
หาบรูมฮิลด้า ภรรยาของจงัโก้ จงัโก้จงึตอบตกลงกบัดร.ชลูทซ์ 
 ตลอดฤดูหนาวท่ีทัง้สองเดินทางล่าค่าหัวท่ามกลางหิมะ และก็ได้ลงมาจาก
เทือกเขาเพ่ือมุง่หน้าสูม่ิสซิสซิปปีใ้นท่ีสดุ เม่ือตรวจดบูญัชีทาสก็พบว่าบรูมฮิลด้าถกูขายให้กบัคาล
วิน แคนดี ้เจ้าของไร่ฝ้ายใหญ่ในมิสซิสซิปปี ้ช่ือว่าไร่แคนดีแ้ลนด์ คาลวิน แคนดี ้เป็นชายหนุ่มผิว
ขาว หน้าตาดี มีฐานะร ่ารวยและใจคอโหดเหีย้ม เขาช่ืนชอบกีฬามวยปล า้แมนดิงโก้มาก ดร.ชลูทซ์
จึงเสนอแผนการช่วยเหลือบรูมฮิลด้าให้จงัโก้ฟังว่า ให้จงัโก้นัน้สวมบทเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านมวย
ปล า้แมนดงิโก้ สว่นดร.ชลูทซ์ก็จะสวมบทเป็นนายทนุเงินหนาจากดสุเซลดอร์ฟท่ีจ้างจงัโก้มาช่วยดู
เร่ืองนกัมวยปล า้ให้ ทัง้สองคนเดินทางมาหาคาลวิน แคนดีท่ี้คลีโอพตัราคลับและพบกับลีโอนิด 
โมกีย์ ชายผิวขาววยักลางคนซึ่งเป็นทนายความของคาลวินท่ีออกมาต้อนรับและพาดร.ชลูทซ์กับ
จงัโก้ขึน้ไปหาคาลวินหรือท่ีคาลวินชอบให้คนอ่ืนเรียกเขาว่า คาลวิน แคนดีแ้ทนท่ีจะเป็นมิสเตอร์
แคนดี ้เขาหลงใหลฝร่ังเศสแต่กลบัพูดภาษาฝร่ังเศสไม่ได้  คาลวินเชิญให้ดร.ชลูทซ์ท่ีอ้างว่าสนใจ
เร่ืองมวยปล า้ให้มานัง่ชมนักมวยปล า้ผิวด าของตนท่ีก าลงัสู้ กับคู่ต่อสู้ อย่างดุเดือดด้วยกัน  การ
ต่อสู้ครัง้นีเ้ดิมพนัด้วยชีวิต หากฝ่ายไหนแพ้ก็ต้องพบกับความตายในท่ีสุด คาลวิน แคนดีส้ั่งให้
นกัมวยปล า้ของตนควกัลูกตาของคู่ต่อสู้ออกมาเพ่ือความสะใจ และสั่งให้ปลิดชีพคู่ต่อสู้ทิง้ด้วย
ค้อนเหล็ก 
 เม่ือการตอ่สู้สิน้สดุลงคาลวิน แคนดีช้วนจงัโก้และดร.ชลูทซ์คยุเร่ืองมวยปล า้แมน
ดิงโก้ ดร.ชูลทซ์เสนอตวัขอซือ้นกัมวยปล า้ผิวด าของคาลวิน โดยให้จงัโก้เลือกคนท่ีใช่ และเสนอ
ราคาให้ถึงหนึ่งหม่ืนสองพนัดอลลาร์ ท าให้คาลวิน แคนดีถ้ึงกบัไม่อาจปฏิเสธได้และพาดร.ชูลทซ์
กับจังโก้เดินทางเข้ามายังไร่แคนดีแ้ลนด์ของเขา ท่ีชิคาซอ มิสซิสซิปปี้ ระหว่างทางนัน้ขบวน
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เดนิทางของคาลวิน แคนดีท่ี้มีดร.ชลูทซ์และจงัโก้เดินทางมาด้วยต้องพบกบันกัมวยปล า้ชายผิวด า
ของคาลวิน แคนดีช่ื้อดาตาญังซึ่งหนีออกมาจากไร่ขึน้ไปอยู่บนต้นไม้ เขาไม่ต้องการจะสู้มวยปล า้
อีกต่อไปเพราะร่างกายสู้ ไม่ไหว แตค่าลวิน แคนดีไ้ม่ยอมจึงสัง่ให้คนงานจดัการกับดาตาญังโดย
การปลอ่ยฝงูหมาลา่เนือ้ให้รุมกดัจนดาตาญงัเสียชีวิต 
 เม่ือเดินทางมาถึงไร่แคนดีแ้ลนด์ คาลวิน แคนดีไ้ด้แนะน าให้ดร.ชลูทซ์ รู้จกักบัลา
ร่าลี แคนดี ้ฟิทซ์วิลล่ี น้องสาวหม้ายสุดท่ีรักของตน และพ่อบ้านวยัชราช่ือว่าสตีเฟ่น เขามีหน้าท่ี
ดูแลจัดการเร่ืองในบ้านและในไร่  และยังเป็นคนผิวด าท่ีเหยียดคนผิวด าด้วยกันเอง เขาจึงไม่
ต้อนรับจงัโก้เม่ือคาลวิน แคนดีส้ัง่ให้เตรียมห้องพกัแขกให้กับดร.ชูลทซ์และจงัโก้พกัในบ้านหลัง
ใหญ่  ดร.ชูลทซ์ถามถึงทาสหญิงผิวด าท่ีพูดเยอรมนัได้กับคาลวิน แคนดี ้นั่นหมายถึงบรูมฮิลด้า 
และขอร้องคาลวิน แคนดีใ้ห้สง่ตวัเธอไปให้ท่ีห้องนอนในคืนนี ้ คาลวิน แคนดีรู้้สึกยินดีและตอบตก
ลง จึงสั่งไปยังพ่อบ้านสตีเฟ่น  บรูมฮิลด้านัน้ก าลังถูกท าโทษโดยการขังไว้ในตู้ ร้อนกลางแดด 
เพราะเธอแอบหนีออกจากไร่ไปเม่ือคืนและถกูตามตวักลบัมาในตอนเช้า จึงนอนอยู่ในตู้ ร้อนทัง้วนั
ด้วยสภาพตัวเปลือยเปล่าไร้เสือ้ผ้า จังโก้และดร.ชูลทซ์ซึ่งมองดูอยู่ห่างๆ ในขณะท่ีคนงานน า
ตวับรูมฮิลด้าออกมาจากตู้และพาไปอาบน า้ ก่อนเร่ิมมือ้อาหารค ่า ลาร่าลีน้องสาวของคาลวิน 
แคนดีไ้ด้พาบรูมฮิลด้ามาส่งท่ีห้องพกัของดร.ชลูทซ์  ทัง้คูพู่ดภาษาเยอรมนัใส่กนัเพ่ือป้องกนัไม่ให้
คนของคาลวิน แคนดีแ้อบฟังการสนทนา  เม่ือบรูมฮิลด้าได้เจอกับจงัโก้ท่ีแอบอยู่เธอก็ตกใจจน
สลบไปในทนัที  
 งานเลีย้งอาหารค ่าประกอบไปด้วยเมอซิเออร์คาลวิน  แคนดี ้ลาร่าลี  ลีโอนิด  ดร.
ชูลทซ์และจงัโก้ ทุกคนคุยกันเร่ืองมวยปล า้แมนดิงโก้ ในขณะท่ีบรูมฮิลด้าท าหน้าท่ีเสิร์ฟอาหาร 
และพอ่บ้านสตีเฟ่นก็ยืนประกบข้างคาลวิน แคนดีไ้ว้  ดร.ชลูทซ์กลา่วชมบรูมฮิลด้าว่ายอดเย่ียม ลอ
ร่าลี จงึเอย่วา่บรูมฮิลด้าดจูะถกูใจจงัโก้ ท าให้บรูมฮิลด้าตกใจและหนีกลบัเข้าไปในครัว พ่อบ้านสตี
เฟ่นซึง่คอยจบัผิดอยูจ่งึเข้ามาถามเธอวา่รู้จกักบัจงัโก้มาก่อนหรือไม ่บรูมฮิลด้าปฏิเสธแตส่ตีเฟ่นไม่
เช่ือ  
 ภาพยนตร์เข้าสู่ภาวะวิกฤตเม่ือกลบัมาท่ีโต๊ะอาหารคาลวิน แคนดี ้ดร.ชลูทซ์และ
จงัโก้ คยุกนัถึงการซือ้ขายนกัมวยปล า้ท่ีดร.ชลูทซ์เสนอซือ้จากคาลวิน แคนดีด้้วยราคาท่ีหนึ่งหม่ืน
สองพนัดอลลาร์ท่ีช่ือว่า เอสกิโม โจ เม่ือตกลงซือ้ขายกนัเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วทกุคนก็ด่ืมฉลอง คาล
วิน แคนดีต้้องการให้ดร.ชลูทซ์ได้ดแูผ่นหลงัของบรูมฮิลด้าท่ีเป็นรอยแผลเป็นท่ีเกิดจากการเฆ่ียนตี
มากมาย จงึสัง่ให้พอ่บ้านสตีเฟ่นปลดเสือ้ของบรูมฮิลด้าออก ในขณะท่ีคาลวิน แคนดีโ้ชว์แผ่นหลงั
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ของบรูมฮิลด้าอยู่นัน้ ลาร่าลี ทนไม่ไหวสั่งให้คาลวิน แคนดีห้ยุดการกระท าเพราะทุกคนก าลัง
รับประทานอาหารกนัอยู ่จงัโก้ท่ีนัง่อยูไ่ด้แตเ่ก็บอารมณ์ไมใ่ห้ใครรู้โดยมีพอ่บ้านสตีเฟ่นคอยจบัผิด 
 ดร.ชูลทซ์จึงตะล่อมแคนดีเ้พ่ือขอซือ้ตวับรูมฮิลด้า แต่ถูกพ่อบ้านสตีเฟ่นเข้ามา
ขดัจงัหวะ โดยขอร้องให้คาลวิน แคนดีไ้ปพบท่ีห้องสมดุอย่างเงียบๆ เพ่ือบอกว่า ดร.ชลูทซ์และจงั
โก้ไมไ่ด้มาเพื่อซือ้ตวันกัมวยปล า้แมนดงิโก้ แตม่าท่ีน่ีเพราะบรูมฮิลด้า ทกุอย่างท่ีเกิดขึน้เป็นการจดั
ฉากทัง้หมด เม่ือคาลวิน แคนดีรู้้ความจริงจากสตีเฟ่นก็โมโหมาก แต่ข่มอารมณ์ไว้และให้ลาร่าลี
ออกจากโต๊ะอาหารไปจัดการธุระให้ก่อน ส่วนคาลวิน แคนดีก็้ได้หยิบกะโหลกมนุษย์คนหนึ่ง
ออกมาจากกลอ่งและบอกวา่เป็นกะโหลกของตาเฒา่เบนทาสผิวด าคนรับใช้เก่าแก่ของครอบครัวท่ี
ดูแลเขามาตอนเป็นเด็ก และเล่ือยกะโหลกของตาเฒ่าเบนออกมาให้ดร.ชูลทซ์และจังโก้ ดูว่า
กะโหลกของคนผิวด ามีพืน้ท่ีท างานด้านความคิดจ ายอมมากกว่ามนษุย์ทัว่ไปหรือสายพนัธุ์อ่ืนใน
โลก เพราะถ้าแอ่งเว้าสามแห่งในกะโหลกส่วนนีเ้ป็นของไอแซค นิวตัน้หรือกาลิเลโอจะไปพบอยู่
ตรงพืน้ท่ีท างานด้านความคิดสร้างสรรค์ แตก่ะโหลกของตาเฒ่าเบนไร้ซึ่งโครงสร้างอจัฉริยะจึงไป
เจริญเตบิโตในด้านการรับใช้ เม่ือพดูจบพซู ลกูน้องของคาลวินก็ถือปืนยาวบกุเข้ามาในห้องอาหาร 
คาลวิน แคนดีต้วาดด้วยความโกรธสั่งให้ดร.ชูลทซ์และจังโก้ เอามือวางไว้บนโต๊ะอาหารห้ามไป
ไหนไม่เช่นนัน้จะยิงทัง้คู่ คาลวิน แคนดีรู้้ความจริงว่าถูกหลอกลวง เขาได้จบัศีรษะของบรูมฮิลด้า
กดลงท่ีโต๊ะอาหารพร้อมขู่ว่าจะทุบกะโหลกของบรูมฮิลด้าด้วยค้อน หากว่าดร.ชลูทซ์ไม่ซือ้ตวับรูม
ฮิลด้าด้วยราคาหนึ่งหม่ืนสองพนัดอลลาร์ ดร.ชลูทซ์รีบคว้าเงินให้ คาลวิน แคนดีต้กลงขายให้และ
สัง่ให้ลีโอนิดออกใบเสร็จให้กบัดร.ชลูทซ์  ในระหว่างเซ็นสญัญาซือ้ขายบรูมฮิลด้า ดร.ชลูทซ์ได้นึก
ถึงภาพของดาตาญังท่ีถกูฝงูสนุขัล่าเนือ้ของคาลวิน แคนดีรุ้มกดัอย่างทรมาน เขาเกิดภาวะเครียด
และเดินเข้าไปในห้องสมุดของคาลวิน แคนดี ้พ่อบ้านสตีเฟ่นห้ามไว้ว่าไม่มีสิทธ์ิเข้าไปในห้องนัน้ 
แต่คาลวิน แคนดีบ้อกว่าไม่เป็นไรเขาสามารถจัดการได้  ดร.ชูลทซ์ดูรายละเอียดในสัญญาซือ้
ขายบรูมฮิลด้า และใบอิสรภาพของเธอและประกาศวา่บรูมฮิลด้าเป็นเสรีชนนบัจากนี ้  
 ดร.ชลูทซ์กลา่วอ าลาคาลวิน แคนดีแ้ละก าลงัจะออกจากบ้าน แตค่าลวิน แคนดีรั้ง้
ตวัไว้โดยอ้างว่าธรรมเนียมทางตอนใต้ก าหนดว่าธุรกรรมจะสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือทัง้สองฝ่ายจบัมือกัน 
ดร.ชลูทซ์ไมข่อจบัมือแตค่าลวิน แคนดียื้นกรานด้วยการบงัคบั เพราะไม่เช่นนัน้จะสัง่ให้พซู ลกูน้อง
นัน้ยิงบรูมฮิลด้าทิง้ ดร.ชลูทซ์จึงเดินเข้ามาจบัมือคาลวิน แคนดีแ้ละกลายเป็นว่าเขาชกัปืนพกจาก
แขนเสือ้ออกมายิงเข้าท่ีอกด้านซ้ายของคาลวิน แคนดีจ้นล้มลงเสียชีวิต ท าให้พูซหันมายิงดร.
ชลูทซ์จนเสียชีวิต จงัโก้รีบคว้าปืนพกออกมายิงพซู และลีโอนิด หลงัจากนัน้ก็เกิดเหตกุารณ์ชลุมุน
เม่ือคนงานของคาลวิน แคนดีห้ลายสิบคนต่างรุมกันยิงใส่จังโก้เพียงคนเดียว ท าให้เขาต้องคอย
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หลบกระสนุและพยายามซ่อนตวั แตบ่ิลล่ี แครชลกูน้องของคาลวิน แคนดีเ้อาปืนจ่อหวับรูมฮิลด้า
ไว้ พ่อบ้านสตีเฟ่นบอกให้จงัโก้ยอมแพ้ไม่เช่นนัน้จะยิงบรูมฮิลด้าให้ตาย จงัโก้จึงต้องยอมแพ้และ
ทิง้ปืน วนัตอ่มาจงัโก้ถกูจบัใสเ่คร่ืองพนัธนาการและแขวนห้อยหวัลงกบัพืน้ไว้ในโรงเก็บของ ลาร่าลี
ตดัสินใจส่งจงัโก้ไปให้บริษัทเหมืองแร่เลอควิน้ท์ ดิคกีจ้ดัการเพราะชีวิตของทาสท่ีอยู่ ในเหมืองแร่
ของบริษัทนีต้้องท างานจนสภาพร่างกายทนไมไ่หวและจะถกูโยนลงบอ่ศพทาสให้ตาย  
 ภาพยนตร์ด าเนินเข้าสู่ภาวะคล่ีคลายในระหว่างเส้นทางไปยงัเหมืองแร่นัน้ จงัโก้
ถกูมดัมือและให้เดนิตามขบวนรถขนทาส โดยมีลกูจ้างชายผิวขาวสามคนของเหมืองแร่เป็นคนคมุ
ตวัเขาและทาสคนอ่ืนๆ ไปยงัเหมือง ในขณะท่ีหยดุแวะพกั จงัโก้หลอกลูกจ้างทัง้สามคนว่าตนเอง
ไม่ใช่ทาสแตเ่ป็นนกัล่าคา่หวัท่ีเข้าไปจบัสมิตตี ้เบคอลล์และพรรคพวกรวมส่ีคนในไร่แคนดีแ้ลนด์
แตเ่หตกุารณ์เลยเถิดจนคาลวิน แคนดีถ้กูยิงและคูห่ชูาวเยอรมนัของเขาก็ตาย ยงัมีเงินรางวลัคา่หวั
อยูท่ี่ไร่แคนดีแ้ลนด์อีกหนึง่หม่ืนหนึง่พนัห้าร้อยดอลลาร์และพดูเกลีย้กล่อมให้ลกูจ้างพวกนีก้ลบัไป
เอา ขอเพียง ห้าร้อยดอลลาร์เพ่ือชีเ้ป้า ลกูจ้างทัง้สามคนยงัไม่ปักใจเช่ือจึงเดินไปถามบรรดาทาสท่ี
ขนมาด้วยสามคนจากไร่แคนดีแ้ลนด์วา่เป็นเร่ืองจริงหรือไม่  พวกทาสนัน้ตอบตรงกนักับท่ีจงัโก้พดู 
ท าให้ลกูจ้างทัง้สามคนตกลงท าตามท่ีจงัโก้บอก ชายคนหนึ่งให้ปืนกบัจงัโก้ เม่ือเขารับมาก็จดัการ
ยิงใสท่ัง้สามคนจนเสียชีวิต และหยิบปืนและดนิระเบิดขึน้มากลบัไปยงัไร่แคนดีแ้ลนด์เพ่ือช่วยบรูม
ฮิลด้า 
 ในด้านของบรูมฮิลด้านัน้ก็ถกูขงัไว้ในกระทอ่มท่ีไร่แคนดีแ้ลนด์  จงัโก้ยิงคนงานผิว
ขาวของไร่นบัสิบคนท่ีก าลงัพกัผ่อนอยู่ในกระท่อม จงัโก้เข้ามาในกระท่อมอีกแห่งและพบกับศพ
ของดร.ชูลทซ์ เขาได้ค้นเอาใบเสร็จรับเงินของคาลวิน แคนดีแ้ละใบอิสรภาพของบรูมฮิลด้าจาก
กระเป๋าเสือ้ของดร.ชูลทซ์และบอกลาคู่หูด้วยความอาลัย จังโก้เดินทางมาถึงกระท่อมท่ีขังบรูม
ฮิลด้าไว้ เม่ือเธอเห็นจงัโก้ก็เข้าสวมกอดและจูบเขา เม่ือลาร่าลี พ่อบ้านสตีเฟ่น บิลล่ี แครช และ
แม่บ้านผิวด ากบัลกูน้องท่ีเหลือกลบัจากพิธีฝังคาลวิน แคนดีใ้นตอนค ่า ก็ได้พบกบัจงัโก้ท่ีรออยู่ใน
บ้านแล้ว จังโก้ยิงลูกน้องของคาลวิน แคนดีแ้ละยิงบิลล่ี แครช และลาร่าลี น้องสาวของคาลวิน 
แคนดีเ้สียชีวิต  
 ภาพยนตร์เข้าสูข่ัน้ยตุเิร่ืองราวเม่ือเหลือเพียงพอ่บ้านสตีเฟ่นท่ียงัไม่ตาย จงัโก้ยิงท่ี
เข่าทัง้สองข้างของพ่อบ้านสตีเฟ่นจนล้มลงกบัพืน้ สตีเฟ่นสาปแช่งจงัโก้ต่างๆ นานา จงัโก้จุดไฟท่ี
ชนวนระเบิดท่ีเขาวางเอาไว้และเดินออกไปจากบ้านหลงัใหญ่ของไร่แคนดีแ้ลนด์ จนบ้านทัง้หลงั
โดนระเบิดเป็นจนุและไหม้หมดทัง้หลงั ทัง้จงัโก้และบรูมฮิลด้าก็พากนัข่ีม้าออกมาพร้อมเอกสารท่ี
แสดงถึงอิสรภาพของตนเองวา่ไมไ่ด้เป็นทาสอีกตอ่ไป ทัง้สองคนยิม้อยา่งมีความสขุ 
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 4.1.12.2  มมุมองการเลา่เร่ือง (Point of View) 
 Django Unchained มีการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบด้าน (The Omniscient) ซึ่งไม่
ปรากฎตวัผู้ เล่าในลกัษณะของบคุคลและเป็นการเล่าเร่ืองอย่างเป็นกลางตามเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้
จริง ภาพยนตร์เล่าเร่ืองโดยเร่ิมจากเหตกุารณ์ในฉากท่ีจงัโก้และดร.คิง ชลูทซ์พบกันครัง้แรก และ
จงัโก้กลายเป็นคูห่ขูองดร.ชลูทซ์ท่ีท างานเป็นนกัล่าคา่หวั ภาพยนตร์ได้ย้ายเหตกุารณ์จากปัจจบุนั
ย้อนไปในอดีตของจงัโก้สมยัท่ียงัเป็นทาสอยู่ท่ีไร่คาร์รูคนัพร้อมกบัภรรยาช่ือบรูมฮิลด้าตามท่ีจงัโก้
ได้เล่าให้ดร.ชูลทซ์ฟัง ซึ่งเป็นลักษณะของการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบด้าน ท าให้ผู้ ชมสามารถเห็น
เหตกุารณ์ในอดีตและเหตกุารณ์ส าคญัท่ีเกิดขึน้กับชีวิตของจงัโก้ ตัง้แต่ตอนเป็นทาสจนถึงหลัง
ได้รับอิสรภาพจากดร.ชลูทซ์ท่ีไถ่ตวัเขาจากพอ่ค้าทาส 
 4.1.12.3  แก่นเร่ือง (Theme)   
 แก่นเร่ืองของ Django Unchained คือ แก่นเร่ืองในด้านธรรมชาติของมนษุย์ ด้วย
การน าเสนอพฤติกรรมของกลุ่มมนุษย์ ซึ่งใช้เป็นตวัแทนของมนุษย์ทัง้หมด  ในเร่ืองนี ้คือ ความ
โหดร้ายของระบบทาสในอเมริกา ภาพยนตร์ได้น าเสนอยคุสมยัยงัคงมีการซือ้ขายทาสผิวด าท่ีมา
จากแอฟริกาอยู่ เป็นช่วงเวลาสองปีก่อนท่ีจะมีสงครามกลางเมืองตามประวัติศาสตร์ของ
สหรัฐอเมริกา การค้าทาสและมีทาสในครอบครองของคนผิวขาวเป็นเร่ืองถูกต้องตามกฎหมาย 
ทาสถือเป็นทรัพย์สินของนายทาสและนายทาสก็สามารถจะกระท าการใดๆกบัทาสก็ได้โดยไม่ผิด
กฎหมาย การลงโทษทาสผิวด าด้วยวิธีรุนแรงถือเป็นเร่ืองปกติของสงัคมในสมยันัน้ โดยเฉพาะใน
ดินแดนสหรัฐอเมริกาทางตอนใต้อย่างรัฐเท็กซสั และทาสต้องจ ายอมรับโทษโดยดี หากหลบหนี
อาจจะมีความผิดถึงแก่ชีวิต ภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของทาสผิวด าท่ีถูก
นายจ้างลงโทษอยา่งทารุณจนถึงแก่ความตายหรือบาดเจ็บ ทาสผิวด าถกูซือ้ขายเหมือนเป็นเพียง
สินค้าเทา่นัน้  
 4.1.12.4  ความขดัแย้ง (Conflict) 
 ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในเร่ือง Django Unchained มีทัง้ความขดัแย้งภายนอก
และความขดัแย้งภายใน  
  ความขดัแย้งภายนอกในรูปแบบท่ีหนึ่ง คือ ความขดัแย้งระหว่างมนษุย์กบัมนษุย์
ด้วยกนั คือ การท่ีตวัละครสองฝ่ายมีความขดัแย้ง ไม่ลงรอยกนั ดงัเช่น ตวัละครฝ่ายดี (ดร.ชูลทซ์
และจงัโก้) มีความขดัแย้งกับตวัละครฝ่ายไม่ดี (คาลวิน แคนดี ้และสเปนเซอร์ เบ็นเน็ตต์หรือบิ๊ก
แดดดี ้) เพราะดร.ชูลทซ์ คือ คนผิวขาวท่ีเป็นมิตรและช่วยเหลือคนผิวขาวและปฏิบตัิตวัต่อคนผิว
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ด าในระดบัเดียวกนั เชน่ ให้ข่ีม้าร่วมเดนิทางกบัเขา  ท าให้คาลวิน แคนดีแ้ละบิ๊ก แดดดีต้้องการแก้
แค้นดร.ชลูท์และจงัโก้ เพราะทัง้สองคนรวมหวักนัหลอกลวงเศรษฐีอยา่งพวกเขา 
 ความขดัแย้งภายนอกในรูปแบบท่ีสอง คือ ความขดัแย้งระหว่างมนษุย์กบัสงัคมท่ี
เกิดจากการท่ีตวัละครมีความขดัแย้งกบักฎเกณฑ์ของสงัคม ดงัเช่น  ในยคุรุ่งเรืองของการค้าทาส
ผิวด า ระบบทาสในสงัคมอเมริกนัสมยันัน้จึงมีกฎหมายบงัคบั เพ่ือแสดงถึงสิทธิของทาส  การท่ีจงั
โก้ซึ่งเป็นคนผิวด าข่ีม้านัน้เป็นสิ่งท่ีผิดกฎหมาย เพราะคนผิวด าถูกตีตราว่าเป็นทาสและไม่ได้รับ
สิทธ์ิให้สามารถข่ีม้าได้เหมือนกบัคนผิวขาว และทาสไม่สามารถเรียกร้องสิ่งใดๆ ได้โดยท่ีไม่ได้รับ
อนญุาตจากนายทาส ทาสจงึถกูลงโทษอยา่งรุนแรงจนบางครัง้ก็ถึงแก่ชีวิตซึ่งเป็นสิ่งท่ีโหดร้ายมาก
ในยคุนี ้ความขดัแย้งภายในท่ีเกิดขึน้ คือ ความขดัแย้งภายในจิตใจของตวัละครท่ีเกิดความล าบาก
ใจในการตัดสินใจ ดังเช่น ดร.ชูลทซ์ จ าต้องปล่อยให้ทาสผิวด าช่ือดาตาญังแคนดีซ้ึ่งแอบหนี
ออกมาจากไร่แคนดีแ้ลนด์ถกูลงโทษจนเสียชีวิต โดยเขาไม่สามารถช่วยได้ และเขาต้องทนดคูวาม
โหดร้ายนีโ้ดยท่ีต้องท าเป็นไม่รู้สึกอะไร เพ่ือหลอกให้เมอซิเออร์แคนดีเ้ช่ือใจ แตภ่ายในจิตใจของ 
ดร.ชลูทซ์นัน้เศร้าสลดกบัเหตกุารณ์ครัง้นีม้ากจนท าให้เขาตดัสินใจยิงเมอร์ซิเออร์แคนดีเ้สียชีวิต 
 4.1.12.5  ตวัละคร (Character) 
 ตวัละคร คือ ผู้ด าเนินเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์ ในส่วนนีผู้้วิจยัได้แนะน าตวั
ละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัตอ่เนือ้เร่ืองมากท่ีสดุ นัน่คือ จงัโก้และดร.คงิ ชลูทซ์ 
 จังโก้ ชายหนุ่มซึ่งเป็นทาสผิวด าท่ีถูกจับขายแยกออกจากภรรยาของเขา บรูม
ฮิลด้า แต่นัน่ก็ไม่สามารถท าให้เขาเลิกคิดถึงเธอได้ จงัโก้ถูกขอซือ้ตวัโดย ดร.ชูลทซ์ชายผิวขาวท่ี
ท างานเป็นนกัลา่คา่หวับคุคลซึ่งมีรางวลัน าจบัจากทางการ เพ่ือต้องการให้จงัโก้ช่วยตามหาสามพ่ี
น้องบริทเทิลท่ีมีเขาต้องการตวัอยู่ จงัโก้ได้รับอิสรภาพจากดร.ชลูทซ์ เขาจึงมุ่งมัน่ตามหาภรรยาท่ี
ถกูขายแยกกนั 
 ดร.คิง ชูลทซ์ ชายผิวขาววัยกลางคน อดีตทันแพทย์ผู้ผันตวัมาเป็นนกัล่าค่าหัว
ให้กบัทางการสหรัฐฯ เขาเป็นคนจิตใจเมตาและมีคณุธรรม เขาซือ้ตวัจงัโก้เพ่ือขอให้ช่วยงาน และ
เม่ือเสร็จงานเขาก็ได้ให้อิสรภาพแก่จงัโก้ไม่ต้องเป็นทาสอีกตอ่ไป และยงัช่วยจงัโก้ในการออกตาม
หาภรรยาท่ีถกูขายแยกจากกนั 
 นอกจากนีผู้้ วิจยัได้วิเคราะห์ปัจจยัในการสร้างตวัละครของตวัละครหลกัท่ีกล่าว
มาข้างต้นซึง่มีสว่นส าคญัท่ีสดุในการด าเนินเร่ือง เพ่ือให้ทราบถึงจดุประสงค์ของผู้ สร้างภาพยนตร์
ในการก าหนดคณุลกัษณะของตวัละครในภาพยนตร์ได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้
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 ความต้องการของตวัละคร (Dramatic Need) คือ เป้าหมายของจงัโก้ หลงัจาก
ได้รับอิสรภาพจากดร.ชลูทซ์ คือ เขาต้องการตามหาตวัภรรยาของเขาช่ือ บรูมฮิลด้าให้พบ และท า
การไถ่ตัวเธอจากนายทาสผู้ เป็นเจ้าของ ในส่วนของดร.ชูลทซ์เขามีเป้าหมายท่ีต้องการล่าตัว
นกัโทษท่ีหลบหนีคดีและมีคา่หวัราคาสงูโดยอาศยัการชีต้วันกัโทษจากจงัโก้ เขาจึงไถ่ตวัจงัโก้จาก
พอ่ค้าทาส 
 มมุมองของตวัละคร (Point of View) คือ สิ่งท่ีตวัละครเช่ือซึ่งไม่มีเร่ืองถกูหรือผิด 
มมุมองของตวัละครจะเป็นตวัก าหนดความขดัแย้งของเร่ืองราวในภาพยนตร์  เช่น จงัโก้มีมมุมอง
วา่การท่ีคนผิวด าเหยียดเชือ้ชาตหิรือซือ้ขายพวกเดียวกนัเองนัน้เป็นเร่ืองท่ีต ่าช้าท่ีสดุ เขาจึงมีความ
ขดัแย้งกบัพอ่บ้านผิวด าช่ือสตีเฟ่นของคาลวิน แคนดี ้ท่ีเหยียดเชือ้ชาติคนผิวด าด้วยกนัเอง ในด้าน
ของดร.ชลูทซ์มีมมุมองท่ีตอ่ต้านเร่ืองการค้าทาส เขาจึงให้อิสรภาพแก่จงัโก้ทนัทีท่ีเสร็จสิน้ภารกิจท่ี
เขาอาศยัจงัโก้ในการตามหาตวันกัโทษหลบหนีคดี การท่ีดร.ชูลทซ์ให้จงัโก้เป็นคู่หูในการท างาน 
ท าให้เขามีความขดัแย้งกบัคนผิวขาวคนอ่ืนๆ ท่ีเห็นจงัโก้ข่ีม้าเชน่เดียวกบัดร.ชลูทซ์  
 ทศันคติของตวัละคร (Attitude) คือ สิ่งท่ีตวัละครประเมินค่าไว้ ซึ่งก็อาจไม่มีถูก
หรือผิด เชน่ จงัโก้มีทศันคตติอ่คนผิวขาวในแง่ลบ เน่ืองจากเขาได้รับความทกุข์ทรมานจากการเป็น
ทาสมายาวนาน เม่ือเขาได้รับอิสรภาพและค้นพบความสามารถพิเศษของตนเองในการยิงปืนด้วย
ความแมน่ย า ท าให้เขาฆา่คนผิวขาวได้โดยไม่รู้สึกผิด ในด้านของดร.ชลูทซ์นัน้เขามีทศันคติในการ
ท างานเป็นนักล่าค่าหัวว่าคนผิดย่อมได้รับการลงโทษ นกัโทษท่ีเขาตามหาล้วนมีความผิดท่ีอุจ
ฉกรรย์ เขาจงึฆ่าคนเหล่านัน้ได้โดยไม่รู้สึกผิดเพราะเขาคิดว่าคนพวกนัน้สมควรได้ รับการลงโทษท่ี
สาสมอยา่งความตาย 
 การเปล่ียนแปลง(Change) คือ เม่ือแผนการไถ่ตวับรูมฮิลด้าของจงัโก้และดร.
ชลูทซ์นัน้ประสบความล้มเหลว  ท าให้ดร.ชลูทซ์ตดัสินใจยิงคาลวิน แคนดีเ้สียชีวิต เพ่ือแก้แค้นให้
ทาสผิวด าช่ือดาตาญังท่ีถกูลงโทษอย่างโหดร้ายจนเสียชีวิตแตแ่ล้วก็ท าให้ดร.ชลูทซ์ต้องพบกบัจุด
จบของชีวิตเช่นเดียวกนั ในด้านของจงัโก้เม่ือแผนการล้มเหลว เขาถกูส่งตวัไปยงัเหมืองแร่ท่ีขึน้ช่ือ
ว่าโหดร้ายท่ีสดุส าหรับทาสผิวด า ระหว่างทางเขาจึงคิดแผนการท่ีจะกลบัไปยงัไร่แคนดีแ้ลนด์เพ่ือ
ชิงตวับรูมฮิลด้าออกมาและแก้แค้นให้กับดร.ชลูทซ์ เ พ่ือนคู่หท่ีูเสียชีวิตและเขาก็ท าส าเร็จในท่ีสุด 
เขาระเบดิบ้านของคาลวิน แคนดีแ้ละน าตวับรูมฮิลด้าออกมาพร้อมกบัใบอิสรภาพของเธอ 
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4.1.12.6  สญัลกัษณ์ (Symbol) 
 สญัลกัษณ์ในภาพยนตร์เร่ือง  คือ สญัลักษณ์ทางภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ
ภาพยนตร์ ท่ีถูกน าเสนอซ า้ๆ เช่น วัตถ ุสถานท่ี หรือสิ่งมีชีวิต และสญัลกัษณ์ท่ีพบ คือ ภาพบรูม
ฮิลด้า ในจินตนาการของจงัโก้ ซึง่เป็นสิ่งท่ีปรากฎมากท่ีสดุในภาพยนตร์เร่ืองนี ้
 ตวัหมาย (Signifier) คือ บรูมฮิลด้า หญิงสาวผิวด าคนหนึง่ซึ่งมีสถานะเป็นทาสรับ
ใช้และเป็นภรรยาของจงัโก้ ซึ่งเป็นความหมายตรง (Denotative Meaning) (เอกสิทธ์ิ พนัธุ์พลู, 
2554: 53) 
 ตวัหมายถึง (Signified) ของบรูมฮิลด้า หญิงสาวผิวด าในภาพยนตร์เร่ืองนี ้คือ 
ความรักท่ีจังโก้มีต่อเธอซึ่งเป็นความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) ซึ่งประกอบสร้าง
ขึน้มาอย่างเป็นอตัวิสยั (Subjectivity) ของจงัโก้ (เอกสิทธ์ิ พนัธุ์พล,ู 2554: 54) แม้ว่าจงัโก้จะถูก
ขายแยกกบับรูมฮิลด้าและไมไ่ด้พบกนั แตเ่ขาก็ยงัเฝ้าคดิถึงเธออยูต่ลอดเวลาท่ีจากกนั เพราะจงัโก้
มกัจะจินตนาการเห็นบรูมฮิลด้าอยูใ่กล้ๆ เขาเสมอ เชน่ ตอนท่ีเขาอาบน า้อยู่ในทะเลสาป เขาก็เห็น
เธออยูใ่นทะเลสาปและในระหวา่งเดนิทางไปยงัไร่แคนดีแ้ลนด์ ซึ่งจงัโก้เข้าใกล้สถานท่ีท่ีบรูมฮิลด้า
อยูเ่ข้าไปทกุที เขาก็จินตนาการเห็นเธอเดนิอยูไ่มไ่กลจากเขา  
 เทคนิคทางภาพยนตร์ท่ีถูกน ามาใช้เพ่ือท าให้ภาพของบรูมฮิลด้าในภาพยนตร์
เร่ืองนีมี้มีนยัยะส าคญัต่อตวัละครจงัโก้ คือ ขนาดของภาพ(Camera Shot) ท่ีถ่ายเป็นภาพ Full 
Shot หมายถึง ภาพเต็มตวัของบุคคล (Full body of person) เพ่ือส่ือให้เห็นความสมัพนัธ์ทาง
สภาพแวดล้อมในบริบทนัน้ด้วย และการถ่ายเป็นภาพ Medium Shot หมายถึง ภาพท่ีใช้ในฉาก
แสดงท่าทางของตวัละคร (Most of body) เพ่ือเน้นความสมัพนัธ์ของตวัละครหนึ่งท่ีมีตอ่อีกตวั
ละครหนึง่ (Personal Relationship)  ดงัภาพตอ่ไปนี ้ 
ภาพท่ี 4.154 ภาพ Medium Shot ของบรูมฮิลด้าท่ีจงัโก้จินตนาการถึง เป็นภาพบรูมฮิลด้าส่งยิม้
มาให้จงัโก้ เพ่ือเน้นให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของตวัละครทัง้สองตวันี ้
ภาพท่ี 4.155 ภาพ Full Shot ของบรูมฮิลด้าท่ีจงัโก้จินตนาการถึง เป็นภาพบรูมฮิลด้าก าลงัเดิน
และส่งสายตาและรอยยิม้มาให้จงัโก้ โดยมีสภาพแวดล้อมเป็นทางเข้าของไร่แคนดีแ้ลนด์ซึ่งบรูม
ฮิลด้าถกูขายมาเป็นทาสรับใช้ของคาลวิน แคนดี ้เจ้าของไร่แคนดีแ้ลนด์ท่ีชิคาซอ มิสซิสซิปปีแ้หง่นี ้
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ภาพท่ี 4.154   ภาพท่ี 4.155 
 

 4.1.12.7  ฉาก (Scene) 
 ฉาก คือ องค์ประกอบส าคญัของการเล่าเร่ืองท่ีใช้บรรจเุหตกุารณ์อย่างตอ่เน่ือง มี
ทัง้เวลา ทัง้พืน้ท่ี และแนวความคิด และมีความส าคญัในแง่ของการส่ือความหมายบางอย่างของ
เรืองท่ีมีอิทธิพลตอ่ความคดิในการกระท าของตวัละคร  ฉากท่ีปรากฎในภาพยนตร์เร่ืองนีไ้ด้แก่  

1)  ฉากท่ีเป็นธรรมชาติ ได้แก่ สภาพแวดล้อมในธรรมชาติท่ีอยู่รายล้อมตวั
ละคร เชน่ ป่าไม้ ภเูขา ทุ่งหญ้า ล าธาร ท้องทะเล ดงัเช่น ในภาพยนตร์เร่ืองนี ้คือ ทุ่งหญ้าและเนิน
เขา (ภาพท่ี 4.156-4.157) เป็นฉากหลังของการเดินทางของตัวละครท่ีพบเจอกับสภาพของ
ธรรมชาต ิเชน่ หิมะในฤดหูนาว (ภาพท่ี 4.158)  และแสงแดดในฤดใูบไม้ผลิ (ภาพท่ี 4.159) 

ภาพท่ี 4.156    ภาพท่ี 4.157 

ภาพท่ี 4.158    ภาพท่ี 4.159 
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2)  ฉากท่ีเป็นสิ่งประดิษฐ์ เช่น ตึก อาคารบ้านเรือน ข้าวของเคร่ืองใช้ 
ดงัเช่น สิ่งก่อสร้างในเมืองท่ีตวัละครเดินทางไปถึง เช่น โรงแรม ร้านขายของ ในเมืองดอห์ทร่ี เท็ก
ซสั (ภาพท่ี 4.160-4.161) และฉากในไร่แคนดีแ้ลนด์ของคาลวิน แคนดี ้(ภาพท่ี 4.162-4.163) 

  ภาพท่ี 4.160     ภาพท่ี 4.161   

ภาพท่ี 4.162    ภาพท่ี 4.163 
 

3)  ฉากท่ีเป็นชว่งเวลา ได้แก่ ยคุสมยัหรือช่วงเวลาท่ีเกิดเหตกุารณ์ คือ 
ค.ศ. 1858 (ภาพท่ี 4.164) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.164 
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4.1.12.8  ประเดน็เหยียดเชือ้ชาตแิละการเลือกปฏิบตัท่ีิพบในบทสนทนา 
 ผู้วิจยัวิเคราะห์การเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิตอ่คนผิวด าของคนผิวขาว 
ผ่านบทสนทนาของตวัละครผิวขาวและตวัละครผิวด าในภาพยนตร์เร่ือง Django Unchained 
ดงัตอ่ไปนี ้
 1)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการเหยียดเชือ้ชาติและต้องการท่ีจะกีดกัน
คนผิวด าของชายผิวขาว ผู้จดัการโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองดอห์ทร่ี รัฐเท็กซสั เม่ือดร.ชลูทซ์และจงั
โก้เดนิเข้าไปในโรงแรม เพ่ือแวะพกัและรับประทานอาหาร ผู้จดัการโรงแรมเห็นจงัโก้ เขาก็เอ่ยปาก
ไล ่โดยเขาใช้ค าวา่ “Nigger” ซึง่เป็นค าเหยียดเชือ้ชาตมิาเป็นสรรพนามในการใช้เรียกแทนตวัจงัโก้ 
ชายผิวด า 
ผู้จดัการ :   น่ีเล่นบ้าบออะไรเน่ีย ไอ้เบื๊อก เอาไอ้มืดออกไปจากร้านเลย (What the 
    hell you think you’re doing, boy? Get that nigger out of here.) 
ผู้จดัการก็รีบว่ิงออกจากโรงแรมไปตามนายอ าเภอเมืองให้มาจดัการกบัดร.ชลูทซ์และจงัโก้ 
 2)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการเหยียดเชือ้ชาติและไม่ต้องการให้คนผิว
ด ามีความเท่าเทียมกับคนผิวขาวของสเปนเซอร์ เบนเน็ตต์หรือเบนเน็ตต์  เม่ือเขาไม่ต้อนรับดร.
ชลูทซ์และจงัโก้ท่ีข่ีม้าเข้ามายงัไร่ของเขา เพ่ือตามหาพ่ีน้องบริทเทิล สามนกัโทษหนีคดีท่ีมีค่าหวั 
โดยเขาใช้ค าว่า“Nigger” ซึ่งเป็นค าเหยียดเชือ้ชาติมาเป็นสรรพนามในการใช้เรียกแทนตวัจงัโก้ 
ชายผิวด า 
เบนเน็ตต์ :  ผิดกฎหมายนะ การท่ีคนด าข่ีม้าในท้องท่ีนีน้่ะ (It’s against the law for 
  niggers to ride horses in this territory.) 
ดร.ชลูทซ์  :  น่ี ผู้ชว่ย ผมเอง ไกลๆ เขาคงไมเ่ดนิ 
เบนเน็ตต์ :  ก็บอกอยู ่วา่คนด าท่ีข่ีม้า... (I said niggers on horses.) 
ดร.ชลูทซ์  :  เขาช่ือวา่จงัโก้ เป็นเสรีชน อยากข่ีอะไรยอ่มได้ 
เบนเน็ตต์ :  เว้นในท่ีของฉัน หรือท่ามกลางพวกคนด าท่ีน่ี (Not on my property. Not 
  around my niggers. He can’t.) 
ดร.ชลูทซ์ได้อธิบายกบัเบนเน็ตต์วา่เขามาขอซือ้ทาสผิวด าของเบนเน็ตต์สกัหนึง่คน 
เบนเน็ตต์ :  นายกบัไอ้มืดถ่อมาถึงน่ี (You and your Jimmie rode from Texas to 
  Tennessee) เพ่ือหญิงผิวด าของฉนัคนเดียว ไมน่ดัก่อน ไมมี่เกร่ิน  
ดร.ชลูทซ์ :  ก็เกรงวา่ยงังัน้ 
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เบนเน็ตต์ :  แล้วถ้าบอกวา่ฉนัไมช่อบหน้านายหรือไอ้ด าท าหรูน่ี (Fancy – pants 
  nigger)และจะไมข่ายอะไรให้ทัง้นัน้ละ่จะโอภาปราศรัยยงัไง? 
ดร.ชลูทซ์ :  คณุเบนเน็ตต์ครับ ถ้าคณุเป็นนกัธุรกิจมือฉมงั อย่างท่ีร ่าลือกัน ผมก็มี
  เหตผุลถึง “ห้าพนั” ท่ีอาจเปล่ียนใจคณุได้ 
 ด้วยเหตนีุเ้บนเน็ตต์ จึงเปล่ียนท่าทีท่ีมีต่อดร.ชูลทซ์และจังโก้ทนัที เขาให้
การต้อนรับและเชิญให้ทัง้สองคนเข้ามาในบ้าน ดร.ชลูทซ์ขออนญุาตเบนเน็ตต์ให้จงัโก้ได้เดินชม
รอบท่ีน่ีตามแผนท่ีวางไว้และย า้กบัเบนเน็ตต์วา่จงัโก้ไมใ่ชท่าส ไม่สามารถปฏิบตัิกบัจงัโก้เย่ียงทาส
ได้   
เบนเน็ตต์ :  เข้าใจแล้วชลูทซ์ เบทิน่า ยาหยี จงัโก้ไม่ได้เป็นทาส จงัโก้เป็นเสรีชน เข้า
  ใจมัย้ ท ากับเขาแบบคนด าแถวนีไ้ม่ได้ เพราะเขาไม่เหมือนคนด าแถวนี ้
  เข้าใจมัย้ ?  (You can’t treat him like the other niggers..because  
  he ain’t  the other niggers, You got it ?) 
เบทินา่ :  คณุทา่นจะให้ต้อนรับเขาแบบคนขาว  
เบนเน็ตต์ :  ไม ่ไมไ่ด้หมายถึงยงังัน้ 
เบทินา่ :  งัน้ก็ไมเ่ข้าใจเจ้าคะ่ เบนเน็ตต์  
เบนเน็ตต์จึงสัง่ให้เบทิน่าดแูลจงัโก้ในระดบัเดียวกบัเจอร่ี หนุ่มผิวขาวท่ีเป็นแรงงานท่ีมาท างานใน
ไร่ 
 บทสนทนานีไ้ด้แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าจงัโก้จะไม่ใช่ทาสอีกตอ่ไปแล้ว แตเ่ขา
ก็ไม่ได้รับการต้อนรับอย่างดีเหมือนกับดร.ชูลทซ์ซึ่งเป็นคนผิวขาว เขายังคงได้รับการปฏิบัติใน
ระดบัเดียวกบัชนชัน้แรงงานซึง่เป็นคนผิวขาวช่ือวา่ เจอร่ี 
 3)  บทสนทนาท่ีแสดงการเหยียดเชือ้ชาติและความเกลียดชงัคนผิวด าและ
คนผิวขาวท่ีเป็นมิตรตอ่คนผิวด าของสเปนเซอร์ เบนเน็ตต์หรือเบนเน็ตต์  เม่ือเขาต้องการจะก าจดั
ดร.ชูลทซ์และจงัโก้ โดยเขาได้เรียกให้พรรคพวกคนผิวขาวจ านวนสามสิบคน ใส่ถุงผ้าคลุมหน้าสี
ขาวมารวมกนั โดยเขาใช้ค าว่า “Nigger” ซึ่งเป็นค าเหยียดเชือ้ชาติมาเป็นสรรพนามในการใช้เรียก
แทนตวัจงัโก้ ชายผิวด า 
เบนเน็ตต์ :  นัน่ไง ไอ้พวกชิงหมาเกิด (Yeah, that’s them sons of bitches.) ถ้าพวก 
   มนัไมย่ิงมาก่อน ก็ห้ามใครยิงมนั ยิงตายคาท่ีดจูะปรานีเกินไป ไอ้คนขาว
   ใฝ่ด าต้องโดนรุมเฆ่ียนจนตาย (We’re gonna whup that nigger lover
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   to death.)  ส่วนไอ้ด าฉันจะจบัมนัแก้ผ้าตดัตอตะโกทิง้เองกบัมือ (And
   I.m gonna personally strip and clip that garboon myself.) 
เม่ือในพรรคพวกของเบนเน็ตต์ เกิดทะเลาะกนัจนเขาต้องห้ามปราม 
เบนเน็ตต์ :  พอเถอะ อย่าลืมว่ามากนัท าไม เรามาฆ่าไอ้มืดท่ีอยู่หลงัเนินนู่น สัง่สอน
   ให้รู้ท่ีต ่าท่ีสงู (We got a killer nigger make a lesson out of him.) 
 4)  บทสนทนาท่ีแสดงถึงการเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อคนผิว
ด าด้วยกนัเองของชายชราผิวด าช่ือสตีเฟ่น ซึง่เป็นพอ่บ้านของคาลวิน แคนดีท่ี้ออกมาต้องรับขบวน
รถของคาลวิน แคนดีท่ี้มีดร.ชูลทซ์และจงัโก้ ติดตามมาด้วย โดยเขาใช้ค าว่า“Nigger” ซึ่งเป็นค า
เหยียดเชือ้ชาตมิาเป็นสรรพนามในการใช้เรียกแทนตวัจงัโก้ ชายผิวด า  
สตีเฟ่น :  น่ีถามหนอ่ยนาย ไอ้มืดน่ีใคร บนหลงัม้านะ่ (Who this nigger on that  
  nag?) 
จงัโก้ :  ไง ฝร่ังด า อยากรู้ช่ือคนท่ีมาหรือช่ือม้าท่ีข่ี ถามมาเลย 
สตีเฟ่น :  เรียกใครวา่ฝร่ังด าไมท่ราบ ไอ้ม้ามืด (Just who the hell you callin     
  “Snowball,” horse boy?)  เดี๋ยวซดัจากหลงัม้าลงมาคลกุโคลนให้มนึ 
  เลย  
พอ่บ้านสตีเฟ่นก าลงัเดนิเข้าไปหาเร่ืองจงัโก้ จนคาลวิน แคนดีต้้องร้องเรียกให้หยดุ 
คาลวิน :  สตีเฟ่นๆๆ แคเ่อาฮาพอ จงัโก้เขาเป็นเสรีชน  
สตีเฟ่น :  ไอ้มืดเน่ียนะ (This nigger here?) 
คาลวิน :  ไอ้มืดเน่ียแหละ่ (This nigger there.) อยา่งน้อยขอแนะน าพวกนาย 
    ก่อนจงัโก้ น่ีคนด า พนัธุ์ดแุบบนายอีกรายนึงสตีเฟ่น   สตีเฟ่น คนนีจ้งัโก้
  คงเหม็นขีห้น้ากนันา่ด ู
สตีเฟ่น :  คาลวิน ไอ้มืดน่ีใครกนั คณุถึงจะต้องให้เอาฮากบัมนั (Just who the hell 
  is the nigger you feels the need to entertain?) 
คาลวิน :  จงัโก้กบัสหายหวัหงอก ดร.ชลูทซ์ เป็นลกูค้าฉัน มาในฐานะแขก สตีเฟ่น
   เฒา่ตวัแสบแบบนายควรแสดงไมตรีต้อนรับ เข้าใจมัย้? 
สตีเฟ่น :  ครับ กบัหมอนัน่นะ่เข้าใจ แตไ่มเ่ข้าใจท่ีต้องพดูดีกบัไอ้มืดน่ี (Don’t know 
  why I got to take lip off this nigger.) 
คาลวิน แคนดีจ้งึสัง่ให้พอ่บ้านสตีเฟ่นเตรียมห้องนอนไว้ส าหรับดร.ชลูทซ์และจงัโก้ ท าให้สตีเฟ่นไม่
พอใจท่ีต้อนรับจงัโก้ในระดบัเดียวกบัคนผิวขาว คาลวิน แคนดีจ้งึถามสตีเฟ่นวา่มีปัญหาอะไร 
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สตีเฟ่น :  โอ๊ย ไม่ล่ะ ผมจะมีปัญหาอะไร คณุสิท่ีต้องเอาท่ีนอนหมอนมุ้งไปเผาทิง้ 
  พอไอ้ตดูหมึกมนัไปแล้ว (If you ain’t got no problem burning the 
  bed,sheets when this motherfucker’s gone.) 
คาลวิน :  ถึงเผา มนัก็ของๆ ฉนั แกมีปัญหาแล้วละ่ เร่ืองการวางตวั รีบจดัการ 
 แก้ไขด้วยโดยดว่นและก็ขึน้ไปเตรียมห้องไว้ (พดูด้วยน า้เสียงอนัดดุนั) 
สตีเฟ่น :  ไมอ่ยากเช่ือ พาไอ้มืดมาค้างบ้านใหญ่ พอ่คณุคงชกัดิน้อยูใ่นหลมุ 
  (Can’t believe you brought a nigger to stay in the Big House.  
  Your daddy rolling over in his grave.) 
 5)  บทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นถึงการเหยียดเชือ้ชาติและมุมมองความเช่ือ
ส่วนบคุคลของคาลวิน แคนดีท่ี้มีตอ่คนผิวด าในแง่ลบ เม่ือเขารู้ความจริงว่าโดนดร.ชูลทซ์กับจงัโก้
หลอกเร่ืองการมาขอซือ้นกัมวยปล า้แมนดิงโก้นัน้ไม่ใช่ความจริง แตม่าเพ่ือซือ้ตวับรูมฮิลด้า ท าให้
เขาโกรธแค้นมากและเขาได้หยิบกลอ่งใบหนึ่งซึ่งบรรจหุวักะโหลกของมนษุย์ไว้เอาไว้ออกมาให้ดร.
ชลูทซ์และจงัโก้ด ูและอธิบายถึงกะโหลกมนษุย์ชึน้นีพ้ร้อมทัง้ท าการเล่ือยหัน่กะโหลกให้ดร.ชลูทซ์
และจงัโก้ได้เห็น  
 “น่ีคือเบน เป็นทาสลกูหม้อ ท่ีอยูรั่บใช้ท่ีน่ีนานมาก ท่ีว่านานน่ีคือ โคตรนาน  
ตาเฒา่เบน...ดแูลรับใช้พ่อผมตอ่เน่ืองจากพ่อของพ่อ  กระทัง่อยู่ๆ พ่อมาตายจากตาเฒ่าเบนดแูล
ผมตอ่ การโตมาในฐานะลกูเจ้าของไร่ผืนยกัษ์ในมิสซิสซิปปี ้ ท าให้เป็นคนขาวท่ีอยู่ท่ามกลางการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัคนผิวด า ตลอดทัง้ชีวิตอยูท่ี่น่ี ในนี ้ในแคนดีแ้ลนด์ ถกูห้อมล้อมด้วยคนผิวด า ตอนนี ้
เห็นพวกเขาทกุวนั วนัแล้ววนัเล่าเหลือค าถามข้อเดียวในใจ ท าไมไม่รุมฆ่าเรา  ท่ีนอกชานตรงนัน้
เลยอาทิตย์ละสามครัง้ตลอดห้าสิบปี เฒ่าเบนคนนี ้โกนหนวดให้พ่อผมด้วยใบมีดคมกริบ ก็ถ้าผม
เป็นเฒ่าเบนคงจะปาดคอให้ตายไปแล้วและคงไม่รอจนนานห้าสิบปีถึงจะลงมือ แตเ่บนไม่เคยท า 
ท าไม น่ีไง วิทยาศาสตร์แห่งอ านาจจิต กุญแจท่ีท าให้เข้าใจ เส้นแบ่งของมนษุย์สองสายพนัธุ์ ใน
กะโหลกคนแอฟริกนัแบบนี ้มีพืน้ท่ีท างานด้านความคิดจ ายอมมากกว่ามนษุย์ทัว่ไป หรือสายพนัธุ์
อ่ืนบนดาวโลก (ท าการเล่ือยกะโหลกของตาเฒา่เบนออกมาให้เห็นส่วนท่ีเป็นแอ่งสมอง) จะเห็นชดั
ถึงแอ่งเว้าสามแอ่ง ตรงนี ้...น่ี ...และก็น่ี (เอาไม้ชีใ้ห้เห็นจุดท่ีว่าของกะโหลก)ทีนี ้ถ้าหากเป็น
กะโหลกของไอแซค นิวตัน้หรือกาลิเลโอ แอ่งเว้าทัง้สามนีจ้ะไปพบอยู่ตรงพืน้ท่ีท่ีท างานด้าน
ความคดิสร้างสรรค์ แตน่ี่กะโหลกตาเฒ่าเบน และกะโหลกตาเฒ่าเบนไร้ซึ่งโครงสร้างอจัฉริยะแอ่ง
ทัง้สามแอง่ไปอยูต่รงพืน้ท่ีกะโหลกท่ีท างานด้านการรับใช้  นายปราดเปร่ือง (จงัโก้)  ยอมรับว่านาย
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ฉลาดมากแต่ถ้าหากฉันใช้ค้อนอนันี ้เอามาทุบลงไปท่ีกะโหลกนาย นายก็จะมีแอ่งเว้าทั ง้สามใน
บริเวณเดียวกนักบัเฒา่เบน” 
 บทสนทนาได้แสดงให้เห็นถึงมมุมองของคาลวิน แคนดีท่ี้มองว่าคนผิวด ามี
ความด้อยกวา่คนผิวขาว จากการท่ีกะโหลกของคนผิวด ามีแอ่งเว้าท่ีเขาวิเคราะห์และทึกทกัเอาเอง
ว่าเป็นสมองส่วนด้อยท่ีท าให้คนผิวด าต้องยอมศิโรราบให้กบัผู้ ท่ีถือตนว่ามีอ านาจเหนือกว่าอย่าง
คนผิวขาว (ทรงพล, 2556: 127) 
 
ตารางท่ี 4.12  วจันภาษาและอวจันภาษาในเร่ือง Django Unchained 
 

ประเดน็เหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบัติ 
ประเภท สัญญะในภาพยนตร์ 

วัจนภาษา 
ภาษาเขียน 
 (ตัวอักษร) 

ภาพท่ี 4.165 
“House Nigger” “Servant Uniform” 

ร้านขายเสือ้ผ้าคนด า 
(การกระท าท่ีแสดงการแบง่แยกสีผิวโดยการแยกร้านขายเสือ้ผ้า) 

อวัจนภาษา 
ประกอบด้วย สี
หน้า ทา่ทาง แวว
ตา การกระท า 
หรือสญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมาย 

ภาพท่ี 4.166 
สีหน้าและแววตาท่ีไมเ่ป็นมิตรของพอ่บ้านผิวด าช่ือสตีเฟ่นท่ีจ้องมองจงัโก้ 

(พอ่บ้านสตีเฟ่นคือคนผิวด าท่ีเหยียดเชือ้ชาตคินผิวด าด้วยกนัเอง) 
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ตารางท่ี 4.12  (ตอ่) 
 

 ประเดน็เหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบัติ 

ประเภท สัญญะในภาพยนตร์ 
อวัจนภาษา 
ประกอบด้วย สี
หน้า ทา่ทาง แวว
ตา การกระท า 
หรือสญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมาย 

ภาพท่ี 4.167 
ทาสหญิงในไร่เบบเน็ตต์ก าลงัจะถกูลงโทษด้วยการใช้แส้เฆ่ียนท่ีหลงั 

(การกระท าท่ีแสดงถึงความโหดร้ายท่ีคนผิวขาวมีตอ่ทาสผิวด า) 

ภาพท่ี 4.168 
บรูมฮิลด้าถกูพ่อบ้านสตีเฟ่นท าโทษด้วยการขงัไว้ในตู้ ร้อนกลางแดดเป็น
เวลาทัง้วนัโทษฐานท่ีเธอแอบหลบหนีออกจากไร่แคนดีแ้ลนด์ 
(การกระท าท่ีแสดงถึงความโหดร้ายท่ีคนผิวขาวมีตอ่ทาสผิวด า) 

ภาพท่ี 4.169 
ทาสช่ือ ดาตาญงั หลบหนีออกจากไร่แคนดีแ้ลนด์ เม่ือถกูจบัได้ คาลวิน 
แคนดีจ้งึสัง่ให้สนุขัลา่เนือ้ของเขารุมกดัดาตาญงัจนเสียชีวิตอยา่งทรมาน 
(การกระท าท่ีแสดงถึงความโหดร้ายท่ีคนผิวขาวมีตอ่ทาสผิวด า) 
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ตารางท่ี 4.12  (ตอ่) 
 

 ประเดน็เหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบัติ 

ประเภท สัญญะในภาพยนตร์ 
อวัจนภาษา 
ประกอบด้วย สี
หน้า ทา่ทาง แวว
ตา การกระท า 
หรือสญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมาย 

ภาพท่ี 4.170 
จงัโก้ถกูจบัใสเ่คร่ืองปิดปากและมดัห้อยหวัลง รอสง่ไปเป็นทาสในเหมือง 

(การกระท าท่ีแสดงถึงความโหดร้ายท่ีคนผิวขาวมีตอ่ทาสผิวด า) 
 
4.2  การวิเคราะห์ตัวละครในภาพยนตร์ฮอลลีวูดกลุ่มตัวอย่าง 12 เร่ือง  

 

ในสว่นนีเ้ป็นการวิเคราะห์ตวัละครในภาพยนตร์ฮอลลีวดูกลุ่มตวัอย่าง 12 เร่ือง โดยอาศยั
การจ าแนกประเภทของตวัละครจากแนวคิดเร่ืองการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์(Boggs, 1978 อ้างถึง
ในจิรัฏฐ์ เผ่าจิระชัยศิลป์ชัย, 2548:19-22) โดยวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของตัวละครผิวด าและตัว
ละครผิวขาวท่ีมีบทบาทในการด าเนินเร่ืองของภาพยนตร์ฮอลลีวดูกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 12 เร่ือง ดงันี ้

 
4.2.1  วิเคราะห์ตัวละครในภาพยนตร์เร่ือง Men of Honor 
ภาพยนตร์เร่ือง Men of Honor นีมี้ตวัละครส าคญัอยู่ 2 คน นั่นคือ คาร์ล เบรเชียร์ 

ทหารเรือผิวด าและมาสเตอร์ชีฟบิลล่ี ซนัเดย์ ทหารเรือผิวขาว ซึ่งมีบทบาทส าคญัตอ่เนือ้เร่ืองมาก
ท่ีสดุ ภาพยนตร์ได้เล่าเร่ืองถึงอตัชีวประวตัิของคาร์ล เบรเชียร์ ทหารเรือผิวด าคนแรกท่ีเข้าเรียนใน
โรงเรียนด าน า้และกู้ ซ่อมของกองทพัเรือสหรัฐอเมริกา และยงัเป็นทหารเรือขาด้วนคนแรกท่ีกลบั
เข้ารับต าแหนง่เดมิ และทหารเรือผิวด าคนแรกท่ีเป็นหวัหน้าประดาน า้ของกองทพัเรือ 

คาร์ล เบรเชียร์ ทหารเรือผิวด า ฐานะยากจน เป็นตวัละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัในการ
ด าเนินเร่ือง เขาเป็นตวัละครท่ีมีบุคลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ืองซึ่งแสดงออกมาให้เห็น
เพียงด้านเดียว คือ เป็นคนท่ีมีความมุ่งมั่นตัง้ใจจริง ไม่ย่อท้อจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย เพ่ือ
ต้องการจะมีอนาคตท่ีดี เชน่ เขาต้องการจะเป็นนกัประดาน า้ จึงเขียนค าร้องเป็นเวลาถึงสองปีเพ่ือ
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ขอเข้าเรียนในโรงเรียนด าน า้และกู้ซ่อมของกองทพัเรือสหรัฐท่ีปกติแล้วจะไม่รับคนผิวด าเข้าเรียน 
แตเ่ขาก็อดทนรอจนสามารถเข้าเรียนได้ส าเร็จ  เม่ือมีอปุสรรคผ่านเข้ามาในชีวิตอีกครัง้ ในตอนท่ี
เขาได้เป็นนักประดาน า้ของกองทัพเรือ เขาประสบอุบตัิเหตุร้ายแรง ท าให้เขาต้องเกษียณจาก
หน้าท่ีการงานก่อนวยัอนัควร แตค่าร์ลก็ยอมตดัขาทิง้ข้างหนึ่งและฝึกฝนร่างกายอย่างหนกัเพ่ือขอ
กลบัเข้ารับราชการทหารเรือดงัเดมิ เพื่อต้องการจะเป็นมาสเตอร์ชีฟและในท่ีสดุเขาก็สามารถบรรลุ
เป้าหมายท่ีต้องการในชีวิตตามท่ีเขาตัง้ใจเอาไว้ 

มาสเตอร์ชีฟบลิล่ี ซนัเดย์ ทหารเรือผิวขาว ฐานะปานกลาง เป็นตวัละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ี
ส าคญัในการด าเนินเร่ือง เขาเป็นตวัละครท่ีมีทัง้ดีและไม่ดีอยู่ในตวัเองและมีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ ในตอนแรกของภาพยนตร์เขาไม่เป็นมิตรกับคาร์ล 
เน่ืองจากการมีทศันคติในแง่ลบต่อคนผิวด าในวยัเด็กของเขา เพราะเขาเห็นว่าพ่อของเขาถูกแย่ง
งานโดยแรงงานผิวด าท่ีรับจ้างท าไร่ด้วยคา่แรงท่ีถกูกวา่คนผิวขาว ท าให้พ่อของเขาต้องตกงานและ
อพยพย้ายถ่ินฐานไปเร่ือยๆ เพ่ือหางานท า แต่เม่ือเขาได้เห็นศกัยภาพและความมุ่งมัน่ของคาร์ล 
ท าให้เขาเปล่ียนทศันคติท่ีมีต่อคาร์ลใหม่และท าในสิ่งท่ีถูกต้องด้วยการช่วยคาร์ลให้มีโอกาสจบ
การศึกษาได้ส าเร็จเช่นเดียวกับนักเรียนทหารเรือผิวขาวคนอ่ืนๆ และยังมีส่วนช่วยท าให้คาร์ล
ประสบความส าเร็จได้กลบัเข้ารับราชการตามเดมิ 

โจ เป็นแฟนสาวผิวด าของคาร์ล เป็นตวัละครประกอบท่ีมีส่วนช่วยในการด าเนินเร่ือง เธอ
เป็นตวัละครท่ีมีบคุลิกและพฤตกิรรมคงเดมิตลอดทัง้เร่ืองซึง่แสดงออกมาให้เห็นเพียงด้านเดียว คือ 
เป็นคนมีน า้ใจและรักคาร์ล เธอชว่ยตวิหนงัสือสอบให้กบัคาร์ล ท าให้เขาสอบได้คะแนนดีเม่ือครัง้ท่ี
คาร์ลยงัเป็นนกัเรียนทหารเรืออยู่  ในขณะท่ีเธอเป็นนกัศกึษาแพทย์ท่ีต้องท างานไปด้วยและเรียน
ไปด้วย ต่อมาภายหลังโจแต่งงานกับคาร์ลและมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนโดยเธอประกอบอาชีพ
แพทย์ตามท่ีเรียนมา เม่ือคาร์ลเกิดอุบตัิเหตจุนต้องเกษียณตวัเองก่อนเวลา เธอก็ต้องการให้เขา
กลบัไปอยูบ้่านโดยมีเธอเป็นคนคอยดแูล แตเ่ม่ือคาร์ลยงัคงยืนยนัท่ีจะตดัขาทิง้และเข้ารับราชการ
ตอ่ เธอก็ยงัพาลกูชายมาเป็นก าลงัใจให้แก่เขาแม้วา่จะไมค่อ่ยเห็นด้วยก็ตาม  

แมค เบรเชียร์ พอ่ของคาร์ล ชายผิวด า ชนชัน้แรงงาน ฐานะยากจน เป็นตวัละครประกอบ
ท่ีมีส่วนช่วยในการด าเนินเร่ือง เขาเป็นตวัละครท่ีไม่ซบัซ้อนและเป็นตวัละครท่ีเสริมตวัละครหลกั
อย่างคาร์ล เบรเชียร์ คือ ค าสอนของเขาเป็นแรงบนัดาลใจให้กับคาร์ลในการมุ่งมั่นท่ีจะประสบ
ความส าเร็จ เขามกัจะระลึกถึงพ่อของเขาเสมอ โดยมีตวัแทนของพ่อเป็นวิทย ุสมบัติชิน้เดียวของ
พ่อท่ีได้มอบให้กบัเขาในตอนท่ีจากบ้านเกิดมาเข้ารับราชการเป็นทหารเรือ เขามกัจะพกวิทยขุอง
พอ่ตดิตวัเขาไปในทกุท่ีท่ีเขาไป 
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นาวาตรีแฮงค์และคุณแพ้ปปี้ นายทหารเรือผิวขาวเป็นตวัละครฝ่ายตรงข้ามท่ีมีความ
ขดัแย้งกบัตวัละครหลกั เป็นตวัละครท่ีสร้างอปุสรรคให้กบัคาร์ล เบรเชียร์และมาสเตอร์ชีฟบิลล่ี ซนั
เดย์ ตวัละครทัง้สองตวันีเ้ป็นตวัละครท่ีมีบุคลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ืองซึ่งแสดงนิสัย
ออกมาเพียงด้านเดียวจนเป็นลกัษณะเดน่ของตวัละคร เชน่ นาวาตรีแฮงค์เป็นคนท่ีมีความเย่อหยิ่ง 
ทะนงตวัด้วยต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีก้าวหน้าและใหญ่โต ท าให้เขาใช้ประโยชน์จากอ านาจท่ีเขา
มีท าตามความต้องการของตนเอง เช่นเดียวกบัคณุแพ้ปปี ้ผู้บญัชาการของโรงเรียนสอนประดาน า้
ท่ีเป็นคนเหยียดเชือ้ชาตแิละใช้อ านาจของตนขดัขวางไมใ่ห้คาร์ล เบรเชียร์สามารถจบการศกึษาได้ 
และเม่ือมาสเตอร์ชีฟไม่ท าตามความต้องการของเขา เขาก็เลือกใช้อ านาจปลดมาสเตอร์ชีฟออก
จากต าแหนง่ผู้ ฝึกสอนประดาน า้ทนัที  

เกว็น ซนัเดย์ หญิงผิวขาว ภรรยาของมาสเตอร์ชีฟบิลล่ี ซนัเดย์ เป็นตวัละครประกอบท่ีมี
ส่วนช่วยในการด าเนินเร่ือง เธอเป็นตวัละครท่ีมีบคุลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ือง คือ เธอ
เสียใจท่ีมาสเตอร์ชีฟให้ความส าคญักบังานมากกวา่เธอ แตเ่ธอก็ยงัคงดแูลและเป็นก าลงัใจให้สามี
ของเธอเสมอไมว่า่เขาจะเป็นอยา่งไรก็ตาม  นอกจากนีเ้ธอเป็นหญิงผิวขาวท่ีไม่เหยียดเชือ้ชาติ เธอ
เป็นมิตรตอ่คาร์ล เบรเชียร์ตัง้แตค่รัง้แรกท่ีได้พบกนั 

ดีแลนท์ รู้ค นกัเรียนทหารเรือผิวขาว เป็นตวัละครประกอบท่ีมีทัง้ดีและไม่ดีอยู่ในตวัเอง
และมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ ในตอนแรกเขามีทัศนคติและ
พฤตกิรรมท่ีเหยียดเชือ้ชาต ิเขาไม่ยอมรับคาร์ล เบรเชียร์ซึ่งเป็นคนผิวด าคนแรกท่ีได้เข้ามาเรียนใน
โรงเรียนด าน า้และกู้ ซ่อมร่วมกับเขา แต่เม่ือเขาได้ใช้ชีวิตในโรงเรียนร่วมกัน  ท าให้เขาเปล่ียน
ทศันคตใิหมแ่ละเลือกท าในสิ่งท่ีถกูต้องเพ่ือแสดงความเป็นมิตรตอ่เพ่ือนผิวด าอยา่งคาร์ล 

สโนว์ฮิล นักเรียนทหารเรือผิวขาว เป็นตัวละครประกอบท่ีมีลักษณะไม่ซับซ้อนซึ่ง
ภาพยนตร์แสดงให้เห็นเพียงด้านเดียวว่าเป็นคนท่ีมีทศันคติต่อคนผิวด าในแง่บวก คือ เป็นคนไม่
เหยียดเชือ้ชาติ เขาเป็นมิตรกับคาร์ลตัง้แต่วนัแรกของการเข้ามาอยู่ในโรงเรียนด าน า้และกู้ซ่อมฯ 
และเป็นเพ่ือนร่วมโรงนอนเพียงคนเดียวของคาร์ลเพราะทหารเรือผิวขาวคนอ่ืนไม่ต้องการอยู่
ร่วมกบัคนผิวด าจงึย้ายออกไปกนัหมด 

จากการวิเคราะห์ตวัละครท่ีส าคญัและตวัละครประกอบท่ีมีส่วนในการด าเนินเร่ืองของ
ภาพยนตร์เร่ือง Men of Honor สรุปได้ว่าตวัละครผิวด าทัง้หมดมีคณุลกัษณะของตวัละครท่ีมี
บคุลิกและพฤตกิรรมคงเดมิตลอดทัง้เร่ือง คือ เป็นผู้ ท่ีมีความอดทน มมุานะ ไม่ย่อท้อตอ่อปุสรรคท่ี
ผ่านเข้ามาในชีวิต โดยทุกตวัละครมีฐานะยากจนและอยู่ในชนชัน้แรงงานท่ีต้องการมีอาชีพการ
งานท่ีดีเพ่ือยกระดบัสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมของตนเองให้สงูขึน้  
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ในด้านของตวัละครผิวขาวมีคณุลกัษณะอยู่ 3 ประเภท คือ 1.ตวัละครหลกัและตวัละคร
ประกอบมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ คือ ในตอนแรกตวัละครจะมี
ทศันคตเิชิงเหยียดเชือ้ชาติแตภ่ายหลงัก็เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรม คือ มีทศันคติ
ในแง่ดีต่อตัวละครหลักผิวด า (ไม่มีการเหยียดเชื อ้ชาติต่อตัวละครหลักผิวด าอีก) 2.ตัวละคร
ประกอบท่ีมีความขัดแย้งต่อตวัละครหลักจะไม่มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใดๆ ทัง้สิน้ คือ มี
ทศันคตเิชิงเหยียดเชือ้ชาตติัง้แตต้่นจนจบเร่ือง 3. ตวัละครประกอบท่ีมีบคุลิกและพฤติกรรมคงเดิม
ตลอดทัง้เร่ือง คือ ไมเ่หยียดเชือ้ชาตติัง้แตต้่นจนจบเร่ือง  

นอกจากนีภ้าพยนตร์ยงัแสดงให้เห็นว่าตวัละครผิวขาวส่วนใหญ่ในเร่ืองนีมี้สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสงัคมท่ีดีกว่าตวัละครผิวด า ก่อนท่ีตวัละครผิวด าจะมีโอกาสเปล่ียนสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสงัคมของตนเองให้มีความเท่าเทียมกบัตวัละครผิวขาวโดยอาศยัต้นทนุทางสงัคม
อยา่งการมีหน้าท่ีการงานท่ีดีและเป็นท่ียอมรับในสงัคม 
 

4.2.2  วิเคราะห์ตัวละครในภาพยนตร์เร่ือง Remember the Titans 

 ภาพยนตร์เร่ือง Remember the Titans มีตวัละครส าคญั 2 คน นัน่คือ เฮอร์แมน บนู ชาย
ผิวด า ซึง่ท างานเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาอเมริกนัฟตุบอลและบลิ โยสต์ ชายผิวขาวท่ีท างานเป็นผู้ ฝึกสอน
กีฬาอเมริกนัฟตุบอลเชน่กนั ภาพยนตร์ได้เลา่เร่ืองถึงโค้ชเฮอร์แมน บนู ชายผิวด าท่ีเข้ามาท าหน้าท่ี
เป็นหัวหน้าผู้ ฝึกสอนกีฬาอเมริกันฟุตบอลให้กับทีมไททันส์ของโรงเรียนมัธยมทีซี วิลเลียมส์
ท่ามกลางการต้อนรับจากคนผิวด าและถูกต่อต้านจากคนผิวขาวในเมืองอเล็กซานเดรีย รัฐ
เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 เฮอร์แมน บนู ชายผิวด า เป็นตวัละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัในการด าเนินเร่ือง เขาเป็น
ตวัละครท่ีมีบคุลิกภาพและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ือง คือ เม่ือเขาได้เข้ามาท าหน้าท่ีหวัหน้า
โค้ชของทีมไททนัส์แทนโค้ชบิล โยสต์ เขาก็มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท าให้ทีมไททนัส์คว้าชยัชนะให้ได้ใน
ทกุนดัท่ีลงแข่งขนั เพราะหากแพ้แม้แต่นดัเดียวเขาจะต้องถูกไล่ออก  จนท าให้เขาหมกมุ่นอยู่กับ
เร่ืองเอาชนะ ในขณะท่ีทีมไททันส์เพิ่งจะสูญเสียกัปตันทีมฝ่ายรับอย่างแกร์ร่ี เบอร์เทียท่ีต้อง
กลายเป็นคนพิการจากอบุตัเิหตรุถชน  
 บิล โยสต์ ชายผิวขาว เป็นตวัละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัในการด าเนินเร่ือง เขาเป็นตวั
ละครท่ีมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ือง คือ เขาเป็นคนจิตใจดี ไม่เหยียดเชือ้ชาต ิ
เขาท าตามความต้องการของผู้ อ่ืนมากกว่าตนเองเพ่ือให้ทกุคนสบายใจ นอกจากนีเ้ขายงัเป็นคนท่ี
มีน า้ใจนกักีฬาอีกด้วย เขาไม่ยอมให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการแข่งขันท่ีต้องการก าจัด
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โค้ชบนูออกไป โดยต้องยอมให้ทีมไททนัส์แพ้ เพ่ือท่ีตวัเขาเองจะได้กลบัมาเป็นหวัหน้าโค้ชเช่นเดิม
และมีช่ืออยูใ่นหอเกียรตยิศ (Hall of Fame) 
 แกร์ร่ี เบอเทียร์ ชายผิวขาว เป็นตวัละครประกอบท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัในการด าเนินเร่ือง 
เขาเป็นตัวละครท่ีมีทัง้ ดีและไม่ดีอยู่ ในตัวเองและมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตาม
ประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ ในตอนแรกของภาพยนตร์เขาไม่เป็นมิตรกบัเพ่ือนนกักีฬาผิวด า แตเ่ม่ือ
เขาได้อยู่ร่วมกับเพ่ือนนักกีฬาผิวด าในการเข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬาอเมริกันฟุตบอลเป็นเวลาสอง
สปัดาห์ ก็ท าให้เขาเปล่ียนทศันคติโดยเปิดใจยอมรับคนผิวด าและท าให้เขาและจเูลียส แคมพ์เบล 
เพ่ือนนกักีฬาผิวด ากลายมาเป็นเพ่ือนรักของเขาในท่ีสดุ 
 จเูลียส แคมพ์เบล ชายผิวด า เป็นตวัละครประกอบท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัในการด าเนินเร่ือง 
เขาเป็นตวัละครท่ีมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ือง คือ เขาเป็นนักกีฬาอเมริกัน
ฟตุบอลท่ีมีความสามารถ เป็นคนสนกุสนานร่าเริงและนอบน้อมถ่อมตน มีสมัมาคารวะตอ่ผู้อาวโุส
กวา่ อยา่งเชน่ เขาให้ความเคารพโค้ชเฮอร์แมน บนูตัง้แตค่รัง้แรกท่ีได้เจอกนั และเม่ือเขาได้พบกบั
จีน เบอเทียร์ แมข่องแกร์ร่ี เขาก็ตรงเข้าไปกอดด้วยความเป็นมิตร 
 จีน เบอเทียร์และเอมม่า ฮอยท์ หญิงผิวขาว เป็นตวัละครประกอบท่ีมีทัง้ดีและไม่ดีอยู่ใน
ตวัเองและมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ ในตอนแรกทัง้สองคนมี
ทศันคตแิละพฤตกิรรมท่ีเหยียดเชือ้ชาต ิไมเ่ป็นมิตรตอ่คนผิวด า เชน่ จีนไม่ต้องการให้แกร์ร่ี ลกูชาย
ของเธอ มีความสนิทสนมกับจูเลียส เพ่ือนนักกีฬาผิวด าของเขา โดยกีดกันไม่ให้ออกไปพบกัน  
สว่นเอมมา่ แฟนสาวของแกร์ร่ี ท่ีไมย่อมจบัมือกบัจเูลียส เม่ือเขาย่ืนมือมาให้เพ่ือแสดงการทกัทาย 
ในตอนท่ีแกร์ร่ีแนะน าให้ทัง้สองคนรู้จกักนัในวนัเปิดเรียนของโรงเรียน    
 พิตี ้โจนส์  เจอร่ี แฮริส และบล ูสแตนตนั เป็นตวัละครประกอบท่ีมีส่วนในการด าเนินเร่ือง 
ทกุคนมีบทบาทเป็นนกัเรียนมธัยมและนกักีฬาอเมริกนัฟุตบอลผิวด าของทีมไททนัส์แห่งโรงเรียน
มธัยมทีซีวิลเล่ียม ทัง้สามคนเป็นตวัละครท่ีมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมท่ีคงเดิมตลอดทัง้เร่ืองซึ่ง
แสดงออกมาให้เห็นเพียงด้านเดียว คือ เป็นวยัรุ่นท่ีมีนิสยัสนกุสนาน ร่าเริง ชอบร้องเพลง มีความ
เป็นมิตรตอ่เพ่ือนนกักีฬาผิวขาวและสามารถอยูร่่วมกนัในทีมได้เป็นอยา่งดี  
 ลอีู ้ลาสติก  รอนน่ี แบส และอลนั บอสล่ี เป็นตวัละครประกอบท่ีมีส่วนในการด าเนินเร่ือง 
ทกุคนมีบทบาทเป็นนกัเรียนมธัยมและนกักีฬาอเมริกนัฟุตบอลผิวขาวของทีมไททนัส์แห่งโรงเรียน
มธัยมทีซีวิลเล่ียม ทัง้สามคนเป็นตวัละครท่ีมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมท่ีคงเดิมตลอดทัง้เร่ืองซึ่ง
แสดงออกมาให้เห็นเพียงด้านเดียว คือ เป็นวยัรุ่นท่ีมีนิสยัสนุกสนาน ร่าเริง ชอบร้องเพลงและไม่
เหยียดเชือ้ชาตแิละสามารถอยูร่่วมทีมกบัเพ่ือนนกักีฬาผิวด าได้เป็นอย่างดี  
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 เรย์ บดัส์ ชายผิวขาว เป็นตวัละครฝ่ายตรงข้ามท่ีมีความขดัแย้งกับตวัละครหลกั เขาเป็น
ตวัละครท่ีมีบุคลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ืองซึ่งแสดงออกมาให้เห็นเพียงด้านเดียว คือ 
เขาเป็นคนเงียบขรึม และเหยียดเชือ้ชาต ิเขาไม่สามารถปรับตวัให้อยู่ร่วมกบัเพ่ือนนกักีฬาผิวด าได้ 
เขาจึงมีความขดัแย้งกับตวัละครหลกัอย่างแกร์ร่ี เบอร์เทียร์ เม่ือเขาไม่ช่วยเพ่ือนร่วมทีมผิวด าใน
การแขง่ขนั เบอร์เทียร์จงึปลดเขาออกจากทีม ซึง่เรย์ก็ยอมท าตามแตโ่ดยดี เน่ืองจากเขาไม่ต้องการ
อยูร่่วมทีมกบัเพ่ือนนกักีฬาผิวด าหรืออยูภ่ายใต้การคมุทีมของโค้ชเฮอร์แมน บนูมาโดยตลอด 
 จากการวิเคราะห์ตวัละครท่ีส าคญัและตวัละครประกอบท่ีมีส่วนในการด าเนินเร่ืองของ
ภาพยนตร์เร่ือง Remember the titan สรุปได้ว่าตวัละครผิวด าเป็นตวัละครท่ีมีบุคลิกภาพและ
พฤตกิรรมคงเดมิตลอดทัง้เร่ือง คือ ทกุคนมีความสามารถในด้านกีฬาอเมริกนัฟุตบอลไม่ว่าจะเป็น
โค้ชหรือนกักีฬาและยงัมีความอดทนตอ่อคติทางชาติพนัธุ์จนสามารถประสบความส าเร็จได้ด้วย
การพิสจูน์ตนเองให้เป็นท่ียอมรับในสงัคม 
 ในด้านของตวัละครผิวขาวมีคณุลกัษณะอยู่ 3 ประเภท คือ 1.ตวัละครหลักและตวัละคร
ประกอบ ท่ีมีบุคลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ือง คือ ไม่เหยียดเชือ้ชาติตัง้แต่ต้นจนจบเร่ือง 
2. ตวัละครประกอบท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ คือ ในตอนแรกตวั
ละครจะมีทศันคติเชิงเหยียดเชือ้ชาติแตภ่ายหลงัก็เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรม คือ 
มีทศันคติในแง่ดีต่อตวัละครหลกัผิวด า (ไม่มีการเหยียดเชือ้ชาติต่อตวัละครหลกัผิวด าอีก) 3.ตวั
ละครประกอบท่ีมีความขดัแย้งตอ่ตวัละครหลกัจะไมมี่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใดๆ ทัง้สิน้ คือ มี
ทศันคตเิชิงเหยียดเชือ้ชาตติัง้แตต้่นจนจบเร่ือง 
 นอกจากนีย้งัแสดงให้เห็นวา่แม้วา่ตวัละครผิวด าและตวัละครผิวขาวของเมืองอเล็กซานเด
รียในภาพยนตร์เร่ืองนีจ้ะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเท่าเทียมกนั แตต่วัละครผิวด าต้อง
ถกูแบง่แยกสีผิวเพราะคนผิวขาวท่ีมีทศันคตท่ีิเหยียดเชือ้ชาตไิมต้่องการอยูร่่วมสงัคมด้วย 
 

4.2.3  วิเคราะห์ตัวละครในภาพยนตร์เร่ือง Monster’s Ball 
 ภาพยนตร์เร่ือง Monster’s Ball มีตวัละครส าคญั 2 คน นัน่คือ แฮงค์ โกรทาวสกี ้ชายผิว
ขาววัยกลางคนซึ่งท างานเป็นเจ้าหน้าท่ีกรมราชทัณฑ์และเลทิเชีย มัสโกรฟ หญิงสาวผิวด า ซึ่ง
ท างานเป็นบริกรในร้านอาหารเล็กๆ ซึง่มีบทบาทส าคญัตอ่เนือ้เร่ืองมากท่ีสดุ ภาพยนตร์ได้เล่าเร่ือง
ถึงชีวิตประจ าวนัของแฮงค์ โกรทาวสกี ้เจ้าหน้าท่ีกรมราชทณัฑ์ท่ีอาศยัอยู่กบับัค๊ พ่อวยัชราและซนั
น่ี ลกูชายวยัรุ่นท่ีเพิ่งเข้าท างานเป็นเจ้าหน้าท่ีกรมราชทณัฑ์ ตอ่มาได้แฮงค์พบรักกบัเลทิเชีย หญิง
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สาวผิวด าท่ีท างานเป็นบริกรในร้านอาหารประจ าของเขา ชีวิตรักของแฮงค์และเลทิเชียจะลงเอยได้
อยา่งไร เม่ือบัค๊ พอ่ของแฮงค์เป็นคนเหยียดเชือ้ชาต ิ 
 แฮงค์ โกรทาวสกี ้ชายผิวขาว เป็นตวัละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัในการด าเนินเร่ือง เขา
เป็นตวัละครท่ีมีทัง้ดีและไม่ดีอยู่ในตวัเองและมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามประสบการณ์ท่ี
ได้รับ คือในตอนแรกของภาพยนตร์เขาเหยียดเชือ้ชาติเหมือนกับบัค๊ พ่อของเขา เพราะเขาอาศยั
อยู่ร่วมบ้านเดียวกบัพ่อมาโดยตลอด และเขาก็มีความขดัแย้งไม่ลงรอยกบัซนัน่ี ลกูชายของเขาท่ี
เป็นมิตรกับคนผิวด า แต่เม่ือเขาตกหลุมรักเลทิเชีย หญิงผิวด าท่ีเป็นหม้ายและเพิ่งเสียลูกชายไป 
เขาก็เปล่ียนทศันคติใหม่และเลือกท่ีจะก าจดัอุปสรรคท่ีขดัขวางความรักของเขาออกไป โดยการ
ย้ายบัค๊ออกจากบ้านไปอยูท่ี่บ้านพกัคนชราอยา่งถาวร 
 เลทิเชีย มสัโกรฟ หญิงผิวด า เป็นตวัละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัในการด าเนินเร่ือง เธอ
เป็นตัวละครท่ีมีบุคลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ือง คือ  เป็นคนท่ีมักจะแสดงออกทาง
อารมณ์อย่างรุนแรง เช่น เธอโกรธลูกชายของเธอมากท่ีเขาแอบกินขนมหวาน เธอจึงท าโทษเขา
ด้วยการตบตีจนลกูชาย  เธอเสียใจมากท่ีสญูเสียลกูชายจากอบุตัิเหตรุถชนจนร้องไห้ฟูมฟายอย่าง
หนกั เธอโกรธแฮงค์มากเม่ือรู้วา่ครอบครัวของเขาเหยียดเชือ้ชาติ ท าให้เธอไม่ยอมฟังแฮงค์อธิบาย
ใดๆ นอกจากนีภ้าพยนตร์ยงัแสดงภาพลกัษณ์ในแง่ลบของเธอ เชน่ เธอมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรง 
ลกัเล็กขโมยน้อย ด่ืมสรุาและสบูบหุร่ี 

 บัค๊ โกรทาวสกี ้ชายผิวขาว เป็นตวัละครฝ่ายตรงข้ามท่ีมีความขดัแย้งกบัตวัละครหลกั เขา
เป็นตวัละครท่ีมีบคุลิกและพฤตกิรรมคงเดมิตลอดทัง้เร่ืองซึง่แสดงออกมาให้เห็นเพียงด้านเดียว คือ 
เป็นคนเหยียดเชือ้ชาต ิเขามกัพดูจาในเชิงเหยียดเชือ้ชาตภิายใต้ใบหน้าท่ีเรียบเฉยไร้ความรู้สึกใดๆ 
และพยายามถ่ายทอดการเหยียดเชือ้ชาติให้กบัแฮงค์ ลกูชายของเขา เขาจึงเป็นอปุสรรคในความ
รักของแฮงค์และเลทิเชีย  

 ซนัน่ี  โกรทาวสกี ้ชายผิวขาว เป็นตวัละครประกอบท่ีมีบทบาทในการเสริมตวัละครหลกั
อยา่งแฮงค์ โกรทาวสกี ้ เพราะการฆา่ตวัตายของซนัน่ีเป็นสาเหตท่ีุท าให้แฮงค์ตดัสินใจลาออกจาก
งานท่ีกรมราชทณัฑ์ เขาเป็นตวัละครท่ีมีบคุลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ืองซึ่งแสดงออกมา
ให้เห็นเพียงด้านเดียว คือ เป็นคนจิตใจดี มีความเป็นมิตรกับทุกคนโดยไม่เหยียดเชือ้ชาติ  แต่
ค่อนข้างเก็บตวัและเงียบขรึม เขาและแฮงค์เป็นพ่อลูกท่ีไม่ลงรอยกันซนัน่ี เขาเลือกท่ีจะจบชีวิต
ตนเองเพ่ือยตุปัิญหาตอ่หน้าพอ่ของเขาด้วยการฆา่ตวัตาย 
 ไรรัส คเูปอร์ ชายผิวด า ช่างซ่อมรถยนต์ เป็นตวัละครประกอบท่ีมีบทบาทเสริมตวัละคร
หลกัอยา่งแฮงค์ โกรทาวสกี ้ เขาเป็นตวัละครท่ีมีบคุลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ือง คือ เป็น
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คนพดูจาตรงไปตรงมา เชน่ เขารู้สกึไมพ่อใจแฮงค์ท่ีเอาปืนยิงขู่ลกูชายทัง้สองของเขาซึ่งยงัเป็นเด็ก 
โดยเขามองวา่เป็นการกระท าท่ีเกินกว่าเหต ุแตเ่ม่ือเขาทราบข่าวการเสียชีวิตของซนัน่ี ลกูชายของ
แฮงค์ท่ีเป็นเพ่ือนเล่นกับลูกชายของเขา เขาก็พาลูกชายทัง้สองคนมาแสดงความเสียใจกับแฮงค์
เร่ืองการเสียชีวิตของซนัน่ี ท าให้เขากบัแฮงค์กลายเป็นมิตรตอ่กนั  
 ลอเรนส์ มสัโกรฟ ชายผิวด า เป็นตวัละครประกอบท่ีมีบทบาทในการเสริมตวัละครหลัก
อยา่งแฮงค์ โกรทาวสกีแ้ละเลทิเชีย มสัโกรฟ เขาเป็นตวัละครท่ีมีบคุลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอด
ทัง้เร่ือง คือ เป็นคนเงียบขรึม ส านกึผิดและกลวัตาย เขาเป็นตวัละครท่ีใช้เช่ือมโยงตวัละครหลกัเข้า
หากนั 
 จากการวิเคราะห์ตวัละครท่ีส าคญัและตวัละครประกอบท่ีมีส่วนในการด าเนินเร่ืองของ
ภาพยนตร์เร่ือง Monster’s Ball สรุปได้วา่ตวัละครผิวด าในภาพยนตร์ทัง้หมดมีคณุลกัษณะของตวั
ละครท่ีมีบุคลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ือง โดยตวัละครหลกัผิวด าเพศหญิงมีภาพลกัษณ์
ในแง่ลบ และตวัละครผิวด าเพศชายเป็นตวัประกอบท่ีใช้เสริมตวัละครหลกัหรือเช่ือมโยงเร่ืองราว
ในภาพยนตร์เทา่นัน้  
 ในด้านของตัวละครผิวขาวมีคุณลักษณะอยู่ 3 ประเภท คือ 1.ตัวละครหลักมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ คือ ในตอนแรกตวัละครจะมีทศันคติ เชิงเหยียด
เชือ้ชาตแิตภ่ายหลงัก็เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรม คือ มีทศันคติในแง่ดีตอ่ตวัละคร
หลกัผิวด า (ไมมี่การเหยียดเชือ้ชาติตอ่ตวัละครหลกัผิวด าอีก) 2.ตวัละครประกอบท่ีมีความขดัแย้ง
ต่อตวัละครหลักจะไม่มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใดๆ ทัง้สิน้ คือ มีทศันคติ เชิงเหยียดเชือ้ชาติ
ตัง้แต่ต้นจนจบเร่ือง 3. ตัวละครประกอบท่ีมีบุคลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ือง คือ ไม่
เหยียดเชือ้ชาตติัง้แตต้่นจนจบเร่ือง   

 นอกจากนีภ้าพยนตร์ยงัแสดงให้เห็นว่าตวัละครผิวขาวในเร่ืองนีมี้สถานทางเศรษฐกิจและ
สงัคมท่ีดีกว่าตวัละครผิวด า โดยตัวละครผิวด าจะเป็นนกัโทษ หรือชนชัน้แรงงานอย่างบริกรและ
ชา่งซอ่มรถยนตร์ 
 

4.2.4  วิเคราะห์ตัวละครในภาพยนตร์เร่ือง Crash 

 ภาพยนตร์เร่ือง Crash นี ้มีตวัละครหลกัอยู่ 8 คน นัน่คือ แกรห์ม วอเตอร์ ต ารวจสายสืบ  
ปีเตอร์ วอเตอร์ และแอนโทน่ี สองวยัรุ่นผิวด าซึ่งเป็นอาชญากร ริค คาบอท อยัการเขต เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจจอห์น ไรอนั  เจ้าหน้าท่ีต ารวจทอม แฮนเซน แคมเมอรอน ทาเยอร์ โปรดิวเซอร์ผลิตรายการ
โทรทศัน์, แดเนียล ช่างซ่อมกุญแจเชือ้สายฮิสแปนิค ภาพยนตร์เล่าเร่ืองถึงสงัคมท่ีมีกลุ่มคนต่าง
เชือ้ชาต ิตา่งศาสนา รวมถึงการมีสถานะทางเศรษฐกิจท่ีตา่งกนัแตต้่องมาอาศยัอยู่ร่วมกนัในสงัคม
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โดยมีสถานการณ์ท่ีท าให้ตวัละครแตล่ะตวัมีความเช่ือมโยงกนั การมีอคติทางชาติพนัธุ์ของแตล่ะ
ตวัละครซึ่งเป็นหวัใจส าคญัของเนือ้เร่ือง และภาพยนตร์ยงัสะท้อนให้เห็นปัญหาของสงัคมอย่าง
อาชญากรรม ยาเสพตดิและการค้ามนษุย์อีกด้วย 
 แกรห์ม วอเตอร์ ชายผิวด า ฐานะยากจน เป็นตวัละครหลักท่ีมีบทบาทท่ีส าคัญในการ
ด าเนินเร่ือง เขาเป็นตวัละครท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ ใน
บางครัง้เขาเป็นคนเงียบขรึมและเก็บความรู้สึกเหมือนมีปัญหาอยู่ในใจ เขาเป็นคนท่ีท าเพ่ือคนอ่ืน
เสมอ เช่น เขาคอยดแูลครอบครัว เขายงัท างานเป็นอาสาสมคัรท่ีท าประโยชน์ต่อสงัคมด้วยการ
สอนฟุตบอลให้แก่เด็กๆ เขาไม่ชอบให้ใครมาดถููกเขาหรือหลอกใช้ประโยชน์จากเขา แต่เม่ือการ
เป็นต ารวจของเขาสามารถท าให้น้องชายของเขาได้ด้วยการท าคดีแลกกับการลบประวัติ
อาชญากรรมของปีเตอร์ น้องชาย เขาก็ยอมท าเพ่ือครอบครัวและเพื่อแมข่องเขาจะได้มีความสขุ  
 แอนโทน่ี ชายผิวด า ฐานะยากจน เป็นตวัละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัในการด าเนินเร่ือง 
เขาเป็นตัวละครท่ีมีทัง้ ดีและไม่ดีอยู่ ในตัวเองและมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตาม
ประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ เป็นอาชญากรท่ีถือคติว่าจะไม่ปล้นคนผิวด าด้วยกันเอง และเขามกัจะ
มองผู้ อ่ืนอย่างมีอคติไม่ว่าจะเป็นคนผิวขาวหรือคนผิวด า เขาไม่ยอมขึน้รถเมล์เพราะเขาคิดว่า
รถเมล์มีกระจกบานใหญ่ไว้เพ่ือประจานคนผิวด าจนๆ ท่ีต้องอาศยัรถเมล์ในการเดินทาง แตส่ดุท้าย
เขาก็ยอมขึน้รถเมล์ นอกจากนีใ้นตอนท้ายเร่ืองนัน้แอนโทน่ีได้พบกลุม่คนเอเชียท่ีลกัลอบอพยพเข้า
เมืองอย่างผิดกฎหมายซ่อนตวัอยู่ในรถตู้ ท่ีเขาขโมยมาและก าลังจะเอาไปขายยังอู่ต่อรถเถ่ือน  
เจ้าของอูต่อ่รถเถ่ือนได้เสนอเงินจ านวนมากแก่เขาเพ่ือขอซือ้กลุ่มผู้อพยพ แตเ่ขาก็ปฏิเสธท่ีจะขาย
เพ่ือนมนษุย์ด้วยกนัและน ากลุม่ผู้อพยพไปปล่อยท่ีย่านไชน่าทาวน์และยงัให้เงินจ านวนหนึ่งไว้เพ่ือ
ซือ้อาหาร 
 ปีเตอร์ วอเตอร์ ชายผิวด า ฐานะยากจน เป็นตัวละครหลักท่ีมีบทบาทท่ีส าคัญในการ
ด าเนินเร่ือง เขาเป็นตวัละครท่ีมีทัง้ดีและไม่ดีอยู่ในตวัเองและมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตาม
ประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ เป็นคนอารมณ์ดีและมองโลกในแง่ดี ตา่งกบัแอนโทน่ีเพ่ือนของเขา เขา
เป็นวยัรุ่นท่ีรักสนกุและชอบท าตามเพ่ือน  แตใ่นยามคบัขนัเขาเลือกท่ีจะทิง้เพ่ือนไว้แล้วหนีเอาตวั
รอดเพียงคนเดียว และภาพยนตร์ได้แสดงให้เห็นวา่ปีเตอร์มีความศรัทธาในคริสตศาสนาด้วยการท่ี
เขาพกรูปปัน้ของเซนต์คริสโตเฟอร์ ซึ่งเป็นนักบุญแห่งการเดินทางติดตวัไปด้วยเสมอ เพ่ือขอให้
คุ้มครองเขาให้ปลอดภยั 

 ริค คาบอท ชายผิวขาว ฐานะปานกลาง เป็นตัวละครหลักท่ีมีบทบาทท่ีส าคัญในการ
ด าเนินเร่ืองเขาเป็นตวัละครท่ีมีบคุลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ือง คือ เป็นคนไม่เหยียดเชือ้
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ชาตแิละต้องการมีภาพลกัษณ์ท่ีดีอยู่เสมอ เช่น เขาเป็นผู้ เคราะห์ร้ายท่ีโดนวยัรุ่นผิวด าใช้ปืนจีแ้ละ
ปล้นรถยนต์ของเขาไป ด้วยความท่ีเขาเป็นอยัการเขตท่ีมีช่ือเสียง เขาจึงเลือกท่ีจะน าเสนอข่าวของ
ตวัเองด้วยความระมดัระวงัเพราะต้องการการรักษาคะแนนเสียงของคนผิวด าไว้ได้เหมือนเดิม โดย
ไมถ่กูมองวา่เหยียดเชือ้ชาติ 
 จอห์น ไรอนั ชายผิวขาว ฐานะยากจน เป็นตวัละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัในการด าเนิน
เร่ือง เขาเป็นตัวละครท่ีมีทัง้ดีและไม่ดีอยู่ในตัวเองและมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตาม
ประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ เป็นคนเหยียดเชือ้ชาติ เน่ืองจากมีประสบการณ์ท่ีไม่ดีกบัคนผิวด าในวยั
เดก็ และเขาเลือกปฏิบตัติอ่คนผิวด าอยา่งไมเ่หมาะสมในฐานะเจ้าพนกังาน แตภ่าพยนตร์ได้แสดง
ให้เห็นวา่เม่ือเขาประสบกบัเหตกุารณ์วิกฤตและต้องช่วยเหลือหญิงผิวด าออกจากรถยนต์ท่ีประสบ
อบุตัเิหต ุเขาก็สามารถท าหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีการเลือกปฏิบตัิตอ่คนผิวด าและไม่ค านึงถึง
ความปลอดภยัของตนเอง  
 ทอม แฮนเซน ชายผิวขาว เป็นตวัละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัในการด าเนินเร่ือง เขาเป็น
ตวัละครท่ีมีทัง้ดีและไมดี่อยูใ่นตวัเองและมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับ 
คือ เป็นคนไม่เหยียดเชือ้ชาติและไม่ต้องการนิ่งเฉยเม่ือเห็นใครเหยียดเชือ้ชาติหรือท าสิ่งท่ีไม่
ถกูต้อง  แตเ่ม่ือเป็นความผิดของตนเอง เขากลบัเลือกท่ีจะปกปิดมนัไว้ไม่ให้ใครรู้  อย่างการท่ีเขา
พลาดยิงปีเตอร์เสียชีวิต เขาเลือกท่ีจะทิง้ศพของปีเตอร์ไว้ข้างท่ีพุ่มไม้ข้างถนนและจดุไฟเผารถของ
ตนเองเพื่อเป็นการท าลายหลกัฐาน 

 แคมเมรอน ทาเยอร์ ชายผิวด า ฐานะปานกลาง เป็นตวัละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัใน
การด าเนินเร่ือง เขาเป็นตวัละครท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ 
เขารู้สึกเสียใจท่ีเห็นภรรยาถกูเจ้าหน้าท่ีต ารวจผิวขาวลวนลามตอ่หน้าตอ่ตาโดยท่ีไม่สามารถช่วย
อะไรได้เลย เพราะกลวัว่าจะท าให้เดือดร้อนมากขึน้เน่ืองจากเขาและภรรยาเป็นคนผิวด า แตเ่ม่ือ
เขาโดนต ารวจเรียกตรวจค้นเป็นครัง้ท่ีสอง หลงัจากท่ีเพิ่งเจอประสบการณ์ไม่ดีไปเม่ือวาน จากท่ี
เป็นคนสภุาพและเก็บอารมณ์ก็กลายเป็นคนท่ีกล้าแสดงอารมณ์โกรธอย่างรุนแรงออกมาเหมือน
คนขาดสติเน่ืองจากเขาไม่ต้องการท่ีจะยอมเสียเปรียบให้ใครอีกตอ่ไป  ไม่ว่าจะเป็นคนผิวขาวหรือ
คนผิวด าด้วยกนัเอง  
 แดเนียล ชายเชือ้สายฮิสแปนิก ฐานะยากจน เป็นตวัละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัในการ
ด าเนินเร่ือง เขาเป็นตวัละครท่ีมีบุคลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ืองซึ่งแสดงออกมาให้เห็น
เพียงด้านเดียว คือ เป็นคนรักครอบครัวและรักสงบ เขาเป็นคนท่ีเก็บความรู้สึกและต้องการ
ประนีประนอมมากกวา่การทะเลาะ เน่ืองจากไม่ต้องการมีปัญหากบัใคร เช่น เขาเก็บอารมณ์โกรธ
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เม่ือได้ยินจีน คาบอทพดูถึงเขาหรือชาตพินัธุ์ฮิสแปนิคของเขาในทางท่ีไม่ดี นอกจากนีเ้ขาเลือกท่ีจะ
ไมค่ดิเงินฟาฮดั ชายชาวอิหร่านในการจา่ยคา่ซอ่มกญุแจและไม่ตอบโต้ใดๆ ทัง้สิน้เม่ือฟาฮดั ดา่ว่า
เขาตา่งๆ นานา  
 ฟาฮดั ชายชาวอิหร่าน ฐานะยากจน เป็นตวัละครขดัแย้งท่ีมีทัง้ดีและไม่ดีอยู่ในตวัเองและ
มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ เขาเป็นคนมองโลกในร้ายและไม่
ไว้ใจใคร และไมย่อมเสียเปรียบใครง่ายๆ เน่ืองจากเขาถือตนว่าเป็นชนกลุ่มน้อยท่ีมกัจะโดนเอารัด
เอาเปรียบจากชนกลุ่มหลกัผิวขาวหรือบุคคลท่ีมีเชือ้ชาติต่างจากเขา เช่น เขาไม่ยอมเสียเปรียบ
และต้องการทวงคืนจากแดเนียล ช่างซ่อมกญุแจท่ีเขาคิดว่าเป็นสาเหตท่ีุท าให้เขาต้องหมดตวั ใน
ตอนแรกเขาซือ้ปืนเพ่ือใช้ป้องกันร้านขายของช าของเขา แต่เขากลบัน าปืนไปขู่ท าร้ายแดเนียลถึง
บ้านด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ท าให้ปืนลัน่เกือบท าให้ลกูสาวของแดเนียลถกูเขายิง แตเ่น่ืองจาก
เป็นกระสนุเปล่าจึงไม่มีใครบาดเจ็บ ฟาฮดัตกใจกับสิ่งท่ีเกิดขึน้ หลงัจากเหตกุารณ์นัน้เขาจึงสงบ
สตอิารมณ์และส านกึได้ 
 จีน คาบอท หญิงผิวขาว ฐานะปานกลาง เป็นตวัละครประกอบท่ีมีส่วนช่วยในการด าเนิน
เร่ือง เธอเป็นตัวละครท่ีมีทัง้ดีและไม่ดีอยู่ในตัวเองและมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตาม
ประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ เน่ืองจากเธอเป็นผู้ เคราะห์ร้ายท่ีโดนวยัรุ่นผิวด าใช้ปืนจีแ้ละปล้นรถยนต์
ของสามีเธอไป ท าให้เธอหวาดระแวงไมไ่ว้ใจใคร และแสดงอารมณ์โกรธและฉนุเฉียวได้ง่าย เธอจึง
เป็นคนท่ีมีทศันคตใินแง่ลบตอ่คนผิวด าและชนกลุ่มน้อยอ่ืนๆ เช่น มาเรีย แม่บ้านเชือ้สายฮิสแปนิค
ท่ีดแูลบ้านและลูกให้กับเธอ จีนมกัจะคอยจ้องจับผิดมาเรีย แต่เม่ือจีนประสบอุบตัิเหตตุกบนัได
ภายในบ้าน มาเรียเป็นคนคอยดแูลเธอและพาไปหมอ ท าให้จีนรู้สึกประทบัใจและซึง้ในน า้ใจของ
มาเรียเป็นอยา่งมาก  
 คริสทีน ทาเยอร์ หญิงผิวด า ฐานะปานกลาง เป็นตวัละครประกอบท่ีมีส่วนช่วยในการ
ด าเนินเร่ือง เธอเป็นตวัละครท่ีมีทัง้ดีและไม่ดีอยู่ในตวัเองและมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตาม
ประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ เธอรู้สึกโกรธและเสียใจมากท่ีแคมเมรอน สามีของเธอนิ่งเฉย ในขณะท่ี
เธอถกูเจ้าหน้าท่ีต ารวจผิวขาวอย่างจอห์น ไรอนัปฏิบตัิอย่างไม่เหมาะสม เป็นเหตใุห้เธอทะเลาะ
กบัสามีอย่างรุนแรง และเม่ือเธอได้พบกบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจจอห์น ไรอนัอีกครัง้ท่ีการพบกันครัง้ท่ี
สอง เขากลายเป็นคนท่ีช่วยชีวิตเธอจากอบุตัิเหต ุท าให้เธอรู้สึกขอบคณุในความช่วยเหลือของเขา
โดยท่ีไมรู้่สกึกลวัเขาอีกตอ่ไป 
 เจค ฟลานาแกน ชายผิวขาว เป็นตวัละครประกอบท่ีมีลักษณะไม่ซับซ้อนท่ีภาพยนตร์
แสดงให้เห็นเพียงด้านเดียวว่าเป็นคนท่ีมีทศันคติต่อคนผิวด าในแง่ลบ และมีพฤติกรรมท่ีท าเพ่ือ
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ผลประโยชน์ตา่งตอบแทนเทา่นัน้  คือ เขาแสดงทศันคตติอ่คนผิวด าในแง่ลบตอ่หน้าคนผิวด าอย่าง
สายสืบวอเตอร์  และพูดโน้มน้าวให้สายสืบวอเตอร์ท าในสิ่งท่ีเขาต้องการเพ่ือผลประโยชน์ท่ีมีต่อ
อยัการเขตริค เจ้านายของเขา โดยแลกกับการลบประวัติอาชญากรรมของปีเตอร์ น้องชายของ
สายสืบวอเตอร์ออกไปจากแฟ้มของต ารวจ  

 จากการวิเคราะห์ตวัละครท่ีส าคญัและตวัละครประกอบท่ีมีส่วนในการด าเนินเร่ืองของ
ภาพยนตร์เร่ือง Crash สรุปได้ว่าตวัละครผิวด ามีคณุลกัษณะของตวัละครท่ีมีการเปล่ียนแปลง
บคุลิกภาพและพฤติกรรมไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับ โดยตวัละครผิวด าท่ีเป็นเพศชายจะมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมด้วยตนเอง ส่วนตัวละครผิวด าท่ีเป็นเพศหญิงจะมีการเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรมหลงัจากท่ีได้รับการชว่ยเหลือจากตวัละครผิวขาว  
 ในด้านของตวัละครผิวขาวมีคณุลกัษณะอยู่ 3 ประเภท คือ 1.ตวัละครหลกัท่ีมีบคุลิกและ
พฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ือง คือ ไม่เหยียดเชือ้ชาติตัง้แตต้่นจนจบเร่ือง 2. ตวัละครหลกัและตวั
ละครประกอบท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมไปตามเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ คือ ในตอนแรกตวัละครจะ
มีทัศนคติเชิงเหยียดเชือ้ชาติแต่ภายหลังก็เกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม คือ มี
ทัศนคติในแง่ดีต่อตัวละครหลักผิวด า (ไม่มีการเหยียดเชือ้ชาติต่อตวัละครหลักผิวด าอีก) 3.ตัว
ละครประกอบท่ีมีบคุลิกและพฤตกิรรมคงเดมิตลอดทัง้เร่ือง คือ มีทศันคติในแง่ลบตอ่คนผิวด าแตก็่
ยงัต้องการใช้ประโยชน์จากคนผิวด า 
 นอกจากนีภ้าพยนตร์ยงัแสดงให้เห็นถึงตวัละครท่ีเป็นชนกลุ่มน้อยทางชาติพนัธุ์อีกหลาย
กลุ่มท่ีอาศยัอยู่ในสงัคมร่วมกับชนกลุ่มหลกัและต้องถูกคนผิวขาวเหมารวมอย่างมีอคติทางชาติ
พนัธุ์วา่เป็นกลุม่คนท่ีไว้ใจไมไ่ด้  เชน่ ชาวอเมริกนัเชือ้สายฮิสแปนิคมกัจะเป็นอาชญากร หรือกลุ่มผู้
อพยพจากดินแดนตะวนัออกท่ีเป็นมสุลิมมกัจะถกูเหมารวมว่าเป็นผู้ก่อการร้ายชาวอาหรับ  เพราะ
นบัถือศาสนาเดียวกนัและการมีรูปพรรณสนัฐานท่ีคล้ายคลงึกนักบัชาวอาหรับ 
  

4.2.5  วิเคราะห์ตัวละครในภาพยนตร์เร่ือง Guess Who 
 ภาพยนตร์เร่ือง Guess Who มีตวัละครส าคญัอยู ่3 คน นัน่คือ เพอร์ซ่ี โจนส์ ชายผิวด าวยั
กลางคน และไซม่อน กรีน ชายหนุ่มผิวขาวและเทรีซ่า โจนส์ ลกูสาวคนโตของเพอร์ซ่ี  ภาพยนตร์
เล่าเร่ืองถึงความรักตา่งสีผิวระหว่างไซม่อน หนุ่มผิวขาว และเทรีซ่า หญิงสาวผิวด าท่ี ต้องการพา
แฟนหนุ่มมาแนะน าให้ครอบครัวของเธอรู้จกัในโอกาสงานเลีย้งฉลองครบรอบแตง่งานของพ่อแม ่
แตเ่กิดเร่ืองราววุน่วายขึน้ เม่ือพอ่ของเธอรู้สกึไมค่อ่ยถกูชะตากบัแฟนหนุ่มผิวขาว และไซม่อนเองก็
มีความลบัท่ีต้องปิดบงัแฟนสาวและครอบครัวของเธอเอาไว้ โดยมีว่าท่ีพ่อตาท่ี ไม่ไว้ใจในตวัเขา
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คอยจ้องจับผิดตลอดเวลา ไซม่อนจึงต้องพยายามท าทุกอย่างเพ่ือให้ผ่านช่วงเวลานีไ้ปได้ด้วยดี
และลงเอยกบัแฟนสาวผิวด าท่ีเขารัก 
 เพอร์ซ่ี โจนส์ ชายผิวด า ฐานะปานกลาง เป็นตวัละครหลักท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัในการ
ด าเนินเร่ือง เขาเป็นตวัละครท่ีมีทัง้ดีและไม่ดีอยู่ในตวัเองและมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตาม
ประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ เป็นคนท่ีต้องรักษาภาพลกัษณ์ของตนให้ดีอยู่เสมอ เขาไม่ท าให้ตวัเอง
รู้สึกอบัอาย เช่น เขาโกหกลกูน้องผิวด าในท่ีท างานว่าไซม่อน แฟนหนุ่มผิวขาวของลกูสาวนัน้เป็น
คนผิวด า เน่ืองจากความรักต่างสีผิวท่ียงัคงเป็นเร่ืองไม่ปกติในสงัคมท่ีเขาอาศยัอยู่  เขาไม่ยอม
ตามง้อขอคืนดีกบัภรรยาเพราะรู้สึกว่าตนเองนัน้เสียศกัดิ์ศรีแตด้่วยความรักท่ีเขามีตอ่ภรรยาท าให้
เขายอมเป็นฝ่ายขอคืนดีก่อน  และในตอนแรกเขารู้สึกไม่ถกูชะตากบัไซม่อน แตเ่ม่ือเขาได้ใช้เวลา
อยู่ร่วมกบัไซม่อนและได้เห็นความรักและความจริงใจท่ีไซม่อนมีตอ่ลกูสาวของเขาก็ท าให้เขาเปิด
ใจยอมรับไซมอ่นในฐานะวา่ท่ีลกูเขย 
 ไซม่อน กรีน ชายผิวขาว ฐานะปานกลาง เป็นตวัละครหลักท่ีมีบทบาทท่ีส าคัญในการ
ด าเนินเร่ือง เขาเป็นตวัละครท่ีมีทัง้ดีและไม่ดีอยู่ในตวัเองและมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตาม
ประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ เขาพยายามปกปิดเร่ืองการลาออกจากงานไม่ให้ใครรู้แม้กระทัง่เทรีซ่า 
แฟนสาวท่ีภูมิใจในตัวเขาและก าลังจะพาเขาไปท าความรู้จักกับครอบครัวของเธอ เพราะเขา
ต้องการเป็นท่ียอมรับของครอบครัวของแฟนสาวท่ีเป็นคนผิวด า   และเม่ือเขาทะเลาะกับเทรีซ่า
อย่างรุนแรง ด้วยความท่ีเขาเป็นคนตดัสินใจเร็ว เขาจึงขอเลิกกบัเธอ โดยไม่คิดไตร่ตรองและปรับ
ความเข้าใจกันใหม่ ทัง้ท่ีเขารักเธอมากจนถึงขัน้ตดัสินใจลาออกจากงานเพราะเขาทนไม่ได้ท่ี
นาธาน ชายผิวขาวซึง่เป็นหวัหน้าของเขานัน้เหยียดเชือ้ชาต ิ  
 เทรีซ่า โจนส์ หญิงผิวด า ฐานะปานกลาง เป็นตวัละครประกอบท่ีมีส่วนช่วยในการด าเนิน
เร่ือง เธอเป็นตวัละครท่ีมีบุคลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ือง คือ เป็นคนมองโลกในแง่ดี มี
ความสนกุสนานร่าเริงและท่ีส าคญั คือ เธอต้องการให้ครอบครัวของเธอยอมรับในตวัแฟนหนุ่มผิว
ขาว และอนญุาตให้ทัง้สองคนสามารถแตง่งานและใช้ชีวิตอยูร่่วมกนัได้ 
 มาริลีน โจนส์ หญิงผิวด า ฐานะปานกลาง เป็นตวัละครประกอบท่ีมีส่วนช่วยในการด าเนิน
เร่ือง เธอเป็นตวัละครท่ีไม่ซบัซ้อน เน่ืองจากเป็นตวัละครท่ีมีบุคลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้
เร่ือง คือ เป็นคนมองโลกในแง่ดีและมีทศันคติในแง่บวกตอ่คนผิวขาว เพราะเธอสอนลกูให้คบคนท่ี
จิตใจไมใ่ชสี่ผิว 
 คีช่า โจนส์ หญิงผิวด า เป็นตวัละครประกอบท่ีมีลกัษณะไม่ซบัซ้อนท่ีภาพยนตร์แสดงให้
เห็นเพียงด้านเดียวว่าเป็นผู้หญิงอารมณ์ขนัและมองโลกในแง่ดี อย่างเช่นการท่ีเธอช่วยห้ามไม่ให้
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ฮาเวิร์ด คณุปู่ ของเธอมีเร่ืองทะเลาะกับไซม่อนในระหว่างมือ้อาหาร และช่วยท าให้บรรยากาศใน
การรับประทานอาหารดีขึน้   
 ฮาเวิร์ด โจนส์ ชายชราผิวด า เป็นตวัละครขัดแย้งท่ีมีลักษณะไม่ซับซ้อนซึ่งภาพยนตร์
แสดงให้เห็นเพียงด้านเดียวว่าเขาเป็นผู้ชายท่ีรักครอบครัว เขาพร้อมท่ีจะปกป้องคนในครอบครัวท่ี
เขารักเสมอ 
 จากการวิเคราะห์ตวัละครท่ีส าคญัและตวัละครประกอบท่ีมีส่วนในการด าเนินเร่ืองของ
ภาพยนตร์เร่ือง Guess who สรุปได้ว่าตวัละครผิวด าท่ีเป็นตวัละครหลกันัน้จะมีการเปล่ียนแปลง
บคุลิกและพฤติกรรมไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ เลิกเหยียดเชือ้ชาติต่อคนผิวขาวก็ตอ่เม่ือได้
เห็นความดีของตวัละครผิวขาวส่วนตวัละครประกอบผิวด ามีบคุลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้
เร่ือง คือ ไม่เหยียดเชือ้ชาติตัง้แต่ต้นจนจบเร่ือง และตัวละครขัดแย้งผิวด านัน้ใช้เหตุผลในการ
เหยียดเชือ้ชาตเิพราะต้องการปกป้องคนในครอบครัว ในด้านของตวัละครผิวขาวนัน้เป็นตวัละครท่ี
มีการเปล่ียนแปลงบุคลิกและพฤติกรรมไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับ เป็นตวัละครท่ีไม่เหยียดเชือ้
ชาตแิละต้องการเป็นท่ียอมรับของคนผิวด า นอกจากนีภ้าพยนตร์ยงัแสดงให้เห็นถึงการเหยียดเชือ้
ชาติของคนผิวด าท่ีมีต่อคนผิวขาวและยังแสดงให้เห็นว่าในสหรัฐอเมริกายุคปัจจุบันคนผิวด า
สามารถมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเทา่เทียมกบัคนผิวขาวได้ 

 

4.2.6  วิเคราะห์ตัวละครในภาพยนตร์เร่ือง Glory Road 

 เม่ือวิเคราะห์ประเภทของตวัละครตามแนวคิดเร่ืองการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์แล้วพบว่า 
ภาพยนตร์เร่ือง Glory Road นีมี้ตวัละครส าคญัอยู่ 2 คน นัน่คือ ดอน ฮสักินส์ ผู้ ฝึกสอนกีฬา
บาสเกตบอลของมหาวิทยาลยัเท็กซสั เวสเทิร์น และบ๊อบบี ้โจ ฮิลล์ นกักีฬาผิวด าผู้ เล่นคนส าคญั
ของทีมไมเนอร์ ภาพยนตร์เล่าเร่ืองของดอน ฮสักินส์ โค้ชผิวขาวท่ีเลือกใช้นกักีฬาผิวด าหน้าใหม่
ร่วมทีมกับนักกีฬาผิวขาวท่ีมีอยู่แต่เดิมในการแข่งขันบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยในยุคท่ี
นักกีฬาผิวด ายังไม่เป็นท่ียอมรับ เขาท าให้ทีมไมเนอร์ประสบความส าเร็จเป็นแชมป์ระดับ
มหาวิทยาลยัได้ส าเร็จด้วยการใช้นกักีฬาผิวด าลงแขง่ขนัทัง้หมด 
 ดอน ฮัสกินส์ ชายผิวขาว ฐานะปานกลาง เป็นตวัละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัในการ
ด าเนินเร่ือง เขาเป็นตวัละครท่ีมีบุคลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ืองซึ่งแสดงออกมาให้เห็น
เพียงด้านเดียว คือ เป็นคนท่ีมีความมุ่งมัน่ตัง้ใจท่ีจะท าให้ทีมไมเนอร์ของเขาประสบความส าเร็จ 
เขาเช่ือมัน่ในศกัยภาพของคนผิวด าและให้นกักีฬาผิวด าได้เป็นตวัจริงในการแข่งขนัโดยไม่สนใจ
อุปสรรคจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนผิวขาวรอบข้างเขาท่ีไม่ยอมรับคนผิวด าในการแข่งขัน
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บาสเกตบอลระดบัมหาวิทยาลยั แม้วา่เขาจะได้รับข้อความขู่จากกลุ่มคนท่ีตอ่ต้านท่ีต้องการให้เขา
เลิกใช้นกักีฬาผิวด าก็ตาม 
 บ๊อบบี ้โจ ฮิลล์ ชายผิวด า เป็นตวัละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัในการด าเนินเร่ือง เขาเป็น
ตวัละครท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ ในตอนต้นเร่ืองเขารู้สึกท้อ
และถอดใจท่ีทีมบาสเกตบอลต้นสงักดัเดิมให้เขาเป็นเพียงตวัส ารองท่ีนัง่อยู่ข้างสนาม ท าให้เขาไม่
อยากจะเล่นบาสเกตบอลอีกต่อไป แต่เม่ือดอน ฮสักินส์ชกัชวนให้เขาเข้าร่วมทีมไมเนอร์ เขาเกิด
ความลงัเลไม่แน่ใจเท่าท่ีควร แต่เม่ือดอนยืนยันกับเขาว่าเขาจะได้ลงเป็นผู้ เล่นตวัจริงของทีมไม
เนอร์ เขาจึงตอบตกลง เม่ือเขาได้เข้าร่วมทีมไมเนอร์ท่ีมีทัง้นกักีฬาผิวขาวและผิวด าในทีมเดียวกนั 
เขามีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับนักกีฬาคนอ่ืนได้เป็นอย่างดี เพ่ือท าให้ทีม
สามารถคว้าชยัชนะในการแขง่ขนัได้ส าเร็จ 

 วิลล่ี เคเจอร์ แฮร่ี ฟลอนอย เดวิด แลตติน วิลล่ี เวิร์สล่ี เนวิล เชด ออสเทน อาร์ทิส เป็นตวั
ละครประกอบท่ีมีส่วนในการด าเนินเร่ือง ทุกคนมีบทบาทเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเท็กซัส 
เวสเทิร์น และนกักีฬาบาสเก็ตบอลผิวด า ฐานะยากจน ของทีมไมเนอร์ ทัง้หกคนเป็นตวัละครท่ีมี
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ ในตอนต้นเร่ืองทุกคนไม่เป็นมิตรต่อ
นกักีฬาผิวขาว ของทีมไมเนอร์ เน่ืองจากพวกเขาทัง้หกคนรวมถึงบ๊อบบี ้โจ ฮิลล์ เป็นนกักีฬาหน้า
ใหม่และยงัเป็นคนผิวด าเจ็ดคนท่ามกลางคนผิวขาว แต่เม่ือพวกเขาได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันแล้ว ทุก
คนก็สามารถปรับตวัได้ดี นอกจากนีก้่อนท่ีพวกเขาจะเข้ามาอยู่ในทีมไมเนอร์ พวกเขาเล่นกีฬา
บาสเกตบอลเพ่ือความสนุกเท่านัน้ แต่ด้วยการเค่ียวเข็ญของดอน ฮสักินส์ ท าให้ทุกคนมีความ
มุ่งมั่นตัง้ใจท่ีจะพิสูจน์ตนเองเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับขอวงการบาสเกตบอล ส่งผลให้ทีมไมเนอร์
ประสบความส าเร็จคว้าแชมป์ระดบัมหาวิทยาลยัมาได้ในท่ีสดุ 

 หลยุส์ บาวโดน  เจอร่ี อาร์มสตรอง  โตโก ไรล่ีย์ เดวิด พาลาซีโอ้และดิกส์ ไมเออร์  เป็นตวั
ละครประกอบท่ีมีส่วนในการด าเนินเร่ือง ทุกคนมีบทบาทเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเท็กซัส 
เวสเทิร์น และนักกีฬาบาสเก็ตบอลผิวขาวของทีมของทีมไมเนอร์ ทัง้ห้าคนเป็นตัวละครท่ีมี
บุคลิกภาพและพฤติกรรมท่ีคงเดิมตลอดทัง้เร่ืองซึ่งแสดงออกมาให้เห็นเพียงด้านเดียว คือ เป็น
วัยรุ่นท่ีมีความเป็นมิตร สนุกสนานร่าเริง และไม่เหยียดเชือ้ชาติและสามารถอยู่ร่วมกับเพ่ือน
นกักีฬาผิวด าได้เป็นอย่างดี พวกเขาร่วมฝ่าฟันอุปสรรคท่ีเกิดจากอคติทางชาติพนัธุ์ ร่วมกับเพ่ือน
นกักีฬาผิวด าจนประสบความส าเร็จ 
 รอส มวัร์ ชายผิวขาว ฐานะปานกลาง นกัจิตวิทยาและเทรนเนอร์ประจ าทีมไมเนอร์ เป็น
ตวัละครประกอบท่ีมีสว่นชว่ยในการด าเนินเร่ือง เขาเป็นตวัละครท่ีมีบคุลิกภาพและพฤติกรรมท่ีคง



244 

เดิมตลอดทัง้เร่ืองซึ่งแสดงออกมาให้เห็นเพียงด้านเดียว คือ เป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาตามท่ี
ตนเองคิด เขาไม่ใช่คนเหยียดเชือ้ชาติแต่เขามีมมุมองตอ่การน านกักีฬาผิวด ามาอยู่ในทีมไมเนอร์
ของดอน ฮสักินส์ว่าเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถท าได้เพราะคนผิวด าไม่ได้รับการยอมรับในแวดวงกีฬา
บาสเกตบอลในขณะนัน้และอาจจะท าให้ทีมไมเนอร์ต้องแพ้ แตเ่ม่ือดอน ฮสักินส์ยงัคงยืนกรานว่า
ต้องการใช้นกักีฬาผิวด าโดยไมส่นเร่ืองอปุรรคเร่ืองสีผิว ท าให้รอส มวัร์ก็ไม่ขดัข้องอะไรและยงัคอย
ดแูลนกักีฬาทกุคนอยา่งเทา่เทียมกนั 
 แมร่ี ฮสักินส์ หญิงผิวขาว ฐานะปานกลาง เป็นตวัละครประกอบท่ีมีส่วนช่วยในการด าเนิน
เร่ือง เธอเป็นตวัละครท่ีไม่ซบัซ้อนและเป็นตวัละครท่ีเสริมตวัละครหลกัอย่างดอน ฮสักินส์ คือ เธอ
เป็นภรรยาของเขาและแม่ท่ีดีของลูกๆ ตัง้แตต้่นจนจบเร่ือง เธออยู่เคียงข้างดอน ฮสักินส์ ไม่ว่าจะ
ยามทกุข์หรือยามสุข แม้จะถูกคนผิวขาวบางส่วนมองเป็นตวัประหลาด เน่ืองจากสามีของเธอใช้
นกักีฬาผิวด าเป็นตวัจริงในการลงแข่งขนั ซึ่งในยคุสมยันัน้คนผิวด าไม่เป็นท่ียอมรับในแวดวงกีฬา
บาสเกตบอล  
 จากการวิเคราะห์ตวัละครท่ีส าคญัและตวัละครประกอบท่ีมีส่วนในการด าเนินเร่ืองของ
ภาพยนตร์เร่ือง Glory Road สรุปได้ว่าตวัละครผิวด าทัง้หมดมีคณุลกัษณะของตวัละครท่ีมีความ
มุ่งมัน่ อดทน และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคท่ีเกิดจากอคติทางชาติพนัธุ์ พวกเขาเป็นตวัละครท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามประสบการณ์หลงัจากท่ีได้รับความช่วยเหลือและสนบัสนุนจากตวั
ละครหลกัผิวขาว 

 ในด้านของตวัละครผิวขาวมีคณุลกัษณะอยู่เพียง 1 ประเภทตวัละครหลกัและตวัละคร
ประกอบท่ีมีบุคลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ือง คือ ไม่เหยียดเชือ้ชาติตัง้แตต้่นจนจบเร่ือง
และเป็นผู้ ท่ีคอยให้ความชว่ยเหลือและสนบัสนนุคนผิวด าจนท าให้ตวัเองได้รับผลกระทบจากการมี
อคตทิางชาตพินัธุ์ของสงัคมอเมริกนัในขณะนัน้ท่ีไม่ต้องการให้คนผิวด ามีความเท่าเทียมกนักบัคน
ผิวขาวซึง่เป็นชนกลุม่หลกั 
 นอกจากนีภ้าพยนตร์ยงัแสดงให้เห็นว่าตวัละครผิวขาวในเร่ืองนีมี้สถานทางเศรษฐกิจและ
สงัคมท่ีดีกว่าตวัละครผิวด า โดยตวัละครผิวด าเป็นผู้ ท่ีไม่มีต้นทนุทางสงัคม ตวัละครผิวขาวจึงใช้
ทนุการศกึษา(ต้นทนุทางสงัคม) มาเป็นข้อแลกเปล่ียนกบัในการเข้าร่วมทีมไมเนอร์  ท าให้ตวัละคร
ผิวด าใช้ความสามารถทางกีฬาบาสเกตบอลแลกกบัโอกาสในการศกึษาตอ่ระดบัมหาวิทยาลยั 
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4.2.7  วิเคราะห์ตัวละครในภาพยนตร์เร่ือง Pride 
 เม่ือวิเคราะห์ประเภทของตวัละครตามแนวคิดเร่ืองการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์แล้วพบว่า 
ภาพยนตร์เร่ือง Pride นีมี้ตวัละครส าคญัอยู่ 1 คน นัน่คือ จิม เอลลิส ผู้ ฝึกสอนว่ายน า้ของศนูย์
กีฬามาร์คสั ฟอสเตอร์ ในเมืองไนซ์ทาวน์ ฟิลาเดลเฟีย ภาพยนตร์เล่าเร่ืองอตัชีวประวตัิของเขาท่ี
เคยเป็นอดีตนกักีฬาวา่ยน า้ของวิทยาลยัเชนีย์ สเตทแตถ่กูกีดกนัจากกลุม่คนผิวขาวไม่ให้ลงแข่งขนั 
และเม่ือเขาสมคัรเข้าท างานก็ได้รับการปฏิเสธจากคนผิวขาว เขาไม่ต้องการเลือกงานอีกตอ่ไปได้ 
เขาจงึได้งานท าท่ีแผนกให้ความบนัเทิงของฟิลาเดลเฟียท่ีได้มอบหมายให้เขามีหน้าท่ีไปเก็บของท่ี
ศนูย์ฝึกกีฬามาร์คสั ฟอสเตอร์ท่ีเมืองไนซ์ทาวน์ในย่านชมุชนคนผิวด าของฟิลาเดลเฟียให้เรียบร้อย
ก่อนท่ีทางสภาเมืองจะปิดศูนย์ฝึกกีฬาฯแห่งนีล้ง และเขาก็ได้จับพลดัจับผลูกลายมาเป็นโค้ชผู้
ฝึกสอนกีฬาว่ายน า้ให้กับเด็กผิวด าจ านวนหกคนและตัง้ช่ือทีมว่าพีดีอาร์เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขัน
วา่ยน า้ในระดบัเล็กไปจนถึงการแขง่ขนัชิงแชมป์ระดบัชาติ 
 จิม เอลลิส ชายผิวด า ฐานะยากจน เป็นตวัละครหลักท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัในการด าเนิน
เร่ือง เขาเป็นตัวละครท่ีมีทัง้ดีและไม่ดีอยู่ในตัวเองและมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตาม
ประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ เป็นคนท่ีมีความมุ่งมัน่ตัง้ใจจริง ไม่ย่อท้อจนกว่าจะบรรลเุป้าหมาย เช่น 
เขาซอ่มแซมศนูย์ฝึกกีฬาฯ ท่ีอยูใ่นสภาพเส่ือมโทรมให้สามารถกลบัมาใช้งานได้ และสามารถสร้าง
ทีมวา่ยน า้พีดีอาร์ท่ีเป็นความภาคภูมิใจของชมุชนคนผิวด าในเมืองไนซ์ทาวน์ให้มีช่ือเสียงขึน้มาได้ 
แตด้่วยความท่ีเขาเป็นคนอารมณ์ร้อน ท าให้เขาต้องพบกบัความเดือดร้อนเช่นกนั เช่น เม่ือเขาต้อง
เผชิญกับเหตุการณ์ท่ีไม่เป็นธรรม เม่ือคนผิวขาวกีดกันไม่ให้เขาเข้าร่วมแข่งขันว่ายน า้  เขาจึง
ต้องการเรียกร้องสิทธิอันพึงมีของตวัเองจนเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทกับคนผิวขาวและ
ต ารวจ  เม่ือเขาเป็นโค้ชของทีมพีดีอาร์แล้ว เขาเกิดทะเลาะวิวาทกับอนัธพาลเจ้าถ่ินในเมืองไนซ์
ทาวน์ท่ีเข้ามาท าลายข้าวของในศนูย์ฝึกกีฬาฯ จนเป็นข่าว ท าให้เขาลงโทษตวัเองท่ีเป็นตวัอย่างท่ี
ไมดี่ให้กบันกักีฬาโดยการไมเ่ข้าไปคมุการแขง่ขนัวา่ยน า้ในนัดชิงแชมป์ระดบัชาต ิ 
 เอลสตนั จอห์นสัน ชายผิวด า ฐานะยากจน เป็นตวัละครประกอบท่ีมีส่วนช่วยในการ
ด าเนินเร่ือง เขาเป็นตวัละครท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ ใน
ตอนแรกเขาไม่ชอบท่ีคนนอกอย่างจิม เอลลิสเข้ามายุ่งกับศนูย์ฝึกกีฬาฯท่ีเขาดแูลอยู่  แต่เม่ือเขา
เห็นความมุ่งมั่นตัง้ใจของจิมท่ีจะฟื้นฟูศูนย์ฝึกกีฬาฯแห่งนีข้ึน้มาใหม่ เขาจึงคอยช่วยเหลือและ
สนับสนุนจิมในการฝึกสอนนักกีฬาทัง้หกคนของทีมพีดีอาร์ เช่น เขาเป็นคนขับรถพาจิมและ
นกักีฬาทีมพีดีอาร์ไปแขง่ขนัและเขาย่ืนค าร้องตอ่สภาเมืองเพ่ือขอให้ศนูย์ฝึกกีฬามาร์คสั ฟอสเตอร์
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แห่งนีย้งัคงเปิดท าการต่อไปได้ และเขายงัมีความภาคภูมิใจ เม่ือทีมพีดีอาร์เก็บสะสมคะแนนจน
สามารถมีช่ือในรายการแขง่ขนัวา่ยน า้ชิงแชมป์ระดบัชาติ 
 อนัเดร วิลเลียมสนั  ฮาคิม คาเตอร์ วอลท์ เดวิส เรจจี ้โจนส์  วิลลิเมน่า ธอมป์สนั และเท
เลอร์  นกักีฬาผิวด าของทีมพีดีอาร์ เป็นเยาวชนท่ีมีฐานะยากจนและอาศยัอยู่ในย่านชุมชนคนผิว
ด าของเมืองไนซ์ทาวน์ ฟิลาเดลเฟียเป็นตวัละครประกอบท่ีมีส่วนช่วยในการด าเนินเร่ือง ทัง้หกคน
เป็นตวัละครท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ เป็นวยัรุ่นท่ีชอบความ
สนกุสนานและก าลงัอยู่ในช่วงก าลงัค้นหาตนเอง และมีความตัง้ใจฝึกฝนตนเอง เช่น ในตอนแรก
พวกเขาว่ายน า้เพ่ือความสนุกเท่านัน้และไม่จริงจงัเม่ือถึงเวลาแข่งขนักลบัเห็นเป็นเร่ืองเล่นๆ แต่
เม่ือพวกเขาได้รับการว่ากล่าวตกัเตือนจากโค้ชจิม เอลลิส ถึงความมุ่งมั่นตัง้ใจในการว่ายน า้ให้
ประสบความส าเร็จ พวกเขาก็เปล่ียนพฤติกรรมใหม่โดยตัง้ใจฝึกว่ายน า้อย่างเต็มท่ี และเม่ือพวก
เขาไมเ่ป็นท่ียอมรับจากทีมนกักีฬาผิวขาว พวกเขาจึงเก็บเอาความเสียใจนีเ้ปล่ียนเป็นแรงผลกัดนั
ไปสู่ความส าเร็จ พวกเขาลงแข่งขันในทุกรายการและเอาชนะได้จนสามารถเป็นแชมป์ว่ายน า้
ระดบัชาต ิ

 ริชาร์ด บินโควสกี ้ชายผิวขาว โค้ชของทีมว่ายน า้ช่ือ เมนไลน์บาราคดูสั เป็นตวัละครฝ่าย
ตรงข้ามท่ีมีความขดัแย้งกบัตวัละครหลกั เขาเป็นตวัละครท่ีมีบคุลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้
เร่ืองซึ่งแสดงนิสัยออกมาเพียงด้านเดียว คือเป็นคนอวดดีและไม่เป็นมิตร และยังชอบดูถูกผู้ อ่ืน 
เป็นตวัละครขดัแย้งแบบฉบบัคนขีโ้กงท่ีท าให้ตวัละครหลกัอย่างจิม เอลลิส ต้องประสบกบัปัญหา
ในหลายครัง้ ในตอนสุดท้ายเขาเดินเข้ามาจับมือแสดงความยินดีกับทีมพีดีอาร์ท่ีได้เป็นแชมป์
ระดบัชาต ิ

 ซู คาเตอร์ หญิงผิวด า ฐานะยากจน สมาชิกสภาเมืองไนซ์ทาวน์ เป็นตวัละครประกอบท่ีมี
สว่นช่วยในการด าเนินเร่ือง เธอเป็นตวัละครท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามประสบการณ์ท่ี
ได้รับ คือการท่ีเธอเข้มงวดกบัน้องชายของเธอ(ฮาคิม)เร่ืองเรียนหนงัสือ เพ่ือต้องการให้น้องชายมี
อนาคตท่ีดี เธอไมช่อบให้น้องชายเอาแตเ่ลน่กีฬา แตเ่ม่ือจิมพยายามขอร้องเธอเพ่ือให้น้องชายเข้า
ร่วมทีมว่ายน า้ก็ท าให้เธอเปิดใจยอมรับและช่วยเหลือจิม โดยการสนบัสนนุทีมพีดีอาร์และช่วยให้
ศนูย์ฝึกกีฬามาคสั ฟอสเตอร์ยงัคงเปิดท าการตอ่ไปได้ทัง้ท่ีในตอนแรกเธอและสภาเมืองไนซ์ทาวน์
ต้องการจะปิดศนูย์ฯเพราะไม่มีใครเข้ามาใช้ เธอชอบพอกับจิม เอลลิส เธอโกรธมากเม่ือรู้ว่าเขา
เคยมีประวตัิทะเลาะวิวาท แต่สุดท้ายเธอและจิมก็มาสารถปรับความเข้าใจกันได้ และกลบัมามี
ความสขุเชน่เดมิ  
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 แฟรงคลิน เพียร์ซ ชายผิวด า เป็นตวัละครฝ่ายตรงข้ามท่ีมีความขดัแย้งกับตวัละครหลกั
อยา่งจิม เอลลิส เขาเป็นตวัละครท่ีมีบคุลิกและพฤตกิรรมคงเดมิตลอดทัง้เร่ืองซึ่งแสดงนิสยัออกมา
เพียงด้านเดียว คือ มีลกัษณะเป็นตวัละครแบบฉบบัของผู้ ร้ายท่ีมีแต่ความเลว เขาเป็นอันธพาล
ข้างถนนในชุมชนคนผิวด าของเมืองไนซ์ทาวน์ท่ีท าธุรกิจผิดกฎหมาย ชอบลักขโมย และท าลาย
ทรัพย์สิน  
 จากการวิเคราะห์ตวัละครท่ีส าคญัและตวัละครประกอบท่ีมีส่วนในการด าเนินเร่ืองของ
ภาพยนตร์เร่ือง Pride สรุปได้ว่าตวัละครผิวด าท่ีเป็นตวัละครหลกัและตวัละครประกอบนัน้มี
คณุลกัษณะของตวัละครท่ีมีความมุ่งมัน่ อดทน และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคท่ีเกิดจากอคติทางชาติ
พนัธุ์ พวกเขาเป็นตวัละครท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามประสบการณ์หลงัจากท่ีได้รับการ
เลือกปฏิบตัิจากคนผิวขาว พวกเขาจึงเก็บความเสียใจมาเป็นแรงผลกัดนัในการพิสูจน์ตนเองเพ่ือ
จะได้เป็นท่ียอมรับของสงัคม จนท าให้พวกเขาประสบความส าเร็จในท่ีสุด ส่วนตวัละครผิวด าซึ่ง
เป็นตวัละครขดัแย้งนัน้ไม่มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใดๆ ทัง้สิน้ตลอดทัง้เร่ือง เน่ืองจากเป็นตวั
ละครแบบฉบบัของผู้ ร้ายท่ีเป็นปรปักษ์กบัตวัละครหลกันัน่เอง 

 ในด้านของตวัละครผิวขาวมีคุณลกัษณะของตวัละครขัดแย้งท่ีเป็นปรปักษ์กับตวัละคร
หลกันัน้มีบุคลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ือง คือ เหยียดเชือ้ชาติและเลือกปฏิบตัิต่อคนผิว
ด า นอกจากนีภ้าพยนตร์ยงัแสดงให้เห็นวา่ตวัละครผิวขาวนัน้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม
ท่ีดีกว่าตวัละครผิวด าทัง้หมด เพราะตวัละครผิวด าไม่มีต้นทนุทางสงัคมจึงต้องร่วมกนัสร้างขึน้มา
เองโดยการพิสจูน์ตนเองให้เป็นท่ียอมรับของสงัคมและน าความภาคภูมิใจมาสู่ชมุชนคนผิวด าของ
พวกเขา 
 

4.2.8  วิเคราะห์ตัวละครในภาพยนตร์เร่ือง Hairspray 

 เม่ือวิเคราะห์ประเภทของตวัละครตามแนวคิดเร่ืองการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์แล้วพบว่า 
ภาพยนตร์เร่ือง Hairspray นีมี้ตวัละครส าคญัอยู่ 2 คน นัน่คือ เทรซ่ี เทิร์นแบลด และเวลม่า วอน 
ทสัเซิล ซึง่เป็นตวัละครท่ีบทบาทในการด าเนินเร่ือง ภาพยนตร์เล่าเร่ืองของเทรซ่ี เทิร์นแบลด วยัรุ่น
สาวผิวขาวร่างอ้วนท่ีใฝ่ฝันอยากจะเป็นนกัเต้นในรายการโปรดของเธอและเธอต้องการให้คนผิวด า
สามารถออกรายการร่วมกับคนผิวขาวได้ ส่วนเวลม่า วอน ทัสเซิล คือ ผู้ จัดการสถานี  เธอเป็น
ผู้หญิงผิวขาวท่ีเหยียดเชือ้ชาติและต้องการก าจัดเทรซ่ีและวันผิวสี (Negro Day) ออกไปจาก
รายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์ 

 เทรซ่ี เทิร์นแบลด หญิงผิวขาว ฐานะปานกลาง เป็นตวัละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัใน
การด าเนินเร่ือง เธอเป็นตวัละครท่ีมีบคุลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ืองซึ่งแสดงออกมาให้
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เห็นเพียงด้านเดียว คือ เป็นคนจิตใจดี ร่าเริงและมองโลกในแง่ดี ชอบความสนกุสนานและมีความ
เป็นมิตรกบัทกุคนโดยไม่เหยียดเชือ้ชาติ เธออยากให้คนผิวด าและคนผิวขาวสามารถออกรายการ
โทรทศัน์ร่วมกนัได้และในท่ีสดุเธอก็สามารถท าได้ส าเร็จตามท่ีได้ตัง้ใจเอาไว้ 
 เวลม่า วอน ทัสเซิล หญิงผิวขาว ฐานะปานกลาง เป็นตัวละครฝ่ายตรงข้ามท่ีมีความ
ขดัแย้งกับตวัละครหลักอย่างเทรซ่ี เทิร์นแบลด เธอเป็นตวัละครท่ีมีบุคลิกและพฤติกรรมคงเดิม
ตลอดทัง้เร่ืองซึ่งแสดงออกมาให้เห็นเพียงด้านเดียว คือ เป็นตวัละครแบบฉบบัของตวัร้ายท่ีมีนิสยั
ไมดี่ ชอบวางแผนการร้ายตลอดเวลา เธอเหยียดเชือ้ชาติและชอบดถูกูผู้ อ่ืน เธอไม่ต้องการให้เทรซ่ี 
เทิร์นแบลดอยูใ่นรายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์ท่ีเธอดแูลอยูแ่ละต้องการก าจดัวนัผิวสีออกไปให้ได้ 
 เอ๊ดนา่ เทิร์นแบลด หญิงผิวขาว ฐานะปานกลาง เป็นตวัละครประกอบท่ีมีส่วนช่วยในการ
ด าเนินเร่ืองและเป็นตวัละครเสริมตวัละครหลกัอย่างเทรซ่ี เทิร์นแบลด เธอเป็นตวัละครท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ ในตอนต้นเร่ืองเธอไม่ต้องการให้ลกูสาวไป
คดัตวัในรายการโชว์เพราะเธอเป็นคนไม่มีความมัน่ใจในตนเองและกลวัว่าลกูสาวจะผิดหวงั แต่
เม่ือลกูสาวแอบไปคดัตวัและสามารถเข้าไปอยู่ในรายการได้ส าเร็จ เธอจึงรู้สึกภาคภูมิใจในตวัลูก
สาวของเธอ ท าให้เธอเปล่ียนจากคนท่ีไมมี่ความมัน่ใจในตนเองให้เป็นคนท่ีกล้าแสดงออกในท่ีสดุ 

 ลิงค์ ลาร์กิน้ ชายผิวขาว เป็นตวัละครประกอบท่ีมีส่วนช่วยในการด าเนินเร่ืองและเป็นตวั
ละครเสริมตวัละครหลกัอย่างเทรซ่ี เทิร์นแบลด เขาเป็นตวัละครท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไป
ตามประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ เขาชอบเทรซ่ีมากแต่ก็เกรงกลวัตนเองจะเดือดร้อน เน่ืองจากเทรซ่ี
ต้องการให้เขาเข้าร่วมเดนิประท้วงเรียกร้องสิทธิให้กบัคนผิวด าร่วมกบัเธอ เขาปฏิเสธเพราะกลวัว่า
เวลม่า วอน ทัสเซิลจะปลดเขาออกจากรายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์ ท าให้เทรซ่ีผิดหวงัในตวัเขา
มาก แตภ่ายหลงัเขาก็เปล่ียนความคิดใหม่และเปล่ียนใจมาช่วยให้เทรซ่ีประสบความส าเร็จตามท่ี
เธอหวงัไว้ คือ ยกเลิกการแบง่แยกสีผิวในรายการโชว์ 

 คอร์น่ี คอลลินส์ ชายผิวขาว เป็นตวัละครประกอบท่ีมีส่วนช่วยในการด าเนินเร่ือง เขาเป็น
ตวัละครท่ีมีบุคลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ือง คือ เป็นคนสนุกสนานร่าเริงและเหยียดเชือ้
ชาติ เขาเป็นผู้ ท่ีเลือกให้เทรซ่ี เทิร์นแบลดได้เข้ามาเต้นในรายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์ของเขา และ
เขายงัประกาศยกเลิกการแบง่แยกสีผิว ท าให้คนผิวด าและคนผิวขาวสามารถออกรายการร่วมกัน
ได้ในท่ีสดุ 
 เมย์เบลล์ หญิงผิวด า เป็นตวัละครประกอบท่ีมีส่วนช่วยในการด าเนินเร่ือง เธอเป็นตวั
ละครท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ เป็นคนจิตใจดี มีน า้ใจ และ
มองโลกในแง่ดี เธอโดนเวลม่า วอน ทสัเซิล ดถููกผู้ชมในวนัผิวสีท่ีเธอเป็นพิธีกร แตเ่ธอก็ไม่ตอบโต้
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ใดๆ แตเ่ม่ือวนัร้องเพลงของคนผิวด าถูกยกเลิกไป ท าให้เธอเลือกเคล่ือนไหวเพ่ือเรียกร้องสิทธิให้
คนผิวด ามีความเทา่เทียมกบัคนผิวขาว 
 ซีวีด้  ชายผิวด า ลกูชายของเมย์เบล เป็นตวัละครประกอบท่ีมีส่วนช่วยในการด าเนินเร่ือง
และเป็นตวัละครเสริมตวัละครหลกัอย่างเทรซ่ี เทิร์นแบลด เขาเป็นตวัละครท่ีมีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ เป็นคนสนุกสนานร่าเริง มองโลกในแง่ดีและมีน า้ใจ
เหมือนกบัเมย์เบลล์ แมข่องเขา เขาร่วมมือกบัเทรซ่ี เทิร์นแบลดในการเรียกร้องสิทธิให้กบัคนผิวด า 
เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงขึน้ในสงัคมอเมริกนั 
 แอมเบอร์ วอน ทสัเซิล หญิงผิวขาว ฐานะปานกลาง เป็นตวัละครประกอบท่ีมีส่วนช่วยใน
การด าเนินเร่ืองและเป็นตวัละครเสริมตวัละครหลกัอย่างเวลมา วอน ทสัเซิล เธอเป็นตวัละครท่ีมี
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ เป็นหญิงสาวท่ีต้องการจะเป็นตวัเด่น
อยู่เสมอเพราะมีแม่คอยยุยงส่งเสริมแม้ว่าจะเป็นสิ่งท่ีผิดก็ตาม เธอร่วมมือกับแม่ของเธอในการ
กลัน่แกล้งเทรซ่ี แตท้่ายท่ีสดุเธอก็เปล่ียนทศันคติใหม่ เม่ือเธอไม่ได้ชนะการประกวดในต าแหน่งมิ
สทีนแฮร์สเปรย์อีกตอ่ไป เธอบอกให้แมข่องเธอให้ยอมรับความจริงท่ีเกิดขึน้ และเธอกลายเป็นมิตร
กบัคนผิวด า 

 จากการวิเคราะห์ตวัละครท่ีส าคญัและตวัละครประกอบท่ีมีส่วนในการด าเนินเร่ืองของ
ภาพยนตร์เร่ือง Hairspray สรุปได้ว่าตวัละครผิวด าในภาพยนตร์เป็นตวัละครประกอบท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมไปตามเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้หลงัจากได้รับการช่วยเหลือและสนบัสนนุจากตวั
ละครผิวขาว 
 ในด้านของตวัละครผิวขาวมีคณุลกัษณะอยู่ 3 ประเภท คือ 1.ตวัละครหลกัและตวัละคร
ประกอบ ท่ีมีบุคลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ือง คือ ไม่เหยียดเชือ้ชาติตัง้แต่ต้นจนจบเร่ือง 
2. ตวัละครประกอบท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ คือ ในตอนแรกตวั
ละครจะมีทศันคติเชิงเหยียดเชือ้ชาติแตภ่ายหลงัก็เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรม คือ 
มีทศันคติในแง่ดีต่อตวัละครหลกัผิวด า (ไม่มีการเหยียดเชือ้ชาติต่อตวัละครหลกัผิวด าอีก) 3.ตวั
ละครหลักท่ีมีความขัดแย้งต่อตัวละครอ่ืนท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใดๆ ทัง้สิน้ คือ มี
ทศันคตเิชิงเหยียดเชือ้ชาตติัง้แตต้่นจนจบเร่ือง 
 นอกจากนีย้งัแสดงให้เห็นวา่แม้ว่าตวัละครผิวด าและตวัละครผิวขาวของเมืองบลัติมอร์ใน
ภาพยนตร์เร่ืองนีจ้ะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเท่าเทียมกัน แต่ตวัละครผิวด าต้องถูก
แบ่งแยกสีผิวและเลือกปฏิบตัิจากคนผิวขาว เช่น คนผิวด าไม่สามารถเต้นร่วมกับคนผิวขาวใน
รายการโทรทศัน์ได้ โดยต้องแยกออกไปเป็นวนัท่ีมีเฉพาะคนผิวด าเทา่นัน้ 
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4.2.9  วิเคราะห์ตัวละครในภาพยนตร์เร่ือง The Great Debaters 

 เม่ือวิเคราะห์ประเภทของตวัละครตามแนวคิดเร่ืองการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์แล้วพบว่า 
ภาพยนตร์เร่ือง The Great Debaters นีมี้ตวัละครส าคญัอยู่ 1 คน นัน่คือ เมลวิน ทอลสนั อาจารย์
ของวิทยาลยัไวล่ีย์ โดยภาพยนตร์เล่าเร่ืองราวของศาสตราจารย์เมลวิน ทอลสนั ชายผิวด าท่ีสอน
ในวิทยาลยัไวล่ีย์ซึง่เป็นสถาบนัการศกึษาของคนผิวด า เขาจดัตัง้ทีมโต้วาทีเพ่ือแข่งขนักบัวิทยาลยั
อ่ืนๆ และสามารถเอาชนะมาได้ทกุครัง้ ส่งผลให้ทีมโต้วาทีของเขาได้รับเชิญจากมหาวิทยาลยัของ
คนผิวขาวเพ่ือให้เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที รวมถึงมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศ
สหรัฐอเมริกาอยา่งมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด และทีมโต้วาทีของเขาก็ได้รับชยัชนะในครัง้นีด้้วย 

 เมลวิน ทอลสนั ชายผิวด า ฐานะปานกลาง เป็นตวัละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัในการ
ด าเนินเร่ือง เขาเป็นตวัละครท่ีมีบคุลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ือง คือ เป็นคนท่ีฉลาดรอบรู้ 
และมีความสามารถมาก เขาจัดตัง้ทีมโต้วาทีท่ีมีสมาชิกเป็นนกัศึกษาในวิทยาลยัไวล่ีย์ท่ีเขาสอน
อยู ่เพ่ือไปแขง่ขนักบัวิทยาลยัอ่ืนๆ และมีความมุง่มัน่ตัง้ใจให้ทีมของเขาสามารถเอาชนะทีมโต้วาที
จากสถาบนัการศกึษาของคนผิวขาวให้ได้ เขาจงึฝึกฝนนกัศกึษาในทีมโต้วาทีของเขาอย่างเข้มงวด
และเป็นไปในรูปแบบท่ีเขาต้องการ เพ่ือให้แน่ใจว่าทีมของเขาจะได้รับชัยชนะในทุกครัง้  ใน
ขณะเดียวกันนัน้เขาก็มีอีกบทบาทหนึ่งซ่อนอยู่ ไม่ใช่ในฐานะอาจารย์ของวิทยาลัย แต่เป็นผู้ จัด
ประชมุลบักบัแรงงานผิวขาวและผิวด า เพ่ือจดัตัง้สหภาพแรงงาน เขาถกูจบักมุในฐานะผู้ ต้องสงสยั
วา่เป็นพวกคอมมิวนิสต์ 

 เฮนร่ี โลว์  ชายผิวด า นักศึกษาวิทยาลัยไวล่ีย์และสมาชิกในทีมโต้วาที เป็นตัวละคร
ประกอบท่ีมีส่วนช่วยในการด าเนินเร่ืองและเป็นตวัละครท่ีเสริมตวัละครหลกัอย่างเมลวิน ทอลสนั 
เขาเป็นตัวละคร ท่ีมีทัง้ ดีและไม่ดีอยู่ ในตัวเองและมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตาม
ประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ เป็นคนอารมณ์ร้อน มุทะลุ วู่วาม และเจ้าชู้  เป็นเหตุให้เขาตกอยู่ใน
สถานการณ์ท่ียากล าบากอยู่เสมอ เช่น มีเร่ืองชกต่อยในบาร์ของคนผิวด าจนเกือบจะถูกแทง
เสียชีวิต เขาเป็นคนท่ีเช่ือมัน่ในความคิดของตนเองสงู จึงมีความเห็นไม่ตรงกบัทอลสนัอยุ่บอ่ยครั ง้
และเขามกัจะโต้แย้งออกมาทนัที เพ่ือแสดงจดุยืนของตนเอง 

 ซาแมนธา บุ๊ก หญิงผิวด า นกัศกึษาวิทยาลยัไวล่ีย์และสมาชิกในทีมโต้วาที เป็นตวัละคร
ประกอบท่ีมีส่วนช่วยในการด าเนินเร่ืองและเป็นตวัละครท่ีเสริมตวัละครหลกัอย่างเมลวิน ทอลสนั 
เธอเป็นตวัละครท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ เป็นคนเรียบร้อย 
ไมค่อ่ยพดูและมีความมุ่งมัน่ตัง้ใจจริงโดยไม่ย่อท้อตอ่อปุสรรค เช่น เธอได้รับเลือกให้ขึน้โต้วาทีกบั
ทีมมหาวิทยาลยัของคนผิวขาวซึ่งเป็นการโต้วาทีครัง้แรกของเธอ เธอต่ืนเต้นและเกิดประหม่าจน
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พูดเสียงสั่น นอกจากนีเ้ธอยังโดนกลุ่มคนผิวขาวท่ีไม่ให้เกียรติเธอด้วยการลุกออกจากท่ีนั่งใน
ขณะท่ีเธอขึน้โต้วาที แตเ่ธอก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีและได้รับชยัชนะในการแข่งขนัโต้วาทีในครัง้
นัน้มาได้  
 เจมส์ ฟาร์เมอร์ จเูนียร์ ชายผิวด า นกัศกึษาวิทยาลยัไวล่ีย์และสมาชิกในทีมโต้วาที เป็นตวั
ละครประกอบท่ีมีส่วนช่วยในการด าเนินเร่ืองและเป็นตวัละครท่ีเสริมตวัละครหลกัอย่างเมลวิน 
ทอลสนั เขาเป็นตวัละครท่ีมีความซบัซ้อนและมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามประสบการณ์ท่ี
ได้รับ คือ เป็นคนท่ีพูดเก่ง สนุกสนานร่าเริง มีความซ่ือสตัย์และช่างสงัเกต เขามีอายุน้อยท่ีสุดใน
ทีมโต้วาทีจึงดเูป็นเด็กกว่าทกุคนแตเ่ขาก็มีความฉลาดไม่น้อยไปว่าใครซึ่งได้รับการซึมซบัจากพ่อ
ของเขาท่ีเป็นอาจารย์ของวิทยาลยัไวล่ีย์ เชน่ 

เขาให้สญัญาวา่จะเก็บความลบัของทอลสนัไว้โดยไม่บอกใครเด็ดขาด แม้จะท าให้พ่อของเขาโกรธ
และท าโทษเขา  เขาได้รับเลือกให้ขึน้พูดโต้วาทีเม่ือซาแมนธา บุ๊คถอนตวัแต่เขาก็แพ้ในครัง้แรก 
เน่ืองจากเพิ่งผ่านประสบการณ์อันเลวร้ายจากการเห็นชายผิวด าถูกฆ่าและเผาอย่างโหดเหีย้ม 
และเม่ือการแขง่ขนัโต้วาทีครัง้ส าคญักบัมหาวิทยาลยัฮาวาร์ดมาถึง เขาก็ได้รับมอบหมายจากเฮนร่ี 
โลว์เพ่ือนร่วมทีมให้ขึน้โต้วา ที เขาก็สามารถท าได้ดีมากและได้รับชัยชนะเป็นการสร้าง
ประวตัิศาสตร์ให้กบัทีมโต้วาทีของคนผิวด าว่าสามารถเอาชนะมหาวิทยาลยัชัน้น าของคนผิวขาว
ได้ส าเร็จ 
 ฮามิลตัน้ เบอร์เจส ชายผิวด า นักศึกษาวิทยาลยัไวล่ีย์และสมาชิกในทีมโต้วาที เป็นตวั
ละครประกอบท่ีมีส่วนช่วยในการด าเนินเร่ืองและเป็นตวัละครท่ีเสริมตวัละครหลกัอย่างเมลวิน 
ทอลสนั เขาเป็นตวัละครท่ีมีบคุลิกและพฤตกิรรมคงเดมิตลอดทัง้เร่ือง คือ เป็นคนฉลาดรอบรู้และมี
ความสามารถในด้านการพดูอยา่งมาก เขาเป็นผู้น าในการโต้วาทีร่วมกบัเฮนร่ี โลว์เสมอ จนกระทัง่
เขาถอนตวัออกไปจากทีมโต้วาที เพราะครอบครัวของเขาห่วงเร่ืองความปลอดภยั เน่ืองจากมีข่าว
ลือวา่ทอลสนั อาจารย์ของเขานัน้เป็นพวกคอมมิวนิสต์ซึง่สงัคมอเมริกนัมองวา่เป็นภยัอนัตราย 
 ดร. เจมส์ ฟาร์เมอร์ ซีเนียร์ ชายผิวด า ฐานะปานกลาง อาจารย์ประจ าวิทยาลยัไวล่ีย์ และ
เป็นพอ่ของเจมส์ ฟาร์เมอร์ จเูนียร์ เป็นตวัละครประกอบท่ีมีส่วนช่วยในการด าเนินเร่ือง เขาเป็นตวั
ละครท่ีมีบุคลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ือง คือ เป็นคนท่ีสุขุมและค่อนข้างเงียบขรึม เขา
เป็นพอ่ท่ีเข้มงวดและเป็นแรงบนัดาลใจของลกู เขาไม่ต้องการมีปัญหาจึงยอมเสียเปรียบให้กบัคน
ผิวขาว  
 นายอ าเภอโดซิเออร์ ชายผิวขาว เป็นตวัละครฝ่ายตรงข้ามท่ีมีความขดัแย้งกับตวัละคร
หลกัอย่างเมลวิน ทอลสนั  เขาเป็นตวัละครท่ีมีบคุลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ืองซึ่งแสดง
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นิสยัออกมาเพียงด้านเดียว คือ เป็นคนท่ีเหยียดเชือ้ชาติและเลือกปฏิบตัิต่อคนผิวด าอย่างทารุณ 
เช่น เขาสอบปากค าชาวไร่ท่ีเป็นแรงงานผิวด าด้วยการท าร้ายร่างกาย เพ่ือต้องการข้อมลูเก่ียวกับ
ทอลสนัและการประชมุลบั ทัง้ท่ีชาวไร่ท่ีเข้าร่วมประชมุลบัมีคนผิวขาวด้วย แตเ่ขาเลือกใช้วิธีรุนแรง
กบัคนผิวด าเทา่นัน้ 
 จากการวิเคราะห์ตวัละครท่ีส าคญัและตวัละครประกอบท่ีมีส่วนในการด าเนินเ ร่ืองของ
ภาพยนตร์เร่ือง The Great Debaters สรุปได้ว่าตวัละครผิวด ามีคณุลกัษณะอยู่ 2 ประเภทคือ 1. 
ตวัละครหลกัและตวัละครประกอบนัน้มีคณุลกัษณะของตวัละครท่ีมีความมุ่งมัน่ อดทน และไม่ย่อ
ท้อตอ่อปุสรรคท่ีเกิดจากอคติทางชาติพนัธุ์ พวกเขาเป็นตวัละครท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไป
ตามประสบการณ์หลงัจากท่ีได้สัมผสักับการเลือกปฏิบตัิจากคนผิวขาวท่ีต้องการจะฆ่าพวกเขา 
พวกเขาจึงเก็บเอาความเจ็บปวดและความเสียใจมาเป็นแรงผลกัดนัในการพิสจูน์ตนเองเพ่ือจะได้
เป็นท่ียอมรับของสงัคม จนท าให้พวกเขาประสบความส าเร็จในท่ีสดุ 2. ตวัประกอบท่ี มีบคุลิกและ
พฤตกิรรมคงเดมิตลอดทัง้เร่ือง คือ ยอมเสียเปรียบคนผิวขาวเพ่ือความปลอดภยัของตนเอง   
 ในด้านของตวัละครผิวขาวมีคุณลกัษณะของตวัละครขัดแย้งท่ีเป็นปรปักษ์กับตวัละคร
หลกัซึ่งภาพยนตร์แสดงให้เห็นว่าเป็นคนเหยียดเชือ้ชาติและเลือกปฏิบตัิต่อคนผิวด าด้วยการใช้
ความรุนแรงแสดงให้เห็นถึงการกดข่ีชนชัน้แรงงาน เม่ือนายอ าเภอท าร้ายร่างกายแรงงานผิวด าท่ี
เป็นพยานในการสอบปากค า  นอกจากนีย้ังแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าตวัละครผิวด าและผิวขาวของ
เมืองมาร์แชล รัฐเท็กซสัในภาพยนตร์เร่ืองนีจ้ะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเท่าเทียมกัน 
แตต่วัละครผิวด าต้องถกูแบง่แยกสีผิวและเลือกปฏิบตัิจากคนผิวขาวท่ีท่ีเหยียดเชือ้ชาติ เช่น ม้านัง่
สาธารณะท่ีนัง่ได้เฉพาะคนผิวขาว 
 

4.2.10  วิเคราะห์ตัวละครในภาพยนตร์เร่ือง Lakeview Terrace 
 เม่ือวิเคราะห์ประเภทของตวัละครตามแนวคิดเร่ืองการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์แล้วพบว่า 
ภาพยนตร์เร่ือง Lakeview Terrace นีมี้ตวัละครส าคญัอยู่ 3 คน นัน่คือ เอเบิล เทอร์เนอร์ ชายผิว
ด าท่ีมีอาชีพเป็นต ารวจ คริส แมทสนั ชายหนุ่มผิวขาวท่ีเพิ่งแตง่งานกบัภรรยา ลิซ่า แมทสนั หญิง
ผิวด า ทัง้คูเ่ป็นคูรั่กตา่งสีผิวท่ีย้ายเข้ามาอยู่ข้างบ้านของเอเบิล ภาพยนตร์เล่าเร่ืองของเอเบิลท่ีไม่
ต้อนรับเพ่ือนบ้านใหม่และพยายามท าให้คูรั่กผิวด าย้ายออกไปจากละแวกบ้านให้ได้ จนสดุท้ายก็
กลายเป็นโศกนาฏกรรมแก่ตวัเอง 
 เอเบลิ เทอร์เนอร์ ชายผิวด า ฐานะปานกลาง เป็นตวัละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัในการ
ด าเนินเร่ือง เขาเป็นตวัละครท่ีมีทัง้ดีและไม่ดีอยู่ในตวัเองและมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตาม
ประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ เป็นคนเสียสละเพ่ือส่วนรวม ด้วยหน้าท่ีการงานของเขาท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ี
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ต ารวจ ในตอนกลางคืนเขาจงึออกเดนิตรวจในละแวกบ้านเพ่ือเฝ้าระวงัความปลอดภยัจนเป็นท่ีช่ืน
ชมของเพ่ือนบ้านมากมาย  ในขณะเดียวกันเขาก็แสดงด้านไม่ดีให้เห็นเม่ือมีเพ่ือนบ้านใหม่ท่ีเป็น
คูรั่กตา่งสีผิวย้ายเข้ามาอยู ่เอเบลิเป็นคนท่ีมีอคตติอ่คูรั่กตา่งสีผิว เน่ืองจากภรรยาของเขาหนีไปกบั
ชู้ รักท่ีเป้นคนผิวขาว เขาจึงมีพฤติกรรมคกุคามเพ่ือนบ้านตัง้แตว่นัแรกท่ีคริสและลิซ่า แมทสนัย้าย
เข้ามาอยู ่การกระท าของเขาทวีความรุนแรงมากขึน้เร่ือยๆ และกลายเป็นโศกนาฏกรรมในท่ีสดุ 
 คริส แมทสัน ชายผิวขาว ฐานะปานกลาง เป็นตวัละครหลักท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัในการ
ด าเนินเร่ือง เขาเป็นตวัละครท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ เป็น
คนจิตใจดีและยอมคน เชน่เขามีความละอายใจเม่ือรู้ว่าเอเบิลและลกูๆ เห็นเขาและภรรยาท าเร่ือง
ไม่เหมาะสมในสระว่ายน า้และกล่าวขอโทษในเร่ืองท่ีเกิดขึน้ เขามีความเกรงใจเม่ือต้องไปขอร้อง
เพ่ือนบ้านหลายครัง้ แตเ่ม่ือเขาและภรรยาได้รับการคกุคามจากเอเบิลจนได้รับความเดือดร้อน เขา
ก็ไม่นิ่งเฉยและได้โต้ตอบเอเบิลไปเช่นกัน เช่น  เขาติดไฟกันขโมยให้ส่องแสงสว่างมากไปยัง
ห้องนอนของเอเบิล เพ่ือให้เอเบิลนอนไม่หลบัเช่นเดียวกับเขาและภรรยา การท่ีเขาน าต้นไม้สงูมา
ปลูกกัน้รัว้ระหว่างบ้านของเขากบัเอเบิลเพ่ือเป็นการตอบโต้ท่ีเอเบิลไม่เคารพสิทธิส่วนบคุคลของ
เขาและภรรยา   
 ลิซ่า แมทสนั หญิงผิวด า ฐานะดี เป็นตวัละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัในการด าเนินเร่ือง 
เธอเป็นตวัละครท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับ คือเป็นคนจิตใจดี มี
น า้ใจและมองโลกในแง่ดี เช่น แม้ว่าคริส สามีของเธอมองว่าเอเบิลนัน้ไม่คอ่ยเป็นมิตรแต่เธอก็ยงั
มองเอเบลิในแง่ดีอยูเ่พราะเพิ่งย้ายเข้ามาอยูใ่หม ่แตเ่ม่ือเธอพฤติกรรมท่ีไม่ดีของเอเบิลหลายอย่าง
ท าให้เธอเช่ือในสิ่งท่ีคริส สามีของเธอเล่าว่าเอเบิลนัน้ไม่ใช่เพ่ือนบ้านท่ีเป็นมิตรกับคู่รักต่างสีผิว
อยา่งพวกเขา 

 จากการวิเคราะห์ตวัละครท่ีส าคญัและตวัละครประกอบท่ีมีส่วนในการด าเนินเร่ืองของ
ภาพยนตร์เร่ือง Lakeview Terrace สรุปได้ว่าตวัละครหลกัผิวด าเพศชายนัน้มีคณุลกัษณะของตวั
ละครฝ่ายตรงข้ามท่ีมีความขดัแย้งกบัตวัละครอ่ืนๆ เป็นตวัละครท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ใดๆ ทัง้สิน้ตลอดทัง้เร่ือง ส่วนตวัละครหลกัผิวด าเพศหญิงมีคณุลักษณะของตวัละครท่ีมองโลกใน
แง่ดีและมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามประสบการณ์หลงัจากท่ีได้รับการเลือกปฏิบตัิจากตวั
ละครผิวด าเพศชาย 
 ในด้านของตวัละครผิวขาวซึ่งเป็นตวัละครหลกัมีคณุลกัษณะของตวัละครท่ีมองโลกในแง่
ดีและมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามประสบการณ์ หลงัจากท่ีได้รับการเลือกปฏิบตัิจากตวั
ละครผิวด า 
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 ภาพยนตร์เร่ืองนีแ้สดงให้เห็นถึงการเหยียดเชือ้ชาติท่ีแตกต่างไปจากภาพยนตร์เร่ืองอ่ืน 
เน่ืองจากเป็นการเหยียดเชือ้ชาตท่ีิเกิดจากตวัละครผิวด า ในขณะท่ีภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างเร่ืองอ่ืน
นัน้เป็นการเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบัติต่อคนผิวด าของตัวละครผิวขาว นอกจากนี ้
ภาพยนตร์ยังแสดงให้เห็นว่าในสหรัฐอเมริกายุคปัจจุบัน คนผิวด าสามารถมีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสงัคมท่ีเทา่เทียมกบัคนผิวขาว 

 

4.2.11  วิเคราะห์ตัวละครในภาพยนตร์เร่ือง The Help 

 เม่ือวิเคราะห์ประเภทของตวัละครตามแนวคิดเร่ืองการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์แล้วพบว่า 
ภาพยนตร์เร่ือง The Help นีมี้ตวัละครส าคญัอยู ่4 คน นัน่คือ เอบิลีน คลาร์ก คนรับใช้ผิวด า, มินน่ี 
แจ๊คสนั คนรับใช้ผิวด า, ยจูิเนีย สกีเตอร์ เฟแลน หญิงผิวขาวเป็นคอลมันิสต์และนกัเขียน, ฮิลล่ี ฮอ
ลบรุ๊ค สาวสังคมของเมืองแจ็คสัน มิสซิสซิปปี้ ภาพยนตร์เล่าถึงการใช้ชีวิตของคนรับใช้ผิวด าท่ี
ท างานรับใช้นายจ้างผิวขาว และได้ถูกถ่ายทอดลงในหนังสือช่ือ The Help ท่ีเป็นการบอกเล่า
เร่ืองราวของนายจ้างผา่นมมุมองของคนรับใช้ 
 เอบิลีน คลาร์ก หญิงผิวด า ฐานะยากจน เป็นตวัละครหลักท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัในการ
ด าเนินเร่ือง เธอเป็นตวัละครท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ เป็น
คนจิตใจดีและมีความซ่ือสตัย์ในการท างาน  มีความเป็นมิตรและป็นห่วงเป็นใยผู้ อ่ืนอยู่เสมอ เช่น 
ในตอนแรกเธอไม่ยอมให้สกีเตอร์สัมภาษณ์เพ่ือเขียนหนังสือเพราะกลัวคนจะรู้ว่าเธอน าเร่ือง
นายจ้างผิวขาวมาเล่า แตเ่ม่ือมินน่ีเพ่ือนรักของเธอ ถกูนายจ้างผิวขาวไล่ออกและใส่ร้ายป้ายสีท า
ให้มินน่ีไมส่ามารถหางานท าท่ีไหนได้เลย ท าให้เอบิลีนเปล่ียนใจยอมให้สกีเตอร์สมัภาษณ์ในท่ีสดุ 
นอกจากนีเ้ธอยงัเป็นคนท่ีเก็บความรู้สกึไว้ภายใน เธอซ่อนความเศร้าเสียใจท่ีต้องสญูเสียลกูชายท่ี
ก าลงัมีอนาคตท่ีดีไปเพราะถกูคนผิวขาวฆา่ตาย 

ยูจิเนีย สกีเตอร์ เฟแลน หญิงผิวขาวในสงัคมชนชัน้กลาง ฐานะดี เป็นตวัละครหลกัท่ีมี
บทบาทท่ีส าคญัในการด าเนินเร่ือง เธอเป็นตวัละครท่ีมีบคุลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ือง 
คือ เป็นหญิงสาวท่ีแตกต่างจากผู้หญิงในรุ่นราวคราวเดียวกันกับเธอ เธอไม่ใส่ใจเร่ืองความสวย
ความงาม เธอเรียนจบมหาวิทยาลยัและต้องการท าอาชีพท่ีเธอใฝ่ฝันมากกว่าการหาคู่ครอง รัก
ความถูกต้องและไม่เหยียดเชือ้ชาติ เช่น เม่ือเพ่ือนของเธอพูดถึงเร่ืองคนผิวด าในแง่ลบ เธอไม่
ต้องการให้หญิงรับใช้ผิวด าได้ยินจึงรีบเปล่ียนเร่ืองนอกจากนีเ้ธอยังไม่พอใจท่ีเพ่ือนของเธอนัน้
ต้องการแบง่แยกสีผิว เธอจงึไมใ่ห้ความร่วมมือใดๆ ทัง้สิน้ 

มินน่ี แจ๊คสนั หญิงผิวด า ฐานะยากจน เป็นตวัละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัในการด าเนิน
เร่ือง เธอเป็นตัวละครท่ีมีทัง้ดีและไม่ดีอยู่ในตัวเองและมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตาม
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ประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ เป็นคนไมย่อมคน พดูจาตรงไปตรงมา เช่น เม่ือเธอถกูฮิลล่ีไล่ออกและใส่
ร้ายป้ายสี เธอจึงแก้แค้นเอาคืนฮิลล่ีด้วยการท าพายช็อกโกแลตผสมอุจจาระของเธอไปให้ฮิลล่ี
รับประทาน เธอไม่ยอมให้สกีเตอร์สมัภาษณ์เพ่ือเขียนหนงัสือจนกว่าจะแน่ใจแล้วว่าไว้ใจสกีเตอรื
ได้ถึงยอมชว่ย เธอเป็นคนท่ีกลวัสามีมาก เน่ืองจากเขาเป็นคนอารมณ์ร้ายและชอบท าร้ายร่างกาย
เธอ เม่ือเธอได้รับการต้อนรับอยา่งอบอุน่จากซีเลีย ฟตุและสามี จนท าให้เธอรู้สึกเข้มแข็งขึน้ เธอจึง
พาลกูๆ ของเธอหนีไปจากสามีตลอดกาล 

ฮิลล่ี ฮอลบรุ๊ค หญิงผิวขาว สาวสงัคม ฐานะดี เป็นตวัละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัในการ
ด าเนินเร่ืองซึ่งเป็นตัวละครท่ีมีความขัดแย้งกับตัวละครหลักอีกสามคน เธอเป็นตัวละครท่ีไม่
ซบัซ้อน เน่ืองจากมีบคุลิกและพฤตกิรรมคงเดมิตลอดทัง้เร่ืองซึง่แสดงออกมาให้เห็นเพียงด้านเดียว 
คือเป็นคนจิตใจไม่ดี มีนิสยัร้ายกาจแม้กระทัง่กบัแม่ของตวัเอง การกระท าของเธอแสดงให้เห็นถึง
ความคดิของเธอท่ีเหยียดเชือ้ชาต ิมกัจะดถูกูเหยียดหยามผู้ อ่ืน กดข่ีขม่เหงชนชัน้แรงงานท่ีไม่มีทาง
สู้  อยา่งการท่ีฮิลล่ีไลม่ินน่ีออกจากงานและใสร้่ายวา่มินน่ีเป็นหวัขโมย เพ่ือท่ีมินน่ีจะได้ไม่มีใครกล้า
รับเข้าท างาน นอกจากนีเ้ธอยงัแจ้งต ารวจจบัยลู เมคนรับใช้ท่ีเก็บแหวนวงหนึ่งในบ้านของเธอได้
และแอบเอาไปขายเพ่ือน าเงินไปสง่ให้ลกูชายได้เรียนหนงัสือ 
 ซีเลีย ฟตุ หญิงผิวขาว สาวสงัคมตา่งถ่ิน ฐานะดี เป็นตวัละครประกอบท่ีมีส่วนช่วยในการ
ด าเนินเร่ือง เธอเป็นตวัละครท่ีมีบุคลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ือง คือ เป็นตวัละครแบบ
ฉบบัของผู้หญิงท่ีมองโลกในแง่ดี จิตใจดี และอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลา  เธอไม่เหยียดเชือ้ชาติ มี
ความเป็นมิตรกบัทกุคน เช่น เธอไม่ถือตวักบัมินน่ีตัง้แตค่รัง้แรกท่ีพบกนั  เธอสามารถพูดคยุอย่าง
เป็นกนัเองและสวมกอดคนรับใช้ผิวด าได้ ซึง่แตกตา่งกบัผู้หญิงคนอ่ืนในสงัคมเดียวกนั 
 อลิซาเบธ ลีฟอลท์ หญิงผิวขาว สาวสงัคม ฐานะดี เป็นตวัละครประกอบท่ีใช้เพ่ือเสริมตวั
ละครหลักอย่างฮิลล่ี ฮอลบรุ๊คและเป็นตวัละครท่ีมีบุคลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ืองซึ่ง
แสดงออกมาให้เห็นเพียงด้านเดียว คือ เป็นตวัละครแบบฉบบัของผู้หญิงหวัอ่อน ไม่มีปากมีเสียง 
เช่น  เธอจะเป็นผู้ท าตามฮิลล่ี เพ่ือนของเธอซึ่งตัง้ตนเป็นผู้น ากลุ่ม เธอเช่ือฟังฮิลล่ีเสมอ แม้เป็น
เร่ืองในครอบครัวของตนเอง ท าให้สามีของเธอไม่พอใจ นอกจากนีเ้ธอยงัยอมให้ฮิลล่ีใส่ร้ายป้ายสี
คนรับใช้ผิวด าแสนซ่ือสตัย์อยา่งเอบลีินวา่ขโมยของในบ้านไป เพ่ือเป็นข้ออ้างในการไล่เอบิลีนออก 
เน่ืองจากฮิลล่ีต้องการแก้แค้นท่ีเอบิลีนร่วมมือกบัสกีเตอร์ ในการเขียนหนงัสือช่ือ The Help โดยมี
เร่ืองจริงท่ีนา่อบัอายของฮิลล่ีอยูใ่นนัน้ด้วย  
 คณุนายเฟแลน หญิงผิวขาว สาวสงัคม ฐานะดี เป็นตวัละครประกอบท่ีใช้เพ่ือเสริมตวั
ละครหลกัอย่างยจูิเนีย สกีเตอร์ เฟแลนและเป็นตวัละครท่ีมีบุคลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้
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เร่ืองซึ่งแสดงออกมาให้เห็นเพียงด้านเดียว คือ เป็นคนเหยียดเชือ้ชาติ เธอต้องการให้สกีเตอร์ลูก
สาวคนเดียวของเธอ มีความประพฤติเหมือนกบัหญิงสาวในรุ่นราวคราวเดียวกนั คือ แตง่งานและ
มีครอบครัว นอกจากนีเ้ธอจ าต้องไล่คนรับใช้ผิวด าเก่าแก่ออกไปเพียงเพ่ือต้องการให้บรรดาคนผิว
ขาวในชนชัน้สูงซึ่งเป็นแขกในงานเลีย้งของเธอพึงพอใจ นอกจากนีเ้ธอก็ไม่ต้องการสนับสนุน
ขบวนการเคล่ือนไหวเร่ืองสิทธิพลเมืองของคนผิวด าท่ีเรียกร้องความเท่าเทียมกนัในสงัคมอเมริกนั
อยูใ่นขณะนัน้ 
 จากการวิเคราะห์ตวัละครท่ีส าคญัและตวัละครประกอบท่ีมีส่วนในการด าเนินเร่ืองของ
ภาพยนตร์เร่ือง The Help สรุปได้ว่าตวัละครหลกัผิวด ามีคณุลกัษณะของตวัละครท่ีมีความอดทน 
อดกลัน้ตอ่อปุสรรคท่ีเกิดจากความยากจนและอคติทางชาติพนัธุ์ น ามาสู่การเลือกปฏิบตัิตอ่คนผิว
ด า พวกเธอเป็นตวัละครท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามประสบการณ์หลงัจากท่ีได้รับการ
สนบัสนนุจากตวัละครผิวขาว  

 ในด้านของตวัละครผิวขาวมีคณุลกัษณะอยู่ 2 ประเภท คือ 1.ตวัละครหลกัและตวัละคร
ประกอบ ท่ีมีบุคลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ือง คือ ไม่เหยียดเชือ้ชาติตัง้แต่ต้นจนจบเร่ือง 
2. ตวัละครหลักท่ีมีความขัดแย้งต่อตวัละครหลักอ่ืนๆ และตวัละครประกอบท่ีมีเพ่ือใช้เสริมตัว
ละครหลกัซึ่งไม่มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใดๆ ทัง้สิน้ คือ มีทศันคติเชิงเหยียดเชือ้ชาติตัง้แต่ ต้น
จนจบเร่ือง นอกจากนีภ้าพยนตร์ยงัแสดงให้เห็นว่าตวัละครผิวขาวมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สงัคมท่ีดีกว่าตวัละครผิวด า โดยมีการแบง่แยกชนชัน้อย่างชดัเจน คือ คนผิวขาวเป็นชนชัน้กลาง 
สว่นคนผิวด าเป็นชนชัน้แรงงานท่ีต้องถกูกดข่ีและเลือกปฏิบตัิจากคนผิวขาว เช่น การแบง่แยกสีผิว
ซึง่ระบไุว้เป็นกฎหมายของเมืองและมีบทลงโทษส าหรับผู้ ท่ีฝ่าฝืนสร้างความหวาดกลวัให้แก่คนผิว
ด าเป็นอยา่งมาก  
 

4.2.12  วิเคราะห์ตัวละครในภาพยนตร์เร่ือง Django Unchained 
เม่ือวิเคราะห์ประเภทของตวัละครตามแนวคิดเร่ืองการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์แล้วพบว่า 

ภาพยนตร์เร่ือง Django Unchained นีมี้ตวัละครส าคญัอยู่ 3 คน นัน่คือจงัโก้ ทาสผิวด า ดร.คิง 
ชลูทซ์ นกัล่าค่าหวันกัโทษ คาลวิน แคนดี ้เจ้าของไร่แคนดีแ้ลนด์ ภาพยนตร์เล่าถึงเร่ืองของจงัโก้ 
ทาสผิวด าท่ีถกูขายแยกกบัภรรยาและได้รับอิสรภาพจาก ดร.คิง ชลูทซ์ อดีตทนัตแพทย์ท่ีผนัตวัมา
เป็นนกัล่าคา่หวัท่ีต้องการให้จงัโก้ช่วยตามหานกัโทษหลบหนีให้แก่เขา และให้จงัโก้เป็นคูห่ใูนการ
ลา่คา่หวักบัเขาจนกวา่จะเจอกบัภรรยาท่ีพลดัพรากจากกนั  

จงัโก้ ชายผิวด า ทาสท่ีได้รับอิสรภาพ เป็นตวัละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัในการด าเนิน
เร่ือง เขาเป็นตวัละครท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับ คือ เป็นคนท่ี
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จิตใจดีและรักภรรยามาก อย่างในตอนท่ีเขาเป็นทาส เขาต้องอดทนจากการถูกทรมานจากนาย
ทาสผิวขาวโดยไม่สามารถขดัขืนได้และไม่สามารถช่วยเหลือภรรยาท่ีถกูลงโทษได้เลย  เขาจึงเก็บ
เอาความแค้นท่ีมีต่อคนผิวขาวมาช่วยดร.ชูลทซ์ท างานเป็นนักล่าค่าหัว เพ่ือตามหานักโทษท่ี
หลบหนีคดีท่ีท างานเป็นคนคมุทาสและเคยทรมานเขากบัภรรยา ในตอนท่ียงัเป็นทาสอยู่ และเม่ือ
เขาได้รับอิสรภาพจากดร.ชลูทซ์แล้วเขาก็ดัน้ด้นตามหาภรรยาท่ีพลดัพรากจากกนัและต้องการไถ่
ตวัเธอจากนายทาสท่ีซือ้เธอไป  

ดร.คิง ชลูทซ์ ชายผิวขาว นกัล่าคา่หวั เป็นตวัละครหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัในการด าเนิน
เร่ือง เขาเป็นตัวละครท่ีมีบุคลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ือง คือ เป็นคนจิตใจดีและมี
มนุษยธรรม เขาให้อิสรภาพแก่จงัโก้จากการเป็นทาสและช่วยตามหาบรูมฮิลด้า ภรรยาของจงัโก้
ด้วยความเต็มใจ  ด้วยความท่ีเขาเป็นคนมีมนษุยธรรม เขาจึงไม่อาจนิ่งเฉยได้เม่ือเห็นคนถกูกดข่ี
ข่มเหงอย่างร้ายกาจ เช่น เขาตดัสินใจยิงคาลวิน แคนดีเ้สียชีวิต เน่ืองจากคาลวิน แคนดีน้ัน้ สั่ง
ลงโทษทาสผิวด าด้วยความโหดร้ายทารุณอยา่งท่ีสดุ  

คาลวิน แคนดี ้ชายผิวขาว เจ้าของไร่แคนดีแ้ลนด์ ฐานะดี เป็นตวัละครฝ่ายตรงข้ามท่ีมี
ความขดัแย้งกับตวัละครหลกั  เขาเป็นตวัละครท่ีมีบุคลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ืองซึ่ง
แสดงนิสยัออกมาเพียงด้านเดียว คือ เป็นคนท่ีมีจิตใจโหดเหีย้ม ไร้ความปราณี เช่น เขาโปรดปราน
มวยปล า้แมนดงิโก้ ซึง่เป็นกีฬาท่ีใช้ทาสผิวด ามาตอ่สู้กัน มีเพียงผู้ชนะเท่านัน้ท่ีจะรอดชีวิต หากแพ้
จะถกูฆา่ตายเทา่นัน้ เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นวา่เขามีพฤตกิรรมท่ีโหดร้ายทารุณอยา่งถึงท่ีสดุ  

สตีเฟ่น ชายผิวด า เป็นตวัละครฝ่ายตรงข้ามท่ีมีความขดัแย้งกบัตวัละครหลกั  เขาเป็นตวั
ละครท่ีมีบคุลิกและพฤตกิรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ืองซึ่งแสดงนิสยัออกมาเพียงด้านเดียว คือ เป็นคน
จิตใจโหดเหีย้ม เขาเป็นคนผิวด าท่ีเหยียดเชือ้ชาติด้วยกันเอง เขาสามารถทรมานคนผิวด าด้วย
กนัเองได้โดยท่ีไม่รู้สึกผิดแตอ่ย่างใด เช่น เขาสัง่ทรมานบรูมฮิลด้า ทาสผิวด าท่ีแอบหนีออกไปจาก
ไร่แคนดีแ้ลนด์ด้วยการฝังเธอไว้ภายในโลงกลางแดดจดัในตอนกลางวนั เพ่ือเป็นการลงโทษ เขา
อาฆาตคนผิวด าด้วยกนัจนกลายเป็นโศกนาฏกรรมแก่ตนเอง  

บรูมฮิลด้า ทาสหญิงผิวด า เป็นตวัละครประกอบท่ีมีส่วนช่วยในการด าเนินเร่ือง เธอเป็น
ตวัละครท่ีไมซ่บัซ้อนและเป็นตวัละครท่ีเสริมตวัละครหลกัอย่างจงัโก้  คือ  เป็นคนท่ีมีความมมุานะ
และอดทนสงู  เช่น เธอไม่ลดละความพยายามในการหลบหนีจากนายทาสหลายครัง้ แม้จะถกูจบั
กลบัมาได้ทกุครัง้และถกูลงโทษด้วยการทรมานก็ตาม  

สเปนเซอร์ เบนเน็ตต์ หรือบิ๊กแดดดี ้ชายผิวขาว ฐานะดี เป็นตวัละครฝ่ายตรงข้ามท่ีมี
ความขดัแย้งกบัตวัละครหลกัอยา่งจงัโก้และดร.ชลูทซ์ เขาเป็นตวัละครท่ีมีบคุลิกและพฤติกรรมคง
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เดิมตลอดทัง้เร่ืองซึ่งแสดงนิสัยออกมาเพียงด้านเดียว คือ เป็นแบบฉบับของตัวร้ายท่ีมีจิตใจ
โหดเหีย้ม เป็นคนรวยท่ีหยิ่งยโสโอหงัและเหยียดเชือ้ชาติ เขาสามารถฆ่าคนผิวด าได้โดยไม่รู้สึกผิด
แตอ่ยา่งใด  
 จากการวิเคราะห์ตวัละครท่ีส าคญัและตวัละครประกอบท่ีมีส่วนในการด าเนินเร่ืองของ
ภาพยนตร์เร่ือง Django Unchained สรุปได้ว่าตวัละครผิวด ามีคณุลกัษณะ 3 ประเภท คือ 1. ตวั
ละครหลักเพศชายมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามประสบการณ์หลังจากท่ีได้รับความ
ช่วยเหลือและสนบัสนนุจากตวัละครหลกัผิวขาว 2. ตวัละครประกอบเพศหญิงมีคณุลกัษณะของ
ตวัละครท่ีมีบคุลิกและพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ือง คือ เป็นผู้ ท่ีมีความอดทน มุมานะ ไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรคท่ีผ่านเข้ามาในชีวิต โดยตวัละครมีฐานะยากจนและเป็นทาสผิวด าท่ีท าทุกวิถีทาง
เพ่ือให้ได้มาซึง่อิสรภาพ 3. ตวัละครขดัแย้งมีคณุลกัษณะท่ีเป็นปรปักษ์กบัตวัละครหลกันัน้มีบคุลิก
และพฤติกรรมคงเดิมตลอดทัง้เร่ือง คือ เหยียดเชือ้ชาติและเลือกปฏิบตัิต่อคนผิวด าด้วยกันเอง
อยา่งโหดเหีย้ม เพราะได้รับการสนบัสนนุจากตวัละครฝ่ายตรงข้ามผิวขาว 

 ในด้านของตวัละครผิวขาวทัง้หมดในภาพยนตร์เร่ืองนีมี้คณุลกัษณะอยู่ 2 ประเภท คือ 1.
ตวัละครหลกัมีบคุลิกและพฤตกิรรมคงเดมิตลอดทัง้เร่ือง คือ ไม่เหยียดเชือ้ชาติตัง้แตต้่นจนจบเร่ือง 
2. ตวัละครขดัแย้งท่ีเป็นปรปักษ์กบัตวัละครหลกันัน้ไม่มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใดๆ ทัง้สิน้ คือ 
เหยียดเชือ้ชาติตัง้แต่ต้นจนจบเร่ือง นอกจากนีภ้าพยนตร์ยังแสดงให้เห็นว่าตัวละครผิวขาวมี
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีดีกวา่ตวัละครผิวด า โดยมีการแบง่แยกชนชัน้อย่างชดัเจน คือ 
คนผิวขาวเป็นชนชัน้กลางและเป็นเจ้าของทาสผิวด า ส่วนคนผิวด าเป็นแรงงานทาสท่ีต้องถกูกดข่ี
และเลือกปฏิบตัิจากคนผิวขาว เช่น การลงโทษอันแสนโหดร้ายท่ีกระท าต่อทาสผิวด าจนถึงแก่
ความตายหรือได้รับความทรมานอย่างแสนสาหสั 

 เม่ือผู้ วิจยัวิเคราะห์กลวีธีการน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อชาว
แอฟริกนั-อเมริกนัในภาพยนตร์ฮอลลีวดูกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 12 เร่ืองผ่านองค์ประกอบของแนวคิดการ
เล่าเร่ืองในภาพยนตร์ทัง้ 7 ประการรวมถึงทฤษฎีสัญญะวิทยาและการสร้างความหมายใน
ภาพยนตร์แล้ว ผู้วิจยัน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้ไปอภิปรายผลอีกครัง้ในบทท่ี 5 ร่วมกบัแนวคิดเร่ือง
การเหยียดเชือ้ชาตแิละบทบาทของส่ือภาพยนตร์ตอ่ความสมัพนัธ์ทางเชือ้ชาตแิละชาตพินัธุ์ตอ่ไป 
 



 

บทที่ 5  

 
อภปิรายผลกลวธีิการน าเสนอประเดน็เหยียดเชือ้ชาตแิละ 

การเลือกปฏิบัตต่ิอชาวแอฟริกัน-อเมริกันในภาพยนตร์ฮอลลีวูด 

 
 จากการวิเคราะห์กลวิธีการน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อชาว
แอฟริกัน-อเมริกันในภาพยนตร์ฮอลลีวูดทัง้ 12 เ ร่ืองผ่านองค์ประกอบของการเล่าเร่ืองใน
ภาพยนตร์  ผู้ วิจัยพบว่าสิ่งส าคัญในการท าให้ประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นท่ีเด่นชัดท่ีสุดของ
ภาพยนตร์นัน้ คือ การน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติให้เป็นสาเหตุหลกัขององค์ประกอบด้าน
ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์ 
 ความขดัแย้งในภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างจึงเกิดจากชนกลุ่มหลกัในสงัคมอเมริกนัอย่างคน
ผิวขาวนัน้ยึดถืออุดมการณ์เร่ือง “ความเป็นเลิศของชนผิวขาว” (White Supremacy) (สมฤดี 
สงวนแก้ว, 2553: 154) และต้องการท าให้อดุมการณ์นีย้งัคงเป็นเจ้าทางวฒันธรรมหลกัของสงัคม
อเมริกนั (Hegemony) (กาญจนา แก้วเทพ, 2541: 91) เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตน
ไว้ (Miles,1982: 81)  
 อุดมการณ์ดงักล่าวจึงก่อให้เกิดการเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อชนกลุ่มน้อย
อย่างชาวแอฟริกนั-อเมริกนัท่ีฝังรากลึกอยู่ในสงัคมอเมริกนัมาเป็นเวลานาน (Tabb, 1976: 210)  
และถูกถ่ายทอดลงในภาพยนตร์ฮอลลีวูดตัง้แต่แรกเร่ิม (Hillard, 2009: 124) โดยน าเสนอใน
รูปแบบของความขดัแย้งซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความขัดแย้งภายนอกและความขดัแย้ง
ภายใน ดงัตารางท่ี 5.1   
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ตารางท่ี 5.1  ประเภทของความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์ฮอลลีวดูกลุม่ตวัอย่าง 
 

รายช่ือภาพยนตร์ ความขัดแย้งภายนอก ความขัดแย้งภายใน 
มนษุย์ 
กบัมนษุย์ 

มนษุย์ 
กบัสงัคม 

มนษุย์ 
กบัธรรมชาติ 

ภายใน 
จิตใจของตวัละคร 

1. Men of Honor X X - X 
2. Remember the Titans X X - X 
3. Monster’s Ball X - - - 
4. Crash X X - X 
5. Guess Who X - - X 
6. Glory Road - X - - 
7. Pride X X - - 
8. Hairspray  X X - - 
9. The Great Debaters X X - X 
10. Lakeview Terrace X - X - 
11. The Help X X - - 
12. Django Unchained X X - X 

 
5.1  ความขัดแย้งในภาพยนตร์ 
 

5.1.1  ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 
ผู้วิจยัพบวา่ความขดัแย้งระหวา่งมนษุย์กบัมนษุย์ในภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างเกิดจากการท่ี

ตวัละครทัง้สองฝ่ายมีความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกนัหรือมีอดุมการณ์ท่ีตา่งกนั การท่ีตวัละครมีอคติทาง
ชาติพนัธุ์   และตวัละครหลกัขดัผลประโยชน์ของตวัละครฝ่ายตรงข้าม โดยพบในภาพยนตร์กลุ่ม
ตวัอยา่ง 11 เร่ือง ดงัตอ่ไปนี ้
 เร่ือง Men of Honor  มาสเตอร์ชีฟบิลล่ี ซนัเดย์ (ตวัละครหลกั) มีความขดัแย้งกบั นาวา
เอกแฮงค์  (ตัวละครฝ่ายตรงข้าม) คือ มาสเตอร์ชีฟบิลล่ี ซันเดย์เป็นผู้ ท่ีไม่ชอบปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ  แต่นาวาเอกแฮงค์เป็นผู้ ท่ีเคร่งครัดในกฎระเบียบอย่างมาก เขามีอ านาจหน้าท่ี
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เหนือกวา่มาสเตอร์ชีฟทัง้ท่ีมีความอาวโุสน้อยกว่าและเป็นผู้ ท่ีมีความยะโสโอหงั จึงท าให้มาสเตอร์
ชีฟเกลียดนาวาเอกแฮงค์  ความขดัแย้งน าไปสู่การทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงของตวัละครทัง้
สองฝ่าย เหตุการณ์ในครัง้นีท้ าให้มาสเตอร์ชีฟต้องถูกลงโทษทางวินยั เพราะเขาท าร้ายร่างกาย
นาวาเอกแฮงค์ก่อน 
 เร่ือง Remember the Titans โค้ชเฮอร์แมน บนู (ตวัละครหลกั) มีความขดัแย้งกบัโค้ชบิล 
โยสต์ (ตวัละครหลกั) คือ ทัง้โค้ชบนูและโค้ชโยสต์ตา่งก็มีวิธีฝึกสอนอเมริกนัฟุตบอลในรูปแบบของ
ตนเองและต่างคนต่างก็คิดว่าวิธีของตนนัน้สามารถท าให้ทีมไททนัส์ประสบความส าเร็จ ความ
ขดัแย้งดงักลา่วได้จบลงเพราะทัง้สองฝ่ายได้ลดทิฐิและหนัหน้าเข้าหากนัในท่ีสดุ  
 เร่ือง Monster’s Ball  แฮงค์ โกรทาวสกี ้(ตวัละครหลกั) มีความขดัแย้งกบัตวัละครท่ีเป็น
บคุคลในครอบครัว ความขดัแย้งนัน้มีสองระดบัโดยมีจดุเร่ิมต้นมาจากความขดัแย้งระหว่างแฮงค์
กบัซนัน่ี  ลกูชายของเขา  แฮงค์ไม่พอใจท่ีซนัน่ีเป็นมิตรตอ่คนผิวด า  เพราะเขาและบัค๊ ปู่ ของซนัน่ี
เป็นชายผิวขาวท่ีเหยียดสีผิว  นอกจากนีซ้นัน่ีมกัจะท างานผิดพลาด ท าให้แฮงค์ไม่พอใจลูกชาย
ของตนท่ีท าไม่ได้ดัง่ใจ เขาและซันน่ีจึงทะเลาะวิวาทกันหลายครัง้ในเร่ืองงาน เน่ืองจากทัง้สอง
คนท างานท่ีเดียวกนั และการทะเลาะกนัครัง้สดุท้ายน าไปสู่โศกนาฏกรรม เม่ือซนัน่ีตดัสินใจยิงตวั
ตายภายในบ้านต่อหน้าพ่อและปู่  เพ่ือต้องการยุติปัญหาความขัดแย้ง เหตกุารณ์นีน้ าไปสู่ความ
ขดัแย้งในระดบัท่ีสองซึ่งเป็นความขดัแย้งระหว่างแฮงค์กบับัค๊ พ่อของเขา ซึ่งเกิดจากการมีความ
คดิเห็นด้วยความท่ีแฮงค์เสียใจเร่ืองการเสียชีวิตของซนัน่ี เขาจึงตดัสินใจลาออกจากงาน แตบ่ัค๊ไม่
เห็นด้วยเพราะเขาต้องการให้แฮงค์ท างานจนเกษียณ ตอ่มาแฮงค์ได้ตกหลมุรักหญิงผิวด าช่ือเลทิ
เชีย ท าให้เขาเลิกเหยียดสีผิวและพ่อของเขาจึงกลายเป็นอุปสรรคของความรัก เพราะบั๊คไม่
ยอมรับเลทิเชียท่ีเป็นหญิงผิวด า แฮงค์จงัตดัสินใจพาบัค๊ไปอยู่ท่ีบ้านพกัคนชราอย่างถาวร เพ่ือให้
เลทิเชียได้ย้ายเข้ามาอยูท่ี่บ้านของเขาได้อยา่งไร้ปัญหา 

เร่ือง Crash ตวัละครมีความขดัแย้งกับบุคคลในครอบครัวหรือเพ่ือนร่วมงาน เช่น  ตวั
ละครคูส่ามีภรรยาผิวขาว  ริคและจีน คาบอททะเลาะกนั เพราะจีนมีอคติทางชาติพนัธุ์ตอ่ชนกลุ่ม
น้อยอย่างชาวฮิสแปนิค เธอคิดว่าแดเนียล ชายชาวฮิสแปนิคท่ีมาซ่อมประตใูห้จะขายกญุแจบ้าน
ให้กบัพวกอาชญากร เพ่ือใช้ปล้นบ้านของเธอภายหลงั จีนสัง่ให้ริคเปล่ียนช่างคนใหม่ แตริ่คไม่เห็น
ด้วยจงึไมท่ าตามท่ีภรรยาต้องการ 

ตัวละครคู่สามีภรรยาผิวด า แคมเมรอน และคริสทีน ทาเยอร์ทะเลาะกันอย่างรุนแรง 
เพราะคริสทีนถกูนายต ารวจผิวขาวเข้ามาตรวจค้นร่างกายอย่างไม่เหมาะสม เรียกได้ว่าเธอถกูล่วง
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ละเมิดทางเพศ ซึง่แคมเมรอน สามีของเธอจ าต้องมองดอูยูเ่ฉยๆ โดยไม่กล้าพอท่ีจะเข้ามาขดัขวาง
หรือชว่ยเหลือใดๆ 

ทอม แฮนเซน ต ารวจผิวขาวรุ่นน้องไมเ่ห็นด้วยกบัการปฏิบตัอิย่างไม่เหมาะสมตอ่พลเรือน
ของจอห์น ไรอนั ต ารวจผิวขาวรุ่นพ่ี เม่ือพวกเขาต้องออกปฏิบตัิงานร่วมกัน เขาจึงเขียนรายงาน
ร้องเรียนไปยงัผู้บงัคบับญัชา เพ่ือขอเปล่ียนเพ่ือนร่วมงานใหม่ ท าให้ไรอนัเกลียดแฮนเซนและไม่
ออกปฏิบตังิานร่วมกนัอีก เร่ือง Pride จิม เอลลิส (ตวัละครหลัก) มีความขัดแย้งกับ แฟรงคลิน 
เพียส (ตัวละครฝ่ายตรงข้าม) และพรรคพวกซึ่งเป็นนักเลงเจ้าถ่ินในย่านชุมชนของคนผิวด า 
เน่ืองจากจิมขดัขวางไมใ่ห้เพียส ใช้เดก็หนุม่ผิวด าท่ีช่ือวา่ เรจจี ้ซึ่งเป็นนกักีฬาในทีมว่ายน า้ของเขา
ให้ไปท าเร่ืองผิดกฎหมาย ความขดัแย้งดงักล่าวน าไปสู่การทะเลาะวิวาทของตวัละครทัง้สองฝ่าย 
เพราะเพียสต้องการแก้แค้นจิมให้ได้ เขาจึงน าพรรคพวกเข้ามาท าลายข้าวของในศนูย์ฯ มาร์คสั 
ฟอสเตอร์ซึง่เป็นสถานท่ีฝึกซ้อมของทีมพีดีอาร์จนพงัเสียหาย 
 เร่ือง Hairspray เทรซ่ี เทิร์นแบลด (ตวัละครหลกั) มีความขดัแย้งกับเวลม่า วอน ทสัเซิล 
(ตวัละครฝ่ายตรงข้าม) เพราะเทรซ่ีกลายเป็นดาวเดน่คนใหม่ในรายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์แทนท่ี
ลูกสาวของเวลม่า ท าให้เวลม่าต้องการก าจัดเทรซ่ีออกจากรายการโชว์โดยใส่ร้ายว่าเทรซ่ีเป็น
บุคคลอันตรายและการท่ีเทรซ่ีเป็นมิตรต่อคนผิวด า ท าให้หญิงผิวขาวท่ีเหยียดเชือ้ชาติอย่าง
เวลามา่เกลียดเทรซ่ีมากขึน้กวา่เดมิ  
 เร่ือง The Great Debaters เมลวิน ทอลสนั (ตวัละครหลกั) มีความขดัแย้งกบันายอ าเภอ
โดซิเออร์ (ตวัละครฝ่ายตรงข้าม) เน่ืองจากพฤติกรรมอนัน่าสงสยัของชายผิวด าอย่างทอลสันท่ี
มักจะจัดการประชุมลับร่วมกับชาวไร่ชาวนาในตอนกลางคืน ท าให้เขาถูกจับตามองจาก
นายอ าเภอผิวขาวอย่างโดซิเออร์ท่ีเป็นคนเหยียดสีผิว เขาต้องการจับกุมทอลสนัในฐานะผู้ ต้อง
สงสยัว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์ให้ได้ เพ่ือขดัขวางไม่ให้ทอลสันจดัตัง้สหภาพแรงงานท่ีมีทัง้คนผิว
ขาวและผิวด าลกุขึน้มาตอ่สู้กบัเจ้าหน้าท่ีรัฐได้ส าเร็จ 
 เร่ือง The Help ยจูิเนีย เฟแลนท์หรือสกีเตอร์ (ตวัละครหลกั) มีความขดัแย้งกับฮิลล่ี ฮอ
ลบรุ้ค (ตวัละครฝ่ายตรงข้าม)  เพราะสกีเตอร์เป็นหญิงผิวขาวท่ีเป็นมิตรตอ่คนผิวด าและเธอไม่เห็น
ด้วยท่ีฮิลล่ี เพ่ือนของเธอซึ่งเป็นหญิงผิวขาวท่ีเหยียดสีผิวนัน้ต้องการเสนอบทบญัญัติตอ่สภาเมือง
ท่ีจะท าให้เกิดการแบ่งแยกทางสังคมระหว่างคนผิวขาวและคนผิวด ามากยิ่งขึน้  ความขัดแย้ง
ดงักล่าวน าไปสู่จดุแตกหกัของทัง้สองตวัละคร จากท่ีเป็นเพ่ือนรักกันก็กลายมาเป็นศตัรู เม่ือฮิลล่ี 
ฮอลบรุ้คต้องการท าลายคนผิวด าซึง่ตรงข้ามกบัสกีเตอร์ท่ีเลือกสนบัสนนุคนผิวด า 
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 เร่ือง Django Unchained ดร.คิง ชลูทซ์ (ตวัละครหลกั) มีความขดัแย้งกบัเมอซิเออร์คาล
วิน แคนดี ้และสเปนเซอร์ เบน็เน็ตต์ (ตวัละครฝ่ายตรงข้าม)  เพราะดร.ชลูทซ์เป็นชายผิวขาวท่ีเป็น
มิตรตอ่คนผิวด านัน้ได้วางแผนหลอกลวงพวกเขาซึง่เป็นชายผิวขาวท่ีมีฐานะร ่ารวยและเหยียดสีผิว
ให้ต้องเสียผลประโยชน์   ด้วยการท าทีว่ามาขอซือ้ทาสผิวด าท่ีอยู่ในไร่ของเบ็นเน็ตต์ แต่กลับ
กลายเป็นว่าดร.ชลูทซ์มาตามล่านกัโทษท่ีเข้ามาท างานเป็นคนคมุทาสในไร่ และหลอกเมอซิเออร์
แคนดีว้่าต้องการขอซือ้นกัมวยปล า้แมนดิงโก้ แตก่ลบักลายเป็นว่าต้องการเข้ามาไถ่ตวัทาสผิวด า
ช่ือบรูมฮิลด้าซึง่เป็นภรรยาของจงัโก้ ความขดัแย้งน าไปสูโ่ศกนาฏกรรม เม่ือตวัละครทัง้สองฝ่ายได้
ตอ่สู้กนัและไมมี่ผู้ใดรอดชีวิต 

นอกจากภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างท่ีน าเสนอการเหยียดเชือ้ชาติในสงัคมอเมริกนัท่ีเกิดจาก
คนผิวขาวแล้ว ผู้วิจยัได้คดัเลือกภาพยนตร์ท่ีเลือกน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติในสงัคมอเมริกนั
ท่ีเกิดจากคนผิวด าท่ีกระท าตอ่คนผิวขาว เพ่ือน ามาเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกตา่งในประเด็น
เหยียดเชือ้ชาต ิดงัตอ่ไปนี ้

เร่ือง Guess Who เพอร์ซ่ี โจนส์ (ตวัละครหลกั) มีความขดัแย้งกบัไซม่อน กรีน (ตวัละคร
หลกั)  ซึง่เป็นแฟนหนุ่มผิวขาวของเทรีซ่า ลกูสาวคนโตของเพอร์ซ่ี  เพราะเพอร์ซ่ีผิดหวงัท่ีลกูสาวมี
คนรักเป็นคนต่างสีผิว ท าให้เขารู้สึกไม่ถูกชะตากับไซม่อนตัง้แต่พบหน้ากนัครัง้แรกและพยายาม
ขดัขวางไม่ให้ไซม่อนมีโอกาสอยู่กับลูกสาวของเขา ความขัดแย้งดงักล่าวจบลง เม่ือเพอร์ซ่ีได้มี
โอกาสใช้เวลาอยูร่่วมกบัไซมอ่นและความดีของไซม่อน ท าให้เขาเปิดใจยอมรับและยินดีให้ไซม่อน
เข้าเป็นมาเป็นสมาชิกใหมข่องครอบครัว 

เร่ือง Lakeview Terrace คริส แมทสนั (ตวัละครหลกั) มีความขดัแย้งกบัเอเบิล เทอเนอร์ 
(ตวัละครฝ่ายตรงข้าม) เน่ืองจากเอเบิลเป็นชายผิวด าท่ีมีอคติต่อคู่รักต่างสีผิว และคริสเป็นชาย
หนุม่ผิวขาวท่ีมีภรรยาเป็นหญิงผิวด า ท าให้เอเบิลเกิดความเกลียดชงัและต้องการก าจดัคริสและลิ
ซา่ ภรรยาของเขาออกไปจากละแวกบ้านของตนให้ได้ ความขดัแย้งดงักล่าวน าไปสู่โศกนาฏกรรม 
เม่ือเอเบลิต้องการฆา่คริส และลิซา่ แตก่ลบัถกูต ารวจยิงวิสามญัเสียชีวิต 
 สาเหตุส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์กลุ่ม
ตวัอย่างเกิดจากการท่ีตวัละครทัง้สองฝ่ายมีความคิดเห็นและมีอุดมการณ์ท่ีตา่งกนั ตวัละครฝ่าย
ตรงข้ามท่ีมีทศันคติเหยียดเชือ้ชาติตอ่คนผิวด าเป็นปฏิปักษ์กบัตวัละครผิวขาวท่ีไม่เหยียดเชือ้ชาต ิ
ด้วยพฤตกิรรมตวัละครท่ีมีทศันคตเิหยียดเชือ้ชาตใินภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างนัน้สามารถสะท้อนให้
เห็นถึงพฤตกิรรมของคนสว่นใหญ่ของสงัคมในภาพยนตร์แตล่ะเร่ืองได้ ยกตวัอย่าง นายอ าเภอโดซิ
เออร์ซึ่งเป็นชายผิวขาวท่ีเหยียดเชือ้ชาติ ในเร่ือง The Great Debaters เขาเป็นตวัละครฝ่ายตรง
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ข้ามท่ีเป็นตวัแทนของบคุคลท่ีมีพฤติกรรมเหยียดเชือ้ชาติซึ่งน าไปสู่ผู้ ร้ายตวัจริงอย่างสภาพสงัคม
อเมริกันและทัศนคติของกลุ่มคนผิวขาว อ่ืนๆ ท่ีแวดล้อมเหล่าตัวละครผิวด า (Thanapol 
Chaowanich, 2008 : 44 ) และความขดัแย้งระหว่างมนษุย์กบัมนษุย์นีเ้องสามารถน าไปสู่ความ
ขดัแย้งระหวา่งมนษุย์และสงัคมได้ 
 

5.1.2  ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคม 
ผู้วิจยัพบว่าความขดัแย้งระหว่างมนษุย์กบัสงัคมในภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างเกิดจากการท่ี

ตวัละครมีความขดัแย้งกบัระเบียบ กฏเกณฑ์ หรือโครงสร้างของสงัคม ตวัละครต้องตอ่สู้กบั ความ
เช่ือและค่านิยมหลักของคนส่วนใหญ่ในสังคม ท าให้ตัวละครผิวด าในภาพยนตร์มักเผชิญกับ
ปัญหาและอปุสรรคในการด ารงชีวิตซึง่สว่นใหญ่เกิดจากอดุมการณ์ “ความเป็นเลิศของชนผิวขาว” 
(White Supremacy) ท่ีแสดงให้เห็นว่าคนผิวขาวนัน้มองว่าตนเป็นชาติพนัธุ์ท่ีมีความสมบรูณ์แบบ
เหนือชาตพินัธุ์อ่ืนๆ ท าให้คนผิวขาวไมย่อมรับในความสามารถของกลุม่ชาตพินัธุ์อ่ืน โดยเฉพาะคน
ผิวด าท่ีได้กลายเป็นภาพจ าของชาวตะวนัตกมาเป็นเวลานานว่าคนผิวด านัน้มีสถานภาพเป็นทาส 
เป็นชนชัน้ท่ีต ่าต้อยท่ีสดุในสงัคม ไมค่วรมีสิทธิเทา่เทียมกบัคนผิวขาวในสงัคมเดียวกนั ท าให้คนผิว
ด ากลายเป็นคนชายขอบในสงัคมอเมริกนัไปโดยปริยาย   
 ภาพยนตร์ได้สะท้อนภาพของความขดัแย้งระหว่างมนษุย์กบัสงัคมท่ีเกิดจากชนกลุ่มหลกั
ผิวขาวในสังคมอเมริกันไม่ต้องการให้ตัวละครผิวด ามีสิทธิเท่าเทียมกัน และมีการเพิ่มความ
พยายามมากขึน้ในการคงสถานภาพของคนผิวด าให้อยู่ในระดับท่ีต ่ากว่ากลุ่มของตนสืบไป 
ทศันคติเหล่านีจ้ึงถูกแสดงออกมาให้เห็นในทางปฏิบตัิซึ่งเป็นความเกลียดชังและเลือกปฏิบตัิต่อ
ชาวแอฟริกนั-อเมริกนั โดยพบในภาพยนตร์กลุม่ตวัอยา่ง 9 เร่ือง ดงัตอ่ไปนี ้
 เร่ือง Men of Honor เหล่านักเรียนทหารเรือผิวขาวในโรงเรียนด าน า้และกู้ ซ่อมของ
กองทพัเรือสหรัฐฯ โดยสว่นใหญ่แล้วทกุคนมีพฤตกิรรมแบง่แยกเชือ้ชาต ิพวกเขาไม่ต้องการอยู่ร่วม
โรงนอนเดียวกบัคาร์ล เบรเชียร์ นกัเรียนผิวด าเพียงคนเดียวของโรงเรียนแหง่นี ้
 เร่ือง Remember the Titans บรรดาผู้ปกครองของนกักีฬาผิวขาวและนกักีฬาผิวขาว
ต่อต้านโค้ชเฮอร์แมน บูน ชายผิวด าท่ีเข้ามาท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าผู้ ฝึกสอนกีฬาอเมริกันฟุตบอล
ของโรงเรียนทีซี วิลเล่ียมส์ในเมืองอเล็กซานเดรียแทนท่ีโค้ชบิล โยสต์ หวัหน้าโค้ชคนเก่าซึ่งเป็นคน
ผิวขาว  
 เร่ือง Crash ฟาฮดั เป็นผู้อพยพเชือ้สายเปอร์เซียท่ีเข้ามาอาศยัอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่าง
ถกูต้องตามกฏหมายและเปิดร้านขายของช าในเมืองลอสแองเจลิส ร้านของเขาพงัเสียหายจากการ
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บกุรุกของผู้ ไม่หวงัดีท่ีเกลียดชงัชาวอาหรับจากเหตกุารณ์ 9/11 ด้วยอคติทางชาติพนัธุ์ ท าให้เขา
และครอบครัวกลายเป็นคนชายของของสังคมอเมริกันและถูกมองอย่างเหมารวมว่าเป็นชาว
อาหรับ (สริุชยั หวนัแก้ว, 2546: 101) 
 เร่ือง Glory Road ในยคุสมยัท่ีคนผิวด าไม่เป็นท่ียอมรับของวงการกีฬาบาสเกตบอล โค้ช
ดอน ฮสักินส์ ชายผิวขาว เขาเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลและใช้นกักีฬาผิวด าเป็นตวัจริงในการ
แข่งขนั เขาและนกักีฬาผิวด าในทีมไมเนอร์จึงถูกเกลียดชงัจากกลุ่มคนผิวขาวท่ีมีทศันคติเหยียด
เชือ้ชาต ิ 
 เร่ือง Pride กลุ่มคนผิวขาวมีพฤติกรรมแบง่แยกเชือ้ชาติ พวกเขาไม่ต้องการให้นกักีฬาผิว
ด าเข้าแขง่ขนัวา่ยน า้ร่วมกบันกักีฬาผิวขาว   
 เร่ือง Hairspray คนผิวด าไม่สามารถออกรายการทางโทรทศัน์ร่วมกับคนผิวขาวได้ พวก
เขาถกูแบง่แยกออกไป โดยก าหนดให้มีชว่งเวลาเฉพาะของกลุม่คนผิวด าในรายการโชว์ 
 เร่ือง The Great Debaters กลุม่คนผิวขาวในรัฐเท็กซสัสามารถฆ่าคนผิวด าได้เพียงเพราะ
การมีเชือ้ชาติท่ีตา่งกนั โดยท่ีไม่มีกฎหมายใดๆ สามารถเอาผิดกบัคนผิวขาวท่ีกระท าผิดได้  และมี
การแบง่แยกการใช้สาธารณปูโภค เชน่ ม้านัง่สาธารณะท่ีสามารถนัง่ได้เฉพาะคนผิวขาวเทา่นัน้  
 เร่ือง The Help ในเมืองแจ็คสนั มิสซิสซิปปีน้ัน้มีการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติอย่างชดัเจน 
ระหวา่งคนผิวขาวกบัคนผิวด า ตวัอย่างเช่น มีการแบง่แยกการใช้สาธารณูปโภค โดยคนผิวด าต้อง
มีการใช้บนัไดแยกออกจากคนผิวขาวและรถรับจ้างสาธารณะก็ให้บริการเฉพาะคนผิวขาวเทา่นัน้  
 เร่ือง Django Unchained ในยคุของการค้าทาสผิวด าในสหรัอเมริกา มีกฏหมายบงัคบัใช้
กบัทาสผิวด า เชน่ การท่ีคนผิวด าข่ีม้านัน้เป็นสิ่งท่ีผิดกฏหมายในรัฐเทนเนซซ่ี เน่ืองจากคนผิวด าทกุ
คนถูกตีตราให้มีสถานภาพเป็นทาส เม่ือจังโก้ ชายผิวด าท่ีได้รับอิสรภาพจากการเป็นทาสแล้ว
เดินทางข้ามเมืองด้วยการข่ีม้า จึงเป็นเร่ืองท่ีแปลกประหลาดของผู้พบเห็น เพราะทาสผิวด าไม่ได้
รับอนญุาตให้ข่ีม้าได้ 
 นอกจากนีป้ระเภทของความขัดแย้งภายนอกอย่างความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติท่ีพบในภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างเพียง 1 เร่ือง คือ Lakeview Terrace ซึ่งมีภัยธรรมชาติ
อย่างไฟป่า เป็นฉากหลังท่ีสอดแทรกเข้ามาตลอดทัง้เ ร่ืองตัง้แต่ต้นจนจบ ตอนต้นเร่ืองของ
ภาพยนตร์ได้เลา่ถึงการเร่ิมต้นของไฟป่า และการลกุลามของไฟป่าท่ีทวีความรุนแรงมากขึน้เร่ือยๆ 
จนถึงตอนจบของภาพยนตร์ท่ีไฟป่าลกุลามเข้ามายงัถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของตวัละครหลกั เรียกได้ว่าเป็น
การเน้นรายละเอียดของความต่อเน่ืองของล าดบัเหตกุารณ์และความเป็นเหตุเป็นผลของแต่ละ
เหตกุารณ์ในภาพยนตร์ (อิราวดี ไตลงัคะ, 2543: 5) 
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 ผู้วิจยัพบว่าประเภทของความขดัแย้งภายนอก ไม่ว่าจะเป็นความขดัแย้งระหว่างมนุษย์
กบัมนษุย์หรือ ระหวา่งมนษุย์กบัสงัคมสามารถน าไปสู่ความขดัแย้งภายในได้ กล่าวได้ว่า ประเด็น
เหยียดเชือ้ชาตแิละการเลือกปฏิบตัิตอ่ชาวแอฟริกนัมีผลกระทบหรือก่อให้เกิดความขดัแย้งภายใน
จิตใจของตวัละครได้  
 

5.1.3  ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร 
ผู้วิจยัพบว่าความขดัแย้งภายในจิตใจของตวัละครเกิดจากการท่ีตวัละครเกิดความกลัว

หรือมีความล าบากใจในการตัดสินใจท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เน่ืองจากสิ่งนัน้ขัดต่อศีลธรรมในใจ  
กฎเกณฑ์หรือมาตรฐานของสงัคม โดยพบในภาพยนตร์กลุม่ตวัอยา่ง 6 เร่ือง ดงัตอ่ไปนี ้ 
 เร่ือง Men of Honor คณุแพ้ปปี ้ผู้บญัชาการโรงเรียนด าน า้และกู้ซ่อมของกองทพัเรือ เขา
เป็นชายชราผิวขาวท่ีเหยียดเชือ้ชาต ิเขาออกค าสัง่ไปยงัมาสเตอร์ชีฟบิลล่ี ซนัเดย์ว่าปล่อยให้คาร์ล 
เบรเชียร์ เสียชีวิตใต้น า้อนัหนาวจดั เพราะเขาไม่ต้องการให้มีนกัเรียนทหารเรือผิวด าสามารถจบ
การศกึษาจากท่ีน่ีไปได้ แต่มาสเตอร์ชีฟขดัค าสัง่ดงักล่าว เพราะมนัเป็นเร่ืองท่ีผิดศีลธรรม เขาไม่
ต้องการให้มีใครเสียชีวิตจากการถูกเลือกปฏิบตัิ ท าให้คณุแพ้ปปีป้ลดมาสเตอร์ชีฟออกจากการ
เป็นครูสอนประด าน า้ของโรงเรียนแหง่นี ้
 เร่ือง Remember the Titans กลุ่มคนผิวขาวซึ่งเป็นคณะกรรมการการศกึษาต้องการหา
เร่ืองไลโ่ค้ชเฮอร์แมน บนูออกจากต าแหน่งหวัหน้าผู้ ฝึกสอนของทีมไททนัส์ โดยขอให้โค้ชบิล โยสต์
ร่วมมือด้วย โดยการต้องปล่อยให้ทีมไททนัส์แพ้ แตโ่ค้ชบิล โยสต์ไม่ให้ความร่วมมือ เพราะมนัเป็น
สิ่งท่ีไมถ่กูต้อง ท าให้เขาต้องพลาดโอกาสมีช่ือเข้าไปอยูใ่นท าเนียบหอเกียรตยิศของเมือง 
 เร่ือง Crash  แคมเมรอน ทาเยอร์ ชายผิวด าต้องปล่อยให้คริสทีน ภรรยาของเขาถูก
เจ้าหน้าท่ีต ารวจผิวขาวตรวจค้นตวัอย่างไม่เหมาะสมด้วยความรู้สึกเจ็บปวดอย่างมาก  เพราะเขา
คิดว่าการท่ีเขาและภรรยาเป็นคนผิวด าท่ีมีปัญหากับเจ้าหน้าท่ีต ารวจอาจท าให้เขาและภรรยา
เดือดร้อนมากขึน้ไปอีก เหตกุารณ์ในครัง้นี ้ท าให้เขาและภรรยาทะเลาะกนัอย่างรุนแรง เพราะเธอ
เสียใจมากท่ีเขาไมต่อบโต้ต ารวจ   
 เร่ือง Guess Who ไซม่อน กรีน ลาออกจากงานท่ีดีเย่ียมอย่างกะทนัหนั ในขณะท่ีเทรีซ่า 
แฟนสาวของเขาต้องการพาเขาไปแนะน าให้พ่อแม่ของเธอรู้จกัใน เน่ืองจากเทรีซ่าปลาบปลืม้ใน
หน้าท่ีการงานของเขามากและเล่าให้พ่อแม่ของเธอฟัง เขาจึงตดัสินปิดบงัเร่ืองการลาออกไว้เป็น
ความลบั เพ่ือไมใ่ห้เธอต้องเสียหน้าตอ่พ่อแม่ท่ีมีแฟนเป็นคนตกงาน ท าให้เขารู้สึกล าบากใจมากท่ี
ต้องโกหกผู้หญิงท่ีเขารัก 
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 เร่ือง The Great Debaters เฮนร่ี โลว์ ต้องการชว่ยคนผิวด าท่ีถกูฆ่าและแขวนอยู่บนต้นไม้
จากน า้มือของฝงูชนผิวขาว แตเ่ขาก็ไม่สามารถท าได้ เพราะตวัเองและเพ่ือนๆ ต้องรีบหนีเอาชีวิต
รอดจากการถูกฝูงชนไล่ล่าเช่นกัน ท าให้เขาเกิดความรู้สึกเสียใจและคบัแค้นใจท่ีคนผิวด าอย่าง
พวกเขาต้องถูกฆ่าตาย โดยท่ีไม่มีกฎหมายใดๆ ในรัฐเท็กซสัให้ความเป็นธรรมและเอาผิดกบักลุ่ม
คนผิวขาวท่ีโหดร้ายนีไ้ด้เลย 
 เร่ือง Django Unchained  ดร.ชูลทซ์ รู้สึกคบัข้องใจและอึดอดัใจท่ีต้องทนเห็นภาพอนั
ทุกข์ทรมานของทาสผิวด าในไร่แคนดีแ้ลนด์ช่ือดาตาญัง ท่ีคาลวิน แคนดีส้ั่งให้ลูกน้องของเขา
ปลอ่ยฝงูสนุขัให้รุมกดัดาตาญงัจนเสียชีวิต เน่ืองจากเขาหนีออกจากไร่และถกูจบัได้  ดร.ชลูทซ์ทน
ไม่ได้กบัเร่ืองท่ีโหดร้ายและผิดศีลธรรมเช่นนี ้ท าให้เขาตดัสินใจยิงคาลวิน แคนดีเ้สียชีวิต เพ่ือเป็น
การแก้แค้นให้ดาตาญงั 
 กล่าวได้ว่าสาเหตุของความขัดแย้งภายในจิตใจของตวัละครส่วนหนึ่งนัน้เกิดจากการ
เหยียดเชือ้ชาตท่ีิเป็นปัจจยัส าคญัในการได้มาซึง่อ านาจและสิทธิพิเศษของชนกลุ่มหลกัผิวขาว  จะ
เห็นได้ว่ากลุ่มคนผิวขาวไม่ต้องการให้คนผิวด าได้มีโอกาสหรือสถานภาพท่ีดีกว่ากลุ่มของตน
(Haynes, 2007: 162)  และเม่ือมีคนผิวขาวท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกตา่งออกไปก็มกัจะท าให้พวก
เขาเหล่านัน้เกิดความรู้สึกขัดแย้งภายในจิตใจท่ีเกิดจากการต้องเลือกท าเพ่ือความอยู่รอดของ
ตนเองหรือท าในสิ่งท่ีถกูต้อง 
 ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์ท่ีมีสาเหตหุลกัมาจากประเดน็เหยียดเชือ้ชาตินัน้ ผู้วิจยั
พบว่าภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างได้น าเสนอว่าประเด็นดงักล่าวนัน้สามารถเกิดขึน้ได้ในทกุๆ ขัน้ตอน
ของโครงเร่ือง  
 
5.2  การปรากฎของประเดน็เหยียดเชือ้ชาตใินขัน้ตอนของโครงเร่ือง 
 
 โครงเร่ืองเป็นองค์ประกอบของการเลา่เร่ืองในภาพยนตร์ท่ีท าให้เห็นถึงพฒันาการของการ
ด าเนินเร่ืองท่ีถกูเช่ือมโยงกนัด้วยความสมัพนัธ์อย่างเป็นเหตเุป็นผล โดยแบง่เป็น 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 
การเร่ิมเร่ือง  การพฒันาเหตกุารณ์  ภาวะวิกฤต ภาวะคล่ีคลายและการยตุิเร่ืองราว (กาญจนา 
แก้วเทพ, 2553: 277)  จากการวิเคราะห์ภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 12  เร่ือง สามารถสรุปผล
การปรากฎของประเด็นเหยียดเชือ้ชาติในขัน้ตอนต่างๆ ของโครงเร่ืองในรูปของตารางแสดงผล 
ดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 5.2  ประเดน็เหยียดเชือ้ชาตแิละการเลือกปฏิบตัติอ่ชาวแอฟริกนั-อเมริกนัในโครงเร่ือง 
 

รายช่ือ
ภาพยนตร์ 

ประเดน็เหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบัตต่ิอชาวแอฟริกัน-
อเมริกันท่ีปรากฏในขัน้ตอนของโครงเร่ือง 

การเร่ิมเร่ือง 
(Exposition) 

การพฒันา 
เหตการณ์ 

(Rising Action) 

ภาวะ
วิกฤต 

(Climax) 

ภาวะคล่ีคลาย
(Falling 
Action) 

การยตุิ
เร่ืองราว 
(Ending) 

1. Men of Honor  - X - - - 
2. Remember 
 the Titans  

X X - - - 

3. Monster’s Ball - X X - - 
4. Crash X X X - - 
5. Guess Who - X - - - 
6. Glory Road  X X X - - 
7.Pride X X - - - 
8.Hairspray  - X X - - 
9.The Great 
Debaters 

X X X X - 

10. Lakeview 
Terrace 

- X X - - 

11.The Help X X X X X 
12. Django 
Unchained 

X X X - - 

 
จากตารางท่ี 5.2 แสดงให้เห็นว่าภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างทัง้ 12 เร่ือง มีกลวิธีการน าเสนอ

ประเดน็เหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิตอ่ชาวแอฟริกนั – อเมริกนัในขัน้ตอนของโครงเร่ืองทัง้ 
5 ขัน้ตอนท่ีแตกต่างกัน ภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างบางส่วนมีการน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติ



269 

ตัง้แต่ขัน้ตอนการเร่ิมเร่ือง (Exposition) ด้วยการเปิดประเด็นท่ีเป็นความขดัแย้งเพ่ือให้เนือ้เร่ืองมี
ความนา่ตดิตาม ดงัเชน่ 

เร่ือง Remember the Titans เปิดเร่ืองด้วยกลุ่มผู้ปกครองผิวขาวท่ีไม่ต้องการให้โค้ชเฮอร์
แมน บูน ซึ่งเป็นชายผิวด าเข้ามาท างานในต าแหน่งหัวหน้าผู้ ฝึกสอนกีฬาอเมริกันฟุตบอลของ
โรงเรียน  

เร่ือง Pride เปิดเร่ืองด้วยการท่ีกลุ่มคนผิวขาวไม่ต้องการให้นกักีฬาว่ายน า้ผิวด าอย่างจิม 
เอลลิส เข้าแขง่ขนัวา่ยน า้ร่วมกบันกักีฬาผิวขาว  

ภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างมีทัง้การน าเสนอโครงเร่ืองในรูปแบบท่ีเรียบง่ายโดยเรียงล าดบั
เหตกุารณ์ตามเวลา และมีทัง้การน าเอาเหตกุารณ์ในตอนกลางเร่ืองหรือท้ายเร่ืองมาน าเสนอเป็น
ล าดบัแรก เชน่  เร่ือง Men of Honor น าเหตกุารณ์ตอนกลางเร่ืองมาใช้เป็นการเปิดเร่ืองจากนัน้
จึงเป็นการแนะน าตวัละครหลักโดยย้อนเหตกุารณ์ไปในอดีตของตวัละคร การเล่าเร่ืองเช่นนีเ้ป็น
การท าให้ผู้ชมได้มีโอกาสย้อนกลบัไปตรวจสอบชีวิตและตวัตนของตวัละครหลกัได้ (ว.ร.อบุลธรรม, 
2556: 46) 

เร่ือง Crash ท่ีน าเหตกุารณ์ตอนกลางเร่ืองท่ีเป็นปริศนามาน าเสนอเป็นล าดบัแรก จากนัน้
จงึย้อนเวลาไปยงัฉากเร่ืองราวของเม่ือวานก่อนท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ปริศนานีห้นึง่วนั 

เร่ือง Remember the Titans น าเหตกุารณ์ตอนท้ายเร่ืองมาใช้เป็นการเปิดเร่ืองซึ่งเป็นการ
เลา่เร่ืองโดยน าผลลพัท์มาแสดงก่อนสาเหต ุจากนัน้จงึย้อนเวลาไปยงัเหตกุารณ์ในอดีตเม่ือ 10 ปีท่ี
แล้ว 

จากตารางท่ี 5.2 จะเห็นได้ว่าภาพยนตร์กลุ่มตัวอย่างทุกเร่ืองมีการน าเสนอประเด็น
เหยียดเชือ้ชาติในขัน้ตอนการพฒันาเหตุการณ์ (Rising Action) เพ่ือเป็นการขยายความถึง
รายละเอียดของความขดัแย้งท่ีเกิดจากการเหยียดเชือ้ชาติโดยน าเสนอผ่านปัญหาท่ีตวัละครต้อง
เผชิญ และบอกเลา่วา่ปัญหาเหลา่นัน้ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ เช่น เร่ือง Glory Road โค้ชดอน 
ฮสักินส์ ชายผิวขาว ผู้ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลได้รับจดหมายขู่จากกลุ่มคนผิวขาวท่ีเหยียดเชือ้
ชาติซึ่งต้องการให้เขาหยดุใช้นกักีฬาผิวด าลงเป็นตวัจริงในการแข่งขนับาสเกตบอล ท าให้เขาและ
ภรรยาเกิดความเครียด  

เร่ือง Lakeview Terrace คริสและลิซ่า แมทสนั คู่รักท่ีเพิ่งแต่งงานใหม่ถูกคกุคามและ
ได้รับการละเมิดสิทธิสว่นบคุคลจากชายผิวด าอย่างเอเบิล เทอเนอร์ เพ่ือนบ้านท่ีมีอคติตอ่คูรั่กตา่ง
เชือ้ชาตจินท าให้ทัง้คูเ่กิดความเครียดและเกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกนัเอง  
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เม่ือความขดัแย้งมีความรุนแรงมากขึน้เป็นเหตใุห้ภาพยนตร์เข้าสู่ภาวะวิกฤติ (Climax) ซึ่ง
เป็นขัน้ตอนท่ีเร่ืองราวด าเนินไปสู่จุดแตกหกัท่ีตวัละครต้องตดัสินใจท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาให้คล่ีคลายโดยเร็วท่ีสดุ เช่น เร่ือง Lakeview Terrace คริส แมทสนัตดัสินใจโต้ตอบ
กลบัพฤตกิรรมการคกุคามของเพื่อนบ้านอยา่งเอเบลิ เทอเนอร์ท่ีท าให้เขาและภรรยาต้องเดือดร้อน 
ด้วยการติดไฟกนัขโมยและให้ส่องแสงไปยงัห้องนอนของเอเบิล เพ่ือรบกวนการพกัผ่อนนอนหลบั
ของเขาเป็นการเอาคืน  

เร่ือง Pride จิม เอลลิสได้โต้ตอบอนัธพาลอย่างแฟรงคลิน เพียสและพรรคพวกท่ีเข้ามา
ท าลายข้าวของในศูนย์กีฬาฯ มาคสั ฟอสเตอร์จนพังเสียหายด้วยการท าร้ายร่างกายเพียสจน
บาดเจ็บสาหสั 

เร่ือง The Help เม่ือเมดการ์ เอเวอร์ส ผู้น าการเคล่ือนไหวเพ่ือเรียกเร่ืองสิทธิพลเมืองของ
คนผิวด าถูกลอบยิงเสียชีวิต ท าให้เอบิลีนมีความกงัวลใจว่าเร่ืองท่ีเธอและมินน่ีช่วยสกีเตอร์เขียน
หนงัสือจะถกูเปิดเผย มินน่ีจึงตดัสินใจใส่เร่ืองของฮิลล่ี ฮอลบรุ้ค เจ้านายผิวขาวท่ีเธอไม่เคยบอก
ใครลงในหนังสือ เพ่ือเป็นหลักประกันว่าเร่ืองในหนังสือเล่มนีจ้ะไม่มีใครรู้ว่าเป็นเมืองแจ็คสัน 
เพราะถ้าฮิลล่ีได้อา่นเร่ืองของตนก็จะต้องพยายามปกปิดมนัไว้เป็นความลบัอยา่งแนน่อน  

 จากนัน้เร่ืองราวในภาพยนตร์ทกุเร่ืองก็ด าเนินมาถึงภาวะคล่ีคลาย (Falling Action) คือ 
หลังจากท่ีภาวะวิกฤตได้ผ่านพ้นไปแล้ว เม่ือปัญหาหรือความยุ่งยากต่างของตวัละครได้รับการ
แก้ไข การเหยียดเชือ้ชาติซึ่งเป็นความขดัแย้งได้ยตุิลงท่ีขัน้ของการยตุิเร่ืองราว (Ending) ซึ่งแตล่ะ
เร่ืองนัน้มีจดุจบท่ีแตกตา่งกนั 

โดยส่วนใหญ่แล้วในภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างเม่ือตวัละครหลกัสามารถข้ามผ่านอุปสรรค
ตา่งๆ ในชีวิตจนประสบความส าเร็จไปได้ เร่ืองราวก็จบลงอย่างมีความสขุ ภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่าง
ท่ีมีการน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติในภาวะคล่ีคลายและขัน้ยตุิเร่ืองราวนัน้แสดงให้เห็นว่าตวั
ละครไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เช่น  เร่ือง The Great Debaters   ตวัละคร เจมส์ ฟาร์เมอร์ 
จเูนียร์เลือกน าเหตกุารณ์สะเทือนใจท่ีเขาและเพ่ือนๆ ต้องเผชิญหน้ากบัฝงูชนผิวขาวท่ีฆ่าและเผา
ร่างชายผิวด าอยา่งโหดร้ายมาใช้ในการแข่งขนัโต้วาทีกบัมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ท าให้ทีมวิทยาลยั
ไวย์ล่ีของเขาได้รับชยัชนะในท่ีสดุ  

มีภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างเพียงบางส่วนท่ีเร่ืองราวจบด้วยความเศร้าหรือการสญูเสีย เช่น 
เร่ือง Lakeview Terrace เอเบิล เทอเนอร์ต้องพบกับจุดจบอันน่าเศร้า เขาถูกต ารวจวิสามัญ
เสียชีวิต  และเร่ือง The Help แม้ว่าหนงัสือของสกีเตอร์จะได้รับการตอบรับจากผู้อ่านในทกุชนชัน้
เป็นอย่างดี แต่มุมมองของคนรับใช้ในหนังสือเล่มนีก็้ไม่ได้ท าให้การเหยียดเชือ้ชาติในสังคม
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อเมริกนัลดน้อยลงไปเลย แตก่ลบัท าให้ฮิลล่ี ฮอลบรุ้คท่ีโกรธแค้นสกีเตอร์แตไ่ม่สามารถท าอะไรได้
เลือกแก้แค้นเอาคืนด้วยการใส่ร้ายเอบิลีนว่าเป็นคนขโมยเคร่ืองเงินของบ้านลีฟอลท์ไปและให้อลิ
ซาเบ็ธ ลีฟอลท์ไล่เอบิลีนออก เอบิลีนจึงต้องจากบ้านลีฟอลท์มาด้วยน า้ตานองหน้า และการจบ
เชน่นีส้ง่ผลตอ่ภาพรวมของภาพยนตร์วา่การเหยียดเชือ้ชาตนิัน้จะยงัคงมีอยูต่อ่ไปแม้ว่าเร่ืองราวใน
ภาพยนตร์ได้ด าเนินมาถึงตอนจบแล้วก็ตาม 

ภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างบางส่วนมีการจบเร่ืองราวด้วยปริศนาคาใจต่อผู้ ชมว่าตวัละคร
เลือกท่ีจะตดัสินใจท าอย่างไรตอ่ไป เช่น เร่ือง Monster’s Ball เลทิเชีย รู้สึกเสียใจเม่ือเธอรู้ความ
จริงวา่แฮงค์เป็นเจ้าหน้าท่ีกรมราชทณัฑ์ท่ีน าตวัลอเรนส์ มสัโกรฟ สามีของเธอไปประหารชีวิต ตอน
จบของภาพยนตร์จงึเป็นปริศนาคาใจวา่เธอจะท าอย่างไรตอ่ไปเม่ือเธอตกหลมุรักเขาแล้ว  

นอกจากนี ้ผู้วิจยัพบว่าเม่ือภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างมีการน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติ
ในขัน้ตอนการเล่าเร่ืองท่ีตา่งกนั ย่อมส่งผลต่อแก่นเร่ืองของภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างแตล่ะเร่ืองได้
อยา่งชดัเจน  

แก่นเร่ืองของภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างท่ีน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติในขัน้ตอนการเร่ิม
เร่ืองนัน้มกัเป็นแก่นเร่ืองในด้านธรรมชาติของมนุษย์และด้านการวิพากษ์สงัคม แก่นเร่ืองทัง้สอง
ด้านนีส้อดคล้องกบัประเดน็ความขดัแย้งท่ีได้น าเสนอให้เห็นว่าการท่ีตวัละครผิวขาวมีทศันคติและ
พฤติกรรมเหยียดเชือ้ชาติตอ่ตวัละครผิวด านัน้เป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัอย่างอย่างยิ่งต่อการด าเนิน
เร่ืองราวทัง้หมดในภาพยนตร์ 

แก่นเร่ืองของภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างท่ีเร่ิมเร่ืองด้วยการแนะน าตวัละครหลกัมกัเป็นแก่น
เร่ืองในด้านชีวิต แสดงให้เห็นว่าภาพยนตร์นัน้ให้ความส าคญักบัเร่ืองราวชีวิตส่วนตวัของตวัละคร
หลกัมากท่ีสดุ  ดงัเชน่ เร่ือง Monster’s Ball ท่ีเร่ิมเร่ืองด้วยกิจวตัรประจ าวนัของตวัละครหลกัอย่าง
แฮงค์ โกรทาวสกีแ้ละเลทิเชีย มสัโกรฟ และพฒันาเหตกุารณ์ให้ตวัละครทัง้สองมีจุดเช่ือมโยงกัน
ด้วยการใช้ชีวิตประจ าวนัของตวัละครแฮงค์ โกรทาวสกีท่ี้เป็นลกูค้าประจ าของร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ซึง่เป็นท่ีท างานแหง่ใหมข่องเลทิเชียท่ีถกูไลอ่อกจากร้านอาหารเก่า และหน้าท่ีการงานของแฮงค์ยงั
มีความเช่ือมโยงกบัเลทิเชีย เม่ือเขาคือเจ้าหน้าท่ีท่ีควบคมุตวัลอเรนส์ มสัโกรฟ สามีของเลทิเชียซึ่ง
เป็นนกัโทษประหารไปท าการประหารชีวิต 

เร่ือง Men of Honor ท่ีเร่ิมเร่ืองด้วยการแนะน าตวัละครหลกัอย่างคาร์ล เบรเชียร์ และย้อน
อดีตให้เห็นช่วงเวลาในวยัเด็กและวัยหนุ่มของเขา จึงเป็นแก่นเร่ืองท่ีเน้นในด้านชีวิตจริงของตวั
ละครเป็นหลกั  
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กล่าวโดยสรุปว่าโครงเร่ืองนัน้เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอย่างยิ่งของการเล่าเร่ืองใน
ภาพยนตร์ซึง่ใช้ในการล าดบัความส าคญัของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์อย่างเป็นเหตเุป็นผล
และเป็นสว่นท่ีบรรจอุงค์ประกอบอ่ืนๆ ของการเลา่เร่ืองไว้ทัง้หมด เพ่ือให้ผู้ชมเข้าใจเร่ืองราวและสิ่ง
ท่ีผู้ผลิตภาพยนตร์ต้องการน าเสนอได้อยา่งสมบรูณ์ท่ีสดุ  
 
5.3  การน าเสนอประเดน็เหยียดเชือ้ชาตผ่ิานบทสนทนาในภาพยนตร์กลุ่ม    
      ตัวอย่าง 
 

ในบทท่ี 4 ผู้ วิจัยน าประเด็นเหยียดเชือ้ชาติจากบทสนทนา (วจันภาษา)และการกระท า 
(อวัจนภาษา) ท่ีปรากฎในภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างทัง้ 12 เร่ือง ซึ่งเป็นสาเหตุส าคญัของความ
ขดัแย้งมาวิเคราะห์ เพ่ือศึกษาถึงอุดมการณ์เหยียดเชือ้ชาติภายใต้บริบทของสงัคมอเมริกันผ่าน
การแสดงออกทางพฤตกิรรมและทศันคตขิองตวัละครผิวขาวและตวัละครผิวด าในภาพยนตร์ 
 การวิเคราะห์บทสนทนาท่ีแสดงออกในเชิงเหยียดเชือ้ชาติ ท าให้ผู้ วิจยัทราบถึงอคติทาง
ชาตพินัธุ์ (Racial Biases)  ผา่นทศันคตขิองตวัละคร โดยผู้วิจยัพบว่าตวัละครผิวขาวและตวัละคร
ผิวด าในภาพยนตร์เลือกใช้ค าพูดในแง่ลบ เพ่ือเป็นการแสดงถึงอคติทางชาติพนัธุ์ต่อตวัละครท่ีมี
เชือ้ชาตติา่งกนั ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้ 
 เร่ือง Remember the Titans บทสนทนาของเฮอร์แมน บนูชายผิวด าท่ีกล่าวถึงคนผิวขาว
ท่ีแย่งต าแหน่งงานของเขาไป ดงันี ้“ผมมาจากนอร์ธแคโรไลน่า เพราะต าแหน่งท่ีผมควรได้ถกูแย่ง
ไปให้โค้ชผิวขาวท่ีผกูเชือกรองเท้าไมเ่ป็นด้วยซ า้”   
 บทสนทนานีแ้สดงให้เห็นว่าคนผิวด ามองว่าคนผิวขาวเป็นผู้ ไม่มีความสามารถอย่าง
แท้จริงในสาขาอาชีพนัน้ๆ แต่กลับได้รับโอกาสในการท างานมากกว่าคนผิวด า เน่ืองจาก ถือว่า
ตนเองเป็นชนกลุม่หลกัจงึมีอภิสิทธ์ิเหนือกวา่กลุม่ชาตพินัธุ์อ่ืนๆ ในสงัคมอเมริกนั 
 เร่ือง Crash บทสนทนาของเจค ฟลานาแกน ชายผิวขาวซึ่งเป็นผู้ช่วยของอยัการเขตเมือง
ลอสแอลเจลลิส เขากล่าวถึงคนผิวด าในแง่ลบ ดงันี ้ “คนด าทุเรศชะมัด ผมรู้เหตุผลทางสังคม
วิทยาว่าท าไมมีคนด าติดยามากกว่าคนขาว 8 เท่า โรงเรียนน่ารังเกียจ ขาดแคลนโอกาส ระบบ
ยุติธรรมล าเอียงอะไรพวกนัน้ แต่ถึงอย่างนัน้คนด าต้องมีอะไรลึกๆ ข้างในเหมือนห้ามใจตวัเอง
ไมใ่ห้ท าไมไ่ด้” 
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 บทสนทนานีแ้สดงให้เห็นว่าคนผิวขาวมองว่าคนผิวด ามีความด้อยทางสติปัญญากว่าคน
ผิวขาว คนผิวด าไม่มีความสามารถในการยบัยัง้ชัง่ใจในตนเองจึงตดัสินใจเลือกท าในสิ่งท่ีผิดอยู่
เสมอ 
 เร่ือง Guess Who บทสนทนาของฮาเวิร์ด โจนส์ ชายชราผิวด าท่ีตอบโต้ค าพูดในเชิง
เหยียดเชือ้ชาติของหญิงชราผิวขาว ดงันี ้“ฉันอาย ุ 74 คนละยคุเหมือนกนั ยงัไม่เรียกคนขาวว่าไอ้
เผือกตูดแบนเลย” บทสนทนานีแ้สดงให้เห็นว่าคนผิวด ามองว่าคนผิวขาวเป็นผู้ ท่ีมีอุดมการณ์
เหยียดเชือ้ชาต ิไมส่ามารถเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรมได้แม้ว่าจะเวลาจะไปนานเพียงไรก็
ตาม 
 เร่ือง Glory Road บทสนทนาของชายผิวขาวซึ่งเป็นผู้จดัการทีมต้นสงักดัเดิมของบ๊อบบี ้
โจ ฮิลล์ นกักีฬาบาสเกตบอลผิวด า เขากล่าวถึงคนผิวด าในแง่ลบ ดงันี ้ “พวกนิโกร ท าให้คณุชนะ
ไม่ได้หรอก แน่นอนพวกเขากระโดดสูงแต่น าทีมไม่ได้ เพราะควบคมุอารมณ์ไม่ได้แถมเล่นไม่มี
สมอง”  
 บทสนทนานีแ้สดงให้เห็นว่าคนผิวขาวมองว่ากลุ่มคนผิวด าเป็นผู้ ท่ีไม่มีสติปัญญา ไม่มี
ความสามารถในการเป็นผู้น าแม้วา่คนผิวด าจะมีสมรรถนะทางร่างกายท่ีดีก็ตาม 
 เร่ือง Pride บทสนทนาของริชาร์ด บินโควสกี ้ชายผิวขาวท่ีกล่าวถึงคนผิวด าอย่างจิม 
เอลลิสในแง่ลบ ดงันี ้“ท่ีเมนไลน์น่ี เห็นได้ชดัวา่เรามีระดบัมาตรฐานสงูพอควร ฉันไม่คิดว่าคนอย่าง
นาย (จิม เอลลิสซึง่เป็นชายผิวด า) จะส่ือสารกบันกัเรียนของเรา(เดก็ผิวขาว) ได้อยา่งเข้าใจ” 
 บทสนทนานีแ้สดงให้เห็นว่าการใช้ค าว่า “คนอย่างนาย” นัน้หมายถึงการท่ีจิม เอลลิสเป็น
คนผิวด าซึ่งแตกตา่งจากบรรดาครูและนกัเรียนของสถาบนัเมนไลน์ท่ีมีแตค่นผิวขาว เป็นการดถููก
คนผิวด าวา่เป็นผู้ ท่ีไมมี่ทกัษะในการส่ือสารท่ีดี ท าให้ไม่สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กบันกัเรียน
ผิวขาวได้  
 เร่ือง Hairspray บทสนทนาของเวลม่า วอน ทสัเซิล หญิงผิวขาวซึ่งเธอใช้ถ้อยค าดถูกูคน
ผิวด าตอ่หน้าเมเบลล์ พิธีกรหญิงผิวด า ดงันี ้“ระวงัเถอะ เธอจะถูกเฉดหวัไม่รู้ตวั รู้ไหม ผู้ชมของ
เธอนะ่ชนชัน้ไหน มีแตภ่ารโรงกบัคนงานตดัหญ้า” 
 บทสนทนานีแ้สดงให้เห็นว่าคนผิวขาวมองว่าคนท่ีรับชมรายการของพิธีกรหญิงผิวด ามี
เพียงพวกคนผิวด าด้วยกันเอง และเป็นการดถููกว่าคนผิวด านัน้ไม่มีความสามารถท่ีจะประกอบ
อาชีพอ่ืนได้ นอกจากการใช้แรงงานเทา่นัน้ ซึง่ชนชัน้แรงงานเป็นชนชัน้ท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสงัคมท่ีต ่ากวา่คนผิวขาวซึง่เป็นชนชัน้กลางทัว่ไปในสงัคมอเมริกนั 
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 เร่ือง Lakeview Terrace บทสนทนาของเอเบิล เทอเนอร์ ชายผิวด าท่ีกล่าวถึงคนผิวขาว
ในแง่ลบตอ่คริส แมทสนั ชายผิวขาว ดงันี ้“พวกคนขาวน่ีชอบพดูนกั “อะไรก็ได้” แล้วก็เดินหน้าท า
ตามใจตวัเอง” และ “ก็ท่ีคดิวา่จะเอาอะไรทกุอยา่งท่ีต้องการได้นะ่สิ ผมเกลียดมนั เกลียดมาก!!” 
 บทสนทนานีแ้สดงให้เห็นว่าคนผิวด ามองว่าคนผิวขาวเป็นผู้ ท่ีสามารถท าตามใจตนเองได้ 
โดยไมจ่ าเป็นต้องไตต่รองวา่เป็นสิ่งท่ีถกูหรือผิดเพียงเพื่อให้ได้มาในสิ่งท่ีต้องการ 
 เร่ือง The Help บทสนทนาของฮิลล่ี ฮอลบรุ้ค หญิงผิวขาวกล่าวถึงคนผิวด าในแง่ลบ ดงันี ้
“มนัอนัตรายนะ พวกนี ้(คนผิวด า)มีเชือ้โรคไม่เหมือนกับเรา (คนผิวขาว) ฉันถึงได้ร่างบทบญัญัติ
สขุอนามยัในบ้านขึน้มา”  “กฎหมายป้องกนัโรค บงัคบับ้านคนขาวทกุหลงัต้องมีห้องน า้ต่างหาก
ส าหรับคนรับใช้ผิวด า มนัได้รับการรับรองจากสภาพลเมืองผิวขาว” และ “เธอไม่ควรล้อเล่นเร่ือง
พวกผิวด านะ ฉันจะท าทกุอย่างเพ่ือปกป้องลกูๆ ของเรา”  บทสนทนานีแ้สดงให้เห็นว่าคนผิวขาว
มองว่าคนผิวด านัน้เป็นกลุ่มคนท่ีอยู่ในระดับต ่ากว่ามนุษย์ทั่วไป คนผิวด าจึงไม่ควรได้รับการ
ปฏิบตัอิยา่งเทา่เทียมกบัคนผิวขาว 
 จากการวิเคราะห์อคติทางชาติพนัธุ์ผ่านบทสนทนาของตวัละคร ผู้วิจยัพบว่าตวัละครใน
ภาพยนตร์กลุม่ตวัอยา่งแตล่ะเร่ืองนัน้มีมมุมองตอ่ตวัละครตา่งเชือ้ชาติ ดงัตอ่ไปนี ้
 

5.3.1  ภาพเหมารวม (Stereotype) ของคนผิวด าจากมุมมองของตัวละครผิวขาว 
 1)  สตปัิญญาของคนผิวด าด้อยกวา่คนผิวขาว 
 2)  ความสามารถของคนผิวด าด้อยกว่าคนผิวขาว 
 3)  คนผิวด าไมมี่การยบัยัง้ชัง่ใจตนเอง 
 4)  คนผิวด าเป็นชนชัน้แรงงานซึง่มีสถานภาพทางสงัคมต ่ากวา่คนผิวขาวซึง่เป็นชน 

ชัน้กลาง 
 5)  คนผิวด ามีสถานภาพทางการเงินท่ีต ่ากวา่คนผิวขาว 
 6)  คนผิวด าไมมี่ความสามารถหรือขาดทกัษะท่ีดี 
 

5.3.2  ภาพเหมารวม (Stereotype) ของคนผิวขาวจากมุมมองของตัวละครผิวด า  
 1)  คนผิวขาวเหยียดเชือ้ชาติต่อคนผิวด าอยู่เสมอและไม่สามารถเปล่ียนแปลง

ทศันคตไิด้ 
 2)  คนผิวขาวเป็นผู้ได้รับโอกาสท่ีดีก่อนคนผิวด าเสมอ เพราะถือว่าเป็นชนกลุ่มหลกั

ของสงัคม 
 3)  คนผิวขาวเป็นผู้ ท่ีท าตามใจตนเองอยูเ่สมอ โดยไมไ่ด้ค านงึถึงความถกูต้อง 
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นอกจากนีบ้ทสนทนาในภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการใช้ค าว่า”Nigger” ซึ่งเป็น
ค าท่ีคลาดเคล่ือนมาจากค าวา่ “Negro” โดยทัง้สองค านีเ้ป็นค านาม(Noun) ในภาษาองักฤษซึ่งแต่
เดิมนัน้เป็นค าท่ีใช้กล่าวถึงคนผิวด า โดยมีรากศพัท์มาจากค าว่า “Niger” ซึ่งแปลว่าสีด าในภาษา
ละตนิ แตใ่นชว่งกลางศตวรรษท่ี 20 ค าว่า ”Nigger” และ “Negro” ได้ถกูคนผิวขาวน ามาใช้ในเชิง
ดหูมิ่นเหยียดหยามคนผิวด า โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้ค านีใ้นการกล่าวสบประมาทและ
หมิ่นเชือ้ชาติชาวแอฟริกนั-อเมริกนั (สุภางค์ ศรีเสริมเกียรติ, 2556: 77) โดยค าเหยียดเชือ้ชาติ
ดงักลา่วได้ถกูใช้ในภาพยนตร์ดงั ตอ่ไปนี ้
 เร่ือง Men of Honor มาสเตอร์ชีฟบลิล่ี ซนัเดย์ใช้ค าพดูในเชิงดหูมิ่นเชือ้ชาติเรียกคนผิวด า
อย่างคาร์ล เบรเชียร์ ดงันี ้“That’s because you’re just some dumb nigger from Podunk.” 
(เพราะแกเป็นนิโกรบ้านนอกนะ่สิ) 
 เร่ือง Remember the Titans เพ่ือนบ้านผิวขาวใช้ค าพดูในเชิงดหูมิ่นเชือ้ชาติเรียกคนผิว
ด าอย่างดร.เดย์ ดงันี ้“That’s Dr. Day, that negro from the school board. What he’s doing 
here?” (นัน่ดร.เดย์ นิโกรในคณะกรรมการศกึษา เขามาท าไมกนั? )  
 เร่ือง Monster’s Ball บัค๊ โกรทาวสกี ้ใช้ค าพดูในเชิงดหูมิ่นเชือ้ชาติเรียกเด็กชายผิวด าสอง
คนในละแวกบ้านของเขา ดงันี ้ ”What the hell  those niggers doing out there?” (ไอ้เด็กนิโกรพ
วกนัน้มาท าอะไร?)  แฮงค์ โกรทาวสกีใ้ช้ค าพดูในเชิงดหูมิ่นเชือ้ชาติเรียกคนผิวด าอย่างเจ้าหน้าท่ี
ฟิลล์ ดงันี ้“Get your fucking hands off me, you fucking niggers!” (แกปล่อยฉันเด๋ียวนี ้ไอ้นิ
โกรระย า ไอ้มืดชัน้ต ่า) 
 เร่ือง Glory Road ชายผิวขาวคนหนึ่งแสดงทศันคติตอ่คนผิวด าในแง่ลบและใช้ค าพดูใน
เชิงดหูมิ่นเชือ้ชาติเรียกนกักีฬาบาสเกตบอลผิวด า ดงันี ้” Well, one thing’s for sure – can’t no 
five niggers beat five white boys.” (มีอยู่อย่างหนึ่ง นิโกรห้าคน เอาชนะคนขาวห้าคนไม่ได้
หรอก)  
 เร่ือง Hairspray  รายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์ได้ใช้ค าศพัท์ในเชิงดหูมิ่นเชือ้ชาติมาเป็นการ
ใช้เรียกวนัร้องเพลงของคนผิวด าในรายการวา่ “Negro Day”  (วนัผิวด า)  
 เร่ือง The Great Debaters ชายผิวขาวใช้ค าพดูในเชิงดหูมิ่นเชือ้ชาติเรียกคนผิวด าอย่าง
ดร.เจมส์ ฟาร์เมอร์ ซีเนียร์ ดงันี ้“Town niggers. They think they’re too good to get their 
hands dirty.”  (ไอ้นิโกรเมือง กะวา่จะไป โดยท่ีมือไมส่กปรกละ่สิ)  
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 เร่ือง The Help ฮิลล่ี ฮอลบรุ้ค หญิงผิวขาวใช้ค าพูดในเชิงดหูมิ่นเชือ้ชาติเรียกคนผิวด า
อย่างมินน่ี แจ็คสนั อดีตหญิงรับใช้ของตน ดงันี ้“You tell that nigra, if she tells anybody, I will 
make her suffer!” (บอกยยันิโกรนัน่ด้วย ถ้ามนัปากโป้งละ่ก็ ไมต่ายดีแน่) 
 เร่ือง Django Unchained มีการใช้ค าพดูในเชิงดหูมิ่นเชือ้ชาติเรียกคนผิวด าอย่างมากทัง้
คนผิวขาวท่ีเหยียดเชือ้ชาติต่อคนผิวด าและคนผิวด าท่ีเหยียดเชือ้ชาติต่อพวกเดียวกันเอง ดงันี ้
สเปนเซอร์ เบ็นเน็ตต์ใช้ค าพูดในเชิงดหูมิ่นเชือ้ชาติเรียกคนผิวด าอย่างจงัโก้ว่า “Fancy – pants 

nigger” (ไอ้ด าท าหรู)  และพ่อบ้านสตีเฟ่นซึ่งเป็นคนผิวด าใช้ค าพดูในเชิงดหูมิ่นเชือ้ชาติเรียกคน
ผิวด าอยา่งจงัโก้วา่ “Who this nigger on that nag?” (ไอ้มืดน่ีใคร บนหลงัม้านะ่)  
 ในส่วนของการใช้วจันภาษาด้านภาษาเขียนในการดหูมิ่นเชือ้ชาติของคนผิวด ามีปรากฎ
อยู่ในภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างส่วนหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้ ภาพยนตร์เร่ือง Men of Honor นกัเรียน
ทหารเรือผิวขาวเขียนค าท่ีแสดงถึงการดหูมิ่นเชือ้ชาติตอ่คนผิวด าไว้ท่ีเตียงนอนของคาร์ล เบรเชียร์ 
นกัเรียนทหารเรือผิวด า ดงันี ้“We’re gonna drown you nigger” (เราจะจบัไอ้นิโกรกดน า้) 
 เร่ือง Glory Road  คนผิวขาวท่ีเหยียดเชือ้ชาติได้ส่งจดหมายขู่ซึ่งใช้ค าท่ีแสดงถึงการดู
หมิ่นเชือ้ชาติตอ่คนผิวด ามาให้ดอน ฮสักินส์ ชายผิวขาวท่ีเป็นมิตรกบัคนผิวด า ดงันี ้“You nigger 
lover. You need to stop messin around….”  (ไอ้คนรักนิโกร หยดุป่วนได้แล้ว) 
 เร่ือง Django Unchained ร้านขายเสือ้ผ้าของคนผิวด าใช้ค าท่ีแสดงถึงการดหูมิ่นเชือ้ชาติ
ตอ่คนผิวด า ดงันี ้“House Nigger Servant Uniform” (ร้านขายเสือ้ผ้าคนด า) 
 นอกจากนีภ้าพยนตร์กลุ่มตวัอย่างบางส่วนได้แสดงให้เห็นถึงการเลือกปฏิบตัิตอ่คนผิวด า
ในสงัคมอเมริกนัผา่นสญัญะท่ีเป็นตวัอกัษรอยา่งชดัเจน โดยการใช้ค าว่า “White only” (เฉพาะคน
ผิวขาว) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการท่ีคนผิวขาวมีอภิสิทธ์ิเหนือกวา่คนผิวด าในสงัคมอเมริกนั ดงันี ้
 เร่ือง The Great Debaters  มีการเขียนค าว่า “White only” ก ากบัไว้ท่ีม้านัง่สาธารณะ 
ส่วนภาพยนตร์เร่ือง The Help เขียนค าว่า “White only” ก ากับไว้ท่ีรถยนต์ท่ีให้บริการรับส่ง
ผู้ โดยสาร เพ่ือกีดกนัคนผิวด าไมใ่ห้มีสิทธิเทา่เทียมกบัคนผิวขาวในสงัคมอเมริกนั 

จากการน าเสนอประเดน็เหยียดเชือ้ชาติผ่านทางบทสนทนาในภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างนัน้ 
ผู้วิจยัพบว่ามนัคือการสร้างภาพเหมารวม (Stereotyping) ของกลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์ผิวขาวด้วย
การให้กลุ่มคนผิวด าในภาพยนตร์ถกูเรียกแบบเดียวกนัซ า้ๆ (Macionis and Plummer, 2005:278 
อ้างถึงใน Haynes, 2007: 177) ยกตวัอย่าง ค าว่า “Nigger” , “Nigro” และ “Nigra” ซึ่งเป็น
ค าศพัท์ท่ีแสดงถึงการดถูกูเหยียดหยามคนผิวด าอย่างโจ่งแจ้ง การใช้ค าศพัท์เหล่านีใ้นภาพยนตร์
ย้อนยุคของสังคมอเมริกันอาจเป็นเร่ืองท่ีสมเหตุสมผลในมุมมองของผู้ ผลิตภาพยนตร์ผิวขาว 
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เพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัยแห่งการค้าทาสผิวด าในสหรัฐอเมริกาของภาพยนตร์เร่ือง Django 
Unchained แต่ค าศพัท์เหล่านีย้ังคงถูกน ามาใช้ในภาพยนตร์ท่ีเป็นยุคสมัยปัจจุบนัของสังคม
อเมริกนัอย่างเร่ือง Monster ‘ Ball เช่นกนัจึงเป็นการสร้างภาพลกัษณ์อนัน่าเห็นอกเห็นใจของคน
ผิวด าด้วยการท าให้คนผิวด าถกูเรียกด้วยค าหยาบคายอย่าง Nigger และ Coon ซึ่งเป็นค าสแลงท่ี
ใช้เรียกคนผิวด าอย่างเหยียดหยาม (Steinberg, 2002: 209) ในทางตรงกนัข้ามค าศพัท์ท่ีแสดงถึง
การดหูมิ่นทางเชือ้ชาตขิองคนผิวด ากลบัไมป่รากฎอยูใ่นภาพยนตร์ย้อนยคุของสงัคมอเมริกนัอย่าง
เร่ือง Pride ซึง่สร้างโดยกลุม่ผู้ผลิตภาพยนตร์ผิวด า  

กล่าวโดยสรุปว่าสิ่งเหล่านีเ้ป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์เหยียดเชือ้ชาติและ
กระบวนการเลือกปฏิบัติทางเชือ้ชาติว่ายังเป็นสิ่งท่ีคงอยู่ในสังคมอเมริกันมาอย่างยาวนาน 
(Magdoff, 1965 อ้างถึงใน Tabb, 1976: 210) โดยถกูผลิตขึน้ซ า้ๆ ในภาพยนตร์ฮอลลีวดูอย่าง
ตอ่เน่ือง 

 
5.4  การน าเสนอประเดน็เหยียดเชือ้ชาตผ่ิานการกระท าในภาพยนตร์กลุ่ม 
      ตัวอย่าง 
 

กลวิธีการน าเสนอประเดน็เหยียดเชือ้ชาติผ่านการใช้วจันภาษานัน้ยงัท าหน้าท่ีสมัพนัธ์กบั
การส่ือสารในรูปแบบอวัจนภาษาซึ่งเป็นการส่ือสารผ่านการถ่ายทอดโดยใช้กิริยาท่าทาง สีหน้า 
แววตา น า้เสียง (วรวุฒิ ภักดีบุรุษ, 2552) จากการวิเคราะห์อวจันภาษาของตวัละครท่ีมีทศันคติ
และพฤติกรรมเหยียดเชือ้ชาติในภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่าง ผู้ วิจยัพบว่าตวัละครมักแสดงออกทาง
กิริยาอาการ (Action) เรียกว่า “อาการภาษา” เป็นการแสดงกิริยาอาการตา่งๆ โดยใช้ภาษากาย 
(Body Language) ควบคูไ่ปกบัการสนทนาในเชิงเหยียดเชือ้ชาติด้วย โดยตวัละครได้แสดงออก
ทางสีหน้า (Facial Expressions) และท่าทาง (Posture) เป็นการส่ือถึงสภาพอารมณ์ความรู้สึก
ตา่งๆ ท่ีแสดงถึงความไมเ่ป็นมิตร ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

 

 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 5.1     ภาพท่ี 5.2 
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เร่ือง The Help ฮิลล่ี ฮอลบรุ้คซึง่เป็นหญิงสาวผิวขาวท่ีเหยียดเชือ้ชาติแสดงสีหน้ารังเกียจ
เม่ือเธอพดูถึงเชือ้โรคท่ีมาจากคนผิวด า (ภาพท่ี 5.1) ในเร่ือง Pride กลุ่มคนผิวขาวท่ีเหยียดเชือ้ชาติ
ตะโกนไลจ่ิม เอลลิส นกักีฬาผิวด าให้ออกไปจากการแขง่ขนัว่ายน า้ (ภาพท่ี 5.2) 

นอกจากนีผู้้วิจยัพบวา่อวจันภาษาท่ีเป็นการกระท าเพ่ือตอบสนองตอ่ทศันคติท่ีเหยียดเชือ้
ชาติของตวัละครซึ่งแสดงออกถึงการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติด้วยพฤติกรรมท่ีหยาบคายหรือใช้
ความรุนแรงนัน้ก็ปรากฎอยู่ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดกลุ่มตวัอย่างเช่นกนั โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการ
กระท าของตวัละครผิวขาวท่ีกระท าตอ่ตวัละครผิวด า เช่น  เร่ือง Men of Honor  จ่าโทดีแลนท์ รู้ค 
นักเรียนทหารเรือผิวขาวถมน า้ลายรดรองเท้าของจ่าโทคาร์ล เบรเชียร์ นักเรียนทหารเรือผิวด า 
(ภาพท่ี 5.3) และในภาพยนตร์เร่ือง Pride  ต ารวจผิวขาวใช้เท้าเหยียบศีรษะของจิม เอลลิส 
นกักีฬาผิวด า (ภาพท่ี 5.4) 

 
 
 
 
 
 

  
ภาพท่ี 5.3     ภาพท่ี 5.4 

 
ผู้วิจยัสรุปการใช้อวจัภาษาเพ่ือแสดงออกถึงการเหยียดเชือ้ชาติผ่านกิริยาท่าทาง สีหน้า 

แววตาและการกระท าของตวัละครผิวขาว เพ่ือเป็นการตอบสนองตอ่อคติทางชาติพนัธุ์ ท่ีมีต่อตวั
ละครผิวด า  ดงันี ้ 

1) การกระท าท่ีแสดงอาการท่ีไมต้่อนรับคนผิวด า ได้แก่  โหไ่ล ่ โบกมือไล ่ขว้าง 
ปาสิ่งของใส ่เดนิหนียิงปืนขู ่ท าร้ายร่างกายและท าลายทรัพย์สินเสียหาย 

2) การกระท าท่ีแสดงอาการรังเกียจคนผิวด า ได้แก่ ใช้สายตาดหูมิ่น สีหน้าและ 
แววตาเพ่ือส่ือว่ารู้สึกขยะแขยงหรือตกใจกลวัเม่ือเห็นหรือพดูถึงคนผิวด า  การใส่ร้ายป้ายสีว่าคน
ผิวด าเป็นคนขีข้โมย 

3) การกระท าท่ีแสดงอาการดถูกูคนผิวด า ได้แก่ เบ้ปาก ชีห้น้า หวัเราะเยาะเย้ย  
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ถมน า้ลายรดคนผิวด า การยักไหล่เม่ือพูดถึงคนผิวด า การล่วงละเมิดทางเพศ การใช้เท้าเหยียบ
ศีรษะคนผิวด า 

ผู้วิจยัสรุปการใช้อวจัภาษาเพ่ือแสดงออกถึงการเหยียดเชือ้ชาติผ่านกิริยาท่าทาง สีหน้า 
แววตาและการกระท าของตวัละครผิวด า เพ่ือเป็นการตอบสนองต่ออคติทางชาติพันธุ์ ท่ีมีต่อตวั
ละครผิวขาว  ดงันี ้ 

1) การกระท าท่ีแสดงอาการท่ีไมต้่อนรับคนผิวขาว  คือ การแสดงสีหน้าไมพ่อใจ 
เม่ือพดูถึงคนผิวขาว การคกุคามเพ่ือก่อความเดือดร้อน  การท าร้ายร่างกายและท าลายทรัพย์สิน
เสียหาย   

2) การกระท าท่ีแสดงอาการรังเกียจคนผิวขาว ได้แก่ ใช้สายตาดหูมิ่น แสดงสี 
หน้าเพ่ือส่ือวา่รู้สกึโกรธเม่ือพดูถึงคนผิวขาว   

กล่าวโดยสรุปจากการวิเคราะห์กลวีธีการน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือก
ปฏิบตัิตอ่ชาวแอฟริกนั-อเมริกนัผ่านการส่ือสารในรูปแบบของวจันภาษาและอวจันภาษาแสดงให้
เห็นว่าอุดมการณ์”ความเป็นเลิศของชนผิวขาว” (White Supremacy) และการเหยียดเชือ้ 
(Racism) ได้ถกูสร้างและผลิตซ า้ผ่านการให้ภาพเหมารวม (Stereotype) ของคนผิวด าท่ีเกิดจาก
ทศันคติและพฤติกรรมของตวัละครผิวขาวท่ีเหยียดเชือ้ชาติในภาพยนตร์ และอุดมการณ์นีย้งัถูก
ตอกย า้โดยการให้ภาพเหมารวม (Stereotype) ของคนผิวขาวท่ีเกิดจากทัศนคติของคนผิวด าท่ี
แสดงให้เห็นว่าอดุมการณ์ดงักล่าวไม่เคยหายไปจากสงัคมอเมริกนั (Lawrence, Bobo and Fox, 
2003: 323) 
 
5.5  ทฤษฎีสัญญะวิทยาและการสร้างความหมายในภาพยนตร์กลุ่มตัวอย่าง 
 
 องค์ประกอบต่างๆ ของภาพยนตร์อย่างการตัดต่อและการใช้มุมกล้องสามารถส่ือ
ความหมายได้ทัง้สิน้ ท าให้ผู้ชมเข้าใจในภาพยนตร์ การน าสญัญะวิทยามาศึกษาร่วมกับการส่ือ
ความหมายในภาพยนตร์จึงเป็นการท าให้ผู้ ชมเข้าใจการส่ือความหมายของภาพยนตร์ได้มาก
ยิ่งขึน้ (ศริิชยั ศิริกายะ และกาญจนา แก้วเทพ, 2531: 83-84) ผู้วิจยัได้น าทฤษฎีสญัญะวิทยาและ
การสร้างความหมายในภาพยนตร์มาใช้อธิบายสญัลกัษณ์ (Symbol) ในภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่าง
แตล่ะเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 5.3  ทฤษฎีสญัญะวิทยาและการสร้างความหมายในภาพยนตร์กลุม่ตวัอยา่ง 

 
ภาพยนตร์เร่ือง Men of Honor                       สัญลักษณ์ทางภาพ 
ตัวหมาย (Signifier) วิทย ุ(วตัถ)ุ 
เทคนิคทางภาพยนตร์ ขนาดของภาพ (Camera Shot) ซึ่งเป็นการถ่ายภาพไปท่ีวิทยใุน

ระยะใกล้เรียกว่าภาพ Close-up เพ่ือเน้นย า้ถึงนยัยะส าคญัของ
วิทยท่ีุมีตอ่คาร์ล เบรเชียร์ 

ตัวหมายถงึ (Signified) สิ่งท่ีเป็นตวัแทนของพอ่ของคาร์ล เบรเชียร์  
สัญลักษณ์ส่ือถงึ 
ด้านบวก/ลบของตัวละคร 

ด้านบวกของคาร์ล เบรเชียร์ เพราะวิทยุเคร่ืองนีเ้ป็นสมบตัิของ
พ่อท่ีมอบไว้ให้แก่เขา เขาพกวิทยุติดตวัไปด้วยเสมอ เม่ือใดก็
ตามท่ีเขามีอุปสรรคในชีวิต เขามักมองไปท่ีวิทยุและเขาเกิด
ความมุง่มัน่ขึน้มา  

ภาพยนตร์เร่ือง Remember the Titans             สัญลักษณ์ทางภาพ 
ตัวหมาย (Signifier) การประมวลภาพการคว้าชัยชนะของทีมไททันส์ในการแข่งขัน

อเมริกันฟุตบอลภายใต้การคุมทีมของหัวหน้าโค้ชผิวด าอย่าง
เฮอร์มน บนู (กลุม่ภาพ)  

เทคนิคทางภาพยนตร์ การตดัต่อ (Editing) ด้วยการล าดบัภาพท่ีใช้การตดัภาพ(Cut) 
โดยเป็นการเปล่ียนภาพแบบเร็วท่ีสดุในพริบตา เป็นการกระตุ้น
ความสนใจของผู้ชมในเหตกุารณ์การคว้าชยัชนะของทีมไททนัส์ 

ตัวหมายถงึ (Signified) ความสามารถของโค้ชผิวด าอย่างเฮอร์แมน บูนและความ
สามคัคีระหวา่งนกักีฬาผิวขาวและผิวด าของทีมไททนัส์ 

สัญลักษณ์ส่ือถงึ 
ด้านบวก/ลบของตัวละคร 

ด้านบวกของตัวละคร  เพราะแสดงให้เห็นถึงการประสบ
ความส าเร็จ ความสขุและความสมหวงัของตวัละคร 

ภาพยนตร์เร่ือง Monster’s Ball                       สัญลักษณ์ทางภาพ 
ตัวหมาย (Signifier) ภาพสเกต  
เทคนิคทางภาพยนตร์ ขนาดของภาพ (Camera Shot) ซึ่งเป็นการถ่ายภาพไปท่ีภาพ

สเกตในระยะใกล้เรียกว่าภาพ Close-up เพ่ือเน้นย า้ถึงนัยยะ
ส าคญัของภาพสเกตท่ีมีต่อแฮงค์ โกรทาวสกีแ้ละเลทิเชีย มัส
โกรฟ 
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ตารางท่ี 5.3  (ตอ่) 
 

ภาพยนตร์เร่ือง Monster’s Ball                                   สัญลักษณ์ทางภาพ 
ตัวหมายถงึ (Signified) จุดเช่ือมโยงของความสัมพันธ์ของตัวละครแฮงค์ โกรทาวสกี ้

และเลทิเชีย มสัโกรฟ 
สัญลักษณ์ส่ือถงึ 
ด้านบวก/ลบของตัวละคร 

ด้านบวกของลอเรนส์ มสัโกรฟ ชายผิวด าซึ่งเป็นนกัโทษประหาร
เพราะพรสวรรค์ของเขา ผลงานภาพสเกตท่ีเหลืออยู่จึงเป็นสิ่งท่ี
ลกูชายของเขาใช้ดตูา่งหน้าเพ่ือเป็นการระลกึถึงพอ่ท่ีจากไป 

ภาพยนตร์เร่ือง Crash                                  สัญลักษณ์ทางภาพ 
ตัวหมาย (Signifier) ปืน (วตัถ)ุ 
เทคนิคทางภาพยนตร์ ขนาดของภาพ (Camera Shot) ซึ่งเป็นการถ่ายภาพไปท่ีปืนใน

ระยะใกล้เรียกว่าภาพ Close-up เพ่ือเน้นย า้ถึงนยัยะส าคญัของ
ปืนท่ีมีอิทธิพลตอ่ตวัละคร 

ตัวหมายถงึ (Signified) สิ่งท่ีตัวละครใช้เพ่ือให้ได้มาในสิ่งท่ีตนต้องการหรือใช้เพ่ือยุติ
ปัญหา 

สัญลักษณ์ส่ือถงึ 
ด้านบวก/ลบของตัวละคร 

ด้านลบของตวัละคร เพราะเป็นสิ่งท่ีท าให้แต่ละตวัละครรู้สึกถึง
การมีอ านาจท่ีเหนือกวา่ผู้ อ่ืนในขณะท่ีตนเองถือปืนอยูใ่นมือ 

ภาพยนตร์เร่ือง Glory Road                          สัญลักษณ์ทางภาพ 
ตัวหมาย (Signifier) การประมวลภาพการคว้าชัยชนะของทีมไมเนอร์ในการแข่งขัน

บาสเกตบอลภายใต้การคมุทีมของดอน ฮสักินส์ (กลุม่ภาพ) 
เทคนิคทางภาพยนตร์ การตัดต่อ (Editing) ด้วยการล าดับภาพท่ีใช้การผสมภาพ 

(Dissolve) คือ การเปล่ียนภาพ โดยภาพนัน้คอ่ยๆ เลือนหายไป
และในขณะนัน้ก็มีอีกภาพหนึง่คอ่ยๆ เล่ือนซ้อนขึน้มาแทน  

ตัวหมายถงึ (Signified) ความสามารถของโค้ชผิวขาวอย่างดอน ฮสักินส์ และศกัยภาพ
อนัยอดเย่ียมของนกักีฬาบาสเกตบอลผิวด าของทีมไมเนอร์ 

สัญลักษณ์ส่ือถงึ 
ด้านบวก/ลบของตัวละคร 

ด้านบวกของตัวละคร เพราะแสดงให้เห็นถึงการประสบ
ความส าเร็จ ความสขุและความสมหวงัของตวัละคร 
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ตารางท่ี 5.3  (ตอ่) 
 

ภาพยนตร์เร่ือง Pride                                  สัญลักษณ์ทางภาพ 
ตัวหมาย(Signifier) การประมวลภาพการคว้าชัยชยะของทีมพีดีอาร์ในการแข่งขัน

ว่ายน า้ภายใต้การคุมทีมของโค้ชผิวด าอย่างจิม เอลลิส (กลุ่ม
ภาพ) 

เทคนิคทางภาพยนตร์ การตดัต่อ (Editing) ด้วยการล าดบัภาพท่ีใช้การตดัภาพ(Cut) 
โดยเป็นการเปล่ียนภาพแบบเร็วท่ีสดุในพริบตา เป็นการกระตุ้น
ความสนใจของผู้ชมในเหตกุารณ์การคว้าชยัชนะของทีมพีดีอาร์ 

ตัวหมายถงึ (Signified) ความสามารถของโค้ชผิวด าอย่างจิม เอลลิส และการพัฒนา
ตนเองให้มีศกัยภาพของนกักีฬาวา่ยน า้ผิวด าของทีมพีดีอาร์ 

สัญลักษณ์ส่ือถงึ 
ด้านบวก/ลบของตัวละคร 

ด้านบวกของตัวละคร เพราะแสดงให้เห็นถึงการประสบ
ความส าเร็จ ความสขุและความสมหวงัของตวัละคร 

ภาพยนตร์เร่ือง Hairspray                             สัญลักษณ์ทางภาพ 
ตัวหมาย(Signifier) สตดูโิอถ่ายท ารายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์ (สถานท่ี)  
เทคนิคทางภาพยนตร์ ขนาดของภาพ (Camera Shot) ซึ่งเป็นการถ่ายภาพแบบ Long 

Shot ท่ีแสดงภาพระยะไกลให้เห็นทัง้ฉากและตวัละคร  
ตัวหมายถงึ (Signified) จุดมุ่งหมายในการใช้สถานท่ีนีเ้ป็นท่ีแสดงความสามารถของ

ตนเอง 
สัญลักษณ์ส่ือถงึ 
ด้านบวก/ลบของตัวละคร 

ด้านบวกของตวัละคร เพราะจุดเร่ิมต้นของความเท่าเทียมกัน
ระหวา่งคนผิวขาวและคนผิวด าของสงัคมอเมริกนัในภาพยนตร์ 

ภาพยนตร์เร่ือง The Great Debaters                สัญลักษณ์ทางภาพ 
ตัวหมาย (Signifier) การประมวลภาพการคว้าชัยชนะของทีมวิทยาลัยไวล่ีย์ในการ

แขง่ขนัโต้วาทีภายใต้การฝึกสอนของเมลวิน ทอลสนั (กลุม่ภาพ) 
เทคนิคทางภาพยนตร์ การตดัต่อ (Editing) ด้วยการล าดบัภาพท่ีใช้การตดัภาพ(Cut) 

โดยเป็นการเปล่ียนภาพแบบเร็วท่ีสดุในพริบตา เป็นการกระตุ้น
ความสนใจของผู้ ชมในเหตุการณ์การคว้าชัยชนะของทีม
วิทยาลยัไวล่ีย์ 

ตัวหมายถงึ (Signified) ความสามารถของเมลวิน ทอลสนั อาจารย์ผู้ ฝึกสอนและ 
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ตารางท่ี 5.3  (ตอ่) 
 

ภาพยนตร์เร่ือง The Great Debaters                        สัญลักษณ์ทางภาพ 

 ศกัยภาพของนกัศกึษาทัง้ 4 คนในทีมโต้วาทีของวิทยาลยัไวล่ีย์ 
สัญลักษณ์ส่ือถงึ 
ด้านบวก/ลบของตัวละคร 

ด้านบวกของตัวละคร  เพราะแสดงให้เห็นถึงการประสบ
ความส าเร็จ ความสขุและความสมหวงัของตวัละคร 

ภาพยนตร์เร่ือง Lakeview Terrace                  สัญลักษณ์ทางภาพ 
ตัวหมาย(Signifier) ไฟกนัขโมย (วตัถ)ุ 
เทคนิคทางภาพยนตร์ ขนาดของภาพ (Camera Shot) ซึ่งเป็นการถ่ายภาพแบบ Long 

Shot ท่ีแสดงภาพระยะไกลให้เห็นทัง้ฉากและตวัละคร  
ตัวหมายถงึ (Signified) การละเมิดสิทธิสว่นบคุคล 
สัญลักษณ์ส่ือถงึ 
ด้านบวก/ลบของตัวละคร 

ด้านลบของตวัละครเอเบิล เทอเนอร์ เพราะเขาใช้สิ่งนีใ้นการ
ก่อกวนเพ่ือนบ้าน เพ่ือแสดงถึงความไมเ่ป็นมิตรของเขา 

ภาพยนตร์เร่ือง The Help                             สัญลักษณ์ทางภาพ 
ตัวหมาย (Signifier) รูปภาพของทรีลอว์ ลกูชายของเอบลีิน คลาร์ก (วตัถ)ุ  
เทคนิคทางภาพยนตร์ ขนาดภาพ ( Camera Shot) ซึ่งเป็นการถ่ายภาพไปท่ีรูปภาพใน

ระยะใกล้เรียกว่าภาพ Close-up เพ่ือเน้นย า้ถึงนยัยะส าคญัของ
รูปภาพของลกูชายท่ีมีตอ่เอบลีินคลาร์ก 

ตัวหมายถงึ (Signified) แรงบนัดาลใจท่ีท าให้เอบลีินตดัสินใจท าในสิ่งท่ีถกูต้อง 
สัญลักษณ์ส่ือถงึ 
ด้านบวก/ลบของตัวละคร 

ด้านบวกของตัวละครเอบิลีน จากท่ีเธอกลัวว่าตนเองจะ
เดือดร้อนการมองท่ีรูปของลูกชายท าให้เธอลุกขึน้ท าในสิ่งท่ี
ถกูต้อง  

ภาพยนตร์เร่ือง Django Unchained                  สัญลักษณ์ทางภาพ 
ตัวหมาย (Signifier) บรูมฮิลด้า (บคุคล) 
เทคนิคทางภาพยนตร์ ขนาดของภาพ (Camera Shot) ท่ีเป็นการถ่ายภาพแบบ Full 

Shot คือ ภาพเต็มตวัของบคุคล เพ่ือเน้นถึงความสมัพนัธ์ของตวั
ละคร 

ตัวหมายถงึ (Signified) ความรักของจงัโก้ 
สัญลักษณ์ส่ือถงึ 
ด้านบวก/ลบของตัวละคร 

ด้านบวกของตวัละครจงัโก้ เพราะการตามหาตวับรูมฮิลด้า คือ 
จดุมุง่หมายท่ีส าคญัท่ีสดุของจงัโก้ 
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 สัญลักษณ์ท่ีพบในภาพยนตร์ฮอลลีวูดกลุ่มตวัอย่าง คือ สัญลักษณ์ทางภาพซึ่งมีทัง้ ท่ี
ปรากฏเป็นภาพเพียงภาพเดียวและทัง้ท่ีปรากฎในลกัษณะของกลุ่มภาพซึ่งมีทัง้วตัถุ สถานท่ีและ
สิ่งมีชีวิตรวมกัน โดยสัญลักษณ์ทางภาพ คือ องค์ประกอบของภาพยนตร์ท่ีถูกน าเสนอซ า้ๆ ใน
บริบทหนึ่ง เรียกได้ว่าเป็นสิ่งท่ีปรากฎมากท่ีสุดในภาพยนตร์เร่ืองนัน้ๆ ด้วยการใช้เทคนิคทาง
ภาพยนตร์ในการสร้างความหมายให้สัญลักษณ์ทางภาพมีความโดดเด่นและแตกต่างจาก
องคป์ระกอบอ่ืนๆ ในภาพยนตร์เร่ืองนัน้สญัลกัษณ์ดงักล่าวสามารถแสดงให้เห็นด้านบวกและด้าน
ลบของตวัละครได้ด้วยการใช้เทคนิคทางภาพยนตร์ต่างๆ ในการสร้างความหมาย เพ่ือแสดงถึง
นยัส าคญัของสญัลกัษณ์ (สพุมิตรา วรพงศ์พิเชษฐ, 2554: 48)  
 ภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสญัลกัษณ์เป็นวตัถุนัน้ใช้เทคนิคทางภาพยนตร์ในด้านขนาด
ของภาพ (Camera Shot) อย่างภาพ Close up เพ่ือแสดงรายละเอียดของวตัถท่ีุมีขนาดเล็ก โดย
กินอาณาเขตของพืน้ท่ีน้อย เป็นการแสดงนัยส าคญัของวัตถุหรือความหมายในเชิงสัญลักษณ์ 
(ประวิทย์ แตง่อกัษร, 2551:39) เช่น ภาพ Close up ของวิทย ุในเร่ือง Men of Honor ท่ีจะตดัสลบั
กบัภาพ Medium Shot ของคาร์ล เบรเชียร์ในเหตกุารณ์ท่ีท าให้เขาต้องฮึดสู้และอดทนเสมอ วิทยุ
จึงเป็นสญัญะในการส่ือถึงด้านบวกของตวัละครผิวด าอย่างคาร์ลท่ีมีความมมุานะและอดทนต่อ
อปุสรรค 
 ภาพ Close up ของภาพสเกต ในเร่ือง Monster’s Ball ท่ีจะตดัสลบักบัภาพของตวัละครท่ี
มีความเก่ียวข้องกับลอเรนส์ มสัโกรฟ เจ้าของผลงานภาพสเกต เช่น แฮงค์ โกรทาวสกี ้ท่ีลอเรนส์
วาดรูปของเขาไว้ให้ก่อนท่ีจะถกูน าตวัไปประหารชีวิต ไทเรลล์ ลกูชายของลอเรนส์ท่ีน าผลงานภาพ
สเกตของพ่อไปติดไว้ในห้องนอน เพ่ือไว้ระลึกถึงพ่อท่ีจากไป เลทิเชีย ภรรยาของลอเรนส์ท่ีน า
ผลงานของสามีมาให้แฮงค์ชม ภาพสเกตจึงเป็นสญัญะในการส่ือถึงด้านบวกของตวัละครผิวด า
อย่างลอเรนส์ มัสโกรฟ นักโทษประหารท่ีมีพรสวรรค์ด้านการวาดภาพ เขาได้มอบผลงานท่ีเป็น
พรสวรรค์เหลา่นีไ้ว้ให้คนข้างหลงัได้ระลกึถึง 
 ภาพ Close up ของปืน ในเร่ือง Crash ท่ีจะเน้นท่ีถ่ายเฉพาะปืนเป็นเวลาชัว่ครู่ก่อนท่ีตวั
ละครจะน าปืนไปใช้ในการขม่ขูต่วัละครอ่ืนเพ่ือให้ได้ในสิ่งท่ีต้องการ ปืนจึงเป็นสญัญะในการส่ือถึง
ด้านลบของตวัละคผิวด า เพราะการมีปืนในครอบครองท าให้ตวัละครรู้สึกถึงการมีอ านาจท่ี
เหนือกวา่ตวัละครอีกตวัหนึง่และตดัสินใจใช้ประโยชน์จากปืนท าในสิ่งท่ีผิด  
 ภาพ Long Shot ของสตดูิโอถ่ายท ารายการคอร์น่ี คอลลินส์โชว์ ในเร่ือง Hairspray ท่ีจะ
เน้นการถ่ายท่ีเก็บรายละเอียดของฉาก เพ่ือแสดงให้เห็นถึงอากัปกิริยาและสีหน้าของตวัละครท่ี
รู้สกึมีความสขุ สนกุสนานเม่ือได้เข้ามาแสดงในรายการนี ้ สตดูิโอแห่งนีจ้ึงเป็นสญัญะในการส่ือถึง
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ด้านบวกของตวัละครท่ีต้องการให้สถานท่ีแห่งนีเ้ป็นท่ีท่ีใช้แสดงความสามารถและเป็นจุดเร่ิมต้น
แห่งความเท่าเทียมกันในสังคมระหว่างคนผิวด าและคนผิวขาวท่ีสามารถออกรายการโทรทัศน์
ร่วมกนัได้  
 ภาพ Long Shot ของไฟกันขโมย ในเร่ือง Lakeview Terrace ท่ีจะเน้นการถ่ายเก็บ
รายละเอียดของฉาก เพ่ือแสดงขอบเขตของความสวา่งของแสงไฟท่ีกินอาณาบริเวณอย่างมาก ตดั
สลบักบัภาพ Medium Shot ของตวัละครท่ีมีแสงไฟส่องกระทบหน้า ตวัละครผิวด ายิม้เม่ือแสงไฟ
ส่องหน้า แต่ตัวละครผิวขาวกลับหร่ีตาเพราะรู้สึกได้ถึงแสงจ้าท่ีมากเ กินไป ไฟกันขโมยจึง
เป็นสญัญะในการส่ือถึงด้านลบของตวัละครผิวด าอย่างเอเบิล เทอเนอร์ท่ีต้องการใช้ประโยชน์จาก
ความสว่างของแสงไฟนีก้่อความเดือดร้อนร าคาณให้กบัตวัละครผิวขาวอย่างคริส แมทสนั ท่ีเป็น
เพ่ือนบ้านของเขา 
 ภาพ Close up ของรูปภาพของทรีลอว์ คลาร์ก ลกูชายของเอบิลีน ในเร่ือง The Help ท่ีจะ
ตดัสลบักบัภาพ Medium Shot ของเอบิลีน คลาร์กท่ีจ้องมองรูปภาพของลูกชายอยู่บอ่ยครัง้ด้วย
ความคดิถึงและก าลงัเผชิญกบัการตดัสินใจท่ียากล าบาก รูปภาพของทรีลอว์จึงเป็นสญัญะในการ
ส่ือถึงด้านบวกของตวัละครผิวด าอย่างเอบิลีน คลาร์กท่ีกล้าตดัสินใจเลือกท าในสิ่งท่ีถูกต้อง เพ่ือ
เป็นการชว่ยเหลือผู้ อ่ืน 
 ภาพ Full Shot ของบรูมฮิลด้าในจินตนาการของจงัโก้ ในเร่ือง Django Unchained ท่ีจะ
เน้นให้เห็นอากปักิริยาแบบเตว็ตวัและการแสดงออกทางสีหน้าท่ีมีความสขุของเธอตดัสลบักบัภาพ 
Medium Shot ของตวัละครจงัโก้ท่ีมักจะนึกถึงภรรยาในขณะท่ีเขาออกเดินทางตามหาตวัเธอ  
บรูมฮิลด้าจึงเป็นสัญญะในการส่ือถึงด้านบวกของตวัละครผิวด าอย่างจังโก้ท่ีมีความรักให้กับ
ภรรยา เพราะเขามีความมุานะ อตุสาหะในการตามหาตวัเธอให้พบและช่วยปลดปล่อยเธอให้เป็น
อิสรภาพจากการเป็นทาส 
 ด้านภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสญัลกัษณ์ทางภาพซึ่งใช้เทคนิคทางภาพยนตร์ด้านการ
ตดัต่อ (Editing) ท าให้เกิดเป็นกลุ่มภาพโดยใช้ช็อทสัน้ๆ ของฟิล์มมาเช่ือมต่อเข้าด้วยกัน เป็น
เทคนิคการตดัต่อท่ีใช้ย่นระยะเวลาและพืน้ท่ี โดยบอกเล่าข้อมูลจ านวนมากให้แก่ผู้ ชมในช่วง
ระยะเวลาสัน้ๆ ของเหตุการณ์โดยไม่ต้องแสดงรายละเอียดทัง้หมดอย่างครบถ้วน เพ่ือให้เกิด
ความหมายท่ีผู้ชมสามารถตีความได้จากการเช่ือมโยงกลุม่ภาพเหลา่นัน้ (ประวิทย์ แตง่อกัษร, 
2551: 193-199) 
 ตวัอย่างเช่น กลุ่มภาพท่ีมีความยาว 1 นาทีของภาพยนตร์เร่ือง Remember the Titans 
ซึ่งเป็นประมวลภาพของชยัชนะในการแข่งขนักีฬาอเมริกันฟุตบอล ซึ่งเกิดจากศกัยภาพอนัยอด
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เย่ียมของนกักีฬาทัง้ผิวด าและผิวขาวท่ีสามคัคีกนั นอกจากนีย้งัแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ
โค้ชผู้ ฝึกสอนกีฬาผิวด าท่ีไมไ่ด้รับการยอมรับในยคุสมยัท่ีสงัคมอเมริกนัยงัคงแบง่แยกสีผิว 
 กลุ่มภาพได้แสดงตวัหมาย (Signifier) คือ การแข่งขนัอเมริกนัฟุตบอลท่ีทีมไทนทนัส์คว้า
ชยัชนะซึ่งประกอบไปด้วยการใช้วจันภาษาในรูปแบบของภาษาเขียน (ตวัอกัษร) เพ่ือส่ือข้อความ
ถึงการคว้าชัยชนะในการแข่งขันและการใช้อวัจนภาษาเพ่ือส่ือถึงอากัปกิริยาของเหล่าตวัละคร 
และมีตัวหมายถึง (Signified) เพ่ือส่ือให้เห็นถึงด้านบวกของตัวละคร กลุ่มภาพสามารถใช้ส่ือ
ศกัยภาพอนัยอดเย่ียมของตวัละครท่ีสามารถประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้  
 ในด้านของสญัลกัษณ์ทางเสียงนัน้ Guess Who เป็นภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างเพียงเร่ือง
เดียวท่ีใช้สัญลักษณ์เพ่ือส่ือความหมายอย่างมีนัยยะส าคัญต่อตัวละครในประเด็นเชือ้ชาต ิ
ภาพยนตร์ใช้สญัลกัษณ์ทางเสียงในการแสดงความหมายเพ่ือเปรียบเทียบตวัละครซึ่งมีเชือ้ชาติท่ี
แตกตา่งกัน 2 คน โดยสญัลกัษณ์ท่ีพบเป็นบทเพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับคนผิวขาวและคนผิวด าซึ่ง
บรรเลงขึน้ในขณะท่ีตวัละครผิวขาวและตวัละครผิวด านัง่รถไปด้วยกนัและเปิดเพลงจากวิทยุ บท
เพลงท่ีทัง้สองได้ฟังมีเนือ้หาสอดคล้องกับชีวิตของตวัละครผิวด าท่ีลูกสาวของตน คือ คู่รักของตวั
ละครผิวขาวท่ีฟังเพลงอยู่ข้างๆ  ตวัอย่างของบทเพลง เช่น ค าร้องว่า “ She was black as the 
night, Louie was whiter than white. Danger…” แปลว่า “เธอผิวด าสนิท ลอีูข้าวยิ่งกว่าขาว 
อนัตราย....”  
 ภาพยนตร์ใช้การจดัองค์ประกอบของฉาก (Mise - en – scène) ในการส่ือความหมาย
ของตวัหมายถึง (Signified) ของบทเพลงนัน้เป็นความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) ซึ่ง
ประกอบสร้างขึน้มาอย่างเป็นอตัวิสยั (Subjectivity) ของตวัละครผิวด าอย่างเพอร์ซ่ี โจนส์และตวั
ละครผิวขาวอย่างไซม่อน กรีนท่ีแสดงผ่านทางอวจันภาษา องค์ประกอบฉากจะเผยรายละเอียด
ของภาพท่ีมักจะเรียกร้องความสนใจในตนเอง ดังท่ีได้กล่าวไว้ว่าเหตุการณ์ท่ีตัวละครได้ยิน
เสียงเพลงนัน้เกิดขึน้ในรถยนตร์ ภาพยนตร์ได้จัดวางตวัละครทัง้สองเอาไว้ในลกัษณะท่ีจงใจให้
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัละครอยู่ในกรอบภาพเดียวกนั โดยผู้ชมจะได้เห็นปฏิกิริยาของตวัละครท่ี
บง่บอกถึงความอดึอดัด้วยสีหน้าและแววตาในขณะฟังเพลง   
 ในภาพรวมจากการวิเคราะห์สัญลักษณ์ท่ีพบในภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างทัง้ 12 เร่ืองนัน้ 
ผู้วิจยัพบว่าสญัลกัษณ์ดงักล่าวไม่ว่าจะเป็นวตัถ ุสถานท่ีหรือสิ่งมีชีวิตล้วนมีนยัส าคญัตอ่ตวัละคร 
สญัลกัษณ์ทางภาพท่ีพบไมไ่ด้มีความเก่ียวข้องกบัประเด็นเหยียดเชือ้ชาติ แตเ่ป็นการแสดงให้เห็น
ถึงด้านบวกและด้านลบของตวัละครได้จากการใช้เทคนิคทางภาพยนตร์ในการส่ือความหมาย  
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 กล่าวโดยสรุปว่าสัญลักษณ์ทางภาพในรูปแบบของวัตถุ สถานท่ีและบุคคลหรืออยู่ใน
ลักษณะของกลุ่มภาพท่ีเกิดจากการตัดต่อสามารถแสดงให้เห็นทัง้ด้านบวกของตัวละครใน
ภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างได้มากกว่าด้านลบ โดยสญัลกัษณ์ในด้านลบส่ือความหมายถึงการสร้าง
ความขดัแย้งระหว่างตัวละคร ดงัเช่น ปืนในเร่ือง Crash ท่ีตวัละครเลือกใช้บงัคบัขู่เข็ญ เพ่ือให้
ได้มาในสิ่งท่ีต้องการ และไฟกันขโมยในเร่ือง Lakeview Terrrace ตวัละครใช้เพ่ือคกุคามผู้ อ่ืน 
เรียกได้วา่เป็นการใช้ประโยชน์ในทางท่ีผิดศีลธรรม  
 ในด้านบวกนัน้สัญญะได้ท าหน้าท่ีส่ือความหมายของตัวละครท่ีต้องการมีสิทธิสาม
ประการซึ่งเป็นนิยามของความเป็นอเมริกันอนัได้แก่ ชีวิต (Life) เสรีภาพ (Liberty) การแสวงหา
ความสขุ (The Pursuit of Happiness) (สรีุย์ พงษ์จนัทร์, 2526: 38) ดงัเช่น วิทยใุนเร่ือง Men of 
Honor   ภาพสเกตในเร่ือง Monster’s Ball   รูปภาพของลกูชายในเร่ือง The Help สญัลกัษณ์
เหล่านีส่ื้อถึงความรักความผูกพนัท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของตวัละคร เพราะสญัลกัษณ์ทางวตัถท่ีุพบถือ
ได้วา่เป็นตวัแทนของบคุคลอนัเป็นท่ีรักของตวัละครท่ีได้เสียชีวิตไปแล้ว  สตดูิโอในเร่ือง Hairspray 
และภาพบรูมฮิลด้าในจินตนาการเป็นสญัลกัษณ์ส่ือถึงการมีเสรีภาพในชีวิต เพราะสญัลกัษณ์ท่ี
เป็นสถานท่ีนัน้ถือได้วา่เป็นตวัแทนของการมีเสรีภาพในการแสดงออก และสญัลกัษณ์ท่ีเป็นบคุคล
เป็นตวัแทนของเสรีภาพในการใช้ชีวิต จงัโก้ต้องการตามหาตวัภรรยาเพ่ือปลดปล่อยเธอจากการ
เป็นทาส และท้ายท่ีสดุสญัลกัษณ์ในลกัษณะของกลุ่มภาพท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างส่ือ
ความหมายได้อย่างชัดเจนถึงการแสวงหาความสุขในชีวิตจากการประมวลภาพของฉากแห่ง
ประสบความส าเร็จในชีวิตของตวัละครซึง่เป่ียมไปด้วยรอยยิม้แหง่ชยัชนะ 
 
5.6  การสร้างตัวละครผิวด าและตัวละครผิวขาวในภาพยนตร์กลุ่มตัวอย่าง 
 

จากการวิเคราะห์ตวัละครในภาพยนตร์ฮอลลีวดูกลุ่มตวัอย่างจากการจ าแนกประเภทของ
ตวัละครในภาพยนตร์ไว้นัน้ (Boggs, 1978 อ้างถึงใน จิรัฏฐ์ เผ่าจิระชยัศิลป์ชยั, 2548:19-22) 
ผู้ วิจัยได้จัดท าตารางสรุปตัวละครทัง้ผิวด าและผิวขาว เพ่ือให้เห็นถึงความเหมือนและความ
แตกตา่งกนัในการสร้างคณุลกัษณะทางบคุลิกภาพและพฤติกรรมของตวัละครในภาพยนตร์ฮอลลี
วดูกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 12 เร่ือง ดงันี ้
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ตารางท่ี 5.4  คณุลกัษณะของตวัละครในภาพยนตร์กลุ่มตวัอยา่ง 
 

 
รายช่ือ

ภาพยนตร์ 

คุณลักษณะของตัวละครในภาพยนตร์กลุ่มตัวอย่าง 
ตัวละครผิวด า ตัวละครผิวขาว 

บคุลกิและ
พฤติกรรมคงเดิม
ตลอดทัง้เร่ือง
(ประเภทคงที)่ 

มีการเปลีย่นแปลง
บคุลกิและ

พฤติกรรม(ประเภท
พลวตัร) 

บคุลกิและ
พฤติกรรมคงเดิม
ตลอดทัง้เร่ือง 
(ประเภทคงที)่ 

มีการเปลีย่นแปลง
บคุลกิและ

พฤติกรรม(ประเภท
พลวตัร) 

1. Men  
of Honor 

X - X X 

2. Remember 
the Titans 

X - X X 

3. Monster’s 
Ball 

- X X X 

4.Crash - X X X 
5.Guess Who X X - X 
6.Glory Road - X X - 
7.Pride X X X - 
8. Hairspray   - X X X 
9. The Great 
Debaters 

X X X - 

10. Lakeview 
Terrace 

X X - X 

11.The Help - X X - 
12. Django 
Unchained 

X X X - 

 
ดงัตารางท่ี 5.4 เม่ือผู้ วิจยัได้จ าแนกประเภทของตวัละครตามบุคลิกภาพและพฤติกรรม

แล้ว ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าตวัละครผิวด าและตวัละครผิวขาวในภาพยนตร์ฮอลลีวดูกลุ่ม
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ตวัอย่างแตล่ะเร่ืองนัน้มีคณุลกัษณะของบคุลิกภาพและพฤติกรรมทัง้ 2 ประเภท คือ ประเภทแรก
เป็นตวัละครประเภทคงท่ี (Static characters) คือ ตวัละครนัน้จะมีบุคลิกภาพ พฤติกรรมและ
ทศันคติท่ีคงเดิมตัง้แต่ตอนต้นเร่ืองด าเนินไปจนจบ แม้ว่าเวลาและสถานการณ์ในภาพยนตร์จะ
เปล่ียนแปลงไป เช่น ตวัละครผิวขาวท่ีไม่เหยียดเชือ้ชาตินัน้จะเป็นมิตรกบัตวัละครผิวด าตัง้แตต้่น
จนจบเร่ือง ตัวละครฝ่ายตรงข้ามท่ีเหยียดเชือ้ชาติก็จะมีอคติต่อคนผิวด าไปตลอดทัง้เร่ืองไม่
เปล่ียนแปลง ส่วนประเภทท่ีสอง คือ เป็นตวัละครประเภทพลวตัร (Dynamic Characters) คือ ตวั
ละครนัน้มีการเปล่ียนแปลงบคุลิกภาพและพฤติกรรมไปตามเวลา ประสบการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
(Boggs, 1978 อ้างถึงใน จิรัฏฐ์ เผา่จิระชยัศลิป์ชยั, 2548: 19-22) 

  
5.6.1  ตัวละครผิวด าในภาพยนตร์ฮอลลีวูดกลุ่มตัวอย่างทัง้ 12 เร่ือง 
ตวัละครหลกัและตวัละครประกอบผิวด าในภาพยนตร์ฮอลลีวดูกลุ่มตวัอย่างทัง้ 12 เร่ือง

นัน้มีทัง้ตวัละครท่ีมีทางบคุลิกภาพและพฤติกรรมท่ีคงเดิมตัง้แตต้่นจนจบเร่ือง(Static characters) 
และตวัละครท่ีมีการเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพและพฤติกรรมไปตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิต 
(Dynamic Characters)  โดยคุณลักษณะหนึ่งท่ีมีอยู่ในตัวละครผิวด าส่วนใหญ่ของภาพยนตร์
กลุ่มตัวอย่าง คือ ความอดทนและความมุ่งมั่น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามความตั ง้ใจของตน 
เน่ืองจากตวัละครผิวด าสว่นใหญ่ในภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ี
ต ่ากวา่ตวัละครผิวขาวในภาพยนตร์เร่ืองเดียวกนั ตวัละครผิวด าในบริบทของสงัคมอเมริกนัมีความ
เช่ือว่าสถานภาพทางสงัคมนัน้เปล่ียนแปลงได้ (กลุวดี มกราภิรมย์, 2547) ตวัละครผิวด าจึงต้องมี
ความอดทนและความพยายามมากกว่าคนผิวขาวหลายเท่า  เพราะคนผิวด าต้องเผชิญกับการ
เลือกปฏิบตัทิางเชือ้ชาตจิากชนกลุ่มหลกัผิวขาวซึ่งเป็นอปุสรรคส าคญัของการประสบความส าเร็จ
ในชีวิต 
 ตวัละครผิวด าส่วนใหญ่ในภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างไม่ว่าจะเป็นตวัละครหลกัหรือตวัละคร
ประกอบตา่งก็มีความต้องการท่ีจะประสบความส าเร็จและเป็นท่ียอมรับของสงัคม โดยเฉพาะการ
เป็นท่ียอมรับของคนผิวขาวท่ีถือว่าเป็นชนกลุ่มหลกัในสงัคม ทัง้นีค้นผิวด าได้พยายามตอ่สู้ดิน้รน
เพ่ือให้ได้มาซึ่งชมุชนท่ีเป็นของตนเองด้วยการสร้างหลกัเกณฑ์ มายาคติ  และวีรบรุุษภายในกลุ่ม
ของตนเอง (Kerr and Siegel ,1954: 192 อ้างถึงใน Tabb, 1976) และได้สะท้อนผ่านการเล่าเร่ือง
ในภาพยนตร์ฮอลีวดูกลุม่ตวัอยา่งดงัตอ่ไปนี ้
 เร่ือง Remember the Titans ชนกลุ่มน้อยผิวด าในเมืองอเล็กซานเดรียตา่งปลาบปลืม้ใจ
เป็นอย่างมาก เม่ือโค้ชเฮอร์แมน บนู ชายผิวด าผู้ ฝึกสอนอเมริกนัฟุตบอลได้ย้ายเข้ามาท างานใน
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เมืองนี ้พวกเขาก็มีความมุ่งหวงัว่าโค้ชบนูจะเป็นวีรบรุุษผิวด าท่ีน าความภาคภูมิใจมาสู่ชมุชนของ
พวกเขา เหล่าผู้ปกครองจึงได้ขอฝากบุตรหลานท่ีเป็นนกักีฬาอเมริกนัฟุตบอลให้อยู่ในความดแูล
ของโค้ชบนู  
 เร่ือง Glory Road นกักีฬาบาสเกตบอลผิวด าทัง้ 7 คนของทีมไมเนอร์ได้ลงแข่งขนัในนดัชิง
แชมป์ระดับประเทศ พวกเขาต้องการแสดงศักยภาพอันยอดเย่ียมของนักกีฬาผิวด าให้เป็นท่ี
ยอมรับในวงการกีฬาบาสเกตบอลระดบัมหาวิทยาลยัและเพ่ือเปล่ียนแปลงทศันคติของชนกลุ่ม
หลกัผิวขาวสงัคมอเมริกันในยุคสมยัท่ีทุกคนยงัมองว่าคนผิวด าไม่สามารถเอาชนะคนผิวขาวใน
การแขง่ขนักีฬาได้  
 เร่ือง Pride โค้ชจิม เอลลิส ชายผิวด าผู้ ฝึกสอนว่ายน า้พยายามสร้างนักกีฬาว่ายน า้
เยาวชนผิวด าช่ือว่าทีมพีดีอาร์ให้เป็นทีมว่ายน า้ท่ียอดเย่ียม เพ่ือน าความภาคภูมิใจมาสู่ชุมชนคน
ผิวด า โดยทีมว่ายน า้ของเขาท่ีประกอบไปด้วยเยาวชนผิวด า 6 คนสามารถคว้าชยัชนะในการ
แขง่ขนัระดบัประเทศได้ 
 เร่ือง The Great Debaters ศาสตราจารย์เมลวิน ทอลสนั ชายผิวด า อาจารย์ในวิทยาลยั
ไวล่ีย์ สถาบันการศึกษาของคนผิวด า เขาได้สร้างทีมโต้วาทีของวิทยาลัยท่ีประกอบไปด้วย
นกัศกึษาทัง้ชายและหญิงรวมกัน ให้เข้าแข่งขนัโต้วาทีกบันกัศกึษาผิวขาวจากมหาวิทยาลยัตา่งๆ 
ของคนผิวขาว เขาต้องการแสดงศกัยภาพอันยอดเย่ียมของนักศึกษาผิวด าให้เป็นท่ียอมรับใน
ระดบัมหาวิทยาลัยในยุคสมยัของสังคมอเมริกันท่ีมีการแบ่งแยกเชือ้ชาติทางการศึกษา โดยทีม
โต้วาทีของเขานัน้ประสบความส าเร็จสามารถเอาชนะทีมโต้วาทีของนักศึกษาผิวขาวจาก
มหาวิทยาลยัฮาวาร์ดซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัอนัดับต้นๆ ของประเทศได้ และน าความภาคภูมิใจมาสู่
วิทยาลยัไวล่ีย์ วิทยาลยัเล็กๆ ของคนผิวด า 
 เร่ือง Men of Honor คาร์ล เบรเชียร์มีความอดทนและมุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนสถานภาพทาง
สังคมของตนเองท่ีเกิดในครอบครัวชนชัน้แรงงานท่ีรับจ้างท าไร่ท านา โดยการสมัครเข้าเป็น
ทหารเรือเพ่ือเป็นใบเบิกทางไปสู่อนาคตท่ีดี โดยมีแรงบนัดาลใจมาจากพ่อของเขาท่ีไม่ต้องการให้
ลกูเป็นเหมือนกบัตนเองท่ีไมว่า่จะท างานหนกัแคไ่หนก็ไมมี่วนัได้ขยบัออกจากชนชัน้แรงงานไปได้  

นอกจากนีภ้าพยนตร์กลุ่มตวัอย่างได้สะท้อนผ่านตวัละครผิวด าว่าการพฒันาโครงสร้าง
ชนชัน้ของคนผิวด าให้เท่าเทียมกับคนผิวขาวในสงัคมอเมริกันในแตล่ะยุคนัน้เป็นไปได้ยากและมี
ข้อจ ากดั เน่ืองจากความกลวัของคนผิวด า (Tabb, 1976: 210) เช่น ในเร่ือง The Help  ตวัละคร
หลกัอย่างเอบิลีน คลาร์ก ซึ่งเป็นคนผิวด าในชนชัน้แรงงานในยุค 1960 เธอท างานเป็นหญิงรับใช้
ในบ้านของนายจ้างผิวขาว เม่ือสกีเตอร์ หญิงผิวขาวท่ีต้องการเป็นนกัเขียนมาขอร้องให้เอบิลีนเล่า
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เร่ืองเก่ียวกับมุมมองของคนรับใช้ท่ีมีต่อนายจ้างผิวขาวลงในหนงัสือ เธอตอบปฏิเสธด้วยความ
หวาดกลัว เน่ืองจากเมืองท่ีเธออยู่นัน้มีกฎหมายท่ีบงัคบัใช้กับคนผิวด าโดยเฉพาะ เอบิลีนจึงไม่
ต้องการท าสิ่งท่ีอาจท าให้เธอต้องเดือดร้อนจนถึงแก่ชีวิต   

เร่ือง Glory Road นกักีฬาบาสเกตบอลผิวด าในยคุ 1960 อย่างบ๊อบบี ้โจ ฮิลล์ไม่ต้องการ
ท่ีจะเล่นกีฬาบาสเกตบอลอีกต่อไปเพราะทีมท่ีเขาสงักัดอยู่เดิมนัน้ไม่เคยให้เขาลงเป็นตวัจริงใน
การแขง่ขนัเลยสกัครัง้ เม่ือดอน ฮสักินส์ต้องการให้เขาย้ายเข้ามาร่วมทีมไมเนอร์  ฮิลล์ก็เกิดความ
ลงัเลและกลวัวา่จะไมไ่ด้ลงเลน่เหมือนกบัท่ีทีมต้นสงักดัเดมิท ากบัตน 

แม้แตใ่นเร่ือง Crash ท่ีเป็นยคุสมยัปัจจบุนัของสงัคมอเมริกนั คนผิวด าก็ยงัคงมีความกลวั
อยู่เช่นเดิมเห็นได้จากตวัละครผิวด าช่ือ แคมเมรอน ทาเยอร์ เขาไม่ต้องการมีปัญหากบัต ารวจผิว
ขาว เพราะเขาคิดว่าการเป็นคนผิวด าจะท าให้เขาและภรรยาเดือดร้อนมากขึน้กว่าเดิม เม่ือ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีเหยียดเชือ้ชาติได้เลือกปฏิบตัิต่อเขาและภรรยา เขาจึงยอมเสียเปรียบและโดย
ไมข่ดัขืนใดๆ ทัง้สิน้ 

นอกจากนีต้วัละครผิวด าในภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างยงัมีคณุลกัษณะเป็นตวัละครฝ่ายตรง
ข้ามกับตวัละครหลกั โดยเป็นตวัละครท่ีมีคณุลกัษณะแน่นอนหรือไม่ซบัซ้อน (Flat or Simple 
Characters) คือ ตัวละครฝ่ายตรงข้ามผิวด านีเ้ป็นตัวละครตามแบบฉบบั (Types) ของบุคคล
ประเภทนัน้ เชน่ ตวัผู้ ร้ายผิวด าในภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างนีมี้นิสยัร้ายกาจหรือใจคอโหดเหีย้ม เช่น 
ในเร่ือง Pride  มีตวัละครผิวด า ช่ือ แฟรงคลิน เพียส หวัหน้าแก๊งอนัธพาลในชมุชนคนผิวด าท่ีเป็น
ปรปักษ์กบัตวัละครหลกัผิวด าอย่าง จิม เอลลิส โดยท่ีเพียสเป็นหนึ่งในตวัปัญหาท่ีจิม เอลลิสต้อง
เผชิญ 

เร่ือง Django Unchained  มีตวัละครผิวด าช่ือ สตีเฟ่น ซึ่งท างานเป็นพ่อบ้านรับใช้
เจ้านายผิวขาวอย่างคาลวิน แคนดี ้ พ่อบ้านสตีเฟ่นเป็นชายผิวด าท่ีเหยียดเชือ้ชาติต่อคนผิวด า
ด้วยกันเอง เขาเป็นผู้สั่งท าโทษทาสผิวด าท่ีมีความผิดและเกลียดชังจังโก้ท่ีเข้ามาเป็นแขกในไร่
แคนดีแ้ลนด์ท่ีเขาดแูล สตีเฟ่นเป็นหนึ่งในตวัปัญหาท่ีจงัโก้ต้องเผชิญ และท้ายท่ีสุดแล้วสตีเฟ่นก็
ได้รับบทเรียนเป็นความตาย 
 

5.6.2  ตัวละครผิวขาวในภาพยนตร์ฮอลลีวูดกลุ่มตัวอย่างทัง้ 12 เร่ือง 
ตวัละครหลกัและตวัละครประกอบผิวขาวในภาพยนตร์ฮอลลีวดูกลุ่มตวัอย่างทัง้ 12 เร่ือง

นัน้มีทัง้คณุลกัษณะของบคุลิกภาพและพฤติกรรมท่ีคงท่ีตัง้แตต้่นจนจบเร่ือง (Static characters) 



292 

และตวัละครท่ีมีการเปล่ียนแปลงบคุลิกภาพและพฤตกิรรมไปตามประสบการณ์ในชีวิต (Dynamic 
Characters)  
 ตัวละครผิวขาวท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพและพฤติกรรมในภาพยนตร์กลุ่ม
ตวัอย่างแบ่งได้ 2 ประเภท  คือ ประเภทแรก คือ ตวัละครหลกัผิวขาวท่ีมีคณุลกัษณะของบคุคลท่ี
มองโลกในแง่ดี มีความมุ่งมัน่ และยงัเป็นตวัละครท่ีมีความเป็นมิตรต่อคนผิวด าตัง้แตต้่นเร่ืองมา
โดยตลอด แม้จะต้องเผชิญกบัปัญหาตา่งๆ ในการด าเนินชีวิตก็ตาม พวกเขาสามารถแก้ไขปัญหา
หรือฟันฝ่าอุปสรรคได้โดยไม่จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงบคุลิกและพฤติกรรมไปตามประสบการณ์ท่ี
ได้รับ  เช่น ในเร่ือง Glory Road ดอน ฮสักินส์มุ่งมัน่ท่ีจะท าให้ทีมบาสเกตบอลของเขาได้เป็น
แชมป์ในระดบัมหาวิทยาลยัและเขาก็ประสบความส าเร็จ 
 เร่ือง Hairspray  เทรซ่ี เทิร์นแบลด มีความใฝ่ฝันท่ีจะเป็นนกัเต้นร าในรายการโทรทศัน์
ยอดนิยม เธอมุง่มัน่จนสามารถเป็นนกัเต้นหน้าใหมท่ี่ได้รับความนิยมเป็นอยา่งสงูจากผู้ชมรายการ 
 เร่ือง The Help  ยูจิเนียร์ สกีเตอร์ เฟแลน มีความใฝ่ฝันท่ีจะเป็นนกัเขียน เธอมุ่งมัน่จน
สามารถเป็นนกัเขียนท่ีประสบความส าเร็จในระดบัหนึ่งและท าให้เธอมีอนาคตท่ีดีจากผลงานอนั
ยอดเย่ียม 

ตวัละครผิวขาวประเภทท่ี 2 ท่ีไมมี่การเปล่ียนแปลงบุคลิกและพฤติกรรมตลอดทัง้เร่ือง คือ 
ตวัละครฝ่ายตรงข้าม (Antagonist) ท่ีมีคุณลักษณะแน่นอนหรือไม่ซับซ้อน (Flat or Simple 
Characters) เป็นตวัละครตามแบบฉบบั (Types) ของผู้ ร้ายตัง้แต่ต้นจนจบ เช่น เร่ือง Hairspray 
เวลม่า วอน ทสัเซิล เป็นหญิงผิวขาวท่ีมีทศันคติและพฤติกรรมเหยียดเชือ้ชาติตัง้แตต้่นจนจบ เธอ
ไมต้่องการให้คนผิวด าอยูใ่นรายการโชว์และพยายามก าจดัวนัผิวสีออกไป เธอเกลียดชงัเทรซ่ี เทิร์น
แบลด หญิงผิวขาวซึ่งเป็นนักเต้นดาวเด่นคนใหม่ของรายการท่ีต้องการให้รายการยกเลิกการ
แบง่แยกเชือ้ชาต ิ

เร่ือง The Help  ฮิลล่ี ฮอลบรุ้ค เป็นหญิงผิวขาวท่ีมีทศันคติและพฤติกรรมเหยียดเชือ้ชาติ
ตัง้แต่ต้นจนจบเร่ือง เธอโกรธแค้นสกีเตอร์ หญิงผิวขาว เพ่ือนสนิทของเธอท่ีไม่เห็นด้วยเร่ืองการ
แบ่งแยกเชือ้ชาติและเร่ืองท่ีอดีตคนรับใช้ผิวด าของเธอบอกความลบัอนัน่าอายเก่ียวกับเธอให้สกี
เตอร์เขียนลงในหนังสือช่ือเดอะเฮลป์ซึ่งเป็นหนังสือเก่ียวกับมุมมองของคนรับใช้ผิวด าท่ีมีต่อ
นายจ้างผิวขาวของตนเอง  

เร่ือง Django Unchained  คาลวิน แคนดี ้และ สเปนเซอร์ เบ็นเน็ตต์หรือบิ๊กแดดดี ้พวก
เขาเป็นชายผิวขาวท่ีมีทัศนคติและพฤติกรรมเหยียดเชือ้ชาติตัง้แต่ต้นจนจบเร่ือง เบ็นเน็ตต์ยัง
เกลียดชงัและโกรธแค้นดร.ชลูทซ์ ชายผิวขาวท่ีชว่ยเหลือคนผิวด าจึงต้องการฆ่าจงัโก้และดร.ชูลทซ์



293 

ทิง้ สว่นคาลวิน แคนดีโ้กรธแค้นท่ีจงัโก้และดร.ชลูทซ์วางแผนหลอกลวงเขาจึงต้องการให้ทัง้สองคน
ได้รับบทเรียนท่ีสาสม 

ตวัละครผิวขาวท่ีมีการเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพและพฤติกรรมนัน้มีสาเหตุมาจากการท่ี
พวกเขาได้รับประสบการณ์ใหม่ในชีวิต จุดเปล่ียนท่ีส าคญัของตวัละครผิวขาวในภาพยนตร์กลุ่ม
ตวัอย่าง คือ การท่ีตวัละครผิวขาวได้มีปฏิสมัพนัธ์อนัดีกบัตวัละครผิวด า โดยสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงไป
อยา่งชดัเจน คือ ตวัละครผิวขาวเลิกเหยียดเชือ้ชาติโดยสิน้เชิง เช่น เร่ือง Men of Honor  มาสเตอร์
ชีฟบิลล่ี ซนัเดย์ ชายผิวขาวเปล่ียนแปลงทศันคติใหม่หลงัจากท่ีได้รู้จกักบัคาร์ล เบรเชียร์ นกัเรียน
ทหารเรือผิวด า 

เร่ือง Remember the Titans แกร์ร่ี เบอเทียร์ นกักีฬาผิวขาวเปล่ียนแปลงทศันคติใหม่
หลงัจากท่ีได้รู้จกักบัจเูลียส แคมป์เบล และเพ่ือนนกักีฬาผิวด าคนอ่ืนๆ มาเป็นระยะเวลาหนึง่  

เร่ือง Monster’s ball แฮงค์ โกรทาวสกี ้ชายผิวขาวเปล่ียนแปลงทศันคติใหม่หลงัจากท่ีได้
รู้จกักบัเลทิเชีย มสัโกรฟ หญิงผิวด าและเขาก็ตกหลมุรักเธอ กล่าวโดยสรุปคือ ตวัละครผิวขาวท่ีมี
การเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับในชีวิตนัน้  เป็นการ
เปล่ียนแปลงไปในด้านบวก คือ เปล่ียนจากการมีทัศนคติต่อคนผิวด าในแง่ลบเป็นแง่บวก การ
เปล่ียนแปลงนีย้งัสง่ผลตอ่บทสรุปของภาพยนตร์อีกด้วย 

 
5.7  บทบาทของสื่อภาพยนตร์กับการสร้างภาพลักษณ์ของตัวละคร 
 

ส่ือมวลชนเป็นสถาบนัทางสงัคมท่ีส าคญัในการน าเสนอประเด็นตา่งๆ โดยสามารถเน้นย า้
หรือชักจูงเก่ียวกับประเด็นดังกล่าว เพ่ือเป็นการตีกรอบทางความคิด (Framing) ของผู้ รับสาร 
(Haynes, 2007: 166)   โดยเฉพาะส่ือภาพยนตร์นัน้มีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการน าเสนอภาพ
ตวัแทนทางสงัคม ด้วยเหตนีุอ้ตุสาหกรรมภาพยนตร์ฮอลลีวดูซึ่งเป็นส่ือภาพยนตร์ท่ีมีอิทธิพลและ
ความเป็นสากลมากท่ีสดุจึงมีบทบาทส าคญัในการน าเสนอภาพตวัแทนตา่งๆ ในภาพยนตร์ออกสู่
สายตาคนทัว่โลก 

บรรดาผู้ ผลิตภาพยนตร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มหลักผิวขาว มีโอกาสในการสร้าง
ภาพลกัษณ์ของตวัละครทัง้ผิวขาวและผิวด าในภาพยนตร์ได้มากกวา่บรรดาผู้ผลิตภาพยนตร์ผิวด า
ซึ่งมีเพียง 5% ของบรรดาผู้ผลิตภาพยนตร์ทัง้หมด (Wilson,1998 :233-236) โดยผู้ วิจยัได้จดัท า
ตารางเพ่ือแสดงให้เห็นถึงกลุ่มผู้ ผลิตภาพยนตร์ทัง้ ท่ีเป็นกลุ่มคนผิวขาวและคนผิวด าของ
ภาพยนตร์กลุม่ตวัอยา่งทัง้ 12 เร่ือง  ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
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ตารางท่ี 5.5  กลุม่ผู้ผลิตภาพยนตร์ของภาพยนตร์กลุม่ตวัอยา่ง 
 

 
รายช่ือภาพยนตร์ 

 

ทีมงานผู้ผลิตภาพยนตร์ 
(ผู้ก ากับภาพยนตร์และผู้เขียนบทภาพยนตร์) 

กลุ่มคนผิวขาว กลุ่มคนผิวด า คนผิวขาวและคนผิวด า 

1. Men of Honor  - - X 
2. Remember the Titans  - - X 
3. Monster’s Ball X - - 
4. Crash X - - 
5. Guess Who - - X 
6. Glory Road  X - - 
7.Pride - X - 
8.Hairspray  X - - 
9.The Great Debaters - - X 
10. Lakeview Terrace X - - 
11.The Help X - - 
12. Django Unchained X - - 

  
 ดงัตารางท่ี 5.5 แสดงให้เห็นว่าภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่นัน้สร้างโดยกลุ่มผู้ผลิต
ภาพยนตร์ท่ีเป็นคนผิวขาวมากกว่ากลุ่มผู้ ผลิตภาพยนตร์ท่ีเป็นคนผิวด า เพราะในอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ฮอลลีวดูนัน้มีชนกลุ่มหลกัเป็นคนผิวขาวและมีกลุ่มคนผิวด าเป็นชนกลุ่มน้อย สดัส่วน
ของอตัราการผลิตผลงานด้านภาพยนตร์จึงมีความแตกตา่งกนัสงู เน่ืองจากงบประมาณการสร้าง
ผลงานส่วนใหญ่ย่อมมาจากเงินทุนของกลุ่มผู้ สนับสนุนอย่างบริษัทผู้ ผลิตภาพยนตร์ใน
สหรัฐอเมริกา โดยนายทนุผู้ เป็นเจ้าของบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ก็คือ คนผิวขาวซึ่งเป็นชนกลุ่มหลกั
ในสงัคมอเมริกนั (Hillard, 2009  : 132)   
 การสร้างภาพยนตร์เก่ียวกบัประเดน็เหยียดเชือ้ชาตแิละการเลือกปฏิบตัิตอ่ชาวแอฟริกนั – 
อเมริกันนัน้ปรากฏอยู่ในทุกยุคทุกสมัยของวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูด ผู้ผลิตภาพยนตร์สามารถ
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เน้นย า้หรือชักจูงประเด็นเหยียดเชือ้ชาติไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการสร้าง
ภาพลกัษณ์ของตวัละครไปในทิศทางบวกหรือทางลบ หรือมีความหมายแฝงเก่ียวกับประเด็นเชือ้
ชาติซ่อนอยู่ในการส่ือความหมายของภาพยนตร์ ผู้ วิจยัได้ศึกษาเปรียบเทียบจุดยืนการเล่าเร่ือง
ของบรรดาผู้ผลิตภาพยนตร์ทัง้ท่ีเป็นกลุ่มคนผิวขาวและกลุ่มคนผิวด าหรือการผลิตผลงานร่วมกัน
ของคนผิวขาวและคนผิวด า เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นถึงเจตนาของผู้ผลิตภาพยนตร์ในการสร้าง
ภาพลกัษณ์ของตวัละครทัง้ผิวขาวและผิวด าในภาพยนตร์ ดงันี ้
 

5.7.1  จุดยืนการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์กลุ่มผู้ผลิตผิวขาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.5  กระบวนการเลา่เร่ืองในภาพยนตร์ผา่นตวัละครโดยกลุม่ผู้ผลิตผิวขาว 
 
 จากภาพท่ี 5.5 จะเห็นได้ว่าจดุยืนของการเล่าเร่ืองของบรรดาผู้ผลิตภาพยนตร์ท่ีเป็นกลุ่ม
คนผิวขาวนัน้อันได้แก่ภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างเร่ือง Monster’s Ball, Crash, Glory Road, 
Hairspray, Lakeview Terrace, The Help และ Django Unchained    ได้สร้างภาพลกัษณ์ของ
ตวัละครหลกัผิวขาวให้มีความเป็นมิตรตอ่ตวัละครผิวด า การเป็นมิตรตอ่ตวัละครผิวด า คือ การท่ี
ตวัละครหลกัผิวขาวฝ่ายดีในภาพยนตร์เร่ืองนัน้ๆ ไมเ่หยียดเชือ้ชาติตอ่ตวัละครผิวด า ซึ่งพฤติกรรม
นีอ้าจจะเกิดขึน้ได้ทัง้ก่อนหรือหลงัการมีปฏิสมัพนัธ์อนัดีกบัตวัละครผิวด า เช่น ในเร่ือง Monster’s 

ตวัละครผิวขาวเกิดการ

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 

ตวัละครผิวขาว 

ตวัละครผิวด า 

มีปฏิสมัพนัธ์กนั 

ตวัละครผิวขาวสนบัสนนุ 

ตวัละครผิวด า 

ตวัละครผิวด าได้รับ
การสนบัสนนุจาก 

ตวัละครผิวขาว 

บทสรุปของ 

ภาพยนตร์ 

ตวัละครผิวด าเกิด 

การเปลีย่นแปลง 
พฤติกรรม 
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Ball ตวัละครหลักผิวขาวมีทัศนคติเหยียดเชือ้ชาติมาก่อนท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์กับตวัละครผิวด า 
หลังจากท่ีมีปฏิสัมพันธ์แล้วตวัละครหลักผิวขาวก็มีการเปล่ียนแปลงทัศนคติไปในทางท่ีดีและ
กลายมาเป็นผู้ ท่ีชว่ยเหลือตวัละครผิวด าในยามท่ีชีวิตเกิดวิกฤตการณ์นัน่เอง  
 ในด้านของตวัละครหลกัผิวขาวท่ีมีความเป็นมิตรต่อตวัละครผิวด าตัง้แต่ต้นเร่ืองปรากฎ
อยู่ในภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างอีก 4 เร่ือง นั่นคือ เร่ือง Glory Road,  Hairspray, The Help, 
Django Unchained  โดยตวัละครหลกัผิวขาวเหล่านัน้ไม่มีทศันคติและพฤติกรรมท่ีเหยียดเชือ้
ชาติ และเม่ือได้มีปฏิสมัพนัธ์กบัตวัละครผิวด าแล้ว ตวัละครหลกัผิวขาวเหล่านัน้จึงมีจดุมุ่งหมาย
หรือมีความต้องการช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนตัวละครผิวด าให้สามารถมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จตามท่ีมุง่หวงั เน่ืองจากในอดีตของตวัละครผิวด านัน้ไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ 
เพราะพวกเขาได้รับการเลือกปฏิบตัิจากชนกลุ่มหลกัผิวขาวในสงัคมอเมริกันมาโดยตลอด  และ
เม่ือตัวละครผิวด าได้รับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากตัวละครผิวขาวแล้ว  ตัวละครผิวด าก็
สามารถเปล่ียนแปลงในชีวิตของตนเองไปในทิศทางท่ีดี ท าให้ตัวละครผิวด ามีโอกาสประสบ
ความส าเร็จได้ตามเป้าหมายและเร่ืองราวในภาพยนตร์ก็จบลงอยา่งมีความสขุ 
 เร่ือง Lakeview Terrace เป็นภาพยนตร์เพียงเร่ืองเดียวท่ีมีความแตกตา่งจากภาพยนตร์
กลุ่มตัวอย่างเร่ืองอ่ืนๆ เน่ืองจากผู้ ผลิตภาพยนตร์เร่ืองนีไ้ด้น าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติท่ี
แตกตา่งออกไปด้วยการให้ตวัละครหลกัผิวด ามีพฤติกรรมเหยียดเชือ้ชาติแทนท่ีจะเป็นการเหยียด
เชือ้ชาตโิดยตวัละครผิวขาวเหมือนกบัในภาพยนตร์เร่ืองอ่ืนๆ  โดยท่ีบทสรุปของภาพยนตร์เร่ืองนีมี้
บทลงโทษให้กบัตวัละครหลกัผิวด าท่ีเหยียดเชือ้ชาต ิคือ การเสียชีวิตเช่นเดียวกบัคนผิวด าท่ีเหยียด
เชือ้ชาติตอ่คนผิวด าด้วยกนัเองในเร่ือง Django Unchained  สิ่งนีแ้สดงให้เห็นว่าการเหยียดเชือ้
ชาตนิัน้ยงัคงมีอยูใ่นสงัคมอเมริกนั แม้วา่เร่ืองราวของภาพยนตร์ได้จบลงแล้วก็ตามและยงัเป็นการ
ส่ือให้เห็นว่าตัวละครผิวขาวท่ีเหยียดเชือ้ชาติในภาพยนตร์กลุ่มตัวอย่างหลายเร่ืองไม่ได้มี
บทลงโทษถึงแก่ชีวิตเหมือนเช่นคนผิวด าท่ีเหยียดเชือ้ชาติ เป็นการให้ ส่ือความหมายแฝงว่าการ
เหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อคนผิวด านัน้ถือเป็นเร่ืองปกติในสงัคมอเมริกันแต่การท่ีคน
ผิวด าเหยียดเชือ้ชาติตอ่คนผิวขาวกลบักลายเป็ยภยัท่ีคกุคามชีวิตของคนผิวขาวและสมควรได้รับ
บทลงโทษถึงแก่ชีวิต  
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5.7.2  จุดยืนการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์กลุ่มผู้ผลิตผิวขาวร่วมกับผิวด า 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.6  กระบวนการเลา่เร่ืองในภาพยนตร์ผา่นตวัละครโดยกลุม่ผู้ผลิตผิวขาวและผิวด า 
  
 จากภาพท่ี 5.6 แสดงให้เห็นว่าจุดยืนของการเล่าเร่ืองของบรรดาผู้ผลิตภาพยนตร์ท่ีเป็น
กลุ่มคนผิวขาวร่วมกับคนผิวด านัน้ได้สร้างให้ตวัละครมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเหยียดเชือ้ชาติ
ก่อนการมีปฏิสมัพนัธ์อนัดีกับตวัละครตา่งสีผิว จากนัน้ตวัละครถึงจะมีการเปล่ียนแปลงทศันคติ
และพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีดี โดยตวัละครได้ละทิง้อดุมการณ์เหยียดเชือ้ชาติไปและเปล่ียนเป็น
การสนบัสนุนตวัละครผิวด าให้มีโอกาสประสบความส าเร็จตามท่ีได้ตัง้เป้าหมายไว้ เช่น ในเร่ือง 
Men of Honor ท่ีตวัละครหลกัผิวขาวให้การสนบัสนนุตวัละครผิวด าจนประสบความส าเร็จในชีวิต 
และในเร่ือง Remember the Titans ตวัละครผิวขาวร่วมมือกบัตวัละครผิวด าจนสามารถประสบ
ความส าเร็จได้ในท่ีสดุ และเร่ืองราวก็จบลงอยา่งมีความสขุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตวัละครผิวขาว 

ตวัละครผิวด า 

มีปฏิสมัพนัธ์กนั 

ตวัละครผิวขาว 

และตวัละคร 

ผิวด าเกิดการ

เปลีย่นแปลง 

พฤติกรรม 

ตวัละครผิวขาว 

ช่วยเหลอืและ

สนบัสนนุตวั

ละครผิวด า 

 

บทสรุปของ

ภาพยนตร์ 
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5.7.3  จุดยืนการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์กลุ่มผู้ผลิตผิวด า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.7  กระบวนการเลา่เร่ืองในภาพยนตร์ผา่นตวัละครโดยกลุม่ผู้ผลิตผิวด า 
 
 จากภาพท่ี 5.7 จะเห็นได้ว่าจดุยืนของการเล่าเร่ืองของบรรดาผู้ผลิตภาพยนตร์ท่ีเป็นกลุ่ม
คนผิวด านัน้ได้สร้างภาพลักษณ์ของตัวละครผิวขาวให้เป็นตัวละครฝ่ายตรงข้ามท่ีสร้างความ
ขดัแย้งในภาพยนตร์ กลุ่มตวัละครผิวขาวในภาพยนตร์นัน้มีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเหยียดเชือ้
ชาตติอ่ตวัละครผิวด าตัง้แตต้่นจนจบ  Pride เป็นภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างเพียงเร่ืองเดียวท่ีสร้างขึน้
โดยกลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์ท่ีเป็นกลุ่มคนผิวด า ภาพยนตร์เร่ืองนีใ้ช้ประเด็นเหยียดเชือ้ชาติมาเป็น
แรงกระตุ้นให้ตวัละครผิวด าเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางบวก กล่าวคือ ตวัละครผิว
ด าในภาพยนตร์ได้รับการเลือกปฏิบตัิจากตัวละครผิวขาวแล้ว ตวัละครผิวด าได้เก็บเอาความรู้สึก
เสียใจและเจ็บช า้ท่ีเกิดจากการถูกกีดกันจากชนกลุ่มหลักในสังคมมาเป็นแรงผลักดันในการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม เพราะต้องการพิสูจน์ความสามารถของกลุ่มตนให้เป็นท่ียอมรับของชน
กลุ่มหลกัผิวขาวและเพ่ือความเท่าเทียมกันของสงัคมอเมริกัน  บทสรุปของภาพยนตร์เร่ืองนี ้คือ 
ตวัละครผิวด าประสบความส าเร็จตามความมุง่หวงั พวกเขาสามารถน าความภาคภูมิใจมาสู่ชุมชน
ชาวแอฟริกนั-อเมริกนัของพวกเขาและเป็นท่ียอมรับของคนผิวขาวในท่ีสดุ  

สรุปภาพรวมจากการเปรียบเทียบจุดยืนการเล่าเร่ืองของกลุ่มผู้ ผลิตภาพยนตร์ผ่าน
องค์ประกอบด้านตวัละครในการสร้างภาพลกัษณ์แล้ว ผู้วิจยัพบว่าภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างท่ีสร้าง
โดยกลุม่ผู้ผลิตภาพยนตร์ท่ีเป็นคนผิวขาวนัน้ได้สร้างภาพลกัษณ์ของตวัละครหลกัผิวขาวให้เป็นตวั
ละครฝ่ายดีและเป็นผู้ ให้ความช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนตัวละครผิวด าให้สามารถประสบ

ตวัละครผิวขาว 

ตวัละครผิวด า 

มีปฏิสมัพนัธ์กนั 

ตวัละครผิวขาวเลอืก
ปฏิบตัิตอ่ตวัละครผิวด า 

(สร้างความขดัแย้ง) 
 

ตวัละครผิวด าได้รับ
การเลอืกปฏิบตัจิาก
ตวัละครผิวขาว 

ตวัละครผิวด าเกิด 

การเปลีย่นแปลง 
พฤติกรรม 

บทสรุปของ 

ภาพยนตร์ 
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ความส าเร็จได้ซึง่เป็นการผลิตซ า้อดุมการณ์“ความเป็นเลิศของชนผิวขาว” (White Supremacy) ท่ี
เช่ือว่าคนผิวด า คือ ผู้ ท่ีไม่รู้และต้องได้รับการชีน้ าจากคนผิวขาว (Cairns, 1965) ซึ่งสอดคล้องกบั
การสร้างภาพเหมารวมต่อคนผิวด าท่ีเกิดจากทัศนคติของตัวละครผิวขาวท่ีเหยียดเชือ้ชาติใน
ภาพยนตร์ท่ีมองว่าคนผิวด านัน้ด้อยศกัยภาพกว่าคนผิวขาวในหลายๆ ด้าน อย่างเช่น สติปัญญา 
ทกัษะ อาชีพตลอดจนสถานะทางสงัคมท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้หากปราศจากการสนบัสนุน
ของคนผิวขาวท่ีท้ายท่ีสุดได้กลายมาเป็นวีรบรุุษในภาพยนตร์ (Thanapol Chaowanich, 2009: 
41) 

ภาพลกัษณ์ของตวัละครผิวขาวในลกัษณะนีแ้สดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของกลุ่มคนผิว
ขาวซึ่งผู้ผลิตภาพยนตร์ว่าพวกเขาต้องการรักษาสถานภาพการเป็นอภิสิทธ์ิชนของกลุ่มคนผิวขาว
ตอ่ไปในสงัคม ซึ่งมีความหมายแฝงว่าโครงสร้างของสงัคมอเมริกันท่ีคนผิวขาวนัน้เป็นผู้ ได้เปรียบ
ชนกลุ่มน้อยอ่ืนๆ มาโดยตลอดนัน้ยงัคงมัน่คงอยู่เสมอไม่เปล่ียนแปลง (Haynes, 2007: 179) ซึ่ง
การสร้างภาพลกัษณ์อยา่งแนบเนียนแตมี่นยัส าคญันีเ้ป็นสิ่งท่ีสะท้อนถึงการด ารงอยู่ของอตัลกัษณ์
ทางเชือ้ชาติและชาติพนัธุ์ในส่ือภาพยนตร์ โดยแฝงไว้ในรูปแบบของการสวมบทบาทของตวัละคร
และการด าเนินเร่ืองของภาพยนตร์  
 ผู้ผลิตภาพยนตร์สร้างให้ตวัละครผิวขาวเป็นตวัหลกัในการด าเนินเร่ืองและให้มีชนกลุ่ม
น้อยปรากฏตามบริบทเฉพาะเท่านัน้ เช่น การท าให้ตวัละครผิวขาวมีบทเด่นท่ามกลางกลุ่มตวั
ละครผิวด า เชน่ เร่ือง Hairspray เทรซ่ี เทิร์นแบลด ตวัละครหลกัผิวขาวถกูอาจารย์ลงโทษโดยการ
กกัตวัไว้หลงัเลิกเรียนของวนัหนึง่ ตวัละครผิวขาวเดนิเข้าไปในห้องลงโทษท่ีมีแตน่กัเรียนผิวด า (ตวั
ประกอบ) อยู่เต็มห้อง ซึ่งเป็นการสร้างภาพตวัแทนให้กับตวัละครผิวด าว่าเป็นกลุ่มนักเรียนท่ีมี
ปัญหาและต้องอยู่ภายในห้องกกัตวัเป็นประจ าทกุวนัเม่ือเทียบกับตวัละครผิวขาวท่ีเพิ่งถกูลงโทษ
เป็นครัง้แรก  เรียกได้ว่าเป็นการสร้างภาพตวัแทนอนัจ ากดั (Ghettoization) ของตวัละครผิวด าว่า
เป็นสิ่งท่ีผิดเพีย้นไปจากมาตรฐานทางสงัคมโดยการเปรียบเทียบกบัตวัละครผิวขาวในภาพยนตร์
เร่ืองเดียวกนั  
 แต่เม่ือผู้ผลิตภาพยนตร์ซึ่งเป็นกลุ่มคนผิวขาวได้น าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติในเร่ือง  
Lakeview Terrace โดยให้ตวัละครหลกัผิวด าเป็นผู้ ท่ีมีทศันคติเหยียดเชือ้ชาติตอ่คนผิวขาว ผู้ผลิต
ภาพยนตร์ก็ได้สร้างภาพลกัษณ์ของตวัละครผิวด าว่าเป็นบคุคลท่ีเป็นภยัตอ่ตวัละครผิวขาว โดยมี
พฤติกรรมท่ีคกุคามตวัละครผิวขาวอย่างรุนแรงและตวัละครหลกัผิวด าท่ีเหยียดเชือ้ชาติได้รับผล
จากการกระท าของตนเองในตอนจบของภาพยนตร์ ซึ่งต่างจากการเหยียดเชือ้ชาติในภาพยนตร์
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เร่ืองอ่ืนท่ีตวัละครผิวขาวจะเป็นกลุ่มคนท่ีเหยียดเชือ้ชาติ และสุดท้ายก็ไม่ได้รับผลกรรมจากการ
กระท าอนัเลวร้ายของตนเอง  
 กล่าวได้ว่าภาพยนตร์ฮอลลีวูดมกัสร้างภาพยนตร์ท่ีเก่ียวกับประเด็นๆ หนึ่งเพ่ือเป็นการ
วิพากษ์สังคมในยุคสมยันัน้ แต่จะไม่สร้างภาพยนตร์ในช่วงเวลาระหว่างท่ีประเด็นเหล่านัน้เป็น
ปัญหาเกิดขึน้ ณ ขณะนัน้ ยกตวัอยา่งเชน่ การฆา่ล้างเผา่พนัธุ์ในสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ท่ีมีผู้คน
ถกูฆ่าตายไปเป็นจ านวนอย่างน้อย11ล้านคน โดยไม่ถูกกล่าวถึงในภาพยนตร์ฮอลลีวูดท่ีผลิตใน
ช่วงเวลาท่ีเกิดสงคราม แต่เม่ือเวลาผ่านไปเป็นสิบปี ฮอลลีวดูก็ได้สร้างภาพยนตร์เก่ียวกบัการฆ่า
ล้างเผ่าพันธุ์ ในสมัยสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ออกมาเป็นจ านวนมาก ท าให้แลดูว่ากว่าจะน ามา
กล่าวถึงในภาพยนตร์ เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปในสงัคมจริงก็เป็นอนัว่าสายเกินไปเสียแล้ว (Hillard, 
2009 : 2)  เชน่เดียวกบัภาพยนตร์ฮอลลีวดูท่ีน ามาศกึษาจ านวน 8 เร่ืองเป็นภาพยนตร์แนวย้อนยคุ
ท่ีกลา่วถึงยคุสมยัตา่งๆ ของสงัคมอเมริกนัท่ีมีการเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิซึ่งภาพยนตร์
ฮอลลีวูดในยุคนัน้ๆ ไม่มีการกล่าวว่าการเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบัติต่อชาวแอฟริกัน- 
อเมริกนันัน้เป็นปัญหาท่ีส าคญัของสงัคมอเมริกนัในขณะนัน้  แตเ่ลือกท่ีจะน าประเด็นเหล่านัน้มา
กลา่วถึงในยคุสมยัท่ีโครงสร้างทางสงัคมอเมริกนัในเร่ืองเชือ้ชาตพิฒันาไปในทางท่ีดีขึน้  
 ท าให้ผู้วิจยัมองวา่ความหมายแฝงท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างคือ การท่ีคนผิวขาว
เหยียดเชือ้ชาติและเลือกปฏิบตัิตอ่คนผิวด านัน้เป็นเร่ืองปกติท่ีสามารถเกิดขึน้ได้ในสงัคมอเมริกัน
ทุกยุคทุกสมัย โดยอุดมการณ์ “ความเป็นเลิศของชนผิวขาว” (White Supremacy) ยังคงถูก
วฒันธรรมฮอลลีวดูสร้างให้เป็นวฒันธรรมหลกั (Hegemony) ของสงัคมอเมริกนัและให้ด ารงอยู่
สืบไป เพ่ือให้ประเดน็เหยียดเชือ้ชาตยิงัคงเป็นประเดน็ท่ีผู้ชมให้ความสนใจและสามารถน ามาผลิต
ซ า้ผ่านแนวภาพยนตร์ท่ีหลากหลายอย่างการท าให้เป็นแฟนตาซีตามจินตนาการของผู้ ผลิต
ภาพยนตร์ เพ่ือให้เกิดความบนัเทิงหรือให้การศึกษาแก่ผู้ ชมตามรูปแบบของกระบวนการท าให้
กลายเป็นฮอลลีวดู (Hollywoodization)  



 

บทที่ 6  
 

สรุปผลการวจิยั และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง “กลวิธีการน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิตอ่ชาวแอฟริ
กนั-อเมริกนัในภาพยนตร์ฮอลลีวดู :  การวิเคราะห์ตวับท ”   นีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพโดยการ
วิเคราะห์ตวับท (Textual Analysis) งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์การวิจยัเพ่ือศกึษาองค์ประกอบของ
การเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ฮอลลีวดูท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิ
ตอ่ชาวแอฟริกนั-อเมริกนั รวมถึงกระบวนการสร้างและการน าเสนอภาพลกัษณ์ของตวัละครผิวด า
และผิวขาว   
 โดยผู้ วิจยัคดัเลือกภาพยนตร์ฮอลลีวูดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 12 เร่ือง และน ามาพิจารณา
ผ่านองค์ประกอบทัง้ 7 ประการของแนวคิดการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ (Narrative) ร่วมกบัแนวคิด
เร่ืองการเหยียดเชือ้ชาต ิ(Racism) และบทบาทของส่ือภาพยนตร์ตอ่ความสมัพนัธ์ทางเชือ้ชาติและ
ชาติพนัธุ์ (Race and Ethnicity)  ทฤษฎีสญัญวิทยา (Semiology) และการสร้างความหมายใน
ภาพยนตร์ ซึง่ผลท่ีได้จากการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัสามารถน ามาตอบปัญหาน าวิจยัได้ ดงันี ้ 
  
6.1  การน าเสนอองค์ประกอบของการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์กลุ่มตัวอย่าง 

 
 ในส่วนของการศึกษาวิเคราะห์เนือ้หาภาพยนตร์ฮอลลีวูดท่ีน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้
ชาติและการเลือกปฏิบัติต่อชาวแอฟริกัน-อเมริกัน จากภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างทัง้ 12 เร่ืองนัน้ 
ผู้วิจยัได้สรุปแตล่ะองค์ประกอบของการเลา่เร่ืองในภาพยนตร์ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

6.1.1  โครงเร่ือง (Plot)  
โครงเร่ืองเป็นองค์ประกอบของการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ท่ีท าให้ผู้ชมเห็นถึงพฒันาการ

ของการด าเนินเร่ือง โดยแบ่งขัน้ตอนการเล่าเร่ืองไว้ 5 ขัน้ตอน ได้แก่ การเร่ิมเร่ือง การพัฒนา
เหตกุารณ์ ภาวะวิกฤต ภาวะคล่ีคลายและขัน้ยตุเิร่ืองราว (ประพนธ์ ตตยิวรกลุวงศ์, 2553: 25-26) 
 การน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อชาวแอฟริกัน – อเมริกัน ซึ่ง
เป็นสาเหตุของความขัดแย้งในภาพยนตร์สามารถพบได้ในทุกๆ ขัน้ตอนของโครงเร่ือง และการ
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น าเสนอประเด็นดงักล่าวในขัน้ตอนท่ีแตกตา่งกนัออกไปยงัส่งผลตอ่การก าหนดแก่นเร่ืองหลกัของ
ภาพยนตร์แตล่ะเร่ืองอีกด้วย 
 ภาพยนตร์กลุม่ตวัอยา่งท่ีน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิตอ่ชาวแอฟ
ริกัน-อเมริกนัตัง้แต่ขัน้ตอนของการเร่ิมเร่ืองเป็นการส่ือความหมายว่า การเหยียดเชือ้ชาตินัน้เป็น
ประเดน็ส าคญัและสง่ผลตอ่การด าเนินเร่ืองในภาพยนตร์มากกว่าประเดน็อ่ืนๆ  
 ภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างทัง้ 12 เร่ืองมีการน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือก
ปฏิบตัิต่อชาวแอฟริกนั-อเมริกันในขัน้ตอนการพฒันาเหตกุารณ์ เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นว่าการ
เหยียดเชือ้ชาตินัน้เป็นปัญหาส าคญัของภาพยนตร์และเป็นสาเหตุท่ีท าให้การด าเนินชีวิตของตวั
ละครต้องเปล่ียนแปลงไป ตวัละครต้องพบกบัความยุ่งยากล าบากใจ โดยภาพยนตร์สามารถเข้าสู่
ขัน้ภาวะวิกฤตได้อยา่งตอ่เน่ืองและสมเหตสุมผล 

ภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างท่ีได้น าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อชาว
แอฟริกนั-อเมริกนัในขัน้ภาวะวิกฤตนัน้เพ่ือเป็นการเน้นย า้ว่าประเด็นดงักล่าวคือสาเหตสุ าคญัท่ีท า
ให้เร่ืองราวในภาพยนตร์ด าเนินไปสู่จุดแตกหัก ตัวละครตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตและต้อง
ตดัสินใจท าบางสิ่งบางอยา่ง  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ผา่นพ้นไป  

ภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างท่ีได้น าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อชาว
แอฟริกนั-อเมริกนัในภาวะคล่ีคลาย ซึ่งเป็นขัน้ตอนของการเล่าเร่ืองหลงัจากท่ีปัญหาตา่งๆ ของตวั
ละครได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพ่ือเป็นการสะท้อนให้ผู้ชมเห็นถึงภาพรวมของผลกระทบจากการเหยียด
เชือ้ชาตแิละการเลือกปฏิบตัท่ีิเกิดขึน้กบัตวัละครในภาพยนตร์ 
 ภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่มีการน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือก
ปฏิบตัติอ่ชาวแอฟริกนั-อเมริกนัในขัน้ยตุเิร่ืองราว เพ่ือเป็นการส่ือความหมายไปยงัผู้ชมว่าตวัละคร
ได้ผา่นพ้นปัญหาทกุอยา่งเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วและเร่ืองราวได้จบลงอยา่งมีความสขุ  
 The Help เป็นภาพยนตร์เพียงเร่ืองเดียวท่ีน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติในขัน้ยุติ
เร่ืองราว เพ่ือเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการเลือกปฏิบตัิต่อชาวแอฟริกัน-อเมริกันนัน้ยงัคงด าเนิน
ตอ่ไปโดยท่ีตวัละครไมส่ามารถแก้ไขปัญหาได้ แม้วา่ภาพยนตร์ได้ด าเนินมาถึงจดุสิน้สดุแล้วก็ตาม 
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6.1.2  มุมมองการเล่าเร่ือง (Point of View) 
 ภาพยนตร์ท่ีน าเสนอประเดน็เหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิตอ่ชาวแอฟริกนั-อเมริกนั
ใช้การเล่าเร่ืองแบบรู้รอบด้าน (The Omniscient) โดยไม่ปรากฏผู้ เล่าเร่ือง เพราะมีตวัละครหลกั
หลายคนจึงต้องเล่าเร่ืองจากหลายมุมมอง วีธีการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบด้านของภาพยนตร์กลุ่ม
ตวัอย่างมีความสมัพนัธ์กับโครงเร่ืองเป็นอย่างยิ่ง เม่ือมีการเล่าเร่ืองโดยการย้อนเหตกุารณ์ไปใน
อดีตและย้ายเหตกุารณ์กลบัมายงัปัจจบุนัเช่นนี ้ท าให้ภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างบางส่วนมีโครงเร่ือง
ท่ีซบัซ้อน เพราะการน าเสนอท่ีไมไ่ด้เรียงล าดบัเหตกุารณ์ตามเวลาท่ีเกิดขึน้ 
 ภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างเลือกใช้วิธีการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบด้านมากท่ีสุด เพ่ือเป็นการส่ือ
ความหมายไปยังผู้ ชมว่ากลุ่มผู้ ผลิตภาพยนตร์มีเจตนารมณ์ในการน าเสนอเร่ืองราวอย่างเป็น
กลาง  ไมเ่อนเอียงหรือเป็นการยดัเยียดมมุมองผา่นตวัละครใดตวัละครหนึ่งมากเกินไป โดยปล่อย
ให้ผู้ชมเป็นผู้ตดัสินจากการสร้างบคุลิกภาพและพฤตกิรรมของตวัละคร  
 

6.1.3  แก่นเร่ือง (Theme)  
 ภาพยนตร์กลุ่มตัวอย่างมีกลวิธีการน าเสนอแก่นเร่ืองใน 3 ด้าน คือ ด้านชีวิต ด้าน
ธรรมชาติของมนุษย์และด้านการวิพากษ์สังคม โดยเป็นทัง้แก่นเร่ืองหลักและแก่นเร่ืองรองซึ่งมี
ความเก่ียวข้องกับประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อชาวแอฟริกัน-อเมริกันแตกต่าง
กนัออกไป 
 การก าหนดแก่นเร่ืองในภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างมีความสอดคล้องกบัการน าเสนอประเด็น
เหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อชาวแอฟริกัน-อเมริกันในองค์ประกอบด้านโครงเร่ือง ดงันี ้
ภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างท่ีน าเสนอแก่นเร่ืองด้านชีวิต คือ ภาพยนตร์ท่ีเปิดเร่ืองด้วยการแนะน าตวั
ละครหลกั โดยการน าเสนอแก่นเร่ืองด้านชีวิต คือ เร่ืองเก่ียวกบัชีวิตส่วนตวัของตวัละครหลกั เช่น 
การสูญเสียบุคคลอันเป็นท่ีรักซึ่งเป็นสาเหตท่ีุท าให้การด าเนินชีวิตของตวัละครเปล่ียนแปลงไป 
การมีความรักต่างสีผิวเป็นเหตใุห้เกิดอุปสรรคในชีวิตของตวัละครหลกั การท่ีตวัละครหลกัสู้ ชีวิต
โดยไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรคจนประสบความส าเร็จได้ในท่ีสดุ 
 ภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างท่ีน าเสนอแก่นเร่ืองด้านธรรมชาติของมนษุย์และด้านการวิพากษ์
สังคม คือ ภาพยนตร์ท่ีเปิดเร่ืองด้วยความขัดแย้งหรือปมปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้  แก่นเร่ืองด้าน
ธรรมชาตขิองมนษุย์เป็นการน าเสนอพฤติกรรมของมนษุย์กลุ่มหนึ่งซึ่งใช้เป็นตวัแทนของมนษุย์ใน
ภาพรวม กล่าวคือ การมีพฤติกรรมท่ีเหยียดเชือ้ชาติของตวัละครผิวขาวกลุ่มหนึ่งสามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงอคตทิางเชือ้ชาตขิองชนกลุม่หลกัผิวขาวในภาพยนตร์เร่ืองนัน้ๆ 
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 ภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างท่ีน าเสนอแก่นเร่ืองด้านการวิพากษ์สงัคม เป็นการสะท้อนให้เห็น
สภาพของสงัคมโดยรวมตามยคุสมยัของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์แตล่ะเร่ือง ตวัอย่างเช่น 
การเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมกันของสังคมอเมริกันในอดีต  การท่ีสังคมอเมริกันในยุค
ปัจจุบนักลายเป็นสังคมแห่งความหลากหลายทางชาติพันธุ์  แต่อคติทางชาติพันธุ์ ก็ยังเป็นสิ่งท่ี
ด ารงอยู่ท่ามกลางการอยู่อาศยัรวมกนัของกลุ่มคนหลากหลายชาติพนัธุ์  การน าเสนอแก่นเร่ืองใน
ด้านนีจ้งึเป็นการสะท้อนของภาพยนตร์เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปสงัคมในโลกแหง่ความเป็นจริง 
 

6.1.4  ความขัดแย้ง (Conflict)  
ผลการวิจยัพบว่า ประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อชาวแอฟริกัน-อเมริกัน 

เป็นสาเหตหุลกัของความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์ ประเภทของความขดัแย้งภายนอกท่ีพบใน
ภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่าง คือ ความขดัแย้งระหว่างมนษุย์กบัมนษุย์ท่ีตวัละครสองฝ่ายเป็นปฏิปักษ์
ตอ่กนั ซึ่งเป็นผลมาจากความขดัแย้งระหว่างมนษุย์กับสงัคม โดยมีสาเหตจุากการท่ีตวัละครฝ่าย
หนึ่งมีทศันคติเหยียดเชือ้ชาติและพฤติกรรมท่ีเลือกปฏิบตัิตอ่ตวัละครท่ีมีสีผิวตา่งจากตน  และตวั
ละครผู้ เป็นฝ่ายท่ีถกูเลือกปฏิบตัิในแตล่ะภาพยนตร์ได้มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการถูกเหยียดเชือ้
ชาติและเลือกปฏิบตัิแตกต่างกนัออกไป เช่น  เม่ือตวัละครถกูคกุคามจึงใช้การโต้ตอบด้วยวิธีการ
เดียวกนั คือ การคกุคามกลบั  เม่ือตวัละครได้รับการดหูมิ่นหรือดถูกูเหยียดหยามในความสามารถ
ของพวกเขา เน่ืองจากการมีอคติทางชาติพนัธุ์  ตวัละครโต้ตอบกลบัด้วยการพิสจูน์ตนเองให้เป็นท่ี
ยอมรับเพ่ือลบค าสบประมาทนัน้ นอกจากนีย้งัพบความขดัแย้งในรูปแบบท่ีสาม คือ ความขดัแย้ง
ระหวา่งมนษุย์กบัธรรมชาตซิึง่เกิดขึน้ในภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างเพียงเร่ืองเดียวท่ีตวัละครหลกัต้อง
เผชิญกบัภยัธรรมชาตอิยา่งไฟป่าไปพร้อมๆ กบัการตอ่สู้กบัตวัละครฝ่ายตรงข้าม 

ประเภทของความขดัแย้งภายนอกยงัส่งผลให้เกิดความขัดแย้งภายในได้ นั่นคือ ความ
ขดัแย้งภายในจิตใจของตวัละครท่ีต้องตดัสินท าสิ่งหนึง่สิ่งใดหรือไมท่ าสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีเป็นการขดัตอ่
กฎเกณฑ์ของสงัคมหรือศีลธรรมในใจของตน เน่ืองจากการตดัสินใจดงักล่าวจะส่งผลกระทบตอ่ตวั
ละครนัน้ไปตลอดกาล เชน่ เสียชีวิต สญูเสียหน้าท่ีการงาน สญูเสียผลประโยชน์ เป็นต้น 
 

6.1.5  สัญลักษณ์ (Symbol) 
ผลการวิจยัพบว่า โดยส่วนใหญ่ของภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างแล้วใช้สญัลกัษณ์ทางภาพใน

การส่ือความหมาย ซึง่เป็นการแสดงให้เห็นวา่ผู้ผลิตภาพยนตร์ได้ซ่อนความหมายแฝงเพ่ือต้องการ
ให้ผู้ชมตีความจากสญัลกัษณ์ทางภาพท่ีปรากฏซ า้ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของวตัถุ สถานท่ี หรือ
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บุคคลก็ตาม ด้วยการน าเสนอสญัลักษณ์ผ่านเทคนิคทางภาพยนตร์อย่างการเลือกใช้ขนาดของ
ภาพและการตดัตอ่ภาพ  สว่นสญัลกัษณ์ทางเสียงนัน้พบในภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างเพียงเร่ืองเดียว
ซึ่งการตีความจากความหมายแฝงท่ีมากับสญัลกัษณ์เสียงนัน้เป็นสิ่งท่ีท าได้ง่ายกว่าสญัลกัษณ์
ทางภาพ เน่ืองจากการใช้ภาษาผา่นสญัลกัษณ์ทางเสียงเป็นการแสดงความหมายโดยตรงได้อย่าง
สอดคล้องกบับริบทของตวัละครหลกัในภาพยนตร์  
 นอกจากนีย้ังพบว่าภาพยนตร์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับการแข่งขันต่างๆ ได้ใช้สัญลกัษณ์ทาง
ภาพในรูปแบบของกลุ่มภาพท่ีเกิดจากการตดัต่อ โดยมีองค์ประกอบของภาพทัง้ วัตถุ สถานท่ี 
สิ่งมีชีวิตและการใช้วจันภาษาด้านภาษาเขียนและอวจันภาษาด้านภาษากายรวมอยู่ด้วย เพ่ือส่ือ
ความหมายวา่กลุม่ภาพเหลา่นีมี้นยัส าคญัตอ่ตวัละคร 
 

6.1.6  ฉาก (Scene) 
 ผลการวิจยัพบว่า ภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างมีการน าเสนอฉากท่ีเป็นช่วงเวลาและฉากการ
ด าเนินชีวิตของตวัละครมากท่ีสดุ  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงยคุสมยัหรือแตล่ะช่วงเวลาท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ี
มีการเหยียดเชือ้ชาตแิละการเลือกปฏิบตัติอ่ชาวแอฟริกนั-อเมริกนั ฉากท่ีเป็นยคุสมยัหรือช่วงเวลา
ในภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ยคุก่อนสงครามกลางเมืองในปี 1858 ซึ่งเป็นยคุสมยัแห่งการค้า
ทาสผิวด า  ยคุ 1930 และยคุ 1960 ซึ่งเป็นยคุสมยัแห่งการแบง่แยกทางสีผิวทางนิตินยั ยคุ 1970 
ท่ีการแบง่แยกสีผิวยงัคงมีอยูใ่นทางพฤตนิยัจนมาถึงยคุ 2000 ซึง่เป็นยคุปัจจบุนัของสงัคมอเมริกนั
ท่ีกลายเป็นสงัคมแหง่ความหลากหลายทางชาตพินัธุ์แตส่งัคมยงัคงมีอคตทิางชาตพินัธุ์ปรากฏอยู่  
 ฉากท่ีพบมากท่ีสดุในภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างเช่นกนั คือ ฉากการด าเนินชีวิตของตวัละคร 
ซึ่งเป็นฉากท่ีแสดงให้เห็นกิจวตัรประจ าวนัและอาชีพการงานของตวัละคร ซึ่งเป็นสิ่งท่ีภาพยนตร์
กลุม่ตวัอยา่งให้ความส าคญัในการน าเสนอ ท าให้ผู้ชมเข้าใจในสภาพแวดล้อมของตวัละครซึ่งเป็น
การส่ือความหมายว่าการเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัินัน้มีความเก่ียวข้องในบริบทใดของ
ตวัละคร เชน่ การเหยียดเชือ้ชาตใินสถานท่ีท างาน ในโรงเรียนหรือตามถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของตวัละคร 
 
6.2  การน าเสนอภาพลักษณ์ของตัวละครผิวด าและตัวละครผิวขาวใน

ภาพยนตร์ 
 
 ในสว่นของการศกึษาวิเคราะห์การน าเสนอภาพลกัษณ์ของตวัละครผิวด าและตวัละครผิว
ขาวในภาพยนตร์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อชาวแอฟริกนั-
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อเมริกนั 12 เร่ือง ผู้วิจยัสามารถสรุปลกัษณะโดยรวมของตวัละครผิวด าและตวัละครผิวขาวตาม
จดุยืนของผู้ผลิตภาพยนตร์ท่ีเป็นกลุม่คนผิวขาวหรือระหวา่งคนผิวขาวและคนผิวด ารวมกนัได้ ดงันี ้
 

6.2.1  สรุปภาพลักษณ์ของตัวละครผิวด าในภาพยนตร์ฮอลลีวูดกลุ่มตัวอย่าง 
ลกัษณะท่ี 1 ตวัละครผิวด าเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ มีความมุ่งมั่นและอดทนอย่าง

มาก  
ภาพยนตร์กลุ่มตัวอย่างมีการน าเสนอลักษณะของตัวละครหลักผิวด าท่ีมีบุคลิกและ

พฤติกรรมคงเดิมตัง้แตต้่นจนจบในแง่บวก คือ ตวัละครหลกัผิวด าเป็นบคุคลท่ีมีศกัยภาพอนัยอด
เย่ียมและมีความสามารถ เป็นวีรบรุุษ มีคณุธรรมในจิตใจ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบตัิภารกิจให้บรรลุ
เป้าหมาย มีความอดทนและไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรคตา่งๆ ท่ีผา่นเข้ามาในชีวิต เช่น คาร์ล เบรเชียร์ ใน
เร่ือง Men of Honor  เฮอร์แมน บนู ในเร่ือง Remember the titans  เมลวิน ทอลสนั ในเร่ือง The 
Great Debaters  จิม เอลลิส ในเร่ือง Pride  

ลกัษณะท่ี 2 ตวัละครผิวด ามีการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมไปในทิศทางบวก 

ภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างมีการน าเสนอลกัษณะของตวัละครหลกัและตวัละครประกอบผิว
ด าให้มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึน้ กล่าวคือ ตวัละครเป็นบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีมี
ความสามารถแตไ่มส่ามารถใช้ประโยชน์หรือมีโอกาสแสดงออกได้ เน่ืองจากได้รับการเลือกปฏิบตัิ
จากชนกลุม่หลกัผิวขาว ตวัละครผิวด าเหล่านีจ้ะมีการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมใน 2 รูปแบบ คือ  

ตวัละครผิวด ามีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหลงัจากท่ีพวกเขาได้รับการเลือกปฏิบตัิทาง
เชือ้ชาตอิยา่งรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดให้กบัตวัละคร  เช่น นกักีฬาว่ายน า้ผิวด าของทีม PDR 
ในเร่ือง Pride  นกัศกึษาผิวด าในทีมโต้วาทีของวิทยาลยัไวล่ีย์ในเร่ือง The Great Debaters  

ตวัละครผิวด ามีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหลงัจากท่ีพวกเขาได้รับความช่วยเหลือหรือ
ได้รับการสนบัสนนุจากตวัละครหลกัผิวขาว  พวกเขาจึงไม่ปฏิเสธน า้ใจไมตรีของตวัละครผิวขาว 
เพ่ือให้ตนเองได้มีโอกาสประสบความส าเร็จในชีวิตและเป็นท่ียอมรับในสงัคม เช่น กลุ่มนกักีฬา
บาสเกตบอลผิวด าของทีมไมเนอร์ในเร่ือง Glory Road   กลุ่มนกัเต้นผิวด าของรายการคอร์น่ี 
คอลลินส์โชว์ ในเร่ือง Hairspray  เอบลีิน คลาร์กและมินน่ี แจ็คสนัในเร่ือง The Help และจงัโก้ ฟรี
แมน ในเร่ือง Django Unchained 

ลกัษณะท่ี 3 ตวัละครผิวด าฝ่ายตรงข้ามมีลกัษณะท่ีแน่นอนตามแบบฉบบัของตวัละคร
ผู้ ร้าย  
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ภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างมีการน าเสนอลกัษณะของตวัละครผิวด าฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นตวั
ละครผู้ ร้ายท่ีมีจิตใจเลวทรามและมีการแสดงนิสยัด้านลบออกมาเสมอ เป็นบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพ
และพฤติกรรมคงเดิมตัง้แต่ต้นจนจบ เช่น  แฟรงคลิน เพียซ  และกลุ่มอันธพาลในเร่ือง Pride  
พ่อบ้านสตีเฟ่น ชายผิวด าท่ีเหยียดเชือ้ชาติตอ่คนผิวด าในเร่ือง Django Unchained และในเร่ือง 
Lakeview Terrace แสดงให้เห็นว่าตวัละครหลกัสามารถเป็นตวัละครฝ่ายตรงข้ามได้เช่นกนั นัน่
คือ เอเบลิ เทอเนอร์ เป็นตวัละครหลกัท่ีมีความขดัแย้งกบัตวัละครหลกัฝ่ายดีตัง้แตต้่นจนจบเร่ือง  

นอกจากนีก้ลุม่ผู้ผลิตภาพยนตร์ยงัได้สร้างภาพลกัษณ์ในแง่ลบของตวัละครผิวด าผ่านการ
แสดงออกทางวจันภาษาของตวัละครผิวขาว เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงอดุมการณ์เหยียดเชือ้ชาติท่ีคน
ผิวขาวมีตอ่คนผิวด า สรุปได้วา่ คนผิวด าไมมี่ความสามารถ ไมมี่สตปัิญญาและทกัษะท่ีดี คนผิวด า
จงึไมมี่สิทธ์ิได้รับการปฏิบตัอิยา่งเทา่เทียมกนักบัคนผิวขาวในสงัคมเดียวกนั 
 

6.2.2  สรุปภาพลักษณ์ของตัวละครผิวขาวในภาพยนตร์ฮอลลีวูดกลุ่มตัวอย่าง 
ลกัษณะท่ี 1 ตวัละครหลกัผิวขาวเป็นบุคคลท่ีไม่เหยียดเชือ้ชาติหรือเลือกปฏิบตัิตอ่คนผิว

ด า  
ภาพยนตร์กลุม่ตวัอยา่งมีการน าเสนอลกัษณะของตวัละครหลกัผิวขาวท่ีมีบุคลิกภาพและ

พฤติกรรมคงเดิมตัง้แต่ต้นจนจบไปในแง่บวก คือ ตัวละครเป็นบุคคลท่ีมีจิตใจดี มีน า้ใจและ
สามารถช่วยเหลือหรือสนบัสนนุผู้ อ่ืนด้วยความเต็มใจ เช่น โค้ชบิล โยสต์ ในเร่ือง Remember the 
Titans  โค้ชดอน ฮสักินส์ในเร่ือง Glory Road  เทรซ่ี เทิร์นแบลด ในเร่ือง Hairspray  ยจูิเนียร์ สกี
เตอร์ เฟแลนท์ ในเร่ือง The Help  และดร.คงิ ชลูทซ์ ในเร่ือง Django Unchained 

ลกัษณะท่ี 2 ตวัละครผิวขาวมีการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมไปในทิศทางบวก  
ภาพยนตร์กลุ่มตวัอย่างมีการน าเสนอลกัษณะของตวัละครหลกัและตวัละครประกอบผิว

ขาวให้มีการเปล่ียนแปลงบคุลิกภาพและพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีดีขึน้ กล่าวคือ ตวัละครหลกัหรือ
ตัวละครประกอบท่ีมีทัศนคติเหยียดเชือ้ชาติและมีการเลือกปฏิบัติต่อตัวละครผิวด าได้
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปหลงัจากท่ีพวกเขามีปฏิสมัพนัธ์อนัดีตอ่ตวัละครผิวด า  พวกเขาได้ละทิง้
ทศันคติและพฤติกรรมในเชิงเหยียดเชือ้ชาติด้วยการแสดงออกถึงการช่วยเหลือและสนบัสนุนตวั
ละครผิวด า เช่น มาสเตอร์ชีฟบิลล่ี ซนัเดย์และจ่าโทดีแลนท์ รู้ค ในเร่ือง Men of Honor  แกร์ร่ี 
เบอเทียร์ ในเร่ืองRemember the Titans  แฮงค์ โกรทาวสกี ้ในเร่ือง Monster’s Ball  และ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจช่ือจอห์น ไรอนั ในเร่ือง Crash  
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ลกัษณะท่ี 3 ตวัละครผิวขาวฝ่ายตรงข้ามมีลกัษณะท่ีแน่นอนตามแบบฉบบัของตวัละคร
ผู้ ร้าย  

ภาพยนตร์มีการน าเสนอลกัษณะของตวัละครผิวขาวฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นตวัละครผู้ ร้ายท่ีมี
จิตใจเลวทรามและมีการแสดงนิสยัด้านลบออกมาเสมอ เป็นบคุคลหรือกลุ่มคนท่ีมีทศันคติเหยียด
เชือ้ชาตแิละแสดงออกผา่นการเลือกปฏิบตัติอ่คนผิวด าทัง้ค าพดู กิริยาท่าทางและการกระท าในแง่
ลบและไม่สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได้ตัง้แต่ต้นจนจบภาพยนตร์  เช่น คุณแพ้ปปี้ ในเร่ือง 
Men of Honor  บัค๊ โกรทาวสกี ้ในเร่ือง Monster’s Ball   ฮิลล่ี ฮอลบรุ้ค ในเร่ือง The Help และ
คาลวิน แคนดี ้และสเปนเซอร์ เบน็เน็ตต์ในเร่ือง Django Unchained 

นอกจากนีก้ลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์ยงัได้สร้างภาพลกัษณ์ในแง่ลบของตวัละครผิวขาวผ่าน
การแสดงออกทางวจันภาษาของตวัละครผิวด า เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองและทศันคติของคน
ผิวด าท่ีมีต่อคนผิวขาว สรุปได้ว่า คนผิวขาวเป็นบุคคลท่ีสามารถท าตามใจชอบ โดยไม่ค านึงถึง
ความถกูต้องและมกัถือวา่ตนเองเป็นชนกลุม่หลกัของสงัคมจงึมีสิทธ์ิในการเข้าถึงสถานภาพ แหล่ง
ทรัพยากรและโอกาสในชีวิต (Haynes, 2007: 165) 

การศกึษาวิเคราะห์กลวิธีการน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิตอ่ชาว
แอฟริกนั-อเมริกันในภาพยนตร์ฮอลลีวูดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 12 เร่ือง แสดงให้เห็นว่าการเหยียด
เชือ้ชาตแิละการเลือกปฏิบตัินัน้เป็นสาเหตหุลกัของความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์ 

กล่าวคือ แม้ว่าภาพยนตร์ท่ีเป็นเร่ืองราวในยคุสมยัปัจจบุนัของสงัคมอเมริกนัได้พยายาม
หลีกเล่ียงการใช้ค าศพัท์ท่ีแสดงถึงการดถูกูเหยียดหยามทางเชือ้ชาติแล้วก็ตาม แตใ่นภาพรวมของ
การเหยียดเชือ้ชาตินัน้ก็ยงัสามารถส่ือสารผ่านอากัปกิริยา ท่าทางและการกระท าของตวัละครท่ี
เหยียดเชือ้ชาติได้อย่างชดัเจน เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าอดุมการณ์เหยียดเชือ้ชาติยงัคงมีอยู่ในสงัคม
อเมริกนัตัง้แตอ่ดีตจนถึงยคุปัจจบุนั  

ในส่วนของการสร้างภาพลกัษณ์ของตวัละครนัน้ผู้วิจยัพบว่า กลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์ฮอลลี
วดูยงัคงให้ความส าคญักบัการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัตวัละครผิวขาว โดยสร้างให้ตวัละครหลกั
ผิวขาวส่วนใหญ่นัน้มีลกัษณะเป็นคนดี มีคณุธรรมและมีความเป็นมิตรตอ่ตวัละครผิวด า เพ่ือเป็น
การส่ือความหมายว่าตัวละครผิวด าไม่สามารถประสบความส าเ ร็จได้หากปราศจากความ
ช่วยเหลือของตวัละครผิวขาว แม้ว่าตวัละครผิวด าในภาพยนตร์เร่ืองนัน้ๆ จะมีความสามารถมาก
เพียงใดก็ตาม แต่หากไม่ได้รับโอกาสหรือการสนับสนุนตัวละครผิวขาวก็ไม่สามารถประสบ
ความส าเร็จได้ ซึ่งตรงกนัข้ามกับกลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์ท่ีเป็นกลุ่มคนผิวด านัน้ได้สร้างภาพลกัษณ์
ของตวัละครผิวด าให้เข้มแข็ง เป็นบุคคลท่ีมีศกัยภาพและสามารถประสบความส าเร็จได้โดยไม่
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ต้องพึ่งพาอาศยัตวัละครผิวขาว แต่กลบัใช้ความเจ็บปวดภายในจิตใจของตวัละครผิวด าท่ีได้รับ
จากการเลือกปฏิบัติทางเชือ้ชาติจากตัวละครผิวขาวมาเป็นแรงผลักดันไปสู่หนทางแห่ง
ความส าเร็จ  

อย่างไรก็ตามภาพยนตร์ฮอลลีวูดกลุ่มตวัอย่างท่ีน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติและการ
เลือกปฏิบตัิตอ่ชาวแอฟริกนั-อเมริกนันีก็้เป็นการประกอบสร้างความจริงของสงัคมอเมริกนัในแต่
ละยคุสมยัผา่นการสร้างตวัละครได้อยา่งสมเหตสุมผล กลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์ได้ก าหนดให้ตวัละคร
ผิวขาวมีเหตผุลท่ีสมควรในการชว่ยเหลือและสนบัสนนุตวัละครผิวด าและก าหนดให้ตวัละครผิวด า
เป็นบคุคลท่ีอดทนและไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรคในชีวิต เพ่ือให้ได้มาซึ่งการเปล่ียนแปลงสถานภาพทาง
สงัคมและเศรษฐกิจของตนเองให้ดีขึน้เทียบเทา่ชนกลุม่หลกัในสงัคมเดียวกนั   
 
6.3  ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
 

6.3.1  การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาจากตวับทของภาพยนตร์และเอกสารประกอบต่างๆ  
ไม่ได้ใช้เคร่ืองมือวิจยัในการสมัภาษณ์ผู้ผลิตภาพยนตร์ จึงเป็นมมุมองจากเฉพาะด้านจากผู้วิจยั
และงานวิจยัท่ีใช้อ้างอิงเทา่นัน้ 

6.3.2  การวิจยัครัง้นีเ้ป็นมมุมองผู้ชมท่ีเป็นคนไทยซึ่งไม่ได้มีแนวคิด อดุมการณ์และหรือมี
วิถีชีวิตอยู่ในบริบทของสังคมอเมริกัน เรียกได้ว่าเป็นการมองจากคนนอกจึงอาจท าให้เข้าใจใน
ประวัติศาสตร์ของการเหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิต่อชาวแอฟริกัน -อเมริกันได้อย่างไม่
ครบถ้วนสมบรูณ์ 
 
6.4  ข้อเสนอแนะของงานวิจัย  
 

6.4.1  งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นการศึกษาภาพยนตร์ฮอลลีวูดท่ีน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติ
และการเลือกปฏิบตัิตอ่ชาวแอฟริกัน-อเมริกนัท่ีมีขอบเขตของการศกึษาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่ง
ควรจะมีการศกึษาวิจยัถึงการน าเสนอประเด็นนีใ้นภาพยนตร์ฮอลลีวดูท่ีสร้างขึน้ภายหลงังานวิจยั
นีอี้กในภายภาคหน้า เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบถึงการน าเสนอว่ามีความเปล่ียนแปลงไปหรือไม ่
อยา่งไร  
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6.4.2  งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นการศกึษาภาพยนตร์ฮอลลีวูดท่ีน าเสนอประเด็นเหยียดเชือ้ชาติ
และการเลือกปฏิบตัติอ่ชาวแอฟริกนั-อเมริกนั ควรมีการศกึษาในการน าเสนอประเด็นเดียวกนันีแ้ต่
น าไปศกึษาในส่ือมวลชนชอ่งทางอ่ืนๆ  เชน่ ละครทางโทรทศัน์ เป็นต้น 

6.4.3  งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นการศึกษาการสร้างภาพลกัษณ์ของตวัละครในภาพยนตร์ฮอลลี
วดูท่ีน าเสนอประเดน็เหยียดเชือ้ชาติและการเลือกปฏิบตัิตอ่ชาวแอฟริกนั-อเมริกนัเท่านัน้  ดงันัน้ผู้
ท่ีสนใจศกึษาการสร้างภาพลกัษณ์ของตวัละครสามารถน าแนวทางการศกึษาไปในกับภาพยนตร์ท่ี
น าเสนอประเดน็อ่ืนๆ ตอ่ได้  
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