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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาบทบาททางเพศของผู้หญิงในตัวบท  (Text) ทั้งวัจ
นภาษา (Verbal Text) และตัวบททางสายตา (Visual Text) ที่ถูกนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาทาง
โทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่นทั้งก่อนและหลังจากที่นายชินโซะ  อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเข้ามา
บริหารงาน รวมทั้งเพื่อศึกษาว่าสื่อโฆษณามีแนวทางในการนำเสนอบทบาททางเพศของผู้หญิงอย่างไร 
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โซะ อาเบะ ปรากฏบทบาททางเพศคือ (1) ผู้หญิงดูแลบ้านและครอบครัว ผู้ชายทำงาน  (2) ผู้หญิงเป็น
ผู้ดูแล  (Caretaker) (3) ผู้หญิงที่วนเวียนอยู่กับความสัมพันธ์กับผู้คนรอบ  ๆ ตัว (4) ผู้หญิงอยู่ลำดับ
ล่างสุดในสังคมการทำงาน และหลังจากนายชินโซะ อาเบะเข้ามาบริหารงานและดำเนินนโยบาย 
“Womenomics” ปรากฏบทบาททางเพศคือ (1) ผู้ชายเป็นผู้มีประสบการณ์โชกโชน ส่วนผู้หญิงเป็น
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ยืนยันแนวคิดของ Fairclough ว่าวาทกรรมแอบแฝงอยู่ในตัวบทอย่างแนบเนียนจนไม่สามารถ
สังเกตเห็นได้ง่าย ต้องมีการศึกษาตัวบทอย่างเป็นระบบ รวมทั้งผลการศึกษายังสะท้อนให้เห็นว่า สื่อ
โฆษณานำเสนอประสบการณ์ของผูห้ญิงในโลกแห่งการทำงานเพียงผิวเผินเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม สื่อ
กลับผลิตซ้ำบทบาทชายหญิงแบบดั้งเดิมอย่างเข้มข้นแม้ในยุคที่มีการผลักดันนโยบายเพื่อเพิ่มบทบาท
ของผู้หญิงในสังคม 
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The study examines gender roles of women constructed through text, both 

verbal and visual text, in Japanese television advertising before and after Shinzo Abe’s 

Administration and also examines how the advertising represented gender roles of 

women while the administration was executing the measure “Womenomics” which 

reflects its expectation on Japanese women in the present.It was found that before 

Abe's Administration the text consists of (1) Working husbands and housewives  (2) 

Women are caretaker (3) Women are stucking in the relationships between her and 

surrouding people (4) Women are in the bottom of working society. After Abe 

Administration took the office, I found (1) Men are professional but women are 

armature in the working society  (2) Women are generous but lack of social skill (2) 

Women see her value through men’s eye (3) Women’s job is child rearing and the 

roles of man in Confucius’s way . These findings ensure Fairclough’s concept that 

discourse was hidden secretly in the text and need to be examined systematically. 

Moreover, the findings reflect that media presents women’s experience in working 

society superficially. On the other hand, media reproduces traditional gender role of 

 



 ค 

men and women intensively even in the present that Japanese Government try to 

enforce women’s workforce participation. 
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญ 

บทบาททางเพศ (Gender Roles) คือทัศนคติและพฤติกรรมที่ควรประพฤติปฏิบัติที่สังคมมีต่อ
ผู้คนแต่ละเพศ ซึ่งถูกกำหนดข้ึนโดยบริบททางสังคมและวัฒนธรรม (Lindsey, 2015) ตัวอย่างเช่น
สังคมญี่ปุ่นในยุคเอโดะ (ปี ค.ศ. 1603-1868) มีการกำหนดหน้าที่ระหว่างเพศชายและหญิงตาม
แนวคิดของขงจื๊อที่ชาวญี่ปุ่นรับเข้ามาต้ังแต่กลางศตวรรษที่ 6 แนวคิดของขงจื๊อเน้นการเป็นสังคมชน
ช้ัน สอดรับกับการปกครองในระบอบศักดินาโดยรัฐบาลทหารเอโดะ ทำให้วิถีปฏิบัติในยุคนั้นมี
แนวโน้มเป็นแบบ “ยกย่องชาย กดทับหญิง” (男尊女卑) ผู้หญิงถูกสั่งสอนให้เช่ือฟังผู้ชายทั้งสาม
（三従）คือเมื่อยังเด็กต้องเช่ือฟังบิดา  เมื่อแต่งงานแล้วต้องเช่ือฟังสามี  เมื่อสามีเสียชีวิตแล้วต้อง
เช่ือฟังบุตรชายของตน กล่าวคือ บทบาทของผู้หญิงในยุคสมัยนั้นจึงมีเพียงปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ชาย
เท่านั้น แต่เมื่อญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคเมจิ ความต้องการที่จะพัฒนาไปเป็นประเทศอุตสาหกรรมให้ทัดเทียมกับ
ชาติตะวันตก ทำให้โครงสร้างและวิถีปฏิบัติในสังคมเปลี่ยนแปลงไป มีการก่อตั้งกระทรวงศึกษาธิการ
และระบบโรงเรียน ส่งผลให้ผู้คนทั้งหญิงชายได้รับการศึกษาจากโรงเรียนที่ก่อตั้งและออกแบบ
หลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในสมัยน้ัน มีโรงงานธุรกิจและอุตสาหกรรมเกิดข้ึน
ทั่วไป สภาพสังคมในขณะนั้นทำให้รัฐบาลต้องการผลักดันให้ประชาชนญี่ปุ่นทั้งชายและหญิงมีส่วน
ร่วมในการอุทิศตนเพื่อการพัฒนาประเทศ เมื่อผู้ชายต้องออกมาทำงานนอกบ้าน ทำให้หน้าที่ในการ
ดูแลครอบครัวและอบรมบุตรธิดาตกไปเป็นของผู้หญิง (Saito, 2014) เพื่อให้ผู้หญิงสามารถอุทิศตน
ผ่านการดูแลบ้านและอบรมบุตรธิดาได้อย่างเต็มที่นั้น กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นในสมัยเมจิได้ออก
แนวนโยบายเพื่อการศึกษาของผู้หญิงว่าจะมุ่งสร้าง “เมียที่ดีและแม่ที่ฉลาด” （良妻賢母） เพื่อ
สร้างแม่ที่สามารถฟูมฟักเหล่าเยาวชนที่เป็นจะอนาคตของชาติต่อไป 

บทบาททางเพศที่ถูกกำหนดถึงโดยบริบททางสังคมเหล่านี้ถูกส่งผ่านและปลูกฝังให้แก่สมาชิก
ในสังคมผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมไม่ว่าจะเป็นการอบรมสั่งสอน ธรรมเนียมปฏิบัติ บรรทัด
ฐาน ค่านิยม การศึกษา สถาบันทางสังคมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลในกระบวนการนี้อย่างสมาชิกใน
ครอบครัว กลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มคนในสังคมรอบ ๆ ตัว และสื่อมวลชน (Mass Media) โดยเฉพาะอย่าง
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ยิ่งในสังคมยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น “สื่อมวลชน” มีอิทธิพลในกระบวนการนี้เป็นอย่างมาก 
เนื่องจากสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต หรือสื่ออื่น 
ๆ เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของคนในสังคมยุคใหม่อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อ
โทรทัศน์1 จากการที่สื่อโทรทัศน์สามารถเข้าถึงผู้คนได้เป็นจำนวนมาก ภาพของผู้หญิงที่ปรากฏในสื่อ
ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรม กริยาท่าทาง การแต่งกาย รูปแบบการดำเนินชีวิตจึงล้วนส่งผลต่อกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้คนในสังคม กล่าวคือ สื่อมีส่วนสำคัญในการสร้างความเป็นหญิงตามคตินิยมหลักของ
สังคม เพื่อกำหนดว่าพฤติกรรมที่ “เหมาะสม” สำหรับผู้หญิงในสังคมนั้นควรเป็นอย่างไร (Goffman, 
1979) ดังนั้นจึงมีงานวิจัยจำนวนมากที่ศึกษาภาพตัวแทนของเพศหญิงในสื่อต่าง ๆ  

การศึกษาภาพตัวแทนของผู้หญิงที่ปรากฏในสื่อมวลชนเริ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาต้ังแต่ช่วงก่อนปี 
1970 อย่างไรก็ตาม การศึกษาในช่วงแรกพบว่าสื่อนำเสนอภาพตัวแทนของผู้หญิงออกมาอย่างไม่เท่า
เทียมกันเมื่อเปรียบเทียบกับภาพตัวแทนของผู้ชาย เช่น การศึกษาภาพตัวแทนของผู้หญิงในสื่อ
โทรทัศน์โดย Tuchman et al. (1978) พบว่าผู้หญิงปรากฏตัวในสื่อน้อยกว่าผู้ชาย ทั้งที่ในขณะนั้น
ประชากรผู้หญิงในสหรัฐอเมริกามีสัดส่วนถึงร้อยละ 51 ของจำนวนประชากรทั้งหมด และยังมี
ประชากรผู้หญิงถึงร้อยละ 40 ที่อยู่ในตลาดแรงงาน แต่สัดส่วนของผู้หญิงที่ปรากฏในสื่อกลับมีน้อย
มาก นอกจากจำนวนที่น้อยกว่าความเป็นจรงิแลว้ (Underpresented) สื่อยังนำเสนอภาพผู้หญิงด้วย
การประณาม (Condemnation) บทบาทเล็กน้อยและไม่มีความสำคัญ (Trivalization) ซึ่งถือเป็น
การทำลายล้างเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Anihilation)  

ในประเทศญี่ปุ่นมีการศึกษาเรื่องภาพตัวแทนของผู้หญิงในสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน 
ตัวแปรส่วนใหญ่ที่ถูกใช้ในการศึกษา คือ เพศ อาชีพ อายุของตัวละครนำ รูปแบบพฤติกรรม และฉาก
หรือสถานการณ์ที่ตัวละครนำปรากฏตัว โดยศึกษาเปรียบเทียบกับภาพตัวแทนของผู้ชาย (Ford, 
Voli, Honeycutt, & Casey, 1998; Furnham & Imadzu, 2002; Sakamoto et al, 2003; 
Nobushima, 1999; Fujita, 1996, 2003; Pongsapitaksanti, 2008) จากการศึกษาพบว่าสื่อต่าง ๆ  
มีแนวโน้มในการเสนอภาพเหมารวมด้านเพศสภาวะ (Gender Stereotype) เช่น การศึกษารายการ
โทรทัศน์สำหรับเด็ก ทั้งการ์ตูน ละครยอดมนุษย์ รายการสาระบันเทิง และหนังสือนิทานสำหรับเด็ก 
พบว่าตัวละครผู้หญิงจะสวมบทบาทเป็นแม่หรือภรรยา และปรากฏตัวภายในบ้านเป็นส่วนใหญ่ 
ในขณะที่ตัวละครผู้ชายจะประกอบอาชีพหลากหลาย เช่น ครู-อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานบริษัท 
และปรากฏตัวในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งนอกบ้านและในบ้าน (Fujita, 1996, 2003) ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ มี
การศึกษาภาพตัวแทนของผู้หญิงในสื่อโฆษณาทางนิตยสารพบว่า แม้จำนวนผู้ชายและผู้หญิงใน

 
1 จากการสำรวจในประเทศญี่ปุ่นพบว่าชาวญี่ปุ่นรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์มากเป็น

อันดับหนึ่ง (NHK Broadcasting Culture Research Institution, 2015) 



3 
 
โฆษณาทางนิตยสารจะถูกนำเสนอออกมาในปริมาณที่ไม่แตกต่างกัน แต่ผู้หญิงมักจะถูกนำเสนอให้
เป็นหญิงสาววัยแรกรุ่นที่สนใจแต่เรื่องรูปร่างหน้าตาและความสวยความงาม  (Ford et al., 1998) 
นอกจากนั้นยังมีงานที่ศึกษาบทบาททางเพศในโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์พบว่าโฆษณาทางโทรทัศน์มี
แนวโน้มจะเสนอภาพชาย - หญิงในบทบาททางเพศแบบเหมารวมตามประเพณีนิยม (Traditional 
Gender Stereotype) กล่าวคือ ผู้หญิงมักแสดงบทบาทแม่บ้านผู้งดงามและชาญฉลาด ในขณะที่
ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะแสดงบทบาทเป็นชายวัยกลางคนผู้เสพติดการทำงาน (Nobushima, 1999) งาน
ศึกษาเปรียบเทียบบทบาททางเพศในสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ที่แพร่ภาพในประเทศอังกฤษและ
ประเทศญี่ปุ่นยังพบว่า โฆษณาทางโทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะการนำเสนอภาพเหมารวม
ด้านเพศสภาวะ (Gender Stereotype) เป็นอย่างมาก กล่าวคือ ผู้ชายคือผู้นำ ผู้หญิงคือผู้ตาม 
สอดคล้องกับ Masculine Index ของ Hofstede (Furnham & Imadzu, 2002) นอกเหนือจากนั้น
งานศึกษาเปรียบเทียบบทบาททางเพศในสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ที่แพร่ภาพในประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุ่นยังพบแนวโน้มออกมาในแนวทางเดียวกัน คือตัวละครผู้หญิงในสื่อโฆษณาไม่ประกอบ
อาชีพใด ๆ แต่รับบทเป็นแม่บ้ านหรือภรรยา ปรากฏตัวในฉากภายในบ้านเป็นส่วนใหญ่  
(Pongsapitaksanti, 2008) 

ถึงแม้บทบาททางเพศของผู้หญิงที่ถูกนำเสนอออกมาในสื่อต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่นจะยังถูก
จำกัดอยู่ในวงแคบ ๆ อย่างแม่บ้านและภรรยา แต่อย่างไรก็ตาม หลังเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 มีเหตุการณ์
ต่าง ๆ เกิดข้ึนในสังคมญี่ปุ่นอันเป็นเหตุปัจจัยให้ประเทศญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านการดำเนิน
ชีวิตผู้คน เศรษฐกิจ สังคม ตั้งแต่ด้านเศรษฐกิจ เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ 
ด้านประชากร เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชิงประชากรครั้งสำคัญ อันส่งผลให้ญี่ปุ่นกลายเป็น
ประเทศที่มีประชากรผู้สูงอายุสูงที่สุดในโลก (Caninet Office, 2017) ผนวกกับอัตราการเกิดต่ำนาน
นับศตวรรษ จึงคาดกันว่าในปี ค.ศ. 2050 ประเทศญี่ปุ่นจะขาดแคลนประชากรวัยแรงงานถึง 31 ล้าน
คน (Ministry of Internal Affairs and Communication, 2013) ยิ่งกว่าน้ันในปี ค.ศ. 2011 ยังเกิด
แผ่นดินไหวและสนึามิที่นับเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย  

ภาวการณ์เหล่านี้ส่งผลให้ประเทศญี่ปุ่นต้องกลับมาทบทวนเรื่องการใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเพื่อข้ามผ่านสถานการณ์อันยากลำบากนี้ และทรัพยากรหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นยังไม่
สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่คือ “ผู้หญิง” (Abe, 2013a) ดังนั้นนายกรัฐมนตรีชินโซะ อาเบะจึงบรรจุ
มาตรการ “Womenomics” เข้าไปในธนูดอกที่สามของนโยบายที่เรียกกันในนาม Abenomics2 โดย

 
2 Abenomics คือ คำผสมระหว่างช่ือของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น Abe และคำว่า Economics 

หมายถึง นโยบายทางเศรษฐกิจ ที่ประกอบด้วยลูกธนู 3 ดอก หรือมาตรการหลัก 3 เรื่องอันได้แก่ 
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นายอาเบะได้ประกาศบนเวทีระดับโลกอย่างที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในเดือนกันยายนปี ค.ศ. 
2013 ว่าจะนำ “Womenomics” มาใช้เป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อการปฏิรูปเชิงโครงสร้างภายในของ
ประเทศญี่ปุ่น และระบุว่าการดำเนินนโยบายน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมใน
ตลาดแรงงานให้มากข้ึน (Abe, 2013b) สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่
ขับเคลื่อนนโยบายของประเทศและสังคมญี่ปุ่นอย่างรัฐบาลมีความคาดหวังต่อบทบาทของผู้หญิงที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

การสื่อสารความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปจากทางภาครัฐนั้น สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ผ่านมาตรการต่าง ๆ ในการสนับสนุนให้ผู้หญิงออกมาทำงานให้มากข้ึน แต่การสร้างการรับรู้ รวมทั้ง
การผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมนั้นยังต้องอาศัยสถาบันอื่น ๆ ในสังคมร่วมด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสื่อมวลชน แม้ว่าหลังปี ค.ศ. 2000 จะมีงานวิจัยก่อนหน้าที่ศึกษาเกี่ยวกับภาพ
ตัวแทนของผู้หญิ งในโฆษณาทางโทรทัศน์ ในประเทศญี่ ปุ่ น  (Furnham & Imadzu, 2002; 
Pongsapitaksanti, 2008) แต่หลังจากนายอาเบะเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี 2012 เป็น
ต้นมายังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ประกอบกับการศึกษาสื่อในอดีตทั้งหมดเป็นการศึกษาด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงปรมิาณ (Content Analysis) ที่เนน้ศึกษาภาพที่ถูกนำเสนอออกมาเท่านั้น ยังไม่มี
การศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) ซึ่งเป็นแนวทาง
การศึกษาที่เน้นในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสังคม 3 มิติ ได้แก่ การวิเคราะห์ตัว
บท (Text Analysis) การศึกษาวิถีปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discursive Practice) และอธิบายความ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Practice)  

ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาบทบาททางของเพศของผูห้ญงิ (Gender Roles of 
Women) ที่ ถูกนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ที่แพร่ภาพในประเทศญี่ปุ่น  จากการ
วิเคราะห์ตัวบท (Text) โดยการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ เพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบทและวาทกรรมที่ถูกสอดแทรกอยู่ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ และเพื่อสำรวจว่า
สื่อมวลชนในฐานะที่เป็นสถาบันหนึ่งในกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่มีอิทธิพลอย่างมากในการ
สร้างการรับรู้ ทัศนคติ รวมทั้งอุดมคติเกี่ยวกับความเป็นหญิงในสังคมได้นำเสนอภาพบทบาทของเพศ
ของผู้หญิงสอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ 

 

 
การผ่อนปรนนโยบายทางการเงิน การกระตุ้นทางการคลัง และการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง  (Cabinet 
Secretariat, 2015) 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1)  เพื่อศึกษาตัวบท (Text) ทั้งที่เป็นตัวบทวัจนภาษา (Verbal text) และตัวบททางสายตา 
(Visual Text) เกี่ยวกับบทบาททางเพศของผู้หญิง (Gender Roles of Women) ที่ถูกนำเสนอใน
ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่นระหว่างปี ค.ศ. 2001-2019 โดยการวิเคราะห์วาท
กรรมเชิงวิพากษ์ 

2) เพื่อศึกษาว่าสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์นำเสนอบทบาททางเพศของผู้หญิงอย่างไร เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน หรือสวนทางกับนโยบายหรือความคาดหวังของภาครัฐมีต่อผู้หญิงญี่ปุ่นในปัจจุบัน 

 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  เพื่อทำความเข้าใจอุดมการณ์เกี่ยวกับบทบาททางเพศของผู้หญิง (Gender Roles of 
Women) ที่ปรากฏในสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่น 

2) สื่อโฆษณาที่เป็นสื่อมวลชนประเภทหนึ่ง ในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งในกระบวนการสังคม
เกลาทางสังคม ไดส้ื่อสารความคาดหวังที่สังคมมีต่อผู้หญิงในปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร 

3)  เพื่อเป็นฐานข้อมูลและต่อยอดการเรียนรู้สังคมญี่ปุ่นในยุคปัจจุบัน 



 
 

บทท่ี 2 
 

ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

ในการศึกษาเรื่อง “บทบาททางเพศของผู้หญิงในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของประเทศ
ญี่ปุ่น: วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์” ผู้วิจัยใช้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

2.1 บทบาทของผู้หญิงในสังคมญี่ปุ่น 
2.2 ปัญหาต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่นหลังเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
2.3 แนวคิดเรื่องสตรีนิยม (Feminism) 
2.4 ทฤษฎีการอบรมบ่มเพาะทางสังคม (Cultivation Theory) 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาททางเพศของผู้หญิงในสื่อ 

 

2.1 บทบาทของผู้หญิงในสังคมญ่ีปุ่น 

บทบาทของผู้หญิงในสังคมญี่ปุ่น เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ในการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงในสังคมญี่ปุ่นนี้ ผู้วิจัยจะทบทวนเริ่มตั้งแต่ยุคเอโดะ (ปี ค.ศ. 1603-1868) 
เนื่องจากในยุคนีญ้ี่ปุ่นไดท้ำการปิดประเทศ ซึ่งถือเป็นการปิดการติดต่อและการเปิดรับวัฒนธรรมอื่น 
ทำให้ญี่ปุ่นได้มีโอกาสพัฒนาขนมธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันมีลักษณะเฉพาะตัวอย่างเต็มที่ใน
ช่วงเวลากว่า 200 ปีนี ้ยุคเอโดะเป็นยุคที่ปกครองด้วยระบอบศักดินาโดยรัฐบาลทหารภายใต้การนำ
ของโชกุนตระกูลโทคุกาว่า แนวคิดการแบ่งสังคมเป็นชนช้ันอย่างชัดเจนแบบขงจื๊อจึงสอดรับกับสภาพ
สังคมในสมัยนั้น ทำให้ชนช้ันปกครองในยุคเอโดะได้นำแนวคิดและปรัชญาแบบขงจื๊อมาเป็นหลักใน
การปกครองบ้านเมือง   

ในยุคเอโดะ หน่วยที่เล็กที่สุดของสงัคมเรยีกว่า “อิเอะ” หรือ “บ้าน” อันประกอบไปด้วยผู้ชาย
ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือผู้สืบสกุล มีหน้าที่ปกครอง เลี้ยงดูครอบครัว รวมถึงตัดสินใจเรื่อง
สำคัญต่าง ๆ และผู้หญิงเป็นผู้ปฏิบัติตามและเป็นแรงงานในครอบครัว หนังสือเรียนวิถีสตรีในสมัยเอ
โดะที่ใช้ในการอบรมสั่งสอนสตรีที่มาจากชนช้ันต่าง ๆ ในสังคมล้วนใช้ตำราจากสำนักขงจื๊อกันอย่าง
แพร่หลาย โดยพื้นฐานแล้วตำราเหล่าน้ันสอนว่าการปฏิบัติตามคำสั่ง ความอดทน และความเสียสละ 
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คือศีลธรรมหลักของหญิงผู้เป็นภรรยา (Oka, 1980) นอกจากนั้น คำสอนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของ
ผู้หญิงที่มีต่อครอบครัวยังประกอบไปด้วยคำสอนเรื่อง “การเช่ือฟังทั้งสาม”（三従）และ “เหตุแห่ง
การหย่าร้างทั้งเจ็ด” （七去）“การเช่ือฟังทั้งสาม” เป็นคำสอนที่กล่าวว่าผู้หญิงต้องเช่ือฟังคำสั่ง
ของผู้ชาย 3 คนในชีวิต คือเมื่อยังเด็กผู้หญิงมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งของบิดา เมื่อออกเรือนมีหน้าที่
ปฏิบัติตามคำสั่งของสามีในฐานะภรรยา และเมื่อเข้าสู่วัยไม้ใกล้ฝั่งต้องปฏิบัติตามคำสั่งของบุตรชาย
ในฐานะแม่ผู้แก่ชรา สำหรับ “เหตุแห่งการหย่าร้างทั้งเจ็ด” เป็นคำสอนที่ระบุว่าสามีจะสามารถหย่า
ขาดจากภรรยาได้หากภรรยาผู้นั้น ไม่เช่ือฟังพ่อแม่สามี ไม่มีบุตร นอกใจ อิจฉาริษยา เป็นโรคติดต่อ 
พูดมาก ขโมยของ จะเห็นว่าบทบาทที่สังคมต้องการจากผู้หญิงในยุคเอโดะจำกัดอยู่เพียงในฐานะเมีย
และเจ้าสาวเท่านั้น (Koyama, 1991) และเนื่องจากผู้หญิงมีหน้าที่เช่ือฟังและปฏิบัติตามคำสั่งเท่านั้น 
ทำให้หน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรผู้ที่จะมาสืบสกุลจึงเป็นหน้าที่ของพ่อ（父道）ไม่ว่าจะเป็นใน
สังคมชนช้ันปกครองที่ผู้เป็นพ่อจะอบรมบุตรในเรื่องการพบปะผู้คน มารยาทสังคม หรือพ่อในชนช้ัน
พ่อค้าที่เป็นผู้สั่งสอนวิชาชีพเพื่อให้ลูกชายสามารถสืบทอดกิจการของครอบครัวต่อไปได ้เพราะพ่อมี
ประสบการณ์นอกบ้านหรือประสบการณ์ในสังคมที่แม่ไม่มี (Koyama, 1991)  

นอกจากบทบาทในการเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามคำสั่งในครอบครัวแล้ว ผู้หญิงในยุคเอโดะยังไม่มี
ตัวตนทางกฎหมาย ผู้หญิงไม่สามารถสืบตระกูลจึงทำให้ไม่สามารถถือครองอสังหาริมทรัพย์ได ้ผู้หญิง
ในยุคนี้ได้รับอนุญาตให้เรียนอ่านเขียนได้เพียงอักษรคะนะเท่านั้น เพื่อปิดกั้นไม่ให้ผู้หญิงมีโอกาสอ่าน
หนังสือหรือวรรณกรรมเกี่ยวกับการเมือง การค้า หรือวรรณคดีสำคัญ ๆ กล่าวได้ว่าผู้หญิงเป็นเบี้ยล่าง
ของผู้ชายในทุก ๆ ด้าน (Friedman, 1992) 

ในยุคต่อมาคือยุคเมจิ (ปี ค.ศ. 1868-1912) สังคมญี่ปุ่นเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เกิด
การปฏิรูปการปกครองโดยการยกเลิกระบบการปกครองโดยโชกุน มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญและ
แต่งตั้งคณะรัฐบาลข้ึนมาบริหาร เพื่อมุ่งพัฒนาประเทศญี่ปุ่นให้ทัดเทียมชาติประเทศตะวันตก ส่งผล
ให้ในยุคเมจิ ประเทศญี่ปุ่นพัฒนาไปเป็นประเทศอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นรัฐบาลเมจิยัง
ก่อตั้งกระทรวงศึกษาธิการข้ึนในปี ค.ศ. 1871 และประกาศ “ระบบโรงเรียน” ในปีต่อมา โดย
กำหนดให้เด็กที่มีอายุ 6 ปีข้ึนไปทั้งชายและหญิงต้องเข้ารับการศึกษาในโรงเรียน  (Goto, 2016) 
แนวคิดพื้นฐานในการให้การศึกษาแก่เด็กผู้หญิงมัธยมในขณะนั้นมีลักษณะพิเศษคือมุ่งมั่นสร้าง “เมีย
ที่ ดีและแม่ที่ ฉลาด”  （良妻賢母） (Saito, 2014) ช่วงเวลานี้ ถือ ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่และโอกาสของผู้หญิงในสังคม อาจกล่าวได้ว่ารัฐเป็นผู้
เริ่มต้นในการกำหนดบทบาทพื้นฐานของผู้หญิงที่เป็นอุดมการณ์ฝงัลึกอยู่ในจิตใจของผู้หญิงในปัจจุบัน
ว่าปริมณฑลของผู้หญิงคือ “บ้าน” ในฐานะผู้ดูแลงานบ้านและเลี้ยงดูบุตรไปช่ัวชีวิตเพื่อให้ผู้ชาย
สามารถออกไปทำงานนอกบ้านได้โดยไม่ต้องคอยพะวงถึงเรื่องภายในครอบครัว (Levonian, 2013) 
อย่างไรก็ดีผลจากการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศทำให้ผู้หญิงจำนวนมากได้มีโอกาส
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เข้าสู่ตลาดแรงงาน กล่าวคือ ในปี ค.ศ.1913 มีการจ้างงานผู้หญิงกว่า 800,000 คนเป็นแรงงานใน
อุตสาหกรรมทอผ้า (Narayan, 2016) แม้สภาพการจ้างงานและสวัสดิการจะต่ำกว่ามาตรฐาน3 แต่
แรงงานหญิงในเวลาน้ันถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับอุตสาหกรรมทอผ้าในยุคเมจิ 
(Liao, 2013) จะเห็นว่าต้ังแต่ยุคเอโดะผู้หญิงเป็นเพียงแรงงานในครอบครัว แต่เมื่อเข้าสู่ยุคเมจิที่มี
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมทอผ้า ส่งผลให้ผู้หญิงได้มีโอกาส
ออกมาทำงานนอกบ้านเป็นครั้งแรก  

บทบาทของผู้หญิงในตลาดแรงงานปรากฏเด่นชัดข้ึนอีกครั้งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ
ผู้ชายญี่ปุ่นกว่า 7.2 ล้านคนที่เคยเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และอื่น ๆ ถูก
เกณฑ์เข้าไปรับใช้ชาติในกองทัพ ทำให้ผู้หญิงที่อยู่ในประเทศต้องออกมาทำงานนอกบ้านเพื่อเลี้ยงดู
ครอบครัวของตนเอง และสนับสนุนกิจการสงครามของประเทศ ในยุคนั้นมีแรงงานหญิงอยู่มากมาย
แม้กระทั่งในเหมืองถ่านหิน เหมืองแร่ หรือโรงงานผลิตอาวุธ (Friedman, 1992) 

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อผู้หญิงในญี่ปุ่นเกิดข้ึนเมื่อสหรัฐอเมริกาเข้ายึดครอง
ญี่ปุ่นอย่างเบ็ดเสร็จหลังจบสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐอเมริกานำประชาธิปไตยเข้ามาสู่ประเทศญี่ปุ่น
โดยการเขียนและประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ในปี ค.ศ. 1947 โดยในมาตรา 14 ระบุว่า “ประชาชน
ทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย ห้ามไม่ให้มีการกีดกันทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม อัน
เนื่องมาจากเช้ือชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพทางสังคมหรือชาติกำเนิด” (อ้างถึงใน บารนี บุญทรง, 
2545) รัฐธรรมนูญฉบับนี้ส่งผลให้หญิงชาวญี่ปุ่นมีสิทธิตามกฎหมายอย่างแท้จริง เนื่องจากภายใต้
อำนาจของรัฐธรรมนูญใหม่ ประมวลกฎหมายแพ่งที่ถูกประกาศใช้ในปีเดียวกัน กำหนดให้หญิงชาว
ญี่ปุ่นมีสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์ สิทธิในการรับมรดก สิทธิในการแต่งงานหรือหย่าร้างโดย
อิสระ สิทธิในการเลี้ยงดูบุตร และสิทธิในการเลือกตั้ง (Chris, 2016) 

ขณะเดียวกันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้ชายจำนวนมากถูกปลดประจำการจากกองทัพและ
กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างเต็มตัว ในยุคหลังสงครามที่เศรษฐกิจเติบโตจนถึงขีดสุด สัดส่วนการมี
ส่วนร่วมในตลาดแรงงาน (Labor Participation Rate) ของผู้ชายมีอยู่ถึงร้อยละ 81.1 ในขณะที่
ผู้หญิงมีเพียงร้อยละ 48.8 (U.S. Bureau of Labor Statistics, as cited in Sorrentino, 1983) 
ถึงแม้สัดส่วนการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานของผู้หญิงจะเป็นตัวเลขไม่น้อย แต่มีสัดส่วนของงานไม่
ประจำ (Non-regular Job) มากกว่าครึ่ง เหตุผลที่เป็นอปุสรรคต่อการทำงานระยะยาวของผู้หญิง คือ

 
3 แรงงานหญิงในอุตสาหกรรมทอผ้าได้รบัค่าจ้างเพียงร้อยละ 65 ของแรงงานชาย บางรายถูก

จ้างแบบเหมาจ้างค่าแรงเพียง 200-300 เยนโดยสัญญาจ้างมีอายุถึง 5-7 ปี (Narayan, 2016) และยงั
ต้องใช้ชีวิตอยู่ในหอพักที่มีความเป็นอยู่อย่างแออัดและไม่ถกูสุขลกัษณะ ในบางช่วงเวลาโรงงานที่
ต้องการกำลงัการผลิตสูง แรงงานหญงิจำต้องทำงานมากกว่า 15 ช่ัวโมงต่อวัน (Hunter, 2003) 
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หน้าที่ในครอบครัวกลับสู่สภาพ “พ่อออกไปทำงาน แม่ดูแลบ้านและเลี้ยงลูก” (Levonian, 2013) 
เมื่อพ่อหรือสามตี้องทำงานอย่างหนักทำใหภ้าระในการดูแลบ้านและเลี้ยงดูบุตรกลับมาเปน็ของผู้หญิง
อย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง “แม่บ้าน” จึงกลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนครอบครัวที่ต้องการมี
ลูก ประกอบกับในขณะนั้นยังไม่มีความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจและไม่มีผู้นำทางการเมืองออกมา
ผลักดันมาตรการเพื่อให้ผู้หญิงออกมาทำงานเช่นในปัจจุบัน ทำให้สังคมญี่ปุ่นกลายเป็นสังคมที่
ขับเคลื่อนด้วยรูปแบบครอบครัวที่ “พ่อออกไปทำงาน แม่ดูแลบ้านและเลี้ยงลูก”  

เงื่อนไขทางสังคมนี้สะท้อนให้เห็นภาพอย่างเด่นชัดในงานของ Shelton (2006) ผลจาก
การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานของผู้หญิงญี่ปุ่นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970-2000 พบว่าแม้
ผู้หญิงจะมีแนวโน้มในการทำงานที่ได้รับค่าจ้างมากข้ึน แต่งานที่ทำส่วนใหญ่มักเป็นงานไม่ประจำที่มี
รายได้ต่ำและไม่มีบทบาทสำคัญ การจ้างงานสำหรับผู้หญิงจะมีความยืดหยุ่นมากกว่า ซึ่งหมายรวมถึง
การจ้างงานแบบทำงานพิเศษ (Part-time) หรือลูกจ้างช่ัวคราวมากข้ึน นอกจากนั้นยังพบว่าในงาน
บางประเภทมีลูกจ้างหญงิเปน็จำนวนมาก เช่น เสมียน พนักงานขาย ตัวแทนขาย และงานบริการ เมื่อ
แสดงออกมาเป็นกราฟวงจรการจ้างงานตลอดช่วงอายุ  ในกรณีของผู้ชายจะเป็นโค้งรูปตัวยู (U 
Curve) กล่าวคือ มีการจ้างงานอย่างมีเสถียรภาพต้ังแต่อายุ 25 ปีไปจนถึงอายุ 55 ปี ในขณะที่ผู้หญิง
กลับแตกต่างออกไป โดยมีลักษณะเป็นโค้งรูปตัวเอ็ม (M Curve) กล่าวคือ ผู้หญิงที่มีอายุ 25-35 ปี
ทยอยออกจากตลาดแรงงานไปหลังให้กำเนิดบุตรคนแรกและจะกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกครั้ง
หลังจากบุตรเริ่มเข้าโรงเรียน 

 

 

ภาพท่ี 2.1  อัตราการมสี่วนร่วมในตลาดแรงงานของผูห้ญงิแต่ละช่วงอายุตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960-2006 
แหล่งท่ีมา:  Statistic Bureau, Ministry of Internals Affairs and Communications,  
                Labor Force Survey as cited in Tachibanaki, 2010. 
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Tachibanaki (2010) ศึกษาเรื่องความไม่เท่าเทียมกันในสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น สถานะทาง
สังคม การจ้างงาน การเลื่อนข้ัน รายได้ การศึกษา และพบว่าวงจรการจ้างงานตลอดช่วงอายุของ
ผู้หญิงมีแนวโน้มเป็นโค้งรูปตัวเอ็มเช่นเดียวกับ Shelton (2006) แต่อย่างไรก็ตามโค้งรูปตัวเอ็มมี
ลักษณะตื้นข้ึนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน (ภาพที่ 2.1) แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันผู้หญิงที่ไม่ลาออกจาก
งานเมื่อแต่งงานหรือมีลูกเริ่มเพิ่มข้ึน อย่างไรก็ดีการศึกษายังพบว่ามีความไม่เท่าเทียมกันของผู้ชาย
และผู้หญิงหลายประการในด้านการจ้างงาน ทั้งลักษณะการจ้างงานที่แรงงานหญิงมีแนวโน้มจะถูก
จ้างงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ไม่มีความก้าวหน้าหรือเป็นพนักงานไม่ประจำ (พนักงาน
ช่ัวคราว พนักงานสัญญาจ้างตามระยะเวลา พนักงานพาร์ทไทม์) และวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นผู้ชาย
เป็นหลัก ทั้งเรื่องการฝึกอบรมให้ความรู้และการพิจารณาเลื่อนข้ันน้ัน ยังเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
ของผู้หญิง 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจากการศึกษาที่ผ่านมาจะพบว่ายังมีความไม่เท่าเทียมกันในด้านการจ้าง
งานระหว่างชายและหญิง แต่ปัจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก รัฐบาล
ญี่ปุ่นโดยการนำของนายกรัฐมนตรีชินโซะ อาเบะออกมาประกาศนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยการเพิ่มการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานของผู้หญิง เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และรับมือกับการขาดแคลนประชากรแรงงานในอนาคตที่เรียกว่า “Womenomics” นโยบายนี้
ผลักดันผ่านมาตรการในด้านต่าง ๆ ทั้งการสร้างแบบอย่างของผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในการ
ทำงาน การแก้ไขกฎหมายแรงงานเพื่อสร้างความเท่าเทียมในด้านการจ้างงาน  รวมถึงสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ผู้หญิงสามารถกลับมาทำงานต่อได้หลงัจากคลอดบตุร เช่น การส่งเสริม
การใช้วันลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรของทั้งพนักงานชายและหญิง การเพิ่มที่วางในสถานรั บเลี้ยงเด็ก 
(Daycare) ในเมืองใหญ่เพื่อให้ผูห้ญิงสามารถทำงานและเลี้ยงดูบุตรได้ในเวลาเดียวกัน（仕事と子育

ての両立）สำหรับนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานของผู้หญิงนี้ผู้วิจัยจะ
อธิบายอย่างละเอียดในหัวข้อถัดไป 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้หญิงในสังคมญี่ปุ่นพบว่าบทบาทของ
ผู้หญิงเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาตามสภาพของสังคม ณ ขณะนั้น ตั้งแต่ยุคเอโอะที่สังคมขับเคลื่อนไปด้วย
แนวคิดแบบปรัชญาขงจื๊อและระบบศักดินา กิจการในบ้านและในสังคมถูกขับเคลื่อนโดยผู้ชายเป็น
สำคัญ ทำให้สังคมคาดหวังกับผู้หญิงเพียงในบทบาทของผู้ตามที่ดีเท่านั้น ต่อมาในยุคเมจิเรื่อยไป
จนถึงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นยุคที่ญี่ปุ่นต้องผลักดันตนเองเพื่อเป็นประเทศอุตสาหกรรม และ
ต้องกลับมายืนหยัดให้ได้อีกครัง้หลังแพ้สงคราม แรงงานผู้ชายในภาคส่วนต่าง ๆ จึงเป็นกำลังสำคัญใน
การพัฒนาประเทศ สิ่งนี้เองผลักให้ผู้หญิงต้องรับหน้าที่ดูแลบ้านและเลี้ยงดูบุตรเพื่อให้สังคมโดยรวม
สามารถขับเคลื่อนไปได้ จนถึงในปัจจุบันที่ญี่ปุ่นเผชิญหน้าปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลจึง
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ต้องออกมาดำเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มากข้ึน ดังนั้น บทบาทและ
ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อผู้หญิงญีปุ่่นอาจสรุปตามคำสำคัญ (Keyword) ในแต่ละยุคสมัยได ้ดังนี้  
 

แม้ในปัจจุบันผู้หญงิในสงัคมญี่ปุน่จะเข้ามามีบทบาทในตลาดแรงงานในฐานะคนทำงานมากขึ้น
ตามลำดับ แต่เนื่องจากแนวคิดเรื่องการแบ่งงานในครอบครัวญี่ปุ่นที่มีมาอย่างยาวนานและปัจจัยใน
สังคมด้านอื่น ๆ ยังเป็นอุปสรรคต่อการเข้ามามีบทบาทอย่างเต็มที่ของผู้หญิง สิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าภาครัฐฝ่ายเดียวไม่สามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมดั้งเดิมที่เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของผู้หญิงได้ หากสังคมญี่ปุ่นต้องการผลกัดันให้ผูห้ญิงออกมามีส่วนร่วมในตลาดแรงงานให้มาก
ข้ึน ผู้วิจัยเห็นว่าสิ่งที่ควรทำควบคู่ไปกับการผลักดันนโยบายต่าง ๆ ของทางภาครัฐ คือ การผลักดัน
ศักยภาพและส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงของสถาบันต่าง ๆ ในสังคมเช่น กิจการ สถานศึกษา รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องบทบาททางเพศและส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้หญิงทำงาน
จากสื่อมวลชน 

 
2.2 Womenomics กับบทบาทของผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงไป 

แม้ว่าปลายศตวรรษที่ 20 ประเทศญี่ปุ่นจะสร้างปรากฏการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ก้าวกระโดดจนก้าวข้ึนมาเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับที่  2 ของโลกภายในเวลาเพียง 
30 ปี แต่หลังจากนั้นไม่นาน การเก็งกำไรในสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ทำให้ฟองสบู่ทาง
เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นแตกในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 เหตุการณ์นี้ส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ สิ่งที่ประเทศญี่ปุ่นสูญเสียไปในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาคือการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (Ichimura, 2012) ผลิตผลมวลรวมภายในประเทศตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995-2016 เติบโตโดย

ยุคเอโดะ ยุคเมจิ-หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ยุคปัจจุบัน

การเช่ือฟังท้ังสาม เมียท่ีดี แม่ท่ีฉลาด ความสมดุลท้ังงานและการเล้ียงลูก

（三従） （良妻賢母） （仕事と子育ての両立）

เหตุแห่งการหย่าร้างท้ังเจ็ด พ่อออกไปท างาน แม่ดูแลบ้านและเล้ียงลูก

（七去） （夫が外で働き、妻が家庭を守る）

เมียและเจ้าสาว เมียและแม่ คนท างานและแม่

ภาพท่ี 2.2  ความเปลี่ยนแปลงของบทบาทและความคาดหวังที่สังคมมีต่อผู้หญิงญีปุ่่น 
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เฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.95 ต่อปีเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันหนี้สาธารณะของประเทศญี่ปุ่นกลับเพิ่มข้ึน
สูงข้ึนเรื่อย ๆ จากร้อยละ 94.7 ของผลิตผลมวลรวมภายในประเทศในปี ค.ศ. 1995 เพิ่มข้ึนมาเป็น
ร้อยละ 234.5 ในปี ค.ศ. 2016 (OECD, 2018) ส่วนสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศ จากความ
ผิดพลาดในการดำเนินนโยบายทางการเงินเมื่อครั้งฟองสบู่แตกทำให้ความเช่ือมั่นในรัฐบาลของ
ประชาชนชาวญี่ปุ่นลดลงอย่างมาก ประชาชนส่วนใหญ่พากันเก็บออม ไม่นำเงินที่มีมาจับจ่ายใช้สอย 
ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศลดลง ส่วนผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่มี
กำลังในการชำระหนี้ต่างพากันชำระหนี้เงินกู้  ลดค่าใช้จ่ายและการลงทุนที่ไม่จำเป็น หรือปรับ
โครงสร้างกิจการเพือ่ทำใหก้ิจการมีความเสี่ยงน้อยที่สดุ ผลจากบริโภคและการลงทนุภายในประเทศที่
ถดถอยเหล่าน้ีเป็นผลให้เกิดภาวะเงินฝืดเรื้อรังในที่สุด  

นอกจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในศตวรรษที่  21 ประเทศญี่ปุ่นยังต้อง
เผชิญหน้ากับการเปลีย่นแปลงเชิงโครงสรา้งประชากรครั้งสำคัญอันได้แก่การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
เต็มตัว หากย้อนไปดูการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรญี่ปุ่นจะพบว่าประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 
65 ปีข้ึนไป) ของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มข้ึนทีละน้อยตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง (ภาพที่ 2.2) จนถึง
ปัจจุบันญี่ปุ่นมีประชากรผู้สูงอายุถึงร้อยละ 26 ของประชากรทั้งหมด (Statictics Bureau, 2016) 
นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ต่อไปอีกว่าประชากรผู้สูงอายุของญี่ปุ่นจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปี ค.ศ. 
2060 ที่จะเป็นสัดส่วนถึงรอ้ยละ 39.9 ของประชากรทั้งหมด กล่าวคือ ทุก ๆ 2.5 คน จะมีประชากรที่
มีอายุ 65 ปีข้ึนไป 1 คน (Cabinet Office, 2015) 

 

 

ภาพท่ี 2.3  แนวโน้มประชากรญี่ปุ่นปี ค.ศ. 1860-2100 
แหล่งท่ีมา:  National Institution of Population and Social Security Research, n.d.  
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ปัจจัยหลักที่ทำให้จำนวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มข้ึนอย่างอย่างรวดเร็ว คือ 
อัตราการเจริญพันธ์ุรวมต่ำลงและอายุคาดเฉลี่ยประชากรสูงข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราการเจริญ
พันธ์ุรวม กล่าวคือ จำนวนเด็กเกิดใหม่ยังไม่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงข้ึน เห็นได้จากอัตราการเจริญพันธ์ุ
รวมของญี่ปุ่นที่ไม่มีเคยสูงกว่าระดับ 2.00 อีกเลยต้ังแต่ปี ค.ศ. 1974 โดยอัตราการเจริญพันธ์ุรวม ณ 
ปี ค.ศ. 2014 อยู่ที่ ระดับ 1.42 เท่านั้น (Ministry of Internal Affairs and Communications, 
2013) ในขณะที่อัตราการเจริญพันธ์ุรวมทีจ่ำเปน็ต่อการรักษาจำนวนประชากรให้เทียบเท่ากับจำนวน
ในปัจจุบันคือ 2.07 คน (Kingston, 2012) 

สิ่งที่ตามมาของปัญหาผู้สูงอายุมากแต่เด็กเกิดน้อยคือปัญหาประชากรลดลง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งประชากรวัยแรงงาน คาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2050 ประเทศญี่ปุ่นจะขาดแคลนประชากรวัยแรงงาน
ถึง 31 ล้ านคน (Ministry of Internal Affairs and Communications, 2013) การลดลงของ
จำนวนประชากรวัยแรงงานมิได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการมี
จำนวนผู้เสียภาษีน้อยกว่าผู้รับบำนาญและสวัสดิการทางสังคมอีกด้วย  

ในขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังเร่งหาและดำเนินมาตรการในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่กำลังเผชิญอยู่น้ัน ในวันที่ 11 เดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2011 ภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งประวัติศาสตร์
ได้สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลให้แก่ประเทศญี่ปุ่น แผ่นดินไหวขนาด 9 แม็กนิจูดเกิดข้ึนบริเวณ
นอกชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงเหนือ การสั่นสะเทือนก่อให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิซัดเข้าถล่มบ้านเรือน
ตลอดชายฝั่งเป็นระยะทางถึง 450 กิโลเมตรตั้งแต่จังหวัดอิวาเตะไปจนถึงจังหวัดอิบาระคิ ทำให้
ประชาชนเสียชีวิตกว่า 15,000 คน บ้านเรือนพังเสียหายไปกว่า 129,000 หลังคาเรือน และได้รับ
ความเสียหายกว่า 930,000 หลังคาเรือน นอกจากนั้นยังมีความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ  เช่น น้ำ
ทะเลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร ถนนถูกตัดขาด แผ่นดินถล่ม เป็นต้น (Cabinet Office, 2014) อีก
ทั้งแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิยังทำให้ระบบหล่อเย็นของโรงงานไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์ในจังหวัดฟุคุชิม่าเสียหาย ไม่สามารถหล่อเย็นเพื่อระบายความร้อนสะสมในเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ส่งผลให้เครื่องปฏิกรณ์ฯ เกิดการหลอมละลายและสารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลออก
สู่ภายนอกและลงทะเลเป็นจำนวนมาก ความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ส่งผลกระทบในวงกว้าง ไม่
ว่าจะเป็นผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่ประสบภัย ผลกระทบทางสังคม ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรม การประมง และ
ธุรกิจการท่องเทีย่วในพื้นที่ประสบภัยพิบัติและพื้นที่ใกล้เคียง รัฐบาลญี่ปุ่นประมาณการความเสียหาย
รวมทั้งงบประมาณในการฟื้นฟูไว้ 16.9 ล้านล้านเยนและ 18 ล้านล้านเยนตามลำดับ และคาดว่าจะใช้
เวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปีในการฟื้นฟูความเสียหายในครั้งนี้ (Sakiyama, 2011) 

นายชินโซะ อาเบะ คือนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่เข้ารับตำแหน่งหลังจากนายโยชิฮิโคะ โนะดะยุบ
สภาหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว นายเอเบะเข้ารับตำแหน่งในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2012 หลังจาก
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ชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่  16 ธันวาคม ค.ศ. 2012 โดยเป้าหมายหลักเรื่องหนึ่งที่นายอาเบะได้
ประกาศไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้ง คือการยุติภาวะเศรษฐกิจถดถอยอันยาวนาน  

หลังเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ นายอาเบะประกาศนโยบายธนู 3 ดอก อันได้แก่ ธนูดอก
ที่ 1 มาตรการผ่อนคลายเชิงปรมิาณ (Quantitative Easing) คือการอัดฉีดเงินปริมาณมหาศาลเข้าไป
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศให้มากข้ึน  ธนูดอกที่ 2 การกระตุ้น
เศรษฐกิจด้วยนโยบายทางการคลัง โดยการวางแผนงบประมาณรายจ่ายรัฐแบบเกินดุลที่มีมูลค่าสูงถึง 
10,000 ล้านเยน เพื่อสร้างอุปสงค์ผ่านการใช้จ่ายและลงทุนต่าง ๆ ของภาครัฐ และธนูดอกที่ 3 การ
ปฏิรูปเชิงโครงสรา้งเพื่อผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการกระตุ้นลงทุนของภาคเอกชน ผ่านการ
ผ่อนปรนข้อกำหนด กฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้กิจการเอกชนหรือปัจเจกชนได้แสดงศักยภาพที่แท้จริง
ของตนเองได้มากข้ึน (Cabinet Secretariat, 2015) 

ในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2015 สำนักนายกรัฐมนตรีญี่ปุน่ ได้รายงานผลการดำเนินมาตรการ 
ต่าง ๆ ของลูกธนูทั้ง 3 ดอก ว่าได้ส่งผลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็น
การทำให้ผลิตผลมวลรวมภายในประเทศ (GDP) จากไตรมาสที่ 4 ของปี ค.ศ. 2012 ถึงไตรมาสที่ 1 
ของปี ค.ศ. 2015 เติบโตสะสมร้อยละ 2.0 ดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น ณ เดือนเมษายน 
ค.ศ. 2015 เพิ่มข้ึนร้อยละ 100 หลังจากเริ่มดำเนินมาตรการค่าแรงเพิ่มข้ึนสูงสุดในรอบ 15 ปี มี
ผู้หญิงเพิ่มข้ึนในตลาดแรงงานถึง 780,000 คน และอื่น ๆ โดยรัฐบาลนายอาเบะคาดหวังว่าการที่
สภาพเศรษฐกิจและกิจการต่าง ๆ มีผลประกอบการดีข้ึนนั้นจะเพิ่มการจ้างงาน เพิ่มรายได้ และ
นำไปสู่การเพิ่มการบริโภคภายในประเทศในที่สุด รายงานฉบับเดียวกันยังรายงานว่าในปีต่อ ๆ ไป
รัฐบาลญี่ปุ่นจะมุ่งดำเนินมาตรการธนูดอกที่ 3 คือการปฏิรูปโครงสร้างภายในประเทศเพื่อสร้างความ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Cabinet Office, 2015a) 

มาตรการสำคัญยิ่งมาตรการหนึ่งในธนูดอกที่ 3 ที่นายอาเบะพยายามผลักดันต้ังแต่ช่วงแรกใน
การเข้ามาบริหารงาน คือการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยอาศัยการมีสว่นร่วมในตลาดแรงงานของผูห้ญงิหรือ 
“Womenomics” นายอาเบะได้ประกาศย้ำเกี่ยวกับความสำคัญและความตั้งใจในการผลักดัน 
“Womenomics” ไว้บนเวทีระดับโลกอยู่หลายครั้ง อาทิเช่น ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติใน
เดือนกันยายนปี ค.ศ. 2013 นายอาเบะกล่าวว่าการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานให้แก่
ผู้หญิง การสร้างโอกาสในการทำงานรวมถึงโอกาสในการมีส่วนร่วมทางสังคมแก่ผู้หญิงมิใช่ทางเลือก
หากแต่เป็นเรื่องเร่งด่วนในสังคมญี่ปุ่น พร้อมทั้งยังประกาศความตั้งใจว่าจะสร้าง “สังคมที่ผู้หญิงจะ
เปล่งประกาย” (a society in which women shine) ผ่านการปฏิรูปโครงสร้างภายในประเทศ 
(Abe, 2013b) โดยนายอาเบะประกาศเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนว่าจะเพิ่มการมีส่วนร่วมใน
ตลาดแรงงานของผู้หญิงจากร้อยละ 68 ในปัจจุบันให้เป็นร้อยละ 73 ภายในปี ค.ศ. 2020 และจะ
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ผลักดันมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดช่องว่างทางด้านรายได้ของผู้หญิงที่โดยเฉลี่ยยังน้อยกว่าผู้ชายอยู่ถึง
ร้อยละ 30.2 (Abe, 2013c, September 25) 

“Womenomics” ของนายอาเบะถูกผลักดันผ่านมาตรการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มบทบาทของผู้หญิง
ในตลาดแรงงาน และอำนวยความสะดวกให้ผู้หญิงในสังคมญี่ปุ่นสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้
อย่างเต็มที่ อาทิเช่น การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมสวัสดิการหญิงในการธำรงโอกาสและการ
ปฏิบัติที่ เท่าเทียมของชายหญิงในด้านการจ้างงาน  (The Law to Promote the Welfare of 
Female Workers by Providing for Equality of Opportunity and Treatment in 
Employment for Women) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี ค.ศ. 2013 เพื่อยกระดับ
ความเท่าเทียมกันในการจ้างงานและการก้าวหน้าในงานบริหาร กำจัดการถูกคุกคามทางเพศ หรือ
ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจากนายจา้งเมือ่ลูกจ้างหญิงแต่งงาน มีครรภ์ หรือคลอดบุตรจนเป็นเหตุ
ให้ต้องลาออกจากงาน และยังร่วมกับภาคเอกชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและผลักดันผู้หญิง
ให้มีบทบาทหน้าที่โดดเด่นมากขึ้นในภาคธุรกิจ (ปิยวรรณ อัศวราขันย์, 2556)  

นอกจากนั้นรัฐบาลของนายอาเบะยังดำเนินมาตรการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้หญิง
สามารถกลับมาทำงานหลังคลอดบุตรในหลายรูปแบบ อาทิเช่น การเพิ่มจำนวนสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก 
(Daycare) การเพิ่มจำนวนสถานรับฝากเด็กหลังเลิกเรียน (After-school care) การเพิ่มสิทธิ
ประโยชน์ในการรับค่าจ้างในกรณีที่ลูกจ้างทั้งชายและหญิงใช้สิทธิการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร อีกทั้งรัฐบาล
ยังร่วมมือกับกิจการทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการสร้างความสมดุลในการทำงานและการใช้
ชีวิต (Promotion of Work-Life Balance) โดยการจัดสัมมนา ประเมินและให้รางวัลแก่กิจการที่
เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการในเรื่องนี้ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างแบบอย่าง (Role Model) 
ของผู้หญิงทำงานอีกด้วย 

มาตรการเพื่อสร้างโอกาสในการทำงานของผู้หญิงยังรวมถึงการปฏิวัติวิถีชีวิตและทัศนคติของ
ผู้ชายในการดูแลครอบครัว (Gender Equality Bureau Cabinet Office, 2018) ผ่านการส่งเสริมให้
พนักงานชายใช้วันลาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้มากข้ึน ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
ในเรื่องนี้คือโครงการ Ikumen4 (A father who actively taking part in child-rearing) ที่จัดข้ึน
โดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการสังคม เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและ
สวัสดิการสังคม ตระหนักว่าการมีส่วนร่วมในการทำงานบ้านและเลี้ยงดูบุตรของผู้ชายญี่ปุ่นต่ำกว่า
ประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศอื่น สิ่งนี้ถือเป็นอุปสรรคในการทำงานของผู้เป็นภรรยา (Ministry of 
Health Labour and Welfare, 2018b) วิสัยทัศน์ของโครงการคือ หากสังคมมี Ikumen หรือผู้ชาย
ที่มีความกระตือรือร้นในการเลี้ยงดูบุตรเพิ่มมากขึ้น จะเป็นการสร้างทางเลือกในการดำเนินชีวิตให้แก่

 
4 育 MEN：子育てを楽しみ、自分自身も成長する男性のこと。 
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ภรรยาและพร้อมกับสร้างโอกาสในด้านต่าง ๆ แก่บุตร เมื่อเป็นดังนั้นแล้ววิถีแห่งชีวิตครอบครัวจะ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และจะส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของสังคมอีกด้วย5 โดยวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ คือการส่งเสริมให้พนักงานชายในสถานประกอบการต่าง ๆ ใช้วันลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้
ได้มากกว่า 13% ภายในปี ค.ศ. 2020 นอกจากนั้นยังดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และการมีส่วนร่วมในการทำงานบ้านและการเลี้ยงดูบุตรของผู้ชายอีกด้วย เช่น จัดประกวดสถาน
ประกอบการดีเด่นเรื่องการส่งเสริมโครงการ (Ikumen Awards) สร้างเวทีในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงดูบุตร รวมถึงจัดทำคู่มือเลี้ยงเด็กอ่อนสำหรับคุณพ่อ
มือใหม่ 

ความพยายามของนายอาเบะมิได้อยู่เพียงแค่การผลักดันมาตรการต่าง  ๆ เท่านั้น แต่ยัง
พยายามส่งสัญญาณต่อผู้คนว่าตนเองให้ความสำคัญต่อการให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น 
อาทิเช่น การเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาทำงานในตำแหน่งสำคัญ ๆ ในการบริหารประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในยุคของนายอาเบะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นผู้หญิงถึง 2 คน6 นอกจากนั้นยัง
มีผู้หญิงเป็นรัฐมนตรีกว่าการกระทรวงสำคัญ ๆ อย่างเช่น กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม 
กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น อีกทั้งในการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งที่สามในช่วงเดือนกันยายนปี ค.ศ. 
2014 นายอาเบะปรับคณะรัฐมนตรีอันประกอบไปด้วยรัฐมนตรี 18 คนให้มีรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงถึง 5 
คน7  

จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่าภาครัฐกำหนดนโยบายและดำเนินมาตรการ รวมทั้งส่ง
สัญญาณในการส่งเสริมให้ผู้หญิงญี่ปุ่นออกมามีบทบาทในตลาดแรงงานให้มากขึ้นอย่างชัดเจน เห็นได้
จากมาตรการส่งเสริมนโยบาย “Womenomics” ในด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น มาตรการ

 
5 イクメンがもっと多くなれば、妻である女性の生き方が、子どもたちの可能性が、

家族のあり方が大きく変わっていくはず。そして社会全体も、もっと豊かに成長してい

くはずです。(Ministry of Health Labour and Welfare, 2018a) 
6 คนแรกคือยูริโกะ โคอเิคะ ต่อมาในปีค.ศ. 2016 ยูริโกะ โคอิเคะชนะการเลอืกตั้งผู้ว่าการมหา

นครโตเกียวและกลายเป็นผู้ว่าการมหานครโตเกียวหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ ส่วนคนทีส่องคือโท
โทมิ อินะดะ 

7 1) ยูโกะ โอบุชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและเศรษฐกิจ 2) มิโดริ มทัซึชิม่า 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 3) สะนะเอะ ทะคะอิชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 4) เอริ
โคะ ยามะทะนิ รัฐมนตรผีู้รบัผิดชอบเรือ่งการลกัพาตัวชาวญี่ปุ่นโดยเกาหลีเหนือ 5) ฮารุโกะ อะรมิุระ 
รัฐมนตรผีูร้ับผิดชอบเรื่องการสนับสนุนสตรี ซึง่เป็นตำแหน่งใหม่คณะรัฐมนตรี (Aoki & Jonhson, 
2014, 3 September) 
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เหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เป็นมาตรการเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมในสังคมให้ผู้หญิงสามารถทำงานและเลี้ยงดูบุตร
ได้ในเวลาเดียวกัน แต่ความพยายามผลักดันเรื่องนี้จากสถาบันอื่น ๆ ในสังคมยังไม่เห็นเด่นชัดนัก 
ในขณะนีป้ระเทศญี่ปุ่นอยู่ในสภาวการณ์ที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังเพื่อรับมือกับปัญหา
ทั้งด้านประชากร แรงงาน เศรษฐกิจที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ดังนั้นการนำทรัพยากรที่ยังใช้ได้ไม่เต็มที่
อย่าง “ผู้หญิง” มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นทางเลือกที่รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นว่าไม่ควรมองข้าม 
อย่างไรก็ดีการผลักดันให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทมากข้ึนในตลาดแรงงานหรือ  “Womenomics” 
ขัดแย้งกับบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงในสังคมญี่ปุ่นที่มีมาแต่ดั้งเดิม คือสังคมญี่ปุ่นกำหนดให้ผู้หญิงมี
บทบาทเพียงสองประการ คือ เป็นแม่และภรรยาเท่านั้น (อรรถจักร สัตยานุรักษ์, 2548) ดังนั้นผู้วิจัย
เห็นว่าการผลักดันจากรัฐเพียงฝ่ายเดียว ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมทาง
ความคิดของผู้คนในสังคมได้ สถาบันอื่น ๆ ในสังคมทั้ง สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา รวมทั้ง
สถาบันสื่อมวลชน ควรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารความคาดหวังเหล่าน้ีให้แก่ผู้คนในสังคมด้วย 
 

2.3 แนวคิดเรื่องสตรีนิยม (Feminism)  

สตรีนิยมมีความหมายมากมายข้ึนอยู่กับพื้นฐานของแนวคิดและการเคลื่อนไหว ด้วยเหตุน้ีเอง
จึงทำให้ไม่สามารถให้คำนิยามเพียงชุดเดียวแก่สตรีนิยมได้ สตรีนิยมอาจหมายถึงการเคลื่อนไหวเพื่อ
จัดระเบียบของโลกขึ้นใหม่ โดยเป็นระเบียบโลกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคระหว่าง เพศ 
ปฏิเสธความแตกต่างทางเพศทั้งปวงในความสมัพันธ์ทั้งหมดของมนุษย์ ขจัดอภิสิทธ์ิทางเพศและภาระ
ที่เกิดจากเพศ และจะต่อสู้เพื่อให้เกิดการยอมรับมนุษยชาติที่หญิงชายเหมือนกันให้เป็นพื้นฐานของ
กฎหมายและจารีตประเพณี (Billington-Grieg, 1911 อ้างถึงใน วิระดา สมสวัสดิ์, 2549) หรืออาจ
หมายถึงการวิเคราะห์ความเป็นรองของผู้หญิงโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาหนทางที่จะเปลี่ยนแปลง
สภาพนั้น เป็นการวิพากษ์การจัดลำดับความสูงต่ำทางเพศและความเกลียดชังหรือเหยียดผู้หญิง 
(Eisenstein, 1984 อ้างถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธ์ิ, 2545) อีกทางหนึ่ง สตรีนิยมเป็นทฤษฎีที่เรียกร้อง
เพื่อให้ผู้หญิงบรรลุถึงสิทธิด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเสมอกับสิทธิที่ผู้ชายมี เป็นอุดมคติหรือ
มาตรฐานของความสมบูรณ์ที่ปรารถนาอันยังไม่มีในโลกนี้ (Lewin, 1983 อ้างถึงใน วิระดา สมสวัสดิ์, 
2549) สตรีนิยมแตกต่างกับแนวคิดทางสังคมและการเมืองกระแสหลักและปฏิเสธแนวคิดเหล่าน้ัน 
เพราะมองว่าเป็นแนวคิดอคติของผู้ชาย ทั้งยังตระหนักถึงความเป็นชายขอบของผู้หญิงและพยายามที่
จะเอาชนะสภาพน้ัน (Beasley,1999 อ้างถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธ์ิ, 2545) 

จากนิยามที่กล่าวมานั้น ทำให้สามารถมองสตรีนิยมแยกออกได้เป็น 2 ส่วน คือ สตรีนิยมใน
ฐานะที่เป็นทฤษฎีและในฐานะที่เป็นขนวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม สตรีนิยมในฐานะที่เป็นทฤษฎี คือ 
ทฤษฎีที่สร้างข้ึนมาจากประสบการณ์ของผู้หญิงที่ ถูกกดทับ เอารัดเอาเปรียบ และเลือกปฏิบัติ 
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Anderson (อ้างถึงใน วารุณี  ภูริสินสิท ธ์ิ , 2545) มองว่าในการทำความเข้าใจโครงสร้างและ
ความสัมพันธ์ของความเป็นเพศในสังคมและวัฒนธรรม นักสตรีนิยมจะพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนใน
ชีวิตของผู้ชายและผู้หญิงในการวิเคราะห์ เพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์จริงเข้ากับประสบการณ์ร่วมของ
สังคม การที่นักสตรีนิยมให้ความสำคัญในการนำประสบการณ์จริงในชีวิตของผู้หญิงมาสร้างทฤษฎีนั้น 
สาเหตุหนึ่งมาจากการมองว่าคำอธิบายถึงความเป็นหญิงและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงที่
มีมาก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เปน็การนำเสนอโดยนักคิดชายทั้งสิ้น (Morawski, 1988 อ้างถึงใน วารุณี ภูริ
สินสิทธ์ิ, 2545) สิ่งนี้ทำให้สตรีนิยมเป็นทฤษฎีที่ปฏิเสธทฤษฎีทางสังคมที่สร้างและใช้กันมาจนถึง
ปัจจุบัน เช่น เสรีนิยม มาร์กซิสม์ จิตวิเคราะห์ โดยระบุว่าทฤษฎีเหล่าน้ีเป็นทฤษฎีกระแสชายที่สร้าง
ข้ึนมาด้วยความ “มืดบอดทางเพศสภาวะ” หรือไม่มีมิติมุมมองด้านเพศสภาวะ แม้ในช่วงต้น ๆ ของ
การพัฒนาทฤษฎีจะพัฒนาโดยการอิงทฤษฎีกระแสหลักเหล่านี้ก็ตาม แต่อยู่ในลักษณะโต้แย้งไปมา
โดยตลอด (ฉลาดชาย รมิตานนท์, 2555) 

สำหรับสตรีนิยมในฐานะเป็นขบวนการทางสังคมนั้น นักทฤษฎีสตรีนิยมผู้มีช่ือเสียงคนหนึ่งใน
ปัจจุบัน Marilyn Frye (อ้างถึงใน ฉลาดชาย รมิตานนท์, 2555) กล่าวว่าสตรีนิยมเป็นปรากฏการณ์
ส ำ คัญ ท างสั งคม /ป ร ะ วัติ ศ าส ตร์ อ ย่ า งห นึ่ ง  (Feminism is a kind of social/historical 
phenomenon) โดยอธิบายว่า เมื่อการจัดการหรือระบบทางสังคมมีลักษณะกดทับผู้หญิง ย่อมจะมี
แนวโน้มทำให้เกิดการต่อต้าน หรือสร้างโลกทางเลือกที่สร้างสรรค์ของผู้หญิงควบคู่ไปด้ วยเสมอ สิ่ง
เหล่าน้ีทำให้การเกดิขบวนการเคลื่อนไหวซึ่งหมายถึงการแสดงออกหรือการกระทำต่าง ๆ อย่างมีแบบ
แผน เพื่อมุ่งไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์และนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญของการจัดการ
หรือระบบทางสังคมที่มีลักษณะกดทับเหล่านั้น การเปลี่ยนผ่านทางประวัติศาสตร์ของการเคลื่อนไหว
ของผู้หญิงเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นเป็นตัวอย่างอันเป็นรูปธรรมของสตรีนิยม  

อย่างไรก็ตาม ขบวนการทางสังคมบนแนวคิดสตรีนิยมสมัยใหม่นั้น นักวิชาการด้านสตรีนิยม
อธิบายว่าการเคลื่อนไหวที่เป็นคลื่นลูกแรก (First Wave) ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนไหวรณรงค์เพื่อสิทธิ
ในการลงคะแนนเสียงเลอืกตั้ง (Suffrage Movement) ของผู้หญิงในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษในช่วง
ระหว่างปี ค.ศ. 1880-1920 ในกรณีของประเทศสหรฐัอเมริกาแม้จะมกีารประกาศอิสรภาพมาต้ังแตป่ ี
1776 แต่ในทางปฏิบัติ สิทธิพลเมืองต่าง ๆ ยังเป็นสิทธิเฉพาะของผู้ชายผิวขาวเท่านั้น เช่นเดียวกับ
ประเทศอังกฤษที่สิทธิในการลงคะแนนเสยีงเลือกตั้งเป็นสทิธิเฉพาะของผู้ชาย ขบวนการเรียกร้องสิทธิ
เลือกตั้งของสตรีทั้งสองประเทศต่อสู้ด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบ ทั้งเดินขบวนประท้วง เรียกร้อง
แบบสันติ ก่อตั้งองค์กรในการเจรจา ฯ มาเป็นเวลานานหลายสิบปี จนในที่สุดในปี ค.ศ. 1918 และ ปี 
ค.ศ. 1920 ผู้หญิงชาวอังกฤษและชาวอเมริกันบางส่วนจึงได้สิทธิในการเลือกตั้งอย่างเท่าเทียมกับ
ผู้ชายตามลำดับ ดังนั้นการเคลื่อนไหวเพื่อเรยีกรอ้งสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้หญิงชาว
อเมริกันและชาวอังกฤษจึงนับว่าเป็นสตรีนิยมคลื่นลูกแรก การเคลื่อนไหวของสตรีนิยมคลื่นลูกที่หนึ่ง
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นั้นใช้ทฤษฎีเสรีนิยม (Liberalism) มาเป็นกรอบในการคิดและปฏิบัติการ โดยเคลื่อนไหวบนพื้นฐาน
ของ “ความเหมือน” (ฉลาดชาย รมิตานนท์ , 2555) กล่าวคือ ผู้ชายและผู้หญิงล้วนเป็นมนุษย์และ
เป็นพลเมืองเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงควรจะมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคทางเพศเท่าเทียมกัน 

สำหรับสตรีนิยมคลื่นลูกที่สอง (Second Wave) แตกต่างกับสตรีนิยมคลื่นลูกแรกอย่างสิ้นเชิง 
เนื่องจากสตรีนิยมคลื่นลูกที่สองเติบโตข้ึนจากกลุ่มสตรีนิยมแบบสุดโต่ง (Radical Feminism) ในช่วง
ปลายทศวรรษที่ 60 ถึงต้นทศวรรษที่ 70 เป็นขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อปลดปล่อยสตรี (Women’s 
Liberation) ที่เคลื่อนไหวบนพื้นของ “ความต่าง” (ฉลาดชาย รมิตานนท์, 2555) กล่าวคือผู้ชายและ
ผู้หญิงมีคุณค่าในสังคมเท่ากนัแต่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน สาระสำคัญของสตรีนิยมคลื่นลูกที่สองจึงอยู่
การเรียกร้องให้ผู้หญิงมีสิทธิในการกำหนดชะตาชีวิตของตนเอง ดังนั้นจึงมุ่งต่อสู้เพื่อสิทธิของผู้หญิงที่
ถูกละเลยอย่างสิทธิในเรื่องการงาน สิทธิเจริญพันธ์ุ และวิถีเพศ  

แรงกระตุ้นสำคัญในการก่อตัวของคลื่นลูกที่สองคืองานเขียนของ Betty Friedan เรื่อง The 
Feminine Mystique ในปี ค.ศ. 1960 บรรยายถึงความทุกข์ทรมานของผู้หญิงที่ประกอบอาชีพ 
“แม่บ้าน” ซึ่งสังคมไม่ถือว่าเป็นอาชีพสาธารณะเหมือนอย่างพยาบาล หรือเสมียน นอกจากนั้น 
แม่บ้านยังถูกกักขังทั้งร่างกายและจิตใจโดยการไม่ให้มีความหมายอื่นนอกจากแม่และเมียเท่านั้น 
แสดงให้เห็นถึงการกีดกนัทางเพศอย่างเป็นระบบภายใต้สังคมแบบปิตาธิปไตยหรือสังคมแบบชายเป็น
ใหญ่ (Patriarchy) ที่บอกว่า “ที่ทาง” ของผู้หญิงคือพื้นที่ “ภายในบ้าน” เท่านั้น  

นักสตรีนิยมคลื่นลูกที่สองเคลื่อนไหวทางสังคมบนกรอบความคิด “เรื่องส่วนตัวเป็นประเด็น
ทางการเมือง” (Personal is politic) โดยการเรียกร้องให้ผู้หญิงทำการสำรวจชีวิตส่วนตัวของตัวเอง
ด้วยมุมมองใหม่ ๆ โดยการอธิบายว่าปัญหาต่าง ๆ ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวและดูเล็กน้อย อย่าง
เรื่องเพศ ความสัมพันธ์ การเข้าถึงการทำแท้ง แรงงานในครัวเรือน แท้จริงแล้วเป็นเรื่องการเมือง อีก
ทั้งยังเป็นเรื่องพื้นฐานในการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้หญิง การต่อสู้ของนักสตรีนิยมคลื่นลูกที่
สองประสบความสำเร็จในการผลักดันกฎหมายการจ้างงานอย่างเท่าเทียม สิทธิของผู้หญิงในการ
คุมกำเนิด และยังสร้างความเท่าเทียมกันในเรื่องการศึกษา 

สตรีนิยมคลื่นลูกที่สาม (Third Wave) เกิดข้ึนช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 แต่ยังไม่ชัดเจน 
เนื่องจากนักสตรีนิยมบางกลุ่มกล่าวว่ายังมิเกิดข้ึน และบางครั้งก็ถูกมองว่าเป็นเพียง “แฟช่ันระยะ
สั้น” (ฉลาดชาย รมิตานนท์, 2555) อย่างไรก็ตามนักสตรีนิยมคลื่นลูกที่สามเป็นคนในยุคเจนเนอร์-
เรช่ันเอ็กซ์ที่ยอมรับความเป็นปัจเจกชนและความแตกต่างทางเพศวิถีโดยมองเพศอย่างหลากหลาย
มากขึ้น พร้อมทั้งเสนอแนวคิดเรื่องการอำนาจทับซ้อน (Intersectionality) ซึ่งอธิบายว่าผู้หญิงถูกกด
ทับเป็นลำดับช้ัน ทั้งจากเพศสภาวะ เช้ือชาติ ชนช้ันทางสังคม ฯ นอกจากนั้นยังอธิบายว่าตนเอง
แตกต่างจากนักสตรีนิยมหลังสมัยใหม่ (Post Feminism) และแตกต่างจากนักสตรีนิยมรุ่นก่อน ๆ 
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โดยการตั้งคำถามกับแนวคิดเรื่องเพศทางกายภาพและชีวภาพที่เคยมีมา ปฏิเสธการเป็นคู่ตรงข้ามของ
เพศชายและเพศหญิง และมองเรื่องเพศเป็นเรื่องเจตจำนงเท่านั้น 

แม้ว่าสตรีนิยมจะเป็นแนวคิดที่หลากหลาย แตกต่างกันไปตามพื้นฐานของแนวคิด แต่สำนักคิด
ที่นักสตรีนิยมใช้เป็นหลักในการประกอบสร้างแนวคิดสตรีนิยมสมัยใหม่ในช่วงต้น ๆ นั้นมีอยู่ 3 
แนวคิด โดยแต่ละแนวคิดอธิบายถึงสาเหตุของความไม่เท่าเทียมกันของผู้ชายและผู้หญิง รวมถึง
แนวทางในการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเท่าเทียมไว้ในมุมมองที่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยขอสรุปแนวคิดของแต่
ละสำนักไว้โดยสังเขป ดังนี้ 

 
2.3.1 สตรีนิยมแนวเสรีนิยม (Liberal Feminism) 
สตรีนิยมแนวนี้ยืนยันว่าผู้ชายและผู้หญิงไมม่ีความแตกต่างกัน ดังนั้นทั้งผู้ชายและผู้หญิงควรจะ

มีสิทธิเท่าเทียมกันในทางกฎหมาย นอกจากนั้นยังมองว่าความเป็นรองของผู้หญิงในสังคมสามารถ
แก้ไขได้ด้วยกระบวนการทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย กล่าวคือ สามารถกระทำได้ผ่าน
กระบวนทางการเมืองและทางกฎหมาย ผู้หญิงสามารถทำให้ความเท่าเทียมนั้นเป็นจริงข้ึนมาได้ผ่าน
การกระทำและทางเลือกของตนเอง สตรีนิยมแนวเสรีนิยมมองว่าการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงหรอืรือ้ถอนโครงสร้างทางสังคม อย่างที่สตรีนิยมมาร์กซิสม์หรือสตรีนิยมแบบสุดโต่งมอง 
ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะสตรีนิยมแนวนี้ยอมรับโครงสร้างความสัมพันธ์ของชายและหญิงได้ในระดับ
หนึ่ง (ฉลาดชาย รมิตานนท์, 2555; วารุณี ภูริสินสิทธ์ิ, 2545) ดังนั้นการเคลื่อนไหวของนักสตรีนิยม
แนวนี้จึงเป็นการผลักดันการเปลี่ยนแปลงบนโครงสร้างทางสังคมเดิ ม คือให้ความสำคัญในการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้หญิงในสังคม โดยประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง
สิทธิในการเจริญพันธ์ุ การทำแท้ง การเลือกตั้ง การศึกษา ความเท่าเทียมกันในการจ้างงานและค่าจ้าง 
การล่วงละเมิดทางเพศ สิทธิในการรับสวัสดิการเลี้ยงดูบุตรและประกันสุขภาพที่เหมาะสม รวมไป
จนถึงความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น 

 
2.3.2 สตรีนิยมมาร์กซิสม์ (Marxist Feminism) 
แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อสตรีนิยมสายนี้คือแนวคิดของ Karl Marx และ Frederick Engles ซึ่ง

มิได้มองว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงเป็นปัญหา แต่มองว่าการถูกกดข่ีข่มเหงของ
ผู้หญิงที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมนั้นมาจากระบบทุนนิยม เนื่องจากผู้หญิงมิได้ถือครองปัจจัย
ทางการผลิต แนวคิดน้ีให้ความสนใจเรื่อง “งานบ้าน” โดยอธิบายตามแนวคิดแบบทุนนิยมว่างานบ้าน
ที่ผู้หญิงทำถือเป็นงานที่ไม่มีผลิตผล (Nonproductive Work) แตกต่างกับงานนอกบ้านที่ผู้ชายทำซึ่ง
เป็นงานที่มีผลิตผล (Productive Work) ดังนั้นหากต้องการสร้างความเท่าเทียมก็ต้องกระทำโดยการ
นำผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบการผลิตและทำให้งานบ้านเป็นเรื่องของสาธารณะ นอกจากนั้นยัง
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อธิบายวิธีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางสังคมของผู้หญิงเข้ากับการล้มล้างทุนนิยมอุตสาหกรรม โดย
ปฏิบัติการทางสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนในสังคมไม่ใช่
เฉพาะผู้หญิง เพราะการกดทับผู้หญิงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมที่มีอิทธิพลต่อทุกชีวิตใน
สังคม 

 
2.3.3 สตรีนิยมแบบสุดโต่ง (Radical Feminism) 
สตรีนิยมแบบสุดโต่งเป็นกลุ่มที่ปฏิเสธระบบชายเป็นใหญ่อย่างสุดข้ัวมากที่สุด โดยอธิบายว่า

ต้นเหตุของการกดทับผู้หญิงอยู่ที่ระบบชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ที่เป็นรอง
ของผู้หญิงเป็นเรื่องธรรมชาติ ผู้หญิงถูกกดทับเพราะเป็นผู้หญิง กล่าวคือ ผู้หญิงถูกกดทับเพราะเพศ
ของผู้หญิง สังคมชายเป็นใหญ่ทำให้ผู้ชายมีอำนาจเหนือกว่าผู้หญิง และสามารถควบคุมให้ผู้หญิงอยู่
ภายใต้ความต้องการของผู้ชายทุกทาง โดยอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ถูกหล่อหลอมในสังคมผ่าน
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมต่าง ๆ ประเด็นสำคัญที่สตรีนิยมสายนี้กล่าวถึงคือหน้าที่ในการสืบพันธ์ุ
ของผู้หญิงทำให้ผู้หญิงเป็นรองผู้ชาย การที่ผู้หญิงต้องมีประจำเดือน ตั้งครรภ์ ให้กำเนิดและเลี้ยงดู
บุตรทำให้ผู้หญิงต้องพึ่งพาผู้ชายเพื่อมีชีวิตรอด มายาคติเรื่องความเป็นแม่ที่ว่า ผู้หญิงทุกคนต้องการ
เป็นแม่ ผู้หญิงทุกคนต้องการมีลูก และเด็กทุกคนต้องการแม่ เป็นเพียงมายาคติที่ระบบชายเป็นใหญ่
สร้างข้ึนมาผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมเท่านั้น แนวทางการสร้างความเท่าเทียมจึงเป็นการ
ปฏิเสธระบบชายเป็นใหญ่ทุกรูปแบบทั้งทางสังคม การเมือง หรือเชิงสัญลักษณ์ ส่งผลให้แนวคิดสตรี
นิยมถงึรากเหง้ามีความคิดในเชิงบวกต่อเรื่องสตรีรกัร่วมเพศ โดยถือว่าแนวคิดสตรีรักร่วมเพศเป็นการ
คุกคามต่ออุดมการณ์ที่มีพื้นฐานจากแนวคิดชายเป็นใหญ่ นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญกับร่างกาย
ของผู้หญิง และต่อสู้เพื่อต่อต้านเรื่องที่เป็นความรุนแรงทางเพศ เช่น การข่มขืน ความรุ นแรงใน
ครอบครัว การคุกคามทางเพศ และภาพลามกอนาจาร เพราะเรื่องเหล่าน้ีเป็นส่วนหนึ่งของระบบชาย
เป็นใหญ่ที่ผู้ชายใช้กดทับผู้หญิง 

แม้ว่าสตรีนิยมแต่ละสำนักจะมีที่มา แนวคิด แนวทางในการแสวงหาความรู้ และแนวทางใน
การแสวงหาความเท่าเทียมแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เป็นลักษณะร่วมของสตรีนิยมทุกสำนักคือ การต่อสู้
เพื่อสิทธิ และความเสมอภาคให้แก่ผู้หญิงในสังคม เพื่อให้ผู้คนในสังคมทั้งผู้ชายและผู้หญิงได้ตระหนัก
ถึงศักยภาพที่แท้จริงของผู้หญิง ปลดปล่อยให้ผู้หญิงมี “ที่ทาง” ในสังคมมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
และเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างไร้การครอบงำจากสังคม  

งานวิจัยนี้จะนำเอาแนวคิดเกี่ยวกับสตรีนิยมมาวิเคราะห์ความไม่เท่าเทียม การกดทับ หรือ
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันของผู้ชายและผู้หญิงในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของ
ประเทศญี่ปุ่น โดยจะพิจารณาจากอุดมการณ์เรือ่งบททางเพศของผู้หญิงที่แฝงอยู่ในตัวบท เพื่อนำไปสู่
การวิพากษ์บทบาททางเพศของผู้หญิงญี่ปุ่นในปัจจุบันต่อไป 
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2.4 ทฤษฎีการอบรมบ่มเพาะทางสังคม (Cultivation Theory) 

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 เป็นต้นมา สื่อที่เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคม
สมัยใหม่คือ “สื่อโทรทัศน์” โทรทัศน์กลายเป็นศูนย์กลางในการเล่าเรื่อง (Storytelling) นอกจากนั้น
ยังกลายเป็นแหล่งพื้นฐานในการขัดเกลาทางสังคมและให้ข้อมูลในชีวิตประจำวันแก่ผู้คนหลากหลาย
ในสังคม (Gerbner et al., 1986) ผู้คนรับรู้ความเป็นไปในสังคมจากโทรทัศน์เสียเป็นส่วนใหญ่ 
เนื่องจากโทรทัศน์เล่าเรื่องราวมากมายผ่านรายการต่าง ๆ ให้แก่ผู้ชมทั้งเด็กและผูใ้หญม่ากกว่าสถาบัน
อื่นในสังคม เนื้อหาของสาร (Message) ในโทรทัศน์จึงค่อย ๆ แทรกซึมเข้าสู่การรบัรูข้องผูค้นในสังคม
ทีละเล็กน้อยแต่ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกับการบ่มเพาะทางสังคม (กาญจนา แก้วเทพ, 
2555) 

ทฤษฎีการอบรมบ่มเพาะจากสื่อ (Cultivation Theory) อธิบายถึงผลกระทบระยะยาวของ
การรับชมโทรทัศน์ว่าย่ิงผู้คนรับชมโทรทัศน์มากเท่าไหร่ ผู้คนเหล่าน้ันจะมีแนวโน้มจะเช่ือว่าภาพหรือ
สารที่ถูกนำเสนอผ่านโทรทัศน์เป็นความเป็นจริงในสังคมมากเท่าน้ัน Gerbner et al. (1986) ได้ทำ
การวิจัยโครงการ Cultural Indicators โดยเก็บข้อมูลถึง 20 ปีเพื่อศึกษาว่าผู้รับชมโทรทัศน์เป็น
เวลานาน มีความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ๆ อย่างไร หนึ่งในหัวข้อที่ทีมงานของ Gerbner ศึกษาคือ
เรื่องภาพของผู้หญิง (Image of Women) ผลการศึกษาพบว่าผู้รับชมโทรทัศน์เป็นเวลานาน8ส่วน
ใหญ่มีคะแนนประเมินในหมวดดัชนีการกีดกันทางเพศ (Sexism Scale) สูงตลอดช่วงเวลาเก็บข้อมูล 
ซึ่งหมายความว่าคนเหล่าน้ีซึมซับความคิดเกี่ยวกับผู้หญิงว่าผู้หญิงมีความสามารถและมีประโยชน์น้อย
กว่าเมื่อเทียบกับผู้ชาย ทฤษฎีอบรมบ่มเพาะจากสื่อจึงนำเสนอว่าอันตรายของโทรทัศน์มิใช่เพียงแค่
การสร้างทัศนคติเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อผู้คน แต่คือการสร้างความเช่ือเกี่ยวกับความเป็นไปในโลกให้แก่
ผู้คน  

ทฤษฎีการอบรมบม่เพาะจากสื่อมีแนวคิดหลัก 4 ประการ (Mosharafa, 2015) คือ 
1) สิ่งแวดล้อมเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Environment)  
กล่าวคือ มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวที่รู้ว่ามีความเป็นไปอื่นนอกเหนือจากสิ่งแวดล้อมที่

อยู่ตรงหน้า นอกจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้ว มนุษย์ยังเรียนรู้เรื่องราวจากสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว 
รูปแบบการผลิตเนื้อความและภาพลักษณ์เดิม ๆ ซ้ำ ๆ ของโทรทัศน์เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมเชิง
สัญลักษณ์ที่เป็นความเข้าใจหรือการรับรู้หลักแก่ผู้คน เช่น แม้คนผู้นั้นจะไม่มีประสบการณ์ข้ึนศาลแต่
ผู้คนสามารถเรียนรู้ว่าการข้ึนศาลเป็นอย่างไรผ่านเรื่องราวในโทรทัศน์ 

 
8 Heavy Viewers หมายถึง ผูร้ับชมโทรทัศน์มากกว่า 4 ช่ัวโมงต่อวัน 
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2) การเล่าเรื่อง (Storytelling)  
Gerbner et al. (1986) อธิบายว่าโทรทัศน์มีลักษณะการเล่าเรื่อง 3 รูปแบบ คือ โลกมีกลไก

อย่างไร (How things work) อย่างเช่นละครที่แต่งข้ึนเพื่อบอกเล่าความเป็นไปในชีวิตอย่างแยบยล 
โลกเป็นอย่างไร (How things are) เช่น เรื่องราวในข่าว เรื่องเหล่านี้ยืนยันถึงมุมมอง กฎ และ
จุดมุ่งหมายของสังคมใดสังคมหนึ่ง ต้องทำอย่างไร (What to do) เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับค่านิยมและ
ทางเลือก อย่างเช่นกฎหมาย ศาสนา การเล่าเรื่องทั้ง 3 รูปแบบนี้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่แพร่หลาย
เพิ่มข้ึนจากโทรทัศน์ 

3) หน้าที่เชิงสัญลักษณ์ของโทรทัศน์ (The Symbolic Function of Television)  
โทรทัศน์ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวให้แก่ผู้คนในสังคม โดยทำให้

ผู้คนคิดเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นคือความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิต ผู้คน สังคม หรือสถาบัน Gerbner et al. 
(1986) กล่าวว่า สิ่งที่ผู้ชมเห็นในโทรทัศน์จะกลายเป็นภาพในใจที่คนผู้นั้นมีต่อสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว  

4) คุณลักษณะของโทรทัศน์ (Television Traits) 
โทรทัศน์มีคุณลักษณะสำคัญ 3 ประการคือ 1) มีลักษณะแพร่กระจาย คือ โทรทัศน์แทรกซึม

เข้าไปในชีวิตประจำวันของผู้คนเพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในแทบทุกครัวเรือนและผู้คนต่างก็ใช้เวลาอยู่
หน้าจอโทรทัศน์เป็นเวลานานในแต่ละวัน 2) มีลักษณะเข้าถึงได้ง่าย เนื่องจากผู้คนไม่จำเป็นต้องมี
ทักษะเฉพาะหรือใช้ความพยายามเป็นพิเศษในการเข้าถึงสื่อโทรทัศน์ เช่น ไม่จำเป็นต้องรู้หนังสือ 
หรือไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านเพื่อไปรบัชมอย่างเช่นภาพยนตร์หรือการแสดงอื่น ๆ 3) มีลักษณะเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน กล่าวคือ สาร (Message) ที่โทรทัศน์นำเสนอมานั้นมีลักษณะแบบเดียวกันไม่ว่า
จะจากรายการประเภทไหน หรือเวลาใดก็ตาม 

กาญจนา แก้วเทพ (2555) อธิบายว่าโทรทัศน์คือผู้ผลิตวัฒนธรรมมวลชน และนำวัฒนธรรมนั้น
เผยแพร่ไปสู่ผู้คนหลากหลายในสงัคม ส่งผลให้วัฒนธรรมที่โทรทัศน์ผลิตข้ึนมาน้ันสร้างให้ผู้คนต่างเพศ 
ต่างวัย ต่างชนช้ัน หรือต่างเช้ือชาติมีลักษณะเป็นแบบเดียวกันทางวัฒนธรรม ( Cultural 
Homogeneity) แตกต่างจากวัฒนธรรมเดิม ๆ ที่จะแตกต่างกันไปตามแต่ละบริบทของแต่ละสังคม 
ทฤษฎีการอบรมบ่มเพาะจากสื่อจึงเน้นศึกษาโดยให้ความสนใจเป็นพิเศษใน “สื่อโทรทัศน์” เนื่องจาก
ผลกระทบด้านวัฒนธรรมของสื่อโทรทัศน์ ทั้งมิติด้านปริมาณของโทรทัศน์ที่กลาย เป็นของใช้ใน
ชีวิตประจำวันและการดูโทรทัศน์เป็นกิจกรรมที่ครอบครองพื้นที่ในชีวิตประจำวันของผู้คนมากที่สุด 
มิติด้านการเป็นแหล่งข่าวสารที่สำคัญที่สุดของคนในวัฒนธรรมมวลชน ซึ่งเท่ากับวัฒนธรรมด้านที่เป็น
ความรู้และความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ในโลกของคนถูกบรรจุอยู่ในเนื้อหาของโทรทัศน์ และมิติที่โทรทัศน์
เป็นแหล่งอบรมบ่มเพาะที่สำคัญที่สุดในวัฒนธรรมมวลชน ไม่ใช่เฉพาะเด็กที่เลียนแบบพฤติกรรมจาก
ในโทรทัศน์เท่านั้น ผู้ใหญ่เองก็ได้รับการอบรมบ่มเพาะจากโทรทัศน์ ทั้งในเรื่องทั่วไป อย่างการแต่ง
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กาย การปรับปรุงบคุลิกภาพ ไปจนถึงเรื่องที่ลึกซึ้งทางจิตใจ เช่น อคติทางเพศ ผิว เช้ือชาติ จุดยืนทาง
การเมืองและอื่น ๆ 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวทฤษฎีการอบรมบ่มเพาะทางสังคม ผู้วิจัยพบว่าสื่อโทรทัศน์
มีคุณสมบัติหลายประการที่แตกต่างจากสื่อประเภทอื่น เช่น ความง่ายต่อการเข้าถึง ความถ่ีในการรับ
สาร หรือลักษณะการเล่าเรื่องที่สามารถทำให้เห็นทั้งข้อมูลที่เป็นภาพและเสียง ทั้งเรื่องราวใกล้ตัวใน
ชีวิตประจำวัน และเรื่องราวไกลตัวที่ผูร้ับชมอาจไม่มีโอกาสประสบพบเจอในชีวิตประจำวัน แม้ว่าผู้คน
ในสังคมจะมิได้ถูกอบรมบม่เพาะจากสถาบันสื่อเพียงสถาบันเดียว แต่บทบาทด้านการสร้างวัฒนธรรม
มวลชนของสื่อโทรทัศน์เปน็สิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ดังนั้น ผู้วิจัยจะใช้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการอบรมบ่ม
เพาะทางสังคมในการศึกษาในครั้งนี้ 
 

2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการนำเสนอบทบาททางเพศของผู้หญิงในสื่อ 

การศึกษาภาพเหมารวมด้านเพศสภาวะ คือความสนใจประเด็นหนึ่งในการศึกษาเกี่ยวกับ
สื่อมวลชน ซึ่งภาพเหมารวมด้านเพศสภาวะ (Gender Stereotype) หมายถึง ความคิดเหมารวมหรือ
การสรุปอย่างง่าย ถึงคุณลักษณะ บุคลิกหรือบทบาทอย่างใดอย่างหนึ่งว่าควรเป็นของผู้หญิงหรอืผู้ชาย 
ภาพเหมารวมด้านเพศสภาวะ มีทั้งภาพที่เป็นบวกและเป็นลบ เช่น “ผู้หญิงอ่อนโยน” หรือ “ผู้หญิง
อ่ อ น แ อ ”  (United Nations Human Rights Office of The High Commisioner, 2014,. 
September) สาเหตุที่ประเด็นน้ีได้รับความสนใจเนื่องจากสื่อมีความสำคัญหลายประการ รวมทั้งมี
อำนาจที่รับรู้กันมานานว่าสื่อเป็นตัวแทนในการนำเสนอวิถีหรือความสัมพันธ์ต่อผู้อื่น “ที่สังคม
ยอมรับ” พร้อมกันนั้นยังมีอำนาจในการสร้างหรือเพิกถอนการรับรู้ทางสังคม เกียรติ และสถานะของ
กลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมอีกด้วย (Carter & Steiner, 2004) 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาภาพเหมารวมด้านเพศสภาวะของผู้หญิงและผู้ชายในสื่อ
ประเภทต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่นพบว่าวรรณกรรมทั้งหมดศึกษาโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
ปริมาณ (Content Analysis) โดยตัวแปรร่วมของงานวิจัยส่วนใหญ่ คือ อายุ อาชีพ บุคลิกลักษณะ 
หรือรูปแบบพฤติกรรม สถานที่ งานวิจัยส่วนใหญ่ได้ข้อสรุปในแนวทางเดียวกันว่าสื่อนำเสนอภาพอายุ
และอาชีพของผู้หญิงในกรอบแคบ ๆ คือ เป็นหญิงสาวอายุประมาณ 20 ปีเศษ มีบุคลิกเป็นผู้ตาม เป็น
ผู้แสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ประกอบอาชีพไม่หลากหลาย  โดยมากเป็น
แม่บ้านหรือไม่มีงานทำ ในขณะที่ผู้ชายในสื่อมีหลายช่วงอายุ มีบุคลิกเป็นผู้นำ เป็นผู้ออกคำสั่ง หรือให้
คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตัวละครนำฝ่ายชายมักรับบทประกอบอาชีพที่หลากหลายและมักอยู่ใน
ฉากสถานที่ทำงานหรือการทำงาน กล่าวคือ จากอดีตจนถึงปัจจุบันสื่อมีลักษณะเด่นในการนำเสนอ
ภาพของผู้หญิงและผู้ชายในลักษณะภาพเหมารวมด้านเพศสภาวะตามประเพณีนิยม (Traditional 
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Gender Stereotype) คือ “ผู้ชายทำงาน ผู้หญิงดูแลบ้าน” “ผู้ชายเป็นผู้นำ ผู้หญิงเป็นผู้ ตาม” 
“พื้นที่ของผู้ชายคือที่ทำงาน ส่วนพื้นที่ของผู้หญิงคือบ้านและห้องครัว” แต่อย่างไรก็ตามมีงานวิจัย
บางส่วนที่พบการนำเสนอภาพ “ผู้หญิงทำงาน” และ “ผู้ชายช่วยทำงานบ้าน” แม้จะมีปริมาณอยู่
เพียงเล็กน้อยแต่ถือความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะในการนำเสนอภาพบทบาททางเพศของทั้งผู้หญิง
และผู้ชายในสื่อโฆษณา (Ford et al., 1998; Furnham & Imadzu, 2002; Sakamoto et al., 
2003; Nobushima, 1999; Fujita, 1996,2003; Pongsapitaksanti, 2008)  

สื่อที่ ถูกนำมาศึกษาภาพเหมารวมด้านเพศสภาวะมากที่สุดคือ สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์  
( Furnham & Imadzu, 2002; Sakamoto et al. , 2003; Nobushima, 1999; Fujita, 1996, 
2003; Pongsapitaksanti, 2008) โดย Nobushima (1999) ศึกษาการนำเสนอภาพเหมารวมด้าน
เพศสภาวะในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ในปี 1999 พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มตัวละครนำใน
ภาพยนตร์โฆษณาได้ 5 กลุ่มดังนี้ 1) แม่บ้านผู้งดงามและฉลาดหลักแหลม 2) เด็กสาวหน้าตาสวย
สะดุดตา 3) หนุ่มสาวผู้โดดเด่น 4) หญิงชายวัยกลางคนถึงวัยสูงอายุที่กำลังมีความสุขกับเพื่อนและ
ครอบครัว 5) ชายวัยกลางคนผู้ทุ่มเทกับการทำงาน Nobushima สรุปว่าการนำเสนอภาพ “แม่บ้านผู้
งดงามและฉลาดหลักแหลม” และ “ชายวัยกลางคนผู้ทุ่มเทกับการทำงาน” สะท้อนให้เห็นจุดเด่นของ
ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ว่ายังยึดติดกับการนำเสนอภาพเหมารวมด้านเพศสภาวะ คือ “ผู้ชาย
ทำงาน ผู้หญิงดูแลบ้าน” นอกจากนั้นการนำเสนอภาพ “หญิงสาวหน้าตาสะสวย” เพื่อดึงดูดสายตาผู้
รับชมโฆษณายังเป็นการนำ “ผู้หญิง” มาเป็นสินค้าอีกด้วย  
 Sakamoto et al. (2003) ศึกษาภาพเหมารวมด้านเพศสภาวะในภาพยนตร์โฆษณาที่ได้รับ
รางวัลจากสมาพันธ์โฆษณาวิทยุและโทรทัศน์ประเทศญี่ปุ่น หรือ ACC (All Japan Radio & 
Television Commercial Confederation) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961-1993 Sakamoto et al.สรุปว่า
ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของญี่ปุ่นไม่สะท้อนความเป็นจริงเกี่ยวกับผู้หญิงในสังคม กล่าวคือ
สถานะของผู้หญิงในด้านการประกอบอาชีพและระดับการศึกษาสูงข้ึนกว่าในอดีต แต่ผลการศึกษา
กลับพบว่าโดยทั่วไปภาพยนตร์โฆษณายังนำเสนอภาพผู้ชายและผู้หญิงเป็นภาพเหมารวมด้านเพศ
สภาวะตามประเพณีนิยม “ผู้ชายทำงาน ผู้หญิงดูแลบ้าน” แสดงให้เห็นว่าความพยายามของสื่อใน
การลดการนำเสนอภาพเหมารวมด้านเพศสภาวะยังไม่เพียงพอ  

Pongsapitaksanti (2008) ศึกษาเปรียบเทียบภาพเหมารวมด้านเพศสภาวะ ในภาพยนตร์
โฆษณาของประเทศญี่ปุ่นและไทย โดยศึกษาภาพยนตร์โฆษณาญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลจาก ACC ในปี 
ค.ศ. 1976 1995 1998 และภาพยนตร์โฆษณาไทยที่ได้รับรางวัลโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย 
(TACT Awards) ในปี ค.ศ.1976 1979 1980 1981 1983 1984 1985 1995 แม้จะพบว่าโดยทั่วไป
ภาพยนตร์โฆษณาของทั้ง 2 ประเทศยังคงนำเสนอภาพผู้ชายและผู้หญิงเป็นภาพเหมารวมด้านเพศ
สภาวะ แต่สำหรับโฆษณาของญี่ปุ่นพบความเปลี่ยนแปลงว่ามีแนวโน้มในการนำเสนอภาพของ 
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“ผู้หญิงทำงาน” เพิ่มมากข้ึนอย่างมีนัยยะ ในขณะที่ประเทศไทยแทบไม่มีความเปลี่ยนแปลง 
Pongsapitaksanti สรุปว่าแม้ในสังคมญี่ปุน่ในช่วงเวลาน้ัน การมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานและสถานะ
ทางสังคมของผู้หญิงยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน แต่ภาพยนตร์โฆษณาในประเทศญี่ปุ่นกลับ
มีแนวโน้มที่จะนำเสนอภาพของผูห้ญิงทำงานเพิ่มมากขึ้น เพราะสิ่งนี้ช้ีให้เห็นว่าภาพยนตร์โฆษณามิได้
สะท้อนโครงสร้างทางเพศโดยตรงแต่สะท้อน “ภาพในอุดมคติของสังคม” 

Furnham and Imadzu (2002) ศึกษาเปรียบเทียบระดับการนำเสนอภาพเหมารวมด้านเพศ
สภาวะ (Degree of Gender Stereotype) ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ที่ออกอากาศใน
ประเทศอังกฤษและญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 2000 พบว่าภาพยนตร์โฆษณาของประเทศญี่ปุ่นนำเสนอภาพ
เหมารวมด้านเพศสภาวะมากกว่าภาพยนตร์โฆษณาของประเทศอังกฤษ กล่าวคือ ตัวละครนำฝ่ายชาย
โดยมากจะเป็นชายวัยกลางคน มีลักษณะเป็นผู้นำ ให้ความรู้เชิงวิชาการ อยู่ในฉากสถานที่ทำงาน 
ในขณะที่ตัวละครนำฝ่ายหญิงจะเป็นหญิงสาว มีลักษณะเป็นผู้ตาม อยู่ในฉากแสดงเรื่องราวที่เกิดข้ึน
ในบ้าน 

นอกจากนั้นยังมีงานที่ศึกษาในสื่ออื่นอย่างสื่อโฆษณาในนิตยสารของ Ford et al. (1998) ที่
พบว่าสื่อนำเสนอภาพบุคลิกลักษณะของผู้หญิงและผู้ชายบางส่วนไม่ตรงกับภาพเหมารวมด้านเพศ
สภาวะของเพศนั้น ๆ เช่น ผู้ชายมีลักษณะเสียสละ มีน้ำใจ ข้ีโม้ งมงาย ทั้งที่บุคลิกลักษณะเหล่าน้ีเป็น
ภาพเหมารวมด้านเพศสภาวะของผู้หญิ งที่พบในการศึกษาก่อนหน้าอื่น  ๆ แต่ในแง่มุมอื่น
นอกเหนือจากบุคลิกลักษณะแล้วพบว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกับโฆษณาทางโทรทัศน์คือผู้หญิงมักมี
อายุน้อยกว่าผู้ชาย รับบทบาทเป็นผู้ตาม และเน้นขายเรือนร่างมากกว่าผู้ชาย  

Fujita (1996) ศึกษาภาพเหมารวมด้านเพศสภาวะ ในรายการโทรทัศน์ประเภทการ์ตูนเด็ก บน
แนวคิดที่ว่าการเรียนรู้เรื่องบทบาททางเพศนั้นเกิดข้ึนต้ังแต่วัยเด็ก และเด็กในยุคปัจจุบันมีปฏิสัมพันธ์
กับสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือนิทาน โทรทัศน์ หรือเกมอยู่ตลอดในชีวิตประจำวัน ทำให้สื่อส่งผลกระทบ
อย่างมากในการเรียนรู้บทบาทของเพศของเด็ก Fujita ศึกษาโดยการเปรียบเทียบ 2 ช่วงเวลา คือ
รายการที่ออกอากาศในทศวรรษที่ 90 เทียบกับทศวรรษที่ 60 และ 80 ตัวแปรที่นำมาศึกษา คือ
จำนวนตัวละครผู้หญิงและผู้ชาย อาชีพของตัวละครที่ เป็นผู้ใหญ่ ลักษณะภายนอกและลักษณะ
พฤติกรรมของตัวละคร ความสัมพันธ์ผู้หญิงและผู้ชายในท้องเรื่อง พบว่าแม้โดยทั่วไปจะการนำเสนอ
ภาพแบบเหมารวมทางเพศ คือ ตัวละครผู้ชายประกอบอาชีพหลากหลายแต่ตัวละครผู้หญิงโดยมาก
เป็นแม่หรือภรรยา แต่หากเทียบระหว่างทศวรรษที่ 60 และ 80 กับทศวรรษที่ 90 แล้ว พบว่าตัว
ละครผู้หญิงที่ประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มข้ึนเล็กน้อย ในขณะเดียวกันตัวละครผู้ชายที่รับบท
ช่วยทำงานบ้านก็มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนด้วยเช่นกัน  

ผลงานอีกช้ินของ Fujita (2003) ที่ ใช้แนวคิดเรื่องการเรียนรู้บทบาททางเพศของเด็ก
เช่นเดียวกับการศึกษาข้างต้นและศึกษาตัวแปรเดิม แต่ศึกษาในสื่อที่หลากหลายกว่าเดิม คือรายการ
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โทรทัศน์สำหรับเด็กและหนังสือนิทาน โดยรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กที่นำมาศึกษาในครั้งนี้
ประกอบด้วยรายการ 3 ประเภทคือการ์ตูน ละครยอดมนุษย์ รายการสาระบันเทงิ ผลการศึกษาพบว่า
แนวโน้มหลักในการนำเสนอภาพผู้หญิงและผู้ชายทั้งในรายการโทรทัศน์และหนังสือนิทานไม่มีความ
แตกต่างจากการศึกษาก่อนหน้าอื่น ๆ คือโดยทั่วไปเป็นการนำเสนอภาพเหมารวมด้านเพศสภาวะ  
ผู้ชายเป็นผู้นำ ทำงานนอกบ้าน ผู้หญิงเป็นผู้ตาม ทำงานในบ้าน แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษายังพบว่า
นอกจากการนำเสนอภาพเหมารวมด้านเพศสภาวะแบบเดิม ๆ แล้ว ยังพบการนำเสนอบทบาททาง
เพศที่สวนทางกับการนำเสนอแบบเดิมอีกด้วยแม้จะมีอยู่เพียงเล็กน้อยมากก็ตาม กล่าวคือ มีตัวละคร
ผู้หญิงที่ประกอบอาชีพเป็นตำรวจ ช่างไม้ แพทย์ และมีตัวละครผู้ชายที่รับหน้าที่ทำงานบ้านหรือ
ทำอาหาร กล่าวได้ว่าแม้แนวโน้มหลักในการนำเสนอจะยังไม่เปลี่ยนแปลง แต่เริ่มมีการนำเสนอภาพ
บทบาทของผู้ชายและผู้หญิงที่มีความหลากหลายและมีมิติเพิ่มมากขึ้น 

จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดผู้วิจัยพบว่าแม้ว่าสื่อต่าง ๆ ยังคงนำเสนอภาพเหมารวม
ด้านเพศสภาวะอยู่เป็นส่วนใหญ่ แต่โฆษณาหลังทศวรรษที่ 90 ได้เริ่มมองเห็นความเปลี่ยนแปลงในแง่
ของการนำเสนอภาพผู้หญิงกับการทำงาน หรือมีการนำเสนอภาพที่ไม่ตรงกับภาพเหมารวมทางภาพ
ตามประเพณีนิยมเช่นงานของ Pongsapitaksanti (2008) และ Fujita (1996, 2003) สิ่งนี้อาจเรียก
ได้ว่าเป็นสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงว่าสื่อเริ่มนำเสนอภาพที่สะท้อนความคาดหวังของสังคมญี่ปุ่น
ที่มีต่อบทบาทของผู้ชายและผู้หญิงในสังคมมากข้ึน แต่อย่างไรก็ดี  งานทั้งหมดยังศึกษาด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงปริมาณ (Content Analysis) ซึ่งใช้วิธีการตรวจนับจำนวนของตัวแปร เช่น 
จำนวนตัวละครผู้ชายและผู้หญิง จำนวนครั้งที่ปรากฏตัว จำนวนคำสำคัญที่เกี่ยวกับชาย-หญิง ที่ทำให้
เห็นเพียงภาพมุมกว้างหรือมุมมองโดยทั่วที่ปรากฏออกมาในสื่อเท่านั้น แต่การวิเคราะห์เฉพาะคำ
สำคัญหรือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในตัวบทนั้นยังไม่เพียงพอในการวิเคราะห์ว่าอะไรคือวาทกรรม (ความเช่ือ 
ค่านิยม อุดมการณ์) ที่สื่อกำลังผลิต ผลิตซ้ำ ปรับแต่ง หรือสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อส่งผ่านความหมายไปสู่
ผู้คนในสังคม ดังนั้นการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis: CDA) อันเป็น
กระบวนการในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบท (Text) และ บริบททางสังคม (Social 
Context) ภายใต้บริบททางสังคมในภาคปฏิบัติการของวาทกรรม (Discursive Practice) จะทำให้
สามารถมองเห็นอุดมการณ์และความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่แฝงอยู่ในวาทกรรมของโฆษณาได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 



 
 

บทท่ี 3 
 

วิธีวิจัย 

งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) บนพื้นฐานแนวคิดเรื่องวาท
กรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis: CDA) ตามมุมมองทางภาษาศาสตร์ของ 
Norman Fairclough ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 

3.1 วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis: CDA) 

3.1.1 เกี่ยวกับวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์พัฒนาต่อเนื่องมาจากภาษาศาสตร์เชิงวิพากษ์  (Critical 

Linguistics) โดยนักวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เห็นเช่นเดียวกันว่าสามารถนำวิธีทางภาษาศาสตร์
มาใช้วิเคราะห์ความเช่ือ อุดมการณ์ หรือทัศนคติที่แฝงอยู่ในวาทกรรม แต่เนื่องจากวาทกรรม
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์มองวาทกรรมในฐานะเป็นกระบวนการหนึ่งของสังคม ดังนั้นจึงเน้นการวิเคราะห์
บริบททางสังคมควบคู่กันไปด้วย (ณัฐพร พานโพธ์ิทอง , 2556) ด้วยแนวคิดเช่นนี้เองจึงทำให้วาท
กรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เป็นวิธีการที่มีลักษณะตัดข้ามสาขาวิชา (Interdisciplinary) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป็นวิธีที่ผสมผสานระหว่างภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ตามแนวคิดของ Van Dijk (2001) วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์คือ การศึกษาวิเคราะห์ วาท
กรรมอย่างเป็นระบบเพื่อศึกษาว่าการใช้อำนาจในทางมิชอบหรือการครอบงำ ว่าถูกผลิตหรือต่อต้าน
อย่างไรผ่านวาทกรรมในบริบททางสังคมและการเมือง Van Dijk ยังอธิบายไว้อีกว่าวาทกรรม
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ มุ่งสนใจประเด็นที่เป็นปัญหาทางสังคม และบทบาทของวาทกรรมในการผลิต
หรือผลิตซ้ำอำนาจในทางมิชอบหรือการครอบงำ  
 Fairclough (2010) อธิบายว่าวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์คือ การศึกษาความไม่ถูกต้อง
ทางสังคม (Social Wrong) ไม่ว่าจะเป็นความไม่เท่าเทียมกัน ความอยุติธรรม หรือสิ่งที่เป็นอุปสรรค
ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในสังคม ผ่านการศึกษาวาทกรรมเพื่อแสวงหาหนทางเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีข้ึนกว่าเดิม 
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 ศิริพร ภักดีผาสุก (2561) อธิบายไว้ว่าการวิเคราะห์วาทกรรมอย่าง “วิพากษ์” คือการเผยให้
เห็นว่าสิ่งที่ดูเหมือนเป็นธรรมชาติ เป็นสิ่งปรกติและเป็นเรื่องธรรมดานั้นแท้จริงแล้วเกิดจากการ
ประกอบสร้างซึ่งอาจจะแฝงอคติเพื่อครอบงำความคิด เป็นการใช้อำนาจในทางมิชอบและก่อให้เกิด
ความไม่เท่าเทียมกัน แต่การประกอบสร้างนั้นทำได้แนบเนียนจนสิ่งที่ประกอบสร้างข้ึน ดูเป็น
ธรรมชาติและเป็นเรื่องปรกติธรรมดา สอดคล้องกับที่ณัฐพร พานโพธ์ิทอง (2556) ได้อธิบายไว้ว่าวาท
กรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์สนใจศึกษาเรื่องอำนาจทางสังคมที่ ถูกแสดงออกผ่านตัวบทเพื่อผลิต  
ครอบงำ หรือสร้างความไม่เท่าเทียมกันในสังคม โดยการนำวิธีทางภาษาศาสตร์เข้ามาใช้วิเคราะห์
ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม อุดมการณ์ที่แฝงอยู่ในตัวบทที่เป็นส่วนสำคัญของวาทกรรม แต่เนื่องจาก
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์มุ่งศึกษาวาทกรรมในฐานะกระบวนการทางสังคมดังนั้นจึงเน้นการ
วิเคราะห์บริบททางสังคมควบคู่กันไปด้วย  

กล่าวโดยสรุป วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ คือวิธีการวิเคราะห์วาทกรรมต่าง ๆ ที่ฝังรากลึก
อยู่ในรูปของกระบวนการทางสงัคมอันเป็นผลผลิตของอำนาจนำ (Hegemony) เพื่อทำความเข้าใจว่า
กลุ่มผู้มีอำนาจในสังคมใช้วาทกรรมใดในการควบคุมและครอบงำผู้คนในสังคม  และวิพากษ์กับ
ปฏิบัติการทางสังคมโดยการค้นหาวาทกรรมทางเลือกที่จะมาปะทะกับวาทกรรมหลักเพื่อสร้าง
ปฏิบัติการทางสังคมใหม่ให้กับผู้ที่ไม่ได้รับความยุติธรรมในสังคม 

 
3.1.2 วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามมุมมองของ Norman Fairclough 
การศึกษาในครั้งนี้ใช้แนวคิดที่พัฒนาโดย Norman Fairclough ทัง้นี ้Fairclough (2003, 

p.2) กล่าวถึงมมุมองของตนเองในการศึกษาวาทกรรมไว้ว่า  
 

My approach to discourse analysis (a version of ‘critical discourse analysis’) is 
based upon the assumption that language is an irreducible part of social life, 
dialectically interconnected with other elements of social life, so that social 
analysis and research always has to take account of language. This means 
that one productive way of doing social research is through a focus on 
language, using some form of discourse analysis. 

 
การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของ Fairclough ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าภาษาเป็นสิ่ง

ที่ขาดไม่ได้ในสังคม และยังมีความสัมพันธ์แบบวิภาษกับองค์ประกอบอื่น ๆ ในชีวิตทางสังคม ดังนั้น
การศึกษาและวิจัยทางสังคมจึงต้องให้ความสนใจกับภาษาเสมอ กล่าวคือ วิธีที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง
ในการศึกษาทางสังคม คือการมุ่งเน้นศึกษาที่ตัวภาษา แนวทางของ Fairclough จึงมีประเด็นสำคัญ
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ได้แก่ ความสัมพันธ์แบบวิภาษ และมิติทั้งสามของวาทกรรม ซึ่ง Fairclough อธิบายไว้ว่า วาทกรรม
เป็นรูปแบบหนึ่งของวิถีปฏิบัติทางสังคม กล่าวคือ ความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมและสังคมเป็น
ความสัมพันธ์แบบวิภาษ วาทกรรมสร้างสังคม (ความรู้ อัตลักษณ์ ความสัมพันธ์ของคนในสังคม) ใน
ขณะเดียวกันวาทกรรมก็ถูกกำหนดโดยสังคม แต่ทั้งนี้ความรู้ อัตลักษณ์ และความสัมพันธ์ในสังคมที่
ถูกสื่อสารผ่านวาทกรรมนั้นอาจทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคม (ณัฐพร พานโพธ์ิ
ทอง, 2556) 

อย่างไรก็ตาม Fairclough ตั้งข้อสังเกตว่าความสัมพันธ์และอำนาจในทางมิชอบในสังคมนั้น
แฝงอยู่ในวาทกรรมอย่างแนบเนียนไม่สามารถสงัเกตเห็นได้ง่าย ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีการอย่างเป็นระบบ
ในการศึกษาตัวบท (Text) ซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อยที่เล็กที่สุดของวาทกรรมทั้งที่เป็นวัจนภาษาและ
ตัวบททางสายตา วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (Discursive Practice) คือกระบวนการที่ตัวบทนั้นถูกสร้าง
และกระบวนการที่ผู้คนในสังคมบริโภคความหมายของตัวบท และวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม 
(Socio-cultural Practice) อันเป็นเงื่อนไขทางสังคมที่ควบคุมกระบวนการผลิตและบริโภค
ความหมาย โดย Fairclough ได้นำเสนอผ่านมิติทั้งสามของวาทกรรมดังภาพที่ 3.1  

 

 
ภาพท่ี 3.1  กรอบมิติทัง้สามของวาทกรรมของ Fairclough 
แหล่งท่ีมา:  Fairclough, 1989. 

 
กรอบมิติทั้งสามของวาทกรรมมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน แต่ละมิติฝั งตัวอยู่ในกันและกัน 

โดยวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมเป็นตัวเช่ือมระหว่างตัวบทและวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม 
กระบวนการผลิตและตีความตัวบทถูกสร้างขึ้นมาตามธรรมชาติของวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม 
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ในขณะเดียวกันกระบวนการผลิตทิ้งร่องรอยไว้ในตัวบท และกระบวนการตีความถูกตีความหมายตาม
นัยของตัวบท  

ในส่วนถัดไปผู้วิจัยจะอธิบายลักษณะเฉพาะของแต่ละมิติในกรอบมิติทั้งสาม และอธิบายถึง
แนวทางในการวิเคราะห์แต่ละมิติเพื่อค้นหาอำนาจ อุดมการณ์ ที่แฝงอยู่ในวาทกรรมใดวาทกรรมหนึ่ง 

3.1.2.1 ตัวบท (Text)  
ตัวบทเป็นองค์ประกอบย่อยที่เล็กที่สุดของวาทกรรม ประกอบอยู่ร่วมกันในรูปแบบ

ของคำ (Word) คำศัพท์ (Vocabulary) อนุประโยค (Clause) และประโยค (Sentence) ตัวบททำ
หน้าที่เป็นตัวแทน นำเสนอโลกทางสังคมและโลกทางกายภาพ เป็นสิ่งที่คนใช้ในกระบวนการสร้าง
และผลิตความหมายในเหตุการณ์ทางสังคม (Social Events) ซึ่งนอกจากจะใช้ตัวบทเป็นแนวทาง
หรือตัวแทนเสนอความหมายแล้ว ตัวบทยังถูกนำไปใช้ในการผลิตสร้างความหมายด้วย (สามชาย ศรี
สันต์, 2561) Fairclough (2010) อธิบายว่าตัวบท (Text) มีลักษณะ 3 ประการในฐานะที่เป็นส่วน
หนึ่งของเหตุการณ์ คือ 1) เป็นการกระทำ (Acting) 2) เป็นตัวแทน (Representing) 3) เป็นตัวบ่งช้ี 
(Identifying) กล่าวคือ ตัวบทเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง การพูด หรือการเขียน 
ประกอบกันข้ึนมาเป็นการกระทำซึ่งมักเกิดข้ึนพร้อมกันกับการกระทำที่มิใช่การกระทำเชิงสัญญะ 
พร้อม ๆ กันนั้นตัวบทยังเป็นตัวแทนทัศนะต่อโลกและบ่งช้ีผู้กระทำ เมื่อผู้คนกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผู้คน
จะสร้างและรักษาแนวปฏิบัตินั้นไว้ ซึ่งแนวปฏิบัติเหล่านั้นประกอบกันข้ึนมาเป็นทั้งวิถีปฏิบัติทาง
สังคม ระเบียบวาทกรรม และความเคยชิน  (Bourdieu and Wacquant, 1992 as cited in 
Fairclough, 2010) 

Fairclough เสนอวิธีการวิเคราะห์ตัวบทด้วยแนวคิดไวยากรณ์ระบบ -หน้าที่  
(Systemic Functional Grammar) ของ Halliday อันเป็นมุมมองเกี่ยวกับภาษาว่าภาษาเป็นเหมือน
แหล่งข้อมูลที่สามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความหมายต่าง ๆ แนวคิดนี้มิได้มองไวยากรณ์เป็น “กฎ” 
หากแต่เป็น “แหล่งข้อมูล” ที่ทำให้มนุษย์สามารถเลือกใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายแบบที่ต้องการได้ 
และยังมองว่าภาษาเป็นระบบซ่อนเร้นความหมายมากกว่าจะตรงไปตรงมา (วิโรจน์ อรุณมานะกุล, 
2558) ดังนั้นการวิเคราะห์ภาษาทั้งในระดับตัวบทและสหบท ได้แก่ การวิเคราะห์การเลือกใช้คำศัพท์ 
ลักษณะโครงสร้างทางไวยากรณ์ การเช่ือมประโยค จะทำให้เห็นถึงอุดมการณ์ที่แอบแฝงอยู่ได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น  

3.1.2.2 วิถีปฏิบัติวาทกรรม (Discursive Practice)  
Fairclough มองว่าวิถีปฏิบัติวาทกรรมเป็นตัวเช่ือมระหว่างตัวบทและวิถีปฏิบัติทาง

สังคมและวัฒนธรรม โดยอาศัยตัวบท (Text) และการจัดระเบียบของวาทกรรม (Order of 
Discourse) ในการผลิต แพร่กระจาย และการบริโภคในบริบททางสังคมที่วาทกรรมนั้นเกิดข้ึน การ
วิเคราะห์ภาคปฏิบัติทางวัฒนธรรมจะทำให้เห็นถึงธรรมเนียมปฏิบัติ (Convention) และอุดมการณ์ 
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(Ideology) ที่ถูกนำมาปรับปรุง ปรุงแต่ง และก่อรูปข้ึนใหม่ในบริบทที่วาทกรรมและตัวบทต่าง ๆ มา
ปะทะประสานกัน (Fairclough 1992 อ้างถึงใน สามชาย ศรีสันต์, 2561) ดังนั้นการวิเคราะห์วิถี
ปฏิบัติวาทกรรมต้องทำควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ตัวบท เนื่องจากการวิเคราะห์การจัดระเบียบของ
วาทกรรมคือการวิเคราะห์สหบท 

3.1.2.3 วิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Practice)  
วิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Practice) คือ ระเบียบแบบ

แผนทางสังคมที่เป็นผลผลิตของการจัดระเบียบของวาทกรรมที่คอยกำกับ ช้ีแนะแนวทางปฏิบัติให้แก่
ผู้คนในสังคม เป็นการวิเคราะห์ระดับบรรทัดฐาน (Norm Level) แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับ
สถานการณ์ ระดับสถาบัน และระดับสังคม ซึ่งผู้วิเคราะห์สามารถตั้งคำถามเรื่องอำนาจและ
อุดมการณ์ได้ทั้งสามระดับ เนื่องจากการวิเคราะหวิ์ถีปฏิบัติทางสงัคมและวัฒนธรรมให้ความสำคัญกับ
อำนาจในฐานะที่เป็นอุดมการณ์ในสงัคม การวิเคราะห์ในมิติน้ีจึงทำให้สามารถค้นพบอำนาจที่แฝงเร้น
อยู่ในปฏิบัติการทางสังคมที่ผู้ปกครองสร้างขึ้นในรูปของอุดมการณ์ที่ดำรงอยู่ในสังคม  

 
3.1.3 เครื่องมือในการวิเคราะห์ตัวบท 
ในการวิเคราะห์ตัวบทนั้น Fairclough ใช้แนวคิดของเกี่ยวกับทฤษฎีไวยากรณ์ระบบ-หน้าที่ 

(Systemic Functional Grammar) ของ Halliday ซึ่งมองว่าภาษาเป็นพฤติกรรมในสังคม วิธีการที่
มนุษย์ใช้สื่อสารและสืบทอดวัฒนธรรม ดังนั้นบริบททางวัฒนธรรมจะเป็นตัวกำหนดการใช้ภาษา ส่วน
บริบทของสถานการณ์จะเป็นตัวกำหนดทางเลือกในการใช้ภาษา สำหรับนักภาษาศาสตร์ตัวบท 
(Text) ที่มนุษย์สร้างข้ึน เต็มไปด้วยปรากฎการณ์ที่ถูกเจียระไนข้ึนมา มีความหมายในหลายแง่มุมที่
แตกต่างกัน และสามารถสำรวจได้จากหลายมุมมอง โดยหลักแล้วแบ่งออกเป็น 2 มุมมอง คือศึกษา
ภาษาในฐานะที่เป็นภาษา และศึกษาภาษาในฐานะเครื่องมือเพื่อสำรวจหาสิ่งอื่น (Halliday, 2014) 
ทฤษฎีไวยากรณ์ระบบ-หน้าที่ของ Halliday จึงกล่าวถึงความเป็นระบบว่า ต้องสามารถอธิบายความรู้
ทางภาษาออกมาในรูปของตัวเลือกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ในระบบภาษาน้ัน และต้องมีหน้าที่เพื่ออธิบาย
ได้ว่ารูปภาษาที่แสดงออกมานั้นถูกใช้เพื่อหน้าที่อะไรในบริบทการสื่อสาร  (วิโรจน์ อรุณมานะกุล , 
2558)  

การใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ เป็นผลมาจากการเลือกใช้หน้าที่ต่าง ๆ ของภาษา แต่ละหน่วย
ของภาษาจะต้องสามารถอธิบายเชิงหน้าที่ในระบบได้ ซึ่ง Halliday (2014) ได้อธิบายถึงหน้าที่ของ
ภาษาที่ มนุษย์ ใช้ ในการสื่ อสารไว้  3 ประการ คือ หน้ าที่ ในการสื่ อความ คิด  (Ideational 
Metafunction) ภาษามีหน้าที่ ในการ ถ่ายทอดประสบการณ์และความคิดของมนุษย์ โดย
ประสบการณ์ (Experiential) และตรรกะ (Logical) ของสมาชิกในสังคมนั้น ๆ จะเป็นตัวกำหนดการ
ใช้ไวยากรณ์คำศัพท์ (Lexicogrammar) ในชีวิตประจำ ภาษาจึงเปรียบเสมือนภาพสะท้อนความคิด 
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(Language as reflection) ในขณะเดียวกัน เมื่อมนุษย์ใช้ภาษาในการสื่อสารบอกเล่าประสบการณ์
ในบริบทใดบริบทหนึ่งว่าใคร ทำอะไร กับใครแล้ว สิ่งที่มนุษย์สื่อออกมาน้ันยังอาจเป็นคำถาม คำสั่ง 
คำขอร้อง หรือการแสดงความคิดเหน็ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งผ่านระบบไวยากรณ์ที่เรียกว่า Mood ดังนั้น 
นอกจากภาษาจะเป็นภาพสะท้อนความคิดแล้ว ภาษายังเป็นการกระทำ (Language as action) ใน
การบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ ทั้งความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ทางสังคม หน้าที่นี้เรียกว่า 
หน้าที่ปฏิสัมพันธ์ (Interpersonal Metafunction) และเนื่องจากหน้าที่ทั้งสองที่กล่าวข้างต้นเป็น
ระบบที่ แยกจากกัน จึงต้องมีไวยากรณ์ เข้ามาทำหน้าที่ที่ เรียกว่า หน้าที่ ในตัวบท (Textual 
Metafunction) ในการประกอบสร้างตัวบทและเรียบเรียงลำดับของวาทกรรม จัดระเบียบวาทกรรม 
สร้างความสอดคล้องและความต่อเนื่อง เพื่อทำให้สองหน้าที่แรกทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ 

จากแนวคิดทฤษฎีไวยากรณ์ระบบ-หน้าที่ Fairclough ได้ให้แนวทางในการวิเคราะห์ตัวบทได้
เป็นคำถามแนะแนวจำนวน 10 คำถาม อันประกอบด้วยการวิเคราะห์คำศัพท์ ไวยากรณ์ และ
โครงสร้างของตัวบท ดังต่อไปนี้ 

การวิเคราะห์คำศัพท์ 
1) คำศัพท์ที่ใช้สื่อถึงประสบการณ์ ความคิด ความเช่ือของผู้ใช้คำศัพท์นั้นอย่างไร  
 (1) คำศัพท์ที่ใช้จัดอยู่ในกลุ่มใด เช่น เป็นศัพท์เฉพาะทาง หรือภาษาถ่ินหรือไม่ 
 (2) มีคำศัพท์ที่เป็นลักษณะการโต้แย้งทางอุดมการณ์หรือไม่  
 (3) มีการใช้คำศัพท์ซ้ำหรือใช้คำที่มีความหมายเดียวกันซ้ำ ๆ หรือไม่ 
 (4) ความสัมพันธ์ระหว่างคำศัพท์ (เป็นคำพ้องความหมาย คำตรงข้าม คำที่มี

ความสัมพันธ์กันในลักษณะเชิงซับเซต) 
2) คำศัพท์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตข้อความและผู้รับสารอย่างไร 
 (1) ใช้คำที่สุภาพนุ่มนวลหรือไม่ 
 (2) ใช้คำที่สุภาพหรือไม่สุภาพอย่างจงใจหรือไม่ 
3) คำศัพท์แสดงอัตลักษณ์หรือบทบาทของผู้ผลิตข้อความอย่างไร 
4) มีการใช้คำอุปมาอุปมัยหรือไม่ 

การวิเคราะห์ไวยากรณ์ 
5) ไวยากรณ์ที่ใช้สื่อถึงประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ือของผู้ใช้คำศัพท์นั้นอย่างไร 
 (1) กระบวนการ (Process) และผู้ร่วมเหตุการณ์ (Participant) หลักเป็นอย่างไร 
 (2) มีผู้กระทำชัดเจนหรือไม่ 
 (3) กระบวนการ (Process) เป็นอย่างไร 
 (4) มีการทำให้เป็นคำนามหรือไม่ (Nominalization) 
 (5) ประโยคมีประธานเป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำ 
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 (6) เป็นประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธ 
6) ไวยากรณ์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตข้อความและผู้รับสารอย่างไร 
 (1) ใช้ Modes อะไร 
 (2) มีการแสดงความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะในการใช้ Modality หรือไม่ 
 (3) มีการใช้สรรพนามแสดงความเป็นพวกเดียวกันหรือไม่ หากไม่ ใช้สรรพนาม

เป็นอย่างไร 
7) ไวยากรณ์แสดงอัตลักษณ์หรือบทบาทของผู้ผลิตข้อความอย่างไร 
 (1) มีการใช้ Expressive modality หรือไม่ 
8) ประโยคแต่ละประโยคเช่ือมโยงกันอย่างไร 
 (1) ใช้ตัวเช่ือมแสดงเหตุผลอะไร 
 (2) ประโยคซ้อนประกอบด้วยประโยคลักษณะใด 

การวิเคราะห์โครงสร้างของตัวบท 
9) ใช้กฎในการปฏิสัมพันธ์อย่างไร 
 (1) มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ควบคุมการสนทนาหรือไม่ 
10) ตัวบทมีโครงสร้างในภาพรวมอย่างไร 

เนื่องจากการศึกษาแต่ละหน่วยของไวยากรณ์ให้ข้อมูลที่ต่างกัน สำหรับการศึกษาเกี่ยวกับ
บทบาททางเพศของผู้หญิงในภาพยนตร์โฆษณาในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะเน้นการศึกษาโครงสร้างที่สะท้อน
ความคิด ความเช่ือ ซึ่งระบบไวยากรณ์ที่แสดงโครงสร้างภายในอนุพากย์ (Clause) ตามหน้าที่ทาง
ความคิด (Ideational Metafunction) ที่สำคัญที่สุดคือ Transitivity (วิโรจน์ อรุณมานะกุล, 2558) 
สิ่งที่  Halliday เรียกว่า Transitivity ประกอบด้วย กระบวนการ (Process) ผู้ร่วมเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการ (Participant) และสถานการณ์แวดล้อมในกระบวนการ (Circumstance) 
ในภาษาอังกฤษระบบ Process มี 6 ประเภท คือ  

1) Material Process กริยาแสดงการกระทำทางกายภาพ เช่น do, kick, jump 
2) Behavioral Process กริยาแสดงประสบการณ์ ความรู้สึก เช่น see, hear, like 
3) Verbal Process กริยาแสดงการสื่อสารโดยการพูด เช่น say, tell, argue 
4) Relational Process กริยาแสดงสภาพ เช่น be, have, become 
5) Behavioral Process กริยาแสดงพฤติกรรม เช่น laugh, listen, talk, cry 
6) Existential Process กริยาแสดงการมีอยู่ เช่น exist, there is/are 

อย่างไรก็ตาม ภาษาญี่ ปุ่นมี โครงสร้างทางไวยากรณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างออกไปจาก
ภาษาอังกฤษ กล่าวคือ โครงสร้างของประโยคในภาษาอังกฤษ คือประธาน+กริยา+กรรม (SVO) แต ่
ในภาษาญี่ปุ่น คือ ประธาน+กรรม+ภาคแสดง (SOV) ตัวอย่างเช่น 
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1) ทาโร่ชกฮานาโกะ  
 (1) ภาษาอังกฤษ  Taro hits Hanako. (SVO)  
 (2) ภาษาญี่ปุ่น  太郎が花子を殴った。(SOV)  
(2) ฉันชอบเธอ  
 (1) ภาษาอังกฤษ  I like her. (SVO) 
 (2) ภาษาญี่ปุ่น  （私は）彼女が好きだ。(SOV)  

จากตัวอย่างที่ (2) จะพบว่าประโยคที่แสดงความหมายเดียวกัน แต่ในภาษาอังกฤษภาคแสดง 
คือคำกริยา ในขณะที่ภาษาญี่ปุ่น คือคำคุณศัพท์ ด้วยความแตกต่างทางโครงสร้างไวยากรณ์เช่นนี้ 
Tatsuki (2008) จึงได้นำเสนอว่าแม้ตัวทฤษฎีไวยากรณ์ระบบ-หน้าที่ของ Halliday จะมีความเป็น
สากล แต่ในการวิเคราะห์ไวยากรณ์นั้นจำเป็นต้องใช้วิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ
ภาษานั้น ๆ สำหรับภาษาญี่ปุ่น Tatsuki จึงนำเสนอทฤษฎีที่เรียกว่า The Kyoto Grammar และ
นำเสนอการจัดประเภทของกระบวนการ (Process) ในภาษาญี่ปุ่นข้ึนใหม่ โดยอ้างอิงจากการ
กระบวนการ (Process) ในภาษาอังกฤษตามทฤษฎีไวยากรณ์ระบบ-หน้าที่  

นอกจากคำกริยาแล้ว Tatsuki ได้กลับมาพิจารณาการสร้างความหมายของคำคุณศัพท์ใน
ภาษาญี่ปุ่นอีกครั้ง เขาอธิบายว่าตามทฤษฎีไวยากรณ์ระบบ-หน้าที่ กระบวนการ (Process) คือหน่วย
ที่แสดงความหมายเชิงประสบการณ์ตามหน้าที่ในการสื่อความคิดของภาษา ที่ประกอบไปด้วยตัว
กระบวนการ (Process) ผู้ร่วมเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ (Participant) และสถานการณ์
แวดล้อมในกระบวนการ (Circumstance) ดังนั้นในภาษาญี่ปุ่นจึงสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ 
ได้แก่ Dynamic Process คือการกระทำที่ตัวผู้ร่วมเหตุการณ์เป็นคนกระทำเอง เช่น 作る (ทำ)  走
る (ว่ิง)  食べる (รับประทาน) และ Static Process คือการบอกสภาพหรือคุณลักษณะของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง  เช่น   いる (อยู่ )   ある(มี )   美しい (งดงาม)   きれいだ (สวย)   嬉しい  (ดีใจ)   悲しい 

(เสียใจ) จากนั้น Tatsuki จัดกลุ่มภาคแสดงบนพื้นฐานของกระบวนการทั้ง 6 ในภาษาอังกฤษ 
สำหรับ Dynamic Process Tatsuki (2008) ให้ความหมายว่าเป็นภาคแสดงที่แสดงการ

กระทำทั่ว ๆ ไป แต่มิได้หมายความเพียงการกระทำทางร่างกายอย่าง 作る (ทำ)  走る(ว่ิง)   壊す 

(ทำลาย) เท่านั้น แต่หมายรวมถึงการกระทำทางจิตใจหรืออารมณ์ เช่น 笑う(หัวเราะ)  喜ぶ(ดีใจ)  
เข้าไว้ด้วย นอกจากนั้นยังหมายรวมถึงการกระทำที่บอกลักษณะการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหรือ
สภาวะหนึ่งไปเป็นอีกสภาพหรืออีกสภาวะหนึ่งด้วย ดังนั้น Dynamic Process จึงเป็นกระบวนการที่
แสดงการกระทำ 2 ลักษณะ คือการกระทำอย่างเห็นได้ชัด (Overt Process) และการกระทำอย่าง
ซ่อนเร้น (Covert Process)  

เมื่อนำ Overt Process และ Covert Process มาแบ่งเป็นประเภทย่อยแลว้จะสามารถแบ่งได้
ดังนี้ คือ Overt Process แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) Active Process (2) Emotional Process 
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(3) Verbal Process (4) Mutational Process โดย  Active Process ยั งสามารถแบ่ งได้ อีก  2 
ประเภทคือ Animate Process เช่น 作る (ทำ)  走る(ว่ิง )  壊す (ทำลาย)  และ Inanimate 
Process เช่น （雨が）降る ((ฝน) ตก) （風が）吹く ((ลม) พัด)（花が）咲く((ดอกไม้) บาน) 
รวมทั้ ง  Mutational Process ยังแบ่ งได้อีก  2 ประเภท เช่นกัน คือ Complete Process ซึ่ ง
ครอบคลุมทั้งการเปลีย่นสภาพหรือสภาวะโดยธรรมชาติ เช่น なる(เป็น)  似る (เหมือน คล้าย)  変わ

る (เปลี่ยน) และการเปลี่ยนสภาพหรือสภาวะอย่างสิ้นเชิง เช่น 死ぬ(ตาย)  消える(หายไป ดับไป)   
融ける(ละลาย) และ Incomplete Process ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือสภาวะอย่างเป็น
ลำดับข้ึนทั้งเพิ่มข้ึนและลดลง เช่น 増える (เพิ่ม)  減る (ลด)  太る(อ้วน)  痩せる(ผอม)  育つ 
(เติบโต)  漏れる(รั่ว) ส่วนภาคแสดงที่แสดงความรู้สึก หรือ Emotional Process เช่น 喜ぶ (ดีใจ) 
悩む (กลุ้มใจ)  และภาคแสดงที่แสดงการพูดหรือสนทนา หรือ Verbal Process เช่น 言う(พูด)  喋る

(พูด) 
สำหรับ Covert Process แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ Subjective Process และ Objective 

Process โดยทั้ง 2 ประเภทยังสามารถแบ่งย่อยลงไปอีกอย่างละ 2 ประเภท ใน Subjective 
Process ประกอบด้วย Volitive Process คือภาคแสดงที่แสดงความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกของผู้พูด
เอง เช่น  思う(คิดว่า) 信じる(เช่ือว่า) และ Affective Process เป็นภาคแสดงที่แสดงความคิดถึง
ความรู้สึกของผู้อื่นหรือบุคคลที่สาม เช่น 悲しがる (เสียใจ)  寂しがる(เหงา)  怖がる(กลัว) ส่วน 
Objective Process ประกอบด้วย Cognitive Process คือภาคแสดงที่แสดงการรับรู้จากปัจจัย
ภายนอก เช่น 想える（ทำให้รู้สึกว่า）見える（ดูเหมือนว่า）และ Perceptive Process ภาค
แสดงที่แสดงการรับรู้จากบุคคลที่สาม เช่น 聞く(ได้ยินว่า)  見る (เห็นว่า) ซึ่งสามารถสรุปได้ตาม
ตารางที่ 3.1 ดังนี ้
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ตารางท่ี 3.1  ตารางแสดงภาพรวมและตัวอย่างของ Dynamic Process 

Dynamic Process ตัวอย่างภาคแสดง 

Overt 

Active 
Animate 作る (ทำ) 走る(ว่ิง)   壊す (ทำลาย)   

Inanimate 
（雨が）降る ((ฝน) ตก) （風が）吹く 

((ลม) พัด)  咲く((ดอกไม้) บาน) 
Emotional 喜ぶ (ดีใจ) 悩む (กลุ้มใจ) 
Verbal 言う(พูด)  喋る(พูด) 

Mutational 
Complete 

なる(เป็น)  似る(เหมือน คล้าย)  変わる 
(เปลี่ยน) 死ぬ(ตาย) 消える(หายไป ดับ
ไป) 融ける(ละลาย)   

Incomplete 
増える (เพิ่ ม )  減る (ลด )  太る(อ้ วน )   
痩せる(ผอม)  育つ (เติบโต)  漏れる(รั่ว)     

Covert 

Subjective 
Volitive 思う(คิดว่า) 信じる(เช่ือว่า) 

Affective 
悲しがる (เสียใจ)  寂しがる(เหงา)  怖
がる(กลัว) 

Objective 
Cognitive 

想える（ท ำ ให้ รู้ สึ ก ว่ า ）見える（ดู
เหมือนว่า） 

Perceptive 聞く(ได้ยินว่า)  見る (เห็นว่า) 
 

สำหรับ Static Process ที่ เป็นภาคแสดงหลักประเภทที่สองในภาษาญี่ปุ่นประกอบด้วย 
Process อีก 4 ประเภท คือ (1) Stative Process ภาคแสดงที่แสดงสภาพ คือ いる (อยู่)  ある(มี) 
(2) Possessive Process ภาคแสดงที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น 持つ (มี)  保有する (เป็นเจ้าของ 
มีไว้ในครอบครอบ) (3) Attributive Process ที่ประกอบด้วย Process ย่อยอีก 6 ประเภทคือ 
Mental Responsive Process ภาคแสดงที่แสดงการตอบสนองทางจิตใจ เช่น 面白い (น่าสนใจ)  
楽しい (สนุก) 悲しい (เศร้า) Qualitative Process ที่แบ่งเป็น Neutral Process ภาพแสดงเป็น
การประเมินเชิงคุณภาพที่ผู้ฟังและผู้พูดรับรู้ได้เท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงกัน เช่น 厳しい (เข้มงวด)  
忙しい (ยุ่ง) 貧しい (จน) และ Arbitrary Process ภาพแสดงเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ
แตกต่างกันไปตามมาตรฐานของแต่ละคน เช่น 美しい (งดงาม)   清々しい (สดช่ืน)    みずみずし

い (สดใส)  Quantitative Process ภาพแสดงที่เป็นการประเมินเชิงปริมาณ เช่น 多い (มาก)  少な

い (น้อย) Personal Process ภาพแสดงที่แสดงบุคลิคลักษณะ เช่น 賢い (ฉลาด)  ずるい (ฉลาด
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แกมโกง)  Judgmental Process ภาพแสดงเชิงตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น 良い (ดี)  悪い (เลว)  正し

い (ถูกต้อง)  易しい (ง่าย)  Connective Process ภาคแสดงที่แสดงลักษณะบอกลักษณะที่เช่ือมโยง
กันของของสองสิ่ง เช่น 等しい (เท่าเทียมกัน)  ふさわしい (เหมาะสม)  親しい (สนิมสนมกัน) (4) 
Manner Process ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น 3 ประเภท คือ Emotional Process ภาคแสดงที่แสดง
อารมณ์หรือความรู้สึกทางจิตใจ เช่น 心配だ (เป็นห่วง)  愉快だ (มีความสุข)  Propensity Process 

ภาคแสดงที่แสดงถึงลักษณะของคนหรือสิ่งของ เช่น 優美だ (สง่างาม)  清潔だ (สะอาด)  Pseudo-
metaphorical ภาคแสดงเชิงเปรียบเทียบ หรือเชิงอุปมา เช่น 奇跡的だ (ราวกับปาฏิหาริย์)  積極

的だ (อย่างกระตือรือร้น)  絶対的だ (อย่างขาดไม่ได้ อย่างเด็ดขาด) ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 
3.2 ดังนี ้

 
ตารางท่ี 3.2  ตารางแสดงภาพรวมและตัวอย่างของ Static Process 

Static Process ตัวอย่างภาคแสดง 
Stative いる (อยู่)  ある(ม)ี 
Possessive 持つ (มี)  保有する (เปน็เจ้าของ) 

Attributive 

Mental Responsive 
面白い (น่ า ส น ใจ )   楽しい (ส นุ ก )   

悲しい (เศร้า)   

Qualitative 
Neutral 厳しい (เข้มงวด)  忙しい (ยุ่ง)  
Arbitrary 美しい (งดงาม)   清々しい (สดช่ืน)     

Quantitative 多い (มาก)  少ない (น้อย) 
Personal 賢い (ฉลาด)  ずるい(ฉลาดแกมโกง)   
Judgmental 良い (ดี)  悪い (เลว)  正しい (ถูกต้อง)   

Connective 
等しい (เท่าเทียมกัน)  ふさわしい 
(เหมาะสม)  親しい (สนิมสนมกัน)   

Manner 

Emotional 心配だ (เป็นห่วง)  愉快だ (มีความสุข)   
Propensity 優美だ (สง่างาม)  清潔だ (สะอาด)   

Pseudo-metaphorical 
奇跡的だ (ราวกับปาฏิหาริย์)  積極的だ 
(อย่างกระตือรือร้น)  絶対的だ (อย่างขาด
ไม่ได้ อย่างเด็ดขาด)   
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P
ro

ce
ss

 T
yp

e 
（
過
程
型
）

Dynamic

（動性過程）

Overt

（顕在過程）

Active

（行動過程）

Animate

（有生過程）

Inanimate

（無生過程）Emotional

（感情過程）

Verbal

（発言過程）

Mutational

（変容過程）

Complete

（完全過程）

Incomplete

（不完全過程）

Covert

（潜在過程）

Subjective

（主観的過程）

Volitive

（意志過程）

Affective

（推量過程）

Objective

（客観的過程）

Cognitive

（認知過程）

Perceptive

（知覚過程）

Static

（静性過程）

Stative

（状態過程）

Animate

（有生過程）

Inanimate

（無生過程）Possessive 

（所有過程）

Attributive

（属性過程）

Mental responsive

（人的反応過程）

Qualitative

（資質評価）

Nuetral

（中立評価）

Arbritary

（恣意評価）Quantitative

（質量過程）

Personal

（個性過程）

Judgemental

（判断過程）

Connective

（接合過程）

Manner

（様態過程）

Emotinal

（感情過程）

Propensity

（性質過程）

Pseudo-metaphorical

（疑似比喩過程）

ภาพท่ี 3.2  แผนผงัแสดงประเภทของ Process ในภาษาญีปุ่่น 
แหล่งท่ีมา:  Tatsuki, 2008. 
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3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย  

งานวิจัยนี้ใช้โฆษณาประเภท “ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์” ที่ได้รับรางวัล Dentsu 
Advertising Awards ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-2019 เป็นแหล่งข้อมูลการวิจัย  

Dentsu Advertising Awards9 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผลงานโฆษณาในสาขาต่าง ๆ ที่ทรง
อิทธิพลมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น (Dentsu, 2005) ก่อตั้งข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1947 การมอบรางวัลนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บริษัทที่เป็นเจ้าของผลงานโฆษณา เพื่อเปิดกว้างแนวทางใน
การสร้างสรรค์ผลงานและเพื่ออุทิศตนเพื่อความเจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
ของประเทศญี่ปุ่น10 รางวัลนี้ตัดสินโดยคณะกรรมการคัดสรร Dentsu Advertising Awards ซึ่งเป็น
องค์กรอิสระอันประกอบไปด้วยตัวแทนจากบรษัิทที่เปน็เจา้ของผลงานโฆษณา บริษัทรับลงสื่อโฆษณา 
ครีเอเตอร์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขารวมกว่า 500 คน โดยมอบรางวัลแก่สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์
และสื่อประเภทอื่น ๆ รวม 8 ประเภท 24 สาขา เกณฑ์การคัดเลือกผลงานโฆษณาที่เป็นจุดร่วมของ
แต่ละประเภทคือ ประสิทธิภาพในการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย การสื่อข้อความจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งความท้าทายในการนำเสนอ (Dentsu Advertising Awards Screening Committee, 2018) 
 

3.3 การรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาครั้งนีม้ีวิธีรวบรวมข้อมูลภาพยนตรโ์ฆษณาทางโทรทัศน์ ดังนี้ 
1) รวบรวมผลประกาศรางวัลภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของ Dentsu Advertising 

Awards ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-2019 โดยรวบรวมจากเว็บไซต์ https://adawards.dentsu.jp  
2) รวบรวมไฟล์วีดิโอของภาพยนตร์โฆษณาที่ได้รับรางวัลจากเว็บไซต์ที่ระบุไว้ในข้อ 1 เว็บไซต์ 

https://adawards.dentsu.jp www.youtube.com และเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ 
กรณีที่ไม่สามารถรวบรวมไฟล์วีดิโอได้จากแหล่งข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจะติดต่อไปยังบริษัทเจ้าของ
โฆษณานั้น ๆ หรือพิพิธภัณฑ์ Ad Museum Tokyo ที่จัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล Dentsu 
Advertising Awards เพื่อขอความร่วมมือในการให้ข้อมูล หากไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของ
โฆษณาหรือพิพิธภัณฑ์ Ad Museum Tokyo ผู้วิจัยจะไม่นำผลงานนั้นเข้ามาวิเคราะห์ในงานวิจัยน้ี 

 
9 ถือเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผลงานโฆษณาที่มปีระวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในประเทศญี่ปุ่น 

(Dentsu Advertising Awards Screening Committee, 2018) 
10広告電通賞は優れた広告コミュニケーションを実践した広告主を顕彰することに

より広告主の課題解決の道を広げ、日本の産業・経済・文化の発展に貢献することを目

指しています。 
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3.4 วิธีการคัดเลือกข้อมูล 

การศึกษาน้ีมีขั้นตอนในการคัดเลอืกภาพยนตร์โฆษณาทีจ่ะนำมาใช้ในการวิเคราะห์วาทกรรม
เชิงวิพากษ์ ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลของ Dentsu Advertising Awards ในปี ค.ศ. 2001-2019 คัดเลือกภาพยนตร์
โฆษณาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศประเภทภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ทั้งหมด  

2) คัดเลือกภาพยนตร์โฆษณาที่มีตัวละครนำเป็นบุคคลเท่านั้น หากตัวละครนำเป็นสัตว์ 
สิ่งของ หรือตัวการ์ตูน ตัวละครนำเหล่าน้ันต้องรับบทบาทเป็นบุคคล  

3) คัดเลือกภาพยนตร์โฆษณาที่มีตัวละครพูดภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น 
4) คัดเลือกภาพยนตร์โฆษณาที่มีเนือ้หาเป็นเรื่องราวในยุคปัจจบุันเท่านั้น ไม่ใช้ภาพยนตร์

โฆษณาที่เป็นเรื่องยอ้นยุค  
5) คัดเลือกภาพยนตร์โฆษณาที่มีเนือ้หากล่าวถึงความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมแต่ไม่จำเป็นว่า

ภาพยนตร์โฆษณาจะต้องมีตัวละครทั้งเพศชายและเพศหญงิ อาจมีเพียงเพศชาย หรอืเพศหญงิเพียง
อย่างเดียวก็ได ้  

 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อคัดเลือกภาพยนตร์โฆษณาตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 3.4 ผู้วิจัยจะบันทึกข้อมูลที่เป็นวัจ
นภาษา (Verbal Text) โดยการถอดเสียงบทสนทนาของตัวละครทุกตัวและบทบรรยายของผู้
ประกาศ รวมทั้งบันทึกข้อความ (Text) ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องที่ปรากฏข้ึนในภาพยนต์โฆษณา
หลังจากนั้นจะส่งไฟล์วีดิโอและข้อมูลถอดเสียงและข้อความให้ชาวญี่ปุ่น จำนวน 1 คนเป็นผู้
ตรวจสอบความถูกต้อง 

เมื่อได้ข้อมูลถอดเสียงและข้อความที่ได้รับการตรวจสอบจากชาวญี่ปุ่นแล้ว ผู้วิจัยจะวิเคราะห์
ทั้งตัวบทที่เป็นวันจภาษา (Verbal Text) และตัวบททางสายตา (Visual Text) โดยใช้แนวคิดทฤษฎี
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของ Fairclough ในส่วนของตัวบทที่เป็นวัจนภาษาผู้วิจัยจะวิเคราะห์ Process 
(ภาคแสดง) โดยอ้างอิงจากการแบ่งประเภท Process ในภาษาญี่ปุ่นของ Tatsuki เป็นหลัก และจะ
วิเคราะห์โครงสร้างอื่นทางไวยากรณ์ เช่น คำศัพท์ ฯ และ/หรือวัจนปฏิบัติศาสตร์ ตามแต่จะมีข้อมูลที่
เอื้อต่อการวิเคราะห์ในภาพยนตร์โฆษณาแต่ละชุด สำหรับตัวบททางสายตา (Visual Text) จะ
วิเคราะห์เนื้อหาและข้อมูลที่ภาพยนตร์โฆษณานำเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่แสดงลักษณะภาพ
เหมารวมด้านเพศภาวะที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม (Ford et al., 1998; Furnham & Imadzu, 
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2002; Sakamoto et al. , 2003; Nobushima, 1999; Fujita, 1996, 2003; Pongsapitaksanti, 
2008) อันได้แก่บทบาทของตัวละคร พฤติกรรมของตัวละคร และสถานที่ที่ตัวละครปรากฏตัว  

ในข้ันตอนสุดท้ายผู้วิจัยจะนำทั้งตัวบทที่เป็นวันจภาษา (Verbal Text) และตัวบททางสายตา 
(Visual Text) มาวิเคราะห์ร่วมกันและอธิบายความเชิงพรรณนาถึงความเช่ือ ความคิด ค่านิยม วิถี
ปฏิบัติทางสังคมที่แฝงอยู่ในตัวบทที่ถูกผลิตและถ่ายทอดออกมาจากข้อมูลทั้งสองส่วน โดยจะใช้
บริบททางสังคมที่ได้ทบทวนวรรณกรรมไว้ในบทที่ 2 มาช่วยอธิบายความในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ช้ี ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง มิ ติ แ ห่ ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง ภ า ษ า แ ล ะ สั ง ค ม



 
 

บทท่ี 4 
 

การวิเคราะห์วาทกรรมในภาพยนตร์โฆษณา 

ภาพยนตร์โฆษณากลุ่มตัวอย่างที่จะนำมาวิเคราะห์ตัวบท (Text) โดยการวิเคราะห์วาทกรรม
เชิงวิพากษ์ คือโฆษณาที่ได้รับรางวัล Dentsu Awards ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-2019 ที่เข้าหลักเกณฑ์
พิจารณาที่ระบุไว้ในบทที่ 3 จำนวน 28 ชุด ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ตัวบท (Text) ทั้งตัวบทที่เป็นวัจนภาษา 
(Verbal Text) และตัวบททางสายตา (Visual Text) และจะนำเสนอผลการวิเคราะห์แบบการ
พรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ดังต่อไปนี้ 

 

4.1 วิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 1 

ปทีี่ได้รับรางวัล11: ค.ศ. 2004 สาขา: ซีรีย์ B           
บริษัท/องค์กร: Ajinomoto ผลิตภัณฑ์/บริการ: ผงปรงุรส 
ช่ืองานโฆษณา: ฤดูใบไม้ร่วง ซุปมิโซะของแม ่

 
11 ปีที่ได้รับรางวัลคือ ปทีี่ภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนั้น ๆ ได้รับรางวัล ซึ่งเป็นเวลา 1 ปีหลงัจากที่

ภาพยนตร์เรือ่งนั้นออกอากาศ เช่น ภาพยนตร์โฆษณาที่ได้รบัรางวัลในปีค.ศ. 2004 คือ ภาพยนตร์
โฆษณาที่ออกอากาศในปีค.ศ. 2003 

ภาพท่ี 4.1  ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ฤดูใบไม้ร่วง ซุปมิโซะของแม่” 
แหล่งท่ีมา:  Ajinomoto, 2003a. 
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ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้นำเสนอเรื่องราวของตัวละครหลัก 2 คนคือ แม่และลูกสาวที่กำลัง
สนทนากันอยู่ในครัว โดยผู้เป็นแม่ทำครัวไปพร้อม ๆ กับสนทนากับลูกสาวที่มีสีหน้าเศร้าสร้อย เนื้อ
เรื่องโดยสังเขปคือ ลูกสาวทะเลาะกับคนรักจึงกลับบ้านมาหาพ่อแม่ ผู้เป็นแม่กล่าวปลอบใจพร้อมทั้ง
ให้คำปรึกษาและชวนลูกสาวค้างที่บ้านอีกคืนโดยให้เหตุผลว่าคนเป็นพ่อจะได้ดีใจ แต่ตนเองนั้นจะไม่
อยู่บ้านเนื่องจากมีนัดออกไปงานแข่งร้องคาราโอเกะในคืนนั้น บทสนทนาระหว่างตัวละครแม่และลูก
สาวในห้องครัวเป็นดังต่อไปนี้ 
 

テキスト：久しぶりに帰った。 

娘：夕べはごめんね。遅くに。 

母：彼と喧嘩でもしたの？色々あるのよ、これからも。 

娘：よしっ。 

母：ねえ、今晩も泊まって行かない？ 

娘：ほっとする。 

母：お父さん喜ぶよ。 

娘：そうしよっかな。 

母：わたしは今晩カラオケ大会で留守なんだけどね。 

 

4.1.1 วิเคราะห์ตัวบทท่ีเป็นวัจนภาษา 
ตารางท่ี 4.1  ตารางวิเคราะห์ภาคแสดงที่ปรากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 1 

Process Type ลูกสาว แม่ พ่อ 

Dynamic  
（動性過程） 
 

Overt  
（顕在過程） 
 

Active 

（行動過程） 

喧嘩、 
しよう、 
泊まる、

帰った 

  

Emotional 
（感情過程） 

ほっと 
する 

 喜ぶ 

Static 

（静性過程）                                              

Stative  
（状態過程） 

 留守  

 
จากตารางที่ 4.1 จะพบว่าผู้ที่มีภาคแสดงเป็น Dynamic Process คือลูกสาวและพ่อเป็นหลัก 

Dynamic Process ที่ปรากฏในประโยคที่ลูกสาวเป็นประธานมี Active Process คือ「喧嘩する」 
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(ทะเลาะ)  「する」(ค้างคืน-แปลตามบริบท)  「泊まる」(ค้างคืน) 「帰る」(กลับบ้าน) และ 

Emotional Process คือ「ほっとする」(ค่อยยังช่ัว โล่งใจ)    
สำหรับผู้เป็นแม่ แม้จะเป็นผู้อยู่ในบทสนทนากับลูกสาวแต่กลับไม่มี  Dynamic Process ที่

แสดงถึงการกระทำของตนเอง มีเพียง Static Process ที่แสดงการมีอยู่ คือ Stative Process คำว่า
「留守」(ไม่อยู่) เท่านั้น สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นประสบการณ์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ขอบเขตการ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ในชีวิตประจำวันของผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นแมว่่าเกิดข้ึนอยู่ในขอบเขต
จำกัด  

นอกจากนั้น จากบทสนทนาในภาพยนตร์โฆษณาชุดน้ี ทั้งคำถามและคำปลอบใจของแม่ต่อลูก
สาวที่นั่งอยู่ในครัวด้วยสีหน้าเศร้าสร้อยว่า「彼と喧嘩でもしたの？ 色々あるのよ、これから

も。」(ทะเลาะกับแฟนมาหรือ มันก็เป็นอย่างนี้แหละ ทะเลาะกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ ไม่ใช่แค่ตอนนี้
หรอก) ตอนที่แม่ชวนลูกสาวให้ค้างที่บ้านต่ออีกคืน 「ねえ、今晩も泊まって行かない？」「お

父さん喜ぶよ。」(นี่ คืนน้ีค้างที่บ้านอีกสักคืนไหม พ่อเขาต้องดีใจแน่เลย) และประโยคสุดท้ายที่แม่
บอกลูกสาวว่า 「わたしは今晩カラオケ大会で留守なんだけどね」(แต่คืนน้ีแม่ไม่อยู่นะ จะไป
งานประกวดร้องคาราโอเกะ) คำพูดเหล่าน้ีของแม่แสดงให้เห็นว่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้อง
กับผู้หญิงนั้นล้วนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ความสัมพันธ์
กับคนรัก ความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง อีกทั้งจากที่แม่สามารถเดาได้ทันทีว่าลูกสาวกำลังมีปัญหาเรื่อง
ความสัมพันธ์กับคนรัก เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ย้ำว่าเรื่องหลักหรือเรื่องสำคัญในชีวิตของผู้หญิงไม่ใช่เรื่องอื่น
ใดนอกจากเรื่องความสัมพนัธ์ คำปลอบใจของแม่ที่กลา่วว่า「色々あるのよ、これからも。」(มัน
ก็เป็นอย่างนี้แหละ ทะเลาะกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ ไม่ใช่แค่ตอนนี้หรอก) ยังเป็นการนำเสนอภาพแม่เป็น
ผู้เช่ียวชาญทางด้านความสัมพันธ์ ย้ำให้เห็นประสบการณ์ของผู้หญิงที่แต่งงานจนมีลูกโตเป็นผู้ใหญ่
แล้วว่าผ่านประสบการณ์เกี่ยวกับความสมัพันธ์ของคนในครอบครัวมายาวนาน จนเข้าใจธรรมชาติของ
ความสัมพันธ์ว่าการกระทบกระทั่งเป็นเรื่องปรกติ 

สำหรับผู้ เป็นพ่ อมี เพี ยง Emotional Process คือ 「喜ぶ」สิ่ งนี้แสดงให้ เห็น ว่าพ่อมี
ปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกครอบครัวในระดับแสดงความรูส้ึกหรอืแสดงความคิดเหน็เท่านั้นแต่ไม่มีกิจกรรม
ร่วม เห็นได้จากตัวละครพ่อไม่ปรากฏในครัวหรือในกิจกรรมการปรึกษาหารือในครั้งนี้ 

 
4.1.2 วิเคราะห์ตัวบททางสายตา 
ฉากในภาพยนตร์โฆษณาน้ีเป็นฉากบทสนทนาในห้องครัวระหว่างแม่และลูกสาว กิจกรรมหลัก

ของแม่ตลอดบทสนทนาคือ ทำกับข้าว เก็บล้างจานชาม อุปกรณ์ทำกับข้าว และสุดท้ายคือ
รับประทานซุปมโิซะที่ตนเองเปน็คนทำ ส่วนลูกสาวนั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าวในครัวตลอดการสนทนาเช่นกัน 
ภาพที่นำเสนอออกมานั้นแสดงให้เห็นว่าที่ทางของผู้หญิงอยู่ในครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งของแม่ เห็นได้
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จากตลอดการสนทนา แม่ทำกิจกรรมทุกอย่างโดยไม่ขยับตัวออกจากพื้นทีท่ำอาหารในครัวเลย ในทาง
ตรงกันข้ามผู้เป็นพ่อนั้นได้รับการกลา่วถึงในบทสนทนาแต่มิได้ปรากฏตัวอยู่ในครัว แสดงให้เห็นถึงการ
มตีัวตนหรือบทบาทสำคัญในครอบครัว รวมทั้งยังแสดงให้เห็นว่าแม้พ่อจะมีความสำคัญในบ้านหรือ
ครอบครัวแต่ที่ทางของพ่อมิได้อยู่ในห้องครัว 

บทบาทของแม่ที่ ถูกนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณานี้คือ การดูแลครอบครัว (Caretaker) 
กล่าวคือ ดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกภายในครอบครัวทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ดังจะเห็นได้จาก
การที่แม่เป็นคนเตรียมอาหาร ให้คำปรึกษากับลูกสาวเมื่อลูกมีเรื่องไม่สบายใจ และชวนลูกสาวนอน
ค้างที่บ้านอีกคืนเพื่อให้พ่อดีใจ อีกทั้งการชักชวนลูกนอนค้างที่บ้านโดยบอกว่าผู้เป็นพ่อจะดีใจนั้นยัง
เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า แม่มีหน้าที่ เป็นตัวเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและลูกสาว อย่างไรก็ตาม 
โฆษณายังนำเสนออีกว่าถึงแม้แม่จะมีหน้าที่ดูแลสมาชิกในครอบครัว แต่ยังมีเวลาส่วนตัวเป็นของ
ตนเองไม่จำเป็นต้องคอยอยู่ดูแลครอบครัวอยู่ตลอดเวลา เห็นได้จากการที่แม่ชักชวนให้ลูกอยู่ค้างที่
บ้านแต่ตนเองกลับไม่อยู่เพราะมีแผนจะออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน 

ภาพของลูกสาวในภาพยนตร์โฆษณาถูกนำเสนอด้วยภาพหญิงสาวอายุประมาณ 20-30 ปคีาด
ว่าน่าจะอยู่ในวัยทำงาน แต่ภาพยนตร์โฆษณามิได้นำเสนอภาพหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของ
ตัวละครลูกสาว แต่ให้ข้อมูลเพื่อในผู้ชมอนุมานได้ว่าลูกสาวได้ย้ายออกจากบ้านพ่อแม่ไปแล้วและ
กลับมาบ้านเมื่อไม่สบายใจ ภาพของตัวละครลูกสาวที่นำเสนอออกมาจึงเป็นภาพของผู้หญิงอายุ
ประมาณ 20-30 ปีที่ไม่ทราบแน่ชัดว่าประกอบอาชีพใด แตก่ำลังมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนรัก 
 

4.2 วิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 2  

ปีที่ได้รับรางวัล: ค.ศ. 2004 สาขา: ซีรีย์ B 
บริษัท/องค์กร: Ajinomoto ผลิตภัณฑ์/บริการ: ผงปรงุรส 
ช่ืองานโฆษณา: ฤดูหนาว จะแต่งงานค่ะ 
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ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้นำเสนอเรื่องราวของตัวละครหลัก 2 คนคือ แม่และลูกสาวที่กำลัง
สนทนากันอยู่ในครัว โดยแม่กำลังสอนลูกสาวทำซุปมิโซะไปด้วยระหว่างสนทนา เนื้อเรื่องโดยสังเขป
คือแม่ถามลูกสาวว่าทำไมถึงให้ตนสอนทำซุป ลูกสาวตอบว่าอยากเรียนทำอาหารอย่างจริงจัง และได้
สารภาพกับแม่ในตอนท้ายของบทสนทนาว่าตนเองตัดสินใจจะแต่งงาน และตั้งใจจะบอกพ่อกับแม่
ตอนทานอาหารในวันน้ี บทสนทนาระหว่างตัวละครแม่และลูกในห้องครัวเป็นดังต่อไปนี้ 
 

母：何で今日そのつくり方を聞くの。 

娘：ちょっと真剣に覚えようと思ってさ。 

母：合格！ 

娘：合格？！ 

母：うん。 

娘：食事の時話そうと思ってたんだけどね。 

母：うん、何？ 

娘：えっと・・・結婚しようと思ってさ。 

母：ああ・・・ 

娘：そう。結婚しようと思って。 

母：お父さん泣くかな。 

娘：泣くかな。 

母：（笑） 

娘：（笑）     泣くよね。 

ภาพท่ี 4.2  ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ฤดูหนาว จะแต่งงานค่ะ” 
แหล่งท่ีมา:  Ajinomoto, 2003b. 
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4.2.1 วิเคราะห์ตัวบทท่ีเป็นวัจนภาษา  
ตารางท่ี 4.2  ตารางวิเคราะห์ภาคแสดงที่ปรากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 2 

Process Type ลูกสาว แม่ พ่อ 

Dynamic 
（動性過程） 

 
 

Overt  
（顕在過程） 
 

Active 

（行動過程） 
結婚しよう   

Emotional  
（感情過程） 

  泣く 

Verbal  
（発言過程） 

聞く、 
話そう 

  

Mutational 
（変容過程） 

合格   

Covert 
（潜在過程） 

Subjective  
（主観的過程） 

覚えよう、

思う 
  

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่าผู้ที่มีภาคแสดง Dynamic Process คือลูกสาวและพ่อเท่านั้น สำหรับ

แม่แม้จะเป็นผู้อยู่ในบทสนทนากับลูกสาวแต่กลับไม่มีภาคแสดงเลย กล่าวคือ แม่ไม่ได้กล่าวถึงเรื่อง
ของตนเองเลย 

ภาคแสดงที่ปรากฏในประโยคที่ลูกสาวเป็นประธานมีทั้ง Active Process 「結婚する」 

(แต่งงาน) Verbal Process 「聞く」(ถาม) 「話す」(บอก-แปรตามบริบท) และ  Subjective 
Process คื อ「覚える」(จ ำ)  「思う」( คิด ) แสด งให้ เห็ นป ระส บการ ณ์ ห รือกิ จกรรม ใน
ชีวิตประจำวันของผู้หญิงอายุประมาณ 20-30 ปว่ีามีกิจกรรมหลากหลายทั้งการลงมือทำ การพูด การ
ถาม และการนึกคิดหรือการวางแผนชีวิตของตนเองในอนาคต ตรงกันข้ามกับแม่ที่ไม่มีภาคแสดงที่
แสดงกิจกรรมหรือประสบการณ์ใด ๆ เลยในชีวิตประจำวัน 

อย่างไรก็ตามภาพยนตร์โฆษณานี้เป็นภาพยนตร์โฆษณาชุดเดียวกับภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 1 
บทสนทนาของแม่และลูกสาวยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ทั้งตอนที่ลูกสาวบอกกับแม่ว่าตน
กำลังจะแต่งงาน ตอนที่ลูกสาวบอกกับแม่ว่าต้ังใจจะบอกเรื่องนี้กับพ่อแม่ตอนทานอาหาร และตอนที่
แม่บอกว่าพ่อจะต้องร้องไห้แน่ ๆ ถ้ารู้ว่าลูกกำลังจะแต่งงาน ในขณะที่ระดับปฏิสัมพันธ์ของพ่อใน
ภาพยนตร์โฆษณาน้ีและภาพยนตร์โฆษณาชุด 1 ยังอยู่ในระดับเดิม คือเพียงนำเสนอเพียงความรู้สึก
เท่านั้น  
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4.2.2 วิเคราะห์ตัวบททางสายตา 
ภาพยนตร์โฆษณาน้ีเป็นโฆษณาที่อยู่ในชุดเดียวกับภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 1 ฉากของโฆษณายัง

เป็นการสนทนาระหว่างแม่และลูกสาวที่เกิดข้ึนในห้องครัวห้องเดิม แม่แต่งกายลักษณะเดิมคือ ใส่ชุด
อยู่บ้านพร้อมคล้องผ้ากันเปื้อน และแม้เนื้อหาในบทสนทนาระหว่างจะเปลี่ยนไป แต่ผู้เป็นแม่ยังคง
สาละวนกับการเตรียมอาหารขณะสนทนากับลูกสาวอยู่เช่นเดิม 

สำหรับพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของแม่ทั้งในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 1 และ 2 นำเสนอ
ภาพแม่ยืนอยู่ในพื้นที่เดิม คือหลังโต๊ะเตรียมอาหารภายในครัว แม้เมื่อลูกสาวเดินออกจากพื้นที่ครัว
เพื่อไปจัดอาหารบนโต๊ะทานข้าว ผู้เป็นแม่ยังคงไม่เดินออกมาจากครัว แต่ยืนสนทนากับลูกสาวอยู่ที่
เดิมโดยมีโต๊ะเตรียมอาหารกั้นอยู่ตรงกลาง ภาพเหล่านี้ย้ำให้เห็นว่าที่ทางของแม่อยู่หลังโต๊ะเตรียม
อาหารหรือภายในครัวเท่านั้น 

ภาพของลูกสาวที่นำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 2 แตกต่างจากภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 1 
เล็กนอ้ย กล่าวคือ โฆษณายังนำเสนอภาพลกูสาวคนเดิม แต่ในโฆษณาน้ีลูกสาวอยู่ในชุดสุภาพโดย
สวมเสื้อเช้ิตไว้ด้านในเสื้อกันหนาวดูคล้ายชุดทำงาน ประกอบกบับทสนทนาที่คุยกันคือ เรื่องการ
ตัดสินใจแต่งงานของลกูสาว ผู้ชมจึงสามารถอนมุานได้ว่าลูกสาวอาจอยู่ในวัยทำงานและกำลงัจะ
แต่งงาน 

บทบาทของผู้หญิงที่ปรากฏในภาพยนตร์โฆษณาน้ีมี 2 บทบาท คือ แม่และลูกสาว แต่ผู้เป็นลูก
สาวมีอีกบทบาทคือ ว่าที่ภรรยา ภาพยนตร์โฆษณาแสดงให้เห็นถึงหน้าที่ของแม่และภรรยาว่าคือ การ
ดูแลสมาชิกในครอบครัว โดยโฆษณาหยิบยกเรื่องการทำอาหารข้ึนมานำเสนอ ตัวละครแม่แสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนทั้งในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 1 และ 2 ส่วนตัวละครลูกสาวโฆษณานำเสนอว่ามา
เรียนทำอาหารกับแม่เนื่องจากตนเองกำลังจะแต่งงาน และประโยคที่ลูกสาวตอบเมื่อแม่ถามว่าทำไม
วันนี้ จึงขอให้สอนทำอาหารว่า 「真剣に覚えようと思ってさ」  (คิดว่าจะตั้งในเรียนทำอาหาร
จริง ๆ จัง ๆ เสียที) สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าลูกสาวตระหนักว่าเมื่อตนเองแต่งงานมีครอบครัวแล้ว 
การดูแลครอบครัวโดยการทำอาหาร คือหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของตนในฐานะภรรยา 

บทบาทของตัวละครแม่ยังมีอีกประการหนึ่งที่เป็นบทบาทเดียวกับภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 1 
คือการเป็นตัวเช่ือมความสัมพันธ์ให้กับสมาชิกในครอบครวั เห็นได้จากการที่ลูกสาวตั้งใจบอกเรื่องการ
ตัดสินใจแต่งงานให้แม่ทราบก่อน ฉากที่แม่กล่าวว่า 「お父さん泣くかな。」(พ่อเขาจะร้องไห้ไหม
นะ) ยังเป็นอีกหนึ่งฉากที่แสดงถึงการเป็นตัวเช่ือมความสัมพันธ์ให้กับสมาชิกในครอบครัวของแม่ และ
เป็นการย้ำถึงว่าเรื่องราวที่เป็นศูนย์กลางในชีวิตของแม่ คือเรื่องความสัมพันธ์กับบุคคลรอบ ๆ ตัวไป
พร้อม ๆ กัน 
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4.3 วิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 3  

ปีที่ได้รับรางวัล: ค.ศ. 2006 สาขา: การดำรงชีวิตและวัฒนธรรม 
บริษัท/องค์กร: Nippon Life Insurance ผลิตภัณฑ์/บริการ: ประกันชีวิต 
ช่ืองานโฆษณา: ฝนยามเย็น 

ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้มีตัวละครหลัก 3 คนคือ ผู้ชาย 2 คนและผู้หญิง 1 คน ทั้ง 2 คนเป็น
พนักงานบริษัทโดยผู้ชายที่ 2 อาวุโสกว่าผู้ชายที่ 1 และผู้หญิง เนื้อเรื่องโดยสังเขปคือ ผู้หญิงยืนติดฝน
อยู่หน้าสำนักงานแห่งหนึ่ง ผู้ชายที่ 1 เดินเข้ามาพร้อมทั้งอาสากางร่มไปส่งที่สถานีรถไฟ แต่ผู้ชายที่ 2 
ที่เดินเข้ามาภายหลังกลับขอให้ผู้ชายที่ 1 กางร่มไปส่งที่สถานีรถไฟ ผู้ชายที่ 1 จึงยื่นร่มให้กับผู้ชายที่ 
2 ไปโดยผู้หญิงได้แต่ยืนมองด้วยความงุนงง บทสนทนาระหว่างพนักงานบริษัททั้งสามคนใน
ภาพยนตร์โฆษณาเป็นดังต่อไปนี้ 
 

男１：傘持ってないの？駅まで入れて行こうか。 

女：いいんですか？ 

男１：（うなずく） 

男２：お、いいところにいた。駅まで入れてくれ。 

男１：あ、これ、使ってください。 

男２：いいのか。 

男１：（うなずく） 

男２：傘なくても大丈夫か？ 

ภาพท่ี 4.3  ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ฝนยามเย็น” 
แหล่งท่ีมา:  Nippon Life Insurance, 2005. 
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男１：問題ないです。 

男２：すまない。 

男１：いいえ。あ！いや、違うんだ。 

女：いいえ。いいんです。 

男１：実は俺（カバンから傘を出す） 

女：（笑） 

 

4.3.1 วิเคราะห์ตัวบทท่ีเป็นวัจนภาษา 
ตารางท่ี 4.3  ตารางวิเคราะห์ภาคแสดงที่ปรากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 3 

Process Type ผู้ชาย 1 ผู้หญิง ผู้ชาย 2 

Dynamic  
（動性過程） 

Overt  
（顕在過程） 

Active  
（行動過程） 

入れて行

こう、入

れてくれ 

 使って 

Static  
（静性過程） 

Stative  
（状態過程） 

いた   

Possessive  
（所有過程） 

 持って 
ない 

 

Attributive 

（属性過程） 

Judgmental  
（判断過程） 

 
いいんで

すか、い

いんです 
いいのか 

Manner  
（様態過程） 

Propensity  
（性質過程） 

大丈夫か   

 
จากตารางที่ 4.3 จะพบว่าผู้ที่มีภาคแสดงเป็น Dynamic Process คือ ผู้ชายที่ 1 และผู้ชายที ่

2 เท่านั้น ทั้งคำว่า「入れて行く」(กางรม่ไปส่ง-แปลตามบรบิท) 「使う」(ใช้) 「入れてくれ     

る」 (กางร่มไปส่งให้หน่อย-แปลตามบรบิท) ส่วนผูห้ญงิมเีพียง Static Process คือคำว่า「持つ」 

(มี) และ 「いい」(ไม่เป็นไร) โดยเป็นคำทีผู่้หญงิใช้ตอบผู้ชายที่ 1 เมื่อผู้ชายที ่1 บอกว่าจะกางร่มไป
ส่งทีส่ถานีรถไฟว่า 「いいんですか」(จะดหีรอืคะ) และเป็นคำที่บอกปฏิเสธว่าไม่เป็นอะไรหลังจาก
ผู้ชายที่ 1 ให้รม่แก่ผู้ชายที่ 2 ว่า「いいんです」(ไมเ่ป็นไรค่ะ) ภาคแสดงทีป่รากฏนี้แสดงใหเ้ห็นถึง
ประสบการณ์หรือกจิกรรมในชีวิตประจำวันของผู้ชายว่ามีพลวัตกว่าผู้หญิง เรื่องราวต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันผู้ชายเป็นผูก้ระทำ ส่วนผูห้ญงิเป็นเพียงผูม้ีส่วนร่วมในการกระทำนั้นมิใช่ผู้กระทำ  
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4.3.2 วิเคราะห์ตัวบททางสายตา  
เหตุการณ์ในภาพยนตร์โฆษณาชุดน้ีเป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนหน้าสำนักงานแห่งหนึ่งในเมืองใหญ่

ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนในช่วงเย็นวันหนึ่งที่ฝนตกลงมาหลังเวลาเลิกงาน โฆษณานำเสนอภาพผู้คนทั้ง
ชายและหญิงเดินเข้าออกมาจากประตูอาคารอย่างต่อเนื่อง ผู้คนส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย  มีผู้หญิงเดิน
ปะปนอยู่ประปราย ทุกคนที่เดินออกจากอาคารอยู่ในชุดทำงานและถือกระเป๋าเอกสาร นอกจากนั้น 
หากเรียงลำดับความสัมพันธ์ของตัวละครทั้ง 3 คนในภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ จะเห็นความสัมพันธ์
ตามลำดับช้ัน（上下関係）ที่มีอยู่ในสังคมการทำงาน คือ ผู้ชายที่ 2 เป็นผู้มีลำดับช้ันสูงที่สุด ตาม
ด้วยผู้ชายที่ 1 และผู้หญิงเป็นผู้ที่อยู่ลำดับล่างสุดของความสัมพันธ์ ภาพเหล่าน้ีแสดงให้เห็นโลกของ
สังคมคนทำงานที่เต็มไปด้วยผู้ชาย แม้จะมีผู้หญิงปะปนอยู่ด้วยแต่เป็นส่วนน้อย และอยู่ในลำดับช้ัน
ความสัมพันธ์ที่ด้อยที่สุด 

ความด้อยกว่าของผู้หญิงเห็นได้จากการแสดงสีหน้าในตอนที่ผู้ชายที่ 1 ยื่นร่มให้ผู้ชายที่ 2 
ผู้หญิงมีสีหน้างุนงง ตกใจ ระคนผิดหวัง แต่เมื่อผู้ชายที่ 1 หันหน้ากลับมาหาผู้หญิง ผู้หญิงกลับหลบ
สายตาเพื่อซ่อนความรู้สึกเอาไว้ในตอนแรก หลังจากนั้นจึงปรับสีหน้าให้เป็นปรกติ ก่อนจะรีบปฏิเสธ
ผู้ชายเป็นพัลวันว่าไม่เป็นอะไร การหลีกเลี่ยงการแสดงความรู้สึกของตนเองออกมาตรง ๆ เป็นอีก
เบาะแสหนึ่งที่ช้ีให้เห็นว่าผู้หญิงในภาพยนตร์โฆษณาอยู่ในลำดับช้ันความสัมพันธ์ช้ันใด 

นอกจากนั้นโฆษณายังเลือกใช้ตัวละครผู้หญิงที่มีช่วงอายุน้อยประมาณ  20 ต้น ๆ เป็นช่วง
เริ่มต้นชีวิตการทำงาน ตรงกันข้ามกับตัวละครผู้ชายที่มีอายุประมาณ 30-40 ปี สะท้อนภาพโครงสร้าง
ของสังคมการทำงานที่หากเป็นหญิงจะมีอายุน้อย แต่ในกรณีผู้ชายจะมีระยะเวลาในการทำงานมา
นานกว่าสังเกตได้จากวัยของตัวละครชายทั้ง 2 คน 
 

4.4 วิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 4  

ปีที่ได้รับรางวัล: ค.ศ. 2007 สาขา: เครื่องดื่ม 
บริษัท/องค์กร: Suntory Holdings ผลิตภัณฑ์/บริการ: วิสกี ้
ช่ืองานโฆษณา: พ่อมาโตเกียว 
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ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้มีตัวละครหลัก 2 คน คือพ่อและลูกสาว ทั้งสองเป็นคนวัยทำงาน โดย
ลูกสาวออกจากบ้านมาทำงานที่โตเกียว ส่วนพ่อทำงานอยู่ในเมืองอื่น เนื้อเรื่องโดยสังเขปคือ พ่อมาหา
ลูกสาวอย่างกะทันหันที่โตเกียวโดยอ้างว่ามาทำงาน ทั้งสองไปดื่มเหล้ากันที่บาร์แห่งหนึ่ง พ่อถามสาร
ทุกข์ของลูกสาว ลูกสาวตอบกลับมาว่าไม่มีอะไรต้องเป็นหว่ง หลังจากนั้นทั้งสองจึงได้แยกย้ายกันกลับ
ที่พัก บทสนทนาระหว่างพ่อกับลูกสาวเป็นดังต่อไปนี้ 
 

娘（N）：父が突然上京してきました。 

娘（C）：急に何？ 

父（C）：出張でさ。 

娘（C）：仕事？順調、順調、心配ないって。 

娘（N）：父嘘をつきました。 

父（C）：そっか。 

娘（N）：でも、父も嘘をついていた。 

父（C）：じゃな。 

娘（N）：本当は出張なってなかったくせに。 

父（N）：バレたか？ 

娘（N）：バレバレだって。 

父（N）：人生、美味しくなってきた。 

 

 

ภาพท่ี 4.4  ภาพยนตร์โฆษณาชุด “พ่อมาโตเกียว” 
แหล่งท่ีมา:  Suntory Holdings, 2006. 
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4.4.1 วิเคราะห์ตัวบทท่ีเป็นวัจนภาษา  
ตารางท่ี 4.4  ตารางวิเคราะห์ภาคแสดงทีป่รากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 4 

Process Type ลูกสาว พ่อ 

Dynamic  
（動性過程） 
 

Overt  
（顕在過程） 
 

Active 

（行動過程） 
 上京してきた、

出張、バレた、 

Emotional 
（感情過程） 

 心配ない 

Verbal  
（発言過程） 

（心配ない）っ

て、嘘をつきま

した 
嘘をついた 

Mutational  
（変容過程） 

 なってきた 

Static  
（静性過程）                                              

Attributive  
（属性過程） 

Qualitative  
（資質過程） 

 美しく 

Manner  
（様態過程） 

Propensity   
（性質過程） 

順調 急に、バレバレ 

 
จากตารางที่ 4.4 จะพบว่าทั้งพ่อและลูกสาวมีภาคแสดงทั้ง Dynamic Process และ Static 

Process แต่อย่างไรก็ดี หากเปรียบเทียบกันเฉพาะ Dynamic Process จะพบว่า Process ที่มีพ่อ
เป็นประธานมีหลากหลายทั้ ง Active Process 「上京する」(เดินทางไปโตเกียว) 「出張」 

(เดินทางไปทำงานนอกบริษัท) 「バレる」(ความแตก) Emotional Process 「心配する」(เป็น
ห่วง)  Verbal Process 「嘘をつく」(โกหก) Mutational Process 「なってくる」(กลายเป็น)
ในขณะที่ลูกสาวมีเพียง Verbal Process คือ 「って（言っている）」(พูด บอก) และ「嘘をつ

く」(โกหก) เท่านั้น แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในชีวิตประจำวันของพ่อหรือผู้ชายว่ามีหลากหลาย  
นอกจากนั้น ภาคแสดงที่เกี่ยวกับการกระทำของพ่อยังมีความจำเพาะเจาะจง กล่าวคือ มิใช่

กริยาที่แสดงการกระทำทั่ว ๆ ไปอย่าง 「する」(ทำ) หรือ「行く」(ไป)  แต่เป็น 「上京する」 

(เดินทางไปโตเกียว) และ「出張」(เดินทางไปทำงานนอกบริษัท) อีกทั้งยังมีพลวัตหรือความ
เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอสั งเกตได้ จาก Mutational Process 「なってくる」รวมทั้ ง Manner 
Process ที่ปรากฏทั้งพ่อและลูกสาว แต่ภาคแสดงของพ่อเป็นคำที่สื่อถึงการเคลื่อนไหวที่มีพลังและ
คล่องแคล่วมากกว่าลูกสาว กล่าวคือ พ่อคือคำว่า「急に」(กะทันหัน)  ส่วนลูกสาวคือคำว่า「順調」 

(ราบรื่น เป็นไปได้ด้วยดี) 
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ความแตกต่างกันของภาคแสดงของพ่อและลูกสาวสะทอ้นให้เห็นภาพในชีวิตประจำวันของชาย
และหญิงว่ามีการขับเคลื่อนหรือพลวัตที่ แตกต่างกัน ภาพยนตร์โฆษณาฉายให้ เห็นภาพใน
ชีวิตประจำวันของผู้ชายที่เต็มไปด้วยพลวัต มีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา ทั้งการทำงาน การเดินทาง 
ในขณะที่ภาพในชีวิตประจำวันของผู้หญิงนิ่ง มีการสื่อสาร (Verbal Process) แต่ไม่ปรากฏการ
กระทำ (Dynamic Process) 

นอกจากนั้นคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปในชีวิตของลูกสาวที่พ่อถาม คือเรื่องการทำงาน สื่อให้
เห็นถึงประสบการณ์ในโลกทางสังคม (Social World) ของพ่อว่าเรื่องสำคัญคือเรื่องงาน จึงทำให้
คำถามของพ่อที่มีต่อลูกสาวไม่ใช่เรื่องสุขภาพ หรือความสัมพันธ์ แต่เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องงาน และ
การที่ลูกสาวตอบคำถามว่า 「仕事？ 順調、順調、心配ないって。」 (งานหรือคะ ไปได้ด้วยดี 
บอกแล้วไงว่าไม่มีอะไรต้องห่วง) 「心配ないって」คือ 「心配しないと言ってます」แสดงให้
เห็นพ่อไม่ได้สอบถามเรื่องงานของลูกสาวในครั้งนี้เป็นครั้งแรก แต่เคยมีการถามไถ่มาก่อนแล้ว และ
ลูกสาวได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง สิ่งนี้ช่วยย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการ
ทำงานในโลกทางสังคมของพ่อ 
 

4.4.2 วิเคราะห์ตัวบททางสายตา  
นอกจากข้อมูลวัจนภาษาที่แสดงถึงพลวัตในชีวิตประจำวันของพ่อแล้ว ข้อมูลตัวบทบาทสายตา

หรือภาพที่ปรากฏในภาพยนตร์โฆษณายังนำเสนอออกมาในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ภาพของพ่อมี
การเคลื่อนย้าย (Mobility) อยู่ตลอดเวลาและเคลื่อนย้ายในปริมณฑลที่กว้างขวาง เริ่มจากริมถนน
ตอนนัดพบลูกสาว ร้านเหล้า หน้าชานชลา และในรถไฟเพื่อเดินทางกลับบ้าน ภาพของลูกสาวมีการ
เคลื่อนย้ายเช่นกันแต่อยู่ในขอบเขตที่แคบกว่า คืออยู่เฉพาะในเมืองที่ตนอาศัยอยู่  นอกจากนั้น
ยานพาหนะที่พ่อและลูกสาวใช้ในการเดินทางยังทำให้เห็นความเร็วในการเคลื่อนย้ายที่ต่างกัน 
กล่าวคือ พ่อเดินทางกลับบ้านด้วยรถไฟชินกันเซ็น ในขณะที่ลูกเดินทางกลับที่พักด้วยแท็กซี่  

สำหรับการแต่งกายของตัวละคร พ่อแต่งกายในชุดสูท ถือกระเป๋าเอกสารที่มองเพียงครั้งเดียว
จะสามารถอนุมานได้ทันทีว่าเป็นมนุษย์เงินเดือน ส่วนการแต่งกายของลูกสาวอยู่ในชุดกึ่งลำลองไม่ใช่
ชุดสูทหรือชุดทำงาน แตกต่างจากตัวประกอบหญิงอื่น ๆ  ที่เดินอยู่ในฉากด้วยชุดทำงาน ทำให้เมื่อมอง
การแต่งกายของลูกในครั้งแรกจึงไม่สามารถบอกได้ในทันที่ว่าเป็นคนทำงานหรือนักศึกษา แต่เมื่อพ่อ
ถามลูกสาวเกี่ยวกับการทำงาน ผู้ชมจึงไดข้้อมูลเพียงพอที่จะรับทราบได้ว่าลูกสาวทำงานแล้ว   

ภาพยนตร์โฆษณาชุดน้ีนำเสนอเรื่องราวความความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและลูกสาว โดยเล่าถึง
ความห่วงใยของพ่อที่มีต่อลูกสาวที่ย้ายออกจากบ้านมาทำงานในเมืองใหญ่ อย่างไรก็ตามจากการ
ดำเนินเรื่องโดยที่พ่อเดินทางมาหาลูกสาวถึงเมืองใหญ่ ส่วนลูกสาวเลือกโกหกพ่อว่าการทำงานเป็นไป
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ด้วยดีและตัดบทการสนทนาโดยการบอกผูเ้ป็นพ่อว่าไม่ต้องห่วง แสดงให้เห็นภาพการทำงานของหญิง
สาววัยรุ่นในเมืองใหญ่ว่าไม่มั่นคง (Insecurity) สร้างความไม่มั่นใจให้กับตนเองและคนในครอบครัว   

นอกจากนั้นในฉากสุดท้ายของภาพยนตร์โฆษณาที่พ่อรำพึงกับตนเองอย่างอาย ๆ ว่า 「バレ

たか」(ความแตกหรือนี่) เพื่อเป็นการเฉลยว่าพ่อเองได้โกหกลูกสาวเช่นกันเกี่ยวกับเหตุผลที่ตนมา
โตเกียว ทำให้ทราบว่าพ่อไม่ต้องการให้ลูกสาวทราบว่าตนเป็นห่วง ตีความได้ว่าพ่อตระหนักว่าการ
แสดงออกถึงความห่วงใยไม่ใช่คุณสมบัติของพ่อหรือของผู้ชาย  
 

4.5 วิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 5 

ปีที่ได้รับรางวัล: ค.ศ. 2008 สาขา: เครื่องดื่ม 
บริษัท/องค์กร: Suntory Holdings ผลิตภัณฑ์/บริการ: วิสกี้ 
ช่ืองานโฆษณา: วันเกิดของพ่อ 

 

ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้มีตัวละครหลัก 2 คนคือ พ่อและลูกสาว ซึ่งเป็นภาพยนตร์โฆษณาชุด
เดียวกับภาพยนตร์โฆษณา 4 เนื้อเรื่องโดยสังเขปคือ ลูกสาวโทรศัพท์มาถามพ่อว่าอยากได้อะไรเป็น
ขวัญวันเกิด แต่พ่อกลับตอบว่าไม่ต้องการอะไร จากนั้นลูกสาวจึงมาหาพ่อที่บ้านพร้อมกับของขวัญวัน
เกิดและมาด่ืมฉลองวันเกิดกับพ่อ บทสนทนาระหว่างพ่อกับลูกสาวเป็นดังต่อไปนี้ 

 
父（N）：東京の娘から電話がありました。 

娘（C）：誕生日のお祝い、欲しいものとかある？ 

ภาพท่ี 4.5  ภาพยนตร์โฆษณาชุด “วันเกิดของพ่อ” 
แหล่งท่ีมา:  Suntory Holdings, 2007. 
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父（C）：ないな。 

娘（C）：なんかあるでしょ。 

父（N）：別に喜ぶ年でもないし。 

父（C）：そんなことより、そっちはどう？ 

娘：（電話を切る） 

父（N）：昔は可愛かったんだけど。 

娘（C）：お届け物で～す。娘さんからです。 

父（C）：（笑） 

父（N）：人生、美味しくなってきた。 

 

4.5.1 วิเคราะห์ตัวบทท่ีเป็นวัจนภาษา  
ตารางท่ี 4.5  ตารางวิเคราะห์ภาคแสดงที่ปรากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 5 

Process Type ลูกสาว พ่อ 

Dynamic  
（動性過程） 
 

Overt  
（顕在過程） 
 

Emotional  
（感情過程） 

 喜ぶ 

Mutational  
（変容過程） 

 なってきた 

Static  
（静性過程）                                              
  

Possessive  
（所有過程） 

 ありました、 
ある、ない 

Attributive 

（属性過程） 

Mental 
Responsive 
（人的反応過程） 

 
 
 
 

欲しい 

  Personal 
（個性過程） 

可愛かった  

 
จากตารางที่ 4.5 จะพบว่าผู้ที่มีภาคแสดงเป็น Dynamic Process มเีพียงพ่อเท่านั้น คือ 「喜

ぶ」(ดีใจ) 「なってくる」(กลายเป็น)  นอกจากนั้นผูท้ี่มภีาคแสดงเป็น Static Process ส่วนใหญ่
ยังเป็นพ่อเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ Possessive Process ทั้งคำว่า「ある」(ได้รบัโทรศัพท-์
แปลตามบรบิท) 「ある」(มี)「ない」(ไม่มี)   ส่วนลูกสาวมี Static Process เพียง 1 คำคือ 「可

愛かった」(น่ารัก) ซึ่งถูกจัดอยู่ใน Personal Process โดยเป็นคำที่พ่อเล่าถึงลูกสาวว่า 「昔は可

愛かったんだけど。」(เมื่อก่อนเขาน่ารักนะ) แสดงประสบการณ์ของพ่อที่มีต่อลูกสาวในวัยเด็ก  
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4.5.2 วิเคราะห์ตัวบททางสายตา  
ในภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ถึงแม้ว่าในการวิเคราะห์ข้อมูลทางวัจนภาษา (Process) ที่กล่าวมา

ข้างต้นจะไม่ปรากฏภาคแสดงที่เป็น Dynamic Process ของทั้งตัวละครพ่อและลูก แต่ข้อมูลทาง ตัว
บททางสายตาหรือภาพที่นำเสนอออกมาในโฆษณานั้น แสดงให้เห็นพลวัต (Dynamic) ของตัวละคร
ทั้งสองอย่างชัดเจน  

ภาพยนตร์โฆษณานำเสนอภาพเกี่ยวกับพลวัตของตัวละครพ่อมีการเคลื่อนที่ไปในสถานที่ต่าง 
ๆ ตั้งแต่บนถนนในชุมชมที่มีรถรางว่ิงผ่านและมีผู้คนเดินสัญจรไปมา ถนนย่านหน้าอาคารร้านค้าที่ปิด
ทำการแล้ว และที่บ้าน อีกทั้งในแต่ละฉาก พ่อมีกิจกรรมหลากหลายทั้งเดิน พูดโทรศัพท์ หยิบดูรูป
วาดข้ึนมาดู ถึงแม้ว่าในเรื่องพ่อจะอาศัยอยู่ในเมอืงเล็ก ๆ ที่ไม่ใช่เมืองใหญ่อย่างโตเกียวที่ลูกสาวอาศัย
อยู่แต่กลับเห็นพลวัตของพ่อในเมืองเล็ก ๆ นี้อย่างชัดเจน 

สำหรับลูกสาวแม้จะอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ที่โฆษณานำเสนอให้เห็นภาพห้างสรรพสินค้าหรูหรา
ทันสมัย แต่ผู้คนที่เห็นในภาพนอกจากตัวละครลูกสาวล้วนเห็นเป็นเงาคนเดินผ่านไปมาเท่านั้น 
จากนั้นโฆษณาตัดภาพลูกสาวมากดกริ่งที่หน้าบ้านของพ่อทำให้ผู้ชมสามารถอนุมานได้ว่าลูกสาว
เดินทางมาจากโตเกียวเพื่อมาหาพ่อที่บ้าน แต่เป็นการอนุมานจากลำดับภาพที่เกิดเห็นมิใช่ภาพที่
นำเสนอ กล่าวคือ แม้โฆษณาจะนำเสนอถึงขอบเขตการเคลื่อนที่ของลูกสาวที่กว้างกว่าพ่อคือ หาซื้อ
ของจากโตเกียวและเดินทางมาหาพ่อที่บ้าน แต่กลับให้รายละเอียดการเคลื่อนที่เหล่านั้นน้อยมาก 
ผู้ชมรับรู้การเคลื่อนที่รวมทั้งกิจกรรมของลูกสาวได้จากการลำดับภาพ 

นอกจากนั้นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตการทำงานของพ่อยังนำเสนอออกมาอย่างเป็น
รูปธรรมคือ ตัวละครพ่ออยู่ในชุดสูทตามธรรมเนียมของมนุษย์เงินเดือนชาวญี่ปุ่น แสดงให้เห็นว่า
ทำงานอยู่ในบริษัทหรือหน่วยงานแห่งใดแห่งหนึ่ง นอกจากนั้นยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
หน้าที่ในการทำงาน สังเกตได้จากภาพผู้ชายอายุน้อยกว่าอีกคนเดินตามหลังพ่อขณะที่พ่อเดินคุย
โทรศัพท์กับลูกสาว เดินตามเมื่อตัวละครพ่อเดินและหยุดเมื่อตัวละครพ่อหยุด ทำให้สามารถอนุมาน
ได้ว่าพ่อทำงานอยู่ในระดับหัวหน้างาน มีลูกน้องคอยติดสอยห้อยตามแม้เดินทางออกไปทำงานนอก
บริษัท（出張）ในขณะที่โฆษณานำเสนอภาพลูกสาวในชุดลำลอง หากไม่มีข้อมูลจากภาพยนตร์
โฆษณาชุดที่ 4 ผู้ชมจะไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวละครลูกสาวทำงานแล้วหรือกำลังศึกษาอยู่  

การนำเสนอเรื่องราวว่าลูกสาวโทรศัพท์ไปถามพ่อว่าอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดหรือไม่ 
รวมทั้งการมาที่บ้านเพื่อฉลองวันเกิดกับผู้เป็นพ่อนั้นแสดงให้เห็นว่าลูกสาวให้ความสำคัญกับวันเกิด
ของผู้เป็นพ่อ ส่วนคำตอบของพ่อที่ปฏิเสธไปว่าไม่มีอะไรที่อยากได้ แล้วถามกลับไปว่า 「そんなこ

とより、そっちはどう？」(ของขวัญน่ะช่างเถอะ แล้วลูกล่ะเป็นอย่างไรบ้าง) กลับแสดงให้เห็นว่า
พ่อมิได้เป็นความสำคัญกับของขวัญวันเกิดแต่สนใจเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของลูกสาวมากกว่า สิ่ง
เหล่าน้ีแสดงให้เหน็ถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องบางเรือ่งที่ต่างกันของหญิงและชาย กล่าวคือ ในขณะ
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ที่ผู้หญิงให้ความสำคัญกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของคนรอบข้าง แต่ผู้ชายกลับให้ความสำคัญกับเรื่องที่
ใหญ่มากกว่าคือ เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของลูกสาว  
 

4.6 วิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 6  

ปีที่ได้รับรางวัล: ค.ศ. 2009 สาขา: เครื่องดื่ม 
บริษัท/องค์กร: Suntory Holdings ผลิตภัณฑ์/บริการ: วิสกี้  
ช่ืองานโฆษณา: คนรักของลูกสาว 

ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้มีตัวละครหลัก 3 คนคือ พ่อ ลูกสาว และคนรักของลูกสาว เป็น
ภาพยนตร์โฆษณาชุดเดียวกับภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 4 และ 5 เนื้อเรื่องโดยสังเขปคือ ลูกสาวพาคน
รักมาพบพ่อที่บ้านเพื่อขออนุญาตแต่งงาน บทสนทนาระหว่างตัวละครทั้งสามในภาพยนตร์โฆษณา
เป็นดังต่อไปนี้ 

 
彼氏（N）:彼女のお父さんに会いに行きました。 

娘（C）:お父さん 

父（C）:お！ 

彼氏（C）:お嬢さんと、けっ！（結婚） 

娘（C）:お父さん 

彼氏（N）:彼女、一人娘だから。 

ภาพท่ี 4.6  ภาพยนตร์โฆษณาชุด “คนรักของลกูสาว”  
แหล่งท่ีมา:  Sun tory Holdings, 2008. 
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父（C）:残念だな。嫌なやつなら一発なぐるだろうな。 

娘（C）:（ほっとしたため息） 

娘（C）:お待たせ。 

彼氏（N）:ウィスキーが嬉しかった。 

 

4.6.1 วิเคราะห์ตัวบทท่ีเป็นวัจนภาษา  
ตารางท่ี 4.6  ตารางวิเคราะห์ภาคแสดงที่ปรากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 6 

Process Type 
คนรักของ
ลูกสาว 

ลูกสาว พ่อ 

Dynamic  
（動性 
    過程） 
 

Overt  
（顕在 
    過程） 
 

Active  
（行動過程） 

会いに行

きまし

た、 
けっ（結

婚） 

お待たせ なぐる 

Static  
（静性 
    過程）                                              
  

Attributive 

（属性 
    過程） 

Mental Responsive 
（心的反応過程） 

嬉しかっ

た 
  

Manner  
（様態 
    過程） 

Emotional 
（感情過程） 

  残念だ 

 
จากตารางที่ 4.6 แสดงใหเ้ห็นว่าทกุตัวละครมีภาคแสดงทีเ่ป็น Dynamic Process ที่เป็น 

Active Process แตเ่ป็นภาคแสดงที่ทำใหเ้ห็นกิจกรรมแตกต่างกันไป กล่าวคือ คนรักของลูกสาว「結

婚する」(แต่งงาน) ลูกสาว「待たせる」(ปลอ่ยใหร้อ) พ่อ「なぐる」(ชก ต่อย) แสดงใหเ้หน็
ขอบเขตกจิกรรมของตัวละครที่แตกต่างกันไป อีกทัง้ภาคแสดงของลูกสาวคือ「待たせる」แต่อยู่ใน
รูปใหก้ระทำ（使役形）ผู้ที่กระทำหรอืผู้ทีร่อจรงิ ๆ นั้นคือ คนรักของลกูสาว 

 
4.6.2 วิเคราะห์ตัวบททางสายตา 
ข้อมูลทางตัวบททางสายตาของตัวละครทั้งสามถูกนำเสนอออกมาในแนวทางเดียวกับข้อมูล 

วัจนภาษา กล่าวคือ โฆษณานำเสนอภาพของตัวละครทั้งสามที่มีพลวัตอย่างชัดเจน ภาพพ่อเพิ่ง
เดินทางกลับมาจากที่ทำงาน ภาพลูกสาวพาคนรักที่ยังอยู่ในชุดทำงานมาที่บ้านในตอนเย็นหลังเลิก
งาน ภาพการสนทนาของตัวละครทั้งสาม แม้สถานที่ที่เป็นฉากหลักของโฆษณาจะเปน็บริเวณบ้าน แต่
การแต่งกายของตัวละครแต่ละคนทำให้สามารถเช่ือมโยงภาพกิจกรรมของแต่ละคนได้ในระดับหนึ่ง 
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สำหรับการนำเสนอภาพของตัวละครนั้น ตัวละครชายทั้งสองคนคือ พ่อและคนรักของลูกสาว
ถูกนำเสนอออกมาในภาพลักษณ์เดียวกันคือ คนทำงานหรือมนุษย์เงินเดือน เห็นได้จากการแต่งกาย
ทั้งสองที่อยู่ในชุดสูทสากลถือกระเป๋าเอกสาร ขณะที่ลูกสาวอยู่ในชุดลำลองที่ไม่สามารถระบุได้แน่ชัด
ว่าประกอบอาชีพอะไร เช่ือมโยงให้เห็นสังคมการทำงานที่เต็มไปด้วยผู้ชายที่คร่ำเคร่งและจริงจังกับ
การทำงาน ส่วนผู้หญิงมีภาพความคร่ำเคร่งที่เบาบางกว่า 

บทบาท “ลูกสาว” ภาพที่ถูกนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาชุดนีคื้อ การพาคนรักมาพบพ่อเพื่อ
ขออนุญาตแต่งงาน การตัดสินใจเรื่องใหญ่ในชีวิตผู้เป็นลูกต้องบอกกล่าวและได้รับการยินยอมจาก
บิดาเสียก่อน ฉากที่แสดงให้เห็นว่าการยินยอมจากพ่อเป็นเรื่องสำคัญคือ ฉากที่พ่อหุนหันเดินออกไป
จากห้องและลูกสาวร้องเรียกพ่ออย่างตกใจและรีบลุกเดินตามไป และคำพูดสุดท้ายของชายหนุ่มที่
แสดงความดีใจและโล่งใจว่า「ウィスキーが嬉しかった。」(ผมดีใจมากที่ได้ร่วมดื่มวิสกี้)  

แต่อย่างไรก็ตามโฆษณายังนำเสนอบทบาทของผู้ชายในฐานะ “คนรัก” ด้วยว่าต้องเป็นผู้นำ
ของผู้หญิง ดังจะเห็นได้จากผู้ที่เป็นคนเอ่ยปากขออนุญาตแต่งงาน คือชายหนุ่มซึ่งเป็นคนรักของลูก
สาว ไม่ใช่ตัวลูกสาว ฉากนี้แสดงนี้ รวมถึงการเข้ามาขออนุญาตแต่งงานกับพ่อนั้น สะท้อนให้เห็นถึง
แนวคิดแบบขงจื๊อ ว่าผู้ที่ทำอำนาจติดสินใจหรือกระทำเรื่องสำคัญในครอบครัวคือผู้ชาย ไม่ใช่ผู้หญิง 
พร้อม ๆ กันนั้นยังสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจของพ่อกับลูกสาว และคนรักกับลูกสาว
ไว้อีกด้วย 
 

4.7 วิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 7  

ปีที่ได้รับรางวัล: ค.ศ. 2009 สาขา: กิจการสาธารณะ 
บริษัท/องค์กร: สมาคมแพทย์ญีปุ่่น ผลิตภัณฑ์/บริการ: สมาคมแพทย์ญีปุ่่น
ช่ืองานโฆษณา: แพทย์เวร 
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ตัวละครหลักที่ปรากฏในภาพยนตร์โฆษณานี้มีเพียง 1 คนคือ นายแพทย์เวร แต่เสียงเล่าเรื่อง
ให้ผู้ชมฟังเป็นของผู้หญิง เล่าเรื่องในฐานะภรรยาของนายแพทย์ และเสียงผู้ชายอีกหนึ่งคนที่เล่าเรื่อง
ในฐานะเป็นตัวแทนของสมาคมแพทย์ญี่ปุ่น ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลทางวัจนภาษาผู้วิจัยจะไม่นำ
ข้อมูลเสียงของผู้ชายที่เล่าเรื่องในฐานะตัวแทนสมาคมแพทย์ญี่ปุ่นมาใช้ในการวิเคราะห์ เนื่องจากเป็น
เสียงที่เป็นตัวแทนสถาบันไม่แสดงความสัมพันธ์ของผู้ชายและผู้หญิงในสังคม 

เนื้อเรื่องโดยสังเขปคือ ภรรยาของนายแพทย์กำลังเล่าเรื่องการทำงานของสามีที่ต้องเข้าเวรอยู่
บ่อยครั้งจนแทบไม่ได้กลับบ้าน แทบไม่มีเวลาพักผ่อน ทั้งยังไม่มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมของลูกที่
โรงเรียน บทบรรยายเล่าเรื่องในภาพยนตร์โฆษณาเป็นดังต่อไปนี้ 
 

妻：今日は帰れるの。それが私の口癖ですね。子供の運動会、来たことない 

 です。医師としては頑張 ってほしいですけど、もう少し休んで欲しい 

 です。月に５-６回は当直してますね。３時間くらいじゃないですか、睡眠 

 時間は。患者さんの方がもっと大変だからっていつも言うんです。 

ナレーター(男)：およそ 4人に一人の勤務医が過労死の基準を超えた時間外勤務 

 をしている。 

テキスト：医師だから当然？はたしてそうでしょうか。 

ナレーター(男)：過酷な医療の現場を改善するため、国に様々な提言をして 

 います。 

テキスト：医師たちは闘っている。医師不足というもう一つの大きな病と。 

ナレーター(男)：日本医師会です。 

ภาพท่ี 4.7  ภาพยนตร์โฆษณาชุด “แพทย์เวร” 
แหล่งท่ีมา:  Japan Medical Association, 2008. 
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4.7.1 วิเคราะห์ตัวบทท่ีเป็นวัจนภาษา  
ตารางท่ี 4.7  ตารางวิเคราะห์ภาคแสดงที่ปรากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 7 

Process Type นายแพทย ์ ภรรยา 

Dynamic  
（動性過程） 
 

Overt  
（顕在過程） 
 

Active   
（行動過程） 

帰れる、 
来た、頑張っ

て、休んで、

当直してます 

 

Verbal  
（発言過程） 

言うんです  

Static  
（静性過程）                                              

Attributive 

（属性過程） 
Mental Responsive 
（人的反応過程） 

 
（頑張って、

休んで） 
ほしい 

 
จากตารางที่ 4.7 ผูท้ี่มีภาคแสดงเป็น Dynamic Process มีเพียงผู้เป็นแพทยเ์วรเท่านั้น แมผู้้

เล่าเรื่องจะเป็นภรรยาของนายแพทย์เวร แต่ผูเ้ป็นภรรยาเล่าถึงเรื่องการทำงานของสามเีป็นหลัก 
ภรรยาไดแ้ทรกความรู้สกึของตนเองบางส่วนขณะเล่าเรื่องตามที่ปรากฏใน Static Process ทีเ่ป็น 
Mental Responsive Process「（頑張って）ほしい」(อยากให้ (พยายาม))「（休んで）ほし

い」(อยากให้ (พักผ่อนบ้าง)) แต่อย่างไรก็ตามผูท้ี่ภรรยาต้องการให้พยายาม「頑張る」และพักผ่อน
「休む」คือ ผูเ้ป็นสาม ี

ภาคแสดงของนายแพทย์เวรที่เป็น Dynamic Process ที่เปน็ Active Process แสดงกิจกรรม
ในชีวิตของนายแพทย์ไว้อย่างเป็นรปูธรรมทัง้「帰れる」(กลับบ้าน) 「来る」(มา) 「頑張る」 
(พยายาม) 「休む」(พกัผ่อน) 「当直する」(เข้าเวร) 

ภาคแสดงเหล่าน้ีแสดงให้เห็นภาพประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของชายและหญิง ทีผู่้ชาย
ต่อสู้ในชีวิตการทำงานอยู่นอกบ้าน ส่วนผู้หญิงไม่ได้เป็นคนออกไปดำเนินกิจกรรมเช่นเดียวกบัผู้ชาย 
ทำได้เพียงแสดงความรูส้ึกของตนที่มีต่อผู้ชาย  

 
4.7.2 วิเคราะห์ตัวบททางสายตา  
ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้นำเสนอภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่โหดร้ายของนายแพทย์ผู้หนึ่ง 

ตั้งแต่สภาพความเหนื่อยล้าหน้าห้องผ่าตัด ความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าจากการอดนอน การทำงานใน
สภาพร่างกายอ่อนเพลียทั้งกลางวันและกลางคืน โดยมีภรรยาเป็นเพียงผู้เฝ้าดูและเล่าเรื่อง แสดงถึง
สภาพของผู้หญิงที่มิได้ออกไปทำงานนอกบา้นเช่นเดียวกับสามี เป็นเพียงผู้เฝ้ามองดูความเหน็ดเหนื่อย
นั้นแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ 
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นอกจากนั้นภาพการทำงานของนายแพทย์เวร แม้จะเป็นฉากในโรงพยาบาลที่ควรมีภาพผู้คน
พลุกพล่าน แต่ในฉากกลับไม่มีตัวละครอื่นร่วมอยู่เลยทั้งกลางวันและกลางคืน สะท้อนให้เห็นภาพที่
ผู้ชายต้องต่อสู้อยู่เพียงผู้เดียวในสมรภูมินอกบ้าน ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับข้อมูลที่ภรรยาเป็นคน
เล่าว่าสามีทำงานหนักจนไม่เคยมางานร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนลูก แต่หากคิดในทางตรงกันข้ามจะ
พบว่าผู้หญิงเองก็ต้องต่อสู้อยู่เพียงผู้เดียวในสมรภูมิในบ้านเช่นกัน 

ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้นำเสนอบทบาทของชายและหญิงในฐานะ “สามีและภรรยา” สามี
ประกอบอาชีพเป็นนายแพทย์รับหน้าที่ทำงานนอกบ้าน ส่วนภรรยารับหน้าที่ดูแลบ้านและสมาชิกใน
ครอบครัว ประโยคที่ภรรยาเล่าว่า 「子供の運動会、来たことないです。医師としては頑張 

ってほしいですけど、もう少し休んで欲しいです。」(งานกีฬาสีที่โรงเรียนของลูกเขาก็ไม่เคย
ไป ในฐานะหมอฉันก็อยากให้เขาพยายามนะ แต่ก็อยากให้พักผ่อนมากกว่านี้อีกสักนิด) แสดงให้เห็น
ว่าผู้หญิงตระหนักดีถึงหน้าที่ของตนในการเลี้ยงดูบุตร และหน้าที่ของสามีในการทำงานหาเลี้ยง
ครอบครัวเป็นอย่างดี จึงไม่ตำหนิสามีที่งานยุ่งจนไม่สามารถช่วยตนเองเลี้ยงดูบุตรได้ ซ้ำยังเห็นใจและ
ต้องการให้พักผ่อนให้มากกว่าเดิม 

 

4.8 วิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 8 

ปีที่ได้รับรางวัล: ค.ศ. 2009 สาขา: สินค้าบรโิภค 
บริษัท/องค์กร: Ezaki Glico Co., Ltd ผลิตภัณฑ์/บริการ: ขนมปังอบกรอบ
ช่ืองานโฆษณา: พบกันอีกครัง้ 

 

ภาพท่ี 4.8  ภาพยนตร์โฆษณาชุด “พบกันอีกครัง้” 
แหล่งท่ีมา:  Ezaki Glico Company, Limited, 2008. 
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ภาพยนตร์โฆษณาชุดน้ีมีตัวละครหลัก 4 คนคือ ผู้ชาย 3 คน ผู้หญิง 1 คน โดยตัวละครหลักนั้น
เป็นตัวละครจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องซะซะเอะซัง ประกอบไปด้วย “คัทซึโอะ” พี่ชายของวากะเมะ 
“วากะเมะ” น้องสาวของคัทซึโอะ “ทะระโอ” หลานชายของคัทซึโอะและวากะเมะ “อิคุระ” 
ลูกพี่ลูกน้องของคัทซึโอะและวากะเมะ โฆษณาเล่าถึงการพบกันอีกของตัวละครทั้งสี่ในวันทำบุญ
ครบรอบวันตายของสมาชิกคนใดคนหนึ่งในบ้านอิโซะโนะ บทสนทนาของตัวละครในภาพยนตร์
โฆษณาเป็นดังต่อไปนี้ 

 
ワカメ：二人ともすごい久しぶりじゃない。 

タラオ：昔は毎日会ってたんだけどね。 

イクラ：あ！カツオ兄さん。 

カツオ：こんちゃー。お！スーパーカー駐禁きてるぞ。 

イクラ：あ！やべぇ！ 

イクラ：今時そんな言い方はしない。 

タラオ：あれ、イクラちゃんのなの？ 

僧侶：法事を始めさせていただきます。 

 

4.8.1 วิเคราะห์ตัวบทท่ีเป็นวัจนภาษา  
 ตารางท่ี 4.8  ตารางวิเคราะห์ภาคแสดงที่ปรากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 8 

Process Type 

วะ
กะ

เม
ะ 

ทะ
ระ

โอ
ะ 

อิค
ุระ

 

คัท
ซึโ

อะ
 

พร
ะ 

Dynamic  
（動性 
 過程） 
 

Overt  
（顕在 
 過程） 
 

Active   
（行動過程） 

 会う 会う  
始めさ

せて頂

きます 

Verbal  
（発言過程） 

  

（そん

な言い

方は）

しない 

  

Static  
（静性 
 過程）                                              

Attributive 

（属性 
 過程） 

Mental 
Responsive 
（人的反応 
 過程） 

  やべぇ   

Manner 
（様態 
    過程） 

Propensity 
（性質過程） 

 久しぶ

り 
久しぶ

り 
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จากตารางที่ 4.8 จะพบว่าผู้ที่มีภาคแสดงเป็น Dynamic Process มีเฉพาะผู้ชายเท่านั้นคือ   
「会ったん」 (พบเจอ)  「（そんな言い方は」しない」(ไม่เรียกแบบนั้น)  ผู้หญิงคือ วากะเมะ
แม้จะอยู่ในบทสนทนาด้วยแต่ไม่มีภาคแสดง กล่าวคือ มิได้พูดหรือกล่าวถึงเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง มี
เพียงการกล่าวทักอิคุระ-ผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องกับทะระโอะ-ผู้เป็นหลานว่าทั้งสองไม่ได้เจอกันนานแล้ว
เท่านั้น ผู้ชายอีกคนที่มีภาคแสดงในบทสนทนาน้ีคือ พระที่เป็นประธานในพิธีทำบุญ 「法事を始め

させていただきます」(ขอเริ่มพิธีทำบุญ ณ บัดน้ี) 
ข้อมูลวัจนภาษายังคงแสดงให้เห็นโลกทางสังคมของหญิงและชายที่มีพลวัตต่างกัน กล่าวคือ

แสดงให้เห็นภาพของผู้ชายมีกิจกรรมในชีวิตประจำวันมากกว่าผู้หญิงมีทั้งกิจกรรมในการลงมือทำ 
(Active Process) และการพูดหรือแสดงความคิดเห็น (Verbal Process) 
 

4.8.2 วิเคราะห์ตัวบททางสายตา 
อย่างไรก็ตามข้อมูลตัวบททางสายตากลับนำเสนอภาพผู้หญิงมีกิจกรรมมากกว่า กล่าวคือ

ผู้หญิงคือวากะเมะ ทำหน้ายกน้ำชามาต้อนรับแขกที่มาร่วมงานทำบุญฯ ในขณะที่ตัวละครชายทั้ง
พี่ชาย (คัทซึโอะ) ลูกพี่ลูกน้อง (อิคุระ) และหลานชาย (ทะระโอะ) ที่เป็นลูกหลานของบ้านอิโซะโนะ
เช่นกันกลับไม่ได้ทำอะไรเลย 

แม้จะเห็นกิจกรรมของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในข้อมูลทางตัวบททางสายตาก็ตาม แต่ปริมณฑล
นั้นคือ พื้นที่ภายในบ้าน สิ่งนี้สะท้อนถึงบทบาทของผู้หญิงว่ามีหน้าที่เป็นผู้ดูแลหรืออำนวยความ
สะดวกสบายแก่สมาชิกภายในบ้าน (Caretaker) ไม่ว่าจะอาวุโสมากหรืออาวุโสน้อยกว่าตน จากที่
วากะเมะต้องเป็นคนยกน้ำชามาเสิร์ฟลูกพี่ลูกน้องและหลานชายของตน นอกจากนั้นการที่คัทซึโอะ
เดินเข้ามาในห้องรับแขกทั้งที่อยู่ในชุดเล่นเบสบอล และกล่าวทักอิคุระเรื่องรถซูเปอร์คาร์โดนใบสั่ง
หน้าบ้าน สิ่งนี้แสดงให้เหน็ว่าตลอดเวลาที่วากาเมะออกมาทำหน้าทีร่ับแขกที่มางานในบ้าน คัทซึโอะผู้
ควรจะอยู่ในฐานะเจ้าภาพของงานเนื่องจากเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านอิโซโนะกลับออกไปเล่นเบส
บอลอยู่นอกบ้านและเพิ่งเดินกลับเข้าบ้านมาเมื่อแขกมาเกือบครบแล้ว ภาพเหล่าน้ีย้ำการเป็นผู้ดูแล
ของผู้หญิง ในขณะเดียวกันก็เป็นการตอกย้ำว่างานบริการผู้อื่นไม่ใช่งานของผู้ชาย 
 

4.9 วิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 9 

ปีที่ได้รับรางวัล: ค.ศ. 2009 สาขา: การดำรงชีวิตและวัฒนธรรม 
บริษัท/องค์กร:  Alpine Co., Ltd ผลิตภัณฑ์/บริการ: ชุดช้ันใน 
ช่ืองานโฆษณา: สัมภาษณ์งาน 
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ตัวละครหลักของภาพยนตร์โฆษณาชุดน้ีประกอบด้วยผูห้ญงิ 1 คน ผู้ชาย 2 คน โดยผู้หญิงเป็น
ผู้ถูกสมัภาษณ์งาน และผู้ชายอีก 2 คนเป็นผู้สมัภาษณ์งาน เนื้อเรื่องโดยสังเขปคือ ตัวละครผู้หญิงถาม
ข้ึนเมื่อการสมัภาษณ์งานจบลงว่าไม่มีการประกวดชุดว่ายน้ำหรือ ชายผู้สัมภาษณ์ทั้งสองปฏิเสธว่าไม่มี
แตผู่้หญงิไม่ฟังและยงัถอดเสื้อผ้าของตนเองออกเนื่องจากอยากอวดชุดช้ันในที่ใส่มา บทสนทนาของ
ตัวละครทัง้สามในภาพยนตร์โฆษณาเป็นดังตอ่ไปนี้  

 
男１：面接は以上です。 

女：え！ないんですか、水着審査。 

男１：水着審査！？ 

女：はい。あ！あ！大丈夫です。あの、もう、お時間取らせませんから。   

中に着ておりますから。 

男１：あ！ 

女：すぐ脱げるようにして参りました。 

男２：あ！これ、レジ係の面接ですよ。 

ナレーター：見せたくなる。エステ WAM. 

男２：採用しよう、ね。あしたから来てもらおう、ね。 

男１：ですね。 

 
 
 
 

ภาพท่ี 4.9  ภาพยนตร์โฆษณาชุด “สัมภาษณ์งาน” 
แหล่งท่ีมา:  Alpine Company, Limited, 2008. 
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4.9.1 วิเคราะห์ตัวบทท่ีเป็นวัจนภาษา 
ตารางท่ี 4.9  ตารางวิเคราะห์ภาคแสดงที่ปรากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 9 

 
ตารางที ่4.9 ทัง้ตัวละครหญงิและชายมีภาคแสดงที่เป็น Dynamic Process ในหมวด Active 

Process ที่แสดงการกระทำเช่นกัน โดยภาคแสดงของตัวละครชายคือ 「採用する」(รบัเข้าทำงาน 
จ้างงาน) ส่วนภาคแสดงของของตัวละครหญิงมทีั้ง 「（時間を）取らせません」(ไม่ใหเ้สียเวลา)
「着る」 (ใส่) 「脱げる」 (ถอด) อย่างไรก็ตามสิ่งทีเ่หน็ได้จากภาคแสดงของตัวละครทัง้สองฝ่าย
คือความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ขอบเขตในการกระทำในบริบทการสมัภาษณ์งาน กล่าวคือ ภาคแสดงที่ตัว
ละครฝ่ายชายใช้คือ 「採用する」จ้างงาน แสดงถึงอำนาจของตัวละครชายที่มีมากกว่าฝ่ายหญิงใน
บริบทนี้ ในขณะที่ภาคแสดงของฝ่ายหญิงในบริบทการสัมภาษณ์งานคือ「（時間を）取らせませ

ん」(ไม่ให้เสียเวลา)「着る」(ใส)่ 「脱げる」(ถอด) แสดงความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ดอ้ยกว่า 
สามารถทำไดเ้พียงการกระทำเลก็ ๆ น้อย ๆ เท่านั้น 

 
4.9.2  วิเคราะห์ตัวบททางสายตา 
ภาพที่โฆษณานำเสนอคือ ผู้ชายสองคนกำลังสัมภาษณ์งานผู้หญิง ผู้ชายทั้งสองอยู่ในชุดทำงาน 

เช่นเดียวกับผู้หญิงที่อยู่ในชุดสภุาพเพื่อมาสัมภาษณ์งาน แต่เมื่อสัมภาษณ์จบตัวละครหญิงกลับถามตัว
ละครชายว่า「え！ないんですか、水着審査。」(เอ๊ะ ไม่มีรอบชุดว่ายน้ำหรือคะ) ตัวละครผู้ชาย
ตอบว่าไม่มี ตัวละครผู้หญิงไม่สนใจกลับถอดเสื้อผ้าของตนเองออก ในระหว่างที่ตัวละครหญิงกำลัง
ถอดเสื้อผ้า มีเสียงทักท้วงจากตัวละครชายเบา ๆ ว่า「あ！これ、レジ係の面接ですよ。」 

(เดี๋ยว! นี่มันสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเก็บเงินนะครับ) เมื่อถอดเสื้อผ้าจนเหลือเพียงแต่ชุดช้ันในแล้ว
ตัวละครหญิงจึงยืนโพสต์ท่าโชว์ชุดช้ันในของตนอย่างภาคภูมิใจ ทั้งที่ด้านนอกเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มี
ผู้คนเดินไปมาขวักไขว่ไปมา โฆษณาจบลงด้วยเสียงตัวละครชายกระซิบคุยกันว่า「採用しよう、  

ね。あしたから来てもらおう、ね。」(รับคนนี้เข้าทำงานเถอะ ให้มาทำงานตั้งแต่พรุ่งนี้ เลย) 
และตัวละครหญิงกลับมาใส่เสื้อผ้าของตนด้วยท่าทางพึงพอใจเป็นอย่างมาก 

Process Type ผู้ชาย 1 ผู้ชาย 2 ผู้หญิง 

Dynamic  
（動性過程） 
 

Overt  
（顕在過程） 
 

Active   
（行動過程） 

 
採用しよ

う、来て

もらう 

（お時間）

取らせま

せん、 
着る、 
脱げる 

Static  
（静性過程）                                              

Manner 
（様態過程） 

Propensity 
（性質過程） 

  大丈夫 



69 
 

ในภาพยนตร์โฆษณาน้ีผู้หญิงมิได้ไม่ทราบว่าการสัมภาษณ์งานไม่มีการประกวดชุดว่ายน้ำ แต่
ยังทำหมือนไม่รู้แล้วถอดเสื้อผ้าเพื่อโชว์ชุดช้ันในที่เตรียมมา สื่อให้เห็นถึงภาพของผู้หญิงสนใจเพียง
เรื่องความสวยงามของรูปลักษณ์ภายนอกของตนเอง โดยไม่สนใจว่าบริบทตรงหน้าว่าเกี่ยวข้องกัน
หรือไม่ ในขณะที่ตัวละครชายแม้จะทักท้วงตัวละครหญิงในคราวแรกแต่ก็มิได้จริงจัง และในท้ายที่สุด
ยังตกลงกันว่าจะจ้างผู้หญิงและให้มาทำงานในวันรุ่งข้ึน สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ชายเองก็ให้ความสำคัญ
กับรูปลักษณ์ภายนอกไม่ต่างจากผู้หญิง 

 

4.10 วิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 10 

ปีที่ได้รับรางวัล: ค.ศ. 2010 สาขา: กิจการ 
บริษัท/องค์กร:  Tokyo Gas ผลิตภัณฑ์/บริการ: โฆษณาองค์กร 

ช่ืองานโฆษณา: สายสัมพันธ์ครอบครัว ข้าวผัดฝีมือพ่อ 

ภาพยนตร์โฆษณาชุดน้ีเป็นเรื่องราวของพ่อกับลูกสาว โดยเนื้อเรื่องคือ ลูกสาวกลับมาหาพ่อที่
บ้านก่อนวันแต่งงานเพื่อมาขอให้พ่อทำข้าวผัดที่พ่อเคยทำให้ทานตอนเด็ก ๆ ให้ทานอีกครั้ง บท
สนทนาของตัวละครพ่อและลูกสาวในภาพยนตร์โฆษณาเป็นดังต่อไปนี้ 

 
娘（C）：お父さんのチャーハンが食べたい。 

娘（N）：気がつくと私は泣き出していた。 

父（C）：あ。 

ภาพท่ี 4.10  ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “สายสัมพันธ์ครอบครัว ข้าวผัดฝีมือพ่อ” 
แหล่งท่ีมา: Tokyo Gas, 2009. 
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娘（N）：お父さんのチャーハンは卵かけごはんを、ただ炒めただけみたいな 

 やつで、パラパラというより、パサパサだし、隠し味のソースは隠 

 れていないし。お父さんのチャーハンは 

父（C）：お！今日はチャーハンだ。 

娘（N）：お母さんが風邪の時とか、怒って実家に帰っちゃった時とか、そんな 

 時に決まって、出てくるものだった。 

父（C）：うまいか。うまいか。 

娘（N）：慣れない料理。慣れない二人きり。高校生になって 

父（C）：あ！今日は 

娘（C）：食べてきた。 

娘（N）：外食も増えて。そのチャーハンを食べることもなくなったけれど。結   

 婚式の三日前。 

娘（C）：お父さんのチャーハンが食べたい。 

父（C）：うまいか。うまいか。 

娘（N）：あの時は言えなかったけど。 

娘（C）：うまい。 

娘（N）：後、ありがとう、お父さん。 

 

4.10.1 วิเคราะห์ตัวบทท่ีเป็นวัจนภาษา 
ตารางท่ี 4.10  ตารางวิเคราะห์ภาคแสดงทีป่รากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 10 

Process Type ลูกสาว พ่อ แม่ 

Dynamic  
（動性 
    過程） 
 

Overt  
（顕在 
    過程） 
 

Active  
（行動過程） 

食べてきた  帰っちゃっ

た、風邪 

Emotional  
（感情過程） 

泣き出した、

ありがとう 
 怒って 

Verbal  
（発言過程） 

言えなかった   

Mutational 
（変容過程） 

（高校生に）

なって 
  

Covert 
（潜在 
    過程） 

Subjective 
（主観的過程） 

気がつく、 
慣れない 
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Process Type ลูกสาว พ่อ แม่ 

Static  
（静性 
過程）                                              

Attributive 

（属性 
過程） 

Mental 
Responsive 
（人的反応 
過程） 

食べたい   

 
จากตารางที่ 4.10 จะพบว่าผู้ที่มีภาคแสดงเป็น Dynamic Process คือลูกสาวและแม่เป็นหลัก 

ตัวละครพ่อแม้จะอยู่ในเรื่องราวด้วย แต่ไม่มีบทสนทนาที่พูดถึงเรื่องราวของตนเองเลย  Dynamic 
Process ของลูกสาวและแม่มีทั้ง Active Process「食べてくる」(ทานข้าวมาแล้ว) 「帰る」(หนี
กลับบ้าน-แปลตามบริยท) 「風邪」(เป็นหวัด)  Emotional Process 「泣き出す」(ร้องไห้
ออกมา) 「ありがとう」(ขอบคุณ) 「怒る」(โกรธ) Verbal Process 「言えない」(พูดไม่ออก) 
Mutational Process 「（高校生に）なる」(เป็น  (นักเรียนมัธยมปลาย)) และ Subjective 
Process 「気がつく」(รู้สึกตัว)  และ「慣れない」(ไม่คุ้นเคย) แสดงให้เห็นประสบการณ์ด้านการ
ดำเนินชีวิตและการเติบโตจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นของของลูกสาว  

แม้ผู้เป็นแม่จะไม่ปรากฏในโฆษณาแต่เห็นได้จากภาคแสดงด้านบนว่าผู้ที่มีกิจกรรมร่วมหรือมี
ตัวตนอยู่ในกระบวนการเติบโตของลูกสาวที่ชัดเจนกว่าคือแม่ เห็นได้จากที่ลูกสาวเล่าว่าจะได้ทานข้าว
ผัดของพ่อเมื่อแม่โกรธพ่อแล้วหนีกลับบ้านไปหรือเป็นหวัดเท่าน้ัน อีกทั้งลูกสาวยังบรรยายอาหารที่
พ่อทำและบรรยากาศเมือ่ต้องอยู่กับพอ่สองคนว่า 「慣れない料理、慣れない二人きり」(อาหาร
ที่ไม่คุ้นเคย บรรยากาศที่ไม่คุ้นชิน)  

 
4.10.2 วิเคราะห์ตัวบททางสายตา  
ภาพของพ่อที่โฆษณาชุดนี้นำเสนอคือ ผู้ชายวัยกลางคน สวมเสื้อเช้ิต กางเกงสุภาพทุกฉากที่

ปรากฏตัว แม้ไม่สามารถระบุอาชีพของพ่อได้ แต่รายละเอียดที่ภาพยนตร์โฆษณานำเสนอเกี่ยวกับพ่อ
ทำให้ผู้ชมสามารถอนุมานได้ว่าพ่อทำงานนอกบ้าน ในขณะที่ภาพของลูกสาวที่โฆษณานำเสนอให้
รายละเอียดเรื่องชีวิตในปัจจุบันของลูกสาวไว้เพียงแค่พออนุมานได้ว่าหญิงสาววัย 20-30 ปีผู้นี้มิได้
อาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกับผู้เป็นพ่อและกำลังจะแต่งงาน 

ในทางตรงกันข้ามโฆษณากลับเล่าเกี่ยวกับการเลี้ยงดูในวัยเด็กไว้อย่างละเอียด จากคำบอกเล่า
ของลูกสาวและภาพที่นำเสนอออกมา ผู้ชมสามารถอนุมานได้ว่า ลูกสาวในวัยเด็กอยู่ในความดูแลของ
พ่อเป็นบางครั้งคือ เมื่อแม่ป่วยหรือทะเลาะกับพ่อจนหนีกลับบ้านไปเท่านั้น รวมทั้งท่าทางเก้ ๆ กัง ๆ 
ของพ่อตอนผัดข้าว ข้าวผัดเฉอะแฉะที่พ่อทำให้ลูกสาวทาน ล้วนแต่เป็นเบาะแสที่ช่วยให้เห็นภาพ
เด่นชัดว่างานในบ้านมิใช่ผู้มีหน้าที่หลักของผู้เป็นพ่อ 
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การที่ลูกสาวมองว่าข้าวผัดของพ่อเป็นความทรงจำพิเศษในวัยเด็ก ทั้งที่จริงแล้วเป็นการดูแล
เฉพาะกิจเมื่อแม่ไม่สามารถทำหน้าที่ได้น้ัน ยังเป็นการบอกเป็นนัยอีกว่าหน้าที่การเลีย้งดูลกูของแมน่ั้น
ไม่ใช่เรื่องพิเศษแตเ่ป็น “เรื่องปรกติ” ที่แม่จะต้องทำอยู่แล้ว จากการตระหนักถึงหน้าที่ของพ่อและแม่
เช่นน้ีเอง จึงทำให้ตัวลูกสาวมองว่าการที่พ่อทำอาหารให้ตนในวัยเด็กเป็นเรื่องพิเศษ เพราะสิ่งนี้ไม่ใช่
หน้าที่หลักของพ่อแต่เป็นหน้าที่หลักของแม่ 

อีกทั้ง การหวนกลับมาคิดถึงความทรงจำในวัยเด็กเกี่ยวกับพ่อ และการกลับมาขอบคุณพ่อนั้น 
เป็นการฉายซ้ำภาพชีวิตของผู้หญิงที่วนเวียนอยู่กับความสัมพันธ์กับคนรอบ ๆ ตัว 

 

4.11 วิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 11 

ปีที่ได้รับรางวัล: ค.ศ. 2011 สาขา: กิจการ 
บริษัท/องค์กร: Tokyo Gas ผลิตภัณฑ์/บริการ: โฆษณาองค์กร 

ช่ืองานโฆษณา: สายสัมพันธ์ครอบครัว จดหมายในข้าวกล่อง 

ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้มีตัวละครหลัก 2 คนคือ แม่และลูกชาย ดำเนินเรื่องจากการเล่าเรื่อง
ของแม่เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองตัดสินใจทำข้าวกล่องให้ลูกชายไปรับประทานที่โรงเรียนในแต่ละวัน 
เนื่องจากไม่มีเวลาเจอหน้าและสนทนากับลูกชาย เรื่องราวที่แม่เล่าเป็นดังต่อไปนี้ 
 
 
 

ภาพท่ี 4.11  ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “สายสัมพันธ์ครอบครัว จดหมายในข้าวกล่อง” 
แหล่งท่ีมา:  Tokyo Gas, 2010.  
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母（N）: 息子との会話が少なくなる分、お弁当だけはちゃんと作ることに 

 した。それはちょっとした、一方的なメールみたいなもので。 

母（C）:これが毎日続くと思うなよ。 

テキスト（母）：好物ベスト３弁当だよ。 

母（C）:はい、今日からお弁当。 

息子（C）:うん。 

テキスト（母）： おふくろの味だぞ。 

テキスト（母）：リラックス、リラックス。 

テキスト（母）： 野菜も食べなさい。 

テキスト（母）：元気出せー。 

テキスト（母）：ごめん、寝坊した！ 

母（N）:息子からの返信はなくても続けられた。 

母（N）:お弁当はいつだって、空っぽうになって帰ってきたから。 

息子（C）:ん？ 

テキスト（母）:晴れるといいなあ。 

テキスト（母）:カツ（喝）！ 

テキスト（母）:祝！！ 

母（C）:うん。 

息子（C）:なに？ 

テキスト（母）：ホント暑いねー。 

テキスト（母）：背、また伸びた？ 

テキスト（母）：機嫌直してよ。 

テキスト（母）：ハッピーバースデー！！ 

テキスト（母）：食欲の秋！ 

母（N）:過ぎてしまえば３年なんて。あっという間で。 

母（N）:一つ一つのお弁当にささやかな思い出が詰まってる。 

テキスト（母）：がんばってるで賞（笑） 

母（N）:そして最後のお弁当の日。 

テキスト（母）：このお弁当、覚えてる？？ 

母（C）:うん。うまい。お疲れ、あたし。 

テキスト（息子）：ありがとうってずっと言えなくごめんなさい。 

母（C）:（嬉しくて照れながら）んふっ、（嬉しくて照れながら）ずっ。 



74 
 

4.11.1 วิเคราะห์ตัวบทท่ีเป็นวัจนภาษา 
ตารางท่ี 4.11  ตารางวิเคราะห์ภาคแสดงทีป่รากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 11 

Process Type แม่ ลูกชาย 

Dynamic  
（動性過程） 
 

Overt  
（顕在過程） 
 

Active  
（行動過程） 

作る、続けられ

た、寝坊した 

食べなさい、     
頑張ってる、 
リラックス 

Emotional  
（感情過程） 

 
元気出せー、 
機嫌直して、 
ありがとう 

Verbal  
（発言過程） 

 言えなく 

Mutational 
（変容過程） 

 伸びた 

Covert 
（潜在過程） 

Subjective 
（主観的 
    過程） 

（作ることに）

した 
覚えてる、思う 

Static  
（静性過程） 

Attributive 

（属性過程） 

Mental 
Responsive 
（人的反応 
    過程） 

（晴れると） 
いい 

 

Qualitative 
（資質評価 
    過程） 

うまい  

Manner 
（様態過程） 

Emotional 
（感情過程） 

ごめん、お疲れ ごめんばさい 

 
จากการวิเคราะห์ภาคแสดงในตารางที่ 4.11 จะพบว่าแม่มีภาคแสดงครึ่งหนึ่งเป็น Dynamic 

Process และอีกครึ่งหนึ่งเป็น Static Process ในขณะที่ภาคแสดงของลูกชายเป็น Dynamic 
Process เป็นส่วนใหญ่ 

นอกจากนั้นภาคแสดงของแม่ที่เป็น Dynamic Process ยังมีเพียง Active Process「作る」 

(ทำอาหาร)「続けられる」(ทำต่อไป)「寝坊する」(ตื่นสาย) และ Subjective Process「（こ

とに）する」(ตัดสินใจ) แสดงการดำเนินกิจกรรมและการตัดสินใจ ในขณะที่ภาคแสดงของลูกชายที่
เป็น Dynamic Process มีทั้ง Active Process「食べる」(กิน)「頑張る」(พยายาม)「リラック
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ス」(ผ่อนคลาย) Emotional Process「元気出す」(ทำตัวให้แจ่มใส)「機嫌直す」(เลิกงอน
เถอ ะ )「ありがとう」(ขอบ คุ ณ ) Verbal Process「言えない」(พู ด ไม่ อ อ ก ) Mutational 
Process「伸びる」(สูงข้ึน) Subjective Process「覚える」(จำ)「思う」(คิด) ภาคแสดงเหล่าน้ี
แสดงทั้ งพลวัต เรื่องราว ความรู้สึกนึกคิดที่ เกิดข้ึนขณะใช้ชีวิตอยู่กับแม่  โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง 
Emotional Process นั้นแสดงให้เห็นสายสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกอย่างชัดเจน 

นอกจาก Dynamic Process แล้วทั้งตัวละครสองคนยังมีภาคแสดงที่เป็น Static Process ทั้ง 
「いい」(ดี) 「うまい」(อร่อย) 「ごめん」(ขอโทษ) 「お疲れ」(ขอบคุณ) ภาคแสดงนี้เป็นอีก
ส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ชมรับรู้ถึงเหตุการณ์และความรู้สึกมากมายที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาที่แม่ทำข้าวกล่อง
ให้ลูก 
 

4.11.2 วิเคราะห์ตัวบททางสายตา 
ภาพของแม่ในภาพยนตร์ชุดน้ีนำเสนอคือ ผู้หญิงทำงานวัยกลางคนที่ต้องเลี้ยงดูลูกเพียงลำพัง 

จากการแต่งกายของแม่ แสงในห้องครัวและแสงจากภายนอกที่สื่อให้เห็นว่าแม่ตื่นข้ึนมาทำข้าวกล่อง
ให้ลูกชายตอนเช้ามืด กิจกรรมในชีวิตประจำวันของแม่ ทำให้ผู้ชมสามารถอนุมานได้ว่าแม่ต้องทำงาน
ประจำพร้อมกับเลี้ยงลูกไปด้วย อีกทั้งฉากที่แม่ใส่ชุดทำงานเดินถือข้าวของพะรุงพะรัง ทั้งสะพาย
กระเป๋าเอกสาร และในมือถือถุงจ่ายตลาดที่เต็มไปด้วยวัตถุดิบในการทำกับข้าวเดินเข้ามาในครัว ภาพ
แม่ทำความสะอาดห้องลูกชายที่รกรุงรัง ยังเปน็การสือ่ให้เห็นปริมาณงานทั้งนอกบ้านและในบ้านที่แม่
ต้องแบกรับตลอดเวลาอย่างน้อย 3 ป ี

อย่างไรก็ดีแม้ว่าแม่จะถูกนำเสนอในบทบาทของผู้หญิงทำงานก็ตาม แต่โฆษณามิได้เล่าถึง
เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตการทำงานของแม่เลย เรื่องราวส่วนใหญ่กล่าวถึงการดำเนินชีวิตของแม่และลูก
ชายและเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดข้ึนในครัวและห้องต่าง ๆ ภายในบ้านเป็นหลัก แม้จะมีบางฉากที่
นำเสนอภาพแม่อยู่นอกบ้านแต่กลับไม่มีฉากใดเลยที่เล่าให้เห็นชีวิตการทำงานของแม่ มีเพียงภาพแม่
อยู่บนถนนขณะขับรถกลับบ้านและแม่นั่งทานข้าวบนทำนบกั้นน้ำเท่านั้น ภาพเหล่านี้สื่อให้เห็นว่า
แม้ว่าแม่จะต้องทำงานนอกบ้านแต่ปริมณฑลหลักของแม่ก็คือบ้าน 

ในทางตรงกับข้ามเรื่องราวความสัมพันธ์ของแม่และลูกกลับถูกนำเสนอออกมาอย่างละเอียด
ลกึซึ้งตั้งแต่วันแรกที่แม่เริ่มทำข้าวกล่องให้ลูก เรื่องเล่าเต็มไปด้วยเหตุการณ์และความรู้สึกที่แสดงให้
เห็นถึงความผูกพัน ความรัก ความเข้าใจ ตลอดเวลาสามปี สิ่งนี้สะท้อนภาพชีวิตของคนเป็นแม่ ทำให้
ผู้ชมได้รับผู้ว่าคนเป็นแม่จะต้องผ่านประสบการณ์อย่างไรในการเลี้ยงดูบุตร อีกทั้งโฆษณายังนำเสนอ
อีกว่างานเลี้ยงดูบุตรของแม่นั้นเป็น “หน้าที่” ที่แม่ต้องทำอย่างบริสุทธ์ใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือ
คำช่ืนชม เห็นได้จากแม่ยังคงทำข้าวกล่องให้ลูกทานอย่างสม่ำเสมอทุกวันทั้ง ๆ ที่ไม่ได้คำตอบหรือคำ
ขอบคุณจากลูก และฉากสุดท้ายที่แม่กล่าวขอบคุณตนเองที่ทุ่มเทดูแลลูกอย่างดีเสมอมา  
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4.12 วิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 12 

ปีที่ได้รับรางวัล: ค.ศ. 2011 สาขา: ซีรีย์ B 
บริษัท/องค์กร: NTT Docomo ผลิตภัณฑ์/บริการ: แพจเกจโทรศัพท์มือถือ
ช่ืองานโฆษณา: ไปโตเกียว 

ภาพยนตร์โฆษณาชุดมีตัวละครหลักทั้งสิ้น 6 คน ประกอบด้วยสมาชิกของครอบครัวหนึ่งซึ่ง
ประกอบไปด้วยพ่อ แม่ ลูกชายคนโต ลูกสาวคนรอง และลูกสาวคนเล็ก รวม 5 คน และตัวละครอีก
หนึ่งคนคือ ผู้ชายที่รับบทเป็นโทรศัพท์มือถือที่ลูกสาวจะนำติดตัวไปโตเกียวด้วย อนึ่ง ในการวิเคราะห์
ข้อมูลวัจนภาษาของโฆษณาช้ินน้ีจะไม่นำข้อมูลของชายผู้นี้มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากเป็น
ตัวละครที่รับบทเป็นสิ่งของ 

เรื่องราวโดยสังเขปของภาพยนตร์โฆษณาช้ินนี้คือ สมาชิกในครอบครัวกำลังยืนส่งลูกสาวคน
รองที่กำลังจะเดินทางไปเรียนมหาวิทยาลัยในโตเกียวอยู่หน้าบ้าน ลูกสาวคนเล็กตื่นเต้นกับการได้ไป
โตเกียวของพี่สาว ในขณะที่แม่และพี่ชายพร่ำบอกถึงความกังวลว่าหากลูกสาวคนรองมีปัญหาหรือ
เจ็บป่วยเมื่ออยู่คนเดียวในโตเกียวจะทำอย่างไร ทำให้ลูกสาวคนรองต้องกล่าวย้ำแม่และพี่ชายว่าไม่
ต้องเป็นห่วงเพราะสามารถหาข้อมูลเรื่องต่าง ๆ ได้จากโทรศัพท์มือถือ บทสนทนาของครอบครัวใน
ภาพยนตร์โฆษณาเป็นดังต่อไปนี้ 
 

妹：いよいよお姉ちゃん東京の大学生か。 

父：東京は巨大だぞ。 

母：東京にはちゃんと薬局とかあるのかねぇ。 

ภาพท่ี 4.12  ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ไปโตเกียว” 
แหล่งท่ีมา:  NTT Docomo, 2010. 
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妹：あるでしょう。 

兄：あっても見つけられないかもしれないだろう。 

女：もう、大丈夫だって。 

男：その辺はちゃんと私、調べてありますから。 

父：宜しくお願いいたします。 

母：お腹空いたらどうすんの。 

妹：お店なんていくらでもあるって。 

兄：そこが美味しくなかったらどうすんだ。 

女：心配しないでよ。 

男：その辺りも調査済みですから、安心して。 

父：行きますよ。 

兄：妹を、妹を、よろしく（泣） 

男：大丈夫、話しかけて。 

女：「中野坂上」 

男：行きましょうか。 

女：はい、いよいよだ。 

男：はい、いよいよです。 

 

4.12.1 วิเคราะห์ตัวบทท่ีเป็นวัจนภาษา 
ตารางท่ี 4.12  ตารางวิเคราะห์ภาคแสดงทีป่รากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 12 

Process Type 
ลูกสาว
คนเล็ก 

พ่อ แม่ 
ลูกสาว
คนรอง 

ลูกชาย 
คนโต 

Dynamic  
（動性 
    過程） 
 

Overt  
（顕在 
    過程） 
 

Active  
（行動 
    過程） 

 

行きま

す、 

お願い

します 

 
どうすん

の、行き

ましょう 

 

Emotional  
（感情 
    過程） 

    

心配し

ないで 

、安心

して 

Verbal  
（発言 
    過程） 

   

（大丈夫

だ） 

って、話

しかけて 

 



78 
 

Process Type ลูกสาว
คนเล็ก 

พ่อ แม่ ลูกสาว
คนรอง 

ลูกชาย 
คนโต 

Static  
（静性 
過程） 

Manner 
（様態 
過程） 

Emotional 
（感情 
過程） 

   大丈夫だ 
 

 

 
จากบทสนทนาของสมาชิกในครอบครัว พบว่าภาคแสดงที่พบมากที่สุดคือ Dynamic Process 

ตัวละครที่ปรากฏภาคแสดงนี้มากที่สุดคือลูกสาวคนรอง ทั้ง Active Process「する」(ทำ)「（お

腹が）空く」(หิว)「見つける」(หาเจอ)「行く」(ไป เดินทาง)  และ Verbal Process「言って

いる」(บอกว่า)「話しかける」(พูดกบัฉัน) บอกถึงประสบกาณณ์อันหลากหลายที่ลกูสาวคนรองจะ
ไปพอเจอเมื่อเข้าไปใช้ชีวิตในโตเกียว 

ตัวละครอีก 2 คนที่พบว่ามี Dynamic Process คือพ่อและพี่ชายคนโต โดยพ่อพบภาคแสดงที่
เป็น Active Process คือ「行く」(ไป เดินทาง) และ「お願いする」(ฝากดูแลลูกสาว) ส่วนภาค
แสดงของพี่ชาย คือ Emotional Process「心配する」(เป็นห่วง)「安心する」(สบายใจ) แม้ว่า
พ่อจะไม่ได้เดินทางไปที่โตเกียวด้วย แต่เรายังสามารถเห็นกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้จากภาคแสดง
ของพ่อ ต่างจากตัวละครอีก 3 คนคือแม่ พี่ชายคนโต และลูกสาวคนเล็ก ที่ไม่สามารถมองเห็น
กิจกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันผ่านภาคแสดงได้ ปรากฏแต่ความกังวล (Emotional Process) 
ของพี่ชายเกี่ยวกับการไปอยู่โตเกียวคนเดียวของน้องสาวคนรอง 

อีกประการหนึ่งทีส่ามารถสังเกตได้จากบทสนทนาข้างต้น คือบทบาทของแม่ในฐานะเป็นผู้ดูแล
ความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว สังเกตได้จากคำกล่าวลาของแม่ที่เต็มไปด้วยความกังวลว่า
เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของลูกสาวทั้งเรื่องอาหารการกินและความเจ็บป่วย แม้ลูกสาวจะย้ำว่าเธอ
ได้หาข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือไว้แล้ว แต่สีหน้าของแม่ยังคงแสดงความกังวล สิ่งนี้ตอกย้ำว่าใน
จิตสำนึกของแม่ หน้าที่ดูแลลูกสาวเป็นของเธอไม่ใช่คนอื่นหรือสิ่งอื่น 

นอกจากแม่แล้วพี่ชายยังแสดงความเป็นห่วงออกมาเช่นกัน สังเกตได้จากที่พี่ชายคนโตกล่าว
เกี่ยวกับเรื่องร้านขายยาและร้านอาหารว่า「あっても見つけられないかもしれないだろう。」

(ถึงจะมี แต่อาจจะหาไม่เจอก็ได้) และ「そこが美味しくなかったらどうすんだ。」(ถ้าร้านนั้น
มันไม่อร่อยจะทำอย่างไร) ประโยคแสดงความเป็นห่วงของพี่ชายน้ีผู้วิจัยคิดว่าสามารถตีความได้สอง
ด้าน ด้านที่หนึ่งคือเรื่องการกินอยู่และความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพี่ชายมากกว่าเรื่อง
อื่น ๆ เช่น การเรียนหรือการคบเพื่อน พี่ชายจึงแสดงความเป็นห่วงเรื่องนี้กับน้องสาวจนเกินปรกติ 
ด้านที่สอง คือกรอบประสบการณ์ของพี่ชายมีเพียงการใช้ชีวิตในต่างจังหวัดเท่านั้น พี่ชายจึงไม่มีโลก
ทัศน์เกี่ยวกับโตเกียวหรือการใช้ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่ ดังนั้นสิ่งที่พี่ชายตระหนักว่า
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จะเป็นเรื่องยากลำบากในการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวจึงเป็นเรื่องพื้น ๆ อย่างเรื่องอาหารการกินและความ
เจ็บป่วยเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม ขณะที่ความเป็นห่วงของแม่และพี่ชายวนเวียนอยู่เพียงเรื่องการกินอยู่หรือความ
เจ็บป่วย แต่ความเป็นห่วงของพ่อนั้นต่างออกไปจากแม่และพี่ชาย ดังที่พ่อกล่าวกับลูกสาวว่า「東京

は巨大だぞ。」(โตเกียวมันใหญ่มากนะลูก) แม้ว่าพ่อจะไม่เจาะจงลงไปว่าเป็นห่วงในเรื่องใด แต่
ประโยคนี้สามารถตีความได้ทั้งความใหญ่โตในเชิงกายภาพและเชิงนามธรรม อาจตีความได้ว่าโตเกียว
เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ ่หรืออาจตีความได้ว่าโตเกียวเปน็เมืองใหญท่ี่มีผู้คนมากมายมาอาศัยอยู่รวมกัน 
เป็นเมืองที่มีความซับซ้อนของผู้คนและเหตุการณ์ แสดงถึงความไม่น่าไว้ใจ ไม่ปลอดภัย หรือเรื่องราว
ที่ไม่อาจคาดคิด ดังนั้นความเป็นห่วงของพ่อถึงสามารถตีความถึงเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องชีวิต
ความเป็นอยู่ได้ด้วย ทั้งเรื่องความปลอดภัย การคบหาสมาคมกับผู้คน การประพฤติปฏิบัติตน เป็นต้น 
นอกจากนั้นคำกล่าวนี้ของพ่อยังแสดงให้เห็นเป็นนัยว่ากรอบประสบการณ์ของพ่อกว้างกว่าของ
สมาชิกคนอื่นในครอบครัว 
 

4.12.2 วิเคราะห์ตัวบททางสายตา 
โฆษณาช้ินนี้นำเสนอกรอบประสบการณ์ที่กำลังจะเปลี่ยนไปของลูกสาวคนรองออกมาอย่าง

ชัดเจนสอดคล้องกับข้อมูลวัจนภาษา โดยผู้ชมจะสามารถสังเกตได้ว่าในช่วงต้นของโฆษณาลูกสาวคน
รองอยู่หน้าบ้านที่ไม่มีแม้แต่ผู้คนเดินผ่านในต่างจังหวัด แต่ในตอนท้ายของโฆษณาเมื่อลูกสาวเดินทาง
ไปถึงโตเกียวแล้วนั้น ผู้ชมจะเห็นภาพสถานีรถไฟฟ้าอันวุ่นวาย ผู้คนสวมชุดสูทเดินไปมาพลุกพล่านทั้ง
ในและนอกสถานีรถไฟ สื่อว่าการดำเนินชีวิตของลูกสาวคนรองต่อจากนี้จะต่ากับชีวิตที่ต่างจังหวัด 

การนำเสนอภาพพ่อโค้งให้กับผู้ชายที่รับบทเป็นโทรศัพท์มือถือตอนกล่าวฝากฝังลูกสาว และ
ภาพพี่ชายคนโตร้องไห้ขณะฝากฝังน้องสาวกับชายคนเดิมเป็นภาพที่ช้ีให้เห็นว่าการเดินทางไปอยู่
โตเกียวของเด็กสาวอายุประมาณ 17-18 ปี สร้างความกังวลใจให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัว 
ในทางตรงกันข้ามผู้ไม่แสดงความเป็นกังวลเลยคือ ลูกสาวคนรอง-เจ้าตัวและลูกสาวคนเล็ก แสดงให้
เห็นว่าสำหรับวัยรุ่นแล้วเมืองใหญ่เป็นสถานที่ที่น่าตื่นเต้น สร้างความท้าทายให้กับพวกได้เรียนรู้ถึง
โลกหรือประสบการณ์ใหม่ ๆ 
 

4.13 วิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 13 

ปีที่ได้รับรางวัล: ค.ศ. 2013 สาขา: สินค้าอุปโภค 
บริษัท/องค์กร: Pilot Corporation ผลิตภัณฑ์/บริการ: ปากกาหมึกซึม 

ช่ืองานโฆษณา: จากครอบครัวไปทำงาน  
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ภาพยนตร์โฆษณาชุดมีตัวละครหลักทั้งสิ้น 3 คน ประกอบไปด้วยพ่อ แม่ และลูกสาว โฆษณา
นำเสนอเรื่องราวของแม่และลูกสาวเดินทางไปต่างเมืองเพื่อไปจัดห้องเช่าให้ผู้เป็นสามีที่กำลังจะย้าย
ไปเข้าอยู่เนื่องจากต้องไปประจำที่สาขาในเมืองนั้น แม่และลูกสาวจัดห้องและเขียนโน้ตต่าง ๆ ไว้
เพื่อให้สามีทราบว่าอะไรอยู่ตรงไหน จากนั้นเดินทางกลับเมื่อจัดห้องเสร็จ  

อนึ่ง นอกจากบทสนทนาแล้วแม่และลูกสาวยังเขียนโน้ตไว้ให้สามี ผู้วิจัยจะนำข้อความใน
กระดาษโน้ตมาใช้ในการวิเคราะห์วัจนภาษาด้วย เนื่องจากถือเป็นคำพูดที่แม่และลูกสาวกล่าวแก่ผู้
เป็นสามี บทสนทนาของตัวละครต่าง ๆ ในภาพยนตร์โฆษณาเป็นดังต่อไปนี้ 

 
母：台所の窓閉めた？ 

子：うん。 

子：これは？ 

母：それはパパにやってもらうから。 

子：単身赴任ってやだね。 

母：（笑） 

Note 1（子）：パパお帰り。 

Note 2（子）：ウガイしてね。 

Note 3（子）：くつしたは、ここ。 

Note 4（母）：わが家の味噌汁 

       キャベツ・・・１枚 

       シメジ・・・1/4パック 

       卵・・・１個 

ภาพท่ี 4.13  ภาพยนตร์โฆษณาชุด “จากครอบครัวไปทำงาน” 
แหล่งท่ีมา:  Pilot Corporation, 2012. 
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       だし入り味噌・・・大 1 

           ・飲みすぎた日はシジミを。 

           ・疲れたときはネギ多め。 

           ・イライラしたらジャガイモ。 

Note 5（母）：こっちのことは任せてください。友だちできるといいね。 

 

4.13.1 วิเคราะห์ตัวบทท่ีเป็นวัจนภาษา 
ตารางท่ี 4.13  ตารางวิเคราะห์ภาคแสดงทีป่รากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 13 

Process Type แม่ ลูกสาว พ่อ 

Dynamic  
（動性過程） 
 

Overt  
（顕在過程） 
 

Active  
（行動 
    過程） 

任せて 窓閉めた 

やって、ウ

ガイして、 

単身赴任、

飲みすぎ

た、（友

達）できる 

Emotional  
（感情 
    過程） 

  
疲れた、 

イライラし

たら 

Static  
（静性過程）                                              
 

Attributive 
（属性過程） 

Mental 
Responsive 
（人的反応     

  過程） 

いい   

Manner 
（様態過程） 

Emotional  
（感情 
    過程） 

 やだ  

 
จากการวิเคราะห์ภาคแสดงตามตารางที่ 4.13 จะพบว่าตัวละครพ่อมีเพียง Dynamic Process 

เท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในชีวิตของตัวละครพ่อทั้ง Active Process「やる」(ทำ)「ウガ

イする」(บ้วนปาก) 「単身赴任」(การเดินทางไปประจำสาขาต่างเมืองหรือต่างประเทศเพียงคน
เดียวโดยไม่พาครอบครัวตามไปด้วย)「飲みすぎる」(ดื่มหนัก) 「（友達）できる」(หา(เพื่อน))
และ Emotional Process 「疲れる」(เหนื่อย) 「イライラする」(หงุดหงิด) ทำให้เห็นถึงความ
หลากหลายของกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของพ่อ ตั้งแต่ชีวิตประจำวันในบ้าน สังคมในที่
ทำงาน และความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อชีวิตการทำงาน นอกจากภาคแสดงของพ่อแล้วประโยคที่ลูกสาว
กล่าวว่า 「単身赴任っていやだね。」(ไม่ชอบที่พ่อต้องมาทำงานต่างจังหวัดคนเดียวเลยนะคะ) 
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ยังช่วยวาดภาพให้เห็นความเป็นไปในชีวิตการทำงานของพ่อ รวมทั้งภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแม่และ
ลูกสาวให้ผู้ชมได้รับทราบอีกด้วย  

Dynamic Process ที่เป็นภาคแสดงของแม่ คือ「任せる」(มอบหมาย) ที่มาจากข้อความที่
แม่เขียนทิ้งไว้ให้พ่อว่า「こっちのことは任せてください。」(เรื่องทางนี้ฉันจะดูแลเองค่ะ) แสดง
ให้เห็นทั้งกิจกรรมในชีวิตประจำวันของแม่และการแบ่งงานกันในครอบครัวอย่างชัดเจน 

Static Process ของแม่และลูกสาวคือ Emotional Process「いい」 เป็นคำที่แม่แสดง
ความรู้สึกว่าหากพ่อหาเพื่อนได้ก็จะดี และ「いや」เป็นความรู้สึกของลูกสาวที่ไม่ชอบเมื่อพ่อต้องไป
ประจำต่างจังหวัดคนเดียว ภาคแสดงทั้งสองเป็นการแสดงความรู้สึกต่อกิจกรรมของพ่อ แสดงถึงการ
เป็นผู้สังเกตการณ์ต่อกิจกรรมของพ่อเท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือแม่และลูกสาวไม่มีส่วนร่วมหรือไม่มี
กิจกรรมในสังคมการทำงานของพ่อ 
 

4.13.2 วิเคราะห์ตัวบททางสายตา 
ฉากหลักที่แม่ปรากฏตัวคือ ฉากภายในห้องเช่าที่พ่อกำลังจะย้ายเข้ามาอยู่ ส่วนฉากหลักที่พ่อ

ปรากฏตัวคือ ฉากสำนักงานและการเจรจาทางธุรกิจ โฆษณาดำเนินเรื่องให้ผู้ชมทราบว่าแม่และลูก
สาวเดินทางมาจัดห้องที่พ่อกำลังจะย้ายเข้ามาอยู่ในขณะที่พ่อออกไปทำงาน เมื่อพ่อกลับมาที่ห้องเช่า
ในตอนค่ำ แม้จะเป็นห้องเช่าที่พ่อจะอาศัยอยู่คนเดียว แต่จะสังเกตได้ว่าภายในห้องนั้นมีกระดาษโน้ต
ของแม่และลูกสาวเขียนบอกไว้ตลอดทางว่าต้องทำอะไรหรือวางของไว้ที่ไหนบ้าง สื่อให้เห็นว่าบ้าน
และการจัดการเรื่องภายในบ้านไม่ใช่ “ที่ทาง” ของพ่อ จึงสามารถกล่าวได้ว่าภาพยนตร์โฆษณาช้ินน้ี
แบ่ง “ที่ทาง” ของพ่อว่าคือที่ทำงาน และแม่คือบ้าน 

แม้ที่ทางของพ่อและแม่จะแตกต่างกัน แต่ผู้ชมสามารถรับรู้ได้ถึงพลวัตของทั้งพ่อและแม่ในที่
ทางของตนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านภาพที่นำเสนออกมา เช่น ฉากพ่อทำงานทั้งในสำนักงานและออกมา
ติดต่อธุรกิจด้านนอก ส่วนแม่พาลูกสาวเดินทางมาจัดห้องให้พ่อและเดินทางกลับ นอกจากนั้นยังให้
รายละเอียดเกี่ยวกับบรรยากาศในที่ทางของพ่อและแม่ไว้ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ที่ทางของพ่อเต็มไป
ด้วยผู้คนมากหน้าหลายตา ทั้งคนที่ทำงานที่เดียวกับพ่อ และคู่ค้าที่พ่อต้องติดต่อประสานงานด้วย ที่
ทางของแม่นั้นมีเพียงแม่และลูกสาว เห็นได้จากฉากที่แม่ปรากฏทั้ง 3 ฉากคือ ในห้องเช่า บนถนน
หน้าห้องเช่าของพ่อ และในรถไฟเมื่อเดินทางกลับ นอกจากนั้นยังนำเสนอให้เห็นกรอบประสบการณ์
ในชีวิตประจำวันคร่าว ๆ ของแม่ว่าใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับลูก ส่วนพ่อใช้ชีวิตส่วนใหญ่ทำงานอยู่นอก
บ้าน 

สิ่งที่แสดงถึง “ที่ทาง” ของแม่อีกประการคือ กระดาษโน้ตของแม่ที่เขียนสูตรทำซุปไว้ให้พ่อ ใน
กระดาษโน้ตมีสูตรการทำซุปอย่างละเอียด นอกจากนั้นแม่ยังระบุว่าหากเมาค้างให้เติมหอยชิจิมิ หาก
รู้สึกเหนื่อยให้ใส่ต้นหอมมาก ๆ และหากรู้สึกหงุดหงิดให้ใส่มันฝรั่ง สิ่งเหล่าน้ีแสดงให้เห็นองค์ความรู้
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เรื่องการทำครัวของแม่ ในขณะเดียวกันก็เป็นการตอกย้ำว่าการทำอาหารหรืองานในครัวไม่ใช่เรื่องที่
พ่อชำนาญ ในทางตรงกันข้ามกระดาษโน้ตอีกใบที่แม่ทิ้งไว้ให้พ่อเขียนไว้ว่า 「こっちのことは任

せてください。友だちできるといいね。」(ทางนี้ฉันจะดูแลเองค่ะ ได้เพื่อนใหม่เมื่อไหร่คงจะดี
นะคะ) ยังช่วยเสริมให้เห็น “ที่ทาง” ของแม่ในบ้านและของพ่อในที่ทำงานให้ชัดเจนข้ึนอีกด้วย  
 

4.14 วิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 14 

ปีที่ได้รับรางวัล: ค.ศ. 2014 สาขา: สินค้าบริโภค 
บริษัท/องค์กร: Nissin Foods Holdings ผลิตภัณฑ์/บริการ: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 
ช่ืองานโฆษณา: ยุคน้ำแข็งแห่งการหางาน 
 

ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ประกอบด้วยตัวละครหลักที่มีบทพูดจำนวน 5 คนคือ ผู้ชาย 3 คน 
ผู้หญิง 2 คน ดำเนินเรื่องโดยการเปรียบเทียบสถานการณ์ยุคน้ำแข็งแห่งการจ้างงานในปี ค.ศ. 1993 
ว่าเปรียบเสมือนการเดินผา่ไปในทุ่งน้ำแข็งอันหนาวเหน็บและเต็มไปด้วยหมีขั้วโลกที่ดุร้าย บทสนทนา
ของตัวละครต่าง ๆ ในภาพยนตร์โฆษณาเป็นดังต่อไปนี้ 
 

男 1：頑張れ。もう少しだ。 

女 1：いよいよ最終面接よ。 

男２（メガネ）：なんだあの余裕は。 

男 1：あいつらはインターン組だ。 

男 3：来たぞ。 

ภาพท่ี 4.14  ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “ยุคน้ำแข็งแห่งการหางาน” 
แหล่งท่ีมา:  Nissin Foods Holding, 2013. 
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女 1：あなたからよ。 

男 1：第一印象は大切だ頑張って。 

女 2：失礼します。 

熊：（咆え声） 

女 2：ヒッ！ 

男２（メガネ）：あれは圧迫面接。 

男 1：ここまで来て 

女 2：もうだめ。地元に帰る。 

女 1：落ち着いて自己 PRするのよ。皆で乗り切るの。 

女 2：わたしは噛めば噛むほど味が出るスルメのような人間です。 

 

4.14.1 วิเคราะห์ตัวบทท่ีเป็นวัจนภาษา 
ตารางท่ี 4.14  ตารางวิเคราะห์ภาคแสดงทีป่รากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 14 

Process Type 
ผู้ชาย 

1 
ผู้หญิง 

1 
ผู้ชาย 2 

ผู้ชาย 
3 

ผู้หญิง 
2 

Dynamic  
（動性 
 過程） 
 

Overt  
（顕在    
 過程） 
 

Active  
（行動 
過程） 

頑張れ

、乗り

換える 

頑張れ

、乗り

換える 

頑張れ

、乗り

換える 

頑張れ

、乗り

換える 

頑張

れ、 

頑張っ

て、来

て、自

己 PRす

る、帰

る、乗

り換え

る 

Emotional  
（感情 
過程）  

    
落ち着

いて 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลวัจนภาษาตามตารางที่ 4.14 ด้านบนจะเห็นได้ว่าตัวละครทั้งชายและ

หญิงมีภาคแสดงเป็น Dynamic Process เป็นหลัก ภาคแสดงที่พบมากที่สุดคือ Active Process ทั้ง 
「頑張る」(พยายาม)「乗り換える」(ฝ่าฟัน)「来る」(มาถึงที่นี่-แปรตามบริบท)「自己 PRす

る」 (นำเสนอความเป็นตัวเอง)「帰る」(กลบั) เป็นที่น่าสังเกตว่าภาคแสดงของตัวละครทัง้ชายและ
หญิ งในโฆษณาช้ินนี้ คือ「頑張る」(พยายามเข้า)  「乗り換える」(ฝ่าฟัน) แสดงให้ เห็นถึง
ประสบการณ์ของนักศึกษาจบใหม่ทั้งชายและหญิงที่อยู่ในช่วงยุคน้ำแข็งแห่งการหางานว่าต้องเผชิญ
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กับสถานการณ์อันเลวร้าย ต้องพยายามต่อสู้ ฝ่าฟันเพื่อให้ได้งาน นอกจากนั้นข้อความสุดท้ายที่แสดง
ข้ึนมาหลังโฆษณายังเขียนว่า 「ハラがへったら、闘えない。」(หากท้องหิวก็ไม่มีแรงสู้) ยังช่วย
เสริมให้ว่าทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงต้องต่อสู้กับความยากลำบากในช่วงนั้น 
 

4.14.2 วิเคราะห์ตัวบททางสายตา 
ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้นำเสนอภาพนักศึกษาจบใหม่ทั้งชายและหญิงที่กำลังเดินผ่าทุ่งน้ำแข็ง

อันหนาวเหน็บและต้องไปเผชิญหน้ากับหมีข้ัวโลกเหนือที่ดุร้าย นอกจากจะแสดงถึงพลวัตแล้วยัง
ช้ีให้เห็นถึงความยากลำบากในการหางานในสมัยนั้นสอดคล้องกับข้อมูลทางวัจนภาษา นอกจากนั้น
การนำเสนอนักศึกษาจบใหม่ที่มีทั้งตัวละครชายและหญิงในจำนวนที่ใกล้เคียงกันน้ัน ยังแสดงให้เห็น
ว่าในช่วงยุคน้ำแข็งแห่งการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ทั้งชายหญิงต้องต่อสู้อยู่ในสมรภูมิเดียวกัน ไม่ใช่
เพียงเพศใดเพศหนึ่ง อีกทั้งตัวละครชายหญิงทั้งหลายในภาพยนตร์โฆษณา แต่ละคนมีบุคลิกที่ต่างกัน
ทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่ดูเป็นผู้นำ ผู้หญิงที่ ใส่กางเกงทะมัดทะแมงเหมือนผู้ชาย ผู้หญิงที่ดูขาดความ
มั่นใจ และผู้ชายที่ดูต่ืนเต้นและหวาดระแวง สะท้อนทั้งภาพและความรู้สึกของผู้คนในช่วงนั้น 

แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโฆษณาชุดนี้จะนำเสนอชายหญิงที่กำลังผ่าฟันอุปสรรคอยู่ในสมรภูมิ
เดียวกัน แต่ข้อแตกต่างของโฆษณาชุดนี้กับโฆษณาชุดอื่นคือ การระบุเจาะจงเวลาที่เกิดเหตุการณ์
อย่างชัดเจนว่าเป็นเหตุการณ์ในปี ค.ศ. 1993 การจงใจระบุช่วงเวลานี้เป็นการจำเพาะเจาะจง
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง แสดงถึงความเป็นไปอันไม่เป็นปรกติของสังคม
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาอื่น ๆ อาจตีความได้ว่าทั้งชายและหญิงต้องสู้อยู่ในสมรภูมิเดียวกันในบาง
สถานการณ์เท่านั้น ไม่ใช่ทุกสถานการณ์ 
 

4.15 วิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 15 

ปีที่ได้รับรางวัล: ค.ศ. 2014 สาขา: ข้อมูลและการสื่อสาร 
บริษัท/องค์กร: Recruit Holdings ผลิตภัณฑ์/บริการ: คะแนนสะสม 
ช่ืองานโฆษณา: ชีวิตเป็นสิ่งสวยงาม 
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ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้มีตัวละครหลักเป็นผู้ชาย 1 คนที่ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ชม แต่มีตัว
ประกอบทั้งชายและหญิงที่ร่วมอยู่ในฉากเป็นจำนวนมาก โฆษณาจำลองภาพการว่ิงมาราธอน โดยตัว
ละครชายผู้ทำหน้าที่เล่าเรื่อง ได้กล่าวเปรียบเทียบว่าชีวิตคือการว่ิงมาราธอน ในช่วงต้นของโฆษณา 
หลังจากนั้นได้ต้ังคำถามว่าชีวิตเปรียบดังการว่ิงมาราธอนจรงิหรือไม่ และตั้งคำถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิต
อื่น ๆ แก่ผู้ชม บทสนทนาของตัวละครเป็นดังต่อไปนี้ 
 

男 1（N）：今日も走り続ける。誰だってランナーだ。時計は止められない。 

  後戻りできないマラソンコースだ。時間は一方向にしか流れない。 

  ライバルと競い合いながら、時の流れという一本道を僕らは走り 

  続ける。より早く一歩でも前に。その先に未来があると信じて、 

  必ずゴールはあると信じて、人生はマラソンだ。 

男 2 （C）：でも、本当にそうか。 

男 1（N）：人生ってそういうものか。違う。人生はマラソンじゃない。誰が 

 決めたコースなんだよ。誰が決めたゴールなんだよ。どこを走った 

 って。どこへ向かったっていい。自分だけの道があるんだ。自分だ 

 けの道？そんなもんあるのか。分からない。僕らがまだ出会ってい 

 ない世界はとてつもなく広い。そうだ。踏み出すんだ。悩んで悩ん 

 で最後まで走り抜くんだ。失敗してもいい。寄り道してもいい。誰 

 かと比べなくていい。道は一つじゃない。ゴールは一つじゃない。 

 それは人間の数だけあるんだ。すべての人生が、すばらしい。 

男 2（C）：だれだ人生をマラソンと言ったのは。 

ภาพท่ี 4.15  ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “ชีวิตเป็นสิ่งสวยงาม” 
แหล่งท่ีมา:  Recruit Holdings, 2013. 
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4.15.1 วิเคราะห์ตัวบทท่ีเป็นวัจนภาษา 
ตารางท่ี 4.15  ตารางวิเคราะห์ภาคแสดงทีป่รากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 15 

Process Type ผู้ชาย 1 

Dynamic  
（動性過程） 
 

Overt  
（顕在過程） 
 

Active  
（行動過程） 

走り続ける、競い合い、走った、 

踏み出す、寄り道して、出会って、

走り抜く、向かった、比べなくて 

Emotional  
（感情過程） 

悩んで 

Mutational 
（変容過程） 

失敗して 

Covert 
（潜在過程） 

Subjective  
（主観的過程） 

信じる、分からない 

Static  
（静性過程） 

Possessive （所有過程） （自分だけの道が）あるんだ 

 
จากการวิเคราะห์ภาคแสดงตามตารางที่ 4.15 จะพบว่าพลวัตของในดำเนินชีวิตของผู้ชายที่

ปรากฏใน Dynamic Process ทั้งในด้านการกระทำจากภาคแสดง 「走り続ける」(ว่ิงไปเรื่อย ๆ ) 
「競い合う」(แข่งขัน) 「走る」(ว่ิง)「踏み出す」(กา้วออกไป เริ่มทำบางสิ่งบางอย่าง)「寄り道

する」(แวะ) 「出会う」(พบเจอ) 「走り抜く」(ว่ิงไปให้สุดปลายทาง) 「向かう」(มุ่งหน้า)  
「比べる」(เปรียบเทียบ) และด้านความรู้สึกนึกคิด คือ「悩む」(กลัดกลุ้ม) 「失敗する」 

(ผิดพลาด)「信じる」(เช่ือมั่น) 「分かる」(ไม่รู้) 
นอกจากจะเห็นได้ถึงพลวัตแล้วภาคแสดง เช่น「踏み出す」(ก้าวออกไป เริ่มทำบางสิ่ง

บางอย่าง)「出会う」(พบเจอ) 「走り抜く」(ว่ิงไปให้สุดปลายทาง) 「向かう」(มุ่งหน้า) ยังสื่อ
ให้เห็นความกว้างขวางของกรอบประสบการณ์ รวมถึงสิ่งแปลกใหม่ ผู้คนหน้าใหม่ที่ผู้ชายจะได้พบเจอ
อีกด้วย 

การเปรียบเทียบว่าชีวิตคือการว่ิงมาราธอน เป็นการสร้างภาพสังคมที่ผู้ชายกำลังเผชิญอยู่ว่า
เปรียบเสมือนการแข่งขันบนเส้นทางอันยาวไกล ต้องใช้ความอดทนและต่อสู้กับข้อจำกัดของตนเอง 
เป็นการบอกกล่าวถึงความกว้างขวางและความเข้มข้นในโลกของผู้ชาย 

ประการสุดท้ายที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลวัจนภาษาคือ ตัวละครที่มีบทพูดคือผู้ชายเท่านั้น 
แม้ตั้งแต่ตอนกลางโฆษณาจะมีตัวละครผู้หญิงปรากฏตัวข้ึนมา แต่ตัวละครหญิงทุกตัวแสดงออกทาง 
สีหนา้และทางร่างกายเท่านั้น ไม่มีบทพูด สื่อถึงความไม่มีสิทธิไม่มีเสียงของผู้หญิงในสมรภูมิแห่งนี้ 
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4.15.2 วิเคราะห์ตัวบททางสายตา 
ภาพที่ถูกนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ เป็นภาพการแข่งขันว่ิงมาราธอนที่มีผู้เข้าร่วม

แข่งขันนับร้อยคน อย่างไรก็ดี ตัวละครหลักที่เป็นตัวแทน ทำหนา้ที่สื่อสารกับผู้ชมและตั้งคำถามกับ
คำเปรียบว่าชีวิตคือการว่ิงมาราธอนคือตัวละครชาย นอกจากนั้น หากสังเกตกลุ่มผู้คนที่ร่วมอยู่ใน
เหตุการณ์นี้ จะพบว่าคนส่วนใหญ่ในกลุ่มนักว่ิงเป็นผู้ชาย แม้ว่าในตอนกลางถึงตอนท้ายของโฆษณา
จะพบว่ามีผู้หญิงว่ิงปะปนอยู่ด้วย แต่ในช่วงแรกของโฆษณากล้องจับภาพเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนกับ
ตัวละครหลักและนักว่ิงชายคนอื่น ๆ จนผู้ชมไม่สามารถสังเกตเห็นได้ว่ามีนักว่ิงผู้หญิงปะปนอยู่ด้วย 

ในช่วงตน้ของโฆษณากล้องจับภาพเต็มตัวให้เห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดกับนักว่ิงชาย ไม่ว่าจะ
เป็นภาพนักว่ิงบาดเจ็บ นักว่ิงล้มและลุกขึ้นมาว่ิงต่อ ตัวละครหลักที่ว่ิงไปข้างหน้าเรื่อย ๆ ภาพเหล่าน้ี
สะท้อนให้เห็นสถานการณ์เกิดข้ึนในสนามแข่งขันน้ี ว่าเป็นแข่งขันที่โหดร้ายโดยมีผู้ชายเป็นผู้เล่นหลัก 
หลังจากนั้น กล้องเปลี่ยนเป็นภาพมุมสูงฉายให้เห็นถนนที่ใช้ว่ิงมาราธอนว่าเป็นถนนเส้นใหญ่พาดผ่าน
กลางเมืองที่สองข้างเรียงรายไปด้วยอาคารสำนักงาน ทำให้ผู้ชมสามารถเช่ือมต่อได้ว่าภาพมุมสูงนี้เป็น
ภาพใหญ่ของสนามการแข่งขัน ซึ่งอาจตีความได้ว่าสมรภูมิอันยากลำบากนี้ คือการสมรภูมิการ
ดำรงชีวิตและทำงานในเมืองใหญ่ 

จากนั้นเมื่อเรื่องราวดำเนินมาถึงตอนกลางของโฆษณา ตัวละครหลักตั้งคำถามข้ึนมาว่าชีวิตคือ
การว่ิงมาราธอนจริงหรือไม่ และเริ่มว่ิงออกนอกเส้นทาง ส่งผลให้นักว่ิงคนอื่น ๆ เริ่มว่ิงออกนอก
เส้นทางด้วยเช่นกัน จากฉากนี้ผู้ชมจะเริ่มสังเกตเห็นว่ามีผู้หญิงร่วมอยู่ในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย เช่น 
นักว่ิงหญิงที่ตัวละครหลกัว่ิงไปจบัมือว่ิงออกมาจากเสน้ทางการแข่งขัน ฉากตอนกลางของโฆษณาน้ีสื่อ
ให้เห็นว่าคนที่เริ่มตั้งคำถามกับสิง่ทีเ่ป็นทำอยู่ กล่าวคือ ผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงจากวิถีหรือแนวคิด
เดิมคือผู้ชาย 

อยา่งไรก็ตาม เมื่อนักว่ิงหลายคนเริ่มว่ิงออกนอกเสน้ทางแล้ว เส้นทางที่ตัวละครแต่ละเพศว่ิงไป
เป็นที่น่าสังเกตเช่นกัน กล่าวคือ ตัวละครผู้หญิงจะว่ิงไปหาเตียงนอน ว่ิงเข้าป่าหาธรรมชาติ ซ้อนรถมอ
จักรยานยนต์ ร้องเพลงรอบกองไฟ ร่องเรือกลางทะเล ในขณะที่ตัวละครชายว่ิงเข้าสนามแข่งขัน ว่ิง
หนีสุนัข ว่ิงเจอทางแยก ดินแดนหรือสิ่งท้าทาย (ข้ัวโลก โดดร่ม ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ถนนที่ยาวไกลสุด
สายตา) คนรัก (คนป่วยในโรงพยาบาล แต่งงาน) ทำให้เห็นว่าแม้ผู้ชายและผู้หญิงจะมีพลวัตมาก
เช่นกันแต่ “พื้นที่” ที่ชายและหญิงมีประสบการณ์นั้นเป็นคนละปริมณฑล ภาพพื้นที่ของผู้หญิงดูผ่อน
คลาย ในขณะที่พื้นที่ของผู้ชายเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องน่าตื่นเต้นและท้าทาย 

ประการสุดท้ายที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลตัวบททางสายตาคือ ตัวละครตัวแรกที่เริ่มว่ิงออก
นอกเส้นทางคือผู้ชาย จากนั้นตัวละครอื่น ๆ ทั้งชายและหญิงจึงเริ่มว่ิงตามออกมา ภาพเหล่านี้
นอกจากจะสะท้อนว่าผู้ชายเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแล้ว ในทางตรงกันข้ามยังสะท้อนให้เห็นว่า
ผู้หญิงมิได้เป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ผู้หญิงเป็นเพียงผู้ตามในสมรภูมิการแข่งขันน้ี 
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4.16 วิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 16 

ปีที่ได้รับรางวัล: ค.ศ. 2015 สาขา: แฟช่ัน 
บริษัท/องค์กร: Pola ผลิตภัณฑ์/บริการ: ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 
ช่ืองานโฆษณา: CALL HER NAME 

ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้เล่าถึงการทดลองหนึ่งผ่านเรื่องราวการดำเนินชีวิตของตัวละคร 4 
ครอบครัว โดยการทดลองนั้นคือ การให้ผู้เป็นสามีเรียกภรรยาด้วยช่ือตัวแทนการเรียกว่า “แม่” ที่ใน
โฆษณาเล่าว่าเมื่อมีลูก คู่สามีภรรยาจะเรียกแทนตนเองว่า “พ่อ” และ “แม่” แทนการเรียกช่ือตัว 
แล้ววัดความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนออกซิโทซิน (ฮอร์โมนความงาม) ว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโฆษณาชุดนี้มีตัวละครจำนวนมากแต่ทุกครอบครัวจะมีโครงสร้าง
เหมือนกันคือ พ่อ แม่ ลูก ดังนั้นผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ พ่อ แม่ ลูก บทสนทนาของ
ตัวละครเป็นดังต่อไปนี้  
 

女 （C）：ユミ、起きて。 

子供（C）：ママー、もうできた？ 

男（C）：もうできた。 

女（C）：できたよ。 

男（C）：お、できたらしいよ。 

女（C）：ほら、お着替えしよ。ほら、ほら。 

ภาพท่ี 4.16  ภาพยนตร์โฆษณาชุด “CALL HER NAME” 
แหล่งท่ีมา:  Pola, 2014. 
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子供（C）： (泣) 

男（C）：ママ、ネクタイがないよ。 

子供（C）：や、お母さんまだ食べない？ 

女（C）：（顔を見て答えない） 

男 （C）：ママ、おかわり。 

女（C）：（お茶輪をもらった） 

子供（C）：ママ。（走る音） 

女（C）：は～い。 

テキスト：日本の女性は母親になると、いつしか名前で呼ばれなくなる。 

女（I）：仕事のときは旧姓の佐々木で、普通のときはママ。 

女（C）：こどもにママはねとか、パパはねとか。そういう話をしてるうちに 

 だんだんこうお互 いにパパ、ママって呼んでたと思います。 

テキスト：もし彼女たちが、もう一度、名前で呼ばれたなら。 

男（C）：モエ。 

女（C）：うん。なに? なに?。 

男（C）：（笑） あっ危ない。 

テキスト：私たちは、母親が名前で呼ばれることで、起きる変化を調べまし 

 た。実験は、ファストネームで呼ばれていない１９名の女性たちを 

 対象に行い。 

男（C）：アイ。 

女（C）：眉毛があがるのが気になる。（笑） 

男（C）：アヤカ（笑） 

女（C）：（笑） 

テキスト：彼女たちが名前で呼ばれた時の「美のホルモン」オキシトシンの 

 変化を調べました。 

男 （C）：アユ、アユ 

女 （C）：え！なんだって。 

男（C）：昔の呼びかたで呼んでみた。 

テキスト：その結果、オキシトシンの量が増加することが、分かりました。 

 ほんのちいさなきっかけで女性は美しくなれる。 

女（I）： すごいですね。 

女（I）：分かります。 
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男（C）：モエコ。 

女（C）：なに？（恥かしく笑う）  

女（I）：名前で呼ばれた瞬間は驚きよりもキュンていうドキっていう思いの 

 ほうが強かったです。 

男（C）：アユは・・あった？（笑） 

女（C）：（笑） 

女（I）：うん、ママでもあるけど。やっぱ、一人の女の人として意識されてる 

 のかなっていうのはうれしいですね。 

女（I）：名前に限らず。だから、こうまあ、女性として認められるっていうの 

 が生き生きするというか・・・ 

女（I）：ママよりもっと前の自分の記憶を少しだけ思い出せたかなっていう 

 感じはしました。 

4.16.1 วิเคราะห์ตัวบทท่ีเป็นวัจนภาษา  
ตารางท่ี 4.16  ตารางวิเคราะห์ภาคแสดงทีป่รากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 16 

Process Type พ่อ แม่ ลูก 

Dynamic 
（動性 
    過程） 
 

Overt 
（顕在 
    過程） 
 

Active 
（行動過程） 

 食べない、

仕事 
起きて、着

替えしよ 

Emotional 
（感情過程） 

 

気なる、 
生き生きす

る、感じは

しました 

 

Verbal 
（発言過程） 

呼んだ、 
呼んでみた 

呼ばれなく

なる、 
呼んだ 

話をしてる 

Mutation 
（変容過程） 

 できた、 
なる 

 

Dynamic 
（動性 
    過程） 
 

Covert 
（潜在 
    過程） 
 
 

Subjective 
（主観的過程） 

 
思います、

思い出せ

た、分る 

 

Objective 
（客観的過程） 

 
意識されて

いる、 
認められる 

 



92 
 

Process Type พ่อ แม่ ลูก 
Static 
（静性 
過程） 

Manner 
（様態 
過程） 

Emotional 
（感情過程） 

 
すごい、 
うれしい 

 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 4.16 จะพบว่าตัวละครที่มี Dynamic Process เป็นหลัก

คือตัวละครแม่ ทั้ง「食べる」(กิน) 「仕事」(ทำงาน)「気になる」(ข้องใจ) 「生き生きする」 

(รู้สึกมีชีวิตชีวา) 「感じする」(รู้สึก) 「呼ばれなくなる」(เรียก) 「呼ぶ」(เรียก) 「なる」 
(เป็น) ภาคแสดงเหล่านี้สื่อให้เห็นกรอบการดำรงชีวิตประจำวันของแม่ว่าประกอบไปด้วยกิจกรรม
พื้นฐานต่าง ๆ เช่น กิน เรียก รู้สึก ทำงาน เป็นต้น นอกจากนั้นจะเห็นกรอบประสบการณ์ด้านการ
กระทำแล้ว Covert Process ทั้ง「思う」(คิด) 「思い出せる」(หวนนึกถึง) 「分かる」(รู้) 「意

識されている」(ได้รับการตระหนักถึง) 「認められる」(ได้รับการยอมรับ) ยังแสดงให้เห็นความมี
ตัวตนที่เต็มไปด้วยความรู้สึกนึกคิด การต้องการความยอมรับของผู้เป็นแม่อีกด้วย  

นอกจากภาคแสดงด้านบนจะช่วยวาดภาพประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตของแม่แล้ว ยังช่วย
วาดภาพกิจกรรมของพ่อและลูกอีกด้วย ทั้ง「呼ぶ」(เรียก) 「起きる」(ตื่น) 「着替える」 

(เปลี่ยนเสื้อผา้) 「話している」(พูดกัน) จะเห็นว่ากิจกรรมของพ่อและลกูนั้นเป็นกิจกรรมพื้นฐานใน
การดำรงชีวิตประจำวันเช่นเดียวกับแม่ สื่อภาพความเป็นปรกติในการใช้ชีวิตประจำวันกับครอบครัว 

นอกจากภาคแสดงด้านบนจะแสดงให้เห็นประสบการณ์ของตัวละครแม่แล้ว “การเรียกช่ือ” 
อันเป็นหัวข้อการทดลองในภาพยนตร์โฆษณานี้ ยังแสดงทั้งประสบการณ์ ความต้องการ และ
ความรู้สึกนึกคิดของผู้หญิงออกมาอย่างน่าสนใจ กล่าวคือ ในสังคมญี่ปุ่นมีการเรียกตนเองและเรียก
ผู้อื่นแตกต่างกันไปตามความสัมพันธ์ หรือสถานะทางสังคมเช่นเดียวกับสังคมอื่น เมื่อคู่สามีภรรยา
เรียกแทนกันและกันว่า「パパ」(พ่อ) หรือ「ママ」(แม่) เป็นการเรียนแทนตนเองจากมุมมองของ
คนที่มีอาวุโสน้อยที่สุดในบ้าน คือลูก ส่วนการเรียกช่ือตัว เป็นการเรียกจากมุมมองของคนที่มีฐานะ
เท่าเทียมกันหรือสูงกว่าตนเอง (Suzuki, 1973 as cited in Lui, 2009) นอกจากนั้น ในวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นโดยปรกติจะเรียกผู้อื่นด้วยนามสกุล ส่วนการเรียกด้วยช่ือตัวนั้นถูกสงวนไว้สำหรับคนใน
ครอบครัวหรือคนสนิทเท่าน้ัน ดังนั้น การเรียกช่ือตัวในภาษาญี่ปุ่นยังเป็นการแสดงความสัมพันธ์อัน
ใกล้ชิดระหว่างผู้เรียกและผู้ถูกเรียกอีกด้วย (Lui, 2009) สิ่งนี้สอดคล้องกับคำอธิบายของตัวละครแม่
แต่ละคน ที่ได้อธิบายถึงความรู้สึกของตนเองเมื่อสามีเรียกช่ือของตนไว้ ดังนี้ 

แม่ คนที่  1「名前で呼ばれた瞬間は驚きよりもキュンていうドキっていう思いのほ

うが強かったです。」(ตอนที่เขาเรียกช่ือฉันมันไม่ได้ตกใจนะคะ แต่ต่ืนเต้นมากกว่า) 
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แม่ คนที่  2「ママでもあるけど。やっぱ、一人の女の人として意識されているのか

なっていうのはうれしいですね。」(ก็ยังเป็นแม่อยู่เหมือนเดิม แต่เมื่อสามียังเห็นเราในฐานะ
ผู้หญิงคนหนึ่งก็รู้สึกดีใจค่ะ) 

แม่คนที่ 3 「名前に限らず。だから、こうまあ、女性として認められるっていうの

が生き生きするというか」(ไม่ใช่เฉพาะแค่ช่ือ แต่การที่เขายังเห็นว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งก็ทำให้รู้สึก
มีชีวิตชีวาค่ะ) 

แม่ คนที่  4「ママよりもっと前の自分の記憶を少しだけ思い出せたかなっていう感

じはしました。」(รู้สึกว่ามันทำให้เรานึกถึงตัวเองก่อนมีลูกขึ้นมาได้นิดหนึ่ง) 
จากประโยคเหล่าน้ีจะเห็นได้ว่า การถูกเรียกด้วยช่ือตัวสร้างความสุขให้กับผู้หญิง และยังทำให้

ผู้หญิงตระหนักถึงตนเองในฐานะผู้หญิงคนหนึ่ง นอกเหนือจากบทบาทความเป็นแม่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้หญิงต้องการการยอมรับในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งจากสามี เพราะการเรียกช่ือตัวนั้น
แสดงถึงสถานะภาพที่เท่าเทียมกัน และความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างผู้เรียกและผู้ถูกเรียก ดังนั้น การ
ยอมรับจากบุคคลที่ใกล้ชิดที่สุดจึงเป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้กับผู้หญิง 

 
4.16.2 วิเคราะห์ตัวบททางสายตา 

เรื่องราวในภาพยนตร์โฆษณาชุดน้ี แม้จะเสนอนำประเด็นเกี่ยวกับการทดลองเรื่องหนึ่ง แต่ฉาก
หลักในการดำเนินเรื่องคือ การถ่ายทอดเรื่องราวการดำเนินชีวิตของครอบครัว 4 ครอบครัว โฆษณา
เล่าเรื่องผ่านกิจกรรมที่ครอบครัวทำร่วมกันโดยพื้นที่หลักที่ถูกใช้ในการนำเสนอคือในบ้าน กิจกรรม
เหล่านั้นได้แก่การเตรียมและทานอาหาร การเลี้ยงดูลูก กิจกรรมพักผ่อนและสันทนาการของสมาชิก
ในครอบครัว 

ฉากที่เป็นฉากกิจกรรมร่วมของเกือบทุกครอบครัวคือ ฉากกิจกรรมการเตรียมและทานอาหาร 
ในฉากนี้สิ่งที่เป็นจุดร่วมของทุกครอบครัว คือผู้เตรียมอาหารคือแม่ ส่วนพ่อนั้นบางครอบครัวเล่นกับ
ลูกรออยู่ในห้องรับแขก บางครอบครัวนั่งรออยู่ที่โต๊ะอาหารกับลูก และบางครอบครัวพ่อกำลังแต่งตัว
เพื่อเตรียมตัวออกไปทำงาน ฉากกิจกรรมหลังรับประทานอาหารเป็นไปในแนวทางเดียวกับฉากทาน
อาหาร คือผู้เป็นแม่เป็นผู้เก็บจานชามที่วางอยู่บนโต๊ะอาหารเพื่อในไปล้าง ดังนั้นภาพที่ผู้ชมได้รับชม
คือผู้เตรียมอาหารและล้างจานคือแม่ 

ฉากกิจกรรมการดูแลความเป็นอยู่ของลูก ๆ อย่างเช่น เปลี่ยนเสื้อผ้า ทานอาหาร อาบน้ำ สระ
ผม ผู้ที่อยู่ร่วมกิจกรรมและคอยกำกับดูแลลูกคือแม่เป็นส่วนใหญ่ เว้นแต่กิจกรรมพักผ่อนและสันทนา
การที่จะมีพ่อเข้าร่วมอยู่ในกิจกรรมนั้นด้วย ทำให้ผู้ชมสามารถวาดภาพได้ว่าผู้รับผิดชอบความเป็นอยู่
ภายในบ้านของเด็ก ๆ คือผู้เป็นแม่ โดยพ่อจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพักผ่อนหรือสันทนาการเท่านั้น 
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สำหรับตัวละครพ่อนั้นถูกนำเสนออกมาสองทาง คือสามีผู้มีหน้าที่ทำงานเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว 
เห็นได้จากตัวละครที่รับบทเป็นสามีหรือพ่อของทุกครอบครัว มีการนำเสนอให้เห็นว่าเป็นผู้ทำงาน
นอกบ้านผ่านการแต่งกายและเหตุการณ์ในฉาก ๆ ต่าง เช่น ฉากพ่อที่ใส่ชุดทำงานแล้วร้องบอกแม่ว่า
หาเนคไทไม่เจอ หรือฉากพ่อใส่ชุดทำงานนั่งทานข้าวอยู่ที่โต๊ะอาหารกับลูก ๆ ซึ่งภาพเหล่าน้ีเป็นภาพ
ที่สามารถเห็นได้ทั่วไปในสื่อต่าง ๆ 

ในทางกลับกัน ภาพของพ่อที่ถูกนำเสนอออกมาอีกทางในภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ คือการทำ
หน้าที่ช่วยเหลือผู้เป็นแม่ในการเลี้ยงดูบุตร ดังจะเห็นได้จากบางฉากที่พ่อเล่นกับลูกขณะที่แม่กำลัง
เตรียมอาหาร หรือฉากที่พ่อพาแม่และลูกออกไปพักผ่อนหย่อนใจนอกบ้าน เช่น พาไปเดินเล่นใน
สวนสาธารณะ นั่งเล่นริมแม่น้ำ เป็นต้น ภาพเหล่านี้สื่อให้เห็นมิติอื่นในชีวิตของผู้ชายที่กว้างไปกว่า
การทำงาน โดยการบอกเล่าว่านอกจากเรื่องการทำงานแล้ว แต่ผู้ชายยังใช้เวลาบางส่วนในการทำ
กิจกรรมร่วมกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว รวมถึงมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูบุตรอีกด้วย 

แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าโฆษณาชุดน้ีจะนำเสนอภาพกิจกรรมในบ้านที่มีแม่เป็นตัวขับเคลื่อนเป็น
หลัก แตจ่าก 4 ครอบครัว มี 1 ครอบครัวที่โฆษณานำเสนอแม่ในบทบาทของผู้หญิงทำงานควบคู่กัน
ไปด้วย โฆษณานำเสนอให้เห็นภาพแม่ผู้นี้เดินทางไปทำงานด้วยรถไฟและยังนำเสนอภาพในสถานที่
ทำงานของแม่อีกด้วย สะท้อนภาพประสบการณ์ในโลกทางสังคมของผู้หญิงที่กว้างข้ึน กล่าวคือ เป็น
แม่ผู้รับหน้าที่สองประการ ทั้งการดูแลความเป็นอยู่ของลูกเมื่ออยู่ในบ้าน และทำงานเมื่ออยู่นอกบ้าน 

อย่างไรก็ดี เมื่อนำข้อมูลวัจนภาษาด้านบนเรื่องการเรียกช่ือมาอธิบายประกอบกับภาพผู้หญิงที่
โฆษณานำเสนอทั้งหมดนั้น ยังอาจสรุปได้ว่าแม้บทบาทของผู้หญิงจะกว้างขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม แต่การยอมรับและให้ความสำคัญในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งจากผู้ชายเป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้กับ
ผู้หญิง กล่าวคือ ผู้หญิงยังคงถูกพันธนาการไว้ด้วยการยอมรับจากผู้ชาย 

 

4.17 วิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 17 

ปีที่ได้รับรางวัล: ค.ศ. 2015 สาขา: เครื่องดื่ม 
บริษัท/องค์กร: Coca Cola Japan ผลิตภัณฑ์/บริการ: กาแฟกระป๋อง 
ช่ืองานโฆษณา: โลกใบนี้หมุนไปเพราะใครบางคน 
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ภาพยนตร์โฆษณาชุดน้ีมีตัวละครหลักเป็นผู้ชายหลายคนรับบทประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั้งช่าง
ก่อสร้าง พนักงานบริษัท ช่างซ่อมรถ คนขับแท็กซี่ เป็นต้น โดยโฆษณานำเสนอฉากกล่าวขอบคุณเมื่อ
ตัวละครทุกคนทำงานเสร็จ บทสนทนาของตัวละครเป็นดังต่อไปนี้ 

 
建設屋さん１：はい。もらった。（足場を受けた） 

建設屋さん１：はい。（缶コーヒーを渡す） 

建設屋さん２：あ、すみません。 

建設屋さん１：（飲み声） 

建設屋さん２：終わりましたね。 

サラリーマン：こっちも終わったよ。 

車の修理屋さん：（飲み声） 

通路作業者：今日も頑張ったね。 

タクシー運転手：俺も頑張ったよ。 

建設屋さん１：分かってるよ。 

配達屋さん：しみるんだよな。 

漫画家：これはまだまだこれから。 

デザイナー：とりあえず、お疲れ。 

建設屋さん１：お疲れっす。 

建設屋さん２：お疲れっす。 

男（N）: 世界は誰かの仕事でできている。 

建設屋さん２：しみますねぇ。 

ภาพท่ี 4.17  ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “โลกใบนี้หมุนไปเพราะใครบางคน” 
แหล่งท่ีมา:  Coca Cola Japan, 2014a. 
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4.17.1 วิเคราะห์ตัวบทท่ีเป็นวัจนภาษา 
ตารางท่ี 4.17  ตารางวิเคราะห์ภาคแสดงทีป่รากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 17 

Process Type 

ช่า
งก

่อส
ร้า

ง 1
 

ช่า
งก

่อส
ร้า

ง 2
 

คน
งา

นก่
อส

ร้า
ง 

คน
ขับ

แท็
กซ

ี่ 

คน
ขับ

รถ
ส่ง

ขอ
ง 

นัก
วา

ดก
าร

์ตูน
 

Dynamic  
（動性 
    過程） 
 

Overt  
（顕在 
    過程） 
 

Active 

（行動 
    過程） 

もら

った 
 

頑張

った 

頑張

った 
  

Emotional 
（感情 
    過程） 

 
しみ

ます 
  

しみ

る 
 

Covert 
（潜在 
    過程） 

Subjective  
（主観的 
    過程） 

分か

って

いる 
 

     

Static  
（静性 
    過程）  

Manner  
（様態 
    過程） 

Emotional   
（感情 
    過程） 

お疲

れ 

すみ

ませ

ん、

お疲

れ 

   
お疲

れ 

 
จากการวิเคราะห์ภาคแสดงตามตารางที่  4.17 พบว่าตัวละครผู้ชายทุกคนมีภาคแสดง 

Dynamic Process ทั้ง Active Process เช่น「もらう」(รับ(ไม้)มาแล้ว) 「頑張る」(สู้ พยายาม) 
และ Emotional Process「沁みる」(หนาวเหน็บ หนาวจนเจ็บกระดูก) ภาคแสดงที่กล่าวมานี้
เกิดข้ึนจากกิจกรรมเดียวคือ กิจกรรมการทำงาน เป็นการสร้างให้เห็นภาพทั้งพลวัตในการทำงาน 
รวมถึงสภาพจิตใจที่มุ่งมั่นแม้ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ ไม่ปรกติ สังเกตได้จากภาคแสดง 
Emotional Process ที่ถูกเลือกมาใช้คือคำว่า「沁みる」(หนาวเหน็บ หนาวจนเจ็บกระดูก) ซึ่งเป็น
คำที่กระตุ้นให้ผู้ชมรับรู้สึกได้ถึงความหนาวจนทรมานของตัวละคร  

นอกจากนั้นยังสามารถสังเกตถึงสภาพจิตใจของตัวละครได้จาก Static Process ที่ปรากฏอีก
ด้วย คือ「お疲れ様」(ขอบคุณที่เหนื่อยมาทั้งวัน) 「すみません」(ขอบคุณครับ) คำที่ถูกเลือกมา
ใช้ในฉากที่เล่าถึงสภาพการทำงานนั้นไม่มีคำที่มีความหมายในเชิงลบ อีกทั้งคำว่า「お疲れ様」 

(ขอบคุณที่เหนื่อยมาทั้งวัน) ยังเป็นคำแสดงความขอบคุณเฉพาะตัวในวัฒนธรรมญี่ปุ่น ซึ่งใช้เมื่อผู้พูด
ตระหนักถึงความเหน็ดเหนื่อยจากการทุ่มเทในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งของอีกฝ่าย เช่น การทำงาน และ
ต้องการแสดงความขอบคุณในการทุ่มเทนั้น อีกทั้งการที่ผู้พูดรับรู้ถึงความเหน็ดเหนื่อยของอีกฝา่ยและ
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กล่าวขอบคุณออกมานั้นยังเป็นการแสดงถึง “ความเป็นพวกเดียวกัน” ของผู้พูดและผู้ฟังอีกด้วย 
(Kuramochi, 2008) ซึ่งอาจสรุปได้ว่าตัวละครผู้ชายทุกคนที่กล่าวขอบคุณกันและกันนั้นรู้สึกเป็นคน
พวกเดียวกัน หัวอกเดียวกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้ชายทุกคนตระหนักว่าพวกเขาเป็นสมาชิกในโลก
แห่งการทำงานเช่นเดียวกัน 

 
4.17.2 วิเคราะห์ตัวบททางสายตา  
ตัวละครที่ถูกนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาชุดนั้นมีเพียงตัวละครหลักที่เป็นผู้ชาย ซึ่งตัวละคร

แต่ละคนประกอบอาชีพแตกต่างกันไป ทั้งช่างก่อสร้าง พนักงานบริษัท คนงานก่อสร้าง คนขับรถ
แท็กซี่ คนขับรถส่งของ นักวาดการ์ตูน สื่อให้เห็นโลกแห่งการทำงานว่าประกอบไปด้วยผู้คนมากหน้า
หลายตาที่ประกอบอาชีพแตกต่างกันไป อีกทั้งยังเป็นการสื่ออีกด้วยว่าโลกแห่งการทำงานนั้นเต็มไป
ด้วยผู้ชาย  

ฤดูและช่วงเวลาในการทำงานที่ภาพยนตร์โฆษณาเลือกใช้ในการนำเสนอน้ันยังแสดงให้เห็นถึง
ความยากลำบากในการทำงานของตัวละครอีกด้วย กล่าวคือ ฤดูในโฆษณา คือฤดูหนาว ตัวละครบาง
คน เช่น ช่างก่อสร้าง หรือคนขับรถต้องสวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวในขณะทำงาน ประกอบกับภาคแสดง 
「沁みる」(หนาวเหน็บ หนาวจนเจ็บกระดูก) ที่วิเคราะห์ไว้ข้างต้น เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับผู้ชม
ว่าตัวละครต้องทำงานภายใต้สภาพอากาศที่หนาวกว่าปรกติ อีกทั้งตัวละครบางคนยังต้องเริ่มทำงาน
ในขณะที่ตัวละครอื่นเลิกงานแล้วยังเป็นการย้ำภาพความลำบากในโลกแห่งการทำงานอีกด้วย 

สีหน้าของตัวละครแสดงออกมานั้นสอดคล้องกับ Emotional Process และ Static Process 
ที่วิเคราะห์ไว้ข้างต้น กล่าวคือ ตัวละครมีสีหน้าภูมิใจเมื่อทำงานเสร็จสิ้น แม้ตัวละครที่เป็นคนขับรถส่ง
ของที่สนทนากับกล้องว่า「沁みるんだよな」(หนาวเข้ากระดูกเลยนะ) ยังมีสีหน้ายิ้มแย้ม แสดงถึง
ความรู้สึกในเชิงบวกต่อสิ่งที่ตนเองกำลังทำอยู่ 

เนื้อเรื่องหลักของภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ คือการกล่าวขอบคุณคนทำงานในอาชีพต่าง ๆ แต่
อย่างไรก็ตามผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่โฆษณาเลือกมานำเสนอมีเพียงผู้ชายเท่านั้น ประกอบกับ
ข้อความที่ปรากฏแสดงข้ึนมาช่วงท้ายของโฆษณาว่า「世界は誰かの仕事でできている」(โลกใบ
นี้หมุนไปเพราะใครบางคน) เป็นการสื่อให้เห็นว่า “ใครบางคน” ที่โฆษณากล่าวถึงนั้นคือผู้ชายทำงาน
（働く男）นอกจากนั้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลวัจนภาษาข้างต้น เมื่อนำมาวิเคราะห์ประกอบกับ
ข้อมูลตัวบททางสายตาจะเห็นได้ว่า สังคมรับรู้ถึงความยากลำบากของผู้ชายในการทำงานและ
ต้องการกล่าวขอบคุณผู้ชายเหล่าน้ัน หรือในทางกลับกับอาจตีความได้ว่าผู้หญิงไม่มีตัวตนในโลกแห่ง
การทำงานและสังคมมิได้รับรู้ถึงความยากลำบากของผู้หญิงในการทำงาน 
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4.18 วิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 18 

ปีที่ได้รับรางวัล: ค.ศ. 2015 สาขา: เครื่องดื่ม 

บริษัท/องค์กร: Coca Cola Japan ผลิตภัณฑ์/บริการ: กาแฟกระป๋อง 

ช่ืองานโฆษณา: โลกใบนี้หมุนไปเพราะใครบางคน 

ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้มีตัวละครหลัก 2 คนคือ ช่างไม้ที่เป็นลูกศิษย์และอาจารย์ โดยเล่า
เรื่องว่าผู้เป็นอาจารย์เดินมาชมฝีมือการไสไม้ของลูกศิษย์และกล่าวช่ืนชม ทำให้ลูกศิษย์ดีใจจนเก็บ
อาการไว้ไม่อยู่ บทสนทนาของตัวละครเป็นดังต่อไปนี้ 

 
弟子：親方。 

親方：え！だいぶましになっったじゃねぇか。 

弟子：へぇ？ 

親方：（出ていく） 

弟子：マジ？きてるな、俺。きてるな。 

弟子：（コーヒーを飲んだ）ああ！だいぶうまくなったんじゃねぇか。 

はっ！親方！ 

男（N）: 世界は誰かの仕事でできている。 

 

ภาพท่ี 4.18  ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “โลกใบนี้หมุนไปเพราะใครบางคน”  
แหล่งท่ีมา:  Coca Cola Japan, 2014b. 
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4.18.1 วิเคราะห์ตัวบทท่ีเป็นวัจนภาษา 
ตารางท่ี 4.18  ตารางวิเคราะห์ภาคแสดงทีป่รากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 18 

Process Type อาจารย ์ ช่างไม ้
Dynamic  
（動性過程） 
 

Overt  
（顕在過程） 
 

Mutational 
（変容過程） 

 
きてる、（マ

シに）なった 

 
จากการวิเคราะห์ภาคแสดงตามตารางที่ 4.18 พบภาคแสดงที่เป็น Dynamic Process คำแรก 

คือ คำชมของอาจารย์ที่ช่ืนชมฝีมือการไสไม้ของลูกศิษย์คือ「マシになった」(ฝีมือดีข้ึนนะ) ส่วนคำ
ที่สองคือ คำพูดของลูกศิษย์ที่กล่าวแสดงความภูมิใจในฝีมอืของตนเองคือ「来てる」(เก่งนะเรา)ภาค
แสดงทั้งสองคำน้ีนอกจากจะแสดงใหเ้หน็กิจกรรมในชีวิตของผู้ประกอบอาชีพช่างแล้ว ยังแสดงให้เห็น
บรรยากาศในการเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นเรื่องยากและต้องอาศัยความตั้งใจและทุ่มเทในการพัฒนา
ฝีมือซึ่งในที่นี้คือ งานช่างไม้ ภาคแสดงที่แสดงความเปลี่ยนแปลงอย่าง Mutational Process 「マシ

になった」(ฝีมือดีข้ึนนะ) เป็นการเลือกใช้คำที่ทำให้ผู้ชมสามารถอนุมานได้ว่าผู้เป็นลูกศิษย์ผ่านการ
ฝึกฝนทักษะฝีมือมาเป็นเวลานานพอควรกว่าจะได้รับคำชมเช่นนั้น ส่วนคำว่า「来てる」 (เก่งนะ
เรา) ที่ลูกศิษย์กล่าวกับตนเองนั้นแสดงให้เห็นถึงความภูมิใจของผู้ได้รับคำชม สื่อถึงความสุขที่เกิดจาก
การเป็นที่ยอมรับในความสามารถ 

นอกจากภาคแสดงแล้วคำที่ลูกศิษย์ใช้เรียกอาจารย์คือคำว่า「親方」ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเป็นคำ
ที่ใช้เรียกผู้มีความเช่ียวชาญระดับสูงในศาสตร์แขนงใดแขนงหนึ่ง เช่น ซูโม่ หรือ ช่างไม้ สิ่งนี้ช่วยสร้าง
ให้เห็นภาพสังคมการทำงานว่าเป็นสังคมของมืออาชีพ ผู้มีความสามารถสูงจะได้รับการยกย่อง  

ข้อความที่ปรากฏข้ึนมาในช่วงสุดท้ายของโฆษณายังคงเป็นข้อความเดียวกับโฆษณาชุดที่ 17 
คือ「世界は誰かの仕事でできている」(โลกใบนี้หมุนไปเพราะใครบางคน) ซึ่ง “ใครบางคน” ใน
ที่นี้หมายถึงผู้ชายที่รับบทเป็นช่างไม้ในโฆษณา เป็นการเช่ือมโยงตัวละครและการทำงานของตัวละคร
ในโฆษณาเข้ากับโลกทางสังคม (Social World) ว่าตัวละครและงานที่ตัวละครทำนั้นเป็นฟันเฟือง
หนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้โลกใบนี้หมุนไป เป็นการเช่ืองโยงภาพความสัมพันธ์ของผู้ชายกับโลกแห่งการ
ทำงานว่าเป็นส่วนใหญ่ที่ทำให้โลกนี้หมุนไป กล่าวอีกนัยหนึ่งคืองานที่ผู้ชายทำได้รับการยอมรับว่าเป็น
สิ่งสำคัญและมีคุณค่าต่อโลกทาสังคม 
 

4.18.2 วิเคราะห์ตัวบททางสายตา 
สถานที่ที่ภาพยนตร์โฆษณาใช้เป็นฉากหลักคือ โรงไม้ โดยโฆษณานำเสนอภาพการทำงานใน

โรงไม้ออกมาว่าเป็นบรรยากาศการทำงานที่เคร่งเครียดและจริงจัง ผู้ที่อยู่ในโรงไม้แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้
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ควบคุมหรือผู้ปฏิบัติงานต่างจริงจังกับสิ่งที่ตนเองกำลังทำ เห็นได้ตั้งแต่จากฉากแรกที่ลูกศิษย์กำลังไส
ไม้อย่างตั้งอกตั้งใจ จนถึงฉากที่ผู้เป็นอาจารย์เดินเข้ามาจับข้ีเลื่อยที่ลูกศิษย์ไสไว้ข้ึนมาดูอย่างพินิจ
พิเคราะห์แล้วจึงเอ่ยปากชม ภาพเหล่าน้ีสื่อถึงบรรยากาศอันจริงจังในโลกของการทำงานว่าเป็นโลก
ของมืออาชีพ ต้องการความสมบูรณ์แบบ รวมทั้งผู้ที่อยู่ในโลกแห่งการทำงานนั้นยังต้องพิสูจน์
ความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา 

อีกฉากที่สื่อให้เห็นว่าในโลกแห่งการทำงานการพิสูจน์ตนเองเป็นเรื่องจำเป็นคือ ฉากที่ลูกศิษย์
กึ่งเดินกึ่งเต้นออกมานอกโรงไม้หลงัจากที่อาจารย์กล่าวชม อาการนี้แสดงถึงความสุขล้นจนเก็บอาการ
ไว้ไม่อยู่เมื่อรู้ว่าผู้เป็นอาจารย์เห็นและยอมรับในความสามารถของตน 

ภาพต่าง ๆ ที่โฆษณานำเสนอนั้นเช่ือมโยงผู้ชายกับโลกแห่งการทำงาน แสดงให้เห็นถึง
บรรยากาศในโลกแห่งการทำงานว่าเป็นโลกของมืออาชีพ ต้องพิสูจน์ความสามารถของตนเอง และ
ความสุขของผู้ที่อยู่ในโลกแห่งการทำงานคือ ความสุขจากการเป็นที่ยอมรับจากผู้มีความสามารถสูง
กว่าตน 
 

4.19 วิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 19 

ปีที่ได้รับรางวัล: ค.ศ. 2015 สาขา: กิจการ 
บริษัท/องค์กร: Tokyo Gas ผลิตภัณฑ์/บริการ: โฆษณาองค์กร 
ช่ืองานโฆษณา: สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแม่ 

 

ภาพท่ี 4.19  ภาพยนตร์โฆษณาชุด “สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแม่” 
แหล่งท่ีมา:  Tokyo Gas, 2014. 
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ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้มีตัวละครหลัก 2 คนคือ แม่และลูกชาย ดำเนินเรื่องโดยการเล่าเรื่อง
ของผู้เป็นลูกชายว่าแม่เป็นอย่างไรผ่านเรื่องราวที่เกิดข้ึนในชีวิตประจำวัน  เรื่องราวที่ลูกชายเล่า
เกี่ยวกับแม่เป็นดังต่อไปนี้ 

 
息子（N）： 母とは 

母 （C）：はい、掃除するよ。 

息子（N）：ノックをしない。 

母（C）：はい、渡辺でございます。テレビ、うるさいよ。 

息子（N）： 電話の時、声が変わる。 

母（C）：もう、いつもお世話になっております。 

母（C）：送信。 

息子 （C）：チーハン。 

息子（N）： メールが変。 

母（C）：どう？ 

息子 （C）：やめてよ。 

息子 （N）： 人の服を勝手に着る。  

母 （C）：（泣） 

息子 （N）： 涙もろい。 

母 （C）：彼女できたでしょ？ 

息子 （C）：え！ 

息子 （N）： 勘が鋭い。 

息子 （C）：お！ビーフシチュー。まさに食べたかったんだよ。 

母 （C）：でしょ！ 

息子 （N）：というかテレパシーが使える。 

母 （C）：ご飯ができたわよ。 

息子 （C）：はい。 

息子 （N）：まだできないのにできたという。 

母 （C）：なに？ 

母 （C）：お料理冷めちゃうじゃない。 

息子 （N）：が、すぐ食べないと怒る。 

息子 （C）：ええっ！ 

母 （C）：どちら様でしょう？ 



102 
 

息子 （N）：父にはもっと怒る。 

母 （C）：いっぱい食べな。 

息子 （N）：犬にはやさしい。 

母 （C）：ショール！ 

息子 （N）：プレゼントをあげるとちょっとひくぐらい喜ぶ。 

母 （C）：ショール！ 

息子 （N）：申し訳ないくらい喜ぶ。 

母 （C）：（うれしくて涙出そうになる） 

母 （C）：早く寝なさい。 

息子 （N）：誰よりも遅くまでおきていて、（野菜を切る音）誰よりも早く 

 起きてる。 

母 （C）：ちょっと待って。 

息子 （N）：そして、いつの間にか年をとってる。 

母 （C）：どう？ 

息子 （N）：世界で一番料理がうまい。 

母 （C）：（自慢の顔） 

息子 （C）：美味しい。 

 

4.19.1 วิเคราะห์ตัวบทท่ีเป็นวัจนภาษา 
ตารางท่ี 4.19  ตารางวิเคราะห์ภาคแสดงทีป่รากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 19 

Process Type แม่ ลูกชาย 

Dynamic  
（動性過程） 
 

Overt  
（顕在過程） 
 

Active 

（行動過程） 

掃除する、 

ノックをしな

い、返信、 

やめて、 

着る、使え

る、起きる 

食べない、 

あげる、 

寝なさい、 

待って、 

Emotional 
（感情過程） 

怒る、喜ぶ  

Verbal  
（発言過程） 

という。  

Mutational  
（変容過程） 

声が変わる、

年をとってる 
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Process Type แม่ ลูกชาย 

Static  
（静性過程）                                              

Attributive  
（属性過程） 

Mental 
Responsive 
（心的反応 

過程） 

 食べたかった

んだ 

Personal 
（個性過程） 

涙もろい、 

勘が鋭い、 

やさしい 

 

 
สิ่งที่เห็นได้ชัดจากการวิเคราะห์ภาคแสดงตามตารางที่ 4.19 คือ ลักษณะเด่นของกิจกรรมของ

ตัวละครแม่และลูกที่ปรากฏใน Dynamic process ทั้ง「掃除する」(ทำความสะอาด)「ノックを

する」(เค าะป ระตู ) 「返事する」(ตอบ ข้อความ )  「やめる」(อ ย่ า ) 「着る」(ส วม ใส่ )        
「使える」(มี (พลังจิต)) 「起きる」(ตื่น) 「食べない」(ไม่กิน) 「あげる」(ให้ (ของขวัญ))   
「寝る」 (นอน) 「待つ」(รอ) แสดงให้เห็นภาพกิจกรรมในชีวิตประจำวันของทั้งแม่และลูกว่ามี
ปฏิสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้ชมรับรู้ได้ว่าแม่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดูแลลูกและกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวันของแม่เกี่ยวกับลูกหรือการดูแลครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ 

นอกจากนั้น Static Process ในส่วนที่เป็น Personal Process ยังมีภาคแสดงที่สื่อให้เห็น
บุคลิคลักษณะเฉพาะตัวของตัวละครแม่คือ「涙もろい」(เจ้าน้ำตา)「勘が鋭い」(มีสัมผัสที่หก 
รับรู้เรื่องราวได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว)「やさしい」(ใจดี) เป็นการสร้างความเช่ือมโยงให้ผู้ชมรับรู้ว่า
บุคลิกของผู้หญิงที่เป็นแม่มีลักษณะอย่างไร 

นอกเหนือจากข้อมูลจากภาคแสดงแล้ว คำบอกเล่าของลูกชายว่าเกี่ยวกับแม่ว่า แม่เป็นคนที่ไม่
ชอบเคาะประตู เวลาพูดโทรศัพท์จะพูดเพราะ ชอบส่งข้อความแปลก ๆ ชอบเอาเสื้อผ้าคนอื่นมาใส่ มี
สัมผัสที่หก อ่านใจคนได้ ชอบบอกว่าอาหารเสร็จแล้วทั้งที่ยังไม่เสร็จแต่ถ้าอาหารเสร็จแล้วไม่ทาน
ทันทีก็จะโกรธ ใจดีกับสุนัขแต่ชอบโมโหพ่อ ดีใจอย่างไม่น่าเช่ือเมื่อได้รับของขวัญ นอนทีหลังแต่ก่อน
ตื่น ทำอาหารอร่อยที่สุดในโลก ข้อมูลจากคำบอกเล่าน้ียังช่วยวาดภาพกิจกรรมในชีวิตประจำวันของ
แม่ให้เห็นเด่นชัดข้ึนว่าปริมณฑลหลักของแม่คือบ้าน และภารกิจหลักของแม่คือการดูแลความเป็นอยู่
ของสมาชิกภายในบ้าน มีปฏิสัมพันธ์หลักกับคนในครอบครัวเท่านั้นคือ ลูกและสามี 

อีกทั้งคำบอกเล่าของลูกชายที่ว่าแม่เป็นคนที่ทำอาหารอร่อยที่สุดในโลกอย่างภาคภูมิใจนั้น 
นอกจากจะเป็นการบอกเล่าถึงความสามารถของแม่แล้ว ยังเป็นการเช่ือมโยงให้ผู้ชมเข้าใจว่าการ
ทำอาหารอร่อยคือ คุณสมบัติที่น่าภูมิใจของคนเป็นแม่ 
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4.19.2 วิเคราะห์ตัวบททางสายตา 
ภาพแม่ที่ถูกนำเสนอออกมาในภาพยนตร์โฆษณาชุดน้ีคือ ภาพของหญิงในช่วงวัย 40-50 ปี ทำ

หน้าที่ดูแลบ้าน ลูกชาย และสามี ซึ่งหน้าที่ของแม่ที่ปรากฏในโฆษณา คือเรื่องการตระเตรียมอาหาร
การกินและทำความสะอาดบ้าน จากภาพที่นำเสนอในโฆษณาจะพบว่าสถานที่ที่ตัวละครแม่ปรากฏตัว
นั้นคือห้องครัวและห้องต่าง ๆ ภายในบ้านเป็นหลัก แม้บางฉากแม่จะปรากฏตัวอยู่นอกบ้านแต่
สถานที่เหล่านั้นเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หลักของแม่คือ ซื้อวัตถุดิบสำหรับทำอาหารใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ตและอยู่ในรถหลังไปซื้อของใช้เข้าบ้าน 

นอกจากสถานที่แล้ว การแต่งกายของแม่ที่ใส่ผ้าคลุมอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งเวลาออกไปซื้อ
ของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตยังช่วยตอกย้ำภาพของแม่บ้านในการรับรู้ของผู้ชมอีกด้วย 

ตัวละครหลักอีกหนึ่งคนคือ ลูกชายอายุประมาณ 20 กว่าปี แม้โฆษณามิได้นำเสนออกมาอย่าง
ชัดเจน แต่ผู้ชมสามารถอนุมานได้ว่าลูกชายเพิ่งจบการศึกษาและกำลังเข้าสู่วัยทำงาน เห็นได้จากฉาก
สุดท้ายที่เป็นบรรยากาศในเดือนเมษายนดอกซากรุะบานกำลังบาน ซึ่งในช่วงเวลาน้ีของทุกปีบริษัทใน
ประเทศญี่ปุ่นจะจ้างงานพนักงานใหม่ ในฉากนั้นลูกชายใส่สูทเดินออกมาจากห้องและแม่เดินออกมา
จัดเนคไทให้ทำให้รับรู้ได้ว่าลูกชายกำลังจะเริ่มงานวันแรกและยังไม่คุ้นเคยกับการใส่สูท ผูกเนคไท 
สอดคล้องกับข้อมูลก่อนหน้าที่ลูกชายอยู่ในชุดลำลองทุกครั้งที่ปรากฏตัว แม้ลูกชายจะเริ่มเข้าสู่วัน
ทำงานแล้วแต่จะเห็นว่าในภาพยนตร์โฆษณาลูกชายยังอาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับพ่อแม่ และไม่มีหน้าที่
รับผิดชอบเรื่องภายบ้าน แม้กระทั่งทำความสะอาดห้องของตนเอง  

ตัวละครที่รับบทเป็นพ่อแม้ไม่ใช่ตัวละครหลักปรากฏตัวเพียงบางฉากแต่ในบ้านในลักษณะ
เดียวกับตัวละครลูกคือ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบงานเรื่องภายในบ้าน ตัวละครพ่อปรากฏตัวในฉากที่เพิ่ง
กลับมาจากที่ทำงาน และฉากทานข้าวเพื่อเตรียมตัวไปทำงานเท่านั้น 

ภาพการนำเสนอหน้าที่รับผิดชอบของผู้ชายและผู้หญิงในโฆษณาชุดน้ี ทำให้เห็นภาพการแบ่ง
งานระหว่างเพศอย่างชัดเจนว่าปริมณฑลของผู้หญิงหรือแม่ คือบ้าน และปริมณฑลของผู้ชายอย่างพ่อ
และลูกชายคือ นอกบ้าน หรือกล่าวนัยหนึ่งคือ ที่ทำงาน  
 

4.20 วิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 20  

ปีที่ได้รับรางวัล: ค.ศ. 2015 สาขา: เครื่องใช้ภายในบ้าน 
บริษัท/องค์กร: TOTO ผลิตภัณฑ์/บริการ: สุขภัณฑ์  
ช่ืองานโฆษณา: แบคทีเรียสองพ่อลูก 
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ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้นำเสนอเรื่องราวของแบคทีเรียสองพ่อลูกที่กำลังสนทนากันอยู่ที่ขอบ
โถสุขภัณฑ์ โดยแบคทีเรียพ่อกำลังสอนแบคทีเรียลูกว่าอย่าเข้าใกล้สุขภัณฑ์นี้ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล 
บทสนทนาระหว่างแบคทีเรียสองพ่อลูกเป็นดังต่อไปนี้ 

 
父（C）：リトルベン、このトイレには近づくな。 

子（C）：どうして、ビッグベン？ 

父（C）：除菌の水が流れている。 

子（C）：除菌の水？ 

父（C）：俺たちのような菌を洗い出す水だ。 

子（C）：ノズルは？ノズルにつけば良いじゃない。 

父（C）：あのきれいなノズルを見ろ。たぶん、除菌の水で常に清潔にしている 

 のだろう。 

子（C）：ひどいトイレだ。 

 

4.20.1 วิเคราะห์ตัวบทท่ีเป็นวัจนภาษา  
ตารางท่ี 4.20  ตารางวิเคราะห์ภาคแสดงทีป่รากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 20 

Process Type แบคทีเรียพ่อ แบคทีเรียลูก 

Dynamic  
（動性過程） 

Overt  
（顕在過程） 

Active 

（行動過程） 
 近づく、付けば 

ภาพท่ี 4.20  ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “แบคทีเรียสองพอ่ลูก”  
แหล่งท่ีมา:  TOTO, 2014. 
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Process Type แบคทีเรียพ่อ แบคทีเรียลูก 
 

Covert 
（潜在過程） 

Objective  
（客観的過程） 

 見ろ 

 
จากการวิเคราะห์ภาพแสดงตามตารางที่ 4.20 มีเพียงแบคทีเรียลูกเท่านั้นที่มีภาคแสดง โดย

เป็น Dynamic Process ได้แก่「近づく」(เข้าใกล้) 「付ける」(เกาะ) 「見る」(ดู) แสดงให้เห็น
ประสบการณ์ในชีวิตที่มีเต็มไปด้วยกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ของแบคทีเรียลูก ในขณะที่แบคทีเรีย
พ่อไม่มีภาคแสดงปรากฏเลย 

นอกเหนือจากภาคแสดงแล้วบทสนทนาที่พ่อกับลูกโต้ตอบกันนั้นยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจ 
กล่าวคือ เรื่องที่แบคทีเรียผู้พ่อกำลังสอนแบคทีเรียผู้เป็นลูกอยู่นั้น ฟังผิวเผินอาจดูเหมือนบทสนทนา
ทั่วไป แต่เมื่อวิเคราะห์ให้ลึกลงไปแล้ว น้ำกำจัดแบคทีเรียคือ น้ำฆ่าแบคทีเรีย สิ่งที่แบคทีเรียพ่อกำลัง
สอนนั้นจึงมิใช่บทเรียนในการดำรงชีวิตทั่ว ๆ ไปแต่เป็นเรื่องคอขาดบาดตาย บทสนทนานี้แสดงให้
เห็นถึงบทบาทของพ่อ ว่าพ่อมีหน้าที่อบรมสั่งสอนลูกเช่นเดียวกับแม่ก็จริง แต่เรื่องที่พ่อเป็นผู้สั่งสอน
นั้นเป็นเรื่องสำคัญระดับความเป็นความตาย 

นอกจากนั้นเมื่อพ่อสั่งห้ามลูกไม่ให้เข้าใกล้โถสุขภัณฑ์แล้ว แบคทีเรียลูกถามถึงเหตุผล พ่อจึง
อธิบายว่าเพราะมีน้ำกำจัดแบคทีเรียไหลเวียนอยู่ เมื่อลูกถามว่าน้ำกำจัดแบคทีเรียคืออะไร พ่ออธิบาย
ให้ลูกฟังว่า คือน้ำที่จะชำระล้างแบคทีเรียอย่างพวกเราพ่อลูกออกไป จากนั้นลูกยังถามต่อว่าจะ
สามารถไปเกาะที่หัวฉีดน้ำได้ไหม เมื่อลูกถามดังนั้น พ่อบอกลูกว่าให้สังเกตดูหัวฉีดสะอาดเอี่ยมนั่นให้
ดี และบอกข้อสังเกตของตนเองว่าที่หวัฉีดสะอาดอย่างนั้นน่าจะเป็นเพราะมนี้ำกำจัดแบคทีเรยีคอยทำ
ความสะอาดอยู่ตลอดเวลา การสนทนาโต้ตอบนี้แสดงให้เห็นองค์ความรู้และประสบการณ์ในชีวิตของ
แบคทีเรียผู้พ่อ ซึ่งหน้าที่ในการสั่งสอนประสบการณ์ชีวิตหรือประสบการณ์นอกบ้านให้แก่บุตรนั้น 
เป็นหน้าที่ของพ่อในแนวความคิดแบบขงจื๊อ เนื่องจากพ่อเป็นผู้มีประสบการณ์ในสังคมมากกว่าแม่ 

 
4.20.2 วิเคราะห์ตัวบททางสายตา  
ภาพยนตร์โฆษณาน้ีแบคทีเรียผู้พ่อลูกกำลังสนทนากันอยู่บนขอบโถสุขภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่ง จากบท

สนทนาทำให้ทราบว่าพื้นที่นี้มิใช่ที่อยู่อาศัย หรือ“บ้าน” ของตัวละครทั้งสอง แต่เป็นพื้นที่ลูก
แบคทีเรียจะออกมาใช้ชีวิตประจำวันหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ กล่าวคือ โถสุขภัณฑ์นี้ถือเป็นสถานที่จริง
ที่อาจทำให้ลูกแบคทีเรียได้รับอันตรายถึงชีวิต พ่อแบคทีเรียจึงพาลูกออกมาดูสถานที่จริงในขณะสอน
เรื่องสำคัญเรื่องนี้ สีหน้าและน้ำเสียงของพ่อยังเป็นการย้ำให้ลูกแบคทีเรียและผู้ชมเห็นว่าน้ำกำจัด
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แบคทีเรียที่ไหลเวียนอยู่ในสุขภัณฑ์นี้สามารถฆ่าแบคทีเรียได้จริง เป็นการช่วยสร้างภาพความเป็น
ผู้เช่ียวชาญเรื่องการเอาตัวรอดนอกบ้านของพ่อให้หนักแน่นยิ่งขึ้น  

กล่าวโดยสรุปคือ ภาพและบทสนทนาเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นว่าบทบาทของพ่อในการอบรมสั่ง
สอนลูก และยังสร้างการรับรู้ว่าเรื่องที่พ่อเป็นคนสอนนั้นเป็นเรื่องสำคัญในชีวิต พร้อมกันนั้นการ
อธิบายเหตุผลและข้อสังเกตอย่างเต็มไปด้วยไหวพริบของพ่อ ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นประสบการณ์
อันโชกโชนของพ่อในปริมณฑลนี้ กล่าวคือ เป็นการตอกย้ำข้อความที่ว่าปริมณฑลของที่ประกอบสร้าง
ประสบการณ์ในชีวิตของพ่ออยู่ “นอกบ้าน” ไม่ใช่ “ในบ้าน”  
 

4.21 วิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 21  

ปีที่ได้รับรางวัล: ค.ศ. 2016 สาขา: บริการและวัฒนธรรม 
บริษัท/องค์กร: Recruit Sumai Company ผลิตภัณฑ์/บริการ: ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ 
ช่ืองานโฆษณา: ภาพฉายสุดท้าย (นักศึกษาครู) 

ภาพยนตร์โฆษณาน้ีมีตัวละครหลักที่ปรากฏในโฆษณา 1 คนคือ หญิงสาว รับบทเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยที่มีความฝันจะเป็นครูพี่เลี้ยงเด็ก (Childminder) และมีตัวละครที่ปรากฏแต่เสียงอีก 1 
คน เป็นเสียงผู้ชายรับบทเป็นห้องเช่าที่ผู้หญิงอาศัยอยู่ เรื่องราวในโฆษณาเกิดข้ึนในคืนสุดท้ายที่หญิง
สาวกำลังเก็บของเพื่อจะย้ายออกจากห้อง หญิงสาวและห้องเช่าจึงสนทนากันถึงเรื่องราวที่เกิดข้ึน
ตลอดสี่ปีที่หญิงสาวอยู่พักอาศัยอยู่ในห้องนี้  

ภาพท่ี 4.21  ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “ภาพฉายสุดท้าย (นักศึกษาครู)” 
แหล่งท่ีมา:  Recruit Sumai Company, 2015a. 
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อนึ่ง เนื่องจากตัวละครที่ใช้เสียงพากย์เป็นผู้ชายรับบทเป็นห้องเช่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิต ผู้วิจัยจะไม่
นำภาคแสดงของตัวละครนี้มาใช้ในการวิเคราะห์  แต่อาจนำข้อมูลทางภาษาด้านอื่นมาใช้ในการ
วิเคราะห์ บทสนทนาระหว่างหญิงสาวและห้องเช่าเป็นดังนี้ 

 
テキスト（男）：明日、旅立つ君へ。 

男 （N）：君がここに来たのは４年前。君は本当泣き虫だった。でも、それ  

 は頑張り屋さんだから。 

女：泣いてばかりじゃないよ。 

男 （N）：嬉しいこともたくさんあったね。本当にうれしい時、君は鼻を 

 触るんだ。 

女：あなたの嬉しかったことは？ 

男（N）：僕を選んでくれたこと。だから、君の夢を応援できた。 

女：ただいま。 

男（N）：よく頑張ったね。 

女：ありがとうございました。 

テキスト（男）：その想いとともに、新しい暮らしへ。 

 

4.21.1 วิเคราะห์ตัวบทท่ีเป็นวัจนภาษา  
ตารางท่ี 4.21  ตารางวิเคราะห์ภาคแสดงทีป่รากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 21 

Process Type ผู้หญิง 

Dynamic  
（動性過程） 
 

Overt  
（顕在過程） 
 

Active 

（行動過程） 

旅立つ、来た、泣いて、触る、 

選んで、頑張った 

Emotional 
（感情過程） 

ありがとうございました 

Static  
（静性過程）                                              

Attributive  
（属性過程） 

Personal 
（個性過程） 

泣き虫、頑張り屋 

 
จากการวิเคราะห์ภาคแสดงตามตารางที่ 4.21 จะพบว่าตัวละครหญิงสาวมีภาคแสดงทั้ง 

Dynamic Process และ Static Process ภาคแสดงที่จัดอยู่ในกลุ่ม Dynamic Process ได้แก่「旅

立つ」 (ออกเดินทาง) 「来る」(มา) 「泣く」(ร้องไห้) 「触る」(จับ) 「選ぶ」(เลือก) 「頑張
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る」(พยายาม) 「ありがとうございました」(ขอบคุณ) แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ สิ่งต่าง ๆ ที่
หญิงสาวตัดสินใจทำและลงมือทำ และความรู้สึกที่เกิดข้ึนจากประสบการณ์ตลอดสี่ปีที่ผ่านมา 

ภาคแสดง Dynamic Process ที่กล่าวถึงข้างต้นแสดงถึงประสบการณ์แตกต่างกันไป แต่สิ่งที่
น่าสังเกต คือการเลือกใช้คำว่า「旅立つ」(ออกเดินทาง) แทนคำว่า「引っ越し」(ย้ายบ้าน ย้ายที่
อยู่) เนื่องจากโฆษณาต้องการสื่อสารกับผู้ชมว่า การย้ายออกจากห้องของหญิงสาวในครั้งนี้ มิใช่เป็น
เพียงการย้ายที่อยู่เท่านั้น แต่ยังเป็นการออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะ「社会人」(ผู้ใหญ่) ด้วย
เช่นกัน ซึ่งการใช้คำว่า “ออกเดินทาง” จึงสามารถเช่ือมโยงให้เห็นภาพประสบการณ์มากมายใน
หลากหลายมิติที่หญิงสาวจะพบเจอในอนาคตหลังจากย้ายออกจากห้อง เพื่อเริ่มต้นชีวิตการทำงาน 

สำหรับ Static Process ที่ปรากฏนั้นเป็นภาคแสดงที่เช่ือมโยงให้เห็นถึงบุคลิกภาพของหญิง
สาว คือ「泣き虫」(คนเจ้าน้ำตา) 「頑張り屋」(คนที่มีความมานะพยายาม) แม้ภาคแสดงทั้งสอง
คำน้ีจะมีความหมายขัดแย้งกัน แต่หากสังเกตกาล (Tense) ที่ถูกเลือกมาใช้แล้วจะพบว่าห้องเช่าพูด
ว่า 「君は本当泣き虫だった。」(เมื่อก่อนเธอเป็นคนเจ้าน้ำตาเสียจริง ๆ)「でも、それは頑張

り屋さんだから。」(แต่น่ันก็เพราะเธอเป็นคนที่มีความมานะพยายาม) จะเห็นว่าโฆษณาเลือกใช้
กาลกับคำว่า “คนเจ้าน้ำตา” เป็นรูปอดีต「泣き虫だった」แต่คำว่า “คนที่มีความมานะพยายาม” 
เลือกใช้เป็นรูปปัจจุบัน 「頑張り屋さんだ」การเลือกใช้รูปอดีตกับคำว่า “คนเจ้าน้ำตา” แสดงการ
สิ้นสุดสภาพน้ัน ส่วนการใช้รูปปัจจุบันกับคำว่า “คนที่มีความมานะพยายาม” แสดงสภาพทั้งอดีตและ
ปัจจุบัน กล่าวคือ ห้องเช่ากำลังสื่อสารว่าหญิงสาวมิได้เป็นคนเจ้าน้ำตาหรือเอาแต่ร้องไห้แล้ว แต่
อย่างไรก็ตามเธอยังเป็นคนสู้คนเดิม 

 
4.21.2 วิเคราะห์ตัวบททางสายตา  
ภาพยนตร์โฆษณาใช้นำเสนอเรื่องราวของนักศึกษามหาวิทยาคนหนึ่ง ที่ต้องย้ายออกจากบ้าน

มาพักอาศัยอยู่คนเดียวเพื่อเรียนมหาวิทยาลัย ตอนที่หญิงสาวและห้องเช่าทบทวนเรื่องราวอยู่ด้วยกัน
นั้น โฆษณานำเสนอเหตุการณ์มากมายในชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของหญิงสาว ตั้งแต่ย้ายเข้ามาใน
ห้องเช่า เรียนหนังสืออย่างคร่ำเคร่ง ทำกิจกรรมต่าง ๆ กับกลุ่มเพื่อน และใช้ชีวิตฝึกงานกับเด็ก ๆ 
แสดงให้เห็นภาพประสบการณ์การใช้ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยตลอดสี่ปีที่ผ่านมาอย่างมีสีสันและมี
ชีวิตชีวา ภาพที่ถูกนำเสนอเหล่าน้ียังสอดคลอ้งกบัตัวบทที่เป็นวัจนภาษาที่แสดงอีกด้วย สิ่งเหล่าน้ีช่วย
สร้างความสมจริงให้กับเรื่องราวที่เคยเกิดข้ึนในอดีตที่ผ่านมาอย่างชัดเจน 

นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่าภาพยนตร์โฆษณาน้ีพยายามใช้ข้อมูลทั้งภาพและเสียงในการสร้างให้
เห็นทั้งตัวตนและประสบการณ์หญิงสาว เช่น เมื่อห้องเช่าบอกว่าหญิงสาวเป็นนักสู้ เป็นคนมีมานะ
พยายาม ภาพที่ถูกนำเสนอออกมานั้นก็เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งฉากที่หญิงสาวดูแลเด็ก ๆ อย่าง
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ตั้งอกตั้งใจ อ่านหนังสืออย่างคร่ำเคร่งจนดึกด่ืน ซึ่งช่วยในการตอกย้ำการรับรู้ถึงบุคลิกภาพของหญิง
สาวของผู้ชมให้แก่ผู้ชม 

การนำเสนอภาพหญิงสาวนั่งรถเพื่อเดินทางออกนอกเมือง เมื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกับการ
เลือกใช้คำว่า「旅立つ」 (ออกเดินทาง) ทำให้ผู้ชมสามารถจินตนาการถึงพลวัตในชีวิตของหญิงสาวที่
จะเกิดข้ึนมากมายในอนาคต อีกทั้งการเลือกช่วงเวลาในการจบบทสนทนาให้เป็นช่วงฟ้าสาง ผู้ชม
สามารถมองเห็นแสงอาทิตย์ร่ำไรที่ปลายขอบฟ้า ยังช่วยเช่ือมโยงให้เห็นการเริ่มต้นการเดินทางครั้ง
ใหม่ที่สดใสและเต็มไปด้วยความหวังอีกด้วย 

แต่อย่างไรก็ตามยังมีความขัดแย้งในตัวบท (Text) บางส่วน เช่น ห้องเช่าบอกว่าหญิงสาวเคย
เป็นคนเจ้าน้ำตา「泣き虫だった」แตฉ่ากสุดท้ายผู้หญิงยังร้องไห้เหมือนเดิม ความขัดแย้งของภาพ
และเสียงในส่วนน้ี นอกจากจะทำให้ความหนักแน่นในการสื่อความว่าหญิงสาวเป็นคนเข้มแข็งข้ึนแล้ว
ลดลงไป ซ้ำยังเป็นการตอกย้ำว่าผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแออีกด้วย 

นอกจากนั้นในภาพยนตร์โฆษณาชุดน้ียังมีตัวละครผู้ชายปรากฏตัวน้อยมาก กล่าวคือ ผู้ชมรับรู้
ถึงการมีอยู่ของผู้ชายน้อยมากหากไม่ตั้งใจหรือดูซ้ำหลาย ๆ รอบ ตรงกันข้ามฉากหญิงสาวอยู่กับเด็ก
สามารถสังเกตเห็นครูพี่เลี้ยงคนอื่นที่เป็นผู้หญิงได้อย่างง่ายดาย การนำเสนอภาพ “ผู้หญิงและเด็ก” 
เช่นน้ี เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยตอกย้ำข้อความว่าผู้หญิงต้องเป็นผู้ดูแล (Caretaker) ผู้อื่นอีกด้วย 

 

4.22 วิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 22  

ปีที่ได้รับรางวัล: ค.ศ. 2016 สาขา: บริการและวัฒนธรรม 
บริษัท/องค์กร: Recruit Sumai Company ผลิตภัณฑ์/บริการ: ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ 
ช่ืองานโฆษณา: ภาพฉายสุดท้าย (นักเรียนพยาบาล)  

ภาพท่ี 4.22  ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “ภาพฉายสุดท้าย (นักเรียนพยาบาล)” 
แหล่งท่ีมา:  Recruit Sumai Company, 2015b. 
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ภาพยนตร์โฆษณาน้ีมีเป็นภาพยนตร์โฆษณาในชุดเดียวกับโฆษณาที่ 21 ตัวละครหลักที่ปรากฏ
ในโฆษณา 1 คนคือ หญิงสาว รับบทเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และมีตัวละครที่ปรากฏแต่
เสียงอีก 1 คน เป็นเสียงผู้ชายรับบทเป็นห้องเช่าที่ผู้หญิงอาศัยอยู่ เรื่องราวในโฆษณาเกิดข้ึนในคืน
สุดท้ายที่หญิงสาวกำลังเก็บของเพื่อจะย้ายออกจากห้อง หญิงสาวและห้องเช่าจึงสนทนากันถึง
เรื่องราวที่เกิดข้ึนตลอดสี่ปีที่หญิงสาวอยู่พักอาศัยอยู่ในห้องนี้ 

อนึ่ง เนื่องจากตัวละครที่ใช้เสียงพากย์เป็นผู้ชายรับบทเป็นห้องเช่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิต ผู้วิจัยจะไม่
นำภาคแสดงของตัวละครนี้มาใช้ในการวิเคราะห์  แต่อาจนำข้อมูลทางภาษาด้านอื่นมาใช้ในการ
วิเคราะห์ บทสนทนาระหว่างหญิงสาวและห้องเช่าเป็นดังนี้ 

 
テキスト（男）：明日、旅立つ君へ。 

男 （N） ：あなたと出会ったのは４年前の春。希望に満ちていたあなた。おっちょこ 

 ちょいでちょっぴりズボラで。人見知りで、でも本当に頑張り屋さんで 

 した。恋する喜びも、別れの悲しさも知り、少し大人になりましたね。 

 あなたの帰る場所でいられた４年間、私にはとても、とても幸せな日々 

 でした。 

女：（泣）お世話になりました。 

男 （N）：さあ！頑張れ！ 

テキスト（男）：その思いとともに、新しい暮らしへ。 

 

4.22.1 วิเคราะห์ตัวบทท่ีเป็นวัจนภาษา  
ตารางท่ี 4.22  ตารางวิเคราะห์ภาคแสดงทีป่รากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 22 

Process Type ผู้หญิง 

Dynamic  
（動性過程） 

Overt  
（顕在過程） 
 

Active 
（行動過程） 

頑張れ、帰る 

Mutational  
（変容過程） 

なりました 

Covert 
（潜在過程） 

Objective  
（客観的過程） 

知る 

Static  
（静性過程）                                              

Attributive  
（属性過程） 

Personal 
（個性過程） 

希望に満ちていた、おっちょこ

ちょい、ズボラ、人見知り、 

頑張り屋さん 
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ภาคแสดงของตัวละครที่ วิเคราะห์ไว้ในตารางที่  4.22 จะพบว่าตัวละครมีภาคแสดงทั้ ง 
Dynamic Process และ Static Process ภาคแสดงที่จัดอยู่ในกลุ่ม Dynamic Process ได้แก่「旅

立つ」(ออกเดินทาง) 「頑張る」(พยายาม) 「帰る」(กลับ) 「なる」(เป็น (ผู้ใหญ่))「知る」 

(รู้จัก)  ภาคแสดงเหล่าน้ีสื่อให้เห็นถึงประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตของหญิงสาว  
นอกจากนั้นยังสามารถสังเกตได้ว่าในโฆษณาช้ินนี้ยังคงเลือกใช้คำว่า「旅立つ」(ออก

เดินทาง) เช่นเดียวกับโฆษณาที่ 21 เพื่อสื่อถึงทั้งการย้ายที่อยู่ และการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะผู้ใหญ่ 
ข้อมูลทางภาษาอีกช้ินหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่า「頑張る」(พยายาม) ในบทสนทนาน้ีห้องเช่าใช้คำนี้
เป็นรูปคำสั่ง คือ「頑張れ」ซึ่งอาจตีความได้ว่าห้องเช่าต้องการให้หญิงสาวมีความพยายาม ไม่เลิก
ล้มความตั้งใจ เมื่อนำไปวิเคราะห์เช่ือมโยงกับคำว่า “ออกเดินทาง” แล้วสามารถสื่อให้เห็นได้ว่าชีวิต
ต่อไปจากนี้ของหญิงสาวมิใช่เรื่องง่ายและต้องอาศัยความพยายามเป็นอย่างมาก 

สำหรับ Static Process พบว่าทั้งหมดเป็นคำที่แสดงลกัษณะนิสยัของหญิงสาวทั้ง「希望に満

ちていた」(มีความหวัง) 「おっちょこちょい」(ซุ่มซ่าม) 「スボラ」(ไม่มีระเบียบวินัย)「人見

知り」(เข้ากับคนอื่น ได้ ยาก ) 「頑張り屋さん」(คนที่ มี ความมานะพยายาม) จะเห็น ว่า
นอกเหนือจากคำว่า「頑張り屋さん」(คนที่มีความมานะพยายาม) และ「希望に満ちていた」 

(มีความหวัง) ที่เป็นความหมายในเชิงบวกแล้ว คำอื่น ๆ เป็นกลุ่มคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันและมี
ความหมายในทางลบเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม กาลที่ใช้กับภาคแสดงเหล่านี้เป็นรูปอดีต กล่าวคือ  
ห้องเช่ากล่าวว่า「あなたと出会ったのは４年前の春。希望に満ちていたあなた。おっちょ

こちょいでちょっぴりズボラで、人見知りで、でも本当に頑張り屋さんでした。」 ( ฉั น
พบกับเธอตอนฤดูใบไม้ผลิเมื่อสี่ปีที่แล้ว ตอนนั้นเธอเป็นคนเต็มไปด้วยความหวัง ซุ่มซ่าม ไม่ค่อยมี
ระเบียบวินัย แถมยังเป็นคนเข้ากับคนอื่นยาก แต่เธอก็เป็นคนมีความมานะพยายาม) การใช้รูปอดีตใน
การบรรยายลักษณะนิสัยของหญิงสาวในบริบทนี้ สื่อว่าห้องเช่าพูดถึงหญิงสาวในอดีตที่ห้องเช่าเฝ้า
สังเกตการณ์มาตลอดช่วงเวลาสี่ปีที่หญิงสาวพักอาศัยอยู่ในห้องนี้ มิได้พูดถึงตัวตนของหญิงสาวใน
ปัจจุบันหรืออนาคต 

 
4.22.2 วิเคราะห์ตัวบทท่ีเป็นนตัวบททางสายตา  
ภาพเหตุการณ์ที่ ถูกนำเสนอหลักในภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้คือ ภาพการใช้ชีวิตสี่ปี ใน

มหาวิทยาลัยของหญิงสาว ทั้งภาพการเรียน ทำกิจกรรมกับกลุ่มเพื่อน ใช้เวลาอยู่กับคนรัก และ
ฝึกงานในโรงพยาบาล ซึ่งแสดงให้เห็นพลวัตและประสบการณ์ของหญิงสาวอย่างชัดเจน 

นอกจากนั้นในตัวบทที่เป็นข้อมูลเรื่องอุปนิสัยของตัวละคร โฆษณายังใช้วิธีการเช่นเดียวกับ
โฆษณาก่อนหน้าคือ การสร้างความสมจริงโดยใช้ตัวบทที่เป็นภาพและเสียงเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
ทั้งภาพหญิงสาวทำของหล่นในครัว ออกมาเก็บผ้าที่ตากไว้กลางสายฝน ภาพหญิงสาวนั่งเรียนอยู่คน
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เดียวด้วยความไม่มั่นใจ และภาพหลายภาพที่แสดงให้เห็นว่าหญิงสาวเอาจริงเอาจังกับการเรียน ซึ่ง
ภาพเหตุการณ์เหล่าน้ีสอดคล้องกับสิ่งที่ห้องเช่าเล่าถึง 

การเลือกใช้ช่วงเวลาฟ้าสางเป็นช่วงเวลาในการจบบทสนทนาเช่นเดียวกับโฆษณาที่ 21 รวมถึง
ภาพกลีบดอกซากุระที่ถูกลมพัดปลิวเข้ามาในห้องและในรถที่หญิงสาวนั่งเพื่อเดินทาง ยังช่วยตอกย้ำ
ภาพการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะผู้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยความหวังอีกด้วย 

สิ่งที่น่าสังเกตอีกประการในภาพยนตร์โฆษณาช้ินน้ีคือ ฤดูกาล นอกจากห้องเช่าจะกล่าวว่าพบ
กับหญิงสาวครั้งแรกตอนฤดูใบไม้ผลิเมื่อสี่ปีทีแล้ว เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่หญิงสาวและห้องเช่า
ร่วมทบทวนด้วยกันน้ันฉายให้เห็นถึงฤดูการที่แตกต่างกับไป ทั้งฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และ
ฤดูหนาว โดยฤดูกาลสุดท้ายที่หญิงสาวพักอาศัยอยู่ในห้องนี้ คือฤดูใบไม้ผลิ สังเกตได้จากกลีบดอก
ซากุระที่ถูกลมพัดเข้ามาในห้อง ฤดูใบไม้ผลิสำหรับชาวญี่ปุ่นนั้นหมายถึงการเริ่มต้นชีวิตการทำงาน 
เนื่องจากบริษัทในประเทศญี่ปุ่นโดยมากจะมีการรับพนักงานใหม่เข้าทำงานปีละเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น 
คือต้นเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ดอกซากุระกำลังผลิบาน การใช้ฤดูกาลมา
ประกอบการเล่าเรื่องนั้นนอกจากจะเพิ่มความสมจริงในเรื่องราวที่กำลังนำเสนอแล้ว ยังเป็นการสร้าง
ให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงมิติทางด้านเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนอีกด้วย 

แม้ว่าโฆษณาจะนำเสนอภาพชีวิตในอดีตที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและประสบการณ์ รวมทั้ง
เช่ือมโยงภาพชีวิตในอนาคตที่เต็มไปด้วยความหวังของหญิงสาวไว้ก็ตาม แต่ในทางกลับกัน ยังมี
ข้อความทั้งภาพและเสียงบางส่วนที่ตอกย้ำภาพลักษณะนิสัยของผู้หญิง เช่น ฉากหญิงสาวทะเลาะกับ
คนรักแล้วร้องไห้ ฉากหญิงสาวขอบคุณห้องเช่าทั้งน้ำตาในตอนท้าย ภาพเหล่าน้ีสื่อความว่าผู้หญิงและ
การร้องไห้เป็นของคู่กัน นอกจากนั้นฉากบรรยากาศการฝึกงานในโรงพยาบาล จะเห็นได้ว่าเพื่อน
นักศึกษาพยาบาลของหญิงสาวมีผู้ชายน้อยมากจนยากที่จะสังเกตเห็น ภาพนี้สื่อว่าหน้าที่ของผู้หญิง 
คือการเป็นผู้ดูแล (Caretaker) ผู้อื่น  
 

4.23 วิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 23 

ปีที่ได้รับรางวัล: ค.ศ. 2016 สาขา: การศึกษา วัฒนธรรม สันทนาการ 

บริษัท/องค์กร: Waseda Academy ผลิตภัณฑ์/บริการ: โรงเรียนกวดวิชา 

ช่ืองานโฆษณา: สิ่งมีชีวิตประหลาด 
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ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้มีตัวละครหลัก 2 คนคือ แม่และลูกชาย เล่าเรื่องโดยแม่ที่เป็นผู้คอย
สังเกตพฤติกรรมแปลก ๆ ของลูกชาย เรื่องราวและบทสนทนาของตัวละครแม่และลูกชายเป็น
ดังต่อไปนี ้

 
母（N）:子供ってへんな生きものだ。 

男の子（C）:ブォン～～ 

母（C）:走らないよ。 

男の子（C）:行ってきます。 

母（N）:狭いところに入りたがる。 

母（C）:もう、降りなさい。 

母（N）:高いところに登りたがる。 

男の子（C）:ウォー。 

母（C）:タカシ！取れる、取れる、取れる。 

母（N）:集中力がまるでない。ポケットにはいつも砂が入っている。 

母（C）:わ！何、これ？ 

女の子（C）:ちょっと、わたしのなんだけどぉ。 

母（N）:人のものを勝手に食べる。 

男の子（C）:えい！えい！やっ！ 

母（N）:高いところから飛びたがる。 

母（C）:ママのヘルメット知らない？ 

ภาพท่ี 4.23  ภาพยนตร์โฆษณาชุด “สิ่งมีชีวิตประหลาด” 
แหล่งท่ีมา:  Waseda Academy, 2015. 
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母（N）:物を隠したがる。 

母（C）:宿題やったの？ 

母（N）:ダンボールから出てこない。そして、突然思いもよらぬことを言う。 

男の子（C）:僕、塾行く。 

母（C）:どうして？ 

男の子（C）:理系の大学行って、宇宙飛行士になるんだ。 

母（C）:宇宙飛行士？ 

男の子（C）:うん。 

母（C）:走らないよ。 

男の子（C）:行ってきます。プシュー、発射成功です。 

男の子（C）:打ち上げるまで、Five、 Four、 Three. 

母（C）:タカシ！取れる、取れる、取れる。 

友だち 1（C）:タカシ、見ろ！もういいよ。 

友だち 2（C）:タカシ！ 

男の子（C）:（月を見る） 

男の子（C）:月の砂、地球に持って帰ります。 

男の子（C）:宇宙食発見！ 

女の子（C）:ちょっとお、それ、わたしのものなんだけど。 

男の子（C）:えい、月面着陸成功！ 

男の子（C）:これは偉大なる一歩です。 

母（C）:宿題やったの？ 

男の子（C）:こちらコックピット、宿題はまだです。 

母（N）:子供ってへんな生きものだ。わたしには分からないことだらけ。 

 でもね、母さんずっと応援してるからね。  
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4.23.1 วิเคราะห์ตัวบทท่ีเป็นวัจนภาษา 
ตารางท่ี 4.23  ตารางวิเคราะห์ภาคแสดงทีป่รากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 23 

Process Type แม่ ลูกชาย 

Dynamic  
（動性過程） 
  

Overt  
（顕在過程） 
 

Active  
（行動過程） 

応援してる 

走らない、 

行ってきま

す、 

降りなさい、 

取れる、食べ

る、やった、 

行く、出てこ

ない、持って

帰る 

Verbal  
（発言過程） 

 言う 

Mutational 
（変容過程） 

 なる 

Subjective 
（主観的過程） 

分からない 

入りたがる、 

登りたがる、 

飛びたがる、 

隠したがる 

Covert 
（潜在過程） 

Objective  
（客観的過程） 

 知らない, 

見ろ 

 
จากการวิเคราะห์ภาคแสดงตามตารางที่  4.23 จะพบว่าทั้งแม่และลูกมีเพียง Dynamic 

Process เท่านั้น โดยภาคแสดงของลูกชายนั้นปรากฏอยู่หลากหลายทั้ง Active Process ได้แก่「走

る」(ว่ิง) 「行ってきます」(ไปก่อนนะครับ) 「降る」(ลงมาด้านล่าง)「取れる」(รับ (ลูกบอล) 
ได้)「食べる」(กิน) 「やる」(ทำ) 「行く」(ไป) 「出てこない」(ไม่ออกมา) 「持って帰る」 

(นำกลับมา) Verbal Process ได้แก่「言う」(พูด) Mutational Process ได้แก่「なる」(เป็น 
(นักบินอวกาศ)) Subjective Process ได้แก่「入りたがる」(ชอบเข้าไป (ในที่แคบ)) 「登りたが

る」(ชอบปีนป่าย) 「飛びたがる」(ชอบกระโดด) 「隠したがる」(ชอบเอาของไปซ่อน) รวมทั้ง 
Objective Process ได้แก่「知る」(ทราบ รู้) 「見る」(ดู) ภาคแสดงเหล่าน้ีสะท้อนประสบการณ์
หากหลายในการดำรงชีวิตประจำวันของเด็กชาย ทั้งในแง่ของกิจกรรมทางกายภาพและทางความคิด 
รวมทั้งสื่อให้เห็นภาพพื้นที่ต่าง ๆ ที่เด็กผู้ชายมีกิจกรรมอีกด้วย 
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สำหรับตัวละครแม่มีภาคแสดงที่เป็น Active Process และ Subjective Process ได้แก่「応

援する」(เป็นกำลงัใจให)้ และ「分かる」(รู้) ตามลำดับ ภาคแสดงของแม่สะท้อนให้เห็นกิจกรรมที่
ล้อไปกบักจิกรรมของลกูชายมากกว่าจะเป็นกิจกรรมหลักของตนเอง  

 
4.23.2 วิเคราะห์ตัวบททางสายตา  
ภาพของแม่ที่ถูกในเสนอในภาพยนตร์โฆษณาชุดน้ี คือผู้หญิงวัย 30-40 ปี ทำหน้าที่เป็นแม่บ้าน

เต็มตัว สังเกตได้จากการกิจกรรมของแม่ที่ไม่มีฉากใดสื่อให้เห็นว่าทำงานนอกบ้าน รวมทั้ง การแต่ง
กายของแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉากที่อยู่ภายในบ้าน ช่วยเน้นให้เห็นหน้าที่หลักของแม่ โดยการให้แม่
ปรากฏตัวในชุดที่สวมผ้ากันเปื้อนขณะทำความสะอาดบ้าน ซักผ้า ทำอาหาร เป็นต้น นอกจากแม่ที่
เป็นตัวละครเอกแล้ว ในฉากที่แม่ไปเชียร์ลูกแข่งเบสบอล ตัวละครเอกยืนอยู่รวมกับบรรดาแม่อีก
หลายคนที่มีเชียร์ลูกตนเองด้วยเช่นกัน เป็นการสร้างภาพให้ผู้ชมอนุมานได้ว่าการไปร่วมกิจกรรมของ
ลูกที่โรงเรียนเป็นหน้าที่ของผู้หญิงเท่านั้น  

นอกจากนั้น โฆษณายังเลือกนำเสนอภาพกิจกรรมปรกติทั่วไปในชีวิตประจำวัน กล่าวคือ ลูก
ชายไปโรงเรียน แข่งกีฬา ไปเล่นที่สนามเด็กเล่น เล่นอยู่ในบ้าน ส่วนกิจกรรมของแม่คือ ไปรับลูกจาก
โรงเรียน ไปเชียร์ลูกแข่งกีฬา ไปรอลูกเล่นที่สนามเด็กเล่น ทำอาหาร ซักผ้า ทำความสะอาดบ้าน เป็น
การสร้างภาพจำให้แก่ผูช้มว่ากิจกรรมที่แม่และลกูทำรว่มกันเหล่าน้ีเป็น “เรื่องปรกติ” และเมื่อสังเกต
กิจกรรมต่าง ๆ ให้ลึกลงไปอีกจะพบว่ากิจกรรมและสถานที่ที่แม่ปรากฏตัวนั้นล้วนมีลูกเป็นจุด
ศูนย์กลางทั้งสิ้น ไม่มีกิจกรรมใดของแม่ที่ปรากฏในโฆษณานี้ที่เป็นการใช้เวลากับตนเอง หรือ
วัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การดูแลลูกและดูแลบ้าน หากนำมาวิเคราะห์ประกอบกับภาคแสดงที่ปรากฏ
ด้านบนของแม่ คือคำว่า 「応援する」(เป็นกำลังใจให้) จะพบว่าหน้าที่ของแม่ในภาพยนตร์โฆษณา
ชุดน้ี คือเป็นผู้ดูแล (Caretaker) ทั้งทางด้านร่างกายและการเจริญเติบโตของลูกชาย 

การไม่มีตัวละครพ่อปรากฏอยู่ในภาพยนตร์โฆษณาชุดน้ีเป็นการสื่อให้เห็นว่าพ่อไม่มีหน้าที่ใน
ปริมณฑลนี้ พร้อมกันนั้นยังเป็นการตอกย้ำว่าหน้าที่การเป็นผู้ดูแลนี้เป็นของผู้เป็นแม่เท่านั้น 
 

4.24 วิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 24 

ปีที่ได้รับรางวัล: ค.ศ. 2017 สาขา: ผลิตภัณฑ์ประเภท 2 
บริษัท/องค์กร: Thermos ผลิตภัณฑ์/บริการ: Thermos 
ช่ืองานโฆษณา: Thermos Brand Movie 
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ภาพยนตร์โฆษณาชุดน้ีมีตัวละครหลัก 5 คนคือ ผู้ชาย 3 คนและผู้หญิง 2 คน นำเสนอเรื่องราว
ของผู้ประกอบอาชีพผลิตน้ำแข็งธรรมชาติ（天然氷づくり）ทำนาเกลือแบบญี่ปุ่น（天然塩づく

り）ทำพริกแห้งตากหิมะ（雪さらし）เผาถ่าน（炭焼き）ตัวละครต่าง ๆ  บอกเล่าเรื่องการทำงาน
ของตนเองดังต่อไปนี้ 

 
テキスト 1: 山梨県北社市 
テキスト 2: 福岡県糸島市 
テキスト 3: 新潟県妙高市 
テキスト 4: 宮崎県美郷町 
テキスト 5: 天然氷づくり 4年目、高橋秀治さん 
高橋:徹夜はざらです。まだ、本当、楽に天然氷を作らしてもらったことはが 

 まだ僕の場合一度もないので、何回やっても厳しいっすね。 

テキスト 6:天然氷づくり 16年目、平川秀一さん 
平川（男）:ずるをしないでかえってちゃんと回り道をしてモノを作っとります 

 ね。暑い、暑い仕事しかないですね。はは。 

テキスト 7:雪らし 19年目、平井朋子さん 
平井（女）:風は吹いてて、で雪は降ってるんで全身が寒くなっちゃって。みん 

 なして風邪ひかないようにしなきゃいけないけどねって言いながら 

 過ごしますね。 

テキスト 8:炭焼き 9年目、奥井博貴さん、朝子さん 
 

ภาพท่ี 4.24  ภาพยนตร์โฆษณาชุด “Thermos Brand Movie” 
แหล่งท่ีมา:  Thermos, 2016. 
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奥井（男）:大体 1000度ぐらいですね。痛い感じですね。でも、痛いぐらいな炭 

 が出さないと火力はないんです。 

奥井（女）:冷たいもの飲んで内側から冷まさないと、血が沸騰しちゃうから。 

 まあ、大げさだけど。 

 

4.24.1 วิเคราะห์ตัวบทท่ีเป็นวัจนภาษา 
ตารางท่ี 4.24  ตารางวิเคราะห์ภาคแสดงทีป่รากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 24 

 

จากภาคแสดงด้านบนจะภาคแสดงที่เป็น Dynamic Process ทั้งตัวละครชายและหญิง โดย 
Active Process ของตัวละครชายปรากฏคำว่า「作らしてもらう」(ได้ทำ) 「やる」(ทำ)      
「作る」(ผลิตน้ำแข็งธรรมชาติ) 「ずるをしない」(ไม่โกง) 「回り道をする」(ใช้วิธีทางอ้อม) 
ส่วนของตัวละครหญิงปรากฏคำว่า「風邪をひく」(เป็นหวัด) 「過ごす」(ใช้เวลา) 「飲む」(ดื่ม) 
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った 
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ない 

Static  
（静性 
    過程）                                              

Attributive  
（属性 
    過程） 

Qualitative 
（資質評 
     過程） 

厳しい     

Manner 
（様態 
     過程） 

Emotional 
（感情 
    過程） 

   痛い感

じ 
 

Propensity 
（性質 
    過程） 

    大げさ 
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นอกจาก Active Process แล้ว ตัวละครหญิงยังมี Verbal Process และ Mutational Process คือ 
「言う」(พูดกัน) 「寒くなってしまう」(รู้สึกหนาว) และ「冷ます」(ทำให้ร่างกายเย็นลง) 
ตามลำดับ 

สำหรับภาคแสดงที่เปน็ Static Process นั้น ปรากฏทั้งในตัวละครทั้งชายและหญงิเช่นกัน โดย
ตัวละครชายพบ Qualitative Process คือคำว่า「厳しい」(ยาก ยากลำบาก) Emotional Process 
คำว่า「痛い感じ」(รู้สึกเจ็บ) ส่วนตัวละครหญิง「大げさ」(เกินความจริง) ภาคแสดงต่าง ๆ ที่
กล่าวมาด้านบนแสดงประสบการณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจในการทำงานของตัวละครชายและหญิง 
แต่อย่างไรก็ดี เมื่อนำมาวิเคราะห์แยกตามเพศแล้วพบว่าภาคแสดงทั้ง Dynamic Process และ 
Static Process ของตัวละครชายกล่าวถึงประสบการณ์การทำงานไว้อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่า ทั้ง
ประสบการณ์ลงมือทำจากคำว่า「作らしてもらう」(ได้ทำ) 「やる」(ทำ) 「作る」(ผลิตน้ำแข็ง
ธรรมชาติ)  วิธีการในการทำงานจากคำว่า「ずるをしない」(ไม่โกง) 「回り道をする」(ใช้วิธี
ทางอ้อม) รวมทั้งความรู้สึกจากการทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่หนาวจัดหรือร้อนจัด「厳し

い」(ยาก ยากลำบาก) 「痛い感じ」(รู้สึกเจ็บ) 
สำหรับภาคแสดงของตัวละครหญิง แม้ว่าจะนำเสนอภาพกิจกรรมและประสบการณ์ทางด้าน

ร่างกายและจิตใจจากการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก เช่น หนาวจัดหรือร้อนจัด อย่าง      

「風邪をひく」(เป็นหวัด) 「寒くなってしまう」(รู้สึกหนาว) และ「冷ます」(ทำให้ร่างกาย
เย็นลง) แต่ภาคแสดงข้างต้นมิได้บอกเล่าถึงประสบการณ์การทำงานอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น
ภาคแสดง Active Process ที่ปรากฏยังเป็นกิจกรรมที่มิได้สร้างภาพเช่ือมต่อไปถึงการทำงาน เช่น    

「過ごす」(ใช้เวลา) 「飲む」(ดื่ม) 「言う」(พูดกัน) ซึ่งแตกต่างจากภาคแสดงที่ปรากฏในตัว
ละครชายทั้ง「作らしてもらう」(ได้ทำ) 「やる」(ทำ) 「作る」(ผลิตน้ำแข็งธรรมชาติ) กล่าวคือ 
แม้ตัวละครทั้งชายและหญิงจะเล่าถึงการทำงานของตนเองเหมือนกัน แต่ตัวละครหญิงไม่ปรากฏภาค
แสดงที่แสดงการลงมือทำเช่นเดียวกับตัวละครชายเลย 

 
4.24.2 วิเคราะห์ตัวบททางสายตา  
ภาพการทำงานที่ภาพยนตร์โฆษณาเลือกมานำเสนอคือ งานที่มีลักษณะเฉพาะตัว และเฉพาะ

ท้องถ่ิน ทั้งการผลิตน้ำแข็งธรรมชาติ ในเมืองโฮคุโตะ จังหวัดยามะนาชิ การทำนาเกลือแบบญี่ปุ่น ใน
เมืองอิโตชิม่า จังหวัดฟุกุโอกะ การทำพริกตากหิมะ ในเมืองเมียวโค จังหวัดนิอิคะตะ การเผาถ่าน ใน
เมืองมิซาโตะ จังหวัดมิยาซาคิ ซึ่งจากภาพที่โฆษณานำเสนอนั้นการทำงานต้องทำในสภาพแวดล้อมที่
ยากลำบาก ทั้งร้อนจัดและหนาวจัด รวมถึงยังต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติ กล่าวคือ 
จำเป็นต้องมีภูมิปัญญาท้องถ่ินในการทำงานน้ัน ๆ การนำเสนอภาพเหล่าน้ี แสดงให้เห็นถึงโลกสังคม
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การทำงานของชายหญิงที่มีทั้งความเป็นมืออาชีพและมีความภูมิปัญญาในงานที่ตนกำลังทำอยู่ใน
ระดับสูง  

ภาพบรรยากาศสถานที่ทำงานที่โฆษณาเลือกใช้คือสถานที่จริง โดยเริ่มจากการให้ข้อมูล
ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิอากาศในพื้นที่นั้นก่อน แล้วจึงนำเสนอภาพสถานที่ทำงานจริงของตัวละคร
แต่ละคน เช่น ภาพในเมืองโฮคุโตะ จังหวัดยามะนาชิ ที่ปกคลุมได้ด้วยหิมะ จากนั้นจึงนำเสนอภาพตัว
ละครในชุดทำงานและอุปกรณ์การทำงาน ภาพที่แสดงให้เห็นวิธีการทำงาน รวมทั้งอากัปกริยาหนาว
สั่นที่เกิดข้ึนขณะทำงาน ซึ่งภาพเหล่านี้เป็นภาพการทำงานที่มิใช่ภาพการทำงานที่สามารถเห็นได้
ทั่วไป ภาพเหล่านี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เห็นความเป็นมืออาชีพและความเฉพาะทางของงานที่ตัว
ละครชายและหญิงกำลงัทำ พร้อมกันนั้นยังสื่อให้เห็นภาพความยากลำบากในการทำงานของตัวละคร
อีกด้วย 

บทบาทของตัวละครชายหญิงที่อยู่ในโฆษณานี้นั้น ทุกคนอยู่ ในวัยทำงานและถูกนำเสนอ
ออกมาในแนวทางเดียวกันคือเป็นคนทำงาน กล่าวคือ ตัวละครทั้งชายและหญิงอยู่ในสมรภูมิการ
ทำงานที่ยากลำบากเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม ตามที่วิเคราะห์ด้านวัจนภาษาไว้ข้างต้นเรื่องความ
แตกต่างของภาคแสดงของตัวละครชายและหญิง อาจกล่าวได้ว่าถึงแม้ข้อมูลทางตัวบททางสายตา 
หรือภาพที่โฆษณานำเสนอจะเป็นภาพการทำงานของหญิงชายอย่างเท่าเทียมกัน แต่ข้อมูลทาง       
วัจนภาษาแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์การทำงานที่เป็นรูปธรรมและเข้มข้นกว่าของตัวละครชาย 
 

4.25 วิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 25 

ปีที่ได้รับรางวัล: ค.ศ. 2017 สาขา: บริการและวัฒนธรรม 
บริษัท/องค์กร: NTT Docomo ผลิตภัณฑ์/บริการ: ทีวีดาวเทียม 

ช่ืองานโฆษณา: dTV เช่ือมโยงเรื่องราวของสองเรา 
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ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้มีตัวละครหลัก 2 คน คือผู้ชาย 1 คนและผู้หญิง 1 คน โดยทั้งสองเป็น
สามีภรรยากัน เรื่องราวเล่าถึงการสนทนากันระหว่างภรรยาผู้มีอาชีพเป็นนักบินอวกาศและสามีผู้มี
อาชีพเป็นมนุษย์เงินเดือน บทสนทนาของตัวละครทั้งสองเป็นดังต่อไปนี้ 

 
女：ね、今日世界がほろんじゃったらどうする？ 

男：このドラマみたいに？ 

女：うん。側にいてくれる？ 

男：そりゃもちろんですよ。 

女：どうやって、無理じゃない。 

男：なんかないのかな。臨時便とか。 

女：あるわけないでしょ。 

男：ああ！アイアンマンのスーツみたいみたい。 

女：それもありません。 

男：すいません。 

女：相変わらずのん気だね。 

男：いやいや、地球も意外と息苦しくて。 

女：そうは聞こえないけど。 

男：そうかな。あ！ 

女：なんか安心した。 

男：何が？ 

女：何でもない。次何見る？ 

ภาพท่ี 4.25  ภาพยนตร์โฆษณาชุด “dTV เช่ือมโยงเรือ่งราวของสองเรา”  
แหล่งท่ีมา:  NTT Docomo, 2016. 
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4.25.1 วิเคราะห์ตัวบทท่ีเป็นวัจนภาษา 
ตารางท่ี 4.25  ตารางวิเคราะห์ภาคแสดงทีป่รากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 25  

 
ภาคแสดงที่ปรากฏในบทสนทนาข้างต้น พบภาคแสดงของผู้เป็นสามีเป็นหลัก ทั้ง Dynamic 

Process และ Static Process โดย Dynamic Process มีภาคแสดงคือ「する」(ทำ)「すいませ

ん」(ขอโทษ) 「見る」(ดู) และ Static Process มีภาคแสดงคือ「いる」(อยู่ ) 「息苦しい」 

(หายใจลำบาก)「のん気」(ไม่ทุกข์ ไม่ร้อน) ส่วนตัวละครหญิงที่รับบทเป็นภรรยาปรากฏภาคแสดง 
2 คำ คือ 「安心する」(รู้สึกปลอดภัย รู้สึกสบายใจ) 「聞こえる」(ได้ยิน)  

ตัวละคร 2 คนน้ีรับบทเป็นคนทำงาน（社会人）เหมือนกัน แต่หากเปรียบเทยีบประสบการณ์
ในโลกทางสังคมของทั้งสองคนผ่านภาคแสดงที่ปรากฏ สื่อให้เห็นว่าผู้ชายพบเจอประสบการณ์ที่
โหดร้ายกว่า สังเกตได้จากบทสนทนาที่ตัวละครหญิงกล่าวว่า「相変わらずのん気だね。」(เธอนี่ 
เมื่อไหร่ ๆ ก็ดูไม่ทุกข์ร้อนเอาเสียเลยนะ) ซึ่งตัวละครชายตอบกลับว่า「いやいや、地球も意外と

息苦しくて。」(ไม่ใช่อย่างนั้น โลกนี้อยู่ยากกว่าที่คิดนะ) บทสนทนาน้ีแสดงให้เห็นว่าเมื่อมองจาก

Process Type ผู้หญิง ผู้ชาย 

Dynamic  
（動性過程） 
 

Overt  
（顕在過程） 
 

Active 

（行動過程） 
 する 

Emotional 
（感情過程） 

安心した 
 すいません 

Covert  
（潜在過程） 

Subjective  
（主観的過程） 

 見る 

Objective 
（客観的過程） 

聞こえない  

Static  
（静性過程）                                              

Possessive 
（状態過程） 

  いてくれる 
 

Attributive  
（属性過程） 

Mental 
Responsive 
（心的反応 

過程） 

 息苦しい 

Manner 
（様態過程） 

Propensity 
（性質過程） 

 のん気 
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ของตัวละครหญิง ตัวละครชายจะดูไม่เคร่งเครียดกับสิ่งรอบ ๆ ตัว แต่ความจริงแล้วเขาประสบการณ์
กับเรื่องราวหรือสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ทำให้เจ้าตัวรู้สึก 「息苦しい」(อยู่ยาก -แปลตามบริบท)
ในขณะที่ภาคแสดงที่แสดงความรู้สึกของตัวละครหญิงกลับเป็นไปในทางตรงกันคือ「安心する」 

(รู้สึกปลอดภัย รู้สึกสบายใจ)  
นอกจากนั้นภาคแสดงด้านบนแล้ว สนทนาของตัวละครยังสะท้อนให้เห็นความคาดหวังและ

การตระหนักถึงความคาดหวังของอีกฝ่ายไว้ด้วย เห็นได้จากตัวละครหญิงถามตัวละครชายว่า「ね、

今日世界がほろんじゃったらどうする？ そばにいてくれる？」(นี่เธอ ถ้าวันน้ีโลกแตกจะทำ
ยังไง เธอจะอยู่เคียงข้างฉันไหม) 「そりゃもちろんですよ」(ก็แน่นอนอยู่แล้วสิ) คำว่า 「もちろ

ん」(แน่นอนอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องถาม) ตามพจนานุกรมหมายถึง เรื่องที่แน่นอนโดยไม่จำเป็นต้อง
พิสูจน์「論じる必要のないほど、はっきりしているさま。言うまでもなく。無論。」บท
สนทนานี้แสดงถึงบทบาทการเป็นผู้ดูแล (Protector) ของผู้ชายที่ผู้หญิงคาดหวังและผู้ชายตระหนักดี
ว่าจะเป็นหน้าที่ของตน 

 
4.25.2 วิเคราะห์ตัวบททางสายตา 
กิจกรรมหลักที่ภาพยนตร์โฆษณาชุดน้ีใช้ในการดำเนินเรื่องคือ การส่งข้อความพูดคุยโต้ตอบกัน

ระหว่างตัวละครชายและหญิง ทั้งคู่สนทนากันเกี่ยวกับเรื่องราวของภาพยนตร์ที่ดูไปพร้อม ๆ กัน โดย
ตัวละครหญิงดูจากสถานีอวกาศ ส่วนตัวละครชายดูจากทีวีในบ้านและโทรศัพท์มือถือ 

ภาพตัวละครชายรับบทเป็นสามีเป็นชายวัยกลางคน จากการแต่งกายด้วยชุดสูทและสถานที่ที่
ตัวละครปรากฏตัว เช่น สี่แยกกลางถนนในเมือง หรือร้านอาหารที่เต็มไปด้วยคนทำงาน ทำให้อนุมาน
ได้ว่าประกอบอาชีพมนุษย์เงินเดือนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ อย่างไรก็ตามโฆษณาไม่ได้ให้รายละเอียด
ว่าตัวละครชายทำงานประเภทใด ตรงกันข้ามกับตัวละครหญิงที่โฆษณาให้รายละเอียดอย่างชัดเจนว่า
เป็นนักบินอวกาศที่ประจำอยู่ในสถานีอวกาศ สถานที่และชุดแต่งกายภาพที่นำเสนอทำให้เห็นภาพตัว
ละครหญิงในที่ทำงานชัดเจนกว่าตัวละครชาย 

กิจกรรมที่ตัวละครชายทำขณะสนทนากับตัวละครหญิง คือ พับผ้า เดินอยู่กลางสี่แยกในเมือง
ใหญ่ ทานอาหารนอกบ้าน ทำให้เห็นหน้าที่และกรอบประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของตัวละครชาย
ผู้เป็นสามี ว่านอกจากทำงานนอกบ้านแล้วเขายังต้องดูแลบ้าน เนื่องจากตัวละครหญิงผู้เป็นภรรยา
ต้องไปทำงานที่อื่น  

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลทางวัจนภาษาตัวละครชายได้กล่าวไว้ว่า “โลกนี้อยู่ยากกว่าที่คิด” แต่
หากสังเกตจากฉากต่าง ๆ ในภาพยนตร์โฆษณาแล้วจะพบว่าไม่มีฉากใดที่แสดงถึงความยากลำบากใน
การดำรงชีวิตของตัวละครชาย ดังนั้น อาจตีความได้ว่าสิ่งที่ทำให้ตัวละครชายคิดเช่นนั้นมิใช่ความ
ลำบากทางกายภาพ แต่หมายถึงความลำบากทางด้านจิตใจ หรือความเครียดที่มองไม่เห็นที่แฝงอยู่ใน
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ชีวิตประจำวัน เพราะหากสังเกตจากสีหน้าของตัวละครชาย จะพบว่าตัวละครนี้มีสีหน้าเรียบเฉย 
ไม่ได้รอยยิ้มบนใบหน้าไม่ว่าจะขณะประกอบกิจกรรมใด ช่วงเดียวที่ผู้ชมจะสามารถสังเกตเห็นรอยยิ้ม
จากหน้าของตัวละครชายได้ คือตอนที่ตัวละครชายอ่านข้อความจากมือถือแล้วเงยหน้าข้ึนไปยิ้ม
เล็กน้อยกับท้องฟ้าเท่านั้น เช่นเดียวกับตัวละครหญิงผู้เป็นภรรยาที่มีสีหน้าเรียบเฉยเกือบตลอด
เช่นกัน 

กล่าวโดยสรุป ภาพที่โฆษณาชุดนี้นำเสนอคือสองสามีภรรยาวัยทำงานที่ทำงานด้วยกันทั้งคู่ 
เมื่ออีกฝ่ายต้องแยกไปทำงานที่อื่น ทำให้อีกฝ่ายจึงต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวและเป็นผู้ดูแลเรื่องต่าง ๆ 
ภายในบ้าน ในที่นี้หมายถึงสามีที่ต้องดูแลเรื่องงานบ้านด้วยตนเองเมื่อภรรยาที่ทำงานนอกบ้านไม่
สามารถทำได้ นอกจากนั้น แม้จะต้องไปทำงานในสถานีที่ที่อยู่ห่างไกลออกไปมาก ผู้เป็นภรรยายัง
แสดงความคาดหวังว่าสามีจะมาช่วย หรือปกป้องตนเองเมื่อเกิดเรื่องราวร้ายแรง และสามีเองก็รับรู้
ความคาดหวังนั้นเช่นกัน 

 

4.26 วิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 26 

ปีที่ได้รับรางวัล: ค.ศ. 2017 สาขา: กิจการ 
บริษัท/องค์กร: Cannon Marketing Japan ผลิตภัณฑ์/บริการ: โฆษณาองค์กร 
ช่ืองานโฆษณา: ดีนะที่มีรูป 

ภาพท่ี 4.26  ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ดีนะที่มีรูป” 
แหล่งท่ีมา:  Cannon Marketing Japan, 2016. 
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ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ประกอบด้วยตัวละครหลักคือแม่และลูกสาว 3 คู่ โฆษณานำเสนอ
เรื่องราวความผูกพันธ์ของแม่และลูกสาว จากการเล่าเรื่องเกี่ยวกับลูกเมื่อแม่ดูรูปของลูกในวัยเด็ก 
และหลังจากนั้นสอบถามความทรงจำของลูกสาวเมื่อดูรูปของตนเองในวัยเด็ก อนึ่ง เพื่อความสะดวก
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะบันทึกภาคแสดงแยกเป็นสองส่วน คือ แม่ และ ลูกสาว ความทรงจำ
ต่าง ๆ ของแม่และลูกสาวเป็นดังต่อไปนี้  

 
テキスト：一冊のアルバムを、母と娘に見てもらった。 

母１：一升餅を背負いましたね。一度も転ばずに、すごく元気な子です。 

母２：ウェディングドレス着てみたいって言いましてね。で、着せてみたん 

です。 

母３：あ！これはえっと自宅です。この子は４人目だったんですけども・・・ 

テキスト：母はすべての写真を覚えていた。 

娘１：どこだろう、これ。は、ぜん、ああ！ここ、動物、あ！違う、遊園地 

かな。 

娘２：うーん・・・覚えてないんですけど・・・ 

娘３：はじめて見ました。この写真は。 

テキスト：娘は覚えていない写真があった。 

娘１：なんだろう？ 

娘３：これを耳に当てる。 

テキスト： 母が語る思い出を聞きながらアルバムを見直す。 

娘３の母：この子はすっごい色が・・・白くてすき透っているぐらい白かったん 

 ですよね。大きさもそんな大きくなく、でも無事に生まれて良かった 

 なあっていう。 

娘２の母：この幼稚園時代のときはね、お友達の中にすっと、こういれない、 

 なじめなかったんですね。入園式のときも緊張して。 

娘１の母：この写真がわたし一番好きなんですね。娘がヨウカが、長男の 

 ショウタがすごく可愛がってくれたんですね。 

娘３の母：やばい・・・（泣） 

娘１：はろろ・・・（泣） 

娘２：わたしを生んでくれてありがとう。 

娘１：なんか忘れてたこととか思い出して大事にしていてくれたんだなって 

 いう。ありがとう。 
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4.26.1 วิเคราะห์ตัวบทท่ีเป็นวัจนภาษา 
ตารางท่ี 4.26  ตารางวิเคราะห์ภาคแสดงทีป่รากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 26 

 
จากการวิเคราะห์ภาคแสดงด้านบนพบว่าภาคแสดงของลูกสาวมีหลายหลายทั้ง Dynamic 

Process และ Static Process ประเภทต่าง ๆ ทั้ง Active Process ซึ่งประกอบด้วยคำว่า「一升餅

を背負う」(แบกโมจิสองกิโลไว้ที่หลังเพือ่เปน็การฉลองวันเกิดครบรอบหนึ่งปี)「転ぶ」(ล้ม)「耳に

当てる」(ประกอบไว้ที่หู) Emotional Process ได้แก่「緊張する」(ตื่นเต้น ประหม่า) 「いれる

」(เข้ากัน ) 「なじむ」( คุ้น เคย)  Verbal Process ได้ แก่「言う」(พู ด บอก)  Mutational 
Process ได้แก่ 「生まれる」(เกิด) และ「忘れる」(ลืม) Subjective Process ได้แก่ 「見る」

(ม อ ง ดู )  「思い出す」(นึ ก ถึ ง )  「覚える」(จ ำ) 「聞く」(ฟั ง ) 「見直す」(ดู ซ้ ำอี ก ค รั้ ง )  

Process Type แม่ ลูกสาว 

Dynamic  
（動性 
    過程） 
 

Overt  
（顕在 
    過程） 
 

Active 

（行動過程） 

していてくれた、

着せて、生む 

一升餅を背負いま

した、転ばずに、

耳に当てる 

Emotional 
（感情過程） 

 
緊張して、いれな

い、なじめなかっ

た 

Verbal  
（発言過程） 

語る 言いまして 

Mutational  
（変容過程） 

 生まれる、忘れて 

Covert  
（潜在 
    過程） 
 

Subjective  
（主観的過程） 

見て、 

覚えていた 

見て、思い出し

て、覚えていな

い、聞きながら、

見直す 

Objective 
（客観的過程） 

 可愛がって 

Static  
（静性 
    過程）                                              

Attributive  
（属性 
    過程） 

Mental 
Responsive 
（心的反応過程） 

 着てみたい 

Personal 
（個性過程） 

 元気 

Manner 
（様態 
    過程） 

Emotional 
（感情過程） 

好き ありがとう 
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Objective Process ได้แก่「可愛がる」(รัก เอ็นดู) สำหรับ Static Process ภาคแสดงที่ปรากฏคือ 
「着てみたい」(อยากใส่ชุด) 「元気」(แข็งแรง) 「ありがとう」(ขอบคุณ) ซึ่งเป็น Mental 
Responsive Process, Personal Process และ Emotional Process ตามลำดับ 

สำหรับตัวละครแม่มีภาคแสดงทั้ง Dynamic Process และ Static Process เช่นกันแต่ไม่
หลากหลายเมื่อเทียบกับตัวละครลูกสาว กล่าวคือ Active Process มีภาคแสดงคือ 「する」(เลี้ยง
ดู-แปลตามบริบท)「着せる」(ให้ใส่) 「生む」(ให้กำเนิด) Verbal Process ได้แก่ 「語る」(เล่า
เรื่ อง) และ Subjective Process ได้แก่「見る」(มอง ดู )  และ「覚える」(จำ) ส่ วน  Static 
Process มีเพียง Emotional Process คือ「好き」(ชอบ) 

ภาคแสดง Dynamic Process ข้างต้นเป็นกลุ่มคำที่มีลกัษณะเฉพาะเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
การเป็นแม่ทั้งตอนให้กำเนิดและตอนเลี้ยงดูบุตรในวัยเด็ก เช่น「生む」 (ให้กำเนิด)「生まれる」 

(เกิด)「一升餅を背負う」(แบกโมจิสองกิโลไว้ที่หลังเพื่อเป็นการฉลองวันเกิดครบรอบหนึ่งปี) 
นอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นประสบการณ์ของแม่และลูกที่มีร่วมกัน เช่น「する」(เลี้ยงดู-แปลตาม
บริบท) 「着てみたい」(อยากใส่ชุด) 「着せる」(ให้ใส่) 「転ぶ」(ล้ม)「なじむ」(คุ้นเคย) 「可

愛がる」(รัก เอ็นดู) ภาคแสดงเหล่านี้สื่อถึงโลกของผู้หญิงที่เป็นแม่ว่าใช้ชีวิตในการเลี้ยงดูลูกอย่าง
ใกล้ชิด  

นอกจากภาคแสดงที่ปรากฏแล้ว เรื่องราวที่แม่เล่าให้ฟังอย่างละเอียด ทั้งตอนที่ลูกเกิด ตอน
ฉลองวันเกิดครบรอบหนึ่งปี ตอนไปโรงเรียน ตอนเล่นกับพี่น้อง เป็นการย้ำให้เห็นว่าในกระบวนการ
ดูแลและเลี้ยงดูลูกในวัยเด็กนั้น แม่เป็นบุคคลหลักที่อยู่ในกระบวนการนี้ จะเห็นว่าเมื่อตัวละครเล่าถึง
เรื่องราวในวัยเด็ก ไม่มีการกล่าวถึงผู้ เป็นพ่อหรือสามีเลย เป็นการสื่อว่าพ่อมิได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการนี้  

นอกจากนั้นการที่หัวข้อสนทนาของแม่และลูกคือ เรื่องราวการใช้ชีวิตด้วยกันในวัยเด็กของลูก 
ยังช่วยสร้างให้เห็นภาพชุดประสบการณ์ของการเลี้ยงดูเด็กเล็ก ว่าประกอบด้วย “แม่และเด็ก” อีกทั้ง
การพูดถึงเรื่องความผูกพันธ์ในอดีตยังสื่อให้เห็นว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับ
บุคคลรอบ ๆ ตัว 

 
4.26.2 วิเคราะห์ตัวบททางสายตา 
ภาพยนตร์โฆษณาชุดน้ีนำเสนอเรื่องราวของแม่และลูกสาวโดยใช้ภาพถ่าย เรื่องราวที่ปรากฏใน

ภาพถ่ายแต่ละใบคือประสบการณ์การเลี้ยงลูก และประสบการณ์การใช้ชีวิตกับแม่ในวัยเด็ก ตั้งแต่รูป
เด็กทารก รูปทำพิธีแบกโมจิฉลองครบรอบอายุหนึ่งป ีรูปลูกไปโรงเรยีน ไปสวนสนุก รูปลูกสาวและลูก
คนอื่น ๆ ภาพที่โฆษณานำเสนอสื่อออกมาสอดคล้องกับตัวบทที่เป็นวัจนภาษาว่า แม่คือผู้ขับเคลื่อน
หลักในกระบวนการการเลี้ยงดูบุตร นอกจากนั้น บางภาพมีแม่ปรากฏตัวในกิจกรรมหรือเหตุการณ์
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ต่าง ๆ ในชีวิตลูก เช่น รูปคู่กับแม่ในวัยเด็ก รูปตอนไปโรงเรียน แต่ไม่มีผู้เป็นพ่อปรากฏในภาพถ่ายเลย 

ยังเป็นการสร้างสมการในการรับรู้ของผู้ชมว่า ผู้เลี้ยงดูเด็กเล็ก ₌ แม่ 
ตัวละครลูกสาวในภาพยนตร์โฆษณาถูกนำเสนอบทบาทเป็นเพียงลูกสาวเท่านั้น โฆษณาให้

รายละเอียดเกี่ยวกับลูกสาว หรือชีวิตของลูกสาวในปัจจุบันน้อยมาก มีเพียงตัวละครลูกสาวบางคนที่
สวมแหวนแต่งงาน ทำให้ผู้ชมสามารถรับรู้ชีวิตทางสังคมของลูกสาวในปัจจุบันได้อย่างจำกัด ข้อมูลที่
โฆษณาให้แก่คนดูทำให้สามารถอนุมานบทบาทของลูกสาวได้เพียงสองบทบาทเท่านั้นคือ ลูกสาวของ
แม่ และภรรยา ในกรณีของตัวละครลูกสาวที่สวมแหวนแต่งงาน นอกจากนั้นไม่สามารถอนุมานเรื่อง
อื่นได้เพียงมีข้อมูลไม่เพียงพอ การนำเสนอเพียงเท่านั้นสื่อให้เห็นปริมณฑลอันจำกัดของผู้หญิงใน
สังคมว่าผู้หญิงมีบทบาทเป็นเพียงแม่และเมียเท่านั้น 

การไม่มีตัวตนอยู่ของพ่อทั้งในตัวบทที่เป็นวัจนภาษาและตัวบททางสายตาในบริบทเรื่องการ

เลี้ยงลูกยังเป็นอีกส่วนที่ช่วยย้ำสมการว่า ผู้เลี้ยงดูเด็กเล็ก ₌ แม่ และย้ำว่าโลกทางสังคมของของพ่อ 
หรือผู้ชายเป็นประสบการณ์ในปริมณฑลอื่นที่ไม่ใช่ปริมณฑลนี้ 
 

4.27 วิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 27 

ปีที่ได้รับรางวัล: ค.ศ. 2018 สาขา: กิจการ 
บริษัท/องค์กร: NTT Docomo ผลิตภัณฑ์/บริการ: โฆษณาองค์กร 

ช่ืองานโฆษณา: ฤดูร้อน 25 ปใีห้หลัง 
 

ภาพท่ี 4.27  ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ฤดูร้อน 25 ปีให้หลัง”  
แหล่งท่ีมา:  NTT Docomo, 2017. 
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ตัวละครหลักในภาพยนตร์โฆษณาชุดน้ีประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูกสาว โดยลูกสาวเป็นผู้เล่า
เรื่องเกี่ยวกับพ่อแม่และตนเอง ตั้งแต่พ่อแม่ของตนพบกันเมื่อ 25 ปีที่แล้ว จนถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตนและพ่อในปัจจุบัน เรื่องราวของตัวละครครอบครัวนี้เป็นดังต่อไปนี้ 
 

娘（N）: 父と母は 25年前の夏、出会ったらしい。 

父（C）: 悪い。待った？ 

母（C）: 遅い。 

母（C）: 私、このカップリング好き。 

父（C）: これ？ 

母（C）: やっ、はーん、やっ 

父（C）: のこったのこった。 

父（C）: 一番好きだった。 

娘（N）: ふたりは何度か別れている。 

母（C）: ねえ、誰！もう何か言ってよ。 

娘（N）: 最後の別れの時はもう絶対に会わないと母は思ったそうだ。 

母（C）: もう・・・ 

娘（N）: でも、父の番号を母は消せなかった。 

母（C）: もしもし 

父（C）: もしもし 

父（C）: 悪い。待った？ 

母（C）: 遅い。 

母（C）: （結婚式）誓います。 

娘（N）: 小さい頃、私は父が好きだった。その大好きだった父は私が 8歳の 

 頃、単身赴任で遠くてへ行ってしまった。 

母（C）: いらっしゃませ。 

娘（N）: さみしかった。 

母（C）: ただいま。 

娘（N）: 父が単身赴任から帰った頃、わたしはいつも携帯の中にいた。 

娘（C）: うるさい。関係ないでしょう。 

娘（N）: 25年分の奇跡があって今の私がいる。当たり前の私がいる。 

男（C）: 悪い。待った？ 

娘（C）: 遅い。 
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4.27.1 วิเคราะห์ตัวบทท่ีเป็นวัจนภาษา 

ตารางท่ี 4.27  ตารางวิเคราะห์ภาคแสดงทีป่รากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 27 

 
ภาคแสดงหลักที่ปรากฏในตัวละครพ่อคือ Dynamic Process ได้แก่ Active Process 「出会

う」(พบเจอกัน)  「行く」(ไป ) 「単身赴任」(ย้ายไปทำงานในบริษัทสาขาที่อยู่ต่างเมือง )      
「帰る」(กลับ) Verbal Process「言う」(พูด) Mutation Process「別れる」(เลิกรากัน) จาก

Process Type พ่อ แม่ ลูกสาว 

Dynamic  
（動性 
    過程） 
 

Overt  
（顕在 
    過程） 
 

Active 

（行動 
    過程） 

出会った、 

行って、 

帰った、 

単身赴任 

出会った、会

わない、消せ

なかった、 

待った 

待った 

Emotional 
（感情 
    過程） 

   

Verbal  
（発言 
    過程） 

言って 誓います  

Mutational  
（変容 
    過程） 

別れている 別れている  

Covert  
（潜在 
    過程） 

 

Subjective  
（主観的 
    過程） 

 思った  

Objective 
（客観的 
    過程） 

   

Static  
（静性 
    過程）                                              

Possessive 
（状態過程） 

  いる 

Attributive  
（属性 
    過程） 

Mental 
Responsive 
（心的反応 

  過程） 

好き 好き 
好き、さみし

かった、 

うるさい 

Qualitative 
（資質評価     

  過程） 

遅い、悪い   
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ภาคแสดงของพ่อที่ปรากฏนอกจากภาคแสดงที่แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันทั่ว ๆ ไปที่อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว ที่น่าสังเกตคือคำว่า「単身赴任」(ย้ายไปทำงานใน
บริษัทสาขาที่อยู่ต่างเมือง) คำนี้สื่อให้เห็นพลวัตในโลกทางสังคมของพ่อ ว่านอกจากส่วนที่เป็นชีวิต
ครอบครับกับภรรยาและลูกแล้ว ชีวิตของพ่อมีส่วนที่เป็นชีวิตการทำงานที่มากำหนดกิจกรรม หรือ
สร้างให้เกิดประสบการณ์ในชีวิตของพ่อ 

ภาคแสดงหลักที่ปรากฏในตัวละครแม่ คือ Dynamic Process เช่นเดียวกับตัวละครพ่อ ได้แก่ 
Active Process 「出会う」(พบเจอกัน)  「会わない」(ไม่ ไปพบ) 「消せない」(ไม่สามารถ
ลบทิ้ งได้ ) 「待つ」(รอ) Verbal Process「誓う」(สาบาน) Mutation Process「別れる」 

(เลิกรากัน) Subjective Process「思う」(คิด) ตามภาคแสดงที่ปรากฏจะพบว่าประสบการณ์ใน
ชีวิตของตัวละครแม่นั้นแตกต่างจากของตัวละครพ่ออยู่เพียงส่วนเดียว คือส่วนที่เป็นประสบการณ์
ชีวิตการทำงาน ภาคแสดงของตัวละครแม่มีเพียงคำที่แสดงกิจกรรมหรือการกระทำที่เกิดข้ึนใน
ชีวิตประจำวันทั่ว ๆ ไปเท่านั้น ไม่มีคำใดที่แสดงให้เห็นประสบการณ์ในปริมณฑลอื่นที่เฉพาะเจาะจง
ลงไปอย่างเช่นตัวละครพ่อ  

ตรงกันข้ามกับตัวละครพ่อและแม่ ภาคแสดงหลักของตัวละครลูกสาวคือ Static Process อัน
ประกอบไปด้วย Possessive Process「いる」(เปน็ อยู่) Mental Responsive Process「好き」

(ชอบ รัก) 「うるさい」(รำคาญ) 「さみしい」(เหงา) ส่วนภาคแสดงที่เป็น Dynamic Process 
ปรากฏเพียงคำเดียวคือคำว่า「待つ」(รอ) จากภาคแสดงเหล่าน้ีทำให้เห็นถึงพลวัตในชีวิตลูกสาวได้
เพียงบางเบา ไม่สื่อให้เห็นภาพกิจกรรมหรือประสบการณ์ใดอย่างเป็นกิจลักษณะ  

 
4.27.2 วิเคราะห์ตัวบททางสายตา 
ภาพยนตร์โฆษณาชุดน้ีนำเสนอเรื่องราวของชายหญิงคู่หนึ่ง ที่พบกันสมัยเรียนมัธยม คบหากับ 

ทำงาน แต่งงาน จนกระทั่งมีลูก ภาพเหล่านี้เป็นการนำเสนอแบบแผนการดำเนินชีวิตของสังคมยุค
ปัจจุบัน กล่าวคือ คนในสังคมต้องเข้ารับศึกษาในวัยเด็ก เมื่อเรียนจบจึงเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือสังคม
การทำงาน และแต่งงานสร้างครอบครัว  

ภาพของผู้ชายและผู้หญิงที่ ถูกนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ไม่แตกต่า งกันมากนัก 
กล่าวคือ ตั้งแต่ได้รับการศึกษาเมื่อยังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน หลังจากนั้นใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่น วัยทำงาน 
จนกระทั้งแต่งงาน และใช้ชีวิตในการเลี้ยงดูลูกร่วมกัน จนอาจกล่าวได้ว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีโลกทาง
สังคมที่เป็นกรอบประสบการณ์เดียวกัน แต่หากพิจารณาข้อมูลทางวัจนภาษาประกอบด้วยแล้วจะ
พบว่าตัวบท (Text) ในส่วนของชีวิตการทำงานแตกต่างกัน กล่าวคือ แม้ว่าข้อมูลทางตัวบททาง
สายตาจะนำเสนอให้เห็นว่าคู่สามีภรรยาคู่นี้ต่างทำงานนอกบ้านด้วยกันทั้งคู่ ผ่านภาพการทำงานใน
สถานที่ทำงานของทั้งผู้ชายและผู้หญิง นอกจากนั้นยังนำเสนอภาพอื่น ๆ ที่สื่อถึงการทำงานด้วย เช่น 
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ผู้หญิงที่อยู่ในชุดทำงาน ถือกระเป๋าเอกสารกำลงัรอรถไฟ หรือภาพผู้ชายสวมชุดสูทถือกระเป๋าเอกสาร
เดินอยู่บนถนนในเมืองใหญ่ ภาพการนั่งรถไฟเพื่อเดินทางไปทำงานต่างเมืองของผู้ชาย แต่หาก
ย้อนกลับไปดูข้อมูลทางวัจนภาษาน้ัน ภาคแสดงที่แสดงประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตการทำงานกลับ
ปรากฏเฉพาะตัวละครชายเท่านั้นคือคำว่า「単身赴任」(ย้ายไปทำงานในบริษัทสาขาที่อยู่ต่างเมือง) 

ตรงกันข้ามกับการนำเสนอในส่วนของการใช้ชีวิตครอบครัว กล่าวคือ เมื่อย้อนกลับไปดูภาพ
แสดงทั้งตัวละครชายและหญงิ ไม่ปรากฏภาคแสดงใดที่ช้ีเฉพาะถึงประสบการณ์ในการเลี้ยงดูบุตร แต่
หากพิจารณาที่ข้อมูลทางตัวบททางสายตากลบัพบว่าทั้งตัวละครชายและหญิงมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดู
บุตรอย่างเท่าเทียม โดยโฆษณานำเสนอภาพตั้งแต่พ่อเข้าไปอุ้มลูกตอนลูกเกิด พ่อและแม่เล่นกับลูก
ตอนเป็นเด็ก พ่อและแม่ไปดูการแสดงของลูกที่โรงเรียน แม่ดูแลลูกเมื่อพ่อต้องไปทำงานต่างจังหวัด 
พ่อพยายามเข้าไปพูดคุยและส่งข้อความทางโทรศัพท์ไปหาลูกเมื่อย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน  

อาจกล่าวได้ว่าในส่วนของการเลี้ยงดูบุตรในโฆษณาชุดน้ีนำเสนอให้เห็นภาพบทบาทหน้าที่ของ
ชายหญิงอย่างเท่าเทียมกัน แต่ในส่วนของชีวิตการทำงานตัวบทของตัวละครพ่อถูกนำเสนอมาอย่าง
เข้มข้นมากกว่าคือ โฆษณานำเสนอตัวบททั้งในรูปของข้อมูลที่เป็นวัจนภาษาและตัวบททางสายตา 

การนำเสนอในโฆษณาชุดนี้ไม่เพียงนำเสนอบทบาทของชายหญิงในสังคม แต่ยังสื่อถึงความ
คาดหวังจากสังคมต่อบทบาทของผู้คนในสังคมอีกด้วย กล่าวคือ โฆษณานำเสนอแบบแผนการดำเนิน
ชีวิตที่อธิบายมาข้างต้นของพ่อและแม่ หลังจากนั้นในช่วงท้ายของโฆษณา โฆษณาได้นำเสนอภาพลูก
สาวของชายหญิงคู่นี้ทับซ้อนกับจุดเริ่มต้นเส้นทางการดำเนินชีวิตของพ่อและแม่ ทำให้ผู้ชม
จินตนาการได้ว่าวงจรการดำเนินชีวิตในรูปแบบนี้จะยังคงหมุนเวียนต่อไปในรุ่นลูก หรือกล่าวได้อีกนัย
หนึ่งว่าแบบแผนการดำเนินชีวิตในรูปแบบนี้เป็น “ปรกติ” ในสังคมยุคปัจจุบัน 

 

4.28 วิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 28 

ปีที่ได้รับรางวัล: ค.ศ. 2019 สาขา: บริการและวัฒนธรรม 
บริษัท/องค์กร: Panasonic Corporation ผลิตภัณฑ์/บริการ: ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ช่ืองานโฆษณา: ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าในเมืองจะให้บริการต่อไป 

 



134 
 

ตัวละครหลักในภาพยนตร์โฆษณาชุดน้ีประกอบด้วยตัวละคร 2 คน คือ ลูกชายและพ่อ โดยเล่า
เรื่องผ่านเรื่องราวที่ลูกชายข้ึนไปกล่าวในวันจบการศึกษาในสถาบันวิชาชีพแห่งหนึ่ง เรื่องราวที่ลูกชาย
กล่าวในวันจบการศึกษาเป็นดังต่อไปนี้ 
 

息子：私たち、松下幸之助商学院 48期生 17人は、今日、無事に修業の日を向か 

      いました。僕は電気屋を育てる学校に入ったのは一人店に守り続けてきた 

      父に憧れたからだ。電球一個の交換でも使い方の相談でも、電話一つで駆 

      けつける。誰よりも丁寧な仕事で街の皆さんから必要とされる。 

お客さん夫婦：ありがとう。 

お父さん：また、何があったら連絡ください。 

息子：僕もこの人生で賭けたい。そんな気持ちでこの一年学んできた。これから 

      私がやらなけれなならないことは、父が今まで残してくださった店をこれ 

      まで以上に繁栄させることであり、これこそが親孝行だと思っています。 

テキスト：あなたの街のパナソニックの店 

息子：修業者代表、野村昭太。 

息子：ただいま。 

テキスト：街のでんきやさん」はつづく。  

ภาพท่ี 4.28  ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าในเมืองจะใหบ้ริการต่อไป” 
แหล่งท่ีมา:  Panasonic Corporation, 2018. 



135 
 

4.28.1 วิเคราะห์ตัวบทท่ีเป็นวัจนภาษา 
ตารางท่ี 4.28  ตารางวิเคราะห์ภาคแสดงทีป่รากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 28 

Process Type ลูกชาย พ่อ 

Dynamic  
（動性過程） 
  

Overt  
（顕在過程） 
 

Active  
（行動過程） 

入った、学ん

で、やらなけれ

ばならない、 

繁栄させる 

守り続けて、 

残して、 

駆け付ける 

 

Emotional  
（感情過程） 

憧れた  

Mutational 
（変容過程） 

向かいました、  

Subjective 
（主観的過程） 

思っています 
  

Objective 
（客観的過程） 

 必要とされた 
 

Static 
（静性過程） 

Attributive  
（属性過程） 

Mental 
Responsive 
（心的反応過程） 

賭けたい  

 
ภาคแสดงที่ปรากฏของหลักคือ Dynamic Process ของตัวละครลูก คือ Active Process 

ได้แก่「入る」(เข้าเรียน) 「学ぶ」(ร่ำเรียน) 「やる」(กระทำ ลงมือทำ) 「繁栄させる」(ทำให้
เจริญรุ่งเรือง) Emotional Process「憧れる」(ช่ืนชม) Mutational Process「向かう」(เรียน
จบ -แปล ตามบริบ ท )  Subjective Process「思う」(คิด )  ส่ วน  Static Process คือ  Mental 
Responsive Process ได้แก่คำว่า「賭けたい」(ต้องการเดิมพัน) 

ส่วนตัวละครพ่อมีเพียง Active Process คือ「守り続ける」(ปกป้องดูแลเรื่อยมา)「残す」

(ทิ้งไว้ให้) 「駆け付ける」(ว่ิง ไปที่ใดที่หนึ่งอย่างเร่งรีบ)  และ Objective Process「必要とされ

る」(เป็นที่พึ่ง-แปลตามบริบท) สำหรับตัวละครพ่อ ภาคแสดงเหล่าน้ีสื่อถึงภาพชีวิตการทำงานของ
พ่อในหลากหลายมิติ ทั้งมิติของความทุ่มเทและมิติของเวลาจากภาคแสดง「守り続ける」(ปกป้อง
ดูแลเรื่อยมา) อีกทั้งภาคแสดง「駆け付ける」(ว่ิง ไปที่ใดที่หนึ่งอย่างเร่งรีบ) ยังแสดงให้เห็นทั้งการ
กระทำและทัศนคติ (Action & Attitude) ในการทำงาน นอกจากนั้น「必要とされる」(เป็นที่พึ่ง-
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แปลตามบริบท) ยังช่วยสร้างให้เห็นภาพการทุ่มเททำงานอย่างจริงจังเป็นเวลายาวนาน ว่าความทุ่มเท
ของพ่อส่งผลให้ผลการทำงานออกมากเป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน 

ภาคแสดงที่ปรากฏเหล่าน้ีสือ่ถึงประสบการณ์ในชีวิตของทั้งพ่อและลกูที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต
และการทำงานในหลากหลายมิติ สำหรับตัวละครลูกชายภาคแสดงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Active 
Process ทำให้เห็นโลกทางสังคมว่าลูกชายผ่านประสบการณ์อย่างไรในอดีต สิ่งทำในสิ่งที่ทำอยู่ใน
ปัจจุบัน รวมถึงสิ่งที่เป้าหมายในอนาคต จากภาพแสดงทั้ง「学ぶ」(ร่ำเรียน) 「向かう」(เรียนจบ-
แปลตามบริบท) 「やる」(กระทำ ลงมือทำ) 「繁栄させる」(ทำให้เจริญรุ่งเรือง) 

Emotional Process คำว่า「憧れる」(ช่ืนชม) บอกเล่าถึงแรงผลักดันที่ทำให้ลูกชายเข้าไป
ศึกษาที่สถาบันแห่งนี้ และในขณะเดียวกันยังแสดงให้เห็นภาพการทำงานอย่างทุ่มเทของพ่อ โดยมีลูก
ชายเฝ้ามองตลอดมา ซึ่งภาคแสดงในส่วนน้ีช่วยสื่อให้เห็นทั้งมิติของความเข้มข้นในการทำงานและมิติ
ทางด้านเวลา นอกจากนั้นยังสื่อถึงการให้คุณค่าของชีวิตในมุมมองของผู้ชาย ว่าการทำงานเป็นเรื่องมี
คุณค่า การทำงานออกมาได้ดีจนเป็นที่ยอมรับเป็นเรื่องที่สมควรยึดถือเป็นแบบอย่าง 

ภาคแสดงที่ตอกย้ำการให้คุณค่าของการทำงานต่อผู้ชาย คือคำว่า「賭けたい」(ต้องการเดิม
พัน) ในประโยคนี้ลูกชายได้กล่าวไว้ว่า「僕もこの人生で賭けたい。」(ผมเองก็ต้องการเดิมพัน
ด้วยชีวิต) กล่าวคือ ลูกชายต้องการรับช่วงดูแลกิจการร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าต่อจากพ่อ และแสดงให้เห็น
เจตจำนงที่จะทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจเพื่อให้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับผู้เป็นพ่อ ตัวบทนี้
สะท้อนการให้เห็นความสำคัญของการทำงานว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและสำคัญเสมอ กล่าวคือ แม้
เวลาล่วงผ่านไปจนถึงรุ่นลูก ความสำคัญของการทำงาน ซึ่งคือการดูแลกิจการร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าน้ัน 
มิได้ลดน้อยลงไปตามกาลเวลา การทำงานยังเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของลูกเช่นเดียวกับที่เคยเป็นสิ่ง
สำคัญในชีวิตของพ่อ 

นอกจากนั้นลูกชายยังกล่าวว่า 「これから私がやらなけれなならないことは、父が今

まで残してくださった店をこれまで以上に繁栄させることであり、これこそが親孝行だ

と思っています。」(สิ่งที่ผมต้องทำต่อจากนี้ คือการทำให้ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รับสืบทอดมาจาก
พ่อเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ข้ึนไป เพราะผมคิดว่าน่ันคือการแสดงความกตัญญูที่ผมมีต่อท่าน) การเช่ือมโยง
ความกตัญญูอันเป็นคุณธรรมของลูกที่ดี เข้ากับการดูแลกิจการร้านที่รับสืบทอดมาจากพอให้รุ่งเรือง
ต่อไป ยังแสดงให้เห็นการตระหนักรู้ (意識) ของลูกชายต่อการสืบทอดกิจการของครอบครัวว่าเป็น
การแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นบิดามารดาตามแนวแบบขงจื๊อ  

กล่าวโดยสรุป ภาคแสดงของทั้งตัวละครพ่อและลูกชายที่ปรากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ ช้ี
เฉพาะเจาะจงให้เห็นภาพประสบการณ์ในโลกทางสงัคมส่วนที่เป็นชีวิตการทำงานของตัวละครพ่อและ
ลูกอย่างเข้มข้น นอกจากนั้นยังสื่อให้เห็นถึงความสำคัญในการทำงานที่มีต่อชีวิตของตัวละครพ่อและ
ลูกอย่างชัดเจน 
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4.28.2 วิเคราะห์ตัวบททางสายตา 
ภาพยนตร์โฆษณานำเสนอภาพพิธีจบการศึกษาของลูกชายในสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับผู้

ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าแห่งหนึ่ง พร้อมกับนำเสนอภาพการทำงานของพ่อผู้เป็นแรงบันดาลใจให้ลูก
เข้ารับการศึกษาในสถาบันแห่งนี้ไปพร้อม ๆ กัน  

ตามคำบอกเล่าของลูกชายมีนักเรียนที่จบการศึกษาพร้อมกันในรุ่นจำนวน 17 คน ในฉากพิธี
จบการศึกษาที่ลูกชายรับหน้าที่เป็นตัวแทนของนักเรียนในการกล่าวคำปราศรั ยเนื่องในโอกาสจบ
การศึกษาน้ัน นักเรียนที่เข้าร่วมในพิธีนี้มีนักเรียนหญิงเพียงหนึ่งคน นอกเหนือจากนั้นเป็นนักเรียน
ชายทั้งหมด สำหรับภาพบรรยากาศในห้องเรียน โฆษณานำเสนอภาพบรรดานักเรียนชายกำลังตั้งใจ
เรียนและการลงมือปฏิบัติอย่างขะมักเขม้น โดยตัวละครที่เป็นนักเรียนหญิงไม่ปรากฏให้เห็นในฉาก
ห้องเรียนเลย สะท้อนภาพการร่ำเรียนในสายงานที่เกี่ยวการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าว่ามีผู้หญิงเป็นคนส่วน
น้อย 

นอกจากนั้น เมื่อลูกชายเล่าถึงการทำงานของพ่อ โฆษณานำเสนอภาพพ่อในชุดทำงานของร้าน
ที่ตนเป็นเจ้าของ เดินทางไปแก้ปัญหาหรือให้คำแนะนำเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับลูกค้าต่าง ๆ ในเมือง 
ภาพเหล่าน้ีนอกจากจะแสดงภาพสถานที่และประสบการณ์ในการทำงานของพ่อแล้ว ยังแสดงพลวัต
ในชีวิตของพ่อว่าเต็มไปด้วยกิจกรรมการทำงาน 

ภาพบ้านลูกค้าที่พ่อเข้าไปแก้ปัญหาหรือให้คำแนะนำน้ัน เป็นบ้านของผู้คนในเมือง บางบ้าน
ลูกค้าคือผู้หญิง บางบ้านลูกค้าคือคู่สามีภรรยา เป็นที่น่าสังเกตว่าลูกค้าผู้หญิงที่ปรากฏตัวในโฆษณา
ทุกคนแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งกายที่มีลักษณะเดียวกัน คือสวมชุดอยู่บ้านพร้อมกับสวมผ้ากันเปื้อน ทำ
ให้ผู้ชมอนุมานได้ว่าลูกค้าเหล่าน้ัน คือแม่บ้าน เพราะเป็นผู้ที่อยู่บ้านในช่ัวโมงทำงาน 

ภาพของพ่อในชุดทำงาน ภาพลูกชายในชุดนักเรียนและชุดสูทในวันพิธีจบการศึกษา และภาพ
ผู้คนในเมืองอันประกอบไปด้วยบรรดาแม่บ้านที่เป็นลูกค้าของพ่อ สื่อถึงโลกทางสังคมสองส่วน คือ
โลกทางสังคมของผูช้ายว่าเป็นโลกของผู้เช่ียวชาญในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง และโลกของในบ้าน
ของผู้หญิงว่าเป็นพื้นที่ภายในบ้าน 



 
 

บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “บทบาททางเพศของผู้หญิงในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่น: 
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์” ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวบท (Text) ที่ประกอบสร้างวาท
กรรมเกี่ยวกับบทบาททางเพศของผู้หญิง ซึ่งผลิตข้ึนมาโดยสื่อภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ใน
ประเทศญี่ปุ่นระหว่างปี ค.ศ. 2001-2019 งานวิจัยช้ินนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการวิเคราะห์วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) ผู้วิจัยได้
ทำการวิเคราะห์ตัวบทโดยการถอดเสียงภาพยนตร์โฆษณากลุ่มตัวอย่างจำนวน 28 ชุด ที่ผ่านเกณฑ์
พิจารณาที่ระบุไว้ในบทที่ 3 และนำไปศึกษาตัวบท (Text) ทั้งวัจนภาษาและตัวบททางสายตา ผู้วิจัย
ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์แบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ของภาพยนตร์
โฆษณาแต่ละชุดไว้แล้วในบทที่ 4 ณ ที่นี้ ผู้ วิจัยจะนำเสนอผลการวิจัยโดยสรุปและอภิปรายผล 
ดังตอ่ไปนี ้

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยฉบับนีน้อกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวบท (Text) ทั้งที่เป็นวัจนภาษา (Verbal 
Text) และตัวบททางสายตา (Visual Text) เกี่ยวกับบทบาททางเพศของผู้หญิง ที่ถูกนำเสนอใน
ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ที่ได้รับรางวัลในประเทศญี่ปุ่นระหว่างปี ค.ศ. 2001 – 2019 แล้ว ยังมี
วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่ง คือเพื่อศึกษาว่าสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์นำเสนอบทบาททางเพศของ
ผู้หญิงออกมาอย่างไร เป็นไปในแนวทางเดียวกัน หรือสวนทางกับนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
ตลาดแรงงานของผู้หญิง (Womenomics) ของนายกรัฐมนตรีชินโซะ อาเบะ ดังนั้นผู้วิจัยจะแบ่งการ
สรุปผลการวิจัยออกเป็นสองส่วน คือบทบาทของผู้หญิงในภาพยนตร์โฆษณาก่อนและหลังจากการ
บริหารงานโดยรัฐบาลของนายอาเบะ 

อนึ่ง นายอาเบะ เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นตั้งเดือนธันวาคมปี ค.ศ. 2012 ดังนั้น 

ภาพยนตร์โฆษณาก่อนการบริหารงานโดยรัฐบาลของนายอาเบะจึงเป็นภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 1-13 

(ภาพยนตร์โฆษณาที่ได้รับรางวัลในปี ค.ศ. 2001-2013) และภาพยนตร์โฆษณาเมื่อนายอาเบะเข้ามา



 139 

บริหารงานจึงเป็นภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 14-28 (ภาพยนตร์โฆษณาที่ได้รับรางวัลในปี ค.ศ. 2014-

2019) 

 

5.1.1 บทบาทของผู้หญิงในภาพยนตร์โฆษณาก่อนการบริหารงานของนายอาเบะ 
จากการวิเคราะห์ตัวบทที่เป็นวัจนภาษาในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 1-13 สามารถเห็นความ

แตกต่างในโลกทางสังคมของผู้หญิงและผู้ชายได้จากภาคแสดง Dynamic Process โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งใน Active Process ที่แสดงประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ชายและผู้หญิง Active 
Process ที่ปรากฏมีดังนี้ 

 
ตัวละครผู้หญิง ตัวละครผู้ชาย 

喧嘩する (ทะเลาะกัน) 
する (ทำ ตัดสินใจ) 
泊まる (ค้างคืน) 
結婚する (แต่งงาน) 
待たせる(ทำใหร้อ) 
取らせない (ไม่ให้เสียเวลา)  
着る (ใส)่  
脱げる (ถอด) 
食べる (รบัประทาน) 
帰る (กลบับ้าน) 行く (ไป)  
風邪 (เป็นหวัด) 
任せる (มอบหมายหน้าที)่ 
窓を閉める (ปิดหน้าต่าง) 
 

結婚する (แต่งงาน) 
入れて行く (กางร่มไปส่ง)   
入れてくれる (กางร่มไปส่งให้หน่อย) 
使う (ใช้)    
上京する (เดินทางไปโตเกียว)   
出張 (เดินทางไปทำงานนอกบริษัท)  
バレる (ความแตก)   
なぐる (ชก ต่อย) 
帰れる (กลับบ้าน)  来る(มา)  行く (ไป)  
頑張る (พยายาม)   やる (ทำ) 
休む (พักผ่อน)   
当直する (เข้าเวร) 
会う (พบ) 
採用する (รับเข้าทำงาน จ้างงาน) 
お願いする (ฝากฝังใหด้แูล) 
単身赴任 (การเดินทางไปประจำสาขาต่างเมือง
เพียงคนเดียวโดยไม่พาครอบครัวไปด้วย)  
ウガイする (บ้วนปาก) 
飲みすぎる (ดื่มหนัก) 
（友達が）できる (หาเพื่อน) 
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จากรายการด้านบน จะพบว่าลักษณะเด่นของภาคแสดง Active Process ที่ผู้หญิงเป็น
ประธาน คือภาคแสดงที่แสดงการกระทำทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวัน ไม่มีความเฉพาะเจาะจง แตกต่าง
กับคำกริยาของผู้ชายที่นอกเหนือจากการแสดงการกระทำทั่ว ๆ ไปแล้ว ยังมีภาคแสดงที่บ่งบอกถึง
โลกทางสังคมอื่นอย่างโลกแห่งการทำงานอีกด้วย กล่าวคือ「出張」(เดินทางไปทำงานนอกบริษัท)
「当直する」(เข้าเวร) 「単身赴任」(การเดินทางไปประจำสาขาต่างเมืองเพียงคนเดียวโดยไม่พา
ครอบครัวไปด้วย) 「採用する」(รับเข้าทำงาน จ้างงาน) สามคำแรกแสดงถึงกรอบประสบการณ์ที่
แสดงถึงพลวัตในโลกทางสังคมของผู้ชายว่าเต็มไปด้วยกิจกรรม การเดินทาง หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
ส่วนคำที่สี่「採用する」(รับเข้าทำงาน จ้างงาน) นอกจากจะแสดงการกระทำแล้ว ยังแสดงถึง
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ผู้ชายมีต่อผู้อื่นอีกด้วย นั่นคืออำนาจในการตัดสินใจรับผู้อื่นเข้าทำงาน 

สำหรับผู้หญิงแม้จะมีภาคแสดงคำว่า「任せる」(มอบหมายหน้าที่) ที่อาจตีความได้ถึงโลก
แห่งการทำงาน แต่ภาคแสดงคำนี้ปรากฏในโฆษณาชุดที่ 13 เรื่อง “จากครอบครัวไปทำงาน” ที่ตัว
ละครแม่ได้กล่าวกับตัวละครพ่อว่า「こっちのことは任せてください。」(เรื่องทางนี้ฉันจะดูแล
เองค่ะ) ซึ่งเรื่องผู้หญิงรับหน้าที่จะดูแล คือการดูแลลูกสาว กล่าวโดยสรุป คือภาคแสดงที่ปรากฏนั้น
สื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่ของหญิงชายที่แตกต่างกัน จากภาคแสดงของผู้หญิงที่ปรากฏไม่มีภาค
แสดงใดที่แสดงถึงชีวิตการทำงานนอกบ้านของผู้หญิง มีเพียงหน้าที่ในการดูแลบุตรและครอบครัว
เท่านั้น 

สำหรับตัวบททางสายตา ภาพของผู้หญิงนำเสนอในบทบาทของ แม่ ภรรยา และลูกสาวเป็น
ส่วนใหญ่ ในขณะที่ตัวละครผู้ชาย นอกจากจะมีพ่อ สามี และลูกชายแล้ว ผู้ชายยังรับบทผู้คนในสาขา
อาชีพต่าง ๆ ที่โฆษณาเล่าเรื่องหรือนำเสนออยา่งลงลึกถึงรายละเอียดในการทำงาน เช่นในภาพยนตร์
โฆษณาชุดที่ 7 เรื่อง “แพทย์เวร” ที่เล่าถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานอันเลวร้ายของแพทย์ใน
ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงบอกเล่าว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานนั้นส่งผลต่อสุขภาพและส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวของผู้ประกอบอาชีพนี้อย่างไร  

อย่างไรก็ตาม มิใช่ว่าจะไม่มีตัวละครหญิงที่รับบทเป็นคนทำงานเลย แต่การนำเสนอนั้นให้
รายละเอียดเพียงผวิเผิน ไม่ลงรายละเอียดถึงประสบการณ์ในโลกแห่งการทำงานของตัวละครนั้น เช่น
ภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 11 เรื่อง “สายสัมพันธ์ครอบครัว จดหมายในข้าวกล่อง” ตัวละครผู้หญิงใน
ภาพยนตร์ชุดน้ีรับบทเป็นแม่ที่ทำงานและเลี้ยงดูลูกชายวัยรุ่นไปพร้อม ๆ กัน อย่างไรก็ตาม ประเด็น
หลักที่ถูกนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาน้ี คือความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกชายที่สื่อสารกันด้วยข้าว
กล่องที่แม่ทำให้ลูกนำไปทานที่โรงเรียนทุกวัน แม้ภาพของแม่ในชุดทำงานจะปรากฏในฉากที่แม่กำลัง
ทำข้าวกล่องให้ลูก หรือกลับจากทำงานและจ่ายตลาด แต่เป็นเพียงการนำเสนอในฐานะ “เครื่อง
เคียง” ในการเล่าเรื่องเทา่น้ันไม่ใช่ประเด็นหลกัของเรื่อง เช่นเดียวกับภาพยนตร์โฆษณาของ Suntory 
Holdings ทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ ภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง “พ่อมาโตเกียว” “วันเกิดของพ่อ” “คนรักของ
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ลูกสาว” แก่นเรื่องหลัก คือเรื่องราวความผูกพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกสาว โดยโฆษณาเล่าเรื่องผ่านการ
กระทำต่าง ๆ ที่ของพ่อและลูกสาวที่ทำงานกันอยู่คนละเมืองทำให้กันและกัน ถึงแม้ว่าการทำงานของ
พ่อและลูกสาวจะถูกนำเสนอในฐานะ “เครื่องเคียง” เช่นกัน แต่การ “ลงน้ำหนัก” เกี่ยวกับชีวิตการ
ทำงานของพ่อและลูกสาวนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง จากบทที่เป็นตัวบททางสายตา (Visual Text) 
ในภาพยนตร์โฆษณาทั้ง 3 เรื่องนี้ ผู้ชมได้รับข้อมูลเพียงพอที่จะสามารถรับรู้ไดว่้าพ่อทำงานอยู่ที่ไหน 
ลักษณะงานเป็นอย่างไร ในตำแหน่งใด แต่สำหรับลูกสาวนั้น ผู้ชมได้รับข้อมูลเพียงเล็กน้อยเพียงแค่
สามารถอนุมานได้ว่าลูกสาวทำงานอยู่ในโตเกียวและอาจไม่ราบรื่นนัก 

หลักฐานอีกช้ินหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความผวิเผินในการนำเสนอภาพผูห้ญิงกับสังคมการทำงาน 
คือภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 9 เรื่อง “สัมภาษณ์งาน” โฆษณาเล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปสัมภาษณ์งานใน
ตำแหน่งพนักงานเก็บเงินในร้านค้าแห่งหนึ่ง และได้ถอดเสื้อผ้าของตนเองออกก่อนการสัมภาษณ์จะ
จบลง เนื่องจากต้องการอวดชุดช้ันในชุดสวยที่ตนเองใส่มา โฆษณาชุดนี้นอกจากจะไม่แตะถึง
ประสบการณ์ในสังคมการทำงานของตัวละครหญิงแล้ว ยังนำเสนอผู้หญิงในลักษณะขายเรือนร่าง 
หรือเป็นวัตถุทางเพศอีกด้วย 

ในทางกลับกัน บทบาทเกือบทั้งหมดที่ตัวละครหญิงได้รับคือ แม่ ภรรยา ลูกสาว โดยหน้าที่
หลักของตัวละครเหล่าน้ีคือผู้ดูแล (Caretaker) กล่าวคือ มีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ที่ดีทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจของสมาชิกในครอบครัว เช่น ในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 1 เรื่อง “ฤดูใบไม้ร่วง ซุปมิโซะของ
แม่” เรื่องราวของลูกสาวที่มากลับบ้านเพราะทะเลาะกับคนรัก และมานั่งคุยกับแม่ที่กำลังวุ่นวายกับ
การทำอาหารสำหรบัลกูและสามี ภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 2 เรื่อง “ฤดูหนาว จะแต่งงานค่ะ” เรื่องราว
ของลูกสาวคนเดิม ที่กลับมาบ้านเพื่อให้แม่สอนทำซุปมิโมะเพราะตนเองกำลังจะแต่งงาน หรือ
แม้กระทั่งญาติ ดังที่ปรากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 8 เรื่อง “การพบกันอีกครั้ง”  

นอกจากเหนือจากการนำเสนอออกมาด้วยภาพและเสียงแล้ว หน้าที่ผู้ดูแลของผู้หญิ ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทบาทของ “แม่” ยังถูกนำเสนออย่างเข้มข้นแม้กระทั่งในภาพยนตร์โฆษณาที่
ไม่มีตัวละครแม่ปรากฏตัว ดังที่ปรากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 10 เรื่อง “สายสัมพันธ์ครอบครัว 
ข้าวผัดของพ่อ” เรื่องราวของลูกสาวที่กลับมาขอบคุณพ่อที่เคยทำอาหารให้ตนทานในวัยเด็ก อย่างไร
ก็ตามตัวบทที่เป็นวัจนภาษาในโฆษณาทำให้ผู้ชมสามารถตีความได้ว่าแม้ลูกจะกลับมาขอบคุณพ่อ แต่
คนที่ทำหน้าที่ดูแลลูกสาวตัวจริงคือแม่ และการที่ลูกมาขอบคุณพ่อที่ทำอาหารให้ทานนั้น สามารถ
ตีความได้ว่าสิ่งที่แม่ทำให้ คือการดูแลตนในวัยเด็กนั้น เป็นเรื่อง “ธรรมดาสามัญ” ที่ไม่จำเป็นแม้
จะต้องขอบคุณ 

สำหรับบทบาทลูกสาว เด็กสาว หรือหญิงสาว ประสบการณ์หรือเรื่องราวในการดำเนินชีวิต
เหล่าน้ันมักเกี่ยวข้องกับความสัมพนัธ์กับผู้คนรอบ ๆ ตัวแทบทั้งสิ้น ตั้งแต่ ภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 1-2 
เรื่อง “ฤดูใบไม้ร่วง ซุปมิโซะของแม่” และ “ฤดูหนาว จะแต่งงานค่ะ” ความสัมพันธ์ระหว่างลูกสาว
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กับแม่ ภาพยนตร์โฆษณาชุดที่  4-6 “พ่อมาโตเกียว” “วันเกิดพ่อ” และ “คนรักของลูกสาว” 
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกสาวกับพ่อ และแฟนหนุ่ม ภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 10 “สายสัมพันธ์
ครอบครัว ข้าวผัดของพ่อ” ความสัมพันธ์ระหว่างลูกสาวกับพ่อ รวมถึงภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 12 
“ไปโตเกียว” ความสัมพันธ์ระหว่างลูกสาวกับพ่อ แม่ พี่ชาย น้องสาว 

กล่าวโดยสรุป ตัวบททั้งที่เป็นวัจนภาษาและตัวบททางสายตาในภาพยนตร์โฆษณาช่วงก่อน
การบริหารงานของนายอาเบะ สะท้อนให้เห็นถึงโลกทางสังคมของผู้หญิงที่วนเวียนอยู่ในพื้นที่ไม่ไกล
เกินกว่ารั้วบ้าน กรณีที่ผู้หญิงที่รบับทเป็นแม่จะทำหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ของสมาชิกในครอบครัว สำหรับผู้หญิงที่รับบทเป็นลูกสาว หญิงสาว และอื่น ๆ ตัวละครเหล่าน้ีมักจะ
วุ่นวายอยู่กับความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว ราวกับว่าผู้หญิงญี่ปุ่นไม่มีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้คนอื่น ๆ ในสังคม เห็นได้จากภาพยนตร์โฆษณาก่อนการบริหารของนายอาเบะทั้ง 13 เรื่อง มีเพียง
ภาพยนตร์โฆษณาเรื่องคือ “สัมภาษณ์งาน” “ฝนยามเย็น” เท่านั้นที่ตัวละครหญิงมีปฏิสัมพันธ์กับคน
นอกครอบครัว (เพื่อนร่วมงาน และว่าที่นายจ้าง) นอกจากนั้นโฆษณาที่เหลืออีก 11 เรื่อง ผู้คนที่ตัว
ละครหญิงมีปฏิสัมพันธ์ด้วยมักจะวนเวียนอยู่เพียง พ่อ แม่ พี่ น้อง แฟน/สามี ลูก หรือญาติเท่านั้น  

 
5.1.2 บทบาทของผู้หญิงในภาพยนตร์โฆษณาเมื่อนายอาเบะเข้ามาบริหารงาน 
ตัวบทที่เป็นวัจนภาษาในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 14-28 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Active Process 

สะท้อนให้เห็นโลกทางสังคมของผู้ชายและผู้หญิงที่ต่างไปจากที่พบในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 1 -13 
Active Process ที่ปรากฏมีดังนี้ 

 
ตัวละครผู้หญิง ตัวละครผู้ชาย 

乗り越える (ผ่านพ้นความยากลำบาก) 
頑張る (พยายาม)  
帰る (กลับ)     
自己 PRする (โฆษณาตัวเอง) 
食べる(กิน) 
仕事 (ทำงาน) 
掃除する (ทำความสะอาด) 
ノックをする (เคาะประตู) 
返事する (ตอบข้อความ)  

来る (มา) 
やめる (อย่า เลิก ไม่ทำ) 

乗り越える (ผ่านพ้นความยากลำบาก) 
頑張る (พยายาม)  
走り続ける (ว่ิงต่อไป)  
競い合う (แข่งขัน) 
走る(ว่ิง)   行く (ไป) 
踏み出す (ก้าวเข้าไป ไปเริ่มงาน)  
走り抜く(ว่ิงไปให้สุดปลายทาง) 
寄り道する (แวะ)  
比べる (เปรียบเทียบ)  
向かう(มุ่งหน้า)  
出会う(พบเจอ) 
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ตัวละครผู้หญิง 
着る(สวมใส่)   

使える (มี (พลังจิต))  

起きる (ตื่น)  

旅立つ (ออกเดินทาง) 
泣く (ร้องไห้) 
触る (จับ) 
選ぶ (เลือก)   
応援する (เป็นกำลังใจให้) 
風邪をひく (เป็นหวัด)  
過ごす (ใช้เวลา)  
飲む (ดื่ม)   
転ぶ (ล้ม) 
耳に当てる (ประกอบไว้ที่หู) 
やる・する (ทำ)  
着せる (ให้ใส่)   
生む (ให้กำเนิด)   
出会う (พบเจอ)  
消す (ลบ) 
待つ (รอ)   
 
 
 
 
 

 

ตัวละครผู้ชาย 
もらう(รับ) 
終わる(จบ) 
呼ぶ (เรียก) 
食べない (ไม่กิน) 
あげる (ให้ (ของขวัญ)) 
寝る (นอน) 
待つ (รอ)   
近づく (เข้าใกล้) 
付ける (เกาะ)  
見る (ดู) 
降る (ลงมาด้านล่าง) 
取れる (รับ (ลูกบอล) ได้) 
やる・する (ทำ)  
出てこない (ไม่ออกมา) 
持って帰る (นำกลับมา) 
作る (ผลิตน้ำแข็งธรรมชาติ)  
ずるをしない (ไม่โกง)  
回り道をする (ใช้วิธีทางอ้อม)   
単身赴任 (การเดินทางไปประจำสาขาต่าง
เมืองเพียงคนเดียวโดยไม่พาครอบครัวไปด้วย)  
守り続ける (ปกป้องดูแลเรื่อยมา) 
残す (ทิ้งไว้ให้) 
駆け付ける (ว่ิง ไปที่ใดที่หนึ่งอย่างเร่งรีบ)  
入る (เข้าเรียน)  

学ぶ (ร่ำเรียน)  

繁栄させる (ทำให้เจริญรุ่งเรือง)    
  

Active Process ที่ปรากฏในรายการข้างต้น ทำให้เห็นโลกทางสังคมโดยเฉพาะภาพส่วนขยาย
ในสังคมการทำงานของผู้ชายที่กินความหมายไกลกว่าการกระทำ แต่ลงรายละเอียดไปถึงวิธีการ
ทำงาน ทัศนคติ และเป้าหมายในการทำงาน ทำให้ภาคแสดงที่ปรากฏแม้จะไม่ใช้กลุ่มคำที่เกี่ยวกับ
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การทำงานโดยตรง แต่ในเนื้อเรื่องที่เป็นบริบทเกี่ยวกับการทำงานปรากฏภาคแสดง เช่น「ずるをし

ない」(ไม่โกง) 「回り道をする」(ใช้วิธีทางอ้อม) 「守り続ける」(ปกป้องดูแลเรื่อยมา)「駆け

付ける」(ว่ิง ไปที่ใดที่หนึ่งอย่างเร่งรีบ) 「繁栄させる」(ทำให้เจริญรุ่งเรือง) ซึ่งภาคแสดงเหล่านี้
นอกจะสะท้อนให้เห็นวิธีการหรือเป้าหมายในการทำงานแล้ว ยังแฝงให้เห็นทัศนคติในการทำงานของ
ผู้ชายอีกด้วย 

ในขณะที่ผู้หญิงยังปรากฏภาคแสดงเกี่ยวกับการทำงานน้อยมาก แต่ที่น่าสนใจคือในภาพยนตร์
โฆษณาชุดที่ 14 “ยุคน้ำแข็งแห่งการหางาน” พบภาคแสดงคำว่า「自己 PRする」(โฆษณาตัวเอง) 
「乗り越える」(ผ่านพ้นความยากลำบาก) แม้ภาพที่สะท้อนออกมาจะไม่ชัดเจน แต่ภาคแสดงทั้ง
สองคำน้ีทำให้เห็นภาพผู้หญิงในสังคมการทำงานอย่างเป็นกิจลักษณะมากข้ึนกว่าช่วงก่อนหน้าที่นาย
อาเบะจะเข้ามาบริหารงาน แม้จะไม่สามารถสะท้อนลึกลงไปถึงทัศนคติที่ผู้หญิงมีต่อการทำงาน
เช่นเดียวกับภาคแสดงที่ปรากฏในตัวละครชาย แต่อย่างน้อยภาคแสดงเหล่าน้ีทำให้สามารถอนุมานได้
ว่าสังคมการทำงานของผู้หญิงไม่ใช่เรื่องง่ายและผู้หญิงเองจำเป็นต้องพิสูจน์ตนเองในปริมณฑลแห่งนี้
อยู่ไม่มากก็น้อย แตถึ่งกระนั้นก็ตาม เมื่อกลับพิจารณาภาคแสดงที่ปรากฏโดยรวม ภาคแสดงส่วนใหญ่
ยังสะท้อนภาพประสบการณ์ในการดำรงชีวิตทั่ว ๆ ไปอยู่นั่นเอง  

นอกจาก Dynamic Process แล้ว ภาคแสดงที่เป็น Static Process ในช่วงหลังจากนายอา
เบะเข้ามาบริหารงานยังมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น คือภาคแสดงที่เป็น Personal Process  
โดยในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 14-28 ปรากฏดังต่อไปนี้  

 

「涙もろい」(เจ้าน้ำตา)  
「勘が鋭い」(มีสัมผัสที่หก รับรู้เรื่องราวได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว) 
「やさしい」(ใจดี)  
「泣き虫」(คนเจ้าน้ำตา)   
「頑張り屋」(คนที่มีความมานะพยายาม)  

「希望に満ちていた」(มีความหวัง)  
「おっちょこちょい」(ซุ่มซ่าม)  
「スボラ」(ไม่มีระเบียบวินัย) 
「人見知り」(เข้ากับคนอื่นได้ยาก) 
 

ภาคแสดง Personal Process ที่กล่าวมาพบเฉพาะในตัวละครหญิงเท่านั้น ไม่พบในตัวละคร
ชาย สิ่งนี้สะท้อนให้บุคลิคลักษณะของผู้หญิงที่สังคมพยายามประกอบสร้างหรือให้คำจำกัดความ แม้
จะมีภาคแสดงที่สื่อให้เหน็ถึงจดุแข็งอย่าง 「頑張り屋」(คนที่มีความมานะพยายาม) 「希望に満ち
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ていた」(มีความหวัง)「勘が鋭い」(มีสัมผัสที่หก รับรู้เรื่องราวได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว)「やさし

い」(ใจดี) แต่ภาคแสดงที่สื่อถึงจุดอ่อน อย่าง「泣き虫」(คนเจ้าน้ำตา) 「おっちょこちょい」 

(ซุ่มซ่าม) 「スボラ」(ไม่มีระเบียบวินัย)  ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นความบกพร่องของผู้หญิงทั้งด้าน
การบริหารจัดการตนเองและเรื่องราวรอบ ๆ ตัว รวมทั้ง「人見知り」(เข้ากับคนอื่นได้ยาก) ที่สื่อถึง
ความบกพร่องทางด้านทักษะทางสังคมอีกด้วย  

อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ Mental Responsive Process ที่ปรากฏทั้งในตัวละครหญิง
และชายแต่ภาคแสดงที่ปรากฏกลับแตกต่างกันอย่างมีนัยยะ โดยภาคแสดงที่ปรากฏมีดังนี้ 

 
ตัวละครผู้หญิง ตัวละครผู้ชาย 

着てみたい  (อยากใส่) 
好き (ชอบ) 
さみしかった (เหงา) 
うるさい (รำคาญ) 

食べたかった (อยากกิน) 
息苦しい (อยู่ยาก-แปลตามบรบิท) 
賭けたい (อยากวางเดมิพัน) 

 
   

จากภาคแสดงข้างต้น Mental Responsive Process ที่เกี่ยวข้องกับโลกแห่งการทำงานคือคำ
ว่า「賭けたい」(อยากวางเดิมพัน ) ซึ่ งปรากฏในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่  28 เรื่อง “ร้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้าในเมืองจะอยู่ต่อไป” แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกทางจิตใจของลูกชาย ที่ต้องการวางเดิม
พันทั้งชีวิตเพื่อรับช่วงกิจการร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าต่อจากพ่อ สิ่งนี้เป็นอีกเบาะแสหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า
ตัวบทที่ภาพยนตร์โฆษณานำเสนอออกมาเกี่ยวกับโลกแห่งการทำงานของผู้ชายนั้นเข้มข้นกว่าของ
ผู้หญิงหลายเท่า นอกจากนั้นภาคแสดงอีกคำหนึ่งที่สื่อให้เห็นว่าโลกทางสังคมหรือประสบการณ์ชีวิต
ของผู้ชายนั้นยากลำบากกว่าผู้หญิง คือ「息苦しい」(อยู่ยาก-แปลตามบริบท) ในภาพยนตร์โฆษณา
ชุดที่ 25 เรื่อง “dTV เช่ืองโยงเรื่องราวของสองเรา” แม้โฆษณาจะมิได้ให้ข้อมูลไว้อย่างชัดเจนว่าสิ่งใด
ที่ทำให้ตัวละครชายรู้สึกว่า “โลกนี้อยู่ยาก” แต่หากพิจารณาจากข้อมูลในภาพยนตร์ ความสัมพันธ์
ของตัวละครทั้งสองเป็นไปได้ด้วยดี ดังนั้นอาจอนุมานได้ว่าสิ่งที่ทำให้ผู้ชายรู้สึกเช่นนั้นมิใชเรื่อง “ใน
บ้าน” แต่เป็นเรื่อง “นอกบ้าน”   

ข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกประการ คือเนื้อเรื่องในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่  28 เรื่อง “ร้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้าจะอยู่ต่อไป” ซึ่งเป็นโฆษณาที่ได้รับรางวัลในปีลา่สุดกลบัสือ่ถึงคำสำคัญที่เช่ือมโยงไปถึง
แนวคิดแบบขงจื๊ออย่างเข้มข้น คือ 家を継ぐ (สืบทอดกิจการของครอบครัว) 親孝行 (ความกตัญญู
กตเวที) แม้คำสำคัญนี้จะมิได้กล่าวถึงบทบาททางเพศของผู้หญิงโดยตรง แต่การตอกย้ำบทบาททาง
เพศของผู้ชายอย่างเข้มข้น เป็นการกล่าวโดยอ้อมว่าวิถีแบบขงจื๊อยังเป็นค่านิยมหลักในสังคมโดยรวม 
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สำหรับบทบาทที่ผูห้ญงิได้รับในภาพยนตร์โฆษณา นอกจากบทบาทของแม่ ภรรยา และลูกสาว
แล้ว ภาพยนตร์โฆษณาที่แพร่ภาพทางโทรทัศน์ในปีหลังจากนายอาเบะเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ยังมีบทบาทอื่นเพิ่มเติม โดยบทบาทเหล่านั้นทำให้สามารถเห็นประสบการณ์และพื้นที่ในโลกทาง
สังคมของผู้หญิงที่กว้างขวางกว่าเดิม ทั้งนักศึกษาจบใหม่ นักศึกษาฝึกงาน ผู้หญิงทำงาน ตัวอย่างเช่น
ภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 21 และ 22 เรื่อง “ภาพฉายสุดท้าย” (คุณครูอนุบาล และ นักเรียนพยาบาล) 
ที่สื่อให้เห็นภาพประสบการณ์การศึกษาในมหาวิทยาลัยและการฝึกงานของนักศึกษาหญิงสองคน ใน
ภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 24 เรื่อง “Thermos Brand Movie” ที่เล่าถึงเรื่องการทำงานของผู้ประกอบ
อาชีพท้องถ่ินในเมืองต่าง ๆ ทั้งชายและหญิง หรือแม้กระทั่งภาพผู้หญิงประกอบอาชีพนักบินอวกาศ
ในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 25 เรื่อง “dTV เช่ืองโยงเรื่องราวของสองเรา”  

อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีบทบาทเพิ่มมากข้ึน แตห่ากพิจารณารวมกันทั้งตัวบทที่เป็นวัจนภาษา
และตัวบททางสายตากลับพบว่าการนำเสนอบทบาทของผู้หญิงในโฆษณายังหนีไม่พ้นเรื่องราวเดิม ๆ 
ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 25 เรื่อง “dTV เช่ืองโยงเรื่องราวของสอง
เรา” ภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ผู้หญิงรับบทเป็นภรรยาและนักบินอวกาศ ส่วนผู้ชายรับบทเป็นสามีและ
พนักงานบริษัท แม้ผู้ชมจะเห็นภาพภรรยาผู้เป็นนักบินอวกาศในสถานีอวกาศที่อยู่นอกโลก และสามี
นั่งพับผ้าอยู่ในบ้าน หากพิจารณาตัวบทที่เป็นวัจนภาษาในตัวละครหญิงกลับพบเพียง 「安心する」

(สบายใจ) และ「聞こえる」(ได้ยิน) เท่านั้น ไม่มีภาคแสดงที่สื่อถึงประสบการณ์ในโลกแห่งการ
ทำงานของผู้หญิง หรือสื่อให้เห็นถึงความเปล่งประกายของผู้หญิงในสังคมการทำงาน ในทางกลับกัน
ภาคแสดงของผู้ชายพบคำว่า「息苦しい」(อยู่ยาก-แปลตามบริบท) แม้จะมิสามารถกล่าวได้อย่าง
เด็ดขาดว่าชีวิตในโลกสังคมแง่มุมใดทำให้ตัวละครผู้ชายคิดเช่นนั้น แต่จากบทสนทนานี้ผู้ชมสามารถ
รับรู้ได้ว่า ประสบการณ์ในโลกทางสังคมที่ผู้ชายประสบสร้างความกดดันมากกว่าประสบการณ์ที่
ผู้หญิงประสบ นอกจากนั้นสิ่งที่ผู้หญิงทำขณะสนทนากบัผูช้าย คือการดูภาพยนตร์ การดูภาพยนตร์ใน
ภาพยนตร์โฆษณาชุดน้ี คือวิธีการที่ผู้หญิงใช้กระชับความสัมพันธ์ของตัวเธอและสามีในขณะที่ตนเอง
ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในสถานีอวกาศ เมื่อพิจารณาควบคู่กับเนื้อหาของบทสนทนาผู้หญิงถามสามี
ว่า “นี่เธอ ถ้าวันนี้โลกแตกจะทำยังไง เธอจะอยู่เคียงข้างฉันไหม” แล้ว จะพบว่าแม้ “เบื้องหน้า” 
ภาพยนตร์โฆษณาจะนำเสนอผู้หญิงในบทบาทที่แตกต่างออกไป แต่โดย “เนื้อใน” แล้ว ผู้หญิงยังถูก
นำเสนอเรื่องราวที่ไม่เคยพ้นจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับคนรอบ ๆ ตัว  และนำเสนอว่า
ผู้หญิงประเมินคุณค่าของตนเองผ่านสายตาของผู้ชาย 

สำหรับบทบาทของผู้ชายที่ปรากฏในภาพยนตร์โฆษณาหลังการเข้ามาบริหารงานของนายอา
เบะยังคงถูกนำเสนอออกมาในบทบาทเดิม ๆ คือพ่อ สามี และคนทำงาน แม้จะมีภาพบทบาทของพ่อ
ที่ดูแตกต่างออกไปจากเดิมในภาพยนตร์โฆษณาชุดที่ 20 เรื่อง “แบคทีเรียพ่อลูก” แต่การนำเสนอ
ภาพดังกล่าวนั้น เป็นการฉายภาพพ่อที่ทำหน้าที่สั่งสอนประสบการณ์ชีวิตนอกบ้านให้กับลูกชายตาม 
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แนวคิดของขงจื๊อมากกว่าจะเป็น Ikumen: ผู้ชายที่มีความสุขกับการเลี้ยงลูกและได้เติบโตไปในฐานะ
พ่อ (子育てを楽しみ、自分自身も成長する男性のこと) เช่นเดียวกับบทบาทความเป็นแม่ของ
ผู้หญิงที่ถูกนำเสนออย่างเข้มข้นในภาพยนตร์โฆษณาช่วงหลังจากที่นายอาเบะเข้ามาบริหารงาน ซึ่ง
ภาพยนตร์โฆษณาที่นำเสนอบทบาทของแม่ที่ ชัดเจนที่สุดคือ ภาพยนตร์โฆษณาชุดที่  19 เรื่อง 
“สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแม่” ตัวบทที่เป็นวัจนภาษาและตัวบททางสายตาในโฆษณาชุดนี้เป็นการให้คำ
นิยามของบทบาทความเป็นแม่ว่าต้องเป็นคนดูแลบ้าน ดูแลลูก ซึ่งข้อความเหล่านี้เป็นการ “ตอกลิ่ม” 
บทบาทตามประเพณีนิยมของแม่แทนที่จะเป็นการสร้างประกอบสร้างคำจำกัดความใหม่ของคำว่าแม่  

กล่าวโดยสรุป ตัวบททั้งที่เป็นวัจนภาษาและตัวบททางสายตาในภาพยนตร์โฆษณาช่วงหลังการ
บริหารงานของนายอาเบะ แม้จะมีความเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวบททางสายตา แต่ภาพยนตร์
โฆษณาที่นำเสนอชีวิตนอกบ้านของผู้หญิงกลับไม่มีตัวบทวัจนภาษาที่สื่อถึงประสบการณ์การใช้ชีวิต
นอกบ้านของผู้หญิง กล่าวคือ แม้โฆษณาจะนำเสนอภาพผู้หญิงที่อยู่นอกรั้วบ้านมากขึ้น แต่กลับไม่พบ
ความพยายามในการประกอบสร้างประสบการณ์นอกบ้านของผู้หญิงในตัวบทที่เป็นวัจนภาษา ในทาง
กลับกันการนำเสนอบทบาทของผู้หญิงในฐานะแม่กลับเข้มข้นข้ึน ดังที่ปรากฏในภาพยนตร์โฆษณา 
เรื่อง “สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแม่” “เด็กประหลาด” “ดีนะที่มีรูป” ราวกลับว่าปราการหลักของชีวิตแม่คือ
การเลี้ยงลูก  

 

5.2 อภิปรายผล 

การศึกษาเรื่อง “บทบาททางเพศของผู้หญิงในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของประเทศ
ญี่ปุ่น: วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์” มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือข้อที่หนึ่ง เพื่อทำความเข้าใจบทบาท
ทางเพศของผู้หญิง ที่ถูกนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่นผ่านการวิเคราะห์
วาทกรรมเชิงวิพากษ์ และ ข้อที่สอง เพื่อศึกษาว่าสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์นำเสนอบทบาททางเพศของ
ผู้หญิงอย่างไร เป็นไปในแนวทางเดียวกัน หรือสวนทางกับนโยบายหรือความคาดหวังของภาครัฐมีต่อ
ผู้หญิงญี่ปุ่นในปัจจุบัน ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยโดยเริ่มจากวัตถุประสงค์ข้อแรก คือเพื่อทำความ
เข้าใจบทบาททางเพศของผู้หญิง ที่ถูกนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่นผ่าน
การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ ดังต่อไปนี้ 

จากการวิเคราะห์ตัวบททั้งวัจนภาษา (Verbal Text) และตัวบททางสายตา (Visual Text) 
พบว่า โฆษณาที่ได้รับรางวัลในช่วงปี ค.ศ. 2014-2019 ซึ่งเป็นช่วงหลังจากที่นายอาเบะเข้ามาทำ
หน้าที่บริหารงาน ปรากฏตัวบททางสายตา หรือภาพที่สื่อให้เห็นพื้นที่ของผู้หญิงในสังคมกว้างขึ้น เช่น 
ผู้หญิงทำงาน นักศึกษาฝึกงาน หากพิจารณาเพียงตัวบททางสายตาจะพบว่าการนำเสนอภาพผู้หญิง
ในลักษณะที่เป็นการทำลายล้างเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Anihilation) ตามที่ Tuchman (1978) 
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ได้เคยสรุปไว้เริ่มเบาบางลง ดังจะเห็นได้จากโฆษณาที่นำเสนอภาพผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ เป็นบุคคล
ด้อยความสามารถ (Condemnation) หายไป อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตัวบททางสายตาโดยรวม 
การนำเสนอภาพผู้หญิงในบทบาททางเพศแบบประเพณีนิยม (Traditional Gender Stereotype) 
กล่าวคือ บทบาทแม่และเมียยังยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในโฆษณาที่นำมาวิเคราะห์ 

อีกทั้งเมื่อวิเคราะห์ตัวบทที่เป็นวัจนภาษาประกอบด้วย พบว่าบทบาทนอกรั้วบ้านของผู้หญิงที่
ถูกนำเสนอผ่านตัวบทที่เป็นวัจนภาษาหรือภาคแสดง ยังผิวเผินจนไม่สามารถมองเห็นประสบการณ์
ของผู้หญิงในโลกนอกบ้านได้ เช่นในภาพยนตร์โฆษณาที่ผู้หญิงทำงานเป็นนักบินอวกาศหรือนักศึกษา
ฝึกงาน ตัวบทที่เป็นวัจนภาษาในภาพยนตร์โฆษณาเหล่านี้กลับไม่สื่อถึงประสบการณ์ในการทำงาน
ของผู้หญิง มิหนำซ้ำยังวนเวียนอยู่กับเรื่องผู้หญิงกับความสัมพันธ์กับผู้คนรอบ ๆ ตัว ในทางตรงกัน
ข้าม ในภาพยนตร์โฆษณาที่นำเสนอบทบาทของผูห้ญิงในฐานะแม่ กลับสื่อสารหน้าทีข่องแม่ผา่นทั้งตัว
บทที่เป็นวัจนภาษาและตัวบททางสายตาอย่างเข้มข้นและชัดเจน สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตอกย้ำว่าสื่อโฆษณา
ยังคงผลิตซ้ำค่านิยมเรื่องการแบ่งงานทางเพศแบบเดิม 

เมื่อมองในด้านการผลิตตัวบทตามที่ Halliday (2014) อธิบายไว้ว่าภาษามีหน้าที่ในการสื่อ
ความคิด โดยประสบการณ์จะเป็นตัวกำหนดการใช้ไวยากรณ์คำศัพท์ของมนุษย์ หากมองในมุมนี้ อาจ
สรุปได้ว่าผู้ผลิตสื่อยังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทนอกบ้านของผู้หญิงอย่างเพียงพอ ข้อมูลที่
ยืนยันข้อสรุปนี้ คือจำนวนผู้หญิงที่ทำงานในวงการสื่อสารมวลชน จากการรายงานของ Gender 
Equality Bureau Cabinet Office (2011) พบว่ามีการจ้างงานผู้หญิงในกิจการสื่อสารมวลชนน้อย
เมื่อเทียบกับผู้ชาย นอกจากนี้  เมื่อดูสถิติการอนุมัติการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรของพนักงานในวงการ
สื่อสารมวลชน พบว่าพนักงานหญิงได้รับอนุมัติถึงร้อยละ 61.7 ในขณะที่พนักงานชายได้รับการอนุมัติ
เพียงร้อยละ 1.6 เท่านั้น ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่าในสังคมการทำงานของผู้ผลิตสื่อเองยังคงมีวิถี
ปฏิบัติตามค่านิยมการแบ่งงานทางเพศรูปแบบเดิม ส่งผลให้ตัวบทที่ถูกผลิตออกมานั้นจงึไม่บอกเล่าถึง
ประสบการณ์ของผู้หญิงเท่าที่ควร 

ผลการวิจัยในครั้งนี้ เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับการวิจัยที่เคยมีก่อนหน้า พบว่าได้ผลลัพธ์ที่
ต่างกัน กล่าวคือ งานวิจัยของ Pongsapitaksanti (2008) ที่พบว่าภาพยนตร์โฆษณาในประเทศญี่ปุ่น
มีแนวโน้มนำเสนอภาพของผู้หญิงทำงานเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะ ทั้งที่ในช่วงปีที่ศึกษานั้น การมีส่วน
ร่วมในตลาดแรงงานและสถานะทางสังคมของผู้หญิงยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน  
Pongsapitaksanti (2008) ช้ีว่าภาพยนตร์โฆษณามิได้สะท้อนโครงสร้างทางเพศโดยตรงแต่สะท้อน 
“ภาพในอุดมคติของสังคม” อย่างไรก็ตาม การศึกษาของ Pongsapitaksanti (2008) นี้เป็นการ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงปริมาณ หรือ Content Analysis เมื่อผู้วิจัยนำเครื่องมืออย่างการวิเคราะห์วาท
กรรมเชิงวิพากษ์ มาใช้ในการศึกษาตัวบททั้งที่เป็นวัจนภาษาและตัวบททางสายตาแล้วจึงได้ผลลัพธ์ว่า
แม้จะเริ่มพบความเปลี่ยนแปลงในตัวบททางสายตา หรือภาพที่สื่อโฆษณานำเสนอออกมา แต่เมื่อ
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วิเคราะห์ลงไปถึงภาษาที่ใช้ เพื่อทำความเข้าใจกรอบประสบการณ์ของผู้หญิงในโลกทางสังคมแล้ว  
กลับแทบไม่พบความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ค่านิยมเดิมที่จำกัดบทบาทผู้หญิงอยู่เพียงแต่ในบ้านยังคงแฝง
ตัวอยู่ในสื่อโฆษณาที่ถูกนำเสนอในปัจจุบันอย่างแยบยล สิ่งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Fairclough 
เกี่ยวกับความความไม่ถูกต้องทางสังคม (Social Wrong) ว่าแฝงอยู่ในวาทกรรมอย่างแนบเนียนไม่
สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีการอย่างเป็นระบบในการศึกษาตัวบทที่ถูกผลิตข้ึน 

หากมองในบริบททางสังคมด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้หญิงในสังคมญี่ปุ่น รายงานดัชนี
ช่องว่างระหว่างชายหญิงโลก ที่จัดทำโดย World Economic Forum (2020) รายงานไว้ว่าญี่ปุ่นเป็น
ประเทศที่มีความไม่เท่าเทียมกับของชายและหญิงมากที่สุดในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเมื่อวัด
จากดัชนี 4 ตัว คือ การมีส่วนร่วมและโอกาสทางเศรษฐกิจ การเข้าถึงและได้รับการศึกษา สุขภาพ
และการรอดชีวิต พลังทางการเมือง ญี่ปุ่นจัดอยู่ในลำดับที่ 121 จาก 153 ประเทศ ด้านการทำงานมี
ผู้หญิงเพียงร้อยละ 15 ที่ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้างานหรือผู้บริหาร รายได้ของผู้หญิงน้อยกว่าของ
ผู้ชายถึงร้อยละ 50 นอกจากนั้นยังมีผู้หญิงเปน็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพยีงรอ้ยละ 10 ซึ่งถือว่าน้อย
เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก สถิติเหล่าน้ีช้ีให้เห็นว่าสังคมญี่ปุ่นยังมิใช่สังคมที่ผู้หญิงเปล่งประกาย มีเพียง
ผู้หญิงส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเมือง ภายใต้บริบททาง
สังคมเช่นนี้การนำเสนอบทบาทของผู้หญิงโดยปราศจากเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ “นอกรั้วบ้าน” 
จึงเป็นเรื่องที่ดูไม่เกินขอบข่ายประสบการณ์ในชีวิตจริงของผู้หญิงในญี่ปุ่น 

สำหรับวัตถุประสงค์ที่ข้อสอง คือเพื่อศึกษาว่าสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์นำเสนอบทบาททางเพศ
ของผู้หญิงอย่างไร เป็นไปในแนวทางเดียวกัน หรือสวนทางกับนโยบายหรือความคาดหวังของภาครัฐ
เพื่อทำความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อในการสื่อสารความคาดหวังที่ภาครัฐมีต่อผู้หญิงในปัจจุบัน 
ความคาดหวังของภาครัฐในที่นี้ คือการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานของผู้หญิ ง  หรือนโยบาย 
“Womenomics” เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และมาตรการหลักในการส่งเสริมนโยบาย 
“Womenomics” ของนายอาเบะที่ผู้วิจัยได้อธิบายไว้ในบทที่ 2 จะพบว่ามีคำสำคัญ (Key words) 
ดังนี้ คือการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานของผู้หญิง (Women’s workforce participation) สังคมที่
ผู้หญิงจะเปล่งประกาย (A society in which women can shine) ความสมดุลระหว่างการทำงาน
และการเลี้ยงดูบุตร (Taking balance between work and childcare) Ikumen (A father who 
actively taking part in child-rearing) จากการศึกษาพบว่าภาพยนตร์โฆษณาที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 2014-2019 ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในครั้งนี้ ไม่มีส่วนใดที่สื่อสารคำสำคัญของนโยบาย 
“Womenomics” ออกมาอย่างชัดเจน การนำเสนอของภาพยนตร์โฆษณายังติดอยู่ในวังวนของ
บทบาททางเพศตามประเพณีนิยม ในมุมมองโลกทางสังคมแบบเดิม มิหนำซ้ำในปีปัจจุบันซึง่เป็นปทีี่ 8 
ในการดำเนินนโยบาย “Womenomics” แนวคิดบทบาททางเพศของผู้ชายตามคำสอนแบบขงจื๊อ
กลับถูกนำเสนออย่างเข้มข้นทั้งตัวบทที่เป็นวัจนภาษาและตัวบททางสายตา ซึ่งเป็นไปในแนวทาง
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เดียวกับผลการศึกษาของ Furnham and Imadzu (2002) ที่พบว่าภาพยนตร์โฆษณาในประเทศ
ญี่ปุ่นมีระดับการนำเสนอเหมารวมด้านเพศสภาวะ (Degree of Gender Stereotype) อยู่ ใน
ระดับสูงอาจกล่าวได้ว่า สื่อในฐานะสถาบันทางสังคมหนึ่งที่บทบาทในการสร้าง ขัดเกลาค่านิยมให้กับ
สมาชิกในสังคมยังไม่ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อความที่เป็นความคาดหวังของ
รัฐบาลสู่ผู้คนในสังคม 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาบทบาททางเพศของผู้หญิงในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่น 
โดยใช้การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในการวิเคราะห์ตัวบทนั้น ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นต่าง ๆ เพื่อ
เป็นแนวทางในการศึกษาเรื่องบทบาททางเพศของผู้หญิงผ่านวาทกรรมของสื่อดังนี้ 

1) จากแนวคิดของ Fairclough ทำให้ทราบว่าองค์ประกอบทางไวยากรณ์ประเภทต่าง ๆ ทิ้ง
ร่องรอยของความคิดและอุดมการณ์ไว้ต่างกัน ดังนั้นเพื่อวิเคราะห์การประกอบสร้างวาทกรรมในมิติ
อื่น ๆ ควรศึกษาองค์ประกอบทางไวยากรณ์อื่นในตัวบท เช่น Modes หรือ Modality ซึ่งจะทำให้เห็น
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างคู่สนทนา และทัศนคติ ท่าที ของผู้พูดและผู้ฟังตามลำดับ 

2) ควรเพิ่มเติมการศึกษาชาวญี่ปุ่นในฐานะผู้รับสารซึ่งเป็นผู้บริโภคตัวบท ทั้งการศึกษาเชิง
ปริมาณ เช่น ศึกษาคำสำคัญ (Hashtag) ในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่เกี่ยวกับบทบาททาง
เพศของผู้หญิง หรือนโยบายของรัฐบาลญีปุ่่นทีเ่กี่ยวกับผู้หญิง ทั้งที่แสดงความพอใจและไม่พอใจ หรือ
การศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) กับชาวญี่ปุ่นเพื่อให้
เข้าใจถึงความคิดเห็น หรือทัศนคติของคนในสังคมญี่ปุ่นทีม่ีต่อวาทกรรมทีป่รากฏในภาพยนตร์โฆษณา 

3) ควรศึกษาสื่อสารมวลชนแขนงอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลวาทกรรมในรปูแบบการนำเสนอ
หรือบริบทอื่น ๆ เช่น ละคร ภาพยนตร์ นวนิยาย รวมถึงตัวบทที่ไม่ใช่เรื่องที่ถูกแต่งข้ึน (Non-fiction) 
เช่น สารคดี แถลงการณ์ บทสัมภาษณ์ของผู้มีช่ือเสียงหรือผู้มีอิทธิพลทางความคิดในด้านต่าง ๆ  
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