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บทคัดย่อ
การศึกษาเรือ่ ง “การเปรียบเทียบภาพตัวแทนของผูห้ ญิงในภาพยนตร์จนี เรือ่ งนางพญางูขาวกับภาพยนตร์
ไทยเรือ่ งแม่เบีย้ ” มีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาคือ (1) เพือ่ ศึกษาการเล่าเรือ่ งเกีย่ วกับผูห้ ญิงในภาพยนตร์จนี เรือ่ ง
นางพญางูขาวกับภาพยนตร์ไทยเรื่องแม่เบี้ย (2) เพื่อศึกษาภาพตัวแทนของผู้หญิงในวัฒนธรรมของประเทศจีน
และประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และเครื่องมือการวิเคราะห์ ตัวบท และมีแนวคิดทฤษฎีที่ใช้
เป็นกรอบในการวิเคราะห์ คือ แนวคิดเรื่องภาพตัวแทน ทฤษฎีสตรีนิยม แนวคิดเกี่ยวกับการเล่าเรื่อง ทฤษฎี
สัญวิทยา
ผลการศึกษาพบว่า การเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงและภาพตัวแทนผู้หญิงในภาพยนตร์จีนนางพญางูขาว
กับภาพยนตร์ไทยแม่เบีย้ มีความเหมือนและความแตกต่างกันอยูบ่ า้ ง การเล่าเรือ่ งมีความเหมือนในด้านโครงเรือ่ ง
ฉาก ตัวละคร และสัญลักษณ์ มุมมอง และมีความแตกต่างในด้านโครงเรือ่ ง แก่นความคิด ตัวละคร ความขัดแย้ง
การเปรียบเทียบภาพตัวแทนผู้หญิงในภาพยนตร์จีนกับภาพยนตร์ไทยค้นพบได้ว่า เนื่องจากการพัฒนาของการ
เคลือ่ นไหวปลดปล่อยผูห้ ญิงหลายปีทผี่ า่ นมา ท�ำให้มมุ มองส�ำหรับบทบาทของผูห้ ญิงในสังคมมีการเปลีย่ นแปลง
แม้วา่ ประเทศจีนกับประเทศไทยเป็นประเทศก�ำลังพัฒนาในเอเชียเหมือนกัน มีความเหมือนในทางด้านวัฒนธรรม
อยู่บ้าง แต่สังคมจีนกับสังคมไทยยังมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงท�ำให้ผู้หญิงในสังคมจีนกับสังคมไทยมีบทบาท
คล้ายคลึงกันคือบทบาทแบบคนสมัยเก่า ส่วนแตกต่างระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทย ข้อจ�ำกัดตาม
บรรทัดฐานสังคมของหัวสมัยเก่าส�ำหรับผู้หญิงสังคมจีนมากกว่าผู้หญิงในสังคมไทย
ค�ำส�ำคัญ: ภาพตัวแทน ผู้หญิง ภาพยนตร์
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ABSTRACT
The purpose of this study was: (1) to study the narrative of women in a Chinese movie,
“The Sorcerer and the White Snake” and Thai movie, “Maebia”, and (2) to study the
representation of female in Chinese and Thai culture. A qualitative research method using
textual analysis was used to analyze data. The theories including representation concept,
feminist theory, narrative concept, and semiotic theory provided the theoretical framework for
the research.
The findings of the research revealed that the storytelling of women and female
representation in Chinese and Thai movies shared some similarities and differences. The narrative
of both movies was similar in terms of the plot, setting, character, symbol, and point of view,
whereas they were different in terms of the plot, theme, character, and conflict. By comparing
the representation of female in Chinese and Thai films, the results showed that the women’s
role in society had been changed due to the feminist movement during the last several years.
Even though China and Thailand are both developing countries in Asia, and they share a certain
degree of similar culture; however there is still a big difference between Chinese and Thai
society. Both Chinese and Thai women play traditional social roles, but the women in Chinese
society have more restrictions on social standards than women in Thai society.
KEYWORDS: Representation, Female, Movie
บทน�ำ

ภาพยนตร์ เ ป็ น สื่ อ สะท้ อ นเหตุ ก ารณ์ ท าง
สังคม การเมือง และวัฒนธรรมประเพณีของชาติใน
แต่ละยุคสมัย จึงนับได้ว่าภาพยนตร์แต่ละเรื่องเป็น
มรดกอันล�ำ้ ค่าต่อการศึกษาของคนรุน่ หลังเป็นอย่างมาก
(ปรวัน แพทยานนท์, 2556) ภาพยนตร์เป็นศิลปะที่
สามารถดึงดูดผู้คนได้มากกว่าศิลปะอื่นๆ เนื่องจาก
ภาพยนตร์เป็นศิลปะแห่งมหาชนประเภทหนึ่งซึ่งท�ำ
หน้าที่ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต
ของคนเรา สิ่งที่เรารับรู้และเก็บซ่อนปิดบังมันไว้ใน
หลืบมุมของจิตใจโดยที่เราไม่อาจก�ำจัดมันออกไปได้
อีกด้านหนึ่งภาพยนตร์มีพลังในการสื่อความหมายที่
ไม่มขี ดี จ�ำกัด ทุกเรือ่ งราวทุกประสบการณ์ของมนุษย์
ล้วนสามารถสือ่ สารผ่านภาพยนตร์ได้ และภาพยนตร์
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เป็นสื่อที่น�ำเสนอทั้งภาพและเสียง (Visual and
Auditory) ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก จึงท�ำให้
ภาพยนตร์ถือเป็นสื่อที่ทรงอิทธิพลในการโน้มน้าวสูง
ที่สุด นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังสามารถเข้าถึงกลุ่มคน
ได้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีช่วงของอายุของคนดู
หนังทีค่ อ่ นข้างกว้างและมีความเป็นสากล และยังเป็น
ความบั น เทิ ง ที่ สื่ อ สารภาษาสากลไปในทุ ก ชาติ
ทุกภาษา (Universal) นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังเป็น
ประสบการณ์ร่วมของคนจ�ำนวนมากในช่วงเวลา
เดี ย วกั น (Collective Experience) (องอาจ
สิงห์ล�ำพอง, 2556) ดังนั้นจึงถือได้ว่าภาพยนตร์เป็น
เสมือนกระจกสะท้อนสภาพของสังคมและโลกได้
อย่างแท้จริง

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หากมองปรากฏการณ์ ใ นโลกของความ
บันเทิงผ่านเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์
ส่วนใหญ่มักจะน�ำเสนอความเป็นผู้นำ� ผู้สร้างความ
เชือ่ มัน่ ผูช้ ว่ ยเหลือ ผูธ้ ำ� รงความดีงามให้กบั สังคมผ่าน
ตั ว ละครหลั ก ที่ เ ป็ น บุ รุ ษ เพศในฐานะของวี ร บุ รุ ษ
(Hero) ดังปรากฏในภาพยนตร์ประเภท (Genre)
แฟนตาซี (Fantasy) เช่น ซุปเปอร์แมน (Superman)
สไปเดอร์แมน (Spiderman) ไอรอนแมน (Iron man)
แบทแมน (Batman) เป็นต้น รวมทั้งภาพยนตร์แนว
อิงประวัติศาสตร์ (Historical) หรือแนวมหากาพย์
(Epic) เช่น อเล็กซานเดอร์มหาราช (Alexander The
Great) อโศกมหาราช (Ashoka) เจงกีสข่าน (Mongol:
The Rise of Genghis Khan) และต�ำนานสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช (The Legend of King
Naresuan) เป็นต้น แต่มักไม่ค่อยมีการน�ำเสนอ
สตรีเพศในมุมมองของความเป็นผู้น�ำหรือตัวละคร
หลักทีท่ รงคุณค่าทางสังคมในแบบวีรสตรี (Heroine)
มากนัก ภาพสตรีเพศทีถ่ กู น�ำเสนอส่วนใหญ่มกั จะเป็น
ผู้ถูกกระท�ำจากสังคม ผู้ที่ต้องได้รับการปกป้องจาก
บุรษุ เพศ หรือมักเป็นตัวละครทีส่ ร้างปัญหาหรือภาระ
ให้กับตัวละครบุรุษเพศเสมอ (ฉัตรวรัญ องคสิงห์,
2558) ดังนั้นในมุมของโลกวิชาการจึงได้มีการศึกษา
เกี่ยวกับภาพตัวแทนผู้หญิงในภาพยนตร์ เพื่อศึกษา
ประเด็ น ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ตั ว ละครผู ้ ห ญิ ง ใน
ภาพยนตร์ที่ยังถูกน�ำเสนอให้เห็นภาพของผู้หญิงใน
รูปแบบของเพศที่มีบทบาทในแบบผู้ถูกกระท�ำจาก
ความรุนแรง หรือมีความหลากหลายภายใต้บริบท
สั ง คมแบบเพศชายเป็ น ใหญ่ หรื อ ปิ ต าธิ ป ไตย
(Patriarchy) ที่สร้างทัศนคติไม่ถูกต้องในทางเพศที่
ไม่มีความเท่าเทียมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง
เช่นเดียวกับที่ มาโนชญ์ มูลทรัพย์ (2555) อธิบายถึง
สถานะของผู้หญิงในสมัยก่อนชนชั้นไม่สูง ผู้หญิงจะ
ถูกก�ำหนดมาจากสังคมเก่าและถูกกดขี่จากผู้ชาย
ผู ้ ห ญิ ง ส่ ว นใหญ่ ข าดสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ และ

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมสร้างแบบฉบับให้
ผู ้ ห ญิ ง เป็ น เพศที่ อ ่ อ นแอเป็ น เหมื อ นวั ต ถุ ที่ ผู ้ ช าย
สามารถกระท�ำอะไรก็ได้ สตรีถูกมองว่าเป็นเพศที่มี
เมตตา มีความกตัญญู มีความรับผิดชอบกับครอบครัว
มีบทบาทต้องสนับสนุนผู้ชายและดูแลลูก ถ้าผู้หญิง
ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามบทบาทเหล  า นี้ จ ะถู ก ลงโทษทั้ ง จาก
คนในครอบครัวและสังคม (Yinhe, 2005) แต่ใน
ยุ ค ปั จ จุ บั น นี้ ภ าพตั ว แทนผู ้ ห ญิ ง ที่ ส ะท้ อ นจาก
ภาพยนตร์ชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
ผู้หญิงที่มีเสรีภาพในการแสดงออกในทางอารมณ์
ความรู้สึก และพฤติกรรมมากขึ้น เช่น การเปดเผย
ความรูสึกทางอารมณ์ ด้านกามารมณ หรือเกี่ยวกับ
วั ฒ นธรรมการด� ำ รงชี วิ ต ที่ ผู ้ ห ญิ ง สามารถออกไป
ทาํ งานนอกบ้านได้มากขึน้ และบางคนก็ประสบความ
สําเร็จในหนาที่การงานนั้นเปนอยางดี (กนกพรรณ
วิบูลยศริน, 2547) แต่ในอีกมุมก็ยังพบว่า ภาพยนตร์
ก็ยังนําเอาคุณลักษณะบางประการของผูหญิง เช่น
ความออนแอ ความซือ่ สัตย การใหเกียรติและไววางใจ
ผูชาย และการที่มีสรีระเปนผูหญิงมาใชในการสราง
บทบาทใหผ หู ญิงต้องเปน ผูถ กู กระทาํ ในลักษณะต่างๆ
ทั้งจากผูชายและผูหญิงด้วยกันเอง ไม่วาจะเปนถูก
หลอกลวง บังคับขืนใจ เอารัดเอาเปรียบ ดูหมิน่ เหยียด
หยาม ถูกท�ำร้ายร่างกาย และถูกมองเปนเพียงวัตถุ
ทางเพศ เปนตน
ในด้านมุมของการใช้สัญญะ (Sign) ในการ
สื่อสารผ่านสื่อภาพยนตร์จึงมีการน�ำสัญญะส�ำคัญมา
ใช้สอื่ ความหมายเพือ่ เปรียบเทียบความเป็นผูห้ ญิงให้
เกิดการสร้างตัวแทนของความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น
ยกตัวอย่างเช่น การใช้สัตว์ประเภท “งู” ในการเป็น
ตัวแทนสัญญะที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง หากวิเคราะห์งู
ในด้ า นการตี ค วามหมายโดยทั่ ว ไปนั้ น งู ใ นระบบ
สัญญะแห่งเครือ่ งหมาย (Signifier) ก็เป็นสัญญะทีน่ ำ�
มาแทนของจริง ในที่นี้งูเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มักถูก
น�ำมาใช้ในการถ่ายทอดความหมายของความดุร้าย
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ความน่ า กลั ว เต็ ม ไปด้ ว ยอั น ตรายที่ ใช้ พิ ษ ในการ
ท�ำร้ายเหยือ่ ต่างๆ ได้ รวมถึงแม้แต่การกินงูดว้ ยกันเอง
เพื่ อ การด� ำ รงชี วิ ต ส่ ว นสั ญ ญะแห่ ง ความหมาย
(Signified) เป็นการสร้างภาพในความคิดหรือการ
จิน ตนาการภาพของวัตถุนั้น ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่ กับ
กระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์หรือการหาเหตุผล
ของคนในแต่ละวัฒนธรรม แต่ละสังคม (กาญจนา
แก้วเทพ, 2542) ในทีนี้ภาพลักษณ์ของงูมักถูกใช้ใน
การเปรียบเทียบกับภาพของผู้หญิงจนเป็นเสมือน
ตัวแทนของกันและกัน ส�ำหรับในวัฒนธรรมไทยนั้น
คนไทยมีความเชื่อและเชื่อมโยงกับงูมาอย่างช้านาน
ปรากฏหลักฐานความเชื่อและแหล่งอารยธรรมต่างๆ
ในการสร้างภาพงูเป็นนิยาย เช่น งูใหญ่หรือพญานาค
ที่ เ ป็ น สั ต ว์ ใ นจิ น ตนาการที่ ไ ด้ ส ร้ า งขึ้ น โดยอาศั ย
ลักษณะพื้นฐานตามธรรมชาติมาจากงู ก็ถูกมองใน
ด้านตัวแทนความศักดิ์สิทธิ์ แต่ก็มีบางความเชื่อหรือ
ค่านิยมของคนไทยทีอ่ า้ งจากต�ำนานของชาวตะวันตก
มองว่างูเป็นตัวแทนของกิเลส ความชั่วร้าย ตรงข้าม
กับชาวตะวันออกที่ถือว่า งูใหญ่ พญานาคหรือมังกร
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นพลังอ�ำนาจ ส่วนทางฝั่งประเทศ
อิ น เดี ย ตามความเชื่ อ ของชาวฮิ น ดู ถื อ ว่ า งู หรื อ
พญานาคเป็นผู้ใกล้ชิดกับเทพองค์ต่างๆ เป็นเทพเจ้า
แห่งน�้ำ (จอห์นนพดล วศินสุนทร, 2556 ) ส่วนใน
ประเทศจีนนั้นมีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณว่างูมี
พลังลึกลับมากกว่ามนุษย์ทั่วไป พลังของงูได้ปกป้อง
มนุษย์เมือ่ มนุษย์เผชิญหน้ากับภัยธรรมชาติตา่ งๆ เช่น
น�้ำท่วม แผ่นดินไหว มนุษย์จึงนมัสการงูเป็นเทพเจ้า
และสร้างเรื่องเล่าเกี่ยวกับงูไว้อย่างมากมาย โดยการ
พัฒนาวัฒนธรรมงูจะกลายเป็นสัญญะ (Sign) ที่เป็น
ตั ว แทนของเทพเจ้ า ของโลกในวั ฒ นธรรมจี น ใน
ยุคสมัยปัจจุบันนี้งูถูกสร้างความหมายใหม่ให้เกิดขึ้น
ในฐานะเป็นตัวแทนความสิริมงคลและการมีอายุมั่น
ยั่งยืนอีกด้วย (Zehou, 2001)
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จากความแตกต่างของการมองภาพลักษณ์
ของงูผ่านวัฒนธรรม ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม
ประเพณีตา่ งๆ ในสังคมโลก ท�ำให้ผศู้ กึ ษามีความสนใจ
ที่จะศึกษาความสอดคล้องกันของภาพตัวแทนของ
ผูห้ ญิงกับงู ผ่านการตีความหมายจากการเล่าเรือ่ งผ่าน
ภาพยนตร์เพื่อช่วยวิเคราะห์ให้เห็นถึงวัฒนธรรมทาง
ความคิ ด ของสั ง คมต่ อ ผู ้ ห ญิ ง ในสั ง คมปั จ จุ บั น นี้ ที่
สะท้อนจากการสร้างภาพตัวแทนผูห้ ญิงในภาพยนตร์
จีนและไทย
เนื่องจากภาพยนตร์จีนเรื่องนางพญางูขาว
กับภาพยนตร์ไทยเรื่องแม่เบี้ยเป็นภาพยนตร์ 2 เรื่อง
ทีใ่ ช้งมู าเป็นภาพตัวแทนผูห้ ญิงและมีอทิ ธิพลต่อสังคม
จี นและไทย ดั ง นั้ นผู ้ ศึก ษาจึ ง มี ค วามสนใจในการ
ศึกษา“การเปรียบเทียบภาพตัวแทนของผู้หญิงใน
ภาพยนตร์จีนเรื่องนางพญางูขาวกับภาพยนตร์ไทย
เรื่องแม่เบี้ย” โดยการวิเคราะห์ ภาพตัวแทนของ
ผู้หญิงที่ปรากฏในภาพยนตร์จีนกับภาพยนตร์ไทย
เพื่อสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมทางความคิดตลอดจน
ทัศนคติ ค่านิยมที่เกี่ยวกับผู้หญิงของทั้ง 2 ประเทศ
เพื่อก่อเกิดความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างๆ
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผู้หญิง น�ำไปสู่การอยู่ร่วมกันของ
คนในสังคมอย่างเข้าใจต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงใน
ภาพยนตร์จีนเรื่องนางพญางูขาวกับภาพยนตร์ไทย
เรื่องแม่เบี้ย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาภาพตั ว แทนของผู ้ ห ญิ ง ใน
วัฒนธรรมของประเทศจีนและประเทศไทย

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพื่ อ ให้ ผู ้ ส นใจภาพตั ว แทนผู ้ ห ญิ ง ใน
ภาพยนตร์ได้ความรู้เรื่องภาพตัวแทนผู้หญิงในไทย
และจีน
2. เพื่อให้ผู้สนใจเกี่ยวกับทัศนคติส�ำหรับ
ผูห้ ญิงในสังคมได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับทัศนคติตอ่ ผูห้ ญิง
ในสังคมจีนกับสังคมไทย
3. เพื่อช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างภาพยนตร์
ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงสมัยใหม่ให้มีความหลากหลาย
ทางบทบาทมากขึ้น
วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีการศึกษา
		 การศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ เป็ น การศึ ก ษาเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ตวั บท (Textual Analysis) เพือ่ ศึกษาค้นหา
ค�ำตอบของวัตถุประสงค์
2. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
		 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบ
ด้วยข้อมูลประเภทเอกสาร และข้อมูลภาพยนตร์จีน
นางพญางูขาวกับภาพยนตร์ไทย แม่เบี้ย
กรณีศึกษาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ภาพยนตรจีนเรื่องนางพญางูขาวเวอรชันใน
ปี ค.ศ. 2011 (ต�ำนานเดชนางพญางูขาว) ผู้ก�ำกับคือ
เฉินเสีย่ วตง กับภาพยนตรไทยเรือ่ งแมเบีย้ เวอรช นั ใน
ปี ค.ศ. 2015 ผู้ก�ำกับคือ ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล
เครื่องมือ
การวิเคราะห์ตัวบทกับภาพยนตร์จ�ำนวน 2
เรื่องคือ
1. ภาพยนตร์ จี น เรื่ อ งนางพญางู ข าว
เวอรชันในปี ค.ศ. 2011 (ต�ำนานเดชนางพญางูขาว)
2. ภาพยนตร์ไทยเรื่องแมเบี้ยเวอรชันในปี
ค.ศ. 2015

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูศึกษานําเครื่องมือการวิเคราะห์ตัวบท มา
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาผลสรุปเกี่ยวกับการ
เล่าเรื่องและภาพตัวแทนของผู้หญิงจากการเปรียบ
เทียบความเหมือน และความแตกต่างของผูหญิงใน
ภาพยนตรจนี นางพญางูขาวกับภาพยนตรไทยแมเบีย้
โดยใชแนวคิดเรื่องภาพตัวแทน (Representation)
ทฤษฎีสตรีนิยม (Feminism Theory) แนวคิดเกี่ยว
กับการเลาเรื่อง (Narrative) และทฤษฎีสัญวิทยา
(Semiology) ในการวิเคราะห์ ดังตอไปนี้
1) วิเคราะห์ภาพตัวแทนในภาพยนตร์ 2
เรื่องนี้โดยใชแนวคิดเรื่องภาพตัวแทน มาศึกษาความ
หมายของภาพตัวแทนในภาพยนตร์และความสัมพันธ
กับผูหญิง
2) วิ เ คราะห  ภ าพตั ว แทนของผู ้ ห ญิ ง ใน
ภาพยนตร โดยใช ท ฤษฎี ส ตรี นิ ย มมาศึ ก ษาภาพ
ตัวแทนของผู้หญิงที่ถูกถายทอดจากตัวละครผูหญิง
ของภาพยนตร์ และความคิดเห็นหรือทัศนคติเกีย่ วกับ
ผู ้ ห ญิ ง จากสั ง คมจี น กั บ สั ง คมไทย เช น ฐานะใน
ครอบครัว ฐานะในสังคม ระดับการศึกษา หนาที่ใน
ครอบครัว
3) วิเคราะห์การเลาเรื่องของภาพยนตร์ 2
เรื่ อ งนี้ โดยใช  แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ การเล  า เรื่ อ ง ซึ่ ง
วิเคราะห์การเลาเรื่องประกอบไปดวย 7 ประการ คือ
		 3.1) วิเคราะหโครงเรื่อง โดยวิเคราะห
การสรางโครงเรื่องและการจัดวางลําดับการเลาเรื่อง
ในภาพยนตร์ ว  า เป  น อย  า งไร ในแต  ล ะเรื่ อ ง
องคประกอบโครงเรื่องแบบใด และโครงเรื่องแบบใด
ใหความหมายอะไรบาง
		 3.2) วิ เ คราะห  แ ก  น ความคิ ด คื อ
วิ เ คราะห ใจความสํ า คั ญ ของการเล่ า เรื่ อ ง โดยจะ
พิจารณาว่าตัวละครผูหญิงในภาพยนตรแตละเรื่องมี
แกนเรื่องเปนอยางไรเพื่อคนควาแกนความคิดของ
ภาพยนตร 2 เรื่องนี้
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
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		 3.3) วิ เ คราะห  ฉ าก ทํ า การวิ เ คราะห
ภาพยนตร 2 เรื่องนี้ประกอบไปดวยฉากใดบางและ
ฉากเหลานั้นมีความหมายอะไรบาง เพื่อพิจารณาวา
ฉากของผู ้ ห ญิ ง ในภาพยนตร์ ไ ด้ ส ะท้ อ นข อ ความ
เกี่ยวกับผูหญิงและสังคมอะไรบาง
		 3.4) วิเคราะหความขัดแยงเปนสวนที่
ภาพยนตร  ต  อ งสร  า งขึ้ น เกี่ ย วกั บ พระเอกความ
ขัดแยงมี 3 ประเภทคือ ความขัดแยงระหวางบุคคล
ความขั ด แย  ง ภายในจิ ต ใจและความขั ด แย้ ง กั บ
สิ่งภายนอก โดยพิจารณาความขัดแยงในภาพยนตร
จะเห็นไดวา นิสัย จริยธรรมและมุมมองสวนตัวของ
ผูหญิงสถานการณของสังคมชัดเจนยิ่งขึ้น
		 3.5) วิ เ คราะห ตั ว ละครหลั ก โดยการ
ตีความหมายจากคําพูด บทสนทนา พฤติกรรม การ
แสดงออกของตัวละครและการแตง กาย บุคลิกทา ทาง
ของตัวละครดวย สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นถึงความ
เปนผูห ญิงในภาพยนตรม คี ณ
ุ สมบัตแิ ละบทบาทอยาง
ไร เพื่อวิเคราะหสาเหตุที่ใชงูมาเปนตัวละครผูหญิง
		 3.6) วิเคราะหสัญลักษณพิเศษทําการ
วิเคราะห์มีสัญลักษณพิเศษของภาพยนตร์ทั้ง 2 เรื่อง
และความสัมพันธเกี่ยวกับผูหญิง
		 3.7) วิเคราะหจดุ ยืนในการเลาเรือ่ ง โดย
ทําการวิเคราะห์ตามจุดยืนพื้นฐาน 4 ประการวา
เปนการเลาเรื่องจากจุดยืนของใคร โดยตีความจาก
ผูเลาเพศหญิงเปนหลัก
4) วิเคราะหภาพตัวแทนงูของผูหญิง โดย
ใชทฤษฎีสัญวิทยามาศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับงูใน
วั ฒ นธรรมจี น กั บ วั ฒ นธรรมไทย และสาเหตุ ข อง
การใชงูมาเปนตัวแทนผูหญิง
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผู ้ ศึ ก ษาใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ตั ว บทและ
วิเคราะห์ภาพตัวแทนผู้หญิงในภาพยนตร์ 2 เรื่อง
ได้ แ ก่ ภาพยนตร  จี น เรื่ อ งนางพญางู ข าวและ
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ภาพยนตรไทยเรื่องแมเบี้ยสามารถสรุปผลการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ 2 ข้อดังต่อไปนี้
1. การเล่าเรือ่ งเกีย่ วกับผูห้ ญิงในภาพยนตร์จนี เรือ่ ง
นางพญางูขาวกับภาพยนตร์ไทยเรื่องแม่เบี้ย
		 ในการเล  า เรื่ อ งของภาพยนตร  จี น เรื่ อ ง
นางพญางูขาว ในโครงเรือ่ งพระเอกกับนางเอกรักกัน
มาโดยตลอด ไมวามีอุปสรรคขัดขวางก็ไมกลัว แมวา
ตอนสุดทายนั้นไมสามารถอยูดวยกันไดอีกต่อไป
แตความรักยังคงอยูในใจ ในแกนความคิด เรื่องนี้
แสดงใหเห็นถึงความกลาหาญสําหรับ ความรัก ความ
รักแทจริงเอาชนะไดทุกอยาง สวนฉากในเรื่องนี้มี
หลายๆ อยาง แตสวนมากเปนฉากจ�ำลอง เช่น วัด
ศาลา ถนน เป็นต้น และตัวละครผูหญิงในเรื่องนี้ ทั้ง
พฤติกรรมกับความคิดเปนแบบผูหญิงสมัยใหม่มัก
เปน ผูก ระทาํ มีความสามารถ ไม่ตอ้ งพึง่ พาผูช าย และ
ซือ่ สัตยค นเดียว (ปานชีวา ภูข่ วัญพงษ์, 2558) ในดา น
ความขัดแยงในเรือ่ งนีม้ คี วามขัดแย้งระหวางบุคคลกับ
บุ ค คลและความขั ด แย้ ง ภายในจิ ต ใจ ส  ว น
สั ญ ลั ก ษณ พิ เ ศษในเรื่ อ งนี้ ใช สิ่ ง ที่ รู ป ธรรมมาเป  น
ตัวแทนของเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับผูหญิง เชน หลวงจีน
เจดียเ หลย เฟง ในมุมมองของการเลาเรือ่ งนีม้ ี 2 แบบ
คือ จากมุมมองของนางเอกและมุมมองของบุคคลทีส่ าม
ในการเลา เรือ่ งของภาพยนตรไ ทยแมเ บีย้ ใน
โครงเรื่องพระเอกกับนางเอกรักกันตั้งแตตอนแรก
แตตอนสุดทายความรักของพวกเขากลับจบสิ้นลงไป
ในแกน ความคิดเรือ่ งนีแ้ สดงใหเ ห็นถึง กฎเกณฑส งั คม
ไทย กรรมใดใครกอกรรมนั้นยอมคืนสนอง ฉากใน
เรือ่ งนีส้ ว นมากเปน ฉากจ�ำลอง ส่วนตัวละครผูห ญิงใน
เรื่องนี้พฤติกรรมมักเปนผูกระทํา มีความสามารถใน
การทํางาน มีความคิดเปนแบบสมัยใหม มีอิสรภาพ
ความขัดแย้ง ในเรือ่ งนีซ้ บั ซอ นมาก มี 3 แบบคือ ความ
ขัดแยง ระหวา งบุคคลกับบุคคล ความขัดแยง ระหวาง
บุ ค คลกั บ สั ง คม ความขั ด แย้ ง ภายในจิ ต ใจ ส  ว น

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สัญลักษณพเิ ศษในเรือ่ งนีก้ ใ็ ชสงิ่ ทีเ่ ป็นรูปธรรมมาแทน
เรื่องที่เป็นนามธรรม เชน ดอกปบ คฤหาสน เป็นต้น
ในมุมมองของการเลาเรื่องนี้มีเพียงแบบเดียว คือ
มุมมองของบุคคลที่หนึ่งของพระเอกกับนางเอก
จากการเลา เรือ่ งเกีย่ วกับผูห ญิงในภาพยนตร
2 เรื่องนี้มีความเหมือนและความแตกตางกันอยูบาง
ในดานความเหมือนคือในโครงเรื่องของภาพยนตร
2 เรือ่ งนี้ พระเอกกับนางเอกรักกันอยางแทจริง แตใ น
ตอนสุดทายความรักพวกเขาไมได้เกิดผลดีกับใคร ใน
2 เรื่องนี้ใชฉากหลายๆ อยางมาสรางการเลาเรื่อง
เกี่ยวกับผูหญิง แตฉากโดยสวนมากเปนฉากจ�ำลอง
ในดานตัวละครของผูห ญิงถูกสรางเปนผูห ญิงสมัยใหม่
มากกว่าเดิม พวกเธอรูปรางสวยงาม นิสัยราเริง
พฤติกรรมของพวกเธอมักเปนผู้กระทําและมีความ
สามารถที่ ทํ าให พ วกเธอไมตองพึ่งพาอาศัยผู  ช าย
เปนผูหญิงที่รักอิสระ และจิตใจพวกเขาเต็มไปดวย
อารมณความรูสึกและมีความแนวแนเด็ดเดี่ยว และ
ในภาพยนตร์ 2 เรื่ อ งนี้ ใช สั ญ ลั ก ษณ พิ เ ศษที่ เ ป น
รูปธรรมมาแทนเรื่องนามธรรมเหมือนกัน ในมุมมอง
ของการเลาเรื่องในภาพยนตรจีนกับภาพยนตรไทย
ใชมุมมองแบบเดียว

ในด้านความแตกต่างกันในโครงเรือ่ งพระเอก
กับนางเอกของภาพยนตร์จีนนางพญางูขาวรักกัน
ตลอดไป แมวาสุดทายพวกเขาจะไมไดอยูดวยกันอีก
แลว แตค วามรักยังอยูใ นใจของพวกเขาตลอดไป สว น
ภาพยนตรไทยแมเบี้ย ความรักระหวางพระเอกกับ
นางเอกจบสิน้ ลงในตอนสุดทา ยของเรือ่ ง ในแกน ความ
คิดของภาพยนตรจีนเนนความรักมากกวา อยากให
คนอืน่ เห็นถึงความรักแทจริงในโลกนี้ แตแกนความคิด
ของภาพยนตรไทยแสดงถึงกฎเกณฑทางสังคมไทย
มากกวา ในดานตัวละครผูหญิงในภาพยนตรจีนจะ
ยอมเป  น แม  บ  า น มี ห น  า ที่ ดู แ ลครอบครั ว และ
ซื่อสัตยรักเดียวไมมีวันเปลี่ยนใจอีก แตผูหญิงใน
ภาพยนตรไทยเนนความรูสึกของตนเองในความรัก
มากกวา ไมจาํ เปนตองซือ่ สัตยกบั คนๆ เดียว สามารถ
หาผูชายใหมไดอยูตลอดเวลา ดานความขัดแยงใน
ภาพยนตรไทยซับซอนมากกวาภาพยนตรจีน
ความเหมือนและความแตกต่างของผูห้ ญิงใน
ภาพยนตร์จนี นางพญางูขาวกับภาพยนตร์ไทย แม่เบีย้
ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ความเหมือนของการเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงในภาพยนตร์จีนนางพญางูขาวกับภาพยนตร์ไทยแม่เบี้ย
การเล่าเรื่อง
ความเหมือนของการเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงในภาพยนตร์
โครงเรื่อง การเริ่มเรื่องพระเอกกับนางเอกรักกันอยางแท้จริง หลังจากผ่านเหตุการณ์และภาวะวิกฤติ
หลายๆ อย่าง ในตอนสุดทายความรักพวกเขาไมได้เกิดผลดีกับใคร
ฉาก
ตัวละคร
สัญลักษณ
มุมมอง

ใชฉากหลายๆ อยางมาสรางการเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิง ฉากโดยส่วนมากเปนฉากจ�ำลอง เช่น
วัด ถนน บ้าน เป็นต้น
ผูหญิงรูปร่างสวยงามและถูกสร้างเปนผูหญิงที่มีความคิดสมัยใหมมากกว่าเดิม
ใชสัญลักษณพิเศษที่เปนรูปธรรมมาแทนเรื่องนามธรรมเหมือนกัน เพื่อแสดงความคิดและ
จิตใจของพระเอกหรือนางเอก
ใช้มุมมองของบุคคลที่หนึ่ง ตัวละครเอกเป็นผู้เล่าเรื่องเอง
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
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ตารางที่ 2 ความแตกต่างของการเล่าเรือ่ งเกีย่ วกับผูห้ ญิงในภาพยนตร์จนี นางพญางูขาวกับภาพยนตร์ไทยแม่เบีย้
การเล่าเรื่อง
โครงเรื่อง

ภาพยนตร์จีนนางพญางูขาว

ภาพยนตร์ไทยแม่เบี้ย

พระเอกกับนางเอกรักกันตลอดไป แมวา
ประสบภาวะวิกฤติ พวกเขาไมไดอยูดวย
กันอีกแลว แต่ในตอนสุดท้ายความรักยัง
อยูในใจของพวกเขาเสมอ

ความรักระหวางพระเอกกับนางเอกจบสิ้นลง
เมื่อผ่านเหตุการณ์และภาวะวิกฤติหลายๆ
อย่าง ในตอนสุดท้ายพวกเขาแยกกัน

เนนความรักมากกว่า อยากใหคนอื่นเห็น
ถึงความรักแทจริงในสังคมศักดินา (feudal
แก่นความคิด
society) เป็นแก่นความคิดเกี่ยวกับสังคม
ศักดินาในยุคนั้น
นางเอกมีความคิดว่า ผูหญิงจะยอมเป็น
ตัวละคร แมบาน มีหน้าที่ดูแลครอบครัว และ
ซื่อสัตยรักเดียวใจเดียว

แสดงกฎเกณฑสังคมไทยว่า ท�ำอะไร ก็ได้
ผลตอบแทนอย่างนั้น เป็นแก่นความคิด
เกี่ยวกับศีลธรรมสังคม

ความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคลและ
ความขัดแยง ภายในจิตใจ

ความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคล ระหว่าง
บุคคลกับสังคม และภายในจิตใจ

2. ภาพตัวแทนของผู้หญิงที่สะท้อนในภาพยนตร์
จี น เรื่ อ งนางพญางู ข าวกั บ ภาพยนตร์ ไ ทย
เรื่องแม่เบี้ย
ในภาพยนตร์ 2 เรื่องนี้ การใช้งูเป็นตัวแทน
ของผู้หญิงเหมือนกัน แต่เนื่องจากวัฒนธรรมทั้งสอง
ประเทศมีความแตกต่างกันผู้หญิงถูกถ่ายทอดตาม
ความคิดของสังคมยุคนั้นและสอดคล้องภูมิหลังของ
วั ฒ นธรรมแตกต่ า งกั น โดยวิ เ คราะห์ ผู ้ ห ญิ ง ใน
ภาพยนตร์ 2 เรือ่ งนี้ ผูศ้ กึ ษาได้ศกึ ษาถึงมุมมองส�ำหรับ
ผู้หญิงในสังคมจีนกับสังคมไทย
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า เนื่องจากการพัฒนา
ของการเคลื่อนไหวปลดปล่อยผู้หญิงของไทยและจีน
หลายปีที่ผ่านมา ท�ำให้บทบาทของผู้หญิงในสังคมมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่บ้าง ประเทศจีนกับประเทศไทย
เป็ น ประเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นาในเอเชี ย เหมื อ นกั น แต่
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นางเอกมีความคิดว่า ผูหญิงเนนความรูสึก
เป็นตัวของตนเองในความรักมากกวา
ไมจําเปนตองซื่อสัตยกับคนๆ เดียว

วัฒนธรรมของประเทศจีนกับประเทศไทยแตกต่างกัน
ดั ง นั้ น ผู ้ ห ญิ ง ในสั ง คมจี น กั บ สั ง คมไทยมี บ ทบาท
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน ในด้าน
ความเหมื อ น ผู ้ ห ญิ ง มี บ ทบาทแบบหั ว สมั ย เก่ า
ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงเป็นภรรยาหรือคู่รักของผู้ชาย
ผู้หญิงเป็นแม่บ้าน มีหน้าที่ดูแลครอบครัวในบ้าน ไม่
ต้องออกไปท�ำงาน ต้องพึง่ พาผูช้ ายในชีวติ แต่ในสมัย
ใหม่ผู้หญิงมีบทบาทใหม่แล้ว ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงมัก
เป็นผู้กระท�ำในด้านความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง
(อภิวนั ทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, 2544) ผูห้ ญิงได้วางแผนชีวติ
ตามความคิดของตนเอง มีอิสรภาพที่เลือก วิถีชีวิต
คู่ชีวิต (พนิดา หันสวาสดิ์, 2544) เนื่องจากขอบเขต
อิสรภาพของผู้หญิงขยายกว้างขวาง ผู้หญิงได้ออกไป
ท�ำงานในหลายๆ ด้านและมีหลายคนประสบความ
ส�ำเร็จในการท�ำงาน ผู้หญิงมีอิสรภาพมากกว่าเดิม

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จึงไม่ต้องพึ่งพาผู้ชายในชีวิต (ตาณตา เตียงทอง,
2553) ดังนั้น ผู้หญิงจึงมีบทบาทใหม่เป็นคนรวยและ
เป็นผู้น�ำในการท�ำงานและการด�ำเนินชีวิต แต่ในบาง
ส่วนผู้หญิงยังเป็นผู้ถูกกระท�ำอยู่ ผู้หญิงยังไม่มีสิทธิ
เท่ า เที ย มกั น กั บ ผู ้ ช าย โดยเฉพาะในการเลื อ กตั้ ง
ทางการเมือง ผูห้ ญิงถูกเลือกเป็นผูน้ ำ� ทางการเมืองยัง
น้อยมาก
ส่วนความแตกต่างระหว่างประเทศจีนกับ
ประเทศไทย ผูห้ ญิงเป็นผูถ้ กู กดขี่ ผูห้ ญิงถูกจ�ำกัดตาม
บรรทัดฐานของสังคมแบบหัวสมัยเก่า เช่น คนจีน
คิดว่า ผู้หญิงไม่ควรแต่งงานตอนอายุมาก หากผู้หญิง
ทีม่ อี ายุมากกว่า 30 ปี แต่ยงั ไม่ได้แต่งงาน จะถูกเรียก
ว่าเป็น“ผู้หญิงที่เหลือ” เพราะคนจีนคิดว่าผู้หญิง
แต่งงานในอายุที่เหมาะสม (ไม่ควรเกิน 30 ปี) จะมี
ประโยชน์มากทีส่ ดุ ต่อครอบครัว และเนือ่ งจากคนจีน
ได้รับอิทธิพลจากความคิดแบบหัวสมัยเก่าที่ถือว่า
ความสามารถของผู ้ ห ญิ ง ควรอ่ อ นกว่ า ผู ้ ช ายใน
ครอบครัว ผู้หญิงที่ได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะถือว่า
เป็นผูห้ ญิงทีแ่ ต่งงานยาก ในประเทศไทย แม้วา่ ผูห้ ญิง
เป็นประชากรทีม่ มี ากกว่าครึง่ หนึง่ แต่ยงั มีอาชีพหลาย
อย่างที่ผู้หญิงท�ำไม่ได้หรือท�ำน้อย เช่น ต�ำรวจ ทหาร
คนขับรถ เป็นต้น คนไทยคิดว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่มี
ความสามารถท�ำอาชีพแบบนี้ ในสังคมไทยผูห้ ญิงยัง
มีข้อจ�ำกัดในการเลือกอาชีพ
อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงเป็นส่วนส�ำคัญของ
สังคมมนุษย์ โดยการวิเคราะห์ผหู้ ญิงในภาพยนตร์จนี
นางพญางูขาวกับภาพยนตร์ไทยแม่เบี้ยและศึกษาถึง
ผู้หญิงในสังคมยุคนี้ ผู้หญิงมีความเหมือนกันอยู่บ้าง
แต่เนื่องจากประเทศจีนกับประเทศไทยสังคมและ
วัฒนธรรมแตกต่างกันไป การถ่ายทอดและมุมมอง
จากสังคมส�ำหรับผู้หญิงจะแตกต่างกันอยู่บ้าง ไม่ว่า
สังคมจีนหรือสังคมไทยบทบาททางสังคมของผู้หญิง
มีข้อจ�ำกัดและข้อก้าวหน้าด้วย

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
จากการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบภาพ
ตัวแทนของผูห้ ญิงในภาพยนตร์จนี เรือ่ งนางพญางูขาว
กั บภาพยนตร์ ไ ทยเรื่ อ งแม่ เ บี้ ย มี ข ้ อ เสนอแนะว่ า
ผู้สนใจในการสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับผู้หญิงสามารถ
น�ำผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการสร้างภาพยนตร์
ที่สะท้อนสังคมและวัฒนธรรมของไทยและจีนได้
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาที่กว้างขึ้นและเจาะลึก
เข้าไปศึกษาทางด้านอื่นของสตรีนิยม เช่น ทัศนคติ
ของผู้หญิงสมัยใหม่ ภาพตัวแทนของผู้หญิงสมัยใหม่
ในภาพยนตร์
2. ควรมีการศึกษาในแง่การเปรียบเทียบ
ภาพยนตร์นี้ไปใช้ในการศึกษาหาแนวโน้มเปรียบ
เทียบภาพยนตร์อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับผูห้ ญิง และการศึกษา
ภาพยนตร์เกี่ยวกับผู้หญิงทางด้านอื่นๆ
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