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บทคัดย่อ

 การศกึษาเรือ่ง “การเปรยีบเทียบภาพตัวแทนของผูห้ญงิในภาพยนตร์จนีเรือ่งนางพญางขูาวกบัภาพยนตร์

ไทยเรือ่งแม่เบ้ีย” มวีตัถุประสงค์ของการศึกษาคอื (1) เพ่ือศกึษาการเล่าเรือ่งเกีย่วกบัผูห้ญงิในภาพยนตร์จนีเรือ่ง

นางพญางูขาวกับภาพยนตร์ไทยเรื่องแม่เบี้ย (2) เพื่อศึกษาภาพตัวแทนของผู้หญิงในวัฒนธรรมของประเทศจีน

และประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และเครื่องมือการวิเคราะห์์ ตัวบท และมีแนวคิดทฤษฎีที่ใช้

เป็นกรอบในการวิเคราะห์ คือ แนวคิดเรื่องภาพตัวแทน ทฤษฎีสตรีนิยม แนวคิดเกี่ยวกับการเล่าเร่ือง ทฤษฎี 

สัญวิทยา

 ผลการศึกษาพบว่า การเล่าเรื่องเก่ียวกับผู้หญิงและภาพตัวแทนผู้หญิงในภาพยนตร์จีนนางพญางูขาว

กับภาพยนตร์ไทยแม่เบีย้มคีวามเหมอืนและความแตกต่างกนัอยูบ้่าง การเล่าเรือ่งมคีวามเหมอืนในด้านโครงเรือ่ง  

ฉาก ตวัละคร และสญัลกัษณ์ มมุมอง และมีความแตกต่างในด้านโครงเรือ่ง  แก่นความคดิ ตวัละคร ความขัดแย้ง 

การเปรียบเทียบภาพตัวแทนผู้หญิงในภาพยนตร์จีนกับภาพยนตร์ไทยค้นพบได้ว่า เนื่องจากการพัฒนาของการ

เคลือ่นไหวปลดปล่อยผูห้ญงิหลายปีทีผ่่านมา ท�าให้มมุมองส�าหรบับทบาทของผูห้ญงิในสงัคมมกีารเปลีย่นแปลง  

แม้ว่าประเทศจนีกบัประเทศไทยเป็นประเทศก�าลงัพัฒนาในเอเชยีเหมอืนกนั มคีวามเหมอืนในทางด้านวฒันธรรม

อยู่บ้าง แต่สังคมจีนกับสังคมไทยยังมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงท�าให้ผู้หญิงในสังคมจีนกับสังคมไทยมีบทบาท

คล้ายคลึงกันคือบทบาทแบบคนสมัยเก่า ส่วนแตกต่างระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทย ข้อจ�ากัดตาม

บรรทัดฐานสังคมของหัวสมัยเก่าส�าหรับผู้หญิงสังคมจีนมากกว่าผู้หญิงในสังคมไทย

คำาสำาคัญ: ภาพตัวแทน ผู้หญิง ภาพยนตร์

บทความวิจัย
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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.
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บทนำา

 ภาพยนตร์เป็นสื่อสะท้อนเหตุการณ์ทาง

สังคม การเมือง และวัฒนธรรมประเพณีของชาติใน

แต่ละยุคสมัย จึงนับได้ว่าภาพยนตร์แต่ละเรื่องเป็น

มรดกอันล�า้ค่าต่อการศกึษาของคนรุน่หลงัเป็นอย่างมาก 

(ปรวัน แพทยานนท์, 2556) ภาพยนตร์เป็นศิลปะที่

สามารถดึงดูดผู้คนได้มากกว่าศิลปะอื่นๆ เนื่องจาก

ภาพยนตร์เป็นศิลปะแห่งมหาชนประเภทหนึ่งซ่ึงท�า

หน้าที่ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต

ของคนเรา  สิ่งที่เรารับรู้และเก็บซ่อนปิดบังมันไว้ใน

หลืบมุมของจิตใจโดยที่เราไม่อาจก�าจัดมันออกไปได้ 

อีกด้านหนึ่งภาพยนตร์มีพลังในการสื่อความหมายที่

ไม่มขีดีจ�ากดั  ทุกเรือ่งราวทุกประสบการณ์ของมนษุย์

ล้วนสามารถสือ่สารผ่านภาพยนตร์ได้ และภาพยนตร์

เป็นสื่อที่น�าเสนอทั้งภาพและเสียง (Visual and 

Auditory) ได้ใกล้เคียงกบัความเป็นจรงิมาก จงึท�าให้

ภาพยนตร์ถือเป็นส่ือท่ีทรงอิทธิพลในการโน้มน้าวสูง

ที่สุด นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังสามารถเข้าถึงกลุ่มคน

ได้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีช่วงของอายุของคนดู

หนงัทีค่่อนข้างกว้างและมคีวามเป็นสากล และยงัเป็น

ความบันเทิงท่ี ส่ือสารภาษาสากลไปในทุกชาต ิ

ทุกภาษา (Universal) นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังเป็น

ประสบการณ์ร่วมของคนจ�านวนมากในช่วงเวลา

เดียวกัน (Collective Experience) (องอาจ 

สิงห์ล�าพอง, 2556) ดังนั้นจึงถือได้ว่าภาพยนตร์เป็น

เสมือนกระจกสะท้อนสภาพของสังคมและโลกได้

อย่างแท้จริง
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 หากมองปรากฏการณ์ในโลกของความ

บันเทิงผ่านเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ 

ส่วนใหญ่มักจะน�าเสนอความเป็นผู้น�า ผู้สร้างความ

เชือ่มัน่ ผูช่้วยเหลอื ผูธ้�ารงความดงีามให้กบัสงัคมผ่าน

ตัวละครหลักที่เป็นบุรุษเพศในฐานะของวีรบุรุษ 

(Hero) ดังปรากฏในภาพยนตร์ประเภท (Genre) 

แฟนตาซ ี(Fantasy) เช่น  ซปุเปอร์แมน (Superman)  

สไปเดอร์แมน (Spiderman) ไอรอนแมน (Iron man)  

แบทแมน (Batman) เป็นต้น รวมทั้งภาพยนตร์แนว

อิงประวัติศาสตร์ (Historical) หรือแนวมหากาพย์ 

(Epic) เช่น อเลก็ซานเดอร์มหาราช (Alexander The 

Great) อโศกมหาราช (Ashoka) เจงกีสข่าน (Mongol: 

The Rise of Genghis Khan) และต�านานสมเด็จ 

พระนเรศวรมหาราช (The Legend of King 

Naresuan) เป็นต้น แต่มักไม่ค่อยมีการน�าเสนอ 

สตรีเพศในมุมมองของความเป็นผู้น�าหรือตัวละคร

หลกัทีท่รงคณุค่าทางสงัคมในแบบวีรสตร ี(Heroine) 

มากนกั ภาพสตรเีพศทีถ่กูน�าเสนอส่วนใหญ่มกัจะเป็น

ผู้ถูกกระท�าจากสังคม ผู้ที่ต้องได้รับการปกป้องจาก

บรุษุเพศ หรอืมกัเป็นตวัละครท่ีสร้างปัญหาหรือภาระ

ให้กับตัวละครบุรุษเพศเสมอ (ฉัตรวรัญ องคสิงห์, 

2558) ดังนั้นในมุมของโลกวิชาการจึงได้มีการศึกษา

เก่ียวกับภาพตัวแทนผู้หญิงในภาพยนตร์ เพื่อศึกษา

ประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวละครผู ้หญิงใน

ภาพยนตร์ที่ยังถูกน�าเสนอให้เห็นภาพของผู้หญิงใน

รูปแบบของเพศที่มีบทบาทในแบบผู้ถูกกระท�าจาก

ความรุนแรง หรือมีความหลากหลายภายใต้บริบท

สังคมแบบเพศชายเป ็นใหญ่ หรือป ิตาธิปไตย 

(Patriarchy) ที่สร้างทัศนคติไม่ถูกต้องในทางเพศที่

ไม่มีความเท่าเทียมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง 

เช่นเดียวกับที่ มาโนชญ์ มูลทรัพย์ (2555) อธิบายถึง

สถานะของผู้หญิงในสมัยก่อนชนชั้นไม่สูง  ผู้หญิงจะ

ถูกก�าหนดมาจากสังคมเก่าและถูกกดขี่จากผู้ชาย 

ผู ้ หญิ งส ่ วนใหญ ่ขาดสิท ธิและเสรีภาพ และ

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคมสร้างแบบฉบับให้

ผู ้หญิงเป็นเพศที่อ ่อนแอเป็นเหมือนวัตถุท่ีผู ้ชาย

สามารถกระท�าอะไรก็ได้ สตรีถูกมองว่าเป็นเพศที่มี

เมตตา มคีวามกตัญญ ูมคีวามรับผิดชอบกบัครอบครวั 

มีบทบาทต้องสนับสนุนผู้ชายและดูแลลูก  ถ้าผู้หญิง

ไม่ปฏิบัติตามบทบาทเหล่านี้จะถูกลงโทษทั้งจาก

คนในครอบครัวและสังคม (Yinhe, 2005) แต่ใน 

ยุคป ัจจุบันนี้ภาพตัวแทนผู ้หญิงที่สะท ้อนจาก

ภาพยนตร์ชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ 

ผู้หญิงท่ีมีเสรีภาพในการแสดงออกในทางอารมณ์ 

ความรู้สึก และพฤติกรรมมากขึ้น เช่น การเปิดเผย

ความรู้สึกทางอารมณ์ ด้านกามารมณ์ หรือเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมการด�ารงชีวิตที่ผู ้หญิงสามารถออกไป 

ท�างานนอกบ้านได้มากขึน้ และบางคนกป็ระสบความ

ส�าเร็จในหน้าที่การงานนั้นเป็นอย่างดี (กนกพรรณ        

วิบูลยศริน, 2547) แต่ในอีกมุมก็ยังพบว่า ภาพยนตร์

ก็ยังน�าเอาคุณลักษณะบางประการของผู้หญิง เช่น 

ความอ่อนแอ ความซ่ือสัตย์ การให้เกยีรติและไว้วางใจ 

ผู้ชาย และการที่มีสรีระเป็นผู้หญิงมาใช้ในการสร้าง 

บทบาทให้ผูห้ญงิต้องเป็นผูถ้กูกระท�าในลกัษณะต่างๆ 

ท้ังจากผู้ชายและผู้หญิงด้วยกันเอง ไม่ว่าจะเป็นถูก

หลอกลวง บงัคับขนืใจ เอารดัเอาเปรยีบ ดูหมิน่เหยยีด

หยาม ถูกท�าร้ายร่างกาย และถูกมองเป็นเพียงวัตถุ

ทางเพศ เป็นต้น

 ในด้านมุมของการใช้สัญญะ (Sign) ในการ

สื่อสารผ่านสื่อภาพยนตร์จึงมีการน�าสัญญะส�าคัญมา

ใช้ส่ือความหมายเพ่ือเปรียบเทยีบความเป็นผู้หญงิให้

เกิดการสร้างตัวแทนของความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น 

ยกตัวอย่างเช่น การใช้สัตว์ประเภท “งู” ในการเป็น

ตัวแทนสัญญะท่ีเกี่ยวข้องกับผู้หญิง หากวิเคราะห์งู 

ในด้านการตีความหมายโดยทั่วไปนั้น งูในระบบ

สัญญะแห่งเคร่ืองหมาย (Signifier) กเ็ป็นสัญญะทีน่�า

มาแทนของจริง ในที่นี้งูเป็นสัตว์เล้ือยคลานที่มักถูก

น�ามาใช้ในการถ่ายทอดความหมายของความดุร้าย 
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ความน่ากลัว เต็มไปด้วยอันตรายที่ใช้พิษในการ

ท�าร้ายเหยือ่ต่างๆ ได้ รวมถงึแม้แต่การกนิงดู้วยกนัเอง

เพื่อการด�ารงชีวิต ส่วนสัญญะแห่งความหมาย 

(Signified) เป็นการสร้างภาพในความคิดหรือการ

จินตนาการภาพของวัตถุนั้น ซึ่งจะต้องขึ้นอยู ่กับ

กระบวนการเรยีนรู ้ ประสบการณ์หรอืการหาเหตุผล

ของคนในแต่ละวัฒนธรรม แต่ละสังคม (กาญจนา 

แก้วเทพ, 2542) ในทีนี้ภาพลักษณ์ของงูมักถูกใช้ใน

การเปรียบเทียบกับภาพของผู้หญิงจนเป็นเสมือน

ตัวแทนของกันและกัน ส�าหรับในวัฒนธรรมไทยนั้น 

คนไทยมีความเชื่อและเชื่อมโยงกับงูมาอย่างช้านาน 

ปรากฏหลักฐานความเชื่อและแหล่งอารยธรรมต่างๆ 

ในการสร้างภาพงูเป็นนิยาย เชน่ งูใหญ่หรือพญานาค

ที่เป็นสัตว์ในจินตนาการท่ีได้สร้างข้ึนโดยอาศัย

ลักษณะพื้นฐานตามธรรมชาติมาจากงู ก็ถูกมองใน

ด้านตัวแทนความศักดิ์สิทธิ์ แต่ก็มีบางความเชื่อหรือ

ค่านยิมของคนไทยท่ีอ้างจากต�านานของชาวตะวนัตก

มองว่างูเป็นตัวแทนของกิเลส ความชั่วร้าย ตรงข้าม

กับชาวตะวันออกที่ถือว่า งูใหญ่ พญานาคหรือมังกร

เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นพลังอ�านาจ ส่วนทางฝั่งประเทศ

อินเดียตามความเชื่อของชาวฮินดูถือว ่างู หรือ

พญานาคเป็นผู้ใกล้ชิดกับเทพองค์ต่างๆ เป็นเทพเจ้า

แห่งน�้า (จอห์นนพดล วศินสุนทร, 2556 ) ส่วนใน

ประเทศจีนน้ันมีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณว่างูมี

พลังลึกลับมากกว่ามนุษย์ท่ัวไป พลังของงูได้ปกป้อง

มนษุย์เมือ่มนษุย์เผชญิหน้ากบัภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น 

น�้าท่วม แผ่นดินไหว มนุษย์จึงนมัสการงูเป็นเทพเจ้า

และสร้างเรื่องเล่าเกี่ยวกับงูไว้อย่างมากมาย โดยการ

พัฒนาวัฒนธรรมงูจะกลายเป็นสัญญะ (Sign) ที่เป็น

ตัวแทนของเทพเจ้าของโลกในวัฒนธรรมจีนใน 

ยุคสมัยปัจจุบันนี้งูถูกสร้างความหมายใหม่ให้เกิดขึ้น

ในฐานะเป็นตัวแทนความสิริมงคลและการมีอายุมั่น

ยั่งยืนอีกด้วย (Zehou, 2001)

 จากความแตกต่างของการมองภาพลักษณ์

ของงูผ่านวัฒนธรรม ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม 

ประเพณต่ีางๆ ในสงัคมโลก ท�าให้ผูศ้กึษามคีวามสนใจ

ที่จะศึกษาความสอดคล้องกันของภาพตัวแทนของ 

ผูห้ญงิกบัง ูผ่านการตคีวามหมายจากการเล่าเรือ่งผ่าน

ภาพยนตร์เพื่อช่วยวิเคราะห์ให้เห็นถึงวัฒนธรรมทาง

ความคิดของสังคมต่อผู ้หญิงในสังคมปัจจุบันนี้ที่

สะท้อนจากการสร้างภาพตัวแทนผู้หญงิในภาพยนตร์

จีนและไทย 

 เนื่องจากภาพยนตร์จีนเร่ืองนางพญางูขาว

กับภาพยนตร์ไทยเรื่องแม่เบี้ยเป็นภาพยนตร์ 2 เรื่อง

ทีใ่ช้งมูาเป็นภาพตวัแทนผูห้ญงิและมอีทิธพิลต่อสงัคม

จีนและไทย ดังนั้นผู ้ศึกษาจึงมีความสนใจในการ

ศึกษา“การเปรียบเทียบภาพตัวแทนของผู้หญิงใน

ภาพยนตร์จีนเรื่องนางพญางูขาวกับภาพยนตร์ไทย

เร่ืองแม่เบี้ย” โดยการวิเคราะห์ ภาพตัวแทนของ 

ผู้หญิงที่ปรากฏในภาพยนตร์จีนกับภาพยนตร์ไทย 

เพื่อสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมทางความคิดตลอดจน

ทัศนคติ ค่านิยมที่เกี่ยวกับผู้หญิงของทั้ง 2 ประเทศ 

เพื่อก่อเกิดความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างๆ 

ที่เกิดขึ้นเก่ียวกับผู้หญิง น�าไปสู่การอยู่ร่วมกันของ

คนในสังคมอย่างเข้าใจต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือศึกษาการเล่าเร่ืองเกี่ยวกับผู้หญิงใน

ภาพยนตร์จีนเรื่องนางพญางูขาวกับภาพยนตร์ไทย

เรื่องแม่เบี้ย

 2. เพ่ือศึกษาภาพตัวแทนของผู ้หญิงใน

วัฒนธรรมของประเทศจีนและประเทศไทย
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ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. เพื่อให้ผู ้สนใจภาพตัวแทนผู ้หญิงใน

ภาพยนตร์ได้ความรู้เรื่องภาพตัวแทนผู้หญิงในไทย

และจีน

 2. เพื่อให้ผู ้สนใจเกี่ยวกับทัศนคติส�าหรับ 

ผูห้ญิงในสังคมได้รบัความรูเ้กีย่วกบัทศันคตต่ิอผูห้ญงิ

ในสังคมจีนกับสังคมไทย

 3. เพื่อช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างภาพยนตร์

ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงสมัยใหม่ให้มีความหลากหลาย

ทางบทบาทมากขึ้น

วิธีดำาเนินการวิจัย

 1. ระเบียบวิธีการศึกษา

  การศึกษาเรื่องนี้ เป็นการศึกษาเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการ

วเิคราะห์ตวับท (Textual Analysis) เพือ่ศกึษาค้นหา

ค�าตอบของวัตถุประสงค์

 2. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบ

ด้วยข้อมูลประเภทเอกสาร และข้อมูลภาพยนตร์จีน 

นางพญางูขาวกับภาพยนตร์ไทย แม่เบี้ย

 กรณีศึกษาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 

 ภาพยนตร์จีนเรื่องนางพญางูขาวเวอร์ชันใน

ปี ค.ศ. 2011 (ต�านานเดชนางพญางูขาว) ผู้ก�ากับคือ 

เฉนิเสีย่วตง กบัภาพยนตร์ไทยเรือ่งแม่เบีย้เวอร์ชนัใน

ปี ค.ศ. 2015 ผู้ก�ากับคือ ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล

 เครื่องมือ

 การวิเคราะห์ตัวบทกับภาพยนตร์จ�านวน 2 

เรื่องคือ

 1. ภาพยนตร ์จีน เรื่ อ งนางพญางูขาว    

เวอร์ชันในปี ค.ศ. 2011 (ต�านานเดชนางพญางูขาว)

 2. ภาพยนตร์์ไทยเรื่องแม่เบี้ยเวอร์ชันในปี 

ค.ศ. 2015

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้ศึกษาน�าเครื่องมือการวิเคราะห์ตัวบท มา

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาผลสรุปเกี่ยวกับการ

เล่าเรื่องและภาพตัวแทนของผู้หญิงจากการเปรียบ

เทียบความเหมือน และความแตกต่างของผู้หญิงใน

ภาพยนตร์จีน นางพญางูขาวกบัภาพยนตร์ไทยแม่เบีย้ 

โดยใช้แนวคิดเร่ืองภาพตัวแทน (Representation) 

ทฤษฎีสตรีนิยม (Feminism Theory) แนวคิดเกี่ยว

กับการเล่าเรื่อง (Narrative) และทฤษฎีสัญวิทยา 

(Semiology) ในการวิเคราะห์์ ดังต่อไปนี้ 

 1) วิเคราะห์ภาพตัวแทนในภาพยนตร์ 2 

เรื่องนี้โดยใช้แนวคิดเรื่องภาพตัวแทน มาศึกษาความ

หมายของภาพตัวแทนในภาพยนตร์และความสัมพันธ์ 

กับผู้หญิง

 2) วิเคราะห์ภาพตัวแทนของผู ้หญิงใน 

ภาพยนตร์ โดยใช้ทฤษฎีสตรีนิยมมาศึกษาภาพ

ตัวแทนของผู้หญิงท่ีถูกถ่ายทอดจากตัวละครผู้หญิง

ของภาพยนตร์์ และความคิดเหน็หรอืทศันคตเิกีย่วกบั

ผู ้หญิงจากสังคมจีนกับสังคมไทย เช่น ฐานะใน

ครอบครัว ฐานะในสังคม ระดับการศึกษา หน้าที่ใน

ครอบครัว

 3) วิเคราะห์การเล่าเรื่องของภาพยนตร์ 2 

เรื่องนี้  โดยใช้แนวคิดเก่ียวกับการเล่าเรื่อง ซึ่ง

วิเคราะห์์การเล่าเรื่องประกอบไปด้วย 7 ประการ คือ

  3.1) วิเคราะห์โครงเร่ือง โดยวิเคราะห ์

การสร้างโครงเร่ืองและการจัดวางล�าดับการเล่าเรื่อง

ในภาพยนตร ์ว ่ า เป ็นอย ่ างไร ในแต ่ละเร่ือง 

องค์ประกอบโครงเรื่องแบบใด และโครงเรื่องแบบใด 

ให้ความหมายอะไรบ้าง

  3.2) วิ เ ค ร าะห ์ แก ่ นความคิ ด  คื อ 

วิเคราะห์ใจความส�าคัญของการเล่าเร่ือง โดยจะ 

พิจารณาว่าตัวละครผู้หญิงในภาพยนตร์แต่ละเรื่องมี

แก่นเรื่องเป็นอย่างไรเพื่อค้นคว้าแก่นความคิดของ

ภาพยนตร์ 2 เรื่องนี้
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  3.3) วิเคราะห์ฉาก ท�าการวิเคราะห์ 

ภาพยนตร์ 2 เร่ืองน้ีประกอบไปด้วยฉากใดบ้างและ

ฉากเหล่านั้นมีความหมายอะไรบ้าง เพื่อพิจารณาว่า 

ฉากของผู ้หญิงในภาพยนตร์ได้สะท้อนข้อความ 

เกี่ยวกับผู้หญิงและสังคมอะไรบ้าง

  3.4) วิเคราะห์ความขัดแย้งเป็นส่วนที่

ภาพยนตร์ต ้องสร ้างข้ึนเก่ียวกับพระเอกความ 

ขัดแย้งมี 3 ประเภทคือ ความขัดแย้งระหว่างบุคคล 

ความขัดแย้งภายในจิตใจและความขัดแย้งกับ 

สิ่งภายนอก โดยพิจารณาความขัดแย้งในภาพยนตร ์

จะเห็นได้ว่า นิสัย จริยธรรมและมุมมองส่วนตัวของ

ผู้หญิงสถานการณ์ของสังคมชัดเจนยิ่งขึ้น

  3.5) วิเคราะห์ตัวละครหลัก โดยการ

ตีความหมายจากค�าพูด บทสนทนา พฤติกรรม การ

แสดงออกของตวัละครและการแต่งกาย บุคลกิท่าทาง

ของตัวละครด้วย สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความ

เป็นผูห้ญงิในภาพยนตร์มคีณุสมบตัแิละบทบาทอย่าง

ไร เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ใช้งูมาเป็นตัวละครผู้หญิง

  3.6) วิเคราะห์สัญลักษณ์พิเศษท�าการ

วิเคราะห์มีสัญลักษณ์พิเศษของภาพยนตร์ทั้ง 2 เรื่อง

และความสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้หญิง

  3.7) วเิคราะห์จดุยนืในการเล่าเรือ่ง โดย

ท�าการวิเคราะห์ตามจุดยืนพ้ืนฐาน 4 ประการว่า 

เป็นการเล่าเรื่องจากจุดยืนของใคร โดยตีความจาก

ผู้เล่าเพศหญิงเป็นหลัก

 4) วิเคราะห์ภาพตัวแทนงูของผู้หญิง โดย

ใช้ทฤษฎีสัญวิทยามาศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับงูใน

วัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมไทย และสาเหตุของ 

การใช้งูมาเป็นตัวแทนผู้หญิง

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

 ผู ้ศึกษาใช ้วิธีการวิ เคราะห ์ตัวบทและ

วิเคราะห์ภาพตัวแทนผู้หญิงในภาพยนตร์์ 2 เรื่อง

ได ้แก ่  ภาพยนตร ์จีนเรื่องนางพญางูขาวและ 

ภาพยนตร์ไทยเรื่องแม่เบี้ยสามารถสรุปผลการศึกษา

ตามวัตถุประสงค์ 2 ข้อดังต่อไปนี้  

1. การเล่าเร่ืองเกีย่วกบัผูห้ญงิในภาพยนตร์จนีเร่ือง 

 นางพญางูขาวกับภาพยนตร์ไทยเรื่องแม่เบี้ย

  ในการเล ่าเร่ืองของภาพยนตร ์จีนเร่ือง

นางพญางขูาว  ในโครงเร่ืองพระเอกกบันางเอกรกักัน

มาโดยตลอด ไม่ว่ามีอุปสรรคขัดขวางก็ไม่กลัว แม้ว่า

ตอนสุดท้ายนั้นไม่สามารถอยู ่ด้วยกันได้อีกต่อไป 

แต่ความรักยังคงอยู่ในใจ ในแก่นความคิด เรื่องนี้ 

แสดงให้เหน็ถงึความกล้าหาญส�าหรับ ความรกั ความ

รักแท้จริงเอาชนะได้ทุกอย่าง ส่วนฉากในเร่ืองน้ีมี

หลายๆ อย่าง แต่ส่วนมากเป็นฉากจ�าลอง เช่น วัด 

ศาลา ถนน เป็นต้น และตัวละครผู้หญิงในเรื่องนี้ ทั้ง

พฤติกรรมกับความคิดเป็นแบบผู้หญิงสมัยใหม่มัก

เป็นผูก้ระท�า มคีวามสามารถ ไม่ต้องพึง่พาผูช้าย และ

ซือ่สตัย์คนเดยีว (ปานชีวา  ภู่ขวญัพงษ์, 2558) ในด้าน

ความขดัแย้งในเร่ืองนีม้คีวามขดัแย้งระหว่างบคุคลกับ

บุ คคลและความ ขัดแย ้ งภาย ใน จิต ใจ  ส ่ วน

สัญลักษณ์พิเศษในเรื่องนี้ใช้สิ่งที่รูปธรรมมาเป็น

ตัวแทนของเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่น หลวงจีน 

เจดย์ีเหลย เฟิง ในมมุมองของการเล่าเรือ่งนีม้ ี2 แบบ

คอื จากมมุมองของนางเอกและมมุมองของบคุคลทีส่าม

 ในการเล่าเรือ่งของภาพยนตร์ไทยแม่เบีย้ ใน

โครงเร่ืองพระเอกกับนางเอกรักกันต้ังแต่ตอนแรก 

แต่ตอนสุดท้ายความรักของพวกเขากลับจบส้ินลงไป 

ในแก่นความคดิเรือ่งนีแ้สดงให้เหน็ถึง  กฎเกณฑ์สงัคม

ไทย กรรมใดใครก่อกรรมน้ันย่อมคืนสนอง ฉากใน

เรือ่งน้ีส่วนมากเป็นฉากจ�าลอง ส่วนตัวละครผูห้ญงิใน

เร่ืองนี้พฤติกรรมมักเป็นผู้กระท�า มีความสามารถใน

การท�างาน มีความคิดเป็นแบบสมัยใหม่ มีอิสรภาพ 

ความขดัแย้้งในเรือ่งนีซ้บัซ้อนมาก ม ี3 แบบคอื ความ

ขดัแย้งระหว่างบคุคลกบับคุคล ความขดัแย้งระหว่าง 

บุคคลกับสังคม ความขัดแย้งภายในจิตใจ ส่วน 
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ตารางที่ 1 ความเหมือนของการเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงในภาพยนตร์จีนนางพญางูขาวกับภาพยนตร์ไทยแม่เบี้ย 

การเล่าเรื่อง ความเหมือนของการเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงในภาพยนตร์

โครงเรื่อง การเริ่มเรื่องพระเอกกับนางเอกรักกันอย่างแท้จริง หลังจากผ่านเหตุการณ์และภาวะวิกฤติ

หลายๆ อย่าง ในตอนสุดท้ายความรักพวกเขาไม่ได้เกิดผลดีกับใคร

ฉาก ใช้ฉากหลายๆ อย่างมาสร้างการเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิง ฉากโดยส่วนมากเป็นฉากจ�าลอง เช่น 

วัด ถนน บ้าน เป็นต้น

ตัวละคร ผู้หญิงรูปร่างสวยงามและถูกสร้างเป็นผู้หญิงที่มีความคิดสมัยใหม่มากกว่าเดิม

สัญลักษณ์ ใช้สัญลักษณ์พิเศษที่เป็นรูปธรรมมาแทนเรื่องนามธรรมเหมือนกัน เพื่อแสดงความคิดและ

จิตใจของพระเอกหรือนางเอก

มุมมอง ใช้มุมมองของบุคคลที่หนึ่ง ตัวละครเอกเป็นผู้เล่าเรื่องเอง

สญัลกัษณ์พเิศษในเรือ่งนีก้ใ็ช้สิง่ทีเ่ป็นรปูธรรมมาแทน

เรื่องที่เป็นนามธรรม เช่น ดอกปีบ คฤหาสน์ เป็นต้น 

ในมุมมองของการเล่าเรื่องนี้มีเพียงแบบเดียว คือ 

มุมมองของบุคคลที่หนึ่งของพระเอกกับนางเอก

 จากการเล่าเรือ่งเกีย่วกับผู้หญิงในภาพยนตร์  

2 เรื่องนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอยู่บ้าง 

ในด้านความเหมือนคือในโครงเรื่องของภาพยนตร์ 

2 เรือ่งนี ้ พระเอกกบันางเอกรกักนัอย่างแท้จรงิ แต่ใน

ตอนสุดท้ายความรักพวกเขาไม่ได้เกิดผลดีกับใคร ใน 

2 เรื่องนี้ใช้ฉากหลายๆ อย่างมาสร้างการเล่าเรื่อง 

เกี่ยวกับผู้หญิง แต่ฉากโดยส่วนมากเป็นฉากจ�าลอง 

ในด้านตวัละครของผูห้ญงิถกูสร้างเป็นผูห้ญงิสมยัใหม่

มากกว่าเดิม พวกเธอรูปร่างสวยงาม นิสัยร่าเริง 

พฤติกรรมของพวกเธอมักเป็นผู้กระท�าและมีความ 

สามารถที่ท�าให้พวกเธอไม่ต้องพ่ึงพาอาศัยผู้ชาย 

เป็นผู้หญิงที่รักอิสระ และจิตใจพวกเขาเต็มไปด้วย 

อารมณ์ความรู้สึกและมีความแน่วแน่เด็ดเดี่ยว และ

ในภาพยนตร์ 2 เรื่องนี้ใช้สัญลักษณ์พิเศษที่เป็น 

รูปธรรมมาแทนเร่ืองนามธรรมเหมือนกัน ในมุมมอง

ของการเล่าเรื่องในภาพยนตร์จีนกับภาพยนตร์ไทย

ใช้มุมมองแบบเดียว

 ในด้านความแตกต่างกนัในโครงเรือ่งพระเอก

กับนางเอกของภาพยนตร์จีนนางพญางูขาวรักกัน

ตลอดไป แม้ว่าสุดท้ายพวกเขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอีก

แล้ว แต่ความรกัยงัอยูใ่นใจของพวกเขาตลอดไป ส่วน

ภาพยนตร์ไทยแม่เบี้ย ความรักระหว่างพระเอกกับ

นางเอกจบสิน้ลงในตอนสดุท้ายของเรือ่ง ในแก่นความ

คิดของภาพยนตร์จีนเน้นความรักมากกว่า อยากให้ 

คนอืน่เหน็ถงึความรกัแท้จรงิในโลกนี ้ แต่แก่นความคดิ

ของภาพยนตร์ไทยแสดงถึงกฎเกณฑ์ทางสังคมไทย

มากกว่า ในด้านตัวละครผู้หญิงในภาพยนตร์จีนจะ

ยอมเป็นแม่บ ้าน มีหน้าที่ดูแลครอบครัว และ

ซื่อสัตย์รักเดียวไม่มีวันเปลี่ยนใจอีก แต่ผู ้หญิงใน 

ภาพยนตร์ไทยเน้นความรู้สึกของตนเองในความรัก

มากกว่า ไม่จ�าเป็นต้องซือ่สตัย์กบัคนๆ เดยีว สามารถ

หาผู้ชายใหม่ได้อยู่ตลอดเวลา ด้านความขัดแย้งใน

ภาพยนตร์ไทยซับซ้อนมากกว่าภาพยนตร์จีน

 ความเหมอืนและความแตกต่างของผูห้ญงิใน

ภาพยนตร์จีนนางพญางูขาวกบัภาพยนตร์ไทย แม่เบีย้ 

ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางท่ี 2 ความแตกต่างของการเล่าเรือ่งเกีย่วกบัผูห้ญงิในภาพยนตร์จนีนางพญางขูาวกับภาพยนตร์ไทยแม่เบ้ีย

การเล่าเรื่อง ภาพยนตร์จีนนางพญางูขาว ภาพยนตร์ไทยแม่เบี้ย

โครงเรื่อง

พระเอกกับนางเอกรักกันตลอดไป แม้ว่า

ประสบภาวะวิกฤติ พวกเขาไม่ได้อยู่ด้วย 

กันอีกแล้ว แต่ในตอนสุดท้ายความรักยัง

อยู่ในใจของพวกเขาเสมอ 

ความรักระหว่างพระเอกกับนางเอกจบสิ้นลง

เมื่อผ่านเหตุการณ์และภาวะวิกฤติหลายๆ 

อย่าง ในตอนสุดท้ายพวกเขาแยกกัน

แก่นความคิด

เน้นความรักมากกว่า อยากให้คนอื่นเห็น

ถึงความรักแท้จริงในสังคมศักดินา (feudal 

society) เป็นแก่นความคิดเกี่ยวกับสังคม

ศักดินาในยุคนั้น

แสดงกฎเกณฑ์สังคมไทยว่า ท�าอะไร ก็ได ้

ผลตอบแทนอย่างนั้น เป็นแก่นความคิด 

เกี่ยวกับศีลธรรมสังคม

ตัวละคร

นางเอกมีความคิดว่า ผู้หญิงจะยอมเป็น

แม่บ้าน มีหน้าที่ดูแลครอบครัว และ

ซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียว 

นางเอกมีความคิดว่า ผู้หญิงเน้นความรู้สึก 

เป็นตัวของตนเองในความรักมากกว่า 

ไม่จ�าเป็นต้องซื่อสัตย์กับคนๆ เดียว

ความขัดแย้ง
ความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคลและ

ภายในจิตใจ

ความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคล ระหว่าง

บุคคลกับสังคม และภายในจิตใจ

2. ภาพตัวแทนของผู้หญิงท่ีสะท้อนในภาพยนตร์ 

 จีน เรื่องนางพญางูขาวกับภาพยนตร์ไทย 

 เรื่องแม่เบี้ย

 ในภาพยนตร์ 2 เรื่องนี้ การใช้งูเป็นตัวแทน

ของผู้หญิงเหมือนกัน แต่เนื่องจากวัฒนธรรมท้ังสอง

ประเทศมีความแตกต่างกันผู้หญิงถูกถ่ายทอดตาม

ความคิดของสังคมยุคนั้นและสอดคล้องภูมิหลังของ

วัฒนธรรมแตกต่างกัน โดยวิเคราะห์ผู ้หญิงใน

ภาพยนตร์ 2 เรือ่งนี ้ผูศ้กึษาได้ศกึษาถงึมมุมองส�าหรับ

ผู้หญิงในสังคมจีนกับสังคมไทย

 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า เนื่องจากการพัฒนา

ของการเคลื่อนไหวปลดปล่อยผู้หญิงของไทยและจีน

หลายปีที่ผ่านมา ท�าให้บทบาทของผู้หญิงในสังคมมี

การเปลี่ยนแปลงอยู่บ้าง ประเทศจีนกับประเทศไทย

เป็นประเทศก�าลังพัฒนาในเอเชียเหมือนกัน แต่

วฒันธรรมของประเทศจีนกบัประเทศไทยแตกต่างกัน 

ดังนั้น ผู ้หญิงในสังคมจีนกับสังคมไทยมีบทบาท

คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน ในด้าน

ความเหมือน ผู ้หญิงมีบทบาทแบบหัวสมัยเก ่า  

ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงเป็นภรรยาหรือคู่รักของผู้ชาย 

ผู้หญิงเป็นแม่บ้าน มีหน้าที่ดูแลครอบครัวในบ้าน ไม่

ต้องออกไปท�างาน ต้องพ่ึงพาผู้ชายในชวีติ แต่ในสมัย

ใหม่ผู้หญิงมีบทบาทใหม่แล้ว ตัวอย่างเช่น  ผู้หญิงมัก

เป็นผู้กระท�าในด้านความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง 

(อภวินัทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, 2544) ผู้หญงิได้วางแผนชวีติ

ตามความคิดของตนเอง มีอิสรภาพที่เลือก วิถีชีวิต 

คู่ชีวิต (พนิดา หันสวาสดิ์, 2544) เนื่องจากขอบเขต

อิสรภาพของผู้หญิงขยายกว้างขวาง ผู้หญิงได้ออกไป

ท�างานในหลายๆ ด้านและมีหลายคนประสบความ

ส�าเร็จในการท�างาน ผู้หญิงมีอิสรภาพมากกว่าเดิม 
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จึงไม่ต้องพ่ึงพาผู้ชายในชีวิต (ตาณตา เตียงทอง, 

2553) ดังนั้น ผู้หญิงจึงมีบทบาทใหม่เป็นคนรวยและ

เป็นผู้น�าในการท�างานและการด�าเนินชีวิต แต่ในบาง

ส่วนผู้หญิงยังเป็นผู้ถูกกระท�าอยู่ ผู้หญิงยังไม่มีสิทธิ

เท่าเทียมกันกับผู ้ชาย โดยเฉพาะในการเลือกต้ัง

ทางการเมือง ผูห้ญิงถกูเลอืกเป็นผูน้�าทางการเมอืงยงั

น้อยมาก

 ส่วนความแตกต่างระหว่างประเทศจีนกับ

ประเทศไทย  ผูห้ญิงเป็นผูถู้กกดข่ี ผูห้ญิงถูกจ�ากดัตาม

บรรทัดฐานของสังคมแบบหัวสมัยเก่า เช่น คนจีน 

คิดว่า ผู้หญิงไม่ควรแต่งงานตอนอายุมาก หากผู้หญิง

ทีม่อีายมุากกว่า 30 ปี แต่ยงัไม่ได้แต่งงาน จะถกูเรียก

ว่าเป็น“ผู้หญิงที่เหลือ” เพราะคนจีนคิดว่าผู้หญิง

แต่งงานในอายุที่เหมาะสม (ไม่ควรเกิน 30 ปี) จะมี

ประโยชน์มากทีส่ดุต่อครอบครวั และเนือ่งจากคนจนี

ได้รับอิทธิพลจากความคิดแบบหัวสมัยเก่าที่ถือว่า

ความสามารถของผู ้หญิงควรอ่อนกว่าผู ้ชายใน

ครอบครัว ผู้หญิงท่ีได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะถือว่า

เป็นผูห้ญงิทีแ่ต่งงานยาก ในประเทศไทย แม้ว่าผูห้ญงิ

เป็นประชากรทีม่มีากกว่าครึง่หนึง่ แต่ยงัมอีาชพีหลาย

อย่างที่ผู้หญิงท�าไม่ได้หรือท�าน้อย เช่น ต�ารวจ ทหาร 

คนขับรถ เป็นต้น คนไทยคิดว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่มี

ความสามารถท�าอาชพีแบบนี ้  ในสงัคมไทยผูห้ญงิยงั

มีข้อจ�ากัดในการเลือกอาชีพ

 อย่างไรก็ตาม ผู ้หญิงเป็นส่วนส�าคัญของ

สงัคมมนษุย์ โดยการวิเคราะห์ผูห้ญงิในภาพยนตร์จนี

นางพญางูขาวกับภาพยนตร์ไทยแม่เบี้ยและศึกษาถึง

ผู้หญิงในสังคมยุคนี้ ผู้หญิงมีความเหมือนกันอยู่บ้าง 

แต่เนื่องจากประเทศจีนกับประเทศไทยสังคมและ

วัฒนธรรมแตกต่างกันไป การถ่ายทอดและมุมมอง

จากสังคมส�าหรับผู้หญิงจะแตกต่างกันอยู่บ้าง ไม่ว่า

สังคมจีนหรือสังคมไทยบทบาททางสังคมของผู้หญิง

มีข้อจ�ากัดและข้อก้าวหน้าด้วย

ข้อเสนอแนะในการนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 จากการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบภาพ

ตัวแทนของผู้หญงิในภาพยนตร์จีนเร่ืองนางพญางูขาว

กับภาพยนตร์ไทยเร่ืองแม่เบี้ย มีข้อเสนอแนะว่า 

ผู้สนใจในการสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับผู้หญิงสามารถ

น�าผลการศกึษาไปเป็นแนวทางในการสร้างภาพยนตร์

ที่สะท้อนสังคมและวัฒนธรรมของไทยและจีนได้ 

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาที่กว้างขึ้นและเจาะลึก

เข้าไปศึกษาทางด้านอื่นของสตรีนิยม เช่น ทัศนคติ

ของผู้หญิงสมัยใหม่ ภาพตัวแทนของผู้หญิงสมัยใหม่

ในภาพยนตร์

 2. ควรมีการศึกษาในแง่การเปรียบเทียบ

ภาพยนตร์นี้ไปใช้ในการศึกษาหาแนวโน้มเปรียบ

เทยีบภาพยนตร์อืน่ๆ ท่ีเกีย่วกบัผูห้ญงิ และการศึกษา

ภาพยนตร์เกี่ยวกับผู้หญิงทางด้านอื่นๆ
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