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บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการเล่าเรื่องของภาพยนตร์เรื่อง Les 

Misérables (2012)  2. เพ่ือศึกษาสัมพันธภาพระหว่างบริบททางสังคมของภาพยนตร์กับการสร้างตัว
ละคร งานวิจัยฉบับนี้เป็นเชิงคุณภาพแบบการวิเคราะห์จากตัวบท (Textual Analysis) โดยใช้รูปแบบ
กระบวนการ Interpretive Analysis ผ่านการตีความหมายด้วยตนเอง 

ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่ารูปแบบการเล่าเรื่องในภาพยนตร์เรื่อง Les Misérables  มีเรื่องราวที่
ผสมผสานเรื่องราวของความรัก คุณค่าของความดี ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน 
ผ่านการเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้าน ที่ไร้ซึ้งข้อจ ากัดทางด้านเวลา นอกจากนี้ผู้วิจัย พบว่าบริบททางสังคมที่ได้มี
การน าเสนอในภาพยนตร์แตกต่างไปจากปัจจุบันมากเพียงใด สิ่งที่กล่าวมาไม่ใช้ข้อจ ากัดในการน าเสนอ 
เพราะจากการเปรียบเทียบบริบททางสังคมภายในภาพยนตร์ และในเหตุการณ์ของโลกแห่งความเป็นจริง 
กลับท าให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้ว่ามนุษย์ต่างเผชิญกับเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนวัฎจักร หรือวงจรที่รอเวลาจะ              
หมุนวนกลับมาบรรจบกันอีกครั้ง 

 
ค าส าคัญ: Les Misérables  รูปแบบการเล่าเรื่อง  บริบททางสังคม สัมพันธบท  
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Abstract 

 The objectives of this research are 1) to do the narrative analysis in the film Les 
Misérables (2012), 2) to study the relationship between character-building and the social 
context of Les Misérables film. This is a qualitative text analysis, using interpretive 
analysis. 

 The findings of research are as follows. This Les Misérables film mix with narrative 
is a story about a love story, values of goodness and the conflict between man and man. 
Omniscient was a method of storytelling and time is not limited. In addition, the 
researchers found that social context presentation is not limited. However, the past social 
context was so much different from the present social context. Because of that, contrast 
between the social context of Les Misérables film and the incident occurred. The 
researchers learned that humans were confronted with cyclical events and waiting time 
to converge again. 

Keywords: Les Misérables, The narrative style, social context, Intertextuality 

 

ที่มาและความส าคัญ 

 วรรณกรรมเรื่อง Les Misérables ถูกประพันธ์ขึ้นโดยนักเขียนชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่า  Victor Hugo 
โดยเรื่องราวถูกประพันธ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1845 แต่ผู้ประพันธ์ได้หยุดการเขียนลงจากการไปเข้าร่วมกับฝ่าย
สาธารณรัฐ และเริ่มประพันธ์อีกครั้งในปี ค.ศ. 1852และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1862 เมื่องานเขียนได้รับการ
ตีพิมพ์ ได้รับการตอบรับจากท่ัวทั้งยุโรป จนถูกขนานนามว่าเป็น “...เป็นดอกไม้แห่งชีวิต เป็นความหวังของ
ผู้ที่หมดหวัง เป็นคัมภีร์ของผู้ที่สุภาพอ่อนโยน เป็นหนังสือที่จรรโลงโลกให้สะอาดหมดจดด้วยไฟแห่งรัก...” 
(ลุงค า ทีมงานนิตยสารต่วย’ตูน, 2556, 20 มกราคม)   

วรรณกรรมชื่อก้องโลกเรื่อง Les Misérables ได้ถูกน ามาแปลเป็นภาษาไทยครั้งแรกโดย คุณชนิด 
สายประดิษฐ์ และถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2504 และใช้ชื่อภาษาไทยว่า “เหยื่ออธรรม” 
ต่อมา คุณวิภาดา  กิตติโกวิท ได้ใช้เวลาถึง 3 ปีในการแปลจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส จนส าเร็จเป็นฉบับ
สมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2553  และยังคงชื่อภาษาไทยว่า “เหยื่ออธรรม” และเพ่ิมค าว่า “ฉบับสมบูรณ์” ต่อท้าย
ชื่อเรื่อง (วิภาดา กิตติโกวิท, 2555, กันยายน 16)  

จากการที่วรรณกรรมเรื่อง Les Misérables ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากท าให้ต่อมาได้มีการจัก
ท าเป็นละครเพลงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2523 และหลังจากนั้นก็มีการดัดแปลงเรื่องราวเพ่ือน าเสนอผ่านจอ
เงินและจอแก้วอีกหลากหลายครั้ง และในปี ค.ศ. 2012 วรรณกรรมเรื่อง Les Misérables ได้ถูกจัดท าขึ้น
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ใหม่ในรูปแบบของภาพยนตร์ ภายใต้การก ากับของ Tom Hooper ตัวหนังมีจุดเด่นของการเป็นละครเพลง 
(Musical) ที่ตัวหนังแทบไม่มีบทสนทนา แต่ใช้บทเพลงในการสื่อสารและเล่าเรื่องในบทเพลงทุกเพลงตลอด
ระยะเวลา158 นาที 

ภายในภาพยนตร์เรื่อง Les Misérables เป็นการเล่าเรื่องราวในช่วงปี ค.ศ.1815-1832 โดยมี
รูปแบบการเล่าเรื่องที่แบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 องค์ ในองค์แรกเป็นเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1815 ซึ่ง
เป็นช่วงหลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศส 26 ปี  โดยเรื่องได้กล่าวถึงตัวละครตัวส าคัญของเรื่อง คือ Jean 
Valjean (ณอง วัลณอง) ชายหนุ่มที่ต้องถูกจ าคุกถึง 19 ปี โดยโทษที่ได้รับจากการขโมยขนมปังเพียงก้อน
เดียว 5 ปี และอีก14 ปี เป็นการที่ชายหนุ่มการพยามหลบหนีออกจากคุก แม้ชายหนุ่มจะได้รับอิสรภาพแต่
ความผิดที่เคยท า กลับติดตามคล้ายเงาที่คอยติดตามตัว ท าให้ผู้คนในสังคมต่างตีตราว่าเป็นคนชั่ว แต่ด้วย
ความเมตตาที่บาทหลวงได้มอบให้ ท าให้ ชายหนุ่มหลุดพ้นจากพันธนาการของความคิด จากการคิกว่า
ตนเองจะไมส่ามารถที่จะกลับตัวเป็นคนดีได้ และชายหนุ่มได้หลบหนีออกจากเมือง เพ่ือไปเริ่มต้นชีวิตใหม่  

ในองค์ที่สองเป็นช่วงต่อจากองค์แรก 8 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1823 เป็นช่วงที่ตัวละครเอกของ
เรื่องคือ Jean Valjean (ณอง วัลณอง)  ได้รับการยอมรับจากคนในสังคม จนได้รับเลือกให้เป็นนาจก
เทศมนตรีของเมือง และมีโรงงานเป็นของตนเอง แต่โชคชะตากลับพาให้ต้องพบเจอกับความเปลี่ยนแปลง
ในชีวิตอีกครั้ง จากการต้องกลับไปพบเจอกับ Javert (ฌาแวร์) นายต ารวจที่มีความคิดว่า กฎหมายคือสิ่งที่
ความยุติธรรมที่สุด และ Javert (ฌาแวร์) ก็พยายามตามหา Valjean เพ่ือให้กลับไปรับโทษที่หลบหนีการ
รายงานตัว และในองค์ท่ี 2 ยังได้แทรกเรื่องราวของ Fantine (ฟองตีน) หญิงสาวถูกคนในสังคมรังเกียจจาก
การที่มีลูกนอกสมรส และต้องพบเจอกับชะตากรรมท่ีหน้าหดหู่ใจ และต้องมาเสียชีวิตเพราะโรคร้าย 

 ในองค์ที่ 3 ของเรื่องยกล่าวถึง 9 ปีถัดมาในปี ค.ศ. 1832 แม้ Valjean ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง
แต่ต้องใช้ชีวิตอย่างหลบซ่อน จากการตามล่าตัว Javert (ฌาแวร์) และการช่วยรับเลี้ยงลูกสาวของ 
Fantine(ฟองตีน)  ท าให้เห็นถึงความเสียสละของคนที่ได้ชื่อว่าพ่อ และภายในเรื่องยังมีการแทรกตัวละคร 
Enjolras (อองฌาราส์) และMarius (มาริอุส) ที่เป็นหัวหน้าแกนน ากลุ่มนักศึกษาที่ต้องการเสรีภาพ และ
ความเสมอภาคให้เกิดข้ึนในสังคม โดย Victor Hugo ผู้แต่งวรรณกรรมได้ใช้ตัวละคร Marius (มาริอุส) เป็น
ตัวแทนของตนนอกจากนี้เรื่องราวยังสอดแทรกเรื่องความรักของหนุ่มสาว ระหว่างตัวละคร Cosette (โค
เซ็ตต์) และ Marius (มาริอุส) นอกจากนี้เรื่องราวยังสอดแทรกเรื่องของการให้อภัยที่ท าลายก าแพงที่ขวาง
กันความถูกต้องกับการเปิดใจถึงความจริงของชีวิต ที่บางครั้งกรอบความคิดในเรื่องของความถูกต้องที่คน
หมู่มากเป็นผู้ให้ค านิยามนั้นอาจไม่ใช่ความถูกต้องที่แท้จริง 

นอกจากนี้จากการที่ภาพยนตร์เรื่อง Les Misérables มีการดัดแปลงให้มีรูปแบบเป็นละครเพลง 
ท าให้สามารถเข้าใจถึงบริบทของสังคม กรอบแนวความคิดที่สอดแทรกจากการกระท าของตัวละครต่าง ๆ 
และการมีส่วนผสมที่ลงตัวนี้ท าให้ภาพยนตร์เรื่อง Les Misérables ตราตรึงใจผู้ที่ได้รับชม และสามารถ
คว้ารางวัลออสการ์ครั้งที่ 85 ปี ค.ศ. 2013 ได้ถึง 3 รางวัล คือรางวัลนักแสดงสมทบหญิงที่แสดงน าโดย 
Anna Hathaway ได้รับบทเป็น Fantine รางวัลในส่วนของการแต่งหน้าและทรงผม และรางวัลผสมเสียง 
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และภาพยนตร์เรื่อง Les Misérables ยังได้รับรางวัลจากเวทีลูกโลกทองค า ประจ าปี 2013 ใน 3 สาขา
รางวัลด้วยกันได้แก่ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม สาขาตลกหรือเพลง  Hugh Jackman ได้รับรางวัลสาขานักแสดง
ชายยอดเยี่ยม และ Anna Hathaway ได้รับรางวัลสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม นอกจากนี้
ภาพยนตร์มีรายได้รวมจากการเข้าฉายทั่วโลก เป็นจ านวนเงิน 148,809,770 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากทุน
สร้างเพียง 61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (Pele Pae, 2013, 27 Feb) 

ผลงานการประพันธ์ของ ฮูโก ที่ถูกดัดแปลงออกมาในรูปแบบของภาพยนตร์ มีรูปแบบของการน า
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผสมจินตนาการและอุดมการณ์ ผ่านการเล่าเรื่องราวในแบบละครเพลง ที่
กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชม นอกจากนี้จากการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ พบว่ามีผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์การเล่าเรื่องในภาพยนตร์อยู่จ านวนมาก แต่ยังไม่ผู้ใดที่ศึกษารูปแบบการเล่าเรื่องในภาพยนตร์
เรื่อง Les Misérables จึงท าให้ผู้วิจัยตัดสินใจศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์การเล่าเรื่องในภาพยนตร์เรื่อง 
Les Misérables” โดยผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษาภาพยนตร์เรื่อง Les Misérables ที่ฉายในปี ค.ศ. 2012 จน
ท าให้สามารถคว้ารางวัลที่เป็นจากหลากหลายสถาบัน ซึ่งถือเป็นเครื่องการันตีถึงคุณค่าของภาพยนตร์  
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2.  สัมพันธภาพระหว่างบริบททางสังคมของภาพยนตร์กับการสร้างตัวละครเป็นอย่างไร 
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2. เพ่ือศึกษาสัมพันธภาพระหว่างบริบททางสังคมของภาพยนตร์กับการสร้างตัวละคร 
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 ขอบเขตช่วงเวลา: ผู้วิจัยศึกษาภาพยนตร์เรื่อง Les Misérables ผลิตขึ้นเป็นภาพยนตร์ในปีค.ศ. 
2012 ที่สามารถรับชมได้ในรูปแบบ DVD 

 ขอบเขตทางด้านการศึกษา: ผู้วิจัยศึกษาภาพยนตร์เรื่อง Les Misérables ที่ถูกผลิตขึ้นในปี ค.ศ. 
2012 โดยศึกษารูปแบบการเล่าเรื่อง และสัมพันธภาพระหว่างบริบททางสังคมกับการสร้างตัวละคร 

 

ค านิยามศัพท ์
 Les Misérables หมายถึง ภาพยนตร์เรื่อง Les Misérables ที่เข้าฉายในปี ค.ศ. 2012 โดย
ท าการศึกษาจาก DVD 
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ตัวละคร หมายถึง ผู้ที่ท าให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในเรื่อง และเป็นผู้ที่ท าให้เรื่องราวด าเนินไปสู่
จุดหมายปลายทาง โดยที่ตัวละครเป็นได้ท้ังผู้กระท า หรือผู้ถูกกระท า ขึ้นอยู่กับบทบาทที่ได้รับที่ปรากฏอยู่
ในภาพยนตร์ 

การสื่อสารผ่านบริบททางสังคม หมายถึง รูปแบบของสภาพแวดล้อมภายในสังคม ที่มีความเชื่อ 
ความคิด และการกระท าที่คล้ายคลึงกัน บริบททางสังคมอาจมีส่วนในการสร้างตัวละคร หรือลักษณะของ
ฉากต่าง ๆ และท าการสื่อสารผ่านภาพในภาพยนตร์ บริบททางสังคมประกอบด้วยสภาพทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองในช่วงเวลานั้น 

รูปแบบการเล่าเรื่อง หมายถึง รูปแบบการน าเสนอของภาพยนตร์ที่ใช้บทเพลง ผ่านการบอกเล่า
เรื่องราวที่ใช้องค์ประกอบในการเล่าเรื่อง ได้แก่ โครงเรื่อง แก่นความคิด ตัวละคร ฉาก มุมมองในการเล่า
เรื่อง ความขัดแย้ง และสัญลักษณ์พิเศษ เพ่ือให้เข้าใจเรื่องราวและความหมายในภาพยนตร์ 

สัมพันธบท หมายถึง การสร้างตัวบทใหม่จากการดัดแปลงจากบทประพันธ์ที่มีอยู่เดิม ไปสู่บท
ภาพยนตร์ซึ่งเป็นตัวบทใหม่ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตัวบทด้วยการขยายความ ตัดทอน และดัดแปลง 
องค์ประกอบของบทท่ีมีอยู่เดิม 

แนวคิด ทฤษฏี  

แนวคิดองค์ประกอบการเล่าเรื่อง 

1 โครงเรื่อง (Plot)เป็นรูปแบบของการร้อยเรียงเรื่องราวในรูปแบบของการล าดับ
เหตุการณ์ ผ่านการด าเนินเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง ซึ่งอาจไม่ได้ไล่ไปตามล าดับเหตุการณ์ แต่เหตุการณ์ต่าง 
ๆ จะส่งผลต่อกัน (นิวัฒน์ ประสิทธิวงวิทย์, 2553) ผ่านรูปแบบโครงสร้างแบบสามองค์ (Three-act 
structure) โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ (จีรบุณย์ ทัศนบรรจง, 2548)  องค์แรก จะเป็นช่วงต้นเรื่อง โดยมี
ลักษณะเป็นการเล่าเปิดเรื่อง แนะน าตัวละคร วางเงื่อนไขที่จะมีความเกี่ยวพันในตอนต่อ ๆ ไป  องค์ที่สอง  
ได้น าเสนอถึงความขัดแย้งหรือการเผชิญหน้าของตัวละครกับอุปสรรคที่ต้องแก้ไขเพ่ือไปสู่ความส าเร็จ โดย
จุดกึ่งกลางของเรื่อง บ่อยครั้งจะมีการแนะน าตัวละครที่อาจเกิดขึ้นมาใหม่ และอาจมีการชักน าความคิด
ของตัวละครเอกให้เปลี่ยนความคิดที่เกิดขึ้นในช่วงต้นไป องค์ที่สาม จะอยู่ในช่วงของการคลี่คลายปัญหาที่
เกิดข้ึน ซึ่งผู้รับชมจะเข้าใจถึงเรื่องราวที่เกิดข้ึนตั้งแต่ต้นเรื่อง โดยมีฉากที่เป็นจุดสุดยอดของเรื่อง ที่ตัวละคร
จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ชั่วร้าย และเป็นฉากที่มีความยิ่งใหญ่มากท่ีสุดของเรื่อง 

2. แก่นความคิด (Theme) คือ แก่นความคิดหลักของเรื่องที่คอยยึดโยงเรื่องราวต่าง ๆ 
ผ่านรูปแบบการสื่อสารที่ผู้สร้างภาพยนตร์ต้องการจะส่งสารไปให้กับผู้ชม ผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ ภายใน
ภาพยนตร์ ที่มาจาก ชื่อเรื่อง ตัวละคร สัญลักษณ์ต่าง ๆ เหตุการณ์หรือการกระท าของตัวละคร เป็นต้น 
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โดยแก่นความคิดที่พบภายในภาพยนตร์ได้แบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ แก่นความคิดหลักที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิต ศีลธรรม ธรรมชาติของมนุษย์ การวิพากษ์สังคม และค าถามเชิงปรัชญา (Boggs, 1978) 

3. ตัวละคร (Character) คือส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงเรื่องราว และเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ภายในภาพยนตร์ให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยที่ Swain (1988) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ตัว
ละครแต่ละตัวต้องมี คือส่วนของความคิด (Conception) และส่วนของพฤติกรรมที่มีการแสดงออก 
(Presentation) ที่ผ่านความคิดและทัศนคติของตัวละคร ซึ่งเป็นลักษณะภายนอกที่ตัวละครแสดงออกมา
ผ่านบุคลิก 

4. ความขัดแย้ง (Conflict) คือ องค์ประกอบหนึ่งที่ท าให้ภาพยนตร์เกิดความหน้าสนใจ 
ผ่านอุปสรรคในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวละคร โดยรักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม (2547) ได้ให้
ความหมายว่า “ความขัดแย้งเป็นอุปสรรคท่ีคอยขัดขวางและจ าเป็นที่ตัวละครจะต้องเอาชนะอุปสรรคนั้น” 

    5. มุมมอง หรือจุดยืนในการเล่าเรื่อง (Point of View) จุดยืนในการเล่าเรื่องของ
ภาพยนตร์มีความส าคัญอย่างมาก เพราะในภาพยนตร์แต่ละเรื่องจะมีความแตกต่างกัน ในการสร้าง
ความรู้สึก หรือส่งต่ออารมณ์ความรู้สึกไปยังผู้รับชม ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้สร้างว่าต้องการสร้างให้จุดยืนของเรื่อง
เป็นเช่นไร 

    6. ฉาก (Setting) ฉากภายในเรื่องจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนด้วยกันคือ 1). ส่วนของ
ช่วงเวลา (Time) ฉากภายในเรื่องเล่าย้อนไปในช่วงหลังการปฎิวัติฝรั่งเศสผ่านไป 26 ปีส่วนของสถานที่ 
(Location) สถานที่ภายในเรื่องจะอยู่ในประเทศฝรั่งเศส 

7. สัญลักษณ์พิเศษ (Special Symbol) ภายในภาพยนตร์จะปรากฏสัญลักษณ์พิเศษที่
เป็นตัวแทนในการสื่อความหมายในรูปของภาพและเสียง 2 ชนิดด้วยกันคือ 1. ผ่านสัญลักษณ์ของภาพ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ภาพยนตร์มีการน าเสนอภาพนั้นซ้ า ๆ และ2. สัญลักษณ์ของเสียง เป็นเสียงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
ภาพยนตร์ 

 
แนวคิดเรื่องสัมพันธบท (Intertextuality) 
แนวคิดเกี่ยวกับสัมพันธบท (Intertextuality) เจตนา นาควัชระ (2532) ได้กล่าวว่า Julia 

Kristeva เป็นผู้ที่ริเริ่มใช้ค าว่า “Intertextuality”  พิเชฐ แสงทอง (2555) ได้กล่าวถึงนักภาษาศาสตร์ชาว
รัสเซีย ที่ชื่อว่า M. Bakhtin ได้ให้แนวคิดทางสัมพันธบทว่า “เมื่อใดก็ตามที่คนเราได้พูด และสิ่งที่เราพูดมี
ความผูกพันกับสิ่งที่พูดในอดีต ค าพูดนั้นก็มีโอกาสที่จะถูกพูดถึงในอนาคต ซึ่งแนวคิดทางด้านสัมพันธบท
ถือเป็นรากฐานของการสื่อสารต่อกัน” โดย พิเชฐ แสงทอง (2555) ได้ให้ค านิยามของสัมพันธบทว่าเป็น
การเชื่อมโยง “ตัวบทต้นทาง” และ “ตัวบทปลายทาง” หรือคือเป็นการเชื่อมโยงวรรณกรรมต้นฉบับกับตัว
หนัง น ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ ฯลฯ ซึ่งเป็นตัวบทปลายทาง โดยรูปแบบของตัวบทปลายทางดังกล่าวอาจมี
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การขยายความ ผ่านการเพ่ิมเติมเนื้อหาที่ตัวบทต้นทางไม่มี หรือเป็นรูปแบบของการตัดทอนเนื้อหาจากตัว
บทต้นทาง หรือมีรูปแบบของการดัดแปลงเนื้อหา หรือการน าเสนอจนท าให้มีความแตกต่างออกไปจากเดิม 
(นพพร ประชากุล, 2543) 

 
แนวคิดนิยามของการโหยหาอดีต (Nostalgia) 
แนวคิดเกี่ยวกับการโหยหาอดีต หรือ “นอสทัลเจีย” กาญจนา แก้วเทพ (2549) ได้กล่าวไว้ว่า มี

รูปแบบของการมองย้อนกลับหรือมองไปข้างหน้าผ่านการใช้ “จินตนาการ” ที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
ผ่านระบบของความทรงจ าหรือประสบการณ์ที่ระลึกถึง  ซึ่งคล้ายกับแนวคิดกระจกมองหลัง (Car’s rear-
view mirror) โดยสื่อต่าง ๆ มีส่วนในการสร้างความรับรู้ของคนในการท าให้เกิดการระลึกถึง เรื่องราวอดีต 
โดยสิ่งที่ปรากฏในสื่ออาจเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีต โดยผ่านการแทนที่ด้วยรูปแบบของการจ าลอง 
ภาพลวงตา และจินตนาการ ซึ่งการเล่าเรื่องผ่านสื่อภาพยนตร์ที่มีรูปแบบของการเล่าเรื่องราวในอดีต เป็น
การท าให้ผู้ชมได้ใคร่ครวญ หรือท าการรื้อฟ้ืนกล่องด า (Black Box) ผ่านฉากต่าง ๆ ที่มีรูปแบบที่คล้ายกับ
เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริง หรือการแสดงของตัวละครที่ท าให้ผู้ชมเห็นถึงวิถีชีวิต มุมมองทางความคิดของ
คนในอดีต หรือการใช้รูปแบบการเล่าเรื่องที่มีการใช้รูปแบบของละครเพลง มาผสมผสานผ่านการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นการน าเสนอภาพในอดีตผ่านสื่อปัจจุบัน ซึ่งท าให้การเล่าเรื่องราวมีความหน้าสนใจ 
และมีเสน่ห์ดึงดูดมากยิ่งขึ้น (กาญจนา แก้วเทพ และคนอื่น ๆ, 2554) 

 
แนวคิดทางด้านการประกอบสร้างความจริงทางสังคม3 (Social construction of reality) เป็น

รูปแบบของการรับรู้ความจริงผ่านตัวกลาง ที่เกิดจากความจริงที่ผู้สร้างได้ผ่านการตีความมาในระดับหนึ่ง  
(ณัชชา อาจารยุตต์, 2547) ซึ่งความจริงที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเพียงบางส่วนที่เกิดขึ้นจากโลกแห่งความเป็นจริง 
และความรู้ที่ได้จากนั้น เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเป็น คลังแห่งความรู้ทางสังคม (Stock of social knowlege) 
โดยเมื่อมนุษย์ได้รับความจริงใหม่ ก็จะเข้าใจถึงความหมายของความจริงนั้นได้ โดยเรียกว่าจริงที่เกิดขึ้นโดย
อัตโนมัติ นี้ว่า ความเป็นจริงทางสังคม (Social reality) (จิรัฐยา สุขะพัฒน์, 2550)  

แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบสร้างเป็นอีกวิธีหนึ่งในการสื่อสารผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าสื่อ ซึ่ง
ภาพยนตร์ถือเป็นสื่อประเภทหนึ่ง ที่รูปแบบของสังคมภายในภาพยนตร์ได้มีการก าหนดความหมายไว้ โดย
รูปแบบการเล่าเรื่องอาจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และน ากลับมาเล่าใหม่ ผ่านการใช้เทคนิคใหม่ ๆ เช่นการใช้
ตัวละคร การใช้ฉาก การใช้บทเพลง ฯลฯ  

 
 

  
                                                           
3 หมายเหต:ุ แนวคิดทางด้านการประกอบสร้างความจริงทางสังคมเปน็การปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์ 
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วิธีการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้รูปแบบกระบวน Interpretive Analysis ในการตีความหมายด้วยตนเองจากการชม
ภาพยนตร์เรื่อง Les Misérables  เพ่ือน ามาวิเคราะห์ด้านการเล่าเรื่อง (Narrative Analysis) โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบการเล่าเรื่อง และในส่วนของการวิเคราะห์สัมพันธภาพของบริบทางทางสังคมกับการ
สร้างตัวละคร โดยใช้แนวคิดสัมพันธบทมาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งรูปแบบการวิเคราะห์ในงานวิจัยชิ้นนี้ได้
แบ่งเป็นการวิเคราะห์ผ่านสื่อภาพยนตร์ และการวิเคราะห์ผ่านเอกสาร และใช้เครื่องมีในการตรวจสอบผ่าน
การใช้ข้อมูล และทฤษฏีต่าง ๆ มีอธิบายค าถามน าวิจัย 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 

การศึกษารูปแบบการเล่าเรื่อง Les Misérables 

ภาพยนตร์เรื่อง Les Misérables มีรูปแบบการเล่าเรื่องที่มีการน าไปสู่การเล่าเรื่องในทาง
ประวัติศาสตร์ การต่อสู้เพื่อให้เกิดความเสรีภาพ โดยใช้ศิลปะของหนังเพลง ที่มีการใช้บทเพลงแทน 

 ในภาพยนตร์เรื่อง Les Misérables มีรูปแบบการเล่าเรื่องที่แบ่งโครงเรื่องออกเป็น 3 องค์
ด้วยกัน โดยในองค์แรกของเรื่องเป็นการแนะน าตัวละครเอก โดยตัวละครได้พบกับจุดหักเหในชีวิต และท า
ให้ทัศนคติของตัวละครเปลี่ยนแปลงไป จากโอกาสที่ตัวละครได้รับท าให้ตัวละครเห็นถึงคุณค่าของความดี 
ในส่วนขององค์ที่สองของเรื่องมีการแนะน าตัวละครใหม่ และพบว่าความดีที่ได้กระท าส่งผลต่อชีวิต แต่ตัว
ละครต้องพบกับจุดหักเหในชีวิตอีกครั้ง  และต้องชดใช้ในสิ่งที่ตนเองเคยท าผิ ดจากความไม่ตั้งใจ ซึ่ง
อุปสรรคนี้คล้ายกับแบบทดสอบความเมตตาและความเสียสละในตัวละคร ในส่วนขององค์ที่สาม ตัวละคร 
ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าของความดี ซึ่งส่งผลให้ตัวละครที่มีทัศนคติที่ต่อต้านในตอนแรก เกิดความสับสน
ภายในจิตใจและเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองในที่สุด นอกจากนี้ยังมีตัวละครที่การแสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์ที่
ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคม 

 แก่นความคิดของเรื่อง พบว่ามีการผสมผสานของเรื่องราวความรัก การแสดงให้เห็นถึง
คุณค่าของความดี  ความต้องการที่จะท าให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง และมีการน าเสนอรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของผู้ที่โดนสังคมปฏิเสธ 

 คุณสมบัติของตัวละคร พบว่าตัวละครส่วนใหญ่ในเรื่องเป็นผู้ถูกกระท า ไม่ว่าจะเป็นถูก
สังคมรังเกียจ จากการมีพฤติกรรมที่ไม่ได้ท าตามสิ่งที่ผู้คนสังคมได้กระท า ตัวละครบางตัวมีความรักที่ไม่
สมหวัง และในส่วนของตัวละครที่เป็นผู้กระท า จะมีลักษณะของผู้ที่มีอ านาจ หรือเป็นผู้ที่คอยหลอกลวง
ผู้อื่น 
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 ความขัดแย้ง พบว่าส่วนใหญ่ของเรื่องเป็นความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ที่มีความ
คิดเห็นที่ต่างกัน และมีความขัดแย้งทางจิตใจ โดยมีเหตุการณ์ที่ท าให้ตัวละครเกิดความสับสนส่งผลให้
ทัศนคติเกิดการเปลี่ยนแปลง 

 มุมมอง หรือจุดยืนในการเล่าเรื่อง พบว่ามีรูปแบบของการรู้รอบด้าน ที่ไร้ซึ่งข้อจ ากัด
ทางด้านเวลา และท าให้รับรู้ได้ถึงความรู้สึกของตัวละคร 

 ฉาก พบว่าประกอบไปด้วยส่วนของช่วงเวลาที่แบ่งออกเป็นช่วง ๆ ซึ่งกินเวลาทั้งสิ้น 23 ปี 
และในส่วนของสถานที่ พบว่าฉากส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณเขื่ อนกักเก็บน้ า ตามตรอกซอกซอย และ
บริเวณพ้ืนที่กลางแจ้ง ในประเทศฝรั่งเศส 

 สัญลักษณ์พิเศษ พบว่าแบ่งออกได้เป็น 2 แบบคือ การน าเสนอสัญลักษณ์ของภาพที่มีโทน
สีที่แสดงให้เห็นถึงพลัง ความศรัทธา ความเชื่อ โดยภาพที่มีการน าเสนอจะเป็นภาพของถนนหรือซอกซอย
ที่ดูเสื่อมโทรม และการน าเสนอสัญลักษณ์ของเสียง ภายในภาพยนตร์เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญ 
เนื่องจากตลอดทั้งเรื่องเป็นการเล่าเรื่องผ่านบทเพลง ซึ่งท าให้เข้าใจถึงเหตุการณ์และอารมณ์ของตัวละคร
แต่ละตัว 

สัมพันธภาพระหว่างบริบททางสังคมกับการสร้างตัวละคร 

 การศึกษาสัมพันธภาพระหว่างบริบททางสังคมกับการสร้างตัวละคร จากการศึกษาผู้วิจัย
ได้พบว่าสัมพันธบทในภาพยนตร์มีรูปแบบดังต่อไปนี้ 1)  ลักษณะที่คงเดิม (Convention) พบว่าสัมพันธ
บทในการเล่าเรื่องของภาพยนตร์เรื่อง Les Misérables (2012) มีการคงรูปแบบเดิมไว้ทุกองค์ประกอบ 
ได้แก่การคงโครงเรื่องท่ีมีการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการกระท าความดี ซึ่งแสดงออกมาเป็นส่วนของแกน
หลักของเรื่อง มีลักษณะเป็น Morality Theme และมีการสอดแทรกแกนเรื่องที่เป็นลักษณะของ Love 
Theme ที่เป็นความรักของชายหญิง แม่กับลูก และมีลักษณะของ Idealism ที่เป็นความต้องการให้เกิด
เสรีภาพขึ้นในสังคม ในส่วนของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวละคร มีการถ่ายทอดคู่ขัดแย้งจาก
ในบทประพันธ์ในบางตัวละครเท่านั้น นอกจากนี้การถ่ายทอดของลักษณะฉาก มุมมองของการเล่าเรื่อง 
และสัญลักษณ์พิเศษเป็นแบบรู้รอบด้าน 

2)  ลักษณะที่ขยายความหรือเพ่ิมเติม (Extension) พบว่าจากการขยายความในแต่ละ
องค์ประกอบการเล่าเรื่อง มีการขยายความตัวละครในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือท าให้ตัวละครเกิดความเด่นชัด 
และเห็นถึงข้อแตกต่างได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยมีการใช้ฉากที่ดูสมจริง และมีการแสดงให้เห็นถึงตัวละครที่มี
ทัศนคติที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจน 

3)  ลักษณะของการลดทอน (Reduction) พบว่ามีการลดทอนบทบาทของตัวละครบางตัว โดยมี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโครงเรื่องเล็กน้อย  
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4)  ลักษณะของการดัดแปลง (Modification) พบว่าเป็นลักษณะที่พบในการดัดแปลงรูปแบบการ
เล่าเรื่องที่มีการเล่าเรื่องโดยใช้เสียงเพลงเป็นหลัก มีการดัดแปลงโครงเรื่องเล็กน้อย แต่ยังมีรูปแบบที่ยังคง
พฤติกรรมของตัวละครต่าง ๆ ไว้ 

และเมื่อมองถึงสัมพันธภาพกับการสร้างตัวละครพบว่า ภายในภาพยนตร์ตัวละครแต่ละตัวเมื่อ
น ามาตีความถึงพฤติกรรม หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ตัวละครได้ประสบ ท าให้ผู้วิจัยพบว่าตัวละครแต่ละตัว
ถูกประกอบสร้างจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริง หรือพฤติกรรมของผู้คนในสมัยนั้นจริง ๆ และเมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพบว่า ตัวละครก็มีส่วนที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น
ในปัจจุบันเช่นกัน 

อภิปรายผล 

ผู้วิจัยได้อภิปรายผลในประเด็นหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเล่าเรื่อง และสัมพันธภาพของ
บริบททางสังคมและการสร้างตัวละคร โดยผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นออกได้ดังต่อไปนี้ 

รูปแบบการเล่าเรื่องในภาพยนตร์เรื่อง Les Misérables  

รูปแบบการเล่าเรื่องของภาพยนตร์เรื่อง Les Misérables เป็นการน าเรื่องราวที่เคย
เกิดข้ึนในประวัติศาสตร์น ากลับมาเล่าใหม่โดยใช้บทเพลง ซึ่งท าให้เกิดสุนทรียะในการเล่าเรื่อง และยังมีการ
สอดแทรกแก่นความคิดทีม่ีความเก่ียวข้องกับชีวิต ศีลธรรม ค าถามเชิงปรัชญา สอดแทรกอยู่  นอกจากนี้ยัง
มีการน าเสนอความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวละครที่ต้องเลือกระหว่างความดี และความชั่วที่คอย
ขัดขวางและตัวละครมีความจ าเป็นที่จะต้องเอาชนะอุปสรรคนั้น 

 มุมมองการเล่าเรื่องของภาพยนตร์พบว่า การเล่าเรื่องโดยการกล่าวถึงเรื่องราวในอดีตเป็น
รูปแบบของการรู้รอบด้านที่เวลาไม่ใช้ข้อจ ากัดว่าจะต้องเล่าเรื่องที่เป็นปัจจุบันเสมอไป ในส่วนของสถานที่
ที่ใช้ในการเล่าเรื่องพบว่าเกิดข้ึนภายในประเทศฝรั่งเศสตลอดทั้งเรื่อง เมื่อศึกษาถึงสัญลักษณ์พิเศษที่ใช้เป็น
ตัวแทนในการสื่อความหมายพบว่า สัญลักษณ์ที่เป็นภาพ มีการใช้ฉากที่เป็นการน าภาพของประวัติศาสตร์
โดยใช้เทคโนโลยีใหม่มาน าเสนอภาพของอดีตท าให้เกิดความสมจริง และในส่วนของสัญลักษณ์ทางเสียง 
พบว่าเป็นการใช้บทเพลงในการสื่อสาร ท าให้สามารถรับรู้ความรู้สึกของตัวละคร 

 
สัมพันธภาพของบริบททางสังคมกับการสร้างตัวละคร 

รูปแบบของสัมพันธบทภายในภาพยนตร์เรื่อง Les Misérables พบว่า ภายในภาพยนตร์ยังคงมี
ส่วนในการเชื่อโยงกับเรื่องราวในงานวรรณกรรม โดยรูปแบบการเล่าเรื่องยังคงมีการคงโครงเรื่องที่มีการ
แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความดี และการแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่ท าให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 
และในภาพยนตร์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้ฉากมีความสมจริง และรูปแบบการเล่าเรื่องที่ใช้บทเพลงใน
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การเล่าเรื่องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นการดัดแปลงจากรูปแบบการเล่าเรื่องในวรรณกรรม ในส่วนของบทบาท
ของตัวละครพบว่า บางตัวละครมีการลดทอนบทบาทในการเล่าเรื่องอยู่เพียงเล็กน้อย 

ในส่วนของการประกอบสร้างความจริงที่เกิดขึ้น พบว่าภายในภาพยนตร์มีการน าเสนอภาพของ
สังคมตะวันตกที่ให้ความสนใจกับการต่อสู่กับระบบที่มีอ านาจนิยม ที่ถูกก าหนดความหมายของอ านาจใน
ทางด้านลบ และประชาชนมีการร่วมกันต่อสู่ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคขึ้นในสังคม โดยในภาพยนตร์มีการ
สร้างตัวละครที่เป็นตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่ยังคงเรียกร้องให้เกิดเสรีภาพ หรือกลุ่มบุคคลที่ยังคงพบเจอกับ
ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง  

สรุปได้ว่า งานวิจัยในส่วนของสัมพันธภาพของบริบททางสังคมกับการสร้างตัวละคร ท าให้ผู้วิจัย
ค้นพบว่า แม้เรื่องราวจะมีการลดทอน หรือดัดแปลงรูปแบบการเล่าเรื่องไปจากวรรณกรรม แต่การคง
องค์ประกอบการเล่าเรื่องส่วนใหญ่ไว้ ท าให้พบว่าบริบททางสังคมที่ได้มีการน าเสนอจะแตกต่างไปจาก
ปัจจุบันมากเพียงใด หรือห้วงของเวลาของภาพยนตร์จะน าเสนอภาพของเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน สิ่งที่
กล่าวมาไม่ใช้ข้อจ ากัดในการน าเสนอ เพราะจากการเปรียบเทียบบริบททางสังคมภายในภาพยนตร์และใน
เหตุการณ์ของโลกแห่งความเป็นจริง กลับท าให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้ว่ามนุษย์ต่างเผชิญกับเหตุการณ์ที่เป็นเหมือน
วัฎจักร หรือวงจรที่รอเวลาจะหมุนวนกลับมาบรรจบอีกครั้ง 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1)  งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาเพียงรูปแบบการเล่าเรื่อง และศึกษาเรื่องของสัมพันธภาพ
ของบริบททางสังคมกับการสร้างตัวละคร โดยไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ผู้ก ากับภาพยนตร์ ซึ่งหากมีผู้สนใจศึกษาผู้
ก ากับในภาพยนตร์เรื่องนี้ อาจสามารถน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไปได้ 

2)  สามารถจัดกลุ่มเพ่ือท าการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับภาพยนตร์เพ่ือดูว่าการตีความ
ของผู้วิจัยกับผู้ชมเป็นเช่นไร มีความสอดคล้องกันหรือไม่ หรืออาจมองดูว่าผู้ชมเข้าใจในความหมายที่
น าเสนอมาหรือไม่ เพ่ือดูว่าผู้ก ากับและผู้ชมมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันหรือไม่ 

3)  สามารถน าแนวทางที่ได้จากงานวิจัยชิ้นนี้ ไปประยุกต์กับงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการศึกษาการเล่าเรื่องในภาพยนตร์เรื่องอ่ืน ๆ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างบริบท
ทางสังคมกับการสร้างตัวละคร 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปประยุกต์ใช้ 

1)  ส าหรับผู้ที่ก ากับ สามารถน าแนวคิดที่มีการน าเสนอเรื่องราวที่เป็นสากล และมีการน า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงสอดแทรกอยู่ในเรื่องราว มาปรับใช้กับงานภาพยนตร์ โดยผู้ก ากับอาจปรับให้สอดรับ
กับแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้ก ากับ โดยแนวคิดดังกล่าวอาจน าไปประยุกต์ใช้รูปแบบการด าเนินเรื่อง
ของกับภาพยนตร์ของตนได ้

 2)  ส าหรับผู้สอน สามารถที่จะน าการวิเคราะห์รูปแบบการเล่าเรื่องมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับรายวิชาที่ท าการสอน ซึ่งรูปแบบอาจมีการปรับให้เข้ากับเนื้อหาที่ได้ท าการสอนและต้องมีการ
ยึดถึงผู้ที่เรียนเป็นส าคัญ นอกจากนี้ผู้สอนควรที่จะมีความเข้าใจในแนวคิดทางด้านองค์ประกอบการเล่า
เรื่อง เพ่ือจะได้ถ่ายทอดเนื้อหา และอธิบายถึงกลวิธีในการวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนได้อย่างดี 
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