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การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์

เร่ือง Les Misérables (2012) 2) เพื่อศึกษาสัมพนัธภาพระหวา่งบริบททางสังคมของภาพยนตร์กบั
การสร้างตวัละคร เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพในแบบการวิเคราะห์จากตวับท (Textual Analysis) โดย
ใชรู้ปแบบกระบวนการ Interpretive Analysis ในของการตีความหมายดว้ยตนเอง 

ผลการวจิยัในคร้ังน้ี พบวา่รูปแบบการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables มีเร่ืองราว
ท่ีผสมผสานเร่ืองราวของความรัก คุณค่าของความดี ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย์
ดว้ยกนั ผา่นการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบดา้น ท่ีไร้ซ้ึงขอ้จ ากดัทางดา้นเวลา นอกจากน้ีผูว้ิจยั พบวา่บริบท
ทางสังคมท่ีไดมี้การน าเสนอจะแตกต่างไปจากปัจจุบนัมากเพียงใด ส่ิงท่ีกล่าวมาไม่ใชข้อ้จ ากดัใน
การน าเสนอ เพราะจากการเปรียบเทียบระหวา่งบริบททางสังคมภายในภาพยนตร์และในเหตุการณ์
ของโลกแห่งความเป็นจริง กลบัท าให้ผูว้ิจยัไดเ้รียนรู้ว่ามนุษยต่์างเผชิญกบัเหตุการณ์ท่ีเป็นเหมือน
วฎัจกัร หรือวงจรท่ีรอเวลาจะหมุนวนกลบัมาบรรจบอีกคร้ัง  

 
 
 



ABSTRACT 

Title of Thesis Narrative Analysis in the film Les Miserables 
Author Miss Pattariya Wiriyasiriwattana 
Degree Master of Arts (Communication Arts and Innovation) 
Year 2015 
 

 
 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. 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

วรรณกรรม เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นทศันะของผูป้ระพนัธ์ ผา่นตวัอกัษรท่ีร้อยเรียงเร่ืองราวและส่ง
ต่อให้กบัผูอ่้านไดเ้พลิดเพลิน และรับรู้ไดถึ้งเหตุการณ์ผา่นตวัอกัษร เป็นดงัสมุดบนัทึกท่ีถูกสะสม
เร่ืองราวเป็นเวลาหลายปี ซ่ึง Victor Hugo นกัเขียนในสายโรแมนติกชาวฝร่ังเศส ท่ีเติบโตข้ึนใน
ครอบครัวท่ีแม่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาธอลิก จึงมีแนวคิดทางศาสนาและมีแนวคิดท่ีนิยม
กษตัริย ์แต่ดว้ยช่วงชีวิตท่ีเติบโตมาในช่วงหลงัการปฏิวติัฝร่ังเศส ท าให้ทศันคติต่อแนวคิดท่ีนิยม
กษตัริยเ์ปล่ียนแปลงเป็นแนวคิดสังคมนิยมท่ีมีรูปแบบของอุดมการณ์เสรีนิยม ซ่ึงแนวคิดสังคมนิยม
ได้ส่งผลต่อรูปแบบงานเขียนของฮูโก โดยมกัจะมีแนวคิดดงักล่าวสอดแทรกอยู่ภายในเน้ือเร่ือง
เสมอ วรรณกรรมท่ีสร้างช่ือเสียงใหฮู้โก ไดแ้ก่เร่ืองคนหลงัคอมแห่งนอร์เทรอดาม (Notre-Dame de 
Paris) ท่ีถูกประพนัธ์ในปีค.ศ. 1831 และไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก บทประพนัธ์ท่ีไดรั้บความ
นิยมอีกเร่ืองหน่ึงของฮูโก คือเร่ือง Les Misérables ท่ีฮูโกเร่ิมประพนัธ์ข้ึนในปีค.ศ. 1845 ซ่ึงเป็นช่วง
ท่ีประเทศต่าง ๆ ทัว่ทั้งทวีปยุโรปเร่ิมมีการปฏิวติัทางอุตสาหกรรมคร้ังยิ่งใหญ่ และภายในประเทศ
ฝร่ังเศสเองนอกจากจะเกิดการปฎิวติัอุตสาหกรรมเช่นเดียวกบัประเทศอ่ืน ๆ ในทวีปยุโรปยงัไดเ้กิด
การปฏิวติัระบบกษตัริยจ์ากฝ่ายสาธารณรัฐดว้ย และการท่ีฮูโกมีอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีเต็มเป่ียม 
ท าใหฮู้โกเลือกท่ีจะเขา้ร่วมกบัฝ่ายสาธารณรัฐ และหยดุงานเขียนลง แต่เม่ือฝ่ายสาธารณรัฐลม้สลาย
ในปี ค.ศ. 1851 ฮูโกจึงล้ีภยัไปอยูต่่างประเทศนานถึง 19 ปี และในช่วงเวลาดงักล่าว ฮูโกก็ไดเ้ร่ิม
ประพนัธ์เร่ือง Les Misérables อีกคร้ัง จนเสร็จส้ินและตีพิมพ์คร้ังแรกในปี ค.ศ. 1862 ซ่ึงใน
ขณะนั้นบทประพนัธ์เร่ือง Les Misérables ไดรั้บการตอบรับท่ีดีเยี่ยมทัว่ทั้งทวีปยุโรป (สารคดี, 
2557, พฤษภาคม) จนถูกขนานนามว่า “เป็นดอกไมแ้ห่งชีวิต เป็นความหวงัของผูท่ี้หมดหวงั เป็น
คมัภีร์ของผูท่ี้สุภาพอ่อนโยน เป็นหนังสือท่ีจรรโลงโลกให้สะอาดหมดจดด้วยไฟแห่งรัก” (ลุงค า 
ทีมงานนิตยสารต่วย’ตูน, 2556, 20 มกราคม) จนถึงปัจจุบนัแมบ้ทประพนัธ์จะเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
กวา่ 100 ปี แต่หากมองยอ้นกลบัมาเร่ืองราวเหล่าน้ียงัคงมีใหเ้ห็นไดใ้นสังคมยคุปัจจุบนั 



2 

วรรณกรรมช่ือกอ้งโลกเร่ือง Les Misérables ถูกตีพิมพใ์นไทยคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2504 โดย
ผูท่ี้น ามาแปลเป็นภาษาไทยคร้ังแรกคือ คุณชนิด สายประดิษฐ์ ใชน้ามปากกาว่า “จูเลียต” โดยเป็น
การแปลจากฉบบัภาษาองักฤษท่ีเป็นฉบบัย่อ และใช้ช่ือภาษาไทยว่า “เหยื่ออธรรม” ต่อมาในปี พ.ศ. 
2555วรรณกรรมเร่ือง Les Misérablesไดมี้การแปลจากฉบบัยอ่มาเป็นภาษาไทยอีกคร้ังแต่เปล่ียนไปใช้
ช่ือว่า ตรวนชีวิต ซ่ึงยงัไม่ใช่ฉบบัท่ีสมบูรณ์ จนกระทั้งคุณวิภาดา กิตติโกวิท ไดใ้ช้เวลาถึง 3 ปีในการ
แปลจากตน้ฉบบัภาษาฝร่ังเศสจนส าเร็จเป็นฉบบัสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2553และคุณวิภาดา ยงัคงใชช่ื้อ
ในฉบบัภาษาไทยว่า “เหยื่ออธรรม” และเพิ่มค าว่า “ฉบบัสมบูรณ์” ต่อทา้ยช่ือเร่ือง (วิภาดา กิตติ-
โกวทิ, 2555, กนัยายน 16) 

เม่ือมองถึงวรรณกรรมเร่ือง Les Misérables เป็นการเล่าเร่ืองราวในช่วงปี ค.ศ.1815-1832 
เม่ือศึกษาถึงเหตุการณ์ในช่วงเวลาดงักล่าวจะพบวา่เป็นช่วงหลงัจากการปฏิวติัฝร่ังเศส ประชาชนใน
ประเทศฝร่ังเศสยงัคงอดอยาก และมีเหตุการณ์ปฏิวติัเพื่อโคน้ลม้ระบบกษตัริยอ์ยูเ่ป็นระยะ แต่เม่ือ
มองถึงระยะเวลาท่ีฮูโกประพนัธ์พบวา่อยูใ่นช่วงปี ค.ศ. 1845-1862ซ่ึงไดมี้การสอดแทรกเร่ืองราวท่ี
เกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีไดป้ระพนัธ์ไว ้จากการท่ีเป็นช่วงปี ค.ศ. 1845-1862ท่ีทัว่ทั้งประเทศฝร่ังเศส
เกิดการปฏิวติัอุตสาหกรรม โดยหลงัจากท่ีบทประพนัธ์เร่ือง Les Misérablesไดรั้บความนิยมเป็น
อย่างมาก จนต่อมาไดมี้การจดัท าเป็นละครเพลง (Musical) ข้ึนเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2523 และ
ต่อมามีการดดัแปลงเน้ือเร่ือง และน าเสนอในรูปแบบของละครท่ีฉายผ่านทางโทรทศัน์ และผ่าน
ทางโรงภาพยนตร์อีกหลากหลายคร้ังจนกระทั้งในปี ค.ศ. 2012 ภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables ได้
ถูกดดัแปลงจากละครเพลงมาเป็นภาพยนตร์ภายใตก้ารก ากบัของ Tom Hooper ตวัหนงัมีจุดเด่นของ
การเป็นละครเพลง(Musical)ท่ีตวัหนังแทบไม่มีบทสนทนา แต่ใช้บทเพลงในการส่ือสารและเล่า
เร่ือง ซ่ึงแต่ละบทเพลงทุกเพลงมีความส าคญัในการเล่าเร่ืองอย่างมากและบทเพลงทุกเพลงตลอด
ระยะเวลา158 นาที ไดถู้กน ามาใหน้กัแสดงทุกคนร้องสดจึงท าใหน้กัแสดงสามารถถ่ายทอดอารมณ์
ลงไปในบทเพลงไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ส่งผลใหบ้ทเพลงเป็นทั้งตวัท่ีขบัเคล่ือนให้เร่ืองราวด าเนินไปและยงั
เป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างอารมณ์ร่วมไดอี้กทางหน่ึง 

ภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables เป็นการน าเสนอดา้นมืดของการกระท าของมนุษย ์และการ
ตกเป็นเหยื่อของความยึดติดท่ีพนัธนาการตัวละครต่าง ๆ ในเร่ืองให้ต้องทนทุกข์ นอกจากน้ี
ภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables ยงัมีการน าเสนอเร่ืองของความไม่เท่าเทียมของคนในสังคม ท่ีคนใน
ชนชั้นล่างตอ้งการความเสมอภาพ และเสรีภาพผา่นการน าเสนอลม้เหลวของความยุติธรรมมาเป็น
โครงเร่ือง และมีกาน าเสนอกรอบของสังคมและวฒันธรรมท่ีเป็นส่ิงบีบบงัคบัให้ตวัละครต่าง ๆ ให้
ตอ้งท าตาม จนน าไปสู่มหากาพยข์องเร่ืองราวของท่ีชวนให้อยากติดตามไปจนถึงบทสรุปของตวั
ละครต่าง ๆ ภายในภาพยนตร์ 
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ภายในภาพยนตร์ไดแ้บ่งเน้ือหาของเร่ืองออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกเร่ืองราวเร่ิมตน้ข้ึนในปี 
ค.ศ. 1815 ซ่ึงเป็นช่วงหลงัจากการปฏิวติัฝร่ังเศส 26 ปี และมีกษตัริยข้ึ์นครองราชยอี์กคร้ัง ช่วงต่อมา
เป็นระยะเวลาหลงัจากช่วงแรก 8 ปี เร่ิมตั้งแต่ปีค.ศ. 1823 เป็นช่วงท่ีตวัละครเอกของเร่ืองไดรั้บการ
ยอมรับจากคนในสังคม และโชคชะตากลบัพาให้ตอ้งพบเจอกบัความเปล่ียนแปลงในชีวิตอีกคร้ัง 
ช่วงสุดทา้ยกล่าวถึง 9 ปีถดัมาในปี ค.ศ. 1832 แมก้ารเร่ิมตน้ชีวิตใหม่อีกคร้ังจะตอ้งใช้ชีวิตท่ีตอ้ง
หลบซ่อน แต่ท าใหเ้ห็นถึงความเสียสละของคนท่ีไดช่ื้อวา่พ่อ การให้อภยัท่ีท าลายก าแพงท่ีขวางกนั
ความถูกตอ้งกบัการเปิดใจถึงความจริงของชีวติ ท่ีบางคร้ังกรอบความคิดในเร่ืองของความถูกตอ้งท่ี
คนหมู่มากเป็นผูใ้หค้  านิยามนั้นอาจไม่ใช่ความถูกตอ้งท่ีแทจ้ริง 

นอกจากรูปแบบการเล่าเร่ืองท่ีถูกดดัแปลงให้มีความแปลกใหม่จากการใช้บทเพลงแทน
การสนทนาเกือบตลอดทั้งเร่ืองแล้วนั้น นักแสดงท่ีเข้าร่วมแสดงในภาพยนตร์เร่ืองน้ีล้วนเป็น
นกัแสดงท่ีมีคุณภาพ และแสดงไดเ้ขา้ถึงบทบาท อาทิเช่น Hugh Jackman รับบทเป็น Jean Valjean 
ตวัละครเอกท่ีเปิดเผยให้เห็นความโหดร้ายของกฎหมาย จากการท่ีตวัละครขโมยขนมปังเพียง 1 
กอ้นเพื่อน าไปเล้ียงหลานท่ีก าลงัหิวโหย ท าให้ตอ้งรับโทษถึง 5 ปี และในระหวา่งท่ีถูกคุมขงั Jean 
Valjean พยายามหลบหนีออกจากท่ีคุมขงัหลายคร้ังท าให้ระยะเวลาในการรับโทษเพิ่มข้ึนเป็น 19 ปี 
และเม่ือออกมาจากท่ีคุมขงั ก็ถูกผูค้นในสังคมตีตราวา่เป็นคนอนัตรายจากการท่ี Jean Valjean เคย
ตอ้งโทษ ส่ิงน้ีก็เป็นดงัเงาติดตามตวั Jean Valjean แมก้ระทัง่วาระสุดทา้ยของชีวิตก็ยงัคงมีผูท่ี้เขา้ใจ
ในตวัของ Jean Valjean วา่เป็นคนชัว่ร้าย จากการท่ีเคยถูกจ าคุก ซ่ึงการแสดงของ Jackman สามารถ
ถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งการแสดงผ่านทางสีหน้า แววตา ท่ีแฝงไปดว้ยความจริงใจ 
และการร้องเพลงท่ีถ่ายทอดอารมณ์ไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

Anna Hathaway รับบทเป็น Fantine ตวัละครอีกตวัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงชีวติ ของหญิงสาวท่ี
ยอมท าทุกอยา่งเพื่อคนท่ีเธอรัก และมีความฝันท่ีวนัหน่ึงจะไดมี้ชีวิตท่ีดีข้ึน แต่เม่ือความฝันนั้นได้
ถูกพรากไปดว้ยความจริงของชีวติ จนตอ้งมาเป็นหญิงขายบริการ และตอ้งมาจบชีวิตลงดว้ยโรคร้าย 
ตวัละคร Fantine ไดส้ร้างความทุกข์ให้กบั Valjean อย่างมาก ซ่ึงการแสดงของ Anna สามารถ
ถ่ายทอดอารมณ์ผา่นสีหนา้ แววตา และการแสดงไดอ้ยา่งยอดเยี่ยม โดยเฉพาะในฉากท่ี Anna ได้
ร้องเพลง  I Dreamed a Dream ซ่ึงสามารถกระชากอารมณ์ท าให้สามารถรับรู้ไดถึ้งความโศกเศร้าท่ี
ตวัละครตอ้งฝันสลาย และจมอยูก่บัความทุกขไ์ดอ้ยา่งยอดเยีย่ม 

ยงัมีนกัแสดงอีกมากมายทั้งในส่วนของ Russell Crowe รับบทเป็น Javert ตวัละครท่ีแสดง
ให้เห็นถึงมนุษยผ์ูห้น่ึงท่ียึดติดกบัความยุติธรรมอย่างรุนแรง โดยไม่สนถึงความทุกข์ทรมานของ
นักโทษ และมองขา้มสาเหตุว่าท าไมนักโทษถึงได้กระท าในส่ิงท่ีผิดต่อกฎ แต่สุดทา้ยตวัละคร 
Javert เลือกท่ีจะจบชีวิตของตนเองด้วยการฆ่าตวัตาย เพราะเกิดความรู้สึกขดัแยง้ข้ึนภายในจิตใจ
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ระหวา่งความถูกตอ้งกบัความเมตตา และเกิดความรู้สึกสับสนในส่ิงท่ีตนเองเช่ือ จนเลือกหาค าตอบ
ดว้ยการฆ่าตวัตาย  

Ammanda Seyfried รับบทเป็น Cosette ตวัละครท่ีตอ้งทนทุกข์จากการกดข่ี และใชแ้รงงาน
อย่างไม่เป็นธรรมในตอนเด็ก แต่หลงัจากไดรั้บความช่วยเหลือจาก Valjean ชีวิตของตวัละครก็ดีข้ึน 
ต่อไปเป็นนกัแสดงอยา่ง Eddie Redmayne รับบทเป็น Marius แสดงในบทของนกัศึกษาท่ีมีอุดมการณ์
ทางการเมืองและมีความคิดต่อตา้นระบบท่ีเป็นอยู่ และเป็นคนรักของCosette และ Aaron Tveit รับ
บทเป็น Enjolras แสดงเป็นหวัหนา้กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีความคิดต่อตา้นระบบ และยึดมัน่ในอุดมการณ์
ทางการเมืองเช่นเดียวกบั Marius และนกัแสดงอยา่ง Sacha Baron Cohen และ Helena Bonham 
Carter ท่ีแสดงไดอ้ยา่งสมบทบาทในบทของผวัเมียนกัตม้ตุ๋น Thénardier ท่ีมีนิสัยชอบลกัขโมยของ
ผูอ่ื้น นอกจากน้ียงัมีตวัละครอ่ืน ๆ ท่ีสร้างสีสันตแ์ละมีเสน่ห์ชวนให้ติดตามอีกหลากหลายตวัละคร
ซ่ึงจะกล่าวในบทต่อไป 
 ภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables เป็นภาพยนตร์ท่ีมีการดดัแปลงจากละครเพลง เม่ือผูช้มเสพ
ส่ือภาพยนตร์เร่ืองน้ี จะสามารถรับรู้ได้ถึงบริบทของสังคม กรอบความคิดท่ีสอดแทรกจากการ
กระท าของตวัละครต่าง ๆ อุดมการณ์ของตวัละครท่ีถ่ายทอดออกมาผา่นทางท่าทาง สีหนา้ แววตา 
ฉาก และเสียงเพลง ปลุกเร้าให้ผูช้มคล้อยตามไปได้อย่างดี แม้จะแทบไม่มีบทพูดก็ตาม เป็น
ส่วนผสมท่ีลงตวัท่ีท าให้ภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables ตราตรึงใจผูท่ี้ไดรั้บชม และสามารถควา้
รางวลัออสการ์คร้ังท่ี 85 ปี ค.ศ. 2013 ไดถึ้ง 3 รางวลั คือรางวลันกัแสดงสมทบหญิงท่ีแสดงน าโดย 
Anna Hathaway ไดรั้บบทเป็น Fantine รางวลัในส่วนของการแต่งหนา้และทรงผม และรางวลัผสม
เสียง และภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables ยงัไดรั้บรางวลัจากเวทีลูกโลกทองค า ประจ าปี 2013 ใน 3 
สาขารางวลัดว้ยกนัไดแ้ก่ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม สาขาตลกหรือเพลง Hugh Jackman ไดรั้บรางวลั        
สาขานกัแสดงชายยอดเยี่ยมและ Anna Hathaway ไดรั้บรางวลัสาขานกัแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม 
นอกจากน้ีภาพยนตร์มีรายไดร้วมจากการเขา้ฉายทัว่โลก เป็นจ านวนเงิน 148,809,770 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ จากทุนสร้างเพียง 61ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (Pele Pae, 2013, 27 Feb)  
 ผลงานการประพนัธ์ของ ฮูโก ท่ีถูกดดัแปลงออกมาในรูปแบบของภาพยนตร์ มีรูปแบบ
ของการน าเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ผสมจินตนาการและอุดมการณ์ ผ่านการเล่าเร่ืองราวในแบบ
ละครเพลงท่ีถูกถ่ายทอดผ่านมิติต่าง ๆ ทั้งจากแสงสี เสียง ฉาก ภาพประกอบต่าง ๆ ท่ีกระตุ้น
อารมณ์ความรู้สึกในการรับชมจนท าให้ผูว้ิจยัตดัสินใจศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์การเล่าเร่ืองใน
ภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables”โดยผูว้จิยัเลือกท่ีจะศึกษาภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables ท่ีฉายในปี 
ค.ศ. 2012 ท่ีภาพยนตร์สามารถควา้รางวลัมาไดจ้ากหลากหลายสถาบนั ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองการันตีถึง
คุณค่าของภาพยนตร์เร่ืองน้ี 
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1.2 ค าถามน าวจิัย 
 

1)  รูปแบบในการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables (2012) เป็นอยา่งไร 
2)  สัมพนัธภาพระหวา่งบริบททางสังคมของภาพยนตร์กบัการสร้างตวัละครเป็นอยา่งไร 

 

1.3 วตัถุประสงค์ 
 

1)  เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables (2012) 
2)  เพื่อศึกษาสัมพนัธภาพระหวา่งบริบททางสังคมของภาพยนตร์กบัการสร้างตวัละคร 

 

1.4 ขอบเขตงานวจิัย 
 

1) ขอบเขตช่วงเวลา: ผูว้ิจยัศึกษาภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables ภายในเวอร์ชัน่ท่ีผลิตข้ึน
เป็นภาพยนตร์ในปีค.ศ. 2012 ท่ีสามารถรับชมไดใ้นรูปแบบ DVD 

2)ขอบเขตทางดา้นการศึกษา: ผูว้จิยัศึกษาภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables ท่ีถูกผลิตข้ึนในปี 
ค.ศ. 2012โดยศึกษารูปแบบการเล่าเร่ือง และสัมพนัธภาพระหวา่งบริบททางสังคมกบัการสร้างตวั
ละคร 
 

1.5 ค านิยามศัพท์ 
 

Les Misérables หมายถึง ภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables ท่ีเขา้ฉายในปี ค.ศ. 2012 โดย
ท าการศึกษาจาก DVD 

การส่ือสารผ่านบริบททางสังคม หมายถึง รูปแบบของสภาพแวดล้อมภายในสังคม ท่ีมี
ความเช่ือ ความคิด และการกระท าท่ีคลา้ยคลึงกนับริบททางสังคมอาจมีส่วนในการสร้างตวัละคร 
หรือลกัษณะของฉากต่าง ๆ และท าการส่ือสารผา่นภาพในภาพยนตร์ บริบททางสังคมประกอบดว้ย
สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในช่วงเวลานั้น 

ตวัละคร หมายถึง ผูท่ี้ท  าให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในเร่ือง และเป็นผูท่ี้ท  าให้เร่ืองราว
ด าเนินไปสู่จุดหมายปลายทาง โดยท่ีตวัละครเป็นไดท้ั้งผูก้ระท า หรือผูถู้กกระท าข้ึนอยูก่บับทบาทท่ี
ไดรั้บท่ีปรากฏอยูใ่นภาพยนตร์ 
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รูปแบบการเล่าเร่ือง หมายถึง รูปแบบการน าเสนอของภาพยนตร์ท่ีใช้บทเพลง ผ่านการ
บอกเล่าเร่ืองราวท่ีใช้องค์ประกอบในการเล่าเร่ือง ได้แก่ โครงเร่ือง แก่นความคิด ตวัละคร ฉาก 
มุมมองในการเล่าเร่ือง ความขดัแยง้ และสัญลกัษณ์พิเศษเพื่อให้เขา้ใจเร่ืองราวและความหมายใน
ภาพยนตร์ 

สัมพนัธบท หมายถึง การสร้างตวับทใหม่จากการดดัแปลงจากบทประพนัธ์ท่ีมีอยูเ่ดิม ไปสู่
บทภาพยนตร์ซ่ึงเป็นตัวบทใหม่ ซ่ึงมีการปรับเปล่ียนตัวบทด้วยการขยายความ ตดัทอน และ
ดดัแปลงองคป์ระกอบของบทท่ีมีอยูเ่ดิม 

เหยือ่ หมายถึง ตวัละครในเร่ืองมีรูปแบบของการตกเป็นเหยื่อท่ีเกิดจากส่ิงท่ีตนยงัคงยึดติด
จากความฝันท่ีอยากจะเป็น กฎหมายท่ีตนเองเทิดทูลวา่เป็นส่ิงทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม ความรักจากแม่ 
ความรักของหนุ่มสาว และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีตอ้งการเรียกร้องเสรีภาพให้ทุกคนไดรั้บความ
เท่าเทียมกนัในสังคม 

 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1)  จากการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ีท าให้รับรู้ไดว้า่การส่ือสารผา่นส่ือภาพยนตร์สามารถใชเ้ป็น
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดเร่ืองราวของบริบททางสังคมในอดีต ผา่นเน้ือเร่ืองท่ีห้วงของ
เวลาไม่ใชขี้ดจ ากดั 

2) จากการศึกษาเร่ืองสัมพนัธบท ท าให้เขา้ใจถึงกระบวนการในการผลิตซ ้ าของส่ือในยุคหลงั
สมยัใหม่ ท่ีมีรูปแบบของการเล่าเร่ืองราวซ ้ า หรือน าเร่ืองราวในอดีตกลบัมาเล่าใหม่ ผา่นส่ือภาพยนตร์ 
ซ่ึงไม่ไดท้  าใหเ้กิดการรู้แจง้ แต่ท าใหเ้กิดการระลึกถึงในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

3)  ผลการวิจยัสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษารูปแบบการเล่าเร่ือง และสัมพนัธบท                 
ของของภาพยนตร์เร่ืองอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต 



บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 ในการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์การเล่าเร่ืองในภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables”ผา่นกรอบ
ความคิดทางแนวคิด ทฤษฏี บทบาททางสังคม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาเป็นกรอบความคิดใน
การศึกษางานวจิยัซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

  2.1  แนวคิดองคป์ระกอบการเล่าเร่ือง 
  2.2แนวคิดเร่ืองสัมพนัธบท (Intertextuality) 
  2.3 แนวคิดนิยามของการโหยหาอดีต (Nostalgia) 
  2.4 บริบททางสังคม 
  2.5  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวคดิองค์ประกอบการเล่าเร่ือง 
 

ภาพยนตร์เป็นส่ือชนิดหน่ึงท่ีมีผลกระทบต่อผูท่ี้รับชมส่ืออย่างมาก วรรฌา ช านาญกิจ 
(2536) ไดก้ล่าววา่เร่ืองราวท่ีน าเสนอผา่นภาพยนตร์เปรียบดงักระจกท่ีสะทอ้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของมนุษยใ์หเ้ห็นส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม โดยภาพยนตร์มีหนา้ท่ีท่ีส าคญัคือการช้ีน า
ทางความคิด และเป็นส่ือท่ีสามารถสร้างค่านิยมทางสังคมได ้เม่ือมองถึงส่ือภาพยนตร์จะเห็นไดว้า่
เป็นส่ือท่ีมีผลทางบวกและทางลบต่อผูท่ี้รับชม จากเน้ือหาเร่ืองราวโดยภาพยนตร์จะมีหน้าท่ีหลกั
ทั้งส้ิน 4 หนา้ท่ีดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

1) หนา้ท่ีในการเล่าเร่ือง (Narrative Function) เพราะภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีน าเสนอ
การเล่าเร่ืองราวเพื่อส่งต่อไปใหก้บัผูช้ม 

2) หนา้ท่ีในการส่ืออารมณ์ (Emotional Function) การท าให้ผูท่ี้รับชมภาพยนตร์
เกิดอารมณ์ต่าง ๆ ร่วมเม่ือรับชม ถือเป็นหนา้ท่ีหลกั โดยผา่นการใชเ้ทคนิควิธีการต่าง ๆ เช่นการใช้
แสง สี เสียงประกอบ หรือเทคนิคการตดัต่อท่ีสมจริง เป็นตน้  
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3)หนา้ท่ีในการส่ือสารทางดา้นความคิด (Intellectual Function) จะมีอยูด่ว้ยกนั 2 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่  

(1) เป็นภาพยนตร์ท่ีผูผ้ลิตภาพยนตร์สอดแทรกแนวคิด อาจเป็นปรัชญา 
หรือขอ้คิดดี ๆ ไว ้เม่ือผูช้มไดรั้บชมอาจน าไปปรับใชใ้นชีวติได ้  

(2)  เป็นภาพยนตร์ท่ีผูผ้ลิตไม่ไดน้ าความคิดของตนเองเขา้ไปใส่ แต่เป็น
การผลิตภาพยนตร์ใหผู้ไ้ดรั้บชมใชค้วามคิด คิดตามไปกบัภาพยนตร์ 
  4)หนา้ท่ีในการสร้างความต่ืนตาต่ืนใจ (Spectacle Function) นอกจากภาพจะท่ีท า
ให้เกิดความหน้าต่ืนตาต่ืนใจภาพในภาพยนตร์แล้ว เสียง และดนตรีประกอบก็มีส่วนท่ีท าให้
ภาพยนตร์เกิดความน่าสนใจเพิ่มข้ึนเช่นกนั 
 รูปแบบการเล่าเร่ืองผา่นบทเพลง ส่วนใหญ่ภาพยนตร์จะใชบ้ทเพลงแทนความคิดของผูเ้ล่า
เร่ืองถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในภาพยนตร์ ซ่ึงท าใหเ้กิดทั้งการตีความของเหตุการณ์ และการช้ีน าอารมณ์
ของผูช้ม บทเพลงท่ีมีลกัษณะในการคลอบง าผูช้มผ่านบทเพลงนั้น มีอยูด่ว้ยกนั 2 ลกัษณะ คือบท
เพลงท่ีใชใ้นการปรุงสาร มีรูปแบบท่ีไม่ไดร้ะบุชดัเจนว่าบทเพลงท่ีบรรเลงแสดงความคิดของใคร 
จะเป็นการแสดงใหรู้้สึกไดถึ้งการตดัสินในการกระท าบางอยา่งท่ีเกิดข้ึนภายในภาพยนตร์ หรืออาจ
มีรูปแบบของบทเพลงท่ีแสดงให้รู้สึกไดถึ้งใจความส าคญัของเร่ือง ท าให้รู้สึกไดท้ั้งทางบวกและ
ทางลบ นอกจากน้ีการท่ีบทเพลงมีลักษณะเทิดทูนตวัละครท่ีมีบุญคุณ และประเทศชาติ หรือ        
บทเพลงท่ีแสดงออกถึงการขดัขืน จะมีรูปแบบของบทเพลงท่ีคอยปลุกเร้าอารมณ์ให้สู้ จากการ
กระท าของตวัละครท่ีขดัขืนต่ออ านาจของสังคม และตอ้งเผชิญกบัการต่อสู้ บทเพลงท่ีแสดงตวัตน
ของผูข้ดัขืน จะมีลกัษณะเน้ือหาท่ีแสดงถึงตวัตนของตวัละครท่ีถูกอ านาจทางสังคมกดข่ีเอาไว ้ใน
บางคร้ังเน้ือหาของภาพยนตร์แสดงใหเ้ห็นถึงการไม่เห็นดว้ยต่อสังคมโดยรวม 
 เม่ือดูถึงหน้าท่ีหลกัของภาพยนตร์จะพบวา่วิธีการเล่าเร่ืองมีความส าคญัเป็นอย่างมาก ซ่ึง
วธีิการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ สามารถแบ่งองคป์ระกอบออกไดด้งัน้ี 
 1)  โครงเร่ือง (Plot) 
 โครงเร่ือง เป็นรูปแบบของการร้อยเรียงเร่ืองราวในรูปแบบของการล าดบัเหตุการณ์ ผ่าน
การด าเนินเร่ืองตั้งแต่ตน้จนจบเร่ือง ซ่ึงอาจไม่ไดไ้ล่ไปตามล าดบัเหตุการณ์ แต่เหตุการณ์ต่าง ๆ จะ
ส่งผลต่อกนั (นิวฒัน์ ประสิทธวงวทิย,์ 2553) โดยผา่นรูปแบบของโครงสร้างแบบสามองค ์(Three-
act Structure) โดยมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี (จีรบุณย ์ทศันบรรจง, 2548)  
  องค์แรก จะเป็นช่วงตน้เร่ือง โดยมีลกัษณะเป็นการเล่าเปิดเร่ือง แนะน าตวัละคร 
วางเง่ือนไขท่ีจะมีความเก่ียวพนัในตอนต่อ ๆ ไป ซ่ึงมีจุดหักเหหลกั คือการช่วยผลกัดนัให้เร่ือง
ด าเนินต่อไป ผา่นเหตุการณ์หน่ึง ๆ จนอาจท าใหเ้ร่ืองเกิดการพลิกผนัและน าไปสู่เร่ืองราวต่าง ๆ  
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  องคท่ี์สอง ไดน้ าเสนอถึงความขดัแยง้หรือการเผชิญหนา้ของตวัละครกบัอุปสรรค
ท่ีตอ้งแกไ้ขเพื่อไปสู่ความส าเร็จ โดยจุดก่ึงกลางของเร่ือง บ่อยคร้ังจะมีการแนะน าตวัละครท่ีอาจ
เกิดข้ึนมาใหม่ และอาจมีการชกัน าความคิดของตวัละครเอกให้เปล่ียนความคิดท่ีเกิดข้ึนในช่วงตน้
ไป 
  องค์ท่ีสาม จะอยู่ในช่วงของการคล่ีคลายปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงผูรั้บชมจะเขา้ใจถึง
เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ตน้เร่ือง โดยมีฉากท่ีเป็นจุดสุดยอดของเร่ือง ท่ีตวัละครจะตอ้งเผชิญหนา้กบั
ส่ิงท่ีชัว่ร้าย และเป็นฉากท่ีมีความยิง่ใหญ่มากท่ีสุดของเร่ือง 
 Propp (1968อา้งถึงใน อุมาพร มะโรณีย,์ 2551) ไดก้ล่าวถึงหนา้ท่ีท่ีมีความสัมพนัธ์กนั โดย
แบ่งขั้นตอนการเล่าเร่ืองออกเป็น 13 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สถานการณ์เร่ิมตน้ (Initial Situation) เป็นการแนะน าสมาชิกของครอบครัว 
(ตวัละคร) แนะน าตวัวรีบุรุษ 
  (2) เกิดการพลดัพราก (Absentation) หน่ึงในสมาชิกครอบครัวพลดัพรากไป หรือ
มีส่ิงท่ีสูญหายไป 
  (3) การขดัขวาง (Interdiction) การขดัขวางเป้หมายของพระเอก 
  (4) ความรุนแรง (Viotation) การขดัขวางเป้าหมายของพระเอกโดยการใชค้วามรุนแรง 
  (5) การเป็นตวัร้าย (Villainy) ตวัละครผูร้้ายท่ีสร้างอนัตรายใหก้บัครอบครัว 
  (6) การเป็นส่ือ (Mediation) โชคชะตาร้าย พระเอกไดรั้บข่าวร้าย 
  (7) การไดรั้บของวเิศษ (Receipt of Magic Agent) พระเอกไดรั้บพลงัวเิศษ 
  (8) การเดินทางไปสถานท่ีต่าง ๆ (Spatial Transference) พระเอกออกคน้หา 
  (9) การต่อสู้ (Struggle) พระเอกต่อสู้กบัผูร้้าย 
  (10) การสถาปนาวรีบุรุษ (Branding) พระเอกไดรั้บการสถาปนา 
  (11) ชยัชนะ (Victory) ผูร้้ายถูกท าลาย 
  (12) การแอบอา้งสิทธ์ิ (Unfounded Claims) พระเอกตวัปลอมแอบอา้งสิทธ์ิ และ
ถูกเปิดเผย 
  (13) การแต่งงาน (Wedding) พระเอกแต่งงาน มีความสุข 
 เพญ็สิริ เศวตรวิหารี (2541) ไดแ้บ่งโครงเร่ืองออกเป็นลกัษณะต่าง ๆ กนั ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 8 
ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ลกัษณะของความรักของชายหญิง พบกนั รักกนั โกรธกนั คืนดีกนั หรือตอ้ง
ฝ่าฟันอุปสรรคสุดทา้ยก็สมหวงั 
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  (2) ลกัษณะของความรักสามเส้า เป็นเร่ืองราวของความรัก แต่เป็นรักสามเส้าท่ีตวั
ละครหลกัมีทั้งหมด 3 ตวัละคร โดยมีความสัมพนัธ์ท่ียากจะแกไ้ข 
  (3) ลกัษณะของความส าเร็จ เป็นเร่ืองราวท่ีตวัละครตอ้งต่อสู้ฝ่าฟันต่ออุปสรรค
เพื่อกา้วไปสู่ความส าเร็จ 
  (4) ลกัษณะของซินเดอเรลลา เป็นเร่ืองราวท่ีมีลกัษณะชวนให้นึกฝัน โดยเป็นเร่ืองราว
ท่ีพระเอกหรือนางเอกตอ้งตกทุกขไ์ดย้าก ถูกรังแก แต่ในท่ีสุดเร่ืองราวก็ถูกเปิดเผยมาวา่เธอหรือเขาเป็น
ทายาทของเศรษฐี 
  (5) ลกัษณะของคฤหาสน์ลึกลบั เป็นเร่ืองราวท่ีมีปมปัญหาซ่อนอยูใ่นคฤหาสน์ท่ีมี
ความสวยหรู หรือเป็นบา้นท่ีใหญ่โต เป็นสถานการณ์ท่ีด าเนินอยูภ่ายใตค้วามลึกลบัของสถานท่ี 
  (6) ลกัษณะของใครท าอะไร เป็นเร่ืองราวท่ีมีลกัษณะท่ีตอ้งคน้หาวา่เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ใครเป็นผูก้ระท า โดยจะเป็นเร่ืองราวท่ีเป็นคดีฆาตกรรม มีความลึกลบั  
  (7) ลกัษณะของแมวจบัหนู เป็นเร่ืองราวของการไล่ล่ากนัของตวัละคร 2 ฝ่าย โดย
ไม่ไดมี้การปกปิดตวัผูก้ระท า 
  (8)ลกัษณะของเพชรตดัเพชร เป็นเร่ืองราวของตวัละครเอก 2 คนท่ีอยูค่นละฝ่าย ท่ี
เป็นศตัรูต่อกนั และมีความชิงไหวชิงพริบกนั และมีสถานการณ์ท่ีพลิกผนั 
 2)แก่นความคิด (Theme) 
 แก่นความคิด คือ แก่นความคิดหลกัของเร่ืองท่ีคอยยึดโยงเร่ืองราวต่าง ๆ ผา่นรูปแบบการ
ส่ือสารท่ีผู ้สร้างภาพยนตร์ต้องการจะส่งสารไปให้กับผูช้ม ผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ ภายใน
ภาพยนตร์ ท่ีมาจาก ช่ือเร่ือง ตวัละคร สัญลกัษณ์ต่าง ๆ  เหตุการณ์หรือการกระท าของตวัละคร เป็นตน้ โดย
แก่นความคิดท่ีพบภายในภาพยนตร์ไดแ้บ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ แก่นความคิดหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวติศีลธรรม ธรรมชาติของมนุษย ์การวพิากษส์ังคม และค าถามเชิงปรัชญา (Boggs, 1978) ซ่ึงแก่น
เร่ืองอาจเป็นประโยคสั้น ๆ โดยภายในเร่ืองมกัมีแก่นความคิดเดียว หรือถา้มีแก่นความคิดอ่ืนแฝง
อยูก่็จะเป็นเพียงแก่นความคิดรองท่ีท าใหผู้ช้มเขา้ใจเร่ืองราวไดม้ากข้ึนเท่านั้น (นิวฒัน์ ประสิทธิวง-
วทิย,์ 2553) 
 ภาพยนตร์เร่ืองต่าง ๆ สามารถวเิคราะห์แก่นความคิดออกไดเ้ป็น 6 ประเภทไดแ้ก่ 
  (1) เน้ือเร่ืองเก่ียวกบัความรัก หรือท่ีเรียกว่าLove Themeไม่วา่จะเป็นความรักระหวา่ง
หนุ่มสาว สามี-ภรรยา โดยเป็นเร่ืองของการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน รวมไปถึงความรักในครอบครัว
ความสัมพนัธ์ของความรักท่ีเกิดข้ึนอยา่งไร หรือมีอุปสรรคอยา่งไร และจบลงอยา่งไร  
  (2) เน้ือเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากหลกัศีลธรรมในสังคมหรือท่ีเรียกวา่ Morality 
Themeโดยจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการท าความดี ว่าเป็นส่ิงจ าเป็น และเป็นส่ิงท่ีสังคม
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ปรารถนา หรือเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงคนท่ีเลือกระหวา่งท าความดีกบัความชัว่ และผลท่ีไดรั้บจาก
การเลือกท าในส่ิงนั้น 
  (3) เน้ือเร่ืองเป็นการแสดงให้เห็นถึงคนท่ีมีความพยายามท่ีจะกระท าส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีปรารถนา หรือท่ีเรียกว่า Idealism Themeอาจเป็นนักปฎิวติั ผูท่ี้มีอุดมการณ์
ชาตินิยม เสรีนิยม เป็นนักบวช หรือศิลปิน ซ่ึงมีความคิดท่ีแตกต่างไปจากคนทัว่ไป ซ่ึงอาจเป็น
ความคิดท่ีต่อตา้นกบัส่ิงท่ีสังคมมีอยู ่
  (4) เน้ือเร่ืองเก่ียวกบัอ านาจ หรือความขดัแยง้ระหวา่งคน 2 คน หรือ 2 กลุ่ม ท่ีมี
ความตอ้งการในส่ิงเดียวกนั หรือท่ีเรียกวา่ Power Themeเช่นความขดัแยง้ท่ีเกิดจากชนชั้น เป็นตน้ 
ซ่ึงตอ้งมีการฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอ านาจ 
  (5) เน้ือเร่ืองจะมีการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของคนท่ีท างานเพื่อให้ประสบ
ความส าเร็จโดยมีเป้าหมาย หรือท่ีเรียกวา่ Career Themeซ่ึงเป็นการท าเพื่อตนเอง โดยการฝ่าฟัน
อุปสรรคเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
  (6) เน้ือเร่ืองมีการน าเสนอการด าเนินชีวิตของคนในสังคมท่ีแตกต่างจากคนทัว่ไป 
เน่ืองจากมีสาเหตุต่าง ๆ หรือท่ีเรียกว่า Outcast Themeอาทิเช่น เป็นคนพิการ รูปร่างหน้าตาหน้า
เกลียด หรือเป็นนักโทษ โสเภณี เด็กก าพร้า เป็นตน้ ซ่ึงเน้ือเร่ืองจะแสดงให้เห็นถึงชีวิตของคน
เหล่าน้ี และปฏิกิริยาท่ีคนเหล่าน้ีแสดงออก และส่ิงท่ีสังคมปฏิบติัต่อเขา 
 3)ตวัละคร (Character) 
 ตวัละครภายในภาพยนตร์ เป็นส่วนหน่ึงในการเช่ือมโยงเร่ืองราว และเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ของภายในภาพยนตร์ ท าใหผู้ช้มเกิดความเขา้ใจไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน โดย Swain (1988) เป็นผูท่ี้กล่าวถึง
องคป์ระกอบท่ีตวัละครแต่ละตวัตอ้งมี คือส่วนของความคิด (Conception) และส่วนของพฤติกรรม
ท่ีมีการแสดงออก (Presentation) ท่ีผา่นความคิดและทศันคติของตวัละคร ซ่ึงเป็นลกัษณะภายนอก
ท่ีตวัละครแสดงออกมาผา่นบุคลิก 
 อุมาพร มะโรณีย ์(2551) ไดแ้บ่งประเภทของตวัละครออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
  (1)  ตวัละครท่ีมีลกัษณะเป็นแบบตายตวั (Typed Character) ตวัละครจะมีลกัษณะ
ของการมองเห็นไดเ้พียงดา้นเดียว โดยมกัมีนิสัยในแบบของบทละครทัว่ไป อาทิ ตวัละครพระเอก 
ตวัละครนางเอก หรือตวัละครตวัอิจฉา ซ่ึงไม่วา่จะเป็นละครเร่ืองใดก็มกัเป็นไปตามสูตรส าเร็จท่ีได้
วางไว ้และตวับทก็เป็นส่ิงท่ีผูช้มสามารถคาดการณ์ในตวัละครนั้น ๆ ได ้
  (2)  ตวัละครท่ีเห็นไดร้อบดา้น (Well-rounded Character) เป็นตวัละครท่ีมีความ
ลึกซ้ึง เขา้ใจยากกว่าตวัละครท่ีมีลกัษณะตายตวั มีลกัษณะท่ีคลา้ยคนจริง ๆ โดยมีทั้งส่วนดี และ
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ส่วนเสีย ตวัละครประเภทน้ีจะมีการพฒันาทางดา้นนิสัย หรือมีการเปล่ียนแปลงเจตคติเก่ียวกบัส่ิง
ต่าง ๆ ในชีวติ 

อุมาพร มะโรณีย ์(2551)ไดก้ล่าวถึงทฤษฏีของ Propp วา่ตวัละครตวัหน่ึงมีหลายบทบาท 
โดยได้มีการก าหนดลกัษณะของคู่ตรงขา้มของหน้าท่ีของตวัละคร (Functions) ของวีรบุรุษและ
ผูร้้าย แบ่งลกัษณะออกไดเ้ป็น 14 ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่1. 1ลกัษณะคู่ตรงขา้มของหนา้ท่ีของวรีบุรุษกบัผูร้้ายตามทฤษฏีของ Propp 
 

วรีบุรุษ (Hero) ผูร้้าย (Villain) 
มีความปรารถนาบางอยา่ง  
(Seeking Something) 

เป็นผูข้ดัขวางวรีบุรุษ (Hinders Hero) 

ไดรั้บความทุกขจ์ากการกระท าของผูร้้าย 
(Suffers from villain’s act) 

จดัการกบัวรีบุรุษ (Punishes Hero) 

ประสบความล าบากแสนสาหสั  
(Undergoes Ordeals) 

คอยสร้างอุปสรรคขดัขวางตวัเอก 
(Makes Hero Undergoes Ordeals) 

มีการแจง้ข่าวสารถึง (is Dispatch) 
 

ผกูมดัในการตามล่า (Engage in Reconnaissance) 

ไดผู้ช่้วย หรือพลงัอ านาจ  
(Gets Helps/Magic Power) 

มีลูกนอ้งหรือมีทกัษะทางชัว่ร้าย 
(Has Henchmen/Evil Skills) 

เป็นวรีบุรุษ (Heroines/Rescued) เป็นผูมี้เสน่ห์เล่ห์กล (Enchantress/Bewitch Heroes) 
ปราบผูร้้ายส าเร็จ (Seeming Villainesses) พระเอกจอมปลอมกลายเป็นผูร้้าย 

(False Heroes Shown to be Evil) 
มีความรัก (Love) มีความทะเยอทะยาน (Lust) 
เป็นหนุ่ม (Young/Son) แก่ (Old/Father) 
รูปร่างหนา้ตาดี (Handsome) น่าเกลียด มกัผดิธรรมชาติ (Ugly/Often Grotesque) 
มีความสันโดษ (Individualists) ชอบสะสม (Collectivists) 
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ตารางที ่1. 1ลกัษณะคู่ตรงขา้มของหนา้ท่ีของวีรบุรุษกบัผูร้้ายตามทฤษฏีของ Propp (ต่อ) 
 

วรีบุรุษ (Hero) ผูร้้าย (Villain) 
มีจินตนาการ สร้างส่ิงใหม่  
(Imagination, Invention) 

มีเทคโนโลย ีมีแรงคน (Technology/Manpower) 

มีภาพลกัษณ์เป็นผูใ้ห ้(Find donor Figure) อุปสรรคขดัขวางการให ้(Hinders finding Donor) 
ปราบผูร้้ายจนพา่ยแพ ้(Defeats Villain) พา่ยแพต่้อวรีบุรุษ (Loses to Hero) 
  

คุณสมบติัของตวัละครมีส่วนส าคญัท่ีท าใหผู้รั้บชมเขา้ใจถึงการกระท าของตวัละครภายใน
ภาพยนตร์ ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

(1) ตวัละครท่ีเป็นผูก้ระท าหรือ Active Characterโดยตวัละครท่ีมีลกัษณะเป็น
ผูก้ระท าจะเป็นผูท่ี้ด าเนินเร่ืองตั้งแต่ตน้เร่ืองจนจบ ผา่นเป้าหมายของตวัละครท่ีสร้างให้ผูช้มสนใจ 
และติดตาม                   

(2) ตวัละครท่ีเป็นผูถู้กกระท า หรือ Passive Characterโดยตวัละครท่ีมีลกัษณะเป็น
ผูถู้กกระท าจากผูอ่ื้นหรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลจากผูอ่ื้นและตอ้งท าตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึน 
 ลกัษณะของการออกแบบตวัละครจะท าใหท้ราบวา่ตวัละครมีลกัษณะเป็นอยา่งไรสามารถ
แบ่งไดอ้อกเป็น 6 รูปแบบดว้ยกนั ไดแ้ก่ (Bryan, 2011) 
  (1) รูปแบบของตวัละครท่ีมีภาพลกัษณ์ของผูท่ี้กลา้หาญต่อสู่กบัส่ิงเลวร้าย เป็นผูท่ี้
กระท าการเพื่อส่วนรวม และพบเจอกบัเหตุการณ์ในอดีตท่ีสร้างความมุ่งมัน่ เพื่อจะพิสูจน์ตวัเอง 
และมกัมีลกัษณะเฉพาะตวัโดยเรียกรูปแบบน้ีวา่Hero Archetype 
  (2) รูปแบบของตวัละครท่ีมีภาพลกัษณ์ทางลบ เป็นดา้นมืดของจิตใจท่ีตวัละครมกัซ้อน
เอาไวไ้ม่ใหใ้ครรับรู้ หรือเป็นตวัร้ายท่ีผูค้นไม่ตอ้งการ จากความโหดเห้ียม หรือความลบัท่ีซ้อมเอาไว ้
ซ่ึงมีลกัษณะท่ีตรงกนัขา้มกบัตวัละครท่ีเป็นวีรบุรุษ หรือเป็นตวัละครท่ีจะเป็นอุปสรรคให้ตวัละคร
ท่ีเป็นวรีบุรุษตอ้งเอาชนะไปใหไ้ดโ้ดยเรียกรูปแบบน้ีวา่ Shadow Archetype 
  (3)  รูปแบบของตวัละครท่ีสร้างเสียงหัวเราะให้กบัผูช้ม ผ่านการกระท าท่ีสร้างความ
สับสน หรือความโง่เขลาในสถานการณ์หน่ึง ๆ ซ่ึงอาจไม่ใช่ส่ิงท่ีตั้งใจ แต่สร้างเสียงหัวเราะได ้โดยเรียก
รูปแบบน้ีวา่ Fool Archetype 
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  (4) รูปแบบของตวัละครท่ีมีลกัษณะท่ีดึงดูดเพศตรงขา้มของตน เรียกรูปแบบน้ีวา่
Animus, Anima Archetypeโดยตวัละครท่ีมีลกัษณะของผูช้ายในสายตาของผูห้ญิง เรียกวา่ Animus 
และตวัละครท่ีมีลกัษณะของผูห้ญิงในสายตาของผูช้าย เรียกวา่ Anima 
  (5) รูปแบบของตวัละครท่ีมีภาพลกัษณ์เป็นผูสู้งอายุ หรือเป็นผูมี้ความรู้ ท่ีจะสามารถ
ช้ีแนะแนวทางเพื่อให้ตวัละครหลกัไดบ้รรลุถึงความสามารถท่ีแทจ้ริงทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงมกัเป็น
ตวัละครพอ่แม่ ผูป้กครอง เป็นตน้ ท่ีมีการสั่งสอนผูอ่ื้นโดยเรียกรูปแบบน้ีวา่Mentor Archetype 
  (6) รูปแบบของตวัละครท่ีมีการใชก้ลอุบายหรือเล่ห์เหล่ียมเพื่อท าให้ตนไดผ้ลประโยชน์ 
ซ่ึงอาจเป็นตวัละครท่ีดี หรือร้ายก็ได้ แค่มีนิสัยท่ีชอบหลอกลวงหรือป่ันหัวผูอ่ื้นเพื่อให้ได้ตามท่ีตน
ตอ้งการโดยเรียกรูปแบบน้ีวา่Trickster Archetype 
 4) ความขดัแยง้ (Conflict) 
 ความขดัแยง้เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีท าให้ภาพยนตร์เกิดความหนา้สนใจ ผา่นอุปสรรคใน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับตวัละคร โดยรักศานต์วิวฒัน์สินอุดม (2547)ได้ให้ความหมายว่า 
“ความขดัแยง้เป็นอุปสรรคท่ีคอยขดัขวางและจ าเป็นท่ีตวัละครจะตอ้งเอาชนะอุปสรรคนั้น” โดย
ปมอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจะเป็นปรปักษต่์อวิธีการในการแกไ้ขปัญหาของตวัละคร โดยความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนภายในภาพยนตร์สามารถจ าแนกได ้4 ประเภทดว้ยกนั ไดแ้ก่ (กาญจนา แกว้เทพ, 2542) 
  (1)  ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหว่างมนุษยก์บัมนุษยด์ว้ยกนั คือ การท่ีตวัละครทั้งสอง
ฝ่ายไม่ลงรอยกนั หรือพยายามท าลายลา้งกนั เช่น ตวัละครนกัโทษกบัผูคุ้ม เป็นตน้ 
  (2)  ความขดัแยง้กนัภายในจิตใจ คือ ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของตวัละคร ท า
ให้เกิดความสับสน หรือยุง่ยากใจในการตดัสินใจเพื่อกระท าส่ิงหน่ึง เช่น ความขดัแยง้ภายในจิตใจ
ของตวัละครท่ีมีความสับสนว่าควรจะเปิดเผยตวัตนท่ีแทจ้ริงเพื่อไม่ให้คนอ่ืนตอ้งมารับโทษแทน
ตน เป็นตน้ 
  (3) ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ เป็นการท่ีตวัละครอาจต่อสู้กบัภยั
ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน หรือต่อสู้กบัความตายท่ีไม่มีทางท่ีผูใ้ดจะหนีพน้ 
  (4) ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงเหนือธรรมชาติ เป็นภาพยนตร์ท่ีเก่ียวกับ
ภูตผ ีเป็นตน้ 
 ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบคู่ขดัแยง้ หรือคู่ตรงขา้ม (Binary Opposition) กาญจนา แกว้
เทพ, กิตติ กนัภยั, ปริชาต สถาปิตานนท ์สโรบล. (2543)ไดมี้การอธิบายความหมายของโซซูร์ ไวว้า่ 
“หากค าถามวา่ อะไรคือววั เราจะตอบค าถามน้ีไดก้็ต่อเม่ือเรารู้วา่ อะไรไม่ใช่ววั หรือค าถามโรแมน
ติกท่ีว่า อะไรคือรัก ก็ตอ้งมีการแยกให้ออกว่า อะไรไม่ใช่รัก” การเปรียบเทียบคู่ตรงขา้ม ท าให้
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สามารถท่ีจะเขา้ใจถึงความหมายไดง่้ายยิ่งข้ึน และมนุษยส่์วนใหญ่ก็มีการใช้กรอบแนวคิดในการ
เปรียบเทียบคู่ตรงขา้มอยูแ่ลว้ 

5) มุมมอง หรือจุดยนืในการเล่าเร่ือง (Point of View) 
 จุดยืนในการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์มีความส าคญัอยา่งมาก เพราะในภาพยนตร์แต่ละเร่ือง
จะมีความแตกต่างกนั ในการสร้างความรู้สึก หรือส่งต่ออารมณ์ความรู้สึกไปยงัผูรั้บชม ซ่ึงข้ึนอยู่
กับผูส้ร้างว่าต้องการสร้างให้จุดยืนของเร่ืองเป็นเช่นไร โดยจุดยืนในการเล่าเร่ืองมีทั้ งหมด 4 
ประเภทดว้ยกนั ไดแ้ก่ (Giannetti, 1972) 
  (1)  การเล่าเร่ืองจากมุมมองของบุคคลท่ีหน่ึง (The First-Person Narrator) เป็นการ
เล่าเร่ืองท่ีตวัละครเอกเป็นผูท้  าการเล่าเร่ืองเอง จะมีขอ้ท่ีสามารถสังเกตเห็นได ้คือค าท่ีปรากฏจะ
พบวา่มีค าวา่ “ผม” หรือ “ฉนั” อยูเ่สมอ ขอ้ดีของการเล่าเร่ืองชนิดน้ีคือ การไดใ้กลชิ้ดกบัเหตุการณ์ 
เพราะวา่ตวัละครเป็นผูเ้ล่าเร่ืองน้ีเอง โดยจะพบในภาพยนตร์ประเภท อตัชีวประวติั เป็นตน้ 
  (2) การเล่าเร่ืองจากมุมมองของบุคคลท่ีสาม (The Third-Person Narrator) เป็นการท่ีผู ้
เล่าไดเ้ล่าเร่ืองผา่นตวัละครอ่ืน หรือเหตุการณ์อ่ืน ท่ีผูเ้ล่าไดพ้บเห็นหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
  (3)  การเล่าเร่ืองจากมุมมองท่ีเป็นกลาง (The Objective) เป็นการเล่าเร่ืองท่ีผูส้ร้าง
พยายามเล่าเร่ืองออกมาใหมี้ความเป็นกลาง ดงันั้นภายในเร่ืองราวจึงไม่ท าให้ผูช้มสามารถเขา้ถึงตวั
ละครไดอ้ยา่งลึกซ้ึง เน่ืองจากเป็นการเล่าจากวงนอก จะสามารถสังเกตไดจ้าก มุมกลอ้งท่ีไม่ใช่มุม
สูง หรือไม่มีฟิลเตอร์ท่ีใชใ้นการปรับแต่งภาพ เพราะจะท าใหภ้าพยนตร์ขาดความสมจริง จะพบการ
เล่าเร่ืองในลกัษณะน้ีไดจ้ากภาพยนตร์ข่าวสารคดี เป็นตน้ 
  (4)  การเล่าเร่ืองแบบรู้รอบดา้น (The Omniscent) เป็นการเล่าเร่ืองท่ีไร้ซ่ึงขอ้จ ากดั 
และผูช้มสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกของตวัละครได้ ในส่วนของสถานท่ี และเหตุการณ์ต่าง ๆ ก็ไร้
ซ่ึงขอ้จ ากดัดา้นเวลา ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีภาพยนตร์ส่วนใหญ่นิยมใช ้
 6)ฉาก (Setting) 
 องคป์ระกอบของฉากมีส าคญัในการเล่าเร่ือง เพราะแสดงให้เห็นถึงความหมายบางอยา่งท่ี
ผูส้ร้างภาพยนตร์ก าลงัจะส่ือสารกบัผูช้ม ซ่ึงฉากในเร่ืองเล่าจะประกอบไปดว้ย 2 ส่วนดว้ยกนั คือ 
ส่วนของช่วงเวลา (Time) แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาท่ีเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึน เช่น หากภายในหนัง
ตอ้งการให้ทราบว่าอยู่ในสมยัหลงัการปฏิวติัฝร่ังเศส ฉากภายในเร่ืองก็จะมีรูปแบบของประเทศ
ฝร่ังเศสในช่วงนั้น และส่วนของสถานท่ี (Location) เป็นการก าหนดถึงเหตุการณ์และการกระท า
ของตวัละคร เช่น ฉากในซอยแคบท่ีพื้นเตม็ไปดว้ยคราบเลือด เป็นตน้ 
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 ฉากแต่ละฉาก สะทอ้นให้เห็นถึงบริบทของสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม วา่เป็นเช่นไรโดย
ฉากอาจท าหนา้ท่ีเป็นประหน่ึงตวัละคร ท่ีคอยบอกเล่าเร่ืองราว และกระตุน้อารมณ์ความรู้สึกของ
ผูช้มใหเ้กิดอารมณ์ร่วมไปกบัตวัละครได ้
 7)  สัญลกัษณ์พิเศษ (Special Symbol) 
 ภายในภาพยนตร์จะปรากฏสัญลกัษณ์พิเศษท่ีเป็นตวัแทนในการส่ือความหมายในรูปของ
ภาพและเสียง 2 ชนิดดว้ยกนัคือ  

(1) ผา่นสัญลกัษณ์ของภาพ มีลกัษณะเป็นภาพ ท่ีภาพยนตร์มีการน าเสนอภาพนั้นซ ้ า ๆ 
เช่นภาพยนตร์ตอ้งการน าเสนอความยากจนของผูค้น อาจน าเสนอผ่านภาพของบา้นเรือนท่ีทรุด
โทรม สกปรก เป็นตน้ 

(2)  สัญลกัษณ์ของเสียง เป็นเสียงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในภาพยนตร์ เช่นอาจมาจาก
เสียงดนตรีประกอบฉากท่ีมีเสียงกลองรัว ท าใหผู้ฟั้งเขา้ใจถึงเหตุการณ์ หรืออารมณ์ของตวัละครใน
ฉาก วา่ก าลงัรู้สึกเป็นเช่นไร เป็นตน้ 
 สรุปได้ว่า รูปแบบของการเล่าเร่ืองเป็นส่ิงท่ีส าคญั ท าให้เขา้ใจถึงความหมาย และแบบ
แผนในการด าเนินเร่ืองของภาพยนตร์ไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน และการท่ีภาพยนตร์มีรูปแบบการน าเสนอ
เร่ืองราวโดยน าเอาบทเพลงมาใชแ้ทนค าพูดจะช่วยให้เกิดการเช่ือมโยงกนัของบุคลิกลกัษณะของ
ตวัละคร และในส่วนท่ีตวัละครตอ้งการจะส่ือความหมายไดช้ดัเจน (นิโลบล วงศภ์ทัรนนท์, 2555) 
และเขา้ถึงอารมณ์ท่ีตวับทเพลงส่งมาไดดี้ยิ่งข้ึนผูว้ิจยัจึงไดน้ าแนวคิดองคป์ระกอบการเล่าเร่ืองมา
ช่วยในการวเิคราะห์เพื่อสร้างความเขา้ใจถึงวธีิการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ 
 

2.2 แนวคดิเร่ืองสัมพนัธบท (Intertextuality) 
 

แนวคิดเก่ียวกับสัมพนัธบท (Intertextuality)เจตนา นาควชัระ (2532)ได้กล่าวว่า Julia 
Kristeva เป็นผูท่ี้ริเร่ิมใชค้  าวา่ ‚Intertextuality‛ โดยแนวคิดทางดา้นสัมพนัธบทเกิดข้ึนจากกรท่ีผู ้
ริเร่ิมไดไ้ปใชชี้วติอยูใ่นฝร่ังเศส และเกิดการก่อตวัทางความคิดในดา้นมโนทศัน์ท่ีเก่ียวกบัสัมพนัธ-
บท และมีช่ือเสียงในแวดวงวชิาการของประเทศฝร่ังเศส 
 แนวคิดทางดา้นสัมพนัธบท (Intertextuality) เป็นแนวคิดท่ีส่วนใหญ่แวดวงวรรณกรรม
ศึกษามีการใหค้วามส าคญั เพราะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์วรรณกรรมในแง่ของการเช่ือมโยง 
ตลอดจนมีอิทธิพลท่ีส่งทอดถึงกัน รวมทั้งการท าให้นักวิชาการด้านวรรณกรรมศึกษาเห็นถึง
ความส าคญัของการศึกษาวรรณกรรมในฐานะการศึกษาในแบบ “สหวิทยาการ” (พิเชฐ แสงทอง, 
2555)  



17 

 สุรสม กฤษณะจูฑะ (2549) ไดใ้หค้วามหมายของ “สัมพนัธบท” วา่เป็นมโนทศัน์ท่ีมีความ
พยายามท่ีจะออกจากกรอบความคิดท่ีอยูภ่ายใตข้องสังคมทุนนิยม และมีความตอ้งการท่ีจะขา้มพน้
ไปจากปรัชญาทนัสมยันิยม (Modernism)  
 ดวงมน จิตร์จ านงค ์(2549) เป็นอีกผูห้น่ึงท่ีให้ค  านิยามของ สัมพนัธบท หรือสหบท วา่เป็น
การมองถึงการพาดพิง ในดา้นเน้ือหาหรือแนวคิดท่ีผูส้ร้างงานรับรู้และไม่รู้ตวั หรือเป็นผลงานท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบัสังคมและวฒันธรรม  
 นอกจากน้ี Berger (อา้งถึงใน พิเชฐ แสงทอง, 2555) ไดใ้ห้ค  านิยามของสัมพนัธบทวา่ เป็น
การใช้หรือเป็นการสร้างตวับทใหม่ ซ่ึงอาจรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ได้ จากตวับทเดิมท่ีมีอยู่ ท  าให้เกิด
กระบวนการสัมพนัธบทท่ีมี “ตวับทตน้ทาง” และ “ตวับทปลายทาง” พิเชฐ แสงทอง(2555) ได้
กล่าวถึงนกัภาษาศาสตร์ชาวรัสเซีย ท่ีช่ือวา่ M. Bakhtin ไดใ้ห้แนวคิดทางสัมพนัธบทวา่ “เม่ือใดก็
ตามท่ีคนเราไดพ้ดู และส่ิงท่ีเราพูดมีความผกูพนักบัส่ิงท่ีพูดในอดีต ค าพูดนั้นก็มีโอกาสท่ีจะถูกพูด
ถึงในอนาคต ซ่ึงแนวคิดทางดา้นสัมพนัธบทถือเป็นรากฐานของการส่ือสารต่อกนั” 
 สัมพนัธบทในระหวา่งการส่ือสาร พิเชฐ แสงทอง (2555) ไดแ้บ่งออกเป็น 2 แบบดว้ยกนั
ไดแ้ก่ 
  (1) สัมพนัธบทในแบบจิตส านึก ท่ีมีรูปแบบของการเช่ือมโยงเน้ือหา ท่ีเป็นการโตแ้ยง้ 
การโตต้อบ โดยเม่ือผูรั้บสารเห็นเน้ือหาอย่างหน่ึงก็จะสามารถโยงเน้ือหาในอีกส่วนหน่ึงให้เป็น
เร่ืองเดียวกนัได ้นอกจากการโตแ้ยง้ และการโตต้อบแลว้นั้น ยงัมีการลอ้เลียน เสียดสี ท่ีท าให้เกิด
ความน่าสนใจ ความตลก ซ่ึงแตกต่างออกไปจากเร่ืองตน้แบบ 
  (2) สัมพนัธบทในแบบไร้จิตส านึก มีรูปแบบของการท่ีผูป้ระพนัธ์ไม่ไดต้ั้งใจให้
เน้ือหามีความหมายกนั จากการใชว้ตัถุดิบท่ีเหมือนกนั หรือมีความตกต่างกนั อาทิ โครงเร่ือง การ
ด าเนินเร่ือง ลกัษณะตวัละคร ละครท่ีมีลกัษณะร่วมกนั เป็นตน้ 
 Berger (อา้งถึงใน พิเชฐ แสงทอง, 2555) ไดก้ล่าวถึงสัมพนัธบทท่ีมี “การเขียนลอ้เลียนวา่
เป็นการลอกเลียนของตวับทอยา่งมีอารมณ์ขนั (A parody is a humorous imitation of a text.)” ซ่ึง
เป็นการอธิบายถึงการเช่ือมโยงเน้ือหาในแบบจิตส านึก โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท
ดงัต่อไปน้ี 
  (1) การเขียนลอ้เลียนเน้ือหา (Parody of Text.) 
  (2) การเขียนลอ้เลียนรูปแบบความถนดัของผูป้ระพนัธ์ หรือศิลปิน (Parody of Styles of 
Particular Authors or Artists.) 
  (3) การเขียนลอ้เลียนตามประเภทเน้ือหา (Parody of Genres.) 
  



18 

Fiske (1987) ไดมี้การจ าแนกสัมพนัธบทออกเป็น 2 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 
  (1) สัมพนัธบทแนวนอน (Horizontal Intertextuality) มีรูปแบบเป็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวับทปฐมภูมิ (Primary Text) โดยท่ีระหวา่งผูส่้ง และผูผ้ลิตมีการหยิบยืมส่วนประกอบ            
ต่าง ๆ ของตวับทหน่ึง เช่น สัมพนัธบทระหวา่งประเภทรายการ ตวัละคร นกัแสดง เน้ือหา เป็นตน้ 
ซ่ึงมีการท าใหเ้ห็นวา่เป็นการหยบิยมืมาจากบทประพนัธ์จากนวนิยาย และน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ 
หรือละครโทรทศัน์ เป็นตน้ 
  (2) สัมพนัธบทแนวด่ิง (Vertical Intertextuality) มีรูปแบบเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวับทปฐมภูมิกบัตวับทอ่ืน ๆ ท่ีมีความแตกต่างกนั โดยมีการอา้งอิงไวอ้ยา่งขดัเจน ในส่วนของระดบั
ทุติยภูมิ เช่น คอลมัน์วิจารณ์ภาพยนตร์ ในระดบัทุติยภูมิ เป็นความคิดเห็นของผูอ่้านต่อบทวิจารณ์
ดงักล่าว 
 สัมพนัธบท ท่ีเป็นเร่ืองของการถ่ายโยงองค์ประกอบต่าง ๆ จากตวับทแรกไปยงัตวับทท่ี
สอง หากตวับททั้งสองอยูใ่นส่วนของ Genre ท่ีองค์ประกอบท่ีมีความเหมือนกบัการกระโดดขา้ม
ระหว่าง Genre ซ่ึงมีโอกาสเกิดข้ึนไดง่้าย (พิเชฐ แสงทอง, 2555) โดยการเช่ือมโยง หรือวิธีการ            
ถ่ายโยง หรืออา้งอิงระหว่างตวับท มีรูปแบบการวดัหลายรูปแบบ ทั้งการวดัในรูปแบบของเชิง
ปริมาณ ท่ีเป็นการเปรียบเทียบระหวา่งสองตวับท ดูจากการเพิ่ม ลด หรือตดั จากค่ามากไปนอ้ยได้
เท่าไหร่ หรือรูปแบบของเชิงคุณภาพ ท่ีเป็นการเช่ือมโยงระหว่างตวับทแรกและตวับทหลงั ซ่ึงมี
รูปแบบดงัน้ี (พิเชฐ แสงทอง, 2555) 

(1) การซ่อนเร้นวา่เป็นกรเช่ือมโยงในแบบคร่ึง ๆ กลาง ๆ   
(2) การซ่อนเร้นเอาไว ้ถึง “สายสัมพนัธ์กนั” ทั้งหมด 
(3) ผูผ้ลิตก่ึง ๆ  ท่ีจะรู้ตวั และตั้งใจวา่จะหยบิองคป์ระกอบจากตวับทแรกมาผลิตซ ้ า 
(4) การหยบิของเก่ามาใชอ้ยา่งไม่ไดต้ั้งใจ 
(5) ผูผ้ลิตมากการน าเอาของเก่ามาใช ้แต่ยงัมีการปิดบงั 
(6) มีการน าเอาของเก่ามาดดัแปลงแกไ้ข 
(7) มีการน ามาตีความใหม่อยา่งตั้งใจ 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหวา่งบทตน้ทาง และตวับทท่ีถูกต่อยอดมาจากตวับทแรก คือ
ตวับทปลายทาง ท่ีมีสัมพนัธบททั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ มีอะไรท่ีหายไปบา้ง มีอะไรท่ี
เพิ่มข้ึนมาบา้ง หรืออะไรท่ีถูกตดัไปบา้ง แบ่งออกไดด้งัต่อไปน้ี (นพพร ประชากุล, 2543) 

(1) การขยายความ (Extension) มีรูปแบบของการท่ีตวัปลายทางมีการเพิ่มเติมเน้ือหา
อะไรซ่ึงตัวบทต้นทางไม่มีบ้าง การมีเหตุผลอะไรในการเพิ่มเติม โดยในส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเป็น
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ความสัมพนัธ์กับตัวบทแล้วเป็นอย่างไร หรือท าเพื่ออะไร การขยายความท าให้ผลทั้ งหมด
เปล่ียนแปลงไปหรือไม่ 

(2) การตดัทอน (Reduction) มีรูปแบบของตวับทปลายทางท่ีโดนถูกตดัทอนจากเน้ือหา
อะไรจากตวับทตน้ทางลงบา้ง มีเหตุผลอะไรในการตดัทอน การตดัทอนส่งผลถึงเร่ืองความหมายของตวั
บทหรือไม่ 

(3) การดดัแปลง (Modification) มีรูปแบบของตวับทปลายทางท่ีมีการดดัแปลงเน้ือหา
อะไรจนท าใหต้วับทตน้ทางมีรูปลกัษณ์ไม่เหมือนเดิม หรืออะไรท่ีแตกต่างไปจากเดิม 

สรุปไดว้า่ สัมพนัธบท เป็นส่ิงท่ีนิยมกนัในการน ามาวิเคราะห์เร่ืองราว โดยเป็นความสัมพนัธ์ท่ี
ท าใหเ้กิดการเช่ือมโยงกนัของตวับทต่าง ๆ จากสัญลกัษณ์ท่ีมีอยู ่ดงันั้นแนวคิดน้ีจะช่วยเป็นกรอบใน
การสร้างความเขา้ใจถึงการท่ีภาพยนตร์ถึงการเช่ือมโยงเร่ืองราวของตวับท 
 

2.3 แนวคดินิยามของการโหยหาอดีต (Nostalgia) 
 

แนวคิดเก่ียวกบัการโหยหาอดีต หรือ “นอสทลัเจีย” กาญจนา แกว้เทพ (2549) ไดก้ล่าวไว้
ว่า การท่ีจะพูดถึงส่ิงต่าง ๆ ความคิด หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้ น มักมีการระบุเวลาเกิดข้ึน 
โดยเฉพาะเม่ือจะกล่าวถึงการเปล่ียนแปลง ก็ย่อมมีเวลาเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงการมองถึงเวลานั้นมี
หลายรูปแบบ ทั้งการมองกลบัไปยงัอดีต หรือการมองไปยงัอนาคตขา้งหนา้ ซ่ึงการมองยอ้นกลบั
หรือมองไปขา้งหน้านั้น ส่ิงท่ีใช้ คือ “จินตนาการ” ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารผ่านระบบของ
ความทรงจ าหรือประสบการณ์ท่ีระลึกถึง โดยประสบการณ์เหล่าน้ีได้ถูกหล่อหลอมผ่าน
ประสบการณ์ชีวติและประสบการณ์ทางวฒันธรรม 
 นกัคิดอยา่ง McLuhan (1960 อา้งถึงในO’Sullivan, 1998) เป็นผูท่ี้กล่าวถึงแนวคิดกระจกมอง
หลงั (Car’s rear-view mirror) ไดอ้ธิบายถึงส่ือท่ีสามารถสร้างความรับรู้ของคนในเร่ืองราวอดีต ผา่น
การประกอบสร้างมุมมองของเหตุการณ์ และกระบวนการแห่งเร่ืองราวในอดีต ซ่ึงส่ิงท่ีปรากฏผา่น
ส่ืออาจเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต แต่มีการแทนท่ีและถ่ายทอดในรูปแบบของการจ าลอง ภาพลวง
ตาและจินตนาการ 
 เม่ือมองในแง่มุมของประวติัศาสตร์ จะพบว่าประวติัศาสตร์เป็นเร่ืองราวท่ีเกิดจากการ
สนทนากันของเร่ืองราวในอดีตและปัจจุบนั โดยอาจเห็นได้ในส่ือต่าง ๆ อาทิส่ือภาพยนตร์ท่ี
บางคร้ังผูผ้ลิตภาพยนตร์ได้สะท้อนเร่ืองราวภายในอดีตผ่านแง่มุมของประวติัศาสตร์ ผ่านการ
ประกอบสร้างความจริงให้เห็นถึงแง่มุมของภาพยนตร์อิงประวติัศาสตร์ โดยความจริงท่ีเกิดข้ึนได้
ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านเทคนิคด้านภาพ แสง สี ท่ีท าให้ผูช้มสัมผสัถึงบรรยากาศท่ีเป็นอดีต ซ่ึง
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เร่ืองราวท่ีถ่ายทอดผ่านอดีต ในแง่มุมของนอสทลัเจีย ไดบ้อกไวว้่าการหวนกลบัไปยงัอดีตท่ีผูค้น
ในสังคมมีคลงัความรู้อยูแ่ลว้นั้น จะมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บความนิยมจากผูช้ม ซ่ึงเป็นกลยุทธ์รูปแบบ
หน่ึงท่ีสร้างความแตกต่างให้กบัส่ือท่ีไดแ้สดงออกไป และภายในเน้ือหาของส่ือท่ีไดน้ าเสนอผ่าน
เร่ืองราวในอดีต อาจแฝงความหมายท่ีส่งไปยงัผูช้ม ซ่ึงความหมายท่ีแฝงอาจเพื่อกระตุน้ให้คนส านึก
รักประเทศชาติ หรืออาจสะทอ้นผา่นบทเรียนท่ีเป็นเหตุการณ์ในอดีต ผา่นภาพของการสู้รบ จนท า
ใหเ้กิดการศูนยเ์สีย และท าใหผู้ท่ี้ไดรั้บชมไม่อยากจะท าส่ิงท่ีมีความคลา้ยกบัเหตุการณ์นั้น 
 แง่มุมของแนวคิดยคุหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism) ท่ีมีอิทธิพลต่อแนวคิดการโหยหาอดีต
(Nostalgia) โดยแนวคิดยุคหลงัสมยัใหม่ มีรูปแบบเป็นการปฏิเสธส่ิงท่ีเช่ือว่าเป็นความจริง โดยมี
แนวคิดใหม่วา่ ไม่มีขอ้เทจ็จริงใดใชไ้ดก้บัทุกเหตุการณ์ ทุกเวลา ทุกโอกาส ซ่ึงเหตุผลหรือความจริง
ไม่ไดมี้เพียงอยา่งเดียว แนวคิดยุคหลงัสมยัใหม่จะให้ความส าคญัในแนวระนาบ มีรูปแบบเป็นการ
มองสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนไปของสังคมภายใตเ้ง่ือนไขและบริบทท่ีเปล่ียนไป  โดยไม่เช่ือมัน่ในทุก
ส่ิงทุกอยา่งท่ีเคยเป็นรากฐานของยุคสมยัใหม่ (กาญจนา แกว้เทพ และคนอ่ืน ๆ, 2554) และแนวคิด
ยุคหลงัสมยัใหม่มีความเก่ียวขอ้งกบัแง่มุมแห่ง “เวลา” โดยแนวคิดยุคหลงัสมยัใหม่ “ไม่ไดส้ร้าง
อะไรใหม่ แต่เป็นการหยิบอดีตมาใช้ใหม่” ซ่ึงกาญจนา แกว้เทพ และคนอ่ืน ๆ (2554) ไดก้ล่าวถึง
ความสามารถในการอธิบายแนวคิดเก่ียวกบัการโหยหาอดีตในแง่มุมต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
  1)  นอสทลัเจียท่ีกล่าวถึงเร่ืองของอารมณ์ท่ีโหยหาอดีตท่ีผา่นพน้ไปแลว้หรือท่ีเรียกวา่ 
Nostalgia as Emotionรูปแบบของอารมณ์ท่ีปรากฏไม่ใชเ้พียงอารมณ์ท่ีเศร้าหรือทุกข์ใจเพียงอย่าง
เดียว แต่เป็นการรวมกนัของทั้งอารมณ์รัก เศร้า หวาดกลวั อิจฉาริษยา มารวมเขา้ดว้ยกนั 
  2)  นอสทลัเจียท่ีกล่าวถึงความซบัซ้อนกวา่การท่ีร าลึกถึงอดีต หรือท่ีเรียกวา่ Nostalgia 
as Distinct from Other ท่ีเป็นรูปแบบของการจดจ าอดีตทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ (Reminiscing)ซ่ึงไม่ได้
มุ่งเพียงความทรงจ าในอดีตอนัพึงใจเท่านั้นอย่างท่ีนอสทลัเจียเป็น และไม่ใช่เพียงการท าให้รู้สึก
อ่อนไหวจากการร าลึกอดีต ซ่ึงนอสทัลเจียจะให้ความหมายในความรู้สึกท่ีกวา้งกว่า โดยจะ
เก่ียวขอ้งกบัทั้งอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมบางอยา่ง 
  3)  การโหยหาอดีตมีรูปแบบของกิจกรรมสันทนาการ หรือท่ีเรียกวา่ Nostalgia as 
Leisureเป็นการโหยหาอดีตรูปแบบหน่ึงท่ีท าให้สามารถจะหยุดช่วงเวลาท่ีท าให้เกิดความวุ่นวาย 
และท าใหเ้กิดการพกัผอ่นได ้
  4)  นอสทลัเจียเป็นตวัช่วยให้เกิดความต่อเน่ืองทางอตัลกัษณ์ หรือท่ีเรียกวา่Nostalgia 
as Facilitating the Continuity of Identity เป็นการหวนกลบัไปมองรากเหงา้แห่งอดีตของผูค้นซ่ึงจะ
ท าใหต้ระหนกัรู้วา่ อดีตเป็นใคร ปัจจุบนัเป็นใคร และก าลงักลายเป็นใครในอนาคต 
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  5)  นอสทลัเจียเป็นอาการโหยหาคิดถึงบา้น หรือท่ีเรียกวา่Nostalgia as Longing for 
‚Home‛โดยนอสทลัเจียเป็นความปรารถนาทั้งในมิติเวลาและพื้นท่ี (Time and Space)ซ่ึงอาจเป็น
เร่ืองของแต่ละบุคคล 
 การโหยหาอดีตเป็นส่วนท่ีมีความส าคญั ในระดบัของโครงสร้างบุคลิกภาพของคนแต่ละ
คน ซ่ึงการท่ีคนมีความรู้สึกโหยหาอดีต หรือการมองยอ้นกลบัไปมองถึงอดีต เป็นเพราะอดีตเป็นส่ิง
ท่ีมีเสน่ห์และมีพลังอย่างมหาศาลต่อความรู้สึกและท าให้เกิดจินตนาการ และเน่ืองจากคนไม่
สามารถท่ีจะยอ้นเวลากลบัไปสู่อดีตในทางกายภาพได ้ดงันั้นมกัจะพบว่าการโหยหาหรือถวิลหา
อดีตเป็นส่ิงท่ีทุกคนมกักระท ากนัอยูเ่สมอ (พฒันา กิติอาษา, 2546) และสุดาวรรณ เตชะวิบูลยว์งศ ์
(2543)ได้กล่าวถึงการโหยหาอดีตว่า เป็นส่ิงท่ีมีความโดดเด่นของคนท่ีอยู่ในยุคหลังสมยัใหม่ 
(Postmodernism) อาจเพราะคนในยุคน้ีไม่รู้สึกพึงพอใจกบัความยุ่งเหยิงท่ีเกิดข้ึนในสภาพสังคม
ปัจจุบนั และมีความรู้สึกกงัวลต่ออนาคตท่ีจะเกิดข้ึน จึงเลือกมีความคิดว่าอดีตเป็นส่ิงท่ีดีกว่าใน
ปัจจุบนั 
 Jameson (1991) ยงัไดอ้ธิบายถึงรูปแบบของการโหยหาอดีต ท่ีภาพยนตร์ท่ียอ้นยุค(Nostalgia 
Film) ได้มีรูปแบบท่ีไม่ได้มีความหมายเป็นการยอ้นเวลากลับไปยงัอดีตเท่านั้ น แต่การรับรู้ผ่าน
ภาพยนตร์ยอ้นยุคท าให้สามารถรับรู้ความจริงอย่างใดอย่างหน่ึง และท าให้ผูช้มไดคิ้ดใคร่ครวญ
หรือท าความเขา้ใจอดีตท่ีหายไปคลา้ยกบัเป็นการร้ือฟ้ืนกล่องด า (Black Box) ของผูช้มจากเร่ืองราว
ท่ีถูกถ่ายทอดผ่านการแสดงท่ีท าให้ผูช้มเห็นถึงวิถีชีวิต มุมมองความรัก ฯลฯ ท่ีใช้เทคโนโลยี
สมยัใหม่น าเสนอภาพของอดีตผ่านส่ือปัจจุบนั ซ่ึงการกระท าเช่นน้ีท าให้นักการตลาดท่ีน าเอา
เร่ืองราวในอดีตมาใช ้สามารถท างานไดง่้ายยิ่งข้ึน และการน าภาพอดีตให้หวนกลบัมาอาจดึงความ
สนใจจนเกิดเป็นความนิยมกบัผูช้มได ้(กาญจนา แกว้เทพ และคนอ่ืน ๆ, 2554) 
 สรุปได้ว่า เร่ืองราวในอดีตท่ีน าเสนอภาพในภาพยนตร์ เป็นส่ิงท่ีช่วยกระตุน้ในผูช้มเกิดการ
ระลึกถึงส่ิงท่ีเคยเกิดข้ึนผ่านการน าเสนอภาพอดีตท่ีอาจอยู่ในความทรงจ า หรือจากประสบการณ์ตรง 
ผา่นส่ือในยคุปัจจุบนั ซ่ึงภาพท่ีสะทอ้นกลบัมาเป็นส่ือท่ีปลุกจินตนาการ ความรู้สึก ให้หวนกลบัมามอง
ตนเอง ดงันั้นแนวคิดน้ีจะช่วยเป็นกรอบในการสร้างความเขา้ใจถึงการท่ีภาพยนตร์ไดน้ าเสนอภาพอดีต  
 

2.4 บริบททางสังคม 
 

อิทธิพลของสภาพสังคมส่งผลต่อมุมมองของผูเ้ขียน ซ่ึงผูอ่้านวรรณกรรมสามารถรับรู้ได้
ผา่นตวัอกัษร หรือการจินตนาการตามเร่ืองราวท่ีไดอ่้าน และเม่ือผูส้ร้างภาพยนตร์น าวรรณกรรม
นั้นมาสร้างก็ท าให้ผูช้มไดส้ัมผสัถึงรูปแบบของวิถีชีวิตของสังคมในยุคสมยันั้นไดช้ดัเจนมากข้ึน 
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ผา่นมิติต่าง ๆ ท่ีภาพยนตร์ไดน้ าเสนอโดยนิวฒัน์ ประสิทธิวรวิทย ์(2553) ไดก้ล่าววา่ “สังคมกบัส่ือ
และศิลป์มีความเก่ียวพนัธ์กนัอยา่งลึกซ้ึง กล่าวคือทั้งสองมีผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อกนัมาทุกยุค
สมยั” ซ่ึงภายในงานวิจยัจะกล่าวถึงบริบททางสังคมใน 2 ช่วงเวลาดว้ยกนั ไดแ้ก่ บริบททางสังคม
ในช่วงของปี ค.ศ. 1845 - ค.ศ. 1862 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีเกิดงานเขียนช้ินน้ีข้ึนและบริบททางสังคม
ในช่วงปี ค.ศ. 2011- ค.ศ. 2012 เป็นช่วงเวลาท่ีภาพยนตร์ไดถู้กผลิตและเขา้ฉาย 
 บริบททางสังคมในช่วงของปี ค.ศ.1845-ค.ศ.1862 เป็นช่วงทศวรรษท่ี 19โดยวารยา 
บุษปธ ารง (2547) กล่าวไวว้่า “ในช่วงทศวรรษท่ี 18 และ 19 ทวีปยุโรปสภาพของสังคมเกิดการ
เปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชัด มีการเปล่ียนแปลงจากอาชีพชาวนาและตลาดท้องถ่ินไปสู่สังคม
อุตสาหกรรมท่ีติดต่อกนัทัว่โลก ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกวา้ง” ซ่ึงในยุคสมยัภายในเร่ืองเป็น
ช่วงหลงัจากท่ีคนฝร่ังเศสตอ้งพบกนั เหตุการณ์ต่าง ๆ มากมายทั้งการปฏิวติัฝร่ังเศสท่ีประชาชนตอ้ง
เผชิญกับปัญหาทางสังคมต่าง ๆ และในช่วงท่ีนโปเลียนครองราชเป็นกษตัริย์อยู่ก็ได้มีการท า
สงครามกบัประเทศเพื่อนบา้น เป็นเวลานานถึง 23 ปีก่อนท่ีจะพ่ายแพต่้อ รุสเซียและต่อมาก็ไดส้ละ
ราชบลัลงัค ์ในช่วงปีค.ศ. 1814 ต่อมาไดมี้การสถาปนากษตัริยอ์งค์ใหม่ข้ึน คือพระเจา้หลุยส์ท่ี 18 
(ทวีศกัด์ิ ลอ้มล้ิม, 2522) ซ่ึงภายในภาพภาพยนตร์เป็นเร่ืองราวช่วงท่ีอยูใ่นสมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 18   
ซ่ึงเป็นช่วงแห่งการปฏิวติัอุตสาหกรรม ท่ีภายในทวีปยุโรปวิทยาการใหม่ ๆ เร่ิมมีบทบาทต่อความ
เป็นอยู่ โดยมีทั้งการประดิษฐ์คิดคน้เคร่ืองป่ันด้าย ปรับปรุงเคร่ืองจกัรไอน ้ า ฯลฯ ซ่ึงวิทยาการท่ี
เกิดข้ึนท าใหส้ังคมในช่วงเวลานั้นสังคมเร่ิมมีการเขา้สู่สังคมท่ีเป็นเมืองมากข้ึน และเกิดชนชั้นใหม่ 
ๆ จากความหลากหลายทางอาชีพท่ีมีเพิ่มมากข้ึน และงานวิจยัของวารยา บุษปธ ารง (2547) ยงักล่าว
อีกวา่ “การอพยพของประชาชนเขา้มาแออดัภายในเมือง และเกิดชนชั้นนายทุนและชนชั้นกรรมกร
ท่ีเป็นชนชั้นใหม่” เม่ือมารับชมภาพยนตร์จะพบเห็นบริบททางสังคมไดจ้ากฉากต่าง ๆ ท่ีน าเสนอ
อยู่ภายในภาพยนตร์ของวิกเตอร์ ฮูโก สะทอ้นให้เห็นถึงเร่ืองราวของประวติัศาสตร์ผ่านการร้อย
เรียงเร่ืองท่ีท าใหผู้ช้มไดรั้บรู้ถึงบริบททางสังคมท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้น 
 บริบททางสังคมในช่วงปี ค.ศ. 2011- ค.ศ. 2012 อยูใ่นยุคของทศวรรษท่ี 21 เป็นยุคโลกาภิวฒัน์
ท่ี เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า สภาพเศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงจากในอดีต 
ความกา้วหน้าท่ีเกิดข้ึนเป็นผลดีต่อประชาชน ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนข้ึน แต่ปัญหา
สังคมก็เพิ่มมากข้ึนเช่นกนั อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกาตอ้งเผชิญกบัปัญหาการวา่งงานท่ีอยูใ่นระดบั 
8.6%  (กระปุก, 2555, มกราคม ) ซ่ึงอาจส่งผลท าใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ดงัเช่นในประเทศกรีซ
ท่ีสภาพเศรษฐกิจตกต ่า จนมียอดของผู ้ท่ีฆ่าตัวตายสูงข้ึนถึง 35.7% จากปีก่อนหน้า(ผูจ้ ักการ
ออนไลน์, 2558, 3 กุมภาพนัธ์) และในช่วงปี 2011 ไดเ้กิดเหตุการณ์ท่ีประชาชนจ านวนมากออกมา
ชุมนุมกนัประทว้งในย่านวอลล์สตรีท เพื่อต่อตา้นความไม่เท่าเทียมกนัในสังคม และมีกระแสจาก
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ส่ือโซเชียวท่ีคอยกระตุน้ ส่งผลใหป้ระชาชนทัว่โลกท่ีมีความเห็นเช่นเดียวกนัน้ีไดอ้อกมาแสดงพลงั
เคล่ือนไหวกนัอยา่งมากมาย (กระปุก, 2555, มกราคม) 
 สรุปไดว้า่ ผูว้จิยัไดท้ราบถึงบริบททางสังคมในระหวา่งท่ีผูเ้ขียนไดป้ระพนัธ์ข้ึนมีส่วนท่ีท า
ใหเ้กิดความเขา้ใจในเร่ืองราวภายในภาพยนตร์ และท าให้เขา้ใจการกระท า หรือพฤติกรรม ของตวั
ละครไดดี้ยิง่ข้ึน 
 

2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

จากการส ารวจผลการศึกษา มีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 ลกัษมณ พีรประภากร และพรทิพย์ เย็นจะบก (2555) วิจยัเร่ือง การศึกษารูปแบบและ
แนวคิดในภาพยนตร์รางวลัออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปี ค.ศ. 2001-2010 ทั้งส้ิน 10 เร่ือง 
โดยงานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพแบบวิเคราะห์เน้ือหา และวิเคราะห์ส่วนของรูปแบบ มี
รูปแบบของการเก็บขอ้มูลเป็นการชม ดีวีดี และวีซีดีภาพยนตร์ หาขอ้มูลจากแหล่งเอกสาร และมี
การสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวข้องกับวงการภาพยนตร์ไทย และมีการน าเสนอผลในรูปแบบของการ
พรรณนาวเิคราะห์ 
 ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบของภาพยนตร์ฮอลลีวูด้ท่ีสามารถควา้รางวลัมาไดใ้นรอบ10 ปีท่ี
ผา่นมาส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์แนวชีวิตมากท่ีสุด นอกจากนั้นก็เป็นภาพยนตร์เพลง และอ่ืน ๆ ซ่ึง
รูปแบบของแนวคิดท่ีไม่ไดน้ าเสนอดา้นขาวสะอาด และแนวคิดหลกัท่ีมกัพบภาพในภาพยนตร์คือ
ความพยายามเอาชนะต่อปัญหาและอุปสรรค และแนวคิดท่ีพบมากเป็นล าดบัต่อมา คือมิตรภาพท่ี
จริงใจและความห่วงใยจากคนรัก และภาพยนตร์ท่ีถูกเสริมเติมแต่งเร่ืองราวจะมีความดึงดูดใจผูช้ม
มากกวา่ภาพยนตร์ท่ีสร้างมาจากเร่ืองจริง 

ฉัตนชัย จันทร์ศรี (2544) วิจัยเร่ือง การถ่ายทอดวฒันธรรมอเมริกันของภาพยนตร์                   
ฮอลลีวูด้ เป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการน าเสนอเน้ือหา และลกัษณะการ
เสดงออกเชิงวฒันธรรมอเมริกนั ผา่นการวิเคราะห์ตวับท ของภาพยนตร์จ านวน 10 เร่ืองและน ามา
อธิบายในเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจยัพบว่า ภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสังคม และวฒันธรรมอย่างมาก 
โดยภาพยนตร์ฮอลลีวูด้เป็นเคร่ืองมือในการผลิตซ ้ าทางวฒันธรรม เพื่อให้เกิดการสืบสานทาง
วฒันธรรมต่อไป ซ่ึงภาพท่ีน าเสนอผ่านภาพยนตร์มีทั้งในเชิงเชิดชูสังคม และต่อตา้นสังคม ซ่ึง
เน้ือหาท่ีถูกน าเสนอผ่านภาพยนตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ของผูช้ม ทั้งการบอกเล่าถึงประวติัศาสตร์ท่ี
ถ่ายทอดเร่ืองราวในยคุสมยัท่ีทั้งช่วงรุ่งโรจน์ และทุกขย์าก ผา่นองคป์ระกอบต่าง ๆ ภายในเร่ือง  
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 สุพมิตรา วรพงศ์พิเชษฐ (2544) วิจัยเร่ือง การสร้างสุนทรียภาพแห่งความรุนแรงใน
ภาพยนตร์ของมิชาเอล ฮาเนเคอ เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด
สุนทรียภาพแห่งความรุนแรง ลกัษณะภาษา และสารท่ีภาพยนตร์ของมิชาเอล ฮาเนเคอไดส่ื้ออกมา 
ผ่านการวิเคราะห์ตวับท และวิเคราะห์กระบวนการตีความ วิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเร่ืองและ
วเิคราะห์ผา่นลกัษณะภาษาภายในภาพยนตร์โดยเร่ืองท่ีศึกษาจะเป็นภาพยนตร์ของมิชาเอล ฮาเนเคอ 
ทั้งสั้น 10 เร่ือง 
 ผลการวจิยัพบวา่ ไดน้ าเสนอเร่ืองราวท่ีเกิดจากการสร้างสุนทรียภาพโดยใชค้วามรุนแรง ท่ี
เป็นการถ่ายทอดดา้นมืดของสังคมในยุคปัจจุบนัท่ีทุกคนสามารถพบเจอไดเ้สมอ และเร่ืองราวท่ี
ถ่ายทอดเป็นเร่ืองราวของการปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคมของคนชนชั้นกลางและปัญญาชน และ
รูปแบบของการเลือกใชเ้สียงดนตรีของมิชาเอล ฮาเนเคอ เลือกท่ีจะใชเ้สียงท่ีเกิดข้ึนภายในฉากเป็น
ตวัก าเนิดเสียง เช่นเสียงโทรทัศน์ วิทยุ เสียงร้องเพลง หรือเสียงเล่นดนตรีของตัวละครแทน
เสียงดนตรีประกอบ ซ่ึงท าใหส้ามารถเขา้ถึงผูช้มไดอ้ยา่งง่ายดาย และเน้ือหาของภาพยนตร์ท่ีมีความ
รุนแรงเกิดข้ึน ส่งผลต่อผูช้มหันกลับมามองตวัเอง ในส่วนของคุณค่าของการแสดงออกมีการ
ถ่ายทอดความรุนแรงท่ีกระตุน้จินตนาการของผูช้ม จนท าใหผู้ช้มเขา้ถึงอารมณ์ท่ีภาพยนตร์ส่งต่อมา
ได้ และในส่วนของคุณค่าทางจิตวิญญาณ ภาพยนตร์ของมิคาเอล ฮาเนเคอ ก็ไดแ้สดงให้เห็นถึง
คุณค่าของชีวติ และกระตุน้เตือนใหผู้ช้มส านึกถึงศีลธรรม ความผดิชอบชัว่ดี 
 กิติภูมิ สุวรรณทีป(2554)วิจยัเร่ือง การน าเสนอความรุนแรงผ่านรูปแบบภาพยนตร์ของทา
คาชิ มิอิเกะมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษารูปแบบการน าเสนอความแปลกใหม่ของภาพยนตร์ของทา
คาชิ มิอิเกะ โดยน าเอาส่ือต่าง ๆ มาใช ้ศึกษาความรุนแรงอนัเป็นเอกลกัษณ์ และศึกษาเน้ือหาและ
ความหมายท่ีแฝงอยูภ่ายในภาพยนตข์องทาเคชิ มิอิเกะ มีรูปแบบการศึกษาเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ 
โดยใช้ภาพยนตร์ของทาคาชิ มิอิเกะ จ านวน 10 เร่ืองมาศึกษา ผ่านการศึกษาเอกสาร บทความ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรูปแบบต่าง ๆ ภายในหนงั 
 ผลการวิจยัพบวา่ คนญ่ีปุ่นมีลกัษณะการท างานหรือการใชชี้วิตเป็นแบบกลุ่มองคก์ร ผูค้น
ใหค้วามส าคญักบัคนท่ีท าตวัไม่แตกแยกกบัคนอ่ืน แต่เม่ือใดท่ีมีการกระท าท่ีแตกแยกไปจากคนอ่ืน
จะท าใหเ้ป็นท่ีจบัตามองและไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม และมีการน าเสนอเร่ืองราวท่ีมีความรุนแรง 
มีการต่อสู้ ฆ่าฟันกนัและเต็มไปดว้ยเลือด ซ่ึงความรุนแรงท่ีเกินจริงส่งผลให้เร่ืองราวดูหนา้ต่ืนเตน้ 
และชวนใหผู้ช้มติดตามผลของการกระท าของตวัละครภายในภาพยนตร์ 
 สมิทธ์ิ จิรดิลก (2552) วิจยัเร่ือง การศึกษาภาพยนตร์เพลงง้ิวของบริษทั ซอร์ บราเดอร์ ใน
บริบทสังคมและการเมืองของประเทศจีน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะเฉพาะของภาพยนตร์
เพลงง้ิวของบริษทัซอร์ บราเดอร์ และศึกษาถึงนยัทางสังคมและการเมืองของประเทศจีนท่ีแฝงอยู่
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ในภาพยนตร์เพลงง้ิวของบริษทัซอร์ บราเดอร์ เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพท่ีเน้นวิเคราะห์สภาพของ
สังคมและการเมืองท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมจีนท่ีปรากฏภายในภาพยนตร์เพลงง้ิวท่ีออกฉากตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1956- ค.ศ.1969 เป็นจ านวนทั้งส้ิน 12 เร่ือง ผ่านการวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี บทความท่ี
เก่ียวขอ้ง และมีการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นจีนศึกษาและวฒันธรรมจีน 
 ผลการวจิยัพบวา่ ภาพยนตร์เพลงง้ิวเป็นส่ือท่ีท าการถ่ายทอดลกัษณะการด าเนินชีวิต สภาพ
สังคม วฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือ ผ่านเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีหยิบยกมาจากนิทานพื้นบ้าน 
ประวติัศาสตร์ พงศาวดาร รวมไปถึงความเช่ือ โดยการท่ีผูช้มสามารถไดรั้บความรู้จากการรับชม
ผา่นเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ท่ีสอดแทรก และส่ือภาพยนตร์ยงัเป็นส่ือท่ีช่วยสะทอ้นให้ผูช้มได้
เห็นถึงเป็นตวัตน และอตัลกัษณ์ท่ีมีอยูภ่ายในประเพณีหรือวฒันธรรมของจีนไดอ้ยา่งชดัเจน และยงั
เป็นส่ือท่ีทุกชนชั้นสามารถท่ีเขา้ถึง และเขา้ใจเร่ืองราวได ้ในปัจจุบนัการท่ีส่ือต่าง ๆ สามารถเขา้ถึง
ได้ง่ายท าให้เพลงง้ิวถูกลดทอนบทบาทลง แต่การท่ีมีภาพยนตร์เพลงง้ิวเกิดข้ึนท าให้เกิดการ
ผสมผสานส่ือใหม่กับส่ือพื้นบ้านเข้าด้วยกัน ท าให้เป็นส่ือท่ีสามารถสะท้อนความเป็นตวัตน 
และอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของจีนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 รัตนาภรณ์ สวยกลาง, จารุวรรณ ธรรมวตัร และราชันย ์นิลวรรณาภา (2557)วิจยัเร่ือง การ
สร้างความหมายเชิงสัญญะในบทภาพยนตร์เร่ือง แหยม ยโสธร เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษารูปสัญญะ ความหมายของสัญญะ และภาพเสนอของบทภาพยนตร์เร่ือง 
แหยม ยโสธร โดยศึกษาผ่านการรวบรวมเอกสาร และทฤษฎีด้านสัญญะเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 
ภาพยนตร์เร่ืองแหยม ยโสธร ในภาคท่ี 1 และภาคท่ี 2 ผา่นการอธิบายเชิงพรรณนา  
 ผลการวจิยัพบวา่ การสร้างสัญญะทุกองคป์ระกอบมีความพยายามท่ีจะเนน้ จุดดอ้ย และมกั
ถูกมองขา้ม เช่น ความเป่ิน ความเชย เป็นตน้ แต่ส่ิงท่ีถูกมองขา้มกลบัท าให้ตวัภาพยนตร์มีเสน่ห์
ของความเป็นอีสาน และกลบัท าใหเ้กิดเป็นจุดเด่นของภาพยนตร์ และภายในเร่ืองยงัมีการใชส้ัญญะ
ประกอบสร้างอารมณ์ขนัข้ึน ซ่ึงความหมายท่ีแฝงผา่นสัญญะนั้นผูช้มสามารถตีถอดความ และเกิด
อารมณ์ขนัร่วมได้ โดยสัญญะท่ีแสดงอยู่ภายในภาพยนตร์ประกอบไปด้วย ภาษาพูดท่ีใช้ภาษา
ทอ้งถ่ินอีสาน ภาษาท่าทางท่ีใช ้เคร่ืองหมาย และไดมี้การน าเสนอเร่ืองราวผูช้มมีประสบการณ์ร่วม 
อาทิวฒันธรรมทอ้งถ่ินอีสาน ภูมิปัญญา และความเช่ือ ท่ีสอดแทรกอยูต่ลอดการน าเสนอ 
 อตัถรุจน์ วรรธวรกุล (2554) วจิยัเร่ือง การสร้างตวัละครจิตเภทในภาพยนตร์แบทแมน เป็น
งานวิจยัเชิงคุณภาพ ท่ีมีการตีความดว้ยตวัเองผ่านการชมภาพยนตร์ วตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อ
ศึกษาการสร้างตวัละครจิตเภท เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะตวัละครจิตเภท และศึกษา
สัมพนัธภาพระหว่างการสร้างตวัละครกบับริบททางสังคมในภาพยนตร์แบทแมน มีการวิเคราะห์
การออกแบบและตีความตวัละคร และปัจจยัภายในและภายนอกท่ีสะทอ้นภาพของตวัละครผ่าน
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บริบททางสังคม โดยมีแหล่งขอ้มูลจากการศึกษาจากหนงัสือการ์ตูนแบทแมนตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบนั 
และศึกษาจากภาพยนตร์ชุดแบทแมนทั้งส้ิน 7 เร่ือง 
 ผลการวิจยัพบว่า ตวัละครท่ีถูกสร้างข้ึนในภาพยนตร์แบทแมน มีบางส่วนท่ีมีลักษณะ
เหมือนกนัและมีบางส่วนท่ีมีความแตกต่างกนั ซ่ึงมาจากการตีความของผูก้  ากบัท่ีมีการสร้างสรรค์
ตวัละครใหมี้เอกลกัษณ์ในแบบฉบบัของตน แต่ก็ยงัคงเอกลกัษณ์แบบเดียวกบัตน้ฉบบัเอาไว ้และมี
การรับอิทธิพลของบริบททางสังคมในยุคสมยัท่ีท าการสร้างภาพยนตร์ท าให้เกิดการตีความท่ี
แตกต่างไป ส่งผลใหต้วัละครท่ีถูกสร้างข้ึนยงัคงตราตรึงในความทรงจ าของผูช้ม 
 ธนัจุฑา ค าแหง (2554) วิจยัเร่ือง ตวัละคร มือท่ีสามในนวนิยายของเอะกุนิ คะโอะริ เป็น
งานวจิยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคท่ี์มีการวิเคราะห์บทบาทของตวัละครมือท่ีสามในความสัมพนัธ์
ของตวัละครเอก และวเิคราะห์ปมปัญหาท่ีตวัละครเอกตอ้งมีการพึ่งพา ตวัละครท่ีรับบทบาทเป็นมือ
ท่ีสาม โดยแห่งขอ้มูลในการศึกษาเป็นนวนิยายของเอะกุนิ 3 เร่ือง 
 ผลการวิจยัพบว่า การท่ีนวนิยายของเอะกุนิ น าเสนอบทบาทของมือท่ีสามท่ีแตกต่าง
ออกไปจากความคิดท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้รอบจารีตท่ีคนในยคุหน่ึงไดก้ าหนดมายาคติของมือท่ีสามไว ้
ซ่ึง มือท่ีสามท่ีเอะกุนิ ไดน้ าก าหนดความหมายของการรับรู้ของมือท่ีสามใหม่ ผา่นการน าเสนอสาย
สัมพนัธ์ท่ีมีความช่วยเหลือกันของตวัละครมือท่ีสามกับตวัละครเอก ท าให้เห็นว่าการก าหนด
ความหมายของผูก้  าหนดความหมายเป็นส่ิงท่ีส าคญัของการสร้างสรรค์ผลงานท่ีส่งผลให้ให้เกิด
ความแปลกใหม่ และการก าหนดความหมายท่ีมีการเช่ือมโยงกบัอุดมการณ์หลกัของสังคมจะท าให้
เกิดการประกอบสร้างความจริงใหเ้กิดข้ึน  



บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 

การวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์การเล่าเร่ืองในภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables” เป็นวิจยัเชิง
คุณภาพในแบบวิเคราะห์จากตวับท (Textual Analysis) ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาประกอบในการศึกษา  
และมีการศึกษาองคป์ระกอบในการเล่าเร่ือง และศึกษาเร่ืองราวท่ีปรากฏในเน้ือเร่ืองมีการน าเสนอ
ผา่นบริบททางสังคมในอดีต แต่ก็ยงัสามารถน าเร่ืองราวดงักล่าวมาน าเสนอไดใ้นยุคปัจจุบนั โดยใช้
แนวคิดและทฤษฎีท่ีต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษา มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 

3.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 

3.1.1  ข้อมูลช้ันต้น 
  ผูว้จิยัศึกษาจาก DVD ภาพยนตร์เร่ือง (2012) 
  แสดงน าโดย: Hugh Jackman รับบทเป็น Jean Valjean  
            Anna Hathaway รับบทเป็น Fantine 
            Russell Crowe รับบทเป็น Javert  
            Ammanda Seyfried รับบทเป็น Cosette 
   Isabelle Lucy Allenรับบทเป็น Cosette วยัเด็ก 
            Eddie Redmayne รับบทเป็น Marius 

Samantha Barks รับบทเป็น Éponine 
            Aaron Tveit  รับบทเป็น Enjolras 
            Daniel Huttlestone รับบทเป็นเด็กชายในกลุ่มนกัปฎิวติั 

Sacha Baron Cohen และHelena Bonham Carter รับบทเป็น 
ผวัเมียนกัตม้ตุ๋น Thénardier   

  รายไดเ้ปิดตวัของภาพยนตร์: 18.1 ลา้นเหรียญ 
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  รางวลั: ควา้รางวลัออสการ์คร้ังท่ี 85 ปี ค.ศ. 2013 ไดถึ้ง 3 รางวลัจากการเขา้ชิง 8
สาขา โดยรางวลัท่ีไดรั้บไดแ้ก่ 
   1)รางวลันกัแสดงสมทบหญิง (Supporting Actress) - Anne Hathaway 
   2)รางวลัแต่งหนา้ท าผม (Makeup and Hairstyling) - Lisa Westcott and 
Julie Dartnell 
   3)รางวลับนัทึกเสียงยอดเยี่ยม (Best Sound Mixing)- Andy Nelson, Mark 
Paterson and Simon Hayes  

รางวลัจาก BAFTA ถึง 4 รางวลัได้แก่ รางวลัแต่งหน้าท าผมยอดเยี่ยม (Best 
Makeupand Hair, รางวลัออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม (Best Production Design), รางวลัก ากบัเสียงยอด
เยีย่ม (Best Sound)และรางวลันกัแสดงสมทบหญิงยอดเยีย่ม (Best Supporting Actress) 

 
3.1.2  ข้อมูลประกอบ 

1)  ขอ้มูลประเภทวดีีทศัน์: ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลจาก ส่ือยทููปท่ีไดก้ล่าวถึงเร่ือง 
Les Misérables รวมทั้งบทสัมภาษณ์ของผูก้  ากบั และบทวิเคราะห์ของภาพยนตร์เพื่อน ามาใช้
ประกอบในการวจิยัต่อไป 

2)  ขอ้มูลประเภทเอกสาร: ขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล และขอ้มูลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์ศึกษา อาทิ หนงัสือ บทความ และวารสารท่ีเก่ียวกบัภาพยนตร์ เพื่อน าขอ้มูลท่ี
ไดท้ั้งหมดน้ีมาวเิคราะห์ภาพยนตร์ 

 

3.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ผูว้ิจยัใชรู้ปแบบกระบวน Interpretive Analysis ในการตีความหมายดว้ยตนเองจากการชม
ภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables  เพื่อน ามาวิเคราะห์ดา้นการเล่าเร่ือง (Narrative Analysis) โดยการ
วเิคราะห์แยกองคป์ระกอบการเล่าเร่ือง และในส่วนของการวิเคราะห์สัมพนัธภาพของบริบทางทาง
สังคมกบัการสร้างตวัละคร โดยใช้แนวคิดสัมพนัธบทมาใช้ในการวิเคราะห์ แบ่งมีรูปแบบการ
วเิคราะห์ดงัน้ี 

1)ใชก้ารวิเคราะห์ผา่นส่ือ จากการชมภาพยนตร์ และใชเ้คร่ืองมือท่ีไดจ้ากแนวคิด
และทฤษฎีต่าง ๆ น ามาวเิคราะห์การเล่าเร่ือง มาวิเคราะห์โดยเนน้ไปท่ี องคป์ระกอบในการเล่าเร่ือง 
และมีการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากส่ือผา่นทางยทููปท่ีไดก้ล่าวถึงเร่ือง Les Misérables มาเป็นองคป์ระกอบ
ในการวเิคราะห์ 
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2)การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสืบคน้จากเอกสาร ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาการวจิยัท่ีมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งการเล่าเร่ือง บทสัมภาษณ์ของผูก้  ากบั และบทวิจารณ์
ของภาพยนตร์ เพื่อใชป้ระกอบในการวเิคราะห์ 

เคร่ืองมือในการตรวจสอบข้อมูลมีรูปแบบสามเส้า (Triangulation) โดยแบ่งออกได้เป็น 3 
ประเภท ดงัต่อไปน้ี (Denzin, 1970) 

1)  การตรวจสอบขอ้มูลสามเส้าดว้ยขอ้มูล (DataTriangulation) มีรูปแบบการเนน้
การตรวจสอบขอ้มูลไดม้าจากในแหล่งต่าง ๆ มีความเหมือนกนัหรือไม่ ซ่ึงถา้แหล่งขอ้มูลท่ีไดมี้การ
คน้พบท่ีเหมือนกนั แสดงวา่ขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไดค้น้พบนั้นถูกตอ้ง 

2)  การตรวจสอบขอ้มูลสามเส้าดว้ยผูว้ิจยั (Investigator Triangulation) มีรูปแบบในการ
เนน้การตรวจสอบจากผูว้จิยั หรือผูท่ี้เก็บขอ้มูล วา่ไดมี้การคน้พบท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนัหรือไม่ ถา้
ผูว้จิยัหรือผูเ้ก็บขอ้มูลมีการคน้พบท่ีเหมือนกนั แสดงไดว้า่ขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไดค้น้พบนั้นถูกตอ้ง 

3)  การตรวจสอบสามเส้าดว้ยทฤษฏี (Theory Triangulation) มีรูปแบบในการเนน้
การตรวจสอบว่าถ้ามีการใช้ทฤษฎีท่ีหลากหลาย จะท าให้ขอ้มูลท่ีได้เป็นไปตามทิศทางเดียวกนั
หรือไม่ ซ่ึงถา้ผูว้ิจยัพบวา่ไม่วา่ใชท้ฤษฎีอะไร ไดข้อ้คน้พบท่ีเหมือนกนั แสดงวา่ขอ้มูลท่ีไดมี้ความ
ถูกตอ้ง 
 

3.3 การน าเสนอข้อมูล 
 

ผูว้จิยัไดน้ าเสนอขอ้มูลออกเป็น 2 บทซ่ึงจะประกอบไปดว้ย 
  

3.3.1  บทที ่4 
ผูก้ารน าเสนอในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบไปด้วยการศึกษาองค์ประกอบการเล่าเร่ืองใน

ภาพยนตร์ โดยการน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยตนเอง ผา่นแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อให้ทราบ
ถึงสารท่ีภาพยนตร์ตอ้งการส่ือออกมา และเปรียบเทียบสัมพนัธบทของเน้ือหากบัเหตุการณ์จริงท่ี
เกิดข้ึน 
  
 
 

3.3.2  บทที ่5 
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 บทสรุปของการท าวิจยั โดยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ในบทท่ี 4 มาสรุป และ
อภิปรายผลผ่านการเช่ือมโยงของขอ้มูลท่ีไดม้าจากการคิดวิเคราะห์ในลกัษณะพรรณนา และเขียน
ขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวจิยัในคร้ังต่อไป และขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปประยกุตใ์ช ้



บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์การเล่าเร่ืองในภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables”เป็นงานวิจยั
เชิงคุณภาพ แบบวเิคราะห์จากตวับท (Textual Analysis) ผา่นการศึกษาดว้ยตนเอง ในบทน้ี ผูว้ิจยัได้
ท าการศึกษาองคป์ระกอบการเล่าเร่ืองใน ภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables รวมทั้งศึกษาความสัมพนัธ์ของ
บริบททางสังคมกับการสร้างตวัละคร โดยมาจากการวิเคราะห์ผ่านตวัละคร โดยผูว้ิจยัได้แบ่งการ
วเิคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

4.1 ศึกษารูปแบบการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables (2012) 
4.2 การศึกษาสัมพนัธภาพของบริบททางสังคมกบัการสร้างตวัละคร 

 
4.1 ศึกษารูปแบบการเล่าเร่ือง ของภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables(2012) 
 

รูปแบบการเล่าเร่ืองของเร่ือง Les Misérables(2012) ใชก้ารเล่าเร่ืองผา่นบทเพลงท่ีใชแ้ทน
ค าพูด ซ่ึงบทเพลงจะเป็นการแสดงใจความส าคญัของเร่ือง โดยรูปแบบของเพลงแสดงออกถึงการ
ขดัขืนต่ออ านาจท่ีไม่มีความเสมอภาค และมีบทเพลงท่ีคอยปลุกเร้าอารมณ์จากการท่ีตอ้งเผชิญหนา้
ต่อกลุ่มผูท่ี้มีอ านาจ โดยในเร่ือง Les Misérables(2012) มีวธีิการเล่าเร่ืองท่ีสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 

 
4.1.1 โครงเร่ือง 
ภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables(2012) ไดแ้บ่งโครงสร้างการเล่าเร่ืองออกเป็นล าดบัเหตุการณ์

โดยแบ่งเร่ืองออกเป็น 3 องค ์(Three-act Structure) โดยมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
ภายในองคแ์รกของเร่ือง เร่ิมตน้ดว้ยการเล่าถึงช่วงเวลาท่ีเกิดเร่ือง โดยเร่ืองราวเกิดข้ึนในปี 

ค.ศ. 1815 เป็นช่วงหลงัจากการปฏิวติัฝร่ังเศสไปแลว้ 26 ปี โดยฉากแรกเป็นการแนะน าตวัละครเอก
ของเร่ืองท่ีช่ือ Jean Valjean ก าลงัลากเรือเขา้อู่เก็บเรือกบับรรดาเหล่านกัโทษ และมีตวัละครต ารวจ 
ท่ีคุมเหล่านกัโทษให้ลากเรือเขา้อู่อย่างเป็นระเบียบช่ือว่า Javert และเม่ือเหล่านกัโทษท างานเสร็จ 
ตวัละคร Javert ไดเ้รียกตวั Jean Valjean ให้ไปพบเพื่อให้หมายปล่อยตวั ซ่ึง Jean Valjean ไดพู้ดตดั
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พอ้วา่ท่ีตอ้งถูกจองจ าเป็นความผิดท่ีเล็กนอ้ย เม่ือ Jean Valjean ออกมาจากคุก ตวัละครไดถู้กตีตรา
จากผูค้นในสังคมว่าเป็นคนร้าย และไม่มีใครช่วยเหลือ จุดหกัเหของเร่ือง คือการท่ี Jean Valjean 
ไดรั้บการช่วยเหลือจากท่านสังฆราช ท่ีแมเ้ขาจะท าความผดิขโมยของจากโบสถไ์ป แต่ท่านสังฆราช
ก็ไม่ไดถื้อโทษ และท าให้ตวัละคร Jean Valjeanเปล่ียนแปลงจากผูท่ี้มีจิตใจดา้นชา คิดร้าย เปล่ียนไป
เป็นผูท่ี้มีจิตใจโอบออ้มอารี และเสียเสละ การเปล่ียนแปลงตวัเองใหม่ในคร้ังน้ีท าให้ตวัของ Jean 
Valjean ตอ้งพบเจอกบัเร่ืองราวมากมาย  

องคท่ี์สองของเร่ืองเป็นการเล่าเร่ืองท่ีหลงัจากองค์แรกมา 8 ปี คือในปี ค.ศ. 1823 ท่ีเมือง
มองทรอย Jean Valjeanไดก้ลบัมาเจอกบั Javert อีกคร้ัง แต่เป็นฝ่ายของ Jean Valjean ผูเ้ดียวท่ีจดจ า
นายต ารวจผูน้ี้ได้ แต่เม่ือเวลาผ่านไป Javert ก็เร่ิมจดจ าJean Valjean ได้ และในองค์ท่ีสองมีการ
แนะน าตวัละครตวัใหม่ท่ีช่ือ Fantine ซ่ึงเป็นผูท่ี้ท  างานในโรงงานของ Jean Valjean แต่ถูกเพื่อน
ร่วมงานกลัน่แกล้ง และบอกความลบัเร่ืองท่ี หญิงสาวมีลูกนอกสมรสให้หัวน้างานฟัง จึงท าให ้
Fantine ตอ้งถูกไล่ออกจากงาน และตอ้งยอมแลกทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเส้นผมของลูกท่ีตนเก็บไว ้
เส้นผม และฟันของตน จนกระทัง่สุดทา้ยยอมแลกร่างกายเพื่อให้ไดเ้งินมาเพื่อจะไดน้ าเงินไปส่ง
เสียลูกนอ้ยท่ีฝากไวก้บัครอบครัว Thénardier ต่อมา Fantine โดนท าร้ายจากการผูท่ี้ใชบ้ริการท าร้าย
เม่ือ Fantine ป้องกนัตวัเองแต่กลบัถูกจบั เคราะห์ดีท่ี Jean Valjean เขา้มาช่วยเหลือ พาไปส่งโรงพยาบาล 
แมว้า่จะช่วยเหลือหญิงสาวไวไ้ม่ได ้แต่ท าให้ Jean Valjean รู้วา่ตวัเองเป็นสาเหตุท่ีท าให้หญิงสาวผู ้
น้ีตอ้งทนทุกข ์จึงคิดท่ีจะแกไ้ขในส่ิงท่ีตวัเองท าผิดไป ดว้ยการรับลูกสาวของ Fantine มาเล้ียง และ
จากกการท่ี Jean Valjean เป็นผูมี้ความเมตตาชอบช่วยเหลือผูค้น จึงมีผูท่ี้ยื่นมือเขา้ช่วยเหลือ จนท าให ้
Jean Valjean สามารถหลบหนีจากการตามจบัตวัของไดส้ าเร็จ 

องคท่ี์สาม เร่ิมตน้ดว้ยปารีส ในปี ค.ศ. 1832 เร่ืองเร่ิมดว้ยการเปิดตวัของเด็กชายเร่รอนท่ีช่ือ 
Gavroche ท่ีเล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นวา่เป็นช่วงของการเปล่ียนแปลงกษตัริยว์า่ไม่ไดดี้ไปกวา่
คนก่อน และบอกถึงปัญหาสังคมท่ีมีความไม่เท่าเทียมท่ีเกิดข้ึนในสังคม และมีการแนะน าตวัละคร 
Marius และ Enjolras ท่ีมาปราศรัยเรียกร้องความเท่าเทียมให้เกิดข้ึน และ Marius ไดเ้จอกบั Cosette 
เกิดเป็นรักแรกพบ Marius จึงขอให้ Éponine ช่วยหาตวัของ Cosette และ Éponine ยอมเพราะความ
รักท่ีมีต่อ Marius เม่ือ Jean Valjean รับรู้ถึงความรักของทั้งสองก็ขดัขวางและพาหญิงสาวยา้ยไปอยู่
ท่ีอ่ืน แต่เม่ือ Jean Valjean  ไดรู้้วา่ทั้งสองมีรักท่ีจริงใจต่อกนั Jean Valjean ก็คอยช่วยเหลือ Marius 
และเม่ือถึงวนัท่ีมีการนดัชุมนุม กลุ่มคณะปฎิวติัท่ีเป็นนกัศึกษาไดต่้อสู่กบัทหาร Éponine ยอมเอา
ตวัเองรับกระสุนแทน Marius และเด็กน้อย Gavroche ก็ตอ้งจบชีวิตลง ต่อมากลุ่มนักศึกษาก็ถูก
ต ารวจสังหารจนหมด ยกเวน้ Marius ท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจาก Jean Valjean จนรอดชีวิตมาได ้
และนายต ารวจ Javert ท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจาก Jean Valjean เช่นกนั และท าให้ Javert เร่ิมเปล่ียน
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มุมมองความคิดท่ีมีความเช่ือว่า ถา้คนท่ีเคยท าไม่ดีก็จะไม่มีทางกลบัตวัเป็นคนดีได ้ซ่ึงท าให้เกิด
ความสับสน จนท าใหต้วัละครตวัน้ีเลือกหาทางออกของความสับสนท่ีเกิดข้ึนในจิตใจดว้ยการฆ่าตวั
ตาย และMarius ไดถู้กครอบครัว Thénardierหลอกจนท าให้เขา้ใจผิดในตวั Jean Valjean และพยายาม
พาคนท่ีตนเองรักหนี แต่เม่ือรู้ความจริงก็เกือบสายไป เพราะเม่ือทั้งสองกลบัไปหา Jean Valjean ผูน้ี้
ก็ใกลจ้ะหมดลมหายใจ และในเวลาต่อมา Jean Valjean ก็ส้ินลมไปอยา่งสงบ 

 
4.1.2 แก่นความคิด 
แก่นความคิดหลกัของเร่ืองท่ียดึโยงเร่ืองราวเขา้ดว้ยกนั ในภาพยนตร์มีการน าเสนอดา้นมืด

ในจิตใจคน การท่ีคนยึดติดอยู่กบัส่ิงท่ีตวัเองเช่ือ ไม่ว่าจะเป็นความรักท่ีแม่มีให้ต่อลูก ความเช่ือว่า
กฎหมายเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ีสุด ความเช่ือในอุดมการณ์ท่ีตอ้งการจะเปล่ียนแปลงสังคมแมอ้าจตอ้ง
แลกดว้ยชีวิตก็ยอม เป็นตน้ โดยเร่ือง Les Misérables(2012) มีแก่นความคิดท่ีสามารถแบ่งออกได้
เป็น 4 ประเภทดงัต่อไปน้ี 

1)  แก่นความคิดในเร่ืองของความรัก หรือท่ีเรียกวา่Love Theme ภายในภาพยนตร์มี
การน าเสนอในรูปแบบของความรักท่ีแม่มีให้ต่อลูก ความรักท่ีพ่อบุญธรรมมีให้ต่อลูก แมจ้ะไม่ใช้
ส่ิงท่ีตวัเองตอ้งการแต่เม่ือลูกตอ้งการก็พร้อมท่ีจะยอมท า  

2) แก่นความคิดในเร่ืองของหลกัศีลธรรมในสังคม หรือท่ีเรียกวา่Morality Themeโดย
ภายในภาพยนตร์มีการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการท าความดี การให้อภยั ท่ีทุกคนสามารถท าได ้
แสดงออกมาผ่านตวัละครท่ีท าให้พบว่าคนเราสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัเองได ้ซ่ึงถือเป็นแก่น
ความคิดหลกัท่ีสอดแทรกอยูต่ลอดทั้งเร่ือง  

3) แก่นความคิดในประเภทของการแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการกระท าส่ิงใน 
ต่าง ๆ  หรือท่ีเรียกวา่Idealism Themeภายในภาพยนตร์ตวัละครต่าง ๆ  มีการแสดงใหเ้ห็นถึงความพยายาม
ท่ีจะบรรลุความตั้งใจของกลุ่มคณะปฎิวติัท่ีตอ้งการจะเปล่ียนแปลงสังคม โดยมีความตอ้งการให้เกิด
เสรีภาพ และความเสมอภาพในสังคม 

4) แก่นความคิดในประเภทของการน าเสนอรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในสังคมท่ี
แตกต่างจากคนทัว่ไป หรือท่ีเรียกวา่Outcast Themeโดยภายในภาพยนตร์มีการน าเสนอรูปแบบการ
ด าเนินชีวติของนกัโทษท่ีออกมาจากท่ีคุมขงั และถูกตีตราจากผูค้นในสังคมวา่เป็นคนไม่ดีและไม่มี
ผูใ้ดยอมรับเขา้ท างานหรือใหท่ี้พกั และมีการน าเสนอเร่ืองราวของหญิงสาวท่ีไม่ไดก้ระท าตวัให้อยู่
ในกรอบของสังคม จึงโดยสังคมปฏิเสธ และตอ้งออกจากงาน จนท าให้ตอ้งเลือกท าอาชีพโสเภณี 
หญิงสาวถูกกดข่ีให้ตอ้งขายบริการ และถูกท าร้าย แต่เม่ือหญิงสาวเรียกร้องความเป็นธรรมกบัผูมี้
อ านาจทางกฎหมาย กลบัไม่มีผูใ้ดเช่ือในส่ิงท่ีไดร้้องเรียนไป 
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4.1.3 ตัวละคร 
ตวัละครภายในภาพยนตร์เร่ืองLes Misérablesมีทั้งลกัษณะท่ีลกัษณะตายตวั (Typed Character) 

และตวัละครท่ีเห็นไดร้อบดา้น (Well-rounded Character) 
1)  ตวัละครเอก 

(1) ตวัละคร Jean Valjean 

 
ภาพที ่4. 1Jean Valjean ท่ีเป็นนายกเทศมนตรีฯ 
แหล่งทีม่า: Movie-screencaps 
 

ตวัละคร Jean Valjean ถูกวางให้เป็นตวัละครท่ีมีสองบุคลิกภาพดว้ยกนั ในช่วงแรกของ
เร่ืองตวัละครมีบุคลิกท่ีบ่งบอกถึงการท่ีเป็นคนท่ีเคยตอ้งโทษ หรือผูท่ี้เคยท าความผิด ลกัษณะของ
ตวัละครเป็นผูท่ี้ทอ้แท ้และมองโลกในแง่ร้าย จะพบวา่หลงัจากท่ีตวัละครออกมาจากท่ีคุมขงั Jean 
Valjeanถูกตีตราจากคนในสังคมวา่เป็นผูร้้ายไม่มีใครให้งานหรือท่ีพกั แต่ดว้ยความกรุณาของท่าน
สังฆราชท าให้ Jean Valjean ไดท่ี้พกัและดว้ยความเมตตาของท่านสังฆราชท่ีไม่เอาโทษจากการท่ี 
Jean Valjean ขโมยเคร่ืองเงิน ท าให้ Jean Valjean เปล่ียนแปลงทศันคติ และเห็นถึงคุณค่าของชีวิต 
จนเปล่ียนตวัเองเป็นคนใหม่ และในช่วงกลางเร่ืองตวัละคร Jean Valjean มีลกัษณะท่ีบ่งบอกถึงผูมี้
อ านาจ ดูน่าเคารพ น่าเช่ือถือ และเป็นผูท่ี้ยอมอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ท าให้Jean Valjean ไดรั้บเลือก
จากชาวเมืองให้เป็นนายกเทศมนตรีฯและตวัละครJean Valjeanนอกจาการ Jean Valjean ไดเ้ปิด
โรงงานข้ึน เป็นตวัละครท่ียอมท าทุกอยา่งเพื่อคนท่ีตนเองรัก 

Jean Valjean เป็นตวัละครท่ีมีลกัษณะเห็นไดร้อบดา้น (Well-rounded Character) จากลกัษณะท่ีมี
ความคลา้ยกบัคนจริง ๆ โดยเป็นผูท่ี้มีทั้งดา้นมืด จากการท่ีเคยตอ้งโทษและไม่เช่ือในกฎเกณฑ์ จน
เม่ือได้รับความช่วยเหลือจากท่านสังฆราช และค าพูดท่ีท่านสังฆราชไดพู้ดคล้ายกบัการเติมแสง
สวา่งใหเ้กิดข้ึนในจิตใจของตวัละครผูน้ี้อีกคร้ัง ท าให้ตวัละครกลบัใจ และเปล่ียนแปลงตวัเอง และ
ดว้ยเร่ืองราวท่ี Jean Valjean ตอ้งเผชิญท าให้เห็นถึงความลงัเลในการกระท า แต่สุดทา้ยดว้ยการยึด
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มัน่ในความดีของตวัละคร ท าให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีคอยเขา้มาพิสูจน์ และตวัละครยงั
เป็นผูท่ี้สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงทศันคติของตวัละครอ่ืนดว้ย 

(2) ตวัละคร Fantine 
 

 
ภาพที ่4.2ตวัละคร Fantine 
แหล่งทีม่า: Vogue.it 
 

ตวัละครFantine เป็นตวัละครเพศหญิง ท่ีปรากฏในองค ์2 ของเร่ือง เป็นตวัละครท่ีมีลกัษณะท่ี
บ่งบอกวา่เป็นผูท่ี้เช่ือคนง่าย และการท่ีตวัละครมีลูกทั้งท่ียงัไม่ไดแ้ต่งงาน ซ่ึงขดักบักรอบของสังคม
จากการท่ีหญิงสาวจะมีลูกก็ต่อเม่ือสมรสแลว้ ดงันั้นการมีลูกนอกสมรสจึงท าให้ตวัของ Fantine ไม่
เป็นท่ียอมรับของผูท่ี้ได้รับรู้ ส่งผลให้ Fantine ตอ้งถูกโดนไล่ออกจากงาน ลกัษณะของตวัละคร
ชวนให้รู้สึกถึงความเศร้า จากความรักท่ีผูเ้ป็นแม่ยอมท าทุกอยา่งเพื่อลูกของตน ตั้งแต่การยอมขาย
ผมของลูกสาวท่ีตนเก็บไว ้ขายฟันกรามของตน ขายแมก้ระทั้งยอมใชร่้างกายของตนแลกเงิน เพื่อ
น าไปส่งใหก้บัครอบครัว Thénardierท่ีช่วยรับเล้ียงลูกของตนไว ้
 Fantine เป็นตวัละครท่ีมีลกัษณะเห็นไดร้อบดา้น (Well-rounded Character) จากตวัละครท่ี
ตอ้งใช้ชีวิตต่อสู้ด้ินรน จนยอมท าทุกอย่างเพื่อคนท่ีตนเองรัก ซ่ึงเป็นอีกตวัละครท่ีมีลกัษณะคลา้ย
กบัคนจริง ๆ ท่ีแสดงออกมาในลกัษณะของความรักท่ีแม่มีใหลู้ก และพร้อมท่ีจะยอมท าทุกอยา่งเพื่อ
ลูก นอกจากน้ี Fantine เป็นตวัละครท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงหญิงสาวท่ีโดนหลอกลวง จนสุดทา้ยตอ้งมา
เป็นโสเภณีเพื่อแลกเงิน เป็นคนท่ีมีลกัษณะของผูท่ี้หวาดระแรง ดวงตามีความทุกขซ์้อนอยู ่แต่ก็เป็น
ผูท่ี้ไม่ยอมให้ใครมาท าร้ายตนฝ่ายเดียว แมสุ้ดทา้ย Fantine จะตอ้งตายดว้ยโรคร้าย แต่ดว้ยความ
ช่วยเหลือของ Jean Valjean และค ามัน่สัญญาท่ี Jean Valjean ไดใ้ห้ไวว้า่จะคอยดูแลลูกของตนให้
ท าให ้Fantine จากไปอยา่งไม่มีห่วงมากนกั 
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(3) ตวัละคร Javert 
 

 
ภาพที ่4.3ตวัละคร Javert 
แหล่งทีม่า: Vogue.it 
 

ตวัละครJavert เป็นตวัละครเพศชาย เป็นท่ีมีลกัษณะบ่งบอกวา่เป็นผูรั้กษากฎหมาย  และมี
ความยึดมัน่ในกฎหมาย เน่ืองจากมีความเช่ือวา่กฎเกณฑ์นั้นเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง ผูท่ี้ท  าความผิดก็ตอ้ง
ไดรั้บโทษ  โดยไม่สนถึงสาเหตุวา่เหตุใดถึงกระท าความผิด โดยตวัละคร Javert มีบุคลิกภาพของ
ผูน้ า มีความสง่า รักในส่ิงถูกตอ้ง ใบหนา้เคร่งขรึม บ้ึงตึง ไร้ความเมตตาปราณี เป็นคนตรง ๆ และ
เป็นตวัละครท่ีมีความขดัแยง้กบัตวัละคร Jean Valjean ตลอดทั้งเร่ือง 

Javert เป็นตวัละครท่ีมีลกัษณะเห็นไดร้อบดา้น (Well-rounded Character) เป็นตวัละครท่ี
เกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นทศันคติ จากในช่วงองค์แรกตวัละครมีความเช่ือว่ากฎหมายเป็นส่ิงท่ี
ถูกตอ้งท่ีสุด คนท่ีไม่ท าตามกฎเป็นคนไม่ดี แต่เม่ือตวัละครไดพ้บกบัJean Valjean ดว้ยความดีและ
ความเมตตา คอยช่วยเหลือผูอ่ื้น ๆ เสมอมา แมก้ระทั้งช่วยชีวิต Javertไม่ให้โดนกลุ่มคณะนกัศึกษา
ฆ่าตาย ท าให้ทศันคติของ Javert เปล่ียนแปลงไป แต่ทศันคติท่ีเปล่ียนแปลงท าให้ Javert เกิดความ
สับสน และเกิดความขดัแยง้ข้ึนภายในจิตใจ ในช่วงทา้ยของเร่ืองพบวา่ความสับสนท่ีเกิดข้ึนท าให้
ตวัละครเลือกท่ีจบชีวติตวัเองลงในท่ีสุด 
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(4) ตวัละคร Cosette 

 
ภาพที ่4.4ตวัละคร Cosette 
แหล่งทีม่า: Vogue.it 

 
ตวัละครCosette เป็นตวัละครเพศหญิงแมใ้นวยัเด็กตวัละครตวัน้ีจะถูกใชใ้ห้ตอ้งท างานต่าง 

ๆ ท าให้บุคลิกภาพของตวัละครในตอนวยัเด็กมีลกัษณะของผูท่ี้มีความหวาดกลวัผูค้น มีท่าทางท่ี
อ่อนแอ แต่เด็กนอ้ยมีทศันคติในการมองโลกในแง่ดี และมีความหวงัวา่แม่ของเธอจะกลบัมารับ จน
เม่ือ Cosette ไดรั้บความช่วยเหลือจาก Jean Valjean ท่ีรับเล้ียงเด็กนอ้ย และเล้ียงดูเสมือนกบัเป็นลูก
สาวแท ้ๆ ท าใหชี้วติของเธอดีข้ึน โดยตวัละคร Cosette ในวยัสาวมีลกัษณะของหญิงสาวท่ีสมบูรณ์
แบบ ดว้ยหนา้ตา เคร่ืองแต่งกายท่ีคลา้ยกบัผูท่ี้ดูมีฐานะ เพราะจากการท่ี Jean Valjean เล้ียงดูเป็น
อยา่งดี และการไดไ้ปอยูอ่าศยัในคอนแวน ท าให้ Cosette ในวยัสาว เติบโตมาเป็นหญิงสาวท่ีสวย
สง่า 

Cosette เป็นตวัละครท่ีมีลกัษณะเป็นแบบตายตวั (Typed Character) โดยตวัละครถูกสร้างให้มี
ลกัษณะของตวัละครท่ีเป็นนางเอก ท่ีในช่วงชีวิตในวยัเด็กตวัละครถูกใชใ้ห้ท างานต่าง ๆ แต่ดว้ย
ความช่วยเหลือของ Jean Valjean ท าใหต้วัละครมีชีวติท่ีดีข้ึน ไดมี้ความรักท่ีเป็นรักแรกพบกบัชาย
หนุ่มแปลกหนา้ มีอุปสรรคจากพ่อเล้ียง(Jean Valjean)ท่ีไม่เห็นดว้ยกบัความรักคร้ังน้ี แต่ทั้งคู่ก็ได้
พิสูจน์ว่ามนัคือรักแท ้สุดทา้ยตวัละครก็ได้แต่งงานกบัคนท่ีตนเองรัก มีชีวิตท่ีดี แมใ้นตอนทา้ย
เร่ืองหญิงสาวจะเสียใจท่ีไม่ไดดู้แลพ่อเล้ียง จากความเขา้ใจผิดท่ีคนรักของตวัละครมี จนพยายาม
แยกCosette ออกจากพ่อเล้ียง เม่ือรู้ความจริง Jean Valjean ก็ใกลท่ี้จะจากโลกน้ีไปแลว้ แต่ก็เป็น
การแสดงใหเ้ห็นถึงความความศรัทธาในความรักของตวัละคร 
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(5) ตวัละคร Marius 
 

 
ภาพที ่4.5ตวัละคร Marius 
แหล่งทีม่า: Vogue.it 

 
ตวัละคร Marius เป็นตวัละครเพศชาย โดยตวัละครมีลกัษณะท่ีบ่งบอกวา่เป็นชายท่ีมีอุดมการณ์

อยู่เต็มเป่ียม ตวัละครมีบุคลิกภาพของผูน้ า ฉลาด ดูกระตือรือร้น มีความกลา้หาญ มีความคิดริเร่ิม 
และมีความเช่ือมัน่ในตวัเอง จากลกัษณะการวางตวั วิธีการพูด การแต่งกายและการเป็นผูท่ี้กล้า
แสดงออก จากการท่ีตวัละครมีต าแหน่งเป็นรองหัวหน้าของคณะปฎิวติันกัศึกษาท่ีมีความตอ้งการ
เรียกร้องเสรีภาพในเกิดข้ึนในสังคม จากการท่ีผูว้ิจยัไดช้มภาพยนตร์ พบวา่ในมีอยูห่ลายตอนท่ีตวั
ละครไดมี้การข้ึนกล่าวปราศรัยในเร่ืองของสิทธิ เสรีภาพ และมีประชาชนท่ีมีอุดมการณ์คลา้ย ๆ กบั
ตวัละครหรือผูท่ี้เดินผา่นไปมาต่างหยุดเพื่อรับฟังในส่ิงท่ีตวัละครก าลงักล่าวนอกจากน้ีตวัละครยงั
เป็นผูท่ี้มีความจริงใจจากการแสดงออกถึงความรักมีความจริงใจ และพร้อมจะท าทุกอยา่งเพื่อคนท่ี
ตนรัก  
 Marius เป็นตวัละครท่ีมีลกัษณะเป็นแบบตายตวั (Typed Character)โดยตวัละครถูกสร้างให้มี
ลกัษณะของตวัละครท่ีเป็นพระเอก ท่ีมีความมุ่งมัน่ มีอุดมการณ์และความพยายาม เพื่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงข้ึนในสังคม เพื่อให้ทุกคนในสังคมมีสิทธิเสรีภาพท่ีเท่าเทียม นอกจากน้ีชายหนุ่มไดมี้
ความรักในรูปแบบของรักแรกพบ แมจ้ะมีอุปสรรคคอยขดัขวาง ชายหนุ่มก็สามารถผ่าฝันไปได ้
และชายหนุ่มท่ีพร้อมท่ีจะเสียสละเพื่อความสุขของคนท่ีตนเองรัก นอกจากน้ีชายหนุ่มยงัเป็นท่ีรัก
ของเพื่อน และมีผูท่ี้คอยช่วยเหลือให้รอดพน้จากอนัตรายอยูเ่สมอ ตวัละครเคยโดยหลอกให้เขา้ใจ
ผดิ เม่ือตวัละครรู้ความจริง ก็เร่งแกไ้ขแมม้นัอาจจะสายไปก็ตาม  
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  2)  ตวัละครรอง 
(1)ตวัละคร Éponine 

 

 
ภาพที ่4. 6ตวัละคร Éponine 
แหล่งทีม่า: Vogue.it 

 
ตวัละคร Éponine เป็นตวัละครเพศหญิง โดยตวัละครท่ีลกัษณะบ่งบอกวา่เป็นหญิงสาว

สามญั โดยการมองผ่านลกัษณะการแต่งตวั การวางตวั การเป็นผูท่ี้ยึดมัน่ในรักของตวัละคร แมจ้ะ
เป็นรักขา้งเดียว แต่ก็ยอมท าทุกอยา่งเพื่อคนท่ีตนเองรัก แมต้อ้งแลกดว้ยชีวิตก็ตามตวัละครมีบุคลิกภาพ
ของเป็นคนกลา้หาญ เสียสละ มีฐานะทางการเงินท่ีไม่ดีนกั และเป็นลูกสาวของครอบครัวนกัตม้ตุ๋น 
Thénardier 

Éponine เป็นตวัละครท่ีมีลกัษณะเป็นแบบตายตวั (Typed Character) ดว้ยตวัละครมีบุคลิกภาพ
ของตวัละครรอง ท่ีไปหลงรักตวัละครพระเอกเพียงขา้งเดียว ตวัละครยอมท าทุกอย่างให้ตวัละคร
พระเอกสนใจ หรือแมก้ระทั้งปิดบงัท่ีอยูข่องนางเอกเพื่อไม่ให้ทั้งสองไดพ้บกนั ตวัละคร Éponine 
ยอมท าทุกอย่างเพื่อคนท่ีเธอรัก โดยยอมใช้ตวัเองรับกระสุน เม่ือรู้ว่าตวัเองใกล้ตาย และเห็นถึง
ความรักท่ีมัน่คงของพระเอก ท าใหต้วัละครเลือกท่ีจะบอกท่ีอยูข่องนางเอก ก่อนท่ีตวัละคร Éponine 
จะเสียชีวิตหญิงสาวไดข้อให้ผูท่ี้ตนเองรักช่วยจุมพิตบนหน้าผากของเธอ ผูท่ี้ Éponine รักก็ไดท้  า
ตาม และหญิงสาวก็ส้ินลมหายใจภายใตอ้อ้มกอดของชายหนุ่ม 
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(2) ตวัละคร Enjolras 
 

 
ภาพที ่4. 7ตวัละครEnjolras 
แหล่งทีม่า: Vogue.it 

 
ตวัละคร Enjolras เป็นตวัละครชายหนุ่ม เป็นตวัละครท่ีมีลกัษณะท่ีบ่งบอกว่าเป็นผูท่ี้มี

อุดมการณ์ ความมุ่งมั่น ตัวละครมีลักษณะการวางตัวท่ีมีความเป็นผูน้ า และตัวละครมีความ
น่าเช่ือถือ โดยพบวา่ตวัละครเป็นถึงหวัหนา้ของคณะปฎิวติัท่ีมีความตอ้งการท่ีจะท าให้สังคมมีเสรีภาพ 
และเกิดความเท่าเทียมกนัของคนในสังคม โดยตวัละครมีวิธีการพูดท่ีโนม้นา้วใจผูค้นให้คลอ้ยตาม
ในส่ิงท่ีพูดได้ จากหลายคร้ังท่ีตวัละครได้ข้ึนกล่าวปราศรัยถึงความต้องการท่ีจะท าให้สังคมมี
เสรีภาพใหก้บัประชาชน และยงัมีวาทศิลป์ในการพดูชั้นเลิศ จากในตอนท่ีพยายามพูดให้คนในกลุ่ม
คณะนกัศึกษาปฏิวติัท่ีเร่ิมไม่ค่อยยดึมนัในอุดมการณ์ท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงสังคม หนักลบัมายึดมัน่
ในอุดมการณ์ท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงสังคมอีกคร้ัง 
 Enjolras เป็นตวัละครท่ีมีลกัษณะเป็นแบบตายตวั (Typed Character) ตวัละครมีอุดมการณ์
ในการต้องการเปล่ียนแปลงสังคมซ่ึงอยู่ในกลุ่มเดียวกบัตวัละครเอก แต่ด้วยความตอ้งการท่ีจะ
เปล่ียนแปลงสังคมให้เกิดเสรีภาพและความเท่าเทียม ท าให้ตวัละครยอมท าทุกอย่าง และดว้ยเป็น
คนท่ีมีวาทะศิลป์ท่ีดี ท าให้ Enjolras ได้ชกัจูงเพื่อน ๆ ท่ีมีอุดมการณ์คลา้ยกนัมาร่วมกนัเรียกร้อง 
โดยเร่ิมจากกลุ่มเล็ก ๆ จนกลายเป็นกลุ่มใหญ่ ตวัละครมีความกลา้ท่ีจะต่อสู่กบัผูท่ี้มีอ านาจ แมว้า่จะ
โดนขู่ หรือคดัคา้นก็ยงัเดินหน้าเรียกร้องเพื่ออุดมการณ์ท่ีตนมี จนผลสุดทา้ยตวัละครตอ้งจบชีวิต
พร้อมกบัเพื่อน ๆ ท่ีร่วมอุดมการณ์ จากการปราบปรามของรัฐ 
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3)  ผูร้้าย 
(1) ตวัละครผวัเมียนกัตม้ตุ๋น Thénardier 

 

 
ภาพที ่4.8ตวัละครผวัเมียนกัตม้ตุ๋น Thénardier 
แหล่งทีม่า: Vogue.it 

 
ตวัละครผวัเมียนกัตม้ตุ๋น Thénardier ตวัละครท่ีมีลกัษณะท่ีบ่งบอกวา่เป็นมิตฉาชีพ โดยทั้ง

สองไดเ้ปิดโรงแรมเล็กเพื่อบงัหนา้ และก็ท าการหลอกลวง ลกัขโมยของต่าง ๆ จากแขกท่ีมาพกัอยู ่
ตวัละครทั้งสองมีบุตรดว้ยกนั 2 คน คือ Éponine และ Gavroche แต่ตวัของ Gavroche ภายในภาพยนตร์
ไม่ไดบ้อกวา่เป็นลูกของทั้งสอง และดว้ยการหลอกลวงผูค้น ท าให้พวกเขาตอ้งยา้ยไปอาศยัท่ีตรอก
ชงแดรต และใชค้วามสามารถท่ีตนเองมี จนสามารถกลายเป็นหวัหนา้กลุ่มอาชญากรคอยหลอกลวง
ผูค้นท่ีผา่นไปมาในบริเวณตรอกชงแดรตบุคลิกภาพของตวัละครผวัเมียนกัตม้ตุ๋น Thénardier พบวา่
เป็นคนเห็นแก่ตวั ไม่เคารพกฎหมาย ไม่มีความซ่ือสัตย ์คอยเอาเปรียบคนอ่ืน ๆ ฉลาดแกมโกง และ
เป็นผูท่ี้มองโลกในแง่ร้าย 
 ผวัเมียนกัตม้ตุ๋น Thénardier เป็นตวัละครท่ีมีลกัษณะเป็นแบบตายตวั (Typed Character)เป็นการ
แสดงให้เห็นภาพของตวัละครท่ีมีความเห็นแก่ตวั คอยหลอกลวงผูอ่ื้นเสมอ พวกเขาไม่ไดรู้้สึกผิด
กลบัส่ิงท่ีตวัเองท า และกลบัโทษผูท่ี้ท  าให้ตนไม่สามารถหลอกลวงผูอ่ื้นตวัละครผวัเมียนกัตม้ตุ๋น 
Thénardier ท าทุกอยา่งเพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์แก่ตน แมก้ระทั้งใส่ร้าย และหลอกลวงตวัละครพระเอก
เพื่อให้ตนได้รับผลประโยชน์ และท าให้เห็นว่าคนท่ีท าความผิดจะไดรั้บโทษอย่างไร ซ่ึงภายใน
ภาพยนตร์แมไ้ม่ไดน้ าเสนอในรูปแบบของการท่ีวา่ตวัละครผวัเมียนกัตม้ตุ๋น Thénardier ตอ้งโทษ
ในทางกฎหมาย แต่เป็นการน าเสนอในรูปแบบของการท่ีตวัละครผวัเมียนกัตม้ตุ๋น Thénardier มี
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ชีวิตท่ีไม่มีความสุข และหวาดระแวงผูค้นวา่คนผูน้ั้นจะมาเอาโทษตนหรือไม จนตอ้งคอยหลบหนี 
และตอ้งเร่ร่อนไปตามท่ีต่าง ๆ  

4)  ผูช่้วยเหลือ 
  ตวัละคร เด็กชายในกลุ่มนกัปฎิวติั (Gavroche) 
 

 
ภาพที ่4. 9ตวัละครเด็กชายในกลุ่มนกัปฎิวติั (Gavroche) 
แหล่งทีม่า: Movie-screencaps. 

 
ตวัละคร เด็กชายในกลุ่มนกัปฎิวติั หรือท่ีช่ือวา่ Gavroche เป็นตวัละครท่ีมีลกัษณะเป็นแบบ

ตายตวั (Typed Character) เป็นตวัละครท่ีมีลกัษณะการวางตวั ท่าทาง และเคร่ืองแต่งกาย ท่ีสร้างให้
ตวัละครมีลกัษณะท่ีบ่งบอกวา่เป็นเด็กเร่รอน แต่ดว้ยความท่ีเด็กชายมีความเฉลียวฉลาด เป็นผูท่ี้มี
ความเสียสละ มีความกลา้หาญ กระฉบักระเฉง วอ่งไว กลา้ไดก้ลา้เสียมีสีหนา้และแววตาท่ีมุ่งมัน่ มี
ความกระตือรือร้น ท่ีแสดงออกมาจากาการเป็นเด็กเพียงผูเ้ดียวท่ีร่วมกบักลุ่มคณะนกัศึกษาปฎิวติัใน
การเรียกร้องให้สังคมมีความเท่าเทียม และมีเสรีภาพ นอกจากน้ีเด็กชายยงัเป็นเหมือนผูท่ี้คอย
ช่วยเหลือตวัละครพระเอกกบันางเอก ในตอนท่ีทั้งสองส่งจดหมายรักต่อกนั แมใ้นตอนทา้ยของ
เร่ืองเด็กชายมีความกลา้ และเสียสละออกไปจากท่ีก าบงั เพื่อตอ้งการเจรจา แต่กลบัตอ้งถูกยิงจนตาย
ซ่ึงในเหตุการณ์นั้นท าให้ผูท่ี้เขา้ร่วมในการปฏิวติัลุกข้ึนต่อสู้กบักลุ่มผูม้าปราบปราม จนผลสุดทา้ย
นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมจะเสียชีวติเกือบทั้งหมด เหลือเพียง Marius ท่ีไดรั้บความช่วยเหลือไว ้

5)  ปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ของตวัละครหลกัและตวัละครรอง โดยสามารถสรุป
ไดด้งัต่อไปน้ี 

(1)พระเอกกบันางเอก เป็นความรักท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่แรกพบ แมว้า่จะมีอุปสรรคให้
ทั้งสองตอ้งฝ่าฟัน ทั้งเร่ืองท่ีพอ่เล้ียงของนางเอกไม่ชอบพระเอก แต่ดว้ยความรักท่ีจริงใจท่ีพระเอกแสดง
ออกมาท าให้พ่อเล้ียงของนางเอกยอมปล่อยให้ทั้งคู่คบกนั และยงัคอยยื่นมือช่วยเหลือพระเอกจน
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รอดตาย และทั้งสองไดแ้ต่งงานกนัในท่ีสุดและภายในภาพยนตร์ยงัแสองให้เห็นถึงความเช่ือใจกนั
ของตวัละครทั้งสอง 

(2)  นางเอกกบัผูร้้าย โดยตวัละครผูร้้ายภายในภาพยนตร์จะเป็นผูท่ี้มีนิสัยชอบ
หลอกลวงผูค้น จากในเหตุการณ์ท่ีแม่ของนางเอกถูกตวัละครผูร้้ายหลอก และฝากนางเอกในตอน
เด็กไวก้ลบัผูร้้าย ท าใหน้างเอกถูกกดข่ี ใชแ้รงงานต่าง ๆ  

(3) พระเอกกบัผูร้้าย ในช่วงทา้ยของเร่ือง พระเอกถูกผูร้้ายหลอกวา่เป็นคนท่ี
ช่วยชีวิต และให้ขอ้มูลผิด ๆ เก่ียวกบัความเป็นมาในอดีตพ่อเล้ียงนางเอกวา่เคยเป็นนกัโทษหนีคดี 
จนท าให้พระเอกพยายามแยกนางเอกและพ่อเล้ียงให้ห่างจากกนั แต่สุดทา้ยพระเอกรู้ความจริงก็รีบ
พานางเอกไปพบพอ่เล้ียงของนางเอก 
  6)  นอกจากน้ีตวัละครต่าง ๆ ยงัเป็นส่วนหน่ึงของการเช่ือมโยงเร่ืองราวในส่วนของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยคุณสมบติัของการกระท าของตวัละครสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

(1)  ตวัละครท่ีเป็นผูก้ระท า หรือ Active Character ไดแ้ก่ 
(1.1)ตวัละคร Javert เป็นต ารวจท่ีเช่ือมัน่ในกฎหมาย เขาพยายามท่ีจะท า

หนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ท่ี เป็นตวัละครท่ีเป็นคู่ปรับกบัตวัละคร Jean Valjean และคอยท่ีจะจบักุม 
Jean Valjean ท่ีเป็นนกัโทษหนีการรายงานตวัตลอดทั้งเร่ือง 

(1.2)ตวัละครผวัเมีย Thénardier ท่ีคอยเอาเปรียบ หลอกลวง ผูค้นอยูเ่สมอ 
ดว้ยชั้นเชิงของการหลอกลวง ท าใหต้วัละคร 2 ตวัน้ีมีเสน่ห์อยูภ่ายในตวั 

(2) ตวัละครท่ีเป็นผูถู้กกระท า หรือ Passive Character ไดแ้ก่ 
(2.1)ตวัละครJean Valjeanเป็นตวัละครท่ีถูกกระท าอยูเ่สมอนั้น จะสามารถ

พบเห็นได้จากความไม่เป็นธรรมท่ีตวัละครได้เผชิญ จากการขโมยขนมปังเพียงก้อนเดียวแต่
ตอ้งโทษ ถึง 5 ปี และเม่ือออกมาจากคุก ตวัละครก็ถูกคนในสังคมตีตราว่าเป็นผูร้้าย และเป็นท่ี
รังเกียจจากคนในสังคม ท าใหไ้ม่มีใครใหง้านท าหรือท่ีพกัแก่ตวัละคร 

(2.2)ตวัละคร Fantine เป็นอีกตวัละครท่ีเป็นผูถู้กกระท าอยูเ่สมอ ไม่วา่จะ
เป็นการโดนกลัน่แกลง้จากเพื่อนร่วมงาน จนตอ้งออกจากงาน และผลทา้ยสุดตอ้งมาเป็นท าอาชีพ
โสเภณี นอกจากน้ีตวัละครยงัไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากกฎหมาย เป็นตวัละครท่ีน าเสนอดา้นมืด
ของคนในสังคม 

(2.3)  ตวัละคร Cosette ในวยัเด็ก เป็นตวัละครท่ีตอ้งทนทุกขจ์ากการท่ี  
ผวัเมีย Thénardier กดข่ี และใชใ้หท้  างานต่าง ๆ  
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(2.4)  ตวัละคร Gavrocheเป็นตวัละครเด็กท่ีถูกครอบครัวทอดทิ้งใหต้อ้ง
กลายเป็นเด็กเร่รอน 

(2.5)  ตวัละคร Éponine เป็นตวัละครท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ ผวัเมีย 
Thénardier และมีความรักใหก้บั Marius แต่เป็นรักเพียงขา้งเดียว ตวัละครยอมท าทุกอยา่งเพื่อคนท่ี
ตวัละครรัก แมก้ระทั้งยอมรับลูกกระสุนแทนจนตนเองตอ้งตาย 

(2.6) ตวัละคร Marius เป็นตวัละครท่ีอยูก่ลุ่มคณะปฏิวติัถูกขดัขวางไม่ให้
รักกบั Cosette แต่ก็เป็นระยะเวลาสั้น ๆ ตวัละครตวัน้ีไม่ไดถู้กกระท าจากตวัละครอ่ืนมากนกั 

(2.7)  ตวัละคร Enjolras เป็นตวัละครท่ีเป็นหวัหนา้ของคณะปฏิวติัจาก
การเรียกร้องสิทธิ และมีการชุมนุมกนั ท าใหมี้กลุ่มต ารวจเขา้มากวาดลา้งส่งผลถูกฆ่าตายในท่ีสุด 

 7)  ลกัษณะของตวัละครสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 6 รูปแบบดว้ยกนัคือ 
(1) รูปแบบของตวัละครท่ีมีภาพลกัษณ์ของผูก้ลา้หาญ และต่อสู้กบัผูมุ้่งร้าย และมี

การพบเจอกบัเหตุการณ์ท่ีตอ้งพิสูจน์ตวัเอง หรือท่ีเรียกวา่ Hero Archetypeไดแ้ก่ ตวัละครJean Valjean ตวั
ละคร Marius ตวัละคร Enjolras ตวัละคร Fantine และตวัละคร Gavroche 

(2) รูปแบบของตวัละครท่ีมีภาพลกัษณ์ทางลบโดยมีรูปแบบการแต่งตวัไม่ค่อยดี
นกั หรือท่ีเรียกวา่ Shadow Archetypeไดแ้ก่ตวัละคร Cosette ในวยัเด็ก และตวัละคร Éponine และตวัละคร
ท่ีเป็นอุปสรรคใหต้วัละครเอกตอ้งเอาชนะไดแ้ก่ตวัละครJavert 

(3)  รูปแบบของตวัละครท่ีมีลกัษณะท่ีดึงดูดเพศตรงขา้ม หรือท่ีเรียกวา่ Animus, 
Anima Archetype ไดแ้ก่ตวัละคร Cosette ในวยัสาวท่ีดึงดูดตวัละคร Marius ใหห้ลงรักตั้งแต่แรกพบ 

(4) รูปแบบของตวัละครท่ีมีกลอุบายคอยหลกลวงผูค้นเพื่อให้ไดส้มบติั หรือ
ส่ิงของมีค่าจากผูค้น หรือท่ีเรียกว่า Trickster Archetypeไดแ้ก่ตวัละครคู่ผวัเมีย Thénardier ท่ีคอย
หลอกลวงผู ้คนให้เข้ามาพักท่ีโรงแรกของตน เพื่อจะได้ท าการลักขโมยทรัพย์สินต่าง ๆ 
 

4.1.4 ความขัดแย้ง 

ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนเป็นส่วนท่ีท าให้เกิดความหนา้สนใจข้ึนภายในภาพยนตร์ ซ่ึงภายใน
เร่ือง Les Misérables มีความขดัแยง้อยู ่2 ประเภทคือ 

1)ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษยด์ว้ยกนัเป็นส่วนใหญ่ โดยจะเป็นในส่วนของ
ความขดัแยง้ระหวา่งตวัละครท่ีเป็นอดีตนกัโทษ คือ Jean Valjean และตวัละครท่ีเป็นต ารวจคือ Javert ท่ี
เม่ือเจอกนัก็ตอ้งมีการพดูจาประชดประชนักนั และยงัมีตวัละครท่ีเป็นกลุ่มของคณะนกัศึกษาปฏิวติั 
และกลุ่มต ารวจท่ีมีการต่อสู่กนัจนท าให้เกิดการนองเลือด และท าให้ผูค้นท่ีอยู่ในคณะนักศึกษา
ปฏิวติัตอ้งตายเกือบทั้งหมด 
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2)ความขดัแยง้ภายในจิตใจ โดยเกิดข้ึนกบัตวัละครเกือบทุกตวัภายในภาพยนตร์เร่ือง
น้ี อาทิตวัละคร Jean Valjean ท่ีเกิดความขดัแยง้ข้ึนภายในจิตใจ จากการท่ีท่านสังฆราชช่วยไม่ให้ถูกจบั 
ในขอ้หาขโมยเคร่ืองเงิน ท าให้ตวัละครเกิดความสับสนข้ึนในจิตใจถึงความดีกบัความเลว สุดทา้ยตวั
ละครเลือกท่ีจะเปล่ียนตวัเอง ยา้ยไปอยูท่ี่อ่ืนและอ าพรางตวัตน และในตอนท่ี Jean Valjean สับสนวา่จะ
เปิดเผยความจริงเร่ืองท่ีตนเป็นนกัโทษท่ีหนีคดี เพื่อไม่ให้ผูอ่ื้นตอ้งมารับโทษแทน หรือตวัละคร 
Javert ผูซ่ึ้งเช่ือในกฎหมายว่าเป็นส่ิงท่ีควรรักษา และตอ้งท าตาม แต่ก็ตอ้งเกิดความสับสนภายใน
จิตใจเม่ือเขา้ไปสอดแนมในคณะนักศึกษาท่ีท าการปฏิวติั และพบกบัความสับสนว่าส่ิงท่ีเหล่า
ต ารวจท าในตอนปราบปรามคณะนักศึกษาเป็นส่ิงท่ีสมควรหรือไม่ และตอนท่ี Jean Valjean ช่วยให้
ตนเองหลบหนีจากการถูกฆ่า ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวท าใหต้วัละคร Javert เลือกตอบค าถามท่ีสับสนน้ี
ดว้ยการฆ่าตวัตาย เป็นตน้ 

 
4.1.5 มุมมอง หรือจุดยนืในการเล่าเร่ือง 
มุมมอง หรือจุดยืนในการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables เป็นการเล่าเร่ืองใน

แบบรู้รอบดา้น (The Omniscient) เพราะมีการน าเสนอ เหตุการณ์ต่าง ๆ และสถานท่ีภายในเร่ืองมี
รูปแบบการเล่าเร่ืองท่ีไร้ซ่ึงขอ้จ ากดัทางดา้นเวลา ท าให้สามารถเขา้ถึงความรู้สึกของตวัละครแต่ละ
ตวัไดเ้ป็นอยา่งดีและมีการใชบ้ทเพลงท่ีช่วยท าใหเ้ขา้ใจความรู้สึกของตวัละครได ้

 
4.1.6 ฉาก (Setting) 
ฉากภายในเร่ืองจะประกอบไปดว้ย 2 ส่วนดว้ยกนัคือ 

1) ส่วนของช่วงเวลา (Time) ฉากภายในเร่ืองเล่ายอ้นไปในช่วงหลงัการปฎิวติัฝร่ังเศส
ผา่นไป 26 ปี โดยรูปแบบการเล่าเร่ืองราวจะแบ่งเป็น3 องคด์ว้ยกนั ในช่วงองคแ์รกของเร่ืองไดเ้กิด
เหตุการณ์ข้ึนในปี ค.ศ. 1815 ในช่วงองคท่ี์สองของเร่ืองเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปี ค.ศ.1823 และ
ในช่วงสุดทา้ยคือ องค์ท่ีสามเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงปีค.ศ.1832 ซ่ึงเร่ืองราวทั้งหมดกิน
ระยะเวลาทั้งส้ิน 23 ปีดว้ยกนั 

2) ส่วนของสถานท่ี (Location) สถานท่ีภายในเร่ืองจะอยู่ในประเทศฝร่ังเศส ซ่ึง
ฉากส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนบริเวณกลางแจง้ ตามซอยแคบท่ีพื้นมีคราบด า เป็นฉากท่ีใกลก้บัอ่าว มีเรือ
ประกอบอยูใ่นฉาก หรือเข่ือนท่ีไวใ้ชก้กัเก็บน ้า 
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4.1.7 สัญลกัษณ์พเิศษ (Special Symbol) 
ภาพยนตร์จะปรากฏสัญลักษณ์พิเศษท่ีเป็นตวัแทนในการส่ือความหมาย จะออกมาใน

รูปแบบ 2 รูปแบบดว้ยกนั คือ 
1) ผ่านสัญลกัษณ์ของภาพ ซ่ึงภาพท่ีถูกน าเสนอซ ้ า ๆ ภายในเร่ืองท่ีน าเสนอผา่น

ภาพของผูค้นท่ีมีการแต่งกายในสมยันั้น ผา่นฉากต่าง ๆ และภาพของถนนหรือซอกซอยท่ีดูเส่ือม
โทรม สกปรก เป็นตน้ 

2)ผา่นสัญลกัษณ์ของเสียง เสียงท่ีเกิดข้ึนภายในภาพยนตร์เร่ืองน้ี ไดถู้กมาน าใช้เป็น
องค์ประกอบส าคญัในการเล่าเร่ืองผ่านบทเพลงท่ีใช้แทนค าพูด ท าให้เขา้ใจถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ และ
เขา้ใจถึงอารมณ์ของตวัละครต่าง ๆ ท่ีถ่ายทอดออกมาไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

4.2 การศึกษาสัมพนัธภาพของบริบททางสังคมกบัการสร้างตัวละคร 
 

การศึกษาสัมพนัธภาพและแนวคิดสัมพนัธบท และแนวคิดการโหยหาอดีต ท าให้ผูว้ิจยัได้
พบว่าบริบททางสังคมกับการสร้างตวัละครมีความสัมพนัธ์กัน ซ่ึงผูว้ิจ ัยได้แบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็น 2 ช่วงเวลา ในช่วงแรกเป็นการศึกษาบริบททางสังคม ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเร่ืองไดถู้กแต่งข้ึน โดย
วิเตอร์ ฮูโก และช่วงท่ีสองท่ีท าการศึกษาเป็นบริบททางสังคมในช่วงปี ค.ศ.2011-2012ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ี
ภาพยนตร์ไดถู้กผลิตข้ึนและแสดงออกมาสู่สายตาชาวโลกผา่นการก ากบัโดย ผูก้  ากบัท่ีช่ือวา่ Tom 
Hooper สามารถสรุปผลออกมาไดด้งัต่อไปน้ี 

 
4.2.1 บริบททางทางสังคมในช่วงของปี ค.ศ. 1845-1862 
วิเตอร์ ฮูโก ไดแ้ต่งเร่ือง Les Misérables ข้ึนในปี ค.ศ. 1845-1862ซ่ึงช่วงเวลาดงักล่าวใน

ประวติัศาสตร์พบว่าเป็นช่วงท่ีกษตัริยพ์ระองค์ใหม่ไดข้ึ้นครองราชยใ์นประเทศฝร่ังเศส ตรงกบั
สมยัของพระเจา้หลุยท่ี 18แห่งราชวงศบ์รูบอง (Bourbons)และเป็นช่วงท่ีทวีปยุโรปเกิดการปฏิวติั
อุตสาหกรรม ภายในเร่ืองได้มีรูปแบบการเล่าเร่ืองท่ีเป็นการมองยอ้นกลบัไปในอดีต แต่มีการ
สอดแทรกเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนปัจจุบนั ณ ช่วงเวลาท่ีเร่ืองได้ถูกแต่งข้ึนไว ้ดงัเช่น ภายในเร่ืองเป็น
ช่วงเวลาท่ีเกิดข้ึนหลงัการปฎิวติัฝร่ังเศสได ้26 ปี ซ่ึงเป็นถา้มองในประวติัศาสตร์การปฎิวติัอุตสาหกรรม
ยงัไม่เกิดข้ึน แต่ในภาพยนตร์กลบัมีการกล่าวถึงการปฏิวติัอุตสาหกรรม ท่ีมีการน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ 
มาใชใ้นการผลิตส่ิงของ ดงัเช่นการท่ีตวัละครเอกของเร่ืองไดเ้ปิดโรงงานอุตสาหกรรมแกว้ข้ึน  

เม่ือเกิดการปฎิวติัอุตสาหกรรมท าให้สังคมเกิดการเปล่ียนแปลงท าให้ผูค้นมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
แต่การเปล่ียนแปลงดังกล่าวท าให้ประเทศฝร่ังเศสต้องเผชิญกับปัญหาทางสังคมมากมายอาทิ 
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ปัญหาการแออดัของผูค้น จากการท่ีคนจากชนบทหลัง่ไหล่เขา้มาอยูใ่นเมือง เกิดเป็นปัญหาสังคม 
ไดแ้ก่ ปัญหาอาชญากรรม โสเภณี การใชแ้รงงานเด็ก เป็นตน้ (วารยา บุษปธ ารง, 2547) เม่ือมองใน
ภาพยนตร์จะพบวา่ตวัละครแต่ละตวัเปรียบเสมือนเป็นตวัแทนของปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน อาทิ ตวั
ละครท่ีมีรูปแบบของการน าเสนอภาพลกัษณ์ทางดา้ยลบ หรือท่ีเรียกวา่ Shadow Archetype โดยมี
การน าเสนอผา่นตวัละครFantineเป็นหน่ึงในตวัละครท่ีมีการน าเสนอรูปแบบทางลบ โดยเป็นหญิง
สาวท่ีตอ้งการหางานท า และน าเงินส่งไปใหลู้ก ท่ีฝากให้ครอบครัว Thénardier ช่วยเล้ียง และการท่ี
Fantineมีลูกนอกสมรสเป็นการขดัต่อกรอบความคิดท่ีคนในสังคมมี เม่ือหวัหนา้ของหญิงสาวทราบ
เร่ืองจึงโดนไล่ออกจากงาน จนท าใหห้ญิงสาวตอ้งยอมท าทุกอยา่งเพื่อให้ไดเ้งินมา และภาพยนตร์มี
การให้ค  าตอบจากภาพลกัษณ์ทางลบ จากการท่ีหญิงสาวเลือกเดินในเส้นทางอาชีพโสเภณีน้ีวา่ผล
สุดทา้ยตอ้งติดโรคทางเพศสัมพนัธ์จนตอ้งเสียชีวิตในท่ีสุด และมีรูปแบบท่ีตวัละครท่ีมีเล่ห์เหล่ียม
คอยหลอกลวงผูค้น หรือท่ีเรียกว่า Trickster Archetypeโดยถูกน าเสนอผ่านตัวละครผวัเมีย 
Thénardier ท่ีอาศยัการเปิดโรงแรมเล็ก ๆ บงัหนา้ แต่แทจ้ริงเป็นพวกนกัตม้ตุ๋น หลอกลวงผูท่ี้มาพกั
อาศยัด้วยกลวิธีต่าง ๆ และน าเสนอว่าผลของการท่ีตวัละครไปหลอกลวงผูอ่ื้น จะตอ้งเผชิญกับ
เส้นทางชีวิตท่ีตอ้งคอยหลบซ่อนไม่มีความสุข ซ่ึงการกระท าของตวัละครท่ียกมาเป็นส่ิงท่ีสะทอ้น
สภาพสังคมท่ีเส่ือมถอยไดอ้ยา่งชดัเจนและตวัละคร Gavroche ท่ีเป็นตวัละครเด็กเร่รอนท่ีแสดงให้
เห็นถึงสภาพของสังคมท่ีเด็กขาดความเอาใจใส่จากครอบครัวจนตอ้งออกจากบา้นมา และกลายเป็น
เด็กเร่รอนแต่เด็กชายก็มีความกลา้ท่ีจะลุกข้ึนมาเรียกร้องให้สังคมเกิดเสรีภาพ โดยการเขา้ร่วมกบั
คณะนกัศึกษาปฏิวติั ซ่ึงเป็นรูปแบบของตวัละครท่ีมีความกลา้หาญ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะต่อสู้เพื่อให้
เกิดความเป็นเท่าเทียม และใหเ้กิดเสรีภาพข้ึนในสังคม หรือท่ีเรียกวา่ Hero Archetype 

เม่ือคนในสังคมเพิ่มมากข้ึนท าให้เกิดระบบชนชั้นใหม่ข้ึนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นชนชั้น
นายทุน และชนชั้นกรรมกร (วารยา บุษปธ ารง, 2547) และการท่ีประชาชนเขา้ถึงการศึกษาเพิ่มมาก
ข้ึน ท าใหเ้กิดการเรียกร้องเพื่อสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาพ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม โดย
เป็นรูปแบบของตวัละครท่ีมีความกลา้หาญ หรือท่ีเรียดวา่Hero Archetype ซ่ึงไดมี้การน าเสนอผา่น
ตวัละคร 2 ตวัละครดว้ยกนัคือ Marius, Enjolras และกลุ่มคณะนกัศึกษาท่ีเป็นตวัแทนของคนท่ีอยู่
ในชนชั้นใหม่ ท่ีภาพลกัษณ์ของผูท่ี้มีความกลา้หาญ เป็นกลุ่มชนชั้นปัญญาชนท่ีมีความมุ่งมัน่ และ
ตอ้งการเรียกร้องใหเ้กิดเสรีภาพและความเสมอภาพข้ึนภายในสังคม 

นอกจากท่ีภาพยนตร์จะน าเสนอเร่ืองราวท่ีมีรูปแบบของปัญหาสังคมท่ีเกิดข้ึน ยงัมีการ
น าเสนอเร่ืองราวความรักของหนุ่มสาว ซ่ึงเม่ือศึกษาจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาดงักล่าวจะ
พบวา่คนหนุ่มสาวไดก้ารเขา้มาท างานในเมือง ซ่ึงภายในภาพยนตร์ไดมี้การน าเสนอผา่นท่ีตวัละคร 
Marius และตวัละคร Cosette ในวยัสาวท่ีถูกดึงดูดเขา้หากนัตั้งแต่แรกพบ และเกิดเป็นความรักข้ึน
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ซ่ึงเป็นน าเสนอผ่านรูปแบบของการดึงดูดของเพศตรงขา้ม หรือท่ีเรียกว่าAnimus, Anima Archetype 
นั้นเอง 

 
4.2.2บริบททางสังคมในช่วงปี ค.ศ. 2011-2012 
การกา้วเขา้สู่ทศวรรษท่ี 21 จะเห็นไดว้่าสังคมมีความเปล่ียนแปลงไป แต่การท่ีหนงัเร่ือง 

Les Misérables ยงัคงไดรั้บความสนใจ อาจเป็นเพราะเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในภาพยนตร์ ในหลายเหตุการณ์
ยงัคงเกิดข้ึนอยูใ่นสังคมปัจจุบนั และภาพยนตร์ท่ีเปรียบเสมือนกระจกท่ีสะทอ้นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน
ในสังคม ผ่านการสัมพนัธบทท่ีเกิดข้ึน โดยในภาพยนตร์ท่ีมีกระบวนการเล่าเร่ืองจากเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในอดีต ผ่านการถ่ายทอดออกมาในเทคนิคดา้นภาพของการกระท าในแต่ละตวัละคร และ
องคป์ระกอบศิลป์ต่าง ๆ 

เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในช่วงของปี ค.ศ. 2011 ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัเร่ืองราวท่ีท าให้เป็นดงั
กระจกสะทอ้งเร่ืองราวผา่นการกระท าของตวัละครภายในภาพยนตร์มีดงัต่อไปน้ีมีดงัต่อไปน้ี 

ในทศวรรษท่ี 21 เร่ืองราวของปัญหาสังคมต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นปัญหาการคา้ประเวณี ปัญหา
ของเด็กเร่รอนยงัคงมีให้เห็นตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์อยู่เป็นระยะ ภายในภาพยนตร์เร่ือง Les 
Misérables (2012) ก็ไดน้ าเร่ืองปัญหาสังคมน้ีมาเป็นส่วนในการน าเสนอผ่านตวัละครในลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 

 ลกัษณะของตวัละครท่ีมีการน าเสนอภาพลกัษณ์ทางลบ หรือท่ีเรียกวา่ Shadow Archetype 
ความตอ้งการท่ีจะหลบซ่อนส่ิงผิดไว ้ท่ีน าเสนอผา่นตวัละครเอกของเร่ืองท่ีตอ้งประสบชะตากรรม  
ถูกลอ้ลวงจนตอ้งกลายเป็นโสเภณี ถูกท าร้าย และไม่ไดรั้บความเป็นธรรม นอกจากน้ียงัมีตวัละคร
เด็กเร่รอน ท่ีเป็นการน าเสนอในแง่มุมของปัญหาเด็กโดนทอดทิ้งจนตอ้งมาเป็นเด็กเร่ร่อน 

นอกจากน้ี เร่ืองราวของการประทว้งเรียกร้องสิทธิเสรีภาพยงัมีปรากฏในภาพข่าวอยู่เป็น
ระยะ โดยการน าเสนอผ่านรูปแบบของตวัละครท่ีมีความกลา้ หรือท่ีเรียกว่าHero Archetypeโดย
ภาพยนตร์น าเสนอผ่านการกระท าของตวัละคร ท่ีตอ้งการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ เพื่อให้เกิดความ
เท่าเทียมในสังคม และรูปแบบของการปะทะกบัต ารวจท่ีน าเสนอผ่านภาพยนตร์ก็ยงัสามารถท่ีจะ
เห็นไดจ้ากยคุปัจจุบนั 

ปัญหาหารฆ่าตวัตายของคนในยคุทศวรรษท่ี 21 ยงัคงสามารถมีให้เห็นอยา่งต่อเน่ือง โดยท่ี
มีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึนเร่ือง ๆ ซ่ึงภาพยนตร์ก็ไดน้ าเสนอ ผา่นตวัละครท่ีเป็นคนท่ีมีความเช่ือมัน่ ใน
ส่ิง ๆ หน่ึงมาก แต่เม่ือความเช่ือนั้นถูกสั่นคลอนดว้ยการกระท าท่ีตนไม่ไดคิ้ดวา่จะเกิดข้ึน ท าให้ตวั
ละครหาค าตอบในการแกปั้ญหานั้นดว้ยการฆ่าตวัตาย 
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จากการวเิคราะห์สัมพนัธบทภายในภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables (2012) ผูว้ิจยัพบวา่ สัมพนัธ
บทระหวา่งการส่ือสารเป็นแบบ สัมพนัธบทในแบบจิตส านึก ท่ีมีการเช่ือมโยงเน้ือหาของเหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบนั ท าให้เร่ืองราวมีเสน่ห์และเกิดความน่าสนใจข้ึน นอกจากน้ีสัมพนัธบทใน
ภาพยนตร์ยงัมีรูปแบบมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 1) ลกัษณะท่ีคงเดิม (Convention)พบวา่สัมพนัธบทในการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์
เร่ือง Les Misérables (2012) มีการคงรูปแบบเดิมไวทุ้กองคป์ระกอบ ไดแ้ก่การคงโครงเร่ืองท่ีมีการ
แสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าของการกระท าความดี ซ่ึงแสดงออกมาเป็นส่วนของแกนหลกัของเร่ือง มี
ลกัษณะเป็น Morality Themeและมีการสอดแทรกแกนเร่ืองท่ีเป็นลกัษณะของ Love Themeท่ีเป็น
ความรักของชายหญิง แม่กบัลูก และมีลกัษณะของ Idealismท่ีเป็นความตอ้งการใหเ้กิดเสรีภาพข้ึน
ในสังคมในส่วนของความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของตวัละคร มีการถ่ายทอดคู่ขดัแยง้จากใน
บทประพนัธ์ในบางตวัละครเท่านั้น นอกจากน้ีการถ่ายทอดของลกัษณะฉาก มุมมองของการเล่า
เร่ือง และสัญลกัษณ์พิเศษเป็นแบบรู้รอบดา้น 

2)  ลกัษณะท่ีขยายความหรือเพิ่มเติม (Extension) พบวา่จากการขยายความในแต่
ละองคป์ระกอบการเล่าเร่ือง มีการขยายความตวัละครในลกัษณะต่าง ๆ เพื่อท าให้ตวัละครเกิดความ
เด่นชดั และเห็นถึงขอ้แตกต่างไดง่้ายยิง่ข้ึน โดยมีการใชฉ้ากท่ีดูสมจริง และมีการแสดงให้เห็นถึงตวั
ละครท่ีมีทศันคติท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งชดัเจน 

3)  ลกัษณะของการลดทอน (Reduction) พบวา่มีการลดทอนบทบาทของตวัละคร
บางตวั โดยมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบของโครงเร่ืองเล็กนอ้ย  

4) ลกัษณะของการดดัแปลง (Modification) พบว่าเป็นลกัษณะท่ีพบในการดดัแปลง
รูปแบบการเล่าเร่ืองท่ีมีการเล่าเร่ืองโดยใชเ้สียงเพลงเป็นหลกั มีการดดัแปลงโครงเร่ืองเล็กนอ้ย แต่ยงัมี
รูปแบบท่ียงัคงพฤติกรรมของตวัละครต่าง ๆ ไว ้
 ผูว้จิยัไดพ้บวา่ภาพยนตร์ท่ีมีการผลิตออกมาซ ้ าอยา่งเร่ือง Les Misérables (2012)ไดพ้ยายามคง
เน้ือหาของเร่ืองราวเอาไว ้และยงัคงองค์ประกอบต่าง ๆ ของเร่ืองราว และการใช้เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั ท าให้สามารถน าเสนอภาพท่ีบทประพนัธ์ไดมี้การบรรยายไวไ้ดอ้ย่างสมจริง แมจ้ะมีการ
ลดทอนบทบาทบางตวัละคร แต่ก็ยงัคงแก่นของเร่ืองราวไว ้และมีการดดัแปลงรูปแบบการเล่าเร่ือง 
แต่ยงัสามารถท าใหเ้ขา้ใจเร่ืองราวได ้
 
 



บทที ่5 
 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

งานวจิยัเร่ือง “การวเิคราะห์การเล่าเร่ืองในภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables” มีวตัถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเล่าเร่ือง และศึกษาสัมพนัธภาพระหวา่งบริบททางสังคมและการสร้างตวั
ละคร โดยงานวิจัยช้ินน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีรูปแบบการวิเคราะห์จากตัวบท (Textual 
Analysis) ท่ีมีการศึกษาดว้ยตนเอง  
 

5.1 สรุปผล 
 

ผูว้จิยัไดส้รุปผลการวิจยัออกเป็น 2 ประเด็นดงัต่อไปน้ี 
  

5.1.1 การศึกษารูปแบบการเล่าเร่ือง Les Misérables 
 ภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables มีรูปแบบการเล่าเร่ืองผา่นบทเพลงท่ีใชแ้ทนค าพูด โดยบท
เพลงเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถรับรู้ไดถึ้งความรู้สึกของตวัละคร ในภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables มี
รูปแบบการเล่าเร่ืองท่ีแบ่งโครงเร่ืองออกเป็น 3 องคด์ว้ยกนั โดยในองคแ์รกของเร่ืองเป็นการแนะน า
ตวัละครเอก โดยตวัละครไดพ้บกบัจุดหกัเหในชีวติ และท าให้ทศันคติของตวัละครเปล่ียนแปลงไป 
จากโอกาสท่ีตวัละครไดรั้บท าให้ตวัละครเห็นถึงคุณค่าของความดี ในส่วนขององคท่ี์สองของเร่ือง
มีการแนะน าตวัละครใหม่ และพบวา่ความดีท่ีไดก้ระท าส่งผลต่อชีวิต แต่ตวัละครตอ้งพบกบัจุดหกั
เหในชีวิตอีกคร้ัง และตอ้งชดใช้ในส่ิงท่ีตนเองเคยท าผิดจากความไม่ตั้งใจ ซ่ึงอุปสรรคน้ีคลา้ยกบั
แบบทดสอบความเมตตาและความเสียสละในตัวละคร ในส่วนขององค์ท่ีสาม ตัวละคร                        
ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าของความดี ซ่ึงส่งผลให้ตวัละครท่ีมีทศันคติท่ีต่อตา้นในตอนแรก เกิด
ความสับสนภายในจิตใจและเลือกท่ีจะจบชีวติตวัเองในท่ีสุด นอกจากน้ียงัมีตวัละครท่ีการแสดงให้
เห็นถึงอุดมการณ์ท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงสังคม เป็นตน้ 
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 แก่นความคิดของเร่ือง พบว่ามีการผสมผสานของเร่ืองราวความรัก การแสดงให้เห็นถึง
คุณค่าของความดี ความตอ้งการท่ีจะท าใหส้ังคมเกิดการเปล่ียนแปลง และมีการน าเสนอรูปแบบการ
ด าเนินชีวติของผูท่ี้โดนสังคมปฏิเสธ 
 คุณสมบติัของตวัละคร พบว่าตวัละครท่ีเป็นตวัละครเอกของเร่ืองมีการแสดงให้เห็นถึง 
ลกัษณะเห็นไดร้อบดา้น (Well-rounded Character) โดยเป็นตวัละครท่ีมีความสมจริง ตวัละครส่วน
ใหญ่ในเร่ืองเป็นผูถู้กกระท า ไม่วา่จะเป็นถูกสังคมรังเกียจ จากการมีพฤติกรรมท่ีไม่ไดท้  าตามส่ิงท่ี
ผูค้นสังคมไดก้ระท า ตวัละครบางตวัมีความรักท่ีไม่สมหวงั และในส่วนของตวัละครท่ีเป็นผูก้ระท า 
จะมีลกัษณะของผูท่ี้มีอ านาจ หรือเป็นผูท่ี้คอยหลอกลวงผูอ่ื้น 
 ความขดัแยง้ พบว่าส่วนใหญ่ของเร่ืองเป็นความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษยท่ี์มีความ
คิดเห็นท่ีต่างกนั และมีความขดัแยง้ทางจิตใจ โดยมีเหตุการณ์ท่ีท าใหต้วัละครเกิดความสับสนส่งผล
ใหท้ศันคติเกิดการเปล่ียนแปลง 
 มุมมอง หรือจุดยืนในการเล่าเร่ือง พบว่ามีรูปแบบของการรู้รอบด้าน ท่ีไร้ซ่ึงข้อจ ากัด
ทางดา้นเวลา และท าใหรั้บรู้ไดถึ้งความรู้สึกของตวัละคร 
 ฉาก พบวา่ประกอบไปดว้ยส่วนของช่วงเวลาท่ีแบ่งออกเป็นช่วง ๆ ซ่ึงกินเวลาทั้งส้ิน 23 ปี 
และในส่วนของสถานท่ี พบว่าฉากส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนบริเวณเข่ือนกกัเก็บน ้ า ตามตรอกซอกซอย 
และบริเวณพื้นท่ีกลางแจง้ ในประเทศฝร่ังเศส 
 สัญลกัษณ์พิเศษ พบวา่แบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบคือ การน าเสนอสัญลกัษณ์ของภาพท่ีมีการ
น าเสนอจะเป็นภาพของถนนหรือตามซอกซอยท่ีดูเส่ือมโทรม และการน าเสนอสัญลกัษณ์ของเสียง 
ภายในภาพยนตร์เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากตลอดทั้งเร่ืองเป็นการเล่าเร่ืองผ่านบท
เพลง ซ่ึงท าใหเ้ขา้ใจถึงเหตุการณ์และอารมณ์ของตวัละครแต่ละตวั 
  

5.1.2 สัมพนัธภาพระหว่างบริบททางสังคมกบัการสร้างตัวละคร 
 การศึกษาสัมพนัธภาพระหว่างบริบททางสังคมกบัการสร้างตวัละคร จากการศึกษาผูว้ิจยั
ไดพ้บวา่ทั้ง 2 ช่วงเวลาท่ีผูว้จิยัไดท้  าการศึกษานั้น บริบททางสังคมส่งผลต่อการสร้างตวัละคร  โดย 
พบว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในภาพยนตร์กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงมีความความคล้ายกนั โดยใน
ภาพยนตร์มีการใชต้วัละครเป็นเสมือนตวัแทนของปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม อาทิ ปัญหาการคา้
ประเวณีท่ีถูกถ่ายทอดผ่านตวัละคร Fantine ปัญหาการใช้แรงงานเด็กท่ีถูกถ่ายทอดผ่านตวัละคร 
Cosette ในวนัเด็ก ปัญหาอาชญากรรมท่ีมีความครัว Thenardier เป็นตวัละครท่ีเป็นปัญหาของสังคม 
ปัญหาการฆ่าตัวตายท่ีถูกน าเสนอผ่านตัวละคร Javert หรือเหตุการณ์ท่ีประชาชนชุมนุมเพื่อ
เรียกร้องความเสมอภาคท่ีถูกน าเสนอผา่นกลุ่มคณะนกัศึกษาท่ีตอ้งการปฏิวติัเป็นตน้ 
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 สรุปไดว้า่ งานวิจยัในส่วนของสัมพนัธภาพของบริบททางสังคมกบัการสร้างตวัละคร ท า
ให้ผูว้ิจ ัยค้นพบว่า แม้เร่ืองราวจะมีการลดทอน หรือดัดแปลงรูปแบบการเล่าเร่ืองไปจากบท
ประพนัธ์ หรือบริบททางสังคมท่ีได้น าเสนอในภาพยนตร์จะแตกต่างจากบริบททางสังคมใน
ปัจจุบนัมากพียงใดแต่การคงองค์ประกอบการเล่าเร่ืองท่ีมีรูปแบบการน าเสนอภาพของปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในสังคมไว ้ท าให้รูปแบบการน าเสนอภาพในอดีตไม่ใช่ขอ้จ ากดั เพราะเม่ือเปรียบเทียบ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในภาพยนตร์ท่ีมีการน าเสนอบริบททางสังคมในอดีต กบัการมองถึงปัญหาสังคมท่ี
เกิดข้ึนในโลกแห่งความเป็นจริงท่ีภาพเหตุการณ์ดงักล่าวยงัคงมีให้เห็นอยูเ่ป็นระยะ ท าให้ผูว้ิจยัได้
เรียนรู้ว่ามนุษยต่์างเผชิญกบัเหตุการณ์ท่ีเป็นเหมือนวฎัจกัร หรือวงจรท่ีรอเวลาจะหมุนวนกลบัมา
บรรจบกนัอีกคร้ัง  
 

5.2 อภิปรายผล 
 

ผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผลในประเด็นหลกั ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการเล่าเร่ือง และสัมพนัธภาพ
ของบริบททางสังคมและการสร้างตวัละคร โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งประเด็นออกไดด้งัต่อไปน้ี 

 
 5.2.1 รูปแบบการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables 

รูปแบบการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์ท่ีน าเร่ืองราวในอดีตมาใชใ้นการเล่าเร่ือง มีรูปแบบการ
เล่าเร่ืองท่ีคลา้ยกบั กาญจนา แกว้เทพ (2549)ไดก้ล่าววา่เป็นรูปแบบของการมองยอ้นกลบัไปยงัอดีต ซ่ึงใช้
จินตนาการเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารผ่านระบบความทรงจ า โดยรูปแบบการเล่าเร่ืองภายใน
ภาพยนตร์ มีรูปแบบของการเล่าเร่ืองท่ีใชบ้ทเพลงเป็นส่ิงท่ีช่วยในการแสดงความรู้สึก และลกัษณะ
ของบทเพลงก็เป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ตวัละครมีลกัษณะขดัขืนต่ออ านาจ หรือการท่ีตอ้งต่อสู้  และ
มายาคติท่ีแฝงอยูภ่ายในภาพยนตร์ เป็นการใชก้ลวิธีทางอุดมการณ์ ท่ีมีรูปแบบของการผสมผสาน
ความจริงกบัจินตนาการเขา้ดว้ยกนัโดยการผกูโยงเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริงกบัโลกของสัญลกัษณ์เขา้ไว ้ 

วธีิการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables ไดแ้บ่งออกเป็นการเล่าเร่ืองราวท่ีมีโครงสร้าง 3 
องค ์โดยไม่มีการล าดบัเร่ืองเวลา ในส่วนของแก่นความคิดท่ีมีรูปแบบการคลา้ยกบั Boggs (1978) ท่ี
กล่าวว่าแก่นความคิดมีความเก่ียวข้องกบัชีวิต ศีลธรรม ค าถามเชิงปรัชญา สอดแทรกอยู่  และ
รูปแบบของสังคมในภาพยนตร์ท่ีทุกคนท าในส่ิงท่ีเหมือน ๆ กนั ไม่มีใครท าอะไรแตกต่างเพื่อให้
เป็นท่ียอมรับของคนในสังคม ซ่ึงในภาพยนตร์ตวัละครส่วนใหญ่ในภาพยนตร์มีลกัษณะท่ีเป็นผูท่ี้
สังคมไม่ยอมรับ ซ่ึงมีความคลา้ยกบังานวิจยัของ กิติภูมิ สุวรรณประทีป (2554)ท่ีกล่าววา่ สังคมคน
ญ่ีปุ่นเป็นสังคมท่ี หากมีผูใ้ดมีพฤติกรรมท่ีแตกแยกไปจากผูอ่ื้นในสังคมจะท าให้เป็นท่ีจบัตามอง 
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และไม่เป็นท่ียอมรับของคนในสังคม และลักษณะของตัวละครในภาพยนตร์มีลักษณะเป็น
ผูถู้กกระท า  ในส่วนของความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน พบว่ามีรูปแบบเป็นความขดัแยง้ระหว่างมนุษย์
ดว้ยกนั และมีความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของตวัละครท่ีตอ้งเลือกระหวา่งความดี และความ
ชัว่เพื่อให้ผา่นอุปสรรคนั้นไป ซ่ึงมีความคลา้ยกบัท่ี รักศานต ์วิวฒัน์สินอุดม (2547)ไดใ้ห้ความหมายของ
ความขดัแยง้วา่ เป็นอุปสรรคท่ีคอยขดัขวางและตวัละครมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเอาชนะอุปสรรคนั้น 
 มุมมองการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์เป็นแบบรู้รอบดา้นท่ีไร้ซ่ึงขอ้ก าหนดดา้นเวลา จะพบวา่
ในฉากจะแบ่งช่วงเวลาออกเป็นช่วง ๆ และมีการเล่าเร่ืองท่ีใชส้ถานท่ีภายในประเทศฝร่ังเศสตลอด
ทั้งเร่ือง ในส่วนของสัญลกัษณ์พิเศษท่ีใช้เป็นตวัแทนในการส่ือความหมายพบวา่ สัญลกัษณ์ท่ีเป็น
ภาพ มีการน าเสนอภาพท่ีใชโ้ทนสีท่ีหม่นหมอง และมีการใชส้ัญลกัษณ์ทางเสียงผา่นบทเพลงแทน
ค าพูด เพื่อให้เขา้ในถึงเหตุการณ์ ความรู้สึกของตวัละครและเน้ือหาของภาพยนตร์ ซ่ึงแตกต่างจาก
งานวิจยัของ สุพมิตรา วรพงศ์พิเชษฐ (2544) ท่ีมีการเลือกใช้เสียงท่ีมาจากตวัตน้ก าเนิดของเสียง 
เช่นเสียงโทรทศัน์ วทิย ุเป็นตน้ เพื่อใหเ้ป็นการเขา้ในถึงเน้ือหาของภาพยนตร์ท่ีมีความรุนแรง 
  

5.2.2 สัมพนัธภาพของบริบททางสังคมกบัการสร้างตัวละคร 
 จากการศึกษา ผูว้ิจยัไดพ้บวา่ ภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables มีการน าเสนอเร่ืองราวท่ีเป็น
สากล หรือเหตุการณ์ในอดีตท่ีมีความเป็นสากล ท าให้รูปแบบการน าเสนอสามารถท่ีจะมองผ่าน
ห้วงเวลา หรือการท่ีเวลาไม่ไดเ้ป็นขอ้จ ากดัในการน าเสนอ ซ่ึงเป็นอิทธิพลจากแนวคิดหลงัยุคใหม่ 
หรือ Postmodernism ท่ีไม่ไดมี้การหยิบส่ิงใหม่มาน าเสนอ แต่เป็นการน าเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในอดีต
มาน าเสนอ (กาญจนา แกว้เทพ และคนอ่ืน ๆ, 2554) ในภาพยนตร์เร่ือง Les Misérablesมีการใชจิ้นตนาการ
เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารผ่านระบบความทรงจ า โดยรูปแบบการน าเสนอจะเป็นการหยิบยก
เร่ืองราวท่ีเป็นเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ และเหตุการณ์ท่ีเป็นสากล ท่ีในปัจจุบนัยงัคงเกิดข้ึนซ ้ า
ไปมาคลา้ยกบัวงกลม ท่ีเม่ือถึงช่วงเวลาหน่ึงเหตุการณ์ดงักล่าว ก็จะกลบัมาปรากฏให้ผูค้นไดเ้ห็น
อีกคร้ัง ท าให้เร่ืองราวเกิดความสมจริง ซ่ึงคล้ายกับท่ี ณัชชา อาจารยุตต์ (2547) ได้กล่าวไวว้่า 
เร่ืองราวท่ีมีรูปแบบของการรับรู้ความจริงผา่น ตวักลาง ท่ีมาจากเร่ืองราวท่ีเป็นความจริงท่ีถูกสร้าง
ข้ึน หรือเป็นเร่ืองราวประวติัศาสตร์ ส่งผลให้เกิดมีความสมจริง และคลา้ยกบังานวิจยัของสมิทธ์     
จิรดิลก (2552) ท่ีกล่าวถึงส่ือภาพยนตร์วา่เป็นส่ือท่ีสะทอ้นตวัตน และอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของ
จีนไดเ้ป็นอยา่งดี โดยส่ือภาพยนตร์ไดส้อดแทรกเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ท่ีผูค้นสามารถรับรู้ได้
จากการมีประสบการณ์ร่วมในเหตุการณ์นั้น ๆ    

รูปแบบของการสร้างภาพยนตร์ท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีน า เสนอภาพของอดีตผ่านส่ือปัจจุบนั 
(กาญจนา แก้วเทพ และคนอ่ืน ๆ, 2554) ท าให้สามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของตวัละครจาก
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เหตุการณ์ท่ีตวัละครได้พบเจอ เม่ือพิจารณาถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีตวัละครได้พบเจอเทียบกับ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในโลกแห่งความเป็นจริง ผูว้ิจยัพบวา่โลกท่ีถูกประกอบสร้างผา่นภาพยนตร์กบั
โลกแห่งความเป็นจริงมีความคลา้ยกนั ซ่ึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนถูกถ่ายทอดผา่นการแสดงของตวัละคร
ท่ีเป็นผูย้ดึโยงเร่ืองราว และเหตุการณ์เขา้ดว้ยกนั คลา้ยกบัเป็นกระจกท่ีสะทอ้นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนใน
สังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อตัถรุจน์ วรรธวรกุล (2554) ไดก้ล่าวถึงอิทธิพลของบริบททาง
สังคมมีผลต่อการสร้างภาพยนตร์ ท าให้เร่ืองราวเกิดความสมจริง และส่งผลให้ตวัละครท่ีถูกสร้าง
ข้ึนยงัคงตราตรึงในความทรงจ า 
 ภายในภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables มีรูปแบบการน าเสนอเร่ืองราวท่ีเคยเกิดข้ึนโดยการ
สอดแทรกผา่นเหตุการณ์ท่ีตวัละครไดพ้บเจอ อาทิ ตวัละครเอกของเร่ืองอยา่ง Jean Valjean ท่ีเป็น
เสมือนตวัแทนของคนท่ีตอ้งสู้ชีวิต และความหลงผิดท าให้ตอ้งไปลกัขโมยของ แต่โทษท่ีได้รับ
กลบัแสดงใหเ้ห็นถึงความไม่เป็นธรรม แต่เร่ืองราวไดมี้การสอดแทรกคติค าสอนไวก้บัตวัละครตวั
น้ีวา่ มนุษยส์ามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัเองได ้การยึดมัน่ในความดี และความเมตตาก็ท าให้ไดรั้บ
ส่ิงท่ีดีกลบัคืนมา หรือจะเป็นตวัละครท่ีเป็นกลุ่มนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะปฏิวติั ท่ีตอ้งการเรียกร้อง
ความ เท่าเทียม ความเสมอภาพให้เกิดข้ึนในทุกชนชั้น ตวัละครท่ีเป็นกลุ่มนกัศึกษาน้ีเป็นเสมือน
ตวัแทนของเหตุการณ์ท่ีประชาชนออกมาเรียกร้องให้สังคมเกิดความเท่าเทียบกนั ซ่ึงเหตุการณ์น้ีก็
เป็นหน่ึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมาตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบนัก็ยงัคงสามารถพบเจอเหตุการณ์น้ีได ้จาก
ข่าวตามส่ือต่าง ๆ เป็นตน้ 
 รูปแบบของสัมพนัธบทภายในภาพยนตร์เร่ือง Les Misérablesพบวา่มีความคลา้ยกบัค านิยามท่ี 
พิเชฐ แสงทอง(2555)ได้กล่าวถึงแนวคิดของนักภาษาศาสตร์ชาวรัสเซียท่ีกล่าวถึงส่ิงท่ีพูดใน
ปัจจุบันหากมีความสัมพันธ์กับอดีต ค าพูดนั้ นมีโอกาสท่ีจะพูดในอนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลงานวจิยัท่ีพบวา่ ปัญหาของสังคมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และเม่ือเทียบกบัอดีตปัญหาสังคมดงักล่าว
มีความสัมพนัธ์จากการท่ีเคยเกิดข้ึนเช่นกนั และอาจมีโอกาสท่ีในอนาคตขา้งหนา้ปัญหาสังคมดงัท่ี
กล่าวมาจะมีโอกาสเกิดข้ึนซ ้ า คลา้ยกบัวงกลมท่ีมาบรรจบกนัอีกคร้ัง 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
1) งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษาเพียงรูปแบบการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ และศึกษาใน

เร่ืองของสัมพนัธภาพของบริบททางสังคมกบัการสร้างตวัละคร โดยไม่ไดมุ้่งเนน้ไปท่ีผูก้  ากบัภาพยนตร์ 
ซ่ึงหากมีผูส้นใจศึกษาผูก้  ากบัในภาพยนตร์เร่ืองน้ี อาจสามารถน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไปได ้

2) สามารถท าการจดักลุ่มเพื่อท าการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัภาพยนตร์เพื่อดูว่าการ
ตีความของผูว้ิจยักับผูช้มเป็นเช่นไร มีความสอดคล้องกันหรือไม่ หรืออาจมองดูว่าผูช้มเข้าใจใน
ความหมายท่ีน าเสนอมาในภาพยนตร์หรือไม่ เพื่อดูว่าผูก้  ากบัและผูช้มมีความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั
หรือไม่ 

3) สามารถน าแนวทางท่ีไดจ้ากงานวจิยัฉบบัน้ี ไปประยกุตใ์ชก้บังานวิจยัอ่ืน ๆ ท่ีมี
ความเก่ียวข้องกับการศึกษาการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์เร่ืองอ่ืน ๆ หรืองานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
สัมพนัธภาพระหวา่งบริบททางสังคมกบัการสร้างตวัละคร 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปประยุกต์ใช้ 
1) ส าหรับผูท่ี้ก ากบั สามารถน าแนวคิดท่ีมีการน าเสนอเร่ืองราวท่ีเป็นสากล และมี

การน าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงสอดแทรกอยูใ่นเร่ืองราว มาปรับใชก้บังานภาพยนตร์ โดยผูก้  ากบัอาจปรับ
ให้สอดรับกบัแนวทางท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตวัผูก้  ากบั โดยแนวคิดดงักล่าวอาจน าไปประยุกตใ์ชรู้ปแบบ
การเล่าเร่ืองของกบัภาพยนตร์ของตนได ้

  2) ส าหรับผูส้อนนั้น สามารถท่ีจะน าการวิเคราะห์รูปแบบการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์มา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัรายวิชาท่ีท าการสอน ซ่ึงรูปแบบอาจมีการปรับให้เขา้กบัเน้ือหาท่ีไดท้  าการ
สอนและต้องมีการยึดถึงผูท่ี้เรียนเป็นส าคญั นอกจากน้ีผูส้อนควรท่ีจะมีความเขา้ใจในแนวคิด
ทางดา้นองค์ประกอบการเล่าเร่ือง เพื่อจะไดถ่้ายทอดเน้ือหา และอธิบายถึงกลวิธีในการวิเคราะห์
ใหก้บัผูเ้รียนไดอ้ยา่งดี 
  3) ส าหรับบุคคลทัว่ไป สามารถท่ีจะน าการวิเคราะห์การเล่าเร่ืองในงานวิจยัฉบบัน้ี ไป
ประยุกต์ใช้กบัการชมภาพยนตร์ในเร่ืองอ่ืน ๆ เพื่อท าให้เขา้ใจถึงแก่นความคิดภายในภาพยนตร์ท่ีเป็น
ใจความส าคญัท่ีภาพยนตร์ตอ้งการน าเสนอไดดี้ยิง่ข้ึน 
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เร่ือง Les Misérables 
 

 
แหล่งทีม่า: Movie.kapook 
 
ประเภทหนงั: Drama, Musical 
ผูก้  ากบั: Tom Hooper 
บทประพนัธ์: Victor Hugo 
บทภาพยนตร์: William Nicholson, Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg 
 ภาพยนตร์เร่ือง Les Misérables เป็นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในยุคศตวรรษท่ี 19 โดยเร่ืองราวเร่ิม
ข้ึนการเล่าเร่ืองราวในช่วงปี ค.ศ. 1815- ค.ศ. 1832 โดยเร่ืองราวแบ่งออกเป็น 3 องค ์ซ่ึงมีเร่ืองราว
ดงัต่อไปน้ี 
 ในองคแ์รกของภาพยนตร์ เป็นช่วงเวลาท่ีเกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1815 ซ่ึงเป็นช่วงหลงัการปฎิวติั
ฝร่ังเศส 26 ปี  โดยฉากแรกเร่ิมดว้ยการแนะน าตวัละคร Jean Valjean ตอ้งท างานร่วมกบันกัโทษคน
อ่ืน ๆ ในการลากเรือเขา้อู่จอดเรือ และเม่ือท างานเสร็จส้ิน Jean Valjean ได้ถูก Javert เรียกตวั
ออกมาจากแถวท่ีก าลงัเดินออกจากท่ีคุมขงั และ Javert ได้ยื่นแผ่นกระดาษสีเหลืองท่ีเป็นหมาย
ปล่อยตวัให้กบั Jean Valjean และบอกกบั Jean Valjean ว่าเน่ืองจากเขาติดทณัฑ์บน ดงันั้นเม่ือ
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เดินทางไปท่ีใดก็ตอ้งไปรายงานตวัท่ีเทศบาลเมืองนั้น ซ่ึง Jean Valjean ไดต้ดัพอ้ถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนวา่ 
เขาเพียงขโมยขนมปังเพียงกอ้นเดียวเพื่อเอาไปให้หลานท่ีก าลงัหิวโหย แต่ Javert ไม่ฟังและบอก
กบั Jean Valjean ถึงสาเหตุท่ีเขาตอ้งติดคุกถึง 19 ปี วา่โทษของเขาคือติดคุก 5 ปี แต่ท่ีติดถึง 19 ปี 
เน่ืองจากการท่ี Jean Valjean พยายามท่ีจะหลบหนีออกจากคุกหลายคร้ัง จึงท าให้ตอ้งรับโทษนาน
ข้ึน และก่อนออกจากคุก Javert ใชใ้ห้ Jean Valjean ลากเสาท่ีติดธงชาติฝร่ังเศสท่ีเป้ือนโคลนให้ออก
หากจากทางเดิน ดว้ยความแคน้ Jean Valjean ไดใ้ชร้วบรวมแรงท่ีตนมีลากเสาขนาดใหญ่ออกมาได ้
เม่ือ Jean Valjean ออกจากคุก เขาถูกตีตราวา่เป้นผูร้้าย ไม่มีใครในเมืองท่ีเขาผา่นให้ท่ีพกั หรืองาน
แก่เขา  

จนกระทั้งคืนหน่ึง เขาไดพ้บกบัท่านสังฆราชผูใ้จบุญ ท่านไดเ้สนอให้ Jean Valjean ไปพกั
ท่ีโบสถไ์ด ้ซ่ึงเม่ือ Jean Valjean ไปท่ีโบสถ ์ท่านไดน้ าอาหาร และสั่งใหค้นจดัเตรียมท่ีนอนให้ Jean 
Valjean แต่ในคืนนั้นเอง ดว้ยจิตใจท่ีด ามืด ท าให ้Jean Valjean ขโมยเคร่ืองเงินภายในห้องนอนของ
ท่านสังฆราชไป และในเวลาไม่นาน Jean Valjean ก็ถูกต ารวจจบัตวั และถูกส่งตวัมาท่ีโบสถ์เพื่อให้
ท่านสังฆราชยืนยนัว่าส่ิงของเหล่าน้ีเป็นของท่านสังฆราช เม่ือท่านสังฆราชไดเ้จอกบัเหตุการณ์น้ี 
ท่านไดบ้อกกบัต ารวจวา่ส่ิงของเหล่าน้ีท่านเป็นผูใ้ห้เอง และยงัไดก้ล่าวอีกอีกวา่ Jean Valjean พ่อ
น้องชาย เธอไม่ไดเ้ป็นของความชัว่อีกต่อไปแล้ว แต่เป็นของดี พ่อไดซ้ื้อวิญญาณของเธอไวแ้ล้ว 
พอ่ไดเ้อามนัมาจากความคิดด ามืดกบัจิตวิญญาณแห่งความหายนะ และถวายมนัแด่พระเจา้ไปแลว้” 
จากนั้นท่านสังฆราชไดม้อบเชิงเทียนอีก 2 อนั และเม่ือท่านไดย้ืนเชิงเทียนให้กบั Jean Valjean ดว้ย
การกระท าเช่นน้ี ท าให ้Jean Valjean คิดได ้จากความเมตตาท่ีท่านมี และเป็นดงัส่ิงท่ีกอบกูด้วงใจท่ี
ด ามืดใหก้ลบัมาสวา่งอีกคร้ัง จากโอกาสท่ีท่านมอบให ้และท าให้ Jean Valjean พบวา่ตนเองนั้นสามารถ
ท่ีจะกลบัตวัมาเป็นคนดีได ้และหลงัจากนั้น Jean Valjean ไดเ้ปล่ียนช่ือตนเอง และหนีออกไปจาก
เมืองเพื่อเร่ิมชีวติใหม่ 
 ในองค์ท่ีสองของภาพยนตร์ ต่อมาเป็นระยะเวลาหลงัจากช่วงแรก 8 ปี เร่ิมตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1823 ณ เมืองมองเทรย ฉากแรกขององค์ท่ีสอง เป็นภาพของผูค้นท่ีสวมใส่เคร่ืองแต่งกายสกปรก 
ยืนอยูภ่ายในอุโมงคท่ี์พื้นมีคราบสกปรก และฉากตดัไปท่ีโรงงานหน่ึงท่ีคนงานทั้งหมดเป็นผูห้ญิง 
ทุกคนท างานกนัอย่างขยนัขนัแข็ง และเม่ือใกล้เลิกงานมีกลุ่มของคนงานกลุ่มหน่ึงไดพู้ดถึงหญิง
สาวท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีท างาน ท่ีช่ือ Fantine และเม่ือมีเสียงกร่ิงบอกเวลาเลิกงานดงัข้ึนทุกคนไดเ้ตรียม
ตวัท่ีจะออกจากท่ีท างาน ทนัใดนั้นไดมี้หญิงสาวผูห้น่ึงท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีพูดถึง Fantine ไดเ้ดินไปหา 
Fantine และกล่าวถ่อยท าท่ีย ัว่โทสะ และแอบหยิบจดหมายของ Fantine ไป เม่ือหญิงสาวผูน้ั้นเปิด
อ่านก็บอกขอ้ความในจดหมายให้พนกังานคนอ่ืน ๆ ไดฟั้ง ซ่ึง Fantine ไดก้ล่าวว่าเธอตอ้งท างาน
เพื่อส่งเงินไปใหลู้กของตน และขอร้องไม่ให้บอกเร่ืองน้ีกบัผูจ้ดัการ ต่อมา Jean Valjean ไดเ้ขา้มาท่ี
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โรงงานเพื่อพบกบัพนงังานของตน และในขณะท่ี Jean Valjean ก าลงัเดินตรวจก็มีเสียงเรียกบอกวา่
ผูคุ้มคนใหม่ไดย้า้ยเขา้มา และขอพบกบั Jean Valjean ดงันั้น Jean Valjean จึงไปพบกบัผูคุ้มคนใหม่ 
ขณะนั้นเองพนกังานสาวท่ีอิจฉา Fantine ไดบ้อกเร่ืองราวของ Fantine แก่ผูจ้ดัการ จากนั้น Fantine 
ก็โดนไล่ออกจากโรงงาน เพราะการท่ีหญิงสาวมีลูกทั้งท่ียงัไม่แต่งงานถือเป็นเร่ืองเส่ือมเสีย และไม่
เป็นท่ียอมรับของผูค้น และในช่วงเวลาเดียวกนั Jean Valjean ไดพ้บวา่ผูคุ้มคนใหม่ท่ีตนไปพบคือ 
Javert ซ่ึงผูคุ้มผูน้ี้จ  า Jean Valjean ท่ีอยูใ่นบุคลิกของเทศมนตรีไม่ได ้ทั้งสองจึงไดพู้ดคุยกนั จนเม่ือ 
Jean Valjean พา Javert ไปส่งดา้นนอกโรงงาน Jean Valjean ไดพ้บกบัคนท่ีโดนท่อนไมท้บัไว ้ดว้ย
ความมีเมตตาของท าให้ Jean Valjean ช่วยชายผูน้ั้น และเหตุการณ์น้ีท าให้ Javer ค่อย ๆ นึกไดถึ้ง
นกัโทษชายท่ีหนีทณัฑ์บนท่ีก าลงัตามหาอยู่ หลงัจากท่ี Fantine โดนไล่ออก หญิงสาวผูน้ี้ไดท้  าทุก
วิถีทางท่ีจะได้เงิน เพื่อส่งไปให้ลูกน้อย เร่ิมจากขายผมของลูกน้อยท่ีตนเก็บไว ้ขายเส้นผมของ
ตวัเอง ขายฟัน จนสุดทา้ย Fantine ตอ้งยอมใหร่้างกายของตวัเองเพื่อแลกกบัเงินท่ีส่งไปให้ลูกนอ้ยท่ี
ฝากไวก้บัครอบครัว Thénardier อยูม่าวนัหน่ึง Fantine ไม่ยอมท่ีจะไปหลบันอนกบัผูท่ี้ตอ้งการซ้ือ
บริการจากเธอ ชายผูน้ั้นจึงท าร้ายเธอ แต่เม่ือ Fantine ตอบโต้ Fantine กลบัถูกกล่าวหาว่าเป็นท่ี
กระท าผิด Jean Valjean ผูท่ี้เห็นเหตุการณ์ได้เขา้ไปช่วยเป็นพยาน และพาตวั Fantine ไปส่งท่ี
โรงพยาบาล เม่ือ Fantine ไปถึงโรงพยาบาลไดรั้กการรักษา แต่ในเวลานั้นตวัของ Fantine ท่ีป่วย
หนกัเกินท่ีจะรักษาไดแ้ลว้ Fantine ไดเ้ล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ Jean Valjean ฟัง เม่ือ Jean Valjean 
ไดฟั้งก็พบวา่ตนมีส่วนท่ีท าให้หญิงสาวผูน้ี้ตอ้งพบเจอกบัเหตุการณ์ร้าย Jean Valjean จึงอาสาท่ีจะ
รับเล้ียงลูกสาวของ Fantine และในขณะนั้น Javert ไดแ้น่ใจแลว้วา่ Jean Valjean คือผูร้้ายท่ีหลบหนี
ทณัฑ์บนท่ีตนตามหา จึงตามไปท่ีโรงพยาบาลเพื่อจบักุม แต่ Jean Valjean ก็สามารถท่ีจะหลบหนี
การจบักุมน้ีไปได ้และ Jean Valjean ก็ไดเ้ขา้ไปช่วยเหลือลูกสาวของ  Fantine ท่ีช่ือวา่ Cosette และไดห้นี
ไปจากการช่วยเหลือของชายผูท่ี้คร้ังหน่ึงเคยไดรั้บความช่วยเหลือจาก Jean Valjean  ให้หลบซ้อน
อยูท่ี่คอนแวนดแ์หล่งหน่ึง 
 ในองคท่ี์สามของภาพยนตร์ เร่ิมตน้ในปี ค.ศ. 1832 หลงัจากองคท่ี์สองของเร่ือง 9 ปี ณ กรุง
ปารีส ฉากแรกเร่ิมดว้ยการเปิดตวัเด็กชายท่ีช่ือวา่ Gavroche ซ่ึงเด็กนอ้ยไดเ้ล่าเร่ืองราวของเหตุการณ์
ในขณะนั้นท่ีกรุงปารีส วา่ในขณะนั้นไดอ้ยูใ่นช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงกษตัริยท่ี์ไม่ไดดี้วา่คนก่อน
มากนกั และเกิดปัญหาสังคมข้ึน และมีผูค้นท่ีอยูใ่นชนชั้นกลางจ านวนมากออกมาชุมนุมเรียกร้อง
ความเท่าเทียมกบัผูท่ี้อยูใ่นชนชั้นท่ีสูงกวา่ นอกจากน้ียงัมีฉากของกลุ่มนกัศึกษาท่ีมาเรียกร้องความ
เท่าเทียม ท่ีน าโดย Enjolras เป็นหัวหน้ากลุ่มและมี Marius รวมเป็นแกนน าในการออกปราศรัย
เรียกร้องความเท่าเทียม ในขณะนั้น Jean Valjean ไดพ้า Cosette ท่ีในขณะน้ีเติบโตเป็นสาวแรกรุ่น
ออกมาเดินท่ีตลาด Jean Valjean ไดเ้จอกบัครอบครัว Thénardierอีกคร้ัง และก็หนีรอดจากครอบครัวน้ี
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ไปไดจ้ากการท่ีมีต ารวจเขา้มาปราบปรามผูท่ี้ทะลาะวิวาท พร้อมกนันั้น Marius ก็ไดเ้จอกบั Cosette 
เกิดเป็นความรักแรกพบข้ึน แต่ Marius ได้เพียงแต่มองหญิงสาวผูน้ี้เดินจากไป ด้วยความรักท่ี
เกิดข้ึนท าให้ Marius ขอความช่วยเหลือกบั Éponine ให้ช่วยหาตวัหญิงสาวท่ีเป็นรักแรกของเขา  
Éponine ยอมท าตามอยา่งวา่ง่ายเม่ือ Éponine เห็น Cosette ก็จ  าไดว้า่เป็น Cosette คือเด็กท่ีเคยมาอยู่
ร่วมกบัครอบครัวของเธอ แต่ก็เกิดความสงสัยว่าท าไมจากเด็กสาวท่ีเน้ือตวัสกปรก ณ บดัน้ีกลบั
กลายเป็นหญิงสาวท่ีดูเพียบพร้อมเช่นน้ี แต่ Éponine ก็เก็บความสงสัยไวใ้นใจ เม่ือก็หาท่ีอยู่ของ 
Cosette พบ Éponine ก็ได้ไปบอกให้กบั Marius ได้รับรู้ และ Marius ก็ไม่รอช้ารีบไปหา Cosette 
ในทนัที เม่ือทั้งสองไดพ้บกนัและพดูคุยกนัก็ยิ่งรักกนั ในขณะนั้น Éponine ท่ีเฝ้ามองทั้งสองอยูห่่าง 
ๆ ก็ใจสลายเพราะเธอแอบหลงรัก Marius อยู ่ต่อมา Jean Valjean ไดรั้บรู้ถึงความรักของทั้งสองจึง
ไดพ้า Cosette หนีไป Cosette ไดแ้อบเอาจดหมายเสียไวท่ี้หนา้ประตูเพราะเม่ือ Marius กลบัมาหา
เธอจะไดรู้้วา่เธอไปอยูท่ี่ใด แต่ Éponine เม่ือรับรู้ถึงการจากไปของ Cosette เธอจึงรีบไปบอกชายท่ี
เป็นท่ีรักของเธอ แต่เธอไม่ยอมบอกวา่ Cosette ไดแ้อบเอาจดหมายท่ีบอกท่ีอยูข่องเธอไว ้Marius ท่ี
ใจสลายจากการจากไปของหญิงอนัเป็นรัก ไดทุ้่มเทตวัเองกบักลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเป้าหมายเพื่อสร้าง
ความเสรีภาพ และความเสมอภาค จากนั้นกลุ่มนกัศึกษาไดร้วมตวัและนดักนัเพื่อเรียกร้อง โดยหน่ึง
ในผูท่ี้อยู่ในคณะปฎิวติัมี Javert แอบปลอมตัวเขาไปสืบอยู่ด้วย ในขณะท่ีกลุ่มนักศึกษาและ
ประชาชนไดเ้ขา้ประทว้ง Javert ไดพ้บวา่ ผูท่ี้ก่อความไม่สงบก่อนคือผูท่ี้รักษากฎหมายท่ีเขาเช่ือวา่
เป็นผูท่ี้ท  าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงต่อมา Javert โดนจบัได้ว่าเป็นต ารวจท่ีเขา้มาสอดแนมจึงถูกจบัตวั 
หลงัจากนั้นกลุ่มคณะนกัศึกษาท่ีตอ้งการปฎิวติัไดใ้ช้ซอยแห่งหน่ึงในนครปารีสเพื่อเป็นฐานท่ีมัน่ 
โดยมีประชาชนท่ีอาศยัอยู่บริเวณนั้น ช่วยกนัโยนของใช้ หรือเฟอนิเจอร์ มาเป็นเคร่ืองกีดขวาง 
หลงัจากนั้นกลุ่มคณะปฎิวติัก็ท  าการสู้กนั ทั้งสองฝ่ายต่างสาดกระสุนใส่กนั และท าให้ Éponine 
ตอ้งตายจากการท่ีเอาตวัเองไปรับกระสุนแทนชายอนัเป็นท่ีรัก และเธอก็ไดบ้อกความลบัเร่ืองท่ีอยู่
ของ Cosette  และเธอก็ขอให้ชายอนัเป็นท่ีรักขอเธอจูบหน้าผากของเธอเป็นคร้ังสุดทา้ย หลงัจาก
นั้น Marius ไดใ้ห้ Gavroche ช่วยส่งสารไปให้หญิงสาวอนัเป็นท่ีรัก เม่ือเด็กน้อยไปถึงท่ีหมาย ได้
พบกบั Jean Valjean และไดม้อบจดหมายท่ี Marius เขียน  Jean Valjean ไม่รีรอท่ีจะเปิดอ่าน และ
ท าให้เขาพบวา่เขาก าลงัขดัขวางความรักท่ีบริสุทธ์ิของลูกสาว Jean Valjean จึงอยากแกต้วัดว้ยการ
เขา้ไปช่วย Marius ท่ีก าลงัต่อสู้กบักลุ่มต ารวจท่ีมาสลายการชุมนุม และ Jean Valjean ยงัไดท้  าในส่ิง
ท่ี Javert ไม่คาดคิด คือการแอบปล่อยตวัเขาเป็นอิสระ ซ่ึงการกระท าของ Jean Valjean ท  าให้เกิด
ค าถามข้ึนในจิตใจของนายต ารวจผูน้ี้ ถึงส่ิงท่ีเขาเช่ือมาโดนตลอดวา่คนท่ีเคยท าผิดไม่มีทางกลบัมา
เป็นคนดีได ้จนในท่ีสุด Javert เลือกท่ีจะฆ่าตวัตาย โดยการกระโดดลงไปในเข่ือนกกัเก็บน ้ า และ
เสียชีวิตในท่ีสุด และเด็กนอ้ย Gavroche ไดใ้ชค้วามกลา้ออกไปเพื่อเจรจาต่อรองกบัต ารวจท่ีเขา้มา
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ปราบปรามแต่ก็ไม่เป็นผลส าเร็จ สุดทา้ยเด็กน้อยก็ตอ้งจบชีวิตลง หลงัจากนั้นทั้งต ารวจและกลุ่ม
คณะนกัศึกษาก็ต่างต่อสู่กนัจน เหล่านกัศึกษาเร่ิมทยอยลม้ตายกนัไป หลงัจากท่ี Jean Valjean ช่วย
นายต ารวจให้หนีไปแล้ว เขาได้กลับไปช่วย Marius ได้ส าเร็จ แต่เม่ือ Marius พื้นข้ึนครอบครัว 
Thénardier ไดแ้อบอา้งวา่ตนเป็นผูช่้วยเหลือ และใส่ความวา่ Jean Valjean เป็นนกัโทษหนีความผิด 
ท าให้ Marius ท าทุกวิถีทางเพื่อแยก Jean Valjean กบั Cosette ออกจากกนั ดว้ยกลวิธีท่ีชายหนุ่มได ้
ท าให้ Jean Valjean ยอมแยกตวัเองออกไปจาก Cosette แต่ต่อมา Marius รู้ความจริงวา่ใครเป้นผูท่ี้
ช่วยเหลือตน จึงรีบพา Cosette ไปหา Jean Valjean แต่ก็เกือบจะสายไป เน่ืองจากหลงัจากท่ี Jean 
Valjean แยกออกไปขออาศยัคอนแวนด์ เป็นสถานท่ีพกัอาศยั เขาก็เร่ิมตรอมใจคิดถึง Cosette ลูก
สาวอนัเป็นท่ีรัก และป่วยใกลต้าย Cosette ไดม้าทนัดูใจก่อนท่ี Jean Valjean จะส้ินใจ และตอนท่ีJean 
Valjean ส้ินลมชายชราไดพ้บหญิงสาวท่ีมารับคือ Fantine และทั้งคู่ไดเ้ดินไปหาแสงสวา่งพร้อมกนั  
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นักประพนัธ์เร่ือง Victor Hugo (1802-1885) 
 

 
ภาพVictor Hugo 
แหล่งทีม่า:Pracob.blogspot  

 
Victor Hugo เกิดวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 1802 ท่ีเมืองเบอซองซง แควน้ฟร็องซ์ กงเต ประเทศ

ฝร่ังเศส  เป็นกวีนกัประพนัธ์สายโรแมนติกชาวฝร่ังเศสท่ีมีความเช่ือมัน่ในเร่ืองของความรัก ความ
เมตตา ความสงสารและเห็นใจผูอ่ื้น นอกจากน้ีเขายงัตอ้งการท่ีจะฟ้ืนฟูสังคม และดว้ยช่วงชีวิตของ 
Hugo ไดผ้า่นเหตุการณ์ในช่วงของการปฏิวติัฝร่ังเศสทั้งในปี ค.ศ. 1830 และค.ศ. 1848 (วารยา บุษป
ธ ารง, 2547) จากการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ซ่ึงประสบการณ์ชีวิตท่ีผ่านมามีอิทธิพลต่อการ
ประพนัธ์วรรณกรรมอยา่งมาก ดงัจะพบไดจ้ากภายในผลงานการประพนัธ์ของ Hugo ท่ีมีรูปแบบ
การน าเสนอพลงัของความดีท่ีเอาชนะความชัว่ มีการช่วยเหลือผูต้กทุกขไ์ดย้าก มีการเรียกร้องความ
เท่าเทียม มีการเสียดสีสังคม และมีแนวทางท่ีตอ้งการสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีกวา่ให้เกิดข้ึนในสังคม(สาร
คดี, 2557, พฤษภาคม) 
 นวนิยายท่ีมีสร้างช่ือเสียงให้กบั Hugo ไดแ้ก่ เร่ือง Les Misérables (เหยื่ออธรรม) ท่ี Hugo 
ประพนัธ์ข้ึนเพื่อตอ้งการประณามความเขม้งวดท่ีเกิดข้ึนในสังคม และมีการแสดงให้เห็นถึงความ
ไม่เป็นธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคม ส่งผลให้เร่ืองราวเกิดความประทบัใจและสะเทือนอารมณ์ผูอ่้าน จน
โด่งดงัไปทัว่โลกและต่อมาเร่ืองราวไดมี้การสร้างออกมาเป็นละครเวทีหลากหลายคร้ัง และมีการ
สร้างเป็นภาพยนตร์อีกหลายคร้ัง นอกจากน้ียงัมีเร่ือง Notre-Dame de Paris (ชายหลงัคอมแห่งนอร์
เทอร์ดาม)เป็นตน้ 
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 ผลงานของ Hugo ไดมี้อิทธิพลต่อนกัเขียนรุ่นหลงัอยา่งมาก ไดแ้ก่ อลัแบร์ต คามูส์, ชาร์ลส
ดิกเกน้ส์ และฟีโอดอร์ ดอสโตเยฟสก้ี นอกจากงานเขียนท่ี Hugo ไดท้  าเขาผูน้ี้ยงัเป็นนกัต่อสู้เพื่อ
สิทธิมนุษยชน และ Hugo ยงัเป็นนักเขียนคนส าคญัท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อวรรณกรรมแนว 
โรแมนติกในยุโรปอีกดว้ย Hugo ถึงอสัญกรรมเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม ค.ศ. 1885 (สารคดี, 2557, 
พฤษภาคม) 
 
บริบททางสังคมของประเทศฝร่ังเศสในช่วงศตวรรษที ่19 
 
 อนุวตั ชัยเกียรติธรรม(มิถุนายน 2543-พฤษภาคม 2544)ได้กล่าวถึงประเทศฝร่ังเศสว่า 
ประเทศฝร่ังเศสถือเป็นประเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครองอยู่ตลอด ซ่ึงการ
ปกครองท่ีมีรูปแบบของการท่ีพระมหากษตัริยมี์อ านาจสูงสุด และมีการแบ่งชนชั้น ไดแ้ก่ ชนชั้น
พระ จะเป็นในส่วนของศาสนจกัรชอบใชเ้งินไปก่อสร้างโบสถ์เป็นจ านวนมาก ชนชั้นเจา้นายและ
ขุนนางเป็นกลุ่มคนท่ีมีฐานะร ่ ารวย และไม่สนใจในการลงทุน ชอบใช้จ่ายฟุ่มเฟือย โดยชนชั้น
เจ้านายเป็นชนชั้นท่ีมีบททางการเมือง ทางเศรษฐกิจและทางสังคม ส่งผลให้เกิดปัญหาในการ
ปกครองประเทศอยูเ่สมอ (วารยา บุษปธ ารง, 2547) และชนชั้นสามญั ซ่ึงชนชั้นสามญัสามารถแบ่ง
ไดอ้อกเป็น 3 กลุ่มดว้ยกนั คือ กลุ่มชนชั้นกลาง  กลุ่มคนงานอุตสาหกรรมและช่างฝีมือ และกลุ่ม
ชาวนาท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีฐานะพอยงัชีพ ซ่ึงกลุ่มคนท่ีอยูใ่นชนชั้นสามญัส่วน
ใหญ่มีความเป็นอยูท่ี่ล  าบาก เน่ืองจากความเหล่ือมล ้าท่ีมีในสังคมจากการไม่มีอภิสิทธ์ิใด ๆ และการ
ขาดหน่วยงานมาช่วยในการสงเคราะห์ และยงัตอ้งมีการจ่ายเงิน หรือน าผลผลิตทางการเกษตรมา
เป็นค่าธรรมเนียมใหก้บักลุ่มคนในชนชั้นขนุนางท่ีเป็นเจา้ของท่ีดิน  
 ก่อนปี ค.ศ. 1789 ประเทศฝร่ังเศสมีสีธงชาติ เพียง 2 สี คือสีแดง และสีขาว โดยความหมาย
ของธงชาติฝร่ังเศส คือ สีแดง และสีน ้ าเงิน ท่ีหมายถึงสัญลกัษณ์ประจ ากองทหารรักษากรุงปารีส 
และต่อมาในปี ค.ศ. 1789 นายพล ลา ฟาแยตต ์มีการเพิ่มสีขาว เพื่อจะไดเ้ป็นการแสดงให้เห็นถึง
สัญลกัษณ์ของความจงรักภกัดี ท่ีมาสีของกษตัริย ์และต่อมาก็กลายเป็นสีของธงชาติของประเทศ
ฝร่ังเศสและใชม้าจนถึงปัจจุบนั (อนุวตั ชยัเกียรติธรรม, มิถุนายน 2543-พฤษภาคม 2544) 
  ก่อนท่ีจะมีการปฎิวติัฝร่ังเศส ประเทศฝร่ังเศสไดมี้การท าสงความ 7 ปี (ค.ศ. 1756-1763) 
ส่งผลให้การคา้ขายกับต่างประเทศได้รับความกระทบอย่างงมาก และเป็นผลให้เกิดการปฎิวติั
ฝร่ังเศสในเวลาต่อมา(วารยา บุษปธ ารง, 2547) 
 ช่วงการปฎิวติัฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 1789 มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ในขอ้ดี 
มีการออกกฎหมายท่ีส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่ขอ้เสียคือเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ



70 

ในประเทศเป็นอยา่งมาก การส่งสินคา้ออกไปขายต่างประเทศถูกจ ากดั และถูกกีดกนัทางการคา้จาก
ประเทศโดยรอบ 

วารยา บุษปธ ารง(2547)ไดส้รุปความส าคญัของลกัษณะทางเศรษฐกิจของประเทศฝร่ังเศส
ในช่วงศตวรรษท่ี 19 ไวว้า่ ฝร่ังเศสในช่วงเวลาดงักล่าวประชาชนมีการท าการเกษตรโดยเฉพาะการ
เพาะปลูกธัญพืชไวเ้พื่อการบริโภค มีการคมนาคมท่ีไม่สะดวกนัก และอุตสาหกรรมท่ีใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และส่ิงทอมีความส าคญัมากกว่าสาขาอ่ืน โดยฝร่ังเศสมีการเปล่ียนแปลงของ
โครงสร้างเศรษฐกิจเป็นอุตสาหกรรมมาตลอดตั้ งแต่ปี  ค.ศ. 1770-1870 ซ่ึงในช่วงท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมาก จะพบวา่ในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1850 การคมนาคมยงัไม่สะดวกมากนกั และการ
ใหสิ้นเช่ือระยะยาวก่อใหเ้กิดปัญหาท่ียดืเยื้ออยา่งมาก แต่เม่ือหลงัจากปี ค.ศ. 1850 เป็นตน้มาก็มีการ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในช่วงตน้ศตวรรษ โดยในช่วงปีค.ศ. 1850-1870 ท่ีมีการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ทั้งการสร้างทางรถไฟท่ีเกิดข้ึนใหม่ในหลากหลายเส้นทาง โดยมีการน ารถไฟท่ีใชถ่้านหิน
มาใช ้และมีการใชอุ้ตสาหกรรมท่ีใชพ้ลงังานน ้ า และต่อมามีการเปล่ียนมาใชพ้ลงังานไอน ้ าเพิ่มข้ึน
อยา่งชา้ ๆ โดยแห่งโรงงานของประเทศฝร่ังเศสมีอยูด่ว้ยกนั 4 แห่ง ไดแ้ก่ (วารยา บุษปธ ารง, 2547) 
 1)  แถบปารีส จะมีอุตสาหกรรมประเภทส่ิงทอ อาหาร สินคา้แฟชัน่ ส่ิงก่อสร้างและโลหะ
ขนาดเล็ก 
 2)  มณฑลทางเหนือ ไดแ้ก่ Nord Pas-de-Calais และ Alsaceจะมีอุตสาหกรรมประเภทส่ิงทอ 
ถ่านหิน และโลหะขนาดเล็ก 
 3)  มณฑลบนลุ่มแม่น ้าเซน ไดแ้ก่แถบเมืองรูองั จะมีอุตสาหกรรมประเภทส่ิงทอ 
 4)  แถบตะวนัออกของภูเขากลางประเทศ ไดแ้ก่แถบเมือง Le Creusot และ Saint-Etienne 
จะมีอุตสาหกรรมประเภทส่ิงทอ ถ่ายหิน และโลหะ 

นอกน้ียงัมีการท่ีมีการพฒันาทางดา้นการคมนาคม และมีการพฒันาทางดา้นอุตสาหกรรม
มากข้ึนส่งผลให้ราวปี ค.ศ. 1848 จึงไดพ้บว่าแรงงานท่ีมาจากชนบทไดมี้การเคล่ือนยา้ยตวัเขา้สู่
อุตสาหกรรมในเมือง พร้อมทั้งมีการเปิดโรงงานท่ีทอผา้ดว้ยเคร่ืองจกัรเกิดข้ึน (วารยา บุษปธ ารง, 
2547) 
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