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การศึ กษาเรื่ องนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์ รูปแบบการเล่าเรื่ องของภาพยนตร์
เรื่ อง Les Misérables (2012) 2) เพื่อศึกษาสัมพันธภาพระหว่างบริ บททางสังคมของภาพยนตร์ กบั
การสร้างตัวละคร เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพในแบบการวิเคราะห์จากตัวบท (Textual Analysis) โดย
ใช้รูปแบบกระบวนการ Interpretive Analysis ในของการตีความหมายด้วยตนเอง
ผลการวิจยั ในครั้งนี้ พบว่ารู ปแบบการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ เรื่ อง Les Misérables มีเรื่ องราว
ที่ผสมผสานเรื่ องราวของความรัก คุณค่าของความดี ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างมนุ ษย์กบั มนุ ษย์
ด้วยกัน ผ่านการเล่าเรื่ องแบบรู ้รอบด้าน ที่ไร้ซ้ ึ งข้อจากัดทางด้านเวลา นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั พบว่าบริ บท
ทางสังคมที่ได้มีการนาเสนอจะแตกต่างไปจากปั จจุบนั มากเพียงใด สิ่ งที่กล่าวมาไม่ใช้ขอ้ จากัดใน
การนาเสนอ เพราะจากการเปรี ยบเทียบระหว่างบริ บททางสังคมภายในภาพยนตร์ และในเหตุการณ์
ของโลกแห่ งความเป็ นจริ ง กลับทาให้ผวู ้ ิจยั ได้เรี ยนรู ้ว่ามนุ ษย์ต่างเผชิ ญกับเหตุการณ์ที่เป็ นเหมือน
วัฎจักร หรื อวงจรที่รอเวลาจะหมุนวนกลับมาบรรจบอีกครั้ง
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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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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
วรรณกรรม เป็ นสิ่ งที่สะท้อนทัศนะของผูป้ ระพันธ์ ผ่านตัวอักษรที่ร้อยเรี ยงเรื่ องราวและส่ ง
ต่อให้กบั ผูอ้ ่านได้เพลิดเพลิน และรับรู ้ได้ถึงเหตุการณ์ผา่ นตัวอักษร เป็ นดังสมุดบันทึกที่ถูกสะสม
เรื่ องราวเป็ นเวลาหลายปี ซึ่ ง Victor Hugo นักเขียนในสายโรแมนติกชาวฝรั่งเศส ที่เติบโตขึ้นใน
ครอบครั วที่ แม่ นับ ถื อศาสนาคริ ส ต์นิก ายคาธอลิ ก จึ ง มี แนวคิ ดทางศาสนาและมี แนวคิ ดที่ นิย ม
กษัตริ ย ์ แต่ดว้ ยช่ วงชี วิตที่เติบโตมาในช่ วงหลังการปฏิ วตั ิฝรั่งเศส ทาให้ทศั นคติต่อแนวคิดที่นิยม
กษัตริ ยเ์ ปลี่ยนแปลงเป็ นแนวคิดสังคมนิยมที่มีรูปแบบของอุดมการณ์เสรี นิยม ซึ่ งแนวคิดสังคมนิยม
ได้ส่งผลต่อรู ปแบบงานเขี ยนของฮูโก โดยมักจะมี แนวคิ ดดังกล่ าวสอดแทรกอยู่ภายในเนื้ อเรื่ อง
เสมอ วรรณกรรมที่สร้างชื่อเสี ยงให้ฮูโก ได้แก่เรื่ องคนหลังคอมแห่ งนอร์ เทรอดาม (Notre-Dame de
Paris) ที่ถูกประพันธ์ในปี ค.ศ. 1831 และได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก บทประพันธ์ที่ได้รับความ
นิยมอีกเรื่ องหนึ่งของฮูโก คือเรื่ อง Les Misérables ที่ฮูโกเริ่ มประพันธ์ข้ ึนในปี ค.ศ. 1845 ซึ่ งเป็ นช่วง
ที่ประเทศต่าง ๆ ทัว่ ทั้งทวีปยุโรปเริ่ มมีการปฏิวตั ิทางอุตสาหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ และภายในประเทศ
ฝรั่งเศสเองนอกจากจะเกิดการปฎิวตั ิอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรปยังได้เกิด
การปฏิวตั ิระบบกษัตริ ยจ์ ากฝ่ ายสาธารณรัฐด้วย และการที่ฮูโกมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่เต็มเปี่ ยม
ทาให้ฮูโกเลือกที่จะเข้าร่ วมกับฝ่ ายสาธารณรัฐ และหยุดงานเขียนลง แต่เมื่อฝ่ ายสาธารณรัฐล้มสลาย
ในปี ค.ศ. 1851 ฮูโกจึงลี้ ภยั ไปอยูต่ ่างประเทศนานถึ ง 19 ปี และในช่วงเวลาดังกล่าว ฮูโกก็ได้เริ่ ม
ประพันธ์เรื่ อง Les Misérables อีกครั้ง จนเสร็ จสิ้ นและตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1862 ซึ่ งใน
ขณะนั้นบทประพันธ์เรื่ อง Les Misérables ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมทัว่ ทั้งทวีปยุโรป (สารคดี,
2557, พฤษภาคม) จนถูกขนานนามว่า “เป็ นดอกไม้แห่ งชี วิต เป็ นความหวังของผูท้ ี่หมดหวัง เป็ น
คัมภี ร์ของผูท้ ี่ สุ ภาพอ่ อนโยน เป็ นหนังสื อที่ จรรโลงโลกให้สะอาดหมดจดด้วยไฟแห่ งรั ก” (ลุ งค า
ทีมงานนิตยสารต่วย’ตูน, 2556, 20 มกราคม) จนถึงปั จจุบนั แม้บทประพันธ์จะเป็ นเรื่ องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ
กว่า 100 ปี แต่หากมองย้อนกลับมาเรื่ องราวเหล่านี้ยงั คงมีให้เห็นได้ในสังคมยุคปั จจุบนั
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วรรณกรรมชื่อก้องโลกเรื่ อง Les Misérables ถูกตีพิมพ์ในไทยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2504 โดย
ผูท้ ี่นามาแปลเป็ นภาษาไทยครั้งแรกคือ คุณชนิ ด สายประดิษฐ์ ใช้นามปากกาว่า “จูเลียต” โดยเป็ น
การแปลจากฉบับภาษาอังกฤษที่ เป็ นฉบับย่อ และใช้ชื่อภาษาไทยว่า “เหยื่ออธรรม” ต่อมาในปี พ.ศ.
2555วรรณกรรมเรื่ อง Les Misérablesได้มีการแปลจากฉบับย่อมาเป็ นภาษาไทยอีกครั้งแต่เปลี่ ยนไปใช้
ชื่ อว่า ตรวนชี วิต ซึ่ งยังไม่ใช่ ฉบับที่สมบูรณ์ จนกระทั้งคุณวิภาดา กิตติโกวิท ได้ใช้เวลาถึง 3 ปี ในการ
แปลจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสจนสาเร็ จเป็ นฉบับสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2553และคุณวิภาดา ยังคงใช้ชื่อ
ในฉบับภาษาไทยว่า “เหยื่ออธรรม” และเพิ่มคาว่า “ฉบับสมบูรณ์ ” ต่อท้ายชื่ อเรื่ อง (วิภาดา กิ ตติโกวิท, 2555, กันยายน 16)
เมื่อมองถึงวรรณกรรมเรื่ อง Les Misérables เป็ นการเล่าเรื่ องราวในช่วงปี ค.ศ.1815-1832
เมื่อศึกษาถึงเหตุการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวจะพบว่าเป็ นช่วงหลังจากการปฏิวตั ิฝรั่งเศส ประชาชนใน
ประเทศฝรั่งเศสยังคงอดอยาก และมีเหตุการณ์ ปฏิวตั ิเพื่อโค้นล้มระบบกษัตริ ยอ์ ยูเ่ ป็ นระยะ แต่เมื่อ
มองถึงระยะเวลาที่ฮูโกประพันธ์พบว่าอยูใ่ นช่วงปี ค.ศ. 1845-1862ซึ่ งได้มีการสอดแทรกเรื่ องราวที่
เกิ ดขึ้นในช่ วงเวลาที่ได้ประพันธ์ไว้ จากการที่ เป็ นช่ วงปี ค.ศ. 1845-1862ที่ทวั่ ทั้งประเทศฝรั่งเศส
เกิ ดการปฏิ วตั ิอุตสาหกรรม โดยหลังจากที่บทประพันธ์เรื่ อง Les Misérablesได้รับความนิ ยมเป็ น
อย่างมาก จนต่อมาได้มีการจัดทาเป็ นละครเพลง (Musical) ขึ้นเป็ นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2523 และ
ต่อมามีการดัดแปลงเนื้ อเรื่ อง และนาเสนอในรู ปแบบของละครที่ฉายผ่านทางโทรทัศน์ และผ่าน
ทางโรงภาพยนตร์ อีกหลากหลายครั้งจนกระทั้งในปี ค.ศ. 2012 ภาพยนตร์ เรื่ อง Les Misérables ได้
ถูกดัดแปลงจากละครเพลงมาเป็ นภาพยนตร์ ภายใต้การกากับของ Tom Hooper ตัวหนังมีจุดเด่นของ
การเป็ นละครเพลง(Musical)ที่ตวั หนังแทบไม่มีบทสนทนา แต่ใช้บทเพลงในการสื่ อสารและเล่ า
เรื่ อง ซึ่ งแต่ละบทเพลงทุกเพลงมีความสาคัญในการเล่าเรื่ องอย่างมากและบทเพลงทุกเพลงตลอด
ระยะเวลา158 นาที ได้ถูกนามาให้นกั แสดงทุกคนร้องสดจึงทาให้นกั แสดงสามารถถ่ายทอดอารมณ์
ลงไปในบทเพลงได้อย่างเต็มที่ ส่ งผลให้บทเพลงเป็ นทั้งตัวที่ขบั เคลื่อนให้เรื่ องราวดาเนินไปและยัง
เป็ นสิ่ งที่ช่วยสร้างอารมณ์ร่วมได้อีกทางหนึ่ง
ภาพยนตร์เรื่ อง Les Misérables เป็ นการนาเสนอด้านมืดของการกระทาของมนุษย์ และการ
ตกเป็ นเหยื่อ ของความยึ ดติ ด ที่ พ นั ธนาการตัวละครต่ า ง ๆ ในเรื่ อ งให้ต้อ งทนทุ ก ข์ นอกจากนี้
ภาพยนตร์เรื่ อง Les Misérables ยังมีการนาเสนอเรื่ องของความไม่เท่าเทียมของคนในสังคม ที่คนใน
ชนชั้นล่างต้องการความเสมอภาพ และเสรี ภาพผ่านการนาเสนอล้มเหลวของความยุติธรรมมาเป็ น
โครงเรื่ อง และมีกานาเสนอกรอบของสังคมและวัฒนธรรมที่เป็ นสิ่ งบีบบังคับให้ตวั ละครต่าง ๆ ให้
ต้องทาตาม จนนาไปสู่ มหากาพย์ของเรื่ องราวของที่ชวนให้อยากติดตามไปจนถึงบทสรุ ปของตัว
ละครต่าง ๆ ภายในภาพยนตร์
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ภายในภาพยนตร์ ได้แบ่งเนื้ อหาของเรื่ องออกเป็ น 3 ช่ วง ช่ วงแรกเรื่ องราวเริ่ มต้นขึ้นในปี
ค.ศ. 1815 ซึ่ งเป็ นช่วงหลังจากการปฏิวตั ิฝรั่งเศส 26 ปี และมีกษัตริ ยข์ ้ ึนครองราชย์อีกครั้ง ช่วงต่อมา
เป็ นระยะเวลาหลังจากช่วงแรก 8 ปี เริ่ มตั้งแต่ปีค.ศ. 1823 เป็ นช่วงที่ตวั ละครเอกของเรื่ องได้รับการ
ยอมรับจากคนในสังคม และโชคชะตากลับพาให้ตอ้ งพบเจอกับความเปลี่ยนแปลงในชี วิตอีกครั้ง
ช่วงสุ ดท้ายกล่าวถึ ง 9 ปี ถัดมาในปี ค.ศ. 1832 แม้การเริ่ มต้นชี วิตใหม่อีกครั้งจะต้องใช้ชีวิตที่ตอ้ ง
หลบซ่อน แต่ทาให้เห็นถึงความเสี ยสละของคนที่ได้ชื่อว่าพ่อ การให้อภัยที่ทาลายกาแพงที่ขวางกัน
ความถูกต้องกับการเปิ ดใจถึงความจริ งของชีวติ ที่บางครั้งกรอบความคิดในเรื่ องของความถูกต้องที่
คนหมู่มากเป็ นผูใ้ ห้คานิยามนั้นอาจไม่ใช่ความถูกต้องที่แท้จริ ง
นอกจากรู ปแบบการเล่าเรื่ องที่ถูกดัดแปลงให้มีความแปลกใหม่จากการใช้บทเพลงแทน
การสนทนาเกื อบตลอดทั้ง เรื่ องแล้วนั้น นัก แสดงที่ เข้า ร่ วมแสดงในภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ล้วนเป็ น
นักแสดงที่มีคุณภาพ และแสดงได้เข้าถึงบทบาท อาทิเช่น Hugh Jackman รับบทเป็ น Jean Valjean
ตัวละครเอกที่ เปิ ดเผยให้เห็นความโหดร้ายของกฎหมาย จากการที่ตวั ละครขโมยขนมปั งเพียง 1
ก้อนเพื่อนาไปเลี้ยงหลานที่กาลังหิ วโหย ทาให้ตอ้ งรับโทษถึ ง 5 ปี และในระหว่างที่ถูกคุ มขัง Jean
Valjean พยายามหลบหนีออกจากที่คุมขังหลายครั้งทาให้ระยะเวลาในการรับโทษเพิ่มขึ้นเป็ น 19 ปี
และเมื่อออกมาจากที่คุมขัง ก็ถูกผูค้ นในสังคมตีตราว่าเป็ นคนอันตรายจากการที่ Jean Valjean เคย
ต้องโทษ สิ่ งนี้ก็เป็ นดังเงาติดตามตัว Jean Valjean แม้กระทัง่ วาระสุ ดท้ายของชี วิตก็ยงั คงมีผทู ้ ี่เข้าใจ
ในตัวของ Jean Valjean ว่าเป็ นคนชัว่ ร้าย จากการที่เคยถูกจาคุก ซึ่ งการแสดงของ Jackman สามารถ
ถ่ายทอดอารมณ์ ได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งการแสดงผ่านทางสี หน้า แววตา ที่ แฝงไปด้วยความจริ งใจ
และการร้องเพลงที่ถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างดีเยีย่ ม
Anna Hathaway รับบทเป็ น Fantine ตัวละครอีกตัวที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวติ ของหญิงสาวที่
ยอมทาทุกอย่างเพื่อคนที่เธอรัก และมีความฝั นที่วนั หนึ่ งจะได้มีชีวิตที่ดีข้ ึน แต่เมื่อความฝันนั้นได้
ถูกพรากไปด้วยความจริ งของชีวติ จนต้องมาเป็ นหญิงขายบริ การ และต้องมาจบชีวิตลงด้วยโรคร้าย
ตัวละคร Fantine ได้สร้ างความทุกข์ให้กบั Valjean อย่างมาก ซึ่ งการแสดงของ Anna สามารถ
ถ่ายทอดอารมณ์ผา่ นสี หน้า แววตา และการแสดงได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะในฉากที่ Anna ได้
ร้องเพลง I Dreamed a Dream ซึ่งสามารถกระชากอารมณ์ทาให้สามารถรับรู้ได้ถึงความโศกเศร้าที่
ตัวละครต้องฝันสลาย และจมอยูก่ บั ความทุกข์ได้อย่างยอดเยีย่ ม
ยังมีนกั แสดงอีกมากมายทั้งในส่ วนของ Russell Crowe รับบทเป็ น Javert ตัวละครที่แสดง
ให้เห็ นถึ งมนุ ษย์ผหู ้ นึ่ งที่ยึดติดกับความยุติธรรมอย่างรุ นแรง โดยไม่สนถึ งความทุกข์ทรมานของ
นักโทษ และมองข้า มสาเหตุ ว่า ทาไมนักโทษถึ งได้กระทาในสิ่ งที่ ผิดต่ อกฎ แต่ สุดท้ายตัวละคร
Javert เลื อกที่จะจบชี วิตของตนเองด้วยการฆ่าตัวตาย เพราะเกิ ดความรู ้ สึกขัดแย้งขึ้นภายในจิตใจ
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ระหว่างความถูกต้องกับความเมตตา และเกิดความรู ้สึกสับสนในสิ่ งที่ตนเองเชื่ อ จนเลือกหาคาตอบ
ด้วยการฆ่าตัวตาย
Ammanda Seyfried รับบทเป็ น Cosette ตัวละครที่ตอ้ งทนทุกข์จากการกดขี่ และใช้แรงงาน
อย่างไม่เป็ นธรรมในตอนเด็ก แต่หลังจากได้รับความช่ วยเหลื อจาก Valjean ชี วิตของตัวละครก็ดีข้ ึ น
ต่อไปเป็ นนักแสดงอย่าง Eddie Redmayne รับบทเป็ น Marius แสดงในบทของนักศึกษาที่มีอุดมการณ์
ทางการเมืองและมีความคิดต่อต้านระบบที่เป็ นอยู่ และเป็ นคนรักของCosette และ Aaron Tveit รับ
บทเป็ น Enjolras แสดงเป็ นหัวหน้ากลุ่มนักศึกษาที่มีความคิดต่อต้านระบบ และยึดมัน่ ในอุดมการณ์
ทางการเมืองเช่นเดียวกับ Marius และนักแสดงอย่าง Sacha Baron Cohen และ Helena Bonham
Carter ที่แสดงได้อย่างสมบทบาทในบทของผัวเมียนักต้มตุ๋น Thénardier ที่มีนิสัยชอบลักขโมยของ
ผูอ้ ื่น นอกจากนี้ยงั มีตวั ละครอื่น ๆ ที่สร้างสี สันต์และมีเสน่ห์ชวนให้ติดตามอีกหลากหลายตัวละคร
ซึ่ งจะกล่าวในบทต่อไป
ภาพยนตร์เรื่ อง Les Misérables เป็ นภาพยนตร์ที่มีการดัดแปลงจากละครเพลง เมื่อผูช้ มเสพ
สื่ อภาพยนตร์ เรื่ องนี้ จะสามารถรั บรู ้ ได้ถึงบริ บทของสังคม กรอบความคิ ดที่ สอดแทรกจากการ
กระทาของตัวละครต่าง ๆ อุดมการณ์ ของตัวละครที่ถ่ายทอดออกมาผ่านทางท่าทาง สี หน้า แววตา
ฉาก และเสี ย งเพลง ปลุ ก เร้ า ให้ ผูช้ มคล้อยตามไปได้อย่า งดี แม้จ ะแทบไม่ มี บ ทพูด ก็ ต าม เป็ น
ส่ วนผสมที่ลงตัวที่ทาให้ภาพยนตร์ เรื่ อง Les Misérables ตราตรึ งใจผูท้ ี่ได้รับชม และสามารถคว้า
รางวัลออสการ์ ครั้งที่ 85 ปี ค.ศ. 2013 ได้ถึง 3 รางวัล คือรางวัลนักแสดงสมทบหญิงที่แสดงนาโดย
Anna Hathaway ได้รับบทเป็ น Fantine รางวัลในส่ วนของการแต่งหน้าและทรงผม และรางวัลผสม
เสี ยง และภาพยนตร์เรื่ อง Les Misérables ยังได้รับรางวัลจากเวทีลูกโลกทองคา ประจาปี 2013 ใน 3
สาขารางวัลด้วยกันได้แก่ ภาพยนตร์ ยอดเยี่ยม สาขาตลกหรื อเพลง Hugh Jackman ได้รับรางวัล
สาขานักแสดงชายยอดเยี่ยมและ Anna Hathaway ได้รับรางวัลสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
นอกจากนี้ ภาพยนตร์ มีรายได้รวมจากการเข้าฉายทัว่ โลก เป็ นจานวนเงิน 148,809,770 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ จากทุนสร้างเพียง 61ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (Pele Pae, 2013, 27 Feb)
ผลงานการประพันธ์ของ ฮูโก ที่ถูกดัดแปลงออกมาในรู ปแบบของภาพยนตร์ มีรูปแบบ
ของการนาเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ผสมจินตนาการและอุดมการณ์ ผ่านการเล่าเรื่ องราวในแบบ
ละครเพลงที่ ถูก ถ่ า ยทอดผ่า นมิ ติต่า ง ๆ ทั้ง จากแสงสี เสี ย ง ฉาก ภาพประกอบต่ าง ๆ ที่ ก ระตุ ้น
อารมณ์ ความรู้ สึก ในการรับชมจนทาให้ผูว้ ิจยั ตัดสิ นใจศึกษาเรื่ อง “การวิเคราะห์ การเล่าเรื่ องใน
ภาพยนตร์เรื่ อง Les Misérables”โดยผูว้ จิ ยั เลือกที่จะศึกษาภาพยนตร์เรื่ อง Les Misérables ที่ฉายในปี
ค.ศ. 2012 ที่ภาพยนตร์ สามารถคว้ารางวัลมาได้จากหลากหลายสถาบัน ซึ่ งถือเป็ นเครื่ องการันตีถึง
คุณค่าของภาพยนตร์ เรื่ องนี้
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1.2 คาถามนาวิจัย
1) รู ปแบบในการเล่าเรื่ องของภาพยนตร์ เรื่ อง Les Misérables (2012) เป็ นอย่างไร
2) สัมพันธภาพระหว่างบริ บททางสังคมของภาพยนตร์ กบั การสร้างตัวละครเป็ นอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเล่าเรื่ องของภาพยนตร์ เรื่ อง Les Misérables (2012)
2) เพือ่ ศึกษาสัมพันธภาพระหว่างบริ บททางสังคมของภาพยนตร์ กบั การสร้างตัวละคร

1.4 ขอบเขตงานวิจัย
1) ขอบเขตช่วงเวลา: ผูว้ ิจยั ศึกษาภาพยนตร์ เรื่ อง Les Misérables ภายในเวอร์ ชนั่ ที่ผลิตขึ้น
เป็ นภาพยนตร์ในปี ค.ศ. 2012 ที่สามารถรับชมได้ในรู ปแบบ DVD
2)ขอบเขตทางด้านการศึกษา: ผูว้ จิ ยั ศึกษาภาพยนตร์ เรื่ อง Les Misérables ที่ถูกผลิตขึ้นในปี
ค.ศ. 2012โดยศึกษารู ปแบบการเล่าเรื่ อง และสัมพันธภาพระหว่างบริ บททางสังคมกับการสร้างตัว
ละคร

1.5 คานิยามศัพท์
Les Misérables หมายถึง ภาพยนตร์ เรื่ อง Les Misérables ที่เข้าฉายในปี ค.ศ. 2012 โดย
ทาการศึกษาจาก DVD
การสื่ อสารผ่านบริ บททางสังคม หมายถึ ง รู ปแบบของสภาพแวดล้อมภายในสังคม ที่ มี
ความเชื่ อ ความคิด และการกระทาที่คล้ายคลึงกันบริ บททางสังคมอาจมีส่วนในการสร้ างตัวละคร
หรื อลักษณะของฉากต่าง ๆ และทาการสื่ อสารผ่านภาพในภาพยนตร์ บริ บททางสังคมประกอบด้วย
สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในช่วงเวลานั้น
ตัวละคร หมายถึ ง ผูท้ ี่ ทาให้เกิ ดเหตุ การณ์ ต่าง ๆ ภายในเรื่ อง และเป็ นผูท้ ี่ทาให้เรื่ องราว
ดาเนินไปสู่ จุดหมายปลายทาง โดยที่ตวั ละครเป็ นได้ท้ งั ผูก้ ระทา หรื อผูถ้ ูกกระทาขึ้นอยูก่ บั บทบาทที่
ได้รับที่ปรากฏอยูใ่ นภาพยนตร์
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รู ปแบบการเล่าเรื่ อง หมายถึ ง รู ปแบบการนาเสนอของภาพยนตร์ ที่ใช้บทเพลง ผ่านการ
บอกเล่ าเรื่ องราวที่ ใช้องค์ประกอบในการเล่ าเรื่ อง ได้แก่ โครงเรื่ อง แก่ นความคิ ด ตัวละคร ฉาก
มุมมองในการเล่าเรื่ อง ความขัดแย้ง และสัญลักษณ์พิเศษเพื่อให้เข้าใจเรื่ องราวและความหมายใน
ภาพยนตร์
สัมพันธบท หมายถึง การสร้างตัวบทใหม่จากการดัดแปลงจากบทประพันธ์ที่มีอยูเ่ ดิม ไปสู่
บทภาพยนตร์ ซ่ ึ ง เป็ นตัวบทใหม่ ซึ่ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นตัวบทด้วยการขยายความ ตัด ทอน และ
ดัดแปลงองค์ประกอบของบทที่มีอยูเ่ ดิม
เหยือ่ หมายถึง ตัวละครในเรื่ องมีรูปแบบของการตกเป็ นเหยื่อที่เกิดจากสิ่ งที่ตนยังคงยึดติด
จากความฝันที่อยากจะเป็ น กฎหมายที่ตนเองเทิดทูลว่าเป็ นสิ่ งทุกคนต้องปฏิบตั ิตาม ความรักจากแม่
ความรักของหนุ่มสาว และอุดมการณ์ทางการเมืองที่ตอ้ งการเรี ยกร้องเสรี ภาพให้ทุกคนได้รับความ
เท่าเทียมกันในสังคม

1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) จากการศึกษางานวิจยั ในครั้งนี้ ทาให้รับรู ้ได้วา่ การสื่ อสารผ่านสื่ อภาพยนตร์ สามารถใช้เป็ น
เครื่ องมือที่ใช้เป็ นสื่ อกลางในการถ่ายทอดเรื่ องราวของบริ บททางสังคมในอดีต ผ่านเนื้ อเรื่ องที่ห้วงของ
เวลาไม่ใช้ขีดจากัด
2) จากการศึกษาเรื่ องสัมพันธบท ทาให้เข้าใจถึงกระบวนการในการผลิ ตซ้ าของสื่ อในยุคหลัง
สมัยใหม่ ที่มีรูปแบบของการเล่าเรื่ องราวซ้ า หรื อนาเรื่ องราวในอดีตกลับมาเล่าใหม่ ผ่านสื่ อภาพยนตร์
ซึ่ งไม่ได้ทาให้เกิดการรู ้แจ้ง แต่ทาให้เกิดการระลึกถึงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
3) ผลการวิจยั สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการศึกษารู ปแบบการเล่าเรื่ อง และสัมพันธบท
ของของภาพยนตร์ เรื่ องอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึกษาเรื่ อง “การวิเคราะห์การเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ เรื่ อง Les Misérables”ผ่านกรอบ
ความคิดทางแนวคิ ด ทฤษฏี บทบาททางสังคม และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง มาเป็ นกรอบความคิดใน
การศึกษางานวิจยั ซึ่ งมีดงั ต่อไปนี้
2.1 แนวคิดองค์ประกอบการเล่าเรื่ อง
2.2แนวคิดเรื่ องสัมพันธบท (Intertextuality)
2.3 แนวคิดนิยามของการโหยหาอดีต (Nostalgia)
2.4 บริ บททางสังคม
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดองค์ ประกอบการเล่าเรื่อง
ภาพยนตร์ เป็ นสื่ อชนิ ดหนึ่ งที่ มีผ ลกระทบต่ อผูท้ ี่ รับชมสื่ ออย่างมาก วรรฌา ช านาญกิ จ
(2536) ได้กล่าวว่าเรื่ องราวที่นาเสนอผ่านภาพยนตร์ เปรี ยบดังกระจกที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
ของมนุษย์ให้เห็นส่ วนประกอบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยภาพยนตร์ มีหน้าที่ที่สาคัญคือการชี้ นา
ทางความคิด และเป็ นสื่ อที่สามารถสร้างค่านิ ยมทางสังคมได้ เมื่อมองถึงสื่ อภาพยนตร์ จะเห็นได้วา่
เป็ นสื่ อที่มีผลทางบวกและทางลบต่อผูท้ ี่รับชม จากเนื้ อหาเรื่ องราวโดยภาพยนตร์ จะมีหน้าที่ หลัก
ทั้งสิ้ น 4 หน้าที่ดว้ ยกัน ได้แก่
1) หน้าที่ในการเล่าเรื่ อง (Narrative Function) เพราะภาพยนตร์ เป็ นสื่ อที่นาเสนอ
การเล่าเรื่ องราวเพื่อส่ งต่อไปให้กบั ผูช้ ม
2) หน้าที่ในการสื่ ออารมณ์ (Emotional Function) การทาให้ผทู้ ี่รับชมภาพยนตร์
เกิดอารมณ์ต่าง ๆ ร่ วมเมื่อรับชม ถือเป็ นหน้าที่หลัก โดยผ่านการใช้เทคนิ ควิธีการต่าง ๆ เช่นการใช้
แสง สี เสี ยงประกอบ หรื อเทคนิคการตัดต่อที่สมจริ ง เป็ นต้น
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3)หน้าที่ในการสื่ อสารทางด้านความคิด (Intellectual Function) จะมีอยูด่ ว้ ยกัน 2 ลักษณะ
ได้แก่
(1) เป็ นภาพยนตร์ ที่ผผู้ ลิตภาพยนตร์ สอดแทรกแนวคิด อาจเป็ นปรัชญา
หรื อข้อคิดดี ๆ ไว้ เมื่อผูช้ มได้รับชมอาจนาไปปรับใช้ในชีวติ ได้
(2) เป็ นภาพยนตร์ ที่ผผู ้ ลิตไม่ได้นาความคิดของตนเองเข้าไปใส่ แต่เป็ น
การผลิตภาพยนตร์ ให้ผไู ้ ด้รับชมใช้ความคิด คิดตามไปกับภาพยนตร์
4)หน้าที่ในการสร้างความตื่นตาตื่นใจ (Spectacle Function) นอกจากภาพจะที่ทา
ให้เกิ ดความหน้า ตื่ นตาตื่ น ใจภาพในภาพยนตร์ แล้ว เสี ย ง และดนตรี ป ระกอบก็ มี ส่ วนที่ ท าให้
ภาพยนตร์ เกิดความน่าสนใจเพิม่ ขึ้นเช่นกัน
รู ปแบบการเล่าเรื่ องผ่านบทเพลง ส่ วนใหญ่ภาพยนตร์ จะใช้บทเพลงแทนความคิดของผูเ้ ล่า
เรื่ องถึงสิ่ งที่เกิดขึ้นภายในภาพยนตร์ ซึ่ งทาให้เกิดทั้งการตีความของเหตุการณ์ และการชี้ นาอารมณ์
ของผูช้ ม บทเพลงที่มีลกั ษณะในการคลอบงาผูช้ มผ่านบทเพลงนั้น มีอยูด่ ว้ ยกัน 2 ลักษณะ คือบท
เพลงที่ใช้ในการปรุ งสาร มีรูปแบบที่ไม่ได้ระบุชดั เจนว่าบทเพลงที่บรรเลงแสดงความคิดของใคร
จะเป็ นการแสดงให้รู้สึกได้ถึงการตัดสิ นในการกระทาบางอย่างที่เกิดขึ้นภายในภาพยนตร์ หรื ออาจ
มีรูปแบบของบทเพลงที่แสดงให้รู้สึกได้ถึงใจความสาคัญของเรื่ อง ทาให้รู้สึกได้ท้ งั ทางบวกและ
ทางลบ นอกจากนี้ ก ารที่ บ ทเพลงมี ล ัก ษณะเทิ ดทู นตัวละครที่ มี บุ ญ คุ ณ และประเทศชาติ หรื อ
บทเพลงที่แสดงออกถึ งการขัดขืน จะมีรูปแบบของบทเพลงที่คอยปลุ กเร้ าอารมณ์ ให้สู้ จากการ
กระทาของตัวละครที่ขดั ขืนต่ออานาจของสังคม และต้องเผชิ ญกับการต่อสู ้ บทเพลงที่แสดงตัวตน
ของผูข้ ดั ขืน จะมีลกั ษณะเนื้ อหาที่แสดงถึงตัวตนของตัวละครที่ถูกอานาจทางสังคมกดขี่เอาไว้ ใน
บางครั้งเนื้อหาของภาพยนตร์ แสดงให้เห็นถึงการไม่เห็นด้วยต่อสังคมโดยรวม
เมื่อดูถึงหน้าที่หลักของภาพยนตร์ จะพบว่าวิธีการเล่าเรื่ องมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก ซึ่ ง
วิธีการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ สามารถแบ่งองค์ประกอบออกได้ดงั นี้
1) โครงเรื่ อง (Plot)
โครงเรื่ อง เป็ นรู ปแบบของการร้ อยเรี ยงเรื่ องราวในรู ปแบบของการลาดับเหตุการณ์ ผ่าน
การดาเนิ นเรื่ องตั้งแต่ตน้ จนจบเรื่ อง ซึ่ งอาจไม่ได้ไล่ไปตามลาดับเหตุการณ์ แต่เหตุการณ์ต่าง ๆ จะ
ส่ งผลต่อกัน (นิวฒั น์ ประสิ ทธวงวิทย์, 2553) โดยผ่านรู ปแบบของโครงสร้างแบบสามองค์ (Threeact Structure) โดยมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ (จีรบุณย์ ทัศนบรรจง, 2548)
องค์แรก จะเป็ นช่ วงต้นเรื่ อง โดยมีลกั ษณะเป็ นการเล่าเปิ ดเรื่ อง แนะนาตัวละคร
วางเงื่ อนไขที่จะมีความเกี่ ยวพันในตอนต่อ ๆ ไป ซึ่ งมี จุดหักเหหลัก คื อการช่ วยผลักดันให้เรื่ อง
ดาเนินต่อไป ผ่านเหตุการณ์หนึ่ง ๆ จนอาจทาให้เรื่ องเกิดการพลิกผันและนาไปสู่ เรื่ องราวต่าง ๆ
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องค์ที่สอง ได้นาเสนอถึงความขัดแย้งหรื อการเผชิญหน้าของตัวละครกับอุปสรรค
ที่ตอ้ งแก้ไขเพื่อไปสู่ ความสาเร็ จ โดยจุดกึ่งกลางของเรื่ อง บ่อยครั้งจะมีการแนะนาตัวละครที่อาจ
เกิดขึ้นมาใหม่ และอาจมีการชักนาความคิดของตัวละครเอกให้เปลี่ยนความคิดที่เกิดขึ้นในช่วงต้น
ไป
องค์ที่สาม จะอยู่ในช่ วงของการคลี่ คลายปั ญหาที่เกิ ดขึ้ น ซึ่ งผูร้ ั บชมจะเข้าใจถึ ง
เรื่ องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตน้ เรื่ อง โดยมีฉากที่เป็ นจุดสุ ดยอดของเรื่ อง ที่ตวั ละครจะต้องเผชิ ญหน้ากับ
สิ่ งที่ชวั่ ร้าย และเป็ นฉากที่มีความยิง่ ใหญ่มากที่สุดของเรื่ อง
Propp (1968อ้างถึงใน อุมาพร มะโรณี ย,์ 2551) ได้กล่าวถึงหน้าที่ที่มีความสัมพันธ์กนั โดย
แบ่งขั้นตอนการเล่าเรื่ องออกเป็ น 13 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(1) สถานการณ์เริ่ มต้น (Initial Situation) เป็ นการแนะนาสมาชิกของครอบครัว
(ตัวละคร) แนะนาตัววีรบุรุษ
(2) เกิดการพลัดพราก (Absentation) หนึ่งในสมาชิกครอบครัวพลัดพรากไป หรื อ
มีสิ่งที่สูญหายไป
(3) การขัดขวาง (Interdiction) การขัดขวางเป้ หมายของพระเอก
(4) ความรุ นแรง (Viotation) การขัดขวางเป้ าหมายของพระเอกโดยการใช้ความรุ นแรง
(5) การเป็ นตัวร้าย (Villainy) ตัวละครผูร้ ้ายที่สร้างอันตรายให้กบั ครอบครัว
(6) การเป็ นสื่ อ (Mediation) โชคชะตาร้าย พระเอกได้รับข่าวร้าย
(7) การได้รับของวิเศษ (Receipt of Magic Agent) พระเอกได้รับพลังวิเศษ
(8) การเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ (Spatial Transference) พระเอกออกค้นหา
(9) การต่อสู ้ (Struggle) พระเอกต่อสู ้กบั ผูร้ ้าย
(10) การสถาปนาวีรบุรุษ (Branding) พระเอกได้รับการสถาปนา
(11) ชัยชนะ (Victory) ผูร้ ้ายถูกทาลาย
(12) การแอบอ้างสิ ทธิ์ (Unfounded Claims) พระเอกตัวปลอมแอบอ้างสิ ทธิ์ และ
ถูกเปิ ดเผย
(13) การแต่งงาน (Wedding) พระเอกแต่งงาน มีความสุ ข
เพ็ญสิ ริ เศวตรวิหารี (2541) ได้แบ่งโครงเรื่ องออกเป็ นลักษณะต่าง ๆ กัน ซึ่ งแบ่งได้เป็ น 8
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ลักษณะของความรักของชายหญิง พบกัน รักกัน โกรธกัน คืนดี กนั หรื อต้อง
ฝ่ าฟันอุปสรรคสุ ดท้ายก็สมหวัง
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(2) ลักษณะของความรักสามเส้า เป็ นเรื่ องราวของความรัก แต่เป็ นรักสามเส้าที่ตวั
ละครหลักมีท้ งั หมด 3 ตัวละคร โดยมีความสัมพันธ์ที่ยากจะแก้ไข
(3) ลักษณะของความสาเร็ จ เป็ นเรื่ องราวที่ตวั ละครต้องต่อสู ้ฝ่าฟั นต่ออุปสรรค
เพื่อก้าวไปสู่ ความสาเร็ จ
(4) ลักษณะของซินเดอเรลลา เป็ นเรื่ องราวที่มีลกั ษณะชวนให้นึกฝัน โดยเป็ นเรื่ องราว
ที่พระเอกหรื อนางเอกต้องตกทุกข์ได้ยาก ถูกรังแก แต่ในที่สุดเรื่ องราวก็ถูกเปิ ดเผยมาว่าเธอหรื อเขาเป็ น
ทายาทของเศรษฐี
(5) ลักษณะของคฤหาสน์ลึกลับ เป็ นเรื่ องราวที่มีปมปั ญหาซ่ อนอยูใ่ นคฤหาสน์ที่มี
ความสวยหรู หรื อเป็ นบ้านที่ใหญ่โต เป็ นสถานการณ์ที่ดาเนินอยูภ่ ายใต้ความลึกลับของสถานที่
(6) ลักษณะของใครทาอะไร เป็ นเรื่ องราวที่มีลกั ษณะที่ตอ้ งค้นหาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ใครเป็ นผูก้ ระทา โดยจะเป็ นเรื่ องราวที่เป็ นคดีฆาตกรรม มีความลึกลับ
(7) ลักษณะของแมวจับหนู เป็ นเรื่ องราวของการไล่ล่ากันของตัวละคร 2 ฝ่ าย โดย
ไม่ได้มีการปกปิ ดตัวผูก้ ระทา
(8)ลักษณะของเพชรตัดเพชร เป็ นเรื่ องราวของตัวละครเอก 2 คนที่อยูค่ นละฝ่ าย ที่
เป็ นศัตรู ต่อกัน และมีความชิงไหวชิงพริ บกัน และมีสถานการณ์ที่พลิกผัน
2)แก่นความคิด (Theme)
แก่นความคิด คือ แก่นความคิดหลักของเรื่ องที่คอยยึดโยงเรื่ องราวต่าง ๆ ผ่านรู ปแบบการ
สื่ อ สารที่ ผู้ส ร้ า งภาพยนตร์ ต้อ งการจะส่ ง สารไปให้ ก ับ ผูช้ ม ผ่า นองค์ป ระกอบต่ า ง ๆ ภายใน
ภาพยนตร์ ที่มาจาก ชื่อเรื่ อง ตัวละคร สัญลักษณ์ต่าง ๆ เหตุการณ์หรื อการกระทาของตัวละคร เป็ นต้น โดย
แก่นความคิดที่พบภายในภาพยนตร์ ได้แบ่งออกเป็ น 5 ประเภทคือ แก่นความคิดหลักที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวติ ศีลธรรม ธรรมชาติของมนุษย์ การวิพากษ์สังคม และคาถามเชิงปรัชญา (Boggs, 1978) ซึ่ งแก่น
เรื่ องอาจเป็ นประโยคสั้น ๆ โดยภายในเรื่ องมักมีแก่นความคิดเดียว หรื อถ้ามีแก่นความคิดอื่นแฝง
อยูก่ ็จะเป็ นเพียงแก่นความคิดรองที่ทาให้ผชู ้ มเข้าใจเรื่ องราวได้มากขึ้นเท่านั้น (นิ วฒั น์ ประสิ ทธิ วงวิทย์, 2553)
ภาพยนตร์ เรื่ องต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์แก่นความคิดออกได้เป็ น 6 ประเภทได้แก่
(1) เนื้ อเรื่ องเกี่ยวกับความรัก หรื อที่เรี ยกว่าLove Themeไม่วา่ จะเป็ นความรักระหว่าง
หนุ่ มสาว สามี -ภรรยา โดยเป็ นเรื่ องของการใช้ชี วิตอยู่ด้วยกัน รวมไปถึ ง ความรั ก ในครอบครั ว
ความสัมพันธ์ของความรักที่เกิดขึ้นอย่างไร หรื อมีอุปสรรคอย่างไร และจบลงอย่างไร
(2) เนื้ อเรื่ องเกี่ ยวกับปั ญหาที่เกิดขึ้นจากหลักศีลธรรมในสังคมหรื อที่เรี ยกว่า Morality
Themeโดยจะเป็ นการแสดงให้เห็ นถึ งคุ ณค่าของการทาความดี ว่าเป็ นสิ่ งจาเป็ น และเป็ นสิ่ งที่ สังคม
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ปรารถนา หรื อเป็ นการแสดงให้เห็นถึงคนที่เลือกระหว่างทาความดีกบั ความชัว่ และผลที่ได้รับจาก
การเลือกทาในสิ่ งนั้น
(3) เนื้ อเรื่ องเป็ นการแสดงให้เห็ นถึ งคนที่มีความพยายามที่จะกระทาสิ่ งต่าง ๆ เพื่อให้
บรรลุ เป้ าหมายที่ ปรารถนา หรื อที่ เรี ย กว่า Idealism Themeอาจเป็ นนัก ปฎิ วตั ิ ผูท้ ี่ มีอุดมการณ์
ชาตินิยม เสรี นิยม เป็ นนักบวช หรื อศิ ลปิ น ซึ่ งมีความคิ ดที่ แตกต่างไปจากคนทัว่ ไป ซึ่ งอาจเป็ น
ความคิดที่ต่อต้านกับสิ่ งที่สังคมมีอยู่
(4) เนื้ อเรื่ องเกี่ยวกับอานาจ หรื อความขัดแย้งระหว่างคน 2 คน หรื อ 2 กลุ่ม ที่มี
ความต้องการในสิ่ งเดียวกัน หรื อที่เรี ยกว่า Power Themeเช่นความขัดแย้งที่เกิดจากชนชั้น เป็ นต้น
ซึ่ งต้องมีการฝ่ าฟันอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งอานาจ
(5) เนื้อเรื่ องจะมีการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของคนที่ทางานเพื่อให้ประสบ
ความสาเร็ จโดยมีเป้ าหมาย หรื อที่เรี ยกว่า Career Themeซึ่ งเป็ นการทาเพื่อตนเอง โดยการฝ่ าฟั น
อุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
(6) เนื้อเรื่ องมีการนาเสนอการดาเนิ นชี วิตของคนในสังคมที่แตกต่างจากคนทัว่ ไป
เนื่ องจากมีสาเหตุต่าง ๆ หรื อที่เรี ยกว่า Outcast Themeอาทิเช่ น เป็ นคนพิการ รู ปร่ างหน้าตาหน้า
เกลี ยด หรื อเป็ นนักโทษ โสเภณี เด็กกาพร้ า เป็ นต้น ซึ่ งเนื้ อเรื่ องจะแสดงให้เห็ นถึ งชี วิตของคน
เหล่านี้ และปฏิกิริยาที่คนเหล่านี้แสดงออก และสิ่ งที่สังคมปฏิบตั ิต่อเขา
3)ตัวละคร (Character)
ตัวละครภายในภาพยนตร์ เป็ นส่ วนหนึ่ งในการเชื่ อมโยงเรื่ องราว และเหตุ การณ์ ต่าง ๆ
ของภายในภาพยนตร์ ทาให้ผชู ้ มเกิดความเข้าใจได้ชดั เจนยิ่งขึ้น โดย Swain (1988) เป็ นผูท้ ี่กล่าวถึง
องค์ประกอบที่ตวั ละครแต่ละตัวต้องมี คือส่ วนของความคิด (Conception) และส่ วนของพฤติกรรม
ที่มีการแสดงออก (Presentation) ที่ผา่ นความคิดและทัศนคติของตัวละคร ซึ่ งเป็ นลักษณะภายนอก
ที่ตวั ละครแสดงออกมาผ่านบุคลิก
อุมาพร มะโรณี ย ์ (2551) ได้แบ่งประเภทของตัวละครออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
(1) ตัวละครที่มีลกั ษณะเป็ นแบบตายตัว (Typed Character) ตัวละครจะมีลกั ษณะ
ของการมองเห็นได้เพียงด้านเดียว โดยมักมีนิสัยในแบบของบทละครทัว่ ไป อาทิ ตัวละครพระเอก
ตัวละครนางเอก หรื อตัวละครตัวอิจฉา ซึ่ งไม่วา่ จะเป็ นละครเรื่ องใดก็มกั เป็ นไปตามสู ตรสาเร็ จที่ได้
วางไว้ และตัวบทก็เป็ นสิ่ งที่ผชู ้ มสามารถคาดการณ์ในตัวละครนั้น ๆ ได้
(2) ตัวละครที่เห็นได้รอบด้าน (Well-rounded Character) เป็ นตัวละครที่มีความ
ลึ กซึ้ ง เข้าใจยากกว่าตัวละครที่มีลกั ษณะตายตัว มี ลกั ษณะที่คล้ายคนจริ ง ๆ โดยมีท้ งั ส่ วนดี และ
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ส่ วนเสี ย ตัวละครประเภทนี้ จะมีการพัฒนาทางด้านนิ สัย หรื อมีการเปลี่ ยนแปลงเจตคติเกี่ยวกับสิ่ ง
ต่าง ๆ ในชีวติ
อุมาพร มะโรณี ย ์ (2551)ได้กล่าวถึงทฤษฏี ของ Propp ว่าตัวละครตัวหนึ่ งมีหลายบทบาท
โดยได้มีการกาหนดลักษณะของคู่ตรงข้ามของหน้าที่ ของตัวละคร (Functions) ของวีรบุรุษและ
ผูร้ ้าย แบ่งลักษณะออกได้เป็ น 14 ลักษณะดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1. 1ลักษณะคู่ตรงข้ามของหน้าที่ของวีรบุรุษกับผูร้ ้ายตามทฤษฏีของ Propp
วีรบุรุษ (Hero)
มีความปรารถนาบางอย่าง
(Seeking Something)
ได้รับความทุกข์จากการกระทาของผูร้ ้าย
(Suffers from villain’s act)
ประสบความลาบากแสนสาหัส
(Undergoes Ordeals)
มีการแจ้งข่าวสารถึง (is Dispatch)

ผูร้ ้าย (Villain)
เป็ นผูข้ ดั ขวางวีรบุรุษ (Hinders Hero)

ได้ผชู ้ ่วย หรื อพลังอานาจ
(Gets Helps/Magic Power)
เป็ นวีรบุรุษ (Heroines/Rescued)
ปราบผูร้ ้ายสาเร็ จ (Seeming Villainesses)

มีลูกน้องหรื อมีทกั ษะทางชัว่ ร้าย
(Has Henchmen/Evil Skills)
เป็ นผูม้ ีเสน่ห์เล่ห์กล (Enchantress/Bewitch Heroes)
พระเอกจอมปลอมกลายเป็ นผูร้ ้าย
(False Heroes Shown to be Evil)
มีความทะเยอทะยาน (Lust)
แก่ (Old/Father)
น่าเกลียด มักผิดธรรมชาติ (Ugly/Often Grotesque)
ชอบสะสม (Collectivists)

มีความรัก (Love)
เป็ นหนุ่ม (Young/Son)
รู ปร่ างหน้าตาดี (Handsome)
มีความสันโดษ (Individualists)

จัดการกับวีรบุรุษ (Punishes Hero)
คอยสร้างอุปสรรคขัดขวางตัวเอก
(Makes Hero Undergoes Ordeals)
ผูกมัดในการตามล่า (Engage in Reconnaissance)
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ตารางที่ 1. 1ลักษณะคู่ตรงข้ามของหน้าที่ของวีรบุรุษกับผูร้ ้ายตามทฤษฏีของ Propp (ต่อ)
วีรบุรุษ (Hero)
มีจินตนาการ สร้างสิ่ งใหม่
(Imagination, Invention)
มีภาพลักษณ์เป็ นผูใ้ ห้ (Find donor Figure)
ปราบผูร้ ้ายจนพ่ายแพ้ (Defeats Villain)

ผูร้ ้าย (Villain)
มีเทคโนโลยี มีแรงคน (Technology/Manpower)
อุปสรรคขัดขวางการให้ (Hinders finding Donor)
พ่ายแพ้ต่อวีรบุรุษ (Loses to Hero)

คุณสมบัติของตัวละครมีส่วนสาคัญที่ทาให้ผรู ้ ับชมเข้าใจถึงการกระทาของตัวละครภายใน
ภาพยนตร์ ซึ่ งสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่
(1) ตัวละครที่เป็ นผูก้ ระทาหรื อ Active Characterโดยตัวละครที่มีลกั ษณะเป็ น
ผูก้ ระทาจะเป็ นผูท้ ี่ดาเนิ นเรื่ องตั้งแต่ตน้ เรื่ องจนจบ ผ่านเป้ าหมายของตัวละครที่สร้างให้ผชู้ มสนใจ
และติดตาม
(2) ตัวละครที่เป็ นผูถ้ ูกกระทา หรื อ Passive Characterโดยตัวละครที่มีลกั ษณะเป็ น
ผูถ้ ู กกระทาจากผูอ้ ื่ นหรื ออยู่ภายใต้การควบคุ มดู แลจากผูอ้ ื่ นและต้องท าตามเหตุ การณ์ ต่า ง ๆ ที่
เกิดขึ้น
ลักษณะของการออกแบบตัวละครจะทาให้ทราบว่าตัวละครมีลกั ษณะเป็ นอย่างไรสามารถ
แบ่งได้ออกเป็ น 6 รู ปแบบด้วยกัน ได้แก่ (Bryan, 2011)
(1) รู ปแบบของตัวละครที่มีภาพลักษณ์ของผูท้ ี่กล้าหาญต่อสู่ กบั สิ่ งเลวร้าย เป็ นผูท้ ี่
กระทาการเพื่อส่ วนรวม และพบเจอกับเหตุการณ์ ในอดี ตที่สร้ างความมุ่งมัน่ เพื่อจะพิสูจน์ตวั เอง
และมักมีลกั ษณะเฉพาะตัวโดยเรี ยกรู ปแบบนี้วา่ Hero Archetype
(2) รู ปแบบของตัวละครที่มีภาพลักษณ์ทางลบ เป็ นด้านมืดของจิตใจที่ตวั ละครมักซ้อน
เอาไว้ไม่ให้ใครรับรู ้ หรื อเป็ นตัวร้ายที่ผคู ้ นไม่ตอ้ งการ จากความโหดเหี้ ยม หรื อความลับที่ซ้อมเอาไว้
ซึ่ งมีลกั ษณะที่ตรงกันข้ามกับตัวละครที่เป็ นวีรบุรุษ หรื อเป็ นตัวละครที่จะเป็ นอุปสรรคให้ตวั ละคร
ที่เป็ นวีรบุรุษต้องเอาชนะไปให้ได้โดยเรี ยกรู ปแบบนี้ วา่ Shadow Archetype
(3) รู ปแบบของตัวละครที่ สร้ างเสี ยงหัวเราะให้กบั ผูช้ ม ผ่านการกระทาที่สร้างความ
สับสน หรื อความโง่เขลาในสถานการณ์ หนึ่ ง ๆ ซึ่ งอาจไม่ใช่ สิ่งที่ต้ งั ใจ แต่สร้ างเสี ยงหัวเราะได้ โดยเรี ยก
รู ปแบบนี้วา่ Fool Archetype
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(4) รู ปแบบของตัวละครที่มีลกั ษณะที่ดึงดูดเพศตรงข้ามของตน เรี ยกรู ปแบบนี้ วา่
Animus, Anima Archetypeโดยตัวละครที่มีลกั ษณะของผูช้ ายในสายตาของผูห้ ญิง เรี ยกว่า Animus
และตัวละครที่มีลกั ษณะของผูห้ ญิงในสายตาของผูช้ าย เรี ยกว่า Anima
(5) รู ปแบบของตัวละครที่มีภาพลักษณ์เป็ นผูส้ ู งอายุ หรื อเป็ นผูม้ ีความรู้ ที่จะสามารถ
ชี้แนะแนวทางเพื่อให้ตวั ละครหลักได้บรรลุถึงความสามารถที่แท้จริ งทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ งมักเป็ น
ตัวละครพ่อแม่ ผูป้ กครอง เป็ นต้น ที่มีการสั่งสอนผูอ้ ื่นโดยเรี ยกรู ปแบบนี้วา่ Mentor Archetype
(6) รู ปแบบของตัวละครที่มีการใช้กลอุบายหรื อเล่ห์เหลี่ยมเพื่อทาให้ตนได้ผลประโยชน์
ซึ่ งอาจเป็ นตัวละครที่ ดี หรื อร้ ายก็ ได้ แค่ มีนิสัยที่ ชอบหลอกลวงหรื อปั่ นหัวผูอ้ ื่ นเพื่ อให้ได้ตามที่ ตน
ต้องการโดยเรี ยกรู ปแบบนี้วา่ Trickster Archetype
4) ความขัดแย้ง (Conflict)
ความขัดแย้งเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่ทาให้ภาพยนตร์ เกิดความหน้าสนใจ ผ่านอุปสรรคใน
เหตุ ก ารณ์ ต่า ง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นกับ ตัวละคร โดยรั ก ศานต์วิวฒั น์ สิ นอุ ดม (2547)ได้ใ ห้ค วามหมายว่า
“ความขัดแย้งเป็ นอุปสรรคที่คอยขัดขวางและจาเป็ นที่ตวั ละครจะต้องเอาชนะอุปสรรคนั้น” โดย
ปมอุปสรรคที่เกิ ดขึ้นจะเป็ นปรปั กษ์ต่อวิธีการในการแก้ไขปั ญหาของตัวละคร โดยความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นภายในภาพยนตร์ สามารถจาแนกได้ 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ (กาญจนา แก้วเทพ, 2542)
(1) ความขัดแย้งที่เกิ ดขึ้นระหว่างมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ดว้ ยกัน คือ การที่ตวั ละครทั้งสอง
ฝ่ ายไม่ลงรอยกัน หรื อพยายามทาลายล้างกัน เช่น ตัวละครนักโทษกับผูค้ ุม เป็ นต้น
(2) ความขัดแย้งกันภายในจิตใจ คือ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวละคร ทา
ให้เกิดความสับสน หรื อยุง่ ยากใจในการตัดสิ นใจเพื่อกระทาสิ่ งหนึ่ ง เช่น ความขัดแย้งภายในจิตใจ
ของตัวละครที่มีความสับสนว่าควรจะเปิ ดเผยตัวตนที่แท้จริ งเพื่อไม่ให้คนอื่นต้องมารับโทษแทน
ตน เป็ นต้น
(3) ความขัดแย้งระหว่างมนุ ษย์กบั ธรรมชาติ เป็ นการที่ ตวั ละครอาจต่อสู ้ กบั ภัย
ธรรมชาติที่เกิดขึ้น หรื อต่อสู ้กบั ความตายที่ไม่มีทางที่ผใู ้ ดจะหนีพน้
(4) ความขัดแย้งระหว่างมนุ ษย์กบั สิ่ ง เหนื อธรรมชาติ เป็ นภาพยนตร์ ที่ เกี่ ยวกับ
ภูตผี เป็ นต้น
ในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคู่ขดั แย้ง หรื อคู่ตรงข้าม (Binary Opposition) กาญจนา แก้ว
เทพ, กิตติ กันภัย, ปริ ชาต สถาปิ ตานนท์ สโรบล. (2543)ได้มีการอธิ บายความหมายของโซซู ร์ ไว้วา่
“หากคาถามว่า อะไรคือวัว เราจะตอบคาถามนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรารู ้วา่ อะไรไม่ใช่ววั หรื อคาถามโรแมน
ติกที่ ว่า อะไรคื อรั ก ก็ตอ้ งมีการแยกให้ออกว่า อะไรไม่ใช่ รัก” การเปรี ยบเทียบคู่ตรงข้าม ทาให้
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สามารถที่จะเข้าใจถึงความหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น และมนุ ษย์ส่วนใหญ่ก็มีการใช้กรอบแนวคิดในการ
เปรี ยบเทียบคู่ตรงข้ามอยูแ่ ล้ว
5) มุมมอง หรื อจุดยืนในการเล่าเรื่ อง (Point of View)
จุดยืนในการเล่าเรื่ องของภาพยนตร์ มีความสาคัญอย่างมาก เพราะในภาพยนตร์ แต่ละเรื่ อง
จะมีความแตกต่างกัน ในการสร้ างความรู ้สึก หรื อส่ งต่ออารมณ์ ความรู ้สึกไปยังผูร้ ับชม ซึ่ งขึ้นอยู่
กับ ผูส้ ร้ า งว่า ต้องการสร้ า งให้จุด ยืนของเรื่ องเป็ นเช่ นไร โดยจุ ดยืนในการเล่ า เรื่ องมี ท้ งั หมด 4
ประเภทด้วยกัน ได้แก่ (Giannetti, 1972)
(1) การเล่าเรื่ องจากมุมมองของบุคคลที่หนึ่ ง (The First-Person Narrator) เป็ นการ
เล่าเรื่ องที่ตวั ละครเอกเป็ นผูท้ าการเล่าเรื่ องเอง จะมีขอ้ ที่สามารถสังเกตเห็นได้ คือคาที่ปรากฏจะ
พบว่ามีคาว่า “ผม” หรื อ “ฉัน” อยูเ่ สมอ ข้อดีของการเล่าเรื่ องชนิ ดนี้ คือ การได้ใกล้ชิดกับเหตุการณ์
เพราะว่าตัวละครเป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องนี้เอง โดยจะพบในภาพยนตร์ ประเภท อัตชีวประวัติ เป็ นต้น
(2) การเล่าเรื่ องจากมุมมองของบุคคลที่สาม (The Third-Person Narrator) เป็ นการที่ผู้
เล่าได้เล่าเรื่ องผ่านตัวละครอื่น หรื อเหตุการณ์อื่น ที่ผเู ้ ล่าได้พบเห็นหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง
(3) การเล่าเรื่ องจากมุมมองที่เป็ นกลาง (The Objective) เป็ นการเล่าเรื่ องที่ผสู ้ ร้าง
พยายามเล่าเรื่ องออกมาให้มีความเป็ นกลาง ดังนั้นภายในเรื่ องราวจึงไม่ทาให้ผชู ้ มสามารถเข้าถึงตัว
ละครได้อย่างลึกซึ้ ง เนื่ องจากเป็ นการเล่าจากวงนอก จะสามารถสังเกตได้จาก มุมกล้องที่ไม่ใช่มุม
สู ง หรื อไม่มีฟิลเตอร์ ที่ใช้ในการปรับแต่งภาพ เพราะจะทาให้ภาพยนตร์ ขาดความสมจริ ง จะพบการ
เล่าเรื่ องในลักษณะนี้ได้จากภาพยนตร์ ข่าวสารคดี เป็ นต้น
(4) การเล่าเรื่ องแบบรู ้รอบด้าน (The Omniscent) เป็ นการเล่าเรื่ องที่ไร้ซ่ ึ งข้อจากัด
และผูช้ มสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกของตัวละครได้ ในส่ วนของสถานที่ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ก็ไร้
ซึ่ งข้อจากัดด้านเวลา ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่ภาพยนตร์ ส่วนใหญ่นิยมใช้
6)ฉาก (Setting)
องค์ประกอบของฉากมีสาคัญในการเล่าเรื่ อง เพราะแสดงให้เห็นถึงความหมายบางอย่างที่
ผูส้ ร้างภาพยนตร์ กาลังจะสื่ อสารกับผูช้ ม ซึ่ งฉากในเรื่ องเล่าจะประกอบไปด้วย 2 ส่ วนด้วยกัน คือ
ส่ วนของช่ วงเวลา (Time) แสดงให้เห็ นถึ งช่ วงเวลาที่ เหตุ การณ์ น้ นั เกิ ดขึ้ น เช่ น หากภายในหนัง
ต้องการให้ทราบว่าอยู่ในสมัยหลังการปฏิ วตั ิฝรั่งเศส ฉากภายในเรื่ องก็จะมีรูปแบบของประเทศ
ฝรั่งเศสในช่ วงนั้น และส่ วนของสถานที่ (Location) เป็ นการกาหนดถึ งเหตุการณ์ และการกระทา
ของตัวละคร เช่น ฉากในซอยแคบที่พ้นื เต็มไปด้วยคราบเลือด เป็ นต้น
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ฉากแต่ละฉาก สะท้อนให้เห็นถึงบริ บทของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ว่าเป็ นเช่นไรโดย
ฉากอาจทาหน้าที่เป็ นประหนึ่ งตัวละคร ที่คอยบอกเล่าเรื่ องราว และกระตุน้ อารมณ์ความรู ้สึกของ
ผูช้ มให้เกิดอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครได้
7) สัญลักษณ์พิเศษ (Special Symbol)
ภายในภาพยนตร์ จะปรากฏสัญลักษณ์พิเศษที่เป็ นตัวแทนในการสื่ อความหมายในรู ปของ
ภาพและเสี ยง 2 ชนิดด้วยกันคือ
(1) ผ่านสัญลักษณ์ของภาพ มีลกั ษณะเป็ นภาพ ที่ภาพยนตร์ มีการนาเสนอภาพนั้นซ้ า ๆ
เช่ นภาพยนตร์ ตอ้ งการนาเสนอความยากจนของผูค้ น อาจนาเสนอผ่านภาพของบ้านเรื อนที่ทรุ ด
โทรม สกปรก เป็ นต้น
(2) สัญลักษณ์ของเสี ยง เป็ นเสี ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในภาพยนตร์ เช่นอาจมาจาก
เสี ยงดนตรี ประกอบฉากที่มีเสี ยงกลองรัว ทาให้ผฟู้ ังเข้าใจถึงเหตุการณ์ หรื ออารมณ์ของตัวละครใน
ฉาก ว่ากาลังรู ้สึกเป็ นเช่นไร เป็ นต้น
สรุ ปได้ว่า รู ปแบบของการเล่ าเรื่ องเป็ นสิ่ งที่ สาคัญ ทาให้เข้าใจถึ งความหมาย และแบบ
แผนในการดาเนิ นเรื่ องของภาพยนตร์ ได้ชดั เจนยิ่งขึ้น และการที่ภาพยนตร์ มีรูปแบบการนาเสนอ
เรื่ องราวโดยนาเอาบทเพลงมาใช้แทนคาพูดจะช่วยให้เกิดการเชื่ อมโยงกันของบุคลิ กลักษณะของ
ตัวละคร และในส่ วนที่ตวั ละครต้องการจะสื่ อความหมายได้ชดั เจน (นิโลบล วงศ์ภทั รนนท์ , 2555)
และเข้าถึ งอารมณ์ที่ตวั บทเพลงส่ งมาได้ดียิ่งขึ้นผูว้ ิจยั จึงได้นาแนวคิดองค์ประกอบการเล่าเรื่ องมา
ช่วยในการวิเคราะห์เพื่อสร้างความเข้าใจถึงวิธีการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์

2.2 แนวคิดเรื่องสั มพันธบท (Intertextuality)
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ สั ม พันธบท (Intertextuality)เจตนา นาควัชระ (2532)ได้ก ล่ า วว่า Julia
Kristeva เป็ นผูท้ ี่ริเริ่ มใช้คาว่า ‚Intertextuality‛ โดยแนวคิดทางด้านสัมพันธบทเกิ ดขึ้นจากกรที่ผู ้
ริ เริ่ มได้ไปใช้ชีวติ อยูใ่ นฝรั่งเศส และเกิดการก่อตัวทางความคิดในด้านมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับสัมพันธบท และมีชื่อเสี ยงในแวดวงวิชาการของประเทศฝรั่งเศส
แนวคิดทางด้านสัมพันธบท (Intertextuality) เป็ นแนวคิ ดที่ ส่วนใหญ่แวดวงวรรณกรรม
ศึกษามีการให้ความสาคัญ เพราะเป็ นประโยชน์ในการวิเคราะห์วรรณกรรมในแง่ของการเชื่ อมโยง
ตลอดจนมี อิท ธิ พ ลที่ ส่ ง ทอดถึ ง กัน รวมทั้ง การท าให้นัก วิ ช าการด้า นวรรณกรรมศึ ก ษาเห็ นถึ ง
ความสาคัญของการศึกษาวรรณกรรมในฐานะการศึกษาในแบบ “สหวิทยาการ” (พิเชฐ แสงทอง,
2555)
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สุ รสม กฤษณะจูฑะ (2549) ได้ให้ความหมายของ “สัมพันธบท” ว่าเป็ นมโนทัศน์ที่มีความ
พยายามที่จะออกจากกรอบความคิดที่อยูภ่ ายใต้ของสังคมทุนนิยม และมีความต้องการที่จะข้ามพ้น
ไปจากปรัชญาทันสมัยนิยม (Modernism)
ดวงมน จิตร์จานงค์ (2549) เป็ นอีกผูห้ นึ่งที่ให้คานิ ยามของ สัมพันธบท หรื อสหบท ว่าเป็ น
การมองถึงการพาดพิง ในด้านเนื้ อหาหรื อแนวคิดที่ผสู ้ ร้างงานรับรู ้และไม่รู้ตวั หรื อเป็ นผลงานที่มี
ความเกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรม
นอกจากนี้ Berger (อ้างถึงใน พิเชฐ แสงทอง, 2555) ได้ให้คานิ ยามของสัมพันธบทว่า เป็ น
การใช้หรื อเป็ นการสร้ างตัวบทใหม่ ซึ่ งอาจรู ้ ตวั หรื อไม่รู้ตวั ก็ได้ จากตัวบทเดิ มที่ มีอยู่ ทาให้เกิ ด
กระบวนการสัมพันธบทที่มี “ตัวบทต้นทาง” และ “ตัวบทปลายทาง” พิเชฐ แสงทอง(2555) ได้
กล่าวถึงนักภาษาศาสตร์ ชาวรัสเซี ย ที่ชื่อว่า M. Bakhtin ได้ให้แนวคิดทางสัมพันธบทว่า “เมื่อใดก็
ตามที่คนเราได้พดู และสิ่ งที่เราพูดมีความผูกพันกับสิ่ งที่พูดในอดีต คาพูดนั้นก็มีโอกาสที่จะถูกพูด
ถึงในอนาคต ซึ่ งแนวคิดทางด้านสัมพันธบทถือเป็ นรากฐานของการสื่ อสารต่อกัน”
สัมพันธบทในระหว่างการสื่ อสาร พิเชฐ แสงทอง (2555) ได้แบ่งออกเป็ น 2 แบบด้วยกัน
ได้แก่
(1) สัมพันธบทในแบบจิตสานึก ที่มีรูปแบบของการเชื่ อมโยงเนื้ อหา ที่เป็ นการโต้แย้ง
การโต้ตอบ โดยเมื่อผูร้ ับสารเห็ นเนื้ อหาอย่างหนึ่ งก็จะสามารถโยงเนื้ อหาในอี กส่ วนหนึ่ งให้เป็ น
เรื่ องเดียวกันได้ นอกจากการโต้แย้ง และการโต้ตอบแล้วนั้น ยังมีการล้อเลี ยน เสี ยดสี ที่ทาให้เกิ ด
ความน่าสนใจ ความตลก ซึ่ งแตกต่างออกไปจากเรื่ องต้นแบบ
(2) สัมพันธบทในแบบไร้จิตสานึก มีรูปแบบของการที่ผปู้ ระพันธ์ไม่ได้ต้ งั ใจให้
เนื้ อหามีความหมายกัน จากการใช้วตั ถุดิบที่เหมือนกัน หรื อมีความตกต่างกัน อาทิ โครงเรื่ อง การ
ดาเนินเรื่ อง ลักษณะตัวละคร ละครที่มีลกั ษณะร่ วมกัน เป็ นต้น
Berger (อ้างถึงใน พิเชฐ แสงทอง, 2555) ได้กล่าวถึงสัมพันธบทที่มี “การเขียนล้อเลียนว่า
เป็ นการลอกเลียนของตัวบทอย่างมีอารมณ์ขนั (A parody is a humorous imitation of a text.)” ซึ่ ง
เป็ นการอธิ บายถึ งการเชื่ อมโยงเนื้ อหาในแบบจิตสานึ ก โดยสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท
ดังต่อไปนี้
(1) การเขียนล้อเลียนเนื้อหา (Parody of Text.)
(2) การเขียนล้อเลียนรู ปแบบความถนัดของผูป้ ระพันธ์ หรื อศิลปิ น (Parody of Styles of
Particular Authors or Artists.)
(3) การเขียนล้อเลียนตามประเภทเนื้อหา (Parody of Genres.)
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Fiske (1987) ได้มีการจาแนกสัมพันธบทออกเป็ น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
(1) สัมพันธบทแนวนอน (Horizontal Intertextuality) มีรูปแบบเป็ นความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบทปฐมภูมิ (Primary Text) โดยที่ระหว่างผูส้ ่ ง และผูผ้ ลิ ตมีการหยิบยืมส่ วนประกอบ
ต่าง ๆ ของตัวบทหนึ่ ง เช่น สัมพันธบทระหว่างประเภทรายการ ตัวละคร นักแสดง เนื้ อหา เป็ นต้น
ซึ่ งมีการทาให้เห็นว่าเป็ นการหยิบยืมมาจากบทประพันธ์จากนวนิยาย และนามาสร้างเป็ นภาพยนตร์
หรื อละครโทรทัศน์ เป็ นต้น
(2) สัมพันธบทแนวดิ่ง (Vertical Intertextuality) มีรูปแบบเป็ นความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวบทปฐมภูมิกบั ตัวบทอื่น ๆ ที่มีความแตกต่างกัน โดยมีการอ้างอิงไว้อย่างขัดเจน ในส่ วนของระดับ
ทุติยภูมิ เช่น คอลัมน์วิจารณ์ภาพยนตร์ ในระดับทุติยภูมิ เป็ นความคิดเห็ นของผูอ้ ่านต่อบทวิจารณ์
ดังกล่าว
สัมพันธบท ที่เป็ นเรื่ องของการถ่ายโยงองค์ประกอบต่าง ๆ จากตัวบทแรกไปยังตัวบทที่
สอง หากตัวบททั้งสองอยูใ่ นส่ วนของ Genre ที่องค์ประกอบที่มีความเหมือนกับการกระโดดข้าม
ระหว่าง Genre ซึ่ งมีโอกาสเกิ ดขึ้นได้ง่าย (พิเชฐ แสงทอง, 2555) โดยการเชื่ อมโยง หรื อวิธีการ
ถ่ ายโยง หรื ออ้างอิ งระหว่างตัวบท มี รูปแบบการวัดหลายรู ปแบบ ทั้งการวัดในรู ป แบบของเชิ ง
ปริ มาณ ที่เป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่างสองตัวบท ดูจากการเพิ่ม ลด หรื อตัด จากค่ามากไปน้อยได้
เท่าไหร่ หรื อรู ปแบบของเชิ งคุ ณภาพ ที่เป็ นการเชื่ อมโยงระหว่างตัวบทแรกและตัวบทหลัง ซึ่ งมี
รู ปแบบดังนี้ (พิเชฐ แสงทอง, 2555)
(1) การซ่อนเร้นว่าเป็ นกรเชื่อมโยงในแบบครึ่ ง ๆ กลาง ๆ
(2) การซ่อนเร้นเอาไว้ ถึง “สายสัมพันธ์กนั ” ทั้งหมด
(3) ผูผ้ ลิตกึ่ง ๆ ที่จะรู ้ตวั และตั้งใจว่าจะหยิบองค์ประกอบจากตัวบทแรกมาผลิตซ้ า
(4) การหยิบของเก่ามาใช้อย่างไม่ได้ต้ งั ใจ
(5) ผูผ้ ลิตมากการนาเอาของเก่ามาใช้ แต่ยงั มีการปิ ดบัง
(6) มีการนาเอาของเก่ามาดัดแปลงแก้ไข
(7) มีการนามาตีความใหม่อย่างตั้งใจ
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระหว่างบทต้นทาง และตัวบทที่ถูกต่อยอดมาจากตัวบทแรก คือ
ตัวบทปลายทาง ที่มีสัมพันธบททั้งในเชิ งปริ มาณและในเชิ งคุณภาพ มีอะไรที่หายไปบ้าง มีอะไรที่
เพิ่มขึ้นมาบ้าง หรื ออะไรที่ถูกตัดไปบ้าง แบ่งออกได้ดงั ต่อไปนี้ (นพพร ประชากุล, 2543)
(1) การขยายความ (Extension) มีรูปแบบของการที่ตวั ปลายทางมีการเพิ่มเติมเนื้ อหา
อะไรซึ่ งตัว บทต้น ทางไม่ มี บ ้า ง การมี เ หตุ ผ ลอะไรในการเพิ่ ม เติ ม โดยในส่ ว นที่ เ พิ่ ม ขึ้ นเป็ น
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ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ตัว บทแล้ว เป็ นอย่ า งไร หรื อ ท าเพื่ อ อะไร การขยายความท าให้ ผ ลทั้ง หมด
เปลี่ยนแปลงไปหรื อไม่
(2) การตัดทอน (Reduction) มีรูปแบบของตัวบทปลายทางที่โดนถูกตัดทอนจากเนื้ อหา
อะไรจากตัวบทต้นทางลงบ้าง มีเหตุผลอะไรในการตัดทอน การตัดทอนส่ งผลถึงเรื่ องความหมายของตัว
บทหรื อไม่
(3) การดัดแปลง (Modification) มีรูปแบบของตัวบทปลายทางที่มีการดัดแปลงเนื้ อหา
อะไรจนทาให้ตวั บทต้นทางมีรูปลักษณ์ไม่เหมือนเดิม หรื ออะไรที่แตกต่างไปจากเดิม
สรุ ปได้วา่ สัมพันธบท เป็ นสิ่ งที่นิยมกันในการนามาวิเคราะห์เรื่ องราว โดยเป็ นความสัมพันธ์ที่
ทาให้เกิดการเชื่ อมโยงกันของตัวบทต่าง ๆ จากสัญลักษณ์ที่มีอยู่ ดังนั้นแนวคิดนี้ จะช่วยเป็ นกรอบใน
การสร้างความเข้าใจถึงการที่ภาพยนตร์ถึงการเชื่อมโยงเรื่ องราวของตัวบท

2.3 แนวคิดนิยามของการโหยหาอดีต (Nostalgia)
แนวคิดเกี่ยวกับการโหยหาอดี ต หรื อ “นอสทัลเจีย” กาญจนา แก้วเทพ (2549) ได้กล่าวไว้
ว่ า การที่ จ ะพู ด ถึ ง สิ่ ง ต่ า ง ๆ ความคิ ด หรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้น มัก มี ก ารระบุ เ วลาเกิ ด ขึ้ น
โดยเฉพาะเมื่อจะกล่ าวถึ งการเปลี่ ยนแปลง ก็ย่อมมีเวลาเข้ามาเกี่ ยวข้อง ซึ่ งการมองถึ งเวลานั้นมี
หลายรู ปแบบ ทั้งการมองกลับไปยังอดี ต หรื อการมองไปยังอนาคตข้างหน้า ซึ่ งการมองย้อนกลับ
หรื อมองไปข้างหน้านั้น สิ่ งที่ใช้ คื อ “จินตนาการ” ที่ เป็ นเครื่ องมื อในการสื่ อสารผ่านระบบของ
ความทรงจ าหรื อประสบการณ์ ที่ ร ะลึ ก ถึ ง โดยประสบการณ์ เ หล่ า นี้ ได้ ถู ก หล่ อ หลอมผ่ า น
ประสบการณ์ชีวติ และประสบการณ์ทางวัฒนธรรม
นักคิดอย่าง McLuhan (1960 อ้างถึงในO’Sullivan, 1998) เป็ นผูท้ ี่กล่าวถึ งแนวคิดกระจกมอง
หลัง (Car’s rear-view mirror) ได้อธิ บายถึงสื่ อที่สามารถสร้างความรับรู ้ของคนในเรื่ องราวอดีต ผ่าน
การประกอบสร้างมุมมองของเหตุการณ์ และกระบวนการแห่ งเรื่ องราวในอดีต ซึ่ งสิ่ งที่ปรากฏผ่าน
สื่ ออาจเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งในอดีต แต่มีการแทนที่และถ่ายทอดในรู ปแบบของการจาลอง ภาพลวง
ตาและจินตนาการ
เมื่ อมองในแง่ มุมของประวัติศาสตร์ จะพบว่า ประวัติศาสตร์ เป็ นเรื่ องราวที่ เกิ ดจากการ
สนทนากันของเรื่ องราวในอดี ตและปั จจุ บ นั โดยอาจเห็ น ได้ใ นสื่ อต่ า ง ๆ อาทิ สื่ อภาพยนตร์ ที่
บางครั้ ง ผูผ้ ลิ ตภาพยนตร์ ได้ส ะท้อนเรื่ องราวภายในอดี ตผ่านแง่ มุม ของประวัติศ าสตร์ ผ่า นการ
ประกอบสร้างความจริ งให้เห็ นถึงแง่มุมของภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ โดยความจริ งที่เกิดขึ้นได้
ถู กถ่ า ยทอดออกมาผ่านเทคนิ ค ด้านภาพ แสง สี ที่ ทาให้ผูช้ มสัมผัสถึ ง บรรยากาศที่ เป็ นอดี ต ซึ่ ง
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เรื่ องราวที่ถ่ายทอดผ่านอดี ต ในแง่มุมของนอสทัลเจีย ได้บอกไว้ว่าการหวนกลับไปยังอดี ตที่ผคู ้ น
ในสังคมมีคลังความรู ้อยูแ่ ล้วนั้น จะมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมจากผูช้ ม ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์รูปแบบ
หนึ่ งที่สร้างความแตกต่างให้กบั สื่ อที่ได้แสดงออกไป และภายในเนื้ อหาของสื่ อที่ได้นาเสนอผ่าน
เรื่ องราวในอดีต อาจแฝงความหมายที่ส่งไปยังผูช้ ม ซึ่ งความหมายที่แฝงอาจเพื่อกระตุน้ ให้คนสานึ ก
รักประเทศชาติ หรื ออาจสะท้อนผ่านบทเรี ยนที่เป็ นเหตุการณ์ในอดีต ผ่านภาพของการสู ้รบ จนทา
ให้เกิดการศูนย์เสี ย และทาให้ผทู ้ ี่ได้รับชมไม่อยากจะทาสิ่ งที่มีความคล้ายกับเหตุการณ์น้ นั
แง่มุมของแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) ที่มีอิทธิ พลต่อแนวคิดการโหยหาอดีต
(Nostalgia) โดยแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ มีรูปแบบเป็ นการปฏิ เสธสิ่ งที่เชื่ อว่าเป็ นความจริ ง โดยมี
แนวคิดใหม่วา่ ไม่มีขอ้ เท็จจริ งใดใช้ได้กบั ทุกเหตุการณ์ ทุกเวลา ทุกโอกาส ซึ่ งเหตุผลหรื อความจริ ง
ไม่ได้มีเพียงอย่างเดียว แนวคิดยุคหลังสมัยใหม่จะให้ความสาคัญในแนวระนาบ มีรูปแบบเป็ นการ
มองสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปของสังคมภายใต้เงื่อนไขและบริ บทที่เปลี่ยนไป โดยไม่เชื่ อมัน่ ในทุก
สิ่ งทุกอย่างที่เคยเป็ นรากฐานของยุคสมัยใหม่ (กาญจนา แก้วเทพ และคนอื่น ๆ, 2554) และแนวคิด
ยุคหลังสมัยใหม่มีความเกี่ ยวข้องกับแง่มุมแห่ ง “เวลา” โดยแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ “ไม่ได้สร้ าง
อะไรใหม่ แต่เป็ นการหยิบอดี ตมาใช้ใหม่” ซึ่ งกาญจนา แก้วเทพ และคนอื่น ๆ (2554) ได้กล่าวถึ ง
ความสามารถในการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการโหยหาอดีตในแง่มุมต่าง ๆ ได้ดงั นี้
1) นอสทัลเจียที่กล่าวถึงเรื่ องของอารมณ์ที่โหยหาอดีตที่ผา่ นพ้นไปแล้วหรื อที่เรี ยกว่า
Nostalgia as Emotionรู ปแบบของอารมณ์ ที่ปรากฏไม่ใช้เพียงอารมณ์ ที่เศร้ าหรื อทุกข์ใจเพียงอย่าง
เดียว แต่เป็ นการรวมกันของทั้งอารมณ์รัก เศร้า หวาดกลัว อิจฉาริ ษยา มารวมเข้าด้วยกัน
2) นอสทัลเจียที่กล่าวถึงความซับซ้อนกว่าการที่ราลึกถึงอดีต หรื อที่เรี ยกว่า Nostalgia
as Distinct from Other ที่เป็ นรู ปแบบของการจดจาอดีตทั้งในเชิ งบวกและเชิ งลบ (Reminiscing)ซึ่ งไม่ได้
มุ่งเพียงความทรงจาในอดี ตอันพึงใจเท่านั้นอย่างที่นอสทัลเจียเป็ น และไม่ใช่ เพียงการทาให้รู้สึก
อ่ อ นไหวจากการร าลึ ก อดี ต ซึ่ งนอสทัล เจี ย จะให้ ค วามหมายในความรู ้ สึ ก ที่ ก ว้า งกว่า โดยจะ
เกี่ยวข้องกับทั้งอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมบางอย่าง
3) การโหยหาอดีตมีรูปแบบของกิจกรรมสันทนาการ หรื อที่เรี ยกว่า Nostalgia as
Leisureเป็ นการโหยหาอดี ตรู ปแบบหนึ่ งที่ทาให้สามารถจะหยุดช่ วงเวลาที่ทาให้เกิ ดความวุ่นวาย
และทาให้เกิดการพักผ่อนได้
4) นอสทัลเจียเป็ นตัวช่วยให้เกิดความต่อเนื่ องทางอัตลักษณ์ หรื อที่เรี ยกว่าNostalgia
as Facilitating the Continuity of Identity เป็ นการหวนกลับไปมองรากเหง้าแห่ งอดีตของผูค้ นซึ่ งจะ
ทาให้ตระหนักรู ้วา่ อดีตเป็ นใคร ปั จจุบนั เป็ นใคร และกาลังกลายเป็ นใครในอนาคต
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5) นอสทัลเจียเป็ นอาการโหยหาคิดถึงบ้าน หรื อที่เรี ยกว่าNostalgia as Longing for
‚Home‛โดยนอสทัลเจียเป็ นความปรารถนาทั้งในมิติเวลาและพื้นที่ (Time and Space)ซึ่ งอาจเป็ น
เรื่ องของแต่ละบุคคล
การโหยหาอดี ตเป็ นส่ วนที่มีความสาคัญ ในระดับของโครงสร้างบุคลิ กภาพของคนแต่ละ
คน ซึ่ งการที่คนมีความรู ้สึกโหยหาอดีต หรื อการมองย้อนกลับไปมองถึงอดีต เป็ นเพราะอดีตเป็ นสิ่ ง
ที่ มี เสน่ ห์และมี พ ลัง อย่า งมหาศาลต่ อความรู ้ สึ ก และท าให้เ กิ ดจิ นตนาการ และเนื่ องจากคนไม่
สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปสู่ อดี ตในทางกายภาพได้ ดังนั้นมักจะพบว่าการโหยหาหรื อถวิลหา
อดีตเป็ นสิ่ งที่ทุกคนมักกระทากันอยูเ่ สมอ (พัฒนา กิติอาษา, 2546) และสุ ดาวรรณ เตชะวิบูลย์วงศ์
(2543)ได้ก ล่ า วถึ ง การโหยหาอดี ต ว่า เป็ นสิ่ ง ที่ มี ค วามโดดเด่ น ของคนที่ อยู่ใ นยุค หลัง สมัย ใหม่
(Postmodernism) อาจเพราะคนในยุคนี้ ไม่รู้สึกพึงพอใจกับความยุ่งเหยิงที่ เกิ ดขึ้ นในสภาพสังคม
ปั จจุบนั และมี ความรู ้ สึกกังวลต่ออนาคตที่จะเกิ ดขึ้น จึ งเลื อกมี ความคิดว่าอดี ตเป็ นสิ่ งที่ดีกว่าใน
ปัจจุบนั
Jameson (1991) ยังได้อธิบายถึงรู ปแบบของการโหยหาอดีต ที่ภาพยนตร์ ที่ยอ้ นยุค(Nostalgia
Film) ได้มี รู ปแบบที่ ไม่ ได้มี ความหมายเป็ นการย้อนเวลากลับไปยังอดี ตเท่ านั้น แต่ การรั บรู ้ ผ่าน
ภาพยนตร์ ยอ้ นยุคทาให้สามารถรับรู ้ ความจริ งอย่างใดอย่างหนึ่ ง และทาให้ผชู ้ มได้คิดใคร่ ครวญ
หรื อทาความเข้าใจอดีตที่หายไปคล้ายกับเป็ นการรื้ อฟื้ นกล่องดา (Black Box) ของผูช้ มจากเรื่ องราว
ที่ ถู ก ถ่ า ยทอดผ่า นการแสดงที่ ท าให้ผูช้ มเห็ นถึ ง วิถี ชี วิต มุ ม มองความรั ก ฯลฯ ที่ ใ ช้เ ทคโนโลยี
สมัยใหม่นาเสนอภาพของอดี ตผ่า นสื่ อปั จจุ บ นั ซึ่ งการกระทาเช่ นนี้ ทาให้นักการตลาดที่ นาเอา
เรื่ องราวในอดีตมาใช้ สามารถทางานได้ง่ายยิ่งขึ้น และการนาภาพอดีตให้หวนกลับมาอาจดึงความ
สนใจจนเกิดเป็ นความนิยมกับผูช้ มได้ (กาญจนา แก้วเทพ และคนอื่น ๆ, 2554)
สรุ ปได้ว่า เรื่ องราวในอดี ตที่ นาเสนอภาพในภาพยนตร์ เป็ นสิ่ งที่ ช่วยกระตุน้ ในผูช้ มเกิ ดการ
ระลึ กถึ งสิ่ งที่เคยเกิ ดขึ้นผ่านการนาเสนอภาพอดี ตที่อาจอยู่ในความทรงจา หรื อจากประสบการณ์ตรง
ผ่านสื่ อในยุคปั จจุบนั ซึ่ งภาพที่สะท้อนกลับมาเป็ นสื่ อที่ปลุกจินตนาการ ความรู ้สึก ให้หวนกลับมามอง
ตนเอง ดังนั้นแนวคิดนี้ จะช่วยเป็ นกรอบในการสร้างความเข้าใจถึงการที่ภาพยนตร์ ได้นาเสนอภาพอดีต

2.4 บริบททางสั งคม
อิทธิ พลของสภาพสังคมส่ งผลต่อมุมมองของผูเ้ ขียน ซึ่ งผูอ้ ่านวรรณกรรมสามารถรับรู ้ได้
ผ่านตัวอักษร หรื อการจินตนาการตามเรื่ องราวที่ได้อ่าน และเมื่อผูส้ ร้ างภาพยนตร์ นาวรรณกรรม
นั้นมาสร้ างก็ทาให้ผชู ้ มได้สัมผัสถึงรู ปแบบของวิถีชีวิตของสังคมในยุคสมัยนั้นได้ชดั เจนมากขึ้น
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ผ่านมิติต่าง ๆ ที่ภาพยนตร์ ได้นาเสนอโดยนิวฒั น์ ประสิ ทธิ วรวิทย์ (2553) ได้กล่าวว่า “สังคมกับสื่ อ
และศิลป์ มีความเกี่ยวพันธ์กนั อย่างลึกซึ้ ง กล่าวคือทั้งสองมีผลกระทบหรื อมีอิทธิ พลต่อกันมาทุกยุค
สมัย” ซึ่ งภายในงานวิจยั จะกล่าวถึงบริ บททางสังคมใน 2 ช่วงเวลาด้วยกัน ได้แก่ บริ บททางสังคม
ในช่วงของปี ค.ศ. 1845 - ค.ศ. 1862 ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาที่เกิดงานเขียนชิ้นนี้ ข้ ึนและบริ บททางสังคม
ในช่วงปี ค.ศ. 2011- ค.ศ. 2012 เป็ นช่วงเวลาที่ภาพยนตร์ ได้ถูกผลิตและเข้าฉาย
บริ บ ททางสั ง คมในช่ ว งของปี ค.ศ.1845-ค.ศ.1862 เป็ นช่ ว งทศวรรษที่ 19โดยวารยา
บุษปธารง (2547) กล่าวไว้ว่า “ในช่ วงทศวรรษที่ 18 และ 19 ทวีปยุโรปสภาพของสังคมเกิ ดการ
เปลี่ ย นแปลงอย่า งเห็ นได้ชัด มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจากอาชี พ ชาวนาและตลาดท้องถิ่ นไปสู่ สั ง คม
อุตสาหกรรมที่ติดต่อกันทัว่ โลก ส่ งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง” ซึ่ งในยุคสมัยภายในเรื่ องเป็ น
ช่วงหลังจากที่คนฝรั่งเศสต้องพบกัน เหตุการณ์ต่าง ๆ มากมายทั้งการปฏิวตั ิฝรั่งเศสที่ประชาชนต้อง
เผชิ ญกับ ปั ญหาทางสั ง คมต่ า ง ๆ และในช่ วงที่ นโปเลี ย นครองราชเป็ นกษัต ริ ย ์อยู่ก็ ไ ด้มี ก ารท า
สงครามกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็ นเวลานานถึง 23 ปี ก่อนที่จะพ่ายแพ้ต่อ รุ สเซี ยและต่อมาก็ได้สละ
ราชบัลลังค์ ในช่วงปี ค.ศ. 1814 ต่อมาได้มีการสถาปนากษัตริ ยอ์ งค์ใหม่ข้ ึน คือพระเจ้าหลุ ยส์ ที่ 18
(ทวีศกั ดิ์ ล้อมลิ้ม, 2522) ซึ่ งภายในภาพภาพยนตร์ เป็ นเรื่ องราวช่วงที่อยูใ่ นสมัยพระเจ้าหลุยส์ ที่ 18
ซึ่ งเป็ นช่วงแห่ งการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม ที่ภายในทวีปยุโรปวิทยาการใหม่ ๆ เริ่ มมีบทบาทต่อความ
เป็ นอยู่ โดยมี ท้ งั การประดิ ษฐ์คิดค้นเครื่ องปั่ นด้าย ปรั บปรุ งเครื่ องจักรไอน้ า ฯลฯ ซึ่ งวิทยาการที่
เกิดขึ้นทาให้สังคมในช่วงเวลานั้นสังคมเริ่ มมีการเข้าสู่ สังคมที่เป็ นเมืองมากขึ้น และเกิดชนชั้นใหม่
ๆ จากความหลากหลายทางอาชีพที่มีเพิ่มมากขึ้น และงานวิจยั ของวารยา บุษปธารง (2547) ยังกล่าว
อีกว่า “การอพยพของประชาชนเข้ามาแออัดภายในเมือง และเกิดชนชั้นนายทุนและชนชั้นกรรมกร
ที่เป็ นชนชั้นใหม่” เมื่อมารับชมภาพยนตร์ จะพบเห็ นบริ บททางสังคมได้จากฉากต่าง ๆ ที่นาเสนอ
อยู่ภายในภาพยนตร์ ของวิกเตอร์ ฮูโก สะท้อนให้เห็ นถึ งเรื่ องราวของประวัติศาสตร์ ผ่านการร้ อย
เรี ยงเรื่ องที่ทาให้ผชู ้ มได้รับรู ้ถึงบริ บททางสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น
บริ บททางสังคมในช่วงปี ค.ศ. 2011- ค.ศ. 2012 อยูใ่ นยุคของทศวรรษที่ 21 เป็ นยุคโลกาภิวฒั น์
ที่ เ ทคโนโลยี มี ค วามก้ า วหน้ า สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงจากในอดี ต
ความก้าวหน้าที่เกิ ดขึ้นเป็ นผลดี ต่อประชาชน ทาให้ชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชนขึ้น แต่ปัญหา
สังคมก็เพิม่ มากขึ้นเช่นกัน อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริ กาต้องเผชิ ญกับปั ญหาการว่างงานที่อยูใ่ นระดับ
8.6% (กระปุก, 2555, มกราคม ) ซึ่ งอาจส่ งผลทาให้เกิดปั ญหาต่าง ๆ ตามมา ดังเช่นในประเทศกรี ซ
ที่ ส ภาพเศรษฐกิ จ ตกต่ า จนมี ย อดของผู ้ที่ ฆ่ า ตัว ตายสู ง ขึ้ น ถึ ง 35.7% จากปี ก่ อ นหน้า (ผูจ้ ัก การ
ออนไลน์, 2558, 3 กุมภาพันธ์) และในช่วงปี 2011 ได้เกิดเหตุการณ์ที่ประชาชนจานวนมากออกมา
ชุ มนุ มกันประท้วงในย่านวอลล์สตรี ท เพื่อต่อต้านความไม่เท่าเทียมกันในสังคม และมีกระแสจาก
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สื่ อโซเชียวที่คอยกระตุน้ ส่ งผลให้ประชาชนทัว่ โลกที่มีความเห็นเช่นเดียวกันนี้ได้ออกมาแสดงพลัง
เคลื่อนไหวกันอย่างมากมาย (กระปุก, 2555, มกราคม)
สรุ ปได้วา่ ผูว้ จิ ยั ได้ทราบถึงบริ บททางสังคมในระหว่างที่ผเู ้ ขียนได้ประพันธ์ข้ ึนมีส่วนที่ทา
ให้เกิดความเข้าใจในเรื่ องราวภายในภาพยนตร์ และทาให้เข้าใจการกระทา หรื อพฤติกรรม ของตัว
ละครได้ดียงิ่ ขึ้น

2.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการสารวจผลการศึกษา มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
ลัก ษมณ พี รประภากร และพรทิพ ย์ เย็นจะบก (2555) วิจยั เรื่ อง การศึ ก ษารู ปแบบและ
แนวคิดในภาพยนตร์ รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ ยอดเยี่ยมในปี ค.ศ. 2001-2010 ทั้งสิ้ น 10 เรื่ อง
โดยงานวิจยั ชิ้ นนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งคุ ณภาพแบบวิเคราะห์เนื้ อหา และวิเคราะห์ส่วนของรู ปแบบ มี
รู ปแบบของการเก็บข้อมูลเป็ นการชม ดี วีดี และวีซีดีภาพยนตร์ หาข้อมูลจากแหล่งเอกสาร และมี
การสั ม ภาษณ์ ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อ งกับ วงการภาพยนตร์ ไ ทย และมี ก ารน าเสนอผลในรู ป แบบของการ
พรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบของภาพยนตร์ ฮอลลีวดู ้ ที่สามารถคว้ารางวัลมาได้ในรอบ10 ปี ที่
ผ่านมาส่ วนใหญ่เป็ นภาพยนตร์ แนวชี วิตมากที่สุด นอกจากนั้นก็เป็ นภาพยนตร์ เพลง และอื่น ๆ ซึ่ ง
รู ปแบบของแนวคิดที่ไม่ได้นาเสนอด้านขาวสะอาด และแนวคิดหลักที่มกั พบภาพในภาพยนตร์ คือ
ความพยายามเอาชนะต่อปั ญหาและอุปสรรค และแนวคิดที่พบมากเป็ นลาดับต่อมา คือมิตรภาพที่
จริ งใจและความห่ วงใยจากคนรัก และภาพยนตร์ ที่ถูกเสริ มเติมแต่งเรื่ องราวจะมีความดึงดูดใจผูช้ ม
มากกว่าภาพยนตร์ ที่สร้างมาจากเรื่ องจริ ง
ฉัต นชัย จัน ทร์ ศ รี (2544) วิ จ ัย เรื่ อง การถ่ า ยทอดวัฒ นธรรมอเมริ กัน ของภาพยนตร์
ฮอลลีวดู้ เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการนาเสนอเนื้ อหา และลักษณะการ
เสดงออกเชิ งวัฒนธรรมอเมริ กนั ผ่านการวิเคราะห์ตวั บท ของภาพยนตร์ จานวน 10 เรื่ องและนามา
อธิบายในเชิงพรรณนา
ผลการวิจยั พบว่า ภาพยนตร์ เป็ นสื่ อที่ มีความสัมพันธ์ กบั สังคม และวัฒนธรรมอย่างมาก
โดยภาพยนตร์ ฮอลลี วูด้ เป็ นเครื่ องมือ ในการผลิ ตซ้ าทางวัฒนธรรม เพื่อให้เกิ ดการสื บสานทาง
วัฒนธรรมต่อไป ซึ่ งภาพที่ นาเสนอผ่า นภาพยนตร์ มีท้ งั ในเชิ งเชิ ดชู สังคม และต่อต้านสังคม ซึ่ ง
เนื้ อหาที่ถูกนาเสนอผ่านภาพยนตร์ เป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ ของผูช้ ม ทั้งการบอกเล่ าถึ งประวัติศาสตร์ ที่
ถ่ายทอดเรื่ องราวในยุคสมัยที่ท้ งั ช่วงรุ่ งโรจน์ และทุกข์ยาก ผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในเรื่ อง
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สุ พ มิ ต รา วรพงศ์พิ เ ชษฐ (2544) วิจ ัย เรื่ อ ง การสร้ า งสุ น ทรี ย ภาพแห่ ง ความรุ น แรงใน
ภาพยนตร์ ของมิ ชาเอล ฮาเนเคอ เป็ นงานวิจยั เชิ งคุ ณภาพ โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อศึก ษาแนวคิ ด
สุ นทรี ยภาพแห่ งความรุ นแรง ลักษณะภาษา และสารที่ภาพยนตร์ ของมิชาเอล ฮาเนเคอได้สื่ออกมา
ผ่านการวิเคราะห์ตวั บท และวิเคราะห์กระบวนการตี ความ วิเคราะห์ โครงสร้ างการเล่ าเรื่ องและ
วิเคราะห์ผา่ นลักษณะภาษาภายในภาพยนตร์ โดยเรื่ องที่ศึกษาจะเป็ นภาพยนตร์ ของมิชาเอล ฮาเนเคอ
ทั้งสั้น 10 เรื่ อง
ผลการวิจยั พบว่า ได้นาเสนอเรื่ องราวที่เกิดจากการสร้างสุ นทรี ยภาพโดยใช้ความรุ นแรง ที่
เป็ นการถ่ายทอดด้านมืดของสังคมในยุคปั จจุบนั ที่ทุกคนสามารถพบเจอได้เสมอ และเรื่ องราวที่
ถ่ายทอดเป็ นเรื่ องราวของการปั ญหาที่เกิ ดขึ้นจริ งในสังคมของคนชนชั้นกลางและปั ญญาชน และ
รู ปแบบของการเลือกใช้เสี ยงดนตรี ของมิชาเอล ฮาเนเคอ เลือกที่จะใช้เสี ยงที่เกิดขึ้นภายในฉากเป็ น
ตัว ก าเนิ ดเสี ย ง เช่ น เสี ย งโทรทัศ น์ วิท ยุ เสี ย งร้ อ งเพลง หรื อ เสี ย งเล่ น ดนตรี ข องตัวละครแทน
เสี ยงดนตรี ประกอบ ซึ่ งทาให้สามารถเข้าถึงผูช้ มได้อย่างง่ายดาย และเนื้อหาของภาพยนตร์ ที่มีความ
รุ นแรงเกิ ดขึ้ น ส่ ง ผลต่ อผูช้ มหันกลับมามองตัวเอง ในส่ วนของคุ ณค่ า ของการแสดงออกมี ก าร
ถ่ายทอดความรุ นแรงที่กระตุน้ จินตนาการของผูช้ ม จนทาให้ผชู ้ มเข้าถึงอารมณ์ที่ภาพยนตร์ ส่งต่อมา
ได้ และในส่ วนของคุ ณค่าทางจิ ตวิญญาณ ภาพยนตร์ ของมิ คาเอล ฮาเนเคอ ก็ได้แสดงให้เห็ นถึ ง
คุณค่าของชีวติ และกระตุน้ เตือนให้ผชู ้ มสานึกถึงศีลธรรม ความผิดชอบชัว่ ดี
กิติภูมิ สุ วรรณทีป(2554)วิจยั เรื่ อง การนาเสนอความรุ นแรงผ่านรู ปแบบภาพยนตร์ ของทา
คาชิ มิอิเกะมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษารู ปแบบการนาเสนอความแปลกใหม่ของภาพยนตร์ ของทา
คาชิ มิอิเกะ โดยนาเอาสื่ อต่าง ๆ มาใช้ ศึกษาความรุ นแรงอันเป็ นเอกลักษณ์ และศึกษาเนื้ อหาและ
ความหมายที่แฝงอยูภ่ ายในภาพยนต์ของทาเคชิ มิอิเกะ มีรูปแบบการศึกษาเป็ นงานวิจยั เชิ งคุณภาพ
โดยใช้ภาพยนตร์ ของทาคาชิ มิอิเกะ จานวน 10 เรื่ องมาศึกษา ผ่านการศึกษาเอกสาร บทความ ที่
เกี่ยวข้องกับรู ปแบบต่าง ๆ ภายในหนัง
ผลการวิจยั พบว่า คนญี่ปุ่นมีลกั ษณะการทางานหรื อการใช้ชีวิตเป็ นแบบกลุ่มองค์กร ผูค้ น
ให้ความสาคัญกับคนที่ทาตัวไม่แตกแยกกับคนอื่น แต่เมื่อใดที่มีการกระทาที่แตกแยกไปจากคนอื่น
จะทาให้เป็ นที่จบั ตามองและไม่เป็ นที่ยอมรับของสังคม และมีการนาเสนอเรื่ องราวที่มีความรุ นแรง
มีการต่อสู ้ ฆ่าฟั นกันและเต็มไปด้วยเลือด ซึ่ งความรุ นแรงที่เกินจริ งส่ งผลให้เรื่ องราวดูหน้าตื่นเต้น
และชวนให้ผชู้ มติดตามผลของการกระทาของตัวละครภายในภาพยนตร์
สมิทธิ์ จิรดิลก (2552) วิจยั เรื่ อง การศึกษาภาพยนตร์ เพลงงิ้วของบริ ษทั ซอร์ บราเดอร์ ใน
บริ บทสังคมและการเมืองของประเทศจีน มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของภาพยนตร์
เพลงงิ้วของบริ ษทั ซอร์ บราเดอร์ และศึกษาถึ งนัยทางสังคมและการเมืองของประเทศจีนที่แฝงอยู่
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ในภาพยนตร์ เพลงงิ้วของบริ ษทั ซอร์ บราเดอร์ เป็ นงานวิจยั เชิ งคุ ณภาพที่เน้นวิเคราะห์สภาพของ
สังคมและการเมืองที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมจีนที่ปรากฏภายในภาพยนตร์ เพลงงิ้วที่ออกฉากตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1956- ค.ศ.1969 เป็ นจานวนทั้งสิ้ น 12 เรื่ อง ผ่านการวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี บทความที่
เกี่ยวข้อง และมีการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญทางด้านจีนศึกษาและวัฒนธรรมจีน
ผลการวิจยั พบว่า ภาพยนตร์ เพลงงิ้วเป็ นสื่ อที่ทาการถ่ายทอดลักษณะการดาเนิ นชี วิต สภาพ
สั ง คม วัฒนธรรม ประเพณี แ ละความเชื่ อ ผ่า นเรื่ อ งราวต่ า ง ๆ ที่ ห ยิบ ยกมาจากนิ ท านพื้ นบ้า น
ประวัติศาสตร์ พงศาวดาร รวมไปถึงความเชื่ อ โดยการที่ผชู้ มสามารถได้รับความรู้จากการรับชม
ผ่านเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ที่สอดแทรก และสื่ อภาพยนตร์ ยงั เป็ นสื่ อที่ช่วยสะท้อนให้ผชู ้ มได้
เห็นถึงเป็ นตัวตน และอัตลักษณ์ที่มีอยูภ่ ายในประเพณี หรื อวัฒนธรรมของจีนได้อย่างชัดเจน และยัง
เป็ นสื่ อที่ทุกชนชั้นสามารถที่เข้าถึง และเข้าใจเรื่ องราวได้ ในปั จจุบนั การที่สื่อต่าง ๆ สามารถเข้าถึง
ได้ง่ า ยท าให้เ พลงงิ้ ว ถู ก ลดทอนบทบาทลง แต่ ก ารที่ มี ภ าพยนตร์ เพลงงิ้ ว เกิ ดขึ้ น ท าให้เ กิ ดการ
ผสมผสานสื่ อ ใหม่ ก ับ สื่ อพื้ น บ้า นเข้า ด้ว ยกัน ท าให้เ ป็ นสื่ อที่ ส ามารถสะท้อนความเป็ นตัว ตน
และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจีนได้เป็ นอย่างดี
รัตนาภรณ์ สวยกลาง, จารุ วรรณ ธรรมวัตร และราชันย์ นิลวรรณาภา (2557)วิจยั เรื่ อง การ
สร้ า งความหมายเชิ ง สั ญ ญะในบทภาพยนตร์ เ รื่ อ ง แหยม ยโสธร เป็ นงานวิจ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ มี
วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษารู ปสัญญะ ความหมายของสัญญะ และภาพเสนอของบทภาพยนตร์ เรื่ อง
แหยม ยโสธร โดยศึกษาผ่านการรวบรวมเอกสาร และทฤษฎี ด้านสัญญะเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ภาพยนตร์เรื่ องแหยม ยโสธร ในภาคที่ 1 และภาคที่ 2 ผ่านการอธิ บายเชิงพรรณนา
ผลการวิจยั พบว่า การสร้างสัญญะทุกองค์ประกอบมีความพยายามที่จะเน้น จุดด้อย และมัก
ถูกมองข้าม เช่ น ความเปิ่ น ความเชย เป็ นต้น แต่สิ่งที่ถูกมองข้ามกลับทาให้ตวั ภาพยนตร์ มีเสน่ ห์
ของความเป็ นอีสาน และกลับทาให้เกิดเป็ นจุดเด่นของภาพยนตร์ และภายในเรื่ องยังมีการใช้สัญญะ
ประกอบสร้างอารมณ์ขนั ขึ้น ซึ่ งความหมายที่แฝงผ่านสัญญะนั้นผูช้ มสามารถตีถอดความ และเกิ ด
อารมณ์ ข นั ร่ วมได้ โดยสัญญะที่ แสดงอยู่ภายในภาพยนตร์ ประกอบไปด้วย ภาษาพูดที่ ใช้ภาษา
ท้องถิ่นอีสาน ภาษาท่าทางที่ใช้ เครื่ องหมาย และได้มีการนาเสนอเรื่ องราวผูช้ มมีประสบการณ์ร่วม
อาทิวฒั นธรรมท้องถิ่นอีสาน ภูมิปัญญา และความเชื่อ ที่สอดแทรกอยูต่ ลอดการนาเสนอ
อัตถรุ จน์ วรรธวรกุล (2554) วิจยั เรื่ อง การสร้างตัวละครจิตเภทในภาพยนตร์ แบทแมน เป็ น
งานวิจยั เชิ งคุณภาพ ที่มีการตีความด้วยตัวเองผ่านการชมภาพยนตร์ วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อ
ศึกษาการสร้ างตัวละครจิตเภท เปรี ยบเทียบความแตกต่างของลักษณะตัวละครจิตเภท และศึกษา
สัมพันธภาพระหว่างการสร้างตัวละครกับบริ บททางสังคมในภาพยนตร์ แบทแมน มีการวิเคราะห์
การออกแบบและตีความตัวละคร และปั จจัยภายในและภายนอกที่สะท้อนภาพของตัวละครผ่าน
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บริ บททางสังคม โดยมีแหล่งข้อมูลจากการศึกษาจากหนังสื อการ์ ตูนแบทแมนตั้งแต่อดีต ถึงปั จจุบนั
และศึกษาจากภาพยนตร์ ชุดแบทแมนทั้งสิ้ น 7 เรื่ อง
ผลการวิจยั พบว่า ตัวละครที่ ถู กสร้ า งขึ้ นในภาพยนตร์ แบทแมน มี บางส่ วนที่ มีล ักษณะ
เหมือนกันและมีบางส่ วนที่มีความแตกต่างกัน ซึ่ งมาจากการตีความของผูก้ ากับที่มีการสร้างสรรค์
ตัวละครให้มีเอกลักษณ์ในแบบฉบับของตน แต่ก็ยงั คงเอกลักษณ์แบบเดียวกับต้นฉบับเอาไว้ และมี
การรั บ อิ ท ธิ พ ลของบริ บททางสั ง คมในยุค สมัย ที่ ท าการสร้ า งภาพยนตร์ ท าให้เกิ ดการตี ความที่
แตกต่างไป ส่ งผลให้ตวั ละครที่ถูกสร้างขึ้นยังคงตราตรึ งในความทรงจาของผูช้ ม
ธันจุฑา คาแหง (2554) วิจยั เรื่ อง ตัวละคร มือที่สามในนวนิ ยายของเอะกุนิ คะโอะริ เป็ น
งานวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์ที่มีการวิเคราะห์บทบาทของตัวละครมือที่สามในความสัมพันธ์
ของตัวละครเอก และวิเคราะห์ปมปัญหาที่ตวั ละครเอกต้องมีการพึ่งพา ตัวละครที่รับบทบาทเป็ นมือ
ที่สาม โดยแห่งข้อมูลในการศึกษาเป็ นนวนิยายของเอะกุนิ 3 เรื่ อง
ผลการวิ จยั พบว่า การที่ นวนิ ย ายของเอะกุ นิ นาเสนอบทบาทของมื อที่ ส ามที่ แตกต่ า ง
ออกไปจากความคิดที่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้กรอบจารี ตที่คนในยุคหนึ่งได้กาหนดมายาคติของมือที่สามไว้
ซึ่ ง มือที่สามที่เอะกุนิ ได้นากาหนดความหมายของการรับรู ้ของมือที่สามใหม่ ผ่านการนาเสนอสาย
สัม พันธ์ ที่ มี ค วามช่ วยเหลื อกันของตัวละครมื อที่ ส ามกับ ตัวละครเอก ท าให้เห็ นว่า การก าหนด
ความหมายของผูก้ าหนดความหมายเป็ นสิ่ งที่สาคัญของการสร้ างสรรค์ผลงานที่ส่งผลให้ให้เกิ ด
ความแปลกใหม่ และการกาหนดความหมายที่มีการเชื่ อมโยงกับอุดมการณ์หลักของสังคมจะทาให้
เกิดการประกอบสร้างความจริ งให้เกิดขึ้น

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั เรื่ อง “การวิเคราะห์ การเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ เรื่ อง Les Misérables” เป็ นวิจยั เชิ ง
คุณภาพในแบบวิเคราะห์จากตัวบท (Textual Analysis) ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประกอบในการศึกษา
และมีการศึกษาองค์ประกอบในการเล่าเรื่ อง และศึกษาเรื่ องราวที่ปรากฏในเนื้ อเรื่ องมีการนาเสนอ
ผ่านบริ บททางสังคมในอดีต แต่ก็ยงั สามารถนาเรื่ องราวดังกล่าวมานาเสนอได้ในยุคปั จจุบนั โดยใช้
แนวคิดและทฤษฎีที่ต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการศึกษา มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

3.1 ข้ อมูลและแหล่งข้ อมูล
3.1.1 ข้ อมูลชั้ นต้ น
ผูว้ จิ ยั ศึกษาจาก DVD ภาพยนตร์เรื่ อง (2012)
แสดงนาโดย: Hugh Jackman รับบทเป็ น Jean Valjean
Anna Hathaway รับบทเป็ น Fantine
Russell Crowe รับบทเป็ น Javert
Ammanda Seyfried รับบทเป็ น Cosette
Isabelle Lucy Allenรับบทเป็ น Cosette วัยเด็ก
Eddie Redmayne รับบทเป็ น Marius
Samantha Barks รับบทเป็ น Éponine
Aaron Tveit
รับบทเป็ น Enjolras
Daniel Huttlestone รับบทเป็ นเด็กชายในกลุ่มนักปฎิวตั ิ
Sacha Baron Cohen และHelena Bonham Carter รับบทเป็ น
ผัวเมียนักต้มตุ๋น Thénardier
รายได้เปิ ดตัวของภาพยนตร์ : 18.1 ล้านเหรี ยญ
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รางวัล: คว้ารางวัลออสการ์ ครั้งที่ 85 ปี ค.ศ. 2013 ได้ถึง 3 รางวัลจากการเข้าชิง 8
สาขา โดยรางวัลที่ได้รับได้แก่
1)รางวัลนักแสดงสมทบหญิง (Supporting Actress) - Anne Hathaway
2)รางวัลแต่งหน้าทาผม (Makeup and Hairstyling) - Lisa Westcott and
Julie Dartnell
3)รางวัลบันทึกเสี ยงยอดเยี่ยม (Best Sound Mixing)- Andy Nelson, Mark
Paterson and Simon Hayes
รางวัลจาก BAFTA ถึ ง 4 รางวัลได้แก่ รางวัลแต่ งหน้าท าผมยอดเยี่ ยม (Best
Makeupand Hair, รางวัลออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม (Best Production Design), รางวัลกากับเสี ยงยอด
เยีย่ ม (Best Sound)และรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยีย่ ม (Best Supporting Actress)
3.1.2 ข้ อมูลประกอบ
1) ข้อมูลประเภทวีดีทศั น์: ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก สื่ อยูทูปที่ได้กล่าวถึงเรื่ อง
Les Misérables รวมทั้งบทสัมภาษณ์ ของผูก้ ากับ และบทวิเคราะห์ ของภาพยนตร์ เพื่อนามาใช้
ประกอบในการวิจยั ต่อไป
2) ข้อมูลประเภทเอกสาร: ข้อมูลที่ผวู้ ิจยั ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และข้อมูลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ศึกษา อาทิ หนังสื อ บทความ และวารสารที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ เพื่อนาข้อมูลที่
ได้ท้ งั หมดนี้มาวิเคราะห์ภาพยนตร์

3.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ใช้รูปแบบกระบวน Interpretive Analysis ในการตีความหมายด้วยตนเองจากการชม
ภาพยนตร์ เรื่ อง Les Misérables เพื่อนามาวิเคราะห์ดา้ นการเล่าเรื่ อง (Narrative Analysis) โดยการ
วิเคราะห์แยกองค์ประกอบการเล่าเรื่ อง และในส่ วนของการวิเคราะห์สัมพันธภาพของบริ บทางทาง
สังคมกับการสร้ างตัวละคร โดยใช้แนวคิ ดสัมพันธบทมาใช้ในการวิเคราะห์ แบ่ งมี รูปแบบการ
วิเคราะห์ดงั นี้
1)ใช้การวิเคราะห์ผา่ นสื่ อ จากการชมภาพยนตร์ และใช้เครื่ องมือที่ได้จากแนวคิด
และทฤษฎีต่าง ๆ นามาวิเคราะห์การเล่าเรื่ อง มาวิเคราะห์โดยเน้นไปที่ องค์ประกอบในการเล่าเรื่ อง
และมีการนาข้อมูลที่ได้จากสื่ อผ่านทางยูทูปที่ได้กล่าวถึงเรื่ อง Les Misérables มาเป็ นองค์ประกอบ
ในการวิเคราะห์
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2)การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสาร เป็ นการนาข้อมูลที่ได้จากการสื บค้นจากเอกสาร ที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการวิจยั ที่มีเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องการเล่าเรื่ อง บทสัมภาษณ์ของผูก้ ากับ และบทวิจารณ์
ของภาพยนตร์ เพื่อใช้ประกอบในการวิเคราะห์
เครื่ องมื อในการตรวจสอบข้อ มูล มี รูปแบบสามเส้ า (Triangulation) โดยแบ่ง ออกได้เป็ น 3
ประเภท ดังต่อไปนี้ (Denzin, 1970)
1) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้วยข้อมูล (DataTriangulation) มีรูปแบบการเน้น
การตรวจสอบข้อมูลได้มาจากในแหล่งต่าง ๆ มีความเหมือนกันหรื อไม่ ซึ่ งถ้าแหล่งข้อมูลที่ได้มีการ
ค้นพบที่เหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผวู ้ จิ ยั ได้คน้ พบนั้นถูกต้อง
2) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้วยผูว้ ิจยั (Investigator Triangulation) มีรูปแบบในการ
เน้นการตรวจสอบจากผูว้ จิ ยั หรื อผูท้ ี่เก็บข้อมูล ว่าได้มีการค้นพบที่เหมือนหรื อแตกต่างกันหรื อไม่ ถ้า
ผูว้ จิ ยั หรื อผูเ้ ก็บข้อมูลมีการค้นพบที่เหมือนกัน แสดงได้วา่ ข้อมูลที่ผวู ้ จิ ยั ได้คน้ พบนั้นถูกต้อง
3) การตรวจสอบสามเส้าด้วยทฤษฏี (Theory Triangulation) มีรูปแบบในการเน้น
การตรวจสอบว่าถ้ามี การใช้ทฤษฎี ที่หลากหลาย จะทาให้ขอ้ มูลที่ ได้เป็ นไปตามทิศทางเดี ยวกัน
หรื อไม่ ซึ่ งถ้าผูว้ ิจยั พบว่าไม่วา่ ใช้ทฤษฎีอะไร ได้ขอ้ ค้นพบที่เหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ได้มีความ
ถูกต้อง

3.3 การนาเสนอข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอข้อมูลออกเป็ น 2 บทซึ่งจะประกอบไปด้วย
3.3.1 บทที่ 4
ผูก้ ารนาเสนอในการวิจยั ครั้ งนี้ ประกอบไปด้วยการศึ ก ษาองค์ป ระกอบการเล่ า เรื่ องใน
ภาพยนตร์ โดยการนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ดว้ ยตนเอง ผ่านแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อให้ทราบ
ถึงสารที่ภาพยนตร์ ตอ้ งการสื่ อออกมา และเปรี ยบเทียบสัมพันธบทของเนื้ อหากับเหตุการณ์ จริ งที่
เกิดขึ้น

3.3.2 บทที่ 5
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บทสรุ ปของการทาวิจยั โดยการนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในบทที่ 4 มาสรุ ป และ
อภิปรายผลผ่านการเชื่ อมโยงของข้อมูลที่ได้มาจากการคิดวิเคราะห์ในลักษณะพรรณนา และเขียน
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ในครั้งต่อไป และข้อเสนอแนะเพื่อนาไปประยุกต์ใช้

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่ อง “การวิเคราะห์ การเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ เรื่ อง Les Misérables”เป็ นงานวิจยั
เชิงคุณภาพ แบบวิเคราะห์จากตัวบท (Textual Analysis) ผ่านการศึกษาด้วยตนเอง ในบทนี้ ผูว้ ิจยั ได้
ทาการศึกษาองค์ประกอบการเล่าเรื่ องใน ภาพยนตร์ เรื่ อง Les Misérables รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ของ
บริ บททางสั งคมกับการสร้ างตัวละคร โดยมาจากการวิเคราะห์ ผ่านตัวละคร โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่ งการ
วิเคราะห์ออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
4.1 ศึกษารู ปแบบการเล่าเรื่ องของภาพยนตร์ เรื่ อง Les Misérables (2012)
4.2 การศึกษาสัมพันธภาพของบริ บททางสังคมกับการสร้างตัวละคร

4.1 ศึกษารู ปแบบการเล่าเรื่อง ของภาพยนตร์ เรื่อง Les Misérables(2012)
รู ปแบบการเล่าเรื่ องของเรื่ อง Les Misérables(2012) ใช้การเล่าเรื่ องผ่านบทเพลงที่ใช้แทน
คาพูด ซึ่ งบทเพลงจะเป็ นการแสดงใจความสาคัญของเรื่ อง โดยรู ปแบบของเพลงแสดงออกถึงการ
ขัดขืนต่ออานาจที่ไม่มีความเสมอภาค และมีบทเพลงที่คอยปลุกเร้าอารมณ์จากการที่ตอ้ งเผชิ ญหน้า
ต่อกลุ่มผูท้ ี่มีอานาจ โดยในเรื่ อง Les Misérables(2012) มีวธิ ี การเล่าเรื่ องที่สามารถแบ่งออกได้ดงั นี้
4.1.1 โครงเรื่อง
ภาพยนตร์เรื่ อง Les Misérables(2012) ได้แบ่งโครงสร้างการเล่าเรื่ องออกเป็ นลาดับเหตุการณ์
โดยแบ่งเรื่ องออกเป็ น 3 องค์ (Three-act Structure) โดยมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
ภายในองค์แรกของเรื่ อง เริ่ มต้นด้วยการเล่าถึงช่วงเวลาที่เกิดเรื่ อง โดยเรื่ องราวเกิดขึ้นในปี
ค.ศ. 1815 เป็ นช่วงหลังจากการปฏิวตั ิฝรั่งเศสไปแล้ว 26 ปี โดยฉากแรกเป็ นการแนะนาตัวละครเอก
ของเรื่ องที่ชื่อ Jean Valjean กาลังลากเรื อเข้าอู่เก็บเรื อกับบรรดาเหล่านักโทษ และมีตวั ละครตารวจ
ที่คุมเหล่านักโทษให้ลากเรื อเข้าอู่อย่างเป็ นระเบียบชื่ อว่า Javert และเมื่อเหล่านักโทษทางานเสร็ จ
ตัวละคร Javert ได้เรี ยกตัว Jean Valjean ให้ไปพบเพื่อให้หมายปล่อยตัว ซึ่ ง Jean Valjean ได้พูดตัด
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พ้อว่าที่ตอ้ งถูกจองจาเป็ นความผิดที่เล็กน้อย เมื่อ Jean Valjean ออกมาจากคุก ตัวละครได้ถูกตีตรา
จากผูค้ นในสังคมว่าเป็ นคนร้าย และไม่มีใครช่วยเหลือ จุดหักเหของเรื่ อง คือการที่ Jean Valjean
ได้รับการช่วยเหลือจากท่านสังฆราช ที่แม้เขาจะทาความผิดขโมยของจากโบสถ์ไป แต่ท่านสังฆราช
ก็ไม่ได้ถือโทษ และทาให้ตวั ละคร Jean Valjeanเปลี่ยนแปลงจากผูท้ ี่มีจิตใจด้านชา คิดร้าย เปลี่ยนไป
เป็ นผูท้ ี่มีจิตใจโอบอ้อมอารี และเสี ยเสละ การเปลี่ ยนแปลงตัวเองใหม่ในครั้งนี้ ทาให้ตวั ของ Jean
Valjean ต้องพบเจอกับเรื่ องราวมากมาย
องค์ที่สองของเรื่ องเป็ นการเล่าเรื่ องที่หลังจากองค์แรกมา 8 ปี คือในปี ค.ศ. 1823 ที่เมือง
มองทรอย Jean Valjeanได้กลับมาเจอกับ Javert อีกครั้ง แต่เป็ นฝ่ ายของ Jean Valjean ผูเ้ ดียวที่จดจา
นายตารวจผูน้ ้ ี ได้ แต่เมื่ อเวลาผ่านไป Javert ก็เริ่ มจดจาJean Valjean ได้ และในองค์ที่สองมีการ
แนะนาตัวละครตัวใหม่ที่ชื่อ Fantine ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ทางานในโรงงานของ Jean Valjean แต่ถูกเพื่อน
ร่ วมงานกลัน่ แกล้ง และบอกความลับเรื่ องที่ หญิงสาวมีลูกนอกสมรสให้หัวน้างานฟั ง จึง ทาให้
Fantine ต้องถูกไล่ออกจากงาน และต้องยอมแลกทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นเส้นผมของลูกที่ตนเก็บไว้
เส้นผม และฟั นของตน จนกระทัง่ สุ ดท้ายยอมแลกร่ างกายเพื่อให้ได้เงินมาเพื่อจะได้นาเงิ นไปส่ ง
เสี ยลูกน้อยที่ฝากไว้กบั ครอบครัว Thénardier ต่อมา Fantine โดนทาร้ายจากการผูท้ ี่ใช้บริ การทาร้าย
เมื่อ Fantine ป้ องกันตัวเองแต่กลับถูกจับ เคราะห์ดีที่ Jean Valjean เข้ามาช่วยเหลือ พาไปส่ งโรงพยาบาล
แม้วา่ จะช่วยเหลือหญิงสาวไว้ไม่ได้ แต่ทาให้ Jean Valjean รู ้วา่ ตัวเองเป็ นสาเหตุที่ทาให้หญิงสาวผู ้
นี้ตอ้ งทนทุกข์ จึงคิดที่จะแก้ไขในสิ่ งที่ตวั เองทาผิดไป ด้วยการรับลูกสาวของ Fantine มาเลี้ยง และ
จากกการที่ Jean Valjean เป็ นผูม้ ีความเมตตาชอบช่วยเหลือผูค้ น จึงมีผทู ้ ี่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ จนทาให้
Jean Valjean สามารถหลบหนีจากการตามจับตัวของได้สาเร็ จ
องค์ที่สาม เริ่ มต้นด้วยปารี ส ในปี ค.ศ. 1832 เรื่ องเริ่ มด้วยการเปิ ดตัวของเด็กชายเร่ รอนที่ชื่อ
Gavroche ที่เล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นว่าเป็ นช่วงของการเปลี่ยนแปลงกษัตริ ยว์ า่ ไม่ได้ดีไปกว่า
คนก่อน และบอกถึงปั ญหาสังคมที่มีความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นในสังคม และมีการแนะนาตัวละคร
Marius และ Enjolras ที่มาปราศรัยเรี ยกร้องความเท่าเทียมให้เกิดขึ้น และ Marius ได้เจอกับ Cosette
เกิดเป็ นรักแรกพบ Marius จึงขอให้ Éponine ช่วยหาตัวของ Cosette และ Éponine ยอมเพราะความ
รักที่มีต่อ Marius เมื่อ Jean Valjean รับรู ้ถึงความรักของทั้งสองก็ขดั ขวางและพาหญิงสาวย้ายไปอยู่
ที่อื่น แต่เมื่อ Jean Valjean ได้รู้วา่ ทั้งสองมีรักที่จริ งใจต่อกัน Jean Valjean ก็คอยช่วยเหลือ Marius
และเมื่อถึงวันที่มีการนัดชุ มนุ ม กลุ่มคณะปฎิวตั ิที่เป็ นนักศึกษาได้ต่อสู่ กบั ทหาร Éponine ยอมเอา
ตัวเองรับ กระสุ นแทน Marius และเด็กน้อย Gavroche ก็ตอ้ งจบชี วิตลง ต่อมากลุ่ มนัก ศึ กษาก็ถู ก
ตารวจสังหารจนหมด ยกเว้น Marius ที่ได้รับความช่วยเหลื อจาก Jean Valjean จนรอดชี วิตมาได้
และนายตารวจ Javert ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก Jean Valjean เช่นกัน และทาให้ Javert เริ่ มเปลี่ยน
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มุมมองความคิดที่มีความเชื่ อว่า ถ้าคนที่เคยทาไม่ดีก็จะไม่มีทางกลับตัวเป็ นคนดี ได้ ซึ่ งทาให้เกิ ด
ความสับสน จนทาให้ตวั ละครตัวนี้เลือกหาทางออกของความสับสนที่เกิดขึ้นในจิตใจด้วยการฆ่าตัว
ตาย และMarius ได้ถูกครอบครัว Thénardierหลอกจนทาให้เข้าใจผิดในตัว Jean Valjean และพยายาม
พาคนที่ตนเองรักหนี แต่เมื่อรู ้ความจริ งก็เกือบสายไป เพราะเมื่อทั้งสองกลับไปหา Jean Valjean ผูน้ ้ ี
ก็ใกล้จะหมดลมหายใจ และในเวลาต่อมา Jean Valjean ก็สิ้นลมไปอย่างสงบ
4.1.2 แก่นความคิด
แก่นความคิดหลักของเรื่ องที่ยดึ โยงเรื่ องราวเข้าด้วยกัน ในภาพยนตร์ มีการนาเสนอด้านมืด
ในจิตใจคน การที่คนยึดติดอยู่กบั สิ่ งที่ตวั เองเชื่ อ ไม่ว่าจะเป็ นความรักที่แม่มีให้ต่อลูก ความเชื่ อว่า
กฎหมายเป็ นสิ่ งที่ถูกต้องที่สุด ความเชื่ อในอุดมการณ์ ที่ตอ้ งการจะเปลี่ ยนแปลงสังคมแม้อาจต้อง
แลกด้วยชี วิตก็ยอม เป็ นต้น โดยเรื่ อง Les Misérables(2012) มีแก่นความคิดที่สามารถแบ่งออกได้
เป็ น 4 ประเภทดังต่อไปนี้
1) แก่นความคิดในเรื่ องของความรัก หรื อที่เรี ยกว่าLove Theme ภายในภาพยนตร์ มี
การนาเสนอในรู ปแบบของความรักที่แม่มีให้ต่อลูก ความรักที่พ่อบุญธรรมมีให้ต่อลูก แม้จะไม่ใช้
สิ่ งที่ตวั เองต้องการแต่เมื่อลูกต้องการก็พร้อมที่จะยอมทา
2) แก่นความคิดในเรื่ องของหลักศีลธรรมในสังคม หรื อที่เรี ยกว่าMorality Themeโดย
ภายในภาพยนตร์ มีการแสดงให้เห็ นถึ งคุ ณค่าของการทาความดี การให้อภัย ที่ทุกคนสามารถทาได้
แสดงออกมาผ่านตัวละครที่ทาให้พบว่าคนเราสามารถที่จะเปลี่ ยนแปลงตัวเองได้ ซึ่ งถื อเป็ นแก่น
ความคิดหลักที่สอดแทรกอยูต่ ลอดทั้งเรื่ อง
3) แก่นความคิดในประเภทของการแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการกระทาสิ่ งใน
ต่าง ๆ หรื อที่เรี ยกว่าIdealism Themeภายในภาพยนตร์ ตวั ละครต่าง ๆ มีการแสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ที่จะบรรลุ ความตั้งใจของกลุ่มคณะปฎิ วตั ิที่ตอ้ งการจะเปลี่ ยนแปลงสังคม โดยมีความต้องการให้เกิ ด
เสรี ภาพ และความเสมอภาพในสังคม
4) แก่นความคิดในประเภทของการนาเสนอรู ปแบบการดาเนินชีวิตของคนในสังคมที่
แตกต่างจากคนทัว่ ไป หรื อที่เรี ยกว่าOutcast Themeโดยภายในภาพยนตร์ มีการนาเสนอรู ปแบบการ
ดาเนินชีวติ ของนักโทษที่ออกมาจากที่คุมขัง และถูกตีตราจากผูค้ นในสังคมว่าเป็ นคนไม่ดีและไม่มี
ผูใ้ ดยอมรับเข้าทางานหรื อให้ที่พกั และมีการนาเสนอเรื่ องราวของหญิง สาวที่ไม่ได้กระทาตัวให้อยู่
ในกรอบของสังคม จึงโดยสังคมปฏิเสธ และต้องออกจากงาน จนทาให้ตอ้ งเลือกทาอาชี พโสเภณี
หญิงสาวถูกกดขี่ให้ตอ้ งขายบริ การ และถูกทาร้าย แต่เมื่อหญิงสาวเรี ยกร้ องความเป็ นธรรมกับผูม้ ี
อานาจทางกฎหมาย กลับไม่มีผใู ้ ดเชื่อในสิ่ งที่ได้ร้องเรี ยนไป
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4.1.3 ตัวละคร
ตัวละครภายในภาพยนตร์ เรื่ องLes Misérablesมีท้ งั ลักษณะที่ลกั ษณะตายตัว (Typed Character)
และตัวละครที่เห็นได้รอบด้าน (Well-rounded Character)
1) ตัวละครเอก
(1) ตัวละคร Jean Valjean

ภาพที่ 4. 1Jean Valjean ที่เป็ นนายกเทศมนตรี ฯ
แหล่งทีม่ า: Movie-screencaps
ตัวละคร Jean Valjean ถูกวางให้เป็ นตัวละครที่มีสองบุคลิกภาพด้วยกัน ในช่วงแรกของ
เรื่ องตัวละครมีบุคลิกที่บ่งบอกถึ งการที่เป็ นคนที่เคยต้องโทษ หรื อผูท้ ี่เคยทาความผิด ลักษณะของ
ตัวละครเป็ นผูท้ ี่ทอ้ แท้ และมองโลกในแง่ร้าย จะพบว่าหลังจากที่ตวั ละครออกมาจากที่คุมขัง Jean
Valjeanถูกตีตราจากคนในสังคมว่าเป็ นผูร้ ้ายไม่มีใครให้งานหรื อที่พกั แต่ดว้ ยความกรุ ณาของท่าน
สังฆราชทาให้ Jean Valjean ได้ที่พกั และด้วยความเมตตาของท่านสังฆราชที่ไม่เอาโทษจากการที่
Jean Valjean ขโมยเครื่ องเงิน ทาให้ Jean Valjean เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และเห็นถึงคุณค่าของชี วิต
จนเปลี่ยนตัวเองเป็ นคนใหม่ และในช่วงกลางเรื่ องตัวละคร Jean Valjean มีลกั ษณะที่บ่งบอกถึงผูม้ ี
อานาจ ดูน่าเคารพ น่าเชื่อถือ และเป็ นผูท้ ี่ยอมอุทิศตนเพื่อส่ วนรวม ทาให้Jean Valjean ได้รับเลือก
จากชาวเมืองให้เป็ นนายกเทศมนตรี ฯและตัวละครJean Valjeanนอกจาการ Jean Valjean ได้เปิ ด
โรงงานขึ้น เป็ นตัวละครที่ยอมทาทุกอย่างเพื่อคนที่ตนเองรัก
Jean Valjean เป็ นตัวละครที่มีลกั ษณะเห็นได้รอบด้าน (Well-rounded Character) จากลักษณะที่มี
ความคล้ายกับคนจริ ง ๆ โดยเป็ นผูท้ ี่มีท้ งั ด้านมืด จากการที่เคยต้องโทษและไม่เชื่ อในกฎเกณฑ์ จน
เมื่อได้รับความช่ วยเหลื อจากท่านสังฆราช และคาพูดที่ ท่านสังฆราชได้พูดคล้ายกับการเติมแสง
สว่างให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวละครผูน้ ้ ี อีกครั้ง ทาให้ตวั ละครกลับใจ และเปลี่ยนแปลงตัวเอง และ
ด้วยเรื่ องราวที่ Jean Valjean ต้องเผชิ ญทาให้เห็นถึงความลังเลในการกระทา แต่สุดท้ายด้วยการยึด
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มัน่ ในความดีของตัวละคร ทาให้สามารถฝ่ าฟั นอุปสรรคต่าง ๆ ที่คอยเข้ามาพิสูจน์ และตัวละครยัง
เป็ นผูท้ ี่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตัวละครอื่นด้วย
(2) ตัวละคร Fantine

ภาพที่ 4.2ตัวละคร Fantine
แหล่งทีม่ า: Vogue.it
ตัวละครFantine เป็ นตัวละครเพศหญิง ที่ปรากฏในองค์ 2 ของเรื่ อง เป็ นตัวละครที่มีลกั ษณะที่
บ่งบอกว่าเป็ นผูท้ ี่เชื่อคนง่าย และการที่ตวั ละครมีลูกทั้งที่ยงั ไม่ได้แต่งงาน ซึ่ งขัดกับกรอบของสังคม
จากการที่หญิงสาวจะมีลูกก็ต่อเมื่อสมรสแล้ว ดังนั้นการมีลูกนอกสมรสจึงทาให้ตวั ของ Fantine ไม่
เป็ นที่ยอมรับของผูท้ ี่ได้รับรู้ ส่ งผลให้ Fantine ต้องถูกโดนไล่ออกจากงาน ลักษณะของตัวละคร
ชวนให้รู้สึกถึงความเศร้า จากความรักที่ผเู ้ ป็ นแม่ยอมทาทุกอย่างเพื่อลูกของตน ตั้งแต่การยอมขาย
ผมของลูกสาวที่ตนเก็บไว้ ขายฟั นกรามของตน ขายแม้กระทั้งยอมใช้ร่างกายของตนแลกเงิน เพื่อ
นาไปส่ งให้กบั ครอบครัว Thénardierที่ช่วยรับเลี้ยงลูกของตนไว้
Fantine เป็ นตัวละครที่มีลกั ษณะเห็นได้รอบด้าน (Well-rounded Character) จากตัวละครที่
ต้องใช้ชีวิตต่อสู ้ดิ้นรน จนยอมทาทุกอย่างเพื่อคนที่ตนเองรัก ซึ่ งเป็ นอีกตัวละครที่มีลกั ษณะคล้าย
กับคนจริ ง ๆ ที่แสดงออกมาในลักษณะของความรักที่แม่มีให้ลูก และพร้อมที่จะยอมทาทุกอย่างเพื่อ
ลูก นอกจากนี้ Fantine เป็ นตัวละครที่สะท้อนให้เห็นถึงหญิงสาวที่โดนหลอกลวง จนสุ ดท้ายต้องมา
เป็ นโสเภณี เพื่อแลกเงิน เป็ นคนที่มีลกั ษณะของผูท้ ี่หวาดระแรง ดวงตามีความทุกข์ซ้อนอยู่ แต่ก็เป็ น
ผูท้ ี่ไม่ยอมให้ใครมาทาร้ ายตนฝ่ ายเดี ยว แม้สุดท้าย Fantine จะต้องตายด้วยโรคร้ าย แต่ดว้ ยความ
ช่วยเหลือของ Jean Valjean และคามัน่ สัญญาที่ Jean Valjean ได้ให้ไว้วา่ จะคอยดูแลลูกของตนให้
ทาให้ Fantine จากไปอย่างไม่มีห่วงมากนัก
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(3) ตัวละคร Javert

ภาพที่ 4.3ตัวละคร Javert
แหล่งทีม่ า: Vogue.it
ตัวละครJavert เป็ นตัวละครเพศชาย เป็ นที่มีลกั ษณะบ่งบอกว่าเป็ นผูร้ ักษากฎหมาย และมี
ความยึดมัน่ ในกฎหมาย เนื่ องจากมีความเชื่ อว่ากฎเกณฑ์น้ นั เป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง ผูท้ ี่ทาความผิดก็ตอ้ ง
ได้รับโทษ โดยไม่สนถึ งสาเหตุวา่ เหตุใดถึ งกระทาความผิด โดยตัวละคร Javert มีบุคลิกภาพของ
ผูน้ า มีความสง่า รักในสิ่ งถูกต้อง ใบหน้าเคร่ งขรึ ม บึ้งตึง ไร้ความเมตตาปราณี เป็ นคนตรง ๆ และ
เป็ นตัวละครที่มีความขัดแย้งกับตัวละคร Jean Valjean ตลอดทั้งเรื่ อง
Javert เป็ นตัวละครที่มีลกั ษณะเห็นได้รอบด้าน (Well-rounded Character) เป็ นตัวละครที่
เกิ ดการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติ จากในช่วงองค์แรกตัวละครมีความเชื่ อว่ากฎหมายเป็ นสิ่ งที่
ถูกต้องที่สุด คนที่ไม่ทาตามกฎเป็ นคนไม่ดี แต่เมื่อตัวละครได้พบกับJean Valjean ด้วยความดี และ
ความเมตตา คอยช่วยเหลือผูอ้ ื่น ๆ เสมอมา แม้กระทั้งช่วยชี วิต Javertไม่ให้โดนกลุ่มคณะนักศึกษา
ฆ่าตาย ทาให้ทศั นคติของ Javert เปลี่ ยนแปลงไป แต่ทศั นคติที่เปลี่ยนแปลงทาให้ Javert เกิดความ
สับสน และเกิดความขัดแย้งขึ้นภายในจิตใจ ในช่วงท้ายของเรื่ องพบว่าความสับสนที่เกิ ดขึ้นทาให้
ตัวละครเลือกที่จบชีวติ ตัวเองลงในที่สุด
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(4) ตัวละคร Cosette

ภาพที่ 4.4ตัวละคร Cosette
แหล่งทีม่ า: Vogue.it
ตัวละครCosette เป็ นตัวละครเพศหญิงแม้ในวัยเด็กตัวละครตัวนี้จะถูกใช้ให้ตอ้ งทางานต่าง
ๆ ทาให้บุคลิ กภาพของตัวละครในตอนวัยเด็กมีลกั ษณะของผูท้ ี่มีความหวาดกลัวผูค้ น มีท่าทางที่
อ่อนแอ แต่เด็กน้อยมีทศั นคติในการมองโลกในแง่ดี และมีความหวังว่าแม่ของเธอจะกลับมารับ จน
เมื่อ Cosette ได้รับความช่วยเหลือจาก Jean Valjean ที่รับเลี้ยงเด็กน้อย และเลี้ยงดูเสมือนกับเป็ นลูก
สาวแท้ ๆ ทาให้ชีวติ ของเธอดีข้ ึน โดยตัวละคร Cosette ในวัยสาวมีลกั ษณะของหญิงสาวที่สมบูรณ์
แบบ ด้วยหน้าตา เครื่ องแต่งกายที่คล้ายกับผูท้ ี่ดูมีฐานะ เพราะจากการที่ Jean Valjean เลี้ยงดูเป็ น
อย่างดี และการได้ไปอยูอ่ าศัยในคอนแวน ทาให้ Cosette ในวัยสาว เติบโตมาเป็ นหญิงสาวที่สวย
สง่า
Cosette เป็ นตัวละครที่มีลกั ษณะเป็ นแบบตายตัว (Typed Character) โดยตัวละครถูกสร้างให้มี
ลักษณะของตัวละครที่เป็ นนางเอก ที่ในช่วงชี วิตในวัยเด็กตัวละครถูกใช้ให้ทางานต่าง ๆ แต่ดว้ ย
ความช่วยเหลือของ Jean Valjean ทาให้ตวั ละครมีชีวติ ที่ดีข้ ึน ได้มีความรักที่เป็ นรักแรกพบกับชาย
หนุ่มแปลกหน้า มีอุปสรรคจากพ่อเลี้ยง(Jean Valjean)ที่ไม่เห็นด้วยกับความรักครั้งนี้ แต่ท้ งั คู่ก็ได้
พิสูจน์ว่ามันคื อรั กแท้ สุ ดท้ายตัวละครก็ได้แต่งงานกับคนที่ ตนเองรัก มีชีวิตที่ดี แม้ในตอนท้าย
เรื่ องหญิงสาวจะเสี ยใจที่ไม่ได้ดูแลพ่อเลี้ ยง จากความเข้าใจผิดที่คนรักของตัวละครมี จนพยายาม
แยกCosette ออกจากพ่อเลี้ยง เมื่อรู้ความจริ ง Jean Valjean ก็ใกล้ที่จะจากโลกนี้ ไปแล้ว แต่ก็เป็ น
การแสดงให้เห็นถึงความความศรัทธาในความรักของตัวละคร
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(5) ตัวละคร Marius

ภาพที่ 4.5ตัวละคร Marius
แหล่งทีม่ า: Vogue.it
ตัวละคร Marius เป็ นตัวละครเพศชาย โดยตัวละครมีลกั ษณะที่บ่งบอกว่าเป็ นชายที่มีอุดมการณ์
อยู่เต็มเปี่ ยม ตัวละครมีบุคลิ กภาพของผูน้ า ฉลาด ดูกระตือรื อร้ น มีความกล้าหาญ มีความคิดริ เริ่ ม
และมี ความเชื่ อมัน่ ในตัวเอง จากลักษณะการวางตัว วิธีการพูด การแต่งกายและการเป็ นผูท้ ี่ กล้า
แสดงออก จากการที่ตวั ละครมีตาแหน่งเป็ นรองหัวหน้าของคณะปฎิวตั ินกั ศึกษาที่มีความต้องการ
เรี ยกร้องเสรี ภาพในเกิ ดขึ้นในสังคม จากการที่ผวู ้ ิจยั ได้ชมภาพยนตร์ พบว่าในมีอยูห่ ลายตอนที่ตวั
ละครได้มีการขึ้นกล่าวปราศรัยในเรื่ องของสิ ทธิ เสรี ภาพ และมีประชาชนที่มีอุดมการณ์คล้าย ๆ กับ
ตัวละครหรื อผูท้ ี่เดินผ่านไปมาต่างหยุดเพื่อรับฟั งในสิ่ งที่ตวั ละครกาลังกล่าวนอกจากนี้ ตวั ละครยัง
เป็ นผูท้ ี่มีความจริ งใจจากการแสดงออกถึงความรักมีความจริ งใจ และพร้อมจะทาทุกอย่างเพื่อคนที่
ตนรัก
Marius เป็ นตัวละครที่มีลกั ษณะเป็ นแบบตายตัว (Typed Character)โดยตัวละครถูกสร้างให้มี
ลักษณะของตัวละครที่เป็ นพระเอก ที่มีความมุ่งมัน่ มีอุดมการณ์และความพยายาม เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคม เพื่อให้ทุกคนในสังคมมีสิทธิ เสรี ภาพที่เท่าเทียม นอกจากนี้ ชายหนุ่มได้มี
ความรักในรู ปแบบของรัก แรกพบ แม้จะมีอุปสรรคคอยขัดขวาง ชายหนุ่ มก็สามารถผ่าฝั นไปได้
และชายหนุ่ มที่พร้อมที่จะเสี ยสละเพื่อความสุ ขของคนที่ตนเองรัก นอกจากนี้ ชายหนุ่มยังเป็ นที่รัก
ของเพื่อน และมีผทู ้ ี่คอยช่วยเหลือให้รอดพ้นจากอันตรายอยูเ่ สมอ ตัวละครเคยโดยหลอกให้เข้าใจ
ผิด เมื่อตัวละครรู ้ความจริ ง ก็เร่ งแก้ไขแม้มนั อาจจะสายไปก็ตาม
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2) ตัวละครรอง
(1)ตัวละคร Éponine

ภาพที่ 4. 6ตัวละคร Éponine
แหล่งทีม่ า: Vogue.it
ตัวละคร Éponine เป็ นตัวละครเพศหญิง โดยตัวละครที่ลกั ษณะบ่งบอกว่าเป็ นหญิงสาว
สามัญ โดยการมองผ่านลักษณะการแต่งตัว การวางตัว การเป็ นผูท้ ี่ยึดมัน่ ในรักของตัวละคร แม้จะ
เป็ นรักข้างเดียว แต่ก็ยอมทาทุกอย่างเพื่อคนที่ตนเองรัก แม้ตอ้ งแลกด้วยชี วิตก็ตามตัวละครมีบุคลิกภาพ
ของเป็ นคนกล้าหาญ เสี ยสละ มีฐานะทางการเงินที่ไม่ดีนกั และเป็ นลูกสาวของครอบครัวนักต้มตุ๋น
Thénardier
Éponine เป็ นตัวละครที่มีลกั ษณะเป็ นแบบตายตัว (Typed Character) ด้วยตัวละครมีบุคลิกภาพ
ของตัวละครรอง ที่ไปหลงรักตัวละครพระเอกเพียงข้างเดียว ตัวละครยอมทาทุกอย่างให้ตวั ละคร
พระเอกสนใจ หรื อแม้กระทั้งปิ ดบังที่อยูข่ องนางเอกเพื่อไม่ให้ท้ งั สองได้พบกัน ตัวละคร Éponine
ยอมทาทุ กอย่างเพื่อคนที่ เธอรั ก โดยยอมใช้ตวั เองรับกระสุ น เมื่ อรู ้ ว่าตัวเองใกล้ตาย และเห็ นถึ ง
ความรักที่มนั่ คงของพระเอก ทาให้ตวั ละครเลือกที่จะบอกที่อยูข่ องนางเอก ก่อนที่ตวั ละคร Éponine
จะเสี ยชี วิตหญิงสาวได้ขอให้ผูท้ ี่ตนเองรั กช่ วยจุมพิตบนหน้าผากของเธอ ผูท้ ี่ Éponine รักก็ได้ทา
ตาม และหญิงสาวก็สิ้นลมหายใจภายใต้ออ้ มกอดของชายหนุ่ม
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(2) ตัวละคร Enjolras

ภาพที่ 4. 7ตัวละครEnjolras
แหล่งทีม่ า: Vogue.it
ตัวละคร Enjolras เป็ นตัวละครชายหนุ่ ม เป็ นตัวละครที่มีลกั ษณะที่บ่งบอกว่าเป็ นผูท้ ี่มี
อุ ด มการณ์ ความมุ่ ง มั่น ตัว ละครมี ล ัก ษณะการวางตัว ที่ มี ค วามเป็ นผูน้ า และตัว ละครมี ค วาม
น่าเชื่อถือ โดยพบว่าตัวละครเป็ นถึงหัวหน้าของคณะปฎิวตั ิที่มีความต้องการที่จะทาให้สังคมมีเสรี ภาพ
และเกิดความเท่าเทียมกันของคนในสังคม โดยตัวละครมีวิธีการพูดที่โน้มน้าวใจผูค้ นให้คล้อยตาม
ในสิ่ ง ที่ พูดได้ จากหลายครั้ ง ที่ ตวั ละครได้ข้ ึ นกล่ า วปราศรั ย ถึ ง ความต้องการที่ จะท าให้สั ง คมมี
เสรี ภาพให้กบั ประชาชน และยังมีวาทศิลป์ ในการพูดชั้นเลิศ จากในตอนที่พยายามพูดให้คนในกลุ่ม
คณะนักศึกษาปฏิวตั ิที่เริ่ มไม่ค่อยยึดมันในอุดมการณ์ที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงสังคม หันกลับมายึดมัน่
ในอุดมการณ์ที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงสังคมอีกครั้ง
Enjolras เป็ นตัวละครที่มีลกั ษณะเป็ นแบบตายตัว (Typed Character) ตัวละครมีอุดมการณ์
ในการต้องการเปลี่ ยนแปลงสัง คมซึ่ งอยู่ในกลุ่ ม เดี ยวกับ ตัวละครเอก แต่ด้วยความต้องการที่ จะ
เปลี่ ยนแปลงสังคมให้เกิ ดเสรี ภาพและความเท่าเทียม ทาให้ตวั ละครยอมทาทุกอย่าง และด้วยเป็ น
คนที่มีวาทะศิลป์ ที่ดี ทาให้ Enjolras ได้ชกั จูงเพื่อน ๆ ที่มีอุดมการณ์ คล้ายกันมาร่ วมกันเรี ยกร้ อง
โดยเริ่ มจากกลุ่มเล็ก ๆ จนกลายเป็ นกลุ่มใหญ่ ตัวละครมีความกล้าที่จะต่อสู่ กบั ผูท้ ี่มีอานาจ แม้วา่ จะ
โดนขู่ หรื อคัดค้านก็ยงั เดิ นหน้าเรี ยกร้องเพื่ออุดมการณ์ที่ตนมี จนผลสุ ดท้ายตัวละครต้องจบชี วิต
พร้อมกับเพื่อน ๆ ที่ร่วมอุดมการณ์ จากการปราบปรามของรัฐ
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3) ผูร้ ้าย
(1) ตัวละครผัวเมียนักต้มตุ๋น Thénardier

ภาพที่ 4.8ตัวละครผัวเมียนักต้มตุ๋น Thénardier
แหล่งทีม่ า: Vogue.it
ตัวละครผัวเมียนักต้มตุ๋น Thénardier ตัวละครที่มีลกั ษณะที่บ่งบอกว่าเป็ นมิตฉาชี พ โดยทั้ง
สองได้เปิ ดโรงแรมเล็กเพื่อบังหน้า และก็ทาการหลอกลวง ลักขโมยของต่าง ๆ จากแขกที่มาพักอยู่
ตัวละครทั้งสองมีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ Éponine และ Gavroche แต่ตวั ของ Gavroche ภายในภาพยนตร์
ไม่ได้บอกว่าเป็ นลูกของทั้งสอง และด้วยการหลอกลวงผูค้ น ทาให้พวกเขาต้องย้ายไปอาศัยที่ตรอก
ชงแดรต และใช้ความสามารถที่ตนเองมี จนสามารถกลายเป็ นหัวหน้ากลุ่มอาชญากรคอยหลอกลวง
ผูค้ นที่ผา่ นไปมาในบริ เวณตรอกชงแดรตบุคลิกภาพของตัวละครผัวเมียนักต้มตุ๋น Thénardier พบว่า
เป็ นคนเห็นแก่ตวั ไม่เคารพกฎหมาย ไม่มีความซื่ อสัตย์ คอยเอาเปรี ยบคนอื่น ๆ ฉลาดแกมโกง และ
เป็ นผูท้ ี่มองโลกในแง่ร้าย
ผัวเมียนักต้มตุ๋น Thénardier เป็ นตัวละครที่มีลกั ษณะเป็ นแบบตายตัว (Typed Character)เป็ นการ
แสดงให้เห็นภาพของตัวละครที่มีความเห็นแก่ตวั คอยหลอกลวงผูอ้ ื่นเสมอ พวกเขาไม่ได้รู้สึกผิด
กลับสิ่ งที่ตวั เองทา และกลับโทษผูท้ ี่ทาให้ตนไม่สามารถหลอกลวงผูอ้ ื่นตัวละครผัวเมียนักต้มตุ๋น
Thénardier ทาทุกอย่างเพื่อให้ได้ประโยชน์แก่ตน แม้กระทั้งใส่ ร้าย และหลอกลวงตัวละครพระเอก
เพื่อให้ตนได้รับ ผลประโยชน์ และทาให้เห็ นว่าคนที่ ทาความผิดจะได้รับโทษอย่างไร ซึ่ งภายใน
ภาพยนตร์ แม้ไม่ได้นาเสนอในรู ปแบบของการที่วา่ ตัวละครผัวเมียนักต้มตุ๋น Thénardier ต้องโทษ
ในทางกฎหมาย แต่เป็ นการนาเสนอในรู ปแบบของการที่ตวั ละครผัวเมียนักต้มตุ๋น Thénardier มี
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ชี วิตที่ไม่มีความสุ ข และหวาดระแวงผูค้ นว่าคนผูน้ ้ นั จะมาเอาโทษตนหรื อไม จนต้องคอยหลบหนี
และต้องเร่ ร่อนไปตามที่ต่าง ๆ
4) ผูช้ ่วยเหลือ
ตัวละคร เด็กชายในกลุ่มนักปฎิวตั ิ (Gavroche)

ภาพที่ 4. 9ตัวละครเด็กชายในกลุ่มนักปฎิวตั ิ (Gavroche)
แหล่งทีม่ า: Movie-screencaps.
ตัวละคร เด็กชายในกลุ่มนักปฎิวตั ิ หรื อที่ชื่อว่า Gavroche เป็ นตัวละครที่มีลกั ษณะเป็ นแบบ
ตายตัว (Typed Character) เป็ นตัวละครที่มีลกั ษณะการวางตัว ท่าทาง และเครื่ องแต่งกาย ที่สร้างให้
ตัวละครมีลกั ษณะที่บ่งบอกว่าเป็ นเด็กเร่ รอน แต่ดว้ ยความที่เด็กชายมีความเฉลียวฉลาด เป็ นผูท้ ี่มี
ความเสี ยสละ มีความกล้าหาญ กระฉับกระเฉง ว่องไว กล้าได้กล้าเสี ยมีสีหน้าและแววตาที่มุ่งมัน่ มี
ความกระตือรื อร้น ที่แสดงออกมาจากาการเป็ นเด็กเพียงผูเ้ ดียวที่ร่วมกับกลุ่มคณะนักศึกษาปฎิวตั ิใน
การเรี ยกร้ องให้สัง คมมี ค วามเท่ า เที ยม และมี เสรี ภาพ นอกจากนี้ เด็ก ชายยัง เป็ นเหมื อนผูท้ ี่ ค อย
ช่ วยเหลื อตัวละครพระเอกกับนางเอก ในตอนที่ท้ งั สองส่ งจดหมายรักต่อกัน แม้ในตอนท้ายของ
เรื่ องเด็กชายมีความกล้า และเสี ยสละออกไปจากที่กาบัง เพื่อต้องการเจรจา แต่กลับต้องถูกยิงจนตาย
ซึ่ งในเหตุการณ์น้ นั ทาให้ผทู ้ ี่เข้าร่ วมในการปฏิวตั ิลุกขึ้นต่อสู ้กบั กลุ่มผูม้ าปราบปราม จนผลสุ ดท้าย
นักศึกษาที่เข้าร่ วมจะเสี ยชีวติ เกือบทั้งหมด เหลือเพียง Marius ที่ได้รับความช่วยเหลือไว้
5) ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของตัวละครหลักและตัวละครรอง โดยสามารถสรุ ป
ได้ดงั ต่อไปนี้
(1)พระเอกกับนางเอก เป็ นความรักที่เกิ ดขึ้นตั้งแต่แรกพบ แม้วา่ จะมีอุปสรรคให้
ทั้งสองต้องฝ่ าฟัน ทั้งเรื่ องที่พอ่ เลี้ยงของนางเอกไม่ชอบพระเอก แต่ดว้ ยความรักที่จริ งใจที่พระเอกแสดง
ออกมาทาให้พ่อเลี้ ยงของนางเอกยอมปล่อยให้ท้ งั คู่คบกัน และยังคอยยื่นมือ ช่ วยเหลื อพระเอกจน
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รอดตาย และทั้งสองได้แต่งงานกันในที่สุดและภายในภาพยนตร์ ยงั แสองให้เห็นถึงความเชื่ อใจกัน
ของตัวละครทั้งสอง
(2) นางเอกกับผูร้ ้าย โดยตัวละครผูร้ ้ายภายในภาพยนตร์ จะเป็ นผูท้ ี่ มีนิสัยชอบ
หลอกลวงผูค้ น จากในเหตุการณ์ที่แม่ของนางเอกถูกตัวละครผูร้ ้ ายหลอก และฝากนางเอกในตอน
เด็กไว้กลับผูร้ ้าย ทาให้นางเอกถูกกดขี่ ใช้แรงงานต่าง ๆ
(3) พระเอกกับผูร้ ้าย ในช่วงท้ายของเรื่ อง พระเอกถูกผูร้ ้ายหลอกว่าเป็ นคนที่
ช่วยชี วิต และให้ขอ้ มูลผิด ๆ เกี่ ยวกับความเป็ นมาในอดีตพ่อเลี้ ยงนางเอกว่าเคยเป็ นนักโทษหนี คดี
จนทาให้พระเอกพยายามแยกนางเอกและพ่อเลี้ยงให้ห่างจากกัน แต่สุดท้ายพระเอกรู ้ความจริ งก็รีบ
พานางเอกไปพบพ่อเลี้ยงของนางเอก
6) นอกจากนี้ตวั ละครต่าง ๆ ยังเป็ นส่ วนหนึ่ งของการเชื่ อมโยงเรื่ องราวในส่ วนของ
เหตุการณ์ ต่าง ๆ โดยคุ ณสมบัติของการกระทาของตัวละครสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท
ได้แก่
(1) ตัวละครที่เป็ นผูก้ ระทา หรื อ Active Character ได้แก่
(1.1)ตัวละคร Javert เป็ นตารวจที่เชื่อมัน่ ในกฎหมาย เขาพยายามที่จะทา
หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เป็ นตัวละครที่เป็ นคู่ปรับกับตัวละคร Jean Valjean และคอยที่จะจับกุม
Jean Valjean ที่เป็ นนักโทษหนีการรายงานตัวตลอดทั้งเรื่ อง
(1.2)ตัวละครผัวเมีย Thénardier ที่คอยเอาเปรี ยบ หลอกลวง ผูค้ นอยูเ่ สมอ
ด้วยชั้นเชิงของการหลอกลวง ทาให้ตวั ละคร 2 ตัวนี้มีเสน่ห์อยูภ่ ายในตัว
(2) ตัวละครที่เป็ นผูถ้ ูกกระทา หรื อ Passive Character ได้แก่
(2.1)ตัวละครJean Valjeanเป็ นตัวละครที่ถูกกระทาอยูเ่ สมอนั้น จะสามารถ
พบเห็ นได้จ ากความไม่ เป็ นธรรมที่ ตวั ละครได้เ ผชิ ญ จากการขโมยขนมปั ง เพี ย งก้อนเดี ย วแต่
ต้องโทษ ถึง 5 ปี และเมื่อออกมาจากคุ ก ตัวละครก็ถูกคนในสังคมตี ตราว่าเป็ นผูร้ ้ าย และเป็ นที่
รังเกียจจากคนในสังคม ทาให้ไม่มีใครให้งานทาหรื อที่พกั แก่ตวั ละคร
(2.2)ตัวละคร Fantine เป็ นอีกตัวละครที่เป็ นผูถ้ ูกกระทาอยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะ
เป็ นการโดนกลัน่ แกล้งจากเพื่อนร่ วมงาน จนต้องออกจากงาน และผลท้ายสุ ดต้องมาเป็ นทาอาชี พ
โสเภณี นอกจากนี้ ตวั ละครยังไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากกฎหมาย เป็ นตัวละครที่นาเสนอด้านมืด
ของคนในสังคม
(2.3) ตัวละคร Cosette ในวัยเด็ก เป็ นตัวละครที่ตอ้ งทนทุกข์จากการที่
ผัวเมีย Thénardier กดขี่ และใช้ให้ทางานต่าง ๆ
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(2.4) ตัวละคร Gavrocheเป็ นตัวละครเด็กที่ถูกครอบครัวทอดทิ้งให้ตอ้ ง
กลายเป็ นเด็กเร่ รอน
(2.5) ตัวละคร Éponine เป็ นตัวละครที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของ ผัวเมีย
Thénardier และมีความรักให้กบั Marius แต่เป็ นรักเพียงข้างเดียว ตัวละครยอมทาทุกอย่างเพื่อคนที่
ตัวละครรัก แม้กระทั้งยอมรับลูกกระสุ นแทนจนตนเองต้องตาย
(2.6) ตัวละคร Marius เป็ นตัวละครที่อยูก่ ลุ่มคณะปฏิวตั ิถูกขัดขวางไม่ให้
รักกับ Cosette แต่ก็เป็ นระยะเวลาสั้น ๆ ตัวละครตัวนี้ไม่ได้ถูกกระทาจากตัวละครอื่นมากนัก
(2.7) ตัวละคร Enjolras เป็ นตัวละครที่เป็ นหัวหน้าของคณะปฏิวตั ิจาก
การเรี ยกร้องสิ ทธิ และมีการชุมนุมกัน ทาให้มีกลุ่มตารวจเข้ามากวาดล้างส่ งผลถูกฆ่าตายในที่สุด
7) ลักษณะของตัวละครสามารถแบ่งออกได้เป็ น 6 รู ปแบบด้วยกันคือ
(1) รู ปแบบของตัวละครที่มีภาพลักษณ์ของผูก้ ล้าหาญ และต่อสู ้กบั ผูม้ ุ่งร้าย และมี
การพบเจอกับเหตุการณ์ที่ตอ้ งพิสูจน์ตวั เอง หรื อที่เรี ยกว่า Hero Archetypeได้แก่ ตัวละครJean Valjean ตัว
ละคร Marius ตัวละคร Enjolras ตัวละคร Fantine และตัวละคร Gavroche
(2) รู ปแบบของตัวละครที่มีภาพลักษณ์ทางลบโดยมีรูปแบบการแต่งตัวไม่ค่อยดี
นัก หรื อที่เรี ยกว่า Shadow Archetypeได้แก่ตวั ละคร Cosette ในวัยเด็ก และตัวละคร Éponine และตัวละคร
ที่เป็ นอุปสรรคให้ตวั ละครเอกต้องเอาชนะได้แก่ตวั ละครJavert
(3) รู ปแบบของตัวละครที่มีลกั ษณะที่ดึงดูดเพศตรงข้าม หรื อที่เรี ยกว่า Animus,
Anima Archetype ได้แก่ตวั ละคร Cosette ในวัยสาวที่ดึงดูดตัวละคร Marius ให้หลงรักตั้งแต่แรกพบ
(4) รู ปแบบของตัวละครที่มีกลอุบายคอยหลกลวงผูค้ นเพื่อให้ได้สมบัติ หรื อ
สิ่ งของมีค่าจากผูค้ น หรื อที่เรี ยกว่า Trickster Archetypeได้แก่ตวั ละครคู่ผวั เมีย Thénardier ที่คอย
หลอกลวงผู ้ค นให้ เ ข้ า มาพัก ที่ โ รงแรกของตน เพื่ อ จะได้ ท าการลั ก ขโมยทรั พ ย์ สิ น ต่ า ง ๆ
4.1.4 ความขัดแย้ง
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็ นส่ วนที่ทาให้เกิดความหน้าสนใจขึ้นภายในภาพยนตร์ ซึ่ งภายใน
เรื่ อง Les Misérables มีความขัดแย้งอยู่ 2 ประเภทคือ
1)ความขัดแย้งระหว่างมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ดว้ ยกันเป็ นส่ วนใหญ่ โดยจะเป็ นในส่ วนของ
ความขัดแย้งระหว่างตัวละครที่เป็ นอดีตนักโทษ คือ Jean Valjean และตัวละครที่เป็ นตารวจคือ Javert ที่
เมื่อเจอกันก็ตอ้ งมีการพูดจาประชดประชันกัน และยังมีตวั ละครที่เป็ นกลุ่มของคณะนักศึกษาปฏิวตั ิ
และกลุ่ มตารวจที่ มีการต่อสู่ กนั จนทาให้เกิ ดการนองเลื อด และทาให้ผูค้ นที่ อยู่ในคณะนักศึ กษา
ปฏิวตั ิตอ้ งตายเกือบทั้งหมด
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2)ความขัดแย้งภายในจิตใจ โดยเกิดขึ้นกับตัวละครเกือบทุกตัวภายในภาพยนตร์ เรื่ อง
นี้ อาทิตวั ละคร Jean Valjean ที่เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในจิตใจ จากการที่ท่านสังฆราชช่วยไม่ให้ถูกจับ
ในข้อหาขโมยเครื่ องเงิน ทาให้ตวั ละครเกิ ดความสับสนขึ้นในจิตใจถึ งความดี กบั ความเลว สุ ดท้ายตัว
ละครเลือกที่จะเปลี่ยนตัวเอง ย้ายไปอยูท่ ี่อื่นและอาพรางตัวตน และในตอนที่ Jean Valjean สับสนว่าจะ
เปิ ดเผยความจริ งเรื่ องที่ ตนเป็ นนักโทษที่หนี คดี เพื่อไม่ให้ผูอ้ ื่นต้องมารับโทษแทน หรื อตัวละคร
Javert ผูซ้ ่ ึ งเชื่ อในกฎหมายว่าเป็ นสิ่ งที่ควรรักษา และต้องทาตาม แต่ก็ตอ้ งเกิ ดความสับสนภายใน
จิตใจเมื่อ เข้า ไปสอดแนมในคณะนัก ศึก ษาที่ ท าการปฏิ วตั ิ และพบกับ ความสับ สนว่า สิ่ ง ที่ เหล่ า
ตารวจทาในตอนปราบปรามคณะนักศึกษาเป็ นสิ่ งที่สมควรหรื อไม่ และตอนที่ Jean Valjean ช่ วยให้
ตนเองหลบหนีจากการถูกฆ่า ซึ่ งเหตุการณ์ดงั กล่าวทาให้ตวั ละคร Javert เลือกตอบคาถามที่สับสนนี้
ด้วยการฆ่าตัวตาย เป็ นต้น
4.1.5 มุมมอง หรือจุดยืนในการเล่ าเรื่อง
มุมมอง หรื อจุดยืนในการเล่าเรื่ องของภาพยนตร์ เรื่ อง Les Misérables เป็ นการเล่าเรื่ องใน
แบบรู้รอบด้าน (The Omniscient) เพราะมีการนาเสนอ เหตุการณ์ต่าง ๆ และสถานที่ภายในเรื่ องมี
รู ปแบบการเล่าเรื่ องที่ไร้ซ่ ึ งข้อจากัดทางด้านเวลา ทาให้สามารถเข้าถึงความรู ้สึกของตัวละครแต่ละ
ตัวได้เป็ นอย่างดีและมีการใช้บทเพลงที่ช่วยทาให้เข้าใจความรู ้สึกของตัวละครได้
4.1.6 ฉาก (Setting)
ฉากภายในเรื่ องจะประกอบไปด้วย 2 ส่ วนด้วยกันคือ
1) ส่ วนของช่วงเวลา (Time) ฉากภายในเรื่ องเล่าย้อนไปในช่วงหลังการปฎิวตั ิฝรั่งเศส
ผ่านไป 26 ปี โดยรู ปแบบการเล่าเรื่ องราวจะแบ่งเป็ น3 องค์ดว้ ยกัน ในช่วงองค์แรกของเรื่ องได้เกิด
เหตุการณ์ข้ ึนในปี ค.ศ. 1815 ในช่วงองค์ที่สองของเรื่ องเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ.1823 และ
ในช่ วงสุ ดท้ายคื อ องค์ที่สามเป็ นเหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ นในช่ วงปี ค.ศ.1832 ซึ่ งเรื่ องราวทั้งหมดกิ น
ระยะเวลาทั้งสิ้ น 23 ปี ด้วยกัน
2) ส่ วนของสถานที่ (Location) สถานที่ภายในเรื่ องจะอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่ ง
ฉากส่ วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริ เวณกลางแจ้ง ตามซอยแคบที่พ้ืนมีคราบดา เป็ นฉากที่ใกล้กบั อ่าว มีเรื อ
ประกอบอยูใ่ นฉาก หรื อเขื่อนที่ไว้ใช้กกั เก็บน้ า
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4.1.7 สั ญลักษณ์พเิ ศษ (Special Symbol)
ภาพยนตร์ จะปรากฏสัญลักษณ์ พิ เศษที่เป็ นตัวแทนในการสื่ อความหมาย จะออกมาใน
รู ปแบบ 2 รู ปแบบด้วยกัน คือ
1) ผ่านสัญลักษณ์ของภาพ ซึ่ งภาพที่ถูกนาเสนอซ้ า ๆ ภายในเรื่ องที่นาเสนอผ่าน
ภาพของผูค้ นที่มีการแต่งกายในสมัยนั้น ผ่านฉากต่าง ๆ และภาพของถนนหรื อซอกซอยที่ดูเสื่ อม
โทรม สกปรก เป็ นต้น
2)ผ่านสัญลักษณ์ ของเสี ยง เสี ยงที่เกิ ดขึ้นภายในภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ได้ถูกมานาใช้เป็ น
องค์ประกอบสาคัญในการเล่ าเรื่ องผ่านบทเพลงที่ ใช้แทนคาพูด ทาให้เข้าใจถึ งเหตุ การณ์ ต่าง ๆ และ
เข้าใจถึงอารมณ์ของตัวละครต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดออกมาได้เป็ นอย่างดี

4.2 การศึกษาสั มพันธภาพของบริบททางสั งคมกับการสร้ างตัวละคร
การศึกษาสัมพันธภาพและแนวคิดสัมพันธบท และแนวคิดการโหยหาอดีต ทาให้ผวู้ ิจยั ได้
พบว่า บริ บ ททางสั ง คมกับ การสร้ า งตัว ละครมี ค วามสั ม พันธ์ ก ัน ซึ่ ง ผูว้ ิจ ัย ได้แบ่ ง การวิ เคราะห์
ออกเป็ น 2 ช่วงเวลา ในช่วงแรกเป็ นการศึกษาบริ บททางสังคม ซึ่ งเป็ นช่วงที่เรื่ องได้ถูกแต่งขึ้น โดย
วิเตอร์ ฮูโก และช่ วงที่สองที่ทาการศึกษาเป็ นบริ บททางสังคมในช่วงปี ค.ศ.2011-2012ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาที่
ภาพยนตร์ ได้ถูกผลิตขึ้นและแสดงออกมาสู่ สายตาชาวโลกผ่านการกากับโดย ผูก้ ากับที่ชื่อว่า Tom
Hooper สามารถสรุ ปผลออกมาได้ดงั ต่อไปนี้
4.2.1 บริบททางทางสั งคมในช่ วงของปี ค.ศ. 1845-1862
วิเตอร์ ฮูโก ได้แต่งเรื่ อง Les Misérables ขึ้นในปี ค.ศ. 1845-1862ซึ่ งช่วงเวลาดังกล่าวใน
ประวัติศาสตร์ พบว่าเป็ นช่ วงที่ กษัตริ ยพ์ ระองค์ใหม่ได้ข้ ึ นครองราชย์ในประเทศฝรั่ งเศส ตรงกับ
สมัยของพระเจ้าหลุยที่ 18แห่ งราชวงศ์บรู บอง (Bourbons)และเป็ นช่ วงที่ทวีปยุโรปเกิ ดการปฏิ วตั ิ
อุตสาหกรรม ภายในเรื่ องได้มี รูป แบบการเล่ า เรื่ องที่ เป็ นการมองย้อนกลับ ไปในอดี ต แต่ มีก าร
สอดแทรกเรื่ องราวที่ เกิ ดขึ้ นปั จจุ บนั ณ ช่ วงเวลาที่ เรื่ องได้ถูกแต่งขึ้ นไว้ ดังเช่ น ภายในเรื่ องเป็ น
ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นหลังการปฎิวตั ิฝรั่งเศสได้ 26 ปี ซึ่งเป็ นถ้ามองในประวัติศาสตร์การปฎิวตั ิอุตสาหกรรม
ยังไม่เกิดขึ้น แต่ในภาพยนตร์ กลับมีการกล่าวถึ งการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม ที่มีการนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ
มาใช้ในการผลิตสิ่ งของ ดังเช่นการที่ตวั ละครเอกของเรื่ องได้เปิ ดโรงงานอุตสาหกรรมแก้วขึ้น
เมื่อเกิดการปฎิวตั ิอุตสาหกรรมทาให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงทาให้ผคู ้ นมีรายได้เพิ่มขึ้น
แต่ ก ารเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วท าให้ป ระเทศฝรั่ ง เศสต้องเผชิ ญกับ ปั ญหาทางสั ง คมมากมายอาทิ
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ปั ญหาการแออัดของผูค้ น จากการที่คนจากชนบทหลัง่ ไหล่เข้ามาอยูใ่ นเมือง เกิดเป็ นปั ญหาสังคม
ได้แก่ ปั ญหาอาชญากรรม โสเภณี การใช้แรงงานเด็ก เป็ นต้น (วารยา บุษปธารง, 2547) เมื่อมองใน
ภาพยนตร์ จะพบว่าตัวละครแต่ละตัวเปรี ยบเสมือนเป็ นตัวแทนของปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ ตัว
ละครที่มีรูปแบบของการนาเสนอภาพลักษณ์ทางด้ายลบ หรื อที่เรี ยกว่า Shadow Archetype โดยมี
การนาเสนอผ่านตัวละครFantineเป็ นหนึ่งในตัวละครที่ มีการนาเสนอรู ปแบบทางลบ โดยเป็ นหญิง
สาวที่ตอ้ งการหางานทา และนาเงินส่ งไปให้ลูก ที่ฝากให้ครอบครัว Thénardier ช่วยเลี้ยง และการที่
Fantineมีลูกนอกสมรสเป็ นการขัดต่อกรอบความคิดที่คนในสังคมมี เมื่อหัวหน้าของหญิงสาวทราบ
เรื่ องจึงโดนไล่ออกจากงาน จนทาให้หญิงสาวต้องยอมทาทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมา และภาพยนตร์ มี
การให้คาตอบจากภาพลักษณ์ทางลบ จากการที่หญิงสาวเลือกเดินในเส้นทางอาชีพ โสเภณี น้ ี วา่ ผล
สุ ดท้ายต้องติดโรคทางเพศสัมพันธ์จนต้องเสี ยชีวิตในที่สุด และมีรูปแบบที่ตวั ละครที่มีเล่ห์เหลี่ยม
คอยหลอกลวงผูค้ น หรื อ ที่ เ รี ย กว่า Trickster Archetypeโดยถู ก น าเสนอผ่า นตัว ละครผัว เมี ย
Thénardier ที่อาศัยการเปิ ดโรงแรมเล็ก ๆ บังหน้า แต่แท้จริ งเป็ นพวกนักต้มตุ๋น หลอกลวงผูท้ ี่มาพัก
อาศัยด้วยกลวิธีต่าง ๆ และนาเสนอว่าผลของการที่ ตวั ละครไปหลอกลวงผูอ้ ื่ น จะต้องเผชิ ญกับ
เส้นทางชี วิตที่ตอ้ งคอยหลบซ่ อนไม่มีความสุ ข ซึ่ งการกระทาของตัวละครที่ ยกมาเป็ นสิ่ งที่สะท้อน
สภาพสังคมที่เสื่ อมถอยได้อย่างชัดเจนและตัวละคร Gavroche ที่เป็ นตัวละครเด็กเร่ รอนที่แสดงให้
เห็นถึงสภาพของสังคมที่เด็กขาดความเอาใจใส่ จากครอบครัวจนต้องออกจากบ้านมา และกลายเป็ น
เด็กเร่ รอนแต่เด็กชายก็มีความกล้าที่จะลุกขึ้นมาเรี ยกร้องให้สังคมเกิ ดเสรี ภาพ โดยการเข้าร่ วมกับ
คณะนักศึกษาปฏิวตั ิ ซึ่ งเป็ นรู ปแบบของตัวละครที่มีความกล้าหาญ มีความมุ่งมัน่ ที่จะต่อสู ้เพื่อให้
เกิดความเป็ นเท่าเทียม และให้เกิดเสรี ภาพขึ้นในสังคม หรื อที่เรี ยกว่า Hero Archetype
เมื่ อคนในสังคมเพิ่มมากขึ้ นทาให้เกิ ดระบบชนชั้นใหม่ข้ ึ นในสังคม ไม่ว่าจะเป็ นชนชั้น
นายทุน และชนชั้นกรรมกร (วารยา บุษปธารง, 2547) และการที่ประชาชนเข้าถึงการศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้น ทาให้เกิดการเรี ยกร้องเพื่อสิ ทธิ เสรี ภาพ ความเสมอภาพ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม โดย
เป็ นรู ปแบบของตัวละครที่มีความกล้าหาญ หรื อที่เรี ยดว่าHero Archetype ซึ่ งได้มีการนาเสนอผ่าน
ตัวละคร 2 ตัวละครด้วยกันคือ Marius, Enjolras และกลุ่มคณะนักศึกษาที่เป็ นตัวแทนของคนที่อยู่
ในชนชั้นใหม่ ที่ภาพลักษณ์ของผูท้ ี่มีความกล้าหาญ เป็ นกลุ่มชนชั้นปั ญญาชนที่มีความมุ่งมัน่ และ
ต้องการเรี ยกร้องให้เกิดเสรี ภาพและความเสมอภาพขึ้นภายในสังคม
นอกจากที่ ภาพยนตร์ จะนาเสนอเรื่ องราวที่มีรูปแบบของปั ญหาสังคมที่ เกิ ดขึ้ น ยังมี การ
นาเสนอเรื่ องราวความรักของหนุ่มสาว ซึ่ งเมื่อศึกษาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวจะ
พบว่าคนหนุ่มสาวได้การเข้ามาทางานในเมือง ซึ่ งภายในภาพยนตร์ ได้มีการนาเสนอผ่านที่ตวั ละคร
Marius และตัวละคร Cosette ในวัยสาวที่ถูกดึ งดูดเข้าหากันตั้งแต่แรกพบ และเกิดเป็ นความรักขึ้น
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ซึ่ งเป็ นนาเสนอผ่านรู ปแบบของการดึ งดูดของเพศตรงข้าม หรื อที่เรี ยกว่าAnimus, Anima Archetype
นั้นเอง
4.2.2บริบททางสั งคมในช่ วงปี ค.ศ. 2011-2012
การก้าวเข้าสู่ ทศวรรษที่ 21 จะเห็ นได้ว่าสังคมมีความเปลี่ ยนแปลงไป แต่การที่ หนังเรื่ อง
Les Misérables ยังคงได้รับความสนใจ อาจเป็ นเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ ในหลายเหตุการณ์
ยังคงเกิดขึ้นอยูใ่ นสังคมปั จจุบนั และภาพยนตร์ ที่เปรี ยบเสมือนกระจกที่สะท้อนเรื่ องราวที่เกิ ดขึ้น
ในสังคม ผ่านการสัมพันธบทที่เกิดขึ้น โดยในภาพยนตร์ ที่มีกระบวนการเล่าเรื่ องจากเหตุการณ์ที่
เกิ ดขึ้นในอดี ต ผ่านการถ่ายทอดออกมาในเทคนิ คด้านภาพของการกระทาในแต่ละตัวละคร และ
องค์ประกอบศิลป์ ต่าง ๆ
เรื่ องราวที่เกิ ดขึ้นในช่ วงของปี ค.ศ. 2011 ที่ มีความสอดคล้องกับเรื่ องราวที่ ทาให้เป็ นดัง
กระจกสะท้องเรื่ องราวผ่านการกระทาของตัวละครภายในภาพยนตร์ มีดงั ต่อไปนี้มีดงั ต่อไปนี้
ในทศวรรษที่ 21 เรื่ องราวของปั ญหาสังคมต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาการค้าประเวณี ปั ญหา
ของเด็ กเร่ รอนยัง คงมี ใ ห้เห็ นตามหน้าข่า วหนัง สื อพิม พ์อยู่เป็ นระยะ ภายในภาพยนตร์ เรื่ อง Les
Misérables (2012) ก็ได้นาเรื่ องปั ญหาสังคมนี้ มาเป็ นส่ วนในการนาเสนอผ่านตัวละครในลักษณะ
ดังต่อไปนี้
ลักษณะของตัวละครที่มีการนาเสนอภาพลักษณ์ทางลบ หรื อที่เรี ยกว่า Shadow Archetype
ความต้องการที่จะหลบซ่อนสิ่ งผิดไว้ ที่นาเสนอผ่านตัวละครเอกของเรื่ องที่ตอ้ งประสบชะตากรรม
ถูกล้อลวงจนต้องกลายเป็ นโสเภณี ถูกทาร้าย และไม่ได้รับความเป็ นธรรม นอกจากนี้ ยงั มีตวั ละคร
เด็กเร่ รอน ที่เป็ นการนาเสนอในแง่มุมของปั ญหาเด็กโดนทอดทิ้งจนต้องมาเป็ นเด็กเร่ ร่อน
นอกจากนี้ เรื่ องราวของการประท้วงเรี ยกร้ องสิ ทธิ เสรี ภาพยังมีปรากฏในภาพข่าวอยู่เป็ น
ระยะ โดยการนาเสนอผ่านรู ปแบบของตัวละครที่มีความกล้า หรื อที่เรี ยกว่าHero Archetypeโดย
ภาพยนตร์ นาเสนอผ่านการกระทาของตัวละคร ที่ตอ้ งการเรี ยกร้ องสิ ทธิ เสรี ภาพ เพื่อให้เกิ ดความ
เท่าเทียมในสังคม และรู ปแบบของการปะทะกับตารวจที่นาเสนอผ่านภาพยนตร์ ก็ยงั สามารถที่จะ
เห็นได้จากยุคปัจจุบนั
ปั ญหาหารฆ่าตัวตายของคนในยุคทศวรรษที่ 21 ยังคงสามารถมีให้เห็นอย่างต่อเนื่ อง โดยที่
มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่ อง ๆ ซึ่ งภาพยนตร์ ก็ได้นาเสนอ ผ่านตัวละครที่เป็ นคนที่มีความเชื่ อมัน่ ใน
สิ่ ง ๆ หนึ่งมาก แต่เมื่อความเชื่ อนั้นถูกสั่นคลอนด้วยการกระทาที่ตนไม่ได้คิดว่าจะเกิดขึ้น ทาให้ตวั
ละครหาคาตอบในการแก้ปัญหานั้นด้วยการฆ่าตัวตาย
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จากการวิเคราะห์สัมพันธบทภายในภาพยนตร์ เรื่ อง Les Misérables (2012) ผูว้ ิจยั พบว่า สัมพันธ
บทระหว่างการสื่ อสารเป็ นแบบ สัมพันธบทในแบบจิตสานึก ที่มีการเชื่ อมโยงเนื้ อหาของเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นจริ งในปั จจุบนั ทาให้เรื่ องราวมีเสน่ ห์และเกิดความน่าสนใจขึ้น นอกจากนี้ สัมพันธบทใน
ภาพยนตร์ ยงั มีรูปแบบมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1) ลักษณะที่คงเดิม (Convention)พบว่าสัมพันธบทในการเล่าเรื่ องของภาพยนตร์
เรื่ อง Les Misérables (2012) มีการคงรู ปแบบเดิมไว้ทุกองค์ประกอบ ได้แก่การคงโครงเรื่ องที่มีการ
แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการกระทาความดี ซึ่ งแสดงออกมาเป็ นส่ วนของแกนหลักของเรื่ อง มี
ลักษณะเป็ น Morality Themeและมีการสอดแทรกแกนเรื่ องที่เป็ นลักษณะของ Love Themeที่เป็ น
ความรักของชายหญิง แม่กบั ลูก และมีลกั ษณะของ Idealismที่เป็ นความต้องการให้เกิดเสรี ภาพขึ้น
ในสังคมในส่ วนของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวละคร มีการถ่ายทอดคู่ขดั แย้งจากใน
บทประพันธ์ในบางตัวละครเท่านั้น นอกจากนี้การถ่ายทอดของลักษณะฉาก มุมมองของการเล่า
เรื่ อง และสัญลักษณ์พิเศษเป็ นแบบรู้รอบด้าน
2) ลักษณะที่ขยายความหรื อเพิ่มเติม (Extension) พบว่าจากการขยายความในแต่
ละองค์ประกอบการเล่าเรื่ อง มีการขยายความตัวละครในลักษณะต่าง ๆ เพื่อทาให้ตวั ละครเกิดความ
เด่นชัด และเห็นถึงข้อแตกต่างได้ง่ายยิง่ ขึ้น โดยมีการใช้ฉากที่ดูสมจริ ง และมีการแสดงให้เห็นถึงตัว
ละครที่มีทศั นคติที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจน
3) ลักษณะของการลดทอน (Reduction) พบว่ามีการลดทอนบทบาทของตัวละคร
บางตัว โดยมีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของโครงเรื่ องเล็กน้อย
4) ลักษณะของการดัดแปลง (Modification) พบว่าเป็ นลักษณะที่พบในการดัดแปลง
รู ปแบบการเล่าเรื่ องที่มีการเล่าเรื่ องโดยใช้เสี ยงเพลงเป็ นหลัก มีการดัดแปลงโครงเรื่ องเล็กน้อย แต่ยงั มี
รู ปแบบที่ยงั คงพฤติกรรมของตัวละครต่าง ๆ ไว้
ผูว้ จิ ยั ได้พบว่าภาพยนตร์ ที่มีการผลิตออกมาซ้ าอย่างเรื่ อง Les Misérables (2012)ได้พยายามคง
เนื้ อหาของเรื่ องราวเอาไว้ และยังคงองค์ป ระกอบต่า ง ๆ ของเรื่ องราว และการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย ทาให้สามารถนาเสนอภาพที่บทประพันธ์ได้มีการบรรยายไว้ได้อย่างสมจริ ง แม้จะมีการ
ลดทอนบทบาทบางตัวละคร แต่ก็ยงั คงแก่นของเรื่ องราวไว้ และมีการดัดแปลงรู ปแบบการเล่าเรื่ อง
แต่ยงั สามารถทาให้เข้าใจเรื่ องราวได้

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั เรื่ อง “การวิเคราะห์การเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ เรื่ อง Les Misérables” มีวตั ถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเล่าเรื่ อง และศึกษาสัมพันธภาพระหว่างบริ บททางสังคมและการสร้างตัว
ละคร โดยงานวิ จ ัย ชิ้ น นี้ เป็ นงานวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ มี รู ป แบบการวิ เ คราะห์ จ ากตัว บท (Textual
Analysis) ที่มีการศึกษาด้วยตนเอง

5.1 สรุปผล
ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปผลการวิจยั ออกเป็ น 2 ประเด็นดังต่อไปนี้
5.1.1 การศึกษารู ปแบบการเล่ าเรื่ อง Les Misérables
ภาพยนตร์ เรื่ อง Les Misérables มีรูปแบบการเล่าเรื่ องผ่านบทเพลงที่ใช้แทนคาพูด โดยบท
เพลงเป็ นเครื่ องมือที่สามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของตัวละคร ในภาพยนตร์ เรื่ อง Les Misérables มี
รู ปแบบการเล่าเรื่ องที่แบ่งโครงเรื่ องออกเป็ น 3 องค์ดว้ ยกัน โดยในองค์แรกของเรื่ องเป็ นการแนะนา
ตัวละครเอก โดยตัวละครได้พบกับจุดหักเหในชีวติ และทาให้ทศั นคติของตัวละครเปลี่ยนแปลงไป
จากโอกาสที่ตวั ละครได้รับทาให้ตวั ละครเห็นถึงคุณค่าของความดี ในส่ วนขององค์ที่สองของเรื่ อง
มีการแนะนาตัวละครใหม่ และพบว่าความดีที่ได้กระทาส่ งผลต่อชี วิต แต่ตวั ละครต้องพบกับจุดหัก
เหในชี วิตอีกครั้ง และต้องชดใช้ในสิ่ งที่ตนเองเคยทาผิดจากความไม่ต้ งั ใจ ซึ่ งอุปสรรคนี้ คล้ายกับ
แบบทดสอบความเมตตาและความเสี ยสละในตัว ละคร ในส่ ว นขององค์ ที่ ส าม ตัว ละคร
ได้พิสูจน์ให้เห็ นถึ งคุ ณค่าของความดี ซึ่ งส่ งผลให้ตวั ละครที่ มีทศั นคติ ที่ต่อต้านในตอนแรก เกิ ด
ความสับสนภายในจิตใจและเลือกที่จะจบชีวติ ตัวเองในที่สุด นอกจากนี้ ยงั มีตวั ละครที่การแสดงให้
เห็นถึงอุดมการณ์ที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงสังคม เป็ นต้น
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แก่ นความคิ ดของเรื่ อง พบว่ามี การผสมผสานของเรื่ องราวความรั ก การแสดงให้เห็นถึ ง
คุณค่าของความดี ความต้องการที่จะทาให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง และมีการนาเสนอรู ปแบบการ
ดาเนินชีวติ ของผูท้ ี่โดนสังคมปฏิเสธ
คุ ณสมบัติของตัวละคร พบว่าตัวละครที่เป็ นตัวละครเอกของเรื่ องมีการแสดงให้เห็นถึ ง
ลักษณะเห็นได้รอบด้าน (Well-rounded Character) โดยเป็ นตัวละครที่มีความสมจริ ง ตัวละครส่ วน
ใหญ่ในเรื่ องเป็ นผูถ้ ูกกระทา ไม่วา่ จะเป็ นถูกสังคมรังเกียจ จากการมีพฤติกรรมที่ไม่ได้ทาตามสิ่ งที่
ผูค้ นสังคมได้กระทา ตัวละครบางตัวมีความรักที่ไม่สมหวัง และในส่ วนของตัวละครที่เป็ นผูก้ ระทา
จะมีลกั ษณะของผูท้ ี่มีอานาจ หรื อเป็ นผูท้ ี่คอยหลอกลวงผูอ้ ื่น
ความขัดแย้ง พบว่าส่ วนใหญ่ของเรื่ องเป็ นความขัดแย้งระหว่างมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ที่มีความ
คิดเห็นที่ต่างกัน และมีความขัดแย้งทางจิตใจ โดยมีเหตุการณ์ที่ทาให้ตวั ละครเกิดความสับสนส่ งผล
ให้ทศั นคติเกิดการเปลี่ยนแปลง
มุ ม มอง หรื อจุ ดยืนในการเล่ า เรื่ อง พบว่า มี รูป แบบของการรู ้ รอบด้า น ที่ ไ ร้ ซ่ ึ ง ข้อจากัด
ทางด้านเวลา และทาให้รับรู้ได้ถึงความรู้สึกของตัวละคร
ฉาก พบว่าประกอบไปด้วยส่ วนของช่วงเวลาที่แบ่งออกเป็ นช่วง ๆ ซึ่ งกินเวลาทั้งสิ้ น 23 ปี
และในส่ วนของสถานที่ พบว่าฉากส่ วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริ เวณเขื่อนกักเก็บน้ า ตามตรอกซอกซอย
และบริ เวณพื้นที่กลางแจ้ง ในประเทศฝรั่งเศส
สัญลักษณ์พิเศษ พบว่าแบ่งออกได้เป็ น 2 แบบคือ การนาเสนอสัญลักษณ์ของภาพที่มีการ
นาเสนอจะเป็ นภาพของถนนหรื อตามซอกซอยที่ดูเสื่ อมโทรม และการนาเสนอสัญลักษณ์ของเสี ยง
ภายในภาพยนตร์ เป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญ เนื่ องจากตลอดทั้งเรื่ องเป็ นการเล่าเรื่ องผ่านบท
เพลง ซึ่ งทาให้เข้าใจถึงเหตุการณ์และอารมณ์ของตัวละครแต่ละตัว
5.1.2 สั มพันธภาพระหว่างบริบททางสั งคมกับการสร้ างตัวละคร
การศึกษาสัมพันธภาพระหว่างบริ บททางสังคมกับการสร้างตัวละคร จากการศึกษาผูว้ ิจยั
ได้พบว่าทั้ง 2 ช่วงเวลาที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการศึกษานั้น บริ บททางสังคมส่ งผลต่อการสร้างตัวละคร โดย
พบว่าเหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นในภาพยนตร์ กบั เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นจริ งมี ค วามความคล้า ยกัน โดยใน
ภาพยนตร์ มีการใช้ตวั ละครเป็ นเสมือนตัวแทนของปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ งในสังคม อาทิ ปั ญหาการค้า
ประเวณี ที่ถูกถ่ ายทอดผ่านตัวละคร Fantine ปั ญหาการใช้แรงงานเด็กที่ ถูกถ่ ายทอดผ่านตัวละคร
Cosette ในวันเด็ก ปัญหาอาชญากรรมที่มีความครัว Thenardier เป็ นตัวละครที่เป็ นปั ญหาของสั งคม
ปั ญ หาการฆ่ า ตัว ตายที่ ถู ก น าเสนอผ่า นตัว ละคร Javert หรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ ป ระชาชนชุ ม นุ ม เพื่ อ
เรี ยกร้องความเสมอภาคที่ถูกนาเสนอผ่านกลุ่มคณะนักศึกษาที่ตอ้ งการปฏิวตั ิเป็ นต้น
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สรุ ปได้วา่ งานวิจยั ในส่ วนของสัมพันธภาพของบริ บททางสังคมกับการสร้างตัวละคร ทา
ให้ผูว้ ิจ ัย ค้น พบว่า แม้เ รื่ อ งราวจะมี ก ารลดทอน หรื อ ดัด แปลงรู ป แบบการเล่ า เรื่ อ งไปจากบท
ประพันธ์ หรื อบริ บ ททางสัง คมที่ ไ ด้นาเสนอในภาพยนตร์ จะแตกต่ า งจากบริ บ ททางสั ง คมใน
ปั จจุ บนั มากพียงใดแต่การคงองค์ประกอบการเล่ าเรื่ องที่มีรูปแบบการนาเสนอภาพของปั ญหาที่
เกิ ดขึ้ นในสังคมไว้ ทาให้รูปแบบการนาเสนอภาพในอดี ตไม่ใช่ ขอ้ จากัด เพราะเมื่อเปรี ยบเทียบ
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ ที่มีการนาเสนอบริ บททางสังคมในอดีต กับการมองถึงปั ญหาสังคมที่
เกิดขึ้นในโลกแห่ งความเป็ นจริ งที่ภาพเหตุการณ์ ดงั กล่าวยังคงมีให้เห็นอยูเ่ ป็ นระยะ ทาให้ผวู้ ิจยั ได้
เรี ยนรู ้ ว่ามนุ ษย์ต่างเผชิ ญกับเหตุการณ์ ที่เป็ นเหมือนวัฎจักร หรื อวงจรที่รอเวลาจะหมุนวนกลับมา
บรรจบกันอีกครั้ง

5.2 อภิปรายผล
ผูว้ จิ ยั ได้อภิปรายผลในประเด็นหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบการเล่าเรื่ อง และสัมพันธภาพ
ของบริ บททางสังคมและการสร้างตัวละคร โดยผูว้ จิ ยั ได้แบ่งประเด็นออกได้ดงั ต่อไปนี้
5.2.1 รู ปแบบการเล่ าเรื่องในภาพยนตร์ เรื่อง Les Misérables
รู ปแบบการเล่าเรื่ องของภาพยนตร์ ที่นาเรื่ องราวในอดีตมาใช้ในการเล่าเรื่ อง มีรูปแบบการ
เล่าเรื่ องที่คล้ายกับ กาญจนา แก้วเทพ (2549)ได้กล่าวว่าเป็ นรู ปแบบของการมองย้อนกลับไปยังอดีต ซึ่ งใช้
จิ นตนาการเป็ นเครื่ องมื อในการสื่ อสารผ่านระบบความทรงจา โดยรู ปแบบการเล่ าเรื่ องภายใน
ภาพยนตร์ มีรูปแบบของการเล่าเรื่ องที่ใช้บทเพลงเป็ นสิ่ งที่ช่วยในการแสดงความรู ้สึก และลักษณะ
ของบทเพลงก็เป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นว่าตัวละครมีลกั ษณะขัดขืนต่ออานาจ หรื อการที่ตอ้ งต่อสู ้ และ
มายาคติที่แฝงอยูภ่ ายในภาพยนตร์ เป็ นการใช้กลวิธีทางอุดมการณ์ ที่มีรูปแบบของการผสมผสาน
ความจริ งกับจินตนาการเข้าด้วยกันโดยการผูกโยงเรื่ องราวที่เกิดขึ้นจริ งกับโลกของสัญลักษณ์เข้าไว้
วิธีการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ เรื่ อง Les Misérables ได้แบ่งออกเป็ นการเล่าเรื่ องราวที่มีโครงสร้าง 3
องค์ โดยไม่มีการลาดับเรื่ องเวลา ในส่ วนของแก่นความคิดที่มีรูปแบบการคล้ายกับ Boggs (1978) ที่
กล่ า วว่าแก่ นความคิ ดมี ค วามเกี่ ย วข้องกับ ชี วิต ศี ล ธรรม ค าถามเชิ งปรั ช ญา สอดแทรกอยู่ และ
รู ปแบบของสังคมในภาพยนตร์ ที่ทุกคนทาในสิ่ งที่เหมือน ๆ กัน ไม่มีใครทาอะไรแตกต่างเพื่อให้
เป็ นที่ยอมรับของคนในสังคม ซึ่ งในภาพยนตร์ ตวั ละครส่ วนใหญ่ในภาพยนตร์ มีลกั ษณะที่เป็ นผูท้ ี่
สังคมไม่ยอมรับ ซึ่ งมีความคล้ายกับงานวิจยั ของ กิติภูมิ สุ วรรณประทีป (2554)ที่กล่าวว่า สังคมคน
ญี่ปุ่นเป็ นสังคมที่ หากมีผใู้ ดมีพฤติกรรมที่แ ตกแยกไปจากผูอ้ ื่นในสังคมจะทาให้เป็ นที่จบั ตามอง
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และไม่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ ของคนในสั ง คม และลัก ษณะของตัว ละครในภาพยนตร์ มี ล ัก ษณะเป็ น
ผูถ้ ู กกระท า ในส่ วนของความขัดแย้งที่ เกิ ดขึ้ น พบว่า มี รูปแบบเป็ นความขัดแย้งระหว่างมนุ ษ ย์
ด้วยกัน และมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวละครที่ตอ้ งเลือกระหว่างความดี และความ
ชัว่ เพื่อให้ผา่ นอุปสรรคนั้นไป ซึ่ งมีความคล้ายกับที่ รักศานต์ วิวฒั น์สินอุดม (2547)ได้ให้ความหมายของ
ความขัดแย้งว่า เป็ นอุปสรรคที่คอยขัดขวางและตัวละครมีความจาเป็ นที่จะต้องเอาชนะอุปสรรคนั้น
มุมมองการเล่าเรื่ องของภาพยนตร์ เป็ นแบบรู้รอบด้านที่ไร้ซ่ ึ งข้อกาหนดด้านเวลา จะพบว่า
ในฉากจะแบ่งช่วงเวลาออกเป็ นช่วง ๆ และมีการเล่าเรื่ องที่ใช้สถานที่ภายในประเทศฝรั่งเศสตลอด
ทั้งเรื่ อง ในส่ วนของสัญลักษณ์พิเศษที่ใช้เป็ นตัวแทนในการสื่ อความหมายพบว่า สัญลักษณ์ที่เป็ น
ภาพ มีการนาเสนอภาพที่ใช้โทนสี ที่หม่นหมอง และมีการใช้สัญลักษณ์ทางเสี ยงผ่านบทเพลงแทน
คาพูด เพื่อให้เข้าในถึงเหตุการณ์ ความรู ้สึกของตัวละครและเนื้ อหาของภาพยนตร์ ซึ่ งแตกต่างจาก
งานวิจยั ของ สุ พมิตรา วรพงศ์พิเชษฐ (2544) ที่มีการเลื อกใช้เสี ยงที่มาจากตัวต้นกาเนิ ดของเสี ยง
เช่นเสี ยงโทรทัศน์ วิทยุ เป็ นต้น เพื่อให้เป็ นการเข้าในถึงเนื้อหาของภาพยนตร์ ที่มีความรุ นแรง
5.2.2 สั มพันธภาพของบริบททางสั งคมกับการสร้ างตัวละคร
จากการศึกษา ผูว้ ิจยั ได้พบว่า ภาพยนตร์ เรื่ อง Les Misérables มีการนาเสนอเรื่ องราวที่เป็ น
สากล หรื อเหตุ การณ์ ในอดี ตที่ มีความเป็ นสากล ทาให้รูปแบบการนาเสนอสามารถที่จะมองผ่าน
ห้วงเวลา หรื อการที่เวลาไม่ได้เป็ นข้อจากัดในการนาเสนอ ซึ่ งเป็ นอิทธิ พลจากแนวคิดหลังยุคใหม่
หรื อ Postmodernism ที่ไม่ได้มีการหยิบสิ่ งใหม่มานาเสนอ แต่เป็ นการนาเรื่ องราวที่เกิ ดขึ้นในอดี ต
มานาเสนอ (กาญจนา แก้วเทพ และคนอื่น ๆ, 2554) ในภาพยนตร์ เรื่ อง Les Misérablesมีการใช้จินตนาการ
เป็ นเครื่ องมื อในการสื่ อสารผ่า นระบบความทรงจา โดยรู ปแบบการนาเสนอจะเป็ นการหยิบยก
เรื่ องราวที่เป็ นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ ที่เป็ นสากล ที่ในปั จจุบนั ยังคงเกิดขึ้นซ้ า
ไปมาคล้ายกับวงกลม ที่เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่ งเหตุการณ์ดงั กล่าว ก็จะกลับมาปรากฏให้ผคู ้ นได้เห็ น
อี ก ครั้ ง ท าให้เรื่ องราวเกิ ดความสมจริ ง ซึ่ ง คล้า ยกับ ที่ ณัช ชา อาจารยุตต์ (2547) ได้ก ล่ า วไว้ว่า
เรื่ องราวที่มีรูปแบบของการรับรู ้ความจริ งผ่าน ตัวกลาง ที่มาจากเรื่ องราวที่เป็ นความจริ งที่ถูกสร้าง
ขึ้น หรื อเป็ นเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ส่ งผลให้เกิ ดมีความสมจริ ง และคล้ายกับงานวิจยั ของสมิทธ์
จิรดิลก (2552) ที่กล่าวถึงสื่ อภาพยนตร์ วา่ เป็ นสื่ อที่สะท้อนตัวตน และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
จีนได้เป็ นอย่างดี โดยสื่ อภาพยนตร์ ได้สอดแทรกเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ที่ผคู ้ นสามารถรับรู ้ได้
จากการมีประสบการณ์ร่วมในเหตุการณ์น้ นั ๆ
รู ปแบบของการสร้ างภาพยนตร์ ที่ใช้เทคโนโลยีที่นาเสนอภาพของอดี ตผ่านสื่ อปั จจุ บนั
(กาญจนา แก้วเทพ และคนอื่ น ๆ, 2554) ท าให้ส ามารถรั บรู้ ไ ด้ถึ งความรู้ สึ ก ของตัว ละครจาก
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เหตุ ก ารณ์ ที่ ตวั ละครได้พ บเจอ เมื่ อพิ จารณาถึ ง เหตุ ก ารณ์ ต่า ง ๆ ที่ ตวั ละครได้พ บเจอเที ย บกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกแห่ งความเป็ นจริ ง ผูว้ ิจยั พบว่าโลกที่ถูกประกอบสร้างผ่านภาพยนตร์ กบั
โลกแห่งความเป็ นจริ งมีความคล้ายกัน ซึ่ งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกถ่ายทอดผ่านการแสดงของตัวละคร
ที่เป็ นผูย้ ดึ โยงเรื่ องราว และเหตุการณ์เข้าด้วยกัน คล้ายกับเป็ นกระจกที่สะท้อนเรื่ องราวที่เกิดขึ้นใน
สังคม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัตถรุ จน์ วรรธวรกุล (2554) ได้กล่าวถึงอิทธิ พลของบริ บททาง
สังคมมีผลต่อการสร้ างภาพยนตร์ ทาให้เรื่ องราวเกิดความสมจริ ง และส่ งผลให้ตวั ละครที่ถูกสร้าง
ขึ้นยังคงตราตรึ งในความทรงจา
ภายในภาพยนตร์ เรื่ อง Les Misérables มีรูปแบบการนาเสนอเรื่ องราวที่เคยเกิดขึ้นโดยการ
สอดแทรกผ่านเหตุการณ์ที่ตวั ละครได้พบเจอ อาทิ ตัวละครเอกของเรื่ องอย่าง Jean Valjean ที่เป็ น
เสมือนตัวแทนของคนที่ ตอ้ งสู ้ ชีวิต และความหลงผิดทาให้ตอ้ งไปลักขโมยของ แต่โทษที่ ได้รับ
กลับแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็ นธรรม แต่เรื่ องราวได้มีการสอดแทรกคติคาสอนไว้กบั ตัวละครตัว
นี้ วา่ มนุ ษย์สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ การยึดมัน่ ในความดี และความเมตตาก็ทาให้ได้รับ
สิ่ งที่ ดีกลับคื นมา หรื อจะเป็ นตัวละครที่เป็ นกลุ่ มนักศึกษาที่อยู่ในคณะปฏิ วตั ิ ที่ตอ้ งการเรี ยกร้ อง
ความ เท่าเทียม ความเสมอภาพให้เกิ ดขึ้นในทุกชนชั้น ตัวละครที่เป็ นกลุ่มนักศึกษานี้ เป็ นเสมือน
ตัวแทนของเหตุการณ์ที่ประชาชนออกมาเรี ยกร้องให้สังคมเกิดความเท่าเทียบกัน ซึ่ งเหตุการณ์น้ ี ก็
เป็ นหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีต จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั คงสามารถพบเจอเหตุการณ์น้ ี ได้ จาก
ข่าวตามสื่ อต่าง ๆ เป็ นต้น
รู ปแบบของสัมพันธบทภายในภาพยนตร์เรื่ อง Les Misérablesพบว่ามีความคล้ายกับคานิยามที่
พิ เ ชฐ แสงทอง(2555)ได้ก ล่ า วถึ ง แนวคิ ด ของนัก ภาษาศาสตร์ ช าวรั ส เซี ย ที่ ก ล่ า วถึ ง สิ่ ง ที่ พูด ใน
ปั จ จุ บ ัน หากมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ อดี ต ค าพู ด นั้น มี โ อกาสที่ จ ะพู ด ในอนาคต ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
ผลงานวิจยั ที่พบว่า ปั ญหาของสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั และเมื่อเทียบกับอดีตปั ญหาสังคมดังกล่าว
มีความสัมพันธ์จากการที่เคยเกิดขึ้นเช่นกัน และอาจมีโอกาสที่ในอนาคตข้างหน้าปั ญหาสังคมดังที่
กล่าวมาจะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ า คล้ายกับวงกลมที่มาบรรจบกันอีกครั้ง
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5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยครั้งต่ อไป
1) งานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นการศึกษาเพียงรู ปแบบการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ และศึกษาใน
เรื่ องของสัมพันธภาพของบริ บททางสังคมกับการสร้างตัวละคร โดยไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ผกู ้ ากับภาพยนตร์
ซึ่ งหากมีผสู ้ นใจศึกษาผูก้ ากับในภาพยนตร์ เรื่ องนี้ อาจสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการศึกษาต่อไปได้
2) สามารถทาการจัดกลุ่มเพื่อทาการสัมภาษณ์เชิ งลึกเกี่ ยวกับภาพยนตร์ เพื่อดูว่าการ
ตี ความของผูว้ ิ จยั กับผูช้ มเป็ นเช่ นไร มี ความสอดคล้องกันหรื อไม่ หรื ออาจมองดู ว่าผูช้ มเข้าใจใน
ความหมายที่นาเสนอมาในภาพยนตร์ หรื อไม่ เพื่อดูว่าผูก้ ากับและผูช้ มมีความเข้าใจในทิศทางเดี ยวกัน
หรื อไม่
3) สามารถนาแนวทางที่ได้จากงานวิจยั ฉบับนี้ ไปประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั อื่น ๆ ที่มี
ความเกี่ ย วข้อ งกับ การศึ ก ษาการเล่ า เรื่ อ งในภาพยนตร์ เ รื่ อ งอื่ น ๆ หรื อ งานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
สัมพันธภาพระหว่างบริ บททางสังคมกับการสร้างตัวละคร
5.3.2 ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปประยุกต์ ใช้
1) สาหรับผูท้ ี่กากับ สามารถนาแนวคิดที่มีการนาเสนอเรื่ องราวที่เป็ นสากล และมี
การนาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งสอดแทรกอยูใ่ นเรื่ องราว มาปรับใช้กบั งานภาพยนตร์ โดยผูก้ ากับอาจปรับ
ให้สอดรับกับแนวทางที่เป็ นเอกลักษณ์ของตัวผูก้ ากับ โดยแนวคิดดังกล่าวอาจนาไปประยุกต์ใช้รูปแบบ
การเล่าเรื่ องของกับภาพยนตร์ ของตนได้
2) สาหรับผูส้ อนนั้น สามารถที่จะนาการวิเคราะห์รูปแบบการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ มา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับรายวิชาที่ทาการสอน ซึ่ งรู ปแบบอาจมีการปรั บให้เข้ากับเนื้ อหาที่ได้ทาการ
สอนและต้องมี ก ารยึดถึ งผูท้ ี่ เรี ยนเป็ นสาคัญ นอกจากนี้ ผูส้ อนควรที่ จะมี ความเข้า ใจในแนวคิ ด
ทางด้านองค์ประกอบการเล่าเรื่ อง เพื่อจะได้ถ่ายทอดเนื้ อหา และอธิ บายถึ งกลวิธีในการวิเคราะห์
ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้อย่างดี
3) สาหรับบุคคลทัว่ ไป สามารถที่จะนาการวิเคราะห์การเล่าเรื่ องในงานวิจยั ฉบับนี้ ไป
ประยุกต์ใช้กบั การชมภาพยนตร์ ในเรื่ องอื่ น ๆ เพื่อทาให้เข้าใจถึ งแก่นความคิ ดภายในภาพยนตร์ ที่เป็ น
ใจความสาคัญที่ภาพยนตร์ตอ้ งการนาเสนอได้ดียงิ่ ขึ้น
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เรื่อง Les Misérables

แหล่งทีม่ า: Movie.kapook
ประเภทหนัง: Drama, Musical
ผูก้ ากับ: Tom Hooper
บทประพันธ์: Victor Hugo
บทภาพยนตร์ : William Nicholson, Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg
ภาพยนตร์ เรื่ อง Les Misérables เป็ นเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในยุคศตวรรษที่ 19 โดยเรื่ องราวเริ่ ม
ขึ้นการเล่าเรื่ องราวในช่วงปี ค.ศ. 1815- ค.ศ. 1832 โดยเรื่ องราวแบ่งออกเป็ น 3 องค์ ซึ่ งมีเรื่ องราว
ดังต่อไปนี้
ในองค์แรกของภาพยนตร์ เป็ นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1815 ซึ่ งเป็ นช่วงหลังการปฎิวตั ิ
ฝรั่งเศส 26 ปี โดยฉากแรกเริ่ มด้วยการแนะนาตัวละคร Jean Valjean ต้องทางานร่ วมกับนักโทษคน
อื่ น ๆ ในการลากเรื อเข้าอู่ จอดเรื อ และเมื่ อทางานเสร็ จสิ้ น Jean Valjean ได้ถูก Javert เรี ยกตัว
ออกมาจากแถวที่ กาลังเดิ นออกจากที่ คุม ขัง และ Javert ได้ยื่นแผ่นกระดาษสี เหลื องที่ เป็ นหมาย
ปล่อยตัวให้กบั Jean Valjean และบอกกับ Jean Valjean ว่าเนื่ องจากเขาติดทัณฑ์บน ดังนั้นเมื่ อ
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เดินทางไปที่ใดก็ตอ้ งไปรายงานตัวที่เทศบาลเมืองนั้น ซึ่ ง Jean Valjean ได้ตดั พ้อถึงสิ่ งที่เกิดขึ้นว่า
เขาเพียงขโมยขนมปั งเพียงก้อนเดี ยวเพื่อเอาไปให้หลานที่กาลังหิ วโหย แต่ Javert ไม่ฟังและบอก
กับ Jean Valjean ถึงสาเหตุที่เขาต้องติดคุกถึง 19 ปี ว่าโทษของเขาคือติดคุก 5 ปี แต่ที่ติดถึง 19 ปี
เนื่องจากการที่ Jean Valjean พยายามที่จะหลบหนี ออกจากคุกหลายครั้ง จึงทาให้ตอ้ งรับโทษนาน
ขึ้น และก่อนออกจากคุ ก Javert ใช้ให้ Jean Valjean ลากเสาที่ติดธงชาติฝรั่งเศสที่เปื้ อนโคลนให้ออก
หากจากทางเดิน ด้วยความแค้น Jean Valjean ได้ใช้รวบรวมแรงที่ตนมีลากเสาขนาดใหญ่ออกมาได้
เมื่อ Jean Valjean ออกจากคุก เขาถูกตีตราว่าเป้ นผูร้ ้าย ไม่มีใครในเมืองที่เขาผ่านให้ที่พกั หรื องาน
แก่เขา
จนกระทั้งคืนหนึ่ง เขาได้พบกับท่านสังฆราชผูใ้ จบุญ ท่านได้เสนอให้ Jean Valjean ไปพัก
ที่โบสถ์ได้ ซึ่งเมื่อ Jean Valjean ไปที่โบสถ์ ท่านได้นาอาหาร และสั่งให้คนจัดเตรี ยมที่นอนให้ Jean
Valjean แต่ในคืนนั้นเอง ด้วยจิตใจที่ดามืด ทาให้ Jean Valjean ขโมยเครื่ องเงินภายในห้องนอนของ
ท่านสังฆราชไป และในเวลาไม่นาน Jean Valjean ก็ถูกตารวจจับตัว และถูกส่ งตัวมาที่โบสถ์เพื่อให้
ท่านสังฆราชยืนยันว่าสิ่ งของเหล่านี้ เป็ นของท่านสังฆราช เมื่อท่านสังฆราชได้เจอกับเหตุการณ์ น้ ี
ท่านได้บอกกับตารวจว่าสิ่ งของเหล่านี้ ท่านเป็ นผูใ้ ห้เอง และยังได้กล่าวอีกอีกว่า Jean Valjean พ่อ
น้องชาย เธอไม่ได้เป็ นของความชัว่ อีกต่อไปแล้ว แต่เป็ นของดี พ่อได้ซ้ื อวิญญาณของเธอไว้แล้ว
พ่อได้เอามันมาจากความคิดดามืดกับจิตวิญญาณแห่ งความหายนะ และถวายมันแด่พระเจ้าไปแล้ว”
จากนั้นท่านสังฆราชได้มอบเชิงเทียนอีก 2 อัน และเมื่อท่านได้ยืนเชิ งเทียนให้กบั Jean Valjean ด้วย
การกระทาเช่นนี้ ทาให้ Jean Valjean คิดได้ จากความเมตตาที่ท่านมี และเป็ นดังสิ่ งที่กอบกูด้ วงใจที่
ดามืดให้กลับมาสว่างอีกครั้ง จากโอกาสที่ท่านมอบให้ และทาให้ Jean Valjean พบว่าตนเองนั้นสามารถ
ที่จะกลับตัวมาเป็ นคนดีได้ และหลังจากนั้น Jean Valjean ได้เปลี่ยนชื่อตนเอง และหนีออกไปจาก
เมืองเพื่อเริ่ มชีวติ ใหม่
ในองค์ที่สองของภาพยนตร์ ต่อมาเป็ นระยะเวลาหลังจากช่ วงแรก 8 ปี เริ่ มตั้งแต่ปี ค.ศ.
1823 ณ เมืองมองเทรย ฉากแรกขององค์ที่สอง เป็ นภาพของผูค้ นที่สวมใส่ เครื่ องแต่งกายสกปรก
ยืนอยูภ่ ายในอุโมงค์ที่พ้ืนมีคราบสกปรก และฉากตัดไปที่โรงงานหนึ่ งที่คนงานทั้งหมดเป็ นผูห้ ญิง
ทุกคนทางานกันอย่างขยันขันแข็ง และเมื่อใกล้เลิ กงานมีกลุ่มของคนงานกลุ่มหนึ่ งได้พูดถึ งหญิ ง
สาวที่อยูใ่ นกลุ่มที่ทางาน ที่ชื่อ Fantine และเมื่อมีเสี ยงกริ่ งบอกเวลาเลิกงานดังขึ้นทุกคนได้เตรี ยม
ตัวที่จะออกจากที่ทางาน ทันใดนั้นได้มีหญิงสาวผูห้ นึ่ งที่อยู่ในกลุ่มที่พูดถึ ง Fantine ได้เดินไปหา
Fantine และกล่าวถ่อยทาที่ยวั่ โทสะ และแอบหยิบจดหมายของ Fantine ไป เมื่อหญิงสาวผูน้ ้ นั เปิ ด
อ่านก็บอกข้อความในจดหมายให้พนักงานคนอื่น ๆ ได้ฟัง ซึ่ ง Fantine ได้กล่าวว่าเธอต้องทางาน
เพื่อส่ งเงินไปให้ลูกของตน และขอร้องไม่ให้บอกเรื่ องนี้ กบั ผูจ้ ดั การ ต่อมา Jean Valjean ได้เข้ามาที่
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โรงงานเพื่อพบกับพนังงานของตน และในขณะที่ Jean Valjean กาลังเดินตรวจก็มีเสี ยงเรี ยกบอกว่า
ผูค้ ุมคนใหม่ได้ยา้ ยเข้ามา และขอพบกับ Jean Valjean ดังนั้น Jean Valjean จึงไปพบกับผูค้ ุมคนใหม่
ขณะนั้นเองพนักงานสาวที่อิจฉา Fantine ได้บอกเรื่ องราวของ Fantine แก่ผจู ้ ดั การ จากนั้น Fantine
ก็โดนไล่ออกจากโรงงาน เพราะการที่หญิงสาวมีลูกทั้งที่ยงั ไม่แต่งงานถือเป็ นเรื่ องเสื่ อมเสี ย และไม่
เป็ นที่ยอมรับของผูค้ น และในช่วงเวลาเดียวกัน Jean Valjean ได้พบว่าผูค้ ุมคนใหม่ที่ตนไปพบคือ
Javert ซึ่ งผูค้ ุมผูน้ ้ ีจา Jean Valjean ที่อยูใ่ นบุคลิกของเทศมนตรี ไม่ได้ ทั้งสองจึงได้พูดคุยกัน จนเมื่อ
Jean Valjean พา Javert ไปส่ งด้านนอกโรงงาน Jean Valjean ได้พบกับคนที่โดนท่อนไม้ทบั ไว้ ด้วย
ความมีเมตตาของทาให้ Jean Valjean ช่วยชายผูน้ ้ นั และเหตุการณ์น้ ี ทาให้ Javer ค่อย ๆ นึ กได้ถึง
นักโทษชายที่หนี ทณ
ั ฑ์บนที่กาลังตามหาอยู่ หลังจากที่ Fantine โดนไล่ออก หญิงสาวผูน้ ้ ี ได้ทาทุก
วิถีทางที่ จะได้เงิ น เพื่อส่ งไปให้ลูกน้อย เริ่ มจากขายผมของลู กน้อยที่ ตนเก็บ ไว้ ขายเส้ นผมของ
ตัวเอง ขายฟัน จนสุ ดท้าย Fantine ต้องยอมให้ร่างกายของตัวเองเพื่อแลกกับเงินที่ส่งไปให้ลูกน้อยที่
ฝากไว้กบั ครอบครัว Thénardier อยูม่ าวันหนึ่ ง Fantine ไม่ยอมที่จะไปหลับนอนกับผูท้ ี่ตอ้ งการซื้ อ
บริ ก ารจากเธอ ชายผูน้ ้ ันจึ งทาร้ ายเธอ แต่เมื่ อ Fantine ตอบโต้ Fantine กลับถูก กล่ า วหาว่าเป็ นที่
กระทาผิด Jean Valjean ผูท้ ี่ เห็ นเหตุ การณ์ ได้เข้า ไปช่ วยเป็ นพยาน และพาตัว Fantine ไปส่ ง ที่
โรงพยาบาล เมื่อ Fantine ไปถึ งโรงพยาบาลได้รักการรักษา แต่ในเวลานั้นตัวของ Fantine ที่ป่วย
หนักเกินที่จะรักษาได้แล้ว Fantine ได้เล่าเหตุการณ์ ต่าง ๆ ให้ Jean Valjean ฟัง เมื่อ Jean Valjean
ได้ฟังก็พบว่าตนมีส่วนที่ทาให้หญิงสาวผูน้ ้ ี ตอ้ งพบเจอกับเหตุการณ์ร้าย Jean Valjean จึงอาสาที่จะ
รับเลี้ยงลูกสาวของ Fantine และในขณะนั้น Javert ได้แน่ใจแล้วว่า Jean Valjean คือผูร้ ้ายที่หลบหนี
ทัณฑ์บนที่ตนตามหา จึงตามไปที่โรงพยาบาลเพื่อจับกุม แต่ Jean Valjean ก็สามารถที่จะหลบหนี
การจับกุมนี้ไปได้ และ Jean Valjean ก็ได้เข้าไปช่วยเหลือลูกสาวของ Fantine ที่ชื่อว่า Cosette และได้หนี
ไปจากการช่วยเหลือของชายผูท้ ี่ครั้งหนึ่ งเคยได้รับความช่วยเหลือจาก Jean Valjean ให้หลบซ้อน
อยูท่ ี่คอนแวนด์แหล่งหนึ่ง
ในองค์ที่สามของภาพยนตร์ เริ่ มต้นในปี ค.ศ. 1832 หลังจากองค์ที่สองของเรื่ อง 9 ปี ณ กรุ ง
ปารี ส ฉากแรกเริ่ มด้วยการเปิ ดตัวเด็กชายที่ชื่อว่า Gavroche ซึ่ งเด็กน้อยได้เล่าเรื่ องราวของเหตุการณ์
ในขณะนั้นที่กรุ งปารี ส ว่าในขณะนั้นได้อยูใ่ นช่วงที่มีการเปลี่ ยนแปลงกษัตริ ยท์ ี่ไม่ได้ดีวา่ คนก่อน
มากนัก และเกิ ดปั ญหาสังคมขึ้น และมีผคู ้ นที่อยูใ่ นชนชั้นกลางจานวนมากออกมาชุ มนุ มเรี ยกร้อง
ความเท่าเทียมกับผูท้ ี่อยูใ่ นชนชั้นที่สูงกว่า นอกจากนี้ ยงั มีฉากของกลุ่มนักศึกษาที่มาเรี ยกร้องความ
เท่าเที ยม ที่ นาโดย Enjolras เป็ นหัวหน้ากลุ่ มและมี Marius รวมเป็ นแกนนาในการออกปราศรั ย
เรี ยกร้องความเท่าเทียม ในขณะนั้น Jean Valjean ได้พา Cosette ที่ในขณะนี้ เติบโตเป็ นสาวแรกรุ่ น
ออกมาเดินที่ตลาด Jean Valjean ได้เจอกับครอบครัว Thénardierอีกครั้ง และก็หนี รอดจากครอบครัวนี้
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ไปได้จากการที่มีตารวจเข้ามาปราบปรามผูท้ ี่ทะลาะวิวาท พร้อมกันนั้น Marius ก็ได้เจอกับ Cosette
เกิ ดเป็ นความรั ก แรกพบขึ้ น แต่ Marius ได้เพี ย งแต่ ม องหญิ ง สาวผูน้ ้ ี เดิ นจากไป ด้วยความรั ก ที่
เกิ ดขึ้ นทาให้ Marius ขอความช่ วยเหลื อกับ Éponine ให้ช่วยหาตัวหญิงสาวที่ เป็ นรักแรกของเขา
Éponine ยอมทาตามอย่างว่าง่ายเมื่อ Éponine เห็น Cosette ก็จาได้วา่ เป็ น Cosette คือเด็กที่เคยมาอยู่
ร่ วมกับครอบครัวของเธอ แต่ก็เกิ ดความสงสัยว่าทาไมจากเด็กสาวที่ เนื้ อตัวสกปรก ณ บัดนี้ กลับ
กลายเป็ นหญิ งสาวที่ ดูเพียบพร้ อมเช่ นนี้ แต่ Éponine ก็เก็บความสงสัยไว้ในใจ เมื่อก็หาที่ อยู่ของ
Cosette พบ Éponine ก็ได้ไปบอกให้กบั Marius ได้รับรู้ และ Marius ก็ไม่รอช้ารี บไปหา Cosette
ในทันที เมื่อทั้งสองได้พบกันและพูดคุยกันก็ยิ่งรักกัน ในขณะนั้น Éponine ที่เฝ้ ามองทั้งสองอยูห่ ่ าง
ๆ ก็ใจสลายเพราะเธอแอบหลงรัก Marius อยู่ ต่อมา Jean Valjean ได้รับรู ้ถึงความรักของทั้งสองจึง
ได้พา Cosette หนี ไป Cosette ได้แอบเอาจดหมายเสี ยไว้ที่หน้าประตูเพราะเมื่อ Marius กลับมาหา
เธอจะได้รู้วา่ เธอไปอยูท่ ี่ใด แต่ Éponine เมื่อรับรู้ถึงการจากไปของ Cosette เธอจึงรี บไปบอกชายที่
เป็ นที่รักของเธอ แต่เธอไม่ยอมบอกว่า Cosette ได้แอบเอาจดหมายที่บอกที่อยูข่ องเธอไว้ Marius ที่
ใจสลายจากการจากไปของหญิงอันเป็ นรัก ได้ทุ่มเทตัวเองกับกลุ่มนักศึกษาที่มีเป้ าหมายเพื่อสร้าง
ความเสรี ภาพ และความเสมอภาค จากนั้นกลุ่มนักศึกษาได้รวมตัวและนัดกันเพื่อเรี ยกร้อง โดยหนึ่ ง
ในผูท้ ี่ อ ยู่ใ นคณะปฎิ ว ตั ิ มี Javert แอบปลอมตัว เขาไปสื บ อยู่ด้ว ย ในขณะที่ ก ลุ่ ม นัก ศึ ก ษาและ
ประชาชนได้เข้าประท้วง Javert ได้พบว่า ผูท้ ี่ก่อความไม่สงบก่อนคือผูท้ ี่รักษากฎหมายที่เขาเชื่ อว่า
เป็ นผูท้ ี่ ทาในสิ่ งที่ ถูกต้อง ซึ่ งต่อมา Javert โดนจับ ได้ว่าเป็ นตารวจที่ เข้า มาสอดแนมจึ งถู กจับตัว
หลังจากนั้นกลุ่มคณะนักศึกษาที่ตอ้ งการปฎิวตั ิได้ใช้ซอยแห่ งหนึ่ งในนครปารี สเพื่อเป็ นฐานที่มนั่
โดยมี ประชาชนที่ อาศัยอยู่บริ เวณนั้น ช่ วยกันโยนของใช้ หรื อเฟอนิ เจอร์ มาเป็ นเครื่ องกี ดขวาง
หลังจากนั้นกลุ่ มคณะปฎิ วตั ิ ก็ทาการสู ้ กนั ทั้งสองฝ่ ายต่างสาดกระสุ นใส่ กนั และทาให้ Éponine
ต้องตายจากการที่เอาตัวเองไปรับกระสุ นแทนชายอันเป็ นที่รัก และเธอก็ได้บอกความลับเรื่ องที่อยู่
ของ Cosette และเธอก็ขอให้ชายอันเป็ นที่รักขอเธอจูบหน้าผากของเธอเป็ นครั้งสุ ดท้าย หลังจาก
นั้น Marius ได้ให้ Gavroche ช่ วยส่ งสารไปให้หญิงสาวอันเป็ นที่รัก เมื่อเด็กน้อยไปถึงที่หมาย ได้
พบกับ Jean Valjean และได้มอบจดหมายที่ Marius เขียน Jean Valjean ไม่รีรอที่จะเปิ ดอ่าน และ
ทาให้เขาพบว่าเขากาลังขัดขวางความรักที่บริ สุทธิ์ ของลูกสาว Jean Valjean จึงอยากแก้ตวั ด้วยการ
เข้าไปช่วย Marius ที่กาลังต่อสู ้กบั กลุ่มตารวจที่มาสลายการชุ มนุ ม และ Jean Valjean ยังได้ทาในสิ่ ง
ที่ Javert ไม่คาดคิด คือการแอบปล่อยตัวเขาเป็ นอิสระ ซึ่ งการกระทาของ Jean Valjean ทาให้เกิ ด
คาถามขึ้นในจิตใจของนายตารวจผูน้ ้ ี ถึงสิ่ งที่เขาเชื่ อมาโดนตลอดว่าคนที่เคยทาผิดไม่มีทางกลับมา
เป็ นคนดีได้ จนในที่สุด Javert เลื อกที่จะฆ่าตัวตาย โดยการกระโดดลงไปในเขื่อนกักเก็บน้ า และ
เสี ยชีวิตในที่สุด และเด็กน้อย Gavroche ได้ใช้ความกล้าออกไปเพื่อเจรจาต่อรองกับตารวจที่เข้ามา
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ปราบปรามแต่ก็ไม่เป็ นผลสาเร็ จ สุ ดท้ายเด็กน้อยก็ตอ้ งจบชี วิตลง หลังจากนั้นทั้งตารวจและกลุ่ ม
คณะนักศึกษาก็ต่างต่อสู่ กนั จน เหล่านักศึกษาเริ่ มทยอยล้มตายกันไป หลังจากที่ Jean Valjean ช่วย
นายตารวจให้หนี ไ ปแล้ว เขาได้กลับ ไปช่ วย Marius ได้ส าเร็ จ แต่เมื่ อ Marius พื้ นขึ้ นครอบครั ว
Thénardier ได้แอบอ้างว่าตนเป็ นผูช้ ่วยเหลือ และใส่ ความว่า Jean Valjean เป็ นนักโทษหนีความผิด
ทาให้ Marius ทาทุกวิถีทางเพื่อแยก Jean Valjean กับ Cosette ออกจากกัน ด้วยกลวิธีที่ชายหนุ่มได้
ทาให้ Jean Valjean ยอมแยกตัวเองออกไปจาก Cosette แต่ต่อมา Marius รู ้ความจริ งว่าใครเป้ นผูท้ ี่
ช่วยเหลื อตน จึงรี บพา Cosette ไปหา Jean Valjean แต่ก็เกือบจะสายไป เนื่ องจากหลังจากที่ Jean
Valjean แยกออกไปขออาศัยคอนแวนด์ เป็ นสถานที่พกั อาศัย เขาก็เริ่ มตรอมใจคิดถึ ง Cosette ลูก
สาวอันเป็ นที่รัก และป่ วยใกล้ตาย Cosette ได้มาทันดูใจก่อนที่ Jean Valjean จะสิ้ นใจ และตอนที่Jean
Valjean สิ้ นลมชายชราได้พบหญิงสาวที่มารับคือ Fantine และทั้งคู่ได้เดินไปหาแสงสว่างพร้อมกัน
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นักประพันธ์ เรื่อง Victor Hugo (1802-1885)

ภาพVictor Hugo
แหล่งทีม่ า:Pracob.blogspot
Victor Hugo เกิดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 1802 ที่เมืองเบอซองซง แคว้นฟร็ องซ์ กงเต ประเทศ
ฝรั่งเศส เป็ นกวีนกั ประพันธ์สายโรแมนติกชาวฝรั่งเศสที่มีความเชื่ อมัน่ ในเรื่ องของความรัก ความ
เมตตา ความสงสารและเห็นใจผูอ้ ื่น นอกจากนี้ เขายังต้องการที่จะฟื้ นฟูสังคม และด้วยช่วงชี วิตของ
Hugo ได้ผา่ นเหตุการณ์ในช่วงของการปฏิวตั ิฝรั่งเศสทั้งในปี ค.ศ. 1830 และค.ศ. 1848 (วารยา บุษป
ธ ารง, 2547) จากการต่ อ สู ้ เ พื่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ซึ่ งประสบการณ์ ชี วิ ต ที่ ผ่า นมามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ประพันธ์วรรณกรรมอย่างมาก ดังจะพบได้จากภายในผลงานการประพันธ์ของ Hugo ที่มีรูปแบบ
การนาเสนอพลังของความดีที่เอาชนะความชัว่ มีการช่วยเหลือผูต้ กทุกข์ได้ยาก มีการเรี ยกร้องความ
เท่าเทียม มีการเสี ยดสี สังคม และมีแนวทางที่ตอ้ งการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าให้เกิดขึ้นในสังคม(สาร
คดี, 2557, พฤษภาคม)
นวนิ ยายที่มีสร้างชื่ อเสี ยงให้กบั Hugo ได้แก่ เรื่ อง Les Misérables (เหยื่ออธรรม) ที่ Hugo
ประพันธ์ข้ ึนเพื่อต้องการประณามความเข้มงวดที่เกิดขึ้นในสังคม และมีการแสดงให้เห็ นถึ งความ
ไม่เป็ นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม ส่ งผลให้เรื่ องราวเกิดความประทับใจและสะเทือนอารมณ์ผอู ้ ่าน จน
โด่งดังไปทัว่ โลกและต่อมาเรื่ องราวได้มีการสร้ างออกมาเป็ นละครเวทีหลากหลายครั้ง และมีการ
สร้างเป็ นภาพยนตร์ อีกหลายครั้ง นอกจากนี้ ยงั มีเรื่ อง Notre-Dame de Paris (ชายหลังคอมแห่ งนอร์
เทอร์ดาม)เป็ นต้น
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ผลงานของ Hugo ได้มีอิทธิ พลต่อนักเขียนรุ่ นหลังอย่างมาก ได้แก่ อัลแบร์ ต คามูส์, ชาร์ ลส
ดิกเก้นส์ และฟี โอดอร์ ดอสโตเยฟสกี้ นอกจากงานเขียนที่ Hugo ได้ทาเขาผูน้ ้ ี ยงั เป็ นนักต่อสู ้เพื่อ
สิ ท ธิ มนุ ษ ยชน และ Hugo ยังเป็ นนัก เขี ย นคนส าคัญที่ มีอิท ธิ พลอย่า งมากต่ อวรรณกรรมแนว
โรแมนติกในยุโรปอีกด้วย Hugo ถึงอสัญกรรมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 1885 (สารคดี, 2557,
พฤษภาคม)
บริบททางสั งคมของประเทศฝรั่งเศสในช่ วงศตวรรษที่ 19
อนุ วตั ชัย เกี ย รติ ธ รรม(มิ ถุ นายน 2543-พฤษภาคม 2544)ได้ก ล่ า วถึ ง ประเทศฝรั่ ง เศสว่า
ประเทศฝรั่ งเศสถื อเป็ นประเทศที่ มีการเปลี่ ยนแปลงทางการเมื องการปกครองอยู่ตลอด ซึ่ งการ
ปกครองที่มีรูปแบบของการที่พระมหากษัตริ ยม์ ีอานาจสู งสุ ด และมีการแบ่งชนชั้น ได้แก่ ชนชั้น
พระ จะเป็ นในส่ วนของศาสนจักรชอบใช้เงินไปก่อสร้างโบสถ์เป็ นจานวนมาก ชนชั้นเจ้านายและ
ขุนนางเป็ นกลุ่ มคนที่ มีฐานะร่ ารวย และไม่ สนใจในการลงทุ น ชอบใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย โดยชนชั้น
เจ้านายเป็ นชนชั้นที่ มี บททางการเมื อง ทางเศรษฐกิ จและทางสั งคม ส่ งผลให้เกิ ดปั ญหาในการ
ปกครองประเทศอยูเ่ สมอ (วารยา บุษปธารง, 2547) และชนชั้นสามัญ ซึ่ งชนชั้นสามัญสามารถแบ่ง
ได้ออกเป็ น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มชนชั้นกลาง กลุ่มคนงานอุตสาหกรรมและช่างฝี มือ และกลุ่ม
ชาวนาที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีฐานะพอยังชีพ ซึ่ งกลุ่มคนที่อยูใ่ นชนชั้นสามัญส่ วน
ใหญ่มีความเป็ นอยูท่ ี่ลาบาก เนื่องจากความเหลื่อมล้ าที่มีในสังคมจากการไม่มีอภิสิทธิ์ ใด ๆ และการ
ขาดหน่วยงานมาช่วยในการสงเคราะห์ และยังต้องมีการจ่ายเงิน หรื อนาผลผลิ ตทางการเกษตรมา
เป็ นค่าธรรมเนียมให้กบั กลุ่มคนในชนชั้นขุนนางที่เป็ นเจ้าของที่ดิน
ก่อนปี ค.ศ. 1789 ประเทศฝรั่งเศสมีสีธงชาติ เพียง 2 สี คือสี แดง และสี ขาว โดยความหมาย
ของธงชาติฝรั่งเศส คือ สี แดง และสี น้ าเงิน ที่หมายถึ งสัญลักษณ์ ประจากองทหารรักษากรุ งปารี ส
และต่อมาในปี ค.ศ. 1789 นายพล ลา ฟาแยตต์ มีการเพิ่มสี ขาว เพื่อจะได้เป็ นการแสดงให้เห็นถึง
สัญลักษณ์ ของความจงรักภักดี ที่มาสี ของกษัตริ ย ์ และต่อมาก็กลายเป็ นสี ของธงชาติของประเทศ
ฝรั่งเศสและใช้มาจนถึงปั จจุบนั (อนุวตั ชัยเกียรติธรรม, มิถุนายน 2543-พฤษภาคม 2544)
ก่อนที่จะมีการปฎิ วตั ิฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศสได้มีการทาสงความ 7 ปี (ค.ศ. 1756-1763)
ส่ งผลให้การค้าขายกับต่า งประเทศได้รับความกระทบอย่างงมาก และเป็ นผลให้เกิ ดการปฎิ วตั ิ
ฝรั่งเศสในเวลาต่อมา(วารยา บุษปธารง, 2547)
ช่วงการปฎิวตั ิฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789 มีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในข้อดี
มีการออกกฎหมายที่ส่งเสริ มสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน แต่ขอ้ เสี ยคือเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิ จ
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ในประเทศเป็ นอย่างมาก การส่ งสิ นค้าออกไปขายต่างประเทศถูกจากัด และถูกกีดกันทางการค้าจาก
ประเทศโดยรอบ
วารยา บุษปธารง(2547)ได้สรุ ปความสาคัญของลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศฝรั่งเศส
ในช่วงศตวรรษที่ 19 ไว้วา่ ฝรั่งเศสในช่วงเวลาดังกล่าวประชาชนมีการทาการเกษตรโดยเฉพาะการ
เพาะปลูกธัญพืชไว้เพื่อการบริ โภค มี การคมนาคมที่ ไม่สะดวกนัก และอุตสาหกรรมที่ ใช้ในการ
อุ ป โภคบริ โ ภค และสิ่ ง ทอมี ค วามส าคัญ มากกว่า สาขาอื่ น โดยฝรั่ ง เศสมี ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ เป็ นอุ ต สาหกรรมมาตลอดตั้ง แต่ ปี ค.ศ. 1770-1870 ซึ่ งในช่ ว งที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก จะพบว่าในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1850 การคมนาคมยังไม่สะดวกมากนัก และการ
ให้สินเชื่อระยะยาวก่อให้เกิดปั ญหาที่ยดื เยื้ออย่างมาก แต่เมื่อหลังจากปี ค.ศ. 1850 เป็ นต้นมาก็มีการ
แก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่ วงต้นศตวรรษ โดยในช่ วงปี ค.ศ. 1850-1870 ที่มีการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ทั้งการสร้างทางรถไฟที่เกิดขึ้นใหม่ในหลากหลายเส้นทาง โดยมีการนารถไฟที่ใช้ถ่านหิ น
มาใช้ และมีการใช้อุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานน้ า และต่อมามีการเปลี่ยนมาใช้พลังงานไอน้ าเพิ่มขึ้น
อย่างช้า ๆ โดยแห่งโรงงานของประเทศฝรั่งเศสมีอยูด่ ว้ ยกัน 4 แห่ง ได้แก่ (วารยา บุษปธารง, 2547)
1) แถบปารี ส จะมีอุตสาหกรรมประเภทสิ่ งทอ อาหาร สิ นค้าแฟชัน่ สิ่ งก่อสร้างและโลหะ
ขนาดเล็ก
2) มณฑลทางเหนื อ ได้แก่ Nord Pas-de-Calais และ Alsaceจะมีอุตสาหกรรมประเภทสิ่ งทอ
ถ่านหิ น และโลหะขนาดเล็ก
3) มณฑลบนลุ่มแม่น้ าเซน ได้แก่แถบเมืองรู องั จะมีอุตสาหกรรมประเภทสิ่ งทอ
4) แถบตะวันออกของภูเขากลางประเทศ ได้แก่แถบเมือง Le Creusot และ Saint-Etienne
จะมีอุตสาหกรรมประเภทสิ่ งทอ ถ่ายหิ น และโลหะ
นอกนี้ ยงั มีการที่มีการพัฒนาทางด้านการคมนาคม และมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม
มากขึ้นส่ งผลให้ราวปี ค.ศ. 1848 จึงได้พบว่าแรงงานที่มาจากชนบทได้มีการเคลื่ อนย้ายตัวเข้าสู่
อุตสาหกรรมในเมือง พร้ อมทั้งมีการเปิ ดโรงงานที่ทอผ้าด้วยเครื่ องจักรเกิดขึ้น (วารยา บุษปธารง,
2547)
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