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บัทคัดย่อ
งานวิจัย “การประกอบสร้างพื้นที่และภาพตัวแทนผู้หญิงในคริสต์ศตวรรษที่ 21 กับการถอดรหัส
ความหมายของสตรีไทยผ่านภาพยนตร์ฮอลลีวูด” มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) ศึกษาการประกอบสร้าง
พืน้ ทีข่ องผูห้ ญิงในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ผ่านการเล่าเรือ่ งของภาพยนตร์ฮอลลีวดู (2) ศึกษาลักษณะการน�าเสนอ
ภาพตัวแทนความเป็นผูห้ ญิงในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ทีป่ รากฏในภาพยนตร์ฮอลลีวดู้ ว่ามีลกั ษณะเป็นเช่นไร (3)
ศึกษาการอ่านความหมายของผูร้ บั สารทีเ่ ป็นผูห้ ญิงไทยเกีย่ วกับความเป็นผูห้ ญิงในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ทีถ่ กู
ส่งผ่านมาจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดโดยศึกษาการวิเคราะห์เนื้อหาจากกลุม่ ตัวอย่างภาพยนตร์ ทีอ่ อกฉายใน
ช่วงปี ค.ศ. 2001-2017 จ�านวน 12 เรื่อง ผลการศึกษาพบว่า การน�าเสนอภาพผู้หญิงกับผูช้ ายทีอ่ ยู่ร่วมกัน
ฉันท์ครู่ กั หรือสามีภรรยาของภาพยนตร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 จะมีการประกอบสร้างพืน้ ทีส่ ว่ นตัวให้ผหู้ ญิงมี
อ�านาจต่อรองเท่าเทียมกันกับผู้ชาย และน่าสังเกตว่าผู้หญิงมีแนวโน้มไม่ท�าอาหาร ส่วนในเรื่องอ�านาจต่อ
เรือนร่างของผูห้ ญิง ส่วนใหญ่ผหู้ ญิงมีอา� นาจเหนือชีวติ และร่างกายตนเองโดยสมบูรณ์ ส่วนเรือ่ งความสัมพันธ์ทางเพศ
ส่วนใหญ่เป็นเรือ่ งของความสุขความพอใจส่วนตัวของผูห้ ญิงเอง และไม่ได้ยดึ ติดกับพรหมจรรย์สา� หรับ
การประกอบสร้างพืน้ ที่ทางสังคมของผู้หญิง ภาพยนตร์ส่วนใหญ่น�าเสนออ�านาจของผู้หญิงที่อยู่เหนือผู้ชาย
ทัง้ ความเป็นผูน้ า� ในสังคม และการท�างาน เริม่ มีการประกอบสร้างพืน้ ทีใ่ หม่ๆ เชิงสังคมให้ผหู้ ญิงเป็นทางเลือก
มากขึน้ ทีส่ า� คัญพบว่าผูห้ ญิงในคริสต์ศตวรรษที่ 21 มีการต่อรองและช่วงชิงพืน้ ทีเ่ ชิงสังคมได้มากกว่าเดิม แม้ใน
สังคมทีม่ วี ฒ
ั นธรรมกระแสหลักสนับสนุนให้ผชู้ ายเป็นใหญ่ ก็จะมีการสร้างวัฒนธรรมย่อยโดยเพศหญิงขึน้ มาต่อต้าน
ส่วนเรื่องของการประกอบสร้างภาพตัวแทนของผู้หญิงพบว่า ภาพยนตร์ฮอลลีวูดในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 21 ได้น�าเสนอภาพตัวแทนความเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ทตี่ รงกันคือ ความสวย รูปร่างดีที่ค่อนไปทางผอม
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ม้ควิามเป็นตัวิของตัวิเอง มั�นใจ เป็นผิู้นำา กลั้าห้าญ กลั้าพูด กลั้าแสิดงออก ม้นำ�าใจ ศรััทำธาในตัวิเอง
สิ่วินเรัื�องของควิามสิามารัถี ต้องเป็นผิู้ห้ญิงทำ้�เก่ง ม้เป้าห้มายชุัดเจน ม้ควิามม่่งมั�น ไม่ย่อทำ้อ
อดทำน เป็นนักสิู้ แลัะม้ควิามพยายาม สิำาห้รัับการัอ่านควิามห้มายของผิู้รัับสิารัทำ้�เป็นผิู้ห้ญิงไทำย
เก้�ยวิกับควิามเป็นผิู้ห้ญิงในครัิสิต์ศตวิรัรัษทำ้� 21 ทำ้�ถีูกสิ่งผิ่านมาจากภาพยนตรั์ฮอลัลั้วิูดพบวิ่า ผิู้ชุมอ่าน
ควิามห้มายได้สิอดคลั้องกับผิู้สิรั้างภาพยนตรั์ ทำั�งยังรัู้เทำ่าทำันอ่ดมการัณิ์ทำ�้แฝังมากับภาพยนตรั์อ้กด้วิย
คำาส่ำาคัญ : พื�นทำ้�ของผิู้ห้ญิง, การัปรัะกอบสิรั้างพื�นทำ้�ของผิู้ห้ญิง, ภาพตัวิแทำนควิามเป็นผิู้ห้ญิง,
Abstract
This study has three main objectives: (1) To study the construction of women’s space in the 21st
Century through Hollywood films, (2) To study the representation of women’s images in the 21st Century
through Hollywood films, and (3) To study how Thai women decode the meaning of women represented
of women’s images in the 21st Century through Hollywood films. Content analysis was conducted on
12 Hollywood films screened during 2001-2017, namely Legally Blonde, Charlie’s Angels: Full Throttle,
Million Dollar Baby, The Devil Wears Prada, Wanted, the Blind Side, the Twilight Saga: Eclipse, Zero
Dark Thirty, The Hunger Games: Catching Fire, Begin Again, Room, and Wonder Woman (2017).
The findings show that for the couple relationship, the studied films in the 21st-century
construct women’s personal spaces with negotiated power to be equal to men. A tendency
of women who do not cook is also presented. Most women are found to have power over their
bodies completely, except in “the Devil Wears Prada,” in which the social value of slim women has power over women, leading them to lose their weight. Besides, most women perceive
sexual relations as their happiness and pleasure and do not adhere to the value of celibacy.
Regarding the construction of women’s social space, most films present women’s power over
men as a leader in society and their work. Moreover, the construction of new social spaces as
women’s alternatives is found increasingly. Importantly, women in the 21st century negotiate and
seize more social spaces. Even in the patriarchal society, sub-cultures are created by women
to oppose the great traditional culture of the society. Other interesting issues found commonly
in many films are the gigantic mobilizing power of motherhood, the perception of marriage as a
major part of women’s lives, and beauty with a good personality as a kind of women’s power.
Furthermore, the representation of women found mostly in Hollywood films in the 21st century is women’s
beauty with a slim figure, despite an introduction of a plump heroine and Asian beauty in some films. The
most presented characteristics of women are being themselves, self-confidence, leadership, bravery,
extroversion, generosity, and faith in themselves, while the capable women are also presented with their
clear goal, strong determination, persistence, patience, and being a fighter, including great endeavor.
From analyzing the decoding of the viewers who are Thai female receivers on the femininity in the
21st century through Hollywood films, it is found that mostly they have a dominant or preferred reading as
intended by the filmmakers, and can also catch up with the latent ideologies presented in the films as well.
Keywords : women’s space, the construction of women’s space, the representation of women’s images
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บทนำา
“พลัั น ทำ้� ภ าพเคลัื� อ นไห้วิปรัากฏิบนผิื น ผิ้ า สิ้ ข าวิ นอกจากเสิ้ ย งห้ั วิ เรัาะ ควิามสิน่ ก สินาน
ควิามตื�นเต้น ควิามห้วิาดกลััวิ แลัะควิามเศรั้าจะฉายขึ�นบนห้น้าของมวิลัห้มู่ผิู้ชุมห้นังแลั้วิ
นักวิิชุาการัด้านภาพยนตรั์ยังเสินอวิ่ามนต์มายาแห้่งห้นังยังเป็นเครัื�องมืออันเย้�ยมยอดทำ้�ชุ่วิย
ห้ลั่อห้ลัอมอ่ดมการัณิ์บางอย่างให้้กบั ผิูชุ้ มอย่างไม่รัเู้ นือ� รัูต้ วิั ” (กำาจรั ห้ลั่ยยะพงศ์ แลัะ สิมสิ่ข ห้ินวิิมาน, 2552)
สิืบเนือ� งจากผิูวิ้ จิ ยั สิังเกตพบวิ่าภาพยนตรั์เป็นพืน� ทำ้ทำ� ทำ�้ งั� ปรัะกอบสิรั้าง แลัะสิรั้างภาพตัวิแทำนควิามเป็น
ผิูห้้ ญิงซึ่ึง� มักจะเปลั้ย� นแปลังไปตามย่คสิมัย โดยผิูห้้ ญิงในอด้ตมักเป็นผิูห้้ ญิงทำ้อ� ยูก่ บั เห้ย้าเฝั้ากับเรัือน พืน� ทำ้ข� อง
ผิูห้้ ญิงมักจะอยูใ่ นบ้าน ในครััวิ อยูภ่ ายใต้การัปกป้อง ขณิะเด้ยวิกับทำ้ก� ถี็ กู กดข้จ� ากเพศชุาย แลั้วิแต่สิงั คมจะชุ้น� าำ
อย่างผิู้ห้ญิงจากภาพยนตรั์เรัื�อง Titanic ทำ้�จัดฉายในปี 1997 (พ.ศ.2540) เป็นเรัื�องรัาวิย้อนย่คไปใน
ปี ค.ศ.1912 จะเห้็นได้วิ่า โรัสิ เดวิิทำ บูเกเตอรั์ นางเอกของเรัื�อง ซึ่ึ�งเป็นสิาวิงามจากครัอบครััวิชุนชุั�นสิูง
เธอถีูกกำาห้นดชุ้วิิตจากแม่ของเธอ ทำ้�ต้องการับังคับให้้แต่งงานกับคู่ห้มั�นห้น่่มชุื�อ เซึ่ลัดอน นาธาน ฮ๊อคลั้�ย์
มห้าเศรัษฐ้ผิู้เห้็นแก่ตัวิ ทำั�งแม่แลัะคู่ห้มั�นของเธอต่างก็บังคับให้้เธอใชุ้ชุ้วิิตตามแบบแผินทำ้�สิังคมกำาห้นด วิ่า
สิตรั้สิูงศักดิ�ควิรัตบแต่งกับบ่รั่ษผิู้เพ้ยบพรั้อมเสิมอกัน ในภาพยนตรั์นำาเสินอภาพของผิู้ห้ญิงทำ้�ถีูกกดข้�ตั�งแต่
การัแต่งตัวิ ทำั�งน้�คนชุั�นสิูงในศตวิรัรัษทำ้� 19 นิยมให้้ผิู้ห้ญิงสิวิมเดอะ คอรั์ซึ่ิทำ (The Corset) ซึ่ึ�งเป็นเสิื�อยกทำรัง
รััดรัูปของผิูห้้ ญิง โดยจะรััดชุ่วิงลัำาตัวิ ให้้สิะโพกแลัะห้น้าอกดูเข้ารัูปเข้าทำรังขึน� เนือ� งจากในสิมัยนัน� นิยมให้้สิตรั้
ม้เอวิคอดกิวิ� แลัะอกตัง� คอรั์ซึ่ทำิ จึงถีูกปรัะดิษฐ์ขน�ึ เพือ� วิัตถี่ปรัะสิงค์ดงั กลั่าวิ แม้จะก่อให้้เกิดควิามเจ็บปวิดก็ตาม
นอกเห้นือจากการัแต่งตัวิทำ้ถี� อื เป็นตัวิอย่างของการัถีูกกดข้ทำ� เ้� ป็นรัูปธรัรัมชุัดเจนแลั้วิ ผิูห้้ ญิงยังไม่อาจเลัือกคู่
ครัองได้ตามใจ แลัะต้องทำำาตามคำาสิัง� ฝั่ายชุาย ปฏิิบตั ติ วิั อยูใ่ นกรัอบมารัยาทำงามอย่างสิตรั้ โดยเฉพาะเวิลัาเข้าสิังคม
ซึ่ึ�งเมื�อนางเอกของเรัื�องพบกับ แจ็ค ดอรั์สิัน ชุายห้น่่มยากไรั้ ผิู้ทำำาให้้เธอรัู้สิึกม้ชุ้วิิตชุ้วิา ด้วิยการัพาเธอไป
ทำำาควิามรัูจ้ กั กับการัใชุ้ชุวิ้ ติ ทำ้เ� ป็นอิสิรัะ ในภาพยนตรั์ได้นาำ เสินอฉากทำ้พ� รัะเอกของเรัือ� งสิอนนางเอกให้้ขากเสิมห้ะ
ซึ่ึง� แน่นอนวิ่าเธอไม่เคยทำำา นัน� เป็นห้นึง� ในฉากเชุิงสิัญลัักษณิ์ทำรั�้ าวิกับเป็นการัปลัดปลั่อยเธอสิูอ่ สิิ รัภาพอย่างแทำ้จรัิง
อ้กห้นึ�งตัวิอย่างจากภาพยนตรั์ในย่ค 80 คือภาพยนตรั์เรัื�อง Working Girl (1988) ซึ่ึ�งเป็นภาพยนตรั์
รั่วิมสิมัยทำ้�พื�นทำ้�ของผิู้ห้ญิงย่คนั�นจะเรัิ�มขยายจากในครััวิในบ้าน สิู่นอกบ้านมากขึ�น ด้วิยการัออกไปทำำางาน
แต่งานทำ้�ได้รัับก็ยังเป็นงานทำ้�เป็นรัองจากผิู้ชุายอยู่ด้ อย่างตัวิลัะครัทำ้�เป็นนางเอกในเรัื�องน้� เทำสิ แม็คกิลั
เลัขาน่การัสิาวิทำ้ทำ� าำ งานเก่ง แต่ไม่เคยได้รับั มอบห้มายให้้จบั งานให้ญ่ แม้เธอจะม้ควิามสิามารัถี จนโอกาสิมาถีึง
เธอเมือ� เจ้านายปรัะสิบอ่บตั เิ ห้ต่ตอ้ งเข้ารัักษาตัวิในโรังพยาบาลั เธอจึงได้มโ้ อกาสิในการัใชุ้ควิามสิามารัถีของเธอในทำ้สิ� ด่
จากโครังเรัือ� งจะเห้็นได้วิา่ การัต่อสิูใ้ นห้น้าทำ้ก� ารังานของเธอ อ่ปสิรัรัคไม่ได้อยูทำ่ ค้� วิามสิามารัถี แต่เป็นเรัือ� งเพศต่างห้าก
ยังม้ภาพยนตรั์อ้กห้ลัายเรัื�องทำ้�ทำั�งสิะทำ้อนให้้เห้็นควิามเป็นผิู้ห้ญิงในย่คสิมัยทำ้�ผิ่านมา แลัะขณิะ
เด้ยวิกับทำ้�สิะทำ้อนก็ทำำาห้น้าทำ้�ปรัะกอบสิรั้างพื�นทำ้�ของผิู้ห้ญิงทำ้�ผิู้สิรั้างต้องการัเห้็นให้้เป็นตัวิอย่างกับ
ผิู้ห้ญิงในแต่ลัะย่คด้วิยเชุ่นกัน ยกตัวิอย่างเชุ่นเรัื�อง Titanic ทำ้�กลั่าวิไปแลั้วินั�น แม้จะสิะทำ้อนภาพควิาม
เป็นผิู้ห้ญิงทำ้�ถีูกกดข้� แต่ก็พยายามปรัะกอบสิรั้างพื�นทำ้�ให้ม่ๆทำ้�เป็นอิสิรัะให้้ผิู้ห้ญิงได้เลัือกใชุ้เป็นแนวิทำาง
สิ่วินเรัื�อง Working Girl ก็ได้สิะทำ้อนให้้เห้็นภาพผิู้ห้ญิงทำำางานนอกบ้านในย่ค 80 ทำ้�เรัิ�มม้ให้้เห้็นกันมากขึ�น
แต่โดยสิ่วินให้ญ่ผิู้ห้ญิงมักจะได้ปรัะกอบอาชุ้พบางอาชุ้พ ในขณิะทำ้�ยังถีูกก้ดกันจากบางอาชุ้พ
โดยเฉพาะอย่างยิ�งการัเป็นห้ัวิห้น้างาน แต่ก็เชุ่นเด้ยวิกัน ภาพยนตรั์ได้ปรัะกอบสิรั้างพื�นทำ้�ทำางเลัือกให้้กับ
ผิู้ห้ญิงด้วิยการันำาเสินอภาพของผิู้ห้ญิงเก่งทำ้�สิามารัถีปรัะสิบควิามสิำาเรั็จในห้น้าทำ้�การังานได้ไม่เฉพาะผิู้ชุาย
ครัั�นถีึงย่ค ครัิสิต์ศตวิรัรัษทำ้� 21 ผิู้ห้ญิงเรัิ�มปรัากฏิกายในอาชุ้พทำ้�เมื�อก่อนต่างก็สิงวินไวิ้สิำาห้รัับผิู้ชุาย
มากขึน� อาทำิ อาชุ้พนักบิน อาชุ้พตำารัวิจ ห้รัือแม้แต่นกั บินอวิกาศ เป็นต้น อย่างภาพยนตรั์เรัือ� ง Gravity (2013)
นักบินอวิกาศทำ้�รัอดชุ้วิิตก็เป็นผิู้ห้ญิง สิ่วินเรัื�อง Martian (2015) ทำ้�แม้ตัวิลัะครัห้ลัักจะไม่ใชุ่ผิู้ห้ญิง แต่ก็ได้
นำาเสินอภาพผิู้ห้ญิงในฐานะห้ัวิห้น้านักบินอวิกาศทำ้�ทำั�งแกรั่งแลัะม้ควิามเสิ้ยสิลัะ แลัะทำ้�น่าสินใจไปกวิ่าคือ
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เทำพนิยายทำ้เ� ป็นตำานานเลั่าขานกันมานมนานอย่าง สิโนไวิทำ์ ตัวิลัะครัเจ้าห้ญิงสิโนไวิทำ์ทำป�้ รัากฏิในเรัือ� ง Snow
White and the Huntsman (2012) กลัับถีูกพลัิกบทำบาทำให้้จับดาบ ข้�ม้า เป็นผิู้นำาทำัพ สิ่วินเรัื�อง Beauty and
the Beast (2017) แม่โฉมงามในเทำพนิยายก็ถีูกเปลั้�ยนให้้เป็นห้ญิงสิาวิทำ้�ม้ควิามแปลัก เป็นตัวิของตัวิเอง
โดยเป็นผิู้ห้ญิงทำ้�รัักการัอ่านห้นังสิือมาก จนถีูกใครัต่อใครัมองวิ่าเป็นตัวิปรัะห้ลัาด อ้กทำั�งเธอยังเป็นผิู้ห้ญิ
งทำ้�ไม่ยอมแพ้ ทำ้�สิำาคัญ fearless (การัปรัาศจากควิามกลััวิ) กลัับเป็นค่ณิสิมบัติห้ลัักของเธอทำ้�ภาพยนตรั์
ม่ง่ นำาเสินอเป็นแนวิคิดห้ลัักของเรัือ� ง ซึ่ึง� ภาพของเธอถีูกนำาเสินอออกมาจนอาจเรั้ยกได้วิา่ ดูแกรั่งกวิ่าเจ้าชุายอสิูรัเสิ้ยอ้ก
แลัะทำ้�ไม่อาจเวิ้นจะกลั่าวิถีึง คือตัวิลัะครั Wonder Woman ทำ้�ถีูกเข้ยนไวิ้ในนิตยสิารั Filmax
นิตยสิารัเก้�ยวิกับภาพยนตรั์ ภายใต้ชุ�อื บทำควิาม Rise Of The Feminist Heroine (กฤษฏิิญา ไชุยศรั้, 2560)
วิ่าเธอได้กลัายเป็นไอดอลัห้รัือต้นแบบของผิู้ห้ญิงย่คให้ม่ กฤษฏิิญา ไชุยศรั้ เจ้าของบทำควิามยังได้กลั่าวิเน้น
ยำา� วิ่าตัวิลัะครั Wonder Woman ม้นยั ยะสิำาคัญทำ้บ� ง่ ถีึงขบวินการัสิิทำธิสิตรั้วิา่ ยังคงเคลัือ� นไห้วิไม่ห้ย่ด ห้ากยัง
เคลัือ� นไห้วิผิ่านภาพยนตรั์ซึ่งึ� เป็นสิือ� อันทำรังอิทำธิพลั ทำ้สิ� ามารัถีนำาพาอ่ดมการัณิ์ดา้ นสิตรั้กา้ วิข้ามเขตแดนไปได้ทำัวิ� โลัก
แลัะเมื�อ Wonder Woman ออกฉาย แลัะได้รัับการัต้อนรัับอย่างอบอ่่นทำั�งในแง่คำาวิิจารัณิ์ห้รัือแม้แต่
ตัวิเลัขรัายได้ทำเ้� กินควิามคาดห้มาย จึงนำามาสิูก่ ารัตัง� คำาถีามจากห้ลัายฝั่ายวิ่า เป็นไปได้ห้รัือไม่วิา่ Wonder Woman
อาจเป็นสิัญญานวิ่าคนดูอยากเห้็นผิูห้้ ญิงบนแผิ่นฟ์ิลัม์ มากขึน� ทำ่ามกลัางควิามขัดแย้งในฮอลัลั้วิดู เองในชุ่วิงทำ้�
ผิ่านมา กับทำัศนะทำ้วิ� า่ ภาพยนตรั์ทำม�้ ซึ่้ ป่ เปอรั์ฮโ้ รั่เป็นผิูห้้ ญิงนัน� ขายไม่ได้ ซึ่ึง� แน่นอนวิ่าทำัศนะดังกลั่าวิกำาลัังย้อน
แย้งกับผิลัตอบรัับบนตารัางบ็อกออฟ์ฟ์ิศ ทำ้ต� วิั เลัขรัายได้เทำให้้กบั ภาพยนตรั์ทำม�้ ต้ วิั ลัะครันำาเป็นผิูห้้ ญิง ไม่ใชุ่แต่เพ้ยง
Wonder Woman แต่รัวิมถีึงภาพยนตรั์กอ่ นห้น้าห้ลัายต่อห้ลัายเรัือ� งทำ้ต� วิั เลัขลัำา� ห้น้าภาพยนตรั์ซึ่ป่ เปอรั์ฮโ้ รั่ชุาย
ภาพเป็รียบเทียบรายได�ภาพยนตร์ที�มีตี ัวลัะครนำาเป็็นผ่้�หญิงแลัะผ่้�ช้าย

ภาพป็ระกอบจาก https://www.vox.com/2015/1/26/7874295/gender-hollywood
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ทำั�งน้�ข้อมูลัจากบทำควิาม Rise of the feminist heroine ในนิตยสิารั Filmax (กฤษฏิิญา ไชุยศรั้,
2560) ยังได้กลั่าวิถีึงถี้อยแถีลังของ กลัอเรั้ย สิไตเนม นักสิิทำธิสิตรั้ห้ญิงซึ่ึ�งเคยนำาวิันเดอรั์วิูแมน
ขึ�นปกนิตยสิารั Ms. ฉบับปฐมฤกษ์ในปี 1972 ด้วิยควิามศรััทำธาวิ่า วิันเดอรั์วิูแมนคือนักสิู้สิิทำธิสิตรั้
ตัวิจรัิง ทำั�งยังเป็นสิัญลัักษณิ์ของค่ณิค่าของควิามเป็นห้ญิงทำ้�นักสิิทำธิสิตรั้ห้ลัายคนพยายามผิลัักดัน
ให้้เกิดขึ�นในกรัะแสิสิังคม ไม่วิ่าจะเป็นควิามเข้มแข็ง การัพึ�งพาตัวิเองของผิู้ห้ญิง ควิามเป็นพ้�ห้รัือน้องสิาวิ
การัสินับสิน่นในห้มู่ผิู้ห้ญิงด้วิยกันเอง ควิามสิงบสิ่ข ห้รัือควิามเคารัพในฐานะการัเป็นมน่ษย์
ทำั�งการัลัดควิามอห้ังการัของ “ควิามเป็นชุาย” แลัะควิามเชุื�อทำ้�วิ่าควิามรั่นแรังคือห้นทำางแห้่งการัแก้ปัญห้า
นั�นเป็นอ่ดมการัณิ์เก้�ยวิกับผิู้ห้ญิงทำ้�กำาลัังถีูกปรัะกอบสิรั้างขึ�น แลั้วิบอกเลั่าผิ่านสิื�อภาพยนตรั์
จึงทำำาให้้น่าศึกษาวิ่า โดยภาพรัวิมของภาพยนตรั์ในย่คครัิสิต์ศตวิรัรัษทำ้� 21 พยายามปรัะกอบสิรั้างพื�น
ทำ้�ของผิู้ห้ญิงแลัะภาพแทำนควิามเป็นผิู้ห้ญิงสิ่วินให้ญ่ไปในทำิศทำางใด แลัะผิู้ห้ญิงไทำยทำ้�ชุมภาพยนตรั์
ได้ถีอดรัห้ัสิควิามห้มายรัวิมถีึงรัับรัู้อ่ดมการัณิ์เก้�ยวิกับผิู้ห้ญิงทำ้�กำาลัังถีูกปรัะกอบสิรั้างขึ�น แลัะบอกเลั่า
ผิ่านสิื�อภาพยนตรั์อย่างไรั เพื�อทำ้�ในอนาคตผิู้สิรั้างภาพยนตรั์ในฐานะสิื�อผิู้ม้สิ่วินในการัสิ่งผิ่าน
อ่ดมการัณิ์เก้�ยวิกับผิู้ห้ญิงจะได้ต่อยอดสิิ�งทำ้�ภาพยนตรั์ในครัิสิต์ศตวิรัรัษทำ้� 21 ได้ปูพ�นื ฐานเอาไวิ้ อ้กทำั�งกลั่่ม
สิตรั้นิยมจะได้รัู้วิ่าควิรัใชุ้ภาพยนตรั์เป็นเครัื�องมือในการัขับเคลัื�อนแลัะปฏิิรัูปควิามเป็นผิู้ห้ญิงอย่างไรัต่อไป
น้� จึ ง เป็ น ทำ้� ม าของการัศึ ก ษาเรัื� อ ง “การัปรัะกอบสิรั้ า งพื� น ทำ้� แ ลัะภาพตั วิ แทำนผิู ้
ห้ญิงในครัิสิต์ศตวิรัรัษทำ้� 21 กับการัถีอดรัห้ัสิควิามห้มายของสิตรั้ไทำยผิ่านภาพยนตรั์ฮอลัลั้วิูด”
วัตถุ่ป็ระส่งค์การวิจัย
1.เพื�อทำำาการัศึกษาการัปรัะกอบสิรั้างพื�นทำ้�ของผิู้ห้ญิงในครัิสิต์ศตวิรัรัษทำ้� 21 ผิ่านการัเลั่าเรัื�องของ
ภาพยนตรั์ฮอลัลั้วิูด
2.เพื�อศึกษาวิิเครัาะห้์ถีึงการันำาเสินอภาพตัวิแทำนควิามเป็นผิู้ห้ญิงในครัิสิต์ศตวิรัรัษทำ้� 21 ทำ้�ปรัากฏิใน
ภาพยนตรั์ฮอลัลั้วิู้ดวิ่าม้ลัักษณิะเป็นเชุ่นไรั
3.เพื�อวิิเครัาะห้์ถีึงการัอ่านควิามห้มายของผิู้รัับสิารัทำ้�เป็นผิู้ห้ญิงไทำยเก้�ยวิกับควิามเป็นผิู้ห้ญิงใน
ครัิสิต์ศตวิรัรัษทำ้� 21 ทำ้�ถีูกสิ่งผิ่านมาจากภาพยนตรั์ฮอลัลั้วิูด
นิยามีศึัพท์เฉพาะ
1.พื� น ทำ้� ข องผิู ้ ห้ ญิ ง ห้มายถีึ ง รัู ป แบบการัใชุ้ ชุ้ วิิ ต ในพื� น ทำ้� ต ่ า งๆ ของผิู ้ ห้ ญิ ง
ซึ่ึ� ง ไ ด ้ แ ก ่ “ พื� น ทำ้� ชุ้ วิิ ต สิ ่ วิ น ตั วิ ” แ ลั ะ “ พื� น ทำ้� เ ชุิ ง บ ทำ บ า ทำ ห้ น ้ า ทำ้� ทำ า ง สิั ง ค ม ”
โดยกลั่่มสิิทำธิสิตรั้ (Feminist) พบวิ่าม้การัแยก “ทำ้�บ้าน” กับ “สิาธารัณิะ” ออกจากกัน (กาญจนา
แก้วิเทำพ, 2543) อันเป็นทำ้�มาของขอบเขตพื�นทำ้�สิ่วินตัวิแลัะพื�นทำ้�เชุิงบทำบาทำห้น้าทำ้�ทำางสิังคม ดังน้�
พ่�นที�ส่่วนตัว
ทำั�งน้�พื�นทำ้�ภายในขอบเขตอาณิาบรัิเวิณิบ้านทำั�งห้มด คือ พื�นทำ้�สิ่วินตัวิในควิามห้มายเชุิงรัูปธรัรัม
ในขณิะทำ้�ควิามห้มายในแง่นามธรัรัม ห้มายถีึงตั�งแต่ในบ้าน ตลัอดจนถีึงชุ้วิิตทำางเพศด้วิย สิอดคลั้องกับ
ควิามคิดของนักคิดย่คห้ลัังสิมัยให้ม่ (Post-modernism) อย่าง M. Foucault ซึ่ึ�งสินใจแนวิคิดเรัื�องอำานาจ
วิ่าคนทำ่กคนเก้�ยวิข้องกับอำานาจอยู่เสิมอ ไม่ในฐานะ “ผิูใ้ ชุ้” ก็ในฐานะ “ผิู้ถีูกใชุ้” (กาญจนา แก้วิเทำพ, 2554)
แลัะพื�นทำ้�ทำ�้ Foucault สินใจการัใชุ้อำานาจ “รั่างกาย” (body) ของผิู้ห้ญิง อันเป็นพื�นทำ้�ทำ้�มองเห้็นได้ชุัดเจนใน
ปรัะเด็นของการัม้อาำ นาจทำ้ไ� ม่เทำ่าเทำ้ยมกันต่อ “รั่างกาย” รัะห้วิ่างชุายแลัะห้ญิง เห้็นได้จาก การัรััดเทำ้าตัง� แต่อด้ต
มาจนถีึงการับังคับให้้รัา่ งกายอ้วินผิอมตามทำ้อ� าำ นาจในสิังคมต้องการั ห้รัือแม้แต่สิทำิ ธิในการัใชุ้รัา่ งกายของผิูห้้ ญิง
ซึ่ึง� อ่ดมการัณิ์อน่รักั ษ์นยิ มได้ใชุ้อาำ นาจควิบค่มแทำนเจ้าของรั่างกายด้วิยค่านิยมเรัือ� งการัรัักษาพรัห้มจรัรัย์ เป็นต้น
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ดังนัน้ แล้วพืน้ ทีช่ วี ติ ส่วนตัวของผูห้ ญิงทีผ่ วู้ จิ ยั จะศึกษา จึงหมายรวมตัง้ แต่ในบ้าน ตลอดจนพืน้ ทีบ่ นเรือนร่าง
อันหมายรวมถึงชีวิตทางเพศด้วย
พ่�นิท่�เช้ิงบัทบัาทหนิ้าท่�ทางสังคม
ส�าหรับพืน้ ทีส่ าธารณะในความหมายเชิงรูปธรรม (กาญจนา แก้วเทพ, 2543) คือ พืน้ ทีน่ อกบริเวณบ้านออกไป
เป็นโลกนอกบ้านซึ่ึ่งยังมีความหมายในแง่นามธรรม คือ หมายรวมถึงที่ท�างาน ชีวิตทางเศรษฐกิจ การเมือง
ศาสนา ซึ่ึ่งผู้วิจัยเห็นควรเรียกว่าเป็น พื้นที่เชิงบทบาทหน้าทีท่ างสังคม
2.ผูห้ ญิงในคริสต์ศตวรรษที่ 21 หมายถึง ผู้หญิงที่อยูใ่ นช่วงสมัย ตัง้ แต่ ค.ศ. 2001 – 2017 หรือ ตัง้ แต่
พ.ศ. 2544 – 2560
3.การประกอบสร้างพืน้ ทีข่ องผูห้ ญิง หมายถึง การสร้างความหมายและตัวตนของผู้หญิงในแต่ละพืน้ ที่
ทีป่ รากฏในสือ่ ภาพยนตร์
4.ภาพตัวแทนความเป็นผูห้ ญิง หมายถึง ภาพของผูห้ ญิงในยุค ปี ค.ศ.2001 – 2017 หรือปี พ.ศ. 2544 –
2560 ทีเ่ ป็นผลลัพธ์ของการถูกประกอบสร้างในภาพยนตร์ ทัง้ ลักษณะรูปร่างทางกายภาพ (Physical body)
และรูปร่างทางสังคม (Social body) อาทิ ความเซึ่็กซึ่ี่ น่าเคารพบูชา น่าทะนุถนอม มีไว้รองรับความรุนแรง
ทัศนคติต่อตนเอง ทัศนคติต่อความสัมพันธ์หญิงชาย ทัศนะคติต่อสังคม คุณค่า ค่านิยม ความเชื่อต่างๆ
ตลอดจนอุดมการณ์ทางเพศ และบทบาทของผู้หญิงตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับสังคม
5.ภาพยนตร์ฮอลลีวดู หมายถึง ภาพยนตร์ของอเมริกาทีผ่ ลิตภาพยนตร์เป็นอุตสาหกรรม ซึ่ึง่ ปัจจุบนั รูจ้ กั กันทัว่ ไปว่า
ฮอลลีวูด (Hollywood) มีสถานที่ตั้งหลักนั้นอยู่ในนครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟัอร์เนียของสหรัฐฯ
6.การถอดรหัสความหมาย หมายถึง การตีความหมายของผู้รับสารเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงที่พบใน
ภาพยนตร์ ว่าผู้ส่งสารซึ่ึ่งในที่นี้ก็คือผู้สร้างภาพยนตร์ ต้องการจะสื่ออะไร โดยอาจมองเข้าไปถึงความตั้งใจ
ของผู้ส่งสารว่า ตัง้ ใจสื่ออารมณ์ ความรู้สึก อุดมการณ์ ค่านิยม ความคิด ความเห็น และความหมาย ฯลฯ
เกีย่ วกับความเป็นผูห้ ญิงอย่างไร ซึ่ึ่งไม่จ�าเป็นต้องตรงกับความหมายของสารที่ผสู้ ร้างภาพยนตร์ต้องการสือ่
7.ผู้หญิงไทย คือ ผูห้ ญิงไทยในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 21 ซึ่ึ่งเคยใช้เวลาว่างไปกับการเข้าชมภาพยนตร์
ฮอลลีวูดในโรงหรือในรูปของหนังแผ่น โดยเลือกแบบเจาะจงบนแนวทางการศึกษาผู้รับสารตามคุณสมบัติ
ของประชากร (Demographic categories) ให้มีอาชีพ วัย ระดับการศึกษา รายได้และภูมิล�าเนาที่ต่างกัน
จ�านวนทัง้ สิน้ 12 กลุม่ ๆ ละ 12 คน รวม 74 คน (เนือ่ งจากมีผเู้ ข้าร่วมโฟักัสกรุป� บางคนทีด่ ภู าพยนตร์หลายเรือ่ ง)
ขอบัเขตการศึกษาและระเบั่ยบัวิธ่วิจััย
1.ศึกษาเบื้องหลังภาพยนตร์ ตลอดจนบทวิจารณ์จากเอกสารหรือบทความทางอินเทอร์เนต เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์ภาพยนตร์แต่ละเรือ่ ง
2.ศึกษาภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่มีตัวละครหลักเป็นผูห้ ญิง ทีไ่ ม่ใช่ภาพยนตร์ย้อนยุค โดยไม่จ�ากัดว่าต้อง
เป็นภาพยนตร์ตระกูลใดเป็นการเฉพาะ
3.จากสื่อดีวีดีหรืออินเทอร์เนต จ�านวนทั้งสิ้น 12 เรื่อง ที่เข้าฉายในประเทศไทย ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม
ค.ศ. 2001 – 8 มิถุนายน 2017 หรือ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 – 8 มิถุนายน 2560 โดยคัด
เฉพาะภาพยนตร์ที่ท�ารายได้ในล�าดับต้นๆของแต่ละปี เมื่อเทียบกับภาพยนตร์ที่มีตัวละครหลักเป็นผู้หญิง
ด้วยกัน และเฉลีย่ ให้มสี ดั ส่วนตระกูลภาพยนตร์ทหี่ ลากหลาย จากทัง้ หมด 17 ปี เลือกมาจ�านวนทัง้ สิน้ 8 เรือ่ ง
และเลือกภาพยนตร์ที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในแต่ละปี โดยคัดเฉพาะเรื่อง
ที่มีตัวละครหลักเป็นผู้หญิง 4 เรือ่ ง เนื่องจากตลอด 17 ปี นับจากปี ค.ศ. 2001-2017 พบว่ามีภาพยนตร์ที่
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เข้าชิงรางวัลออสการ์ทมี่ ตี วั ละครหลักเป็นผูห้ ญิงมีทงั้ หมดเพียงแค่ 10 เรือ่ ง รวมภาพยนตร์ทจี่ ะศึกษาทัง้ หมด
12 เรือ่ ง ได้แก่ Legally Blonde, Charlie’s Angels: Full Throttle, Million Dollar Baby, The Devil Wears
Prada, Wanted, The Blind Side, The Twilight Saga : Eclipse, Zero Dark Thirty, The Hunger Games
: Catching Fire, Begin Again, Room, Wonder Woman (2017)
4.ศึกษาผู้รับสารที่เป็นผู้หญิงไทยในฐานะผู้ชมภาพยนตร์ โดยมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตก
ต่างคละเคล้ากัน ด้วยวิธีสัมภาษณ์กลุ่มเจาะจง (Focus Group Interview) 12 กลุ่ม ซึ่ึ่งรับชมกลุ่มละเรื่อง
จ�านวน 12 คนต่อกลุ่ม รวม 74 คน (เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมโฟักัสกรุ�ปบางคนที่ดูภาพยนตร์หลายเรื่อง)
แนิวคิดและทฤษฎี่ท่�ใช้้ในิงานิวิจััย
1.ทฤษฎีการประกอบสร้างความจริงทางสังคม (Construction of Social Reality) โดย Peter Ludwig Berger นักสังคมวิทยาชาวอเมริกัน และ Thomas Luckmann นักสังคมวิทยาชาว
อเมริกัน-ออสเตรเลียน เป็นกรอบในการวิเคราะห์ว่าผู้สร้างภาพยนตร์ประกอบสร้างความหมาย
ของ “ความเป็นจริง” ในภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับผู้หญิงในแง่มุมใดบ้าง และประกอบสร้างในลักษณะใด
2.แนวคิดเกีย่ วกับพืน้ ที่ (Space) ในสือ่ ภาพยนตร์โดย นักสังคมวิทยา ชาวฝ่รัง่ เศส ชื่อ อองรี เลอแฟับวร์
(Henri Lefebvre) มาเป็นกุญแจส�าคัญในการช่วยอ่านความหมายตัวบท ประกอบกับการใช้แนวคิดเกีย่ วกับการประกอบ
สร้างความจริงทางสังคม และแนวคิดเกีย่ วกับการเล่าเรือ่ ง มาเป็นกรอบในการร่วมวิเคราะห์การสร้างความหมายของพืน้ ที่
3.ทฤษฎีภาพตัวแทน (Representation)โดย Stuart Hall ผู้ร่วมก่อตั้ง “ศูนย์แห่งการ
ศึกษาวัฒนธรรมร่วมสมัย” ที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม เจ้าของผลงานด้านวัฒนธรรมศึกษา
จ�านวนมาก น�ามาวิเคราะห์เรื่องภาพตัวแทนของผู้หญิงในงานวิจัยชิ้นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีภาพตัวแทนเพื่อศึกษาเรื่อง “การประกอบสร้างพื้นที่ของผู้หญิงในศตวรรษที่ 21
ผ่านภาพยนตร์ฮอลลีวูด” ที่อาจหนีไม่พ้นอ�านาจแฝ่งของผู้สร้างภาพยนตร์ที่อยู่เบื้องหลังภาพที่ผู้ชมเห็น
4.แนวคิดเกีย่ วกับการเล่าเรือ่ งในภาพยนตร์ (Film Narration) โดย Nathan Abrams และ lan Bell and Jan
Udis มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์รปู แบบการเล่าเรือ่ งของภาพยนตร์ฮอลลีวดู ทีม่ ภี าพผูห้ ญิงในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 21
ปรากฏอยูว่ า่ มีโครงสร้างการเล่าเรือ่ งทีส่ ามารถให้ความหมายเกีย่ วกับการประกอบสร้างพืน้ ทีข่ องผูห้ ญิงอย่างไร
เพราะการศึกษาเรือ่ งการประกอบสร้างพืน้ ที่ จ�าเป็นต้องดูองค์ประกอบของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ในพืน้ ทีใ่ ห้รอบด้าน
5.แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคทางภาพยนตร์กับการสื่อความหมาย โดย Berger เพื่อเป็นเครื่องมือมาใช้ตี
ความหมายทัง้ ทางตรงและความหมายเชิงนัยทีผ่ สู้ ร้างภาพยนตร์ตอ้ งการน�าเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือ่ งของ
ประกอบสร้างความหมายทัง้ ในด้านพืน้ ทีแ่ ละภาพตัวแทนของผูห้ ญิงในภาพยนตร์แต่ละเรือ่ งในระดับรายละเอียด
6.แนวคิดเกีย่ วกับสือ่ มวลชนและระบบของรหัสแห่งความหมาย โดย Stuart Hall หนึง่ ในสมาชิกผูร้ ว่ มก่อตัง้
ศูนย์ศกึ ษาวัฒนธรรมแห่ง Birmingham มาใช้ในการหาระบบแบบแผน (pattern) ของการอ่านความหมายของผูร้ บั สาร
ซึ่ึ่งจะช่วยให้ผู้วิจัยจัดหมวดหมูข่ องความหมายอันหลากหลายออกเป็นชุดๆ แล้วจึงสังเคราะห์เป็น Stock of
knowledge ส�าหรับการประกอบสร้างความหมายเกีย่ วกับผูห้ ญิงในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ส�าหรับหญิงไทยต่อไป
วิธก่ ารดำาเนิินิการวิจััย
การวิจัยเรื่อง “การประกอบสร้างพื้นที่และภาพตัวแทนผู้หญิงในคริสต์ศตวรรษที่ 21 กับการถอด
รหัสความหมายของผู้หญิงไทยผ่านภาพยนตร์ฮอลลีวูด” ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
เพื่อวิเคราะห์การประกอบสร้างพื้นที่ของผู้หญิงที่แฝ่งเร้นอยู่ในสื่อภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่เข้าฉายใน
ประเทศไทย โดยจะใช้เทคนิคแบบการวิเคราะห์ตัวบท (textual analysis) โดยจะศึกษาทั้งจาก
ภาพยนตร์กลุม่ ตัวอย่างทีผ่ วู้ จิ ยั จะรวบรวมในรูปแบบวีดทิ ศั น์ และผูร้ บั สารทีไ่ ด้ชมภาพยนตร์ทผี่ วู้ จิ ยั เลือกศึกษา
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ผลการวิจััยและการอภิปรายผล
วัตถุุประสงค์ท่� 1 เพ่�อศึกษาการประกอบัสร้างพ่�นิท่�ของผู้หญิงในิคริสต์ศตวรรษท่� 21 ผ่านิการ
เล่าเร่�องของภาพยนิตร์ฮอลล่วูด
หัวใจหลักของการศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่เป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องอ�านาจโดยตรง เนื่องจาก (ธ�ารง
จิตตะปะสาทะ, 2553). ทุกพื้นที่ในสังคมสามารถถูกประกอบสร้างขึ้นเป็นพื้นที่ทางสังคมได้ทั้งสิ้น หากมี
ปฏิบตั กิ ารทางสังคมต่างๆเกิดขึน้ ในบริเวณดังกล่าว ซึ่ึง่ เราสามารถพบเห็นได้ในชีวติ ประจ�าวัน เช่น ใต้สะพานลอย
ในห้างสรรพสินค้า ริมชายหาด เป็นต้น พืน้ ทีจ่ งึ ไม่ได้เป็นเพียงลักษณะทางภูมศิ าสตร์เท่านัน้ แต่เป็นพืน้ ทีท่ าง
สังคมทีถ่ กู ผลิตและผลิตซึ่�า้ ตามแต่อา� นาจของกลุม่ ผูส้ ร้าง ในแต่ละช่วงเวลา แต่ละยุคสมัย และแต่ละวัฒนธรรม
เช่นครัง้ หนึง่ ร้านกาแฟั เคยเป็นเพียงร้านทีข่ ายกาแฟัให้ผคู้ นไปนัง่ ดืม่ ดืม่ เสร็จก็จากไป แต่ปจั จุบนั ร้านกาแฟั
หลายๆร้านได้กลายเป็นสถานทีใ่ ช้เวลาว่างแสดงตัวตนของคนรุน่ ใหม่ทมี่ ฐี านะ เป็นต้น ซึ่ึง่ นัน่ แสดงให้เห็นถึง
ปฏิบตั กิ ารทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ โดยกลุม่ อ�านาจต่างๆ ทีเ่ ข้ามาใช้พนื้ ทีเ่ พือ่ แสวงหาผลประโยชน์ทแี่ ตกต่างกันออกไป
การจะสรุปผลการวิจยั ในประเด็นการประกอบสร้างพืน้ ทีข่ องผูห้ ญิงในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ผ่านการเล่าเรือ่ งของ
ภาพยนตร์ฮอลลีวดู จึงต้องมุง่ เป้าไปทีเ่ รือ่ งของอ�านาจว่าผูห้ ญิงมีอา� นาจอย่างไรในแต่ละพืน้ ที่ ซึ่ึง่ ผลการวิจยั
ด้านการประกอบสร้างพืน้ ทีใ่ นเชิงสังคม จะท�าให้เห็นภาพชัดทีส่ ดุ ในเรือ่ งของอ�านาจ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นา� ผลวิจยั
ในส่วนของการประกอบสร้างพืน้ ทีใ่ นเชิงสังคมมาน�าเสนอภาพรวมให้เห็นทัง้ ในด้านพืน้ ทีส่ ว่ นตัวและพืน้ ทีท่ างสังคม ดังนี้
พ่�นิท่�ส่วนิตัว
หากพืน้ ทีส่ ว่ นตัวเป็นพืน้ ทีใ่ นบ้านทีผ่ หู้ ญิงอยูใ่ นฐานะลูก อ�านาจจะอยูท่ พี่ อ่ หรือแม่ เท่าๆ กับทีพ่ อ่ กับแม่
ให้อา� นาจสุดท้ายในการตัดสินใจอยูก่ บั ลูกสาว มีเพียง Room และ Hunger Game ทีอ่ า� นาจหลักอยูท่ ลี่ กู สาว
แต่หากเป็นพืน้ ทีส่ ว่ นตัวในลักษณะการอยูร่ ว่ มกันฉันท์ครู่ กั หรือสามีภรรยา จะอยูใ่ นลักษณะมีอา� นาจต่อรอง
เท่าเทียมกัน และน่าสังเกตว่าผูห้ ญิงในยุคคริสศตวรรษที่ 21 ทีน่ า� เสนอผ่านภาพยนตร์ฮอลลีวดู จะมีแนวโน้มไม่ทา� อาหาร
ส่วนในเรื่องอ�านาจต่อเรือนร่างของตนเอง ส่วนใหญ่มีอ�านาจเหนือร่างกายตนเองโดยสมบูรณ์
ทุกตัวละครเอกที่เป็นหญิงจากทุกเรื่องต่างรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชีวิตและร่างกาย ทั้งนี้มีเพียงเรื่อง
Devil Wear Prada ที่อ�านาจสังคมเกี่ยวกับรสนิยมเรื่องผู้หญิงผอมคือผู้หญิงสวย มีอ�านาจให้
ผู้หญิงในเรื่องต้องลดความอ้วน ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศเป็นเรื่องของความพอใจของผู้หญิงเอง
ยกเว้นเรื่อง Twilight ที่ชูประเด็นการรักษาพรหมจรรย์ และเรื่อง Room ซึ่ึ่งเป็นกรณีถูกคุกคามทางเพศ
พ่�นิท่�ทางสังคม
ภาพยนตร์สว่ นใหญ่นา� เสนออ�านาจทีอ่ ยูเ่ หนือผูช้ ายของผูห้ ญิง ทัง้ ความเป็นผูน้ า� ในสังคม และการท�างาน
ทีผ่ หู้ ญิงมีความสามารถไม่ดอ้ ยไปกว่าผูช้ าย จะมีเพียง Twilight ทีใ่ ห้อา� นาจผูช้ ายอยูเ่ หนือผูห้ ญิงอย่างชัดเจน
ส่วนเรือ่ ง Hunger Game และ Chalie’s Angel ดูเผินๆ เหมือนผูห้ ญิงมีอา� นาจเหนือผูช้ าย แต่สดุ ท้ายผูท้ อี่ ยูเ่ บือ้ ง
หลังก็คอื ผูช้ าย ส่วนข้อสังเกตทีน่ า่ สนใจทีต่ รงกันหลายเรือ่ งคือ พลังขับเคลือ่ นทีย่ งิ่ ใหญ่ของอ�านาจแห่งความเป็น
แม่ การให้ความส�าคัญกับการแต่งงานส�าหรับชีวติ ผูห้ ญิง และความสวยบุคลิกดีคอื อ�านาจอย่างหนึง่ ของผูห้ ญิง
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วัตถุุประสงค์ท่� 2 เพ่�อศึกษาวิเคราะห์ถุึงการนิำาเสนิอภาพตัวแทนิความเป็นิผู้หญิงในิ
คริสต์ศตวรรษท่� 21 ท่�ปรากฏิในิภาพยนิตร์ฮอลล่วู้ดว่าม่ลักษณะเป็นิเช้่นิไร
ภาพยนตร์ทงั้ 12 เรือ่ งได้นา� เสนอภาพตัวแทนความเป็นผูห้ ญิงทีต่ รงกันคือ ความสวย ซึ่ึง่ ส่วนใหญ่ตอ้ งมี
รูปร่างดีทคี่ อ่ นไปทางผอม จะมีเพียงตัวละครดีแลนจากภาพยนตร์เรือ่ ง Chalie’s Angel และแคตนิส จาก Hunger
Game ทีค่ อ่ นข้างจะอวบ ซึ่ึง่ เป็นการน�าเสนอความสวยทีห่ ลากหลายมากขึน้ แม้แต่ความสวยแบบเอเชียของ
อเล็กซึ่์ใน Chalie’s Angel ส่วนเรือ่ งนิสยั ใจคอ จะมีความเป็นตัวของตัวเอง มัน่ ใจ มีความเป็นผูน้ า� กล้าหาญ กล้าพูด
กล้าแสดงออก มีนา�้ ใจ ศรัทธาในตัวเอง และรักในเพือ่ นมนุษย์ ส่วนเรือ่ งของความสามารถ ต้องเป็นผูห้ ญิงทีเ่ ก่ง
บางเรือ่ งอาจจะเป็นท�างานเก่ง บางเรือ่ งเก่งเรือ่ งการต่อสู้ และจุดทีเ่ น้นย�า้ อย่างเข้มข้นคือภาพตัวแทนของผูห้ ญิง
จากภาพยนตร์ฮอลลีวดู จะต้องเป็นคนทีม่ เี ป้าหมายชัดเจน มีความมุง่ มัน่ ไม่ยอ่ ท้อ อดทน เป็นนักสู้ มีความพยายาม
และประเด็นทีเ่ สริมเข้ามาแม้จะเป็นไม่กเี่ รือ่ งแต่ทรงพลังคือ การเป็นผูห้ ญิงทีข่ บั เคลือ่ นชีวติ ด้วยพลังแห่งความเป็นแม่
วัตถุุประสงค์ท่� 3 เพ่�อวิเคราะห์ถุึงการอ่านิความหมายของผู้รับัสารท่�เป็นิผู้หญิงไทยเก่�ยวกับัความ
เป็นิผู้หญิงในิคริสต์ศตวรรษท่� 21 ท่�ถุูกส่งผ่านิมาจัากภาพยนิตร์ฮอลล่วูด
จากการศึกษาว่าผู้ชมที่เป็นผู้หญิงได้ซึ่ึมซึ่ับอุดมการณ์และรับรูเ้ กี่ยวกับภาพตัวแทนของผู้หญิงที่ผู้สร้าง
ภาพยนตร์ฮอลลีวดู สือ่ สารส่งมาอย่างไร พบว่าผูช้ มมีการอ่านความหมายเกีย่ วกับภาพตัวแทนสอดคล้องกับภาพตัวแทน
ของผูห้ ญิงทีค่ น้ พบในวัตถุประสงค์ที่ 2 คือ สวย รูปร่างดีทคี่ อ่ นไปทางผอม ส่วนเรือ่ งนิสยั ใจคอ มีความเป็นตัวของตัวเอง
มัน่ ใจ มีความเป็นผูน้ า� กล้าหาญ กล้าพูด กล้าแสดงออก มีนา�้ ใจ ศรัทธาในตัวเอง และรักในเพือ่ นมนุษย์ นอก
จากนัน้ ต้องเป็นผูห้ ญิงทีเ่ ก่ง มีเป้าหมายชัดเจน มีความมุง่ มัน่ ไม่ยอ่ ท้อ อดทน เป็นนักสู้ และมีความพยายาม
ส่วนการอ่านความหมายด้านอุดมการณ์หรือสารที่ผู้ชมได้รับจากภาพยนตร์ เมื่อผู้ชมผู้หญิงไทยอ่าน
ความหมายเกีย่ วกับ “ผูห้ ญิง” ผ่านภาพยนตร์ทไี่ ด้รบั ชม แนวคิดเหล่านัน้ ก็จะถูกสังเคราะห์ให้กลายเป็น Stock
of knowledge ส�าหรับการประกอบสร้างความหมายเกี่ยวกับผู้หญิง ซึ่ึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมเฉพาะประเด็นที่
เกีย่ วกับความเป็นผูห้ ญิงโดยตรง และมีการน�าเสนอทีส่ อดคล้องใกล้เคียงกันจากหลายๆ เรือ่ ง มาสรุปไว้ ดังนี้
1.ภาพยนตร์หลายเรื่องได้สะท้อนว่าสังคมให้ความส�าคัญกับเรื่องที่ผู้หญิงจะต้องแต่งงาน ทั้งนี้ผู้ชม
เห็นว่าการให้ความส�าคัญกับเรือ่ งการแต่งงานในฐานะเป้าหมายส�าคัญของชีวิต ผูช้ มไม่ได้เห็นคล้อย และ
มองว่าการแต่งงานไม่ใช่จดุ สิน้ สุดของชีวติ ถ้าเจอคนดีคนทีใ่ ช่ การแต่งงานก็เป็นเรือ่ งดี แต่ถา้ ยังไม่เจอคนทีด่ ี
ก็ไม่ควรดิ้นรนจะแต่งให้ได้เพียงเพราะต้องการขึ้นชื่อว่าได้แต่งงาน และยังเห็นว่าการแต่งงานไม่ใช่เรื่อง
ส�าคัญส�าหรับผู้หญิง ถ้ามีงานมีเงิน ก็หาความสุขอย่างอื่นให้ตัวเองได้ หรือแม้แต่การมีคนรักก็ไม่ใช่เรื่อง
จ�าเป็น แต่ควรมีเพื่อน ไม่ควรอยู่อย่างโดดเดี่ยว
ทั้งนี้ในเรื่องการแต่งงานอีกเช่นกันที่มีภาพยนตร์บางเรื่องน�าเสนอว่าการแต่งงานไม่ใช่เครื่อง
การันตีของความรักแบบชั่วนิรันดร์ โดยผู้ชมก็เห็นด้วยอย่างมาก และมองว่าค�าว่าตลอดไปไม่ใช่
สูตรตายตัวของความรัก เพราะสุดท้ายก็ต้องตายจากกัน ที่ส�าคัญผู้หญิงไม่ควรเอาความสุขของ
ตัวเองไปขึ้นอยู่กับผู้ชาย รักใครก็ควรรักตัวเองด้วย และมองว่าความรักหนึ่งเมื่อจบลงด้วยความไม่
สมหวัง ก็เป็นเพียง Chapter หนึง่ หรือช่วงชีวติ คนเราบทหนึง่ ทีจ่ บลงเท่านัน้ ผูช้ มมีความเห็นว่า “ไม่มกี อ็ ยูไ่ ด้
ถ้ามีแล้วไม่ดี สู้อยู่คนเดียวดีกว่า” แค่รักตัวเองและเดินหน้าต่อไป ความโสดท�าให้ผู้หญิงเป็นอิสระ
ท�าให้มโี อกาสเป็นตัวของตัวเอง ได้มเี วลาท�าอะไรทีต่ อ้ งการท�ามากมาย และเชือ่ ว่าผูห้ ญิงสามารถใช้ชวี ติ ล�าพังได้
นอกจากนีย้ งั เห็นว่าการหย่าร้างเป็นเรือ่ งธรรมดา หากไปกันไม่ได้ และการมีครอบครัวใหม่ของผู้หญิงก็
เป็นเรือ่ งธรรมดาอีกเช่นกัน นอกจากนัน้ ยังได้ตวั อย่างการมีครอบครัวใหม่พร้อมกับชีวติ ทีด่ ขี นึ้ จากในภาพยนตร์
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2.ผู้ชมได้ข้อคิดว่าบางทีความรู้สึกแรกที่ว่าใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ เหมือนกับหลายๆเรื่องได้น�าเสนอวว่า
คนแรกทีช่ อบและคิดว่าใช่ ต่อมาอาจจะไม่ใช่ ไม่ได้หมายความถึงคนรักอย่างเดียว อาจเป็นเรื่องอื่นๆ ด้วย
3.ผู้หญิงก็สามารถเป็นผู้น�าได้ ไม่ต้องพึ่งพาผู้ชาย
4.ผูช้ มได้รบั อุดมการณ์ทเี่ กีย่ วกับการสูเ้ พือ่ ฝ่ัน ต้องมีเป้าหมายทีช่ ดั เจน แม้จะมีอปุ สรรคมากมายแค่ไหน ก็ตอ้ งไม่ทอ้ แท้
ต้องไม่หยุดสู้ อย่างไรก็ตามผูช้ มเห็นว่าผูห้ ญิงไม่ควรมีเป้าหมายอย่างเดียวในชีวติ และยึดมัน่ ถือมัน่ จนลืมจัดสมดุล
ชีวติ ควรให้ความส�าคัญของทัง้ เรือ่ งงานและเรือ่ งส่วนตัวไปพร้อมกัน ทีส่ า� คัญควรมีเป้าหมายหลักเป้าหมายรองไว้ดว้ ย
5.ผูช้ มได้รับสารเรื่องการที่ผู้ชายท�ากับข้าว ผู้หญิงไม่ท�ากับข้าวว่าเป็นเรื่องปกติของปัจจุบันนี้ และมอง
ว่าการที่ผู้หญิงไม่ท�ากับข้าวไม่ใช่เรื่องของความบกพร่องแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังมองว่า “ผูห้ ญิงยุคใหม่”
ควรจะมีการงานที่ดี ดูแลครอบครัวได้ดี แต่ต้องไม่ใช่ช้างเท้าหลัง ดูแลครอบครัวแต่ไม่จ�าเป็นต้องท�ากับข้าว
หรืองานบ้าน โดยเฉพาะประเด็นการท�ากับข้าว ผู้ชมเห็นว่า “เรื่องท�ากับข้าว ควรเป็น Activity ไม่ใช่หน้าที่”
6.ผูช้ มสตรีไทยได้แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งรอยสักว่า เมือ่ อยูบ่ นเรือนร่างของผูห้ ญิงในภาพยนตร์
อาจดูสวยงาม แต่ยงั เห็นว่าผูห้ ญิงไม่ควรมีรอยสัก ดูไม่เรียบร้อย ดูรกและแรงเกินไป เยอะจนน่ากลัว ไม่คดิ จะสักตาม
7.ผู้ชมเห็นว่าการมีรูปร่างผอม จะท�าให้แต่งตัวสวย แต่ก็ไม่ใช่ความจ�าเป็น อวบก็สวยได้ โดย
มองว่าผู้หญิงเป็นเพศที่มีส่วนเว้าส่วนโค้งสวยงามอยู่แล้ว และหากมีการแต่งกายที่เปิดเผยเนื้อหนังก็
เห็นว่าเป็นการอวดความงามแห่งเพศ ไม่ได้มองว่าเป็น male gaze หรือเป็นการเอาใจสายตาผู้ชาย
นอกจากนีจ้ ากการชมภาพยนตร์ทา� ให้ผชู้ มคิดได้วา่ ผูห้ ญิงควรดูแลตัวเองให้ดดู ดี สู วยตลอด ไม่ใช่แค่เพือ่ ตัวเอง
แต่ลกู และสามีกน็ า่ จะภูมใิ จว่ามีแม่หรือภรรยาดูดี ทีส่ า� คัญการมีบคุ ลิกดี แต่งตัวสวยเป็นอ�านาจอย่างหนึง่ ของผูห้ ญิง
8.อีกประเด็นหนึง่ ทีผ่ ชู้ มให้ความสนใจหลังจากชมภาพยนตร์คอื มุมมองต่อความบริสทุ ธิข์ องผูห้ ญิง ผูช้ มรูส้ กึ ชืน่ ชม
เห็นเป็นเรือ่ งน่ารัก หากแต่ไม่คดิ จะยึดมัน่ หรือมองว่าเป็นสิง่ ก�าหนดคุณค่าของผูห้ ญิง ทัง้ ยังมีความเห็นว่าใน
โลกความเป็นจริง ผูห้ ญิงควรได้มโี อกาสลองอยูด่ ว้ ยกัน ลองใช้ชีวติ ด้วยกันก่อน ถ้าไปกันได้ ค่อยร่วมชีวติ กัน
9.ผู้ชมได้รับสารเกี่ยวกับความเป็นแม่ที่แข็งแกร่ง ตลอดจนพลังแห่งความเป็นแม่ที่ขับเคลื่อนให้ชีวิต
เป็นไปในทิศทางที่ดี
10.ผู้ชมเห็นว่าภาพยนตร์หลายเรื่องหลุดออกจากวาทกรรมชายเป็นใหญ่แล้ว แต่ก็ยังมีบางเรื่อง
ที่ยังมีแนวความคิดแบบปิตาธิปไตยอยู่ ได้แก่ เรื่อง Chalie’s Angle , Hunger Game และ Twilight
อภิปรายผล
จากการศึกษาเรือ่ งการประกอบสร้างพืน้ ทีแ่ ละภาพตัวแทนผูห้ ญิงในคริสต์ศตวรรษที่ 21 กับการถอดรหัส
ความหมายของผูห้ ญิงไทยผ่านภาพยนตร์ฮอลลีวดู พบประเด็นต่างๆ ทีน่ า่ สนใจ ทีส่ ามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1.ด้านพืน้ ทีส่ ว่ นตัว เมือ่ เทียบกับเมือ่ ก่อนทีภ่ าพยนตร์มกั สือ่ สารให้เห็นว่าทีท่ างของผูห้ ญิงคือในบ้านและ
ในครัว ตัวละครหญิงในอดีตมักเป็นผูห้ ญิงทีอ่ ยูก่ บั เหย้าเฝ่้ากับเรือน พืน้ ทีข่ องผูห้ ญิงมักจะ อยูภ่ ายใต้การปกป้อง
และถูกกดขี่จากเพศชาย แต่จากผลการศึกษาการประกอบสร้างพื้นที่ส่วนตัวของผู้หญิงในยุค
คริสศตวรรษที่ 21 ที่น�าเสนอผ่านภาพยนตร์ฮอลลีวูด กลับพบว่าการอยู่ร่วมกันฉันท์คู่รักหรือสามีภรรยา
ในบ้าน จะอยู่ในลักษณะมีอ�านาจต่อรองเท่าเทียมกันทั้งชายและหญิง สวนทางกับแนวคิดสังคมแบบชาย
เป็นใหญ่ (Partriarchal Society) อย่างในอดีต และพบข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าผู้หญิงในยุคคริสศตวรรษที่
21 ทีน่ า� เสนอผ่านภาพยนตร์ฮอลลีวูดจะมีแนวโน้มไม่ท�าอาหาร หรือแม้แต่ทา� งานบ้าน อย่างภาพยนตร์เรือ่ ง
Blind Side ลีห์แอนน์จะซึ่ือ้ อาหารเข้ามาจัดจานเท่านั้น แคตนิสใน The Hunger Game ก็ออกไปล่าสัตว์
มาให้แม่และน้องประกอบอาหาร เบลล่าจาก The Twilight ไม่ท�างานบ้าน แต่เป็นพ่อของเธอที่เป็นฝ่่ายท�า
หรือแม้กระทั่งแอนเดรียจาก Devil Wear Prada นอกจากไม่ท�าอาหารแล้ว ผู้ที่ท�าอาหารคือ
เนท ชายคนรักของเธอ เป็นการเปลีย่ นแปลงวิธกี ารน�าเสนอภาพของผูห้ ญิงด้านพืน้ ทีส่ ว่ นตัวต่างไปจากอดีตทีผ่ า่ นมา
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2.ด้านพื้นที่บนเรือนร่างของผู้หญิง จากภาพยนตร์ทั้ง 12 เรื่อง พบว่าภาพยนตร์ส่วนใหญ่ ผู้หญิง
มีอ�านาจเหนือร่างกายตนเองโดยสมบูรณ์ ทุกตัวละครเอกที่เป็นหญิงต่างรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชีวิต
และร่างกาย โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ จะเห็นได้ว่าผู้หญิงจะอยู่ในฐานะ “ผู้ใช้” ร่างกาย
ด้วยการมองว่าผู้หญิงมีสิทธิ์ในการใช้ร่างกายในการมีเพศสัมพันธ์เพื่อความสุขและความพอใจของผู้หญิง
เอง ยกเว้นเรื่อง The Twilight เรื่องเดียวที่ยังคงน�าเสนออุดมการณ์อนุรักษ์นิยมที่ใช้อ�านาจควบคุมแทนเจ้า
ของร่างกายด้วยค่านิยมเรื่องการรักษาพรหมจรรย์ ทั้งนี้ไม่นับเรื่อง Room ซึ่ึ่งถือเป็นกรณีถูกคุกคามทางเพศ
ส่วนเรือ่ ง Devil Wear Prada ก็ถอื เป็นเรือ่ งเดียวทีย่ งั อยูภ่ ายใต้อา� นาจสังคมเกีย่ วกับรสนิยมเรือ่ งผูห้ ญิงผอมคือ
ผูห้ ญิงสวย จนอาจเรียกได้วา่ สังคมบังคับให้รา่ งกายของแอนเดรียต้องผอม จึงจะได้รบั การยอมรับจากผูค้ นรอบข้าง
อย่างไรก็ตาม ถือได้ว่าภาพยนตร์ฮอลลีวูดในคริสต์ศตวรรษที่ 21 มีแนวโน้มน�าเสนออ�านาจของ
ผู้หญิงเหนือเรือนร่างตนเองมากขึ้น จนอาจเรียกได้ว่าเท่าเทียมกับผู้ชาย ที่ในอดีตมีอ�านาจที่ไม่เท่าเทียม
กันต่อการใช้ “ร่างกาย” ระหว่างชายและหญิง โดยร่างกายผูห้ ญิงมักจะอยูใ่ นฐานะ “ผูถ้ กู ใช้” มากกว่า “ผูใ้ ช้”
ส่วนมุมมองการน�าเสนอเนื้อหนังของผู้หญิงตามทฤษฎีภาพยนตร์ของ Laura Mulvey ว่าด้วยเรื่อง
The Male Gaze Theory หรือการจ้องมองของผู้ชายผ่านสื่อภาพยนตร์ ที่มีการวิเคราะห์บนฐานคิดที่ว่า
ภาพยนตร์เป็นสื่อที่ผลิตโดยผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการเล่าเรื่องด้วยภาพผ่านภาพยนตร์ จึงเป็นการ
สะท้อนภาพในมุมมองของผู้ชายในฐานะที่เป็นผู้ผลิตสือ่ โดยมีผู้หญิงเป็นวัตถุแห่งการจับจ้อง (The object
of the gaze) ยังคงมีให้เห็นจากภาพยนตร์เรื่อง Chalie’s Angel ที่ก�ากับโดย แม็กจี ผู้ก�ากับชาย ที่มีการ
น�าเสนอเรือนร่างของนาตาลี และเมดิสันด้วยการ Close Up และเน้นท่วงท่าการเคลื่อนไหวด้วยภาพ Slow
Motion แต่กเ็ ป็นเพียงเรือ่ งเดียวทีพ่ บ ส่วนอีกเรือ่ งคือเรือ่ ง Wonder Woman ทีช่ ดุ ของชาวอเมซึ่อน โดยเฉพาะ
ไดอาน่ามีการเปิดเผยเนือ้ หนัง เป็นไปได้เป็นเพียงการเคารพต่อต้นฉบับทีเ่ ป็นการ์ตนู ทีถ่ กู วาดโดยผูช้ ายเท่านัน้
3.ด้านพื้นที่เชิงสังคม จากภาพยนตร์ในยุค 80 อย่างเรือ่ ง Working Girl (1988) ซึ่ึ่งเป็นภาพยนตร์
ร่วมสมัยที่พื้นที่ของผู้หญิงยุคนั้นจะเริ่มขยายจากในครัวในบ้าน สู่นอกบ้านมากขึ้น ด้วยการออกไปท�างาน
แต่งานทีไ่ ด้รบั ก็ยงั เป็นงานทีเ่ ป็นรองจากผูช้ ายอยูด่ ี โดย เทส แม็คกิล นางเอกในเรือ่ งท�างานเป็นเลขานุการทีท่ า� งานเก่ง
แต่ไม่เคยได้รับมอบหมายให้จับงานใหญ่ แม้เธอจะมีความสามารถ จะเห็นได้ว่าภาพยนตร์ในยุค
80 เริ่มมีการประกอบสร้างพื้นที่ใหม่ๆ เชิงสังคมให้ผู้หญิงได้เลือกใช้เป็นแนวทาง ด้วยการ
สะท้อนภาพผู้หญิงท�างานนอกบ้านที่เริ่มมีให้เห็นกันมากขึ้นก็จริง แต่โดยส่วนใหญ่ผู้หญิงมักจะได้
ประกอบอาชีพบางอาชีพ ในขณะที่ยังถูกกีดกันจากบางอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นหัวหน้างาน
แต่ถ้าเปรียบเทียบกับผลการวิจัยเรือ่ งการประกอบสร้างพื้นทีแ่ ละภาพตัวแทนผู้หญิงในคริสต์ศตวรรษที่ 21
กับการถอดรหัสความหมายของผูห้ ญิงไทยผ่านภาพยนตร์ฮอลลีวดู พบว่าผูห้ ญิงในคริสต์ศตวรรษที่ 21 มีการ
ต่อรองและช่วงชิงพื้นที่เชิงสังคมได้มากกว่า ทั้งที่แบบแผนพฤติกรรมและวัฒนธรรมกระแสหลักสนับสนุน
ให้ผชู้ ายเป็นใหญ่ ก็จะมีการสร้างวัฒนธรรมย่อยโดยเพศหญิงขึน้ มาต่อต้าน เพือ่ ให้เพศชายยอมรับวัฒนธรรม
ของเพศหญิง โดยมีการแสดงพฤติกรรมตอบโต้วฒ
ั นธรรมกระแสหลักทีค่ รอบง�าอยูผ่ า่ นภาพยนตร์หลายเรือ่ ง
อาทิ เรือ่ ง Million Dollar Baby ก็ได้มกี ารประกอบสร้างพืน้ ทีท่ างเลือกให้กบั ผูห้ ญิงมากขึน้ อย่างการทีแ่ ม็กกี้
นางเอกของเรื่องพยายามช่วงชิงพื้นที่เชิงสังคมที่มองว่าผู้หญิงไม่เหมาะกับอาชีพนักมวย ซึ่ึ่งในเรื่องแม็กกี้
ต้องต่อสู้ตอบโต้กับกระแสสนับสนุนชายเป็นใหญ่อยู่เกือบตลอดทัง้ เรื่อง หรืออย่างเรื่อง Zero Dark Thirty
มายานางเอกของเรือ่ งก็แสดงพฤติกรรมตอบโต้วฒ
ั นธรรมชายเป็นใหญ่ดว้ ยความเชือ่ มัน่ แล้วอ�านาจของเธอก็อยู่
เหนือผูช้ ายทีเ่ ป็นทัง้ เพือ่ นร่วมงานและหัวหน้างาน จนเธอประสบความส�าเร็จพิชติ ภารกิจได้ในทีส่ ดุ หรือแม้แต่เรือ่ ง
Legally Blonde ทีแ่ อลวูดส์นางเอกของเรือ่ งสามารถเปิดพืน้ ทีใ่ หม่ของผูห้ ญิงด้วยการเป็นทนายความเทียบเท่าผูช้ าย
ทัง้ ยังท�าลาย Stereo Type เรือ่ งทีค่ นมักมองว่าผูห้ ญิงสวยจะโง่ลงได้ ส่วนเรือ่ งการเป็นหัวหน้างาน ภาพยนตร์เรือ่ ง
Devil Wear Prada ก็สะท้อนให้เห็นว่าผูห้ ญิงก็เป็นหัวหน้างานได้ แม้จะไม่ประสบความส�าเร็จในเรือ่ งส่วนตัวก็ตาม
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เหล่านีล้ ว้ นสะท้อนให้เห็นว่าตัวละครหญิงในหลายๆเรือ่ งพยายามหนีจากข้อจ�ากัดต่างๆ และพยามค้นหาพืน้ ทีท่ าง
สังคมในการสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่ึง่ ต่างไปจากความคาดหวังทีว่ ฒ
ั นธรรมกระแสหลักแบบชายเป็นใหญ่กา� หนด
เป็นการต่อต้าน ต่อรอง การช่วงชิงพืน้ ทีเ่ พือ่ สร้างความหมายและตัวตนทีต่ า่ งออกไปของผูห้ ญิงในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ทีม่ ี
แนวโน้มจะมีการเปิดพืน้ ทีใ่ หม่ๆเชิงสังคมให้กบั ผูห้ ญิงมากขึน้ ในหลายๆ บทบาท โดยภาพยนตร์สว่ นใหญ่ทนี่ า� มาศึกษา
ได้ น� า เสนออ� า นาจที่ อ ยู ่ เ หนื อ ผู ้ ช ายของผู ้ ห ญิ ง ทั้ ง ความเป็ น ผู ้ น� า ในสั ง คม และการท� า งาน
4.ด้านภาพตัวแทน จากผลการวิจยั เรือ่ งการประกอบสร้างพืน้ ทีแ่ ละภาพตัวแทนผูห้ ญิงในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 21 กับการถอดรหัสความหมายของผูห้ ญิงไทยผ่านภาพยนตร์ฮอลลีวดู ชิน้ นีท้ มี่ กี ารศึกษาภาพยนตร์ถงึ 12
เรือ่ งในหลากหลายตระกูล พบว่าภาพตัวแทนของความเป็นผูห้ ญิงนัน้ ทัง้ สวยและเก่ง มีความเป็นตัวของตัวเอง
มัน่ ใจ มีความเป็นผูน้ า� กล้าหาญ กล้าพูด กล้าแสดงออก มีนา�้ ใจ ศรัทธาในตัวเอง มีเป้าหมายชัดเจน มีความมุง่ มัน่
ไม่ยอ่ ท้อ อดทน เป็นนักสู้ มีความพยายาม ทีส่ า� คัญมีแนวโน้มไม่พง่ึ พาและไม่ให้ความส�าคัญกับความสัมพันธ์
ต่อเพศชาย ทั้งเรื่อง Legally Blonde ที่แม้จะเริ่มเรื่องด้วยการวิ่งตามผู้ชาย แต่ด้วยความมั่นใจและเป็น
ตัวของตัวเองก็ทา� ให้เธออยูเ่ หนือผูช้ าย Million Dollar Baby ทีส่ ามารถช่วงชิงพืน้ ทีอ่ าชีพนักมวยทีม่ กั เป็นอาชีพของ
เพศชายมาได้ The Devil Wear Prada ที่หัวหน้างานเป็นผู้หญิงตลอดทั้งเรือ่ ง Wanted ที่มีนักฆ่าผู้หญิงที่
เก่งกว่าผูช้ าย The Blind Side ทีม่ ผี หู้ ญิงเป็นผูน้ า� ครอบครัวและมีบทบาทต่อสังคม Zero Dark Thirty ทีผ่ หู้ ญิง
สามารถต่อรองอ�านาจกับผูช้ ายในชีวติ การท�างาน และอยูเ่ หนือผูช้ ายทีเ่ ป็นหัวหน้า Begin Again ทีผ่ หู้ ญิงไม่
ตัดสินใจเลือกผูช้ ายซึ่ักคนเพือ่ คงความเป็นตัวของตัวเอง Wonder Woman ทีเ่ หนือกว่าผูช้ ายทัง้ รูปลักษณ์ภาย
นอกและพละก�าลัง แม้ในตอนท้ายเธอจะให้ความส�าคัญกับความสัมพันธ์ตอ่ เพศชาย แต่นนั่ ไม่ใช่เรือ่ งหลักของชีวติ
ทัง้ ยังมีความสัมพันธ์ทางเพศด้วยความรูส้ กึ เท่าเทียมทางกายและความรูส้ กึ มีเพียงแค่ 3 เรือ่ งใน 12 เรือ่ งทีย่ งั
หนีไม่พน้ จากแบบแผนของแนวคิดปิตาธิปไตย (patriarchal stereotypes) หรือยังคงถูกครอบง�าด้วยความหวังของ
สังคมแบบชายเป็นใหญ่ (male-dominated society) ทัง้ นีไ้ ม่อาจนับเรือ่ ง Room เพราะเป็นกรณีถกู คุกคามทางเพศ
ผลการวิจัยดังที่กล่าวมาสวนทางกับงานวิจัยเรื่อง “Behind the curtain: women’s representation
in contemporary Hollywood” ในปี 2014 ที่ศึกษาพบว่า ขณะที่ในความเป็นจริงผู้หญิงมีความก้าว
หน้าในทุกแง่มุมของชีวิต แต่ภาพตัวแทนของผู้หญิงบนหน้าจอภาพยนตร์กลับยังติดอยู่กับแบบแผน
ของแนวคิดปิตาธิปไตย (patriarchal stereotypes) เนื่องด้วยการศึกษาภาพยนตร์เพียงสามเรื่องคือ The
Avenger, Harry Potter and the Deathly Hallow Part 2 และ Toy Story 3 มีเพียง Natasha Romanoff
ตัวละครหญิงจากภาพยนตร์ The Avenger เพียงเรือ่ งเดียวทีแ่ สดงออกถึงความผูห้ ญิงทีม่ คี วามมัน่ ใจ เป็นอิสระ
พึ่งพาตัวเองได้ ไม่ให้ความส�าคัญกับเรื่องความสัมพันธ์ต่อเพศชาย ทั้งยังมีลักษณะทางกายภาพที่งดงาม
ซึ่ึ่งงานวิจัยดังกล่าวเห็นว่าลักษณะของ Natasha อาจได้รับอิทธิพลจากการเป็นภาพยนตร์ประเภทแอคชั่น
ซึ่ึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญในการก�าหนดบทบาทของตัวละคร แต่อีกสองเรื่องเป็นแบบฉบับของผู้หญิง
ดัง้ เดิมที่ยึดมัน่ ในเรื่องอารมณ์และความรัก ยอมจ�านนต่อโครงสร้างปิตาธิปไตย ท�าให้ Reema Dutt เห็นว่า
ภาพยนตร์เพียงเรื่องเดียวหรือตระกูลภาพยนตร์แนวแอคชัน่ เพียงตระกูลเดียว ไม่อาจเพียงพอที่จะแบกภาร
ะของผู้หญิงทุกคนในการช่วยน�าเสนอภาพแทนของผู้หญิงที่ฉีกออกไปจากแบบแผนเดิมๆ ได้ (Dutt, 2014)
ทั้งนี้ ผลการวิจยั เรือ่ ง การประกอบสร้างพื้นทีแ่ ละภาพตัวแทนผูห้ ญิงในคริสต์ศตวรรษที่ 21 กับการถอด
รหัสความหมายของผู้หญิงไทยผ่านภาพยนตร์ฮอลลีวูด ชิ้นนี้ที่มีการศึกษาภาพยนตร์ถึง 12 เรื่องจาก
ภาพยนตร์หลากตระกูลกลับพบว่า ภาพตัวแทนของผูห้ ญิงในภาพยนตร์ทศี่ กึ ษาส่วนใหญ่หนีจากการครอบง�า
ของแนวคิดปิตาธิปไตย (patriarchal stereotypes) และไม่ได้จา� กัดอยูเ่ พียงแค่ภาพยนตร์ในตระกูลแอคชัน่ หากแต่
กระจายไปในหลากหลายตระกูลภาพยนตร์ ซึ่ึ่งเพียงพอต่อการแบกรับภาระในการน�าเสนอภาพตัวแทนของ
ผูห้ ญิงทีฉ่ กี ออกไปจากแบบฉบับของผูห้ ญิงดัง้ เดิมทีถ่ กู ครอบง�าด้วยสังคมแบบชายเป็นใหญ่ (male-dominated
society) เป็นความหวังใหม่ตอ่ การน�าเสนอภาพของผูห้ ญิงยุคใหม่ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ผ่านสือ่ ประเภทภาพยนตร์
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5. ด้ า นผู ้ รั บ สาร ผลการวิ จั ย เรื่ อ ง การประกอบสร้ า งพื้ น ที่ แ ละภาพตั ว แทนผู ้ ห ญิ ง ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 21 กับการถอดรหัสความหมายของผู้หญิงไทยผ่านภาพยนตร์ฮอลลีวูด พบว่าผู้ชม
สตรีไทยส่วนใหญ่ในฐานะผู้รับสารไม่เพียงแต่อ่านความหมายสอดคล้องกับผู้สร้างภาพยนตร์ในฐาน
ะผู้ส่งสารได้ตรงกันเท่านั้น ผู้ชมยังรู้เท่าทันอุดมการณ์ความเป็นผู้หญิงที่แฝ่งมากับภาพยนตร์อีกด้วย
สอดคล้องกับความคิดของ Stuart Hall หนึง่ ในสมาชิกผูร้ ว่ มก่อตัง้ ศูนย์ศกึ ษาวัฒนธรรมแห่ง Birmingham ที่
ได้ศกึ ษาวิจยั ด้านสือ่ มวลชนเกีย่ วกับเรือ่ งกลยุทธ์ของการใส่รหัสและการถอดรหัส (Encoding & Decoding)
ทีอ่ ยูใ่ นงานสือ่ มวลชน ว่าถึงแม้วา่ จะมี ช่องว่างด้านความเข้าใจระหว่างผูส้ ง่ สารกับผูร้ บั สารอยูเ่ สมอ กล่าวคือ
ผู้รับสารจะไม่สามารถถอดรหัสความหมายออกได้ถูกต้องตามที่ผู้ส่งต้องการ แต่ Hall ก็เห็นว่าส�าหรับเรื่อง
“ความหมายหลักๆ หรือใจความส�าคัญๆ” แล้ว ผูร้ บั สารจะสามารถถอดรหัสตามทีผ่ สู้ ง่ สารได้ใส่รหัสเอาไว้ได้
ทีส่ า� คัญจากการทีผ่ ชู้ มสตรีไทยรูเ้ ท่าทันอุดมการณ์ทแี่ ฝ่งมากับภาพยนตร์ ยังสะท้อนให้เห็นว่าผูร้ บั สารนัน้ ไม่
ได้มลี กั ษณะเป็นเพียงผูต้ งั้ รับ (Passive) เท่านัน้ ยังมีความเห็นและทัศนะเพิม่ เติมเกีย่ วกับอุดมการณ์ตา่ งๆทีแ่ ฝ่งมา
อันจะเป็นประโยชน์ในการเลือกรับอุดมการณ์มาเป็น Stock of Knowledge ในการก�าหนดวิธกี ารมองโลกเกีย่ วกับผูห้ ญิง
อนึง่ ยังมีขอ้ สังเกตทีน่ า่ สนใจคือ ผูช้ มหลายคนแสดงทัศนะว่าถ้าดูภาพยนตร์เหล่านีใ้ นสมัยทีย่ งั เป็นวัยรุน่
อาจจะเห็นคล้อยและอยากแต่งงาน ขณะทีผ่ ู้ชมคนหนึง่ ทีม่ ีประสบการณ์ชีวิตครอบครัวในวัยเด็กที่แตกแยก
ขาดความอบอุ่น แต่ค้นพบความสุขและประสบความส�าเร็จจากการมีชีวิตคู่เมื่อโตขึ้น แสดงความคิดเห็นว่า
ผูห้ ญิงควรจะมีคชู่ วี ติ ทีค่ อยประคับประคองกัน เพราะพ่อแม่พนี่ อ้ งไม่อาจอยูก่ บั เราได้ตลอดชีวติ ซึ่ึง่ ผลของการตี
ความสารในประเด็นนีจ้ ะสวนทางกับความคิดของ S. Hall แต่สอดคล้องกับแนวคิดเรือ่ งการเลือกรับรู้ ของกลุม่
Selective Perception ซึ่ึ่งกล่าวว่าผู้รับสารนั้นจะมีกระบวนการเลือกรับรู้ เนือ่ งจากภูมิหลังและปัจจัยด้าน
จิตวิทยาของผูร้ บั สารแต่ละราย และเห็นว่ากระบวนการถอดรหัสจากตัวสารออกมาเป็นความหมายนัน้ เป็นเรือ่ ง
ของปัจเจกบุคคลทีเ่ กิดขึน้ อย่างเป็นธรรมชาติ (natural) แต่ Hall คิดว่ากระบวนการนีเ้ ป็นเรือ่ งทีถ่ กู สร้างขึน้ (being
constructed) จากระบบการสือ่ สารในสังคมนัน้ ๆ เรียกว่าเป็นกลุม่ ของความหมายอันหลากหลายชุด (Polysemic)
6. ด้านประโยชน์ทางวิชาการ ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องการประกอบสร้างพื้นที่และภาพตัว
แทนผู้หญิงในคริสต์ศตวรรษที่ 21 กับการถอดรหัสความหมายของผู้หญิงไทยผ่านภาพยนตร์
ฮอลลีวูด ชิ้นนี้ สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับหน้าที่สื่อต่อสังคมออกมาได้ว่า ภาพยนตร์
ฮอลลีวูดในคริสต์ศตวรรษที่ 21 สวมบทบาทบนทางสามแพร่งแห่งการปฏิบัติหน้าที่สื่อต่อสังคมในเรื่อง
ผู้หญิงทั้งในด้านการประกอบสร้างพื้นที่ และการน�าเสนอภาพลักษณ์ของผู้หญิง ในสัดส่วนดังต่อไปนี้
1)ธ�ารงรักษาระบบหรือสภาพที่เป็นอยู่ตามแบบแนวคิดปิตาธิปไตย (patriarchal stereotypes) น้อยลง ดังจะเห็นได้จากการมีภาพยนตร์เพียง 3 เรื่องใน 12 เรื่องที่หนีไม่พ้นจากแบบฉบับ
ของผู้หญิงดั้งเดิมที่ถูกครอบง�าด้วยสังคมแบบชายเป็นใหญ่ (male-dominated society) คือเรื่อง
Chalie’s Angel, The Twilight และ The Hunger Game อย่างไรก็ตามเมื่อลงรายละเอียดจะพบว่า
ภาพยนตร์ 3 เรื่องนี้มีความพยายามที่จะหลีกหนีแนวคิดเรื่องชายเป็นใหญ่ ถึงแม้ที่สุดจะหนีไม่พ้นก็ตาม
2)น�าเสนอภาพหนทางปรับปรุงแก้ไขสภาพสังคมที่ถูกครอบง�าด้วยแนวคิดปิตาธิปไตย (patriarchal stereotypes) มากขึ้น อาทิ ความเป็นตัวของตัวเองท�าให้ประสบความส�าเร็จในสิ่งที่
ฝ่ัน อย่างภาพยนตร์เรื่อง Million Dollar Baby หรือความเป็นตัวของตัวเองจะท�าให้อยูเ่ หนืออ�านาจชายเป็น
ใหญ่ แม้แต่ผู้ชายที่เป็นหัวหน้า อย่างภาพยนตร์เรือ่ ง Zero Dark Thirty หรือแม้แต่ความสวยของผูห้ ญิงคือ
อ�านาจ อย่างภาพยนตร์เรือ่ ง The Devil Wear Prada, Wanted, The Twilight และ Wonder Woman เป็นต้น
3)น�าเสนอทางเลือกใหม่ในการปฏิรูประบบให้แก่สังคมมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากที่เริ่มมีการ
ประกอบสร้างพืน้ ทีใ่ หม่ๆ เชิงสังคมให้ผหู้ ญิงได้เลือกใช้เป็นทางเลือกทีห่ ลากหลาย ทัง้ อาชีพทีต่ า่ งออกไป เช่น
อาชีพทนายความ อาชีพนักมวย อาชีพสายลับ หรือแม้แต่การเป็นหัวหน้างาน ตลอดจนการเป็นซึุ่ปเปอร์ฮโี ร่หญิง
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แนวโน้มเกี่ยวกับการท�าหน้าที่สื่อต่อสังคมในแง่นี้ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางวิชาการที่จะชี้ให้เห็นว่า
สัดส่วนการท�าหน้าทีข่ องสือ่ ภาพยนตร์ฮอลลีวดู ในคริสต์ศตวรรตที่ 21 มีการปรับเพิม่ บทบาทในการประกอบสร้างพืน้ ที่
ใหม่ๆ ให้กบั ผูห้ ญิงมากขึน้ เพือ่ ช่วงชิงพืน้ ทีจ่ ากสังคมกระแสหลักแบบปิตาธิปไตย (patriarchal stereotypes)
ชายเป็นใหญ่มากเพียงพอทีจ่ ะแบกภาระในการช่วยน�าเสนอภาพแทนของผูห้ ญิงทีฉ่ กี ออกไปจากแบบแผนเดิมๆ ได้
7.ด้านแนวโน้มความเป็นผูห้ ญิงในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ทีส่ อื่ ผ่านภาพยนตร์ฮอลลีวดู จะเห็นได้วา่ ในช่วงต้นศตวรรษที่
21 ผูห้ ญิงมีบทบาทและเก่งกล้ามากขึน้ แต่กจ็ ะเป็นความเก่งทีอ่ ยูท่ า่ มกลางผูห้ ญิงด้วยกัน อย่างเช่นภาพยนตร์
เรือ่ ง Chalie’s Angel หรือ Devil Wears Prada แต่เมือ่ สังเกตดูในช่วยหลังๆ ของคริสต์ศตวรรษที่ 21 พบว่า ผูห้ ญิงเก่งกล้า
สามารถแม้จะอยูท่ า่ มกลางผูช้ าย ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง Zero Dark Thirty, The Hunger Game, Begin Again และ Wonder Woman
8.ภาพยนตร์ในฐานะสื่อที่ขับเคลื่อนการปฏิรูป จะเห็นได้ว่าภาพยนตร์เป็นสื่อส่วนหนึ่งที่ท�าหน้าที่
ขับเคลื่อนการปฏิรูปสิทธิสตรีและบทบาทความเป็นผู้หญิงไม่ใช่แต่เพียงในคริสต์ศตวรรษที่ 21 หากแต่
เป็นส่วนหนึง่ ในการเรียกร้องและปฏิรปู อย่างต่อเนือ่ งมาตลอดทัง้ ก่อนหน้าและในปัจจุบนั และหากมองดูใน
สถานการณ์ปัจจุบันของสังคมจะพบว่านอกจากสิทธิสตรีและบทบาทความเป็นผู้หญิงที่มีการเรียกร้องกัน
ผ่านสื่อ ณ ปัจจุบันยังมีการพยายามจะปฏิรูปสิทธิของ Generation ใหม่ในสังคม อย่างการออกมาเรียกร้อง
สิทธิของเด็กยุคใหม่ทเี่ ห็นกันอยูต่ ามหน้าสือ่ และหนึง่ ในสือ่ ทีม่ สี ว่ นในการขับเคลือ่ นปฏิรปู ก็คอื สือ่ ภาพยนตร์
ข้อเสนิอแนิะ
1.ข้อเสนอแนะส�าหรับการประยุกต์ใช้
1.1ส�าหรับผู้ผลิตสื่อ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าภาพยนตร์บางเรื่องเมื่อพิจารณาลงรายละเอียด จะมี
ความพยายามหนีจากแนวคิดปิตาธิปไตย (patriarchal stereotypes) ชายเป็นใหญ่ แต่หนีไม่พน้ ซึ่ึง่ เป็นไปได้
ว่าเกิดจากการทีผ่ สู้ ร้างภาพยนตร์เสพสือ่ เดิมส่วนใหญ่ทผี่ ลิตโดยผูช้ าย ซึ่ึง่ มีการเล่าเรือ่ งสะท้อนภาพในมุมมอง
ของผูช้ ายในฐานะทีเ่ ป็นผู้ผลิตสื่อ ที่มีผู้หญิงเป็นวัตถุแห่งการจับจ้อง (The object of the gaze) จึงเป็นการ
ชมภาพยนตร์ดว้ ยมุมมองแบบ Male Gaze เป็นประจ�า จนถูกครอบง�าโดยอ�านาจของฝ่่ายชายทีพ่ ยายามจะใช้
สือ่ ภาพยนตร์แสดงอ�านาจของตน และซึ่ึมซึ่ับ สายตาแบบมุมมองเดิมๆ ของผูช้ ายไปโดยปริยาย ด้วยอ�านาจ
ของมุมกล้องทีถ่ กู ก�าหนดโดยผูช้ ายจากภาพยนตร์ทเี่ คยดู จึงท�าให้เผลอใช้มมุ มองแบบ Male Gaze ในการสร้าง
ภาพยนตร์ทแี่ ม้ตงั้ ใจจะเชิดชูพลังหญิง แต่ไม่สามารถแกะมุมมองทีค่ รอบง�าโดยธรรมชาติได้ ภาพยนตร์จงึ ยังอยูภ่ าย
ใต้กระแสหลักแบบเดิมๆ หากต้องการผลิตสือ่ ภาพยนตร์ให้พน้ จากอ�านาจเก่า ควรจะต้องพิจารณาให้รอบด้านมากขึน้
1.2ส�าหรับผู้รับสื่อที่เป็นผู้หญิงไทย เนื่องจากการศึกษาพบว่า ผู้ชมสามารถอ่านความหมายได้
สอดคล้องกับผู้สร้าง และมีทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยต่ออุดมการณ์ที่แฝ่งมากับภาพยนตร์ แต่จะเห็น
ได้ว่ามีมุมที่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ึ่งน่าจะเป็นอ�านาจของภาพยนตร์ในฐานะสื่อมวลชนที่สามารถใช้
อ�านาจในการใช้ภาษาภาพยนตร์อันประกอบด้วยภาพและเสียง “สถาปนาสถานภาพของความเป็น
ผู้หญิง” ให้เป็นไปในแบบที่ผู้สร้างต้องการได้ เพราะขณะที่ชมภาพหน้าจอ ผู้ชมไม่ได้ตีความจาก
ภาพหน้าจอเท่านั้น แต่ในกระบวนการรับสาร ผู้ชมได้เรียนรู้ (หรือได้รับการติดตั้ง) รหัสที่มีอยู่ไปด้วย
ดังนั้นในการเสพสื่อของผู้ชมควรฝ่ึกตั้งค�าถามกับสื่อทุกครั้งเมื่อมีการเปิดรับสื่อ ไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภทใด
1.3ส� า หรั บ องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ส ตรี เนื่ อ งจากการศึ ก ษาพบว่ า
ภาพยนตร์เริ่มมีการประกอบสร้างพื้นที่ใหม่ๆ เชิงสังคมให้ผู้หญิงได้เลือกใช้เป็นทางเลือกที่หลากหลา
ยมากขึ้น จาก 12 เรื่องมีเพียง 3 เรื่องที่หนีไม่พ้นจากอ�านาจปิตาธิปไตยชายเป็นใหญ่ จึงอาจเรียกได้
ว่าสื่อภาพยนตร์เป็นความหวังใหม่ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการช่วงชิงพื้นที่จากอ�านาจกระแสหลัก
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2.ข้อเสนอแนะส�าหรับทางวิชาการ
2.1 ด้านการศึกษา จากกระบวนการวิจัยในการหาผู้ร่วมสัมภาษณ์กลุม่ แบบเจาะจง (Focus Group)
พบว่า นอกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดแล้ว ภาพยนตร์เกาหลีประเภทซึ่ีรีส์ได้รับความสนใจและคลั่งไคล้อย่า
งมากจากผู้ชมสตรีไทย ดังนั้นแล้ว น่าจะมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการประกอบสร้างพื้นที่และภาพตัวแทน
ผู ้ ห ญิ ง ยุ ค ใหม่ กั บ การถอดรหั ส ความหมายของผู ้ ห ญิ ง ไทยผ่ า นภาพยนตร์ ซึ่ี รี ส ์ เ กาหลี
2.2 ด้านสังคม การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ชใี้ ห้เห็นถึงโอกาสทางสังคมของสตรีทจี่ ะก้าวพ้นจากอ�านาจปิตาธิปไตย
(patriarchal stereotypes) ชายเป็นใหญ่ได้ด้วยการส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์สื่อที่เปิดพื้นที่ใหม่ๆให้กับผู้
หญิงเป็นทางเลือกมากขึ้นในอนาคต
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