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การศึกษาเรื่ อง “การสะท้อนสังคมไทยที่ปรากฏในภาพยนตร์ ไทยร่ วมสมัยรางวัลสุ พรรณหงส์ พ.ศ. 25502559” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า ภาพยนตร์ไทยร่ วมสมัยรางวัลสุ พรรณหงส์ ปี 2550-2559 มีการสะท้อนสังคมไทย
ในด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง โดยศึกษาวิเคราะห์ผา่ นกลวิธีการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ สําหรับการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยคัดเลือกภาพยนตร์ ไทยร่ วมสมัยรางวัลสุ พรรณหงส์ ปี 2550-2559 มาศึกษา
จํานวนทั้งสิ้ น 9 เรื่ อง
ผลจากการศึกษาพบว่า ภาพยนตร์ท้งั 9 เรื่ อง มีการสะท้อนสังคมไทยใน 3 ประเด็นหลัก คือ (1) ประเด็น
ด้านสังคม ได้แก่ ประเด็นปั ญหาครอบครัว ประเด็นปั ญ หาทางศีลธรรม ประเด็น ปั ญ หาค่านิ ยมของคนชนบท
ประเด็นปัญหาความเบี่ยงเบนทางเพศ ประเด็นปัญหาการแบ่งชนชั้น ประเด็นปัญหาแรงงานไทยและการแข่งขันการ
ทํางานของคนไทย ประเด็นปัญหาสุ ขภาพอนามัยและโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงการสะท้อนภาพอิทธิ พลของศาสนาพุทธ
ที่มีต่อสังคมไทย (2) ประเด็นทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การสะท้อนภาพชีวิตคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม และลัทธิบริ โภคนิยม (3) ประเด็นทางการเมือง ได้แก่ การสะท้อนให้เห็ นประวัติศาสตร์ ทางการเมืองไทย
ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอดีต และการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยในยุคร่ วมสมัย
สําหรับการศึกษาถึงกลวิธีการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ น้ ัน ผลการศึกษาบ่งชี้ว่าภาพยนตร์ ไทยร่ วมสมัยรางวัล
สุ พรรณหงส์ ปี 2550-2559 มีการดําเนินเรื่ องแบ่งเป็ น 2 แบบคือ การเล่าเรื่ องตามลําดับเวลา และแบบไม่ลาํ ดับเวลา
การจบเรื่ องส่ วนใหญ่ ตัวละครมักจะประสบความโศกเศร้า และมักจบเรื่ องโดยไม่มีขอ้ ยุติที่ชดั เจน ส่ วนแนวคิดหลัก
ที่ภาพยนตร์ตอ้ งการจะสื่ อสารไปยังผูช้ ม ส่ วนใหญ่เสนอแก่นเรื่ องเกี่ยวกับมิติความรัก และความสัมพันธ์ของมนุ ษย์
ในด้านที่เกี่ยวกับสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง ส่ วนด้านลักษณะของตัวละครนั้น ภาพยนตร์ที่นาํ มาศึกษามี
การนําเสนอตัว ละครใน 2 ลัก ษณะ คื อ ลัก ษณะตัว ละครที่มีรูปแบบตายตัว และตัวละครที่มองเห็ นได้รอบด้าน
ทางด้านฉากของภาพยนตร์ น้ นั ส่ วนใหญ่เ ป็ นฉากธรรมชาติ และฉากประดิ ษฐ์ที่มีความสอดคล้อ งกับยุคสมัยของ
เรื่ องราวในภาพยนตร์ สําหรับมุมมองในการเล่าเรื่ อง พบว่า ภาพยนตร์ ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสุ พรรณหงส์ 25502559 มักมีมุมมองในการเล่าเรื่ องแบบรู้รอบด้าน และมักเล่าเรื่ องจากจุดยืนบุคคลที่หนึ่งมากที่สุด
คําสําคัญ: สังคมไทย, การเล่าเรื่ อง, ภาพยนตร์รางวัลสุพรรณหงส์
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ABSTRACT

The study on the topic of “Reflection on Thai Society Presented in Contemporary Thai Films of
Suphannahong National Film Awards of the Year 2007-2016” aimed to study how the contemporary Thai films of
Suphannahong National Film Awards of the year 2007-2016 reflected Thai society by analyzing the narrative
strategies of the films. This study is a qualitative research by choosing nine contemporary Thai films of
Suphannahong National Film Awards of the year 2007-2016.
The study results, it was found that nine contemporary Thai films reflected Thai society in three main
issues as follows; (1) social issues, such as family, morality, values of the rural people, sexual deviance, social
stratification, Thai labor and competition at work of Thai people, health, sanitation and disease, as well as the
reflection on the influence of Buddhism on Thai society; (2) economic issues, such as the reflection of the lives of
Thai people affected by a capitalist economy and consumerism; (3) political issues, such as the reflection of Thai
political history in terms of political change in the past and the movement of change in Thai politics in the
contemporary era.
For the study on narrative strategies of the films, the study results indicated that the contemporary Thai
films of Suphannahong National Film Awards of the year 2007-2016 had a continuity of story which can be divided
into two types, which were chronology and non- narrative chronology. For most of the endings, the characters
often suffered sadness and the story usually ended without a clear resolution. In addition, the themes that the films
aimed to communicate to the audience mostly represented the theme of dimensions of love and human relationships
regarding social, economic and political aspects. Moreover, for the character traits, the studied films presented the
characters in two types, which were typed characters and well-rounded characters. Furthermore, most of the scenes
in the films were in natural environments and scenes in artificial setting were designed according to the period of
the story in the film. For the point of view in storytelling, it was found that the films that won the Best Film Award
of Suphannahong National Film Awards of the year 2007-2016 usually had an omniscient point of view and mostly
told the story from the first person point of view.
Keywords: Thai society, narrative, films of Suphannahong National Film Awards
1. บทนํา

ภาพยนตร์เปรี ยบเสมือนตัวสารอันเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการสื่ อสาร ฉะนั้นบุคคลต้องทําความเข้าใจกับ
ตัวสารเป็ นสําคัญ ซึ่ งความเข้าใจนั้นจะครอบคลุมไปถึงลักษณะโครงสร้างภายในของตัวสาร วิธีการทําความเข้าใจ
เช่นนี้ทาํ ให้เกิดความหมายและความสําคัญระหว่างตัวสารกับวัฒนธรรมในลักษณะที่เป็ นองค์รวม ดังเช่น อนุ สรณ์ ศรี
แก้ว (2534) ได้อ ธิ บายไว้ว่ า ถึ ง แม้เ ราจะเน้นการวิ เ คราะห์ ตัว สารในภาพยนตร์ เ ฉกเช่ น เดี ย วกับ กระบวนการ
สื่ อสารมวลชน แต่ตวั สารนี้ ย่อมสามารถนํามาใช้เพื่อก่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับสังคม โดยนําเนื้ อหา และ ตัวบทของ
ภาพยนตร์ มาวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ค่านิ ยม วิถีชีวิต หรื อปรากฏการณ์ทาง
สังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
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ปรากฏการณ์ทางสังคมที่น่าสนใจและมีความสําคัญประการหนึ่ งที่นักวิชาการทางสังคมวิทยาและองค์กร
ภาครัฐให้ความสนใจ คือ ปัญหาสังคม ซึ่งสังคมไทยก็เป็ นเช่นเดียวกับสังคมอื่นๆ ทัว่ โลกที่มีปัญหา เพราะทุกสังคมมี
การเปลี่ยนแปลง สิ่ งเหล่านี้ลว้ นเป็ นปัจจัยพื้นฐานทําให้เกิดปัญหาสังคมได้ ปัญหาสังคมอาจมีความรุ นแรงและส่ งผล
กระทบต่อสังคมในระดับและขอบเขตที่แตกต่ างกัน เช่ น ระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก เป็ นต้น โดย
ปัญหาสังคมนั้น มีนกั วิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้หลากหลายประการด้วยเช่นกัน สามารถอธิบายได้ดงั นี้
Horton and Leslie (1976) ได้อธิ บายว่า ปรากฏการณ์ทางสังคมอาจกล่าวได้อีกนัยว่า คือ ปั ญหาสังคม อัน
หมายถึง ภาวะอย่างหนึ่ งที่กระทบกระเทือนต่อบุคคลจํานวนมากพอสมควร เป็ นภาวะที่ไม่พึงปรารถนาของสังคม
และมีความรู้สึกว่าควรมีการแก้ไขด้วยการกระทําร่ วมกันบางอย่าง นอกจากนี้ Horton and Leslie (1976) ยังได้แบ่ง
องค์ประกอบ ของปัญหาสังคมออกเป็ น 4 ประการ คือ 1) สถานการณ์น้ ันจะต้องกระทบกระเทือนบุคคลจํานวนมาก
2) สถานการณ์น้ นั ไม่เป็ นที่พึงปรารถนาของคนหมู่มาก 3) บุคคลจํานวนหนึ่ งมีความเห็ นร่ วมกันว่าควรมีการแก้ไข
หรื อเปลี่ยนแปลง 4) จะต้องมีการกระทําร่ วมกันจากหลายฝ่ ายเพื่อแก้ไขสถานการณ์
ซึ่งปรากฏการณ์ทางสังคมดังกล่าว ทําให้ผสู้ ร้างภาพยนตร์เล็งเห็นความสําคัญในการนําภาพยนตร์ มาเป็ นตัว
สารเพื่อสื่ อความหมายไปยังผูร้ ับสาร ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การแบ่งประเภทของภาพยนตร์ สามารถจําแนกตามตระกูลของ
ภาพยนตร์ (Film genre) โดยพิจารณาจากลักษณะและเนื้อหาของภาพยนตร์เป็ นหลัก ดังเช่น กฤษดา เกิดดี (2541) ได้
อธิบาย ตระกูลของภาพยนตร์ ไว้ว่า เป็ นการจําแนกประเภทภาพยนตร์ โดยยึดถือส่ วนประกอบของเนื้ อหาเป็ นหลัก
อันประกอบด้วย ลักษณะตัวละคร ความขัดแย้ง ฉากเหตุการณ์ แบบแผนของโครงเรื่ องและแก่นเรื่ อง ซึ่ งภาพยนตร์ ที่
อยูใ่ นตระกูลเดียวกันย่อมมีลกั ษณะร่ วมกันในส่ วนประกอบต่างๆ ดังทีก่ ล่าวมา
ในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ให้ความสนใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ ที่มีหน้าที่สะท้อนสังคมในด้านต่างๆ โดยหยิบยก
สังคมที่ถูกกล่าวถึงในช่วงระยะเวลานั้นๆ มาถ่ายทอดเป็ นเรื่ องราวในภาพยนตร์ โดยในงานวิจยั ของ ดิสนี ย ์ อิทธิ หิรัญ
วงศ์ (2553) ได้อธิ บายไว้ว่า ภาพยนตร์ สะท้อนสังคมมีล กั ษณะอยู่บนพื้นฐานความเป็ นจริ ง เป็ นการแสดงให้เห็ น
ปัญหาในสังคมเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการแก้ปัญหาและเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรื อแม้กระทัง่ สังคมให้เป็ นไปในทิศทางที่ดี
ขึ้น รวมถึงช่วยเสริ มสร้างจิตสํานึกที่ดีให้แก่ผชู้ ม และมักสร้างจากเรื่ องจริ งที่เกิดขึ้นในสังคม เช่นเดียวกับ อนุ สรณ์ ศรี
แก้ว (2534) ที่ได้อธิ บายไว้ว่า ภาพยนตร์ แนวสะท้อ นปั ญหาสังคม คือ ความบันเทิงแบบ “มีเนื้ อหาสาระ” และอิ ง
พื้นฐานอยูก่ บั การสะท้อนความเป็ นจริ ง โดยหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทิศทางที่ดีข้ ึน จากการตีแผ่ให้
เห็นปัญหาและความเลวร้ายในสังคมนัน่ เอง อีกทั้งยังเป็ นการช่วยเสริ มสร้างจิตสํานึกที่ดีให้แก่ผชู้ ม
ดังนั้น ภาพยนตร์ สะท้อนสังคมจึงมี “หน้าที่” สะท้อนความเป็ นไปที่เกิดขึ้ นในสังคม โดยภาพยนตร์ ไทย
ยังคงทําหน้าที่น้ ีได้ดีมาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต หากแต่ในปั จจุบนั วิธีการสื่ อสารในการสะท้อนภาพอาจจะปรากฏให้เห็ น
เด่นชัดและดูรุนแรงมากขึ้น ตามความเปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทยและไม่ว่าจะอย่างไรภาพยนตร์ ไทยก็ทาํ หน้าที่
สะท้อนภาพปัญหา หรื อเป็ นตัวแทนในการถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวออกมาอย่างสมํ่าเสมอ
ไม่ว่าจะปรากฏอยูใ่ นรู ปแบบของภาพยนตร์แนวใดก็ตาม และก็จะถือได้ว่าเป็ นหนึ่งในสื่ อที่ใช้สะท้อนบริ บทที่เกิดขึ้น
จริ งของสังคมไทยในยุคนั้นๆ ได้เป็ นอย่างดี อันเป็ นหัวใจหลักของภาพยนตร์ประเภทนี้นน่ั เอง
แต่กระนั้น ภาพยนตร์ไม่สามารถชี้นาํ หรื อสะท้อนความคิดของผูช้ มได้ท้งั หมด เนื่ องจากแต่ละบุคคลย่อมมี
ความรู้สึกนึกคิดที่ไม่เหมือนกัน ภาพยนตร์ถือมีส่วนช่วยให้คนได้คิดมากหรื อน้อยขึ้นอยู่กบั พื้นฐานภายในจิตใจและ
วิจารณญาณของบุคคลนั้นๆ สิ่ งที่ภาพยนตร์ ถ่ายทอดอาจกลายเป็ นวิถี ที่นาํ ไปสู่ การตัดสิ นใจหรื อสร้างจิตสํานึ กให้
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บุคคลได้เก็บนําไปคิดและวิเคราะห์ จากช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา มีภาพยนตร์ ไทยออกฉายสู่ สายตาผูช้ มจํานวน
มาก ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ลว้ นสอดแทรกเนื้อหาที่สะท้อนสังคมไทยแตกต่างกันออกไป ซึ่ งหากนําภาพยนตร์ เหล่านั้น
มาทําการวิเคราะห์ ก็จะสามารถทําให้ทราบและเข้าใจในปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นตามทีผ่ สู้ ร้างต้องการสื่ อ
ความหมาย อันจะมีคุณค่าต่อการศึกษาประเด็นของการสะท้อนสังคมผ่านภาพยนตร์ไทย
ในการศึก ษาการสะท้อ นสังคมไทยในภาพยนตร์ ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั กําหนดเลื อกภาพยนตร์ ที่มีค วามร่ ว มสมัย
รางวัลสุ พรรณหงส์ ปี 2550-2559 จํานวน 9 เรื่ อง คือ รักแห่ งสยาม (2550) Wonderful Town (2551) October Sonata
รักที่รอคอย (2552) ชัว่ ฟ้ าดินสลาย (2553) ลัดดาแลนด์ (2554) Home ความรัก ความสุ ข ความทรงจํา (2555) ตั้งวง
(2556) ฟรี แลนซ์ ห้ามป่ วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ (2558) และดาวคะนอง (2559) ซึ่งเหตุผลหลักในการเลือกภาพยนตร์
รางวัลสุ พรรณหงส์ เนื่องจากรางวัลภาพยนตร์แห่ งชาติสุพรรณหงส์ หรื อ รางวัลภาพยนตร์แห่ งชาติ เป็ นรางวัลที่มอบ
ให้แก่บุคคลในวงการภาพยนตร์ไทยที่มีผลงานดีเด่นที่สุดในสาขาต่างๆ ในแต่ละปี อีกทั้ง เป็ นภาพยนตร์ ที่ได้ออกฉาย
ในโรงภาพยนตร์ เป็ นที่รู้จกั ของผูช้ มเป็ นอย่างดี
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อวิเคราะห์การสะท้อนสังคมไทยที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยร่ วมสมัยรางวัลสุ พรรณหงส์ ปี 2550-2559
3. การดําเนินการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดระเบียบวิธีวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การวิเคราะห์แนวทางหรื อ
กลวิธีการเล่าเรื่ องตามองค์ประกอบการเล่าเรื่ อง 5 ประการ คือ โครงเรื่ อง แก่นเรื่ อง ตัวละคร ฉาก และมุมมองการเล่า
เรื่ อง รวมทั้งนําข้อมูลประเภทเอกสาร ได้แก่ เอกสารทั้งในสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อออนไลน์อนั เกี่ยวเนื่ องกับภาพยนตร์
เรื่ องย่อและรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ บทความ บทวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์ รวมถึงบทวิจารณ์ภาพยนตร์
เพื่อศึกษาหาภาพสะท้อนของเรื่ องเล่าที่สะท้อนสังคมไทย ซึ่งสามารถแบ่งเป็ น 3 ประเด็นหลัก คือ
1) ด้านสังคม ได้แก่ ค่านิยม วิถีชีวิต ความเชื่อ หรื อภาวการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่
คนในสังคมจํานวนมากรู้สึกว่ามีผลกระทบต่อคุณค่าของตน
2) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่คนในสังคมจํานวนมากรู้สึกว่าถูกกระทบคุณค่าของตน
3) ด้านการเมือง ได้แก่ ภาวการณ์ทางการเมือง ทีค่ นในสังคมจํานวนมากรู้สึกว่าถูกกระทบคุณค่าของตน
4. ผลการวิจัย
การวิเคราะห์การสะท้อนสังคมไทยที่ปรากฏในภาพยนตร์ ไทยร่ วมสมัย รางวัลสุ พรรณหงส์ ปี 2550-2559
สามารถอธิบายตามประเด็น ดังนี้
1. แนวทางหรือกลวิธีการเล่าเรื่อง จากการวิเคราะห์การสะท้อนสังคมไทยในภาพยนตร์ ที่ได้รับรางวัลยอด
เยี่ยมสุ พรรณหงส์ 2550-2559 โดยวิเคราะห์แนวทางหรื อกลวิธีการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ พบว่า ภาพยนตร์ ที่ได้รับ
รางวัล สุ พรรณหงส์ แต่ล ะปี มีกลวิธี ก ารเล่ าเรื่ องตามองค์ประกอบของการเล่ าเรื่ องภาพยนตร์ มีก ารเริ่ มต้นเรื่ อ งที่
แตกต่ า งกัน ออกไปทั้ง การเริ่ มเรื่ องตามลํา ดับ เหตุ ก ารณ์ ( chronological order) และไม่ล ํา ดับ เหตุ ก ารณ์ (Non
Chronological Order) รวมถึงมีการจบเรื่ องที่ตวั ละครประสบความสุ ข (Happy Ending) ความโศกเศร้า (Unhappy
Ending) และจบเรื่ องโดยไม่มีข อ้ ยุติชดั เจน (Intermediate Ending) อันเป็ นเสน่ ห์ข องการเล่าเรื่ อ งที่น่าสนใจ ส่ ว น
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แนวคิดหลักหรื อแก่นเรื่ องที่ผเู้ ล่าเรื่ องต้องการจะสื่ อไปยังผูช้ ม ส่ วนใหญ่สะท้อนสังคมไทยในรู ปแบบความรัก และ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ โดยมีการสะท้อนสังคมไทยในด้านต่างๆ ทั้งด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง
สําหรับตัวละครในการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสุ พรรณหงส์ 2550-2559 ประกอบไป
ด้วย ตัวละครที่มีลกั ษณะแบบตายตัว (Typed Character) เป็ นตัว ละครที่มองเห็ นได้เ พียงด้านเดียว และตัวละครที่
มองเห็ นได้รอบด้าน (Well-Rounded Character) ที่มีความคล้ายคนจริ ง มีท้ งั ส่ วนดีและส่ วนเสี ยในตนเอง ส่ วนฉาก
พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นฉากที่ดาํ เนิ นชีวิตประจําวันของตัวละคร เนื่ องจาก ภาพยนตร์ ส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็ นรู ปแบบ
ความรัก ความสัมพันธ์ของมนุ ษย์ ซึ่ งฉากที่ดาํ เนิ นชีวิตประจําวันจะทําให้คนดูเชื่อในสิ่ งที่ภาพยนตร์ ตอ้ งการจะสื่ อ
ความหมาย นอกจากนี้ ยังพบฉากฉากที่เป็ นสภาพแวดล้อมเชิงนามธรรม ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นความเชื่อ หรื อความคิดของ
คน รวมถึงฉากที่เป็ นธรรมชาติ ฉากที่เป็ นช่วงเวลาหรื อยุคสมัย และฉากที่เป็ นสิ่ งประดิษฐ์ ทั้งหมดล้วนแต่ถ่ายทอดให้
ผูช้ มได้จินตนาการและเชื่อในสารที่ภาพยนตร์ตอ้ งการสื่ อสารนัน่ เอง และองค์ประกอบสุ ดท้าย คือ มุมมองในการเล่า
เรื่ อง พบว่า ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสุ พรรณหงส์ 2550-2559 มีมุมมองในการเล่าเรื่ องแบบรู้รอบด้าน(The
Omniscient Narrator) และจากจุดยืนบุคคลที่หนึ่ง (The First-Person Narrator) มากที่สุด รองลงมาเป็ นมุมมองการเล่า
เรื่ องจากจุดยืนที่เป็ นกลาง (The Objective Narrator) และมุมมองการเล่าเรื่ องจากบุคคลที่สาม (The Third-Person
Narrator)
2. การสะท้อนสังคมไทยทีป่ รากฏในภาพยนตร์ ไทยร่ วมสมัยรางวัลสุ พรรณหงส์ ปี 2550-2559
ก. ประเด็นด้านสังคม ได้แก่ ค่านิยม วิถีชีวิต ความเชื่อ หรื อภาวการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลที่คนในสังคมจํานวนมากรู้สึกว่ามีผลกระทบต่อคุณค่าของตน โดยภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลสุ พรรณหงส์ ช่วง
ปี พ.ศ.2550 – 2559 มีการสะท้อนสังคมไทยในประเด็นทางสังคมมากที่สุด สามารถตามประเด็นย่อย ดังนี้
1) ปัญหาครอบครัว การสะท้อนสังคมไทยเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว พบในภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ ง
สยาม และลัดดาแลนด์ สะท้อนให้เห็นโครงสร้างทางครอบครัวในสังคมไทยไม่เป็ นไปตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
ในครอบครัวทําให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมา รวมถึงนําเสนอให้เห็ นถึงผลกระทบของสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับ
จากความไม่มน่ั คงทางอารมณ์ของผูน้ าํ ครอบครัว 2 รู ปแบบ คือ หากใช้ความรุ นแรงในการแก้ปัญหา จะทําให้ปัญหา
นั้นลุ ก ลามใหญ่ โ ตส่ ง ผลให้ ชีวิ ตคอบครั ว ล่ ม สลายต่ า งจาก ครอบครั ว ที่ ไม่มี ก ารใช้ค วามรุ นแรงและใช้วิธี ก าร
ประนีประนอม อย่างเช่น เมื่อเกิดการทะเลาะกันสังเกตได้จากตัวละครใดตัวละครหนึ่งซึ่งเป็ นภรรยาหรื อสามีจะเงียบ
นัน่ ถือเป็ นการประนีประนอมทางอ้อม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาลุกลาม
2) ปัญหาทางศีลธรรม วัฒนธรรมและจิตใจ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองเป็ นหลัก ทําให้วฒั นธรรมที่ไม่ใช่วตั ถุ ได้แก่ ค่านิ ยม อุดมการณ์ ศีลธรรมและจิตใจ เปลี่ยนแปลง
ไม่ทนั เกิดการล้าหลังทางวัฒนธรรมทําให้เกิดปั ญหาตามมา (อนุ สร ศรี แก้ว, 2534) ทั้งนี้ พบการสะท้อนสังคมไทย
ด้านนี้ ในภาพยนตร์ 2 เรื่ อง คือ เรื่ องชัว่ ฟ้ าดินสลายและเรื่ องตั้งวง โดยเรื่ องชัว่ ฟ้ าดินสลายสะท้อนให้เห็ นความรัก
และความสัมพันธ์ที่ผดิ จริ ยธรรมในสังคมไทย ไม่ถูกต้องตามค่านิ ยมเรื่ องการยึดหลักจริ ยธรรมและคุณธรรมคําสอน
ตามแนวปรัชญาของพระพุทธศาสนา ทั้งยังสื่ อให้เห็ นอีกว่า คําสอนของพุทธศาสนาในแง่หนึ่ ง คือ หลักธรรมชาติ
กล่าวคือ ธรรมชาติของมนุษย์ที่ตอ้ งการอิสระ ไม่ชอบอยู่ในกรอบกฎเกณฑ์ สําหรับเรื่ องตั้งวง สะท้อนให้เห็ นว่า วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมที่เ ป็ นเสมือ นรากเหง้าของคนไทย ตัว ละครหลัก ของเรื่ อ งทั้ง 4 คนเป็ นตัว แทนของเด็ก ไทย
สมัยใหม่ที่อยูใ่ นยุคของความเปลี่ยนแปลงทางสังคม การกราบไหว้ บนบานสิ่ งศักดิ์สิทธิ์เป็ นความเชื่อแบบเชื่อครึ่ งไม่
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เชื่อครึ่ ง การต้องรําแก้บนของเด็กทั้ง 4 เป็ นสิ่ งที่ฝืนความรู้สึก เพราะเด็กทั้ง 4 มีความย้อนแย้งทางความคิดว่า การรํา
ไทยเป็ นกรากระทําที่แปลกประหลาด ไม่คุน้ ชินในสายตาพวกเขา
3) ค่านิยมคนชนบท ในที่น้ ีเกี่ยวกับการดําเนิ นชีวิตร่ วมกับธรรมชาติ หรื ออาศัยธรรมชาติ พบใน
ภาพยนตร์เรื่ อง Wonderful Town โดยสะท้อนสภาพความเป็ นเมืองที่อาศัยร่ วมกับธรรมชาติ ถูกทําลายโดยธรรมชาติ
คือ สึ นามิ แต่ความเป็ นเมืองที่ว่านั้นไม่ใช่ความเป็ นเมืองทางรู ปธรรม แต่สะท้อนความรู้สึกของคนในเมืองที่ออกมา
เป็ นการกระทําของความรัก ความสัมพันธ์ของตัวละครหลัก รวมถึงแก่นเรื่ องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนชนบทและคนใน
เมืองกรุ ง ที่เปรี ยบเทียบให้เห็นว่า คนในเมืองมักนําความเปลี่ยนแปลงที่คิดว่าดีเข้ามาในกรอบทางสังคมของคนชนบท
อย่างเช่น การสร้างโรงแรมมากมายซึ่งการสร้างโรงแรมนั้นเป็ นการทําลายธรรมชาติที่คนชนบทคุน้ เคย
4) การรักร่ วมเพศหรื อความเบี่ยงเบนทางเพศ ถือเป็ นความผิดปกติในคน ที่มีความรู้สึกทางเพศ
ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่แสดงออกไม่เหมาะสม แตกต่างจากคนส่ วนใหญ่ในสังคม มัก มีสาเหตุจาก
สภาพจิตใจที่ผดิ ปกติทาํ ให้เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ในการวิเคราะห์การสะท้อนสังคมไทยในงานวิจยั ชิ้นนี้ พบ
ในภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ งสยาม สะท้อนให้เ ห็ นว่า พ่อไม่สามารถปฏิ บตั ิตามบทบาทหน้าที่ได้อ ย่างเต็มที่ ทําให้แม่
จะต้องทําหน้าที่เป็ นทั้งสองฝ่ ายซึ่งอาจไม่มีเวลาดูแลลูกได้ไม่เต็มที่ ขาดการเติมเต็มในการเรี ยนรู้บทบาทหน้าที่เรื่ อง
เพศตนเองตามสถานภาพและบทบาทที่พึงกระทํา ทําให้เกิดปัญหาในความรู้สึกทางเพศ
5) ปัญหาการแบ่งชนชั้น พบในภาพยนตร์เรื่ อง October Sonata รักที่รอคอย สะท้อนให้เห็นความ
ไม่เสมอภาคกันของผูค้ นในสังคมไทย ได้แก่ ชนชั้นผูป้ กครองกับชนชั้นผูถ้ ูกปกครอง จะเห็นได้จากนายจ้างของแสง
จันทร์ โดยแสงจันทร์เปรี ยบเสมือนชนชั้นผูถ้ ูกปกครอง ที่ถูกชนชั้นผูป้ กครองอย่างนายจ้างเอารัดเอาเปรี ยบไม่จ่าย
ค่าแรง เมื่อแสงจันทร์เรี ยกร้องให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันของมนุษย์ ทว่า นายจ้างปฏิเสธ แล้วบอกว่า ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า ในสังคมไทยยังมีระบบศักดินาหรื อระบบการแบ่งชนชั้นวรรณะของผูค้ นในสังคมแฝงอยูใ่ นรู ปแบบของวิถีชีวิต
มนุษย์
6) ค่านิยมเรื่ องศาสนาเป็ นที่พ่งึ ทางใจ คนไทยมีศาสนาพุทธเป็ นศาสนาประจําชาติ ประชาชนเกือบ
ทั้งหมดของประเทศนับถื อศาสนาพุทธ จึ งกล่ าวได้ว่า ศาสนามีอิทธิ พลอย่างมากทั้งทางตรงและทางอ้อมต่ อการ
ดํารงชีวิตของบุคคล ในการวิเคราะห์การสะท้อนสังคมไทยในภาพยนตร์ครั้งนี้ พบค่านิยมเรื่ องศาสนาเป็ นที่พ่งึ ทางใจ
ในภาพยนตร์เรื่ องตั้งวง สะท้อนให้เห็นว่า ตัวละครหลักของเรื่ องทั้ง 4 คนเป็ นตัวแทนของเด็กไทยสมัยใหม่ที่มีความ
เชื่อความศรัทธาต่อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่สามารถมองเห็นแบบเชื่อครึ่ งไม่เชื่อครึ่ ง การต้องรําแก้บนของเด็กทั้ง 4 เป็ นสิ่ งที่
ฝื นความรู้สึก แต่อีกความรู้สึก คือ เมื่อต้องการสมหวังในสิ่ งที่ตอ้ งการ สิ่ งศักดิ์สิทธิ์กลับเป็ นที่พ่งึ ทางใจ
7) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่มบุคคล ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ หมายถึง การให้
ความสําคัญกับความสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่มบุคคล ตั้งแต่ระดับในครอบครัวไปถึงระดับสังคมใหญ่ โดยพบใน
ภาพยนตร์เรื่ อง Home ความรัก ความสุ ข ความทรงจํา ที่สะท้อนถึงเรื่ องราวความรัก และความสัมพันธ์ของคนใน 3
ช่วงวัย โดยเรื่ องราวเป็ นเสมือนความทรงจํา และความทรงจําถูกเปรี ยบเป็ นดังบ้าน ในที่น้ ี ไม่ใช่ในลักษณะเคหสถาน
แต่ เ ป็ นแง่ มุ มทางด้า นจิ ตใจ เป็ นที่ ยึด เหนี่ ย ว และอบอุ่ น ที่ มีค วามทรงจํา ครั้ งสวยงาม แก่ นเรื่ อ งสะท้อ นสภาพ
สังคมไทยด้านค่านิยมเกี่ยวกับค่านิยมเรื่ องเพศ และค่านิยมเรื่ องครอบครัว อันเป็ นเรื่ องราวความรัก และความสัมพันธ์
ของมนุษย์
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8) ค่ านิ ยมต้องทํางานแข่ งกับเวลา สังคมไทยทุก วันนี้ คนล้นงาน จึ งต้อ งรู้ จ ักกําหนดเวลา การ
แบ่งแยกเวลาในการทํางาน การเดินทางและการพักผ่อนให้ชดั เจน ในภาพยนตร์ เรื่ อง ฟรี แลนซ์..ห้ามป่ วย ห้ามพัก
ห้ามรักหมอ เป็ นการเสี ยดสี อาชีพอิสระ ที่เรี ยกว่า ฟรี แลนซ์ โดยสะท้อนภาพผ่านตัวละครหลักที่ทาํ อาชีพตัดแต่งภาพ
ซึ่งทํางานอย่างหนักโดยไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะต้องรักษามาตรฐานการทํางานของตนเอง ทั้งๆ ที่ร่างกายและจิตใจไม่
สัมพันธ์ก นั จิตใจอาจสั่งให้ร่างกายทํางาน แต่ร่างกายอาจรับไม่ไหวกับการทํางานอย่างหนัก จึงส่ งผลต่ อสุ ข ภาพ
ร่ างกาย
9) ปั ญ หาสุ ข ภาพอนามัยและโรคภัยไข้เ จ็บ ในที่น้ ี คือ เรื่ องสวัส ดิก ารการรั ก ษาพยาบาล โดย
สะท้อ นให้เ ห็ นว่า สวัส ดิการรักษาพยาบาลพื้นฐานของคนไทย ยังมีความเลื่อมลํ้าระหว่างผูท้ ี่มีรายได้น้อยและผูท้ ี่
รายได้มาก โดยผูท้ ี่มีรายได้น้อยไม่สามารถเลือกโรงพยาบาลที่มีค่ ารักษาสู งได้ แต่โรงพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายในการ
รักษาสูงส่ วนใหญ่เป็ นโรงพยาบาลเอกชน เมื่อค่าใช้จ่ายสูงทําให้ผทู้ ี่ไปรับการรักษาน้อย ซึ่งผลดี คือ การไม่ตอ้ งรอคิว
ในการรักษานาน เป็ นการประหยัดเวลา แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว ผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ยยังต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปรอรับบัตรคิว
ที่โรงพยาบาลรัฐ การรักษาค่อนข้างใช้เวลานานกว่าจะได้เข้าตรวจ
ข. ประเด็นทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่คนในสังคมจํานวนมากรู้สึกว่าถูกกระทบคุณค่า
ของตน โดยภาพยนตร์ยอดเยีย่ มรางวัลสุ พรรณหงส์ ช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2559 มีการสะท้อนสังคมไทยในประเด็นทาง
เศรษฐกิจ จํานวน 1 เรื่ อง คือ ภาพยนตร์เรื่ องลัดดาแลนด์ สะท้อนผ่านรู ปแบบชีวิตคนในยุคสมัยทุนนิ ยมและบริ โภค
นิยม ทุกสิ่ งที่ ธีย ์ ซื้อหามาเป็ นเพราะต้องการซื้อหน้าตาให้ตนเองและครอบครัว นัน่ อาจมาจากความกดดันทางค่านิ ยม
ของสังคมไทย ที่มกั มองว่า ผูท้ มี่ ีบา้ นหลังใหญ่โต รถคนใหญ่ ต้องเป็ นผูท้ ี่ประสบความสําเร็ จในชีวิต มีเงินทอง เมื่อ
เกิ ดเหตุก ารณ์ที่ไม่ค าดฝั นผูเ้ ป็ นหัว หน้าครอบครัว เกิดตกงานและว่างงาน จึงทําให้ค่ าใช้จ่ายด้านวัตถุที่เกิ ดขึ้นไม่
เพียงพอ เกิดภาวะเครี ยดส่ งผลต่อความสัมพันธ์กบั คนในครอบครัว คนที่อยูใ่ นวัยทํางานและเพิ่งเริ่ มสร้างครอบครัว ดู
แล้วรู้สึกสะท้อนให้เห็นว่าชีวิตคนเราย่อมมีความซับซ้อน ต้องพบเจออุปสรรคในบางช่วงของชีวิต แต่เราก็สามารถ
ดําเนินชีวิตต่อไปได้ ความสุ ขในชีวิตสําคัญมากกว่าวัตถุภายนอก
ค. ประเด็นทางเมือง ในการศึกษาครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ การเมืองไทย ในมิติการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองการปกครองของสังคมไทยช่วงเดือนตุลาคม โดยพบในภาพยนตร์ เรื่ องดาวคะนองและ เรื่ อง October
Sonata รักที่รอคอย โดยเรื่ องดาวคะนอง สะท้อนประเด็นทางการเมืองในช่วงสมัยตุลาคม พ.ศ. 2519 อันเป็ นยุคมืด
ทางการเมืองของสังคมไทยมาเล่าเรื่ อง โดยไม่ได้เป็ นการเล่าเรื่ องราวโดยตรงหากแต่เป็ นการเล่าเรื่ องราวที่สะท้อนให้
เห็ นเรื่ อ งราวทางการเมืองในยุค นั้นในรู ปแบบภาวะความทรงจําของคนร่ ว มสมัยและเรื่ อ งราวที่เ กิ ดขึ้ นจริ งหรื อ
เรื่ องราวในภาพยนตร์ ซึ่งเราอาจเรี ยกได้ว่า เป็ นหนังที่ซอ้ นหนัง ทั้งนี้ แนวคิดในการนําเสนอของภาพยนตร์เรื่ องนี้ คือ
การกระตุน้ ความทรงจํา และความคิดของผูช้ มเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในยุคสมัยตุลาคม พ.ศ. 2519 อีกนัยนึง
คือ แม้สังคมไทยจะก้าวผ่านมิติของเวลามา ณ ปั จ จุบนั การต่อ สู้ทางการเมืองไทยก็ยงั มีให้พบเห็ นอยู่ สําหรั บเรื่ อ ง
October Sonata รักที่รอคอย สอดแทรกนัยยะของมิติทางการเมืองในสังคมไทยสมัยตุลาคมเช่นกัน ถูกสอดแทรกสื่ อ
ความหมายตั้งแต่เริ่ มเรื่ อง เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมมีความหมายต่อการดํารงชีวิตของตัว
ละครหลัก โดยเฉพาะเหตุการณ์สําคัญทางการเมือง ที่แสดงให้เห็ นถึงแนวคิดเรื่ องชนชั้นทางสังคมในสังคมไทยยุค
นั้น ไม่ว่าจะเป็ นการเขียนหนังสื อของแสงจันทร์ ที่มีการต่ อสู้เกี่ยวกับการเท่าเทียมกันของคนในสังคม ซึ่ งเป็ นการ
เคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมืองแบบเงียบๆ ไม่ได้แสดงออกด้วยการออกมาเดินขวนหรื อใช้ความรุ นแรง หรื อนายจ้าง
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ของแสงจันทร์ ที่ดูถูกความเป็ นมนุษย์ของแสงจันทร์ โดยเปรี ยบตัวเองว่ามีชนชั้นที่สูงกว่าแสงจันทร์ จึงไม่จาํ เป็ นต้อง
จ่ายค่าแรงให้แสงจันทร์ก็ได้
5. การอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์การสะท้อนสังคมไทยในภาพยนตร์ ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสุ พรรณหงส์ 2550-2559 ทั้ง 9
เรื่ อง พบว่า ภาพยนตร์มกี ารสะท้อนสังคมไทยในหลากหลายแง่มุมตามช่วงเวลาทั้งในอดีตและปั จจุบนั โดยสะท้อน
สังคมไทยด้านสังคมมากที่สุด ความสัมพันธ์ข องครอบครัว ถูก หยิบยกมาสื่ อ ความหมายของสภาวะสังคมไทยใน
บริ บทที่แตกต่างกันออกไปตามระยะเวลา และยุคสมัย ภาพยนตร์ส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญในการดํารง
อยูข่ องครอบครัว ถ่ายทอดในแง่มุมความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูก พี่น้อง และสามีภรรยา ซึ่ งอาจกล่าวได้ว่า สังคมไทย
ให้คุณค่ ากับครอบครัว อันสัมพันธ์ก ับค่ านิ ยมประการหนึ่ งของสังคมไทย ในงานวิจยั ของ พัชราภา เอื้ ออมรวนิ ช
(2556) คือ ค่านิยมเรื่ องความกตัญ�ู (Grateful Relationship Orientation) ค่านิ ยมดังกล่าวนี้ เป็ นลักษณะพิเศษของคน
ไทย โดยคนไทยถือว่าความกตัญ�ูทาํ ให้คนมีคุณค่า อีกนัยหนึ่ ง คนไทยได้กาํ หนดค่านิ ยมเรื่ องความกตัญ�ูว่าเป็ น
กระบวนการที่ตอ้ งพึ่งพาอาศัยกัน
การสะท้อนสังคมไทยเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวในภาพยนตร์ ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสุ พรรณหงส์ 25502559 แสดงให้เห็ นถึงพฤติก รรมและการกระทําของตัวละครอันมีพ้ืนฐานมาจากสถาบันครอบครัว อย่างเช่น การ
สะท้อนให้เห็นความหลากหลายทางเพศ หรื อการเบี่ยงเบนทางเพศของเด็กและเยาวชน ส่ วนหนึ่ งมาจากครอบครัว
และถือว่าเป็ นปั ญ หาสังคมประการหนึ่ งซึ่ งสอดคล้องกับ การแบ่งประเภทปั ญ หาสังคมของ สัญญา สัญ ญาวิวฒั น์
(2526) ที่กล่าวว่า ปัญหาความผิดปกติทางจิตและรักร่ วมเพศ เป็ นปั ญหาทางสังคม อันหมายถึงภาวการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่คนในสังคมจํานวนมากรู้สึกว่าคุกคามต่อคุณค่าของตน จนต้องการที่จะแก้ไข
รองลงมา คือ การสะท้อนสังคมไทยด้านเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่ งมีการสะท้อนในสัดส่ วนที่ใกล้เคียงกัน
โดยด้านเศรษฐกิจภาพยนตร์แสดงให้เห็ นถึง สภาพความล้มเหลวของเศรษฐกิจไทยในบริ บทที่แตกต่าง และตามยุค
สมัยที่แตกต่างกัน ซึ่งประเด็นการสะท้อนสังคมไทยด้านเศรษฐกิจส่ งผลให้เห็ นถึงความเปลี่ยนแปลงทางค่านิ ยมทาง
สังคมของคนไทย โดยปั จ จัย เรื่ อ งการทํางาน และรายได้เ ป็ นปั จ จัยหลัก ที่ แสดงให้เ ห็ นว่ า คนในสั งคมไทยให้
ความสําคัญกับวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ หรื อสามารถกล่าวได้ว่า สังคมไทยในปั จจุบนั เป็ นยุคของทุนนิ ยมและ
บริ โภคนิยมนัน่ เอง ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า สังคมไทยมีปัญหาทางเศรษฐกิจที่ทุกคนในสังคมควรคํานึ งถึงอยู่เสมอ อัน
สอดคล้องกับ ประเภทปัญหาสังคมตามสถาบันหลักของสังคม ที่สัญญา สัญญาวิวฒั น์ (2526) ได้อธิ บายไว้ว่า ปั ญหา
ทางเศรษฐกิจ คือ ภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่คนในสังคมจํานวนมากรู้สึกว่าถูกคุกคามคุณค่าของตน และต้องการแก้ไข
ให้ดีข้ ึน เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ กชกร บุษปะบุตร(2553) ที่มีผลการวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์ลกั ษณะของภาพยนตร์
ไทยที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ ยอดเยี่ยมในช่วงปี พ.ศ. 2533 – 2548 ว่าแก่นเรื่ องมักจะเน้นไปที่การวิพากษ์เกี่ยวกับ
สภาวะความเป็ นมนุษย์และสภาพสังคมไทย
สําหรับประเด็นทางการเมือง ภาพยนตร์ แสดงให้เห็ นถึงประวัติศาสตร์ ทางการเมืองของสังคมไทยที่มีการ
ต่อสู้ ขัดแย้งระหว่างชนชั้นปกครองและชนชั้นกลางกับชนชั้นล่าง วนซํ้าตามมิติของเวลา ซึ่ งจะเห็ นว่าปั จจุบนั การ
ประท้วงต่อสู้กบั การเมืองไทยยังมีให้พบเห็ นอยู่ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็ นว่า ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปไกลเท่าไหร่ มนุ ษย์
ล้วนต้องการอิสรภาพ สิ ทธิ เสรี ภาพ มีสิทธิ์ แห่ งความเป็ นมนุ ษย์อย่างเท่าเทียมกันทั้งนั้น อันสอดคล้องกับ บทบาท
ของภาพยนตร์ ไทยต่ อ สังคมไทยยุค ปั จ จุ บนั ที่ ประกายกาวิล ศรี จิ นดา (2555) ได้ส รุ ปไว้ว่า ภาพยนตร์ ไทยมทัก
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สอดแทรกภาพลัก ษณ์ในเชิ งอุ ดมคติเ พื่อสะท้อ นอุ ดมการณ์กระแสหลัก ในบ้านเมือ งในขณะนั้น หากพิจารณาถึ ง
ทิศทางของการนําเสนอเรื่ องการเมือ งในภาพยนตร์ ไทยแล้วจะพบว่าได้ถูก นําเสนอออกมาตั้งแต่ ภาพยนตร์ ยุค 14
ตุลาคม 2516 ซึ่ งมีผกู้ าํ กับภาพยนตร์ ที่มีแนวคิดสมัยใหม่หลายคนที่มีความคิดแบบกล้านําเสนอภาพยนตร์ สะท้อ น
สังคมเพื่อสะท้อนการเมือง
นอกจากนี้ การสะท้อนสังคมไทยในภาพยนตร์ ที่ได้รับรางวัลยอดเยีย่ มสุ พรรณหงส์ 2550-2559 ดังที่กล่าว
มาในบทที่ 4 และ 5 สามารถอธิบายได้ว่า หน้าที่ของภาพยนตร์ไทยถือเป็ นหนึ่ งในประเภทของสื่ อมวลชนแขนงหนึ่ ง
สามารถทําหน้าที่สะท้อนความเป็ นไปที่เกิดขึ้นในสังคม ได้ดีมาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต ทว่า แต่ในปั จจุบนั วิธีการสื่ อสาร
ในการสะท้อนภาพอาจจะปรากฏให้เห็นเด่นชัดมากขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทยและถือได้ว่าเป็ นหนึ่ ง
ในสื่ อ ที่ใช้ส ะท้อนบริ บทที่เกิ ดขึ้ นจริ งของสังคมไทยในยุค นั้นๆ ได้เป็ นอย่างดี อันสอดคล้อง Wright (1986) ซึ่ ง
อธิ บาย ภารกิจ ของสื่ อมวลชนแขนงภาพยนตร์ หมายถึง การให้ข่าวสาร การให้ข ้อวิพากษ์วิจ ารณ์และการตีค วาม
เพือ่ ให้ข่าวสารที่กระจายออกเป็ นส่ วนต่างๆ มีความหมายเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น และยังให้เกิดความเห็นพ้องต่อกัน การ
แสดงออกของคุณค่าทางวัฒนธรรมและสัญลัก ษณ์ ซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญของเอกลักษณ์และความต่อเนื่ องของสังคม
เช่นเดียวกับ ศิริชยั ศิริกายะ และ กาญจนา แก้วเทพ (2531) ซึ่งอธิบายจุดมุ่งหมายของสื่ อที่มีต่อสังคมไว้ 5 ประการ คือ
1) การให้สารสนเทศ 2) การตีความ 3) การแสดงออกทางวัฒนธรรม และทําให้เกิดความต่อเนื่ อง 4) ความบันเทิง
และ 5) การผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวภายในสังคม
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์การสะท้อนสังคมไทยในภาพยนตร์ ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสุ พรรณหงส์ 2550-2559 โดย
วิเคราะห์แนวทางหรื อกลวิธีการเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ พบว่า ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลสุ พรรณหงส์ แต่ละปี มีกลวิธีการ
เล่าเรื่ องตามองค์ประกอบของการเล่าเรื่ องภาพยนตร์ มีการเริ่ มต้นเรื่ องที่แตกต่างกันออกไปทั้งการเริ่ มเรื่ องตามลําดับ
เหตุการณ์(chronological order) และไม่ลาํ ดับเหตุการณ์ (Non Chronological Order) รวมถึงมีการจบเรื่ องที่ตวั ละคร
ประสบความสุ ข (Happy Ending) ความโศกเศร้า (Unhappy Ending) และจบเรื่ องโดยไม่มีขอ้ ยุติชดั เจน (Intermediate
Ending) อันเป็ นเสน่ห์ของการเล่าเรื่ องที่น่าสนใจ ส่ วนแนวคิดหลักหรื อแก่นเรื่ องที่ผเู้ ล่าเรื่ องต้องการจะสื่ อไปยังผูช้ ม
ส่ วนใหญ่ส ะท้อนสังคมไทยในรู ปแบบความรัก และความสัมพันธ์ของมนุ ษ ย์ โดยมีก ารสะท้อ นสังคมไทยในด้าน
ต่างๆ ทั้งด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง
ฉากส่ วนใหญ่เป็ นฉากที่เหมาะสมกับยุคสมัยของเนื้อหาภาพยนตร์ และองค์ประกอบสุ ดท้าย คือ มุมมองใน
การเล่าเรื่ อง พบว่า ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลยอดเยีย่ มสุ พรรณหงส์ 2550-2559 มีมุมมองในการเล่าเรื่ องแบบรู้รอบด้าน
และจากจุดยืนบุคคลที่หนึ่งมากที่สุด ในประเด็นการสะท้อนสังคมไทย 3 ประเด็นหลัก คือ (1) ประเด็นด้านสังคม พบ
มากที่สุดในการสะท้อนสังคมไทย ได้แก่ ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางศีลธรรม ค่านิยมคนชนบท การรักร่ วมเพศหรื อ
ความเบี่ยงเบนทางเพศ ปั ญหาการแบ่งชนชั้น ค่านิ ยมเรื่ องศาสนาเป็ นที่พ่ึงทางใจ ค่านิ ยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
บุคคลและกลุ่มบุคคล ค่านิ ยมต้องทํางานแข่งกับเวลา และปั ญหาสุ ขภาพอนามัยและโรคภัยไข้เจ็บ (2) ประเด็นทาง
เศรษฐกิจ สะท้อนผ่านรู ปแบบชีวิตคนในยุคสมัยทุนนิ ยมและบริ โภคนิ ยม (3) ประเด็นทางการเมือง สะท้อนให้เห็ น
ประวัติศาสตร์การเมืองไทย ในมิติการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของสังคมไทยช่วงเดือนตุลาคม
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ข้ อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต
1) การศึกษาการวิเคราะห์ภาพยนตร์ในสังคมไทย สามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสื่ อความหมายผ่าน
การใช้สัญลักษณ์ต่างๆได้อีกมาก ทั้งนี้เพื่อเพิม่ องค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่ อสารในภาพยนตร์ไทยให้มีมากยิง่ ขึ้น
2) ภาพยนตร์ ถือเป็ นสื่ อมวลชนอีกแขนงหนึ่ งที่มีพฒั นาการไม่หยุดนิ่ ง ดังนั้นประเด็นการวิจยั ที่เกี่ยวกับ
การศึกษาพัฒนาการด้านการใช้เทคโนโลยีสาํ หรับผลิตภาพยนตร์ก็จะเป็ นประเด็นศึกษาอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิส ระฉบับนี้ ประสบความสําเร็ จ ลุ ล่ว งไปได้ด้วยความกรุ ณาช่ว ยเหลื อและแนะนําจาก
บุคคลหลายท่านเป็ นอย่างดี ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค อาจารย์ที่
ปรึ กษาวิจยั นิพนธ์ที่กรุ ณาสละเวลาให้คาํ แนะนํา และตรวจทาน พร้อมทั้งดูแลเอาใจใส่ ผวู้ ิจยั ตลอดการทําวิจยั นิ พนธ์
ฉบับนี้ และขอกราบขอบพระคุณ ครู อาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิ ทธิ์ประศาสตร์วิชา ขอบพระคุณครอบครัวเติมชัยธน
โชติ ที่เป็ นกําลังใจสําคัญและคอยสนับสนุ นการศึกษาของผูว้ ิจยั ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มหาวิทยาลัยรังสิ ตทุก
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