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การวจิารณ์ในเชงิบรบิท
■ การวจิารณ์ในเชงิบรบิทของภาพยนตร์ ต้องดูหลายๆองค์ประกอบในภาพยนตร์ โดยดูองค์ประกอบในภาพยนตร์เรือ่งน ัน้ๆ จ าเป็นหรอืไม่จ  าเป็นกไ็ด้ท ีต้่องยก

ทฤษฏ ี3 องค์มาเปรยีบเทยีบ เช่น

■ 1. สภาพแวดลอ้มสงัคมในภาพยนตร์

■ 2. ประเทศในภาพยนตร์

■ 3. เรือ่งเลา่ เน ือ้เรือ่งของภาพยนตร์

■ 4. ศลิปะของภาพยนตร์

■ 5. ความเป็นตวัตนของตวัละคร

■ 6. ด้านการเมอืงในภาพยนตร์

■ 7. เทคนคิในการน าเสนอภาพยนตร์



ยกตวัอย่างภาพยนตร์

Mary is happy

■ คุณ บดนิทร์  เทพรตัน์ ได้กล่าวไว้ว่า 

■ นกัวจิารณ์หนงับางคน อาจจะดูท ีบ่ท เรือ่งเลา่ของภาพยนตร์ แต่บางคนดูงานในส่วนของศลิปะในภาพยนตร์และองค์ประกอบอืน่ๆ 

อย่างเช่น ภาพยนตร์เรือ่งน ีเ้ป็นภาพยนตร์ท ีส่ะทอ้น อ านาจ ความเผดจ็การในสงัคม อย่างเน ือ้หาในภาพยนตร์ ท ีม่อีาจารย์เป็นคน

เผดจ็การและเดก็คดิท ีจ่ะต่อต้านความเผด็การของเขา

■ การท าภาพยนตร์เป็น twitter เหมอืนดูคลปิหลายๆคลปิจาก Social Network มาอยู่ในภาพยนตร์ เป็นการ
น าเสนอภาพยนตร์ในรูปแบบใหม่และแปลก

■ บรบิทของภาพยนตร์เรือ่งน ี ้เหน็ได้ชดัว่า มเีรือ่งราวของอ านาจ ความเผดจ็การ และการใชเ้ทคนคิ ศลิปะในการน าเสนอ ในการเลา่

เรือ่ง ในรูปแบบใหม่ 



ยกตวัอย่างภาพยนตร์

The v v i t c h

■ สามารถดูได้ 2 มุมมอง บรบิทของภาพยนตร์ผ ีหรอื แง่มุมในสงัคม

■ เป็นภาพยนตร์ท ีอ่ยู่ในบรบิทภาพยนตร์ผ ีเช่น

ด้านศลิปะ ความมดื การเลน่แสง ผ ีปีศาจ แม่มด ส ิง่ลลีบัเหนอืธรรมชาต ิ 

■ แต่เราดูแง่มุมด้านสงัคมได้ เช่น การยดึตดิศาสนา บาป การขอขมา  

■ สงัคมยุคทีม่คีวามเช ือ่ และ จรยิธรรม

■ การสะทอ้นสงัคม สะทอ้นในยุคลา่แม่มด ความถูกต้อง ภูตผปีีศาจ และบาปของบุคคล

โดยการเอาบรบิทของภาพยนตร์ผมีาโยงเก ีย่วกบัสงัคมในภาพยนตร์ใหม้คีวามน่าสนใจมากข ึน้ เพ ือ่ผูว้จิารณ์จะได้มเีรือ่งเลา่ได้

มากพอสมควร และ มกีารวเิคราะห์ในภาพยนตร์แบบเชงิลกึ 



ยกตวัอย่างภาพยนตร์

Mad Max 

■ บรบิทของภาพยนตร์ หลกัๆจะเป็นองค์ประกอบในภาพยนตร์ทีน่กัวจิารณ์ส่วนใหญ่น ัน้ค านงึถงึ โดยภาพยนตร์จะเป็นภาพยนตร์แนวโลกแตก ทรพัย์กรทีใ่กลจ้ะ
หมดลง และมสีมัพนัธภาพ โดยมผูีช้ายเป็นตวัประกอบ ทีเ่ขา้มาช่วยเหลอืนกัแสดงน าทีเ่ป็นผูห้ญงิ โดยภาพยนตร์เรือ่งน ี ้เน้นในการเลน่จรงิ และภาคก่อนๆน ัน้
นกัแสดงผูช้ายจะเป็นตวัน าเนนิเรือ่ง โดยภาพยนตร์เรือ่งน ีเ้ป็นของประเทศ ออสเตเรยี โดยนกัวจิารณ์ส่วนมากมองภาพยนตร์เรือ่งน ีเ้ป็น

■ 1. ภาพยนตร์สิง่แวดลอ้ม โดยในภาพยนตร์จะเหน็ได้ชดัว่า ทรพัยากรในภาพยนตร์ไม่มนี  ้า ใครทีม่นี  ้าถอืว่าเป็นผูม้อี านาจ ลองถดัมาคอื น ้ามนั น ้านม 
และเลอืด โดยในภาพยนตร์มตีวัร้ายทีท่ าตวับรบิทเหมอืนนกัการเมอืง ในฉากทีม่กีารปิดเปิดน ้า เป็นการสือ่ถงึความมอี านาจ และมพีระคุณแก่ประชากร ส่วนตวั
เอกของเรือ่ง ในฉากแรกทีเ่ขาโดนดูดเลอืด เป็นการสือ่ถงึบรบิททรพัยากรของเหลวเป็นอย่างมาก

■ 2. รถ ท าไมต้องเป็นรถ เพราะภาพยนตร์เป็นของประเทศ ออสเตเรยี ซึง่ในประเทศของเขา มรีะยะทางทีไ่กล และเสน้ทางทีเ่ว ิ้งว้าย ประเทศออสเตเรยีกบัรถ
ถอืว่าเป็นส ิง่ส าคญั และประเทศออสเตเรยีจะมคีวามโหดร้ายหรอือุบตัเิหตุทางรถยนต์สูงมาเป็นร้อยปี จงึเป็นทีม่าในภาพยนตร์ว่าท าไม Mad max ถงึต้อง
เป็นรถในการใชเ้ป็นยานพหะนะ และในภาพยนตร์รถเป็นส่วนหน ึง่ของตวัละครในภาพยนตร์ โดยการแสดงตวัตนของตวัละครออกมาในรถของแต่ละคน สือ่ว่า รถ
เป็นอวยัวะของมนุษย์ในภาพยนตร์เรือ่งน ี ้โดยรถของแต่ละคนจะมเีอกลกัษณ์ตามคนขบั แตกต่างกนัไป

■ 3. ภาพยนตร์น ีไ้ม่ใช่ยุคของวนัแมนโชว์ แต่ยุคของความช่วยเหลอื รวมกลุม่กนัท าภารกจิใหส้ าเรจ็ เพราะ Mad max ในภาคก่อนๆ จะเป็นความมนั
และฉายเดีย่วของพระเอก แต่ในภาคน ี ้จะเป็นความร่วมมอื การมนี ้าใจ ในการช่วยเหลอืกลุม่คนกลุม่หน ึง่ เพ ือ่ต่อยอดในการช่วยเหลอืคนอกีจ านวนมาก

■ 4. การเมอืง โดยในภาพยนตร์มกีารแบ่งพกัแบ่งพวก อยู่ในบรบิทมุมมองด้านการเมอืง ในภาพยนตร์ทีม่คีวามแตกแยกท ัง้ 2 ฝ่าย และมกีารการลา้ง
บางในสงัคมและการเมอืงในภาพยนตร์



ผลงานภาพยนตร์ของคนไทย ทีน่กัวจิารณ์เหน็เป็นส ิง่น่าสนใจ

พีเ่จย้ อภชิาตพงศ์ (รกัทีข่อนแก่น)

■ เป็นภาพยนตร์ทีดู่ง่ายทีสุ่ด ของพ ีแ่จย้ เป็นภาพยนตร์เล่าเรือ่งมกีารใส่มุกตลกนดิๆ 

และเน ือ้เรือ่งวิง่เป็นเส้นตรง

■ ท่ามกลางของเรือ่งเหมอืนมอีะไรซ่อนอยู่ในเรือ่ง มลีกัษณะ ในความเหนอืจรงิ และ การไม่สมเหตุสมผล

■ ฉากที ่ป้าเจนเปิดตา เหน็เดก็เตะบอลในสนามบอลทีม่กีารขุดดนิ มนัคอือะไร 

■ อาจจะมองได้ว่า ทางการเมอืงหรอืป่าว

■ สนามบอลทีเ่หมอืนประเทศไทยทีม่กีารขุดแลว้ขุดอกีขุดเขา้ขุดออกจะซ่อมหรอืจะเปล ีย่นในตวัประเทศไทยน ัน้

การกระท าของตวัละคร เหมอืนไม่มอีะไรเกดิข ึน้ในสถานทีท่ ีต่วัละครอยู่ 

■ การเบกิตาให้กว้างและสว่างเขา้ไว้ของป้าเจน เพ ือ่เป็นการมองเหน็ความจรงิ ของประเทศไทย 

ทีม่กีารเสยีดสแีละความทรุดตวัหรอืการเพ ิม่ตวัของประเทศไทย



ผลงานภาพยนตร์ของคนไทย ทีน่กัวจิารณ์เหน็เป็นส ิง่น่าสนใจ

คงเดช จาตุรนัต์รศัม ี(Snap)

■ ส่วนมากผูช้มภาพยนตร์มองบรบิทในภาพยนตร์เรือ่งน ีเ้ป็นภาพยนตร์การเมอืง 

หรอื เป็นแค่ภาพยนตร์รกั

ภาพยนตร์จะเลา่เรือ่งในช่วงรฐัประหาร สภาวะบา้นเมอืง สงัคมไทย

ตวัพระเอกจะเป็นคนทีไ่ม่ค่อยท าอะไร หรอื สภาวะทางจติใจของเขาท าอะไรไม่ได้ 

คงอาจส ือ่ถงึประชากรคนไทยทีอ่ยู่ในช่วงรฐัประหารในช่วงของภาพยนตร์น ัน้ 

และความส าพนัธ์ของพระเอกกบันางเอกเป็นตวัเล่าเรือ่งท ีเ่ก ีย่วกบัการเมอืงใน

ภาพยนตร์ แต่ทุกอย่างอาจจะไม่เป็นจรงิเสมอไปอยู่ท ีก่ารตคีวามของนกัวจิารณ์แต่ละคน



ผลงานภาพยนตร์ของคนไทย ทีน่กัวจิารณ์เหน็เป็นส ิง่น่าสนใจ เจา้นกกระจอก

อโนชา สุวชิากรพงศ์ (เจา้นกกระจอก)

เป็นภาพยนตร์กึง่ทดลอง

เลา่เรือ่งในบา้นหลงัเดยีว แต่ภาพยนตร์มกีารสะท้อนสงัคมไทย ทีม่พีอ่กบัลูกชายมคีวามสมัพนัธ์

ห่างเหนิกนั ลูกชายเป็นอมัพาตจนพอ่เขาต้องจา้งคนดูแลมาดูแล ถูกตคีวามได้ว่า สภาวะสงัคมไทย 

ทีบ่า้นเมอืงก้าวไปด้วยคนหลายๆรุ่น ท ีม่คีนรุ่นใหม่เกดิข ึน้เพ ือ่ก้าวเขา้มาคบืหนา้สงัคม 

แต่ในภาพยนตร์ เหน็ได้ชดัว่า คนรุ่นเก่าเป็นคนขบัเคล ือ่น แต่คนรุ่นใหม่ท าอะไรไม่ได้และได้นอน

อยู่กบัท ีอ่ย่างเดยีว ( เกดิสภาวะตดิขดั ) เกดิความอมึครมึของสงัคม 

เป็นการถ่ายทอดบรบิทเชงิภาพยนตร์ทางด้านสงัคม และ การขบัเคล ือ่นบา้นเมอืงท ีต่ดิขบั

■ บรบิททางสงัคม 

■ อ านาจของพอ่ทีเ่ป็นคนรุ่นหลงั

https://www.google.co.th/search?biw=1366&bih=613&q=%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2+%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SM7Izq2oVAKzk8xyzCpNtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RALo3jbYyAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjtkOLL9dXSAhVKvY8KHbrIBwoQmxMIjQEoATAU


ผลงานภาพยนตร์ของคนไทย ทีน่กัวจิารณ์เหน็เป็นส ิง่น่าสนใจ

กติตกิร เลยีวศริกุิล (เมล์นรก หมวยยกลอ้)

■ บรบิททางการเมอืงไทย ยุคทกัษณิพนัธมติร มองด้วยกรอบทีว่่า ในรถเมล ์

■ มคีนหลายคน และมปีญัหาช่วงเทศกาล เกดิการทะเลอะกนั เกยีดกนั

■ ภาพยนตร์น ีม้บีรบิททีเ่ชย ลา้หลงั ท ีว่่า อย่าทะเลอะกนั ร่วมมอืกนัไว้ดกีว่า

■ แต่ส่วนมากในยุคสมยัน ี ้มองภาพยนตร์ท ีม่บีรบิทแบบน ีเ้ป็น การชมภาพยนตร์ท ีต่ลก

■ ผอ่นคลาย ดกีว่ากลบัไปมองบรบิทของภาพยนตร์ท ีล่า้สมยัและลา้หลงั

■ ประเดน็ของภาพยนตร์มช่ีวงเทศกาลสงกรานต์ในภาพยนตร์ ท ีม่คีวามวุ่นวาย 

■ และประชาชนทะเลอะกนั  เกดิความวุ่นวายในบรบิททางสงัคมไทย

https://www.google.co.th/search?sa=X&biw=1366&bih=613&q=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3+%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDHOLki3VIKy8yxTzLXEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQAmZsYfMgAAAA&ved=0ahUKEwi0u7XD-9XSAhXIv48KHZfSDc0QmxMIfygBMBU


สรุปการฟัง การวจิารณ์เชงิบรบิท

■ ในการวจิารณ์ภาพยนตร์  ไม่จ  าเป็นต้องนกึถงึความต ัง้ใจของผูก้ ากบัหรอืผูส้ร้างภาพยนตร์ เพราะ ภาพยนตร์ได้สร้าง
ออกมาและเป็นสมบตัขิองผูค้นท ัว่ไป ซึง่การวจิารณ์ จะวจิารณ์ไปในแนวทางไหนกไ็ด้ อยู่ท ีว่่า คนวจิารณ์คนน ัน้ เหน็
ภาพยนตร์เรือ่งน ีเ้ป็นอย่างไร และบรบิทในภพยนตร์คอือะไร ในภาพยนตร์ 1 เรือ่ง จะมอีงค์ประกอบมากมายทีผู่ช้ม
ส่วนมากจะไม่ได้สงัเกต หรอื ไม่ได้คดิตามสภาพแวดลอ้มสงัคม และ ทรพัยากร หรอื องค์ประกอบหลกัๆในภาพยนตร์น ัน้ 
มนัเป็นเหตุท ีท่  าใหผู้ช้มภาพยนตร์ท ัว่ไปน ัน่ ไม่ได้สนใจในรายละเอยีดของภาพยนตร์ ว่า ภาพยนตร์น ีอ้ยู่ในยุคสมยัไหน บรบิท
ทางสงัคมเป็นอย่างไร หรอืบรบิทด้านๆอืน่ๆในภาพยนตร์ มอีะไรบา้ง อย่างกบัภาพยนตร์ทีคุ่ณ บดนิทร์  เทพรตัน์ ได้
ยกตวัอย่างมาในคลปิ คอืภาพยนตร์ทีม่บีรบิททีม่จุีดเด่น และ นกัวจิารณ์ นกัเขยีน มกัน าภาพยนตร์เหล่าน ีม้าวจิารณ์เป็น
ส่วนมาก 

■ Reference- https://www.youtube.com/watch?v=35YQNS0YiEg

■ Youtube - Thai Critic

https://www.youtube.com/watch?v=35YQNS0YiEg
https://www.youtube.com/user/thaicritic

