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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

“ภาพยนตร์” ถือเป็นสื่อสากลแขนงหน่ึงที่ได้รับความนิยมแพร่หลายอย่างย่ิงในยุคน้ีเป็นสื่อ
ที่ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพความเป็นมนุษย์ในหลากหลายมิติอารมณ์ และยังสามารถดึงอารมณ์ร่วมเข้า
ไปฝังในจิตใจของผู้ชมได้ง่ายและรวดเร็ว  และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในภาพยนตร์แทบทุกเร่ือง มักจะมี
การแสดงออกถึงความรุนแรงร่วมอยู่ด้วยไม่มากก็น้อย ความรุนแรงในภาพยนตร์ (Violence in film) 
มีหลายรูปแบบ ทั้งในแง่วิธีการนําเสนอผ่านเน้ือเรื่อง ตัวละคร บทสนทนา การแสดง ลักษณะทางด้าน
ภาพและเสียง ฯลฯ ซึ่งในการสื่อความหมายความรุนแรงที่ปรากฏนั้น อาจไม่ได้ต้ังใจให้เกิดความ
รุนแรงในแง่พฤติกรรมเลียนแบบ แต่ต้ังใจที่จะสร้างแรงจูงใจด้วยอารมณ์และเหตุผลบางประการที่เอ้ือ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้  ความรุนแรงที่เราพบเห็นในภาพยนตร์ ตัวละครมักจะนําเสนอความ
รุนแรงน้ัน ๆ อาทิ การทะเลาะวิวาท การทําร้ายร่างกาย การฆาตกรรมผู้อ่ืน การฆ่าตัวตาย รวมไปถึง
อุบัติเหตุและภัยพิบัติที่ก่อให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของตัวละคร เป็นต้น โดยมีการใช้
ภาษาภาพยนตร์ ซึ่งก็คือลักษณะทางด้านภาพและเสียง เป็นเคร่ืองมือในการนําเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการ
ใช้มุมกล้อง หรือขนาดภาพต่าง ๆ การตัดต่อแบบสโลว์โมชัน (Slow Motion) และการใช้เทคนิค
พิเศษ (Special Effect) มาทําให้เกิดความสมจริง  

การนําเสนอความรุนแรงในภาพยนตร์มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภท กล่าวคือ    
ในภาพยนตร์ต่อสู้ ตัวเอกจะใช้ความรุนแรงเพ่ือยุติปัญหาขณะท่ีตัวร้ายจะใช้ความรุนแรงเพ่ือให้ได้
สิ่งของหรือผลประโยชน์ที่ต้องการ  ในภาพยนตร์รัก ความรักจะเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดความ
รุนแรง ทั้งการใช้ความรุนแรงเพ่ือปกป้องคนที่ตนรักหรือเพ่ือแย่งชิงให้ได้มาซึ่งคนที่รัก ในภาพยนตร์
ตลก ความรุนแรงจะถูกนําเสนอแบบสนุกสนานหรือติดตลก ในภาพยนตร์สยองขวัญจะนําเสนอว่า
การใช้ความรุนแรงจะนําไปสู่จุดจบแบบโศกนาฏกรรม และในภาพยนตร์ชีวิตความรุนแรงจะเกิดจาก
การอบรมเลี้ยงดู หรือปมปัญหาภายในจิตใจ  และตัวละครจะใช้ความรุนแรงเพ่ือระบายความอัดอ้ัน
หรือปมปัญหาของตนเอง เป็นต้น  

ด้วยเหตุน้ี จึงทําให้เกิดการจัดเรตติง (Rating) ภาพยนตร์เพ่ือคัดแยกผู้ชมให้เหมาะสมกับ
เน้ือหาของภาพยนตร์แต่ละประเภท และสิ่งหน่ึงที่สะท้อนออกมาอย่างเห็นได้ชัดก็คือ ปัญหาการ
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงจากภาพยนตร์ที่รับชม ซึ่งเป็นเร่ืองที่ถกเถียงกันมานานในแวด
วงนักวิชาการ ที่แม้เราไม่อาจกล่าวโทษได้ว่าผลพวงทั้งหมดมาจากภาพยนตร์ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า
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ภาพยนตร์น้ันมีส่วนสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงดังกล่าวขึ้นไม่ทางใดก็ทางหน่ึง ซึ่งผู้ชมต้องพิจารณา
อย่างมีเหตุผล ภาพยนตร์ที่มีฉากก้าวร้าวหรือมีความรุนแรงมาก ๆ อาจจะนําไปสู่การเกิดพฤติกรรม                
การลอกเลียนแบบได้  ในยุคก่อนน้ัน ภาพยนตร์จะมีฉากที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวร้าวน้อยกว่า
ปัจจุบัน อย่างเช่น เรื่อง SAW และ Friday Thirteen น้ัน เป็นภาพยนตร์ที่มีความก้าวร้าวในระดับที่
มากเกินไป โดยมีฉากที่แสดงให้เห็นถึงความโหดเห้ียม การลงมือฆาตกรรมที่มีความแปลกใหม่และ
พิสดาร ทั้งยังมีฉากที่แสดงให้เห็นถึงการกระทํารุนแรงที่ชัดเจนมากเกินกว่าเหตุ ทําให้ผู้ชมในบางกลุ่ม 
เช่น เด็ก เยาวชน เกินที่จะรับชมได้  ในความเป็นจริงคือ ภาพและฉากต่าง ๆ ในภาพยนตร์ที่
จําเป็นต้องมีการแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงอย่างย่ิงยวด อาจไม่จําเป็นต้องมีภาพท่ีรุนแรงปรากฏอยู่
อย่างโจ่งแจ้งก็ย่อมได้ เช่น ฉากงัดฟันที่ต้องแสดงภาพให้เห็นว่างัดจริง ๆ น้ันไม่มีความจําเป็นต้อง
นําเสนอลงไปในภาพยนตร์ แต่อาจจะแสดงภาพในอีกมุมหน่ึงเพ่ือให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกหวาดเสียวก็
เพียงพอ ส่วนการปลุกเร้า แม้เพียงแค่ครั้งแรกก็อาจจะทําให้เกิดปัญหา และความพยายามในการสรรหา
สิ่งปลุกเร้าขึ้นได้ และเมื่อสรรหาสิ่งปลุกเร้ามากขึ้น ก็จะกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไป ผลที่ตามมาก็
คือ เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็นการเลียนแบบพฤติกรรมในสิ่งที่ได้ปลุกเร้ามา และอีกสิ่ง
สําคัญที่ควรพิจารณาในภาพยนตร์ทุกเรื่องก็คือ มีตัวละครท่ีแสดงออกถึงความก้าวร้าวหรือไม่ ถ้ามี 
ผู้สร้างมีเจตนาอย่างไรในการนําเสนอ ประเด็นน้ีถือเป็นเรื่องที่ควรตระหนักอย่างย่ิง 

“ความรุนแรง” (Violence) เป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาของคนทุกชนชาติ ทุกสังคม ทุกหมู่
เหล่า แต่เป็นที่น่าประหลาดใจอย่างย่ิงว่าเหตุใดเรื่องราวความรุนแรงยังคงปรากฏให้เห็นผ่านสื่อต่าง ๆ 
อยู่ทุกเมื่อเช่ือวัน ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงระดับบุคคลหรือในระดับสังคม ทั้งในโลกของความเป็นจริง 
รวมถึงในโลกจําลองอย่างภาพยนตร์ และในบรรดาภาพยนตร์ที่เน้นความรุนแรง ซึ่งถูกผลิตขึ้นมา
อย่างไม่ขาดหายไปจากสังคมนั้น งานของเควนติน เจอโรม ทาแรนติโน่ มักถูกกล่าวถึงบ่อย ๆ เพราะ   
ทาแรนติโน่ถือเป็นผู้กํากับและเขียนบทภาพยนตร์ชาวอเมริกัน ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างว่าเป็นผู้มี
ความรู้อย่างถ่องแท้ในแนวทางหนังอาชญากรรม และสร้างภาพยนตร์แนวนี้ออกสู่สายตาผู้ชมมาอย่าง
สม่ําเสมอ  

ทาแรนติโน่ เกิดเมื่อ 27 มีนาคม ค.ศ.1963 ที่เมืองนอกซ์วิลล์ รัฐเทนเนสซี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เขาได้รับการยกย่องอย่างสูงว่าเป็นผู้กํากับที่สามารถไต่เต้าขึ้นมาจากการเป็นพนักงาน
ร้านเช่าวิดีโอ จากการทํางานคลุกคลีอยู่กับภาพยนตร์ในร้านเช่าวิดีโอน้ีเอง ทําให้เขาได้ซึมซับรับทราบ
และเรียนรู้เรื่องราวเก่ียวกับภาพยนตร์มาจากวัตถุดิบใกล้ตัวจํานวนมากมายในเวลาน้ัน โดยเฉพาะ
ภาพยนตร์ในแนวอาชญากรรมที่เขาช่ืนชอบมากที่สุด แม้การไต่เต้าขึ้นมาเป็นผู้กํากับของเขาน้ันทําให้
ได้รับคํายกย่องชมเชยมากมาย แต่ตัวเขาเองกลับกล่าวว่า สิ่งที่เขาภูมิใจมากกว่าคําช่ืนชมน้ัน ก็คือ 
“การน่ังดูหนังสยองขวัญแทนการกินข้าวและราวกับทําวิทยานิพนธ์เล่มหนาของปริญญาโท เป็นสิ่งที่
เขาภูมิใจมากกว่า” ทาแรนติโน่เริ่มต้นชีวิตการเป็นผู้กํากับ ผู้สร้างภาพยนตร์อิสระ ด้วยภาพยนตร์
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เรื่อง My Best Friend’s Birthday ทําให้ช่ือเสียงของเขาเริ่มเป็นที่รู้จัก และรู้จักมากย่ิงขึ้นด้วย
ผลงานเร่ืองต่อ ๆ มา อันได้ Reservoir Dogs (1992), Pulp Fiction (1994), Jackie Brown 
(1997), Kill Bill (ภาค 1, 2003 และภาค 2, 2004), Death Proof (2007), Inglourious 
Basterds (2009)  Django Unchained (2013) และ The Hateful Eight (2015) ผลงานของเขามี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบไม่เป็นเส้นตรง และมีสุนทรียภาพแห่งความรุนแรง 

ดังน้ัน ทาแรนติโน่จึงประสบความสําเร็จอย่างย่ิงสําหรับการทําภาพยนตร์แนวนี้ เพราะ
ผลงานของเขาถูกเสนอเข้าชิงรางวัลสําคัญ ๆ รวมถึงได้รับรางวัลมามากพอควร เป็นต้นว่า เขาได้รับ
รางวัล Palm D’Or จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์  ได้รับรางวัลลูกโลกทองคํา สาขาบท
ภาพยนตร์ยอดเย่ียม รวมถึงรางวัลออสการ์ สาขาบทภาพยนตร์ยอดเย่ียมจากเรื่อง Pulp Fiction ใน
ปี ค.ศ.1994 และต่อมาในปี ค.ศ.2007 นิตยสารโททอลฟิล์ม นิตยสารภาพยนตร์ช่ือดังของประเทศ
อังกฤษ ได้จัดอันดับให้ทาแรนติโน่เป็นผู้กํากับที่ยอดเย่ียมตลอดกาล อันดับที่ 12 ของวงการ
ภาพยนตร์  

ภาพยนตร์ของทาแรนติโน่ทุกเรื่องล้วนมีความรุนแรงเป็นแก่นสําคัญในการดําเนินเรื่อง      
ตัวละครในเรื่องส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงในด้านกายกรรม วจีกรรม อันเป็นผลสะท้อน  
มาจากมโนกรรมโดยตรง ซึ่งปรากฏให้เห็นชัดเจนอยู่ตลอดทั้งเรื่อง เช่น ฉากทรมานและเฉือนใบหู
ตํารวจ  ใน Reservoir Dogs หรือฉากที่ตัวละครหญิง ตัวละครเอกของเร่ืองต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม แบบ
หน่ึงต่อร้อยในภาพยนตร์เรื่อง Kill Bill Vol. 1 ก็ปรากฏให้เห็นภาพการฟันแขน ฟันขา ฟันศีรษะ ควัก
ลูกตา เป็นต้น ซึ่งสาเหตุของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ของทาแรนติโน่ ก็เกิดขึ้นมาจากกิเลสที่
เป็นรากเหง้าของอกุศล คือ โลภะ โทสะ และโมหะ ที่ผลักดันออกมาจากภายในจิตใจของตัวละครให้
แสดงออกมาทางกายและวาจา ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืนเป็นความทุกข์ความเดือดร้อน 

ฉะน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจการศึกษาเชิงวิเคราะห์ความรุนแรงในภาพยนตร์ของเควนติน 
ทาแรนติโน่ ด้วยหลักปรัชญาและศาสนา เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่ผู้สร้างสื่อต่าง ๆ อันถือเป็นแหล่ง  
การเรียนรู้สําคัญที่มีส่วนช้ีนําพฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบัน และเพ่ือเป็นคติเตือนใจให้แก่สังคม 

  

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความรุนแรงในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่   

ด้วยหลักปรัชญาและศาสนา มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 
1.2.1 เพ่ือศึกษาความรุนแรงในภาพยนตร์ 
1.2.2 เพ่ือศึกษาความรุนแรงในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ 
1.2.3 เพ่ือวิเคราะห์ความรุนแรงในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ ด้วยหลักปรัชญา

และศาสนา 
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1.3 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย  
 จากแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังกล่าวมาแล้วน้ัน ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัยดังต่อไปน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.1  สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้การวิจัย 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร โดยมุ่งเน้นศึกษาเก่ียวกับความรุนแรงใน
ภาพยนตร์ของ เควนติน ทาแรนติโน่ ด้วยหลักปรัชญาและศาสนา โดยมีขอบเขตการศึกษาดังน้ี 
 1.4.1  ความรุนแรงในภาพยนตร์ 
 1.4.2  ความรุนแรงในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ 
 1.4.3 วิเคราะห์ความรุนแรงในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ ด้วยหลักปรัชญาและศาสนา 

1. ขั้นตอนการวิจัย 

2. วิธีดําเนนิการวิจัย 

3. ผลการวิจัย 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความ
รุนแรงในภาพยนตร์ 

ศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับความรุนแรงในภาพยนตร์
ของเควนติน ทาแรนติโน่ ด้วยหลักปรัชญาและ
ศาสนา 

วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาจาก 
- ข้อมูลจากเอกสาร 
- ข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส ์           

(เว็บไซต์/วิดีทัศน์) 

ได้องค์ความรู้ใหม่เก่ียวข้องกับความรุนแรงใน
ภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่   ด้วยหลัก
ปรัชญาและศาสนา 
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1.5 วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเน้นการวิจัยเชิง  
เอกสาร (Documentary Research) เป็นหลัก  เพ่ือวิเคราะห์ความรุนแรงในภาพยนตร์ของ         
เควนติน ทาแรนติโน่ ด้วยหลักปรัชญาและศาสนา ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งวิธีดําเนินการวิจัย ดังต่อไปน้ี  

1. ขั้นรวบรวมข้อมูล  
1.1  สํารวจข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ (Primary sources) คือ คัมภีร์พระไตรปิฎก  

และภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ 
1.2 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทุติยภูมิ (Secondary sources) คือ ตํารา หนังสือ 

งานวิจัย เอกสาร วารสาร บทความ งานเขียนที่เก่ียวข้องทั่วไป แหล่งข้อมูลที่สําคัญ  
2. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล  

2.1 นําข้อมูลที่ได้มาจากข้อ 1 มาทําการแยกแยะจัดประเภท ตามความเหมาะสมกับ
เน้ือหาที่วิจัย  

2.2  ศึกษาข้อมูลที่ได้จากข้อ 2.1 ด้วยการวิเคราะห์ อธิบายความ และตีความให้
ความหมายตามความเหมาะสมกับเน้ือหาที่วิจัย 

2.3 ศึกษาข้อมูลที่ได้จากข้อ 2.2 นําไปเขียนลงในบทต่าง ๆ ตามความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับเน้ือหาทางการวิจัย 

2.4 วิเคราะห์วิจารณ์พร้อมทั้งเสนอแนวความคิดเห็นเก่ียวกับการวิเคราะห์ความ
รุนแรงในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ ด้วยหลักปรัชญาและศาสนาประกอบกับทัศนะของ
ผู้วิจัย 

3. ขั้นนําเสนอผลการวิจัย 
 ในการศึกษาเชิงวิเคราะห์ความรุนแรงในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ ด้วยหลัก

ปรัชญาและศาสนา ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิจัยตามลําดับขั้นตอนด้วยวิธีแบบบรรยายโวหาร 
วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพตามความเหมาะสมแก่เน้ือหาในบทต่าง ๆ ตามลําดับ  

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความรุนแรง หมายถึง การแสดงออกถึงความรุนแรงของเนื้อหา ตลอดจนพฤติกรรมหรือ  
การกระทําที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ในระดับปัจเจกและในระดับส่วนรวม ทั้งทางความคิดหรือ
มโนกรรม (conception) และพฤติกรรมการแสดงออกภายนอก (presentation) ทั้งทางกายกรรม
และวจีกรรม อันส่งผลให้เกิดความทุกข์ทรมาน ความเสียหายแก่ผู้ถูกกระทํา และบริบทแวดล้อม   
อ่ืน ๆ อันได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งในงานนี้จะแสดงผ่านทางภาพยนตร์ของ เควนติน  
ทาแรนติโน่ ใน 3 ด้าน ได้แก่  
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  ความรุนแรงเชิงกายกรรม คือ ความรุนแรงที่เกิดจากการใช้กําลังคุกคามหรือทําร้าย
บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน แบ่งออกได้เป็น 3 อย่าง คือ  
   ปาณาติปาต ความรุนแรงที่เกิดจากการใช้กําลังทางกาย ก่อผลให้ผู้อ่ืนได้รับ
บาดเจ็บ เกิดความเสียหาย เป็นอันตรายถึงชีวิต เช่น การวิวาทต่อยตี การใช้อาวุธห้ําหั่นทําลายกัน 
การกักขังหน่วงเหน่ียวให้ผู้อ่ืนขาดซึ่งอิสรภาพ ได้รับความทุกข์ทรมาน การฆ่าผู้อ่ืนให้ตายล่วงไป เป็นต้น  
   อทินนาทาน ความรุนแรงที่เกิดจากการพยายามเบียดบังหรือทําทุกอย่างเพ่ือให้
ได้ครอบครองทรัพย์สมบัติหรือผลประโยชน์ของบุคคลอ่ืน  
   กาเมสุมิจฉาจาร  ความรุนแรงทางเพศ คือ การกระทําหรือการใช้สัญลักษณ์
บางอย่างที่ส่อความหมายในเรื่องเพศ การส่อพฤติกรรมทางเพศไปในทางที่ไม่ดีไม่ควร ไม่เหมาะสม 
อาจก่อให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศ การประพฤติผิดในกาม  
  ความรุนแรงทางวจีกรรม คือ ความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คําพูด ทําให้ผู้อ่ืนได้รับ
ความเสียหายทางด้านจิตใจหรือทําให้ผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อนจากการพูด แบ่งออกได้เป็น 4 อย่าง คือ 
   มุสาวาท คือ การพูดเท็จ ทั้งทางวาจาโดยตรงก็ตาม หรือทางอ่ืนซึ่งใช้แทนทาง
วาจาเป็นวาจาโดยอ้อม เช่น ทางตัวหนังสือ ทางรูปภาพ หรือทางกิริยาอาการท่ีมีความหมายอย่างใด
อย่างหน่ึงก็ตาม 
   ปิสุณวาท คือ การพูดส่อเสียด พูดยุยงคนที่สามัคคีกันให้แตกแยก หรือแตกกัน
อยู่แล้วให้แตกกันย่ิงขึ้น เรียกว่า พูดส่อเสียด หรือ  ปิสุณวาท ในข้อน้ีน้ัน ไม่เก่ียวกับเรื่องผลประโยชน์ 
ถ้าคําพูดของตนน้ันทําให้หมู่ชนแตกแยกกัน หรือเพ่ิมความแตกแยกให้หมู่ชน ก็ถือเป็น ปิสุณวาท 
ทั้งสิ้น แม้ตัวผู้พูดจะได้รับประโยชน์หรือไม่ได้รับประโยชน์ก็ตาม  
   ผรุสวาท คือ การพูดหยาบคาย การกล่าวคําที่ไม่เป็นที่พอใจแก่ผู้ฟัง เป็นคําด่าก็
ตาม หรือคําหยาบอ่ืนก็ตาม แม้จะกล่าวคําหยาบน้ันออกมาด้วยความรักความเอ็นดูก็ถือว่าหยาบ 
เพียงแต่จะเบาลงมาเท่าน้ัน  
   สัมผัปปลาปะ พูดถึงสิ่งหรือด้วยถ้อยคําที่ไร้ประโยชน์ ทั้งแก่ผู้พูด และผู้ฟัง 
เรียกว่า พูดเพ้อเจ้อ 
  ความรุนแรงเชิงมโนกรรม คือ ความรุนแรงที่ไม่ได้เกิดจากตัวบุคคลกระทําต่อกันทาง
กายภาพ หากแต่เกิดจากความรุนแรงที่ทําด้วยมโนทวาร ซึ่งเป็นที่แสดงการเคลื่อนไหวทางใจ อันมี
มโนทวารเป็นที่สําแดงแห่งการกระทําหรือสําแดงให้เห็นเจตนาของการกระทําน้ัน ๆ 
   ความคิดที่เกิดขึ้นเป็นโลภเจตนา มุ่งอยากได้ของผู้อ่ืนมาเป็นของตน เรียกว่า
ความเพ่งเล็งอยากได้ บาลีว่า อภิชฌา  
   ความคิดที่ประกอบอยู่ด้วยเจตนาปองร้ายผู้อ่ืน ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทั้งโดย
หยาบและโดยละเอียด ทั้งที่มุ่งจะกระทําเด๋ียวน้ันและผูกไว้เพ่ือกระทําในโอกาสหลัง อันได้แก่ การ  
จองเวรก็ตาม เรียกว่าความปองร้ายผู้อ่ืน บาลีว่า พยาบาท 
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   ความคิดที่เดินไปผิดจากคลองธรรม เพราะอํานาจความหลงของบุคคลน้ัน เรียก 
มิจฉาทิฏฐิ 
 ภาพยนตร์ หมายถึง สื่อบันเทิงประเภทหน่ึง ซึ่งเกิดขึ้นโดยกระบวนการผลิตภาพยนตร์ 
เน้ือหาของภาพยนตร์อาจเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นจริง หรือเป็นการแสดงให้เหมือนจริง หรือเป็นการ
แสดงและสร้างภาพจากจินตนาการของผู้สร้าง เพ่ือให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมในขณะที่ชม ที่แต่งขึ้น 
เขียนบท และกํากับภาพยนตร์โดยเควนติน ทาแรนติโน่ เท่าน้ัน ได้แก่ ภาพยนตร์ 3 เรื่อง คือ Kill 
Bill Vol.1,  Inglourious Basterds  และ The Hateful Eight 
 ความรุนแรงในภาพยนตร์ หมายถึง วิธีการนําเสนอความรุนแรงผ่านเน้ือเรื่อง ตัวละคร   
บทสนทนา การแสดงออกของตัวละคร ซึ่งในการสื่อความหมายความรุนแรงที่ปรากฏนั้นอาจไม่ได้
ต้ังใจให้เกิดความรุนแรงในแง่พฤติกรรมการเลียนแบบ แต่ต้ังใจที่จะสร้างแรงจูงใจด้วยอารมณ์และ
เหตุผลบางประการที่เอ้ือต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้   
 เควนติน ทาแรนติโน่ หมายถึง ผู้กํากับภาพยนตร์ นักเขียนบทชาวอเมริกัน เกิดเมื่อวันที่ 
21 มีนาคม พ.ศ. 2506 ณ เมืองนอกซ์วิลล์ รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) อายุ 55 ปี  
 หลักปรัชญาและศาสนา หมายถึง หลักคําสอนของพุทธศาสนาเท่าน้ัน ซึ่งในงานวิจัยน้ีจะ
ศึกษาหลักคําสอนเก่ียวกับเรื่องความรุนแรงเท่าน้ัน 
 

1.7 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 การศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้นําเอกสารและงานวิจัยที่มีเน้ือหาสอดคล้องเก่ียวข้องกับงานวิจัยใน
เรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความรุนแรงในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ ด้วยหลักปรัชญาและ
ศาสนา มาเสนอโดยแบ่งออก 2 ลักษณะ คือเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปน้ี 
 1.7.1 เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวถึงเหตุปัจจัยที่ทําให้มนุษย์ขัดแย้งกันจนปัญหา
ความรุนแรงเบียดเบียนเกิดขึ้น คือ 1) อยากได้ ท่านเรียกว่า ตัณหา คือ อยากได้ผลประโยชน์ อยาก
ได้สิ่งบริโภค ทรัพย์สมบัติ ความพรั่งพร้อม มาบํารุงบําเรอตัวให้มีมากที่สุด ข้อน้ีเป็นเหตุใหญ่ให้คน
ขัดแย้งจนแม้กระทั่งยกทัพไปรบราฆ่าฟันกัน 2) อยากใหญ่ คือ ต้องการอํานาจ ต้องการความย่ิงใหญ่ 
ที่จะสามารถครอบงําผู้อ่ืนหรือบังคับเขาได้ ข้อน้ีท่านเรียกว่ามานะ 3) ปัจจัยเรื่องลัทธิ ศาสนา และ
อุดมการณ์ต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์โดยตรง แต่เป็นเรื่องของความเช่ือ และการยึดถือหลักการ
บางอย่าง โดยถือรั้นไม่ยอมรับไม่ยอมฟังซึ่งกันและกัน1 

                                                           
1พระพรหมคุณาภรณ์ (ป .อ .  ปยุตฺโต) , พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงขยายความ , พิมพ์คร้ังท่ี 15, 

(กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 2550), หน้า 25. 
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 พุทธทาสภิกขุ กล่าวถึงลําดับการเกิดขึ้นของการทะเลาะวิวาทและสงครามในหมู่มนุษย์ 
หรือความรุนแรง ไว้ดังน้ี เพราะอาศัยเวทนาจึงเกิดตัณหา เพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหา 
เพราะอาศัยการแสวงหาจึงเกิดการได้มา เพราะอาศัยการได้มาจึงปลงใจรัก เพราะอาศัยการปลงใจรัก
จึงเกิดฉันทะราคะ (ความกําหนัดด้วยอํานาจแห่งความเพลิดเพลิน) เพราะอาศัยความกําหนัดด้วย
อํานาจแห่งความเพลิดเพลินจึงเกิดความสยบมัวเมา เพราะอาศัยความสยบมัวเมาจึงเกิดความจับอก
จับใจ เพราะอาศัยความจับอกจับใจจึงเกิดความตระหนี่ ไม่อยากแบ่ง ไม่ยอมแบ่ง เพราะอาศัยความ
ตระหน่ีจึงเกิดการหวงก้ัน คือความหึง หรือความหวง (หรือการอารักขา) เพราะอาศัยการอารักขาจึง
ได้เกิดการใช้อาวุธไม่มีคม เกิดการใช้อาวุธมีคม เกิดการโกลาหลวุ่นวาย เกิดการย้ือแย่ง เกิดการวิวาท  
เกิดวจีทุจริต2 
 พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) กล่าวถึงความรุนแรง ซึ่งจัดได้ว่าเป็นอกุศลกรรม 
ว่าต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน จึงจะจัดให้เป็นอกุศลกรรมบถได้ ต้องประกอบด้วยเจตนาเป็นสําคัญ 
แม้ในมิจฉาทิฏฐิน้ันก็หมายถึงเจตนาแห่งมิจฉาทิฏฐิน่ันเอง จึงจะถือว่าเป็นกรรมอันสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ไม่ควรทํา เพราะจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนในภายหลัง และพุทธปรัชญาเน้นเรื่องสันติวิธี ให้
รู้จักใช้ปัญญาแก้ปัญหาด้วยความละเอียดสุขุม ไม่มีการใช้อาวุธ การข่มขู่ การบังคับ มีแต่การช้ีแนะ
พูดกันด้วยเหตุผล ยุติกันด้วยเหตุผล ไม่ใช้ความรุนแรงที่ต้องประหัตประหารทําลายล้างกันและกัน3  
 อนุช อาภาภิรม กล่าวว่า ความรุนแรง หมายถึง การใช้กําลังคุกคาม หรือทําร้าย เพ่ือ
ควบคุมหรือครอบครองบุคคลหรือทรัพย์สิน จําแนกความรุนแรงเป็น  2 ประเภท ดังน้ี คือ 1. ความ
รุนแรงแบบไม่ลงมือ (Passive Violence) หรือ ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (structural Violence) 2. ความ
รุนแรงทางกายภาพ (Physical Violence) หมายถึง การใช้กําลังคุกคามหรือทําร้ายเพ่ือควบคุมหรือ
ครอบครองบุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน อันเป็นความรุนแรงที่มีมานาน เพราะหากใครใช้กําลัง
บังคับควบคุมผู้อ่ืนให้เป็นไปตามท่ีตนเองปรารถนาได้ ก็เท่ากับว่ามีอํานาจเหนือผู้น้ัน ซึ่งจะกอบโกย 
แย่งชิงประโยชน์จากบุคคลน้ันได้อย่างง่ายดาย4 
 1.7.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 พระชิตชัย สีดอกไม้ วิจัยเรื่อง “แนวคิดเร่ืองความรุนแรงในพุทธปรัชญาเถรวาท” พบว่า 
ความรุนแรงคือสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วส่งผลออกมาทางกายและวาจามีผลกระทบก่
อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อ่ืน ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพุทธปรัชญามีอยู่ 3 
                                                           

2พุทธทาสภิกขุ, ฆราวาสคืออะไร, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2534), หน้า 54. 
3พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐ ิตวณฺโร), กฎแห่งกรรม เลือกเกิดได้ถ้าตายเป็น. พิมพ์คร้ังท่ี 11, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์กรีน-ปัญญาณ, 2551), หน้า 46. 
4อนุช อาภาภิรม, ฉากความรุนแรงในยุคโลกาภิวัตน์,  (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิถีทรรศน์, 2534), 

หน้า 36. 
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ระดับ คือความรุนแรงอย่างเบา ความรุนแรงอย่างกลาง และความรุนแรงอย่างหนัก สาเหตุของความ
รุนแรงเกิดจากกิเลสที่เป็นรากเหง้าของอกุศลคือ ราคะ โทสะ และโมหะ ที่ผลักดันออกมาจากภายใน
จิตใจแสดงออกมาทางกายและวาจา ที่ทําให้เกิดผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืนเป็นความทุกข์ความ
เดือดร้อน  จากการศึกษาวิธีระงับความรุนแรงในพุทธปรัชญาโดยใช้วิธีอธิกรณสมถะ 7      อปริ
หานิยธรรม 7 สาราณียธรรม 6 และหลักอริยสัจ 4   ในพุทธปรัชญาเถรวาทความรุนแรงได้เกิดผล
กระทบและก่อให้เกิดการแตกแยกของหมู่คณะที่ปรากฏชัด  ส่วนมากเกิดขึ้นเพราะขาดสีลสามัญญตา  
ขาดทิฏฐิสามัญญตา  ขาดความสามัคคีปรองดองกัน เกิดการแก่งแย่งชิงดีกันเพ่ืออํานาจ หรือเพราะ
หลงใหลใน ลาภ ยศ และสักการะ 
  วิธีระงับและวิธีป้องกันความรุนแรงในพุทธปรัชญาเถรวาท คือการเจริญสติเพ่ือให้รู้เท่าทัน 
อารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิต  เมื่ออารมณ์ชนิดใดชนิดหน่ึงเกิดขึ้นก็ตามรู้เท่าทัน  จะได้ป้องกัน       
ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นทั้งจากทางกาย วาจา และใจได้5 
 กอบแก้ว ไทยืนยงศักด์ิ วิจัยเรื่อง “เน้ือหาความรุนแรงในภาพยนตร์โฆษณาที่ปรากฏในสื่อ
โทรทัศน์ ระหว่าง พ.ศ. 2541-2542” พบว่า  โฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีเน้ือหารุนแรง แบ่งออกเป็น 3 
รูปแบบหลักคือ 1. การแสดงออกทางพฤติกรรม 2. แสดงการข่มขู่คุกคาม และ  3. แสดงผลลัพธ์จาก
การทําร้าย โดยนําเสนอความหมายหลายลักษณะผ่านลักษณะผู้กระทําและผู้ถูกกระทํา  สาเหตุความ
รุนแรง อาวุธที่ใช้ ความชัดเจนของความรุนแรงความสมจริง การตอกยํ้าด้วยการรับโทษหรือรับรางวัล 
การแสดงผลลัพธ์ความรุนแรง และความตลกขบขัน โดยพบว่า 2 ใน 3 ของความรุนแรงทั้งหมดเป็น
การกระทําแบบการแสดงออกทางพฤติกรรม ผู้กระทําและผู้ถูกกระทํามักมีลักษณะเป็นตัวแทน
กลุ่มเป้าหมายของสินค้า สาเหตุความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัว รูปแบบอาวุธ
ที่ใช้มากที่สุดคือวิธีธรรมชาติและอาวุธไม่ปกติ จํานวนคร้ังการกระทํารุนแรงมักเป็นครั้งเดียว การ
แสดงภาพกระทํารุนแรงส่วนใหญ่แสดงให้เห็นระยะใกล้ แต่มักไม่มีการแสดงให้เห็นเลือด ผู้กระทํา
รุนแรงมักไม่ได้รับการลงโทษในท้ายสุด ผลลัพธ์ความรุนแรงมักไม่แสดงให้เห็นอันตรายและการ
บาดเจ็บแต่กลับมีความน่าจะอันตรายในชีวิตจริงขั้นรุนแรง  โดยส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของเรื่องแต่ง
และมักนําเสนอด้วยความตลบขบขัน ส่วนการบรรลุวัตถุประสงค์การขายสินค้าพบว่า ภาพยนตร์
โฆษณารุนแรงขายของได้จริง ซึ่งเจ้าของสินค้าส่วนใหญ่พอใจถ้าภาพยนตร์โฆษณาที่มีเน้ือหารุนแรง
สามารถขายของได้ การสร้างภาพยนตร์โฆษณาท่ีกระทบใจคนดูท่ามกลางเศรษฐกิจถดถอยเป็นวิธี

                                                           
5พระชิตชัย สีดอกไม้, “แนวคิดเร่ืองความรุนแรงในพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2551, 145 หน้า. 
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หน่ึงที่ช่วยให้จําสินค้าได้เร็ว และความรุนแรงกลายเป็นส่วนหน่ึงในการนําเสนอที่กระทบใจคนดูได้ 
โดยเจ้าของสินค้ามองว่าคนดูสามารถแยกแยะได้เองว่าเป็นความรุนแรงไม่จริง6 
 ดังน้ัน ภาพยนตร์โฆษณาท่ีมีความรุนแรงจึงมีแนวโน้มที่จะสร้างผลกระทบต่อคนดูในระยะ
ยาว ทั้งในแง่พฤติกรรมการเรียนรู้และเลียนแบบ ความหวาดระแวงจนไม่ไว้ใจใคร และความชาชินต่อ
ความรุนแรงขึ้นได้ในที่สุด 
 ประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์ วิจัยเรื่อง “การเล่าเรื่องและทัศนคติของผู้ชมเก่ียวกับความ
รุนแรงในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด”  พบว่า เน้ือหาความรุนแรงในภาพยนตร์แต่ละตระกูล
น้ันมีความแตกต่างกันดังน้ี  ในภาพยนตร์ต่อสู้ ตัวเอกจะใช้ความรุนแรงเพ่ือยุติปัญหาขณะที่ตัวร้ายจะใช้
ความรุนแรงเพ่ือให้ได้สิ่งของหรือผลประโยชน์ที่ต้องการ ในภาพยนตร์รัก ความรักจะเป็นปัจจัยหลักที่
ก่อให้เกิดความรุนแรง ทั้งการใช้ความรุนแรงเพ่ือปกป้องคนที่รักหรือเพ่ือแย่งชิงคนที่รัก ในภาพยนตร์
ตลก ความรุนแรงจะถูกนําเสนอแบบสนุกสนานหรือติดตลก ในภาพยนตร์สยองขวัญจะนําเสนอว่า
การใช้ความรุนแรงจะนําไปสู่จุดจบเป็นโศกนาฏกรรม และในภาพยนตร์ชีวิต ความรุนแรงจะเกิดจาก
การอบรมเลี้ยงดูหรือปมปัญหาภายในจิตใจ และตัวละครจะใช้ความรุนแรงเพ่ือระบายความอัดอ้ัน
หรือปมปัญหาของตนเอง นอกจากน้ีผลการวิจัยยังพบว่า ความหมายตรงข้าม โครงสร้างการเล่าเรื่อง 
และองค์ประกอบการเล่าเรื่องมีส่วนในการสร้างเนื้อหาความรุนแรงที่แตกต่างกันในภาพยนตร์แต่ละ
เรื่องอีกด้วย7 
 ดังน้ัน ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อกระบวนการผลิตความรุนแรงในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์
ฮอลลีวู้ด ได้แก่ ตระกูลภาพยนตร์ สไตล์ในการผลิตภาพยนตร์ของผู้กํากับแต่ละท่าน ทุนสร้าง     
(เช่น ผู้อํานวยการผลิตหรือสตูดิโอ) และการตลาด โดยเน้ือหาความรุนแรงน้ันจะมีที่มาจาก 3 แหล่ง 
คือ ประสบการณ์ส่วนตัว จินตนาการ และข่าวสารหรือปัญหาในสังคม ด้านทัศนคติเก่ียวกับ      
ความรุนแรงของกลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ ผลการวิจัยพบว่า เพศของผู้ชมกับความรุนแรงในภาพยนตร์มี
ความสัมพันธ์กัน คือ ผู้ชมภาพยนตร์เพศชายจะสามารถยอมรับภาพยนตร์ที่มีความรุนแรงได้มากกว่า
ผู้ชมภาพยนตร์เพศหญิง อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ชมภาพยนตร์ที่ช่ืนชอบการชมภาพยนตร์ประเภทน้ีเป็น
พิเศษเลย แต่กลุ่มผู้ชมส่วนใหญ่สามารถรับชมได้เพราะเข้าใจว่าความรุนแรงเป็นส่วนประกอบส่วน
หน่ึงในภาพยนตร์ทุกเรื่อง 

                                                           
6กอบแก้ว ไทยืนยงศักด์ิ, “เนื้อหาความรุนแรงในภาพยนตร์โฆษณาท่ีปรากฏในสื่อโทรทัศน์ ระหว่าง 

พ.ศ. 2541-2542”, วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2543, 158
หน้า. 

7ประพนธ์ ตติยาวรกุลวงศ์, “การเล่าเร่ืองและทัศนคติของผู้ชมเกี่ยวกับความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย
และภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด”, วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา), 2553, 152 หน้า. 
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 สุพมิตรา วรพงศ์พิเชษฐ วิจัยเรื่อง “การสร้างสุนทรียภาพแห่งความรุนแรงในภาพยนตร์
ของ มิชาเอล ฮาเนเคอ” พบว่า การสร้างสุนทรียภาพแห่งความรุนแรงในภาพยนตร์ของ มิชาเอล  
ฮาเนเคอ มีแนวคิดมาจากความต้ังใจที่จะสะท้อนปัญหาสังคมร่วมสมัยในโลกปัจจุบัน ซึ่งปัญหาสังคม
ต่าง ๆ ล้วนมีความเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกับความรุนแรงแทบทั้งสิ้น มิชาเอล ฮาเนเคอ สร้างความ
รุนแรงขึ้นมาในภาพยนตร์ของเขา เพ่ือต้ังคําถามกับผู้ชมถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่รอบตัว
ของผู้ชม เพ่ือให้ผู้ชมเกิดสติปัญญาใคร่ครวญหาคําตอบด้วยตนเองว่าจะจัดการกับความรุนแรงที่พบ
เจอได้อย่างไร ลักษณะภาษาของภาพยนตร์ทางด้านภาพและเสียงที่ มิชาเอล ฮาเนเคอ ใช้ในการสร้าง
สุนทรียภาพแห่งความรุนแรง มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การสร้างความสมจริงในการนําเสนอความ
รุนแรง การสร้างอารมณ์ร่วมให้เกิดขึ้นในจินตนาการ  และการทําให้ผู้ชมเกิดความอยากรู้อยากเห็น 
การหลอกลวง การปฏิเสธความพึงพอใจและการทําลายความคาดหวังของผู้ชม ตลอดจนการกันผู้ชม
ให้ออกมาจากเรื่องราว เพ่ือให้ผู้ชมกลับมาฉุกคิดถึงสารที่มิชาเอล ฮาเนเคอ ต้องการที่จะสื่อให้ผู้ชม
ได้รับรู้ สารในภาพยนตร์ของมิชาเอล ฮาเนเคอ ประกอบด้วยความรุนแรง การวิพากษ์ความรุนแรงใน
สื่อมวลชน โดยเฉพาะความรุนแรงที่ปรากฏในส่ือโทรทัศน์และภาพยนตร์ ความเหินห่างแปลกแยก
ของผู้คนในสังคมสมัยใหม่ และการสื่อสารที่ล้มเหลวระหว่างมนุษย์8 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องสอดคล้องกับเน้ือหางานวิจัย ช่วยให้เกิด
ผลงานต่าง ๆ เป็นข้อสนับสนุนในการทําวิทยานิพนธ์ในครั้งน้ี เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาเชิง
วิเคราะห์ความรุนแรงในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ ด้วยหลักศาสนาและปรัชญา ให้เข้าใจ
ชัดเจนย่ิงขึ้นในเร่ืองความรุนแรง เพราะความรุนแรงมีความสําคัญต่อมนุษย์ ฉะน้ัน มนุษย์ควรศึกษา
ทําความเข้าใจให้ถูกต้อง เพ่ือจะได้ยึดถือปฏิบัติได้เป็นจริง ผู้วิจัยได้ค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัย
ต่าง ๆ ที่น่าเช่ือถือได้โดยยึดถือพระไตรปิฎกเป็นหลัก รวมถึงคัมภีร์และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
ทางวิชาการ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายสากลเก่ียวกับความรุนแรงในภาพยนตร์ได้
อย่างถูกต้อง ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมต่อไป 

 

1.8 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 1.8.1  ทําให้ทราบความรุนแรงในภาพยนตร์ 
 1.8.2  ทําให้ทราบความรุนแรงในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ 
 

                                                           
8สุพมิตรา วรพงศ์พิเชษฐ, “การสร้างสุนทรียภาพแห่งความรุนแรงในภาพยนตร์ของมิชาเอล ฮาเนเคอ”, 

วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา), 2554, 159 หน้า. 
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 1.8.3  ทําให้ทราบการวิเคราะห์ความรุนแรงในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ ด้วย
หลักปรัชญาและศาสนา 
 1.8.4  ทําให้สามารถนําผลของการวิจัยไปใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาและค้นคว้าเก่ียวกับ
เรื่องภาพยนตร์ ความรุนแรง และหลักปรัชญาและศาสนาต่อไป 
 

 
 

 



 

บทที่ 2 
ความรุนแรงในภาพยนตร์ 

  
  ในการศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง ความรุนแรงในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ ด้วย
หลักปรัชญาและศาสนาน้ี ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ มาเพ่ือใช้ในการศึกษา
วิเคราะห์   ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาพยนตร์ 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความรุนแรง 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความรุนแรงในภาพยนตร์ 
 2.4 สรุปเกี่ยวกับความรุนแรงในภาพยนตร์  
 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาพยนตร์ 
 2.1.1 ความหมายของภาพยนตร์ 
 คําว่า “ภาพยนตร์” มีช่ือเรียกในภาษาอังกฤษอยู่หลายคํา เช่น Motion Picture, 
Cinema, Film และ Movie เป็นต้น ซึ่งนิยามของภาพยนตร์น้ันมีผู้รู้ให้คําจํากัดความไว้มากมาย เช่น 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554, หน้า 867-868) ได้ให้นิยามของภาพยนตร์ 
ว่าหมายถึง ภาพฉายด้วยเครื่องทําให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ หรือเรียกอีกอย่างว่า หนังฉาย1  
 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ (2551,    
หน้า 2) ได้ให้คํานิยามของ ภาพยนตร์ ว่าหมายถึง วัสดุ ที่มีการบันทึกภาพ หรือภาพและเสียงซึ่ง
สามารถนํามาฉายให้เห็นเป็นภาพที่เคลื่อนไหวได้อย่างต่อเน่ือง แต่ไม่รวมถึงวิดีทัศน์2 
 วรรณี สําราญเวทย์ กล่าวว่า ภาพยนตร์ คือชุดภาพน่ิงที่เรียงติดต่อกันบนแผ่นฟิล์ม เมื่อ
นํามาเข้าเคร่ืองฉายภาพยนตร์ จะมองเห็นภาพซึ่งดูเคลื่อนไหวได้เหมือนธรรมชาติอยู่บนจอภาพยนตร์3  

                                                            
1ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 4 ธันวาคม, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์
พับลิเคชั่นส์, 2554), หน้า 867-868. 

2สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2551), หน้า 2. 

3วรรณี สําราญเวทย์, เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตภาพยนตร์เบื้องต้นหน่วยท่ี 9-15, 
(นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2539), หน้า 149. 
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 จําเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย กล่าวว่า ภาพยนตร์เป็นชุดภาพน่ิงที่ถูกฉายผ่านแสงไฟบนจอ
อย่างรวดเร็วเพ่ือสร้างภาพในใจให้ผู้ชมเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวติดต่อกัน สุนทรียภาพของภาพยนตร์
จึงเป็นผลผลิตอันเน่ืองด้วยเครื่องจักรยนต์กลไก (Mechanism) และภาพลวงตา (Illusion) 4 
 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ให้ความหมายไว้ว่า ภาพยนตร์  คือกระบวน การบันทึกภาพด้วย
ฟิล์ม แล้วนําออกฉายในลักษณะที่แสดงให้เห็นภาพเคลื่อนไหว ภาพที่ปรากฏบนฟิล์มภาพยนตร์
หลังจากผ่านกระบวนการถ่ายทําแล้วเป็นเพียงภาพน่ิงจํานวนมาก ที่มีอิริยาบถหรือแสดงอาการ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยต่อเน่ืองกันเป็นช่วง ๆ ตามเรื่องราวที่ได้รับการถ่ายทําและตัด
ต่อมา ซึ่งอาจเป็นเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือเป็นการแสดงให้เหมือนจริง หรืออาจเป็น
การแสดงและสร้างภาพจากจินตนาการของผู้สร้างก็ได้5 
 ไม่ว่าจะเป็นชนิดฟิล์มเนกาทีฟ (negative) หรือฟิล์มโพซิทีฟ (positive) ซึ่งได้ถูกถ่าย อัด 
หรือกระทําด้วยวิธีใด ๆ ให้ปรากฏรูปหรือเสียงหรือทั้งรูปและเสียง เป็นเรื่องหรือเหตุการณ์ หรือ
ข้อความอันจักถ่ายทอดรูปหรือเสียง หรือทั้งรูปและเสียงได้ด้วยเคร่ืองฉายภาพยนตร์หรือเครื่องอย่าง
อ่ืนทํานองเดียวกัน และหมายความตลอดถึงฟิล์มซึ่งได้ถูกถ่าย อัด หรือทําด้วยวิธีใด ๆ ให้ปรากฏสีเพ่ือ
อัดลงในฟิล์มชนิดดังกล่าว เป็นสาขาที่สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะในรูปของภาพเคล่ือนไหว และเป็น
ส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมบันเทิง  
 สรุปได้ว่า ภาพยนตร์ คือ กระบวนการบันทึกภาพและเสียงซึ่งสามารถนํามาฉายให้เห็นเป็น
ภาพที่เคลื่อนไหวได้อย่างต่อเน่ือง (Motion Picture) โดยเสนอเร่ืองราวตามที่ผู้สร้างต้องการสื่อสาร
ซึ่งอาจเป็นเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นจริง การแสดงให้เสมือนจริง หรืออาจเป็นการแสดงและสร้างภาพจาก
จินตนาการของผู้สร้างก็ได้ ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมในขณะรับชม ซึ่งกระบวนการบันทึก 
ภาพยนตร์น้ีมีทั้งการใช้ในรูปแบบของงานศิลปะ และงานอุตสาหกรรมเพ่ือความบันเทิง 
 2.1.2 ประเภทของภาพยนตร์ 
 ภาพยนตร์ถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภท ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับว่าจะจําแนกตามลักษณะใด โดยใน
ที่น้ีจะขอแยกตามที่ สมาน งามสนิท (2539, หน้า 182-226) ได้แบ่งภาพยนตร์ออกเป็นหมวดหมู่ 
ใหญ่ ๆ ได้  2 ประเภท6  ได้แก่ 
 

                                                            
4จําเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย, เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตภาพยนตร์เบื้องต้นหน่วยท่ี 

1-8, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2539), หน้า 1014. 
5วิกิ พี เ ดีย สารานุกรมเสรี ,  ความหมายของภาพยนตร์ ,  สืบค้น 18 สิงหาคม ,  เข้าถึงได้จาก 

https://thwikipedia.org/wiki/ภาพยนตร์. 
6สมาน งามสนิท, เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตภาพยนตร์เบื้องต้นหน่วยท่ี 1-8, 

(นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2539), หน้า 182-226. 
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 1)  ประเภทของภาพยนตร์จําแนกตามลักษณะการนําเสนอ 
  1.1  ภาพยนตร์ที่มีเน้ือหาเป็นจริง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 
    1.  ภาพยนตร์ข่าว (newsreel) คือ ภาพยนตร์ที่บันทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ 
เกิดขึ้นจริงๆ ในห้วงยามต่าง ๆ เอาไว้ เช่น ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว นํ้าท่วม เป็นต้น ซึ่งภาพยนตร์
ประเภทข่าวน้ีจะเสนอเพียงแต่ว่า เกิดเหตุการณ์ใดขึ้น ที่ไหน เมื่อใด เท่าน้ัน  
   2. ภาพยนตร์สารคดี (documentary film) ภาพยนตร์ประเภทน้ีจะแสดง
รายละเอียดเก่ียวกับเรื่องราวที่นําเสนอมากขึ้นกว่าภาพยนตร์ข่าว เช่น สารคดีภูเขาไฟระเบิด จะไม่ใช่
เพียงแค่บันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่าน้ัน แต่จะแสดงรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวโยงกับเหตุการณ์
น้ัน ๆ เพ่ิมเติมลงไป ให้เกิดมิติการสื่อสารในประเด็นที่น่าสนใจมากขึ้น เป็นต้นว่า โครงสร้างของโลก
เป็นอย่างไร มีความร้อนอยู่อย่างไร  มีการระเบิดอย่างไร ซึ่งแตกต่างจากภาพยนตร์ข่าวที่รายงาน
เฉพาะตอนที่ภูเขาไฟระเบิดเท่าน้ัน  
    3. ภาพยนตร์การศึกษา (education film) ภาพยนตร์ประเภทน้ี ลักษณะคล้าย
กับภาพยนตร์สารคดีทั่ว ๆ ไป แต่มีการออกแบบเฉพาะขึ้น เพ่ือให้เหมาะกับกลุ่มที่ต้องใช้ภาพยนตร์
น้ัน ๆ ซึ่งมีคุณค่าทางการศึกษาดังน้ี คือ 1) อธิบายวิชาที่เข้าใจยากให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น  2) เพ่ืออธิบาย
เน้ือหาวิชาการที่เป็นนามธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น เน้ือหาเรื่องศีลธรรม 3) เพ่ือจําลอง
ประสบการณ์ตรงมาไว้ในห้องเรียน 4) ภาพยนตร์เพ่ือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  
  1.2 ภาพยนตร์ที่มีเน้ือหามาจากการประพันธ์ คือ ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นมาจากความคิด 
จินตนาการ และความคาดหวังของผู้สร้าง ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ หรือเป็นไปไม่ได้ ก็สุดแท้แต่ผู้สร้างว่าจะ
รังสรรค์ออกมาอย่างไร ภาพยนตร์ประเภทน้ีเรียกว่า ภาพยนตร์แบบประพันธ์ (fiction) สามารถจัดเข้า
ไว้ในกลุ่มของศิลปะ ซึ่งเรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า GENRE  ซึ่งในปัจจุบันสามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้  
   1. ภาพยนตร์แบบบู๊ แอ็กช่ัน ( Action) หมายถึง ภาพยนตร์แนวต่อสู้ ระทึกใจ 
เหมาะสําหรับคนท่ีชอบความแข็งแรงและศิลปะการต่อสู้  ภาพยนตร์แนวนี้จะมีฉากยิง ระเบิด เผาสิ่ง
ต่าง ๆ ที่หาชมได้ยากในชีวิตประจําวัน ฉะน้ัน คนที่ชอบภาพยนตร์ประเภทน้ีมิใช่เพราะชอบความ
รุนแรง    แต่หมายถึงคนที่ชอบที่จะสัมผัสกับสิ่งที่หาดูไม่ได้ในชีวิตประจําวันและชอบความต่ืนเต้นอยู่
ด้วย ปัจจุบันภาพยนตร์ประเภทน้ีมีออกมาฉายกันมากไม่เคยขาดและได้รับการตอบรับอย่างดี แต่ทั้งน้ี
ก็ต้องมีเน้ือหาสาระและมุมมองของการออกแบบฉากได้อย่างลงตัวและสมจริงด้วย  
   2.  ภาพยนตร์แนวผจญภัย (Adventure) หมายถึง ภาพยนตร์ผจญภัย บุกป่าฝ่าดง 
มักกําหนดสถานการณ์ให้ตัวละครต้องพบอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย และต้องแก้ไขสถานการณ์ให้ผ่าน
ไปได้อย่างลุ้นระทึก ซึ่งภาพยนตร์แนวนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่ช่ืนชอบการผจญภัย 
   3.  ภาพยนตร์ภาพการ์ตูนเคล่ือนไหว (Animation) หมายถึง ภาพยนตร์การ์ตูน
โดยใช้ภาพวาดที่เคลื่อนที่ได้ด้วยเทคนิคของแอนิเมช่ัน (animation) เช่น  your name, finding 
nemo, ก้านกล้วย, ยักษ์ ฯลฯ 
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    4.  ภาพยนตร์ตลกขบขัน (Comedy) แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ 1) ตลกแบบ
เยาะเย้ยถากถาง ที่เรียกว่า แซ็ทไทริก โคมิดี (satiric comedy) เป็นการล้อเลียนเยาะเย้ย หรือถาก
ถางเหตุการณ์ หรือบุคคลในสังคมที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นจริงอยู่แล้ว เช่น ล้อเลียนผู้นํา นักการเมือง ดารา 
เป็นต้น และ 2) ตลกแบบไม่ต้องอาศัยเค้าเรื่องเดิมที่เป็นจริงในสังคมเป็นกรอบ แต่ผู้สร้างภาพยนตร์
จะคิดขึ้นมาเองทั้งหมด  ภาพยนตร์ตลกแบบน้ี เรียกว่า ไซต์-แก๊ก โคมิดี (sight-gag comedy)  
   5. ภาพยนตร์ประเภทลี้ลับ สืบสวนสอบสวน (Crime/Mystery/Thriller) เป็น
ภาพยนตร์ที่ผู้สร้างพยายามสร้างเง่ือนงําหรือปมปริศนาต่าง ๆ ไว้ ซึ่งผู้ชมจะต้องคิดติดตามชมอย่าง
ใกล้ชิดว่าเรื่องราวจะดําเนินไปอย่างไรและคลี่คลายออกมาในแนวทางใด ตลอดจนภาพยนตร์
ฆาตกรรมต่อเน่ืองต่าง ๆ ภาพยนตร์อาชญากรรม หรือแนวการแก้ไขต่อสู้กับคดีต่าง ๆ ของตํารวจ 
หรือเรื่องที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ เป็นต้น 
    6.  ภาพยนตร์ชีวิต (Drama) ภาพยนตร์ที่ทําให้รู้สึกซาบซึ้งเศร้าโศก ชวนให้รู้สึก
เข้าถึงชีวิตของคนจริง ๆ ซึ่งบางเร่ืองอาจทําให้ผู้ชมเกิดภาวะกดดันและเครียดไปกับเน้ือเรื่อง บางเรื่อง
ทําให้รู้สึกเศร้ามาก แต่เมื่อผู้ชมชมภาพยนตร์จบภาวะตึงเครียดน้ันจะค่อย ๆ คลายลงไป  
    7.  ภาพยนตร์ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับเพศ (Erotic) ภาพยนตร์ประเภทน้ีอาจไม่เหมาะ
สําหรับผู้ที่ยังไม่สามารถควบคุมภาวะอารมณ์ของตนเองได้ อาทิ เด็กและวัยรุ่น ซึ่งบางเรื่องอาจมี
เน้ือหาค่อนไปทางภาพยนตร์ชีวิต  
   8.  ภาพยนตร์ครอบครัว (Family) เป็นภาพยนตร์ที่ทุกคนในครอบครัวสามารถ
ชมได้ทุกเพศทุกวัย ส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์ที่มีเน้ือหากล่าวถึงเร่ืองราวความผูกพันของคนใน
ครอบครัว และแฝงแง่คิดเอาไว้ในเนื้อเร่ือง  มีการเดินเรื่องแบบเรียบง่ายแต่มุ่งเน้นให้เห็นถึงความรัก
ความผูกพันของคนในครอบครัว  
   9. ภาพยนตร์จินตนาการ (Fantasy) ไม่ว่าจะเป็นจินตนาการด้านเทพนิยาย         
ด้านวิทยาศาสตร์ หรือ ด้านอวกาศต่างดาว (Sci-Fi) ล้วนแต่เป็นเรื่องราวที่ผู้สร้างสร้างจินตนาการไป
ในอนาคตหรือในอดีตว่า โลกน้ีจะเป็นอย่างไรก็ได้ เช่น โลกเมื่อล้านปีที่แล้ว เรื่องเล่าในตํานาน ฯลฯ 
ผู้สร้างภาพยนตร์วิทยาศาสตร์อาจจินตนาการโดยอาศัยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึง
เป็นแนวคิด แล้วสร้างภาพยนตร์ขึ้นมาตามแนวคิดน้ัน เช่น ภาพยนตร์เรื่องสตาร์วอร์ อีทีเพ่ือนรัก  
เป็นต้น ซึ่งทําให้ผู้ชมได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่ล้ํายุคอยู่อย่างหลากหลายในภาพยนตร์ประเภทน้ี เช่น 
ยานพาหนะ อาวุธ บ้านเรือน เสื้อผ้า หรืออาหารหน้าตาแปลก ๆ ตลอดจนการดํารงชีวิตใน
สิ่งแวดล้อมที่ต่างออกไปจากชีวิตจริง  
   10. ภาพยนตร์ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับความรัก (Romance) ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราว
เก่ียวกับความรักของคู่รักที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม และยุคสมัยต่าง ๆ ที่ผู้สร้างสร้างจินตนาการ
ขึ้นมา ตัวอย่างเช่น เรื่อง A Farewell to Arms และ Waterloo Bridge ที่เก่ียวกับเรื่องราวความรัก
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ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 หรือเร่ือง Three Comrades ที่เก่ียวกับลัทธิทหารเป็นใหญ่ในเยอรมัน 
(militarism) ซึ่งเหตุการณ์ในเรื่องน้ันอิงกับประวัติศาสตร์จริง เพียงแต่นําเอาเร่ืองความรักมาเป็น
ประเด็นหลักในการนําเสนอ โดยสร้างความรักให้ย่ิงใหญ่กว่าความเป็นจริง เพ่ือให้ผู้ชมภาพยนตร์ได้
ปล่อยให้อารมณ์ และความปรารถนาของตนไปตามเรื่องราวในน้ัน  
   11. ภาพยนตร์ที่มีเน้ือหาสาระเป็นมหากาพย์ (Epic) เป็นเรื่องเก่ียวกับอภินิหารที่
ทําให้ผู้ชมภาพยนตร์เกิดความประทับใจและมหัศจรรย์ใจ เช่น ทรอย (Troy) ที่แสดงถึงความย่ิงใหญ่
ของอาณาจักรโรมัน หรือภาพยนตร์เรื่องตํานานสมเด็จพระนเรศวร ภาพยนตร์ประเภทน้ีต้องใช้
เทคนิคการถ่ายทําพิเศษอย่างมาก เพ่ือให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ันดูย่ิงใหญ่จนเกินความจริง เพ่ือให้
อารมณ์กระทบใจสูงสุดแก่ผู้ชม  
   12. ภาพยนตร์ประเภทน่ากลัว (Horror/Triller) ทําให้ผู้ชมเกิดความตระหนก
กลัว มีอาการขนพองสยองเกล้า เช่น ภาพยนตร์ผี  ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ตัวละครหลักจะน่าเกลียดน่า
กลวั  ทําให้ผู้ชมขวัญผวาหวาดกลัว อาทิ บุปผาราตรี, 5 แพร่ง, อาถรรพ์แก้บนผี, แม่นาคพระโขนง, ผี
ช่องแอร์, เดอะชัตเตอร์ เป็นต้น 
 2)  ประเภทของภาพยนตร์ที่จําแนกตามหน้าที่หลักของการสื่อสาร  
  2.1  ภาพยนตร์ข่าว คือภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุม
โลก  ที่เป็นที่สนใจของผู้รับสารจากสื่อทุกประเภท ไม่ว่าจะมีผลกระทบต่อผู้รับสารโดยตรงหรือไม่ก็
ตาม ดังกล่าวน้ี เมื่อเสนอต่อมวลชนโดยช่องทางที่เหมาะสมในโลกของการสื่อสาร จึงเกิดคนกลุ่มหน่ึง
ตามภาษาของการสื่อสาร เรียกว่า “ผู้ส่งสาร” คอยดูเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเรียกว่า “สาร” 
แล้วบันทึกเหตุการณ์น้ันด้วยภาพยนตร์ ที่เรียกว่า “สื่อ” แล้วรายงานเหตุการณ์น้ัน ๆ ผ่าน 
“ช่องทาง” ทางวิทยุโทรทัศน์มายัง “ผู้รับสาร” ให้รับทราบข้อมูลสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง  
  ประโยชน์ของภาพยนตร์ข่าวจึงช่วยให้ผู้ดูข่าวจากภาพยนตร์ข่าวได้เห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นจากทั่วโลก ได้เห็นทั้งภาพที่มีสีตามธรรมชาติและได้ยินเสียง สร้างความเช่ือถือได้มากกว่าสื่อ
ชนิดอ่ืน ตลอดจนทําให้ผู้ชมรู้ เท่าทันเหตุการณ์ มีข้อมูลสนับสนุนในวงสนทนาหรือในการ
ประชุมสัมมนา การปะทะสังสรรค์กับสังคมภายนอก และการตัดสินใจทางธุรกิจ   
  นอกจากน้ี ภาพยนตร์ข่าวยังให้ความเพลิดเพลิน ช่วงเวลาของการเสนอข่าวทางวิทยุ
โทรทัศน์จะเป็นช่วงเวลาที่ผู้ชมข่าวกําลังว่าง ปล่อยตัวปล่อยใจให้สบายเพลิดเพลินไปกับข่าวสารที่
ได้รับ นักจิตวิทยา เรียกว่า “การลดภาวะความตึงเครียด” (reduction of tension) ในสภาพสังคมที่
นับวันจะสลับซับซ้อนขึ้นเช่นน้ีภาพยนตร์ข่าวจะมีส่วนผูกพันกับปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลรวมท้ัง
สังคมมากย่ิงขึ้น การท่ีคนเราจะอยู่ในสังคมที่สลับซับซ้อนเช่นน้ีได้อย่างมีความสุข จะต้องเป็นคนทัน
โลกทันเหตุการณ์ เพ่ือนํามาปรับใช้ และเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวัน  
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  2.2  ภาพยนตร์เพ่ือการศึกษา ภาพยนตร์เข้ามามีบทบาทในวงการศึกษา เพ่ือให้ความรู้
และสร้างความสนใจแก่ผู้เรียนมากขึ้น ภาพยนตร์การศึกษาครอบคลุมถึงภาพยนตร์ทุกชนิด  ไม่ว่าจะ
เป็นภาพยนตร์ชนิดใดล้วนมีประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งสิ้น หากผู้ใช้รู้จักเลือกมาใช้ให้เหมาะกับช้ันเรียน 
และใช้อย่างถูกวิธี โดยอาจแบ่งภาพยนตร์การศึกษาได้ดังน้ี 1) ภาพยนตร์แสดงพ้ืนฐานของเรื่องที่
เรียน (background film) เป็นภาพยนตร์ ที่ใช้สําหรับประกอบการเรียนทั่วไป อาจใช้เพ่ือนําเข้าสู่
บทเรียน หรือฉายซ้ําตอนเรียนจบวิชาน้ัน ๆ เพ่ือสรุปบทเรียน   2) ภาพยนตร์ประกอบการสอนขนาด
สั้น (short teaching film) เป็นภาพยนตร์ที่แสดงเฉพาะกิริยาอาการอันใดอันหน่ึง ซึ่งการเรียนการ
สอนยังไม่ชัดเจนพอ เช่น การสอนเรื่องการทํางานของหัวใจ แสดงเฉพาะการทํางานของหัวใจเท่าน้ัน 
ส่วนที่เหลือครูผู้สอนจะเป็นผู้อธิบายเอง  
   2.3 ภาพยนตร์เพ่ือการแสดงความคิดเห็นและชักจูงใจ มนุษย์เป็นผู้กําหนดความ
ต้องการของตัวเองจากความสนใจตามแรงจูงใจที่เกิดขึ้นในกรณีต่าง ๆ ทําให้การใช้สื่อสารมวลชนจึงมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือหวังผล (effect) จากสิ่งที่ผลิตขึ้นมาแสดงความคิดเห็นในการชักจูงใจ โดยกําหนด
วัตถุประสงค์ (purpose) และมีเป้าหมายที่แน่นอน (goal-oriented) เพราะภาพยนตร์ทําให้เกิดการ
เรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ 1) ภาพยนตร์โฆษณา เป็น
ภาพยนตร์สั้น ๆ ความยาวไม่เกิน 1 นาที เรียกว่า “สปอต” มีลักษณะเป็นภาพยนตร์ที่โน้มน้าวใจ 
ชักชวนให้ผู้บริโภคยอมรับสินค้าและบริการแล้วซื้อสินค้าและบริการน้ันโดยตรง  2) ภาพยนตร์
ประชาสัมพันธ์ สร้างขึ้นในรูปแบบของภาพยนตร์สารคดีที่มีเน้ือหาสาระเป็นจริงที่ต้องการให้
สาธารณชนทราบ เพ่ือวัตถุประสงค์ที่จะให้สาธารณชนรู้จักและเข้าใจตน ตลอดจนรักษาความเข้าใจ
อันดีของประชาชนให้มีต่อองค์กรตลอดไป และ 3) ภาพยนตร์โฆษณาชวนเช่ือ (propaganda film) 
มักมีเน้ือหาสาระในการประกาศชักชวนให้ผู้ชมสนับสนุนแนวคิดการกระทํา ลัทธิศาสนา และ
อุดมการณ์ทางการเมือง เพ่ือการกระจาย (dissemination) และอธิบายช้ีแจง (elucidation) 
ความคิด ลัทธิ และทฤษฎีการเมือง โดยทําหน้าที่กระจายแนวคิดและอธิบายให้เข้าใจเรื่องของลัทธิ
และความเช่ือ นอกจากน้ี ยังเป็นการเผยแพร่ลัทธิทางการเมืองให้คนกลุ่มน้อยระดับหัวหน้าชนช้ัน 
หรือระดับพรรคเข้าใจในลัทธิ แนวคิดทางการเมืองน้ันอย่างถ่องแท้ แจ่มใส จนสามารถนําไปเผยแพร่
ต่อไปได้อีกด้วย เช่น การเสนอสุนทรพจน์การปราศรัย เป็นต้น  
  2.4 ภาพยนตร์บันเทิง หมายถึง ภาพยนตร์ที่สร้างเพ่ือความบันเทิง เบิกบานใจ รื่นเริงใจ 
และให้ความรู้สึกสนุก ภาพยนตร์ชนิดน้ีอาจสร้างขึ้นจากเร่ืองจริง แต่มีการเพ่ิมเติมเรื่องให้สนุกสนาน
มากขึ้น เพ่ือมิให้ภาพยนตร์เรื่องน้ันกลายเป็นภาพยนตร์สารคดี บางครั้งภาพยนตร์บันเทิงอาจสร้างขึ้น
จากสัจธรรมบางประการในสังคม โดยใส่ตัวละครเข้าไป เช่น ภาพยนตร์เรื่อง “ทองพูน โคกโพธ์ิ 
ราษฎรเต็มขั้น” ซึ่งสะท้อนและล้อเลียนสังคมที่มีคนรวยและคนจน คนรวยมีอํานาจทางเศรษฐกิจย่อม
มีอํานาจทุกอย่าง ส่วนคนจนไม่มีอํานาจทางเศรษฐกิจย่อมหมดทุกสิ่งทุกอย่าง แม้แต่สิทธิและ      
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ความเป็นธรรม เป็นต้น ภาพยนตร์บันเทิงมักเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้สร้าง    
ซึ่งอยู่ในรูปแบบการเสียดสี ล้อเลียนสังคม เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ การ์ตูน เรื่องลึกลับ มหัศจรรย์ประเภท
คาวบอย บู้ หรือจินตนาการด้านวิทยาศาสตร์  
 ภาพยนตร์บันเทิงมักจะมีความยาวไม่เกิน 2 ช่ัวโมง สร้างด้วยระบบเสียง แสง สี ที่ตระการ
ตา เพ่ือมุ่งเน้นให้ความบันเทิง สนุกสนาน และผ่อนคลายอารมณ์แก่ผู้ชม บางเรื่องก็ต้องการสร้าง
ความเครียดความกดดันตลอดจนความกลัวให้แก่ผู้ชม เช่น เรื่องผี หรือให้เกิดอัศจรรย์ใจ อาทิ      
เรื่องอภินิหารต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์บันเทิงต้องการให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วม เพราะการเกิด
อารมณ์ร่วมกับสิ่งที่เราได้เห็นน้ัน เป็นการพักผ่อนและผ่อนคลายหรือเกิดความสนุกในอีกรูปแบบหน่ึง  
 สรุปได้ว่า ภาพยนตร์ถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภท ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับว่าจะจําแนกตาม
ลักษณะใด หากแบ่งประเภทของภาพยนตร์โดยจําแนกตามลักษณะการนําเสนอ จะแบ่งได้เป็น 2 
ประเภท คือ แบบท่ี 1 ภาพยนตร์ที่มีเน้ือหาเป็นจริง ได้แก่ 1) ภาพยนตร์ข่าว (newsreel) 2) 
ภาพยนตร์สารคดี (documentary film)  3) ภาพยนตร์การศึกษา (education film) และแบบที่ 2 
ภาพยนตร์ที่มีเน้ือหามาจากการประพันธ์ ได้แก่ 1) ภาพยนตร์แบบบู๊ แอ็กช่ัน ( Action) 2) ภาพยนตร์
แนวผจญภัย (Adventure) 3) ภาพยนตร์ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว (Animation) 4) ภาพยนตร์ตลก
ขบขัน (Comedy) 5) ภาพยนตร์ประเภทลี้ลับ สืบสวนสอบสวน (Crime/Mystery/Thriller) 6) 
ภาพยนตร์ชีวิต (Drama) 7) ภาพยนตร์ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับเพศ (Erotic) 8) ภาพยนตร์ครอบครัว 
(Family) 9) ภาพยนตร์จินตนาการ (Fantasy) 10) ภาพยนตร์ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับความรัก (Romance)       
11) ภาพยนตร์ที่มีเน้ือหาสาระเป็นมหากาพย์ (Epic) และ 12) ภาพยนตร์ประเภทน่ากลัว (Horror/Triller) 
แต่ถ้าแบ่งประเภทของภาพยนตร์โดยจําแนกตามหน้าที่หลักของการสื่อสาร จะแบ่งได้เป็น 4 ประเภท 
คือ 2.1 ภาพยนตร์ข่าว 2.2 ภาพยนตร์เพ่ือการศึกษา 2.3 ภาพยนตร์เพ่ือการแสดงความคิดเห็นและ
ชักจูงใจ 2.4 ภาพยนตร์บันเทิง ทําให้ผู้วิจัยเข้าใจมากขึ้นว่าภาพยนตร์แต่ประเภทมีเน้ือหาและแนวใน
การนําเสนออย่างไร ซึ่งภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ น้ันจัดเป็นประเภทภาพยนตร์บันเทิง หรือ
ภาพยนตร์ที่มีเน้ือหามาจากการประพันธ์  
 2.1.3 แนวคิดเรื่องการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ (Narrative)  
 การวิเคราะห์การเล่าเรื่องในภาพยนตร์ ภูริพันธ์ ภู่ไพบูลย์ มีหลายองค์ประกอบ7  คือ  
 1.  โครงเรื่อง (Plot) โครงเรื่องหรือลําดับเหตุการณ์ เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ต้องนํามา
วิเคราะห์การเล่าเรื่องเสมอ การลําดับเหตุการณ์ในการเล่าเรื่องประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่  
  1.1 การเริ่มเรื่อง (Exposition) เป็นการชักจูงความสนใจให้ติดตามเร่ืองราว มีการ
แนะนําตัวละคร ฉาก หรือสถานที่ อาจมีการเปิดประเด็นปัญหาหรือเปิดเผยปมขัดแย้งเพ่ือให้เรื่อง
                                                            

7ภูริพันธ์ ภู่ไพบูลย์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนบทภาพยนตร์, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันกันตนา, 
2559), หน้า 1-5. 
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ชวนติดตาม โดยไม่จําเป็นต้องเรียงลําดับตามเหตุการณ์ อาจเริ่มเรื่องจากตอนกลางเร่ืองหรือเล่าย้อน
จากตอนท้ายเรื่องไปหาตอนต้นเรื่องก็ได้  
  1.2  การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) คือ การที่เรื่องราวดําเนินไปอย่างต่อเน่ือง 
และสมเหตุสมผล ปมปัญหาหรือข้อขัดแย้งเริ่มทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ ตัวละครอาจมีความลําบากใจ 
และสถานการณ์ก็มีลักษณะยุ่งยากบีบคั้น 
  1.3 ภาวะวิกฤติ (Climax) เกิดขึ้นเมื่อเรื่องราวกําลังถึงจุดแตกหักและตัวละครอยู่ใน
ภาวะที่ต้องตัดสินใจ 
  1.4 ภาวะคลี่คลาย (Falling Action) คือสภาพหลังจากที่จุดวิกฤติได้ผ่านพ้นไป 
เง่ือนงําและประเด็นปัญหาได้รับการเปิดเผยและขจัดออกไป  
  1.5 การยุติของเร่ืองราว (Ending) คือการสิ้นสุดของเร่ืองราวท้ังหมด การจบอาจ
หมายถึงความสูญเสีย จบแบบมีความสุข หรือทิ้งท้ายไว้ให้คิดเชิงคติธรรมหรือปรัชญา  
 2.  ความขัดแย้ง (Conflict) ความขัดแย้งจะเป็นการผูกปมท่ีรวมเรื่องราวทั้งหมดเข้าไว้
ด้วยกัน การทําความเข้าใจในส่วนน้ีจะ ทําให้ทราบเรื่องราว และการดําเนินเรื่องที่กระจ่างย่ิงขึ้น 
ความขัดแย้งจําแนกได้เป็น 3 แบบ คือ  
  2.1 ความขัดแย้งระหว่างคนกับคน คือการที่ตัวละครสองฝ่ายไม่ลงรอยกัน ต่างฝ่าย
ต่อต้าน กัน หรือพยายามทําร้ายทําลายกัน เช่น การสู้รบของทหารสองฝ่ายในภาพยนตร์ สงคราม 
หรือการตามล่าด้วยความแค้นของตระกูล เป็นต้น  
  2.2 ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในตัวละคร
จะมี ความสับสนหรือยุ่งยากในการตัดสินใจเพ่ือกระทําการอย่างที่คิดเอาไว้  เช่น ความขัดแย้งกับ
ความรับผิดชอบและจิตสํานึก หรือความขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ทางสังคม  
  2.3 ความขัดแย้งกับพลังภายนอก เช่น ความขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมหรือธรรมชาติ
อันโหดร้าย ความสําคัญของความขัดแย้งที่มีต่อโครงเรื่อง คือ การทําให้การดําเนินเรื่องเป็นไปอย่างมี
ทิศทาง มีเหตุผลและมีที่มาที่ไปแน่นอน เรื่องราวที่เดินเรื่องอย่างมีความขัดแย้งที่สมเหตุสมผล จะทํา
ให้เรื่องราวน่าเช่ือถือ  
 3.  ตัวละคร (Character) ตัวละครคือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับเรื่องราวในเรื่อง
เล่า นอกจากน้ี ยังหมายถึงบุคลิกลักษณะของตัวละคร ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตา นิสัยใจคอ ตัวละคร
แต่ละตัวต้องมี 2 ส่วนประกอบเสมอ คือ ส่วนที่เป็นความคิดและส่วนที่เป็นพฤติกรรม ความคิดของ
ตัวละคร (Conception) โดยปกติจะเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะมีเหตุผลหรือเหตุการณ์ใด        
ที่สําคัญเพียงพอในการเปลี่ยนแปลง  ตัวละครที่ดีจะมีความคิดเป็นของตัวเอง สิ่งที่กําหนดความคิด
และจิตใจของตัวละครน้ันอยู่ที่ภูมิหลังของตัวละคร เช่น ชีวิต วัยเด็ก การศึกษาและฐานะความเป็นอยู่ 
พฤติกรรมของตัวละคร (Presentation) จะเป็นผลอันเกิดขึ้นโดยตรงจากความคิดและทัศนคติของตัว
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ละคร นอกจากน้ี ในการศึกษาตัวละครยังมีเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการแบ่งตัวละครคือ  คุณสมบัติของ
ตัวละคร เช่น ตัวละครผู้ที่กระทําและผู้ที่ถูกกระทํา 
  3.1  ผู้กระทําคือตัวละครท่ีมีลักษณะเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ ไม่ถูกคุกคามหรือ
ครอบงําจากผู้อ่ืนได้ง่าย ส่วนใหญ่มีเป้าหมายและการตัดสินใจท่ีเป็นตัวของตัวเอง ตัวละครชนิดน้ี
โดยมากจะเป็นผู้ชายมีการศึกษาดีและเป็นที่ยอมรับจากสังคม 
  3.2 ผู้ถูกกระทํา คือตัวละครที่มีลักษณะเป็นผู้ที่ถูกกระทํา อ่อนแอ ต้องมีการพ่ึงพิง
ผู้อ่ืน หรือตกอยู่ภายใต้การดูแลหรือครอบงําจากผู้อ่ืน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครที่ด้อยการศึกษา 
ฐานะทางสังคมอยู่ในระดับล่างและขาดความเช่ือมั่นในการตัดสินใจ โดยมากเป็นเพศหญิงและกลุ่มคน
ชายขอบต่าง ๆ ในสังคม 
 4.  แก่นความคิด (Theme) 
 แก่นความคิด คือ ความคิดหลักในการดําเนินเร่ือง เป็นความคิดรวบยอดที่ต้องผ่าน        
การร้อยเรียงออกมาและนําเสนอ และเป็นองค์ประกอบหน่ึงที่สําคัญในการเล่าเร่ือง โดยจับเอา      
สิ่งสําคัญและสื่อออกมาให้เข้าถึงผู้ชม และผู้ชมเองสามารถเข้าใจได้จากการสังเกตองค์ประกอบต่าง ๆ 
อาทิ ตัวละคร บทสนทนาหรือสัญลักษณ์พิเศษที่เข้ามามีส่วนสร้างความเข้าใจเรื่อง แก่นความคิดที่
ได้รับความนิยม คือ ความดี ความช่ัว ความรัก หรือความเกลียด ส่วนของรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง
ลงไปจะผลักดันแก่นความคิดหลักในแนวทางที่แตกต่างกันไปตามองค์ประกอบหรือเทคนิคอ่ืน ๆ เช่น 
การแบ่งฝ่ายของฝ่ายดีและฝ่ายร้ายที่สะท้อนออกมาจากบทสนทนาและเน้ือเรื่องที่เรียกฝ่ายร้ายว่า 
ด้านมืด คือการหลงในด้านมืดหรือความชั่วร้ายที่มีอยู่ภายในตนเอง ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็ต้องพ่ายแพ้แก่
ด้านสว่างหรือความดี 
 5. ฉาก (Scene) เป็นองค์ประกอบหน่ึงในการเล่าเรื่อง เน่ืองจากเร่ืองเล่าคือการถ่ายทอด
เหตุการณ์ที่ต่อเน่ืองกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นโดยปราศจากสถานที่มิได้ ดังน้ัน ฉากจึงมีความสําคัญ เพราะทํา
ให้มีสถานที่รองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ของเรื่อง ฉากมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างความหมายโดยไม่
จําเป็นต้องเป็นมีบทสนทนาก็ได้ และมีอิทธิพลต่อความคิดหรือการกระทําของตัวละครได้อีกด้วย 
ประเภทของฉากในเรื่องเล่าจําแนกเป็น 5 ประเภท ดังน้ี 
  5.1  ฉากที่เป็นธรรมชาติ ได้แก่สภาพแวดล้อมที่แวดล้อมตัวละคร เช่น ป่าไม้ ทุ่งหญ้า 
ลําธาร หรือบรรยากาศค่ําเช้าในแต่ละวัน 
  5.2  ฉากที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ได้แก่ บ้าน เครื่องใช้ในครัว หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์มีไว้ใช้สอย 
  5.3  ฉากที่เป็นช่วงเวลาหรือยุคสมัย ได้แก่ ยุคสมัยหรือช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นตาม
ท้องเร่ือง 
  5.4  ฉากท่ีเป็นการดําเนินชีวิตของตัวละคร หมายถึง สภาพแบบแผนหรือกิจวัตร
ประจําวันของตัวละคร ของชุมชน หรือท้องถิ่นที่ตัวละครอาศัยอยู่ 
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  5.5 ฉากท่ีเป็นสภาพแวดล้อมเชิงนามธรรม คือสภาพแวดล้อมที่จับต้องไม่ได้ แต่มี
ลักษณะเป็นความเช่ือหรือความคิดของคน เช่น ค่านิยม ธรรมเนียม ประเพณี เป็นต้น 
 นอกจากน้ี ยังสามารถแบ่งออกเป็น ฉากภายในบ้านและฉากภายนอกบ้าน ซึ่งจะสอดคล้อง
กับเน้ือหาของเร่ืองที่เล่า เช่น ถ้าเป็นฉากการผจญภัย ก็จะเป็นฉากด้านนอก  หากเป็นเรื่องของ  
ความรักหรือครอบครัว ฉากส่วนใหญ่จะอยู่ภายในบ้าน 
 6. จุดยืนในการเล่าเรื่อง (Point of View)  จุดยืนของการเล่าเรื่อง จะมีมิติของอํานาจ 
(power) เข้ามาเก่ียวข้อง โดยผู้เล่าเรื่องจะมีอํานาจการประกอบสร้างความหมายต่าง ๆ ขึ้นมา ซึ่ง
ต้องแสดงถึงจุดยืนในการเล่าเรื่อง กล่าวคือ การมองเหตุการณ์ การเข้าใจพฤติกรรมของตัวละครใน
เรื่องผ่านสายตาของตัวละครตัวใดตัวหน่ึง หรือหมายถึงการที่ผู้เล่ามองเห็นเหตุการณ์จากวงในใกล้ชิด
หรือจากวงนอก โดยแต่ละจุดยืนจะมีความน่าเช่ือถือแตกต่างกัน การมีจุดยืนในการเล่าเรื่อง
เปรียบเสมือนการนําพาผู้ชมให้คิดตามหรือมองเห็นเหตุการณ์เป็นไปในมุมมองน้ัน จุดยืนจะมีผลต่อ
ความรู้สึกและการชักจูงอารมณ์ของผู้ชม แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ  
  6.1  การเล่าเร่ืองจากบุคคลที่หน่ึง (The first person narrator) คือการที่ตัวละครตัว
เอกของเรื่องเป็นผู้เล่าเรื่อง ข้อสังเกตคือ ตัวละครมักเอ่ยคําว่า “ผม” หรือ “ฉัน”อยู่เสมอ มีข้อดีคือ     
ตัวละครหลักเป็นผู้เล่าเอง ทําให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิดกับเหตุการณ์ แต่มีข้อเสียคือการเล่าเรื่องผ่าน
สายตาของตัวละครหลักจะปะปนเอาอคติและความไม่เท่าเทียมส่วนตัวของตัวละครไปด้วย การเล่า
เรื่องแบบน้ีพบได้บ่อยคร้ังในภาพยนตร์ประเภทนักสืบและภาพยนตร์อัตชีวประวัติ  
  6.2  การเล่าเร่ืองจากจุดยืนบุคคลที่สาม (The third person narrator) คือ การเล่า
เรื่องถึงตัวละครอ่ืน เหตุการณ์อ่ืนที่ตัวเองได้พบเห็นมาหรือมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วย  
  6.3 การเล่าเร่ืองจากจุดยืนที่เป็นกลาง (The objective) เป็นจุดยืนที่ผู้สร้างพยายาม
ให้เกิดความเห็นที่เป็นกลาง ปราศจากอคติในการนําเสนอ แต่เป็นการเล่าเรื่องที่ไม่สามารถเข้าถึง
อารมณ์ของตัวละครได้อย่างลึกซึ้ง เน่ืองจากเป็นเหมือนการสังเกตการณ์จากคนนอก โดยจะให้ผู้ชม
ตัดสินใจ และเลือกเช่ือในสิ่งที่ตนคิด ผู้สร้างจะใช้มุมกล้องที่ให้ความรู้สึกเหมือนจริง ไม่ใช้การปรุงแต่ง
หรือเทคนิค การตัดต่อที่หวือหวา เพ่ือให้ความหมายที่เกิดมีความเป็นกลางมากที่สุด การเล่าเรื่อง
ประเภทน้ีพบบ่อยในภาพยนตร์สารคดีหรือภาพยนตร์แนวสมจริง (Realism)  
  6.4 การเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้าน (The omniscient) คือการเล่าเรื่องที่ไม่มีข้อจํากัด 
สามารถหยั่งรู้จิตใจของตัวละครได้ทุกตัว สามารถย้ายเหตุการณ์ สถานที่ และข้ามพ้นข้อจํากัดด้าน
เวลาสามารถย้อนอดีต ก้าวไปในอนาคต และสามารถสํารวจความคิดฝันของตัวละครทุกตัวได้อย่างไร้
ขอบเขต มักจะปรากฏในภาพยนตร์ทดลอง ภาพยนตร์อิสระหรือภาพยนตร์ที่มีรูปแบบการนําเสนอ
เชิงศิลปะ (Art Film) มากกว่าภาพยนตร์ในระบบธุรกิจอุตสาหกรรม 
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 7.  สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) เป็นการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มีความสําคัญในภาพยนตร์
และเป็นองค์ประกอบของภาพยนตร์ที่ถูกนําเสนอซ้ํา ๆ โดยอาจเป็นวัตถุสถานที่ หรือสิ่งมีชีวิตก็ได้ ที่
เป็นภาพในการสื่อความหมาย อาจเป็นเพียงภาพเดียวหรือเป็นกลุ่มของภาพที่เกิดจากการตัดต่อ การ
ใช้สัญลักษณ์พิเศษน้ี เมื่อนํามาใช้วิเคราะห์ประกอบการชมภาพยนตร์จะช่วยให้สามารถเข้าใจเรื่องราว
ได้ดีขึ้น ซึ่งความหมายที่แฝงเร้นอาจสื่อความหมายได้ดีกว่าความหมายที่ปรากฏอยู่ภายนอก 
 8.  เครื่องแต่งกาย (Costume) เป็นส่วนสมบทของตัวละครและเคร่ืองแต่งกายน้ันจะเป็น 
“สัญญะ” อย่างหน่ึงที่ใช้บ่งบอกความหมายของตัวละคร เช่น การนุ่งกางเกงขาสั้นออกไปเดินเล่น
นอกบ้านของตัวละครหญิง ต้องการที่จะบ่งบอกความหมายว่า “เป็นสาวทันสมัย ล้ํายุค และมี   
ความมั่นใจในตัวเอง” 
 สรุปได้ว่า แนวคิดเรื่องการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ (Narrative) ประกอบด้วยองค์ประกอบ
หลายอย่าง ได้แก่ 1. โครงเร่ือง (Plot) 2. ความขัดแย้ง (Conflict) 3. ตัวละคร (Character)          
4. แก่นความคิด (Theme) 5.ฉาก (Scene) 6. จุดยืนในการเล่าเรื่อง (Point of View) 7. สัญลักษณ์
พิเศษ (Symbol) 8. เครื่องแต่งกาย (Costume) โดยเฉพาะเร่ืองแก่นความคิด คือ ความคิดหลักใน       
การดําเนินเร่ืองที่ผู้สร้างต้องการจะสื่อสารไปยังผู้ชม และเล่าเรื่องราวเหล่าน้ันผ่านตัวละครใน
หลากหลายลักษณะ ที่เป็นภาพสะท้อนของคนในสังคมที่มีความคิดและพฤติกรรมแตกต่างกันไป    
ซึ่งสามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและลักษณะการแสดงออกถึงความรุนแรงได้   
 2.1.4 บทบาทหน้าที่และคุณค่าของภาพยนตร์  
 บทบาทหน้าที่และคุณค่าของภาพยนตร์ พิพิษณ์ สิทธิศักด์ิ มีในด้าน ต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี8 
  1.  ด้านความบันเทิง ภาพยนตร์เป็นสื่อที่มีบทบาทด้านการขายความบันเทิงมาต้ังแต่ยุค
เริ่มแรก ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์แบบคิเนโตสโคบ (Kinetoscope) ของเอดิสันหรือแบบซิเนมาโตกราฟ 
(Cinematograph) ของพ่ีน้องลูมิแอร์ (Lumiere) ต่างก็ฉายภาพยนตร์บันเทิงเก็บเงินจากผู้ชมมาก่อน
ทั้งสิ้น  ตลอดเวลาที่ผ่านมากว่าร้อยปีนับต้ังแต่มีภาพยนตร์เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน ภาพยนตร์ได้มี
บทบาทในการให้ความบันเทิงแก่คนทั้งโลกมาอย่างต่อเน่ือง แม้ว่าจะมีการนําภาพยนตร์ไปใช้สําหรับ 
กิจการด้านอ่ืน ๆ อีกหลายด้านในระยะหลัง แต่ในด้านการบันเทิงภาพยนตร์ยังคงคุณค่าและมี
ความสําคัญอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการชมภาพยนตร์คุณภาพดี ๆ ในโรงภาพยนตร์มาตรฐานที่มี
จอภาพขนาดใหญ่ ภาพคมชัด ระบบเสียงสมบูรณ์ทันสมัย ย่อมทําให้ผู้ชมได้รับความบันเทิงและเกิด
ความประทับใจมากเป็นพิเศษ ทั้งน้ีเป็นผลมาจากคุณลักษณะพิเศษของภาพยนตร์ที่สามารถนํา
ข้อเท็จจริงหรือสร้างจินตนาการให้เกิดความบันเทิงด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ ได้หลายแบบ เช่น ทําให้
เห็นสิ่งแปลก ๆ พิสดาร สิ่งที่ชวนให้ต่ืนเต้นเร้าใจ หรือทําให้ดีใจ เสียใจ สะเทือนอารมณ์  
                                                            

8พิพิษณ์ สิทธิศักด์ิ, ภาพยนตร์และวิดีทัศน์เบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเพาะช่าง, 2555), 
หน้า 4-10. 
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 จากการศึกษาบทบาทของสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาของชาวบ้าน โดยสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2521 พบว่าภาพยนตร์ประเภทบันเทิง  มีผู้ชมมากที่สุดถึง
ร้อยละ 98 จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าภาพยนตร์เป็นสื่อมวลชนเพ่ือการบันเทิงอย่างแท้จริง หากไม่นับ
ภาพยนตร์เฉพาะกิจต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธ์ ภาพยนตร์การศึกษา อาจกล่าวได้
ว่า ภาพยนตร์ทั้งหมดที่จัดสร้างและนําออกฉายอยู่ในปัจจุบัน ล้วนมีจุดประสงค์ด้านธุรกิจการค้าขาย 
ความบันเทิงแทบทั้งสิ้น คุณค่าของภาพยนตร์จึงเป็นเรื่องของความบันเทิงเป็นด้านหลัก ส่วนคุณค่าใน 
ด้านอ่ืน ๆ เป็นเพียงคุณค่าแฝงที่ผู้สร้างอาจจงใจสร้างให้มีหรือไม่ก็ตาม การที่ภาพยนตร์มีบทบาทมาก
ด้านการให้ความบันเทิง เป็นผลให้เกิดการสร้างภาพยนตร์เพ่ือการบันเทิงที่เกินขอบเขตด้านศีลธรรม 
จริยธรรมของสังคม เช่น ภาพยนตร์ที่แสดงออกทางเพศในลักษณะลามกอนาจาร ภาพยนตร์ที่แสดง
ถึงความวิตถาร ผิดปกติทางจิต อาชญากรรม การกระทําที่ชวนหวาดเสียวสยดสยอง ซึ่งภาพยนตร์
เหล่าน้ีเช่ือกันว่ามีอิทธิพลต่อบุคคล ส่งเสริมให้เกิดความคิด และนําไปสู่การแสดงพฤติกรรมที่เป็นภัย
ต่อสังคม จําเป็นต้องได้รับการควบคุมให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม 
 2. การเสนอข่าวและสาระทั่วไป การเสนอข่าวโดยใช้ภาพยนตร์เมื่อเปรียบเทียบกับ
สื่อมวลชนประเภทอื่นในปัจจุบันแล้ว ภาพยนตร์มักจะกระทําได้ในเวลาล่าช้ากว่า เน่ืองจากการถ่าย
ทําภาพยนตร์ต้องมีกระบวนการตัดต่อภาพ และบันทึกเสียง ซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควร ในขณะท่ี
วิทยุ โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์สามารถทําได้รวดเร็วกว่า ในอดีตที่วิทยุและโทรทัศน์ยังไม่แพร่หลาย 
ภาพยนตร์ได้มีบทบาทสําคัญในการเสนอข่าวสาร เน่ืองจากเป็นสื่อที่แสดงให้เห็นได้ทั้งเสียงและ
ภาพเคล่ือนไหว ที่ยังไม่มีสื่ออ่ืนใดทําได้มาก่อน จึงทําให้ข่าวสารต่าง ๆ ที่นําเสนอโดยภาพยนตร์ได้รับ
ความสนใจจากประชาชนมากเป็นพิเศษ แม้ว่า บางครั้งการนําเสนอข่าวสารต่าง ๆ เหล่าน้ันเกิดความ
ล่าช้าไป จนกระท้ังบางอย่างหมดลักษณะของความเป็นข่าว กลายเป็นประวัติศาสตร์หรือสารคดีไป
แล้วก็ยังได้รับความนิยม อาทิ ภาพยนตร์ข่าวในพระราชสํานัก ภาพยนตร์ข่าวในประเทศและ
ต่างประเทศ ภาพยนตร์สงคราม 
  ในปัจจุบันที่กิจการโทรทัศน์ขยายตัวอย่างแพร่หลาย เพราะโทรทัศน์สามารถนําเสนอเสียง
และภาพเคลื่อนไหวได้เช่นเดียวกับภาพยนตร์ แต่มีความรวดเร็วกระจายข่าวถึงประชาชนได้มากกว่า 
รายการภาพยนตร์จํานวนมากถูกถ่ายทอด หรือนําเสนอผ่านทางโทรทัศน์ การนําเสนอข่าวด้วย
ภาพยนตร์โดยตรงมีให้เห็นน้อยมาก จะมีบ้างก็เฉพาะในหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่ยังคง
ใช้ภาพยนตร์บันทึกข่าวสารเพ่ือเก็บรักษาข่าวสารไว้นาน ๆ  
 3. ด้านการศึกษา ด้วยคุณลักษณะที่ดีเด่นของภาพยนตร์ที่สามารถทําให้ผู้ชมเกิดความ
เข้าใจเร่ืองราวได้อย่างลึกซึ้ง ภาพยนตร์จึงถูกนํามาใช้เพ่ือกิจการทางการศึกษาอย่างแพร่หลาย ทั้งใน
รูปแบบการใช้สําหรับการเรียนการสอน หรือการฝึกอบรมตามหลักสูตรโดยตรง และการใช้ภาพยนตร์
สําหรับการศึกษาทั่วไป นอกจากน้ี ภาพยนตร์ที่สร้างเพ่ือจุดประสงค์ด้านการบันเทิง ก็มีจํานวนไม่
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น้อยที่มีคุณค่าทางด้านการศึกษาแฝงอยู่สามารถเลือกมาใช้เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาได้อย่าง
กว้างขวาง อาจมีมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป  
 การพิจารณาภาพยนตร์แต่ละเรื่องว่ามีคุณค่าทางการศึกษาหรือไม่ ส่วนหน่ึงอาจพิจารณา
ได้จากสาระสําคัญในเน้ือหาของเรื่องว่าเก่ียวข้องกับเรื่องใด ภาพยนตร์ที่ถือว่ามีคุณค่าทางการศึกษาที่
เห็นได้ชัดเจน เช่น เรื่องราวจากวรรณคดีวรรณกรรม หรือเรื่องประวัติศาสตร์ อัตชีวประวัติของผู้มี
ช่ือเสียงที่เคยทําคุณประโยชน์แก่สังคม  การศึกษาค้นคว้าทดลองที่เป็นประโยชน์  การใช้ภาษา และ
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการสะท้อนให้เห็นปัญหาของบุคคลและสังคมท้ังด้านจิตวิทยา คุณธรรม 
จริยธรรม  เรื่องราวเกี่ยวกับความรู้แต่ละสาขาโดยตรง เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงาน 
ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ฯลฯ  
 ภาพยนตร์ส่วนใหญ่มีแนวเรื่องที่ผูกพันแน่นแฟ้นกับค่านิยมทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว ฝ่ายธรรม 
ชนะฝ่ายอธรรม ภาพยนตร์บางเร่ืองสะท้อนให้เห็นสภาพชีวิตสังคม และ การวิเคราะห์เชิงจิตวิทยา
อย่างลึกซึ้งซึ่ง ภาพยนตร์เหล่าน้ีก็มีคุณค่าในแง่ของการศึกษาทั้งสิ้น 
 4. ด้านค่านิยมของบุคคลและสังคม ด้วยศิลปะและเทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างทําให้
ภาพยนตร์มีคุณสมบัติพิเศษท่ีสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้กับผู้ชมได้อย่างมาก เช่น ต่ืนเต้น
สนุกสนาน ดีใจ เศร้า สะเทือนใจ อารมณ์ หรือความรู้สึกที่เข้าถึงจิตใจในระดับลึก อันเกิดจากความ
ประทับใจจากการชมภาพยนตร์บางเรื่องบางตอน หรือเกิดจากการท่ีได้รับการกระตุ้นซ้ําจาก
ภาพยนตร์บ่อย ๆ ย่อมจะทําให้เกิดความเช่ือที่ฝังใจ กลายเป็นค่านิยมของบุคคลและสังคมข้ึนได้  
 ภาพยนตร์ทําให้เกิดค่านิยมด้านต่าง ๆ ได้ทั้งทางดีและทางไม่ดี เช่น ค่านิยมที่ดีทาง
จริยธรรม ได้แก่ความกตัญญูความเคารพเช่ือฟังผู้ใหญ่ ความสุภาพเรียบร้อย ความเสียสละ ความ
ประพฤติที่ควรยกย่องตามแบบของสังคมไทย ภาพยนตร์บางเรื่องทําให้ผู้ชมเกิดความคิดความเช่ือ
ในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น การแก้แค้น การเอาตัวรอด การกอบโกยผลประโยชน์ ภาพยนตร์ส่วนใหญ่จะ
นําเสนอเรื่องราวในลักษณะการแสดงที่แยกแยะสิ่งถูกสิ่งผิด ความดีความช่ัว หรือคนดีคนเลว ให้เห็น
อย่างชัดเจน เรื่องราวมักจะจบลงด้วย ความดีชนะความช่ัว คนดีชนะคนเลว ความเช่ือหรือค่านิยมที่
เกิดขึ้นเป็นไปในทางที่ถูกต้อง แต่ในภาพยนตร์บางเรื่องนําเสนอเรื่องราวท่ีผูกพันกับความเป็นจริงใน
ชีวิต โดยสร้างเหตุผลหรือเง่ือนไขของเหตุการณ์ที่ผู้ชมยากจะตัดสินได้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด ใครดีใคร
เลว ความเช่ือหรือค่านิยมที่เกิดขึ้นจึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละบุคคล ภาพยนตร์ประเภทน้ีอาจ
ไม่เหมาะสําหรับเด็ก ตัวอย่างของภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายท่ัวไป ส่วนหน่ึงนําเสนอเรื่องราวท่ี
เก่ียวข้องกับเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ อิจฉา ริษยา ชิงดีชิงเด่น ซึ่งไม่ส่งเสริมค่านิยมที่ดี จนมีผู้เรียกภาพยนตร์
ว่าเป็นภาพยนตร์ “นํ้าเน่า” ส่วนภาพยนตร์จีนมักให้ความคิดในเรื่องการแก้แค้น แต่ก็มีค่านิยมเร่ือง
ความกตัญญูมาชดเชย ดังคําพูดที่ได้ฟังเสมอว่า “บุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องชําระ” ผู้สร้าง
ภาพยนตร์ไทยมักให้เหตุผลที่ต้องสร้างภาพยนตร์ลักษณะดังกล่าวว่า เป็นความต้องการของตลาดหรือ
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ผู้ชมและมีข้อจํากัดเก่ียวกับการลงทุน แต่มีผู้สร้างภาพยนตร์ส่วนหนึ่งที่พยายามสร้างภาพยนตร์แบบ
คุณภาพ โดยถือว่าการสร้างภาพยนตร์นอกจากจะให้ผู้ชมได้รับความบันเทิงแล้วยังมีหน้าที่ในการ
ยกระดับรสนิยม รวมถึงส่งเสริมค่านิยมของผู้ชมไปพร้อมกันด้วย 
 สรุปได้ว่า บทบาทหน้าที่และคุณค่าของภาพยนตร์มีด้วยกัน 4 ด้าน คือ 1. ด้านความ
บันเทิง 2. ด้านการเสนอข่าวและสาระทั่วไป 3. ด้านการศึกษา และ 4. ด้านค่านิยมของบุคคลและ
สังคม จะเห็นได้ว่าภาพยนตร์ไม่เพียงทําให้ผู้ชมได้รับความบันเทิง แต่ภาพยนตร์ยังมีหน้าที่ในการ
ยกระดับรสนิยม รวมถึงส่งเสริมค่านิยมของผู้ชมไปพร้อมกันด้วย ทําให้สังคมเกิดค่านิยมด้านต่าง ๆ ได้
ทั้งทางดีและทางไม่ดี ฉะน้ัน ผู้ชมก็ต้องรู้ให้เท่าทันว่าผู้สร้างต้องการจะสื่อสารสิ่งใดออกมาให้ผู้ชมรับรู้    
คล้อยตาม 
 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความรุนแรง 
 2.2.1 ความรุนแรงตามแนวคิดและทฤษฎีโดยท่ัวไป 
  1) ความหมายของความรุนแรง  
  องค์การอนามัยโลก (The World Health Organization : WHO) ให้ความหมาย
ว่าความรุนแรง หมายถึง การกระทําที่จงใจใช้กําลังหรืออํานาจอันแสดงออกมาทางร่างกาย เพ่ือข่มขู่  
บีบบังคับ ทั้งที่กระทําต่อตนเอง บุคคลอ่ืน กลุ่มบุคคล หรือชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดผลหรือมีแนวโน้มที่จะ
ทําให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือเป็นอันตรายต่อจิตใจ หรือเป็นการยับย้ังการเจริญงอกงาม หรือ
การกีดก้ันหรือปิดก้ัน ทําให้สูญเสียสิทธิบางประการ และขาดการได้รับในสิ่งซึ่งสมควรจะได้รับ 
  ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ให้ความหมายของ ความรุนแรง ว่าหมายถึง การทําให้ศักยภาพ
หรือชีวิตมนุษย์ต้องสะดุดหยุดลงก่อนถึงเวลาอันควร9  
  อนุช อาภาภิรม ให้ความหมายของ ความรุนแรง ว่าหมายถึง การใช้กําลังคุกคาม 
หรือทําร้ายเพ่ือควบคุมหรือครอบครองบุคคลหรือทรัพย์สิน10 
  ฐาศุกร์ จันประเสริฐ (อ้างถึงใน ขจรจิต บุนนาค) ให้นิยามของความรุนแรงว่า
หมายถึง การท่ีกระทําการใด ๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ๆ ทั้งทางร่างกาย 
วาจา หรือใจ โดยการบังคับ ขู่เข็ญ ทําร้ายร่างกาย การทุบตี แล้วเป็นผลให้ผู้อ่ืนเกิดความทุกข์ทรมาน
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และก่อให้เกิดความเสียหายทางทรัพย์สินทั้งของตนเองและผู้อ่ืน11  

                                                            
9ชัยวัฒน์  สถาอานันท์ ,  อาวุธมีชี วิต? แนวคิดเชิงวิพากย์ว่าด้วยความรุนแรง ,  พิมพ์คร้ังท่ี 2, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน, 2557), หน้า 46. 
10อนุช อาภาภิรม, ฉากความรุนแรงในยุคโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิถีทรรศน์, 2543), 

หน้า 11. 
11ขจรจิต บุนนาค, “ความขัดแย้ง VS ความรุนแรง”, วารสารนักบริหาร, ปีท่ี 31 (ฉบับท่ี 3) : 136-144.  
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  ในส่วนของ พระชิตชัย สีดอกไม้ ได้แสดงนิยามความหมายเกี่ยวกับความรุนแรงของ
นักคิดตะวันตกเอาไว้อย่างน่าสนใจ12 ดังน้ี คือ  
  สจร๊วต (Stuart) ให้ความหมายของ ความรุนแรง ไว้ว่า หมายถึง การกระทําใด ๆ 
ที่เป็นการใช้กําลังเจตนาและประทุษร้าย ทําให้เสียหาย ทําลายหรือข่มขู่ 
  คอร์ซินี (Corsini) ให้คําจํากัดความของ ความรุนแรง ไว้ดังน้ี 
  -  ความรุนแรง หมายถึง การแสดงความเกลียดชัง ความเป็นปรปักษ์ และดุด่าว่า
กล่าว ตลอดจนใช้กําลังทางกายโดยตรงต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน 
  -  ความรุนแรง หมายถึง พฤติกรรมที่ทําอันตรายต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงโดยปราศจากความ
เกลียดชัง  ความเป็นปรปักษ์ หรือดุด่าว่ากล่าวต่อสิ่งน้ัน   
  จากความหมายและคํานิยามคําว่า ความรุนแรง ของเหล่าบัณฑิตและนักปราชญ์
ทั้งหลาย  ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย กล่าวโดยสรุปได้ว่า ความรุนแรง หมายถึง พฤติกรรมหรือการ
กระทําใด ๆ ที่แสดงออกมาเพ่ือมุ่งประทุษร้าย ทั้งต่อตนเอง บุคคลอ่ืน กลุ่มบุคคล หรือชุมชน อันเป็น     
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกาย วาจา หรือจิตใจ อันเป็นผลให้ผู้ถูกกระทําเกิดความทุกข์
ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทําให้ศักยภาพหรือชีวิตมนุษย์ต้องสะดุดหยุดลงก่อนถึงเวลาอันควร 
หรือก่อให้เกิดความเสียหายทางทรัพย์สิน หรือเป็นการยับย้ังปิดก้ันความเจริญ ทําให้สูญเสียสิทธิซึ่ง
ควรได้รับบางประการ 
  ความรุนแรง ในที่น้ี จึงต้องประกอบด้วย เจตนา หรือ ความจงใจ ที่จะก่อความ
รุนแรงน้ันขึ้นด้วยเป็นสําคัญ ฉะน้ัน การบาดเจ็บเสียหายแก่จิตใจ ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน ที่มา
จากอุบัติเหตุ อันเป็นเรื่องสุดวิสัยน้ันจึงไม่อาจเรียกได้ว่าเป็น ความรุนแรง ตามคํานิยามท่ีว่าไว้ข้างต้น 
  2) ประเภทของความรุนแรง 
  ความรุนแรงแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทแล้วแต่ว่าจะใช้เกณฑ์ใดในการจําแนก ซึ่ง
จะขอแจกแจงดังต่อไปน้ี 
  องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จําแนกประเภทของความรุนแรงโดยใช้ลักษณะของ
ผู้กระทําความรุนแรงเป็นเกณฑ์ แบ่งได้ 3 ประเภท13 ดังน้ี คือ  
  1.  ความรุนแรงต่อตนเอง (Self-dilected Violence) แบ่งย่อยเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ 
   1.1  การฆ่าตัวตาย (Sucidul Behavior) มีความหมายครอบคลุมถึงความคิดที่
จะฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย และการฆ่าตัวตายอย่างสมบูรณ์ 

                                                            
12พระชิตชัย สีดอกไม้, “แนวคิดเร่ืองความรุนแรงในพุทธปรัชญาเถรวาท” วิทยานิพธ์ศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557), หน้า 23. 
13เร่ืองเดียวกัน. 
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   1.2  การทําร้ายตนเอง (Self-abuse) หมายถึง พฤติกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งให้ตนเอง
บาดเจ็บ หรือตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย โดยไม่จําเป็นต้องมีผลถึงเสียชีวิต 
  2.  ความรุนแรงระหว่างบุคคล (Interpersonal Violence) แบ่งย่อยเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ 
   2.1  ความรุนแรงในครอบครัว (Family and intimate partner Violence) คือ 
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกในครอบครัว เช่น ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับบุตร/เด็ก (Child 
abuse) ความรุนแรงในคู่สมรส (Intimate partner violence) ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ (Elder 
abuse)   เป็นต้น  
   2.2 ความรุนแรงในชุมชน (community Violence ) คือ ความรุนแรงที่เรา
กระทําต่อบุคคลที่เก่ียวข้องที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว เป็นการใช้ความรุนแรงต่อคนในชุมชน/ผู้รู้จัก 
หรอืคนนอกชุมชน/คนแปลกหน้า  ได้แก่  
    - ความรุนแรงที่ร่วมกันกระทําความผิดต้ังแต่ 2 บุคคลขึ้นไป 
    - การใช้ความรุนแรงทางเพศ การข่มขืนโดยคนแปลกหน้า 
    - การใช้ความรุนแรงแบบสุ่มกระทําต่อใครก็ได้ 
    - การใช้ความรุนแรงทางกายระหว่างวัยรุ่น 
    - การใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในคู่รัก  
    - การใช้ความรุนแรงที่เกิดในสถานที่หรือสถาบันต่าง ๆ  
  3.  ความรุนแรงระหว่างกลุ่ม (Collective violence) คือ การกระทําความรุนแรง
โดยกลุ่มบุคคล หรือกระทําโดยรัฐหรือประเทศ โดยแต่ละกลุ่มจะพยายามขับเคลื่อนทางสังคมในทางที่
จะรักษาประโยชน์ของกลุ่ม หรือฉวยชิงผลประโยชน์จากกลุ่มอ่ืนมาเป็นของตน โดยอาจเป็นการใช้        
ความรุนแรงที่แฝงมาในรูปแบบของระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคมท่ีก่อให้เกิดผลเสียต่อบุคคล ลิดรอน
สิทธิ ทําให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม เกิดความเหล่ือมล้ําทางเพศ ทางชนช้ัน เป็นต้น ความรุนแรง
ประเภทน้ีแบ่งย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 
   3.1 ความรุนแรงทางสังคม คือ การใช้ประเด็นปัญหาในสังคมมาเป็นตัวก่อความ
รุนแรง เช่น การเหยียดผิว เหยียดเพศ เหยียดเช้ือชาติและศาสนา การก่อการร้าย การต่อสู้ระหว่าง
ชนช้ัน เป็นต้น 
   3.2 ความรุนแรงทางการเมือง คือ การใช้ความรุนแรงที่เกิดจากสงครามความ
ขัดแย้ง หรือจากการใช้ความรุนแรงของรัฐ หรือจากกลุ่มบุคคลกลุ่มใหญ่ เช่น การทรมานเชลยศึกใน
สงคราม การกดขี่ผู้อพยพ เป็นต้น   
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   3.3 ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ คือ การใช้ความรุนแรงจากกลุ่มคนที่หวังผลทาง
เศรษฐกิจ เป็นกิจกรรมการโจมตีทางเศรษฐกิจที่ส่งผลด้านลบแก่เศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม 
เช่น การรวมตัวกันนัดหยุดงาน เป็นผลให้เศรษฐกิจต้องชะงักงัน เป็นต้น 
  อนุช อาภาภิรมย์ (2543, หน้า 11-58) กล่าวถึงความรุนแรง ว่ามีอยู่ 2 ประเภท ดังน้ี14 
คือ  

1. ความรุนแรงแบบไม่ลงมือ (Passive Violence) หรือความรุนแรงเชิงโครงสร้าง 
(structural Violence)  
  ความรุนแรงประเภทน้ี มหาตมะ คานธี ผู้นําทางการเมืองชาวอินเดียและผู้เผยแพร่
ลัทธิอหิงสา ได้ฉายชัดให้เห็นว่ามีความรุนแรงแฝงเร้นแบบไม่ต้องลงมืออยู่ 7 ประการ หรือคานธี 
เรียกว่า เป็นความผิดพลาดหรือบาปหนัก 7 ประการ ได้แก่  
  1. ความมั่งคั่งโดยไม่ทํางาน (Wealth without work) 
  2. ความเพลิดเพลินโดยขาดสํานึกผิดชอบ (Pleasure without Conscience) 
  3. ความรู้ที่ขาดหลักความประพฤติ (Knowledge without Character) 
  4. การพาณิชย์ที่ขาดศีลธรรม (Commerce without Morality) 
  5. วิทยาศาสตร์ที่ปราศจากความเป็นมนุษย์ (Science without Humanity) 
  6. การสักการะที่ปราศจากการเสียสละ (Worship without Sacrifice) 
  7. การเมืองที่ปราศจากหลักการ (Politics without Principle) 
  ในขณะที่ เซนเดอร์สัน เบ็ก (Sendorson Beck) ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก คานธี และ
เป็นผู้นําองค์กรความไม่รุนแรง เสนอแนวทางว่า เราจะสามารถปลดเปลื้องความรุนแรงได้ด้วยการ
ปลดปล่อย 7 ลัทธิ (-ism) ดังต่อไปน้ี คือ  
  1. ลัทธิถือเพศ (Sexism) 
  2. ลัทธิเช้ือชาติ (Racism) 
  3. ลัทธิจักรวรรดินิยม (Imperialism) 
  4. ลัทธิทหาร (Militarism) 
  5. ลัทธิวัตถุนิยม (Materialism) 
  6. ลัทธิคัมภีร์ (Dogmatism) 
  7. ลัทธิอวดตัว (Egotism) 
  ความรุนแรงแบบไม่ลงมือน้ี เป็นพ้ืนฐานสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงทางกายภาพ 
ซึ่งอาจแบ่งตามอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมได้เป็น 5 กลุ่ม (อนุช อาภาภิรมย์, 2543, หน้า 16) 
กล่าวคือ  
                                                            

14อนุช อาภาภิรม, ฉากความรุนแรงในยุคโลกาภิวัฒน์, อ้างแล้ว, หน้า 11-58. 
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  กลุ่มที่ 1 คือ ความโกรธ มีทั้งความโกรธที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรม  
  กลุ่มที่ 2 คือ ความเกลียด มีทั้งความเกลียดต่อตัวบุคคลและความเกลียดในการกระทํา 
  กลุ่มที่ 3 คือ อคติ มีทั้งอคติทางเพศ เช้ือชาติ และสีผิว 
  กลุ่มที่ 4 และกลุ่มที่ 5 คือ การเก็บกด และ การกดขี่ มีทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ศาสนา และการเมือง   
  2. ความรุนแรงทางกายภาพ (Physical Violence) 
  หมายถึง การใช้กําลังคุกคามหรือทําร้ายเพ่ือควบคุมหรือครอบครองบุคคลหรือ
ทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน อันเป็นความรุนแรงท่ีมีมานาน เพราะหากใครใช้กําลังบังคับควบคุมผู้อ่ืนให้
เป็นไปตามที่ตนเองปรารถนาได้ ก็เท่ากับว่ามีอํานาจเหนือผู้น้ัน ซึ่งจะกอบโกย แย่งชิงประโยชน์จาก
บุคคลน้ันได้อย่างง่ายดาย ความรุนแรงทางกายภาพน้ัน สามารถแยกย่อยได้เป็น 6 ประเภท ดังน้ี  
  1. ความรุนแรงในครอบครัว 
  2. ความรุนแรงในชุมชน ซึ่งรวมทั้งความรุนแรงในท้องถนนและที่ทํางาน 
  3. ความรุนแรงจากองค์กรอาชญากรรม 
  4. ความรุนแรงจากองค์กรธุรกิจ 
  5. ความรุนแรงจากรัฐ 
  6. ความรุนแรงจากสงคราม 
  โยฮัน กัลตุง  (Johan Galtung) (อ้างถึงใน เดโชพล เหมนาลัย) บิดาของทฤษฎีความ
รุนแรงเชิงโครงสร้าง  ได้แบ่งความรุนแรงออกเป็น 3 ประเภท โดยจําแนกตามระดับของความรุนแรง 
ไว้ดังน้ี15 คือ 
  1.  ความรุนแรงทางตรง (Direct Violence) คือ ความรุนแรงที่มีผู้กระทํา อันเกิดขึ้น
โดยเจตนา แบ่งออกเป็นความรุนแรงที่กระทําทางวาจา และทางกาย เพ่ือเป็นการทําร้ายร่างกาย และ
จิตใจ  
  2.  ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (Structural Violence) คือ ความรุนแรงที่ไม่ได้เกิด
จากตัวบุคคลกระทําต่อกันทางกายภาพ หากแต่เกิดจาก โครงสร้างทางสังคม อันได้แก่ โครงสร้างทาง
การเมือง และเศรษฐกิจที่ทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางอํานาจและโอกาสของผู้คนในสังคม ซึ่งหมาย
รวมถึงแนวทางการพัฒนาที่ก่อปัญหาให้ผู้คนต้องเดือดร้อนทุกข์ยาก การจัดสรรทรัพยากรท่ีไม่เป็น
ธรรม  ทําให้เกิดความเสียเปรียบได้เปรียบกันในสังคมระหว่างบุคคลที่มีตําแหน่งแห่งที่แตกต่างกัน คน
ที่มีอํานาจน้อยกว่าในระบบโครงสร้างน้ัน ๆ ซึ่งมักจะเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคม ต้องถูกเอารัดเอา

                                                            
15เดโชพล เหมนาลัย, “ความรุนแรง : มุมมองจากพระพุทธศาสนา”. วารสารศิลปศาสตร์, ปีท่ี 9 (ฉบับท่ี 2) : 

155-200. 
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เปรียบจากผู้มีอํานาจต่อรองมากกว่าซึ่งเป็นคนส่วนน้อย น่ันหมายความว่า ผลประโยชน์ของคนส่วน
ใหญ่จะไปตกอยู่ในมือของคนส่วนน้อย อันถือเป็นความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม   
  3. ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม (Cultural Violence) คือ องค์ประกอบใด ๆ ใน
วัฒนธรรม เช่น ศาสนา อุดมการณ์ ศาสตร์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์ ภาษา ศิลปะ เป็นต้น ที่
สร้างความหมายที่ให้ความถูกต้อง สร้างความชอบธรรมให้เกิดการใช้ความรุนแรงทั้งโดยทางตรง และ  
ความรุนแรงเชิงโครงสร้างขึ้น ซึ่งกัลตุงเรียกความรุนแรงประเภทน้ีว่า การเปลี่ยน “สีศีลธรรม” 
(Moral color)   
  3) ลักษณะของการกระทําความรุนแรง (Nature of Violent acts) (WHO, 
2016, online) 
  ลักษณะของการกระทําความรุนแรง หากจําแนกตามวิธีการในการแสดงออกซึ่ง
ความรุนแรง น้ันสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ  ดังน้ี คือ  
  1.  ความรุนแรงทางร่างกาย (Physical Violence) หมายถึง การได้รับบาดเจ็บ โดย
ผู้กระทําความรุนแรง ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทําให้ผู้ถูกกระทําได้รับบาดเจ็บ เช่น กระดูกหัก เลือดออก
ภายใน เกิดรอยฟกชํ้า การได้รับสารพิษ แผลไฟไหม้ รวมถึงการทะเลาะวิวาท ซึ่งต้องคํานึงถึงบริบท
และความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้วย และทั้งน้ีทั้งน้ันต้องไม่ใช่ความบาดเจ็บอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ 
  2.  ความรุนแรงทางเพศ (Sexual Violence) หมายถึง การกระทําพฤติกรรมใด ๆ 
อันมีเจตนาเพ่ือใช้ผู้ถูกกระทําเป็นเคร่ืองตอบสนองความต้องการทางเพศของผู้กระทํา หรือตกลง
ยินยอมร่วมกัน และการกระทําน้ันอาจใช้กําลังบังคับข่มขู่หรือหลอกลวง ชักชวนให้สิ่งตอบแทน 
  3.  ความรุนแรงทางจิตใจ (Psychological Violence) หมายถึง การทําร้ายจิตใจ 
โดยการบังคับควบคุมอันปราศจากเหตุผล ก่อให้เกิดความอับอาย หรือรู้สึกด้อยค่าหรือถูกลดทอน
คุณค่าความเป็นมนุษย์ลงไป  
  4.  ความรุนแรงท่ีก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือการละเลยทอดทิ้ง (Deprivation or 
Neglect) หมายถึง การท่ีผู้ถูกกระทําถูกละเลย ทอดทิ้ง ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ และคุ้มครองอย่าง
เหมาะสมเพียงพอ รวมถึงการทอดทิ้งทางกาย  กล่าวคือ การไม่ให้อาหารที่เพียงพอ การไม่ดูแล
สุขภาพ ไม่ดูแลยามเจ็บป่วย ไม่คุ้มครองจากอันตรายหรืออุบัติเหตุ 
  4) องค์ประกอบของการใช้ความรุนแรง (Component of Violence) 
  องค์การอนามัยโลก  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความรุนแรงว่ามีดังน้ี  
  1.  ปัจจัยนําเข้า (Input) หมายถึงความจงใจที่จะทําให้เกิดผลของการกระทํา 
กระทําได้ด้วยการใช้ความรุนแรงทางกาย ทางวาจา ทางเพศ และทางจิตใจ  
  2.  เหย่ือ (Victim) หมายถึง ผู้ที่ถูกกระทําความรุนแรง ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ 
ระดับบุคคล ระดับกลุ่มคน และระดับสังคม  
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  3.  ผลลัพธ์ (Result) หมายถึง ผลที่ได้จากการใช้ความรุนแรงจากการกระทําที่เกิด
ความจงใจต่อเหย่ือ แสดงออกในรูปแบบของการบาดเจ็บทางกาย การเสียชีวิต ความผิดปกติทาง
จิตใจ และพัฒนาการทางร่างกาย (พิการทางกาย/พิการทางสมอง)16  
 สรุปได้ว่า ความรุนแรงมีอยู่หลายประเภท ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เกณฑ์การแบ่งอย่างไร 
ซึ่งมีทั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นในทางตรง และทางอ้อม ที่ส่งผลให้ทั้งกับตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม ไม่ว่าจะ
กระทําต่อเพศหรือวัยใดที่มีผลต่อการบาดเจ็บทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และทางเพศ รวมท้ัง       
การกีดกัน ปิดก้ันสิทธิของบุคคลในด้านต่าง ๆ องค์ประกอบของการใช้ความรุนแรง ตามการกําหนด
จากองค์การอนามัยโลก  จะดูที่เจตนาและความต้ังใจหรือความจงใจกระทําของบุคคล หรือกลุ่ม
บุคคล ที่ต้ังใจกระทํารุนแรงต่อทั้งตนเอง บุคคลอ่ืน หรือกลุ่มบุคคลอ่ืน ซึ่งจะทําให้เข้าใจเก่ียวกับเรื่อง
ความรุนแรงได้มากย่ิงขึ้นว่า ความรุนแรงแต่ละประเภทท่ีเกิดขึ้นในสังคมเป็นอย่างไร มีลักษณะและ
องค์ประกอบอย่างไร  
 2.2.2 ความรุนแรงตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
  1) ความหมายของความรุนแรง 
  หลักพุทธปรัชญาเถรวาทน้ันมีคําที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความรุนแรงไว้หลายคํา
ด้วยกัน  ดังน้ี 
  พระชิตชัย สีดอกไม้ ได้แสดงนิยามความหมายของคําที่เก่ียวกับความรุนแรงตาม
หลักพุทธปรัชญาเถรวาทเอาไว้อย่างน่าสนใจ17 คือ 

โกธ  หมายถึง ความโกรธ กิริยาที่โกรธ ภาวะที่โกรธ โทสะ ความประทุษร้าย ภาวะ
ที่ประทุษร้าย ความพยาบาท กิริยาที่พยาบาท ภาวะที่พยาบาท ความพิโรธ ความดุร้าย ความเกรี้ยวกราด 
ภาวะที่จิตไม่ยินดีอันใด น้ีเรียกว่า ความโกรธ  ความโกรธน้ีถ้าบุคคลใดละไม่ได้ บุคคลน้ัน เรียกว่า ผู้
มักโกรธ18  

อุปนาหะ หมายถึง ความผูกโกรธ ความโกรธมีในเบ้ืองต้น ความผูกโกรธมีใน
ภายหลัง ความผูกโกรธ กิริยาที่ผูกโกรธ  ภาวะที่ผูกโกรธ  การไม่หยุดโกรธ การต้ังความโกรธไว้ การ
ดํารงความโกรธไว้ การไหลไปตามความโกรธ การตามผูกพันกับความโกรธไว้ น้ีเรียกว่าความผูกโกรธ 
ความผูกโกรธนี้ อันบุคคลใดละไม่ได้บุคคลน้ันเรียกว่า ผู้ผูกโกรธ19   

                                                            
16พรจันทร์ เสียงสอน, “การนําเสนอผู้หญิงและความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสต

รมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์), 2557), หน้า 21. 
17พระชิตชัย สีดอกไม้, “แนวคิดเรื่องความรุนแรงในพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 44-45.  
18ม.มู. 17/91/351. 
19ม.มู. 17/91/351. 
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พยาปาท หมายถึง   ความคิดร้าย มุ่งจะทําร้ายเขา ใครพูดไม่ถูกใจก็คิดตําหนิเขา 
คิดจะทําร้ายฆ่าเขา  ทําร้ายผู้อ่ืน  ทําร้ายตัวเอง ฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นเพราะอํานาจพยาบาท เป็นอาการ
อย่างหน่ึงของโทสะ20 

 ปโทส   หมายถึง  ความประทุษร้าย  ความโกรธ  ความขัดเคือง  ความประสงค์
ร้าย  โทษ  ความผิด  ความเสียหาย  ข้อบกพร่อง21  

วิหิงสา หมายถึงความเบียดเบียน การทําร้าย22   
ปทุฏฐ ฺ หมายถึง ประทุษร้ายทําให้เลว, ดุร้าย, เลวทราม23   
เพ็ญแข บัวภา ได้แสดงทรรศนะความหมายของ ความรุนแรง (violence)  ไว้ว่า  

ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า  หิงสา หรือ วิหิงสา หมายถึง การปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนด้วยความไม่
เคารพ เบียดเบียน ไม่ปรารถนาดี ทําลาย ทําร้าย ทําให้ประสบความทุกข์ ความเดือดร้อน อีก
ความหมายหน่ึง คือ การคิดร้าย พูดร้าย และทําร้าย หรือ อกุศลกรรม ที่เกิดจากกิเลสกาม ได้แก่ 
โลภะ โทสะ และโมหะ ซึ่งมีผลคือ ความทุกข์ ความช่ัวร้ายทั้งหลาย พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บัณฑิต
พึงงดเว้นจาก หิงสา หรือ วิหิงสา ให้ประกอบแต่ อหิงสา หรือ อวิหิงสา (non violence) หมายถึง 
การสํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ มีศรัทธา อ่อนน้อมถ่อมตน กล่าวคําสัตย์ กล่าวคําอ่อนหวาน 
และไม่กล่าวคําส่อเสียด หรือการปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนด้วยความเคารพ อหิงสา เปรียบเหมือนเพลายึด
ล้อรถ หากเพลารถทําด้วยแก่นไม้เน้ือดี หมายถึง มีปัญญากํากับจึงจะมั่นคงแข็งแรง ซึ่งมีผลคือ 
ความสุข ความดีงามท้ังหลาย24     

สรุปได้ว่า ความรุนแรง คือการคิดร้าย พูดร้าย และทําร้าย หรือ อกุศลกรรม อันเป็น
สภาวะอารมณ์ที่ส่งผลกระทบทั้งทางด้านร่ายกายและด้านจิตใจ ทั้งต่อตนเองและบุคคลอ่ืน ที่ก่อตัว
ขึ้นมาจากกิเลสกาม ได้แก่ โลภะ โทสะ และโมหะ แล้วส่งผลออกมาทางกายและวาจา ให้บุคคล
กระทําไปตามสภาวะอารมณ์ของกิเลสในแต่ละประเภท ซึ่งมีผลคือ ความทุกข์ ความช่ัวร้ายทั้งหลาย  

 
 

                                                            
20ม.มู. 17/91/351. 
21พระมหาสุรจิต สงสกุล (แปล), พจนานุกรมบาลี-ไทย, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิโลภิกขุ, 2530) 

หน้า 595. 
22พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2541), หน้า 383. 
23พระมหาสุรจิต สงสกุล (แปล), พจนานุกรมบาลี-ไทย, อ้างแล้ว, หน้า 595. 
24เพ็ญแข บัวภา, “การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อสตรีตามหลักพระพุทธศาสนา”, 

วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2555, หน้า 101. 
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2) สาเหตุของความรุนแรง  
พุทธทาสภิกขุ กล่าวถึงลําดับการเกิดขึ้นของการทะเลาวิวาทและสงครามในหมู่

มนุษย์ หรือความรุนแรง ไว้ดังน้ี คือ เพราะอาศัยเวทนาจึงเกิดตัณหา เพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการ
แสวงหา เพราะอาศัยการแสวงหาจึงเกิดการได้มา เพราะอาศัยการได้มาจึงปลงใจรัก เพราะอาศัยการ
ปลงใจรักจึงเกิดฉันทราคะ (ความกําหนัดด้วยอํานาจแห่งความเพลิดเพลิน) เพราะอาศัยความกําหนัด
ด้วยอํานาจแห่งความเพลิดเพลินจึงเกิดความสยบมัวเมา  เพราะอาศัยความสยบมัวเมาจึงเกิดความจับ
อกจับใจ เพราะอาศัยความจับอกจับใจจึงเกิดความตระหนี่ ไม่อยากแบ่ง ไม่ยอมแบ่ง เพราะอาศัย
ความตระหน่ีจึงเกิดการหวงกั้น คือความหึง หรือความหวง (หรือการอารักขา) เพราะอาศัยการ
อารักขาจึงได้เกิดการใช้อาวุธไม่มีคม เกิดการใช้อาวุธมีคม เกิดการโกลาหลวุ่นวาย เกิดการย้ือแย่ง 
เกิดการวิวาท  เกิดการกล่าวว่ามึง ๆ กู ๆ เกิดถ้อยคําส่อเสียด เกิดถ้อยคํามุสาวาทอันมีมูลจากการ
อารักขานั้น ๆ บาปอกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยอาการอย่างน้ี  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวไว้ว่า เหตุปัจจัยที่ทําให้มนุษย์ขัดแย้งกัน
จนปัญหาความรุนแรงเบียดเบียนเกิดขึ้น คือ 1) อยากได้ ท่านเรียกว่า ตัณหา คือ อยากได้
ผลประโยชน์ อยากได้สิ่งบริโภค ทรัพย์สมบัติ ความพรั่งพร้อม มาบํารุงบําเรอตัวให้มีมากที่สุด ข้อน้ี
เป็นเหตุใหญ่ให้คนขัดแย้งจนแม้กระทั่งยกทัพไปรบราฆ่าฟันกัน 2) อยากใหญ่ คือ ต้องการ อํานาจ 
ต้องการความยิ่งใหญ่ ที่จะสามารถครอบงําผู้อ่ืนหรือบังคับเขาได้ ข้อน้ีท่านเรียกว่า มานะ 3) ปัจจัย
เรื่องลัทธิ ศาสนา และอุดมการณ์ต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์โดยตรง แต่เป็นเรื่องของความเช่ือ 
และการยึดถือหลักการบางอย่าง โดยถือรั้นไม่ยอมรับไม่ยอมฟังซึ่งกันและกัน อย่างน้ี เรียกว่า ใจ
แคบ25 

ในพระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต-ทุกนิบาท แสดงถึงเหตุแห่งการทําให้
เกิดการทะเลาะวิวาทในหมู่คนไว้ ดังน้ี  

สมัยหน่ึง ท่านพระมหากัจจานะอยู่ที่ฝั่งแม่นํ้ากัททมทหะ ใกล้พระนครวรรณะ ครั้ง
น้ันแล พราหมณ์อารามทัณฑะได้เข้าไปหาท่านพระมหาที่กัจจานะถึงที่อยู่ ได้ปราศรัยกับ
ท่าน พระมหากัจจานะ ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงน่ัง ณ ที่ควรส่วน
ข้างหน่ึง ครั้นแล้วได้ถามว่า ดูกรท่านกัจจานะ อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย เครื่องให้
กษัตริย์กับกษัตริย์ พราหมณ์กับพราหมณ์ คฤหบดีกับคฤหบดี วิวาทกัน ท่านมหากัจจานะ
ตอบว่า ดูกรพราหมณ์ เพราะเหตุเวียนเข้าไปหากามราคะ ตกอยู่ในอํานาจกามราคะ 
กําหนัดยินดีในกามราคะถูกกามราคะกลุ้มรุม และถูกกามราคะท่วมทับ แม้กษัตริย์กับ
กษัตริย์พราหมณ์กับพราหมณ์คฤหบดีกับคฤหบดี วิวาทกัน ฯ 

                                                            
25พระพรหมคุณาภรณ์ (ป .อ .ปยุตโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงขยายความ ,  พิมพ์คร้ังท่ี 15, 

(กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 2550), หน้า 13-14. 
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อา. ดูกรท่านกัจจานะ ก็อะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัย เครื่องให้สมณะกับสมณะวิวาทกัน ฯ 
มหา. ดูกรพราหมณ์ เพราะเหตุเวียนเข้าไปหาทิฐิราคะ ตกอยู่ในอํานาจทิฐิราคะ

กําหนัดยินดีในทิฐิราคะ ถูกทิฐิราคะกลุ้มรุม และถูกทิฐิราคะท่วมทับ แม้สมณะกับสมณะก็
วิวาทกัน ฯ 

อา. ดูกรท่านกัจจานะ ก็ในโลก ยังจะมีใครบ้างไหม ที่ก้าวล่วงการเวียนเข้าไปหา    
กามราคะ การตกอยู่ในอํานาจกามราคะ การกําหนัดยินดีในกามราคะ การถูกกามราคะ
กลุ้มรุม และการถูกกามราคะท่วมทับน้ี และก้าวล่วงการเวียนเข้าไปหาทิฐิราคะ การตกอยู่
ในอํานาจทิฐิราคะการกําหนัดยินดีในทิฐิราคะการถูกทิฐิราคะกลุ้มรุม และการถูกทิฐิราคะ
ท่วมทับน้ีเสียได้ ฯ 

มหา. ดูกรพราหมณ์ ในโลก มีท่านที่ก้าวล่วงการเวียนเข้าไปหากามราคะ การตกอยู่
ในอํานาจกามราคะ การกําหนัดยินดีในกามราคะ การถูกกามราคะกลุ้มรุม และการถูกกาม
ราคะท่วมทับน้ีเสียได้  และก้าวล่วงความเวียนเข้าไปหาทิฐิราคะ การตกอยู่ในอํานาจทิฐิ
ราคะ  การกําหนัดยินดีในทิฐิราคะ การถูกทิฐิราคะกลุ้มรุม และการถูกทิฐิราคะท่วมทับน้ี ฯ 

อา. ดูกรท่านกัจจานะ ใครในโลกเป็นผู้ก้าวล่วงการเวียนเข้าไปหากามราคะ ... และ
การถูกทิฐิราคะท่วมทับน้ี ฯ 

มหา. ดูกรพราหมณ์ ในชนบทด้านทิศบูรพา มีพระนครช่ือว่าสาวัตถี ณ พระนครสา
วัตถีน้ันทุกวันน้ี พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ันกําลังประทับอยู่ ดูกร
พราหมณ์ ก็พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน ทรงก้าวล่วงการเวียนเข้าไปหากามราคะ ... และ
การถูกทิฐิราคะท่วมทับน้ีด้วย26   

 
ลักษณะความรุนแรงตามในพุทธปรัชญาน้ัน เกิดขึ้นจากกิเลสอันเป็นรากเหง้าของ

อกุศลที่แฝงอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์แต่ละบุคคล แล้วถูกแรงบีบคั้นให้แสดงออกมาตามแต่เวลา 
สถานที่ และโอกาส ซึ่งเกิดขึ้นก่อนจากภายใน แล้วขับดันให้ปรากฏออกมาทางการกระทําผ่านทาง
วาจาและทางกาย ซึ่งเหตุให้เกิดกิเลสหรือรากเหง้าของกิเลสน้ีเรียกว่า อกุศลมูล มีอยู่ 3 อย่าง อกุศล
มูล 3 อย่างน้ี เป็นไฉน คือ โลภอกุศลมูล 1 โทสอกุศลมูล 1 โมหอกุศลมูล 127 ได้แก่  
  1. โลภะ (greed) หมายถึง  ความละโมบโลภมากอยากได้สิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตนโดยทางทุจริต มีความหิวจัดทางจิตเป็นลักษณะ ผู้ที่ถูกโลภะครอบงํา แม้จะเป็นคนม่ังมีอยู่ดีกิน
ดีสมบูรณ์ด้วยปัจจัย 4 และเคร่ืองอํานวยความสุขทางกายทุกประการ แต่ถ้าจิตยังมีโลภะอยู่ ก็ยังรู้สึก

                                                            
26องฺ.เอก. 33/282/345. 
27องฺ.ติก. 34/509/3. 
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ว่าหิว   ไม่รู้จักอ่ิม ไม่รู้จักพอ ไม่รู้จักเต็มท่านเปรียบเหมือนไฟไม่รู้จักพอด้วยเช้ือ มหาสมุทรไม่รู้จักเต็ม
ด้วยนํ้าฉันใด คนโลภ ไม่รู้จักอ่ิม-พอ-เต็ม ด้วยปัจจัย ฉันน้ัน 
         2. โทสะ (hatred) หมายถึง ความคิดประทุษร้ายเขา หมายถึงความไม่พอใจ แล้ว
โกรธอย่างแรงในบุคคลหรือในสัตว์ เมื่อระงับความโกรธไม่อยู่ก็คิดประทุษร้ายเขา เช่น คิดด่าเขา คิดตี
เขา คิดฆ่าเขา คิดล้างผลาญสมบัติเขา เป็นต้น ความคิดดังน้ี รวมเรียกว่าโทสะ 
         3. โมหะ (delusion) หมายถึง ความหลง ความโง่ ความงมงาย หมายถึงอวิชชา คือ
รู้อะไรไม่แจ่มแจ้ง แล้วหลงงมงายอยู่ในสิ่งน้ัน ๆ มีเรื่องอะไรพอจะพิจารณาให้รู้จริง รู้เหตุ รู้ผล รู้ดี รู้
ช่ัวได้ แต่ไม่พิจารณาให้รู้จริงหรือพิจารณา แต่ไม่สามารถรู้ตามความเป็นจริง น้ีเรียกว่าโมหะ คนถูก
โมหะครอบงํา เรียกกันว่า คนเจ้าโมหะ หรือคนหลง เป็นคนมืด มองไม่รู้อรรถ ไม่เห็นธรรม ย่อมทําผิด
ต่าง ๆ ได้ทุกอย่างต้ังแต่ผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ขึ้นไปจนถึงขั้นอนันตริยกรรม เหมือนอย่างที่คนเจ้าโลภะ
และเจ้าโทสะกระทํา แต่เมื่อแยกประเภทความผิดที่คนหลงกระทําที่ส่อให้เห็นว่า ทําด้วยอํานาจความ
โง่เขลาเบาปัญญา เช่น ลบหลู่คุณท่าน ตีตนเสมอท่าน ริษยา โอ้อวด หัวด้ือ เกียจคร้าน หูเบา มัวเมา
เผอเรอ เป็นต้น 
   นอกจากน้ัน พระพุทธองค์ทรงแบ่งกิเลสออกเป็น 3 ช้ัน กล่าวได้ดังน้ี28  
   1. อนุสัยกิเลส คือ  กิเลสช้ันละเอียด ทําให้สันดานเศร้าหมอง เป็นกิเลสที่นอนน่ิง
สงบอยู่ในสันดานเงียบ ๆ คือ อยู่ที่จิตน่ันเอง แต่ลึกมาก เหมือนกับตะกอนที่นอนอยู่ที่ก้นของตุ่มนํ้า 
จนกว่าจะมีอารมณ์มากระทบก็จะปรุงขึ้นเป็นกิเลสช้ันกลางต่อไป อนุสัยกิเลสซึ่งเป็นต้นเค้าของกิเลส
ทั้งหมดมีอยู่ 3 สาย คือ 
    1. ราคานุสัย อนุสัย คือราคะ (กิเลสสายราคะหรือโลภะ) 
    2. ปฏิฆานุสัย อนุสัย คือปฏิฆะ (กิเลสสายโทสะ) 
    3. อวิชชานุสัย อนุสัย คืออวิชชา (กิเลสสายโมหะ)  
   2. ปริยุฏฐานกิเลส คือ กิเลสช้ันกลาง ทําให้มโนทวารเศร้าหมอง เป็นกิเลสที่กลุ้ม
รุมจิตใจให้เดือดร้อน อันได้แก่ กิเลสจําพวกนิวรณ์ 5 มีกามฉันท์ ความรักใคร่ในทางกาม พยาบาท คิด
ปองร้ายผู้อ่ืน ถีนมิทธะ ความง่วงเหงาหาวนอน อุทธัจจกุกุจจ ความฟุ้งซ่านรําคราญใจ วิจิกิจฉา ความ
ลังเล สงสัย ซึ่งกิเลสกลุ่มน้ีเป็นตัวที่ก้ันจิตไม่ให้บรรลุความดี หรือมีความสงบสุขได้ 
   3. วีติกกมกิเลส คือ กิเลสช้ันหยาบ ทําให้วจีทวารและกายทวารเศร้าหมอง 
กล่าวคือ กิเลสที่ฟุ้งออกมาทางกายและวาจา อันได้แก่ การกระทําทุจริตทางกาย 3 คือ การฆ่าสัตว์ 
การลักทรัพย์ และการประพฤติผิดในกาม ซึ่งรวมถึงการด่ืมสุราและสิ่งเสพติดให้โทษเข้าในข้อน้ีด้วย 
และการประพฤติวจีทุจริต 4 คือ การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดคําหยาบ และการพูดเพ้อเจ้อ 
                                                            

28พระชิตชัย สีดอกไม้, “แนวคิดเรื่องความรุนแรงในพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 59-60. 
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   ความรุนแรงของกิเลส 3 ชั้น29  
   กิเลสทั้ง 3 น้ีมีความร้ายแรงไม่เทียมเท่ากัน ซึ่งแจกแจงได้ดังน้ี 
   1.  กิเลสอย่างละเอียด (อนุสัยกิเลส) เป็นกิเลสประเภทอนุสัย ซึ่งนอนสงบน่ิงอยู่ใน         
ขันธสันดาน คือ จิตใจของแต่ละบุคคล กิเลสกลุ่มน้ีละเอียดมาก ที่ช่ือว่าเป็นกิเลสอย่างละเอียดก็
เพราะสังเกตเห็นได้ยาก  ไม่เหมือนกับกิเลสอย่างหยาบซึ่งเห็นได้ง่าย และไม่เหมือนกิเลสอย่างกลาง
ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ อนุสัยกิเลสน้ี นอนสงบน่ิงอยู่ในจิตใจ เหมือนตะกอนที่นอนอยู่ในก้นของ
ภาชนะที่ใส่นํ้า คือปกติว่านํ้าที่มีตะกอน ถ้าตะกอนน้ันยังนอนอยู่ ก็เป็นนํ้าที่ใสสะอาด ใช้ด่ืมหรือใช้
อย่างอ่ืนได้ดี  แต่ถ้าตะกอนฟุ้งขึ้นมา นํ้าน้ันก็กลายเป็นนํ้าสกปรก ใช้ด่ืมก็ไม่ได้ จะใช้อาบหรือใช้ล้าง
ภาชนะอย่างใดอย่างหน่ึงก็ไม่ได้  เพราะเป็นนํ้าสกปรก  เพราะเป็นนํ้าเสีย เป็นน้ําสกปรกเสียแล้วฉัน
ใด จิตที่มีอนุสัยกิเลสนอนอยู่น้ีก็เช่นกัน ถ้าอนุสัยไม่ฟุ้งขึ้นมา ก็เป็นจิตที่สะอาดผ่องใส ใช้งานได้ดีแต่
ถ้าอนุสัยฟุ้งขึ้นมาเป็นกิเลสอย่างกลางหรืออย่างหยาบแล้ว จิตน้ีก็จะเศร้าหมองสกปรกมีคุณภาพตํ่าใช้
การงานไม่ได้ดีและก่อให้เกิดทุกข์โทษต่าง ๆ ติดตามมาและการที่คนเราต้องเกิดแก่ เจ็บ ตาย เวียน
ว่ายตายเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ก็เพราะอนุสัยกิเลสน้ีเอง แม้กิเลสอย่างกลางและอย่างหยาบก็มี
รากเหง้ามาจากอนุสัยกิเลสน้ี ฉะน้ัน อนุสัยกิเลสน้ีจึงเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์โทษทั้งมวล 
   2.  กิเลสอย่างกลาง (ปริยุฏฐานกิเลส) เป็นกิเลสที่กลุ้มรุมจิตใจให้เดือดร้อนไม่
แสดงออกทางกายและวาจาเหมือนอย่างหยาบ แต่กลุ้มรุมภายในจิตทําจิตใจให้เดือดร้อนกระวน
กระวายที่เรียกว่า เป็นกิเลสอย่างกลาง ก็เพราะว่าไม่ร้ายแรงเหมือนกิเลสอย่างหยาบ แต่ก็ไม่ละเอียด
เหมือนอนุสัยกิเลส กิเลสอย่างกลางน้ี เป็นประเภทอุปกิเลสที่ทําให้ใจมัวหมอง ให้สกปรกไม่ผ่องใส
และเป็นกิเลสประเภทนิวรณ์ คือกิเลสที่ป้องกันจิตไม่ให้พัฒนา ทําจิตให้ไร้ความสงบสุข เช่นทําให้กลัด
กลุ้มเร่าร้อนด้วยอํานาจราคะ หรือทําให้เคียดแค้นเจ็บใจด้วยอํานาจพยาบาทหรือทําให้ฟุ้งซ่านและ
รําคาญ หาความสงบใจไม่ได้ด้วยอํานาจอุทธัจจกุกกุจจะ เป็นต้น กิเลสประเภทน้ีเป็นตัวฆ่าสุขภาพจิต 
หรือเป็นตัวทําลายความสงบสุขของมนุษย์มากที่สุดและทําให้คนเป็นโรคจิตโรคประสาทมากที่สุด ซึ่ง
กําลังทวีมากขึ้นในเมืองใหญ่ ๆ ของโลกปัจจุบันเป็นปัญหาสังคมท่ีกําลังเพ่ิมขึ้นอย่างน่าวิตก 
   3.  กิเลสอย่างหยาบ (วีติกกมกิเลส) เป็นกิเลสที่แสดงออกมาทางกายและทางวาจา
เป็นกายทุจริตบ้าง วจีทุจริตบ้าง ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนและสังคมได้มาก จึงช่ือว่า หยาบเพราะ
เป็นบาป น่าเกลียด ทําลายล้างได้มาก และเห็นได้ง่ายที่แสดงออกมาทางกาย ก็เป็นการเบียดเบียน 
การฆ่า  การทําลายล้างผู้อ่ืน สัตว์อ่ืนจนบางคร้ังก็กลายเป็นสงคราม หรือเป็นการโกงกิน ลักขโมย
ปล้นสะดม หรือเป็นการประพฤติผิดในกาม ข่มขืน ก่อความแตกแยก และความสับสนในครอบครัว 
หรือเป็นการด่ืมสุราเมรัย และเสพของมึนเมาเสพของเสพติดให้โทษร้ายแรงต่าง ๆ เช่น เฮโรอีนส่วนที่
แสดงออกมาทางวาจา ก็เป็นการพูดเท็จ หลอกลวงใส่ความผู้อ่ืน หรือพูดคําหยาบไม่น่าฟังก่อให้เกิด
ความเจ็บใจให้ผู้อ่ืน หรือพูดส่อเสียดให้ผู้อ่ืนแตกแยกกัน ก่อความแตกแยกในสังคมหรือพูดเพ้อเจ้อ 

                                                            
29เร่ืองเดียวกัน, หน้า 61. 
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เหลวไหล ไร้สารประโยชน์ รวมความว่า สังคมวุ่นวายและเดือดร้อนอยู่ในปัจจุบันน้ีส่วนใหญ่เกิดจาก
กิเลสอย่างหยาบทั้งสิ้น 
   สรุปได้ว่า ความรุนแรงน้ัน เกิดขึ้นจากกิเลสอันเป็นรากเหง้าของอกุศลที่แฝงอยู่
ภายในจิตใจของมนุษย์แต่ละบุคคล ซึ่งเหตุให้เกิดกิเลสหรือรากเหง้าของกิเลสน้ีเรียกว่า อกุศลมูล มีอยู่ 
3 อย่าง ได้แก่ โลภะ คือความละโมบมากอยากได้  โทสะ คือ ความคิดประทุษร้าย และโมหะ คือ
ความหลง อวิชชา รู้อะไรไม่แจ่มแจ้ง แล้วถูกแรงบีบคั้นให้แสดงออกมาตามแต่เวลา สถานที่ และ
โอกาส ซึ่งเกิดขึ้นก่อนจากภายใน แล้วขับดันให้ปรากฏออกมาทางการกระทําผ่านทางวาจาและทางกาย 
   3) ประเภทของความรุนแรง 
   การก่อความรุนแรง คือการกระทําช่ัวอย่างหน่ึง ซึ่งการกระทําช่ัวที่เป็นไปตาม
อํานาจกิเลสน้ัน เรียกว่า “ทุจริต” จําแนกตามทวารที่เป็นที่ต้ังแห่งการกระทําได้ได้เป็น 3 อย่าง30 คือ  
   ทําช่ัวทางกายทวาร เรียกว่า กายทุจริต 
   ทําช่ัวทางวจีทวาร เรียกว่า วจีทุจริต  
   ทําช่ัวทางมโนทวาร เรียกว่า มโนทุจริต   
   ซึ่งทุจริตทางกาย วาจา ใจ ทั้ง 3 น้ี อาจจําแนกออกได้เป็น 10 ที่เรียกว่า อกุศลกรรมบถ 10 
อกุศลกรรมบถ หมายถึง ทางแห่งการกระทําช่ัว หรือสิ่งที่ไม่เป็นกุศล จําแนกออกได้เป็น 10 อย่าง 
แยกได้เป็น 3 หมวด คือ กายกรรม มโนกรรม และวจีกรรม  
  ในพระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต กล่าวถึง อกุศลกรรมบถ 10 
ประการว่าประกอบไปด้วย ความไม่สะอาดทางกายมี 3 อย่าง ความไม่สะอาดทางวาจามี 4 อย่าง 
ความไม่สะอาดทางใจมี 3 อย่าง ดังน้ี 

       ดูกรจุนทะ ก็ความไม่สะอาดทางกายมี 3 อย่าง อย่างไรเล่า ดูกรจุนทะบุคคลบางคน
ในโลกน้ี เป็นผู้มีปรกติฆ่าสัตว์ หยาบช้า มีมือชุ่มด้วยโลหิต ต้ังอยู่ในการฆ่าและการทุบตี ไม่
มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิต 1 เป็นผู้ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ คือ ถือเอาวัตถุอันเป็น
อุปกรณ์แก่ทรัพย์เครื่องปลื้มใจแห่งผู้อ่ืนของบุคคลอ่ืน ซึ่งอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่า ที่เจ้าของ
มิได้ให้    ด้วยจิตเป็นขโมย 1 เป็นผู้ประพฤติผิดในกาม คือ เป็นผู้ถึงความประพฤติล่วงใน
สตรีที่มารดารักษา บิดารักษา พ่ีชายน้องชายรักษา พ่ีสาวน้องสาวรักษา ญาติรักษา ธรรม
รักษา สตรีมีสามี ผู้มีอาชญาโดยรอบ โดยที่สุดแม้สตรีผู้ที่บุรุษคล้องแล้วด้วยพวงมาลัย 1 
ดูกรจุนทะ ความไม่สะอาดทางกายมี 3 อย่าง อย่างน้ีแล ฯ  
 

                                                            
30ธีรโชติ แก้วเกิด, พุทธปรัชญา : มิติการมองโลกและชีวิตตามความจริง, (สมุทรปราการ : โครงการ

สํานักพิมพ์หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2553), หน้า 223.  
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  ดูกรจุนทะ ความไม่สะอาดทางวาจามี  4 อย่าง อย่างไรเล่า ดูกรจุนทะ บุคคลบางคน
ในโลกน้ี เป็นผู้มีปรกติพูดเท็จ คือ เขาอยู่ในสภา ในบริษัท ในท่ามกลางญาติ ในท่ามกลาง
เสนา หรือในท่ามกลางราชสกุล ถูกผู้อ่ืนนําไปเป็นพยานซักถามว่า มาเถิดบุรุษผู้เจริญ ท่าน
รู้สิ่งใดจงพูดสิ่งน้ัน ดังน้ี บุคคลน้ันเมื่อไม่รู้กล่าวว่ารู้ หรือเมื่อรู้กล่าวว่าไม่รู้ เมื่อไม่เห็นกล่าว
ว่าเห็น หรือเมื่อเห็นกล่าวว่าไม่เห็น ดังน้ี เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งรู้ เพราะเหตุแห่งตน เพราะเหตุ
แห่งผู้อ่ืน หรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิสเล็กน้อย ด้วยประการดังน้ี 1 เป็นผู้พูดส่อเสียด คือ 
ฟังข้างน้ีแล้วไปบอกข้างโน้นเพ่ือทําลายคนหมู่น้ี หรือฟังข้างโน้นแล้วมาบอกข้างน้ีเพ่ือ
ทําลายคนหมู่โน้น ยุยงคนทั้งหลายผู้สามัคคีกันให้แตกกันหรือส่งเสริมชนทั้งหลายผู้แตกกัน
แล้ว ชอบความแยกกัน ยินดีความแยกกัน เพลิดเพลินในความแยกกัน กล่าวแต่คําที่ทําให้
แยกกัน 1 เป็นผู้พูดคําหยาบ คือกล่าววาจาที่หยาบคายกล้าแข็ง ทําให้ผู้ อ่ืนข้องใจ 
เดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน ใกล้ต่อความโกรธ ไม่เป็นไปเพ่ือสมาธิ 1 เป็นผู้พูดเพ้อเจ้อ คือ กล่าวไม่
ถูกกาล กล่าวไม่จริง กล่าวไม่อิงอรรถ ไม่อิงธรรม ไม่อิงวินัย กล่าววาจาไม่มีหลักฐานไม่มีที่
อ้าง ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ โดยกาลไม่ควร 1 ดูกรจุนทะความไม่สะอาด
ทางวาจามี 4 อย่าง อย่างน้ีแลฯ 
        ดูกรจุนทะ ความไม่สะอาดทางใจมี 3 อย่าง อย่างไรเล่า ดูกรจุนทะ บุคคลบางคนใน
โลกน้ี เป็นผู้อยากได้ของผู้อ่ืน คือ อยากได้วัตถุเป็นอุปกรณ์แก่ทรัพย์เป็นเคร่ืองปลื้มใจแห่ง
ผู้อ่ืนของบุคคลอ่ืนว่า ไฉนหนอ วัตถุเป็นอุปกรณ์แก่ทรัพย์เครื่องปลื้มใจแห่งผู้อ่ืนพึงเป็นของ
เรา ดังน้ี 1 เป็นผู้มีจิตปองร้าย คือ มีความดําริในใจอันช่ัวร้ายว่า สัตว์เหล่าน้ีจงถูกฆ่า จงถูก
ทําลาย จงขาดสูญ จงพินาศ หรืออย่าได้เป็นแล้ว ดังน้ี 1 เป็นผู้มีความเห็นผิด คือ มี
ความเห็นวิปริต ว่าทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผล การเซ่นสรวงไม่มีผล การบูชาไม่มีผล ผล
วิบากแห่งกรรมที่บุคคลทําดีทําช่ัวไม่มี โลกน้ีไม่มี โลกหน้าไม่มี มารดาไม่มี บิดาไม่มี สัตว์ผู้
เป็นอุปปาติกะไม่มี สมณพราหมณ์ผู้ดําเนินไปโดยชอบ ผู้ปฏิบัติชอบผู้ทําโลกน้ีและโลกหน้า 
ให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันย่ิงด้วยตนเองแล้วสอนผู้อ่ืนให้รู้ตาม ย่อมไม่มีในโลก ดังน้ี 1 ดูกร
จุนทะ ความไม่สะอาดทางใจมี 3 อย่างอย่างน้ีแล ฯ31  
 

  ผู้ วิจัยจึงแบ่งความรุนแรงในหลักพุทธปรัชญาออกเป็น 3 อย่าง โดยยึดตาม
อกุศลกรรมบถ 10 ดังจะแจกแจงต่อไปน้ี32  คือ  

                                                            
31องฺ.ทสก. 38/165/431. 
32พุทธทาสภิกขุ, ศึกษาธรรมะอย่างถูกวิธี, พิมพ์คร้ังท่ี 8, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์สุขภาพใจ, 

2549), หน้า 63-67. 
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  1.  ความรุนแรงทางด้านร่างกาย (กายกรรม) คือ การกระทําทางกายถือว่าเป็นความ
รุนแรงอย่างหยาบเพราะเป็นทางกาย หมายถึง ทําให้ผู้อ่ืนถึงชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ  เป็นความผิดที่
ยับย้ังกิเลสไว้ไม่อยู่  สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 อย่าง คือ  
   - การแกล้งฆ่าสัตว์ให้ตาย เรียกว่า ปาณาติปาต 
   - การถือเอาสิ่งของที่รู้อยู่ว่าเจ้าของไม่ยอมให้ เรียกว่า อทินนาทาน 
   - การประพฤติผิดในกาม หรือประพฤติผิดต่อของรักใคร่ของผู้ อ่ืนทุกชนิด 
เรียกว่า กาเมสุมิจฉาจาร   
  2. ความรุนแรงทางด้านวาจา (วจีกรรม) คือ  มีวาจาเป็นที่ปรากฏแห่งการกระทํา
หรือเป็นที่ปรากฏแห่งเจตนาของการกระทําความรุนแรง ความรุนแรงประเภทน้ีเป็นความรุนแรงอย่าง 
กลางที่กิเลสพุ่งออกมาได้เพียงขั้นของวาจาเท่าน้ัน บ้างครั้งดูเหมือนไม่ร้ายแรงเท่ากิเลสทางกาย แต่
ก็เป็นสาเหตุทําให้เกิดความรุนแรงทางกายได้เช่นกัน แบ่งออกได้เป็น 4 อย่าง คือ 
   -  พูดเท็จ ทางวาจาโดยตรงก็ตาม หรือทางอ่ืนซึ่งใช้แทนทางวาจาเป็นวาจาโดย
อ้อม เช่น ทางตัวหนังสือ ทางรูปภาพ หรือทางกิริยาอาการท่ีมีความหมายอย่างใดอย่างหน่ึงก็ตาม 
ทั้งหมดน้ีเรียกว่า มุสาวาท คือ การพูดเท็จ  
  คําว่า เท็จ หมายถึง เจตนาที่ทําให้กล่าวผิดไปจากความจริงเพ่ือประโยชน์แก่ตน 
หรือฝักฝ่ายของตนโดยตรงก็ตาม  โดยอ้อมก็ตาม ฉะน้ัน ถ้าไม่มีเจตนาเช่นน้ี ไม่ถือว่าเป็นเท็จ แม้ว่า
คําพูดน้ันจะตรงหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริงก็ยังไม่ทราบได้ เช่น คําพูดที่ชักจูงเกลี้ยกล่อมให้ทําความดี 
ที่ทําไปด้วยเจตนาบริสุทธ์ิ เป็นต้น   
  - พูดยุยงคนที่สามัคคีกันให้แตกแยก หรือแตกกันอยู่แล้วให้แตกกันย่ิงขึ้น เรียกว่า 
พูดส่อเสียด หรือ  ปิสุณาวาท ในข้อน้ีน้ัน ไม่เก่ียวกับเร่ืองผลประโยชน์ ถ้าคําพูดของตนน้ันทําให้หมู่
ชนแตกแยกกัน หรือเพ่ิมความแตกแยกให้หมู่ชน ก็ถือเป็น ปิสุณาวาท ทั้งสิ้น แม้ตัวผู้พูดจะได้รับ
ประโยชน์หรือไม่ได้รับประโยชน์ก็ตาม  
  - พูดหยาบคาย คือการกล่าวคําที่ไม่เป็นที่พอใจแก่ผู้ฟัง เป็นคําด่าก็ตาม หรือคํา
หยาบอ่ืนก็ตาม บาลีเรียกว่า ผรุสวาท แม้จะกล่าวคําหยาบน้ันออกมาด้วยความรักความเอ็นดูก็ถือว่า
หยาบ เพียงแต่จะเบาลงมาเท่าน้ัน  
  - พูดถึงสิ่งหรือด้วยถ้อยคําที่ไร้ประโยชน์ ทั้งแก่ผู้พูด และผู้ฟัง เรียกว่า พูดเพ้อเจ้อ 
บาลีเรียกว่า   สัมผัปปลาปะ 
  3. ความรุนแรงทางด้านจิตใจ (มโนกรรม) คือ ความรุนแรงที่ทําด้วยมโนทวาร ซึ่ง
เป็นที่แสดงการเคลื่อนไหวทางใจ อันมีมโนทวารเป็นที่สําแดงแห่งการกระทําหรือสําแดงให้เห็นเจตนา
ของการกระทําน้ัน ๆ ดังพุทธภาษิต ที่ว่า “ธรรมทั้งหลาย  มีใจเป็นหัวหน้า  มีใจเป็นใหญ่ สําเร็จแล้ว 
ด้วยใจ   ถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้ว พูดอยู่ก็ดี  ทําอยู่ก็ดี  ทุกข์ย่อมไปตามเขา เพราะเหตุน้ัน ดุจล้อหมุนไป
ตามรอยเท้าโค ผู้นําแอกไปอยู่ ฉะน้ัน” 
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   1.  ความคิดที่เกิดขึ้นเป็นความโลภเจตนา มุ่งอยากได้ของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
เรียกว่า ความเพ่งเล็งอยากได้ บาลีว่า อภิชฌา ในที่น้ีจึงหมายถึงการเพ่งอยากที่จะได้อย่างรุนแรง 
และเป็นไปในทางที่ไม่ประกอบด้วยธรรมโดยตรง หมายถึง รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ มิได้หมายถึง
การเพ่งจะได้บุญกุศล เพราะการปฏิบัติในช้ันน้ีท่านยังไม่ได้จัดบุญกุศลว่าเป็นที่ต้ังแห่งความโลภ  
   2. ความคิดที่ประกอบอยู่ด้วยเจตนาปองร้ายผู้อ่ืน ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทั้ง
โดยหยาบและโดยละเอียด ทั้งที่มุ่งจะกระทําเด๋ียวน้ันและผูกไว้เพ่ือกระทําในโอกาสหลัง อันได้แก่การ
จองเวรก็ตาม เรียกว่าความปองร้ายผู้อ่ืน บาลีว่า พยาบาท 
   3.ความคิดที่เดินไปผิดจากคลองธรรม เพราะอํานาจความหลงของบุคคลน้ัน 
เรียก มิจฉาทิฏฐิ  
  สรุปได้ว่า การก่อความรุนแรง คือการกระทําช่ัวอย่างหน่ึง ซึ่งเป็นไปตามอํานาจ
กิเลส เรียกว่า “ทุจริต” จําแนกตามทวารที่เป็นที่ต้ังแห่งการกระทําได้ได้เป็น 3 อย่าง คือ กายทุจริต 
วจีทุจริต และมโนทุจริต  ซึ่งทุจริตทางกาย วาจา ใจ ทั้ง 3 น้ี อาจจําแนกออกได้เป็น 10  เรียกว่า 
อกุศลกรรมบถ 10 อกุศลกรรมบถ หมายถึง ทางแห่งการกระทําช่ัว หรือสิ่งที่ไม่เป็นกุศล จําแนกออก
ได้เป็น 10 อย่าง แยกได้เป็น 3 หมวด คือ กายกรรม มโนกรรม และวจีกรรม ซึ่งการกระทําต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นทางกาย ทางวาจาก็ตาม ย่อมมีสาเหตุมาจากใจทั้งสิ้น เพราะจิตเป็นตัวสั่งให้กายกระทําการ
งานทุกอย่าง 
  3) องค์ประกอบของความรุนแรง 
  ความรุนแรง ซึ่งจัดได้ว่าเป็นอกุศลกรรมน้ัน พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) 
กล่าวว่าต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน จึงจะจัดให้เป็นอกุศลกรรมบถได้33 กล่าวคือ 
  1.  ทางด้านร่างกาย (กายกรรม) 
   - การแกล้งฆ่าสัตว์ให้ตาย เรียกว่า ปาณาติปาต ต้องประกอบด้วยองค์ 5 ดังน้ี 
    1. สัตว์มีชีวิต 
    2. รู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต 
    3. จิตคิดจะฆ่า 
    4. พยายามเพ่ือจะฆ่า 
    5. สัตว์ตายด้วยความพยายามน้ัน 
   ความเพียรพยายามในการทําปาณาติปาต อันเป็นองค์ประกอบอย่างหน่ึงให้
เข้าถึงอกุศลกรรมบถน้ัน มีอยู่ 6 ประการคือ  
 
                                                            

33พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐ ิตวัณโณ), กฎแห่งกรรม เลือกเกิดได้ถ้าตายเป็น, พิมพ์คร้ังท่ี 11, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์กรีน-ปัญญาณ, 2551), หน้า 96-101. 
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   1.  สาหัตถิกะ ได้แก่ พยายามกระทําด้วยตนเอง 
   2.  อาณัตติกะ ได้แก่ ใช้ให้ผู้อ่ืนกระทํา 
   3.  นิสสัคคิยะ ได้แก่ ด้วยการปล่อยอาวุธ มีการ ขว้าง ปา เป็นต้น 
   4.  ถาวระ ได้แก่ พยายามสร้างเครื่องประหารไว้อย่างถาวร มีการทําหรือซื้ออาวุธ
ปืน มีด หรือ ขุดหลุมพรางดักไว้ เป็นต้น 
   5.  วิชชามยะ ไดแก่ พยายามใช้วิชชาอาคม ไสยศาสตร์ต่าง ๆ 
   6.  อิทธิมยะ ได้แก่ พยายามใช้อิทธิฤทธ์ิ ที่เป็นกรรมอิทธิของตนประหาร เช่น       
ท้าวเวสสุวรรณ ระหว่างที่ยังมิได้สําเร็จเป็นพระอริยะบุคคล เคยฆ่าพวกยักษ์ที่เป็นบริวาร ด้วยการ
ถลึงตา เป็นต้น 
   - การถือเอาสิ่งของที่รู้อยู่ว่าเจ้าของไม่ยอมให้ เรียกว่า อทินนาทาน ต้อง
ประกอบด้วยองค์ 5 ดังน้ี 
    1. ของนั้นมีผู้อ่ืนหวงแหน 
    2. รู้อยู่ว่าเป็นของมีผู้อ่ืนหวงแหน 
    3. จิตคิดจะลัก 
    4. พยายามเพ่ือจะลัก 
    5. ลักของมาด้วยความพยายามน้ัน 
   - การประพฤติผิดในกาม หรือประพฤติผิดต่อของรักใคร่ของผู้ อ่ืนทุกชนิด 
เรยีกว่า กาเมสุมิจฉาจาร ต้องประกอบด้วยองค์ 4 ดังน้ี  
    1. บุคคลผู้ไม่ควรประพฤติล่วง 
    2. จิตคิดจะเสพในบุคคลที่ไม่ควรประพฤติล่วงน้ัน 
    3. ความพยายามเพ่ือจะเสพ 
    4. ประพฤติล่วงด้วยการเสพ 
   2. ทางด้านวาจา (วจีกรรม) 
    - พูดเท็จ หรือ มุสาวาท ต้องประกอบด้วยองค์ 4 ดังน้ี 
     1.  เรื่องไม่จริง 
     2. จิตคิดจะพูดเรื่องไม่จริงน้ัน 
     3. ความพยายามเพ่ือพูดเรื่องไม่จริงน้ัน 
     4. ผู้อ่ืนรู้เรื่องน้ัน 
     - พูดยุยงคนท่ีสามัคคีกันให้แตกแยก หรือแตกกันอยู่แล้วให้แตกกันย่ิงขึ้น 
เรียกว่า พูดส่อเสียด หรือ ปิสุณาวาท ต้องประกอบด้วยองค์ 4 ดังน้ี 
     1.  มีคนอ่ืนที่จะพึงทําลายให้แตก 
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     2.  ความมุ่งทําลายด้วยความประสงค์ว่า “คนพวกน้ีจะแตกกันด้วยอุบาย
น้ี” หรือความปรารถนาจะเป็นที่รักด้วยประสงค์ว่า “เราจักเป็นที่รัก จักเป็นที่คุ้นเคยด้วยอุบายน้ี” 
     3.  ความพยายามอันเกิดจากความคิดน้ัน 
     4. ผู้อ่ืนรู้ความน้ัน 
    - พูดหยาบคาย หรือ ผรุสวาท ต้องประกอบด้วยองค์ 3 ดังน้ี 
     1.  มีคนที่จะพึงด่า 
     2.  จิตโกรธ 
     3. การด่า 
    -  พูดเพ้อเจ้อ หรอื สัมผัปปลาปะ ต้องประกอบด้วยองค์ 2 ดังน้ี 
     1. การมีเจตนามุ่งพูดเรื่องหาสาระไม่ได้ 
     2. การพูดเรื่องที่หาสาระไม่ได้น้ันออกมา  
  3. ทางด้านจิตใจ (มโนกรรม)  
   1.  ความคิดที่เกิดขึ้นเป็นความโลภเจตนา มุ่งอยากได้ของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
หรือ อภิชฌา ต้องประกอบด้วยองค์ 2 ดังน้ี 
    1. ภัณฑะ (สิ่งของ) ของผู้อ่ืน 
    2. การน้อมนํามาเพ่ือตน (คือ อยากได้มาเป็นของตน) 
   2. ความคิดที่ประกอบอยู่ด้วยเจตนาปองร้ายผู้อ่ืน หรือพยาบาทต้องประกอบด้วย
องค์ 2 ดังน้ี 
    1. คนอ่ืนสัตว์อ่ืน 
    2. ความคิดเพ่ือความพินาศฉิบหายต่อสัตว์อ่ืนน้ัน  
   3.  ความคิดที่เดินไปผิดจากคลองธรรม เพราะอํานาจความหลงของบุคคลนั้น 
เรียก มิจฉาทิฏฐิ ต้องประกอบด้วยองค์ 2 ดังน้ี 
    1. เรื่องน้ันตรงกันข้ามกับเรื่องที่มิจฉาทิฏฐิบุคคลน้ันยึดถือ 
    2. เรื่องน้ันปรากฏว่าไม่เป็นเหมือนอย่างที่มิจฉาทิฏฐิน้ันบุคคลน้ันยึดถือเอา 
 ดังน้ัน การกระทําที่จัดเป็นอกุศลกรรมบถแต่ละอย่างได้น้ัน ต้องประกอบด้วยเจตนาเป็น
สําคัญ แม้ในมิจฉาทิฏฐิน้ันก็หมายถึงเจตนาแห่งมิจฉาทิฏฐิน่ันเอง จึงจะถือว่าเป็นกรรมอันสมบูรณ์ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ ไม่ควรทํา เพราะจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนในภายหลัง ดังพุทธภาษิตที่ ว่า 
“อกตํ  ทุกฺกฏํ  เสยโย ความช่ัว อย่าทําเสียเลยดีกว่า” เพราะพุทธปรัชญาเน้นเรื่องสันติวิธี ให้รู้จักใช้
ปัญญาแก้ปัญหาด้วยความละเอียดสุขุม ไม่มีการใช้อาวุธ การข่มขู่ การบังคับ มีแต่การช้ีแนะพูดกัน
ด้วยเหตุผล ยุติกันด้วยเหตุผล ไม่ใช้ความรุนแรงที่ต้องประหัตประหารทําลายล้างกันและกัน  
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 เพราะฉะน้ัน ผู้วิจัยได้แบ่งประเภทของความรุนแรง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์
และตีความภาพและเสียงที่ปรากฏในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ โดยยึดตามหลัก
อกุศลกรรมบถ 10 แยกได้เป็น 3 หมวด ได้แก่  
 1.  ความรุนแรงเชิงกายกรรม คือความรุนแรงที่เกิดจากการใช้กําลังคุกคามหรือทําร้าย
บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน แบ่งออกได้เป็น 3 อย่าง คือ  
  1)  ปาณาติปาต ความรุนแรงที่เกิดจากการใช้กําลังทางกาย ก่อผลให้ผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บ 
เกิดความเสียหาย เป็นอันตรายถึงชีวิต เช่น การวิวาทต่อยตี การใช้อาวุธหํ้าหั่นทําลายกัน การกักขัง 
หน่วงเหน่ียวให้ผู้อ่ืนขาดซึ่งอิสรภาพ ได้รับความทุกข์ทรมาน การฆ่าผู้อ่ืนให้ตายล่วงไป เป็นต้น  
  2)  อทินนาทาน ความรุนแรงที่เกิดจากการพยายามเบียดบังหรือทําทุกอย่างเพ่ือให้ได้
ครอบครองทรัพย์สมบัติหรือผลประโยชน์ของบุคคลอ่ืน  
  3) กาเมสุมิจฉาจาร  ความรุนแรงทางเพศ คือ การกระทําหรือการใช้สัญลักษณ์
บางอย่างที่ส่อความหมายในเรื่องเพศ การส่อพฤติกรรมทางเพศไปในทางที่ไม่ดีไม่ควร ไม่เหมาะสม 
อาจก่อให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศ ประพฤติผิดในกามตามมาได้  
 2. ความรุนแรงทางวจีกรรม คือ ความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คําพูด ทําให้ผู้อ่ืนได้รับความ
เสียหายทางด้านจิตใจหรือทําให้ผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อนจากการพูด แบ่งออกได้เป็น 4 อย่าง คือ 
  1)  มุสาวาท คือ การพูดเท็จ ทั้งทางวาจาโดยตรงก็ตาม หรือทางอ่ืนซึ่งใช้แทนทางวาจา
เป็นวาจาโดยอ้อม เช่น ทางตัวหนังสือ ทางรูปภาพ หรือทางกิริยาอาการท่ีมีความหมายอย่างใดอย่าง
หน่ึงก็ตาม 
  2)  ปิสุณวาท คือ การพูดส่อเสียด พูดยุยงคนที่สามัคคีกันให้แตกแยก หรือแตกกันอยู่
แล้วให้แตกกันย่ิงขึ้น เรียกว่า พูดส่อเสียด หรือ  ปิสุณวาท ในข้อน้ีน้ัน ไม่เก่ียวกับเรื่องผลประโยชน์ 
ถ้าคําพูดของตนน้ันทําให้หมู่ชนแตกแยกกัน หรือเพ่ิมความแตกแยกให้หมู่ชน ก็ถือเป็น ปิสุณวาท 
ทั้งสิ้น แม้ตัวผู้พูดจะได้รับประโยชน์หรือไม่ได้รับประโยชน์ก็ตาม  
  3) ผรุสวาท คือ การพูดหยาบคาย การกล่าวคําที่ไม่เป็นที่พอใจแก่ผู้ฟัง เป็นคําด่าก็
ตาม หรือคําหยาบอ่ืนก็ตาม แม้จะกล่าวคําหยาบน้ันออกมาด้วยความรักความเอ็นดูก็ถือว่าหยาบ 
เพียงแต่จะเบาลงมาเท่าน้ัน  
  4)  สัมผัปปลาปะ พูดถึงสิ่งหรือด้วยถ้อยคําที่ไร้ประโยชน์ ทั้งแก่ผู้พูด และผู้ฟัง เรียกว่า     
พูดเพ้อเจ้อ 
 3. ความรุนแรงเชิงมโนกรรม คือ ความรุนแรงที่ไม่ได้เกิดจากตัวบุคคลกระทําต่อกันทาง
กายภาพ หากแต่เกิดจากความรุนแรงที่ทําด้วยมโนทวาร ซึ่งเป็นที่แสดงการเคลื่อนไหวทางใจ อันมี
มโนทวารเป็นที่สําแดงแห่งการกระทําหรือสําแดงให้เห็นเจตนาของการกระทําน้ัน ๆ 
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  1)  ความคิดที่เกิดขึ้นเป็นโลภเจตนา มุ่งอยากได้ของผู้อ่ืนมาเป็นของตน เรียกว่าความ
เพ่งเล็งอยากได้ บาลีว่า อภิชฌา  
  2)  ความคิดที่ประกอบอยู่ด้วยเจตนาปองร้ายผู้อ่ืน ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทั้งโดย
หยาบและโดยละเอียด ทั้งที่มุ่งจะกระทําเด๋ียวน้ันและผูกไว้เพ่ือกระทําในโอกาสหลัง อันได้แก่การจอง
เวรก็ตาม เรียกว่า ความปองร้ายผู้อ่ืน บาลีว่า พยาบาท 
  3) ความคิดที่เดินไปผิดจากคลองธรรม เพราะอํานาจความหลงของบุคคลน้ัน เรียก 
มิจฉาทิฏฐิ 
 

2.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความรุนแรงในภาพยนตร์ 
 ความรุนแรงเป็นประเด็นที่มักถูกนําเสนอในภาพยนตร์อยู่เสมอเรื่อยมาต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ไทยหรือภาพยนตร์ต่างประเทศ ผู้สร้างก็เลือกที่จะสอดแทรกเน้ือหา
ความรุนแรงลงไปในภาพยนตร์เพ่ือเป็นการสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชม เพราะคนท่ีดูภาพยนตร์   
ส่วนใหญ่จะชอบภาพยนตร์ที่มีเน้ือหาต่ืนเต้น ความรุนแรงจึงมักถูกนําเสนอในภาพยนตร์เสมอ ไม่ใช่
เพียงแต่ภาพหรือฉากในภาพยนตร์เท่าน้ันที่สื่อสารความรุนแรง แต่การใช้คําพูดของตัวละคร ก็
สะท้อนความรุนแรงออกมาได้เช่นกัน เช่น การใช้คําหยาบคาย การด่าทอกันอย่างรุนแรง เป็นต้น จึง
กล่าวได้ว่า ทั้งภาพและเสียงในสื่อภาพยนตร์ล้วนบอกเล่าเรื่องราวความรุนแรงได้ทั้งสิ้น  
 ความรุนแรงในภาพยนตร์มีหลากหลายรูปแบบ Baker and Petley  ได้จําแนกวิธีการ
นําเสนอความรุนแรงในภาพยนตร์ว่ามีอยู่ 3 รูปแบบ (สุพมิตรา วรพงศ์พิเชษฐ, 2554, หน้า 23) 
ดังน้ี34 
 1.  ความรุนแรงในลักษณะหยอกเล่น (Playful Violence) หมายถึง การแสดงความ
รุนแรงออกมาอย่างชัดเจนแต่รับรู้ได้ชัดว่าไม่ใช่เรื่องจริง เป็นความรุนแรงที่มีการจัดฉาก โดยสร้างขึ้น
เพ่ือความบันเทิงเท่าน้ันไม่ได้มีเจตนาทําร้ายความรู้สึกของผู้ชมแต่อย่างใด 
 2. ความรุนแรงในลักษณะการบรรยายให้เห็นภาพ (Depicted Violence) หมายถึง       
การแสดงความรุนแรงออกมาในลักษณะที่มีความสมจริง เป็นการพยายามบรรยายภาพความรุนแรง
ให้ผู้ชมรู้สึกราวกับว่าเหตุการณ์ความรุนแรงน้ันได้เกิดขึ้นจริงตรงหน้า โดยมีการใช้เทคนิคทางภาพช่วย
เพ่ือให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวโหดร้ายของความรุนแรง และมักใช้การถ่ายภาพใกล้ (Close-up) 
เพ่ือขับเน้นให้เห็นชัดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงน้ัน ๆ  
 3.  ความรุนแรงในลักษณะที่สมจริง น่าเช่ือถือ (Authentic Violence) หมายถึง การแสดง
ความรุนแรงที่มีการจัดฉากความรุนแรงให้อยู่ในโลกที่ผู้ชมรู้จักคุ้นชินเป็นอย่างดี เช่น ความรุนแรงใน
                                                            

34สุพมิตรา วรพงศ์พิเชษฐ์, “การสร้างสุนทรียภาพแห่งความรุนแรงในภาพยนตร์ของมิชาเอล ฮาเนเคอ” 
วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), หน้า 23. 
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ห้างสรรพสินค้า หรือความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งเป็นลักษณะของความรุนแรงที่อยู่ใกล้ตัวของผู้ชม
อย่างย่ิง ส่วนความรุนแรงน้ันจะสร้างความสะเทือนใจให้ผู้ชมได้มากน้อยเพียงไร ก็ขึ้นอยู่กับระดับ
ความรุนแรงที่อยู่ในฉากต่าง ๆ น้ันเอง  
 นอกจากน้ี การรับรู้ความรุนแรงของผู้ชม ยังขึ้นอยู่กับลักษณะความเป็นธรรมชาติ คุณภาพ 
และเทคนิควิธีการที่ผู้สร้างเลือกใช้ในการนําเสนอภาพความรุนแรงต่าง ๆ ในภาพยนตร์ด้วย 
 สื่อภาพยนตร์ก่อให้เกิดความรุนแรงได้อย่างไร  
 1. พฤติกรรมเลียนแบบ (Modeling/Imitation)  
 เป็นที่ทราบกันว่าการเลียนแบบเป็นพฤติกรรมปกติของมนุษย์ การกระทําของเด็กส่วนใหญ่
จึงมักจะเกิดจากการเลียนแบบและทําตามสิ่งที่พบเห็นแทบทั้งสิ้น จึงไม่แปลกหากเด็กดูการ์ตูนที่มีการ
ชกต่อยกันแล้วเด็กจะทําตามด้วยการไปชกเพ่ือน เป็นต้น 
 2. สร้างความหมายใหม่ของความรุนแรง (Observational learning)  
 การสร้างความหมายใหม่ของความรุนแรง (Observational learning) เป็นทฤษฎีที่
อธิบายในเร่ืองของผลระยะยาวจากความรุนแรงในสื่อ ซึ่งโดยพัฒนาการตามปกติน้ัน เด็กจะสร้าง
มุมมอง ความคิดรวบยอดของตัวเอง จากข้อมูลที่ผ่านเข้ามาและสิ่งที่ได้พบเห็น เมื่อเด็กและวัยรุ่นใช้
เวลาส่วนใหญ่อยู่กับสื่อมาก ซึ่งบางคนอาจใช้เวลากับโทรทัศน์ เกม และอินเทอร์เน็ตมากกว่าเวลาที่ใช้
กับผู้ปกครองหรือโรงเรียนด้วยซ้ํา สื่อจึงเป็นแหล่งข้อมูลหลักที่เด็กจะเรียนรู้โลก รู้จักสังคม รวมถึง
เรียนรู้ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร  แทนการเรียนรู้จากพ่อแม่และครู  เกิดเป็นการรับรู้ความรุนแรงใน
ความหมายใหม่35  
 Bandura ได้อธิบายถึงพฤติกรรมการลอกเลียนแบบการกระทําว่าเกิดจากการสังเกตบุคคล
อ่ืน (Observational learning) ที่เกิดขึ้นในสังคมท้ังในชีวิตจริง และในโลกที่เรียกว่า “ละคร” โดยมี
แนวคิดว่า มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเสมอ ซึ่งสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลอย่างมาก
ในการหล่อหลอมพฤติกรรม หรือนําไปสู่การกระทํา หากสื่อมีการนําเสนอเน้ือหาท่ีมีความรุนแรงก็
สามารถแทรกซึมในพฤติกรรมของผู้รับชมได้อย่างไม่รู้เน้ือรู้ตัว (ปนีตา นิตยาพร, 2543 : 2) 
 ตัวอย่างของการสร้างความหมายใหม่ที่พบได้บ่อย ได้แก่ 
 -  การใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ (acceptance of violence) และเป็นวิธีแก้ 
ปัญหาหรือเป็นทางออกที่เหมาะสม เช่น ภาพยนตร์ในกลุ่มฮีโร อย่าง Batman, Hulk, Spiderman, 
James Bond  และอ่ืน ๆ จะเห็นว่าตัวเอกจะเป็นฮีโร่ และได้รับการยกย่องจากการปราบเหล่าร้าย
แม้ว่าจะใช้ความรุนแรงทําร้ายคนอ่ืน ทําลายข้าวของ เป็นต้น  

                                                            
35สมาคมจิตแพทย์, สื่อภาพยนตร์ก่อให้เกิดความรุนแรงได้อย่างไร (หมอคลองหลวง), สืบค้น 15 

กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก https://thaipsychiatry.wordpress.com 
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 -  หากเหย่ือเป็นคนเลว  การลงโทษด้วยความรุนแรงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และการแก้แค้นเป็น
สิ่งที่น่าเชิดชู (Justified mean) ภาพยนตร์หลายเรื่องสร้างขึ้นโดยคล้ายกับจะยึดแนวคิดน้ีเป็นหลัก 
ทั้งที่ในความเป็นจริง เราต่างก็ทราบกันว่า ไม่ควรใช้ความรุนแรง และทําการละเมิดกฎหมายในการ
แก้ปัญหา เราไม่จําเป็นต้องถือมีด หรือควงปืนเดินไปมาเพ่ือลงโทษคนเลวเหมือนในภาพยนตร์ 
 -  การกระทํารุนแรงต่อเพศหญิงเป็นเรื่องที่ทําได้ ตัวอย่างที่ดีในประเด็นน้ี เช่น ในละคร
ไทยหลายเรื่องมักมีฉากพระเอกข่มขืนนางเอก แต่สุดท้ายก็ได้ครองรักกันในที่สุด โดยที่ฝ่ายหญิงไม่
แม้แต่คิดจะแจ้งความจับฝ่ายชาย จึงกลับกลายเป็นว่า ผู้ชายข่มขืนผู้หญิงเป็นเรื่องดีแทนที่จะต้องถูก
ลงโทษตามกฎหมาย 
 3. ความชาชินที่มากขึ้น (Desensitization/Tolerance) 
 Desensitization ในที่น้ีหมายถึง การท่ีเรามีความตึงเครียด (หรือความรู้สึกไม่ดี) ลดลง
จากการดูสื่อที่มีความรุนแรง หรือหากเรียกง่าย ๆ ก็คือ “ชิน” มากขึ้น ส่งผลให้เมื่อเราดูสื่อที่มีความ
รุนแรงนาน ๆ  เราจะมีการตอบสนองต่อความรุนแรงลดลงเมื่อเทียบกับตอนแรก และเมื่อเรามีความชิน
เกิดขึ้น  ก็จะมีผลทําให้เราเฉยเมยต่อการพบเห็นหรือกระทําความรุนแรง นอกจากน้ี ความเคยชินยังมี
ผลทําให้เรามี “ความเห็นอกเห็นใจ” ต่อเหย่ือน้อยลง เช่น คนที่มีละครที่มีฉากตบกันทั้งเร่ือง อาจจะ
รู้สึกเฉย ๆ เมื่อเห็นคนถูกตบหรือไปตบคนอ่ืน 
 4. การเพ่ิมความรู้สึกต่ืนตัวและความยับย้ังช่ังใจลดลง (Arousal/Disinhibition) 
 สื่อที่มีความรุนแรงมักจะกระตุ้นให้รู้สึกต่ืนตัวหรือเร้าใจสําหรับเด็กและวัยรุ่นเกือบทุกคน 
โดยทางสรีระแล้วอาจแสดงออกให้เห็นได้จากอัตราการเต้นหัวใจที่เพ่ิมขึ้น การหายใจเร็วขึ้น ความดัน
โลหิตสูงขึ้น เป็นต้น ในภาวะที่มีการต่ืนตัวสูง จะมีผลให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงหรือกําลังมากกว่าปกติ 
ขณะเดียวกันหลายการศึกษาก็พบว่าสื่อที่มีความรุนแรงยังมีผลให้สมองส่วนหน้า (Prefrontal 
cortex) ซึ่งทําหน้าที่ควบคุมความยับย้ังช่ังใจทํางานลดลง ซึ่งส่งผลให้มนุษย์สามารถทําความรุนแรง
ได้ง่ายขึ้นกว่าในภาวะปกติ 
 5. การกระตุ้นรูปแบบความคิดเก่ียวกับความรุนแรง (Priming and automatization of 
aggressive schematic processing) 
 ในปัจจุบันทางด้านประสาทวิทยา (neuroscientist) และจิตวิทยาปัญญา (cognitive 
psychologist) พบว่าการทํางานของจิตใจมนุษย์จะมีลักษณะเป็นแบบเครือข่าย โดยมนุษย์จะมี
รูปแบบการคิด (schema) บางอย่างเก็บไว้ในความจําซึ่งสามารถถูกกระตุ้นได้โดยสิ่งกระตุ้นบางอย่าง 
โดยท่ีคน ๆ น้ันอาจจะรู้ตัวหรือไม่ก็ได้ ส่งผลให้สิ่งกระตุ้นบางอย่างอาจจะถูกตีความและกระตุ้น
รูปแบบความคิดเก่ียวกับความรุนแรงออกมาได้ทั้ง ๆ ที่ตัวสิ่งกระตุ้นน้ันก็เป็นเพียงสิ่งของ หรือสถานที่
ทั่ว ๆ ไป ตัวอย่างเช่น บางคนเพียงแค่เห็นภาพอาวุธปืน ก็อาจกระตุ้นให้เกิดความคิด อารมณ์ หรือ
พฤติกรรมที่รุนแรงขึ้นมาได้ เป็นต้น  
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 ความรุนแรงในภาพยนตร์มีการนําเสนอในหลากหลายรูปแบบ ผ่านเนื้อเร่ือง ตัวละคร บท
สนทนา และพฤติกรรมการแสดงออกทางกาย ตลอดจนแนวคิดในการเล่าเรื่องอันก่อให้เกิด       
ความรุนแรงของตัวละคร รวมถึงเทคนิคทางภาพ ถึงแม้ว่าภาพยนตร์จะไม่มีเจตนาสร้างมาเพ่ือให้คน
เลียนแบบ แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าด้วยกลวิธีในการนําเสนอเหล่านี้น้ันสามารถสร้างอารมณ์ร่วมให้
ผู้ชมได้ก้าวสู่โลกแห่งจินตนาการอันน่าต่ืนเต้นเร้าใจ หรือหวาดกลัว เศร้าสลดรันทด หรือเกิดแรง     
ฮึกเหิมบางอย่างจนสร้างให้เกิดแรงจูงใจทางอารมณ์นําไปสู่การกระทําบางอย่างเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึงการก่อความรุนแรงด้วย  
 ในปี 2010 เว็บไซต์นิตยสาร Time ได้จัดอันดับ “Top 10 Ridiculously Violent 
Movies“ ภาพยนตร์ 10 อันดับที่มีความรุนแรงเกินความจําเป็น ไล่เรียงกันไปตามระดับความรุนแรง 
ได้ดังน้ี (Time, 2016) 

1. The Passion of the Christ (2004) กํากับภาพยนตร์โดย Mel Gibson 
2. 300 (2014)  กํากับภาพยนตร์โดย  Zack Snyder  
3. Cannibal Holocaust หรือ เปรตเดินดินกินเน้ือคน (1980) กํากับภาพยนตร์โดย  

Ruggero Deodato 
4. Kill Bill (2004) กํากับภาพยนตร์โดย  Quentin Tarantino 
5. The Wild Bunch หรือ คนเดนคน (1969) กํากับภาพยนตร์โดย  Sam Peckinpah 
6. I Spit on Your Grave หรือ แค้นน้ีต้องฆ่า (2010) กํากับภาพยนตร์โดย  Meir Zarchi 
7. Hostel หรือ นรกมาชําแระ (2005) กํากับภาพยนตร์โดย  Eri Roth 
8. Battle Royale หรือ เกมนรก โรงเรียนพันธ์ุโหด (2000) กํากับภาพยนตร์โดย Kinji 

Fukasaku 
9. A Clockwork Orange (1971) กํากับภาพยนตร์โดย  Stanley Kubrick 
10. High Tension หรือ สับ สับ สับ (2003) กํากับภาพยนตร์โดย  Alexandre Aja 

 ภาพยนตร์ 10 เรื่องดังกล่าวข้างต้นน้ี เป็นภาพยนตร์ที่สร้างความหว่ันวิตกให้คนในสังคม
เป็นอย่างมาก ถึงการนําเสนอฉากความรุนแรงที่มากเกินความจําเป็น และฉากการฆ่าที่ไร้เหตุผล  ที่
อาจส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมความรุนแรงของผู้ชมได้ 
  สรุปได้ว่า ความรุนแรงในภาพยนตร์มีการนําเสนอในหลากหลายรูปแบบ โดยผ่านทาง     
เน้ือเรื่อง ตัวละคร บทสนทนา และพฤติกรรมการแสดงออกทางกาย ตลอดจนแนวคิดในการเล่าเรื่อง 
รวมไปถึงเทคนิคทางภาพด้วย และความรุนแรงในภาพยนตร์ ไม่ได้เกิดขึ้นเพ่ือนําเสนอความบันเทิงให้
ผู้ชมเพียงเท่าน้ัน แต่เรื่องราวความรุนแรงทั้งหลายท่ีปรากฏขึ้นในภาพยนตร์ยังถูกเช่ือมโยงเข้ากับ
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และอ่ืน ๆ อีกในหลากหลายมิติ ตามแต่ละยุคแต่ละสมัย เมื่อ
ผู้สร้างมีการแสดงความรุนแรงที่เกินขอบเขตให้ปรากฏในภาพยนตร์ครั้งใด ก็ย่อมตามด้วยเสียง
วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวผู้ชมเสมอ  
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2.4 สรุปเก่ียวกับความรุนแรงในภาพยนตร์  
 ภาพยนตร์ คือ กระบวนการบันทึกภาพและเสียงซึ่งสามารถนํามาฉายให้เห็นเป็นภาพที่
เคลื่อนไหวได้อย่างต่อเน่ือง (Motion Picture) โดยเสนอเร่ืองราวตามที่ผู้สร้างต้องการสื่อสารซึ่งอาจ
เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง การแสดงให้เสมือนจริง หรืออาจเป็นการแสดงและสร้างภาพจาก
จินตนาการของผู้สร้างก็ได้ ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมในขณะรับชม   ซึ่งกระบวนการบันทึก 
ภาพยนตร์น้ีมีทั้งการใช้ในรูปแบบของงานศิลปะ และงานอุตสาหกรรมเพ่ือความบันเทิง จึงถือเป็น 
“สื่อ” ชนิดหน่ึงที่เปรียบเสมือนผู้ถ่ายทอดเหตุการณ์ ค่านิยม ทัศนคติ รวมถึงสะท้อนภาพความเป็น
จริงในสังคมผ่านกระบวนการและนําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีการบ่มเพาะ ปลูกฝังค่านิยม     
ความเช่ือให้กับคนในสังคมอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการผลิตซ้ําภาพความรุนแรงในสื่อที่ส่งผลกระทบ
ต่อการรับรู้และทัศนคติของผู้รับสารอย่างไม่รู้เน้ือรู้ตัว ซึ่งการสั่งสมน้ีมีแนวโน้มที่จะนาไปสู่พฤติกรรม
ความรุนแรงในสังคมก็เป็นได้ 
 ความรุนแรงที่ว่าน้ันแสดงออกมาให้ประจักษ์ได้หลายรูปแบบ ทั้งที่สามารถเห็นได้ชัดเจน
จากพฤติกรรมภายนอก อย่างการกระทําทางกายและการแสดงออกทางวาจา หรือที่ไม่สามารถเห็นได้
ด้วยตา แต่รับรู้ได้จากความรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความรุนแรงอย่างหน่ึงที่แฝงอยู่ ความรุนแรงจึงเป็น
รูปแบบความสัมพันธ์อย่างหน่ึงที่มนุษย์กระทําต่อตนเอง หรือกระทําต่อกันอย่างไม่มีวันว่างเว้นไปจาก
ประวัติศาสตร์ความเป็นมนุษย์  
 ในทางพระพุทธศาสนา การกระทํา “ความรุนแรง” จัดได้ว่าเป็นการทําความช่ัว ที่เป็นไป
ตามอํานาจของกิเลส เรียกว่า ทุจริต จําแนกได้ 3 อย่าง คือ 1. กายทุจริต (ทําช่ัวทางกายทวาร)           
2. วจีทุจริต (ทําช่ัวทางวจีทวาร) 3. มโนทุจริต (ทําช่ัวทางมโนทวาร)  ซึ่งสามารถจําแนกออกไปได้เป็น 
10 อย่าง เรียกว่าอกุศลกรรมบถ 10 แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ความรุนแรงเชิงกายกรรม แยก
ได้เป็น 3 อย่าง คือ 1) ปาณาติปาต-การฆ่าสัตว์ 2) อทินนาทาน-การลักทรัพย์ 3) กาเมสุมิจฉาจาร-
การประพฤติผิดในกาม  2. ความรุนแรงเชิงวจีกรรม แยกได้เป็น 4 อย่าง คือ 1) มุสาวาท-พูดเท็จ         
2) ปิสุณวาท-พูดยุยงให้แตกแยก 3) ผรุสวาท-พูดคําหยาบ 4) สัมผัปปลาปะ-พูดเพ้อเจ้อ และความ
รุนแรงเชิงมโนกรรม แยกได้เป็น 3 อย่างคือ 1) อภิชฌา-ความคิดโลภ 2) พยาบาท-ความคิดปองร้าย     
3) มิจฉาทิฏฐิ-ความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม   
 อกุศลกรรมบถน้ีจัดไว้ในฐานะเป็นทางแห่งความเสื่อมเสีย เป็นทางแห่งความตายก่อนอายุ 
เป็นวิถีของคนพาล เป็นการกระทําที่ทําให้เกิดบาปหรืออกุศลที่ไม่ควรก้าวล่วงไป เพราะนําทุกข์มา
ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน ทําให้เป็นทุกข์ทั้งในโลกน้ีและโลกหน้า   
 ดังน้ัน การที่ภาพยนตร์แฝงไว้ด้วยความรุนแรง ซึ่งแสดงออกผ่านทางเน้ือเรื่อง ตัวละคร บท
สนทนา และพฤติกรรมการแสดงออก ตลอดจนแนวคิดในการเล่าเร่ือง ก็คือคันฉ่องที่ส่องสะท้อนให้
เห็นถึงปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้ว่า การที่มนุษย์ลุกขึ้นมาต่อสู้ เบียดเบียน ขัดแย้งกัน ต้ังแต่ระดับ
บุคคล ระดับสังคม จนถึงระดับประเทศชาติน้ัน มนุษย์จะแสดงความรุนแรงน้ันออกมาทางกายกรรม 
วจีกรรม และมโนกรรม ในลักษณะอย่างไรได้บ้าง  



 
บทที่ 3 

ความรุนแรงในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ 
 

บทน้ีผู้ วิจัยจะศึกษาเก่ียวกับความรุนแรงในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่             
จากการศึกษาในบทน้ีมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

3.1 ประวัติของ เควนติน ทาแรนติโน่ 
3.2 ความเป็นมาและผลงานของเควนติน แรนติโน่  
3.3 หลักปรัชญาที่เก่ียวกับการสร้างภาพยนตร์ของเควนติน  ทาแรนติโน่ 
3.4 หลักศาสนาที่เก่ียวกับการสร้างภาพยนตร์ของเควนติน  ทาแรนติโน่ 
3.5 สรุปความรุนแรงในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ 

 

3.1 ประวัติของ เควนติน ทาแรนติโน่ 
เควนติน ทาแรนติโน่ (Quentin Jerome Tarantino) เป็นผู้กํากับภาพยนตร์ชาวอเมริกัน 

เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2506  ณ เมืองนอกซ์วิลล์ รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา บิดาของเขา คือ 
นายโทน่ี ทาแรนติโน่  มีอาชีพเป็นนักแสดงและนักดนตรี เช้ือสายอิตาเลียน-อเมริกัน มารดาของเขา 
คือ นางคอนน่ี (แมคฮิวจ์) มีอาชีพเป็นพยาบาลอยู่ที่รัฐเทนเนสซี ต่อมาทั้งสองแยกทางกัน ขณะท่ี
ทาแรนติโน่อายุได้เพียง 4 ขวบ ฝ่ายมารดาจึงพาทาแรนติโน่ย้ายไปอยู่ที่ เมืองทอร์แรนซ์               
รัฐแคลิฟอร์เนีย ทาแรนติโน่จึงเติบโตขึ้นที่น่ันโดยมีมารดาเป็นผู้เลี้ยงดู   

ทาแรนติโน่หลงใหลในการชมภาพยนตร์ต้ังแต่ยังเด็ก  โรงภาพยนตร์ที่เป็นเหมือนโรงเรียน
ของเขาคือ คาร์สัน ทวิน ซีเนมา ต่อมาทาแรนติโน่ ได้ทํางานที่ศูนย์วิดีโอ ซึ่งทําให้เขามีโอกาสได้ทํา
ความรู้จักกับภาพยนตร์อย่างหลากหลาย โดยในขณะทํางานที่ศูนย์วิดีโอ เขาก็เข้ารับการฝึกฝนเพ่ือ
เป็นนักแสดงด้วย และจากการทํางานที่ศูนย์วิดีโอ ทาแรนติโน่จึงมีโอกาสได้ดูและศึกษาภาพยนตร์
แนวอาชญากรรมทุกยุคทุกสมัย ทั้งจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดไปจนถึงภาพยนตร์ฮ่องกง1  

ทาแรนติโน่เริ่มต้นสู่เส้นทางการกํากับภาพยนตร์ด้วยการเขียนบทภาพยนตร์ โดยมี
เป้าหมายว่าเขียนเพ่ือตัวเองเป็นผู้กํากับ (“ไม่ใช่เขียนเพ่ือขาย”) (Fuller, 1994 อ้างถึงใน กฤษฎา 
เกิดดี) บทภาพยนตร์เรื่องแรกของเขาคือ True Romance โดยเขาได้ยึดการเขียนบทตามแบบที่พ่ี
น้องโคเอน (Joel and Ethan Coen) เขียนเรื่อง Blood Simple ต่อมาเขาเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง 

                                                            
1กฤษดา เกิดดี, เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น, (นนทบุรี : 

สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548), หน้า 219.  
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natural Born Killers แต่ทั้งสองเร่ืองยังไม่ได้ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ จนกระทั่งทาแรนติโน่เขียนบท
เรื่อง  Reservoir Dogs: ขบวนการปล้นไม่ถามช่ือ ผลงานเรื่องน้ีจึงได้กลายมาเป็นภาพยนตร์ และเขา
ทําหน้าที่ผู้กํากับเป็นเรื่องแรกในวัย 29 ปี โดยมีลอว์เร็นซ์ เบ็นเดอร์ (Lawrence Bender) เป็น
ผู้อํานวยการสร้าง และออกฉายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2535 เมื่อภาพยนตร์เรื่องน้ีถูกจัดฉายที่
เทศกาลภาพยนตร์ซันแดนซ์ (Sundance Film Festival)  ก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก 
เน้ือหาของภาพยนตร์ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง และทําให้ผู้กํากับหน้าใหม่อย่าง 
ทาแรนติโน่กลายเป็นตํานานในทันที หลังความสําเร็จของ Reservoir Dogs: ขบวนการปล้นไม่ถามช่ือ 
ทําให้บทภาพยนตร์ที่ทาแรนติโน่เขียนเอาไว้เมื่อสมัยที่เป็นพนักงานในร้านเช่าวิดีโอกลายเป็น    
สมบัติที่ทุกคนปรารถนา โดยบทภาพยนตร์เรื่อง True Romance ตกไปถึงมือของโทน่ี สก็อตต์ 
(Tony Scott) ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ออกฉายในปี พ.ศ. 2536  และ natural Born Killers ตกไปถึง
มือโอลิเวอร์ สโตน (Oliver Stone)  และถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ออกฉายในปี พ.ศ. 2537  

 
3.2 ความเป็นมาและผลงานของเควนติน แรนติโน่  

ทาแรนติโน่กํากับภาพยนตร์เรื่องแรก (Reservoir Dogs) จนเริ่มเป็นที่รู้จัก เขาก็ทํางาน
ภาพยนตร์เรื่องต่อ ๆ มาอีก ในปี พ.ศ. 2537 ทาแรนติโน่ยังคงประสบความสําเร็จอย่างต่อเน่ืองจาก
ภาพยนตร์เรื่อง Pulp Fiction : เขย่าชีพจรเดือด ซึ่งฉายคร้ังแรกในเทศกาลหนังเมืองคานส์ (Cannes 
International Film Festival) และเขาได้รับรางวัลปาล์มทองคํา (Palme D'Or Award)  อันถือเป็น
รางวัลสูงสุดในการประกวดภาพยนตร์ของเทศกาลเมืองคานส์ รวมทั้งยังได้รับรางวัลสําคัญจากอีก
หลายสถาบัน ทาแรนติโน่ได้รางวัลเขียนบทภาพยนตร์ยอดเย่ียมจากสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งฮอลลีวูด 
(รางวัลลูกโลกทองคํา) จากสมาคมนักวิจารณ์นิวยอร์ก รางวัลจากสมาคมนักวิจารณ์ลอสแองเจลิส 
และที่สําคัญคือ เขาได้รับรางวัลบทภาพยนตร์ด้ังเดิมยอดเย่ียม จากงานประกวดภาพยนตร์รางวัล   
ออสการ์ (Oscar) ความสําเร็จของเร่ืองน้ีทําให้ทาแรนติโน่มีช่ือเสียงและได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้
กํากับที่น่าจับตามองที่สุดหลังยุคของมาร์ติน สคอร์เซซี (Martin Scorsese) 

นอกจากน้ี ทาแรนติโน่ยังร่วมกํากับภาพยนตร์ที่แบ่งออกเป็นตอน ๆ ในผลงานเร่ือง      
Four Rooms: คู่ขาบ้าท้าโลก (1995) segment “The Man From Hollywood” ร่วมกับผู้กํากับ
อีก 3 คน คือ อเล็กซานเดอร์ ร็อกซ์เวลล์ (segment “The Wrong Man”) โรเบิร์ต โรดริเกซ  
(segment “The Misbehavers”) และอลิสัน แซนเดอร์ส (segment “The Missing Ingredient”) 
ทว่าภาพยนตร์เรื่องน้ีไม่ได้รับความนิยมจากผู้ชมนัก หลังจากน้ันจากน้ัน ทาแรนติโน่ได้ร่วมเขียนบท
ภาพยนตร์เรื่อง From Dusk Till Dawn : ผ่านรกทะลุตะวันตก (1996) ร่วมกับ จอร์จ คลูน่ีย์ โดยมี 
โรเบิร์ต โรดิเกซ เป็นผู้กํากับเรื่องน้ี  
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ทาแรนติโน่ยอมรับว่าได้รับอิทธิพลจากภาพยนตร์หลากหลายสัญชาติ จากนักเขียนบทและ  
ผู้กํากับภาพยนตร์หลายคน อาทิ โรเบิร์ต ทาวน์ (Robert Towne) ฌอง-ปิแอร์ เมลวิลล์ (Jean-Pierre 
Melville) ผู้กํากับภาพยนตร์ชาวฝรั่งเศส และนักเขียนบทภาพยนตร์และบทละครอย่าง เบ็น เฮ็คท์ 
(Ben Hecth) และชาร์ลส์ แม็กอาเธอร์ (Charles MacAthur) 2  (กฤษฎา เกิดดี, 2548, หน้า 219) 

นอกจากผลงานด้านภาพยนตร์แล้ว ทาแรนติโน่เคยหันเหความสนใจไปสู่ภาพยนตร์
โทรทัศน์ ทาแรนติโน่จับงานกํากับผลงานละครโทรทัศน์ช้ินแรกในปี 1995 ด้วยตอนหนึ่งของ
ภาพยนตร์ชุด (Series) แนวดราม่าเรื่อง ER ตอน “Motherhood” และเขาได้กํากับตอนสุดท้ายของ
ภาพยนตร์ชุดเร่ือง CSI ในซีซั่น 5 ที่มีช่ือตอนว่า “Grave Danger” และผลงานช้ินน้ีทําให้ทาแรนติโน่
ได้รับการเสนอช่ือเข้าชิงรางวัลเอ็มมี่ (Emmy Award) สาขาผู้กํากับยอดเย่ียมจากภาพยนตร์ชุด
แนวดราม่าเรื่องน้ีด้วย 

ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ของเขาน้ัน สิ่งหน่ึงที่ทําให้ทาแรนติโน่ถูกวิพากษ์วิจารณ์
เป็นอย่างมากและต่อเน่ืองมาโดยตลอดก็คือ การนําเสนอความรุนแรงในงานของเขา ทาแรนติโน่มอง
ว่าการเปิดรับสารที่มีเน้ือหารุนแรงเป็นเรื่องส่วนบุคคล เขาเปรียบว่ามันเหมือนกับการปีนเขา ถ้าหาก
ไม่อยากปีนหรือปีนไม่ได้ก็ไม่ต้องปีน แต่ถ้าชอบและต้องการจะปีน เขาก็จะเป็นคนนําภูเขามาเสนอให้ 
(Fuller, 1994:xv)   

ผลงานของเควนติน ทาแรนติโน่ 
 

ตารางที่ 3.1 ผลงานการกํากับภาพยนตร์ขนาดยาวของเควนติน ทาแรนติโน่ (Filmography)  
 

ปีที่ฉาย ชื่อภาพยนตร์ด้ังเดิม (Original Title) ชื่อภาพยนตร์ภาษาไทย (Thai Title) 
1992 Reservoir Dogs ขบวนการปล้นไม่ถามช่ือ 
1994 Pulp Fiction เขย่าชีพจรเกินเดือด 
1997 Jackie Brown แผนหักเหลี่ยมทลายแก๊งมาเฟีย 
2003 Kill Bill Vol.1 นางฟ้าซามูไร 1 
2004 Kill Bill Vol.2 นางฟ้าซามูไร 2 
2007 Grindhouse 

(segment “Death Proof” ) 
โชเฟอร์บากพญายม 

2009 Inglourious Basterds ยุทธการเดือดเชือดนาซี 
2012 Django จังโก้ โคตรคนแดนเถื่อน 
2015 The Hateful Eight 8 พิโรธโกรธแล้วฆ่า 

                                                            
2เร่ืองเดียวกัน.  
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ตารางที่ 3.2 รางวัลภาพยนตร์ที่สําคัญของเควนติน ทาแรนติโน่ (Awards) 
 

ชื่อภาพยนตร์ 
ชื่อสถาบนัภาพยนตรห์รือ 
ชื่อเทศกาลภาพยนตร ์

ชื่อรางวัลภาพยนตร ์

Reservoir Dogs 
 

Stockholm Film Festival 
(1992) 

Bronze Horse 

Toronto International Film 
Festival (1992) 

International  Critics' 
Award (FIPRESCI) 

Sitges - Catalonian 
International Film Festival 
(1992) 

Best Director/ 
Best Screenplay 

Film Independent Spirit 
Awards (1993) 

Best Director 

Pulp Fiction 
 

Cannes Film Festival 
(1994) 

Palme d'Or 

Academy Awards, USA 
(1995) 

Best Original Screenplay 

British Academy Film 
Awards (BAFTA) (1995) 

Best Original Screenplay 

Golden Globes, USA (1995) Best Screenplay - Motion 
Picture/ Best Director - 
Motion Picture 

Kill Bill Vol.1 

MTV Movie Awards (2004) Best Female  
Performance 
(Uma Thurman)  
Best Villain (Lucy Liu)  
Best Fight (Uma 
Thurman,  
Chiaki Kuriyama) 

 Empire Awards, UK 2004 Best Director 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) 
 

ชื่อภาพยนตร์ 
ชื่อสถาบนัภาพยนตรห์รือ 
ชื่อเทศกาลภาพยนตร ์

ชื่อรางวัลภาพยนตร ์

Inglourious Basterds 

Academy Awards, 
USA (2010) 
 

Best Performance by an 
Actor in a Supporting 
Role 
(Christoph Waltz) 

Academy of Science 
Fiction, Fantasy & Horror 
Films, USA (2010) 

Best Action/Adventure 
/Thriller Film 

New York Film Critics, 
Online (2009) 

Best Screenplay 

San Diego Film Critics  
Society Awards (2009) 

Best Director/Best 
Original Screenplay 

Django 

Academy Awards, USA 
2013 

Best Writing, Original 
Screenplay 

Golden Globes, USA 2013 Best Screenplay - Motion 
Picture 

British Academy Film 
Awards (BAFTA) (2013) 

Best Original Screenplay 

The Hateful Eight 

Academy Awards, USA 
2016 

Best Achievement in 
Music Written for Motion 
Pictures, Original Score 
(Ennio Morricone) 

academy of Science 
Fiction, Fantasy & Horror 
Films, USA 2016 

Best Thriller Film 
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จากผลงานทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้คัดเลือกภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่  
มาใช้ในการวิจัยครั้งน้ีทั้งหมด 3 เรื่องด้วยกัน ได้แก่  

1. ภาพยนตร์เรื่อง Kill Bill Vol.1 (2003) ภาพยนตร์ของทาแรนติโน่ที่ทําให้เกิดการ
โต้เถียงอย่างรุนแรงระหว่างผู้สร้างกับฝ่ายตรวจภาพยนตร์ ในประเด็นเก่ียวกับการนําเสนอภาพความ
รุนแรงอย่างถึงขีดสุดในภาพยนตร์ และถูกจัดให้เป็นภาพยนตร์เรต R18+ ซึ่งหมายความว่าผู้ที่อายุไม่
ถึง 18 ปี ไม่มีสิทธ์ิดู  (กฤษฎา เกิดดี, 2548, หน้า 213 ) นอกจากน้ีภาพยนตร์เรื่องน้ียังได้รับการจัด
อันดับให้เป็น 1 ใน 10 ภาพยนตร์ที่มีฉากความรุนแรงเกินความจําเป็น จากเว็บไซต์ไทม์              
ในปี ค.ศ. 2010  ด้วย 

2. ภาพยนตร์เรื่อง Inglourious Basterds   (2009)  ที่ประสบความสําเร็จทั้งเร่ืองรายได้ 
และได้รับการเสนอช่ือเข้าชิงรางวัลออสการ์ในปี ค.ศ. 2010 ถึง 8 สาขาด้วยกัน รวมถึงสาขา
ภาพยนตร์ยอดเย่ียมด้วย และได้รับมา 1 รางวัลจากจากสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ซึ่งมอบ
ให้แก่คริสตอฟ วอลซ์   

3. The Hateful Eight (2015)  อันเป็นผลงานเรื่องล่าสุดของทาแรนติโน่ ที่ประสบ
ความสําเร็จทั้งในด้านความนิยมจากผู้ชม และรางวัลที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงและได้รับรางวัลจากเวทีการ
ประกวดภาพยนตร์ช้ันนําหลายแห่ง เช่น รางวัลบทภาพยนตร์ด้ังเดิมยอดเย่ียม (Best Original- 
Screenplay) จาก Hollywood Film Awards  รางวัลออสการ์ และรางวัลลูกโลกทองคํา ในสาขา
ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเย่ียม โดยเอนนิโอ มอร์ริโคเน เป็นต้น 

ผู้วิจัยขอแจกแจงข้อมูลเก่ียวกับภาพยนตร์แต่ละเรื่องโดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 ส่วน คือ    
1) รายละเอียดของภาพยนตร์ และ 2) เน้ือเรื่องย่อ  

1. ภาพยนตร์เรื่อง Kill Bill Vol.1 
 
ตารางที่ 3.3 รายละเอียดของภาพยนตร์เรื่อง Kill Bill Vol.1 
 

ภาพยนตรเ์รื่อง Kill Bill Vol.1 

ผู้กํากับ : เควนติน ทาแรนติโน่ 
ผู้อํานวยการสร้าง : ลอว์เรนซ์ เบ็นเดอร์ (Lawrence Bender) 

ผู้เขียนบทเขียน : เควนติน ทาแรนติโน่ 
ผู้กํากับภาพ : โรเบิร์ต ริชาร์ดสัน 
ผู้ลําดับภาพ : แชลลี่ เมนเก้ 

ดนตรีประกอบ : Vol. 1 RZA 
ออกแบบงานสร้าง : โยเฮ ทานาดะ 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ) 
 

ภาพยนตรเ์รื่อง Kill Bill Vol.1 

นําแสดง   
อูมา เธอร์แมน (Uma Karuna Thurman)  รับบทเป็น The Bride 
เดวิด คาราดีน (David Carradine)  รับบทเป็น Bill 

ลูซี่ ลิว (Lucy Liu)  รับบทเป็น Cottonmouth หรือโอเรน อิชิอิ 
แดรีล ฮันนาห์ (Daryl Hanah)  รับบทเป็น California Mountain Snake 

หรือแอวล์ ไดร์เวอร์ 
จูลี่ ดรัยฟัส (Julie Dreyfus)  รับบทเป็น โซฟี ฟาทาล 

ซอนน่ี ชิบะ (Sonny Chiba)  รับบทเป็น ฮัตโตริ ฮันโซ 
ชิอะกิ คุริยะมะ (Chiaki Kuriyama)  รับบทเป็น โก โกะ ยูบาริ 

ประเภท : Action/Crime 

วันที่ออกฉาย : Vol.1 10 ตุลาคม ค.ศ. 2003 (สหรัฐอเมริกา) 
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (ประเทศไทย)   
เวลาฉาย : Vol.1 111 นาท ี

 
 

เนื้อเรื่องโดยย่อของภาพยนตร์ 
 เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดอะไบรด์ต้ังครรภ์กับบิลล์ และเธอพยายามจะถอนตัวออกจากกลุ่ม 
Deadly Viper Assassination squad (DiVAS) ที่เธอเคยสังกัด โดยมีบิลล์สามีของเธอเป็นหัวหน้าอยู่  
เธอต้ังใจจะหันหลังให้วงการแล้วใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาสามัญโดยแต่งงานกับชายสักคนหน่ึง แต่เมื่อ
บิลล์ล่วงรู้ เขาก็พาลูกสมุนบุกเข้าทําลายงานวิวาห์ของเธอ และสังหารหมู่คนในโบสถ์จนตายสิ้น
ทั้งหมด เหลือเพียงเดอะไบรด์ที่นอนหายใจรวยรินจมอยู่ในกองเลือด ในวินาทีแห่งความเป็นความตาย
น้ันเอง เดอะไบรด์พยายามจะบอกกับบิลล์ด้วยเสียงอันแผ่วเบาว่า เธอน้ันต้ังท้องลูกของเขาอยู่ แต่
บิลล์ก็หาได้ยินดีด้วยแต่ประการใด เขาตัดสินใจจบความสัมพันธ์ครั้งน้ี โดยการยิงศีรษะของเธออย่าง
ไร้ความปรานี  

Chapter 1 : 2 
5 ปีต่อมาจากเหตุการณ์ครั้งน้ัน ณ เมืองพาซาดินา แคลิฟอร์เนีย เดอะไบรด์ตามล่าชําระ

บัญชีแค้นคนที่ทําร้ายเธอ โดยเป้าหมายแรกคือ จินน่ี เบวล์ หรือ เวอร์นิต้า กรีน  เธอบุกเข้าไปในบ้าน
ของเวอร์นิต้า หมายจะเอาชีวิตเธอ ทั้งสองเผชิญหน้าและเข้าปะทะกันอย่างไม่มีใครยอมใคร         
ในระหว่างน้ันนิกก้ี ลูกสาวของเวอร์นิต้ากลับมาจากโรงเรียนพอดี ทั้งสองจึงยุติการต่อสู้กันช่ัวคราว  
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เวอร์นิต้าเร่ิมสนทนาต่อรองให้เดอะไบรด์เปลี่ยนใจ ในระหว่างที่สนทนากันอยู่น้ัน เวอร์นิต้าสบโอกาส
จึงหยิบปืนที่ซ่อนอยู่ในกล่องขนมในตู้เย็นขึ้นมายิงใส่เดอะไบรด์ ทว่าพลาดเป้าทําให้เดอะไบรด์ตอบโต้
กลับด้วยการขว้างมีดพกเข้าไปปักที่กลางอกของเวอร์นิต้าอย่างเต็มกําลัง เวอร์นิต้าสิ้นใจตายทันที 
ขณะนั้นนิกก้ีก็เข้ามาเห็นภาพอันแสนสะเทือนใจน้ันพอดี เดอะไบรด์เหลือบไปเห็นนิกก้ีจึงเดินเข้าไป
หาพร้อมบอกกับหนูน้อยว่า หากเธอโตข้ึนให้กลับมาแก้แค้นแทนแม่ของเธอได้ จากนั้น เดอะไบรด์ก็
ออกจากบ้านไปขึ้นรถปิกอัพที่ช่ือ “Pussy Wagon” เพ่ือออกเดินทางตามล่าศัตรูแค้นคนต่อไปใน
บัญชีของเธอ 

Chapter 2 : Blood Splattered Bride 
เรื่องราวเล่าย้อนกลับไปเมื่อ 4 ปี 6 เดือนก่อนหน้าน้ี ในเหตุการณ์สังหารหมู่ที่งานวิวาห์

ของเดอะไบรด์ เธอเป็นเพียงผู้เดียวที่รอดชีวิตมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ และถูกนําตัวส่งเข้ารับการรักษา
อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหน่ึง ทันใดนั้น แอวล์ ไดร์เวอร์ หน่ึงในลูกสมุนของบิลล์ก็ปรากฏตัวขึ้นในชุด       
นางพยาบาลพร้อมแผนการลอบวางยาพิษเดอะไบรด์ แต่ในระหว่างที่เธอกําลังจะทําการน้ัน บิลล์ก็
โทรเข้ามาสั่งยุติภารกิจน้ีเสียก่อน  

หลังจากน้ัน 4 ปีต่อมา เดอะไบรด์ฟ้ืนขึ้นมาและนึกถึงเหตุการณ์ที่บิลล์ทํากับเธอและลูก
ด้วยความทารุณโหดร้าย  เธอเริ่มร้องไห้คร่ําครวญออกมาด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความคั่งแค้น แม้เธอ
จะฟ้ืนขึ้นแล้วแต่อาการของเธอก็ยังไม่สู้ดีนัก กล้ามเนื้อแขนขาของเธอไร้เรี่ยวแรงทําให้เดินไม่ได้ เธอ
ได้พยายามหนีออกจากโรงพยาบาลหลังจากที่ฆ่า “บัค” บุรุษพยาบาลท่ีแอบข่มขืนเธอในระหว่างที่
เธอนอนป่วย โดยน่ังเก้าอ้ีรถเข็นพยาบาล แล้วหนีเข้าไปหลบในรถปิดอัพที่ช่ือ “Pussy Wagon” 
ของบัค  ในระหว่างน้ีเธอพยายามขยับแขนขาที่ไร้เรียวแรงพร้อมกับนึกถึงศัตรูทุกคนที่เธอหมายจะ
ตามล้างแค้น และศัตรูคนแรกที่เธอนึกถึงก็คือ โอเรน อิชิอิ สมาชิกของกลุ่ม Deadly Viper 
Assassination squad (DiVAS) ของบิลล์ 

Chapter 3 : Origin of O-ren 
เดอะไบรด์ เล่าถึงความเป็นมาของ โอเรน อิชิอิ อยู่ในห้วงคํานึงของตน ว่าโอเรน อิชิอิ คือ

ลูกครึ่งญี่ปุ่น จีน อเมริกัน ผู้กําเนิดขึ้นในฐานทัพสหรัฐฯ ที่พ่อแม่ของเธอถูกหัวหน้าแก๊งยากูซ่าฆ่าตาย 
และมีเพียงเธอเท่าน้ันที่รอดชีวิตมาได้ โดยสุมความแค้นเอาไว้เต็มอก เมื่อเวลาล่วงไป เธอเติบโตขึ้นใน
วัย 11 ปีจึงกลับไปแก้แค้น สังหารหัวหน้าแก๊งยากูซ่าอย่างเลือดเย็น และก้าวเข้าสู่วงการนักฆ่าอย่าง
เต็มตัว จนในที่สุดเธอกลายเป็นหน่ึงในสุดยอดมือลอบสังหารหญิงของโลก และได้เข้าเป็นสมุนของ
บิลล์ และเป็นหน่ึงในผู้ที่ร่วมสังหารเดอะไบรด์ในงานวิวาห์เลือดคร้ังน้ันด้วย  

Chapter 4 : Man From Okinawa 
เดอะไบรด์เริ่มต้นแผนการการล้างแค้นโอเรน อิชิอิ ศัตรูคนแรกที่เธอนึกถึงด้วยการเดินทาง

ไปยังเมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือพบฮัตโตริ ฮันโซ ตํานานยอดฝีมือนินจา ผู้หันหลังให้วงการไป
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เปิดร้านซูชิ เพ่ือขอดาบซามูไรจากเขา ถึงแม้ฮัตโตริจะสาบาญตนกับบรรพบุรุษเอาไว้แล้วว่าจะไม่สร้าง
ดาบไว้สังหารผู้คนอีกต่อไป แต่เมื่อเดอะไบรด์บอกเล่าถึงเร่ืองราวและเหตุผลที่ต้องใช้ดาบของเขา   
ฮัตโตริก็ยอมใจอ่อน และทําดาบให้เธอเป็นกรณีพิเศษ ในระหว่างที่รอดาบอยู่น้ัน เดอะไบรด์ก็พักอยู่
กับฮัตโตริและฝึกฝนฝีมือไปพลาง จนกระท่ังดาบเสร็จ  ฮัตโตริจึงมอบดาบให้แก่เดอะไบรด์ และบอก
กับเธอว่า ดาบน้ีเป็นดาบที่ดีที่สุด ที่แม้แต่พระเจ้าหากเข้ามาขวางทางก็ต้องพ่ายแพ้ไป  

Chapter 5 : Showdown at the House of Blue Leaves 
แล้วเดอะไบรด์ก็เดินทางต่อไปที่โตเกียว เพ่ือสะสางความแค้นของเธอกับโอเรน อิชิอิ      

ศัตรูคนแรกพร้อมกับอาวุธคู่ใจคือดาบซามูไรของฮัตโตริ เธอบุกเข้าไปยัง House of Blue สถานที่ที่
โอเรน อิชิอิ และเหล่าสมาชิกแก๊ง Crasy 88  ของเธอชอบมาชุมนุมสังสรรค์หาความสุขกันเป็นประจํา 
เดอะไบรด์ลอบเข้าไปแฝงตัวอยู่ที่น่ันเพ่ือรอจังหวะจัดการกับโอเรน อิชิอิ จนสบโอกาสเธอก็จับ     
โซฟี ฟาทาล ลูกสมุนฝีมือฉกาจของโอเรน อิชิอิ ผู้เป็นหน่ึงในคนที่บุกสังหารเธอในงานวิวาห์ครั้งน้ันไว้
เป็นตัวประกัน แล้วพูดจาท้าทายให้โอเรน อิชิอิ ออกมาต่อสู้กับเธอ เมื่อโอเรน อิชิอิ ออกมาเธอก็ตัด
แขนของโซฟี ทําให้โซฟีล้มลงไปกองกับพ้ืน  

โอเรน อิชิอิ ส่งลูกสมุนฝีมือร้ายกาจเข้าต่อสู้กับเดอะไบรด์คนแล้วคนเล่า แต่ก็ไม่อาจ
ต้านทานพลังความแค้นที่เดอะไบรด์มีอยู่ได้ ไม่ว่าจะส่งใครเข้ามาต่อสู้  เดอะไบร์ดก็สามารถจัดการได้
อย่าง ราบคาบ และในที่สุดวินาทีที่เดอะไบรด์รอคอยก็มาถึง เดอะไบรด์และโอเรน อิชิอิ เข้าปะทะ
ต่อสู้กันด้วยดาบซามูไร ห้ําหั่นหมายจะเอาชีวิตกันและกัน ผลัดกันรุกผลัดกันรับ จนในที่สุดเดอะไบรด์
ก็ชําระหน้ีแค้นได้สําเร็จ เธอฟันส่วนบนศีรษะของโอเรน อิชิอิ หลุดออกจนเลือดสีแดงฉานพุ่งราดรด
พ้ืนหิมะอันขาวโพลง 

หลังจากที่ฆ่าโอเรน อิชิอิ ตายแล้ว เดอะไบรด์ก็กลับไปสะสางแค้นกับโซฟีต่อ ด้วยการจับ
เธอใส่ท้ายรถไปทรมานตัดอวัยวะของเธอ เพ่ือคาดคั้นให้โซฟีเปิดเผยความลับเก่ียวกับองค์กรนักฆ่า
ของบิลล์ให้เธอฟัง เมื่อบรรลุดังประสงค์แล้ว เดอะไบรด์ก็ทิ้งร่างของโซฟีลงบนถนนสายหน่ึงที่มี
โรงพยาบาลต้ังอยู่ เพ่ือให้โซฟีหอบเอาชีวิตกลับไปบอกข่าวการกลับมาล้างแค้นครั้งน้ีแก่บิลล์       
ศัตรูหมายเลขหน่ึงของเธอ 

 
 
 
 
 
 
 



59 

2. ภาพยนตร์เรื่อง Inglourious Basterds 
 
ตารางที่ 3.4 รายละเอียดของภาพยนตร์เรื่อง  Inglourious Basterds 
 

Inglourious Basterds 

ผู้กํากับ : เควนติน ทาแรนติโน่ 
ผู้อํานวยการสร้าง : ลอว์เรนซ์ เบ็นเดอร์ (Lawrence Bender) 

ผู้เขียนบทเขียน : เควนติน ทาแรนติโน่ 
ผู้กํากับภาพ : โรเบิร์ต ริชาร์ดสัน (Robert Richardson) 
ผู้ลําดับภาพ : แชลลี่ เมนเก้ (Sally Menke) 

ออกแบบงานสร้าง : เดวิด วัสโค 

นําแสดง   
แบรด พิตต์ิ (Brad Pitt) รับบทเป็น ร้อยโทอัลโด เรน 
คริสโตเฟอร์ วอลตช์ (David Carradine) รับบทเป็น พันเอกฮานส์ ลันดา 

ไมเคิล ฟาสส์เบนเดอร์ (Michael Fassbender) รับบทเป็น พันโท Archie Hicox 
เอลี่ รอธ (Eli Roth) รับบทเป็น Sergeant Donny-Donowitz 

ไดแอน ครูเกอร ์(Diane Kruger) รับบทเป็น บริดเจ็ท ฟอนแฮมเมอร์สมาร์ก 

เมลานี ลอเรนต์ (Melanie Laurent) รับบทเป็น โชแชนน่า เดรย์ฟัส 
ประเภท : Action/Crime 

วันที่ออกฉาย : 21 สิงหาคม  ค.ศ. 2009 (สหรัฐอเมริกา) 
  1 มกราคม พ.ศ. 2552 (ประเทศไทย) 
เวลาฉาย : 153 นาท ี

 
เนื้อเรื่องโดยย่อของภาพยนตร์ 
เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในประเทศฝรั่งเศส ปี ค.ศ. 1941 ซึ่งขณะน้ันได้ถูกเยอรมันภายใต้การนํา

ของนายพลฮิตเลอร์เข้ายึดครองได้เรียบร้อยแล้ว  พันเอกฮานส์ ลันดา นําทหารนาซีเข้าตรวจค้น  
ฟาร์มโคนมของนาย Perrier LaPadite ซึ่งเช่ือว่าให้ที่หลบภัยแก่ชาวยิว พันเอกฮานส์ ลันดาพูดจา      
หว่านล้อมสารพัด ต้อนจนเจ้าของฟาร์มยอมรับว่าได้ให้ที่พักพิงแก่ชาวยิวจริง โดยให้หลบซ่อนอยู่ที่
ห้องใต้ดิน เขาจึงสั่งให้ลูกน้องกราดยิงฆ่าครอบครัวชาวยิวน้ันจนหมด แต่มีเด็กหญิงคนหน่ึงว่ิงหลบหนี
ไปได้เน่ืองจากพันเอกฮานส์ ลันดา ยอมไว้ชีวิตทั้งที่มีโอกาสจะลั่นไกฆ่า  
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สามปีต่อมา มีชาวยิวกลุ่มหน่ึงรวมตัวกันก่อต้ังกลุ่มปฏิบัติการพิเศษเฉพาะกิจ โดยมี       
ร้อยโทอัลโด เรน เป็นหัวหน้า เขารวบรวมกลุ่มทหารอเมริกันเช้ือสายยิวมาเพ่ือร่วมกันปฏิบัติภารกิจ
ล้างแค้นทหารนาซีอย่างโหดเห้ียม โดยการจับทหารนาซีฆ่าแล้วถลกหนังหัว และใช้มีดกรีดหน้าผาก
เป็นเคร่ืองหมายสวัสดิกะเพ่ือประจานจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว จึงได้รับฉายาจากทางเยอรมันว่า 
“Inglourious Basterds” หรือแก๊งโคตรแสบ ซึ่งสร้างความเดือดดาลให้กับฮิตเลอร์เป็นอย่างมาก 

ในเวลาเดียวกันน้ัน โชแชนน่า เดรย์ฟัส เด็กหญิงชาวยิวที่หลบหนีจากการสังหารมาได้      
ในคราวน้ัน ก็เติบโตขึ้นและเปลี่ยนช่ือใหม่เป็นเอมมานูเอล มีมิกซ์ เธอเป็นเจ้าของโรงภาพยนตร์อยู่ที่
ปารีสสืบต่อจากสามีภรรยาแก่ ๆ คู่หน่ึงที่รับอุปการะเธอไว้ ในระหว่างน้ีเอมมานูเอลได้พบกับเฟรดริก 
โซลเลอร์ นายทหารหนุ่มพลซุ่มยิงเยอรมันที่มาหลงรักและตามจีบเธออยู่ ซึ่งโซลเลอร์ได้รับยกย่องจาก
กองทัพให้เป็นวีรบุรุษสงคราม และวีรกรรมของเขาถูก ดร.โยเซฟ เกิบเบลส์ รมว.กระทรวง
โฆษณาการของเยอรมันนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์โฆษณาชวนเช่ือและกําลังหาโรงฉายอยู่ โซลเลอร์จึง
รีบเสนอให้นําภาพยนตร์มาจัดฉายรอบปฐมทัศน์ที่โรงภาพยนตร์ของเอมมานูเอลหญิงสาวที่เขาตก
หลุมรัก ซึ่งในวันน้ันฮิตเลอร์จะมาร่วมชมภาพยนตร์เรื่องน้ีด้วย  

เอมมานูเอลเห็นเป็นโอกาสดีที่จะได้แก้แค้นพวกนาซีที่พรากเธอจากครอบครัว เธอจึง
วางแผนอย่างรัดกุมเพ่ือสังหารฮิตเลอร์ ตัวการใหญ่ในการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุชาวยิว  โดยการวางเพลิง 
โรงภาพยนตร์ของตัวเอง เอมมานูเอลวางแผนให้มาร์เซล ชายคนรักของเธอ เป็นผู้ล็อกประตู        
โรงภาพยนตร์เพ่ือขังผู้นํานาซีทั้งหมดไว้ในอาคาร และจุดไฟเผาฟิล์มภาพยนตร์ทั้งหมดที่เธอมีอยู่
หลายร้อยม้วน ซึ่งทํามาจากสารประกอบไนโตรเซลลูโลส ที่เมื่อติดไฟแล้วจะมีประสิทธิภาพเทียบเท่า
กับวัตถุระเบิด 

ในขณะเดียวกัน กลุ่มแก๊งโคตรแสบก็ทราบข่าวการฉายภาพยนตร์รอบพิเศษดังกล่าว        
จึงได้วางแผนที่จะร่วมมือกันก่อวินาศกรรมในครั้งน้ีด้วย โดยภารกิจน้ีได้รับความร่วมมือจาก              
บริดเจ็ท ฟอน แฮมเมอร์สมาร์ก นักแสดงสาวช่ือดังชาวเยอรมัน สายลับสองหน้าผู้เป็นนางนกต่อ    
พาแก๊งโคตรแสบเข้าไปในงานฉายหนังรอบปฐมทัศน์ในฐานะของทีมงานสร้างภาพยนตร์ฟาสซิสต์จาก
ประเทศอิตาลี  

เมื่องานวันฉายหนังรอบปฐมทัศน์มาถึง ทุกอย่างดําเนินไปตามแผนการท่ีได้วางไว้ แต่พัน
เอกฮานส์ ลันดา ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยเอสเอสของนาซี ล่วงรู้แผนการได้เสียก่อน เขาจับอาการพิรุธ
ของแฮมเมอร์สมาร์กและแก๊งโคตรแสบได้ แต่แทนที่เขาจะจับกุมแก๊งโคตรแสบไปลงโทษ เขากลับย่ืน
ข้อเสนอเพ่ือต่อรองกับทางนายทหารระดับสูงของฝ่ายสัมพันธมิตร ว่ายินดีจะปล่อยให้แก๊งโคตรแสบ
ก่อวินาศกรรมให้สําเร็จ เพ่ือหยุดย้ังสงครามโลกครั้งที่สอง แลกกับการให้เขาได้รับอภัยโทษ และได้   
ลี้ภัยไปอยู่ในสหรัฐฯ หลังสงครามสิ้นสุดลง ซึ่งทางฝ่ายสัมพันธมิตรก็ตกลงในข้อเสนอของเขา 

และแล้วแผนการโค่นนาซีก็สําเร็จลุล่วง ฮิตเลอร์ถูกสังหารตามความมุ่งมาดปรารถนาของ
เหล่าผู้ก่อการร้ายที่ยอมพลีชีพของตนเองไปด้วยในคร้ังน้ี  ส่วนพันเอกฮานส์ ลันดาได้ลี้ภัยสมด่ังใจ   
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แต่ก็ไม่อาจรอดพ้นจากเง้ือมมือของร้อยโทอัลโด้ เรน และแก๊งโคตรแสบที่ตามไปสังหารและสัก
เครื่องหมายสวัสดิกะบนหน้าผากของพันเอกลันดาไว้เป็นรอยระลึกอันแสนเจ็บปวด 

3. ภาพยนตร์เรื่อง The Hateful Eight 
 
ตารางที่  3.5 รายละเอียดของภาพยนตร์เรื่อง The Hateful Eight 
 

The Hateful Eight 

ผู้กํากับ : เควนติน ทาแรนติโน่ 
ผู้อํานวยการสร้าง : ริชาร์ด เอ็น แกลดสไตน์ (Richard N. Gladstein) 

แชนนอน แมคอินทอช (Shannon Mcintosh) 
สเตซี่ เชอร์ (Stacey Sher) 

ผู้เขียนบทเขียน : เควนติน ทาแรนติโน่ 
ผู้กํากับภาพ : โรเบิร์ต ริชาร์ดสัน (Robert Richardson) 
ผู้ลําดับภาพ : เฟรด รัสกิน (Fred Raskin) 

ออกแบบงานสร้าง : โยเฮ ทาเนดะ (Yohei Taneda) 

ดนตรีประกอบ : เอนนิโอ มอร์ริคอน (Ennio Morricone) 

นําแสดง   
แซมมวล แอล แจ็คสัน (Samuel L Jackson) รับบทเป็น ผู้พันมาร์คิล วอร์เรน 
เคิร์ต รัสเซลล์ (Kurt Russell) รับบทเป็น จอห์น รูธ 

บรูซ เดิร์น (Bruce Dern) รับบทเป็น นายพลแซนฟอร์ด “แซนด้ี”  
สมิทเธอร์ 

วอลตัน ก๊อกกินส์ (Walton Goggins) รับบทเป็น คริส แมนนิกซ์ 

เดเมียน บีเชียร์ (Demian Bichir) รับบทเป็น บ็อบ 

ทิม ร็อธ (Tim Roth) รับบทเป็น ออสวาลโด้ โมเบรย์ 
ไมเคิล แมดเซ่น (Michael Madsen) รับบทเป็น โจ เกจ 
เจนนิเฟอร์ เจสัน ลีห์ (Jennifer Jason Leigh) รับบทเป็น เดซี่ โดเมอร์กู 
ประเภท : Action/Crime 

วันที่ออกฉาย : 25 ธันวาคม ค.ศ. 2015 (สหรัฐอเมริกา) 
  7 มกราคม พ.ศ. 2559 (ประเทศไทย) 
เวลาฉาย : 153 นาท ี
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เนื้อเรื่องโดยย่อของภาพยนตร์ 
เรื่องราวดําเนินขึ้นหลังจากเหตุการณ์สงครามกลางเมืองอเมริกาสิ้นสุดลง ท่ามกลางขุนเขา

ที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลงในไวโอมิ่ง จอห์น รูธ นักล่าค่าหัวผู้นิยมการ “จับเป็น” ส่งผู้ต้องหาไปรับ
โทษจากทางการคือการฆ่าแขวนคอจนได้ฉายา “มือแขวนในตํานาน”  กําลังพาเดซี่ โดเมอร์กู 
“นักโทษโคตรบ้า”  ที่มีค่าหัวสูงถึงหน่ึงหมื่นเหรียญ ไปยังเมืองเรดร็อกเพ่ือรับโทษประหารชีวิต ใน
ระหว่างการเดินทางน้ันพวกเขาได้พบกับผู้พันมาควิส วอร์เรน “นักล่าค่าหัว” ชายผิวดําอดีต
นายทหารฝ่ายเหนือที่จะไปยังเมืองเรดร็อก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนํานักโทษที่โดนจับตายไปส่ง
ทางการ และคริส แมนิกซ์ ชายหนุ่มจากฝ่ายใต้ผู้อ้างตนว่าเป็นนายอําเภอคนใหม่และกําลังจะไปรับ
ตําแหน่งนายอําเภอที่เรดร็อกขอโดยสารรถม้าไปด้วย  

ทั้งสี่คนมุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกันคือเมืองเรดร็อกด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่าง
กัน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความหวาดระแวงสงสัยและไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพราะจอห์น รูธ ก็
ไม่ไว้ใจนายพลวอร์เรน ผู้เป็นนักล่าค่าหัวเหมือนตน ส่วนนายอําเภอแมนิกซ์น้ันก็แสดงทีท่าและวาจา
ว่าเกลียดชังและเหยียดหยามคนผิวดําออกมาเป็นระยะ ๆ จนทําให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดอย่าง
ชัดเจนระหว่างเขาและนายพลวอร์เรน ส่วนโดเมอร์กูน้ันหวาดระแวงและเห็นว่าทุกคนล้วนเป็นศัตรู
กับเธอทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นนายอําเภอหรือนักล่าค่าหัว 

ด้วยสภาพอากาศท่ีเลวร้าย พายุหิมะโหมกระหน่ําไม่ยอมหยุด คณะเดินทางของจอห์น รูธ 
ร่วมด้วย “โอบี” คนบังคับรถม้าจึงต้องเข้าพักที่ร้านตัดเสื้อของ “มินน่ี” ซึ่งพบว่ามีผู้มาเยือนกลุ่มอ่ืนที่
มาถึงก่อนพวกเขาเข้าพักอยู่ที่น่ันก่อนหน้าแล้วคือ บ็อบ ชายชาวเม็กซิกันที่อ้างตนว่าเป็นผู้ดูแลร้าน
แทนมินน่ีในระหว่างที่เธอไปเย่ียมแม่ที่หุบเขาทางตอนเหนือ ออสวาลโด้ โมเบรย์ ผู้อ้างตนว่าเป็น 
“เพชฌฆาต มือแขวนประจําตําบล” ที่กําลังเดินทางไปเรดร็อกเช่นกัน   โจ เกจ คาวบอยหนุ่มผู้อ้าง
ตนว่ากําลังเดินทางกลับไปเย่ียมแม่ที่บ้าน และนายพลชรา แซนฟอร์ด สมิทเธอร์ ฉายา “นายพลคน
อันตราย” อดีตนายพลของฝ่ายสมาพันธรัฐ (ฝ่ายใต้) ที่ปรารถนาจะมาทําหลุมศพให้ลูกชายของเขาที่
หายสาบสูญไป 

ท่ามกลางธรรมชาติที่กระหนํ่าซ้ําร้ายทําให้ทั้ง 8 คน ต้องเข้าหลบพายุหิมะในร้านตัดเสื้อ
เล็ก ๆ แห่งน้ีร่วมกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คนแปลกหน้าที่แตกต่างหลากหลาย และเต็มไปด้วยท่าทาง       
อันน่าพิรุธน่าสงสัย ปราศจากความน่าไว้วางใจ และพร้อมจะทําร้ายทําลายกันได้ตลอดเวลา        
ด้านนายพลวอร์เรนน้ันสนิทสนมกับมินน่ีเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว จึงสังเกตเห็นถึงความผิดปกติและ
สัมผัสได้ถึงเ ง่ือนงําบางอย่างที่ เ กิดขึ้นกับมินน่ีและพวกของเธอก่อนที่ เขาจะเดินทางมาถึง            
ส่วนจอห์น รูธ เริ่มระแวงว่าอาจจะมีพวกของโดเมอร์กูที่กําลังจ้องชิงตัวเธอจากเขาอยู่ก็เป็นได้ 
บรรยากาศภายในร้านตัดเสื้อของมินน่ีจึงประทุคุโชนไปด้วยความเคลือบแคลงและหวาดระแวงซึ่งกัน
และกัน 
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ต่อมาจอห์น รูธ และโอบีถูกวางยาพิษในกาแฟที่เขาด่ืม เขากระอักเลือดออกมาอย่างน่า
เวทนาด้ินทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวด  โดเมอร์กูจึงแสดงท่าทางยินดีที่เขาเสียทีและพูดจาเย้ยหยัน
ซ้ําเติมให้จอห์น รูธเจ็บใจ เขาจึงแค้นใจเป็นอย่างมากและทําร้ายร่างกายทุบตีเธอจนกระทั่งตัวเอง
หมดลมหายใจ หลังจากที่จอห์น รูธ และโอบีตาย ความหวาดระแวงแคลงใจของตัวละครก็ดําเนิน
มาถึงจุดสูงสุด ในเวลาน้ีต่างฝ่ายต่างก็ไม่วางใจกันและกัน นายพลวอร์เรนจึงเร่ิมสอบสวนหาตัวคนร้าย
ที่วางยาในกาแฟ ซึ่งเขาสงสัยทุกคนยกเว้นนายอําเภอแมนิกซ์ ที่เกือบจะด่ืมกาแฟนั้น ทว่ายังไม่ทันจะ
ด่ืมจอห์น รูธ และโอบีก็กระอักเลือดตายต่อหน้าเสียก่อน ทําให้เขารอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์  

การสืบสวนหาตัวศัตรูอันตรายภายในร้านตัดเสื้อของมินน่ีจึงเริ่มขึ้นโดยผู้พันวอร์เรน        
และนายอําเภอแมนิกส์ ผู้ พันวอร์เรนเริ่มลําดับเหตุการณ์ จับต้นชนปลาย และได้คําตอบว่า           
สิ่งที่ตนสงสัยมาต้ังแต่ต้นน้ันเป็นจริง เขาพบว่าทั้งโจ เกจ ฉายา “โคบาลช่ัว ฆ่าวัวด้วยมือเปล่า”     
ออสวาลโด้ โมเบรย์ ฉายา “อังกฤษอสรพิษ” และบ็อบ ผู้ได้รับฉายา”เม็กซิกัน พันธ์ุโหด” น้ันล้วน
เป็นพวกเดียวกันโดเมอร์กู ที่บุกมาฆาตกรรมมินน่ีกับพรรคพวกและดักรอสังหารจอห์น รูธ เพ่ือชิงตัว
โดเมอร์กูก่อนที่เขาจะเดินทางมาถึง  ในระหว่างที่นายพลวอร์เรนกําลังคาดคั้นค้นหาความจริงอยู่น้ัน 
เขาก็ถูกยิงเข้าที่เป้าจากศัตรูที่ไม่เปิดเผยตัวผู้ซ่อนซุ่มอยู่ในห้องใต้ดิน เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์บีบคั้น
ให้ต้องเอาตัวรอด นายอําเภอแมนิกส์และนายพลวอร์เรนจึงต้องร่วมมือกัน และวางอุบายใช้คําพูดทํา
ให้โจดี น้องชายของโดเมอร์กูที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้ดินน้ันยอมออกจากที่ซ่อน และเมื่อสบโอกาสนาย
พลวอร์เรนก็ไม่ลังเล เขายิงไปที่ศีรษะของโจดีจนแตกกระจุย ภาพน้ันทําให้โดเมอร์กูกรีดร้องออกมา
อย่างคั่งแค้นและเสียใจจนเกือบบ้าคลั่ง  

เมื่อโดเมอร์กูคืนสติก็เริ่มออกอุบายพูดจาหว่านล้อมชักแม่นํ้าทั้งห้า ย่ืนข้อเสนอต่าง ๆ เพ่ือ  
โน้มน้าวให้นายอําเภอแมนิกส์เข้ามาเป็นพวกเดียวกับตน ทว่าไม่สําเร็จ นายอําเภอแมนิกส์ไม่หลงกลของ
นางโจรอย่างโดเมอร์กู เขาหันไปร่วมมือกับนายพลวอร์เรนสังหารพวกของโดเมอร์กูจนหมด และจับ 
โดเมอร์กูแขวนคอตายอย่างน่าอนาถตามความประสงค์ที่มีมาต้ังแต่ต้นของจอห์น รูธ มือแขวนในตํานาน  

 

3.3  หลักปรัชญาเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ของเควนติน  ทาแรนติโน่ 
ฌอง โบดริยาร์ด (Jean Beaudrillard) อธิบายว่าโพสต์โมเดิร์นคือสภาพสังคมท่ีทุกสิ่ง     

ทุกอย่างไม่อาจแบ่งแยกจากกันได้ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ศิลปะ ความคิดและความรู้สึก
หล่อหลอมกลายเป็นเน้ือเดียวกัน  วัฒนธรรมในสมัยโพสต์โมเดิร์นเป็นภาพมายา หรือของเสแสร้ง
(simulacrum)  ภาพมายาจําลองแบบมาจากสิ่งของด้ังเดิม แต่ไม่มีคุณสมบัติเหมือนเดิม  โบดริยาร์
ดกล่าวว่า เราอาจจําลองภาพวาดโมนาลิซ่าได้  แต่ต้องไปดูภาพจริงที่ปารีส  ในขณะที่เทปเพลงที่
วางขายตามท้องตลาดเป็นผลิตผลจากห้องอัดเสียง เทปที่วางขายไม่จําเป็นต้องมีของจริง ลักษณะน้ี
คือตัวอย่างของภาพมายาที่ไม่ต้องอ้างถึงของจริง  เทปเพลงจึงเป็นตัวจําลองความจริงที่ปราศจาก
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แหล่งกําเนิด โบดริยาร์ดเรียกว่า hyperreal ซึ่งเป็นแนวคิดที่ระบุว่าสื่อใหม่ (New Media) ได้
กลายเป็นแหล่งหลอมรวมภาษาต่าง ๆ ที่สามารถสร้างความหมายต่าง ๆ ให้เกินไปกว่าความหมายจริง
แท้ด้ังเดิมจนทําให้ผู้คนหลงใหลไปในสภาวะเสมือนจริงได้ไม่รู้จบภายใต้กรอบจินตนาการของ   ผู้รับ
สารเองที่ถูกสั่งการจากการปฏิบัติการจัดวางรูปสัญญะภายใต้โครงสร้างการครอบงําเชิงอุดมการณ์ใน
มิติต่าง ๆ ของสังคม3  (สุระชัย ชูผกา, 2558) 

3.3.1 ความเสมือนจริง (simulacra) ตามแนวคิดของฌอง โบดริยาร์ด (Jean 
Beaudrillard) 

ความเสมือนจริง (simulacra) คําน้ีมาจากภาษาละตินที่ใช้กันมาต้ังแต่ศตวรรษที่ 12-16 
ว่า simulacrum แปลว่า การจําลองภาพจริง ภาพมายา หรือผี ต่อมาแปลว่า รูปจําลอง (image) 
หรือรูปบูชา (idol) ตามแนวคิดของโบดริยาร์ด ภาพเสมือนจริง คือ ภาวะที่ภาพจําลอง (simulation)  
หรือ รูปจําลอง (image) เป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับความจริงที่มันจําลองหรือเป็นตัวแทนอยู่4   

ดังน้ัน ความเสมือนจริง ก็คือความเป็นจริงที่เราสัมผัสกันอยู่น้ันกลับกลายเป็นสิ่งที่ทําให้
เกิดขึ้นอย่างที่เป็นจริงได้ เมื่อการรับรู้ของเราต่อความเป็นจริงไม่ได้เกิดขึ้นจากการเข้าถึงเน้ือแท้หรือ
เน้ือในของความเป็นจริงน้ัน ๆ แต่การรับรู้ของเราเกิดขึ้นจากความเสมือนจริงที่ความเป็นจริงได้
กลายเป็นองค์ประกอบของการทําให้สมจริง น่ีไม่ได้หมายความว่า ความเสมือนจริงคือภาพลวงตา   

แต่เป็นความจริงที่ย่ิงกว่าจริง  
ในบทสัมภาษณ์ของโบดริยาร์ด เขาได้แจกแจงนัยยะของความเสมือนจริงคือการทําให้เป็น

จริง ในขณะที่เรารับรู้มันอย่างที่เป็นจริง “การทําให้มองเห็นโลกอย่างที่เป็นจริงผ่านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คือ ความเสมือนจริง – กระบวนการทําให้เห็นโลกอย่างที่เป็นจริงน้ี หมายถึง การไล่ตะเพิด
พ้ืนที่ของภาพลวงตาให้สูญหายไป”  

สําหรับโบดริยาร์ดแล้ว ความเสมือนจริงไม่ได้เกิดขึ้นมาเพ่ือทดแทนความจริง ปกปิดความ
จริง หรือแม้กระทั่งกลายเป็นความจริงแทน  แต่ความเสมือนจริงคือสิ่งที่เป็นจริงอย่างที่มันเป็น         

เช่นน้ันจริง ๆ ดังเช่นที่โบดริยาร์ด ยกตัวอย่างว่า ความสําเร็จของดิสนีย์แลนด์ ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในการสร้างจินตนาการและความคิดฝันในโลกแบบเด็ก ๆ ให้กับผู้เข้าเที่ยวชม โดยการปกปิดหรือ
หลีกเลี่ยงที่จะนําเสนอความจริงที่ ว่า โลกของผู้ใหญ่และชีวิตจริงน้ันอยู่แยกต่างหากออกไป              

                                                            
3สุระชัย ชูผกา, “มายาคติในการสื่อสารออนไลน์ของเว็บไซต์การพนัน”, วารสารบริหารธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปีท่ี 10 (ฉบับท่ี 2) : 55-64.   
4ฐานชน จันทร์เรือง และสิตางค์ เจริญวงศ์, ปรัชญาในภาพยนตร์, (สมุทรปราการ : สํานักพิมพ์ปล่อย, 

2558), หน้า 36.  
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ในห้วงเวลาน้ี ผู้ที่เข้าเที่ยวชมสวนสนุกกําลังอยู่ในดินแดนเนรมิต ดินแดนในนิทานหรือจินตนาการ
เท่าน้ัน จงทําตัวให้สนุกสนานแบบเด็ก ๆ ให้ถึงที่สุด5   

การสร้างภาพเสมือนจริงมี 4 ขื้นตอน ดังนี้ 
ภาพเสมือนจริงเกิดขึ้นได้ในกระบวนการที่มีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังน้ี  
ขั้นที่หนึ่ง รูปจําลอง (image หรือ simulation) เป็นภาพสะท้อนของความจริง ในขั้นน้ียัง

มีการปรากฏตัวของความจริงหรือต้นแบบของรูปจําลองอย่างชัดเจน 
ขั้นที่สอง รูปจําลองปิดบังและเปลี่ยนแปลงลักษณะของความจริง ในขั้นน้ีความจริงยัง

ปรากฏตัวอยู่อย่างเลือนราง 
ขั้นที่สาม รูปจําลองปิดบัง การหายไป (absence) หรือการไม่มีอยู่ของความจริง รูป

จําลองทําเสมือนตัวมันเองคือความจริง 
ขั้นที่สี่ รูปจําลองกลายเป็นภาพเสมือนจริงโดยส้ินเชิง ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับความเป็น

จริง ไม่มีการปรากฏตัวใด ๆ ของต้นแบบ มีแต่แบบจําลองที่ไม่มีต้นแบบเท่าน้ัน ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวแทน
ของภาพจําลองที่เราสามารถพบเห็นได้แก่ แผนที่ ดิสนีย์แลนด์ เรียลิต้ีโชว์ (reality show) ใน
โทรทัศน์6 

โบดริยาร์ดเช่ือว่า การสร้างความเสมือนจริงเป็นหัวใจของความสําเร็จในระบบเศรษฐกิจ
สมัยใหม่ที่อาศัยอํานาจของเทคโนโลยีการส่ือสารในการสร้างจินตนาการ กระตุ้นความอยาก และเร้า
ความอยากรู้อยากเห็นของคนจํานวนมาก ความจริงแบบน้ีอยู่เหนือความจริง และจะอยู่เหนือจริงได้  

ก็เพราะความสามารถในการปกปิดสิ่งที่เป็นจริงไว้อย่างมิดชิด แล้วปล่อยให้ผู้คนใช้จินตนาการและ
ความคิดฝันของตัวเองไปขยายต่อ เพ่ือสนองความอยากของตนเอง 

โบดริยาร์ดแบ่งภาพเสมือนจริงออกเป็น 3 ประเภท  ได้แก่  
1. ภาพเสมือนจริงแบบธรรมชาติ (natural simulacra) เป็นภาพเสมือนจริงที่สร้างขึ้นจาก

ภาพจําลองหรือเป็นการเลียนแบบเพ่ือธํารงรักษาสถาบันตามอุดมคติที่มีมาแต่เดิม เช่น ภาพเมืองใน
อุดมคติ (Utopia) ภาพสัตว์ในเทพนิยาย 

2. ภาพเสมือนจริงแบบผลิตขึ้นมา เป็นภาพเสมือนจริงที่สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องจักรเป็น
เครื่องผลิต ต้องใช้พลังและแรงในการสร้าง เช่น นิยายวิทยาศาสตร์ ดิสนีย์แลนด์ 

                                                            
5เกษม เพ็ญภินันท์, สู่พรมแดนความรู้...เร่ืองวัฒนธรรมบริโภค : ความเป็นปกติวิสัยของการบริโภค

วัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร, 2549), หน้า 55.  
6สุภางค์ จันทวานิช, ทฤษฎีสังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้า 229.  
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3. ภาพเสมือนจริงของภาพจําลอง คือภาพเสมือนจริงที่เกิดจากการแตกตัวทวีคูณ 
(multiplication) จากภาพจําลองจนหลุดลอยจากต้นแบบ เป็นสภาวะล้ําจริง เป็นอิสระจากภาพ
จําลอง อยู่ในไซเบอร์และไม่ใช่นิยาย เช่น คอมพิวเตอร์ เกมในคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต7 

3.3.2 สภาวะลํ้าจริง (hyper reality) ตามแนวคิดของฌอง โบดริยาร์ด (Jean 
Beaudrillard) 

สภาวะล้ําจริง (hyper reality) คือสภาวะที่มีการใช้สัญญะจนสัญญะเป็นจริงย่ิงกว่าความ
จริง เช่นภาพโฆษณาที่ขยายความจริง (ภาพหยดนํ้าที่จับบนขวดโค้ก) แต่ขณะเดียวกันก็ซ่อนความจริง
ไว้เบ้ืองหลัง (ความจริงก็คือ ขวดโค้กในความเป็นจริงไม่เคยเป็นเช่นน้ัน) สภาวะล้ําจริงจึงเป็นมายาคติ
ที่ใช้สัญญะลวงให้ถึงขีดสุด เพ่ือทําให้คนเช่ืออย่างน้ัน กล่าวคือ มนุษย์อยู่ในโลกที่ไร้ความหมาย         
ไม่มีความจริง เป็นเหมือนภาพยนตร์ที่ฉายไปเรื่อย ๆ อยู่ในโลกที่จริงย่ิงกว่าจริง (hyper reality)  
เพราะสื่อได้เปลี่ยนบทบาทจากการเป็นกระจกสะท้อนความจริง มาเป็นตัวความจริงเสียเอง8           

โลกยุคหลังสมัยใหม่ จึงเป็นโลกที่เป็นภาพเสมือนจริง (simulacra)  ที่เราไม่อาจจําแนก
ระหว่างความจริงกับภาพจําลอง (simulation)  จึงทําให้เราอยู่ในโลกของภาพเสมือน อันเต็มไป
ด้วยสัญญะที่เกิดจากการจําลอง (simulation) จากแบบจําลองของความจริง  ด้วยศักยภาพในการ
ผลิตซ้ําได้อย่างไม่จํากัด  อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทําให้สังคมในยุคน้ีต้องกลายเป็น
สังคมล้ําจริง (hyperreal) ที่ไม่มีการสร้างสิ่งที่แปลกใหม่ เพียงแต่นําสิ่งเดิม ๆ มาผสมผสานหรือ
ดัดแปลง จนกลายเป็นสิ่งที่ครอบงําและมีอํานาจเหนือมนุษย์  โบดริยาร์ดยังช้ีให้เห็นว่าสิ่งที่มีบทบาท
สําคัญในการสร้างความเป็นจริงจําลองขึ้นมาแทนความจริง ก็คือ สื่อมวลชน โดยเฉพาะโทรทัศน์    
สื่อโทรทัศน์และสื่อมวลชนประเภทอ่ืน รวมท้ังอินเทอร์เน็ตมีบทบาทสําคัญในการแพร่กระจายข้อมูล
ข่าวสารไปในพ้ืนที่ต่าง ๆ และเข้าสู่การรับรู้ของผู้ชม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารปริมาณมากมาย
มหาศาล ทําให้ข้อมูลข่าวสารกลายเป็นความจําเป็นของคนในสังคมร่วมสมัย เน่ืองจากคนรู้สึกว่าไม่ได้
เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของสังคม (desocialised) หรือ “ไร้สังคม”  (asocial) หากไม่เสพข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อ9  

ภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ ถือว่าได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีของโบดริยาร์ดอย่างมาก 
ในเชิงของการใช้สภาวะล้ําจริง (hyper reality) ทาแรนติโน่เล่นกับความคิดน้ี โดยการผสมผสาน
ข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ และสัญญะแทนความจริง โดยการสร้างสรรค์และผสมผสานความจริงในรูปแบบ
ของเขาเอง ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

                                                            
7ฐานชน จันทร์เรือง และสิตางค์ เจริญวงศ์, ปรัชญาในภาพยนตร์, อ้างแล้ว, หน้า 27.  
8เร่ืองเดียวกัน. 
9จันทนี เจริญศรี, โพสต์โมเดิร์นกับสังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์วิภาษา, 2545), หน้า 45.  
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ในภาพยนตร์เรื่อง Inglourious Basterds เป็นตัวอย่างที่สามารถอธิบายได้ถึงสภาวะล้ํา
จริงในภาพยนตร์ของทาแรนติโน่ ภาพยนตร์เรื่องน้ีกล่าวถึงเหตุการณ์ของโลกในช่วงปี ค.ศ. 1940 
อ้างอิงจากประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 ที่กลุ่มนาซีเยอรมันเข้ายึดครองฝร่ังเศส  เป็น
ภาพยนตร์ที่มุ่งเน้นให้เห็นวงจรชีวิต ชาตินิยม และความคลุมเครือทางจริยธรรม ในภาพยนตร์เรื่องน้ี 
ทาแรนติโน่ได้จงใจบิดเบือนประวัติศาสตร์โลก โดยการเปลี่ยนตอนจบของภาพยนตร์ให้ฮิตเลอร์ ผู้นํา
เผด็จการ ต้นตอแห่งการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุชาวยิวต้องจบชีวิตลงด้วยนํ้ามือของชาวยิวกลุ่มหน่ึงที่มีความ
โกรธแค้น ซึ่งประเด็นน้ีสะท้อนถึงสภาวะล้ําจริงที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ของเขาได้เป็นอย่างดี ที่แม้จะไม่
ตรงตามประวัติศาสตร์จริงที่เกิดขึ้น แต่ทาแรนติโน่ก็สามารถทะลายกําแพงน้ันลง แล้วก้าวข้ามโลก
แห่งความจริงมาสู่โลกแห่งสภาวะล้ําจริง และทําให้ผู้ชมเช่ือและรู้สึกคล้อยตามไปกับเร่ืองราวใน
ภาพยนตร์ได้  อีกทั้งการสื่อให้เห็นภาพความรุนแรงทางกายภาพ (Physical Violence) ใน
ภาพยนตร์แต่ละเรื่องของทาแรนติโน่  ที่มักจะมีลักษณะมากเกินกว่าความเป็นจริง ด้วยภาพเลือดที่พุ่ง
ออกมาจากอวัยวะราวกับมิใช่เลือดจริง ๆ และถูกนําเสนอให้ดูนองเนืองมากจนเกินปกติวิสัย เช่น ใน
ภาพยนตร์เรื่อง Kill Bill Vol.1  ฉากการชุมนุมของกลุ่มยากูซ่า ซึ่งมีโอเรน อิชิอิ เป็นหัวหน้า ใน
ระหว่างการชุมนุมมีสมาชิกคนหน่ึงเกิดเห็นต่างและแสดงท่าทีไม่พอใจขึ้นมา โอเรน อิชิอิ จึงเดินเข้าไป
หาพร้อมชักดาบฟันคอผู้น้ันจนคอขาดกระเด็นเห็นเลือดฉีดพุ่งออกมาเป็นสายอย่างแรงราวกับนํ้าพุ ใน
ปริมาณที่มากเกินกว่าความเป็นจริง เป็นต้น ก็เป็นการใช้เลือดเป็นสัญญะของความรุนแรง จนสัญญะ
น้ันเป็นจริงย่ิงกว่าความจริง ทําให้ผู้ชมเห็นถึงความรุนแรงมากย่ิงขึ้น สภาวะล้ําจริงเหล่าน้ีใน
ภาพยนตร์ของทาแรนติโน่จึงช่วยผสานโลกของความจริงและโลกของจินตนาการให้สมานกัน ทําให้
ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมในเรื่องราวท่ีได้สัมผัสรับรู้ในขณะนั้น  ซึ่งความรุนแรงในสภาวะที่เกินจริงเช่นน้ี
สามารถพบได้ในภาพยนตร์ทุกเรื่องของทาแรนติโน่  ในระดับมากน้อยแตกต่างกันไป 
 สรุปว่า สําหรับแนวคิดของฌอง โบดริยาร์ด คนในโลกสมัยใหม่มิได้ใช้ชีวิตแบบเผชิญหน้า
กับความจริงในโลกแห่งความเป็นจริง หากแต่คนกําลังใช้ชีวิตบนภาวะเสมือนจริงตามแต่ที่ภาพจําลอง
กําหนดและวางตัว เสมือนเป็นต้นแบบเท่าน้ัน ภาพจําลองเหตุการณ์ทําหน้าที่เป็นเพียงความเสมือน
จริงซึ่งไม่สอดคล้องเท่าใดนักกับความจริง หากแต่ภาพจําลองเหตุการณ์ กําลังผลิตซ้ํา ตอกยํ้า และ
หมุนเวียนภาพลักษณ์และความรู้สึกนึกคิดให้กับผู้ชม จนผู้ชมเกิดความเคลิบเคลิ้มหลงเช่ือในภาพที่ถูก
สร้างขึ้น กลายมาเป็นสิ่งครอบงําทางสังคมได้ในที่สุด อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และ
สื่อมวลชนที่มีบทบาทสําคัญอย่างย่ิง เมื่อความจริงถูกสร้างขึ้นมาใหม่กลายเป็นความจริงเสมือน     
จึงนําพาให้เราเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า สภาวะล้ําจริง (hyper reality) ที่มนุษย์เราไม่สามารถแยกแยะ
โลกความจริงกับโลกเสมือนหรือโลกแฟนตาซีได้  เช่นเดียวกับความรุนแรงในโลกภาพยนตร์ของ
ทาแรนติโน่ที่ถูกประดิษฐ์สร้างให้เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําแล้วจนผู้ชมเกิดความเช่ือและคล้อยตามไปในวิถี
แห่งความรุนแรงในแบบฉบับของเขา 
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3.4  หลักศาสนาเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ของเควนติน  ทาแรนติโน่ 
3.4.1 แนวคิดจากคริสต์ศาสนา 

กิเลสและตัณหาของมนุษย์ 
พระเยซูทรงสอนเรื่องกิเลสและตัณหาของมนุษย์ว่ามาจากใจของมนุษย์เอง ดังความ

ตอนหนึ่งที่วิจารณ์ฟารีสีและผู้ที่ปฏิบัติตามกฎแต่เพียงภายนอก และคิดว่าตนเองน้ันบริสุทธ์ิแล้ว แต่
ยังมีบาปในใจอีกมากมายว่า “สิ่งใด ๆ ที่เข้าไปในปากก็ลงไปในท้อง แล้วก็ถ่ายออกลงส้วมไป แต่สิ่งที่
ออกมาจากปากก็ออกมาจากใจ สิ่งน้ันแหละทําให้มนุษย์เป็นมลทิน ความคิดช่ัวร้าย การฆ่าคน การ
ผิดผัวผิดเมีย การล่วงประเวณี การลักขโมย การเป็นพยานเท็จ การใส่ร้าย ก็ออกมาจากใจ สิ่งเหล่าน้ี
แหละที่ทําให้มนุษย์เป็นมลทิน”10 และเมื่อมนุษย์มีความอยากที่ไม่รู้อ่ิม ความอยากเหล่าน้ีผลักดันให้
แสวงหาสิ่งที่ผิดกฎของพระเจ้า บัญญัติ 10 ประการแสดงให้เห็นว่า บาปสําคัญของมนุษย์เกิดจาก
ความบาปทั้งหลาย และเกิดจากความเห็นแก่ตัวของมนุษย์เอง มนุษย์ไม่รู้ความพอดี11  “อย่า
ปรารถนาของโอชะของท่าน เพราะมันเป็นอาหารที่หลอกลวง อย่าทํางานเพื่อเห็นแก่ทรัพย์ศฤงคาร 
จงฉลาดพอที่จะยับย้ังไว้ เจ้าจะเพ่งตาของเจ้าอยู่ที่ของอนิจจังหรือ เพราะทรัพย์สมบัติมีปีกแน่นอน
ทีเดียว มันจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนนกอินทรี”12  

เชิดชัย เลิศวิจิตรเลขา (2548, หน้า 251-252) กล่าวถึงประเภทของบาปท่ี
เก่ียวข้องกับความรุนแรง คือ บาปที่ทําให้ตาย (Moral sin) และบาปเบา (Venial sin) บาปท่ีทําให้
ตาย คือ บาปท่ีผู้กระทํามีความรู้สึกถึงความจริงในบาปที่ตนน้ันได้กระทํา และกระทําด้วยความต้ังใจ
และเต็มใจ13 ซึ่งเรียกร้องว่าเป็นการกระทําที่มาจากเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของตนเอง และมีความผิดใน
ข้อหนัก เช่น การฆ่าชีวิตผู้บริสุทธ์ิหรือการผิดประเวณี ซึ่งเป็นบาปที่ผู้กระทําต้องรับผิดชอบอย่าง
เต็มที่ เพราะเป็นการกระทําที่เก่ียวข้องกับการกําหนดชีวิตของตนเองว่าจะเลือกมีความสัมพันธ์กับ
พระเจ้า หรือเลือกที่จะตัดความสัมพันธ์กับพระองค์  ส่วนบาปเบาเป็นบาปในเชิงเปรียบเทียบ คือ 
บาปหรือการตัดสินใจเลือกกระทําผิดทางศีลธรรม ที่ไม่ได้เป็นการกระทําที่ออกมาจากการเลือกขั้น
พ้ืนฐานหรือเป็นบาปที่ออกมาจากการเป็นมนุษย์โดยตรง ที่มนุษย์ตัดตัวเองออกจากความสัมพันธ์กับ
พระเจ้าอย่างสิ้นเชิง บาปเบามักเป็นการกระทําผิดด้านศีลธรรมท่ีขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหน่ึง 
3 ประการ เช่น ผู้กระทําอาจไม่รู้ไม่เข้าใจถึงความจริงในสิ่งที่ตนเองกําลังกระทํา ไม่มีเสรีภาพอย่าง
เต็มที่หรือเต็มใจกระทํา และเป็นการกระทําผิดในเรื่องเล็กน้อย เช่น การพูดปด การนินทาว่าร้าย เป็น

                                                            
10มธ.15/9.    
11เสรี พงศ์พิศ, ศาสนาคริสต์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เอดิสัน, 2539), หน้า 174.  
12สภษ. 23/3-5. 
13เชิดชัย เลิศวิจิตรเลขา, คริสตจริยศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน, (กรุงเทพมหานคร : แผนกการพิมพ์โรงเรียนดอน

บอสโก, 2548), หน้า 251-252. 
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ต้น ตัวอย่างเช่น การทําแท้งซึ่งเป็นการกระทําที่มีความผิดหนัก อาจเป็นเพียงบาปเบา ถ้าผู้ที่กระทํา
อยู่ในภาวะที่สับสนหรือไม่รู้ตัวว่าตนเองกําลังกระทําสิ่งใดลงไป ถูกบังคับจากผู้อ่ืนไม่ว่าเป็นการบังคับ
ทางตรงหรือทางอ้อม14 เป็นต้น  

ตัวละครแต่ละตัวในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ ก็คือภาพสะท้อนให้เห็นถึง
กิเลสและตัณหาที่มีแฝงฝังอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน และรอวันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ชัดผ่านทาง
พฤติกรรมของแต่ละบุคคล เมื่อได้รับแรงบีบคั้นจากภายนอกมาโน้มนํา ดังที่เซนต์ยาขอบกล่าวว่า 
“เมื่อกิเลสและตัณหาของตนเองล่อและชักนําให้กระทําตาม ครั้นตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดบาป 
และเมื่อบาปเจริญเต็มที่ก็นําไปสู่ความตาย”  

ในภาพยนตร์ของเควนติน สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ตัวละครท้ังหลายต้องเผชิญก็เป็น
โลกจําลองที่แสดงให้เห็นความเป็นจริงว่า โลกและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาล้วนแต่ล่อลวงให้
มนุษย์ตกอยู่ในบาปได้ด้วยกันทั้งสิ้น เช่นการวิพากษ์สังคมบริโภคนิยมในภาพยนตร์ของเขาหลาย ๆ 
เรื่อง ว่าลัทธิบริโภคนิยมมักเสนอสนองสิ่งที่ไม่จําเป็นหรือฟุ่มเฟือยมาสนองกิเลสแลตัณหาของผู้คน ทํา
ให้ต้องด้ินรนแสวงหาปัจจัยมาเพ่ือสนองตอบความอยากที่มีมาไม่สิ้นสุด ทําให้มนุษย์หวาดระแวงกัน
และกัน มีความเห็นแก่ตัว เห็นแก่วัตถุมากกว่าจะเช่ือมั่นในความรัก หรือการกล่าวถึงสภาพเง่ือนไข
ของสังคมที่เปิดโอกาสให้ผู้คนใช้เสรีภาพของตนเองไปในทางที่ผิด เป็นต้น ภาพสะท้อนน้ีทําให้เห็นว่า 
สิ่งที่มนุษย์สร้างน้ันแทนที่จะช่วยทําให้ตนเองเข้มแข็งขึ้น กลับทําให้อ่อนแอลงไปมากย่ิงขึ้น และความ
อ่อนแอของมนุษย์แสดงออกเมื่อกระทําบาป ให้ผลเป็นความทุกข์ และผลของบาปน้ันก็คือความตาย  
ดังที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่อดัมและอีวาว่า “บรรดาผลไม้ทุกอย่างในสวนน้ีเจ้ากินได้ทั้งหมด เว้นแต่
ต้นไม้แห่งความสํานึกในความดีและความช่ัว ผลของต้นไม้น้ันอย่ากิน เพราะในวันใดที่เจ้าขืนกิน   เจ้า
ต้องตายแน่” (ปฐก. 2:20)  บทสรุปในหนังเควนตินจึงมักจบลงด้วยหายนะและความสูญเสียของฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึงเสมอ หลังจากที่มนุษย์อ่อนแอและมิอาจทานทนกับกิเลสและตัณหาที่เร่งเร้าภายในใจ
ตนเองได้ สุดท้ายต้องจํานนต่อความช่ัว กระทําความผิดบาปเพ่ือสนองกิเลสตัณหา ยอมแม้กระทั่ง
เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ ทําลายมิตรภาพ (friendship) ที่พระเจ้าทรงประธานมาให้  ใช้ความรุนแรง
ทําลายกันและกันไม่มีสิ้นสุด เพ่ือความอยู่รอดหรือเพียงเพ่ือสนองความต้องการบางประการของตน 
เพราะสนใจแต่ความสุขและความเพลิดเพลินทางกาย (worldly pleasure) มากกว่าคุณค่าของ
ความสุขนิรันดร์ (everlasting bliss) ที่จับต้องไม่ได้ 

2. ทาสและการปลดปล่อย 
แก่นเร่ืองเก่ียวกับทาสและความเป็นไทท่ีปรากฏอยู่ใน Exodus หนังสือเล่มที่สอง

ของภาคพันธะสัญญาเดิม ที่ว่าด้วยเรื่องของการปลดแอกชาวยิวให้พ้นจากความเป็นทาสของอียิปต์ 

                                                            
14สุพมิตรา วรพงศ์พิเชษฐ, “การสร้างสุนทรียภาพแห่งความรุนแรงในภาพยนตร์ของมิชาเอล  

ฮาเนเคอ”, วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย), 2554, หน้า 20. 



70 

โดยมีโมเสสเป็นผู้นําพาทาสเหล่าน้ันไปสู่อิสรภาพ มีความคล้ายคลึงกับแนวคิดที่ทาแรนติโน่นําเสนอ
ในภาพยนตร์เรื่อง Django ที่ว่าด้วยเรื่องราวของ Django (Jamie Foxx) ทาสผิวดําที่พยายามติดตาม
ช่วยเหลือ Broomhilda (Kerry Washington) ภรรยาของเขาให้รอดพ้นจากการเป็นทาสภายใต้การ
ครอบครองของ Calvin Candie (Leonardo DiCaprio) ผู้มั่งคั่งในเมืองมิสซิสซิปปี เศรษฐีที่ชอบ  
เอารัดเอาเปรียบและย่ํายีทารุณคนผิวดําราวกับมิใช่มนุษย์  และในเร่ือง Inglourious Basterds      
ที่ปรากฏให้เห็นวีรกรรมการปลดแอกชาวยิวให้พ้นจากการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุโดยคนสองกลุ่ม คือ 
Shosanna Dreyfus (Melanie Laurent)  และแก๊ง The Basterds ภายใต้การนําของร้อยโท Aldo 
Raine (Brad Pitt)  ที่พยายามจะวางแผนลอบสังหารฮิตเลอร์ให้ได้ เพ่ือเป็นการปลดแอกชาวยิวทุก
คนให้รอดพ้นจากการถูกกระทํายํ่ายีด้วยอํานาจอันไม่เป็นธรรม ซึ่งถือเป็นการต่อสู้เพ่ือปลดปล่อยกลุ่ม
ชนของตนเองจากเครื่องพันธนาการทางสังคมและการเมืองเทียบเคียงได้กับโมเสสท่ีปลดปล่อยทาส
ชาวยิวให้รอดพ้นจากการกระทําที่ไม่เป็นธรรมในอียิปต์ 

นอกจากเร่ืองของทาสและการปลดปล่อยที่ปรากฏในภาพยนตร์ของเควนตินอย่าง
ตรงไปตรงมาแล้วน้ัน เควนตินยังสะท้อนให้เห็นในประเด็นที่ว่า มนุษย์เราล้วนตกเป็นทาสโดยไม่รู้ตัว 
และเมื่อตกเป็นทาสของสิ่งใดแล้วก็ยากจะหลุดพ้นได้ ดังเช่น ตัวละครเดอะไบร์ด จากเร่ือง Kill Bill ที่
ตกเป็นทาสของความแค้น และพยายามจะปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากความค่ังแค้นที่มีต่อบิล ด้วย
การใช้ทั้งชีวิตที่เหลืออยู่ตามล้างแค้นผู้ที่กระทําต่อเธออย่างไม่มีวันลดละ  ไม่ต่างจาก โชแชนน่า จาก
เรื่อง Inglourious Basterds ที่แค้นพวกนาซีจนต้องพยายามหาวิธีลอบสังหารฮิตเลอร์ให้ได้ แม้
สุดท้ายตนเองจะต้องจบชีวิตจากการกระทําน้ันด้วยก็ตาม หรือแม้กระทั้งตัวละครสตันแมนไมค์ ใน
เรื่อง Death Proof ผู้ตกเป็นทาสของความแค้นที่ไม่ทราบสาเหตุ ทําให้เขากลายเป็นฆาตกรโรคจิตที่
ขับรถตระเวนหาเหย่ือที่เป็นกลุ่มนักเที่ยวสาวแสบ แล้วฆาตกรรมพวกเธออย่างทารุณโดยการขับรถไล่
ชนรถของเหย่ือจนกว่าจะเสียชีวิตทั้ง ๆ ที่ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน และตัวของเขาเองก็เจ็บ
หนักเช่นกัน   

ในภาพยนตร์เรื่อง Django Unchained ตัวละครอย่าง Django (Jamie Foxx) ทาสผิวดํา
ก็ตกเป็นทาสของความแค้นและความเกลียดชังคนผิวขาว เพราะเขาน้ันเคยเป็นทาสและถูกกดขี่ข่ม
เหงจากคนผิวขาว อีกทั้งภรรยาของเขาก็ถูกขายให้แก่นายทาสอีกคนทําให้ทั้งสองต้องพลัดพรากกัน    
เขาจึงต้องออกตามหาภรรยาเพ่ือช่วยเหลือเธอ และล้างแค้นบรรดาพวกคนช่ัว  ส่วนตัวละครคนผิวดํา
อีกตัวหน่ึงอย่าง Stephen (Samuel L. Jackson) ทาสผิวดําผู้ได้รับความไว้วางใจจาก Calvin 
Candie (Leonardo DiCaprio) นายทาสคนผิวขาว ทําให้เขาได้รับอภิสิทธ์ิให้มีอํานาจเหนือทาสคน
อ่ืน ๆ เขาจึงมีความคิดไม่ต่างจากพวกคนผิวขาว และเหยียดคนผิวดําด้วยกันเอง  และกระทํายํ่ายีคน
ผิวดําด้วยกันอย่างขาดความเห็นใจไร้ซึ่งความปรานี น้ีเป็นตัวอย่างของคนที่ตกเป็นทาสให้กับระบอบ
ความคิดของสังคมที่เกลียดชังคนผิวดํา คิดว่าการเป็นคนผิวดําอย่างที่ตนเป็นอยู่ช่างไร้ค่า แต่การได้
เป็นคนผิวขาว แม้เพียงทางความคิดและการกระทํา ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างย่ิงแล้ว เป็นต้น   
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ด้วยเหตุน้ี จะเห็นได้ว่า เควนติน ทาแรนติโนมีการเสนอภาพของตัวละครที่ต่างก็ตกเป็น
ทาสของบางสิ่งบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทาสของวัตถุ ทาสของความแค้น ทาสของความเกลียดชัง ทาส
ของความคิดความเช่ือ ทาสของความงมงายในระบอบทางการเมือง ฯลฯ แต่ที่ร้ายที่สุดก็คือ ทุกคน
ต่างตกเป็นทาสโดยไม่รู้ตัว แลเมื่อไม่รู้ตัวก็ยากที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้ เมื่อเวลาผ่านไป
นานเข้าก็กลายเป็นความเคยชินในพันธนาการน้ัน เช่นเดียวกับทาสชาวยิวในตอนที่โมเสสพาอพยพ
ออกจากอียิปต์เพ่ือไปยังดินแดนที่พระเจ้าสัญญาไว้ แล้วกองทัพของทหารอียิปต์ตามมาทัน บรรดา
ทาสต่างก็พากันหวาดกลัว ไม่แน่ใจในความปลอดภัย จนคิดท้อแท้ คร่ําครวญออกมาว่า การอยู่เป็น
ทาสน้ันยังดีกว่าต้องมาตายกลางทะเลทราย ข้อน้ีแสดงให้เห็นผลของการเป็นทาสว่าทําให้ไม่มีความ
อดทนพอเจออุปสรรคก็ไม่รู้จะรับมืออย่างไร เหตุเพราะไร้ความคิดอ่านของตนเอง และเคยชินกับการ
รับคําสั่งเพียงอย่างเดียว  

3.4.2 แนวคิดจากพุทธปรัชญาเถรวาท  
ในพระพุทธศาสนามีหลักพุทธธรรมที่สําคัญหมวดหนึ่ง ที่กล่าวถึงลักษณะพ้ืนเพนิสัยของ

มนุษย์ที่แตกต่างกันไปน้ันคือจริต 6 ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าหลักพุทธธรรมข้อน้ีสามารถนํามาอธิบายลักษณะ
ของตัวละคร (character) ที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ได้ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2545) ให้ความหมายว่า จริต หรือ จริยา 6 คือ ความ
ประพฤติปกติ, ความประพฤติซึ่งหนักไปทางใดทางหน่ึง อันเป็นปกติประจําอยู่ในสันดาน, พ้ืนเพของ
จิต, อุปนิสัย, พ้ืนนิสัย, แบบหรือประเภทใหญ่ ๆ แห่งพฤติกรรมของคน  แบ่งออกเป็น 6 ประเภท 
ได้แก่ 1. ราคจริต คือ ผู้มีราคะเป็นความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางรักสวยรักงาม   
2. โทสจริต คือ ผู้มีโทสะเป็นความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางใจร้อนหงุดหงิด  3. โมหจริต 
คือ ผู้มีโมหะเป็นความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางเขลา เหงาซึมเง่ืองงง งมงาย  4. สัทธาจริต 
คือ ผู้มีศรัทธาเป็นความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางมีจิตซาบซึ้ง ช่ืนบาน น้อมใจเลื่อมใส
โดยง่าย  5. พุทธิจริต หรือ ญาณจริต คือ ผู้มีความรู้เป็นความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปในทาง
ใช้ความคิดพิจารณา  6. วิตกจริต คือ ผู้มีวิตกเป็นความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางนึกคิดจับ
จดฟุ้งซ่าน15   

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ. ดร. (2558, หน้า 22-23) ให้ความหมายของจริตทั้ง 6 
ประเภทไว้ ดังน้ีคือ 

1. ราคจริต หมายถึง คนที่มีนิสัยหนักแน่นไปทางรักสวยรักงาม มีระเบียบเรียบร้อย 
อาการที่แสดงออกมักจะสุภาพอ่อนน้อม มีความติดใจเย่ือใยได้กับทุกสิ่ง ไม่เบ่ือหน่ายอะไรง่ายแม้จะ
เป็นเรื่องน่าเบ่ือสําหรับคนที่มีจริตแบบอ่ืน  
                                                            

15พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี 11, 
(กรุงเทพมหานคร  : สหธรรมิก, 2545), หน้า 225. 
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2. โทสจริต หมายถึง คนที่มีนิสัยไปในทางโกรธ ฉุนเฉียว หงุดหงิดอะไรได้ง่าย ๆ มักโมโห
ร้าย ขาดเหตุผล แต่ตัวเขาก็มักจะอ้างว่าเขามีเหตุผล เรื่องที่ไม่น่าโกรธก็โกรธ เรื่องที่น่าจะให้อภัยกัน
ได้ก็ไม่ให้อภัย 

3. โมหจริต หมายถึง คนที่มีนิสัยหนักไปในทางโง่เขลา ยึดมั่นถือมั่นจนเกินเหตุ ไม่รู้จัก  
การปล่อยวาง แม้จะเป็นเรื่องไม่มีสาระก็ยังนํามาเก็บไว้ในใจตนเอง มักจะคิดว่าตนเองเท่าน้ันถูกเสมอ 
ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเขาจะถูกหรือผิดเป็นไปได้ทั้งน้ัน 

4. สัทธาจริต หมายถึง คนที่มีนิสัยหนักไปในทางเช่ือต่ออะไรง่าย ๆ ซึ่งเรื่องที่เช่ือน้ันอาจ
ถูกหรือผิดก็ได้ คนสามารถชักชวนได้ไม่ยากทั้งในด้านดีหรือไม่ดี แต่ถ้าเช่ืออะไรอย่างปักใจแล้วก็จะ
ถอนได้ยากเช่นกัน อาจจะถูกคนอ่ืนหลอกได้ง่าย 

5. พุทธิจริต หมายถึง คนที่มีนิสัยหนักไปในทางมีเหตุผลเป็นเคร่ืองประกอบในการ
ตัดสินใจที่จะทําหรือจะพูด หรือแม้แต่จะคิดเสมอ ทําหรือพูดทุกอย่างแบบมีหลักการ รู้จักการผ่อนสั้น
ผ่อนยาว รู้จักการให้อภัยแก่คนที่หลงผิดแล้วกลับตัวได้ รู้จักว่าทุกคนมีนิสัยมีการกระทํามีคําพูดที่ไม่
เหมือนกัน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการท่ีทุกคนมีกรรมเป็นของตน  มาจากกําเนิดภพชาติที่ต่างกัน และพร้อม
ที่จะแนะนํา พร้อมที่จะให้อภัย  

6. ตักกจริตหรือวิตกจริต หมายถึง คนที่มีนิสัยหนักไปทางคิดมาก คิดยํ้า ๆ อยู่แต่เรื่องเดิม 
ซึ่งเรื่องที่คิดนั้นอาจจะถูกหรือผิดก็เป็นไปได้ แต่คนจริตแบบน้ีมักจะคิดมากเกินความจําเป็น อาจจะ
จัดอยู่ในประเภทคนฟุ้งซ่าน16   

มนุษย์ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสัญชาติ ทุกศาสนาย่อมมีจริต 6 น้ีเหมือนกันทั้งหมด        
สุดแล้วแต่ใครจะมีจริตเป็นแบบไหน จริตทั้ง 6 น้ี มนุษย์คนเดียวอาจมีครบทั้ง 6 ก็ได้ แต่เมื่อมีจริตใด
มากกว่ารุนแรงกว่า ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้น้ันได้มากกว่า เมื่อพิจารณาลักษณะของจริตทั้ง 6 
แบบแล้วจะเห็นได้ว่า จากเน้ือหาในภาพยนตร์ของทาแรนติโน่ที่ส่วนใหญ่มีแก่นเรื่องเก่ียวกับการ    
แก้แค้นและการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา จึงส่งผลให้ตัวละครเอกที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์น้ันมี
ลักษณะ (character) ชัดเจนว่าเป็นผู้มีจริตแบบโทสจริต และโมหจริต ส่วนจริตแบบอ่ืน ๆ ก็พบว่ามี
ปรากฏให้เห็นอยู่ด้วยเช่นกัน ทว่าไม่โดดเด่นเท่าตัวละครแบบโทสจริต และโมหจริต ซึ่งพบว่ามีอยู่ใน
ภาพยนตร์ทุกเรื่องของเควนติน ทาแรนติโน่  

สําหรับการฝึกฝนตนสําหรับคนแต่ละจริต ในคัมภีร์วิมุตติมรรค คัมภีร์วิสุทธิมรรคและ
คัมภีร์อภิธรรมมัตถสังคหะ ได้กล่าวอธิบายขยายความเพ่ิมเติมเก่ียวกับกรรมฐานที่เหมาะกับจริตทั้ง 6 

                                                            
16พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร., กรรมฐานเบื้องต้น, (นครปฐม : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558), 

หน้า 22-23. 
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โดยอาศัยเค้าโครงจากหลักฐานในพระไตรปิฎก โดยเน้นในแนวทางของการเจริญสมถกรรมฐาน 40
ประการเป็นหลักเช่นเดียวกัน ซึ่งพอจะสรุปเรื่องของจริต 6 ประเภทกับการปฏิบัติธรรมได้ดังน้ี17      

1) กรรมฐานที่เหมาะกับคนราคจริต ในพระไตรปิฎกพระสารีบุตรได้กล่าวยกย่องพุทธคุณ
ของพระผู้มีพระภาคว่า พระผู้มีพระภาคย่อมตรัสอสุภกถาแก่ บุคคลราคจริต ซึ่งอสุภ คือการพิจารณา
ซากศพอันมีลักษณะ 10 อย่าง พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า การเจริญอสุภะสามารถกําจัดราคะความ
กําหนัดยินดีได้ โดยการพิจารณาเห็นสังขารธรรมทั้งปวงไม่ใช่สิ่งสวยงาม จึงพึงเจริญอสุภะเพ่ือละ
ราคะ ในคัมภีร์วิมุตติมรรค ได้อาศัยเค้าโครงจากพระไตรปิฎกดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นมาอธิบายขยาย
ความเพ่ิมเติมเร่ืองของกรรมฐานที่ควรเจริญและควรงดเว้นสําหรับคนราคะจริตไว้ คือ บุคคลราคจริต 
ผู้มีอินทรีย์อ่อนควรเจริญอสุภะสัญญา 10 เพ่ือข่มราคะ และกายคตาสติ ไม่ควรเจริญอัปปมัญญา 4 
เพราะนิมิตของอัปปมัญญาเป็นสิ่งงดงาม ส่วนในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและคัมภีร์อภิธรรมมัตถสังคหะ 
กล่าวถึงกรรมฐานที่เหมาะกับราคจริตว่า คนราคจริต เหมาะกับกรรมฐาน 11 ประการ คือ อสุภ 10 
และกายคตาสติ 1  

2) กรรมฐานที่เหมาะกับคนโทสจริต ในพระไตรปิฎก  พระสารีบุตรได้กล่าวยกย่อง
พุทธคุณของพระผู้มีพระภาคว่า พระผู้มีพระภาคย่อมตรัสการเจริญเมตตาแก่บุคคลโทสจริต  ในคัมภีร์
วิมุตติมรรค ได้อาศัยเค้าโครงจากพระไตรปิฎกดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นมาอธิบายขยายความเพ่ิมเติม
เรื่องของกรรมฐานที่ควรเจริญและควรงดเว้นสําหรับคนโทสจริตไว้ คือ บุคคลโทสจริต ผู้มีอินทรีย์อ่อน
ควรเจริญอัปมัญญา 4 เพราะจะข่มโทสะได้ หรือวัณณกสิณ เพราะจิตน้อมไปในกัมมัฏฐานน้ัน ผู้มี
อินทรีย์แก่กล้าควรปฏิบัติอายตนะพิเศษ (อรูปกรรมฐาน) แต่ไม่ควรเจริญอสุภสัญญา 10 เพราะจะ
เกิดปฏิฆสัญญา ส่วนในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและคัมภีร์อภิธรรมมัตถสังคหะ กล่าวถึงกรรมฐานที่เหมาะ
กับบุคคลโทสจริตว่า บุคคลโทสจริตเหมาะกับกรรมฐาน 8 ประการ คือ พรหมวิหาร 4 และ วรรณ
กสิณ 4 (อันมีกสิณสีเขียว เหลือง แดง ขาว )  

3) กรรมฐานที่เหมาะกับคนโมหจริต ในพระไตรปิฎก มีปรากฏรายละเอียดว่า พระผู้มี 
พระภาค ย่อมทรงแนะนําบุคคลโมหจริตให้ดํารงอยู่ในการเล่าเรียน การไต่ถาม การฟังธรรมตามกาล 
การสนทนาธรรมตามกาล การอยู่ร่วมกับครู ในคัมภีร์วิมุตติมรรค ได้อาศัยเค้าโครงจากพระไตรปิฎก
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นมาอธิบายขยายความเพ่ิมเติมเร่ืองของกรรมฐานที่ควรเจริญและควรงดเว้น
สําหรับคนโมหจริตไว้ คือ บุคคลโมหจริต ผู้ไม่มีอินทรีย์ เป็นผู้ยังไม่ได้สั่งสมอบรมปัญญาด้วย
การศึกษา ยังไม่ควรปฏิบัติกัมมัฏฐาน ควรทําการศึกษาพระธรรม ฟังธรรมตามกาล ควรอยู่กับ
อาจารย์เพ่ือสั่งสมปัญญาและอาจารย์พึงมอบกรรมฐานให้ภายหลังสักหน่ึงประการ และเห็นว่า    
มรณสติ และจตุธาตุววัฏฐานเหมาะสมเป็นพิเศษ อีกประการหน่ึงบุคคลโมหจริตมีอินทรีย์อ่อน ควร
                                                            

17พระศรศักด์ิ สงฺวโร (แสงธง), “การวิเคราะห์จริต 6 กับการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2556, หน้า 54. 
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ปฏิบัติอานาปานสติ ส่วนในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและคัมภีร์อภิธรรมมัตถสังคหะ กล่าวถึงกรรมฐานที่
เหมาะกับบุคคลโมหจริตว่าคือ การเจริญอานาปานสติ  และการเพ่งกสินขนาดใหญ่กว่าขันโอจนถึง
จานข้าว  

4) กรรมฐานที่เหมาะกับคนสัทธาจริต ในพระไตรปิฎก มีปรากฏรายละเอียดว่า            
พระผู้มีพระภาค ย่อมทรงตรัสบอกนิมิตที่น่าเลื่อมใสความตรัสรู้ชอบของพระพุทธเจ้า ความเป็นธรรม
ดีแห่งพระธรรม การปฏิบัติชอบของพระสงฆ์ และศีลของตนแก่บุคคลสัทธาจริต ในคัมภีร์วิมุตติมรรค 
ได้อาศัยเค้าโครงจากพระไตรปิฎกดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นมาอธิบายขยายความเพ่ิมเติมเรื่องของ
กรรมฐานท่ีควรเจริญและควรงดเว้นสําหรับคนสัทธาจริตไว้ คือ บุคคลสัทธาจริตผู้มีอินทรีย์แก่กล้า 
ควรปฏิบัติอนุสสติ 6 เริ่มด้วยพุทธานุสติ ส่วนในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและคัมภีร์อภิธรรมมัตถสังคหะ 
กล่าวถึงกรรมฐานที่เหมาะกับบุคคลสัทธาจริตว่า บุคคลสัทธาจริตเหมาะกับ อนุสสติ 6 คือ          
พุทธานุสติ ธรรมานุสติ สังฆานุสติ สีลานุสติ จาคานุสติและเทวตานุสติ ซึ่งสอดคล้องกับที่กล่าวไว้ใน
คัมภีร์วิมุตติมรรค  

5) กรรมฐานท่ีเหมาะกับคนพุทธิจริต ในพระไตรปิฎก มีปรากฏรายละเอียดว่า พระผู้มี
พระภาค ย่อมทรงตรัสบอกนิมิตแห่งวิปัสสนา มีอาการไม่เที่ยง มีอาการเป็นทุกข์ มีอาการเป็นอนัตตา
แก่บุคคลญาณจริต ในคัมภีร์วิมุตติมรรค ได้อาศัยเค้าโครงจากพระไตรปิฎกดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นมา
อธิบายขยายความเพ่ิมเติมเร่ืองของกรรมฐานที่ควรเจริญและควรงดเว้นสําหรับคนพุทธิจริตไว้ คือ 
บุคคลพุทธิจริตควรปฏิบัติ จตุธาตุววัฏฐาน อาหาเรปฏิกูลสัญญา มรณสติ และอุปสมานุสสติ และไม่
ควรถูกห้ามกัมมัฏฐานใด ๆ เลย ส่วนในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและคัมภีร์อภิธรรมมัตถสังคหะ กล่าวถึง
กรรมฐานท่ีเหมาะกับบุคคลพุทธิจริตว่า บุคคลพุทธิจริต เหมาะกับการเจริญมรณสติ อุปมานุสสติ 
จตุววัฏฐาน และอาหาเรปฏิกูลสัญญา ซึ่งตรงกันกับที่กล่าวไว้ในคัมภีร์วิมุตติมรรคทุกประการ  

6) กรรมฐานที่เหมาะกับคนวิตกจริต ในพระไตรปิฎก มีปรากฏรายละเอียดว่า พระผู้มี     
พระภาคย่อมตรัสอานาปานสติแก่บุคคลวิตกจริต ในคัมภีร์วิมุตติมรรค ได้อาศัยเค้าโครงจาก
พระไตรปิฎกดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นมาอธิบายขยายความเพ่ิมเติมเรื่องของกรรมฐานที่ควรเจริญและ
ควรงดเว้นสําหรับคนวิตกจริตไว้ ว่า บุคคลวิตกจริตมีอินทรีย์อ่อน ควรปฏิบัติอานาปานสติ เพราะ
สามารถกําจัดความฟุ้งซ่านได้ ส่วนในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและคัมภีร์อภิธรรมมัตถสังคหะ กล่าวถึง
กรรมฐานที่เหมาะกับบุคคลวิตกจริตว่า บุคคลวิตกจริต เหมาะกับ อานาปานสติ  

กล่าวโดยสรุปในเร่ืองของจริต 6 กับการปฏิบัติธรรมที่ได้แสดงรายละเอียดไว้ในเบ้ืองต้นนั้น 
จะเห็นได้ว่า การกล่าวถึงเร่ืองของจริต 6 จะมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติธรรมที่เป็นเร่ืองของ       
สมถกรรมฐาน  
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3.5 สรุปความรุนแรงในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ 
เควนติน ทาแรนติโน่ เป็นผู้กํากับที่เป็นนักชมภาพยนตร์มาก่อนอย่างต่อเน่ืองยาวนาน และ

ชมภาพยนตร์มาอย่างหลากหลายประเภท ทั้งภาพยนตร์จากฮอลลีวูดและจากฮ่องกง จึงทําให้เขามี
ความรอบรู้เก่ียวกับภาพยนตร์อย่างหลากหลายแบบ ด้วยเหตุน้ี จึงส่งผลให้เขากลายเป็นประพันธกรผู้
เป็นนักผสมผสานตระกูลภาพยนตร์หลากหลายไว้ด้วยกัน ผลงานของเขาแต่ละเรื่องมักมีการนําเสนอ
รูปแบบของภาพยนตร์มากกว่า 1 ตระกูล ตัวอย่างเช่น เรื่อง Plup Fiction ที่เป็นการผสมผสาน
ตระกูลภาพยนตร์ไว้ถึง 3 ตระกูล ได้แก่ ภาพยนตร์แก๊งสเตอร์ ฟิล์มนัวร์  และภาพยนตร์ว่าด้วยการ
ชกมวย หรือ Kill Bill : Vol.1 ที่มีการผสมผสานภาพยนตร์ไว้หลายตระกูลและหลายสัญชาติ ได้แก่  
การนําเสนอท่วงท่าลีลาการต่อสู้ของตัวละครที่เหมือนกับแนวของภาพยนตร์กังฟู  และการต่อสู้ของ
ตัวละครด้วยดาบซามูไร ตามแบบภาพยนตร์ซามูไร การนําเสนอเร่ืองราวของกลุ่มนักฆ่าที่มีบิลล์เป็น
ผู้นํา และแก๊งยากูซ่า ตามแบบของภาพยนตร์แก๊งสเตอร์ และการนําเสนอโครงเร่ืองแบบการแก้แค้น
ตามแนวทางของภาพยนตร์บุกเบิกตะวันตกแบบสปาเกตตี เป็นต้น  

ภาพยนตร์แต่ละเรื่องของเควนติน ทาแรนติโนได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความรุนแรงที่
เขานําเสนอออกมาอย่างกว้างขวาง จนกระทั่งได้รับการยอมรับในวงกว้างว่าเป็นผู้กํากับที่รักการนํา
เลือดและความรุนแรงมาล้อเล่น เขาจึงเป็นผู้มีอิทธิพลในการสร้างภาพยนตร์ในแนวทางน้ีอย่างชัดเจน 
ทาแรนติโน่ได้ประกาศไว้ในปี พ.ศ. 2555 ว่า “ผมชอบภาพยนตร์ที่มีความรุนแรง ผมกําลังบันทึก
ความรู้สึกของผมว่าผมรู้สึกอย่างไรหากไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะและชีวิต”  และยังเคยกล่าว
ด้วยว่าการฉายภาพความรุนแรงในงานของเขานั้น “มันช่างเป็นขยะที่สร้างโดยงาช้าง” เพราะการ
นําเสนอความรุนแรงในภาพยนตร์ของเขาไม่ใช่แค่เพียงปลดปล่อยความรุนแรงที่เน้นแต่ด้านความช่ัว
เท่าน้ัน หากแต่เขาปรารถนาจะนําเสนอประเด็นที่ว่าทุกคนก็ต่างมีด้านมืดภายในตัวเอง ผ่านเคร่ืองมือ
สื่อสารอย่างภาพยนตร์  

เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียด เราจะพบว่าการนําเสนอความรุนแรงในภาพยนตร์ของ
ทาแรนติโน่น้ันอยู่ในระดับที่มากกว่าความเป็นจริง และบางครั้งก็ค่อนข้างเหนือจริงราวกับภาพยนตร์
การ์ตูนก็ว่าได้  ตัวอย่างเช่น ในภาพยนตร์เรื่อง Kill Bill : Vol.1 ในฉากไคลแมกซ์ของเรื่อง ที่
เดอะไบรด์ปะทะกับสมุนของโอเรน จะเห็นได้ว่าเดอะไบรด์ฟันแขนขา ฟันคอ ฟันอวัยวะส่วนต่าง ๆ 
ของลูกสมุนโอเรนขาดกระเด็นกระจัดกระจายไปคนละทาง และมีการเสนอฉากที่เลือดพุ่งออกมาราว
กับนํ้าพุ เป็นต้น  

สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหน่ึงก็คือ ตัวละครเอกแต่ละตัวในภาพยนตร์แต่ละเรื่องของเควนติน
น้ันจะเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาและความพยาบาทอาฆาตอย่างแรงกล้า จนเป็นเหตุให้เกิดการกระทํา
ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันตามมาอย่างดุเดือดและไร้ความปรานีในที่สุด  
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาน้ีทําให้การนําเสนอความรุนแรงในภาพยนตร์ตามวิถีของทาแรนติโน่น้ันมี
ความน่าสนใจที่จะทําการศึกษาเป็นอย่างย่ิง   



 
 

 
บทที่ 4 

วิเคราะห์ความรุนแรง 
ในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ ด้วยหลักปรัชญาและศาสนา 

 
การวิเคราะห์ความรุนแรงในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ ด้วยหลักปรัชญา         

และศาสนาน้ัน ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
4.1 วิเคราะห์ความรุนแรงในภาพยนตร์เรื่อง Killbill Vol.1 ด้วยหลักปรัชญาและศาสนา 
4.2 วิเคราะห์ความรุนแรงในภาพยนตร์เรื่อง Inglourious Basterds ด้วยหลักปรัชญาและ

ศาสนา 
4.3 วิเคราะห์ความรุนแรงในภาพยนตร์เรื่อง The Hateful Eight ด้วยหลักปรัชญา และศาสนา 
4.4 วิเคราะห์ความรุนแรงในภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่อง ด้วยหลักปรัชญาและหลักศาสนา 
4.5 สรุปการวิเคราะห์ความรุนแรงในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ ด้วยหลักปรัชญา

และศาสนา 
  
4.1 วิเคราะห์ความรุนแรงในภาพยนตร์เรื่อง Killbill Vol.1 ด้วยหลักปรัชญาและ
ศาสนา 

1.  วิเคราะห์ความรุนแรงในเชิงกายกรรม 
ความรุนแรงในเชิงกายกรรม คือความรุนแรงที่กระทําออกมาทางกาย ถือเป็นความรุนแรง

อย่างหยาบ เพราะกระทําออกมาทางกายกรรม 3 อย่างคือ  
 1.1 ปาณาติปาต คือ การฆ่าสัตว์ให้ตาย 
 ในภาพยนตร์เรื่อง Killbill Vol.1 เปิดเรื่องมาด้วยภาพตัวละครหลัก คือเดอะไบรด์ใน

ชุดเจ้าสาวนอนจมอยู่ในกองเลือด เธอกําลังหายใจรวยริน สีหน้าและแววตาบอกถึงความเจ็บปวดและ
ทรมานอย่างแสนสาหัสจากร่างกายท่ีบาดเจ็บหนัก เพราะถูกบิลล์ (สามีเก่า) พร้อมด้วยลูกสมุนของ
เขาบุกมาทําลายพิธีแต่งงาน และฆ่าแขกทุกคนในงานอย่างเห้ียมโหด น่ีจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นแห่ง
ความแค้นของเดอะไบรด์ จนนําไปสู่การตามล่าเพ่ือฆ่าล้างแค้นทุกคนที่ทําร้ายเธอ โดยเฉพาะบิลล์
หัวหน้ากลุ่มอสรพิษผู้บงการการฆ่าในครั้งน้ี แต่เรื่องราวหลักใน Killbill Vol.1 ได้แก่ การตามแก้แค้น 
โอเรน อิชิอิ ที่ญี่ปุ่น ส่วนการเผชิญหน้ากับบิลล์น้ันจะปรากฏอยู่ใน Killbill Vol.2 

 ความรุนแรงในเชิงกายกรรมที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องน้ีจึงมีเน้ือหาใจความหลักอยู่ที่
การทําปาณาติปาต คือการฆ่าสัตว์ให้ตาย กล่าวคือ เดอะไบร์ดที่เกิดความพยาบาท และใช้ความ
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พยายามทุกวิถีทางเพ่ือตามหาตัวบิลล์ให้พบ และฆ่าบิลล์ (Kill Bill) ให้ได้ตามความมุ่งมาดปรารถนา  
แต่ก่อนที่จะได้พบกับบิลล์ เธอต้องตามล่าและฆ่าศัตรูคนอ่ืน ๆ ก่อน ซึ่งใน Killbill Vol.1 ก็คือโอเรน อิชิอิ 

 แต่ไม่ใช่เดอะไบร์ดเพียงคนเดียวเท่าน้ันที่ใช้การฆ่าเป็นเคร่ืองมือในการล้างแค้น ตัว
ละครอ่ืน ๆ ที่เป็นผู้ถูกกระทําในภาพยนตร์เรื่องน้ี ต่างก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน
เช่นเดียวกันกับเดอะไบร์ด กล่าวคือ ถ้าฝ่ายหน่ึงใช้ความรุนแรงมา อีกฝ่ายก็พร้อมจะใช้ความรุนแรง
ตอบโต้กลับไปในระดับที่รุนแรงย่ิงกว่า ถ้าฝ่ายหน่ึงใช้การฆ่า อีกฝ่ายหนึ่งก็พร้อมจะฆ่ากลับด้วยวิธีที่
โหดร้ายทารุณย่ิงกว่า  ดังจะเห็นได้จากตอนหน่ึงในภาพยนตร์ที่กล่าวถึงภูมิหลังของตัวละครโอเรน   
อิชิอิ ศัตรูคนแรกที่เดอะไบรด์ตามล้างแค้น  เรื่องราวตอนน้ีจะเล่าถึงปูมหลังของครอบครัวโอเรน อิชิอิ
ว่าเคยถูกพวกแก๊งยากูซ่าบุกเข้ามาฆ่าพ่อและแม่ของเธอในบ้านอย่างเห้ียมโหด และสุดท้ายเหลือเพียง
โอเรน อิชิอิ คนเดียวเท่าน้ันที่รอดชีวิต ต่อมาเมื่อเธอเติบโตขึ้นจึงหาทางล้างแค้นให้ครอบครัว โดยการ
วางแผนใช้อุบายลวงเข้าไปฆ่าหัวหน้าแก๊งยากูซ่าที่กระทํากับครอบครัวของเธอจนสําเร็จ ในขณะที่เธอ
มีอายุเพียง 11 ปีเท่าน้ัน และนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นให้เธอก้าวสู่เส้นทางนักฆ่าอย่างเต็มตัว 

 การเข่นฆ่ากันของตัวละครแต่ละฝ่ายในเรื่องน้ี จึงเต็มเป่ียมไปด้วยจิตที่คิดจะฆ่าอย่าง
แรงกล้ากอรปกับมีความพยายามในการกระทําปาณาติปาตอย่างย่ิงยวดเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายแห่ง
การฆ่าน้ัน  ในภาพยนตร์เรื่องน้ีปรากฏการฆ่าในหลากหลายรูปแบบ ดังน้ีคือ  

 1.  สาหัตถิกประโยค ได้แก่ การฆ่าด้วยมือตนเอง ในเรื่องน้ีจะเห็นได้ว่า เดอะไบร์ดเกิด
ความแค้นบิลล์และคนที่กระทําต่อเธอทุกคน เธอจึงออกตามล่าและฆ่าศัตรูของเธอแต่ละคนด้วย ตัวเธอเอง 

 2.  อาณัตติกประโยค ได้แก่ การสั่งให้คนอ่ืนฆ่า  ในเรื่องน้ีจะเห็นได้จากการที่บิลล์สั่ง
ให้ลูกน้องในแก๊งอสรพิษสังหารเดอะไบรด์ เพราะหลังจากที่เดอะไบร์ดรู้ว่าตนเองต้ังท้องลูกของบิลล์ 
เธอจึงขอลาออกจากแก๊งอสรพิษ ถอนตัวจากการเป็นนักฆ่าแล้วใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดา โดยการเข้า
พิธีแต่งงานและสร้างครอบครัวใหม่กับชายสักคนหน่ึงที่มีอาชีพสุจริต เพ่ือให้ลูกของเธอท่ีกําลังจะเกิด
ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  เหตุน้ีจึงทําให้บิลล์โกรธเดอะไบรด์และสั่งการให้ลูกน้องฆ่า
เดอะไบรด์เพ่ือเป็นการยุติความสัมพันธ์รวมถึงเป็นการปิดปากไม่ให้เดอะไบรด์แพร่งพรายความลับทุก
อย่างระหว่างเขากับเธอได้  

 3.  นิสสัคคิยประโยค ได้แก่ การฆ่าด้วยอาวุธที่ซัดไป  ในเรื่องน้ีจะปรากฏให้เห็นถึง
วิธีการฆ่าโดยการใช้อาวุธในหลากหลายรูปแบบ เช่น การใช้ปืน มีด ดาบซามูไร ลูกตุ้ม ขวาน เป็นต้น 
ก่อเกิดความรุนแรงทางกายภาพ และฉากในภาพยนตร์ที่นองเนืองไปด้วยเลือด  

 ตัวอย่าง 
 ฉากที่เดอะไบรด์ไปหาเวอร์นิต้า กรีน (vernita green) หน่ึงในลูกสมุนของบิลล์ที่บ้าน      

ทั้งสองต่อสู้กัน ผลัดกันรุกผลัดกันรับ จนในที่สุดเวอร์นิต้าได้แอบซ่อนปืนไว้ในกล่องซีเรียลหมายจะยิง
เดอะไบรด์ แต่เดอะไบรด์ไหวตัวทัน จึงตอบโต้ด้วยการปามีดเข้าไปที่อกของเธอ ทําให้เธอล้มลงนอน
กองกับพ้ืนและเสียชีวิตทันที 
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 1.2  อทินนาทาน คือ การถือเอาสิ่งของที่รู้อยู่ว่าเจ้าของไม่ยอมให้  
 ในภาพยนตร์เรื่องน้ีปรากฏให้เห็นพฤติกรรมความรุนแรงในข้อน้ี ในตอนที่เดอะไบรด์

ฆ่าชายบุรุษพยาบาลคนที่พาคนมาข่มขืนเธอทั้งที่เธอยังนอนรักษาตัวไม่ได้สติ เดอะไบรด์ฟ้ืนขึ้นมาพบ
เหตุการณ์น้ีพอดี ด้วยความโกรธแค้นเธอจึงฆ่าบุรุษพยาบาลคนน้ันตายแล้วขโมยรถยนต์ของเขาขับหนี
ออกจากโรงพยาบาล และใช้รถยนต์คันน้ีเป็นพาหนะขับไปหาศัตรูที่ทําร้ายเธอ แม้เจตนาแรกเร่ิมของ
เดอะไบรด์ไม่คิดจะทําร้ายบุรุษพยาบาลผู้น้ันเพ่ือขโมยของก็ตาม แต่เมื่อเธอเห็นว่ามีโอกาสจะเอาของ
น้ันมาเป็นของตนได้ และของสิ่งน้ันมีประโยชน์สําหรับเธอ ทําให้เอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่เธอ
กําลังเผชิญอยู่ได้ เธอก็ไม่รีรอที่จะทํา ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเป็นการกระทําอทินนาทาน  

 1.3 กาเมสุมิจฉาจาร คือ การประพฤติผิดในกาม   
 ในภาพยนตร์เรื่องน้ี ปรากฏลักษณะของการกระทําความรุนแรงในข้อกาเมสุมิจฉาจาร

น้ีให้เห็นในสองตอนสําคัญ  น่ันคือ ตอนที่บุรุษพยาบาลพาคนขับรถบรรทุกมากระทําชําเราเดอะไบรด์
ในขณะที่เธอนอนไม่ได้สติอยู่บนเตียงผู้ป่วยเพราะหวังในอามิสสินจ้าง และจากบทสนทนาของเขากับ
ชายขับรถบรรทุกก็แสดงให้เห็นว่า บุรุษพยาบาลผู้น้ันไม่ได้กระทําเร่ืองน้ีเป็นครั้งแรก แต่เคยกระทํา
มาแล้วหลายครั้ง และตัวของเขาเองก็เคยล่วงละเมิดเดอะไบรด์มาก่อนด้วยเช่นกัน ซึ่งถือเป็นความ
ต้ังใจและจงใจกระทําอย่างย่ิงยวด 

 ตัวอย่าง     
 ฉากที่บุรุษพยาบาลพาคนขับรถบรรทุกเข้าไปล่วงละเมิดทางเพศเดอะไบรด์ ได้มีการคุย

เรื่องราคาค่าบริการ และข้อตกลงต่าง ๆ เก่ียวกับการซื้อบริการในครั้งน้ี 
 THE ORDERLY : Yeah, in a movie - maybe. But I know damn well this is 

the best pussy you ever saw you had touchin rights to. The price is seventy five 
dollars a fuck gentlemen, you gittin your freak on or what?  

 The Truckers pay the bill of fare. 
 THE ORDERLY : Oh by the way, not all the time, but sometimes this 

cunt's cunt can get drier than a bucket of sand. If she dry, lube up with this and 
you'll be goo to go. BON-APPETIT, gentlemen. 

 อีกเหตุการณ์หน่ึง คือตอนที่โอเรน อิชิอิ แก้แค้นหัวหน้าแก๊งยากูซ่าที่ฆ่าพ่อแม่ของเธอ
เมื่อตอนเธออายุได้ 7 ขวบ ด้วยความที่หัวหน้าแก๊งยากูซ่ามีรสนิยมชอบเสพสังวาสกับเด็กสาว จึงทํา
ให้  โอเรน อิชิอิ ในวัย 11 ปี ได้โอกาสกลับมาล้างแค้นให้กับพ่อแม่ของเธอโดยใช้ตัวเองเป็นเคร่ือง
คลายกําหนัดให้แก่หัวหน้าแก๊งยากูซ่า แล้วเมื่อสบโอกาสเธอก็ใช้มีดจ้วงแทงเขาด้วยความคั่งแค้นจน
เขาตายสมตามความต้ังใจของเธอ ท้ายที่สุดแล้ว หัวหน้าแก๊งยากูซ่าผู้เห้ียมโหดที่ก่อกรรมไว้กับผู้คน
มากมายต้องมาพบจุดจบเพราะตัณหาราคะของตนเอง 
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 ซึ่งจะเห็นได้ว่า การกระทําความรุนแรงในข้อกาเมสุมิจฉาจารในภาพยนตร์เรื่องน้ี ล้วน
ส่งผลลัพธ์เลวร้ายกับตัวละครทั้งสิ้น ทั้งเดอะไบรด์และโอเรนต่างก็ต้องเจ็บปวดจากการเป็น
ผู้ถูกกระทําจนต้องลุกขึ้นมาตอบโต้ ส่วนบุรุษพยาบาล ชายขับรถบรรทุก และหัวหน้าแก๊งยากูซ่า ต่าง
ก็ต้องจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถ เพราะความมักมากในกามารมณ์ของตนเองที่ดําเนินไปอย่างผิดทํานอง     
คลองธรรม     

2. วิเคราะห์ความรุนแรงในเชิงวจีกรรม 
ความรุนแรงในเชิงวจีกรรม เป็นการแสดงออกถึงความรุนแรงผ่านทางวาจา แสดงออกมา

ให้เห็นในบทสนทนาหรือคําพูดของตัวละครแต่ละตัว ความรุนแรงประเภทน้ีเป็นความรุนแรงอย่าง
กลางที่กิเลสพุ่งออกมาได้เพียงขั้นของวาจาเท่าน้ัน ลักษณะความรุนแรงในเชิงวจีกรรมที่ปรากฏใน
ภาพยนตร์เรื่อง Killbill Vol.1 จะพบว่ามีปรากฏให้เห็นอยู่ 2 ลักษณะ คือ การใช้ปิสุณวาทและ
ผรุสวาท มีรายละเอียดดังน้ี คือ  

 2.1  ปิสุณวาท การกล่าวยุยงให้คนที่สามัคคีกันแตกแยก หรือแตกกันอยู่แล้วให้แตก
ย่ิงขึ้น รวมถึงการเจตนาพูดส่อเสียดเหน็บแหนม กระทบกระเทียบ ถากถาง เย้ยหยันให้ผู้อ่ืนได้รับ
ความเสียใจ คับแค้นใจ ขุ่นเคือง โกรธ อับอาย มีความทุกข์ ในภาพยนตร์เรื่อง Killbill Vol.1 ตัว
ละคร  ส่วนใหญ่จะมีอารมณ์โกรธแค้น อาฆาตกันอยู่ บทสนทนาต่าง ๆ จึงเป็นไปในทางการพูดจาเย้ย
หยันให้อีกฝ่ายเจ็บชํ้านํ้าใจ หรือไม่ก็เป็นการพูดท้าทายให้อีกฝ่ายกลับมาแก้แค้นตน หรือท้าทายให้ลุก
ขึ้นมาต่อสู้ห้ําหั่นกัน  

 ตัวอย่าง 
 ฉากที่เดอะไบรด์เข้าไปนัดต่อสู้กับเวอร์นิต้า กรีนที่บ้าน หลังจากที่ทั้งคู่ต่อสู้กันและเวอร์

นิต้า ตาย เมื่อเดอะไบรด์หันไปพบว่าลูกสาวของเวอร์นิต้ากําลังยืนมองเธออยู่ เธอจึงบอกกับเด็กคน
น้ันว่า ถ้าหนูโตขึ้นแล้วยังแค้นอยู่ และหากต้องการแก้แค้นเธอก็จะรอ การพูดเช่นน้ีนับเป็นการพูดท้า
ทายให้อีกฝ่ายย่ิงเกิดโทสะและกลับมาทําร้ายเบียดเบียน (วิหิงสา) กันอีกในกาลข้างหน้า  

 THE BRIDE : It was not my intention to do this in front of you. For that 
I'm sorry. But you can take my word for it, your mother had it coming. When you 
grow up, if you still feel raw about it, I'll be waiting. 

 ในฉากไคล์แมกซ์ (Climax) ของเรื่องคือการปะทะกันระหว่างเดอะไบรด์และโอเรน  
อิชิอิ  โอเรนได้ใช้วาจาดูถูกเดอะไบรด์ว่าเป็นเพียงผู้หญิงฝร่ังผมบลอนด์ที่ไม่รู้จักดาบซามูไร แต่ริจะใช้
อาวุธที่ตนเองไม่มีความถนัดเช่ียวชาญ และสุดท้ายก็ต้องตายด้วยดาบซามูไร เป็นการย่ัวให้เดอะไบรด์
ยิ่งเกิดโทสะมากขึ้น 

 O-REN : Swords however never get tired. I hope you've saved your 
energy. If you haven't, you might not last five minutes. 
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 O-REN : Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Bill might 
of humored you, but you will find neither humor nor mercy at my blade. Now unless 
you intend to commit sepeku among the koi, stand up and fight. You may not be 
able to fight like a samurai, but you can at least die like a samurai. 

 ฉากท่ีทานากะ หน่ึงในสมาชิกแก๊งยากูซ่ากล่าวคัดค้านการข้ึนเป็นหัวหน้าของโอเรน อิ
ชิอิ โดยยกเอาข้อด้อยของโอเรน อิชิอิขึ้นมาพูด ทั้งเร่ืองของความเป็นหญิงที่ไม่เหมาะกับตําแหน่ง  
และเรื่องชาติกําเนิดของโอเรน อิชิอิ จึงทําให้โอเรน อิชิอิเกิดโทสะอย่างมากจนลุกขึ้นมาฆ่าเขาด้วย
การตัดคอ 

 BOSS TANAKA : I speak, Mistress Ishii,....of the perversion done to this 
council, which I love more than my own children,...by making a half Chinese 
American its leader. 

 2.2  ผรุสวาท การพูดหยาบคาย ในภาพยนตร์เรื่องน้ีมีการกล่าวผรุสวาท ตัวละครใช้
วาจา ด่าทอกันด้วยอารมณ์โกรธแค้นและเกลียดชังกัน จึงใช้ถ้อยคําที่รุนแรงไปตามระดับความโกรธ 
และตามพ้ืนเพนิสัยของตัวละครแต่ละตัว  

 ตัวอย่าง 
 ในฉากที่เดอะไบรด์บุกบ้านเวอร์นิต้า กรีน ในระหว่างที่ทั้งสองต่อสู้ก็มีการปะทะคารม 

กล่าววาจาผรุสวาทใส่กันด้วยความเดือดดาล 
 VERNITA : Look bitch, I need to know if you're gonna start anymore shit 

around my baby girl! 
 THE BRIDE : You can relax for now. I'm not going to murder you in front 

of your daughter. 
 … 
 VERNITA :  Look...I know I fucked you over. I fucked you over bad. I wish 

to God I hadn't, but I did. 
 THE BRIDE : It all depends... When do you want  to die? Tomorrow? The 

day after tomorrow? That's about as long as I'll wait. 
 VERNITA : How bout tonight, bitch? 
 … 
 VERNITA : Fuck you, bitch, I know he didn't qualify it, so you can just 

kiss my motherfuckin ass, Black Mamba. Black Mamba, I shoulda been motherfuckin 
Black Mamba. 
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 ในฉากท่ีเป็นการชุมนุมของแก๊งยากูซ่า มีสมาชิกคนหน่ึงแสดงความไม่พอใจขึ้นมา 
หัวหน้ากลุ่ม คือ  โอเรน อิชิอิ จึงเดินเข้าไปหาแล้วฟันคอสมาชิกผู้น้ันจนขาดกระเด็น ด้วยท่าทางสงบ
เยือกเย็น แต่แววตามีความเดือดดาล แล้วเธอก็ใช้วาจาผรุสวาทด่าทอสมาชิกคนน้ันอย่างโกรธเกรี้ยว 

 O-REN : The price you pay for bringing up either my Chinese or my 
American heritage as a negative is, I collect your fuckin head. Just like this fucker 
here. Now if any of you sonsabitches got anything else to say, now's the fuckin time. 

3. วิเคราะห์ความรุนแรงในเชิงมโนกรรม 
ความรุนแรงในเชิงมโนกรรมในภาพยนตร์เรื่องน้ี แสดงให้เห็นกิเลสอันเป็นรากเหง้าของอกุศล

ที่แฝงอยู่ในจิตใจของตัวละครแต่ละตัว ซึ่งเป็นต้นทางทําให้เกิดความรุนแรงในเชิงกายกรรมและวจีกรรม
และมโนกรรมตามมา ตัวละครเอกของเร่ืองอย่างเดอะไบรด์ คือตัวอย่างของผู้ถูกกระทําที่โดนทําร้าย
อย่างสาหัสจากอดีตคนรักอย่างบิลล์ เขาไม่เพียงทําร้ายเธอเท่านั้นแต่ยังทําร้ายลูกของเธอด้วย น่ีจึงย่ิงทํา
ให้เธอเกิดความโกรธแค้น (โทสะ) อย่างแรงกล้า เพราะของรักของหวงของตนถูกทําลาย จึงไม่ยอมให้
อภัยง่าย ๆ และผูกโกรธ ดํารงความโกรธนั้นไว้ ก่อเกิดเป็นความพยาบาทอาฆาต คิดประทุษร้ายศัตรู  
ปรารถนาจะแก้แค้นเอาคืนให้สาสมกับที่ตนถูกกระทําด้วยทุกวิถีทางที่ได้ผลและรวดเร็วที่สุด   

ในขณะที่เดอะไบรด์โกรธแค้นและพยายามทําทุกอย่างเพ่ือแก้แค้นบิลล์ให้ได้ ตัวเธอเองก็
เกิดมิจฉาทิฏฐิ ตกอยู่ในอํานาจความลุ่มหลง (โมหะ) ในความแค้น มัวเมาในการแก้แค้น  ในชีวิตคิด
แต่จะแก้แค้นให้ได้ จนทําให้มองไม่เห็นโทษของความแค้น จึงยินดีหล่อเลี้ยงความอาฆาตพยาบาทด้วย
การเตือนตนให้ระลึกถึงความเจ็บแค้นในอดีต แล้วชักนําตัวเองให้ติดอยู่ในบ่วงของความรุนแรงไม่รู้จบ
สิ้น ดังคําพูดของฮัตโตริ ฮันโซ ที่เคยเตือนเดอะไบรด์เก่ียวกับเรื่องการแก้แค้นว่า “การแก้แค้นไม่มีวัน
เดินไปเหมือนเส้นทางสายตรง มันคดเคี้ยวเหมือนในป่า และเมื่อไรที่อยู่ในป่าเราย่อมหลงทางได้ง่าย 
เราไม่อาจจะรู้ได้ว่าเราอยู่ตรงไหน และลืมไปแม้กระทั่งว่าเรามาจากตรงไหน” 

HANZO : Revenge is never a straight line. It's a forest. And like a forest it's 
easy to lose your way...to get lost... to forget where you came in. 

สรุปว่า ความรุนแรงที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง Killbill Vol.1 น้ี ความรุนแรงในเชิง
มโนกรรมมีสาเหตุแห่งการกระทําความรุนแรงมาจากการที่ตัวละครเอกอย่างเดอะไบรด์ถูกทําร้าย
อย่างแสนสาหัสจึงเกิดความโกรธแค้น (โทสะ) ความโกรธที่ถูกกักเก็บไว้กลายเป็นความอาฆาต
พยาบาทอยากแก้แค้น และพยายามทําทุกทางเพ่ือแก้แค้นให้ได้ เกิดมิจฉาทิฏฐิเธอจึงเลือกใช้การฆ่า 
(ปาณาติปาต) มาสนองความแค้นน้ัน นอกจากน้ีตัวละครก็ได้สร้างความรุนแรงในเชิงกายกรรมด้าน
อ่ืน ๆ อีก อย่างการทํา อทินนาทาน หรือ การถือเอาสิ่งของที่รู้อยู่ว่าเจ้าของไม่ยอมให้ และการทํา
กาเมสุมิจฉาจาร คือ การกระทําความรุนแรงในทางเพศ การประพฤติผิดในกาม รวมถึงใช้ความ
รุนแรงในเชิงวจีกรรม คือ การใช้คําส่อเสียด (ปิสุณวาท) และคําหยาบ (ผรุสวาท) มาเป็นทางระบาย
ความโกรธความเกลียดชังน้ันด้วย   
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4.2 วิเคราะห์ความรุนแรงในภาพยนตร์เรื่อง Inglourious Basterds ด้วยปรัชญาและ
ศาสนา 

1. วิเคราะห์ความรุนแรงในเชิงกายกรรม  
 ความรุนแรงในเชิงกายกรรม คือความรุนแรงที่กระทําออกมาทางกาย ถือเป็นความ

รุนแรงอย่างหยาบ เพราะกระทําออกมาทางกาย เหตุด้วยระงับกิเลสเอาไว้ไม่ได้  
 1.1 ปาณาติปาต คือ การฆ่าสัตว์ให้ตาย 
 ในภาพยนตร์เรื่อง Inglourious Basterds พบการกระทํารุนแรงทางกายกรรมแบบท่ี

เรียกว่า    ปาณาติปาต คือ การฆ่าสัตว์ให้ตาย ซึ่งเป็นความรุนแรงที่ปรากฏให้เห็นตลอดทั้งเรื่อง 
เพราะตัวละครเอกมีความแค้นและพยาบาทฝ่ายตรงข้ามอย่างมาก จึงใช้การฆ่าและการทําทารุณ
กรรมฝ่ายตรงข้ามมาเป็นเคร่ืองมือในการแก้แค้น ซึ่งการฆ่าในเรื่องน้ีก็แสดงออกมาให้เห็นในรูปแบบที่
หลากหลาย และเป็นการกระทําที่ก้าวล่วงกุศลกรรมบถ เมื่อพิจารณาแล้วเป็นองค์ประกอบทาง
กายกรรมโดยตรง 

 ผู้ใช้ความรุนแรงน้ีจะปรากฏให้เห็นทั้งตัวละครเอก ตัวร้าย และตัวประกอบอ่ืน ๆ โดย
ตัวร้ายในเร่ืองคือ ฮิตเลอร์และทหารนาซีที่ออกตามล่าฆ่าชาวยิวอย่างไร้ความปรานี  ในขณะที่ฝ่าย
ของ โชแชนน่า และ กลุ่มของร้อยโทอัลโด้  เรน   ทั้งสองฝ่ายคือชาวยิวผู้รอดชีวิตที่สั่งสมความแค้น
และรอวันแก้แค้นศัตรูคนเดียวกันน่ันคือ ฮิตเลอร์ และทหารนาซีทุกคน  

 ทางฝ่ายของร้อยโทอัลโด้ เรน นายทหารอเมริกันเช้ือสายยิวได้ต้ังหน่วยปฏิบัติการพิเศษ 
Inglourious Basterds ขึ้นมาโดยมีทหารเช้ือสายยิวคนอ่ืน ๆ มาร่วมขบวนการ และมีตนเองเป็น
หัวหน้า มีอุดมการณ์เพ่ือตามล่าฆ่าทหารนาซีทุกคนที่พบเจอ และเมื่อฆ่าแล้วจะถลกหนังหัวทหาร
เหล่าน้ัน และทําเคร่ืองหมายสวัสดิกะไว้ที่ตรงหน้าผาก   รวมถึงการร่วมมือกันเพ่ือให้บรรลุอุดมการณ์
อันสูงสุดของกลุ่ม  น่ันก็คือ  การลอบสังหารฮิตเลอร์ให้ตายตกไปตามพวกพ้องพ่ีน้องชาวยิวทุกคน 

 ส่วนฝ่ายของโชแชนน่าหน่ึงในสมาชิกเพียงคนเดียวของครอบครัวเดรย์ฟรัสที่รอดชีวิต
มาได้จากการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุชาวยิวในฝรั่งเศส เมื่อสบโอกาสที่ทหารนาซีจะใช้โรงภาพยนตร์ของเธอ
ฉายภาพยนตร์ของนาซี เธอจึงคิดแก้แค้นให้กับครอบครัวของเธอ โดยวางแผนการระเบิดโรง
ภาพยนตร์ในคืนวันน้ัน เพ่ือสังหารฮิตเลอร์และถอนรากถอนโคนพวกนาซี เป็นเคร่ืองสังเวยให้กับ
วิญญาณพ่อแม่พ่ีน้องของเธอ 

 ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า ตัวละครแต่ละตัวน้ันมีจิตที่คิดจะฆ่าฝ่ายตรงข้ามเพ่ือให้ตายลง
ไปตามความมุ่งมาดปรารถนาของตนเอง โดยแสดงออกผ่านทางบทสนทนาที่สะท้อนถึงความเกลียด
ชัง ความแค้น และความอาฆาตพยาบาท  

 ฉากที่ฮิตเลอร์แสดงสีหน้าท่าทางโกรธแค้นพวกของ ร้อยโทอัลโด้ เรน อย่างมาก ที่ลอบ
สังหารทหารของตน จึงส่งเสียงดังเกรี้ยวกราดสั่งให้ทหารฝ่ายตนจับพวกของ ร้อยโทอัลโด้ เรน มาให้
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ได้ และถ้าหากจับตัวมาได้แล้วก็จะเปลือยกายพวกน้ัน แล้วแขวนคอประจานไว้ที่หอไอเฟล จากน้ัน ก็
จะโยนศพลงท่อนํ้าให้พวกหนูโสโครกในเมืองปารีสแทะกิน   

 HITLER : You want to prove they’re flesh and blood? Then BRING THEM 
TO ME! I will hang them naked, by their heels, from the Eiffel Tower! And then throw 
their bodies in the sewers, for the rats of Paris to feast! 

 HITLER : I have an order I want relayed to all German soldiers stationed 
in France. The Jew degenerate known as the Bear Jew henceforth is never to be 
referred to as the Bear Jew again. We will cease to aid the Americans any longer in 
their attempt to undermine the German soldier’s psyche. Did you get that, Kliest? 

 ฉากท่ีร้อยโทอัลโด้ เรน เล่าถึงประวัติมาของตัวเองให้สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการพิเศษ 
Inglourious Basterds ฟัง และแถลงแนวทางพร้อมอุดมการณ์ของหน่วยให้สมาชิกรับฟังด้วยความ
เข้าใจและพร้อมปฏิบัติตาม ว่าต้องการตามล่าฆ่าถลกหนังหัวทหารนาซีทุกคน อย่าให้เหลือรอดแม้แต่
คนเดียว  

 LT. ALDO : We will be cruel to the Germans, and through our cruelty, 
they will know who we are. They will find the evidence of our cruelty in the 
disemboweled, dismembered, And disfigured bodies of their brothers we leave 
behind us. And the Germans will not be able to help themselves from imagining the 
cruelty their brothers endured at our hands, and our bootheels, and the edge of our 
knives. And the Germans will be sickened by us. And the Germans will talk about us. 
And the Germans will fear us. And when the Germans close their eyes at night and 
their subconscious tortures them for the evil they’ve done, it will be thoughts of us 
that it tortures them with. 

 LT. ALDO : Every man under my command owes me one hundred Nazi 
scalps. And I want my scalps. And all y’all will git me one hundred Nazi scalps, taken 
from the heads of one hundred dead Nazis . . . or you will die trying. 

 ในฉากที่ ดร.เกิบเบลส์และพวกมาสํารวจโรงภาพยนตร์ของโชแชนน่าเพ่ือเตรียมการ
ก่อนงานวันฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์   หลังจากที่พวกของ ดร. เกิบเบลส์กลับไป    โชแชนน่าก็
เริ่มเล่าถึงแผนการระเบิดโรงภาพยนตร์เพ่ือเผาเป็นพวกนาซีให้มาร์เซลเพ่ือนชายคนสนิทฟังและขอให้
เขาร่วมแผนการน้ีกับเธอด้วย  

 SHOSANNA : Filling the cinema with Nazis and their whores, and burning 
it down to the ground. 
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 MARCEL : I’m not talking about that. You’re talking about that. 
 SHOSANNA : No, we’re talking about that, right now. If we can keep this 

place from burning down by ourselves, we can burn it down by ourselves. 
 MARCEL : Shosanna— (…) 
 SHOSANNA : I am going to burn down the cinema on Nazi night. 
 เช่นน้ีจะเห็นได้ว่า ตัวละครแต่ละฝ่ายมีความพยายามในการกระทํา ปาณาติปาต คือ

การฆ่าสัตว์ให้ตาย เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งการฆ่าน้ันด้วยการฆ่าหลากหลายรูปแบบ  ที่ปรากฏใน
ภาพยนตร์เรื่องน้ีมี 4 แบบ ดังน้ี  

 1.  สาหัตถิกประโยค ได้แก่ การฆ่าด้วยมือตนเอง เช่นในฉากที่พันเอกฮานส์ ลันดา รู้
ความจริงว่า  บริดเจ็ท ฟอน แฮมเมอร์สมาร์ก ล่ามสาวสวยของ ดร.เกิบเบลส์เป็นสายลับทํางานให้กับ
พวกของร้อยโทอัลโด้ เรน เมื่อเขาสอบสวนจนรู้ความจริง เขาก็จู่โจมเข้าบีบคอเธอ แม้เธอจะพยายาม   
ด้ินรนต่อสู้อย่างไรก็ไม่เป็นผล พันเอกฮานส์ ลันดา ย่ิงบีบคอเธอแรงข้ึน ๆ จนเธอค่อย ๆ หมดลม
หายใจตายในที่สุด 

   2. อาณัตติกประโยค ได้แก่ การส่ังให้คนอ่ืนฆ่า เช่น การที่ฮิตเลอร์สั่งให้ทหารนาซีออก
ฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุชาวยิว หรือการให้ทหารออกไล่ล่าพวกของร้อยโทอัลโด้ เรน มาลงโทษให้ได้ เพราะ
โกรธแค้นที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ Inglourious Basterds ของร้อยโทอัลโด้ เรน ออกไล่ล่าฆ่าทหาร
นาซีอย่างอุกอาจและไม่มีความเกรงกลัวอํานาจของทหารเยอรมันแม้แต่น้อย ส่วนฝ่ายร้อยโทอัลโด้ เรน   
ก็ต้ังอุดมการณ์ วางเป้าหมายให้ทหารแต่ละคนในหน่วยพิเศษของตนเอง ว่าต้องออกล่าฆ่าทหารนาซี
พร้อมถลกหนังหัวทหารพวกน้ันมาให้ได้คนละ 100 หัว  

 3.  นิสสัคคิยประโยค ได้แก่ การฆ่าด้วยอาวุธที่ซัดไป ภาพการฆ่าโดยการใช้อาวุธใน
ลักษณะน้ี เป็นรูปแบบการฆ่าที่พบเห็นได้ตลอดในภาพยนตร์เรื่องน้ี ทั้งการใช้อาวุธอย่าง ปืน และมีด 
ซึ่งพบมากที่สุด รวมถึงการใช้สิ่งที่ไม่ใช่อาวุธ อย่างเช่น ไม่เบสบอล และหมอน มาเป็นอาวุธในการเข่น
ฆ่ากัน และแฝงไว้ด้วยความโหดร้ายทารุณอย่างมาก 

 ตัวอย่าง  
 ภาพการฆ่าทหารนาซีของกลุ่มร้อยโทอัลโด้ เรน ที่มีทั้งการตีศีรษะด้วยไม้เบสบอล      

จนเห็นสมองกระจายออกมาตามแรงกระแทก 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.7  บ๊ิ
 

 
พรุนไปด้วยก

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.8 สั
 

 

 
 

บ๊ิกแบร์ยิวตีทห

ภาพการสา
ระสุนนับหลา

ังหารฮิตเลอร์

 

หารนาซี (Ing

าดกระสุนใส่ฮิ
ายสิบนัด   

์ (Inglouriou

glourious Ba

ฮิตเลอร์และท

us Basterds) 

 

sterds) 

ทหารนาซีอย่า

 

างต่อเน่ือง จนนใบหน้าและ

88 

ลําตัวเละ



 

ภา
ทําให้เห็นถึงค

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.9 ถ
 

 
ปรากฏอยู่ในฉ
นาซี  ด้วยกา
วางแผนการ
คุณสมบัติไวไ
สําเร็จในที่สดุ

2.
 

ออกมาให้เห็น
อย่างกลางที่
วจีกรรมปราก
รุนแรงทางกา

 
 

อุบายให้ศัตรูห
 
 

ครอบครัวชาว
แทน นับเป็น
ลาปาดีท์สนท

าพการถลกหน
ความโหดร้ายท

ลกหัวนาซ ี(In

4.  ถาวรป
ฉากที่โชแชนน
ารระเบิดโรง
รอย่างรอบค
ไฟอย่างมาก 
ด ทําให้พวกน
 วิเคราะห์ค
ความรุนแร

นในบทสนทน
กิเลสพุ่งออก
กฏให้เห็นอยู่ห
ายตามมา 

ความรุนแร
2.1 มุสาวา

หลงเข้าใจผิด 
ตัวอย่าง 
ตอนท่ีพัน

วยิว ว่าตนน้ัน
การกล่าวเทจ็
ทนากันว่าอย่า

นังหัว และกา
ทารุณ และสะ

nglourious B

ประโยค ได้แ
น่าต้ังใจจะเนร
ภาพยนตร์ข
อบ และดําเ
 ที่เธอมีอยู่มา
าซีต้องตายอย
วามรุนแรงใน
รงในเชิงวจีก
นาหรือคําพูดข
มาได้เพียงขั้น
หลากหลายรปู

รงในเชิงวจีกร
าท การพูดป
 หวังให้ศัตรูเพ

เอกฮานส์ ลั
นพูดภาษาฝรั่ง
จโดยมีเจตนาที
างไรน่ันเอง   

ารใช้มีดกรีดหน
ะท้อนให้เห็นว

 Basterds) 

ก่ การฆ่าด้ว
รมิตโรงภาพย
องตนในคืนฉ
นินการอย่าง
กกว่า 350 ม้
ย่างอนาถในก
นเชิงวจีกรรม
รรม เป็นการ
ของตัวละครแ
นของวาจาเท
ปแบบ และมกั

รมที่ปรากกฎ
ด กล่าวคําเท็
พลี่ยงพล้ํา ส่ง

ันดากล่าวกับ
งเศสไม่เก่ง แล
ที่จะปิดบังไมใ่
 

น้าผากทหารน
ว่าผู้กระทํามีค

ยอุปกรณ์ที่อ
ยนตร์ของเธอใ
ฉายภาพยนต
งแนบเนียน 
ม้วนมาเป็นตัว
องเพลิง   

ม 
รแสดงออกถึ
แต่ละตัว ควา
ท่าน้ัน ในภาพ
กเป็นตัวแปรสํ

ในภาพยนตร์
ท็จ ในเรื่องน้ีตั
ผลให้เกิดประ

บลาปาดีท์ เ
ละขอให้ลาปา
ให้ครอบครัวช

นาซีเพ่ือทําเค
ความแค้นอย่า

อยู่กับที่ การพ
ให้กลายเป็นล
ตร์รอบปฐมทั
 โดยใช้ฟิล์มไ
วจุดระเบิด แล

งความรุนแร
มรุนแรงประ
พยนตร์เรื่องน้ี
สําคัญในการทํ

์เรื่อง Inglour
ตัวละครจะใช้
ะโยชน์แก่พวก

จ้าของฟาร์ม
าดีท์สนทนากั
ชาวยิวที่ซ่อนอ

ครื่องหมายสวั
างแรงกล้า  

พยายามฆ่าลั
ลานประหารพ
ทัศน์ของพวก
ไนเตรต 35 
ละเธอก็กระท

รงผ่านทางวา
เภทน้ีเป็นคว
น้ี มีความรุนแ
ทําให้เกิดเรื่อง

rious Baster
ช้การพูดโกหก
กพ้องของตนใ

มโคนม ผู้ให้ที
กับตนด้วยภาษ
อยู่ใต้พ้ืนบ้านรู้

89 

ัสดิกะ ซึ่ง

ลักษณะน้ี
พวกทหาร
นาซี เธอ

 มม. ซึ่งมี
ทําการน้ัน

จา แสดง
ามรุนแรง
แรงในเชิง
ราวความ

rds มีดังน้ี 
ก เพ่ือเป็น
ในที่สุด  

ที่ซ่อนแก่
ษาอังกฤษ
รู้ว่าตนกับ    



90 
 

 COL. LANDA : Monsieur LaPadite, I regret to inform you I’ve exhausted 
the extent of my French. To continue to speak it so inadequately would only serve 
to embarrass me. However, I’ve been led to believe you speak English quite well? 

 PERRIER : Oui. 
 ตอนที่ทหารนาซีผู้รอดชีวิตจากการสังหารของหน่วยรบพิเศษที่มีร้อยโทอัลโด้ เรน เป็น

หัวหน้ากลับไปรายงานกับฮิตเลอร์ตามคําแนะนําของร้อยโทอัลโด้ เรน ว่าตนน้ันรอดชีวิตมาได้เพราะ
ทางร้อยโทอัลโด้ เรน จงใจปล่อยตนเพ่ือให้มาบอกข่าวกับทางกองทัพเยอรมันว่าชะตากรรมของทหาร
เยอรมันจะเป็นอย่างไร หากต้องพบกับพวกของร้อยโทอัลโด้ เรน ทั้งที่แท้จริงแล้วทหารผู้น้ันรอดชีวิต
มาได้เพราะบอกข้อมูลที่เป็นความลับของเยอรมันกับร้อยโทอัลโด้ เรน ทหารนาซีผู้น้ีจึงต้องโกหกเพ่ือ
เอาชีวิตรอด ไม่ให้ตัวเองต้องถูกลงโทษ 

 HITLER : How did you survive this ordeal? 
 LT. ALDO : Now, when you report what happened here, you can’t tell 

’em you told us what you told us. They’ll shoot ya. But they’re gonna wanna know, 
why you so special, we let you live? So tell ’em we let ya live so you could spread 
the word through the ranks what’s gonna happen to every Nazi we find. 

 HITLER :  You are not to tell anybody anything! Not one word of detail! 
Your outfit was ambushed, and you got away. Not one more word. 

   PVT. BUTZ : Yes, mein Führer. 
 การพูดเท็จเพ่ือปกปิดสถานภาพของตนเอง เช่น ในฉากที่โชแชนน่าเล่าประวัติของ

ตนเองและโรงภาพยนตร์ให้พันเอกฮานส์ ลันดาฟัง เมื่อได้พบกันอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์สังหาร
ครอบครัวชาวยิวที่บ้านของลาปาดีท์เมื่อหลายปีก่อน  และเธอเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียว โชแชนน่า
ต้องกล่าวเท็จ สร้างประวัติครอบครัวใหม่เพ่ือไม่ให้พันเอกฮานส์ ลันดาน้ันรู้ว่าแท้จริงแล้วเธอเป็น
คนยิว 

 COL. LANDA : So you were explaining the origin of your cinema 
ownership? SHOSANNA : The cinema originally belonged to my aunt and uncle- 

 COL. LANDA : What are their names? 
 SHOSANNA : Jean-Pierre and Ada Mimieux. He records the names in his 

little book. 
 COL. LANDA : Where are they now? 
 SHOSANNA : My uncle was killed during the blitzkrieg. 
 COL. LANDA : Pity . . . Continue. 
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 SHOSANNA : Aunt Ada passed away from fever last spring. 
 COL. LANDA : Regrettable. 
 2.2 ปิสุณวาท การกล่าวยุยงให้คนที่สามัคคีกันแตกแยก หรือแตกกันอยู่แล้วให้แตก

ย่ิงขึ้น รวมถึงการเจตนาพูดส่อเสียดเหน็บแหนม กระทบกระเทียบ ถากถาง เย้ยหยันให้ผู้อ่ืนได้รับ
ความเสียใจ คับแค้นใจ ขุ่นเคือง โกรธ อับอาย มีความทุกข์ ซึ่งในภาพยนตร์เรื่องน้ีพบลักษณะการพูด
ในลักษณะน้ีค่อนข้างมาก และพบได้ตลอดต้ังแต่ต้นจนจบเรื่อง ซึ่งจะเป็นการใช้วาจาดูถูกเหยียด
หยามเก่ียวกับเรื่องชาติพันธ์ุ เมื่อทหารนาซีกล่าวถึงชนชาติยิว และมียังประเด็นการเหยียดสีผิวพวก
คนผิวดําแทรกเข้ามาด้วย 

 ตัวอย่าง 
 - การพูดจาหว่านล้อมของพันเอกลฮานส์ ลันดา เพ่ือให้ลาปาดีท์ยอมบอกที่ซ่อนของ

ครอบครัวชาวยิว โดยพูดในทํานองว่าตนน้ันรู้ว่าลาปาดีท์ให้ที่พักพิงแก่ชาวยิว ทําให้ลาปาดีท์หมด
ทางเลือก และตามด้วยการยื่นข้อเสนอให้แก่ครอบครัวของลาปาดีท์ ว่าถ้ายอมบอกท่ีซ่อนของ
ครอบครัวชาวยิวมา ครอบครัวของลาปาดีท์ก็จะไม่ได้รับโทษใด ๆ และจะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุข ไม่
ต้องถูกทหารนาซีคุกคามอีกต่อไป  

 COL. LANDA : Now, my job dictates that I must have my men enter 
your home and conduct a thorough search before I can officially cross your family’s 
name off my list.  

 And if there are any irregularities to be found, rest assured, they will be. 
That is, unless you have something to tell me that will make the conducting of a 
search unnecessary. 

 I might add also that any information that makes the performing of my 
duty easier will not be met with punishment. Actually quite the contrary, it will be 
met with reward. And that reward will be your family will cease to be harassed in 
any way by the German military during the rest of our occupation of your country. 

 COL. LANDA : You are sheltering enemies of the state, are you not? 
 PERRIER : Yes. 
 การพูดจาข่มขู่ของร้อยโทอัลโด้ เรน เพ่ือให้ทหารนาซีเกิดความเกรงกลัวเพ่ือจะได้ยอม

บอกความลับทางการทหารแก่ตน 
 LT. ALDO : Now, Werner, I’m gonna ask you one last goddamn time, and 

if you still “respectfully refuse,” I’m calling the Bear Jew over here, and he’s gonna 
take that big bat of his, and he’s gonna beat your ass to death with it. Now take your 
Wiener-schnitzel-lickin’ finger and point out on this map what I want to know.  
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 ตอนที่พันเอกฮานส์ ลันดากล่าวเหยียดหยามชนชาติยิวในขณะที่สนทนากับลาปาดีท์
เจ้าของฟาร์มโคนม และพยายามหว่านล้อมให้ลาปาดีท์ยอมบอกที่ซ่อนแก่เขา  พันเอกฮานส์ ลันดา 
ได้กล่าวอุปมายกย่องว่าชาวเยอรมันมีความสามารถด่ังเหย่ียว ในขณะที่ชาวยิวน้ันเป็นแค่เพียงหนู
สกปรก   ช้ันตํ่า เพื่อแสดงถึงอํานาจที่เหนือกว่าของตน  

 COL. LANDA : Now if one were to determine what attribute the German 
people share with a beast, it would be the cunning and predatory instinct of a hawk.  
But if one were to determine what attributes the Jews share with a beast, it would 
be that of the rat. Now the Führer and Goebbels’s propaganda have said pretty 
much the same thing. (…)If a rat were to scamper through your door this very minute, 
would you offer it a saucer of your delicious milk? 

 PERRIER : Probably not. 
 COL. LANDA :  I didn’t think so. You don’t like them. You don’t really 

know why you don’t like them. All you know is, you find them repulsive. 
Consequently, a German soldier conducts a search of a house suspected of hiding 
Jews. Where does the hawk look? He looks in the barn, he looks in the attic, he 
looks in the cellar—he looks everywhere he would hide. But there are many places 
it would never occur to a hawk to hide. However, the reason the Führer brought me 
off my Alps in Austria and placed me in French cow country today is because it does 
occur to me. Because I’m aware what tremendous feats human beings are capable 
of once they abandon dignity.  

 หรือในตอนที่พันเอกฮานส์ ลันดากล่าวกับโชแชนน่า เจ้าของโรงภาพยนตร์ว่า ไม่
ต้องการให้พนักงานผิวดําของเธอเป็นคนฉายภาพยนตร์ แต่ต้องการให้โชแชนน่าเป็นผู้ทําหน้าที่น้ีด้วย
ตนเอง ก็สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นการเหยียดสีผิว 

 COL. LANDA : Knowing the Reich Minister as I do, I’m quite positive he 
wouldn’t want the success or failure of his illustrious evening dependent on the 
prowess of a negro. (…) 

 SHOSANNA : Oui. 
 - ตอนที่เกิบเบลส์ รัฐมนตรีของกระทรวงโฆษณาการ สนทนาอยู่กับพวกพ้องทหารนา

ซีอย่างออกรส เขาได้กล่าวดูหมิ่นอเมริกาว่าที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้ทุกวันน้ี ก็เพราะพวกทาสผิวดํา  โดย
ใช้คําเรียกคนพวกน้ันว่า “นิโกร” 
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 GOEBBELS : it’s only the offspring of slaves that allows America to be 
competitive athletically. American Olympic gold can be measured in Negro sweat. 

 การกล่าวเหยียดหยามชาวยิวด้วยความเกลียดชังอย่างรุนแรงของฮิตเลอร์ ว่าเลวทราม
ช่ัวช้าจนไม่อาจจะอยู่ร่วมโลกกันได้   

 HITLER : No, no, no, no, no, no!  How much more of these Jew swine 
must I  endure? 

 2.3 ผรุสวาท การพูดหยาบคาย  ในภาพยนตร์เรื่องน้ี มีการกล่าวผรุสวาท ด่าทอฝ่าย
ตรงข้ามด้วยถ้อยคําที่รุนแรง โดยยกพฤติกรรมเลวร้ายของฝ่ายตรงข้ามที่กระทํากับพวกพ้องของตน
ขึ้นมากล่าวประจานความช่ัวร้ายด้วยถ้อยคําหยาบคาย และเต็มไปด้วยความอาฆาตมาดร้าย 

 ตัวอย่าง  
 ตอนที่ร้อยโทอัลโด้ เรน หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (Inglourious Basterds) กล่าว

กับสมาชิกของตนถึงความช่ัวช้าของทหารนาซี ว่าไร้ซึ่งมนุษยธรรม เป็นเพียงทหารขี้ข้าของไอ้บ้า
อาฆาตที่มีแต่ความเกลียดชังยิว 

 LT. ALDO : Nazi ain’t got no humanity. They’re the foot soldiers of a 
Jew-hatin’, mass-murderin’ maniac, and they need to be destroyed. That’s why any 
and every son-of-a-bitch we find wearin’ a Nazi uniform, they’re gonna die. 

 ตอนที่จ่าวอร์เนอร์ทหารนาซีกล่าวโต้ตอบร้อยโทอัลโด้ เรน ที่พูดจาข่มขู่ให้จ่าวอร์เนอร์
ยอมบอกความลับทางการทหารของนาซีแก่ตนเอง แต่จ่าวอร์เนอร์ไม่ยอมบอกและด่าทอกลับด้วย
ถ้อยคํา  หยาบคาย 

 SGT. WERNER RACHTMAN : Fuck you and your Jew dogs. 
3. วิเคราะห์ความรุนแรงในเชิงมโนกรรม  
ความรุนแรงในเชิงมโนกรรมที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องน้ี จะแสดงออกมาให้เห็นชัดเจนใน

เชิงกายกรรมและเชิงวจีกรรมที่สะท้อนให้เห็นความรู้สึกนึกคิดของตัวละครแต่ละตัว ว่าล้วนตกอยู่ใน
อํานาจแห่งความคิดของตน และใช้ความเพียรประกอบทําในสิ่งต่าง ๆ จนกระทั่งความคิดของตนน้ัน
ลุล่วงออกมาเป็นรูปธรรม  

ในภาพยนตร์เรื่อง Inglourious Basterds ตัวละครอย่างพันเอกฮานส์ ลันดา คือภาพ
สะท้อนของคนที่ตกอยู่ในความโลภ จึงคิดอยากได้อยากมี (อภิชฌา) เมื่อสบโอกาสท่ีตนจะได้
ผลประโยชน์ก็จะรีบคว้าไว้ทันที แม้ว่าจะต้องทําผิดต่อพวกพ้อง ทําให้ฝ่ายของตนต้องเสียหายก็ตาม 
แต่พันเอกฮานส์ ลันดา ก็ไม่ได้นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม กลับคิดทําเพ่ือประโยชน์ของตนแต่เพียง      
ผู้เดียว ซึ่งแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนในตอนที่เขาจับได้ว่าร้อยโทอัลโด้ เรน และพวกอีกสองคน
ปลอมตัวเข้ามาในงานวันฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ของนาซีเพ่ือลอบสังหารฮิตเลอร์ แต่เมื่อเขา
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ล่วงรู้แผนการว่าร้อยโทอัลโด้ เรน ปฏิบัติภารกิจน้ีให้สหรัฐอเมริกา เขาก็ไม่ได้คิดจะหยุดย้ังแต่ประการ
ใด กลับคิดเอาตัวรอดยืนข้อเสนอให้ ว่ายินดีจะช่วยให้การสังหารฮิตเลอร์ครั้งน้ีสําเร็จ แต่ตนต้องรอด
พ้นจากการเป็นเชลย พร้อมทั้งได้รับการยกย่องในฐานะวีรบุรุษสายลับสองหน้า และได้บําเหน็จรางวัล
ที่ควรค่าแก่คุณความดีที่ช่วยอเมริกาในคร้ังน้ี ซึ่งปรากฏในคําพูดของพันเอกฮานส์ ลันดา ว่า 

COL. LANDA : I want my full military pension and benefits under my proper 
rank. I want to receive the Congressional Medal of Honor for my invaluable 
assistance in the toppling of the Third Reich. 

In fact, I want all the members of “Operation Kino” to receive the 
Congressional Medal of Honor. Full citizenship for myself—but that goes without 
saying. And I would like the United States of America to purchase property for me on 
Nantucket island, as a reward for all the countless lives I’ve saved by bringing the 
tyranny of the National Socialist Party to a swifter than imagined end. Do you have 
all that, sir? 

ส่วนตัวละครฝ่ายของร้อยโทอัลโด้ เรน และโชแชนน่า ก็สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของคนที่
ตกอยู่ในอํานาจของโทสะ การมีความคิดพยาบาท จ้องปองร้ายผู้อ่ืน เพราะต่างก็โกรธแค้นฮิตเลอร์
และทหารนาซีที่ฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุชาวยิว จึงคิดจองเวร พยายามหาทางทําให้ฝ่ายทหารนาซีได้รับความ
ทุกข์ทรมานเช่นที่ตนต้องเผชิญ จนกระทั่งคิดกําจัดต้นตอของปัญหาน้ีในที่สุด น่ันก็คือการฆ่าฮิตเลอร์    
แม้สุดท้ายตัวเองจะต้องจบชีวิตเพราะการกระทําในครั้งน้ีก็ยอม เช่นโชแชนน่าที่ยอมพลีชีวิตตายใน
กองเพลิงไปพร้อมกับพวกนาซีเพียงเพ่ือให้ได้แก้แค้น 

ตัวละครฮิตเลอร์สะท้อนให้เห็นความคิดที่เป็นมิจฉาทิฐิ อันผิดไปจากทํานองคลองธรรม 
เพราะอํานาจแห่งความลุ่มหลง (โมหะ) น่ันคือลุ่มหลงในอํานาจ ลาภ ยศ สรรเสริญ ทําให้แสวงหา
อํานาจอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ลุ่มหลงในชาติพันธ์ุของตนเอง คิดว่าตนดีตนวิเศษกว่าใคร กดชาติพันธ์ุอ่ืน
ให้ตํ่าลงราวกับว่าพวกเขามิใช่มนุษย์ แล้วใช้อํานาจทางการทหารท่ีตนมีกวาดล้างเข่นฆ่าผู้คนมากมาย 
กระทั่งส่งผลให้เกิดสงครามข้ึน สร้างความทุกข์ และความเจ็บชํ้าให้ผู้คนเป็นจํานวนมาก จนสั่งสมให้
เขาเหล่าน้ันเกิดความแค้น และสุดท้ายคนที่เคยถูกฮิตเลอร์กระทํา ก็กลับมาล้างแค้นเขาในที่สุด  

สรุปว่า ความรุนแรงที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง Inglourious Basterds น้ี เมื่อตัวละครมี
มิจฉาทิฏฐิ ติดอยู่ในโทสะ (ความรุนแรงเชิงมโนกรรม) เพราะคนที่รักโดนทําลาย จึงสร้างความรุนแรง
ในเชิงกายกรรมอย่างการฆ่าและทําร้ายกัน (ปาณาติปาต) เป็นวิธีในการชําระความแค้นและความ
เกลียดชังที่มีอยู่ในใจ นอกจากน้ียังใช้ความรุนแรงในเชิงวจีกรรม อย่างการโกหก (มุสาวาท) การพูด
ส่อเสียด (ปิสุณวาท) และการพูดคําหยาบ (ผรุสวาท) มาแสดงออกถึงความรุนแรงน้ันให้สําแดงชัดเจน
ขึ้นมา  
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4.3 วิเคราะห์ความรุนแรงในภาพยนตร์เรื่อง The Hateful Eight ด้วยหลักปรัชญา
และศาสนา 

1.  วิเคราะห์ความรุนแรงในเชิงกายกรรม 
 ความรุนแรงในเชิงกายกรรม คือความรุนแรงที่กระทําออกมาทางกาย ถือเป็นความ

รุนแรงอย่างหยาบ เพราะกระทําออกมาทางกาย เหตุด้วยระงับกิเลสเอาไว้ไม่ได้  
 1.1  ปาณาติปาต คือ การฆ่าสัตว์ให้ตาย 
 ในภาพยนตร์เรื่อง The Hateful Eight พบการกระทํารุนแรงในเชิงกายกรรมแบบที่

เรียกว่า ปาณาติปาต หรือ การฆ่าสัตว์ให้ตาย อยู่แทบจะตลอดทั้งเรื่อง เพราะเน้ือหาหลักของ
ภาพยนตร์เรื่องน้ีกล่าวถึงตัวละครแปดตัวที่มีความเกลียดชังกัน ด้วยประเด็นความขัดแย้งต่าง ๆ ทั้ง
เรื่องแนวคิดทางการเมืองที่อยู่คนละข้ัว เรื่องสีผิว เรื่องผลประโยชน์ แต่กลับมีเหตุให้คนเหล่าน้ันต้อง
มาอยู่ร่วมกัน ด้วยความเกลียดชังกันจึงทําให้เกิดความหวาดระแวงไม่ไว้ใจกันและกัน คอยจ้องจับผิด
อีกฝ่าย และสุดท้ายก็นําไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อกันในที่สุด ความรุนแรงเชิงกายกรรมที่ปรากฏใน
เรื่องน้ีก็มีทั้งการทําร้ายร่างกายผู้อ่ืนให้ได้รับบาดเจ็บด้วยมือหรืออาวุธ จนกระทั่งการเข่นฆ่าอีกฝ่ายให้
ตายลงเพ่ือรักษาชีวิตตัวเองอยู่รอดปลอดภัยเมื่อเข้าสู่สถานการณ์คับขัน  

 ตัวละครแต่ละตัว ต่างก็เลือกใช้ความรุนแรงมาเพ่ือปกป้องผลประโยชน์และชีวิตของ
ตัวเอง กล่าวคือ จอห์น รูธ ผู้มีฉายามือแขวนในตํานาน ต้องการพาเดซี่ โดเมอร์กู ไปรับโทษแขวนคอ
ที่เมืองเรดร็อก เพ่ือรับเงินรางวัลนําจับ 10,000 เหรียญ 

 ส่วนนายพลวอร์เรน ผู้มีฉายานักล่าค่าหัว ก็ได้ฆ่าโจร 2 คน และต้ังใจจะนําศพทั้งสอง
น้ันไปรับเงินรางวัลนําจับที่เมืองเรดร็อกเช่นกัน 

 ด้านนายอําเภอแมนิกซ์ ผู้ไม่มีความขัดแย้งส่วนตัวกับใคร และไม่มีจุดประสงค์จะทําร้าย
ใครในเบ้ืองต้น แต่เมื่อมาอยู่ในสถานการณ์คับขันก็จําเป็นต้องหยิบปืนขึ้นมายิงคนที่คิดว่าเป็นศัตรูกับตน  

 ในขณะที่ฝ่ายของ โจดี น้องชายของเดซี่ โดเมอร์กู และพรรคพวก ก็บุกไปฆ่ามินน่ี 
เจ้าของร้านตัดเสื้อ และคนอ่ืน ๆ ที่อยู่ในร้านน้ันอีกหลายคน ทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางใจกันมาก่อน 
แต่ทําไปเพราะต้องการช่วยพ่ีสาวของตัวเองให้รอดพ้นจากถูกแขวนคอ โดยไม่สนใจว่าคนที่โดนทําร้าย
น้ันจะเก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ 

 ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วก็จะพบว่าการทําความรุนแรงทางกาย ในข้อปาณาติปาตใน
ภาพยนตร์เรื่องน้ีครบตามองค์ประกอบทางกายกรรมโดยตรง เพียงแต่จะมีที่มาในการกระทําที่
แตกต่างกัน น่ันคือ การฆ่าของฝ่ายหน่ึงน้ันเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย แต่ของอีกฝ่ายหน่ึง
เกิดจากความแค้นความเกลียดชังส่วนตัว  และอีกฝ่ายหน่ึงก็ทําไปเพราะต้องการป้องกันตัวและเอา
ชีวิตรอดเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน  
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 เช่นน้ีจะเห็นได้ว่า ตัวละครแต่ละฝ่ายมีความพยายามในการกระทําปาณาติปาต เพ่ือให้
บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งการฆ่าน้ันด้วยการฆ่าหลากหลายรูปแบบ  ที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องน้ีมี 4 
แบบ ดังน้ี  

 1.  สาหัตถิกประโยค ได้แก่ การพยายามกระทําด้วยตนเอง จะเห็นได้ว่า ทั้งจอห์น รูธ,          
ผู้พันวอร์เรน, โจดี น้องชายของโดเมอร์กู และนายอําเภอแมนิกซ์ต่างก็มีเจตนาท่ีจะทําร้ายอีกฝ่ายหน่ึง
ด้วยมูลเหตุที่แตกต่างกันไป และต่างคนต่างก็พยายามกระทําการน้ันด้วยตนเอง  

 ตัวอย่าง 
 จอห์น รูธ มือแขวนในตํานาน ผู้ปรารถนาเงินรางวัลค่าหัวของเดซี่ โดเมอร์กู และ

ต้องการพาเดซี่ โดเมอร์กูไปแขวนคอให้ได้ เขาได้กล่าวถึงเจตนาอันแรงกล้าน้ีอยู่หลายช่วงหลายตอน 
ถึงแม้เขาจะจับคนผิดไปลงโทษตามกฎหมาย แต่บางช่วงบางตอนเขาก็กล่าวถึงการตายลักษณะน้ีของ
นักโทษว่าเป็นภาพชวนพิสมัย การได้เห็นนักโทษค่อย ๆ ทรมานและตายลงอย่างเช่ืองช้าเป็นสุนทรียะ
อย่างหน่ึง เช่นตอนที่สนทนากับผู้พันวอร์เรนบนรถม้าเก่ียวกับการพาโดเมอร์กูไปเรดร็อกเพ่ือแขวนคอ 
และต้ังใจจะอยู่ดูเดซี่ โดเมอร์กู ถูกแขวน เพราะอยากได้ยินเสียงคอของเธอหัก 

 MAJ.WARREN : So you taking her into Red Rock to hang? 
 JOHN RUTH : You bet. 
 MAJ.WARREN : Gonna wait to watch it? 
 JOHN RUTH : You know I am. I wanna’ hear her neck snap with my own 

hear. 
 2.  อาณัตติกประโยค ได้แก่ การส่ังให้คนอ่ืนฆ่า เช่น การดักสังหารจอห์น รูธ ของโจดี

และพรรคพวกที่เกิดขึ้นโดยมีโจดี หัวหน้าแก๊งโจรเป็นผู้สั่งการให้ทุกคนร่วมมือกับตนเพ่ือสังหารจอห์น 
รูธและช่วยเดซี่ โดเมอร์กู พ่ีสาวของเขา โดยมีแผนการคือ ให้สมาชิกคนอ่ืน ๆ ได้แก่ บ็อบ อ้างตนว่า
เป็นผู้ดูแลร้านแทนมินน่ี ส่วนออสวาลโด้ โมเบรย์ และโจ เกจ ก็ให้ปลอมตัวเป็นลูกค้าของร้านมินน่ี ที่
ต้องมาติดพายุหิมะอยู่ในร้านตัดเสื้อร้านน้ีอย่างจําใจ ส่วนตัวของโจดีน้ันก็แอบอยู่ที่ห้องใต้ดินเพ่ือรอ
เวลาโจมตีจอห์น รูธ  

 3.  นิสสัคคิยประโยค ได้แก่ การฆ่าด้วยอาวุธที่ซัดไป ภาพการฆ่าโดยการใช้อาวุธใน
เรื่องน้ี โดยส่วนใหญ่จะใช้ปืนและมีดเป็นอาวุธ เน่ืองจากเป็นลักษณะการต่อสู้แบบภาพยนตร์คาวบอย 
ซึ่งปรากฏภาพที่แสดงถึงความรุนแรงในขีดสุด เพราะเป็นการใช้อาวุธจู่โจมไปที่อวัยวะส่วนสําคัญของ
ร่างกาย เช่น การยิงศีรษะจนสมองกระจุย การตัดแขนศพ เป็นต้น  

 ตัวอย่าง 
 ฉากที่ผู้พันวอร์เรนยิงไปที่ศีรษะของโจดี ผู้เป็นน้องชายของเดซี่ โดเมอร์กู จนศีรษะของ

เขาแตกกระจุยกระจายไปในบริเวณน้ัน และกระเด็นไปเป้ือนที่หน้าของเดซี่ โดเมอร์กู 
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ของนายพลอย่างดี เพราะครั้งหน่ึงเคยเผชิญหน้ากันมาแล้ว ในตอนที่ลูกชายของนายพลสมิทเธอร์ซึ่ง
เป็นคนขาวที่เกลียดชังคนดํา ได้ออกล่าค่าหัวคนผิวดํา แต่โชคร้ายที่คนผิวดําคนน้ันเป็นเขาเอง สุดท้าย  
ลูกชายของนายพลสมิทเธอร์ก็เพลี่ยงพล้ํา ถูกนายพลวอร์เรนจับและบังคับให้เปลือยกายล่อนจ้อน 
แล้วเดินไปท่ามกลางหิมะที่หนาวเย็นอย่างไม่อาจทานทนได้  จนถึงกับต้องอ้อนวอนขอเครื่องกําบัง
กายจากเขา และพร้อมยอมทําทุกอย่างเพ่ือแลกกับผ้าห่มสักผืน เขาจึงบังคับให้ลูกชายของ         
นายพลสมิทเธอร์ทําโอษฐกามให้แก่ตนก่อน และสุดท้ายเขาก็ตระบัดสัตย์ ไม่ให้ผ้าห่มตามคําสัญญา 
การกระทําน้ีของผู้พันวอร์เรนจึงไม่ได้เป็นไปเพ่ือสนองความต้องการทางเพศ หากแต่เป็นความต้ังใจที่
จะใช้วิธีการทางเพศมาหมิ่นเกียรติหยามศักด์ิศรีของอีกฝ่ายอย่างรุนแรง การบังคับให้คนขาวทํา   
โอษฐกามแก่คนดําได้ถือเป็นวินาทีแห่งชัยชนะที่ย่ิงใหญ่ตามความรู้สึกนึกคิดของผู้พันวอร์เรน เป็นการ
แก้แค้นที่มีสาเหตุมาจากประเด็นความขัดแย้งเรื่องสีผิว อันเป็นผลพวงมาจากสงครามกลางเมืองสหรัฐ 
(ค.ศ. 1861-1865) ไม่ใช่ความเคียดแค้นชิงชังส่วนบุคคล  ซึ่งตีความได้จากบทสนทนาที่เขาพูดกับ  
นายพลสมิทเธอร์  

 MAJ. WARREN : starting to see picture , ain’t ya’ ? Your son. Black dude 
dingus in his mouth. Him shiverin’ – him crying - me laughing – him not understand 
but you understand, doncha’ Sandy ?  I never did give your boy that blanket. Even 
after all he did, and he did everything I asked. No  blanket. The  blanket was just a 
heart breaking union issued those colored troopers uniforms….that you chose 
acknowledge.  

2. วิเคราะห์ความรุนแรงในเชิงวจีกรรม 
 ความรุนแรงในเชิงวจีกรรม เป็นการแสดงออกถึงความรุนแรงผ่านทางวาจา ใน

ภาพยนตร์เรื่องน้ีโดดเด่นมากเร่ืองการใช้ความรุนแรงประเภทน้ี เพราะโดยส่วนใหญ่ตัวละครจะใช้
คําพูดในการหลอกลวง ย่ัวยุ กระตุ้นความรู้สึกของอีกฝ่ายให้ทําตามในสิ่งที่ตนปรารถนา ไปจนกระทั่ง
ใช้วาจา ด่าทอด้วยคําหยาบคายตามระดับความโกรธ  มีรายละเอียดดังน้ี 

 2.1 มุสาวาท การพูดปด กล่าวคําเท็จ  
 ในภาพยนตร์เรื่องน้ี แสดงให้เห็นบทสนทนาของตัวละครท่ีกลับกลอก ตลบตะแลง 

และพร้อมจะสร้างเร่ืองลวงโลกเพ่ือผลประโยชน์ของตัวเองได้อย่างไม่มีความละอายใจแม้แต่น้อย ซึ่ง
การโกหกของตัวละครทําให้เกิดประเด็นสําคัญต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการพลิกผันในเรื่อง เช่น การสร้าง
เรื่องเท็จของผู้พันวอร์เรน ที่หลอกทุกคนว่าเขาเป็นเพ่ือนทางจดหมายกับประธานาธิบดีอับราฮัม 
ลินคอล์น และสร้างหลักฐานเป็นจดหมายปลอมข้ึนมา ทําให้จอห์น รูธ หลงเช่ืออย่างสนิทใจ จน
อนุญาตให้คนผิวดําอย่างผู้พันวอร์เรนขึ้นรถม้าไปเรดร็อกด้วยกันได้  ซึ่งเป็นการโกหกเพื่อเอาตัวรอด 
ตามที่ผู้พัน วอร์เรนบอกเอาไว้ภายหลังที่ความลับเรื่องจดหมายโดนเปิดเผยว่า เพราะจดหมายฉบับน้ี
ทําให้เขาสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้ในสังคมของคนขาว 
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 MAJ. WARREN : now I know I’m the only son-of-a-bitch you ever meet , 
so Im gonna’ cut your ass some slack . But you ain’t got no idea what a black man 
starin’ down America look like. The only time black folk are safe, is when white folks 
are disarmed.  This letter had the desired effect of disarming white folks they 
believed the Lincoln Letter because they wanted to believe the Lincoln Letter , and 
White folks will believe anything they WANNA’ believe. 

 JOHN RUTH : Call it what you want, I call it a dirty trick.   
 และในอีกตอนหน่ึง ปรากฏอยู่ในตอนที่พวกของโจดีเข้ามาสวมรอยอยู่ในร้านของมินน่ี 

โดยพยายามจัดฉากหลอกลวงทุกคนให้คณะของจอห์น รูธ เช่ือว่า บ็อบ คือผู้ดูแลร้านแทนมินน่ีใน
ระหว่างที่เธอไปเย่ียมแม่ที่หุบเขาทางตอนเหนือ ออสวาลโด้ โมเบรย์ สร้างเร่ืองว่าตนเป็น “เพชฌฆาต       
มือแขวนประจําตําบล” ที่กําลังเดินทางไปเรดร็อกเช่นกัน ส่วนโจ เกจ ก็แต่งเรื่องว่าตัวเองเป็น
คาวบอยหนุ่มที่กําลังจะเดินทางกลับไปเย่ียมแม่ที่บ้าน เพ่ือใช้ชีวิตอยู่กับแม่ในช่วงเทศกาลคริสมาสต์   

 2.2 ปิสุณวาท การกล่าวยุยงให้คนที่สามัคคีกันแตกแยก หรือแตกกันอยู่แล้วให้แตก
ย่ิงขึ้น รวมถึงการเจตนาพูดส่อเสียดเหน็บแหนม กระทบกระเทียบ ถากถาง เย้ยหยันให้ผู้อ่ืนได้รับ
ความเสียใจ คับแค้นใจ ขุ่นเคือง โกรธ อับอาย มีความทุกข์ 

  ในภาพยนตร์เรื่องน้ีพบลักษณะการใช้ความรุนแรงทางวาจาเช่นน้ีอยู่หลายช่วงหลาย
ตอนด้วยกัน ซึ่งเป็นไปในลักษณะของการย่ัวยุให้อีกฝ่ายโกรธ ให้ฝั่งศัตรูแตกแยกกันเอง หรือพูดจา    
หว่านล้อมให้อีกฝ่ายมาเป็นพวกเดียวกับตน หรือพูดดูถูกกดขี่กันในเร่ืองเช้ือชาติ สีผิว และความเห็น
ทางการเมืองที่ไมลงรอยกัน การข่มขู่ให้อีกฝ่ายเกรงกลัวในอํานาจของตน เป็นต้น  

 ตัวอย่าง  
 การท่ีผู้พันวอร์เรนใช้วาจาย่ัวยุโดยยกเรื่องที่ตัวเองได้ทรมาน ยํ่ายีศักด์ิศรี และฆ่าลูก

ชายของนายพลสมิทเธอร์ขึ้นมาพูดให้นายพลสมิทเธอร์โกรธและเป็นฝ่ายจับปืนยิงเขาก่อน  เพ่ือที่เขา
จะได้ฉวยเอาโอกาสน้ียิงนายพลสมิทเธอร์กลับ แล้วยกกฎหมายขึ้นมาอ้างว่า “ป้องกันตัว” เพ่ือสร้าง
ความชอบธรรมในการฆ่าให้กับตนเอง   

 MAJ. WARREN : It was cold a day I killed your boy. (...) So what are you 
gonna’ do old man ? You gonna’ spend the next two or three days ignoring the 
nigger who killed your boy? Ignoring how I made him suffer?  Ignoring  the agony I 
inflicted?  Ignoring how I made him lick all over my Johnson? Yep’ , the dumbest 
thing your boy ever did ‘ was let me know we was your boy.  
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 ตอนท่ีผู้พันวอร์เรนชมจอห์น รูธ ว่ามีความกล้าหาญมากที่กล้าจับเป็น เดซี่ โดเมอร์กู 
แต่เดซี่  โดเมอร์กู กลับใช้วาจาถากถางดูถูกสติปัญญาของจอห์น รูธ ว่าแม้จะกล้าหาญที่กล้าจับเป็น
เธอ แต่ก็เป็นการกระทําของคนที่โง่เขลาสิ้นดี  

 DOMERGUE (to MAJ. WARREN) : you overrate ’em nigger. I’ll give you he 
got guts. But in the brain department, he like a man who look a high dive in a low 
well. 

 ตอนท่ีโดเมอร์กูพยายามพูดจาหว่านล้อมนายอําเภอแมนิกซ์ให้เอาใจออกห่างจาก             
ผู้พันวอร์เรนและฆ่าเขาให้ตายเสีย แล้วหันมาร่วมมือกับตนแทน โดยเอาผลประโยชน์เรื่องค่าหัวมาล่อ 
และข่มขู่ว่าตนยังมีพวกของน้องชายอยู่อีกมาก และกําลังเดินทางมาช่วย ฉะน้ัน ถ้านายอําเภอแมนิกซ์
ไม่ร่วมมือกับเธอเขาก็ไม่มีทางรอดชีวิตไปได้  

 DOMERGUE : Oh, you can kill us all . But you will never spend a cent of 
that money. And you will never leave this mountain alive. Because when that snow 
melts, the rest of Jody’s gang – all fifteen of ’em – that were waiting in red rock are 
coming here. (…) You really the Sheriff of the Red Rock? You wanna’ save the town? 
Then shoot that nigger dead! 

 การที่ตัวละครผิวขาวในเรื่องต่างก็เรียกผู้พันวอร์เรน และตัวละครผิวสีคนอ่ืน ๆ ว่า นิโกร 
หรือไม่ก็ใช้วาจาที่แสดงนัยถึงการเหยียดเช้ือชาติอย่างรุนแรง  

 DOMERGUE : Howdy nigger ?  
 (เดซี่ โดเมอร์กู กล่าวทักทายผู้พันวอร์เรนเมื่อเจอกัน   ครั้งแรกบนรถม้า)  
 … 
 JOHN RUTH : Not him! The black fella in the stable.  
 (จอห์น รูธ ตอบเมื่อมีคนถามว่าใครมีจดหมายของลินคอล์น) 
 OSWALDO :  The nigger in the stable has a letter from Abrahum 

Lincoln?   (ออสวาลโด้ โมเบรย์ ถามยํ้าเรื่องเจ้าของจดหมาย) 
 … 
 BOB : That sound a whole lot like you’re  calling me a lair. Mi negro 

amigo.  (บ็อบสนทนากับผู้พันวอร์เรนในคอกม้า) 
 … 
 CHRIS MANIX : You know that nigger sir?  
 (นายอําเภอแมนิกซ์ถามนายพลสมิทเธอร์ว่ารู้จักผู้พันวอร์เรนหรือไม่) 
 GEN. SMITHER : I don’t know that nigger.  
 (นายพลสมิทเธอร์ตอบกลับนายอําเภอแมนิกซ์) 
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 2.3 ผรุสวาท การพูดหยาบคาย  ในภาพยนตร์เรื่องน้ี ส่วนใหญ่ตัวละครในเรื่องน้ีจะ
กล่าวคําหยาบคายออกมาตามความรู้สึกไม่ชอบใจของตนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น 
ซึ่งเป็นไปตามบุคลิกของตัวละคร น่ันคือ เป็นทหารเก่า เป็นโจร เป็นนักล่าฆ่าหัว ซึ่งกล่าวคําสบถ   
หยาบคายกันเป็นปกติ แต่บางคราวก็แฝงไว้ด้วยนัยแห่งความเกลียดชังกัน ซึ่งเป็นประเด็นความ
ขัดแย้งทางเช้ือชาติและทางการเมืองมากกว่าอารมณ์ส่วนตัว 

 ตัวอย่าง 
  O.D : You goddamn son of bitch! I Almost died out there.  
 (โอดีสบถเมื่อเขาถูกใช้ให้เอาปืนไปทิ้งในถังเกรอะข้างนอกท่ีทั้งหนาวทั้งสกปรก) 
 … 
 MAJ. WARREN : Why Yes it do. Jody Domergue vs. every motherfucking  

rat in the basement.  
 (ผู้พันวอร์เรนสบถด่าโจดีที่แอบยิงเจ้าโลกของเขาจากช้ันใต้ดิน)  
 … 
 GEN. SMITHER : You are a goddamn lie.  
 (นายพลสมิทเธอร์สบถใส่ผู้พันวอร์เรนเมื่อเขาเล่าถึงเรื่องลูกชายของนายพล) 
 … 
 CHRIS MANIX : Warren  goddamit, you leave that old man alone. 

(นายอําเภอแมนิกซ์ว่าผู้พันวอร์เรนเป็นการห้ามปรามไม่ให้เขายุ่งกับนายพลสมิทเธอร์)  
 MAJ. WARREN : Stand down you son of a bitch. I shared a batter field 

with this man. 
 (ผู้พันวอร์เรนสบถกลับนายอําเภอแมนิกซ์ว่าไม่ให้ยุ่งเรื่องของตน) 
3.  วิเคราะห์ความรุนแรงในเชิงมโนกรรม  
ความรุนแรงในเชิงมโนกรรมในภาพยนตร์เรื่องน้ี สะท้อนให้เห็นถึงความคิดของมนุษย์ที่

ส่งผลให้เกิดการกระทําทางต่าง ๆ ตามมาเป็นความรุนแรงเชิงกายกรรมและวจีกรรม   
จอห์น รูธ คือภาพสะท้อนของคนที่เป็นโลภเจตนา (อภิชฌา) อยากได้อยากมี จึงยึดทํา

อาชีพนักล่าค่าหัวนักโทษคนสําคัญ และจับเป็นนักโทษที่เรียกได้ว่าเป็นนักโทษฉกรรจ์ค่าหัวสูงอย่าง 
เดซี่  โดเมอร์กู ไปแขวนคอ  ความโลภของเขาสะท้อนผ่านบทสนทนาหลายคร้ัง เช่น ตอนที่เขากล่าว
กับทุกคนที่ติดพายุอยู่ในร้านตัดเสื้อของมินน่ีว่า 

JOHN RUTH : This here is Daisy Domergue. She want dead or alive for 
murder. Ten Thousand dollars. That Money’s mine boys. Don’t wanna share it, ain’t 
gonna lose it. When the sun comes out, I’m taking this woman into Red Rock to 
hang. Now is there anybody here committed to stopping me from doing that? 
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 ซึ่งการจับเป็นนักโทษน้ีย่อมทําให้เขาได้รับความเสี่ยงเพ่ิมมากขึ้น กล่าวคือ ระหว่าง
ทางที่เขาพานักโทษไปแขวนคอ เขาต้องอยู่กับความหวาดระแวงแคลงใจ กลัวว่าจะโดนนักโทษทําร้าย 
หรือโดนคนอ่ืนชิงตัวนักโทษไป มิหนําซ้ํายังถูกตามล่าจากน้องชายของเดซี่ โดเมอร์กู ที่จ้องจะเข้ามา
ช่วยให้พ่ีสาวให้รอดพ้นจากการถูกแขวนคอ ซึ่งสุดท้ายจอห์น รูธ ก็ต้องจบชีวิตลงเพราะโดนพวกของ         
เดซี่ โดเมอร์กู ลอบวางยาพิษในกาแฟที่เขาด่ืม  

 ในขณะที่พวกของเดซี่ โดเมอร์กู ก็คือตัวแทนของคนท่ีมีมิจฉาทิฏฐิ ผู้เลือกดําเนินชีวิต
อย่างผิดทํานองคลองธรรม เพราะถูกครอบงําด้วยความลุ่มหลง (โมหะ) อยู่ในการทําช่ัวไม่กลัวบาป จึง
ต้องนําพาตัวเองสู่เส้นทางสายบาป เป็นโจรร้ายที่ก่อความวุ่นวายเป็นภัยแก่สังคม จนทางการถึงกับ
ต้องออกตามล่าและให้เงินรางวัลนําจับ และสุดท้ายทุกคนในแก๊งของเดซี่ โดเมอร์กู อันได้แก่ โจดี, โจ
เกจ, บ็อบ และออสวาลโด้ โมเบรย์ ก็ต้องมาจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถอยู่ในร้านตัดเสื้อของมินน่ี 
โดยเฉพาะเดซี่ โดเมอร์กู ที่ถูกนายอําเภอแมนิกซ์และผู้พันวอร์เรนจับแขวนคอที่น่ัน  เพ่ือให้เป็นไป
ตามความ  มุ่งประสงค์เดิมของจอห์น รูธ และการใช้ความตายมาเป็นบทสรุปให้ตัวละครบาปเหล่าน้ี 
ก็คือภาพสะท้อนที่เห็นได้ชัดเจนในเวลาอันสั้นเท่าที่ภาพยนตร์จะนําเสนอได้ว่า คนที่ก่อกรรมกับผู้อ่ืน
ไว้จะพบจุดจบน่ารันทดเพียงใด  

 แต่ในขณะเดียวกัน ตัวละครทุกตัวในเรื่องน้ี ก็ตกอยู่ในความโกรธแค้น (โทสะ) อันเป็น
ผลพวงที่มาจากสงครามกลางเมือง  (American Civil War) ซึ่งแม้จะยุติลงแล้วด้วยความพ่ายแพ้ของ
ฝ่ายใต้ แต่ก็ส่งผลให้เกิดการเหยียดผิวและเหยียดเช้ือชาติที่ฝังรากลึกแห่งความชิงชังให้คนอเมริกันทุก
คน เมื่อทั้งแปดคนคล่ังต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในร้านตัดเสื้อเล็ก ๆ ที่ไร้หนทางอ่ืนให้ไป ต่างคนก็พก
เอาความโกรธเกลียดน้ีติดตัวมาด้วย และมีความคิดพยาบาทซ่อนอยู่ รอเวลาที่เหมาะสมเพ่ือจะแก้
แค้นเอาคืนให้ได้หากสบโอกาส ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนจากส่ิงที่ผู้พันวอร์เรนกระทําต่อนายพลสมิทเธอร์ 
อดีตนายพลของฝ่ายสมาพันธรัฐ (ฝ่ายใต้) ซึ่งเป็นเสมือนภาพแทนความรู้สึกนึกคิดของคนผิวดําที่มีต่อ
คนขาวในเร่ืองน้ี ว่าเคียดแค้นชิงชังเพียงใด เขาทําร้ายลูกชายของนายพลสมิทเธอร์ (ตามคําบอกเล่า
ของ ผู้พันวอร์เรนเอง) และยังใช้คําพูดย่ัวยุให้นายพลสมิทเธอร์หยิบปืนขึ้นมายิงตนเพ่ือจะได้ฉวย
โอกาสยิงกลับแล้วอ้างว่าป้องกันตัวเพ่ือให้ตัวเองพ้นผิด   

 เควนติน ทาแรนติโน่ช่วยสะท้อนให้เห็นว่า “อคติ” ในจิตใจคนเรานั้นยากที่จะลบ
เลือนได้ แล้วอะไรท่ีจะทําให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข คําตอบที่ได้จากเร่ืองน้ีคือ 
“กฎหมาย” ดังการกระทําของจอห์น รูธ ที่แสดงให้เห็นว่ายังยึดมั่นในระบบกฎหมาย เพราะถ้าเขาจับ
ใครได้ เขาก็จะส่งคนผู้น้ันสู่กระบวนการยุติธรรม รอการพิพากษา   และอยู่ยืนดูผู้น้ันรับโทษทัณฑ์ด้วย
สองตาของ เขาเอง สามารถอุปมาได้ว่า การเช่ือมั่นในกฎหมายที่ว่าน้ี ก็คือการให้เราไว้วางใจในกฎ
แห่งกรรม ว่าถึงอย่างไรก็ต้องคงความยุติธรรมเสมอ 
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 สรุปว่า ความรุนแรงที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง The Hateful Eight น้ี ความรุนแรงใน    
เชิงมโนกรรมน้ัน สะท้อนให้เห็นความคิดที่จุดเร่ิมต้นของความรุนแรงของตัวละครแต่ละตัว จอห์น รูธ 
คือภาพสะท้อนของคนที่เป็นโลภเจตนา (อภิชฌา) ส่วนพวกของเดซี่ โดเมอร์กู ก็คือตัวแทนของคนที่มี
มิจฉาทิฏฐิ ไม่เลี้ยงชีพชอบประกอบการงานท่ีสุจริต จึงทําผิดก่อความวุ่นวายเดือดร้อนให้ผู้คนในสังคม 
และตัวละครทุกตัวในเรื่องน้ี ล้วนตกอยู่ในความโกรธแค้น (โทสะ) อันเป็นผลพวงที่มาจากสงคราม
กลางเมือง  (American Civil War)  จนเป็นเหตุให้ตัวละครต้องใช้ความรุนแรงมาเบียดเบียนกัน  
และกันทั้งในเชิงกายกรรม ที่พบว่า ตัวละครใช้การฆ่าและทําร้ายกัน (ปาณาติปาต) มาเป็นเคร่ืองมือ
ในการระบายความแค้นและความเกลียดชังน้ัน และในเชิงวจีกรรม ซึ่งพบว่ามีการใช้ การโกหก 
(มุสาวาท) การพูดส่อเสียด (ปิสุณวาท) และการพูดคําหยาบ (ผรุสวาท) มากระทําให้อีกฝ่ายต้องรู้สึก
เดือดร้อนไม่สบายใจ 
 

4.4 วิเคราะห์ความรุนแรงในภาพยนตร์ท้ัง 3 เรื่องด้วยหลักปรัชญา โบดริยาร์ด และ
หลักคริสต์ศาสนา 

1. หลักปรัชญาความเสมือนจริง (simulacra) และสภาวะล้ําจริง (hyper reality) 
ตามแนวคิดของ ฌอง โบดริยาร์ด (Jean Beaudrillard) 

ความเสมือนจริง (simulacra) และสภาวะล้ําจริง (hyper reality) ตามแนวคิดของ       
ฌอง โบดริยาร์ด (Jean Beaudrillard) ในภาพยนตร์เรื่อง Killbill Vol.1, Inglourious Basterds 
และ The Hateful Eight ของผู้กํากับเควนติน ทาแรนติโน่ น้ันสามารถอธิบายให้เห็นถึงสภาวะล้ําจริง
ที่ปรากฏอยู่ได้ดังน้ี  

ในภาพยนตร์เรื่อง Killbill Vol.1 ทาแรนติโน่ได้ใช้เทคนิคทางภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นถึง
สภาวะล้ําจริง (hyper reality) ในภาพยนตร์ของเขา น้ันคือการนําเสนอภาพความรุนแรงที่เกินจาก
ความเป็นจริงขึ้นมาอีกหลายระดับ เพ่ือถ่ายทอดให้เห็นถึงอานุภาพของความรุนแรงในการใช้อาวุธ 
และการเข่นฆ่ากัน ซึ่งเห็นได้จากในหลาย ๆ  ฉากในภาพยนตร์ ตัวอย่างเช่น ฉากการชุมนุมของกลุ่ม
ยากูซ่า ซึ่งมีโอเรน อิชิอิ เป็นหัวหน้า ได้มีสมาชิกคนหน่ึงเกิดเห็นต่างและแสดงท่าทีคัดค้านที่          
โอเรน อิชิอิ ได้ขึ้นเป็นหัวหน้า โอเรน อิชิอิ จึงเดินเข้าไปหาเขาพร้อมชักดาบฟันคอสมาชิกผู้น้ันจนคอ
ขาดกระเด็นเห็นเป็นเลือดไหลพุ่งออกมาอย่างแรงราวกับสายนํ้าพุและมีปริมาณมากกว่าปกติ  
มิหนําซ้ํายังพุ่งออกมาเป็นจังหวะติด ๆ ขัด ๆ มิสม่ําเสมอราวกับจงใจให้เห็นเป็นเรื่องน่าขบขันด้วย    
หรือในอีกฉากหน่ึงที่ เดอะไบรด์บุกเข้าไปหาโอเรน อิชิอิ เธอได้จับลูกสมุนสาวคนสําคัญของ           
โอเรน อิชิอิ มาเป็นตัวประกัน แล้วพูดท้าทายให้โอเรน อิชิอิ ออกมาเผชิญหน้ากับเธอ ไม่เพียงแต่ใช้
วาจาย่ัวยุเท่าน้ัน แต่เดอะไบรด์ได้ฟันแขนข้างซ้ายของลูกสมุนสาวจนขาดกระเด็นเห็นเลือดพุ่งทะลัก
ออกมาอย่างแรงราวกับท่อนํ้าประปาแตก   มีเลือดกระเซ็นกระจายทั่วทั้งบริเวณน้ัน  และปริมาณที่
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ไหลออกมาก็มากราวกับว่ามิใช่เลือดของคนเพียงคนเดียว และในฉากไคล์แมกซ์ของเร่ืองที่เป็นการ
ต่อสู้ของตัวละครเอก (เดอะไบรด์) และหัวหน้ากลุ่มยากูซ่า (โอเรน อิชิอิ) ที่ทั้งสองได้ต่อสู้กัน จน
สุดท้ายฝ่ายของโอเรน อิชิอิ ก็เพลี่ยงพล้ํา ถูกเดอะไบรด์ตัดเอาส่วนบนของศีรษะหลุดลงมากองอยู่บน
พ้ืนหิมะ เห็นเป็นเลือดสีแดงสาดกระเซ็นลงไปบนพ้ืนอันขาวโพลนราวกับสีที่ศิลปินจงใจสาดให้เห็น
เป็นริ้วไสว 

วิธีการสร้างภาพความรุนแรงเช่นน้ีก็ปรากฏให้เห็นในภาพยนตร์เรื่อง Inglourious 
Basterds และ The Hateful Eight เช่นกัน ในภาพยนตร์เรื่อง Inglourious Basterds ฉากท่ี 
โชแชนน่าถูกโซลเลอร์ยิงในห้องฉายหนัง จนร่างของเธอหมุนคว้างอยู่กลางอากาศ (ใช้เทคนิค-
ภาพสโลว์) แล้วเห็นเป็นเลือดกระเซ็นกระจายออกมาปลิวละล่องอยู่ในอากาศที่ดูแล้วคล้ายกับกลีบ
กุหลาบแดงลอยคว้างมากกว่าเป็นเลือดของมนุษย์ที่ถูกยิง เป็นต้น 

ในภาพยนตร์เรื่อง The Hateful Eight ก็ยังคงพบว่า ทาแรนติโน่ใช้ภาพความรุนแรงที่    
เกินจริงและใช้เลือดที่มากเกินความจําเป็นอยู่เช่นเดิม เช่นในฉากที่โจดียิงมินน่ีและคนในร้านตัดเสื้อ 
เราจะเห็นภาพการโดนยิงแล้วมีเลือดกระจายเป็นสายออกจากตัว จนกระทั่งไหลทะลักออกมาจากร่าง
ราวกับเขื่อนแตก แล้วเห็นเป็นเลือดนองเนืองอยู่ท่วมร่าง  เป้ือนเปรอะไปท่ัวบริเวณน้ัน หรือในฉาก
ที่โจดีขึ้นมาจากห้องใต้ดินแล้วถูกผู้พันวอร์เรนยิงศีรษะ ทําให้ศีรษะของโจดีแตกระเบิดจนเน้ือสมอง
กระจายออกมาอย่างแรงราวกับว่าโดนระเบิดมิใช่การยิงด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวจากผู้พันวอร์เรน ก็
ย่ิงทําให้ผู้ชมเสียวสยองและรู้สึกหดหู่ได้ในเวลาเดียวกัน เป็นต้น  

 ภาพความรุนแรงอันเกินจากความเป็นจริงดังกล่าวน้ี ล้วนแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงทาง
กายภาพ (Physical Violence) ทั้งสิ้น  ด้วยภาพของเลือดที่พุ่งออกมาจากอวัยวะราวกับมิใช่เลือด
จริง ๆ และถูกนําเสนอให้ดูนองเนืองมากจนเกินปกติวิสัย  ซึ่งความรุนแรงในสภาวะล้ําจริงเช่นน้ี
สามารถพบได้ในภาพยนตร์ทั้งสามเรื่องของทาแรนติโน่  ในระดับที่มากน้อยแตกต่างกันไป 

นอกจากการพยายามเสนอภาพของความรุนแรงในสภาวะที่เกินจริงแล้วน้ัน ทาแรนติโน่ยัง
ได้สร้างเน้ือหาในภาพยนตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะล้ําจริงอีกด้วย ข้อน้ีเห็นได้ชัดเจนในภาพยนตร์
เรื่อง Inglourious Basterds ซึ่งแม้เรื่องราวจะสร้างขึ้นโดยอิงประวัติศาสตร์  ทว่าเป็นประวัติศาสตร์
ที่เกินจริง  เพราะทาแรนติโน่ได้แสดงให้เห็นถึงอิสระในการเล่าเรื่อง ที่มีระยะเวลาและการขับเคล่ือน
ประวัติศาสตร์ในรูปแบบของตนเอง  โดยไม่ตรงกับความเป็นจริงที่เคยมีมา และไม่เป็นไปตามการรับรู้
แบบเดิม ๆ ของคนทั่วไป โดยปรากฏเจตนาให้เห็นอย่างชัดเจนต้ังแต่การต้ังใจสะกดช่ือเรื่องให้
ผิดเพ้ียนไป ซึ่งตามหลักควรสะกดว่า Inglorious Bastards น้ัน ก็ราวกับเป็นการเตือนให้ผู้ชมได้รับรู้
ต้ังแต่ต้นว่า เรื่องราวท้ังหมดที่ได้รับชมจะไม่ตรงตามความเป็นจริงที่เคยรับรู้ผ่านตา กล่าวคือ ในตอน
จบของภาพยนตร์เรื่องน้ี การท่ีทาแรนติโน่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ให้ฮิตเลอร์ถูกฆ่าตายโดยกลุ่ม
คนยิว น่ันคือการสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะล้ําจริงที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ของเขาได้เป็นอย่างดี  ซึ่งแม้จะ
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ไม่ตรงกับความเป็นจริงในประวัติศาสตร์ แต่ก็ถูกทําให้เช่ือและเห็นว่าเป็นจริงในโลกจําลองของทาแรนติโน่  
สิ่งน้ีเป็นการตอกยํ้าแนวคิดของโบดริยาร์ดว่า โลกจําลองเป็นสิ่งที่สะท้อนโลกแห่งความจริง ไม่ใช่โลก
แห่งความจริงสะท้อนโลกจําลองอย่างที่เราเคยยึดถือกันอีกต่อไป  

สภาวะล้ําจริงเหล่าน้ีที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ของทาแรนติโน่ดังที่กล่าวมาข้างต้น ช่วยสลาย
เส้นขอบเขตของโลกจินตนาการและความจริงทิ้งไป ทําให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมในเร่ืองราวที่ได้สัมผัส
รับรู้ในขณะนั้น และเกิดความคล้อยตามไปกับโลกในภาพยนตร์ของเขา 

2.  อิทธิพลจากคริสต์ศาสนา 
 2.1 กิเลสและตัณหาของมนุษย์ 
 ตัวละครแต่ละตัวในภาพยนตร์ในภาพยนตร์ทั้งสามเรื่องน้ีของทาแรนติโน่ ก็คือภาพ

สะท้อนให้เห็นถึงกิเลสและตัณหาที่มีแฝงฝังอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน และรอวันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์
ชัดผ่านทางพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เมื่อได้รับแรงบีบคั้นจากภายนอกมาโน้มนํา  เรื่องราวใน
ภาพยนตร์เรื่อง Killbill Vol.1, Inglourious Basterds และ The Hateful Eight เป็นโลกจําลองที่
แสดงให้เห็นความเป็นจริงว่า โลกและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาล้วนแต่ล่อลวงให้มนุษย์ตกอยู่ใน
บาปได้ด้วยกันทั้งสิ้น  

 ในภาพยนตร์เรื่อง Killbill Vol.1 ตัวละครอย่างเดอะไบรด์ ผู้ซึ่งถูกกระทําอย่างสาหัส
จากชายคนรักหัวหน้าแก๊งนักฆ่าอย่างบิลล์ ก็ถูกความโกรธเข้าครอบงําจิตใจ พ่ายแพ้ให้กับความเคียด
แค้นชิงชัง ไม่มีความคิดที่จะอภัย ยอมปล่อยให้ความพยาบาทโลดเถลิงในจิตใจ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจึง
เป็นการใช้ความรุนแรงห้ําหั่นทําร้ายกันไม่มีวันจบสิ้น  

 ในภาพยนตร์เรื่อง Inglourious Basterds ก็เห็นได้ชัดเจนว่าตัวละครอย่างร้อยโทอัลโด้ 
เรน โชแชนน่า หรือ พันเอกฮานส์ ลันดา คือผู้ที่ยอมทําบาปเพ่ือสนองกิเลสตัณหาของตนเอง              
ทั้งร้อยโทอัลโด้ เรน และโชแชนน่า ต่างก็ยอมพ่ายแพ้ให้กับความคิดพยาบาทของตน พยายามทําทุก
วิถีทางเพ่ือสังหารฮิตเลอร์ให้ได้ แม้ตัวเองต้องตกอยู่ในอันตรายก็ไม่กลัว ส่วนพันเอกฮานส์ ลันดา ก็คือ
ตัวแทนของคนที่คิดเอาแต่ได้ ยอมทําทุกอย่างเพ่ือให้ตัวเองอยู่รอด แม้ต้องหักหลังพวกพ้องก็ยอมทํา 
เป็นพวกตลบตะแลงกลับกลอกคบไม่ได้ 

 ในภาพยนตร์เรื่อง The Hateful Eight เป็นการวิพากษ์สังคมผ่านทางความคิดและ
พฤติกรรมของตัวละคร ที่สะท้อนให้เห็นว่าแต่ละคนตกอยู่ในอํานาจของความเกลียดชัง ซึ่งเป็นผลพวง
มาจากสงครามกลางเมือง ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาติพันธ์ุที่รุนแรง ผู้พันวอร์เรน คือ 
คนผิวดําที่เกลียดชังคนผิวขาว ส่วนนายอําเภอแมนิกซ์ นายพลสมิทเธอร์ ก็คือคนผิวขาวที่มีความคิด
เหยียดคนผิวสี  และจอห์น รูธ คือผู้ที่ตกอยู่ในความคิดโลภ อยากได้เงินค่าหัว จึงทําให้ต้องใช้ชีวิตด้วย
ความหวาดระแวงตลอดเวลา เพราะกลัวว่าจะมีคนมาแย่งชิงเอาผลประโยชน์ไป คนเหล่าน้ีจึงตกอยู่ใน
ห้วงอารมณ์ที่พร้อมจะใช้ความรุนแรงทําลายกันและกันได้ตลอดเวลา ถ้ามีใครมาขัดผลประโยชน์ หรือ
ขัดแย้งทางความคิดกับตน     
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 ตัวละครแต่ละตัวจึงเป็นด่ังภาพสะท้อนว่า ถ้าเราอ่อนแอและมิอาจทานทนกับกิเลสและ
ตัณหาที่เร่งเร้าภายในใจตนเองได้ สุดท้ายก็ต้องจํานนให้กับความช่ัว ยอมกระทําความผิดบาปเพ่ือ
สนองกิเลสตัณหา หันมาเบียดเบียนเพ่ือนมนุษย์ ยอมทําลายมิตรภาพ (friendship)  แล้วใช้      
ความรุนแรงแก้ปัญหา เพ่ือให้ตัวเองอยู่รอด หรือเพ่ือให้ได้ในสิ่งที่ตนเองปรารถนา บทสรุปสุดท้ายจึง
กลายเป็นโศกนาฏกรรม เช่นในภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่องน้ีของทาแรนติโน่ที่ต้องจบลงด้วยหายนะและ
ความสูญเสียของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

 2.2 ทาสและการปลดปล่อย 
 แนวคิดเร่ืองทาสและการปลดปล่อยตามท่ีปรากฏอยู่ใน Exodus หนังสือเล่มที่สองของ

ภาคพันธะสัญญาเดิม ที่ว่าด้วยเรื่องของการปลดแอกชาวยิวให้พ้นจากความเป็นทาสของอียิปต์ โดยมี
โมเสสเป็นผู้นําพาทาสเหล่าน้ันไปสู่อิสรภาพน้ัน ปรากฏให้เห็นอยู่ในภาพยนตร์ทั้งสามเรื่องน้ีของเควน
ติน ทาแรนติโน่ ทั้งที่แสดงให้เห็นอย่างตรงไปตรงมาในภาพยนตร์เรื่อง Inglourious Basterds ที่
ปรากฏให้เห็นวีรกรรมการปลดแอกชาวยิวให้พ้นจากการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุโดยคนสองกลุ่ม คือ     
โชแชนน่า เดรย์ฟรัส หญิงสาวชาวยิวผู้รอดชีวิตจากการฆ่าล้างครอบครัวของพวกนาซี เธอได้มีชีวิต
ใหม่จากการอุปการะของครอบครัวชาวฝร่ังเศส และต้องอยู่อย่างปกปิดชาติพันธ์ุที่แท้จริงของตนเพ่ือ
ความอยู่รอดปลอดภัย และแก๊ง The Basterds ภายใต้การนําของร้อยโทอัลโด้ เรน ที่พยายามจะ
ปลดแอกชาวยิวทุกคนให้คืนสู่สวัสดิภาพทางเช้ือชาติ ด้วยการวางแผนลอบสังหารผู้นําของนาซี    
ศัตรูตัวร้ายของพวกชาวยิวจนกระทําการสําเร็จในที่สุด นับเป็นภาพของการต่อสู้เพ่ือปลดปล่อยกลุ่ม
ชนของตนเองจากเครื่องพันธนาการทางสังคมและการเมืองเทียบเคียงได้กับโมเสสท่ีปลดปล่อยทาส
ชาวยิวให้เป็นอิสระ 

 และแบบที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ตีความ  โดยทาแรนติโน่สะท้อนให้เห็นว่า มนุษย์เรา
ล้วนตกเป็นทาสโดยไม่รู้ตัว และเมื่อตกเป็นทาสของสิ่งใดแล้วก็ยากจะหลุดพ้นได้ ดังเช่น ตัวละคร
เดอะไบรด์ จากเร่ือง Kill Bill Vol.1 ที่ตกเป็นทาสของความแค้น และพยายามปลดแอกตัวเองจาก
ความแค้นด้วยการตามล่าฆ่าบิลล์ให้ได้ เช่นเดียวกับ โชแชนน่า และร้อยโทอัลโด้ เรน จากเร่ือง 
Inglourious Basterds ที่มีความเกลียดชังคั่งแค้นนาซี จนใช้ทุกนาทีของชีวิตเพ่ือสนองความแค้น 
คอยหาทางฆ่าฮิตเลอร์ให้ได้ แม้ว่าตัวเองจะต้องตกอยู่ในอันตรายก็ยอม   

 ในภาพยนตร์เรื่อง The Hatefull Eight ตัวละครแต่ละตัวต่างก็ตกเป็นทาสของความ  
เกลียดชัง เพราะผลพวงจากสงครามกลางเมืองที่นําความแตกแยกมาสู่มนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นความ
เกลียดชังระหว่างคนผิวดําและคนผิวขาว ซึ่งแสดงออกผ่านทางคําพูดและการกระทําของตัวละคร
นายอําเภอแมนิกซ์ กับนายพลสมิทเธอร์ ที่ชัดเจนมากว่าเป็นตัวแทนของชาวอเมริกันผิวขาวที่เหยียด
พวกผิวดํา แล้วผู้พันวอร์เรน ก็เป็นตัวแทนคนผิวดําที่ต้องถูกคนขาวเหยียด จนต้องพยายามใช้อุบาย
ต่าง ๆ เพ่ือเอาตัวรอดในประเทศคนขาว ส่วนเดซี่ โดเมอร์กูก็ตกเป็นทาสของความเกลียดชังและความ



108 
 

หวาดระแวงและไม่ไว้ใจใคร โดยเฉพาะจอห์น รูธ นักล่าค่าหัวที่ตกเป็นทาสของเงินและทาสของกติกา
ทางสังคมอย่างไร้เหตุผล ที่ไม่ว่าอย่างไรก็จะจับเป็นเดซี่ โดเมอร์กู ไปให้ทางการฆ่าแขวนคอ          
ให้จงได้  เป็นต้น  

 

4.5 สรุปการวิเคราะห์ความรุนแรงในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ ด้วยหลัก
ปรัชญาและศาสนา 

การนําเสนอความรุนแรงในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ ในภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่อง 
ได้แก่ Killbill Vol.1, Inglourious Basterds, The Hateful Eight น้ีไม่ใช่แค่การสอดแทรกเนื้อหา
ความรุนแรงเข้าไปในภาพยนตร์เท่าน้ัน แต่ทาแรนติโน่ได้เสนอประเด็นหลักเก่ียวกับการใช้        
ความรุนแรงระหว่างมนุษย์และตั้งคําถามกับความรุนแรงเหล่าน้ัน   ด้วยการเปิดเผยให้เห็นภาพของ
ความรุนแรงอย่างโจ่งแจ้งชัดเจน ต้ังแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง กล่าวคือ การสะท้อนให้เห็นความ
รุนแรงในเชิงมโนกรรม ว่าตัวละครแต่ละตัวล้วนตกอยู่ในอํานาจของความคิดไม่อย่างใดก็อย่างหน่ึง 
ได้แก่ การคิดโลภอยากได้ (อภิชฌา) ความคิดปองร้ายจองเวรผู้อ่ืน ซึ่งตัวละครในภาพยนตร์ของ
ทาแรนติโน่น้ันตกอยู่ในอํานาจความคิดน้ีมากที่สุด เพราะภาพยนตร์ของเขามีเรื่องราวเก่ียวกับ
ความแค้นและการแก้แค้น และความคิดหลงผิด (มิจฉาทิฏฐิ) เมื่อตัวละครมีความคิดที่ผิดไปจาก
ทํานองคลองธรรม จึงทําให้เลือกดําเนินชีวิตในทางที่ผิด และเลือกใช้ความรุนแรงมาแก้ปัญหา และ
สําแดงความรุนแรงน้ันออกมาทางกายและทางวาจาให้ปรากฏชัดแจ้งออกมา เป็นความรุนแรงในเชิง
กายกรรม อย่างการฆ่าและทําร้ายกัน (ปาณาติปาต) ที่พบมากในภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่องน้ี และการใช้
ความรุนแรงในเชิงวจีกรรม อย่าง การโกหก (มุสาวาท) การพูดส่อเสียด (ปิสุณวาท) และการพูดคํา
หยาบ (ผรุสวาท) มาเป็นเคร่ืองมือในการทําร้ายทําลายฝ่ายตรงข้ามอย่างชาดความปรานีต่อกัน 

เน้ือหาความรุนแรงในภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่องของเควนติน ทาแรนติโน่ น้ีได้สะท้อนให้ทั้ง
ความรุนแรงระหว่างบุคคล (Interpersonal Violence) ซึ่งเห็นได้ชัดเจนในภาพยนตร์เรื่อง Killbill 
Vol.1 ที่มีประเด็นคําถามเพ่ิมขึ้นว่า การที่ผู้ตกเป็นเหยื่อลุกขึ้นมาใช้ความรุนแรงแก้แค้นบ้างน้ันถือ
เป็นความชอบธรรมหรือไม่ และสะท้อนความรุนแรงระหว่างกลุ่ม (Collective violence) โดยพบใน 
2 ลักษณะ คือ 1. ความรุนแรงทางสังคม ได้แก่ ประเด็นการเหยียดสีผิว ที่พบในภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่อง 
และประเด็นการเหยียดเช้ือชาติ ที่พบในภาพยนตร์เรื่อง Inglourious Basterds  2. ความรุนแรงทาง
การเมือง ได้แก่ ความขัดแย้งจากสงครามกลางเมืองเมือง  (American Civil War)  ที่พบใน
ภาพยนตร์เรื่อง The Hatefull Eight และการใช้กําลังทางการทหารเพ่ือรุกรานผู้อ่ืน ในภาพยนตร์
เรื่อง Inglourious Basterds    

ทาแรนติโน่ได้วิพากษ์ประเด็นความขัดแย้งทางสังคมผ่านบทสนทนาของตัวละคร ที่ดูแล้ว
เหมือนจะพูดถึงเรื่องส่วนบุคคล แต่แท้จริงกําลังสะท้อนให้เห็นความรุนแรงทางสังคมได้อย่างเห็นภาพ 
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และทรงประสิทธิภาพ เขาขยายภาพของความรุนแรงให้ชัดเจนย่ิงขึ้นด้วยวิธีการทางภาพยนตร์ที่แสดง
ให้เห็นถึงสภาวะล้ําจริง (hyper reality) ในภาพยนตร์ของเขา ที่ไม่ได้แสดงภาพความรุนแรงแบบ
สมจริง  แต่จงใจทําให้มากเกินความเป็นจริง ด้วยการแสดงปฏิกิริยาทางร่างกายและจํานวนเลือดที่ใช้
ก็มีปริมาณมากเกินจากภาพความเป็นจริง ซึ่งการใช้ความรุนแรงในระดับสูงเช่นน้ีนอกจากจะ
ตอบสนองความพอใจของผู้ชมแล้ว ก็ยังเป็นการช่วยขยายให้เห็นถึงหายนะของความรุนแรงได้ด้วย  
ว่ามีประสิทธิภาพในการทําลายล้างมากเพียงใด และเมื่อเราใช้ความรุนแรงต่อกันผลกระทบจะเป็น
เช่นไร ทําให้ผู้ชมได้เกิดปัญญาว่า การตอบโต้ความรุนแรงด้วยความรุนแรงน้ันไม่ใช่หนทางแห่งการยุติ
ปัญหาที่แท้จริง  
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บทที่ 5 
บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 

 5.1 บทสรุป  
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความรุนแรงในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ ด้วยหลัก

ปรัชญาและศาสนา มุ่งให้เห็นปัญหาและสาเหตุของความรุนแรง และลักษณะของความรุนแรงที่
ปรากฏในภาพยนตร์ 3 เรื่องของเควนติน ทาแรนติโน่ โดยการนําหลักธรรมเรื่องอกุศลกรรมบถ 10 
มาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งอกุศลกรรมบถน้ีมี โลภะ โทสะ และโมหะ เป็นเหตุปัจจัยให้เกิด โมหะหรือ
อวิชชาเกิดกับอกุศลจิตทุกดวง โมหะเป็นรากเหง้าของอกุศลทั้งปวง ขณะใดที่เป็นอกุศลกรรมบถ
ขณะนั้นต้องมีโมหะ กุศลกรรมบถบางอย่างเกิดจากโลภะ แต่บางอย่างก็เกิดขึ้นเพราะโทสะ โดยในที่น้ี
ได้แบ่งความรุนแรงออกเป็น 3 ด้าน คือความรุนแรงในเชิงกายกรรม ความรุนแรงในเชิงวจีกรรม และ
ความรุนแรงในเชิงมโนกรรม   ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นและเข้าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ของ
ทาแรนติโน่ได้ต้ังแต่ต้นทาง คือ ความรุนแรงเชิงมโนกรรม ที่คอยขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดความรุนแรง
เชิงกายกรรมและความรุนแรงเชิงวจีกรรมตามมาเป็นปลายทาง  

ในงานนี้ ผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์ความรุนแรงในภาพยนตร์ของ เควนติน ทาแรนติโน่ ด้วย
หลักปรัชญาและศาสนา มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ข้อ คือ  1. เพ่ือศึกษาความรุนแรงใน
ภาพยนตร์   2. เพ่ือศึกษาความรุนแรงในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่   3. เพ่ือวิเคราะห์ความ
รุนแรงในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ ด้วยหลักปรัชญาและศาสนา  ดังน้ัน  ผู้วิจัยจึงขอสรุป
ประเด็นต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาวิจัยดังต่อไปน้ี 

5.1.1 จากการศึกษาวิจัยในประเด็นเรื่องความรุนแรงในภาพยนตร์ ผู้วิจัยพบว่า ความ
รุนแรงคือปัญหาหน่ึงที่ไม่เคยว่างเว้นไปจากประวัติศาสตร์ความเป็นมนุษย์ และเป็นประเด็นการ
นําเสนออย่างหน่ึงที่ไม่เคยหายไปจากโลกภาพยนตร์  และภาพยนตร์ที่นําเสนอความรุนแรง ยังคง
ได้รับความสนใจจากผู้ชมเสมอมา ประเด็นความรุนแรงถูกฉายซ้ําและมีการปรับเปลี่ยนไปตามปัจจัย
ทางสังคมและโลกทัศน์ของคนท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัยแต่ละบริบทสังคม  โดยการถ่ายทอด
จากผู้กํากับแต่ละคนที่นําเสนอผ่านโครงเรื่อง (Plot) ความขัดแย้ง (Conflict)  ตัวละคร (Character)  
แก่นความคิด (Theme) ฉาก (Scene) จุดยืนในการเล่าเรื่อง (Point of View) สัญลักษณ์พิเศษ 
(Symbol) ตลอดจนองค์ประกอบด้านภาพและเสียง  ซึ่งจะสอดคล้องกับลักษณะของภาพยนตร์แต่ละ
ประเภท (Film Genre)  

เน้ือหาความรุนแรงในภาพยนตร์ถูกนําเสนอไปในประเด็นที่หลากหลาย ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ประเภทตามทฤษฎีความรุนแรง ได้แก่ 1) ความรุนแรงแบบไม่ลงมือ (Passive 
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Violence) หรือ ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (structural Violence) อาจแบ่งได้ตามอารมณ์ความรู้สึก
และพฤติกรรมได้เป็น 5 กลุ่ม  กลุ่มที่ 1 คือ ความโกรธ  มีทั้งความโกรธที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรม   
กลุ่มที่ 2 คือ ความเกลียด มีทั้งความเกลียดต่อตัวบุคคลและความเกลียดในการกระทํา กลุ่มที่ 3 คือ 
อคติ มีทั้งอคติทางเพศ เช้ือชาติ และสีผิว กลุ่มที่ 4 และกลุ่มที่ 5 คือ การเก็บกด และ การกดขี่       
มีทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และการเมือง  และ 2) ความรุนแรงทางกายภาพ (Physical 
Violence) คือ การใช้กําลังคุกคามหรือทําร้ายเพ่ือควบคุมหรือครอบครองบุคคลหรือทรัพย์สินของ
บุคคลอ่ืน ซึ่งเน้ือหาความรุนแรงท่ีเห็นประจักษ์ชัดเจนที่สุดในโลกภาพยนตร์ที่ผู้ชมเห็นกันจนชินตา   
ก็คือความรุนแรงทางกายภาพ โดยมีความรุนแรงเชิงโครงสร้างแฝงเร้นอยู่เบ้ืองหลัง และเป็นประเด็น
สําคัญที่เป็นพ้ืนฐานสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงทางกายภาพตามมาในภาพยนตร์  

เมื่อพิจารณาในเน้ือหาข้างต้นพบว่า มีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความรุนแรงใน      
พุทธปรัชญาเถรวาท ว่าความรุนแรงน้ัน เกิดขึ้นจากกิเลสอันเป็นรากเหง้าของอกุศลที่แฝงอยู่ภายใน
จิตใจของมนุษย์แต่ละบุคคล ซึ่งเหตุให้เกิดกิเลสหรือรากเหง้าของกิเลสน้ีเรียกว่า อกุศลมูล มีอยู่ 3 
อย่าง ได้แก่ โลภะ คือความละโมบมากอยากได้  โทสะ คือ ความคิดประทุษร้าย และโมหะ คือความ
หลง อวิชชา  รู้อะไรไม่แจ่มแจ้ง แล้วถูกแรงบีบคั้นให้แสดงออกมาทางการกระทําผ่านทางวาจาและ
ทางกาย ที่เราเรียกว่าทุจริต 3 ได้แก่ กายทุจริต วจีทุจริต และ มโนทุจริต ซึ่งสามารถจําแนกออกไปได้
เป็น 10 อย่าง เรียกว่าอกุศลกรรมบถ 10 แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ กายกรรม 3 วจีกรรม 4 และ
มโนกรรม 3 ซึ่งเป็นทางแห่งบาปหรืออกุศลที่เราไม่ควรก้าวล่วง และในภาพยนตร์ก็คือโลกจําลองที่
สะท้อนให้เห็นความรุนแรงของมนุษย์ตามแนวคิดน้ีได้เป็นอย่างดี เน่ืองมาจากผู้ผลิตภาพยนตร์ได้
นําเอาเร่ืองราวหรือข่าวสารที่เก่ียวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมมาดัดแปลงผสมผสานกับ
จินตนาการและถ่ายทอดออกมาเป็นบทภาพยนตร์  

ภาพยนตร์จึงมีบทบาทมากกว่าการให้ความบันเทิง ฉะน้ัน ภาพยนตร์เรื่องใดที่มีการ
นําเสนอความรุนแรงที่เกินขอบเขตด้านศีลธรรม จริยธรรมของสังคม เช่น การก่ออาชญากรรม การ
กระทําที่ชวนหวาดเสียวสยดสยอง การแสดงออกทางเพศที่รุนแรง ฯลฯ ตามหลักจิตวิทยาเช่ือกันว่า
การบ่มเพาะความรุนแรงทีละเล็กละน้อยจากภาพยนตร์น้ันมีส่วนส่งเสริมให้เกิดความคิด มีอิทธิพลต่อ
บุคคลอาจทําให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ (Modeling/Imitation) หรือ ความชาชินที่มากขึ้น 
(Desensitization/Tolerance) ทําให้ผู้ชมรู้สึกพึงพอใจกับการใช้ความรุนแรง เป็นต้น จนนําไปสู่การ
แสดงพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคมได้ในที่สุด  ดังน้ัน การนําเสนอความรุนแรงในภาพยนตร์จึงควร
ได้รับการควบคุมให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล   

5.1.2 จากการศึกษาวิจัยในประเด็นเรื่องความรุนแรงในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ 
ผู้วิจัยพบว่า ภาพยนตร์แต่ละเรื่องของเควนติน ทาแรนติโน่ มีแก่นความคิด (Theme) ในการนําเสนอ
เก่ียวกับเรื่องความรุนแรงเป็นหลักสําคัญ โดยการสร้างสถานการณ์ในภาพยนตร์ให้ตัวละครต้อง
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ประสบกับสถานการณ์ที่บีบคั้น และผลักดันให้ตัวละครแต่ละตัวต้องใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ปัญหา 
หรือเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างที่ตัวเองปรารถนา  ทําให้เกิดปมปัญหาขึ้นภายในจิตใจ มีความ
พยาบาทอาฆาตอย่างแรงกล้าจนทําให้ต้องกลายเป็นคนก้าวร้าวดุดัน และพร้อมที่จะทําร้ายศัตรูและ
คนที่เข้ามาขวางทางชีวิตอย่างขาดความยับย้ังช่ังใจและไร้ซึ่งความปรานี การสร้างประเด็นความ
รุนแรงในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ มีความเช่ือมโยงกับหลักปรัชญาความเสมือนจริง 
(simulacra) และสภาวะล้ําจริง (hyper reality)  ตามแนวคิดของ ฌอง โบดริยาร์ด (Jean Beaudrillard) 
ภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ ถือว่าได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีของโบดริยาร์ดอย่างมาก ในเชิงของ
การใช้สภาวะล้ําจริง (hyper reality) ทาแรนติโน่เล่นกับความคิดน้ี โดยการผสมผสานข้อมูลอ้างอิง
ต่าง ๆ และสัญญะแทนความจริง โดยการสร้างสรรค์และผสมผสานความจริงในรูปแบบของเขาเอง 
โดยการสื่อให้เห็นภาพความรุนแรงทางกายภาพ (Physical Violence) ที่มีลักษณะมากเกินกว่าความ
เป็นจริง ด้วยภาพเลือดที่พุ่งออกมาจากอวัยวะราวกับมิใช่เลือดจริง ๆ และถูกนําเสนอให้ดูนองเนือง
มากจนเกินปกติวิสัย หรือการจงใจบิดเบือนประวัติศาสตร์ให้เปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นจริง แล้ว
เล่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่ลงในโลกภาพยนตร์ของตัวเองอย่างอิสระ ก็เป็นการทะลายกําแพงระหว่าง
โลกจริงและโลกเสมือน แล้วพาผู้ชมก้าวข้ามโลกแห่งความจริงมาสู่โลกแห่งสภาวะล้ําจริงได้อย่าง
แนบเนียน  

ส่วนหลักศาสนาที่เก่ียวกับการสร้างภาพยนตร์ของเควนติน  ทาแรนติโน่ พบว่า สัมพันธ์กับ
แนวคิดจากคริสต์ศาสนา คือ 1) เรื่องกิเลสและตัณหาของมนุษย์  โดยตัวละครแต่ละตัวในภาพยนตร์
ของเควนติน ทาแรนติโน่ ก็คือภาพสะท้อนให้เห็นถึงกิเลสและตัณหาท่ีมีแฝงฝังอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน 
และรอวันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ชัดผ่านทางพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เมื่อได้รับแรงบีบคั้นจาก
ภายนอกมาโน้มนํา และ 2) เรื่องทาสและการปลดปล่อย ที่ได้นําเสนอไว้ในประเด็นที่ตรงไปตรงมา 
และในเชิงเปรียบเปรย โดยให้ตัวละครต้องตกเป็นทาสของบางสิ่งบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทาสของวัตถุ  
ทาสของความแค้น ทาสของความเกลียดชัง ทาสของความคิดความเชื่อ ทาสของความงมงายใน
ระบอบทางการเมือง ฯลฯ ส่วนแนวคิดจากพุทธศาสนาปรัชญาเถรวาท  พบว่า ในพระพุทธศาสนามี
หลักพุทธธรรมที่สําคัญหมวดหน่ึง ที่กล่าวถึงลักษณะพ้ืนเพนิสัยของมนุษย์ที่แตกต่างกันไปนั้นคือ   
จริต 6 ซึ่งสามารถนํามาอธิบายลักษณะของตัวละคร (character) ที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ของ     
เควนติน ทาแรนติโน่ ได้  โดยจากเน้ือหาในภาพยนตร์ของทาแรนติโน่ที่ส่วนใหญ่มีแก่นเรื่องเก่ียวกับ
การแก้แค้นและการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา จึงส่งผลให้ตัวละครเอกที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์
น้ันมีลักษณะ (character) ชัดเจนว่าเป็นผู้มีจริตแบบโทสจริต และโมหจริต ส่วนจริตแบบอ่ืน ๆ ก็
พบว่ามีปรากฏให้เห็นอยู่ด้วยเช่นกัน ทว่าไม่โดดเด่นเท่าตัวละครแบบโทสจริต และโมหจริต ซึ่งพบว่ามี
อยู่ในภาพยนตร์ทุกเรื่องของเควนติน ทาแรนติโน่  
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5.1.3 จากการศึกษาวิจัยในประเด็นการวิเคราะห์ความรุนแรงในภาพยนตร์ของเควน
ติน ทาแรนติโน่ ด้วยหลักปรัชญาและศาสนา ผู้วิจัยพบว่า ความรุนแรงในภาพยนตร์ของ เควนติน  
ทาแรนติโน่ ทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ Kill Bill Vol.1,  Inglourious Basterds  และ The Hateful Eight 
เมื่อพิจารณาตามหลักอกุศลกรรมบถ 10 น้ัน ได้สะท้อนให้เห็นภาพของความรุนแรงได้ต้ังแต่ต้นทาง
จนถึงปลายทาง เริ่มจากการสะท้อนความรุนแรงในเชิงมโนกรรมของตัวละครแต่ละตัว ซึ่งเป็นแสดง
การเคลื่อนไหวทางใจ อันมีมโนทวารเป็นที่สําแดงแห่งการกระทํา หรือสําแดงให้เห็นเจตนาของการ
กระทําน้ัน ๆ ว่าตัวละครมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรจึงได้ก่อความรุนแรงในเชิงกายกรรมและวจีกรรม
ให้ปรากฏฉายชัดตามมา ซึ่งประเด็นอันเป็นแนวคิดหลักในการเล่าเรื่องที่ทาแรนติโน่นําเสนอออกมา
ในภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่อง ก็คือ แนวคิดเรื่องความแค้นและการแก้แค้น  โดยจะเห็นได้ว่า ตัวละครเอก
ของแต่ละเร่ืองน้ันลุกขึ้นมาก่อความรุนแรงได้ก็เพราะว่า  ตนน้ันเคยเป็นผู้ถูกกระทํามาก่อน เมื่อถูก
บีบคั้นรังแก โดนทําร้ายจนถึงจุดที่สาหัสยากจะทานทน ก็มีความโกรธ เมื่อไม่ระงับความโกรธและ
ปล่อยให้ความโกรธพุ่งพล่านอยู่ในใจ จึงเกิดเป็นโทสะอยากจะห้ําห่ันทําร้ายฝ่ายตรงข้ามให้ได้ มีความ
ประทุษร้าย ผูกใจเจ็บเก็บเป็นความพยาบาท รอวันแก้แค้นให้ได้ในสักวันหน่ึงอย่างไม่ยอมลดละ
เลิกรา และทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็สะท้อนให้เห็นว่า ตัวละครแต่ละตัวล้วนตกอยู่ในอํานาจของโมหะ 
ความลุ่มหลง ทําให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ คือ ความเห็นผิดเป็นถูก เมื่อเห็นผิด ก็คิดผิด เมื่อคิดผิดก็ย่อมทํา
ความผิดก่อความช่ัวได้ ทําให้มองไม่เห็นแนวทางการแก้ปัญหาอย่างอ่ืนนอกจากการใช้ความรุนแรงที่
ปรากฏออกมาทั้งในเชิงกายกรรมและเชิงวจีกรรม ส่วนการใช้ความรุนแรงในเชิงกายกรรม พบว่า     
ตัวละครมักใช้การฆ่าและทําร้ายกัน (ปาณาติปาต) มาเป็นเคร่ืองมือในการระบายความโกรธเกลียด
และแก้แค้น และเป็นการใช้ความรุนแรงอย่างเปิดเผยโจ่งแจ้งและชัดเจน ในเชิงวจีกรรม พบว่า มีการ
ใช้การพูดโกหก (มุสาวาท) การพูดส่อเสียด (ปิสุณวาท) และการพูดคําหยาบ (ผรุสวาท) มาทําร้าย  
ลบหลู่ดูหมิ่นให้อีกฝ่ายเกิดความเจ็บชํ้านํ้าใจ  และหาผลประโยชน์จากฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ต้องใช้
พละกําลังใด ๆ ความรุนแรงทางวจีกรรมน้ีมักเป็นชนวนก่อให้เกิดความรุนแรงในเชิงกายภาพตามมา     
ซึ่งพบได้บ่อยคร้ังและเป็นความรุนแรงที่ทรงประสิทธิภาพอย่างย่ิงในภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่องของ   
ทาแรนติโน่ เมื่อตัวละครเลือกใช้วิธีแบบตาต่อตาฟันต่อฟันในการสะสางปัญหา จุดจบสุดท้ายก็พากัน
ไปสู่โศกนาฏกรรมอันแสนเศร้าโดยมีความรุนแรงเป็นพาหนะ ทําให้ผู้ชมได้มองเห็นความจริงบาง
ประการเกี่ยวกับความรุนแรง และเกิดปัญญาได้ว่า เมื่อเราต้องประสบกับชะตากรรมที่สร้างแรงบีบคั้น
และความกดดันในชีวิต ควรหรือไม่ที่เราจะเลือกใช้ความรุนแรงมาเพ่ือยุติปัญหา ความรุนแรงคือ
ทางออกแห่งปัญหาหรือเป็นเพียงแค่วิธีการระบายความหยาบในจิตใจเท่าน้ัน   
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5.2 ข้อเสนอแนะ  
5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาเชิงวิเคราะห์ความรุนแรงในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ ด้วยหลัก

ปรัชญาและศาสนา  จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 2 ประเด็น ดังต่อไปน้ี 
1. งานวิจัยช้ินน้ีจะเป็นภาพสะท้อนที่กระตุ้นให้ผู้ผลิตภาพยนตร์คํานึงถึงเน้ือหาความ

รุนแรงที่จะนําเสนอในภาพยนตร์มากขึ้น ว่าจะใช้วิธีการใดในการสร้างความน่าสนใจและแปลกใหม่
ให้กับภาพยนตร์ แทนการนําเสนอเน้ือหาความรุนแรงที่ไม่สมเหตุสมผล และเกินขอบเขตของศีลธรรม
จรรยา  

2. ผู้ที่มีหน้าที่ เ ก่ียวข้องกับการทํางานด้านน้ี สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยน สร้างนโยบายในการป้องกันปัญหาความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ที่แฝงอยู่ในสื่อ 
โดยเฉพาะภาพยนตร์ด้วยความเข้าใจในรากเหง้าของปัญหา 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีกล่าวมาแล้ว เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับพัฒนาเน้ือหา
ในการสร้างภาพยนตร์ และเพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจได้รับจากการเสพสื่อที่มีความรุนแรง 

5.2.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป  
ในการทําวิจัยครั้งต่อไปน้ัน  ผู้สนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์ความรุนแรงในภาพยนตร์ของ      

เควนติน ทาแรนติโน่ ด้วยหลักปรัชญาและศาสนา ควรศึกษาประเด็นดังต่อไปน้ี  
1. การศึกษาวิเคราะห์ความรุนแรงในสื่อบันเทิงอ่ืน ๆ เช่น ละคร การ์ตูน ด้วยหลักปรัชญา

และศาสนา 
2. การศึกษาวิเคราะห์ความรุนแรงในภาพยนตร์จากผลงานของผู้กํากับทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศท่านอ่ืน ๆ ต่อไป ด้วยหลักปรัชญาและศาสนา 
3. การศึกษาวิเคราะห์ภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ ด้วยหลักปรัชญาและศาสนาใน

ประเด็นอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ  
ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะในประเด็นที่กล่าวมาแล้วน้ัน เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับผู้สนใจ

ศึกษาวิจัยต่อไป 
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ปนีตา นิตยาพร. ความสัมพันธ์เชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อมวลชน ที่มีเน้ือหารุนแรงและ
สภาพแวดล้อมทางสังคม ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของกลุ่มวัยรุ่นชาย. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสต
รมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.  

พรจันทร์ เสียงสอน. การนําเสนอผู้หญิงและความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย. วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร 
มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557. 

พระชิตชัย สีดอกไม้. แนวคิดเรื่องความรุนแรงในพุทธปรัชญาเถรวาท. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. 

พระศรศักด์ิ สงฺวโร (แสงธง). การวิเคราะห์จริต 6 กับการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา. วิทยานิพนธ์ 
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยจุฬา-ลงกรณราชวิทยาลัย, 2556. 

เพ็ญแข บัวภา. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อสตรีตามหลักพระพุทธศาสนา. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2556. 

ประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์. การเล่าเรื่องและทัศนคติของผู้ชมเก่ียวกับความรุนแรงในภาพยนตร์ไทยและ
ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด. วิทยานิพนธ์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา, 2553.  

สุพมิตรา วรพงศ์พิเชษฐ. การสร้างสุนทรียภาพแห่งความรุนแรงในภาพยนตร์ของมิชาเอลฮาเนเคอ. 
วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, 2554.  
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4) โสตทัศนวัสดุ 
เควนติน ทาแรนติโน่ (ผู้กํากับ). (2547). Kill Bill Vol.1 (นางฟ้าซามูไร ภาค 1) [ภาพยนตร์]. 

กรุงเทพฯ: แมงป่อง 
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ประวัติผู้วิจัย 
  
 

ชื่อ-นามสกุล  :  นางสาวศิริเพ็ญ ชัยสนิท  
วัน เดือน ปีเกิด  :  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527  
ชาติภูมิ   :  จังหวัดนครปฐม  
ที่อยู่ปัจจุบัน   :  เลขที ่106/2 หมู่ 3 ตําบลง้ิวราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
 
การศึกษา  

พ.ศ. 2546  :  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  
พ.ศ. 2550  :  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ. 2556  :  หลักสูตรการผลิตภาพยนตร์ (Film Production)                             
                โรงเรียนภาพยนตร์กรุงเทพฯ (Bangkok Film School) 

 
ประสบการณทํางาน  
 ปัจจุบัน  :  พนักงานอาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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