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บทที่ 1 

 

ที่มาและความส าคญัของปญัหา 

ทฤษฎีพื้นฐานทางละครเริ่มต้น มาจาก อริสโตเติล (Aristotle; 160-222) นักปราชญ์ชาว

กรีกกล่าวไว้ในหนังสือกวีศาสตร์ (Poetics) กล่าวว่า ละครประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1. 

โครงเรื่อง (Plot) 2. ตัวละคร (Character) 3. ความคิด (Thought) 4. ภาษา (Diction) 5. เพลง 

(Song) 6. ภาพ (Spectacle) องค์ประกอบของละครคือรากฐานของงานภาพยนตร์หากเปรียบเทียบ

แล้วองค์ประกอบของงานภาพยนตร์ และองค์ประกอบส าหรับการวิเคราะห์บทภาพยนตร์นั้นมี

ความสัมพนัธ์และสอดคล้องกับองค์ประกอบของละคร (นพมาส แววหงส์, 2558) 

ตัวละคร หรือ ลักษณะตัวละคร (Character) เป็นองค์ประกอบของละครที่มีความส าคัญมาก

ในการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ เนื่องจากตัวละคร คือ ผู้ขับเคลื่อนหรือด าเนินเรื่องน าไปสู่การสื่อสาร

ความคิด ความรู้สึกไปยังผู้ชมได้โดยตรง ตลอดจนการวิเคราะห์ตัวละครเป็นสิ่งที่ส าคัญมากๆใน

ต าแหน่งหน้าที่ต่างๆในงานภาพยนตร์เป็นวงกว้าง ตั้งแต่ผู้ก ากับภาพยนตร์นักแสดง ผู้ก ากับศิลป์ และ

ผู้ก ากับภาพ ซึ่งต้องอาศัยการวิเคราะห์ตัวละครและการสร้างตัวละครให้มีชีวิตอย่างสมจริง เกิดเป็น

ภาพที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพ เช่น เพศ วัย รูปร่าง หน้าตา บุคลิกภาพ เป็นต้น 

ลักษณะภายใน เช่น นิสัย ใจคอ มุมมอง ทัศนคติภูมิหลัง ปมในใจ เป็นต้น รวมถึง ลักษณะทางสังคม 

เช่น การศึกษา สถานภาพทางสังคม เชื้อชาติ สัญชาติ ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง วิถีชีวิต เป็นต้น 

ไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลัก หรือ ตัวละครรอง ๆ ซึ่งอาจปรากฏเข้ามาในเรื่องเพื่อเป็นตัวร้ายคอย

ขัดขวางตัวละครหลัก (ณัฐพล ปัญญโสภณ, 2552)  

ลักษณะตัวละครเป็นสิ่งที่ผู้เขียนบทละครก าหนดให้ตัวละครมีแต่ละลักษณะนิสัยอย่างใด

อย่างหนี่งตามที่ต้องการเสนอในเรื่องราวนั้น โดยลักษณะตัวละครแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 1.ตัวละครที่มี

ลักษณะนิสัยตายตัว (Typed character) เป็นตัวละครมีนิสัยด้านเดียวตั้งแต่เริ่มเรื่องจนจบเรื่อง เช่น 

พระเอกต้องเป็นคนดี มีความสามารถและเป็นสุภาพบุรุษ ตัวร้ายต้องร้ายตลอดเรื่อง 2.ตัวละครที่เห็น

ได้รอบด้าน (Well-round character) เป็นตัวละครที่มีลักษณะนิสัยแบบคนธรรมดาที่มีทั้งส่วนดีและ

ส่วนไม่ดีในตัวเอง มีพัฒนาการนิสัยหรือมีการเปลี่ยนแปลงทัศนะและการมองโลกเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ใน

การด ารงชีวิตเนื่องจากเหตุการณ์แวดล้อมที่เกิดขึ้น ซึ่งตัวละครหลักในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นตัวละครที่

เห็นได้รอบด้าน (Well-round character) เห็นได้จากการที่ตัวละครมีนิสัยทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดี
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พัฒนาการนิสัย ทัศนะและการมองโลกของตัวละครในเรื่องมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตาม

สภาพแวดล้อมที่เจอ 

ภาพยนตร์เรื่อง “MOTHER (2563)” ก ากับโดย เท็ตสึชิ โอโมริ (Tatsushi Ohmori, 

大森立嗣, 2513 – ปัจจุบัน) เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวในญี่ปุ่น โดยตั้งใจใช้

ตัวละครด าเนินเรื่องเพื่อสื่อสารความคิดความรู้สึกไปถึงผู้ชมด้วยการสร้างให้ตัวละครมีชีวิตอย่าง

สมจริงจนเกิดเป็นภาพที่ชัดเจน โดยได้เล่าถึงปัญหาชีวิต ทัศนคติและภูมิหลังรวมถึงปมในใจของตัว

ละครหลัก เพื่อให้ผู้ชมรับรู้ถึงสาเหตุและปัจจัยที่ท าให้เกิดเป็นปัญหาชีวิตและลักษณะของตัวละคร

หลัก โดยการเล่าเรื่องผ่านตัวละครหลัก คือ อาคิโกะ ที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและลูกชายของเธอที่ชื่อว่า ชู

เฮ ซึ่งตัวละครในเรื่องนี้เป็นตัวละครที่เห็นได้รอบด้าน(Well Rounded Character) หมายถึง ตัว

ละครประเภทที่มีความลึกซึ้งและเข้าใจได้ยาก มักมี ลักษณะคล้ายชีวิตของคนจริงๆ สามารถมองเห็น

ได้โดยรอบด้าน 

จากเนื้อเรื่องของภาพยนตร์และลักษณะการเล่าเรื่องท าให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุ

และปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะของตัวละครหลักด้วยเหตุผลทางจิตวิทยา เพื่อให้เข้าใจสาเหตุและปัจจัย

ที่ท าให้เกิดลักษณะตัวละคร ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตัวละครหลักที่ต่างออกไปจากการใช้ทัศนคติส่วนตัว

ของผู้ศึกษาเพียงอย่างเดียว 

 

ค าถามวิจยั 

1.สาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะของตัวละครหลัก 

 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะตัวละครหลัก 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.เกิดความเข้าใจว่าลักษณะของตัวละครมีสาเหตุมาจากการเลี้ยงดู  

 

 

 

https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1RLNS_thTH912TH912&biw=1536&bih=754&sxsrf=AOaemvKtaeNFen_XkUw5U76fHYvx5N8khg:1634743904855&q=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%8A%E0%B8%B4+%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwyKys0McqLV-LSz9U3SEopMTUo0hLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1i1H-xseLBj-oOd7Q92TH2wY9WDHdse7Oh6sGOLwoOdTQ92rAWTCx_sWAwU2sHKCABEhAc-ZgAAAA&ved=2ahUKEwjhh_3Np9nzAhXQwTgGHXSWBsYQmxMoAXoECC4QAw
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บทที่ 2 

 

การทบทวนแนวความคิดและงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

 

1.ทฤษฎีองค์ประกอบการละครและภาพยนตร์ 

1.1 ทฤษฎีองค์ประกอบภาพยนตร์ 

ภัทรนันท์ ไวทยะสิน ได้กล่าวถึงทฤษฎีองค์ประกอบภาพยนตร์ในวารสารวิชาการเรื่อง การ

วิเคราะห์บทภาพยนตร์: สุนทรียภาพในการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมภาพยนตร ์สรุปใจความว่า 

ทฤษฎีองค์ประกอบภาพยนตร์เริ่มต้นมาจาก อริสโตเติล (Aristotle; 160-222) นักปราชญ์

ชาวกรีก ได้กล่าวว่า ละครประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบ คือ รากฐานของงานภาพยนตร์หาก

เปรียบเทียบแล้วองค์ประกอบของงานภาพยนตร์และองค์ประกอบของละครส าหรับการวิเคราะห์บท

ภาพยนตร์นั้นมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับทฤษฎีองค์ประกอบของละคร คือ1. โครงเรื่อง (Plot) 

2. ตัวละคร (Character)  3. ความคิด (Thought) 4. ภาษา (Diction) 5. เพลง (Song)  6. ภาพ 

(Spectacle)  โดยที่อริสโตเติล ได้อธิบายต่อว่า องค์ประกอบทั้ง 6 ข้อ นี้รวมเป็นละครที่สมบูรณ์แล้ว

ครอบคลุมทุกอย่างที่มีอยู่ในละครไม่มีอะไรไปมากกว่านี้อีกแล้ว ไม่ว่าเราจะพูดถึงละครในด้านใดก็

ตามเราจะสามารถจัดไว้ในองค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่งได้เสมอ 

1.2 องค์ประกอบของละคร 

 ยุทธนา บุญอาชาทอง ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของละครในรายงานผลการวิจัยเรื่อง 

กระบวนการสร้างบทละครเวทีไทยสมัยใหม่ สรุปใจความว่า ทฤษฎีองค์ประกอบของละคร

ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ส่วน คือโครงเรื่อง ตัวละคร ความคิด ภาษา เพลง และภาพ ซึ่ง

อริสโตเติล ปราชญ์ชาวกรีกกล่าวไว้ในหนังสือกวีศาสตร์ (Poetics) ดังนี ้

1.โครงเรื่อง (Plot) มีส่วนประกอบดังต่อไปนี ้

1.1) การกระท าในละคร  (Dramatic action) ลักษณะส าคัญของละครจะเสนอ

เรื่องราวในรูปแบบของการกระท าไม่บรรยายหรือเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้ว ตัวละครสนทนา

กันต้องบอกความต้องการหรือเกิดความขัดแย้งของตัวละครหลักกับตัวละครฝ่ายตรงข้ามซึ่ง

น าไปสู่ความต้องการหลักของตัวละคร 

1.2) การปูพื้น (Exposition) การเปิดฉากของละครเป็นการปูพื้นเพื่อให้ผู้ชมรู้ถึงภูมิ

หลังและความเป็นมาของเรื่องราวและตัวละครก่อนที่จะด าเนินเรื่องไปข้างหน้า 
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1.3) การเตรียมเรื่อง (Foreshadowing) การวางแผนเรื่องก่อนไปถึงเหตุการณ์จริง 

ตัวละครต้องมีความน่าเชื่อถือต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ผู้ชมจะสามารถหวนระลึกถึงและ

เข้าใจได้ต่อจุดหักเหที่เกิดขึ้นหรือการตัดสินใจของตัวละครที่อาจจะเกิดขึ้น 

1.4) จุดเริ่มเรื่อง (Point of attack) ช่วงเวลา ณ จุดที่นักเขียนจับมาเป็นตอน

เริ่มต้นของการกระท าในละครก่อนที่จะพัฒนาเรื่องต่อไปในทิศทางที่วางไว้ นักเขียนอาจ

เลือกใช้จุดเริ่มเรื่องช้าหรือจุดเริ่มเรื่องเร็วก็ได้ขึ้นอยู่กับการวางโครงเรื่อง 

1.5) เหตุการณ์กระตุ้น (Inciting incident) คือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ตัว

ละครประสบปัญหาที่จะต้องสะสางหรือแก้ไขต่อไปเหตุการณ์กระตุ้นมักจะน าไปสู่ปัญหาหลัก

ของละครเรื่อง 

1.6) ความยุ่งยาก (Complication) เหตุการณ์กระตุ้นคือความยุ่งยาก ความยุ่งยาก

คือแรงผลักดันแรงใหม่ที่เข้ามาสู่เรื่องและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินเรื่อง 

1.7) การค้นพบ (Discovery) ในระหว่างที่เหตุการณ์การค้นพบของตัวละครจะมีผล

ให้ตัวละครตัดสินใจกระท าการอย่างไรอย่างหนึ่งซึ่งท าให้เรื่องราวของละครด าเนินต่อไปหรือ

ถึงจุดลงเอยได ้

1.8) จุดสูงสุด (Climax) ช่วงขณะที่ความตึงเครียดขึ้นไปถึงจุดสูงสุดในละคร บท

ละครส่วนมากจะมีการด าเนินเรื่องที่มีความตึงเครียดมากขึ้นเรื่อย ๆ จนน าไปสู่จุดสุดยอด

ของเรื่อง 

1.9) จุดวิกฤติ (Crisis) จุดวิกฤติหมายถึงช่วงเวลาที่ตัวละครต้องตัดสินใจเลือก

ทางเดินต่อไปข้างหน้า การตัดสินใจนี้มักจะมีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามมา 

1.10) การคลี่คลาย  (Denouement) การคลี่คลายเป็นการแก้หรือสะสางปมความ

ยุ่งยากที่ขมวดเข้าไว้ก่อนหน้าน้ันและแสดงให้เห็นผลสุดท้ายของตัวละครหลักในเรื่อง 

1.11) เอกภาพ (Unity) การละครในอดีตมีการสร้างเอกภาพของละครเวที เรียกว่า

เอกภาพทั้งสามซึ่งหมายถึง เอกภาพของโครงเรื่องหรือเอกภาพของการกระท า เอกภาพของ

เวลาและเอกภาพของสถานที่ ซึ่งมีผลต่อนักเขียนบทในยุตต่อมา 

2. ตัวละคร (Character) 

การวางตังละครของละครเวทีสามารถวิเคราะห์ตัวละครได้โดยพิจารณาลักษณะของตัวละคร

ในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
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2.1) รูปลักษณ์ภายนอก หมายถึงรูปร่างหน้าตา เพศ อายุ ความสูงต่ าด าขาว กิริยา 

อาการ ฯลฯ 

2.2) สถานะทางสังคม หมายถึงอาชีพ ฐานะ ความเชื่อทางศาสนา ความเกี่ยวพันใน

ครอบครัวและสังคมแวดล้อม ฯลฯ 

2.3) จิตวิทยา หมายถึง รวมถึงภูมิหลังที่มีส่วนก าหนดนิสัยใจคอ ทัศนคติ ความ

ปรารถนาในส่วนลึก ความชอบความเกลียด ฯลฯ 

2.4) คุณธรรม หมายถึง ส านึกและความละอายต่อบาป ความยุติธรรม ความรู้สึกผิด

ชอบชั่วดี ฯลฯ การสร้างตัวละครให้มีลักษณะความเป็นปัจเจกบุคคล มีความคิด ความ

ต้องการและความน่าเชื่อถือ ประกอบไปด้วยความปรารถนาสูงสุด (Desire) ความตั้งใจ 

(Will) ความมีศีลธรรม (Moral Stance) รูปลักษณ์ (Decorum) สภาวะอารมณ์ (Character 

Mood Intensity) 

3. ความคิดหรือ แก่นของเรื่อง (Though)  

ความคิดในละคร บทละครทุกเรื่องจะต้องมีความคิดแฝงอยู่ด้วย บทละครจะต้องมีความคิด

บางอย่างแสดงออกมาอยู่เสมอ  ซึ่งบางครั้งตัวละครหลักได้เรียนรู้ความคิดจากเรื่องสะท้อนไปถึงผู้ชม 

ซึ่งละครจะท าหน้าที่ถ่ายทอดความคิดออกมาให้ผู้ชม 

4. ภาษา (Diction) หรือบทสนทนา (Dialogue)  

เนื่องจากความจ ากัดในด้านการน าเสนอ การใช้ภาษาในละครจะต้องสื่อความหมายให้ผู้ชม

เข้าใจชัดเจนในทันที คนดูไม่มีโอกาสหยุดคิดใคร่ครวญในระหว่างการดูเพราะละครจะต้องด าเนินเรื่อง

ต่อไปเรื่อย ๆ ฉะนั้นบทสนทนาในละครจึงมักจะมีลักษณะกระชับกระจ่างชัด น่าสนใจและเข้าใจง่าย

ในการสื่อสาร 

5. เสียง (Sound) เสียงในละครอาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท 

5.1) เสียงที่นักแสดงพูด ทั้งน้ีโดยแยกออกจากความหมายของสิ่งที่พูด 

5.2) เพลงและดนตรี ทั้งที่มีเนื้อร้องและมีแต่ท านอง 

5.3) เสียงประกอบเรื่อง เช่น เสียงฝนตก ฟ้าร้อง เสียงเครื่องยนต์ เสียงนกร้อง 

6. ภาพ (Picture) 

ภาพในละคร หมายถึง สิ่งที่คนดูมองเห็นทั้งหมดในระหว่างการดูละดร รวมทั้ง ฉาก แสง 

เครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า เครื่องประกอบฉาก ตลอดไปจนถึงท่าทางและสิ่งที่นักแสดงบนเวที เช่น 

น้ าด่ืม สวมเสื้อ สูบบุหรี่ กระแอม เช็ดเหงื่อ ฯลฯ. 
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1.3 ลักษณะของมุมกล้องในภาพยนตร ์

ปารณัท ได้กล่าวถึง ลักษณะของมุมกล้องในภาพยนตร์ในบทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 

เรื่อง รวมมุมกล้องแบบต่าง ๆ ส าหรับการสร้างความน่าสนใจให้งานภาพของคุณ สรุปใจความว่า 

 มุมกล้องที่ใช้ในการถ่ายท าภาพยนตร์เพื่อสื่อสารความคิดความรู้สึกไปถึงผู้ชมนั้น ถ้าหากมี

มุมกล้องที่แตกต่างกันตามลักษณะและอารมณ์ของเนื้อเรื่องในแต่ละฉากจะท าให้ผู้ชมเข้าถึงเนื้อเรื่อง

และการแสดงของนักแสดงในภาพยนตร์ได้ดียิ่งขึ้น ท าให้การรับชมภาพยนตร์มีความแปลกใหม่และ

น่าสนใจในขณะชมภาพยนตร์ มุมกล้องมีทั้งหมด 7 รูปแบบดังต่อไปน้ี 

1.Normal angle shot  

มุมมองระดับสายตามุมระดับสายตาของตัวละครและเป็นมุมที่อยู่ในระดับเดียวกับสายตา

ของผู้ชมเป็นมุมที่ผู้ชมสามารถมองใบหน้าของตัวละครในระดับที่เท่ากัน ภาพมุมนี้จะท าให้รู้สึกปกติ

ธรรมดาไม่เหนือหรือด้อยกว่าและรู้สึกเป็นกลาง ถือเป็นมุมมองที่นิยมใช ้

2.High angle shot  

มุมสูงมุมมองที่มองลงมาดูตัวละครหรือเรียกอีกชื่อว่า มุมกด เมื่อประกอบกับสีหน้าท่าทาง

ของตัวละครจะท าให้รู้สึกด้อยค่า ดูถูก ไร้พลังอ านาจหรือรู้สึกสงสาร 

3. Low angle shot  

มุมต่ า เป็นมุมที่ตรงข้ามกับมุม High angle shot (มุมสูง) ซึ่งจุดเด่นของมุมกล้องชนิดนี้คือ

การให้ความรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวละครก าลังมองดูยิ่งใหญ่ มีพลังและทรงอ านาจ โดยรู้สึกได้ทั้งทางบวกและ

ทางลบขึ้นอยูก่ับสถานการณ์ในเรื่อง  

4. Over Shoulder shot  

มุมมองผ่านไหล่ มุมมองที่จะเห็นหน้าตัวละครตัวหนึ่งผ่านจากไหล่ของตัวละครที่อยู่ตรงกัน

ข้ามหรืออยู่ด้านหน้า ส่วนใหญ่มุมมองผ่านไหล่นั้นมักถูกใช้ในฉากที่ตัวละครก าลังสนทนากัน 

5. Point of view (POV) 

เป็นมุมมองแทนสายตาของตัวละครหรือเป็นมุมที่เห็นสิ่งเดียวกันกับที่ตัวละครมองเห็นอยู่  

หรือเป็นมุมมองแบบ FPS (First person shooter) หรือมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่มักจะเห็นในเกม  
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6. Bird’s eye view 

มุมมองของนก เป็นมุมภาพที่มองลงมาจากที่ที่สูงมากแทนสายตานกที่อยู่บนท้องฟ้า จึงเป็น

มุมมองที่แปลกเพราะเป็นมุมที่ไม่คุ้นเคยในชีวิตประจ าวัน ซึ่งมุมนี้ต่างจาก high angle shot เพราะ

มันเป็นมุมที่สูงเกินสายตามนุษย์ก้มมอง หรือเรียกว่า helicopter shot หรือ airplane shot  

7. Worm eye view 

มุมมองของหนอน เป็นมุมกล้องที่ต่ ามาก ๆ เป็นมุมแปลกที่อยู่นอกมุมมองในชีวิตประจ าวัน 

ลักษณะของมุมนี้จะเหมือนหนอนที่ก าลังมองดูคนเดินผ่านและยังสามารถใช้เป็นมุมเชื่อมระหว่างฉาก

ได ้

1.4 ลักษณะและขนาดของภาพ 

ปิยะดนัย ได้กล่าวถึง ลักษณะและขนาดของภาพในข้อมูลจากเว็บไซต์เรื่องการก ากับภาพ 

สรุปใจความว่า 

 ลักษณะและขนาดของภาพมีส่วนช่วยให้ภาพยนตร์ถ่ายทอดความรู้สึก เนื้อเรื่องและ

รายละเอียดในแต่ละฉากไปถึงผู้ชมได้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ระยะของภาพในการถ่ายทอดเพื่อให้ผู้ชมได้รับชม

ในสิ่งที่เนื้อเรื่องในแต่ละฉากต้องการจะสื่อและให้ความส าคัญกับสิ่งนั้น โดยลักษณะและขนาดของ

ภาพมีทั้งหมด 7 รูปแบบดังต่อไปน้ี 

1. ภาพระยะไกลมากหรือระยะไกลสุด (Extreme Long Shot / ELS) 

 ภาพที่ถ่ายภายนอกสถานที่โล่งแจ้ง มักเน้นพื้นที่หรือบริเวณที่กว้างใหญ่ไพศาล เมื่อเปรียบ 

เทียบกับสัดส่วนของมนุษย์ที่มีขนาดเล็ก ภาพELSส่วนใหญ่ใช้ส าหรับการเปิดฉากเพื่อบอกเวลาและ

สถานที่อาจเรียกว่า Establishing Shot เป็นการแสดงความยิ่งใหญ่ของฉากหลัง 

2. ภาพระยะไกล (Long Shot /LS) 

เป็นภาพขนาดกว้างแต่สามารถเห็นรายละเอียดของฉากหลังและผู้แสดงมากขึ้น เป็นภาพที่มี

ขนาดที่ไม่แน่นอนตายตัว บางครั้งเรียกภาพกว้าง (Wide Shot) อาจถ่ายตั้งแต่ภาพระยะไกลมาก 

(ELS) ถึงภาพระยะไกล (LS) เมื่อเปรียบเทียบกับภาพระยะไกลมากหรือเรียกว่า Full Shot เป็นภาพ

กว้างเห็นผู้แสดงเต็มตัวตั้งแต่ศีรษะจนถึงส่วนเท้า 

3. ภาพระยะไกลปานกลาง (Medium Long Shot / MLS) 

เป็นภาพที่เห็นรายละเอียดของผู้แสดงมากขึ้นตั้งแต่ศีรษะจนถึงขาหรือหัวเข่า ซึ่งบางครั้ง

เรียกว่า Knee Shot เป็นภาพที่เห็นตัวผู้แสดงเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับฉากหลังหรือเห็นเฟอร์นิเจอร์ใน

ฉากนัน้ 
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4. ภาพระยะปานกลาง (Medium Shot /MS) 

เป็นขนาดที่มีความหลากหลายและมีชื่อเรียกได้หลายชื่อ แต่โดยปกติจะมีขนาดประมาณ

ตั้งแต่หนึ่งในสี่ถึงสามในสี่ของร่างกาย บางครั้งเรียกว่า Mid Shot หรือ Waist Shot ซึ่งเป็นระยะภาพ

ที่ใช้มากเป็นอันหนึ่งของการถ่ายภาพยนตร ์

5. ภาพระยะใกล้ปานกลาง (Medium Close-Up / MCU) 

เป็นภาพแคบที่คลอบคลุมบริเวณตั้งแต่ศีรษะถึงไหล่ของผู้แสดงใช้ส าหรับในฉากสนทนาที่

ต้องการเน้นให้เห็นอารมณ์ความรู้สึกที่ใบหน้าผู้แสดง อาจเรียกว่า Bust Shot ซึ่งมีขนาดเท่ารูปปั้น

ครึ่งตัว 

6. ภาพระยะใกล้ (Close-Up / CU) 

ภาพที่เห็นบริเวณศีรษะและบริเวณใบหน้าของผู้แสดง มีรายละเอียดชัดเจนขึ้น ส่วนใหญ่เน้น

ความรู้สึกของผู้แสดงที่สายตา แววตา เป็นระยะภาพที่นิ่งเงียบมากกว่าให้มีบทสนทนา โดยกล้องน า

คนดูเข้าไปส ารวจตัวละครอย่างใกล้ชิด 

7. ภาพระยะใกล้มาก (Extreme Close-Up /ECU หรือ XCU)  

เป็นภาพที่เน้นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น ตา ปาก เท้า มือ เป็นต้น ภาพจะถูกขยาย

ใหญ่บนจอเพื่อให้ผู้ชมเห็นรายละเอียดมากและเป็นการเพิ่มการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ให้ผู้ชมเข้าใจ

ความรู้สึกตัวละครมากขึ้น 

1.5 การใช้แสงและสีทางจิตวิทยาเพื่อการออกแบบพัฒนาฉาก 

วันวิสาข์ พรมจีน  และอติเทพ แจ้ดนาลาว ได้กล่าวถึงการใช้แสงและสีทางจิตวิทยาเพื่อการ

ออกแบบพัฒนาฉากในสารนิพนธ์เรื่อการใช้แสงและสีทางจิตวิทยาเพื่อการออกแบบพัฒนาฉาก สรุป

ใจความว่า ในการออกแบบพัฒนาฉากจะแบ่งสีที่ใช้ออกเป็น 3ประเภทดังต่อไปน้ี 

1.สีโทนเย็น เป็นสีที่ไม่โดดเด่นมักจะถูกกลืนหายไปเสมอหากน าไปใช้กับการออกแบบพัฒนา

ฉาก เหมาะกับฉากที่ต้องการให้เกิดความรู้สึกถึงพลังความลึกลับ บรรยากาศอึมครึม ซ่อนเร้น ทั้งใน

เวลากลางวันและกลางคืน  

2.สีโทนร้อน เป็นสีที่กระตุ้นเร้าความรู้สึกเป็นสีที่ช่วยเน้นอารมณ์มนุษย์ได้เป็นอย่างดี 

สามารถใช้กับฉากที่ต้องการสร้างความน่ากลัว ฉากที่มีเลือด มีกลิ่นอายของการฆ่าฟั หรือใช้เปิดฉากที่

มีสัตว์ประหลาด ปีศาจ  

3.สีตรงกันข้าม ท าให้มีจุดเด่นจุดสนใจและจดจ าได้มากที่สุด เหมาะกับการออกแบบฉากใน

จินตนาการและสิ่งเหนือธรรมชาติได้ดีและการน าไปใช้งานมีความซับซ้อน ดังนั้นเมื่อจับคู่แล้วต้องมี
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การปรับองค์ประกอบที่น ามาใช้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่ของสีโทนสีที่เสริมบรรยากาศของภาพการผสม

สีเพิ่มและเติมเต็มระดับความเข้มของสีให้เหมาะสมจึงจะได้ผลลัพธ์การออกแบบที่เหมาะสม 

ส่วนหนึ่งแสงและสีสามารถถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกเป็นหลักได้ แต่ในอีกแง่หนึ่งแม้จะ

เป็นสีเดียวกันแต่ยังสามารถสื่ออารมณ์และความหมายที่หลากหลาย การใช้แสงและสีในการ  

ออกแบบพัฒนาฉากอาจส่งผลให้มีปัญหาในบางฉาก แสงสีอาจจะที่ไม่ สามารถสื่อความหมายได้

เพียงพอเพราะมนุษย์มีความรู้สึกต่อสีกว้างมาก ในแต่ละเชื้อชาติ ประเพณีวัฒนธรรมและสมัยนิยมมี

ความเช่ือเกี่ยวกับสีที่แตกต่างกัน 

1.6 องค์ประกอบการเล่าเรื่อง 

อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการเล่าเรื่องในวารสารนิเทศศาสตร์และ

นวัตกรรม นิด้า สรุปใจความว่า 

การเล่าเรื่องจะต้องมีองค์ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อท าให้การเล่าเรื่องมีเนื้อหาและการด าเนิน

เรื่องที่ดีท าให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจในเนื้อหาของเรื่องได้อย่างแท้จริงและความความบันเทิงใจในขณะ

รับชม โดยองค์ประกอบของการเล่าเรื่อง มีดังต่อไปน้ี 

1.โครงเรื่อง (Plot) 

การล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุมีผลและมีจุดหมายปลายทาง กล่าวคือ มีช่วงต้น ช่วง

กลางและตอนจบของเรื่อง การวางโครงเรื่องคือการวางแผนหรือก าหนดเส้นทางของตัวละครภายใน

เรื่องที่จะมีทั้งปัญหา อุปสรรค การกระท า ทางเลือกและบทสรุปของตัวละครแต่ละตัวว่าจะเป็น

อย่างไร 

การล าดับเหตุการณ์ในโครงเรื่ อง (อาจเรียกว่า  ขนบของการเล่า เรื่ อง Narration 

convention) มี 5 ขั้นตอน ดังนี้  

1) ขั้นเริ่มเรื่อง (Exposition) การเริ่มเรื่องเป็นการซักจูงความสนใจให้ติดตาม

เรื่องราว มีการปูเรื่องเช่น แนะน าตัวละคร สถานที่ หรือเผยปมปัญหาหรือข้อขัดแย้งให้ชวน

ติดตาม โดยที่ไม่จ าเป็นต้องไล่ตามล าดับเวลาจากก่อน-หลังก็ได ้

2) ขั้นพัฒนาเหตุการณ์ (Rising action) คือการด าเนินเรื่องราวหรือเหตุการณ์ให้

ต่อเนื่องสมเหตุสมผล โดยเพิ่มปมปัญหาและความขัดแย้งของตัวละครให้เข้มข้นขึ้นเพื่อ

พัฒนาเหตุการณ์สู่ขั้นต่อไป 

3) ขั้นภาวะวิกฤต (Climax) เป็นขั้นที่ความขัดแย้งหรือปมปัญหาพุ่งถึงขีดสุดของ

เรื่อง ตัวละครจะถูกบีบให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
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4) ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling action) เป็นขั้นที่ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ เปิดเผย

หรือคลี่คลายได้แล้ว 

5) ขั้นยุติเรื่องราว (Ending) เป็นขั้นที่เรื่องราวต่าง ๆ ได้จบสิ้นลง โดยไม่จ าเป็นต้อง

จบแบบมีความสุขเสมอไปอาจจะจบแบบสูญเสียหรือจบเป็นปริศนาก็ได ้

2.แก่นเรื่อง (Theme) 

แก่นเรื่องหรือแก่นความคิด (Theme) เป็นแนวคิดหลักของเรื่องที่เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ

ของการเล่าเรื่องเมื่อต้องวิเคราะห์ใจความส าคัญของเรื่องเพื่อให้ทราบว่าผู้ส่งสารต้องการบอกอะไร

โดยแก่นเรื่องแบ่งได้ 6 ประเภท ดังนี้  

1) ความรัก (Love theme)  

2) ศีลธรรมจรรยา (Morality theme)  

3) แนวคิด (Idealism theme)  

4) อ านาจ (Power theme)  

5) การท างาน (Career theme)  

6) เหนือจริง (Outcast theme) 

3.ความขัดแย้ง (Conflict) 

ปริญญา เกื้อหนุน ให้ความเห็นเกี่ยวกับความขัดแย้งว่า "ความขัดแย้งเป็นองค์ประกอบส าคัญ

อย่างหนึ่งของเรื่องที่สร้างปมปัญหา การหาหนทางแก้ปัญหา ความขัดแย้งของตัวละคร คือ การเป็น

ปฏิปักษ์ต่อกัน หรือความไม่ลงรอยในพฤติกรรม การกระท า ความคิด ความปรารถนา หรือความตั้งใจ

ของตัวละครในเรื่อง" 

ความขัดแย้งสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี ้

1) ความขัดแย้งระหว่างคนกับคน 

2) ความขัดแย้งภายในจิตใจ  

3) ความขัดแย้งกับภายนอก เช่น ความขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมหรือธรรมชาติอัน

โหดร้าย 

4.ตัวละคร (Character)  

ผู้กระท าและผู้ที่ ได้รับผลจากการกระท า ตัวละครที่ดีจะต้องมีพัฒนาการ คือมีการ

เปลี่ยนแปลงทางความคิด อุปนิสัย ตลอดจนถึงทัศนคติและการกระท า โดยที่การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นน้ีจะต้องไม่ขัดกับหลักเหตุผลและความเป็นจริง 
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ตัวละครแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังน้ี 

1) ตัวละครลักษณะเดียวหรือตัวละครแบบแบน (Flat character) 

2) ตัวละครหลายลักษณะหรือตัวละครแบบกลม (Round character) 

5.ฉาก (Setting) 

ฉากเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีอยู่ในเรื่องเล่าแทบจะทุกประเภท เนื่องจากฉากเป็นสถานที่ที่

ด าเนินเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในเรื่องซึ่งสามารถบอกความหมายบางอย่างในเรื่องและมีอิทธิพลต่อ

ความคิดและการกระท าของตัวละคร ฉากในการเล่าเรื่องแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

1) ช่วงเวลา (Time) คือช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในเรื่องเล่านั้นขึ้น 

2) สถานที่ (Location) คือสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเป็นตัวก าหนดต่อ 

จากช่วงเวลา 

6.บทสนทนา (Dialogue) 

บทสนทนาเป็นส่วนที่ช่วยให้เหตุการณ์ในเรื่องด าเนินไปตามที่ต้องการ นอกจากนั้นบท

สนทนายังเป็นส่วนที่สะท้อนถึงความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ลักษณะนิสัย และบุคลิกของตัวละครด้วย 

การเขียนบทสนทนาจึงจ าต้องให้ความส าคัญกับความเหมาะสมของตัวละครด้วย 

วีรวัฒน์ อินทรพร ได้กล่าวไว้ว่า บทสนทนา มีความส าคัญต่อการเขียนเรื่อง วัตถุประสงค์

ส าคัญของการเขียนบทสนทนา คือ 

1) ช่วยด าเนินเรื่อง แทนการบรรยายของผู้เล่า 

2) ช่วยให้รู้จักตัวละครในเรื่องโดยอ้อม 

3) ช่วยให้วิธีการเขียนไม่ซ้ าซากจ าเจ 

4) สร้างความสมจริง ท าให้ผู้รับสารรู้สึกว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง 

5) ท าให้บทประพันธ์น่าอ่าน มีชีวิตชีวา โดยเฉพาะบทสนทนาที่เขียนได้ตรงตาม

บุคลิกตัวละคร 

7.มุมมอง (Point of view) 

มุมมอง เป็นกลวิธีที่ผู้แต่งใช้ในการเล่าเรื่องโดยก าหนดว่าจะเล่าเรื่องผ่านมุมมองของใครหรือ

ตัวละครตัวไหน กลวิธีในการเล่าเรื่องจึงอาจแบ่งได้หลายวิธีดังนี ้

1) บุรุษที่หนึ่งที่เป็นตัวละครส าคัญในเรื่องเป็นผู้เล่า 

2) บุรุษที่หนึ่งซึ่งเป็นตัวละครรองในเรื่องเป็นผู้เล่า 



16 
 

 
 

3) ผู้ประพันธ์ในฐานะเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงทุกอย่างเป็นผู้เล่า ( The Omniscient 

author) 

4) ผู้ประพันธ์ในฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์เป็นผู้เล่า (The Author as an observer) 

การเล่าแบบนี้จะไม่เล่าถึงความนึกคิดของตัวละคร และเล่าเพียงลักษณะภายนอกที่เห็นและ

ได้ยินเท่านั้น 

5) บุรุษที่หนึ่งเป็นผู้เล่าด้วยวิธีกระแสจิตประหวัด (Stream of consciousness) 

คือ การให้ตัวละครส าคัญเล่าเรื่องของตนเองแต่ไม่ใช่การเล่าตามเหตุการณ์ เป็นการที่ตัว

ละครเล่าผ่านความนึกคิดหรือความทรงจ า 

8.สัญลักษณ์พิเศษ (Special symbol) 

เป็นการใช้สัญลักษณ์ในการสื่อความหมายทั้งในรูปของค าพูดและภาพ สัญลักษณ์พิเศษที่พบ

ในภาพยนตร์และละครแบ่งเป็น 2 ชนิด ดังนี ้

1) สัญลักษณ์ทางภาพ คือ องค์ประกอบของเรื่องที่ถูกน าเสนอซ้ า ๆ โดยที่สัญลักษณ์

ทางภาพเป็นได้ทั้งภาพเดียวหรือกลุ่มภาพที่เกิดจากการตัดต่อ 

2) สัญลักษณ์ทางเสียง คือ เสียงต่าง ๆ ที่ถูกใช้เพื่อสื่อความหมายอื่น ๆ อาจจะเพื่อ

ตอกย้ าจากภาพหรือเพื่อเปรียบเทียบจากภาพเพ่ือให้ได้ความหมายที่ต่างไปก็ได ้

 

2.แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา 

2.1 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ (Freud’s Psychoanalytic Theory) 

ฟรอยด์มีความเช่ือว่า ลักษณะจิตใจของบุคคลสามารถแบ่งแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ  

อิด (Id) เป็นเสมือนแรงจูงใจหรือความอยากที่จะท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นความต้องการของ

ร่างกาย เป็นความปรารถนาซึ่งด าเนินตามความพอใจของตนแต่อย่างเดียว โดยไม่ค านึงถึงความนิยม

หรือมาตรฐานของสังคม  

อีโก้ (Ego) เป็นสิ่งที่จะท าให้อิด (Id) บรรลุตามจุดมุ่งหมาย เป็นส่วนของจิตที่รู้ส านึก รู้จัก

กล่อมเกลาจิตใจให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แท้จริง รวมทั้งยังรู้จักเลือกและควบคุมความปรารถนาต่าง 

ๆ โดยค านึงถึงความเป็นจริง 

 ซุปเปอร์อีโก้ (Superego) คือ ส่วนที่เป็นมโนธรรมและศีลธรรม มีวิจารณญาณและ

ความรู้สึกผิดชอบโดยเป็นส่วนที่คอยควบคุมอิด 
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ฟรอยด์เชื่อว่า เด็กแรกเกิดจะมีอิด คือ ความต้องการที่ต้องได้รับการตอบสนอง มีลักษณะที่

มักจะคิดโดยใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางเสมอ (Egocentric) โดยคิดว่าตนเองเป็นจุดรวมความส าคัญของ

ทุก ๆ อย่าง ถ้าต้องการสิ่งใดจะต้องมีผู้หามาสนองอยู่ตลอดเวลา อิดจะท าให้อยากได้สิ่งต่าง ๆ เสมอ

ไป โดยไม่ค านึงถึงความเป็นจริงด้านเหตุผล ในขณะที่อีโก้จะมีหน้าที่ท าให้ความอยากนั้นเป็นความ

จริงขึ้นมา ส่วน Superego นั้นเป็นส่วนของมโนธรรมเป็นหลักประพฤติปฏิบัติที่นิยมกันในสังคม ซึ่ง

เป็นส่วนของการเรียนรู้มิได้ติดตัวมาแต่ก าเนิด ฟรอยด์ได้กล่าวถึงพลังงานพื้นฐานทางจิตที่เรียกว่า 

Libido ซึ่งเกิดมาพร้อมกับมนุษย์ พลังงานเหล่านี้เป็นแรงขับทางเพศของบุคคลทั้งหมด เริ่มมาตั้งแต่

วัยเด็กและจะค่อย ๆ พัฒนาเปลี่ยนรูปแบบเป็นล าดับขั้นขึ้นไป (Psychosexual) และความส าเร็จของ

ชีวิตในปัจจุบันเนื่องมาจากการพัฒนาที่สมบูรณ์ในวัยเด็กแต่ละขั้น ถ้าขั้นต่าง ๆ ของพัฒนาการได้รับ

การตอบสนองและได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์อันเกิดจากการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ เด็กจะผ่าน

ขั้นตอนต่าง ๆ ไปได้แต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามขั้นจะมีการชะงัก (Fixation) หรือการถอย

กลับ (Regression) ท าให้มีผลสะท้อนไปถึงบุคลิกภาพตอนโต เมื่อพบอุปสรรคหรือปัญหาหรือความ

คับข้องใจจะใช้วิธีการถดถอยไปสู่ขั้นพัฒนาที่ท าให้เขาชะงักในวัยเด็กเสมอ เช่น การดูดนิ้วของเด็กโต 

ซึ่งฟรอยด์ถือว่าเป็นการแสดงถึงความคับข้องใจอันเป็นผลจากระยะของการใช้ปากที่ไม่ได้รับการ  

ตอบสนองอย่างพอเพียง เป็นต้น 

2.2 ทฤษฎีจิตสังคม (Psychosocial Theory) 

นัสสรา หงส์ร่อน ได้กล่าวถึงทฤษฎีจิตสังคมในบทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ชื่อว่า แนวคิด

ทฤษฎีบุคลิกภาพ สรุปใจความว่า 

อีริคสัน กล่าวว่าการพัฒนาอีโก้เป็นการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนไปตลอดชีวิตของบุคคลและ

เป็นการพัฒนาลักษณะทางสรีระและสังคมไปพร้อม ๆ กันระหว่างการพัฒนาจะเกิดภาวะวิกฤติ 

(Crisis) ซึ่งเกิดได้ทั้งทางบวกและทางลบ ถ้าประสบความส าเร็จ (Ego Achievement) ก็จะได้ผล

ทางบวก เช่น ความไว้วางใจ (Trust) ในทางกลับกันถ้าล้มเหลว (Ego Damage) ก็จะเกิดผลทางลบ 

เช่น ความไม่ไว้วางใจ (Mistrust) อีริคสันแบ่งพัฒนาการของบุคคลเป็น 8 ขั้นตอน คือ 

ขั้นที่ 1 Infancy : Sense of Trust Versus Mistrust อายุระหว่างแรกเกิด - 2 ปี 

เป็นระยะที่ทารกพัฒนาความไว้วางใจ (Trust) แต่ถ้าพัฒนาการในระยะนี้ล้มเหลวจะเกิด

ความไม่ไว้วางใจ (Mistrust) สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ส าคัญของทารกในระยะนี้ คือ มารดาหรือผู้ที่ท า

หน้าที่แทนมารดา 
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ขั้นที่ 2 Early Childhood : Sense of Autonomy Versus Shame and Doubt อายุ

ระหว่าง 2 - 3 ปี 

เป็นระยะการพัฒนาการเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy) ถ้าพัฒนาการในระยะนี้ล้มเหลวจะ

เกิดความละอาย สงสัยและไม่แน่ใจ (Shame and Doubt) สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญของเด็กยังคงเป็น

มารดาหรือผู้ท าหน้าที่แทนมารดา 

ขั้นที่ 3 Play Age : Sense of Initiative Versus Guilt อายุระหว่าง 3 - 5 ปี 

เป็นระยะที่เด็กพัฒนาความคิดริเริ่ม (Initiative) ถ้าพัฒนาการในระยะนี้ล้มเหลวเด็กจะเกิด

ความรู้สึกผิด (Guilt) สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ส าคัญของเด็กในระยะนี้คือ ครอบครัว 

ขั้นที่ 4 School age : Sense of Industry Versus Inferiority อายุระหว่าง 6 - 12 ปี 

เป็นระยะที่เด็กพัฒนาความอุตสาหะ หมั่นเพียร (Industry) ถ้าพัฒนาการในระยะนี้ล้มเหลว

เด็กจะเกิดปมด้อย (Inferiority) สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญของเด็กในระยะนี้คือ บ้าน เพื่อนบ้านและ

โรงเรียน 

ขั้นที่ 5 Adolescence : Sense of Identity Versus Identity Diffusion อายุระหว่าง 12 - 

17 ปี 

เป็นระยะของการพัฒนาความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) ของตน ถ้าพัฒนาการในระยะนี้

ล้มเหลวเด็กจะเกิดความสับสนในเอกลักษณ์และบทบาท ( Identity Diffusion) ของตนเอง 

สิ่งแวดล้อมที่ส าคญัของเด็กในระยะนีค้ือ กลุ่มเพื่อนและบุคคลที่ยึดถือเปน็แบบอย่าง 

ขั้นที่ 6 Young Adulthood : Sense of Intimacy Versus Isolation อายุระหว่าง 17 - 

21 ปี  

เป็นระยะพัฒนาความใกล้ชิดกับบุคคลอื่น (Intimacy) ถ้าพัฒนาการในระยะนี้ล้มเหลวจะ

เกิดภาวะเหงา โดดเดี่ยว (Isolation) สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญในระยะนีค้ือ เพื่อนสนิท และคู่รัก 

ขั้นที่ 7 Middle Adulthood : Sense of Generativity Versus Self - absorption 

(Stagnation) อายุระหว่าง 22 – 40 ปี 

เป็นระยะของการพัฒนาความต้องการส่งเสริมเลี้ยงดูผู้อื่น (Generativity) ถ้าล้มเหลวจะเกิด

การหมกมุ่นอยู่กับตนเอง Self - Absorption or Stagnation สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญของระยะนี้ คือ 

หน้าที่และความรับผิดชอบในครอบครัว 

ขั้นที่ 8 Maturity : Sense of Integrity Versus Despair อายุระหว่าง 41 - 60 ปี  
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เป็นระยะสุดท้ายของชีวิต บุคคลจะมองสิ่งที่ผ่านมาอย่างมีความสุข (Integrity) ถ้าพัฒนาการ

ในระยะนี้ล้มเหลวจะรู้สึกสิ้นหวัง (Despair) สิ่งแวดล้อมในระยะนี้คือ บุคคลในวัยและสถานภาพ

เดียวกัน 

2.3 ทฤษฎบีุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ (The Big Five Personality) 

นัสสรา หงส์ร่อน ได้กล่าวถึงทฤษฎีบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ (The Big Five Personality) 

ไว้ในบทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ชื่อว่า แนวคิดทฤษฎีบุคลิกภาพ สรุปใจความว่า 

 เป็นระบบการแบ่งประเภทของคุณลักษณะ (Trait) เป็นสิง่ส าคัญที่ท าให้บุคคลมีบุคลิกภาพที่

แตกต่างกัน คุณลักษณะ (Trait) เหล่านี้เป็นรูปแบบที่ประกอบขึ้นจากความคิด ความรู้สึกและการ

กระท าของบุคคลซึ่งท าให้ต่างจากบุคคลอื่นๆ มีลักษณะค่อนข้างคงที่ตลอดชีวิตของบุคคล และมีความ

สอดคล้องกับพฤติกรรมที่แสดงออก 

เรย์มอนด์ แคตเทล (Reymond Cattell) ได้จัดกลุ่มคุณลักษณะ (Trait) ของคนเราได้เป็น

บุคลิกภาพ 5 ลักษณะ ดังนี ้

1. บุคลิกภาพแบบเปิดเผย (Extraversion) เป็นลักษณะกว้างๆของคนที่ชอบพูดมาก ทรง

พลังและก้าวร้าว บุคคลที่มีอุปนิสัยแบบน้ีมักจะมีอะไรต่ืนเต้นตลอดเวลา (Excitability) ชอบเข้าสังคม 

(Sociability) ชอบพูดและพูดได้ทุกเรื่อง (Talkativeness) ชอบเปิดเกมรุก (Assertiveness) และ

ชอบแสดงออกทางอารมณ์ (Emotional Expressiveness) 

 2. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (Neuroticism) บุคคลที่มีอุปนิสัยแบบนี้จะเป็นผู้ที่มีอารมณ์ไม่

มั่นคง (Emotional Instability) มีความกังวลอยู่เสมอ (Anxiety) มีอารมณ์ขุ่นมัวหงุดหงิดอยู่เสมอ 

(Moodiness) ฉุนเฉียวง่าย (Irritability) และซึมเศร้า (Sadness) 

3. บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness) ลักษณะบุคลิกภาพแบบนี้จะเปน็คนที่มี

ความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) มีหลักปฏิบัติที่เห็นแก่ผู้อื่นอยู่เสมอ (Altruism) มีความกรุณา (Kindness) 

มีความเมตตา (Affection) มีพฤติกรรมชอบสังคมและช่วยเหลือผู้อื่น (Prosocial Behaviors)  

4. บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Conscientiousness) ลักษณะพื้นฐานของบุคคลในกลุ่มนี้ คือ 

เป็นผู้ที่มีระดับการคิดตรึกตรองสูง (Thoughtfulness) เป็นคนที่มีลักษณะเจ้ากี้เจ้าการ รอบคอบ 

และเจ้าแผนการ มีการควบคุมสิ่งกระตุ้นดี (Good Impulse Control) และมีพฤติกรรมที่มุ่งสู่

เป้าหมายเป็นส าคัญ (Goal-Directed Behaviors) บุคคลที่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนี้มักจะจัดการ

และเตรียมจิตใจในรายละเอียดต่างๆมาเป็นอย่างดี  
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5. บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (Openness to Experience) เป็นลักษณะของคนที่

ให้ความ สนใจต่อโลกกว้าง เข้าใจอะไรได้ง่ายๆ เป็นคนมีจินตนาการ สามารถมองทะลุในสิ่งที่สนใจ 

(Imagination and Insight) และมีความสนใจหลากหลาย (Broad Range of Interests)   

2.4 ทฤษฎีพัฒนาการของบรูเนอร ์

ภาวิดา มหาวงศ์ ได้กล่าวถึง ทฤษฎีพัฒนาการของบรูเนอร์ในบทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อว่า จิตวิทยาพัฒนาการ สรุปใจความว่า 

กิจกรรมที่เด็กท าแม้จะสืบเนื่องมาจากพัฒนาการทางสมองที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต 

บุคคลก็ยังน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในช่วงหลังของชีวิตอีกด้วย ซึ่งสิ่งที่ เกิดขึ้นเหล่านี้จะเป็น

กระบวนการที่ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต บรูเนอร์ (Bruner) มีความเห็นว่าพัฒนาการทางสติปัญญาของ

มนุษย์เน้นที่การถ่ายทอดประสบการณ์ ด้วยลักษณะต่าง ๆ 3 ลักษณะ คือ 

1.Enactive representation เป็นลักษณะที่เด็กแสดงออกทางสติปัญญาด้วยการกระท านับ

ช่วงอายุเริม่ต้นจนถึงอายุ 2 ขวบ ถือว่าลักษณะดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ออกมาโดยการ

กระท าและวิธีการเช่นนี้จะด าเนินไปตลอดชีวิต เช่น ในชีวิตประจ าวันของคนเราแม้แต่ในผู้ใหญ่ใน

บางครั้งยังใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือถ่ายทอดประสบการณ์ด้วยการกระท า  

2.Iconic representation พัฒนาการทางความคิดในขั้นนี้ขึ้นอยู่กับการมองเห็นและการใช้

ประสามสัมผัส ซึ่งเด็กจะถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ ด้วยการมีภาพแทนในใจและยิ่งเด็กโตก็จะ

สร้างภาพแทนในใจได้มากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความรู้ความเข้าใจของคนเราจะเพิ่มขึ้นตามอายุ และ

ส่งผลช่วยให้เด็กที่โตรู้จักการถ่ายทอดประสบการณ์ออกมาเป็นสัญลักษณ์ได้ดียิ่งขึ้น ทั้ งนี้เนื่องจาก

พัฒนาการทางความรูแ้ละความเข้าใจได้เพิ่มตามอายุ 

3.Symbolic representation เป็นลักษณะการถ่ายทอดประสบการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 

โดยใช้สัญลักษณ์หรือภาษา ถือว่าเป็นขั้นสูงสุดของการพัฒนาการทางความรู้และความเข้าใจเนื่องจาก

ภาษาเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความคิด ซึ่งเด็กจะสามารถคิดหาเหตุผลและเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม 

ตลอดจนสามารถคิดแก้ไขปัญหาได้ เพราะบรูเนอร์เชื่อว่าความเข้าใจและภาษามีพัฒนาการขึ้นพร้อม 

กัน 
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2.5 ทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) 

วรัญญู วิจารณ์ ได้กล่าวถึงทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ในวิทยานิพนธ์เรื่อง 

การวิเคราะห์เนื้อหาและบทบาทการขัดเกลาทางสังคมของภาพยนตร์โทรศัพท์ชุด “ขบวนการยอด

มนุษย์ 5 สี” สรุปใจความว่า 

 การขัดเกลาทางสังคม เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ เพราะจะเป็นกระบวนการที่ท าให้มนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตทางชีวภาพ 

(Biological being) เท่านั้น แต่เป็นกระบวนการที่จะท าให้มนุษย์ได้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์

แบบ คือ เป็นมนุษย์ทางสังคม (Social being) เกิดเรียนรู้และ พัฒนาตัวตน ได้แก่ อัตลักษณ์ อุดมคต ิ

ค่านิยม ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญที่น าไปสู่การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป และเมื่อมนุษย์ก้าวสู้การ

เป็นสมาชิกของสังคมแล้วก็ย่อมเกิดการเรียนรู้ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงระเบียบ

กฎเกณฑ์ต่างๆทางสังคมต่อไปอีก จึงกล่าวได้ว่าการขัดเกลาทางสังคมนี้จะเป็นกระบวนการทางสังคม

กับจิตวิทยาที่มนุษย์ต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องยาวนานไปตลอดชีวิต (Life -long Process) นอกจากนี้

ยังเป็นกระบวนการท าให้เกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรมสังคมจากยุคหนึ่งไปยังอีกยุคหนึ่ง ซึ่งเป็นผลให้

มนุษย์สามารถอยู่ร่วมสังคมกันได้อย่างสงบสุข มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันอีกด้วย โดยนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการขัดเกลาทางสังคมไว้อย่างใกล้เคียง

กัน 

 ความหมายของการขัดเกลาทางสังคม 

การขัดเกลาทางสังคม ตรงกับค าว่า Socialization ในภาษาอังกฤษ โดยในภาษาไทยนั้น 

มีการใช้ค าอื่นๆในความหมายเดียวกันนี้ต่างกันออกไป เช่น การอบรมบ่มนิสัย สังคมประกิต สังคม

กรณ์ เป็นต้น โดยนักวิชาการแต่ละท่านได้ให้ความหมายของการขัดเกลาทางสังคมดังนี ้

ศิริรัตน์ แอดสกุล กล่าวว่า การขัดเกลาทางสังคม หมายถึง การเรียนรู้ของสมาชิกในสังคมทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ

ถ่ายทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง และ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของคนให้

เป็นไปตามความต้องการของสังคม ตลอดจนเป็นการสร้างความเป็นตัวตน (Self) ให้กับตนเองอีกด้วย  

การขัดเกลาทางสังคมนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและในระดับสังคม 

โดยเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทั้งการอบรมและการเรียนรู้ จะเห็นได้ว่าการที่แต่ละบุคคลในสังคมมี

บุคลิกภาพ อันได้แก่ นิสัยใจคอ การกระท า ความประพฤติ ที่ไม่เหมือนกันนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการ

ได้รับการขัดเกลาทางสังคมมาต่างกัน เพื่อหล่อหลอมหรือขัดเกลาให้บุคคลเป็นมนุษย์ในแบบที่สังคม
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ต้องการ หรือเป็นที่ยอมรับในแบบที่สังคมพึงปรารถนา หรือเรียกได้ว่ามีความประพฤติที่ดีงามถูกต้อง

เหมาะสม ทั้งนี้จะเห็นว่าในแต่ละสังคมวัฒนธรรมก็จะมีการขัดเกลาทางสังคมที่แตกต่างกันออกไป จึง

อาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมของแต่ละสังคมจะเป็นส่วนส าคัญ ในการก าหนดบุคลิกภาพของสมาชิกใน

สงัคมนั้นๆผ่านกฎเกณฑ์ที่สังคมก าหนดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี ้

1) วิธีการทางตรง (Direct Socialization ) เป็นการขัดเกลาโดยใช้วิธีการพูดคุย หรือการ

บอกกล่าวกันตรงๆ เช่น การอมรมสั่งสอน การแนะ น า เป็นต้น เห็นได้จาก การอบรมสั่งสอนของพ่อ

แม่ ครู หรือจากผู้อื่นผ่านทางค าพูด เช่นการบอกกล่าว ตักเตือน ชมเชย เป็นต้น ในวิธีการนี้ทั้งผู้ที่ท า

การอบรมและผู้ที่ได้รับการอบรมจะรู้สึกตัวในกระบวนการอบรมสั่งสอนได้โดยตรง 

2) วิธีการทางอ้อม (Indirect socialization) วิธีการนี้จะเป็นการขัดเกลาที่เกิดขึ้นจากการ 

สังเกต เรียนรู้ หรือเลียนแบบจากการกระท าของผู้อื่น โดยไม่ได้เป็นการบอกกล่าวกันตรงๆ เช่น การ

ร่วมกิจกรรมกับเพื่อน การอ่านหนังสือ การรับฟังวิทยุ การรับชมภาพยนตร์โทรทัศน์เป็นต้น ซึ่งใน

วิธีการนี้การขัดเกลาทางสังคมจะถูกซึมซับเข้าสู่ระดับจิตใต้ส านึกโดยไม่รู้ตัว มีผลต่อการปรับตัวและ 

พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เป็นไปในแนวทางที่สังคมยอมรับ การขัดเกลาทางสังคมจึงเป็น

กระบวนการที่มุ่งหวังให้สมาชิกในสังคมมีบุคลิกภาพ เป็นไปตามขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ดังที่

สังคมนั้นๆมุ่งหวัง ซึ่งจะประกอบด้วย  

2.6 รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก (Parenting style) : แนวคิดของ ไดอาน่า บอมรินด ์(Diana 

Baumrind) 

สุชาดา พิชัยธรรม ได้กล่าวถึงรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก (Parenting style) ไว้ใน 

วิทยานิพนธ์เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยครอบครัวและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองกับ

ภาวะโภชนาการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของโรงเรียน โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและเติบโตเป็นคนดีเริ่มต้นจากครอบครัว กล่าวว่า 

ปัจจัยส าคัญที่สามารถยกระดับมาตรฐานทรัพยากร มนุษย์ของประเทศ ในด้านคุณธรรม ความมี

ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การเสียสละ การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนนี้ จะ

กระท าได้โดยผ่านกระบวนการของรูปแบบการอบรมเลี้ยง ดูและความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับสมาชิก

ครอบครัวทั้งสิ้น ในต่างประเทศบัมรินด์สร้างแนวทฤษฎีจากการสังเกตการณ์มีปฏิสัมพันธ์ของพ่อแม่

ผู้ปกครอง แล้วแบ่งองค์ประกอบพฤติกรรมของพ่อแม่ ในการอบรมเลี้ยงดูบตุรเป็น 2 มิติ ดังน้ี 

1. มิติควบคุมหรือเรียกร้องจากพ่อแม่ (Demandingness) เป็นการพิจารณาระดับ การ

เรียกร้องของพ่อแม่ก าหนดมาตรฐานส าหรับเด็ก และเรียกร้องให้เด็กท าตามมาตรฐานที่บิดา มารดา
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ได้ก าหนดไว้ ซึ่งบิดามารดาบางคนจะมีมาตรฐานสูง และเรียกร้องให้เด็กปฏิบัติตามมาตรฐานที่ตน

ก าหนด ในขณะที่บิดามารดาบางคนเรียกร้องให้เด็กท าตามมาตรฐานเพียงเล็กน้อย และ ไม่พยายามที่

จะใช้อิทธิพลในการควบคุมเด็ก 

 2. มิติการตอบสนองของพ่อแม่ (Responsive) เป็นการพิจารณาระดับการที่บิดา มารดา

หรือผู้ดูแลเด็ก ตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก ซึ่งบิดามารดาบางคนจะยอมรับเข้าใจและ 

ตอบสนองความต้องการของเด็กด้วยดี เปิดโอกาสให้เด็กคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง ในขณะที่บิดา  

มารดาบางคนเพิกเฉย และปฏิเสธต่อความต้องการของเด็ก 

บัมรินด์ (Baumrind) ได้ผสมผสาน 2 มิติดังกล่าวและจัดรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเป็น 3 

รูปแบบ ดังนี้  

1. การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อ านาจควบคุม (Authoritarian) คือ การอบรมเลี้ยงดูที่บิดา

มารดามีความเข้มงวด มีการเรียกร้องสูง แต่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของเด็กโดยสิ้นเชิง และเป็น

การที่พ่อแม่ใช้อ านาจในการอบรมเลี้ยงดูให้เด็กท าตามความ ต้องการของตน ไม่มีการปรึกษาหารือกับ

เด็ก แสดงความไม่พอใจยอมรับเด็กน้อย ไม่ไว้ใจ ห่างเหิน ให้ ความอบอุ่นน้อยและลงโทษในระดับสูง 

มีการควบคุมแต่ไม่ตอบสนองความรู้สึกเด็ก 

2. การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ (Authoritative) คือ การอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดา

สนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการตามวุฒิภาวะของเด็กโดยที่บิดามารดาจะอนุญาตให้เด็กมีอิสระตามควร

แก่วุฒิภาวะแต่ขณะเดียวกัน บิดามารดา จะก าหนดขอบเขตพฤติกรรมของเด็ก และก าหนดให้เด็กเชื่อ

ฟังและปฏิบัติตามแนวทางที่บิดามารดาก าหนดไว้อย่างมีเหตุผล  เป็นการอบรมเลี้ยงดูที่พ่อแม่ควบคุม

สูงให้เด็กท าตามที่พ่อแม่ต้องการแต่มีการยอมรบัในตัวเด็กสูงเช่นกัน มีการให้ความรักความอบอุ่นและ

เหตุผล มีการควบคุมและตอบสนองความรู้สึกเด็ก 

3. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักตามใจ (Permissiveness) คือ การอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดา 

สนับสนุนและยอมรับเด็กมาก ปล่อยให้เด็กท าสิ่งต่าง ๆ ตามการตัดสินใจของเด็กเองโดยไม่มีการ

ก าหนดขอบเขต ใช้การลงโทษน้อย ไม่เรียกร้องหรือควบคุมพฤติกรรมเด็กบิดามารดาอาจให้

ค าปรึกษาหรือพยายามใช้เหตุผลกับเด็กแต่ไม่มีอ านาจในการควบคุมพฤติกรรมเด็กและบิดามารดาจะ

ให้ความรักความอบอุ่นและตอบสนองความต้องการเด็ก เป็นการอบรมเลี้ยงดูที่พ่อแม่ยอมรับเด็กมาก

ให้ความอบอุ่นแต่ไม่มีการประเมินเด็กไม่ควบคุมแต่ตอบสนองความรู้สึกเด็ก 

ต่อมาแมคโคบี้และมาร์ติน (Maccoby, & Martin) (1983) ได้ศึกษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดู

ตามแนวคิดของ บอมรินด์ (Baumrind) และพบว่า การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่เป็นการปฏิสัมพันธ์
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ระหว่างบิดามารดาและเด็ก คือ มีการตอบสนองและมีการรับรู้ระหว่างบิดามารดากับเด็ก โดยเด็กจะ

มีการรับรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบิดามารดา ซึ่งเป็นการให้ความรักความอบอุ่น ก่อให้เกิดความ

ไว้วางใจ แต่เมื่อเด็กโตขึ้นบิดามารดาไม่ได้ตอบสนองความต้องการเด็กเพียงอย่างเดียว บิดามารดายัง

เรียกร้องให้เด็กท าตามความต้องการของบิดามารดาอีกด้วย ซึ่งอยู่ในมิติการเรียกร้องของบิดามารดา 

และเด็กจะรับรู้ในมิติควบคุม ผลของการอบรมเลี้ยงดูจึงขึ้นอยู่กับการรับรู้และการแปลเจตนาของบิดา

มารดาและเด็ก เด็กจะรับรู้การเลี้ยงดูของพ่อแม่แตกต่างกันไปแม้จะเลี้ยงดูลักษณะเดียวกัน และการ

รับรู้นั้นจะส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็ก จึงได้เพิ่มรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบที่ 4 ซึ่งเป็นการ

ผสมผสานระหว่าง การไม่สนใจหรือปฏิเสธ คือ 

4. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง Neglectful หรือ Uninvolvement 

คือ ผู้ปกครองเพิกเฉยไม่ให้ความสนใจ ในความคิดเห็นและความต้องการของเด็ก (ไม่ควบคุม

และไม่ตอบสนองความรู้สึกเด็ก) ให้การดูแลเอาใจใส่เด็กน้อยมาก บิดามารดากลุ่มนี้จะเพิกเฉยต่อเด็ก 

พอๆกับไม่เรียกร้องหรือวางมาตรฐานพฤติกรรมใด ๆ ให้เด็กได้ปฏิบัต ิ

ดุลยา จิตตะยโศธร ได้กล่าวถึงรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก: แนวคิดของ ไดอาน่า บอมรินด์ 

Diana Baumrind ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

 ไดอาน่า บอมรินด์(Diana Baumrind) ได้ท าการวิเคราะห์แบ่งองค์ประกอบพฤติกรรมของ 

บิดามารดาในการอบรมเลี้ยงดูบุตรออกเป็น 2 มิต ิกว้างๆ คือ 

1. มิติควบคุม หรือ เรียกร้องจากบิดามารดา (Controlling / Demand) คือ การที่บิดา

มารดา ก าหนดมาตรฐานส าหรับเด็กและเรียกร้องให้เด็กท า ตามมาตรฐานที่บิดามารดาได้ก าหนดไว้ 

ซึ่งบิดา มารดาบางคนจะมีมาตรฐานสูง และเรียกร้องให้เด็ก ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ตนก าหนด 

ในขณะที่บิดา มารดาบางคนเรียกร้องให้เด็กท าตามมาตรฐานเพียง เล็กน้อย และไม่พยายามที่จะใช้

อิทธิพลในการ ควบคุมเด็ก 

2. มิติการตอบสนองความรู้สึกเด็ก (Responsive) คือ การที่บิดามารดาหรือผู้ดูแลเด็ก 

ตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก ซึ่งบิดามารดา บางคนจะยอมรับ เข้าใจ และตอบสนองความ 

ต้องการของเด็กด้วยดี เปิดโอกาสให้เด็กคิดและ ตัดสินใจด้วยตนเอง ในขณะที่บิดามารดาบางคน 

เพิกเฉย และปฏิเสธต่อความต้องการของเด็ก 

 

 



25 
 

 
 

ไดอาน่า บอมรินด์(Diana Baumrind) (1971) ได้ผสมผสาน 2 มิติ ดังกล่าว และ

จัดรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเป็น 3 รูปแบบ ดังนี ้

1. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ (Authoritative Parenting Style) คือ การอบรม 

เลี้ยงดูที่บิดามารดาสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการ ตามวุฒิภาวะของเด็ก โดยที่บิดามารดาจะอนุญาต 

ให้เด็กมีอิสระตามควรแก่วุฒิภาวะ แต่ในขณะ เดียวกันบิดามารดาจะก าหนดขอบเขตพฤติกรรม ของ

เด็ก และก าหนดให้เด็กเชื่อฟังและปฏิบัติตาม แนวทางที่บิดามารดาก าหนดไว้อย่างมีเหตุผล ถึงแม้ 

บิดามารดาจะมีการเรียกร้องสูง แต่ในขณะเดียวกัน ก็ให้ความรักความอบอุ่นและใส่ใจต่อเด็ก เปิด 

โอกาสให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง รับฟังเหตุผลจากเด็ก และสนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิด

ตัดสินใจ เรื่องต่างๆ ของครอบครัว 

2. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม (Authoritarian Parenting Style) คือ การอบรม 

เลี้ยงดูที่บิดามารดามีความเข้มงวดเรียกร้องสูง แต่ ไม่ตอบสนองความต้องการของเด็กโดยสิ้นเชิง มี

การจัดระบบ การควบคุมและวางกฎเกณฑ์ให้เด็กปฏิบัติตามอย่าง เข้มงวด โดยมีการอธิบายน้อยมาก 

หรือไม่มีเลย เด็กต้องยอมรับในค าพูดของบิดามารดาว่าเป็นสิ่งที่ ถูกต้องเหมาะสมเสมอ มีการใช้

อ านาจควบคุมโดย วิธีบังคับ และลงโทษเมื่อเด็กไม่ท าตามความคาดหวัง ของบิดามารดา บิดามารดา

มักห่างเหิน และปฏิเสธ เด็ก 

3. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ (Permissive Parenting Style) คือ การอบรมเลี้ยง 

ดูที่บิดามารดาปล่อยให้เด็กท าสิ่งต่างๆ ตามการ ตัดสินใจของเด็กโดยไม่มีการก าหนดขอบเขต ใช้การ 

ลงโทษน้อย ไม่เรียกร้องหรือควบคุมพฤติกรรมเด็ก เด็กสามารถแสดงออกซึ่งความรู้สึกและอารมณ์ ได้

อย่างเปิดเผย บิดามารดาอาจให้ค าปรึกษาหรือพยายามใช้เหตุผลกับเด็ก แต่ไม่มีอ านาจในการ  

ควบคุมพฤติกรรมของเด็ก บิดามารดาจะให้ความรัก ความอบอุ่นและตอบสนองความต้องการของเด็ก 

เสมอ 

ต่อมา แมคโคบี้และมาร์ติน (Maccoby and Martin) (1983) ได้ ศึกษารูปแบบการอบรม

เลี้ยงดูตามแนวคิดของ ไดอาน่า บอมรินด์(Diana Baumrind) และได้จ าแนกรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู 

แบบที่ 4 เพิ่มเติมจากที่ ไดอาน่า บอมรินด์(Diana Baumrind) ได้เสนอไว้ คือ 

4. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง (Uninvolved Parenting Style) เป็นการอบรม 

เลี้ยงดูที่บิดามารดาไม่ให้ความสนใจหรือตอบสนอง ความต้องการของเด็ก ให้การดูแลเอาใจใส่ต่อเด็ก 

น้อยมาก บิดามารดากลุ่มนี้จะเพิกเฉยต่อเด็กพอๆ กับไม่เรียกร้องหรือวางมาตรฐานพฤติกรรมใดๆ ให้ 
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เด็กปฏิบัติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบิดามารดาปฏิเสธ เด็กแต่แรก หรือหมกมุ่นอยู่กับปัญหา และความ 

กดดันในชีวิตประจ าวันจนไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่เด็ก 

 

3.งานวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวขอ้ง 

3.1 งานวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรง 

 สุกัญญา สดศรี ได้เขียนวารสารวิชาการเรื่อง ปัญหาการใช้ความรุนแรงของครอบครัวใน

สังคมไทย The Problem of Family Violence in Thai Society ในวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ 

มจร มีเนื้อหาดังต่อไปนี ้

 สาเหตุของปัญหาการใชค้วามรุนแรงในครอบครัวของสังคมไทย 

ความรุนแรงในครอบครัว คือ การใช้ความรุนแรงต่างๆระหว่างบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน

ภายใน ครอบครัว ซึ่งมีผลท าให้เกิดอันตรายหรือความเดือดร้อนทางกาย เพศ หรือทางจิตใจต่อฝ่ายที่

ถูกกระท า และ รวมไปถึงการข่มขู่ คุกคาม การบีบบังคับเพื่อการท าให้สูญเสียอิสรภาพ โดยสาเหตุ

ของการใช้ความรุนแรงใน ครอบครัวสามารถแบ่งได้เป็นระดับ ดังนี้ 

1) ระดับความรุนแรงในเด็ก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่เด็กอาจเกิดมาในครอบครัวที่ไม่

สมบูรณ์ไม่มีความพร้อมในการมีบุตร เด็กขาดการดูแลเอาใจใส่ที่เหมาะสมจากพ่อแม่ เนื่องจากในแต่

ละวันพ่อแม่ต้องออกไปท างานจึงปล่อยให้เด็กอยู่บ้านกับญาติพี่เลี้ยง หรือในบางกรณีเด็กอาจอยู่คน

เดียวเป็นเหตุให้เกิดปัญหาตามมา คือ เด็กอาจถูกกระท าทางร่างกาย เช่น การทุบตีจากญาติหรือพี่

เลี้ยงโดยที่พ่อแม่ไม่รับรู้พอ เด็กถูกกระท าแบบนี้บ่อยครั้งเด็กจึงกลายเป็นคนที่เก็บกดไม่กล้าพูดไม่กล้า

สบตากับผู้อื่น ท าให้เด็กได้รับความกระทบกระเทือนทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

2) ระดับความรุนแรงในผู้หญิง (ภรรยา) ส่วนใหญ่แล้วถ้ามองจากเหตุการณ์ที่เราพบเห็นกัน

บ่อย ๆ ในปัจจุบัน การใช้ความรุนแรงในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการมี

พฤติกรรมคบชู้ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เมื่อมีฝ่ายใดจับได้จึงมีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการ

ท าร้ายร่างกาย ทางจิตใจหรืออาจรุนแรงไปถึงขั้นการท าให้อีกฝ่ายถึงแก่ความตาย และสาเหตุอีกอย่าง

ที่มีผลให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาคือ การมีทัศนคติค่านิยม ความเชื่อที่ผิดๆว่า 

ผู้ชายเป็นผู้น าและมีอ านาจเหนือผู้หญิง จึงเป็นสาเหตุให้ภรรยามักจะถูกสามีกดขี่ข่มเหงท าร้าย

ร่างกายและอาจถูกปิดกั้นไม่ให้ได้รับอิสรภาพ 

 3) ระดับความรุนแรงในผู้สูงอายุสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่พ่อแม่แก่ตัวลงไม่สามารถ

ท างานหาเลี้ยงตนเองได้ต้องให้บุตรเป็นผู้ดูแลแต่บุตรก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลเช่นกัน ท าให้บุตรต้อง
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เหนื่อยเป็นสองเท่าทั้งท างานหาเลี้ยงครอบครัวดแูลครอบครัวของตนและดูแลพ่อแม่ตนเป็นเหตุให้เกิด

การสะสมกันของความเครียด ส่งผลให้บางครั้งบุตรหลานอาจบันดาลโทสะ ขาดสติด่าทอพ่อแม่ ทุบตี

ท าร้ายร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บและในผู้สูงอายุนั้นกล่าวได้ว่า คือ ช่วงวัยที่มีความอ่อนไหวมาก ท าให้ผู้

สูงได้รับความกระทบกระเทือนทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรือบางที่ผู้สูงอายุอาจถูกปล่อยปละละเลย

จากบุตรการทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวหรือเป็นบุคคลเร่ร่อนไร้บ้าน ซึ่งเป็นปัญหาของสังคมอย่างมากใน

ปัจจุบัน  

จากการน าเสนอในเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาความรุนแรงใน

ครอบครัวทั้งนั้นรวมไปถึงการมีความเชื่อผิด ๆ ที่ว่าการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนั้นเป็นเรื่องปกติที่

บุคคลในครอบครัวจะมีการกระทบกระทั่งกันและปัญหาที่ เกิดขึ้ นเป็นเรื่องภายในครอบครัว

บุคคลภายนอกไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรุนแรงในครอบครัว 

 จากการศึกษาเรื่องราวสาเหตุต่างๆ ที่ท าให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว พบว่า ปัจจัยที่มี

อิทธิพล ต่อความรุนแรงในครอบครัว ได้แก่  

1) ปัจจัยส่วนบุคคลพื้นฐานการเกิดปัญหาความรุนแรงส่วนใหญ่มาจากทัศนคติความคิดและ

อารมณ์ในตัวบุคคล  

2) ปัจจัยด้านครอบครัวอาจเกิดจากการขาดความรัก ความอบอุ่น ขาดการดูแลเอาใจใส่ที่

เหมาะสมจากครอบครัว ขาดความเข้าใจซึ่งกันและกันหรือบางกรณีบางคนอาจเกิดในครอบครัวที่มี

การใช้ความ รุนแรงอยู่แล้ว 

 3) ปัจจัยด้านพฤติกรรม จากการศึกษาปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในปัจจุบันพบว่า 

ครอบครัวที่มีสมาชิกที่ชอบบังคับขู่เข็ญ มีนิสัยก้าวร้าว อารมณ์ร้อน ดื่มสุรา มีความเครียดมาจากก

การท างาน หรือในบางรายอาจมีสมาชิกที่ติดสารเสพติดจะมีโอกาสเกิดความรุนแรงในครอบครัว

มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัวที่สมาชิกไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว  

4) ปัจจัยด้านสื่อ พบว่าครอบครัวที่มีพฤติกรรมความชอบส่วนตัวที่ชอบดูสื่อประเภทที่มีการ

แข่งขันต่อสู้หรือในบางครอบครัวจะมีสมาชิกที่ชอบเสพสื่อประเภทเกมออนไลน์ที่มีการสื่อถึงความ

รุนแรงจะมี โอกาสเกิดความรุนแรงในครอบครัวมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัวที่ไม่มีผู้ที่ชอบ

ดูสื่อเหล่าน้ี 
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ลักษณะของพฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว 

 ลักษณะของพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของครอบครัว เช่น การตบตีเตะ ต่อย และการที่

บุคคลหนึ่งใช้อาวุธหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งท าร้ายร่างกายอีกบุคคลหนึ่งให้ได้รับบาดเจ็บ พิการหรือเสียชีวิต 

การท าร้ายจิตใจ การท าร้ายโดยการพูดจาหยาบคาย ว่าร้าย ดูถูกเหยียดหยาม ท าให้ผู้ถูกกระท าขาด

ความเชื่อมั่น อับอาย หรือการปล่อยปละละเลยไม่ดูแลเอาใจใส่ ท าให้บุคคลนั้นได้รับความ

กระทบกระเทือนทางด้าน จิตใจ พฤติกรรมความรุนแรงทางสังคม การจ ากัดสิทธิกักขังหน่วงเหนี่ยว 

ไม่ยอมให้พบปะกับเพื่อนหรือญาติ พี่น้อง การจ ากัดค่าใช้จ่าย ควบคุมทรัพย์สินหรือไม่รับผิดชอบต่อ

ค่าใช้จ่ายของครอบครัว การจ ากัดสิ่งที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต เช่น อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัยและ

เรื่องที่ส าคัญคือการไม่ให้บุตรหลานในปกครองได้รับการศึกษาตามสมควร พฤติกรรมการทารุณกรรม

ทางเพศ การท าร้ายร่างกายทางเพศต่อเด็กและสตรี  การคุกคามทางเพศ การบังคับข่มขู่ให้มี

เพศสัมพันธ์ เช่น ภรรยาถูกสามีข่มขืน พ่อเลี้ยงข่มขืนลูกเลี้ยง ญาติพี่น้องผู้ชายข่มขืนญาติผู้หญิงใน

ครอบครัว รวมไปถึงการถูกครอบครัวบังคับให้ขายบริการทางเพศ 
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 

 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัว มีทั้งผลกระทบที่มีต่อตัวบุคคลที่ถูก

กระท าไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายทางจิตใจและพฤติกรรมรวมไปถึงผลกระทบต่อครอบครัว ทั้งนี้

เนื่องจากครอบครัวที่มีพฤติกรรมรุนแรงจะไม่สามารถท าหน้าที่ครอบครัวได้ดีเพราะสัมพันธภาพ

ระหว่างสมาชิกในครอบครัวถูกท าลาย บุคคลที่เป็นหัวหน้าหรือเสาหลักของครอบครัว คือสามีภรรยา 

หรือพ่อแม่ไม่สามารถท าหน้าที่ของตนได้ ครอบครัวไม่สงบสุข ขาดความรัก ขาดความอบอุ่น ขาดการ

ดูแลเอาใจใส่ ขาดความสามัคคีและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เป็นเหตุให้เกิดการแตกร้าว ครอบครัว

ลักษณะนี้จะไม่สามารถด าเนินชีวิตอยู่ได้อย่างปกติในสังคมและในที่สุดก็จะแตกและแยกทางกันไป

และสิ่งสุดท้ายคือผลกระทบต่อสังคม พฤติกรรมรุนแรงในครอบครัวมีผลต่อทั้งความสันติสุขและ

เศรษฐกิจของสังคมทั้งยังเป็นปัญหาเรื้อรังถ่ายทอดถึงคนรุ่นหลังได้อีก จึงเป็นความส าคัญอย่างยิ่งที่

สังคมต้องเข้าใจปัญหาอย่างชัดเจนตระหนักถึงความรุนแรงและพร้อมใจกันทุกฝ่าย เพื่อดูแลป้องกัน

ไม่ให้ปัญหาเกิดมากขึ้นในอนาคต 

ดังนั้นในการปฏิบัติตนตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามสถานภาพในครอบครัว การบ่ม

เพาะความรัก ความเมตตาปรารถนาดีอ่อนโยน และเอื้อประโยชน์ต่อกัน รวมถึงการสื่อสารกันด้วยใจ

ที่เปิดกว้าง การศึกษาพ้ืนฐานทางธรรมชาติของกันและกันโดยเฉพาะในทางเพศเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

และเห็นอกเห็นใจกันให้เกิดแก่สมาชิกครอบครัวในแต่ละครอบครัว และแผ่ขยายออกสู่ชุมชนและ
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สังคมก็จะสามารถพัฒนาให้คนในครอบครัวของหมู่บ้านโลกมีความเป็นอยู่ร่วมกันด้วยความสงบ สันติ

สุข ปราศจากการใช้ก าลังรุนแรงให้ เกิดความบอบช้ าทั้งทางร่างกายและจิตใจของกันและกัน อันเป็น

ส่วนหนึ่งของการร่วมแก้ไข “วิกฤติสังคมโลก” ในปัจจุบัน 

แนวทางการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 

 แนวทางการปฏิบัติตนในการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวโดยไม่ใช้

ความรุนแรงสามารถสรุปได้ดังนี ้

1.เรียนรู้วิธีการควบคุมอารมณ์และระบายความโกรธโดยไม่ท าร้ายผู้อื่น ควรพูดคุยกันด้วย

เหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ ์

 2.มีเทคนิคการหลีกเลี่ยงหรือจัดการอย่างเหมาะสมเมื่อถูกก้ารร้าว ควรหลีกเลี่ยงเพื่อหาทาง

ท าให้ใจเย็นลงก่อน หลังจากนั้นค่อยพูดคุยเพ่ือหาข้อยุติกัน 

 3.ให้ความรักความเข้าใจต่อคนในครอบครัวอย่างเท่าเทียมกัน และต้องเรียนรู้ที่จะเอาใจเขา

มาใส่ใจเรา มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจกัน 

 4.สร้างสัมพันธภาพที่อบอุ่น เอาใจใส่และมีบรรยากาศความเป็นมิตรในครอบครัว 

 5.เมื่อเกิดบรรยากาศตึงเครียดในครอบครัว ควรหากิจกรรมท าร่วมกันเพื่อเป็นการสาน

สัมพันธ์ให้แก่สมาชิกในครอบครัว 

 6.เมื่อเกิดปัญหาในครอบครัวควรขอค าปรึกษาจากคนที่ไว้ใจเพื่อหาทางแก้ปัญหา 

ความรุนแรงในโรงเรียน 

ฐาศุกร์ จันประเสริฐ ได้เขียนบทความวิชาการเรื่อง “ความรุนแรงในโรงเรียน เสียง สะท้อน

จากเด็ก เยาวชน และผู้เกี่ยวข้อง” พบว่าความรุนแรงในระดับโรงเรียนสามารถพิจารณาได้ 3 ลักษณะ

คือ 

1. เด็กและเยาวชนที่อยู่ในฐานะผู้ถูกกระท าความรุนแรงเพียงฝ่ายเดียว สาเหตุที่ส าคัญ ดังนี ้

1.1 สาเหตุจากตัวนักเรียนเอง 

 นักเรียนมีลักษณะทางกายภาพและมีบุคลิกที่อ่อนแอ ซึ่งอาจมาจากร่างกายพิการที่มีมา 

ตั้งแต่ก าเนิดหรือจากอุบัติเหตุ สาเหตุเหล่านี้อาจท าให้เด็กเกิดปมด้อย ไม่กล้าแสดงออก และอาจถูก 

ล้อเลียนจากเพื่อน ๆ เด็กมีลักษณะน่าร าคาญ เช่น ชอบพูดเสียงดัง หรือมีกลิ่นตัวแรง เป็นต้น 

1.2 สาเหตุจากบริบทของโรงเรียน 

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนไม่ดี เรียนหนักเกินไปท าให้เด็กเครียด ครูไม่ใส่ใจเด็ก ซึ่งจัดเป็น

ความรุนแรงแฝงที่เทียบเคียงได้กับแนวคิดที่ว่าด้วยความรุนแรงโรงสร้างที่ท าให้เกิดความได้เปรียบ
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เสียเปรียบระว่างคนที่มีต าแหน่งที่แตกต่างกันในโครงสร้างนั้น ผู้มีอ านาจมากกว่าเอารัดเอาเปรียบผู้ที่

มีอ านาจน้อยกว่า 

2. เด็กและเยาวชนที่อยู่ในฐานะผู้กระท าความรุนแรง 

 2.1 สาเหตุจากตัวนักเรียนเอง  

นักเรียนขาดวุฒิภาวะในการกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ทั้งการคบเพื่อนและการรับสื่อต่าง ๆ ซึ่งมี

ผลให้พฤติกรรมการก่อเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียน 

2.2 สาเหตุจากสภาพครอบครัวของนักเรียน 

 ครอบครัวเป็นแหล่งบ่มเพาะความรุนแรง อันเกิดจากพ่อแม่ขาดทักษะในการอมรมเลี้ยงดู  

บุตรหลานและเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี ท าให้นักเรียนซึมซับพฤติกรรมไม่ดีเหล่านั้นและหล่อหลอม 

บุคลิกภาพและปัญหาทางด้านอารมณ์ การปรับตัวเข้ากับสังคมและมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ความรุนแรง 

อันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ความรุนแรงในโรงเรียน 

2.3 สาเหตุจากโรงเรียน 

 เช่น การมีกฎระเบียบที่มากเกินไปหรือการเลียนแบบเพื่อนที่มีพฤติกรรรมที่ไม่ดี ความ

รุนแรงภายในโรงเรียนสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และรูปแบบของความรุนแรงสามารถจ าได้หลาก

รูปแบบขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่น ามาใช้ ได้แก่ 

1. เกณฑ์ของบุคคลที่ถูกกระท าและเป็นผู้กระท า ดังนี ้ 

1.1 ความรุนแรงระหว่างครูกับนักเรียน ตั้งแต่การว่ากล่าวตักเตือน ท าทัณฑ์บน พัก

การเรียน และให้ออก  

1.2 ความรุนแรงระหว่างนักเรียนกับนักเรียน ได้แก่ การทะเลาะวิวาท ล้อเลียนปม

ด้อย การ ข่มขู่รีดไถ การละเมิดสิทธิส่วนบ่วนคล ทั้งการละเมิดทรัพย์สิน ละเมิดทางเพศ การ

ชักพาสู่ยาเสพติด 

 2. เกณฑ์ผลที่เกิดขึ้นจากความรุนแรง ดังนี ้

 2.1 ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น การตบตี การชกต่อย การยกพวกตีกัน เป็นต้น 

 2.2 ความรุนแรงต่อจิตใจ เช่น การล้อเลียนปมด้อย การประจานความผิดต่อหน้า

บุคคลอื่น เป็นต้น  

2.3 ความรุนแรงทางเพศ เช่น การข่มขืน ลวนลาม เป็นต้น  
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3. เกณฑ์วิธีการก่อความรุนแรง ได้แก ่

 3.1 การใช้ก าลังทางกาย เช่น การแสดงสีหน้าท่าทางยั่วยุให้โกรธ การท าร้ายด้วย

อวัยวะ หรืออาวุธต่าง ๆ 

  3.2 การใช้วาจา ได้แก่ พูดปด พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ พูดเพ้อเจ้อ 

 3.3 การใช้ท ากลังทั้งทางกายและวาจา เช่น การแสดงสีหน้าท่าทางยั่วยุพร้อมค าด่า 

การใช ้ค าหยาบพร้อมท าร้ายด้วยอวัยวะและอาวุธ 

3.2 งานวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 

อภิวัฒน์ แก่นจ าปา ได้กล่าวถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กไว้ในวิทยานิพนธ์เรื่อง การเห็น

คุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนภาค

ตะวันออก โดยมีเนื้อหาดังนี ้

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติที่มีผลบังคับใช้ 2 

กันยายน ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) และมีประเทศกว่า 120 ประเทศเป็นสมาชิก ซึ่งประเทศไทยเป็น

สมาชิก ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2535 โดยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ก าหนดพันธกรณีให้ประเทศภาคี

สมาชิก คุ้มครองสิทธิเด็ก โดยแยกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 4 ประเภท  

1) สิทธิในการมีชีวิตและการอยู่รอด สิทธิในการมีชีวิตและการอยู่รอดคือสิทธิของเด็กที่คลอด

ออกมาแล้วจะต้องมีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยโดยมีผู้ดูแลเอาใจใส่ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่

ก าหนดว่ารัฐภาคีรับรองว่าเด็กทุกคนมีสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดที่จะมีชีวิตและรัฐภาคีต้องประกัน

อย่างเต็มที่เท่าที่จะท าได้ ให้มีการอยู่รอดและการพัฒนาของเด็ก (ข้อ 6) เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการเลี้ยง

ดูไม่ว่าโดยบิดา มารดา ญาติพี่น้องหรือรัฐเพื่อให้อยู่รอดและเจริญเติบโต และมีมาตรฐานความเป็นอยู่

ที่ดีเพียงพอตามฐานะ ซึ่งหากครอบครัวไม่สามารถจะด าเนินการได้ตามมาตรฐานขั้นต่ ารัฐต้องเข้าไป

ให้การช่วยเหลือ 

2) สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุก

รูปแบบที่จะเป็นอันตรายต่อเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองจากการถูกท าร้ายทั้งทางร่างกายจิตใจและ

ทางเพศ ซึ่งรวมทั้งการล่วงละเมิดทางเพศกับหรือการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่าง  ๆ จากเด็ก 

เช่น การค้าประเวณี เด็ก การขายเด็ก การน าเด็กไปใช้ขอทาน ไม่ว่าโดยบิดา มารดา ผู้ปกครองเด็ก

หรือโดยบุคคลอื่น  

3) สิทธิในการพัฒนา สิทธิในการพัฒนาตนเองของเด็กเน้นทั้งด้านการพัฒนาทางร่างกายและ 

สติปัญญา การพัฒนาทางด้านร่างกาย อนุสัญญาฯ เน้นที่การเลี้ยงดูเด็กโดยพ่อแม่หรือในบางกรณี  
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โดยรัฐและระบุว่า เด็กมีสิทธิที่จะมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่เพียงพอต่อการพัฒนาการของเด็กทั้งทาง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ศีลธรรมและทางสังคม และที่ส าคัญอย่างยิ่งคือสิทธิของเด็กที่จะ ได้รับ

การศึกษาอันเป็นพื้นฐานและมาตรการที่จ าเป็นต่อการพัฒนาของเด็ก อนุสัญญาเน้นว่าเด็กมีสิทธิ

ได้รับการศึกษาเพื่อให้เด็กไดพ้ัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษและความสามารถทางด้านร่างกาย

และจิตใจของเด็กให้เต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน ให้เด็กได้พัฒนาความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและ

เสรีภาพขั้นพื้นฐาน เป็นการเตรียมเด็กให้มีชีวิตและมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่เสรีด้วยจิตส านึกแห่ง

ความเข้าใจ สันติภาพ ความอดกลั้น ความเสมอภาคทางเพศและมิตรภาพในหมู่มวลมนุษย์ไม่แยกว่า

เป็นกลุ่มใด ทั้งให้มีความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและเคารพต่อบิดามารดา เอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรม ภาษาและค่านิยมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นของตนเองและที่แตกต่างไป  

4) สิทธิในการมีส่วนร่วม สิทธิในการมีส่วนร่วมของเด็กในรูปแบบต่าง ๆ เป็นปัญหามาก

ส าหรับประเทศทางตะวันออกที่มีแนวปฏิบัติในการไม่เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็นมากนัก อนุ

สัญญาฯ เน้นถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็กโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและรัฐ

ภาคีต้องด าเนินมาตรการให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น ทั้งต้องให้น้ าหนักต่อความคิดเห็นนั้นตามควรแก่

อายุและวุฒิภาวะของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการทางศาลและทางการบริการที่จะมี

ผลกระทบต่อเด็ก เด็กต้องได้รับโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินการนั้นตามกระบวนการที่

กฎหมายก าหนดและสิทธิในการแสดงออกของเด็ก รวมถึงอิสระในการแสวงหาได้รับหรือส่งต่อข้อมูล

และความคิดในทุกรูปแบบและในสื่อทุกประเภท เด็กมีสิทธิที่จะมีเสรีภาพทางความคิด มโนธรรมและ 

ศาสนา สิทธิในการมีส่วนร่วมนี้รวมทั้งสิทธิของเด็กที่จะสมาคมกันโดยสงบ เด็กมีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูล 

ข่าวสาร โดยเฉพาะที่มีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมเด็กในด้านต่างๆ 

3.3 งานวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าในตนเอง 

 อภิวัฒน์ แก่นจ าปา ได้กล่าวถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าในตนเองไว้ใน

วิทยานิพนธ์เรื่อง การเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด ในศูนย์ฝึกและอบรม

เด็กและเยาวชนภาคตะวันออก สรุปใจความได้ว่า 

1.แนวคิดเก่ียวกับการเห็นคุณค่าในตนเอง 

 การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นการพิจารณาตัดสินคุณค่าของตนเอง ซึ่งเป็น การแสดงให้เห็น

ถึงทัศนคติที่บุคคลมีต่อตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นส่วนหนึ่งของอัตมโนทัศน์เป็นปริมาณคุณ

ค่าที่เราให้กันตนเอง ซึ่งได้จากการเรียนรู้จากผู้อื่นและกลายเป็นส่วนสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลอื่น

ยอมรับในตัวเราได้อย่างไร หรือความคิดเห็นของเรามองเห็นจากการที่ผู้อื่นเห็นคุณค่าในตัวเรา  
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ศรีเรือน แก้วกังวาน ได้อธิบายแนวคิดของ มาสโลว์ไว้ว่า พฤติกรรมของมนุษย์ทุกรูปแบบเกิด

จากแรงจูงใจของตัวเอง แรงจูงใจต่างกันท าให้บุคคลมีบุคลิกภาพ ไม่เหมือนกันซึ่งแบ่งเป็น 5 ล าดับ

ขั้นตอน โดยแรงจูงใจล าดับพื้นฐานต้องได้รับการตอบสนองก่อน แรงจูงใจขั้นต่อไปจึงจะพัฒนา

ตามล าดับ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  

แรงจูงใจล าดับที่ 1 มนุษย์ต้องได้รับการตอบสนองทางสรีระวิทยาขั้นพื้นฐานก่อน ได้แก่ 

ปัจจัย 4 อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคและอื่นๆ แล้วจึงพัฒนาความต้องการประเภท

อื่น ๆ ตามมาแต่ถ้าความต้องการอันดับแรกยังไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอแรงจูงใจ ประเภท

อื่น ๆ ก็ยากที่จะเกิดขึ้นได ้ 

แรงจูงใจล าดับที่ 2 เป็นความต้องการความปลอดภัยแก่ตนเองและทรัพย์สิน ถ้าขั้นนี้ไม่ได้รับ

การตอบสนองมนุษย์จะเกิดอาการหวาดผวาก่อให้เกิดความกลัวในสิ่งอื่น ๆ ตามมาทั้งร่างกายและ

จิตใจ  

แรงจูงใจล าดับที่ 3 ความต้องการเป็นเจ้าของ เช่น ความรู้สึกว่าตนเองมีชาติตระกูล มี

ครอบครัว มีครู มีโรงเรียน มีสถาบัน ฯลฯ กับความต้องการที่จะรับรักและรักผู้อื่น เช่น ต้องการให้มี 

คนห่วงใยในตนและตนต้องการห่วงใยคนอื่นด้วยเช่นกัน อาทิ การเลี้ยงดูบุตร การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ  

แรงจูงใจล าดับที่ 4 การแสวงหาและรักษาศักดิ์ศรีเกียรติยศ ความมีหน้ามีตา เช่น มีชื่อเสียง 

มีการนับถือตนเองและเคารพตนเองกับการได้รับการนับถือจากผู้อื่นอยา่งจริงใจ  

แรงจูงใจล าดับที่ 5 เป็นการตระหนักรู้ในความสามารถของตนและประพฤติตนตาม

ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและสังคมส่วนรวม อันจะน าไปสู่การ

เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ ์

โรเจอร์เชื่อว่ามนุษย์มี อิสรเสรีภาพมีธรรมชาติใฝ่ดี มีความปรารถนาดีที่จะรู้จักตนเองอย่าง

แท้จริง มีความรับผิดชอบต่อชีวิตและการกระท าของตน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาชีวิตของ

ตนเองและตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ถ้าอยู่ในสภาพที่เอื้ออ านวยก็จะสามารถพัฒนา

ตนเองไปในทิศทาง ที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ และมุ่งไปสู่การรู้จัก

ตนเองอย่าง นอกจากนี้ โรเจอร์ ยังกล่าวถึงคุณค่าในตนเองในแง่ของการประเมินตนเองระหว่างตัวตน

ที่แท้จริง กับตัวตนเอง ตามอุดมคติ ดังนี้ 

1. บุคคลที่มองตนเองตรงกับความเป็นจริงนี้ มักมองเห็นตนตามอุดมคติที่ค่อนข้างเป็นไปได้ 

ท าให้ชีวิตของเขาเป็นไปอย่างมีความมุ่งหวังกระตือรือร้นและได้ดั่งตามใจที่หวังไว้เสมอ เขาจึงมีความ



34 
 

 
 

พึงพอใจในตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่ความพึงพอใจในผู้อื่นได้นั่นคือการมองตนเองและผู้อื่นในทางที่ดีและ

น าไปสู้การเห็นคุณค่าในตนเองสูงไปด้วย  

2. บุคคลที่มองตนเองสูงกว่าตัวตนตามความเป็นจริง มักมีโน้มที่จะมองตนเองตามอุดมคติ

อย่างเพ้อฝันไม่มีทางที่จะด าเนินไปสู่ความส าเร็จ ฉะนั้นจึงมักท าอะไรไม่สมหวังเสมอแล้วก็โทษอื่นหรือ

สถานการณ์อ่ืนว่าเป็นต้นเหตุของความไม่สมหวังนั้นๆ  

3. บุคคลที่มองตนเองต่ ากว่าความเป็นจริง มักเป็นผู้ที่ยอมแพ้ ถดถอย ไม่ได้ใช้ศักยภาพและ

คุณสมบัติที่มีตามความเป็นจริง จึงมีแนวโน้มที่จะวาดภาพตนในอุดมคติต่ าลงไปอีกเพราะไม่เชื่อมั่นใน

ความสามารถและศักยภาพของตน อันจะน าไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองต่ าลงไปอีก  

4. บุคคลที่มีสุขภาพจิตดีย่อมเห็นคุณค่าตนเอง ยอมรับตนเอง สามารถปรับตัวได้อย่าง

เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง เปิดตนเองออกไปสู่ประสบการณ์ใหม่ ๆ สามารถรับรู้ความต้องการ

ที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในตนเองได้ มีความรับรู้เกี่ยวกับตนเองและสามารถน าประสบการณ์ต่าง 

ๆ มาพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ที่สร้างสรรค์ทั้งต่อตนเองและต่อสังคม มีความเป็นตัวของ

ตัวเองอย่างเต็มที่  

2.ความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเอง 

หลักของทฤษฎีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง คือ การที่ปัจเจกบุคคลมีความต้องการที่จะเพิ่ม

การประเมินค่าในตนเองให้สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นให้สมกับความสามารถและความเป็นจริง

ของตัวเขา โดยจะสนใจการประเมินค่าความรู้สึกของตนเองมากกว่าจะสนใจในการประเมินค่าจากคน

อื่น ๆ ก็จะเป็นทางหนึ่งที่ท าให้เกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองขึ้นมา นอกจากนี้การที่มีความ

ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองหรือมีประสบการณ์ที่ผิดหวัง หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามช่วงวัยก็มี

ผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งคนที่มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะมีการเคารพความต้องการ

ของตนเองมากกว่าคนที่มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองต่ า ความต้องการความรู้สึกเห็นคุณค่าใน

ตนเองของปัจเจกบุคคลเป็นการตอบสนองต่อข้อมูลตอบกลับจากกลุ่มเฉพาะบุคคลจากพฤติกรรมของ

เขาและการตอบรับหรือปฏิเสธจากคนอื่น ๆ ผลลัพธ์ที่ได้จากการสัมผัสและเผชิญกับปัญหาทั้งหลาย

ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมทางสังคม รวมทั้งข้อมูลค าแนะน าจากผู้อื่นว่าเหมือนกับที่เขาคาดหวังไว้

หรือการกระท าของเขาที่ถูกประเมินค่าตนเองจากการสัมพันธ์กับบุคคลอื่น โดยทั่วไปบุคคลหนึ่ง

คาดหวังให้คนอื่นตอบสนองและสนับสนุนในเชิงบวกในการประเมินคุณค่า ในตนเอง 

Maslow กล่าวว่าการมองเห็น คุณค่าในตนเอง หมายถึง ความปรารถนาของบุคคลที่ต้องการ

ให้บุคคลอื่นยกย่องชมเชยและให้เกียรติในคุณค่าของตนเอง น ามาสู่การแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆ 
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เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม อาสาสมัคร หรือเพียรพยายามฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อให้ได้รับการเคารพ

นับถือจากผู้อื่น 

3. ความส าคัญของการเห็นคุณค่าในตัวเอง 

ธีระ ชัยยุทธยรรยง กล่าวว่า ความภาคภูมิใจในตนเองเป็นความจ าเป็นพื้นฐานส าหรับมนุษย์ 

ซึ่งท าให้มนุษย์มีการพัฒนาหรือด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า ในการที่มนุษย์จะประสบความส าเร็จหรือ

ล้มเหลวขึ้นอยู่กับความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งความรู้สึกนึกคิดหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกใน

ชีวิตประจ าวันนั้นล้วนขึ้นอยู่กับความภาคภูมิใจในตนเองทั้งสิ้น บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ า

จะมีแนวโน้มท าลายตนเองรวมทั้งพฤติกรรมการติดสารเสพติดและก่ออาชญากรรม อีกทั้งความ

ภาคภูมิใจในตนเองยังมีความสัมพันธ์กับสื่อสารของบุคคล ผู้ที่มีความภาคภูมิใจในตนเองและสามารถ

ก าหนดการสื่อสารของตนเองได้ ก่อนพูดด้วยการรับข้อมูลข่าวสารผ่านการได้ยิน การสังเกต การ

สัมผัส การเคลื่อนไหว และระดับของน้ าเสียง เมื่อเราแปลความหมายและข้อมูลที่ได้รับเราจะเริ่มใช้

วิธีการสื่อสารที่เราคุ้นเคยทั้งภาษาพูดและภาษาท่าทาง ซึ่งพัฒนามาจากความภาคภูมิใจในตนเอง 

การสื่อสารเป็นวิถีทางที่บุคคลจะได้เรียนรู้ถึงความภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่น โดยทั่ว  ๆ ไปแล้ว

ความภาคภูมิใจในตนเองจะเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลและเมื่อบุคคลมีความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น

ก็จะเคารพในเอกลักษณ์ของตนเองมากขึ้น ความรู้สึกนี้จะแผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นจะรักและเห็นคุณค่าของ

ผู้อื่น มีความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นมากขึ้น ตลอดจนมีความรู้สึกเชื่อมั่น มั่นใจ และมี

ก าลังใจจะด าเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่ท้อถอย มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่

ตนเอง ครอบครัวและสังคมได้ตลอดเวลา ความภาคภูมิใจ ในตนเองมีความส าคัญยิ่งในการที่บุคคลจะ

ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขแต่หากบุคคลมีความรู้สึกไม่มีความภาคภูมิใจในตนเอง ไม่เห็นคุณค่าใน

ตนเอง ไม่ยอมรับไม่เข้าใจในตนเองแล้ว บุคคลนั้นจะไม่มีความมั่นใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจ าวันของตนและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาได ้

4.ปัจจัยที่มีผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง  

การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นกระบวนการประเมินหรือตัดสินความมีคุณค่าในตนเองของ

บุคคลโดยต้องอาศัยการพัฒนาและขัดเกลาตั้งแต่วัยเด็กด้วยการอบรมเลี้ยงดู การปลูกฝังทัศนคติและ

ค่านิยมอันดีด้วย ซึ่งในแต่ละบุคคลนั้นประสบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในลักษณะและปริมาณที่แตกต่าง

กัน ดังน้ันจึงเป็นเหตุผลให้แต่ละบุคคลมีการเห็นคุณค่าในตนเองต่างกัน 

บาร์ร ีแบ่งองค์ประกอบของการเห็นคุณค่าในตนเองออกเป็น 4 องค์ประกอบ คือ 
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 1. ความรู้สึกต่อร่างกายตนเอง (The Body Self) หมายถึง การที่บุคคลคิดและรู้สึกต่อ

รูปร่างและหน้าที่ของร่างกายตลอดจนความสามารถและหน้าที่พื้นฐานของร่างกาย 

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับบุคคลอื่น (The Interpersonal Self) หมายถึง การที่

บุคคลรู้สึกเกี่ยวกับวิธีที่เขามีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นคนที่สนิทสนมคุ้นเคยหรือบุคคลที่

พบโดยบังเอิญ  

3. ความส าเร็จของตนเอง (The Achieving Self) หมายถึง การที่บุคคลรู้สึกเกี่ยวกับ

ความสามารถของเขาที่จะน าไปสูค่วามส าเร็จของชีวิตครอบครัว การศึกษาและการท างาน 

 4. ความเป็นเอกลักษณ์ของตน (The Identification Self) เป็นความรู้สึกของบุคคลทาง

นามธรรมและพฤติกรรมแสดงความสนใจในทางศีลธรรมและจิตวิญญาณ 

มาสโลว์เชื่อว่าบุคคลทุกคนมีความต้องการเห็นคุณค่า (Self-need) ซึ่งมีองค์ประกอบ 2 

ประการ คือ  

1. ความต้องการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) คือ ความปรารถนาของบุคคลที่

ต้องการให้ตนเองมีความเข้มแข็ง มีความส าเร็จ มีความสามารถเพียงพอ มีความเชี่ยวชาญ มีความ

มั่นใจที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งต่าง ๆ โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นและมีความเป็นอิสระ 

2. ความต้องการเห็นคุณค่าจากผู้อื่น (Esteem of other) คือ ความปรารถนาของบุคคลที่

ต้องการให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเองเป็นผู้มีชื่อเสียง มีเกียรติ มีต าแหน่งฐานะ มีบารมี มีลักษณะเด่นเป็นที่

ยอมรับ ได้รับความสนใจ มีความส าคัญ มีศักดิ์ศรี และเป็นที่ชื่นชมของผู้อื่น 

ความต้องการเห็นคุณค่านี้ หากบุคคลได้รับก็จะเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกว่าตนเองมี

คุณค่า มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพและมีความสามารถเพียงพอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ส าหรับการ

ด ารงชีวิตและจ าเป็นส าหรับการอยู่ในสังคม ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองท าให้บุคคลมีโอกาสไปสู่

ภาวการณ์บรรลุสัจจะแห่งตน (Self-actnalization) 

Coopersmith แบ่งองค์ประกอบของความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ประเภทที่เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล และประเภทที่เป็นส่วนประกอบภายนอก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ

ได้รับการเห็นคุณค่าจากผู้อื่น  

1. องค์ประกอบที่เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล ประกอบด้วย 

1.1 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Attribute) ลักษณะทางกายภาพมี

ความสัมพันธ์ต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง บุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพที่ดีจะมีความ

พึงพอใจและเห็นคุณค่าในตนเองมากกว่าบุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพที่ด้อย อย่างไรก็ตาม
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ลักษณะทางกายภาพใด ๆ จะส่งผลต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองหรือไม่เพียงใดนั้นยัง

ขึ้นอยู่กับค่านิยมของสังคมนั้น ๆ เป็นตัวก าหนดอีกด้วย  

1.2 ความสามารถทั่วไป สมรรถภาพและผลงาน (General Capacity, Ability and 

Performance) ความสามารถทั่วไป สมรรถภาพและการกระท ามีความสัมพันธ์กับการ

ประสบความส าเร็จของบุคคลทั้งในโรงเรียนและสังคม ลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ มี

ความสัมพันธ์และช่วยส่งเสริมให้บุคคลเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง โดยมีสติปัญญาเข้า

มาเกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในวัยเรียนการประสบความส าเร็จหรือความ

ล้มเหลวในเรื่องของการเรียนมีผลต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง  

1.3 ภาวะทางอารมณ์ (Affective States) ภาวะทางอารมณ์จะเป็นตัวสะท้อนให้

เห็นถึงความรู้สึกพอใจ วิตก กังวล มีความสุข ฯลฯ ที่มีอยู่ในตัวบุคคลนั้น ๆ ทั้งที่แสดงออก

และไม่แสดงออกโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นผลมาจากการประเมินถึงสิ่งที่ตนเองประสบและเป็น

ผลจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นแล้วมีผลต่อการประเมินตนเอง บุคคลที่ประเมินตนเอง

ในทางที่ดีจะแสดงความรู้สึกพึงพอใจเป็นสุข ในขณะที่ประเมินตนเองในทางที่ไม่ดีจะไม่พอใจ

ในภาวะชีวิตปัจจุบันของตนเองและหมดหวังในเรื่องของอนาคตอีกด้วย 

1.4 ผู้ที่เป็นปัญหาและผู้ป่วยทางจิต (Problems and Pathology) ผู้ที่มีปัญหาหรือ

เป็นผู้ที่ป่วยทางจิตเป็นกลุ่มที่เมื่อวัดการเห็นคุณค่าในตนเองแล้วจะอยู่ในกลุ่มผู้เห็นคุณค่าใน

ตนเองต่ า ผู้ที่มีปัญหาทางจิตจะไม่สามารถคิดและตัดสินใจเลือกสิ่งต่าง ๆ ได้เหมือนคนปกติ 

เขาไม สามารถที่บอกถึงความคาดหวังในอนาคตของตนเองได้ การที่แม่เป็นคนเครียด 

ฉุนเฉียว ก็มีผลต่อสภาวะทางจิตของเด็ก 

 1.5 ค่านิยมส่วนบุคคล (Self-Values) ในการประเมินคุณค่าของตนเอง บุคคล

มักจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่ตนให้คุณค่าหรืออุดมคติที่ตนเองให้ความส าคัญ เช่น บางคนให้

ความส าคัญกับความส าเร็จด้านการศึกษา ดังนั้นถ้าประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวในด้านนี้

จะเกิดความรู้สึกอับอายมองเห็นคุณค่าในตนเองต่ าลง และพบว่าบุคคลมีแนวโน้มที่จะใช้

มาตรฐานค่านิยมของสังคมเป็นตัวตัดสินคุณค่าของตน นอกจากนี้การที่บุคคลได้แสดง

พฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมส่วนตัวของเขา จะมีผลท าให้เขามีความรู้สึกเห็นคุณค่าใน

ตนเองเพ่ิมขึ้นด้วย 

 1.6 ความทะเยอทะยาน (Aspiration) การตัดสินคุณค่าของบุคคลส่วนหนึ่งเกิดขึ้น

จากการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานและความสามารถของตนกับระดับเกณฑ์การส า เร็จ
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ที่ตั้งไว้ ถ้าบุคคลมีผลงานและความสามารถตรงตามเกณฑ์หรือดีกว่าที่ก าหนดไว้ บุคคลจะ

เกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง ในทางตรงกันข้ามถ้าผลงานและความสามารถของเขาไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ บุคคลจะมีความรู้สึกว่าตนเองล้มเหลวซึ่งจะส่งผลต่อความรู้สึกเห็น

คุณค่าในตนเองของเขาด้วย  

1.7 เพศ (Gender) สังคมและวัฒนธรรมโดยส่วนใหญ่มักจะบอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายมี

ลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน โดยบทบาททางเพศจะเป็นตัวก าหนดว่าบทบาททางเพศของ

ผู้ชายกับผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นการสัมผัส การท าหน้าที่ และทัศนคติควรจะเป็นอย่างไร ความ

แตกต่างเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากค่านิยมทางสังคม ประเพณีและวัฒนธรรม มากกว่าลักษณะ

ทางกายภาพที่แตกต่างกันของเพศชายและเพศหญิง สังคมมักจะให้ค่านิยมที่ดีต่อเพศชาย

โดยเพศชายมักจะได้รับมอบหมายต าแหน่งที่มีอ านาจในสังคม ในขณะที่เพศหญิงได้รับ

ต าแหน่งและบทบาททางสังคมที่ด้อยกว่า โดยเด็กจะเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างเพศจากพ่อ

และแม่ของเขา  

2. องค์ประกอบภายนอก ประกอบด้วย  

2.1 ความสัมพันธ์กับพ่อแม่และทางบ้าน (Parenting Style) พฤติกรรมของพ่อแม่มี

ผลโดยตรงกับการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็ก ประสบการณ์ที่บุคคลได้รับจากปฏิสัมพันธ์ใน

ครอบครัวเป็นรากฐานที่ส าคัญต่อชีวิตของบุคคล เด็กที่ได้รับความอบอุ่นการดูแลสนับสนุนให้

ก าลังใจและมีอิสรเสรีภาพทั้งด้านการกระท าการถูกคาดหวังต่าง ๆ รวมไปถึงกฎระเบียบที่

พ่อแม่ก าหนดไว้ใช้ในการปกครองและการจัดการลูกโดยให้มีอิสรเสรีในการปฏิบัติตาม

ขอบเขตที่พ่อแม่ก าหนดไว้ การที่พ่อแม่ยอมรับเด็กอย่างมีเงื่อนไขสิ่งเหล่านี้จะท าให้เด็ก

สามารถพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองได้มากขึ้น เด็กจะสามารถเข้าใจพฤติกรรมที่เป็นที่

ยอมรับของสังคม  

2.2 โรงเรียนและสังคม (School and Society) โรงเรียนเป็นสถานที่ส่งเสริม

พัฒนาการการเห็นคุณค่าในตนเองให้แก่เด็กต่อจากทางบ้าน โรงเรียนเป็นสถานที่ที่เด็กต้อง

ใช้ชีวิตอยู่ถึง 6 ชั่วโมงต่อวัน ในปัจจุบันโรงเรียนเป็นสถานที่ปลูกฝังว่าสิ่งที่เขาควรจะเป็น

อย่างไรเมื่อเติบโต เป็นผู้ใหญ่ พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาและมีความคิดที่จะออกไปท างาน

หาเงินมากกว่าการดูแล เลี้ยงดูเด็ก โรงเรียนจึงเป็นที่คาดหวังของพ่อแม่และสังคมว่าสถานที่

ศึกษาและการศึกษาจะเป็นหน่วยงานทางสังคมที่ให้ค่านิยมและคุณค่าแก่ตัวเด็ก นอกจากนี้

ครูจะเป็นบุคคลที่มีความส าคัญต่อการเรียนรู้และการรับรู้ของเด็ก ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถ
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ท าให้เด็กรู้สึกได้ว่าตนเองมีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองหรือเป็นคนส าคัญได้ เนื่องจากครู

เป็นผู้ประเมินการกระท าของเด็กในด้านต่าง ๆ ที่โรงเรียนซึ่งมีผลต่อทัศนคติของเด็กต่อการ

มองตนเองจากการประเมินของครู และพบว่าความคาดหวังของครูที่มีต่อเด็กจะท าให้เด็ก

พัฒนาความสามารถของตนเองแล้วสามารถประสบความส าเร็จได้ตามที่ครูคาดหวัง ใน

ปัจจุบันมีหลาย ๆ โรงเรียนที่มีโปรแกรมพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยจะเน้นไปที่ทกัษะ

การสื่อสาร การคิด-ท า และช่วยให้เด็กเข้าใจในลักษณะร่างกาย ความรู้สึกและมีความรู้สึกที่

ดีเกี่ยวกับตนเอง  

 2.3 สถานภาพทางสังคม สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของคนเรานั้น 

เปรียบเสมือนการเป็นนักเรียน เด็กทุกคนไม่ใช่ว่าจะได้เกรด A คนที่ได้เกรด A ก็จะเป็นคนที่

รู้สึกว่าดี ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเด็กแต่ละคนนั้นมีดีแตกต่างกันอย่างไร ถ้าเขารู้สึกว่าตนเองนั้นใน

ฐานะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ดังนั้นสถานภาพทางสังคมก็เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้คนมี

ความเห็นคุณค่าในตนเอง เนื่องจากเป็นสิ่งที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จในชีวิตของบุคคลซึ่ง

เป็นสิ่งที่ท าให้คนเห็นคุณค่าในตนเอง  

2.4 สังคมและกลุ่มเพื่อน (The Social and Friend) เป็นความรู้สึกของตัวเด็กเองที่

มีต่อเพื่อน เขาอยากจะรู้ว่าคนอื่น ๆ ชื่นชอบเขาหรือเปล่า ความคิดของเขาจะได้รับการ

ยอมรับหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบตนเองกับเพื่อนในกลุ่ม การกระท าต่าง ๆ ของเขาจะมีการ

ประสานความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน ตัวเด็กอยากจะเป็นที่ยอมรับในสังคม  

5.ลักษณะของบุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงและต่ า 

 5.1 ลักษณะของบุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง 

 คูเปอร์สมิธ กล่าวว่า บุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงสามารถรับรู้คุณค่าของตนเองตาม

ความเป็นจริง มีความสอดคล้องกลมกลืนทั้งหมดของ "ตน" ตระหนักถึงศักยภาพของตนมีจิตใจเปิด

กว้างและยอมรับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง สามารถแสดงพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม มี

ความกระตือรือร้นเป็นผู้น าในการอภิปราย มีความเป็นตัวของตัวเองในการแสดงความคิดเห็นและมี

ความเช่ือมั่นในตนเองว่ามีความสามารถในการท างานให้ประสบความส าเร็จ และความสามารถในการ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า มีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี ตลอดจนเป็นทั้งผู้ที่มีความพึง

พอใจและเคารพในตนเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่นอีกทั้งสามารถสร้าง

สัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม 
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แบรนเดน ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง ไว้ดังนี้  

1. มีใบหน้า ท่าทาง วิธีการพูดและการเคลื่อนไหวแฝงไว้ด้วยความแจ่มใส ร่าเริงมี

ชีวิตชีวา มีความปิติยินดีปรากฏอยู่ในตัว 

 2. สามารถพูดถึงความส าเร็จหรือข้อบกพร่องของตนเองอย่างตรงไปตรงมาและ

ด้วยน้ าใสใจจริง  

3. สามารถเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับค าสรรเสริญ การแสดงออกด้วยความรัก ความ

ซาบซึ้ง 

4. สามารถเปิดใจรับค าต าหนิและทุกข์ร้อนเมื่อมีผู้กล่าวถึงความผิดพลาดของตน 

5. ค าพูดและการเคลื่อนไหวมีลักษณะไม่กังวลเป็นไปตามธรรมชาติ  

6. มีความกลมกลืนกันอย่างดีระหว่างค าพูด การกระท า การแสดงออกและการ

เคลื่อนไหว 

7. มีเจตคติที่เปิดเผย อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับแนวความคิดและประสบการณ์ใหม่ 

ๆ ของชีวิต  

8. สามารถที่จะเห็นและสนุกสนานกับแง่ตลกของชีวิตทั้งของตนเองและผู้อื่น 

9. มีเจตคติที่ยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อสถานการณ์และสิ่งท้าทาย มีวิญญาณของ

การเป็นคนช่างคิดและไม่เอาจริงเอาจังกับชีวิตมากเกินไป  

10. มีพฤติกรรมการแสดงออกในทางที่เหมาะสม  

11. สามารถเป็นตัวของตัวเองแม้ตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่มีความเครียด บุคคลที่มี

การเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดี เต็มไปด้วยความหวังและมองสิ่งต่าง ๆ 

ในแง่ดี ช่วยให้สามารถชื่นชมกับความส าเร็จ มีความกล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคและกล้าที่จะ

จัดการกับปัญหาต่าง ๆ รับรู้ว่ามีหลายแนวทางที่จะช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 

5.2) ลักษณะของบุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองต่ า 

ส่วนบุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองต่ าน้ัน  จะมีลักษณะดังต่อไปนี ้ 

1. มองสิ่งต่าง ๆ ในแง่ร้ายและสิ้นหวัง  

2. มักใช้กลไกป้องกันตนเองรับรู้ว่าตนเองด้อยค่าหรือมีค่าเกินความเป็นจริง  

3. ไม่ค่อยเช่ือมั่นในตนเอง มองว่าตนเองเป็นคนไม่ดี ไม่มีความสามารถ  

4. เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีปมด้อย ไม่ชอบแสดงตน เก็บตัว มีความวิตกกังวลสูง  

5. ไม่มีความพยายามท างานที่ยาก  
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6. แสวงหาการยอมรับจากบุคคลอื่น 

บุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองต่ านั้นต้องการให้เกิดการยอมรับตนเองและมักแสดงความ

เข้มแข็งแต่แท้จริงบุคคลเหล่านี้มีความท้อแท้หวาดกลัว ไม่มั่นใจในตนเอง หวั่นไหวต่อค า

วิพากษ์วิจารณ์ มีความยุ่งยากใจในการแก้ปัญหา ไม่สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคล อื่น ๆ ได้ 

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมีความเชื่อมโยงกับการได้มาในสิ่งที่บุคคลคาดหวังในชีวิต ถ้า

บุคคลรับรู้ตนเองว่ามีความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการได้มาซึ่งสิ่งที่หวังก็มักจะมีการเห็นคุณค่า

ในตนเองสูงขึ้น สิ่งที่บุคคลคาดหวังในชีวิตมักจะสะท้อนค่านิยมของสังคม บิดามารดาและเพื่อน การ

ปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองอาจเป็นได้หลายทาง เช่น การมองโลกในแง่ดี มี

ความหวัง รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถในทางใด มีจุดด้อยในทางใดแล้วเลือกทางปรับเปลี่ยนตนเอง

ให้เหมาะสม 
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บทที่ 3 

 

ข้อมูลของภาพยนตรเ์รื่อง MOTHER (2563) 

ข้อมูลทั่วไปของภาพยนตร์เรื่อง MOTHER (2563) ในเรื่องข้อมูลการผลิต ตัวละครและเนื้อ

เรื่องย่อ เพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาและสามารถน ามาวิเคราะห์ตามจุดประสงค์ที่ต้องการได้ คือ 1. เพื่อ

ศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะตัวละครหลัก 

 

 

 
 

ภาพที่ 1  โปสเตอร์ภาพยนตร์ MOTHER (2563) 

ที่มา https://reviewsnung.com/archives/1838, 2563 

 

ข้อมูลการผลิต 

1.ชื่อภาพยนตร ์

 ชื่อภาษาญี่ปุ่น : マザー 

 ชื่อภาษาอังกฤษ : MOTHER 

 ชื่อภาษาไทย : แม ่

 

https://reviewsnung.com/archives/1838
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2.ประเภทภาพยนตร ์

ภาพยนตร์เรื่อง MOTHER (2563) เป็นภาพยนตร์แนวอาชญากรรม (Crime Movies) และ

แนวภาพยนตร์ชีวิต (Drama Movies) ) ชูเฮเด็กชายที่อายุเพียง 17 ปี ได้ฆาตกรรมตาและยายของ

ตัวเองตามค าสั่งของอาคิโกะที่เป็นแม่ของตน เพราะต้องการเงินของตาและยาย ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้

เล่าถึงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กของชูเฮว่ามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรและเพราะสาเหตุใดที่ท าให้ชูเฮเด็กชาย

อายุ 17 ปี ตัดสินใจก่อเหตุฆาตกรรมในครั้งนี้  

3. ทีมงานและบริษัทผู้จัดจ าหน่าย 

ผู้ก ากับ : เท็ตสึชิ โอโมร ิ(Tatsushi Ohmori, 大森立嗣, 2513 – ปัจจุบัน) 

นักเขียนบท : เท็ตสึชิ โอโมริ (Tatsushi Ohmori, 大森立嗣, 2513 – ปัจจุบัน) และ

ทาเกฮิโกะ มินาโตะ(Takehiko Minato, 港岳彦,2517 – ปัจจุบัน) 

ตัวแทนการจัดจ าหน่ายภาพยนตร์ :  Star SandsและKadokawa Pictures, Inc. 

4. ปีและสถานที่ผลิต 

ภาพยนตร์เรื่อง MOTHER (2563) ผลิตในปี 2563 ประเทศญี่ปุ่น 

5. ช่องทางเผยแพร่ 

ภาพยนตร์เรื่อง MOTHER (2563) วันที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ของประเทศญี่ปุ่นคือ วันที่ 3 

กรกฎาคม 2563 ความยาวของภาพยนตร์ 2 ชั่วโมง 6 นาที และมีให้รับชมในประเทศไทยแบบถูก

ลิขสิทธิ์ทางโปรแกรมประยุกต์ (Application) ที่มีชื่อว่า Netflix โดยสมาชิกต้องเสียค่าบริการเป็นราย

เดือน 

6. รางวัล 

ภาพยนตร์เรื่อง MOTHER (2563) ได้รับรางวัลจากงาน 44th Japan Academy Prize จัด

ขึ้นครั้งที่ 44 จัดโดยNippon Academy-Sho Association ประกาศผลวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 

รางวัลที่ได้รับได้แก ่

1. รางวัลนักแสดงน าหญิงยอดเยี่ยม : มาซามิ นางาซาว่า (Masami Nagasawa, 長澤

まさみ (ながさわ まさみ), 2530 -ปัจจุบัน) 

2. รางวัลดาวรุ่งชายยอดเยี่ยม: ไดเคน โอคุไดระ (Daiken Okudaira, 奥平大兼, 

2546 -ปัจจุบัน) 

 

https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1RLNS_thTH912TH912&biw=1536&bih=754&sxsrf=AOaemvKtaeNFen_XkUw5U76fHYvx5N8khg:1634743904855&q=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%8A%E0%B8%B4+%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwyKys0McqLV-LSz9U3SEopMTUo0hLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1i1H-xseLBj-oOd7Q92TH2wY9WDHdse7Oh6sGOLwoOdTQ92rAWTCx_sWAwU2sHKCABEhAc-ZgAAAA&ved=2ahUKEwjhh_3Np9nzAhXQwTgGHXSWBsYQmxMoAXoECC4QAw
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1RLNS_thTH912TH912&biw=1536&bih=754&sxsrf=AOaemvKtaeNFen_XkUw5U76fHYvx5N8khg:1634743904855&q=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%8A%E0%B8%B4+%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwyKys0McqLV-LSz9U3SEopMTUo0hLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1i1H-xseLBj-oOd7Q92TH2wY9WDHdse7Oh6sGOLwoOdTQ92rAWTCx_sWAwU2sHKCABEhAc-ZgAAAA&ved=2ahUKEwjhh_3Np9nzAhXQwTgGHXSWBsYQmxMoAXoECC4QAw
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7. นักแสดง 

ภาพยนตร์เรื่อง MOTHER (2563) มนีักแสดงทั้งหมด 10 คน มีนักแสดงหญิง 5 คน นักแสดง

ชาย 5 คน ดังตารางต่อไปน้ี  

1.นักแสดงหลักมี 2 คน มีผู้หญิง 1 คน และผู้ชาย 1 คน ได้แก ่

1.1มาซามิ นางาซาว่า (Masami Nagasawa,長澤まさみ (ながさわ 

まさみ), 2530 -ปัจจุบัน) 

เพศ: หญิง 

บทบาท: อาคิโกะ แม่เลี้ยงเด่ียวเป็นแม่ของชูเฮและฟุยุกะ 

1.2ไดเคน โอคุไดระ (Daiken Okudaira,奥平大兼, 2546 -ปัจจุบัน 

เพศ: ชาย 

บทบาท: ชูเฮ  ลูกชายของอาคิโกะและเป็นพี่ชายของฟุยุกะ 

2.นักแสดงรองมี 8 คน แบ่งเป็นชาย 4 คน หญิง 4 คนไดแ้ก ่

2.1โช กุนจิ (Sho Gunji, 郡司翔 (ぐんじ しょう), 2553-ปัจุบัน) 

 เพศ: ชาย 

บทบาท: ชูเฮวัยเด็ก ลูกชายของอาคิโกะและเป็นพี่ชายของฟุยุกะ 

2.2ซะดะโอะ อะเบะ (Sadao Abe, 阿部サダヲ (あべ さだを), 

2513-ปัจุบัน) 

 เพศ: ชาย 

บทบาท: เรียว คนรักของอาคิโกะ 

2.3ซารุโทกิ มินากาวะ (Sarutoki Minagawa, 皆川猿時 (みながわ 

さるとき), 2514-ปัจุบัน) 

 เพศ: ชาย 

บทบาท: อุจิตะ ผู้ชายที่แอบรักอาคิโกะอยู่ฝ่ายเดียว 

2.4ไทกะ นากาโนะ (Taiga Nakano, 仲野太賀, 2536-ปัจุบัน) 

 เพศ: ชาย 

บทบาท: เคอิชิ พนักงานดูแลโรงแรมที่อาคิโกะพาลูกและเรียวไปพักชั่วคราว 

2.5 คาโฮ (Kaho, 夏帆, 2534-ปัจุบัน) 
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เพศ: หญิง 

บทบาท: อายะ : นักสังคมสงเคราะห์ที่เข้ามาดูแลครอบครัวของอาคิโกะ 

2.6 คาโฮ สึจิมุระ (Kaho Tsuchimura, 土村芳,2533-ปัจุบัน) 

เพศ: หญิง 

บทบาท: คาเอเดะ น้องสาวของอาคิโกะซึ่งเป็นน้าของชูเฮ 

2.7 ฮานะ คีโนะ (Hana Kino, 木野花,2491-ปัจุบัน) 

เพศ: หญิง 

บทบาท: มาซาโกะ แม่ของอาคิโกะและเป็นยายของชูเฮและฟุกุยะ 

2.8 ฮาโระ อาซาดะ (Halo Asada, 浅田芭路,2556-ปัจุบัน) 

เพศ: หญิง 

บทบาท: ฟุกุยะ น้องสาวของชูเฮ 

8.เรื่องย่อ 

ชูเฮในวัยเด็กไม่ชอบไปโรงเรียนเพราะถูกเพื่อนที่โรงเรียนแกล้ง อาคิโกะแม่ของชูเฮเมื่อรู้ว่า

ลูกของตนไม่ยอมไปโรงเรียนและรู้ว่าเป็นเพราะถูกเพื่อนแกล้ง แต่เธอกลับไม่ได้ช่วยลูกชายของตน

แก้ปัญหานี้และไม่ได้สอนให้ชูเฮรู้ว่าควรไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือ อาคิโกะกลับชวนชูเฮลูกชายของ

ตนเองไปเที่ยวเล่นและบอกกับลูกชายว่าตนเองก็ไม่ได้ไปท างานเหมือนกัน เธอมักจะชวนลูกชายท าใน

สิ่งที่ผิดกับกฎระเบียบที่ตั้งไว้เสมอ เช่น สระว่ายน้ ามีกฎห้ามกระโดดลงสระแต่เธอกลับบอกให้ชูเฮ

กระโดดลงสระว่ายน้ า อาคิโกะได้พาชูเฮไปบ้านพ่อและแม่ของเธอเพื่อขอเงิน แต่พวกเค้าปฏิเสธความ

ต้องการของเธอ จึงท าให้พวกเค้าทะเลาะกัน อาคิโกะพูดตัดพ้อว่าพ่อแม่และน้องสาวไม่ชอบตนเอง 

พ่อและแม่ส่งให้คาเอเดะซึ่งเป็นน้องสาวของเธอเรียนมหาวิทยาลัย แต่ตนกลับไม่ได้เรียนจบ

มหาวิทยาลัยเหมือนน้องสาว น้องสาวพูดเถียงเธอว่ามันเป็นเพราะอาคิโกะไม่ตั้งใจเรียนหนังสือให้ได้

เกรดที่ดี สุดท้ายอาคิโกะบอกแม่ของเธอว่าจะกลับไปตั้งใจท างานเพื่อเป็นเหตุผลให้แม่ยอมให้ยืมเงิน

แต่ทุกคนรู้ดีว่าอาคิโกะติดการพนันมากไม่ยอมท างาน สุดท้ายเหตุการณ์นี้จบลงด้วยการทุกคนไม่ให้

เงินแก่อาคิโกะ  

อาคิโกะได้พบกับเรียวทั้งคู่ตกหลุมรักกัน อาคิโกะพาเรียวมาอยู่ที่บ้านของเธอกับลูกเวลาที่

พวกเขาทั้งสองคนมีอะไรกันชูเฮจะต้องออกจากห้องไปรออยู่ที่อื่นก่อน วันหนึ่งอาคิโกะไปเที่ยวเล่น

การพนันกับเรียวปล่อยให้ชูเฮอยู่บ้านคนเดียวนานเกือบสองสัปดาห์ ชูเฮต้องกินบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปดิบ

เพื่อประทังชีวิต อาคิโกะกับเรียวเผลอใช้มีดแทงอุจิตะเพราะหวังขู่เอาเงินของอุจิตะ จึงท าให้ชูเฮต้อง
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หนีต ารวจไปกับแม่และเรียวด้วย อาคิโกะสั่งให้ลูกชายโกหกพ่อของชูเฮเพื่อขอเงิน พ่อของชูเฮชวนลูก

ไปอยู่ด้วยแต่ชูเฮตัดสินใจจะอยู่กับอาคิโกะ อาคิโกะมักจะสั่งให้ชูเฮเป็นคนออกหน้าไปขอยืมเงินจาก

คนในครอบครัวอยู่เสมอ  

อาคิโกะและเรียวพาชูเฮมาเช่าโรงแรมอยู่ อยู่มาวันหนึ่งอาคิโกะทะเลาะกับเรียวจนถึงขั้นท า

ร้ายร่างกายอาคิโกะและชูเฮ สุดท้ายแล้วเรียวก็ทิ้งเธอไป โดยสาเหตุที่ทะเลาะกันเป็นเพราะอาคิโกะ

ตั้งท้องฟุกุยะน้องสาวของชูเฮแต่เรียวไม่ยอมรับลูกของเธอและสั่งให้ไปท าแท้ง ต่อมาอาคิโกะรู้ว่าเคอิชิ

ที่เป็นพนักงานโรงแรมความจริงแล้วเป็นลูกเจ้าของโรงแรม เธอจึงสนใจเค้าและมีความสัมพันธ์ลึกซึ่ง

กัน เคอิชิได้น าหนังสือแบบฝึกหัดส าหรับเด็กมาให้ชูเฮ ชูเฮสนใจหนังสือแบบฝึกหัดเหล่าน้ีมากแต่ชูเฮก็

ไม่เข้าใจเนื้อหาในหนังสือเพราะไม่ได้เรียนหนังสือ ต่อมาอาคิโกะได้พาชูเฮและฟุกุยะใช้ชีวิตเป็นคนไร้

บ้านจนมีเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เข้ามาดูแลในตอนที่ชูเฮอายุได้ 17 ปีแล้ว ชูเฮได้มีโอกาสไป

โรงเรียนแต่อาคิโกะไม่ชอบให้ลูกไปโรงเรียนและมักจะพูดบั่นทอนจิตใจลูกจนท าให้ชูเฮเสียความมั่นใจ

อยู่เสมอ เรียวก็ได้กลับมาหาอาคิโกะอีกครั้ง  พวกเขากลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่สุดท้ายเรียวก็ทิ้งเธอ

ไปด้วยเหตุผลว่าต้องหนีเจ้าหนี้ที่จะมาท าร้ายเขา  

ครอบครัวของอาคิโกะได้ย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดและชูเฮกลายเป็นเสาหลักของครอบครัว

ท างานดูแลแม่และน้องสาวที่ไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนกับตน ชูเฮมักจะต้องขอเบิกเงินเดือนล่วงหน้า

อยู่เสมอเพราะแม่จะน าเงินไปเล่นการพนันจนหมด ชูเฮแอบเข้าไปขโมยเงินเจ้านายแต่ถูกจับได้ อาคิ

โกะโยนความผิดให้ชูเฮว่าเป็นคนท าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่ความจริงแล้วเธอสั่งให้ลูกชายท า 

เจ้านายของชูเฮตกหลุมรักอาคิโกะจึงเริ่มไว้ใจครอบครัวของเธอ เจ้านายของชูเฮมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง

กับอาคิโกะและรู้สึกอยากสร้างครอบครัวกับเธอแต่อาคิโกะกลับหลอกเจ้านายของชูเฮ เธอแอบขโมย

เงินของเจ้านายชูเฮเพื่อน าเงินที่ขโมยมาไปช่วยเรียวคนรักของเธอใช้หนี้ โดยสั่งให้ชูเฮร่วมท าด้วยแล้ว

พาครอบครัวหนีออกมา สุดท้ายครอบครัวของอาคิโกะไม่มีเงินใช้อีกครั้ง อาคิโกะได้สั่งให้ชูเฮไปฆ่ายาย

ของชูเฮเพื่อขโมยเงินมา โดยให้เหตุผลกับชูเฮเพื่อให้ยอมท าตามค าสั่งของตนว่าถ้าหากไม่ท าฟุกุยะ

น้องสาวของชูเฮต้องอดตาย ทั้งหมดนี้จึงท าให้ชูเฮตัดสินใจก่อเหตุฆาตกรรมตาและยายของตัวเอง 
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บทที่ 4 

 

วิเคราะหล์ักษณะตัวละครหลักจากภาพยนตร์เรื่อง MOTHER (2563) 

 
 

ภาพที่ 2 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง MOTHER (2563) 

ที่มา  https://www.fujitv-view.jp/article/post-112853/, 2563 

 

1.อาคิโกะ: แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่แม่ มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับพ่อแม่และ

น้องสาว ไม่ท างานและติดการพนัน 

วิเคราะห์ตัวละครหลักอาคิโกะตามทฤษฎดีังต่อไปนี้ 

1)แนวคิดเก่ียวกับการเห็นคุณค่าในตนเอง 

 อาคิโกะเป็นตัวละครแบบเห็นได้รอบด้าน (Well-round character) อาคิโกะเป็น

แม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลิกกับสามีและออกจากบ้านพ่อแม่มาใช้ชีวิตกับลูกชายของเธอและเมื่อเวลา

ผ่านไปเธอได้มีลูกคนที่สอง เธอใช้ชีวิตแบบไม่ท างาน เที่ยวเล่นติดการพนันและชอบดื่มสุรา 

อาคิโกะไม่มีเป้าหมายในชีวิตและเธอไม่ได้วางแผนอนาคตไว้ให้ลูกของเธอ อาคิโกะไม่ได้ให้ชู

เฮและฟุกุยะลูกของเธอได้เรียนหนังสือ อาคิโกะมีรายได้จากเงินที่รัฐบาลให้และเมื่ออาคิโกะ

เงินหมดเธอมักจะให้ชูเฮลูกชายของเธอไปขอเงินตากับยายมาให้แต่ครอบครัวของเธอมักจะ

ปฏิเสธ เหตุการณ์ที่พ่อและแม่ไม่ยอมให้เงินกับเธอท าให้อาคิโกะได้พูดความในใจที่เธอมักจะ

https://www.fujitv-view.jp/article/post-112853/
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น้อยใจครอบครัวของเธออยู่เสมอออกมา โดยอาคิโกะคิดว่าพ่อกับแม่ของเธอรักเธอและคาเอ

เดะซึ่งเป็นน้องสาวของเธอไม่เท่ากัน เพราะน้องสาวเธอได้เรียนมหาวิทยาลัยส่วนเธอนั้นเรียน

ไม่เก่งพ่อและแม่จึงไม่ได้ส่งให้เธอเรียนมหาวิทยาลัยต่อ สาเหตุนี้จึงท าให้เธอมีอคติต่อพ่อแม่

และน้องสาวของเธอ ตามที่ปรากฏในฉากของ MOTHER (2563) นาทีที่ 03:30-03:40 ว่า 

“ตั้งแต่เด็กแล้วแม่ท าเหมือนหนูโง่ แม่ห่วงแต่คาเอเดะ พวกเค้าถลุงเงินไปกับแกคนเดียว หนู

ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัย” การที่อาคิโกะไม่ประสบความส าเร็จเรื่องการเรียนและไม่ได้เข้า

เรียนมหาลัยเหมือนกับน้องเธอ สิ่งนี้ท าให้เธอคิดน้อยใจว่าพ่อแม่ไม่ได้รักและภูมิใจในตัวเธอ

เหมือนที่รู้สึกกับน้องสาวจึงเป็นสาเหตุท าให้อาคิโกะขาดการเห็นคุณค่าในตัวเอง เพราะ

องค์ประกอบภายนอกของการเห็นคุณค่าในตัวเองคือ ความสัมพันธ์กับพ่อแม่และทางบ้าน 

(Parenting Style) พฤติกรรมของพ่อแม่มีผลโดยตรงกับการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็ก 

ประสบการณ์ที่บุคคลได้รับจากปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นรากฐานที่ส าคัญต่อชีวิตของ

บุคคล เด็กที่ได้รับความอบอุ่นการดูแลสนับสนุนให้ก าลังใจและมีอิสรเสรีภาพทั้งด้านการ

กระท าการถูกคาดหวังต่าง ๆ เงื่อนไขสิ่งเหล่านี้จะท าให้เด็กสามารถพัฒนาการเห็นคุณค่าใน

ตนเองได้มากขึ้น 

การที่อาคิโกะเติบโตมาเป็นคนที่ขาดการเห็นคุณค่าในตนเองได้ส่งผลต่อการใช้ชีวิต

ของเธอเป็นอย่างมาก เธอมีลักษณะของบุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองต่ าคือ ไม่มีความ

พยายามท างานที่ยาก อาคิโกะไม่คิดจะท างานหาเงินด้วยตนเอง เธอให้วิธียืมเงินจากคนใน

ครอบครัว รอเงินสวัสดิการจากรัฐบาลและใช้วิธีการขู่กรรโชกทรัพย์จากอุจิตะ โดยอาคิโกะ

ร่วมมือกับเรียวใส่ร้ายว่าอุจิตะเป็นคนท าร้ายร่างกายชูเฮลูกชายของเธอ อุจิตะจึงต้องชดใช้

ค่าเสียหายให้กับเธอ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอุจิตะไม่ได้ท าร้ายร่างกายชูเฮ ตามที่ปรากฏใน

ฉากของ MOTHER (2563) นาทีที่ 15:30-16:33 ว่า “คุณอุจิตะท าอะไรไม่ดีกับลูกใช่ไหม 

ท าไมเจ้าหน้าที่รัฐถึงท าร้ายเด็กตัวเล็ก ๆ ได้ลงคอ คิดบ้างไหมว่าเด็กจะเจ็บปวดเพราะเรื่องนี้

แค่ไหน เราจะท าให้แกต้องชดใช้” การที่อาคิโกะร่วมมือกับเรียวแต่งเรื่องว่าอุจิตะท าร้ายชูเฮ

เพื่อขู่กรรโชกทรัพย์เรียกเอาเงินนั้น เป็นเพราะอาคิโกะต้องการหาเงินมาด้วยวิธีที่ง่ายกว่าการ

ไปท างานหาเงินด้วยอาชีพสุจริต เธอไม่ได้รู้สึกภูมิใจว่าถ้าเธอท างานหาเงินมาได้ด้วยอาชีพ

สุจริตแต่เธอกลับภูมิใจที่หาเงินมาด้วยวิธีที่ง่ายและไม่ต้องเหนื่อยมาก 
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ภาพที่ 3 จากภาพยนตร์เรื่อง MOTHER (2563) นาทีที่ 03:30-03:40 

ที่มา www.netflix.com, 2563 

 ฉากที่อาคิโกะเงินหมดเธอจึงให้ชูเฮลูกชายของเธอไปขอเงินตากับยายมาให้แต่ครอบครัวของ

เธอปฏิเสธ เหตุการณ์ที่พ่อและแม่ไม่ยอมให้เงินกับเธอท าให้อาคิโกะได้พูดความในใจที่เธอมักจะ

น้อยใจครอบครัวของเธออยู่เสมอออกมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.netflix.com/


50 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 4 จากภาพยนตร์เรื่อง MOTHER (2563) นาททีี่ 15:30-16:33 

ที่มา www.netflix.com, 2563 

ฉากที่อาคิโกะร่วมมือกับเรียวแต่งเรื่องว่าอุจิตะท าร้ายร่างกายชูเฮ เพื่อขู่กรรโชกทรัพย์เรียก

เงินค่าเสียหาย 

 

2.ชูเฮ: เด็กชายที่โตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกเลี้ยงมาแบบขาดการดูแลเอาในใส่จากแม่ของตน 

วิเคราะห์ตัวละครหลักชูเฮตามทฤษฎดีังต่อไปน้ี 

1)ทฤษฎีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก (Parenting style) : แนวคิดของ ไดอาน่า บอมรินด์ 

(Diana Baumrind)  

2)ทฤษฎกีารขัดเกลาทางสังคม (Socialization)   

ชูเฮเป็นเด็กที่โตมากับแม่ของตน ไม่มีบ้านเป็นหลักแหล่งแน่นอนจะต้องย้ายบ้านตามแม่ของ

ตนไปทุกที่ ชูเฮเป็นเด็กที่รักแม่มากเพราะแม่คือโลกทั้งใบของเขา ไม่ว่าแม่จะสั่งให้ชูเฮท าอะไรเขาก็จะ

ท าตามค าสั่งของแม่เสมอ และชูเฮไม่ได้ถูกเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่จากอาคิโกะ ตามที่ปรากฏในฉากของ 

MOTHER (2563) นาทีที่ 15:30-16:33 อุจิตะน้ าบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปมาให้ชูเฮที่บ้านและเห็นว่าชูเฮอยู่

บ้านคนเดียวจึงได้ถามหาอาคิโกะจากชูเฮว่า “แม่เธอไม่ติดต่อมาเลยหรอ แม่เธอไปไหน แม่เธอไปกับ

ใคร ผู้ชายหรอ” ชูเฮถูกเลี้ยงดูในรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง (Uninvolved Parenting 

Style) เป็นการอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาไม่ให้ความสนใจหรือตอบสนองความต้องการของเด็ก ให้การ

http://www.netflix.com/
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ดูแลเอาใจใส่ต่อเด็กน้อยมาก ท าให้ชูเฮรู้สึกว่าเขาไม่มีที่พึ่งทางใจและต้องดูแลรับผิดชอบตัวเองตั้งแต่

เด็ก จึงท าให้ชูเฮเป็นเด็กที่เงียบ ไม่ค่อยพูดคุยไม่ร่าเริงสมวัยและไม่อยากไปเที่ยวเล่นกับเด็กคนอื่น ๆ 

ตามพัฒนาการของตนเอง 

การที่ชูเฮถูกเลี้ยงดูแบบทอดทิ้งขาดการดูแลเอาใจใส่ อาคิโกะไม่ได้ให้ชูเฮเรียนหนังสือและ

ไม่ได้อบรมสั่งสอนชูเฮแบบที่ควรท าเพื่อให้ชูเฮได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่ถูกต้องและไม่ได้สอนให้ชูเฮรับผิดชอบ

หน้าที่ของตนเองด้วยการไปเรียนหนังสือ แต่อาคิโกะกลับบอกลูกของตนเองว่าเธอก็ไม่ได้ไปท างาน

เหมือนกัน ตามที่ปรากฏในฉากของ MOTHER (2563) นาทีที่ 00:49-01:03 ว่า “ไม่ไปโรงเรียนหรอ 

แม่ก็โดดงานเหมือนกัน” สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าชูเฮถูกขัดเกลาทางสังคมด้วยวิธีการทางอ้อม (Indirect 

socialization) วิธีการนี้จะเป็นการขัดเกลาที่เกิดขึ้นจากการสังเกต เรียนรู้ หรือเลียนแบบจากการ

กระท าของผู้อื่น โดยไม่ได้เป็นการบอกกล่าวกันตรงๆ ซึ่งในวิธีการนี้การขัดเกลาทางสังคมจะถูกซึมซับ

เข้าสู่ระดับจิตใต้ส านึกโดยไม่รู้ตัว มีผลต่อการปรับตัวและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เป็นไปใน

แนวทางที่สังคมยอมรับ ซึ่งสังคมในวัยเด็กของชูเฮในตอนนั้นก็คืออาคิโกะแม่ของตน ชูเฮจึงรู้สึกว่าการ

ไม่ไปโรงเรียนและไม่รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองไม่ใช่สิ่งที่ผิด เพราะแม่ของตนก็ไม่ได้ไปท างาน

เช่นเดียวกันที่ตนไม่ได้ไปโรงเรียนตามหน้าที่ที่ต้องท า และเมื่อชูเฮเติบโตมาแบบใช้ชีวิตอยู่กับแม่

ตลอดเวลาและคนส าคัญในชีวิตชูเฮมีเพียงแม่และน้อง ชูเฮไม่ได้มีสังคมอื่นนอกจากแม่และน้องเพราะ 

ชูเฮไม่ได้ไปโรงเรียนเหมือนเด็กคนอื่น ๆ จึงไม่ได้เข้าสังคมที่ต่างออกไปและไม่ได้พบเจอคนในรูปแบบ

อื่นที่จะท าให้ชูเฮมองเป็นต้นแบบได้ว่า สิ่งไหนที่คนไหนสังคมจะยอมรับและสิ่งไหนที่ไม่ควรท าเพราะ

ไม่ถูกต้องตามกฎของสังคม และชูเฮไม่ได้พบเจอสิ่งที่จะท าให้ตนเองมีความฝันในอนาคตว่าอยากท า

อาชีพอะไรหรืออยากมีชีวิตแบบไหนในวัยผู้ใหญ่ ชูเฮมีชีวิตที่ยากล าบากเพราะไม่มีเงินใช้ ไม่มีบ้านที่

สะอาดและปลอดภัยให้อยู่ ในทุกวันชูเฮจึงคิดแค่เพียงว่าท าตามค าสั่งของแม่เพื่อให้ครอบครัวอยู่รอด

ไปอีกวันก็เพียงพอแล้ว เห็นได้จากการที่ชูเฮตัดสินใจไปฆาตกรรมยายของตนเองเพื่อขโมยเงินออกมา

ตามค าสั่งของแม่ โดยอาคิโกะให้เหตุผลว่าถ้าชูเฮไม่ท าน้องสาวของชูเฮจะต้องอดตาย ตามที่ปรากฏใน

ฉากของ MOTHER (2563) นาทีที่ 101:41-101:42 ว่า “ไม่มีใครช่วยเราได้ ไปท าซะ ไม่งั้นฟุกุยะก็

ต้องอดตาย” 
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ภาพที่ 5 จากภาพยนตร์เรื่อง MOTHER (2563) นาทีที่ 10:19-10:30 

ที่มา www.netflix.com, 2563 

ฉากที่อุจิตะถามหาอาคิโกะที่เป็นแม่ของชูเฮจากชูเฮ ซึ่งฉากนี้ชูเฮต้องอยู่บ้านตามล าพังนาน

หลายวัน ขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง 

 

 

 

 
 

http://www.netflix.com/
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ภาพที่ 6 จากภาพยนตร์เรื่อง MOTHER (2563) นาทีที่ 00:49-01:03 

ที่มา www.netflix.com, 2563 

ฉากที่อาคิโกะไม่ได้สอนให้ลูกชายต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองด้วยการไปโรงเรียนเพื่อ

เรียนหนังสือ แต่เธอกลับบอกว่าตนเองก็ไม่รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองด้วยการไม่ไปท างาน

เช่นเดียวกัน 

 
 

 

 

ภาพที่ 7 จากภาพยนตร์เรื่อง MOTHER (2563) นาทีที่ 101:41-101:42 

ที่มา www.netflix.com, 2563 

ฉากที่อาคิโกะสั่งให้ชูเฮไปฆาตกรรมยายของตนเองเพื่อขโมยเงินมา โดยใช้ข้ออ้างว่าหากชูเฮ

ไม่ท าน้องสาวก็ต้องอดตาย 

 

 

 

 

 

 

http://www.netflix.com/
http://www.netflix.com/
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจยั 

 

จากการวิเคราะห์ตัวละครหลักในภาพยนตร์เรื่อง MOTHER (2563) ทั้ง 2 ตัวละคร ได้แก่ 

อาคิโกะ และชูเฮ ท าให้เข้าใจสิ่งที่ส่งผลต่อลักษณะของตัวละคร เข้าใจที่มาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและ

ความคิดของตัวละคร ซึ่งเห็นได้ว่าลักษณะของตัวละครสามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดและทฤษฎีทาง

จิตวิทยา ลักษณะของตัวละครมีสาเหตุที่ท าให้เกิดสิ่งนั้นขึ้น การที่อาคิโกะและชูเฮเป็นคนที่ในสังคม

อาจมองว่าไม่ใช่คนทีด่ีนักเป็นคนที่ขาดความภาคภูมิใจในตนเองและยอมท าสิ่งที่ผิดเพื่อแรกมากับการ

มีชีวิตรอดของตนเองและครอบครัวต่อไป สิ่งเหล่านี้ล้วนมีสาเหตุมาจากสภาพสังคมที่พบเจอ การ

เลี้ยงดูและประสบการณ์ในชีวิตที่พวกเค้าพบเจอมาตั้งแต่วัยเด็กจนส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรม

ของพวกเค้าที่ท าให้เลือกใช้ชีวิตแบบนี้น่ันเอง 
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