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การศึกษาเรื่อง “ภาพตัวแทนของรัฐอันธพาลในภาพยนตรอเมริกันสมัยจอรจ ดับเบิลยู บุช 

(ค.ศ. 2001-2008)” เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษาความหมายของภาพ
ตัวแทน “รัฐอันธพาล” (Rogue State) ในถอยแถลงและนโยบายตางประเทศและภาพยนตรอเมริกัน
สมัยจอรจ ดับเบิลยู บุช (ค.ศ. 2001-2008) และ 2. ความสัมพันธระหวางถอยแถลงและนโยบาย
ตางประเทศกับภาพยนตรอเมริกันสมัยจอรจ ดับเบิลยู บุช (ค.ศ. 2001-2008) โดยใชการวิจัยดวย
วิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis) และวิเคราะหตัวบท (Textual Analysis) จากถอย
แถลงและนโยบายของจอรจ ดับเบิลยู บุช และภาพยนตรอเมริกัน จํานวน 9 เรื่อง อันไดแก 
ภาพยนตรเรื่อง Die Another Day (2002)Team America : World Police (2004) Stealth 
(2005) Blades of Glory (2007) The Marine (2006) Body of Lies (2008) Bad Boys 2 (2003) 
The Sum of All Fears (2002) Syriana (2005)  
 ผลการวิจัยพบวา การประกอบสรางความหมายของภาพตัวแทน “รัฐอันธพาล” (Rogue 
State) ในถอยแถลงและนโยบายตางประเทศและภาพยนตรอเมริกันสมัยจอรจ ดับเบิลยู บุช (ค.ศ. 
2001-2008) โดยสวนใหญมีลักษณะท่ีเปนการสรางความหมายในดานลบใหกับกลุมประเทศรัฐ
อันธพาล กลาวคือ ความหมายในถอยแถลงและนโยบายตางประเทศไดสรางใหรัฐอันธพาล คือ ภัย
คุกคามความม่ันคงของสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรดวยอาวุธอานุภาพทําลายลางสูงและการกอ
การราย ในสวนความหมายท่ีพบในภาพยนตรอเมริกัน พบวามีบางความหมายท่ีคลายคลึงกันกับใน
ถอยแถลงและนโยบายตางประเทศ และบางความหมายก็เปนการสรางความหมายท่ีเกินจริง 
(Exaggerate) กวาโลกความจริง อยางไรก็ตามในภาพยนตรอเมริกันท้ัง 9 เรื่อง พบการประกอบสราง
ความหมายใหกับรัฐอันธพาลเพียง 5 ประเทศ ไดแก ประเทศอิรัก เกาหลีเหนือ คิวบา ซีเรีย อิหราน 
สวนอีก 2 ประเทศ ไดแก ประเทศลิเบียและซูดาน ไมพบการประกอบสรางความหมายภาพตัวแทนใน
ภาพยนตรอเมริกัน 
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ในสวนของความสัมพันธระหวางถอยแถลงและนโยบายตางประเทศและภาพยนตรอเมริกัน
สมัยจอรจ ดับเบิลยู บุช (ค.ศ. 2001-2008) พบวา มีความสัมพันธกันโดยมีการสรางภาพตัวแทนรัฐ
อันธพาลใหมีลักษณะท่ีเนนหรือตอกย้ําใหเห็นในดานลบเปนสวนใหญ โดยมีการประกอบสราง
ความหมายท่ีคลายกันและแตกตางกัน ในภาพยนตรจะเลือกเฉพาะบางความหมายท่ีปรากฏในถอย
แถลงและนโยบายตางประเทศท่ีเก่ียวของกับรัฐอันธพาลมาประกอบสรางความหมายในภาพยนตร ซ่ึง
เปนท้ังความหมายท่ีคลายกันและความหมายท่ีเกินจริง  

นอกจากนี้ ในกรณีของรัฐอันธพาลในสมัยของจอรจ ดับเบิลยู บุช สหรัฐอเมริกามีการใชท้ัง
อํานาจแข็ง (Hard Power) ท่ีใชกําลังและอาวุธยุทธโธปกรณเขาจัดการแบบจักรวรรดินิยมเกา (Old 
Imperialism) และการใชอํานาจออน (Soft Power) ซ่ึงเปนวิธีแบบจักรวรรดินิยมใหม           (Neo 
Imperialism) ท่ีใชสื่อเขาครอบงํา (Hegemony) ดวยการประกอบสรางภาพตัวแทนรัฐอันธพาลใน
โลกบันเทิงอันไดแกภาพยนตรอเมริกันใหมีลักษณะท่ีคลายคลึงกันกับการประกอบสรางภาพตัวแทน
รัฐอันธพาลในโลกทางการเมืองและโลกนโยบายของสหรัฐอเมริกา 
 

Abstract 
The study of “Representation of ‘Rogue State’ presented in American movies 

: during George  W. Bush  Administration (2001-2008)” was conducted for 2 
objectives, first, to study the meaning of rogue state representation in Bush’s 
statements  and United States foreign policy including  American movies during  Bush  
Administration (2001-2008), and second, to study the relations between  Bush’s 
statements, United States foreign policy and American movies released during  Bush  
Administration (2001-2008). Qualitative research methodology; content analysis and 
textual analysis,  was being applied to Bush’s statements, United States foreign 
policy, and total 9 American movies; Die Another Day (2002), Team America : World 
Police (2004), Stealth (2005), Blades of Glory (2007), The Marine (2006), Body of Lies 
(2008),  Bad Boys 2 (2003), The Sum of All Fears (2002) and Syriana (2005). 
 The study results shown negative meaning towards the group of rogue states 
in Bush’s statements, United States foreign policy, and American movies-threaten 
United States and their allies with weapon of mass destruction and terrorists. After 
being compared Bush’s statements and United States foreign policy with American 
movies, both exaggerate meaning and similar meaning were found in the movies. 
Moreover; only 5 countries; Iraq, Iran, Syria, Cuba and North Korea, were constructed 
and mentioned as ‘rogue state’; contrary to Libya and Sudan. 
 Besides, relations between Bush’s statements, United States foreign policy 
and American movies released during Bush Administration (2001-2008) were shown 
by emphasizing or reinforcing negative aspect. ‘Rogue State’ presented in Bush’s 
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statements and United States foreign policy was also presented in the movies, both 
similar meaning and exaggerated meaning.  
 During Bush Administration, not only Hard Power using weapon and Soft 
Power; for example, Hegemony of the media, were applied in management 
strategies, but also the meaning of ‘rogue state’ in American entertainment world 
perspective was not much different  when being compared to the meaning 
construction of ‘rogue state’ in political world perspective. 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

เหตุการณ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 คือ ตัวอยางการเผชิญหนาท่ีรุนแรงระหวางสหรัฐอเมริกา
กับศัตรูกลุมใหมท่ี “มิใชรัฐ” (Non-State Actors) นั่นคือ กลุมองคกรกอการรายสากลในนามของ 
“อัลกออิดะห” (Al-Qaeda) ซ่ึงแตกตางไปจากยุคสงครามเย็นท่ีศัตรูของสหรัฐอเมริกาสวนใหญอยูใน
รูปแบบของ “รัฐ” ท่ีเปนกลุมประเทศคอมมิวนิสต แมวาหลังสงครามเย็นโดยเฉพาะหลังเหตุการณ 11 
กันยายน นักวิชาการดานนโยบายสหรัฐฯสวนใหญมุงความสนใจไปท่ีตัวแสดง “มิใชรัฐ” มากข้ึน แต
ผูวิจัยมองวาตัวแสดง “รัฐ” (State Actors) ท่ีสหรัฐฯ    มองวาเปนภัยคุกคามตอสหรัฐฯยังคงมี
ความสําคัญไมนอยลงไปจากเดิม เห็นไดจากในสมัยประธานาธิบดีจอรจ บุช (George H.W. Bush, 
1989-1993) สหรัฐฯไดทําสงครามกับประเทศอิรักในสงครามอาวเปอรเซียโดยอางวาประเทศอิรักได
ใชอาวุธอานุภาพทําลายลางสูง (Weapons of Mass Destruction หรือ  WMD) บุกโจมตีประเทศ
คูเวตเพ่ือแยงชิงแหลงน้ํามัน ตอมาในสมัยประธานาธิบดี บิล คลินตัน (Bill Clinton, 1993-2000) 
เกิดเหตุการณวางระเบิดสถานทูตสหรัฐฯในประเทศเคนยาและแทนซาเนียโดยกลุมผูกอการราย 
สหรัฐฯจึงไดประณาม “รัฐ” ท่ีใหการสนับสนุนผูกอการรายท่ีกอเหตุตางๆท่ัวโลก อันไดแก คิวบา อิรัก 
อิหราน เกาหลีเหนือ ซีเรีย ลิเบีย และซูดาน อีกดวย  

การกลาวอางถึงศัตรูทางการเมืองของสหรัฐฯ ในรูปแบบ “รัฐ” (State) ไดปรากฏใหเห็นอีก
ครั้งในสมัยประธานาธิบดี จอรจ ดับเบิลยู บุช (George W. Bush, 2001-2008) โดยหลังเกิดเหตุ
วินาศกรรมทําลายตึกเวิรลดเทรดเซ็นเตอร (World Trade Center)ศูนยกลางการคาโลกท่ีมหานคร
นิวยอรก และตึกเพนตากอน (the Pentagon) สถานท่ีทําการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯเม่ือวันท่ี 
11 กันยายน ค.ศ. 2001 รัฐบาลสหรัฐฯระบุวาเปนการกระทําของขบวนการกอการรายอัลกออิดะห
โดยใชเครื่องบินพาณิชยเปนอาวุธขับพุงชนจนสรางความเสียหายอันใหญหลวงแตหลังจากนั้น ในวันท่ี 
11 ธันวาคม ค.ศ. 2001 ประธานาธิบดี จอรจ ดับเบิลยู บุช ไดกลาวถึงคําวา “รัฐอันธพาล” (Rogue 
State) ไปพรอมกันดวยดังปรากฏในแถลงการณสวนหนึ่ง ดังนี้  

 
           ….นอกเหนือจากความพยายามในการจัดการกับกลุมกอการรายแลว พวกเรากําลังจะยุติ

บทบาท   ของรัฐท่ีใหการสนับสนุนการกอการรายดวย เพราะมีความเปนไปไดสูงท่ี “รัฐ
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อันธพาล” จะเปนแหลงท่ีพวกกอการรายไดมาซ่ึงอาวุธเคมี, อาวุธชีวภาพ และอาวุธ
นิวเคลียร ขณะนี้นานาชาติรูแลววาพวกเราไมสามารถยอมรับ และเราจะไมยอมรับรัฐท่ี
ใหท่ีพักพิง สนับสนุนทางการเงิน ฝกฝน หรือติดอาวุธใหผูกอการราย เราจะถือวาชาติ
ท้ังหลายท่ีละเมิดหลักการนี้เปนรัฐท่ีเปนศัตรูกับเรา 0

1  
 
การสื่อสารขอความของจอรจ ดับเบิลยู บุช ในสมัยดํารงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได

สรางภาพของศัตรูรายใหมท่ีถูกขนานนามวาเปน “รัฐอันธพาล” ในดานลบเพ่ือสรางความชอบธรรม
ใหกับนโยบายการโจมตีกอน (Pre-emptive) ในกรณีจําเปนตองทําสงครามกับประเทศท่ีถูกกลาวหา
วาเปน “รัฐอันธพาล” ท้ังนี้การโนมนาวใจใหประเทศพันธมิตรและประเทศอ่ืนๆหันมาสนับสนุน
ความคิดในการตอตานศัตรูของสหรัฐฯดวยการสราง “ศัตรูรวมกัน” ดวยคําวา “กลุมกอการราย” 
และ “รัฐอันธพาล” จําเปนตองใชเครื่องมือในการถายทอดอุดมการณดังกลาวผานสถาบันตางๆ 
เพ่ือใหผูอ่ืนไดซึมซับแนวคิดแบบเดียวกับ และหนึ่งในเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพมาตั้งแตยุคสงคราม
เย็นนั้น ก็คือ ภาพยนตรอเมริกัน ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมท่ีทํารายไดมหาศาลใหกับสหรัฐฯ และเปนสื่อท่ีมี
ผูเสพกระจายอยูท่ัวโลกเปนจํานวนมากอีกดวย 
 
 

ผูวิจัยเห็นวาภาพยนตรคือสื่อท่ีสามารถนํามาศึกษาการสื่อสารในประเด็นการเมืองโลก 
(Global Politics) หรือแมแตความสัมพันธระหวางประเทศ (International Relations) ได 
เนื่องจากคุณสมบัติของสื่อภาพยนตรท่ีสามารถใสอุดมการณและวาทกรรมผานการดําเนินเรื่องราวท่ี
นาติดตาม ประกอบกับการใชเทคนิคและวิธีการของการสรางภาพยนตรท่ีทําใหผูชมสวนใหญคลอย
ตามไปกับเรื่องและยากท่ีจะหยุดคิดพิจารณาขอเท็จจริงขณะชมได ภาพยนตรจึงเปนสื่อท่ีมีบทบาทตอ
การผลิตความหมาย (Meaning) เปนเครื่องมือทางอํานาจ (Power) และถายทอดอุดมการณ 
(Ideology) ดังคํากลาวของ Robert Gessner (อางถึงใน บุญรักษ บุญญะเขตมาลา, 2538, น. 25) 
ท่ีวา 

ภาพยนตรเปน “ภาษาโลก” ท่ีสามารถเขาถึงไดท้ังคนท่ีไมรูหนังสือและคนท่ีมีการศึกษา 
ขอตอรองจึงไมนอยไปกวาอํานาจการควบคุมจิตใจและอารมณของมนุษยเลยทีเดียว 
และเม่ือสุนทรียศาสตรเกิดไปสัมพันธท้ังกับเรื่องราวทางเศรษฐกิจและกับกิจการทางการ
เมือง ภาพยนตรจึงเปนพลังทางวัฒนธรรมท่ีมีความสําคัญเปนอยางมาก  

ซ่ึงหมายความวาภาพยนตรหาใชสื่อท่ีไรเดียงสาเต็มไปดวยความบันเทิงเพียงอยางเดียวแต
ภาพยนตรยังสามารถเคลือบแฝงไปดวยอุดมการณในแบบตางๆ ท่ีสามารถเขาสูจิตใตสํานึกของผูชมได
อยางแนบเนียน ท้ังนี้เพราะภาพยนตรเปนสื่อรอน (Hot Media) และยังเปนพ้ืนท่ีของความก่ึงจริงก่ึง
ลวง  ซ่ึงสามารถนํามาสรางภาพตัวแทนและตอกย้ําความหมายตางๆดวยการผลิตซํ้าๆในภาพยนตร
เรื่องแลวเรื่องเลาใหกับผูบริโภคสื่อภาพยนตรได และอาจทําใหผูเสพตกอยูภายใตอํานาจของ 
“การเมืองเรื่องความหมาย”  

                                                   
1 http://www.whitehouse.gov/news_releases/2001/12print/20011211-6.html 
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ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจวา ในชวงหลังเหตุการณ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 เปนตนมานั้นโลก
ภาพยนตรของอเมริกันไดสรางความหมายของภาพตัวแทน “รัฐอันธพาล” (Rogue State) ซ่ึง
ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช ไดมีการกลาวอางเอาไวในถอยแถลงและนโยบายตางประเทศตางๆ
ของสหรัฐอเมริกาหลังเหตุการณ 11 กันยายน 2001 ในชวงป ค.ศ. 2001-2008 ไวอยางไร และภาพ
ตัวแทนในภาพยนตรอเมริกันนั้นไดสรางความหมายเหมือนหรือแตกตางจากถอยแถลงและนโยบาย
ตางประเทศของจอรจ ดับเบิลยู บุชอยางไรบาง เพ่ือทําใหมองเห็นถึงความสัมพันธระหวางนโยบาย
ความสัมพันธระหวางประเทศกับโลกภาพยนตรของสหรัฐอเมริกาวามีความสัมพันธกันอยางไร 

 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือศึกษาความหมายของ “รัฐอันธพาล” (Rogue State) ท่ีปรากฏในถอยแถลงและ
นโยบายตางประเทศของรัฐบาลประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช กับภาพยนตรอเมริกัน 
ระหวางป ค.ศ. 2001 ถึง ป ค.ศ.2008 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาพตัวแทน “รัฐอันธพาล” (Rogue State) ท่ีปรากฏในถอย
แถลงและนโยบายตางประเทศของรัฐบาลประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช กับภาพยนตร
อเมริกัน ระหวางป ค.ศ. 2001 ถึง ป ค.ศ.2008 

 
 

วิธีการวิจัย 
 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชการวิจัย
ดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis) และตัวบท (Textual Analysis) นําเสนอขอมูล
ดวยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางเนื้อหาและตัวบทท่ีปรากฎในนโยบาย
ตางประเทศของสหรัฐกับภาพยนตรอเมริกันในชวงป ค.ศ. 2001-2008 ซ่ึงผูวิจัยไดใชแหลงขอมูล 
ประชากรกลุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การใชเครื่องมือในการวิเคราะห
ขอมูล และการนําเสนอขอมูล ผูวิจัยมุงศึกษาเนื้อหาในตัวบทท่ีปรากฎอยูใน 2 แหลงขอมูลหลัก คือ 

 1.ขอมูลจากเอกสาร  
ขอมูลในสวนนี้ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมมาจาก หนังสือ ตําราทางวิชาการ บทความในวารสาร

ตางๆท้ังจากท่ีมีอยูในหองสมุดของมหาวิทยาลัย และขอมูลในอินเตอรเน็ทในรูปแบบวารสารสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ท่ีมีเนื้อหาขอความเก่ียวกับ “รัฐอันธพาล” (Rogue State)  

2. ขอมูลจากภาพยนตร 
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แหลงขอมูลสําคัญอีกอยางท่ีใชสําหรับงานวิจัยเลมนี้ คือ ภาพยนตร โดยผูวิจัยไดเลือก
ภาพยนตรอเมริกันท่ีเปนเรื่องแตง (Fiction) ท่ีมีเนื้อหาท่ีนําเสนอภาพ “รัฐอันธพาล” (Rogue State) 
ตามเปาหมายของโจทยวิจัย โดยพิจารณาคัดเลือกภาพยนตรท่ีทํารายไดในตารางภาพยนตรทําเงินท่ัว
โลก (Box Office ) ตั้งแตอันดับ 1-150 ซ่ึงเปนภาพยนตรท่ีออกฉายในระหวางป ค.ศ. 2001-2008 
ท้ังนี้ขอมูลรายไดและเรื่องยอของภาพยนตรสําหรับการวิจัยในเบื้องตนไดมาจากเว็บไซต 
www.boxofficemojo.com และ www.imdb.com  

หลังจากผูวิจัยไดศึกษาแหลงขอมูลตางๆแลว ไดคัดเลือกกลุมประชากรตัวอยาง ดังนี้ 
 
1. กลุมตัวอยางดานเอกสาร  
ผูวิจัยไดพบขอมูลเอกสารตางๆเก่ียวกับคําวา “รัฐอันธพาล” ในรูปแบบหนังสือและตํารา                

ทางวิชาการท่ีเก่ียวกับนโยบายของสหรัฐฯ ในชวงป ค.ศ. 2001-2008 แตเนื่องดวยขอบเขตและหัวขอ
การศึกษามุงเนนไปท่ีถอยแถลงและนโยบายตางประเทศของสหรัฐอเมริกาและประธานาธิบดีจอรจ 
ดับเบิลยู บุช ท่ีมีตอ “รัฐอันธพาล” ในชวง ค.ศ. 2001-2008 ทําใหผูวิจัยไดมุงเนนเฉพาะเอกสาร
ชั้นตนท่ีเก่ียวของโดยตรงและเปนท่ีรูจักกันดี อันไดแก แผนยุทธศาสตรความม่ันคงแหงชาติของ
สหรัฐฯ(The National Security Strategy of the United States of America) ฉบับป ค.ศ. 2002 
และ 2006 และ ยุทธศาสตรตอตานการกอการรายแหงชาติ (National Strategy for Combating 
Terrorism) ฉบับป ค.ศ. 2003 และ 2006 รวมถึงถอยแถลงครั้งสําคัญๆของประธานาธิบดีจอรจ 
ดับเบิลยู บุช ท่ีกลาวถึง ประเทศรัฐอันธพาล ในชวงป ค.ศ.2001-2008        ซ่ึงเอกสารเหลานี้ไดมี
การเผยแพรอยางเปนทางการไปท่ัวโลก และไดมีการแปลเปนภาษาอ่ืนๆรวมถึงภาษาไทยใหสามารถ
สืบคนได ท้ังนี้ผูวิจัยไดเนนการศึกษาเอกสารท่ีมีการเผยแพรอยางเปนทางการจากหนวยงานและผู
แปลท่ีมีความนาเชื่อถือมาใชเปนขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  

2. กลุมตัวอยางภาพยนตร 
ผูวิจัยไดใชวิธีการคัดเลือกประชากรและกลุมตัวอยางภาพยนตรออกเปน 2 ข้ันตอนเพ่ือใหได

ภาพยนตรท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
    2.1 การสํารวจท่ัวไป (Survey)  

ผลการสํารวจจากรายชื่อภาพยนตรอเมริกันในตาราง Box Office ของเว็บไซต  
www.boxofficemojo.com และ www.imdb.com พบวาภาพยนตรท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับประเทศ   
“รัฐอันธพาล” ท่ีทํารายไดติดอันดับ Box Office  มีจํานวนท้ังหมด 13 เรื่อง  

2.2 การคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
  หลังจากสํารวจกลุมประชากรภาพยนตรตามกรอบการศึกษาท้ังหมดแลว ผูวิจัยได
ศึกษาเนื้อหาของภาพยนตรจากเรื่องยอ และชมดีวีดีจากท้ัง 13 เรื่อง เพ่ือคัดเลือกเรื่องท่ีมีเนื้อหาหลัก
เก่ียวกับ “รัฐอันธพาล” และพยายามเลือกใหครอบคลุมกลุมประเทศ “รัฐอันธพาล” ใหมากท่ีสุด 
จากการสํารวจพบวาภาพยนตรแตละเรื่องนั้นปรากฏเรื่องราวของ “รัฐอันธพาล” (Rogue State) 
แตกตางกันออกไป บางเรื่องกลาวถึงรัฐอันธพาลโดยตรง บางเรื่องรัฐอันธพาลเปนเพียงสวนประกอบ
เล็กๆท่ีไม มีความสําคัญตอการนําเสนอเนื้อหามากนัก ผูวิจัยจึงใช เกณฑการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงโดยไดเลือกภาพยนตรท่ีมีแกนเรื่องหลักท่ีเก่ียวของกับรัฐอันธพาลกอนเปนอันดับแรก 

http://www.imdb.com/�
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หากภาพยนตรเรื่องใดมีแนวทางการสรางภาพตัวแทนท่ีมีความคลายคลึงจะคัดเลือกใหเหลือเพียงหนึ่ง
เรื่อง นอกจากนี้ผูวิจัยไดใชเกณฑการคัดเลือกเรื่องความครอบคลุมกลุมประชากรอีกดวย โดยรายชื่อ
รัฐอันธพาลตามถอยแถลงและนโยบายตางประเทศของสหรัฐ ไดอางถึงประเทศท่ีเปนรัฐอันธพาล
หลักๆไวประมาณ 7 ประเทศ คือ ประเทศเกาหลีเหนือ อิรัก คิวบา ซีเรีย อิหราน ลิเบีย และซูดาน ซ่ึง
จากการสํารวจภาพยนตรในป ค.ศ. 2001-2008 พบวาภาพยนตรอเมริกันท่ีนําเสนอเรื่องราวของ “รัฐ
อันธพาล” จํานวน 13 เรื่องนั้น ไดพาดพิงถึงรัฐอันธพาลไวเพียง 5 ประเทศ คือ ประเทศเกาหลีเหนือ 
อิรัก คิวบา ซีเรีย และอิหราน ผูวิจัยจึงไดคัดเลือกภาพยนตรท่ีปรากฏภาพรัฐอันธพาลมาอยางละ
ประเทศดวยเพ่ือใหเกิดความครอบคลุมในการวิเคราะหตอไป ซ่ึงรายชื่อกลุมตัวอยางภาพยนตรท่ี
คัดเลือกแลวมีจํานวนท้ังสิ้น 9 เรื่อง จํานวน 5 ประเทศ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงกลุมตัวอยางภาพยนตรท่ีใชในการศึกษาวิจัยท้ังหมดจํานวน 9 เรื่อง 
 

รัฐอันธพาล (Rogue States) ภาพยนตร 
เกาหลีเหนือ 

 
Die Another Day (2002) 
Team America : World Police 
(2004) 
Stealth (2005) 
Blades of Glory (2007) 

อิรัก 
 

The Marine (2006) 
Body of Lies (2008) 

คิวบา 
 

Die Another Day (2002) 
Bad Boys 2 (2003) 

ซีเรีย The Sum of All Fears (2002) 
อิหราน Syriana (2005) 
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ผลการวิจัยและอภิปราย 
 

จากการศึกษาเรื่อง “ภาพตัวแทนของรัฐอันธพาลในภาพยนตรอเมริกันสมัยจอรจ ดับเบิลยู 
บุช (ค.ศ. 2001-2008)” การอภิปรายผลการวิจัย ถึงความสัมพันธระหวางภาพตัวแทน “รัฐ
อันธพาล” (Rogue state) ท่ีปรากฏในถอยแถลงและนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดี จอรจ 
ดับเบิล บุช กับภาพยนตรอเมริกัน ระหวางป ค.ศ. 2001 ถึงป ค.ศ.2008 มีขอคนพบท่ีนาสนใจ ดังนี้ 
 

             1. จากแนวคิดเรื่องจักรวรรดินิยมสื่อ (Media Imperialism) ท่ีมองวาจักรวรรดิ
นิยมแบบใหมอยางเชนสหรัฐอเมริกานั้นไดใชสื่อมวลชนเปนเครื่องมือในการขยายอํานาจของตน
ออกไป โดยเปาหมายการยึดกุมมิใชการครอบครองพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรแบบประเทศมหาอํานาจใน
อดีต เนื่องจาก “ความเปนรัฐ” ไดมีพัฒนาการกาวหนาไปมากจนการลวงละเมิดอํานาจอธิปไตยของ
รัฐใดรัฐหนึ่งเปนสิ่งท่ียอมรับไมไดในระบบสากลโลก การขยายอํานาจดวย “อํานาจแข็ง” (hard 
power) เชนการใชอาวุธสงครามมักถูกตอตานจากนานาประเทศ ดังนั้นอํานาจท่ีประเทศมหาอํานาจ
อยางสหรัฐอเมริกานํามาใชแทนท่ีมากข้ึนในปจจุบันจึงเปน “อํานาจออน” (soft power) อันไดแก 
การครอบงําทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม โดยอาศัยสื่อมวลชนเปนกลไกหนึ่งในการวางแผน
ครอบครองพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมและสํานึกของประชาชนท่ัวโลกใหมีวัฒนธรรมในรูปแบบเปนอยาง
เดียวกันหมด (Standardization) คือวัฒนธรรมท่ีมีวิธีคิดตามแบบสหรัฐอเมริกา นั่นเอง ดังนั้น สิ่งท่ี
สื่อมวลชนอยางโทรทัศนและภาพยนตรฮอลลีวูดของสหรัฐอเมริกาสงออกไปจึงมิใช “ขอมูลขาวสาร
และความบันเทิง” เทานั้น หากแตมี “คานิยม” แฝงอยูในเนื้อในซ่ึงสามารถสงผลทะลุทะลวงเขาไปถึง
จิตใจผูเสพดวย และสิ่งนี้เรียกวาเปน “สินคาทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ” (Cultural/Spiritual 
Commodity) (กาญจนา แกวเทพ, 2541)  

            จากการศึกษากลไกการใชอํานาจของสหรัฐอเมริกาในสมัยประธานาธิบดีจอรจ 
ดับเบิลยู บุช (ค.ศ. 2001-2008) ผานถอยแถลงนโยบายของรัฐบาลตามสื่อมวลชนตางๆและใน
ภาพยนตรอเมริกัน (ค.ศ. 2001-2008) ท่ีเก่ียวกับรัฐอันธพาล รวมท้ังการปฎิบัติการทางทหารของ
สหรัฐฯตอรัฐอันธพาลท่ีเกิดข้ึนในโลกความเปนจริง ผูวิจัยพบวาสหรัฐอเมริกาในสมัยประธานาธิบดี
จอรจ ดับเบิลยู บุช (ค.ศ. 2001-2008) ไดมีการใชอํานาจในสองลักษณะ กลาวคือการใชอํานาจแข็ง
และอํานาจออนไปพรอมๆกัน โดยสหรัฐอเมริกาไดมีการใชกองทัพและอาวุธยุทโธปกรณท่ีทันสมัยเขา
โจมตี ยึดครอง และเปลี่ยนแปลงการปกครอง (Change Regime) ของประเทศรัฐอันธพาลบาง
ประเทศ ไดแก ประเทศอิรัก เปนตน นอกจากการใชกําลังอาวุธในการทําสงครามจริงๆกับรัฐอันธพาล
บางสวนแลว สหรัฐอเมริกายังไดใช “อํานาจออน” อยางภาพยนตรฮอลลีวูดและสื่อมวลชนท่ีเผยแพร
ถอยแถลงของประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช เปนเครื่องมือในการทําลายลางภาพลักษณของรัฐ
อันธพาลท่ีเปนศัตรูของอเมริกาใหดูชั่วรายและตอยต่ําอีกดวย  

ภาพตัวแทนของรัฐอันธพาลในภาพยนตรอเมริกันสมัยจอรจ ดับเบิลยู บุช                 (ค.ศ. 
2001-2008) และถอยแถลงนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดี จอรจ ดับเบิล บุชเก่ียวกับรัฐอันธพาล
ท่ีเผยแพรผานสื่อมวลชน ผูวิจัยพบวา ในภาพยนตรอเมริกันไดมีการสรางภาพตัวแทนรัฐอันธพาลให
เปนไปในดานลบท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับภาพตัวแทนรัฐอันธพาลในถอยแถลงและนโยบายของรัฐบาล
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ประธานาธิบดี จอรจ ดับเบิล บุช ท่ีมองวารัฐอันธพาลคือภัยคุกคามความม่ันคงของสหรัฐฯและ
พันธมิตร ซ่ึงในภาพยนตรอเมริกันท่ีไดนํามาศึกษาในครั้ง ผูวิจัยพบการสรางความหมายใหกับรัฐ
อันธพาลในโลกภาพยนตรมีลักษณะของความหมายท่ีไปในทิศทางเดียวกับการสรางความหมายรัฐ
อันธพาลในโลกนโยบายฯ 

ดังนั้น งานวิจัยจึงพบวาจักรวรรดินิยมใหม (Neo Imperialism) อยางสหรัฐอเมริกาในสมัย
ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช (ค.ศ. 2001-2008) มีการใชอาวุธซ่ึงเปนพลังท่ีแข็งกระดางเขา
ตอกรกับรัฐอันธพาลหลักๆซ่ึงเปนศัตรูของอเมริกา แตก็มิไดใชอาวุธเขาโจมตีท้ังหมดทุกประเทศ
เนื่องจากลักษณะการใชพลังอํานาจแบบเกา (Old Imperialism) มีแนวโนมไมเปนท่ียอมรับใน
ปจจุบัน ดวยเหตุนี้เพ่ือสรางความชอบธรรมในการใชอํานาจท่ีรุนแรงของสหรัฐตอรัฐอันธพาล 
สหรัฐอเมริกาไดมีการใชสื่อมวลชนท้ังในลักษณะท่ีเปนทางการ (formal) อยางถอยแถลงฯผานสื่อ 
และไมเปนทางการ (informal) อยางภาพยนตรฮอลลีวูด เปนเครื่องมือในการสรางและตอกย้ํา
อุดมการณทางความคิดใหกับคนท่ัวโลกอยางตอเนื่อง (continuity) เพ่ือสรางภาพใหเห็นวาประเทศ
รัฐอันธพาลเหลานี้ควรตองมี “วีรบุรุษ” เขาไปจัดการเพ่ือใหความม่ันคงเกิดข้ึนกับโลกอยางแทจริง 
และวีรบุรุษผูนั้นก็คือสหรัฐอเมริกาท่ีสามารถเขาไปจัดการแกไขปญหาใหกับชาวโลกและประชาชนใน
ประเทศเหลานั้นมิใหถูกรังแกอีกตอไป และสหรัฐอเมริกาไดใชวิธีการทํานองนี้มาตั้งแตสมัย
ประธานาธิบดีโรนัล เรแกน และบิล คลินตัน โดยงานวิจัยของ Helena Vanhala (2005) ท่ีศึกษาวิจัย
เรื่อง  “Hollywood Portrayal of Modern International Terrorism in Blockbuster Action - 
Adventure Film: From Iran Hostage Crisis to September 11, 2001” พบวาภาพยนตรฮอล
ลิวูดแนวแอคชั่นผจญภัยท่ีใชทุนสรางสูง (Blockbuster) ในสมัยประธานาธิบดีโรนัล  เรแกน และ บิล 
คลินตัน ไดมีการหยิบยืมเรื่องราวในนโยบายเก่ียวกับการตอตานการกอการรายสากลของรัฐบาล
สหรัฐฯในชวงป ค.ศ. 1980-2001 ไปสรางเปนภาพยนตร โดยเนื้อหาบางสวนไดอิงถอยแถลงหรือ
นโยบายท่ีเปนทางการของสหรัฐฯ แลวนําไปสรางเปนบทภาพยนตรและตัวละคร โดยภาพยนตรได
สะทอนท้ังปญหาของการกอการรายและวิธีการจัดการปญหาการกอการรายของสหรัฐอเมริกา โดย
อางอิงมาจากแนวนโยบายตางประเทศของสหรัฐฯท่ีมีตอประเทศคูตรงขาม อีกท้ังไดมีการสรางตัว
ละครในเรื่องโดยหยิบยื่นความหมายดานชั่วรายใหกับตัวละครท่ีเปนผูกอการราย และตัวละครเอก
สวนใหญของเรื่องจะมีบทบาทเปน “ผูพิทักษ” (hero) ซ่ึงก็คือ “อเมริกา” เกือบท้ังสิ้น  
  

2. การสรางภาพตัวแทนความเปน “รัฐอันธพาล” ในความสัมพันธระหวางประเทศ
ผานถอยแถลงและนโยบายตางประเทศสมัยประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช นั้น มีการแบง “เรา” 
และ “เขา” ในลักษณะความสัมพันธแบบคูตรงขาม (Binary opposition)  โดย “รัฐอันธพาล” ถูก
จัดใหกลายเปน “ความเปนอ่ืน” หรือ “ความแปลกแยก” (Otherness) ท่ีควรดูถูก เหยียดหยาม 
และกําจัดออกไปจาก “กลุมเรา” คือ สหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตร อยางไรก็ดี การสรางภาพ
ตัวแทนความเปน “รัฐอันธพาล” ในยุคประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช มีความแตกตางบางประการ
จากอดีตในยุคทศวรรษ 1970-1990 โดยในยุคสงรามเย็นสหรัฐอเมริกามักสรางศัตรูทางการเมืองเปน 
“กลุมประเทศ” คือ กลุมประเทศคอมมิวนิสค แตในสมัยประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช ไดมีการ
ขับเนนภาพความเปน “อันธพาล” ผานการกระทําของ “ชื่อรัฐ" ท่ีเปนศัตรูของสหรัฐอเมริกาให
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เดนชัดมากข้ึน นอกจากนี้ “รัฐ” ท่ีถูกสรางความหมายใหเปน  “รัฐอันธพาล” มิไดเปนศัตรูของ
สหรัฐอเมริกาเทานั้น แตในถอยแถลงและนโยบายตางประเทศสมัยประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช 
ไดสรางภาพความเปนผูรายของรัฐอันพาลวาเปนศัตรูหรือเปนภัยคุกคามตอประเทศอ่ืนๆ รวมถึง
ประชาชนในชาติของตนเองอีกดวย  

กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ กลยุทธการตอสูกับศัตรูทางการเมืองของสหรัฐฯในสมัย จอรจ ดับเบิลยู 
บุช ไดสรางภาพตัวแทนท่ีเรียกวา “รัฐอันธพาล” ข้ึนมา โดยภาษาในถอยแถลงและนโยบายของ
ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช ไดสรางภาพรัฐอันธพาลวาเปน “ศัตรูรวมกัน” ของนานาประเทศ 
และรวมถึงประชาชนในประเทศรัฐอันธพาลนั้นๆ ดังนั้นอาจมองไดวาการสรางความหมายของ “รัฐ
อันธพาล” ในยุคประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช ไดพยายามสราง “กลุมพันธมิตรรวมกัน” ข้ึนมา
จากการสรางภาพ “ความเปนศัตรูรวมกัน” ท้ังในระดับระหวางประเทศ และภายในประเทศของรัฐ
อันธพาลเอง เพ่ือให “สวนท่ีเหลือ” (the rest) ท่ีขัดขืนไมยอมฝกใฝสหรัฐอเมริกากลายเปน “ความ
แปลกแยก” ท่ีนารังเกียจ นาหวาดกลัว นาจงเกลียดจงชัง ของประเทศตางๆ รวมถึงคนในชาติของรัฐ
อันธพาลเองก็รูสึกวารัฐบาลหรือผูนําทางการเมืองของตนคือศัตรู “ผูกดข่ี” “ผูเขนฆาประชาชน” “ผู
เปนเผด็จการ” และ “ผูปลอยใหประชาชนอดอยาก” กลยุทธการสรางภาพตัวแทน “รัฐอันธพาล” 
ดังกลาวเปนการพยายามดึง “สวนใหญ” มาเปนพวก และลดขนาดของศัตรูทางการเมืองของสหรัฐฯ
ใหดูเล็กลงเหลือเพียงภาพของ “กลุมคนบางกลุม” และ    “รัฐไมก่ีรัฐ” เทานั้นท่ียังคงตอตานและฝน
กระแสสวนใหญ ซ่ึงในทายท่ีสุดทายแลวอํานาจของ “สวนท่ีเหลือ” เหลานั้นจะถูกอํานาจของ “สวน
ใหญ” ซ่ึงมีสหรัฐอเมริกาเปนผูนําของกลุมพยายามถูกกีดกันใหหางออกไปจากกลุมสวนใหญและใช
พลังอํานาจของกลุมชวยกันทําลาย “สวนท่ีเหลือ” ออกไปจากสังคมโลก  

แมวาภาพตัวแทนจะมีการทํางานคลายกับการทํางานของภาษา (Language) แตก็
ยังมีความแตกตางอยูบางประการเชนกัน กลาวคือ ภาพตัวแทนนั้นจะทําการคัดเลือกเพียงบาง
ลักษณะของความเปนจริงออกมา ดัดแปลง และตบแตงใหโดดเดนข้ึน  รวมถึงสถาปนาความเปนจริง
ไดอยางเทาเทียมกันในระนาบเดียวกัน  สาเหตุท่ีเปนเชนนั้น อาจเปนเพราะความจริงอาจจะนําสิ่งท่ีไม
มีตัวตนอยูในโลกหรือมีตัวตนแตมีขนาดใหญมากเม่ือตองการนํามาแสดงหรือนํามากลาวถึงก็ไม
สามารถนํามาแสดงหรือกลาวถึงท้ังหมดในเวลาเดียวกันจึงจําเปนตองมีการคัดเลือกมาเปนบาง
ลักษณะเทานั้นและนํามาดัดแปลง ตบแตงใหโดดเดนข้ึน ซ่ึงจากการดัดแปลงและตบแตงนี้เองท่ีทําให
เกิดการสรางความหมายใหมข้ึน (Hall, 1997, อางถึงใน นิรินทร เภตราไชยอนันต, 2550, น.12) 

 การประกอบสรางควาหมายรัฐอันธพาลในภาพยนตรอเมริกันท่ีไดศึกษาในครั้งนี้ทํา
ใหเห็นถึงอํานาจ (Power) ในการครอบงํา (Hegemony) ของภาพยนตรอเมริกันในการประกอบสราง
ภาพตัวแทนของประเทศรัฐอันธพาลในภาพยนตรอเมริกัน ทําใหมวลชนผูบริโภคสื่อภาพยนตร
อเมริกันไดซึมซับความหมายตางๆท่ีผูสรางภาพยนตรไดคัดเลือกชุดความหมายบางอยางเหลานั้นใสลง
ไปในภาพยนตร เนื่องจากภาพยนตรเปนสื่อท่ีเต็มไปดวยสัญญะ เปนการสื่อสารดวยภาพและเสียง 
(Visual and Sound) ดังนั้นขอไดเปรียบของภาพยนตรคือความเปนสื่อรอน (Hot media) ในความ
รวดเร็วฉับไวของการเลาเรื่องในภาพยนตรยอมทําใหผูชมไดซึมซับอุดมการณบางอยางท่ีแอบแฝงมา
กับเนื้อหาในภาพยนตรท่ีมีท้ังภาพและเสียงรวมท้ังเทคนิคทางดานภาพยนตรท่ีทําใหเหตุการณืตางๆ
ในภาพยนตรดูสมจริง 
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การสรางภาพตัวแทนรัฐอันธพาลในภาพยนตรอเมริกัน มีกลยุทธการประกอบสรางภาพ
ตัวแทนกลุมประเทศรัฐอันธพาลดวยวิธีการตางๆ โดยผูวิจัยพบวา จากกลยุทธการประกอบสราง
สามารถจําแนกได ดังนี้  

วิธีการของผูสรางภาพยนตรมีการสรางตัวละครหรือโครงเรื่องโดยการแบงฝายแบบข้ัวตรง
ขาม (Binary Opposition) อยางชัดเจนระหวาง “เรา” และ “เขา” หรือ “พระเอก” กับ “ผูราย ”
ซ่ึงก็คือ ฝายอเมริกากับฝายรัฐอันธพาล หรือ การแบงความเปนตะวันตก (The West) ท่ีเปนประเทศ
มหาอํานาจท่ียิ่งใหญและกาวหนาดานเทคโนโลยีกับความเปนประเทศอ่ืนๆ (The Rest) หรือความ
เปนอ่ืน (Otherness) เชน เปนประเทศท่ีแปลกแยกจากประเทศอ่ืนๆ ความเปนประเทศโลกท่ีสามท่ีมี
ความออนดอยกวาโลกตะวันตก และการเปนประเทศท่ีตองถูกลงโทษดวยมาตรการข้ันเด็ดขาดหากมี
พฤติกรรมคุกคามประเทศอ่ืนๆ ใหกับกลุมประเทศรัฐอันธพาลในภาพยนตรอเมริกัน 

 
 
จากการศึกษาวิเคราะหภาพตัวแทนรัฐอันธพาลโดยจําแนกใหเห็นทีละประเทศรัฐอันธพาลใน

ภาพยนตรอเมริกันท่ีถูกประกอบสรางความหมายความเปนรัฐอันธพาลในทัศนะของผูสรางภาพยนตร
อเมริกัน ดังนี้ 

1. ประเทศอิรัก ในภาพยนตรพบวาถูกสรางใหมีลักษณะในดานลบ เชน อิรักเปนประเทศท่ี
สหรัฐฯตองควบคุมดูแลจึงจะเกิดสันติภาพในประเทศได อิรักมีผูกอการรายอยูในประเทศท่ีท่ีเปนภัย
คุกคามใหกับทหารสหรัฐฯ และเปนประเทศท่ีสหรัฐฯมีอํานาจอยางเต็มท่ีในการจับจองมองดูความ
เปนไปตางๆในประเทศดวยเทคโนโลยีดาวเทียมสอดแนมจากเจาหนาท่ีท่ีนั่งโตะคอยดูอยูท่ีประเทศ
สหรัฐฯ ดังท่ีปรากฏในภาพยนตรเรื่อง The Marine (2006) และ Body of Lies (2008) 

2. ประเทศเกาหลีเหนือ ในภาพยนตรพบวาถูกสรางใหเปนศัตรูฝายตรงขามกับฝงสหรัฐฯ ตัว
ละครตางก็สะทอนถึงระบอบเผด็จการทหารท่ีเกียจชังสหรัฐฯในทุกๆดาน และมีผูนําประเทศท่ีบาคลั่ง
และชั่วราย มีอาวุธอานุภาพทําลายลางสูงเพ่ือใชรุกรานประเทศตางๆในโลก โดยสรางใหตัวละคร
เกาหลีเหนือเปนตัวรายท่ีมีบทบาทสําคัญกับเรื่องโดยมีตัวละครฝงสหรัฐฯหรือฝงมหาอํานาจตะวันตก
อยางสหรัฐฯและอังกฤษท่ีเปนตัวละครเอกสามารถสังหารตัวละครเกาหลีเหนือไดในตอนจบของเรื่อง 
ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นถึงมาตรการจัดการข้ันเด็ดขาดของสหรัฐฯโดยการกําจัดผูท่ีมีพฤติกรรมนอก
คอกอยางตัวละครเกาหลีเหนือออกไปดังท่ีปรากฏในภาพยนตรเรื่อง  Die Another Day  Stealth  
และ Team America ในสวนภาพยนตรเรื่อง Blades of Glory แมวาจะเปนภาพยนตรแนวตลก 
(Comedy) แตก็มีการสรางภาพเกาหลีเหนือใหมีความสามารถท่ีดอยกวาตัวละครฝงอเมริกันซ่ึงแสดง
ใหเห็นวาเกาหลีเหนือเปนประเทศโลกท่ีสามท่ีออนดอยกวาสหรัฐฯ   

3. ประเทศคิวบา ในภาพยนตรเรื่อง Bad Boys 2 และ Die Another Day  ท้ังตัวละคร 
และฉาก ตางนําเสนอภาพประเทศคิวบาในดานลบ เชน เปนแหลงพักพิงของผูกอการรายและอาชญา
กร เปนแหลงผลิตและสงออกยาเสพติด แมวาภาพยนตรเรื่อง Die Another Day จะมีการนําเสนอ
ความหมายวาคิวบามีนวัตกรรมทางการแพทยท่ีล้ําหนา อยางไรก็ตามภาพยนตรไดสรางใหเห็นวา
คิวบาไดนํานวัตกรรมทางการแพทยนั้นมาชวยเหลือผูกอการรายซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีสหรัฐฯไมสามารถ
ยอมรับได หลังจากนั้นตัวละครคิวบาไดถูกตัวละครอเมริกันสังหาร ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นถึง
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มาตรการขัดเด็ดขาดของสหรัฐฯในการจัดการกับผูใหการชวยเหลือผูกอการรายซ่ึงโทษก็คือตองตาย
สถานเดียว   

4. ประเทศซีเรีย ในภาพยนตรเรื่อง The Sum of All Fears ถูกสรางใหเปนประเทศตน
แหลงของอาวุธอานุภาพทําลายลางสูงท่ีใชโจมตีสรางความเสียหายใหกับสหรัฐฯ  

5. ประเทศอิหราน ในภาพยนตรเรื่อง Syriana ถูกสรางใหเปนแหลงท่ีผูกอการรายไดมาซ่ึง
อาวุธท่ีใชในการกอการรายโจมตีผลประโยชนดานน้ํามันของสหรัฐฯ เปนตน  

อยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวาประเทศรัฐอันธพาลอีกสองประเทศคือ ลิเบียและซูดาน ไมปรากฏ
การสรางความหมายในภาพยนตรอเมริกัน เนื่องจากโลกทางการเมืองแลวพบวา ท้ังสองประเทศนี้
ยอมรับขอตกลงกับประเทศสหรัฐฯ อยางเชนประเทศลิเบียยินยอมชดใชคาเสียหายใหกับเหยื่อ
ผูกอการรายของสหรัฐฯ อีกท้ังยังยินยอมใหสหรัฐฯตรวจสอบโครงการอาวุธภายในประเทศ สหรัฐฯจึง
ตัดออกจากบัญชีรายชื่อรัฐอันธพาลในเวลาตอมา สวนประเทศซูดานเปนประเทศท่ีมีปญหาเรื่องการ
ละเมิสิทธิมนุษยชนภายในประเทศซ่ึงไมไดเปนภัยคุกคามตอสหรัฐฯ ในดานอาวุธอานุภาพทําลายลาง
สูงและการกอการรายซ่ึงสหรัฐฯมองวาเปนภัยคุกคามท่ีสําคัญเปนอยางยิ่งตอประเทศภายหลัง
เหตุการณวินาศกรรม 9/11 
 โดยสรุปภาพตัวแทนของรัฐอันธพาลในภาพยนตรอเมริกันตางมีการสรางความหมายท่ีสราง
ใหรัฐอันธพาลเปนภัยคุกคามตอสหรัฐฯและชาติตางๆ ดวยอาวุธอานุภาพทําลายลางสูง การกอการ
ราย และเปนแหลงพักพิงและใหความชวยเหลือของผูกอการราย และแหลงท่ีผูกอการรายไดมาซ่ึง
อาวุธอานุภาพทําลายลางสูง ซ่ึงเม่ือพิจารณาชุดความหมายภาพตัวแทนเหลานี้แลวผูวิจัยพบวา
ลักษณะความหมายภาพตัวแทนเหลานี้ในภาพยนตรอเมริกันมีความคลายคลึงกับความหมายภาพ
ตัวแทนรัฐอันธพาลในถอยแถลงและนโยบาย นอกจากนี้จะเห็นไดวาประเทศรัฐอันธพาลท่ีปรากฏใน
ภาพยนตรอเมริกันท่ีถูกประกอบสรางภาพตัวแทนในหลายๆความหมายตางก็เปนกลุมประเทศท่ี
สหรัฐฯมองวาเปนภัยคุกคามตอสหรัฐฯในโลกจริง อันไดแก ประเทศเกาหลีเหนือ อิรัก อิหราน คิวบา 
และซีเรีย  
 

3. การเลาเรื่องในภาพยนตร (Narration of Film) เปนอีกกลยุทธหนึ่งท่ีถูกสรางผานภาพ
ตัวแทนรัฐอันธพาลในภาพยนตรอเมริกัน ไดแก การสรางความสัมพันธแบบข้ัวตรงขาม (Binary 
Oppositions) ระหวาง โครงเรื่อง ตัวละครฝงรัฐอันธพาลกับตัวละครฝงอเมริกันและมหาอํานาจ
ตะวันตก เอาไวดังนี้  

 
 ฝงรัฐอันธพาล : ฝงสหรัฐอเมริกา 
      เผด็จการ : ประชาธิปไตย 

อธรรม : ธรรมะ 
  ผูราย : ผูพิทักษ 

    Murderer : Mercy killing 
          ผูกระทําการรุกราน : ผูปองกันตัวจากการรุกราน 

           มีอาวุธท่ีชั่วราย : มีอาวุธท่ีดีและเหนือกวา 
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       คบเพ่ือนเลว : คบเพ่ือนดี  
 จากภาพยนตรอเมริกันท้ัง 9 เรื่อง ในสวนของการประกอบสรางตัวละครฝงอเมริกันใน
ภาพยนตร ผูวิจัยพบวาโดยสวนใหญถูกสรางเปนตัวละครท่ีมีบทบาทเปน “ตํารวจโลก” หรือ “ฮีโรผู
พิทักษโลก” เชน ตัวละครเอกของเรื่องท่ีเปน ทหารสหรัฐฯ นาวิกโยธินสหรัฐฯ นักบิน ตํารวจ 
เจาหนาท่ีซีไอเอ เจาหนาท่ีหนวยงานดานความม่ันคงแหงชาติ เปนตน กลุมตัวละครเหลานี้คือ 
เจาหนาท่ีจากหนวยงานตางๆจากทางภาครัฐของประเทศสหรัฐฯ  สอดคลองกับงานวิจัยของ จิรัฏฐ 
เผาจิระศิลปชัย (2547) ท่ีพบวา ภาพยนตรอเมริกันท่ีสรางในชวงป 1994-1998 จํานวน 6 เรื่องท่ีเปน
เรื่องราวท่ีเก่ียวกับการกอการราย ภาพยนตรนําเสนอวาการกอการรายเปนสิ่งท่ีสามารถแกไขปญหา
ไดดวยความสามารถของวีรบุรุษท่ีสวนใหญเปนเจาหนาท่ีของรัฐ  

ในสวนการประกอบสรางตัวละครฝงรัฐอันธพาล ผูวิจัยพบวา โดยสวนใหญท่ีมีบทบทาทท่ี
เดนชัดในการเลาเรื่องจะถูกสรางเปนตัวละครในบทผูราย เชน เผด็จการบาอํานาจผูรุกรานประเทศ
เพ่ือนบานและโลกดวยอาวุธอานุภาพทําลายลางสูง อาชญากรราย ผูกอการราย ผูจงเกียจจงชัง
อเมริกา ผูใหการชวยเหลือผูกอการราย เปนตน นอกจากนี้ ในสวนตัวละครฝงรัฐอันธพาลพบวา ยัง
ปรากฏตัวละครฝายรัฐอันธพาลท่ีใหความชวยเหลือตัวละครฝงอเมริกันอีกดวย ซ่ึงปรากฏในเรื่อง 
Body of Lies และ Bad Boys 2  

สวนฉาก (Setting)ในภาพยนตร ผูวิจัยพบวา โดยสวนใหญฉากท่ีปรากฏรัฐอันธพาลถูก
นําเสนอใหเห็นในดานลบ เชน เปนประเทศท่ียากจน เปนแหลงพักพิงของผูกอการราย ปกครองดวย
ระบอบเผด็จการ เปนตน อยางไรก็ดี ในการเลาเรื่อง (Narration) ในภาพยนตรอเมริกันในสมัยจอรจ 
ดับเบิลยู บุช (ค.ศ. 2001-2008) ผูวิจัยพบวา การเลาเรื่องในภาพยนตรนอกจากจะสรางภาพตัวแทน
รัฐอันธพาลในทางลบแลว ก็ยังพบวายังมีการเลาเรื่องในลักษณะของการวิพากษวิจารณ หรือการเสียด
สี การเมืองอเมริกันในภาพยนตรดวย ยกตัวอยางเชนภาพยนตรเรื่อง Team America: World 
Police การสรางบทบาทตัวละครฝงอเมริกันในเรื่อง ผูสรางภาพยนตรไดสรางในลักษณะท่ีเปนการ
เสียดสีหรือตลกราย (Dirty Joke) ในการทําหนาท่ีในการพิทักษโลกของกลุมทีมอเมริกาตํารวจโลกใน
แตละครั้งตองสรางความเสียหายใหกับทรัพยสินของประชาชน นอกจากนี้ในภาพยนตรเรื่อง Body of 
Lies และ Syriana ตางก็วิพากษวิจารณการทําหนาท่ีของหนวยงานรัฐบาลอยางซีไอเอท่ีมีเบื้องหลังท่ี
สกปรกทําเพ่ือผลประโยชนของคนบางกลุมอยางเชนในภาพยนตรเรื่อง Syriana ท่ีหนวยงานลับของ
รัฐบาลสหรัฐฯวางแผนสังหารเจาชายนาเซอรเพ่ือผลประโยชนดานพลังงานน้ํามันของสหรัฐฯ หรือ
ภาพยนตรเรื่อง Body of Lies ตัวละคร “บอบ บารนส” ผูสรางภาพยนตรไดนําเสนอภาพของตัว
ละครท่ีทําเพ่ือตําแหนงและผลงานเพียงอยางเดียว โดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกนองอยาง 
“โรเจอร เฟอรริส” ท่ีตองพบเจอกับอันตรายในประเทศอิรัก เปนตน   
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สรุปและขอเสนอแนะ 
 

 1.ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยท่ีสนใจเรื่องภาพตัวแทนของรัฐอันธพาลอาจศึกษา
ตัวบทจากภาพยนตรในกลุมอ่ืนๆ เชน ภาพยนตรสารคดี ภาพยนตรจากประเทศอ่ืนท่ีไมไดมาจาก
สหรัฐอเมริกา และภาพยนตรสั้น เพ่ือทําใหเห็นมุมมองท่ีมาจากจุดยืนอ่ืนๆ ไดรอบดานมากข้ึน 
 2. ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยท่ีสนใจอาจศึกษาภาพยนตรในชวงหลังการโคนลม
อํานาจผูนําในประเทศรัฐอันธพาลของสหรัฐอเมริกา ไดแก ประเทศอิรักและลิเบีย วาภาพยนตร
อเมริกันไดมีการสรางความหมายใหกับประเทศรัฐอันธพาลเหลานั้นตอไปอยางไร  
 3.ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยท่ีสนใจอาจศึกษาการถอดความหมายของผูรับสาร
วารับรู เขาใจ และตีความ “ภาพตัวแทน” ของรัฐอันธพาลเหมือนหรือแตกตางจากภาพยนตรอเมริกัน
และถอยแถลงและนโยบายตางๆ จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอยางไร ซ่ึงจะทําใหมองเห็นถึงกระบวนการ
ตีความในการสื่อสารและรับสารไดลึกซ้ึงมากข้ึน 

 
เอกสารอางอิง 
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