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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง มุมมองของผู้ชมต่อเทคนิคการน าเสนอความรุนแรงในสื่อ ศึกษาผ่านภาพยนตร์
เรื่อง Funny Games U.S. (2007) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ชมต่อเทคนิคการ
น าเสนอความรุนแรงในสื่อ ศึกษาผ่านภาพยนตร์เรื่อง Funny Games U.S. (2007) การศึกษาครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่ชื่นชอบ
รับชมภาพยนตร์ ช่วงอายุตั้งแต่ 20-32 ปี จ านวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยท าการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) 
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) รวมถึง
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
ผ่านทฤษฎีความรุนแรงของ Johan Galtung เพ่ือสะท้อนถึงเบื้องหลังความคิดเกี่ยวกับความรุนแรง
ของผู้ชมที่มีต่อภาพยนตร์เรื่อง Funny Games  

จากผลการศึกษา พบว่ามี 6 ประเด็น ที่สอดคล้องกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของ
ผู้ชมที่มีต่อภาพความรุนแรงในสื่อภาพยนตร์ตัวอย่าง คือ 1) การใช้อาวุธ ถือเป็นความรุนแรงทางตรง 
โดยมีแรงสนับสนุนมาจากความรู้ต่อเสียงปืนที่ดังขึ้นและโครงสร้างการเล่าเรื่องที่ชี้น าไปสู่การตีความ
ผ่านทัศนคติเรื่องการท าร้ายร่างกายไม่ว่าจะเป็นการท าให้อีกฝ่ายบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็ตาม 2) การใช้
ความรุนแรง มีการแสดงทัศนคติเรื่องการรับมือกับความรุนแรงของผู้ที่ถูกกระท า โดยแบ่งออกเป็น 2 
วิธี คือ การตอบโต้ความรุนแรงกลับและการหลีกเลี่ยงความรุนแรง 3) การทารุณกรรมสัตว์ ถือเป็น
ความรุนแรงทางตรงต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืนที่มีลักษณะทางกายภาพและสติปัญญาด้อยกว่ามนุษย์ อีกทั้งสัตว์
ที่ถูกกระท าความรุนแรงยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ภายในพ้ืนที่บ้านและมีความใกล้ชิดกับมนุษย์ 
ดังนั้นจึงเกิดพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความสะเทือนใจต่อการกระท าความรุนแรงทางตรงนี้  4) ความ
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รุนแรงระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก ผู้ชมมีความรู้ต่อเหตุการณ์ว่าไม่รู้สึกถึงความรุนแรง เนื่องจากการกระท า
ความรุนแรงของผู้ใหญ่ต่อเด็กเป็นไปเพ่ือการสั่งสอน 5) ความรุนแรงระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เกิด
จากความรู้ของผู้ชมต่อการปิดกั้นการรับรู้ภาพความรุนแรง และผู้ชมได้ตีสัญญะสารผ่านทัศนคติว่า
เป็นการเสียดสีต่อระบบเซ็นเซอร์ 6) ความสามารถในการกระท าความรุนแรง ผู้ชมมีความรู้เกี่ยวกับ
ความรุนแรงในเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยลุ้นให้เกิดความรุนแรงต่อผู้ร้ายในเรื่องและยินดีต่อการตอบโต้
ความรุนแรงของเหยื่อ การกระท าความรุนแรงของผู้บริสุทธิ์จึงถูกยอมรับได้และนับเป็นเรื่องน่ายินดี 
ด้วยเหตุผลด้านทัศนคติเรื่องความชอบธรรมในการมีชีวิตอยู่ 

นอกจากนี้ ผู้ศึกษายังพบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ชมต่อ
ความรุนแรงในสื่อภาพยนตร์ตัวอย่าง โดยปรากฏ 3 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยทางวัฒนธรรม ด้านศีลธรรม 
เป็นปัจจัยทางวัฒนธรรมหนึ่งที่สังคมมักใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการกับความชั่ว ความรุนแรงทาง
วัฒนธรรมนี้จึงเกื้อหนุนให้ผู้บริสุทธิ์สามารถกระท าความรุนแรงบางอย่างกับผู้ต้องหาในเรื่องได้ เพ่ือ
ความสมดุลของกฎศีลธรรม ด้านค่านิยม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์มีความสัมพันธ์กับสัตว์อย่าง
แน่นแฟ้น แต่เมื่อค่านิยมเรื่องวัฒนธรรมสัตว์เลี้ยงเปลี่ยนไป อีกทั้งกฎหมายการคุ้มครองสิทธิสัตว์ได้
เข้ามามีบทบาท ดังนั้นการกระท าความรุนแรงต่อสัตว์เลี้ยงจึงเป็นเรื่องที่ผิดต่อกฎเกณฑ์ทางสังคมและ
ไม่ถูกยอมรับจากผู้ที่รักสัตว์ เนื่องด้วยมนุษย์มีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงและเป็นสิ่งมีชีวิตเทียบเท่า
มนุษย์ ด้านประสบการณ์ เมื่อแต่บุคคลมีประสบการณ์ต่างกัน การเปิดรับสื่อต่างกัน จึงส่งผลกระทบ
เชิงความรู้ต่อผู้ชม ท าให้มีการตีความสารแตกต่างกัน โดยผู้ชมได้ตีความสารที่เกี่ยวข้องกับความ
รุนแรงไปตามประสบการณ์ของตน 2) ปัจจัยทางสังคม สถาบันครอบครัวมักมีการอบรมสั่งสอนเรื่อง
ระบบอาวุโส การมีสัมมาคาราวะต่อผู้ใหญ่จึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ค่านิยมดังกล่าวจึงได้มอบสิทธิ์การ
ลงโทษต่อผู้ที่ไม่แสดงความเคารพกับผู้ใหญ่ด้วยความรุนแรงบางประเภท โดยให้เหตุผลของการ
กระท าว่าเป็นไปเพื่อการสั่งสอน เด็กจึงมองว่าความรุนแรงเชิงโครงสร้างนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับได้และเป็น
ความหวังดีจาก    ผู้อาวุโส อีกทั้งสถาบันครอบครัวยังมีการสั่งสอนเรื่องการรับมือกับความรุนแรง 
โดยได้แสดงทัศนคติเรื่องเพศว่าเป็นตัวแปรส าคัญต่อการเลือกวิธีการรับมือ ด้านสถาบันสื่อสารมวลชน 
ความเคยชินต่อภาพความรุนแรงของผู้ชมเป็นผลมาจากสื่อเป็นผู้ชี้น าความรุนแรงนั้น การผลิตซ้ าภาพ
ความรุนแรงจนผู้ชมเกิดความคุ้นชิน จึงส่งผลถึงการรับรู้ต่อภาพความรุนแรงว่าสิ่งที่เปิดรับอยู่นั้นเป็น
เรื่องปกติ ด้านหน่วยงานภาครัฐ การให้ความส าคัญต่อเด็กและเยาวชนเป็นอุดมคติที่ถูกติดตั้งแก่
ประชาชนอย่างฝังรากลึก โดยเด็กถูกวางในต าแหน่งผู้บริสุทธิ์ ดังนั้นจึงส่งผลต่อความรู้และทัศนคติ
ของผู้ชมเมื่อเปิดรับภาพเด็กสัมผัสกับความรุนแรง เนื่องจากโดยทั่วไปเด็กถูกแยกออกจากความ
รุนแรงทุกประเภทอย่างสิ้นเชิง 3) ปัจจัยทางเทคนิคภาพยนตร์ ผู้ผลิต ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก าหนด
แนวคิดการผลิตเนื้อหาที่มีความรุนแรง ส่งผลให้ผู้ชมเกิดจินตนาการและตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถ
ประเมินต่อสถานการณ์ได้ รูปแบบการเล่าเรื่องก็เช่นกัน โครงสร้างการเล่าเรื่องที่ชี้น าให้ผู้ชมรับรู้ถึง
ต าแหน่งของผู้บริสุทธิ์กับผู้ต้องหา เมื่อมีการเลือกข้างเกิดขึ้น ความรุนแรงจึงเกิดกับฝ่ายตรงข้ามโดยที่
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ผู้ชมไม่รู้สึกผิดต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้น ในทางตรงกันข้ามการเล่าเรื่องของผู้ก ากับกลับไม่ได้น าเสนอ
ตามรูปแบบภาพยนตร์ทั่วไป การน าเสนอความขัดแย้งระหว่างศีลธรรมกับความรุนแรงที่ผิดแผกไป 
ท าให้ผู้ชมเกิดความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ต่อต้านภาพยนตร์เรื่องนี้ ปัจจัยสุดท้ายด้านเทคนิคการ
เซ็นเซอร์ภาพ เป็นเทคนิคการเคลื่อนย้ายมโนทัศน์ของผู้ชมไปพ้ืนที่อ่ืน แต่คงองค์ประกอบด้านเสียงไว้ 
ซึ่งสะท้อนถึงการรับรู้ความรุนแรงนั้นไม่ได้จ ากัดแค่สื่อผ่านสายตา แต่ยังมีผัสสะทางการได้ยินที่ส่งผล
ให้เข้าถึงความรุนแรงนั้น ๆ ได้ อาจกล่าวได้ว่า ปัจจัยทางเทคนิคภาพยนตร์เป็นสิ่งที่เย้ยหยันต่อความ
รุนแรงเชิงวัฒนธรรมของผู้ชมที่เคยชินต่อภาพความรุนแรงในสื่อ ซึ่งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดกลับไม่ใช่การเผย
ให้เห็น แต่เป็นการปิดกั้นท่ีน าไปสู่ความรุนแรงทางความคิดนั่นเอง 

Abstract 

 This research titled “Attitude of the audience towards violence content in 

media, studies through the Funny Games U.S (2007) film.” The purpose of this 

research paper is to examine and better understand the attitude of the audience on 

presentation of violence in media through the film Funny Games U.S. (2007) film. 

This research involves qualitative research, collecting data from 8 respondents 

between the age of 20 to 32 years old who are movie-lovers. The tools used in the 

research is an in-depth interview with documentary research on the concept and 

theory of The KAP (Knowledge, Attitude, Practice). Survey Model includes analyzing 

the information gained from the interviews and participant observation through 

Johan Galtung’s Theory of Violence to reflects what is behind the thought on the 

violence of audiences towards the film Funny Games. 

 The research result shows that there are a total of 6 issues that involves 
audience’s knowledge, attitude and practice towards the violence in the selected 
film, which is 1) Weapon usage, which is perceived as a direct violence, supported by 
the knowledge of the sound of gunshots and the structure of film’s story-telling, 
implying to the attitude about abusing, either cause injuries or death. 2) The act of 
violence, there are shown attitude about the victim’s reaction towards the act of 
violence which is separated into 2 methods, refuting the violence and avoiding the 
violence. 3) The animal brutality counts as a direct violence to other living things 
that has poorer physical characteristics and intelligence, compared to human. 
Moreover, the animal brutalized is the house pet that lives and bonds closely to the 
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human. Thus, there are noticeable practices that reflect the condolence towards this 
direct violence. 4) The violence between adult and the juvenile, audiences have 
knowledge towards the situation, not perceiving violence because the act of violence 
from adult to juvenile is for the sake of discipline. 5) The violence between the 
message sender and receiver is caused by the audiences’ knowledge of restraining 
the violent visual. The audiences interpret the message as sarcasm towards the 
censorship system. 6) The ability to act violently ; audiences have knowledge of 
violence in various situations, hoping that the antagonist will be punished violently 
while looking forward to seeing the protagonists’ counter-attacks. Thus, the violence 
caused by innocent people is acceptable by the attitude about the right to life. 

 Moreover, the researcher has also been able to identify 3 factors that affect 
knowledge, attitude and practice of audiences towards the visual of violence in the 
selected film, which is : 1) Cultural Factor; in terms of moral value which is the 
cultural factor that society uses as a tool to handle immorality. Thus, the cultural 
violence supports the innocent people to practice violence to the criminal in the 
film for the sake of the balance in the morality laws; in terms of social value, from 
the past until now, human always has strong relationship with animals, but when the 
social value of pet has changed, the law about protecting animals’ rights has come 
in action. Thus, violent actions towards pets became something against the society’s 
belief and is not acceptable by pet lovers since human has a strong bond with pets 
and consider them as equal living things. Concerning experience, as each person has 
different kinds of experience, different means of media perception, thus, they are 
entitled to interpret differently. People tend to interpret messages of violence in 
accordance to their own experiences. 2) Social Factors : Seniority is usually valued in 
family institution. It is important to pay respect to the elders. This value grants the 
right for severe punishment to those neglecting to pay respect to elders. These 
punishments are justified as the means of teaching. Consequently, children accept 
this structural violence as good wills from the elders. Moreover, the family institution 
teaches children that sex is an important factor in choosing the way to handle 
violence. Mass Communication institutions are also responsible for presenting 
violence to the audience. The repetition of violence presented over and over make 
the audience become accustomed to them. The audiences are so used to these acts 
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of violence that they become something normal. As embedded belief to the people, 
Government office has also given much significance to children and juveniles. 
Children are regarded as innocent, thus, the pictures of children experiencing acts of 
violence truly affected the perception and attitude of the people ; as children are 
generally regarded as separated from all kinds of violence.       3) Cinematographic 
Factors : Producer is regarded as one factor in setting up ideas of producing violence 
content. This influence audience to imagining and leave them in an inaccessible 
situation. Patterns of storytelling also lead the audience to perceive the positions of 
the innocent people and the accused. When taking sides happen, violence is set to 
the other side without the guilty feeling of the audience. The director’s way of telling 
the story is, on the other hand, not in an ordinary pattern. Presenting the conflict 
between moral and distorted violence make the audience have negative knowledge, 
attitude and behavior against the movie. The last factor is the picture censoring 
techniques. This technique is to move the audience visually from the violent scenes 
but the audio remains. This reflects the concept that violence perception is not 
limited only visually but also through audio perception. Finally, it could be stated 
that the factor of the cinematographic technique is a sarcasm to cultural violence in 
the media that the audiences are used to. Horror is present not in the revelation but 
in the concealment which leads to violence in thought.  

บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา  

“สื่อ” เปรียบเสมือนผู้ถ่ายทอดเหตุการณ์ ค่านิยม ทัศนคติ รวมถึงสะท้อนภาพความเป็นจริง
ในสังคมผ่านกระบวนการและน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีการบ่มเพาะ ปลูกฝังค่านิยม ความเชื่อ
ให้กับคนในสังคมอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการผลิตซ้ าภาพความรุนแรงในสื่อที่ส่งผลกระทบต่อการ
รับรู้และทัศนคติของผู้รับสารอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว การสั่งสมนี้มีแนวโน้มที่จะน าไปสู่พฤติกรรมความ
รุนแรงในสังคมก็เป็นได้   

จากงานวิจัยในปี พ.ศ.2557 พบว่า สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาความรุนแรงและมีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึกนึกคิดของผู้รับสารเป็นอันดับต้น ๆ เนื่องด้วยสิ่งเร้าจากปัจจัยด้านภาพและเสียงที่มีคุณภาพ 
อีกท้ังการเปิดรับสื่อความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้รับสารบางกลุ่มตัดสินใจ
ก่ออาชญากรรม การเข้ามาควบคุมกลไกการผลิตของสื่อจากผู้ปกครองจึงเกิดขึ้น วิธีการปิดกั้นการ
รับรู้ทางสายตาถูกมองว่าเป็นทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพ่ือไม่ให้ผู้รับสารสัมผัสกับความรุนแรงนั้น
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โดยตรง แต่แท้ที่จริงแล้วการรับรู้ถึงความรุนแรงถูกจ ากัดแค่เรื่องภาพจริงหรือ การบ่มเพาะความ
รุนแรงในสื่อส่งผลกระทบต่อผู้รับสารมากน้อยเพียงใด  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงประสงค์จะศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงในสื่อภาพยนตร์ที่สะท้อนถึงความเคย
ชินต่อความรุนแรงในตัวผู้ชม โดยมุ่งศึกษาเพ่ือให้เห็นถึงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ชมต่อ
ภาพความรุนแรงและการตีความหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในภาพยนตร์ตัวอย่าง อีกทั้งยังศึกษาถึง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลซึ่งสะท้อนถึงที่มาของเบื้องหลังความคิดนั้น ๆ โดยขอบเขตการศึกษานี้จะจ ากัดอยู่ที่
ภาพยนตร์เรื่อง Funny Games U.S. (2007) ของผู้ก ากับชาวออสเตรีย Michael Haneke ที่ได้รับ
การยกย่องจากเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลกอย่างเทศกาลหนังเมืองคานส์ (Cannes Film Festival) 
ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องอย่างมีชั้นเชิงที่ไม่เหมือนใครและการวิพากษ์ถึงภาพความรุนแรงในสื่อ
เกี่ยวกับการเสียดสีความเคยชินในการเสพสื่อความรุนแรง การไม่เผยให้เห็นภาพความรุนแรงอย่าง
โจ่งแจ้ง และการตั้งค าถามต่อความรุนแรงของตัวผู้ชมเอง อาจกล่าวได้ว่า เมื่อผู้ชมเคยชินกับ
ภาพยนตร์ทั่วไปที่น าเสนอภาพสยดสยอง Funny Games จึงเป็นบททดสอบชั้นดีที่จะตั้งค าถาม
กลับไปต่อผู้ชมเรื่องความรุนแรงที่ฝังรากลึกในจิตใจ การเซ็นเซอร์ภาพความรุนแรงจะช่วยปิดกั้นไม่ให้
เกิดการรับรู้ต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้หรือไม่ หรือเป็นการช่วยสร้างจินตนาการความเป็นอ่ืนภายใต้ภาพ
นั้น ๆ ในเมื่อยังมีปัจจัยแวดล้อมที่ชี้น าความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นด้านเสียงหรือเทคนิคการเคลื่อนย้าย
ภาพ สุดท้ายแล้วมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งอิทธิพลต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ชมต่อภาพความ
รุนแรงในเรื่องนี้ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ อาจช่วยให้สามารถเข้าใจภาพกว้างของความรุนแรงใน
สังคมไทย รวมถึงความซับซ้อนของปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาความคิดเห็นของผู้ชมต่อเทคนิคการน าเสนอความรุนแรงในสื่อ ศึกษาผ่านภาพยนตร์
เรื่อง Funny Games U.S. (2007) 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยได้อาศัยรูปแบบการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal 
Interview) โดยใช้แนวค าถาม 2 ลักษณะ คือ การสัมภาษณ์แบบเปิดกว้างและการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้ร่วมสังเกตพฤติกรรมขณะรับชมภาพยนตร์ 
เพ่ือประกอบกับการการวิเคราะห์ด้านความรู้และทัศนคติของผู้ให้ข้อมูลที่มีต่อฉากความรุนแรงต่าง ๆ 
โดยผู้ศึกษาได้สร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เป็นการตั้ง
ค าถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถตอบค าถามได้อย่างอิสระ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้หลากหลายวิธีประกอบกัน เช่น การพูดคุย สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็น
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ทางการ การบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องบันทึกเสียงขณะท าการสัมภาษณ์ รวมถึงการจดบันทึกลงสมุด ซึ่ง
ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์รวมทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ โดยเริ่มศึกษาเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.2559  

ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ชื่นชอบการรับชมภาพยนตร์ จ านวน 8 คน ด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีช่วงอายุระหว่าง 20-32 ปี ซึ่งผู้ให้ข้อมูลมีความ
หลากหลายทางอาชีพและภูมิหลัง แบ่งเป็นเพศหญิงและเพศชายในจ านวนเท่า ๆ กัน โดยเกณฑ์การ
คัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่เปิดรับสื่อด้านภาพอย่างสม่ าเสมอ รวมไปถึง
ช่วงอายุระหว่าง 20-32 ปี เป็นช่วงวัยที่ เติบโตมากับการสื่อสารทางเดียว (one-way 
communication) คุ้นชินกับการเปิดรับสื่อเก่า ซึ่งผู้ชมตกอยู่สถานะผู้รับเพียงฝ่ายเดียว (passive 
receiver) อีกทั้งยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่สื่อใหม่ ดังนั้นผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้จึงมีการสั่งสมประสบการณ์
การเปิดรับสื่อจากทั้งสองรูปแบบ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงประสงค์จะศึกษาถึงเบื้องหลังความคิดเกี่ยวกั บ
ความรุนแรงของกลุ่มช่วงวัยดังกล่าว รวมถึงคัดเลือกการศึกษาและอาชีพทั้งที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน
และไม่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่างด้านทักษะการตีความสารในภาพยนตร์ตัวอย่าง 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยไดใ้ช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์งานวิจัยชิ้นนี้ โดยใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) และทฤษฎีความรุนแรงของ Johan Galtung มาเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารและการสัมภาษณ์อีกด้วย  

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

ส่วนที่ 1 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อความรุนแรงในภาพยนตร์เรื่อง Funny Games 
ค้นพบประเด็นเกี่ยวกับความรุนแรงทั้งสิ้น 6 ประเด็น ดังนี้ 

1.1 การใช้อาวุธ 
 จากผลการวิจัยพบว่า ในฉากที่พอลก าลังหาของกินอยู่ในห้องครัว เมื่อเสียงปืนในห้องนั่งเล่น
ได้ดังขึ้น ความรู้ของผู้ชมต่อเสียงปืนที่เป็นสิ่งเร้าได้ถูกตีความหมายผ่านทัศนคตินั้นว่ามีผู้เสียชีวิตจาก
เหตุการณด์ังกล่าว ในทันที จึงสามารถสรุปได้ว่า อาวุธปืน เป็นภาพแทนของความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็น
การใช้เพ่ือป้องกันตัวหรือมุ่งท าร้ายผู้อ่ืน การใช้อาวุธในที่นี้จึงถือเป็นความรุนแรงทางตรงในลักษณะ
การกระท าความรุนแรงต่อร่างกาย ซึ่งที่มาของความรุนแรงนั้น มีแรงสนับสนุนมาจากโครงสร้างการ
เล่าเรื่องที่ชี้น าถึงความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในฉากต่อไป กล่าวคือ โครงสร้างการเล่าเรื่องมีส่วนในการ
โน้มน้าวผู้ชมให้คิดตามบริบทของภาพยนตร์ ซึ่งความรู้จากบริบทนั้น ๆ จึงน าไปสู่การตีความผ่าน
ทัศนคติถึงการกระท าความรุนแรงทางตรงที่เกิดขึ้นนั่นเอง  
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1.2 การใช้ความรุนแรง 
จากผลการวิจัยพบว่า การคุกคามทางวาจาของชายแปลกหน้าทั้งสอง ท าให้ผู้เป็นเจ้าของ

บ้านต้องแสดงอ านาจบางอย่างเพ่ือให้ตนไม่ตกอยู่ในสถานะผู้เสียเปรียบ ผู้ที่ถูกคุกคามจึงสามารถอ้าง
สิทธิ์นั้นเพ่ือกระท าความรุนแรงต่ออีกฝ่ายได้แม้จะต้องใช้ระดับความรุนแรงที่มากกว่าก็ตาม และได้
แสดงทัศนคติที่ว่าการกระท าความรุนแรงดังกล่าวถือเป็นการรับมือกับความรุนแรงเพ่ือสร้างความเท่า
เทียม ซึ่งผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ว่า การกระท าดังกล่าวไม่ได้เป็นไปเพ่ือความเท่าเทียม แต่เป็นการ
ช่วงชิงความได้เปรียบจากอีกฝ่ายโดยการท าความรุนแรงทางตรงในระดับที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้รู้สึกเกรง
กลัว ดังนั้นการตอบโต้ความรุนแรงทางตรงด้วยความรุนแรงทางตรงจึงไม่สามารถอ้างสิทธิ์เรื่องความ
เท่าเทียมเพ่ือกระท าความรุนแรงต่อผู้อื่นไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม  

 ในทางกลับกัน ผู้ชมบางคนได้แสดงทัศนคติเรื่องการรับมือกับความรุนแรงโดยการหลีกเลี่ยง
การโต้ตอบจากการคุกคามทางอารมณ์ เนื่องจากการกระท าความรุนแรงทางจิตใจยังไม่มีน้ าหนักมาก
พอที่จะตอบโต้ด้วยความรุนแรงทางร่างกาย การแก้ปัญหาโดยการเดินออกจากพ้ืนที่เกิดเหตุเพ่ือ
หลีกเลี่ยงความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้นั้น จึงเป็นวิธีการรับมือที่เหมาะสมและช่วยลดความรุนแรงที่
ก าลังเพ่ิมข้ึนได้อย่างชาญฉลาด  

1.3 การทารุณกรรมสัตว์ 
จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ชมได้ให้เหตุผลต่อพฤติกรรมขณะรับชมอย่างการอุทานที่สะท้อนถึง

ความรู้สึกสะเทือนใจในฉากดังกล่าวว่า ตนเป็นคนรักสัตว์และมีสัตว์เลี้ยงในการครอบครอง การที่สัตว์
เลี้ยงมีความใกล้ชิดและผูกพันกับมนุษย์ เนื่องจากสัตว์เปรียบเสมือนเพ่ือนมนุษย์ที่ใช้ชีวิตร่วมกัน อีก
ทั้งเรื่องประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ โดยผู้ชมที่เคยมีประสบการณ์ดังกล่าวจะรู้สึก
โกรธและสะเทือนใจเป็นอย่างมากต่อฉากนี้ เนื่องจากท าให้นึกถึงเหตุการณ์ที่ตนเคยประสบพบเจอ 
นอกจากนีย้ังมีการแสดงทัศนคติทีว่่า หากสัตว์ดังกล่าวที่ถูกทารุณกรรมนั้นอยู่ในเกมการล่าสัตว์ ความ
รุนแรงทางตรงนั้นก็จะถูกยอมรับจากคนในสังคมแม้ว่าการฆ่าสัตว์ครั้งนี้จะผิดต่อหลักศีลธรรมก็ตาม 
จากประเด็นดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า สัตว์จะได้รับอนุญาตให้ถูกฆ่าได้ขึ้นอยู่กับ พ้ืนที่ ที่สัตว์อาศัย
อยู่ ดังเช่น หากสัตว์ที่ว่านี้คือสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในพ้ืนที่ครัวเรือนของมนุษย์หรือมีเจ้าของเป็นตัวเป็นตน 
สัตว์นั้นก็จะคุ้มครองจากสังคม การกระท าความรุนแรงต่อสัตว์จึงเป็นเรื่องที่ผิด ในขณะที่สัตว์ที่อยู่ใน
พ้ืนที่ป่าหรือในเกมการล่าสัตว์นั้น จะไม่ได้รับการคุ้มครองจากสังคม เนื่องจากถูกวัฒนธรรมเกมกีฬา
ครอบไว้ การฆ่าสัตว์จึงเป็นไปเพ่ือประเพณีวัฒนธรรม การทารุณกรรมสัตว์จึงถูกเอ้ือประโยชน์จาก
วัฒนธรรมที่เป็นตัวแปรสนับสนุนให้การกระท าความรุนแรงทางตรงนั้นเป็นเรื่องชอบธรรม  

1.4 ความรุนแรงระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก 
จากผลการวิจัยพบว่า การท าความรุนแรงของผู้ที่อายุมากกว่านั้นเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล 

เนื่องจาก   ผู้ที่มีอายุน้อยกว่าแสดงความก้าวร้าวทางวาจาต่อผู้อาวุโสกว่าก่อน ดังนั้นการกระท าความ
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รุนแรงทางตรงของผู้ใหญ่จึงเป็นไปเพ่ือสั่งสอนผู้น้อย ความรุนแรงดังกล่าวอาจหมายรวมถึงความ
รุนแรงเชิงโครงสร้างที่ผู้ใหญ่ถูกวางในต าแหน่งที่เหนือกว่า ด้วยเหตุผลเรื่องอายุและประสบการณ์ใน
ชีวิตที่สูงกว่า ท าให้ผู้ใหญ่สามารถอ้างสิทธิ์ความเป็นอาวุโสนี้ในการกระท าความรุนแรงต่อผู้ที่อยู่ใน
ต าแหน่งต่ ากว่าได ้ดังนั้นการกระท าความรุนแรงของ  ผู้อาวุโสจึงถูกมองข้ามจากผู้ชม เนื่องจากได้รับ
ความชอบธรรมจากโครงสร้างทางสังคมที่วางผู้ใหญ่อยู่ในต าแหน่งที่สูงกว่า จึงถือเป็นความรุนแรงเชิง
โครงสร้างอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้การกระท าความรุนแรงดังกล่าวเป็นสิ่งที่ถูกยอมรับได้จากสังคม  

1.5 ความรุนแรงระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร  
 จากผลการวิจัยพบว่า ความรู้ของผู้ชมต่อฉากนี้มีประเด็นเรื่องการทรมานและการบังคับจิตใจ
ซึ่งส่งผลให้สามารถจดจ าฉากดังกล่าวได้ อีกทั้งผู้ชมยังตีความหมายสารไปในทิศทางเดียวกัน คือ 
ความพยายามที่ล้มเหลวต่อการปิดกั้นทางสายตา เนื่องจากยังมีปัจจัยเรื่อง เสียง เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในการรับรู้สิ่งที่เผชิญอยู่ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ความรู้ของผู้ชมในเรื่องการปิดกั้นการรับรู้ การ
ทรมาน และการบังคับจิตใจ มีความสอดคล้องกับทัศนคติเรื่องการเซ็นเซอร์ภาพ เนื่องจากการ
เซ็นเซอร์ถือเป็นกลไกหนึ่งที่ผู้ปกครองออกมาตรการมาเพ่ือบังคับใช้ต่อผู้รับสาร ซึ่งการเซ็นเซอร์เพ่ือ
ปิดกั้นทางสายตานี้ อาจท าให้ผู้ชมรู้สึกถึงการเข้าไม่ถึงสาร ซึ่งเปรียบเสมือนการถูกบังคับให้เลือกรับรู้
ตามสิ่งที่ผู้ปกครองต้องการ แต่สารในภาพยนตร์ไม่ได้สื่อผ่าน ภาพ เพียงอย่างเดียว แต่ยังมี
องค์ประกอบเชิงโครงสร้างที่แฝงสารความรุนแรงนั้นไปยังผู้ชมได้ นี่จึงถือเป็นความรุนแรงเชิง
โครงสร้างที่ผู้ส่งสารน ามาประกอบกันเพ่ือเสียดสีต่อระบบเซ็นเซอร์ และชี้น าผู้ชมถึงการสร้างภาพ
ความรุนแรงจากเสียงที่ได้ยิน โดยมุ่งสะท้อนถึงความรุนแรงทางความคิดของตัวผู้ชม 

1.6 ความสามารถในการกระท าความรุนแรง 
จากผลการวิจัยพบว่า ในหลาย ๆ ฉากที่ผู้ถูกกระท ามีโอกาสตอบโต้ความรุนแรงกลับ ผู้ชม

ต่างรู้สึกเอาใจช่วยตัวละครให้เกิดการกระท าความรุนแรงต่อผู้ร้ายในเรื่อง โครงสร้างการเล่าเรื่องและ

การวางบทบาทหน้าที่ของตัวละคร จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้ชมรู้สึกเห็นอกเห็นใจตัวละครผู้ถูกกระท า 

รวมไปถึงความรู้ของผู้ชมในฉากต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลุ้นให้เกิดความรุนแรงต่อผู้ร้าย การถูกท าลาย

ความหวังจากผู้ก ากับจนท าให้ผู้ชมรู้สึกผิดหวังต่อผลลัพธ์ของเหตุการณ์ เนื่องจากผู้ชมตระหนักถึง

สิทธิในการมีชีวิตอยู่ของผู้บริสุทธิ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ว่า การกระท าความ

รุนแรงของผู้ตกเป็นเหยื่อนั้นถือเป็นเรื่องชอบธรรม เนื่องจากตัวละครดังกล่าวถูกวางต าแหน่งจากผู้ชม

ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ เพราะถูกกระท าความรุนแรงตลอดทั้งเรื่อง ดังนั้นเหยื่อทั้งสามจึงเป็นผู้ที่ชอบธรรมใน

การมีชีวิตอยู่ ความรุนแรงทางตรงของผู้บริสุทธิ์ต่อผู้ร้ายในเรื่อง การตอบโต้ความรุนแรงด้วยความ

รุนแรงจึงถือเป็นความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมที่ถูกยอมรับจากผู้ชม  
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อความรุนแรงในภาพยนตร์เรื่อง         
Funny Games  ค้นพบปัจจัยทั้งสิ้น 3 ปัจจัย ดังนี้ 

2.1 ปัจจัยทางวัฒนธรรม  
วัฒนธรรมถือเป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติของแต่ละสังคม มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 

ดังนั้นวัฒนธรรมจึงเป็นตัวก าหนดความต้องการและพฤติกรรมของคนในสังคม  ซึ่งในบริบทของ
งานวิจัยชิ้นนี้ จะแสดงให้เห็นถึงปัจจัยทางวัฒนธรรมในเรื่องศีลธรรม ค่านิยม และประสบการณ์ของ
ผู้ชม  

ด้านศีลธรรม จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ชมรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อผู้ถูกกระท าและต้องการให้
เหยื่อรอดจากเหตุการณ์ความรุนแรงนี้ โดยผู้ร้ายของเรื่องต้องได้รับการลงโทษเพ่ือชดใช้กับความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นต่อผู้บริสุทธิ์ ทัศนะของผู้ชมนี้สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ชมมีความรู้จากฉากดังกล่าว 
เนื่องจากการพอกพูนระดับความเชื่อเรื่องศีลธรรม จนน าไปสู่ทัศนคติการเป็นแบบอย่างที่ดี หลัก
ศีลธรรมที่ว่า การท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว จึงส่งผลต่อทัศนคติของผู้ชมต่อตัวละครทั้งสองฝ่าย โดยวิธีการ
จัดการกับคนชั่วในเรื่องนี้ ถูกตัดสินด้วยการใช้ความรุนแรงเป็นบทลงโทษ เพ่ือเป็นแบบอย่างไม่ให้
บุคคลในสังคมประพฤติตาม ทั้งนี้ความเชื่อตามหลักศีลธรรมที่ถือเป็นความรุนแรงทางวัฒนธรรมที่
เป็นฐานสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงทางตรงนี้เกิดขึ้น แม้ว่าการท าร้ายผู้อ่ืนจะผิดต่อหลักศีลธรรมอัน
ดีก็ตาม แต่ความรุนแรงจะถูกยกเว้นจากศีลธรรมได้ก็ต่อเมื่อความรุนแรงนั้นจัดการกับสิ่งที่ถูกนับว่า
เป็นความชั่ว ความขัดแย้งระหว่างศีลธรรมกับความรุนแรงจึงถูกมองข้ามไปในสายตาของผู้ชม  

ด้านค่านิยม จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ชมรู้สึกสะเทือนใจต่อฉากความรุนแรงกับสุนัขที่เป็นสัตว์
เลี้ยงภายในบ้าน เนื่องจากตนเป็นผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงในการครอบครอง และสัตว์ถือว่ามีความใกล้ชิดกับ
มนุษย์ ท าให้เกิดความรู้สึกผูกพัน ด้วยเหตุนี้จึงสามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจากมนุษย์มีความสัมพันธ์กับ
สัตว์ตั้งแต่อดีตยุคเกษตรกรรม สัตว์เลี้ยงมีหน้าที่ตั้งแต่การเลี้ยงเพ่ือใช้งาน เพ่ือบริโภค และเพ่ือความ
เพลิดเพลิน จะเห็นได้ว่าสัตว์เลี้ยงอยู่ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์โดยตลอด แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป 
ค่านิยมเรื่องวัฒนธรรมสัตว์เลี้ยงได้เปลี่ยนตาม สัตว์เลี้ยงกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เทียบเท่ามนุษย์และมี
หน้าที่ให้ความเพลิดเพลินเท่านั้น หากสัตว์ที่เลี้ยงเพ่ือบริโภคหรือเพ่ือการใช้งานจะถูกจัดให้อยู่ในสัตว์
อีกประเภทหนึ่ง ดังนั้นสัตว์เลี้ยงในพ้ืนที่บ้านจึงได้รับการคุ้มครองจากสังคมมากกว่าสัตว์อ่ืน อาจสรุป
ได้ว่า การกระท าความรุนแรงทางตรงต่อสัตว์เลี้ยงในอดีต เป็นสิ่งที่ยอมรับได้เนื่องจากอยู่ในวัฒนธรรม
สังคมเกษตรกรรม ในทางกลับกันสังคมปัจจุบันได้ต่อต้านความรุนแรงต่อสัตว์ เนื่องจากทัศนคติที่
สะท้อนถึงค่านิยมเรื่องความเท่าเทียมในการมีชีวิตอยู่และบทบาทหน้าที่ของสัตว์เลี้ยงได้เปลี่ยนไป จึง
ส่งผลต่อความรู้ของผู้ชมในฉากความรุนแรงต่อสัตว์และพฤติกรรมขณะรับชมที่สะท้อนถึ งความ
สะเทือนใจจากการทารุณกรรมสัตว์ที่ถูกมองว่าไม่ถูกไม่ควร 
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ด้านประสบการณ์ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ชมได้มีประสบการณ์ร่วมกับเหตุการณ์ในฉากที่
เกี่ยวกับความรุนแรงใน 3 ลักษณะ กล่าวคือ ผู้ชมมีประสบการณ์ต่อการเสพสื่อความรุนแรงอย่าง
สม่ าเสมอ จนสามารถมีความรู้ได้ถึงภาพความรุนแรงภายใต้เซ็นเซอร์นั้น ๆ ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้ชมสั่ง
สมประสบการณ์จากความรุนแรงทางวัฒนธรรมการผลิตซ้ าของสื่อ ในลักษณะต่อมาคือ ฉากที่ผู้
บริสุทธิ์ถูกกระท าจากผู้ร้าย ซึ่งผู้ชมได้น าประสบการณ์ที่ตนเคยถูกกระท าความรุนแรงมาตีความ
ความรู้สึกของตัวละครทั้งที่เห็นใจและเข้าใจในการกระท าความรุนแรงนั้น ๆ เนื่องจากเกิดจาก
ประสบการณ์เฉพาะของแต่ละบุคคลที่แสดงผ่านทัศนคติ รวมไปถึงการบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่ตน
เคยผ่านความกดดันต่อจิตใจ ปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นตัวสนับสนุนให้ผู้ชมมีการแสดงความเห็นต่อการ
มอบความรุนแรงทางตรงนี้ให้แก่ผู้บริสุทธิ์สามารถกระท าการได้ ส่วนสุดท้ายผู้ชมได้แสดงทัศนะที่อคติ
ต่อระบบเซ็นเซอร์ เนื่องจากตนเคยมีประสบการณ์จากการประกอบอาชีพที่เกี่ยวโยงกับระบบ
เซ็นเซอร์ โดยผู้ชมมองว่าการน าเสนอเรื่องเพศในบางกรณีอาจสร้างประโยชน์ต่อการลดอาชญากรรม
ในสังคมได้ แต่การปิดกั้นต่อประชาชนที่มีสิทธิในการรับรู้ข่าวสารนี้ ถือเป็นการจ ากัดเสรีภาพสื่อ ซึ่ง
เป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างหนึ่งที่ระบบทางสังคมได้กดทับการท างานของสื่อและเสรีภาพในการ
รับรู้ของประชาชน  

2.2 ปัจจัยทางสังคม 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหนึ่งกับสถาบันต่าง ๆ ถือเป็นโครงสร้างทางสังคมที่แยกออกจาก

กันมิได้ ทั้งนี้จึงมีการถ่ายทอดและอบรมบ่อบ่มเพาะกรอบความคิด เกิดการเรียนรู้ และออกกฎเกณฑ์
ข้อบังคับในการก าหนดพฤติกรรมสมาชิกให้เป็นไปตามสภาพสังคม เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการอยู่
ร่วมกัน โดยในบริบทงานวิจัยจะประกอบไปด้วย 3 ปัจจัย คือ สถาบันครอบครัว สถาบัน
สื่อสารมวลชน และหน่วยงานภาครัฐ 

ด้านสถาบันครอบครัว จากผลการวิจัยพบว่า การอบรมสั่งสอนจากสถาบันครอบครัวมี 2 
ประเด็นด้วยกัน โดยประเด็นแรกคือเรื่องระบบอาวุโส จากการที่ชายหนุ่มแปลกหน้าแสดงความ
ก้าวร้าวทางวาจาต่อ   ผู้เป็นเจ้าของบ้านที่มีอายุมากกว่าก่อน ดังนั้นการที่ผู้ใหญ่ตบหน้าชายหนุ่มจึง
ถูกมองว่าไม่ใช่การกระท าที่รุนแรง แต่เป็นไปเพ่ือการสั่งสอนและเตือนสติ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก
ครอบครัวปลูกฝังเรื่องการมีสัมมาคาราวะต่อผู้ใหญ่ และหากผู้ที่อายุน้อยกว่าแสดงความก้าวร้าวต่อผู้
อาวุโสก็จะถูกลงโทษด้วยการตี กล่าวคือ การตี จึงเปรียบเสมือนการสั่งสอนจากผู้ใหญ่ ความรุนแรง
ทางตรงนี้จึงถูกยอมรับได้จากผู้ชมภายใต้การอบรมบ่มเพาะของสถาบันครอบครัว อีกประเด็นหนึ่งคือ
เรื่องการรับมือกับความรุนแรง ซึ่งการปลูกฝังเรื่องวิธีการรับมือกับความรุนแรงนั้นมีความแตกต่างกัน
โดยมีเรื่องเพศเป็นตัวแปร ในการอบรมสั่งสอนของผู้ชมที่เป็นเพศชายนั้น ครอบครัวมักถูกสอนให้
หลีกเลี่ยงความรุนแรง ในขณะที่เพศหญิงถูกสั่งสอนให้ต่อสู้กลับเมื่อถูกคุกคาม ผู้วิจัยจึงอธิบายได้ว่า 
เนื่องด้วยเหตุผลด้านกายภาพ เพศที่อ่อนแอกว่าจึงได้รับอนุญาตให้กระท าความรุนแรงต่ออีกฝ่ายเมื่อ



 
 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 12 

 

ถูกกระท าความรุนแรงก่อน เพ่ือไม่ให้ผู้อ่ืนเอารัดเอาเปรียบ การตอบโต้ความรุนแรงด้วยความรุนแรง
ทางตรงจึงถูกยอมรับไดจ้ากสังคม  

ด้านสถาบันสื่อสารมวลชน จากผลการวิจัยพบว่า สื่อมักชี้น าความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นทางตรง
หรือทางอ้อม โดยความสามารถในการตีความภาพความรุนแรงภายใต้การเซ็นเซอร์ เกิดจากความคุ้น
ชินต่อภาพการน าเสนอของสื่อบันเทิงทั่วไปโดยเฉพาะละครและภาพยนตร์ สิ่งนี้จึงสะท้อนถึงปัจจัย
ด้านสื่อสารมวลชนที่ส่งผลกระทบต่อความรู้ของผู้ชมเมื่อพบเห็นพฤติกรรมความก้าวร้าว สื่อจึง
กลายเป็นสิ่งกระตุ้นและท าให้ผู้ชมมีทัศนคติที่ยอมรับว่าความก้าวร้าวนั้นเป็นเรื่องปกติใน
ชีวิตประจ าวัน นี่จึงถือว่าเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างอย่างหนึ่งที่ผู้ส่งสารมีต่อผู้รับสาร และยังเป็น
ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมที่ว่าด้วยเรื่องการผลิตซ้ าของสื่อจนเกิดความเคยชินต่อภาพความรุนแรง 
แม้ว่าในความรู้สึกของผู้ชมไม่อาจยอมรับต่อการน าเสนอความรุนแรงของสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ได้ แต่ก็
ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า เราชินชากับความรุนแรงนั้นไปแล้วเช่นกัน   

ด้านหน่วยงานภาครัฐ จากผลการวิจัยพบว่า มี 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรกเรื่องการให้
ความส าคัญต่อเด็กและเยาวชน โดยเมื่อเด็กสัมผัสกับความรุนแรง ผู้ชมเกิดการรับรู้ถึงความรุนแรงที่
มากกว่าผู้ใหญ่เป็นผู้กระท า เนื่องจากไม่คุ้นชินกับภาพความรุนแรงที่เด็กเป็นผู้กระท า จากข้างต้น
ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ว่า การที่ผู้ชมไม่คุ้นชินภาพความรุนแรงที่มีเด็กเป็นผู้ด าเนิน เนื่องจาก
หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ติดตั้งเรื่องเรื่องการให้ความส าคัญกับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการปลูกฝังเรื่อง เด็กเป็น
ผู้บริสุทธิ์ หรือแม้กระทั่ง เด็กคืออนาคตของชาติ ดังนั้นเด็กจึงถูกแยกออกจากสิ่งที่รัฐมองว่าไม่ถูกไม่
ควร นั่นก็คือความรุนแรงทุกรูปแบบ รัฐจึงมีการปิดกั้นความรุนแรงนั้น ๆ เพ่ือรักษาความบริสุทธิ์ของ
เด็กไว้ แต่การปิดกั้นนี้ถือเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่ผู้ปกครองไม่อนุญาตให้เด็กผู้ที่อยู่ในต าแหน่ง
ที่ต่ ากว่าสามารถเปิดรับข้อมูลได้เทียบเท่าผู้อ่ืน ประเด็นที่สองเรื่องความน่าเชื่อถือในกระบวนการ
ยุติธรรม การพบว่าผู้ชมที่ได้รับความเสียหายจากการท างานที่ผิดพลาดของภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อ
ทัศนคติในแง่ลบของผู้ชม เนื่องจากการไม่ท าหน้าที่ตามโครงสร้างทางสังคม ท าให้ผู้ชมเกิดความไม่
ไว้วางใจต่อหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อมุมมองในแง่ลบผ่านฉากในภาพยนตร์เรื่องนี้  

2.3 ปัจจัยทางเทคนิคภาพยนตร์ 

 จากงานวิจัยที่ผ่านมาจะพบว่า สื่อภาพยนตร์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งอิทธิพลต่อการรับรู้และ
ทัศนคติ รวมไปถึงพฤติกรรมเลียนแบบจนน าไปสู่ปัญหาทางสังคมอยู่เสมอ เนื่องจากมีสิ่งเร้าทางด้าน
ภาพและเสียง ท าให้ผู้ชมเกิดการซึมซับความรุนแรงนั้นโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว ซึ่งจากการวิจั ยพบว่า ปัจจัย
ทางเทคนิคภาพยนตร์ประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกัน คือ ผู้ผลิต รูปแบบการเล่าเรื่อง และเทคนิคการ
เซ็นเซอร์ภาพ 
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ด้านผู้ผลิต จากผลการวิจัยพบว่า การสร้างเนื้อหาของผู้ผลิตเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ภาพยนตร์
เรื่องนี้มีความรุนแรง โดยตัวละครในเรื่องเป็นเพียงหุ่นเชิดที่ผู้ก ากับใช้เป็นตัวกลางในการถ่ายทอด
ความคิดเท่านั้น นอกจากนี้ยังแสดงทัศนคติถึงการถูกควบคุมด้านเนื้อหาจากผู้ผลิต โดยสะท้อน
ออกมาจากพฤติกรรมขณะรับชมที่ผู้ชมรู้สึกถึงความผิดหวังกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่ไม่เป็นไปตาม
คาด ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ผู้ผลิตพยายามควบคุมความคิดของผู้ชม หากแต่ตัวผู้ชมเอง
ที่ต้องการเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับตัวร้ายเสียมากกว่า ดังนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้จะรุนแรงหรือไม่ 
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ก ากับเพียงคนเดียว แต่อยู่ที่ตัวผู้ชมเองด้วยว่ามีความสามารถในการตีความหมายสาร
ที่มีความรุนแรงได้มากน้อยเพียงใด การแสดงความรุนแรงผ่านทางความคิดนี้ อาจหมายถึงความ
รุนแรงเชิงวัฒนธรรมที่ผู้ชมสั่งสมประสบการณ์จากการเสพสื่อความรุนแรงจนรู้สึกเคยชินต่อการ
น าเสนอภาพความรุนแรงนั้น ๆ  

ด้านรูปแบบการเล่าเรื่อง จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ชมมีการแสดงความเห็นที่ว่า ภาพยนตร์
เรื่องนี้มีการเล่าเรื่องท่ีผิดแผกไปจากภาพยนตร์สยองขวัญทั่วไป เช่น การสร้างความขัดแย้งระหว่างตัว
ละคร ความไม่สอดคล้องกันระหว่างศีลธรรมกับความรุนแรง ตลอดจนการไม่เผยให้เห็นภาพความ
รุนแรง ซึ่งส่งผลให้ผู้ชมไม่ได้มีความรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่รุนแรง แม้ว่าการกระท า
ความรุนแรงของตัวละครจะไม่ต่างไปจากภาพยนตร์ทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากผู้ชมมีความคาดหวังก่อนการ
รับชมแล้ว ว่าภาพยนตร์จะต้องมีภาพความรุนแรงแบบหนังสยองขวัญทั่วไป กล่าวคือ มีฉากฆ่าที่
โหดเหี้ยม ฉากเลือดสาด ความรุนแรงที่ผู้ชมคาดหวังนี้ จึงเป็นไปในลักษณะเดียวกับปัจจัยด้านผู้ผลิต 
กล่าวคือ เป็นความรุนแรงทางวัฒนธรรมที่ผู้ชมเคยชินกับการเสพสื่อความรุนแรงทั่วไปจนเกิดภาพจ า 
แต่เมื่อภาพยนตร์เรื่องนี้มีรูปแบบการเล่าเรื่องที่ต่างออกไป ผู้ชมจึงไม่อาจรับรู้ได้ถึงความรุนแรงที่
เผชิญอยู่ 

ด้านเทคนิคการเซ็นเซอร์ภาพ จากการวิจัยพบว่า ผู้ชมสามารถรับรู้ได้ถึงความรุนแรงที่ผู้ผลิต
จงใจเซ็นเซอร์ภาพนั้น ๆ และมีการจินตนาการภาพความรุนแรงต่อเติมจากช่องว่างที่ เว้นอยู่ กล่าวคือ 
ผู้ผลิตใช้เทคนิคการเคลื่อนย้ายการรับรู้ในการมองเห็นของผู้ชมไปไว้ที่อ่ืน ในขณะที่เกิดเหตุการณ์
ความรุนแรงขึ้นนั้น การบิดเบือนพ้ืนที่และเปลี่ยนถ่ายมโนทัศน์ในการมองเห็นไปไว้อีกพ้ืนที่หนึ่ง แล้ว
ตามมาด้วย เสียง แห่งความรุนแรงอยู่เสมอ ซึ่งตัวแปรดังกล่าวได้ส่งผลให้ผู้ชมยังสัมผัสได้ถึงความ
รุนแรงภายใต้การเซ็นเซอร์ภาพนั้นอยู่ดี ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปได้ว่า การเซ็นเซอร์จึงไม่ได้หมายถึงเพียง
แค่สารผ่านสื่อสายตา แต่รวมไปถึงผัสสะอ่ืน ๆ ที่สามารถสื่อความได้นั่นก็คือ เสียง ซึ่งผู้ชมจะรับรู้ได้
ว่าเสียงนั้นคือความหมายใด ก็ต่อเมื่อผู้ชมมีประสบการณ์ทั้งจากการเปิดรับสื่อที่มีความรุนแรงอย่าง
สม่ าเสมอหรือจากประสบการณ์ตรงในชีวิตก็ตาม การสั่งสมประสบการณ์เหล่านี้จึงเป็นความรุนแรง
เชิงวัฒนธรรมที่ท าให้ผู้ชมสามารถจินตนาการไปตามความต้องการของผู้ก ากับได้ แม้ว่าการที่เราได้
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เห็นภาพความรุนแรงโดยตรงจะส่งผลต่อความรู้สึกที่รุนแรงมากกว่า แต่เรามิอาจปฏิเสธได้ว่า ผลลัพธ์
ของการกระท านั้นยังคงอยู่เช่นเดิมไม่ว่าภาพดังกล่าวจะถูกเผยให้เห็นหรือไม่ก็ตาม  

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. จากผลการวิจัยพบว่า กลไกของระบบเซ็นเซอร์ที่เข้ามาควบคุมสื่อภาพยนตร์นั้น ยังคงมี
ช่องโหว่ให้ผู้ผลิตสื่อได้อาศัยช่องว่างนั้นในการสอดแทรกเนื้อหาความรุนแรง โดยเฉพาะภาพความ
รุนแรงในสื่อส าหรับเด็ก ที่มักถูกแฝงในการ์ตูนและภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ ดังนั้นรัฐจึงควรออก
มาตรการในการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับวิธีการรับมือต่อการเปิดรับสื่อที่มีความรุนแรงมากกว่า
การปิดกั้นทางสายตา เพ่ือให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อและตระหนักว่าสื่อมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม 
อีกทั้งการออกมาตรการการป้องกันและควบคุมสื่อที่ส่งเสริมความรุนแรงทุกรูปแบบ  โดยเฉพาะ
เนื้อหาในสื่อโทรทัศน์และสื่อภาพยนตร์ที่ส่งผลกระทบต่อผู้รับสาร 

2. อันเนื่องมาจากปัจจัยด้านผู้ผลิตที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ผลกระทบจากด้าน
เศรษฐกิจ ท าให้สื่อกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งของภาคธุรกิจในสังคมทุนนิยมปัจจุบัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผล
ต่อการผลิตเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์ของผู้บริโภคมากเกินไปจนลืมค านึงถึงเรื่อง
จริยธรรมสื่อและสังคมไทย ดังนั้นจึงควรมีการปลูกจิตส านึกให้สื่อมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมในการผลิตซ้ าภาพความรุนแรงทุกรูปแบบ รวมทั้งสร้างความรู้เพ่ือไม่ให้ใช้สื่อเป็นเครื่องมือใน
การส่งเสริมความรุนแรงต่อผู้รับสาร หากต้องการน าเสนอความรุนแรง ควรเป็นไปในทิศทางการ
ต่อต้านมากกว่าการผลิตความรุนแรงเพื่อตอบสนองด้านอารมณ์ของผู้รับสาร เพ่ือหวังผลเชิงเศรษฐกิจ 

3. จากผลการวิจัยที่พบถึงปัญหาเรื่องความเข้มงวดของระบบเรตติ้งและเกณฑ์การเซ็นเซอร์
เนื้อหาที่ไม่มีมาตรฐานและขาดการพิจารณาอย่างรอบด้าน โดยไม่ค านึงถึงเรื่องการให้ประโยชน์ต่อ
สังคมมากกว่าการให้โทษ ด้วยเหตุนี้จึงควรมีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการผลิตสื่อความรุนแรง
อย่างเคร่งครัด ระบบเรตติ้งที่สามารถควบคุมช่วงอายุของผู้บริโภคในการรับชมสื่อได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด อีกทั้งการยืดหยุ่นกฎระเบียบของการเซ็นเซอร์เนื้อหาความรุนแรงเพ่ือสร้างประโยชน์ต่อ
สมาชิกในสังคม รวมไปถึงการเอาผิดกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา และการน าเสนอข่าวของสื่อที่
ละเมิดสิทธิต่อผู้อื่นหรือการกระท าผิดที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม 

4. เนื่องจากการสื่อสารทางเดียวเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้บริโภคไม่สามารถต่อรองอ านาจการ
ส่งสารของผู้ผลิตได้ ผู้บริโภคจึงต้องยอมจ านนต่อการผลิตซ้ าความรุนแรงของสื่ออยู่ฝ่ายเดียวจนเกิด
ความชินชาต่อความรุนแรง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้มีการพัฒนารูปแบบการติดต่อสื่อสารให้เป็น
สองทาง (Two-way communication) มากขึ้น ดังเช่นสื่อออนไลน์ เพ่ือให้พ้ืนที่กับผู้รับสารในการ
แสดงความคิดเห็นต่อบทบาทและการท าหน้าที่ของสื่อ รวมถึงการโต้ตอบเนื้อหาความรุนแรงในสื่อ 
เพ่ือที่อีกทางหนึ่งจะได้เป็นการกดดันให้สื่อระแวดระวังในการน าเสนอมากข้ึน    
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. จากผลการวิจัยที่สะท้อนถึงปัจจัยทางจิตสังคมต่าง ๆ ที่บ่มเพาะคนในสังคมจนเกิดทัศนคติ
ความรุนแรงที่ฝังรากลึก ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปลูกฝังเรื่องความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมในสังคมไทย
โดยเฉพาะ เพ่ือสะท้อนถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขต่อปัจจัยที่บ่มเพาะให้สมาชิกใน
สังคมเกิดการยอมรับความรุนแรงต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้น    

2. จากการศึกษาที่พบว่า การเซ็นเซอร์ภาพความรุนแรงไม่สามารถปิดกั้นการรับรู้ของ
ผู้บริโภคได้อย่างหมดจด อันเนื่องมาจากองค์ประกอบเรื่องเสียงและบริบทแวดล้อมที่สามารถชี้น าให้
ไปถึงความรุนแรงนั้น ๆ ได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า ควรศึกษาเก่ียวกับความรุนแรงเชิงโครงสร้าง 
ในเรื่องการปิดก้ันการรับรู้ของผู้รับสารจากสถาบันการปกครองและเทคนิคการถ่ายท าของภาพยนตร์
ที่สามารถแฝงความรุนแรงด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นถึงการกดทับจากโครงสร้างทางสังคมและ
จากตัวผู้ผลิตที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้เรื่องความรุนแรงของผู้รับสาร 
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