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บทคัดยอ
การวิจยั ครั้งนีม้ ีจุดประสงคเพื่อศึกษาขบวนการผลิตซ้ําภาพลักษณของสยามตาม
แนวความคิด Orientalism ในภาพยนตรเรื่อง Anna and the King (1999) โดยวิเคราะหผาน
รูปแบบของวาทกรรมภาพยนตรซึ่งพิจารณาในสวนที่เปนวัจนภาษาและอวัจนภาษา
รวมถึง
องคประกอบทางภาพยนตรอื่นๆ เพื่อศึกษาวาการผลิตซ้ําของภาพยนตรเรื่อง Anna and the King
(1999) นี้นําเสนอภาพลักษณของสยามตามแนวความคิด Orientalism ตามที่ปรากฏในสื่อบันเทิง
ที่ผลิตมาจากที่มาเดียวกันหรือไม หรือมีการนําเสนอภาพลักษณของสยามในมิติที่เปลีย่ นไป
ผลจากการศึกษาพบวาภาพยนตรเรื่อง Anna and the King (1999) นําเสนอภาพลักษณ
ของสยามในสองนัยยะ 1) สยามถูกนําเสนอวาเปนดินแดนตะวันออกทีม่ ีอันตรายและ
ปาเถื่อน จําเปนตองไดรับการชี้แนะแนวทางในการปกครองจากชาติตะวันตก 2) พบความพยายาม
ในการตีความใหม ตั้งคําถามหรือแมแตทาํ ลายแนวความคิดแบบ Orientalism
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ภาพยนตรเรื่อง Anna and the King (1999) ผลิตโดยผูสรางชาวอเมริกัน ตัวละครหลัก
ซึ่งก็คือ นางแอนนา ลีโอโนเวนสถูกนําเสนอใหมีบุคลิกหรืออุปนิสัยที่กลาหาญ เด็ดเดีย่ วและมี
ความเชื่อมั่น โดยเดินทางมายังสยามแลวมีสวนรวมอันสําคัญในการใหการศึกษาแกพระบรมวงศานุ
วงศของสยาม พัฒนาและรักษาอธิปไตยของสยาม ภาพลักษณของนางลีโอโนเวนสนอกจากจะเปน
จุดดึงดูดใจของผูชมชาวอเมริกันแลวยังสรางความพึงพอใจแกชาวอเมริกันดวยการเนนย้ําอุปนิสัย
ในดานบวกของชาวอเมริกนั ที่มีความกลาหาญและเปนผูกอบกูหรือไถถอนอิสรภาพ
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จากการวิเคราะหวัจนภาษาและอวัจนภาษาในภาพยนตรเรื่อง Anna and the King
พบวาการนําเสนอภาพลักษณของนางลีโอโนเวนสและพระจอมเกลาเจาอยูหวั นั้น
(1999)
สอดคลองกับแนวความคิด Orientalism อันเปนแนวความคิดที่วาชาติตะวันตกและชาติตะวันออก
มีความไมเทาเทียมกันในทางวัฒนธรรมและความคิด นางลีโอโนเวนสมองสยามจากทัศนคติของ
คนตะวันตกและใชแนวคิดแบบตะวันตกตัดสินหรือพิจารณาวัฒนธรรมของสยาม นางลีโอโนเวนส
กําหนดกติกาและวิถีความคิดใหแกราชสํานักสยาม
และยังไดรับการยอมรับและไววางใจจาก
พระมหากษัตริยสยาม
ภาพลักษณของนางลีโอโนเวนสจึงเปนการตอกย้ําความสําคัญของชาติ
ตะวันตกที่มีตอ สยาม
จากการวิเคราะหอวัจนภาษาพบวา การแบงแยกระหวางตะวันตกและตะวันออกเปนสอง
ขั้วยังคงมีปรากฏใหเห็น สองวัฒนธรรมถูกแบงแยกออกจากกัน โดยตะวันตกถูกนําเสนอใหมี
ภาพลักษณที่มเี หตุผล มีอารยธรรม มั่งคั่ง มีอํานาจและเหนือกวาตะวันออก ในขณะที่ตะวันออกถูก
นําเสนอใหมภี าพลักษณวาเปนดินแดนอันปาเถื่อน โหดราย และขาดความคิดอันนําไปสูการ
สรางสรรค จากการวิเคราะหอวัจนภาษาพบวา สยามถูกนําเสนอใหมีภาพลักษณดนิ แดนอันซอน
เรนและนาคนหา ดวยพบการใชสีแดง สีทอง และสีเหลืองในบางฉากที่เปนสยามซึ่งสะทอนความ
อิ่มเอมทางเพศ ในขณะทีก่ ารใชสีของตะวันตก เชน เครื่องแตงกายของนางลีโอโนเวนสนั้นกลับใช
สีขาวและดําซึง่ สะทอนความจริงจังและความเปนแบบแผนของชาติตะวันตก
จากการศึกษา พบประเด็นที่นาสนใจ ภาพยนตรเรื่อง Anna and the King (1999)
สะทอนใหเห็นถึงความพยายามที่จะทําลายหรือสรางความกระจางกับแนวความคิด Orientalism
ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความเขาใจในวัฒนธรรมและรายละเอียดประวัติศาสตรของสยามที่มากขึ้น
และการไมเห็นดวยกับแนวความคิด Orientalism ดังเห็นไดจากภาพลักษณในสวนทีเ่ ปนพระ
อุปนิสัยของตัวละครที่เปนพระจอมเกลาเจาอยูหวั ที่เปลีย่ นไปจากที่พบเห็นในการผลิตซ้ําของสื่อ
บันเทิงอันมีทมี่ าเดียวกันหลายชุดกอนหนา ภาพลักษณของพระองคในภาพยนตรเรือ่ งนี้ถูกนําเสนอ
ใหเปนพระมหากษัตริยผูทรงธรรม มีพระวิสัยทัศนอันกวางไกล และเปนพระราชบิดาที่รักและ
หวงใยพระโอรสและพระธิดา ในบางตอนของภาพยนตรพบวา ตัวละครที่เปนพระจอมเกลา
เจาอยูหวั และนางแอนนา ลีโอโนเวนสมีการแลกเปลี่ยนความรูและเรียนรูซึ่งกันและกันซึ่งสะทอน
ใหเห็นถึงความพยายามในการนําเสนอความเทาเทียมกันระหวางตะวันตกและตะวันออกโดยมีการ
เรียนรูและเขาใจรวมกัน ในขณะที่พระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงเรียนรูวิธีคิดแบบชาติตะวันตกจาก
นางลีโอโนเวนส นางลีโอโนเวนสเองก็ซึมซับและยอมรับในวัฒนธรรมของสยามบางสวนเชนกัน
ซึ่งแสดงใหเห็นวาตะวันตกและตะวันออกนั้นพึ่งพาอาศัยกันและอยูรว มกันได

ÅÔ ¢ÊÔ · ¸Ô ì Á ËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â àªÕ Â §ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University

All rights reserved

vi

อยางไรก็ตาม หากมองในระดับลึกสุดแลว จะเห็นไดวาการผลิตภาพยนตรเรื่องนี้ยังทํา
หนาที่สืบตอแนวความคิด Orientalism อยูตอไปเพราะผลิตโดยชาวตะวันตกซึ่งเปนผูกําหนดวา
คนตะวันออกหรือสิ่งที่เปนตะวันออกนัน้ มีลักษณะเปนเชนไรกลาวคือความสัมพันธในเชิงอํานาจ
ยังปรากฏใหเห็นวาชาวตะวันตกมีอํานาจในการสรางภาพลักษณและความหมายของชาวตะวันออก
ไมวาจะเปนการผลิตขึ้นตามแนวความคิด Orientalism หรือคัดคานแนวความคิด Orientalism ก็
ตาม จึ่งไมผิดนักที่กลาววาผูท ี่ควบคุมภาษาและสื่อมีอํานาจในการสรางความหมายในเชิงวัฒนธรรม
และ “ความจริง”ในสังคม
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ABSTRACT

This study explores a film entitled Anna and the King (1999) through the
concept of Orientalism and film discourse analysis. The film reproduction presents
ambivalent attitudes and images of Siam, which are portrayed as belonging to an
Oriental land, a wild and risky place which needs to be “civilized” by the Occident.
Yet, the film itself is a subversive attempt to demystify the notion of Orientalism.

ÅÔ ¢ÊÔ · ¸Ô ì Á ËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â àªÕ Â §ãËÁè
Though an attempt to deconstruct or reinterpret the notion of Orientalism is perceived,
the filmmaker predominantly embodies an Oriental Siam echoing and reinforcing the
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concept of Orientalism.

Anna Leonowens, the main character, is represented as the ideal American
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heroine, who is brave and confident traveling to Siam to provide the King’s heirs

education, to save the kingdom from being invaded by the West, and to modernize it.

Anna’s portrayal as the ideal American heroine tends to satisfy American audiences
as it reinforces positive traits of American as being a brave savior.

viii

Through a thorough analysis of verbal and visual components of the film, the
portrayal of Anna and the King is explained through the concept of Orientalism, a
style of thought that West and East are culturally different. Anna applies her Western
logic when she encounters the Siamese culture. She sets the wholly new world in
Siam and gains acceptance from the King. The depiction of Anna as having a
domineering role reinforces the Western concept that the West knows what is best for
Siam and other Eastern nations.
Through the analysis of the verbal part, the binary opposition between the
West and the East exists. The film presents a dichotomy between the two cultures in a
sense that the West is rational, civilized, wealthy, powerful, and superior whereas the
East is irrational, uncivilized, impoverished, powerless, and inferior. Through the
analysis of the visual component, Siam is portrayed as an exotic Oriental land as rich
colors such as red, gold, and yellow were used in almost all of the scenes, suggesting
the sexual pleasure. On the contrary, the West, Anna’s costume, for example, is
represented by white and black colors showing the Western formality.
Interestingly enough, certain scenes of the film are presented in ways to
subvert the concept of Orientalism and thereby suggest that the Siamese culture runs
contrary to the notion of Orientalism. The King’ s characterization is changed from
those of his predecessors. The 1999 King is portrayed as a righteous king with vision
as well as a family man. In some parts of the film, the King and Anna exchange
knowledge and learn from each other, which implies an attempt to present the equality
in terms of culture. When the King learns about Western thinking from her, Anna
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gradually absorbs and accepts certain aspects of the Siamese culture suggesting the
possibility that the Western and Eastern cultures can coexist.
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And yet on the deepest level, we can see that the film production itself still

serves the concept of Orientalism as it was produced by the West, telling what being
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“the Orient” and the “Oriental” is all about. Clearly, the power relation exists in that

the West is still more powerful in constructing images and meanings of the East, be it

Orientalism or anti-Orientalism. It is therefore reasonable to state that whoever has
the

ix

language and media has the power to construct the social meaning and “reality” in the
world.
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