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บทคัดยอ 

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สังเกตการปลดปลอยและการกดข่ีผูหญิงในภาพยนตร

เร่ือง ชิคาโก (2002)ท่ีถูกสรางข้ึนโดยผูผลิตภาพยนตร 2) ศึกษาวาเทคนิคดานวัจนภาษาและอวัจน
ภาษาถูกใชเพื่อปลดปลอยหรือกดข่ีผูหญิงในภาพยนตรนี้อยางไร 3) เนนความสําคัญของทฤษฎีท่ีใช
ในการวิเคราะหวาทกรรมส่ือวาภาพยนตรเร่ืองหนึ่งสามารถใสกรอบความรูสึกสัมผัสของผูชมได
อยางไร 

งานคนควาฉบับนี้ศึกษาภาพยนตรเร่ือง ชิคาโก (2002) โดยวิเคราะหผานรูปแบบของวาท
กรรมภาพยนตร และมุงเนนท่ีการใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาในการแสดงใหเห็นถึงการ
ปลดปลอยและการกดข่ีผูหญิงเปนสวนใหญ ภาพยนตรเร่ืองนี้ถูกวิเคราะหออกเปนสองสวน สวน
แรกมุงศึกษาถึงวิธีการนําเสนอความปรารถนาของตัวละครหญิงในเร่ือง และในสวนท่ีสอง ศึกษา
ถึงการนําเสนอตัวละครหญิงท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตัดสินใจดวยตนเอง ความเช่ือถือตนเอง และอํานาจ
ของตัวละครหญิงดังกลาว 

ผลจากการศึกษาพบวาภาพยนตรเร่ือง ชิคาโก  (2002) นําเสนอการปลดปลอยและการกดข่ี
ผูหญิงในหลายระดับท่ีแตกตางกัน ในระดับผิวเผิน การปลดปลอยของตัวละครหญิงถูกทําใหเห็น
อยางชัดเจนผานท้ังทางภาษาอักษร เชน โครงเร่ือง เนื้อเพลง และการรําพันกับตัวเอง และภาษาภาพ
ท่ีมีการใชสัญลักษณตางๆทําใหผูชมรูสึกถึงการปลดปลอยเม่ือชมในระดับผิวเผิน แตทวา เม่ือ
กลาวถึงภาพลักษณท่ีตรงกันขาม นั่นคือการกดข่ีผูหญิงไดแฝงอยูในภาพยนตรท้ังภาษาอักษรและ
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ภาษาภาพในระดับท่ีลึกกวา โดยทางภาษาอักษร การกดข่ีถูกสรางข้ึนผานทางเร่ืองราวในภาพยนตร 
เนื้อเพลง และบทพูด อีกท้ังในภาษาภาพพบวาตัวละครหลักท่ีเปนหญิงถูกกดข่ีโดยการใช ภาพการ
แสดงออกถึงจิตใจสวนลึกของตัวละคร การใชพื้นท่ี และ การจองมองของผูชาย  

งานวิจัยนี้นี้แสดงใหเห็นวาภาพยนตรเร่ือง ชิคาโก (2002) ถูกสรางข้ึนภายใตอิทธิพลชาย
เปนใหญ ถึงแมวาตัวละครหญิงในภาพยนตรเร่ืองนี้ดูเหมือนจะไดรับการปลดปลอย แตพวกหลอน
ยังคงถูกนําเสนอใหเปนรองตอผูชายเม่ือผานการตีความในระดับท่ีลุมลึกข้ึน เฉกเชนภาพยนตร  
ฮอลลีวูดท้ังหลายท่ีการนําเสนอความเปนสตรียังคงอยูภายใตการครอบงําจากผูสรางซ่ึงเปนชาย 
ดังนั้นการรูเทาทันวาภาพยนตรเปนชองทางหนึ่งท่ีสามารถถายทอดความเช่ือ ทัศนคติ และรสนิยม
ของผูผลิตเองไปสูการสรางสังคมไดจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญ เนื่องจากเปนการนําเสนอผานทางการ
มองเห็น ภาพยนตรจึงมีอิทธิพลอยางมากตอสังคมและยังสามารถแพรกระจายออกไปไดอยาง
กวางขวาง  
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study are: 1) to observe the construction of female 
liberation and oppression in the film Chicago (2002); 2) to study how mechanisms of 
verbal and non-verbal language are used to liberate or oppress women in the film; and 
3) to highlight the significance of theories used in media discourse analysis by 
studying how a film can frame audiences’ perceptions. 

This research investigates the film Chicago (2002) as a discourse and focuses 
mainly on the use of verbal and non-verbal language in representing the liberation and 
oppression of women. The film is analyzed in two parts. The first part focuses on how 
the film portrays female characters’ desires. For the second part, the portrayal of the 
female characters is examined in relation to their self-determination, self-reliance and 
power. 

The results of the investigation are that in Chicago (2002), the notions of 
female liberation and oppression are portrayed at several different levels. At the 
surface level, the liberation of the female characters is obvious. Female characters 
achieve their liberations in a basic sense through both verbal and visual techniques. 
Verbally the plot, lyrics and monologues are used as practical tools to portray 
women’s liberation. Visually, the use of signs makes the film viewer perceive the 
liberation of those women at a glance. Nevertheless, the opposite image, which is that 
of female oppression, is hidden in the film in deeper verbal and optical senses. In a 
verbal sense, some oppressive points materialize through the film story, lyrics, and 
dialogues. In a visual sense, the principal female characters are also oppressed 
through the uses of expressionism, spaces, and the “male gaze”.   
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This research demonstrates that the film Chicago (2002) was created under 
patriarchal dominance. Although the principal females in this film are likely to 
achieve their liberation, they are portrayed as subordinate to men at a deeper 
interpretative level. Like many Hollywood films, the portrayal of femininity is 
dictated under a patriarchal shade. Thus, it is important for film watchers to have 
awareness that the film is a kind of social fabrication based on the filmmakers’ 
beliefs, attitudes and values. Since it is based on visual representations, it has a 
powerful impact on society and has a wide circulation. 
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