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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to explore and analyze the differences in terms of 

struggles, resistance and freedom of the main female characters between Volker 

Schlondorff’s film adaptation The Handmaid’s Tale and the novel The Handmaid’s 

Tale by Margaret Atwood, using the concepts of Liberal Feminism, Women and 

Catholicism, Deconstruction, and Mise-en-scene. 

From the results of the study, it can be concluded that the storylines between 

the film adaptation and the novel are similar where female characters all encounter 

religious, political objectification and each one of them has their ways of shutting it 

out, whereas certain plot developments and the endings are different between the two 

media due to the degree of how the main female characters express their struggles, 

resistance, and freedom. Liberal Feminism and Women and Catholicism are used to 

investigate, both in the film and the novel, the storylines, the characters, the actions, 

and the dialogues, and elaborate the according situation of women to create a clearer 

understanding of how the main female characters are oppressed. Deconstructionism 

helps explore the possible hidden meanings of each main character and their actions 

and how they can be interpreted as defiance or resistance, while mise-en-scene deals 

with the visual elements of the film which help to indicate the changes the film makes 

on the story, such as the point of view and the relationships between characters, and 

thus have impacts on the main female characters and the final outcome. 



 

e 

This study will help to strengthen and create more awareness on women’s 

issues and rights reflected in both the film adaptation and the novel, especially those 

concerning personal decisions and women’s right to reproductivity. 
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บทคดัย่อ 
 

งานวิจยัช้ินน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างในแง่การต่อสู้
ด้ินรน การต่อตา้น และ อิสรภาพของตวัละครหลกัเพศหญิง ในการดดัแปลงเป็นภาพยนตร์ของ The 
Handmaid’s Tale โดย Volker Schlondorff   และนวนิยายเร่ือง เดอะ แฮนด์เมดส์ เทล โดย Margaret 
Atwood   โดยวิเคราะห์ผ่านแนวความคิดของ ลทัธิสตรีนิยมสายเสรีนิยม   ผูห้ญิงกบัศาสนาคริสต์
นิกายโรมนัคาทอลิก   ทฤษฎีร้ือสร้าง   และการจดัฉาก 

ผลวเิคราะห์พบวา่เน้ือเร่ืองของภาพยนตร์ดดัแปลงและนวนิยายนั้นคลา้ยคลึงกนั เน่ืองจาก
ตวัละครหลกัหญิงทั้งหมดถูกกดข่ีจากอ านาจศาสนาและการเมือง และแต่ละคนต่างก็มีวิธีปิดกั้น
ความรู้สึกต่างกันไป   แต่การด าเนินเร่ืองบางส่วนและตอนจบของเร่ืองนั้ นต่างกัน เพราะการ
แสดงออกของการด้ินรน การต่อตา้น และการได้อิสรภาพของตวัละครหลกัเพศหญิงแต่ละคนมี
ความชดัเจนและรุนแรงไม่เท่ากนั   โดย ลทัธิสตรีนิยมสายเสรีนิยม   และผูห้ญิงกบัศาสนาคริสต์
นิกายโรมนัคาทอลิก   ใชว้ิเคราะห์การด าเนินเร่ือง ตวัละคร การกระท า และบทสนทนา และน ามา
อภิปรายสถานการณ์โดยรวมของผูห้ญิงเพื่อให้สามารถเขา้ใจไดช้ดัเจนข้ึนวา่ตวัละครหลกัหญิงนั้น
ถูกกดข่ีอย่างไร   ทฤษฎีร้ือสร้างใชช่้วยในการส ารวจหาความหมายแฝงท่ีอาจมีอยูใ่นตวัละครและ
การกระท าของตวัละครเหล่านั้น และวิเคราะห์วา่สามารถตีความให้เป็นการขดัขืนหรือการต่อตา้น
ไดอ้ยา่งไร   และการจดัฉาก ช่วยเร่ืองการท าความเขา้ใจองคป์ระกอบของภาพท่ีเห็นในภาพยนตร์ท่ี
สร้างความต่างทั้งในดา้นมุมมองของตวัละคร และความสัมพนัธ์ของตวัละคร ซ่ึงส่งผลกระทบกบั
ตวัละครหลกัเพศหญิงและผลลพัธ์ในทา้ยสุดของเร่ือง 
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งานวิจยัน้ีจะช่วยให้ผูอ่้านไดรั้บรู้และตระหนกัถึงประเด็นปัญหาและสิทธิของสตรีมากข้ึน 
อย่างท่ีภาพยนตร์และนิยายสะท้อนให้เห็น   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นสิทธิส่วนตัวในการ
ตดัสินใจเลือก และสิทธิในระบบสืบพนัธ์ุของเพศหญิง 
 
 
 
 


