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ABSTRACT 

 

 This independent study aims to explore the film Avatar through ecofeminist 

perspective, to investigate the concepts of patriarchy, mechanism and anthropocentrism 

as depicted in the film, and to demonstrate the depiction of the film as a portrayal of 

humans living in harmony with nature. 

 From the analysis, the movie has shown that the concept of patriarchy, 

mechanism and anthropocentrism, which are the major trends of human society, have 

affected modern humans’ views and actions towards nature and other people. These 

trends have resulted in a movement toward exploitative development, a severe 

destruction of living nature, and the oppression of women, people of different races, 

and other living beings. However, the movie has also shown that the philosophy of 

great ecological awareness is the means to solve the problems. Discarding the current 

mechanistic, androcentric, and anthropocentric worldviews, which are the root causes 

of the problems, and shifting to a more spiritual and eco-centric approach are proposed 

as effective solutions. Acknowledging the sacredness of living nature, understanding 

the interrelationship between nature and all living beings, and recognizing 
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a relationship of equality in terms of the intrinsic value of every living thing are 

presented as the suggested model for living in harmony with nature and with other 

fellow human beings in establishing peace in the world.  

 Avatar movie can raise an ecological awareness in the viewers. It shows that 

when people exploit and take advantage of nature, problems and disasters would 

certainly arise. Therefore, all earth dwellers should be responsible for the welfare of 

the Earth. People should value life of nature as one of their own, for the wellness of 

nature also means the well-being of everyone. 
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อาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าแบบอสิระ           รองศาสตราจารยสุ์ภาณี   จนัทร์ค าอา้ย   
 

บทคัดย่อ 
 

 งานศึกษาคน้ควา้แบบอิสระช้ินน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์ภาพยนตร์เร่ืองอวตารผา่นมุมมอง
สตรีนิยมเชิงนิเวศน์  ศึกษามุมมองเก่ียวกบัปิตาธิปไตย จกัรกลนิยม และแนวคิดมานุษยประมาณนิยม 
และน าเสนอ แนวทางท่ีมนุษยส์ามารถอยูร่่วมกบัธรรมชาติอยา่งสันติสุขจากเน้ือหาของภาพยนตร์เร่ืองน้ี    
 ผลจากการวเิคราะห์พบวา่ ภาพยนตร์เร่ืองน้ีแสดงให้เห็นวา่แนวคิด ปิตาธิปไตย จกัรกลนิยม 
และมานุษยประมาณนิยม ซ่ึงเป็นค่านิยมกระแสหลกัมีผลกระทบต่อมุมมองและการกระท าท่ีคน 
ยคุใหม่มีต่อผูค้นและธรรมชาติ ค่านิยมเหล่าน้ีท าให้เกิดการสนบัสนุนหลกัการพฒันาท่ีเนน้การ
แสวงหาผลประโยชน์หากแต่บ่อนท าลายชีวติในธรรมชาติ รวมทั้งการกดข่ีเพศหญิง คนต่างเผา่พนัธ์ุ 
และส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ แต่อยา่งไรก็ตาม ภาพยนตร์เร่ืองน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ ปรัชญาแห่งการมีจิตส านึกทาง
นิเวศน์วทิยาคือหนทางแห่งการแกปั้ญหาทั้งมวลการเปล่ียนจากแนวคิดกระแสหลกัจกัรกลนิยม 
ปิตาธิปไตย และมานุษยประมาณนิยม  อนัเป็นสาเหตุหลกัของปัญหาดงักล่าว ไปสู่มุมมองใหม่ท่ี
เนน้จิตวิญญาณและมีธรรมชาติเป็นศูนยก์ลาง คือวธีิการแกปั้ญหาท่ีทรงประสิทธิภาพ การยอมรับใน
ความศกัด์ิสิทธ์ิของธรรมชาติ การเขา้ใจถึงความเช่ือมโยงกนัอยา่งลึกซ้ึงระหวา่งธรรมชาติและ 
ทุกสรรพส่ิง และการประจกัษถึ์งคุณค่าภายในท่ีเท่าเทียมกนัของทุกชีวติ ถูกน าเสนอใหเ้ป็นแนวทาง
เพื่อการอยูร่่วมกบัธรรมชาติอยา่งกลมกลืนเพื่อการอยูร่่วมกนัในสังคมโลกอยา่งสันติสุข 
 อวตารนบัไดว้า่ภาพยนตร์ท่ีสามารถสร้างจิตส านึกทางธรรมชาติใหแ้ก่ผูช้ม เป็นผลงานท่ี
แสดงใหเ้ห็นวา่การท่ีผูค้นเอารัดเอาเปรียบและแสวงหาผลประโยชน์จากธรรมชาติ ยอ่มก่อใหเ้กิด
ปัญหาและความหายนะเพราะฉะนั้น  มนุษยโ์ลกควรจะแสดงความรับผดิชอบในสวสัดิภาพของ 
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โลก ผูค้นควรใหคุ้ณค่าแก่ชีวิตของธรรมชาติเฉกเช่นเดียวกบัชีวติของตนเอง ทั้งน้ีเพราะความเป็น
ปกติสุขของธรรมชาตินั้นหมายถึงความผาสุกของทุกชีวติในโลกเช่นกนั 


