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บทคดัย่อ 

 งานวจิยัช้ินน้ีศึกษาการน าเสนอภาพลกัษณ์ของสตรีชาวเหนือในภาพยนตร์ไทยจากสองยคุ 
จ านวน 4 เร่ือง ภาพยนตร์คดัสรรจากยคุเก่าไดแ้ก่ เสียงซึงท่ีสันทราย (2523) กบั สันก าแพง (2524) 
และภาพยนตร์คดัสรรจากยคุใหม่ ไดแ้ก่ เพ่ือนสนิท (2548) กบั โฮม:ความรัก ความสุข ความทรงจ า 
(2555) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาภาพลกัษณ์ของตวัละครท่ีน าเสนอบทบาทของสตรีชาวเหนือ
ในภาพยนตร์จากทั้งสองยคุ ซ่ึงพิจารณาจากการวางลกัษณะของตวัละคร บทบาทและสถานภาพท่ีมี
ผลมาจากการพฒันาดา้นสังคม พฤติกรรมท่ีเก่ียววฒันธรรมและศีลธรรม ตลอดจนความสัมพนัธ์เชิง
อ านาจกบัเพศชายโดยเฉพาะผูท่ี้มาจากภาคกลางของประเทศไทย 2) อธิบายการเปล่ียนแปลงหรือ
พฒันาการดา้นการน าเสนอภาพลกัษณ์ของตวัละครท่ีเป็นสตรีชาวเหนือในภาพยนตร์คดัสรรจากสอง
ยคุ 

 จากการศึกษาพบวา่ ภาพยนตร์คดัสรรจากยคุเก่าเนน้การน าเสนอภาพลกัษณ์ดา้นความงามของ
สตรีชาวเหนือ และน าเสนอเร่ืองการคา้ประเวณีของสตรีชาวเหนือ มากกวา่ภาพยนตร์ยุคใหม่  
นอกจากน้ีภาพมายาคติของการเป็นลูกสาวท่ีวา่นอนสอนง่าย หรือ ภรรยาท่ีมีความรับผิดชอบและอ่อน
นอ้มส่วนใหญ่ถูกน าเสนอในภาพยนตร์จากยคุเก่า ขณะท่ีภาพยนตร์ยคุใหม่น าเสนอภาพลกัษณ์ของ
ผูห้ญิงท่ีมัน่ใจ เขม้แขง็เป็นตวัของตวัเอง และพึ่งตวัเองไดใ้นแง่เศรษฐกิจ นอกจากน้ีการเหมารวม
ภาพลกัษณ์ดา้นลบปรากฏอยูม่ากในภาพยนตร์จากยคุเก่า  แต่ในภาพยนตร์ยคุใหม่มีความพยายามอยู่
บา้งท่ีจะแยง้การเหมารวมภาพลกัษณ์ดา้นลบเหล่าน้ี ดา้นบทบาทและสถานภาพของสตรีชาวเหนือจาก
การศึกษาพบวา่ สตรีชาวเหนือในภาพยนตร์ยคุเก่าถูกจ ากดับทบาทใหอ้ยูภ่ายในครอบครัว ส่วนใหญ่
สตรีเหล่าน้ีไม่มีงานท าจึงตอ้งพึ่งพาผูช้ายในการอุปถมัภค์  ้าชูทางการเงิน เม่ือสตรีสาวชาวเหนือออก
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จากครอบครัวก็มกัจะถูกน าเสนอวา่เขา้ไปพวัพนักบัการคา้ประเวณี  ในขณะท่ีภาพยนตร์ยคุใหม่
น าเสนอภาพลกัษณ์ของสตรีชาวเหนือท่ีมีความสามารถในการหาเล้ียงชีพหรือมีโอกาสทางการศึกษา   
ส าหรับในดา้นความสัมพนัธ์เชิงอ านาจกบัผูช้ายพบวา่สตรีชาวเหนือในภาพยนตร์ยคุเก่ามีสถานะเป็น
รองผูช้ายโดยเฉพาะผูช้ายจากกรุงเทพ แต่ในภาพยนตร์ยคุใหม่บางเร่ืองมีการน าเสนอภาพลกัษณ์สตรี
ชาวเหนือบางรายวา่มีความสามารถมากกวา่และฉลาดกวา่ผูช้าย การน าเสนอภาพลกัษณ์สตรีในแง่
บวกมากข้ึนเช่นน้ีอาจวิเคราะห์ไดว้า่เป็นผลสืบเน่ืองมากจากการเคล่ือนไหวทางดา้นสิทธิสตรีท่ีมีต่อ
การน าเสนอภาพแทนสตรีในภาพยนตร์และส่ืออ่ืนๆ อยา่งไรก็ตามภาพยนตร์ยคุใหม่ก็ยงัมีการ
น าเสนอภาพลกัษณ์สตรีชาวเหนือวา่เป็นรองผูช้ายหรือตอ้งพึ่งผูช้ายอยู ่ ผลการคน้พบน้ีแสดงใหเ้ห็น
วา่แมส้ังคมไทยปัจจุบนัจะไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดแบบสตรีนิยม ปัญหาเร่ืองความไม่เท่าเทียมกนั
ทางเพศก็ยงัเป็นปัญหาส าคญัท่ีตอ้งการการแกไ้ข    
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ABSTRACT 

 This study examines the portrayal of Northern Thai women in four selected Thai 

films from two periods of production. The selected films from the older period are 

Siang Sueng Tee Sunsai (1980) and Sankampang (1981), and the newer films are Puen 

Sanit (2005) and Home: Love, Happiness and Memories (2012). The first objective of 

this study is to explore the images of the leading female characters from the selected 

films in various aspects, such as characterization, social roles and status associated with 

social development, cultural and moral behaviors as well as relations of power with 

men, especially those from Central Thailand. The second objective is to find out if there 

are changes or improvement of Northern Thai women’s images as seen in the selected 

films. 

 The study reveals that the physical beauty of Northern Thai women is 

emphasized more often in the old period films than in the newer ones. The old films 

also tend to focus more on Northern women’s involvement in the sex industry.  

Additionally, ideal images of Northern women as obedient daughter s or responsible 

and submissive wives often appear in older films, whereas newer films place more 

emphasis on women’s confidence, autonomy and economic independence. Furthermore, 

in the older films negative stereotypes of Northern Thai women are common while 

newer films reveal some attempts to challenge those stereotypes. As for women’s roles 

and status, Northern women in older films tend to be confined to the domestic sphere 

and most of them have no job, so they have to rely on men for financial support. Once 
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leaving the domestic sphere, young Northern women are often depicted as involving in 

the sex trade. However, in the newer films, Northern women are shown as capable of 

earning their own salary or having more opportunities in education.  Regarding male-

female power relations, Northern women in older films are portrayed as subordinate to 

men, especially those from Central Thailand.  In the newer films, however, there are 

some Northern women who are depicted as possessing superior ability and intelligence 

to their male counterparts. This more positive characterization of Northern Thai women 

could be seen as reflecting the impact of feminist movements on the representations of 

women in contemporary Thai films and other forms of media. Nonetheless, newer films 

also include Northern women who appear inferior to or dependent on men. This 

suggests that, despite the influence of feminist thoughts in modern Thailand, gender 

inequality is still a problematic issue that needs to be addressed in Thai society 

nowadays.  

 


