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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์การใช้ภาษาการเมืองของตัวละครหลักใน
ภาพยนตร์เร่ืองแบลค็ฮอว์คดาวน์ ในการศึกษาน้ีใชท้ฤษฎีการวิเคราะห์วาทกรรมการเมือง โดยเน้นท่ี
กลวิธีทางภาษาของ Paul Chilton และลกัษณะเฉพาะภาษาทางการเมืองของ Tuen A. Van Dijk 
เป็นหลกั ลกัษณะการใชภ้าษานั้นแสดงให้เห็นถึงการกดข่ีท่ีเกิดข้ึนในความสัมพนัธ์แบบไม่เท่าเทียม
กนัของกลุ่มตวัแสดงหลกั คือกลุ่มทหารอเมริกนัและตวัละครหลกัชาวโซมาเลีย  

งานวิจยัน้ีแสดงให้เห็นวา่ภาษาการเมืองนั้นเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีกลุ่มบุคคลท่ีมีอ านาจใชเ้พื่อ
แสดงความมีอ านาจเหนือกวา่ ทั้งน้ีจะเห็นไดจ้ากการท่ีผูน้ าของทหารอเมริกนั กลุ่มทหารอเมริกนั และ
กลุ่มลูกนอ้งของไอดิดท่ีเป็นผูน้ าเผด็จการของโซมาเลียมกัจะแฝงถอ้ยค าอนัส่ือใหเ้ห็นถึงอ านาจ    และ
อิทธิพลของตนเองผา่นบทสนทนาในภาพยนตร์       

ผลจากการวิเคราะห์พบวา่ มีการใชก้ลวิธีของภาษาการเมืองในภาพยนตร์เร่ืองน้ีอยา่งชดัเจน 
โดยกลวิธีท่ีมีการใช้มากท่ีสุด  4 อันดับแรก คือ syntax, rhetoric, coercion และ  presumption 

ลกัษณะต่างๆ ของภาษาการเมืองดงักล่าวมกัจะถูกใช้โดยผูท่ี้มีอิทธิพลเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการใช้
อ านาจบงัคบัหรือควบคุมกลุ่มคนท่ีดอ้ยกวา่ แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์แบบไม่เท่าเทียมกนัซ่ึงเป็น
แนวคิดหลกัของการครองความเป็นใหญ่ ลกัษณะของภาษาการเมืองในภาพยนตร์น้ีจะแสดงใหเ้ห็นถึง
การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย  การโนม้น้าว ชกัจูง หรือกระตุน้เพื่อให้ไดส่ิ้งท่ีฝ่ายตนตอ้งการ การใชอ้  านาจเชิง
บงัคบั  และดูถูกฝ่ายอ่ืนโดยประมาณเอาวา่ไม่มีความสามารถและดอ้ยกวา่ตน ส่ิงเหล่าน้ีจะเห็นไดจ้าก
แนวคิดและบทสนทนาของทหารอเมริกนัเป็นส่วนใหญ่ 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to analyze how the political language is used in the 

movie Black Hawk Down.  Political discourse analysis theory (PDA) is employed in this 

study, emphasizing on Paul Chilton’s strategies of language and Tuen A. Van Dijk's 

language characteristics of political language. The language displays the ideology of binary 

relations between the two major groups of actors, the American soldiers and the Somalis.  

The study has shown that political language is the main tool employed by the 

groups of people who have greater power to expose their idea of superiority and 

hegemony over the inferiors. These are evident among the leaders of the American 

troop, the American soldiers themselves and the followers of Aidid, the tyrant Somali 

leader whose conversations expose the idea of power and superiority through their 

conversations in the movie. 

The analysis has shown that political language is obviously used throughout the 

movie. The four strategies that have been employed most are syntax, rhetoric, coercion 

and presumption, respectively. These are practiced by the superior to force or control 

the inferior indicating the binary relationships and hegemony. The political language in 

this movie is used to segregate, to persuade, to influence, to urge in order to get what 

one wants, to enforce and to insult the others based on the presumption that they are 

incapable and inferior. All of these are clearly seen mostly from the American soldier’s 

perception and conversations.   

 


