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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การน าเสนอเน้ือหาภาพยนตร์เอวี
(AV)ของประเทศญ่ีปุ่นท่ีส่งผลให้เกิดความนิยมในประเทศไทยโดยอาศยัวตัถุประสงค์หลกัใน
การศึกษา ทฤษฎีเก่ียวกับ “ภาพสะทอ้นในส่ือ”  แนวคิดเก่ียวกับ “การผลิตภาพยนตร์”  แนวคิด
เก่ียวกบั “ภาพยนตร์ลามก”   ทฤษฎีเก่ียวกบั “มายาคติ”   แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมประชานิยม 
(Popular Culture) โดยผลงานช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพวิเคราะห์เน้ือหาของภาพยนตร์เอวีของ
ประเทศญ่ีปุ่น โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือ การวเิคราะห์แบบ Content analysis จากการชม
ภาพยนตร์เพื่อคน้หาขอ้คน้พบจากการชมภาพยนตร์ดงักล่าว ผลการวิเคราะห์เน้ือหาจากภาพยนตร์
เอวี(AV) ของประเทศญ่ีปุ่นท่ีไดรั้บรางวลั AV Open Award  ในสาขาต่างๆตั้งแต่ปี 2014 ถึงปี 2017 
โดยเลือกภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาและรูปแบบแตกต่างกนัทั้งหมด 10 เร่ืองซ่ึงมีความแตกต่างกันท่ี
รางวลั เน้ือหาและบริษทัผูผ้ลิต โดยน าเสนอผลการวิจยัแบบวิเคราะห์พรรณนา ผูว้ิจยัได้ท าการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากภาพยนตร์เอวี (AV)  ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับการมี
เพศสัมพนัธ์โดยวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล 

 จากการวเิคราะห์ภาพยนตร์ถึงกระบวนการน าเสนอเน้ือหาจากการชมภาพยนตร์เอ
วขีองประเทศญ่ีปุ่นท่ีไดรั้บความนิยมในประเทศไทย นั้นเพราะวงการ AV มีนกัแสดงรูปร่างหนา้ตา
เป็นท่ีช่ืนชอบของคนไทย มีเร่ืองราว มีหลายแนว ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีวงการหนงั AV ญ่ีปุ่น มีการสร้าง
พล็อตเร่ือง ท่ีมาท่ีไป ท าให้ผู ้ชมสนใจดูหนังเอวีตั้ งแต่ต้นเร่ืองจนจบเพิ่มมากข้ึน และมีการ
แลกเปล่ียนทศันคติกันในกลุ่มเฉพาะของผูท่ี้ช่ืนชอบทั้งตวัดารานักแสดงและพล็อตเร่ืองใหม่ๆ 
เพราะเน้ือเร่ืองมีความน่าสนใจเน่ืองจากอิงมาจากเร่ืองจริง หรือเป็นการแต่งเร่ืองข้ึนซ่ึงสามารถเร้า
อารมณ์คนดูใหเ้พิ่มข้ึนไดอ้ยา่งมาก 
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อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ปัจจยัการก่อให้เกิดความส าเร็จของภาพยนตร์เอวีของ
ประเทศญ่ีปุ่นและสามารถโด่งดงัขา้มชาติมายงัประเทศไทยไดเ้พราะ อุตสาหกรรม AV ญ่ีปุ่น เขา้ใจ
เบ้ืองลึกและศิลปะการมีเซ็กของมนุษย ์และอุตสาหกรรมหนงั AV จะ “ไม่มีทางเลือนหาย” เพราะ
โลกเราไม่สามารถขาดการมีเพศสัมพนัธ์ได ้นั้นแสดงวา่หนงัโป๊ โดยเฉพาะหนงั AV ของญ่ีปุ่นจะ
อยูใ่ห้ความบนัเทิงคู่กบัคนไทยไปอีกนานท่ีหนงัโป๊ญ่ีปุ่นมีเสน่ห์และไดรั้บความนิยมเหนือหนงัโป๊

ประกอบการจดัแสง ทางตะวนัตก เพราะมีขายสตอร่ี มีความน่ารัก สวยงามทั้งการถ่ายและองค์
หลายคนดูหนงั AV แบบเอาจริงเอาจงั แต่ก็มีหลายคนดูเป็นความบนัเทิง ต่างกบัหนงัโป๊ตะวนัตกท่ี
ดูไม่ค่อยน่าดึงดูดเท่า ภาพยนตร์ AV ของฝ่ังประเทศญ่ีปุ่น 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสําคญัของปัญหา 

 ปัจจุบนัเราปฏิเสธไม่ไดเ้ลยว่าเราก าลงอยู่ในสังคท่ีมนุษยมี์ความซับซ้อนและเปล่ียน 
แปลงตลอดเวลาอีกทั้งประชากรโลกก็เพิ่มข้ึนเร่ือยๆขอ้มูลข่าวสารจึงเป็นปัจจยัส าคญัและเป็นทุน
ทางสงัคมท่ียิง่ใหญ่อีกปัจจยัหน่ึงผูใ้ดมีขอ้มูลมากและมีทกัษะในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพยอ่มได้
ประโยชน์และอาจได้เปรียบเหนือผูอ่ื้นตามท่ีสตีเฟน เลวี (2010) ผูแ้ต่งหนังสือเร่ืองHackers : 
Heroes of the Computer Revolution ไดก้ล่าวถึง มาร์ก เอลเลียต ซักเคอร์เบิร์ก ผูก่้อตั้ง Facebook ถือ
เป็นผูท่ี้ใชB้igDataในการตอบโจทยเ์ร่ืองการสร้างสังคมท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารและใหข้อ้มูลอยา่ง
มหาศาลในการพฒันา 

 Facebookทั้งน้ีเพราะสามารถสร้างเคร่ืองมือเพื่อประมวลขอ้มูลและบริหารจดัการขอ้มูล
ไดก่้อนดงันั้นส่ือจึงมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมากทั้งในเชิงสร้างสรรค์และ
ท าลายโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลกระทบเชิงลบท่ีส่งผลต่อความคิดจิตใจพฤติกรรมทางภาษาวฒันธรรม
สังคมเศรษฐกิจและการเมืองฯลฯเข็มพร วิรุณราพนัธ์ (2553) วิโรจน์ อารียก์ุล(2554)ไดก้ล่าวไว้
ตรงกนัว่าส่ือเปรียบเสมือน“ครู”หรือตน้แบบท่ีช่วยถ่ายทอดความคิดความเขา้ใจค่านิยมทศันคติ 
ฯลฯผ่านกระบวนการและรูปแบบต่างๆซ่ึงเป็นการบ่มเพาะปลูกฝังค่านิยมและความเช่ือต่างๆอยู่
ตลอดเวลาซ่ึงไม่มีผู ้ใดในยุคน้ีจะปฏิเสธส่ือไดด้งันั้นการถ่ายทอดขอ้มูลต่างๆของส่ือท่ีด าเนินอยู่
อย่างต่อเน่ืองในขณะน้ีและมีระดบัความเขม้ขน้ข้ึนเร่ือยๆและไดส่้งผลต่อการปลูกฝังทศันคติและ
ค่านิยมต่างๆโดยไม่รู้ตวั  

 แต่ในยคุปัจจุบนัส่ือท่ีเปรียบเสมือนครูนั้นกลบัมีความหลากหลายจนบางคร้ังกลายเป็น
ความรู้ท่ีมีทั้งเร่ืองดีและเร่ืองไม่ดีปะปนกนัมาจนท าให้เกิดขอ้สงสัยว่าส่ือบางส่ือควรมีอยู่หรือไม่ 
อยา่งเช่น ส่ือท่ีผูว้ิจยั ก าลงัท าการศึกษาในงานวิจยัน้ี นัน่กคื็อ “ภาพยนตร์ลามก” หรือท่ีคนส่วนใหญ่
เรียกวา่ “หนงัโป๊” 

 หนงัโป๊หรือภาพยนตร์ลามกในญ่ีปุ่นนั้นดูจะมีภาษีในเชิงอารมณ์อยา่งมากท่ีน่าจะตอ้ง
กล่าว ถึงคือหนงัโป๊ในญ่ีปุ่น ภาพยนตร์สีชมพู (ญ่ีปุ่น: ピンク映画 Pinku eiga) เป็นรูปแบบ
หน่ึงของ หนงัโป๊แบบฮาร์ดคอร์ (Hardcore Porn Movie) ของญ่ีปุ่นในช่วงแรก โดยมีลกัษณะท่ีโชว์

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Hackers:_Heroes_of_the_Computer_Revolution&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Hackers:_Heroes_of_the_Computer_Revolution&action=edit&redlink=1
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เฉพาะหน้าอกและก้น โดยจะไม่แสดงส่วนอวยัวะเพศและขนรอบอวยัวะเพศโดยภาพยนตร์ท่ี
ออกมาจะเป็นลกัษณะของ ภาพยนตร์ตน้ทุนต ่าและต่อมาเม่ือวิดีโอเร่ิมเป็นท่ีนิยมภาพยนตร์เอวีได้
ครอบครองตลาดแทนท่ีภาพยนตร์สีชมพใูนประเทศญ่ีปุ่นจ ากดัอายขุองผูช้มไวท่ี้18ปีเช่นกนัทั้งส่ือท่ี
เป็นภาพยนตร์ท่ีใช้คนแสดงหรืออนิเมะชั่นท่ีเป็นการ์ตูนกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่นไดจ้  ากดัส่ือ
เอาไวว้า่หากจะขายหนงัโป๊ไดอ้ยา่งถูกกฎหมายจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการเซ็นเซอร์หรือท าภาพโมเสกไว้
ดงันั้นหากหนังโป๊ท่ีไม่ไดผ้่านการเซ็นเซอร์ท่ีอวยัวะเพศของผูแ้สดงจะถือว่าเป็นหนังใตดิ้นหรือ
เรียกง่ายๆวา่หนงัเถ่ือนนัน่เอง 
 นางแบบท่ีแสดงหนังโป๊อาจเรียกไดอี้กอย่างหน่ึงว่านางเอกเอวีหรือนางแบบเอวี (เอวี
หรือAVในท่ีน้ี ยอ่มาจาก Adult Video ซ่ึงหมายถึงหนงัโป๊ หรือหนงัผูใ้หญ่ นัน่เอง) 

 ท าไมญ่ีปุ่นถึงเป็นประเทศอุตสาหกรรมหนังAVท าไมนางแบบวยัรุ่นถึงมีรูปโป๊เปลือย 
ออกมาแทบไม่เวน้แต่ละวนันั้นเพราะประเทศญ่ีปุ่นมีความอิสระทาง เพศมากกว่าเพราะประเทศ
ญ่ีปุ่นในปัจจุบนันั้นแทบไม่บอกตรงตวัว่าศาสนาไหนเป็นศาสนาประจ าชาติเลยคนญ่ีปุ่นบางคน
ควบสองศาสนาหรือไม่มีศาสนานบัถือดว้ยซ ้ าหรืออาจจะนบัถือศาสนา"วตัถุนิยม"ก็ไดแ้ต่อยา่งไรก็
ตามหนังโป๊นั้นมuวิวฒันาการมาจากอะไรหน่ึงในพยานหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีชัดเจนท่ี
บนัทึกข้ึนมาคร้ังแรกเก่ียวกบัเร่ืองโป๊ในวฒันธรรมตะวนัตกสามารถถูกคน้พบไดใ้นเพลงท่ีมีเน้ือ
ร้องท่ีแฝงดว้ยถอ้ยค าท่ีลามกอนาจาร(Salacioussong)ซ่ึงแสดงกนัในหมู่ของชนชาวกรีกโบ ราณใน
งานเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพDionysus(เทพแห่งสุราเมรัยและความบนัเทิง)ส่วนหลกัฐานท่ี
ไม่อาจปฏิเสธไดเ้ก่ียวกบัภาพเขียนท่ีเป็นภาพโป๊เปลือยในวฒันธรรมของชาวโรมนัไดถู้กคน้พบใน
เมืองPompeii,ซ่ึงผลงานดงักล่าวเป็นงานจิตรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักามวิสัยหรืออีโรติคท่ีมีอายอุยูใ่น
ราวคริสตศตวรรษท่ี1 ปกคลุมอยูบ่นฝาผนงัในอาคารต่างๆเพื่อเป็นการสกัการะบูชาต่อเทพ Bacchus
ภาพท่ีคน้พบส่วนใหญ่จะแสดงให้เห็นถึงงานปาร์ต้ีอนัสนุกสนานและมีการร่วมประเวณีกนัอย่าง
สับสนปนเป หรือท่ีเรียกกนัวา่ Bacchanalian Orgies 
 จากการศึกษาขา้งตน้ไม่น่าเช่ือวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนดูจะเป็นกศุโลบายใหค้นเขา้ใจเร่ืองของเน้ือ
หนงัมงัสาหรืออีกนยัหน่ึงอาจจะกล่าวไดว้่าเป็นเร่ืองของศิลปะเม่ือโลกพฒันาส่ิงเหล่าน้ีถูกบิดเบือน
จนท าใหก้ลายเป็นส่ือลามกท่ีเรียกวา่ “ภาพยนตร์ลามก” หรือ “หนงัโป๊”   
 สมเกียรติตั้ งนโม(2553)ได้นิยามค าว่า“โป๊”(Pornography)ว่า“การน าเสนอเก่ียวกับ
พฤติกรรมท่ีเป็น ไปในลกัษณะกามวิสัย(Erotic)ในส่ือประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะในหนังสือ ส่ิงพิมพ ์
ภาพถ่าย ภาพเขียน รูปป้ัน ภาพยนตร์หรืออ่ืนๆถา้จะพูดให้ชดัก็คือส่ือเหล่าน้ีเป็นผลงานต่างๆ ท่ีท า
ข้ึนเพื่อวตัถุประสงค์ตอ้งการกระตุน้ให้เกิดความต่ืนตวัหรือความเร่าร้อนทางเพศนั่นเอง(Cause 
Sexual Excitement) 
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 หนังAVเป็นภาพยนตร์วิดีโอวีซีดีหรือดีวีดีท่ีเป็นเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองทางเพศสัมพนัธ์ 
โดยมีการแบ่งเรตหนงัออกเป็นทั้ง NC,R,X  

 โดยหนังNCและRนั้นจะมีเน้ือหาพล็อตเร่ืองท่ีเป็นเร่ืองเป็นราวบอกท่ีมาท่ีไปของตวั
ละครโดยแบ่งเน้ือหาออกคร่ึงนึงและอีกคร่ึงเป็นฉากทางเพศสัมพนัธ์หรือเลิฟซีนเพียงแต่เป็นเลิฟ
ซีนท่ีให้เห็นพอหวือหวาไม่ถึงกบั"สอดใส่"กนัจริงท าเพียงให้คนดูคิดดูเสมือนเท่านั้นซ่ึงพบไดใ้น
หนังฮอลลีวูด้ในปัจจุบนัท่ีแมแ้ต่ฉายข้ึนเป็นหนังโรงใหญ่ไดแ้ต่หนังเรตน้ีเร่ิมไม่ค่อยไดรั้บ ความ
นิยมแลว้เพราะเป็นการลงทุนท่ีสูงส้ินเปลืองโดยใช่เหตุหากไม่ใช่ผูก้  ากบัระดับออสการ์ลูกโลก
ทองค าหรือใจรักจริงๆไม่มีสปอนเซอร์ท่ีไหนใคร่จะลงทุนโลกของธุรกิจอยา่งไรก็ตอ้งการ" ก าไร" 
คืนโดยใชก้าร"ลงทุน"ใหน้อ้ยท่ีสุด  

 หนังเรตXจึงไดรั้บความนิยมท่ีสุดในวงการหนังAVญ่ีปุ่นดว้ยเน้ือหาของเรตXนั้นไม่
ตอ้งการพลอ็ตเร่ืองท่ีมาท่ีไปหรืออะไรท่ีเป็นเหตุเป็นผลทั้งส้ินเน้ือหาจากเร่ิมตน้ถึงจุดจบของมนัมี
เพียงแต่เร่ืองความสมัพนัธ์ทางเพศ                                                             

 วงการหนังเอวีนั้นคลา้ยวงการบนัเทิงไทยท่ีจะมีการจดัอนัดบัหนังเอวียอดเยี่ยม(ไม่ว่า
ดา้นคุณภาพการแสดงยอดขายหรือความสวยของนางเอก)นกัแสดงสาวเอวีจึงหวงัท่ีจะใหต้วัเองข้ึน
แท่นเป็นอนัดบัหน่ึงดว้ยนอกจากการเป็นท่ีหน่ึงแลว้จะช่วยกระตุน้ยอดขายหนงัท่ีเธอเล่นทั้งยงัเป็น
หนา้ตาเป็นไอ ดอลท่ีดงัมีเสน่ห์นอกจากนั้นถา้โชคดียงัสามารถต่อยอดเขา้วงการบนัเทิงไดอ้ยา่งเช่น
ซูฉีท่ีเคยเป็นดาราโป๊ก่อนจะพฒันากลายเป็นนักแสดงแถวหน้าของฮ่องกงเทียบชั้นดาราฮอลลีวูด้
การเป็นดาราเอวีในสังคมญ่ีปุ่นนั้นกลายเป็นเร่ืองธรรมดาไปเสียแล้วเด็กสาวบาง คนท่ียงัเรียน
หนังสือหากติดท็อปดาราเอวียอดนิยมเธอจะได้รับค าชมจากเพื่อนๆเป็นการใหญ่บางรายถึงขั้น
ลาออกมาเป็นเล่น หนงัอย่างเดียวรับทรัพยไ์ม่ตอ้งเรียนหนังสือเพราะถึงจบปริญญาตรีมาก็ตกงาน
เหมือนกนัออกมาท างานแบบน้ีเตม็ตวัสบายกว่ากนัเยอะเลยและเม่ือเห็น  เพื่อนไดดี้ก็ยอ่มท่ีจะสร้าง
เครือข่ายชกัน าเดก็สาวใหเ้ขา้สู่วงการน้ีอยา่งเตม็ใจโดยมีเมด็เงินมหาศาลเป็นค่าตอบแทน  

 ส่ิงท่ีพวกเธอต้องท าเพื่อกระตุ้นยอดขายนั้ นคล้ายงานโชว์พริตต้ีโดยมีสินค้าเป็น 
"ร่างกาย"นั้นเองโดยในย่านชอ้ปป่ิงญ่ีปุ่นนั้นจะมีโซนน่ิงท่ีขายของเก่ียวกบั"เซ็กซ์"โดยเฉพาะและ
ท่ีน่ีเป็น"พื้นท่ีโฆษณา"โดยเหล่านางเอกเอวีจะแต่งตวัชุดวาบหวิวออกมาพร้อมกบัให้เหล่า "ลูกคา้" 
ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก จากนั้นก็จะมีการแจกใบโฆษณาหนังท่ีเธอเล่นมาให้บรรดาลูกคา้ไดจ้  า
หนา้เธอไดแ้ละโปรโมทใหไ้ปซ้ือหนงัแผน่ของเธอโดยเหล่าผูช้มสามารถถ่ายรูปเธอไดแ้บบทุกซอก
ทุกมุม ชนิดว่าอยากถ่ายวิตถารแค่ไหนก็ไดต้ามใจ แต่รูปแบบหนงัเอวีนั้นไม่ใช่มีแต่พล็อตสมยอม
เพราะก็มีลูกคา้ท่ีอยากดูการ "ข่มขืน"โดยนกัแสดงท่ีไม่เตม็ใจการมองหานั้นกเ็หมือนแมวมองทัว่ไป
แต่มองหาเหยื่อท่ีมาคนเดียวหรือน้อยกว่า5คนจากนั้ นก็เข้าไปทาบทามไม่เช่นนั้ นก็อาจมีการ
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หลอกลวงและบางทีถา้ถูกใจแต่ไม่ยินยอมอาจมีรายการ "ฉุด" กนัไปเลยแน่นอนว่าแบบน้ีไม่ได้
ค่าตวัแน่นอนท่ีร้ายกวา่นั้นอาจมีการกกัขงัหน่วงเหน่ียวใชใ้ห้คุม้เม่ือหมด สภาพแลว้ ก็จดัการฆ่าปิด
ปากจึงมีค าเตือนในหมู่นกัท่องเท่ียวว่าหากไปเดินยา่นชอ้ปป้ิงญ่ีปุ่นนั้นหา้มเดินคนเดียวเด็ดขาด(แม้
สองสามคนก็ไม่ควรเพราะทีมงานอาจมาเป็นแก็งคค์วรเกาะกลุ่มใหญ่ราว5คนข้ึนไป) เพราะอาจ
โดนฉุดไป เล่น"หนงั"โดยไม่เตม็ใจสูญเสียทั้งตวัทั้งศกัด์ิศรีไม่ไดค่้าตอบแทน แมแ้ต่ผูช้าย เองก็อาจ
โดนฉุดไปเล่น "หนงัเกย"์   
 พลอ็ตแนวน้ีไดรั้บความนิยมมากเพราะผูแ้สดงนั้นมีความเป็นธรรมชาติไม่เสแสร้งแถม 
ยิง่ถา้เป็นการ"รุมโทรม"ยอดขายจะยิง่สูงบริษทัหนงัหลายแห่งใชใ้หผู้ก้  ากบัท าพลอ็ตเร่ืองสร้างเป็น 
แนวข่มขืนเพื่อเพิ่มยอดขาย         

 อุตสาหกรรมส่ือโป๊ยงัเจริญต่อไปในประเทศญ่ีปุ่นเป็นภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีเลยส าหรับ
ประเทศ ท่ีมีความเป็นวฒันธรรมสูงแต่กระนั้นเหตุใดรัฐบาลญ่ีปุ่นถึงไม่เอาจริงเอาจงักบัเร่ืองน้ีทั้งๆ
ท่ีมนั เป็นภาพลกัษณ์ท่ีท าลายประเทศแมแ้ต่ในกฎหมายญ่ีปุ่นยงับอกเองว่าส่ือโป๊นั้นเป็นส่ือผิด
กฎหมาย ทั้งน้ีเพราะมีอิทธิพลจากพวกมาเฟียยากูซ่าคอยคุมผลประโยชน์การคา้เน้ือสดตรงน้ีอยู่
เหล่านักการเมืองไม่กล้าเขา้ไปยุ่งเพราะวิธีตัดสินปัญหาของยากูซ่านั้ นตัดสินกันง่ายๆความมี
อิทธิพลมืดขนาดน้ีท าให้นกัการเมืองและผูกุ้มกฎหมายจ าเป็นตอ้งเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ฉะนั้นจึง
ไม่น่าแปลกใจว่าท าไมผูช้ายญ่ีปุ่นถึงวิตถารขนาดนั้นท าไมเขาถึงไดรั้งแกผูห้ญิงอย่างไม่มีความ
เมตตาเพราะในสาย- ตาของพวกเหล่าน้ีผูห้ญิงเตม็ใจเป็นของเล่นทางเพศสนองตณัหาใหน้ัน่เองและ
ดว้ยเดก็สาวกลบัอยากไปขดุทองในวงการน่ีเสียเองวงการหนงัเอวีจึงเติบโตอยา่งแขง็แกร่งดว้ยความ
เรืองอ านาจของ ระบบบริโภคนิยม 

 หนังโป๊ญ่ีปุ่นนั้ นถือเป็นภาพสะท้อนความเสรีในด้านความคิดอย่างเสรีซ่ึงถือเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีผูว้ิจยัศึกษาอย่างการส่ือสารเร่ืองราวของรสนิยมทางการใชชี้วิตอย่างส่ือภาพยนตร์
ลามกหรือหนงั(AV)ของประเทศญ่ีปุ่นท่ีถือว่ามีความหลากหลายทางวฒันธรรมและการน าเสนอท่ี
ส่งผลให้เกิดความนิยมแบบขา้มชาติเม่ือส่ือเป็นปัจจยัท่ีท าให้คนสามารถส่ือสารถึงกันอย่างไร้
พรมแดนงานวิจยัช้ินน้ีจึงน่าจะเป็นตวัเช่ือมโยงท่ีส่งผลให้เขา้ใจถึงความต่างทางวฒันธรรมรวมไป
ถึงกระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดความนิยมของหนงัเอวีญ่ีปุ่นวา่ปัจจยัใดและความต่างตรงจุดไหนท่ีส่งผล
ใหก้ารสร้างหนงัเอวีของประเทศญ่ีปุ่นกลายเป็นอุตสาหกรรมท่ีประสบ-ความส าเร็จระดบัโลก  

 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นวา่เร่ืองดงักล่าวถือเป็นองคค์วามรู้ท่่ีน่าสนใจในเร่ืองของกระบวนการ
ผลิตภาพยนตร์AVของญ่ีปุ่นท่ีอาจจะท าให้สามารถถอดกระบวนการผลิตภาพยนตร์ท่ีก่อให้เกิดค
สามส าเร็จแบบมหภาคยไ์ปทั่วโลกอีกทั้ งในปัจจุบันองค์ความรูเร่ืองดังกล่าวยงัไม่เคยได้ถูกจด
บนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรเน่ืองจากเร่ืองดงักล่าวถือเป็นเร่ืองท่ียงัไม่ค่อยมีใครกลา้น ามาเผยแพร่ซ่ึง
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ผูว้ิจยัเห็นว่าองคค์วามรู้ดงักล่าวป็นกระบวนการผลิตท่ีน่าสนใจแก่วงการนิเทศศาสตร์เพราะปัจจุบนั
อุตสหกรรมภาพยนตร์ไทยก าลงัอยู่ในช่วงถดถอยหากแต่การศึกษาดังกล่าวได้ขอ้คน้พบท่ีเป็น
กระบวนการผลิตก็อาจจะส่งเสริมและสนบัสนุนห้เกิดการผลิตภาพยนตร์ท่ีประสบความส าเร๋จในอ
นาคตได ้

 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1.เพื่อศึกษาวิเคราะห์กระบวนการน าเสนอเน้ือหาจากการชมภาพยนตร์เอวีของประเทศญ่ีปุ่นท่ี
ไดรั้บความนิยมในประเทศไทย 

2.เพื่อศึกษาว่าปัจจยัใดก่อให้เกิดความส าเร็จของภาพยนตร์เอวีของประเทศญ่ีปุ่นและสามารถ
โด่งดงัแบบขา้มชาติมายงัประเทศไทย 
 
1.3 นิยามศัพท์  

เน้ือเร่ือง หมายถึง บทบาทของนกัแสดงท่ีไดรั้บ สถานการณ์ การแสดง การส่ือสาร ท่ีส่งผล
ใหเ้กิดอารมณ์ร่วมของภาพยนตร์ AV 

ปัจจยัความส าเร็จหมายถึงความนิยมท่ีเกิดจากการไดรั้บรางวลัยอดขายและการดาวน์ 
โหลดภาพยนตร์เอวี 

ภาพยนตร์เอวี หมายถึง (AV – Adult Video) หรือภาพยนตร์ผูใ้หญ่ท่ีสร้างข้ึนในประเทศ
ญ่ีปุ่น  
 
1.4 ขอบเขตของการวจิัย 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีถือเป็นการศึกษาเร่ืองของกระบวนการ
น าเสนอภาพยนตร์AVของประเทศญ่ีปุ่นขอ้มูลบางประเภทอาจจะยากในการติดต่อผูว้ิจยัจึงขอใช ้
การท า Content Analysis เพื่อเป็นการวิเคราะห์การน าเสนอเน้ือหาและปัจจยัใดของภาพยนตร์ AV  
จากประเทศญ่ีปุ่นท่ีส่งผลใหเ้กิดความนิยมโดยเลือกชมภาพยนตร์ ทั้งหมด 10 เร่ือง 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

งานวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการคน้ควา้ขอ้มูลความรู้ในลกัษณะของนิเทศศาสตร์เชิงธุรกิจ 
โดยน าองคค์วามรู้จากสาขานิเทศศาสตร์การบริหารการส่ือมวลชนการผลิตรายการโทรทศัน์และ 
การส่ือสารองคก์รมาประกอบการอภิปรายปรากฏการณ์และสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวม 
ขอ้มูลของผูว้ิจยัโดยประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บไดแ้ก่ 
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 1.ท าให้เขา้ใจถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลก่อให้เกิดความนิยมของภาพยนตร์ AV ของประเทศ
ญ่ีปุ่น  
 2.ท าให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์จากผูผ้ลิตประเทศญ่ีปุ่นว่าปัจจยัใดส่งผลให้เกิดความนิยม
ของภาพยนตร์ AV ของประเทศญ่ีปุ่น 
 3.ท าให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์กบัวงการนิเทศศาสตร์ในเร่ืองของการสร้างภาพยนตร์ AV 
ของประเทศญ่ีปุ่นแบบใดจึงจะสามารถท าให้เกิดความน่าสนใจและดึงดูดใจกลุ่มผูช้มในประเทศ
ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 งานวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิเคราะห์การน าเสนอเน้ือหาและปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จ

ของภาพยนตร์เอวี (AV) ในประเทศญ่ีปุ่นท่ีส่งผลใหเ้กิดความนิยมในประเทศไทย 
 ผู ้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมแนวคิดทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องจาก

แหล่งขอ้มูลต่างๆ เพื่อใหเ้ช่ือมโยงสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการวิจยั อีกทั้งยงัน ามาใชเ้ป็นกรอบ
ความคิดส าหรับสร้างเคร่ืองมือวิจยัโดยจะน าเสนอ เรียงล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 2.1 ทฤษฎีเก่ียวกบั “ภาพสะทอ้นในส่ือ” 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบั “การผลิตภาพยนตร์” 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกบั “ภาพยนตร์ลามก”  
 2.4 ทฤษฎีเก่ียวกบั “มายาคติ” 
 2.5 แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมประชานิยม (Popular Culture)  
 2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 ทฤษฎภีาพสะท้อนในส่ือ 

 ในงานวิจยัช้ินน้ีผูว้ิจยัมีความตอ้งการท่ีจะคน้หากระบวนการผลิตผา่นภาพสะทอ้นของ
ภาพยนตร์AVซ่ึงถือว่าเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบเน้ือหาท่ีว่าด้วยการส่ือสารของผูผ้ลิตและ
นกัแสดงของวฒันธรรมประเทศญ่ีปุ่นผา่นภาพยนตร์AV ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

 Comm,(2009( และ Metzgar,(2008( กล่าวว่าแนวคิดทฤษฎีภาพสะทอ้นในส่ือน้ีอธิบาย
ถึงบทบาทของส่ือในการสะทอ้นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคมหรือการสะทอ้นภาพของส่ิงต่างๆ ผา่นส่ือจน
ท าใหส้ังคมคิดและเช่ือว่าเป็นเช่นนั้นการวิเคราะห์จะตอ้งเปรียบเทียบเน้ือหาของส่ือว่ามีการส่ือสาร
เร่ืองดังกล่าวอย่างไรเปรียบเทียบกับส่ิงทีเป็นในสังคมและใช้แนวคิดในการสะท้อนลักษณะ
ภายนอก สะทอ้นโครงสร้างสังคม สะทอ้นทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือ โดยในการวิเคราะห์มีแนวคิด
ประกอบคือ 

  1. เน้ือหาท าหนา้ท่ีเป็นกระจก 
  2. เน้ือหาสะทอ้นจุดยนืของผูส่ื้อสาร  
  3. เน้ือหาเป็นเพียงการประกอบสร้างเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิต  
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  4. เน้ือหาเป็นผลมาจากการผลกัดนัของกลุ่มพลงัสงัคม  
  5. เน้ือหาเป็นผลมาจากการครอบง าทางความคิด 
 อยา่งไรก็ตาม ผอ่งพนัธ์ุ มณีรัตน์ (2529, น.94-96) ไดก้ล่าวถึงการศึกษาส่ิงแวดลอ้มทาง

วฒันธรรมหรือความสัมพนัธ์ระหว่างคติชาวบา้นสรุปความไดว้่าคติชาวบา้นหรือประชากรทอ้งท่ี
เป็นกระจกส่องให้เห็นวฒันธรรมเป็นกระจกส่องให้เห็นวฒันธรรมเป็นท่ียอมรับกันในหมู่ นัก
สังคมวิทยาโดยทัว่ไปคติชาวบา้นช่วยอธิบายให้รายละเอียดเก่ียวกบัประเพณีวฒันธรรมทอ้งท่ีและ
ยงัแสดออกถึงความคิดท่ีเป็นทัศนคติชุมชนจนถึงความเช่ือส่วนบุคคลการศึกษาภาพสะท้อน
ดงักล่าวนั้นเป็นกุญแจท่ีท าให้ผูว้ิจยัเขา้ใจถึงตน้เหตุของความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดของคนใน
อดีตท่ีสืบทอดมายงัคนในยุคปัจจุบันแม้ว่าการศึกษาจะไม่สามารถยอ้นหลังได้มากเท่ากับนัก 
วิวฒันาการแต่ก็สามารถรับรู้ลกัษณะเด่นของกระบวนการท่ีไดม้าซ่ึงความคิดอ่านและวฒันธรรม 
ซ่ึงคิม ควีอุง (1995 น.28-29( อธิบายวา่ ภาพสะทอ้นความคิดพื้นบา้นของเกาหลีนั้นสะทอ้นความคิด
ของสมาชิกสังคมท่ีท าให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมในขนะเดียวกันประเพณีและ
ขนบธรรมเนียมของสังคมก็มิอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความคิดของสมาชิกในสังคมด้วยซ่ึง
ความคิดนั้ นได้สะท้อนออกมาเป็นรูปแบบต่างๆ เช่น นิทาน ภาพยนตร์ ละครวรรณกรรมจน
กลายเป็นวฒันธรรมธรรมท่ีคงอยูแ่ละรอการสืบทอดดงันั้นจากการศึกษาขา้งตน้พบวา่แนวคิดทฤษฎี
ภาพสะทอ้นในส่ือนั้นสามารถน ามาเป็นกรอบความคิดในการศึกษาเพื่อเขา้ใจเร่ืองของภาพสะทอ้น
ประเพณีวฒันธรรมของชาวญ่ีปุ่นท่ีส่ือสารผ่านภาพยนตร์เอวีซ่ึงผูว้ิจยัจะน าไปใชเ้ปรียบเทียบและ
ศึกษาต่อไปเพื่อใหเ้ห็นถึงกระบวนการผลิตภาพยนตร์ต่อไป 

 การสร้างภาพแทน (Representation) คือผลผลิตความหมายของส่ิงท่ีคิด (concept)ใน
สมองของเราผ่านภาษาเป็นการเช่ือมโยงระหว่างความคิดและภาษาซ่ึงท าให้เราสามารถ อา้งอิงถึง
โลกวตัถุจริงๆ ผูค้น เหตุการณ์ หรือจินตนาการถึงโลกสมมุติ ผูค้น และเหตุการณ์สมมุติไดก้ารสร้าง
ภาพแทนนั้นประกอบไปดว้ยกระบวนการ 2 กระบวนการหรือระบบการสร้างภาพแทน 2 ระบบ 
ดว้ยกนั คือ 

 ระบบแรก คือ ระบบท่ีจะช่วยในการจดัจ าแนกวตัถุผูค้นและเหตุการณ์ท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัชุดความคิด(a set of concept)หรือภาพแทนในความคิด(mental representation)ซ่ึงมีอยูใ่น สมอง
องเราถา้ไม่มีระบบน้ีเราจะไม่สามารถตีความโลกแห่งความหมายไดค้วามหมายนั้น ข้ึนอยูก่บั ระบบ
ความคิด และภาพ (image) ท่ีถูกสร้างข้ึนในความคิดของเราซ่ึงสามารถใชแ้ทนท่ีหรืออา้งอิงโลก
วตัถุท าใหเ้ราสามารถท่ีจะอา้งอิงถึงส่ิงต่างๆทั้งท่ีอยูใ่นสมองและนอกสมองของเราไดก้ารท่ีเราเรียก
ระบบท่ีช่วยจ าแนกแยกแยะว่าเป็นระบบการสร้างภาพแทนก็เพราะว่ามนัไม่ไดป้ระกอบไปดว้ย
ความคิดท่ีเป็นปัจเจกเท่านั้นแต่มีความหลากหลายในการรวบรวม การจดักลุ่ม การจดัหมวดหมู่ การ
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จดัประเภทของ ความคิด และสร้างความสัมพนัธ์อนัซับซอ้น ระหว่างกนัได ้ยกตวัอย่างเช่นเราใช้
หลกัเกณฑค์วามคลา้ยคลึงและความแตกต่างในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดหรือสร้าง
ความแตกต่างของความคิดจากส่ิง ต่างๆเช่นเรามีความคิดว่าในบางประการนกเหมือนกบัเคร่ืองบิน
บนทอ้งฟ้าซ่ึงความคิดน้ีตั้งอยูบ่นฐานของความจริงท่ีว่าพวกมนัเหมือนกนัเพราะพวกมนับินได ้แต่
ในขณะเดียวกนั เราก็มีความคิดว่ามนัมีความแตกต่างในประการอ่ืนๆอีกคือนกเป็นส่วนหน่ึงของ
ธรรมชาติ ในขณะท่ีเคร่ืองบินเป็นประดิษฐกรรมของมนุษยก์ารผสมและจบัคู่ความสมัพนัธ์ระหว่าง 
ความคิดต่างๆเพื่อก่อรูปของความเขา้ใจ(idea)และความเห็นอย่างซับซ้อนนั้นเป็นไปได ้ก็เพราะ
ความคิดของเราถูกจดัการดว้ยระบบการจดัจ าแนกความแตกต่างจากตวัอยา่งขา้งตน้ ในการแยกแยะ
คร้ังแรกอยูบ่นฐานของความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีบินไดก้บับินไม่ไดแ้ละในการแยกแยะคร้ังท่ีสอง
อยูบ่นฐานของความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีมนุษยป์ระดิษฐข้ึ์นมากบัส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติ  

 นอกจากน้ี ยงัมีกฎเกณฑ์อ่ืนๆอีกในการจดัการแยกแยะซ่ึงทั้งหมดท างานภายใตร้ะบบ
ความคิดเช่นการจดัล าดบัก่อนหลงัความคิดใดมาก่อนและความคิดใดมาทีหลงัหรือการจดัล าดบัตาม
หลกัเหตุผลอะไรเป็นสาเหตุของอะไรเป็นตน้ความคิดนั้นไม่ไดถู้กเก็บรวบรวมแบบสุ่มแต่ความคิด
ถูกรวบรวม จดัการ และจ าแนกเขา้สู่ความสมัพนัธ์อนัซบัซอ้นกบัส่ิงอ่ืนๆ 

 แผนท่ีความคิด (conceptual map) ซ่ึงเรามีในสมองนั้นยอ่มมีความแตกต่างกนัไปในแต่
ละบุคคลนัน่ท าให้เราตีความโลกและท าความเขา้ใจโลกแตกต่างกนัหรืออาจกล่าวไดว้่าพวกเราแต่
ละคนเขา้ใจและตีความโลกในลกัษณะเฉพาะและเป็นปัจเจกแต่อย่างไรก็ตามเราสามารถท่ีจะ
ส่ือสารกันได้ก็เพราะเราแบ่งปันแผนท่ีความคิดท่ีมีความเหมือนกันและท าความเข้าใจหรือตี 
ความหมายโลกในแนวทางท่ีคลา้ยคลึงกนัแบบกวา้งๆนัน่คือความหมายท่ีแทจ้ริงเม่ือเราพูดวา่ เราอยู่
ในวฒันธรรมเดียวกนัเพราะเราตีความโลกแบบกวา้งๆเหมือนกนัท าใหเ้ราสามารถสร้างความหมาย
ในเชิงวฒันธรรมร่วมกนัไดแ้ละสร้างโลกทางสงัคมซ่ึงพวกเราอาศยัอยูร่่วมกนัได ้
  ระบบที่สอง อย่างไรก็ตาม แผนท่ีความคิดร่วมกนัก็ยงัไม่พอเราจะตอ้งสามารถอา้งอิง
หรือ แลกเปล่ียน ความหมายและความคิดไดด้ว้ยเราจะท าเช่นนั้นไดก้็ต่อเม่ือเราใชภ้าษาร่วมกนั ซ่ึง
เป็นเพียงวิธีการเดียวเท่านั้นดงันั้นภาษาก็คือระบบการสร้างภาพแทนระบบท่ีสองซ่ึงเก่ียวขอ้งใน
กระบวนการสร้างความหมายทั้งหมดแผนท่ีความคิดท่ีเรามีร่วมกนัจะตอ้งถูกแปลไป เป็นภาษาท่ีเรา
ใชท้ัว่ไปเราจึงจะสามารถจบัคู่ความคิดและความเขา้ใจต่างๆเขา้กบัค าท่ีตอ้งการเขียนเสียงท่ีตอ้งการ
พูดหรือภาพท่ีปรากฏได้อย่างแน่นอนโดยทั่วๆไปเราเรียกค าเสียง หรือภาพท่ีมีความหมายว่า
“สัญญะ”สญัญะเหล่าน้ีแทนท่ีหรืออา้งอิงความคิดหรือความสมัพนัธ์ระหวา่งความคิดต่างๆท่ีเรามีใน
สมองพร้อมๆกบัการสร้างระบบความหมายทางวฒันธรรมของ เราข้ึนมาสัญญะถูกจดัการโดยภาษา
ท าให้เราสามารถแปลงความคิดของเราไปสู่ถอ้ยค าเสียง หรือภาพและทนัทีท่ีมีการใชส้ัญญะมนัจะ
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ปฏิบติัการในฐานะภาษาแสดงความหมายและส่ือสารความคิดของเราไปยงัคนอ่ืนๆ ค าว่า “ภาษา” 
ในท่ีน้ีนั้น มีความหมายกวา้งขวางระบบการเขียนท่ีมีความเฉพาะหรือระบบการพูดท่ีมีความเฉพาะ
ทั้งสองส่ิงน้ีถูกจดัเป็น“ภาษา”อย่างไม่มี ขอ้สงสัยแต่ภาษายงัรวมถึงภาพต่างๆท่ีเห็นแมว้่าจะสร้าง
ข้ึนมาโดยใชมื้อเคร่ืองจกัร อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลหรืออ่ืนๆเม่ือพวกมนัถูกใชแ้สดงความหมายก็
จัดเป็นภาษาและยงัรวมถึงส่ิงอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ “ภาษาศาสตร์” ซ่ึงใช้แสดงความรู้สึกโดยทั่วไป 
ตวัอย่างเช่น “ภาษา” ของการแสดงความรู้สึกทาง  สีหน้า ท่าทาง หรือ “ภาษา” ของแฟชัน่ เส้ือผา้ 
ไฟจราจร เป็นตน้ แมก้ระทัง่บทเพลงก็เป็น “ภาษา” ท่ีมีความสัมพนัธ์อนัซบัซอ้นระหว่างเสียงและ
คอร์ดต่างๆ ท่ีมีความแตกต่าง กัน เสียง ค  า ภาพ หรือส่ิงใดๆท่ีท าหน้าท่ีในฐานะสัญญะและถูก
จดัการด้วยสัญญะเขา้ไปสู่ระบบซ่ึงสามารถบรรจุและแสดงความหมายได้ในมุมมองน้ีลว้นถูก
จดัเป็น “ภาษา” ทั้งส้ิน กล่าวโดยสรุปแก่นกลางของกระบวนการสร้างความหมายในวฒันธรรมนั้น 
มีระบบการสร้างภาพแทน 2 ระบบเก่ียวขอ้งอยู ่

 ระบบแรก ท าให้เราสามารถให้ความหมายกบัโลกผ่านการสร้างชุดของความสัมพนัธ์ 
หรือห่วงโซ่ ของการเปรียบเทียบระหว่างส่ิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นผูค้น วตัถุ เหตุการณ์ ความคิด ทาง
นามธรรมต่างๆกบัระบบความคิดหรือแผนท่ีความคิดของเรา 

 ระบบที่สอง ข้ึนอยูก่บัการสร้างชุดของความสัมพนัธ์ระหว่าง “แผนท่ีความคิดของเรา” 
กบั “ชุดสัญญะ” โดยการจดัการหรือรวบรวมมนัเขา้สู่ภาษาท่ีหลากหลายซ่ึงแทนท่ีหรืออา้งอิงถึง 
ความคิดเหล่านั้นความสัมพนัธ์ระหว่าง “ส่ิงต่างๆ” ความคิด และสัญญะวางอยู่บนแก่นกลาง ของ
การผลิตความหมายในภาษากระบวนการท่ีเช่ือมโยงองคป์ระกอบทั้ง 3 ส่วนน้ีเขา้ดว้ยกนั คือ ส่ิงท่ี
เราเรียกวา่ “ภาพแทน”  

 (Stuart Hall,1997, pp. 17-19)แนวทางการศึกษาในเร่ืองภาพแทนนั้นสามารถแบ่งเป็น 
แนวทาง หลกัๆ ได ้3 แนวทางดว้ยกนั ซ่ึงไดแ้ก่ 

 (1). ภาพสะท้อน (reflective approach) แนวทางการศึกษาภาพแทนท่ีเช่ือว่าภาพแทน
คือ“ภาพสะทอ้น” (reflective approach) แนวทางน้ีเช่ือว่าความหมายอยู่ในวตัถุผูค้น ความคิดหรือ
เหตุการณ์ท่ีอยูบ่นโลกแห่งความจริงและภาษาท าหนา้ท่ีเหมือนกบักระจก เพื่อสะทอ้นความหมายท่ี
แทจ้ริงซ่ึงปรากฏบนโลกดงัภาพแผนภูมิภาพแสดงการท างานผา่นภาพสะทอ้น ของ Kolb’ Learning 
(2001( 
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ภาพที ่2.1  ภาพแสดงการท างานผ่านภาพสะท้อน 
 
ที่มา: Kolb’ Learning (2001(/ www.businessballs.com 

 
 (2) เจตจ านง (intentional approach) แนวทางการศึกษาภาพแทนท่ีเช่ือว่าภาพแทน คือ 

“ความตั้ งใจหรือเจตจ านง” (intentional approach) แนวทางน้ีเช่ือว่า ผูแ้ต่ง ผูพู้ด เป็นคนก าหนด 
ความหมายต่างๆ บนโลกผา่นภาษาค าต่างๆจึงมีความหมายตามท่ีผูแ้ต่งตั้งใจท่ีจะใหมี้ความหมาย 

 (3) การประกอบสร้าง (constructionist approach) แนวทางการศึกษาภาพแทนท่ีเช่ือว่า
ภาพแทน คือ “การประกอบสร้าง” (constructionist approach) ความหมายผา่นภาษา แนวทางน้ีเช่ือ
วา่ ไม่มีส่ิงใด หรือแมก้ระทัง่ปัจเจกผูใ้ชภ้าษาคนใดสามารถจะคงความหมายต่างๆ ในภาษาไวไ้ด ้ส่ิง
ต่างๆ ไม่ไดมี้ความหมายใดๆ แต่เป็นเราท่ีสร้างความหมายข้ึนมา โดยการใชร้ะบบภาพแทน ซ่ึง
ไดแ้ก่ ความเขา้ใจ (concept) และสญัญะ (sign) ต่างๆ 

 เม่ือศึกษา เแนวคิด ดงักล่าวท าให้ผูว้ิจยัเขา้ใจไดว้่าแนวคิดท่ีไดศึ้กษามีส่วนในการช่วย
ให้เขา้ใจถึงภาพสะทอ้นท่ีเกิกจากกการส่ือสารผ่านวฒันธรรมโดยในงานวิจช้ิันน้ีคือภาพยนตร์ 
ลามก หรือภาพยนตร์ AV ท่ีส่งภาพมากับภาพสะท้อนของสังคมประเทศผูส้ร้างอย่างไรก็ตาม 
แนวคิดดงักล่าวยงัส่งผลให้รับรู้ถึงการสร้างสรรค์ท่ีก่อร่างจนกลายเป็นวฒันธรรมประเพณีและ
ความเป็นคนในสงัคมนั้นๆ 
 
 
 
 

http://www.businessballs.com/
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2.2 แนวคดิเกีย่วกบั “การผลติภาพยนตร์” 
 การผลิตภาพยนตร์, การท าภาพยนตร์ หรือ การสร้างภาพยนตร์ (อังกฤษ: filmmaking 

หรือ film production) เป็นกระบวนการในการผลิตภาพยนตร์ท่ีอาจแยกออกเป็นหลายขั้นตอนอยา่ง
เร่ืองราวเบ้ืองต้นแนวคิดหรือการด าเนินการผ่านขั้นตอนเขียนบทคัดเลือกนักแสดงถ่ายท า 
บันทึกเสียง และ การผลิตซ ้า การตดัต่อ และการฉายผลงานท่ีเสร็จส้ินก่อนฉายใหผู้ช้ม และจดัแสดง 
การผลิตภาพยนตร์ มีเกิดข้ึนในท่ีต่างๆ ของโลกท่ีแตกต่างกนัทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม บริบททาง
การเมือง และการใช้ เทคโนโลยีท่ีหลากหลาย และเทคนิคภาพยนตร์โดยทั่วไปแล้วการผลิต
ภาพยนตร์จะมีผูเ้ก่ียวขอ้งจ านวนมากและอาจใชเ้วลาหลายเดือนถึงหลายปีจนกวา่จะเสร็จ 
 (วิจิตร   ภักดีรัตน์ , 2523, น. 63)กล่าวถึงกระบวนการผลิตภาพยนตร์ว่าการผลิต
ภาพยนตร์ เป็นการท างานร่วมกนัเป็นทีมซ่ึงตอ้งมีผูน้ าท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอมีความสามารถในการ
วางแผนด าเนินการและตดัสินใจไดดี้ในฐานะผูก้  ากบัรายการเพราะผูก้  ากบัรายการจะท าหน้าท่ีใน 
การพฒันาแนวทางด าเนินรายการดา้นเทคนิคการผลิตและดา้นความคิดสร้างสรรคก์ารผลิตตลอดจน
ถึงการลงมือ การผลิต โดยให้ค  าปรึกษาหารือ แนะน าตลอดรายการ ตั้ งแต่ขั้นประชุมก่อนการ
วางแผนไปถึงขั้นตอนสุดทา้ยของการล าดบัภาพและการถ่ายทอดออกอากาศภาพยนตร์จะประสบ
ความส าเร็จหรือไม่ข้ึนอยู ่กบัการวางแผนการผลิต และการท างานของฝ่ายสร้างสรรคท่ี์ดี โดยอาศยั
จินตนาการ ความอดทนและ ความรู้ รวมทั้งศิลปะหลกัเกณฑ์ต่างๆ ดงันั้นการผลิตรายการวีดิทศัน์
ผูผ้ลิตตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูผ้ลิตตอ้งศึกษาและเขา้ใจขอบเขตเน้ือหาเร่ืองราวท่ีจะผลิตเป็นอยา่งดี 
 2. ผูผ้ลิตต้องเข้าใจพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย หรือผูช้มให้มากท่ีสุด เช่น พื้นฐาน
ประสบการณ์ เพศ วยั และความสนใจ เป็นตน้  
 3. ตอ้งมีการวางแผนในการผลิตให้ครอบคลุมในส่ิงท่ีตอ้งการมากท่ีสุด และผูช้มเขา้ใจ
ไดง่้าย 

 วิภา อุดมฉันท์ (2544) ไดก้ล่าวถึงหลกัการพื้นฐานในการวางแผนผลิตรายการวีดิทศัน์
ไว ้4 ประการ คือ 
 Why : (ผลิตท าไม) ในการผลิตภาพยนตร์ก่อนอ่ืนใดทั้งหมด ผูผ้ลิตจะตอ้งเขา้ใจตนเอง 
อยา่งชดัเจนก่อนว่ามีวตัถุประสงคอ์ะไร หรือมีความจ าเป็นอะไรท่ีจะตอ้งท าการผลิต เช่น - เพื่อการ
สอน (รายการเพื่อการศึกษา) 
  เพื่อแจง้ข่าวสาร (รายการข่าว) 
  เพื่อบนัทึกเหตุการณ์ (รายการสารคดี) 
  เพื่อใหค้วามเพลิดเพลิน (รายการบนัเทิง) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
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 Who : (เพื่อใคร) ขอ้ส าคญัต่อมากคื็อ ผูช้มท่ีเป็นเป้าหมายคือใคร เช่น 
  เดก็นกัเรียน นกัศึกษา 
  ครู ปัญญาชน 
  ผูใ้หญ่ 
  ผูช้มทัว่ไป 

 What : (ผลิตเร่ืองอะไร) เม่ือก าหนดเป้าหมายขอกลุ่มผูช้มไดแ้ลว้ จะตอ้งก าหนดเน้ือหา
สาระ ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคด์ว้ย เช่น 
  จะสอนเร่ืองอะไร 
  จะแจง้ข่าวอะไร 
  จะบนัทึกเหตุการณ์อะไร 
  จะใหค้วามบนัเทิงอะไร 

 How : (รูปแบบอยา่งไร) ในการผลิตรายการวีดิทศัน์ผูผ้ลิตจะตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบ
วา่จะผลิตรายการในรูปแบบใด จึงจะสอดคลอ้งกบัเน้ือหาใหม้ากท่ีสุด เช่น 
  รูปแบบการอ่านรายงาน (Announcing) 
  รูปแบบการสนทนา (Dialogue) 
  รูปแบบสารคดี (Documentary) 
  รูปแบบละคร (Drama) 
 4. มีความเขา้ใจในการใชเ้คร่ืองมือ เทคนิควิธีการในการผลิตโดยทัว่ไป เช่น เขา้ใจการ
ถ่ายภาพ มุมมองภาพในระยะต่าง ๆ การเขียนบท ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวกบักบัการผลิต 
 5. ตอ้งตระหนกัวา่ทุกภาพ ทุกเสียงท่ีแพร่ไปถึงผูช้มตอ้งมีความหมายกระจ่างชดัในตวั
ของมนัเอง ทั้งน้ีส่ือวีดิทศันเ์ป็นการส่ือสารทางเดียว ไม่สามารถซกัถาม และตอบโตต้อบได ้
 6. ผูผ้ลิตจะตอ้งเตรียมการใหค้รอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 
  6.1 เน้ือหาของภาพยนตร์ (Movie Content) เน้ือหาของรายการจะตอ้งน่าสนใจและ
ดึงดูดผูช้ม 
  6.2 ค่าใชจ่้ายในการผลิตรายการ (Budget) ผูผ้ลิตรายการตอ้งค านึงถึงงบประมาณใน
การผลิตแต่ละคร้ัง 
  6.3 บทภาพยนตร์ ผูผ้ลิตรายการตอ้งเขียนบทหรือจา้งเขียนบทและตอ้งน าบทวีดิทศัน์
ท่ีเรียบร้อยใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในการผลิต 
  6.4 ผูรั้บผิดชอบในการผลิต (Teams) ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการผลิต ผูผ้ลิต ผูเ้ขียน
บท ผูก้  ากบัรายการ ผูจ้ดัการกองถ่าย และฝ่ายท าหนา้ท่ีหลงักองถ่าย 
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  6.5 ตวัแสดง (Talent) ควรเลือกผูแ้สดงใหส้อดคลอ้งกบับทภาพยนตร์ 
  6.6 อุปกรณ์ทางเทคนิค (Technical Facilities) ไดแ้ก่ ฉากและวสัดุ โดยผูผ้ลิตตอ้งคุย
เก่ียวกับแนวคิดของรายการกับผูอ้อกแบบฉากเพื่อให้ออกแบบได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับ
วตัถุประสงคภ์าพยนตร์ 
 ขั้นตอนการผลติภาพยนตร์ 

 ก่อนการผลิตภาพยนตร์ผูผ้ลิตจ าเป็นจะตอ้งค านึงถึงส่ิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นดา้นการวาง 
แผนการผลิตการเตรียมการผลิตการใชว้สัดุอุปกรณ์ในการผลิตและการประเมินผลการผลิตรายการ
อย่างไรก็ตามสามารถสรุปเป็นขั้นตอนของการผลิตรายการวีดิทัศน์ได้ 3  ขั้นตอน (3P) ดังน้ี          
(วชิระ อินทร์, น. 2539) 

1. ขั้นเตรียมการผลติ (Pre-Production) 
 นบัเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ก่อนเร่ิมท าการผลิตรายการ ไดแ้ก่ การเตรียม 

ขอ้มูล การก าหนด หรือวางเคา้โครงเร่ือง การประสานงานกองถ่ายกบัสถานท่ีถ่ายท าประชุมวาง
แผนการผลิต การเขียน สคริปต ์การจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์การถ่ายท า อุปกรณ์การบนัทึกเสียง หอ้ง
บนัทึกเสียง หอ้งตดัต่อ กลอ้ง วีดีโอถ่ายท า อุปกรณ์ประกอบฉาก อุปกรณ์แสง การเตรียมตวัผูด้  าเนิน
รายการ ผูร่้วมรายการ ทีมงานทุกฝ่าย การเดินทาง อาหาร ท่ีพกั ฯลฯ หากจดัเตรียมรายละเอียดใน
ขั้นตอนน้ีไดดี้ กจ็ะส่งผลใหข้ั้นตอนการผลิตงานท าไดง่้ายและรวดเร็วยิง่ข้ึน 
 ขั้นเตรียมการผลติ (Pre-Production) ประกอบด้วย ดังนี ้

1.1 การแสวงหาแนวคดิ เป็นการหาแนวทางเร่ืองราวท่ีจะน ามาผลิตเป็นรายการวีดิทศัน์ 
ซ่ึงถือว่าเป็นภารกิจแรกของผูผ้ลิตรายการท่ีจะตอ้งตั้งค  าถามให้กบัตวัเองว่า แนวคิดคิดท่ีไดน้ั้นดี
อยา่งไรและจะใหป้ระโยชน์อะไรต่อผูช้มการหาแนวคิดหรือเร่ืองราวจึงเป็นงานท่ีจะตอ้งใชค้วามคิด 
สร้างสรรค ์และจินตนาการคอนขา้งสูง 

1.2 การก าหนดวตัถุประสงค์ (Objective) เม่ือไดเ้ร่ืองท่ีจะท าการผลิตารายการแลว้เป็น
การคาดหวงัถึงผลท่ีจะเกิดกบัผูช้มเม่ือไดรั้บชมรายการไปแลว้ทุกเร่ืองท่ีน ามาจดัและผลิต รายการ
โทรทศัน์ผูผ้ลิตจะตอ้งก าหนดวตัถุประสงคว์ามุ่งจะให้ผูรั้บไดรั้บหรือเกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติ 
หรือพฤติกรรม ในดา้นใดบา้ง การก าหนดวตัถุประสงคอ์าจตั้งหลายวตัถุประสงคก์ไ็ด ้

1.3 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target audience) เม่ือไดก้ าหนดวตัถุประสงคแ์ลว้
ขั้นต่อไปวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหรือผูช้มว่ามีลกัษณะอย่างไรเป็นการท าความรู้ผูช้มในแง่มุมต่าง 
เก่ียวกบัเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ ความสนใจ ความตอ้งการ และจ านวนผูช้ม เพื่อให้สามารถผลิต
รายการ ไดต้รงความ ตอ้งการมากท่ีสุด 
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1.4 การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) เป็นกระบวนการศึกษาเน้ือหาและขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะท าการผลิตแลว้น ามาวิเคราะห์ เพื่อให้ไดเ้น้ือหาสาระ และขอ้มูลท่ีถูกตอ้งทนัสมยั
น่าสนใจและเพิ่มความน่าเช่ือถือการวิเคราะห์เน้ือหาเป็นหนา้ท่ีของผูผ้ลิตท่ีจะ ตอ้งท าการศึกษาจาก 
ต ารา เอกสาร ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา และขอ้มูล และขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ อย่างครบถว้น ท าการ
ล าดับเน้ือหา จากง่ายไปยาก เพื่อการน าเสนอท่ีเหมาะสมและสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
กลุ่มเป้าหมายเป็นอยา่งดี 

1.5 การเขียนบทวีดิทัศน์ (Script Writing) เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองจากการก าหนด
แนวคิดจนถึงการวิเคราะห์เน้ือหาจนไดป้ระเด็นหลกัและประเด็นย่อยของรายการแลว้น ามา เขียน
เป็นบท ซ่ึงเป็นการก าหนดล าดบัก่อนหลงัของการน าเสนอภาพและเสียง เพื่อให้ผูช้มไดรั้บเน้ือหา
สาระตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวโ้ดยระบุลกัษณะภาพและเสียงไวช้ดัเจนนอกจากนั้นบทรายการ
วีดิทศัน์ยงัถ่ายทอดกระบวนการในการจดัรายการออกมาเป็นตวัอกัษรและเคร่ือง หมายต่างๆเพื่อส่ือ
ความหมายใหผู้ร่้วมการผลิตรายการไดท้ราบ และด าเนินการผลิตตามหนา้ท่ีของแต่ละคน 

1.6 การก าหนดวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตรายการ โดยท่ีผูผ้ลิตรายการจะตอ้งทราบ
ว่าตอ้งใชว้สัดุอุปกรณ์ใดบา้งซ่ึงตอ้งก าหนดรายละเอียดต่างๆเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ดงักล่าว เพื่อเป็น
ขอ้มูลพื้นฐานในการจดัหาและเตรียมการต่อไป 

1.7 การก าหนดผู้แสดงหรือผู้ด าเนินรายการ ตอ้งเป็นไปตามความเหมาะสมของเน้ือ หา
และรูปแบบของรายการท่ีจะน าเสนอ 

1.8 การจัดท างบประมาณ โดยทัว่ไปจะมีการตั้งงบประมาณไวก่้อนแลว้แต่ในขั้นน้ีจะ
เป็นการก าหนดการใชง้บประมาณโดยละเอียด ซ่ึงจะเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆในการด าเนินการผลิต เช่น 
ค่าตอบแทนผูร้วมด าเนินการผลิตรายการ ค่าผลิตงานกราฟิก ค่าวสัดุรายการ ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 
ค่าท่ีพกั และค่าพาหนะ เป็นตน้ 

2.ขั้นการผลิต (Production)คือเป็นขั้นตอนการด าเนินการถ่ายท าตามเส้นเร่ืองหรือบท
ตาม สคริปตที์มงานผูผ้ลิต ไดแ้ก่ ผูก้  ากบั ช่างภาพ ช่างไฟ ช่างเทคนิคเสียง ช่างศิลป์ และทีมงาน จะ
ท าการ บนัทึกเทปโทรทศัน์ รวมทั้งการบนัทึกเสียง ตามท่ีก าหนดไวใ้นสคริปต ์อาจมีการเดินทางไป
ถ่ายท ายงั สถานท่ีต่างๆ ทั้งในร่มและกลางแจง้ มีการสัมภาษณ์ จดัฉากจดัสถานท่ีภายนอกหรือใน
สตูดิโอ ขั้นตอนน้ี อาจมีการถ่ายท าแกไ้ขหลายคร้ังจนเป็นท่ีพอใจ (take) นอกจากน้ีอาจจะเป็นตอ้ง 
เก็บภาพ/เสียงบรรยากาศ ทัว่ไป ภาพเฉพาะมุมเพิ่มเติมเพื่อใชใ้นการขยายความ (insert) เพื่อใหผู้ช้ม
ไดเ้ห็นและเขา้ใจรายละเอียด มากยิ่งข้ึน โดยทัว่ไปจะมีการประชุมเตรียมงานและมอบหมายงาน
ใหก้บัผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้นและนั้น คือการท างานของทีม 
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 องค์ประกอบของขั้นการผลติ (Production) มีดังนี ้
2.1 ด้านบุคลากร ในการผลิตรายการวีดิทศัน์เป็นการท างานท่ีเป็นทีมผูร่้วมงานมาจาก

หลากหลายอาชีพท่ีมีพื้นฐานท่ีต่างกนัซ่ึงการท างานร่วมกนัจะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น ข้ึนอยู่
กบัทีมงานท่ีดีมีความความเขา้ใจกนัพดูภาษาเดียวกนัรู้จกัหนา้ท่ีและใหค้วามส าคญัซ่ึงกนัและกนั 

2.2 ด้านสถานที่ สถานท่ีในการผลิตรายการ แบ่งออกเป็น 2 แห่ง คือ ภายในห้องผลิต
รายการ และภายนอกห้องผลิตรายการ ส าหรับการผลิตรายการในห้องผลิตรายการ (Studio) นั้น
ผูผ้ลิตจะตอ้งเตรียมการจองห้องผลิตและตดัต่อรายการล่วงหน้า ก าหนดวนัเวลาท่ีชดัเจน ก าหนด
ฉากและ วสัดุอุปกรณ์ ประกอบฉากใหเ้รียบร้อย ส่วนการเตรียมสถานท่ีนอกหอ้งผลิตรายการ ผูผ้ลิต
จะตอ้งดูแลในเร่ืองของ การควบคุมแสงสว่าง ควบคุมเสียงรบกวน โดยจะตอ้งมีการส ารวจสถานท่ี
จริงก่อนการถ่ายท า เพื่อทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้ และเตรียมแก้ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ เพื่อจะได้
ประหยดัเวลาในการถ่ายท า 

2.3 ด้านอุปกรณ์ในการผลิตรายการ โดยผูก้  ากับฝ่ายเทคนิคจะเป็นผูส้ั่งการเร่ืองการ 
เตรียม อุปกรณ์ในการผลิต เช่น กลอ้งวีดิทศัน์ ระบบเสียง และระบบแสงและเคร่ืองบนัทึกภาพ 
นอกจากนั้น ยงัจ าเป็นตอ้งเตรียมอุปกรณ์ส ารองบางอย่างให้พร้อมด้วย ทั้ งน้ีเพื่อชวยแก้ปัญหา 
เฉพาะหนา้ไดอ้ยา่ง ทนัทวงที 

2.4 ด้านผู้ด าเนินรายการและผู้ร่วมรายการ การเตรียมผูจ้ะปรากฏตวับนจอโทรทศัน์
เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นโดยเร่ิมจากการคดัเลือก ติดต่อ ซกัซอ้มบทเป็นการล่วงหนา้ โดยใหผู้ด้  าเนินรายการ
และผูร่้วมรายการไดศึ้กษาและท าความเขา้ใจในบทของตนเองท่ีจะตอ้งแสดงเพื่อจะไดไ้ม่เสียเวลา 
ในการถ่ายท า 
 3.ขั้นการหลังการผลิต (Post-Production) คือการตดัต่อล าดบัภาพหรือเป็นขั้นตอนการ
ตดัต่อเรียบเรียงภาพและเสียงเขา้ไวด้ว้ยกนัตาม สคริปตห์รือเน้ือหาของเร่ือง ขั้นตอนน้ีจะมีการใส่
กราฟิก ท าเทคนิคพิเศษภาพ การแต่งภาพการยอ้มสี การเช่ือมต่อภาพ/ฉาก อาจมีการบนัทึกเสียง ใน
ห้องบนัทึก เสียงใส่เสียงพูดซาวน์บรรยากาศต่างๆเพิ่มเติม อ่ืนๆ อาจมีการน าดนตรีมาประกอบ 
เร่ืองราวเพื่อเพิ่มอรรธรสในการรับชมยิง่ข้ึน ขั้นตอนน้ีส่วนใหญ่จะด าเนินการอยูใ่นหอ้งตดัต่อ แต่มี
ขอ้จ ากัดหลายอย่าง เช่น การเพิ่มเทคนิคพิเศษต่างๆ ซ่ึงตอ้งใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทันสมยัและ
ซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน มีเฉพาะ ช่างเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งและผูก้  ากบัเท่านั้น (ในบางคร้ังลูกคา้สามารถเขา้
รับชมหรือมีส่วนร่วมในการผลิต) ระยะเวลาในขั้นตอนน้ีข้ึนอยู่กับระยะเวลาของบทและการ
บนัทึกภาพ รวมถึงความยากง่ายและ การใส่ รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมของงานในแต่ละ THEME 
เช่น 3 วนั 7 วนั หรือมากกวา่ 15 วนัข้ึนไป 
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 องค์ประกอบของขั้นการหลงัการผลติ (Post-Production) มีดังนี ้
3.1 การล าดับภาพหรือการตัดต่อ (Editing) เป็นการน าภาพมาตดัต่อให้เป็นเร่ืองราว

ตามบท วีดิทศัน์ โดยใช้เคร่ืองตดัต่อ หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยการตดัต่อน้ีมี 2 ลกัษณะ คือ1) 
Linear Editing เป็นการตดัต่อระหว่างเคร่ืองเล่น/บนัทึกวีดิทศัน์ 2 เคร่ืองโดยให้เคร่ืองหน่ึงเป็น
เคร่ืองตน้ฉบบั(Master) และอีกเคร่ืองหน่ึงเป็นเคร่ืองบันทึก(Record) ในปัจจุบนัไมนิยมใช้แลว้ 
เน่ืองจากการตดัต่อลกัษณะน้ีตอ้งใช้ผูท่ี้มีความช านาญเฉพาะด้าน และใช้เวลานานมาก2) Non-
Linear Editing เป็นการติดต่อโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะ ซ่ึงเป็นการตดัต่อท่ีรวดเร็วและ
มีขอ้ผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 

3.2 การบันทึกเสียง (SoundRecording) จะกระท าหลงัจากไดด้ าเนินการตดัต่อภาพตาม
บทวีดิทศัน์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้จึงท าการบนัทึกเสียงดนตรีเสียงบรรยายและเสียงประกอบลงไป 

3.3 การฉายเพ่ือตรวจสอบ (Preview) หลงัจากตดัต่อภาพและบนัทึกเสียงเรียบร้อยแลว้
จะตอ้งน ามาฉายเพื่อตรวจสอบก่อนวา่มีอะไรท่ีจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขหรือไม่ 

3.4 ประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินรายการหลงัการผลิต ซ่ึงมี 3 ลกัษณะคือ 
1) ประเมินผลกระบวนการผลิต โดยจะเป็นการประเมินด้านความถูกต้องของ

เน้ือหาคุณภาพของเทคนิคการน าเสนอความสมบูรณ์ของเทคนิคการผลิตโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา
ผูเ้ขียนบท ผูก้  ากบัรายการ ทีมงานการผลิต  

2) การประเมินผลผลิต ซ่ึงจะเป็นการประเมินโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั โดยจะ
ประเมินในดา้น ของความน่าสนใจ ความเขา้ใจในเน้ือหา และสาระท่ีน าเสนอ 

3) การเผยแพร่ ควรมีรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อให้เขา้ถึงเป้าหมายให้ไดม้ากท่ีสุด 
เท่าท่ีจะท าได ้และควรเกบ็ขอ้มูล ขอ้เสนอแนะต่างๆ ของผูใ้ช ้เพื่อน ามาแกไ้ขเร่ืองอ่ืนๆ ต่อไป 

 ดงันั้นก่อนการผลิตวีดิทศัน์ ผูผ้ลิตจ าเป็นตอ้งค านึงถึงส่ิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้าน การ
วางแผน การเตรียมการผลิตการใชว้สัดุอุปกรณ์ในการผลิตและการประเมินผลการผลิตรายการเม่ือ
เขา้ใจถึงขั้นตอนแะกระบวนการผลิต ในงานวิจยัชินน้ี ผูว้ิจยัจะใชแ้นวคิดดงักล่าวในการประเมิน
การผลิตท่ีส่งผลใหเ้กิดความนิยมของภาพยนตร์เอวีในประเทศญ่ีปุ่นเพราะงานวิจยัน้ีมุ่งเนน้ในส่วน
ของ การสร้างสรรคช้ิ์นงานท่ีก่อใหเ้กิดความนิยมนัน่เอง 

 
2.3 แนวคดิเกีย่วกบั “ภาพยนตร์ลามก” 

 ภาพยนตร์ลามก คือ ภาพยนตร์ท่ีมีเจตนาปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศให้แก่ผูช้ม ซ่ึงมกัจะ
แสดง ภาพโป๊เปลือย หรือการร่วมเพศ โดยสามารถแบ่งอย่างกวา้งๆไดส้องอย่างคือ ซอฟต์คอร์ 
กล่าวถึง ภาพยนตร์ท่ี ไม่มีการร่วมเพศ และฮาร์ดคอร์กล่าวถึงภาพยนตร์ท่ีมีการร่วมเพศช่ือของ
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ภาพยนตร์ ลามกมีหลากหลายเช่น ในภาษาปาก เรียก หนงัโป๊ หรือเรียก ภาพยนตร์เอวี (AV - adult 
video) หรือภาพยนตร์ผูใ้หญ่ 
 ภาพยนตร์ลามกในช่วงแรกมกัจะอยูใ่นรูปแบบของวิดีโอท่ีเปิดชมกนัในบา้นและฉพาะ
ท่ีเช่นโรงภาพยนตร์ ท่ีฉายโดยเฉพาะ และต่อมาไดมี้การเปล่ียนรูปแบบลงในดีวีดีและบลูเรย ์รวมถึง
เผยแพร่ ในอินเทอร์เน็ต ภาพยนตร์ท่ีมีการเผยใหเ้ห็นอวยัวะเพศหรือแสดงการร่วมเพศนั้น แมว้่าจะ
ผิดกฎหมายใน ประเทศไทยและยงัไม่เป็นท่ียอมรับในสังคมแต่ยงัมีการลกัลอบผลิตและจ าหน่าย
หรือแจกจ่ายอยู ่
 ห นั ง โ ป๊ ใน ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ คื อ  "pornographic film" ซ่ึ ง ค  า ว่ า  "pornography" ใน
ภาษาองักฤษ มาจากภาษากรีกค าว่า "pórnē" (โสเภณี) บวกกับค าว่า "graphos" (เขียน) รวมแลว้
หมายถึง การเขียนเก่ียวกบั เร่ืองราว ของโสเภณี จะเห็นไดว้่าแรกเร่ิมนั้นศพัท์ค  าน้ีก็ไดถู้กนิยาม
ข้ึนมาให้หมายถึง ผลงานศิลปะ หรือวรรณกรรมใดๆ ก็ตามท่ีไดว้าดหรือบรรยายถึงชีวิตของบรรดา
โสเภณีมานบัตั้งแต่ตน้ 
 ส่วนค าว่า "โป๊" มาจากภาษาจีนแตจ๋ิ้ว "โป้ว" หมายถึง ปะชุนเส้ือผา้ , ซ่อมแซม , บ ารุง
ร่างกาย ส าหรับพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า "โป๊" เป็น
ภาษาพูดท่ีหมายถึง เปลือยหรือค่อนขา้งเปลือยมีเจตนาเปิดเผยอวยัวะบางส่วนท่ีควรปกปิด เดิมที
หนงัโป๊ คือหนงัคัน่รายการ ท่ีมีลกัษณะวาบหวาม 
 หนังโป๊ เรียกกันหลายๆแบบ ตามระดับว่าเห็นสัดส่วนของผูแ้สดงเพียงใด ถ้าเห็น
เลก็นอ้ย หรือมีการเซนเซอร์มาก เรียกว่าหนงัอาร์ ถา้เห็นมากๆ มีการเซ็นเซอร์นอ้ยหรือเห็นทั้งหมด
เรียกกนัทัว่ไปว่าหนงัเอก็ซ์เน้ือหาจะเป็นการแสดงท่าทางการร่วมเพศซ่ึงหลายประเทศท่ีอนุญาตให้
ผูช้มท่ีอายมุากกว่าสิบแปดเท่านั้นจะดูได(้ขณะท่ีภาพยนตร์เรตอาร์ในสหรัฐอเมริกาหมายความรวม
ไปถึงภาพยนตร์ท่ีมีความรุนแรงมีการซ้ือขายยาเสพยติ์ดและ/หรือมีภาพเปลือยเป็นส่วนประกอบ 
เช่น คิลบิล หรือ เดอะเมทริกซ์) 

 จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน  อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  อธิบายว่า หนัง
โป๊(pornography) กบัส่ือลามก (obscenity) มีความหมายไม่เหมือนกนัหนังโป๊อาจไม่ใช่ส่ือลามกก็
ไดซ่ึ้งกฎหมายขององักฤษตีความวา่ส่ือลามก หมายถึง ส่ิงท่ีอ่านหรือดูแลว้ท าใหศี้ลธรรมเส่ือมทราม
ลง ซ่ึงเป็นบรรทดัฐานท่ีเป็น นามธรรม ยากท่ีจะตดัสิน  
  “ส่ือลามก กบั หนงัโป๊ ตอ้งแยกจากกนัหนงัโป๊อาจจะเป็นส่ือลามกแลว้ก็ผิดกฎหมายก็
ได ้หรืออาจไม่ไดเ้ป็นส่ือลามก และไม่ผดิกฎหมายก็ได ้ข้ึนอยูก่บับรรทดัฐานของประเทศนั้นๆเช่น 
เร่ือง A ไปอยูท่ี่องักฤษ อาจไม่ใช่ส่ือลามกแต่พอมาอยู่ท่ีไทยอาจเป็นส่ือลามก” จอมพล กล่าวจอม
พลอธิบายไวใ้นบทความเร่ือง ภาพโป๊: กฎหมายส่ือลามกและศีลธรรมในวารสารสังคมศาสตร์ 

https://goo.gl/17KTcS
https://goo.gl/17KTcS


19 
 

มหาวิทยาลยันเรศวร  ว่า เน่ืองจากการตีความศีลธรรมยงัเป็นเร่ืองไม่แน่นอน หน่วยงานอยัการของ
องักฤษ จึงก าหนดมาตรฐานออกมาว่า ภาพโป๊ลักษณะใดท่ีเขา้ข่ายลามกอนาจาร ได้แก่ การมี
เพศสัมพนัธ์กบัสัตว ์การข่มขืนท่ีสมจริง การใชค้วามรุนแรงทางเพศ เช่น มดัแลว้มีอะไรมาอุดปาก
ไม่ใหพ้ดูได ้กิจกรรมวิปริต เช่น การใหด่ื้มน ้าปัสสาวะ การกินอุจจาระ ฯลฯ 
 ตามกฎหมายองักฤษส่ิงท่ีถูกนิยามว่าเป็นส่ือลามกอนาจารจะเป็นส่ิงผิดกฎหมายแต่
ส าหรับหนงัโป๊-ภาพโป๊ โดยทัว่ไปประชาชนองักฤษโดยทัว่ไปเขา้ถึงไดห้นงัโป๊องักฤษจะไม่มีการ 
เซนเซอร์ และไดรั้บการติดเรทอาร์ 18+ คือ ส าหรับคนท่ีอายุ 18 ปีข้ึนไป และเป็นหนังโป๊ท่ีมีการ
แสดงกิจกรรม ทางเพศแบบจริงๆ หนังเรทอาร์ 18+ จะวางขายอยู่ในร้านเฉพาะทางไม่ไดว้างขาย
ทัว่ไป ส่วนแต่ถา้เป็น ภาพเปลือยของผูห้ญิงทั้งส่วนบนและส่วนล่าง หรือ ซอฟคอร์พอน (softcore 
porn) จะขายอยูต่าม ร้านหนงัสือทัว่ไปได ้แต่จะมีกฎหา้ม คือ ตอ้งใส่ซองใสปิดภาพเปลือย โดยโชว์
แค่ตวัหนงัสือขา้งบน ตอ้งวางชั้นสูงสุดท่ีเดก็เอ้ือมไม่ถึง  
 
2.4 ทฤษฏีเกีย่วกบั “มายาคติ”  

 มายาคติหมายถึงการส่ือความหมายดว้ยคติความเช่ือทางวฒันธรรมซ่ึงถูกกลบเกล่ือนให้
เป็นท่ีรับรู้เสมือนว่าเป็นธรรมชาติหรืออาจกล่าวไดถึ้งท่ีสุดไดว้่าเป็นกระบวนการของการลวงให ้
หลงอยา่งหน่ึงแต่ทั้งน้ีก็มิไดห้มายความว่ามายาคติเป็นการโกหกหลอกลวงแบบป้ันน ้ าเป็นตวัหรือ
การโฆษณาชวนเช่ือท่ีบิดเบือนขอ้เท็จจริงมายาคตินั้ นมิได้ปิดบังอ าพรางส่ิงใดทั้ งส้ิน ทุกอย่าง
ปรากฎต่อหนา้ต่อตาเราอยา่งเปิดเผย แต่เราต่างหากท่ีคุน้เคยกบัมนัเสียจนไม่ทนัสังเกตว่ามนัเป็นส่ิง
ประกอบสร้างทางวฒันธรรมเรานั่นเองท่ี “หลง” คิดไปว่าค่านิยมท่ีเรายึดถืออยู่นั้นเป็นธรรมชาติ 
หรือเป็นไปตามสามญัส านึก เป็นแนวคิดท่ีมีตน้ตอ มาจากงานศึกษาดา้นมานุษยวิทยาท่ีบอกว่า ใน
กลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิมจะมีการสร้างปรับปราคติแบบต่างๆ ข้ึนมา มายาคติในเร่ืองตน้ก าเนิดของ
มนุษย ์ประวติัของการเกิดภูเขา ฯลฯ แสดงให้เห็นถึงหน้าท่ีของ มายาคติว่าภายใตส้ังคมท่ีมีความ
ขดัแยง้กันมายาคตินั้ นจะช่วยกลบเกล่ือนความขดัแยง้เอาไว ้แมจ้ะมี วิทยาศาสตร์แต่ ในสังคม
ปัจจุบนัยงัมีมายาคติสมยัใหม่ท่ีถูกสร้างผลิตข้ึนมาอยา่งมากมายในระดบัของความหมายระดบัสอง
เช่นเดิม 
  R. Barthes เป็นนักปรัชญาปัญญาชนคนส าคญัชาวฝร่ังเศสสมยัหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี
สอง ท่ีน าเอาหลกั สัญญวิทยาของ Saussure มาใชใ้นการวิเคราะห์ตวัอย่างตวับทประเภทต่างๆใน
ฝร่ังเศสโดยใช้ลักษณะการตีความสัญญะท่ีเก่ียวข้องกับเป้าหมายทางการเมืองแยกระดับของ
ความหมายออกเป็น 2 ระดบั 
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  ระดบัแรก เรียกต่อมาวา่ “ความหมายโดยอรรถ” (denotative meaning) ระดบัท่ีสอง รียก
ว่า “ความหมายโดยนัย” (connotative meaning) ซ่ึงความหมายระดบัน้ีคือ “มายาคติหรือปรัมปรา
คติ” (myth) ไดถู้กสร้างข้ึนความผกูพนัระหว่างมายาคติกบับริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
มายาคติไม่ได ้ก าเนิดจากอากาศธาตุแต่เป็นผลผลิตทางสังคมและวฒันธรรมของคนกลุ่มหน่ึงหรือ
หลายชนชั้นมายาคติสมัพนัธ์กบัการเมืองเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งแน่นแฟ้นในฐานะเป็นบริบท ทาง
ประวติัศาสาตร์ ท่ีก าหนดการด ารงอยูข่องมนั 

 ดังท่ีบาร์ตส์แถลงว่าส่ิงท่ีบันดาลให้ความเป็นจริงเป ล่ียนสภาพเป็นวาทะก็ คือ
ประวติัศาสตร์ของมนุษย ์ประวติัศาสตร์เท่านั้นท่ีบงการการอุบติัข้ึนและดบัสูญ ของภาษาแห่งมายา
คติ ไม่วา่จะเก่า หรือใหม่ มายาคติมีท่ีมาท่ีไปในกระแสความ เปล่ียนแปลงของมนุษยเ์สมอมนัเป็น 
วาทะ ท่ีประวติัศาสตร์ คดัเลือกไว ้และไม่มีมายาคติใดผดุข้ึนมาไดเ้อง 

 โรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes,1915-1980) เป็นนักสัญวิทยาชาวฝร่ังเศส กล่าวว่า
มายาคติ(Mythology)เป็นรูปแบบสัญลกัษณ์ท่ีคนในสังคมสร้างข้ึนเพื่อให้เกิดการขดัเกลาทางสังคม 
และใหย้ากต่อการเขา้ถึงความจริงมายาคติถูกประกอบสร้างข้ึนส่งต่อๆกนัมาท าใหเ้กิดประ-โยชนต่์อ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือบางคร้ังเกิดโทษต่อผูท่ี้กระท าตามมายาคติเหล่านั้นอย่างเช่นคนโบ-ราณบอกว่า
ห้ามร้องเพลงในครัว ไม่งั้นจะไดผ้วัแก่ อนัท่ีจริงแลว้ คนโบราณอาจจะ เพียงแค่ กลวัว่าน ้ าลายจะ
กระเด็นลงไปในอาหารเท่านั้นเองหรือท่ีบางคร้ังบอกว่าผูห้ญิงทอ้งห้ามนอนขวาง ประตู เพราะจะ
ท าใหค้ลอดยากซ่ึงในความเป็นจริงอาจจะกลวัวา่จะเกิดอุบติัเหตุอยา่งน้ีเป็นตน้ 

 ดงันั้น จะเห็นไดว้่ามายาคตินั้นจะแฝงอยู่กบัความคิด ความเช่ือ ของคนในสังคมนั้นๆ 
ดว้ย ซ่ึง มายาคตินั้นจะมีในหลายๆ ลกัษณะหลายๆ รูปแบบ หากมองในมิติของการส่ือสารแลว้มายา
คติอาจจะ หมายถึง การส่ือความหมายดว้ยคติความเช่ือทางวฒันธรรม ซ่ึงถูกกลบเกล่ือน ให้เป็นท่ี
รับรู้เสมือนว่า เป็นธรรมชาติ แลว้มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมา จนท าให้เกิดเป็นความเช่ือ ท่ีคน
ส่วนมากยอมรับและ สอดคลอ้งกบัสภาพของสังคมนั้นๆ หรือในแง่ของการเมืองการปกครองมี
มายาคติเกิดข้ึนมากมายนักทฤษฎีเช่น “โรลองบาร์ตส์” ได้เคยกล่าวไว้ว่า การกระท าหรือ
กระบวนการท าให้กิดการ เปล่ียนแปลง ลดทอน ปกปิด อ าพรางฐานะของการเป็นสรรพส่ิง ใน
สังคมให้กลายเป็นเร่ืองปกติธรรมดาหรือเป็น ธรรมชาติ นั่นคือ กระบวนการสร้างมายาคติ 
(Mythologies)โดยเป็นความคิดท่ีผูค้นส่วนมากยอมรับและสอดคลอ้งกบัระบบอ านาจท่ีด ารงคงอยู่
ในสังคมขณะนั้นเช่นน้ีจึงท าให้พอสรุปไดว้่ามายาคติ (Myth) หมายถึงการส่ือสารเชิงสัญญะเพื่อ
บอกว่ามนัเป็นความจริง (ซ่ึงจะจริงหรือไม่จริงอยา่งไรไม่มีการพิสูจน์) โดยท่ีตวัมายาคติสามารถมี
อยูไ่ดใ้นทุกศาสตร์ และทุกมิติของชีวิต  
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 ในแง่ของการบริโภคนั้นมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนัผูกติดกบัมายาคติโดยไม่รู้ตวัไม่ว่าจะ 
เป็นเร่ืองการกิน การเท่ียว การใชสิ้นคา้ท่ีหรูหราฟุ่ มเฟือย รถราท่ีใช ้โทรศพัทท่ี์ใช้ต่างๆ นานานั้น
ลว้นแลว้เป็นส่ิงท่ี เกิดจากการไดรั้บมายาคติเหล่านั้นมาโดยท่ีไม่รู้ตวัไม่ว่าทั้งจากญาติสนิท มิตร
สหาย หรือจากส่ือโฆษณาท่ี ไดรั้บอยู ่ทุกวนั เช่นอะไรล่ะ ก็อยา่งเช่น เม่ือก่อนเวลาเราพูดถึงค าว่าผวิ
ขาว เรากจ็ะยงัไม่รู้สึกอะไรเป็น พิเศษจนเม่ือมีการโฆษณา ครีมบ ารุงผวิ หรืออะไรกต็ามท่ีช่วยท าให้
ผิวขาวข้ึนได ้มายาคติท่ีเกิดข้ึนตามมา ก็คือ ความเช่ือท่ีว่า ผิวขาวคือสัญลกัษณ์ ของความสวยงาม 
คนผิวขาวคือคนท่ีสวยงาม หรือความมีผิวขาว  คือโอกาสในการเขา้สู่วงการแสดงอย่างน้ีเป็นตน้
มายาคติถูกประกอบสร้างข้ึนส่งต่อๆกนัมาท าให้เกิด ประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือบางคร้ังเกิด
โทษต่อผูท่ี้กระท าตามมายาคติเหล่านั้น 

 ในแวดวงของการท าโฆษณาในปัจจุบนั ในบา้นเราจึงท านกัโฆษณามีการน าเอาแนวคิด
เก่ียว กบักระบวน การประกอบสร้างมายาคติมาใชก้นัอย่างแพร่หลายโดยหวงัผลว่า เม่ือโฆษณา
ออกไปแลว้จะสร้างผลกระทบให้เกิดข้ึนไดโ้ดยผลกระทบท่ีว่านั้นก็คือการเกิดมายาคติข้ึนในจิตใจ
ของผูบ้ริโภคนั่นเอง เพราะนักส่ือสารการตลาดเช่ือว่าเม่ือเกิดมายาคติข้ึนในจิตใจผูบ้ริโภคใน
ทางบวกแลว้ส่ิงท่ีตามมาก็คือ ความนิยมการตดัสินใจซ้ือสินคา้เหล่านั้นทา้ยสุดก็คือเกิดการภกัดีใน
ตราสินคา้นัน่เอง แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นหาก ผูบ้ริโภคเกิดมายาคติในทางลบต่อสินคา้ท่ีท าการโฆษณาผลท่ี
ตามมาก็อ าจจะ เป็น ใน ทิศทางตรงกันข้ามก็ ได้  ตั วมายาค ติ น้ันท างาน ด้วยการเข้ าไป
ครอบง า “ความหมายเบือ้งต้น” ของสรรพส่ิง ซ่ึงเป็นความหมายเชิงผัสสะหรือประโยชน์ใช้สอย
แล้วท าให้มนัส่ือความหมายใหม่ในระดับหน่ึง ซ่ึงเป็นความหมายเชิงค่านิยมอุดมการณ์” 

จากการศึกษาดังกล่าว“มายาคติ(จึง)เป็นระบบสัญญะในระดับทีส่อง”  (ดงัภาพ(ดา้นล่าง     

 
ภาพที ่2.2 แบบจ าลองมายาคติ 
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มายาคติท่ีผูเ้ขียนไดย้กตวัอยา่งขา้งตน้นั้นก็เหมือนภาษาหรือกระบวนการส่ือสารความ
ประเภท ต่างๆ ดงัตวัอยา่งเช่นท่ีเราเห็นป้ายสัญญานไฟจราจร(ซ่ึงเป็น “สัญญะ” หรือ sign) มนัได้
ท าหน้าท่ี  ของมัน  2 อย่างคือ การส่ือความหมายในตัวของมันออกมา เรียกว่า “รูปสัญญะ”
signifier) ซ่ึงเรารับรู้ ได้ด้วยประสาทสัมผสั กับ ความหมายอ่ืนท่ีมนัส่ือออกมา เรียกว่า “ความ
หมายสัญญะ”(signified) เช่น ไป สีเขียว มีความหมายเขา้ใจตรงกนัว่า อนุญาตให้ไปได ้เป็นตน้
 ผูว้ิจยัจึงเขา้ใจไดว้่า  มายาคติจึงกลายเป็นการส่ือความหมายในทางวฒันธรรมของมนุษย ์
ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว“มายาคติ”ก็ยิ่งเปล่ียนแปลงอยา่งเช่ียวกรากจนยาก ท่ีมนุษยจ์ะ
ตามทนัมายาคติของมนุษยด์ว้ยกนัเองทฤษฎีพื้นฐานการแสดงมายาคติซ่ึงเป็นแก่นแทข้องความ เป็น
มนุษย ์ได้ถูกกระชากหน้ากากออกให้เห็นถึงก้นบ้ึงความเป็นมนุษยโ์ดยโรล็องด์ บาร์ตส์ ด้วย 
บทความ ท่ีลือลัน่นั้น คือ “โลกของมวยปล ้า” ซ่ึงเขียนวิเคราะห์ให้เราทราบว่า แทจ้ริงแลว้ มวยปล ้า 
มนัก็เป็นการแสดงละคร ใหค้นดูไดเ้ห็น ปฏิกิริยาท่ีตอบสนองจากผูช้มใดๆ ก็ตามนัน่เป็นผลอนัเกิด 
จากการแสดง นัยแฝงของ การแสดงมวยปล ้ า “มวยปล ้ าเผชิญหน้ากนัดว้ยความมุ่งมัน่ มิใช่ด้วย
โทสะ พวกเขาสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ไม่ซ ้ าเติม ผูท่ี้ตกเป็นรองยุติการต่อสู้ทนัทีที
กรรมการสัง่และแสดงการใหเ้กียรติกนัเม่ือการต่อสูอ้นัดุเดือดนั้น จบลง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.3 Batista 
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 ท าให้ผูว้ิจยัเขา้ใจว่า มวยปล ้ามีการสร้างฉากเป็นตอนๆมีการตั้งเป็นฝ่ายธรรมะต่อสู้กนั 
กบัฝ่ายอธรรม เม่ือฝ่ายอธรรมถูกตีโตจ้นมอบราบคาบมีการแสดงปฏิกิริยาตอบรับจากคนดูก็ย่อม
แสดงถึงความสะใจและค าสบถต่างๆนานาเป็นการตอบรับจากการแสดงมายาคติ อย่างไดผ้ล เฉก
เช่น เดียว กบัการโฆษณาชวนเช่ือในส่ือโทรทศัน์ ทุกวนัน้ี บทสรุปท่ี โรลอ็งด ์บาร์ตส์ สรุปไดย้อด
เยี่ยม หลงัการหว่าน ลอ้มอย่างลึกซ้ึงดว้ยการอธิบายถึงปรากฏการณ์ เหล่านั้นจนผูอ่้านเห็นคลอ้ย
ตาม จึงสมแลว้ ท่ีเขาถูกยกย่องให้เป็นปัญญาชนของชาวฝร่ังเศสอย่างแท้จริงจาก“ทฤษฎีมายา
คติ” หรือ “สัญศาสตร์”วิชาท่ีเขาสอนในสถาน ศึกษาชั้นน าน่ีเอง ได้ก่อก าเนิดมุมมองใหม่ในการ
วิจารณ์วรรณกรรม เรียกว่า “สัญศาสตร์วรรณกรรม” (Literary semiotics) ซ่ึงเป็นการศึกษาถึง
กระบวนการส่ือความหมาย ในงานเขียนหรือวรรณกรรม ไดมี้การพลิกผนัการวิจารณ์วรรณกรรมไป
จากเดิมท่ีเคยยึดเอาเป็นแบบแผน กันมาเน่ินนาน โดย “สัญศาสตร์วรรณกรรม” ได้มีหลักการ
พิจารณาอยู่ 3 ประเดน็พอสังเขปดังนี ้ 
 1.วรรณกรรมศึกษาพึงพินิจอะไรเป็นส าคญั ดว้ยการใหค้วามส าคญัท่ี “ตวับทประพนัธ์”  
ซ่ึงเป็นจุดศูนยร์วมของการศึกษาวรรณกรรมนั้นๆ ใชว้ิธีการมุ่งไปท่ีการพิจารณาถึงความซับซ้อน
ของงาน โดยไม่มีการศึกษาในบริบทของการเป็นมาของวรรณกรรม ดัง่เช่น การวิจารณ์ 
วรรณกรรม ตามแนว มาร์กซิสต์ แนวประวติัศาสตร์ ฯลฯ ซ่ึงแนวต่างๆ นั้นอาจมีการศึกษาจาก
ชีวประวติัของผูแ้ต่ง สภาพสังคม ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม หรืออิทธิพลต่างๆ ท่ีมีต่อการเขียน
วรรณกรรม 

 2. ตวับทวรรณกรรมมีธรรมชาติเช่นไร  สัญศาสตร์วรรณกรรมมีหลกัความเช่ือท่ีว่า งาน
วรรณกรรมมีลกัษณะการประกอบสร้าง(Construction)ในตวัของมนัเอง โดยไม่ไดมี้การอิง อยู่กบั
ตรรกะของความเป็นจริงในโลกภายนอก หากแต่มนัถูกสร้างข้ึนโดยตรรกะภายใน (Internal logic) 
ของตวัศิลปินผูส้ร้างงานเขียนนั้นเอง ภาพเสมือนจริงท่ีอ่านเจอ ในตวับทวรรณกรรมเป็นผลมาจาก
การใชส้ัญนิยม(Convention)ซ่ึงเป็นรหัสท่ีรับรู้กนัเองระหว่างผูเ้ขียนวรรณกรรมกบัผูอ่้าน (ระหว่าง
ผูส้ร้างกบัผูเ้สพ( งานของสัญศาสตร์วรรณกรรมก็คือท าการศึกษากระบวนการส่ือ ความหมาย ท่ีอิง
อยู่กับความสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย ซับซ้อน ทับถมกันอยู่เป็นองค์ประกอบต่างๆ ในตัวบท
วรรณกรรมรวมไปถึงท่ีตวับทไดส่ื้อถึงสถานะความเป็นวรรณกรรมของตวัมนัเองดว้ 
 3. จะมองวรรณกรรมดว้ยสายตาอย่างไร สัญศาสตร์วรรณกรรมให้มองงานประพนัธ์
เป็นวตัถุ  ทางสังคม และวฒันธรรม แต่การด ารงอยูข่องมนัก็ไม่ไดต้ดัขาดไปจากบริบทของสังคม
เสียทีเดียว นกัวิจารณ์ตามแนวสัญศาสตร์จึงพุ่งเป้าการวิพากษไ์ปท่ีคติความเช่ือ ค่านิยม อุดมการณ์
ทางสังคม ท่ีแฝงฝัง อยูใ่นตวับทวรรณกรรม มีการเก่ียวรัด คดังา้งกนัอยูอ่ย่างไรในงานวรรณกรรม
นั้นแต่ก็ยงั สามารถน าความคิดจากศาสตร์อ่ืนๆ มาร่วมพิจารณาไดด้ว้ย ซ่ึงมีรายละเอียดของการ
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พิจารณา เพื่อจ าแนก แยกแยะปัจจัยท่ีงานวรรณกรรมนั้ นๆ ได้ประสานกัน ข้ึนมาเป็นงาน ซ่ึง
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ภาษา ลีลา และประพนัธกรรมนั้ น ผูอ่้านสามารถหาอ่าน เพิ่มเติมได้
ใน “โรลอ็งด ์บาร์ตส์ กบัสัญศาสตร์วรรณกรรม” เขียนโดย นพพร ประชากุลการศึกษาเร่ืองแนวคิด
เก่ียวกบัมายาคติดงักล่าวผูจ้ยัไดน้ าส่วนของความหมายกระบวนการ ท่ีก่อให้เกิดมายาคติมาใชเ้ป็น
หลกัในการศึกษา เน้ือหาของการสร้างภาพยนตร์เอวี ท่ีส่งผลให้เกิดความนิยมดว้ยท่ีว่าแนวคิดเร่ือง 
มายาคตินั้ น มีส่วนท่ีท าให้ รู้สึกถึง ว่าส่งท่ีเราได้จากการชมภาพยนตร์เอวีล้วนเป็นมายาแต่
สาระส าคญัของ “สัญศาสตร์ในภาพยนตร์เอวี”นั้นไดม้องว่าเป็นการ ไดเ้ขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึง ของ
การปฏิบติัการทางสังคมวฒันธรรมอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดจ้ะโดยจงใจหรือไม่ก็ตาม นัน่คือ การสร้าง
สัญลกัษณ์ต่างมากมายเพื่อพยายามส่ือความหมายของมนัออกมา เช่นค าศพัท์ท่ีใช้เรียกแนวของ
ภาพยนตร์เอวีเพื่อพยายามส่ือความหมายของมนัออกมา เช่น Debut หมายถึง ภาพยนตร์ AV เร่ือง
แรกของดาราหญิงคนนั้นๆ เพื่อเปิดตวัเขา้วงการเอวี ซ่ึงจะมีบทสัมภาษณ์เก่ียวกบัตวัเธอ Bukkake 
หมายถึง ภาพยนตร์ AV ท่ีดาราชายหลายคนรุมลอ้มส าเร็จความใคร่ใส่ดาราหญิงZenra หมายถึง 
ภาพยนตร์ AV ท่ีดาราหญิงเปลือยกายท ากิจกรรมต่างๆ เหมือนกบัไม่มีอะไรผิดแปลก เช่น ท างาน
บา้น เตน้บลัเลต์Cosplay หมายถึง ภาพยนตร์ AV ท่ีมีการใส่ชุดเคร่ืองแบบต่างๆท่ีเลียนแบบจากตวั
การ์ตูน อาชีพต่างๆ ชุดพื้นบา้น หรือคนดงัSM (Slave Master) หมายถึง ภาพยนตร์ AV แนวซาดิส ท่ี
มีทั้งการมดัดว้ยเชือก เฆ่ียนตี หยดเทียน หรือการทรมานต่างๆนานาHamedori หมายถึง ภาพยนตร์ 
AV ท่ีดาราชายถือกลอ้งถ่ายท าไปดว้ยและมีเพศสัมพนัธ์ไปดว้ยNakadashi หมายถึง ภาพยนตร์ AV 
ท่ีมีการหลัง่อสุจิภายในช่องคลอดSanwicth หมายถึง ภาพยนตร์ AV ท่ีดาราชายสองคนประกบ
ด้านหน้าและด้านหนังของดาราหญิงและมีเพศสัมพันธ์กันAnal หมายถึง ภาพยนตร์ AV ท่ีมี
เพศสัมพนัธ์ทางทวานหนัก Soap Land หมายถึง ภาพยนตร์ AV ท่ีอาบน ้ าไปดว้ยมีเพศสัมพนัธ์ไป
ดว้ยในเวลาเดียวกนั Black Man หมายถึง ภาพยนตร์ AV ท่ีดาราหญิงมีเพศสัมพนัธ์กบันิโกร Wife 
หมายถึง ภาพยนตร์ AV แนวแม่บา้นสาวโดนรังแก หรือ มีเพศสัมพนัธ์กันในครอบครัว เช่น มี
เพศสัมพนัธ์กับลูกชายของตัวเอง Amateur หมายถึง ภาพยนตร์ AV ท่ีมีนักแสดงมือสมัครเล่น 
Heroine หมายถึง ภาพยนตร์ AV แนวซุปเปอร์ฮีโร่หญิง Lolita หมายถึง ภาพยนตร์ AV แนวสาว
นอ้ยใสซ่ือ Molester หมายถึง ภาพยนตร์ AV แนวข่มขืน รุมโทรม 
 
2.5 แนวคดิเกีย่วกบัวฒันธรรมประชานิยม (Popular Culture)  

 ค าว่า “วฒันธรรมประชานิยม” นั้น มาจากค าว่า “วฒันธรรมมวลชน” (Mass Culture)” 
ทั้ง 2 ค าน้ี มีความแตกต่างกนัคือวฒันธรรมมวลชนนั้น นักทฤษฎีจะใชค้  าน้ีในการเรียกสินคา้ ทาง
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วฒันธรรม ท่ีผลิตข้ึน โดยระบบส่ือสารมวลชน มีทศันวิพากษร์ะบบส่ือมวลชน โดยเห็นวา่สินคา้ใน 
ระบบน้ีผลิตข้ึนมาท าใหส้มาชิก ของสงัคมกลายเป็นผูบ้ริโภคท่ีปราศจากความคิดและเสรีภาพ  

 ในขณะท่ีวฒันธรรมประชานิยมนั้นนกั ทฤษฎีใชค้  าน้ีในทศันะท่ีมองยอมรับสถานะของ
สินคา้ วฒันธรรมท่ีระบบส่ือมวลชนสมยัใหม่ผลิตข้ึนมาเพื่อขายแก่ผูบ้ริโภคส่ือโดยเห็นวา่เป็น ส่ิงท่ี
คนส่วนใหญ่ ยอมรับ และการยอมรับไม่ไดเ้กิดข้ึนจากการบงัคบัแต่เกิดจากความนิยมและ ยินยอม
พร้อมใจของผูรั้บเอง (อุบลรัตน์ ศิริยวุศกัด์ิ 2550) 

 ฐิรวุฒิ เสนาค า (2549) ได้ให้ความหมายของค าว่า “วัฒนธรรมประชานิยม” เป็น
วฒันธรรม สมยันิยม ซ่ึงหมายถึง วฒันธรรมท่ีไดรั้บความนิยมจากประชาชน หรือพบเห็นไดใ้น
ชีวิตประจ าวนัอาจหมายถึงวฒันธรรมท่ีแพร่หลายเขา้ถึงประชาชนโดยมีส่ือเป็นศูนยก์ลาง เช่น 
ภาพยนตร์ วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 
 พฒันา กิติอาษา (2546) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่วฒันธรรมประชานิยม เป็น 
วฒันธรรมสมยันิยม โดยไดก้ล่าวถึงลกัษณะส าคญัหรือเน้ือหาของวฒันธรรมสมยันิยม (วฒันธรรม 
ประชานิยม) ไว ้10 ประการดงัน้ี  
 1. วฒันธรรมสมัยนิยมเป็นวฒันธรรมแห่งความเป็นไปได้ (Anything Goes) เกิดข้ึน 
เปล่ียนแปลง และเส่ือมสูญไปตามกระแสความนิยมของคนในสังคมและกาลเวลา 
 2. วฒันธรรมสมยันิยมเป็นวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั เป็นเร่ืองธรรมดา 
สามญัในการด ารงชีวิตของมนุษย ์(Ordinary/Common Culture in the Realism of Every Life) 
 3. วัฒนธรรมสมัยนิยมเป็นวัฒนธรรมแห่งความเยาวภาพ (Culture of the Youth) 
วฒันธรรมสมยันิยมส่วนใหญ่เป็ นเร่ืองของคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะวยัรุ่นและวยัท างานคนกลุ่ม 
ดังกล่าวมีก าลังผลิต ก าลังบริโภค ก าลังซ้ือและก าลงในการติดตาม แสวงหาความสนุกสนาน 
ร่ืนรมยข์องชีวิตท่ีไดจ้ากกระแสวฒันธรรมสมยันิยมรูปแบบต่างๆ  
 4. วฒันธรรมสมยันิยมเป็นวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางโลกย ์(Culture of the 
Mundane) 
 5. วฒันธรรมสมยันิยมเป็นวฒันธรรมพนัธ์ผสม (Hybrid Culture) วฒันธรรมสมยันิยม 
เกิดข้ึนจากหลายแหล่งท่ีมา เกิดจากการดดัแปลงหรือรวมองคป์ระกอบปลีกยอ่ยต่างๆจากทั้งในและ
นอกวฒันธรรมข้ึนมาแลว้น าเสนอเพื่อสร้างกระแสการยอมรับและตอบสนองรูปแบบต่างๆจาก 
สงัคม รูปแบบการผสมผสาน ดดัแปลง หรือผลิตซ ้า ทางวฒันธรรมแบบลูกผสม  
 6. วฒันธรรมสมยันิยม เป็นวฒันธรรมท่ีเกิดจากการรวมกนัของการแยกส่วนและแตก
ตวัออกเป็นเส่ียงๆ (Fragment Culture)  
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 7. วฒันธรรมสมยันิยมเป็นวฒันธรรมแห่งการบริโภค (Consumer’s Culture) หรือเป็น
วฒันธรรมตลาด ซ่ึงถูกผลิตเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมในปริมาณมหาศาลและกระจายผลผลิตออกไปสู่
กลุ่มผูบ้ริโภคในวงกวา้ง เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่“วฒันธรรมตลาด” เป็นวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนและเป็นไป 
ตามกลไกตลาด 
 8. วฒันธรรมสมยันิยมเป็นผลผลิตของความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยติีดต่อส่ือสาร หรือ 
วฒันธรรมท่ีไดรั้บอิทธิพลจากส่ือมวลชน (Mass Media-saturated Culture) 
 9. วฒันธรรมสมยันิยมเป็นเร่ืองของแฟชัน่ และกระแสความนิยม (Culture of Fashion 
and Popular Trend) วฒันธรรมสมยันิยมจึงเกิดเร็วไดรั้บความนิยมเร็วรวมทั้งจืดจางไปอยา่ง รวดเร็ว 
เพราะถูกแทนดว้ยกระแสใหม่กวา่ สดกวา่ และเร้าความสนใจของผูค้นไดม้ากกวา่  
 10. วฒันธรรมสมยันิยมเป็นเร่ืองของการสร้างคน้หา ต่อรองและผลิตซ ้าตวัตนอตัลกัษณ์ 
(Battles of/for Cultural Identities/selves)  
 จนัทรา มุเกอร์จี และไมเคิล ชุดสัน (Chandra Mukeji and Michael Shudson) เช่ือว่า Pop 
Culture คือความเช่ือและปฏิบติัการและส่ิงของต่างๆท่ีไดรั้บการยอมรับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
โจฮันน์  กอตต์ปรายด์ เฮอร์เดอร์ (Johann Gottfried Herder) คิดว่า Pop Culture นั้ นต้องมีการ
แบ่งแยกระหว่าง คนชั้นสูง และคนชั้นต ่า ซ่ึงคนชั้นสูงนั้นคือผูท่ี้มีการศึกษา Pop Culture ของคน
เหล่านั้นก็จะมีเหตุผล กลบักนัคนชั้นต ่าคือคนท่ีไร้การศึกษา Pop Culture ของคนเหล่านั้นก็จะถูก
มองวา่เป็น Pop Culture ท่ีไร้เหตุผล หลายคนเช่ือวา่จุดเร่ิมตน้ของ Pop Culture นั้นมาจากการตั้งโรง
พิมพข์องหมอบรัดเลย ์แห่ง แรกในประเทศไทย และอีกจุดหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึง Pop Culture ของ
คนไทยคือค าว่า เชย เพราะเป็น การแสดงถึงการแบ่งแยกของรสนิยมในสังคมในปัจจุบัน Pop 
Culture เกิดข้ึนจาก Social-Network การแชร์การโพสต์ Pop Culture นั้ นมีการ เปล่ียนแปลงไป
เร่ือยๆ Pop Culture นั้นไม่จ าเป็นตอ้งให้คนทั้งโลกท าตาม แต่สามารถเกิดข้ึน ในกลุ่มคน ย่อยๆได้
เช่นกนั อยา่งท่ีรู้ว่าขอ้มูลข่าวสารในปัจจุบนันั้นลว้นแต่มาจากโลกออนไลน์ Pop Culture จึงเกิดข้ึน
จากการแพร่หลายของขอ้มูลข่าวสารในโลกออนไลน์  Harlem Shake เป็นหน่ึงใน Pop Cultureท่ี
รู้จกักนัอย่างแพร่หลาย    Pop Culture นั้นไม่ย ัง่ยืนเป็นส่ิงท่ีมีอายุขยัท่ีสั้น เราเลยเร่ิมตั้งขอ้สัยสัยว่า
การมา และการไปอย่าง รวดเร็วของ Pop Culture ในปัจจุบันนั้ นเป็นอย่างไร การมาของ Pop 
Culture ในปัจจุบนันั้น เป็นส่ิงท่ี น่าสนใจ มากเน่ืองจากในปัจจุบนันั้นเรามีส่ิงท่ีเรียกว่าอินเตอร์เน็ต 
ท่ียคุก่อนๆ ไม่มีการก าเนิดของ อินเทอร์เน็ตนั้น เปล่ียนแปลงโฉมหนา้ และความคิดของคนไปโดย
ส้ินเชิง เม่ืออินเทอร์เน็ตเกิดข่ึน โซเชียล มีเดีย (Social Media) ก็ตามมาดว้ยกนั โซเชียล ทีเดียหลกัๆ 
คือ ยทููบ (Youtube) ยทููบคือเวบ็ไซตท่ี์เรา สามารถลง วีดีโอของเราใหค้น อ่ืนท่ีดูยทููบเหมือนกนัไดดู้ 
หรือก็คือการแชร์นั้นเองและเน่ืองจากยทููบเป็นเวบ็ไซตท่ี์มีคนเปิดเช็คมากท่ีสุดในโลกแลว้ยูทูบจึง
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เป็นจุดเร่ิมตน้ของ Pop Culture ในปัจจุบนันั้นเอง Pop Culture นั้นไม่ไดเ้กิดจากจ านวนคนท่ีดูวีดีโอ
หรือจ านวนคนท่ีชอบวีดีโอเราแต่หากเป็นจ านวนคน ท่ีแชร์วีดีโอคลา้ยๆกนัออกมาจนท าให้มนัฮิต 
ข้ึนมา แต่เม่ือเวลาผา่นไประยะหน่ึงผูค้นกจ็ะเร่ิมเบ่ือกบัการ ท่ีเห็นอะไรซ ้ าๆ กนัทุกวนัเราจึงเร่ิมการ
ขวนขวายหาส่ิงแปลกใหม่มาทดแทนและนั้นเอง คือ การมาและการไปของ Pop Culture และมนัก็
จะวนกนั อยูอ่ยา่งน้ีตลอดไปโดยสรุปแลว้ Pop Culture นั้นอาจจะเป็นอะไรท่ีไร้เหตุผลหรือมีเหตุผล 
กไ็ด ้Pop Cultureนั้นอาจจะเป็นอะไรท่ีไร้สาระก็ได ้แลว้แต่มุมมองและทศันคติของแต่ละคนอยา่งท่ี
ไดย้กตวัอย่างไปHarlem Shake นั้นจะไม่ถูกมองว่าเป็นการกระท าท่ีไร้สาระถา้อยู่ในมุมมองของ
ช่วงอายุท่ีถูกและเขา้ใจการกระท า เหล่านั้น แต่หากถูกมองในมุมมองของคนท่ีอายุมากแลว้จะไม่
เขา้ใจการกระท าของวยัรุ่น ซ่ึงในงานวิจยัน้ี สามมรถน ามาเป็นตวัช่วยศึกษา กระแสนิยมของ หนงั 
AV วา่อาจจะเป็นเร่ืองความนิยมท่ีสั้นและอาจเกิดการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา 
  
2.6 งานวจิัยและวรรณที่เกีย่วข้อง 

 ยพุาพร ปิวะพงษ ์(2554( ไดศึ้กษาเร่ือง อิทธิพลของส่ือลามกท่ีมีผลต่อการกระท าผดิทาง
เพศของเดก็ และเยาวชนศึกษาเฉพาะกรณีศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ผลวิจยัพบวา่ เด็กและเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัเพศมีอายนุอ้ยท่ีสุดคือ 15 ปี เคยถูก
จบั ในคดีอาญาคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี 1 โดยเปนการกระท าผิดฐานโทรมหญิงและไม่มีการวางแผน
ล่วงหนา้มาก่อน ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของการเปิดรับส่ือลามกและทศันะของเด็กและเยาวชนท่ีมีต่อ
ส่ือลามกส่วนใหญ่เช่ือว่าส่ือลามกมีอีทธิพลต่อการกระท าผดิทางเพศเพราะเดก็และเยาวชนท่ีกระท า
ผดิทางเพศทั้ง 220 คน เคยรบชมส่ือลามกโดยมีสาเหตุมาจากกลุ่มเพื่อน เฉล่ียอายนุอ้ยท่ีสุดประมาณ 
10 ปี ซ่ึงในการกระท า ความผิดคร้ังน้ีอยู่ในอาการเมาสุรา/เสพยาเสพติดและในส่วนของทศันคติ
ของเด็กและเยาวชนท่ีมีต่อส่ือลามกนั้นจะแบ่งตามพฤติกรรมท่ีแสดงออกของส่ือในรูปแบบและ
ลกัษณะต่างๆ 
 อรวรรณ เดชโชติวุฒิ (2550)  ไดศึ้กษาเร่ืองการกระท าความผิดผ่านทางอินเตอร์เน็ต : 
กษากรณี การเผยแพร่ภาพและส่ือลามกอนาจารโดยผ่านโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) พบว่า 
ประเทศต่างๆ ทัว่โลกต่างก็ประสบกบัปัญหาน้ีเช่นเดียวกนัและไดมี้ความพยายามท่ีจะใชม้าตรการ 
ทางกฎหมายท่ีออก มาใชบ้งัคบัเฉพาะกบัการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์รวมถึงมาตรการทาง
สังคมต่างๆ ท่ีเขา้มาควบคุม ดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตในระดับท่ีแตกต่างกันด้วยเหตุผลทางด้าน 
ศีลธรรมวฒันธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีและนโยบายในการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนท่ี
แตกต่างกันส าหรับประเทศไทยในขณะน้ีก าลงัมี การพยายามร่างกฎหมายเก่ียวกับการกระท า
ความผดิทางคอมพิวเตอร์ออกมาใชบ้งัคบักบัปัญหาดงักล่าวและเพื่อใหก้ฎหมายมีประสิทธิภาพมาก
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ข้ึนจึงควรมีการพฒันาปรับปรุงกฎหมายให้มีความทนัสมยัเท่าทนักับกระการเปล่ียนแปลงและ
พฒันาของเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากมาตรการ ทางกฎหมายอาจ
ตอ้งน า มาตรการทางเทคนิคและทางสังคมมาใช้ร่วมกันด้วยทั้ งน้ีเพื่อท่ีรักษาไวซ่ึ้ง ความสงบ
เรียบร้อยศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
 พนัต ารวจโท เทวญั มงัคละชาติกุล (2549( ไดศึ้กษาเร่ืองผลต่อบุคลท่ีสาม ของส่ือ ลามก
อนาจาร บนอินเทอร์เน็ตและการสนับสนุนการเซ็นเซอร์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีแนวโน้มท่ีจะรับรู้
หรือตดัสินของ ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอร์เน็ตวา่จะมีผลกระทบต่อบุคคลท่ีสามมากกวา่ท่ีจะมีผล 
กระทบต่อตนเองโดยการรับรู้หรือตดัสินดงักล่าวจะส่งผลต่อการสนับสนุนการเซ็นเซอร์ส่ืออิน
เทอร์-เน็ตโดยพบ ว่าขนาดความแตกต่าง ของการรับรู้ผลของส่ือลามกอนาจารบนอินเทอร์เน็ตท่ีมี
ต่อตนเองและบุคคลอ่ืนมีความสัมพนัธ์กบัการสนับสนุนการเซ็นเซอร์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ
นอกจากน้ีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านประชากร พบว่าเพศ อายุ และระดับการศึกษามี
ความสัมพนัธ์กบัขนาดของบุคคลท่ีสามอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เช่นเดียวกบั ปัจจยัดา้นการเปิดรับ
ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอร์เน็ต โดยผลสรุปว่าผลต่อบุคคลท่ีสามเกิดจากทศันคติเชิงลบต่อส่ือ
ลามกอนาจารโดยเฉพาะอยา่งยิ่งบนอินเทอร์เน็ตซ่ึงเป็นส่ือท่ีเขา้ถึงไดง่้ายไดส้ร้างความกงัวลว่าเด็ก
และเยาวชนจะตกเป็นเหยือ่เน่ืองจากขาดวฒิุภาวะ และมกัรู้เท่าไม่ถึงการณ์ซ่ึงส่งผลต่อการสนบัสนุน
เซ็นเซอร์และควรมีหน่วยงานเฉพาะซ่ึงไม่ใช่ต ารวจใหมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในเร่ืองน้ี 
 ศรัญญา กิตติวฒันโชติ (2557)ไดศึ้กษาเร่ือง ภาพสะทอ้นอตัลกัษณ์ส่วนบุคคลผา่นงาน
เขียน กรณีศึกษา คุณวิกรม กรมดิษฐ์ พบว่า อตัลกัษณ์ของคุณวิกรม กรมดิษฐ์ มีความเช่ือมโยง
สัมพนัธ์ กันระหว่างอัตลกัษณ์ส่วนบุคคลและอตัลักษณ์ทางสังคม โดยมีวิธีการสร้างและการ
น าเสนอ อตัลกัษณ์อย่างเป็นกระบวนการตามขั้นตอนคือ ขั้นท่ี1 การบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ทั้ง
ก่อนและหลงั กระแสโลกาภิวตัน์ ขั้นท่ี2 การเลียนแบบผสมผสานภายใตบ้ริบทเร่ืองการสร้างแบ
รนด์ ผูน้ าองคก์รธุรกิจ ผ่านองคก์รอมตะและผ่านมูลนิธิอมตะ ส่วนขั้นท่ี3การน าเสนออตัลกัษณ์ท่ี
ล่ืนไหลเปล่ียนแปลงผา่นรูป แบบการส่ือสารความเป็นตวัตน 6 รูปแบบ 1( ผูน้ าองคก์รธุรกิจระดบั
แนวหน้า2(ผูเ้ช่ียวชาญในการให้ความรู้วิเคราะห์ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ 3( เป็นตวัแทนสร้าง
ความร่วมมือและความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 4( การเป็นคนดีเพื่อตอบแทนสังคม 5( การวางตวั
เป็นแบบอยา่งต่อคนในสงัคมและ 6(นกัเดินทางเพื่อแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ โดยน าเสนอผา่น 4 
ช่องทาง คือ 1(การน าเสนอผา่นส่ือประเภทหนงัสือ 2( การน าเสนอผา่นส่ือประเภทโทรทศัน์ 3( การ
น าเสนอผา่นมูลนิธิอมตะ 4( การน าเสนอผา่นการท าคาราวาน 

 งานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้แมจ้ะไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีผูว้ิจยัศึกษาโดยตรงแต่สามารถ
มาใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์การน าเสนอเน้ือหาภาพยนตร์เอวี(AV) ของประเทศญ่ีปุ่นท่ีส่งผล
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ใหเ้กิดความ นิยมทัว่โลก เพื่อใหไ้ดค้  าตอบเก่ียวกบัเน้ือหาภาพยนตร์เอวี(AV) ของประเทศญ่ีปุ่นนั้น
วา่เน้ือหาแบบใดดาราแบบไหนท่ีท าใหท้ัว่โลกสนใจและยอมรับในฐานะประเทศผผูลิ้ตภาพยนตร์เอ
วี(AV) 

  



 
 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
 การวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์การน าเสนอเน้ือหาและปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จของ
ภาพยนตร์เอวี (AV) ในประเทศญ่ีปุ่นท่ีส่งผลใหเ้กิดความนิยมในประเทศไทย” เป็นการศึกษา เร่ือง
กระบวนการสร้างภาพยนตร์ เอวีของญ่ีปุ่นท่ีส่งผลให้เกิดความนิยม เพื่อให้เขา้ใจถึงความส าเร็จท่ี
เกิดข้ึน  การวิจยัในคร้ังน้ี การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและสนบัสนุน ขอ้คน้พบดว้ยการศึกษา เชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการ วิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) เป็น
วิธีการในทางสังคมศาสตร์ เพื่อการศึกษาเน้ือหาของการส่ือสารโดยการแยกแยะแจกแจงเน้ือหา
หรือแนวคิดท่ีปรากฏใน จากภาพยนตร์เอวีญ่ีปุ่น 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ภาพยนตร์ AV ท่ีไดรั้บรางวลั “AV Open Award ปี 2014 – 
2017 ” เพื่อใหเ้กิดความหลากหลาย ความน่าสนใจและไดข้อ้คน้พบท่ีคลอบคลุมส าหรับงานวิจยั 
โดยผูว้ิจยัไดต้ั้งไวต้ามวตัถุประสงค ์และแบ่งเน้ือหาซ่ึงท าใหท้ราบถึงโครงสร้าง ล าดบัของเน้ือหา 
และขอบเขตเน้ือหาอยา่งละเอียดในแต่ละประเภท โดยท าการวิเคราะห์และท าการเขียนบรรยายเชิง
พรรณนา ผูว้ิจยัใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบการเลือกแบบมีจุดมุ่งหมาย หรือการเลือกแบบจ าเพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) ของภาพยนตA์V จ านวน 10 เร่ือง มีลายละเอียดดงัน้ี 
 3.1.1 รหสั AVOP - 033 Call On! Female College Students Limited Magic Mirror Issue 

Thorough Verification! Friendship Between Men And Women Is Approved!?  
 3.1.2 รหสั AVOP-119 Runaway Explosive ! Bakobako Bus Tour หรือ Moodyz Bus Tour 
 3.1.3 รหสั AVOP-127 Harem sex life with Seven S1 Sister Under One Roof Tsukasa Aoi 

, Saki Okuda , Minami Kojima , Nami Hoshino , Arisa Misato , Moe Amatsuka , 
Aoi 

 3.1.4 รหสั AVOP-172 [Retirement Work] Komukai Minako In ... [intimidation Suite] 
Gossip Celebrity Minako (30) Minako Komukai 

 3.1.5 รหสั AVOP -161 Creampie Classroom Chaos 
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 3.1.6 รหสั AVOP – 155 The doting dad if not and loneliness or Ryokawa Aya On 
 3.1.7 รหสั AVOP – 117 Sex porn XXX Put 100 people in 2015 and the school was 

conceived not cool is absolutely wet 
 3.1.8 รหสั AVOP-249 Wild Kingdom Extra Edition Different Reasons Do Aunt Nurse 

Virgin Youth And Cum African Natives 
 3.1.9 รหสั AVOP - 218 Aizawa Ruru Natsuki Minami Out Byte Daughter During The 

Summer Bytes Poster Girl Spree Feel While Flushing The Face In The 
Hospitality SP Sea Of home Surf Shop Houseboat Beer Garden 

 3.1.10 รหสั AVOP-303 Novelty Gravure Idol Yoshitaka Nene AV Lifting จากค่าย S1 
NO.1 STYLE 

 นอกจากน้ีภาพยนตร์ AV ดังท่ีกล่าวไปนั้ น จะตอ้งได้รับการคดัเลือก อีกทั้ งยงัเป็น
กระแส ท่ีเกิดจากความนิยม เป็นนางเอกท่ีไม่ซ ้ ากัน ทั้ งเน้ือหาและบริษทั ท่ีมีความหลากหลาย 
ในช่วงปี 2014-2017 และไดรั้บรางวลัการการันตีท่ีมีความน่าเช่ือถือจากเวที ดงัน้ี 

3.2.1 Middleweight Class Award 
3.2.2 Grand Prix Award 
3.2.3 Hard Slave Master Award 
3.2.4 Otome Award 
3.2.5 Erotic Drama Award 
3.2.6 Planning Award 
3.2.7 Mania Fetish Award 
3.2.8 Actress Award  

 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
         ผูว้ิจยัไดท้  าการสร้างแบบบนัทึกเน้ือหาภาพยนตร์ข้ึนมา เพื่อแยกแยะ ความส าคญั
ตามล าดบั นอ้ยไปมาก เพื่อให้เห็นถึงความส าคญั และล าดบัในการสร้างภาพยนตร์ AV หรือความ
น่าสนใจท่ีก่อใหเ้กิดความนิยมของภาพยนตร์ AV 

 หลงัจากนั้น เรียบเรียงขอ้มูลจดัเก็บขอ้มูลแบบเป็นระบบตามความน่าสนใจ และ
ความส าคญัในการน าไปวิเคราะห์ไดอ้ยา่งเป็นระบบตามล าดบัการศึกษา  
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3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 ผูว้ิจัยจะเร่ิมสังเกตุจากการวิเคราะห์การน าเสนอเน้ือหาและปัจจัยท่ีก่อให้เกิด

ความส าเร็จของภาพยนตร์เอวี )AV) ในประเทศญ่ีปุ่นท่ีส่งผลใหเ้กิดความนิยมในประเทศไทย เลือก
ภาพยนตร์ เอวีญ่ีปุ่น ท่ีมีกระแส ท่ีเกิดจากความนิยม เป็นนางเอกท่ีไม่ซ ้ ากนั เน้ือหา ความนิยม และ
บริษทั ท่ีมีความหลากหลาย  

 นอกจากน้ียงัเจาะจง หนังภาพยนตร์ท่ีมีความนิยม ทั้งจาก ยอดขาย ส่ือมวลชน และ
นักแสดง รวมถึงเน้ือเร่ือง ซ่ึงเป็นการเลือกตวัอย่างการศึกษาแบบเจาะจงหนังท่ีไดรั้บการการันตี  
ดว้ยเวทีท่ีมอบรางวลัท่ีน่าเช่ือถือ โดยผูว้ิจยัจะสืบคน้ผ่าน เวบ็ไซต ์วิกิพีเดีย และ เวบ็ไซตข์องงาน 
AV OPEN และท าการคดัเลือกหนงัท่ี ไดรั้บรางวลั ในสาขาต่างๆ ให้มีความแตกต่าง ในส่วนของ 
นักแสดง เน้ือหา และบริษทัผูผ้ลิต เพื่อให้เกิดความแตกต่างและน่าสนใจและน าขอ้มูลท่ีได้มา
วิเคราะห์ ความแตกต่างในการผลิต และวิธีการเล่าเร่ืองของ ภาพยนตร์แต่ละเร่ือง  

 ขั้นตอนท่ี 1 เกบ็รวบรวมขอ้มูลของภาพยนตเ์อวี )AV) 
 ขั้นตอนท่ี 2 เร่ิมสงัเกตภาพยนตร์เอว ี)AV) 
 ขั้นตอนท่ี 3 เลือกเน้ือหาภาพยนตร์เอวี )AV) ท่ีมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

1 รหสัภาพยนตร์  
2 ช่ือภาพยนตร์ ค่ายท่ีผลิต  
3 สาขาไดรั้บรางวลั ปีท่ีไดรั้บรางวลั 
4 รูปแบบของภาพยนตร์   
5 ฉากของภาพยนตร์   
6 Productionของภาพยนตร์   

 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล   

ในการศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการเชิงคุณภาพดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการน าเสนอเน้ือหาและ
ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จของภาพยนตร์เอวี )AV) ในประเทศญ่ีปุ่นท่ีส่งผลให้เกิดความนิยมใน
ประเทศไทย และสรุปผลท่ีไดจ้าก การรวบรวมขอ้มูลจาการวิเคราะห์เน้ือหาขา้งตน้ เพื่อท าใหท้ราบ
ถึงกระบวนการ ผลิตท่ีก่อใหเ้กิดความนิยมของภาพยนตร์เอวี 

ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลของภาพยนตเ์อวี 
ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์เน้ือหาภาพยนตร์เอวี ท่ีมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

1 รหสัภาพยนตร์  
2 ช่ือภาพยนตร์ ค่ายท่ีผลิต  
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3 สาขาไดรั้บรางวลั ปีท่ีไดรั้บรางวลั 
4 รูปแบบของภาพยนตร์   
5 ฉากของภาพยนตร์   
6 Productionของภาพยนตร์   

ขั้นตอนท่ี 3 น าผลขอ้มูลท่ีไดม้าสงัเคราะห์ 
ขั้นตอนท่ี 4 สรุปผลโดยการเขียนเชิงพรรณนาความ 
 

 



ตารางแสดงระยะเวลาและแผนการด าเนินงานในการวิจัย  
  

 
หมายเหตุ  สีแดง หมายถึง การศึกษาเอกสารและช้ินงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในเดือนมกราคม 
  สีเหลือง หมายถึง การจดัเตรียมเคร่ืองมือในการวิจยั ในเดือนมกราคม-กมุภาพนัธ ์
  สีน ้ าเงิน หมายถึง การวิเคราะห์ขอ้มูล ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 
  สีเขียว หมายถึง การจดัท ารายงาน ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 
 

ขั้นตอนในการวิจัย มกราคม กมุพาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

1 ศึกษาเอกสารและช้ินงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง      

2 จดัเตรียมเคร่ืองมือในการวิจยั      

3 วิเคราะห์ขอ้มูล      

4 จดัท ารายงาน      

3
4
 



 
 

บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
จากการศึกษาวจิยั เร่ือง การวเิคราะห์การน าเสนอเน้ือหาและปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จ

ของภาพยนตร์เอวี(AV)ในประเทศญ่ีปุ่นท่ีส่งผลให้เกิดความนิยมในประเทศไทยโดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงผู ้วิจ ัยขอใช้การวิเคราะห์เน้ือหา  (Content analysis) 
ภาพยนตร์AVซ่ึงในบทน้ีจะเป็นการประมวลผลวิจยัเพื่อเขียนอธิบายขอ้คน้พบตามท่ีก าหนดไวใ้น
บทท่ี 3  ไดแ้ก่การศึกษาเน้ือหาการผลิตภาพยนตร์ ซ่ึงสามารถวเิคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจยัได้
ดงัน้ี  

 
4.1 ผลจากการวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการศึกษาเน้ือหา
ภาพยนตร์ AV โดยวิเคราะห์เน้ือหา Content analysis จากการชมภาพยนตร์เพื่อคน้หาขอ้คน้พบจาก
การชมภาพยนตร์ดงักล่าว ผลการวิเคราะห์เน้ือหาจากภาพยนตร์ AV ของประเทศญ่ีปุ่นท่ีได้รับ
รางวลั AV Open Award  ในสาขาต่างๆตั้งแต่ปี 2014 ถึงปี 2017 โดยเลือกภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาและ
รูปแบบแตกต่างกนัทั้งหมด 10 เร่ืองซ่ึงมีความแตกต่างกนัท่ีรางวลั เน้ือหาและบริษทัผูผ้ลิต โดยจะ
น าเสนอผลการวิจัยตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวใ้นบทท่ี 1 โดยขอสรุปเป็นรูปภาพและการ
วเิคราะห์แบบพรรณนาเพื่อความเขา้ใจง่าย ดงัต่อไปน้ี  
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4.2 การวเิคราะห์เน้ือหาภาพยนตร์เอว ีรหัส AVOP-033 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.1 สรุปการวเิคราะห์ภาพยนตร์ AV รหสั AVOP – 033 
 
 จากรูปภาพ จะเห็นไดว้า่ ภาพยนตร์ AV รหสั AVOP – 033 มีแบบแผนการเล่าเร่ืองท่ีใช้

ตวันกัแสดงดึงดูด เน่ืองจากใชน้กัแสดงท่ีเป็นบุคคลทัว่ท่ีเดินตามท่ีสาธารณะโดยตวันกัแสดงทั้ง 5 คู่ 
เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกนั ซ่ึงเป็นการถ่ายท าแบบ Reality แสดงให้ผูช้มเห็นเร่ืองราวอย่างสมจริง
มากท่ีสุด ในส่วนของเร่ืองการมีเพศสัมพนัธ์ ในส่วนแรกนกัแสดงตอ้งท าตามค าสั่งของผูก้  ากบัโดย
มีเงินเป็นเคร่ืองกระตุน้ จากนั้นจะปล่อยให้นกัแสดงอยูใ่นตูก้ระจกกนั 2 ต่อ 2 และเร่ิมีเพศสัมพนัธ์
กนัโดยจะตั้งกลอ้งไวแ้บบ Candid โดยผูว้จิยัจะวเิคราะห์พรรณนาเน้ือหาไวด้งัน้ี 
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 รหสั AVOP - 033 Call On! Female College Students Limited Magic Mirror Issue 
Thorough Verification! Friendship Between Men And Women Is Approved!? จากค่าย DEEP'S 
รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 สาขา Middleweight Class 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาที ่4.2  รูปภาพจากภาพยนตร์ AV รหสั AVOP - 033 
 
ทีม่า : http://www.avcollectors.com 

 
 จากการศึกษาภาพยนตร์ดงักล่าว เป็นแนว Amateur คือ หนงัแนวมือสมคัรเล่น ซ่ึงเป็น

เร่ืองราวเก่ียวกบัการชกัชวนบุคคลธรรมดาทัว่ไปบนทอ้งถนนท่ีมีสถานะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกนั
โดยมีขอ้เสนอให้มีเพศสัมพนัธ์กนัในตูก้ระจกใสซ่ึง มีเบาะนอนวางไวก้ลางห้อง โดยมีทั้งหมด 5 คู่ 
ซ่ึงจะมีขอ้เสนอเหมือนกนัทุกคู่และจะไดเ้งินเป็นค่าตอบแทน ซ่ึงมีขอ้เสนอดงัน้ี  

1. เร่ิมตน้ดว้ยการท่ีโปรดิวเซอร์ชวนพูดคุยเร่ืองทัว่ไปเพื่อผอ่นคลาย  
2. ทั้งคู่จบัมือกนั  
3. ทั้งคู่กอดกนั 
4. ทั้งคู่จูบกนั  
5. ฝ่ายชายจบัหนา้อกฝ่ายหญิง  
6. ฝ่ายหญิงจบัคล าระหวา่งเป้ากางเกงฝ่ายชาย  
7. ทุกคนออกจากหอ้งเหลือเพียงคู่หญิงชายและกลอ้งถ่ายท า จากนั้นเร่ิมตน้ดว้ยการ
เลา้โลมกนัและมีเพศสัมพนัธ์จนส าเร็จความใคร่แบบหลัง่ใน  

http://www.avcollectors.com/
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 การถ่ายท าเป็นการตั้งกลอ้งโดยไม่มีทีมงานถ่ายท า ซ่ึงภาพทั้งหมดจะเป็นการตดัสลบั มี
ทั้ง มุมภาพแบบ  

 MS (Medium Shot)  ขนาดภาพลกัษณะน้ีผูช้มจะได้เห็นตั้งแต่เอวของนักแสดงข้ึนไป
จนถึงศีรษะท าให้ผูช้มสามารถเห็นการเคล่ือนไหวของนักแสดงและรายละเอียดของฉากหลัง
พอสมควร จึงถือว่าเป็นภาพท่ีถ่ายทอดเหตุการณ์ในเร่ืองได้ดี นัง่จะเห็นในภาพยนตร์ AV เร่ืองน้ี 
ฉากหลงัคือเบาะนอนและภาพบรรยากาศนอกตูก้ระจกท่ีมีทั้งรถท่ีวิง่บนถนนใหญ่และตึกสูงรวมถึง
ผูค้นท่ีเดินผา่นตูก้ระจก  
 และตดัสลบัภาพเป็น MCU (Medium Close Up) ภาพลกัษณะน้ีผูช้มจะมองเห็นนกัแสดง
ตั้งแต่ระดบัหน้าอกข้ึนไปเป็นภาพท่ีจะท าให้ผูช้มเขา้ถึงอารมณ์ของนกัแสดงไดช้ดัเจนมากข้ึน ใน
ภาพยนตร์ AV เร่ืองน้ี เราจะเห็นสีหนา้ อารมณ์ของนกัแสดงท่ีมีความเขินอายอยา่งมากเน่ืองจากตวั
นกัแสดงเป็นบุคคลทัว่ไปท่ีถูกชกัชวนใหม้าแสดงภาพยนตร์ AV  
 ตดัสลบัมาท่ีภาพ CU (Close Up) ภาพลกัษณะน้ีจะท าใหผู้ช้มมองเห็นใกลม้ากข้ึนเช่น
การ CU  มายงัหนา้อกของฝ่ายหญิงเพื่อดึงดูดให้เกิดความน่าสนใจและความเร้าอารมณ์  
 และ ELS (Extreme long shot) ภาพลกัษณะน้ีกลอ้งจะตั้งไกลจากท่ีถ่ายอยา่งมากอาจจะ
เป็นมุมใดมุมหน่ึงของสถานท่ีหรือห้องนั้นๆภาพท่ีได้จะเป็นมุมกวา้งท าให้ผูช้มสามารถเห็น
องค์ประกอบของฉากได้ทั้ งหมดซ่ึงในภาพยนตร์ AV เร่ืองน้ีผูช้มจะได้เห็นบรรยากาศการมี
เพศสัมพนัธ์ของนกัแสดงในมุมกวา้งและบรรยากาศภาพนอกตูก้ระจก  

 แก่นของเร่ือง คือเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัการชกัชวนเพื่อนร่วมชั้นให้มามีเพศสัมพนัธ์กนั
ในตูก้ระจกใสซ่ึงตั้งอยู่ในท่ีสาธารณะและจะได้เงินเป็นค่าตอบแทนสูง เป็นหนังแนว “หลัง่ใน” 
(Nakadashi) ลีลาการมีเพศสัมพนัธ์และเสียงร้องครางของผูห้ญิงไม่เหมือนดาราเอวมืีออาชีพเพราะมี
ความเป็นธรรมชาติสมจริง การแต่งตวัเป็นชุดไปรเวทของบุคคลธรรมดาทัว่ไปซ่ึงเป็นธรรมชาติและ
เหมือนชีวติจริง 
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4.3 การวเิคราะห์เน้ือหาภาพยนตร์เอว ีรหัส AVOP -199 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.3 สรุปการวเิคราะห์ภาพยนตร์ AV รหสั AVOP-117 และ AVOP-119 
 

 จากรูปภาพ จะเห็นไดว้า่ ภาพยนตร์ AV รหสั AVOP – 117 และ AVOP – 119 มีแบบ
แผนการเล่าเร่ืองท่ีใชต้วันกัแสดงดึงดูด เน่ืองจากใชน้กัแสดงท่ีมีช่ือเสียงและมีความสามารถทั้งใน
ดา้นการแสดงและดา้นการมีเพศสัมพนัธ์อีกทั้งยงัเป็นดาราท่ีแฟนคลบัหลายคนช่ืนชอบ ในส่วนของ
เร่ืองการมีเพศสัมพนัธ์จะมีกิจกรรมนนัทนาการต่างๆเขา้มาเพื่อเพิ่มอรรถรสใหก้บัแฟนคลบัผูโ้ชคดี 
มีการถ่ายท าแบบ Reality แสดงใหผู้ช้มเห็นเร่ืองราวอยา่งสมจริงมากท่ีสุด โดยผูว้ิจยัจะวเิคราะห์
พรรณนาเน้ือหาไวด้งัน้ี 
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 รหสั AVOP-119 Runaway Explosive ! Bakobako Bus Tour หรือ Moodyz Bus Tour 
จากค่าย  Moodyz รางวลัชนะเลิศอนัดบั1 GRAND PRIX 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.4  รูปภาพจากภาพยนตร์ AV รหสั AVOP - 119 
 
ทีม่า : http://www.avcollectors.com 

 
 จากการศึกษาภาพยนตร์ดงักล่าวเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัการขอบคุณแฟนคลบัท่ีติดตาม

ผลงานของสาวๆ ทั้ง 18 คน หรือท่ีเรียกวา่แนว Fan Thanksgiving คือ การจดักิจกรรมพาแฟนคลบัผู ้
โชคดีมาร่วมกิจกรรมทางเพศ ซ่ึงบทบาทของนกัแสดงเป็นการสวมบทบาทแบบเป็นตวัเองและเป็น
การแสดงการมีเพศสัมพนัธ์แบบหมู่โดยเน้ือเร่ืองเป็นแนวเรียลลิต้ี       

 ฉากท่ี 1 เร่ิมตน้จากการให้นักแสดงหญิงจบัฉลากว่าตวัเองได้หมายเลขเท่าไหร่หลัง
จากนั้นให้ฝ่ายชายจบัฉลากเช่นกนัหากใครไดห้มายเลขเดียวกนัจะตอ้งนัง่ดว้ยกนั ในช่วงน้ีเราจะ
เห็นมุมภาพแบบ MS (Medium Shot) ซ่ึงผูช้มจะไดเ้ห็นภาพตั้งแต่เอวจนถึงศีรษะของนกัแสดงและ
เห็นการเคล่ือนไหวของนกัแสดงท่ีมีการจบัฉลากเลือกคู่ของตนเองท าให้เห็นถึงสีหน้าท่าทางการ
เคล่ือนไหวของนกัแสดงรวมไปถึงเห็นภาพบรรยากาศรอบตวัของนกัแสดง  จากนั้นเร่ิมตน้การมี
เพศสัมพนัธ์ในรถบสั โดยฝ่ายหญิงจะท าการเลา้โลมฝ่ายชายท่ีนัง่คู่กบัตนเองใหส้ าเร็จความใคร่โดย
มีการจับเวลา จากนั้ นฝ่ายหญิงก็ เปล้ืงผ้าและให้ฝ่ายชายเล้าโลมหลังจากนั้ นก็เ ร่ิมต้นการมี
เพศสัมพนัธ์ ในช่วงน้ีจะใชมุ้มภาพแบบ ELS (Extreme long shot) ผูช้มจะไดเ้ห็นมุมกวา้งบนรถบสั

http://www.avcollectors.com/
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และเห็นองคป์ระกอบของฉากทั้งหมดรวมถึงเห็นการมีเพศสัมพนัธ์ของทุกคู่ และตดัสลบัมายงัภาพ 
CU (Close Up) การเล่นเกมและการมีเพศสัมพันธ์ของแต่ละคู่รวมถึงตัดสลับมาท่ีภาพ ECU 
(Extreme Close Up) เป็นภาพระยะใกลม้ากๆเพื่อเนน้ส่ิงท่ีก าลงัถ่าย เพื่อใหผู้ช้มเห็นรายละเอียดของ
วตัถุในภาพยนตร์ AV เร่ืองน้ีจะมีการใชมุ้มภาพ ECU ไปท่ีอวยัวะเพศและการท า Oral Sex ในแบบ
ต่างๆ 

 ฉากท่ี 2 หลงัจากลงจากรถเรียบร้อยแลว้ มาถึงสถานท่ีแห่งหน่ึง นกัแสดงหญิงใส่ชุดบิกิ
น่ี โดยแบ่งให้ฝ่ายชายยืนเป็น 2 แถวประกบคู่กบัดารา AV ท่ีเป็นคู่ของตนเองและเร่ิมตน้เลา้โลมกนั 
ในช่วงน้ีจะมีมุมภาพแบบ ELS (Extreme long shot) ซ่ึงผูช้มจะไดเ้ห็นภาพบรรยากาศมุมกวา้งของ
การประกบคู่ในแต่ละคู่ และตดัสลบัมาท่ี CU (Close Up) ไปท่ีอวยัวะเพศและการท า Oral Sex และ
ภาพแบบ LS (Long Shot) ท่ีจะไดเ้ห็นตวันกัแสดงแบบเต็มตวั ท าให้เห็นการเคล่ือนไหวต่างๆ และ
การมีเพศสัมพนัธ์ทั้งหมด หลงัจากนั้นก็ถึงเวลารับประทานอาหารกลางวนัระหว่างรับประทาน
อาหารในช่วงน้ีจะเห็นมุมภาพแบบ MS (Medium Shot) ท่ีมีการหยอกล้อพูดคุยกันทางเพศด้วย
เล็กนอ้ย 

 ฉากท่ี 3 เป็นเหมือนการเล่นเกมจบัเวลาโดยเร่ิมจากฝ่ายชายแบ่งแถวเป็นแถวละ 6 คน 
ช่วงน้ีจะเห็นมุมภาพแบบ ELS (Extreme long shot) ไดเ้ห็นบบรยากาศท่ีเหมือนห้องอาบน ้ าขนาด
ใหญ่ จากนั้นนักแสดงหญิงก็เล้าโลมคู่ของตวัเองไปเร่ือยๆ เป็นมุมภาพแบบ MS (Medium Shot) 
จากนั้นพิธีกรจะเร่ิมปล่อยแถวแรกออกไปเพื่อเลา้โลมในดา้นอ่ืนเร่ือยๆ จนส าเร็จความใคร่ สุดทา้ย
น าอสุจิไปปล่อยใส่ปากของนกัแสดงหญิง เป็นมุมภาพแบบ MCU (Medium Close Up) โฟกสัไปท่ี
ใบหนา้ของนกัแสดงหญิงคนนั้นเพื่อเร้าอารมณ์คนดู 

 ฉากท่ี 4 ให้ฝ่ายชายนอนท่ีเบาะนอนท่ีจดัวางอยู่กลางห้อง จากนั้นนกัแสดงหญิง 6 คน 
นัง่ลอ้มเบาะและท าการเลา้โลมรวมถึงการมีเพศสัมพนัธ์จนครบทุกคน ในช่วงน้ีไดเ้ห็นมุมภาพแบบ 
High angle shot คือ มุมภาพระดบัสูงกว่าวตัถุหรือสูงกว่าตวันักแสดง ส่ือความหมายว่า วตัถุนั้น
ก าลังไร้พลังอ านาจ ดังท่ีเห็นในตอนน้ี คือ นักแสดงชายถูกนักแสดงหญิงรุมล้อมท า Oral Sex 
จากนั้นตดัสลบัภาพเป็น CU (Close Up) การท า Oral Sex และมุมภาพแบบ LS (Long Shot) ให้เห็น
การเคล่ือนไหวในการมีเพศสัมพนัธ์ 

 ฉากท่ี 5 น าฝ่ายชาย 6 คนและดารา AV 5 คนมาอยู่ในห้องห้องหน่ึง โดยให้ฝ่ายชายยืน
ให้น่ิงท่ีสุดจดังานข่าวดารา AV จะใช้แปรงท่ีมีขนอ่อนนุ่มไวค้อยเล้าโลมฝ่ายชาย เป็นภาพ MS 
(Medium Shot) ท่ีเห็นตั้งแต่เอวจนถึงศีรษะ 

 ฉากท่ี 6 เร่ิมตน้จากการให้ฝ่ายชายทุกคนทอยลูกเต๋าใครไดเ้ลขเท่าไหร่ก็ตอ้งไปยืนตาม
ป้ายเลขท่ีอยูบ่นพื้นจากนั้นผูท้อยลูกเต๋าจะทราบวา่ตนเองจะไดท้  ากิจกรรมอะไรบา้ง ในกิจกรรมช่วง
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น้ีจะเห็นมุมภาพแบบ LS (Long Shot) เห็นการเคล่ือนไหวในการมีเพศสัมพนัธ์ และ CU (Close Up) 
การท า Oral Sex เร่ิมจาก หมายเลข1 ฝ่ายชายจะไดมี้เพศสัมพนัธ์กบัดาราเอวี 2 คนและส าเร็จความ
ใคร่ จะเห็นมุม  หมายเลข 2 ฝ่ายชายจะถูกดาราเอวีพามาห้องหน่ึงแลว้ถูกเลา้โลม แต่ไม่ตอ้งส าเร็จ
ความใคร่  หมายเลข 3 ฝ่ายชายจะต้องมานอนอยู่ในห้องโดยนอนเรียงกันสามคนจากนั้นจะมี
นกัแสดงหญิง 1 คนกบัเกยอี์ก  1 คน เขา้มาในห้องเพื่อเลา้โลม  หมายเลข 5 ฝ่ายชายจะถูก ดาราเอวี
รุมเลา้โลมดว้ยเซ็กส์ทอยเช่น Tenga (อุปกรณ์จ าลองอวยัวะเพศหญิง), ดิลโด ้(อุปกรณ์จ าลองอวยัวะ
เพศชาย) เป็นตน้ หมายเลข 6 ฝ่ายชายส่ีคนจะไดร่้วมเพศกบัดาราเอวี5คนในบ่อออนเซ็นท่ามกลาง
ธรรมชาติ 

 ฉากท่ี 7 ฝ่ายชายและดาราเอวีทุกคนจะอยู่ในห้องออนเซ็นขนาดใหญ่และเร่ิมตน้การมี
เพศสัมพนัธ์แบบเซ็กส์หมู่กนัจนส าเร็จความใคร่ จะไดเ้ห็นมุมภาพแบบ ELS (Extreme long shot) 
ไดเ้ห็นบบรยากาศห้องออนเซ็นขนาดใหญ่ ตดัสลบัมาเป็นมุมภาพแบบ LS (Long Shot) เห็นการมี
เพศสัมพนัธ์ของแต่ละคู่ 

  ฉากท่ี 8 ตดัเขา้มาท่ีห้องพกัของสาวสาวเอวี โดยเราจะไดดู้การหยอกลอ้เล่นกนัเองของ
สาวๆ รวมถึงการเลา้โลมกนัเอง ในฉากน้ีจะเป็นการถ่ายภาพแบบ Hand Held เป็นการถือกลอ้งถ่าย
โดยตวันกัแสดงหญิงเอง ภาพท่ีไดจ้ะมีความน่าสนใจเน่ืองจากจะเห็นความสั่นไหวของภาพแสดง
ใหเ้ห็นถึงความจริงและยงัเป็นมุมภาพท่ีแทนสายตาตวัละครอีกดว้ย 

  ฉากท่ี 9 ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะเข้ามาอยู่ท่ีห้องโถงใหญ่ จากนั้นก็เร่ิมต้นการมี
เพศสัมพนัธ์แบบเซ็กส์หมู่กนัจนส าเร็จความใคร่ จะไดเ้ห็นมุมภาพแบบ ELS (Extreme long shot) 
เห็นบรรยากาศของการมีเพศสัมพนัธ์ของแต่ละคู่ภายในห้องโถงใหญ่ ตดัสลบัมาเป็นมุมภาพแบบ 
LS (Long Shot) เจาะเขา้ไปในแต่ละคู่ CU (Close Up) การท า Oral Sex และเนน้อวยัวะเพศ 

 ฉากท่ี 10 ดาราเอวีจะเขา้ไปในห้องนอนของฝ่ายชายตอนกลางคืนและใช้อุปกรณ์  Sex 
Toy เล่นกบัฝ่ายชาย จะเห็นการถ่ายภาพแบบ Hand Held ของเหล่าทีมงาน 

 ฉากท่ี 11 จะมีกิจกรรมปาร์ต้ีเซ็กส์หมู่กนัในเรือนกระจกเพื่อเป็นการฉลองปิดทา้ยการ
ขอบคุณแฟนคลบัช่วงน้ีจะเห็นมุมภาพแบบ ELS (Extreme long shot) เห็นบรรยากาศทั้งหมด และ
ตดัสลับไปมากับ มุมภาพแบบ LS (Long Shot), MS (Medium Shot), CU (Close Up)  จากนั้นปิด
ทา้ยดว้ยการใหน้กัแสดงชายพูดถึงความประทบัใจเป็นมุมภาพแบบ MS (Medium Shot)  

 แก่นของเร่ืองคือสาวๆนางเอกพาผูโ้ชคดีมาออกทวัร์และมาร่วมมีเพศสัมพนัธ์กนัแบบ
เรียลลิต้ี ซ่ึงลีลาการแสดงของกลุ่มนกัแสดงหญิงมีท่าทางเขินอายเล็กน้อยเป็นจริตของความเป็น
ผูห้ญิงน่ารักในแบบของญ่ีปุ่น ดึงดูดนกัแสดงร่วมชายไดดี้เยี่ยมร่วมถึงท าให้ผูช้มรู้สึกเหมือนเป็น
ส่วนหน่ึงในภาพยนตร์เร่ืองน้ี ในส่วนของนกัแสดงชาย เป็นบุคคลทัว่ไปท าให้ผูท่ี้ไดช้มภาพยนตร์
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ดงักล่าวน้ี รู้สึกเหมือนชีวิตจริง ใช้เพลงประกอบท่ีฟังดูแลว้ต่ืนเตน้ สนุกสนานเขา้กบักิจกรรมท่ี
ก าลงัท าไดดี้ การแต่งตวัมีทั้งชุดไปรเวท ชุดบิกิน่ี ชุดยกูาตะ ซ่ึงเขา้กบัสถานท่ีและเหตุการณ์ต่างๆได้
ดี   

 รหสั AVOP – 117 Sex porn XXX Put 100 people in 2015 and the school was conceived 
not cool is absolutely wet จากค่าย Honnaka รางวลัอนัดบั 2 สาขา Planning 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.5  รูปภาพจากภาพยนตร์ AV รหสั AVOP - 117 
 
ทีม่า : http://www.avcollectors.com 
 

 จากการศึกษาภาพยนตร์ดงักล่าวเป็นภาพยนตร์แนว Fan Thanksgiving คือ การจดั
กิจกรรมพาแฟนคลบัผูโ้ชคดีมาร่วมกิจกรรมทางเพศ ผสมระหวา่งแนว Nakadashi คือ การหลัง่ใน 

 ภาพยนตร์ AV เร่ืองน้ีเป็น project ใหญ่ ท่ีผูช้าย 100 คนวิง่ไล่จบัดารา AV 7 คน  
 โดยกฎกติกาของเกมน้ีคือ แบ่งฝ่ายชายออกเป็น 2 ฝ่าย (เส้ือเหลืองและเส้ือด า(  โดยดารา 
AV ทั้ง 7 คนจะมีผูพ้ิทกัษ์ (เส้ือเหลือง (คอยวิง่ตามประกบไปดว้ยกนัทุกท่ี โดยเส้ือเหลืองมีหน้าท่ีคือ
ตอ้งป้องกนัดารา AV ไม่ใหเ้ปียกน ้าและคอยช่วยเหลืออ านวยความสะดวกต่างๆชายเส้ือด ามีจ านวน
มากกวา่จะเป็นคนไล่ล่าดาราเอวีโดยแต่ละคนจะมีอุปกรณ์คือลูกโป่งน ้ ากบัปืนฉีดน ้ า หากเส้ือด าคน
ใดสามารถปาลูกโป่งใส่ดารา AV แลว้ลูกโป่งน ้าแตกหรือฉีดปืนฉีดน ้าให้ดาราเอวจีนเปียกไดค้นนั้น
จะไดมี้เพศสัมพนัธ์กบัดารา AV และส าเร็จความใคร่แบบหลัง่ในได ้หากปาลูกโป่งน ้ าโดนตวัดารา 
AV แต่ลูกโป่งไม่แตกถือวา่ไม่มีอะไรเกิดข้ึนตอ้งใชปื้นฉีดน ้ าหรือปาลูกโป่งให้แตกจนน ้าเปียกโดน
ดารา AV ถึงจะไดมี้เพศสัมพนัธ์ ห้ามไล่จบัหรือโดนตวัดาราเอวีโดยท่ีไม่มีลูกโป่งหรือปืนฉีดน ้ า

http://www.avcollectors.com/
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ดาราเอวีจะมีป้ายสีเหลืองแผ่นเล็กติดตวัไวต้ลอด ถา้ดารา AV คนใดท่ีเปียกน ้ าแลว้ถือป้ายน้ีอยู่จะ
สามารถใช้สิทธ์ิขอความช่วยเหลือจากดารา AV คนอ่ืนๆได้ คือตวัเองจะสามารถเรียกเพื่อนมามี
เพศสัมพนัธ์แทนตนเองได ้และจากนั้นก็สามารถวิ่งหนีต่อไปได ้หลงัจากท าให้ดารา AV เปียกแลว้
ชายเส้ือด า ทุกคนจะตอ้งถูกดารา AV Oral Sex ก่อนโดยจบัเวลา 2 นาทีถา้ชายเส้ือด าส าเร็จความใคร่
ก่อนก็จะไม่ไดสิ้ทธ์ิในการมีเพศสัมพนัธ์      

 เร่ิมตน้ท่ีคนแรกคือ Aya Miyazaki เธอวิ่งไปแอบในห้องเรียนแลว้โดนชายเส้ือด าใชปื้น
ฉีดน ้ าฉีดโดนจนเปียกแต่เธอกลบัร้องไห้ออกมาดว้ยความตกใจเธอจึงขอใชก้าร์ดสีเหลืองท่ีระบุช่ือ 
Ai Uehara มามีเพศสัมพนัธ์แทนเธอ เม่ือสลบัตวัเสร็จเธอก็วิ่งหนีต่อไป แต่สุดทา้ยเธอวิ่งหนีไดไ้ม่
นานก็โดนปืนฉีดน ้ ายิงอีกคร้ังสุดทา้ยเธอก็ตอ้งยอมและเร่ิมตน้การOral Sex แต่ชายเส้ือด าสามารถ
ทนไดจ้นหมดเวลาเลยไดสิ้ทธ์ิมีเพศสัมพนัธ์จนส าเร็จความใคร่และหลัง่ใน    
 คนท่ี 2 ตดัมาท่ี Ruka Kanae เธอก าลงัหลบอยู่ใตโ้ต๊ะในห้องเรียนแต่สุดทา้ยเธอก็โดน
ชายเส้ือด าปาลูกโป่งน ้ าแตกใส่จากนั้นก็ท าตามกฎกติกา เสร็จแลว้เธอก็วิ่งหนีข้ึนบนัไดไปอีกขั้นแต่
เธอก็โดนชายชุดด าปาลูกโป่งน ้าแตกใส่อีกเธอเลยตอ้งท าตามกฎกติกาอีกเช่นเคย   
 คนท่ี 3 Hikaru Konno เธอวิง่หนีอยูด่า้นนอกอาคารและมีชายชุดด าวิง่ไล่ปาลูกโป่งน ้ าใส่
เธอจนเปียกเต็มหลงัจากนั้นเธอก็ตอ้งท าตามกฎกติกา เสร็จแลว้เธอก็ไดว้ิ่งหนีต่อเขา้ไปในตวัอาคาร
เรียนแต่ก็โดนชายชุดด าดกัเอาไวแ้ละปาลูกโป่งน ้ าใส่เธอจนแตกแต่บงัเอิญท่ีชายชุดด าคนนั้นโดน
ตวัเธอซ่ึงผิดกติกาเธอเลยไดว้ิ่งหนีต่อแต่สุดทา้ยก็โดนชายชุดด าอีกคนปาลูกโป่งน ้ าแตกใส่จากนั้น
เธอก็ตอ้งท าตามกฎกติกา   

 คนท่ี 4 Ai Uehara ในขณะท่ีเธอก าลงัวิง่หนีอยูท่นัใดนั้นทีมงานก็รีบบอกเธอวา่ตอนน้ี 
Aya ใชก้าร์ดสีเหลืองแลว้ซ่ึงบนการ์ดระบุช่ือของ Ai เอาไวเ้ธอเลยตอ้งไปช่วย แลว้ก็ไดเ้จอกบั Aya 
ท่ีก าลงัร้องไหอ้ยูจ่ากนั้นเธอก็เขา้มาปลอบและเป็นคนยอมใหช้ายชุดด ามีเพศสัมพนัธ์แทน Aya แต่
โชคดีท่ีชายชุดด าร่วมเพศกบัเธอไปสักพกัไม่เสร็จกิจเขาเลยยอมปล่อยเธอไป  

 คนท่ี 5 Sayaka Kamiki เธอวิง่เขา้ไปหลบในป่า แต่ชายชุดด าก็วิง่ตามจนเจอและปา
ลูกโป่งน ้าใส่เธอจนเปียกจากนั้นเธอก็ตอ้งท าตามกฎกติกา       

 คนท่ี 6 Aika เธอพยายามวิง่หนีแต่ก็ตอ้งมาเจอกบัชายชุดด าตรงบริเวณทางเขา้อาคาร
เรียนแลว้เธอก็โดนชายชุดด าคนเอาปืนฉีดน ้ายงิใส่จนเปียกจากนั้นเธอก็ตอ้งท าตามกฎกติกา หลงั
เสร็จกิจจู่จู่เธอก็ร้องไหพ้ลางบ่นไปดว้ยทีมงานทุกคนตอ้งช่วยกนัปลอบเธอ     

 คนท่ี 7 Mao Hamazaki เธอวิง่หนีอยูร่อบอาคารเรียนแต่เจา้ภาพก็โดนชายชุดด าวิง่ตาม
และเอาปืนฉีดน ้ายงิใส่จากนั้นเธอก็ตอ้งท าตามกฎกติกา หลงัเสร็จกิจเธอรีบใส่ชุดชั้นในแต่ไม่ไดใ้ส่
เส้ือผา้วิง่ออกมาแต่สุดทา้ยก็โดนชายชุดด าอีกคนวิง่ไล่ตามและเอาปืนฉีดน ้ายงิใส่อีกเชิญเลยตอ้งท า
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ตามกฎกติกาอีกคร้ัง หลงัเศรษฐกิจจากคนท่ี 2 เธอยงัคงใส่แค่ชุดชั้นในวิง่หนีเขา้ไปในหอ้งเรียนและ
แลว้ก็โดนชายชุดด าอีกคนยืนดบัเอาไวแ้ละเธอโดนปืนฉีดน ้ายงิใส่อีกคร้ังจากนั้นเธอตอ้งท าตามกฎ
กติกา      

 หลงัจากจบช่วงแรกก็พกัเบรคและวิง่ไล่จบักนัต่อในช่วงท่ี 2 โดยใส่ชุดนกัเรียน รอบน้ี
ดารา AV ทั้ง 7 คนตอ้งรวมตวักนัท่ีสนามเช่นเคยจากนั้นทีมงานจะปล่อยสาวๆใหว้ิง่หาท่ีหลบ
ประมาณ 30 นาทีก่อนจะปล่อยชายชุดด าวิง่ไล่      

 ในขณะท่ีสอนคนอ่ืนก าลงัวิง่หาท่ีซ่อน สาว Aika เลือกท่ีจะยนืบน Safe Zone ซ่ึงไม่
สามารถมีใครเขา้มาได ้ในช่วงท่ี 2 น้ีก็จะเหมือนช่วงแรก    

 เขา้สู่ช่วงท่ี 3 ดารา AV ทั้ง 7 คน จะอยู่ในห้องเรียนและนั่งเกา้อ้ีจากนั้นจะมีดารา AV 
ชายและ Staff เขา้มารุมเลา้โลมดารา AV จากนั้นเราชายชุดด าก็จะเขา้มาช่วยตวัเองและส าเร็จความ
ใคร่บนตวัของดาราเอวทุีกคน จากนั้นสาวๆสาวทั้ง 7 คนจะตอ้งมีเพศสัมพนัธ์กบัดารา AV ชาย โดย
ท่ีสาวๆจะช่วยท า Oral Sex ให้กบัชายเส้ือเหลืองดว้ยเพื่อเป็นการขอบคุณท่ีคอยปกป้องช่วยเหลือ 
ในช่วงสุดทา้ยเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนๆทุกคนทั้งชายเส้ือเหลืองและชายเส้ือด าทีมงานจะให้พวก
เธอยืนตั้งแถวท่ีลานกวา้งแลว้ตั้งค่าพร้อมวิ่งหนีจากนั้นทีมงานจะปล่อยชายชุดด าทุกคนให้วิ่งไล่จบั
พวกเธอกลางสนามอีกคร้ัง ทีมงานจะตั้งเต็นทไ์วท้ั้งหมด 7 เต็นทโ์ดยแต่ละเส้นจะมีสาวๆแต่ละคน
นอนอยูใ่นเตน็ท ์ชายหนุ่มท่ีวิง่จบัสาวๆไดเ้ป็นคนแรกจะไดมี้เพศสัมพนัธ์ก่อน ส่วนคนอ่ืนๆ ตอ้งต่อ
แถวตามคิว และสามารถเลือกท่ีจะมีเพศสัมพนัธ์ไดแ้ค่รอบเดียวและคนเดียวเท่านั้น  
 สุดทา้ยคือ การมอบรางวลัให้ดารา AV ท่ีสามารถท าให้ชายหนุ่มส าเร็จความใคร่ไดม้าก
ท่ีสุดและรางวลันั้นก็เป็นของ Mao Hamasaki       
 มุมภาพเป็นการถ่ายภาพแบบ Hand Held มีความเป็น Reality ซ่ึงถ่ายท าโดยทีมงาน แก่น
ของเร่ืองคือจะมีนกัแสดง AV ถูกรับเชิญมา 7 คนซ่ึงไดแ้ก่ Aya Miyazaki , Ai Uehara , Ruka Kanae 
, Hikaru Konno , Sayaka Kamiki , Aika , Mao Hamazaki หากสาวๆคนไหนถูกท าใหต้วัเปียกน ้าโดย
ชายเส้ือด าใส่เส้ือด าคนนั้นก็จะไดสิ้ทธ์ิมีเพศสัมพนัธ์กบัดาราเอวี โดยเป็นเร่ืองท่ีฝ่ายชายซ่ึงเป็นคน
ทางบา้นจ านวน 100 คน จะไดมี้โอกาสมีเพศสัมพนัธ์กบัดาราเอวี ซ่ึงตอ้งท าตามกฎกติกาข้างตน้ 
เร่ืองน้ีไม่มีเพลงประกอบ สถานท่ีเป็นโรงเรียนร้างแห่งหน่ึงและสไตล์การแต่งตวัเขา้กบัสถานท่ีคือ
ใส่ชุดพละและชุดนกัเรียน ซ่ึงเร่ืองน้ีให้ความรู้สึกลุน้ไปกบัสาวๆทั้ง 7 คนวา่จะถูกลูกโป่งน ้ าปาใส่
หรือไม่และจะไดเ้ห็นการมีเพศสัมพนัธ์ระหว่างผูช้มทางบา้นกบัดารา AV ท่ีให้ความรู้สึกเสมือน
เป็นความฝันของหนุ่มๆหลายๆคน 
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4.4 การวเิคราะห์เน้ือหาภาพยนตร์เอว ีรหัส AVOP- 127 และ 161 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่4.6 สรุปการวเิคราะห์ภาพยนตร์ AV รหสั AVOP-127 และ AVOP-161 

  
 จากรูปภาพ จะเห็นได้ว่า ภาพยนตร์ AV รหัส AVOP – 127 และ AVOP – 161 มีแบบ

แผนการเล่าเร่ืองท่ีใช้ตวันกัแสดงด าเนินเร่ืองและแสดงตามบทบาทสมมติท่ีแต่ละคนไดรั้บ มีการ
ถ่ายท าแบบกลอ้งติดตามตวัซ่ึงจะไดมุ้มภาพแบบแบบ POV (Point of view) คือ เป็นภาพท่ีตั้งกลอ้ง
ในระดบัสายตาของคน ถูกถ่ายท าโดยตวันกัแสดงชายเป็นคนถือกลอ้ง สลบักบัทีมงาน การถ่ายภาพ
ในลกัษณะน้ีจะท าให้ผูช้มไดซึ้มซบัความรู้สึกของตวัละคร ยิ่งกลอ้งท ามุมกบัผูแ้สดงมากเท่าไหร่ก็
ยิ่งสะดุดความสนใจมากข้ึนเท่านั้น เป็นเหมือนการน าพาผูช้มเขา้มามีส่วนร่วมกบัเหตุการณ์นั้นๆ 
และเห็นถึงสถานการณ์แบบ Reality แสดงให้ผูช้มเห็นเร่ืองราวอย่างสมจริงมากท่ีสุด โดยผูว้ิจยัจะ
วเิคราะห์พรรณนาเน้ือหาไวด้งัน้ี 
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รหสั AVOP-127 Harem sex life with Seven S1 Sister Under One Roof Tsukasa Aoi , 
Saki Okuda , Minami Kojima , Nami Hoshino , Arisa Misato , Moe Amatsuka , Aoi จากค่าย S1 
NO.1 STYLE รางวลั SEMI - GRAND PRIX 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.7 รูปภาพจากภาพยนตร์ AV รหสั  AVOP - 127 
 
ทีม่า : http://www.avcollectors.com 

 
 จากการศึกษาภาพยนตร์ดงักล่าวเป็นแนวหนงั Hamedori คือ นกัแสดงชายถือกลอ้งเอง

และท ากิจกรรมทางเพศไปดว้ย ผสมระหว่างแนว Nakadashi คือ การหลัง่ใน และแนว Group Sex 
คือ มีเพศสัมพนัธ์แบบหมู่ ซ่ึงเร่ืองน้ี เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัการมีเพศสัมพนัธ์กบัสาวๆนางฟ้าในค่าย 
S1 นางเอกสาวสวยน่ารัก ซ่ึงแต่ละคนก็มีสไตล ์เทคนิค และลีลาของตนเอง โดยแบ่งเป็นตอน  

 ตอนท่ี 1 เร่ิมตน้ท่ี สาวซึคาสะพี่สาวคนโต เปิดจดหมายอ่านขอ้ความท่ีถามไถ่สารทุกข์
สุขดิบ และเล่าเร่ืองของพี่น้องท่ีเหลืออีก 6 คน จากนั้นมีผูช้ายคนหน่ึงเขา้มาในบา้น และเหลือแค่
สามสาวอยูใ่นหอ้งครัวจากนั้นก็เร่ิมตน้ดว้ยการเลา้โลมและการมีเพศสัมพนัธ์กนั  

 ตอนท่ี 2 จากนั้นนักแสดงชายก็เขา้มาในห้องนอนซ่ึงอยู่ชั้นบนและพบกับอีก 3 สาว 
ก าลงัท าความสะอาดห้อง จากนั้นพูดคุยกนัเล็กน้อยและเขา้สู่บทบาทในการเล้าโลมโดยไม่ไดมี้
เพศสัมพนัธ์จนส าเร็จความใคร่  

 ตอนท่ี 3 ตดัมาท่ีห้องโถงในบา้นสาวสึคาสะ ได้กลบัมาท่ีบา้น ในตอนน้ีพี่น้องอยู่กนั
ครบแลว้ 7 คน จากนั้นพี่นอ้งทั้งเจด็ใชเ้ซ็กส์ทอยในการเลา้โลมกนัเอง  

http://www.avcollectors.com/
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 ตอนท่ี 4 นักแสดงชายนอนท่ีพื้นจากนั้นนักแสดงสาวทั้ง 7 เขา้มารุมเล้าโลม จากนั้น
สลบัเป็นฝ่ายชายเลา้โลมฝ่ายหญิงและท าใหฝ่้ายหญิงส าเร็จความใคร่ จากนั้นก็มีเพศสัมพนัธ์กนัแบบ
สอดใส่ จนส าเร็จความใคร่  

 มุมภาพใช้วิธีการถ่ายภาพแบบ Hand Held และมีมุมภาพแบบ POV (Point of view) 
เกือบทั้งเร่ือง คือ เป็นภาพท่ีตั้งกลอ้งในระดบัสายตาของคน ถูกถ่ายท าโดยตวันกัแสดงชายเป็นคน
ถือกลอ้ง สลบักบัทีมงาน การถ่ายภาพในลกัษณะน้ีจะท าใหผู้ช้มไดซึ้มซบัความรู้สึกของตวัละคร ยิง่
กลอ้งท ามุมกบัผูแ้สดงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสะดุดความสนใจมากข้ึนเท่านั้น เป็นเหมือนการน าพาผูช้ม
เขา้มามีส่วนร่วมกบัเหตุการณ์นั้นๆ 

 แก่นของเร่ือง คือมีผูช้าย 1 คนเขา้มาในบา้นของพี่นอ้งสาวสวยทั้ง 7 คน และมีการร่วม
เพศแบบ Harlem หรือการให้พี่น้องทั้ง 7 มาเป็นนางบ าเรอให้กบัชายแปลกหน้า ซ่ึงดูแลว้รู้สึกถึง
ความอบอุ่นและความเคอะเขินของนกัแสดง ใช้เพลงประกอบท่ีฟังแล้วน่ารักสดใส ใช้มุมกล้อง
แบบแทนสายตาคนดู ท าใหบ้รรยากาศและความรู้สึกของคนดูเหมือนเขา้ไปอยูใ่นเหตุการณ์ตรงนั้น
จริงๆ การแต่งตวั มีทั้งชุดนกัเรียนแสดงใหเ้ห็นถึงวยัใส ชุดผา้กนัเป้ือนมีระบายแสดงใหเ้ห็นถึงความ
เป็นสาวนอ้ยญ่ีปุ่นวยัใสท่ีสามารถท าอาหารไดแ้ละชุดอยูบ่า้นท่ีสันสวา่งสดใสส่ืออารมณ์จองความ
เป็นครอบครัวท่ีอบอุ่นไดดี้ 

 รหสั AVOP -161 Creampie Classroom Chaos จากค่าย Prestige ชนะเลิศอนัดบั 1   
สาขา Otome 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.8 รูปภาพจากภาพยนตร์ AV รหสั  AVOP - 161 
 
ทีม่า : http://www.avcollectors.com  
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 จากการศึกษาภาพยนตร์ดงักล่าวเป็นภาพยนตร์เป็นแนวหนงั Otome คือ หนงัแนวกลุ่ม
ผูห้ญิง ดาราหญิงจะดูไร้เดียงสา และ Group Sex คือ มีเพศสัมพนัธ์แบบหมู่ 
  ฉากท่ี 1 เร่ิมต้นในชั้นเรียน ทุกคนรวมตัวกันดูประกาศท่ีบอร์ดในชั้นเรียนว่าจะมี
นกัเรียนชายมาเรียนดว้ยในห้อง เป็มุมภาพแบบ MCU (Medium Close Up) มายงักลุ่มนกัเรียนหญิง
ท่ีก าลงัมุงดูบอร์ด จากนั้นนกัเรียนชายมีท่าทางนกัเลง เดินเขา้มาในหอ้งเรียน เป็นมุมภาพแบบ MCU 
(Medium Close Up) ซ่ึงไดเ้ห็นถึงสีหนา้ อารมณ์ของนกัเรียนชายท่ีดูนกัเลง 

 ฉากท่ี 2 ในขณะนั้นในห้องเรียนมีแค่นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงอยู่กนัสองต่อสอง
นกัเรียนชายอ่านหนงัสืออยู ่ เรียนหญิงท่ีมีเวรท าความสะอาดห้องก าลงัลบกระดานอยู ่ เป็นมุมภาพ
แบบ LS (Long Shot) ท าให้เห็นอิริยาบถของทั้งคู่ จากนั้นนกัเรียนหญิงเดินเขา้มาต่อวา่นกัเรียนชาย
ท่ีไม่ช่วยท าความสะอาดหอ้ง จากนั้นนกัเรียนชายก็ลุกจากเกา้อ้ีแลว้เดินเขา้มา มีท่าทีหาเร่ืองนกัเรียน
หญิงจากนั้นนักเรียนชายก็เร่ิมลวนลามและเล้าโลมนักเรียนหญิง และเร่ิมมีเพศสัมพนัธ์กันใน
ห้องเรียนจนส าเร็จความใคร่ ซ่ึงในตอนแรกนักเรียนหญิงมีท่าทางหวาดกลวัและขดัขืนเล็กน้อย
จากนั้นก็สมยอม เป็นมุมภาพแบบ MS (Medium Shot) ท าให้เห็นการเคล่ือนไหวและอิริยาบถใน
ขณะนั้น และตดัสลบัเป็นมุมภาพแบบ LS (Long Shot) เพื่อให้เห็นการมีเพศสัมพนัธ์แบบเต็มตวั
 ฉากท่ี 3 ตดัมาท่ีห้องเปล่ียนเส้ือผา้ มีนกัเรียนหญิงใส่ชุดพละเดินเขา้มาในห้องพบเห็น
นกัเรียนหญิงสองคน ก าลงัถูกมดัและถูกใชอุ้ปกรณ์เซ็กส์ทอย เป็นมุมภาพแบบ LS (Long Shot) ท า
ใหเ้ห็นอิริยาบทของนกัแสดงท่ีอยูภ่ายในห้องทั้งหมด จากนั้นนกัเรียนหญิง ท่ีเพิ่งเดินเขา้มาในห้องก็
ถูกผูช้ายสามคนจบัมดัและใช้อุปกรณ์เซ็กส์ทอยเพื่อเลา้โลม จากนั้นสลบักนั นกัเรียนหญิงเลา้โลม
นกัเรียนชาย หญิงเลา้โลมนกัเรียนหญิง และเร่ิมตน้มีเพศสัมพนัธ์กนัจนส าเร็จความใคร่ ในตอนแรก
นักเรียนหญิงทั้งสามคนมีท่าทางขดัขืนเล็กน้อย จากนั้นก็สมยอม เป็นภาพแบบ MCU (Medium 
Close Up) เจาะจงให้เห็นสีหนา้ อารมณ์ในขณะมีเพศสัมพนัธ์เพื่อเร้าอารมณ์ผูช้ม และตดัสลบัเป็น
มุมภาพแบบ LS (Long Shot) ใหเ้ห็นการมีเพศสัมพนัธ์ของทุกคู่   

 ฉากท่ี 4 ตัดมาในห้องพยาบาลของโรงเรียนนักเรียนหญิงนั่งคุยกันอยู่สองคนทั้งคู่
สารภาพรักกนัและเร่ิมตน้จูบกนัจากนั้นเลา้โลมกนัเอง เป็นมุมภาพแบบ MS (Medium Shot) ท่ีเห็น
ถึงอารมณ์ของทั้งคู่ ทนัใดนั้นนกัเรียนชายมาแอบเห็นและแอบถ่ายรูปของนกัเรียนหญิงทั้งสองคน
ขณะร่างกายเปลือยเปล่า และเข้ามาขู่ว่าจะเอารูปส่งให้พ่อแม่ จากนั้นนักเรียนชายเร่ิมเราโลม
นักเรียนหญิงและสั่งให้นกัเรียนหญิงต่างเลา้โลมกนัเอง จากนั้นสลบักนันักเรียนหญิงมาเลา้โลม
นักเรียนชายและเร่ิมตน้มีเพศสัมพนัธ์กนัซ่ึงท่าทางของนักเรียนหญิงในฉากน้ีมีความหวาดกลัว 
ท่าทางเหมือนร้องไหไ้ปดว้ย แต่ก็ตอ้งยอมเพราะไม่มีทางเลือก เป็นมุมภาพแบบ MS (Medium Shot) 
เน่ืองจากสถานท่ีนั้นค่อนขา้งเล็ก และตอ้งการเนน้อารมณ์ของนกัแสดง   
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 ฉากท่ี 5 ตดัมาในห้องเรียนขณะท่ีนกัเรียนหญิงก าลงัอ่านหนงัสือในชั้นเรียน เป็นภาพ
แบบ ELS (Extreme long shot) เห็นบรรยากาศของห้องเรียนในมุมกวา้งท่ีก าลงัมีนักเรียนนั่งอ่าน
หนงัส่ือ แต่ในเวลาเดียวกนัมีนกัเรียนหญิงคนหน่ึงถูกอาจารยบ์งัคบัให้ท า Oral Sex ให้อาจารยห์นา้
ชั้นเรียน เป็นมุมภาพแบบ MCU (Medium Close Up) ท าให้เห็นสีหน้าของนกัเรียนหญิงท่ีก าลงัถูก
บงัคบั ท่ีใบหนา้มีทั้งน ้าตาและอารมณ์เสียใจ      

 ฉากท่ี 6 ตดัสลบัมาท่ีนอกห้องเรียนมีนกัเรียนหญิงถูกท าโทษให้ยืนถือถงัน ้ าจากนั้นมี
นกัเรียนชายเดินผ่านมาและเขา้มาลวนลามนกัเรียนหญิงท่ีถูกท าโทษนกัเรียนหญิงถูกเลา้โลมจน
ส าเร็จความใคร่  LS (Long Shot) เห็นอิริยาบถของทั้งคู่ในขณะนั้น และตดัสลบัมาท่ีมุมภาพแบบ 
MCU (Medium Close Up) เจาะจงใหเ้ห็นสีหนา้และอวยัวะเพศของนกัเรียนหญิงคนนั้น 
 ฉากท่ี 7 ตดักลบัมาในห้องเรียนนกัเรียนหญิงคนเดิมยงัคงถูกบงัคบัให้ Oral Sex อาจารย์
อยูซ่ึ่งอารมณ์นกัเรียนหญิงในตอนนั้นท าไปร้องไห้ไป เป็นมุมภาพแบบ MCU (Medium Close Up)
 ฉากท่ี 8 ตดัมาในบา้นอาจารยน์กัเรียนหญิงสามคนก าลงัพูดคุยกบัอาจารยผ์ูช้ายจากนั้น
อาจารยลุ์กไปเทน ้ าใส่แกว้และใส่ยานอนหลบัใหน้กัเรียนหญิงทั้งสามด่ืมทุกคนถูกมดัมือในขณะ ท่ี
อาจารยก์  าลงัคมเขินนกัเรียนหญิงคนหน่ึงอยูน่กัเรียนหญิงอีกสองคนก็ต่ืนข้ึนมาอาจารยจึ์งเปล่ียนไป
บงัคบัให้นกัเรียนหญิงทั้งสองคนท่ีเพิ่งต่ืนท า Oral Sex ให้อาจารย ์และร่วมเพศกนักบัเรียนหญิงทั้ง
สาม จนส าเร็จความใคร่จากนั้นนกัเรียนหญิงรักษาอ่อนเพลียและหลบัไปท่าทางของนกัเรียนหญิง
ทั้งสามคนัแต่เร่ืองจะถูกมดัมือไวจึ้งไม่สามารถด้ินขดัขืนไดม้าก ช่วงน้ีเป็นมุมภาพแบบ LS (Long 
Shot), MCU (Medium Close Up, MS (Medium Shot) และ  CU (Close Up) ตัดสลับไปมาเพื่อเ ร้า
อารมณ์ผูช้ม       

 ฉากท่ี 9 ตดัมาในห้องเรียน นกัเรียนก าลงัเปล่ียนชุดว่ายน ้ าแล้วต่างก็จบัก้นจบัหน้าอก
ของเพื่อนกันเอง เป็นมุมภาพแบบ LS (Long Shot), MCU (Medium Close Up( ตัดสลับกันไป 
จากนั้นมีนกัเรียนหญิงใส่ชุดพละเดินเขา้มาดึงมือนกัเรียนหญิงท่ีใส่ชุดว่ายน ้ าคนหน่ึงออกไปนอก
ห้องแลว้พูดคุยเก่ียวกบัเร่ืองแย่งผูช้าย จากนั้นเพื่อนของนกัเรียนหญิงชุดพละสีแดงเขา้ประชิดตวั
และลวนลามนกัเรียนหญิงท่ีใส่ชุดวา่ยน ้ าและถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นมุมภาพแบบ MS (Medium Shot) ท า
ให้เห็นอิริยาบถ สีหนา้และอารมณ์ของทุกคน  ทนัใดนั้นมีนกัเรียนชายเดินเขา้มานกัเรียนหญิงท่ีใส่
ชุดว่ายน ้ าถูกบงัคบัให้ท า Oral Sex กบันกัเรียนชายคนนั้นจนนกัเรียนชายส าเร็จความใคร่ เป็นมุม
ภาพแบบ MCU (Medium Close Up( เห็นสีหนา้และการท า Oral Sex แบบชดัเจน   

 ฉากท่ี 10 ตดัมาท่ีห้องครูใหญ่นกัเรียนหญิงทั้งสองคนเดินเขา้มาคุยกบัครูใหญ่จากนั้น
นกัเรียนหญิงทั้งสองคนก็เดินตามครูใหญ่ออกมาขา้งนอกเพื่อเขา้ห้องเรียน เป็นมุมภาพแบบ MCU 
(Medium Close Up( ตดัสลบักบัมุมภาพแบบ LS (Long Shot) ทนัทีท่ีเขา้มาในห้องเรียนพบว่าทั้ง



51 
 

นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงก าลงัมีเซ็กส์หมู่กนัและครูใหญ่ก็เขา้ร่วมดว้ยจนส าเร็จความใคร่แบบ
หลงัในหรือในภาษาญ่ีปุ่นเรียกว่า “นากาดาชิ ”หลงัจากนั้นนกัเรียนหญิงทุกคนก็ท าท่าทางเหมือน
สลบอยูก่ลางห้อง เป็นมุมภาพแบบ ELS (Extreme long shot) ท าให้เห็นการมีเพศสัมพนัธ์ของทุกคู่ 
ตดัสลบักบัมุมภาพแบบ MCU (Medium Close Up( ท่ีท าใหเ้ห็นอารมณ์ของนกัแสดงในขณะนั้น  

แก่นของเร่ืองคือโรงเรียนหญิงลว้นแห่งหน่ึง จากนั้นโรงเรียนไดมี้ประกาศน่าจะมีนกัเรียน
ชายเขา้มาเรียนด้วยก็เกิดการบงัคบัให้มีเพศสัมพนัธ์กนัรวมไปถึงการมี เพศสัมพนัธ์กบัอาจารย์
ผูส้อนหนงัสือดว้ย การแต่งตวัคือนกัเรียนหญิงใส่ชุดนกัเรียนหญิงนกัเรียนชายใส่ชุดนกัเรียนชาย
อาจารยใ์ส่ชุดสูทท างานแสดงให้เห็นถึงความเป็นโรงเรียนญ่ีปุ่นซ่ึงส่งผลให้ผูช้มรู้สึกคลอ้ยตามและ
อินไปกบัเร่ืองน้ี การแสดงของนกัแสดงหญิงมีความเป็นมืออาชีพเพราะตอ้งมีท่าทางร้องไห้และ
สะอ้ืนตลอดทั้งเร่ือง 
 
4.5 การวเิคราะห์เน้ือหาภาพยนตร์เอว ีรหัส AVOP-172 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.9 สรุปการวเิคราะห์ภาพยนตร์ AV รหสั AVOP-172 
 
 จากรูปภาพ จะเห็นไดว้า่ ภาพยนตร์ AV รหสั AVOP – 172 มีแบบแผนการเล่าเร่ืองท่ีใช้

ตวันกัแสดงด าเนินเร่ืองและแสดงเป็นฝ่ายถูกกระท าความรุนแรงทาง มุมภาพใชว้ธีิการถ่ายภาพแบบ 
Hand Held เกือบทั้งเร่ืองถูกถ่ายท าโดยตวันกัแสดงชายเป็นคนถือกลอ้งสลบักบัทีมงาน ซ่ึงมุมภาพ
ในแต่ละฉากให้อารมณ์ท่ีดูรุนแรงและความเร้าร้อนของการมีเพศสัมพนัธ์และเห็นถึงสถานการณ์
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แบบ Reality แสดงใหผู้ช้มเห็นเร่ืองราวอยา่งสมจริงมากท่ีสุด โดยผูว้จิยัจะวเิคราะห์พรรณนาเน้ือหา
ไวด้งัน้ี 

 รหสั AVOP-172 [Retirement Work] Komukai Minako In ... [intimidation Suite] 
Gossip Celebrity Minako (30) Minako Komukai จากค่าย Dream Ticket รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 
สาขา Hard Slave Master 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.10  รูปจากภาพยนตร์ AV รหสั AVOP - 172 
 
ทีม่า : http://www.avcollectors.com 

 
 จากการศึกษาภาพยนตร์ดงักล่าวเป็นภาพยนตร์เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบั คนมีช่ือเสียงใน

วงการบนัเทิง มีข่าวฉาวเก่ียวกบัการมีเพศสัมพนัธ์แบบหมู่ 
 ฉากท่ี 1 เร่ิมตน้ในห้อง Suite ของสถานท่ีแห่งหน่ึง นกัแสดงร่วมชายสองคนท าการ

เลา้โลมนกัแสดงหญิงและมีการพูดคุยกนัไปดว้ยจากนั้นสลบักนันกัแสดงหญิงเลา้โลมฝ่ายชายและ
เร่ิมตน้มีเพศสัมพนัธ์กนัจนส าเร็จความใคร่   

 ฉากท่ี 2 ตดัมาในห้องของสถานท่ีแห่งหน่ึงนกัแสดงหญิงถูกสวมชุดตาข่ายและถูกเชือก
มดัทั้งตวัโดยมีนกัแสดงร่วมชาย 4 คน รุมเราโลมและใชอุ้ปกรณ์เซ็กส์ทอยกบันกัแสดงหญิงรวมถึง
มีอุปกรณ์ทรมานร่างกายดว้ย และเร่ิมตน้มีเพศสัมพนัธ์กนัจนส าเร็จความใคร    

 ฉากท่ี 3 ตดัมาในห้องอีกสถานท่ีหน่ึงคลา้ยโรงแรม นกัแสดงหญิงสวนแค่รองเทา้กบัถุง
น่องสีด า มีปลอกคอและเชือกจูงคลา้ยสุนขั โดยถูก แสดงร่วมชายรุมเลา้โลม และใชอุ้ปกรณ์เซ็กส์

http://www.avcollectors.com/
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ทอย ในคร้ังน้ีมีการบีบคอ แสดงหญิงและร่วมเพศกนัไปดว้ยจากนั้นนกัแสดงร่วมชายจูงนกัแสดง
หญิงคลานรอบหอ้งและร่วมเพศกนัจนส าเร็จความใคร่       

 ฉากท่ี 4 ตดัมาในห้องสถานท่ีแห่งหน่ึงนกัแสดงหญิงถูกมดัมือและขากบัโซฟาและถูก
ปิดตาจากนั้นนกัแสดงร่วมชายใชอุ้ปกรณ์เซ็กส์ทอยกบันกัแสดงหญิง     

 ฉากท่ี 5 ตัดมาท่ีห้องในสถานท่ีแห่งหน่ึงนักแสดงหญิงถูกใส่กุญแจมือในตอนน้ีมี
นักแสดงหญิงอีกหน่ึงคนร่วมแสดงด้วยแต่เป็นผูก้ระท าและมีนักแสดงชายอีกคนคอยเล้าโลม
นกัแสดงหญิงท่ีเป็นฝ่ายถูกกระท า นกัแสดงหญิงท่ีเป็นผูก้ระท าใช้อุปกรณ์เซ็กส์ทอยกบันกัแสดง
หญิงท่ีเป็นฝ่ายถูกกระท าในฉากน้ี ใชค้วามรุนแรงทั้งการตบหนา้ บีบคอ และรัดคอตวัเองในขณะมี
เพศสัมพนัธ์ดว้ยกนั   

ฉากท่ี 6 ตดัมาท่ีหอ้งน ้าสาธารณะนกัแสดงร่วมชายสองคนและนกัแสดงหญิงต่างเร่ิมตน้
เลา้โลมกนัมีการบีบคอนกัแสดงหญิงและร่วมเพศกนัจนส าเร็จความใคร่ 

 มุมภาพใช้วิธีการถ่ายภาพแบบ Hand Held เกือบทั้งเร่ืองถูกถ่ายท าโดยตวันกัแสดงชาย
เป็นคนถือกลอ้งสลบักบัทีมงาน ซ่ึงมุมภาพในแต่ละฉากให้อารมณ์ท่ีดูรุนแรงและความเร้าร้อนของ
การมีเพศสัมพนัธ์  

 แก่นของเร่ือง เร่ืองน้ีมีเน้ือหาท่ีรุนแรงทารุณและซาดิส มีการใช้อุปกรณ์ในการท าร้าย
ร่างกาย โดยมีนักแสดงหญิงหน่ึงคนเป็นผูถู้กกระท าและมีการร่วมเพศแบบเซ็กส์หมู่ ไม่มีเพลง
ประกอบ การแต่งตวัเป็นการแต่งตวัแบบวาบหวิว โดยมีเชือกกุญแจมือเป็นหน่ึงในอุปกรณ์การ
แต่งตวั นกัแสดงหญิงมีการแสดงท่ีสมจริงมากท าใหผู้ช้มรู้สึกวา่มีทั้งความทรมาณและความ สมจริง
ในการร่วมเพศ ท าใหผู้ช้มรู้สึกต่ืนเตน้ต่ืนตวัและเร้าใจในขณะท่ีดูภาพยนตร์เร่ืองน้ี 
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4.6 การวเิคราะห์เน้ือหาภาพยนตร์เอว ีรหัส AVOP-155 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.11 สรุปการวเิคราะห์ภาพยนตร์ AV รหสั AVOP-155 

 
 จากรูปภาพ จะเห็นไดว้า่ ภาพยนตร์ AV รหสั AVOP – 155 มีแบบแผนการเล่าเร่ืองท่ีใช้

การเล่าเร่ืองความรักของพ่อลูก แนว Erotic Drama คือ เร่ืองท่ีเก่ียวกบั การเร่งเร้า แรงปรารถนา 
ความหลงใหล ใคร่รัก มีทั้งความแปลกเพราะเล่าเร่ืองคลา้ยซีร่ียค์วามรักทัว่ไปและแสดงให้เห็นถึง
จิตใต้ส านึกท่ีผิดหลักศีลธรรม ถ่ายท าโดยทีมงานแบบ Full production โดยผูว้ิจ ัยจะวิเคราะห์
พรรณนาเน้ือหาไวด้งัน้ี 
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รหสั AVOP – 155 The doting dad if not and loneliness or Ryokawa Aya On จากค่าย 
FA Pro ชนะเลิศอนัดบั  สาขา 1Erotic Drama 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.12 รูปจากภาพยนตร์ AV รหสั  AVOP - 155 
 
ทีม่า : http://www.avcollectors.com 

 
 จากการศึกษาภาพยนตร์ดงักล่าวเป็นภาพยนตร์แนว Incest คือ หนงัแนวครอบครัว มี

กิจกรรมกนัระหวา่งพ่อ ลูก หรือ ปู่ หลาน และ Erotic Drama คือ เร่ืองท่ีเก่ียวกบั การเร่งเร้า แรง
ปรารถนา ความหลงใหล ใคร่รัก 

 ฉากท่ี 1 เร่ิมตน้ข้ึน graphic ขอ้ความเล่าถึงอดีตของชินโกะอดีตสมาชิกแก๊งยากูซ่าท่ีติด
คุก 5 ปีในขอ้หาท าร้ายผูอ่ื้นจนเสียชีวติจากนั้นเขาถูกปล่อยตวัและกลบัมายงับา้นเกิดชินโกะไดเ้ก็บ
เด็กทารกท่ีเจอโดยบงัเอิญและเล้ียงจนเติบโตเธอมีช่ือวา่มาริโกะ  

 ฉากท่ี 2 มีอยูว่นัหน่ึงมาริโกะทาลิปสติกสีแดงใหฉ้นักดดูแต่ฉนัก็เกิดอาการโมโหเพราะ
เขา้ใจวา่มารูโกะมีแฟนแลว้และไม่อยากใหม้าริโกะแต่งหนา้เหมือนโสเภณี เป็นมุมภาพแบบ MCU 
(Medium Close Up( ท่ีท าใหเ้ห็นอารมณ์โกรธของพ่อ และสีหนา้อารมณ์ท่ีตกใจของมาริโกะ 

 ฉากท่ี 3 ในช่วงกลางคืนของวนัหน่ึงชินโกะไดพ้าตวัผูช้ายคนหน่ึงมาใหก้บัคนรู้จกัเพื่อ
แลกเป็นเงินประทงัชีวติ เป็นมุมภาพแบบ LS (Long Shot) ท่ีไดเ้ห็นบรรยากาศของฉากนั้น และเห็น
อิริยาบทของนกัแสดงทั้งหมด         
 ฉากท่ี 4 หลงัเลิกเรียนเพื่อนชายของมาริโกะวิง่ตามมาริโกะเพื่อชวนเธอไปท าการบา้นท่ี
บา้นของเขาแต่มาริโกะไม่ไป เพื่อนชายของมาริโกะถามมาริโกะดว้ยความสงสัยวา่เธอมีเซ็กส์กบัพอ่
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หรือเปล่าแต่มาริโกะก็ปฏิเสธ เป็นมุมภาพแบบ LS (Long Shot) และตดัสลบัมาเป็นมุมภาพแบบ 
MS (Medium Shot)  

 ฉากท่ี 5 ในระหวา่งท่ีมาริโกะก าลงัเลา้โลมใหชิ้นโกะอยูน่ั้นทนัใดนั้นคุโรกิเจา้หนา้ท่ี
ทณัฑบ์นก็แวะมาหาชินโกะท่ีบา้น ทั้งคู่พูดคุยเก่ียวกบัเร่ืองการคา้มนุษยแ์ต่ชินโกะปฏิเสธวา่ไม่รู้ข่าว
แต่ในความจริงคือชินโกะเป็นหน่ึงในขบวนการคา้มนุษย ์เป็นภาพแบบ MS (Medium Shot) เนน้ไป
ท่ีสีหนา้ ท่าทางและอารมณ์ของนกัแสดง       

 ฉากท่ี 6 หลงัคุยเสร็จชินโกะกลบัเขา้มาในบา้นดว้ยสีหน้าเคร่งเครียด เป็นมุมภาพแบบ 
CU (Close Up) ท าใหเ้ห็นสีหนา้ของนกัแสดงในขณะนั้น จากนั้นมาริโกะจึงถามถึงผูช็ายท่ีมา วา่เขา
เป็นใครแต่ชินโกะก็ไม่ยอมบอกและแกล้งพูดโกหกหลอกมาริโกะว่าเป็นเจ้าหน้ี มาริโกะอยาก
ช่วยเหลือชินโกะเธอเลยเอาเงินเก็บทั้งหมดท่ีมีให้ชินโกะเพื่อใชห้น้ีแต่แต่ชินโกะไม่สนใจมาริโกะ 
จึงพูดต่อวา่ชินโกะวา่ไม่สมเป็นลูกผูช้าย พอชินโกะไดย้นิเธอพูดแบบนั้นชินโกะจึงตบหนา้มาริโกะ
ดว้ยความโมโหอยา่งเต็มแรง มาริโกะเร่ิมเขา้ใจวา่ไม่ควรถามอะไรท่ีไม่ใช่เร่ืองของตวัเองและเธอ
รู้สึกผิดกบัการพูดแบบนั้นกบัมาริโกะ มาริโกะเลยท าการเลา้โลมให้ชินโกะจนส าเร็จความใคร่เพื่อ
เป็นการขอโทษ เป็นมุมภาพแบบ MS (Medium Shot) และ LS (Long Shot) ตดัสลบักนัไปมา  

 ฉากท่ี 7 หลงัเสร็จกิจมาริโกะแอบฟังชินโกะคุยโทรศพัทก์บัคุโรกิเธอเลยพยายามหาวิธี
ช่วยชินโกะด้วยการไปสมัครงานท่ีร้านอาหารแห่งหน่ึงแต่ร้านอาหารไม่ได้รับเธอเข้าท างาน
เพราะวา่ตอ้งการพนกังานประจ าซ่ึงเธอไม่สามารถท างานประจ าไดเ้พราะตอ้งเรียนหนงัสือ เป็นมุม
ภาพแบบ MS (Medium Shot) และ LS (Long Shot) ตดัสลบักนัไปมา     

 ฉากท่ี 8 วนัต่อมาเพื่อนของมาริโกะมาหาท่ีบา้นเพราะมาริโกะไม่ไดไ้ปโรงเรียนชินโกะ
เลยเรียกเพื่อนชายเขา้มาคุยในบา้นเพราะชินโกะรู้วา่เพื่อนชายคนน้ีแอบชอบมาริโกะ ชินโกะพูดกบั
เพื่อนชายวา่เขาจะไม่ยอมยกมาริโกะใหใ้ครทั้งนั้นถา้อยากไดต้วัมาริโกะตอ้งขา้มศพเขาไปก่อน เป็น
มุมภาพแบบ MS (Medium Shot) และ LS (Long Shot) ตดัสลบักนัไปมา    

 ฉากท่ี 9 เช้าวนัรุ่งข้ึนก่อนไปโรงเรียนมาริโกะ เขา้ครัวเตรียมท าอาหารเช้าให้ชินโกะ 
ขณะนั้นชินโกะต่ืนข้ึนมาเห็นมาริโกะใส่ชุดนกัเรียนยืนเตรียมท าอาหารอยู่เขา้ก็รู้สึกมีอารมณ์ทาง
เพศจึงเขา้ไปเลา้โลมเธอและพามาริโกะเขา้มาในหอ้งนอนจากนั้นทั้งคู่เร่ิมมีเพศสัมพนัธ์กนัจนส าเร็จ
ความใคร่ เป็นมุมภาพแบบ MS (Medium Shot), LS (Long Shot) และ CU (Close Up) ตดัสลบักนั
ไปมา      

 ฉากท่ี 10 หลงัจากเสร็จกิจในช่วงเชา้ชินโกะก็ข่ีจกัรยานมาส่งมาริโกะเพื่อเขา้เรียนและ
มาริโกะขอให้ชินโกะจูบกบัเธอ เป็นมุมภาพแบบ LS (Long Shot) ท าให้เห็นบรรยากาศโดยรอบตวั
นกัแสดง    
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 ฉากท่ี 11 มาริโกะไม่ไดเ้ขา้เรียนเพราะเธอพยายามหาวิธีท่ีจะหาเงินให้ชินโกะไปใชห้น้ี
เธอเลยใชว้ธีิขายตวัไปเป็นแบบวาดรูปใหค้รูสอนวชิาศิลปะ เป็นมุมภาพแบบ MS (Medium Shot) 

  ฉากท่ี 12 ระหวา่งท่ีก าลงัวาดรูปอยูน่ั้นมาริโกะขอไปเขา้หอ้งน ้า แต่ครูไม่ยอมใหไ้ป และ
บอกให้เธอฉ่ีราดตรงนั้นหลงัจากนั้นครูก็เขา้มาท าความสะอาดให้เธอ คุณครูเร่ิมมีอารมณ์ทางเพศ
เลยพูดคุยกบัมาริโกะเพื่อขอมีเพศสัมพนัธ์ดว้ยและจะจ่ายเงินเพิ่มให้อีก 10 เท่า และทั้งคู่ก็เร่ิมตน้มี
เพศสัมพนัธ์กนัจนส าเร็จความใคร่ เป็นมุมภาพแบบ MS (Medium Shot), LS (Long Shot) และ CU 
(Close Up) ตดัสลบักนัไปมา 

 ฉากท่ี 13 มาริโกะกลบัมาถึงบา้น คุโรกิก็แวะมาหาเธอท่ีบา้นและแกลง้ท าเป็นขอคุยกบั
ชินโกะคุโรกิหลอกถามมาริโกะว่าเธอรู้สึกยงัไงกบัพ่อ (ชินโกะ(  คุโรกิถามมาริโกะว่ามีแฟนแล้ว
หรือยงัเธอจึงตอบวา่มีแลว้ซ่ึงคุโรกิก็รู้วา่คนรักท่ีมาริโกะพูดถึงก็คือชินโกะ เพราะคุโรกิรู้มาตลอดวา่
มาริโกะไม่ใช่ลูกของชินโกะจริงๆและเร่ิมสงสัยวา่มาริโกะมีเพศสัมพนัธ์กบัชินโกะ ในขณะนั้นคุโร
กิพยายามจะข่มขืนมาริโกะ แต่เธอขดัขืนคุโรกิเลยยื่นขอ้เสนอวา่ถา้เธอยอมเขาเขาจะบอกความจริง
ทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัชินโกะให้เธอฟัง จากนั้นทั้งคู่ก็เร่ิมตน้มีเพศสัมพนัธ์กนัและคุโรกิก็เล่าความจริง
ทุกอยา่งใหม้าริโกะฟังวา่ชินโกะเคยติดคุกมาก่อนและแม่ของชินโกะ (ช่ือมาริโกะ ( เป็นโสเภณีและท่ี
ส าคญัคือชินโกะเคยมีอะไรกบัแม่ตวัเองดว้ย เป็นมุมภาพแบบ MS (Medium Shot) สภาพของมาริ
โกะหลงัมีเพศสัมพนัธ์เรียบร้อยแลว้เธอรู้สึกตกใจมากเม่ือรู้ความจริงทุกอยา่งของชินโกะ เป็นมุม
ภาพแบบ High angle shot คือ มุมภาพระดบัสูงกว่าวตัถุหรือสูงกว่าตวันกัแสดง ส่ือความหมายว่า 
วตัถุนั้นก าลงัไร้พลงัอ านาจ ดงัจะเห็นไดใ้นฉากน้ีท่ีตวัละครมีความรู้สึกตกใจและเศร้าหมอง  
 ฉากท่ี 14 ตอนกลางคืนชินโกtเลิกงานกลบัถึงบา้นมาริโกะพยายามชวนชินโกะให้มี
เพศสัมพนัธ์กบัเธอแลว้มาริโกะก็หลุดปากออกไปวา่ขอเป็นตวัแทนของแม่ชินโกะ เป็นมุมภาพแบบ 
MS (Medium Shot)   

 ฉากท่ี 15 ชินโกะจึงสงสัยว่ามาริโกะรู้เร่ืองแม่ของเขาไดย้งัไงมาริโกะเลยเล่าความจริง
ให้ฟังว่าคุโรกิบอกเธอชินโกะเลยสงสัยว่าคุโรกิท าอะไรเธอหรือเปล่ามาริโกะจึงตอบสั้นๆไปว่า 

“หนูพลาดไปแล้ว ” ชินโกะจึงโผเขา้กอดมาริโกะด้วยความรักและห่วงใยจากนั้นทั้งคู่ก็เร่ิมตน้มี
เพศสัมพนัธ์กนั  เป็นมุมภาพแบบ MS (Medium Shot) ตดัสลบักบัภาพ MCU (Medium Close Up( 
ท าใหเ้ห็นอารมณ์ของนกัแสดงทั้งสอง    

 ฉากท่ี 16 คืนวนัหน่ึงคุโรกิโทรนดัเรียกชินโกะมาคุยธุระกนัแต่มาริโกะพูดขดัจงัหวะ
โดยแกลง้บอกให้ชินโกะข้ึนไปรับโทรศพัทบ์นบา้นมาริโกะเลยอาศยัจงัหวะน้ีพาคุโรกิเขา้มาท่ีชั้น
ล่างของบา้น มาริโกะจึงจดัการใช้มีดฆ่าคุโรกิแลว้เดินออกมาในสภาพเลือดเพื่อนทั้งตวั (มาริโกะ
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แคน้ท่ีถูกคุโรกิหลอกมีเพศสัมพนัธ์(  เป็นมุมภาพแบบ MS (Medium Shot) ตดัสลบักบั มุมภาพแบบ 
LS (Long Shot)    

 ฉากท่ี 17 หลงัจากคืนนั้นชินโกะและมาริโกะพากันหนีไปอยู่อีกจงัหวดัหน่ึงเพื่อหนี
ความผิดฐานฆ่าคนตาย และเป็นการหนีเพื่อเร่ิมตน้ชีวิตใหม่ปราศจากคนคอยรังควานทั้งคู่พากนั
เท่ียวทะเลและเปิดโรงแรมนอนดว้ยกนัและมีเพศสัมพนัธ์กนัอยา่งมีความสุข   

 ฉากท่ี 18 ทั้งคู่รู้วา่ไม่มีทางหนีคดีไปไดเ้พราะโทษของมนัคือประหารอยา่งเดียว รวมถึง
คดีการคา้มนุษยท่ี์ชินโกะก็มีส่วนร่วมดว้ยในท่ีสุดชินโกะและมาริโกะก็ตดัสินใจฆ่าตวัตายดว้ยการ
ในรถเพื่อเป็นการจบเร่ืองราวทั้งหมดโดยต่อสายยางจากท่อไอเสียรถยนตเ์ขา้ไปในห้องโดยสารและ
สัญญากนัไวว้า่ไม่วา่จะอีกก่ีภพก่ีชาติทั้งคู่ก็จะเกิดมาใชชี้วิตร่วมกนัอีกคร้ังไม่วา่ในฐานะอะไรก็ตาม 
เป็นมุมภาพแบบ MS (Medium Shot)       

 แก่นของเร่ืองเร่ืองน้ีน าแสดงโดย Ayane suzukawa เป็นภาพยนตร์อีโรติกท่ีมีเน้ือเร่ืองท่ี
ดีเม่ือเทียบกบัมาตรฐานความเป็นหนงั AV แลว้ เพราะเร่ืองน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองราวของสองพ่อ
ลูกท่ีใช้ชีวิตอยู่ดว้ยกนัเช่นสามีภรรยาและพ่อท่ีตอ้งพยายามปกปิดอดีตของตนเองในส่วนของลูก
สาวก็อยากรู้อดีตของพ่อและพยายามหาความจริงและดว้ยความรักเธอจึงอยากจะช่วยพ่อทุกวถีิทาง 
สุดทา้ยทั้งคู่ก็ไดท้  าสิท่ีผิดพลาดนัน่คือมาริโกะฆ่าคนตายเพราะเธอถูกหลอกให้มีเพศสัมพนัธ์เพื่อ
แลกกบัความจริงท่ีเธออยากรู้เก่ียวกบัตวัชินโกะ ในส่วนของชินโกะก่อคดีฆ่าคนตายและคา้มนุษย ์
ทั้งคู่จึงตดัสินใจฆ่าตวัตายดว้ยกนั สถานท่ีในการถ่ายท ามีความน่าสนใจทั้งทุ่งหญา้ทอ้งนาโรงเรียน
และท่ีพกั ดูแลว้รู้สึกเสมือนเป็นความจริง เพลงประกอบฟังแล้วรู้สึกมีทั้งความรักและความเศร้า
ปะปนกนัไป สไตล์การแต่งตวัมีความสมจริงซ่ึงมีทั้งชุดนกัเรียนและชุดไปรเวท โดยรวมแลว้ท าให้
คนดูรู้สึกอินไปกบัเน้ือเร่ืองแนวอีโรติก ดราม่าและตวัละครท่ีมีการแสดงแบบตีบทแตก ผูว้ิจยัคิดวา่
หากใครตอ้งการดูภาพยนตร์ AV เร่ืองน้ีแนะน าใหดู้ตั้งแต่ตน้เร่ืองจนจบเร่ือง 
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4.7 การวเิคราะห์เน้ือหาภาพยนตร์เอว ีรหัส AVOP-249 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.13 สรุปการวเิคราะห์ภาพยนตร์ AV รหสั AVOP-249 
 

 จากรูปภาพ จะเห็นไดว้า่ ภาพยนตร์ AV รหสั AVOP – 249 มีแบบแผนการเล่าเร่ืองท่ีใช้
นกัแสดงมืออาชีพรุ่นใหญ่ มีความแปลกใหม่ในการเล่าเร่ืองเพราะเป็นการเดินทางไปเปิดบริสุทธ์ิ
กบัชายหนุ่มชนเผ่าในแอฟริกาใต ้ถ่ายท าโดยทีมงานแบบ Full production แต่ยงัเห็นถึงความเป็น 
Reality แสดงให้ผูช้มเห็นเร่ืองราวอยา่งสมจริงมากท่ีสุดเพราะเป็นการน าเสนอเน้ือหาท่ีเป็นการเสพ
ติดการมีเพศสัมพนัธ์ตลอดทั้งเร่ือง โดยผูว้จิยัจะวเิคราะห์พรรณนาเน้ือหาไวด้งัน้ี 
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 รหสั AVOP-249 Wild Kingdom Extra Edition Different Reasons Do Aunt Nurse 
Virgin Youth And Cum African Natives จากค่าย DANDY ชนะเลิศอนัดบั1 สาขา Mania Fetish 
2016 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.14 รูปจากภาพยนตร์ AV รหสั AVOP - 249 
 
ทีม่า : http://www.avcollectors.com 

 
  จากการศึกษาภาพยนตร์ดงักล่าวเป็นภาพยนตร์เป็นแนว Mania Fetish คือ หนงัแนว
หมกมุ่นและคลัง่ใคร่การมีเพศสัมพนัธ์   
  ฉากท่ี 1 เร่ิมตน้ท่ีสนามบินนาริตะนกัแสดงสาวแนะน าตวัเธอมีช่ือวา่อายมิูอาย ุ41 ปี 
จากนั้น ก็พูดคุยกบัช่างกลอ้ง เร่ืองทัว่ไป  
  ฉากท่ี 2 เป็นฉากนัง่เคร่ืองบินเพื่อออกเดินทางไปท่ีแอฟริกาใต ้ 
  ฉากท่ี 3 หลงัจากถึงแอฟริกาใตก้็เขา้ท่ีพกัและอาบน ้าโดยมีการเล่นอุปกรณ์เซ็กส์ทอยใน
หอ้งน ้า  
  ฉากท่ี 4 รุ่งเชา้เดินทางมาอีกท่ีพกัหน่ึงจากนั้นเขา้หอ้งพกัเพื่อเปล่ียนชุดเป็นชุดนาง
พยาบาล  
  ฉากท่ี 5 นกัแสดงหญิงและช่างกลอ้งเดินทางมายงัหมู่บา้นของชาวเผา่แอฟริกาใต ้และ
การเตน้ร าของชาวเผา่แอฟริกาใต ้ 
  ฉากท่ี 6 นกัแสดงหญิงแจกอุปกรณ์เซ็กส์ทอยใหช้าวเผา่แอฟริกาและสอนวธีิใช ้ 

http://www.avcollectors.com/
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  ฉากท่ี 7 นกัแสดงหญิงเดินเขา้บา้นของผูช้ายชาวเผ่าแอฟริกา จากนั้นชวนกนัออกมาท่ี
โล่งแจง้ใตต้น้ไมแ้ละท าการเลา้โลมกนัโดยผูช้ายชาวเผ่าแอฟริกามี ท่าทางเกร็งและตกใจเล็กนอ้ย
หลงัจากเล้าโลมและท าออรัลเซ็กส์ได้สักพกัก็กลบัเขา้มาในบา้นแลว้เลา้โลมกนัต่อจากนั้นเร่ิมมี
เพศสัมพนัธ์กนัจนส าเร็จความใคร่  
  ฉากท่ี 8 เชา้วนัรุ่งข้ึนนกัแสดงหญิงเรียนรู้วธีิการปาหอกกบัชาวเผา่แอฟริกาใตจ้ากนั้น
นกัแสดงหญิงและชาวเผา่แอฟริกาใตไ้ดปี้นข้ึนหินผาสูง  
  ฉากท่ี 9 หลงัจากชาวเผา่แอฟริกาคนอ่ืนๆ ลงไปหมดแลว้ นกัแสดงหญิงกบัชายชาวเผา่
แอฟริกาคนเดิมก็เร่ิมตน้เลา้โลมกนับนหินผาสูงโล่งแจง้และร่วมเพศกนัจนส าเร็จความใคร่  
  ฉากท่ี 10 ตกเยน็นกัแสดงหญิงร ่ าลากบัชาวเผา่แอฟริกาใตแ้ละกลบัประเทศญ่ีปุ่น  
  มุมภาพเป็นการถ่ายภาพแบบ Hand Held มีความเป็น Reality ซ่ึงถ่ายท าโดยทีมงาน
ตลอดทั้งเร่ือง   

 แก่นของเร่ือง คือการพานกัแสดงสาวใหญ่วยั 41 ปีออกทริปไปยงัประเทศแอฟริกาใต้
เพื่อมีเพศสัมพนัธ์แบบเปิดบริสุทธ์ิใหก้บัชายวยัรุ่นชาวเผา่แอฟริกาใต ้ไม่มีเพลงประกอบ สไตลก์าร
แต่งตวัของนกัแสดงหญิงมีทั้งชุดนางพยาบาลเพื่อแจกอุปกรณ์เซ็กส์ทอย และวนัต่อมาแต่งชุดไป
รเวท การแสดงของนกัแสดงหญิงดูมืออาชีพอยา่งมาก เร้าอารมณ์คนดูไดดี้เยีย่ม ไม่มีท่าทางเขินอาย
แต่อย่างใด เป็นการรุกฝ่ายชายอย่างดุเดือด ส่วนผูร่้วมแสดงชายชาวแอฟริกาใต ้แต่งกายในชุด
ประจ าเผา่ การถ่ายท าถูก ซ่ึงเร่ืองน้ีใหค้วามต่ืนเตน้เร้าใจท่ีไดดู้การเปิดบริสุทธ์ิแบบร้อนแรง 
 
4.8 การวเิคราะห์เน้ือหาภาพยนตร์เอว ีรหัส AVOP-218 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.15 สรุปการวเิคราะห์ภาพยนตร์ AV รหสั AVOP-218 
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 จากรูปภาพ จะเห็นได้ว่า ภาพยนตร์ AV รหัส AVOP – 218 มีแบบแผนการเล่าเร่ืองท่ี

เป็นการแอบถ่ายแบบ Candid และการแสดงท่ีสมจริงเสมือนว่านกัแสดงหญิงก าลงัถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ มีความ Reality แสดงให้ผูช้มเห็นเร่ืองราวอย่างสมจริงมากท่ีสุด โดยผูว้ิจยัจะวิเคราะห์
พรรณนาเน้ือหาไวด้งัน้ี 

 รหสั AVOP - 218 Aizawa Ruru Natsuki Minami Out Byte Daughter During The 
Summer Bytes Poster Girl Spree Feel While Flushing The Face In The Hospitality SP Sea Of 
home Surf Shop Houseboat Beer Garden จากค่าย Natural High รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 สาขา 
Planning 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.16  รูปจากภาพยตร์ AV รหสั AVOP - 218 
 
ทีม่า : http://www.avcollectors.com 

 
 จากการศึกษาภาพยนตร์ดงักล่าวเป็นภาพยนตร์เป็นแนว Hidden คือ การแอบถ่าย 
 เร่ิมตน้ตอนท่ี 1 สาว Aizawa Ruru ท างานในช่วงฤดูร้อนท่ีร้านเบียร์ริมหาด 

  ฉากท่ี 1  ชมบรรยากาศการท างานของนกัแสดงหญิงในร้านเบียร์ 
  ฉากท่ี 2  ผูร่้วมแสดงชายเดินเขา้ฉากและเขา้มานัง่ในร้านจากนั้นนกัแสดงหญิงมารับออ
เดอร์และเสิร์ฟเบียร์ 
  ฉากท่ี 3 ผูร่้วมแสดงชายเดินมาจบักน้นกัแสดงหญิงในขณะนั้นนกัแสดงหญิงท าท่าทาง
ตกใจเล็กนอ้ยและพูดคุยกนั 

http://www.avcollectors.com/
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  ฉากท่ี 4  ผูร่้วมแสดงชายตามเขา้มาหลงัร้านและเขา้ประชิดตวันกัแสดงหญิงจากนั้น
ลวนลาม โดยนกัแสดงหญิงมีท่าทางขดัขืนไม่ยนิยอม และนกัแสดงร่วมชายใชอุ้ปกรณ์เซ็กส์ทอยกบั
นกัแสดงหญิงหลงัจากนั้นนกัแสดงชายขโมยกางเกงขาสั้นและกางเกงชั้นในของนกัแสดงหญิงไป
และใหน้กัแสดงหญิงใส่กางเกงชั้นในอีกตวัหน่ึงท่ีนกัแสดงชายเตรียมมาแค่ตวัเดียวจากนั้นปล่อยให้
นกัแสดงหญิงท างานต่อในร้าน  
  ฉากท่ี 5 นกัแสดงร่วมชายตามเขา้มาในเคาน์เตอร์ของร้านเพื่อลวนลามนกัแสดงหญิงต่อ
และใชอุ้ปกรณ์เซ็กส์ทอยกบันกัแสดงหญิงใส่คาไวท่ี้อวยัวะเพศของนกัแสดงหญิงแลว้ท างานไปดว้ย  
  ฉากท่ี 6 นกัแสดงหญิงพยายามหลบหนีเขา้มาในห้องจากนั้นนกัแสดงร่วมชายตามเขา้มา
ลวนลามและเลา้โลมฝ่ายหญิงจากนั้นเร่ิมตน้การมีเพศสัมพนัธ์จน กระทัง่นกัแสดงร่วมชายส าเร็จ
ความใคร่  

 ตอนท่ี 2 สาว Natsuki Minami ท างานในช่วงฤดูร้อนท่ีร้านขายอุปกรณ์โตค้ล่ืน  
  ฉากท่ี 1 นกัแสดงร่วมชายเดินเขา้ร้านและชมบรรยากาศการท างานของนกัแสดงหญิงในร้าน  
  ฉากท่ี 2 นกัแสดงร่วมชายเขา้มาประชิดตวันกัแสดงหญิงท่ีหนา้ร้านโดยมีม่านสีขาวกั้น
และท าการลวนลามแต่นกัแสดงหญิงขดัขืนสุดทา้ยก็ลวนลามจนนกัแสดงหญิงส าเร็จความใคร่  
  ฉากท่ี 3 นกัแสดงชายใส่เซ็กส์ทอยเขา้ไปในอวยัวะของนกัแสดงหญิงและใหท้ างานไปดว้ย  
  ฉากท่ี 4 นกัแสดงร่วมชายตามนกัแสดงหญิงเขา้มาในเคาน์เตอร์ร้านและใชเ้ซ็กส์ทอยอีก
ช้ินหน่ึงกบันกัแสดงหญิงและใชก้ลอ้งโพลารอยดถ่์ายรูปในขณะท่ีนกัแสดงหญิงใชอุ้ปกรณ์เซ็กส์
ทอย โดยบงัคบัใหน้กัแสดงหญิงชู 2 น้ิว  
  ฉากท่ี 5 นกัแสดงร่วมชายน ารูปท่ีไดจ้ากการถ่ายกลอ้งโพลารอยดม์าติดไวใ้นกระดานบ
อร์ดของร้านขายอุปกรณ์โตค้ล่ืนท่ีนกัแสดงหญิงท างานอยู ่ 
  ฉากท่ี 6 นกัแสดงหญิงวิง่ตามนกัแสดงร่วมชายมาหลงัร้าน เพื่อหวงัขอรูปถ่ายคืน โดย
นกัแสดงหญิงยนิยอมใหน้กัแสดงชายร่วมเพศจนส าเร็จความใคร่  

 การถ่ายท าภาพเป็นแบบ Hand Held โดยมีทีมงานถ่ายท าสลบักบันกัแสดงชายถ่ายท า 
  แก่นของเร่ืองคือ แบ่งเป็น 2 ตอน โดยตอนท่ี 1 เล่าเหตุการณ์ของ สาว Aizawa Ruru ท่ี
ท  างานอยูร้่านเบียร์ริมหาด เป็นการแสดงบทบาทเสมือนการถูกข่มขืน ในร้านเบียร์ท่ีตนเองท างาน 
ตอนท่ี 2 เล่าเหตุการณ์ของ สาว Natsuki Minami ท่ีท  างานอยู่ในร้านขายอุปกรณ์โตค้ล่ืน เป็นการ
แสดงบทบาทเสมือนการถูกข่มขืนในร้านท่ีตนเองท างานเช่นกนั ไม่มีเพลงประกอบ สไตล์การ
แต่งตวัของสาว Aizawa Ruru เป็นชุดยูนิฟอร์มของร้านเส้ือสีน ้ าเงิน ส่วนของสาว Natsuki Minami 
ใส่เส้ือฮาวายกระโปรงสั้นสีขาว เน้ือเร่ืองแสดงค่อนขา้งเสมือนถูกข่มขืนจริงเพราะมีการขดัขืนไม่
ยนิยอมท าใหผู้ช้มรู้สึกอยากติดตามและคลอ้ยตามไปกลบัหนงัเร่ืองน้ี  
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4.9 การวเิคราะห์เน้ือหาภาพยนตร์เอว ีรหัส AVOP-303 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่4.17 สรุปการวเิคราะห์ภาพยนตร์ AV รหสั AVOP-303 
 

 จากรูปภาพ จะเห็นได้ว่า ภาพยนตร์ AV รหัส AVOP – 303 มีแบบแผนการเล่าเร่ืองท่ี
โดยใช้นกัแสดงหน้าใหม่เป็นตวัดึงดูดโดยเป็นแบบแผนของการเล่าเร่ืองแนว Debut คือ จะมีการ
สัมภาษณ์นกัแสดงวา่ท าไมถึงอยากมาเป็นดาราเอวีแบบเต็มตวั จากนั้นจะให้นกัแสดงโชวเ์รือนร่าง
และความถนดัเร่ืองการมีเพศสัมพนัธ์ มีความ Reality แสดงให้ผูช้มเห็นเร่ืองราวอย่างสมจริงมาก
ท่ีสุด หลงัจากจบการถ่ายท าก็จะมีการสัมภาษณ์นกัแสดงหญิงอีกคร้ังเพื่อถามถึงความรู้สึกหลงัได้
เป็นดาราเอวีเต็มตวั ถ่ายท าโดยทีมงานแบบ Full production โดยผูว้ิจยัจะวิเคราะห์พรรณนาเน้ือหา
ไวด้งัน้ี 

 
 
 



65 
 

 รหสั AVOP-303 Novelty Gravure Idol Yoshitaka Nene AV Lifting จากค่าย S1 NO.1 
STYLE รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 สาขา Best Actress Award 2017   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.18 รูปจากภาพยนตร์ AV รหสั  AVOP - 303 
 
ทีม่า : http://www.avcollectors.com 

 
 จากการศึกษาภาพยนตร์ดงักล่าวเป็นภาพยนตร์เป็นแนว Debut คือ หนงัเร่ืองแรกของ 

ดาราคนหญิงคนนั้นๆ เพื่อเปิดตวัเขา้วงการ 
  ฉากท่ี 1 เร่ิมตน้เปิดตวันางเอกหนา้ใหม่ท่ีช่ือวา่ โยชิทากะ เนเนะ ในสวนหนา้บา้นมีเพลง
ประกอบแบบ Symphony ดาราหญิงสบตากลอ้งแบบไร้เดียงสา เป็นมุมภาพแบบ LS (Long Shot) 
ท าให้เห็นถึงสถานท่ีท่ีใช้เป็นการแสดงเปิดตัวภาพยนตร์ AV เร่ืองแรกของดาราสาวฉากท่ี 2 
นกัแสดงหญิงเดินลงจากบนัไดชั้นบนในบา้นและมานัง่ลงท่ีเกา้อ้ีภาพข้ึนกราฟฟิกค าถามท่ีขวามือ 
จากนั้นนกัแสดงหญิงก็เร่ิมตน้แนะน าตวัและตอบค าถามต่างๆโดยมีท่าทางในการพูดท่ีสดใสน่ารัก
น่าเอ็นดู เป็นมุมภาพแบบ LS (Long Shot) ตดัสลบักบัมุมภาพแบบ MS (Medium Shot) ท าให้เห็น
อิริยาของนกัแสดง สีหน้าและอารมณ์ของนกัแสดงขณะท่ีถูกสัมภาษณ์ ฉากท่ี 3 ตดัมาท่ีช่างท าผม
ก าลงัท าผมใหน้กัแสดงหญิง และยิม้สวยใหก้ลอ้งแบบไร้เดียงสา    

 ฉากท่ี 4 นกัแสดงหญิงอ่านค าถามในซองค าถามและตอบค าถามต่างๆมีท่าทางเขินอาย
และหวัเราะร่าเริง เป็นมุมภาพแบบ MS (Medium Shot)      

 ฉากท่ี 5 ตดัมาท่ีหอ้งโถงใหญ่นกัแสดงหญิงท าท่าทางถอดเส้ือผา้ทีละช้ินแบบเขินๆ
จากนั้นทีมงานก็ซูมกลอ้งแบบ Close Up ไปตามส่วนต่างๆของร่างกาย    

http://www.avcollectors.com/
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 ฉากท่ี 6 นกัแสดงหญิงถือกลอ้งแบบ Hand Held พูดคุยกบักลอ้งเก่ียวกบัเร่ืองการถ่าย
ภาพยนตร์ในวนัน้ี          
 ฉากท่ี 7 นกัแสดงหญิงเดินออกมาในหอ้งโถงโดยใส่แค่ชุดชั้นในและเส้ือคลุมสีขาว
บางๆและสบตากบักลอ้งท าท่าทางย ัว่ยวนเล็กนอ้ย เป็นมุมภาพแบบ LS (Long Shot)  
 ฉากท่ี 8 ตดัมาท่ีชั้นลอยนกัแสดงหญิงท า Oral Sex กบั Sex Toy จากนั้นนกัแสดงร่วม
ชายตวัจริงเขา้ฉากและใหน้กัแสดงหญิงท า Oral Sex กบันกัแสดงชายจนส าเร็จความใคร่ เป็นมุม
ภาพแบบ MS (Medium Shot)        

 ฉากท่ี 9 ตดัมาในห้องนอน นกัแสดงหญิงสวมชุดชั้นในท าท่าทางย ัว่ยวนบนเตียง
เล็กนอ้ยและมีเพลงประกอบท่ีส่ือถึงความน่ารักปนความเซ็กซ่ี เป็นมุมภาพแบบ LS (Long Shot) ตดั
สลบักบัมุมภาพแบบ MS (Medium Shot) ท าใหเ้ห็นอิริยาบทสีหนา้และอารมณ์ของนกัแสดงในช่วง
นั้นๆ   

 ฉากท่ี 10 นกัแสดงหญิงแต่งชุดเดรสเรียบร้อยนัง่บนเตียงจากนั้นนกัแสดงชายเขา้ฉาก
และร่วมพูดคุยจากนั้นทั้งคู่เร่ิมเล้าโลมกนั และเร่ิมตน้มีเพศสัมพนัธ์กนัจนส าเร็จความใคร่ ซ่ึงมี
ทีมงานถ่ายท าสลบักบันกัแสดงชายถือกลอ้งแบบ Hand Held ถ่ายท าระหวา่งมีเพศสัมพนัธ์ดว้ย  

 ฉากท่ี 11 ตดัมาท่ีห้องหน่ึง นกัแสดงหญิงเปลือยกายนัง่บนโซฟาโชวค์วามเซ็กซ่ีย ัว่ยวน
ของร่างกายและท าหนา้ตาไร้เดียงสา เป็นมุมภาพแบบ LS (Long Shot) ตดัสลบักบัมุมภาพแบบ MS 
(Medium Shot)   

 ฉากท่ี 12 นกัแสดงหญิงแต่งชุดไปรเวทเรียบร้อยจากนั้นนกัแสดงชายเขา้ฉากและร่วม
พูดคุยเล็กนอ้ยจากนั้นทั้งคู่เร่ิมเลา้โลมกนั นกัแสดงชายใช ้Sex Toy กบันกัแสดงหญิงและเร่ิม,uเพศ
กนัจนส าเร็จความใคร่ เป็นมุมภาพแบบ LS (Long Shot) ตดัสลบักบัมุมภาพแบบ MS (Medium 
Shot) และ CU (Close up)     

 ฉากท่ี 13 นักแสดงหญิงตอบค าถามในซองค าถามพูดคุยและบอกความรู้สึกท่ีได้เป็น
นักแสดงภาพยนตร์ AV แบบเต็มตวั เป็นมุมภาพแบบ MS (Medium Shot)  มุมภาพถูกถ่ายท าโดย
ทีมงานเป็นส่วนใหญ่มี Hand Held โดยตวันกัแสดงบา้งเล็กนอ้ย   

 แก่นของเร่ืองเป็นเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัการถ่ายท าหนงัเอวีเร่ืองแรกของนกัแสดงหน้าใหม่
หรือท่ีเรียกวา่การเดบิว โดยเน้ือหาจะมีการสัมภาษณ์นกัแสดงต่างๆ ตวัอยา่งค าถามเช่นค าถามเร่ือง
บนเตียงว่าชอบเซ็กส์หรือเปล่า ประสบการณ์คร้ังแรกเม่ือไหร่ โดยลกัษณะการตอบค าถามของ
นักแสดงมีท่าทางเขินอายปนความน่ารัก และพูดถึงความประทบัใจท่ีได้เป็นนักแสดงเอวี  การ
แต่งตวัคือการแต่งตวัแบบวยัรุ่นญ่ีปุ่นทัว่ไปชุดจะเป็นระบายลายดอกไมแ้ละเส้ือคลุมบางๆ 
  



 
 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาวิจัย เร่ือง การวิเคราะห์การน าเสนอเน้ือหาและปัจจัยท่ี ก่อให้ เกิด

ความส าเร็จของภาพยนตร์เอวี (AV) ในประเทศญ่ีปุ่นท่ีส่งผลให้เกิดความนิยมในประเทศไทย โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพซ่ึงผูว้ิจยัขอใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
analysis) ภาพยนตร์เอวี (AV)  ซ่ึงในบทน้ีจะเป็นการประมวลผลวิจยัเพื่อเขียนอธิบายขอ้ค้นพบ 
ได้แก่ การวิเคราะห์เน้ือหาจากภาพยนตร์เอวี (AV) ของประเทศญ่ีปุ่นท่ีได้รับรางวลั AV Open 
Award  ในสาขาต่างๆตั้งแต่ปี 2014 ถึงปี 2017 โดยเลือกภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาและรูปแบบแตกต่าง
กนัทั้งหมด 10 เร่ืองซ่ึงมีความแตกต่างกนัท่ีรางวลั เน้ือหาและบริษทัผูผ้ลิตซ่ึงผูว้จิยัแบ่งการน าเสนอ
เน้ือหาและสามารถสรุปผลวจิยัไดด้งัน้ี  
 
5.1 สรุปผลการวจัิย การสรุปผลการวจิยัน้ี ผูว้ิจยัจะน าเสนอเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคแ์ละ
ค าถามวจิยัท่ีไดก้ าหนดไวด้งัน้ี 
 5.1.1 เพ่ือศึกษาวเิคราะห์กระบวนการน าเสนอเน้ือหาจากการชมภาพยนตร์เอวขีองประเทศ
ญีปุ่่นทีไ่ด้รับความนิยมในประเทศไทย 
 
ตารางที ่5.1  ตารางบนัทึกความน่าสนใจของเน้ือหาภาพยนตร์ AV โดยเรียงล าดบัแบ่งเป็นคะแนน
ตั้งแต่ 5 คือมากท่ีสุดและ 1 คือนอ้ย ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 

ภาพยนตร์ AV (รหสั( 
ความน่าสนใจของเน้ือหา (วดัจากความเป็นกระแสในแต่ละเร่ือง( 
5 4 3 2 1 

AVOP - 033  /    
AVOP - 119  /    
AVOP - 127   /   
AVOP - 172    /  
AVOP - 161   /   
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ตารางที ่5.1  (ต่อ( 
 

ภาพยนตร์ AV (รหสั( 
ความน่าสนใจของเน้ือหา (วดัจากความเป็นกระแสในแต่ละเร่ือง( 
5 4 3 2 1 

AVOP - 155 /     
AVOP - 117  /    
AVOP - 249  /    
AVOP - 218   /   
AVOP - 303  /    

 
 จากตารางบนัทึกความน่าสนใจท่ีผูว้จิยัท าข้ึน พบขอ้คน้พบท่ีมีความเหมือนและแตกต่าง

กนัท่ีเน้ือหาความน่าสนใจแมว้า่การเลือกภาพยนตร์ AV จะมาจากต่างปี ต่างประเภท และต่างค่าย 
 จากการวิเคราะห์เน้ือหา ภาพยนตร์ AV โดยศึกษาวิเคราะห์กระบวนการน าเสนอเน้ือหา

จากการชมภาพยนตร์ AV ของประเทศญ่ีปุ่นทั้งหมด 10 เร่ือง ท่ีได้รับรางวลั AV Open Award ปี 
2014-2017 ผูว้จิยัไดแ้บ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนตามความน่าสนใจของเร่ืองโดยพบขอ้สรุปดงัน้ี  

 จากการศึกษาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงให้คะแนนภาพยนตร์ AV รหสั AVOP - 155 อยูใ่นกลุ่มดี
มาก นั่นคือ 5 คะแนน เน่ืองจากภาพยนตร์เร่ืองดงักล่าว เป็นภาพยนตร์ AV แนวอิโรติกดราม่า ท่ี
สอดแทรกเน้ือหาและแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ ซ่ึงมีความใกลเ้คียงกบัชีวิตจริงของมนุษย ์มากกว่า
ภาพยนตร์ AV แนวอ่ืนๆ อีกทั้งยงักระตุน้อารมณ์และความรู้สึกของผูช้มให้ผูกติดอยูก่บัเน้ือหาของ
ภาพยนตร์ไดต้ลอดเวลา  
 นอกจากน้ียงัพบว่าการน าเสนอเร่ืองตามแบบฉบบัของภาพยนตร์ AV แนวอีโรติคด
ราม่า ยงัถูกน าไปสอดแทรกเป็นตวัอยา่งหรือดดัแปลง ในภาพยนตร์ AV ประเภทอ่ืนๆไดด้ว้ย เพราะ
ลกัษณะ ของภาพยนตร์ AV ในปัจจุบนั ไม่ไดน้ าเสนอเพียงแต่แง่มุมใเแง่มุมหน่ึงหรือท่วงท่าในการ
มีเพศสัมพนัธ์เท่านั้น แต่มีการผสมผสานกนัในเร่ืองของอารมณ์ความรู้สึกความเป็นชีวิตจริง เพื่อ
เพิ่มอรรถรสของภาพยนตร์ใหมี้ความน่าสนใจและดึงดูดผูช้มมากข้ึน  

 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงให้คะแนนภาพยนตร์ AV รหัส AVOP - 
033 แนว Amateur  หรือมือสมัครเล่น , AVOP - 117 แนว Fan Thanksgiving , AVOP - 119 แนว 
Fan Thanksgiving , AVOP - 303 ภาพยนตร์ AV แนว Debut และ AVOP - 249 แนว Mania Fetish 
อยูใ่นกลุ่มดี นัน่คือ 4 คะแนน  



69 
 

 โดยผูว้ิจยัจะขอสรุปภาพยนตร์ AV รหัส AVOP - 033 แนว Amateur ก่อนเป็นอนัดับ
แรก ภาพยนตร์เร่ืองน้ีมีเน้ือหาการแสดงออกในเร่ืองของการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีมีความใกลเ้คียงกบัชีวิต
จริงมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นการน านกัแสดงท่ีเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกนัหรือท่ีเรียกวา่เป็นประชาชน
ทัว่ไปตามทอ้งถนนมาแสดง โดยมีเงินเป็นตวักลางชกัจูงใหป้ระชาชนทัว่ไปกลา้ท่ีจะท า ซ่ึงท าใหเ้รา
เห็นถึงอ านาจของเงินและเห็นถึงความเปิดกวา้งและความมีเสรีในเร่ืองเพศของคนญ่ีปุ่น  

 ต่อมาคือภาพยนตร์เอวี รหัส AVOP - 119 แนว Fan Thanksgiving ซ่ึงเป็นเร่ืองราว
เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการขอบคุณแฟนคลบัท่ีติดตามผลงานของดาราเอวีทั้ง 18 คน และมีแฟน
คลบัผูโ้ชคดีอีก 18 คน ท่ีได้ไปร่วมกิจกรรมกบัดาราเอวี บทบาทในการแสดงเร่ืองน้ีมีความเป็น
ธรรมชาติแสดงความเป็นตวัเองออกมาโดยตอ้งท าให้แฟนคลบัมีความสุขและสนุกมากท่ีสุดผ่าน
การเล่นเล่นกิจกรรมต่างๆท่ีทีมงานไดจ้ดัเตรียมเอาไว ้  

 ซ่ึงภาพยนตร์เอวีเร่ืองน้ีมีความคลา้ยคลึงกบัภาพยนตร์เอวี รหัส AVOP - 117 แนว Fan 
Thanksgiving โดยจะมีดาราเอวี 7 คน และแฟนคลับผูโ้ชคจากทางบ้านอีกกว่า 100 คน มาร่วม
กิจกรรมในคร้ังน้ี แต่จะแตกต่างกนัตรงท่ีกิจกรรมการเล่นเกมท่ีตอ้งท าตามกติกาเท่านั้น หากใครท า
ผิดกฎจะไม่ไดมี้เพศสัมพนัธ์กบัดาราเอวีคนนั้นๆ เร่ืองน้ียงัเห็นถึงอารมณ์ของดาราเอวีท่ีมีทั้งน ้ าตา 
ความตกใจ แต่เน่ืองจากเป็นงานของพวกเธอ เธอจึงแสดงความมีใจสู้และแสดงภาพยนตร์เร่ืองน้ี
ต่อไปจนจบและประสบความส าเร็จไดใ้นท่ีสุด 

 อีกเร่ืองหน่ึงท่ีท าให้เห็นถึงความไร้เดียงสาอย่างเป็นธรรมชาตินั้นก็คือ AVOP - 303 
ภาพยนตร์ AV แนว Debut ซ่ึงเป็นเร่ืองราวการเปิดตวัการเขา้วงการภาพยนตร์เอวเีร่ืองแรกของดารา
หญิง จะมีทั้งบทสัมภาษณ์เก่ียวกบัชีวิตส่วนตวัและทศันคติท่ีมีต่อวงการ AV ท าให้เห็นถึงอารมณ์
ความรู้สึกท่ีตั้งใจอยากจะเป็นดาราเอวีและยงัได้เห็นถึงทกัษะการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีตอ้งปฏิบติัออก
หนา้กลอ้งเป็นคร้ังแรก ท าให้ผูช้มตกหลุมรักความไร้เดียงสาของดาราเอวีหนา้ใหม่และเป็นท่ีพูดถึง
กนัในทุกๆปี 

 ซ่ึงภาพยนตร์ AV ทั้ง 5 เร่ืองท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัพบว่า ภาพยนตร์ AV ท่ีมีเน้ือเร่ือง
การมีเพศสัมพนัธ์กับบุคคลท่ีไม่ว่าจะรู้จกั หรือไม่รู้จกักันก็ตามแต่ ท าให้เห็นถึงเจตคติต่อเร่ือง
เพศสัมพนัธ์ขา้มคืนหรือกบัคนท่ีไม่ไดเ้ป็นคู่รักกนั ของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเหล่านั้นวา่เพศสัมพนัธ์
เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนกบัใครก็ได ้ขอแค่พอใจในรูปร่างหน้าตา สนุกกนั แลว้ก็แยกยา้ยกนัไป อีกทั้งยงั
เห็นวา่เป็นส่วนดีดว้ยท่ีจะไม่ตอ้งรับผดิชอบ หรือมีภาระผูกพนัภายหลงัการมีเพศสัมพนัธ์ รวมถึงผูท่ี้
มีพฤติกรรมเหล่าน้ีก็มิใดเ้ห็นวา่การมีเพศสัมพนัธ์ขา้มคืนหรือกบัคนท่ีไม่ไดเ้ป็นคู่รักกนัแบบน้ีเป็น
เร่ืองเสียหายหรือสร้างความเดือดร้อนใหส้ังคมแต่อยา่งใด  
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 ในส่วนของภาพยนตร์ AV รหัส AVOP - 249 เป็นภาพยนตร์ AV แนว Mania Fetish 
หรือภาพยนตร์เอวีแนวหมกมุ่นการมีเพศสัมพนัธ์ โดยภาพยนตร์เร่ืองน้ีมีเน้ือหาของการเปิดบริสุทธ์ิ
ชายหนุ่มชาวแอฟริกาใต ้เร่ืองน้ีมีการน าเสนอการเตน้ร าของชนเผา่แอฟริกาใตแ้ละการล่าสัตวเ์พียง
เล็กนอ้ยเท่านั้นเพราะภาพยนตร์ AV เร่ืองน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีการมีเพศสัมพนัธ์เป็นหลกัและท าใหเ้ห็นถึง
อารมณ์ความรู้สึกของชายท่ีเพิ่งเคยมีเพศสัมพันธ์เป็นคร้ังแรกได้อย่างเป็นธรรมชาติเน่ืองจาก
นักแสดงร่วมชายเป็นบุคคลธรรมดา ในช่วงแรกจะเห็นว่าฝ่ายชายรู้สึกต่ืนกลวัและมีความเครียด
อยา่งมาก แต่หลกัจากยอมให้เป็นไปตามธรรมชาติและยอมเปิดใจจะเห็นไดว้า่ฝ่ายชายเร่ิมผอ่นคราย
และถูกนกัแสดงหญิงดึงดูดใหมี้อารมณ์ร่วมไปดว้ยกนั 

 นอกจากน้ียงัพบวา่ภาพยนตร์ AV รหสั AVOP - 249 ท าให้เห็นถึงกิจกรรมระหวา่งคู่รัก 
ท่ีเกิดข้ึนจากสัญชาตญาณระหว่างชายหญิงท่ีดึงดูดเข้าหากนัด้วยอารมณ์ และการสัมผสักนัจาก
ภายนอก นอกจากความสุขท่ีจะไดรั้บในระหว่างการร่วมกิจกรรมระหวา่งกนั ส่ิงน้ียงัมีประโยนช์ 
ทั้งไดสุ้ขภาพท่ีดีและความสุขจากการมีเพศสัมพนัธ์ 

 อีกทั้งการศึกษาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงใหค้ะแนนภาพยนตร์ AV รหสั AVOP - 127 ภาพยนตร์ 
AV แนว Hamedori , AVOP - 161 ภาพยนตร์ AV แนว Otome และ AVOP - 218 ภาพยนตร์ AV 
แนว Hidden อยูใ่นกลุ่มพอใช ้นัน่คือ 3 คะแนน เน่ืองจากภาพยนตร์เร่ืองดงักล่าว เป็นภาพยนตร์ AV 
ท่ีมีความคลา้ยกนัคือ มีการแสดงตามบทท่ีนกัแสดงไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงจะแตกต่างจากภาพยนตร์ 
AV เร่ืองอ่ืนๆตรงท่ีการแสดงจะไม่ค่อยดูเป็นธรรมชาติ อีกทั้งเน้ือเร่ืองจะเห็นไดว้่านกัแสดงหญิงมี
ความไร้เดียงสาและไร้ทางขดัขืน 

 ผูว้ิจยัขอสรุปภาพยนตร์ AV รหัส AVOP - 127 ภาพยนตร์ AV แนว Hamedori เร่ืองน้ีมี
เน้ือเร่ืองเก่ียวกบัพี่น้องสาวสวยทั้ง 7 คนท่ีไดรั้บจดหมายจากชายแปลกหน้า และท าให้บา้นหลงัน้ี
กลายเป็น Harlem หรือการเปล่ียนให้พี่น้องทั้ง 7 มาเป็นนางบ าเรอให้กบัชายแปลกหน้า มีการแบ่ง
การแสดงเป็น 3 ช่วงช่วงแรกคือการมีเพศสัมพนัธ์ในห้องครัว ช่วงท่ี 2 คือการมีเพศสัมพนัธ์ใน
ห้องนอน และช่วงท่ี 3 คือการมีเพศสัมพนัธ์แบบหมู่กบัพี่น้องทั้ง 7 เร่ืองน้ีนกัแสดงหญิง จะแสดง
ตามบทบาทท่ีตนเองไดรั้บซ่ึงผูว้จิยัพบวา่ความสมจริงและความเป็นธรรมชาติลดนอ้ยลง  

 ต่อมาคือภาพยนตร์ AV รหสั AVOP - 161 ภาพยนตร์ AV แนว Otome เป็นภาพยนตร์เอ
วท่ีีมีเน้ือหาแบบ Group sex หรือการมีเพศสัมพนัธ์แบบหมู่ เช่นกนั มีสถานท่ีซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีมีทั้ง
นกัเรียนชาย นกัเรียนหญิงและอาจารย ์ภาพยนตร์เร่ืองน้ีส่ือมีเน้ือหาทั้งการข่มขืนนกัเรียนหญิง โดย
มีทั้งถูกบงัคบั และจ ายอม ซ่ึงก็เช่นกนันกัแสดงแต่ละคนจะแสดงตามบทบาทท่ีตนไดรั้บซ่ึงดูไม่เป็น
ธรรมชาติเช่นกนั  
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 และยงัพบว่าภาพยนตร์ AV รหัส  AVOP - 218 ภาพยนตร์ AV แนว Hidden หรือการ
แอบถ่ายโดยมีตวัละครหญิงซ่ึงเป็นฝ่ายถูกกระท าอยู ่2 คน คือ นกัแสดงคนท่ี 1 รับบทเป็นพนกังาน
เสิร์ฟในร้านเบียร์ริมหาด นกัแสดงคนท่ี 2 รับบทเป็นพนกังานดูแลร้านกระดานโตค้ล่ืน ซ่ึงพนกังาน
หญิงทั้งสองไดถู้กฝ่ายชายบุกเขา้ประชิดตวั ลวนลามและข่มขืนในท่ีสุด มีการขดัเขินบา้งเล็กนอ้ยซ่ึง
ภาพยนตร์เร่ืองน้ีมีอุปกรณ์เซ็กส์ทอยใชใ้นการแสดงดว้ย  

 ท าให้ผูว้ิจยัพบว่าภาพยนตร์ AV ทั้ง 3 เร่ืองท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นหากมองในแง่มุมของ
การแสดงจะมีการเน้นบุคลิกตวัละครแบบมีมิติชดัเจน มีการแสดงอารมณ์ของความไร้เดียงสาและ
ความตอ้งการทางเพศรวมไปถึงเร่ืองราวท่ีบอกเล่าผ่านภาพยนตร์ ผ่านค าพูด ผ่านการเคล่ือนไหว
และเทคนิคต่างๆท าใหเ้กิดความบนัเทิงและดึงดูดชวนติดตาม  

 และต่อมาคือภาพยนตร์ AV รหัส AVOP - 172 ภาพยนตร์ AV แนว Slave Master หรือ
ภาพยนตร์ AV แนวซาดิส อยูใ่นกลุ่ม 2 คะแนน ซ่ึงผูว้ิจยัมองวา่ความน่าสนใจของภาพยนตร์เร่ืองน้ี 
หากมองกนัท่ีตวับทหรือเน้ือเร่ืองแลว้ เร่ืองน้ีจะเน้นไปท่ีการมีเพศสัมพนัธ์อย่างเดียวเสียเป็นส่วน
ใหญ่ ไม่มีการผกูเร่ืองท่ีน่าสนใจเท่ากบัภาพยนตร์ AV เร่ืองท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมด  

 ซ่ึงภาพยนตร์เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัคนมีช่ือเสียงซ่ึงมีข่าวฉาว เก่ียวกบัการมีเซ็กส์หมู่
แบบซาดิส โดยเน้ือเร่ืองน้ีแทบจะไม่มีบทพูดหรือการด าเนินเร่ืองมากมาย แต่เร่ืองน้ีมีความแตกต่าง
ตรงท่ีเราจะไดเ้ห็นการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีมีทั้งอุปกรณ์ทรมานตวันกัแสดง และมีการบีบคอนกัแสดงไป
ดว้ยขณะมีเพศสัมพนัธ์  

 ท าให้ผูว้จิยัพบวา่หากมองในมุมของทางกายภาพนั้นร่างกายของคนเราไม่วา่จะชายหรือ
หญิงเม่ือได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงร่างกายจะหลั่งสารเอ็นโดรฟิน
(Endorphins) ซ่ึงเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขออกมาเพื่อต่อตา้นความเจ็บปวด และการท่ีฮอร์โมนเอ็น
โดรฟินปล่อยออกมามากในขณะมีเพศสัมพนัธ์จะท าให้มีความรู้สึกทางเพศและถึงจุดสุดยอดได้
อยา่งง่ายและรู้สึกมีความสุขอยา่งมาก  

5.1.2 เพ่ือศึกษาว่าปัจจัยใดก่อให้เกดิความส าเร็จของภาพยนตร์เอวีของประเทศญี่ปุ่นและ
สามารถโด่งดังแบบข้ามชาติมายงัประเทศไทย 

 “ประเทศญ่ีปุ่น” นอกจากเทคโนโลยีท่ีล ้ าสมยั วฒันธรรมเก่าแก่ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
สวยงาม และผูค้นท่ีเป็นมิตร ซ่ึงเป็นจุดเด่นของประเทศแลว้ ‘หนงัโป๊’  หรือ ภาพยนตร์เอวี ก็เป็นอีก
ส่ิงหน่ีงท่ีผูค้นส่วนใหญ่นึกถึง เพราะญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีเปิดกวา้งในเร่ืองเซ็กซ์ท่ีสุดประเทศหน่ึงใน
โลก นอกจากนั้นอุตสาหกรรมการผลิตหนงัโป๊ในญ่ีปุ่น ยงัเป็นอุตสาหกรรมส าคญัท่ีสามารถสร้าง
รายไดใ้ห้กบัประเทศอยา่งมากมาย และสาเหตุท่ีท าให้ภาพยนตร์เอวีของประเทศญ่ีปุ่นสามารถโด่ง
ดังมายงัประเทศไทยได้นั้ นอาจจะเป็นเพราะ เร่ืองของวฒันธรรมของญ่ีปุ่นและไทยท่ีมีความ
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คลา้ยคลึงกนั รวมถึงดา้นกายภาพภายนอกและรสนิยมทางเพศ เช่น รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ และ
ลีลาการมีเพศสัมพนัธ์ ซ่ึงบางคนดูเพื่อทราบวิธีการมีเพศสัมพนัธ์  เพื่อลดความเครียดเน่ืองจากว่า
ผูช้ายส่วนใหญ่เปิดชมหนงัเอวเีพื่อประกอบการส าเร็จความใคร่ โดยผูว้ิจยัขอสรุปปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
ความส าเร็จดงัน้ี 

1) เน้ือเร่ืองที่น่าสนใจ       
  จากการศึกษาภาพยนตร์ท่ีไดรั้บรางวลัทั้ง 10 เร่ืองพบวา่มีเน้ือหาท่ีมีความแตกต่าง
และแปลกใหม่โดยใชเ้ส้นเร่ืองท่ีมีความเป็นธรรมชาติและรอบผา่นชีวติประจ าวนัของชาวญ่ีปุ่นซ่ึง
ถือวา่ภาพยนตร์ทั้ง 10 เร่ืองนั้นสามารถส่ือสารเน้ือหาออกมาไดแ้ตกต่างกนัแต่มีพื้นฐานผา่นอุปนิสัย
ใจคอลกัษณะท่าทางท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของคนญ่ีปุ่น 

2) สถานทีถ่่ายท า        
  จากการศึกษาภาพยนตร์ท่ีไดรั้บรางวลัทั้ง 10 เร่ืองพบวา่สถานท่ีถ่ายท าในแต่ละ
เร่ืองมีทั้งสถานท่ีจริงท่ีไม่ไดเ้กิดจากการประกอบสร้าง และสถานท่ีท่ีเกิดจากการประกอบสร้างหรือ
ท่ีเรียกวา่ House Studio  

3) อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการแสดง        
  จากการศึกษาภาพยนตร์ท่ีไดรั้บรางวลัทั้ง 10 เร่ืองพบวา่ ในแต่ละเร่ืองจะมีอุปกรณ์
ท่ีคลา้ยกนันัน่คือ Sex toy แต่จะแตกต่างกนัในบางเร่ือง ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัแนวของภาพยนตร์ AV นั้นๆ 
อย่างเช่นภาพยนตร์รหัส AVOP - 172  เป็นภาพยนตร์แนว Hard Slave Master  ความหมายคือ เป็น
ภาพยนตร์ AV แนวซาดิส เพราะจะมีการเฆ่ียนตีบีบคอ หยดเทียน ใชเ้ชือกมดัร่างกาย ใชผ้า้ปิดปาก 
ปิดตา เป็นตน้  

4) เสียงประกอบของนักแสดง      
  จากการศึกษาภาพยนตร์ท่ีได้รับรางวลัทั้ ง 10 เร่ืองพบว่า ทุกเร่ืองจะมีเสียงร้อง
ครวญครางของนางเอก AV ซ่ึงเป็นการส่ือให้เห็นถึงความรู้สึกเร้าใจและรู้สึกมีความสุขในระหวา่ง
การมีเพศสัมพนัธ์ ในบางเร่ืองเสียงร้องครวญครางจะออกมา Over มากกว่าปกติทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัเน้ือ
เร่ืองของภาพยนตร์แต่ละเร่ืองตวัอยา่งภาพยนตร์รหสั AVOP - 172 เน่ืองจากเป็นภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือ
เร่ืองการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีค่อนขา้งรุนแรง มีการเฆ่ียนตี บีบคอ  หรือท่ีเรียกว่าภาพยนตร์แนว Hard 
Slave Master ซ่ึงเสียงประกอบในแต่ละเร่ืองส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของคนดู 

5) เคร่ืองแต่งกาย        
  จากการศึกษาภาพยนตร์ท่ีได้รับรางวลัทั้ ง 10 เร่ืองพบว่า เคร่ืองแต่งกายของ
นกัแสดงหญิงมีความเหมาะสมกบัเน้ือหา ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแนวของภาพยนตร์ ตวัอยา่งภาพยนตร์รหสั 
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AVOP -161  สถานท่ีถ่ายท าคือโรงเรียน การแต่งตัวของนักแสดงคือชุดพละและชุดยูนิฟอร์ม
นกัเรียน ใหค้วามรู้สึกเหมือนเป็นชีวติจริงและส่งผลต่ออารมณ์ของคนดู  

6) เทคนิคการถ่ายภาพ        
  จากการศึกษาภาพยนตร์ท่ีได้รับรางวลัทั้ง 10 เร่ืองพบวา่ เทคนิคการถ่ายภาพของ
แต่ละเร่ืองจะแตกต่างกนัไปโดยข้ึนอยูก่บัเน้ือหาของเร่ืองนั้นๆตวัอยา่งเช่นภาพยนตร์รหสั AVOP - 
218  เป็นเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัการพยายามข่มขืนหญิงสาวท่ีก าลงัท างานในช่วงฤดูร้อนโดยจะมีมุมภาพ
ท่ีเป็นการถ่ายแบบ handheld และมุมภาพแอบถ่าย ให้ความรู้สึกน่าติดตามและส่งผลต่ออารมณ์ 
ความรู้สึกของคนดู 

7) ตัวละครทีเ่ป็นนางเอก       
  จากการศึกษาภาพยนตร์ท่ีไดรั้บรางวลัทั้ง 10 เร่ืองพบว่า นักแสดงทุกเร่ืองมีการ
แสดงท่ีสมบทบาทตามเน้ือเร่ือง ตวัอยา่งเช่นภาพยนตร์รหสั AVOP – 155 เป็นภาพยนตร์ AV แนวอิ
โรติกดราม่า เป็นการแสดงคลา้ยกบัเป็นซีร่ีส์เร่ือง 1 ซ่ึงตวันกัแสดงตีบทแตกเร่ืองน้ีไม่ใช่แค่การมี
เพศสัมพนัธ์แต่เพียงอยา่งเดียวแต่มีเน้ือหาในเร่ืองของความรักระหวา่งพ่อลูก ส่งผลให้คนดูเขา้ถึง
อารมณ์ในเร่ืองนั้น 

8) ผู้ร่วมแสดง        
  ารศึกษาภาพยนตร์ท่ีไดรั้บรางวลัทั้งจากก 10 เร่ืองพบวา่ ผูร่้วมแสดงในแต่ละเร่ือง
จะมีความแตกต่างกนัไปตวัอยา่งภาพยนตร์รหสั AVOP - 033  เป็นการชกัชวนเพื่อนร่วมชั้นให้มามี
เพศสัมพันธ์กันในตู้กระจกใสโดยมีเงินเป็นข้อเสนอ โดยเร่ืองแนวน้ีจะเรียกนักแสดงว่า มือ
สมคัรเล่นซ่ึงเร่ืองน้ีส่งผลให้คนดูรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติเหมือนเห็นตวัเองอยู่ในนั้นหรือท่ี
เรียกวา่ชีวติจริง  

9) กระบวนการในการมีเพศสัมพนัธ์      
  จากการศึกษาภาพยนตร์ท่ีไดรั้บรางวลัทั้ง 10 เร่ืองพบวา่ ทุกเร่ืองจะเร่ิมตน้ดว้ยการ
เลา้โลม โดยในบางเร่ืองอาจจะเร่ิมตน้จากการ Oral Sex ช่วยตวัเอง และการใช ้Sex Toy เพื่อเป็นการ
กระตุน้อารมณ์ก่อนการมีเพศสัมพนัธ์ จากนั้นจะเร่ิมกระบวนการการมีเพศสัมพนัธ์แบบสอดใส่และ
สุดทา้ยคือการส าเร็จความใคร่  

10) วธีิการเล่าเร่ือง        
  จากการศึกษาภาพยนตร์ท่ีไดรั้บรางวลัทั้ง 10 เร่ืองพบว่า เน้ือเร่ืองในแต่ละเร่ืองจะ
แตกต่างออกไปตามแนวของภาพยนตร์ ตวัอย่าง ภาพยนตร์รหัส AVOP-303 เป็นการเล่าเร่ืองของ
การเปิดตวันกัแสดงหนา้ใหม่โดยจะมีการแนะน าตวั สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกท่ีจะตอ้งมาเป็นดารา AV 
แบบเตม็ตวั มีการโชวรู์ปร่างแบบเซ็กซ่ีเยา้ยวนรวมไปถึงลีลาในการมีเพศสัมพนัธ์ จากนั้น สัมภาษณ์
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เก่ียวกบัความรู้สึกหลงัจากไดแ้สดงการมีเพศสัมพนัธ์เป็นคร้ังแรกต่อหนา้ทีมงานท่ีสร้างภาพยนตร์
เร่ืองน้ี ท าใหค้นดูไดรั้บสารของแต่ละเลือกในมุมท่ีแตกต่างกนัไป  

11) กฎหมายของภาพยนตร์ AV และการเซ็นเซอร์     
  อุตสาหกรรมหนังผู ้ใหญ่ Adult Video หรือ AVของญ่ี ปุ่น สร้างเม็ดเงินอย่าง
มหาศาล  จะมีการเซ็นเซอร์ในจุดสงวนซ่ึงเกิดจากสาเหตุท่ีตอ้งการเรียกวา่ผูแ้สดงไม่ไดมี้การร่วมรัก
กนัจริงๆหนัง AV จึงไม่ผิดกฎหมาย เม่ือมีการเซ็นเซอร์เกิดข้ึนกฎหมายญ่ีปุ่นจะสามารถพูดไดว้่า
นกัแสดงเหล่านั้นไม่ไดมี้การร่วมเพศกนัแมว้า่พวกเคา้จะรู้อยูเ่ต็มอกวา่มีการสอดใส่จริงๆ ส่วนหนงั 
AV ของญ่ีปุ่นแบบ Uncensored ยงัเป็นเร่ืองผิดกฎหมายแต่จะมีวางขายตามตรอกซอกซอยหรือมีผู ้
จดัจ  าหน่ายอยู่ต่างประเทศ อีกทั้งในปัจจุบนัและมีนักแสดงมากหน้าหลายตา แต่เม่ือลาออกจาก
วงการไปแล้ว ผลงานของพวกเธอยงัถูกเผยแพร่อย่างต่อเน่ือง จนบางคนใช้ชีวิตในสังคมไดอ้ย่าง
ยากล าบาก ไม่สามารถออกจากวงัวนของหนงัเอวีได ้เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว องค์กรสิทธิมนุษยชน
ของภาพยนตร์ผูใ้หญ่ของญ่ีปุ่น ไดข้อให้บริษทัผลิตและจดัจ าหน่ายหนงัเอวีทุกราย ตอ้งปฏิบติัตาม
กฎใหม่ ท่ีให้สิทธ์ินักแสดงเอวีสามารถสั่งให้หยุดขายผลงานของตน หลงัจากวางขายไปแลว้ 5 ปี 
หรือ 5 ปีคร่ึง นบัตั้งแต่การถ่ายท าและบริษทัหา้มน าฉากท่ีอยูใ่นหนงัหรือภาพลามกของนกัแสดงไป
ใช้อีก แต่ถ้าหลังจาก 5 ปีแล้ว นักแสดงไม่ประสงค์ให้ยุติการขาย สัญญาจะต่อไปอีก 1 ปีโดย
อตัโนมติั โดยองค์กรส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาไดป้ระกาศให้มีผลผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 1 เม .ย .
2561 นอกจากน้ี จะตอ้งปฏิบติัตามสัญญาใหม่ดว้ย เพื่อปกป้องนกัแสดงหญิงจากการถูกหลอกลวง 
ซ่ึงก่อนท าสัญญา บริษทัจะตอ้งอธิบายต่อนกัแสดงอยา่งชดัเจน วา่การถ่ายท าจะตอ้งมีเพศสัมพนัธ์ 
เม่ือมาถ่ายท าแลว้ก็มีโอกาสท่ีคนอ่ืนจะเห็นคุณปรากฏอยูใ่นหนงั รวมถึงอาจมีความเส่ียงต่อการติด
โรคทางเพศสัมพนัธ์ โดยจะตอ้งใหสิ้ทธ์ินกัแสดงสามารถเลิกสัญญาไดทุ้กเม่ือ 
 
5.2 อภิปรายผล 

 ในส่วนน้ีผูว้จิยัจะอภิปรายผลไปตามวตัถุประสงคแ์ละค าถามวจิยัท่ีไดต้ั้งไว ้โดยจะ
แบ่งเป็น 2 ส่วนดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
    5.2.1 วตัถุประสงค์ข้อแรก ผู้วจัิยได้ตั้งไว้ว่าเพ่ือศึกษาวเิคราะห์กระบวนการน าเสนอเน้ือหาจาก
การชมภาพยนตร์เอวขีองประเทศญีปุ่่ นทีไ่ด้รับความนิยมในประเทศไทย 
 หลงัจากท่ีอินเตอร์เน็ตเฟ่ืองฟู เกิดระบบสมคัรสมาชิกมีการดาวน์โหลดหนังได้ง่าย ท่ี
ส าคญัวงการ AV ท่ีมีนกัแสดงรูปร่างหน้าตาเป็นท่ีช่ืนชอบของคนไทย มีเร่ืองราว มีหลายแนวกว่า
หนงัโป๊ฝร่ังท่ีมีกิจกรรมทางเพศกนัแบบไม่มีศิลปะมีเซ็กซ์อยา่งเดียวเป็นแนวรุก โดยหนงั เรต X จะ
ได้รับความนิยมมากท่ีสุดและดว้ยความท่ีหนัง AV มีการสอดใส่กนั คนดูเห็นว่าการแสดงมีความ
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สมจริง (แม้จะมีการท าโมเสกเซ็นเซอร์ปิดทับก็ตาม (หนัง AV ท่ีมีการร่วมเพศกันจริงๆ และ
จ าเป็นตอ้งมีการ “เซ็นเซอร์” เม่ือมีการเซ็นเซอร์เกิดข้ึน กฎหมายญ่ีปุ่นจะเหมารวมโดยอตัโนมติัว่า 
นกัแสดงเหล่านั้นไม่ไดมี้การร่วมรักกนัเกิดข้ึนน่ีจึงเป็นท่ีมาวา่เหตุใดหนงั AV ถึงตอ้งมีการเซ็นเซอร์ 
“อวัยวะ เพ ศ ” ไว้ทุ ก เร่ือ ง  เพ ราะ ในความ เป็ น จ ริง  หนั ง  AV ของป ระ เท ศ ญ่ี ปุ่ น แบบ 
‘UNCENSORED’ ก็มี แต่ยงัเป็นเร่ืองผิดกฎหมายอยู่ ส่วนพวกท่ีท าหนังประเภทน้ีไดส่้วนใหญ่จะ
วางขายตามซอกหลืบ หรือมีผูจ้ดัจ  าหน่ายอยูต่่างประเทศ 
    ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีวงการหนงั AV ญ่ีปุ่น มีการสร้างพล็อตเร่ือง ท่ีมาท่ีไป ท าให้ผูช้มสนใจ
ดูหนงัเอวีตั้งแต่ตน้เร่ืองจนจบเพิ่มมากข้ึน และมีการแลกเปล่ียนทศันะคติกนัในกลุ่มเฉพาะของผูท่ี้
ช่ืนชอบทั้งตวัดารานกัแสดงและพล็อตเร่ืองใหม่ๆ เพราะเน้ือเร่ืองมีความน่าสนใจเน่ืองจากอิงมาจาก
เร่ืองจริง หรือเป็นการแต่งเร่ืองข้ึนซ่ึงสามารถเร้าอารมณ์คนดูใหเ้พิ่มข้ึนไดอ้ยา่งมาก ตรงกบั (วิจิตร 
ภกัดีรัตน์, 2523, น. 63) กล่าวถึง แผนการผลิตและการท างานของฝ่ายสร้างสรรค์ค์ท่ีดีโดยอาศยั
จินตนาการ ความอดทน รวมทั้งศิลปะหลกัเกณฑ์ต่างๆ ดงันั้นการผลิตภาพยนตร์ผูผ้ลิตตอ้งค านึงถึง
ปัจจยัต่างๆ ในการผลิตให้คลอบคลุมในส่ิงท่ีตอ้งการมากท่ีสุดและผูช้มเขา้ใจไดง่้ายและสามารถมี
ประสบการร่วมได ้ผ่านเร่ืองราวความจริงเกิดข้ึน หรือ ดดัแปลงจากเร่ืองจริงในชีวิตประจ าวนัซ่ึง
ตรงกับข้อค้นพบของผู ้วิจ ัยท่ีว่า การ สร้างภาพยนตร์เอวีนั้ นผู ้ผลิตต้องเข้าใจพื้ นฐานของ
กลุ่มเป้าหมาย หรือผูช้มใหม้ากท่ีสุด ทั้ง พื้นฐานประสบการณ์ เพศ วยั 
    หลายปีท่ีผา่นมาดาราเอวีของประเทศญ่ีปุ่นจึงกลายเป็นสินคา้ส่งออกให้ไปโชวต์วัตาม
ประเทศต่างๆ มากมาย ท าให้อุตสาหกรรม AV ไดรั้บความสนใจมากกวา่ชาติตะวนัตก ตวัอยา่งเช่น 
เทศกาลสงกรานต์ นายเนวิน ชิดชอบ ได้จา้งนักแสดงเอวี มาโชวต์วั คนไทยก็แห่ไปร่วมงานนับ
หม่ืนคน หรืองานรถยนตช่ื์อดงัอยา่ง 'ออโตซาลอน' ก็เชิญ โนโนะ มิซึซะวะ และโรล่า มิซากิ มาให้
สัมภาษณ์และลา้งรถโชว ์อีกทั้งค่ายหนงัช่ือดงัของไทยก็เอาดารา AV มาแสดง อยา่งยอิู ทตัสึมิ (ร่ืองเ 
Love Summer รักตะลอน ออนเดอะบีช  (หรือโซระ อาโออิ (เร่ืองปิดเทอมใหญ่หัวใจวา้วุ่น (จนั 
ดารา ก็เอา 'โช นิชิโนะ' มาแสดง หรือนางเอก AV ในต านาน 'มิยาบิ' ก็มาเล่นหนงั เล่นมิวสิกและอ
อกรายการทีวีช่ือดงั ซ่ึงไม่เพียงประเทศไทย ญ่ีปุ่นยงัส่งออกดาราเอวีไปทัว่โลก สร้างรายไดอ้ย่าง
มหาศาล นัน่แปลวา่ส่ือกระแสหลกัของประเทศมีโอกาสไดเ้ห็นดาราเอวีมากข้ึน ซ่ึงถือเป็นทิศทาง
ใหม่ของเอวีซ่ึงสอดคล้องกับโรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes, 1915-1980) ทีว่า มายาคติคือ
กระบวนการท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงธรรมชาติ ถูกประกอบสร้าง ข้ึนเพื่อท าใหเ้กิดประโยชน์กบั
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและท าให้กลายเป็นเร่ืองปกติธรรมดาหรือเป็นธรรมชาติและส่งผลให้ผูค้นส่วนมาก
ยอมรับซ่ึงตรงกบัขอ้คน้พบของผูว้ิจยัท่ีวา่อุตสาหกรรมเอวีมีบทบาทมากกวา่แค่การเป็นแค่หนงัโป๊ 
แต่กลายเป็นการ ส่งออกสินคา้ท่ีเป็นดาราออกไปให้คนทั้งโลกไดบ้ริโภคจะไม่ใช่ แค่การดูดารา 



76 
 

ผ่านแผ่นซีดีอีกต่อไป แต่ได้เจอและสัมผสัตวัจริง เป็นท่ียอมรับจากผูค้นภายใต ้สังคมท่ีมีความ
ขดัแยง้กนัเก่ียวกบัเร่ืองเพศ ความลามก มายาคตินั้นช่วย กลบเกล่ือนความขดัแยง้เอาไว ้

 จากข้อค้นพบในการศึกษาพบว่าประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีอุตสาหกรรมเอวีนั้ นถือเป็นภาพ
สะทอ้นความเสรีในดา้นความคิด ซ่ึงเห็นไดจ้ากภาพยนตร์เอวท่ีีมีการผลิตเป็นจ านวนมากในแต่ละปี 
การยอมรับของประชาชนในประเทศ ก่อให้เกิดเป็นความนิยมในทุกๆชนชั้น ในประเทศญ่ีปุ่น จน
กลายเป็นอุตสาหกรมมขนาดใหญ่อีกทั้งยงัเป็นสินคา้ส่งออก ทีถูกยอมรับไปทัว่โลก ซ่ึงถือเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบั คิม ควีอุง (1995 น.28-29) ท่ีว่า ภาพสะทอ้นความคิดพื้นบา้นของคน
เกาหลีนั้นสะทอ้นความคิด ของคนในสังคมท่ีท าให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณี ในขณะเดียวกนั
ประเพณี และขนมธรรมเนียม ของสังคมก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความคิดของคน ในสังคม
เช่นกันและได้สะท้อนออกมาเป็นรูปแบบต่างๆเช่น นิทาน ภาพยนตร์ ละคร วรรณกรรม จน
กลายเป็นสัฒนธรรมท่ีคงอยูแ่ละสืบทอดกนัไป ซ่ึงตรงกบั ขอ้คน้พบท่ีผูว้ิจยัศึกษา อยา่งการส่ือสาร
เร่ืองราวของรสนิยมทางการใชชี้วิต อยา่งส่ือภาพยนตร์ลามก หรือหนงั (AV) ของประเทศญ่ีปุ่น ท่ี
ถือวา่มีความ หลากหลายทางวฒันธรรมและการน าเสนอ ท่ีส่งผลใหเ้กิดความนิยมแบบขา้มชาติ เม่ือ
ส่ือเป็นปัจจัยท่ีท าให้คนสามารถส่ือสารถึงกันอย่างไร้พรมแดนงานวิจัยช้ินน้ีจึงน่าจะเป็นตัว
เช่ือมโยง ท่ีส่งผลให้เขา้ใจ ถึงความต่างทางวฒันธรรม รวมไปถึงการรวบกระบวนการท่ีก่อ ให้เกิด
ความนิยมของ หนงัเอวญ่ีีปุ่น 

5.2.2 เพ่ือศึกษาว่าปัจจัยใดก่อให้เกดิความส าเร็จของภาพยนตร์เอวีของประเทศญี่ปุ่นและ
สามารถโด่งดังแบบข้ามชาติมายงัประเทศไทย 

 อุตสาหกรรม AV ญ่ีปุ่น ท่ีเข้าใจเบ้ืองลึกและศิลปะการมีเซ็กซ์ของมนุษยจ์ะยงัคงอยู่
เพราะเป็นความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์เพราะโลกเราไม่สามารถขาดการมีเพศสัมพนัธ์ได ้นั้น
แสดงว่าหนังโป๊ โดยเฉพาะภาพยนตร์ AV ของญ่ีปุ่นจะอยู่ให้ความบนัเทิงคู่กบัคนไทยไปอีกนาน 
"ท่ีภาพยนตร์ AV ญ่ีปุ่นมีเสน่ห์และไดรั้บความนิยมเหนือภาพยนตร์ AV ทางตะวนัตก เพราะมีขาย
เน้ือเร่ืองท่ีมีความน่ารัก สวยงามทั้งการถ่ายและองคป์ระกอบการจดัแสง หลายคนดูภาพยนตร์ AV 
แบบเอาจริงเอาจงั แต่ก็มีหลายคนดูเป็นความบนัเทิง ผิดกบัภาพยนตร์ AV ตะวนัตกท่ีดูไม่มีเสน่ห์" 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วิภา อุดมฉนัท ์(2544) ท่ีวา่ภาพยนตร์ AV ญ่ีปุ่นมีหลกัการพื้นฐานใน การวางแผน
การผลิตภาพยนตร์ซ่ึงต้องมีขั้นตอน กระบวนการท าอย่าง การก าหนดวตัถุประสงค์ในการท า
ภาพยนตร์ AV การก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผูช้ม การสร้างเร่ืองราวเน้ือหาสาระ แนวคิดของ
ภาพยนตร์ รูปแบบในการผลิตให้สอดคล้องกับเน้ือหา การเขียนบท ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
ผูอ้  านวยการผลิต การคดัเลือกนกัแสดงให้สอดคลอ้งกบับทภาพยนตร์ อุปกรณ์ทางเทคนิค การถ่าย
ท าและการจดัจ าหน่าย ซ่ึงตอ้งมีการท างานเป็นทีม แต่การผลิตหนงัเอวีก็ตอ้งปรับตวัให้ทนักระแส
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สังคมโลก จึงมีเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเขา้มาช่วย เช่น ปัจจุบนั เร่ิมมีหนังเอวีท่ีเป็น VR ซ่ึง VR 
(Virtual Reality) คือ การจ าลองสภาพแวดล้อมจริง เขา้ไปให้เสมือนจริง โดยผ่านการรับรู้จากการ
มองเห็น เสียง สัมผสั แมก้ระทั้งกล่ิน โดยจะตดัขาดเราออกจากสภาพแวดลอ้มปัจจุบนั 

 เพื่อเขา้ไปสู่ภาพท่ีจ าลองข้ึนมา เทคโนโลยีน้ีจะตอ้งใชค้วบคู่กบัอุปกรณ์ ส าคญัช้ินหน่ึง 
นัน่คือแว่นตา VR ถา้หากขาดอุปกรณ์ช้ินน้ีไป เราก็จะเขา้สู่โลกของ VR ไม่ได้เลย นั้นท าให้ผูช้ม
ไดรั้บอารมณ์และรู้สึก ใกลชิ้ดกบันกัแสดงเอวีมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี Popular Culture ของ 
พฒันา กิติอาษา (2546) ท่ีว่า วฒันธรรมประชานิยมเป็นวฒันธรรมแห่งความเป็นไปได ้เกิดข้ึนและ
เปล่ียนแปลงเส่ือมสูญไปตามกระแสความนิยมของคนในสังคมและกาลเวลา เกิดการดดัแปลงหรือ
รวมองค์ประกอบปลีกย่อยต่างๆจากทั้งในและนอกวฒันธรรมเพื่อสร้างกระแสการยอมรับและ
ตอบสนองในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงตรงกบัขอ้คน้พบของผูว้ิจยัท่ีวา่ยุคปัจจุบนัน้ีเป็นวฒันธรรมแห่งการ
บริโภคซ่ึงมีผูผ้ลิตอุตสาหกรรมต่างๆเป็นจ านวนมหาศาลและกระจายผลผลิตออกไปสู้กลุ่มผูบ้ริโภค
ไปอยา่งกวา้งขวาง เป็นวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนและเป็นไปตามกลไกตลาด โดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์
เอวีมีการปรับตวัตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี แฟชัน่และกระแสความนิยม วฒันธรรมประชา
นิยมจึงเกิดเร็วและไดรั้บความนิยมอยา่งรวดเร็วรวมทั้งอาจจืดจางไปอยา่งรวดเร็วเพราะถูกแทนดว้ย
กระสท่ีใหม่กวา่และเร้าความสนใจของผูค้นไดม้ากกวา่ 

 จากการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์การน าเสนอเน้ือหาและปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จ
ของภาพยนตร์เอวี (AV) ในประเทศญ่ีปุ่นท่ีส่งผลให้เกิดความนิยมในประเทศไทย ท าให้ผูว้ิจยัได้
คน้พบกระบวนการสร้างสรรค์ค์ภาพยนตร์AVท่ีเป็นองค์ความรู้ในส่วนของการผลิตภาพยนตร์ท่ี
สอดคลอ้กบัประเพณีและวฒันธรามของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงจากองค์ความรู้ดงักล่าวผูว้ิจยัคาดว่าจะ
เป็นองคค์วามรู้ท่ีส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จในกระบวนการผลิตของภาพยนตร์ไทยซ่ึงสามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 3ประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1 ความคิดสร้างสรรคค์ใ์นการผลิต ความคิดสร้าสรรคใ์นการผลิตภาพยนตร์นั้น จาก
การศึกษาจะเห็นไดว้า่เป็นเร่ืองของการน าเสนอภาพสะทอ้นของการใชชี้วติของชาวญ่ีปุ่น ผา่น
ภาพยนตร์AV 

2 กระบวนการผลิตภาพยนตร์แบบ เรียลลิต้ี การสร้างสรรคภ์าพยนตร์ท่ีมีคามเสมือนจริง
ก่อใหเ้กิดอารมณ์ร่วมและคลอ้ยตามของผูช้ม  

3 อตัลกัษณ์ของนกัแสดง การคดัเลือกนกัแสดงท่ีเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะของประเทศหรือเป็น
ภาพลกัษณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความจดจ าและความส าเร็จในการผลิตภาพยนตร์AV 

ทั้ง 3 ประเด็นดงักล่าวน้ีเองท่ีเป็นหวัใจท่ีก่อให่เกิดความส าเร็จในการผลิตภาพยนตร์เอว ี
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5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวจัิยในอนาคต 
 จากการศึกษาวจิยัเร่ืองการวเิคราะห์การน าเสนอเน้ือหาและปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความส าเร็จ
ของภาพยนตร์ AV ในประเทศญ่ีปุ่นท่ีส่งผลใหเ้กิดความนิยมในประเทศไทย 

 ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์การน าเสนอเน้ือหาภาพยนตร์เอวีของประเทศญ่ีปุ่นท่ีไดรั้บรางวลั AV 
Open Award  ในสาขาต่างๆตั้งแต่ปี 2014 ถึงปี 2017 โดยเลือกภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาและรูปแบบ
แตกต่างกันทั้งหมด 10 เร่ืองซ่ึงมีความแตกต่างกนัท่ีรางวลั เน้ือหาและบริษทัผูผ้ลิต ผูว้ิจยัพบว่า
ผูผ้ลิตมีกระบวนการผลิตเน้ือหาออกมาเหมือนกนับางประการและแตกต่างบางประการตามวิธีการ
น าเสนอเน้ือหาของแต่ละเร่ืองและสาขาท่ีตอ้งการส่งเขา้ประกวด โดยรวมแลว้มีเน้ือหาท่ีน่าสนใจ 
การถ่ายท าโดยทีมงานมืออาชีพ ไม่ต่างจากการถ่ายท าซีร่ียท์ ัว่ไปรและส่ิงท่ีตอ้งยกยอ่งคือการแสดงท่ี
ตีบทแตกและกระตุน้อารมณ์ของผูช้มไดอ้ยา่งดีเยีย่ม  
  การศึกษาวิจยัในอนาคต ควรมีการศึกษาประเด็นเก่ียวกับเน้ือหาภาพยนตร์ AV ของ
ประเทศญ่ี ปุ่น ท่ีสอดคล้องกับว ัฒนธรรมของแต่ละประเทศ เพราะในแต่ละสั งคมจะมี
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
 ความเช่ือ วิถีการด าเนินชีวิตและองค์ประกอบอ่ืนๆ  ของสังคมท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากบุคคลใน
สังคมก็มีความแตกต่างกนั  รวมทั้งค่านิยมในเร่ืองเพศ ค่านิยมบางอย่างอาจมีความเหมาะสมกบั
สังคมหน่ึง แต่บางสังคมอาจไม่เหมาะสม ดงันั้นการจะรับค่านิยมทางสังคมและวฒันธรรมอ่ืนมาใช้
ตอ้งพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบ ว่าค่านิยมนั้นเหมาะสมและเป็นการยอมรับของสังคมนั้นๆ
หรือไม่ 
 และศึกษาการเช่ือมโยงระหวา่งศีลธรรมกบัเน้ือหาภาพยนตเ์อวีวา่เน้ือหาของแต่ละเร่ือง
ขดัต่อศีลธรรมอยา่งไรและท าไมคนนิยมดู อยา่งเช่นในสังคมทุกสังคมจะมีขอ้ก าหนดหรือแนวทาง
ปฏิบติัตนในเร่ืองเพศตามธรรมนองครองธรรม  เพื่อความดีงามและความสงบเรียบร้อยของสังคม 
เช่น ในสังคมไทยจะมีส านวนโวหารท่ีแสดงถึงค่านิยมทางเพศท่ีดีในสังคม  เช่น การรักนวลสงวน
ตวัเขา้ตามตรอกออกตามประตู เป็นตน้ เป็นลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการปฎิบติัตนในเร่ืองพฤติกรรม
ทางเพศท่ีดีงามของไทย การปฎิบติัท่ีดีต่อกนัระหวา่งเพศชายและเพศหญิงโดยไม่เอาเปรียบเพศตรง
ข้าม ไม่ล่วงละเมิดทางเพศและทารุณกรรมทางเพศ มีเจตคติทางเพศด้านบวกโดยตระหนักว่า
เร่ืองเก่ียกบัเพศและพฤติกรรมทางเพศเป็นธรรมชาติของมนุษย ์ผูว้ิจยัมองวา่เราควรให้ความส าคญั
กบัด้านน้ีพอสมควรเพราะเน่ืองจากเน้ือหาภาพยนตร์ AV มีเน้ือเร่ือวหลากหลายรูปแบบ ทั้งการ
ข่มขืน หรือแม้กระทัง่ท าร้ายร่างกาย อาจจะส่งผลกระทบในทางไม่ดีให้กบัคนไทยได้เน่ืองจาก
สังคมยงัไม่สามารถตระหนักรู้หรือแยกแยะเน้ือเร่ืองของภาพยนตร์ AV กบัชีวิตจริงได้ อาจเกิด
พฤติกรรมเลียนแบบท่ีจะเป็นภยัต่อสังคมไดใ้นอนาคต 



 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

 



80 

 

บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 
จอมพล พิทกัษส์ันตโยธิน.(2559).เผยแพร่ “หนังโป๊ ”กฎหมายไทยห้ามชัด บางประเทศยงัเปิดให้ดู

ได้เสรี,มหาวิทยาลัยมหิดล.นครปฐม 
ชูเกียตริ บุญแกว้.(2556).มมุกล้อง และ ศัพท์เทคนิค,สืบคน้ 29 มิถุนายน 2561 , จาก

https://tumchukiat.blogspot.com  
ฐิรวุฒิ  เสนาค า.(2549).เหลียวหน้า แลหลังวฒันธรรมป๊อป,ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การ

มหาชน).กรุงเทพฯ 
นฤพยธ์ ดว้งวเิศษ.(2558).ทบทวนวิธีการสร้างความรู้/ความจริงเร่ืองเพศ, สืบคน้ 4 เมษายน 2561, 

จาก https://www.sac.or.th 
นพพร ปริปุณณะ.(1995).คิม ควอุีง การศึกษาลักษณะความเช่ือทางศาสนาของคนเกาหลี.

(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต),กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
นพพร ประชากุล.(2552).โรลอ็งด์ บาร์ตส์ กับสัญศาสตร์วรรณกรรม,ส านกัพิมพอ่์าน.กรุงเทพฯ 
ปณชยั อารีเพิ่มพร.(2560).บริษัทหนังผู้ ใหญ่ในญี่ปุ่นเปิดตัวร้านดูหนังโป๊ VR แห่งแรกท่ี

โตเกียว ,สืบคน้ 4 เมษายน 2561, จาก.https://themomentum.co/momentum-feature-
tokyo-porn-company-vr-rooms/ 

ปณชยั อารีเพิ่มพร.(2560).ญี่ ปุ่นหลังม่านเซ็นเซอร์:  ความเป็นมาอุตสาหกรรม AV หนัง
ผู้ ใหญ่ท่ีเราไม่เคยดูจนจบเสียที ,สืบคน้ 4 เมษายน 2561, จาก
https://themomentum.co/momentum-special-report-av-history2/ 

ผอ่งพนัธ์ุ มณีรัตน์.(2529).มนุษย์กับการศึกษาคติชาวบ้าน.(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต),
ปทุมธานี : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

ยพุาพร ปิวะพงษ.์(2554).อิทธิพลของส่ือลามกท่ีมผีลต่อการกระท าผิดทางเพศของเดก็ และเยาวชน.
วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิตย,มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์.สงขลา 

พนัต ารวจโทเทวญัมงัคละชาติกุล.(2549).ผลต่อบุคลท่ีสามของส่ือลามกอนาจารบนอินเทอร์เนต็
และการสนับสนุนการเซ็นเซอร์.(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต), กรุงเทพฯ:
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 

วรรณพิมล  องัคศิริสรรพ.(2551).มายาคติ สรรนิพนธ์จาก Mythologies ของ Roland Bathes,
ส านกัพิมพค์บไฟ.กรุงเทพฯ 

https://tumchukiat.blogspot.com/
https://www.sac.or.th/
https://themomentum.co/momentum-feature-tokyo-porn-company-vr-rooms/
https://themomentum.co/momentum-feature-tokyo-porn-company-vr-rooms/


81 

 

วชิระอินทร์อุดม.(2539).เอกสารประกอบการสอนวิชา212703การผลิตวดิีทัศน์เพ่ือการศึกษา.
ขอนแก่นภาควิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์,มหาวทิยาลยัขอนแก่น.
ขอนแก่น 

วภิา อุดมฉนัท.์(2544).ยกเคร่ืองส่ือไทยหนังส่ือชุดความรู้โลกของส่ือล าดับท่ี4,โรงพิมพภ์าพ.
กรุงเทพฯ 

วจิิตร ภกัดีรัตน์.(2523).วิทยกุระจายเสียงเพ่ือการศึกษา เอกสารการสอนชุดเทคโนโลยแีละ
ส่ือการศึกษา,สุโขทยัธรรมาธิราช.กรุงเทพฯ 

ศรัญญา  กิตติวฒันโชติ.(2557).ภาพสะท้อนอัตลักษณ์ส่วนบุคคลผ่านงานเขยีนกรณีศึกษาคุณวิกรม 
กรมดิษฐ์.(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต), กรุงเทพ: มหาวทิยาลยักรุงเทพวทิยาเขต 
กลว้ยน ้าไท. 

สุภา ศิริมานนท.์(2547).วรรณสาส์นส านึกความส านึกในอิทธิพลส่ือสาส์นของหนังสือ,ส านักพิมพ์
ม่ิงมิตร.กรุงเทพฯ 

อรวรรณเดชโชติวฒิุ.(2550).การกระท าความผิดผ่านทางอินเตอร์เนต็:ศึกษากรณีการเผยแพร่ภาพ
และส่ือลามกอนาจารโดยผ่านโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog).(วทิยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต), กรุงเทพ: มหาวิทยาลยักรุงเทพวทิยาเขต กลว้ยน ้าไท. 

เอกชยั เอ้ือธารพิสิฐ.(2545). สวนสัตว์: มายาคติว่าด้วยธรรมชาติและสัตว์ป่า (Zoo: Myth of Nature 
and Wildlife).(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต) ปทุมธานี : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

เอกรัฐ เลาหทยัวาณิชย.์(2556).การสร้างภาพแทน โลกาภิวัตน์ และแนวคิดการบริโภค.(วทิยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต), เชียงใหม่ : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

Aoopee.(2560).18+ ญีปุ่่นหลังม่านเซ็นเซอร์: ความเป็นมาอุตสาหกรรม AV หนังผู้ใหญ่ท่ีเราไม่เคย
ดูจนจบ, สืบคน้ 4 เมษายน 2561 , จาก https://pantip.com/topic/36242695 

Comm Joel (2009). Twitter Power: How to Dominate Your Market One Tweet at a 
Time.Hoboken,NJ Wiley 

Emily Metzgar, Ph.D. and Albert Maruggi.Social Media and the 2008 U.S. Presidential Election. 
OURNAL OF NEW COMMUNICATIONS RESEARCH | Vol. IV Issue 1 - 
Spring/Summer : 141-165, (2009). 

Road to AV.(2553).ความจริงของหนัง AV การเปิดเผยคร้ังแรกของโลก, สืบคน้ 4 เมษายน 2561, 
จาก https://women.mthai.com/love-sex/sex/22632.html 

Stuart Hall. ผลงานบางเล่มของโรล็องด์ บาร์ตส์. ไดแ้ก่ Writing Degree Zero (1953), Mythologies 
(1957), The Fashion System, S/Z (1970), The Pleasure of the Text, (1997)   

https://pantip.com/topic/36242695
https://women.mthai.com/love-sex/sex/22632.html


82 

 

Terapong Piriyapan.(2560).ค่านิยมเร่ืองเพศตามวฒันธรรม, สืบคน้ 29 มิถุนายน 2561, จาก 
.https://www.slideshare.net/ 

 
 
 
 

https://www.slideshare.net/


83 

ประวตัิผู้เขียน 
 
ช่ือ สกุล                  สุนิสา  ใจช่ืน   
ประวติัการศึกษา    นศ.บ.(สาขาวชิาวทิยกุระจายเสียงและโทรทศัน์) 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์พ.ศ.2559 


	Titlepage
	Abstract
	Acknowledge
	Contents
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Reference
	Profile

