
Journal of Mass Communication Technology, RMUTP Issue 3 Volume 1 January - June 2018 
 66 

ภาพสะท้อนมายาคติและความจริงจากภาพยนตร์ “ราโชมอน” 
The reflection of Myth and Reality through “Rashomon” 

 
ผศ.ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา1*  

Asst.Prof. Dr.Prakaikavin Srijinda1* 
 

1* สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
School of Communication Arts, Faculty of Management Science,  

Suan Sunandha Rajabhat University 
* Corresponding author e-mail: Prakaikavin.sr@ssru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

 
 บทความนี้น าเสนอการวิเคราะห์เกี่ยวกับภาพสะท้อนมายาคติและความจริงในกระบวนทัศน์ในการ
แสวงหาความรู้ ด้วยการวิเคราะห์ตัวบทจากภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่องราโชมอน มาอภิปรายในแนวคิดเรื่องมายาคติ 
พบว่า ราโชมอนได้สะท้อนข้อคิดเกี่ยวกับการประกอบสร้างมายาคติจากวัฒนธรรมญี่ปุ่น อันประกอบด้วย 
มายาคติเรื่องเพศ มายาคติเรื่องชนชั้น ที่ซ่อนอยู่ภายในความเป็นจริงนั้น แต่ที่สุดแล้ว การเข้าใจความจริงที่
สามารถรู้เท่าทันมายาคติคือการที่ต้องมองความจริงที่รอบด้าน หลากหลาย และเข้าใจ 
 
ค าส าคัญ: มายาคติ การแสวงหาความรู้ การประกอบสร้างความจริง ราโชมอน 
 

Abstract 
 
  This article presents an analysis of the reflection of myth and reality conducted in 
epistemology paradigms by textual analysis with Rashomon films. The discussed the concept of 
myth and reflection on Japans’ culture construction of reality. It consists of thoughts and beliefs 
that are hidden within reality. But finally, to understand the truth can literacy the myth is looking 
at the truth around the diverse and understandable. 
 
Keywords: Myth, Mythodology, Epistemology, Construction of Reality, Rashomon 
 
  



วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561 
 67 

1. บทน า 
 นับตั้งแต่อดีตกาล กระบวนทัศน์ในการแสวงหา “ความรู้” และ “ความจริง” ของมนุษย์เรานั้น ได้ถูกนัก
คิด นักปรัชญาจ านวนมาก ให้แนวคิดและค านิยามเพื่อใช้ในการค้นหาค าตอบด้วยวิธีการปรัชญา (Philosophy) 
และถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตามวิวัฒนาการระบบความคิดของมนุษย์ แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปริศนาและค้าง
คาใจของมนุษย์ว่า ในการที่เราจะแสวงหาความรู้และความจริงนั้น เราจะทราบได้อย่างไรว่าแท้จริงแล้ว 
“ความรู้” ที่เรา “รู้” มานั้น เป็น “ความรู้ที่เป็นความจริง” ดังที่ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2554) กล่าวว่า 
“ความรู้” และ “ความจริง” เป็นสิ่งเดียวกันเปรียบเหมือนสองด้านในเหรียญเดียวกัน ซึ่งจะแยกจากกันไม่ได้ 
“สิ่งที่เป็นความรู้ คือสิ่งที่เป็นความจริง” ดังนั้น “ถ้าสิ่งใดไม่ใช่ความจริง” ไม่ถือว่าสิ่งนั้นเป็น “องค์ความรู้” ซึ่ง
เป็นที่มาของกระบวนทัศน์ปฎิฐานนิยม (Positivism) ที่เน้นความจริงนิยม (Realism) เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่มี
ลักษณะเป็น “กฎ” หรือ “ข้อเท็จจริง” อันเป็นผลสรุปทั่วไปที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของสาเหตุ และผลกระทบ 
ที่ว่าด้วยเรื่องของ “ความจริง” ที่มีอยู่และรอให้คน “ไปค้นหาค าตอบ” ก่อนที่จะมีแนวทางการแสวงหาความรู้
แบบกระบวนทัศน์หลังปฏิฐานนิยม (Postpositivism) หรือปรากฏการณ์นิยม ซึ่งเน้นการท าความเข้าใจ 
”ความหมายของความจริง” อันเกิดจากปรากฏการณ์ทางสังคม เพื่อพิจารณาความจริงที่มีลักษณะเฉพาะ และ
มีความ “ลุ่มลึก” มากกว่าความจริงแบบดั้งเดิม จากนั้นจึงพัฒนาไปสู่แนวทางการค้นหาความจริงที่มี
ความหมายเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะพื้นที่ รูปแบบของกระบวนทัศน์เชิงวิพากษ์ (Critical Social Science) ที่ให้
คุณค่ากับสิ่งที่ศึกษาโดยการเอาตัวผู้ศึกษาเข้าไปตีความในตัวเนื้อหาเรื่องที่ศึกษา เพื่อท าลายสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่
ภายใต้ความหมายนั้นให้ได้ ”ค าตอบ” ที่เป็น “ความจริง” ออกมา 
    
2. ภาพสะท้อนมายาคติและความจริงจากภาพยนตร์ “ราโชมอน” 
   จะพบว่าในโลกของเรานั้น มี “ความเป็นจริงทางสังคม” ที่กระจัดกระจายอยู่หลากหลายรูปแบบใน
หลายระดับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าความจริงนั้น จะถูกน าเสนอหรือถ่ายทอดออกมาโดยใคร หากเราศึกษาเกี่ยวกับ 
“ความรู้” และ “ความจริง” แล้วจะพบว่ามีอีกหนึ่งค าที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือ “ความเชื่อ” สิ่งที่แตกต่างระหว่าง 
ความรู้ ความจริง และความเชื่อนั้น คือ ความรู้ กับ ความจริงเป็นสิ่งที่อยู่ต่อหน้า ปรากฏเห็นได้ พิสูจน์ได้ แต่ 
ความเชื่อ เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันได้ ดังนั้น โดยธรรมชาติของ “ความเชื่อ” จะถูกพัฒนาจากความรู้ และความจริง
เพื่อน าไปใช้อ้างอิงถ่ายทอดต่อไป จนบางครั้งกลายเป็นความเชื่อทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันไปอย่างไม่รู้ตัว  

 

ภาพที่ 1 ภาพยนตร์เรื่องราโชมอน 
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 ราโชมอน (Rashomon) เป็นภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่สร้างขึ้น ในปี ค.ศ.1950 โดยผู้ก ากับชื่อดัง "อากิระ คุโร
ซาว่า” มีโครงหลักของเรื่องอยู่ที่การสอบสวนเหล่าพยานผู้เห็นเหตุการณ์ฆ่าข่มขืนหญิงสาวนางหนึ่ง แต่ทว่า 
พยานแต่ละคน รวมทั้งผู้ต้องหาได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง จึงน าไปสู่การค้นหาความจริง
ของคดีพิศวงคที่เกิดขึ้นต่อไป ด้วยวิธีการเล่าเรื่อง การล าดับภาพ ที่แปลกใหม่กว่าภาพยนตร์ในยุคเดียวกัน  
จึงท าให้ "ราโชมอน" ถูกยกให้เป็นภาพยนตร์คลาสสิกที่สุดเรื่องหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น และกลายเป็นภาพยนตร์
ที่สร้างชื่อ "คุโรซาว่า" ให้โด่งดังไปทั่ววงการภาพยนตร์ จนได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย ทั้งรางวัล Golden 
Lion จากเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองเวนิช เมื่อปี 1951 รวมทั้งรางวัลภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม ในงาน 
Academy Awards ครั้งที่ 24 เมื่อปี ค.ศ. 1952 ขณะที่ตัว "อากิระ คุโรซาว่า" เองก็ได้รับรางวัลผู้ก ากับยอด
เยี่ยมจาก National Board of Review USA เมื่อปี 1951 เช่นกัน (กระปุกดอทคอม, 2554) 
 เมื่อพิจารณามุมมองในประเด็นของ “ความจริง” ในภาพยนตร์เรื่องราโชมอน นั้น จะพบว่าเป็นภาพยนตร์
ที่มี “บทสรุป” ในการน าเสนอ “ความเชื่อ” ของมนุษย์ในแต่ละบริบทได้แตกต่างจากภาพยนตร์เรื่องอื่นอย่างมี
ศิลปะ และน่าสนใจ ทั้งนี้ไม่รวมกับวิธีการถ่ายทอดที่เต็มไปด้วยความเป็น “สุนทรียศาสตร์” โดยมีการใช้
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการสื่อสารออกมา ไม่ว่าภาษาภาพ บทพูด หรือการร้อยเรื่องราว แต่สิ่งที่ผู้ก ากับคุโรซาว่า
น าเสนอโดยถ่ายทอดออกมาผ่านบทภาพยนตร์นั้น ถือได้ว่าเป็นคุโณปการแห่งวงการภาพยนตร์มาจนถึงปัจจุบัน 
ดังที่ ศิริชัย ศิริกายะ (2554) กล่าวไว้ว่า หากได้ชมราโชมอนแล้วจะต้องก้มลงกราบให้ด้วยความนับถือ แต่หาก
จะพิจารณาอย่างลึกซึ้งจะพบว่า สิ่งที่ถูกน าเสนอผ่านราโชมอนนั้น มีความเป็น “ความจริง” ที่ “พรางตา” อยู่ใน
หลายประเด็น เป็นความจริงที่เราคุ้นเคยกับความหมายจนไม่ทันสังเกตว่ามันถูกสร้างขึ้น ถึงแม้ว่าคุโรซาวาจะ
สื่อสารบทภาพยนตร์โดยการสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของชาติญี่ปุ่นโดดเด่น และความเป็นมนุษย์ปุถุชนที่ต้อง
มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย และรัก โลภ โกรธ หลง อย่างมีชั้นเชิงก็ตาม แต่สิ่งที่ “ปรากฏอยู่” โดย “แฝง” อยู่
เบื้องหลังความเป็นไปเหล่านั้นคือ “ความเชื่อ” อันเป็นที่มาของความเป็น “มายาคติ” นั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
ลักษณะของ ”ความจริงทางสังคม” ที่สุภางค์ จันทวานิช (2554) ได้กล่าวไว้ว่าความเป็นจริงทางสังคมมี
ลักษณะประกอบด้วย การมีความหมาย (Meaning) ซ่อนอยู่ ในความเป็นจริงนั้น มีความสลับซับซ้อน 
(Complexity) ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า สิ่งที่เห็นมักไม่เป็นอย่างที่เห็น มีความไม่หยุดนิ่งในระดับสูง (Dynamism) 
โดยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงความเป็นจริงนั้นมีความเกี่ยวพันระหว่างกันและกัน (Interactive) 
โดยความเกี่ยวพันกันนั้น ไม่ได้เพียงแต่เกี่ยวพันกันตามปกติ แต่มีความเกี่ยวพันกันตามบริบททางวัฒนธรรม 
เป็นลักษณะของการ “ประกอบสร้างทางสังคม” (Social Construction) ซึ่งสัมพันธ์กับลักษณะของ “มายาคต”ิ  
  มายาคติ (Myth) คือ การสื่อความหมายด้วยคติความเชื่อทางวัฒนธรรมที่ถูกกลบเกลื่อนให้เป็นที่รับรู้
เสมือนว่าเป็นธรรมชาติ โดยที่มายาคตินั้นมิได้ปิดบังอ าพรางสิ่งใดทั้งสิ้น ทุกอย่างปรากฏต่อหน้าต่อตาเราอย่าง
เปิดเผย แต่เราต่างหากที่คุ้นเคยกับมันเสียจนไม่ทันสังเกตว่ามันเป็นสิ่งประกอบสร้างทางวัฒนธรรม เรานั่นเอง
ที่ “หลง” คิดไปว่าค่านิยมที่ยึดถืออยู่นั้นเป็นธรรมชาติหรือเป็นไปตามสามัญส านึก โรล็องด์ บาร์ตส์ และวรรณ
พิมล อังคศิริสรรพ (2551) ดังนั้น หากจะพินิจ พิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) ของ
ราโชมอนนั้นแล้ว จะพบว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของสงัคมญี่ปุ่นในช่วงเวลาหนึ่งในยุค
สงครามกลางเมือง ที่มีความเป็นมายาคติปรากฏอยู่หลายส่วนในหลายประเด็น โดยสามารถพิจารณาได้ ดังนี้ 
 จริงหรือที่ผู้หญิงคือเพศที่อ่อนแอกว่า 
 มายาคติเรื่องเพศที่ปรากฎในราโชมอนนี้ มีการถ่ายทอดภาพที่ผู้ชาย (ซามุไร) จะต้องเดินจูงม้าแล้วให้
ผู้หญิง (ภรรยา) นั่งอยู่บนม้า นั่นเป็นสัญญะที่แสดงถึงความสามารถในการปกป้องดูแลภรรยาของตนเอง
ส าหรับคนในสมัยโบราณที่เคยเป็นมา ที่มองว่า “ผู้หญิง” คือเพศที่อ่อนแอกว่า ดังค ากล่าวที่มีไว้ว่า “เกิดเป็น
ผู้หญิงแท้จริงนั้นแสนล าบาก” แต่ทั้งนี้ หากพิจารณาให้ลึกแล้วจะพบว่า “มายาคติ” ที่ “ซ่อน” อยู่ในภาพของ
ผู้ชายจูงม้าให้ผู้หญิงนั่งนั้นมิได้หมายความถึงเพียงการปกป้องดูแลภรรยาของตนเท่านั้น หากแต่สื่อถึง “อ านาจ” 
และการ “ควบคุม” ผู้หญิงให้อยู่ภายใต้ทิศทาง และการน าทางของผู้ชาย กล่าวคือ มีค่านิยม ความเชื่อที่ว่าเพศ
หญิงจะต้องตกอยู่ภายใต้อ านาจ และการควบคุมของเพศชายเสมอมา ดังค ากล่าวที่ว่า “ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า 
ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง” อันจะพบเห็นได้อย่างมากมายในสังคมของประเทศญี่ปุ่นที่มีมาแต่อดีต และส่งผลมา
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลมาจากทฤษฎี “บทบาททางเพศ” (Sex Role Theory) (Kimmel 1987; Connell 
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2005) และน าไปสู่การสร้างมายาคติว่าผู้ชาย เป็นเพศที่แข็งแรง และจะต้องแสดงอ านาจเหนือกว่าผู้หญิง ตาม
การยึดถือระบบชายเป็นใหญ่ หรือปิตาธิปไตย (Patriarchy) 
  นอกจากนี้มายาคติในเรื่องเพศยังสะท้อนออกมาผ่านมุมมอง “ความจริง” ที่ออกมาจากปากของวิญญาณ
ชายผู้ตาย (ซามุไร) ว่าที่เขาต้องตายเพราะการปลิดชีพตัวเองนั้น เพราะภรรยาของเขาที่ได้ถูกโจรป่าขืนใจแต่
กลับเป็นฝ่ายพอใจโจรป่า และขอให้โจรป่านั้นฆ่าเขาทิ้งเสีย โดยในมุมนี้สะท้อนให้เห็นถึงอีกมุมหนึ่งของความ
เป็นผู้หญิง (ภรรยา) ที่ตกอยู่ภายใต้อ านาจของผู้ชาย (ซามุไร) ตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อมีโอกาสที่จะออกจาก
อ านาจนั้น จึงเลือกที่จะเป็นฝ่ายไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่ (โจรป่า) ซึ่งมีสถานะและมีอ านาจที่ “ด้อย” กว่าตนเอง 
จิตใต้ส านึกของความเป็น ”สตรีเพศ” ที่หยิ่งทะนงดุจ “นางพญาหงส์” จึงได้โอกาสในการที่จะพลิกวิกฤต
ดังกล่าวให้เป็นโอกาสเป็นผู้ “กุมอ านาจ” นั้นด้วยตัวเอง ดังนั้น ความจริงที่ปรากฏจึงมีความเป็นมายาคติที่แฝง
อยู่อีกชั้นหนึ่งในชุดของความจริงดังกล่าว ชวนให้เราขบคิดต่อไปว่า แล้วเราจะเชื่อได้ว่า “ผู้หญิงเป็นเพศที่
อ่อนแอกว่า” จริงหรือ? 
 ศักดิ์ศรีของความเป็นลูกผู้ชายมีจริงหรือไม่ 
 ซามุไร คือ นักรบ ที่มีความเป็นนักปกครอง สื่อถึงความมี “อ านาจ” ของระบบศักดินาที่มีอยู่ในญี่ปุ่นใน
อดีต ดังนั้นจะพบว่า “อ านาจ” ของความเป็นผู้ชายนั้น อยู่ที่การได้มาซึ่งการเป็นผู้ที่มีความภาคภูมิใจในชัยชนะที่
ยิ่งใหญ่ของตน รวมไปถึงทรัพย์สินของมีค่า และภรรยาที่สง่างาม ล้วนเป็นมายาคติที่แฝงอยู่ในความเชื่อทาง
วัฒนธรรมนี้ทั้งสิ้น การที่ซามุไรถูกโจรป่าหลอกให้ไปดูดาบโบราณเก่าแก่ เพื่อต้องการเอามาไว้ครอบครองเป็น
ของสะสมของตนเองนั้น แสดงให้เห็นชัดถึง “ความละโมบ” ที่สะท้อนถึงความแนวคิด “วัตถุนิยม” ที่ครอบง า
จิตใจมนุษย์ อันเป็นความเชื่อของวิถีทางวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานในประเทศญี่ปุ่น  
 นอกจากนี้หัวใจส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็น “ลูกผู้ชาย” ที่ปรากฏเห็นได้อย่างเด่นชัด คือ “ชัยชนะ” โดย
พิจารณาได้จากค าให้การของทั้งโจรป่าและซามุไร ต่างให้การไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกัน โดยโจรป่านั้นให้การ
ว่าตนเองนั้นเป็น “ผู้ฆ่า” ซามุไร” ในขณะที่ วิญญาณของซามุไรนั้น กลับให้การว่า “ตัวเอง” เป็นคน “ฆ่าตัว
ตาย” เอง หากวิเคราะห์ตามสัญญะที่ปรากฏในตัวบทนี้แล้วจะพบว่า ใน ”ความจริง” สองด้านที่ถ่ายทอด
ออกมาจากปากของผู้ชายทั้งสองคน ไม่เหมือนกัน โดยที่ต่างสื่อถึงความจริงที่แฝงมายาคติแห่งความเป็น “บุรุษ
เพศ” คือศักดิ์ศรีของความเป็นชายที่เชื่อว่า “ฆ่าได้แต่หยามไม่ได้” พิจารณาได้จากวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม
นั้น ผู้ที่ฆ่าตัวตายด้วยวิธีการปลิดชีวิตตัวเอง หรือ คาราคีรี ถือเป็นเกียรติอย่างสูง ส าหรับคนญี่ปุ่น ซามูไรที่
พ่ายแพ้ จะไม่ยอมตายด้วยคมดาบของศัตรู ในขณะที่โจรป่านั้นย่อมมีความภาคภูมิใจที่จะถ่ายทอดความเป็นผู้
ชนะว่า เขาสามารถเอาชนะซามูไรซึ่งเป็นนักรบระดับขุนศึกได้ ดังนั้น ความเชื่อของผู้ชายในเรื่องศักดิ์ศรี จึงมี
ความส าคัญมากในสังคมญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายที่อยู่ในชนชั้นใดก็ตาม ทั้งนี้เพราะมีความเป็น “มายาคติ” ที่
แฝงอยู่ในชุดความเชื่อเหล่านั้นว่า ”เพศชายจะเป็นผู้ที่พ่ายแพ้ไม่ได้” เพราะ “ศักดิ์ศรี” ของความเป็นชายมันค้ า
คออยู่ ดังนั้น ความจริงที่ปรากฏออกมาจึงมีลักษณะเป็นดังที่ปรากฏในภาพยนตร์ ทั้งที่ความจริงแล้ว “ศักดิ์ศรี
ความเป็นลูกผู้ชาย” น่าจะอยู่ที่การมี “สัจจะ” หรือการพูดความจริงต่างหากที่ส าคัญกว่าสิ่งอื่นใด 
 ความจริงที่แท้จริงคืออะไร 
 ดังที่ “ความจริง” (Reality) นั้นมีอยู่ 2 ประเภท คือ ความจริงโดยการรับรู้ (Cognitive) และความจริง
โดยเหตุผล (Truth) ซึ่งความจริงโดยการรับรู้นั้น เป็นลักษณะของความจริงปรากฏขึ้นอยู่กับการมองเห็น เมื่อ
เห็นต่างกันก็จะพบความจริงต่างกัน ดังที่ปรากฏในราโชมอนจะพบความจริงในมิติของแต่ละคนที่อยากพูดในสิ่ง
ที่ตัวเองอยากให้เป็น ดังนั้น การที่เราจะได้ความจริงจากเรื่องใดมานั้น จะต้องมีการแสดงความคิดเห็นจาก
หลายๆ มุมมองในเรื่องเดียวกัน เพื่อหาข้อสรุปที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีลักษณะเดียวกับ “ปรโตโฆษะ” 
หรือ “สัจจะ” เป็นความจริง สิ่งที่ด ารงอยู่ตราบเท่าที่ตาเห็น (Existence) ซึ่งความจริงประเภทนี้ได้รับการ
ยอมรับในทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากเป็นความจริงประจักษ์ที่หาได้ง่าย ซึ่งมีลักษณะเป็นความจริ งแบบ 
Existence และเป็นวิธีการในการแสวงหาความจริงของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้  และเป็นวิธีการเดียวกับที่
นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันใช้ในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับความจริงทางวิทยาศาสตร์  
 เมื่อราโชมอนได้สะท้อน “ความจริง” จากมุมมองของพยานผู้พบเห็นเหตุการณ์แต่ละคนที่มีความแตกต่าง
กันออกไปในหลายมิติ ตามแนวคิดทางสังคมตามทัศนะแบบ Karl Marx ซึ่งให้ความสนใจเรื่องของ “คน” และ 



Journal of Mass Communication Technology, RMUTP Issue 3 Volume 1 January - June 2018 
 70 

“ความสัมพันธ์ระหว่างคน” ซึ่งโดยรวมเรียกว่า “ความสัมพันธ์ทางสังคม” ก็สะท้อนมายาคติ “ระบบชนชั้น” 
ของญี่ปุ่นได้ดีไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็น สถานะทางสังคมของ ซามูไร ที่เปรียบเป็น “คนชนชั้นสูง” (Upper Class) 
ส่วน หญิงสาวภรรยานั้น เป็น “คนชนชั้นกลาง” (Middle Class) ที่ก าลังจะมีโอกาสขยับตัวเองขึ้นมาเป็นคน
ชั้นสูงเพราะได้สมรสกับซามูไร ส่วน โจรป่า และคนหาฟืนนั้น เป็นตัวแทนของ “คนชนชั้นล่าง” (Lower Class) 
ที่ด้อยบทบาท และอ านาจในสังคม ในราโชมอนได้สะท้อนให้เห็นว่า ค าให้การที่แฝงไปด้วยความจริงที่มีน้ าหนัก
ความน่าเชื่อถือแตกต่างกันของคนทั้งสามชนชั้น โดยได้ผลิตซ้ ามายาคติในระบบทุนนิยมตามแนวความคิดมาร์ก
ซิสม์ ตอกย้ าว่า “ชนชั้นนายทุนเป็นผู้ควบคุมการผลิต ชนชั้นกรรมาชีพไม่มีอ านาจในการควบคุมปัจจัยการผลิต” 
ดังที่ คนเก็บฟืน ไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้บอกความจริงในมุมของตนเองให้กับผู้พิพากษา และสังคมได้รับรู้ 
เพราะเชื่อว่าค าให้การของตนนั้นมีน้ าหนักของความจริงที่น่าเชื่อถือน้อยที่สุด  
  
3. บทสรุป 
 จากบทสรุปในเรื่องของ “ความจริงที่แตกต่างกัน” ของภาพยนตร์เรื่องราโชมอน ไม่ว่าจะเป็น ความจริง
จากค าให้การของโจรป่า ความจริงจากค าให้การของภรรยา ความจริงจากค าให้การของซามูไร หรือแม้แต่
ความจริงจากค าให้การของชายตัดฟืนก็ตาม ล้วนเป็นชุดของความจริงที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากมุมมอง ความ
เชื่อของผู้พูดเอง เพื่อถ่ายทอดออกมาในมุมมองที่ตนเองอยากจะให้เป็นทั้งสิ้น โดย “ความจริงเหล่านั้น” ยังแฝง
ไปด้วยมายาคติเจือปนอยู่อย่างแยกไม่ออก จึงสอดคล้องกับที่นพพร ประชากุล (2551) กล่าวไว้ว่า วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมในสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมที่มักอวดอ้างแนวคิดหรู ๆ เช่น เสรีภาพ เหตุผล ประโยชน์สุข สัจจะ
ธรรม ที่ล้วนฟังดูมีคุณค่าน่าเลื่อมไส ยิ่งท าให้สังคมดังกล่าวเป็นมายาคติโดยแท้ ดังนั้น หากพิจารณาในมุมมอง
เราต้องการจะแสวงหาความจริงทางสังคมในกระบวนทัศน์ปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) เราจึงจะ
พบว่า “ความจริง” ล้วนแล้วแต่อยู่ใน “ชีวิตประจ าวัน” ของคนเราอยู่ทั้งสิ้น สิ่งที่เราต้องท าความเข้าในให้ “ลุ่ม
ลึก” ยิ่งขึ้นคือ การท าความเข้าใจในค าตอบที่ได้มาของความจริงนั้นว่า “ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น” ซึ่งค าตอบที่ได้รับ
จะไม่ได้มีเพียงค าตอบเดียวเท่านั้น เนื่องจากเป็นค าตอบที่มีลักษณะของ “ความเป็นจริงเชิงซ้อน” (Multiple 
Reality) ซึ่งไม่สามารถที่จะอธิบายหรือบอกได้ว่า “ค าตอบไหนถูก” หรือ “ค าตอบไหนผิด” เพราะค าตอบแต่ละ
ชุดถูกสร้างผ่านผู้ให้ข้อมูลในมุมมอง ความเชื่อ ความคิด และประสบการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละคน ดังนั้น 
หากเราต้องการได้ “ค าตอบที่เป็นความจริง” แล้วจะต้องตามไปค้นหาให้ได้ว่า “คน ๆ นั้นคิดอะไร” และ “ท าไม
ถึงคิดเช่นนั้น” นั่นคือการค้นหาความจริงที่อยู่ใน "จิตใต้ส านึกของมนุษย์"  
  ถึงแม้ว่า “การวิจัย” จะเป็นวิธีการแสวงหาค าตอบต่อข้อสงสัยของมนุษย์ได้ดีที่สุดในขณะนี้ เพราะเป็น
วิธีการค้นหาค าตอบที่น่าเชื่อถือ และถูกต้องแม่นย าอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยวิธีการวิทยาศาสตร์ แต่ไม่ว่า “สิ่งที่
เห็น” จะเป็นความจริงหรือไม่ หรือ “ค าตอบของความจริง” จะเป็นอย่างไร อย่างน้อยสิ่งที่ราโชมอนได้สะท้อน
ให้เห็นและเป็นข้อคิดส าหรับเราได้เป็นอย่างดีคือ การมองความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้ง และท าความเข้าใจกับ 
“ความมีอยู่” “ความเป็นอยู่” และ “ความเป็นไป” ว่าทุก “ความเป็นจริง” ล้วนถูก “ประกอบสร้าง” ขึ้นมา จะมี
ใครที่รู้เท่าทัน “ความจริง” ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ “ความเชื่อ” และ “ความคิด” นอกจากของ “ตัวผู้พูด” เองเท่านั้น 
นักวิจัยเชิงคุณภาพ จึงต้องใช้ความลุ่มลึก ด าดิ่งลงไปภายใต้จิตใจของมนุษย์ในการใช้ความพยายามที่จะท า
ความเข้าใจเพื่อค้นหาค าตอบของความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้จิตใต้ส านึกนั้น เพราะยิ่งเราด าลึกลงไปได้มากเพียง
ได ก็จะยิ่งได้ความจริงที่ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น เพื่อให้ความจริงที่ได้มานั้นสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึกที่ถูกต้อง
ของกลุ่มคนที่ศึกษา ด้วยความเข้าใจใน “ความเป็นมนุษย์” อย่างแท้จริง ดังที่ โรล็องด์ บาร์ตส์ พยายามที่จะ
จับให้ได้ไล่ให้ทัน “ความเชื่ออันพรางตา” ในความเป็น “มายาคต”ิ นั่นเอง 
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