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ภาพยนตร�ขนาดสั้นเรื่อง “Next Floor” ท่ีมีเนื้อหาว(าด�วยเรื่องของชายหนุ(มผู�มีชีวิตแสนธรรมดา จน
เขาได�รับโอกาสในการทํางานชิ้นใหญ( ด�วยการขโมยงานของคนอ่ืนมา และทําให�ความสัมพันธ�ของเขา
จบลง โดยมุ(งเน�นไปท่ีเรื่องชนชั้นในระบบทุนนิยม ท้ังนี้เพ่ือเปGนการสะท�อนให�เห็นถึงสังคมยุคปIจจุบัน
ในเรื่องระบบทุนนิยมท่ีเปGนสาเหตุทําให�เกิดช(องว(างระหว(างชนชั้นในสังคมนั่นเอง 
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บทที่  1 

บทนํา 
 
ท่ีมาและความสําคัญของป�ญหา 

ชนชั้นในสังคมป�จจุบันถูกแบ�งออกมาเป�น 2 กลุ�มง�ายๆ คือคนจน และคนรวย ซ่ึงคนรวย
เป�นเพียงคนกลุ�มน&อยในสังคม แต�มีอิทธิพลต�อสังคมโดยรวม และเป�นคนกําหนดกฎเกณฑ2ต�างๆใน
สังคม ส�งผลให&คนจนส�วนใหญ�นั้นต&องใช&ชีวิตในแต�ละวันอย�างยากลําบาก ในฐานะนักเรียนภาพยนตร2 
ผู&จัดทํามีประสบการณ2ร�วมกับการต&องด้ินรนเอาตัวรอดในสภาวะท่ีเศรษฐกิจในประเทศไทยตกตํ่า 
และต&องการให&ภาพยนตร2เรื่องนี้เป�นการแสดงความคิดเห็นออกมาในลักษณะการเหน็บแนมเสียดสีถึง
ระบบทุนนิยม เพ่ือกระตุ&นผู&รับชมให&ได&เห็นและต&องการท่ีจะเปลี่ยนแปลงให&ระบบนี้มีผลกระทบต�อ
ชีวิตในป�จจุบันลดน&อยลงโดยเริ่มต&นจากการเปลี่ยนแปลงตนเอง 

ระบบทุนนิยมในประเทศไทยนั้น ได&เข&ามาในระบบเศรษฐกิจของไทยต้ังแต�ช�วงต&นสมัย
รัตนโกสินทร2 และได&มีวิวัฒนาการมาตลอดเวลาจนถึงป�จจุบัน โดยภาพรวมของระบบทุนนิยมนั้นได&
แบ�งกลุ�มคนในสังคมไทยออกมาเป�น 2 กลุ�ม  

1.  ชนนั้นล�าง คือ ชนชั้นกลางและชนชั้นแรงงาน 
      2.  กลุ�มนายทุน คือ กลุ�มนายทุนท&องถ่ิน รัฐบาล และนายทุนต�างชาติ 

และเม่ือคนในสังคมถูกแบ�งแยกออกเป�นสองกลุ�ม กลุ�มชนชั้นล�างนั้นถูกกดข่ีท้ังทางตรง
และทางอ&อม เพ่ือสร&างประโยชน2ให&กับกลุ�มนายทุนเพียงอย�างเดียว ส�งผลให&ระบบสังคมของประเทศ
ไทยมีลักษณะคล&ายกับระบบการปกครองแบบสังคมนิยม โดยมีชนชั้นปกครองเป�นนายทุน และชนชั้น
ล�างเป�นประชาชน ทําให&เกิดการต้ังคําถามต�อไปว�า ชนชั้นล�างมีศักยภาพแค�ไหนในการเริ่มต&นท่ีจะ
สร&างความเปลี่ยนแปลง เพ่ือลดช�องว�างระหว�างชนชั้นในสังคมท่ีเกิดข้ึนจากระบบนี้   
 
วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือศึกษาภาพยนตร2ในลักษณะ Surrealism 
2. เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีทุนนิยม 
3. เพ่ือศึกษาแนวคิดการเสียดสี 
4. เพ่ือศึกษากระบวนการสร&างภาพยนตร2 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ� 

เป�นโครงการจุลนิพนธ2ท่ีศึกษาและผลิตภาพยนตร2ในประเภท Surrealism ภาพยนตร2ท่ีมี
ภาวะเหนือจริง ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวข&องกับลักษณะของระบบทุนนิยมในประเทศไทยในป�จจุบัน และต้ัง
คําถามในลักษณะเสียดสีระบบทุนนิยม รวมท้ังศึกษากระบวนการสร&างภาพยนตร2ท่ีประกอบด&วย 
ทฤษฎีและแบบแผนของภาพยนตร2แนวเหนือจริง การเขียนบท การเล�าเรื่อง รวมไปถึงกระบวนการ
ถ�ายทําและการตัดต�อ เพ่ือถ�ายทอดความคิดผ�านภาพยนตร2 
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ข้ันตอนการศึกษา 
1. ศึกษาและเสนอหัวข&อจุลนิพนธ2  
2. รวบรวมทฤษฎีและข&อมูลท่ีเก่ียวข&อง  

2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีภาพยนตร2แนวเหนือจริง  
2.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทุนนิยม  
2.3 ศึกษาแนวคิดการเสียดสี 
2.4 ศึกษากระบวนการสร&างภาพยนตร2  

3. การศึกษา ตีความข&อมูล  
3.1 นําข&อมูลท่ีได&มารวบรวมแล&ววิเคราะห2  
3.2 ศึกษาข&อมูลอ&างอิง (Reference) บรรยากาศและอารมณ2ของภาพยนตร2 (Mood and 

Tone) จากภาพยนตร2เรื่องต�างๆ  
4. ข้ันตอนการเตรียมงาน (Pre-Production)  

4.1 คิดแก�นเรื่อง โครงเรื่องของภาพยนตร2  
4.2 เขียนบทภาพยนตร2  

4.2.1 เรื่องย�อ (Synopsis)  
4.2.2 โครงเรื่องขยาย (Treatment)  
4.2.3 บทภาพยนตร2 (Screenplay)  
4.2.4 บทถ�ายทํา (Shooting Script)  

 4.3 วางแผนการเงิน 
4.4 คัดเลือกนักแสดง (Casting)  
4.5 หาสถานท่ีถ�ายทํา (Location)  
4.6 หาอุปกรณ2ประกอบฉากและเสื้อผ&า (prop & wardrobe) 
4.7 วางตารางการถ�ายทํา (Breakdown) 

5. ข้ันตอนการถ�ายทํา (Production)  
6. ข้ันตอนหลังการถ�ายทํา (Post-Production)  

6.1 การตัดต�อภาพ, ใส�เสียง  
6.2 เทคนิคพิเศษ  
6.3 เพลงและเสียงประกอบภาพยนตร2 (Score, Foley)  
6.4 การตัดต�อภาพยนตร2 ฉบับสมบูรณ2  

7. สรุปผลและจัดทํารูปเล�ม  
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แผนการดําเนินงาน 
ต�อไปนี้เป�นการชี้แจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเป�นตาราง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1-1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2555 2556 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

ท่ีมาและแนวคิด แก�นเรื่อง โครงเรื่องของภาพยนตร2         

ทฤษฎีอ&างอิง เรื่องย�อ (Synopsis) 
บทโครงเรื่องขยาย (Treatment) 
อารมณ2ของภาพยนตร2 (Mood and Tone) 
ข&อมูลอ&างอิง (Reference) 

        

บทภาพยนตร2 (Screenplay) 
คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
หาสถานท่ีถ�ายทํา (Location) 
หาอุปกรณ2ประกอบฉาก และเสื้อผ&า 
(Prop and Wardrobe) 
บทถ�ายทํา (Shooting Script) 
ตารางการถ�ายทํา (Break down) 

        

ข้ันตอนการถ�ายทํา (Production)         

ตัดต�อเบื้องต&น (First Draft) 
ตัดต�อสุดท&าย (Final Draft) 

        

สรุปผลและจัดทํารูปเล�ม         

 
ผลท่ีคาดว,าจะได.รับ 

 
ได&นําแนวคิดเก่ียวกับทุนนิยมและการเสียดสีมาประกอบกับความรู&ความเข&าใจในการ

สร&างสรรค2ภาพยนตร2เพ่ือสื่อสารความคิดผ�านภาพยนตร2ในลักษณะเหนือจริง  
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4 

 

นิยามศัพท� 
การเสียดสี1     หมายถึง การแสดงออกถึงข&อคิดเห็นอย�างหนึ่งต�อสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยนัย

อย�างแตกต�างด&วยอารมณ2ขัน เย&ยหยัน หรือเหน็บแนบเพ่ือให&ผู&รับสารมีความรู&สึกต�อสิ่งท่ีกล�าวถึง
อย�างใดอย�างหนึ่ง. (อ. girding). 

ทุนนิยม2  หมายถึง ระบบเศรษฐกิจท่ีพัฒนาจนมีทุนเป�นป�จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดป�จจัย
เดียว และทําให&เกิดช�องว�างระหว�างชนชั้นในสังคม (อ. capitalism). 

ภาพยนตร�เหนือจริง3     หมายถึง ภาพยนตร2ท่ีนําเอาสิ่งท่ีเป�นสภาวะปกติวิสัยต้ังแต� 2 
สิ่งท่ีดูเข&ากันไม�ได&มากล�าวถึงในภาพยนตร2 โดยสร&างตรรกะในการแสดงออกรวมถึงความหมายท่ี
แตกต�างออกไป รวมถึงการเชื่อมโยงความรู&สึกสัมผัสและประสบการณ2ทางการเห็นให&สอดคล&องกับ
ความคิด เชื่อมโยงให&เกิดเป�นความหมายใหม�. (อ. Surrealism). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

1
 หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร. อารมณ2ขันในข&อความท&ายรถ เสน�ห2ทางภาษาท่ีไม�ควรมองข&าม. 

เข&าถึงเม่ือ 19 กุมภาพันธ2 2557. เข&าถึงได&จาก http://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article 
/download/2497/1947 

2
 พรรณี บัวเล็ก. พัฒนาการทุนนิยมในประเทศไทย. เข&าถึงเม่ือ 15 กุมภาพันธ2 2557. เข&าถึง

ได&จาก http://research.krirk.ac.th/pdf/การพัฒนาการทุนนิยมในประเทศไทย.pdf 

3
 Michael Richardson. Surrealism and Cinema. New York : Berg, 2006 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
 
จากท่ีมาและความสําคัญในเรื่องของระบบทุนนิยมในประเทศไทย นําไปสู"แนวคิดเรื่อง

การเสียดสีระบบทุนนิยมผ"านกระบวนการใช&สัญลักษณ)ต"างๆ ผู&จัดทําจึงได&ทําการศึกษา ค&นคว&า และ
รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ีมีส"วนเก่ียวข&อง เพ่ือใช&เป0นข&อมูลในการสร&างภาพยนตร)สั้นแนวเหนือจริง
เรื่อง “Next Floor” ดังต"อไปนี้ 

 
ทฤษฎีภาพยนตร�ประเภท Surrealism 
 

ลักษณะของ Surrealism ในภาพยนตร)นั้น อ&างอิงมาจากลัทธิทางศิลปะซ่ึงมีต&นกําเนิด
มาพร&อมๆกับทฤษฎีจิตวิเคราะห)ของ Sigmund Freud โดยศิลปะเหนือจริง (Surrealism) ก็คือการ
ใช&สิ่งท่ีเรียกว"า ความบังเอิญ (Chance) มาเป0นส"วนหนึ่งในการนําเสนอผลงานโดยเฉพาะการหยิบเอา
สิ่งของสองอย"างหรือมากกว"านั้นซ่ึงไม"มีความเก่ียวข&องกันมาวางไว&ด&วยกัน 

Max Ernst4, (1925) กล"าวถึงความบังเอิญไว&ว"า การทําซํ้าๆ ในการออกแบบตาม
ความรู&สึกนึกคิด ซ่ึงวิธีการท่ีเก่ียวข&องกลับสวนทางกับความคิดของการวาดภาพท่ีต"อเนื่องรวดเร็ว โดย
ผลลัพธ)เป0นการเปลี่ยนแปลงสภาพผิวและรูปร"าง เข&าเป0นหน"วยสื่อความหมายทางภาษาด&วยการ
แสดงออกชุดผลงานอย"างต"อเนื่อง การผันแปรสับเปลี่ยนองค)ประกอบภายในชุดผลงาน ความ
สอดคล&องของรูปทรงหนึ่งกับอีกรูปทรงหนึ่ง  

ซ่ึงสรุปได&ว"า Max Ernst นั้นได&เห็นถึงกลวิธีการเชื่อมโยงกันของหลายๆสิ่งใน 
Surrealism ท่ีก"อให&เกิดความหมายใหม" โดยเม่ือผู&รับชมผลงานได&รับชมลักษณะของการซํ้าภาพท่ีมี
ชุดความหมายหนึ่ง โดยมอบความหมายท่ีเก่ียวกับภาพนั้นให&กับผู&รับชมผลงาน เม่ือภาพนั้นกลับมา
แสดงอีกครั้งผู&รับชมจะเข&าใจความหมายได&โดยทันที ถึงแม&ว"าภาพนั้นจะไม"เก่ียวข&องกับความหมาย
ของมันเลยแม&แต"น&อย 
 มันเป0นการพบกันโดยบังเอิญท่ีก"อให&เกิดความหมาย แม&แต"ละอย"างจะไม"มีความ
เก่ียวเนื่องกันเลย แต"เม่ือมาอยู"ร"วมกันในพ้ืนท่ีเดียวกัน ก็ย"อมจะกระตุ&นให&ผู&ชมเกิดจินตนาการและ
ความรู&สึกถึงเอกภาพแบบใหม" ซ่ึงไม"ข้ึนกับเหตุผลหรือตรรกะใดๆ ในโลกกายภาพ รูปแบบผลงาน
ศิลปะจะใช&วิธีการนําเอาสิ่งท่ีเป0นสภาวะปกติวิสัยต้ังแต" 2 สิ่งท่ีดูเข&ากันไม"ได&มาจัดร"วมประกอบกัน 
และแต"งเติมผสมผสานให&ดูเป0นสิ่งเดียวกันอย"างกลมกลืน รวมถึงการเชื่อมโยงความรู&สึกสัมผัสและ

                                                           

4
 วิกิพีเดีย. กรอบแนวคิดและผลงานของมักซ) แอนสท). เข&าถึงเม่ือ 19 กุมภาพันธ) 2557.

เข&าถึงได&จาก th.wikipedia.org/wiki/มักซ)_แอนสท)  
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ประสบการณ)ทางการเห็นให&สอดคล&องกับความคิด เชื่อมโยงให&เป0นเรื่องใหม" เน&นการตีความจากจิต
ใต&สํานึก สัญชาติญาณ เพราะสิ่งนี้คือ ความเข&าใจท่ีไม"ต&องใช&การเรียนรู& ผู&รับชมนั้นจะรู&สึกได&เอง 

Michael Richardson, (2006) ในหนังสือ Surrealism and Cinema กล"าวไว&ว"างาน
เซอร)เรียลไม"สามารถถูกนิยามได&โดยรูปแบบหรือข&อกําหนดแบบแผนท่ีชัดเจน แต"มันเป0นผลมาจาก
การฝeกฝนของนักเซอร)เรียล เขายังเขียนไว&อีกว"า นักเซอร)เรียลไม"ได&เก่ียวข&องกับโลกเวทย)มนตร)ท่ีไม"มี
อยู"จริง สิ่งท่ีน"าสนใจของพวกเขาคือการค&นหาจุดเชื่อมโยงระหว"างเรื่องแปลกใหม"กับสิ่งท่ีมีอยู"จริง เขา
นิยามความเป0นเซอร)เรียลไว&อย"างหนึ่งว"า มันเป0นการหมุนเคลื่อนของแม"เหล็กไปรอบๆ ท่ีหมุนโดย
แนวความคิดและกิจกรรมของนักเซอร)เรียล 

ความเป0นเซอร)เรียลเกิดข้ึนจากจินตภาพท่ีไม"มีเหตุผล และอยู"ในจิตใต&สํานึก นักเซอร)
เรียลส"วนใหญ"มักจะนําเสนอว"าตนเองเป0นผู&ปฏิวัติ งานเซอร)เรียลไม"สามารถถูกนิยามได&โดยรูปแบบ
หรือข&อกําหนดแบบแผนท่ีชัดเจน แต"มันเป0นผลมาจากการฝeกฝนของนักเซอร)เรียล ความเป0นเซอร)
เรียลอาจสามารถนิยามได&ว"าเป0นการเปลี่ยนทางศิลปะ แทนท่ีจะถูกสุนทรีย)แบบเดิมๆ ท่ีมีข&อกําหนด
แบบแผน 

จึงสรุปได&ว"า Surrealism นั้นเกิดข้ึนจากจินตภาพท่ีไม"มีเหตุผล และอยู"ใต&จิตสํานึก งาน 
Surrealism นั้นไม"สามารถนิยามได&โดยรูปแบบหรือข&อกําหนดแบบแผนท่ีชัดเจน แต"มันเป0นผลจาก
การฝeกฝน ความเป0น Surreal อาจสามารถนิยามได&สั้นๆว"าเป0นความเปลี่ยนแปลงทางศิลปะ แทนท่ี
จะสุนทรีย)ในแบบเดิมๆ ท่ีมีข&อกําหนดแบบแผน 
 
 
แนวคิดเก่ียวกับการเข�าถึงความจริง5

 
 

ฌากส) ลากอง (Jacques Lacan) ต้ังข&อสังเกตเก่ียวกับวิธีการมองโลกของเรา โดยเขา
อธิบายว"าเราไม"สามารถเข&าถึงโลกท่ีแท&จริง (The Real)ได&โดยตรง เราจําเป0นต&องอาศัยภาษาเป0นตัว
ช"วยให&เราเข&าถึงโลกความเป0นจริง (Reality) ข&อสังเกตของลากองไม"ได&หมายความว"ายังมีโลกอีกมิติ
หนึ่งอยู" (แม&ว"ามองในอีกแง"หนึ่งก็มีลักษณะท่ีใกล&เคียงกันก็ตาม) ทว"าลากองต&องการบอกว"า โ ลกท่ีเรา
เข&าใจอยู"ในปmจจุบันนั้นเป0นเพียงผลผลิตของภาษาเท"านั้น หรือท่ีลากองเรียกว"า ระเบียบเชิงสัญลักษณ) 
(Symbolic Order) คําอธิบายของเขาไม"เพียงทําให&เราต&องมึนงงกับแนวคิดดังกล"าว แต"ยังเป0นสิ่งท่ีท&า
ทายต"อความเชื่อท่ีมีมาหลายร&อยปp ลากองรู&ได&อย"างไรว"าเราไม"ได&อยู"ในโลกในสภาวะท่ีแท&จริงของมัน 

ลากองได&รับอิทธิพลจากแนวคิดปรากฏการณ)วิทยา (Phenomenology) โครงสร&างนิยม
(Structuralism) และหลังโครงสร&างนิยม (Post-Structuralism) ซ่ึงไม"แน"แปลกใจเพราะแนวคิด
เหล"านี้กําลังเจริญเติบโตงอกงามในช"วงเวลาเดียวกับท่ีเขาทําการศึกษาแนวคิดจิตวิเคราะห)ของฟรอยด) 
(Return to Freud)โดยนําจิตวิเคราะห)มาอ"านเสียใหม"ผ"านมุมมองของแนวคิดร"วมสมัยท้ังสาม จิต

                                                           

5
 อรรณพ ชินตะวัน. The real 1 : โลกแห"งภาษาในทัศนะของลากอง เข&าถึงเม่ือ 11 

มิถุนายน 2556. เข&าถึงได&จาก http://annope.exteen.com/20110701/the-real-1 
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วิเคราะห)ของลากองจึงมีพัฒนาการอย"างต"อเนื่อง และเม่ือแนวคิดร"วมสมัยของเขาเน&นศึกษาเก่ียวกับ
เรื่องของภาษาศาสตร) (Linguistics) ภาษาจึงมีบทบาทสําคัญเช"นเดียวกันในการทําความเข&าใจจิต
วิเคราะห)ของลากอง 
 
ภาษาศาสตร�ของโซซูร� (Saussurean Linguistics) 
 

เฟร)ดินองด) เดอ โซซูร) (Ferdinand de Saussaure) บิดาแห"งภาษาศาสตร)สมัยใหม"ได&
พยายามทําความเข&าใจกับวิธีท่ีมนุษย)สื่อสาร ในหนังสือ Cours de linguistique générale (1916) 
เขาอธิบายว"าภาษาเป0นระบบของสัญญะ(System of signs) เป0นกระบวนการของสัญญะท่ีอ&างอิงถึง
วัตถุในโลกโดยตรง โซซูร)โยงรูปผังเพ่ืออธิบายแนวคิดดังกล"าวของเขาว"า เม่ือเราเอ"ย"คํา (Word)" 
ออกมา นั้นย"อมผนวก "ความคิด (Concept)" เก่ียวกับคําๆ นั้นไปด&วยในเวลาเดียวกันเพ่ือหมายถึงสิ่ง
ท่ีเราอ&างอิงถึง (Referent) ผังของโซซูร)จึงออกมาเป0นดังนี้ 

 
Word ----> Concept ----> Referent 

 
อย"างไรก็ตามโซซูร)ต้ังข&อสังเกตว"าคําไม"สามารถอ&างอิงถึงวัตถุจําเพาะในโลกแห"งวัตถุได& 

เช"นเม่ือเราพูดถึง "ต&นไม&"เราก็คิดถึงคุณลักษณะต"างของต&นไม&ท่ีแตกต"างกันออกไป ดังนั้น คํา ไม"ได&มุ"ง
ไปสู"สิ่งอ&างอิงโดยตรง แต"มุ"งไปยังความคิดต"างหาก ดังนั้นสัญญะ (Sign) ในทัศนะของโซซูร)จึงมีเพียง
แค" คํา และ ความคิดเท"านั้น โซซูร)เรียก คํา (ไม"ว"าเกิดจากการออกเสียง หรือการเขียนก็ตาม) ว"า 
"รูปสัญญะ(Signifier)" และเรียก ความคิด ว"า "ความหมายสัญญะ (Signified) ปmญหาท่ีน"าสนใจคือ 
หากคําไม"ได&หมายถึงสิ่งท่ีอ&างอิงในโลกโดยตรง แล&วคํามีความหมายได&อย"างไร โซซูร)อธิบายว"า 
ความหมายไม"ได&ดํารงอยู"ในสัญญะอย"างเป0นเอกเทศแต"อย"างใด หากแต"เกิดข้ึนจากความสัมพันธ)
ระหว"างสัญญะด&วยกันในระบบของมัน เพราะสัญญะมีความหมายข้ึนมาจากความต"าง (Difference) 
จากสัญญะตัวอ่ืนๆ เม่ือเราใช&เลือกใช&คําๆ หนึ่งก็เท"ากับว"าเราตัดสินในท่ีจะไม"คําๆ อ่ืนในการสื่อสาร 
ตัวอย"างเช"น กิน ทาน ฉัน เสวย ซ่ึงคําเหล"านี้ล&วนแล&วแต"หมายถึงกริยาตัวเดียวกัน แต"ความคิดของคํา
นั้นต"างกันออกไป ซ่ึงการเลือกใช&คําเช"นนี้โซซูร)เรียกว"าเป0นวิธีการเชิงกระบวนทัศน) (Paradigmatic) 
คือการเลือกคําให&เหมาะสมกับบริบท ณ ขณะนั้น หรือเป0นการเลือกคําในระนาบแนวต้ัง นอกจากนี้
ความหมายของคํายังข้ึนอยู"กับคําท่ีมาก"อนหน&าหรือมาหลังคําๆ นั้นอีกด&วยเพ่ือให&เกิดความหมายท่ีเรา
ต&องการ ซ่ึงเป0นวิธีการแบบวักยสัมพันธ) (Syntagmatic) หรือเป0นการจัดเรียงคําในระนาบแนวนอน
ของประโยค เช"นว"า ผมจะไปร&านอาหารวันพรุ"งนี้ วิธีการเชิงกระบวนทัศน)คือ การเลือกใช&คํา เช"นการ
เปลี่ยนจาก "ผม" เป0น "คุณ" ความหมายของประโยคก็จะเปลี่ยนไปทันที หรือเปลี่ยนจากคําว"า "ไป" 
เป0น "เสด็จ" บริบทของประโยคและวิธีการใช&ก็จะถูกจํากัดเฉพาะเจาะจงลงไปทันที อาจกลายเป0น 
ท"านจะเสร็จไปร&านอาหารวันพรุ"งนี้ โซซูร)ยังต้ังข&อสังเกตอีกว"า ความหมายของประโยคนั้นข้ึนอยู"กับ
การรวมตัวของสัญญะตัวอ่ืนๆ มากกว"าอยู"อย"างโดดเดียว เช"นในประโยคเดิม แม&ว"าเราจะสลับ
ตําแหน"งในแนวนอนของคําเป0น วันพรุ"งนี้ร&านอาหารจะไปผม เราก็ยังสามารถทําความเข&าใจได&ว"า
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ประโยคดังกล"าวต&องการสื่อความว"าอย"างไร โครงสร&างของภาษาจึงประกอบไปด&วยวิธีการท้ังสองและ
ความหมายของคําก็ข้ึนอยู"กับโครงสร&างของประโยคท้ังหมดเช"นเดียวกัน 
 

ในการศึกษาดังกล"าวทําให&โซซูร)ต้ังข&อสังเกตว"าภาษาเป0นสิ่งท่ีมีความซับซ&อนมาก เป0น
เครือข"ายของสัญญะ และเม่ือสัญญะไม"ได&หมายถึงสิ่งอ&างอิงโดยตรงในโลกแห"งวัตถุ แต"สัญญะกลับอ&าง
ถึงสัญญะตัวอ่ืนอย"างต"อเนื่อง ตัวอย"างท่ีดีคือการหาความหมายในพจนานุกรม เม่ือเราต&องการหา
คําอธิบายเฉพาะของคําท่ีเราต&องการหา เราจะได&สัญญะจํานวนหนึ่งท่ีหมายถึงคําๆ นั้น และหากเรา
ยังต&องการทําความเข&าใจสัญญะเหล"านั้นเราก็ต&องหาสัญญะตัวอ่ืนท่ีมาอธิบายสัญญะเหล"านั้นอย"างไม"
มีท่ีสิ้นสุด ดังนั้นสัญญะจึงจําเป0นท่ีจะต&องอ&างถึงสัญญะตัวอ่ืนไปอย"างไม"มีท่ีสิ้นสุดเช"นกัน โซซูร)เรียกระ
บวนการดังกล"าวว"าเป0น "การสร&างความหมาย (Signification)" ดังนั้นโครงสร&างของสัญญะจึงออกมา
เป0นดังนี้ 
 

Signified >> Signified >> Signified >> Signified 
Signifier        Signifier      Signifier      Signifier 

 
แนวคิดเรื่องภาษาของโซซูร)มีอิทธิพลสําคัญในฐานะของต&นแบบแนวคิดเชิงโครงสร&าง

ของเลวี-สโทรส) (Lévi-Strauss) ในการศึกษาเชิงมานุษยวิทยา และยังเป0นต&นแบบของระเบียบเชิง
สัญลักษณ)ของลากองอีกด&วย อย"างไรก็ตาม ลากองมีความเห็นต"างไปจากโซซูร)ในเรื่องของสัญญะ 
เพราะในขณะท่ีโซซูร)เห็นว"ารูปสัญญะและความหมายสัญญะอันเป0นองค)ประกอบของสัญญะนั้นต&อง
ดํารงอยู"ด&วยกันไม"สามารถแยกออกจากกันได&ราวกับกระดาษท่ีมีสองหน&าท่ีผนึกติดกัน ทว"าสําหรับ  
ลากองแล&ว เขาต้ังคําถามเก่ียวกับความคิดเรื่องความเป0นหนึ่งเดียวกันขององค)ประกอบท้ังสอง
ของสัญญะ ว"าเป0นไปไม"ได&หรือไรท่ีรูปสัญญะและความหมายสัญญะจะแยกตัวออกจากกัน 

 
เอกสิทธิ์แห?งรูปสัญญะ (Primacy of Signifier) 
 

ลากองเห็นด&วยกับโซซูร)เก่ียวกับความไม"คงท่ีของสัญญะในภาษาศาสตร) แต"ปmญหาสอง
ประการท่ีทําให&ลากองไม"เห็นด&วยกับโซซูร)คือ  

1) ความเป0นหนึ่งเดียวกับรูปสัญญะและความหมายสัญญะท่ีไม"สามารถแยกออกจากกัน
ได&และ  

2) การมองว"าความหมายสัญญะมีความสําคัญเหนือรูปสัญญะ ในข&อโต&แย&งของลากอง 
เขาเล"าเรื่องตลก(แม&ว"าจะไม"ตลก) เพ่ืออธิบายความคิดของเขาในหนังสือ The Agency of the 
Letter in the Unconscious, or Reason Since Freud (1977: 152) ว"ารถไฟขบวนหนึ่งกําลังถึง
ชานชลา มีเด็กชายและเด็กหญิงสองพ่ีน&องคู"หนึ่งนั่งอยู"ตรงกันข&ามกันติดกับกระจกท่ีสามารถมองเห็น
ตึกรามบ&านช"องท่ีเรียบรางตลอดทางรถไฟได& ในขณะท่ีรถไฟกําลังจอดท่ีชานชลา เด็กชายก็เอ"ยปากว"า

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



9 

 

ดูสิ เรามาถึงห&องน้ําหญิงแล&ว เด็กหญิงก็สวนกลับทันทีว"า โง"หรืองัย ไม"เห็นหรือไงว"าเรามาถึงห&องน้ํา
ชายต"างหาก 

ลากองต&องการชี้ให&เห็นว"าในขณะท่ีประตูมีลักษณะท่ีเหมือนกัน มีเพียงป�ายเท"านั้นท่ี
สามารถบอกได&ว"าประตูบานไหนเป0นห&องน้ําชาย และประตูบานไหนเป0นห&องน้ําหญิง ตัวอย"างดังกล"าว
ทําให&เห็นว"า รูปสัญญะเป0นตัวกําหนดความหมายของสัญญะ ลากองจึงสลัดตําแหน"งความสัมพันธ)
ของสัญญะเสียใหม"กลายเป0น 
 

Signifier (รูปสัญญะ) 
 

signified (ความหมายสัญญะ) 
 

ลากองอธิบายว"า S ตัวใหญ"ของรูปสัญญะหมายถึง การมาก"อนของรูปสัญญะ ลากอง
ต&องการบอกว"ารูปสัญญะมาก"อนความหมายสัญญะ และเส&นท่ีขีดข้ันกลางระหว"างรูปสัญญะและ
ความหมายสัญญะไม"ได&หมายถึงการแบ"งแยกออกจากกันไม"ได&ตามแบบทัศนะของโซซูร) แต"เส&น
ดังกล"าวเป0นเหมือนม"านก่ันระหว"างรูปสัญญะและความหมายสัญญะ ซ่ึงทําให&เห็นว"าแท&ท่ีจริงแล&ว
รูปสัญญะไม"ได&อ&างถึงความหมายสัญญะแต"อย"างใด หากแต"อ&างถึงรูปสัญญะตัวอ่ืนต"างหาก 
ตัวอย"างเช"น เม่ือเรากล"าวถึง "ปากกาสีแดง" นั้นย"อมหมายถึง "อุปกรณ)ท่ีไว&เขียนหนังสือด&วยน้ําหมึกสี
แดงท่ีบรรจุอยู"ภายในมีลักษณะเป0นแท"งยาว" ความพยายามจํากัดความดังกล"าวในทัศนะของลากอง
ไม"ใช"ความหมายสัญญะแต"อย"างใด แต"เป0นการรวมตัวกันของรูปสัญญะ ดังท่ีลากองอธิบายว"า เม่ือเรา
พยายามจํากัดความคําหนึ่งเราจําเป0นจะต&องใช&คําอ่ืนมาอธิบายคํานั้น ซ่ึงเป0นกระบวนการท่ีไม"มีท่ี
สิ้นสุด เพราะการจํากัดความคือความพยายามหาความแตกต"างในวัตถุนั้น ยิ่งเราจํากัดความเท"าไรเรา
ยิ่งต&องใช&คําอธิบายมากข้ึน ลากองเรียกกระบวนการดังกล"าวว"า ห"วงโซ"แห"งการให&ความหมาย (Chain 
of Signifying) ดังนั้น ผังของสัญญะในทัศนะของลากองจึงเปลี่ยนรูปลักษณ)เป0นดังนี้ 

 
Signifier >> Signifier >> Signifier >> Signifier 

 
Signified     signified     signified     signified 

 
กล"าวโดยง"ายคือ สัญญะไม"ได&มีความหมาย (Meaning) หรือความหมายสัญญะ 

(Signified) ในตัวของมันเอง แต"เป0นการประกอบข้ึนของรูปสัญญะ (Signifier) คือรูปสัญญะท่ีอ&างถึง
รูปสัญญะตัวอ่ืนอย"างไม"มีท่ีสิ้นสุดนั่นเองอย"างไรก็ตามลากองไม"ได&หมายความว"า สัญญะไม"มี
ความหมายท่ีแน"นอน ในการใช&สัญญะจะมีสิ่งท่ีลากองเรียกว"า points de caption ซ่ึงเป0นจุดท่ีการ
ไหลของความหมายสัญญะหยุดเพียงชั่วขณะ การศึกษาภาษาศาสตร)ของโซซูร)ทําให&เห็นว"าคําไม"ได&
เกิดข้ึนจากสัญชาตญาณของมนุษย)แต"อย"างใด แต"เป0นการสร&างข&อตกลงของมนุษย)เท"านั้น 

นอกจากนี้ลากองยังมองภาษาศาสตร)ไปไกลกว"าโซซูร)มากนัก เพราะในขณะท่ีโซซูร)เน&น
แสวงหาความหมายจากสิ่งท่ีปรากฏ (Presence) ลากองกับมองเห็นสิ่งท่ีไม"ปรากฏ (Absence) มี
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บทบาทสําคัญไม"ด&อยไปกว"ากัน เช"น "แมว" เรารู&ว"าสิ่งมีชีวิตนี้เป0นแมว เพราะมันไม"ใช"กระต"าย หรือ
เรารู&ว"าบางสิ่งผิด เพราะมีสิ่งท่ีถูกต&องอยู" ลากองมองเห็นว"าภาษาเป0นเรื่องของสิ่งท่ีปรากฏและสิ่งท่ีไม"
ปรากฏ นั้นย"อมหมายความว"า ภาษาไม"มีความสมบูรณ)ในตัวของมันเองและนอกจากนี้ลากองยัง
ชี้ให&เห็นอีกว"า เราไม"สามารถเข&าใจโลกใบนี้ได&อย"างแท&จริง เราจําเป0นต&องอาศัยภาษาเป0นตัวกลางช"วย
เชื่อมโยงระหว"างตัวเรากับโลกของเรา และหากว"าเราไม"สามารถเข&าถึงโลกของเราได&โดยตรงก็ย"อม
แปลว"า เราถูกตัดออกจากโลกของเราเหลือเพียงบางสิ่งท่ีเล็ดลอดผ"านภาษาเท"านั้นท่ีทําให&เราเห็นโลก
ของเรา 

คําอธิบายข&างต&นอาจฟmงเข&าใจยาก หากเราลองคิดเรื่องใกล&ตัวอย"าง เหตุการณ)ในภาคใต& 
ระหว"างคําว"า ผู&ก"อการร&าย และนักต"อสู&เพ่ือปลดปล"อย ทัศนะของเราท่ีมีต"อกลุ"มคนเหล"านี้ย"อม
แตกต"างกันออกไปข้ึนอยู"กับว"าเราเอาพวกเขาไปอ&างถึงสัญญะตัวไหน แต"ละคนย"อมีข&อมูลและ
ความคิดในหัวท่ีต"างกันออกไป แม&แต"ในกลุ"มท่ีมองว"าเป0นผู&ก"อการร&าย ก็ยังมองพวกเขาต"างกันออกไป
อยู"ดี ข้ึนอยู"กับ ห"วงโซ"แห"งการให&ความหมายท่ีเรานํามาใช&ในการจํากัดความพวกเขา ด&วยเหตุผล
ดังกล"าว ลากองจึงมองว"าความเป0นจริง (Reality) ท่ีเราเข&าใจอยู"นั้นไม"สมบูรณ)และไม"ใช"สภาวะแท&จริง 
(The Real) ของสิ่งนั้นแต"อย"างใด เพราะหากมันมีความสมบูรณ)ในตัวของมันเอง เราทุกคนย"อมเข&าใจ
สิ่งเหล"านั้นไปในทิศทางเดียวกัน หรือกล"าวให&ถึงท่ีสุดคือทุกคนเข&าใจเหมือนกันทุกประการ ดังนั้นลา
กองจึงมองว"าความเป0นจริงของแต"ละคนไม"เหมือนกัน แต"ไม"มีใครเข&าถึงสภาวะแท&จริงได& และด&วยเหตุ
นี้ลากองจึงบอกว"าเราติดอยู"ในระเบียบเชิงสัญลักษณ) (Symbolic Order) เพราะระเบียบเชิง
สัญลักษณ)เป0นโลกของการปรากฏและการไม"ปรากฏ เป0นโลกท่ีไม"สมบูรณ) เนื่องเราต&องการความ
แตกต"างเพ่ือทําความเข&าใจโลกของเรา ถ&าไม"มีความแตกต"างก็ไม"มีอัตลักษณ)เกิดข้ึนเราจึงอาจได&
ข&อสรุปจากการทําความเข&าใจระเบียบเชิงสัญลักษณ)ในทัศนะของลากองว"ามีความขัดแย&งเกิดข้ึน
กันเอง ประการแรกคือถ&าระเบียบเชิงสัญลักษณ)คือการผูกกันของห"วงโซ"แห"งการให&ความหมาย หรือ
กล"าวในอีกแง"หนึ่งคือเราไม"สามารถเข&าใจทุกสิ่งด&วยวิธีอ่ืนนอกเสียจากการใช&กฎท่ีไม"นิ่งและไม"สมบูรณ)
ของรูปสัญญะแล&วนั้น เราก็เหมือนถูกสาปเพราะเราไม"สามารถเข&าใจโลกในอย"างท่ีมันเป0นจริงๆ ได&แต"
เราติดอยู"ในคุกของภาษา โดยท่ีไม"มีทางออกแต"อย"างใด ยกตัวอย"าง เม่ือเรามองเห็นเก&าอ้ี แม&ว"าเราจะ
ไม"พูดถึงมัน แต"การคิดและรับรู& (ภายใต&จิตไร&สํานึก) ว"านี้คือเก&าอ้ีก็แปลว"าเราได&จํากัดความมัน
เรียบร&อยแล&ว แสดงให&เห็นว"าเราจําเป0นต&องอาศัยภาษาเป0นตัวกลางช"วยทําความเข&าใจสรรพสิ่ง แม&ว"า
เราจะไม"เอ"ยปากออกมาก็ตาม เราไม"สามารถเข&าถึงสารถะของวัตถุดังกล"าวได&อย"างแท&จริงและความ
ขัดแย&งอีกประการหนึ่งคือ ถ&าความสัมพันธ)ระหว"างรูปสัญญะและความหมายสัญญะนั้นไม"นิ่งและไม" 
เสถียรแล&วนั้น ย"อมหมายความว"า ระเบียบเชิงสัญลักษณ)ไม"มีความเท่ียง ไม"มีสถานะถาวร และไม"มี
ความจําเป0นอย"างยิ่งยวด ตัวอย"างเช"น กระแสของความรักชาติในประเทศไทย เป0นข&ออ&างให&การสร&าง
พลังเพ่ือต"อต&านการรุกรานของต"างชาติ เป0นอุดมการณ)สําคัญในสมัยการปกครองแบบเผด็จการ ทว"า
ในปmจจุบันเป0นกระแสท่ีสร&างข้ึนเพ่ือต"อต&านความคิดเห็นต"างท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศ หรือ หญิงไทย 
ในสมัยก"อนคือหญิงท่ีมีฐานะเป0นพลเมืองชั้นสองด&อยกว"าผู&ชาย แต"ในปmจจุบันเราพบเห็นว"าหญิงไทยมี
ภาพลักษณ)ของการเรียกร&องสิทธิท่ีตนพ่ึงมี มีสถานะเป0นผู&นํามากข้ึน ดังท่ีลากองชี้ให&เห็นว"ารูปสัญญะ
มีการเปลี่ยนแปลงอยู"ตลอดเวลาตามแล&วแต"บริบทในเวลานั้น 
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กลวิธีการเสียดสี6 
 

กลวิธีการเสียดสี หมายถึง การกล"าวกระทบกระเทียบเหน็บแนมบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
เหตุการณ)ใดเหตุการณ)หนึ่งเพ่ือชี้ให&เห็นข&อผิดพลาดบางอย"างท่ีผู&เขียนเห็นว"าเป0นเรื่องท่ีสําคัญ เช"น 
การเมือง กฎหมาย คุณธรรม หรือจรรยาบรรณท่ีมีผลร&ายแรงต"อสังคมหรือคนส"วนรวม มีผู&ได&
ประโยชน)และเสียประโยชน)อย"างมาก ดังนั้นจึงอาจจําเป0นต&องแก&ไขข&อผิดพลาดนั้น 

จากเรื่องสั้นมีดประจําตัว7(ชาติ กอบจิตติ, 2527) มีประโยคท่ีกล"าวถึงการเสียดสีดังนี้ 
“ถ&าแกจะผ"าเหล"าผ"ากอก็ตามใจแก คิดให&ดีก็แล&วกัน เพราะนั่นหมายถึงวิถีชีวิตแกต&องเปลี่ยนไป เป0น
ไอ&พวกมนุษย)ชั้นตํ่า อีกหน"อยถ&าแกมีเมียมีลูก อดอยากเข&าก็ต&องเอาลูกมาขายเป0นลูกค&าข&างถนน ให&
คนมีมีดประจําตัวเขาซ้ือไปแล"เนื้อเถือหนัง ดูดเลือดดูดสมองมากิน รึตัวแกเองก็เถอะ ถึงเวลานั้นอย"า
มาร&องโอดโอยกับฉันก็แล&วกัน ฉันช"วยอะไรแกไม"ได&…”  

จากประโยคนี้ในเนื้อเรื่องแสดงให&เห็นถึงวิธีการท่ีกล"าวถึงเหตุการณ)ใดเหตุการณ)หนึ่ง ท่ี
กล"าวถึง ระบบสังคมท่ีมีแต"ความเห็นแก"ตัว การฆ"ามนุษย)ผู&อ"อนแอกว"าเพ่ือกินเป0นอาหาร  

เนื้อเรื่องมีดประจําตัวแสดงให&เห็นกลุ"มคนท่ีมีอํานาจ  ซ่ึงเป0นเพียงกลุ"มหนึ่งในสังคม แต"
มีอํานาจ  มีชื่อเสียง เกียรติยศ  มีการศึกษา และมีสิทธิ์ท่ีจะมี “มีดประจําตัว” ส"วนคนชั้นล"างท่ีมีอยู"
มากมายมหาศาลนั้นยังประสบกับความจน  เป0นฝ�ายถูกกระทําเสมอเพราะไม"มีสิทธิ์มีเสียงพอท่ีจะ
แสดงความคิดเห็นได&ท้ังยังถูกมองว"าเป0นคนชั้นตํ่า  ชี้ให&เห็นความไม"เท"าเทียมกันของสังคม การ
แบ"งแยกชนชั้นของคนในสังคม  ดังตัวอย"าง “เขาได&รับอนุญาตให&มีสิทธิ์มีมีดประจําตัวได&ซ่ึงน&อยคนนัก
ท่ีจะได&รับโอกาสเช"นนี้ ถ&าเทียบกับพลเมืองท่ีมีท้ังหมดในเมืองของเรา เราเป0นเพียงกลุ"มคนหยิบมือ
เดียว ท่ีมีสิทธิ์มีมีดประจําตัว ท่ีเหลือนอกนั้นเป0นมนุษย)ชั้นตํ่า” 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                           

6 หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร. อารมณ)ขันในข&อความท&ายรถ เสน"ห)ทางภาษาท่ีไม"ควรมองข&าม     
เข&าถึงเม่ือ 19 กุมภาพันธ) 2557. เข&าถึงได&จากhttp://www.tcithaijo.org/index.php/jica/article 

/download/2497/1947 
7 ชาติ กอบจิตติ. มีดประจําตัว. กรุงเทพฯ. คนวรรณกรรม, 2527. 
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แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับทุนนิยม 
 
 1. แนวคิดทฤษฎีทุนนิยม8  

เป0นระบบเศรษฐกิจท่ีหน"วยเศรษฐกิจต"าง ๆ สามารถตัดสินใจเลือกซ้ือหรือผลิตสินค&า
และบริการตามความต&องการของตนได&เสรีกรรมสิทธิ์ในทรัพย)สินเป0นของเอกชน ส"วนรัฐบาลจะเข&ามา
เก่ียวข&องในกิจกรรมทางเศรษฐกิจน&อยท่ีสุด โดยทําหน&าท่ีดูแลรักษาความสงบเรียบร&อยของบ&านเมือง
เท"านั้น  

ผู&บริโภค จะตัดสินใจเลือกซ้ือสินค&าและบริการ โดยคํานึงถึงรายได&ของตน ราคาของ
สินค&าและบริการ ถ&าผู&บริโภคมีรายได&เพ่ิมสูงข้ึน ก็อาจต&องการซ้ือสินค&าต"าง ๆ มากข้ึน แต"ถ&าสินค&ามี
ราคาแพง ผู&บริโภคอาจลดความต&องการซ้ือลงไป  

ผู&ผลิต ถ&าค"าใช&จ"ายในการผลิต เช"น ค"าวัตถุดิบลดตํ่าลง แรงจูงใจในการผลิตก็เพ่ิมมาก
ข้ึน เพราะจะได&กําไรมากข้ึน หรือสินค&าท่ีตนผลิตมีราคาดีในท&องตลาดผู&ผลิตก็จะมีแรงจูงใจท่ีจะผลิต
สินค&านั้นมาก 

พัฒนาการทุนนิยมในประเทศไทยข้ึนอยู"กับปmจจัยท่ีสําคัญดังนี้ คือ  
1) ลักษณะเฉพาะของสังคมศักดินาไทยท้ังทางด&านการเมืองการปกครอง สังคมและ

วัฒนธรรม  
2) อิทธิพลจากภายนอกท้ังของจีนในตอนต&นและทุนนิยมจากตะวันตกท่ีมีผลต"อการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร&างการค&าและทางการผลิตท่ีเกิดข้ึนในดินแดนเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต&และประเทศไทย  

3) ปฏิสัมพันธ)ของกลุ"มทุนต"างๆ (ท้ังทุนภายในและทุนภายนอก) และปฏิสัมพันธ)ของ
กลุ"มทุนต"างๆเหล"านั้นกับสังคมไทย การมองความสัมพันธ)ของกลุ"มทุนไม"ควรมองเฉพาะภายในกลุ"ม
ทุนเท"านั้นแต"ควรขยายไปสู"กลุ"มอ่ืนท่ีมิใช"ทุนด&วยเพ่ือให&เกิดความเข&าใจมากข้ึน 

ในงานชิ้นนี้จะพยายามทําความเข&าใจประวัติศาสตร)เศรษฐกิจไทยโดยใช&วิธีการมอง
บริบทท่ีห"อหุ&มสังคมไทยได&แก"สภาวะแวดล&อมต"างๆท่ีเกิดข้ึนในดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต& 
และใช&การมองแบบองค)รวมขยายการมองออกไปให&กว&างกว"าสังคมไทย มองความเก่ียวพันกับส"วน
ต"างๆ แต"ท้ังนี้ก็ให&ความสําคัญกับลักษณะเฉพาะของพ้ืนท่ี เพราะจะเป0นส"วนสําคัญท่ีทําให&เห็นความ
แตกต"างระหว"างสังคมไทยกับสังคมอ่ืน 

ตลอดระยะเวลาการพัฒนาทุนนิยมในสังคมไทยจะพบว"า เป0นความร"วมมือระหว"าง 
ทุนท&องถ่ิน รัฐ และต"างชาติในการแสวงหาผลประโยชน)จากสังคมไทย ทุนไม"ได&สร&างความสัมพันธ)ท่ีดี
และพัฒนาชีวิตความเป0นอยู"ของชาวบ&านเลย กระบวนการพัฒนาทุนนิยมทําให&ชนชั้นล"างในสังคมไทย
ไม"มีกินและอดอยาก ทุนนิยมไม"ได&นําเอาประชาธิปไตยเข&าสู"สังคมไทย กลับส"งเสริมระบบเผด็จการ

                                                           

8 พรรณี บัวเล็ก. พัฒนาการทุนนิยมในประเทศไทย. เข&าถึงเม่ือ 15 กุมภาพันธ) 2557. 
เข&าถึงได&จาก http://research.krirk.ac.th/pdf/การพัฒนาการทุนนิยมในประเทศไทย.pdf 
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เสียด&วยซํ้า ดังนั้นกลุ"มคนท่ีผลักดันประชาธิปไตยนั้นกลับเป0นพวกปmญญาชนและชนชั้นล"างผู&ซ่ึง
เสียเปรียบจากการพัฒนาเสียมากกว"า 

ในประเทศไทย การท่ีระบบทุนนิยมนั้นต้ังอยู"บนการลงทุน อํานาจหลักในการ
ครอบครองทรัพย)สินต"างๆตกไปอยู"กับนายทุน หรือผู&ผลิตแต"เพียงกลุ"มเดียว และปล"อยให&ประชาชน
ท่ัวไป หรือกลุ"มผู&บริโภคนั้นจะต&องประสบปmญหาท้ังจากทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีถูกหล"อหลอมข้ึน
ด&วยระบบทุนนิยม และพัฒนาต"อไปสู"การเป0นเศรษฐกิจแบบบริโภคนิยม ท่ีเงินได&พัฒนามาเป0นปmจจัย
ท่ี 5 ในการดํารงชีวิตของคนในยุคปmจจุบัน และทําให&เงินมีความสําคัญกว"าทรัพยากรอ่ืนใดท้ังปวง 
เนื่องจากเงินเป0นตัวกลางท่ีทําให&เกิดการบริโภคเพ่ือสนองความต&องการท่ีไม"มีท่ีสิ้นสุด โดยไม"คิดว"าจะ
ก"อให&เกิดผลกระทบท้ังกับตนเองและผู&อ่ืน คิดแต"เพียงว"าได&สนองความต&องการเพียงครั้งคราวเท"านั้น 
 

2. ลัทธิบริโภคนิยม9 
วัฒนธรรมบริโภคนิยมเป0นปรากฏกรณ)ท่ีเกิดข้ึนภายใต&อุดมการณ)เศรษฐกิจแบบทุน

นิยม (capitalism) โดยมีเป�าหมายของการผลิตก็เพ่ือขายสินค&าท่ีผลิตได&นั้นให&กับผู&คนในสังคม และ
ในขณะเดียวกันก็พยายามท่ีจะผลิตและขายให&ได&กําไรมากท่ีสุดด&วย ดังนั้นจึงทําให&ระบบทุนนิยมต&อง 
อาศัยกลไกการผลิตแบบอุตสาหกรรมท่ีสามารถผลิตสินค&าได&ครั้งละมากๆ และผลิตได&อย"างรวดเร็ว
(mass product) ปmญหาท่ีตามมาก็คือ เกิดภาวะ ปริมาณของอุปทานล&นเกิน (oversupply) ซ่ึง
วิธีการท่ีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีนิยมและเทคโนโลยีสมัยใหม"ใช&จัดการแก&ปmญหานี้ก็คือ 
ยุทธศาสตร)การตลาดและการโฆษณาของบรรษัทข&ามชาติในโลกท่ีสาม ซ่ึงส"งผลให&เกิดลัทธิบริโภค
นิยมข้ึน บรรษัทข&ามชาติเป0นผู&กําหนดว"าจะผลิตอะไร แล&วกระตุ&นให&เกิดความต&องการบริโภคสินค&
านั้นท้ังในโลกท่ีหนึ่งและโลกท่ีสาม 

หากมองตามบริบทท่ีเกิดข้ึนในปรากฎการณ)ทางสังคมแล&ว ลัทธิบริโภคนิยมนั้น 
หมายถึง แบบแผนการบริโภคท่ีได&รับอิทธิพลมาจากอุดมการณ)ทุนนิยม เร&าให&มีการบริโภคมากข้ึน ๆ 
ซ่ึงเป0นการเผาผลาญทรัพยากรอย"างไรเหตุผล ท้ังหมดก็เพ่ือ ส"งเสริมธุรกิจ ทุนนิยม ท่ีมุ"งแสวงหากําไร
สูงสุด ลัทธินี้มีความสัมพันธ)อย"างใกล&ชิดกับ วัตถุนิยมและลัทธิบูชา ความเจริญเติบโต (ปรีชา เปp�ยม
พงษ)ศาน), 2539, น. 181)  ในเศรษฐศาสตร)กระแสหลักมิได&ให&ผู&บริโภค บริโภคอย"างมีประสิทธิภาพ
หรือพิจารณาท่ี “คุณภาพ” ของสินค&าเป0นหลัก แต"มุ"งให&ผู&บริโภคพิจารณาท่ีอรรถประโยชน)หรือความ
พึงพอใจท่ีจะได&รับจากการบริโภคสินค&าเป0นหลัก ซ่ึงเป0นการกระทําตามความอยาก และผลจากท่ีไม"มี
การควบคุมตัณหาและความทะยานอยาก การบริโภคจึงขยายตัวอย"างไร&ขอบเขตจํากัด กล"าวในท่ีสุด
แล&ว เรื่องผลิตภาพและความมีประสิทธิภาพของเศรษฐศาสตร)กระแสหลักเป0นเรื่องเก่ียวกันกับความมี
เหตุผลทางเศรษฐกิจ ในลักษณะเม่ือจะต&องได&ให&มากท่ีสุด และเม่ือจะต&องเสียต&องเสียให&น&อยท่ีสุด 
ท้ังนี้เนื่องจากเศรษฐศาสตร)กระแสหลักเกิดข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค)ในการแก&ปmญหาความขาดแคลน 

                                                           

9 ยศ สันตสมบัติ. ลัทธิบริโภคนิยม เข&าถึงเม่ือ 18 กุมภาพันธ) 2557. เข&าถึงได&จาก 
http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2551/phil0351yc_ch2.pdf 
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(scarcity) ทางวัตถุ ท่ีไม"สามารถสนองความต&องการ (demand) ท่ีถูกกระตุ&นให&ขยายตัวอย"างไร&
ขอบเขต ในขณะท่ีทรัพยากรมีอยู"อย"างจํากัด (สุนทราภรณ) เตชะพะโลกุล, 2534, น. 134)  

บริโภคนิยม ในความหมายของข"าวสารท่ัวในปmจจุบันได&อธิบายว"าเป0นพฤติกรรมของ
บุคคลต"างๆ ท่ีมีการลอกเลียนแบบ และตามแฟชั่นนิยม ไม"ว "าจะเป0นสิ่งของและ เครื่องใช&ใน
ชีวิตประจําวัน จําพวกท่ีอยู"อาศัย ยารักษาโรค อาหาร และเครื่องนุ"งห"ม ตลอดจนสิ่งอํานวยความ
สะดวก อาทิ รถยนต) รถจักรยานยนต) โทรศัพท) คอมพิวเตอร) และอ่ืนๆ และพฤติกรรมการ
ลอกเลียนแบบตามแฟชั่นนี้ ส"วนมากเป0นผลมาจากการโฆษณาชวนเชื่อผ"านตามสื่อต"างๆ ไม"ว"าจะเป0น
อินเตอร)เน็ต โทรทัศน) วิทยุ หนังสือพิมพ) นิตยสาร และอ่ืนๆ มุ"งหวังท่ีจะกระตุ&นพฤติกรรมการบริโภค
ของผู&บริโภคให&สนใจซ้ือสินค&าและบริการเช"น รถยนต) รถจักรยานยนต) เสื้อผ&าแบนด)เนมยี่ห&อดังได&รับ
การยอมรับในกลุ"มผู&บริโภคให&มากท่ีสุด  
 
ทฤษฎีภาพยนตร� 

1. ทฤษฎีการเล?าเรื่อง10 
ในภาพยนตร)ส"วนใหญ" เราได&รับการกระตุ&นโดยวิธีการท่ีเหตุการณ)ต"างๆ ได&รับการ

ถ"ายทํา และวิธีการท่ีเรื่องราวนั้นๆ ถูกนําเสนอ โดยให&เราไปยึดครองตําแหน"งอันหนึ่งซ่ึงนําพาตัวเอง
ให&ไป เป0นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธ)กับตัวละครหลักต"างๆ หรือเน&นอยู"กับพวกเขา ยิ่งไปกว"า
นั้น ปกติแล&ว เราได&รับการเชื้อเชิญให&เข&าใจตัวละครเหล"านี้ในเชิงจิตวิทยา มากกว"าในเชิงสังคม นั่นคือ
เรา ได&รับการกระตุ&นให&ถามถึงความประพฤติหรือสิ่งดลใจในฐานะปmจเจกชน แทนท่ีจะดํารงอยู"กับ
บริบท ของสังคม, การเมือง, และเศรษฐกิจท่ีใหญ"กว"า ซ่ึงทําให&เข&าใจการดํารงอยู"ของพวกเขา เราได&
ถูกให& เหตุผลในเชิงจิตวิทยา จากชีวิตความเป0นอยู"ในอดีตและปmจจุบันของพวกเขา สําหรับหนทางท่ี
พวกเขา รู&สึกและปฏิบัติการเล"าเรื่องต"างๆของผู&คนมีแนวโน&มเก่ียวกับสิทธิพิเศษบางอย"างหรืออย"าง
น&อยท่ีสุด ได&แสดงให&เห็นความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากว"าเรื่องทางสังคม อันนี้สัมพันธ)ถึงอุดมคติ
ท้ังหมด เก่ียวกับลัทธิปmจเจกชนนิยมท่ีแทรกซึมอยู"ในสังคมตะวันตก เราสามารถเห็นถึงสิ่งนี้ท่ีมัน
ทํางานอยู"ใน ตัวอย"างทางประวัติศาสตร)ซ่ึงพวกเราได&รับการสอน โดยจารีตแล&ว ประวัติศาสตร)ได&ถูก
นําเสนอ 

การเล"าเรื่องหรือการดําเนินเรื่องภาพยนตร)ส"วนใหญ" จะโฟกัสลงไปท่ีตัวละครหลักตัว 
หรือสองตัวเท"านั้น มันเชื้อเชิญเราให&สนใจในตัวละครเหล"านี้ ความสนใจของเราถูกยึดครองโดยการ 
ทาให&ตัวละครดังกล"าวเป0นท่ีน"าสนใจ เช"น ดึงดูดใจ ฉลาดหลักแหลม โหดร&าย น"ารัก และอ่ืนๆโดยมี 
ดาราต"างๆ ซ่ึงตัวของดาราเหล"านี้บ"อยครั้ง มีความสามารถพิเศษในการดึงดูดใจคน เป0นคนท่ีมีเสน"ห) 
ซ่ึงจะแสดงในส"วนนี้ แต"สิ่งซ่ึงสําคัญยิ่งไปกว"านั้นก็คือ แบบแผนท่ัวๆไปของการเล"าเรื่องนั้นได&แสดงให& 
เห็นว"า ตัวละครหลักต"างๆจะดําเนินชีวิตไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เติบโตและ 
พัฒนาการไปในลักษณะท่ีเป0นปmจเจก ขนานไปกับแบบแผนการดําเนินเรื่องของสถานการณ)ท่ีม่ันคง 
เผชิญกับอุปสรรค) ได&พบกับสถานการณ)ท่ีม่ันคงอีกครั้ง (Stable Situation - Disruption -New 
                                                           

10
 ประวิทย) แต"งอักษร. มาทําหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ. ไบโอสโคปพลัส, 2551 
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Stable Situation), ปกติแล&ว มันจะมีแบบแผนอันหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ) ตัวละครท่ี 
สําคัญต"างๆ เดิมที จะถูกนําเสนอในการเล"าเรื่องในฐานะท่ีมีข&อบกพร"องอะไรบางอย"างในอัตลักษณ) 
ของพวกเขา หรือมีปmญหาทางด&านอารมณ) ถัดจากนั้น ภาพยนตร)จะเตรียมสถานการณ)อันหนึ่งข้ึนมาท่ี
จะทดสอบพวกเขา จะต&องดําเนินชีวิตไปโดยผ"านปmญหาและอุปสรรคชุดหนึ่ง และในการกระทํา 
ดังกล"าว พวกเขาจะแก&ไขอัตลักษณ)ท่ีเป0นข&อบกพร"องของตัวเอง พวกเขาจะดําเนินชีวิตไปโดยผ"าน 
กระบวนการอันหนึ่งของพัฒนาการทางศีลธรรม และเจริญงอกงามข้ึนทางด&านอัตลักษณ) อันนี้มิได& 
เกิดข้ึนเสมอๆ ตัวละครบางตัวยังคงติดตายอยู"กับสถานการณ)ท่ีเป0นข&อบกพร"องของพวกเขา และจบ 
ลงอย"างไม"มีความสุข การเน&นในเรื่องความเจริญเติบโตของปmจเจกดังกล"าว และการแก&ไขอุปสรรคได& 
ไปขับไล"ไสส"งประเด็นปmญหาทางสังคมต"างๆออกไป และนําพาให&เรื่องดังกล"าวกลายเป0นเรื่องรองๆใน 
การดําเนินเรื่องท้ังหลายของ ภาพยนตร)กระแสหลัก 

 
2. หน&าที่เล"าเรื่องของภาพยนตร) (Narrative Function) 

2.1 การเล"าเรื่องแบบสัจนิยม (Realist) มุ"งเล"าเรื่องใช&ความจริงเป0นส"วนใหญ" ให&
ความสําคัญกับการถ"ายทอดความจริงตามท่ีสายตามองเห็น การใช&เทคนิคเข&ามาปรุงแต"งน&อย เช"น 
ภาพยนตร)สารคดี 

2.2 การเล"าเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) หรือเรื่องท่ีเก่ียวกับชีวิตคนธรรมดาเน&นการ
สื่ออารมณ) มีการปรุงแต"งด&วยเทคนิค เพ่ือการเร&าอารมณ)และการดําเนินเรื่อง ให&เป0นไปได&ด&วยดี ไม"
ตลก ไม"บู� ไม"หวือหวา เรื่องหนักสมอง 

2.3 การเล"าเรื่องแบบเหนือจริง (Surrealist) มีการปรุงแต"งในทุก ๆ ด&านอย"างมาก
การเล"าเรื่องแบบเหนือจริงนั้น มักจะเน&นสัญลักษณ)ในการเล"าเรื่อง 

 
3. ตวัละคร 

คําจํากัดความของพล็อต คือการแสดงบทบาทของตัวละคร ตัวละคร คือเลือดเนื้อ
ของ ภาพยนตร)ทุกเรื่อง ถ&ากําหนดบุคลิกของตัวละครไม"ชัดเจน บทของคุณก็จะไม"มีโอกาสถูกสร&าง
เป0น ภาพยนตร) เพราะไม"มีดาราคนไหนรับเล"น ถ&าไม"มีดารายอมเล"น ก็สร&างเป0นภาพยนตร)ไม"ได&คุณ
อาจข&องใจว"า ภาพยนตร)แย"ๆก็ตั้งหลายเรื่องท่ีได&ฉายบนจอใหญ" พวกมันไปถึงท่ี 
นั่น ได&ยังไง ความจริงก็คือ บทภาพยนตร)หลายเรื่องท่ีสตูดิโอซ้ือมานั้น ต&นฉบับถือว"าอยู"ในข้ันคุณภาพ 
แต" ในกระบวนการนํามาสร&างเป0นภาพยนตร) มีการชําระตัวละครหลายตัวในข้ันตอนของการปรับปรุง 
บท ดูอย"างสิ่งท่ีเกิดกับหนังเรื่อง Up close and personal เป0นเรื่องท่ีมาจากชีวิตจริงของ เจสซิก&า 
ซา วิทส) ซ่ึงถือว"าเป0นงานศิลปะขนานแท&ได&เลย แต"เม่ือผ"านกระบวนการแก&ไขปรับปรุงมาเก&าปpเต็ม ก็ 
ออกมาเป0นแค"ขยะขนานแท&กองหนึ่ง 

ในระหว"างข้ันตอนท่ีต&องผ"านผู&กํากับ โปรดิวเซอร)และนักสํารวจตลาด ของดีมักถูก
แทนท่ีด&วยสินค&าท่ีหน&าตาเหมือนกัน นี่คือความล&มเหลวของศิลปะท่ีได&รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ (art by committee) คํากล"าวท่ีว"า อูฐคือม&าในสายตาของคนกลุ"มหนึ่ง น"าจะมาจาก 
สถานการณ)เช"นนี้ ธุรกิจหนังเป0นธุรกิจเต"าล&านปpท่ียอมรับสิ่งใหม"และโอกาสใหม"เพียงไม"ก่ีอย"าง และ
คํานึงถึงเม็ดเงินท่ีจะได&มากกว"าสุนทรียศาสตร)เม่ือต&องตัดสินใจว"าจะทําหนังสักเรื่องไม"ควรให&เรื่องนี้
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บั่นทอนกําลังใจในการสร&างสรรค)ตัวละครท่ีดีท่ีสุดของตน หนังหลายเรื่องประสบความสําเร็จเพราะ
แนวคิดเดิม และตัวละครท่ีผู&เขียนเขียนข้ึนนั้นสมบูรณ)และชัดเจนมากจนผู&สร&างและผู&กํากับไม"อาจทา
ลายลงได& พ่ีน&องตระกูลโคเอน อีธานและโจเอล มีชื่อเสียงในการสร&างตัวละคร เขาเขียน สร&าง และ
กํากับภาพยนตร)ของตัวเอง เรื่อง Fargo ท้ังคู"จับเอาตํารวจหญิงผู&มีใจคอหนักแน"นม่ันคง (รับบทโดย 
ฟรานซิส แมคคอร)แมนด)) ท่ีทํางานอย"างตรงไปตรงมา ประชันกับลูกเขยไม"เอาถ"าน จอมอันธพาลท่ีไม"
ยอมเคยลงให&ใคร นอกจากตัวเอง คนทําหนังฮอลลีวู&ดจะรู&ถึงความคิดดีๆเม่ือพวกเขาได&เห็นมัน ส"วน
อะไรจะเกิดข้ึนเม่ือความคิดท่ีว"าดีนั้นต&องเจอกับการปรับให&เลวลงก็เป0นอีกเรื่อง ในฐานะคนเขียน อย"า
ทํางานให&คนอ่ืนแก&ไขได& สร&างตัวละครของคุณให&สมจริงและสมบูรณ) แล&วพวกนั้นก็จะไม"อยากยุ"งกับ
งานของคุณ เพราะตัวละครเหล"านั้นดีจนไม"มีท่ีติ นี่ต"างหากคือจุดหมาย 

 
4. วธิกีารดาํเนินเรื่อง โครงสร&างของการดําเนนิเรื่องแบบหนงัชวีติ (Drama) 

4.1 แก"นเรื่อง (Theme) 
คือประเด็นเนื้อหาสําคัญหรือแกนหลัก (Main Theme) ของเรื่องท่ีจะนําเสนอซ่ึง

อาจประกอบด&วยประเด็นรองๆ (Sub Theme) อีกก็ได& แต"ต&องไม"ออกนอกแนวความคิดหลัก 
4.2 โครงเรื่อง (Plot) ซ่ึงแบ"งออกได&ดังนี้ 

4.2.1 การเล"าเรื่องลําดับเหตุการณ)อย"างมีเหตุผล เหตุการณ)ทุกเหตุการณ)จะต&อง
ส"งเสริมประเด็นหลักของเรื่องได&ชัดเจน ไม"ให&หลงประเด็น โครงเรื่องจะประกอบด&วยเหตุการณ)หลัก 
(Main Plot) และเหตุการณ)รอง (Sub Plot) ซ่ึงเหตุการณ)รองท่ีใส"เข&าไปต&องผสมกลมกลืนเป0นเหตุ
เป0นผลกับเหตุการณ)หลัก 

4.2.2  ตัวละคร (Character) มีหน&าท่ีดําเนินเหตุการณ)จากจุดเริ่มต&นไปสู"
จุดสิ้นสุดของเรื่อง ตัวละครอาจเป0นคน สัตว) สิ่งของ หรือเป0นนามธรรมไม"มีตัวตนก็ได& การสร&างตัวละ
คนข้ึนมาต&องคํานุงถึงภูมิหลังพ้ืนฐาน ท่ีมาท่ีไป บุคลิกนิสัย ความต&องการ อันก"อให&เกิดพฤติกรรม
ต"างๆ ของตัวละครนั้น ๆ ตัวละครแบ"งออกเป0นตัวแสดงหลักหรือตัวแสดงนํา และตัวแสดงสมทบหรือ
ตัวแสดงประกอบ ทุกตัวละครจะต&องส"งผลต"อเหตุการณ)นั้นๆ มากน&อยตามแต"บทบาทของตน ตัวเอก
ย"อมมีความสําคัญมากกว"าตัวรองเสมอ 

- ตัวละครแบน คือตัวละครท่ีมีข้ัวขาว ดําชัดเจน ไม"มีมิติทางอารมณ) 
(Type Character) 

- ตัวละครกลม คือตัวละครท่ีมีท้ังความดีความเลวปนกันไปในหนึ่งคน 

(Round Character) 
4.2.3 การกระทําของตัวละคร ใคร ทําอะไร ท่ีไหน อย"างไร เม่ือไร 

 
5. การพฒันาเนือ้เรือ่ง (Story Development) 

5.1 การเป�ดเรื่อง (Exposition) เช"น บอกยุคสมัย พ้ืนเพตัวละคร บอกสภาพ
เหตุการณ)ในขณะนั้น 

5.2 สถานการณ)ท่ีเริ่มส"งเค&าถึงความเปลี่ยนแปลง (Inciting Moment) สิ่งท่ีส"งผลให&
เกิดเหตุการณ)ต"างๆ 
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5.3 จุดหักเห (Turning Point) การตัดสินใจของตัวละคร เรียกได&อีกอย"างว"า 
Conflict 

5.4 การลดการกระทําของตัวละครลง (Falling Action) เพ่ือให&คนดูพักจากการ
ต่ืนเต&นจาก Turning Point 

5.5 จุดวิกฤต (Crisis) สถานการณ)ท่ีคับขันและตรึงเครียด 
5.6 จุดสุดยอด หรือจุดวิกฤตสูงสุด (Climax) เป0นช"วงท่ีเผชิญหน&ากับปmญหาครั้ง

สุดท&ายท่ีถูกบีบและมีความกดดันสูงสุด ทําให&มีการตัดสินใจอย"างเด็ดขาด 
5.7 จุดคลี่คลาย (Conclusion) คือทางออกหรือข&อสรุป ทําให&เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในทางท่ีดีข้ึน และสถานการณ)คลี่คลาย 
  

6. องค�ประกอบของภาพยนตร�11 
ในภาษาปกติ ใช&คําหลายๆคํามาเรียงร&อยจนกลายเป0นประโยคเพ่ือสื่อความหมาย ใน

การสื่อสารเรื่องราวหรือความหมายของภาพยนตร)นั้น ประกอบด&วยหน"วยของการเล"าเรื่อง (units of 
narrative autonomy) หลาย ๆ หน"วยมาเรียงร&อยเข&าด&วยกัน หน"วยของการเล"าเรื่องหน"วยหนึ่ง อาจ
แทนด&วย หนึ่งกรอบภาพ(Frame) ในภาพยนตร) กรอบภาพหลาย ๆ กรอบภาพมาเรียงต"อกัน
กลายเป0นหนึ่งช็อต(shot) เม่ือนําช็อตหลาย ๆ ช็อต มาเรียงร&อยต"อเนื่องสัมพันธ)กันจะเรียกว"า หนึ่ง
ฉากหรือหนึ่งซีน (scene) เม่ือนําหลาย ๆ ซีน (scene) มาเรียงร&อยเข&าด&วยกัน จะเรียกว"า หนึ่งองค)
หรือหนึ่งซีเคว&นซ) (sequence) และภาพยนตร)ท้ังเรื่องก็คือการนําเอาซีเคว&นซ)หลาย ๆ ซีเคว&นซ)มา
เรียงต"อกัน เพ่ือให&เล"าเรื่องหรือสื่อความหมายได&ครบถ&วนตามท่ีผู&สร&างสรรค)ภาพยนตร)ต&องการ ซ่ึงใน
การสื่อความหมายด&วยภาษาภาพยนตร)นั้น ประกอบด&วยปmจจัยหรือองค)ประกอบดังต"อไปนี้ 
องค)ประกอบด&านฉาก (Set Dressing) 

ในยุคแรกเริ่มนั้น นักทฤษฎีภาพยนตร)เรียกว"า "มีล) ซอง เซน" (Mise en Scene)เป0น 
ภาษาฝรั่งเศส หมายถึง การจัดฉากหรือจัดเวที ซ่ึงเดิมใช&กับการแสดงละครเวที ต"อมาเม่ือมีภาพยนตร)
เกิดข้ึน คํานี้ก็ถูกนํามาใช&เรียกในงานสร&างภาพยนตร) รวมถึงใช&เรียกงานผลิตในด&านรายการโทรทัศน)
ด&วย หลังจากนั้นต"อมา ในกลุ"มประเทศทางด&านยุโรปอ่ืน ๆ และประเทศสหรัฐอเมริกามีความเข&มแข็ง
ข้ึนทางด&านภาพยนตร)มากข้ึน มักจะนิยมเรียกการจัดฉากในภาพยนตร)ว"า Setting หรือ Sets และ
งานด&านนี้ก็เป0นงานทางด&านออกแบบการผลิต(Production Design)ในการผลิตภาพยนตร) และใช&กัน
แพร"หลายต"อมาจนถึงปmจจุบัน องค)ประกอบด&านฉาก ได&แก" 

6.1 ฉาก (Sets) เช"น เมืองท่ีถูกสงครามทําลายอย"างหนัก ห&องรับแขกสมัยรัชกาล 
ท่ี 5, บ&านร&างเก"าท่ีมีวิญญาณสิงอยู", ฉากพระราชวัง ฯลฯ เป0นต&น 

6.2 สถานท่ี (Location) เช"น เมืองสตาลินกราด ทุ"งดอกทานตะวัน ฯลฯ เป0นต&น 
6.3 เวลา (Time) เช"น เช&าตรู" เวลาเท่ียงวัน เวลาพระอาทิตย)อัสดง ฯลฯ เป0นต&น 

                                                           

11
 นิพนธ) คุณารักษ). ภาษาภาพยนตร) : องค)ประกอบของภาพยนตร) เข&าถึงเม่ือ 18 

กุมภาพันธ) 2557. เข&าถึงได&จาก http://niponku.blogspot.com/2009/10/02.html 
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6.4 อุปกรณ)ประกอบฉาก (Props) เช"น ป�นพกตํารวจสมัยโบราณ หนังสือทาง
การแพทย) โต�ะและเก&าอ้ีสมัยใหม" เครื่องคอมพิวเตอร) ผัก ผลไม& ฯลฯ เป0นต&น 

6.5 บรรยากาศของฉาก (Atmospheres) เช"น ฝนตก ฟ�าร&อง ฟ�าฝ�า ฟ�าแลบ พายุ 
หมอก ควัน หิมะ แห&งแล&ง ฯลฯ โดยใช&อุปกรณ)และเครื่องมือต"าง ๆ เช"น เครื่องฉีดน้ําทําฝนเทียม พัด
ลมเครื่องใหญ"เพ่ือสร&างลมพายุ หรือแม&กระท่ังการเผาวัสดุเพ่ือให&บรรยากาศต"าง ๆ สร&างควัน และ
หมอก ฯลฯ เป0นต&น 
 

7. องค�ประกอบด�านแสงและเงา ( Lights and Shadows ) 
การจัดแสงและเงาในภาพยนตร)นั้น สามารถใช&แสงจากแหล"งกําเนิดแสงใน 2 

ลักษณะ คือ แหล"งกําเนิดแสงจากธรรมชาติ (Natural Lights) เช"น แสงจากดวงอาทิตย) แสงท่ีลอด
ผ"านหน&าต"าง แสงสลัวจากเมฆบัง หรือ แสงจากดวงจันทร) และแหล"งกําเนิดแสงจากแสงประดิษฐ) 
(Artificial Lights) เช"น แสงสว"างจากไฟเทียนไข จากตะเกียง จากโคมไฟฟ�าชนิดและขนาดต"าง ๆ กัน 
การจัดแสงในภาพยนตร)มีความสําคัญและมีความสัมพันธ)กับการจัดฉาก การแสดงของผู&แสดง และ
การกํากับภาพ และการถ"ายทําภาพยนตร)อย"างยิ่ง การจัดแสงและเงาท่ีดีจะช"วยให&ฉากสวยงาม สร&าง
บรรยากาศอารมณ)ความรู&สึก สร&างมิติ และยังช"วยส"งเสริมสนับสนุนการแสดงอารมณ)ต"าง ๆ ของตัว
แสดง รวมท้ังการสื่อสารเรื่องราว หรือความหมายของภาพยนตร)ได&อย"างดียิ่ง 

พ้ืนฐานการจัดแสงในภาพยนตร)นั้น มักจะใช&หลักการจัดแสงแบบสามจุด ( Three -
Point Lighting) คือ แสงหลัก (Key Light) แสงรองหรือแสงลบเงา (Fill or Base Light) และแสง
ด&านหลัง(Back Light) จัดร"วมกัน แต"อาจจัดเพียงแหล"งแสง 2 แหล"ง หรือแหล"งแสงเดียวก็ได& 
การจัดแสงหรือชนิดของไฟท่ีแตกต"างกัน จัดขนาดหรือปริมาณหรือค"าของแสง หรือจัดทิศทางของ
แสงแบบต"างๆ จะสื่อความหมาย นัยยะ ท่ีแตกต"างกันด&วย 

7.1 จัดแสงแบบไฮคีย) (High Key) คือการจัดแสงในโทนสว"าง ซ่ึงจะให&บรรยากาศ
ของภาพท่ีดูสบายบางเบา สดชื่นแจ"มใส ส"วนของเงาหรือความมืดทึม จะมีแต"เพียงน&อย มักใช&กับ
ภาพยนตร)ประเภทดรามา ประเภทโรแมนติก หรือ ประเภทตลกขบขัน 

7.2 จัดแสงแบบโลว)คีย) (Low Key) คือการจัดแสงในโทนมืด เน&นแสงสว"างเพียงบาง
จุดบรรยากาศโดยรวมจะดูมีเงามืดมาก หม"นมัว ทึมทึบ มักใช&กับภาพยนตร)ประเภทอาชญากรรม
สยองขวัญ ลึกลับ สืบสวนสอบสวน เพ่ือสร&างความต่ืนเต&น น"าค&นหา หรือใช&สื่อถึงด&านมืดของตัวละคร 
เช"น ภาพยนตร)ประเภทฟ�ล)มนัวร) (film noir ) จะใช&การจัดแสงแบบนี้เป0นหลัก 

7.3 จัดแสงแบบใช&ทิศทาง (Light Directionality) เป0นการจัดแสงเพ่ือให&เกิดแสงและ
เงาแก"ประธาน (Subjects) ของภาพ เช"น ผู&แสดงหลัก วัตถุ ต"าง ๆ เพ่ือให&เกิดหรือแสดงอารมณ) 

ความรู&สึกท่ีแตกต"างกันออกไป โดยการจัดแสงหลัก (Key Light) ส"องในทิศทางหรือ
ทํามุมองศากับประธานของภาพในมุมท่ีแตกต"างกันออกไป จะมีผลทําให&เกิดอารมณ)และความรู&สึกท่ี
แตกต"างกันด&วย เช"น การจัดแสงมาจากด&านข&าง (Side Light) จะแสดงความรู&สึกว"าผู&แสดงมีความ
ซ"อนเร&นป�ดบัง การจัดแสงมาจากด&านบน (Up Light) จะแสดงความรู&สึกลึกลับน"าเกรงขาม จัดแสงมา
จากด&านล"าง ( Down Light) จะแสดงความน"าสะพรึงกลัว แต"หากจัดแสงมาจากด&านหน&า (Front 
Light) จะแสดงความรู&สึกปกติท่ัวไป หากมีการปรับมุม (Angle) หรือองศาของทิศทางของแสง
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แตกต"างออกไป อารมณ)ความรู&สึก การสื่อความหมาย หรือนัยยะก็จะซับซ&อนและแตกต"างกันออกไป
มากข้ึน 
 

8. องค�ประกอบด�านสี (Color) 
สีความสัมพันธ)กับฉากและแสงอย"างยิ่ง สีเป0นสัญลักษณ)อย"างหนึ่ง ท่ีสามารถสื่อสาร 

ความหมาย อารมณ)ความรู&สึกหรือนัยยะต"าง ๆ ได&เป0นอย"างดี องค)ประกอบด&านสี ได&แก" 
8.1 สีท่ีเกิดจากฉาก คือ สีท่ีเกิดจากการสร&างข้ึนในฉากนั้นๆ เช"น สีท่ีทาบนผนังห&อง 

สีของผ&าม"านตกแต"งห&อง สีของโต�ะและเก&าอ้ี สีของดอกไม& หรือสีของอุปกรณ)ประกอบฉากต"างๆ หรือ
แม&กระท่ังสีเครื่องแต"งกายของตัวแสดงท่ีปรากฏในฉากนั้น ๆ สีท่ีเกิดจากฉาก สีท่ีเกิดจากการจัดแสง 
สีท่ีเกิดจากเทคนิคพิเศษทางภาพ 

8.2 สีท่ีเกิดจากการจัดแสง คือ สีท่ีได&จากแหล"งกําเนิดแสงต"างๆ เช"น สีของ
แสงอาทิตย)ท่ีส"องผ"านวัสดุสีต"างๆ หรือแสงจากโคมไฟท่ีส"องผ"านแผ"นฟ�ลเตอร)สีหรือเจลสีต"าง ๆ ที
ปรากฏบนฉากนั้น ๆ 

8.3 สีท่ีเกิดจากการใช&เทคนิคพิเศษทางภาพ คือ สีท่ีได&จากการสร&างสรรค)ด&วยเทคนิค
ต"าง ๆ เช"น สีท่ีเกิดจากการสร&างหรือการปรับสี (Color Grading) หรือ การแก&สี (Color Correction) 
โดยใช&โปรแกรมคอมพิวเตอร)ในข้ันตอนหลังการผลิต (Post-Production) ฯลฯ การสร&างสีแบบนี้จะ
ช"วยสร&างลักษณะภาพและสีสันท่ีแปลกใหม" เพ่ือช"วยในการสื่อความหมายหรือนัยยะได&ตามท่ีผู&ผลิต
ภาพยนตร)ต&องการ 

 
จากแนวคิดทฤษฎีและบทความท่ีศึกษาเรื่องภาพยนตร)ประเภท Surrealism กลวิธีการ

เสียดสี แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข&องกับทุนนิยม มีประเด็นท่ีผู&จัดทําสนใจ ได&แก" แบบแผนของภาพยนตร)
ประเภท Surrealism กระบวนการทํางานของระบบทุนนิยม การสร&างจุดเชื่อมโยงของการเสียดสีจาก
การกระทําของตัวละครต"อโลกในความเป0นจริงและโลกในภาพยนตร) โดยท่ีคนดูเข&าใจและคล&อยตาม 
และยังสามารถนําไปพัฒนาโครงเรื่อง บทภาพยนตร) บุคลิกตัวละคร และสถานการณ)ต"างๆท่ีจะเกิดต"อ
ตัวละคร  นํามารวมกับทฤษฎีการเล"าเรื่อง เพ่ือสร&างเหตุการณ)ให&มีความสัมพันธ)และเกิดเหตุการณ)
ต"างๆ ให&สมบูรณ)และน"าสนใจได&มากยิ่งข้ึน 

ท้ังนี้ผู&จัดทํายังศึกษาข้ันตอนก"อนการผลิตภาพยนตร) (Pre-Production) ข้ันตอนการ
ผลิตภาพยนตร) (Production) และข้ันตอนหลังการผลิตภาพยนตร) (Post-Production) ทําให&การ
สร&างภาพยนตร)สั้นมีความสมบูรณ) สามารถตอบสนองแผนการท่ีเตรียมไว& และนําไปสู"การสร&างสรรค)
ผลงานท่ีเป0นระบบมากยิ่งข้ึน 
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บทที่  3 

การเก็บขอมูล 
 

การสร�างภาพยนตรท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับประเด็นทางสังคม โดยแสดงออกด�วยการเสียดสี
และเหน็บแนมผ#านสัญลักษณในภาพยนตร จําเป*นจะต�องมีข�อมูลอ�างอิงถึงท่ีมา ท้ังการเปรียบเทียบ 
การเสียดสีโดยต�องอ�างอิงถึงระบบทุนนิยมในความหมายสากล การเปรียบเทียบถึงระบบทุนนิยมถูก
สร�างข้ึนมาท้ังในภาพยนตรด�วยกันเอง รวมไปถึงเรื่องสั้น และการเปรียบเทียบด�วยวิธีการท่ีแสดงออก
ผ#านภาพยนตร Surrealism ท้ังแบบแผน ลักษณะ และตรรกะของเรื่องในแบบ Surrealism ผู�จัดทํา
ได�หาข�อมูลเพ่ือใช�ในการอ�างอิง (Reference) และเข�าถึงอารมณและบรรยากาศของภาพยนตร 
(Mood and Tone) ดังนี้ 
 
ขอมูลอางอิง (Reference) 

1. ภาพยนตร#เรื่อง The Devil’s Advocate กํากับภาพยนตรโดย Taylor Hackfor
ออกฉายปL ค.ศ. 1997 

เควิน โลแม็กซ เป*นทนายจําเลยในฟลอริด�า เขาไม#เคยแพ�คดีแม�แต#ครั้งเดียว เขาถูก
ชักชวนให�ไปทํางานในบริษัทกฎหมายท่ีนิวยอรค เขาจึงย�ายไปพร�อมภรรยาของเขา ต#อมาเขาถูก
ทดสอบด�วยหลายคดี และสามารถชนะคดีได� แต#ภรรยาเขาเริ่มเกิดอาการปTวย มองเห็นปLศาจอยู#
รอบตัว เธอจึงถูกส#งไปท่ีสถานบําบัด เควินพบว#าเจ�านายของเขา คุณมิลตันเป*นคนวางแผนให�
เหตุการณท้ังหมดเกิดข้ึน เพ่ือทําให�เขายอมกลายมาเป*นเครื่องมือ มิลตันแสดงตนว#าเป*นซาตานท่ี
อาศัยอยู#บนโลก และบังคับให�เควินสมสู#กับลูกสาวของเขา เพ่ือสร�างบุตรแห#งนรกข้ึนมา แต#ในท่ีสุดเค
วินปฏิเสธและยิงตัวเองตาย เขาต่ืนข้ึนมาจากฝWนและพบว#าตนเองยังอยู#ในฟลอริด�าเหมือนเดิม เขาจึง
ปฏิเสธท่ีจะสู�คดีท่ีทําให�เขามีชื่อเสียง และอาศัยอยู#กับภรรยาท่ีนั่นต#อไป แต#มิลตันก็ปรากฏตัวข้ึนมา 
พร�อมกับยิ้มเยาะกับการกระทําของเควิน 

 
จากภาพยนตรเรื่องนี้ผู�จัดทําสนใจประเด็นการต#อสู�ด้ินรน ของความอยู#รอดในการ

ดํารงชีวิต และระดับการพัฒนาชีวิต ด�วยต�องเลือกทางเดินจากสองสิ่ง คือ ความชอบธรรม และความ
ไม#ชอบธรรม โดยข้ึนอยู#กับสัญชาติญาณของมนุษยท่ีควบคุมมัน และมุมมองทางด�านภาพของผู�กํากับ
ในการสร�างโลกในภาพยนตรท่ีมีการเปรียบเทียบถึงเนื้อหาท่ีต�องการจะสื่อสารโดยทับซ�อนกับโลกของ
ความเป*นจริง ในสถานการณท่ีตัวละครต�องตัดสินใจ และการใช�แรงยั่วยุจากความต�องการของตัว
ละคร 
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รูปท่ี 3-1 แสดงภาพจากเรื่อง The Devil’s Advocate  
 

2. วรรณกรรมส้ันเรื่อง มีดประจําตัว ประพันธโดย ชาติ กอบจิตติ ตีพิมพในปL ค.ศ.
1984 

วรรณกรรมสั้นเรื่องนี้มีการกล#าวถึงปWญหาทางด�านการแบ#งแยกชนชั้นทางสังคมอย#าง
เห็นได�ชัด ทางด�านการผลิตท่ีชนชั้นกลางเป*นผู�อยู#เหนือกว#า  มีอํานาจมากกว#าในการซ้ือขายในระบบ
ทุนนิยม  นอกเหนือจากปWจจัย ๔  แล�วสิ่งท่ีมนุษยในยุคนี้ต�องการมาก  โดยเฉพาะพวกชนชั้นกลางท่ี
ต�องการความม่ังค่ัง  เงินทองและอํานาจเหนือกว#าผู�อ่ืน  เพ่ือเป*นพ้ืนฐานสําคัญในการผลิตของพวก
เขา  ถือว#าเป*นการเห็นวัตถุยิ่งใหญ#กว#าสิ่งใด  ในเนื้อเรื่องกล#าวถึงความหิวกระหายของชนชั้นกลางท่ี
ต�องการมีอํานาจและเงินทอง  โดยเป*นการแข#งขันกันทางสังคม  ใครมีมีดประจําตัวหรืออาวุธท่ี
เรียกว#าอํานาจมากท่ีสุด  ก็ถือว#าเป*นผู�ยิ่งใหญ#ในวงการสังคมชั้นสูง นอกจากมีดประจําตัวของพวกชน
ชั้นกลางท้ังหลาย  ผ�ากันเปfgอนหรือเกราะปhองกันความเสื่อมของอํานาจก็เป*นสิ่งท่ีช#วยให�พวกเขาอยู#
เหนือความถูกต�อง  ความยุติธรรมของสังคม  วัตถุท้ังสองสิ่งนี้ทําให�วกเขาสามารถกดข่ีข#มหงพวกชน
ชั้นล#างได�อย#างดี  ซ่ึงเปรียบเสมือนเงินทอง อํานาจ  และจิตใจอันชั่วร�ายท่ีคิดจะเอารัดเอาเปรียบอยู#
ตลอดเวลา นอกจากพวกชนชั้นกลางรุ#นใหญ#แล�ว  ในเรื่องนี้ยังกล#าวถึงพ#อแม#ท่ีพยายามสอนลูกให�รู�จัก
ความสุขในการเอารัดเอาเปรียบผู�อ่ืน  สอนให�ลูกเห็นคุณค#าของวัตถุท่ีเกิดข้ึนตามความเจริญของยุค
สมัยมากกว#าจิตใจมนุษยด�วยกัน  เป*นการสะท�อนสังคมท่ีชนชั้นล#างมักถูกชนชั้นกลางเอารัดเอา
เปรียบและกดข่ีข#มเหง  บางครั้งชนชั้นล#างหลายคนไม#มีทางต#อสู�นอกจากความตายท่ีจะหลุดพ�น 

ดังนั้นเรื่องนี้เหมือนเป*นการสะท�อนให�ผู�อ#านเห็นความเสียเปรียบของชนชั้นล#าง  และ
การพยายามดันตัวเองให�สูงข้ึนของชนชั้นกลาง  อีกท้ังความได�เปรียบทางด�านการผลิตและการลงของ
พวกชนชั้นกลางท่ีมีท้ังอํานาจและเงินทอง 

ตัวอย#างจากเรื่อง  
“ถ�าแกจะผ#าเหล#าผ#ากอก็ตามใจแก คิดให�ดีก็แล�วกัน เพราะนั่นหมายถึงวิถีชีวิตแกต�องเปลี่ยนไป เป*น
ไอ�พวกมนุษยชั้นตํ่า อีกหน#อยถ�าแกมีเมียมีลูก อดอยากเข�าก็ต�องเอาลูกมาขายเป*นลูกค�าข�างถนน ให�
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คนมีมีดประจําตัวเขาซ้ือไปแล#เนื้อเถือหนัง ดูดเลือดดูดสมองมากิน รึตัวแกเองก็เถอะ ถึงเวลานั้นอย#า
มาร�องโอดโอยกับฉันก็แล�วกัน ฉันช#วยอะไรแกไม#ได�…” 

ผมไม#ได�ตั้งใจขู#ลูกเลยเพียงแต#เล#าความจริงให�เขาฟWง แต#ในน้ําเสียงอาจจะมีอารมณขุ#น
มัวปะปนอยู#บ�าง  

“ลูกก็เคยเห็นไม#ใช#หรือจlะ เวลามีนายหน�านําพวกมนุษยชั้นตํ่ามาขายท่ีบ�านเราน#ะ 
ลูกสังเกตบ�างหรือเปล#าว#าพวกมนุษยชั้นตํ่าท่ีเราซ้ือไว�ครั้งละคนสองคนนั้นมันหายไปไหนหมด…”   

 ภรรยาผมพูดเสียงกรีดกรายกับลูกฟWงคล�ายเธอกําลังข#มขู#พวกมนุษยชั้นตํ่า 

“ผมทราบครับ ผมถึงว#ามันน#าขยะแขยง น#าสงสารเขาด�วย” 

“ลูกยังไม#เคยลองน#ะสิลูกถึงพูดแบบนี้ พ#อเองอยากให�ลูกได�ลองเหมือนกัน แต#ติดว#า
ตอนนั้นลูกยังไม#มีมีดประจําตัว วันนี้ถึงได�พามาลองดู เอาน#าลองดูสักที ถ�าไม#ชอบหรืออย#างไรพ#อก็ไม#
ว#า ตกลงนะลูกนะ” 

ผมใช�น้ําเย็นเข�าลูบ เขาไม#ตอบอะไรเพียงแต#นั่งก�มหน�านิ่ง 

“ด่ืมเสียอีกหน#อยสิ มันจะช#วยให�ดีข้ึน” ผมบอก 

เขายกแก�วน้ําข้ึนจิบแล�ววางลง สายตาเขามองท่ีคนรับใช�ประจําโตlะ ผมรู�ว#าลูกชายผม
กําลังมีเมตตาต#อพวกมนุษยชั้นตํ่า…. 

      (ชาติ กอบจิตติ.1984) 

จากท่ีได�ทําการศึกษาวรรณกรรมสั้นเรื่องมีดประจําตัว ผู�จัดทําได�เห็นการใช�สัญญะ
ทางภาษาท่ีมาใช�ในเนื้อเรื่อง เช#น “ ลูกก็เคยเห็นไม#ใช#หรือจlะ เวลามีนายหน�านําพวกมนุษยชั้นตํ่ามา
ขายท่ีบ�านเราน#ะ ลูกสังเกตบ�างหรือเปล#าว#าพวกมนุษยชั้นตํ่าท่ีเราซ้ือไว�ครั้งละคนสองคนนั้นมันหายไป
ไหนหมด…”  เป*นประโยคท่ีภรรยาของตัวละครเอกพูดกับลูก แสดงให�เห็นว#าการซ้ือขายมนุษยชั้นตํ่า
นั้นเป*นเรื่องปกติของชนชั้นสูง ลักษณะการใช�ภาษาเหล#านี้ทําให�เรื่องราวนั้นมีมิติของ Surrealism 
โดยท่ีผู�อ#านนั้นเชื่อในการกระทําของตัวละครและเห็นภาพท่ีเกิดข้ึนในเรื่องเป*นโลกอีกโลกหนึ่งในเรื่อง
ท่ีผู�เขียนนั้นสร�างข้ึนมา นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงทุนนิยม “ถ�าแกจะผ#าเหล#าผ#ากอก็ตามใจแก คิดให�ดี
ก็แล�วกัน เพราะนั่นหมายถึงวิถีชีวิตแกต�องเปลี่ยนไป เป*นไอ�พวกมนุษยชั้นตํ่า อีกหน#อยถ�าแกมีเมียมี
ลูก อดอยากเข�าก็ต�องเอาลูกมาขายเป*นลูกค�าข�างถนน ให�คนมีมีดประจําตัวเขาซ้ือไปแล#เนื้อเถือ
หนัง ดูดเลือดดูดสมองมากิน รึตัวแกเองก็เถอะ ถึงเวลานั้นอย#ามาร�องโอดโอยกับฉันก็แล�วกัน ฉันช#วย
อะไรแกไม#ได�…” แสดงให�เห็นถึงช#องว#างระหว#างชนชั้นท่ีเกิดข้ึนในสังคมโดยท่ีผู�อ#อนแอนั้นไม#สามารถ
จะต#อสู� หรือร�องขอชีวิตได� และยังเสียดสีเหน็บแนมสภาพสังคมของระบบทุนนิยมท่ีมีการต#อสู�อย#าง
ดุเดือดเพ่ือเพ่ิมอํานาจให�กับตน ลักษณะของการเสียดสีในลักษณะนี้แสดงออกมาให�เห็นว#าเนื้อเรื่องจะ
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ไม#ได�พูดถึงระบบทุนนิยม แต#ก็เหน็บแนมระบบทุนนิยมได�อย#างมีชั้นเชิง ทําให�ผู�จัดทําสามารถนําการ
เปรียบเทียบถึงสิ่งต#างๆเหล#านี้ในเนื้อเรื่องไปประยุกตใช�ในภาพยนตรท่ีจะสร�างสรรคได� 
 
 
 

3. ภาพยนตร#เรื่อง In Time กํากับภาพยนตรโดย Andrew Niccol ออกฉายในปL ค.ศ.
2011 

เป*นเรื่องราวของ หนุ#มคนหนึ่ง วิล ซาลาส ท่ีเวลา 25 ปL ของเขากําลังจะหมดลง (ซ่ึง
สามารถเช็คเวลาของตัวได�ง#าย ๆ โดยมีชุดตัวเลขบอกอายุขัยสีเขียวเรืองแสงอยู#ท่ีแขน) วิลอาศัยอยู#ใน 
เขตเมืองของคนชนชั้นระดับล#าง ซ่ึงในเรื่องนี้เรียกแต#ละเขตว#า Time Zone ซ่ึงมีหลายเขตหลายชน
ชั้นโดยวัดระดับจากอายุขัยของคนในชนชั้นนั้น และอายุขัยของเขาก็ใกล�หมดลง แต#เม่ือมีเหตุการณท่ี
ทําให�เขาต�องช#วยเหลือ เฮนรี่ แฮมินตัน ให�รอดจากมาเฟLยประจําเขต ทําให�เขาได�รับเวลาเพ่ืมข้ึนเป*น 
100 ปL นั่นคือจุดเริ่มต�น และทําให�วิลนั้นทําตัวนอกกฎหมาย บุกไปขโมยเวลาออกมาแจกให�แก#ผู�คน
มากมาย เพ่ือทําการยกเลิกระบบเงินตราเวลาท้ังหมด 

จากภาพยนตรเรื่องนี้ศึกษาถึงประเด็นการต#อสู�เพ่ือโค#นล�มระบบเงินตราภายในเรื่อง 
ท้ังระบบทุนนิยมท่ีผู�กํากับสร�างกฎข้ึนมาภายในเรื่องให�เวลา(เงิน) เป*นปWจจัยหลักในการดํารงชีวิต โดย
สื่อสารออกมาในแง#ท่ีเสียดสี และได�เห็นถึงการพัฒนาของตัวละครท่ีเกิดข้ึน บุคลิกลักษณะของตัว
ละครหลังจากตกอยู#ในสถานการณคับขับและสามารถแก�ปWญหา การเลือกตัดสินใจด�วยความคิดค�าน
ต#อระบบทุนนิยมภายในเรื่อง รวมถึงการใช�สัญลักษณท่ีสามารถสื่อไปแทนถึงระบบทุนนิยมด�วยวิธี
ต#างๆ ท้ังการนําเวลามาเป*นสัญลักษณท่ีอยู#บนแขนของตัวละคร ผู�จัดทําสามารถนําสิ่งท่ีได�จาก
การศึกษา เปรียบเทียบถึงสิ่งต#างๆเหล#านี้ในเนื้อเรื่องไปประยุกตใช�ในภาพยนตรท่ีจะสร�างสรรคได�   
 

 
  
รูปท่ี 3-2 แสดงภาพจากเรื่อง In Time  
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รูปท่ี 3-3 แสดงภาพจากเรื่อง In Time  
 
ทิศทางและอารมณ#ของภาพยนตร# (Mood and Tone) 
 

1. ภาพยนตร#ส้ันเรื่อง Signs กํากับภาพยนตรโดย Patrick Hugues ออกฉายในปL 
2009 

Signs เป*นภาพยนตรสั้นท่ีมีความยาวเพียง 10 นาทีท่ีได�รับรางวัล Cannes Lion ใน
ปL 2009 และไม#มีบทพูดเลย เรื่องราวท้ังหมดถูกถ#ายทอดผ#านการแสดงของพระเอกนางเอกเท#านั้น 
ภาพยนตรเรื่องนี้เก่ียวกับการตามหาความรักของคนวัยทํางาน ท่ีท�ายสุดแล�วก็สามารถสื่อสารกันและ
มาพบกัน เจสันเป*นพนักงานออฟฟyศคนหนึ่งท่ีใช�ชีวิตไปวันๆโดยท่ีไม#มีจุดหมายในชีวิต แต#เขามักจะ
มองหาความรักรอบๆตัวเขาเสมอ แต#แล�ววันหนึ่งเจสันเห็นสเตซ่ี สาวออฟฟyศฝWzงตรงข�ามท่ีนั่งทํางาน
ติดหน�าต#างท่ีอยู#ตรงกันข�ามกับหน�าต#างของเขา เจสันพยายามสื่อสารกับสเตซ่ีด�วยการเขียนข�อความ
ลงบนกระดาษแล�วถือให�เธออ#าน ท้ังสองสนิทสนมกันมากข้ึนหลังจากสื่อสารกันด�วยวิธีนี้ และในวัน
หนึ่งสเตซ่ีไม#มาทํางาน เจสันเศร�าเสียใจมาก แต#ในความจริงแล�วเธอได�เลื่อนข้ันไปอยู#ตรงอ่ืน เธอและ
เขาจึงสื่อสารด�วยการชูปhายกระดาษครั้งสุดท�ายท่ีมีข�อความให�นัดพบกัน และท้ังสองจึงได�มาคุยกัน
จริงๆในตอนจบของเรื่อง 

ภาพยนตรเรื่องนี้ มีลักษณะของการเล#าเรื่องเพ่ือแสดงอารมณท่ีน#าสนใจ มีการติดตาม
ตัวละครหลักเพียงตัวเดียว และมีการพัฒนาของตัวละครท่ีสามารถสื่ออารมณของเรื่องออกมาได�อย#าง
ชัดเจน ผู�จัดทําได�เห็นแบบแผนของวิธีการเล#าเรื่องท่ีติดตามตัวละครเพียงตัวเดียวท่ีสามารถสื่อสารถึง
อารมณของตัวละครและอารมณของภาพยนตรท่ีโดดเด่ียว ลักษณะของการใช�สีในเรื่องท่ีสร�าง
บรรยากาศท้ังความเหงา ความหวัง ให�กับผู�รับชมได�หลายอารมณ 
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รูปท่ี 3-4 แสดงภาพจากเรื่อง Signs  
 

1. ภาพยนตร#อนิเมช่ันขนาดส้ันเรื่อง Paperman กํากับโดย John Kahrs ออกฉายใน
ปL 2012 

เป*นเรื่องราวของพนักงานออฟฟyศท่ีไปเจอสาวออฟฟyศคนหนึ่งท่ีชานชาลารถไฟ และ
หลังจากท่ีลงรถไฟแล�วไปถึงออฟฟyศ เขาพบว#าเธออยู#บริษัทท่ีมีตึกอยู#ฝWzงตรงข�ามกับเขา เขาพยายาม
พับกระดาษจรวด แล�วร#อนจรวดไปท่ีหน�าต#างของผู�หญิง ไม#โดนซะที แล�วจรวดกระดาษของเขาก็หมด
ลง เขาออกตามหาจรวดกระดาษท่ีปาท้ิงไป แต#สุดท�ายเขาก็ได�พบกับจรวดกระดาษพร�อมกับนางเอก 

ภาพยนตรสั้นเรื่องนี้ได�เห็นลักษณะของการจัดองคประกอบศิลป}ภายในเรื่องท่ีจัดวาง
ให�ตัวละครอยู#ตรงกลางภาพ และทําให�ตัวละครเป*นจุดสนใจมากท่ีสุดในภาพ ภาพท่ีเห็นในเรื่องนั้น
สามารถแสดงอารมณของตัวละครออกมาได�ดีโดยมีการใช�ภาพขนาดกลางถึงแคบเป*นหลัก และไม#มี
การใช�บทพูดเลยภายในเรื่อง ซ่ึงเป*นหนึ่งในองคประกอบของเรื่องท่ีทําให�เนื้อเรื่องดูน#าสนใจข้ึน  
 

 
 
รูปท่ี 3-5 แสดงภาพจากเรื่อง Paperman  
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2. ภาพยนตร#เรื่อง Chicago กํากับภาพยนตรโดย Martin Richards ออกฉายในปL 
2002 

ร็อกซ่ี ฮารทฆ#าชู�รักของเธอตาย และถูกตํารวจจับเข�าคุกในคืนเดียวกัน อีกท้ังเธอยัง
รับรู�ว#าเธอจะต�องถูกประหารชีวิตโดยการแขวนคอทําให�เธอเศร�าใจ ในคุกเธอได�พบกับเวลม#า เคลลี่ 
นักเต�นคนดังของชิคาโกท่ีถูกจับในข�อหาฆาตกรรม ในเวลาต#อมาร็อกซ่ีได�ติดต#อกับบิลลี่ ฟรินท 
ทนายความมากฝLมือท่ีไม#เคยแพ�คดีความ เป*นผู�ทําคดีให�เธอพ�นผิด ในขณะเดียวกันร็อกซ่ีกลายเป*นคน
มีชื่อเสียงท้ังๆท่ียังติดคุกและเริ่มหลงตัวเอง จนกระท่ังชื่อเสียงของร็อกซ่ีบดบังรุ#นพ่ีอย#างเวลม#าท่ีรู�สึก
อิจฉาร็อกซ่ีและต�องการให�ตัวเธอกลับมาโด#งดังอีกครั้ง ในชิคาโกท่ีไม#เคยมีอะไรยั่งยืน 

จากภาพยนตรเรื่อง Chicago มีลักษณะของการใช�แสงและเงาในแบบของละครเวทีท่ี
สามารถใช�ในการเน�นหรือลดทอนความสําคัญของละครเป*นการเล#นระยะห#างระหว#างพ้ืนท่ี สื่อถึง
ช#องว#างของตัวละครแต#ละตัว สามารถใช�เป*นวิธีการหนึ่งในการเสียดสี ทําให�ตัวละครสื่อสารออกมาใน
พ้ืนท่ี และเวลาท่ีเหมาะสม รวมไปถึงการจัดวางองคประกอบของภาพท่ีมีการใช�การจัดวาง
องคประกอบแบบ Symmetry 
 

 
 
รูปท่ี 3-6 แสดงภาพจากเรื่อง Chicago  
 

 
จากการศึกษาข�อมูลอ�างอิง (Reference) จากภาพยนตรต#างๆและงานวรรณกรรมดังท่ี

ปรากฏในเนื้อหาข�างต�น ผู�จัดทําสนใจด�านการพัฒนาเทคนิคในการเล#าเรื่องของภาพยนตรและสร�าง
สถานการณให�กับตัวละครตัดสินใจ ดังท่ีปรากฏในเรื่อง The Devil’s Advocate และ In Time 
รวมถึงการสอดแทรกบริบทท่ีกล#าวถึงทุนนิยมในแง#ของการเสียดสีผ#านทางเนื้อเรื่อง ลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของตัวละคร ดังท่ีปรากฏในเรื่องสั้นเรื่อง มีดประจําตัว ส#วนในเรื่องของอารมณและ
บรรยากาศ (Mood and Tone) ในภาพยนตรเรื่อง Signs และ Paperman มีโทนสีท่ีแสดงถึงสภาวะ
ของตัวละครและการสร�างคาแรคเตอรของแต#ละสถานท่ีเพ่ือสร�างบรรยากาศรอบตัวท่ีส#งผลกับการ
ตัดสินใจของตัวละครนั้น เทคนิคในการไม#ใช�บทสนทนาดังท่ีปรากฏ จากเรื่อง Chicago การจัดวาง
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องคประกอบของภาพ และการออกแบบและลักษณะทิศทางของแสง เพ่ือให�ภาพยนตรนั้นสามารถสื่อ
ความหมายถึงประเด็นทางสังคมและระบบทุนนิยมได�อย#างสมบูรณ  
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาข
อมูลด
านทฤษฎี แนวคิด มาถึงการศึกษาข
อมูลอ
างอิง (Reference) 
ทิศทางและอารมณ%ของภาพยนตร% จากการศึกษาภาพยนตร% ภาพยนตร%สั้นและวรรณกรรม เพ่ือเป1น
ข
อมูลในการสร
างภาพยนตร% การเตรียมถ3าย ถือได
ว3าเป1นข้ันตอนท่ีมีส3วนสําคัญ ในการผลิตผลงาน
เป1นภาพยนตร%ในลําดับแรก จึงต
องมีการวางแผนการทํางานและการเตรียมการในทุกส3วน เพ่ือใช
เป1น
แนวทางในการผลิตผลงาน ในการสร
างสรรค%ผลงานดังนี้ 
 
การเตรียมบทภาพยนตร� 

1. แนวความคิด (Idea)  
ชนชั้นทางสังคมเหมือนข้ันบันได ท่ีจะต
องเหยียบย่ําผู
อ่ืนเพ่ือข้ึนไป 

2. แก%นเรื่อง (Theme)  
ในสังคมทุนนิยมท่ีมีแต3คนเห็นแก3ตัว ต
องมีคนเริ่มเปลี่ยนแปลงมัน 

3. เรื่องย%อ (Synopsis) 
เรื่องราวของร
านอาหารร
านหนึ่ง คนท้ังเมืองจะต
องมากินข
าวท่ีร
านนี้ เพราะเป1น

ร
านอาหารเพียงร
านเดียวในเมือง และ A ก็เป1นอีกคนหนึ่งท่ีต
องมากินข
าวท่ีร
านนี้ทุกวัน ร
านนี้มีกฎ
อยู3ว3าสามารถสั่งอาหารได
เพียงครั้งเดียวเพราะคนท่ีมากินเยอะมากๆ ทุกคนก็จะต
องรีบกินรีบออกไป 
และหลังจากสั่งอาหารทุกคนจะได
รับแจกช
อนส
อมท่ียาว 1 เมตร และมีเหยือกน้ําวางอยู3กลางโตAะสูง 
1 เมตร แล
วก็ได
รับแก
วน้ําคนละ 1 แก
ว และร
านนี้จะมีชั้น 2 ท่ีมีไว
สําหรับคนรวยกินเท3านั้น ซ่ึง A ก็
ไม3เคยข้ึนไปกินเลยซักครั้ง เขาสัญญากับแฟนของเค
าไว
ว3าจะพาข้ึนไปกินซักครั้งหนึ่ง เพราะแฟนของ
เขาท่ีเคยพูดเอาไว
ว3าอยากข้ึนไปกินชั้นบน เธอเบื่อกับการกินชั้นล3างท่ีทุกคนต3างคนต3างกิน และมันก็
กินลําบากมาก เขาสัญญากับเธอไว
ว3าจะพาเธอข้ึนไปกินชั้นบน 

แล
ววันหนึ่งเขาได
รับโครงการออกแบบจากท่ีบริษัทโดยต
องแข3งกับเพ่ือนร3วมงาน
ของ A ซ่ึงถ
า A ทําได
 A จะได
เลื่อนข้ันให
รับตําแหน3งผู
จัดการ ตอนแรก A นึกไม3ออกถึงวิธีเลยว3าจะ
นําหัวข
ออะไรไปเสนอให
ผ3าน เขาเลยไปแอบสืบว3าเพ่ือนของเขาคิดงานไปถึงไหนแล
ว เม่ือ A รู
หัวข
อ
ของเพ่ือนร3วมงาน เขาเลยนํามันไปคิดต3อ และไปเสนอหัวข
อให
กับหัวหน
าของเขาผ3าน ทําให
เขาได
รับ
เลื่อนข้ันเป1นผู
จัดการ ซ่ึงทุกคนเข
ามาแสดงความยินดีกับ A รวมท้ังเพ่ือนร3วมงานคู3แข3งของเค
าด
วย  
เย็นวันนั้น A บอกแฟนของเขาว3าวันนี้เป1นวันพิเศษ เขาได
เลื่อนข้ัน เขาจะพาเธอไปกินข
าวชั้นท่ี 2 เธอ
ต่ืนเต
นมาก ท้ังสองไปกินข
าวตามปกติ เขาเดินจูงมือแฟนข้ึนไปชั้น 2 อย3างภาคภูมิใจ เขายิ้มอยู3
ตลอดเวลาว3า ร
านอาหารในชั้น 2 ต
องแตกต3างจากสิ่งท่ี A เคยพบในชั้นล3าง ร
านในชั้น 2 เป1นเหมือน
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บรรยากาศแบบภัตตาคารหรูท่ีมีแต3คนมีเงินมากินกัน เขาสังเกตบรรยากาศรอบๆเห็นคนในชั้น 2 นั้น
นั่งกินอาหารเพียงคนเดียว ทุกคนกินอาหารด
วยช
อนท่ีสั้นและสะดวกสบาย และพวกเขาจะกินข
าว
ด
วยมือเพียงมือเดียว A เดินวนไปวนมาเพ่ือหาท่ีนั่ง เขาไม3รู
จะต
องทําตัวยังไงเพราะความไม3คุ
นเคยกับ
สถานท่ีแปลกใหม3 A สังเกตได
ว3าเขาและแฟนเป1นโตAะเดียวท่ีมาด
วยกัน 2 คน ในท่ีสุดก็มีบริกรชายคน
หนึ่งเดินมาพาเขาไปหาโตAะเพ่ือนั่ง A กวาดสายตาไปรอบๆร
านในชั้น 2 หลายครั้ง แฟนของเขาก็ถาม
ขัดจังหวะถึงเหตุผลท่ีได
เลื่อนข้ัน A จึงเล3าเหตุการณ%ท้ังหมดให
แฟนของเขาฟGง และยังภูมิใจในสิ่งท่ีทํา
เหมือนว3าเป1นสิ่งท่ีเกิดข้ึนกันตามปกติของการทํางาน  แฟนของเขารับฟGงเงียบๆโดยไม3ได
พูดอะไร ใน
ระหว3างนั้น บริกรก็ยื่นเมนูอาหารให
 A และแฟนของเขา ท้ังสองเปHดเมนูเพ่ือดูรายการอาหาร A เปHด
เมนูดูหลายครั้ง แฟนของเขานั่งเงียบๆ เธอไม3ได
สั่งอาหารแม
แต3เมนูเดียว ปล3อยให
 A เป1นคนสั่ง
อาหารไปท้ังหมด A สั่งอาหารไปหลายอย3าง เพียงชั่วครู3อาหารก็นํามาเสิร%ฟท่ีโตAะ ท้ังสองเริ่มตัก
อาหารเข
าปาก แล
วเค้ียวอย3างช
าๆ A ยิ้มให
กับแฟน แฟนของเขาวางช
อนลงพูดถึงความอึดอัดใจกับ
การท่ีเธอได
มากินข
างบนจากการท่ี A นั้นโกงเพ่ือนเพ่ือจะได
เลื่อนข้ันข้ึนมา เธอไม3ชอบสังคมแบบนี้ 
เธอต
องการลงไปกินท่ีชั้นล3าง  A สบตาเธอ เธอลุกออกจากโตAะ และเดินลงไปข
างล3าง เขาก็หันมามอง
ท่ีช
อนท่ีเธอวางไว
 ทําให
เขานึกถึงแฟนของเขา ช
อนของลูกค
าชั้นล3าง จํานวนอาหารบนโตAะท่ีแตกต3าง
กัน  Aตักอาหารเข
าปากอีก และมองไปยังทางลงไปชั้นล3าง เขาเห็นระหว3างทางข้ึนบันไดมีปIายเขียน
ว3า For VIP Only เขากลืนข
าวท่ีกําลังเค้ียวเข
าไปในคอและวางช
อนลง  Aเดินกลับลงไปหาแฟนของ
เขาท่ีนั่งรออยู3ท่ีชั้นล3าง เม่ือลงมาถึงชั้นล3าง เธอยังนั่งรอเขานิ่งๆ เธอไม3ได
สั่งอาหารมาแม
แต3จานเดียว 
เขานั่งลงตรงข
ามเธอและหันไปสั่งอาหาร เม่ืออาหารมาเสิร%ฟ ระหว3างท่ี A กําลังหยิบช
อนข้ึนมาเพ่ือ
จะตักอาหาร ก็ถูกบริกรจากชั้น 2 ขัดจังหวะให
เขาต่ืนจากภวังค% บริกรเดินจากไป แล
วก็มีลูกค
าคน
หนึ่งลุกออกมาจากโตAะซ่ึงก็คือเจ
านายของเขานั่นเอง เขาก็ยื่นกระดาษให
 A แผ3นหนึ่ง และยิ้มให
ก3อน
เดินจากไป A ประหลาดใจ เขาวางช
อนลงและยื่นมือไปรับกระดาษแผ3นนั้นเขียนว3า “ผมรู
ทุกอย3าง
แล
ว คุณทําดีมาก แล
วเจอกันท่ีชั้น 3” 

4. โครงเรื่องขยาย (Treatment) 

ฉากท่ี 1 ภายใน / ห
องของ A / เช
าตรู3 

A ต่ืนนอนด
วยเสียงนาฬิกาปลุก เขาลุกข้ึนมาจากท่ีนอน และอาบน้ําแต3งตัว เม่ือเขา
แต3งตัวเสร็จ เขาถือกระเปXาเอกสาร หยิบแฟIมอันใหญ3ท่ีมีกระดาษเยอะแยะมาเหน็บไว
ใต
รักแร
 แล
ว
คว
ากุญแจห
องท่ีอยู3ใกล
ๆประตู และเปHดประตูออกไปจากห
อง  

ฉากท่ี 2 ภายใน / ท่ีทํางาน / กลางวัน 

A เดินออกมาและเดินไปยังโตAะทํางานของเขา และเริ่มทํางาน 
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(montage)  
นั่งเขียนเอกสาร  
กินกาแฟ 
พิมพ%เอกสาร  
นั่งเหม3อลอย  

นาฬิกาบอกเวลาว3าใกล
จะเลิกงานแล
ว A นั่งมองนาฬิกาด
วยใจจดจ3อ เม่ือถึงเวลา
เลิกงาน เขารีบเก็บของยัดใส3กระเปXา และหยิบโทรศัพท%ข้ึนมาโทรทันที 

ฉากท่ี 3 ภายใน / ร
านอาหารชั้น 1 / เย็น 

A นั่งกินอาหารอยู3ในร
านอาหาร เขาสังเกตเห็นผู
ชายท่ีนั่งข
างๆเขาหยุดใช
ช
อนท่ียาว 
1 เมตร กินอาหาร แล
วก็หันมาใช
มือในการหยิบอาหารใส3เข
าไปในปากแทน A แปลกใจกับการกระทํา
ของชายคนนั้น และแล
วพนักงานในร
านก็เข
ามาลากตัวผู
ชายคนนั้นออกไป ครู3ต3อมาแฟนของ A ก็เข
า
มาในร
านมานั่งลงท่ีเก
าอ้ีข
างเขา พนักงานเสิร%ฟเดินมาท่ีโตAะเขา เขาวางเหยือกน้ําลงบนโตAะ ยื่นจาน
อาหารและช
อนส
อมยาว 1 เมตรให
กับแฟนของ A และเดินจากไปอย3างรวดเร็ว ท้ังสองก็นั่งกินข
าวกัน
ไปซักพัก แฟนของเขาก็บ3นว3าอยากลองไปกินข
าวท่ีชั้น 2 ของร
านดู A รับปากว3าจะหาโอกาสพาเธอ
ข้ึนไปกิน  

ฉากท่ี 4 ภายใน / ท่ีทํางาน / กลางวัน 

A ยืนอยู3หน
าห
องทํางานของเจ
านายกับเพ่ือนร3วมงานของเขาคนนึง และเคาะประตู 
เจ
านายของเขาเดินมาเปHดประตูและให
ท้ังสองคนเข
าไปนั่ง เจ
านายของเขาพูดถึงโปรเจคท่ีเข
ามาใหม3 
และมองหมายให
 A และเพ่ือนร3วมงาน ไปทําโดยบอกว3าถ
าใครทําให
โปรเจคนี้ผ3าน จะเลื่อนตําแหน3ง
ให
 ท้ังสองคนเดินกลับออกมาจากห
อง A เดินกลับไปนั่งท่ีโตAะ และเริ่มทํางานชิ้นใหม3ทันที  

ฉากท่ี 5 ภายใน / ห
องของ A / กลางคืน 

A ยังคงนั่งจ
องมองไปยังโนAตบุAคของเขาด
วยสายตาเคร3งเครียด เขาอารมณ%เสียกับ
งานแล
วก็พับปHดโนAตบุ
คลง 

ฉากท่ี 6 ภายใน / ท่ีทํางาน / เย็น 

นาฬิกาท่ีทํางานของเขาบอกเวลาเย็น ทุกคนในออฟฟHศกําลังกลับบ
าน A เดินไปท่ี
โตAะทํางานของเพ่ือนเขา และแอบดูงานโปรเจคท่ีเขาต
องทําแข3งกัน เขากลับมาท่ีโตAะและทํางานต3อ
อย3างสบายอารมณ%  
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ฉากท่ี 7 ภายใน / ห
องของ A / กลางคืน  

A นั่งทํางานไปยิ้มไปกับงานของเขาอย3างมีความสุข  

ฉากท่ี 8 ภายใน / ท่ีทํางาน / กลางวัน 

หัวหน
าของ A เดินมาหาท่ีโตAะพร
อมกับชื่นชมเขาท่ีทํางานออกมาได
ดี และยืนยันกับ
เขาท่ีจะให
งานใหญ3ๆชิ้นต3อไป เพ่ือนร3วมงานของเขามาร3วมแสดงความยินดีกับเขา และพูดถึงงานของ
เขาว3าสร
างสรรค%และแปลกใหม3มากอย3างประชดประชัน A หยิบโทรศัพท%ข้ึนมาโทรหาแฟนของเขา 
และชวนไปกินข
าวเพ่ือฉลองท่ีเขาได
เลื่อนตําแหน3ง 

ฉากท่ี 9 ภายใน / ร
านอาหารชั้น 2 / กลางคืน 

A เดินจูงมือแฟนของเขาข้ึนไปนั่งท่ีโตAะอาหารในชั้น 2 อย3างภาคภูมิใจ เขายิ้มอยู3
ตลอดเวลาว3า ร
านอาหารในชั้น 2 ต
องแตกต3างจากสิ่งท่ี A เคยพบในชั้นล3าง ร
านในชั้น 2 มีแต3คนมี
เงินมากินกัน เขามองไปรอบๆเห็นคนในชั้น 2 นั้นจะมาทานอาหารเพียงคนเดียว ทุกคนต3างก็ใช
ช
อนท่ี
สั้น แต3ทุกคนกินอาหารด
วยมือเพียงมือเดียว A ยืนคอยบริกรมาดูแลอยู3นิ่งๆซักสัก  และก็มีบริกรชาย
คนหนึ่งเดินมาพาเขาไปหาโตAะเพ่ือนั่ง  A กวาดสายตาไปรอบๆร
านในชั้น 2 หลายครั้ง แฟนของเขาก็
ถามขัดจังหวะถึงเหตุผลท่ีได
เลื่อนข้ัน A จึงเล3าเหตุการณ%ท้ังหมดให
แฟนของเขาฟGง และยังภูมิใจในสิ่ง
ท่ีทําเหมือนว3าเป1นสิ่งท่ีเกิดข้ึนกันตามปกติของการทํางาน  แฟนของเขารับฟGงเงียบๆโดยไม3ได
พูดอะไร 
ในระหว3างนั้น บริกรก็ยื่นเมนูอาหารให
 A และแฟนของเขา ท้ังสองเปHดเมนูเพ่ือดูรายการอาหาร A 

เปHดเมนูดูหลายครั้ง ในเมนูนั้นมีจํานวนอาหารให
เลือกมากกว3าชั้นล3างเป1นจํานวนมาก แฟนของเขานั่ง
เงียบๆ เธอไม3ได
สั่งอาหารแม
แต3เมนูเดียว ปล3อยให
 A เป1นคนสั่งอาหารไปท้ังหมด A สั่งอาหารไป
หลายอย3าง เพียงชั่วครู3อาหารก็นํามาเสิร%ฟท่ีโตAะ ท้ังสองเริ่มตักอาหารเข
าปาก แล
วเค้ียวอย3างช
าๆ A 

ยิ้มให
กับแฟน แฟนของเขากินไปเพียงคําเดียวเธอก็วางช
อนลงพูดถึงความอึดอัดใจกับการท่ีเธอได
มา
กินข
างบนจากการท่ี A นั้นโกงเพ่ือนเพ่ือจะได
เลื่อนข้ันข้ึนมา เธอไม3ชอบสังคมแบบนี้ เธอต
องการลง
ไปกินท่ีชั้นล3าง  A สบตาเธอ เธอลุกออกจากโตAะ และเดินลงไปข
างล3าง A นั่งนิ่ง มองตามหลังเธอ
ขณะท่ีเธอเดินลงหายไปชั้นล3าง และเขาก็หันมามองช
อนท่ีเธอวางไว
 ทําให
เขานึกถึงแฟนของเขา ช
อน
ของลูกค
าชั้นล3าง จํานวนอาหารบนโตAะท่ีแตกต3างกัน  A ตักอาหารเข
าปากอีกคํา เขาเค้ียวมันอย3างฝdด
คอ และมองไปยังทางลงไปชั้นล3าง เขาส3ายหัวเล็กน
อยและกลืนข
าวท่ีกําลังเค้ียวเข
าไปในคอ วางช
อน
ลง  และเดินกลับลงไปหาแฟนของเขาท่ีนั่งรออยู3ท่ีชั้นล3าง 
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ฉากท่ี 10 ภายใน / ร
านอาหารชั้น 1 / กลางคืน 

A เดินลงมาถึงชั้นล3างและเข
าไปหาแฟนของเขา เธอยังนั่งรอเขานิ่งๆ เธอไม3กิน
อาหารมาแม
แต3คําเดียว เขานั่งลงตรงข
ามเธอและเด็กเสิร%ฟก็นําอาหารมาวางข
างหน
าของเขา ระหว3าง
ท่ี A กําลังหยิบช
อนข้ึนมาเพ่ือจะตักอาหารไปปIอนแฟนของเขาท่ีนั่งอยู3ตรงกันข
าม มีเสียงบริกรมา
ขัดจังหวะ  

ฉากท่ี 11 ภายใน / ร
านอาหารชั้น 2 / กลางคืน 

A ต่ืนจากภวังค% บริกรเดินจากไป แล
วก็มีลูกค
าคนหนึ่งลุกออกมาจากโตAะซ่ึงก็คือ
เจ
านายของเขานั่นเอง เขาก็ยื่นกระดาษให
 A แผ3นหนึ่ง และยิ้มให
ก3อนเดินจากไป A ประหลาดใจ เขา
วางช
อนลงและยื่นมือไปรับกระดาษแผ3นนั้นเขียนว3า “ผมรู
ทุกอย3างแล
ว คุณทําดีมาก แล
วเจอกันท่ีชั้น 
3” 

5. บทภาพยนตร� (Screenplay) 
 
ฉากท่ี 1 ภายใน / ห
องของ A / เช
าตรู3 

ในห
องนอนท่ีมืดสนิท มีเสียงนาฬิกาปลุกดังข้ึนเป1นจังหวะสมํ่าเสมอ A หันหน
าไป
ทางท่ีมาของเสียง เขาพยายามยื่นมือไปคว
านาฬิกาและกดปHดเสียง แต3กลับปGดมันตกลงพ้ืน 

เขามองตัวเองท่ีหน
ากระจก และก
มหน
าลงไปล
างหน
า A เงยหน
ากลับข้ึนมามอง
ตัวเองท่ีหน
ากระจกและขยับไทด%ให
เข
าท่ี 

A หยิบกระเปXาเอกสารท่ีวางอยู3บนพ้ืน และเหน็บแฟIมอันใหญ3ท่ีมีกระดาษจํานวน
มากไว
ท่ีข
างลําตัว และคว
ากุญแจห
องท่ีอยู3ใกล
ๆประตู และเปHดประตูออกไป   

       
 --ตัดไป— 

ฉากท่ี 2 ภายใน / ท่ีทํางาน / กลางวัน 

A เดินเข
าไปท่ีโตAะของเขา วางแฟIมลงบนโตAะ และวางกระเปXาพิงไว
กับโตAะทํางาน 
เขาดึงเก
าอ้ีมานั่งและเปHดแฟIมทํางานต3อ 

(montage) 
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A นั่งเขียนข
อความลงในแฟIมเอกสาร เขาเปHดแฟIมพลิกไปพลิกมา และกลับมาเขียน
ลงในหน
าท่ีเขาเปHดไว
ตอนแรก และปHดแฟIม 

A ขยับช
อนในแก
วกาแฟ คนไปมา และยกแก
วกาแฟข้ึนมาด่ืม แล
วก็วางแก
วลง นิ้ว
ของ A ขยับไปมาบนแท3นพิมพ%อย3างรวดเร็ว และแวะพักมาเลื่อนเม
าส%ท่ี track pad ช
าๆ 2 – 3 ครั้ง 
และกลับไปพิมพ%อีกครั้ง 

นาฬิกาบอกเวลาเลิกงาน A หยิบกระเปXาเอกสารของเขามาวางไว
ท่ีหน
าตัก และหยิบ
กองเอกสารท่ีกองอยู3บนโตAะมายัดลงไปในกระเปXาของเขา ปHดกระเปkาและหยิบโทรศัพท%ข้ึนมาโทร
อย3างรวดเร็ว  

       
 --ตัดไป— 

 

ฉากท่ี 3 ภายใน / ร
านอาหารชั้น 1 / เย็น 

A นั่งกินอาหารอยู3ในร
านอาหาร เขาสังเกตเห็นผู
ชายท่ีนั่งข
างๆเขาหยุดใช
ช
อนท่ียาว 
1 เมตร กินอาหาร แล
วก็หันมาใช
มือในการหยิบอาหารใส3เข
าไปในปากแทน A แปลกใจกับการกระทํา
ของชายคนนั้น และแล
วพนักงานในร
านก็เข
ามาลากตัวผู
ชายคนนั้นออกไป 

ชายแปลกหน
า 
(ตะโกน) 

“เห
ย ไม3ได
ใช
มือกิน ไม3ได
ทําอะไร เห
ยๆๆ” 
 

และเขาก็โดนลากตัวออกไปครู3ต3อมาแฟนของ A ก็เข
ามาในร
านมานั่งลงท่ีเก
าอ้ีข
าง
เขา พนักงานเสิร%ฟเดินมาท่ีโตAะเขา เขาวางเหยือกน้ําลงบนโตAะ ยื่นจานอาหารและช
อนส
อมยาว 1 

เมตรให
กับแฟนของ A และเดินจากไปอย3างรวดเร็ว ท้ังสองก็นั่งกินข
าวกันไปซักพัก แฟนของเขาก็บ3น 

แฟนของ A 

อยากรู
นะ ว3าชั้นสองมันต3างกับชั้นนี้ยังไง 
A 

(มองตา) 
ซักวันนึง เราจะพาเธอข้ึนไปกินให
ได
นะ 
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 --ตัดไป— 

ฉากท่ี 4 ภายใน / ท่ีทํางาน / กลางวัน 

A ยื่นมือไปเคาะประตูห
องเจ
านายของเขา ยังไม3มีเสียงตอบกลับมา เขาหันมามอง
เพ่ือนท่ียืนรออยู3ข
างๆ แล
วประตูก็ถูกเปHดออก เจ
านายของเขาโบกมือเป1นท3าทางว3าให
เข
ามาในห
อง 
และชี้ๆไปท่ีประตู ให
ท้ังสองปHดด
วย เจ
านายของเขาเริ่มพูดข้ึนถึงงานท่ีเข
ามาใหม3 

เจ
านาย 

ตอนนี้มีงานใหม3เข
ามา คุณสองคนเอาไปทํานะใครทํามาถูกใจผม ผมอาจจะข้ึนเงินเดือนให
 
A และเพ่ือนของเขามองหน
ากันแบบงงๆ เจ
านายของเขายื่นแฟIมมาให
ท้ังสองคนละแฟIม  

เจ
านาย 

เอาไปอ3าน ถ
าเสร็จแล
วจะเอามาเสนอผมได
ทันทีเลยนะ 

 

A และเพ่ือนร3วมงานของเขาโค
งหัวให
เจ
านาย และก็ออกมาจากห
องกลับไปท่ีโตAะ 

ฉากท่ี 5 ภายใน / ห
องของ A / กลางคืน 

A ยังคงนั่งจ
องมองไปยังโนAตบุAคของเขาด
วยสายตาเคร3งเครียด เขาอารมณ%เสียกับ
งานแล
วก็พับปHดโนAตบุ
คลง 

ฉากท่ี 6 ภายใน / ท่ีทํางาน / เย็น 

นาฬิกาท่ีทํางานของเขาบอกเวลาเย็น ทุกคนในออฟฟHศกําลังกลับบ
าน A เดินไปท่ี
โตAะทํางานของเพ่ือนเขา และแอบดูงานโปรเจคท่ีเขาต
องทําแข3งกัน เขากลับมาท่ีโตAะและทํางานต3อ
อย3างสบายอารมณ%  

ฉากท่ี 7 ภายใน / ห
องของ A / กลางคืน  

A นั่งทํางานไปยิ้มไปกับงานของเขาอย3างมีความสุข  

ฉากท่ี 8 ภายใน / ท่ีทํางาน / กลางวัน 

หัวหน
าของ A เดินมาหาท่ีโตAะและพูดข้ึน 
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หัวหน
าของ A 
งานของคุณดีมากเลย ถ
ามีงานต3อไปเข
ามาผมจะให
คุณรับผิดชอบเลยนะ 

 

เพ่ือนร3วมงานของเขามาร3วมแสดงความยินดีกับเขา และพูดถึงงานของเขาว3า
สร
างสรรค%และแปลกใหม3มากอย3างประชดประชัน  
 

C 
งานคุ
นๆนะ 

A 
คนเราจะมีความคิดคล
ายๆกันไม3ได
หรอวะ 

C 
เออ ดีใจด
วย 

A แยกตัวออกมาหยิบโทรศัพท%ข้ึนมาโทรหาแฟนของเขา 

A 
เธอ วันนี้ไปกินข
าวชั้นสองกัน 

       
 --ตัดไป— 

ฉากท่ี 9 ภายใน / ร
านอาหารชั้น 2 / กลางคืน 

A เดินจูงมือแฟนของเขาข้ึนไปนั่งท่ีโตAะอาหารในชั้น 2 อย3างภาคภูมิใจ เขายิ้มอยู3
ตลอดเวลาว3า ร
านอาหารในชั้น 2 ต
องแตกต3างจากสิ่งท่ี A เคยพบในชั้นล3าง ร
านในชั้น 2 มีแต3คนมี
เงินมากินกัน เขามองไปรอบๆเห็นคนในชั้น 2 นั้นจะมาทานอาหารเพียงคนเดียว ทุกคนต3างก็ใช
ช
อนท่ี
สั้น แต3ทุกคนกินอาหารด
วยมือเพียงมือเดียว A ยืนคอยบริกรมาดูแลอยู3นิ่งๆซักสัก และก็มีบริกรชาย
คนหนึ่งเดินมา 

 
บริกร 

มีโตAะรึยังครับ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36 

 

A ส3ายหน
า 

บริกร 
เชิญทางนี้เลยครับ 

บริกรพาเขาไปหาโตAะเพ่ือนั่ง  A กวาดสายตาไปรอบๆร
านในชั้น 2 หลายครั้ง แฟน
ของเขาก็ถามขัดจังหวะถึงเหตุผลท่ีได
เลื่อนข้ัน A  

 
 

แฟนของ A 

ทําไมวันนี้ถึงได
มากินชั้นสองได
ล3ะ 

A 

เราได
เลื่อนข้ัน ต3อไปเราก็จะกินชั้นสองกันทุกวันแล
วนะ 
แฟนของ A 

ทําไมถึงได
เลื่อนข้ันล3ะ เล3าให
ฟGงหน3อย 

A 

ก็อาทิตย%ท่ีแล
ว เจ
านายให
โปรเจคใหญ3มาทําแล
วเราต
องทําแข3งกับเพ่ือนท่ีออฟฟHศคนนึง 
 

แฟนของเขาพยักหน
าให
 A เล3าต3อ 

A 
ตอนแรกเราก็คิดงานไม3ออก คิดอยู3หลายวัน เราอยากรู
ว3าไอ
 C (เพ่ือนท่ีทํางาน)มันทําถึงไหนแล
ว เลย

แอบไปดู เราเลยเอามาคิดต3อพอเอาไปเสนอแล
วเจ
านายก็ชอบ เค
าเลยเลื่อนข้ันให
เรา 

 

แฟนของเขารับฟGงเงียบๆโดยไม3ได
พูดอะไร ในระหว3างนั้น บริกรก็ยื่นเมนูอาหารให
 A 
และแฟนของเขา ท้ังสองเปHดเมนูเพ่ือดูรายการอาหาร A เปHดเมนูดูหลายครั้ง ในเมนูนั้นมีจํานวน
อาหารให
เลือกมากกว3าชั้นล3างเป1นจํานวนมาก แฟนของเขานั่งเงียบๆ เธอไม3ได
สั่งอาหารแม
แต3เมนู
เดียว ปล3อยให
 A เป1นคนสั่งอาหารไปท้ังหมด 

 
A 

ข
าวผัดกระเพรา 2 ท่ีให
ผมกับเธอ 
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เพียงชั่วครู3อาหารก็นํามาเสิร%ฟท่ีโตAะ ท้ังสองเริ่มตักอาหารเข
าปาก แล
วเค้ียวอย3าง
ช
าๆ A ยิ้มให
กับแฟน แฟนของเขากินไปเพียงคําเดียวเธอก็วางช
อนลงและพูดข้ึน 

แฟนของ A 

เราว3าเราไม3อยากกินข
างบนนี้แล
วอะ เราลงไปกินข
างล3างนะ 

A สบตาเธอ เธอลุกออกจากโตAะ และเดินลงไปข
างล3าง A นั่งนิ่ง มองตามหลังเธอ
ขณะท่ีเธอเดินลงหายไปชั้นล3าง และเขาก็หันมามองช
อนท่ีเธอวางไว
 A ตักอาหารเข
าปากอีกคํา เขา
เค้ียวมันช
าๆ และกินน้ําแก
ฝdดคอ และมองไปยังทางลงไปชั้นล3าง เขาส3ายหัวเล็กน
อยและกลืนข
าวท่ี
กําลังเค้ียวเข
าไปในคอ เขาวางช
อนลง และเดินกลับลงไปหาแฟนของเขาท่ีนั่งรออยู3ท่ีชั้นล3าง 

ฉากท่ี 10 ภายใน / ร
านอาหารชั้น 1 / กลางคืน 

A เดินลงมาถึงชั้นล3างและเข
าไปหาแฟนของเขา เธอยังนั่งรอเขานิ่งๆ เธอไม3กิน
อาหารมาแม
แต3คําเดียว เขานั่งลงตรงข
ามเธอและเด็กเสิร%ฟก็นําอาหารมาวางข
างหน
าของเขา ระหว3าง
ท่ี A กําลังหยิบช
อนข้ึนมาเพ่ือจะตักอาหารไปปIอนแฟนของเขาท่ีนั่งอยู3ตรงกันข
าม มีเสียงบริกรมา
ขัดจังหวะ  

ฉากท่ี 11 ภายใน / ร
านอาหารชั้น 2 / กลางคืน 

A ต่ืนจากภวังค% บริกรเดินจากไป แล
วก็มีลูกค
าคนหนึ่งลุกออกมาจากโตAะซ่ึงก็คือ
เจ
านายของเขานั่นเอง เขาก็ยื่นกระดาษให
 A แผ3นหนึ่ง และยิ้มให
ก3อนเดินจากไป A ประหลาดใจ เขา
วางช
อนลงและยื่นมือไปรับกระดาษแผ3นนั้นเขียนว3า “ผมรู
ทุกอย3างแล
ว คุณทําดีมาก แล
วเจอกันท่ีชั้น 
3” 

 

       
 --จบ— 
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ข้ันตอนก%อนการผลิตภาพยนตร� (Pre-Production) 

1. การเลือกนักแสดง (Casting) 

    1.1 A 
         นายปณชัย อารีเพ่ิมพร (นัท) อายุ 19 ปm 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-1 นักแสดงบท A 

A เป1นชายหนุ3มท่ีเพ่ิงเรียนจบ ผมสั้น ตาต่ี ผอม สูง มีเชื้อสายจีน หน
าตาเบื่อโลก
เป1นคนเงียบๆ ไม3ค3อยเข
าสังคม เบื่อง3าย แต3จะร3าเริงเวลาอยู3กับแฟน ชอบงานออกแบบ แต3เพราะ
นิสัยเบื่อง3ายทําให
ไม3ก
าวหน
าในหน
าท่ีการงานเท3าท่ีควร ชอบความหรูหรา และความสะดวกสบาย 
อยากรวยแต3ข้ีเกียจ กลัวเจ
านาย 

เหตุผลในการเลือก : นัทมีความสามารถในการแสดงท่ีน3าสนใจ ทําให
การแสดง
ของเขามีความเป1นธรรมชาติ และบุคลิกของนัทท่ีแสดงออกเวลาต่ืนเต
นจะเกร็งและลนลาน เม่ือแสดง
ผ3านหน
ากล
องทําให
ได
ความรู
สึกท่ี A นั้นถูกกดดันไปด
วยบรรยากาศ และเลียนแบบบุคลิกของ A ใน
หลายๆอารมณ%  

  1.2 แฟนของ A 

นางสาวชาลินี ประเสริฐทรัพย% (บิว) อายุ 19 ปm 
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ภาพท่ี 4-2 นักแสดงบท แฟนของ A 

 

 แฟนของ A จบการศึกษาปmเดียวกับ A ตัวเล็ก ผอมบาง ตากลมโต ยิ้มเก3ง เป1น
คนไม3ค3อยแต3งตัว เป1นหญิงสาวท่ีร3าเริง เธอเปรียบเสมือนผ
าขาวของเรื่อง เป1นคนจิตใจดี เธอมี
ความสุขทุกครั้งท่ีอยู3กับ A และหาโอกาสไปใช
เวลาด
วยกันเสมอๆ เป1นคนมีเหตุผล เชื่อในความ
ถูกต
อง ให
เกียรติผู
อ่ืน มีมารยาท เข
าสังคมเก3ง 
  เหตุผลในการเลือก : บิวเป1นนักแสดงท่ีมีความสามารถ มีความเข
าใจในพ้ืนฐาน
ของตัวละครเป1นอย3างดี ท้ังบุคลิกลักษณะท่ัวไป ละความรู
สึกนึกคิดของตัวละคร และถ3ายทอดความ
บริสุทธิ์ไร
เดียงสาของเธอออกมาได
ดี 
   

 1.3 C  
         นายรามิล แจ
งเกษม (บอม) อายุ 21 ปm  

 

  

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-3 นักแสดงบท C 
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 C เป1นรุ3นพ่ีของ A ท่ีท่ีทํางาน ผิวเหลือง ผมสั้น คล3องแคล3วว3องไว เป1นคนท่ีดู
ภายนอกแล
วจิตใจดี อยู3กับใครก็ได
 ไม3เรื่องมาก เขามักจะใช
ผลงานเป1นท่ีแสดงความคิดเห็นและ
ตัวตนของตนเองออกมาทุกครั้งท่ีได
รับมอบหมายให
ทํางานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ขยันทํางาน มุ3งม่ัน 
ทะเยอทะยาน มีพรสวรรค%ในงานของเขา รักงานศิลปะ 
 เหตุผลในการเลือก : ในชีวิตจริงของบอมก็ทํางานท่ีเก่ียวกับการออกแบบ ท้ัง
ลักษณะการแต3งตัว และฉากท่ี C ต
องมาเหน็บแนม A เรื่องงาน บอมถ3ายทอดท3าทางและอารมณ%ของ 
C ได
ตรงมากท่ีสุด 
 

1.4 เจFานาย 
นายภาธร เพ็ชรพิรุณ (บูม) อายุ 23 ปm 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-4 นักแสดงบท เจ
านาย 
 

เจ
านายเป1นคนยิ้มเก3ง ชอบแต3งตัวคล
ายกับลูกน
องของเขา เพราะพยายามเข
าไป
มีส3วนร3วมกับลูกน
อง แต3เจ
านายนั้นเป1นคนแสดงอารมณ%ไม3ค3อยเก3งทําให
 ลูกน
องท่ีออฟฟHศหลีกเลี่ยง
เจ
านาย ข้ีเกียจ เห็นแก3ตัว และหวังจะใช
ประโยชน%จากผู
อ่ืนเพียงอย3างเดียวโดยท่ีตนเองไม3ต
องทํา
อะไร ภายนอกจะวางมาดเป1นคนท่ีชอบคนขยัน รักลูกน
อง แต3จริงๆก็เพ่ือหวังประโยชน%เท3านั้น 

เหตุผลในการเลือก : ด
วยลักษณะภายนอกของบูมท่ีดูจะเป1นคนท่ีมีอายุประมาณ
ยี่สิบปลายๆถึงสามสิบต
นๆ ทางด
านการแต3งตัว บุคลิกดูเป1นคนสบายๆ ท่ียิ้มๆแต3เขาสามารถเก็บ
ความรู
สึกอีกด
านของตัวละครซ3อนเอาไว
ได
 และตอนทดสอบบท บูมแสดงมุมมองต3อตัวละครได

น3าสนใจ และแสดงออกมาได
มีมิติมาก 
 

2. สถานท่ีถ%ายทํา (Location) 
จากบทภาพยนตร% เรื่องราวท่ีเกิดข้ึนในภาพยนตร%สั้นเรื่อง Next Floor นั้นดําเนิน

เรื่องภายใต
สถานท่ีท่ีมีลักษณะเรียบๆ โดยสถานท่ีต3างๆในเรื่องจะมีลักษณะใกล
เคียงกับความจริง แต3
มีความเป1นนามธรรมปะปนอยู3 เช3น ห
องนอน และท่ีทํางานของตัวละคร แต3จะมีสถานท่ีอีกลักษณะท่ี
แสดงถึงสภาวะการเข
าสู3พ้ืนท่ีเชิงสัญลักษณ%ของเรื่อง คือ ร
านอาหารท้ังชั้น 1 และชั้น 2 เพ่ิมข้ึนมา
สถานท่ีต3างๆท่ีผู
จัดทําได
เลือกใช
ในการถ3ายทํานั้นยังสามารถช3วยบอกเล3ารายละเอียดอ่ืนๆท่ีไม3ได
มี
การพูดถึงในภาพยนตร%ซึ่งจะถูกกล3าวถึงในรายละเอียดต3อไปของแต3ละสถานท่ี 

   ส
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2.1 หFองของ A 
เป1นห
องท่ี A อาศัยอยู3 ห
องๆนี้เปรียบเสมือนพ้ืนท่ีภายในจิตใจของ A ท่ีแสงสว3าง

ภายในห
องจะเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ% มีความเรียบง3ายเพ่ือท่ีสามารถแสดงภาวะจิตใจของตัว
ละครได
อย3างชัดเจน 

A จะนั่งทํางานในห
องๆนี้มากพอๆกับทํางานท่ีออฟฟHศ แต3หลังจากท่ี A ลอก
ไอเดียงานมาจาก C แล
วเขาก็ใช
ห
องนี้เป1นท่ีทํางาน และส3งผลให
เขาได
เลื่อนตําแหน3งในท่ีสุด 

สถานท่ีถ3ายทําคือคอนโดมีเนียม ชื่อ รัชอาภา ทาวเวอร% ย3านรัชดา ภายในห
องมี
ความเรียบง3าย และมีลักษณะท่ีดูเป1นห
องนอนธรรมดา และมีสีขาว-ฟIา ทําให
รู
สึกถึงความเรื่อยเปdsอย 
ความเรียบง3าย โดยภาพรวมการตกแต3งห
องก็ค3อนข
างเรียบ ไม3มีอะไรสะดุดตาเป1นพิเศษ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-5 ภาพห
องของ A 

  

2.2 ออฟฟHศที ่A ทาํงาน   
เป1นสถานท่ีค3อนข
างโล3ง และเรียบง3าย ดูเสมือนว3าไร
การตกแต3ง แต3ถูกออกแบบ

ให
รู
สึกถึงความเป1นโรงงานในสถานท่ีแห3งนี้ ผนังเป1นผนังปูนหยาบแล
วทาสีลงไป และประกอบกับ
เฟอร%นิเจอร%เก3าๆ และโคมไฟ 

สถานท่ีนี้คือดินแดนแห3งโอกาสของตัวละครทุกตัวในเรื่อง ในแง3มุมของเจ
านาย 
ออฟฟHศคือสถานท่ีเอาเปรียบลูกน
องและใช
ชีวิตอย3างสบายใจ แต3สําหรับพนักงานท่ัวๆไปในออฟฟHศ
แห3งนี้ คือบันไดข้ันต3อไปท่ีจะพาตัวละครหลุดพ
นจากการถูกเอาเปรียบ และ A ได
ลอกงานของ C จาก
ท่ีออฟฟHศนี้ 

เลือกใช
สถานท่ีของบริษัท สตริปเปอร% ฟHล%ม ให
เป1นสถานท่ีทํางานของ A เพราะ
พ้ืนท่ีโดยภาพรวมมีลักษณะการตกแต3งแบบ loft คือ การตกแต3งท่ีใช
วัสดุของโครงสร
างท้ังผนังและ
การวางสายไฟเป1นผนังจริงไปเลย ทําให
ได
บรรยากาศของความเป1นโรงงาน และยังมีเฟอร%นิเจอร%ท่ี
เป1นลักษณะเดียวกันหมด แต3มีโคมไฟของแต3ละโตAะท่ีมีคาแรคเตอร%ต3างกัน ทําให
สามารถแสดงถึง
พ้ืนท่ีท่ีทุกคนใช
ร3วมกันในพ้ืนท่ีเล็กๆด
วยกัน แต3ยังสามารถแสดงถึงคาแรคเตอร%ของแต3ละคนผ3านโคม
ไฟ  
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ภาพท่ี 4-6 ภาพห
องทํางานของบริษัท 

 

2.3 ร
านอาหารชัน้ 1 และชัน้ 2  
ร
านอาหารท้ังสองชั้นมีลักษณะโดยท่ัวไปท่ีเหมือนกัน คือ โล3ง กว
าง และมืด มี

เพียงบริเวณโตAะท่ีนั่งเท3านั้นท่ีสามารถมองเห็นได
 ความแตกต3างของท้ังสองชั้น คือ อุปกรณ%ประกอบ
ฉากสถานท่ีแห3งนี้เปรียบเสมือนสวรรค%ของคนชั้นบน และนรกสําหรับคนชั้นล3าง คนชั้นล3างกินอยู3
อย3างลําบากในอาหารทุกม้ือทุกคํา แต3คนชั้นบนกลับกินข
าวอย3างสบายใจ และมีอาหารบริการ
มากมายหลากหลายกว3าชั้นล3าง ร
านอาหารเป1นทางสามแพร3งในเรื่อง เป1นสถานท่ีท่ีบีบบังคับให
ตัว
ละครต
องเลือกตัวตนให
กับตัวเอง  

เลือกใช
การจัดสถานท่ีถ3ายทําในสตูดิโอท้ังหมดเป1นร
านอาหารเนื่องจากพ้ืนท่ีของ
สตูดิโอมีความโล3งและกว
าง เพ่ือสื่อความหมายของพ้ืนท่ีอิสระ มีพ้ืนท่ีท่ีสามารถจัดสรรเพ่ือสร
าง
ความสําคัญให
กับตัวละครท้ังแนวลึกและแนวราบ โดยสามารถประยุกต%ใช
ระยะห3างของตัวละครแต3
ละตัวได
อย3างเต็มท่ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-7 ภาพสตูดิโอท่ีถูกจัดให
เป1นพ้ืนท่ีร
านอาหาร 
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3. อปุกรณ%ประกอบฉาก (Props) 
 

3.1 ช
อนส
อมยาวของร
านอาหารชั้น 1 เป1นอุปกรณ%ประกอบฉากท่ีสําคัญอย3างมาก 
เพราะเป1นสัญลักษณ%ท่ีแสดงให
เห็นการแบ3งแยกชนชั้นภายในเรื่อง และเป1นอุปกรณ%ท่ี A นั้นใช
ทําลาย
กฎในโลกของภาพยนตร%เรื่องนี้จะตักข
าวมาปIอน A โดยเลือกวัสดุท่ีเป1นไม
เพราะว3า มีความไม3คงทน 
เพ่ือส3งเสริมความรู
สึกต3อกฎในเนื้อเรื่อง (ระบบทุนนิยม) ว3าจริงๆแล
วไม3ว3าจะเป1นใครก็สามารถทําลาย
ระบบนี้ลงได
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-8 ช
อนส
อมยาวของร
านอาหารชั้น 1 

 
3.2 สมุดงานของ C เป1นอุปกรณ%ประกอบฉากท่ีมีลักษณะท่ัวไปมากท่ีสุด แต3สิ่งท่ีโดด

เด3นและมีความสําคัญของสมุดเล3มนี้คือกระดาษในสมุดท่ี A ได
เปHดไปเจอและลอกข
อมูลของ C โดย
รูปท่ี C วาดท้ิงไว
นั้นเป1นนกเพลิแกน ซ่ึงมีความหมายถึงการแพร3นิสัยท่ีไม3ดีจากเจ
านายไปสู3 A โดยท่ี 
A ก็ยอมรับสิ่งนั้นด
วยการขโมยไอเดียนี้ไปจาก C และก็สร
างแรงจูงใจให
 C ไปทําพฤติกรรมนี้กับผู
อ่ืน
ต3อๆไป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-9 สมุดของ C ท่ีมีรูปวาดท่ี A ขโมยความคิดไป 
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3.3 มีดของเจ
านาย มีลักษณะภายนอกเป1นกริช แสดงถึงบุคลิกของเจ
านายท่ีเป1นคน
คดโกงเอาเปรียบผู
อ่ืน เป1นสัญลักษณ%เล็กๆภายในเรื่องท่ีต
องการจะสอดแทรกถึงผู
คนในระบบทุนนิยม 
และการข้ึนไปสู3ชนชั้นต3อไปในสังคม โดยทุกคนในสังคมจะมีมีดประจําตัวไว
เพ่ือเข3นฆ3า หรือทําลาย
ผู
อ่ืนก3อนท่ีจะขยับไปสู3ชนชั้นท่ีสูงข้ึนไปในสังคม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-10 มีดของเจ
านาย 

 

3.4 ถ
วยแก
วใส เป1นส3วนสําคัญของเรื่องท่ีแสดงออกถึงภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงของตัว
ละครในขณะท่ีเข
ามาอยู3ในร
านอาหารชั้น 2 จะถูกวางอยู3ต3อหน
าตัวละครทุกตัว โดยเม่ือช3วงแรกของ
ฉากท่ี 8 นั้น ถ
วยแก
วของ A ยังเป1นน้ําท่ีใสสะอาด แต3เม่ือเวลาผ3านไปจนถึงฉากท่ี 10 แก
วน้ําใสของ 
A นั้นก็เต็มไปด
วยสีดํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-11 ถ
วยน้ําใสท่ีแสดงภาวะจิตใจของตัวละคร 
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4. เครื่องแต3งกายนักแสดง (Wardrobe) 
 

เสื้อผ
าเครื่องแต3งกายถือเป1นสิ่งจําเป1นมากสําหรับใช
ในการบ3งบอกบุคลิกนิสัยของตัว
ละครแต3ละตัวท่ีแตกต3างกันออกไป อีกท้ังยังช3วยควบคุมอารมณ%ละโทนสีของภาพให
ดูไปกันได
อีกด
วย
โดยผู
จัดทําได
แบ3งเครื่องแต3งกายของตัวละครออกเป1น 2 กลุ3มชุด คือ ชุดสําหรับชนชั้นกลาง และชุด
สําหรับชนชั้นสูงดังท่ีจะปรากฏในรายละเอียดต3อไป 

4.1 เครื่องแต3งกายของคนในร
านอาหารชั้นล3าง บ3งบอกถึงสถานะของการเป1นคน
ท่ัวไปในสังคม โดยเน
นท่ีลักษณะของเสื้อและสีเสื้อท่ีดูธรรมดา แต3เพ่ิมความเด3นของตัวละครในภาพ 
จึงให
 A และแฟนของ A ใส3สีขาวสําหรับฉากท่ี 3  
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-12 เครื่องแต3งกายของคนในร
านอาหารชั้น 1 

 

4.2 เครื่องแต3งกายคนในร
านอาหารชั้น 2 บ3งบอกถึงชนชั้นท่ีเปลี่ยนไปของตัวละคร
ด
วยการก
าวไปสู3ชนชั้นท่ีสูงมากข้ึน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-13 เครื่องแต3งกายของคนในร
านอาหารชั้น 2 
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ตาราง Overall 

ตารางที่ 4-1 ตาราง Overall  

ฉาก D/N INT/EXT SET CAST Description Remark CUT 
1 DAY INT ห+องนอน A A A ตื่นนอนในห+องนอนด+วยเสียงนาฬิกาปลุก  3 
1A DAY INT ห+องน้ํา A A ล+างหน+า และขยับไทดC Blocking ตรงหน+า

กระจกให+แตGงตัวแล+ว 
4 

1B DAY INT ห+องนอน A A A หยิบแฟIมเอกสารและกระเปKาของเขา และออกไปจากห+อง  4 
2 DAY INT ที่ทํางาน A A, C, Extras A ทํางานที่โตPะของเขาจนถึงเวลาเลิกงานและกลับออกไป montage cut 

บรรยากาศการ
ทํางานของA 

11 

3 NIGHT INT ร+านอาหารชั้น 
1 

A, แฟน, 
Extras 

A และแฟนได+มากินอาหารตามที่นัดเจอกัน แฟนของเขาเกิด
อยากไปกินร+านอาหารที่ชั้น 2 ขึ้นมา เขาให+สัญญากับเธอวGาจะ

พาขึ้นไป 

 20 

4 DAY INT ที่ทํางาน A A, C, 
เจ+านาย 

A และ C ได+รับงานใหมGให+ไปทําแขGงกัน A กลับไปที่โตPะของเขา  8 

5 NIGHT INT ห+องนอน A A A นั่งทํางานอยูGในห+อง เขานึกงานไมGออกเลย ทําให+เขาเครียด 
และพับโนPตบุPคป̀ด 

 4 

6 DAY INT ที่ทํางาน A A, C, 
เจ+านาย, 
Extras 

ทุกคนในที่ทํางานของเขากลับบ+าน A สงสัยงานของ C มาก เลย
แอบไปดูงานของ C 

 9 
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ตารางที่ 4-1 Overall (ตGอ) 

ฉาก D/N INT/EXT SET CAST Description Remark CUT 
7 NIGHT INT ห+องนอน A A A นั่งทํางานไปยิ้มไปอยGางมีความสุข  4 
8 DAY INT ที่ทํางาน A A, C, เจ+านาย, 

Extras 
A ได+รับเลื่อนขั้น เขาชวนแฟนของเขาไปกินข+าว  7 

9 NIGHT INT ร+านอาหรชั้น 
2 

A, แฟน, 
Extras 

A พาแฟนของเขามากินข+าวที่ชั้นสอง แตGแฟนของเขาไมGชอบ
บรรยากาศที่ชั้นนี้ เธอกลับไปกินที่ชั้นลGางเหมือนเดิม 

 30 

10 NIGHT INT ร+านอาหารชั้น 
1 

A, แฟน, 
Extras 

A ตามแฟนของเขากลับลงมากินที่ชั้นลGาง เขาสั่งอาหารมากิน
กับเธอ แตGถูกบริกรปลุกจากภวังคC 

 5 

11 NIGHT INT ร+านอาหารชั้น 
2 

A, Extras A พบวGาตัวเองยังอยูGที่ชั้นสอง เจ+านายของเขาเดินมายื่นการะ
ดาษแผGนหนึ่งให+เขา A อGานกระดาษแผGนนั้น 

 10 
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ตารางการวางแผนการถ�ายทํา 
คิวที่ 1 สถานที่ถ�ายทํา : ที่ทํางาน A (บริษัท สตริปเปอร� ฟ!ล�ม) 

ตาราง 4-2 แสดงการวางแผนการถ�ายทํา 1  

TIME ฉาก D/N INT/EXT SET CAST DESCRIPTION REMARK CUT 
20.00 -  
21.00 

2 D INT ที่ทํางาน A A, C, Extras A ทํางานที่โตBะของเขาจนถึงเวลาเลิกงาน
และกลับออกไป 

montage cut 
บรรยากาศการทํางานของ

A 

11 

21.30 - 22.30 4 D INT ที่ทํางาน A A, C, เจQานาย A และ C ไดQรับงานใหม�ใหQไปทําแข�งกัน A 
กลับไปที่โตBะของเขา 

 8 

23.00 - 00.00 6 D INT ที่ทํางาน A A, C, เจQานาย, 
Extras 

ทุกคนในที่ทํางานของเขากลับบQาน A 
สงสัยงานของ C มาก เลยแอบไปดูงาน

ของ C 

 9 

00.30 - 01.30 8 D INT ที่ทํางาน A A, C, เจQานาย, 
Extras 

A ไดQรับเลื่อนขั้น เขาชวนแฟนของเขาไป
กินขQาว 

 7 
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คิวที่ 2 สถานที่ถ�ายทํา : หQองนอน A (คอนโดรัชอาภา ทาวเวอร�) 

ตาราง 4-3 แสดงการวางแผนการถ�ายทํา 2 

TIME ฉาก D/N INT/EXT SET CAST DESCRIPTION REMARK CUT 
18.30-19.00 1 D INT หQองนอน A A A ตื่นนอนในหQองนอนดQวยเสียงนาฬิกาปลุก  3 
19.00-20.00 1A D INT หQองนอน A A A ลQางหนQา และขยับไทด� Blocking ตรงหนQา

กระจกใหQแต�งตัวแลQว 
4 

20.30-21.00 1B D INT หQองนอน A A A หยิบแฟcมเอกสารและกระเปdาของเขา 
และออกไปจากหQอง 

 4 

21.30-22.00 5 N INT หQองนอน A A A นั่งทํางานอยู�ในหQอง เขานึกงานไม�ออก
เลย ทําใหQเขาเครียด และพับโนBตบุBคป!ด 

 4 

22.30-23.00 7 N INT หQองนอน A A A นั่งทํางานไปยิ้มไปอย�างมีความสุข  4 
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คิวที่ 3 สถานที่ถ�ายทํา : รQานอาหารชั้น 1 (สตูดิโอ) 

ตาราง 4-4 แสดงการวางแผนการถ�ายทํา 3 

TIME ฉาก D/N INT/EXT SET CAST DESCRIPTION REMARK CUT 
10.00-12.00 3 N INT รQานอาหาร

ชั้น 1 
A, แฟน, Extras A และแฟนไดQมากินอาหารตามที่นัดเจอกัน 

แฟนของเขาเกิดอยากไปกินรQานอาหารที่ชั้น 
2 ขึ้นมา เขาใหQสัญญากับเธอว�าจะพาขึ้นไป 

 20 

13.00-14.00 10 N INT รQานอาหร
ชั้น 1 

A, แฟน, Extras A ตามแฟนของเขากลับลงมากินที่ชั้นล�าง 
เขาสั่งอาหารมากินกับเธอ แต�ถูกบริกรปลุก

จากภวังค� 

 5 

คิวที่ 4 สถานที่ถ�ายทํา : รQานอาหารชั้น 2 (สตูดิโอ) 

ตาราง 4-5 แสดงการวางแผนการถ�ายทํา 4 

TIME ฉาก D/N INT/EXT SET CAST DESCRIPTION REMARK CUT 
10.00-13.00 9 N INT รQานอาหาร

ชั้น 2 
A, แฟน, Extras A พาแฟนของเขามากินขQาวที่ชั้นสอง แต�

แฟนของเขาไม�ชอบบรรยากาศที่ชั้นนี้ เธอ
กลับไปกินที่ชั้นล�างเหมือนเดิม 

 30 

14.00-15.30 11 N INT รQานอาหาร
ชั้น 2 

A, เจQานาย, 
Extras 

A พบว�าตัวเองยังอยู�ที่ชั้นสอง เจQานายของ
เขาเดินมายื่นการะดาษแผ�นหนึ่งใหQเขา A 

อ�านกระดาษแผ�นนั้น 

 10 
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บทที่  5 

การผลิตช้ินงาน 
 

จากการศึกษาข
อมูล ทฤษฎี แนวคิด และนํามาเขียนบทภาพยนตร! เม่ือผ%านกระบวนการ
ก%อนการผลิตภาพยนตร! (Pre-Production) มาแล
ว จะนํามาสู%กระบวนการผลิตภาพยนตร!เรื่อง 
“Next Floor” ซ่ึงมีรายละเอียดของแต%ละฉาก และความหมายดังต%อไปนี้ 
 
ฉากท่ี 1 ภายใน / ห
องของ A / เช
าตรู% 

 

 
ภาพท่ี 5-1 ฉากท่ี 1  
 

A ต่ืนข้ึนจากการปลุกของนาฬิกาปลุกในห
องนอนของเขา เขาพยายามเอาหมอนมากด
ใส%นาฬิกาเพ่ือให
มันส%งเสียงเบาลง แต%ก็ไม%ได
ช%วยอะไร A จึงเริ่มทําการอาบน้ําแต%งตัว และไปทํางาน 
 ฉากเปKดเรื่องฉากนี้จะแสดงให
เห็นถึงความเบื่อท่ีตัวละครมีต%อชีวิตประจําวันของเขา และ
ให
ผู
ชมนั้นรู
จักตัวละครจากด
านท่ีเปMนชีวิตส%วนตัวก%อน มีการใช
เทคนิคทางด
านเสียงท่ีทําให
เสียงของ
นาฬิกาปลุกดังน%ารําคาญเกือบท้ังฉาก เพ่ือให
คนดูนั้นรู
สึกอึดอัด และรําคาญกับชีวิตของ A 
 

 

 

 

 

   ส
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ฉากท่ี 2 ภายใน / ท่ีทํางาน / กลางวัน 

  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-2 ฉากท่ี 2 
 

A เข
ามาในท่ีทํางาน เขารีบเข
ามาท่ีโตQะทํางานเพราะเข
ามาถึงเปMนคนสุดท
าย A ทํางาน
ด
วยความเบื่อหน%ายและอยากให
เวลาเลิกงานมาถึงเร็วๆ และพอถึงเวลาเลิกงาน เขาหยิบโทรศัพท!
ข้ึนมาโทรหาแฟนของเขาเพ่ือชวนไปกินข
าวทันที 
 ฉากนี้แสดงถึงความเบื่อหน%ายของ A ทัศนคติท่ีไม%ดีต%อการทํางานของเขา โดย A นั้นใช

ชีวิตการไปทํางานเพ่ือให
ผ%านพ
นไปในแต%ละวันโดยไม%มีจุดมุ%งหมาย มีการจัดวางองค!ประกอบท่ีมี
ลักษณะแบบ Symmetry โดยอาศัยความต%อเนื่องของภาพในแต%ละคัทท่ีต%อกันแล
วรู
สึกถึงพ้ืนท่ีซ
าย
และขวาท่ีมีลักษณะแบบเดียวกันทําให
มีลักษณะแบบโรงงาน ท่ีทุกพ้ืนท่ีจะมีลักษณะคล
ายคลึงกัน คือ
ลักษณะหนึ่งของการใช
สัญลักษณ!ในลักษณะการทําซํ้าเพ่ือสร
างความหมาย 
 
ฉากท่ี 3 ภายใน / ร
านอาหารชั้น 1 / เย็น 

 

 
ภาพท่ี 5-3 ฉากท่ี 3  
 

A นั่งกินข
าวในร
านอาหาร และผู
ชายท่ีนั่งข
างๆเขาเลิกใช
ช
อนท่ียาวและหันมาใช
มือกิน
อย%างตะกละตะกลาม แต%แล
วก็มีพนักงานในร
านเข
ามาลากตัวออกจากไปโตQะอาหาร ทุกคนในร
าน

   ส
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ตกใจอยู%ครู%หนึ่งแล
วก็หันมากินอาหารกันต%อ เม่ือแฟนของ A มาถึงร
านเธอนั่งกินข
าวและชวนเขาคุย
ถึงร
านอาหารชั้น 2 A ให
สัญญาว%าจะพาเธอข้ึนไปกินถ
ามีโอกาส 

ฉากนี้เล%ากฎในเนื้อเรื่องท่ีพูดถึงการกินอาหารด
วยช
อนส
อมท่ียาวผิดธรรมชาติว%าเปMนสิ่งท่ี
ทุกคนต
องทํา หากละเมิดกฎนี้จะไม%ได
กินข
าวถึงแม
ว%าจะมีเงินจ%ายก็ตาม รวมไปถึงความคาดหวังของ
แฟนของ A ท่ีทําให
 A นั้นเกิดแรงผลักดันท่ีจะทําตามสัญญาด
วยการพาแฟนของเขาข้ึนไปกินชั้น 2 มี
การใช
อุปกรณ!ประกอบฉากท่ีมีความสําคัญต%อการแยกชนชั้นของคนในเรื่อง ซ่ึงก็คือ ช
อนส
อมท่ียาว
ผิดธรรมชาติ และให
เห็นถึงสภาวะของผู
ท่ีอาศัยอยู%ในโลกท่ีมีลักษณะนี้ว%ามีความยากลําบากท้ังชีวิต
การทํางานและการใช
ชีวิตส%วนตัว 
 
 
ฉากท่ี 4 ภายใน / ท่ีทํางาน / กลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-4 ฉากท่ี 4 
 

A และ C เคาะประตูห
องเจ
านายของเขา และเข
าไปในห
อง เม่ือเข
าไปในห
องก็พบ
เจ
านายของเขากําลังเล%นวิดีโอเกมอย%างเพลิดเพลินอยู% เจ
านายเรียกเขาท้ังสองคนมาเพ่ือรับงานชิ้น
สําคัญของบริษัทให
ไปทํา โดยให
เขาท้ังสองคนทําแข%งกัน ถ
าใครท่ีทํามาถูกใจเขาจะเลื่อนข้ันให
 
 ฉากนี้ได
สร
างโอกาสให
กับ A ท่ีจะได
ทําตามสัญญาท่ีให
ไว
กับแฟนของเขา นั่นคือการรวย
ข้ึน มีฐานะท่ีดีข้ึน และสามารถพาเธอข้ึนไปกินท่ีร
านอาหารชั้น 2 ได
 แต%มีอุปสรรคเข
ามาพร
อมๆกัน 
อุปสรรคในฉากนี้คือ C ท่ีเปMนคู%แข%งท่ีมีความสามารถมากกว%าเขา ฉากนี้จะเห็นเจ
านายกําลังนั่งเล%น
วิดีโอเกมอยู% โดยการกระทําของเจ
านายนั้นเสียดสีนิยามของเจ
านายโดยท่ัวไปในสังคมท่ีจะพูดถึงกัน
ว%า “เอาแต%สั่ง แต%ไม%ได
ทําอะไร” และถ%ายภาพด
วยมุมกดท่ีทําให
 A และ C นั้นถูกเหยียบให
อยู%
ข
างล%างในพ้ืนท่ีท่ีเปMนของเจ
านาย แต%เจ
านายก็ถูกถ%ายด
วยมุมกดเช%นกัน เพ่ือแทนความหมายถึงเวลา
การทํางานนั้น เจ
านายถูกการกระทําแบบนี้กดไว
ให
ทําในสิ่งท่ีผิดปกติวิสัยจากการกระทําปกติเม่ือ
ลูกน
องนั้นไม%ได
เข
ามาในห
อง 
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ฉากท่ี 5 ภายใน / ห
องของ A / กลางคืน 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-5 ฉากท่ี 5 
 

A นั่งทํางานอยู%ในห
องนอนของเขาด
วยอารมณ!ขุ%นเคืองท่ีไม%สามารถทํางานได
อย%าง
ราบรื่นเพราะหาไอเดียมาใส%ในงานไม%ได
 
 ฉากนี้นั้นถูกออกแบบมาให
มีลักษณะเปMน montage ท่ีทําการเล%าเรื่องท่ีมีช%วงเวลาท่ี
ยาวนานด
วยระยะเวลาสั้นๆ  
 
ฉากท่ี 6 ภายใน / ท่ีทํางาน / เย็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-6 ฉากท่ี 6  
 

หลังจากท่ีทุกคนทยอยกลับบ
าน วันนี้ A กลับช
าเปMนพิเศษต%างจากทุกวัน เม่ือ C กลับ
บ
านไปแล
ว A จึงเข
าไปเปKดดูงานท่ี C ทําค
างไว
และสามารถขโมยไอเดียของ C ไปได
สําเร็จก%อนจะ
กลับมานั่งยิ้มท่ีโตQะอย%างมีความสุข 
 ฉากนี้เปMนฉากท่ีให
ตัวละครนั้นแสดงด
านมืดของจิตใจออกมา ด
วยการเข
าไปสู%พ้ืนท่ีของ
ตัวละครอ่ืนและทําการขโมยงานของเขา ซ่ึงเปMนการทําลายตัวละครนั้นๆ และเพ่ิมคุณค%าให
กับตัวเอง 
ใช
แสงเพ่ือแสดงถึงพ้ืนท่ี และการรุกล้ําเข
าไปสู%พ้ืนท่ีของตัวละครตัวอ่ืนๆ 
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ฉากท่ี 7 ภายใน / ห
องของ A / กลางคืน  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-7 ฉากท่ี 7  
  
 A กลับมานั่งทํางานท่ีห
องของเขาอย%างสบายใจ เพราะสามารถทํางานได
อย%างราบรื่น
และดักทางชิ้นงานของเพ่ือนท่ีจะเอาไปนําเสนอในวันส%งงานได
 
 ฉากนี้นั้นถูกออกแบบมาให
มีลักษณะเปMน montage ท่ีทําการเล%าเรื่องท่ีมีช%วงเวลาท่ี
ยาวนานด
วยระยะเวลาสั้นๆ และมีการใช
ดนตรีประกอบท่ีแสดงถึงสภาวะจิตใจของตัวละครท่ีบรรลุ
เปaาหมายของตนเอง 
 
ฉากท่ี 8 ภายใน / ท่ีทํางาน / กลางวัน 

  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-8 ฉากท่ี 8  
 

A ได
รับคําชมจากเจ
านายของเขา แต% C นั้นรู
ว%า A ได
ขโมยไอเดียของงานตัวเองไป ก็เดิน
มาแสดงความยินดีกับ A ด
วยถ
อยคําท่ีเสียดสี และก็กลับไปนั่งทํางานอย%างปกติ A โทรศัพท!หาแฟน
ของเขา เพ่ือชวนเธอไปกินข
าวตามสัญญา 
 ฉากนี้แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงไปของ A ท่ีหลังจากได
เลื่อนข้ันแล
วก็แสดงออกต%อ
เพ่ือนร%วมงานท่ีแตกต%างออกไป ใช
มุมกล
องผ%านหลังให
ความรู
สึกแอบมอง สอดรู
 เม่ือ C นั้นจ
องมอง
ไปท่ี A ก%อนท่ีจะเข
าไปคุยแสดงความยินดีกับ A  
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ฉากท่ี 9 ภายใน / ร
านอาหารชั้น 2 / กลางคืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-9 ฉากท่ี 9  
 

A พาแฟนของเขามากินข
าวท่ีชั้น 2  A หลงใหลในบรรยากาศของชั้น 2 ท้ังอาหารและ
สภาพร
าน เขามีความสุขมาก แต%ระหว%างรับประทาน A เล%าเรื่องการขโมยงานของเพ่ือนท่ีทําให
เขาได

เลื่อนตําแหน%งให
แฟนของเขาฟdง เธอรับฟdงอย%างเงียบๆไม%พูดอะไร ทําให
 A สงสัยว%าเธอเปMนอะไร ใน
ท่ีสุดแฟนของ A ตัดสินใจท่ีจะกลับลงไปกินชั้นล%าง 
 ฉากนี้แสดงออกถึงชนชั้นท่ีสูงข้ึนกว%าคนท่ัวไปเพียงแค%ข้ึนมาจากชั้นล%างได
 ตัวละครนั้นก็
สามารถกินอยู%ได
อย%างสะดวกสบายแม
ว%าจะเปMนอาหารชนิดเดียวกัน แต%การกระทําของ A เพ่ือให
ได

ข้ึนมากินชั้น 2 นั้นถูกแฟนของเขาปฏิเสธและต%อต
านด
วยการกลับไปกินชั้น 1 บีบค้ันให
 A ต
อง
ตัดสินใจว%าจะนั่งกินข
างบนชั้น 2 ต%อหรือว%ากลับไปเปMนคนธรรมดาท่ีกินชั้นล%างเหมือนเดิม มีการเฟรม
ภาพแบบ Symmetry ท่ีแบ%งพ้ืนท่ีของ A และแฟนของเขาให
เท%าๆกัน และเคลื่อนกล
องจากซ
ายไป
ขวา และขวากลับมาซ
ายในภาพท่ีแคบลง แสดงถึงความสัมพันธ!ของตัวละครท้ังสองท่ีแย%ลง และเริ่ม
แยกพ้ืนท่ีของตนเองออกจากกัน 
 
ฉากท่ี 10 ภายใน / ร
านอาหารชั้น 1 / กลางคืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-10 ฉากท่ี 10 
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 A ตัดสินใจกลับลงมากินข
าวท่ีชั้น 1 กับแฟนของเขาอีกครั้ง เขาง
อเธอด
วยการจะปaอน
ข
าวให
เธอด
วยช
อนท่ียาว แต% A ถูกบริกรปลุกให
ตื่น  
 ฉากนี้มอบทางเลือกให
ท้ังตัวละครและผู
ชมท่ีอาศัยอยู%ในระบบทุนนิยมท่ีมีข
อจํากัดใน
การใช
ชีวิต แต%ทางเลือกนี้แสดงให
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมในปdจจุบันให
เปMนสังคมแห%งการ
แบ%งปdนและช%วยเหลือเก้ือกูลกัน ซ่ึงในตอนจบของฉากก็บอกว%าฉากนี้เปMนเพียงความคิดท่ีตอบผู
ชมว%า
โลกแห%งการแบ%งปdนนั้นยังเปMนความฝdนและยังไม%เกิดข้ึนจริง มีเพียงแต%ในความคิดหรือความฝdนเท%านั้น 
มีการเน
นย้ําด
วยภาพแคบไปท่ีการตักอาหารของ A เพ่ือปaอนแฟนของเขา เพ่ือเน
นย้ําให
เห็นถึงการ
ทําลายกฎของเนื้อเรื่องท่ีบ%งบอกถึงตัวละครในภาพยนตร!เรื่องนี้ 
 
ฉากท่ี 11 ภายใน / ร
านอาหารชั้น 2 / กลางคืน 

 
ภาพท่ี 5-11 ฉากท่ี 11 
 
 A ถูกปลุกข้ึน และพบว%าตนเองยังกินข
าวอยู%ท่ีชั้น 2 เขานั่งคิดและเรียบเรียงถึงเหตุการณ!
ท้ังหมดในความคิดของเขา และถูกเจ
านายของเขาท่ีนั่งอยู%ในชั้นเดียวกันนั้นขัดจังหวะด
วยการมอบ
กระดาษให
เขาแผ%นหนึ่งท่ีมีข
อความชื่นชมและชักชวนให
เขาหาวิธีการข้ึนไปยังร
านอาหารชั้นต%อไป 
 ฉากนี้นั้นแสดงถึงความต
องการของมนุษย!ท่ีไม%มีวันสิ้นสุด ถึงแม
ว%า A จะพบว%าตนเองอยู%
ร
านอาหารชั้น 2 ก็ยังไม%กลับลงไปกินชั้นล%างเหมือนท่ีเขาคิดไว
ในฉากท่ี 10 และถูกตัดความคิดท่ีจะ
กลับลงไปด
วยเจ
านายของเขาท่ีมามอบความต
องการใหม%ให
กับเขา เพ่ือกระตุ
นให
เขาทะเยอทะยานท่ี
จะข้ึนไปสู%การเปMนชนชั้นต%อไป มีภาพแคบท่ีเน
นถ
วยน้ําใสท่ีแสดงถึงสภาวะของตัวละครในการนําเข
า
ฉาก และการจัดวางภาพนั้นก็ละท้ิงพ้ืนท่ีของแฟนของ A ออกไปจากให
พ้ืนท่ีเปMนพ้ืนท่ีท่ีเคยมี
ความสําคัญเท%านั้น และจบฉากด
วยขนาดภาพท่ีแคบแสดงความต
องการต%อไปของตัวละคร  
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 

การศึกษาและค�นคว�าข�อมูลเพ่ือการสรรสร�างภาพยนตร�สั้นท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับภาพยนตร�
ประเภท Surrealism แนวคิดทฤษฎีทุนนิยม มีวัตถุประสงค�เพ่ือนําเสนอเพ่ือเสียดสีระบบทุนนิยมและ
แสดงความคิดเห็นท่ีต5อต�านการดํารงอยู5ของระบบนี้ โดยผู�จัดทําได�ทําการเก็บข�อมูลจากทฤษฎี 
แนวคิด บทความ และแหล5งข�อมูลอ�างอิงต5างๆ เพ่ือนํามาพัฒนาโครงเรื่อง บุคลิกของตัวละคร 
ความสัมพันธ�ของตัวละคร จนได�มาเป=นบทภาพยนตร�ท่ีสมบูรณ�จนพร�อมสําหรับการถ5ายทํา และ
ปฏิบัติตามข้ันตอนการผลิตภาพยนตร�สั้น ซ่ึงแบ5งออกเป=น 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนก5อนการถ5ายทํา 
ภาพยนตร� (Pre-Production) ข้ันตอนการถ5ายทําภาพยนตร� (Production) และ ข้ันตอนหลังการ
ถ5ายทําภาพยนตร� (Post-Production) ซ่ึงการทํางานตามข้ันตอนข�างต�นทําให�ผู�จัดทําได�เรียนรู�วิธีการ
สร�างภาพยนตร�โดยละเอียดและครบถ�วนสมบูรณ� โดยเริ่มต้ังแต5การคัดเลือกแนวคิด ทฤษฎีต5างๆ และ
ค�นคว�าข�อมูลอ�างอิงมาพัฒนาสู5บทภาพยนตร� การสรรหาสถานท่ีในการถ5ายทําให�เหมาะสมและ
คัดเลือกนักแสดงท่ีมีความเหมาะสมตรงตามบทภาพยนตร� การวางแผนงานก5อนการถ5ายทํา การถ5าย
ทําและการบริหารเวลาในกองถ5าย การแก�ไขปLญหาเฉพาะหน�าในกองถ5ายทํา ไปจนถึงการตัดต5อภาพ
และเสียงของภาพยนตร�ท่ีต�องอาศัยความละเอียดท้ังด�านภาพและเสียง เพ่ือความสมบูรณ�ของ
ภาพยนตร�ตามจุดประสงค�ท่ีผู�จัดทําได�คาดหวังไว� 

 
สรุปผลการศึกษา 

ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปเป=นประเด็นสําคัญท่ีค�นพบจากการ
ดําเนินการตามแต5ละข้ันตอน ดังนี้ 

 
1. ข้ันตอนก!อนการถ!ายทําภาพยนตร% (Pre-Production) 

เป=นข้ันตอนท่ีมีความยาก จึงจําเป=นต�องมีความละเอียดสูง และเป=นข้ันตอนท่ีสําคัญ
ท่ีสุดกว5าทุกๆข้ันตอน เพราะหากเตรียมการในข้ันตอนก5อนการถ5ายทําภาพยนตร�ไม5สมบูรณ� การ
ทํางานในข้ันตอนต5อไปก็จะเกิดความลําบากและมีปLญหาตามมาในภายหลัง เนื่องจากไม5มีความพร�อม
ท่ีจะออกไปทํางานและไม5มีการเตรียมการให�ดีเสียก5อน ผู�จัดทําจึงต�องทุ5มเทเวลาให�กับข้ันตอนนี้อย5าง
เต็มท่ีเพ่ือท่ีจะเตรียมความพร�อมให�งานมีความสมบูรณ�และสําเร็จลุล5วงได�ดี เริ่มต้ังแต5ข้ันตอนการคิด
จุดเริ่มต�นของภาพยนตร� การพยายามคัดสรรประเด็นและแนวคิดท่ีน5าสนใจและนํามาใช� จนไปสู5การ
ค�นคว�าข�อมูลในการอ�างอิง เพ่ือสร�างบทภาพยนตร�ท่ีสมบูรณ� แม�จะเป=นไปไม5ได�เลยท่ีจะไม5เกิดปLญหา
แต5ข้ันตอนนี้ก็สามารถทําให�มีปLญหาในข้ันตอนต5อไปได�น�อยท่ีสุด 
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2. ข้ันตอนการถ!ายทําภาพยนตร% (Production) 
เนื่องจากเป=นการทํางานกับผู�ร5วมทีมและนักแสดงตลอดจนติดต5อประสานงานต5างๆ

จึงจําเป=นต�องมีความพร�อมจากข้ันตอนก5อนการถ5ายทําภาพยนตร� ท้ังการบริหารเวลาในการถ5ายทํา
เพ่ือให�ได�ตรงตามเวลา และประหยัดงบประมาณมากท่ีสุด และการทํางานกับผู�คนมากๆมักจะทําให�
ยุ5งยาก แต5หากวางแผนมาดี งานก็จะราบรื่นและมีปLญหาน�อยท่ีสุด 

 
3. ข้ันตอนหลังการถ!ายทํา (Post-Production) 

ข้ันตอนนี้เป=นข้ันตอนสุดท�ายของกระบวนการผลิตภาพยนตร� เป=นการใส5เทคนิคพิเศษ
อ่ืนๆลงไป โดยการนํามาตัดต5อร�อยเรียงเรื่องราว ใส5เทคนิคภาพและเสียง เพ่ือให�ภาพยนตร�สามารถ
เล5าเรื่องราวได� และทําให�ภาพยนตร�สมบูรณ�ท่ีสุด ก5อนนําออกไปฉายจริงตามสถานท่ีต5างๆโดยผู�จัดทํา
ต�องอาศัยความละเอียดอ5อน ความรอบคอบ และความรับผิดชอบเป=นอย5างมาก อีกท้ังยังต�องใช�เวลา
ในการทํางานมากพอสมควร เพ่ือความเรียบร�อยและเกิดข�อผิดพลาดน�อยท่ีสุด ซ่ึงผลของการตัดต5อ
ภาพยนตร�สั้นเรื่อง “Next Floor” ก็ได�ออกมาเป=นท่ีน5าพอใจ เพราะผู�จัดทําได�ทุ5มเทเวลาทํางานใน
ข้ันตอนนี้ เพ่ือทําให�ภาพยนตร�สั้นเรื่องนี้ออกมาสมบูรณ�ท่ีสุดเท5าท่ีจะทําได� 
 
ข�อจํากัดและป:ญหา 

ข�อจํากัดและปLญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน สามารถสรุปเป=นข�อๆได� ดังต5อไปนี้ 
 

1. ป:ญหาของตารางเวลานักแสดงและทีมงาน 
เนื่องจากทีมงานทุกคนยังเป=นนักศึกษาทําให�การจัดตารางเวลาของท้ังนักแสดงและ

ทีมงานนั้นเป=นเรื่องท่ียุ5งยาก และยังรวมไปถึงช5วงเวลาในการถ5ายทําท่ีส5วนใหญ5จะเป=นตอนกลางคืน 
ทําให�จํานวนของทีมงานท่ีจะสะดวกมาถ5ายทํานั้นลดจํานวนลง และเป=นการเพ่ิมภาระให�กับทีมงานคน
ท่ีมาถ5ายทํา ทําให�ต�องแบ5งทีมงานออกเป=นสองทีมเพ่ือสามารถอิงตารางของนักแสดงเป=นหลักและถ5าย
ทําได�อย5างต5อเนื่องในช5วงวันท่ีใกล�ๆกัน ในแต5ละคิวจึงเป=นโอกาสเดียวในการถ5ายฉากนั้นๆให�ออกมา
สมบูรณ�ท่ีสุด เพราะในช5วงเวลาต5อๆไปนักแสดงอาจจะไม5สะดวกมาแสดงให�เพ่ือการถ5ายท่ีแก�ไข หรือ
เพ่ิมเติมในฉากนั้นๆ และการยืดระยะเวลาในการถ5ายทํานั้น ยังส5งผลให�งบประมาณนั้นบานปลายด�วย 

 
2. ป:ญหาของสถานท่ีในการถ!ายทํา 

ปLญหาแบบนี้จะพบได�ในภาพยนตร�ท่ีมีเนื้อหาในลักษณะนี้ คือภาพยนตร�ท่ีเสียดสี
แนวคิดทฤษฎีทุนนิยม แต5ต�องการใช�สถานท่ีท่ีมีความเป=นทุนนิยมสูงในร�านอาหารชั้น 1 และชั้น 2 นั้น
ไม5มีร�านอาหารร�านไหนยินดีให�ใช�สถานท่ีในการถ5ายทําเลย โดยเฉพาะอย5างยิ่งฉากร�านอาหารชั้น 2 ท่ี
ต�องการสถานท่ีถ5ายทําเป=นร�านอาหารหรูหรา แต5ร�านอาหารเหล5านี้จะปฏิเสธเนื่องจากเนื้อหาของ
ภาพยนตร�ท่ีให�ภาพลักษณ�ด�านลบกับทางร�าน และไม5ให�ประโยชน�ทางการค�ากับร�านเลยแม�แต5น�อย 
ซ่ึงทําให�ต�องแก�ปLญหาด�วยการจัดฉากข้ึนมาในสตูดิโอของทางมหาวิทยาลัยท้ังหมด 
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ข�อเสนอแนะ 
1. ภาพยนตร�สั้นเรื่อง “Next Floor” เป=นเพียงการสะท�อนมุมมอง ทัศนคติและความ

เชื่อผ5านตัวละครหลักเพียงหนึ่งคนท่ีต�องทําการเลือกตัดสินใจลงมือจัดการต5อสถานการณ�ภายในเรื่อง
ด�วยศีลธรรมและจริยธรรม ดังนั้นความคิดของตัวละครอาจตรงหรือไม5ตรงกับความคิดของผู�ท่ีได�ชม 
ท้ังนี้จะข้ึนอยู5กับประสบการณ�ทางการกระทําและความคิดท่ีผ5านมาของแต5ละรายบุคคล 

2. การผลิตภาพยนตร�ท่ีดีต�องอาศัยความทุ5มเท ความรับผิดชอบ และความชอบในงาน 
หากเรามีความสนุกท่ีจะทําภาพยนตร�ก็จะเกิดภาพยนตร�ท่ีดี ถึงแม�จะไม5ใช5เรื่องท่ีดีท่ีสุดก็ตาม 

3. ภาพยนตร�ไม5สามารถสร�างข้ึนมาได�เพียงคนเดียว ท้ังนี้ต�องอาศัยทีมท่ีดี สามารถพูดคุย
และเสนอแนะข�อติชมต5างๆได�ภายในกลุ5ม มีความรับผิดชอบต5อหน�าท่ีของตนเอง และเม่ือมีทีมท่ีดี 
และมีความพร�อมแล�ว ภาพยนตร�ก็จะออกมาดีตามไปด�วย 
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