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งานวิจัยเรื่อง ภาพชนชั้นล่างในภาพยนตร์ของบุญส่ง นาคภู่ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาภาพของชนชัน้ ล่างทีถ่ กู นำ�เสนอในภาพยนตร์ของบุญส่ง นาคภูแ่ ละศึกษามุม
มองแนวความคิดของผู้ส่งสารในการนำ�เสนอภาพชนชั้นล่างผ่านภาพยนตร์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
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เรือ่ งด้วยปัญหาความยากจนขัดสนและความสัมพันธ์ในครอบครัว ตัวละครเอกชนชัน้ ล่างจะมีลกั ษณะ
รอให้ปญ
ั หามาถึงตัวจึงจะต่อสู้ หลายตัวละครเห็นแก่ตวั และจบลงด้วยตัวละครชนชัน้ ล่างต้องยอมรับ
ผลและเปลี่ยนแปลงตนเองให้เข้ากับระบบ โดยทางออกที่ผู้กำ�กับนำ�เสนอผ่านแก่นความคิดคือต้อง
พึ่งตนเองหรือต้องยอมรับและเปลี่ยนแปลงตนเอง
วิธีการประกอบสร้างความหมายผ่านภาษาภาพยนตร์ชนชั้นล่างของบุญส่งนาคภู่ ตั้งอยู่บน
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Abstract
The qualitative research “The Representation of the Lower Class in the Films of
BoonsongNakphoo” aims to study the representation of lower class in BoonsongNakphoo’s
films and the director’s perspectives on the representation of the lower class. The
research employed textual analysis method to analyze Boonsong’s six films together
with in-depth interviewing the film director.
The research found that the characteristic of lower class presented in BoonsongNakphoo’s films are represented by the rough life of the characters. Storylines are
created based on poverty and family relationship problems. Main characters that come
from lower class seem to be slow response as they wait until the problems become
worse before start resolving. The films also demonstrate selfishness of many characters
that finally end up with concession and adaptation to reality and social system. The
director’s thought reflects in the films’ resolution and ending as the main characters
survives and either keeps their individuality or choose to conform to their society.
The construction of BoonsongNakphoo’s lower class identity via cinema languages is to let the middle-class audiences openly think and understand what he wants
to communicate. The cinema languages employed in the films include Long Take technique for composition, natural sound used, and slow rhythm editing technique to allow
the spectators slowly immerse into the film content and think until realization.
The research also demonstrated that Boonsong considers the lower-class people
as victims of the social structure. These people do not have many choices or power to
bargain and to solve any problem. They are in an inescapable situation.
Keywords: Representation / Lower-class / Film/ BoonsongNakphoo
บทนำ�

ในประเทศไทยภาพของชนชัน้ ล่างถูกนำ�เสนอผ่านภาพยนตร์ไทยจำ�นวนหนึง่ ในช่วงปลายทศวรรษ
ที่ 2510 ถึงช่วงทศวรรษ 2520 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองโดยผู้นำ�เผด็จการ
โดยผู้กำ�กับที่โดดเด่นที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าวคือ ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ที่มักจะนำ�เสนอภาพชีวิตของคน
ธรรมดาสามัญหรือชนชั้นล่างที่ต้องต่อสู้กับระบบสังคมที่ไม่เป็นธรรม เป็นการนำ�เสนอภาพสะท้อนของ
สังคมไทยในช่วงเวลานั้นที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระ เช่น ภาพยนตร์เรื่อง “ทองพูน โคกโพธิ์ ราษฎรเต็ม
ขั้น”(2520) หรือภาพยนตร์เรื่อง “เทพธิดาโรงแรม”(2517) (สำ�เริง หิรัญวิภาดา อ้างถึงใน กฤษดา เกิดดี,
2556, น. 203) นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์ไทยที่นำ�เสนอภาพชนชั้นล่างในยุคใกล้เคียงกันเช่น เรื่อง “ทอง
ปาน”(2519)กำ�กับโดยไพจง ไหลสกุล เป็นภาพยนตร์กึ่งสารคดี (drama documentary) เล่าเรื่องเกี่ยว
กับชาวนาอีสานที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนผามอง “ครูบ้านนอก”(2521) กำ�กับโดยสุร
สีห์ ผาธรรม “ประชาชนนอก”(2524)โดย มานพ อุดมเดช “ลูกอีสาน” (2525) โดยวิจิตร คุณาวุฒิ ซึ่ง
ภาพยนตร์ดังกล่าวล้วนเล่าเรื่องการต่อสู้ดิ้นรนเอาตัวรอดของคนชนชั้นล่างสุดของสังคมในมุมที่แล้งแค้น
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ไม่สวยงาม หลังจากนัน้ ภาพยนตร์ทเี่ สนอภาพชนชัน้ ล่างตามความเป็นจริงหรือภาพยนตร์สะท้อนสังคมได้
ห่างหายจากโรงฉายภาพยนตร์ไทยไปนานมาก และถูกแทนที่ด้วยภาพยนตร์ที่เน้นความบันเทิงเป็นหลัก
จนกระทั่งผู้กำ�กับภาพยนตร์อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุลได้นำ�เสนอตัวละครชนชั้นล่างหรือคนชายขอบใน
รูปแบบที่สมจริงในภาพยนตร์เรื่อง “สุดเสน่หา” (2545) ซึ่งเป็นเรื่องราวของคนชายขอบอย่างแท้จริง
(บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา, mgronline.com, 2547) และภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ ของเขาที่มักจะมีตัวละคร
ชนชั้นล่างอยู่ด้วยเสมอ
ในยุคปัจจุบันนอกจากภาพยนตร์ของอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ซึ่งมีตัวละครส่วนใหญ่เป็นชนชั้น
ล่างในชนบทแล้ว ยังมีภาพยนตร์ของผู้กำ�กับบุญส่ง นาคภู่ที่นำ�เสนอชีวิตของชนชั้นล่างในลักษณะสมจริง
ซึ่งเป็นภาพที่หาไม่ได้ในภาพยนตร์ไทยบ่อยนัก ความน่าสนใจของการนำ�เสนอภาพคนจนหรือชนชั้นล่างใน
ภาพยนตร์ของบุญส่ง นาคภู่นั้นคือการที่ตัวเขาเกิดและเติบโตมาจากครอบครัวของชนชั้นล่าง เมื่อพิจารณา
ดูพื้นฐานครอบครัวของผู้กำ�กับภาพยนตร์ส่วนใหญ่ในประเทศไทย ล้วนมาจากครอบครัวชนชั้นกลางขึ้นไป
หรือบางคนเป็นชนชัน้ สูงอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคลซึง่ อยูใ่ นชนชัน้ สูงทีส่ ดุ คือเจ้า หรืออภิชาติ
พงศ์ วีระเศรษฐกุล ซึ่งก็มาจากครอบครัวชนชั้นกลางระดับบน (uper middle class) เพราะครอบครัวเขา
มีอาชีพเป็นหมอ การสร้างภาพยนตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับชนชัน้ ล่างจากผูก้ �ำ กับดังกล่าวจะเป็นมุมมองจากสายตา
ของคนนอก ต่างจากบุญส่ง นาคภู่ ซึง่ ตามประวัตพิ บว่าแล้วบุญส่งอยูใ่ นครอบครัวชาวนา เป็นลูกคนเล็กจาก
พี่น้องทั้งหมด 8 คน มีเพียงเขาและพี่ชายคนที่ 7 เท่านั้นที่ได้เรียนหนังสือจากการไปบวชเป็นเณรและใช้
ความเป็นนักธรรมเอกสอบด้วยภาษาบาลีสันสกฤตเข้าเรียนคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาการละคร ( ณัฎฐ์ธร กังวาลไกรและอัญชลี ชัยวรพร, thaicinema.org, 2553) บุญส่งสร้างชื่อจาก
ภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “ชาวนากลับบ้าน”ทีต่ วั ละครหลักคือชนชัน้ ล่าง จนได้รางวัลชนะเลิศในโครงการประกวด
ภาพยนตร์สนั้ จัดโดยมูลนิธหิ นังไทย เขาขวนขวายจนได้ก�ำ กับภาพยนตร์เรือ่ งยาวในระบบสตูดโิ อเรือ่ ง “191
ครึ่ง มือปราบทราบแล้วป่วน” (2546)ซึ่งมีตัวละครสำ�คัญที่เป็นตัวแทนชนชั้นล่างที่เพิ่งเข้ากรุงเทพและถูก
มิจฉาชีพในเมืองกรุงหลอก และภาพยนตร์เรื่อง “หลอน ตอน ผีปอบ” (2546) ที่เล่าเรื่องชาวนาชายขอบที่
ถูกหาว่าเป็นผีปอบ หลังจากนั้นบุญส่งก็ไม่ได้สร้างภาพยนตร์เรื่องยาวในระบบสตูดิโออีกเลยเกือบสิบปี จน
กระทั่งในปี 2553 บุญส่งได้พยายามดิ้นรนที่จะทำ�ทำ�ภาพยนตร์ด้วยการยืมเงินภรรยามาสร้างภาพยนตร์
เรื่อง “คนจนผู้ยิ่งใหญ่” (2553) ซึ่งเขาทั้งเขียนบทและกำ�กับภาพยนตร์เอง โดยภาพยนตร์มรเนื้อหาเกี่ยว
กับชาวนาทีผ่ ดิ หวังจากกรุงเทพกลับมาทำ�นาทีบ่ า้ นเกิดและพยายามหาเงินใช้หนีก้ องทุนหมูบ่ า้ นด้วยวิธกี าร
ต่างๆ บุญส่งมีผลงานเขียนบทและกำ�กับภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง ซึ่งทุกเรื่องล้วนเล่าชีวิตคนสามัญ คนตัว
เล็ก ชนชั้นชาวนา ซึ่งเป็นชนชั้นล่างทั้งสิ้น คือภาพยนตร์เรื่อง “สถานี 4 ภาค” (2555), “วังพิกุล” (2556)
“ธุดงควัตร” (2559) “มหาลัยวัวชน “(2560) “ฉากและชีวิต” (2561) และ“เณรกระโดดกำ�แพง” (2561)
“บุญส่ง นาคภู่ คือคนทำ�หนังอิสระที่ยืนหยัดทำ�หนังเล่าเรื่องคนสามัญ เรื่องของคนยาก ที่อาศัย
เพื่อนพ้องน้องพี่ครอบครัวตัวเองมาเล่นด้วยวิธีการที่เรียบง่ายหากละเอียดลออ เขาคือหนึ่งคนทำ�หนังที่
ควรได้รับการพูดถึงมากกว่านี้ที่สุด”(วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา, 2561, https://themomentum.co) ด้วย
การยืนหยัดที่เล่าเรื่องคนชั้นล่างมาเกือบ 20 ปีนับตั้งแต่ภาพยนตร์สั้นเรื่องชาวนากลับบ้าน มาจนถึง
ภาพยนตร์เรือ่ ง “เณรกระโดดกำ�แพง” บุญส่งใช้ประสบการณ์ของตนเองเล่าชีวติ ของชนชัน้ ล่าง แสดงภาพ
ให้ผชู้ มได้เห็นถึงชีวติ และเลือดเนือ้ ของกลุม่ คนทีเ่ ป็นกลุม่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศ จึงเป็นการน่าศึกษาว่าภาพ
ตัวแทนของ “ชนชั้นล่าง” ที่เขาเสนอให้ผู้ชมเห็นนั้นเป็นอย่างไร นี่จึงเป็นที่มาของการศึกษาชิ้นนี้ “ภาพ
ชนชั้นล่างในภาพยนตร์ของบุญส่ง นาคภู่”
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ปัญหานำ�วิจัย
ภาพยนตร์ของบุญส่ง นาคภู่ นำ�เสนอภาพชนชั้นล่างอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อทราบถึงภาพของชนชั้นล่างที่ถูกนำ�เสนอในภาพยนตร์ของบุญส่ง นาคภู่
2. เพื่อเข้าใจถึงมุมมองและแนวความคิดของบุญส่ง นาคภู่ในการนำ�เสนอภาพชนชั้นล่างผ่าน
ภาพยนตร์
ขอบเขตการวิจัย
1. ศึกษาจากภาพยนตร์ที่กำ�กับโดยบุญส่ง นาคภู่ จำ�นวน 6 เรื่อง คือ
		
• คนจนผู้ยิ่งใหญ่ (2553)		
• สถานี 4 ภาค (2555)
		
• วังพิกุล (2556)			
• ธุดงควัตร (2559)
		
• มหาลัยวัวชน (2560)		
• ฉากและชีวิต (2561)
2. ศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้กำ�กับบุญส่ง นาคภู่
แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
แนวคิดการประกอบสร้างความจริงในภาพยนตร์
สิ่งที่เรียกว่า “ความเป็นจริง (reality)” นั้น มิใช่สิ่งที่มีอยู่แล้วรอให้ค้นพบ ในทางตรงกันข้าม
“ความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา (construct)” (กาญจนา แก้วเทพ, 2541, น. 259) เพราะฉะนั้น
ภาพยนตร์จึงไม่ใช้การนำ�เสนอความจริงอย่างตรงไปตรงมา (แม้ว่าจะเป็นภาพยนตร์สารคดีก็ตาม) แต่
ภาพยนตร์เป็นการ “สร้าง” ความเป็นจริงจากองค์ประกอบต่าง ๆ ตามแต่ผู้สร้างจะกำ�หนด ภาพยนตร์
เป็นระบบภาษาหนึง่ เป็นรหัส (code) ทีเ่ ฉพาะ ซึง่ มีกฎเกณฑ์ทสี่ ร้างขึน้ เป็นเรือ่ งของสังคมและวัฒนธรรม
เป็นผู้กำ�หนด (กำ�จร หลุยยะพงษ์, 2556, น. 32) กล่าวคือภาพยนตร์เป็นเรื่องของการให้ความหมายเพื่อ
แทนสิ่งที่ต้องการจะสื่อ และการใช้สัญญะแทนความหมายนั้นก็เป็นเรื่องที่ถูกกำ�หนดขึ้นและเมื่อทำ�ซํ้า ๆ
กันเข้าจึงกลายเป็นรหัส (code) หรือกฎเกณฑ์ ในระยะแรกผู้ชมอาจจะรู้ว่ามีผู้กำ�หนด แต่เมื่อเวลาผ่าน
ไปก็จะถูกทำ�ให้กลายเป็นเรือ่ งของสังคมวัฒนธรรมทีก่ �ำ หนด โดยทีผ่ ชู้ มไม่ตงั้ คำ�ถามอีก รหัสดังกล่าวทำ�ให้
ผูผ้ ลิตผลิตภาพยนตร์สามารถสร้างไปตามรหัสนัน้ ได้ รวมถึงผูช้ มก็จะต้องถือรหัสชุดเดียวกันเพือ่ ถอดความ
หมายให้ตรงกันด้วย การกำ�หนดรหัสนี้จะเกี่ยวโยงกับ “อำ�นาจ” อันมาจากสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเป็นผู้
กำ�หนดว่าประโยคที่เห็นหรือไวยากรณ์ภาพยนตร์ควรเรียงอะไรก่อนหลัง ความหมายที่ปรากฏอยู่ใน
ภาพยนตร์ไม่ได้มแี ค่เพียงความหมายเดียว แต่ประกอบด้วยความหมายโดยตรง (denotative meaning)
ซึ่งเป็นความหมายขั้นต้นและความหมายโดยนัยหรือความหมายแฝง (connotative meaning) ซึ่งเป็น
ความหมายระดับที่สอง และเมื่อวิเคราะห์ในระดับลึกลงไป ก็จะพบว่าความหมายแฝงบางความหมายก
ลับถูกหยิบขึน้ มาเป็นความหมายหลักหรือความหมายทีม่ งุ่ เน้นในภาพยนตร์ ทีเ่ รียกว่า “มายาคติ” (myth)
ซึง่ ก็เนือ่ งมาจากมิตเิ ชิงอำ�นาจเป็นตัวกำ�หนด ตลอดจนการทำ�งานภายใต้การกำ�หนดของอุดมการณ์ (ideology) บางประการที่แม้แต่ผู้ผลิตภาพยนตร์ก็อาจไม่ได้ตระหนักหรือตั้งใจกำ�หนด แต่กลับเป็นไปตาม
สังคมและวัฒนธรรมเป็นผู้กำ�หนดความหมายและที่สำ�คัญคือฝังลึกลงในระดับจิตไร้สำ�นึก (กำ�จร หลุยยะ
พงษ์, 2556, น. 34-37) ซึ่งสุดท้ายแล้วความหมายดังกล่าวที่ถูกประกอบสร้างขึ้นก็กลายเป็นภาพตัวแทน

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนาบน 2564)

135

(representation) ของความจริงที่ถูกถ่ายทอดมาสู่ผู้ชม เพราะฉะนั้นการนำ�เสนอภาพตัวแทนนั้นไม่ได้
เป็นกระบวนการที่โปร่งใส หรือเป็นเพียงการถ่ายทอดสิ่งรอบข้างโดยตรงโดยไม่ได้มีการบิดเบือน หากแต่
เป็นกระบวนการทีแ่ อบแฝงการผลิตความหมายไว้ดว้ ย กล่าวคือในขณะทีส่ งิ่ รอบข้างไม่ได้มคี วามหมายใน
ตัวของมันเอง แต่ผู้สร้างภาพยนตร์นำ�เสนอภาพแทนนั้นใส่ความหมายลงไปในกระบวนการนำ�เสนอด้วย
แนวคิดเกี่ยวกับชนชั้นล่าง
ถ้ามองในบริบทของประเทศไทยชนชัน้ ล่างหรือชนชัน้ กรรมาชีพในมุมมองของ ของคาร์ล มาร์กซ์
( Karl Marx ) นั้นก็คือกลุ่มที่ใช้แรงงาน หรือกลุ่มที่ไม่มีปัจจัยการผลิตเป็นของตัวเอง ประกอบไปด้วยคน
งานโรงงาน คนทีท่ �ำ งานในภาคบริการ เช่นการขนส่ง ห้างร้านค้า กิจการธนาคารกับไฟแนนซ์ และในโรงเรียน
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล รวมถึงกรรมาชีพที่ใส่ชุดทำ�งานของโรงงาน และกรรมาชีพที่แต่งตัวเพื่อเข้าไป
ทำ�งานในออฟฟิศ (ใจ อึ้งภากรณ์,2561) ความหมายของชนชั้นล่างอาจต้องรวมแนวคิดเรื่องชายขอบ
(Marginal People) และแนวคิดเรื่องคนจนเข้าไปด้วย ซึ่งพอจะทำ�ให้เห็นภาพชีวิตของชนชั้นล่างว่าเป็นก
ลุ่มที่อยู่ล่างสุดหรือขอบสุดของสังคม ไร้ซึ่งอำ�นาจต่อรองใดๆ อาจไม่มีทรัพย์สินใดๆ นอกจากแรงงานและ
ต้องขายกำ�ลังแรงงานของตัวเองเพื่อหารายได้สำ�หรับครอบครัวและการเอาชีวิตรอดในระบบทุนนิยมใน
ปัจจุบนั ซึง่ หมายถึงการต้องเข้าไปทำ�งานในความสัมพันธ์แบบขูดรีดของระบบทุนนิยม หรืออาจมีทรัพย์สนิ
เป็นที่ดินที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษแต่ก็ไม่มีอำ�นาจในการต่อรองกับระบบ หรือเป็นกลุ่มคนที่ตกเป็นเบี้ย
ล่างของสังคม ไม่มสี ถานะใดๆ ในสังคม จึงตกอยูใ่ นสถานการณ์ทถี่ กู กีดกันอยูเ่ สมอ ชนชัน้ ล่างมักจะถูกมอง
ในแง่ลบจากสังคม เช่น มองว่าเป็นกลุ่มคนที่ล้าสมัย โง่ และด้อยพัฒนา ภาครัฐจึงต้องคอยช่วยเหลือเข้ามา
พัฒนา ซึ่งเป็นการนำ�ความรู้ในเมืองมาใช้ในชนบท ทำ�ให้ชาวชนบทละทิ้งวิถีชีวิตดั้งเดิมเป็นการทำ�การ
เกษตรเพื่อการพาณิชย์และพึ่งพาความรู้จากเมือง ทำ�ให้พวกเขาอ่อนแอ ถูกทำ�ให้หมดพลังในการพึ่งพา
ตนเอง และต้องพึ่งพาหรือรับความช่วยเหลือจากรัฐตลอดเวลา (อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 2542, น.69-76)
แนวคิดเกี่ยวกับการเล่าเรื่องในภาพยนตร์
1. การเล่าเรื่องในภาพยนตร์
เรือ่ งราวในภาพยนตร์มเี ป้าหมายคือการสร้างโครงเรือ่ งทีป่ ระกอบด้วยฉากต่าง ๆ ทีม่ คี วามสัมพันธ์
ของเหตุผลและให้ผลกระทบมากพอ ส่วนการบันทึกการเล่าเรื่องนั้นมีมาตั้งแต่ยุคแรกๆ ของมนุษยชาติ
ซึ่งมีปัจจัยการเล่าเรื่องแบบเดียวกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ “พระเอกคือผู้ที่ต้องการบางสิ่งบาง
อย่างแล้วจึงตัดสินใจลงมือกระทำ�แต่ก็ต้องพบกับปัญหาและความขัดแย้งซึ่งนำ�ไปสู่จุดสูงสุดทางอารมณ์
และเข้าสู่จุดคลี่คลายเรื่อง” ในตอนจบ (รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม, 2547, น.7-8) ซึ่งองค์ประกอบของการ
เล่าเรื่องที่จะนำ�มาวิเคราะห์ตัวบทมีดังนี้
		
1.1 โครงเรื่อง (Plot) ทุกเหตุการณ์ที่อยู่ในเรื่องเล่าก็คือเนื้อเรื่อง ส่วนโครงเรื่องนั้นเป็น
สาระสำ�คัญของเนือ้ เรือ่ งทีน่ �ำ เสนอในรูปของภาพและเสียง จะเห็นได้วา่ แม้วา่ ภาพยนตร์บางเรือ่ งจะมีเนือ้
เรื่องแบบเรียบง่ายเมื่อวางโครงเรื่องที่ซับซ้อนเข้าไปก็จะทำ�ให้เกิดความน่าสนใจและน่าติดตาม โครงเรื่อง
ปกติจะมีการลำ�ดับเหตุการณ์ในการเล่าเรื่องไว้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเริ่มเรื่อง (Inciting Moment) 2)
การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) 3)ภาวะวิกฤต (Crisis) 4)ภาวะคลี่คลาย (Falling Action) และ 5)
การยุติของเรื่องราว (Ending)
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1.2 ตัวละคร (Character) หมายถึง บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องราวใน
เรื่องเล่า นอกจากนี้ยังหมายถึงบุคลิกลักษณะของตัวละครจะต้องมีองค์ประกอบสองส่วนเสมอ คือส่วนที่
เป็นความคิด (Conception) และส่วนที่เป็นพฤติกรรม (Presentation)
		
1.3 แก่นความคิด (Theme) หมายถึง ความคิดหลัก หรือความคิดรวบยอด ที่เจ้าของ
เรือ่ งต้องการนำ�เสนอ ซึง่ ผูร้ บั สารสามารถค้นพบความหมายหรือใจความสำ�คัญของเรือ่ งได้จากการสังเกต
องค์ประกอบต่าง ๆ ในการเล่าเรื่อง เช่น การสังเกตชื่อเรื่อง ตัวละคร ค่านิยม คำ�พูด หรือ สัญลักษณ์ที่
ปรากฏในเรื่อง เป็นต้น
		
1.4 ฉาก (Setting) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเล่าเรื่องทุกประเภท ทำ�ให้เรื่องเล่ามี
ความต่อเนือ่ งและมีเหตุการณ์รองรับ ช่วยให้เกิดความสมจริง และฉากยังมีความสำ�คัญในแง่ทสี่ ามารถบ่ง
บอกความหมายบางอย่างของเรือ่ งทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความคิดและการกระทำ�ของตัวละครอีกด้วย (ธัญญาสังข
พันธานันท์ อ้างใน อัญมณี ภักดีมวลชน, 2552, น.23-25)
2. ภาษาภาพยนตร์ (Film Language)
ภาษาภาพยนตร์เกิดจากการเรียงตัวขององค์ประกอบต่างๆ คือ ขนาดภาพ มุมกล้อง การเคลือ่ น
กล้อง แสง สี และการตัดต่อ โดย Louis Giannettiขยายความว่า ศิลปะภาพยนตร์ถือกำ�เนิดได้เนื่องจาก
ภาพยนตร์ไม่สามารถถ่ายทอดภาพได้เหมือนกับความเป็นจริงทีเ่ ราเห็นทุกวัน ผูส้ ร้างจะอาศัยข้อจำ�กัดของ
สื่อภาพยนตร์ เช่น ลักษณะภาพที่เป็นสองมิติ การมีกรอบภาพและการจัดการกับความต่อเนื่องด้านเวลา
และสถานที่ ด้วยการสร้าง “ภาษาหนัง” เพือ่ สร้างโลกจำ�เพาะทีค่ ล้ายคลึงกับโลกแห่งความเป็นจริง (กำ�จร
หลุยยะพงษ์, 2556, น.7-8) จากภาษาหนังดังกล่าวกระตุน้ ให้เกิดข้อสังเกตของนักวิชาการด้านภาพยนตร์
ว่า ภาษาหนังน่าจะมีความสัมพันธ์กับจิตวิทยาผู้ชม โดย Hugo Munsterburgเป็นนักปรัชญาและจิตวิท
ยาชาวเยอรมันคนแรก ๆ ทำ�ให้เห็นว่าภาพยนตร์เป็นศิลปะที่เกี่ยวโยงกับจิตวิทยาของผู้ชม ในระยะแรก
สื่อภาพยนตร์อาจเป็นเพียงการถ่ายภาพเคลื่อนไหวและดูเหมือนเพียงการถ่ายภาพละครเวที แต่ต่อมา
ภาพยนตร์ก็พัฒนาเป็นศิลปะด้วยการเล่าเรื่องด้วยภาพและเสียง เพื่อทำ�ให้ผู้ชมมีความรู้สึกเข้าถึงอารมณ์
ความรูส้ กึ ทีผ่ สู้ ร้างต้องการ ภาพทีเ่ ห็นเคลือ่ นไหวในจอภาพยนตร์นนั่ แท้จริงแล้วในโลกความจริงผูช้ มเห็น
ภาพความเคลื่อนไหวเพราะการเห็นภาพติดตา (Persistence of Vision) หรือการที่จิตใจของมนุษย์ได้
สร้างการมองเห็นภาพติดตาทั้ง ๆ ที่ภาพจริงมิได้เคลื่อนไหวเลย ด้วยมิติจิตวิทยาของผู้ชมดังกล่าว ผู้สร้าง
จึงได้พัฒนาเทคนิคหรือภาษาหนังเพื่อที่จะควบคุมและโน้มน้าวจิตใจของผู้ชมให้รู้สึกได้ว่าภาพที่เห็นบน
จอมีลักษณะที่สมจริง (กำ�จร หลุยยะพงษ์, 2556, น.15-16) โดยภาษาภาพยนตร์สามารถ แบ่งได้เป็น
		
2.1 ภาพ (cinematograph)ภาพที่ปรากฏบนจอภาพยนตร์นั้นจะสามารถสื่อความ
หมายหรือมีอทิ ธิพลต่อความรูส้ กึ ของผูช้ มมากน้อยแค่ไหนนัน้ ย่อมขึน้ อยูก่ บั ว่าผูส้ ร้างภาพยนตร์เลือกเสนอ
ภาพอะไรแก่ผชู้ ม การเลือกภาพของผูส้ ร้างภาพยนตร์จงึ เป็นกุญแจสำ�คัญทีส่ ร้างเรือ่ งราวให้เป็นไปอย่างไร
ก็ได้ ตามความต้องการของผู้สร้างภาพยนตร์ (ปิยะกุล เลาวัณย์ศิริ, 2529, น.1)
2.2 เสียง (sound) ถือเป็นหนึ่งในช่องทางหลักที่ผู้สร้างใช้เพื่อสื่อสารความหมาย ได้แก่
เสียงพูด (Spoken Language) ซึ่งสามารถบ่งบอกความหมายที่อยู่นอกเหนือจากประโยคคำ�พูดนั้นๆ ได้
อย่างกว้างไกลและไม่มีขีดจำ�กัด โดยมี เสียงประกอบ (Sound effects) มีหน้าที่ในการสร้างบรรยากาศให้
กับฉากนั้นๆ แต่เสียงประกอบก็สามารถใช้เป็นแหล่งความหมายได้โดยตรง ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อการรับ
รูข้ องเราทัง้ สิน้ เสียงดนตรี (Music) มีหน้าทีใ่ นการกระตุน้ การตอบสนองด้านอารมณ์ของผูช้ ม และสนับสนุน
ความหมายทางด้านภาพ ( ประวิทย์ แต่งอักษร, 2551, น.208-238 ) และการตัดต่อ (editing) เป็นการ
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สร้างความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของเรื่องราวในภาพยนตร์ ซึ่งจะให้ผลในเชิงจิตวิทยาทําให้ผู้ชมเกิด
ความเข้าใจในภาษาภาพยนตร์ตามที่ผู้สร้างต้องการ หัวใจสำ�คัญของการตัดต่อคือการรักษาความต่อเนื่อง
และลื่นไหลของเหตุการณ์โดยไม่ต้องแสดงรายละเอียดทั้งหมด (ประวิทย์ แต่งอักษร, 2551, น.197-205)
ภาษาภาพยนตร์ทำ�ให้ภาพยนตร์ไม่ใช่เป็นเพียงการถ่ายทำ�สิ่งที่เห็นเท่านั้น แต่เป็นการแปลงสิ่ง
ที่เห็นด้วยการใช้ศิลปะของภาพยนตร์และกลายเป็นภาพเพื่อดึงดูดให้ผู้ชมรู้สึกตามจินตนาการของผู้ผลิต
ภาพยนตร์ ภาพที่เห็นเคลื่อนไหวในจอภาพยนตร์นั้น แท้จริงแล้วในโลกความจริงผู้ชมเห็นภาพความ
เคลื่อนไหวเพราะการเห็น ภาพติดตา (persistent of vision) หรือการที่จิตมจมนุษย์ได้สร้างการมองเห็น
ภาพติดตาทั้ง ๆ ที่ภาพจริงมิได้เคลื่อนไหว (กำ�จร หลุยยะพงษ์, 2556, น.15)
วิธีการวิจัย
เป็นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อวิเคราะห์การประกอบสร้างภาพตัวแทน
ของคนชัน้ ล่าง โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ตวั บท (Textual Analysis) และวิจยั ผูส้ ง่ สารด้วยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (in-depth interview) ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมีจุดมุ่งหมาย ( purposive sampling ) โดย
มีกลุ่มตัวอย่างคือ 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวบท โดยคัดเลือกภาพยนตร์ของบุญส่ง นาคภู่ที่
มีตวั ละครเอกเป็นชนชัน้ ล่างทีส่ ร้างจากสตูดโิ อสร้างภาพยนตร์ของบุญส่งเอง คือ “ปลาเป็นว่าทวนนํา้ ฟิลม์
สตูดิโอ” จึงมีความอิสระในการสร้างสรรค์ทำ�ให้เห็นแนวคิดในการประกอบสร้างของผู้กำ�กับได้ชัดเจน
ภาพยนตร์ทั้ง 6 เรื่อง คือ “คนจนผู้ยิ่งใหญ่” (2553), “สถานี 4 ภาค” (2555), “วังพิกุล” (2556), “ธุดงค
วัตร” (2559), “มหาลัยวัวชน” (2560) และ “ฉากและชีวิต” (2561) และ 2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นผู้ส่งสาร (sender) คือผู้กำ�กับบุญส่ง นาคภู่ โดยผู้วิจัยไม่พบปัญหาหรือข้อจำ�กัดใดที่เป็นอุปสรรค
ต่อการวิจัยอันจะทำ�ให้ไม่ได้ข้อมูลที่ต้องการ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยแบ่งเป็นการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ การประกอบสร้างภาพ
ตัวแทนชนชัน้ ล่างในภาพยนตร์ของบุญส่ง นาคภู่ โดยใช้แนวคิดเกีย่ วกับชนชัน้ ล่างเป็นกรอบการวิเคราะห์
ผ่านองค์ประกอบต่างๆ ของการเล่าเรือ่ งและสร้างความหมายในภาษาภาพยนตร์ รวมถึงวิเคราะห์ผสู้ ง่ สาร
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้กำ�กับภาพยนตร์ บุญส่ง นาคภู่
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. เนื้อเรื่องภาพยนตร์
คนจนผู้ยิ่งใหญ่ (พ.ศ. 2553)เล่าเรื่องของชายกลางคนชื่อ “บุญชู” หลังจากไปอยู่กรุงเทพหลาย
ปีแต่ชีวิตไม่ได้ดีขึ้นจึงกลับมาบ้านตั้งใจจะปักหลักอยู่กับแม่ที่บ้านเกิด แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเขาต้องหา
เงินใช้หนีก้ องทุนหมูบ่ า้ นให้ได้ ก่อนทีต่ วั เขาจะไม่มคี วามหมายอย่างสิน้ เชิงกับเพือ่ บ้าน บุญชูพยายามดิน้ รน
ทุกวิถีทาง ท่ามกลางอุปสรรคหลายอย่าง ทั้งความขาดแคลน ความไม่น่านับถือ ความแห้งแล้ง ลูกชายวัย
รุ่น แม่ผู้ดื้อรั้นและความสับสนร้าวรานใจเรื่องเมียรักที่ตีจากไป
สถานี 4 ภาค (พ.ศ. 2555)เป็นเรื่องของคนตัวเล็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ตามหลืบเร้นใน 4 ภาค
ของประเทศไทยที่กำ�ลังต่อสู้ดิ้นรนเพื่อแก้ไขปัญหาของตัวเองอย่างสุดกำ�ลัง ท่ามกลาง
อุปสรรคมากมายจากรอบด้าน ได้แก่ ภาคเหนือ “ตุ๊ปู่” พระนักปฏิบัติแก่หง่อม พยายาม
ทำ�ให้พระ เณรและเด็กวัดสงบสำ�รวม ก่อนศรัทธาของญาติโยมจะเสือ่ มลงไปมากกว่าทีเ่ ป็น
อยู่ภาคกลาง “ทู” แรงงานพม่าหนุ่มที่ต้องทิ้งไร่มะเขือเพื่อหาเงินไปไถ่ตัวเมียรักคืนให้ได้
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ก่อนจะถูกส่งกลับพม่า ภาคอีสาน “คำ�กอง” เด็กกำ�พร้าพ่อแม่พยายามอย่างสุดกำ�ลังเพื่อ
จะได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวที่ยากจนของป้ากับลุงภาคใต้ “ซ้วนและแคล้ว” เพื่อนรัก
สองคนต้องกลายมาเป็นศัตรูคู่อาฆาตที่ต้องห้ำ�หั่นกันให้ด่าวดิ้นลงไปข้างหนึ่ง
วังพิกุล (พ.ศ. 2556)เป็นเรื่องของ “ไกรสร” พลทหารที่หนีค่ายกลับมาเยี่ยมบ้านก่อนจะ
ปลดทหาร เขาพบว่าทุกอย่างในหมูบ่ า้ นเขายังเหมือนเดิม ความเงียบเหงายังคงปกคลุมทุก
พื้นที่ แต่ที่บ้านของเขาไม่มีคนอยู่ ย่าแก่มากแล้ว ลุงป้าน้าอาก็เช่นกัน นอกเหนือจากนั้น
ไม่มอี ะไรเปลีย่ นแปลง จนกระทัง่ ลูกชายคนโปรดของย่ากลับมาเยีย่ มบ้าน ทำ�ให้เขารูว้ า่ เขา
ไม่เป็นที่ต้องการของที่นั่นอีกแล้ว
ธุดงควัตร (พ.ศ. 2559)เป็นเรือ่ งของ “กรรมกรชาวอีสาน” คนหนึง่ มีความทุกข์มากจนแทบ
จะรับไม่ไหวจากการสูญเสียลูกชายทีย่ งั เด็กไป เขาพยายามหนีและลืมความทุกข์นนั้ แต่ท�ำ ได้
ยากอย่างยิ่ง ชีวิตเขามาถึงจุดที่ต้องเลือกระหว่างมีชีวิตอยู่หรือตายไปเสีย จนกระทั่งเขาได้
พบกับพระภิกษุรูปหนึ่ง เขาจึงตัดสินใจบวชเพื่อให้ตนเองพ้นความทุก เขาต้องพบกับบท
ทดสอบภายในจิตใจที่ยากยิ่ง
มหาลัยวัวชน (พ.ศ. 2560)เล่าเรือ่ งของ “พงศ์” เด็กเลีย่ งวัวชนผูห้ มกมุน่ อยูก่ บั ความรักและ
ความฝัน ขณะที่ “โอ” นักดนตรีตกอับก็ต้องพิสูจน์ว่าตัวเองทำ�ถูกที่กลับมาอยู่บ้าน แต่ชีวิต
มันไม่ง่ายอย่างที่คิด ชีวิตของคนทั้งสองและเพื่อนพี่น้องคนรักอีกมากมายก็ไม่ต่างจากคน
บ้าน ๆ ทั่วไป มีรัก มีโศก มีหวานละมุนและขมขื่น ทุกชีวิตถักทอเกี่ยวร้อยกันด้วยเลือดเนื้อ
แห่งความเป็นคนใต้ วิถีใต้ วัวชน และบทเพลงชีวิต
ฉากและชีวติ (พ.ศ. 2561)เล่าเรือ่ งปัญหาของคนตัวเล็ก ๆ ทีถ่ กู ทอดทิง้ ไว้ในชนบทในหมูบ่ า้ น
วังพิกุล ผ่านภาพยนตร์สั้น 10 เรื่องที่หลากหลายของคนที่มีปัญหาต่าง ๆ กัน ทั้งปากท้อง
ความรัก หนี้สินและการศึกษา
2. ภาพตัวแทนของชนชั้นล่าง
การนำ�เสนอปัญหาของชนชัน้ ล่างในภาพยนตร์ของบุญส่งพบว่าโดยส่วนใหญ่เป็นเรือ่ งของปัญหา
การขาดแคลนปัจจัยการผลิต หนีส้ นิ และความสัมพันธ์กบั ตัวละครอืน่ บุญส่งมักนำ�เสนอตัวละครในชนบท
ทีเ่ ป็นเกษตรกรหรือแรงงานรับจ้างทีพ่ ยายามดิน้ รนเอาชีวติ รอดจากความทุกข์ยาก ความแห้งแล้งจากทาง
ธรรมชาติ ความยากจน และนโยบายภาครัฐที่ก่อให้เกิดปัญหา ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
กับชนชั้นล่างในปัจจุบัน ซึ่งตรงกับงานวิจัยของจักรกฤษณ์ นรติผดุงการ ที่กล่าวถึงปัญหาความยากจนใน
ประเทศไทยว่าเกิดจากการขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่จำ�เป็นในการเกษตร ความไม่แน่นอนของ
ธรรมชาติ ทำ�ให้ผลผลิตตกตํ่าผลิตสินค้าแล้วได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มค่า เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะหนี้สิน
โครงการที่เข้าถึงชนบทก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหารากฐานของชาวบ้านได้ (จักรกฤษณ์ นรติผดุงการ
อ้างใน ธนพล สราญจิตร์, 2558, น.15) และเป็นที่มาของปัญหาการล่มสลายของสถาบันครอบครัวที่ตัว
ละครชนชั้นล่างต้องเผชิญในภาพยนตร์หลายเรื่อง บุญส่งเชื่อว่าเมื่อชนชั้นล่างขาดแคลนรายได้หรือไม่
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สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพืน้ ทีบ่ า้ นเกิดของตัวเองได้ พวกเขาก็จงึ ต้องละทิง้ ทีอ่ ยูไ่ ปรับจ้างใน
เมืองโดยเฉพาะกรุงเทพ ทำ�ให้พบว่าในภาพยนตร์หลายเรื่องปรากฏตัวละครที่อยู่ในชุมชนมีเพียงคนสูง
อายุและเด็กที่ถูกคนวัยแรงงานหรือวัยหนุ่มสาวทิ้งไว้ให้อยู่กันตามยถากรรม ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตาม
มาดังเช่นภาพยนตร์เรื่อง “วังพิกุล” หรือ “คนจนผู้ยิ่งใหญ่”(2553)เป็นต้น
ตัวละคร (Character) ตัวละครเอกชนชั้นล่างที่ปรากฏในภาพยนตร์โดยมากจะเป็นเพศชาย
ลักษณะนิสัยที่พบมากคือตัวละครที่ไม่ยอมต่อสู้กบั ปัญหาหรือหนีปัญหา ต้องรอเวลาให้สถานการณ์มาถึง
จึงจะลุกขึน้ มาแก้ไข ตัวอย่างจากภาพยนตร์เรือ่ ง “มหาลัยวัวชน” (2560)ตัวละคร “พงศ์” เด็กเลีย่ งวัวชน
ที่ใช้ชีวิตตามอารมณ์ แม้ว่าจะสูญเสียแฟนสาวไปเขาก็ไม่คิดจะทำ�อะไรเพื่อรั้งแฟนไว้นอกจากเสียใจอาลัย
อาวรณ์จน “โอ” ต้องเข้ามาช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นส่วนตัวละครแวดล้อมพบในสองลักษณะคือ ตัวละครที่
เป็นชนชั้นล่างด้วยกัน มักจะมีพฤติกรรมที่ขัดแย้งหรือเป็นภาระกับตัวละครเอกซึ่งโดยมากจะแสดงออก
ถึงความเห็นแก่ตัวเช่นในภาพยนตร์เรื่อง“สถานี 4 ภาค”(2555)ในส่วนของ “ภาคอีสาน” ตัวละคร “ป้า
สะใภ้” ของบุญกอง ที่รังเกียจเขาตั้งแต่วันแรกที่ลุงพาเขามาอยู่บ้านด้วย เพราะว่าป้าคิดว่าบุญกองเป็น
ภาระกับครอบครัวของป้าและหาว่าเขาเป็นตัวซวย จนเมื่อลูกสาวคนโตของป้าตกเลือดจากการทำ�แท้ง
ไม่มีเงินค่ารักษา ป้าจึงนำ�ควายของบุญกองออกขายให้โรงเชือดจนทำ�ให้บุญกองต้องหนีออกจากบ้าน ซึ่ง
ตัวอย่างดังกล่าวทำ�ให้เห็นภาพที่แสดงถึงสังคมของความเห็นแก่ตัวได้ชัดเจน จึงทำ�ให้เห็นว่าตัวละครใน
ชนบทไม่สามารถพึ่งพากันได้อีกแล้ว บุญส่งอธิบายว่าเป็นเพราะทุกคนก็มีความจำ�เป็นและต้องดิ้นรนให้
ตัวเองมีชวี ติ รอดก่อน ซึง่ เป็นเรือ่ งปกติธรรมดาชองมนุษย์ทกุ คน ส่วนตัวละครทีเ่ ป็นชนชัน้ อืน่ กลับมีลกั ษณะ
ที่ ช่ วยหรือหรือคอยแก้ปัญ หาให้กับตัว ละครเอกมากกว่า ตัว อย่างในภาพยนตร์เรื่อง “คนจนผู้ยิ่ง
ใหญ่”(2553)ตัวละครชนชัน้ อืน่ ทีพ่ บคือ “หญิงเจ้าของเงินกูน้ อกระบบ” ซึง่ เป็นตัวละครชนชัน้ กลาง ภาพ
ที่นำ�เสนอของหญิงเจ้าของเงินกู้นอกระบบคือตัวละครที่มีนํ้าใจต่อบุญชู เมื่อ “บุญชู”หมดหนทางในการ
หาเงินมาใช้หนีก้ องทุนหมูบ่ า้ น บุญชูจงึ นำ�โฉนดทีด่ นิ ของแม่ธปู มาจำ�นองไว้ เจ้าของเงินกูน้ อกระบบพูดคุย
กับบุญชูอย่างดีโดยให้เวลาบุญชูในการหาเงินมาคืนจาก 3 เดือนเป็น 4 เดือน ซึ่งภาพของเจ้าของเงินกู้ดัง
กล่าวดูเป็นการช่วยเหลือกันมากกว่าที่จะเป็นการเอาเปรียบ
ฉาก (setting) พบลักษณะร่วมของการสร้างความหมายเกี่ยวกับสถานที่ใน 3 แบบคือ “บ้าน”ที่
ตัวละครรู้สึกไม่อยากอยู่และไม่อยากกลับ กล่าวคือบ้านของชนชั้นล่างในชนบทในปัจจุบันไม่ได้เป็นบ้าน
ที่ น่ า อยู่ เ หมื อ นเช่ น ในอดี ต แล้ ว ซึ่ ง บ้ า นในความหมายแบบเก่ า ล่ ม สลายลงไปแล้ ว ครอบครั ว ต่ า ง
กระจัดกระจายไปคนละทิศละทาง ซึ่งเกิดจากความแร้นแค้นยากจน ที่ทุกคนต่างก็ดิ้นรนเอาชีวิตรอด ใน
ภาพยนตร์เรื่อง “วังพิกุล” (2556)ตัวละครชนชั้นล่างอย่าง “สอน” ทหารเกณฑ์ต้องจากบ้านไปไกล เมื่อ
เขากลับมาถึงก็ได้ไปสำ�รวจบ้านหลังเล็กทีป่ ล่อยทิง้ ร้าง ไม่มที งั้ พ่อแม่พนี่ อ้ งของเขาอาศัยอยูแ่ ล้ว ครอบครัว
ของเขาต่างกระจัดกระจายไปคนละทิศละทาง เขาจึงไม่อาจทนอยู่ในบ้านหลังนั้นได้จึงไปอาศัยนอนเปล
ใต้ถนุ ของบ้านย่าธูป บุญส่งอธิบายว่าเขาโหยหาบ้านแบบเดิมทีม่ บี รรยากาศเอือ้ อาทรต่อกัน มีความอบอุน่
ของครอบครัว เขาจึงนำ�เสนอภาพของบ้านที่ตรงกันข้ามดังกล่าว เพื่อให้ผู้ชมตระหนักถึงบ้านในอุดมคติ
“วัด” ถูกประกอบสร้างความหมายว่าเป็นแหล่งพักพิงหรือเป็นทีพ่ งึ่ ของตัวละครชนชัน้ ล่าง ซึง่ ความหมาย
ดังกล่าวเกิดจากประวัตชิ วี ติ ของบุญส่งทีเ่ คยบวชเรียนเป็นสามเณร และมองเห็นว่าวัดทีเ่ ขาเคยอยูเ่ ป็นทีท่ ี่
คอยช่วยเหลือคนทุกคนที่มีความทุกข์ทั้งร่างกายและจิตใจ วัดในภาพยนตร์หลายเรื่องของเขาจึงมักเป็น
ที่พักพิงช่วยเหลือของตัวละคร เช่นในภาพยนตร์เรื่อง “ฉากและชีวิต” (2561)ที่ตัวละคร “ชายร่างเล็ก”
ทีร่ ถกระบะคันเก่าของเขาเกิดนาํ้ มันหมดหน้าวัดแห่งหนึง่ ในกลางดึก เขาตัดสินใจเข้าไปขอความช่วยเหลือ
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จากพระที่อยู่ในวัดนั้น และได้รับความช่วยเหลืออย่างดี ทั้งสถานที่สำ�หรับนอนในคืนนั้น อาหารเช้า รวม
ถึงนํ้ามันรถ ที่เขาจะสามารถขับต่อไปเพื่อไปตามหาเมียและลูกได้ วัดจึงมีความหมายเป็นที่พึ่งพิงให้แก่
ชนชัน้ ล่างอย่างเขา แม้วา่ ปัจจุบนั ความหมายดังกล่าวจะเปลีย่ นแปลงไปแล้วก็ตาม“กรุงเทพ” ถูกประกอบ
สร้างความหมายในแง่ลบ เป็นสถานทีท่ ดี่ ดู กลืนผูค้ นและครอบครัวของตัวละครชนชัน้ ล่างไป กรุงเทพแม้
จะเป็นเมืองแห่งความฝันที่ทุกคนเดินทางไปเพื่อหาผลประโยชน์ ทำ�ให้ตัวละครมีความหวังว่าชีวิตจะต้อง
ดีขน้ึ แต่กไ็ ม่มใี ครอยากทีจ่ ะอาศัยอยูจ่ ริง ๆ เพราะมีความลำ�บากในการใช้ชวี ติ ทุกคนจำ�เป็นต้องอยู่ เหมือน
ตัวละคร “บุญชู” ในภาพยนตร์เรื่อง “คนจนผู้ยิ่งใหญ่” (2553)ที่มักจะถูกคนที่เขาไปขอความช่วยเหลือ
แนะนำ�ให้ไปหางานทำ�ทีก่ รุงเทพเสมอ เริม่ ตัง้ แต่หลวงพ่อทีเ่ ขาไปของานทำ� จนถึงพีช่ ายทีเ่ ขาขอไห้ไปกูเ้ งิน
คนรูจ้ กั ให้ แต่บญ
ุ ชูกป็ ฏิเสธไม่อยากไปกรุงเทพเพราะใช้ชวี ติ ลำ�บาก ข้าวของแพง รวมถึงกรุงเทพยังมีความ
หมายว่าเป็นที่ที่ทำ�ให้เมียเขาหนีไปกับชายอื่นอีกด้วย
แก่นความคิด (Themes)คือทางออกของปัญหาทีแ่ สดงไว้ในภาพยนตร์ พบรูปแบบของแก่นความ
คิดทีเ่ ป็นลักษณะของการแก้ปญ
ั หาในระดับปัจเจกบุคคล ใน 2 ลักษณะ คือ ชนชัน้ ล่างต้อง “พึง่ ตนเอง”หรือ
“ยอมรับ”แล้วปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมหรือชุมชนให้ได้ไม่ได้มีการเสนอทางออกในมุมของมหภาคหรือ
รัฐแต่อย่างใด ในภาพยนตร์เรื่อง “คนจนผู้ยิ่งใหญ่” (2553)ตัวละคร “บุญชู” ที่พยายามหาเงินมาใช้หนี้
กองทุนหมูบ่ า้ น ถึงทีส่ ดุ แล้วบุญชูกไ็ ม่สามารถพึง่ ใครได้ เหลือเพียงทางเดียวคือเอาทีด่ นิ ไปจำ�นองเงินกูน้ อก
ระบบ สุดท้ายแล้วบุญชูก็ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพทั้ง ๆ ที่ไม่ได้อยากไปเพื่อหาเงินมาไถ่ที่นาคืน ซึ่งทำ�ให้
เห็นว่าชนชั้นล่างนั้นไม่ได้มีทางเลือกมากนักในการที่จะอยู่รอดได้ ในมุมมองของบุญส่ง เขาอธิบายว่า แม้
ภาพยนตร์ของเขาจะดูหดหู่เหมือนไร้ความหวังแต่บุญส่งก็ได้เปิดพื้นที่ให้ผู้ชมได้คิดต่อว่าในความสิ้นหวัง
นัน้ ชีวติ ของตัวละครก็ยงั ไม่สนิ้ สุด การนำ�เสนอภาพความสิน้ หวังนัน้ จุดมุง่ หมายสูงสุดสำ�หรับเขาก็คอื ผูช้ ม
ทีต่ อ้ งคิดและตีความผ่านการประกอบสร้างความหมายด้วยภาษาภาพยนตร์ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว
และทำ�ในสิ่งตรงกันข้ามกับตัวละครในภาพยนตร์
3. วิธีการสร้างภาพตัวแทนชนชั้นล่าง
การเข้ารหัสความหมายในภาพยนตร์นนั้ ไม่ได้มเี พียงความหมายเดียวแต่ประกอบด้วยความหมาย
โดยตรง (denotative meaning) และความหมายโดยนัย (connotative meaning) (กำ�จร หลุยยะพงษ์,
2556, น. 37) ซึ่งการสร้างความหมายดังกล่าวได้ถูกประกอบสร้างความหมายผ่าน “โครงสร้างการเล่า
เรื่อง” และ “ภาษาภาพยนตร์” ซึ่งก็คือการถ่ายภาพ การใช้เสียงและการตัดต่อ เมื่อวิเคราะห์โครงสร้าง
การเล่าเรื่องออกมาแล้วพบว่าในภาพยนตร์ชนชั้นล่างของบุญส่งมีองค์ประกอบของการเล่าเรื่องทั้ง 5 ขั้น
ครบในภาพยนตร์ส่วนใหญ่คือ การเริ่มเรื่อง (Inciting Moment), การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action),
ภาวะวิกฤต (Crisis), ภาวะคลีค่ ลาย (Falling Action) และการยุตขิ องเรือ่ งราว (Ending) ซึง่ ทำ�ให้ภาพยนตร์
ของเขามีเนือ้ เรือ่ งทีท่ �ำ ให้ผชู้ มสามารถติดตามไปได้จนจบเรือ่ งคือภาพยนตร์เรือ่ ง “คนจนผูย้ งิ่ ใหญ่” (2553),
“สถานี 4 ภาค” (2555), “วังพิกุล” (2556), “ธุดงควัตร” (2559) และ “มหาลัยวัวชน” (2560) ผ่านการ
พยายามทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาของตัวละครเอกชนชัน้ ล่าง ซึง่ โครงสร้างการเล่าเรือ่ งดังกล่าวเป็นโครงสร้างเดียวกัน
กับทีใ่ ช้ในภาพยนตร์บนั เทิงกระแสหลัก บุญส่งนิยามตนเองว่าเป็น “ผูก้ �ำ กับภาพยนตร์อสิ ระ” หมายความ
ว่าเขามีอิสระในการเล่าเรื่องให้แก่ผู้ชมในแบบของตนเอง โดยการสร้างความหมายผ่านภาษาภาพยนตร์
ในรูปแบบที่เขาเชื่อว่าจะทำ�ให้ผู้ชมได้รับสารจากเขาได้ดีที่สุดจากการให้สัมภาษณ์ “โดยหลักปรัชญาการ
ทำ�หนังคือ หนังมันทำ�งานกับคนดู ไม่ใช่ตวั ละคร คือในฐานะคนเล่าเรือ่ ง เราเล่าเรือ่ งเพือ่ ให้คนดูเข้าถึงและ
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เกิดปัญญา ไม่ใช่ให้ตัวละครเกิดปัญญา เราก็พยายามทำ�อย่างนี้ทุกเรื่อง ฉะนั้นด้วยเหตุนี้ ในรายละเอียด
ล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อการนี้ คนดูจะเติมเต็ม นี่คือเป็นวิธีการกระตุ้นให้คนดูเกิดรอยหยักในสมอง เกิดตั้ง
คำ�ถาม หาคำ�ตอบ นี่เป็นทางเราเลย ไม่ว่าหนังแมส ก็จะมีทางแบบนี้อยู่” (สัมภาษณ์บุญส่ง นาคภู่,15
ตุลาคม 2563) บุญส่งมองกลุม่ ผูช้ มของเขาว่าเป็นชนชัน้ กลางระดับปัญญาชน เขาจึงสร้างภาพยนตร์ทเี่ ล่า
เรื่องราวจากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชนชั้นล่างผ่านภาษาภาพยนตร์ที่เปิดพื้นที่และไม่ชี้นำ�จนเกินไป
เพื่อให้กลุ่มผู้ชมดังกล่าวได้ใช้ความคิดมากกว่าอารมณ์ความรู้สึก วิธีการประกอบสร้างความหมายผ่าน
ภาษาภาพยนตร์ชนชั้นล่างของบุญส่งจึงตั้งอยู่บนจุดยืนในการสร้างภาพยนตร์ที่จะทำ�ให้ผู้ชมได้ใช้ความ
คิดค้นหาเรื่องราวและความหมายจนเกิดเป็นความเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสาร การใช้ภาษา
ภาพยนตร์ทั้งหมดจึงสร้างเพื่อจุดยืนนี้
การถ่ายภาพ บุญส่งพยายามใช้ศิลปะการถ่ายภาพเพื่อสื่อความหมายมากกว่าสร้างอารมณ์ โดย
สังเกตได้จากการใช้ภาพระยะไกล (long shot) ในภาพยนตร์สว่ นใหญ่ ซึง่ เอือ้ ต่อการจัดองค์ประกอบภาพ
เพื่อสื่อสารความหมาย รวมถึงเป็นมุมมองที่ทำ�ให้ผู้ชมกลายเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์เท่านั้น จึงไม่ได้รับรู้
อารมณ์ของตัวละครชัดเจนนัก ตัวอย่างในภาพยนตร์เรื่อง “คนจนผู้ยิ่งใหญ่” (2553)ฉากที่ “บุญชู” มา
ขอไห้พี่ชายช่วยยืมเงินชาวบ้านให้เพราะตนเองจนปัญญาที่จะหาเงินมาใช้หนี้แล้ว ฉากนี้ใช้ภาพระยะไกล
และถ่ายแบบ long take โดยเปิดฉากที่บุญชูขี่จักรยานมาตามถนนจากไกล ๆ แล้วเลี้ยวเข้ามาที่บ้านของ
พีช่ ายและพบพีช่ ายนัง่ สูบบุหรีอ่ ยูท่ ขี่ นั้ บันไดชัน้ บนของบ้าน บุญชูเอ่ยปากขอไห้พชี่ ายช่วยแต่กลับถูกปฏิเสธ
ฉากนีน้ อกจากทำ�ให้ผชู้ มเป็นผูส้ งั เกตการณ์ในวงนอกแล้ว ยังมีการณ์ใช้การจัดวางตำ�แหน่งของตัวละครที่
ทำ�ให้รสู้ กึ ถึงการตํา่ ต้อยของบุญชู ทีแ่ ม้จะเป็นชนชัน้ ล่างด้วยกันบุญชูกย็ งั ตาํ่ กว่านัน้ อีกผูว้ จิ ยั เห็นว่าวิธกี าร
ดังกล่าวยังใช้เพือ่ ปกปิดการแสดงของนักแสดงสมัครเล่น ซึง่ เป็นชาวบ้านธรรมดาทีไ่ ม่สามารถแสดงอารมณ์
ได้สมจริงและชัดเจนแบบนักแสดงมืออาชีพได้ และยังมีการใช้ภาพแบบ long take ที่ช่วยเพิ่มความน่า
เชื่อของเหตุการณ์ในภาพยนตร์ให้ดูสมจริงมากขึ้น ในการถ่ายภาพระยะไกลกับการถ่ายภาพ long take
นี้เองที่เปิดพื้นที่ทางความคิดให้แก่ผู้ชม กล่าวคือภาพระยะไกลที่ต้องมีการจัดองค์ประกอบภาพเพื่อให้ผู้
ชมสังเกตวัตถุตา่ ง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นภาพเพือ่ ตีความความหมาย และการจะให้ผชู้ มมองเห็นความหมายของผูส้ ร้าง
ได้นั้นการปรากฏของภาพในแต่ละ shot จะต้องมีระยะเวลาเพียงพอที่ผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ ในหลายฉาก
บุญส่งจึงใช้การถ่ายภาพแบบ long take เพื่อผลดังกล่าว แม้ความตั้งใจของบุญส่งที่ต้องการให้ผู้ชมได้ใช้
ความคิดมากกว่าอารมณ์ความรู้สึก แต่ก็มีการใช้ภาพที่เน้นให้เห็นความรู้สึกเจ็บปวดทุกข์ทรมานของตัว
ละครด้วยคือการใช้ภาพขนาดใกล้ (close-up) ถ่ายทีห่ น้าของตัวละครทีไ่ ม่ได้แสดงอารมณ์มากนัก แม้จะ
เป็นการเน้นอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครแต่ภาพที่ปรากฏตัวละครกลับไม่ได้แสดงอารมณ์ความรู้สึกที่
ชัดเจนนัก ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ชมตีความอารมณ์ของตัวละครด้วยในภาพยนตร์เรื่อง “ฉากและ
ชีวิต”(2561) ภาพระยะใกล้ถูกใช้เน้นความทุกข์ทรมานของชนชั้นล่างในหลายภาพยนตร์สั้น เช่นใน
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ฉีดยาข้าว” ถูกใช้หลายครั้งเพราะตัวละคร “ชายกลางคน” ต้องทุกข์จากร่างกายที่
แทบขยับไม่ได้แต่ตอ้ งกัดฟันเพือ่ ให้มชี วี ติ รอด หรือในภาพยนตร์สนั้ “รอรถ” ความทุกข์ของตัวละครหญิง
ที่จำ�ใจต้องเข้ากรุงเทพไปหางานทำ�เพื่อใช้หนี้ ภาพระยะใกล้ถูกใช้เน้นย้ำ�ความทุกข์ของตัวละครในตอน
ท้ายของเรื่อง เมื่อพ่อที่ขับรถมาส่งกลับบ้านไปแล้ว เหลือแต่เธอต้องเผชิญความทุกข์นั้นเพียงลำ�พัง
การตัดต่อ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่องสำ�คัญของภาพยนตร์ การตัดต่อถือเป็นภาษาหรือ
ไวยากรณ์หลักในการเล่าเรือ่ งแก่ผชู้ ม ภาพยนตร์ทกุ เรือ่ งใช้วธิ กี ารตัดต่อเล่าเรือ่ งตามลำ�ดับเวลา ซึง่ เป็นการ
ตัดต่อที่ตรงไปตรงมาและนอกจากนี้บุญส่งยังใช้การตัดต่อเพื่อกำ�หนดจังหวะของภาพยนตร์ จากจุดยืนใน
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การทีจ่ ะทำ�ให้ผชู้ มได้ใช้ความคิดและตีความเพือ่ เข้าถึงความหมายของภาพยนตร์ รูปแบบของการตัดต่อดัง
กล่าวเป็นการตัดต่อในระดับฉาก เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของพื้นที่ (space) และเวลา (time) เพื่อสร้าง
จังหวะของภาพยนตร์ขึ้น โดยสร้างความสัมพันธ์ของพื้นที่และเวลาที่ทำ�ให้เกิดจังหวะที่ “ช้า” ซึ่งการสร้าง
จังหวะดังกล่าวเกิดจากการตัดต่อ โดยใช้จำ�นวน shot น้อย แต่ให้เวลาใน shot นาน หรือไม่เร็วจนเกินไป
เพื่อให้ผู้ชมมีเวลาพิจารณาพื้นที่ในภาพมากขึ้น หรือการตัดต่อที่แม้จะใช้จำ�นวน shot มากเพื่อให้ราย
ละเอียดในฉากหรือเน้นย้ำ�การกระทำ�ของตัวละครก็ทำ�ให้เกิดจังหวะที่ช้าได้เช่นกัน เช่นในภาพยนตร์เรื่อง
“ธุดงควัตร” (2559)ฉากทีต่ วั ละคร “ชายชาวอีสาน” ทำ�พิธอี ปุ สมบทภาพในโบสถ์ทเี่ ห็นพระหลายรูปกำ�ลัง
ล้อมวงทำ�พิธีให้ชายชาวอีสานอยู่หลาย shot ในมุมต่างๆ ซึ่งในแต่ละ shot ใช้เวลานาน ทำ�ให้เห็นราย
ละเอียดขัน้ ตอนของพิธกี รรมอย่างครบถ้วน จากการใช้เวลากับภาพและจำ�นวน shot ทีม่ ากทำ�ให้ผชู้ มรูส้ กึ
ว่าหนังไปข้างหน้าช้า เป็นการบังคับให้ผชู้ มพิจารณารายละเอียดของสิง่ ต่าง ๆ ไปพร้อมกับตัวละครทีก่ �ำ ลัง
บวช เหมือนเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยพร้อมกัน การสร้างจังหวะของภาพยนตร์ที่ช้าและบางครั้งก็น่า
อึดอัด เพื่อให้ผู้ชมมีเวลาในการซึมซับข้อมูลและคิดเชื่อมโยงตามความหมายของภาพที่เรียงร้อยต่อกัน
การใช้เสียง พบว่าภาพยนตร์ส่วนใหญ่ไม่มีเสียงดนตรีประกอบ ซึ่งบุญส่งเชื่อว่าการใช้ดนตรี
ประกอบเป็นการชีน้ �ำ ผูช้ มให้มคี วามรูส้ กึ จนเกินไป เป็นการบังคับให้ผชู้ มมีอารมณ์ดา้ นเดียว จึงพยายามลด
ทอนเสียงดนตรีในภาพยนตร์ลงและเหลือไว้เพียงเสียงบรรยากาศจากธรรมชาติ เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ชมรู้สึก
ด้วยตนเองผ่านองค์ประกอบอืน่ นอกจากนีเ้ สียงในภาพยนตร์ของเขายังทำ�หน้าทีใ่ นการบันทึกยุคสมัยและ
เชือ่ มร้อยพืน้ ทีต่ า่ งๆเข้าด้วยกัน ด้วยการใช้เสียงข่าวจริงทีด่ งั ผ่านวิทยุและโทรทัศน์เป็นการสร้างความหมาย
ในการเชือ่ มต่อภาพยนตร์ซงึ่ เป็นเรือ่ งแต่งกับโลกแห่งความเป็นจริงและทำ�ให้การมีอยูข่ องเรือ่ งแต่งนัน้ เป็น
ส่วนหนึ่งของเรื่องจริงอีกด้วย ในภาพยนตร์ “สถานี 4 ภาค” (2555)มีการใช้เสียงประกอบจากโทรทัศน์
เกี่ยวกับเหตุการณ์การสลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงซึ่งปรากฏในข่าวในทุกตอนของภาพยนตร์ ซึ่ง
กลุ่มคนเสื้อแดงก็เป็นเสมือนภาพแทนของชนชั้นล่างในความหมายของโลกแห่งความจริง ซึ่งเป็นการบอก
เล่าถึงสังคมหลักที่กำ�ลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในโลกเล็ก ๆ ของตัวละครก็ต้องดิ้นรนอยู่เช่นกัน
จากจุดยืนในการสร้างความหมายในภาพยนตร์ชนชัน้ ล่างของบุญส่งทีม่ องผูช้ มซึง่ เป็นชนชัน้ กลาง
ทีม่ สี ติปญ
ั ญาในการใคร่ครวญหาเหตุผลทีม่ าทีไ่ ปจากทุกองค์ประกอบในการเล่าเรือ่ งทีป่ รากฏในภาพยนตร์
ผู้วิจัยคิดว่าอาจทำ�ให้กลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ของเขาอยู่ในวงจำ�กัด เพราะผู้ชมส่วนใหญ่คุ้นเคยกับวิธีการเล่า
เรือ่ งแบบภาพยนตร์บนั เทิง ประกอบกับวิธกี ารเผยแพร่ภาพยนตร์ของเขาทีไ่ ม่กว้างขวางจากการทีไ่ ม่มงี บ
ประมาณมาสนับสนุนมากนัก ทำ�ให้กลุ่มผู้ชมของเขายิ่งแคบลงไปอีก แม้ในแง่หนึ่งอาจจะเป็นข้อจำ�กัด
เพราะผูส้ ร้างภาพยนตร์ทกุ คนล้วนต้องการให้ผลงานของตนเองเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง แต่ในอีกแง่หนึง่
การทีเ่ ขามีกลุม่ ผูช้ มทีจ่ �ำ กัดก็ท�ำ ให้เขามีอสิ ระในการสร้างสรรค์ผลงานด้วย ทัง้ ในวิธกี ารเล่าเรือ่ งและเนือ้ หา
ที่เขาต้องการบอกเล่า
4. มุมมองของบุญส่ง นาคภู่ในภาพยนตร์ชนชั้นล่าง
ความหมายของชนชั้นล่างในประเทศไทยเป็นการผนวกรวมกันของความหมาย “ชนชั้น
กรรมาชีพ” (proletariat) ของคาร์ล มาร์กซ์ ( Karl Marx ) “คนชายขอบ” (Marginal People) และ
“คนจน” ไว้ด้วยกัน ซึ่งภาพของชนชั้นล่างที่เสนอในภาพยนตร์ของบุญส่ง นาคภู่ ก็มีลักษณะของการให้
ความหมายชนชั้นล่างดังกล่าว ตัวละครที่เป็นชนชั้นกรรมาชีพ ประกอบด้วย เกษตรกร แรงงานรับจ้าง
รวมถึงกรรมกร หรือตัวละครชายขอบทีพ่ บคือ แรงงานต่างด้าวชาวพม่า คนชราทีถ่ กู ทิง้ ไว้ตามชนบท ส่วน
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ตัวละครคนจนนั้นพบในภาพยนตร์ทุกเรื่อง ซึ่งบุญส่งทำ�ให้เห็นว่าตัวละครชนชั้นล่างเหล่านี้ในภาพยนตร์
ถูกกระทำ�โดยโครงสร้างใหญ่ จากนโยบายภาครัฐที่ไม่เห็นปัญหาจริง ๆ เช่น “บุญชู” ในภาพยนตร์เรื่อง
“คนจนผู้ยิ่งใหญ่” (2553)ที่ต้องหาทางนำ�เงินมาใช้หนี้กองทุนหมู่บ้านให้ได้ สุดท้ายเขาก็จำ�เป็นต้องกู้เงิน
นอกระบบเพื่อนำ�มาคืน ชนชั้นล่างถูกนำ�เสนอในลักษณะที่ต้องจำ�ยอม พึ่งพาตนเองไม่ได้ มีทางเลือกใน
การแก้ปัญหาไม่มากนักและสุดท้ายแล้วชนชั้นล่างก็ต้องยอมรับผลเหล่านั้น ซึ่งเป็นภาพที่แทบจะไม่ให้
ความหวังมากนัก บุญส่งคิดว่าปัญหาของชนชั้นล่างเกิดจาก 2 ส่วน คือ “รัฐ” ที่ไม่ได้เข้าใจปัญหาของ
ชนชัน้ ล่างจริง ๆ จึงแก้ปญ
ั หาไม่ถกู จุด อีกส่วนคือ “ชาวบ้าน” ทีไ่ ม่รเู้ ท่าทันกระแสของโลก และการศึกษา
เป็นทางเดียวที่จะแก้ปัญหาได้
ภาพยนตร์ของบุญส่งเป็นการนำ�เสนอภาพชีวติ ชนบททุกภูมภิ าคของประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพ
ซึ่งทำ�ให้เห็นภาพชีวิตของชนชั้นล่างที่กว้างและหลากหลายขึ้น จึงทำ�ให้เห็นว่าปัญหาของชนชั้นล่างใน
ประเทศไทยไม่ได้แตกต่างกัน ซึง่ เป็นปัญหาเรือ่ งความยากจน การเข้าถึงทรัพยากรและปัญหาความสัมพันธ์
ของคนทั้งสิ้น บุญส่งเสนอภาพชีวิตชนชั้นล่างทั่วประเทศ ทั้งผู้คนและสถานที่ที่มักดูไม่สวยงาม ภาพของ
ตัวละครที่ตรากตรำ�ทำ�งานด้วยความเหนื่อยยาก ขี้โรค คนในชุมชนที่แล้งนํ้าใจ เห็นแก่ตัวเพื่อเอาตัวรอด
ภาพของสถานทีท่ ดี่ ไู ม่สวยงาม พืน้ ดินทีแ่ ห้งแล้ง ชุมชนทีเ่ งียบเหงา บ้านเรือนทรุดโทรม ซึง่ ต่างจากการนำ�
เสนอของภาพยนตร์กระแสหลักเรื่องอื่น ๆ หรือละครโทรทัศน์ในปัจจุบัน ที่หลายเรื่องมักสร้างภาพของ
ชนชัน้ ล่างในชนบทให้ดงู ดงาม (Romanticized) น่าอยู่ ทัง้ ในด้านของผูค้ นทีม่ ลี กั ษะมีนาํ้ ใจ ช่วยเหลือเอือ้
อาทรกัน รวมถึงภาพสถานที่ ไร่นาเขียวชอุ่มดูน่าอยู่ บุญส่งอธิบายถึงวิธีการนำ�เสนอของเขา ว่าเป็นการ
พยายามนำ�เรือ่ งราวของชนชัน้ ล่างจากประสบการณ์ชวี ติ ของตนเองถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ โดยทีไ่ ม่ท�ำ ให้
ภาพออกมาสวยงามหรือหดหูเ่ กินจริง เขาเชือ่ ว่าชนชัน้ ล่างก็คอื มนุษย์ธรรมดาทีม่ เี ลือดเนือ้ มีความต้องการ
เขาไม่ตอ้ งการให้ผชู้ มรูส้ กึ สงสารตัวละคร สิง่ เหล่านีป้ รากฏให้เห็นในภาพยนตร์ทกุ เรือ่ ง ไม่วา่ บุญส่งจะเล่า
ภาพยนตร์ของเขาในรูปแบบใดก็ตาม
ดังนัน้ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลภาพยนตร์และการสัมภาษณ์ กล่าวได้วา่ บุญส่งมองชนชัน้ ล่างเป็น
ผู้ถูกกระทำ�โดยโครงสร้างของสังคมที่กลุ่มคนชนชั้นล่างเหล่านี้ไม่ได้มีทางเลือกมาก ไม่ได้มีอำ�นาจต่อรอง
หรือแก้ปญ
ั หาได้จริง ต้องอยูใ่ นสภาวะจำ�ยอมและทำ�ทุกทางเพือ่ ให้ตนเองมีชวี ติ รอดในฐานะปัจเจกบุคคล
เขาจึงสร้างภาพยนตร์ทมี่ กี ลุม่ เป้าหมายคือชนชัน้ กลางขึน้ ไป โดยเฉพาะปัญญาชนทีม่ อี �ำ นาจต่อรองมากกว่า
เพื่อให้เห็นปัญหาและหาทางออกให้
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ในการวิจยั ภาพยนตร์ชนชัน้ ล่างของบุญส่ง นาคภูใ่ นครัง้ ต่อไปมีประเด็นทีน่ า่ สนใจคือการศึกษา
ความคิดเห็นผู้ชมภาพยนตร์ในฐานะผู้รับสารว่า วิธีการประกอบสร้างภาพชนชั้นล่างได้ผลตามที่ผู้กำ�กับ
ต้องการหรือไม่อย่างไร
2. ผลการศึกษาในงานวิจยั ชิน้ นีเ้ ป็นเพียงส่วนย่อยของการนำ�เสนอภาพชนชัน้ ล่าง ในอนาคตควร
มีการศึกษาภาพรวมของภาพยนตร์ในประเทศไทยในยุคใหม่ที่นำ�เสนอภาพชนชั้นล่างเพื่อจะได้เห็นภาพ
รวมทั้งหมด
3. นอกจากการศึกษาภาพชนชั้นล่างในภาพยนตร์ของบุญส่ง นาคภู่แล้ว มีประเด็นที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ (aesthetics) ในภาพยนตร์ของเขาที่น่าศึกษาอีกด้วย
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4. เนือ่ งจากสือ่ ภาพยนตร์มอี ทิ ธิพลในการเลือกสรรความจริงออกมานำ�เสนอ เพราะฉะนัน้ ผูส้ ร้าง
ภาพยนตร์ ควรนำ�เสนอภาพชนชั้นล่างตามความเป็นจริงมากกว่าภาพสวยงาม (Romanticized) เพียง
อย่างเดียวจะทำ�ให้ผู้ชมเข้าใจสังคมไทยมากขึ้น
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