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บัทคัดย่อ
การิศึกษ์าวัิจยั เริ่อ� ง “การิเลุ่�าเริ่อ� งแลุ่ะภาษ์าภาพยนตริ์ในภาพยนตริ์ริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำาในปี คิ.ศ. 2010-2019”
มีวัตั ถืุปริะสื่งคิ์เพ่อ� ศึกษ์าการิเลุ่�าเริ่อ� งแลุ่ะภาษ์าภาพยนตริ์ในภาพยนตริ์ริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำาในปี คิ.ศ. 2010-2019
โด้ยใชุ้วัธิ วัี จิ ยั เชุิงคิุณภาพ (Qualitative Research) ผ�านการิวัิเคิริาะห็์ตวัั บท (Textual Analysis) แนวัคิิด้สื่ำาคิัญ
ทีใ� ชุ้ในการิศึกษ์าวัิจยั ปริะกอบด้้วัย แนวัคิิด้การิเลุ่�าเริ่อ� ง (Film Narration) แลุ่ะแนวัคิิด้ภาษ์าภาพยนตริ์ (Film
Language) สื่ำาห็ริับภาพยนตริ์ทน�ี าำ มาวัิจยั ปริะกอบด้้วัย ภาพยนตริ์ทไ�ี ด้้ริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำาในเทศกาลุ่ภาพยนตริ์
เม่องคิานสื่์จาำ นวัน 7 เริ่อ� ง ได้้แก� Uncle Boonmee Who Can Recall His Lives (2010), The Tree of Life (2011),
Amour (2012), Blue Is The Warmest Colour (2013), Dheepan (2015), Shoplifters (2018), Parasite (2019)
ผลุ่การิศึกษ์าวัิจยั พบวั�า ภาพยนตริ์ริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำามักมีการิใชุ้การิเลุ่�าเริ่อ� งลุ่ักษ์ณะด้ังนี� 1) โคิริงเริ่อ� ง
(Plot) พบวั�า ภาพยนตริ์ทั�งห็มด้ จะมีการิเริิ�มเริ่�อง (Exposition) โด้ยเปิด้ฉากให็้เห็็นสื่ภาพคิวัามเป็นอย่�ข้อง
ตัวัลุ่ะคิริ แนะนำาตัวัลุ่ะคิริ แลุ่ะยุคิสื่มัยทีอ� ย่อ� าศัย การิพัฒนาเห็ตุการิณ์ (Rising Action) มีการิให็้ตวัั ลุ่ะคิริได้้พบกับ
ปัญห็าต�างๆทีต� อ้ งแก้ไข้ ภาวัะวัิกฤต (Climax) คิ่อการิทำาให็้ตวัั ลุ่ะคิริเกิด้คิวัามสื่ับสื่นในใจแลุ่ะต้องตัด้สื่ินใจในการิ
กริะทำาข้องตัวัเอง ภาวัะคิลุ่ีคิ� ลุ่าย (Falling Action) คิ่อการิทำาให็้ตวัั ลุ่ะคิริได้้พบกับผลุ่กริะทบทีต� วัั เองได้้กอ� ข้ึน� แลุ่ะยอม
ริับคิวัามเป็นจริิงข้องโลุ่ก การิจบเริ่อ� งริาวั (Ending) พบวั�า มีการิจบอย่� 3 ริ่ปแบบด้้วัยกัน คิ่อการิจบแบบปลุ่ายเปิด้
การิจบแบบปลุ่ายปิด้ แลุ่ะการิจบแบบห็ักมุม 2) แก�นคิวัามคิิด้ (Theme) พบวั�า ภาพยนตริ์สื่�วันให็ญ�มี
แก�นคิวัามคิิด้เกี�ยวักับชุีวัิตแลุ่ะธริริมชุาติข้องมนุษ์ย์ 3) คิวัามข้ัด้แย้ง (Conflict) พบวั�าภาพยนตริ์สื่�วันให็ญ�
ให็้คิวัามสื่ำาคิัญต�อคิวัามข้ัด้แย้งภายในจิตใจ เพ่อ� ให็้ตวัั ลุ่ะคิริได้้เกิด้การิตัง� คิำาถืามข้องตัวัเอง 4) ตัวัลุ่ะคิริ (Charactor)
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พบวั�า มักมีการินำาเสื่นอตัวัลุ่ะคิริในลุ่ักษ์ณะตัวักลุ่มเพ่อ� ให็้เกิด้มิตเิ ชุิงลุ่ึกข้องตัวัลุ่ะคิริ 5) ฉาก (Setting) พบวั�า
ภาพยนตริ์สื่วั� นให็ญ�ให็้คิวัามสื่ำาคิัญกับฉากทีเ� ป็นการิด้ำาเนินชุีวัติ ข้องตัวัลุ่ะคิริ แลุ่ะเน้นยุคิสื่มัยปัจจุบนั เป็นห็ลุ่ัก 6)
สื่ัญลุ่ักษ์ณ์(Symbol) พบวั�ามีการิเน้นใชุ้สื่ญ
ั ลุ่ักษ์ณ์ทางภาพเพ่อ� สื่่อ� คิวัามห็มายพิเศษ์มากกวั�าสื่ัญลุ่ักษ์ณ์ทางเสื่ียง
สื่ำาห็ริับผลุ่การิวัิจยั ด้้านภาษ์าภาพยนตริ์มข้ี อ้ คิ้นพบด้ังนี� 1) ข้นาด้ภาพแลุ่ะมุมกลุ่้อง มักมีการิใชุ้ข้นาด้ภาพไกลุ่
ข้นาด้ภาพปานกลุ่าง แลุ่ะมีการิใชุ้มุมกลุ่้องริะด้ับสื่ายตาเป็นสื่�วันให็ญ� 2) มุมภาพแลุ่ะการิเคิลุ่่�อนกลุ่้อง
พบวั�า มีการิใชุ้มุมภาพแบบซึ่ับเจคิทีฟั (Subjective Camera Angle) แลุ่ะการิเคิลุ่่�อนกลุ่้องแบบแฮนเฮลุ่ด้์
มากเป็นพิเศษ์ 3) องคิ์ปริะกอบด้้านการิแสื่ด้ง พบวั�ามีการิใชุ้การิแสื่ด้งทั�งแบบอวััจนภาษ์าแลุ่ะวััจนภาษ์า
4) ด้้านแสื่งแลุ่ะเงา พบวั�า มีการิใชุ้แสื่งธริริมชุาติแลุ่ะใชุ้โทนแสื่งแบบโลุ่วั์คิีย์มากกวั�าโทนแสื่งแบบไฮคิีย์ 5)
ด้้านสื่ี พบวั�า สื่ีสื่วั� นให็ญ�เกิด้จากสื่ีข้องเสื่่อ� ผ้า แลุ่ะสื่ีข้องฉาก 6) ด้้านเสื่ียง พบวั�า มีการิใชุ้เสื่ียงสื่นทนาเพ่อ� ให็้เกิด้
คิวัามเข้้าใจเริ่อ� งริาวั แลุ่ะมีการิใชุ้เสื่ียงด้นตริีปริะเภทด้นตริีคิลุ่าสื่สื่ิคิแลุ่ะด้นตริีปริะเภทวังออริ์เคิสื่ตริาเพ่อ� ชุ�วัยกริะตุน้
อาริมณ์ผ่้ชุม 7) ด้้านการิตัด้ต�อ พบวั�า มีการิใชุ้การิตัด้ต�อแบบต�อเน่�องเป็นสื่�วันให็ญ� เพ่�อเน้นให็้เกิด้คิวัาม
สื่มจริิงด้้านเวัลุ่ามากที�สืุ่ด้
คำาสำาคัญ : ภาพยนตริ์, การิเลุ่�าเริ่�อง, ภาษ์าภาพยนตริ์
Abtract
The purpose of the research was to study film narration and film language in the Palme d’Or
winning films from 2010 to 2019. The study was qualitative research, employing textual analysis.
The essential concepts used in the study were composed of film narration and film language in
seven Palm d’Or winning films in Cannes Film Festival, namely Uncle Boonmee Who Can Recall His
Lives (2010), The Tree of Life (2011), Amour (2012), Blue Is The Warmest Colour (2013), Dheepan
(2015), Shoplifters (2018), and Parasite (2019).
The findings revealed that the film narration techniques found in in Palme d’Or winning films
were as follows: 1) In terms of plot, all films began with exposition, showing the living conditions
of the characters, introducing the characters, the settings. Then, it was rising action, having the
characters meet the problems that need to be solved. Climax was to confuse the characters and
have to decide on their own actions. Falling action was to allow the characters to experience their
own impact and to accept the reality of the world. At last, there were three types of endings which
were an open-ended ending, a closed ended ending, and a twist ending; 2) In terms of theme,
all films had the core concept about life and human nature; 3) In terms of conflict, most films gave
importance to internal conflict in order to let the characters question themselves; 4) In terms of
characters, all films presented their characters being well-rounded in order to show the depth of
the characters; 5) In terms of setting, most films gave importance to the characters’ life and mainly
the present time; and 6) In terms of symbol, visual was used more than audio.
The findings also showed the film language techniques were as follows: 1) In terms of image
size and camera angle, they were often used with medium image size and mostly eye-level camera
angles; 2) In terms of view angle and camera movement, it revealed the use of Subjective Camera
Angle and especially the camera movement for handheld; 3) In terms of performance elements,
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both nonverbal and nonverbal performances were used; 4) In terms of lighting and shadows,
natural light and low-key tones were used rather than high-key tones; 5) In terms of color, most
colors were caused by the color of the clothes and the scene; 6) In terms of sound, conversations
were used to let viewers understand the story, and classical music and orchestral music were
employed to stimulate the audiences’ mood; and 7) In terms of film editing: the continuous editing
was mostly used to emphasize the realism of time as much as possible.
Keywords: Film, Film Narration, Film Language
บที่นำา
ภาพยนตริ์เป็นสื่่อ� ริ�วัมสื่มัยมานาน มีคิวัามสื่ำาคิัญต�อการิใชุ้ชุวัี ติ เห็ม่อนเป็นสื่�วันห็นึง� ในชุีวัติ สื่ำาห็ริับผ่ท้ ริ�ี บั ชุม
เป็นสื่่อ� ให็้คิวัามบันเทิง เป็นการิพักผ�อนสื่ำาห็ริับผ่ท้ ริ�ี บั ชุมเพ่อ� ผ�อนคิลุ่าย แลุ่ะยังนับวั�าเป็นการิศึกษ์าสื่ำาห็ริับนักศึกษ์า
ห็ริ่อบุคิคิลุ่ทัวั� ไปทีริ� กั แลุ่ะชุ่น� ชุอบในภาพยนตริ์ ภาพยนตริ์ถือ่ ป็นสื่่อ� ทีสื่� ง� ผลุ่กริะทบต�อผ่ท้ ริ�ี บั ชุมทัง� ด้้านด้ีแลุ่ะด้้านไม�ด้ี เชุ�น
คิ�านิยมในด้้านด้ี การิทำาให็้เกิด้คิวัามกตัญญู่ คิวัามสืุ่ภาพ แลุ่ะคิวัามเคิาริพต�อผ่ม้ พี ริะคิุณ เป็นต้น สื่�วันในด้้านทีไ� ม�ด้ี
เชุ�น คิวัามริุนแริงทีอ� าจสื่�งผลุ่ต�อผ่ริ้ บั ชุมทีม� อี ายุนอ้ ย การิมีภาพโป๊เปลุ่่อย การิใชุ้ยาเสื่พติด้ในภาพยนตริ์ ซึ่ึง� ถื่อได้้
วั�าสื่่อ� ภาพยนตริ์สื่ง� ผลุ่ให็้มอี ทิ ธิพลุ่ต�อผ่ริ้ บั ชุมอย�างมาก แลุ่ะมีอทิ ธิพลุ่ต�อสื่ังคิม ศาสื่นา วััฒนธริริม แลุ่ะการิเม่อง
กฤษ์ด้า เกิด้ด้ี (2557 : 11) ได้้กลุ่�าวัถืึงบทบาทภาพยนตริ์ไวั้ด้ังนี� “ภาพยนตริ์เป็นสื่่�อที�มีลุ่ักษ์ณะ
พิเศษ์ นอกเห็น่อจากการิที�เป็นงานศิลุ่ปะ ซึ่ึ�งเป็นผลุ่ริวัมข้องงานศิลุ่ปะห็ลุ่ายแข้นง ภาพยนตริ์ยังเป็นงาน
สื่่�อสื่าริมวัลุ่ชุนแลุ่ะเป็นสื่ิ�งบันเทิง แลุ่ะด้้วัยลุ่ักษ์ณะพิเศษ์ด้ังกลุ่�าวั การิศึกษ์าเกี�ยวักับภาพยนตริ์จึง
สื่ามาริถืทำาการิศึกษ์าได้้โด้ยใชุ้กริอบการิศึกษ์าที�ห็ลุ่ากห็ลุ่าย” ภาพยนตริ์นั�นได้้ห็ยิบย่มองคิ์ปริะกอบ
ทางศิลุ่ปะทีถื� ก่ ห็ยิบย่มมาจากสื่ังคิมไม�วัา� จะเป็นการิแสื่ด้งลุ่ะคิริบนเวัมี เพลุ่งทีถื� ก่ ข้ับริ้อง วัิธกี าริเลุ่�าเริ่อ� งจากนิยาย
ภาพยนตริ์จึงถื่กเริียกได้้วั�าเป็นศิลุ่ปะแข้นงที� 7 (Film As Seventh Art) บุญริักษ์์ บุญญะเข้ตมาลุ่า
(2533:28) ได้้สื่ริุปคิำาพ่ด้ข้อง ริิคิอ็อตโต คิาน่โด้ (Ricciotto Canudo) นักทฤษ์ฏิีแลุ่ะนักวัิจาริณ์ชุาวั
อิตาเลุ่ี�ยนวั�า “ภาพยนตริ์เป็นฐานภาพเป็นวัิจิตศิลุ่ป์ (Fine Art) ชุนิด้ห็นึ�งอันเป็นสื่�วันผสื่มผสื่านข้องศิลุ่ปะ
ห็กแข้นงที�เก�าแก�กวั�าอ่�นๆคิ่อ ศิลุ่ปะวั�าด้้วัยพ่�นที� (Space Art) กลุ่�าวัคิ่อ ภาพเข้ียน สื่ถืาปัตยกริริม
การิเต้นริำา แลุ่ะศิลุ่ปะวั�าด้้วัยเวัลุ่า (Art of Time) นั�นก็คิ่อ ด้นตริี การิลุ่ะคิริ แลุ่ะวัริริณกริริม” ศักยภาพข้อง
ภาพยนตริ์ยังถื่กเอามาใชุ้ในการิเป็นโฆ่ษ์ณาชุวันเชุ่�อใชุ้โน้มน้าวัชุักจ่งในคิริาบข้องสื่่�อบันเทิง ภาพยนตริ์
ยังเป็นสื่่�อที�ใชุ้เปลุ่ี�ยนทัศนคิติข้องผ่้คินแลุ่ะยังสื่ามาริถืเป็นภาพสื่ะท้อนข้องสื่ังคิมได้้กลุ่�าวัคิ่อ ห็ากสื่ภาพ
ข้องสื่ังคิมเป็นอย�างไริภาพยนตริ์กจ็ ะสื่ะท้อนออกมาแบบนัน� ด้ัง� ที� นิโคิไลุ่ เลุ่นิน (Nikolai Lenin) ได้้เคิยกลุ่�าวัไวั้วัา�
“ในบริริด้าศิลุ่ปะทัง� ปวัง สื่ำาห็ริับเริาแลุ่้วั ภาพยนตริ์มคิี วัามสื่ำาคิัญสื่่งสืุ่ด้” (บุญริักษ์์ บุญญะเข้ตมาลุ่า, 2533:26)
ริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำา (Palme d’ Or) คิ่อริางวััลุ่ภาพยนตริ์สื่่งสืุ่ด้ข้องเทศกาลุ่ภาพยนตริ์เม่องคิาน
สื่์ ปริะเทศฝึริั�งเศสื่ (Cannes Film Festival) โด้ยมีการิปริะกาศริางวััลุ่คิริั�งแริกในปี คิ.ศ.1955 ภาพย
นตริ์เริ่�องแริกที�ได้้ริับริางวััลุ่นึ�คิ่อภาพยนตริ์เริ่�อง Marty (1955) ข้อง เด้ลุ่เบิริ์ต มานน์ (Delbert Mann)
โด้ยในอด้ีตนั�นตั�งแต�แต�ปี คิ.ศ. 1939 จนถืึงปี คิ.ศ. 1954 ริางวััลุ่สื่่งสืุ่ด้ในเทศกาลุ่ใชุ้ชุ่�อวั�า Grand Prix Du
Festival International du Film โด้ยมีการิมอบริางวััลุ่ให็้กับภาพยนตริ์ที�ด้ีที�สืุ่ด้ในปีนั�นๆ แลุ่ะจะมีการิออก
แบบริางวััลุ่ให็ม�ในทุกๆปีจนมาสื่ิ�นสืุ่ด้ในปี คิ.ศ. 1954 คิณะกริริมการิได้้เชุิญชุ�างอัญมณีมาออกแบบปาลุ่์ม
เพ่อ� อุทศิ ให็้กบั ตริาอาริ์มข้องเม่องคิานสื่์ ปริะเทศฝึริัง� เศสื่ ออกแบบโด้ยศิลุ่ปินชุ่อ� ลุ่่เซึ่ียน ลุ่าซึ่อน แลุ่ะต�อมาในปี
คิ.ศ.1955 ริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำาคิริัง� แริกก็ถืก่ มอบให็้กบั เด้ลุ่เบิริต์ มานน์ เจ้าข้องภาพยนตริ์เริ่อ� ง Marty (1955)
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รางวัลปาล์มทองค�าจึงกลายเป็นรางวัลสูงสุดของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ตั้งแต่นั้น
มาจนถึงปี ค.ศ.1964 ทางเทศกาลได้มีการน�ารางวัล Grand Prix Du Festival International du
Film กลับมาใช้อีกครั้งเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของลิขสิทธ์กับเรื่องปาล์ม ต่อมาในปี ค.ศ. 1975
รางวัลปาล์มทองค�า (Palm d’ Or) ถูกกลับมาใช้อีกครั้งและได้ใช้จนถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันมีรางวัล
มากมายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ เช่น รางวัล Grand Prix ที่เปรียบเหมือนรางวัลล�าดับที่
2 และรางวัล Jury Prize ที่เปรียบเหมือนเป็นรางวัลพิเศษส�าหรับเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์
รางวัลปาล์มทองค�าจึงถือได้วา่ เป็นรางวัลสูงสุดและทรงคุณค่ามากทีส่ ดุ ของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ประเทศฝรัง่ เศส
การเล่าเรื่องของภาพยนตร์ก็เป็นส่วนส�าคัญของภาพยนตร์เปรียบเหมือนเป็นการก�าหนดทิศทางการ
เคลื่อนไหวของภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ โดยการเล่าเรื่องนั้นแบ่งได้หลายประเภทตามสไตล์ของผู้ก�ากับหรือ
ผู้เขียนบท โดยการเล่าเรื่องของภาพยนตร์จะถูกก�าหนดมาตั้งแต่แรกแล้ว ซีึ่งการเล่าเรื่อง (Narative) ใน
สื่อภาพยนตร์นั้นจะมีรูปแบบที่เป็นของตัวเอง (Narative Form) ประกอบไปด้วย 1. โครงเรื่อง (Plot) 2.
แก่นเรื่อง(Theme) 3. ตัวละคร (Character) 4. ฉาก (Setting) 6. เวลา (Time) 7. สถานที่ (Location)
8. สัญลักษณ์ (Symbol) เช่น เครื่องแต่งกาย อาวุธ ยานพาหนะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบ
หลักที่จะช่วยให้การเล่าเรื่องสมบูรณ์ได้คือ การมีความขัดแย้ง (Conflict) มุมมองการเล่าเรื่องของผู้ก�ากับ
องค์ประกอบภาพ และองค์ประกอบของเสียง โดยองค์ประกอบทั้งหมดนี้ล้วนพบได้ในภาพยนตร์ทั้งต่าง
ประเทศและของไทยแต่จะมีความแตกต่างของรายะเอียดขึ้นอยู่กับตระกูลของภาพยนตร์นั้น ๆ (Genre)
ส�าหรับภาษาภาพยนตร์ (Film Language) กล่าวได้วา่ เป็นตัวแปลส�าคัญอย่างมากทีจ่ ะท�าให้ผชู้ มได้รถู้ งึ
การสือ่ สารของผูผ้ ลิตภาพยนตร์ การสือ่ ความหมายต่าง ๆ ในภาพยนตร์ลว้ นมีนยั แฝง ไม่วา่ จะเป็นการใช้แสง
หรือการเคลือ่ นกล้องไปยังทิศทางต่าง ๆ ล้วนมีภาษาของภาพยนตร์ซี่อนอยู่ การใช้องค์ประกอบรวมในฉาก
(Mise-en-scene) ทุกอย่างล้วนถูกผสมกันระหว่าง ภาพ เสียง แสง ฉาก ที่ถูกผสมเข้าด้วยกันจนเกิด
โครงสร้างทีเ่ ชือ่ มโยงสัมพันธ์กนั พรสิทธิ์ พัฒธนานุรกั ษ์ (2551:5-7) ได้สรุปค�าพูดของ เอก เอีย่ มชืน่ ผูก้ า� กับศิลป์
ดังนี้ “การท�าหนังที่ถูกต้องไม่ควรให้ฉากมาเด่นเหนือตัวละคร แต่ควรท�าให้ฉากและตัวละครกลมกลืนเข้า
กับเรื่องโดยรวมของภาพยนตร์ การก�าหนด มิส-ออง-แซีง (Mise-en-scene) จึงเป็นส่วนส�าคัญผลักดันให้
การเล่าเรือ่ งภาพยนตร์ขบั เคลือ่ นไปพร้อมรายละเอียดของ ฉาก แสง เสือ้ ผ้า การแต่งหน้า และผมของนักแสดง”
จากค�าส�าคัญข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการเล่าเรื่องและภาษาภาพยนตร์ใน
ภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�าในปี ค.ศ. 2010-2019 ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง 1.) Uncle Boonmee Who
Can Recall His Lives (2010) 2.) The Tree of Life (2011) 3.) Amour (2012) 4.) Blue Is The Warmlest Colour (2013) 5.) Dheepan (2015) 6.) Shoplifters (2018) 7.) Parasite (2019) เพือ่ ให้ทราบถึง
รูปแบบของการเล่าเรื่องและภาษาภาพยนตร์ในภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�า เนื่องจากรางวัล
ปาล์มทองค�านัน้ เป็นรางวัลทีท่ รงคุณค่ามากทีส่ ดุ ในเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติ นอกจากนีก้ ารวิเคราะห์
ภาพยนตร์ตามแนวคิดการเล่าเรื่องและภาษาภาพยนตร์ยังท�าให้ทราบถึงสารที่ผู้สร้างภาพยนตร์ต้องการ
จะสือ่ สารไปยังผู้ชม การสะท้อนสังคมทีแ่ อบแฝงมาในภาพยนตร์ ศิลปะทางภาพยนตร์ และแนวโน้มลักณะ
ของภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัล ซีึ่งการศึกษาครั้งนี้บุคลากรทางภาพยนตร์อาจใช้เป็นการอ้างอิงเพื่อช่วยใน
การคัดเลือกภาพยนตร์ไทยในการส่งไปเข้าแข่งขันในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ จึงน�าไปสูก่ ารวิจยั เรือ่ งการ
เล่าเรือ่ งและภาษาภาพยนตร์ในภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�าในปี 2010-2019 โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
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วัตถุุประสงค์กัารวิจััย
1.เพื่ อ ศึ ก ษาการเล่ า เรื่ อ งในภาพยนตร์ ที่ ไ ด้ รับ รางวั ล ปาล์ ม ทองค� า ปี ค.ศ. 2010-2019
2.เพื่อศึกษาการใช้ภาษาภาพยนตร์ของภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลปาล์มทองค�าปี ค.ศ. 2010-2019
แนิวคิดและทฤษฏิ่ท่�เกั่�ยวข้อง
การวิ จั ย เรื่ อ ง “การเล่ า เรื่ อ งและภาษาภาพยนตร์ ใ นภาพยนตร์ ป าล์ ม ทองค� า ในปี
ค.ศ. 2010-2019” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1.ทฤษฎีการเล่าเรือ่ งในภาพยนตร์ (Film Narrative) การเล่าเรือ่ งถือว่าเป็นสิง่ ส�าคัญอย่างมากในวงการ
ภาพยนตร์ และภาพยนตร์ในแต่ละเรือ่ งมักจะมีโครงสร้างการเล่าเรือ่ งต่างกันออกไปตามแต่ละองค์ประกอบ
เพราะฉะนัน้ ในการวิเคราะห์การเล่าเรือ่ งเราควรทราบและเข้าใจถึงความหมายของแต่ละองค์ประกอบต่าง ๆ
Giannetti (2001 อ้างถึงใน อัญชลี ชัยวรพร, 2556, น. 229) ใช้คา ว่า Narrative ใน ความหมายว่า
เรื่องเล่าและยงัแบ่งความหมายของเรือ่ งเล่าเป็นหลายประเภทท้งัเรือ่ งเล่าในสัจนิยม (Realist Narratives)
เรื่องเล่าแนวรูปแบบนิยม (Formalist Narratives) และเรื่องเล่าที่ไม่ใช่เรื่องแต่ง (Nonfictional Narratives)
ค�าว่า Narrative ในฐานะที่เป็นรูปแบบ (Form) หรือลักษณะของภาพยนตร์ประเภทหนึ่ง กล่าวคือ มี
โครงสร้างการเล่าเรือ่ งเรียงล�าดับต่อเนือ่ งกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล และเกิดขึน้ โดยมีเวลาและสถานทีเ่ ชือ่ มโยงกัน
เช่นเดียวกันกับ Robert E. Peason (อ้างถึงใน อัญชลี ชัยวรพร 2556 : 229) ทีก่ ล่าวว่าเรือ่ งเล่าในภาพยนตร์มี
โครงสร้างที่เน้นเนื้อเรื่อง เหตุการณ์ไม่พลิกแพลงเน้นการพัฒนาอารมณ์ หรือเป็นโครงสร้างการเล่าเรื่อง
แบบหนึง่ เป็นลักษณะของภาพยนตร์กระแสหลักตัง้ แต่ในประวัตศิ าสตร์จนถึงปัจจุบนั และอนาคต เพราะฉะนัน้
การเล่าเรือ่ งในภาพยนตร์ในความหมายนีก้ เ็ ป็นรูปแบบหนึง่ ของภาพยนตร์ โดยภาษาอังกฤษใช้คา� ว่า Narrative Film
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของการเล่าเรื่อง (Component of Narrative) ซีึ่งองค์ประกอบของการ
เล่าเรื่องมีได้ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 โครงเรื่อง (Plot) โดยใช้ทฤษฏีของกุสดาฟื้ เฟื้รยธ์าก (Gusdaf Freytag)
นักวิเคราะห์ชาวเยอรมันที่ได้เสนอโครงสร้างในการเล่าเรื่องแบบคลาสสิคส�าหรับเรื่องบันเทิงคดี (Fiction)
ไว้ 5 ข้นดังนี้ (ปิยวรรณ จิตส�าราญ, 2554) 1.) การเริ่มเรื่อง 2.) การพัฒนาเหตุการณ์ 3.) ภาวะวิกฤต
4.) ภาวะคลี่คลาย 5.) การยุติเรื่องราว ในส่วนขององค์ประกอบที่ 2 แก่นความคิด (Theme) ใช้ทฤษฏีของ
Boggs (1978 อ้างถึงใน ประพนธ์ ตติยวรกุลวงษ์, 2553) ที่ได้แบ่งแก่นความคิดออกเป็น 5 ประเภท คือ 1.)
แก่นความคิดเกีย่ วกับศีลธรรม 2.) แก่นความคิดเกีย่ วกับชีวติ 3.) แก่นความคิดเกีย่ วกับธรรมชาติของมนุษย์
4.) แก่นความคิดเกีย่ วกับการวิพากษ์สงั คม 5.) แก่นความคิดเกีย่ วกับค�าถามเชิงปรัชญา ในองค์ประกอบที่ 3
ความขัดแย้ง (Conflict) โดยจะแบ่งความขัดแย้งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆคือ 1.) ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ดว้ ยกัน
2.) ความขัดแย้งภายในจิตใจ และ 3.) ความขัดแย้งกับพลังงายภายนอก ในองค์ประกอบต่อมาคือองค์
ประกอบที่ 4 ตัวละคร (Charactor) ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารแบ่งตัวละครเป็น 2 ประเภท (Blacker, 1988) ผูว้ จิ ยั เลือก
ใช้เกณฑ์การแบ่งประเภทของตวัละคร ออกเป็น 2 เกณฑ์เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์ คือตัวละครหลัก ตัวละครรอง
และแบ่งเกณฑ์ลกั ษณะตัวละครออกเป็น ตัวละครมิตเิ ดียว และตัวละครหลายมิติ (ประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์,
2553) องค์ประกอบต่อมาคือองค์ประกอบที่ 5 ฉาก (Set) โดยผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ฉากได้ 5 ประเภท นัน่ คือ
1.) ฉากทีเ่ ป็นธรรมชาติ 2.) ฉากทีเ่ ป็นสิง่ ประดิษฐ์ 3.) ฉากทีเ่ ป็นช่วงเวลาของยุคสมัย 4.) ฉากทีเ่ ป็นการด�าเนินชีวติ
ของตัวละคร และ 5.) ฉากทีเ่ ป็นสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นนามธรรม (ธัญญา สังขพันธานนท์, 2539 อ้างถึงใน ประพนธ์
ตติยวรกุลวงศ์, 2553, น. 27) องค์ประกอบสุดท้าย สัญลักษณ์ (Symbol) โดยผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์จากชุดสัญลักษณ์
ทีแ่ บ่งออกเป็น 2 ประเภท นัน่ คือ สัญลักษณ์ทางภาพ และ สัญลักษณ์ทางเสียง (ประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์, 2553, น. 28)
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2.แนวัคิิด้เกี�ยวักับภาษ์าภาพยนตริ์ (Film Language) การิที�ภาพยนตริ์สื่ามาริถืสื่่�อสื่าริเริ่�องริาวั
คิวัามห็มายอาริมณ์แลุ่ะคิวัามริ่้สื่ึกให็้ผ่้ชุมเข้้าใจภาพยนตริ์ได้้นั�น เน่�องจากภาพยนตริ์เป็นภาษ์าอย�าง
ห็นึ�ง เริียกวั�า ภาษ์าภาพยนตริ์ (Film Language) ซึ่ึ�งภาพยนตริ์มีภาษ์าแลุ่ะวัิธีการิสื่่�อคิวัามห็มายเป็นข้อง
ตัวัเองจากแนวัคิิด้ข้อง Metz ภาพยนตริ์ไม�ใชุ�ภาษ์าที�แท้จริิง แต�ภาพยนตริ์มีริะบบสื่่�อคิวัามห็มาย (Signification System) (Andrew, 1976:219 อ้างถืึงใน นิพนธ์ คิุณาริักษ์์, 2552: 21) ซึ่ึ�งสื่ำาห็ริับนักทฤษ์ฎี
สื่ัญญศาสื่ตริ์มองภาษ์าภาพยนตริ์เป็นริะบบสื่ัญลุ่ักษ์ณ์ (Sign System) อย�างห็นึ�ง ภาพยนตริ์จะสื่่�อคิวัาม
ห็มายในริ่ปข้องสื่ัญลุ่ักษ์ณ์ แลุ่ะการิเชุ่�อมโยงสื่ัญลุ่ักษ์ณ์ต�าง ๆ เข้้าด้้วัยกันให็้เกิด้คิวัามห็มาย ภาพยนตริ์
มักจะใชุ้การิเลุ่่อกแลุ่ะทำาการิปริะกอบภาพแลุ่ะเสื่ียง (Image and Sounds) ต�าง ๆ เข้้าด้้วัยกัน ซึ่ึ�งองคิ์
ปริะกอบข้องสื่ัญลุ่ักษ์ณ์กอ� ให็้เกิด้คิวัามห็มาย ถื่อเป็นห็น�วัยห็นึง� ข้องการิเลุ่�าเริ่อ� งเม่อ� นำาห็ลุ่าย ๆ ห็น�วัยข้องการิ
เลุ่�าเริ่�องมาเริียงริ้อยเข้้าด้้วัยกันก็จะเกิด้เป็นภาพยนตริ์เริ่�องห็นึ�งที�สื่ามาริถืสื่่�อสื่าริะแลุ่ะคิวัามบันเทิงไปยัง
ผ่ชุ้ มให็้เกิด้คิวัามเข้้าใจริ�วัมกันได้้ (Stam, Robert and Sandy, 1992:37 อ้างถืึงใน นิพนธ์ คิุณาริักษ์์, 2552: 21)
Christian Metz นักทฤษ์ฎีสื่ญ
ั ญศาสื่ตริ์ด้า้ นภาพยนตริ์ชุาวัฝึริัง� เศสื่ อธิบายวั�าการิทีเ� ริาเข้้าใจภาพยนตริ์ได้้นน�ั
“ไม�ใชุ�เพริาะวั�าภาพยนตริ์เป็นภาษ์าจึงสื่ามาริถืบอกเลุ่�าเริ่อ� งได้้โด้ยสื่มบ่ริณ์ แต�ตริงกันข้้าม ภาพยนตริ์กลุ่ายเป็นภาษ์าจาก
การิทีภ� าพยนตริ์ได้้มกี าริเลุ่�าเริ่อ� งได้้อย�างสื่มบ่ริณ์แลุ่้วั” (Monaco, 1981, p. 127อ้างถืึงใน นิพนธ์ คิุณาริักษ์์, 2552, น. 20)
เม่�อพิจาริณาโคิริงสื่ริ้างข้องภาพยนตริ์ได้้แลุ่้วันอกจากจะมีการิใชุ้ภาพ (Image) แลุ่ะ เสื่ียง (Sound)
ได้้แลุ่้วั สื่�วันปริะกอบข้องทั�งสื่องจะเป็นสื่ัญลุ่ักษ์ณ์ที�ผ่้ผลุ่ิตภาพยนตริ์ได้้ให็้ผ่้ชุมได้้ริับชุม ห็ริ่อกลุ่�าวัอีกนัย
ห็นึ�งก็คิ่อภาพแลุ่ะเสื่ียงเป็นภาษ์าภาพยนตริ์ เม่�อนำาภาษ์าภาพยนตริ์มาเปริียบเทียบกับภาษ์าที�มนุษ์ย์ใชุ้
นั�น จะพบวั�าภาษ์าภาพยนตริ์มีทั�งวััจนภาษ์าแลุ่ะอวััจนภาษ์า วััจนภาษ์าในภาพยนตริ์ก็คิ่อองคิ์ปริะกอบ
ด้้านเสื่ียง การิสื่นทนาข้องตัวัลุ่ะคิริ (Dialogue) เสื่ียงบริริยาย (Narration) สื่�วันอวััจนภาษ์าข้องภาษ์า
ภาพยนตริ์กคิ็ อ่ ข้นาด้ภาพ (Camera Shot) มุมกลุ่้อง (Camera Angle) การิเคิลุ่่อ� นกลุ่้อง (Camera Movement)
การิลุ่ำาด้ับภาพห็ริ่อการิตัด้ต�อ (Editing) สื่ี (Colour) แลุ่ะแสื่ง (Lighting) สื่�วันข้ององคิ์ปริะกอบข้องเสื่ียงนัน� คิ่อ
เสื่ียงด้นตริี (Music) เสื่ียงปริะกอบ (Sound Effect) ซึ่ึง� ภาพยนตริ์จะต้องมีการิใชุ้องคิ์ปริะกอบทัง� สื่องปริะเภทผสื่มกัน
ในการิวัิเคิริาะห็์การิสื่่�อคิวัามห็มายข้องภาษ์าภาพยนตริ์นั�นเริาคิวัริทริาบองคิ์ปริะกอบข้อง
ภาพยนตริ์ซึ่ึ�งจะแบ�งออกได้้ด้ังนี� 1.องคิ์ปริะกอบด้้านการิถื�ายภาพ โด้ยจะใชุ้การิวัิเคิริาห็์การิใชุ้ข้นาด้
ภาพ มุมกลุ่้อง แลุ่ะการิเคิลุ่่�อนกลุ่้อง 2.องคิ์ปริะกอบด้้านการิตัด้ต�อแลุ่ะลุ่ำาด้ับภาพ โด้ยได้้แบ�งปริะเภท
ข้องการิตัด้ต�อแลุ่ะลุ่ำาด้ับภาพไวั้ 5 ปริะเภท คิ่อ การิตัด้ต�อแบบต�อเน่�อง การิตัด้ต�อแบบสื่ลุ่ับเห็ตุการิณ์
การิตัด้ต�อแบบภาพกริะโด้ด้ การิตัด้ต�อแบบ Dynamic Cutting แลุ่ะการิตัด้ต�อแบบ Match Cut
แลุ่ะนอกจากนั�นมีการิตัด้ต�อแบบเริียบเริียง 3. องคิ์ปริะกอบด้้านฉาก 4. องคิ์ปริะกอบด้้านการิแสื่ด้ง
5. องคิ์ปริะกอบด้้านแสื่งแลุ่ะเงา โด้ยใชุ้วัิธีวัิเคิริาะห็์จาก โทนเสื่ง ลุ่ักษ์ณะแสื่ง แลุ่ะทิศทางแสื่ง 6.
องคิ์ปริะกอบด้้านสื่ี โด้ยใชุ้วัธิ วัี เิ คิริาะห็์จากทีม� าข้องสื่ี เชุ�น สื่ีข้องฉาก สื่ีข้องเสื่่อ� ผ้า แลุ่ะสื่ีทเ�ี กิด้จากการิจัด้แสื่ง 7.
องคิ์ปริะกอบด้้านเสื่ียง โด้ยใชุ้การิวัิเคิริาะห็์จากเสื่ียงพ่ด้เสื่ียงการิสื่นทนา เสื่ียงปริะกอบ เสื่ียงด้นตริี แลุ่ะเสื่ียงเงียบ
ขอบเขตการวิจัย
การิวัิจัยในคิริั�งนี�เป็นงานวัิจัยเชุิงคิุณภาพ โด้ยทำาการิศึกษ์าเริ่�อง “การิเลุ่�าเริ่�องแลุ่ะภาษ์าภาพยนตริ์ใน
ภาพยนตริ์ริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำาในปี คิ.ศ. 2010-2019” โด้ยใชุ้วัิธีเลุ่่อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่ึ�งเป็นภาพยนตริ์ที�ได้้ริับริางวััลุ่ภาพยนตริ์ปาลุ่์มทองคิำาในปี คิ.ศ. 2010-2019 จำานวัน 7 เริ่�อง ได้้แก�
1. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Live (2010)
2. The Tree of Life (2011)
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3.
4.
5.
6.
7.

Amour (2012)
Blue Is The Warmest Colour (2013)
Dheepan (2015)
Shoplifters (2018)
Parasite (2019)

ระเบ่ยบวิธิ่วิจัย
ผ่้วัิจัยกำาห็นด้วัิธีการิวัิจัยเป็นการิวัิจัยเชุิงคิุณภาพ (Qualitative Research) โด้ยวัิเคิริาะห็์ตัวับท
(Textual Analysis) วัิเคิริาะห็์ภาพยนตริ์ (Film Textual Analysis) ภาพยนตริ์ที�ได้้ริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำาใน
เทศกาลุ่ภาพยนตริ์เม่องคิานสื่์ ภายใต้กริอบแนวัคิิด้ทฤษ์ฏิีการิเลุ่�าเริ่�อง แลุ่ะ ภาษ์าภาพยนตริ์
โด้ยการิเก็ บ ริวับริวัมจากโสื่ตทั ศ นวัั สื่ ดุ้ เ ป็ น เคิริ่ � อ งม่ อ ในการิวัิ จ ั ย แลุ่ะเก็ บ ริวับริวัมข้้ อ ม่
ลุ่เพ่�อนำาไปวัิเคิริาะห็์ข้้อม่ลุ่ ปริะมวัลุ่ผลุ่ แลุ่ะนำาเสื่นอข้้อม่ลุ่ในริ่ปแบบพริริณา (Descriptive)
สรุปัผล่การวิจัย
การิวัิจัยเริ่�อง “การิเลุ่�าเริ่�องแลุ่ะภาษ์าภาพยนตริ์ในภาพยนตริ์ปาลุ่์มทองคิำาในปี คิ.ศ. 2010-2019”
ผ่้วัิจัยสื่ริุปผลุ่ได้้โด้ยแยกเป็น 2 ปริะเด้็น ด้ังนี�
1.การิวัิเคิริาะห็์การิเลุ่�าเริ่�องในภาพยนตริ์ริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำาในปี คิ.ศ. 2010-2019 (Film Narrative)
1.1 โคิริงเริ่�อง (Plot) จากการิวัิเคิริาะห็์กลุุ่�มตัวัอย�างภาพยนตริ์ริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำาในปี คิ.ศ. 20102019 (Film Narrative) ทั�ง 7 เริ่�อง พบวั�า การิเลุ่�าเริ่�องสื่�วันให็ญ�ในภาพยนตริ์มีการิด้ำาเนินเริ่�องที�เห็ม่อน
กัน เชุ�นการิเริิ�มเริ่�อง (Exposition) มีการิใชุ้การิเปิด้เริ่�องริาวัข้องตัวัลุ่ะคิริ การิเปิด้อาชุีพ ชุีวัิตปริะจำาวััน
แลุ่ะยุคิสื่มัยทีต� วัั ลุ่ะคิริอาศัย มีการิพัฒนาเห็ตุการิณ์ (Rising Action) ทีคิ� ลุ่้ายๆกัน โด้ยผ่สื่้ ริ้างสื่ริริคิ์ใสื่�ปญ
ั ห็า
ให็้กับตัวัลุ่ะคิริ ตัวัลุ่ะคิริต้องพบเจอกับปัญห็าแลุ่ะนำาไปสื่่� ภาวัะวัิกฤต (Climax) โด้ยผ่้สื่ริ้างสื่ริริคิ์ใชุ้ภาวัะ
วัิกฤตให็้ตวัั ลุ่ะคิริต้องตัด้สื่ินใจกับปัญห็าทีพ� บแลุ่ะกริะทำาการิบางอย�างกับภาวัะวัิกฤตนัน� จึงนำาไปสื่่ภ� าวัะคิลุ่ีคิ� ลุ่าย
(Falling Action) จากการิวัิเคิริาะห็์พบวั�าตัวัลุ่ะคิริได้้ตัด้สื่ินใจกับภาวัะวัิกฤตไปแลุ่้วั ตัวัลุ่ะคิริต้องพบกับ
ผลุ่กริะทบที�เกิด้ข้ึ�นแลุ่ะยอมริับกับสื่ิ�งที�ได้้ตัด้สื่ินใจลุ่งไป จนนำาไปสื่่�การิยุติเริ่�องริาวั (Ending) จากการิ
วัิเคิริาะห็์พบวั�ามีการิยุตเิ ริ่อ� งริาวัทีแ� ตกต�างกัน โด้ยมีทง�ั การิจบเริ่อ� งริาวัแบบปลุ่ายเปิด้ ปลุ่ายปิด้ แลุ่ะการิห็ักมุมจบ
1.2 แก�นคิวัามคิิด้ (Theme) จากการิวัิเคิริาะห็์กลุุ่ม� ตัวัอย�างภาพยนตริ์ริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำาในปี คิ.ศ. 20102019 (Film Narrative) ทัง� 7 เริ่อ� ง พบวั�า แก�นคิวัามคิิด้ในภาพยนตริ์ริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำาสื่�วันให็ญ�มกี าริใชุ้แก�น
คิวัามคิิด้เกี�ยวักับชุีวัิตแลุ่ะแก�นคิวัามคิิด้เกี�ยวักับธริริมชุาติข้องมนุษ์ย์ซึ่ึ�งเป็นแก�นคิวัามคิิด้ที�มุ�งเน้นไปยัง
คิวัามเป็นมนุษ์ย์ กลุ่�าวัคิ่อผ่้สื่ริ้างสื่ริริคิ์ผลุ่งานภาพยนตริ์ริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำามีแนวัคิิด้ที�จะใชุ้แก�นคิวัามคิิด้
ข้องมนุษ์ย์เป็นห็ลุ่ัก โด้ยมุง� เน้นการิเลุ่�าเริ่อ� งไปยังคิวัามเป็นจริิงข้องลุ่ักษ์ณะนิสื่ยั มนุษ์ย์ แนวัคิวัามคิิด้ริองลุ่งมา
จากแนวัคิิด้เกีย� วักับชุีวัติ แลุ่ะธริริมชุาติข้องมนุษ์ย์คิอ่ แนวัคิวัามคิิด้เกีย� วักับศีลุ่ธริริมแลุ่ะแนวัคิวัามคิิด้เกีย� วักับ
การิวัิพากษ์์สื่งั คิม โด้ยแนวัคิิด้เกีย� วักับการิวัิพากษ์์สื่งั คิมนัน� ผ่สื่้ ริ้างสื่ริริคิ์มกั จะใชุ้การิวัิพากษ์์สื่งั คิมเกีย� วักับคิวัาม
เห็ลุ่่อ� มลุ่ำา� คิวัามยากจน สื่วััสื่ด้ิการิข้องภาคิริัฐ แลุ่ะยังมีการิวัิพากษ์์สื่งั คิมเกีย� วักับเริ่อ� งข้องอิสื่ริะในการิเลุ่่อกเพศ
นอกจากนั�นภาพยนตริ์ที�ใชุ้แก�นคิวัามคิิด้เกี�ยวักับคิำาถืามเชุิงปริัชุญามีเพียงเริ่�องเด้ียวัเท�านั�นคิ่อภาพยนตริ์
เริ่�อง The Tree of Life
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1.3 ความขัดแย้ง (Conflict)
จากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�าในปี ค.ศ. 2010-2019 (Film Narrative) ทั้ง 7 เรื่อง พบว่าภาพยนตร์ส่วนใหญ่มีการให้ความส�าคัญต่อการใส่ความขัดแย้งในรูปแบบ
ของความขัดแย้งภายในจิตใจ การสร้างความขัดแย้งภายในจิตใจท�าให้เกิดการตั้งค�าถามของตัวละคร
ตัวละครจะมีความจ�าเป็นในการต้องตัดสินใจกระท�าการบางอย่างเพื่อให้เหตุการณ์ด�าเนินต่อไป เมื่อ
ตัวละครตัดสินใจต่อเหตุการณ์แล้วตัวละครจะพบกับปัญหาที่ต้องแก้ไขและหาค�าตอบกับค�าตอบนั้น
1.4 ตัวละคร (Charactor)
จากการวิเคราะห์กลุม่ ตัวอย่างภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�าในปี ค.ศ. 2010-2019 (Film Narrative) ทัง้
7 เรือ่ ง พบว่าภาพยนตร์ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญต่อการสร้างตัวละครในรูปแบบของตัวละครกลม (Round
Charactor) ในการเล่าเรื่อง โดยจะมุ่งเน้นไปยังตัวละครหลักเพียงแค่ 1-2 คนในการด�าเนินเรื่อง เพื่อง่าย
ต่อความเข้าใจในความรูส้ กึ นึกคิดของตัวละครนัน้ ๆ ท�าให้ผรู้ บั ชมได้เห็นอารมณ์ ความคิดทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลง
ได้ตลอดเวลา นอกจากนัน้ ยังมีภาพยนตร์ 2 เรือ่ ง จากทัง้ หมด 7 เรือ่ ง ทีม่ กี ารใช้ตวั ละครลักษณะกลมมากกว่า 2 คนขึน้ ไป
1.5 ฉาก (Set)
จากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�าในปี ค.ศ. 2010-2019 (Film Narrative) ทั้ง 7 เรื่อง พบว่าภาพยนตร์ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญต่อฉากของภาพยนตร์ที่เป็นการด�าเนิน
ชีวิตของตัวละครเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นไปที่บ้านเรือนของตัวละคร รวมไปถึงสภาพแวดล้อมความเป็น
อยู่ของตัวละคร ฉากเหล่านี้สามารถบ่งบอกถึงฐานะความเป็นอยู่ และการงานอาชีพของตัวละครได้
1.6 สัญลักษณ์ (Symbol)
จากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�าในปี ค.ศ. 2010-2019 (Film
Narrative) ทั้ง 7 เรื่อง พบว่าภาพยนตร์ส่วนใหญ่มีการใช้สัญลักษณ์ในเชิงการสื่อความหมายที่
หลากหลาย มีการใช้วัตถุหรือสิ่งของในภาพยนตร์ รวมไปถึงการใช้สัญลักษณ์ทางสี และทาง เสียง
2. การสื่อสารด้วยภาษาภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�าในปี 2010-2019 (Film Language)
2.1 ขนาดภาพและมุมกล้อง
จากการวิ เ คราะห์ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งภาพยนตร์ ร างวั ล ปาล์ ม ทองค� า ในปี 2010-2019
ทั้ง 7 เรื่องพบว่า ขนาดภาพส่วนใหญ่ที่พบในภาพยนตร์มีขนาดภาพไกล ขนาดภาพปานกลาง
ขนาดภาพใกล้ และกรุ�ปช็อต ซีึ่งภาพยนตร์ทั้ง 7 เรื่อง เลือกใช้ขนาดภาพในระยะไกล (LS)
เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นถึงบรรยากาศของสถานที่ สถานที่เกิดเหตุ และภูมิประเทศของประเทศในภาพยนตร์
ขนาดภาพปานกลาง (MS) เป็นขนาดภาพที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานเลือกใช้มากที่สุด เนื่องจากขนาด
ภาพลักษณะนีเ้ ป็นขนาดภาพทีส่ ามารถดึงดูดสายตาคนดู ท�าให้เห็นการเคลือ่ นทีข่ องตัวละครได้อย่างชัดเจน
ขนาดภาพใกล้ (CU) ถูกเลือกมาใช้เพือ่ เน้นถึงรายระเอียดของเหตุการณ์และสีหน้าการแสดงของตัวละคร ท�าให้ผู้
รับชมได้รบั รูถ้ งึ ความรูส้ กึ ทีถ่ กู ส่งผลจากระยะภาพ เนือ่ งจากขนาดภาพใกล้มงุ่ เน้นไปทีว่ ตั ถุหรือบางส่วนของวัตถุ
ขยายให้เห็นรายระเอียดได้อย่างชัดเจน นอกจากนัน้ ขนาดภาพใกล้ยงั เน้นไปทีอ่ ารมณ์ความใกล้ชดิ ของตัวละคร
และภาพกรุป� ชอต (Group Shot) เป็นขนาดภาพชนิดหนึง่ ในขนาดภาพปานกลาง ภาพยนตร์ทงั้ 7 เรือ่ งเลือก
ใช้เพือ่ สือ่ ความหมายของความสัมพันธ์ของตัวละคร โดยตัวละครมากกว่า 2 คนขึน้ ไปร่วมอยูใ่ นเฟื้รมเดียวกัน
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ในส่วนของมุมกล้องส่วนใหญ่ที่พบในภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�าในปี ค.ศ. 2010-2019 ทั้ง 7 เรื่อง
ได้แก่มุมระดับสายตา มุมสูง และมุมกล้องแทนสายตา ซีึ่งมุมกล้องส่วนใหญ่ที่ผสู้ ร้างสรรค์ภาพยนตร์เลือก
ใช้มากที่สุด คือ มุมระดับสายตาเนื่องจากผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องการให้ภาพยนตร์มีความสมจริงมากที่สุด
ท�าให้มุมกล้องที่ถูกถ่ายท�าเป็นมุมมองในระดับสายตาของตัวละครและผู้ชมภาพยนตร์
2.2 มุมมองและการเคลื่อนไหวกล้อง
จากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�าในปี ค.ศ. 2010-2019 ทั้ง 7 เรือ่ ง พบว่า
ภาพยนตร์ส่วนใหญ่มีการใช้มุมมองแบบซีับเจคทีฟื้ (Subjective Camera Angle) เพื่อให้ผู้รับชมมีส่วนร่วม
ในการแสดงของตัวละคร ท�าให้ผู้รับชมมีความรู้สึกเข้าถึงความคิดและอารมณ์ของตัวละคร โดยมีการใช้มุม
มองการถ่ายในรูปแบบของการถือถ่าย (Handheld) เพื่อให้ภาพเกิดความสัน่ ไหวมากขึ้น เปรียบได้เหมือนผู้
รับชมเป็นผู้ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2.3 องค์ประกอบด้านการแสดง
จากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�าในปี ค.ศ. 2010-2019 ทั้ง 7 เรื่อง พบว่า
องค์ประกอบทางด้านการแสดงในภาพยนตร์ส่วนใหญ่มีการใช้การแสดงทางวัจนภาษาในเชิงของค�าพูดใน
การสือ่ ความหมายของเรือ่ งราวในภาพยนตร์ และยังมีการใช้อวัจนภาษาในภาพยนตร์ในการแสดงออกทางกิรยิ า
ท่าทางและอารมณ์ทางสีหน้า และนอกจากนีผ้ สู้ ร้างสรรค์ยงั มีการใช้นกั แสดงหน้าใหม่เพือ่ ให้เกิดความสมจริง
รวมไปถึงนักแสดงรุน่ เก่าในวัยเกษียณไปแล้วเพือ่ มาแสดงให้เกิดความสมจริงมากทีส่ ดุ เช่นภาพยนตร์เรือ่ ง Amour
2.4 องค์ประกอบด้านแสงและเงา
จากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�าในปี ค.ศ. 2010-2019 ทั้ง 7 เรื่อง พบว่า
ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับแสงที่เกิดจากธรรมชาติ และแสงที่เกิดจากดวงไฟื้ที่ถูกจัดแสง โดย
ภาพยนตร์บางเรื่องมีการใช้แสงที่เกิดจากธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสมจริงมากที่สุด นอกจากนั้นโทนแสง
และเงาทีถ่ กู ใช้ในภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�าส่วนมากเลือกใช้โทนแสงแบบโลว์คยี ์ เนือ่ งจากภาพยนตร์ทงั้ หมด
7 เรื่อง ส่วนใหญ่แล้วเป็นภาพยนตร์ประเภท ดราม่า และภาพยนตร์ประเภทเกี่ยวกับอาชญกรรม
2.5 องค์ประกอบด้านสี
จากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�าในปี ค.ศ. 2010-2019 ทั้ง 7 เรื่อง พบว่า สี
ในภาพยนตร์สว่ นใหญ่เกิดขึน้ จากอุปกรณ์ประกอบฉาก สีเสือ้ ผ้าของนักแสดง และสีของทรงผมของนักแสดง
ซีึง่ ผูส้ ร้างสรรค์ตอ้ งการให้สเี หล่านีส้ อื่ ความหมายในทางภาษาภาพยนตร์และอารมณ์ความรูส้ กึ ให้กบั ผูร้ บั ชม
2.6 องค์ประกอบด้านเสียง
จากการวิเคราะห์ภาพยนตร์ทงั้ หมด 7 เรือ่ ง พบว่าผูส้ ร้างสรรค์เลือกใช้เสียงบทสนทนาเป็นเสียงหลักเพือ่ ให้ผรู้ บั ช
มได้เข้าใจและรับรูข้ องความเป็นไปของภาพยนตร์ นอกจากนัน้ ยังมีเสียงประกอบ (Sound Effect) ทีช่ ว่ ยในการเล่าเรื่
องช่วยในการสือ่ ความหมายอารมณ์และความรูส้ กึ นอกจากนีย้ งั มีเสียงดนตรี (Music) เพือ่ สือ่ ความหมายและช่วยกร
ะตุน้ อารมณ์ให้กบั ผูช้ ม โดยมีการใช้เสียงดนตรีประเภทวงออร์เคสตรา เสียงดนตรีคลาสสิค และเสียงร้องประสานเสียง
2.7 องค์ประกอบด้านการตัดต่อ
จากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�าในปี ค.ศ. 2010-2019 ทั้ง 7 เรื่อง พบว่า
ผูส้ ร้างสรรค์ภาพยนตร์เลือกใช้การตัดต่อแบบต่อเนือ่ ง การตัดต่อภาพยนตร์ในประเภทนีจ้ ะค�านึงถึงความต่อเนือ่ ง
ความสัมพันธ์กนั ระหว่างชอตต่อชอตเช่นองค์ประกอบภาพ การเคลือ่ นทีข่ องตัวละคร ตัวละครมองเวลา ทิศทางการมอง
การตัดต่อแบบนี้จะช่วยให้ผู้ชมรับรู้สึกถึงความต่อเนื่องของเหตุการณ์ที่ถูกถ่ายท�าในแต่ละช็อต
ท�าให้การเล่าเรือ่ งไม่มีสะดุด
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อภิปัรายผล่การวิจัย
จากการิวัิเคิริาะห็์ภาพยนตริ์ริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำาในปี คิ.ศ. 2010-2019 สื่ามาริถืนำามาอภิปริายผลุ่ได้้ด้งั นี�
การิเลุ่�าเริ่�องในภาพยนตริ์ริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำาทั�งห็มด้ 7 เริ่�อง พบวั�ามีริ่ปแบบข้องการิเลุ่�าเริ่�องที�เห็ม่อนกัน
โด้ยมีการิเลุ่�าเริ่�องเป็นริ่ปแบบข้องทฤษ์ฎี Freytag’s Pyramid ข้อง Gudaf Freytag โด้ยมีโคิริงสื่ริ้างแบบตัวั
V กลุ่ับห็ัวั (Inverted V) โด้ยจะมีการิเริิ�มจากการิเปิด้เริ่�อง (Exposition) คิ่อเป็นการิเปิด้เริ่�องริาวัเพ่�อชุักจ่งผ่้
ริับชุม โด้ยมีการิเปิด้ตัวัลุ่ะคิริ การิแนะนำาตัวัลุ่ะคิริ การิเปิด้อาชุีพข้องตัวัลุ่ะคิริ แลุ่ะการิใชุ้ชุีวัิตปริะจำาวััน ต�อ
จากการิเปิด้เริ่�องก็จะเป็นการิพัฒนาเห็ตุการิณ์ (Rising Action) โด้ยจะให็้ตัวัลุ่ะคิริได้้พบกับเห็ตุการิณ์ตา� ง
ๆ อย�างคิาด้ไม�ถืึง แลุ่ะจะสื่�งผลุ่ให็้ตัวัลุ่ะคิริมีคิวัามจำาเป็นในตัด้สื่ินใจต�อการิกริะทำาจนนำาไปสื่่�ภาวัะวัิกฤติ
(Climax) คิ่อภาวัะที�ถืึงจุด้แตกห็ักข้องปัญห็า โด้ยให็้ตัวัลุ่ะคิริเกิด้คิวัามสื่ับสื่นในใจแลุ่ะมีคิวัามจำาเป็นที�จะ
ต้องตัด้สื่ินใจในการิกริะทำาซึ่ึ�งจะสื่�งผลุ่ให็้ตัวัลุ่ะคิริได้้พบกับจุด้จบ แลุ่ะเม่�อตัวัลุ่ะคิริได้้พบกับจุด้จบจุด้แตก
ห็ักแลุ่้วัภาพยนตริ์จะสื่�งไปยังภาวัะคิลุ่ี�คิลุ่าย (Falling Action) คิ่อวัิกฤติที�เกิด้ข้ึ�นได้้ผ�านไปแลุ่้วัได้้คิลุ่ี�คิลุ่าย
อย�างสื่มบ่ริณ์ ตัวัลุ่ะคิริยอมริับการิตัด้สื่ินใจข้องตัวั ยอมริับชุะตากริริมแลุ่ะผลุ่กริะทบจากสื่ิ�งที�ตัวัเองได้้ตัด้
สื่ินใจจนนำาไปสื่่�โคิริงสื่ริ้างสืุ่ด้ท้ายคิ่อการิยุติเริ่�องริาวั (Ending)
การิใชุ้แก�นแนวัคิิด้ในภาพยนตริ์ริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำาทั�งห็มด้ 7 เริ่�อง พบวั�าสื่�วันให็ญ�แลุ่้วั
ภาพยนตริ์มกี าริใชุ้แก�นแนวัคิิด้เกีย� วักับชุีวัติ แลุ่ะแก�นคิวัามคิิด้เกีย� วักับธริริมชุาติข้องมนุษ์ย์ ซึ่ึง� เป็นแก�นคิวัาม
คิิด้ที�เป็นห็ลุ่ักข้องคิวัามเป็นมนุษ์ย์ โด้ยจะมุ�งเน้นไปยังตัวัลุ่ะคิริห็ลุ่ักข้องภาพยนตริ์ (Focus On Charactor) เชุ�นในภาพยนตริ์เริ่�อง Parasite เริ่�องริาวัข้องคิริอบคิริัวั Kim ที�มีฐานะยากจนแลุ่ะต้องการิที�จะด้ัน
ตัวัเองไปยังฐานะที�ริำ�าริวัยกวั�า โด้ยมีการิทำาทุกวัิถืีทางเพ่�อให็้ตัวัเองอย่�ริอด้ในฐานะชุนชุั�นลุ่�าง
ซึ่ึ�งการิกริะทำาในริ่ปแบบนี�เป็นการิกริะทำาตามสื่ันชุาตญาณข้องมนุษ์ย์กลุ่�าวัคิ่อเป็นธริริมชุาติข้องมนุษ์ย์
การิใชุ้แก�นคิวัามคิิด้เห็ลุ่�านี�สื่อด้คิลุ่้องกับแนวัคิิด้ข้อง J.Boggs (1978, อ้างถืึงใน ปริะพนธ์ ตติยวัริกุลุ่วังษ์์,
2553) โด้ยได้้แบ�งแก�นคิวัามคิิด้ออกเป็น 5 ปริะเภท คิ่อ แก�นเริ่�องเกี�ยวักับศีลุ่ธริริม แก�นเริ่�องเกี�ยวักับชุีวัิต
แก�นเริ่อ� งเกีย� วักับธริริมชุาติข้องมนุษ์ย์ แก�นเริ่อ� งเกีย� วักับการิวัิพากษ์์สื่งั คิม แลุ่ะแก�นเริ่อ� งเกีย� วักับคิำาถืามเชุิงปริัชุญา
การิใชุ้การิเลุ่�าเริ่�องโด้ยมุ�งเน้นไปยังตัวัลุ่ะคิริในภาพยนตริ์ริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำาทั�งห็มด้ 7 เริ่�อง
พบวั�าสื่�วันให็ญ�แลุ่้วัภาพยนตริ์ให็้คิวัามสื่ำาคิัญในการิสื่ริ้างตัวัลุ่ะคิริในริ่ปแบบข้องตัวัลุ่ะคิริกลุ่ม โด้ย
มีการิสื่ริ้างให็้ตัวัลุ่ะคิริมีคิวัามคิิด้ มีการิตัด้สื่ินใจ โด้ยจะมีการิสื่ริ้างตัวัลุ่ะคิริอย�างน้อย 1-2 คินเพ่�อเป็นตัวั
ลุ่ะคิริห็ลุ่ักในการิเลุ่�าเริ่�อง นอกจากนี�ยังมีตัวัลุ่ะคิริริองที�เป็นริ่ปแบบข้องตัวัลุ่ะคิริแบน ตัวัลุ่ะคิริเห็ลุ่�านี�จะ
ชุ�วัยพัฒนาเห็ตุการิณ์ในภาพยนตริ์ จะชุ�วัยให็้ตัวัลุ่ะคิริห็ลุ่ักต้องตัด้สื่ินใจในการิกริะทำาเพ่�อนำาเริ่�องริาวัไป
สื่่�ภาวัะวัิกฤติ ตัวัลุ่ะคิริปริะเภทกลุ่มคิ่อตัวัลุ่ะคิริที�มีลุ่ักษ์ณะนิสื่ัยห็ลุ่ายด้้าน มีการิพลุ่ิกแพลุ่งทางอาริมณ์
ห็ริ่อพฤติกริริมได้้ง�าย ทำาให็้คินด้่สื่ับสื่นกับการิแสื่ด้ง ตัวัลุ่ะคิริปริะเภทนี�จะทำาให็้คินด้่เกิด้คิวัามปริะห็ลุ่าด้
ใจต�อการิตัด้สื่ินใจข้องเข้า คิาด้เด้าได้้ยาก แลุ่ะทำาให็้ปริะห็ลุ่าด้ใจเสื่มอ (ปริะพนธ์ ตติยวัริกุลุ่วังศ์, 2553)
ในสื่�วันข้องคิวัามข้ัด้แย้งในภาพยนตริ์ริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำาพบวั�ามีการิใชุ้คิวัามข้ัด้แย้งในริ่ปแบบข้อง
คิวัามข้ัด้แย้งภายในจิตใจ โด้ยเป็นการิสื่ริ้างคิวัามข้ัด้แย้งภายในจิตใจให็้กับตัวัลุ่ะคิริ เพ่�อให็้ตัวัลุ่ะคิริ
เกิด้การิตัง� คิำาถืามภายในจิตใจตัวัเอง เป็นการิสื่ริ้างคิวัามข้ัด้แย้งให็้ตวัั ลุ่ะคิริพบกับเห็ตุการิณ์แลุ่ะนำาไปสื่่ก� าริ
พัฒนาเห็ตุการิ์จนนำาไปสื่่ภ� าวัะวัิกฤตข้องโคิริงเริ่อ� ง นอกจากนีจ� ากการิวัิเคิริาะห็์ภาพยนตริ์ริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำา
ทั�งห็มด้ 7 เริ่�อง ยังพบวั�า ผ่้สื่ริ้างสื่ริริคิ์ใชุ้คิวัามข้ัด้แย้งภายในจิตใจข้องตัวัลุ่ะคิริที�มีอายุต�งั แต� 30-50 ปีข้ึ�นไป
ซึ่ึ�งตัวัลุ่ะคิริเห็ลุ่�านี�ลุ่้วันเป็นตัวัลุ่ะคิริที�มีฐานะยากจนไปถืึงฐานะปานกลุ่าง ผ่้สื่ริ้างสื่ริริคิ์ใสื่�คิวัามต้องการิเริ่�อง
ข้องการิด้ิน� รินเอาตัวัริอด้จากสื่ภาพข้องสื่ังคิมโด้ยจะสื่ังเกตได้้จากตัวัลุ่ะคิริในภาพยนตริ์เริ่อ� ง The Tree of Life
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ตัวัลุ่ะคิริ Jack ในวััยกลุ่างคินที�มีปัญห็าคิวัามข้ัด้แย้งในจิตใจเริ่�องการิตัด้สื่ินใจกับทางเลุ่่อกชุีวัิต
ตัวัเองในวััยเด้็ก ภาพยนตริ์เริ่�อง Shoplifters แลุ่ะภาพยนตริ์เริ่�อง Parasite ตัวัลุ่ะคิริมีคิวัามข้ัด้แย้ง
ภายในจิตใจที�เห็ม่อนกัน คิ่อตัวัลุ่ะคิริต้องตัด้สื่ินใจเลุ่่อกริะห็วั�างการิเอาตัวัริอด้จากคิวัามยากจน จึง
ทำาทุกวัิถืีทางเพ่�อให็้ตัวัเองอย่�ริอด้โด้ยไม�สื่นเริ่�องข้องศีลุ่ธริริมแลุ่ะกฏิห็มาย ผ่้สื่ริ้างสื่ริริคิ์ได้้เน้นการิให็้
ตัวัลุ่ะคิริจำาเป็นต้องเลุ่่อกในการิตัด้สื่ินใจกริะทำาเพ่�อให็้ตัวัเองอย่�ริอด้ในสื่ภาพข้องสื่ังคิม สื่ามาริถืสื่ริุปได้้วั�า
ผ่้สื่ริ้างสื่ริริคิ์ต้องการิให็้ผ่้ริับชุมได้้เห็็นถืึงคิวัามเห็ลุ่่�อมลุ่ำ�าทางสื่ังคิมในโลุ่กแลุ่ะคิวัามทุกข้์ข้องคินชุนชุั�นลุ่�าง
ในสื่�วันองคิ์ปริะกอบข้องฉากในการิเลุ่�าเริ่�อง จากการิวัิเคิริาะห็์ภาพยนตริ์ริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำาพบวั�า
ภาพยนตริ์สื่�วันให็ญ�ให็้คิวัามสื่ำาคิัญต�อฉากที�เป็นการิด้ำาเนินชุีวัิตข้องตัวัลุ่ะคิริเป็นห็ลุ่ัก โด้ยมุ�งเน้นไปยังบ้าน
ที�อย่�อาศัย แลุ่ะสื่ภาพแวัด้ลุ่้อมการิใชุ้ชุีวัิตข้องตัวัลุ่ะคิริ ซึ่ึ�งฉากเห็ลุ่�านี�สื่ามาริถืบ�งบอกถืึงฐานะข้อง
ตัวัลุ่ะคิริ แลุ่ะอาชุีพข้องตัวัลุ่ะคิริได้้ โด้ยผ่้สื่ริ้างสื่ริริคิ์มักจะให็้เริ่�องริาวัข้องตัวัลุ่ะคิริเกิด้ข้ึ�นที�พักอาศัย
บริริยากาศริอบข้้างข้องตัวัลุ่ะคิริในเริ่�อง ริวัมไปถืึงสื่ภาพคิวัามเป็นอย่�ข้องตัวัลุ่ะคิริ ห็ากด้่จาก
สื่ภาพแวัด้ลุ่้อมข้องตัวัลุ่ะคิริแลุ่้วัสื่ามาริถืวัิเคิริาะห็์ได้้อีกวั�า ผ่้สื่ริ้างสื่ริริคิ์ต้องการิให็้เห็็นถืึงสื่ภาพคิวัาม
เป็นอย่�ทางสื่ังคิมข้องปริะเทศนั�น ๆ ในริ่ปแบบข้องการิเสื่ียด้สื่ีสื่ังคิมห็ริ่อสื่ะท้อนสื่ังคิม เชุ�นในภาพยนตริ์เริ่�อง
Shoplifters ผ่้สื่ริ้างสื่ริริคิ์ต้องการิให็้ผ่้ริับชุมเห็็นถืึงสื่ภาพข้องชุนชุั�นลุ่�างในปริะเทศญี�ปุ�น คิวัามเห็ลุ่่�อมลุ่ำ�าทาง
สื่ังคิมจนริวัมไปถืึงสื่วััสื่ด้ิการิข้องริัฐทีไ� ม�ได้้สื่นใจปริะชุาชุนมากนัก ห็ริ่อแม้กริะทัง� การิลุ่ะทิง� ปลุ่�อยปลุ่ะลุ่ะเลุ่ย
ผ่้สื่่งอายุแลุ่ะคิวัามไม�สื่นใจที�จะด้่แลุ่พวักเข้า ซึ่ึ�งสื่ภาพคิวัามเป็นอย่�ที�อย่�ในฉากข้องภาพยนตริ์สื่ามาริถื
กลุ่�าวัถืึงสื่ังคิมข้องปริะเทศนัน� ๆ วั�าทุกวัันนีไ� ริ้ซึ่ง�ึ คิวัามยุตธิ ริริม ข้าด้คิวัามเท�าเทียม แลุ่ะคิวัามเห็ลุ่่อ� มลุ่ำา� ทางสื่ังคิมเป็นต้น
การิใชุ้สื่ัญลุ่ักษ์ณ์ในภาพยนตริ์ริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำาสื่�วันให็ญ�พบวั�ามีการิใชุ้สื่ัญลุ่ักษ์ณ์ใน
การิสื่่�อคิวัามห็มายทางภาพเชุ�นการิทำาให็้ผ่้ชุมได้้เห็็นอย�างซึ่ำ�า ๆ เชุ�นการิใชุ้สื่ีนำ�าเงินในภาพยนตริ์เริ่�อง
Blue Is The Warmest Colour โด้ยมีการิใชุ้สื่ีนำ�าเงินในทุก ๆ ฉาก การิใชุ้สื่ีสื่ามาริถืชุ�วัยให็้ผ่้ริับชุมได้้ริับริ่้
ถืึงคิวัามห็มายที�ถื่กแฝึงในภาพ โด้ยสื่ีนำ�าเงินเป็นสื่ัญลุ่ักษ์ณ์ข้องคิวัามเศริ้า คิวัามสื่งบนิ�ง แลุ่ะคิวัามสืุ่ขุ้ม
นอกจากนั�นยังมีการิใชุ้สื่ัญลุ่ักษ์ณ์ทางเสื่ียงโด้ยมีการิใชุ้เสื่ียงข้องสื่ัญญาณเสื่ียงห็ัวัใจในข้ณะที�ตัวัลุ่ะคิริ
กำาลุ่ังข้ึ�นลุ่ิฟัท์ในภาพยนตริ์เริ่�อง The Tree of Life โด้ยมีการิใชุ้เสื่ียงเพ่�อสื่่�อคิวัามห็มายข้องสื่ภาวัะจิตใจ
ข้องตัวัลุ่ะคิริ การิใชุ้สื่ัญลุ่ักษ์ณ์เห็ลุ่�านี�สื่อด้คิลุ่้องกับแนวัคิิด้เริ่�องข้องการิเลุ่�าเริ่�องโด้ยใชุ้การิเลุ่�าเริ่�องผ�าน
สื่ัญลุ่ักษ์ณ์ทเ�ี ป็นชุุด้สื่ัญญะ (Set of Signs) โด้ยใชุ้เพ่อ� สื่ริ้างคิวัามห็มายแทนข้องจริิง (Object) ในตัวับทห็ริ่อบริิบทนัน� ๆ
จากการิวัิเคิริาะห็์ภาพยนตริ์ริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำาในปี คิ.ศ. 2010-2019 สื่ามาริถืนำาองคิ์ปริะกอบ
ด้้านภาษ์าภาพยนตริ์มาอภิปริายผลุ่ได้้ด้ังนี�
การิใชุ้องคิ์ปริะกอบด้้านภาพในภาพยนตริ์ริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำามีการิใชุ้ข้นาด้ภาพไกลุ่ (LS) เพ่�อให็้ผ่้ริับ
ชุมได้้เห็็นถืึงสื่ถืานที�เกิด้เห็ตุการิณ์ในภาพยนตริ์ริวัมไปถืึงบริริยากาศข้องสื่ถืานที� แลุ่ะภ่มิปริะเทศข้องฉาก
การิใชุ้ข้นาด้ภาพข้นาด้ปานกลุ่าง (MS) เป็นข้นาด้ภาพที�ผ่้สื่ริ้างสื่ริริคิ์ในผลุ่งานริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำามากที�
สืุ่ด้ โด้ยมุง� เน้นไปเพ่อ� ให็้เห็็นถืึงองคิ์ปริะกอบข้องการิเคิลุ่่อ� นทีแ� ลุ่ะเคิลุ่่อ� นไห็วั เป็นข้นาด้ภาพทีสื่� ามาริถืด้ึงด้่ด้
สื่ายตาคินด้่ได้้มากทีสื่� ดุ้ แลุ่ะยังมีการิใชุ้ข้นาด้ภาพใกลุ่้ (CU) เพ่อ� เน้นให็้เห็็นอาริมณ์สื่ห็ี น้าข้องนักแสื่ด้ง ซึ่ึง� การิ
ใชุ้ข้นาด้ภาพใกลุ่้ทำาให็้ผ่้ริับชุมได้้เห็็นถืึงองคิ์ปริะกอบข้องการิแสื่ด้ง ให็้ผ่้ริับชุมได้้เห็็นถืึงการิใชุ้อวััจนภาษ์า
ทางสื่ีห็น้าแลุ่ะอาริมณ์ข้องตัวัลุ่ะคิริ ซึ่ึง� สื่อด้คิลุ่้องกับแนวัคิิด้ภาษ์ายนตริ์ทวั�ี า� ด้้วัยอวััจนภาษ์า ( นิ พ น ธ์ คิุ ณา
ริั ก ษ์์ , อ ง คิ์ ป ริะ ก อ บ ภา พ ย น ต ริ์ แ ลุ่ะ ภา ษ์า ภา ย น ต ริ์, 2552 ) นอกจากนี�ในสื่�วันข้องมุมกลุ่้อง
ในภาพยนตริ์ริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำามีการิใชุ้มมุ กลุ่้องในริะด้ับสื่ายตามากทีสื่� ดุ้ เน่อ� งจากผ่สื่้ ริ้างสื่ริริคิ์ตอ้ งการิให็้
ภาพยนตริ์มคิี วัามสื่มจริิงซึ่ึง� มุมกลุ่้องในริะด้ับสื่ายตาชุ�วัยให็้ผริ้่ บั ชุมได้้เห็็นถืึงมุมมองข้องตัวัลุ่ะคิริริวัมไปถืึงทำาให็้ผริ้่ บั ชุม
ได้้ใกลุ่้ชุด้ิ กับตัวัลุ่ะคิริ แลุ่ะยังมีการิใชุ้มมุ กลุ่้องในมุมสื่่งเพ่อ� สื่่อ� คิวัามห็มายถืึงคิวัามตำา� ต้อย คิวัามพ�ายแพ้ข้องตัวัลุ่ะคิริ
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ในสื่�วันข้ององคิ์ปริะกอบด้้านมุมมองแลุ่ะการิเคิลุ่่�อนไห็วัข้องกลุ่้อง ภาพยนตริ์ริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำา
สื่�วันให็ญ�ใชุ้มุมมองแบบซึ่ับเจคิทีฟั (Subjective Camera Angle) เพ่�อให็้ผ่้ริับชุมมีสื่�วันริ�วัมในการิแสื่ด้งข้อง
ตัวัลุ่ะคิริ ชุ�วัยให็้ผ่้ริับชุมเข้้าถืึงคิวัามริ่้สื่ึก อาริมณ์ แลุ่ะคิวัามคิิด้ข้องตัวัลุ่ะคิริ โด้ยมีลุ่ักษ์ณะการิเคิลุ่่�อนไห็วั
ข้องกลุ่้องในริ่ปแบบข้องการิถื่อถื�าย (Handheld) เพ่�อให็้ผ่้ริับชุมได้้เห็็นถืึงการิแสื่ด้งข้องตัวัลุ่ะคิริแลุ่ะเข้้าใจ
ในวััจนภาษ์าแลุ่ะอวััจนภาษ์าซึ่ึ�งสื่อด้คิลุ่้องกับแนวัคิิด้เริ่�องข้องภาษ์าภาพยนตริ์
ในสื่�วันข้ององคิ์ปริะกอบด้้านแสื่งแลุ่ะเงาในภาพยนตริ์ริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำาพบวั�า แสื่งสื่�วันให็ญ�ท�ใี ชุ้ใน
ภาพยนตริ์เป็นแสื่งที�มาจากธริริมชุาติแลุ่ะแสื่งที�ถื่กจัด้แสื่งจากด้วังไฟั โด้ยพบวั�าแสื่งที�มาจากธริริมชุาตินั�น
ผ่้สื่ริ้างสื่ริริคิ์จะใชุ้แสื่งธริริมชุาติในชุ�วังเวัลุ่ากลุ่างวัันในภาพยนตริ์ เพ่�อก�อให็้เกิด้คิวัามสื่มจริิงมากที�สืุ่ด้
โด้ยจะมีเพียงชุ�วังเวัลุ่ากลุ่างคิ่นเท�านั�นที�มีการิใชุ้แสื่งจากห็ลุ่อด้ไฟั โด้ยการิใชุ้แสื่งธริริมชุาติเพ่�อสื่่�อ
คิวัามห็มายในภาพยนตริ์ในริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำา พบวั�าแสื่งสื่วั�างในชุ�วังกลุ่างวัันให็้คิวัามริ่้สื่ึกถืึงคิวัาม
อบอุ�น คิวัามสื่งบ โด้ยจะมีโทนแสื่งในโทนไฮคิีย์เป็นห็ลุ่ัก นอกจากนั�นยังมีการิใชุ้แสื่งในโทนโลุ่วั์คิีย์ในบาง
ฉากข้องภาพยนตริ์ จากการิวัิเคิริาะห็์พบวั�าการิใชุ้แสื่งโลุ่วั์คิีย์ในภาพยนตริ์สื่่�อคิวัามห็มายได้้ห็ลุ่ายริ่ปแบบ
เชุ�น การิสื่่�อคิวัามห็มายถืึงคิวัามไม�นา� ไวั้ใจ คิวัามอันตริาย โด้ยมักจะมีลุ่ักษ์ณะทิศทางข้องแสื่งในริ่ปแบบ
ข้องแสื่งข้้าง (Side Light) นอกจากนั�นยังมีองคิ์ปริะกอบด้้านสื่ีในภาพยนตริ์พบวั�าการิใชุ้สื่ีในภาพยนตริ์น�นั
ผ่สื่้ ริ้างสื่ริริคิ์มคิี วัามต้องการิแฝึงนัยยะคิวัามห็มายเข้้าไปด้้วัย เชุ�นในภาพยนตริ์เริ่อ� ง Blue Is The Warmest Colour โด้ยมีการิใชุ้สื่ีนำ�าเงินในสื่�วันข้องฉาก เสื่่�อผ้า แลุ่ะสื่ีผมข้องตัวัลุ่ะคิริ โด้ยสื่ีนำ�าเงินมีคิวัามห็มาย
ข้องคิวัามสืุ่ข้มุ สื่งบนิง� แลุ่ะคิวัามเศริ้าริะทม ซึ่ึง� องคิ์ปริะกอบเห็ลุ่�านีสื่� อด้คิลุ่้องกับแนวัคิิด้เกีย� วัภาษ์าภาพยนตริ์
นอกจากนั�นในสื่�วันข้ององคิ์ปริะกอบด้้านเสื่ียงแลุ่ะการิตัด้ต�อในภาพยนตริ์ริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำายังมี
คิวัามสื่อด้คิลุ่้องกับแนวัคิิด้เกี�ยวักับภาษ์าภาพยนตริ์ ซึ่ึ�งองคิ์ปริะกอบข้องเสื่ียงแลุ่ะการิตัด้ต�อนั�นชุ�วัยในการิ
เลุ่�าเริ่�องในริ่ปแบบข้องอวััจภาษ์า เชุ�น เสื่ียงข้องคิลุ่่�นห็ัวัใจภายในลุ่ิฟัท์ ซึ่ึ�งเสื่ียงนี�สื่ามาริถืบ�งบอกได้้ถืึง
คิวัามริ่สื่้ กึ ข้องตัวัลุ่ะคิริ ผ่ริ้ บั ชุมจะริับริ่ไ้ ด้้โด้ยทีไ� ม�ตอ้ งเห็็นเห็ตุการิณ์ นอกจากนี�ยงั มีการิใชุ้เสื่ียงปริะกอบฉาก
เพ่อ� สื่่อ� ถืึงสื่ภาวัะข้องเห็ตุการิณ์ เชุ�น มีการิใสื่�เสื่ียงฝึนทีต� กลุ่งมาอย�างต�อเน่อ� ง ทำาให็้บา้ นเริ่อนข้องตัวัลุ่ะคิรินำา� ท�วัม
ซึ่ึ�งเสื่ียงเห็ลุ่�านีเ� ป็นเสื่ียงข้องอวััจนภาษ์าทีสื่� ามาริถืบ�งบอกถืึงภาษ์าในภาพยนตริ์ได้้ ในสื่�วันข้ององคิ์ปริะกอบ
ด้้านการิตัด้ต�อในภาพยนตริ์ยนต์ริางวััลุ่ปาลุ่์มทองคิำาใชุ้การิตัด้ต�อในลุ่ักษ์ณะข้องการิตัด้ต�อแบบต�อเน่�อง
เน่อ� งการิผ่สื่้ ริ้างสื่ริริคิ์ตอ้ งการิให็้เห็็นถืึงคิวัามสื่ัมพันธ์ข้องชุ็อตภาพยนตริ์ ทำาให็้เห็็นถืึงคิวัามต�อเน่อ� งข้องเห็ตุการิ
ณ์ การิเคิลุ่่อ� นทีข้� องตัวัลุ่ะคิ ทำาให็้การิเลุ่�าเริ่อ� งไม�มสื่ี ะดุ้กแลุ่ะยังชุ�วัยให็้ผริ้่ บั ชุมเกิด้คิวัามเข้้าใจในเริ่อ� งริาวัได้้งา� ย
ข้อเสนอแนะจากผล่การวิจัย
1. การิศึกษ์าการิเลุ่�าเริ่�องแลุ่ะภาษ์าภาพยนตริ์ในภาพยนตริ์ริางวััลุ่ทองคิำาในปี คิ.ศ. 2010-2019 เป็น
การิศึกษ์าเพ่�อให็้เห็็นแนวัทางข้องริ่ปแบบการิเลุ่�าเริ่�องแลุ่ะภาษ์าภาพยนตริ์ เพ่�อให็้ผ่้สื่ริ้างสื่ริริคิ์ห็ริ่อผ่้กำากับ
ภาพยนตริ์นาำ ไปใชุ้ในกริะบวันการิการิผลุ่ิตภาพยนตริ์ แลุ่ะสื่ามาริถืตอบสื่นองคิวัามต้องการิข้องผ่ชุ้ มภาพยนตริ์ได้้
2. งานวัิจัยชุิ�นนี�สื่ามาริถืนำาไปเป็นแนวัทางให็้กับผ่้ชุมที�มีคิวัามสื่นใจในสื่่�อภาพยนตริ์ห็ริ่อ
สื่่�ออ่�นๆที�มีคิวัามใกลุ่้เคิียงเชุ�นลุ่ะคิริโทริทัศน์ นำาไปใชุ้ในการิวัิเคิริาะห็์แลุ่ะวัิพากษ์์ภาพยนตริ์ได้้
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ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยในอนาคต
1. คิวัริมีการิศึกษ์าวัิเคิริาะห็์การิเลุ่�าเริ่�อง แลุ่ะภาษ์าภาพยนตริ์ในเทศกาลุ่ภาพยนตริ์ต�างปริะเทศอ่�น ๆ
เพ่�อได้้ทริาบถืึงการิเลุ่�าเริ่�องแลุ่ะภาษ์าภาพยนตริ์ที�มีคิวัามห็ลุ่ากห็ลุ่ายมากยิ�งข้ึ�น
2. คิวัริมีการิศึกษ์าภาพยนตริ์โด้ยใชุ้ทฤษ์ฎี แลุ่ะแนวัคิิด้ทีสื่� าำ คิัญอ่น� ๆ เชุ�น แนวัคิิด้เริ่อ� งข้องการิสื่ะท้อนสื่ังคิม
ทฤษ์ฎีสื่ัญญะวัิทยา แลุ่ะแนวัคิิด้ทฤษ์ฎีปริะพันธกริ เป็นต้น เพ่�อให็้ทริาบถืึงการิสื่่�อสื่าริภาพยนตริ์ในมุมอ่�นๆ
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