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สแตนลีย ์คูบริกถือวา่เป็นผูก้  ากบัท่ีมีความเป็นศิลปินและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีโดด

เด่น งานวิจยัช้ินน้ีจึงมุ่งเนน้ไปท่ีการศึกษาผลงานการออกแบบงานสร้างในเร่ืองของการออกแบบ
ฉาก ซ่ึงถือว่ามีความส าคญัในเร่ืองของความงามและเป็นเคร่ืองมือทางภาษาในการเล่าเร่ืองราวท่ี
นอกเหนือไปจาก บทละคร การแสดง และดนตรีประกอบ  เพื่อให้เห็นถึง บทบาท หนา้ท่ี รูปแบบ
ในการสร้างความงามและความสัมพนัธ์ในการสร้างสรรคท่ี์สอดคลอ้งไปกบัเน้ือเร่ือง โดยใชห้ลกั
องคป์ระกอบศิลป์และสัญศาสตร์แบบคู่ขดัแยง้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นถึงแนวคิด
วธีิการน ามาใชใ้นการสร้างความหมายและความงาม จากการศึกษาภาพยนตร์รวม 4 เร่ืองท าให้พบ
ความสัมพนัธ์ของการสร้างสรรคภ์าพถ่ายและการออกแบบฉากภาพยนตร์ อีกทั้งยงัพบเอกลกัษณ์
ในการสร้างสรรคแ์ละแนวความคิดท่ีสอดแทรกอยูใ่นการออกแบบฉากอีกดว้ย   
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

57005204 : Major (Art Theory) 
Keyword : Design work, Stanley Kubrick, movie 

MR. JATTAWA UTAINA : PRODUCTION DESIGN IN STANLEY KUBRICK 
FILM THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR DR. CHAIYOSH ISAVORAPANT 

Stanley Kubrick is far from a one-dimensional director. This research is therefore 
focuses on the study of his design of the movie scene which is considered to be important in terms 
of beauty and a communication tool in order to tell the stories apart from the screenplay, 
performance, and music. 

In order to see the role, function, style in creating this beauty and the creative 
relationship that is consistent with the story, the principle of art elements and conflicting 
semiotics are being applied in the comparative analysis. This method is used also because the 
researcher wants the reader to see how Kubrick translates his concept into the creation of meaning 
and beauty. Based on the study of 4 films, the relationship between the creation of the film and 
the movie scene was found. In addition, the uniqueness of the creation and the ideas that are 
included in the design of the scene was also discovered. 
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การศึกษาท่ีดีและส่ิงอนัเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัและการพฒันาตนเองแก่ขา้พเจา้ ถือเป็นการเปิดโลก
ทศัน์ทางดา้นศิลปะใหก้วา้งไกลและสามารถน าไปปรับใชแ้ละเรียนรู้เพิ่มเติมในชีวติประจ าวนัได ้

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ท่ีคอยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีแก่ขา้พเจา้ใน
การศึกษาและเป็นก าลงัใจท่ีดีมาโดยตลอด อีกทั้งยงัคอยเค่ียวเขญ็ใหข้า้พเจา้เดินอยูใ่นศีลธรรมครรลอง
ท่ีดี ขอขอบคุณมิตรสหายทุกท่านท่ีคอยเป็นก าลงัใจและใหค้  าปรึกษาท่ีดีตลอดการศึกษา 

ขา้พเจา้หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานวิจยัช้ินน้ีจะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความรู้ ความ
เขา้ใจในการศึกษาดา้นการออกแบบฉากภาพยนตร์ให้กบัผูท่ี้สนใจศึกษาต่อไปไม่มากก็น้อย หากมี
ขอ้ผดิพลาดประการใดอนัเกิดจากความสะเพร่าของขา้พเจา้เอง ขา้พเจา้กราบขออภยัไว ้ณ ท่ีน่ีดว้ย 
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บทที ่1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

  ภาพยนตร์เป็นส่ือบนัเทิงท่ีมีศกัยภาพในการส่ือสารกบัคนจ านวนมากไดง่้ายและเร็วท่ีสุด 
มี ระยะเวลาการพฒันามานับร้อยปี ภาพยนตร์เป็นภาษาท่ีมีการเล่าเร่ืองต่างไปจากศิลปะแขนง
อ่ืนๆ ท่ีสามารถ ท าใหผู้ช้มเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงได ้ภาษาทางภาพยนตร์เกิดจากหลายส่วนประกอบร่าง
กนั การล าดบัภาพสามารถยา้ยพื้นท่ี ยอ้นเวลากลบัไปกลบัมาได ้ภาษาของสี อุปกรณ์ประกอบฉาก 
เคร่ืองแต่งกาย บรรยากาศสามารถสะทอ้นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละฉากในภาพยนตร์ได ้
ภาพยนตร์จึงเกิดจากการรวมตวักนัของหลาย ศาสตร์ทั้งการการแสดง การถ่ายภาพ การตดัต่อ การ
ออกแบบงานสร้าง ดนตรีประกอบ การเขียนบท และภาคอุตสาหกรรม  
  นอกจากการแสดงท่ีดี การถ่ายภาพท่ีดี ดนตรีประกอบท่ีดี การก ากบัท่ีดี การล าดบัภาพท่ีดี
แลว้ การสร้างฉาก การจดัแสง เคร่ืองแต่งกายยงัเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกส่วนหน่ึงในการสร้าง
ความน่าสนใจและความสวยงามทางศิลปะในภาพยนตร์ เพื่อให้ผูช้มสามารถรู้สึกนึกคิดและ
จินตนาการคลอ้ยตามแนวคิดและเกิดอารมณ์ต่างๆ ตามท่ีผูส้ร้างไดว้างไว ้ ภาพยนตร์คือมายา การ
ออกแบบงานสร้างจึงเป็นส่ิงส าคญัเพื่อให้ผูช้มเช่ือในส่ิงท่ีปรากฏในภาพยนตร์ การจดัฉาก การจดั
แสงคือส่วนประกอบท่ีมีความส าคญัไม่นอ้ยไปกวา่ส่วนอ่ืนๆ ในการสร้างภาพยนตร์  เพราะฉากท า
หนา้ท่ีเป็นเวลา สถานท่ี เพื่อให้ตวัละครด าเนินเร่ืองราวบ่งบอกความ หมายและแนวความคิด การ
จดัฉากนอกจากการออกแบบอุปกรณ์ต่างๆ และเคร่ืองแต่งกายแล้วยงัรวมไปถึงการค านึงถึง
องค์ประกอบศิลป์ ทั้งแสง สีเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์สวยงามในการถ่ายภาพและส่ือความหมาย
ต่างๆ มายงัผูช้ม ผูส้ร้างยงัตอ้งค านึงถึงการจดัวางต าแหน่งของวตัถุเพื่อให้เกิดพลงัสูงสุดในการ
ถ่ายภาพ เพื่อให้ถ่ายทอดเน้ือความในแต่ละฉากได้อย่างละเอียดลออ และมีความหมาย การ
ออกแบบฉากมีคุณสมบติัเป็นศิลปะเผยใหเ้ห็นถึงความคิดสร้างสรรค์จินตนาการและการตีความอนั
ล ้าเลิศของผูส้ร้าง ผูอ้อกแบบตอ้งค านึง ถึงตวับท เพื่อแสดงอารมณ์และส่ือความหมายออกมาในแต่
ละฉาก ฉากควรจะสามารถบอก ไดถึ้งคุณสมบติับุคลิกลกัษณะของตวัละคร สภาพแวดลอ้มของตวั
ละคร ผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อตวัละครและในทางกลบักนับุคลิกภาพของตวัละครมี
ผลสะทอ้นอย่างไรต่อ สภาพแวดลอ้ม ความผิดปรกติ ความเหงา ความรัก สามารถสังเกตไดจ้าก
สภาพแวดลอ้มหรือสถาน ท่ีท่ีปรากฏอยูร่อบตวัละครไดอ้ยา่งเด่นชดั ฉากท่ีดีตอ้งสามารถดึงดูดผูช้ม
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ไปท่ีตวัละครและสัญลกัษณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างกลมกลืน สามารถสร้างบรรยากาศและอารมณ์เพื่อให้
เกิดปฏิกิริยาโตต้อบของผูช้มต่อ ตวัละครในภาพยนตร์ได ้  

จากการก าเนิดระบบสตูดิโอและการก าเนิดฮอลลีวูดในช่วงทศวรรษท่ี 1900 ซ่ึงเกิดจากการ
ตดัสินใจหนีจากการผูกขาดทางการตลาดจากองค์กรผลิตภาพยนตร์รายใหญ่อยา่ง MRPC โดยการ
ยา้ยจากนิวยอร์ค ไปยงัแคลิฟอร์เนีย ท าใหน้กัสร้างภาพยนตร์อิสระพากนัไปลงหลกัปักฐานกนัอยา่ง
หนาแน่นและค่อยๆประสบความส าเร็จจนกลายเป็นบริษัทยกัษ์ใหญ่มาจนถึงปัจจุบัน ท าให ้       
ฮอลลีวดูกลายเป็นฐานท่ีมัน่ส าคญัในการพฒันาส่ือทางดา้นภาพยนตร์และตอบสนองความบนัเทิงท่ี
ไร้ขอบเขตของผูช้มในอเมริกา จนท าไห้เกิดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ท่ีแบ่งแยกการท างานออกเป็น
สัดส่วนอยา่งชดัเจน เช่น แผนกงานสร้าง แผนกเร่ือง แผนกฉาก แผนกเคร่ืองแต่งกาย แผนกตดัต่อ
และล าดับภาพ เป็นตน้ ท าให้ระบบสตูดิโอถืออ านาจเด็ดขาดในการก าหนดรูปแบบการท างาน
ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในทุกขั้นตอน เรียกได้ว่าบทบาทท่ีส าคญัตกอยู่ในมือของผูบ้ริหาร
สตูดิโอไม่ใช่นกัสร้างภาพยนตร์ ท าให้ทิศทางของภาพยนตร์ในยุคน้ีถูกมองว่าตอบสนองในทาง
ธุรกิจมากกวา่ศิลปะ โดยการใชน้กัแสดงท่ีเป็นท่ีนิยมในการสร้างจุดขายในลกัษณะ เมโลดราม่า ท่ี
ซ ้ าซากอยูก่บับทบาทเดิมๆ แต่ขายดี เพื่อใหผู้ช้มซ้ือตัว๋เขา้มาชมนกัแสดงคนโปรดเพียงเท่านั้น 

ในช่วงทศวรรษท่ี 30-40 จากสภาวะตกต ่าทางเศรษฐกิจและสภาวะสงคราม บีบให้ผูค้น
แสวงหาความบนัเทิงมากข้ึนท าใหธุ้รกิจภาพยนตร์ยนืหยดัอยูไ่ดโ้ดยไร้ผลกระทบและท าให้เกิดการ
ขยบัขยายตวั ทวา่ความบีบคั้นทางเศรษฐกิจกลบัเป็นตวัแปรส าคญัจนกลายเป็นเง่ือนไขให้คนสร้าง
ภาพยนตร์ผลิตผลงานเพื่อรองรับความส าริดผลทางดา้นรายไดเ้พียงเท่านั้น เพื่อความอยูร่อด จึงเป็น
ท่ีมาท่ีท าให้เหล่าบรรดาสตูดิโอพยายามคน้หารูปแบบการน าเสนอภาพยนตร์ท่ีเป็นสูตรส าเร็จ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการในส่วนลึกของผู ้ชมท่ีต้องการเห็นส่ิงท่ีไม่มีอยู่ในชีวิตจริง จนเกิด
ภาพยนตร์แนวแก๊งสเตอร์ท่ีสะท้อนภาพของวิถีชีวิตคนท่ีอยู่นอกเหนือกรอบของกฎหมาย 
ภาพยนตร์ตลกขบขนัและภาพยนตร์เพลง ถึงแมใ้นช่วงทศวรรษท่ี 40 จะตอ้งพบกบัสถานการณ์ตึง
เครียดจากสภาวะสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และท าให้ประชาชนเลือกหาความส าราญในรูปแบบอ่ืนท่ี
นอกเหนือไปจากการเขา้ไปชมภาพยนตร์ในโรงมืดๆ แต่อย่างไรก็ตามภาพยนตร์ก็ยงัได้รับการ
พฒันาในดา้นศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของเทคนิคการน าเสนอดา้นภาพและเสียงเพื่อส่ือ
ความหมายอยา่งในภาพยนตร์เร่ือง Citizen Kane (1941) ซ่ึงท าให้ศิลปะภาพยนตร์พฒันาไปอีกขั้น
ของการส่ือความหมาย ทั้งการสร้างบท ตวัละคร และวิธีล าดบัภาพท่ีชวนติดตาม ภาพยนตร์เร่ืองน้ี
แสดงให้เห็นถึงการจดัองคป์ระกอบท่ีสวยงามและมีความหมาย เทคนิคหน่ึงท่ีส าคญัในภาพยนตร์
เร่ืองน้ีคือ การใชภ้าพชดัลึก (deep-focus-shot) 
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ภาพท่ี 1 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง Citizen Kane (1941) แสดงลกัษณะการใชภ้าพชดัลึก (deep-focus-
shot) 
 

การอพยพเขา้มาของคนท าหนงัจากเยอรมนัจากสภาวะสงครามในยุโรปส่งผลให้อิทธิพล
ของศิลปะเอ็กซเพรสชนันิสม์ (Expressionism)1 ลงมาสู่แผน่ฟิล์ม จนเกิดเป็นภาพยนตร์ฟิล์มนวัร์ท่ี
น าเสนอเน้ือหารูปแบบท่ีเกินจริง ผา่นการจดัแสงแบบโลคียท่ี์มีค่าต่างของแสงเงาท่ีชดัเจน และฉาก
ท่ีแสดงออกถึงโลกของความมืดมนมกัเป็นในฉากในตอนกลางคืนและพื้นท่ีท่ีช้ืนแฉะและเปล่ียว
เหงาเกรอะกรัง เพื่อแสดงถึงสภาพจิตใจท่ีมวัเมาของตวัละคร ฉากส่วนใหญ่ถูกสร้างข้ึนเพื่อก าหนด
อารมณ์และบีบบงัคบัตวัละคร การเขา้มาของศิลปะเอ็กซเพรสชัน่นิสม์เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัของ
การออกแบบฉากเพื่อตอบสนองเน้ือเร่ือง ซ่ึงในก่อนหนา้น้ียงัไม่ชดัเจนเท่าท่ีควร 

 
 

                                                           
1 ศิลปะเอก็ซเพรสชัน่นิสม ์Expressionism  หรือ ลทัธิส าแดงอารมณ์ หรือ ลทัธิแสดงพลงัอารมณ์ คือกระบวนการทาง

วฒันธรรมท่ีเร่ิมข้ึนในประเทศเยอรมนีเม่ือตน้คริสต์ศตวรรษท่ี  20 วตัถุประสงค์เพ่ือแสวงหาความหมายของประสบการณ์ทาง
อารมณ์ความรู้สึกแทนความจริงทางวตัถุ ศิลปินกลุ่มน้ีมกัจะบิดเบือนความเป็นจริงเพ่ือแสดงผลท่ีมีต่ออารมณ์ท่ีเป็นอตัวิสัย มีนยัยะ
ถึงอารมณ์รุนแรงภายใน 
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ภาพท่ี 2 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง The Cabinet of Dr.Caligari (1920)  แสดงลกัษณะการออกแบบ
ฉากภาพยนตร์แนว German Expressionism 

การเขา้มาของโทรทศัน์เม่ือกา้วเขา้สู่ทศวรรษท่ี 50  ท าให้ภาพยนตร์เส่ือมความนิยมลง
เพราะถูกมองว่าต้ืนเขินทางศิลปะเป็นเพียงความบนัเทิงไม่ต่างอะไรไปจากโทรทศัน์ ท าให้วงการ
ภาพยนตร์เร่ิมขยบัตัวในการสร้างความต่ืนเต้นใหม่ๆ เพื่อต่อกรกับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ท่ี
ก าลงัขยายตวัอยา่งรวดเร็ว  ถึงแมว้า่จะคิดการน าเสนอในรูปแบบภาพยนตร์จอกวา้งท่ีสามารถสร้าง
ความต่ืนเตน้ได้แต่ก็ยงัไม่เป็นผลในทางท่ีดีเพราะถูกมองว่าเน้ือหาท่ีแสดงออกไม่สอดคลอ้งกบั
รูปแบบการน าเสนอ ท าให้การคน้หาแนวทางของภาพยนตร์ขยบัตวัไปในทางท่ีตอ้งการหาความ
สมจริงทั้งสาระและรูปแบบ แต่ภาพยนตร์ในยคุน้ีก็ยงัเป็นการถ่ายแบบง่ายๆไม่มีงานสร้างท่ีใหญ่โต
จดัองคป์ระกอบแบบธรรมดา เร่ิมมีภาพยนตร์วทิยาศาสตร์ปรากฏข้ึนแต่ก็ยงัในรูปแบบแฟนตาซีใน
รูปแบบเก่าท่ีหาสาระไม่ได ้ภาพยนตร์ท่ีถูกยกยอ่งให้เป็นภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ชั้นดีเร่ืองแรกของ
โลกคือ A Trip to the Moon (1902) ซ่ึงมีเทคนิคการน าเสนอและการออกแบบฉากท่ีแปลกตา  

 

 
 

ภาพท่ี 3 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง A Trip to the Moon (1902) แสดงลกัษณะแฟนตาซีของภาพยนตร์
วทิยาศาสตร์ท่ีมีเทคนิคการน าเสนอท่ีแปลกตา 

 
หลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สงบลง ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เร่ิมมีการพฒันาไปในทิศทาง

ท่ีดีข้ึนอยา่งชดัเจนและเอาจริงเอาจงักบัการถ่ายทอดเน้ือหาสาระท่ีสมจริง Dr. Strangelove, or : 
How I Learned to stop Worrying and Love the Bomb (1964) จากการก ากบัของสแตนลีย ์คูบริกท า
ให้ภาพยนตร์ของฮอลลีวูดถูกพูดถึงในเชิงศิลปะมากข้ึน จากการน าเสนอเน้ือหาท่ีสะทอ้นสภาวะ
สงครามเยน็ระหวา่งโลกคอมมิวนิสตแ์ละโลกประชาธิปไตยไดอ้ยา่งน่าหวาดหวัน่และการออกแบบ
ฉากท่ีล ้าเลิศสมจริงจากการท างานร่วมกนัของสแตนลีย ์คูบริกและเคน อดมั (Ken Adam 1921-



 5 
 
2016)2 จนเม่ือคร้ังภาพยนตร์เร่ืองน้ีออกฉายในช่วงปลาย ค.ศ.1963 หลังการลอบสังหาร
ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนด้ี ปรากฏวา่กลายเป็นภาพยนตร์ท่ีสร้างกระแสความคิดตอบสนอง
ต่อกลุ่มนักวิจารณ์และปัญญาชนอย่างกว้างขวาง ชาล์มเมอร์ส โรเบิร์ตส์ บรรณาธิการของ
หนงัสือพิมพว์อชิงตนัโพสต ์ถึงกบับอกไวใ้นบทบรรณาธิการวา่  “ คงจะไม่มีคอมมิวนิสตค์นไหนท่ี
จะหาหนังต่อต้านอเมริกาได้ดีกว่า เ ร่ืองน้ีอีกแล้ว เจ้าหน้า ท่ีระดับสูงของสหรัฐงรวมทั้ ง

ประธานาธิบดีสมควรจะได้ดู เพื่อจะได้มองเห็นถึงผลลั พธ์ท่ีหนังมีต่อความสนใจของคนทั่ว
ประเทศ ถึงแมว้่าจะมีหนังท่ีน าเสนอในประเด็นเดียวกนัก็ยงัไม่มีภาพยนตร์เร่ืองไหนท่ีสามารถ
สะทอ้นเน้ือหาสาระและผลลพัธ์ทางความรู้สึกไดท้รงพลงัเท่ากบัภาพยนตร์เร่ืองน้ีจวบจนกระทัง่
ส้ินสุดสงครามในช่วงกลางทศวรรษท่ี 80 เป็นการสร้างความต่ืนตวัให้แก่วงการภาพยนตร์ในการ
เรียกร้องความเป็นศิลปะภาพยนตร์ท่ีไม่ถูกมองวา่ต้ืนเขินอีกต่อไป และเม่ือภาพยนตร์เร่ือง 2001 A 
Space Odyssey ออกฉายสู่สาธารณชนก็เท่ากบัเป็นการย  ้าถึงความเป็นศิลปินท่ีสร้างสรรคผ์ลงาน
ศิลปะภาพยนตร์ไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เพราะถือเป็นการปฏิวติัทางดา้นการผลิตภาพยนตร์ ทั้งเร่ืองราวท่ี
ซับซ้อนเทคนิคในการเล่าเร่ือง การตดัต่อ เพลงประกอบภาพยนตร์และการออกแบบงานสร้างท่ี
ใหญ่โตในการเนรมิตฉากท่ีสมจริงทางวทิยาศาสตร์ ท าให้สแตนลีย ์คูบริก กา้วเขา้สู้การเป็นผูก้  ากบั
ท่ีมีช่ือเสียงในทันทีอีกทั้งยงัได้รับรางวลัออสการ์ในสาขาสเปเช่ียลเอฟเฟคอีกด้วย กลายเป็น
แรงผลกัดนัให้ผูก้  ากบัหนา้ใหม่สร้างสรรค์งานภาพยนตร์ในเวลาต่อมา จากผลพวงในคร้ังน้ีท าให้
แนวทางการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของฮอลลีวูดก้าวไปสู่งานท่ีมีชั้นเชิงทางดา้นศิลปะมากยิ่งข้ึน
ทดัเทียมภาพยนตร์ทางฝ่ังยโุรปท่ีถูกมองวา่มีความเป็นศิลปะมากกวา่และไดพ้ฒันามาอยา่งต่อเน่ือง
จวบจนปัจจุบนั ซ่ึงจะเห็นวา่มีความหลากหลายทางรูปแบบการน าเสนอและการออกแบบงานสร้าง
ท่ีสมจริง ท าให้ภาพยนตร์ในปัจจุบนัเป็นส่ือชนิดหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจในฐานะงานศิลปะอยูไ่ม่
นอ้ย 

 

                                                           
2 นกัออกแบบโปรดกัชัน่ดีไซน ์(production design) ชาวองักฤษมีช่ือเสียงจากการออกแบบภาพยนตร์ชุด เจมส์ บอนด ์เคยไดรั้บ

รางวลัออสการ์สาขาการออกแบบฉากยอดเยี่ยมและก ากบัศิลป์จากภาพยนตร์เร่ือง Barry Lyndon  (1975 )และThe Madness of King George 
(1994) และไดรั้บพระราชทานบรรดาศกัด์ิชั้นอศัวิน 
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ภาพท่ี 4 Dr. Strangelove, or : How I Learned to stop Worrying and Love the Bomb (1964) แสดง
การออกแบบฉากท่ีมีผลต่อการสร้างความหมายใหแ้ก่ภาพยนตร์ 

 
 สแตนลีย ์คูบริกเป็นผูก้  ากบัชาวอเมริกนัท่ีไดรั้บการยกยอ่งอย่างสูง เหตุเพราะหนงัฮอลลี

วูดถูก วิจารณ์วา่ต้ืนเขินทางศิลปะ แต่ภาพยนตร์ของสแตนลีย ์คูบริกนอกจากจะมีคุณค่าทางศิลปะ
อย่าง เช่นภาพยนตร์ทางฝ่ังยุโรปแลว้ ยงัมีความสนุกในแบบฮอลลีวูดผสมผสานอยู่ดว้ย แต่ไม่ใช่
ความสนุก แบบดาษด่ืนดัง่เช่นหนงัตลาดทัว่ไป แต่เป็นความสนุกแบบลุ่มลึก คนส่วนใหญ่มกัพูดถึง
ภาพยนตร์ ของสแตนลีย ์คูบริกในเชิงการท างานแสนพิสดารมากกวา่ตวัภาพยนตร์ จนถูกยกให้เป็น
เพอร์เฟ็คชัน่นิสต ์(บา้ความสมบูรณ์แบบ) สแตนลีย ์คูบริกมีอ านาจเด็ดขาดในทุกขั้นตอนของการ
ถ่ายท า ตั้งแต่งานในกองถ่าย ตดัต่อภาพยนตร์ ออกแบบโปสเตอร์ รูปแบบจดัจ าหน่าย ตดัต่อหนงั
ตวัอยา่ง จนบางคร้ังถึงกบัเลือกวนัฉายภาพยนตร์เองดว้ย   
  นอกจากการตดัต่อ การถ่ายภาพท่ียอดเยี่ยมของสแตนลีย ์คูบริกแล้ว งานทางด้านการ 
ออกแบบงานสร้างก็มีความยอดเยีย่มไม่แพก้นั บ่งบอกถึงความละเอียด ปราณีตในการสร้างสรรค ์
ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัคือภาพยนตร์เร่ือง 2001 A Space Odyssey แสดงถึงภาพอวกาศท่ีงดงามเหนือ 
ค าบรรยาย จนสร้างแรงบนัดาลใจใหอ้เมริกาข้ึนไปเหยียบพื้นผิวดวงจนัทร์ไดส้ าเร็จในปีต่อมา อีก
ทั้ง นีล อาร์มสตรองผูข้ึ้นไปเหยียบดวงจนัทร์คนแรกของโลกเคยกล่าวว่าบรรยากาศการเหยียบ
ดวงจนัทร์ คร้ังนั้นวา่ เหมือนกบัภาพยนตร์เร่ือง 2001 A Spaec Odyssey3  

 สแตนลีย ์คูบริกถูกจดัหมวดหมู่ใหเ้ป็นผูก้  ากบัภาพยนตร์ในแนว expressionism ท่ีมีความ
จดั จา้นในดา้นเน้ือหาและสัญลกัษณ์ผา่นการจดัฉากโดยมีรายละเอียดท่ีเขม้ขน้ ท าให้การออกแบบ
ฉาก ในผลงานภาพยนตร์ของสแตนลีย ์คูบริกมีความน่าสนใจ สามารถสร้างความประหลาดใจ 
แปลกใหม่ และเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีโดดเด่น  
                                                           

3 CAMMY.top 10 movies that changed the world.(ออนไลน)์.แหล่งท่ีมา : www.toptenz.net/top-10movies-that-
changed-the-world.php. สืบคน้เม่ือ 14 มีนาคม 2560 

http://www.toptenz.net/top-10movies-that-changed-the-world.php
http://www.toptenz.net/top-10movies-that-changed-the-world.php
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  ในปัจจุบนัการศึกษาภาพยนตร์อยา่งจริงจงัในประเทศไทยยงัถือวา่นอ้ยหากเปรียบเทียบกบั 
ความยาวนานของวงการภาพยนตร์ในโลก เอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวกับภาพยนตร์ก็เป็นการ
วจิารณ์ ภาพยนตร์ในระดบัท่ียงัไม่วิเคราะห์เจาะจงเท่าท่ีควร ส่วนใหญ่หวัขอ้หลกัในการวิจารณ์จะ
เป็นไปใน ทางผลลพัธ์ท่ีออกมาของภาพรวมมากกวา่เร่ืองของกระบวนการสร้างท่ีเนน้เฉพาะเจาะจง 
ขา้พเจา้จึงขอมุ่งประเด็นการศึกษาไปท่ีการออกงานสร้างในเร่ืองของการสร้างสรรค์ฉากในงาน 
ภาพยนตร์ของสแตนลีย ์คูบริกท่ีคิดวา่เป็นเร่ืองส าคญัในการสร้างความงาม เน้ือหา ความหมายและ
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีท าใหภ้าพยนตร์เกิดความสมบูรณ์และน่าสนใจ 
 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพื่อศึกษาวเิคราะห์การออกแบบความงามในงานสร้างภาพยนตร์ของ สแตนลีย ์
คูบริก ถึง ความสัมพนัธ์ของเน้ือหาบทภาพยนตร์กบัการส่ือความหมาย  

2. . เพื่อศึกษารูปแบบในการสร้างสรรคอ์นัเป็นเคร่ืองมือในการสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวั

ในงานภาพยนตร์ของสแตนลีย ์คูบริก  

3. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถของสแตนลีย ์คูบริก ซ่ึงเป็นผูก้  ากบัท่ีสามารถสร้าง
ภาพยนตร์ท่ีมีความเป็นศิลปะโดยแท ้

ขอบเขตของการศึกษา  

ศิลปะภาพยนตร์คือศิลปะท่ีเล่าเร่ืองด้วยภาพเคล่ือนไหวท่ีประกอบไปด้วยศาสตร์ต่างๆ
มากมายท่ีท าให้เกิดเร่ืองราวและความน่าสนใจ  ผูว้ิจยัจึงมุ่งเน้นความสนใจท่ีไปการศึกษาการ
ออกแบบงานสร้าง โดยเนน้เฉพาะไปท่ีการวิเคราะห์งานสร้างฉากและในผลงานภาพยนตร์ท่ีโดด
เด่นในแต่ละประเภทของสแตนลีย์ คูบริกซ่ึงถือว่ามีความโดดเด่นและสามารถแสดงให้เห็นถึง
รูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัรวม 4 เร่ือง  

1. 2001 A Space Odyssey 

2. A Clockwork orange  

3. Barry Lyndon 

4. The Shining  
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ขั้นตอนการศึกษา  

1. ศึกษาความส าคญัของการออกแบบฉากภาพยนตร์ท่ีโดดเด่นถึงความส าคญัในการสร้าง 

โดยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ศึกษาประวติัของแสตนลีย ์คูบริกเพื่อหาจุดร่วมและแนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน

ภาพยนตร์ 

3. น าภาพยนตร์ของแสตนลีย ์คูบริกทั้ง 4 เร่ืองมาศึกษา 

4. รวบรวมขอ้มูลจาก แผน่ภาพยนตร์ เอกสาร และส่ือออนไลน์ท่ีเก่ียวขอ้ง  

5. น าขอ้มูลท่ีไดม้าศึกษาวเิคราะห์เปรียบเทียบภาพยนตร์ทั้ง 4 เร่ืองเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึง

ความสัมพนัธ์และความส าคญัของการออกแบบฉากท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในภาพยนตร์ของแสตนลีย ์

คูบริก  

6. สรุปผลการศึกษา  
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บทที่ 2 

สแตนลย์ี คูบริก 

 

ประวตัิโดยย่อ 

ในแวดวงภาพยนตร์โลกตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบนัไม่มีใครไม่รู้จกัช่ือของ สแตนลีย ์
คูบริกผูก้  ากบัชาวอเมริกนั คือผูก้  ากบัท่ีส่งอิทธิพลใหแ้ก่คนรุ่นหลงัเป็นอยา่งมาก อิทธิพลของเขาแผ่
ขยายเป็นวงกวา้งทั้งวงการภาพยนตร์หรือแมก้ระทัง่วงการออกแบบท่ีมกัน าผลงานของเขาเป็นแรง
บนัดาลใจในการสร้างสรรคอ์ยู่เสมอ วา่กนัวา่ส่ิงท่ีเรียกวา่แท็บเล็ตบางทีบริษทัยกัษใ์หญ่อยา่งแอป
เป้ิลหรือซัมซุงอาจจะไดแ้รงบนัดาลใจจากภาพยนตร์ของคูบริกเสียดว้ยซ ้ าเพราะมนัปรากฏอยู่ใน
ภาพยนตร์ของเขาตั้งแต่โลกใบน้ียงัไม่รู้จกัแท็บเล็ต คดีการฟ้องร้องใน ค.ศ. 2011 วา่บริษทัซมัซุง
ลอกเลียนแบบแท็บเล็ตของบริษทัแอบเป้ิล แต่บริษทัซมัซุงตอบโตก้ลบัไปว่า ไดแ้รงบนัดาลใจใน
การสร้างแท็บเล็ตมาจากภาพยนตร์เร่ือง 2001 Space Odyssey ไม่เพียงเท่านั้นความยิ่งใหญ่ของ
ภาพยนตร์เร่ืองน้ียงัท าให้คูบริกถูกเพ่งเล็งจากกลุ่มก่อตั้งทฤษฎีสมคบคิดเร่ืองอเมริกาไปเหยียบดวง
จนัทร์ว่ามีส่วนร่วมในการหลอกลวงโลก โดยกลุ่มน้ีตั้งความเห็นว่าแทจ้ริงแลว้เป็นการจดัฉากข้ึน
และถ่ายท าในสตูดิโอโดยอาศยัผูก้  ากบัมือทองอย่างคูบริกในการช่วยถ่ายทอดความสมจริง เพื่อ
เอาชนะสหภาพโซเวียตในสมรภูมิสงครามเยน็    มีการอา้งอิงถึงเขาอยู่เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไป
นานเพียงใด คูบริกถูกยกย่องอยูบ่นเครดิตภาพยนตร์มากกว่า 17 เร่ืองนบัตั้งแต่เขาเสียชีวิตลงใน 
ค.ศ. 1999 ภาพยนตร์ของเขาไปไกลเกินกวา่จะเป็นเพียงแค่ความประทบัใจ แต่กลายเป็นหนงัชั้นครู
ท่ีทิ้งใวใ้หค้นรุ่นหลงัศึกษา Michel Ciment 4 นกัประวติัศาสตร์ดา้นภาพยนตร์กล่าวถึงสแตนลีย ์คูบ
ริกว่า ภาพยนตร์ของเขาเป็นความส าคญัต่อภาพยนตร์ทัว่โลกในศตวรรษท่ี 20 นอร์แมน เจวิสัน 
(Norman Jewison) 5 เรียกเขาวา่เป็นหน่ึงในผูก้  ากบัชั้นครูท่ีสุดเท่าท่ีอเมริกนัเคยมีมา เขากลายเป็น
ต านานของนกัสร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่ท่ีใช้ระบบสตูดิโอ ภาพยนตร์ของเขาถูกหยิบยกข้ึนมาพูดคุย
แ ล ะ น า ม า เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ภ า พ ย น ต ร์ ใ น ยุ ค ใ ห ม่ อ ยู่ เ ส ม อ  ใ น เ ร่ื อ ง  Inception 

                                                           
4 Michel Ciment (26 พฤษภาคม 1938) นกัวจิารณ์ภาพยนตร์ชาวฝร่ังเศสและบรรณาธิการ

ของนิตยสารภาพยนตร์ Positif 
5 ผูก้  ากบัชาวแคนนาดา มีผลงานภาพยนตร์ช่ือดงัเร่ือง Moonstruck 
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(2010) คริสโตเฟอร์โนแลน 6 ยอมรับวา่ไดแ้รงบนัดาลใจในการถ่ายท าฉากทางเดินไร้แรงโนม้ถ่วง
มาจาก ฉากทางเดินเวียนหนีศูนยอ์นัโด่งดงั ท่ีนกับินอวกาศสามารถเดินบนทางเดินวงกลมได ้ 360 
องศารอบทิศในภาพยนตร์เร่ือง 2001 A Space Odysey อลัฟองโซ ควัรอน (Alfonso Cuaron 
Orozco) ผูก้  ากบัชาวเมกซิกนั กล่าววา่เป็นประสบการณ์ท่ียอดเยี่ยม ท่ีไดช้มภาพยนตร์เร่ือง 2001 A 
Space Odyssey เป็นคร้ังแรกสมยัวยัรุ่นและตอนท าภาพยนตร์เร่ือง Gravity (2013) ก็พยายามอยา่ง
มากท่ีจะไม่กลบัไปดูภาพยนตร์เร่ืองน้ี ไม่อยา่งนั้นอิทธิพลของภาพยนตร์เร่ืองน้ีอาจจะเขา้ไปอยูใ่น
งานของเขาแน่นอน ส าหรับผมแลว้น่ีคือภาพยนตร์มาตรฐานสูงอยา่งท่ีไม่มีใครอ่ืนสามารถท าได้7  
เขาจึงเปรียบเสมือนผูบุ้กเบิกศิลปะใหม่ๆบนแผน่ฟิล์ม เร่ืองราวของสแตนลีย ์คูบริกนั้นยิ่งใหญ่ควร
ค่าแก่การศึกษา แต่กลับมีบทสัมภาษณ์เพียงน้อยนิด เพราะเขาค่อนข้างเก็บตวัเงียบไม่เปิดเผย
เร่ืองราวสู่สาธารณชน เขายงัคงเป็นปริศนามากพอๆ กบัภาพยนตร์ของเขา แต่ในทางกลบักนั
ภาพยนตร์ของเขากลบัสะทอ้นอตัลกัษณ์ตวัตนและความยิง่ใหญ่ออกมาประจกัษแ์ก่สาธารณชน แต่
ถึงอย่างไรขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสแตนลีย ์คูบริกก็มีอยู่มากพอสมควร เพราะตลอดศตวรรษท่ีผ่านมา 
ผลงานของเขายงัไม่เคยหายไปจากกาลเวลา ยงัคงถูกหยิบยกข้ึนมาถกเถียงอยู่ไม่ขาดสายและดู
เหมือนจะไม่มีท่ีส้ินสุดเสียดว้ย แต่ถึงอย่างไรขอ้มูลท่ีมีอยู่มากมายกลบัไม่ใช่ขอ้มูลท่ีแทจ้ริงจาก
สแตนลีย ์คูบริกเป็นเพียงขอ้มูลจากการตีความ 

สแตนลีย ์คูบริกเกิดเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1928 ในยา่นบรองส์ เป็นย่านเส่ือม
โทรม ในมหานครนิวยอร์ค ซ่ึงเป็นยา่นท่ีอยูอ่าศยัของชาวยวิ และเสียชีวติลงอยา่งสงบท่ีบา้นของเขา
ในวนัท่ี 7 มีนาคม ค.ศ. 1999 เขาเสียชีวิตลงหลงัจากภาพยนตร์เร่ือง Eyes Wide Shut ออกฉายในปี
เดียวกนั เขาเป็นลูกชายคนแรกของครอบครัวและมีนอ้งสาวอีกหน่ึงคน เขาเกิดมาในครอบครัวเช้ือ
สายยวิท่ีอพยพมาจากยุโรปตะวนัออกและมีฐานะค่อนขา้งดี เขาไดรั้บการสนบัสนุนจากครอบครัว
ในทุกๆ ดา้น พ่อซ่ึงเป็นนายแพทยเ์ป็นเสมือนผูจุ้ดประกายและมอบส่ิงดีๆ ให้แก่เขา พ่อของเขา
มกัจะมอบส่ิงท่ีน่าสนใจหลายๆอยา่งใหแ้ก่คูบริก ของส่ิงหน่ึงซ่ึงถือไดว้า่เป็นของช้ินส าคญัท่ีเปล่ียน
ชีวิตและสร้างฝันให้แก่เขา คือ กลอ้งถ่ายรูป Graflex เป็นของขวญัจากพ่อท่ีมอบให้ในวนัเกิดเม่ือ
ตอนเขาอายุครบ 13 ปี ท าให้เขารู้จกักบักลอ้งถ่ายรูปเป็นคร้ังแรกและท าให้เขาหลงใหลในศิลปะ
การถ่ายภาพตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา พ่อของเขาซ่ึงรักและสนใจในการถ่ายภาพส่งเสริมและมีส่วน

                                                           
6 ผูก้  ากบัชาวองักฤษ-อเมริกนั เป็นผูก้  ากบั นกัเขียนและโปรดิวเซอร์ มีช่ือเสียงจากการก ากบัภาพยนตร์

แนวจิตวทิยา และมกัจะใส่งานชั้นครูเขาไปในภาพยนตร์ของเขา ผลงานท่ีมีช่ือเสียงไดแ้ก่ Memento, Batman 
Begins และ Interstellar. 

7 เพญ็แข สร้อยทอง, คร่ึงศตวรรษและตลอดกาล 2001 A Space Odyssey  (ออนไลน)์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 
https://www.posttoday.com/ent/movie-music/547171  (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 3 เมษายน 2562) 

https://www.posttoday.com/ent/movie-music/547171
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ส าคญัท่ีคอยผลกัดนัใหคู้บริกหนัมาสนใจในศิลปะการถ่ายภาพ อีกทั้งพ่อของเขายงัสอนเขาให้รู้จกั
กบัการเล่นเกมส์หมากรุก ท าให้เขาหลงใหลในเกมส์หมากรุกอีกเช่นกนั ซ่ึงในเวลาต่อมาเขาได้
กลายเป็นสมาชิกของสหพนัธ์หมากรุกอเมริกา หมากรุกช่วยพฒันาให้เขามีระเบียบวินยัและความ
อดทน ส่ิงน้ีอาจเป็นตวัส่งเสริมให้เขามีความละเอียดรอบคอบในการท างาน เขาเปรียบหมากรุก
เหมือนการควบคุมทิศทางการท าภาพยนตร์วา่มนัคือการต่อสู้เช่นกนั หมากรุกเป็นเหมือนตวัตนของ
เขา เขาทั้งระแวดระวงัและรุกราม เขายอมเส่ียงแต่ก็พิจารณาอยา่งถว้นถ่ีทุกขั้นตอนอยา่งระมดัระวงั 
บางคร้ังเขายงัใชม้นัในการควบคุมความสัมพนัธ์กบันกัแสดง  
 

สแตนลย์ี คูบริก กบัการถ่ายภาพ  

ในช่วงวยัรุ่นคูบริกและ มาร์วิน โทรบ  (Marvin Traub) เพื่อนบา้นท่ีอายุเท่ากนัและ
หลงใหลในการถ่ายภาพเช่นเดียวกบัเขา มกัจะตระเวนไปตามทอ้งถนนเพื่อมองหาเร่ืองราวมุมมอง
ท่ีน่าสนใจ เพื่อค้นหาเร่ืองราวและแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์และเรียนรู้การถ่ายภาพ เขา
ดดัแปลงห้องนอนของเขาให้กลายเป็นห้องมืดส าหรับการถ่ายฟิล์มและอดัรูป เขาหลงใหลในการ
ถ่ายภาพเป็นพิเศษ เขามกัใชเ้วลาในแต่ละวนัและวนัละหลายชัว่โมงในห้องมืดท่ีเขาสร้างข้ึนมาเอง
เพื่อเป็นหอ้งลา้งฟิล์ม เขาเฝ้าดูปฏิกิริยาทางเคมีและรูปภาพท่ีค่อยๆ ปรากฏข้ึนบนแผน่กระดาษดว้ย
ความหลงใหลและน่าอศัจรรยใ์จ เขารู้สึกประหลาดใจท่ีกลอ้งเป็นเหมือนส่ิงท่ีเยียวยาไดทุ้กส่ิงไม่วา่
จะเจอเร่ืองร้ายเพียงใด เขาฝึกฝนและเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการถ่ายภาพจนช านาญและพฒันาขีด
ความสามารถของเขาให้เขา้ใจอย่างรู้แจง้ในเร่ืองของการถ่ายภาพ ในช่วงเวลาน้ีเองท่ีเขาเร่ิมเป็น
ช่างภาพอิสระและส่งภาพขายใหก้บันิตยสารลุคซ่ึงเป็นนิตยสารของอเมริกาฉบบัหน่ึงท่ีมีภาพถ่ายท่ี
ยอดเยีย่ม คูบริกจะมีกลอ้งแขวนอยูท่ี่คอเสมอ ภาพแรกท่ีเขาขายให้นิตยสารลุคเป็นภาพของชายขาย
หนังหนังสือพิมพท่ี์ถูกล้อมรอบดว้ยหนังสือพิมพ์ท่ีพาดหัวข่าวถึงการตายของประธานาธิบดีแฟ
รงคลิน รูสเวลต์เม่ือ 12 เมษายน ค.ศ. 1945 ภาพน่ีถูกถ่ายข้ึนขณะท่ีเขาก าลงัรอรถเมล์เพื่อจะไป
โรงเรียน เป็นการบันทึกความเศร้าของชาวเมืองจากการสูญเสียคร้ังยิ่งใหญ่ ในตอนนั้ น
ประธานาธิบดีรูสเวลตเ์ป็นเหมือนพระเจา้ท่ีทุกคนรักละนบัถือ มนัเป็นภาพท่ียอดเยี่ยมทางอารมณ์
ถึงขนาดท่ีว่าทุกคนท่ีได้เห็นภาพน้ีถึงกับต้องหลั่งน ้ าตา คูบริกเล่าว่ามนัเป็นความโชคดีในการ
ตดัสินใจชัว่ขณะท่ีเด็ดขาดบนแผ่นฟิล์ม แต่ภายหลงัเขายอมรับกบัเพื่อนสนิทว่าเขาไดเ้กล้ียกล่อม
ชายชราท่ีขายหนงัสือพิมพเ์พื่อจดัอารมณ์ในการถ่าย น่ีถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเป็นผูก้  ากบัในการ
ก ากบันกัแสดงภาพยนตร์ให้พวกเขาเขา้ใจในการสร้างอารมณ์ท่ีดีในการถ่ายท า การถ่ายภาพท าให้
เขามีรายไดจ้ากการขายรูป ในช่วงเวลานั้นช่างภาพคนส าคญัท่ีส่งอิทธิพลเป็นอยา่งมากให้แก่เขาคือ 
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Arther Feelling หรือท่ีรู้จกัในช่ือ Weegee ซ่ึงเป็นช่างภาพอิสระและต่อมาไดก้ลายมาเป็นช่างภาพ
คนส าคญัของเขาในการสร้างภาพยนตร์เร่ือง Dr. Strangelove. คูบริกจบัหัวขอ้การถ่ายในลกัษณะ
เดียวกบั Weegee ชอบท าโดยไม่รู้ตวั ภาพผูห้ญิงนอนหลบัอยู่ในออ้มแขนคนรัก ภาพชายหนุ่มถือ
ดอกไมอ้ยูเ่หนือศีรษะท่ีถูกเบียดแน่นไปดว้ยผูโ้ดยสารในรถไฟใตดิ้น การศึกษาตวัละครผ่านภาพ
เหล่านั้ นไม่ เพียงแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางเทคนิคเท่านั้ น แต่ย ัง เป็นการเพิ่มพูน
ประสบการณ์ของเขาในการจบับุคลิกของแต่ละคนในการแสดงออกทางสีหนา้และท่าทาง เขาก าลงั
แสดงความสามารถในการบนัทึกคนประเภทต่างกบับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในแต่ละฉาก เขา
ก าลงักลายเป็นช่างภาพผูเ้ล่าเร่ืองไปโดยไม่รู้ตวั 

 

 
 
ภาพท่ี 5 การจากไปของประธานาธิบดี (1945) 
ท่ีมา : Legendary Director Stanley Kubrick at the Copa (ออนไลน์).  
เขา้ถึงได ้jimproser.com/Legendary-director-stanley-kubrick-at-the-copa/ (วนัท่ีสืบคน้ 
10/03/2017) 
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ภาพท่ี 6 ผูห้ญิงนอนหลบัในออ้มแขนคนรัก ( Life and Love on the New York City Subway 1947) 
ท่ีมา : Andrius, 17-Year-Old Stanley Kubrick’s Photo of 1940s New York Prove That He Was 
Born Genius (ออนไลน์). เขา้ถึงได ้httpswww.boredpanda.comvintage-photographs-new-york-
street-life-stanley-kubrickutm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic 
(วนัท่ีสืบคน้ 12/08/2018) 

 
 

 
 
ภาพท่ี 7 ดอกไมส้ าหรับคนรัก ( Life and Love on the New York City Subway 1947) 
ท่ีมา : Andrius, 17-Year-Old Stanley Kubrick’s Photo of 1940s New York Prove That He Was 
Born Genius (ออนไลน์). เขา้ถึงได ้httpswww.boredpanda.comvintage-photographs-new-york-
street-life-stanley-kubrickutm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic 
(วนัท่ีสืบคน้ 12/08/2018) 
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คูบริกมักหนีเรียนเพื่อไปดูภาพยนตร์รอบบ่ายท่ีโรงหนังใกล้บ้านของเขา และจุด
ประกายความคิดอยากเป็นผูก้  ากบัภาพยนตร์ในเวลาต่อมา เขาชอบดูหนงัทุกเร่ืองท่ีอยูใ่นพิพิธพณัฑ์
ศิลปะสมยัใหม่ เขาไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนสักเท่าไหร่ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีท าให้พ่อของเขา
ผิดหวงัในตวัเขาเป็นอยา่งมาก คูบริกอาจจะท าตวัเหมือนดูโง่ในชั้นเรียน แต่ถึงอยา่งไรคูบริกก็ยงัมี
ระดบัไอคิวท่ีสูงกวา่เด็กในยัเดียวกนั ถึงแมว้า่เขาจะมีผลลพัธ์ทางการศึกษาท่ีไม่น่าพอใจ แต่เขากลบั
มีช่ือเสียงและโดดเด่นในโรงเรียน รูปภาพของเขามกัจะไดตี้พิมพใ์นหนงัสือพิมพอ์ยูเ่สมอ เขามกัจะ
มีหนงัสือติดตวัไปไหนมาไหนดว้ยเสมอ เขาเร่ิมสนใจอ่านวรรณคดีมาตั้งแต่อายุยงัน้อย โดยเร่ิม
อ่านต านานกรีก โรมนัและนิยายของพี่นอ้งตระกูลกริม เขาเป็นคนอ่านหนงัสือค่อนขา้งหลากหลาย 
เพื่อหาวตัถุดิบในการสร้างภาพยนตร์ นกัเขียนคนส าคญัท่ีเขาช่ืนชอบคือ ฟรันซ์ คาฟกา้ นกัเขียน
นิยายชาวเช็กผูแ้ต่ง The Metamorphosis  เขาเป็นเด็กท่ีมีความสนใจในหลายดา้น  และยงัเคยฝึกหดั
เล่นดนตรีโดยเล่นกลองแจ๊สอีกด้วย  ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นนักดนตรี แต่ความหลงใหลใน
เสียงดนตรีถูกสะทอ้นผ่านเพลงประกอบภาพยนตร์หลายๆ เร่ือง อยา่งซิมโฟนีหมายเลขเกา้ของ
เบโธเฟน8 ท่ีกอ้งกงัวาลไปพร้อมกบัการส าเร็จความใคร่ของตวัละครเอกในเร่ือง A Clockwork 
Orange และ The Blue Danube ของ โยฮนั สเตร้าส์ 9 ท่ีล่องลองอยูใ่นอวกาศจากเร่ือง 2001 Space 
Odyssey 

เขาเล่าวา่เขาไดแ้รงบนัดาลใจในการถ่ายภาพให้กบันิตยสารลุคจากครูภาษาองักฤษคน
เดียวของเขาในการถ่ายภาพ เขาเป็นคนเดียวท่ีกระตุน้ให้คูบริกรู้จกัคุณค่าของ วิลเล่ียม เช็กเสปียร์ 10

โดยให้นกัเรียนท าการแสดงหน้าชั้นเรียนโดยจดัการทุกส่วนดว้ยตวัเอง คูบริกถ่ายภาพการแสดง
ออกมาเป็นฉากๆ ความต่อเน่ืองของภาพดูเหมือนการตดัต่อภาพยนตร์ คูบริกมกัจะถ่ายภาพมากกวา่
ท่ีเขาจะใช้เพียงหน่ึงรูปและเขาจะคดัเลือกรูปท่ีประทบัใจเหล่านั้นมาใช้ในการเรียง ไม่มีรูปท่ีถ่าย
แลว้ทิ้งในอลับั้มของคูบริก เขารอบคอบและใจเยน็ในการถ่าย เขามีแนวทางเหมือนผูก้  ากบั เขาถ่าย
ในแต่ละฉากและเลือกฉากท่ีดีท่ีสุดมาตดัต่อ เพื่อท่ีจะให้คุณภาพของเน้ือหาในแต่ละฉากดีท่ีสุดและ
คงไวซ่ึ้งรายละเอียดท่ีส าคญัท่ีสุด การถ่ายภาพเป็นชุดค่อยๆ ผลกัดนัเขาใหเ้ขา้ไปสู่ภาพเคล่ือนไหว 

                                                           
8 Ludwig van Beethoven (ค.ศ.1770-1827) เป็นคีตกวแีละนกัเปียโนชาวเยอรมนั มีช่ือเสียงจากงาน

ประพนัธ์ดนตรีคลาสสิคอยา่ง ซิมโฟนีหมายเลข 5, ซิมโฟนีหมายเลข 6, ซิมโฟนีหมายเลข 7, ซิมโฟนีหมายเลข 8 
และซิมโฟนีหมายเลข 9 

9 Johann Strauss (1825-1899) เป็นคีตกวชีาวออสเตรีย มีช่ือเสียงจากการประพนัธ์เพลง วอลซ์ อยา่ง The 
Blue Danube 

10 William Shakespeare (1564-1616) เป็นกวแีละนกัเขียนบทละครชาวองักฤษืไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น
นกัเขียนผูย้ิง่ใหญ่ของโลก มีผลงานส าคญัท่ีรู้จกัดีคือ โรมิโอกบัจูเลียต 
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เม่ือเขาอายุสิบเจ็ดปีเขาได้ก้าวเขา้มาในต าแหน่งช่างภาพมืออาชีพให้แก่นิตยสารลุค
แบบเตม็ตวัและไดมี้ผลงานตีพิมพอ์อกมามากมาย ภาพถ่ายชุดท่ีสร้างช่ือให้แก่เขาคือ Life and Love 
on the New York City Subway. ซ่ึงเป็นการบนัทึกภาพการใชชี้วิตในแต่ละวนัของชาวนิวยอร์กท่ี
เดินทางโดยรถใตดิ้น เขาเป็นช่างภาพท่ีอายนุอ้ยท่ีสุดท่ีท างานอยูใ่นนิตยสารลุค 

คูบริกถ่ายภาพใหแ้ก่นิตยสารลุคตอนเขาจบมธัยมปลาย เขาจบดว้ยค่าเกรดเฉล่ียท่ีต ่าจน
ไม่มีมหาวิทยาลยัรัฐแห่งไหนรับเขา้ศึกษาต่อ คูบริกเล่าว่ามหาวิทยาลยัท่ีต ่าสุดยงัไม่รับแมแ้ต่ใบ
สมคัรเขา้ศึกษาต่อ เขามีความรู้สึกว่าโรงเรียนไม่ไดใ้ห้อะไรแก่เขา วิชาเดียวท่ีเขาเรียนไดดี้คือวิชา
วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ส่ิงเดียวท่ีเขาสนใจคือการถ่ายภาพเพียงเท่านั้น ใน คศ.. 1941 เขาเขา้เรียนใน
โรงเรียนมธัยมใกลบ้า้น หลงัจากเรียนไปไดแ้ค่สองอาทิตย ์คูบริกหันหน้าไปหาเพื่อนร่วมชั้นใน
ขณะท่ีทุกคนก าลงัตั้งอกตั้งใจในการเรียนอยูแ่ละถามวา่ขอลอกการบา้นวนัน้ีไดม้ั้ย และในวนัถดัมา
เขาก็ท าเช่มเดิมและก็ท าเช่นน้ีไปทุกๆวนั ไม่ใช่ว่าเขาโง่แต่เขาเลือกท่ีจะไม่สนใจมนั เขารักละ
หลงใหลอยูก่บัการถ่ายภาพ เขามองวา่การไม่ไดเ้ขา้เรียนต่อท่ีมหาวิทยาลยัเป็นเร่ืองท่ีดี เพราะท าให้
เขามีผลงานท่ียอดเยี่ยมตั้งแต่อายุยงัน้อย การอยูน่อกร้ัวมหาวิทยาลยัไดเ้รียนรู้อะไรมากกวา่แค่การ
เท่ียวเล่นและท าการบา้น เขาจึงไดรั้บการวา่จา้งใหเ้ขา้ท างานเป็นช่างภาพแบบเตม็เวลา คูบริกท างาน
ท่ีนิตยสารลุคอยูส่ี่ปีจนเขาอายยุีสิ่บเอ็ดปี  กลอ้งเปรียบเสมือนอวยัวะส่วนหน่ึงของร่างกาย จึงไม่น่า
แปลกใจท่ีภาพยนตร์ของเขาจะมีภาพท่ีงดงาม 

คูบริกเล่าว่า ผมท างานให้นิตยสารลุคตั้งแต่อายุสิบเจ็ดปีจนอายุยี่สิบเอ็ดปี มนัเป็น
ช่วงเวลาท่ีน่าอศัจรรยท่ี์ไดง้านน้ีหลงัจบมธัยมปลาย ถ่ายภาพมานบัไม่ถว้น และมีเน้ือหาท่ีค่อนขา้ง
หลากหลายตั้งแต่ถ่ายภาพดาราละคร การเมืองไปจนถึงท่องเท่ียวในต่างประเทศ นอกจากน้ียงัมีงาน
อ่ืนๆ อีกมากมาย ไม่วา่จะเป็นการแสดงของละครสัตวแ์ละการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เป็นตน้ “การ
ถ่ายภาพเป็นประสบการณ์ท่ีล ้ าค่าไม่พียงเพราะผมไดเ้รียนรู้มากมายเก่ียวกบัการถ่ายภาพ แต่มนัท า
ให้ผมไดรั้บการศึกษาอยา่งรวดเร็ววา่ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกใบน้ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร มนัสนุกมาก 
น่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีของเขา การถ่ายภาพเป็นกา้วแรกของภาพยนตร์เพื่อท่ีจะสร้างภาพยนตร์ดว้ยตวั
คุณเอง คุณอาจไม่จ  าเป็นตอ้งเรียนรู้อะไรมากเก่ียวกบัส่ิงอ่ืนๆ แต่คุณตอ้งรู้จกัเก่ียวกบัการถ่ายภาพ” 

ในเดือนตุลาคม ค.ศ.1946 คูบริกน าเสนอภาพผูป่้วยแต่ละรายในห้องรอทนัตแพทย ์
จ านวนสิบแปดภาพ แสดงให้เห็นถึงอากปักิริยาของแต่ละคนท่ีก าลงัครุ่นคิดและกงัวลถึงส่ิงท่ีก าลงั
จะเกิดข้ึน ท่ีน่าสนใจคือการเคล่ือนกลอ้งไปรอบๆ เพื่อบนัทึกภาพเป็นลกัษณะเดียวกบัการเคล่ือน
กลอ้งของผูก้  ากบัท่ีเคล่ือนจากตวัละครหน่ึงไปยงัอีกตวัละครหน่ึงเพื่อจบัลกัษณะการแสดงอารมณ์
ของท่าทางท่ีส าคญั เขามีความประณีตในการจบัลกัษณะท่าทางและการแสดงออกจากสีหนา้ มนัจึง
ปรากฏเด่นชดัในภาพยนตร์ของเขาท่ีมีภาพท่ีสวยงามในเวลาต่อมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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หน่ึงในงานท่ีคูบริกเขา้ใกล้เก้าอ้ีผูก้  ากบัมากยิ่งข้ึน ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1949 เขา
ไดรั้บมอบหมายให้ถ่ายภาพนกัมวยดาวรุ่งรุ่นมิดเด้ิลเวทคนหน่ึงคือ วอล เตอร์ คาร์เทียร์ โดยใชช่ื้อ
เร่ืองว่า Prizefighter คูบริกเป็นแฟนมวยตวัยงมาตั้งแต่เด็ก เขากระตือรือร้นเป็นอย่างมากในการ
ถ่ายภาพ เขาถ่ายภาพโดยใชมุ้มกลอ้งท่ีถ่ายจากมุมต ่า แสงจากดา้นบนช่วยขบัเนน้ดวงตาและเผยให้
เห็นอกท่ีสง่าผา่เผยของนกัมวยและบ่งบอกถึงลกัษณะของความเป็นชายไดเ้ป็นอยา่งดี และต่อมาได้
กลายเป็นภาพยนตร์สารคดีเร่ืองแรกของเขาคือ Day of the Fight  

 
 

 
 
ภาพท่ี 8 ผูป่้วยในหอ้งรอทนัตแพทย ์(1946) 
ท่ีมา : Donald Albrecht & Sean Corcoran.(2018) Through A Different Lens : Stanley Kubrick 
Photographs. Germany : Taschen Gmbh 

 
 
 
 
 
 



 17 
 

 

 
 
ภาพท่ี 9 ภายถ่ายชุด Life and Love on the New York City Subway. (1947) 
ท่ีมา : Donald Albrecht & Sean Corcoran.(2018) Through A Different Lens : Stanley Kubrick 
Photographs. Germany : Taschen Gmbh 
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ภาพท่ี 10  Deaf Children Hear for the Fist Time. (1948) 
ท่ีมา : Donald Albrecht & Sean Corcoran.(2018) Through A Different Lens : Stanley Kubrick 
Photographs. Germany : Taschen Gmbh  
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ภาพท่ี 11 ภาพถ่ายชุด Prizefighter. (1947) 
ท่ีมา : Donald Albrecht & Sean Corcoran.(2018) Through A Different Lens : Stanley Kubrick 
Photographs. Germany : Taschen Gmbh 
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สแตนลย์ี คูบริกกบัภาพยนตร์ 

ในขณะท่ีคูบริกเป็นช่างภาพอยู่ท่ีนิตยสารลุค เขามีความสนใจในการท าภาพยนตร์มาโดย
ตลอด จนเขาได้มีโอกาสคุยกับอเล็กซ์ ซิงเกอร์เพื่อนเก่าสมัยมัธยมปลายท่ีอยากเป็นผูก้  ากับ
เช่นเดียวกบัเขา ในขณะนั้นเพื่อนของเขาเป็นผูช่้วยจดัการงานด้านเอกสารในกองถ่ายเร่ือง The 
March of Time เพื่อนของเขาเล่าว่าในการถ่ายท าสารคดีหน่ึงมว้นพวกเขาใช้เงินทั้งหมดส่ีหม่ืน
เหรียญ คูบริกจึงเกิดความสนใจและไปตรวจสอบราคาค่าเช่า ค่าท าดนตรีและส่วนอ่ืนๆในการท า
หนงั เขาค านวณออกมาได้สามหม่ืนห้าพนัเหรียญ เขาจึงเห็นความเป็นไปไดว้่าเขาสามารถท าได้
แถมยงัไดก้ าไรอีกต่างหาก เขาจึงตดัสินใจเช่ากลอ้งขนาดสามสิบห้ามิลลิเมตรเพื่อใชใ้นการถ่ายท า 
ภาพยนตร์สารคดีเร่ืองแรก Day of the Fight เป็นภาพยนตร์สารคดีการชกมวยรุ่นมิดเด้ิลเวทของนกั
ชกดาวรุ่ง วอลเตอร์ คาร์เทียร์ มีความยาวทั้งหมดสิบแปดนาที ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1950 โดยใช้
เงินไปทั้งหมดสามหม่ืนเกา้พนัเหรียญ ซ่ึงใช้ทีมงานเพียงส่ีคนโดยเขาเป็นทั้งผูก้  ากบัและช่างภาพ
และมีอเล็กซ์ ซิงเกอร์เป็นผูช่้วยในการถ่ายกลอ้งตวัท่ีสองและเพื่อนอีกสองคนเป็นผูช่้วย ในเวลา
ต่อมาเขาจึงตดัสินใจลาออกจากนิตยสารลุคแลว้หนัมาเดินหนา้ท าภาพยนตร์แบบเต็มตวั เขายา้ยไป
อยู่ท่ีกรีนนิช วิลเลจ11 และหาเล้ียงชีพดว้ยการท าหนังสารคดีสั้ น เล่นพนนัหมากรุกท่ีวอชิงตนัส
แควร์และเขา้แข่งขนัหมากรุกเพื่อชิงเงินรางวลั ซ่ึงก็ไม่เพียงพอส าหรับการใช้สร้างหนงัหน่ึงเร่ือง  
ใน ค.ศ. 1953 เขารวบรวมเงินไดป้ระมาณหน่ึงหม่ืนเหรียญจากการช่วยเหลือจากพ่อซ่ึงถอนเงิน
ประกนัชีวิตของเขามาให้เพื่อใช้ในการสร้างภาพยนตร์เร่ืองแรก Fear and Desire ซ่ึงเขาไดร่้วม
แสดงดว้ย เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัทหารท่ีรอดตายจากเคร่ืองบินตกแต่กลบัหลงเขา้ไปในเขตแดนของ
ศตัรู ถึงแมจ้ะเป็นภาพยนตร์ท่ีเขาอบัอายมากท่ีสุดเพราะความไร้ประสบการณ์ในการก ากบั เขาไม่รู้
อะไรเลยเก่ียวกบัการแสดงและนกัแสดงก็แสดงไดไ้ม่ดี  แต่เขามีความมุ่งมัน่ในส่ิงท่ีเขาตอ้งการจะ
ไปไห้ถึง หลงัจากนั้นไม่นานก็มีคนให้เงินสนบัสนุนในการสร้างภาพยนตร์เร่ืองใหม่ Killer’s Kiss 
ใน ค.ศ. 1955 และก็อีกเช่นเคย เขาท าทุกอย่างดว้ยตวัเอง ทั้งก ากบั ถ่ายภาพ ซ้ือฟิล์ม ท าบญัชี ท า
เสียงและตดัต่อเอง หนงัเร่ืองน้ีเผยให้เห็นขีดความสามารถท่ียอดเยี่ยมของเขาในการเล่นกบัแสง 
ในขณะท่ีเขาก าลงัสร้างอยูน้ี่เขาอาศยัเพียงเงินประกนัสังคมและเงินส าหรับคนวา่งงานในการเล้ียง
ชีพ ซ่ึงเป็นเงินเพียง 30 เหรียญต่อสัปดาห์ โดยในวนัศุกร์เขาจะปล่อยกองถ่ายเป็นเวลาสองถึงสาม
ชัว่โมงเพื่อไปต่อแถวรับเงิน เขาทะเยอทะยานและรู้วา่เงินเหล่าน้ีจะช่วยเขาได ้ หลงัจากภาพยนตร์
เร่ืองน้ีออกฉายมนัท าใหเ้ขาไดพ้บกบั จิม แฮร์ริส ซ่ึงเป็นโปรดิวเซอร์หนุ่มหนา้ใหม่ไฟแรง พวกเขา

                                                           
11 Greenwich village เป็นหมู่บา้นท่ีอยูท่างทิศตะวนัตกของเกาะแมนฮตัตนัตอนล่าง ในอดีตเป็นแหล่ง

ศูนยร์วมทางศิลปะสไตลโ์บฮีเมียนและภาพยนตร์ท่ีส าคญัหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
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เปิดบริษทัร่วมกนัในช่ือ แฮร์ริส-คูบริก พิคเจอร์  และเร่ิมสร้างหนงัเร่ือง The Killing ใน ค.ศ. 1956 
ช่างภาพของเร่ืองน้ีคือ ลูเซียน บลัลาร์ค ช่างภาพระดบัรางวลัออสการ์และเป็นท่ียอมรับวา่คือ 1 ใน 
12 ช่างภาพระดบัแนวหน้าของวงการภาพยนตร์ คูบริกผา่นการถ่ายท าภาพยนตร์มาแลว้สองเร่ือง 
ดงันั้นเขาจึงรู้แลว้ว่าเขาตอ้งการส่ิงใดและนั้นก็อาจเป็นสาเหตุท่ีท าให้ช่างภาพรางวลัออสการ์ไม่
พอใจในตวัคูบริก ในวนัแรกของการถ่ายท าในฉากแรก คูบริกจดัภาพอย่างพิถีพิถนัเป็นการถ่าย
ระยะไกลโดยใช้รางและเลือกใช้เลนส์ 25 มิลลิเมตร เม่ือเขาจัดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเขาก็
มอบหมายหนา้ท่ีต่อใหช่้างภาพ เม่ือเขาออกไปขา้งนอกและสังเกตเห็นวา่รางมนัถูกขยบัให้ไกลจาก
ต าแหน่งท่ีเขาเตรียมไว ้เขาจึงหันไปถามว่าคุณก าลงัจะท าอะไร ผมตั้งกลอ้งไวต้รงนั้นคุณขยบัมนั
ออกไปตั้งเยอะ ท าไมคุณไม่น ามนัมาวางไวต้รงจุดท่ีผมเตรียม ช่างภาพตอบกลบัมาว่า ผมไม่ได้
เปล่ียนอะไรเลยผมใชเ้ลนส์ 50 มิลลิเมตรเพื่อจะให้ครอบคลุมบริเวณท่ีคุณขอไว ้คูบริกฟังและตอบ
ไปว่าแล้วความลึกของภาพท่ีมนัเปล่ียนไปล่ะ เม่ือความลึกท่ีมนัเปล่ียนไปมนัก็กลายเป็นอีกภาพ
หน่ึงนะสิ หลงัจากเถียงกนัอยูพ่กัใหญ่ คูบริกก็บอกไปดว้ยน ้ าเสียงท่ีสุภาพและนุ่มนวลวา่ วางกลอ้ง
ไวใ้นจุดท่ีผมขอแลว้ใชเ้ลนส์ท่ีผมขอให้ใชห้รือไม่ก็ออกไปจากท่ีน่ีแลว้ไม่ตอ้งกลบัมาอีก หลงัจาก
นั้นช่างภาพรางวลัออสการ์คนนั้นก็ยอมท าตามและไม่เคยมีปากเสียงกนัอีกเลย ภาพยนตร์เร่ืองน้ี
อาจไม่ประสบความส าเร็จทางธุรกิจ แต่ประสบความส าเร็จในการสร้างช่ือเสียงให้กับคูบริก 
หลงัจากนั้นไม่นานก็สร้าง Paths of Glory ใน ค.ศ. 1957  เป็นหนงัสงครามท่ีสร้างความต่ืนตกใจใน
ความสมจริงและเทคนิคการถ่ายท าท่ีเยี่ยมยอด และท าให้เขาไดพ้บรักกบั ซูซาน คริสเตียน พวกเขา
แต่งงานกนัในปีถดัมาและยา้ยไปอยบูา้นหลงัใหม่ท่ี ลอส เองเจลลิส ภาพยนตร์เร่ืองน้ีถูกสั่งห้ามฉาย
ในประเทศฝร่ังเศสอยูเ่กือบยีสิ่บปี ท าให้ฮอลลีวูดหนัมาสนใจในตวัเขาอยา่งจริงจงั และตอนนั้นเขา
เพิ่งจะมีอายไุดเ้พียง 28 ปีเท่านั้น  

  ในการท าเร่ือง Spartacus ใน ค.ศ. 1960 คูบริกเขามาก ากบัแทนคนเดิมท่ีถูกถอดตวัออกไป 
เขาไม่มีความสุขในการท าหนงัเร่ืองน้ีนกั เขาไม่มีอ านาจเด็ดขาดในการตดัสินในในกองถ่าย เพราะ
เป็นการท างานร่วมกบัเคิร์ก ดกัลาส  หลายคร้ังท่ีเขาคิดวา่มนัควรจะท าในอีกรูปแบบนึงแต่กลบัท า
ไม่ได ้มนัท าให้เขารู้สึกแย ่จนท าให้เขาป่าวประกาศว่าต่อจากน้ีไปเขาจะท าเฉพาะท่ีผมควบคุมได้
เท่านั้น หลงัจากท่ีภาพยนตร์เร่ืองน้ีออกฉายมนักลายเป็นความส าเร็จท่ีท าให้เขามีช่ือเสียงเรียงนาม
ในฐานะผูก้  ากบัจากฮ อลลีวูด เพราะมนัไดรั้บรางวลัออสการ์ถึง 4 รางวลั และส่งผลให้เขามีอิสระ
มากข้ึนในอนาคตท่ีจะสามารถท าภาพยนตร์ตามแบบฉบบัท่ีตวัเองชอบได ้เพราะหลงัจากน้ีไปเขา
คือศิลปินและมีป้ายก ากบัแลว้วา่เขาคือผูก้  ากบั  

เขาสร้าง โลลิตา้ ใน ค.ศ. 1962 ข้ึนโดยดดัแปลงจากหนงัสือท่ีช่ือ โลลิตา้ มนัคือหนงัสือท่ี
เขาช่ืนชอบ มนัวเิศษส าหรับเขา เพราะมนัท าใหค้วามรู้สึกของเราทุกคนกระจ่างออกมา มนัแตกต่าง
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จากหนงัสือโดยส้ินเชิงเพราะมนัสะทอ้นความเป็นมนุษยม์ากกวา่ในนิยาย การตีความหมายของภาพ 
ต าแหน่งของการวางกลอ้งและลกัษณะของเน้ือเร่ืองมนัถูกสร้างสรรคไ์วอ้ยา่งยอดเยี่ยม มนัเกือบจะ
หยาบโลนแต่มนัแฝงไวด้ว้ยองคป์ระกอบท่ีจริงจงัและยอดเยี่ยม ดว้ยเน้ือหาท่ีฉาวโฉ่ภาพยนตร์เร่ือง
น้ีจึงมีปัญหาเร่ืองการจดัจ าหน่ายมนัถูกเซนเซอร์จากคาธอลิค เพราะคิดวา่คือส่ิงเลวร้ายและมนัเป็น
บาปท่ีทุกคนจะดูเร่ืองน้ี ในฉากๆ หน่ึงท่ีฮมัเบิร์กกบัภรรยาของเขาก าลงัอยูบ่นเตียงและสายตาของ
ฮมัเบิร์กท่ีมองไปท่ีรูปของโลลิตา้ท่ีวางอยู่ตรงหัวเตียง มนัท าให้พวกเขารู้สึกว่าฮมัเบิร์กใช้รูปนั้น
เป็นเคร่ืองมือในการกระตุน้ความรู้สึกทางเพศ เพื่อท่ีจะให้โลลิตา้ไดอ้อกฉาย คูบริกจึงตอ้งท าการ
ตดัต่อใหม่ภายใตข้อ้จ ากดัท่ีมีอยูม่ากมายจนเขาคิดวา่ ถา้รู้วา่มีขอ้จ ากดัอยูม่ากมายเพียงน้ีเขาคงไม่ท า
มนัหรอก แต่ภาพยนตร์เร่ืองน้ีส่งผลใหคู้บริกถูกพูดถึงและโด่งดงัมากยิง่ข้ึน 

Dr. Strangelove เป็นภาพยนตร์ตลกร้ายท่ีสร้างข้ึนใน ค.ศ. 1964 ซ่ึงสภาพสังคมตอนนั้น
ก าลงัอบอวลไปดว้ยความอึมครึมของสงครามเยน็ เป็นภาพยนตร์ท่ีสะทอ้นสงครามเยน็ระหวา่งโลก
คอมมิวนิสต์และโลกประชาธิปไตยไดเ้ป็นอย่างดี มนัเสียดแทงและทรงพลงั มนักลายเป็นหนงัท่ี
สร้างกระแสความคิดตอบสนองในกลุ่มนกัวิจารณ์และปัญญาชนอย่างกวา้งขวาง ชาล์มเมอร์ส โร
เบิร์ต บรรณาธิการของหนงัสือพิมพว์อชิงตนัโพสต์ ถึงกบักล่าววา่ “คงจะไม่มีคอมมิวนิสตค์นไหน
ท่ีจะหาหนงัต่อตา้นอเมริกนัไดดี้กวา่เร่ืองน้ีอีกแลว้ เจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของรัฐรวมถึงประธานาธิบดี
สมควรจะไดดู้ เพื่อจะไดม้องเห็นถึงผลลพัธ์ท่ีหนงัมีต่อความสนใจของคนทัว่ประเทศ” มนัก็เป็นอีก
เร่ืองท่ีถูกพูดถึงอยา่งมากและถูกยกให้เป็นหนงัชั้นเลิศท่ียากจะมีคู่แข่งตราบจนสงครามเยน็ส้ินลง 
พลงัของมนัอยูท่ี่การก ากบัและงานสร้างชั้นเลิศท่ีใส่ใจในทุกรายละเอียด การออกแบบท่ีเหมือนจริง
และเท่ียงตรงจนท าให้นกับินของกองทพัสหรัฐยงัรู้สึกกลวั หรือแมแ้ต่คูบริกเองก็ยงัรู้สึกกลวั กลวั
ว่าจะถูกตรวจสอบจากเอฟบีไอหากไร้ซ่ึงท่ีมาท่ีไป ภาพยนตร์เร่ืองน้ีประสบความส าเร็จในการ
ครองใจผูช้มและมนัลม้ลา้งระบบการปกครองท่ีเป็นอนัตราย ในหนงัสือพิมพิมพฉ์บบับหน่ึงลงว่า 
“สแตนลีย ์คูบริกน่าจะโดนท าร้ายร่างกายบา้ง ท่ีสร้างภาพยนตร์เร่ืองน้ีออกมา” 

ความโด่งดงัของคูบริกท าให้เขามีอิสระในการสร้างภาพยนตร์โดยไม่ตอ้งตกอยู่ใตอ้  านาจ
เผด็จการของฮอลลีวูด ใน ค.ศ. 1963 เขาเร่ิมท าหนงัท่ีจะส่งผลให้เขากลายเป็นประวติัศาสตร์แห่ง
วงการภาพยนตร์ในกาลต่อมา ในช่วงตน้ทศวรรษท่ี 60 การแข่งขนัดา้นการส ารวจนอกโลกระหวา่ง
อเมริกาและสหภาพโซเวียตเป็นไปอยา่งเขม้ขน้ มนัเขา้มามีบทบาทในชีวิตของคนในยุคนั้น คูบริก
จบัเน้ือหาและอารมณ์ในช่วงเวลานั้นมาสร้างโดยร่วมมือกบันกัเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ออกมาเป็น
ภาพยนตร์เร่ือง 2001 A Space Odyssey ซ่ึงต่างจากภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ก่อนหนา้น้ีโดยส้ินเชิง ท่ี
เป็นเพียงภาพยนตร์เกรดบีทั้งดา้นเน้ือหาและการสร้าง แต่ดว้ยวิสัยทศัน์อนักวา้งไกลมนัส่งผลให้
หนงัเร่ืองน้ียกระดบัภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ข้ึนเป็นหนงัชั้นเลิศ “มนัเป็นคร้ังแรกท่ีรูปแบบของหนงั
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ท่ีเปล่ียนไป ไม่ใช่สารคดี ไม่ใช่ละคร ไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์แต่มนัคือวิทยาศาสตร์ท่ีเกิดข้ึน ความ
ลึกลบัของอวกาศ ความน่าเกรงกลวัของมนั เป็นส่ิงท่ีคูบริกท าให้มนัเกิดข้ึนมนัท าให้ผูช้มรู้วา่เราคือ
ส่วนเล็กๆ ส่วนหน่ึงของความรู้สึกเหล่าน้ี” สตีเวน สปิลเบิร์กกล่าวไวใ้นบทสัมภาษณ์12 มนัถูก
ถ่ายทอดผา่นจินตนาการมากมาย สัญลกัษณ์ต่างๆ เตม็ไปดว้ยเทคนิควธีิการ ทั้งการสร้าง การจดัการ
กบัแสงในการจ าลองโมเดล และสเปเช่ียลเอฟเฟค คูบริกใส่ใจและระมดัระวงัมนัในทุกขั้นตอน
แมแ้ต่การท าสีให้โมเดลดูสกปรก จึงไม่น่าแปลกใจท่ีต่อมามนักลายเป็นภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ท่ี
ทรงอิทธิพลมากท่ีสุดเร่ืองหน่ึงของโลก  ในยุคแห่งการแสวงหาทางออกให้กับชีวิตของผูค้น
อเมริกนัในสมยันั้น คูบริกสอดแทรกปรัชญาอนัทา้ทายในการตีความลงไปในเน้ือหาภาพยนตร์ บา้ง
ก็ตีความไปถึงปรัชญาตะวนัออกหรือพุทธศาสนา แต่ไม่วา่อยา่งไรมนัก็ยงัคงเป็นภาพยนตร์ท่ีลึกลบั
และยากจะเขา้ถึงไม่ต่างอะไรไปจากความลึกลบัของห้วงอวกาศท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดเช่นกนั หลายคนไม่
แน่ใจกบัเน้ือหาของภาพยนตร์หลงัจากท่ีไดช้มเป็นคร้ังแรกแมแ้ต่ผูบ้ริหารของบริษทั MGM ถึงกบั
กล่าววา่น่ีคือจุดจบของสแตนลีย ์คูบริก เขาจ าไดว้า่ในรอบปฐมทศัน์ของภาพยนตร์เร่ืองน้ีมีคนเดิน
ออกจากโรงภาพยนตร์ก่อนหนงัจบ 241 คน อนัเป็นจ านวนท่ีคูบริกนัง่นบัและเป็นอะไรท่ีท าให้เขา
หวัเสียเป็นอยา่งมาก เขาพยายามสร้างประสบการณ์ทางความคิดให้แก่ผูช้มและผูช้มจะรับสาระจาก
มนัตามระดบัปรัชญาของแต่ละคน นั้นคือส่ิงท่ีเขาตอ้งการ  

ความสงบท่ีเขาเพียรใฝ่หาถูกท าลายลงเม่ือภาพยนตร์เร่ือง A Clockwork Orange ออกฉาย
ใน ค.ศ. 1971 จนตอ้งถอดการฉายภาพยนตร์เร่ืองน้ีออกจากเกาะองักฤษ เพราเกิดกระแสวยัรุ่นท า
พฤติกรรมเลียนแบบในหนงัเร่ืองน้ี มีการวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบจนตอ้งขอให้ทางวอร์เนอร์บรา
เธอร์หยุดการฉายหนงัเร่ืองน้ี เขาเป็นผูก้  ากบัท่ีไม่ยอมให้ผูอ่ื้นมีอิทธิพลต่อตวัเขา เขามีอารมณ์ขนัท่ี
โหดร้ายในการใชเ้พลงคลาสสิคของบีโธเฟนมาใชใ้นฉากการร่วมเพศแบบหมู่ โดยปรับจงัหวะให้
เร็วข้ึน ซ่ึงก่อนหน้าน้ีเขาเคยใช้เพลงคลาสสิคมาแล้วในภาพยนตร์เร่ืองก่อน คูบริกท าให้ดนตรี
ประกอบมีความหมายข้ึนจากท่ีก่อนหน้าน้ีดนตรีเป็นแค่เคร่ืองประดับและช่วงเร่งอารมณ์เพียง
เท่านั้น แต่คูบริกใชเ้พลงคลาสสิคเพื่อการบอกเล่าและกระตุน้ความคิด ในเร่ืองมีสัญลกัษณ์ทางเพศ
และความรุนแรงแฝงอยู่มากมายผ่านฉาก เคร่ืองแต่งกายและการแสดง น าเสนอความบีบคั้นทาง
จิตวทิยาและความเส่ือทรามของโลกสมยัใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดี 

หากนึกไม่ออกวา่สแตนลีย ์คูบริกมีความพิถิพิถนัถึงเพียงไหน เร่ือง Barry Lyndon ใน ค.ศ. 
1975 คงจะพอให้เห็นภาพไดอ้ยา่งชดัเจนถึงความละเมียดละมยัในการสร้างบรรยากาศให้สวยสด
งดงามราวกบัภาพเขียนสีน ้ ามนัในศตวรรษท่ี 18 คูบริกเลือกใชก้ลอ้งชนิดพิเศษท่ีสามารถถ่ายภาพ
                                                           

12 Jan Harlan. (2001). Stanley Kubrick : A Life in Pictures(Motion Picture). United States : Warner 
Bros. 
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ในท่ีแสงนอ้ยได้ กลอ้งบีเอ็นซีซ่ึงถูกออกแบบมาเพื่อให้องคก์ารนาซ่าใชใ้นการถ่ายภาพบนอวกาศ
และมีเพียงตวัเดียวในโลก แต่คูบริกกลบัน ามนัมาดดัแปลงเพื่อให้ใส่เขา้กบัเลนส์ท่ีเขาตอ้งการ คูบ
ริกเป็นคนท่ีละเอียดในการจดัแสง เขาจะคอยเช็คแสงจากกลอ้งโพราลอยส์ท่ีพกติดตวัอยู่เสมอเพื่อ
วดัแสงตลอดเวลา ดงันั้นภาพยนตร์แทบทุกเร่ืองของเขาแทบจะไม่มีเร่ืองไหนเลยท่ีให้แสงเพี้ยน 
ถึงแมภ้าพท่ีออกมาจะงดงามดัง่ความฝันแต่มนักลบัไม่อยู่ในผลลพัธ์ทางการเงินท่ีดี ดว้ยความยาว
ของหนงัท่ียาวถึงสามชัว่โมง นกัวจิารณ์มองวา่มนัอืดอาดและน่าเบ่ือ 

สแตนลีย ์คูบริก ถูกจดัอยูใ่นกลุ่มนกัท าหนงัรุ่นใหม่ New Hoollywood Cinema (American 
New Wave)   กลุ่มน้ีเกิดข้ึนในช่วงทศวรรษท่ี 60 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีระบบสตูดิโอก าลงัเขา้สู้ช่วงวิกฤต
จากสภาวะหลงัสงครามและการเกิดของโทรทศัน์ท่ีคนส่วนใหญ่คิดวา่รูปแบบความบนัเทิงไม่ต่าง
อะไรไปจากการดูภาพยนตร์และการเขา้มามีบทบาทของภาพยนตร์ทางฝ่ังยุโรป ซ่ึงคนท าหนงัรุ่น
ใหม่จะใชเ้น้ือหาท่ีทา้ทายกรอบศีลธรรม  ตวัละครท่ีร่วมสมยั และการสอดแทรกเร่ืองราวของเซ็กส์
และความรุนแรงเขา้ไปในภาพยนตร์ เพื่อน าเสนอปัญหาเชิงสังคมวิทยาในระดบัปัจเจกหรือปัญหา
เฉพาะกลุ่ม เพื่อคน้หาอารมณ์ ความรู้สึกและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูค้นร่วมสมยัซ่ึงโดยส่วน
ใหญ่จะอยูใ่นฐานะคนนอกของสังคมระดบัสูงและเปล่ียวเหงา ความซบัซ้อนของสภาวะสมยัใหม่ท่ี
เร่ิมสุกงอมจากปัญหาภายในประเทศท่ีอึมครึมด้วยสภาวะสงครามเย็นอีกทั้งปัญหาการเขา้ร่วม
สงครามเวียดนาม ความเล่ือมล ้ าทางชนชั้น การเหยียดผิวและการกดข่ีทางเพศ ประเด็นเหล่าน้ีถูก
เรียกร้องเพื่อหาทางออกในรูปแบบใหม่ ภาพยนตร์ในยุคก่อนท่ีระบบสตูดิโอยงัเฟ่ืองฟูหนงัส่วน
ใหญ่มีเน้ือหาและโครงสร้างท่ีมีแบบแผนค่อนขา้งส าเร็จรูป คือเหตุการณ์ฉับไว เร้าอารมณ์ เน้น
ความบนัเทิงเป็นหลัก ภาพยนตร์ในยุคน้ีจึงมีเทคนิคการเล่าเร่ืองท่ีไม่ประติดประต่อเน้นไปท่ี
รูปแบบการน าเสนอ มีเทคนิคท่ีเรียกว่า จมัพ์คทั (jump cut) เกิดข้ึนในยุคน้ี ซ่ึงคูบริกเองก็ได้
สร้างสรรคเ์ทคนิคน้ีจนกลายเป็นตน้แบบในการสร้างสรรคท่ี์ดีท่ีสุดมาจนถึงทุกวนัน้ี จากการเปล่ียน
ฉากจากกระดูกสัตวท่ี์ลอยข้ึนฟ้ากลายเป็นยานอวกาศ ถือเป็นการขา้มเวลาท่ีดีท่ีสุดเร่ืองหน่ึงของ
โลกในตอนนั้น  ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ของคูบริกถูกถ่ายท าข้ึนในสตูดิโอท่ีประเทศองักฤษ ถึงแมช่้วง
คร่ึงหลงัของชีวิตเขาจะยา้ยไปใช้ชีวิตอยู่ท่ีประเทศองักฤษแต่เขากลบัท าภาพยนตร์เก่ียวกบัคน
อเมริกนัและความเป็นอเมริกนัอยา่งไม่เส่ือมคลาย  เขาค่อนขา้งมีอ านาจในการต่อรองกบัฮอลลีวูดท่ี
จะท าทุกส่ิงไดต้ามใจท่ีเขาตอ้งการ และหลายคร้ังถูกวพิากษว์จิารณ์ถึง สไตลใ์นการท างานท่ีแสนจะ
พิสดารและความเผด็จการในกองถ่าย คร้ังหน่ึงเขาเคยให้เชลลีย ์ดูวลัล์นางเอกจากภาพยนตร์เร่ือง 
The Shining เล่นซ ้ าถึงหน่ึงร้อยยีสิ่บเจด็เทคในฉากเดียว ซ่ึงเชลลีย ์ดูวลัล์เคยให้สัมภาษณ์ไวว้า่ “เขา
ตอ้งร้องไห้อยูแ่บบนั้นตลอดเวลา มนัเป็นประสบการณ์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีมีแค่คร้ังเดียวก็เกินพอแลว้” อีก
ทั้งยงัเคยไล่ แอนโธน่ี ไมเคิล ฮอลล์ ออกจากบทพระเอกของ Full Metal Jacket เพราะคดัคา้น
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วธีิการท างานของเขา  คูบริกไม่ใช่นายจา้งประเภทท่ีคอยเอาเปรียบลูกนอ้ง เขาเป็นคนท่ีมีเมตตามาก 
รักสัตว ์ในยามท่ีใครในกองถ่ายเกิดไม่สบายข้ึนมา เขาจะเป็นคนหน่ึงท่ีดูแลเอาใจใส่เป็นอยา่งดี แต่
ถา้หากว่าคุณสบายดีล่ะก็ คุณก็จะถูกเข่ียวเข็ญให้ท างานออกมาตามท่ีเขาพอใจดว้ยเช่นกนั  ความ
เผด็จการและชอบออกค าสั่งไม่ไดมี้อยูแ่ค่ในกองถ่ายเพียงเท่านั้น คร้ังหน่ึงตอนท่ีเขาไม่อยูบ่า้นและ
ตอ้งออกไปถ่ายท าหนงัเป็นเวลานาน เขาทิ้งเอกสารจ านวนสิบห้าหน้าไวใ้ห้กบัลูกสาว เป็นค าสั่ง
ต่างๆมากมายในการจดัการดูแลบา้นตอนท่ีเขาไม่อยู ่ตวัอย่างเช่นหากเฟร็ดด้ีกบัลีโอ (แมวคู่หน่ึง) 
เกิดทะเลาะวิวาทกนั ลูกสามารถท าไดเ้พียงอย่างเดียวคือสาดน ้ าใส่พวกมนั และพยายามอุม้เฟรดด้ี
ออกไปขา้งนอก อีกทางเลือกหน่ึงให้ลูกเปิดประตูเพื่อปล่อยให้เฟรดด้ีออกไปเพราะมนัวิ่งเร็วกวา่ลี
โอ เป็นตน้ เขาเป็นคนท่ีสังเกตและจดจ าในรายละเอียดถึงขนาดจ าไดว้า่แมวของเขาเลียน ้ าไปก่ีคร้ัง 
ในตอนท่ีแมวเขาป่วยเพราะสัตวแพทยบ์อกวา่มนักินน ้ ามากเกินไป เขาถามหมอวา่การเลียหน่ึงคร้ัง
จะไดป้ริมาณน ้าเท่าไหร่ ซ่ึงหมอไม่มีขอ้มูลในส่วนตรงนั้น เขาจึงกลบัมาค านวณและหาค าตอบและ
กลับไปบอกแก่หมอคนนั้ น จึงไม่น่าแปลกท่ีเขาจะมีส่วนส าคัญในทุกขั้นตอนของการสร้าง
ภาพยนตร์ ภาพยนตร์ของเขาจึงเต็มไปดว้ยรายละเอียดและใช้เวลาในการสร้างท่ีค่อนขา้งยาวนาน 
ตั้งแต่ 3 ปี 5 ปี จนถึง 11 ปี อยา่งเช่นภาพยนตร์เร่ือง Eyes wide shut เขาใชเ้วลาถึง 400 วนัในการ
ถ่ายท า โดยให้พระเอกอย่างทอม ครูซ และนิโคล คิดแมน เซ็นสัญญาว่าจะไม่ถอนตวักลางคนั 
ถึงแมเ้ขาจะเป็นผูก้  ากบัท่ีใชร้ะยะเวลาท่ียาวนานในการสร้างแต่เขาสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายให้อยู่
ในเกณฑท่ี์ต ่าได ้ เขาเป็นพวกนิยมความสมบูรณ์แบบ ย  ้าคิดย  ้าท า เขาพยายามท่ีเขา้ใจในทุกส่ิงรอบ
ขา้งและในการท าหนงั เขาจะคิดหาเทคนิควธีิการใหม่ๆ อยูเ่สมอ ทั้งการเลือกใชก้ลอ้งและเลนส์เพื่อ
ใชใ้นการถ่ายทอดความคิดท่ีมีอยูอ่ยา่งลน้หลาม 

เขาเป็นผูก้  ากบัหน่ึงในไม่ก่ีคนท่ีหยบิประเด็นอ่อนไหวมาสร้าง ภาพยนตร์ของเขาจดัไดว้า่
ไม่ใช่หนงัแนวต้ืนเขินขาดชั้นเชิงทางศิลปะเหมือนท่ีฮอลลีวดูเคยท ามา แต่ดว้ยความเก่งกาจและ
หนงัทุกเร่ืองลว้นเป็นทอลค์ออฟเอดะทาวน์ทั้งในดา้นเน้ือหาและงานสร้างอีกทั้งยงัเป็นหนงัท าเงิน 
จึงไม่น่าแปลกใจท่ีสตูดิโอยอมศิโรราบแก่สแตนลีย ์คูบริก เขาเป็นทุกอยา่งทุกขั้นตอนของการสร้าง
ภาพยนตร์หน่ึงเร่ือง เขาเป็นทั้งผูก้  ากบั โปรดิวเซอร์ คนเขียนบท บางคร้ังเป็นแมก้ระทั้งคนตดัต่อ
ตวัอยา่งหนงัและเขียนเครดิตปิดทา้ยภาพยนตร์ บางเร่ืองถึงขั้นก าหนดวนัเขา้ฉายภาพยนตร์เองอีก
ดว้ย มนัเป็นวถีิทางของตวัเขาท่ีเขาจะตอ้งควบคุมทุกอยา่งดว้ยตวัเอง ทั้งแต่เทคโนโลย ี ศิลปะ และ
กระบวนการสร้าง เขาคือภาพยนตร์และภาพยนตร์ก็คือตวัเขา เขามีวธีิการสร้างครอบครัวในกอง
ถ่ายใหร่้วมหวัลงแรงกบัเขา ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองง่าย สมองเขาต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลาและไม่เคยจอดน่ิง สมอง
ของเขาจะท างานโดยไม่มีวนัหยดุหรือแมแ้ต่ตวัเขาเองก็ท างานอาทิตยล์ะเจ็ดวนัและวนัละเกือบจะ
ยีสิ่บส่ีชัว่โมง  ในบางคร้ังคูบริกยงัสวมบทบาทเป็นผูบ้ริหารอีกดว้ยโดยการแนะน าถึงวธีิการน า
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หนงัออกฉายอยา่งไรเพื่อให้ขายไดแ้ก่ค่ายหนงัอยา่งวอร์เนอร์บราเธอร์ ซ่ึงผลลพัธ์กม็กัจะออกมาดี 
เขาเป็นผูก้  ากบัท่ีไดแ้รงสนบัสนุนจากสตูดิโออยา่งฮอลลีวูดอยา่งเตม็เป่ียมและไดอ้ านาจเบด็เสร็จ
จากวอร์เนอร์บราเธอร์ในทุกขั้นตอนของการถ่ายท า  เขาเป็นคนเก็บตวั ไม่เคยใหส้ัมภาษณ์และไม่
อนุญาติใหใ้ครเขา้มาเยีย่มชมในกองถ่ายในขณะท่ีเขาก าลงัถ่ายท า เขาเป็นคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์
หลายคร้ังท่ีโปรเจค็ตห์นงัของเขาตอ้งผดิหวงั ไม่เป็นท่ีนิยมเท่าท่ีควร เพราะดนัไปซ ้ ากบัหนงัของ
คนอ่ืนท่ีมีประเด็นเน้ือหาใกลเ้คียงกนัทั้งๆ ท่ีเขาเป็นคนคิดก่อน แต่ดว้ยความละเมียดละไมจน
กลายเป็นความล่าชา้ ท าใหผู้ก้  ากบัคนอ่ืนแซงหนา้ ความล่าชา้เป็นเหมือนปมฝังใจ เขาเคยให้
สัมภาษณ์วา่อยากรู้เหมือนกนัวา่โปรเจ็คต่อไปท่ีเขาจะท าคือเร่ืองอะไรจะไดไ้ม่ท าหนงัชา้แบบน้ี 
ภรรยาของเขาเองก็เคยบอกวา่ หากจะมีเร่ืองไหนท่ีคูบริกเสียใจในอาชีพผูก้  ากบั นั้นคง เป็นเร่ืองท่ี
เขาท างานชา้ จึงสร้างหนงัออกมาไดน้อ้ยเหลือเกิน แต่ส่ิงหน่ึงท่ีหลายคนไม่กลา้เถียงถึงแมก้ารท า
ภาพยนตร์ของเขาแต่ละเร่ืองจะใชเ้วลามากมายขนาดไหนนั้นคือคุณภาพท่ีเตม็เป่ียมและวสิัยทศัน์
อนัล ้ายคุสมยัและเตม็ไปดว้ยศิลปะแห่งภาพยนตร์ คร้ังหน่ึง มาร์ติน สกอเซ กล่าววา่ เขาหวงัเสมอวา่
คูบริกน่าจะท าหนงัมากกวา่น้ี “แต่คิดดูอีกที เท่าน้ีก็เพียงพอแลว้ เพราะหนงัแต่ละเร่ืองมีรายละเอียด
อดัแน่นเหลือเกิน”13 

ตลอดชีวิตในฐานะผูก้  ากบั เขาสร้างภาพยนตร์ไปทั้งหมด 12 เร่ือง ซ่ึงไม่ซ ้ าแนว ถือวา่นอ้ย
หากเทียบกบัผูก้  ากบัคนอ่ืนๆ แต่ทั้ง 12 เร่ืองนั้นลว้นแต่เป็นหนงัชั้นครู ผลงานเตม็ไปดว้ยเทคนิคอนั
วจิิตรตระการตา สมกบัท่ีเขาเคยกล่าวไว ้“เร่ืองราวใดท่ีเขียนออกมาได ้คิดข้ึนมาได ้ก็ตอ้งถูกถ่ายท า
ออกมาเป็นหนงัไดเ้ช่นกนั” 

 
รายช่ือผลงานภาพยนตร์ทั้งหมด 12 เร่ืองของ สแตนลีย ์คูบริก มีดงัน้ี 

  1. Killer’s Kiss 1955 
  2. The Killing  1956 
  3. Paths of Glory  1957 
  4. Spartacus 1960 
  5. Lolita  1962 
  6. Dr. Strangelove  1964 
  7. 2001 : A Space Odyssey  1968 
                                                           

13 Jan Harlan. (2001). Stanley Kubrick : A Life in Pictures(Motion Picture). United States : Warner 
Bros. 
 



 27 
 
  8. A ClockworkOrange  1971 
  9. Barry Lyndon  1975 
  10. The Shining  1980 
  11. Full Metal Jacket  1987 
  12. Eyes Wide Shut  1999 

 

ความหมายและหน้าที่ของผู้ก ากบัภาพยนตร์ 

ค าว่า Cinematography หมายถึงการเขียนดว้ยความเคล่ือนไหว เกิดจากการถ่ายภาพน่ิง
จ านวนมากแลว้น ามาเรียงร้อยต่อกนัในลกัษณะของการฉายดว้ยอตัราเร็วท่ีต่อเน่ือง ภาพน่ิงเหล่านั้น
ก็จะกลายเป็นภาพเคล่ือนไหวท่ีดูเป็นธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่ท่ีใช้ในการถ่ายท าคือ 24 เฟรมต่อ
วินาที  ภาพยนตร์เป็นการสร้างสรรค์ศิลปะในรูปแบบของภาพเคล่ือนไหว เป็นการผสมผสานทุก
ศาสตร์วิชาเขา้ดว้ยกนั ทั้งวรรณกรรม สถาปัตยกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี มณัฑนศิลป์ ทศันศิลป์ รวม
ไปถึงเทคโนโลยีต่างๆอีกมากมาย ถือเป็นศาสตร์ท่ีมีความซับซ้อนและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มี
สุนทรียศาสตร์เฉพาะตัว บางต ารายกศิลปะภาพยนตร์ให้เป็นศิลปะแขนงท่ีเจ็ด การรับรู้ทาง
ภาพยนตร์แตกต่างจากศิลปะประเภทอ่ืนๆ ภาพยนตร์ถูกก าหนดให้ผูรั้บชมดูตั้งแต่ตน้จนจบ ไม่
สามารถยอ้นกลบัไปกลบัมาไดใ้นระหว่างรับชมภาพยนตร์  ผูก้  ากบัจึงเป็นเหมือนคนคอยควบคุม
อารมณ์ความรู้สึกของผูรั้บชมในการชมภาพยนตร์วา่ตอ้งการให้ไปในทิศทางใด ดงันั้นผูก้  ากบัจึงมี
ส่วนส าคญัเป็นอยา่งมากในการสร้างภาพยนตร์ 
 ค าว่าผูก้  ากบัภาพยนตร์เป็นรูปร่างชดัเจนสมบูรณ์ท่ีสุดในราวปี 1907 เม่ือ เดวิด กริฟฟิธ 
(David Wark Griffith 1875-1948) ปฏิวติัเทคนิควิธีการต่างๆในการสร้างภาพยนตร์ให้มีชั้นเชิงและ
คุณค่าทางศิลปะมากข้ึน ซ่ึงก่อนหน้าน้ีค  าว่าผูก้  ากบัมนัเร่ิมก่อร่างสร้างตวัมาจากเอ็ดวิน พอร์เตอร์ 
ช่างภาพชาวอเมริกา ท่ีพฒันาภาพยนตร์ให้มีการเล่าเร่ืองท่ีซับซ้อนข้ึน โดยใช้การตัดต่อเป็น
เคร่ืองมือในการส่ือสารภาษาทางภาพยนตร์ มีการใช้ภาพสองภาพเช่ือมโยงกันเพื่อให้เกิด
ความหมายใหม่ และมีการเล่าเร่ืองท่ีตดัเหตุการณ์ยอ้นไปมาไม่ไดเ้รียงล าดบัภาพแบบในอดีตท่ีเรียง
เป็นเส้นตรง ตวัอยา่งเช่น ในเร่ือง The Great Train Robbery (1903) เป็นเร่ืองราวของโจรปลน้รถไฟ 
ช่วงท่ีหนงัแสดงให้เห็นถึงช่วงการปีนป่าย มีการตดัภาพให้เห็นคนบนรถไฟ บอกเป็นนยัว่าผูค้น
เหล่าน้ีก าลงัตกเป็นเหยือ่ เป็นตน้ ในฉากสุดทา้ยของหนงัเป็นฉากท่ีชาวบา้นมองตรงมาท่ีกลอ้งแลว้
จากนั้นก็ยกปืนข้ึนแลว้ยิงตรงมาท่ีคนดู ท าให้เหมือนกบัวา่ผูช้มอยูร่่วมในเหตุการณ์คร้ังนั้นดว้ย ใน
ลกัษณะเช่นน้ีจึงถือไดว้า่เป็นการใชภ้าพแบบ point of view หรือการสร้างสรรคโ์ดยใชมุ้มกลอ้งเป็น
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คร้ังแรก แต่ พอร์เตอร์ ก็ยงัมีขอ้บกพร่อง เพราะเขามองวา่หนงัประกอบไปดว้ยช็อตหลายช็อตและ
ในแต่ละช็อต (หมายถึงแต่ละซีน)  สามารถจะน ามาตดัต่อและเช่ือมโยงกนัในแง่ความต่อเน่ืองของ
เร่ืองราวกบัช็อตอ่ืนๆได ้เป็นหลกัการเดียวกบัละครเวที กริฟฟิธ  มองวา่ พอร์เตอร์  เขา้ใจภาษาหนงั
เพียงแค่ส่วนเดียว กริฟฟิธ คน้พบบางอยา่งและสามารถพฒันาในเร่ืองน้ีให้ไปไดใ้กลกวา่ เขาพบวา่
เขาสามารถจะถ่ายภาพของรายละเอียดแต่ละส่วนในฉาก โดยน าเอามาจดัเรียงกนัใหม่ในภาพหลงั 
โดยท่ีรายละเอียดในฉากสามารถจะแยกถ่ายเด่ียวๆไดแ้ลว้น าเอารายละเอียดเหล่าน้ีมาร้อยเรียงกนั 
ผูช้มก็สามารถรับรู้ความสัมพนัธ์ของรายละเอียดของส่ิงท่ีน าเสนอได ้เป็นการหักลา้งเง่ือนไขของ
การถ่ายภาพยนตร์ในอดีตท่ีมกัจะตั้งกลอ้งน่ิงอยู่กบัท่ีเพื่อแสดงรายละเอียดทั้งหมดลงไปในภาพ 
โดยไม่มีส่วนหน่ึงส่วนใดขาดหายออกไปจากเฟรมเหมือนการนัง่ดูละครเวที กริฟฟิธ  พฒันาการ
ตดัภาพเพื่อเนน้รายละเอียดบางอยา่ง มีการใชเ้ลนส์มุมกวา้งเพื่อให้เห็นรายละเอียดโดยรอบและใช้
เทคนิคการเคล่ือนกลอ้งเพื่อติดตามละคร (travelling shot) และใชเ้ทคนิคบางอยา่งเพื่อบ่งบอกให้รู้
วา่ตวัละครก าลงัคิดอะไรอยูห่รือก าลงัฝันถึงอะไรบางอยา่ง ส่ิงเหล่าน้ีมีผลในการสร้างการส่ือสาร
ดา้นอารมณ์และผลทางจิตวิทยาในการชมภาพยนตร์ถึงแมว้า่อาจจะท าให้ผูค้นในยุคสมยันั้นงุนงง
ถึงความไม่ต่อเน่ืองของเหตุการณ์ แต่มนัก็คือการพฒันาให้ภาพยนตร์กลายเป็นศิลปะชั้นสูงไดใ้น
เวลาต่อมา    

อาจเรียกไดว้่า เดวิด กริฟฟิธ คือผูก้  ากบัภาพยนตร์คนแรกของโลกก็ว่าได ้เพราะในอดีต
ภาพยนตร์ยงัขาดทกัษะในการเล่าเร่ือง ไม่มีการสอดแทรกความคิดเพื่อส่ือความหมายหรือถ่ายทอด
แง่มุมทางศิลปะแต่อยา่งใด เป็นการเล่าเร่ืองแบบพื้นๆ ทัว่ไป  ไม่มีหวัขอ้หลกั ไม่มีจุดมุ่งหมาย เป็น
เพียงการโชวเ์ทคนิคท่ีดูแปลกตาเพียงเท่านั้น ตวัอย่างท่ีเห็นชดัคือหนงัเร่ืองหน่ึงของเอดิสัน ท่ีเป็น
เพียงหนงัแนวไล่ล่าระหวา่งต ารวจกบัผูร้้าย มีการใชก้ลอ้งไปตั้งบนรถเพื่อถ่ายภาพจากฝ่ายต ารวจใน
การตามล่าตวัผูร้้าย แทนท่ีมนัจะใหค้วามรู้สึกถึงความเคล่ือนไหว มนักลบัให้ความรู้สึกท่ีน่ิง เพราะ
ในยุคนั้นยงัไม่มีใครท่ีใส่ใจในการคิดท่ีจะเปล่ียนมุมกลอ้งท่ีแสนจะดาษด่ืนให้เปล่ียนไปในทางท่ี
สร้างสรรค์และก่อให้เกิดความรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้นๆ เปรียบภาพยนตร์ในยุคนั้นเป็นเหมือน
วรรณกรรมท่ีไม่มีวรรคตอน ไม่มีการเนน้ ไม่มีรูปประโยคและไม่มีไวยากรณ์ทางภาษาท่ีสละสลวย 
ท าใหภ้าพยนตร์ขาดความเขา้ใจและไม่ก่อใหเ้กิดความรู้สึกใดๆ กริฟฟิธไดเ้ขา้มาจดัระเบียบการเล่า
เร่ืองในภาพยนตร์เสียใหม่ สร้างจงัหวะของการด าเนินเร่ืองให้เกิดความต่ืนเต้น โดยเลือกเน้น
บางส่วนท่ีส าคญั และการตั้งกลอ้งท่ีเปล่ียนไปจากเดิมซ่ึงแต่เดิมนั้นภาพยนตร์ในอดีตแทบทุกเร่ือง
มกัจะตั้งกลอ้งน่ิงเพื่อบนัทึกเหตุการณ์เหล่านั้น แต่กริฟฟิธ ใชก้ารเคล่ือนกลอ้งเพื่อเร้าอารมณ์และยงั
มีการใชภ้าพระยะใกล ้ (close up) ในการเนน้รายละเอียดบางอยา่ง อีกทั้งยงัให้ความส าคญักบัการ
แสดงบุคลิกของตวัละคร ซ่ึงเขาเป็นคนแรกท่ีดึงเอาความสามารถและทกัษะการแสดงของนกัแสดง
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ออกมาใช้เป็นจุดขายจนก่อก าเนิดดาราหรือซุปเปอร์สตาร์เป็นคร้ังแรก เขาพยายามผลกัดนัการ
ด าเนินเร่ืองเดินไปอยา่งมีจุดมุ่งหมาย มีไอเดียในการน าเสนอ มีธีมของเร่ือง และสอดแทรกความคิด
ในการวพิากษว์จิารณ์สังคมเขา้ไปในภาพยนตร์ ท าให้ภาพยนตร์ยกระดบัตนเองข้ึนจากแต่ก่อนและ
มีคุณค่าทางศิลปะมากข้ึน ถือไดว้า่เขาคือผูบุ้กเบิกเทคนิคใหม่และวิธีการสร้างสรรคต่์างๆ อีกทั้งยงั
เป็นผูว้างรากฐานในการก ากบัภาพยนตร์ใหแ้ก่วงการภาพยนตร์ของโลก ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มาผูก้  ากบั
จึงถือก าเนิดข้ึนโดยสมบูรณ์และถูกบญัญติัลงไปในศิลปะภาพยนตร์ โดยมีหน้าท่ีและบทบาทท่ี
ส าคญัต่างๆ มากมายในการโลกของสร้างสรรคภ์าพยนตร์ 

 

 
 
ภาพท่ี 12 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง The Great Train Robbery (1903) 
ท่ีมา Silent Sunday:The Great Train Robbery(1903)(ออนไลน์). เขา้ถึงได ้
https://millhavenpress.com/2018/10/21/silent-sunday-the-great-train-robbery-1903/ (วนัท่ีสืบคน้ 
4/04/2019) 

 
ภาพยนตร์ถูกพฒันาข้ึนอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่ก่ีสิบปี ค่อยๆ เจริญงอกงามไป

พร้อมกบัการพฒันาฐานะต าแหน่งของผูก้  ากบัท่ีเร่ิมมีบทบาทหน้าท่ีท่ีชดัเจนมากข้ึนเร่ือยๆ ความ
ซบัซอ้นของภาพยนตร์ยิง่มีข้ึนมากเท่าใดความซบัซอ้นของบทบาทหนา้ท่ีของผูก้  ากบัก็ยิ่งทวีคูณข้ึน
เท่านั้น ในปัจจุบนัถึงแมจ้ะไม่มีลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจงหรือรูปแบบท่ีตายตวัของลกัษณะในการ
ท างานของผู ้ก  ากับ ทว่ากลับมีบางส่ิงท่ีผูก้  ากับทุกคนพึงมี คือลักษณะพื้นฐานในการท างาน
สร้างสรรคเ์พื่อให้เกิดภาพยนตร์ท่ีดี อนัท่ีจริงถึงแมว้า่จะไม่มีการก าหนดคุณลกัษณะท่ีตายตวัของผู ้
ก  ากบั   

https://millhavenpress.com/2018/10/21/silent-sunday-the-great-train-robbery-1903/
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 ผูก้  ากบัมีหนา้ท่ีก าหนดทิศทางของภาพยนตร์ให้อยูใ่นแนวทางท่ีผูก้  ากบัภาพยนตร์ตอ้งการ 
คอยควบคุมการท างานจากหลายๆ ฝ่ายให้ไปในทิศทางเดียวกนั ทั้งนกัเขียนบทภาพยนตร์ ช่างภาพ 
นกัดนตรี นกัออกแบบ นกัแสดง และอ่ืนๆ อีกมากมาย และยงัคอยแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวา่งการท างาน เพราะภาพยนตร์เรียกไดว้า่เป็นศิลปะท่ีเกิดจากการผสมผสานหลายศาสตร์เขา้ไว้
ดว้ยกนั ผูก้  ากบัจึงมีบทบาทส าคญัในการน าศาสตร์ในแขนงต่างๆ มาร้อยเรียงให้รวมกนัเป็นหน่ึง
เดียวและคอยขดัเกลาจนกลายเป็นศาสตร์แห่งศิลปะสาขาภาพยนตร์ 
 นอกจากน้ีผูก้  ากบัภาพยนตร์มีหน้าท่ีควบคุมองค์ประกอบของการสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิด
ความเป็นเอกภาพทางความคิด จินตนาการเพื่อน าเสนอ คอยควบคุมส่วนประกอบทางดา้นศิลปะ
เพื่อให้ผลงานมีความกลมกลืนทั้งด้านเน้ือหา อารมณ์ความรู้สึก เคร่ืองแต่งกาย ฉาก ดนตรี งลง 
เพื่อใหเ้กิดคุณค่าทางความงาม 
 เม่ือผูก้  ากบัภาพยนตร์ก าหนดภาพรวมของภาพยนตร์ไดแ้ลว้วา่ควรจะไปในทิศทางใด นกั
ออกแบบงานสร้างจะเขา้มารับหน้าท่ีในส่วนของรายละเอียดร่วมกบัผูก้  ากบัเพื่อเพิ่มความชดัเจน
ของเน้ือหาท่ีจะสร้างสรรค์ให้ออกมาเป็นรูปธรรมตามท่ีผูก้  ากบัตอ้งการ โดยผูก้  ากบัจะก าหนด
อารมณ์ของภาพยนตร์และคดัเลือกนกัแสดงเพื่อให้เขา้กบับทภาพยนตร์และเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึนในเร่ืองและบรรยากาศของในแต่ละฉาก พร้อมทั้งก าหนดเสียงดนตรีประกอบภาพยนตร์ 
เพื่อใหเ้กิดความรู้สึกตามระดบัอารมณ์ของภาพยนตร์ท่ีผูก้  ากบัตอ้งการน าเสนอ 

บทบาทของผูก้  ากบัภาพยนตร์นั้นมีความคลา้ยคลึงกนักบัผูก้  ากบัละครเวทีในแง่ของการ
เป็นผูจ้ดัวางต าแหน่งของรายละเอียดต่างๆ ต าแหน่งตวัละคร ฉาก เส้ือผา้ แสงสีบนเวที แต่ผูก้  ากบั
ภาพยนตร์นั้นมีหนา้ท่ีก ากบัการถ่ายท าภาพยนตร์ทั้งดา้นเทคนิควิธีการและการบริหาร ไม่วา่จะเป็น
เร่ืองการใชก้ลอ้ง การเลือกเลนส์ การยอ้มสีภาพ การเปล่ียนฉาก การก ากบันกัแสดง ผูก้  ากบัตอ้งมี
กลยทุธ์วธีิการต่างๆ ในการควบคุมใหไ้ด ้ตอ้งใชเ้ทคนิคให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีก าหนดไวร้วมไป
ถึงการล าดบัภาพและการตดัต่อ รวมไปถึงการบริหารเร่ืองงบประมาณค่าใชจ่้ายต่างๆ และเวลาให้
เหมาะสมลงตวัและคุม้ค่าท่ีสุด  เพราะงบประมาณคือเร่ืองท่ีส าคญัไม่แพเ้ร่ืองอ่ืนๆ หากไม่เป็นไป
ตามท่ีวางไวง้บประมาณอาจจะบานปลายจนถึงขั้นลม้เลิกไปเลยก็ได ้
 สแตนลีย ์ คูบริกเคยให้สัมภาษณ์ถึงบทบาทหนา้ท่ีของผูก้  ากบัไวว้า่ ในความหมายของเขา 
ผูก้  ากบัมีหน้าท่ีตดัสินใจทั้งในเชิงเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์อย่างแม่นย  าท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ 
กองถ่ายภาพยนตร์เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีเลวร้ายท่ีสุดส าหรับการท างานสร้างสรรค ์ทั้งเสียงดงั เต็ม
ไปดว้ยอุปกรณ์ระเกะระกะและยุง่เหยงิเกินกวา่จะมีสมาธิกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงได ้ไม่มีศิลปินคนไหนจะ
เลือกท างานในบรรยากาศแบบน้ีหรอก แต่ขอ้ดีคือ คุณไม่สามารถผดัวนัประกนัพรุ่งได ้เพราะ ฉาก 
ไฟ กลอ้ง นกัแสดง พร้อมแลว้ ส่ิงท่ีท าไดคื้อเดินหนา้ลูกเดียว นอกจากน้ียงัมีเร่ืองการซ้ือขาย ลงทุน 
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ก าไร ภาษี บญัชีและอ่ืนๆ อีกมากมาย จะเห็นวา่บทบาทหนา้ท่ีของผูก้  ากบัภาพยนตร์นั้นครอบคลุม
ทุกอยา่งของการสร้างภาพยนตร์หน่ึงเร่ือง  
 ในการท างานร่วมกนัระหวา่งคูบริกกบันกัแสดง เขาตอ้งการให้นกัแสดงรู้สึกสบายใจใน
การท างาน ไม่ใช่แค่ผูก้  ากบัสั่งวา่ตอ้งการภาพแบบน้ีเพียงเท่านั้น แต่ตอ้งเขา้ใจและท ามนัโดยไม่มี
ส่ิงใดมากระทบจิตใจ คูบริกฉลาดและรอบคอบในการท างาน เพราะเขาตอ้งการท าทุกอยา่งให้จริง
แทท่ี้สุด เพราะถา้มนัเป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้งคนจะรับรู้ไดเ้อง 
 ผูก้  ากบัตอ้งเป็นผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค์และลกัษณะอนับ่งบอกถึงเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
ตอ้งมีจินตนาการและสร้างส่ิงใหม่อยูเ่สมอ เพื่อเพิ่มอรรถรสอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจและรสนิยมอนัดีงาม
ใหแ้ก่ผูช้ม แอนดี วอร์ฮอล  เคยกล่าวไวว้า่ ศิลปินตอ้งแสวงหาส่ิงใหม่ให้แก่โลก ผูก้  ากบัภาพยนตร์
ก็เฉกเช่นเดียวกนัคือตอ้งสร้างส่ิงใหม่อยูเ่สมอ 
 เราไม่สามารถหาค าจ ากดัความหรือค านิยามของการก ากบัภาพยนตร์ไดอ้ย่างชัดเจน เรา
ตดัสินผูก้  ากบัจากผลลพัธ์ท่ีออกมา การก ากบัภาพยนตร์นั้นแทจ้ริงแลว้ไม่มีกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีใด
ท่ีตายตวัข้ึนอยู่กบัเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแต่ละบุคคล   ผูก้  ากบับางคนชอบท่ีจะเป็นผูค้วบคุมใน
ทุกส่วนของกองถ่ายให้เป็นไปตามท่ีผูก้  ากบัตอ้งการในทุกกระเบียดน้ิว คริสโตเฟอร์ โนแลนผู ้
ก  ากบัชาวองักฤษ-อเมริกนั เป็นทั้งนกัเขียน โปรดิวเซอร์และผูก้  ากบัภาพยนตร์ เขาสนใจในทุกส่วน
ของการท าภาพยนตร์และท าทุกส่วนดว้ยตวัเอง ทั้งการบนัทึกเสียง พากยท์บั การตดัต่อไปจนถึงการ
ใชเ้สียงดนตรี เขาพยายามเขียนบทจากภายในสู่ภายนอก พยายามจินตนาการวา่ตวัเองอยูใ่นโลกใบ
นั้นจริงๆ มากกวา่คิดแค่วา่มนัคือภาพยนตร์ท่ีไดดู้บนจอ เขาใคร่ครวญหาวิธีต่างๆ  เพื่อให้คนดูรู้สึก
ถึงตวัละครและเร่ืองราวและท าใหอ้ยูใ่นชั้นเชิงทางภาพยนตร์ท่ีเก่ียวพนักนัทั้งในฐานะผูส้ร้างสรรค์
และผูช้ม วูดดี อลัเลน ชอบท่ีจะเขียนบทเอง โดยการน านวนิยายมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์
เช่นเดียวกบัสแตนลีย ์คูบริก ในขณะท่ีผูก้  ากบับางคนควบคุมทุกขั้นตอนในการถ่ายท าไม่ให้ตก
หล่น หวอ่ง กาไว  ผูก้  ากบัภาพยนตร์และนกัเขียนบทชาวฮ่องกง กบัใชว้ิธีการแบบดน้สด เขามกัมี
เพียงพล็อตหนังคร่าวๆท่ีเล่าให้แก่นักแสดง จะเห็นได้ว่าภาพยนตร์ประกอบด้วยองค์ประกอบ
จ านวนมากและมีพฒันาการอย่างต่อเน่ืองในระยะเวลาร้อยกว่าปีท่ีผา่นมาจนกลายเป็นหน่ึงในส่ือ
บนัเทิงกระแสหลกัในยคุปัจจุบนั 
  

ทฤษฎีประพนัธกร 

  ผูป้ระพนัธ์ภาพยนตร์อาจมีฐานะสืบเน่ืองมาจาก ค าว่า author ซ่ึงแปลวา่ผูป้ระพนัธ์นิยาย
หรือวรรณกรรม อาจสะท้อนความหมายในเชิงเดียวกันท่ีว่าผูก้  ากับภาพยนตร์มีบทบาทและ
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ความส าคญัในการสร้างสรรคง์านเช่นเดียวกบันกัประพนัธ์ หากแต่วา่นกัเขียนสามารถสร้างสรรค์
งานแต่เพียงล าพงั แต่ผูก้  ากบัภาพยนตร์สร้างสรรคง์านโดยการท างานร่วมกนัจากหลายฝ่าย 

 ทฤษฎีประพนัธกร มาจากความคิดท่ีว่า ผูก้  ากบัภาพยนตร์เป็นเจา้ของภาพยนตร์เร่ืองนั้น
โดยสมบูรณ์และเอกลักษณ์หรือรูปแบบเฉพาะตัวท่ีโดดเด่นผ่านผลงานทุกเร่ือง ไม่ว่าจะเป็น
ภาพยนตร์แนวใดก็ตาม ผูท่ี้สนบัสนุนทฤษฎีน้ีมองวา่ในการสร้างภาพยนตร์แมมี้หลายฝ่ายท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็น คนเขียนบทภาพยนตร์ ผูก้  ากบัภาพ นักแสดง นักตดัต่อและฝ่ายอ่ืนๆ  อีก
มากมาย แต่บุคคลเหล่านั้นท างานอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของผู ้ก  ากับภาพยนตร์ 
เปรียบเสมือนฟันเฟืองตวัเล็กๆ ไม่ได้มีบทบาทครอบคลุมเหมือนอย่างผูก้  ากบัภาพยนตร์ อาจจะ
กล่าวไดว้า่ผูก้  ากบัภาพยนตร์คือนกัประพนัธ์ภาพยนตร์นั้นเอง 
 สาระส าคัญของทฤษฎีประพนัธกรคือ การเน้นบทบาทและความส าคัญของผูก้  ากับ
ภาพยนตร์ในฐานะผูรั้บผิดชอบในการสร้างภาพยนตร์ทั้งเร่ือง การท่ีมองว่าผูก้  ากบัคือผูป้ระพนัธ์
ภาพยนตร์สืบเน่ืองมาจากความคิดท่ีตอ้งการจะเนน้บทบาทส าคญัของภาพยนตร์ในฐานะงานศิลปะ
แขนงหน่ึง และเม่ือมนัถูกยกให้เป็นงานศิลปะ ภาพยนตร์ย่อมถูกประทบัตราด้วยบุคลิกภาพของ
เจา้ของผลงาน ภาพยนตร์ซ่ึงเป็นผลงานของผูก้  ากบันั้นก็เป็นส่ิงสะทอ้นถึงมุมมองโลกทศัน์และ
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั ฉะนั้นภาพยนตร์จึงเป็นเหมือนผลงานส่วนบุคคลและสามารถศึกษาได้ใน
ลกัษณะเดียวกบังานเขียนวรรณกรรมและภาพเขียน 
 ทฤษฎีประพนัธกรถูกพฒันาข้ึนจากความมุ่งมัน่ของ องัเดร บาแซง (Andre Bazin) ในการ
วิจารณ์ภาพยนตร์ลงในนิตยสาร Cahiers du Cinema ในทศวรรษท่ี 50 จากความคิดท่ีวา่ภาพยนตร์
ฝร่ังเศสยงัคงย  ้าอยู่กบัท่ีมุ่งผลิตตามแบบฉบบัยุคเฟ่ืองฟูของหนงัเงียบ เหล่าน้ีสร้างความร าคาญแก่ 
บาแซง อยูเ่สมอ หลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ีสองจบลง ภาพยนตร์สัญชาติอเมริกาก็ไดไ้หลบ่าเขา้มา
ในฝร่ังเศสเป็นจ านวนมาก ส่งผลใหบ้าแซงหนัไปเชิดชูผลงานของผูก้  ากบั  
 “Polotoque des Auteurs” เกิดจากบทความช้ินหน่ึงท่ีทรุฟโฟตใ์ชโ้จมตีวงการภาพยนตร์
ฝร่ังเศสในการมอบต าแหน่งมนัสมองให้แก่ผูเ้ขียนบทภาพยนตร์ท่ีมกัดดัแปลงบทจากวรรณกรรม
และลดบทบาทความส าคัญของผูก้  ากับลง ภาพยนตร์ฝร่ังเศสในยุคนั้นมกัด าเนินเร่ืองด้วยบท
สนทนาเป็นหลัก ขาดความเป็นศิลปะในการเป็นส่ือด้านภาพและเสียงอย่างท่ีควรจะเป็น และ
ตอ้งการให้วงการภาพยนตร์ของฝร่ังเศสด าเนินรอยตามภาพยนตร์จากทางฝ่ังฮอลลีวูดท่ีมีความสด
ใหม่มากกว่าและผลกัดนัให้ภาพยนตร์จากฮอลลีวูดกลายเป็นศิลปะ ท่ีถึงแมเ้ป็นท่ีรู้กนัอยูแ่ลว้ว่าผู ้
ก  ากบัหลายต่อหลายคนตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของฮอลลีวดู แทบจะไม่มีสิทธ์ิหรืออ านาจใดๆ จากเหล่า
ผูบ้ริหารไดแ้ต่กม้หนา้กม้ตาผลิตและถ่ายท า โดยไม่มีสิทธ์ิเขา้ไปตดัหนา้หรือแมแ้ต่ก าหนดรูปแบบ
หน้าตาของภาพยนตร์ แต่ลกัษณะความเป็นประพนัธกรก็ยงัคงปรากฏให้เห็น จากการเบียดแทรก
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ความเป็นตวัตนของผูก้  ากบัใวใ้นตวังานอย่างแยบคาย ทั้งในการออกแบบบุคลิกตวัละคร การจดั
ต าแหน่งองคป์ระกอบภาพ มุมกลอ้งต่างๆ งลง จึงกลายเป็นท่ีมาของค าว่า mise-en-scene ซ่ึงค าน้ี
หมายถึงการจดัวางส่วนประกอบทางดา้นภาพทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นต าแหน่งและการเคล่ือนไหวของ
นกัแสดง เคร่ืองแต่งกาย ฉาก รวมถึงแสงสีเอาไวภ้ายในพื้นท่ีจดัแสดง เหล่าน้ีลว้นเป็นช่องทางท่ีผู ้
ก  ากบัสามารถน าเอาแนวคิด มุมมองของตนเองเขา้มาสอดแทรกในการสร้างภาพยนตร์เร่ืองนั้นๆ 
ซ่ึงถือว่าอ านาจเบ็ดเสร็จในการก าหนดส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่เบ้ืองหน้ากล้องคือผูก้  ากบันั้นเอง  จาก The 
policy of authors ถูกพฒันากลายมาเป็น auteur theory โดย   แอนดรูว ์ซาร์ริส (Andrew Sarris) และ
ยงัเป็นผูริ้เร่ิมใช ้ทฤษฎีประพนัธกรเป็นคนแรก 
 ในปี 1962 ซาร์ริสไดป้ระกาศเปิดตวัทฤษฎีโดยเขียนไวใ้น Notes on the Auteur Theory in 
1962 โดยวางหลกัส าคญัของทฤษฎีประพนัธกรไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 

1. องคป์ระกอบทางเทคนิคของผูก้  ากบัในฐานะท่ีเป็นหลกัหรือกฏเกณฑแ์ห่งคุณค่า 
2. บุคลิกภาพอนัปรากฏใหเ้ห็นอยา่งโดดเด่นในฐานท่ีเป็นหลกัเกณฑแ์ห่งคุณค่า 
3. หลกัส าคญัอนัเป็นเป้าหมายสูงสุด ก็คือ การมุ่งความสนใจไปยงัความหมายท่ีปรากฏ

อยูภ่ายในงาน 
ซาร์ริสเปรียบหลกั 3 ประการของทฤษฎีประพนัธกร เหมือนวงกลม 3 วงซ้อนกนัอยู ่วง

นอกสุดคือเทคนิค วงกลางคือเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และวงในสุดก็คือความหมายขา้งใน 
 การคิดคน้ mise-en-scene เท่ากบัเป็นการคน้พบแว่นขยายในการส่องส ารวจและใช้เป็น
เกณฑใ์นการแบ่งแยกภาพยนตร์ออกจากศิลปะสาขาอ่ืนๆ ดว้ยการใชห้ลกัในการอธิบายความส าคญั
ระหวา่งองคป์ระกอบและกรรมวธีิในการสร้างสรรคอ์นัมีคุณสมบติัเฉพาะตวั ภาพยนตร์จึงสามารถ
ยกสถานะข้ึนมาอยู่ในระดบัเดียวกบังานศิลปะเฉกเช่นเดียวกบั งานจิตรกรรม ประติมากรรม และ
ถือวา่ผูก้  ากบัมีสถานะไม่ต่างอะไรกบัปิกสัโซหรือศิลปินคนใดคนหน่ึง 
 การจัดวางแบบ mise-en-scene ผู ้ก  ากับต้องค านึงถึงการจัดวางรูปทรง เส้น สี และ
ความหมายนั้นๆ บนจอภาพท่ีถูกจ ากดัดว้ยกรอบภาพ เฉกเช่นเดียวกบัศิลปินภาพเขียนท่ีถูกจ ากดั
ดว้ยเฟรมภาพ 
 การส่ือสารในภาพยนตร์นั้นแทจ้ริงแลว้มีหนทางในการส่ือสารความหมายมากมายนบัร้อย
วธีิ อาจจะดว้ยการเนน้ภาพใหมี้ความโดดเด่น เช่นการใชเ้ส้นหยกัหรือเส้นทแยงในการน าเสนอภาพ
ความรุนแรง หรือการใชสี้ในการบอกเล่าถึงความหม่นหมองหดหู่ หรือการจดัองคป์ระกอบภาพท่ี
ไม่สมดุลเพื่อบอกถึงความไม่แน่นอน หรือดว้ยวธีิอ่ืนๆ อีกต่างๆ นานา 
 แต่ดว้ยภาพยนตร์คือศิลปะท่ีสร้างดว้ยความเคล่ือนไหวยอ่มไดเ้ปรียบในการสร้างสรรคเ์พื่อ
ส่ือความหมายมากกวา่ภาพน่ิงหรือภาพเขียน อยูท่ี่คนท าหนงัจะเลือกใช ้บางคนอาจจะใชค้วามโดด
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เด่นทางภาพ บางคนอาจจะใชก้ารตดัต่อท่ีโดดเด่น หรือบางคนอาจจะใชก้ารเคล่ือนไหวในการเนน้ 
หรือแมก้ระทัง่เสียงดนตรีประกอบ หรืออาจจะใชทุ้กส่วนประกอบกนัในการเนน้ฉากบางฉาก เช่น 
ฉากไคลแมก็ซ์ของเร่ือง 
 

เกณฑใ์นการวเิคราะห์การจดัวางภาพแบบ mise-en-scene สรุปคร่าวๆ ไดด้งัน้ี 
1. จุดเด่นในภาพ สายตาเราจบัจอ้งไปท่ีส่ิงใดเป็นอนัดบัแรก หรือผูก้  ากบัตอ้งการ

ใหผู้ช้มมองไปท่ีส่ิงใด 
2. รูปแบบการจดัแสง เป็นการจดัแสงในลกัษณะใด high key, low key. High 

contrast หรือผสมผสานกนัทั้งสามแบบ 
3.ขนาดภาพ ภาพท่ีใชเ้ป็นภาพแบบไหนขนาดเท่าไหร่ เป็นภาพมุมแคบ มุมกวา้ง 

หรือพาโนรามา เป็นตน้ 
4.มุมกล้อง ตั้งกล้องอยู่ในระดบัใด มุมมองตานก มุมสูง มุมสายตา หรือมุมต ่า  

เป็นตน้ 
5.การใชสี้ สีหลกัท่ีใชเ้ป็นสีอะไร มีการใชสี้อ่ืนมาตดัหรือช่วยขบัเนน้หรือไม่ สีท า

หนา้ท่ีในการส่ือความหมายหรือมีนยัยะอะไรซ่อนไวห้รือไม่ 
6.เลนส์ แผ่นกรองฟิล์มหรือฟิลเตอร์และฟิล์มท่ีใช้ มีการปรุงแต่ง บิดเบือนหรือ

วพิากษว์จิารณ์หรือไม่ 
7. จุดเด่นรอง อะไรคือส่ิงท่ีสายตาของเราให้ความส าคัญเป็นล าดับถัดมา มี

ความส าคญัอยา่งไร 
8. ความหนาแน่น มีขอ้มูลทางดา้นภาพบรรจุอยูม่ากนอ้ยเพียงใด มีรายละเอียดมาก

นอ้ยเพียงใด 
9. องคป์ระกอบภาพ การจดัและออกแบบภาพวา่มีสัดส่วนอยา่งไร วางอยูต่  าแหน่ง

ไหน 
10. ฟอร์มของการภาพเป็นแบบเปิดหรือปิด  
11. การจดัวางกรอบภาพ คบัแคบหรือหลวม ตวัละครสามารถเคล่ือนไหวไดอ้ยา่ง

เป็นอิสระ หรือถูกจ ากดัใหอ้ยูใ่นพื้นท่ี 
  12. ระดบัความลึกของภาพ ภาพแสดงใหเ้ห็นความลึกก่ีระดบั  
  13. การจดัวางตวัละคร จดัไวส่้วนไหนของเฟรม 
  14. ทิศทางท่ีตวัละครหนัใหก้บักลอ้ง 
  15. ระยะความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัละคร  
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น่ีคือหลกัเกณฑ์ท่ีสรุปไดค้ร่าวๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ภาพยนตร์ในฐานะท่ีมนัเป็นงาน
ศิลปะ สามารถน ามาประยุกตใ์นการวิเคราะห์ภาพน่ิงได ้ทั้งน้ีอาจแกไ้ขและเลือกใช้บางหัวขอ้ได้
ตามความเหมาะสม 
  

ตัวอย่างการออกแบบงานสร้างทีส่่งผลต่อความหมายของภาพยนตร์ 

 นกัประพนัธ์วรรณกรรมสร้างสรรค์โลกในวรรณกรรมผ่านฉากโดยใช้วตัถุดิบจากความ
ทรงจ าและจินตนาการพรรณนาออกมาให้เห็นเป็นภาพโดยใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ เพื่อถ่ายความ
ความคิด อุดมการณ์ แก่ผูอ่้าน ในทางกลบักนัผูก้  ากบัภาพยนตร์สร้างสรรค์โลกในภาพยนตร์ผ่าน
การออกแบบงานสร้าง ผ่านฉาก ผ่านเส้ือผา้หน้าผมท่ีถูกสร้างสรรค์ข้ึนเพื่อใช้ในการถ่ายท าของ
ภาพยนตร์    
 การออกแบบงานสร้างเป็นการแสดงภาพงานศิลปะและงานฝีมือในการเล่าเร่ืองซ่ึงเป็น
หวัใจหลกัของภาพยนตร์ ตอ้งใช้จินตนาการ เทคนิควิธีการต่างๆ ในการสร้างภาพลวงตามากมาย  
เป็นการท างานร่วมกนัของผูก้  ากบัภาพยนตร์ ผูก้  ากบัภาพและนกัออกแบบงานสร้าง ผูก้  ากบับางคน
อาจมีนกัออกแบบชั้นยอดหรือนกัถ่ายภาพฝีมือเยี่ยมประดบัอยูข่า้งกาย วิลเลียม จาง ซูผิง เป็นท่ีรู้จกั
กนัดีในฐานะนกัออกแบบงานสร้าง ผูก้  ากบัศิลป์ นกัออกแบบเคร่ืองแต่งกายและนกัตดัต่อชั้นเยี่ยม
ประจ าตวัหว่อง กาไว ผูก้  ากบัชาวจีน เขาออกแบบและตดัต่อให้กบัหว่อง กาไว เกือบทุกเร่ือง วิ
ลเลียม จาง ซูผิง บอกว่า หว่อง กาไว มกัจะพูดคุยกบัเขาเป็นคนแรกเสมอเม่ือเขาเร่ิมท าหนงัเร่ือง
ใหม่ เขาจะเล่าเร่ืองราวใหฟั้งและบางคร้ังก็มีรูปถ่ายหรือภาพเขียนมาให้ดูเพื่ออา้งอิง จาง ก็จะเร่ิมคิด
หาขา้วของท่ีเหมาะสมกบัเร่ืองนั้น และเดินทางไปตามถนนเพื่อมองหารองเทา้ เส้ือ หรือโต๊ะเกา้อ้ีท่ี
โดนใจและเหมาะสมกบัหนงัเร่ืองนั้น จาง ยงับอกอีกวา่ เขาไม่คิดถึงเร่ืองอ่ืนเลย นอกจากเร่ืองฉาก 
เส้ือผา้ อุปกรณ์ประกอบฉาก และไม่คิดถึงด้วยว่าผูก้  ากับจะถ่ายภาพฉากนั้นออกมายงัไง นัก
ออกแบบมีหนา้ท่ีในการแปลความหมายท่ีเป็นนามธรรมจากบทเบ้ืองตน้ของผูก้  ากบัภาพยนตร์ให้
ออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อก าหนดแนวทางของภาพยนตร์และแปลความหมายของสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพเพื่อใชก้ าหนดคาแรคเตอร์ตวัละครในการน าเสนอเร่ืองราว นกัออกแบบพฒันาการท างาน
โดยการแปลงบทภาพยนตร์ผา่นโปรแกรมออกแบบให้ออกมาเป็นภาพตามเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งของ
เร่ือง โดยตอ้งระบุชาร์จสี สถาปัตยกรรม ช่วงเวลาท่ีเฉพาะเจาะจง สถานท่ี ฉาก รวมไปถึงยงัตอ้ง
ประสานงานกับฝ่ายออกแบบเคร่ืองแต่งกายไม่เวน้กระทัง่ช่างท าผม เพื่อสร้างภาพประกอบท่ี
ชดัเจนและสนับสนุนนเร่ืองราวให้เป็นเอกภาพ อีกทั้งยงัตอ้งคอยควบคุมทุนในการสร้างเพื่อให้
ออกมาสมบูรณ์ตามท่ีผูก้  ากบัตอ้งการมากท่ีสุด 
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 ภาพยนตร์เร่ือง The Grandmaster (2013)  เป็นเร่ืองราวในประเทศจีนช่วงทศวรรษท่ี 1910 
และต่อเน่ืองไปจนถึง 1950 และไปจบท่ีฮ่องกง วิลเล่ียม จาง ซูผิงเล่าว่าเขาใส่ใจเป็นพิเศษในการ
ออกแบบงานสร้างทั้งขนาด สัดส่วน และความรู้สึกท่ีนักแสดงจะสัมผสั เพื่อให้สมจริงมากท่ีสุด
มิใช่เพียงท าให้เป็นแค่ภาพลกัษณ์ข้ึนมาเท่านั้น เขาควบคุมการออกแบบทั้งฉากและเคร่ืองแต่งกาย
เข้าไวด้้วยกันเพราะคิดว่าไม่สามารถแยกออกจากกันได้  เขาสร้างทีมข้ึนมาหน่ึงชุด มีทีมงาน
ประมาณ 20 คน ในการท าฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก โดยมีหวัหน้าฝ่ายศิลป์คอยร่างภาพ และ
หวัหนา้ฝ่ายออกแบบเคร่ืองแต่งกายและช่างตดัเส้ือ เพื่อเนรมิตฉากในภาพยนตร์ให้วิจิตรตระการตา 
ท าใหภ้าพยนตร์เร่ืองน้ีเตม็เป่ียมไปดว้ยความงดงามทรงคุณค่าเรียกไดว้า่ทุกเฟรมในภาพยนตร์เร่ือง
น้ีสามารถหยบิข้ึนมาเป็นภาพน่ิงไดเ้ลย 
 

 
 
ภาพท่ี 13 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง The Grandmaster. (2013) แสดงการใชสี้ในการออกแบบเคร่ือง
แต่งกาย 
 

จากภาพท่ี 13 เราจะเห็นการแบ่งแยกตวัละครออกจากกนัดว้ยการแทนค่าของสี พระเอก
และนางเอกผูมี้ศิลปะการต่อสู้กงัฟูท่ีเก่งกาจถูกรายลอ้มไปดว้ยเหล่านางโลมท่ีใส่ชุดหลากสี ท าให้
เห็นถึงความโดดเด่ียว เปล่ียวเหงาและความสงบภายในจิตใจ ความแม่นย  าในการออกแบบเคร่ือง
แต่งกายและการจดัฉากท าให้ภาพยนตร์ดูสมจริงอีกทั้งยงัเตม็ไปดว้ยงานศิลปะชั้นเลิศทั้งในแง่ของ
กงัฟูและวฒันธรรมของยคุสมยันั้นๆ 
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ภาพท่ี 14 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง The Grandmaster. (2013) แสดงลกัษณะการควบคุมโทนสี 
ของฉาก 
 

 
 
ภาพท่ี 15 The Grandmaster. (2013) แสดงลกัษณะการควบคุมโทนสีของฉาก 
 
 การใชสี้ทองกบัสีด าเป็นหลกัในช่วงแรกของภาพยนตร์เร่ือง The Grandmaster (2013)  เผย
ใหเ้ห็นถึงลกัษณะของความงดงามของศิลปะการต่อสู้ การควบคุมโทนสี14ของฉาก เคร่ืองแต่งกาย
ของตวัละครน าและการจดัแสงท่ีส่องกระทบกบัฉากจนเกิดเป็นประกายสีทองอร่ามในความมืดของ
สีด า ช่วยขบัเนน้การเคล่ือนไหวท่วงท่าใหง้ดงาม สีด าช่วยส่งความรู้สึกของความเขม้แขง็ความน่ิง
สงบของสมาธิและจิตวญิญาณของเหล่าปรมาจารยก์งัฟูท่ีน่ิง สงบ โดดเด่ียวและเปล่ียวเหงา สีทอง
ช่วยขบัเนน้ความวจิิตรงดงาม ความละเมียดละไมในการออกแบบชุดและฉากท าให้ภาพยนตร์เร่ือง
น้ีเป็นเหมือนงานศิลปะท่ีไม่ใช่แค่การเล่าเร่ือง หากแต่เป็นงานท่ีบ่งบอกถึง      อตัลกัษณ์และตวัตน
ของผูส้ร้างกบัผูก้  ากบั 

                                                           
14 โทนสี คือ ค่าน ้ าหนกัความอ่อนแก่ของสี เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งความสวา่งและความเขม้ของสี  
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 นกัออกแบบตอ้งคน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีจะใช้ในการถ่ายท าภาพยนตร์ เพื่อให้
เกิดความสมจริงท่ีสุด นกัออกแบบตอ้งตีความและแปลคาแรคเตอร์และแกนหลกัของเน้ือหาออกมา
เป็นภาพ สถาปัตยกรรม การตกแต่ง ส่ิงแวดล้อม โดยนักออกแบบจะใช้วิธีการสเก็ต วาด
ภาพประกอบ ถ่ายภาพ สร้างโมเดล และท ารายละเอียดต่างๆ ในสตอร่ีบอร์ด เพื่อวางแผนในการถ่าย
ท าแต่ละฉาก นกัออกแบบตอ้งสร้างทีมงานดา้นศิลปะ โดยประกอบดว้ยมณัฑนากรท่ีจดัหาอุปกรณ์
ประกอบฉาก จิตรกร ช่างไม ้และช่างฝีมือ ทั้งน้ีผูก้  ากบัจะเป็นคนควบคุมในต าแหน่งใหญ่สุดท่ีจะ
คอยดูแลใหฝ่้ายศิลป์ด าเนินไปในทิศทางท่ีผูก้  ากบัวางเอาไว ้
 ภาพยนตร์ในยุคแรกท่ีพี่นอ้งตระกูล ลูมิแอร์สร้างข้ึน เป็นเพียงการบนัทึกภาพเคล่ือนไหว
ของเหตุการณ์ต่างๆ ตามสถานท่ีจริงผา่นหนา้กลอ้งเพียงเท่านั้น เพื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตประจ าวนัของ
ผูค้น ยงัไม่มีความซบัซอ้นของงานสร้าง การวาดฉากหลงัและอุปกรณ์ ประกอบฉากต่างๆ ยงัไม่อยู่
ในแนวทางของการสร้างผลลพัธ์ เพราะภาพยนตร์ในช่วงตน้น้ีเป็นเพียงการบนัทึกภาพตามท่ีเป็น
จริง ยงัมิใช่เร่ืองของการตีความหรือการแสดงออกทางความคิด 
 ฝ่ายศิลป์ถูกพฒันาข้ึนเม่ือเกิดระบบสตูดิโอท่ีฮอลลีวูด โดยมีผูก้  ากบัศิลป์เป็นผูจ้ดัการใน
การท างานร่วมกบัแผนกอ่ืนๆ ในสตูดิโอ ทิศทางของศิลปะภาพยนตร์ในช่วงทศวรรษท่ี 1920 และ 
1930 มีรูปแบบซับซ้อนข้ึน ซ่ึงมาจากการได้รับการสนับสนุนจากนายทุนท่ีเร่ิมเข้ามาท าธุรกิจ
ประเภทน้ี 
 นกัออกแบบงานสร้างปรากฏตวัข้ึนคร้ังแรกในปี 1939 เม่ือ เดวดิ โอ เซลเลค ซ่ึงเป็นโปรดิว
เซอร์ให้วิลเล่ียม คาเมรอน เมนซีส์ (William Cameron Menzies ) สร้างภาพยนตร์เร่ือง Gone with 
the Wind เป็นการกา้วไปอีกขั้นท่ีไม่ใช่แค่การออกแบบเคร่ืองแต่งกายเท่านั้น แต่เป็นการถ่ายท าจาก
สตอร่ีบอร์ดท่ีแสดงรายละเอียดภาพประกอบอยา่งชดัเจน ทั้งสี และรูปแบบในการสร้างฉากและจดั
องค์ประกอบในการถ่ายภาพเคล่ือนไหว วิลเล่ียม คาเมรอน เมนซีส์จึงเป็นท่ีรู้จกัในฐานะพ่อผูใ้ห้
ก าเนิดการออกแบบงานสร้าง ตลอดหลายทศวรรษท่ีผา่นมาการให้เครดิตภาพยนตร์นั้นสลบัไปมา
ระหวา่งผูก้  ากบัและนกัออกแบบช่ือดงั แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นหวัใจส าคญัของการสร้างภาพยนตร์ก็ยงัคงอยู่
ท่ีผูก้  ากบัในฐานะผูมี้บทบาทส าคญัในการควบคุมการท างานทั้งหมดใหส้ัมฤทธ์ิผล  
 การออกแบบงานสร้างในปัจจุบนัมีความส าคญัมากน้อยเพียงใด ในเร่ือง The Shape of 
Water (2017) ท่ีเพิ่งไดร้างวลัออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม จากเวทีออสการ์ ก ากบัโดย กนั กีเยร์โม 
เดล โตโร นั้นเต็มเป่ียมไปดว้ยฉากท่ีถูกสร้างสรรคข้ึ์นอยา่งงดงามเต็มเป่ียมไปดว้ยจินตนาการ เป็น
ผลงานการออกแบบของ พอล ดี. ออสเทอร์เบอร์รี นกัออกแบบชาวแคนนดา เขาเล่าวา่ วนัแรกของ
การถ่ายท า ผูก้  ากบัเอาตวัอย่างสีเพื่อใช้เป็นโทนสีของฉากและเคร่ืองแต่งกายมาให้เลือกทั้งหมด 
3,500 สี เราตอ้งพิถีพิถนัในการเลือกเฟ้นสีและรายละเอียดในการตกแต่งเป็นอย่างมาก เพราะเขา
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ตอ้งการใหสี้เป็นตวัแทนของตวัละครแต่ละตวัโดยเฉพาะเจาะจง โทนสีของภาพยนตร์ในเร่ืองน้ีถูก
ออกแบบมาให้เหมือนกบัโลกใตน้ ้ าและเต็มไปดว้ยสนิม ฉากจึงออกมาในโทนสีเขียวอมฟ้า และสี
น ้าเงิน เพื่อให้มีความเช่ือมโยงกนัระหวา่งเน้ือหาและสะทอ้นบุคลิกภาพของตวัละคร นกัออกแบบ
ตกแต่งผนงัต่างๆดว้ยลวดลายท่ีส่ือถึงน ้า ไม่วา่จะเป็นเกล็ดปลา คราบสนิม คราบน ้ า งลง เพราะเขา
ตอ้งการให้ทุกอย่างในโลกของตวัละครถูกนิยามหรือถูกสร้างข้ึนดว้ยค าว่าน ้ า แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นทุก
อย่างถูกสร้างสรรค์ออกมาอย่างมีชั้นเชิงทางศิลปะ องค์ประกอบศิลปะท่ีสวยงาม และฝีมือท่ียอม
เยีย่มจึงสามารถเนรมิตโลกท่ีอยูใ่นภาพยนตร์ออกมาประจกัษแ์ก่สายตาผูช้มไดแ้ละสามารถโลดเล่น
ไปในจินตนาการของของผูส้ร้างได ้
 

 
 

ภาพท่ี 16 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง The Shape of Water. (2017)  แสดงลกัษณะการใชโ้ทนสีฟ้าอม
เขียวในการออกแบบฉาก 

 
 เคร่ืองหมายการคา้หรือเอกลกัษณ์ฉพาะตวัท่ีโดดเด่นของผูก้  ากบันอกจากเน้ือหาแลว้มนัถูก
สะทอ้นผา่นการออกแบบงานสร้าง เวส แอนเดอร์สัน (Wes anderson) ใส่ใจในรายละเอียดทั้งฉาก
และเคร่ืองแต่งกาย เราจดจ าไดจ้ากสีสันท่ีหวานฉูดฉาดเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เพื่อส่ือถึงเร่ืองราว
ความเพอ้ฝันแฟนตาซีของภาพยนตร์ เพื่อให้ดูเกินโลกแห่งความเป็นจริง เวส แอนเดอร์สันใช้
ความหมายของสีในการสร้างความรู้สึกในการรับรู้15 ภาพยนตร์ของเขามกัจะเต็มไปดว้ยงานคราฟ
                                                           

15 ความหมายของสี คือ สีเกิดข้ึนจากธรรมชาติผ่านกาลเวลายาวนานจนฝังรากลึกอยูใ่นจิตวิญาณของ
มนุษย ์แต่ละสีมีความผกูพนักบัมนุษย ์มีบทบาทส าคญัในสังคม สัญลกัษณ์ต่างๆและสัมพนัธ์กบัอตัลกัษณ์บุคคล 
สีถูกใชใ้นการส่ือความหมายในการส่ือสารและสอดคลอ้งไปกบัอารมณ์ ลว้นมีผลต่อความทรงจ า ประสบการณ์
และวฒันธรรม จนเกิดเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัตามแต่ละสังคมจนเกิดความหมายท่ีสามารถรับรู้ได ้เช่น สีด าเป็นสี
ของความเศร้าโศกเสียใจแต่ในบางประเทศกลบัใชสี้ขาวแทนความโศกเศร้า สีแดงหมายถึงอนัตรายมกัใชก้บัป้าย
เตือนแต่สีแดงของชาวจีนหมายถึงความโชคดี เป็นตน้ 
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ในการเลือกน ามาใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งและการระบายสีฉากให้สวยงาม  เขามกัจะเลือกใช้สี
ประมาณ 4-5 สีในการออกแบบในแต่ละเร่ือง และมกัจดัองคป์ระกอบในการถ่ายภาพแบบสมมาตร 
โดยจดัวางตวัละครไวก่ึ้งกลางเฟรม ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากสแตนลีย ์คูบริก จนกลายเป็นอตัลกัษณ์
เฉพาะตวัท่ีโดดเด่น 
 

 
 
ภาพท่ี 17 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง The Grand Hotel Budapest. (2014)  แสดงลกัษณะการใชสี้เหลือง
ในการออกแบบฉาก 
 

 
 
ภาพท่ี 18 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง The Grand Hotel Budapest. (2014) แสดงลกัษณะการใชสี้แดง
และความดุลยภาพแบบสมมาตรในการออกแบบฉาก 
 

การออกแบบฉากในภาพยนตร์เร่ือง The Grand Hotel Budapest จากภาพจะเห็นวา่ เวส เอน
เดอร์สันเลือกใชสี้แดงเป็นหลกัและใชสี้เพียงไม่ก่ีสีโดยเนน้ใหโ้ทนของสีท่ีอยูใ่นภาพไปในทาง
เดียวกนั เช่น สีแดง สีน ้าตาล สีม่วง หรือสีเหลืองและสีน ้าตาลอ่อน แต่เป็นสีท่ีฉูดฉาดและเร้า
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อารมณ์ ท าใหภ้าพดูน่าต่ืนเตน้ การวางจงัหวะสีถูกจดัไวอ้ยา่งมีจงัหวะและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
การจดัวางองคป์ระกอบของส่ิงต่างๆถูกจดัไวอ้ยา่งเขา้ท่ีเขา้ทาง จดัองคป์ระกอบภาพดว้ยการใชดุ้ลย
ภาพแบบสมมาตร16 คือมีน ้าหนกัภาพท่ีเท่ากนัทั้งภาพ เกิดจากเส้น สี น ้าหนกัท่ีไม่เอนเอียงไป
ดา้นซา้ยหรือดา้นขวาเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความมัน่คง เคร่งขรึม เป็นทางการและน่าเกรงขาม และ
เพื่อขบัเนน้ส่ิงท่ีตอ้งการน าเสนอใหอ้ยูต่รงก่ึงกลางของภาพซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะตวัท่ีเด่นชดัและ
พบเห็นมากในภาพยนตร์ของเวส เอนเดอร์สัน 
 

 
 
ภาพท่ี 19  ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง The Grand Hotel Budapest. (2014) แสดงลกัษณะการควบคุม
โทนสีของภาพ 

 
นอกจากการควบคุมโทนสีของภาพโดยการใช้สีเพียงไม่ก่ีสีแลว้ ลกัษณะท่ีเด่นชดัในการ

ออกแบบงานสร้างคือ การจดัองคป์ระกอบภาพโดยใชเ้ส้นน าสายตาแบบจุดเดียวเพื่อดึงความสนใจ 
จากภาพจะเห็นวา่เวส เอนเดอร์สันใชสี้ของฉากท่ีเป็นสีเหลืองโทนน ้ าตาลมาเป็นตวัช่วยในการขบั
เน้นตวัละครท่ีใส่ชุดแต่งกายด้วยสีคู่ตรงขา้มคือสีม่วง แต่กลับดูละมุนเพราะมนัถูกลดค่าความ
ขดัแยง้ดว้ยสีขาวท่ีท าหน้าช่วยในการช่วยผสมสีคู่ตรงขา้มให้ดูไม่แข็งท่ือจนเกินไป การใชสี้คู่ตรง
ขา้ม17เม่ือจดัใหม้าอยูร่่วมกนัยอ่มสร้างความรู้สึกเคล่ือนไหวและชวนมอง 
                                                           

16 ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry) คือหลกัการจดัองคป์ระกอบภาพโดยใหแ้บบทั้งสองขา้ง
เหมือนกนัซ่ึงพบไดน้อ้ยในการน ามาใช ้ส่วนใหญ่จะพบจากงานดา้นสถาปัตยกรรมหรือในงานท่ีตอ้งการสร้าง
ความรู้สึกน่ิงและมัน่คง 

17 สีคู่ตรงขา้ม คือ สีท่ีอยูต่รงขา้มกนัในวงจรสี เช่น เหลืองตรงขา้มกบัม่วง แดงตรงขา้มกบัเขียว เป็นตน้ 
หากน าสีคู่ตรงขา้มมาวงเคียงกนัจะท าใหเ้กิดความขดัแยง้อยา่งรุนแรงท ท าใหอ้งคป์ระกอบในภาพเกิดการ
แบ่งแยกออกเป็นสองส่วน พิเศษ เรียกคู่สีประเภทน้ีวา่สีตดักนัอยา่งแทจ้ริง หากลดความสดของสีใดสีหน่ึงลงจะ
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ภาพท่ี 20 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง The Grand Hotel Budapest. (2014) แสดงการใชสี้แบบ 
พาสเทลในการออกแบบฉาก 

 
เวส เอนเดอร์สันใชสี้ชมพูหรือสีท่ีฉูดฉาดในการสร้างบรรยากาศเพื่อให้ดูเกินจริง แต่งแตม้

โลกแห่งความฝันผา่นจินตนาการแบบแฟนตาซี  เขาละเมียดในการเลือกชุดคู่สีท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนัใน
วงจรสี ลกัษณะการใช้สีแบบสีพาสเทลโดยการผสมสีขาวเพื่อลดความสดอ่ิมของสีและให้ความ
หวานสดใสเหมือนสีของลูกกวาด เพื่อส่งเสริมอุดมคติหรือแนวคิดบางอย่างท่ีแฝงฝังอยู่ในสาระ
ของภาพยนตร์  และเพื่อบ่งบอกความเป็นเจา้ของผลงานดว้ยการใชสี้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  

ในภาพยนตร์เร่ือง The Fall (2006) ก ากบัภาพยนตร์โดย ทาร์แซม ซิงค ์(Tarsem Singh) 
เป็นภาพยนตร์แนวแฟนตาซีท่ีมีการสร้างสรรคภ์าพท่ีวิจิตรสวยงามโดยใชศิ้ลปะในการเล่าเร่ือง ทั้ง
การใชค้วามกวา้งของพื้นท่ีในการสร้างความหมายและสร้างบรรยากาศท่ีกวา้งใหญ่และเวิง้วา้งและ
ใชก้ารซ ้ าจนเกิดจงัหวะ18เป็นลวดลายท่ีสวยงามเพื่อใชเ้ป็นภาษาในการถ่ายทอดแนวคิด และเนรมิต
โลกของ      ภาพยนตร์ใหแ้สดงเห็นถึงจินตนาการของความฝันท่ีกวา้งไกล 

                                                                                                                                                                      

ท าใหสี้นั้นใหค้วามรู้สึกท่ีเนน้เป็นพิเศษ เรียกคู่สีประเภทน้ีวา่สีตดักนัอยา่งแทจ้ริง คู่สีน้ีหากน ามาผสมกนัจะท าให้
เป็นสีกลาง  

18 จงัหวะ หมายถึง การซ ้ ากนัทองทศันธาตท่ีุเป็นระเบียบตั้งแต ่2 หน่วยข้ึนไป ท าใหเ้กิดช่องไฟท่ีมีระยะ
ห่าวเท่ากนัหรือสลบักนั โดยการใช ้จุด เสน้ น ้ าหนกั สี รูปทรงรวมไปถึงลกัษณะพ้ืนผิว เพ่ือแสดงออกถึง
ความรู้สึกและความพึงพอใจทางสุนทรียภาพในงานศิลปะ การซ ้ าใหมี้จงัหวะจึงเป็นวธีิสร้างความน่าสนใจใหแ้ก่
ภาพ 
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ภาพท่ี 21 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง The Fall. (2006) แสดงการใชพ้ื้นท่ีวา่งในการออกแบบฉาก 

 

 
 
ภาพท่ี 22 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง The Fall. (2006) แสดงการใชก้ารซ ้ าในการออกแบบฉาก 

 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณชลูด น่ิมเสมอ กล่าวถึงความงามในศิลปะไวว้า่ ศิลปะคือความงาม 

ความงามเป็นเร่ืองศิลปะ ความงามเป็นคุณลกัษณะประการหน่ึงของศิลปะ เพราะความงามไม่ใช่
ศิลปะ ฉะนั้นศิลปะท่ีดีนั้นจะตอ้งให้ความพึงพอใจในความงามแก่ผูช้มในเบ้ืองตน้ ซ่ึงเกิดข้ึนจาก
การประสานกันอย่างเป็นเอกภาพของรูปทรง เพื่อเป็นแนวทางในการน าพาไปสู่อารมณ์ทาง
สุนทรียภาพของงานศิลปะช้ินนั้นๆ ในขั้นต่อไป ความงามในงานศิลปะเกิดจากการสร้างสรรค ์เป็น
ความงามท่ีแสดงออกไดแ้มใ้นส่ิงท่ีน่าเกลียด มีค ากล่าวว่า “ศิลปะ มิไดจ้  าลองความงาม แต่สร้าง
ความงามข้ึน” ฉะนั้นแลว้หากศิลปะช้ินใดไร้ซ่ึงความงาม งานช้ินนั้นย่อมไม่เป็นศิลปะ ชลูด น่ิม
เสมอกล่าวไวว้า่ความงามในศิลปะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1.ความงามทางกายภาพ ไดแ้ก่ ความงามของรูปทรงท่ีก าหนดดว้ยเร่ืองราวหรือเกิดจากการ
ประสานกนัของทศันธาตุ และความงามทางใจ ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้สึกหรืออารมณ์ท่ีแสดงออก ในงาน
ศิลปะช้ินหน่ึงๆ จึงมีความงามทั้งสองประเภทรวมกนัอยู ่แต่ จะเนน้หนกัไปทางใดก็แลว้แต่ประเภท
ของงานและเจตนารมณ์ของผูส้ร้าง 
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 2.ความงามในศิลปะ คือ ลกัษณะส่วนตวัของศิลปิน เป็นอารมณ์สะเทือนใจของผูส้ร้างท่ี
แสดงออกมาในงานศิลปะ โดยอาจเป็นไปเพื่ออารมณ์ทางความงามเอง หรือน าไปสู่อารมณ์
สะเทือนใจในรูปแบบอ่ืนๆ 
 ศิลปะคือการแสดงออก งานศิลปะมิใช่เป็นเพียงการเสนอความงามของรูปทรง สีสัน หรือ
เสียง หรือภาษาแต่เป็นการส าแดงพลงัอารมณ์ความรู้สึกจากภายในท่ีประสงค์ตอ้งการแสดงออก 
เช่น อารมณ์สะเทือนใจ ความเก็บกด ซ่ึงต่างจากอารมณ์ความรู้สึกทางวิทยาศาสตร์ เพราะไม่ได้
แสดงสภาพวตัถุหรือส่ิงใดๆ ตามธรรมชาติ หากแต่เป็นการส าแดงพลงัทางอารมณ์ท่ีเกินปกติวิสัย
เพื่อท่ีจะสามารถจูงใจผูช้ม ให้เกิดการคลอ้ยตาม ศิลปะชนิดน้ีมกัจะบิดเบือนความเป็นจริงเพื่อท่ีจะ
แสดงผลท่ีมีต่ออารมณ์ และเป็นศิลปะอตัวสิัย  

การออกแบบงานสร้างจึงเปรียบเสมือนโลกท่ีผูก้  ากับต้องการสร้างข้ึนเพื่อให้เห็นถึง
จินตนาการ อารมณ์ความรู้สึกและความนึกคิด โดยใชภ้าพยนตร์เป็นอีกหน่ึงสาขาทางศิลปะท่ีจะใช้
แสดงออกเพื่อเผยใหเ้ห็นถึงอุดมการณ์หรือแนวคิดบางอยา่งแก่สายตาผูช้ม บางคร้ังสะทอ้นถึงความ
เป็นปัจเจกของผูก้  ากบั   

ความหมายและหน้าที่ของฉาก 

 ฉากถือว่ามีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าส่วนประกอบอ่ืนๆ ฉากเป็นสถานท่ีท่ี เป็น
ส่ิงแวดล้อม หรือสภาพแวดลอ้มส าหรับตวัละครและเป็นท่ีส าหรับการแสดงสถานท่ีน้ีไดรั้บการ
ออกแบบเพื่อท่ีจะเนน้การกระท าและความขดัแยง้ของตวัละคร ฉากจะตอ้งบอกให้ทราบถึงสถานท่ี
ในละครในเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีแน่นอน เช่น กลางว ัน กลางคืน ปีศักราชใด ยุคสมัยใดใน
ประวติัศาสตร์ หรือฤดูกาลของปีท่ีเกิดเหตุการณ์ข้ึน แสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงดา้นกาลเวลา
ในฉากต่างๆ ตอ้งท าใหแ้ลเห็นสภาพแวดลอ้มของตวัละครอยา่งเด่นชดั ตอ้งสามารถท าให้ทราบได้
วา่ดา้นนอก หรือดา้นใน ของสถานท่ี และอยูใ่นเมือง หรือนอกเมือง เป็นของจริง หรือจินตนาการ 
หรือเป็นความฝัน Katharine Anne Ommanney และ Harry H. Schanker เจา้ของหนงัสือ The Stage 
and the School กล่าวไวว้่า ฉากควรจะสามารถบอกผูช้มได้ถึงบุคลิกลกัษณะของตวัละคร 
สภาพแวดลอ้มของตวัละคร ผลกระทบของสภาพแวดลอ้มท่ีมีต่อชะตาชีวิต หรือวิถีชีวิตของตวั
ละคร และผลกระทบนั้ นเป็นอย่างไร ในทางกลับกันบุคลิกภาพของตัวละครมีผลลัพท์ต่อ
สภาพแวดล้อมของตัวละครอย่างไร เราสามารถสังเกตได้ว่า ความเกียจคร้าน ความมีคุณค่า 
ความหมาย ความรัก ความทะนุถนอม ความผิดปรกติ ความขลงัและอ่ืนๆ ของบุคคล จะสะทอ้นให้
เห็นไดใ้นบา้นท่ีอยู่อาศยัของตวัละคร และท่ีเคร่ืองประดบัตกแต่งของห้องของผูเ้ป็นเจา้ของอย่าง
เด่นชดั 
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คุณสมบัติของฉาก 
  1. เปิดเผยความสัมพนัธ์ระหวา่งคนสองคน หรือคนหน่ึงกบัท่ีอยูอ่าศยั 
  2. สามารถเผยต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน สถานท่ีท างาน อ านาจและต าแหน่งใน
ครอบครัว 

 3. ช่วยให้ผูช้มสามารถเพ่งสมาธิไปท่ีบุคลิกลกัษณะตวัละคร องค์ประกอบและ
สัญลกัษณ์ต่างๆ หรือรวมความสนใจในภาพยนตร์ 

 4. สามารถสร้างสรรค์บรรยากาศและอารมณ์ อนัก่อให้เกิดปฏิกิริยาโตต้อบของ
ผูช้มต่อตวัละครและบทภาพยนตร์สามารถเกิดข้ึนไดจ้ากการส่ือน าดว้ยฉาก 

 5. ฉากตอ้งสร้างข้ึนจากความตอ้งการและความตั้งใจของผูเ้ขียนบทละครและจาก
การตีความหมายของผูก้  ากบัการแสดง 

 6. ฉากตอ้งเอ้ืออ านวยต่อนกัแสดงและการแสดง ไม่ครอบง าหรือข่มตวัละครให้
ดอ้ยลงและไม่ข่มเส้ือผา้ท่ีนกัแสดงสวมใส่อยู ่ 

 7. ฉากตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการวางต าแหน่งตวัละครและไม่ควรหักเหความ
สนใจของผูช้มไปจากการกระท าของตวัละคร 

 8. ฉากตอ้งช่วยเสริมเน้ือหาของเหตุการณ์ในละคร ไม่ควรปิดบงั เน้ือหาของ
เหตุการณ์ 
 

รูปแบบฉาก 

 รูปแบบฉาก  หมายถึงลกัษณะโครงสร้างดา้นหนา้ของฉาก   ซ่ึงประกอบกนัเขา้หลายๆ 
ส่วน  เพื่อสร้างสถานท่ีแวดลอ้ม ใหแ้ก่ตวัละคร และเป็นฉากหลงัใหแ้ก่ตวัละคร ลกัษณะโครงสร้าง
ดา้นหนา้น้ีเป็นแนวทางในการออกแบบฉากและการสร้างฉาก และมีส่วนสัมพนัธ์กบัสไตลก์าร
แสดง แต่ละสไตลด์ว้ยการเคล่ือนไหวของนกัแสดง และสถานการณ์ต่างๆ ของเร่ืองมีความผกูพนั
กบัรูปแบบฉากโดยตรง 
 

ฉากแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ 
ฉากภายใน (Interior) คือ ฉากท่ีแสดงวา่เป็นสถานท่ีภายในของส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือ

มีเคร่ืองประดบัการแสดง ตวัอยา่งของฉากภายใน ไดแ้ก่ ในบา้น ในส านกังาน ในเคร่ืองบิน ใน
รถยนต ์บนเรือ เป็นตน้ 
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ฉากภายนอก (Exterior) คือ ฉากท่ีแสดงสถานท่ีท่ีเป็นภายนอกของอาคารท่ีอยู่
อาศยั ไดแ้ก่ ในสวน ชายคาบา้น ร้ัวบา้น ในป่า บนเขา หรือส่วนใดก็ไดท่ี้สามารถแลเห็นทอ้งฟ้า
หรือแลเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอยา่งเด่นชดั อาจจะมีส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นส่ือความหมายก็ได ้
เช่น เสาไฟฟ้า มา้นัง่ในสวน ตน้ไมใ้หญ่ เป็นตน้ 
 

อุปกรณ์ประกอบฉาก 

 ฉากประกอบข้ึนจากวสัดุหลายชนิด เช่น ผา้ ไม ้โลหะ กระดาษ ปูน งลง ส่วนมากจะสร้าง
ส าเร็จรูปเป็นช้ินๆ แลว้น าเขา้มาประกอบกนัเป็นรูปร่างในหอ้งส่ง เม่ือใชแ้สดงเสร็จก็สามารถถอด
ออกเก็บเป็นช้ินๆไดอ้ยา่งเดิม เพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ในคร้ังต่อไป ถา้เป็นส่ิงก่อสร้างจะมาในรูปแบบ
ของประตู หนา้ต่าง ฝาผนงั เสา บนัได พื้นยกระดบั ก าแพง งลง ถา้เป็นธรรมชาติจะมาในรูปแบบ
ของ ตน้ไมข้นาดต่างๆ กอ้นหิน หญา้ ช้ินส่วนต่างๆ ดงักล่าวจะใชว้สัดุท่ีมีน ้าหนกัเบา ท าเทียมข้ึน
เพื่อสะดวกในการเคล่ือนยา้ย หรือการเก็บ ซ่ึงโดยมาจะใชว้สัดุท่ีเป็นไม ้ผา้และโฟมในการท า 
 อุปกรณ์ประกอบฉากเป็นส่วนท่ีช่วยใหฉ้ากมีบรรยากาศสมจริงมากยิง่ข้ึน ถา้ฉากเป็นตวั
อาคาร อุปกรณ์ประกอบฉากจะมาในรูปของเฟอร์นิเจอร์ อนัไดแ้ก่ โตะ๊ เกา้อ้ี ตู ้ เตียง ของใชต่้างๆ 
ไม่วา่จะเป็นโรงถ่ายภาพยนตร์หรือสถานีโทรทศัน์ โดยทัว่ไปประสบปัญหาเก่ียวกบัอุปกรณ์ฉาก
เป็นอนัมาก บางประเภทมีราคาแพง ช ารุดง่าย หรือมีน ้าหนกัเบาเกินไป จึงจ าเป็นตอ้งสร้างเทียมข้ึน 
แต่มีความคงทนและน ้าหนกัเบา เช่น ใชย้าง พลาสติก หรือโฟม บางชนิดไม่คุม้ค่า และเป็นภาระต่อ
การเก็บรักษาก็สามารถใชว้ธีิเช่าหรือยมื 
 ในบทน้ีเป็นการทบทวนเน้ือหาและรวบรวมทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการออกแบบฉากภาพยนตร์ 
จากการศึกษาท าให้พบว่า ผูก้  ากบัท่ีมีความโดดเด่นในดา้นความงามของภาพ มีความก ้ าก่ึงในการ
ท างานร่วมกันระหว่างผูก้  ากับกับนักออกแบบงานสร้างท่ีซ้อนทับกัน แต่ในฐานะผูก้  ากับท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีชดัเจนยอ่มเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงการท างานท่ีโดดเด่นในภาพยนตร์ทุก
เร่ืองจนสามารถน าเสนอตวัตนผา่นงานภาพยนตร์ได ้การออกแบบฉากจึงมีส่วนส าคญัเป็นอยา่งมาก
ในการเนรมิตความงามเพื่อให้สอดคล้องกับตัวเน้ือเร่ืองของภาพยนตร์ และเป็นการสร้าง
สภาพแวดลอ้มในการส่ืออารมณ์และความหมายให้แก่ภาพเพื่อเร้าอารมณ์ของนกัแสดงให้ตกอยูใ่น
โลกอีกใบหน่ึงท่ีถูกสร้างข้ึนและเป็นการเร้าอารมณ์ของผูช้ม อีกทั้งยงัเป็นการสร้างความงดงามและ
ความน่าสนใจให้แก่ภาพ จะเห็นวา่รูปแบบการน าเสนอของผูก้  ากบัแต่ละคนมีความแตกต่างกนัใน
การน าเสนอถึงแมจ้ะใชก้ารออกแบบการสร้างไปในทิศทางเดียวกนั คือสร้างความหมายและความ
งาม ทั้งน้ีการออกแบบฉากจึงเป็นเสมือนลายเซ็นของผูก้  ากบัท่ีจะแสดงออกผา่นงานภาพยนตร์ 
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บทที ่3 

งานออกแบบงานสร้างของ สแตนลย์ี คูบริก 

 
 ในบทน้ีจะศึกษารายละเอียดของงานออกแบบฉากภาพยนตร์และเน้ือหาในภาพยนตร์แต่
ละเร่ืองของสแตนลีย ์คูบริก รวม 3 เร่ือง ไดแ้ก่ 

1. 2001 A Space Odyssey 
2. A Clockwork Orange 
3. Barry lyndon 
4. The shinning 
ภาพยนตร์ทั้ง 4 เร่ืองน้ีนบัเป็นตวัแทนภาพยนตร์ท่ีสามารถเป็นตวัแทนของคูบริกในแง่มุม

ดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
โดยในภาพยนตร์แต่ละเร่ืองจะท าการอธิบายเน้ือหา 2 ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ 
1. เน้ือหา เร่ืองโดยยอ่ของภาพยนตร์ 
2. งานออกแบบงานสร้าง (ฉาก) ภาพยนตร์ท่ีโดดเด่นและมีความส าคญั 

 
 ภาพยนตร์อนัวิจิตรตระการตาล ้ ายุคสมยัเต็มเป่ียมด้วยคุณภาพท่ีมาพร้อมกบัเน้ือหาทาง
จิตวิทยาอนัลุ่มลึกแฝงไปดว้ยปรัชญาอยา่ง 2001 Space Odyssey หรือ Clockwork Orange หรือ
แมก้ระทัง่ภาพยนตร์ยอ้นยุคและภาพยนตร์สยองขวญัอยา่ง Barry Lyndon และThe Shinning หาก
ลองพิจารณาดูโดยแยกออกเป็นสัดส่วน การสร้างภาพยนตร์หน่ึงเร่ืองโดยการก ากับกับของ
สแตนลีย ์คูบริกนั้นประกอบดว้ยอะไรบา้งท่ีสามารถสร้างให้ภาพยนตร์นั้นออกมาศิลปะท่ีดีและ
สมบูรณ์แบบ ค าตอบน่าจะเป็นว่าการออกแบบงานสร้างเป็นส่วนส าคญัอย่างมากในการถ่ายทอด
น าเสนอความคิดผา่นศิลปะภาพยนตร์ ทั้งน้ีก็ใช่วา่จะมีเพียงการออกแบบงานสร้างเท่านั้นท่ีโดดเด่น 
ผลงานภาพยนตร์ของสแตนลีย ์คูบริกนั้นนบัไดว้า่สมบูรณ์แบบในทุกภาคส่วน แต่การจะขอศึกษาน้ี
จะเนน้ส่วนของการออกแบบงานสร้างท่ีขา้พเจา้เห็นวา่โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  
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เอกลกัษณ์อนัโดดเด่นของสแตนลีย ์คูบริกในการออกแบบฉากคือ ความสมมาตรในการออกแบบ
ฉาก เขามกัจะวางองคป์ระกอบภาพในลกัษณะของซ้ายขวาเท่ากนั ไม่หนกัไปทางใดทางหน่ึง การ
วางสี ลวดลายต่างๆ ผนงั พื้น สถาปัตยกรรม งลง ถูกจดัวางต าแหน่งอยา่งมีระเบียบ เพื่อให้เกิดดุลย
ภาพ เขาจดัทุกอย่างเหมือนละครเวที  ภาพยนตร์ของเขามกัใช้บทพูดเพียงน้อยนิด เขามกัจะให้
ความส าคญักบัภาพในการเล่าเร่ืองมากกวา่ คร้ังหน่ึงเขาเคยกล่าวไวว้า่ “ไม่ใช่ขอ้ความท่ีฉนัตั้งใจจะ
ถ่ายทอดดว้ยค าพูด” ภาพยนตร์ของเขาเป็นเสมือนประสบการณ์แบบอวจันภาษา การออกแบบงาน
สร้างจึงมีส่วนส าคญัเป็นอยา่งมากในการส่ือสารผา่นทางภาษาภาพของผูก้  ากบัท่านน้ี 
 

ภาพยนตร์เร่ือง 2001 Space Odyssey 

 
เน้ือหาและเน้ือเร่ืองโดยย่อ 
ภาพยนตร์เร่ืองน้ีเป็นหนังไซไฟ ท่ีดัดแปลงมาจากนิยายวิทยาศาสตร์ของ อาร์เธอร์ ซี 

คลาร์ค(Arthur C.Clark ) แปลเป็นภาษาไทยโดยระเริงชยั ในช่ือ จอมจกัรวาล คูบริคดดัแปลงเน้ือ
เร่ืองและเขียนบทภาพยนตร์ร่วมกบั อาร์เธอร์ ซี คลาค ผลงานร่ืองน้ีถือเป็นผลงานช้ินเอกท่ีพลิกโฉม
หนา้ของวงการภาพยนตร์ไซไฟไปตลอดกาล ภาพยนตร์เร่ืองน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงจินตนาการอนัล ้าเลิศ
ทั้งในเร่ืองของดีไซน์และเทคนิค ตอ้งกล่าววา่ภาพยนตร์เร่ืองน้ีถูกสร้างข้ึนก่อนท่ี นีล อาร์ม สตรอง
และเพื่อนๆ ของเขาจะข้ึนไปเหยยีบดวงจนัทร์ แต่เขาสามารถถ่ายทอดภาพการผจญภยัในอวกาศได้
อยา่งสมจริงสวยงาม โดยเฉพาะในยคุท่ียงัไม่มีเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์กราฟิกเขา้ช่วยในการตกแต่ง
ให้สมจริงเหมือนในสมยัปัจจุบนั  ทีมผูส้ร้างตอ้งอาศยัการท าโมเดลขนาดใหญ่ยกัษ์ในการถ่ายท า 
โดยมีผูเ้ช่ียวชาญจาก นาซ่ามาเป็นท่ีปรึกษาในการออกแบบ โดยมีนกัออกแบบงานสร้าง 3 คนคือ 
แฮร์ร่ี แลงกจ์, เออร์เนสต ์อาร์เชอร์ และแอนโธน่ี มาสเตอร์มาร่วมถ่ายทอดจินตนาการอนักวา้งไกล
ของสแตนลีย ์คูบริกให้ออกมาเป็นรูปธรรมตามท่ีเราได้เห็นในภาพยนตร์เร่ืองน้ี คูบริกถ่ายท า
ภาพยนตร์เร่ืองน้ีดว้ยระบบ Super Panavision ซ่ึงใชฟิ้ล์มขนาด 70 มิลลิเมตร เขาใชป้ระโยชน์จาก
ความกวา้งของจอภาพในการแสดงใหเ้ห็นถึงความกวา้งใหญ่ไพศาลของจกัรวาล 
 คูบริกเลือกแฮร่ี แลงจ์ซ่ึงเป็นหน่ึงในวิศวกรจากนาซ่ามาออกแบบให้ในภาพยนตร์เร่ืองน้ี
เพราะ เขาต้องการความสมจริงท่ีไม่ใช่แค่สวยงามแต่ทุกส่ิงต้องรองรับด้วยเหตุผลไม่ใช่ออก
แบบอยา่งเล่ือนลอยแต่ตอ้งมีท่ีมาท่ีไปและสมเหตุสมผล  
 การตกแต่งภายในในฉากยานอวกาศสะทอ้นให้เห็นถึงงานดีไซน์ในยุค 60s   อนัเป็น
วสิัยทศัน์แห่งโลกอนาคตของคูบริกอยา่งเตม็ท่ี เขาพิถีพิถนัในการเลือกใชอุ้ปกรณ์ประกอบฉาก เขา
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มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการผลิตไม่เวน้แมก้ระทัง่เน้ือผา้ส าหรับตดัเยบ็ชุดของนกัแสดงท่ีเขาเป็น
คนเลือกเอง 
 ความน่าเบ่ือหน่ายอาจจะเป็นส่ิงหน่ึงท่ีใครหลายๆ คนอาจจะไดรั้บจากภาพยนตร์เร่ืองน้ี แต่
เม่ือเวลาผ่านไปมนัแสดงให้เห็นถึงอจัฉริยะภาพของสแตนลีย ์คูบริกและเป็นท่ียอมรับของเหล่า
บรรดานกัวิจารณ์ชั้นน า พอลลีน เคล ถึงกบับอกวา่ น่ีคือภาพยนตร์ล ้าจินตนาการท่ีทรงคุณค่าท่ีสุด
เท่าท่ีเคยมีการสร้างมา ส่วน โรเจอร์ อีเบิร์ต ก็ยกยอ่งภาพยนตร์เร่ืองน้ีวา่มนัยิ่งใหญ่เสียยิ่งกวา่ความ
ไพศาลของจกัรวาล 
 ภาพยนตร์เร่ืองน้ีท ารายรับไปได้ 56.7 ล้านเหรียญ และกลายเป็นหนังท าเงินสูงสุดในปี 
1968 ของสหรัฐอเมริกา และผลงานเร่ืองน้ียงัไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ชิงรางวลัออสการ์สาขาผูก้  ากบั
ยอดเยี่ยมและก ากบัศิลป์ยอดเยี่ยมในปี 1969 แต่เป็นท่ีน่าเสียดายเพราะพลาดทั้งสองรางวลัโดยได้
รางวลัสเปเชียลเอฟเฟกตย์อดเยีย่มมาแทน 
 ภาพยนตร์เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองราวของการคน้พบวตัถุลึกลบัและการคน้พบอารยธรรมบนโลก
มนุษยท่ี์ส่งต่อมาจากส่ิงทรงภูมิปัญญาจากต่างดาว ท าให้มนุษยเ์กิดการการเรียนรู้และสร้างอารย
ธรรมแรกข้ึนบนโลกและสามารถพฒันาจนน าพาไปสู่การท่องอวกาศไปสู่ดวงจนัทร์และดาวพฤหสั
เพื่อออกตามหาส่ิงท่ีต่างดาววางวตุัถุท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารกบัมนุษยไ์วต้ามจุดต่างๆ ในอวกาศ 
เพื่อเรียนรู้ความจริงท่ีจะน าพามนุษยไ์ปสู่ความจริงแทอ้นัเป็นหน่ึงเดียวกบัจกัรวาล 
 
งานออกแบบฉากภาพยนตร์เร่ือง 2001 Space Odyssey 
 

ฉากที ่1 

 
 
ภาพท่ี 23 ฉากภาพยนตร์เร่ือง 2001 Space Odyssey 
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 การออกแบบแท่งศิลาสีด าเกิดจากความคิดของคูบริกท่ีตอ้งการวตัถุประหลาดจากนอกโลก
ท่ีส่งต่อภูมิปัญญาความรู้และทกัษะบางอย่างแก่เหล่าวานร เขาคิดว่ามนัควรจะเป็นวตัถุท่ีดูมีความ
ลึกลบัและเป็นปริศนา ควรเป็นส่ิงท่ีดูเรียบง่ายและเงียบเชียบ เป็นเร่ืองล้ีลบัระหว่างทางแยกของ
วิวฒันาการของมนุษย์ แท่งศิลาสีด าหรือโมโนลิทแท่งน้ีปลุกความสงสัยใคร่รู้และสร้างความ
คลุมเครือในการตีความแก่ผูช้ม  
 การสร้างลกัษณะของแท่งสีเหล่ียมผืนผา้สีด าสนิทในแนวตั้งและมีผืนผิวท่ีเรียบเนียน ถูก
จดัวางให้ตั้งตระหง่านอยูก่ึ่งกลางของภาพ ท่ามกลางเหล่าฝูงวานรท่ีสงสัยในวตัถุลึกลบัแท่งน้ี มนั
สร้างความฉงนให้กบัผูช้มพอๆ กบัความสงสัยใคร่รู้ของเหล่าวานรอยู่ไม่นอ้ยไปกวา่กนั พลงัแห่ง
ความเงียบ เคร่งขรึมและน่าเกรงขาม การวางไวต้รงจุดก่ึงกลางภาพท าให้มนัปะทะกบัสายตาแบบ
ทนัทีทนัใด คูบริกตั้งใจตดัทอนให้เหลือเพียงรูปทรงเรขาคณิตท่ีเรียบง่ายแต่ทรงพลัง เม่ือวตัถุ
ประหลาดรูปทรงเรขาคณิตถูกวางอยูบ่นพื้นท่ีทางธรรมชาติท่ีเป็นรูปทิวทศัน์สมยับรรพกาลอนัเวิ้ง
วา้งและน่าพิศวงท่ีคูบริกเก็บขอ้มูลภาพถ่ายมาจากทะเลทรายนามิบ (บริเวณประเทศนามิเบีย) แสดง
ใหเ้ห็นถึงความขดัแยง้ระหวา่งวตัถุประหลาดกบัพื้นท่ีแห่งนั้น เป็นการเล่าเร่ืองผา่นการแทนค่าดว้ย
สัญลกัษณ์อนัชาญฉลาดไดอ้ยา่งน่าสนใจ  
 คูบริกสร้างความลึกของภาพดว้ยการวางหินขนาดใหญ่ไวท่ี้พื้นท่ีส่วนหนา้ทางดา้นขวาและ
วางแท่งศิลาสีด าไวต้รงพื้นท่ีส่วนกลางและมีพื้นท่ีส่วนหลงัเป็นทิศทศัน์อนัเวิ้งวา้ง ท าให้ภาพเกิด
ความลึก อีกนยัหน่ึงเป็นการสร้างมุมมองสายตาผูช้มประหน่ึงวา่เราคือวานรท่ีอยูใ่นถ ้าและก าลงัเพ่ง
พินิจถึงวตัถุประหลาดช้ินน้ีอยูเ่ช่นกนั 
 
การจัดแสง 

คูบริกใช้การจดัแสงแบบ low key ท่ีให้ปริมาณแสงท่ีน้อยและเน้นความมืดอึมครึมเป็น
ส าคญั เพื่อบ่งบอกถึงความเร้นลบัและไม่มีใครล่วงรู้ ในขณะท่ีฉากหลงัซ่ึงเป็นทอ้งฟ้าในยามเชา้ตรู่ 
แสงของดวงอาทิตยท่ี์ค่อยๆ สาดแสงสว่างตดักบัฉากเบ้ืองหน้า เกือบจะเป็นการถ่ายยอ้นแสง แต่
ยงัคงให้เห็นรายละเอียดท่ีส าคญัตามท่ีคูบริกตอ้งการน าเสนอ อีกทั้งยงัจดัแสงให้ส่องลงมาจาก
ดา้นบนตรงจุดก่ึงกลางภาพเพื่อเนน้จุดส าคญั จะเห็นวา่ตรงตวัแท่งโมโนลิทสีด าไม่มีเงาตกทอดไป
ทางใด ส่งเสริมให้วตัถุจากนอกโลกดูประหลาดและลึกลบัมากยิ่งข้ึน คูบริกให้ความส าคญัและ
ละเมียดละไมในเร่ืองของการจดัแสงเป็นอยา่งมาก เพื่อใหภ้าพสวยสมบูรณ์แบบ 
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การใช้มุมกล้อง 

การใช้มุมกล้องในระดับสายตา (eye-level shot) ซ่อนนัยความเป็นกลางทางอารมณ์ 
ปราศจากอคติ เปิดโอกาสให้ผูช้มตีความและตดัสินเอาเอง ถึงแมจ้ะเป็นมุมกลอ้งท่ีไม่ได้มีความ
พิเศษอนัใดแต่แฝงไวด้้วยความเรียบง่ายและซ่อนนัยท่ีส าคญัเอาไว ้เป็นสายตาของคนธรรมดา
สามญัท่ีไม่ไดถู้กปรุงแต่งเพื่อเพิ่มสถานะใหก้บัผูช้มเป็นเพียงผูท่ี้ฉงนสงสัยไม่ต่างจากเหล่าวานร 

 
ฉากที ่2 

 
 
ภาพท่ี 24 ฉากภาพยนตร์เร่ือง 2001 Space Odyssey 
 

 
 ความโดนเด่นของฉากถือว่าเป็นฉากหน่ึงท่ีโด่งดงัจากงานดีไซน์ล็อบบ้ีบนสถานีอวกาศ 
ดว้ยงานออกแบบท่ีล ้ายุคล ้ าสมยัแบบ ฟิวเจอร์ริซึม (Futurism)19 ภาพเกา้อ้ีสีแดงกลายเป็นภาพจ าท่ี
ท าให้ทุกคนนึกถึงช่ือของเก้าอ้ีตวัน้ีคือ Djinn เป็นผลงานออกแบบของ โอลิวีเยร์ มูร์ก เม่ือ ค .ศ. 
1965 ท่ีท  าใหบ้ริษทัเฟอร์นิเจอร์ฝร่ังเศส สะทอ้นให้เห็นศิลปะยุคมิด-เซ็นจูร่ี ลกัษณะของรูปทรงใน
ยุคน้ี คือความโคง้มนท่ีมีชีวิตและความพิถีพิถนัในการผลิต   เป็นเก้าอ้ีท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อใช้ใน
ภาพยนตร์เร่ืองน้ีโดยเฉพาะ ท าให้เม่ือถ่ายท าเร่ืองน้ีจบ คูบริกท าลายมนัทิ้งเพราะตอ้งการให้มนัมี
เพียงแค่ในภาพยนตร์เร่ืองน้ีเท่านั้น 

                                                           
19 ลทัธิศิลปะท่ีมุ่งเนน้ในเร่ืองความงามท่ีไม่หยดุอยูก่บัท่ี มกัเสนอในมุมมองท่ีเป็นวทิยาศาสตร์ เทคนิค

วชิาการต่างๆ ความเร็ว และมกัมีแรงบนัดาลใจมาจาก อวกาศ วงลอ้เคร่ืองจกัร เป็นตน้ 
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 ภายในโถงทางเดินของโรงแรม Hilton คูบริกจดัองค์ประกอบภาพโดยใช้เส้นน าสายตา
แบบจุดเดียว เป็นเส้นสมมติท่ีเกิดจากเส้นพื้น เส้นเพดาน เกา้อ้ีท่ีถูกวางอยา่งเป็นระเบียบ ทุกอยา่ง
ถูกจงใจใหอ้ยูเ่ป็นท่ีเป็นทางอยา่งเป็นจงัหวะ โดยใชก้ารซ ้ ากนัเพื่อให้เกิดระยะห่างท่ีเป็นจงัหวะ ไม่
วา่จะเป็นหน้าต่าง โทรทศัน์ งลง ท าให้ภาพเกิดความน่าสนใจและเกิดมิติความลึกแก่ภาพ การใช้
หอ้งสีขาวช่วยขบัเนน้ใหเ้ห็นเฟอร์นิเจอร์สีแดงไดเ้ด่นชดัรวมไปถึงนกัแสดงท่ีใส่ชุดในสีเขม้เพื่อให้
เกิดการตดักนัของค่าน ้าหนกัสีท่ีอยูเ่บ้ืองหนา้ เส้นน าสายตาและค่าต่างของสีช่วยน าสายตาให้โฟกสั
ไปท่ีตวัละครหลกัของเร่ือง จะเห็นว่าคูบริกตอ้งการเน้นไปท่ีตวัละครท่ีอยู่ตรงพื้นท่ีส่วนกลางคือ
การคุยกนัระหว่าง ดร.ฟรอยและตวัละครท่ีวางอยู่ดา้นซ้ายและดา้นขวาในพื้นท่ีส่วนหน้าของภาพ
โดยเอียงท ามุม 45 องศาเป็นการจงใจเพื่อน าสายตาไปท่ีจุดก่ึงกลางของภาพ 
 
การจัดแสง 
 การจดัแสงแบบ high key โดยเนน้แสงสวา่งทัว่ทุกพื้นท่ี เพื่อใหผู้ช้มมองเห็นรายละเอียดได้
อยา่งแจ่มชดั ไม่ไดเ้นน้วา่ทิศทางของแสงมาจากจุดใดเป็นหลกั จากภาพจะเห็นแหล่งก าเนิดแสง
กระจายอยูท่ ัว่ทั้งภาพแต่เป็นแสงสีขาวท่ีนุ่มนวลไม่แขง็กระดา้ง จะเห็นวา่คูบริกใชแ้สงท่ีนุ่มนวล
เพื่อควบคุมแสงเงาไม่ใหมี้ความขดัแยง้กนัมากนกัเพื่อให้เกิดเงาตกทอดท่ีไม่ชดัเจนจนเกินไปและ
เพื่อใหพ้ื้นท่ีทั้งหมดของภาพยงัคงความขาวและขบัเนน้ตวัละครและเฟอร์นิเจอร์ 
 
การใช้มุมกล้อง 
 คูบริกยงัคงใชมุ้มกลอ้งในระดบัสายตา (eye-level shot) เพื่อควบคุมสภาวะทางอารมณ์ให้
เป็นไปในทางท่ีเรียบง่ายแต่ยงัคงไวซ่ึ้งการเปิดโอกาสในการตีความ ยงัไม่ตอ้งการให้มุมกลอ้งแสดง
ตวัเป็นผูต้ดัสินให้แก่ผูช้มเพื่อส่งเสริมการเล่าเร่ืองท่ียงัคงเป็นปริศนาของเน้ือหาในช่วงน้ี ถึงแมจ้ะ
เป็นมุมกลอ้งท่ีเรียบง่ายแต่มนัเป็นการเล่าเร่ืองโดยใชภ้าษาทางมุมกลอ้งให้ค่อยๆ คลายปริศนาไป
พร้อมกบัการด าเนินเร่ือง  
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ฉากที ่3 
 

 
 
ภาพท่ี 25 ฉากภาพยนตร์เร่ือง 2001 Space Odyssey 
 งานออกแบบงานสร้างขนาดเกา้สิบตนัน้ีมีความสูงเกือบเจ็ดสิบฟุต สามารถหมุนไดด้ว้ย
ความเร็วสูงสุดสามไมล์ต่อชัว่โมงน้ี เป็นโครงสร้างขนาดยกัษท่ี์โคง้เป็นวงและหมุนไดส้ามร้อยหก
สิบองศา เพื่อสร้างฉากสุญญากาศบนยานดิสคฟัเวอร่ีวนัไดอ้ย่างน่ามหัศจรรย ์ในภาพยนตร์เราจะ
เห็น ดร. แฟรงค ์พูล วิ่งออกก าลงักายอยู ่เป็นเทคนิคการถ่ายท าท่ีล ้าลึกผิดกบัหนงัไซ-ไฟในยุคนั้น 
ทุกงานสร้างถูกคิดมาอยา่งรอบคอบเพื่อใหเ้อ้ืออ านวยในการถ่ายท า  คูบริกมีความประณีตและใส่ใจ
ในรายละเอียด ดว้ยวิสัยทศัน์ท่ีกา้วไกลและจินตนาการอนัล ้ าเลิศ ท าให้งานออกแบบงานสร้างใน
ภาพยนตร์เร่ืองน้ีมีความสมจริงทางวทิยาศาสตร์และเป็นศิลปะท่ีงดงามจน เคียร์ ดูลเล นกัแสดงผูรั้บ
บทเป็น ดร.โบวแ์มนถึงกบับรรยายว่า มนัท าให้ผมรู้สึกว่า หนงัเร่ืองน้ีมีทีมงานอาร์ตท่ีใหญ่ท่ีสุด
เท่าท่ีเคยมีการท าหนงัมา วงลอ้น่ีมนัแปลกตาและเหมือนจริงมากเวลาท่ีอยูข่า้งในนั้น จนผมลืมไป
เลยวา่ตวัเองเป็นนกัแสดงและเร่ิมคิดวา่ผมคือนกับินอวกาศอยูจ่ริงๆ 
 ในฉากน้ีคูบริกใช้โทนสีขาวเป็นหลกัและใช้สีด าในการสร้างจุดเด่นมีเส้นน าสายตาท่ีเป็น
วงโคง้ทั้งสองขา้งเพื่อบีบสายตาใหโ้ฟกสัไปท่ีตวัละครท่ีก าลงัวิง่อยูแ่ละสร้างดุลยภาพแบบสมมาตร
แก่ภาพ คูบริกจงใจใชสี้ท่ีเรียบง่ายเพื่อบ่งบอกถึงการเดินทางท่ียาวนานในห้วงอวกาศและการจ าศีล
และไร้ชีวติอยูเ่ป็นเวลายาวนาน การจดัองคป์ระกอบแบบสมมาตร การจดัวางท่ีเนน้ความเหมือนกนั
ทั้งสองขา้งโดยวางตวัละครไวต้รงกลาง เพื่อบ่งบอกถึงความไร้ชีวิตชีวาและการตกอยู่ภายใตก้าร
ครอบง าของเคร่ืองจกัรแห่งโลกอนาคต การสร้างบรรยากาศท่ีห้อมลอ้มไปดว้ยเหล่านกับินท่ีจ าศีล
อยู่รอบขา้งท าให้เกิดความหดหู่ของการเดินทาง เน้ือเร่ืองในช่วงน้ีค่อยๆ เผยปมขดัแยง้ระหว่าง
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ปัญญาประดิษฐ์กบัมนุษยผ์ูต้กอยู่ใตบ้งัคบับญัชา  มนัค่อยๆ กลืนกินชีวิตไปเร่ือยๆ เหมือนวงลอ้ท่ี
ค่อยๆ ครอบง าและบ่งบอกถึงอนัตราย 
 
การจัดแสง 
 คูบริกใชแ้สงแบบ low contrast ใหแ้สงดูนุ่มนวล (soft light) เป็นการจดัแสงในลกัษณะท่ีมี
ความขดัแยง้ของแสงท่ีค่อนขา้งต ่าโดยใหค้่าต่างของแสงเงาไม่มากจนเกินไป เพื่อสร้างความลึกลบั
และน่าต่ืนเตน้ ก่อร่างสร้างบรรยากาศท่ีหดหู่แก่ตวัละคร มีเพียงไฟท่ีซ่อนอยูใ่ตว้งลอ้ทั้งสองฝ่ังเผย
ใหเ้ห็นเป็นระยะ ลกัษณะท่ีเห็นชดัในการจดัแสงคือ การจดัแสงแบบคอนทราสต ่า เพื่อไม่ใหเ้ส้น
จากเงาของวตัถุเกิดข้ึนในภาพ เขาตอ้งการใหภ้าพดูสะอาดตาอยูใ่นอารมณ์ท่ีน่ิงเงียบและสงบ ไม่
ส่งผลทางอารมณ์ใดๆนอกจากความน่าเบ่ือหน่ายและอึดอดั 
 
การใช้มุมกล้อง  

การใชมุ้มกลอ้งในลกัษณะกลอ้งมุมสูง (high angle) ช่วยขบัเนน้ให้เห็นฉากและช่วยบดบงั
ความส าคญัของตวัละครท่ีโดนเคร่ืองจกัรเหล่าน้ีครอบง า คูบริกใชมุ้มกลอ้งในลกัษณะเดียวกนัถ่าย
ท าในทุกอิริยาบถทั้งเคล่ือนตามตวัละครจากดา้นหลงัและถ่ายให้เห็นดา้นหนา้ตวัละครท่ีก าลงัวิ่งอยู ่
เป็นมุมกลอ้งท่ีเคล่ือนไปตามวงลอ้ท่ีติดตั้งข้ึนมาเพื่อรองรับเทคนิคพิเศษของการท าฉาก 360 องศา 
การใชมุ้มกลอ้งในลกัษณะน้ีส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกของการถูกมองจากส่ิงท่ีไม่อาจคาดการณ์ไดจ้าก
ส่ิงท่ีอยูภ่ายในยานล าน้ีและไม่อาจรู้ไดเ้ลยวา่มีฆาตกรร่วมการเดินทางมาในคร้ังน้ีดว้ย ซ่ึงรองรับกบั
เน้ือท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนหลงัจากน้ี คือเกิดการฆาตรกรรมจากปัญญาประดิษฐ ์

 
ฉากที ่4 

 
 
ภาพท่ี 26 ฉากภาพยนตร์เร่ือง 2001 Space Odyssey 
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 ฉากหมุนไดเ้ป็นอีกฉากหน่ึงท่ีโดดเด่นเป็นไอเดียท่ีสุดแปลกประหลาดและน่าท่ึงในการ
ออกแบบงานสร้าง เขากลา้ท่ีจะลงมือท าดว้ยวิธีท่ีสวนทางกบัคนอ่ืนอยู่เสมอ บ่งบอกถึงความเป็น
คนนิยมความสมบูรณ์แบบไดอ้ยา่งชดัเจน 
 คูบริกพฒันาเทคนิค Iris shot ซ่ึงเป็นเทคนิคของหนงัเงียบโดยส่วนใหญ่จะเป็นการบงัรูป
วงกลมหรือวงรี โดยปกติแลว้จะใชใ้นช่วงเปิดและปิดเร่ือง อีกตวัอยา่งหน่ึงท่ีคุน้ตากนัดีคือฉากเปิด
เร่ืองของภาพยนตร์ชุด James Bond โดยพัฒนาข้ึนใหม่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง คูบริกก็
เช่นเดียวกนั เพื่อสร้างเส้นน าสายตา ไปสู่ตวัละครท่ีอยู่ในพื้นท่ีส่วนหลงัของภาพ คูบริกใช้การซ ้ า
กนัของเส้นโคง้ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีส่วนหนา้ในการจดัองคป์ระกอบโดยค่อยๆ ไล่ระดบัลงไปสู่พื้นท่ีส่วน
หลงัอยา่งเป็นจงัหวะสร้างความน่าต่ืนเตน้ใหแ้ก่ภาพ ท าให้ภาพเกิดความเคล่ือนไหวท่ีไม่ส้ินสุด อีก
ทั้งยงัใชเ้ส้นตรงจากทางเดินและเส้นตรงท่ีอยูด่า้นบนพุ่งตรงไปยงัก่ึงกลางของภาพ เพื่อดึงดูดความ
สนใจไปท่ีตวัละครท่ีก าลงักระวนกระวาย การท าให้ฉากหมุนไดส้ามารถช่วยเร้าอารมณ์ความน่า
ต่ืนเตน้ของเน้ือหาในช่วงน้ี 
 
การจัดแสง 
 คูบริกใชแ้สงแบบ low contrast ใหแ้สงดูนุ่มนวล (soft light) ท่ีมีค่าความขดัแยง้ของแสงเงา
ท่ีต ่าและอยู่ในลกัษณะท่ีแสงไม่สว่างมากจนเกิดไป ลกัษณะพิเศษท่ีโดดเด่นคือการจดัแสงโดยไม่
เกิดเงาตกทอดจากวตัถุหรือเกิดในลกัษณะท่ีนอ้ยมากท าให้ภาพดูไร้ชีวิตและน่ิงสงบ บ่งบอกถึงการ
เดินทางในห้วงอวกาศท่ีเงียบสงบและไม่มีท่ีส้ินสุด มีจุดก าเนิดแสงจากทางเดินด่านล่างท่ียาวเป็น
เส้นตรงวิ่งเข้าไปหาจุดก่ึงกลางภาพ เพื่อดึงดูดสายตาไปยงัตวัละครท่ีก าลังอยู่ในอากัปกิริยาท่ี
หวาดกลวั สร้างความน่าเตน้เตน้ใหแ้ก่ผูช้ม  
 
การใช้มุมกล้อง 

คูบริกใช้มุมกลอ้งในระดบัสายตา (eye-level shot) เพื่อถ่ายทอดบรรยากาศของความน่ิง
เงียบแต่แฝงไปดว้ยอนัตรายจากส่ิงท่ีน่ากลวัท่ีสุดคือ ปัญญาประดิษฐ์ท่ีก าลงัคุกคาม การใชมุ้มกลอ้ง
ท่ีไม่แสดงออกในเชิงใดเป็นเหมือนการปล่อยความคิดให้ล่องลอยและเป็นปริศนาท่ียากแก่การคาด
เดาวา่ส่ิงตามมาคือส่ิงใด เป็นการสร้างความก ากวม ความไม่แน่ชดั  
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ฉากที ่5 

 
 
ภาพท่ี 27 ฉากภาพยนตร์เร่ือง 2001 Space Odyssey 

หอ้งหรูสีขาวโพลนสุดแสนประหลาดน้ีถูกตกแต่งดว้ยเฟอร์นิเจอร์ในสไตลห์ลุยส์ เป็นการ
ผสมผสานความเป็นหลุยส์และความโมเดิร์นเขา้ไวด้ว้ยกนัไดอ้ยา่งน่าสนใจ เป็นหอ้งท่ีเตม็ไปดว้ย
ปริศนาและค าถามมากมาย ในฉากน้ีเป็นเน้ือหาในตอนทา้ยเร่ืองท่ีเฉลยโดยทิ้งปริศนาไวใ้หตี้ความ      
คูบริกใชสี้เพียงไม่ก่ีสีในการออกแบบโดยอยูใ่นหลกัการจดัองคป์ระกอบแบบสมมาตร หอ้งท่ีแยก
ไม่ออกระหวา่งความจริงกบัความฝัน วตัถุต่างๆ ท่ีถูกบรรจุลงไปในฉากดูเหมือนจะไปดว้ยกนั
ไม่ไดท้ั้งยานอวกาศล าเล็ก แท่งโมโนลิทสีด าหรือแมก้ระทัง่พื้นท่ีซ่อนไฟใวด้า้นล่างดูเหมือนจะไป
ดว้ยกนัไดย้ากกบัหอ้งแต่กลบัมีความลงตวั ทุกอยา่งถูกจดัวางอยา่งเป็นระเบียบ ทุกมุมในการถ่ายท า
ถูกจดัมาอยา่งเป็นระบบ ไม่วา่จะเป็นมุมไหน ภาพท่ีออกมาก็ยงัมีความสมดุลท่ีสวยงาม  เส้นน า
สายตาแบบจุดเดียวมีอยูท่ ัว่ทั้งภาพทั้งจากเส้นบนพื้นห้อง ทั้งการจดัวางโตะ๊เกา้อ้ีลว้นน าพาสายตา
ไปสู่จุดท่ีคูบริกตอ้งการน าเสนอ 

ฉากน้ีใชดุ้ลยภาพแบบสมมาตรในการจดัองคป์ระกอบภาพ จะเห็นวา่ดา้นซา้ยและดา้นขวา
ของภาพอยูใ่นลกัษณะท่ีเหมือนกนั เกา้อ้ี โตะ๊ รูปป้ัน และภาพเขียนโบราณถูกวางไวเ้หมือนกนัทั้ง
ซา้ยและขวา มีเพียงแท่งโมโนลิทสีด าและเตียงท่ีมีตวัละครนอนอยูว่างไวต้รงจุดก่ึงกลางภาพ อีกทั้ง
ยงัใชสี้ในการสร้างความเป็นเอกภาพ โดยจะเห็นวา่ มีการใชสี้เหลืองอมเขียววางไวต้ามจุดต่างๆ 
ของภาพในลกัษณะท่ีเท่ากนัไม่เอนเอียงไปฝ่ังใดฝ่ังหน่ึง 
 
การจัดแสง 

การจดัแสงโดยการใชไ้ฟส่องจากพื้นดา้นล่างข้ึนมาดา้นบน ท าใหมี้แสงสวา่งทัว่ทั้งภาพแต่
เป็นแสงท่ีไม่จดัมากนกัท าให้ภาพมีน ้าหนกัแสงเงาท่ีไม่ตดักนัมากนกัใหแ้สงดูนุ่มนวล (soft light)  
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ท าใหภ้าพดูราวกบัความฝัน เป็นการสร้างปริศนาในการตีความถึงการมีอยูข่องส่ิงเหล่าน้ีไดเ้ป็น
อยา่งดี 
 
การใช้มุมกล้อง 

คูบริกเลือกใชมุ้มกลอ้งในระดบัท่ีสูงกวา่ระดบัสายตาเล็กนอ้ยเพื่อเผยให้เห็นส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่
ภายในห้อง เขาไม่ไดใ้ช้มุมกลอ้งในการแทนสายตาของตวัละครแต่เป็นการถ่ายให้เห็นตวัละครท่ี
นอนอยู่บนเตียงท่ีมองไปยงัแท่งโมโนลิทสีด า เพื่อเปิดโอกาสในการตีความ และช่วยสร้างความ
สับสนมึนงงวา่แทจ้ริงแลว้ส่ิงทั้งหลายเหล่าน้ีคือส่ิงใดและส่ิงท่ีตวัละครเป็นอยูคื่ออะไร 
 
อทิธิพลที ่2001 Space Odyssey ส่งผลต่อภาพยนตร์เร่ืองอ่ืน 

การออกแบบอนัชาญฉลาดน้ียงัส่งอิทธิพลมากมายให้แก่เหล่าภาพยนตร์ไซ-ไฟในยุค
ปัจจุบนัในการสร้างงานออกแบบงานสร้างตวัอยา่งเช่น ภาพยนตร์เร่ือง Arrival ปี 2016 ท่ีใชค้วาม
คลุมเครือและความเงียบเชียบในการออกแบบวตัถุประหลาดจากต่างดาวเพื่อสร้างความฉงนแก่ผู ้
พบเห็นและความเวิง้วา้งของทิวทศัน์อนักวา้งใหญ่ 
 

 
 
ภาพท่ี 28 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง Arrival ค.ศ. 2016 

 
การออกแบบงานสร้างในฉากหมุนได ้ 360 องศาน้ีใหแ้รงบนัดาลใจในการสร้างภาพยนตร์

แก่ คริสโตเฟอร์ โนแลนในเร่ือง Inception ปี 2010 โดยการน าไอเดียการการสร้างฉากหมุนไดม้า
ปรับใชใ้นฉากแอก็ชัน่ของตวัเองอยา่งร่วมสมยั 
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ภาพท่ี 29 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง Inception ค.ศ. 2010 

ภาพยนตร์เร่ือง A Clockwork Orange 

 
เน้ือหาและเน้ือเร่ืองโดยย่อ 

 ภาพยนตร์เร่ือง A Clockwork Orange เป็นภาพยนตร์ท่ีสร้างข้ึนเป็นล าดบัถดัมาจาก
ภาพยนตร์เร่ือง 2001 A Space Odyssey เสร็จส้ินลง คูบริกยงัคงสนใจเน้ือหาในเร่ืองของบา้นคือ
ศูนยก์ลาง เป็นการเดินทางออกจากบา้นซ่ึงเป็นการแสดงออกในเร่ืองของความเป็นเพศชาย จะ
สังเกตเห็นไดจ้ากภาพยนตร์เร่ืองก่อนหน้าน้ี ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของทหารท่ีตอ้งผลดัพรากจากบา้น 
นกัมวยท่ีทา้ยสุดตอ้งยา้ยออกจากนิวยอร์คไปใชชี้วติอยูใ่นชนบทหรือแมก้ระทัง่นกับินอวกาศท่ีตอ้ง
เดินทางไกลบา้นเป็นเวลานาน ภาพยนตร์เร่ืองน้ีเป็นการแสดงถึงสภาวะความรุนแรงของเพศชาย
และเช่ือมโยงไปถึงความรุนแรงท่ีสัมพนัธ์ระหวา่งเพศชายและเพศหญิง   

ภาพยนตร์เร่ืองน้ีน าเสนอเร่ืองราวของโลกอนาคตท่ีสังคมล่มสลายและเส่ือมทราม  มนัจึง
เตม็ไปดว้ยฉากทางจิตวทิยาและเร่ืองราวทางเพศ บา้นเรือนถูกตกแต่งดว้ยศิลปะท่ีมีแต่เร่ืองทางเพศ
ในระดับวิปริต มีการผสมผสานรูปแบบศิลปะแบบป็อบอาร์ท (Pop Art) และไซคีเดลิก 
(Psychedelic) ท่ีก่อให้เกิดอาการทางประสาทมีสีสันท่ีฉูดฉาดและรุนแรง ผสมเขา้กบัการออกแบบ
ตกแต่งภายในดว้ยสไตล์การออกแบบทางสถาปัตยกรรมแบบ Brutalist architecture เคร่ืองแต่งกาย
ท่ีสุดประหลาดจากการออกแบบท่ียอดเยี่ยมและสะทอ้นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัจากงบท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากดัจ าเข่ียในการสร้าง 

เน่ืองจากความรุนแรงของภาพยนตร์จึงถูกคนดูต่อตา้นเพราะมีเน้ือหาท่ีน าเสนอภาพของ
แก็งวยัรุ่นก่อคดีอุกฉกรรจ์อย่างสนุกสนานและเกิดคดีวยัรุ่นก่อเหตุเลียนแบบการกระท าจากตวั
ละคร จึงถูกเรียกร้องให้ยกเลิกการฉายภาพยนตร์เร่ืองน้ี ส่ือมวลชนของประเทศองักฤษพาดหวัข่าว
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วา่ อาชญากรรมทุกคดีท่ีเกิดข้ึนตอนน้ีลว้นเป็นเหตุมาจาก A Clockwork Orange แต่ถึงอยา่งไรมนัก็
เป็นหนงัท่ีท าเงินเป็นอนัดบัสองให้แก่วอเนอร์บราเธอร์ในช่วงเวลานั้น หลงัจากยกเลิกการฉาย
ภาพยนตร์เร่ืองน้ีในประเทศองักฤษ ภาพยนตร์เร่ืองน้ีถูกน ากลับมาฉายอีกคร้ังหลังจากท่ีคูบริก
เสียชีวติลงในปี 1999 

ภาพยนตร์เร่ืองน้ีน าเสนอกลุ่มวยัรุ่นท่ีออกสร้างความวุ่นวายก่ออาชญากรรมอุกอาจและ
ความเส่ือมทราม เป็นสภาพสังคมของโลกอนาคตท่ีฟอนเฟะ เม่ืออเล็กซ์หน่ึงในกลุ่มพลาดท่าจนท า
ใหเ้หยือ่ผูเ้คราะห์ร้ายถึงแก่ความตายและถูกส่งตวัไปรับโทษอยูใ่นเร่ือนจ าแห่งหน่ึง และถูกคดัเลือก
ให้เป็นหนูทดลองในโครงการบ าบดัโครงการหน่ึงของรัฐเพื่อจะไดรั้บการลดโทษ  เป็นการบ าบดั
ให้นกัโทษกลวัและคล่ืนเหียนเม่ือท าความผิดโดยใชห้ลกัทางวิทยาศาสตร์ เป็นการน าเสนอชีวิตท่ี
ขาดอิสระในการเลือกท่ีจะกระท า และเม่ือเขาออกมาสู่สังคมกลบัพบวา่ตวัเขาไม่สามารถใชชี้วิตอยู่
ได้ท่ามกลางสภาพสังคมท่ีไม่เปล่ียนแปลง และไม่สามารถได้รับการให้อภยัจากส่ิงท่ีเขาเคยท า
ผดิพลาดในอดีตไดเ้ลย  

 
งานออกแบบฉากภาพยนตร์เร่ือง A Clockwork Orange 
 

ฉากที ่1 
 

 
 
ภาพท่ี 30 ฉากภาพยนตร์เร่ือง A Clockwork Orange 
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น่ีคือฉากเปิดตวัของภาพยนตร์  โคโรวา่มิลคบ์าร์เป็นสถานท่ีท่ีพวกเขาจะมารวมตวักนัของ 
อเล็กซ์และเพื่อนทั้งสามคนของเขาเพื่อท่ีจะมานดัพบเพื่อด่ืมนมท่ีผสมดว้ยเวลโลเซ็ทหรือสารเสพ
ติดชนิดหน่ึงซ่ึงจะท าใหส้มองแจ่มใสและพร้อมก่อนจะออกไปอาละวาดและสร้างความรุนแรงตาม
สถานท่ีต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสนุกสนาน คูบริกสร้างเส้นน าสายตาแบบจุดเดียวจากเหล่ารูปป้ันท่ีเป็นรูป
ผูห้ญิงเปลือยกายอยู่ในอิริยาบถท่ีหยาบคายและล่อแหลมและตวัละครประกอบท่ีนั่งเรียงรายอยู่
ดา้นขา้งทั้งซา้ยและขวาเพื่อน าสายตาผูช้มใหพุ้ง่ตรงไปยงัตวัละครหลกัท่ีถูกปกคลุมไปดว้ยส่ิงเส่ือม
ทราม คูบริกใชก้ารซ ้ าของอิริยาบถจากรูปป้ันเพื่อช่วยให้เกิดเส้นและจงัหวะท่ีสวยงาม ท าให้ภาพดู
ลึกแมจ้ะอยูภ่ายในหอ้งท่ีมิดชิด โดยใหอ้เล็กซ์และเพื่อนทั้งสามคนอยู ่ณ จุดรวมสายตา  

คูบริกตั้งใจสร้างบรรยากาศอนัน่าอึดอดัเส่ือมทรามน้ีดว้ยเส้นน าสายตาท่ีเกิดจากรูปทรง
ด้านขา้งท่ีบีบคั้นและต่างมุ่งตรงไปยงัอเล็กซ์และเพื่อนทั้งสามคนท่ีพร้อมจะออกไปสร้างความ
วุ่นวายไดอ้ย่างไม่เกรงกลวั เป็นการสร้างสภาพแวดลอ้มทางจิตวิทยาให้ตวัละครและผูช้มตกอยู่
ภายใตส่ิ้งท่ีเส่ือมทรามเหล่าน้ีและเป็นตวักล่อมเกลาจิตใจให้เขาอยูใ่นโลกท่ีเต็มไปดว้ยความรุนแรง
ทางเพศ  เป็นการเสียดสีสภาวะของโลกอนาคตตามความคิดของคูบริก 

การใช้ดุลยภาพแบบสมมาตรในการจดัองค์ประกอบภาพโดยใช้การซ ้ ากันของรูปป้ัน
ผูห้ญิงเปลือยสีขาว ท่ีอยู่ในท่างทางท่ีซ ้ ากนัและผูค้นท่ีนัง่อยู่มาวางไวท้ั้งดา้นซ้ายและดา้นขวาเรียง
กนัจากดา้นหนา้ไปสู่เบ้ืองหลงัอยา่งเป็นจงัหวะ ท าให้เกิดความเท่ากนัของน ้ าหนกัภาพทั้งซ้ายและ
ขวา อีกทั้งยงัเป็นการสร้างเส้นน าสายตาไปสู่ตวัละครท่ีเป็นจุดเด่นท่ีอยูต่รงจุดก่ึงกลางภาพ ท าให้
ภาพเกิดมิติความลึก  
 
การจัดแสง 

คูบริกใชแ้สงแบบ low contrast ใหแ้สงดูนุ่มนวล (soft light) เพื่อคุมให้ภาพไม่สวา่งจนเกิด
ไป  ซ่ึงเผยให้สามารถพิจารณาเน้ือหาท่ีอยู่ในภาพไดค้รบถา้น โดยมีแหล่งก าเนิดแสงจากตวัฐาน
ของรูปป้ันโดยใหมี้ระยะห่างเท่าๆ กนั 
 
การใช้มุมกล้อง 

การใชมุ้มกลอ้งท่ีสูงกวา่ระดบัสายตาเล็กน้อย เพื่อเปิดเผยให้เห็นห้องในมุมกวา้งท่ีเต็มไป
ดว้ยสัญลกัษณ์และการลดบทบาทของตวัละครเหล่าน้ีลงดว้ยส่ิงแวดลอ้มท่ีเส่ือมทราม และเป็นการ
เผชิญหน้ากบัสายตาของตวัละครท่ีถูกลดทอนอ านาจลงท าให้ยากแก่การคาดเดาถึงการกระท าท่ี
ก าลงัจะเกิดข้ึนในอนาคต และชวนคล่ืนเหียนเพียงใด  
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ฉากที ่2 
 

 
 
ภาพท่ี 31 ฉากภาพยนตร์เร่ือง A Clockwork Orange 
 

ฉากน้ีคือห้องนอนของอเล็กซ์ซ่ึงเป็นตวัละครหลกัของเร่ือง มีการออกแบบท่ีสวยงามดูล ้ า
สมยั ภายในหอ้งสีขาวน้ีเต็มไปดว้ยสีสันท่ีสวยงาม คูบริกวางสีต่างๆ ไดอ้ยา่งลงตวั ทั้งสีเหลือง ส้ม 
และน ้ าเงินถูกจดัสันปันส่วนอย่างลงตวัในห้องสีขาว จดัวางทุกอย่างดว้ยการสร้างแพทเทิร์นของ
ลายท่ีมีลกัษณะท่ีซ ้ ากนั ถึงแมจ้ะเป็นวตัถุท่ีคนละชนิดแต่ก็สามารถสร้างสมดุลของภาพได้อย่าง
สวยงาม 

การใช้เส้นน าสายตาแบบจุดเดียวยงัเป็นส่ิงท่ีคูบริกเลือกใช้อยู่เสมอ โดยใช้ผนงัห้องและ
การวางส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ ท าให้เกิดเส้นน าสายตา คูบริกสร้างการซ ้ ากนัดว้ยการสะทอ้นไปมา
ในกระจกท าใหเ้กิดดุลยภาพทั้งดา้นซ้ายและดา้นขวา จะเห็นวา่การใชก้ระจกวางท ามุมเอียงมนัช่วย
สะทอ้นภาพท่ีอยูต่รงกลางภาพช่วยในการสร้างดุลยภาพแบบสมมารตของภาพใหมี้ลกัษณะซ้ายขวา
เท่ากนั  

การใช้สีในฉาก จะเห็นว่ามีการใช้สีคู่ตรงขา้มกนัคือสีเหลืองจากผา้ห่มท่ีมีลวดลายเป็น
เหมือนหนามหนามและสีน ้ าเงินโดยมีการลดทอนค่าต่างของสีลงดว้ยการใช้สีส้มและสีขาวเขา้มา
ช่วยในการกลมกลืน ภายในหอ้งซ่ึงเป็นสีขาวจึงท าใหสี้ท่ีเกิดข้ึนในภาพโดดเด่นข้ึนทนัที  
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การจัดแสง 

การใช้แสงท่ีมีแหล่งก าเนิดจากรูปถาพของบีโธเฟนตรงกลางท่ีเป็นลกัษณะเหมือนตูไ้ฟ
เพียงจุดเดียวและมีกระจกช่วยสะท้อนให้แสงปกคลุมไปทัว่บริเวณห้อง โดยใช้แสงแบบ low 
contrast เพื่อใหแ้สงดูนุ่มนวล (soft light) มีเพียงจุดเดียวท่ีโดนเด่นคือจุดก าเนิดแสงท่ีมาจากรูปของ
บีโธเฟนนกัดนตรีคลาสสิคท่ีอยู่ตรงจุดก่ึงกลางภาพ ช่วยดึงดูดสายตาให้มองไปท่ีรูปภาพของนัก
ดนตรีคลาสสิคอยา่งบีโธเฟนเพื่องบ่งบอกถึงนยัยะส าคญับางอยา่ง ถึงแมว้่าเตียงจะวางอยูใ่นระยะ
หน้าและมีการออกแบบท่ีโดดเด่น ด้วยสีสันและลวดลายท่ีสวยงาม แต่กลับเป็นเพียงส่ิงท่ีเด่น
รองลงมาท่ีสายตาจะมุ่งไปพิจารณา  
  
การใช้มุมกล้อง 

การใชมุ้มกลอ้งท่ีต ่ากวา่ระดบัสายตาเล็กนอ้ยและบีบบงัคบัดว้ยการใชเ้ส้นน าสายตาเพื่อให้
มองไปยงัจุดก่ึงกลางของภาพ แฝงนยัยะบางอย่างเพื่อให้เกิดการตีความจากผูช้มตีความ เป็นการ
แสดงถึงพลงัอ านาจของนกัดนตรีคลาสสิคท่านน้ีดว้ยหนา้ตาท่ีเคร่งขรึมและแสงท่ีเจิดจา้  

 
ฉากที ่3 

 

 
 
ภาพท่ี 32 ฉากภาพยนตร์เร่ือง A Clockwork Orange 
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ในฉากน้ีสร้างความสมมาตรดว้ยการใช้กระจกในการสะทอ้นไปมาระหว่างดา้นซ้ายและ
ดา้นขวา ท าให้เกิดจงัหวะท่ีเกิดจากการซ ้ ากนัอย่างเป็นระเบียบ พื้นลายหมากรุก เส้นตรงของเสา 
เส้นแนวนอนของคานดา้นบนเกิดจงัหวะท่ีสวยงาม ในฉากน้ีจะมีการใชสี้ท่ีฉูดฉาดมากข้ึนจากพื้น
กระเบ้ืองลายหมากรุกสีขาวด า สีน ้ าตาลโอ๊คของตวัโครงสร้างอาคารและสีท่ีโดดเด่นท่ีสุดคือสีของ
เคร่ืองแต่งกายท่ีตวัละครใส่และถูกจดัให้อยุ่ตรงก่ึงกลางภาพและสะทอ้นไปมาในกระจก จากใน
ภาพจะเห็นว่าเส้นถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนได้อย่างน่าสนใจ เส้นต่างๆ ในภาพท าให้เกิดเส้นน า
สายตาท่ีพุง่ออกมาหาผูช้มและเร้าอารมณ์ความน่าต่ืนเตน้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

คูบริกสร้างการซ ้ ากนัดว้ยการสะทอ้นไปมาในกระจกของตวัละคร เพื่อสร้างความหมาย
และเร้าอารมณ์ในเชิงจิตวิทยา ในฉากน้ีเป็นท่ีตวัละครหญิงก าลงัจะเปิดประตูให้แก่คนแปลกหน้า
ซ่ึงก็คืออเล็กซ์และเพื่อนท่ีก าลงัตกอยู่ในห้วงของสารเสพติดเขา้มากระท าเหตุอนัป่าเถ่ือนเส่ือม
ทราม คูบริกใชศิ้ลปะแนวไซคีเดลิค (Psychedelic) ท่ีมีรากฐานการสร้างดนตรี วฒันธรรมและศิลปะ
มาจาก ประสบการณ์อนัเกิดจากการใชส้ารเสพติดในการออกแบบฉากเร่ืองน้ี จะพบวา่รูปทรงต่างๆ 
วตัถุต่างๆอดัแน่นจนท าให้สายตาท างานหนกั คลา้ยศิลปะแบบอ็อปอาร์ต คลา้ยตอ้งการสร้างความ
วบูวาบ เคล่ือนไหวท่ีรุนแรงและน่าคล่ืนเหียนใหแ้ก่ผูช้ม  

 
การจัดแสง 
 ในฉากน้ีวางจุดก าเนิดแสงอยู่บริเวณด้านหลงัของตวัละครและใช้การสะทอ้นไปมาของ
กระจกในการเฉล่ียแสงให้สว่างไปทัว่ทั้งห้อง แต่อยูใ่นระดบัท่ีไม่สวา่งจา้จนเกินไป  ยงัคงจดัแสง
แบบ low contrast เพื่อใหแ้สงดูนุ่มนวล (soft light) และเพื่อไม่ใหเ้กิดเงาท่ีตกทอดไปบดบงัส่ิงอ่ืนๆ 
 
การใช้มุมกล้อง 
 การใช้มุมกลอ้งท่ีต ่ากว่าระดบัสายตาเล็กน้อย เพื่อแสดงถึงพลงัเร้นลบัของเพศหญิงและ
เป็นเหมือนการถ ้ ามอง ซ่ึงสอดคล้องกับเน้ือหาในฉากน้ีท่ีก าลังจะเกิดอันตรายและการก่อ
อาชญากรรมทางเพศท่ีอุกอาจจากกลุ่มวยัรุ่น 
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ฉากที ่4 
 

 
 
ภาพท่ี 33 ฉากภาพยนตร์เร่ือง A Clockwork Orange 
  

ฉากภายในห้องน้ีเต็มไปดว้ยภาพท่ีค่อนขา้งอุจาดของผูห้ญิงท่ีอยู่ในอิริยาบถเปลือย แต่ถูก
สร้างสรรคอ์อกมาใหเ้ป็นงานศิลปะท่ีมีสีสันสวยงามแบบป็อบอาร์ท (Pop Art) มีรูปประติมากรรมสี
ขาวท่ีเป็นเหมือนอวยัวะของเพศชายตั้งตระหง่านชูชนัอยู่ ภาพน้ีวางองค์ประกอบสีหลกัๆไวส้าม
ส่วน คือสีเขียวของเพดานท่ีอยูด่า้นบน สีขาวท่ีเป็นผนงัหอ้งและสีแดงท่ีเป็นพรมบนพื้น สีเขียวและ
สีแดงเป็นสีคู่ตรงขา้มกนัในวงจรสีและถูกลดความขดัแยง้ลงดว้ยกนัใชสี้ขาวมาคัน่กลาง 

ฉากน้ีใช้เส้นน าสายตาแบบจุดเดียวในการสร้างสรรค์และเลือกวางต าแหน่งนกัแสดงไว้
ตรงบริเวณก่ึงกลางภาพ และใชแ้มวในการสร้างเส้นน าสายตาท่ีค่อยๆ ขยายออกไป ท าให้ภาพมีเส้น
ท่ีดึงดูดและมีความน่าสนใจ องค์ประกอบภาพถูกวางแบบสมมาตรด้วยการซ ้ าของรูปทรงท่ี
คลา้ยกนัแต่ใหค้วามรู้สึกของน ้าหนกัท่ีเท่ากนั 
 
การจัดแสง 

คูบริกใช้แหล่งก าเนิดแสงโดยวางไวท่ี้ดา้นหลงัของตวัละคร ถึงแมจ้ะดูเหมือนว่าจะมีไฟ
เพียงดวงเดียวท่ีอยูใ่นฉากน้ีแต่ภาพกลบัสวา่งทัว่ทั้งภาพ มีการจดัแสงจากดา้นบนลงมาเพื่อลดความ



 65 
 
ต่างของค่าน ้าหนกัแสงเงา เป็นการใชแ้สงแบบ low contrast เพื่อให้แสงดูนุ่มนวล (soft light) จึงท า
ใหไ้ม่เกิดเงาตกทอดไปพาดทบับริเวณใด 
 
การใช้มุมกล้อง 

การใชมุ้มกลอ้งท่ีต ่ากวา่ระดบัสายตาและการเลือกใชเ้ลนส์มุมกวา้งในการถ่ายท าในฉากน้ี
ท าใหเ้ห็นถึงรายละเอียดท่ีอยูร่อบหอ้งและช่วยขบัเนน้พลงัอ านาจทางเพศท่ีรุนแรงและช่วยส่งเสริม
เน้ือหาภายในเร่ืองใหมี้ความรุนแรงและน่าสนใจ 
 

ฉากที ่5 
 

 
 
ภาพท่ี 34 ฉากภาพยนตร์เร่ือง A Clockwork Orange 

 
 ฉากน้ีเป็นฉากห้องรับแขกในบา้นของอเล็กซ์ เสนอเร่ืองราวตอนท่ีอเล็กซ์ท่ีหลุดพน้จาก
การคดี โดยอยูก่นัพร้อมเพรียง ทั้งพ่อ แม่และพี่ชาย ห้องน้ีโดดเด่นดว้ยการตกแต่งดว้ยศิลปะแบบ
ไซคีเดลิก ท าใหมี้สีสันฉูดฉาดและเตม็ไปดว้ยลวดลาย สีท่ีเด่นชดัมากคือสีแดงและสีน ้ าเงินและมีสี
เขียววางอยูเ่บ้ืองหนา้ ชุดของพี่และแม่ถูกเนน้ใหโ้ดดเด่นข้ึนมาท่ามกลางสีสันภายในห้องดว้ยสีแดง
ซ่ึงตดักบัสีน ้าเงินของฉากและสีเขียวของโซฟา การน าเส้นสายตาเขา้มาใชใ้นการดึงดูดความสนใจ
ไปท่ีตวัละครถูกสร้างจากการวางวตัถุในแนวเฉียงเพื่อดึงสายตาให้เพ่งเล็งไปท่ีตวัละครท่ีตอ้งการ
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น าเสนอ หอ้งถูกแบ่งคร่ึงดว้ยสีแดงและสีน ้ าเงิน ตวัละครถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ัง จะเห็นจากการนัง่
และแบ่งแยกดว้ยสีของเส้ือผา้อยา่งชดัเจนแต่มีการแทรกสีตามจุดต่างๆ เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ
อีกทั้งยงัสร้างความดุลยภาพแบบสมมาตรโดยใชป้ระตูซ่ึงจะเห็นไดว้า่มีประตูสองฝ่ังใกลก้นัและใช้
รูปภาพท่ีติดอยูบ่นผนงัทั้งดา้นซา้ยและดา้นขวาในการสร้างดุลยภาพแบบสมมาตร ถึงแมว้า่ตวัละคร
หลกัถูกวางเอนมาฝ่ังซา้ยเล็กนอ้ย ไม่ไดอ้ยูใ่นจุดก่ึงกลางภาพแต่เส้นน าสายตาท่ีเกิดจากการวางวตัถุ
ไวท้ั้งดา้นซา้ยและดา้นขวาอยา่งเป็นระเบียบก็ยงัดึงดูดสายตาใหน้ าไปสู่ตวัละครหลกั 
 
การจัดแสง 

ฉากน้ีใชแ้สงแบบ low contrast เพื่อให้แสงดูนุ่มนวล (soft light) และให้แสงสวา่งทัว่ทั้ง
ภาพไม่ไดต้อ้งการเนน้ส่วนใดเป็นส าคญั เป็นการจดัแสงแบบคลุมเครือไม่ไดข้บัเนน้อารมณ์ใดเป็น
พิเศษ ตอ้งการแสดงรายละเอียดของภาพและสีสันใหอ้อกมาอยา่งชดัเจนและตรงไปตรงมา 

 
การใช้มุมกล้อง 
 การใช้มุมกลอ้งในระดบัท่ีต ่ากว่าระดบัสายตาเล็กน้อย เปรียบเสมือนการมองจากพ่อ แม่
และพี่ชายท่ีนัง่อยู่ ท  าให้เรามีสถานะเป็นผูท่ี้นัง่มองอยูด่ว้ยเช่นกบัตวัละครท่ีนัง่อยู่เหล่านั้น สายตา
ของตวัละครทั้งสามตวัท่ีอยูท่างดา้นซา้ยมือและขวามือของภาพแสดงเส้นน าสายตาไปยงัอเล็กซ์  
 

ภาพยนตร์เร่ือง Barry Lyndon 

เน้ือหาและเน้ือเร่ืองโดยย่อ 
 ภาพยนตร์เร่ืองน้ีถูกสร้างข้ึนเป็นล าดบัถดัมาจากเสร็จส้ินภาพยนตร์เร่ือง A Clockwork 
Orange เป็นการสร้างภาพยนตร์แนวยอ้นยุคท่ีสะทอ้นให้เห็นวิถีชวิตของสุภาพบุรุษในศตวรรษท่ี 
18 เป็นการดดัแปลงจากนวนิยายเร่ือง The Luck of Barry Lyndon (1844) ประพนัธ์โดย William 
Makepeace Thackeray ซ่ึงเป็นการเขียนบทดว้ยตวัเอง ภาพยนตร์เร่ืองน้ีเน้นไปท่ีการจดัแสงท่ี
พยายามเลียนแบบภาพจิตรกรรมสีน ้ ามนัในศตวรรษท่ี 18 โดยการจดัแสงโดยใชแ้สงจากธรรมชาติ
และแสงเทียนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมจริงในยุคท่ียงัไม่มีแสงประดิษฐ์จากไฟฟ้าเหมือนใน
ปัจจุบนัและเพื่อแสดงให้เห็นถึงความงดงามของแสงท่ีสวยงามเม่ือยามต้องกบัวตัถุต่างๆ หรือ
เส้ือผา้ จากการจดัแสงท่ีใชเ้พียงแสงจากธรรมชาติและแสงเทียนท าให้ตอ้งใชก้ลอ้งและเลนส์ท่ีมีรู
รับแสงท่ีกวา้งโดยการใชก้ลอ้งท่ีมีช่ือวา่จากบีเอน็ซีซ่ึงถูกออกแบบมาเพื่อใหอ้งคก์ารนาซ่าใชใ้นการ
ถ่ายภาพบนอวกาศและมีเพียงตวัเดียวในโลก ดว้ยความเนิบช้าของภาพยนตร์ท่ีมีความยาวถึง 185 
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นาที ซ่ึงถูกสร้างอย่างจงใจท าให้ผูท่ี้ได้รับชมต่างวิจารณ์กันในแง่ลบว่าน่าเบ่ือและไม่มีอะไร
น่าสนใจ แต่เม่ือเวลาผา่นไปกลบัพบวา่ภาพยนตร์เร่ืองน้ีให้ความงามในเร่ืองของภาพท่ีถูกออกแบบ
มาอยา่งชั้นเลิศจนไดรั้บรางวลัออสการ์สาขาการออกแบบงานสร้างดว้ยการลงทุนมหาศาลแต่กลบั
ไม่ส าฤทธ์ิผลในดา้นรายได ้ซ่ึงเป็นการร่วมมือกนัของสแตนลีย ์ คูบริกและเคน อดมัในการเนรมิต
ฉากท่ีงดงามเหล่าน้ี  
 ภาพยนตร์เร่ืองน้ีเป็นการน าเสนอเน้ือหาของชายหนุมท่ีออกเดินทางเพื่อและพยายามท าทุก
ส่ิงทุกอยา่งเพื่อไต่เตา้และน าพาตวัเองไปอยูจุ่ดสูงสุดดว้ยความเจา้เล่ห์เพทุบาย และการแต่งงานกบั
สาวหมา้ยก็คือหน่ึงในบนัไดขั้นส าคญัท่ีน าพาให้ตวัเขากา้วไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตและตกต ่าถึงขีด
สุดในชีวติเช่นกนั  
 
งานออกแบบฉากภาพยนตร์เร่ือง Barry Lyndon  
 

ฉากที ่1 
 

 
 
ภาพท่ี 35 ฉากภาพยนตร์เร่ือง Barry Lyndon 

 
ฉากน้ีน าเสนอเน้ือหาในตอนท่ีกปัตนัควินส์และนอร่าก าลงัด่ืมด ่ากบัความรักท่ามกลาง

ทิวทศัน์ท่ีกวา้งใหญ่และสวยงาม ทอ้งฟ้าสีครามและตน้ไมเ้ขียวชะอุ่มสร้างความรู้สึกท่ีชุ่มช่ืน จาก
ภาพจะเห็นวา่มีการถ่ายเทน ้าหนกัเพื่อสร้างความสมดุลทั้งดา้นซ้ายและดา้นขวาโดยใชต้น้ไมใ้นการ
ถ่ายเทน ้ าหนกัในดา้นซ้ายและใช้ตวัละครชายหญิงยืนพรอดรักกนัในการสร้างสมดุลทางดา้นขวา 
ตวัละครหลกัถูกวางไวต้รงจุดก่ึงกลางภาพ มีการใชสี้แดงของชุดนกัแสดงซ่ึงเป็นสีคู่ตรงขา้มกบัสี
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เขียวของทิวทศัน์ ท าให้จุดเด่นท่ีเป็นตวัละครเด่นชดั และยงัใชก้ารน ้ าหนกัอ่อนแก่ในการสร้างการ
ซ ้ าเพื่อให้เกิดความสมดุลของภาพ จะเห็นไดจ้าก ชุดของตวัละครในระยะหลงัท่ีมีน ้ าหนกัท่ีตดักนั
ระหวา่งสีขาวกบัสีแดงซ่ึงมีความละมา้ยกบัค่าน ้าหนกัแสงเงาของตน้ไม ้ท าใหเ้กิดจงัหวะจากการซ ้ า
อยา่งเป็นระเบียบ  

 
การจัดแสง 
 การจดัแสงส่วนใหญ่ของภาพยนตร์เร่ืองน้ีเกิดจากการใชแ้สงจากธรรมชาติ จึงท าให้แสงท่ี
เกิดข้ึนในภาพน้ีมีค่าต่างความขดัแยง้ของน ้ าหนกัแสงเงาท่ีค่อนขา้งสูง ซ่ึงเป็นแสงในตอนเยน็ท่ีให้
เงาตกกระทบลงพื้นท่ีทอดยาวและเป็นแสงสีทองท่ีสวยงามเม่ือตกกระทบกบัวตัถุ 
การใช้มุมกล้อง 
 การใชมุ้มกลอ้งในฉากน้ีเป็นการใชมุ้มกลอ้งในระดบัสายตา (eye-level shot) เพื่อถ่ายทอด
ให้เห็นภาพของทิวทัศน์ได้อย่างกวา้งขวางและไกลสุดตา การใช้มุมกล้องในลักษณะน้ีท าให้
มองเห็นเส้นของภูเขาท่ีตดักบัขอบฟ้าไดอ้ยา่งชดัเจนตามธรรมชาติของสายตามนุษย ์
 

ฉากที ่2 
 

 
 
ภาพท่ี 36 ฉากภาพยนตร์เร่ือง Barry Lyndon 
 

 ฉากน้ีเป็นฉากของห้องภายในคฤหาสน์หลังงามท่ีใช้ในการเล่นพนัน ฉากน้ีน าเสนอ
เร่ืองราวตอนท่ีแบร่ี ลิงดอนไดพ้บกบัเลด้ี ลิงดอนซ่ึงจะกลายเป็นสาวหมา้ยและกลายเป็นภรรยาของ
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แบร่ีลิงดอนในเวลาต่อมา ฉากน้ีแสดงให้เห็นถึงความงดงามของเคร่ืองแต่งกายท่ีถูกรังสรรค์ข้ึน
อยา่งปราณีตเพื่อสร้างบรรยากาศของความงดงามตามภาพจิตรกรรมในศตวรรษท่ี 18 ชุดสีขาวลาย
ลูกไมแ้ละชุดก ามะหยี่สีเหล่ือมเม่ือตอ้งกบัแสงท าให้เกิดความวูบไวท่ีสวยงาม โต๊ะท่ีถูกปูดว้ยผา้
ก ามะหยี่สีเขียวตดักบัเส้ือผา้สีขาวของตวัละครอยา่งชดัเจนและมีการใชสี้คู่ตรงขา้มเพื่อคลายความ
น่าเบ่ือของสีขาวดว้ยสีแดงเพียงเล็กนอ้ย ช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้แก่ภาพ ความสมดุลเกิดจาดการวางตวั
ละครลอ้มเป็นวงรอบโตะ๊ท าใหเ้กิดความสมดุลทั้งดา้นซา้ยและดา้นขวา 
 
การจัดแสง 

การจดัแสงในฉากน้ีเกิดจากแสงเทียนเป็นตวัก าเนิดแสง โดยการวางไวต้ามจุดต่างๆ เพื่อให้
เห็นใบหน้าของแต่ละคนได้อย่างชัดเจน การจดัแสงโดยใช้แสงจากเทียนไข ท าให้ภาพมีค่าต่าง
ความขดัแยง้ของน ้าหนกัแสงเงาท่ีค่อนขา้งสูงแต่กลบันุ่มนวลไม่แข็งกระดา้ง แสงจากเปลวเทียนยงั
ส่งผลให้เกิดแสงสีส้มท่ีสวยงามและวูบไหวเม่ือตอ้งลมท าให้ผา้ก ามะหยี่และลวดลายของชุดแต่ง
กายงดงามยิง่ข้ึน 
 
การใช้มุมกล้อง 
 ในฉากน้ีใชมุ้มกลอ้งในระดบัสายตา (eye-level shot) เพื่อถ่ายทอดความน่ิงและความเนิบ
ชา้ของกิริยาเคล่ือนไหวของชนชั้นผูดี้  
 

ฉากที ่3 
 

 
 
ภาพท่ี 37  ฉากภาพยนตร์เร่ือง Barry Lyndon 
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ฉากน้ีเป็นฉากในคฤหาสน์หลงัโตของเลด้ี ลงดอนท่ีไดรั้บมรดกมาจากสามีท่ีเสียชีวิต ฉาก
น้ีแสดงเร่ืองราวตอนท่ีแบร่ี ลิงดอนเร่ิมประสบกบัปัญหาดา้นการเงินจากการใชชี้วิตท่ีฟุ่มเฟือยลืม
ตวัและภาษีท่ีหนกัเอาการ ภายในหอ้งน้ีถูกออกแบบตกแต่งเพื่อเลียนแบบห้องในสมยัศตวรรษท่ี 18 
แสดงใหเ้ห็นถึงความยิ่งใหญ่และความกวา้งขวางของห้องท่ีหรูหราเกินสามญัชนธรรมดาจะมีสิทธ์ิ
ครอบครอง ภายในห้องสีขาวตกแต่งดว้ยลวดลายท่ีเป็นสีทอง และมีภาพจิตรกรรมช้ินใหญ่ตกแต่ง
อยูบ่นผนงัแสดงใหเ้ห็นผูค้นชนชั้นสูงในสมยันั้น แต่ภายในหอ้งหลงัใหญ่แห่งน้ีกลบัมีเพียงแบร่ีกบั
ลูกท่ีอยู่ภายในห้องน้ี พื้นห้องสีน ้ าตาลซ่ึงเป็นพื้นไม้และปูด้วยพรมสีชมพูเกือบแดงซ่ึงเป็นสี
เดียวกับโซฟาหลุยส์ขนาดใหญ่ ภายในห้องน้ีถูกตกแต่งไวอ้ย่างเป็นระเบียบ ท่ีมีด้านซ้ายและ
ดา้นขวาอยู่ในลกัษณะท่ีเหมือนกนั ถึงแมจ้ะวางตวัละครใวท้างดา้นซ้ายแต่กลบัไม่ท าให้รู้สึกว่า
น ้าหนกัภาพเอนเอียงไปทางดา้นซา้ย 

 
การจัดแสง 

การจดัแสงในฉากน้ีจดัแสงโดยใช้แสงจากธรรมชาติ โดยจดัให้แสงส่องลอดผ่านมาจาก
หนา้ต่างทางดา้นซา้ยซ่ึงมีเพียงจุดเดียวท่ีเป็นแหล่งก าเนิดแสง สร้างบรรยากาศท่ีอึมครึม และให้แสง
ท่ีนุ่มนวล การใชแ้สงจากหนา้ต่างท าให้แสงส่องมายงัจุดท่ีอยูต่รงกลางภาพและท าให้ขอบของภาพ
มืดกวา่ตรงกลางภาพท าใหเ้กิดความงดงามของแสง 

 
 

การใช้มุมกล้อง 
 ในฉากน้ีใชมุ้มกลอ้งในระดบัสายตา (eye-level shot) ซ่ึงให้ความรู้สึกมีความธรรมดา เป็น
สายตาของมนุษย ์เพื่อถ่ายทอดเร่ืองราวชีวิตในแง่มุมท่ีเป็นปกติ และท าให้เกิดความน่ิงสงบทาง
ความรู้สึก 
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ฉากที ่4 
 

 
 
ภาพท่ี 38 ฉากภาพยนตร์เร่ือง Barry Lyndon 
 

ฉากน้ีเป็นฉากของห้องรับประทานอาหาร น าเสนอเร่ืองราวความตึงเครียดของแบร่ี ลิง
ดอนท่ีเร่ิมกา้วมองเห็นอนาคตของการเขา้สู่ชีวิตท่ีตกต ่า ภายในห้องน้ีแสดงให้เห็นถึงความใหญ่โต
โอ่อ่าและกวา้งขวาง มีเพียงตวัละครกบัโต๊ะรับประทานอาหารโดยการวางไวต้รงจุดก่ึงกลางภาพ 
ท าใหต้วัละครเป็นเพียงจุดเล็กๆ ในภาพ เป็นการใชพ้ื้นท่ีวา่งในการสร้างบรรยากาศภาพ  

 
การจัดแสง 

การจดัแสงในฉากน้ีใชแ้สงจากธรรมชาติ โดยโดยจดัให้แสงส่องลอดผา่นมาจากหนา้ต่าง
ทางด้านขวาซ่ึงมีเพียงจุดเดียวท่ีเป็นแหล่งก าเนิดแสง สร้างบรรยากาศท่ีอึมครึมและให้แสงท่ี
นุ่มนวล การใชแ้สงจากหนา้ต่างสีเหล่ียมขนาดใหญ่ท าใหเ้กิดล าแสงส่องมายงัจุดท่ีอยูต่รงกลางภาพ
ตดักบัความมืดของหอ้ง เป็นการสาดแสงใส่ท่ีสวยงาม 
 
การใช้มุมกล้อง 
 ฉากน้ีเป็นการใช้มุมกลอ้งในระดบัสายตา (eye-level shot) เพื่อสร้างบรรยากาศของความ
เงียบสงบใหแ้ก่ภาพและถ่ายทอดอารมณ์ของความตึงเครียด 
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ฉากที ่5 
 

 
 
ภาพท่ี 39 ฉากภาพยนตร์เร่ือง Barry Lyndon 
 

ฉากน้ีเป็นฉากภายในห้องรับแขก น าเสนอเร่ืองราวชีวิตของแบร่ีท่ีใช้ชีวิตอยา่งน่าสมเพช
เวทนา อยู่กบัความเมามายและใชชี้วิตอย่างไร้แก่นสาร ภายในห้องถูกตกแต่งดว้ยสีเขียวเป็นหลกั 
จะเห็นจากผนงัหอ้ง โตะ๊ท่ีใชผ้า้คลุมสีเขียว เป็นการคุมโทนภาพให้มีความสมดุล จะเห็นวา่มีการใช้
สีของชุดนกัแสดงในสีคู่ตรงขา้มเล็กนอ้ย เช่น สีเหลืองและสีแดง การจดัองคป์ระกอบภาพถูกจดัให้
มีน ้ าหนักเอนเอ่ียงไปทางด้านขวา ด้วยการวางโต๊ะและตวัละครทั้งหมดไวท้างด้านขวามือใน
อิริยาบทท่ีไร้เร่ียวแรงอยูใ่นอาการมึนเมา แต่มีการถ่ายเทน ้ าหนกัภาพเพื่อไม่ให้เกิดการแบ่งแยกของ
องคป์ระกอบภาพดว้ยการวางเกา้อ้ีและโตะ๊ไวท้างดา้นซ้าย บนผนงัถูกตกแต่งดว้ยรูปภาพจิตรกรรม
เรียงเป็นแนวตรงบริเวณดา้นบน อยูใ่นท่าทางท่ีสง่างามผดิกบัตวัละครท่ีอยูด่า้นล่าง 

 
การจัดแสง 
 ในฉากน้ีเป็นการใช้แสงจากธรรมชาติ โดยใช้แสงส่องลอดผ่านหน้าต่างทางด้านซ้าย
เพื่อใหเ้กิดล าแสงท่ีนุ่มนวล เม่ือกระทบกบัวตัถุและใบหนา้ของตวัละครท าให้เกิดแสงเงาท่ีนุ่มนวล
สวยงามราวกบัภาพจิตรกรรมสีน ้ามนั 
 
การใช้มุมกล้อง 

ฉากน้ีเป็นการใชมุ้มกลอ้งในระดบัสายตา (eye-level shot) เพื่อสร้างบรรยากาศของความ
เงียบสงบใหแ้ก่ภาพ 
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ภาพยนตร์เร่ือง The Shining  

เน้ือหาและเน้ือเร่ืองโดยย่อ 
 ภาพยนตร์แนวสยองขวญัเร่ืองน้ีถูกสร้างในล าดบัถดัมาหลงัจากเสร็จส้ินภาพยนตร์เร่ือง 
Barry Lyndon โดยการดดัแปลงนวนิยายของ สตีเฟว่น (Stephen King) โดยใชช่ื้อเดียวกนั โดย
ดดัแปลงจนไม่เหลือเน้ือเร่ืองเดิมจากในนวนิยายจน สตีเฟว่น คิงก็เกิดอาการไม่พอใจเช่นกนั ซ่ึงมี 
ไดแอน จอห์นสัน(Diane Johnson) ร่วมดดัแปลงบทภาพยนตร์ดว้ย ภาพยนตร์เร่ืองน้ีถูกยกให้เป็น
ภาพยนตร์สยองขวญัยอดเยี่ยมเร่ืองหน่ึงของโลก เป็นการแสดงความหลอนท่ีฝังลึกอยู่ในจิตใจ 
สะทอ้นด้านมืดของมนุษยท่ี์ผสมผสานกับเร่ืองราวเหนือธรรมชาติได้อย่างลงตวั โดยไม่ใช่การ
น าเสนอความโหดเห้ียมสยดสยองท่ีเขยา่ขวญัสั่นผวา แต่เป็นการน าเสนอความรุนแรงทางจิตใจท่ี
สั่นประสาท อีกทั้ งยงัเป็นการซ่อนนัยยะในเร่ืองของการเหยียดผิวและแย่งชิงพื้นท่ีชนเผ่า
อินเดียนแดงของอเมริกาผ่านการออกแบบฉาก ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากสถาปัตยกรรมของโรงแรมท่ีถูก
ออกแบบดว้ยศิลปะแบบนาวาโฮและอาปาเช่ ในการถ่ายท าภาพยนตร์ส่วนใหญ่เป็นการถ่ายแบบ 
long take เพื่อเคน้อารมณ์ท่ีจะสามารถท าใหผู้ช้มเสียสติได ้
 ภาพยนตร์เร่ืองน้ีน าเสนอเร่ืองราวล้ีลับเหนือธรรมชาติในเร่ืองของการมีพลังในการ
ติดต่อส่ือสารกบัวญิญาณ  เป็นเร่ืองราวของครอบครัวหน่ึงท่ียา้ยเขา้ไปยงัโรงแรมท่ีห่างไกลเพื่อดูแล
รักษาในช่วงหนา้หนาวซ่ึงโรงแรมปิดกิจการเน่ืองจากพายุหิมะในฤดูหนาวเป็นเวลา 6 เดือน จนท า
ใหเ้กิดเร่ืองราวแปลกประหลาดข้ึนกบัครอบครัวของเขาจนเกิดการฆาตรกรรมข้ึนในโรงแรมแห่งน้ี 
 
การออกแบบฉากภาพยนตร์เร่ือง The Shining 
 

ฉากที ่1 
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ภาพท่ี 40 ฉากภาพยนตร์เร่ือง The Shining 
 

ฉากน้ีเป็นฉากในห้องโถงของโรงแรม น าเสนอเร่ืองราวในตอนท่ีครอบครัวของแจ็คเพิ่ง
ยา้ยเขา้มาอยูใ่นช่วงแรก ฉากน้ีแสดงให้เห็นความกวา้งใหญ่ของห้องโถงโรงแรมท่ีสร้างข้ึนจากการ
ขบัไล่ชนเผ่าอินเดียนแดงโดยใช้ศิลปะของอินเดียนแดงในการออกแบบโถงโรงแรมแห่งน้ี ภายใน
หอ้งน้ีเป็นการใชสี้ท่ีถูกคุมโทนสีให้อยูใ่นโทนร้อน โดยใชสี้น ้ าตาลและสีดินแดงผสมเขา้กบัสีขาว 
ลวดลายต่างๆแสดงให้เห็นถึงรูปแบบทางศิลปะของชนเผา่อินเดียนแดงอยา่งชดัเจน จากภาพแสดง
ให้เห็นตวัละครเพียงจุดเล็กๆ ท่ีก าลงัเขวี้ยงบอลไปบนผนงั ภายในห้องท่ีใหญ่และไร้ผูค้น เป็นการ
สร้างบรรยากาศท่ีเปล่ียวเหงาของผูท่ี้อยู่ไดเ้ป็นอย่างดี ฉากน้ีจดัองค์ประกอบภาพโดยใช้ดุลยภาพ
แบบสมมาตรซ่ึงใหค้วามรู้สึกถึงความน่ิง มัน่คงและเงียบ 

 
การจัดแสง 
 ในฉากน้ีใช้การจดัแสงแบบ low contrast ท่ีให้ค่าความขดัแยง้ของน ้ าหนักแสงเงาท่ี
ค่อนขา้งต ่า เพื่อให้แสงดูนุ่มนวล (soft light) จากภาพจะเห็นวา่ แสงไฟเกิดจากแสงเทียนจากโคม
ไฟใหญ่ดา้นบนของกลางหอ้งผสมดว้ยแสงไฟตามเสาท่ีมีอยูท่ ัว่บริเวณพื้นท่ี เพื่อสร้างบรรยากาศให้
ดูอบอุ่นและสวยงาม 
 
การใช้มุมกล้อง 
 ในฉากน้ีใช้มุมกลอ้งท่ีสูงกว่าระดบัสายตาเล็กนอ้ยเพื่อถ่ายทอดความกวา้งและเผยให้เห็น
รายละเอียดของหอ้งโถงไดอ้ยา่งชดัเจน 
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ฉากที ่2 
 

 
 
ภาพท่ี 41 ฉากภาพยนตร์เร่ือง The Shining 

 
ฉากน้ีเป็นฉากภายในห้องจดัเล้ียงของโรงแรม ฉากน้ีน าเสนอเร่ืองราวของแจ็คท่ีเร่ิมเกิด

อาการผดิปกติทางประสาทและพบกบับาร์เทนเดอร์ ถึงเร่ืองราวบางอยา่ง ฉากน้ีใชเ้ส้นน าสายตาใน
การสร้างความน่าสนใจใหแ้ก่ภาพ เส้นทั้งหลายท่ีวิง่ตรงไปยงัจุดก่ึงกลางภาพถูกสร้างข้ึนจากเพดาน 
ตู ้และโต๊ะบาร์รวมถึงตวัละครท่ีอยู่ทางดา้นซ้ายและขวา จะเห็นว่ามีการคุมโทนสีของภาพดว้ยสี
แดงเลือดหมูและสีดินแดง มีการใชสี้ขาวซ่ึงเกิดจากแสงไฟในการสร้างความน่าสนใจ  
 
การจัดแสง 
 ในฉากน้ีใชก้ารจดัแสงท่ีค่อนขา้งมืด ใชก้ารจดัแสงเพื่อเนน้ในบางส่วน จากภาพจะเห็นว่า
จุดก าเนิดแสงมาจากดา้นหลงัของบาร์เทนเดอร์และโต๊ะบาร์เป็นเส้นแสงท่ีวิ่งยาวไปดา้นหลงัซ่ึงอยู่
ตรงกลางระหว่างตวัละครทางด้านซ้ายและดา้นขวา เพื่อให้แสงส่องไปท่ีใบหน้าของตวัละครได้
อย่างชดัเจน และยงัมีแสงไฟเป็นดวงกลมจุดเล็กวางไวต้ามท่ีต่างๆ ทัว่ทั้งภาพ การจดัแสงโดยใช้
แสงท่ีอยู่ตรงโต๊ะบาร์เป็นหลกัท าให้แสงเกิดการขดัแยง้กบับรรยากาศความมืดรอบขา้ง ท าให้เกิด
เส้นแสงท่ีทรงพลงัวิ่งผ่าเขา้ไปยงัจุดก่ึงกลางภาพ แสดงถึงพลงัล้ีลบับางอยา่งท่ีกั้นกลางระหวา่งตวั
ละครทั้งสอง 
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การใช้มุมกล้อง 
 ในฉากน้ีใช้มุมกลอ้งในระดบัสายตา (eye-level shot) เป็นเหมือนสายตาของผูท่ี้เฝ้ามองดู
เหตุการณ์การสนทนาของตวัละครทั้งสอง เพื่อใหเ้ห็นถึงความผดิปกติในการสนทนาในคร้ังน้ี 
 

ฉากที ่3 
 

 
 
ภาพท่ี 42 ฉากภาพยนตร์เร่ือง The Shining 
 

ฉากน้ีเป็นฉากของเขาวงกตท่ีอยู่ภายนอกตวัอาคารของโรงแรม น าเสนอเร่ืองราวตอนท่ี
แวนด้ีและแดนน่ีเขาไปเดินเล่นในเขาวงกตซ่ึงมีความซับซ้อนและกวา้งใหญ่ เป็นนัยยะส่ือถึง
บางอยา่ง จากภาพจะเห็นวา่เป็นการใชก้ารซ ้ ากนัของเส้นจนเกิดเป็นลวดลายท่ีเป็นแพทเทิร์นไม่มีท่ี
ส้ินสุด โดยการใช้สีเขียวและสีขาว จะเห็นว่ามีตวัละครอยู่ในภาพซ่ึงเล็กมากจนแทบมองไม่เห็น 
เป็นนยัยะท่ีส าคญัในการสร้างความหมายเพื่อส่ือเร่ืองราว 
 
การจัดแสง 

ในฉากน้ีจดัแสงแบบ hight contrast ท่ีมีค่าความขดัแยง้ของน ้ าหนกัแสงเงาท่ีค่อนขา้งมาก 
ท าใหเ้กิดเงาตกกระทบอยา่งชดัเจน จนเกิดเป็นลวดลายท่ีสวยงาม 
 
การใช้มุมกล้อง 
 ในฉากน้ีเป็นการใชมุ้มกลอ้งในระดบัสายตานก (bird eye view) ท าให้เห็นภาพจากดา้นบน 
เผยใหเ้ห็นรายละเอียดของฉากท่ีเตม็ไปดว้ยเส้นท่ีเป็นระเบียบท่ีสวยงาม 



 77 
 

ฉากที ่4  
 

 
 
ภาพท่ี 43 ฉากภาพยนตร์เร่ือง The Shining 

 
ฉากน้ีเป็นฉากทางเดินภายในโรงแรม น าเสนอเร่ืองราวตอนท่ีแดนน่ีป่ันจกัรยานไปรอบๆ

ทางเดินจนมาเจอกับเด็กผูห้ญิงแฝดสองคน ซ่ึงเป็นการเห็นวิญญาณของแดนน่ี ภายในห้องถูก
ตกแต่งอย่างเรียบง่าย มีเพียงสีแดงของเส้ือแดนน่ีและสีฟ้าของเด็กผูห้ญิงแฝดท่ีโดดเด่นข้ึน
ท่ามกลางฉากภายในหอ้งน้ี ฉากน้ีแสดงใหเ้ห็นลกัษณะของการใชเ้ส้นน าสายตา ท่ีดึงดูดความสนใจ
ไปยงัจุดก่ึงกลางภาพซ่ึงมีเด็กผูห้ญิงแฝดยืนอยู ่สร้างความบีบคั้นทางอารมณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี ภายใน
ห้องท่ีเรียบง่ายถูกสร้างลวดลายดว้ยวอลเปเปอร์ลายดอกไมสี้ม่วง และประตูท่ีวางอยา่งเป็นจงัหวะ 
ท าใหภ้าพเกิดมิติของความลึก 

 
การจัดแสง 
 ในฉากน้ีจดัแสงแบบนุ่มนวล (soft light) โดยใช้แสงจากโคมไฟด้านบนส่องลงมา เพื่อ
สร้างบรรยากาศท่ีสลวัแต่ไม่ถึงกบัมืด เป็นแสงท่ีอยูร่ะหวา่งสวา่งจา้กบัมืดทึบ  

 
การใช้มุมกล้อง 

ในฉากน้ีใชมุ้มกลอ้งในระดบัสายตา (eye-level shot)เพื่อสร้างความรู้สึกชะงกัต่อการพบ
เจอ เป็นการหยดุมองท่ีเตม็ไปดว้ยความอ้ืออึงต่อเหตุการณ์ท่ีพบเจอ  
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ฉากที ่5 

 
 
ภาพท่ี 44 ฉากภาพยนตร์เร่ือง The Shining 

 
ฉากน้ีเป็นฉากภายในหอ้งน ้ า แสดงเน้ือหาตอนท่ีแวนด้ีพบส่ิงผิดปกติในห้องแห่งน้ีและไป

บอกแก่แจ็คให้มาดู  ท าให้แจ็คมาพบกบัผูห้ญิงลึกลบัท่ีอยู่ในห้องน ้ า       ภายในห้องน ้ าใช้สีเขียว
และสีขาวในการตกแต่งและใช้เส้นสีเหลืองในการสร้างลวดลาย  มีสีด าเล็กนอ้ยท่ีอยูบ่ริเวณท่ีเป็น
เหมือนบวัล่างและพื้น ใช้ดุลยภาพแบบสมมาตรในการจดัองคป์ระกอบภาพและวางต าแหน่งของ
ตวัละครไวต้รงจุดก่ึงกลางภาพ  สร้างความฉงนใหแ้ก่ผูพ้บเจอ 

 
การจัดแสง 

ในฉากน้ีจดัแสงแบบนุ่มนวล (soft light) จะเห็นวา่มีแหล่งก าเนิดแสงอยูส่ามจุด คือจุดท่ีอยู่
ตรงกลางห้องซ่ึงป็นไฟจากโคมไฟบนเพดานห้องส่องลงมาเพื่อกระจายแสงไปรอบๆ ห้อง จุดท่ี
สองคือตรงโคมไฟดา้นขา้งทั้งดา้ยซ้ายและดา้นขวา แสงไฟจากตรงน้ีช่วยให้เกิดการสะทอ้นของ
กระจกท าใหส้ามารถกระจายแสงไปทัว่บริเวณหอ้ง และจุดท่ีสามคือ บริเวณดา้นบนตรงอ่างอาบน ้ า
ท่ีส่องมายงัตวัละคร ท าใหเ้ห็นตวัละครไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
การใช้มุมกล้อง 

ในฉากน้ีใช้มุมกล้องในระดบัสายตา (eye-level shot) เพื่อใช้ในการแทนสายตาของตวั
ละครท่ีก าลงัสงสัยใคร่รู้ต่อการปรากฏตวัของหญิงสาวปริศนาและสร้างอารมณ์ของความเงียบน่ิง
ใหแ้ก่ภาพ 
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อทิธิพลที ่The Shining ส่งผลต่อภาพยนตร์เร่ืองอ่ืน 

ในภาพยนตร์เร่ือง Passengers (2016) จากการก ากบัของมอร์เทน ไทล์ดนั (Morten Tyldun) 
เป็นภาพยนตร์ไซไฟท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับคู่รักท่ีเดินทางข้ามอวกาศในระยะเวลาอนัยาวนาน การ
ออกแบบฉากบาร์เหล้าและลวดลายของพื้นพรมในภาพยนตร์เร่ืองน้ีได้รับอิทธิพลจากฉากใน
ภาพยนตร์เร่ือง The Shinning  

 

 
 
ภาพท่ี 45 ฉากภาพยนตร์เร่ือง Passengers(2016) 

 
ในบทน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัฉากภาพยนตร์ของสแตนลีย ์คูบริกท่ีมีความโดดเด่นรวม 4 

เร่ือง โดยการยกตวัอย่างฉากท่ีโดดเด่นและส าคญัเพื่อให้เห็นถึงลกัษณะในการสร้างสรรค์ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัและพบเห็นมากในผลงานภาพยนตร์  จากการศึกษาท าให้เห็นวา่มีการใชเ้ส้นน า
สายตา การจดัองคป์ระกอบโดยใชดุ้ลยภาพแบบสมมาตร การซ ้ า  และการสร้างสัญลกัษณ์บางอยา่ง
เพื่อใชใ้นการส่ือความหมาย  การจดัแสงและมุมกลอ้งถือวา่อยูใ่นลกัษณะการใชท่ี้ไม่หวือหวาหรือ
โดดเด่น ทวา่กลบัแฝงไปดว้ยการส่ือความหมายในการส่ือสารให้แก่ภาพยนตร์ ในบทต่อไปจะเป็น
การวิเคราะห์ให้เห็นถึงวิธีการน าส่ิงเหล่าน้ีมาใช้ในการสร้างสรรคก์ารออกแบบฉากภาพยนตร์เพื่อ
ส่ือความหมายใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองท่ีชดัเจน 
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บทที ่4 

วเิคราะห์การออกแบบฉากในงานภาพยนตร์ของสแตนลย์ี คูบริก 

 

 จากการวิเคราะห์เน้ือหาและทฤษฎีท าให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ในการสร้างสรรค์ทาง
องคป์ระกอบศิลป์ระหวา่งภาพถ่ายและงานออกแบบฉากภาพยนตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาหรือบท
ภาพยนตร์ และพบลกัษณะการสร้างสรรค์ในการส่ือความหมายทางภาพยนตร์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั โดยสามารถแบ่งหวัขอ้ไดด้งัน้ี 
 

1.วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาพถ่ายกบัการออกแบบฉากภาพยนตร์ 

 
1.1 วิเคราะห์การออกแบบฉากภาพยนตร์ที่ใช้เส้นน าสายตาและภาพถ่ายกลุ่มที่มีลักษณะ

ใกล้เคียง 
เส้นน าสายตาเป็นเทคนิคการสร้างมิติความลึกใหแ้ก่ภาพ คือเส้นสมมติท่ีเกิดข้ึนจากรูปทรง

ท่ีถูกวางเป็นแนวจนเกิดเป็นเส้นน าสายตาไปสู่จุดน าสายตาหรือจุดสนใจของภาพ เป็นเทคนิคหน่ึง
ท่ีพบไดบ้่อยในผลงานภาพถ่ายของคูบริก 
 

 
 
ภาพท่ี 46 ช่ือภาพ Subway passenger from the 1947 article “Life and Love on the New York 
Subway.” (1947)  โดยสแตนลีย ์ คูบริก 
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ในภาพน้ีเป็นภาพท่ีถูกถ่ายข้ึนเพื่อใชใ้นนิตยสารลุคเม่ือ ค.ศ. 1947 เป็นหน่ึงในภาพชุดท่ีช่ือ
วา่  “Life and Love on the New York Subway” แสดงภาพชีวิตประจ าวนัของคนนิวยอร์กท่ีใช้
บริการรถไฟใตดิ้น จากการศึกษาพบวา่มีการน าเส้นน าสายตาแบบจุดเดียวมาใชใ้นการสร้างสรรค์ 
เพื่อดึงดูดความสนใจ  เส้นต่าง ๆ เกิดข้ึนมากมายจากตูข้บวนรถไฟและคนท่ีนัง่เรียงกนัอย่างเป็น
ระเบียบ หากสังเกตุจากภาพอาจแฝงนัยยะบางอย่างในการจับประเด็นท่ีเก่ียวกับเร่ืองเพศใน
ช่วงเวลานั้น ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีคูบริกใหค้วามสนใจมาตลอดเม่ือเขา้สู่วงการภาพยนตร์จะเห็นไดจ้าก
เร่ือง A Clockwork Orange, The Shining, Barry Lyndon, The Full Metal Jacket, Eyes Wide Shut 
เป็นตน้  เพราะจะเห็นวา่ท่ีนัง่ทั้งสองขา้งมีแต่ผูช้ายท่ีตั้งหนา้ตั้งตานัง่อ่านหนงัสือพิมพโ์ดยไม่มีใคร
สนใจมองส่ิงอ่ืนในขณะท่ีจุดก่ึงกลางของภาพกลบัเป็นผูห้ญิงสองคนท่ียืนอยู่ โดยผูห้ญิงคนหน้า
ครอบครองพื้นท่ีภาพจ านวนมากในขณะท่ีผูห้ญิงอีกคนหน่ึงยนือยู ่ณ จุดรวมสายตาของภาพ 

 

 
 
ภาพท่ี 47 กราฟิกแสดงการใชเ้ส้นน าสายตา 
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ภาพท่ี 48 ช่ือภาพ “After so many trip up the aisles in a shopping cart,” (1947) โดยสแตนลีย ์ 
คูบริก 
 

ในภาพน้ีเป็นภาพของแม่ลูกท่ีซ้ือของอยู่ในร้านสะดวกซ้ือ เป็นการหยิบยกประเด็นการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองมาใชเ้ป็นหวัขอ้ในการถ่ายภาพ ภาพน้ีถ่ายข้ึน
เม่ือ ค.ศ. 1947 คูบริกใชก้ารแสดงออกทางสีหนา้และภาษากายเพื่อแสดงออกถึงการต่อสู้ด้ินรนใน
แต่ละวนั ในขณะท่ีแม่ก าลงัเลือกซ้ือหาขา้วของเคร่ืองใช ้เด็กท่ีอยูใ่นรถเข็นท าให้รู้สึกถึงความเบ่ือ
หน่าย 

จากการศึกษาพบว่าคูบริกใช้เส้นน าสายตาเพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่ภาพ เพื่อสร้าง
ระยะและมิติความลึก โดยจะเห็นวา่มีผูห้ญิงทางดา้นซา้ยและดา้นขวาอยูใ่นระยะท่ีลดหลัน่กนัอีกทั้ง
เส้นน าสายตายงัท าใหน้ าพาสายตาไปสู่จุดก่ึงกลางของภาพซ่ึงมีเด็กนอ้ยท่ีอยูใ่นตะกร้ารถเข็นวางอยู่
ในพื้นท่ีส่วนหน้าสุดโดยใช้ชั้นวางของและผูห้ญิงทั้งสองฝ่ังท่ีอยู่ในลกัษณะท่ีซ ้ ากนัเพื่อการสร้าง
เส้นน าสายตาและมองเห็นถึงสีหนา้ท่าทางท่ีคูบริกใชใ้นการส่ือสารขอ้ความซ่ึงเป็นจุดเด่นของภาพ 
บ่งบอกถึง อารมณ์ ความรู้สึกในสภาวะช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดเ้ป็นอยา่งดี  
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ภาพท่ี 49 กราฟิกแสดงการใชเ้ส้นน าสายตา 
 
 

 
 
ภาพท่ี 50 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง 2001 A Space Odyssey. (1968) นาทีท่ี 13:15 

 
 ฉากน้ีเป็นฉากในตอนท่ีเหล่าวานรต่ืนข้ึนมาพบวตัถุแปลกประหลาดเป็นแท่งโมโนลิทสีด า
เม่ือ 4 ลา้นปีก่อนท าใหเ้หล่าวานรต่างแตกต่ืนเม่ือไดพ้บเห็นและสร้างปริศนาแก่เหล่าวานร และ
พยายามท่ีจะเขา้ไปสัมผสั  

ในการออกแบบฉากคูบริกไดเ้ก็บขอ้มูลรูปภาพจากทะเลทรายนามิบ (บริเวณประเทศนามิ
เบีย) เพื่อหาภาพทิวทศัน์ท่ีดูเวิง้วา้งเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการแสดงใหเ้ห็นถึงทศันียภาพเม่ือ 4 
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ลา้นปีก่อน เพื่อใชเ้ป็นฉากหลงัร่วมกบัการสร้างฉากในสตูดิโอ จะเห็นวา่มีการใชท้อ้งฟ้ายามรุ่ง
อรุณท่ีมีสีส้มผสมกบัสีฟ้าเป็นฉากหลงั (Background) ซ่ึงมีความสวา่งกวา่วตัถุในระยะหนา้ เพื่อ
ช่วยขบัเนน้วตัถุท่ีอยูใ่นระยะหนา้ซ่ึงมีน ้าหนกัท่ีเขม้กวา่และช่วยผลกัใหแ้ท่งโมโนลิทรูปทรง
ส่ีเหล่ียมผนืผา้สีด าสนิทท่ีตั้งตระหง่านอยูก่ลางภาพใหโ้ดดเด่น ท าให้เห็นเส้นรอบนอกของรูปทรง
ไดอ้ยา่งชดัเจน อีกทั้งยงัเป็นการเปรียบเปรยถึงรุ่งอรุณแห่งการรู้แจง้ ในระยะหนา้เป็นการใชค้่า
น ้าหนกัท่ีมีความใกลเ้คียงกนัในการสร้างบรรยากาศ โดยใชพ้ื้นทรายและหินท่ีเป็นสีน ้าตาลและการ
ใชต้วัวตัถุท่ีตอ้งการน าเสนอเป็นสีด าคือลิงและแท่งโมโนลิทสีด า ท าใหภ้าพมีบรรยากาศท่ีอึมครึม 
ลึกลบัและเป็นปริศนา ในขณะเดียวกนัการใชรู้ปทรงเรขาคณิตในการสร้างแท่งหินสีด ายงัเป็นการ
เพิ่มปริศนาถึงการมีอยูข่องมนัท่ีไม่อาจตีความไดว้า่เป็นส่ิงใด 

การใช้เส้นน าสายตาในการดึงดูดเพื่อให้ภาพเกิดความน่าสนใจ โดยการวางแท่งโมโนลิท
ในแนวเฉียงเล็กนอ้ยเพื่อให้เห็นมิติของแท่งส่ีเหล่ียมผืนผา้และการวางต าแหน่งของลิงท่ีท ามุมเฉียง
ตามแนวเส้นท่ีค่อยๆ ลดหลัน่ท าใหเ้กิดเส้นเฉียงท่ีวิง่ตรงจากดา้นหลงัมาสู่ดา้นหนา้และเกิดคมิติของ
ความลึก ส่งผลให้เกิดความรู้สึกถึงพลงัท่ีพวยพุ่งของส่ิงท่ีอยู่ตรงหน้าสอดคล้องไปกบัแนวคิดท่ี
ตอ้งการน าเสนอถึงส่ิงท่ีมาจากนอกโลก มีการถ่ายเทในเร่ืองของน ้ าหนักโดยเฉล่ียไปทัว่ทั้งภาพ 
ถึงแมว้า่ฉากท่ีถูกสร้างข้ึนจะมีน ้ าหนกัท่ีเอียงไปทางดา้นซ้ายจากภูเขา แต่เม่ือถึงจุดท่ีคูบริกตอ้งการ
น าเสนอ ไดมี้การถ่ายเทน ้ าหนกัไปยงัดา้นขวาเพื่อให้เกิดดุลยภาพแบบสมมาตร โดยการใช้ตวัลิง
และกอ้นหินในการถ่ายเทน ้ าหนกั และใช้มุมกลอ้งในระดบัเดียวกบัสายตาของลิงเพื่อสร้างความ
ฉงนต่อส่ิงท่ีพบเห็นอยูต่รงหนา้แก่ผูช้มเฉกเช่นเดียวกบัลิง  

การจัดแสงท่ีเน้นความมืดและส่องสว่างไปท่ีจุดเด่นท่ีอยู่ก่ึงกลางภาพด้วยการจัดแสง
แบบโลคีย ์เพื่อเน้นส่วนส าคญัและสร้างจุดเด่นให้แก่ภาพ ท าให้ภาพสว่างและเห็นรายละเอียด
เฉพาะบริเวณจุดก่ึงกลางภาพและรอบนอกจะตกอยูใ่นความมืด การจดัแสงในภาพไม่ตอ้งการความ
เหมือนจริงตามธรรมชาติ เพราะรู้อยู่แล้วว่าในฉากน้ีคือช่วงเวลาของเช้ามืดท่ีมีแสงสว่างมาจาก
ดา้นหลงับริเวณทอ้งฟ้า แต่กลบัมีแสงส่องลงมาจากดา้นบนมาท่ีแท่งโมโนลิท ส่ิงน้ีช่วยท าให้แท่ง
โมโนลิทมีพลงัเร้นลบับางอยา่งเกิดข้ึน การจดัแสงแบบโลคียคื์อการจดัแสงท่ีเนน้การสร้างอารมณ์
ของการตกอยูใ่นอ านาจของอะไรบางอยา่ง  

 



 85 
 

 
 
ภาพท่ี 51 กราฟิกแสดงการใชเ้ส้นน าสายตาในฉากภาพยนตร์ 

 
จากการเปรียบเทียบการน าเส้นน าสายตามาใชร้ะหว่างงานภาพถ่ายและงานออกแบบฉาก 

ท าให้พบว่า มีลกัษณะการใช้ท่ีคลา้ยคลึงกนัในเร่ืองของการใช้พลงัของเส้นในการส่ือความหมาย
และสร้างความน่าสนใจให้แก่ภาพ ในฉากภาพยนตร์จะเห็นวา่คูบริกใชเ้ส้นน าสายตาในลกัษณะท่ี
ต่างกบัภาพถ่ายเล็กนอ้ย คือ ไม่ไดใ้ช้เส้นน าสายตาเพื่อดึงดูดไปยงัจุดแด่นท่ีอยูต่รงจุดก่ึงกลางภาพ
แต่ใชเ้ส้นเพื่อสร้างพลงัใหแ้ก่วตัถุในภาพ เส้นน าสายตาเป็นเคร่ืองมือท่ีถูกใชใ้นการก าหนดอารมณ์
และสอดแทรกแนวคิดเขา้ไปในผลงานทั้งภาพถ่ายและงานออกแบบฉากภาพยนตร์  

 
ตารางท่ี 1 วเิคราะห์สัญญะโดยใชโ้ครงสร้างเปรียบเทียบแบบคู่ขดัแยง้ 

ส่ิงทีป่รากฏในฉาก ความหมายแฝง คู่ขัดแย้ง 
 แท่งหินส่ีเหล่ียมผนืผา้สีด า ภาษาบริสุทธ์ิ 

ส่ิงจากนอกโลก 
ความรู้ 
ลึกลบั 

ภาษาของมนุษย ์
ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้าง 
ไม่มีความรู้ 
เปิดเผย 

วานร ไร้อารยะธรรม มีอารยะธรรม 
ทิวทศัน์ดึกด าบรรพ ์ ยคุโบราณ ยคุใหม่ 

 
จากตารางจะเห็นวา่แท่งโมโนลิทลึกลบัสีด าจากต่างดาวมีพลงัอ านาจเหนือกวา่เหล่าวานรท่ี

ยงัไม่มีอารยะธรรม ซ่ึงถูกวางอยู่ท่ามกลางเหล่าวานรท่ีก าลงัฉงนกบัส่ิงท่ีพบเจอ การใช้รูปทรง
เรขาคณิตในการขดัแยง้กับรูปทรงทางธรรมชาติท่ีอยู่รอบข้างท าให้แท่งโมโนลิทลึกลับมีพลัง
เหนือกวา่อยา่งเห็นไดช้ดั แท่งโมโนลิทสีด าเป็นส่ิงท่ีต่างดาวใชใ้นการติดต่อส่ือสาร เป็นความรู้ท่ีส่ง
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ต่อมายงัโลกท าให้เหล่าวานรคน้พบอารยะธรรมช้ินแรกคือการใช้อาวุธ  การส่ือสารจากแท่งด าท า
ให้พบวา่คูบริกเช่ือวา่ภาษาท่ีส่ิงทรงภูมิปัญญาใชใ้นการติดต่อส่ือสารไม่สามารถใชใ้นรูปแบบของ
ภาษาท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนได ้เป็นภาษาท่ีอยู่เหนือกว่าส่ิงท่ีมนุษยคุ์น้ชิน มีมิติทางภาษาท่ีพฒันาไปได้
ไกลกวา่มนุษยแ์ละสามารถเขา้ใกลค้วามจริงแทข้องจกัวาลได ้คูบริกใชค้วามก ากวมของภาษาท่ีไม่
ชดัเจน เพื่อกระตุน้จินตนาการ การติดต่อส่ือสารจึงเป็นเป็นปริศนาส าหรับมนุษยแ์ละเป็นจุดเร่ิมตน้
ของการออกท่องอวกาศในกาลต่อมาเพื่อติดต่อส่ือสารกบัต่างดาวเพื่อคน้หาความจริงอนัเป็นนิ
รันดร์ จากการศึกษาพบวา่คูบริกใชค้วามขดัแยง้ทางรูปทรง ความขดัแยง้ทางภาษาในการออกแบบ
ฉากเพื่อให้สามารถส่ือสารออกมาเป็นภาษาทางภาพยนตร์ และยงัสามารถส่ือสารแนวความคิด
ความเช่ือในเร่ืองของส่ิงทรงภูมิปัญญาจากนอกโลกไดอี้กดว้ย 
 

 
 
ภาพท่ี 52 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง 2001 A Space Odyssey. (1968) นาทีท่ี 30:17 

 
 ฉากน้ีเป็นฉากบนโถงทางเดินบนสถานีอวกาศเป็นการคุยกนัระหว่าง ดร. ฟลอยกบั ดร.
สมีลอฟ ถึงข่าวลือท่ีเกิดข้ึนบนฐานเครเวียสวา่เกิดโรคระบาดร้ายแรงและกลวัวา่จะแพร่กระจาย แต่ 
ดร.ฟลอยกลับปฏิเสธท่ีจะพูดถึงเร่ืองน้ี เป็นการปกปิดความจริงถึงเร่ืองการค้นพบวตัถุแปลก
ประหลาดบนดวงจนัทร์ ภายในหอ้งสีขาวและสวา่งไสวไปทัว่ทั้งหอ้ง มีการสร้างความน่าสนใจโดย
การใช้เส้นน าสายตาในการสร้างความลึกให้แก่ภาพโดยการใช้เส้นท่ีเกิดจากพื้น เส้นท่ีเกิดจาก
เพดานท่ีเป็นเหมือนตารางและการวางวตัถุ ท าให้เกิดเส้นมากมายในภาพ แต่เป็นเส้นท่ีถูกจัด
ระเบียบมาอย่างดี ภายในห้องถูกส่องสวา่งดว้ยไฟบนเพดานท่ีมีอยูท่ ัว่ทั้งห้องเป็นการจดัแสงแบบ
นุ่มนวลท าให้ภาพมีค่าต่างของแสงเงาต ่าเผยให้เห็นรายละเอียดของส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน สีขาว
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ซ่ึงถูกจดัว่าเป็นสีกลางของห้องถูกตกแต่งดว้ยเกา้อ้ีดีไซน์เยี่ยมสีแดงซ่ึงเป็นสีของวรรณะร้อนวาง
กระจายซ ้ ากนัอย่างเป็นระเบียบอยู่ทัว่บริเวณภาพ การใช้การซ ้ ากนัในการวางวตัถุท าให้ภาพเกิด
จงัหวะท่ีสวยงาม ท าใหห้อ้งมีชีวิตชีวา สีแดงท่ีตดักบัสีขาวช่วยกระตุน้เร้าอารมณ์ความรู้สึกเร้าร้อน 
การออกแบบในฉากน้ีจะเห็นว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงยุคท่ีมนุษยส์ามารถออกมาสู่วงโคจรนอก
โลกไดแ้ลว้ การสร้างบรรยากาศของภาพก็จะดูสวา่งสดใสมีสีสันท่ีฉูดฉาดบ่งบอกถึงยคุสมยั 

คูบริกใช้เส้นน าสายตาเพื่อสร้างจุดสนใจไปยงัตวัละครท่ีอยู่จุดก่ึงกลางภาพคือ ดร.ฟลอย 
โดยวางต าแหน่งตวัละครเป็นแนวเดียวกบัเส้นน าสายตาท่ีมุ่งตรงไปสู่เบ้ืองหลงั จะเห็นว่าผูห้ญิง
สองคนทางดา้นซา้ยและดา้นขวานัง่ท ามุมเอียงจนเกือบจะหนัหลงัและอีกสองคนถดัมาท่ีเป็นผูห้ญิง
และผูช้ายในล าดบัถดัมาเอียงท ามุมรับกบัเส้นน าสายตาท่ีมุ่งตรงไปยงั ดร.ฟลอย ซ่ึงอยู่บริเวณจุด
ก่ึงกลางภาพ เพื่อให้เห็นอากปักิริยาในการสนทนา การใช้ผูห้ญิงสามคนท่ีอยู่ในระยะหนา้ และจดั
ให้อยู่ลกัษณะท่างทางท่ีซ ้ ากนัโดยไม่มีอากปักิริยาโตต้อบใดๆ มีเพียง ดร. ฟลอยและดร.สมีลอฟ
เท่านั้นท่ีสนทนาโตต้อบกนัในเร่ืองน้ี การถ่วงน ้าหนกัของภาพดว้ยผูห้ญิงสองคนในระยะหนา้ท าให้
น ้ าหนกัของภาพเท่ากนัทั้งซ้ายและขวาเกิดดุลยภาพแบบสมมาตร เพื่อสร้างความน่ิงและความตึง
เครียดในการสนทนาถึงเร่ืองท่ีเกิดข้ึนบนฐานเครเวียส ซ่ึง ดร.ฟลอยก าลงัปกปิดความจริงเร่ืองข่าว
ลือท่ีเกิดข้ึนท่ีฐานเครเวยีสบนดวงจนัทร์  

 

 
 
ภาพท่ี 53 กราฟิกแสดงการใชเ้ส้นน าสายตาในฉากภาพยนตร์ 

 
จากการเปรียบเทียบการน าเส้นน าสายตามาใชร้ะหว่างงานภาพถ่ายและงานออกแบบฉาก 

ท าให้พบว่า มีลกัษณะการใช้ท่ีคลา้ยคลึงกนัในเร่ืองของการใช้พลงัของเส้นในการส่ือความหมาย
และสร้างความน่าสนใจให้แก่ภาพ เส้นน าสายตาเป็นเคร่ืองมือท่ีถูกใช้ในการก าหนดอารมณ์และ
สอดแทรกแนวคิดเขา้ไปในผลงานทั้งภาพถ่ายและงานออกแบบฉากภาพยนตร์  
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ตารางท่ี 2 วเิคราะห์สัญญะโดยใชโ้ครงสร้างเปรียบเทียบแบบคู่ขดัแยง้ 

ส่ิงทีป่รากฏในฉาก ความหมายแฝง คู่ขัดแย้ง 
ผูช้าย 2 คน )หนัหนา้ใหก้ลอ้ง(  เป็นผูน้ า 

อเมริกา 
การปกปิด 

ไม่เป็นผูน้ า 
โซเวยีต 

การเปิดเผย 
ผูห้ญิง 3 คน )หนัหลงัใหก้ลอ้ง(  ไม่เป็นผูน้ า เป็นผูน้ า 

สถานีอวกาศ ความกา้วหนา้ ความลา้หลงั 
 

จากตารางจะพบว่าผูช้ายสองคนท่ีนัง่หันหน้าคุยกนัอยู่ในฐานะของผูน้ าและเป็นตวัแทน
ของมนุษยชาติในการคน้หาส่ิงใหม่นอกโลก ประเด็นท่ีสอดแทรกพบวา่การใชต้วัละครท่ีเป็นชาติ
อเมริกาเป็นตวัละครหลกัและใชต้วัละครท่ีเป็นชาติโซเวียตเป็นตวัละครรอง ท าให้การพูดคุยดูเป็น
การจินตนาการถึงการร่วมมือกนัทางอวกาศในอนาคตของคูบริก ท่ีเห็นวา่สองประเทศมหาอ านาจท่ี
แข่งขนักนัอยา่งเขม้ขน้ในการสู้รบกนัทางนวตักรรมดา้นอวกาศไดส้ิ้นสุดลงและร่วมมือกนัในท่ีสุด 
ถึงแมว้า่ภาพยนตร์เร่ืองน้ีจะถูกสร้างข้ึนก่อนนีล อาร์มสตรองจะข้ึนไปเหยียบดวงจนัทร์และไดรั้บ
ชยัชนะเหนือสหภาพโซเวียตในท่ีสุดและหลงัจากนั้นไม่นานสองประเทศไดส้ิ้นสุดสงครามและ
ร่วมกนัสร้างสถานีอวกาศเป็นคร้ังแรก จะเห็นวา่คูบริกมีจินตนาการอนัล ้าเลิศในการจินตนาการถึง
เหตุการณ์ในอนาคต แต่ภาพยนตร์เร่ืองน้ียงัคงแฝงประเด็นการปกปิดบางอย่างของอเมริกาซ่ึงเห็น
ไดจ้ากการพูดคุยกนัระหว่าง ดร. ฟลอยและ ดร.สมีลอฟ ท่ีปกปิดและไม่ยอมเปิดเผยเร่ืองจริงบน
สถานีเครเวียตท่ีอยู่บนดวงจนัทร์ การใช้ตวัละครผูห้ญิงซ่ึงนัง่หันหลงัยงัเป็นการบ่งบอกถึงความ
เหล่ือมล ้าทางเพศท่ีตกอยูใ่ตอ้  านาจของเพศชาย และยงัเป็นการเปรียบเปรยถึงคนท่ีไม่รู้เร่ืองราวจาก
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน จากการศึกษาพบว่า    คูบริกใชค้วามขดัแยง้ระหวา่งเพศชายและเพศหญิงท่ีส่ือ
ถึงความเป็นผูน้ าและความไร้ภาวะผูน้ า อีกทั้งยงัใชส้ัญญะของความเป็นชาติในการสร้างประเด็น
แอบแฝงแนวคิดผา่นการออกแบบฉากภาพยนตร์ 
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ภาพท่ี 54 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง 2001 A Space Odyssey. (1968) นาทีท่ี 1:12:11 

 
ฉากน้ีเป็นฉากในตอนท่ีนักบินออกไปส ารวจเคร่ืองยนต์บริเวณด้านนอกเม่ือฮัลหรือ

ปัญญาประดิษฐ์ตรวจพบว่ามีบางอย่างเกิดความผิดปกติ แต่เม่ือตรวจดูแลว้กลบัไม่พบส่ิงผิดปกติ
ตามท่ีฮลับอก จึงกลบัมาดว้ยความกงัวลใจและเร่ิมไม่ไวว้างใจในการท างานของฮลัซ่ึงควบคุมการ
ท างานทั้งหมดของยาน  

คูบริกใช้เส้นน าสายตาในการดึงดูดสายตาให้มองไปท่ีตวัละครท่ีก าลงัเดินหันหลงัด้วย
ความเช่ืองชา้เหมือนก าลงัครุ่นคิดอะไรบางอยา่งและเร้าอารมณ์เพื่อสร้างความอึดอดั โดยการสร้าง
เส้นสีด าสลบักบัสีขาวและเส้นแปดเหล่ียมท่ีถูกวางอย่างเป็นจงัหวะและค่อยๆ ลดหลัน่ตามล าดบั 
เป็นการสร้างบรรยากาศความต่ืนเต้นท าให้ภาพดูเคล่ือนไหว พลังของเส้นท่ีพุ่งออกมาจากจุด
ก่ึงกลางของภาพท าให้รู้สึกถึงบางอย่างท่ีผิดปกติ การวางต าแหน่งของตวัละครไวต้รงจุกก่ึงกลาง
ภาพและสามารถสร้างมิติของความลึกให้แก่ภาพ การเฉล่ียน ้ าหนกัทั้งดา้นซ้ายละดา้นขวาให้อยูใ่น
ลกัษณะเท่ากนัทั้งซา้ยและขวาท าใหเ้กิดดุลยภาพแบบสมมาตรสร้างความไร้ชีวติชีวา  

การใชพ้ื้นท่ีส่วนใหญ่โดยการใชสี้ขาวและเพิ่มลวดลายดว้ยสีด าในลกัษณะของการซ ้ า เป็น
การใชสี้กลางสองสีเพื่อเพิ่มความน่าสนใจท าใหชุ้ดของนกับินท่ีเป็นสีแดงซ่ึงอยูใ่นวรรณะร้อนโดด
เด่นและบอกเป็นนยัถึงอนัตรายท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน เป็นความหวัน่วิตก  จะเห็นวา่คูบริกเลือกใชสี้แดง
เป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงออกถึงความน่ากลวัและอนัตราย 
 



 90 
 

 
 
ภาพท่ี 55 กราฟิกแสดงการใชเ้ส้นน าสายตาในฉากภาพยนตร์ 

 
จากการเปรียบเทียบการน าเส้นน าสายตามาใชร้ะหว่างงานภาพถ่ายและงานออกแบบฉาก 

ท าให้พบว่า มีลกัษณะการใช้ท่ีคลา้ยคลึงกนัในเร่ืองของการใช้พลงัของเส้นในการส่ือความหมาย
และสร้างความน่าสนใจให้แก่ภาพ เส้นน าสายตาเป็นเคร่ืองมือท่ีถูกใช้ในการก าหนดอารมณ์และ
สอดแทรกแนวคิดเขา้ไปในผลงานทั้งภาพถ่ายและงานออกแบบฉากภาพยนตร์  
 
ตารางท่ี 3 วเิคราะห์สัญญะโดยใชโ้ครงสร้างเปรียบเทียบแบบคู่ขดัแยง้ 

ส่ิงทีป่รากฏในฉาก ความหมายแฝง คู่ขัดแย้ง 
นกับินอวกาศในชุดสีแดง ส่ิงมีชีวติ 

เร่าร้อน 
ส่ิงไม่มีชีวติ 
สงบน่ิง 

ยานอวกาศ  
)ตกแต่งดว้ยสีขาวและสีด า(  

ความขดัแยง้ ความกลมกลืน 

 
จากตารางแสดงให้เห็นปมขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัปัญญาประดิษฐ์ท่ีถูกคิดคน้ข้ึนเพื่อเป็น

ตวัแทนมนุษยท่ี์ยงัมีขอ้บกพร่องมากมายแต่ปัญญาประดิษฐ์กลบัยงัไม่สามารถแทนท่ีมนุษยไ์ดอ้ยา่ง
สมบูรณ์เพราะถึงอย่างไรมนุษยก์็ยงัเป็นผูส้ร้างมนัข้ึนมา การใช้สีแดงท่ีเร้าร้อนเป็นชุดของนกับิน
ขดัแยง้กบัสีขาวท าใหเ้กิดสภาวะถึงอารมณ์ท่ีร้อนรนของนกับินในการขบคิดถึงอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน
จากปัญญาประดิษฐ ์และการใชสี้ขาวตดัดว้ยสีด าท าใหเ้กิดความขดัแยง้อยา่งรุนแรงสร้างบรรยากาศ
ความน่าต่ืนเตน้ของปมขดัแยง้ระหวา่งสองขั้ว จากการศึกษาพบวา่ การขดัแยง้กนัของสัญญะคูบริก
ใชก้ารขดัแยง้กนัของสัญญะในการสร้างความน่าสนใจและสร้างความต่ืนเตน้ในการด าเนินเร่ืองราว
และสามารถส่ือภาษาทางภาพยนตร์ไดอ้ยา่งชดัเจน 
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ภาพท่ี 56 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง 2001 A Space Odyssey. (1968) นาทีท่ี 2:18:33 

 
 ฉากน้ีเป็นฉากท่ีดร.โบวแมนพบตวัเองอีกคร้ังบนเตียงท่ีอยูใ่นวยัชราและก าลงัจะตาย 
พร้อมกบัการพบแท่งโมโนลิทปริศนาสีด าอยูเ่บ้ืองหนา้ เม่ือ ดร.โบวแมนช้ีน้ิวไปยงัแท่งโมโนลิทก็
พบตวัเองอีกคร้ังในวยัทารกแรกเกิดอยูบ่นเตียงและกลบัเขา้สู่วงโคจรในอวกาศอีกคร้ัง 

ภายในห้องถูกตกแต่งดว้ยสีขาวเป็นหลกัและตกแต่งดว้ยเฟอร์นิเจอร์สีเหลืองและสีเขียวท่ี
ถูกลดความอ่ิมตวัของสีลง  พื้นถูกเปล่ียนใหเ้ป็นจุดก าเนิดแสงสวา่งในลกัษณะของเส้นตารางไปทัว่
ทั้งห้อง ท าให้ไม่มีเงาของวตัถุตกกระทบลงพื้นสร้างบรรยากาศอนัก ากวมระหว่างความจริงกบั
ความฝัน เหมือนทุกส่ิงลอยอยูใ่นอากาศสร้างความฉงนและใคร่รู้ และวางแท่งหินสีด าสนิทอยูต่รง
จุดก่ึงกลางภาพ เม่ือสีด าถูกขบัดว้ยพื้นหลงัของหอ้งท่ีเป็นสีขาวท าให้แท่งโมโนลิทโดดเด่นเป็นสง่า
และทรงพลงับ่งบอกถึงความรู้อนัยิ่งใหญ่จากส่ิงทรงภูมิปัญญา การวางเตียง การวางเฟอร์นิเจอร์
และเส้นตารางบนพื้นเหล่าน้ีถูกวางเพื่อท าใหเ้กิดเส้นน าสายตา เพื่อน าสายตาไปยงัจุดสนใจท่ีอยูต่รง
จุดก่ึงกลางภาพคือแท่งหินสีด า ท าให้ภาพมีพลงัเกิดจากเส้นท่ีพวยพุ่งและช่วยเพิ่มรัศมีแห่งอ านาจ
ใหแ้ก่แท่งหินปริศนาอีกดว้ย  

การจดัภาพโดยวางวางจุดเด่นไวต้รงจุดก่ึงกลางภาพ และวางวถุัต่างๆ ไวอ้ย่างลงตวัและ
สมดุลทั้งด้านซ้ายและด้านขวาท าให้เกิดดุลยภาพแบบสมมาตร สร้างความน่าเกรงขาม ความ
เท่ียงตรง ความสงบน่ิงของภาพ ท าให้เกิดความรู้สึกแห่งการหลุดพน้และคน้พบบางส่ิงท่ีอยู่เหนือ
ธรรมดาสามญั เป็นการสร้างบรรยากาศท่ีเงียบสงดัไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ภาพท่ี 57 กราฟิกแสดงการใชเ้ส้นน าสายตาในฉากภาพยนตร์ 

 
จากการเปรียบเทียบการน าเส้นน าสายตามาใชร้ะหว่างงานภาพถ่ายและงานออกแบบฉาก 

ท าให้พบว่า มีลกัษณะการใช้ท่ีคลา้ยคลึงกนัในเร่ืองของการใช้พลงัของเส้นในการส่ือความหมาย
และสร้างความน่าสนใจให้แก่ภาพ เส้นน าสายตาเป็นเคร่ืองมือท่ีถูกใช้ในการก าหนดอารมณ์และ
สอดแทรกแนวคิดเขา้ไปในผลงานทั้งภาพถ่ายและงานออกแบบฉากภาพยนตร์  
 
ตารางท่ี 4 วเิคราะห์สัญญะโดยใชโ้ครงสร้างเปรียบเทียบแบบคู่ขดัแยง้ 

ส่ิงทีป่รากฏในฉาก ความหมายแฝง คู่ขัดแย้ง 
แท่งหินส่ีเหล่ียมผนืผา้สีด า บริสุทธ์ิ 

ความรู้ 
ลึกลบั 

อคติ 
ไม่มีความรู้ 
เปิดเผย 

คน )แก่(  ตาย 
ส้ินสุด 

เกิด 
การเร่ิมตน้ 

หอ้งนอนสีขาว ต่ืน 
สวา่ง 

หลบั 
มืด 

 
จากตารางแสดงให้เห็นการเดินทางในอวกาศท่ีแสนยาวนาน แสดงให้เห็นถึงช่วงอายุของ

ตวัละครท่ีบอกถึงกาลเวลาของช่วงชีวิต ท่ีเห็นตั้งแต่ เป็นวานร วยักลางคน มาจนแก่เฒ่า เป็นนยัถึง
การล่วงรู้ความลบัจากส่ิงทรงภูมิปัญญาท่ีส่งต่อมายงัมนุษยท์  าให้เห็นความจริงแทข้องชีวิตท่ีเป็น
หน่ึงเดียวกบัจกัรวาลคือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย  ภายในห้องนอนสีขาวเป็นเสมือนท่ีแห่งการพกัผอ่นเพื่อ
นอนหลบัและต่ืนข้ึนมาเพื่อพร้อมก้าวไปในอวกาศอนัไร้ท่ีส้ินสุด สีขาวท่ีบ่งบอกถึงความสว่าง 
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ความรู้อนับริสุทธ์ิ แสดงถึงสภาวะอนัเป็นนิรันดร์ การติดต่อส่ือสารจากแท่งด ายงัคงเป็นปริศนาใน
การใช้ภาษาท่ีส่งต่อความรู้ให้แก่มนุษยผ์ูย้งัอ่อนด้อยในความรู้หรือความจริงอนัสูงสุด การใช้
รูปทรงเรขาคณิตในการออกแบบภูมิปัญญาจากต่างดาวยอ่มแสดงออกถึงภาษาในการส่ือสารท่ีจริง
แทก้วา่การใชรู้ปทรงในธรรมชาติ เพราะรูปทรงเรขาคณิตคือรูปทรงท่ีบริสุทธ์ิปราศจากอคติ ไม่ว่า
มองจากมุมใดย่อมคงอยูใ่นรูปเดิมต่างจากรูปทรงในธรรมชาติท่ีเปิดโอกาสให้ผูท่ี้เห็นจากต่างมุม
ย่อมคิดไปต่างๆ นานาตามแต่จินตนาการของมนุษย ์ในฉากน้ีเปิดเผยให้เห็นวฏัจกัรของชีวิต ใน
ตอนทา้ยเร่ืองซ่ึงเป็นฉากถดัไปเป็นการแสดงภาพของเด็กทารกอยูใ่นวงโคจรของจกัรวาลเป็นการ
บอกถึงการเกิดใหม่ของชีวิตท่ีอยู่สูงข้ึนไปจากมนุษยใ์นรูปแบบเดิมท่ียงัไม่ล่วงรู้ความลบัของจกั
วาล ซ่ึงในตอนน้ีไดรั้บความรู้นั้นแลว้และพร้อมท่ีจะออกเดินทางต่อไป 

ภายในห้องปริศนาน้ีออกแบบให้มีลักษณะแบบสถาปัตยกรรมยุคนีโอคลาสสิค เป็น
รูปแบบศิลปะในศตวรรษท่ี 18 ซ่ึงเป็นยุคเรืองปัญญา (Enlightenment) เป็นยุคท่ีสนบัสนุนให้ใช้
หลักเหตุผลมากว่าความเช่ือ หลักจารีตและพึ่ งพาความรู้จากพระเจ้า  ซ่ึงคูบริกเองเกิดมาใน
ครอบครัวเช่ือสายยวิท่ีเคร่งในศาสนาและพยายามใหเ้ขาเขา้ร่วมนบัถือศาสนาคริสตแ์ละปฏิบติัอยา่ง
เคร่งครัด แต่คูบริกกลบัไม่เช่ือในพระเจา้ การคน้พบแท่งหินสีด าในห้องปริศนาน้ีจึงเป็นเหมือนการ
บ่งบอกถึงความเช่ือเร่ืองการเขา้ถึงความรู้ในระดบัสูงของมนุษยท่ี์ไม่สามารถล่วงรู้ความลบัของ
จกัรวาลไดแ้ละไม่สามารถหาความรู้ไดบ้นโลกท่ีมนุษยอ์ยู ่ตอ้งพึ่งพาอาศยัความรู้จากวตัถุท่ีส่ิงทรง
ภูมิปัญญานอกโลกทิ้งไวต้ามจุดต่างๆ ความเช่ือของคูบริกในเร่ืองของการออกเดินทางเพื่อเรียนรู้ มี
ส่วนคลา้ยกบัหลกัปรัชญาของฟริดริค นิทเช่ (Friedrich Nietzsche 1844-1900) ท่ีเคยกล่าวไวว่า่ พระ
เจา้ตายแลว้ ซ่ึงเป็นการเสียดสีการใชชี้วิตในรูปแบบเดิมของมนุษยท่ี์ติดอยูก่บัความเช่ือในเร่ืองพระ
เจา้และไม่มีวนัท่ีจะสามารถพฒันาตนไปถึงระดบัขั้นสูงสูดได ้ ฟริดริค นิทเช่เช่ือวา่มนุษยส์ามารถ
บรรลุไปถึงขั้นอภิมนุษยไ์ดอ้ย่างเช่นอดีตท่ีเคยมีมาแลว้เช่นเดียวกบัพระพุทธเจา้ พระเยซู เป็นตน้  
การน าเสนอตวัละครท่ีเดินทางมาคน้พบและไดเ้ห็นการเกิด แก่ เจ็บ ตายและภาพสุดทา้ยคือทารกท่ี
เขา้ไปอยู่ในวงโคจรของจกัรวาล เป็นเหมือนการบอกถึงความเช่ือเร่ืองการเดินทางเพื่อคน้หาและ
พฒันาตนไปสู่การบรรลุสู่กฎของจกัรวาลและพร้อมท่ีจะออกเดินทางสู่จกัรวาลท่ีไม่มีวนัส้ินสุด 
จากการศึกษาพบว่าคูบริกสอดแทรกแนวคิด อุดมคติและความเช่ือดา้นวิทยาศาสตร์เขา้ไปในการ
ออกแบบฉากเพื่อใหท้  าหนา้ท่ีเป็นตวัเล่าเร่ืองให้แก่ภาพยนตร์มากกวา่การใชบ้ทสนทนา 
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ภาพท่ี 58 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง A Clockwork Orange. (1971) นาทีท่ี 2:25 

 
ฉากน้ีเป็นฉากในโคโวร่ามิลคบ์าร์ซ่ึงเป็นสถานท่ีหรือแหล่งมัว่สุมของแก๊งวยัรุ่นกลุ่มหน่ึง

ซ่ึงประกอบไปดว้ย อเล็กซ์ จิม ดิมและท่ีมกัจะมาด่ืมนมท่ีผสมดว้ยสารเสพติดจ าพวกเวลโลเซ็ทจาก
เตา้นมของประติมากรรม เพื่อจะท าใหส้มองปลอดโปร่งและสามารถออกไปก่ออาชญากรรมได้
อยา่งสนุกสนาน 

ภายในห้องสีด าถูกตกแต่งดว้ยประติมากรรมโป้เปลือยรูปผูห้ญิงสีขาวท่ีมีสองเพศอยู่ใน
กิริยาท่ีดูแลว้อุจาด และตวัอกัษรสีขาวท่ีติดอยูต่ามผนงัซ่ึงเป็นรายช่ือของสารเสพติด มีการใชสี้ม่วง 
สีฟ้า และสีแดงเพียงเล็กนอ้ยในการตกแต่งท่ีสีผมของประติมากรรม การใช้ห้องท่ีเป็นสีด าช่วยขบั
เน้นให้เห็นตวัละครท่ีสวมชุดสีขาวและตวัประติมากรรมท่ีมีสีขาวให้โดดเด่นข้ึน เหล่าน้ี คูบริก
สร้างเส้นน าสายตาจากเหล่าประติมากรรมท่ีเป็นรูปผูห้ญิงเปลือยกายอยูใ่นอิริยาบถท่ีหยาบคายและ
ล่อแหลมและตวัละครประกอบท่ีนัง่เรียงรายอยูด่า้นขา้งทั้งซา้ยและขวาเพื่อน าสายตาผูช้มให้พุ่งตรง
ไปยงัตวัละครหลกัท่ีอยู่ตรงจุดก่ึงกลางภาพและถูกปกคลุมไปดว้ยส่ิงเส่ือมทราม คูบริกใช้การซ ้ า
ของอิริยาบถจากรูปป้ันเพื่อช่วยใหเ้กิดเส้นและจงัหวะท่ีสวยงาม ท าให้ภาพดูลึกแมจ้ะอยูภ่ายในห้อง
ท่ีมิดชิด  คูบริกตอ้งการแสดงให้เห็นรายละเอียดของบรรยากาศสภาพแวดล้อมของตวัห้อง เพื่อ
สร้างอารมณ์ความรู้สึกถึงความอึดอดัท่ีเต็มไปดว้ยส่ิงเส่ือมทรามเหล่าน้ี เป็นนยับอกถึงความเส่ือม
โทรมของสภาพสังคมท่ีฟอนเฟะและมีผลต่อความตอ้งการทางเพศความพึงพอใจในความรุนแรง
และการกระท าของแก๊งวยัรุ่นในการก่ออาชญากรรมไดอ้ยา่งเสรีและสนุกสนาน 
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ภาพท่ี 59 กราฟิกแสดงการใชเ้ส้นน าสายตาในฉากภาพยนตร์ 

 
จากการเปรียบเทียบการน าเส้นน าสายตามาใชร้ะหว่างงานภาพถ่ายและงานออกแบบฉาก 

ท าให้พบว่า มีลกัษณะการใช้ท่ีคลา้ยคลึงกนัในเร่ืองของการใช้พลงัของเส้นในการส่ือความหมาย
และสร้างความน่าสนใจให้แก่ภาพ เส้นน าสายตาเป็นเคร่ืองมือท่ีถูกใช้ในการก าหนดอารมณ์และ
สอดแทรกแนวคิดเขา้ไปในผลงานทั้งภาพถ่ายและงานออกแบบฉากภาพยนตร์  
 
ตารางท่ี 5 วเิคราะห์สัญญะโดยใชโ้ครงสร้างเปรียบเทียบแบบคู่ขดัแยง้ 

ส่ิงทีป่รากฏในฉาก ความหมายแฝง คู่ขัดแย้ง 
อเล็กซ์และกลุ่มเพื่อน(ชาย) 

 
มีอ านาจ 
รุนแรง 

ไม่มีอ านาจ 
อ่อนนุ่ม 

รูปป้ันผูห้ญิงเปลือยกาย เชิญชวน 
กระตุน้อารมณ์ทางเพศ 

ไม่เชิญชวน 
ไม่มีอารมณ์ทางเพศ 

หอ้งสีด า ชัว่ร้าย ดี 
ยาเสพติด ประสาทหลอน 

กลา้ 
ปกติ 
ไม่กลา้ 

 
จากตารางแสดงให้เห็นวา่การสร้างสภาพแวดลอ้มดว้ยรูปประติมากรรมผูห้ญิงโป้เปลือย 

เป็นการส่ือถึงการกระตุน้อารมณ์ทางเพศและไร้อ านาจ เป็นเพียงแค่ของประดบัตกแต่งท่ีใชเ้ป็นท่ี
ระบายกามารมณ์ของเพศชายเพียงเท่านั้น การท่ีคูบริกออกแบบโตะ๊โดยใชป้ระติมากรรมผูห้ญิงท่ี
โป๊เปลือยจนเห็นอวยัวะเพศเป็นการส่ือถึง การเป็นท่ีรองรับกามารมณ์ให้แก่เพศชาย ภายในหอ้งท่ี
ถูกทาดว้ยสีด าโดยใหต้วัละครและวตัถุต่างๆ เป็นสีขาว เป็นการสร้างความขดัแยง้ทางอารมณ์ 



 96 
 
ระหวา่งความดีกบัความชัว่ร้าย การใชสี้สันท่ีฉูดฉาดในการตกแต่งสีผมให้แก่เหล่าประติมากรรม
รูปผูห้ญิงโป๊เปลือยเป็นการส่ือถึงอ านาจแห่งเพศหญิงท่ีเชิญชวนให้เกิดอารมณ์ นมท่ีผสมสารเสพ
ติดเป็นส่ิงหน่ึงท่ีท าใหอ้เล็กซ์และเพื่อนกลา้ท่ีจะก่ออาชญากรรมโดยไม่เกรงกลวัตวัต่อส่ิงใดและอยู่
ในอาการสนุก จากการศึกษาพบวา่คูบริกใชก้ารขดัแยง้กนัของสัญญะในการออกแบบฉาก
ภาพยนตร์ เพื่อใหส้ามารถส่ือสารออกมาเป็นภาษาทางภาพยนตร์ได้ 
 

 
 
ภาพท่ี 60 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง A Clockwork Orange. (1971) นาทีท่ี 28:11 
 

ฉากน้ีเป็นฉากห้องนอนของอเล็กซ์ซ่ึงเป็นตวัละครหลกัของเร่ือง ท่ีก าลงัจะมีเพศสัมพนัธ์
กบัผูห้ญิงสองคนท่ีเพิ่งเจอกนัท่ีร้านขายแผ่นเสียงในห้องแห่งน้ี ความน่าสนใจของฉากน้ีคือคูบริก
ใชก้ารเร่งความเร็วภาพเพื่อน าเสนอภาพการมีเพศสัมพนัธ์แบบชายหน่ึงหญิงสองเพื่อเสนอแนวคิด
ในเร่ืองของเพศไวอ้ยา่งแยบคาย  

ภายในหอ้งสีขาวถูกตกแต่งไปดว้ยสีสันท่ีฉูดฉาด ท่ีเห็นไดช้ดัคือเตียงนอนของอเล็กซ์ท่ีมีสี
ส้มและสีแดงผสมกนัและตดัดว้ยสีน ้าเงินของตูท่ี้อยูใ่นระยะถดัไป ตรงจุดก่ึงกลางภาพมีภาพของ 
ลุดวกิ บีโธเฟนนกัดนตรีคลาสสิคตระหง่านส่องสวา่งอยูก่ลางหอ้ง และสะทอ้นไปยงักระจกท าให้
ภาพเกิดดุลยภาพ คูบริกใชว้ตัถุต่างชนิดกนัในการสร้างดุลยภาพใหเ้ท่ากนัทั้งดา้นซา้ยและดา้นขวา 
ผา้ปูท่ีนอนถูกออกแบบโดยใชรู้ปทรงสามเหล่ียมประกบกนัจนกลายเป็นหกเหล่ียม เรียงรายกนัจน
เตม็ผนื เป็นเหมือนหนามแหลมท่ีจะคอยท่ิมแทง ผนงัทางดา้นซา้ยถูกตกแต่งดว้ยการซ ้ าของรูปทรง
ส่ีเหล่ียมท าใหเ้กิดลวดลายท่ีสวยงาม ภายในหอ้งมีจุดก าเนิดแสงเพียงส่วนเดียวคือตรงจุดก่ึงกลาง
ภาพท่ีเป็นรูปนกัดนตรีคลาสสิค โดยอาศยัการสะทอ้นจากกระจกเพื่อกระจายแสงไปทัว่บริเวณหอ้ง 
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ท าใหแ้สงพุง่ตรงมายงัดา้นหนา้ปะทะกบัผูช้ม เส้นน าสายตาเกิดจากเหล่ียมมุมของหอ้งและการจดั
วางโตะ๊และขา้วของเคร่ืองใช้ ท าใหเ้กิดเส้นท่ีวิง่พุง่ตรงไปท่ีจุดก่ึงกลางภาพ เม่ือผนวกเขา้กบัแสง
ไฟเพียงจุดเดียวตรงกลางหอ้งท าใหเ้กิดพลงัของเส้นและเส้นท่ีพวยพุง่ออกมา สร้างมิติทางอารมณ์ 
ความน่าต่ืนเตน้ของบรรยากาศตามเน้ือเร่ืองท่ีก าลงัด าเนินไป 
 

 
 
ภาพท่ี 61 กราฟิกแสดงการใชเ้ส้นน าสายตาในฉากภาพยนตร์ 

 
จากการเปรียบเทียบการน าเส้นน าสายตามาใชร้ะหว่างงานภาพถ่ายและงานออกแบบฉาก 

ท าให้พบว่า มีลกัษณะการใช้ท่ีคลา้ยคลึงกนัในเร่ืองของการใช้พลงัของเส้นในการส่ือความหมาย
และสร้างความน่าสนใจให้แก่ภาพ เส้นน าสายตาเป็นเคร่ืองมือท่ีถูกใช้ในการก าหนดอารมณ์และ
สอดแทรกแนวคิดเขา้ไปในผลงานทั้งภาพถ่ายและงานออกแบบฉากภาพยนตร์  

 
 ตารางท่ี 6 วิเคราะห์สัญญะโดยใชโ้ครงสร้างเปรียบเทียบแบบคู่ขดัแยง้ 

ส่ิงทีป่รากฏในฉาก ความหมายแฝง คู่ขัดแย้ง 
รูปบีโธเฟน ดนตรีชั้นสูง 

ท าใหเ้กิดอารมณ์ 
เกิดปัญญา 

ศิลปะบริสุทธ์ 

ดนตรีชั้นต ่า 
ไม่มีอารมณ์ 

เขลา 
ไม่เป็นศิลปะ 

รูปโป๊เปลือย กระตุน้อารมณ์ทางเพศ ไม่มีอารมณ์ทางเพศ 
 
จากตารางแสดงใหเ้ห็นวา่การมีอยูข่องส่ิงต่างๆ ในห้องนอนของอเล็กซ์เป็นนยัยะส าคญัใน

การส่ือสารในการกระตุน้อารมณ์ให้อเล็กซ์มีอารมณ์ทางเพศท่ีรุนแรงและมากมายเกินปกติจนไม่
สามารถยบัย ั้งได ้การใชรู้ปของลุดวิก บีโธเฟนและการดนตรีคลาสสิคในการปลุกเร้าอารมณ์ทาง
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เพศของอเล็กซ์เป็นการเสียดสีความมีอิสระทางความคิดวา่แทท่ี้จริงอารมณ์ทางเพศเป็นส่ิงท่ีอยูติ่ด
ตวัมนุษยไ์ม่วา่จะชนชั้นไหน บุคคลท่ีอยูช่ั้นสูงไม่มีอารมณ์ทางเพศงั้นหรือ อีกนยัคือดนตรีคลาสสิค
คือการกระตุน้อารมณ์บริสุทธ์ิของอเล็กซ์ การเร่งความเร็วภาพเพื่อน าเสนอภาพการมีเพศสัมพนัธ์
แบบชายหน่ึงหญิงสองเป็นการส่ือสารความฉาบฉวยของการปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศ แต่อารมณ์
ทางเพศกลบัอยูน่านและติดตวัมนุษยไ์ปตลอด เพราะสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวย การมีเพศแบบชาย
หน่ึงหญิงสองยงัเป็นการส่ือถึงอ านาจท่ีรุนแรงของอเล็กซ์ท่ีอยูเ่หนือเพศหญิงทั้งสอง จากการศึกษา
พบว่าวตัถุต่างๆ ท่ีถูกใช้ในการออกแบบฉากล้วนเป็นสัญญะท่ีส าคัญท่ีก่อให้เกิดเน้ือหาและ
ความหมายอีกทั้งสามารถแฝงประเด็นในเร่ืองของเพศไดอ้ยา่งน่าสนใจและเกิดค าถามมากมายให้
ขบคิด การสร้างบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยความหมายเม่ือผนวกเข้ากับการแสดงและด้านอ่ืนๆ 
สามารถสร้างภาษาทางภาพยนตร์และส่ือสารไดอ้ยา่งตรงประเด็น 
 

 
 
ภาพท่ี 62 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง A Clockwork Orange. (1971) นาทีท่ี 36:48 
 
 ฉากน้ีเป็นฉากภายในบา้นของสาวแก่ท่ีชอบเล้ียงแมวก าลงัเล่นโยคะ ก่อนท่ีจะโดนบุกรุก
เขา้มาในบา้นดว้ยความคึกคะนองโดยแก๊งวยัรุ่นซ่ึงน าโดยอเล๊กซ์และเพื่อนอีก 3 คน และเกิดพลาด
ท่าจนท าใหส้าวแก่ถึงแก่ความตาย พร้อมกบัการโดนหกัหลงัจากเพื่อนทั้ง 3 คนจนโดนต ารวจจบั
และถูกส่งตวัไปเรือนจ า 
 ฉากภายในหอ้งสีขาวถูกตกแต่งดว้ยสีเขียวบนเพดานและพื้นถูกปูดว้ยพรมสีแดง เป็นการ
ใชสี้คู่ตรงขา้มตามทฤษฎีสีโดยคัน่กลางระหวา่งสีแดงและสีเขียวดว้ยสีขาวท าใหเ้ป็นการเบรกสี
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ไม่ใหเ้กิดการตดักนัอยา่งชดัเจนจนเกินไป โดยลอ้ไปกบัสีของชุดตวัละครท่ีเป็นสีเขียว ผมสีแดง
และถุงเทา้สีขาว เป็นการสร้างความขดัแยง้บนตวัละครและหอ้ง คูบริกสร้างเส้นน าสายตาจากผนงั
หอ้งและการจดัวางแมวอยา่งเป็น เพื่อใหเ้กิดเส้นน าสายตาเพื่อดึงความสนใจไปสู่จุดก่ึงกลางภาพท่ี
มีตวัละครอยู ่ ภายในห้องถูกตกแต่งดว้ยภาพจิตรกรรมท่ีเป็นรูปเปลือยและประติมากรรมลึงคเ์ป็น
นยับอกถึงสาวแก่ท่ีติดเซ็กส์แต่กลบัมีความขดัแยง้ในตวัเอง เพราะเม่ืออเล็กซ์บุกเขา้มาสาวแก่กลบั
หวาดกลวัในการกระท าอนัเส่ือมทรามของอเล็กซ์และกลุ่มเพื่อน การเฉล่ียน ้าหนกัของภาพทั้ง
ดา้นซา้ยและดา้นขวาในลกัษณะซา้ยขวาเท่ากนัท าใหเ้กิดดุลยภาพแบบสมมาตร จะเห็นจากดา้นซา้ย
ซ่ึงเป็นเตาผงิและมีภาพจิตรกรรมอยูด่า้นบนและดา้นขวาเป็นประตูบานใหญ่ คูบริกใชรู้ปทรงท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยกนัในการเฉล่ียน ้าหนกัท าใหภ้าพดูแขง็แรงและท าพุง่ความสนใจไปท่ีส่วนกลางของ
ภาพเพียงเท่านั้น 

 

 
 
ภาพท่ี 63 กราฟิกแสดงการใชเ้ส้นน าสายตาในฉากภาพยนตร์ 

 
จากการเปรียบเทียบการน าเส้นน าสายตามาใชร้ะหว่างงานภาพถ่ายและงานออกแบบฉาก 

ท าให้พบว่า มีลกัษณะการใช้ท่ีคลา้ยคลึงกนัในเร่ืองของการใช้พลงัของเส้นในการส่ือความหมาย
และสร้างความน่าสนใจให้แก่ภาพ เส้นน าสายตาเป็นเคร่ืองมือท่ีถูกใช้ในการก าหนดอารมณ์และ
สอดแทรกแนวคิดเขา้ไปในผลงานทั้งภาพถ่ายและงานออกแบบฉากภาพยนตร์  
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ตารางท่ี 7 วเิคราะห์สัญญะโดยใชโ้ครงสร้างเปรียบเทียบแบบคู่ขดัแยง้ 

ส่ิงทีป่รากฏในฉาก ความหมายแฝง คู่ขัดแย้ง 
หญิงแก่ก าลงัเล่นโยคะ บ าบดั ปกติ 

แมว ข้ีออ้น รักสันโดษ 
รูปโป๊เปลือย มีความตอ้งการทางเพศ ไม่มีความตอ้งการทางเพศ 

ประติมากรรมลึงค ์
)อวยัวะเพศชาย(  

อ านาจ ไม่มีอ านาจ 

 
จากตารางแสดงให้เห็นความขดัแยง้ในวิถีการใช้ชีวิตของตวัละคร หญิงแก่ท่ีใชโ้ยคะเป็น

เคร่ืองบ าบดันั้นแทจ้ริงแลว้คือการบ าบดัความตอ้งการทางเพศหรือใช้โยคะเป็นเคร่ืองมือในการ
สนองความใคร่ เพราะภายในห้องท่ีถูกประดบัไปดว้ยภาพจิตรกรรมเปลือยท่ีโชวอ์วยัวะเพศอย่าง
เปิดเผยเป็นการส่ือถึงความนิยมในเร่ืองของเพศ การใชรู้ปจิตรกรรมลอ้ไปกบัอิริยาบถการเล่นโยคะ
ของหญิงแก่เป็นการส่ือถึงพฤติกรรมทางเพศของหญิงแก่ สังเกตได้จากท่าทางท่ีคล้ายคลึงกัน 
ต่างกันเพียงแค่ไม่ได้โชวอ์วยัวะเพศอย่างเปิดเผยเหมือนในภาพจิตรกรรม การใช้ความขดัแยง้
ระหว่างสีเขียวและสีแดงซ่ึงป็นสีคู่ตรงขา้มเป็นการส่ือถึงความขดัแยง้ เพราะเม่ืออเล็กซ์บุกเขา้มา
และพยายามท่ีจะมีเพศสัมพนัธ์แต่หญิงแก่กลบัขดัขืนจนท าให้อเล็กซ์พลั้งมือจนท าให้หญิงแก่ถึงแก่
ความตาย การเล้ียงแมวหลายตวัก็เป็นหน่ึงในสัญญะท่ีปรากฏอยูใ่นฉากเป็นการส่ือถึงความตอ้งการ 
เพราะแมวเป็นสัตวข้ี์ออ้น ชอบอยูก่บัคนและซุกอยูต่ามตวั การเล้ียงแมวหลายตวัเป็นเหมือนความ
ตอ้งการท่ีมาก จากการศึกษาพบว่าคูบริกใช้สัญญะในแต่ละชุดมาผูกร้อยเร่ืองจนเกิดเป็นเร่ืองราว
และสามารถส่ือความหมายจนกลายเป็นภาษาทางภาพยนตร์ไดอ้ยา่งชดัเจน  
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ภาพท่ี 64 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง A Clockwork Orange. (1971) นาทีท่ี 1:01:49 

 
ฉากน้ีเป็นฉากหอ้งเรือนจ าท่ีอเล็กซ์ถูกน ามาขงั เป็นเน้ือหาในตอนท่ีท่านนายกรัฐมนตรีเขา้

มาคดัเลือกนกัโทษเพื่อไปเขา้ร่วมโครงการบ าบดัรักษาดว้ย Ludovico Technique ซ่ึงไดค้ดัเลือกอ
เล็กซ์ใหเ้ป็นหนูทดลอง 

ภายในห้องทึบตนัแห่งน้ี คูบริกใช้เส้นน าสายตาในการสร้างความอึดอดัคบัแคบ เพื่อ
ถ่ายทอดอารมณ์ของคุกท่ีมีความแข็งแกร่งเป็นก าแพงหนาท่ีกั้นโลกภายนอกไว ้เหลือเพียงความน่า
เบ่ือหน่ายของผนงัปูนท่ีแคบและสูงผิดปกติ โทนสีเทาถูกใชใ้นการสร้างความสงบน่ิงและน่าเบ่ือ
หน่ายของเรือนจ า ผนงัอาคารทั้งดา้นซา้ยและดา้นขวามีลกัษณะท่ีเหมือนกนัท าให้เกิดดุลยภาพแบบ
สมมาตร สร้างความน่าเบ่ือและอึดอดัข้ึนไปอีกระดบั เผยให้เห็นความเท่ียงตรงของผนงัผา่นเส้นท่ี
พุง่ตรงไปยงัจุดก่ึงกลางภาพ ท าใหภ้าพเกิดมิติของความลึก ถ่ายทอดความยิง่ใหญ่ของคุก  

 

 
 
ภาพท่ี 65 กราฟิกแสดงการใชเ้ส้นน าสายตาในฉากภาพยนตร์ 
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จากการเปรียบเทียบการน าเส้นน าสายตามาใชร้ะหว่างงานภาพถ่ายและงานออกแบบฉาก 
ท าให้พบว่า มีลกัษณะการใช้ท่ีคลา้ยคลึงกนัในเร่ืองของการใช้พลงัของเส้นในการส่ือความหมาย
และสร้างความน่าสนใจให้แก่ภาพ อีกทั้ งยงัเป็นการสร้างมิติของความลึกให้แก่ภาพ เพื่อส่ือ
ความหมาย เส้นน าสายตาทั้งดา้นสายและดา้นขวาท่ีเกิดจากผนงัลว้นมีความหมายในเชิงนามธรรม
ทั้งส้ิน เหล่าน้ีลว้นเป็นภาษาท่ีใชใ้นการบอกเล่าผา่นการออกแบบฉากภาพยนตร์ให้สามารถส่ือสาร
ไดอ้ยา่งตรงประเด็น 

 
ตารางท่ี 8 วเิคราะห์สัญญะโดยใชโ้ครงสร้างเปรียบเทียบแบบคู่ขดัแยง้ 

ส่ิงทีป่รากฏในฉาก ความหมายแฝง คู่ขัดแย้ง 
คุก ดดัสันดาน 

ตดัขาดจากโลกภายนอก 
เป็นอิสระ 

โลกภายนอก 
 
จากตารางแสดงให้เห็นว่าการออกแบบฉากใชก้ารค านึงถึงความขดัแยง้ของสัญญะ ซ่ึงคุก

คือส่ิงท่ีคุมขงันกัโทษและขาดอิสระ คุกจึงถูกออกแบบมาให้มีความคบัแคบไม่สะดวกสบาย และ
ตดัขดัจากโลกภายนอก การสร้างก าแพงท่ีหนาและสูงปิดมิดชิดและดูทึบตนัเป็นการตดัขาดจากโลก
ภายนอก ส่ิงเหล่าน้ีเป็นตวัสร้างอารมณ์ของภาพให้มีความสอดคลอ้งไปกบัเน้ือหาของเร่ือง จาก
การศึกษาพบว่า คูบริกใช้การใช้ความขดัแยง้ทางสัญญะในการออกแบบสามารถสร้างอารมณ์
ความรู้สึกใหเ้กิดข้ึนและสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

 
 
ภาพท่ี 66 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง A Clockwork Orange. (1971) นาทีท่ี 59:37 
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ฉากน้ีเป็นฉากในห้องสมุดของเรือนจ า หลงัจากท่ีอเล็กซ์เพิ่งเขา้มา เป็นเน้ือหาในตอนท่ีอ
เล็กซ์ศึกษาคมัภีร์ไบเบิ้ลและเป็นการพูดคุยของบาทหลวงท่ีชกัชวนให้ใช้ศาสนาเป็นเคร่ืองน าทาง
และบ าบดัรักษา แต่ไม่เป็นผล เพราะเม่ือเอล็กซ์อ่านคมัภีร์ไบเบิ้ลกลบัมีนิมิตเห็นถึงความรุนแรงจาก
การโดนเฆ่ียนตีของพระเยซูและการมีเพศสัมพนัธ์กบัผูห้ญิงมากมายในยุคโรมนั กลบักลายเป็นวา่อ
เล็กซ์ชอบในความรุนแรงและเพศจากคมัภีร์ไบเบิ้ล 

ภายในหอ้งสมุดแห่งน้ีถูกวางสีไวอ้ยา่งกลมกลืน เป็นสีโทนเยน็ซ่ึงเป็นการจงใจของคูบริก
ท่ีแยกเน้ือหาในแต่ละตอนดว้ยสี สีเทาของชั้นวางหนงัสือ สีน ้ าตาลหนงัสือ ชุดของบาทหลวงท่ีเป็น
สีด า ชุดของอเล็กซ์ท่ีเป็นสีกรมท่าจนเกือบจะด ามีสายคาดตรงแขนท่ีเป็นสีแดงบอกให้รู้ว่าเป็น
นกัโทษ ลว้นสร้างความกลมกลืนใหแ้ก่ภาพ คูบริกสร้างเส้นน าสายตาจากเส้นของชั้นวางหนงัสือท่ี
วิง่พุง่ตรงไปยงัจุดก่ึงกลางภาพ เพื่อใชใ้นการสร้างบรรยากาศท่ีอึดอดัของหอ้งสมุดและการติดอยูใ่น
ฐานะนกัโทษท่ีจะตอ้งถูกดดันิสัยเพื่อเปล่ียนแปลงตวัเอง โทนสีน ้ าเงินอมเทาท าให้ภาพดูสงบน่ิง 
สามารถส่ือสารเน้ือหาในตอนน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี   

 

 
 
ภาพท่ี 67 กราฟิกแสดงการใชเ้ส้นน าสายตาในฉากภาพยนตร์ 

 
จากการเปรียบเทียบการน าเส้นน าสายตามาใชร้ะหว่างงานภาพถ่ายและงานออกแบบฉาก

ท าให้พบว่า มีลกัษณะการใช้ท่ีคลา้ยคลึงกนัในเร่ืองของการใช้พลงัของเส้นในการส่ือความหมาย
และสร้างความน่าสนใจให้แก่ภาพ แต่ในฉากภาพยนตร์ฉากน้ีพลงัของเส้นถูกทอนลงดว้ยการใชสี้
โทนเยน็ท าไหเ้ส้นดูสงบลงแต่ยงัคงสามารถสร้างความรู้สึกท่ีอึดอดัได ้
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ตารางท่ี 9 วเิคราะห์สัญญะโดยใชโ้ครงสร้างเปรียบเทียบแบบคู่ขดัแยง้ 

ส่ิงทีป่รากฏในฉาก ความหมายแฝง คู่ขัดแย้ง 
คมัภีร์ไบเบิ้ล ความเช่ือ วทิยาศาสตร์ 
หอ้งสมุด ความรู้ ไม่รู้ 

 
จากตารางแสดงให้เห็นวา่ คูบริกเดินเร่ืองโดยใชก้ารขดัแยง้ของสัญญะในการส่ือสาร

เน้ือหา การท่ีอเล็กซ์อ่านคมัภีร์ไบเบิ้ลแต่กลบัเกิดอารมณ์ความรู้สึกท่ีเป็นสัญชาติญาณดิบของมนุษย์
เท่ากบัวา่คมัภีร์ไบเบิ้ลไม่สามารถบ าบดัอเล็กซ์จากส่ิงเส่ือมทรามเหล่าน้ีได ้ จากการศึกษาประวติั
ส่วนตวัของคูบริกพบวา่คูบริกเกิดในครอบครัวชาวยวิท่ีเคร่งครัดในศาสนาคริสตแ์ละพยายามมอบ
ส่ิงเหล่าน้ีใหแ้ก่คูบริก แต่ทา้ยท่ีสุดคูบริกเลือกท่ีจะไม่เช่ือในพระเจา้และไม่เขา้ร่วมในพิธีอนั
เคร่งครัดตามท่ีครอบครัวตอ้งการ และการท่ีคูบริกเป็นคนท่ีชอบเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ก็เป็น
เคร่ืองยนืยนัวา่เขาเช่ือในหลกัวทิยาศาสตร์มากวา่ความเช่ือท่ีพิสูจน์ไม่ได ้ ซ่ึงเป็นการสอดแทรก
แนวคิด อุดมการณ์เขา้ไปในเน้ือหาของภาพยนตร์ การใชบ้าทหลวงซ่ึงเป็นตวัแทนของความเช่ือ
และใชห้อ้งสมุดซ่ึงเป็นตวัแทนของความรู้โดยมีอเล็กซ์เป็นตวัแทนของมนุษยผ์ูมี้อิสระในการคิด
และเลือกระท า เป็นการสอดแทรกแนวคิด อุดมการณ์เขา้ไปในเน้ือหาของภาพยนตร์ จะเห็นวา่อ
เล็กซ์คือตวัละครท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัคูบริก จากการศึกษาพบวา่คูบริกความขดัแยง้ระหวา่งความ
เช่ือทางศาสนาและหลกัวทิยาศาสตร์ในการด าเนินเร่ืองเพื่อส่ือสารและบ่งบอกถึงความเช่ือของตน
ผา่นงานภาพยนตร์ 
 

 
 
ภาพท่ี 68 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง A Clockwork Orange. (1971) นาทีท่ี 2:13:48 
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ฉากน้ีเป็นฉากในตอนทา้ยเร่ืองหลงัจากท่ีอเล็กซ์เขา้บ าบดัดว้ยการรักษาแบบ  Ludovico 
Technique จนไม่สามารถกลบัไปก่ออาชญากรรมแบบเดิมไดอี้กจนรู้สึกสะอิดสะเอียนกบัความ
รุนแรงและเซ็กซ์ ท าให้อเล็กซ์ไม่สามรถทนฟังเพลงคลาสสิคไดอี้กต่อไป จนตอ้งกระโดดตึกเพื่อ
สงบความทุรนทุราย หลงัจากเหตุการณ์นั้นอเล็กซ์กลบัมาเป็นอิสระอีกคร้ัง ท าให้อเล็กซ์จินตนาการ
ไปถึงการมีเพศสัมพนัธ์ท่ามกลางผูค้นมากมายท่ียืนปรบมือและร่วมยินดีปรีดาในการเสพเมถุนใน
คร้ังน้ี 

คูบริกใช้เส้นน าสายตาท่ีสร้างข้ึนจากการวางตวัละครประกอบทั้งด้านซ้ายและดา้นขวา
เอียงเป็นแนวทแยงท าให้เกิดเส้นน าสายตาพุ่งตรงไปยงัจุดก่ึงกลางภาพ การวางตวัละครประกอบ
โดยเวน้บริเวณส่วนกลางไวเ้ป็นเหมือนผนงัของห้องท่ีปิดมิดชิดไม่เห็นโลกภายนอก มีเพียงอเล็กซ์
ท่ีก าลังมีเพศสัมพนัธ์อย่างเมามันและผูค้นท่ีร่วมยินดี ผนังของห้องและพื้นท่ีเป็นหิมะสีขาว 
เปรียบเสมือนความบริสุทธ์ิ ความรู้สึกท่ีหลุดพน้และเป็นอิสระอีกคร้ังของอเล็กซ์ ผูค้นรอบขา้งอยู่
ในชุดของศตวรรษท่ี 18 เป็นเหมือนแสงสวา่งท่ีหลุดพน้จากความเช่ือ และมุ่งไปสู่หลกัเหตุผล เส้น
น าสายตาเป็นเหมือนเส้นของผนงัห้องโดยใชต้วัละครประกอบเป็บก าแพงท่ีปกคลุมอเล็กซ์ไว ้เป็น
ความรู้สึกปลอดภยัจากผูค้นท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการกระท าของตวัเขา 

 

 
 
ภาพท่ี 69 กราฟิกแสดงการใชเ้ส้นน าสายตาในฉากภาพยนตร์ 

 
จากการเปรียบเทียบการน าเส้นน าสายตามาใชร้ะหว่างงานภาพถ่ายและงานออกแบบฉาก 

ท าให้พบว่า มีลกัษณะการใช้ท่ีคล้ายคลึงกนัในเร่ืองการส่ือความหมายและสร้างความน่าสนใจ
ใหแ้ก่ภาพ จะเห็นวา่คูบริกใชเ้ส้นน าสายตาสร้างก าแพงหอ้งท่ีเป็นนามธรรมข้ึน เพื่อรองรับกิจกรรม
ทางเพศของตวัละคร เป็นการสร้างความน่าสนใจให้แก่ภาพและเป็นการใชเ้ส้นน าสายตาในการส่ือ
ความหมายทางภาพยนตร์ 
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ตารางท่ี 10 วเิคราะห์สัญญะโดยใชโ้ครงสร้างเปรียบเทียบแบบคู่ขดัแยง้ 

ส่ิงทีป่รากฏในฉาก ความหมายแฝง คู่ขัดแย้ง 
อเล็กซ์ )ชาย(  มีความตอ้งการทางเพศ ไม่มีความตอ้งการทางเพศ 
ศตวรรษท่ี 18 ยคุแห่งแสงสวา่ง 

การคน้ความจริงแท ้
ยคุมืด 

ความเช่ือ 
การปรบมือ ยนิดี 

เห็นดว้ย 
ไม่ยนิดี 

ไม่เห็นดว้ย 
ท่ามกลางผูค้น โจ่งแจง้ 

กลา้หาญ 
ท่ีลบั 

เกรงกลวั 
 

จากตารางแสดงใหเ้ห็นวา่อเล็กซ์ตอ้งการมีอิสระในการกระท าท่ีมาจากการเลือกกระท าโดย
ความเป็นมนุษย์ไม่ใช่การสูญเสียความสามารถในการโต้ตอบต่อส่ิงเร้าภายนอก โดยใช้แรง
ขบัเคล่ือนทางเพศในการด้ินรนต่อสู้ ไม่เช่นนั้นแลว้ก็คงเป็นเพียงเคร่ืองจกัรท่ีเดินไปตามค าสั่งและ
ไร้รสชาติของชีวิต  การใชผู้ค้นท่ีแต่งตวัเช่นเดียวกบัเม่ือสมยัศตวรรษท่ี 18 เป็นการส่ือถึงการผา่น
พ้นยุคมืดในการถูกกดทับความเป็นอิสระในความเป็นมนุษย์ของอเล็กซ์  การให้อเล็กซ์มี
เพศสัมพนัธ์อยูท่่ามกลางผูค้นมากมายเท่ากบัเป็นการเปิดเผยอยา่งกลา้หาญของการกระท านั้นท่ีไม่
ตอ้งเกรงกลงัต่อส่ิงใด เพราะแทท่ี้จริงแลว้ส่ิงน้ีคือความเป็นมนุษย ์การปรบมือเป็นการส่ือถึงการ
เห็นดว้ยของคนรอบขา้งและยินดีกบัความคิดของอเล็กซ์ เม่ืออเล็กซ์ถูกกดข่มสัญชาติญาณพื้นฐาน
และตอ้งทนทรมารกบัการไร้อิสระในการกระท า เม่ือถึงจุดหน่ึงกลบักลายเป็นการระเบิดออกทาง
อารมณ์ท่ีอดัอั้น ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีอเล็กซ์จินตนาการข้ึนเป็นการน าเสนอเปรียบเทียบโลกของความ
เป็นจริงท่ีพบเจอกบัโลกในอุดมคตินั้นแตกต่างกนัโดยส้ินเชิงและตอ้งทนโดนตดัทอนสัญชาติญาณ
ความเป็นมนุษย์ บอกเป็นนัยถึงความเป็นมนุษยท่ี์อยู่ในสังคมแทจ้ริงแลว้นั้นเรามีอิสระแค่ไหน 
เพราะมนุษยทุ์กคนตอ้งอยูภ่ายใตร้ะบบสังคม ขนบธรรมเนียมของแต่ละวฒันธรรม และด าเนินชีวิต
ไม่ต่างอะไรไปกบัเคร่ืองจกัรท่ีไร้ชีวติ จากการศึกษาพบวา่ คูบริกใชป้ระเด็นในเร่ืองของเพศในการ
เปรียบเทียบความเป็นมนุษย์ และส่ือสารถึงแนวคิดผ่านการสร้างฉากโดยใช้ความขดัแยง้ในการ
ด าเนินเร่ืองราว เพื่อใหส้ามารถถ่ายทอดเน้ือหาเป็นภาษาภาพยนตร์ใหอ้อกมาไดอ้ยา่งตรงประเด็น 
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1.2 วิเคราะห์การออกแบบฉากภาพยนตร์ที่ใช้การจัดระเบียบภาพด้วยการซ ้าจนเกิดจังหวะและ
ภาพถ่ายกลุ่มทีม่ีลกัษณะใกล้เคียง 

ศิลปะนั้นมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยู ่2 ส่วน คือ ส่วนท่ีท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ซ่ึงไดแ้ก่โครงสร้าง
ทางวตัถุท่ีมองเห็นไดห้รือรับรู้ไดด้ว้ยประสาทสัมผสัส่วนหน่ึง กบัส่วนท่ีเป็นการแสดงออกอนัเป็น
ผลท่ีเกิดจากโครงสร้างทางวตัถุอีกส่วนหน่ึง20 หากศิลปินสร้างองคป์ระกอบท่ีเป็นโครงสร้างของ
รูปทรงให้มีเอกภาพหรือสมบูรณ์ไม่ได ้ยอ่มส่งผลให้รูปทรงนั้นขาดชีวิตและไม่สามารถถ่ายทอด
เน้ือหาและส่ือความหมายใดๆได ้

องค์ประกอบศิลป์คือหัวใจหลกัของการสร้างสรรค์ภาพให้เกิดความน่าสนใจ ภาพแต่ละ
ภาพจะเกิดความงดงามและน่าสนใจไดเ้กิดจากการใช้ทศันธาตุมาจดัองค์ประกอบท่ีดี อยู่ท่ีว่าจะ
เลือกใช้และตอ้งการเนน้ส่ิงใด  คูบริกใช้จงัหวะในการจดัองค์ประกอบให้แก่ภาพเพื่อให้เกิดความ
เป็นระเบียบท่ีสวยงามเพื่อสร้างให้ภาพเกิดความสมดุลทั้งซ้ายและขวา เป็นการสร้างสรรค์ศิลปะ
ภาพถ่ายท่ีนอกเหนือไปจากการบนัทึกเพียงความเป็นจริงในชีวติประจ าวนั 
 

 
 
ภาพท่ี 70  ช่ือภาพ Subway commuters passing the time by reading and sleeping. (1947) โดย

สแตนลีย ์ คูบริก  

 
 

                                                           
20 ชลูด น่ิมเสมอ, องคป์ระกอบของศิลปะ, พิมพค์ร้ังท่ี 10 (กรุงเทพ : อมรินทร์, 2559), 30. 
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การจดัระเบียบภาพดว้ยการซ ้ ากนัของตวัละครจนเกิดเป็นจงัหวะจนมีระยะห่างท่ีสวยงาม 
หากขยายความค าว่าจงัหวะ จงัหวะหมายถึงการซ ้ ากนัท่ีเป็นระเบียบ จากระเบียบธรรมดาท่ีมีช่วง
ห่างเท่าๆ กนัมาเป็นระเบียบท่ีสูงข้ึนซับซ้อนข้ึนจนถึงขั้นเป็นรูปทรงของศิลปะ21 ฉะนั้นจงัหวะใน
งานศิลปะ คือการซ ้ าอยา่งมีเอกภาพและความหมาย จากภาพจะเห็นวา่มีการจดัระเบียบแบบอนุกรม
ท่ีค่อยๆเล่ือนไหลจากนอ้ยไปหามากอยา่งเป็นระเบียบ คือจากดา้นซา้ยมือจะพบวา่มีตวัละครอยูส่าม
คนถูกคัน่ดว้ยคนนอนหลบัและถดัมาอีกสองคนและถูกคัน่ดว้ยเด็กท่ีก าลงัหลบั ท าให้เกิดดุลยภาพ
แบบสมมาตร22 เป็นการแสดงภาพวถีิชีวติประจ าวนัธรรมดาของคนนิวยอร์กไดอ้ยา่งน่าสนใจ 

จากการศึกษาพบว่าส่ิงท่ีน่าสนใจของภาพน้ีคือ ถึงแมจ้ะเป็นการถ่ายภาพในเชิงสารคดีแต่
กลบัรู้สึกไดถึ้งความตั้งใจในการจดัองคป์ระกอบ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองบงัเอิญหรือการจดัฉากในการจดั
องค์ประกอบท่ีเป็นระเบียบและลงตวั ภาพน้ีแสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีความพิถีพิถนัในการถ่าย
เพียงใด และท าให้สามารถตีความไปได้ว่าเขาก าลงัล้อเลียนผูค้นนิวยอร์กอยู่หรือไม่ เพราะจาก
การศึกษาประวติัส่วนตวัพบว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ในองักฤษเสียเป็นส่วนใหญ่แต่กลบัยงัคงใช้เน้ือหาท่ี
เก่ียวกบัคนอเมริกนัในการสร้างภาพยนตร์อยูเ่สมอ  
 

 
 
ภาพท่ี 71 ช่ือภาพ Young girls trying on their new hearing aids. (1948) โดยแสตนลีย ์       คูบริก 
 

                                                           
21 ชลูด น่ิมเสมอ, องคป์ระกอบของศิลปะ, พิมพค์ร้ังท่ี 10 (กรุงเทพ : อมรินทร์, 2559), 30. 
22 ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry หรือ Static Equilibrium หรือ Formal Balance หรือ Passive 

Balance) ดุลภาพแบบสมมารตหรือแบบสองขา้งเหมือนกนัส่วนใหญ่จะพบอยูใ่นงานลวดลายตกแต่งและงาน
สถาปัตยกรรม หรือในงานท่ีตอ้งการดุลยภาพท่ีน่ิงและมัน่คง 
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 ภาพน่ีเป็นภาพเด็กหญิงท่ีพิการทางการไดย้ิน และก าลงัจะไดย้ินเสียงเป็นคร้ังแรก ถ่ายข้ึน
ใน ค.ศ. 1948 เป็นถ่ายภาพเด็กพิการทางการไดย้ินจ านวน 12 และจะเป็นคร้ังแรกท่ีเด็กๆ เหล่าน้ีจะ
ไดย้นิเสียงของคนจริงๆ โดยการใชหู้ฟัง 

จากการศึกษาพบวา่มีการสร้างความน่าสนใจใหแ้ก่ภาพดว้ยการจดัองคป์ระกอบโดยใชก้าร
ซ ้ ากนัของเด็ก โดยใชก้ารสะทอ้นของกระจกในการสร้างสรรค์ โดยแบ่งภาพไดเ้ป็น 3 ส่วน ดว้ย
ลกัษณะสีหน้าท่าทางและเส้ือผา้ของเด็กท่ีอยู่ในลกัษณะเดียวกนัท าให้เกิดดุลยภาพแบบสมมาตร 
เป็นการสร้างความพิเศษของช่วงเวลานั้นๆ และถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของเด็กท่ีก าลงัรอคอย
โลกท่ีพวกเขายงัไม่เคยไดส้ัมผสั 

 

 
 
ภาพท่ี 72 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง A Clockwork Orange. (1971) นาทีท่ี 10:19 

 
ฉากน้ีเป็นฉากตอนท่ีอเล็กซ์และกลุ่มเพื่อนมาเคาะประตูบา้นเพื่อตอ้งการท่ีจะเขา้มาก่อ

ความวุ่นวายโดยหลอกว่าขอความช่วยเหลือเพราะเกิดอุบติัเหตุ เม่ือมีผูห้ญิงท่ีเป็นคนดูแลเจา้ของ
บา้นหลงัน้ีมาเปิดประตูใหเ้ขา้ไป ก็กลายเป็นการเปิดประตูให้อเล็กซ์และกลุ่มเพื่อนท่ีก าลงัตกอยูใ่น
หว้งของสารเสพติดเขา้มากระท าเหตุอนัป่าเถ่ือนเส่ือมทรามและข่มขืนเธอ 

 คูบริกใช้การซ ้ าในการจัดองค์ประกอบภาพ ด้วยการใช้กระจกในการสะท้อนไปมา
ระหวา่งดา้นซ้ายและดา้นขวา ท าให้เกิดจงัหวะท่ีเกิดจากการซ ้ ากนัอย่างเป็นระเบียบและเกิดความ
สมมาตร พื้นลายหมากรุก เส้นตรง เส้นแนวนอนเกิดจงัหวะท่ีสวยงาม ในฉากน้ีจะมีการใช้สีท่ี
ฉูดฉาดมากข้ึนจากพื้นกระเบ้ืองลายหมากรุกสีขาวด า คูบริกใชศิ้ลปะแนวไซคีเดลิค (Psychedelic) ท่ี
มีรากฐานการสร้างดนตรี วฒันธรรมและศิลปะมาจาก ประสบการณ์อนัเกิดจากการใช้สารเสพติด
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ในการออกแบบฉากเร่ืองน้ี จะพบว่ารูปทรงต่างๆ วตัถุต่างๆ อดัแน่นจนท าให้สายตาท างานหนัก 
คลา้ยศิลปะแบบอ็อปอาร์ต เพื่อตอ้งการสร้างความวูบวาบ เคล่ือนไหวท่ีรุนแรงและน่าคล่ืนเหียน
ใหแ้ก่ผูช้ม  สีน ้าตาลโอ๊คของตวัโครงสร้างอาคารและสีท่ีโดดเด่นท่ีสุดคือสีของเคร่ืองแต่งกายท่ีตวั
ละครใส่และถูกจดัให้อยุต่รงก่ึงกลางภาพและสะทอ้นไปมาในกระจก จากในภาพจะเห็นวา่เส้นถูก
แบ่งออกเป็นสามส่วนไดอ้ยา่งน่าสนใจ เส้นต่างต่างในภาพท าให้เกิดเส้นน าสายตาท่ีพุ่งออกมาหา
ผู ้ชมและเร้าอารมณ์ความน่าต่ืนเต้นได้เป็นอย่างดี จากการศึกษาพบว่าการใช้หลักการจัด
องค์ประกอบด้วยการซ ้ าระหว่างภาพถ่ายและการออกแบบฉากภาพยนตร์มีลักษณะการใช้ท่ี
คลา้ยคลึงกนั โดยการใชก้ระจกเพื่อสะทอ้นตวัละครจนเกิดจงัหวะ เพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มให้ส่ือ
ความหมายและสร้างอารมณ์ความรู้สึกใหแ้ก่ภาพ   

 
ตารางท่ี 11 วเิคราะห์สัญญะโดยใชโ้ครงสร้างเปรียบเทียบแบบคู่ขดัแยง้ 

ส่ิงทีป่รากฏในฉาก ความหมายแฝง คู่ขัดแย้ง 
ผูห้ญิง ไร้อ านาจ 

อ่อนแอ 
มีอ านาจ 
แขง็แกร่ง 

ประตู ป้องกนั โดนบุกรุก 
 
จากตารางแสดงใหเ้ห็นวา่เพศหญิงท่ีไร้อ านาจก าลงัจะถูกกดข่ีข่มเหงจากเพศชายท่ีมีอ านาจ

เหนือกวา่ โดยใชป้ระตูบา้นเป็นนยัยะบอกถึงเหตุการณ์ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน เม่ือเปิดประตูบา้นรับคน
แปลกหนา้เขา้มา โดยหารู้ไม่วา่กลุ่มคนเหล่านั้นคืออาชญากรท่ีจะเขา้มาข่มขืนเธอ ประตูถูกใชเ้ป็น
สัญลกัษณ์ของความพ่ายแพเ้ม่ือถูกเปิดออก จากประวติัศาสตร์ประตูเมืองเป็นส่ิงหน่ึงท่ีนกัรบตอ้ง
พึงรักษาไม่ให้ศตัรูเขา้มาย  ้ากรายได ้หากส้ินประตูเมืองก็เท่ากบัว่าไม่ดีแน่หรืออาจจะพ่ายแพแ้ละ
โดนยึดเมืองไดใ้นท่ีสุด คูบริกแสดงให้เห็นถึงความเป็นเพศชายและเพศหญิงท่ีแตกต่างกนั เพราะ
เพศหญิงเป็นเพศแม่ท่ีมีความรักความเอ็นดูและเห็นใจต่อเพื่อนมนุษยจึ์งตอ้งกลายเป็นเหยื่อทาง
กามารมณ์ไปในท่ีสุด เพราะการหลอกลวงจากอเล็กซ์ท่ีแกลง้บาดเจ็บและขอความช่วยเหลือ จาก
การศึกษาพบว่าคูบริกแฝงประเด็นในเร่ืองของเพศผ่านการออกแบบฉากโดยใช้การขัดแย้ง
ของสัญญะเพื่อส่ือความหมายและสามารถเล่าเร่ืองไดอ้ยา่งชดัเจนและสอดคลอ้งไปกบัเน้ือเร่ือง   
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ภาพท่ี 73 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง Barry Lyndon. (1975) นาทีท่ี 13:50 

 
ฉากน้ีเป็นฉากการหึงหวงของแบร่ี ลิงดอนท่ีโดนแยง้ความรักไปโดยกปัตนั โดยแทท่ี้จริง

แลว้นอร่า แบรดร้ีต่างหากท่ีตอ้งการท่ีจะแต่งงานกบักปัตนั ท าให้แบร่ีเกิดความโกรธแคน้เป็นอยา่ง
ยิง่และจะท าทุกอยา่งเพื่อทวงคืนความรัก ท าใหเ้กิดการดวลปืนในเวลาต่อมา และแบร่ีเป็นผูช้นะ 

ท่ามกลางทิศทศัน์ท่ีกวา้งใหญ่มองเห็นแม่น ้ าและเนินเขาท่ีสวยงาม คูบริกจดัระเบียบภาพ
โดยการวางตวัละครอยา่งเป็นจงัหวะท่ีสวยงาม จะเห็นว่าทางดา้นขวามือคือกปัตนั ถดัมาคือนอร่า 
แบรดร้ีและแบร่ีท่ีอยูถ่ดัมาตามล าดบั มีการใชต้น้ไมท่ี้อยูท่างดา้นซ้ายในระยะหลงัของแบร่ีในการ
ถ่วงสมดุลของภาพและเป็นการสร้างจงัหวะท่ีลอ้ไปกบัตวัละคร จะเห็นวา่ยงัมีการวางตวัละครให้
ยืนหันหน้าสลบักนั การจดัระเบียบภาพท าให้เห็นความกระวนกระวายของนอร่าท่ีโดนจบัได้ว่า
โกหกต่อแบร่ีและกปัตนั การจดัระเบียบภาพเป็นการสร้างจุดเด่น และใช้กิริยาบทของแบร่ีและ
กปัตนัท่ียืนหนัหลงัให้กลอ้งในการขบัจุดเด่นเพื่อให้เห็นนอร่าท่ียืนหนัหน้า การจดัให้นอร่ายืนอยู่
ตรงกลางระหวา่งแบร่ีและกปัตนัเสมือนคู่ต่อสู้ท่ีก าลงัรอการไดรั้บเลือกจากความรัก การใชทิ้วทศัน์
ท่ีกวา้งขวางช่วยเนน้บรรยากาศให้เหมือนอยูใ่นศตวรรษท่ี 18 ท่ีมีความสวยงามราวกบัภาพสีน ้ ามนั 
จากการศึกษาพบว่าการใช้หลกัการจดัองคป์ระกอบดว้ยการซ ้ าระหว่างภาพถ่ายและการออกแบบ
ฉากภาพยนตร์มีลกัษณะการใชท่ี้คลา้ยคลึงกนั คือการสร้างจงัหวะให้แก่ภาพ เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ลกัษณะของตวัละครท่ีแสดงกิริยาท่าทางท่ีต่างกนั เพื่อใช้ในการส่ือสารความหมาย ในฉากน้ีจะ
แตกต่างเพียงเล็กนอ้ยตรงท่ีใชก้ารวางตวัละครท่ียนืหลงัเพื่อสร้างจุดเด่นให้แก่ตวัละครท่ียนืหนัหนา้  
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ตารางท่ี 12 วเิคราะห์สัญญะโดยใชโ้ครงสร้างเปรียบเทียบแบบคู่ขดัแยง้ 

ส่ิงทีป่รากฏในฉาก ความหมายแฝง คู่ขัดแย้ง 
แบร่ี ลิงดอน )ชาย(  เขม้แขง็ อ่อนแอ 

กปัตนั )ชาย(  เขม้แขง็ อ่อนแอ 
นอร่า แบรดร้ี )หญิง(  ดึงดูดทางเพศ ไม่ดึงดูด 

 
จากตารางแสดงใหเ้ห็นถึงการกลบัค่าของความเป็นชายโดยใชค้วามอ่อนแอในการสร้างตวั

ละครอย่างแบร่ีให้เป็นผูท่ี้อ่อนแอและแพ้พ่ายต่ออ านาจของเพศหญิงและกัปตันท่ีม าอ านาจ
เหนือกว่า เม่ือถึงจุดหน่ึงท่ีต้องเผชิญหน้ากับผูท่ี้แข็งแกร่งกว่าและมีอ านาจมากกว่ากลับเป็น
แรงผลกัดนัทางเพศใหแ้ก่แบร่ีในการต่อกร จะสังเกตเห็นวา่นอร่าผูท่ี้เคยมีอ านาจเหนือชายอยา่งแบ
ร่ีกลบัพ่ายแพแ้ละตกอยู่ใตอ้  านาจของกปัตนัและพยายามออ้นวอนขอความรักนั้น ท าให้การต่อสู้
ของแบร่ีเปล่ียนไปจากการต่อสู้เพื่อเอาชนะใจนอร่าแปรเปล่ียนเป็นการต่อสู้กบัอ านาจของเพศชาย
ท่ีมีอ านาจเหนือกวา่เพื่อกา้วมาสู่จุดนั้น เม่ือนอร่าเป็นแรงผลกัดนัให้แก่แบร่ีท าให้แบร่ีตอ้งการเรียก
ความเป็นชายกลับคืนมาเพื่อการมีอ านาจเหนือเพศหญิง จากการศึกษาพบว่าเป็นใช้ปมขดัแยง้
ของสัญญะในการผกูเร่ืองราวระหวา่งเพศหญิงและเพศชายในการออกแบบฉาก เพื่อให้สามารถส่ือ
ความหมายออกมาไดอ้ยา่งชดัเจนและสอดคลอ้งไปกบัเน้ือเร่ือง 
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ภาพท่ี 74 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง The Shining. (1980) นาทีท่ี 39:10 
 

ฉากน้ีน าเสนอเร่ืองราวตอนท่ีแดนน่ีเขา้มาในห้องนอนเพื่อจะหยิบของเล่น และพบว่าแจ็
คซ่ึงเป็นพอ่ของเขานัง่อยูบ่นเตียงและเรียกแดนน่ีเขา้มาเพื่อถามวา่แดนน่ีมีความสุขรึป่าวท่ีไดอ้ยูใ่น
โรงแรมแห่งน้ีและบอกแดนน่ีวา่พอ่ไม่มีวนัจะท าร้ายลูก 

ภายในหอ้งสีชมพูอ่อนถูกตกแต่งดว้ยประตูสีเหลืองอ่อนจนเกือบจะเป็นสีขาว ปูดว้ยพรมท่ี
มีสีท่ีเขม้กวา่ออกไปทางสีเทา เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องเป็นลกัษณะของไมสี้เขม้และตวัละครอยูใ่น
ชุดสีน ้าเงิน ท าใหบ้รรยากาศภายในหอ้งดูอึมครึมมืดทึบ จากภาพจะเห็นวา่มีการใชก้ารสะทอ้นของ
กระจกในการซ ้ าเพื่อให้เกิดจงัหวะโดยแจ็คท่ีอยู่ด้านขวาของภาพนั่งหันหลังท ามุมสะท้อนกับ
กระจกท าให้เห็นใบหนา้อยูต่รงบริเวณดา้นซ้ายและแดนน่ีอยูต่รงบริเวณเกือบจุดก่ึงกลางภาพ เป็น
การสร้างจงัหวะแบบเรียงตามล าดบั เล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อสร้างอารมณ์ทางจิตวทิยา หากพิจารณาตาม
เน้ือเร่ืองจะเห็นวา่ แจ็คก าลงัมีอาการแปลกประหลาดบางอย่างทางประสาท การใชก้ระจกสะทอ้น
เป็นการเปิดเผยแง่มุมบางอย่างให้พิจารณาเพื่อให้คล้อยตามและเกิดความรู้สึกบางอย่างถึงความ
ผิดปกติของแจ็คท่ีเพิ่งสังเกตุเห็นได ้การใชสี้น ้ าเงินและด าเป็นชุดของแจ็คเพื่อส่ือถึงการตกอยู่ใน
ความมืดบางอย่าง จากการศึกษาพบว่าการใชห้ลกัการจดัองคป์ระกอบดว้ยการซ ้ าระหวา่งภาพถ่าย
และการออกแบบฉากภาพยนตร์มีลกัษณะการใชท่ี้คลา้ยคลึงกนั โดยการใช้กระจกเพื่อสะทอ้นตวั
ละครจนเกิดจงัหวะ เพื่อส่ือความหมายใหแ้ก่ตวัละครและสร้างอารมณ์ความรู้สึกใหแ้ก่ภาพ   
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ตารางท่ี 13 วเิคราะห์สัญญะโดยใชโ้ครงสร้างเปรียบเทียบแบบคู่ขดัแยง้ 

ส่ิงทีป่รากฏในฉาก ความหมายแฝง คู่ขัดแย้ง 
แจค็ )พอ่(  ผูดู้แลโรงแรม 

มีอ านาจ 
ผูอ้าศยั 

ตกอยูใ่ตอ้  านาจ 
แดนน่ี )ลูก(  ไร้อ านาจ 

ผูอ้ยูอ่าศยั 
มีอ านาจ 

ผูดู้แลโรงแรม 
กระจก การเปิดเผย การปกปิด 

 
จากตารางแสดงใหเ้ห็นวา่แจค็เป็นผูดู้แลโรงแรมแห่งน้ีคือผูท่ี้มีอ านาจเหนือกวา่แดนน่ี แดน

น่ีซ่ึงเป็นลูกเป็นเหมือนตวัแทนของผูท่ี้จะกลายเป็นความขดัแยง้ในการด าเนินเร่ือง เพราะเม่ือแจ็
คพบว่าแดนน่ีมีพลงัพิเศษและก าลงัท าลายหน้าท่ีผูดู้แลรักษาของแจ็คโดยการน าพาคนนอกเขา้มา
เก่ียวขอ้งและหยดุการกระท าของแจค็ เป็นการใชค้วามขดัแยง้แบบคู่ตรงขา้มในการด าเนินเร่ือง จาก
ผูท่ี้คิดวา่ไร้อ านาจกลบักลายเป็นมีอ านาจเหนือกวา่ จากผูท่ี้มีอ านาจเหนือกวา่ตอ้งกลบักลายเป็นไร้
อ านาจ จากภาพกระจกเปรียบเหมือนตวัสะทอ้นด้านในของแจ็คท่ีปกปิดความลบัในการมาอยู่ท่ี
โรงแรมแห่งน้ี จากการศึกษาพบว่าเป็นการออกแบบฉากสามารถสะทอ้นเร่ืองราวและเปิดเผยให้
เห็นอารมณ์ความรู้สึกของตวัละครและสอดคลอ้งไปกบัเน้ือหาของเร่ืองไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
1.3 วเิคราะห์การออกแบบฉากภาพยนตร์ทีใ่ช้หลักดุลยภาพแบบสมมาตรและภาพถ่ายกลุ่ม

ทีม่ีลกัษณะใกล้เคียง 

 
 
ภาพท่ี 75 ช่ือภาพ Mickey going to the laundry. (1947) โดยสแตนลีย ์ คูบริก 
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ภาพน่ีเป็นภาพของเด็กท่ีช่ือวา่มิกก้ี (Mickey) ซ่ึงเป็นเด็กขดัรองเทา้อยู่ตามขา้งถนน เป็น
โปรเจ็คท่ีคูบริกได้รับมอบหมายจากนิตยสารลุค คูบริกตามติดวิถีชีวิตของเด็กคนหน่ึงในทุก
กิจกรรมและถ่ายภาพราว 250 รูป คูบริกน าเสนอให้เห็นถึงกิจกรรมของเด็กท่ีตอ้งท างานหนกัของ
เด็กขดัรองเทา้คนน้ี 

ภาพน้ีเป็นการน าเสนอภาพของเด็กท่ีก าลงัแบกถุงผา้ขนาดใหญ่เขา้มายงัร้านซกัรีด โดยเป็น
ภาพการเดินผา่นเขา้ประตู ท าให้เห็นประตูท่ีใหญ่ซ่ึงมีขนาดท่ีขดัแยง้กบัขนาดตวัของเด็ก แสดงให้
เห็นถึงการท างานท่ีหนักของเด็กคนหน่ึง องค์ประกอบภาพท่ีมีความสมมาตรทั้งด้านซ้ายและ
ดา้นขวา เกิดจากประตูท่ีถูกเปิดออก สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกท่ียิ่งใหญ่ของประตูทางเขา้
ท่ีไม่สอดรับกบัขนาดของผูท่ี้ก าลงัเดินเขา้มา อีกทั้งยงัเป็นการเสริมสร้างความแข็งเกร่งให้แก่เด็กท่ี
ก าลงัเดินเขา้มา  

จากการศึกษาพบวา่การสร้างความหมายและบอกเล่าเร่ืองราวผา่นการจดัองคป์ระกอบแบบ
สมมาตรเพื่อถ่ายทอดสภาพแวดลอ้ม ท าให้สภาพแวดลอ้มมีผลในการสร้างความหมายแก่ตวัเด็ก
และสร้างความน่าสนใจในบริเวณกลางภาพ ภาพถ่ายชีวิตประจ าวนัอาจมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของตวั
ละครท่ีไม่สามารถวางในต าแหน่งท่ีต้องการได้สมบูรณ์แบบ แต่การจัดองค์ประกอบของ
สภาพแวดลอ้มรอบขา้งสามารถกระท าไดต้ามท่ีตอ้งการ จะเห็นวา่ในแง่ของความสมมาตรในภาพน้ี
อาจจะไม่ถูกตอ้งตามท่ีทฤษฎีองค์ประกอบภาพก าหนดไวอ้ย่างครบถว้นแต่ในทางความรู้สึกกลบั
ครบถว้นถึงแมว้า่ตวัละครจะไม่ไดอ้ยูต่รงจุดก่ึงกลางของภาพ 
 

 
 
ภาพท่ี 76 ช่ือภาพ Big Little Art Collection. (1950) โดยสแตนลีย ์ คูบริก 
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ภาพน่ีเป็นภาพการพูดคุยกนัท่ามกลางการแสดงงานศิลปะ ภาพน้ีใชดุ้ลยภาพแบบสมมาตร
ในการจดัองคป์ระกอบภาพ โดยจะเห็นวา่มีผูห้ญิงสองคนนัง่หนัหลงัอยู่บนเกา้อ้ีเหมือนกนัอยู่ทาง
ดา้นซา้ยและดา้นขวา ท าใหภ้าพมีน ้าหนกัท่ีเท่ากนัทั้งสองดา้น เป็นการพูดคุยกนัท่ีท าให้เห็นใบหนา้
ในมุมขา้งของทั้งสองคน จากการศึกษาพบวา่การใชดุ้ลยภาพแบบสมมาตรถูกน ามาใชเ้พื่อแสดงถึง
ความชอบท่ีตรงกนั การพูดคุยท่ีมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกนั จากภาพแสดงให้เห็นวา่ ผูห้ญิงทั้ง
สองคนอยู่ในวยัท่ีแตกต่าง การแต่งกายและฐานะอาชีพท่ีต่างกนั แต่พูดคุยในท่าทางลกัษณะท่ี
เหมือนกนั  

 

 
 
ภาพท่ี 77 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง 2001 A Space Odyssey. (1968) นาทีท่ี 56:57 

 
ฉากน้ีเป็นฉากเร่ิมตน้ของเน้ือหาในตอนของการเดินทางไปดาวพฤหัส มีนักบินก าลงัวิ่ง

ออกก าลงักายอยู่บนทางเดินท่ีสามารถเดินได ้ 360 องศา เป็นการน าเสนอให้เห็นรูปแบบของการ
เดินทาง ท่ีใชน้กับินเพียงสองคนและฮลัในการน ายานเดินทางไปสู่ดาวพฤหสัและนกับินท่ีเหลืออีก 
3 คนตอ้งจ าศีลอยูใ่นแคปซูลโดยหวัใจจะเตน้เพียง 3 คร้ังต่อนาที เป็นการนอนหลบัแบบไม่มีการ
ฝัน เม่ือถึงท่ีหมายก็จะถูกปลุกใหต่ื้นข้ึน 

คูบริกน าเสนอเร่ืองราวของการเดินทางอนัแสนยาวนานผา่นการใชดุ้ลยภาพแบบสมมาตร
ในการสร้างความหมายและอารมณ์ใหแ้ก่ภาพ โดยการวางตวัละครไวต้รงจุดก่ึงกลางภาพท่ีก าลงัวิ่ง
วนเป็นวงกลมรอบตวัยานและถูกโอบลอ้มดว้ยอุปกรณ์และแคปซูลจ าศีลท่ีถูกจดัให้อยูท่างดา้นซ้าย
และดา้นขวาในลกัษณะท่ีมีน ้ าหนกัเท่ากนัทั้งสองดา้น ภายในตวัยานถูกตกแต่งดว้ยสีขาวเป็นหลกั
และแทรกดว้ยสีด าในบางจุดเพื่อสร้างรายละเอียดให้แก่ภาพ เส้ือผา้ของนกัเสดงก็ใชสี้เดียวกบัการ
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ตกแต่งภายในยานคือขาวกบัสีด า คูบริกใช้หลกัความสมมารตในการถ่ายทอดความยิ่งใหญ่ของ
เคร่ืองจกัรในการโอบลอ้มรอบตวัละครเพื่อแสดงถึงการตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของเคร่ืองจกัรและใชสี้
ขาวกบัสีด าซ่ึงเป็นสีกลางเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความจืดชืดไร้ชีวติและความน่าเบ่ือหน่ายท่ีเกิดข้ึนจาก
การเดินทางอนัยาวนาน  จากการศึกษาพบวา่การใชห้ลกัการจดัองคป์ระกอบแบบสมมาตรระหวา่ง
ภาพถ่ายและการออกแบบฉากภาพยนตร์มีลักษณะการใช้ ท่ีคล้ายคลึงกัน คือการสร้าง
สภาพแวดลอ้มรอบขา้งเพื่อเสริมสร้างความหมายให้แก่ตวัละครและสอดคลอ้งไปกบัเน้ือหาของ
ภาพยนตร์ 
 
 ตารางท่ี 14 วเิคราะห์สัญญะโดยใชโ้ครงสร้างเปรียบเทียบแบบคู่ขดัแยง้ 

ส่ิงทีป่รากฏในฉาก ความหมายแฝง คู่ขัดแย้ง 
นกับิน )มนุษย์(  ส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ 
ยานอวกาศ เคร่ืองจกัร มีชีวติ 
จ าศีล เดินทางระยะเวลานาน 

ไม่สามรถช่วยตวัเองได ้
เดินทางระยะเวลาสั้น 

ช่วยตวัเองได ้
 

จากตารางแสดงใหเ้ห็นวา่คูบริกใชค้วามขดัแยง้ระหวา่งชีวิตกบัเคร่ืองจกัรซ่ึงไร้ชีวิตในการ
ออกแบบฉากเพื่อสร้างสภาวะท่ีไร้ชีวิตชีวาของการเดินทางในอวกาศท่ีแสนยาวนาน การจ าศีลเป็น
การส่ือถึงระยะเวลาท่ียาวนานในการเดินทางในคร้ังน้ี การถูกโอบลอ้มไปดว้ยเคร่ืองจกัรในระยะ
เวลานานย่อมสร้างความน่าเบ่ือหน่าย อึดอดัและไร้ชีวิตชีวา การให้นกับินจ าศีลเป็นการส่ือถึงการ
ช่วยเหลือตวัเองไม่ได้และตอ้งควบคุมโดยฮลัซ่ึงเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือเคร่ืองจกัรอจัฉริยะท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึน เป็นการฝากชีวติไวก้บัส่ิงไม่มีชีวติ ท าให้เห็นปมขดัแยง้ของปัญหาในเวลาต่อมา คือ
การสู้กันระหว่างนักบินกับฮัล จากการศึกษาพบว่าคูบริกใช้ในการออกแบบฉากเพื่อสร้าง
ความหมายและสภาพแวดลอ้มเพื่อสามารถส่ือสารออกมาไดอ้ยา่งชดัเจนและสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง 
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ภาพท่ี 78 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง 2001 A Space Odyssey. (1968) นาทีท่ี 1:24:53 

 
ฉากน้ีเป็นฉากในตอนท่ี ดร.โบวแมนและ ดร. เร่ิมไม่ไวว้างใจในการท างานของฮลัหรือ

ปัญญาประดิษฐ์ซ่ึงเป็นผูท่ี้ควบคุมระบบการท างานทั้งหมดของยานท่ีท างานผิดพลาด ท าให้นกับิน
ทั้งสองต้องแอบเข้ามาคุยกันในยานส ารวจล าเล็กถึงเร่ืองท่ีจะปิดระบบการท างานของฮลัและ
ควบคุมยานด้วยมนุษย์โดยปิดเสียงไม่ให้ฮลัได้ยินการสนทนา แต่ก็ไม่สามารถปกปิดถึงเร่ืองท่ี
สนทนากนัได ้เพราะฮลัสามารถอ่านจากปากนกับินทั้งคู่ผ่านช่องหน้าต่างได ้ท าให้ล่วงรู้ถึงส่ิงท่ี
นกับินคิดจะปิดระบบ ท าใหฮ้ลัไม่ไวว้างใจมนุษยแ์ละเป็นผลใหฮ้ลัฆ่ามนุษยใ์นเวลาต่อมา 

การจดัภาพโดยใช้ดุลภาพแบบสมมาตรโดยจดัวางวตัถุและตวัละครไวท้างดา้นซ้ายและ
ดา้นขวาในลกัษณะท่ีเท่ากนัทั้งสองดา้น และวางจุดเด่นไวท่ี้จุดก่ึงกลางภาพซ่ึงเป็นช่องหนา้ต่างรูป
วงรีเผยใหเ้ห็นฮลัหรือปัญญาประดิษฐซ่ึ์งเป็นเพียงจุดวงกลมสีแดงเล็กๆ ท่ีอยูด่า้นนอก ถึงแมจ้ะเป็น
เพียงจุดวงกลมสีแดงเล็กๆ แต่กลบัมีรัศมีบางอยา่งสร้างความรู้สึกถึงการโดนเพ่งเล็งมายงัตวัละครท่ี
สนทนาอยา่งเคร่งเครียด การวางภาพให้มีดุลยภาพแบบสมมาตรท าให้รับรู้ถึงความคิดของทั้งสอง
คนท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ก าลงัไม่ไวว้างใจฮลัซ่ึงเป็นปัญญาประดิษฐ์ท่ีท างานผิดพลาด และก าลงัตก
อยูใ่นอนัตรายดว้ยกนัทั้งคู่ 

การใช้สีแดงและสีด าเป็นหลกัในการ ตกแต่งภายในยานโดยให้สีแดงอยู่ในส่วนบนของ
ภาพและสีด าอยูส่่วนล่างของภาพในสัดส่วนท่ีเท่ากนั การก าหนดให้สีด าอยูใ่นส่วนดา้นขา้งซ่ึงเป็น
ระยะหน้าเป็นเหมือนการสร้างกรอบเพื่อดึงดูดความสนใจไปยงัสีแดงท่ีอยู่ในระยะท่ีไกลออกไป
และตรงจุดก่ึงกลางภาพ  เพื่อสร้างความรู้สึกถึงอนัตรายตกอยูร่ะหวา่งความเป็นกบัความตาย สร้าง
ความบีบคั้น ถึงแมว้า่จะเป็นการแอบเขา้มาคุยกนัในท่ีลบัท่ีคิดวา่ไม่มีใครไดย้นิ  จากการศึกษาพบวา่
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การใช้หลกัการจดัองค์ประกอบแบบสมมาตรระหว่างภาพถ่ายและการออกแบบฉากภาพยนตร์มี
ลกัษณะการใชท่ี้คลา้ยคลึงกนั คือการสร้างความสมมาตรโดยใชต้วัละครเพื่อส่ือนยัยะให้สอดคลอ้ง
ไปกบัเน้ือหาของภาพยนตร์และเพื่อสร้างจุดสนใจไปท่ีจุดก่ึงกลางภาพ 

 
ตารางท่ี 15 วเิคราะห์สัญญะโดยใชโ้ครงสร้างเปรียบเทียบแบบคู่ขดัแยง้ 

ส่ิงทีป่รากฏในฉาก ความหมายแฝง คู่ขัดแย้ง 
นกับิน ส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ 
ฮลั ปัญญาประดิษฐ์ มนุษย ์

ภายในยานส ารวจ ไม่ไดย้นิ 
ปกปิด 

ไดย้นิ 
เปิดเผย 

 
จากตารางแสดงให้เห็นปมขดัแยง้ระหวา่งส่ิงมีชีวิตคือนกับินกบัส่ิงไม่มีชีวิตคือฮลั ฮลัคือ

ตวัแทนของมนุษยชาติท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อแทนท่ีมนุษยท่ี์ยงัมีความบกพร่อง โดยฮลัถูกสร้างข้ึนมา
เพื่อเป็นผูบ้งัคบับญัชาในการน ายานไปสู่ดาวพฤหสั  นกับินซ่ึงเป็นส่ิงมีชีวิตท่ียงับกพร่องย่อมเกิด
ขอ้ผิดพลาดในการกระท า จะเห็นจากการแอบคุยกนัในเร่ืองของการท างานท่ีผิดพลาดของฮลั โดย
เลือกคุยกนัในยานส ารวจซ่ึงคิดวา่ปกปิดบทสนทนาในคร้ังน้ีไดอ้ยา่งมิดชิด แต่กลบัไม่เป็นผลเพราะ
ฮลัถูกสร้างข้ึนมาทดแทนความบกพร่องของมนุษยจึ์งสามารถล่วงรู้ถึงส่ิงท่ีนกับินก าลงัวางแผนปิด
ระบบการท างานของฮลัและเปล่ียนเป็นการควบคุมยานด้วยมนุษย์ ส่ิงน้ีเป็นเสมือนการท้าทาย
อ านาจของฮลัซ่ึงคิดวา่ตนเองนั้นอยูต่  าแหน่งท่ีสูงกวา่มนุษย ์ฮลัถือวา่ตนเองคือจุดสูงสุดท่ีมนุษยไ์ม่
อาจทดัเทียมจึงมีความเย่อหยิ่งแต่ท้ายท่ีสุดก็ต้องพ่ายแพแ้ก่มนุษย์ท่ีเป็นผูส้ร้างฮลัข้ึนมา คูบริก
พยายามน าเสนอประเด็นการพัฒนาตัวตนของมนุษย์ให้ก้าวไปสู่จุดสูงสุด โดยการโค่นล้ม
ปัญญาประดิษฐท่ี์เป็นเหมือนตวัแทนของมนุษยชาติเพื่อกา้วไปสู่ปัญญาท่ีสูงกวา่โดยการท่องไปใน
อวกาศ  จากการศึกษาพบว่าการออกแบบฉากเกิดจากการใช้ความหมายในเชิงขดัแยง้ของสัญญะ
เป็นหลกั ระหวา่งส่ิงมีชีวติกบัส่ิงไม่มีชีวติ ภายในยานและภายนอกยาน ท าให้การออกแบบฉากเป็น
การส่ือสารทางภาษาภาพยนตร์ไดอ้ยา่งชดัเจนและสอดคลอ้งไปกบัเน้ือเร่ือง  
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ภาพท่ี 79 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง 2001 A Space Odyssey. (1968) นาทีท่ี 2:12:37 

 
ฉากน้ีเป็นฉากหลงัจากท่ี ดร.โบวแมนผา่นประตูมิติเขา้มาสู่ดาวพฤหสั ท าใหม้าพบกบัหอ้ง

ปริศนาและพบกบัตวัเองท่ีมีอายมุากข้ึน เป็นเหมือนภาพสะทอ้นตวัเอง  
คูบริกจดัฉากน้ีโดยใชห้นา้ต่างของยานเป็นตวัสร้างจุดสนใจโดยจดัภาพให้มีดุลยภาพแบบ 

สมมาตร โดยใชภ้ายในยานเป็นกรอบบงัภาพและเผยให้เห็นเพียงกระจกใสท่ีสามารถมองเห็นดา้น
นอกไดเ้พียงจุดเดียว เพื่อใหส่ิ้งท่ีอยูต่รงจุดก่ึงกลางภาพเด่นชดั จะเห็นวา่ในระยะหนา้มีการใชค้่าต่าง
ของน ้ าหนกัตดักนัอย่างชดัเจน โดยให้ภายในยานมีมืดกว่าดา้นนอกเพื่อใช้เป็นกรอบภาพเพื่อให้
สร้างจุดเด่นท่ีเป็นตวัละครสวมชุดสีแดงท่ียืนอยู่ตรงจุดก่ึงกลางภาพ อีกทั้งยงัเป็นการสร้างความ
ฉงนและปริศนาถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน ชุดสีแดงท่ีนกับินอวกาศสวมใส่เม่ือถูกวางไวภ้ายในห้องสีขาวท าให้
เกิดจุดเด่นข้ึน สีแดงของชุดนกับินถูกใชเ้พื่อส่ือถึงอนัตรายและความรุนแรง เม่ือเดินทางมาถึงห้อง
ปริศนาสีขาวท่ีถูกตกแต่งแบบเรียบหรูท าให้เกิดความสงบและน่ิงเงียบราวตอ้งมนตร์ จากการศึกษา
พบว่าการใช้หลักการจัดองค์ประกอบแบบสมมาตรระหว่างภาพถ่ายและการออกแบบฉาก
ภาพยนตร์มีลักษณะการใช้ท่ีคล้ายคลึงกัน คือการสร้างสภาพแวดล้อมรอบข้างเพื่อเสริมสร้าง
ความหมายใหแ้ก่ตวัละครเพื่อให้สอดคลอ้งไปกบัเน้ือหาของภาพยนตร์และเพื่อสร้างจุดสนใจไปท่ี
จุดก่ึงกลางภาพ  
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ตารางท่ี 16 วเิคราะห์สัญญะโดยใชโ้ครงสร้างเปรียบเทียบแบบคู่ขดัแยง้ 

ส่ิงทีป่รากฏในฉาก ความหมายแฝง คู่ขัดแย้ง 
นกับิน ส่ิงมีชีวติ ไม่มีชีวติ 

ยานอวกาศ การเรียนรู้ 
ความกา้วหนา้ 

ไม่รู้ 
ลา้หลงั 

หอ้งสีขาว สวา่ง 
ท่ีพกั 

มืด 
ไม่ใช่ท่ีพกั 

 
จากตารางแสดงใหเ้ห็นวา่การใชห้อ้งสีขาวเพื่อส่ือถึงการมาถึงจุดหมายท่ีเปรียบเหมือนแสง

สวา่งทางปัญญา  การใชย้านอวกาศท่ีมีลกัษณะมืดกวา่และพบตวัเองอยูบ่ริเวณนอกยานยืนอยูก่ลาง
หอ้งเป็นการส่ือถึงการหลุดพน้จากชีวติกา้วเขา้มาสู่พื้นท่ีท่ีไม่เคยพบเจอมาก่อน หอ้งยงัมีความหมาย
แฝงท่ีหมายถึงการพกัผอ่นจึงเปรียบเหมือนการส้ินสุดการเดินทาง จากการศึกษาพบวา่คูบริกใชก้าร
ขดัแยง้ในการออกแบบท าให้ฉากสามารถส่ือสารเน้ือหาเป็นภาษาภาพยนตร์ได้อย่างชดัเจนและ
สอดคลอ้งไปกบัเน้ือเร่ือง 

 

 
 
ภาพท่ี 80 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง 2001 A Space Odyssey. (1968) นาทีท่ี 2:14:52 

ฉากน้ีเป็นฉากต่อเน่ืองจากการพบกบัหอ้งปริศนาและพบตวัเองท่ีมีอายมุากข้ึนเร่ือยๆ ท าให ้
ดร.โบวแมนส ารวจไปรอบๆ บริเวณห้องและก็ยิ่งแปลกใจมากข้ึน เม่ือพบตวัเองท่ีมีอายุมากข้ึน
ก าลงันัง่รับประทานอาหารอยูใ่นหอ้งหรูแห่งน้ี  
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คูบริกยงัคงใช้ดุลยภาพแบบสมาตรในการสร้างจุดเด่น จะเห็นว่าผนังทั้งด้านซ้ายและ
ดา้นขวาถูกสร้างข้ึนเพื่อควบคุมพื้นท่ีในระยะหนา้ให้เหลือพื้นท่ีท่ีเป็นจุดเด่นเพียงส่วนเดียวคือตรง
บริเวณจุดก่ึงกลางภาพ เพื่อสร้างบรรยากาศของการแอบมองจากด้านนอก เพื่อเพิ่มอารมณ์
ความรู้สึกไม่แน่ใจในการมอง เหมือนก าลงัมอดว้ยความสงสัย การใช้พื้นท่ีทั้งหมดเป็นสีขาวและ
สวา่งไสวไปดว้ยแสงท่ีนวลขาว พื้นท่ีถูกซ่อนไฟไวด่้านล่างเป็นการกลบัค่าท่ีเหนือธรรมดาสามญั
ลกัษณะ เพราะโดยปกติแลว้ไฟควรถูส่องมาจากดา้นบน ท าใหเ้กิดความรู้สึกฉงนต่อการพบเจอ ราว
กลบัความฝัน สีขาวช่วยขบัเน้นชุดสีด าของตวัละครท่ีสวมใส่ สร้างจุดเด่นในการเคล่ือนท่ีของตวั
ละคร เพื่อไม่ใหล้ะสายตาจากตวัละคร เส้นตรงท่ีเกิดจากขอบประตูทางดา้นซ้านและดา้นขวาสร้าง
ความน่ิงสงบ ความทึบตนั ช่วยเพิ่มอารมณ์ความรู้สึกของการถูกบีบคั้น  จากการศึกษาพบวา่การใช้
หลกัการจดัองคป์ระกอบแบบสมมาตรระหวา่งภาพถ่ายและการออกแบบฉากภาพยนตร์มีลกัษณะ
การใชท่ี้คลา้ยคลึงกนั คือการสร้างสภาพแวดลอ้มรอบขา้งเพื่อส่ือความหมายในมุมมองของการใช้
สายตาผูช้มเป็นสายตาเดียวกบัตวัละครท่ีก าลงัมองด้วยความฉงน ท าให้ประตูทั้งด้านซ้ายและ
ดา้นขวาส่งผลใหเ้กิดอารมณ์ของความอึดอดัในการคน้หาส่ิงท่ีอยูต่รงหนา้ 
 
 ตารางท่ี 17  วิเคราะห์สัญญะโดยใชโ้ครงสร้างเปรียบเทียบแบบคู่ขดัแยง้ 

ส่ิงทีป่รากฏในฉาก ความหมายแฝง คู่ขัดแย้ง 
ชายแก่ ส้ินสุด 

การคน้พบ 
การเร่ิมตน้ 
การคน้หา 

ประตู เปิด 
มองเห็น 

ปิด 
มองไม่เห็น 

รับประทานอาหาร ส่ิงพื้นฐานของมนุษย ์ ไม่ใชส่ิ้งพื้นฐานของมนุษย ์
 

จากตารางแสดงให้เห็นวา่การใชป้ระตูท่ีเปิดออกแลว้มองเห็นชายแก่ซ่ึงพบวา่เป็นตวัเองท่ี
นัง่รับประทานอาหารอยู ่เป็นการส่ือถึงการเห็นวงจรชีวิตพื้นฐานของมนุษย ์คือ มีวยัเด็ก มีวยัหนุ่ม 
และวยัแก่ การรับประทานอาหารก็เป็นเหมือนวงจรชีวิตธรรมดาท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งกินเพื่อประทงั
ชีวิต เป็นการใชค้วามหมายของสัญญะในการผูกโยงและเล่าเร่ืองโดยไม่ตอ้งอาศยับทสนทนา จาก
การศึกษาพบวา่คูบริกสามารถสร้างความหมายผา่นการออกแบบฉากโดยใชค้วามหมายแฝงในการ
ส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจนและสอดคลอ้งไปกบัเน้ือเร่ือง 
 



 123 
 

 
 
ภาพท่ี 81  ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง A Clockwork Orange. (1971)  นาทีท่ี 2:00:20 

 
ฉากน้ีแสดงเน้ือหาในตอนท่ีนกัเขียนซ่ึงเคยตกเป็นเหยือ่ของอเล็กซ์ก าลงัแกแ้คน้อเล็กซ์โดย

การเปิดเพลงของบีโธเฟนให้อเล็กซ์ฟัง หลงัจากการเขา้รับการบ าบดัท าให้อเล็กซ์ไม่สามารถฟัง
เพลงของบีโธเฟนไดอี้กต่อไป ท าให้ทุนรนทุรายทุกคร้ังท่ีไดย้ิน เหมือนในคร้ังน่ี ท าให้อเล็กหยุด
ความทรมานนั้นโดยการกระโดดตึก 

ภายในห้องน้ีถูกตกแต่งให้มีบรรยากาศท่ีค่อนขา้งมืด สีในภาพส่วนใหญ่เป็นสีด า สีเทา สี
น ้าตาล และสีเขียว มีลกัษณะของน ้ าหนกัสีท่ีมีความใกลเ้คียงกนั  และใชดุ้ลยภาพแบบสมมาตรใน
การจดัองคป์ระกอบภาพ จากภาพจะเห็นวา่วตัถุและตวัละครท่ีอยูใ่นฉากถูกจดัใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีซ ้ า
กนัและมีน ้ าหนักภาพเท่ากนัทั้งด้านซ้ายและดา้นขวา เพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกของการเฝ้าดูอ
เล็กซ์ท่ีก าลงัทนทุกทรมาน มีเพียงตวัละครท่ีอยูใ่นระยะหนา้สุดเพียงเท่านั้นท่ีก าลงัเคล่ือนไหวโดย
การเหวี่ยงลูกสนุกเกอร์ให้ลงหลุมจากดา้นขวาไปสู่ดา้นซ้าย การจดัองค์ประกอบแบบสมมาตรท า
ให้เห็นอากปักิริยาของตวัละครหลกัท่ีอยู่ตรงจุดก่ึงกลางภาพและตวัละครท่ีอยู่ในระยะหน้าท่ีถูก
ใชป็้นส่ือในการบอกนยัยะท่ีส าคญัท่ีนอกเหนือไปจากความงาม จากการศึกษาพบวา่การใชห้ลกัการ
จดัองค์ประกอบแบบสมมาตรระหวา่งภาพถ่ายและการออกแบบฉากภาพยนตร์มีลกัษณะการใช้ท่ี
คลา้ยคลึงกนั คือการสร้างเพื่อส่ือความหมายและสร้างความงามให้แก่ภาพ เพื่อให้เกิดจุดเด่นและ
เพื่อเป็นนยัยะส าคญัในการบอกเล่าเร่ืองราว 
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ตารางท่ี 18 วเิคราะห์สัญญะโดยใชโ้ครงสร้างเปรียบเทียบแบบคู่ขดัแยง้ 

ส่ิงทีป่รากฏในฉาก ความหมายแฝง คู่ขัดแย้ง 
ชายแก่ ไร้อ านาจ มีอ านาจ 

โตะ๊สนุกเกอร์ ลงหลุม 
การวางแผน 

ไม่ลงหลุม 
ไม่มีแผน 

 
จากตารางแสดงให้เห็นวา่การแสดงภาพคนแก่และการเหวี่ยงลูกสนุกสีแดงให้ไปลงหลุม

อยา่งชา้ๆ เป็นการส่ือถึงการวางแผนเพื่อแกแ้คน้อเล็กซ์ ลูกสนุกสีแดงเป็นสีท่ีเร้าอารมณ์เป็นการส่ือ
ถึงเลือดและตวัอเล็กซ์ โดยการเหวีย่งลงหลุมอยา่งชา้ๆ ยอ่มเป็นการส่ือถึงมีความตอ้งการให้อเล็กซ์
ตาย หากพิจารณาจากเน้ือเร่ืองท าให้เห็นว่าจากผูท่ี้ถูกกระท าท่ีไร้อ านาจ ถึงตอนน้ีกลายเป็นผูมี้
อ  านาจเหนือกว่า และใชส่ิ้งท่ีมีอ านาจทางจิตใจต่ออเล็กซ์ในการท าร้ายอเล็กซ์ซ่ึงก็คือบทเพลงของ
บีโธเฟน จนท าให้อเล็กซ์หยุดความทรมานดว้ยการกระโดดตึก จากการศึกษาพบวา่คูบริกสามารถ
สร้างความหมายผ่านการออกแบบฉากโดยใช้ความหมายแฝงในการส่ือสารได้อย่างชัดเจนและ
สอดคลอ้งไปกบัเน้ือเร่ือง 

 
1.4 วิเคราะห์การออกแบบฉากภาพยนตร์ที่ใช้มุมกล้องและภาพถ่ายกลุ่มที่มีลักษณะ

ใกล้เคียง 
การเลือกใชมุ้มกลอ้งส่วนใหญ่ คูบริกมกัจะเลือกใชใ้นลกัษณะท่ีไม่แปลกประหลาดหรือ

หวอืหวานกัและใชเ้ลนส์ท่ีไม่กวา้งหรือซูมมากเกินไป เป็นการถ่ายตามมุมมองสายตาคนเป็นส่วน
ใหญ่ แต่ถึงแมว้า่คูบริกจะไม่หวอืหวานกัในเร่ืองของมุมกลอ้ง ก็ยงัมีการใชมุ้มกลอ้งท่ีต ่ากวา่ระดบั
สายตาในการสร้างสรรคภ์าพถ่ายและภาพยนตร์เพื่อแสดงถึงนยัยะบางอยา่ง  
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ภาพท่ี 82 ช่ือภาพ Prizefighter. (1949) โดยสแตนลีย ์ คูบริก 

 
เป็นภาพของวอลเตอร์ คาร์เทียร์ (Walter Cartier) นกัมวยรุ่นมิดเด้ิลเวท เม่ือ ค.ศ. 1949 ใน

ชุดภาพถ่ายท่ีช่ือวา่ Prizefighter คูบริกเปิดเผยวา่กระตือรือร้นมากในการถ่ายภาพในชุดน้ี เพราะเขา
คือแฟนมวยตงัยงมาตั้งแต่เด็ก คูบริกใชก้ารถ่ายจากมุมต ่าเพื่อเปิดเผยให้เห็นแผน่อกท่ีสวยงามสง่า
ผา่เผยจากแสงท่ีตกกระทบจากดา้นบนของเวทีอีกทั้งยงัขบัเน้นให้เห็นดวงตาท่ีงดงามเพื่อแสดงให้
เห็นถึงความเป็นชายและความแขง็แกร่ง 

คูบริกใชมุ้มมองเดียวกบัผูช้มท่ีอยูด่า้นล่างของเวที เปรียบเสมือนคนดูท่ีก าลงัต่ืนเตน้อยูก่บั
ความงดงามของนกัสู้ เพื่อช่วยส่งเสริมให้ระยะห่างระหวา่งนกัสู้บนเวทีกบัผูช้มท่ีอ่อนดอ้ยกวา่ไกล
ห่างออกไป และเป็นการยกย่องเชิดชูนักชกดว้ยการใช้มุมกลอ้งเพราะมนัท าให้นกัชกผูน้ั้นอยู่ใน
ต าแหน่งท่ีสูงกวา่ แทนท่ีจะเป็นการถ่ายจากมุมสูงเพื่อเผยใหเ้ห็นรายละเอียดท่ีมากกวา่แต่คูบริกกลบั
ไม่เลือก เพราะมนัอาจเป็นการลดทอนความยิ่งใหญ่ของนกัสู้และต าแหน่งของผูช้มจะอยูสู่งกวา่นกั
ชก  
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ภาพท่ี 83 ช่ือภาพ The Photograph of a tattooed and pierced man may have been too grotesque for 
Look to publish. (1948) โดยสแตนลีย ์ คูบริก 
 

ภาพน่ีเป็นภาพของชายนักแสดงในละครสัตว ์ท่ีมีรอยสักอยู่ทัว่บริเวณร่างกายและเจาะ
ร่างกาย จะเห็นวา่เป็นการใชก้ารถ่ายในมุมท่ีต ่ากวา่ระดบัสายตาเพื่อถ่ายทอดลกัษณะของความเป็น
ชายท่ีมีความกลา้หาญและแขง็แกร่ง จากการศึกษาวิเคราะห์ภาพถ่ายพบวา่คูบริกใชมุ้มกลอ้งในการ
สร้างความหมายท่ีแสดงออกถึงความเป็นชายท่ีมีอ านาจเหนือกว่า ในการถ่ายทอดลกัษณะของผู ้
ชนะและแสดงออกถึงความแขง็แกร่ง 

 
ภาพท่ี 84 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง 2001 A Space Odyssey. (1968) นาทีท่ี 14:30 
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ฉากน้ีเป็นฉากหลงัจากวานรพบกบัแท่งหินด าปริศนาแลว้ท าให้เกิดการคน้พบความรู้ใน
การผลิตอาวุธซ่ึงถือเป็นอารายธรรมแรกของมนุษยชาติและได้เปล่ียนวิถีชีวิตของมนุษยไ์ปโดย
ส้ินเชิง 
  ในฉากน้ีคูบริกใช้มุมกลอ้งท่ีต ่าในการถ่ายเพื่อให้เกิดเส้นน าสายตาและใช้ดุลยภาพแบบ         
สมมารตในการสร้างโดยการวางต าแหน่งของตวัวตัถุท่ีตอ้งการน าเสนอไวต้รงกลางภาพ ครอบคลุม
พื้นท่ีในระยะหน้าเกือบทั้งหมด เห็นไดจ้ากการวางต าแหน่งของแท่งหินสีด า ดวงอาทิตยแ์ละดวง
จนัทร์ ท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีมัน่คงและแขง็แรงผนวกเขา้กบัความทึบตนัของรูปทรงสีเหล่ียมผืนผา้สี
ด าบ่งบอกถึงพลงั จากการวางแท่งหินสีด ารูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้สีด าสนิทพลาดทบัดวงอาทิตยท่ี์มี
แสงเจิดจา้คร่ึงดวงไวต้รงจุดก่ึงกลางภาพ ท ามุมทแยงข้ึนดา้นบน ท าให้เกิดเส้นน าสายตาท่ีเกิดจาก
เส้นของรูปทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้น าไปยงัต าแหน่งของดวงจนัทร์ เป็นการใชเ้ส้นน าสายตาในการบอก
นยัยะส าคญัถึงส่ิงท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในภายภาคหน้า อีกทั้งยงัเป็นการแสดงถึงพลงัอ านาจท่ีเกิดจาก
เส้นท่ีพุ่งตรงข้ึนไปยงัทอ้งฟ้า สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการน าเสนอถึงแท่งหินปริศนานั้นแทจ้รง
แลว้คือภูมิปัญญา เพราะการพบแท่งหินสีด าน้ีท าให้วานรคน้พบวิธีการใชอ้าวุธในการฆ่าสัตวแ์ละ
ใช้ในการต่อสู้ ท าให้เหล่าวานรเปล่ียนพฤติกรรมการกินอาหารจากสัตวกิ์นพืชมาเป็นสัตวกิ์นเน้ือ 
ซ่ึงไดเ้ปล่ียนวิถีชีวิตไปจากเดิมโดยส้ินเชิง การท่ีเส้นน าสายตามุ่งตรงไปยงัดวงจนัทร์เป็นการบอก
เป็นนยัถึงเหตุการณ์ในอนาคตถึงการคน้พบแท่งหินสีด าน้ีอีกคร้ังบนดวงจนัทร์ 
 การใช้สีของทอ้งฟ้าท่ีอึมครึมโดยมีสีส้มอ่อนผสมอยู่เป็นแบล็คกราวซ่ึงมีความสว่างกว่า
เพื่อช่วยขบัเนน้ใหเ้ห็นเส้นท่ีเท่ียงตรงและทรงอ านาจของแท่งหินสีด าไดอ้ยา่งชดัเจน สีส้มอ่อนของ
ทอ้งฟ้าช่วยท าใหบ้รรยากาศดูน่าต่ืนเตน้และเร้าอารมณ์ เม่ือรูปทรงอิสระของกอ้นเมฆท่ีเคล่ือนไหว
อยู่บนทอ้งฟ้าถูกพาดทบัดว้ยรูปทรงเรขาคณิตสีด าสนิทท่ีม่ีความเท่ียงตรงของเส้นย่อมส่งผลทาง
อารมณ์และการรับรู้เป็นอย่างมาก ความสงบน่ิงน้ีเป็นพลงัล้ีลบัในการหยุดความเคล่ือนไหวของ
กอ้นเมฆบนทอ้งฟ้า จากการศึกษาพบวา่การใชมุ้มกลอ้งในการสร้างสรรคภ์าพระหวา่งภาพถ่ายและ
การออกแบบฉากภาพยนตร์มีลักษณะการใช้ท่ีเหมือนกนั คือการใช้มุมกล้องท่ีต ่าเพื่อถ่ายทอด
ลกัษณะของการมีอ านาจ 
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ตารางท่ี 19 วิเคราะห์สัญญะโดยใชโ้ครงสร้างเปรียบเทียบแบบคู่ขดัแยง้ 

ส่ิงทีป่รากฏในฉาก ความหมายแฝง คู่ขัดแย้ง 
แท่งหินสีด า ความรู้ 

ลึกลบั 
อ านาจ 
บริสุทธ์ิ 

ไม่มีความรู้ 
เปิดเผย 
ไร้อ านาจ 
ปรุงแต่ง 

ดวงอาทิตย ์ ชาย 
สวา่ง 

ศูนยก์ลางของระบบสุริยะ 

หญิง 
มืด 

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 
ดวงจนัทร์ หญิง 

มืด 
นอกโลก 

บริวารของโลก 

ชาย 
สวา่ง 
ในโลก 

ศูนยก์ลางของระบบสุริยะ 
 

จากตารางแสดงให้เห็นนยัยะส าคญัของพลงัอ านาจแห่งภูมิปัญญาจากนอกโลกท่ีส่งผลให้
มนุษยต์อ้งออกเดินทางสู่จกัวาลซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงท่ีมนุษยย์งัเขลานกัในเร่ืองน้ี การใชแ้ท่งหินสีด าท่ีดู
ลึกลบัเป็นปริศนาช้ีตรงไปยงัดวงจนัทร์เป็นนยับอกถึงพลงัอ านาจของเพศชายท่ีจะช่วยขบัเคล่ือน 
หากเปรียบดวงจนัทร์เป็นเพศหญิงและดวงอาทิตยเ์ป็นเพศชาย การใชแ้สงของดวงอาทิตยส์าดส่อง
มาท่ีแท่งหินสีด า ก็เป็นการบ่งบอกถึงพลงัอ านาจท่ีก าลงัจะมุ่งไปยงัดวงจนัทร์ จากการศึกษาจาก
ประวติัและแนวคิดของคูบริกท าให้พบว่าคูบริกมีความสนใจในเร่ืองเพศและความเป็นมนุษยเ์ป็น
อยา่งมาก แนวคิดหน่ึงท่ีน่าสนใจและปรากฎอยู่ในภาพยนตร์แทบทุกเร่ืองคือการออกเดินทางของ
เพศชายท่ีมีบา้นและครอบครัวเป็นศูนยก์ลาง  การใช้นยัยะของดวงอาทิตยซ่ึ์งเป็นศูนยก์ลางของ
ระบบสุริยะและดวงจนัทร์ท่ีเป็นเพียงบริวารของโลกเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงการไต่ระดบั
ของมนุษยใ์นการท่องอวกาศ พลงัอ านาจของแท่งหินสามารถล่วงรู้ถึงความจริงแทท่ี้ยิ่งใหญ่ได ้แต่
ตอ้งค่อยเป็นค่อยไป โดยเร่ิมจากการไปดวงจนัทร์ จากการศึกษาพบวา่คูบริกสอดแทรกแนวคิดใน
เร่ืองของพลงัทางเพศไวใ้นการออกแบบฉากเพื่อสร้างเน้ือหาและสามารถส่ือสารได้อย่างชดัเจน
และสอดคลอ้งไปกบัเน้ือเร่ือง 
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ภาพท่ี 85 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง 2001 A Space Odyssey. (1968) นาทีท่ี 16:19 
 
 ฉากน้ีเป็นการน าเสนอเน้ือหาในเร่ืองของการคน้พบความรู้ในการใชอ้าวุธโดยการวางตวั
ละครไวต้รงจุดก่ึงกลางของภาพและวางโครงกระดูกสัตวไ์วใ้นลกัษณะระนาบไปกบัพื้นเพื่อสร้าง
ดุลยภาพแบบสมมารต เพื่อน าเสนอความแข็งแกร่งและมีอ านาจ โดยให้วานรอยูใ่นท่าทางการจบั
กระดูกช้ินหน่ึงฟาดลงไปท่ีโครงกระดูกท่ีตั้งอยูบ่นพื้น  แบล็คกราวเป็นทอ้งฟ้าท่ีมีเมฆอึมครึมแต่ก็มี
รอยแยกของแผน่เมฆเผยให้เห็นสีฟ้าเล็กนอ้ยบริเวณเดียวกบัตวัละคร เป็นเหมือนนยัยะในการบอก
ถึงการแตกออกของความมืดมิดท่ีปกคลุมและเป็นประตูมุ่งไปสู่การคน้พบท่ีรออยูน่อกโลก การใช้
สีขาวของกอ้นเมฆช่วยขบัเนน้ใหว้านรสีด าโดดเด่นอยา่งเห็นไดช้ดั   
 การใช้มุมกลอ้งท่ีต ่ากว่าระดบัสายตาเป็นการเพิ่มอ านาจของวานรให้มีพละก าลงัและน่า
เกรงขาม อีกทั้งยงัเป็นการกดความรู้สึกของผูช้มให้ตกอยูใ่ตอ้  านาจนั้น เป็นการส่ือสารเร่ืองราวโดย
ใช้มุมกล้องในการเล่าเร่ือง ช่วยเพิ่มความน่าสนใจและเพิ่มมิติของเน้ือหาท่ีชัดเจนและสามารถ
ส่ือสารได้อย่างตรงประเด็น จากการศึกษาพบว่าการใช้มุมกล้องในการสร้างสรรค์ภาพระหว่าง
ภาพถ่ายและการออกแบบฉากภาพยนตร์มีลกัษณะการใช้ท่ีเหมือนกนั คือการใชมุ้มกลอ้งท่ีต ่าเพื่อ
ถ่ายทอดลกัษณะของการมีอ านาจ 
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ตารางท่ี 20 วเิคราะห์สัญญะโดยใชโ้ครงสร้างเปรียบเทียบแบบคู่ขดัแยง้ 

ส่ิงทีป่รากฏในฉาก ความหมายแฝง คู่ขัดแย้ง 
วานร ไร้อารยะธรรม 

สัตว ์
ด า 

มีอารยะธรรม 
มนุษย ์
ขาว 

กระดูก ตาย 
อาวธุ 

มีชีวติ 
ไม่ใช่อาวธุ 

ทอ้งฟ้า สวา่ง 
การเร่ิมชีวติใหม่ 

มืด 
ยงัไม่หลุดพน้ 

อาวธุ มีอ านาจ ไร้อ านาจ 
 
จากตารางแสดงให้เห็นการผูกร้อยเร่ืองราวโดยใช้การขดัแยง้ของสัญญะท่ีแฝงอยู่ในการ

ออกแบบฉาก วานรท่ีมีขนปกคลุมสีด าทั้งร่างถูกวางใหต้ดักบัสีขาวและสีฟ้าของทอ้งฟ้า ในทางการ
จดัองคป์ระกอบศิลปะถือวา่เป็นการเนน้จุดเด่นโดยใชก้ารตดักนัของค่าน ้ าหนกัสี แต่ในอีกแง่หน่ึง
กลบัแฝงนยัยะท่ีบ่งบอกถึงความมืดมิดทางปัญญาของวานรท่ีเพิ่งจะคน้พบอารยะธรรมแรกของ
มนุษยชาติซ่ึงเปรียบไดก้บัแสงสวา่งของทอ้งฟ้า โดยการเปรียบเทียบระหวา่งด ากบัขาว แต่ในอีกแง่
ก็เป็นการแฝงการตกอยูใ่นอ านาจมืดของวานรท่ีคน้พบอาวุธซ่ึงท าให้วิถีชีวิตดั้งเดิมแปรเปล่ียนจาก
สัตว์กินพืชเป็นสัตว์กินเน้ือและใช้อาวุธในการฆ่าฟัน โดยใช้กระดูกส่ือไปถึงความตายและใช้
ช้ินส่วนของกระดูกเป็นอาวุธ คูบริกใช้การย  ้าในเร่ืองของความตายโดยการให้วานรหยิบช้ินส่วน
ของโครงกระดูกสัตวท่ี์วางอยู่เบ้ืองหน้าฟาดฟันลงไปบนโครงกระดูก เป็นการบอกถึงการใชอ้าวุธ
เพื่อความตาย อีกทั้งยงัเปรียบเสมือนผูท่ี้ไม่มีหนทางสู้และถูกกระท าโดยผูท่ี้มีอ านาจเหนือกว่า 
ดงัเช่นมนุษยใ์นปัจจุบนั จากการศึกษาพบวา่คูบริกใช้การส่ือสารเน้ือหาเร่ืองราวผ่านสัญญะท่ีแฝง
อยู่ในการออกแบบฉากท าเพื่อให้สามารถส่ือสารออกมาไดอ้ย่างชดัเจนและสอดคลอ้งไปกบัเน้ือ
เร่ือง 
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ภาพท่ี 86 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง A Clockwork Orange. (1971) นาทีท่ี 13:04 

 
ฉากน้ีเป็นฉากการบุกรุกเขา้มาของอเล็กซ์และเพื่อนท่ีอยู่ในอาการเมาจากสารเสพติดเพื่อ

ข่มขืนผูห้ญิง โดยกระท าต่อหนา้ผูเ้ป็นเจา้ของบา้นดว้ยความคึกคะนองและสนุกสนาน แสดงให้เห็น
ถึงความป่าเถ่ือนรุนแรง ท าให้ผูเ้ป็นเจา้ของบา้นโกรธแคน้ และแกแ้คน้อเล็กซ์ในเวลาต่อมาเม่ือได้
พบกนัอีกคร้ังโดยบงัเอิญ 
 จะเห็นวา่คูบริกใชมุ้มกลอ้งท่ีต ่ากวา่ระดบัสายตาในการถ่ายฉากน้ี เป็นฉากการข่มขืนของอ
เล็กซ์และเพื่อนทั้งสามคน จากภาพจะเห็นคนแก่ซ่ึงเป็นเจา้ของบา้นและสามีของผูห้ญิงทางดา้น
ขวามืออยูใ่นท่าทางท่ีก าลงัโดนจบัตวักดลงกบัพื้นโดยเพื่อนของอเล็กซ์ท่ีท าหนา้ท่ีจบัตวัไว ้อเล็กซ์
ซ่ึงอยูต่รงกลางภาพก าลงัร่ืนเริงอยูก่บัการกระท าอนัป่าเถ่ือนทางเพศโดยมีเพื่อนอีกคนหน่ึงเป็นคน
จบัตวัผูห้ญิงท่ีอยูใ่นสถานะเปล้ืองผา้ไว ้ 

คูบริกตั้งใจถ่ายจากมุมต ่าเพื่อให้ผูช้มตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของความป่าเถ่ือนและพ่ายแพต่้อ
เอล็กซ์เช่นเดียวกบัสามีของเธอ อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มบทบาทความเป็นชายให้แก่อเล็กซ์ท่ีมีอ านาจ
อยูเ่หนือเพศหญิงและเพศชายดว้ยกนั จะเห็นวา่ผูห้ญิงอยูใ่นท่าทางท่ีไร้ทางสู้ไม่ต่างจากสามีของเธอ
ท่ีต้องยอมจ านนต่อการกระท าอนัป่าเถ่ือนน้ี ในขณะเดียวกันอเล็กซ์และเพื่อนอยู่ในท่าทางท่ี
เหนือกวา่และท าทุกอยา่งไดต้ามใจปรารถนา เป็นการบีบบงัคบัอารมณ์ผูช้มดว้ยการใชมุ้มกลอ้ง เขา
แสดงให้เห็นถึงอ านาจของตวัละครท่ีมีความรุนแรงจนน่าหวาดกลวั จากการศึกษาพบวา่การใชมุ้ม
กลอ้งในการสร้างสรรค์ภาพระหว่างภาพถ่ายและการออกแบบฉากภาพยนตร์มีลกัษณะการใช้ท่ี
เหมือนกนั คือการใชมุ้มกลอ้งท่ีต ่าเพื่อถ่ายทอดลกัษณะของการมีอ านาจ แต่ในฉากน้ีคูบริกพฒันา
ลกัษณะของการใช้มุมกลอ้งท่ีต ่ากว่าระดบัสายตาไปในระดบัท่ีสูงข้ึนกว่าภาพถ่าย ในภาพถ่ายเขา
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อาจใช้มุมกลอ้งเพียงเพื่อถ่ายทอดความคิดบางอย่างแต่ในทางภาพยนตร์เขากลบัยดัเยียดความคิด
ให้แก่ผูช้ม ถึงแมจ้ะเป็นการถ่ายทอดในเร่ืองของความเป็นชายแต่คูบริกพฒันาระดบัการใช้ใน
ภาพยนตร์ใหอ้ยูใ่นขั้นท่ีลึกกวา่ เพื่อส่ือความหมายในทางจิตวทิยาท่ีรุนแรงครอบคลุมมากยิ่งข้ึนและ
มีชั้นเชิงทางภาษาการเล่าเร่ืองท่ีซับซ้อนกว่า แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นความสัมพนัธ์ในเร่ืองของการใช้มุม
กล้องท่ีต ่ากว่าระดบัสายตาก็ยงัคงเป็นเร่ืองของการลดบทบาทและเพิ่มคุณค่าของความเป็นชาย
ใหแ้ก่ตวัละครและเป็นการเสียดสีในเร่ืองของเพศท่ีคูบริกใหค้วามสนใจมาตั้งแต่แรก 

 
ตารางท่ี 21 วเิคราะห์สัญญะโดยใชโ้ครงสร้างเปรียบเทียบแบบคู่ขดัแยง้ 

ส่ิงทีป่รากฏในฉาก ความหมายแฝง คู่ขัดแย้ง 
อเล็กซ์และเพื่อน )ชาย(  มีอ านาจ ไร้อ านาจ 

ผูห้ญิงชุดแดง ไร้อ านาจ 
ดึงดูดทางเพศ 

มีอ านาจ 
ไม่ดึงดูด 

คนแก่ ไร้ทางสู้ มีทางสู้ 
 
จากตารางแสดงให้เห็นวา่คูบริกผกูร้อยเร่ืองราวทางเพศดว้ยสัญญะผา่นลกัษณะของตวั

ละครทั้งชาย หญิงและคนแก่ อเล็กซ์และเพื่อนท่ีเป็นวยัหนุ่มอยูใ่นอาการคึกคะนองซ่ึงเป็นเพศชาย
และมีอ านาจเหนือกวา่เพศหญิงจึงสามารถบุกเขา้มาข่มขืนโดยท่ีผูห้ญิงไม่สามารถขดัขืนไดแ้สดงถึง
พลงัอ านาจทางเพศ การท่ีผูห้ญิงใส่ชุดแดงเป็นการส่ือถึงส่ิงเร้าท่ีย ัว่ยวนทางเพศและส่ือถึงอนัตราย
จากส่ิงนั้น คนแก่ท่ีถูกจบัและตอ้งทนเห็นหญิงสาวของตนโดนกระท าช าเราก็เท่ากบัเป็นการส่ือถึง
การไร้อ านาจทางเพศและกลายเป็นผูแ้พไ้ปในท่ีสุด คูบริกแฝงประเด็นในเร่ืองของเพศไวอ้ยา่งแยบ
คาย จากการศึกษาพบวา่คูบริกสอดแทรกเน้ือหาในเร่ืองของเพศผา่นการออกแบบฉากเพื่อสร้าง
บรรยากาศท่ีเขา้กบัเน้ือหาและสามารถถ่ายทอดออกมาไดอ้ยา่งชดัเจนและสอดคลอ้งไปกบัเน้ือเร่ือง 
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ภาพท่ี 87 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง A Clockwork Orange. (1971) นาทีท่ี 52:44 

 
ฉากน้ีเป็นฉากการเขา้ตรวจร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมในการโดนคุมขงัในเร่ือนจ า ท าให้ตอ้ง

แกผ้า้เพื่อใส่ชุดของนกัโทษและเพื่อเช็คหาส่ิงผิดปกติของร่างกายหรือโรค จะเห็นว่าคูบริกใช้มุม
กลอ้งท่ีต ่ากว่าระดบัสายตาในการถ่ายฉากน้ีและเผยให้เห็นอวยัวะเพศชายเพียงเล็กนอ้ย เพื่อแสดง
ถึงความไม่เกรงกลวัในการกระท าท่ีผิดและตอ้งเขา้มารับโทษในเรือนจ าแห่งน้ี คูบริกใชโ้ทนสีน ้ า
เงินอมเทาท่ีดูสงบเพื่อถ่ายทอดเน้ือหาในส่วนน้ีท่ีขาดบรรยากาศท่ีคอยปลุกเร้าอารมณ์ เพื่อส่ือถึง
ความเป็นคุกท่ีน่าเบ่ือหน่ายและเป็นการบ าบดัในเชิงจิตวิทยา คูบริกยงัใช้การถ่วงความสุมดุลของ
ภาพใหมี้น ้าหนกัของภาพท่ีเท่ากนัทั้งดา้นซ้ายและดา้นขวาเพื่อสร้างจุดเด่นท่ีอยูต่รงจุดก่ึงกลางภาพ
และใชชุ้ดสีขาวและสีด าในการสร้างความน่าสนใจให้แก่ภาพ จากการศึกษาพบวา่การใชมุ้มกลอ้ง
ในการสร้างสรรค์ภาพระหว่างภาพถ่ายและการออกแบบฉากภาพยนตร์มีลักษณะการใช้ท่ี
เหมือนกนั คือการใช้มุมกลอ้งท่ีต ่าเพื่อถ่ายทอดลกัษณะของการมีอ านาจของเพศชายและไม่เกรง
กลวัต่อส่ิงท่ีพบเจอ 

 
ตารางท่ี 22 วเิคราะห์สัญญะโดยใชโ้ครงสร้างเปรียบเทียบแบบคู่ขดัแยง้ 

ส่ิงทีป่รากฏในฉาก ความหมายแฝง คู่ขัดแย้ง 
อเล็กซ์กบัอวยัวะเพศชาย อ านาจ ไร้อ านาจ 
เจา้หนา้ท่ีในชุดสีด า เลว ดี 
เจา้หนา้ท่ีในชุดสีขาว ดี เลว 
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จากตารางแสดงให้เห็นวา่คูบริกใชส้ัญญะของอวยัวะเพศในการส่ือสารเน้ือหาผา่นการ
ออกแบบฉาก การท่ีเผยใหเ้ห็นอวยัวะเพศชายเพื่อส่ือถึงอ านาจในการกระท า ซ่ึงส่ิงน้ีคือตวักระตุน้
และเป็นแรงขบัเคล่ือนทางเพศใหก้ระท าส่ิงต่างๆ อีกทั้งยงัแฝงนยัในการขบคิดถึงเป็นเด็นของแรง
ขบัเคล่ือนทางเพศวา่แทจ้ริงคือส่ิงดีหรือส่ิงเลว จะเห็นจากการวางสีชุดของเจา้หนา้ท่ี ทางดา้นา้ยเป็น
เจา้หนา้ท่ีสวมชุดสีขาวและดา้นขวาเป็นเจา้หนา้ท่ีสวมชุดสีด า โดยมีอเล็กซ์ยนืเป็นค าถามอยูต่รงจุด
ก่ึงกลางระหวา่งความดีกบัความเลว จากการศึกษาพบวา่คูบริกสอดแทรกแนวคิดท่ีเป็นประเด็น
ค าถามในเร่ืองของเพศผา่นการออกแบบฉากเพื่อใหส้ามารถส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจนและสอดคลอ้ง
ไปกบัเน้ือเร่ือง 

 

 
 
ภาพท่ี 88 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง A Clockwork Orange. (1971) นาทีท่ี 42:40 

 
ฉากน้ีเป็นฉากการบุกรุกเขา้มาในบา้นของสาวแก่ท่ีนิยมชมชอบประดบัตกแต่งห้องดว้ย

ภาพจิตรกรรมเปลือยและประติมากรรมลึงค์ เม่ืออเล็กซ์บุกเขา้มาเพื่อท่ีจะข่มขืนแต่สาวแก่กลบัไม่
ยินยอมจนท าให้เกิดการต่อสู้กนัโดยอเล็กซ์ใชป้ระติมากรรมลึงคเ์ป็นอาวุธและท่ิมไปท่ีสาวแก่จน
เกิดพลั้งมือ ท าใหส้าวแก่เสียชีวติ 

คูบริกใช้กลอ้งมุมต ่าในการถ่ายแทนสายตาของสาวแก่ท่ีตกอยูใ้ตอ้  านาจของอเล็กซ์และ
อ านาจของเพศชาย การถ่ายในมุมต ่าท าใหเ้ห็นความแหลมมนของประติมากรรมลึงคแ์ละกางเกงท่ีมี
ลกัษณะเหมือนอวยัวะเพศชายลอ้ไปกบัประติมากรรมในลกัษณะท่ีก าลงัจะท่ิมแทงลงมาท่ีสาวแก่ 
เป็นการส่ือถึงภาวะอ านาจของเพศชายท่ีกระท าต่อเพศหญิง จากการศึกษาพบวา่การใชมุ้มกลอ้งใน
การสร้างสรรค์ภาพระหวา่งภาพถ่ายและการออกแบบฉากภาพยนตร์มีลกัษณะการใชท่ี้เหมือนกนั 
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คือการใชมุ้มกลอ้งท่ีต ่าเพื่อถ่ายทอดลกัษณะของการมีอ านาจ แต่ในฉากน้ีคูบริกพฒันาลกัษณะของ
การใชมุ้มกลอ้งท่ีต ่ากวา่ระดบัสายตาไปในระดบัท่ีสูงข้ึนกวา่ภาพถ่าย โดยในฉากน้ีเป็นการถ่ายทอด
ในลกัษณะในมุมมองสายตาของสาวแก่และในขณะเดียวกนัก็เป็นการเพิ่มอ านาจให้แก่ส่ิงท่ีอยู่
ตรงหนา้ 

 
ตารางท่ี 23 วเิคราะห์สัญญะโดยใชโ้ครงสร้างเปรียบเทียบแบบคู่ขดัแยง้ 

ส่ิงทีป่รากฏในฉาก ความหมายแฝง คู่ขัดแย้ง 
อเล็กซ์กบัอวยัวะเพศชาย อ านาจ ไร้อ านาจ 

ลึงค ์ ตวัแทนเพศชาย เพศหญิง 
สาวแก่ ไร้ทางสู้ สู้ 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่าการออกแบบฉากสามารถถ่ายทอดเน้ือหาออกมาไดอ้ย่างตรง

ประเด็น การใชป้ระติมากรรมลึงคใ์นการท่ิมลงไปท่ีตวัสาวแก่เป็นการส่ือถึงอ านาจของอวยัวะเพศ
ชายซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสาวแก่พึงปารถนาแต่กลบัท าให้สาวแก่ตอ้งพบกบัอนัตราย การใช้ประติมากรรม
ลึงคล์อ้ไปกบักางเกงของอเล็กซ์ท่ีมีลกัษณะเหมือนอวยัวะเพศชายเป็นการลอ้เลียนของการมีอยูข่อง
ส่ิงน้ี ท่ีพบในบา้นของสาวแก่ เม่ืออเล็กซ์ตอ้งการท่ีจะยดัเยียดให้แต่สาวแก่กลบัไม่ยินยอมเท่ากบัวา่
เป็นการเสียดสีล้อเลียนพฤติกรรมของมนุษยท่ี์มีความขดัแยง้ สาวแก่เปรียบเหมือนผูห้ญิงท่ีไร้
หนทางสู้ จากการศึกษาพบว่า คูบริกสามารถบอกเล่าเร่ืองราวและสอดแทรกแนวคิดผ่านการ
ออกแบบฉากและสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจนและสอดคลอ้งไปกบัเน้ือเร่ือง 
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ภาพท่ี 89 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง A Clockwork Orange. (1971) นาทีท่ี 1:25:16 

 
ฉากน้ีเป็นฉากการโชวใ์ห้เหล่านายกรัฐมนตรีและแขกของเรือนจ าดูผลลพัธ์จากการท่ีอ

เล็กซ์เขา้บ าบดัรักษาดว้ยวิธี Ludovico Technique ท่ีจะท าให้อเล็กซ์ไม่กลา้ท่ีจะกระท าส่ิงเลวร้ายได้
อีกต่อไป การบ าบดัรักษาดว้ยวิธีน้ีเป็นการรักษาโดยการยดัเยียดความไร้อิสระในการกระท า โดย
การให้ผูห้ญิงแก้ผา้เพื่อปลุกเร้าอารมณ์ของอเล็กซ์ให้ลงมือกระท าความผิดแต่กลับไม่เป็นผล 
เพราะอเล็กซ์รู้สึกถึงความสะอิดสะเอียนทั้งท่ียงัมีอารมณ์ทางเพศอยู ่

คูบริกใชก้ลอ้งมุมต ่าในการถ่ายทอดเร่ืองราว เป็นการถ่ายทอดผา่นสายตาของอเล็กซ์ท่ีมอง
ข้ึนไปยงัร่างของผูห้ญิงสาว เผยใหเ้ห็นหนา้อกของผูห้ญิงท่ีชูชนัอยูเ่บ้ืองหนา้แต่กลบัไม่สามารถแตะ
ตอ้งได ้เป็นการลดทอนอ านาจทางเพศของอเล็กซ์ลงดว้ยการใชมุ้มกลอ้งส่งเสริมผูห้ญิงท่ีอยูด่า้นบน
ให้มีอ านาจเหนือกว่า หญิง จากการศึกษาพบว่าการใช้มุมกล้องในการสร้างสรรค์ภาพระหว่าง
ภาพถ่ายและการออกแบบฉากภาพยนตร์มีลกัษณะการใช้ท่ีเหมือนกนั คือการใชมุ้มกลอ้งท่ีต ่าเพื่อ
ถ่ายทอดลกัษณะของการมีอ านาจ แต่ในฉากน้ีคูบริกพฒันาลกัษณะของการใช้มุมกลอ้งท่ีต ่ากว่า
ระดบัสายตาไปในระดบัท่ีสูงข้ึนกว่าภาพถ่าย โดยในฉากน้ีเป็นการถ่ายทอดในลกัษณะในมุมมอง
สายตาอเล็กซ์ท่ีหมดอ านาจและในขณะเดียวกนัก็เป็นการเพิ่มอ านาจใหแ้ก่ส่ิงท่ีอยูต่รงหนา้ 
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ตารางท่ี 24 วเิคราะห์สัญญะโดยใชโ้ครงสร้างเปรียบเทียบแบบคู่ขดัแยง้ 

ส่ิงทีป่รากฏในฉาก ความหมายแฝง คู่ขัดแย้ง 
อเล็กซ์ มีอ านาจ ไร้อ านาจ 

หนา้อกผูห้ญิง เพศหญิง 
กระตุน้อารมณ์ทางเพศ 

เพศชาย 
ไม่มีอารมณ์ 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่าคูบริกด าเนินเร่ืองโดยใชคู้่ขดัแยง้สลบัไปมา จากอเล็กซ์ท่ีเคยมี

อ านาจกลบักลายเป็นถูกลดทอนอ านาจ และตกอยูภ่ายใตก้ารข่มกดอารมณ์ทางเพศไวโ้ดยไร้อิสระ
ในการเลือกกระท า เป็นการส่ือถึงสัญชาติยานของมนุษยท่ี์ตอ้งโดนปิดกั้นเน่ืองจากการใช้ชีวิตใน
สังคม และตอ้งด าเนินชีวติไปตามรูปแบบท่ีสังคมก าหนด การใชห้นา้อกของหญิงสาวเป็นการส่ือถึง
แรงอวยัวะเพศพื้นฐานของร่างกายมนุษยท่ี์กระตุน้อารมณ์ทางเพศซ่ึงถือเป็นเร่ืองสามญัธรรมดาของ
มนุษยเ์พราะมีติดตวัมาตั้งแต่เกิด แต่กลบัตอ้งข่มกดไวไ้ม่ให้เขา้ไปสัมผสั เป็นการเสียดสีระบบการ
ใชชี้วติในสังคมมนุษยท่ี์ตอ้งคอยกดข่มสัญชาติญาณพื้นฐานไวแ้มว้่าสภาพแวดลอ้มรอบขา้งจะเต็มไป
ด้วยส่ิงเร้ามากมาย  จากการศึกษาพบว่าคูบริกสอดแทรกประเด็นในเร่ืองระบบสังคมผ่านการ
ออกแบบฉากภาพยนตร์เพื่อใหส่ื้อสารออกมาไดอ้ยา่งชดัเจนและสอดคลอ้งไปกบัเน้ือเร่ือง 
 

2.วเิคราะห์การใช้สีแดงในการออกแบบฉากภาพยนตร์ 

 

 
 
ภาพท่ี 90 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง 2001 A Space Odyssey. (1968)  นาทีท่ี 1:49:20 
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 ฉากน้ีเป็นฉากในตอนท่ี ดร . โบวแมนต้องหาทางกลับเข้ามาในยานเพราะฮลัหรือ
ปัญญาประดิษฐ์ตอ้งการท่ีจะก าจดัมนุษยโ์ดยปิดประตูทางเขา้ไม่ให้ ดร โบวแมนกลบัมาในตวัยาน
ไดแ้ละไดฆ่้า ดร ท่ีออกไปส ารวจบริเวณดา้นนอกก่อนหนา้น้ีแลว้และไดฆ่้านกับินท่ีจ าศีลอยูใ่นยาน
โดยการท าลายระบบ ท าให ้ดร โบวแมนโกรธแคน้และตอ้งการหาทุกวิถีทางท่ีจะเขา้มาในยานล าน้ี
ใหไ้ดเ้พื่อฆ่าฮลั 
   การใชสี้แดงท่ีมีความเร่าร้อนและเป็นสีท่ีส่ือถึงเลือดเป็นสีส่วนใหญ่ในการออกแบบฉาก
โดยใชสี้ด าในการสร้างลวดลายอยา่งเป็นจงัหวะ ท าให้เกิดเส้นน าสายตาท่ีเคล่ือนไหวเป็นแนวตรง
พุ่งไปยงัจุดก่ึงกลางภาพและเกิดเส้นวงกลมท่ีวิ่งวนเข้าไปหาจุดก่ึงกลางภาพ ท าให้ภาพมีการ
เคล่ือนไหวท่ีรุนแรงสามารถสร้างความต่ืนเต้นเป็นการสร้างบรรยากาศท่ีส่ือถึงการตกอยู่ใน
อนัตรายขั้นวกิฤตไดเ้ป็นอยา่งดี เส้นน าสายตายงัถูกใชส้ร้างความน่าสนใจให้แก่ภาพเพื่อเร้าอารมณ์
สร้างความน่าต่ืนเตน้และดึงดูดสายตาไปท่ีตวัละครท่ีก าลงัพยายามเอาตวัรอดท่ีอยูจุ่ดก่ึงกลางภาพ  
จากการศึกษาพบว่าคูบริกใช้สีแดงในการส่ือความหมายถึงอนัตรายเพื่อแบ่งช่วงเวลาและกระตุน้
อารมณ์ในภาพยนตร์ใหอ้อกมาอยา่งชดัเจน เพื่อส่ือสารถึงช่วงเวลาท่ีสอดคลอ้งไปกบัเน้ือหาในตอน
นั้นๆ 
 

 

 
 
ภาพท่ี 91 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง 2001 A Space Odyssey. (1968) นาทีท่ี 1:51:31 

 
ฉากน้ีเป็นฉากหลงัจากฮลัฆ่า ดร.พลู และเหล่านกับินท่ีจ าศีลอยู ่ อีกทั้งพยายามท่ีจะทิ้ง  ดร.

โบวแมนไวด้า้นนอกตวัยานโดยไม่ยอมเปิดประตูใหก้ลบัเขา้มาดา้นใน แต่ ดร.โบวแมนก็พยายาม
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เอาตวัรอดโดยเขา้มาทางประตูฉุกเฉินและสามารถเขา้มาในยานไดใ้นท่ีสุด ดว้ยความโกรธแคน้ ดร.
โบวแมนจึงมุ่งเขา้ไปในห้องสมองกลของฮลัหรือปัญญาประดิษฐเ์พื่อเขา้มาถอดระบบสมองกลและ
ปิดการควบคุมการท างานของฮลัหรือก าจดัฮลัทิ้งนั้นเอง จะเห็นวา่คูบริกใชสี้แดงเพื่อส่ือถึงช่วงเวลา
ของการฆ่า ซ่ึงสีแดงเป็นสีท่ีมีความเร่าร้อนทางอารมณ์ความรู้สึก สีแดงเป็นสีท่ีท าใหนึ้กไปถึงเลือด
ซ่ึงหมายถึงอนัตรายและความตาย ในฉากน้ีเป็นการสู้กนัระหวา่งมนุษยก์บัปัญญาประดิษฐ ์ถึงแมจ้ะ
เป็นการฆ่ากนัโดยไม่เห็นเลือดเน้ือ แต่การใชสี้แดงท่ีครอบคลุมไปทัว่ทั้งภาพก็สามารถส่ือใหนึ้กถึง
อนัตรายและความตายได ้สามารถปลุกเร้าอารมณ์ใหค้ลอ้ยตามไปกบัเน้ือหาของเร่ือง จากการศึกษา
พบวา่คูบริกใชสี้แดงในการส่ือความหมายถึงความตายและการตกอยูใ่นภาวะของการฆ่าโดยใชสี้
แดงในการแสดงออกเพื่อส่ือไปถึงเลือดและกระตุน้อารมณ์ เพื่อใหส้ามารถส่ือสารออกมาไดอ้ยา่ง
ชดัเจนและสอดคลอ้งไปกบัเน้ือเร่ือง 

 

 
 
ภาพท่ี 92 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง The Shining. (1980) นาทีท่ี 1:12:05 
 

ฉากน้ีน าเสนอเร่ืองราวตอนท่ีแจ็คไดเ้จอกบัผูดู้แลโรงแรมคนเก่าซ่ึงเคยดูแลโรงแรมแห่งน้ี 
แทท่ี้จริงแล้วผูดู้แลคนน้ีคือคนท่ีฆ่าครอบครัวของเขาในโรงแรมแห่งน้ี การพบกนัของแจ็คและ
ผูดู้แลคนเก่าเป็นเหมือนการติดต่อส่ือสารกบัวญิญาณและรับรู้เร่ืองราวในการเกิดการฆาตรกรรมข้ึน
ซ่ึงเกิดจากครอบครัวท่ีไม่ให้ความร่วมมือในการท าหนา้ท่ีจึงเป็นสาเหตุให้ผูดู้แลคนเก่าตอ้งลงโทษ 
ภายในห้องน ้ าถูกตกแต่งดว้ยสีแดงและสีขาวสลบักนัอย่างมีจงัหวะท่ีสวยงาม เป็นการใชสี้แดงใน
การเร้าอารมณ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง  
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ภาพท่ี 93 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง The Shining. (1980) นาทีท่ี 10:24 
 

ฉากน้ีน าเสนอเร่ืองราวตอนท่ีแดนน่ีและแวนด้ีเห็นภาพนิมิต โดยเห็นเลือดท่ีใหลหลัง่มา
จากประตู ท าให้แดนน่ีและแวนด้ีรับรู้ถึงถึงอนัตรายท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนภายในโรงแรมแห่งน้ี ซ่ึงมี
เบ้ืองลึกท่ีเก็บซ่อนอยู่ คือการฆาตรกรรมยกครอบครัวท่ีเคยเกิดข้ึนในโรงแรมแห่งน้ี ซ่ึงในเวลา
ต่อมาแจ็คก าลงัจะเดินตามรอยประวติัศาสตร์ดว้ยการตามฆ่าแวนด้ีและแดนน่ี จะเห็นว่าฉากน้ีใช้สี
แดงซ่ึงเป็นสีของเลือดในการส่ือสารถึงอนัตรายเป็นไหลผา่นมาจากประตูเป็นเหมือนโลหิตท่ีคลุม้
คลัง่ เป็นการส่ือถึงความลบัท่ีถูกเก็บซ่อนก าลงัจะถูกเปิดเผยและนัน่หมายถึงความตายและความ
รุนแรง เป็นการใชสี้แดงในการส่ือความหมายและสร้างความต่ืนเตน้เร้าอารมณ์ให้คลอ้ยตาม อีกทั้ง
ยงัเป็นการสร้างบรรยากาศของความน่าสยดสยองน่ากลวัให้สอดคลอ้งไปกบัเน้ือหาของเร่ืองได้
อยา่งชดัเจน 
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3.วเิคราะห์การออกแบบฉากภาพยนตร์โดยใช้สัญลักษณ์ที่ส่ือในเร่ืองเพศ 

 

 
 
ภาพท่ี 94 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง A Clockwork Orange. (1971) นาทีท่ี 19:09 

 
 ฉากน้ีเป็นฉากในห้องนอนของอเล็กซ์ งูถูกใช้เป็นสัญลกัษณ์และเป็นส่วนประกอบของ
ฉากในการส่ือความหมายและสร้างบรรยากาศ จากภาพจะเห็นวา่งูอยูใ่นลกัษณะท่ีก าลงัเล้ือยเขา้ไป
ตรงรูปภาพผูห้ญิงเปลือยโดยอยูบ่ริเวณอวยัวะเพศหญิง เป็นการส่ือถึงเพศชายและความตอ้งการทาง
เพศของอเล็กซ์ หากพิจารณาจากเน้ือเร่ืองจะเห็นวา่ส่ิงเหล่าน้ีช่วยส่งเสริมบรรยากาศของห้องนอนอ
เล็กซ์ในทางจิตวิทยาท่ีคอยปลุกเร้าอารมณ์ให้ตวัละครมีพฤติกรรมท่ีรุนแรงและสอดคลอ้งไปกบั
เน้ือเร่ือง  
 



 142 
 

 
 
ภาพท่ี 95 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง A Clockwork Orange. (1971) นาทีท่ี 13:16 

 
 ฉากน้ีอยูใ่นเน้ือหาตอนท่ีอเล็กซ์และเพื่อนบุกเขา้ไปข่มขืนภรรยาของนกัเขียนและท าร้าย
ร่างกาย จากภาพจะเห็นสัญลกัษณ์ท่ีส่ือถึงเพศคือ จมูกของอเล็กซ์ท่ีมีรูปทรงยาวคลา้ยอวยัวะเพศชาย
ท่ีก าลงัช้ีไปท่ีหนา้ของนกัเขียน เป็นการส่ือถึงการข่มเหงทางเพศท่ีรุนแรงและหมดหนทางต่อสู้ ท า
ให้นักเขียนต้องทนทุกทรมานท่ีต้องทนดูภรรยาโดนข่มขืนอย่างไร้ทางสู้ สามารถถ่ายทอด
ความรู้สึกท่ีรุนแรงทางเพศไดอ้ยา่งชดัเจน หากพิจารณาจากตวัละครจะพบวา่ชายแก่ผูน้ี้มีสถานะท่ี
ไม่สามารถต่อสู้ไดเ้พราะมีความพิการบางอย่างท่ีไม่สามารถเดินได ้เป็นการน าเสนอการข่มเหงท่ี
รุนแรง  
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ภาพท่ี 96 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง A Clockwork Orange. (1971) นาทีท่ี 27:45 

 
ฉากน้ีเป็นฉากในร้ายขายแผ่นเสียงและไดเ้จอกบัผูห้ญิงสองคนท่ียืนเลือกแผ่นเสียงอยู่ ท  า

ให้อเล็กซ์เกิดความสนใจ จากภาพจะเห็นว่าไอติมแท่งถูกน ามาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการส่ือ
ความหมายในเร่ืองของเพศ โดยการให้ตวัละครผูห้ญิงกินไอติมเป็นการส่ือถึงการเชิญชวนและเป็น
การกระตุน้อารมณ์ทางเพศแก่อเล็กซ์ หากพิจารณาจากรูปทรงของแท่งไอติมพบวา่มีความคลา้ยคลึง
กับอวยัวะเพศชายและพฤติกรรมการกินไอติมของผูห้ญิงสามารถน าไปสู่การจินตนาการถึง
พฤติกรรมทางเพศ หากพิจารณาจากเน้ือเร่ืองจะพบว่าเหตุการณ์หลงัจากน่ีคือการน าไปสู่การร่วม
เพศแบบชายหน่ึงหญิงสอง ซ่ึงมีความสอดคลอ้งไปกบัเน้ือเร่ือง 
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ภาพท่ี 97 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง A Clockwork Orange. (1971) นาทีท่ี 39:11 

 
ฉากน้ีแสดงเร่ืองราวตอนท่ีอเล็กซ์แอบเข้ามาในบ้านของสาวแก่ท่ีก าลังเล่นโยคะและ

ตอ้งการท่ีจะข่มขืน ภายในห้องมีสัญลกัษณ์มากมายท่ีส่ือถึงเร่ืองเพศ แต่ท่ีเห็นชดัและโดดเด่นคือ 
ประติมากรรมลึงคท่ี์ตั้งตระหง่านชูชนัอยูใ่นหอ้ง จากภาพจะเห็นวา่ประติมากรรมลึงคอ์ยูใ่นลกัษณะ
ท่ีพุง่ตรงไปยงัใบหนา้ของสาวแก่ท่ีก าลงัตกอยูใ่นอาการกงัวล เป็นการส่ือถึงความรุนแรงทางเพศท่ี
ก าลงัจะมาเยือนและบ่งบอกถึงอ านาจของเพศชาย หากพิจารณาจากเน้ือเร่ืองจะเห็นว่า เม่ืออเล็กซ์
เขา้มาในห้องและพบประติมากรรมลึงค ์ท าให้อเล็กซ์เกิดความตอ้งการทางเพศและตอ้งการท่ีจะมี
เพศสัมพนัธ์กบัสาวแก่ เป็นการสร้างบรรยากาศและใช้สัญลักษณ์ในการส่ือความหมายเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง 
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ภาพท่ี 98 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง A Clockwork Orange. (1971) นาทีท่ี 41:43 

 
ฉากน้ีแสดงเร่ืองราวต่อเน่ืองจากตอนท่ีอเล็กซ์แอบเขา้มาในบา้นของสาวแก่ท่ีก าลงัเล่น

โยคะ ฉากน้ีแสดงใหเ้ห็นการข่มเหงทางเพศและแสดงพลงัอ านาจของเพศชายท่ีกระท าต่อเพศหญิง 
จากภาพจะเห็นว่าอเล็กซ์ใช้มือกดลงไปบริเวณดา้นบนของประติมากรรมลึงค์ท่ีมีลกัษณะเหมือน
ตุก๊ตาลม้ลุก  ท าใหเ้กิดการเคล่ือนไหวในลกัษณะข้ึนลง สร้างความรู้สึกให้เห็นถึงการอยูใ่นสถานะ
ท่ีเหนือกว่า หากพิจารณาจากเน้ือเร่ืองจะเห็นว่าการสัมผสัไปท่ีประติมากรรมลึงค์ของอเล็กซ์นั้น 
เป็นการแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ทางเพศของอเล็กซ์ท่ีก าลงัเพิ่มข้ึนตามความแรกของการสัมผสั จน
ในท่ีสุดตอ้งระเบิดอารมณ์นั้นออกมาและท าให้เกิดพลั้งมือจนท าให้สาวแก่ถึงแก่ความตาย เป็นการ
น าเสนอความรุนแรงทางเพศท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองท่ีตอ้งการแสดงให้เห็นถึงอนัตรายจากอารมณ์
ทางเพศท่ีอยูเ่หนือการควบคุมจนท าใหเ้กิดความตาย 
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ภาพท่ี 99 ภาพท่ี ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง Barry Lyndon. (1975) นาทีท่ี 31:33 

 
ฉากน้ีแสดงเร่ืองราวตอนท่ีแบร่ี ลิงดอนหลบหนีออกจากหมูบา้นของตน เน่ืองจากชนะใน

การดวลปืนและท าให้กปัตนัเสียชีวิต และเผชิญหน้ากลบักลุ่มโจรระหว่างทาง จากภาพจะเห็นว่า
ภายใตชุ้ดท่ีแบร่ี สวมใส่จงใจเผยให้เห็นรูปทรงของอวยัวะเพศ เพื่อส่ือถึงความกลา้หาญและความ
เป็นชายของแบร่ี หากพิจารณาจากเน้ือเร่ืองจะเห็นวา่เน้ือเร่ืองในตอนแรกแบร่ีเป็นคนท่ีไม่มีความ
กล้าหาญและไร้อ านาจ ตกอยู่ใตอ้  านาจของเพศหญิง แต่เม่ือเกิดเร่ืองราวการแย่งชิงความรักจาก
ผูห้ญิงคนเดียวกนัจนน าไปสู่การดวลปืนและแบร่ีเป็นฝ่ายชนะ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเรียกคืน
ความเป็นชายและมีความกลา้หาญ ท าใหแ้บร่ีไม่เกรงกลวัต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
 

 
 
ภาพท่ี 100 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง Barry Lyndon. (1975) นาทีท่ี 21:33 
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ฉากน้ีแสดงเร่ืองราวการเตรียมความพร้อมในการดวลปืนระหวา่งแบร่ี ลิงดอนและกปัตนัท่ี
แย่งชิงความรักจากผูห้ญิงคนเดียวกนั ในฉากน้ีปืนถูกน ามาใช้ในการส่ือถึงความเป็นเพศชาย ท่ี
แสดงถึงอ านาจและความกลา้หาญอยา่งชดัเจน จากภาพดา้นซ้ายจะเห็นคนสวมชุดในลกัษณะสาม
มยัชนธรรมดาถือปืนในลกัษณะช้ีตรงไปยงับุคคลท่ีอยูต่รงขา้มและดา้นขวามือจะเห็นคนสวมชุดใน
ลกัษณะของทหารถือปืนในลักษณะช้ีลงไปด้านล่าง เป็นการส่ือถึงความกล้าหาญของแบร่ีท่ีมี
มากกว่าและชนะไปในท่ีสุด หากพิจารณาจากเน้ือเร่ืองจะเห็นว่าสีหนา้ของกปัตนัมีความประหม่า
อย่างเห็นไดช้ดัต่างจากแบร่ี ลิงดอนท่ีแสดงความขุ่นเคืองและตอ้งการท่ีจะชนะในการดวลปืนใน
คร้ังน้ี เป็นการใชส้ัญลกัษณ์ในการส่ือสารเพื่อใหส้อดคลอ้งไปกบัเน้ือเร่ือง 
 

4. วเิคราะห์การออกแบบฉากภาพยนตร์โดยการใช้ลวดลาย 

 

 
 
ภาพท่ี 101 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง The Shining. (1980) นาทีท่ี 27:54 

 
 ฉากน้ีแสดงเร่ืองราวตอนท่ีแวนด้ีและแดนน่ีออกไปเดินเล่นในเขาวงกตท่ีอยู่ภายนอก
โรงแรม ฉากน้ีสร้างข้ึนจากการซ ้ าจนเกิดเป็นลวดลายท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด  เป็นการส่ือถึงความลึกลบัและ
ความพิศวงของเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในโรงแรมคลา้ยกบัเป็นเขาวงกตและการเขา้ไปติดกบัของแวนด้ี
และแดนน่ีในท่ีแห่งน้ี   
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ภาพท่ี 102 ฉากจากภาพยนตร์เร่ือง The Shining. (1980) นาทีท่ี 43:07 

 
ฉากน้ีเป็นฉากภายในทางเดินบริเวณห้องพกัของโรงแรม ซ่ึงแดนน่ีก าลงันัง่เล่นอยูแ่ละจู่ๆ 

ก็มีลูกบอลปริศนาไหลมาท่ีแดนน่ี ฉากน้ีใชก้ารซ ้ าจนเกิดเป็นลวดลายโดยใช้ลวดลายของพรมใน
การส่ือความหมายถึงความกวา้งใหญ่และความซบัซ้อนภายในโรงแรมแห่งน้ีอีกทั้งยงัเป็นการสร้าง
บรรยากาศท่ีสับสน หาทางออกไม่ไดก้บัความลึกลบัของเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนภายในโรงแรมแห่งน้ี 

 
ในบทน้ีเป็นการวเิคราะห์ลกัษณะการน าหลกัทฤษฎีทางองคป์ระศิลป์มาใชใ้นการออกแบบ

ฉากภาพยนตร์และหาความสัมพนัธ์ระหวา่งผลงานภาพถ่ายและการออกแบบฉากภาพยนตร์ ท าให้
เห็นว่า มีความคล้ายคลึงกันของการสร้างสรรค์ระหว่างผลงานภาพถ่ายและการออกแบบฉาก
ภาพยนตร์แต่มีการพฒันาในเร่ืองของการน ามาใชใ้นเชิงท่ีกวา้งและหลากหลายข้ึนและใชใ้นการส่ือ
ความหมายให้แก่ภาพยนตร์ในแง่มุมท่ีหลากหลายกว่าผลงานภาพถ่าย การใช้เส้นน าสายตาถูก
น ามาใช้อย่างหลากหลาย จากจุดรวมสายตาท่ีอยู่ตรงจุดก่ึงกลางภาพได้มีการพฒันาให้มีความ
หลากหลายข้ึน และมีการใชพ้ลงัของเส้นในการออกแบบฉากเพื่อสร้างความหมายท่ีมากข้ึน การซ ้ า
กนัจนเกิดเป็นจงัหวะพบวา่มีลกัษณะการสร้างสรรคท่ี์ไม่แตกต่างไปจากผลงานภาพถ่ายนกั ส่วน
ใหญ่เป็นการสะทอ้นแง่มุมความคิดของตวัละครและการสร้างความงามให้แก่ภาพ การใชดุ้ลยภาพ
แบบสมมาตรมีลกัษณะการใชท่ี้คลา้ยคลึงกบัผลงานภาพถ่ายคือ เพื่อสร้างความงามให้แก่ภาพและ
สร้างบรรยากาศรอบขา้งให้มีความหมายต่อตวัละครและสร้างความสมมาตรของตวัละครในการ
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สร้างความหมายเพื่อบอกเล่าเน้ือหา การใช้มุมกล้องพบว่ามีความหลากหลายมากกว่าผลงาน
ภาพถ่ายแต่ก็เป็นไปในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัคือ เพื่อถ่ายทอดความเป็นชายและสร้างความยิ่งใหญ่
ให้แก่วตัถุหรือตวัละครนั้นๆ นอกจากการออกแบบท่ีมีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งภาพถ่ายและการ
ออกแบบฉากภาพยนตร์แลว้ การใชสี้แดงก็เป็นลกัษณะการออกแบบท่ีโดดเด่นและเห็นไดช้ดัโดย
ใช้สีแดงเพื่อเร้าอารมณ์และส่ือความหมายในเร่ืองของอนัตรายและความตาย และอีกส่ิงท่ีพบได้
บ่อยคือการออกแบบฉากเพื่อส่ือความหมายในเร่ืองของเพศซ่ึงสอดคลอ้งไปกบัเน้ือเร่ืองและท าให้
พบแนวคิดและประเด็นท่ีคูบริกสนใจในเร่ืองเก่ียวกับเพศ  การใช้การซ ้ าของลวดลายในการ
ออกแบบฉากเป็นการใช้เพื่อส่ือความหมายให้ในแง่มุมของปริศนาและการติดอยู่ในบางส่ิงท่ีไม่
สามารถหาค าตอบได ้จากการวิเคราะห์ผ่านตารางสัญญะแบบคู่ขดัแยง้ท าให้พบวิธีการออกแบบ
ฉากท่ีใชห้ลกัของความขดัแยง้แบบคู่ตรงขา้มในการสร้างฉากเพื่อสร้างความหมายแฝงในการบอก
เล่าเร่ือราว ท าให้สามารถถ่ายทอดประเด็นเน้ือหาไดอ้ยา่งชดัเจนและสอดคลอ้งไปกบัเน้ือเร่ือง จะ
เห็นวา่ส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีผลในการสร้างภาษาของภาพยนตร์ท่ีส าคญัในการสร้างความงามให้แก่ภาพ
และเป็นส่ิงส าคญัท่ีไม่นอ้ยไปกวา่ในส่วนอ่ืนๆ ของการสร้างภาพยนตร์ 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

สรุปและอภิปรายผล 

วตัถุประสงคข์องงานวจิยัช้ินน้ีมุ่งท าความเขา้ใจการออกแบบงานสร้างในผลงานภาพยนตร์
ของสแตนลีย ์คูบริก ท่ีไดรั้บการยอมรับอยู่ในฐานะผูก้  ากบัระดบัแถวหน้าของโลกและไดรั้บการ
ยอมรับว่าเป็นผูก้  ากบัท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีโดดเด่นดา้นงานออกแบบงานสร้างท่ีล ้ ายุคล ้ าสมยั 
โดยมุ่งประเด็นไปท่ีการออกแบบฉาก เพื่อค้นหารูปแบบในการสร้างสรรค์จนก่อให้เกิดเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัและศึกษาหาความสัมพนัธ์ของการออกแบบฉากท่ีสามารถสร้างความหมาย
สอดคล้องไปกับเน้ือหาของภาพยนตร์ จากวตัถุประสงค์ในเบ้ืองต้นท าให้เกิดการเล็งเห็นถึง
ความส าคญัขององคค์วามรู้ดา้นศิลปะมาใชใ้นการศึกษาและท าความเขา้ใจภาพยนตร์ของสแตนลีย ์
คูบริก ท่ีสามารถท าให้เกิดความงาม ความน่าสนใจ และสามารถสร้างความหมายให้แก่ภาพไดจ้น
กลายเป็นภาพยนตร์ท่ีดีและไดรั้บการยกยอ่ง โดยการใช้ทฤษฎีประพนัธกรในการศึกษาตวัผูก้  ากบั
ในฐานะศิลปินท่ีสร้างสรรคภ์าพยนตร์ท าใหพ้บวา่คูบริกอยูใ่นฐานะผูก้  ากบัท่ีมีลกัษณะครบถว้นทุก
ประการในการท างานและยงัเป็นผูท่ี้คอยควบคุมงานดา้นการสร้างสรรค์ภาพ ซ่ึงบางคร้ังอาจเป็น
การซ้อนทบักนัของนักออกแบบงานสร้างและผูก้  ากบั ในงานวิจยัช้ินน้ีแสดงให้เห็นว่าความทบั
ซอ้นกนัในเร่ืองของผูส้ร้างสรรคง์านดา้นการออกแบบงานสร้างออกมาจากการท างานของสแตนลีย ์
คูบริกถึงแมจ้ะเป็นการท างานร่วมกนัของนกัออกแบบงานสร้างช่ือดงั จากการศึกษาภาพยนตร์เป็น
จ านวน 4 เร่ืองซ่ึงมีนกัออกแบบงานสร้างท่ีท างานร่วมกบัคูบริกแตกต่างกนัไปในแต่ละเร่ืองท าให้
เห็นว่า ภาพยนตร์แต่ละเร่ืองยงัสามารถแสดงลกัษณะการสร้างสรรคท่ี์เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัได ้
ดงันั้นถึงแมว้า่จะเป็นการท างานร่วมกนัของหลายฝ่ายและหลายศาสตร์แต่คูบริกก็ยงัน าเสนอส่ิงท่ี
เป็นตวัตนออกมาไดอ้ยา่งชดัเจนและสามารถสรุปไดว้า่คูบริกคือผูก้  ากบัท่ีควบคุมการท างานในทุก
ภาคส่วนแต่เพียงผูเ้ดียว 

จากการศึกษาคน้ควา้ประวติัส่วนตวัของสแตนลีย ์คูบริก ท าให้พบแง่มุมเก่ียวกบัความเช่ือ 
วิถีชีวิต การศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาจนท าให้สามารถกลายเป็นผูก้  ากบัภาพยนตร์ท่ีมีช่ือเสียงใน
เวลาต่อมา การคน้พบว่าสแตนลีย ์คูบริกเคยท างานเป็นช่างภาพให้แก่นิตยสารลุค เม่ือวยัเยาวเ์ป็น
เวลา 4 ปีท าให้เห็นถึงพฒันาการดา้นการสร้างสรรคภ์าพถ่ายและพฒันาการดา้นเน้ือหาแนวคิด ท่ี
สามารถโยงใยไปถึงการออกแบบฉากพายนตร์  
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จากการศึกษาภาพยนตร์ทั้งหมด 4 เร่ืองซ่ึงถือว่าสามารถเป็นตวัแทนภาพยนตร์ทั้งหมดท่ี
สามารถแสดงใหเ้ห็นลกัษณะการสร้างสรรคอ์นัเป็นรูปแบบเฉพาะของสแตนลีย ์คูบริก โดยเนน้ไป
ท่ีการสร้างความงามแก่ภาพ  การจดัแสงส่วนใหญ่เป็นการจดัแสงในลกัษณะสวา่งทัว่ทั้งภาพแต่ให้
แสงท่ีนุ่มนวล มีการจดัแสงโดยส่องจากด้านบนเพื่อไม่ไห้เกิดเงาตกทอดและมีการใช้แสงจาก
ธรรมชาติเพื่อถ่ายทอดความงามและสร้างความสมจริง การจดัแสงถือวา่เป็นส่ิงท่ีไม่มีความโดดเด่น
หรือสร้างความน่าต่ืนเตน้แต่กลบัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั การใช้มุมกลอ้งท่ีพบบ่อยคือการใช้มุม
กลอ้งในระดบัสายตาเพื่อส่ือถึงความเป็นปกติสามญัและตอ้งการเปิดพื้นท่ีให้มีการตีความเน้ือหา
ของภาพยนตร์และมีการใช้มุมกล้องท่ีต ่ากว่าระดบัสายตาเพื่อส่ือถึงอ านาจและความเป็นเพศชาย 
การใช้สีส่วนใหญ่เป็นการใช้สีแบบคู่ตรงขา้ม เช่น สีเขียงและสีแดงและใช้ค่าความขดัแยง้ของ
น ้ าหนักแสงเงาเช่นสีขาวและสีด าเพื่อสร้างความต่ืนเต้นและคอยเร้าอารมณ์ท่ีสอดคล้องไปกับ
เน้ือหา และเน้ือหาของภาพยนตร์จากการศึกษาแสดงให้เห็นถึงลกัษณะการสร้างสรรค์อนัเป็น
รูปแบบเฉพาะตวัและพบไดบ้่อยรวมไปถึงพบลกัษณะร่วมท่ีมีความคล้ายคลึงในการสร้างสรรค์
ผลงานภาพถ่าย จากการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างผลงานภาพถ่ายและการออกแบบฉาก
ภาพยนตร์ของสแตนลีย ์คูบริก ท าใหพ้บลกัษณะร่วมในการส้รางสรรค ์ดงัน้ี 

1.การออกแบบฉากโดยใช้เส้นน าสายตา  จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเป็นส่ิงท่ีคูบริก
น ามาใชส้ร้างสรรคใ์นผลงานภาพยนตร์มากท่ีสุด เพื่อใชใ้นการสร้างความน่าสนใจและสร้างความ
งามให้แก่ภาพ โดยใชพ้ลงัของเส้นเพื่อสร้างพลงัให้แก่วตัถุในฉากและใชเ้พื่อน าสายตาผูช้มไปยงั
จุดเด่นท่ีอยูบ่ริเวณจุดก่ึงกลางภาพอีกทั้งยงัเป็นการสร้างความหมายเพื่อใหส้อดคลอ้งไปกบัเน้ือเร่ือง 
จากการศึกษาเปรียบเทียบกบัผลงานภาพถ่ายแสดงใหเ้ห็นวา่มีลกัษณะการสร้างสรรคท่ี์คลา้ยคลึงกนั
ในแง่ของการ    สร้างความน่าสนใจให้แก่ภาพ การสร้างจุดเด่นและการสร้างความหมายให้แก่ภาพ 
แต่ในการออกแบบฉากภาพยนตร์มีการพฒันาท่ีซับซ้อนกว่าในเร่ืองของการสร้างเน้ือหาท่ีเป็น
นามธรรม โดยจะเห็นจากการใชเ้ส้นสมมติท่ีเกิดจากการวางวตัถุอยา่งแท่งโมโนลิทสีด าท่ีรอบขา้ง
เป็นเพียงทิวทศัน์ท่ีมีลกัษณะเป็นรูปทรงอิสระของธรรมชาติในลกัษณะท่ีเอียงเล็กน้อยเพื่อให้เกิด
เส้นน าสายตาแต่กลบัมีพลงัมากกวา่ผลงานภาพถ่าย  

2.การออกแบบโดยใช้การซ ้ าจนเกิดจงัหวะ จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเป็นส่ิงท่ีพบได้
บ่อยในผลงานภาพยนตร์ โดยใชก้ระจกในการสะทอ้นตวัละครในลกัษณะท่ีซ ้ ากนัและสลบักนัเพื่อ
สร้างจงัหวะท่ีสวยงามและเป็นระเบียบให้แก่ภาพ และใชก้ารยืนของตวัละครและการวางวตัถุเพื่อ
สร้างช่องวา่งระยะห่างท่ีสวยงามอีกทั้งยงัใชเ้พื่อแสดงสภาวะภายในของตวัละครให้เห็นถึงอารมณ์
ความคิดของตวัละครนั้นๆ จากการศึกษาเปรียบเทียบกบัผลงานภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่ามีความ
คลา้ยคลึงกนัเป็นอยา่งมากและพบไดบ้่อยในผลงานภาพถ่าย   
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3.การออกแบบฉากโดยใชห้ลกัดุลยภาพแบบสมมาตร จากการศึกษาแสดงให้เห็นวา่เป็นส่ิง
ท่ีคูบริกน ามาใช้สร้างสรรค์ในผลงานภาพยนตร์ค่อนขา้งมาก เพื่อสร้างความหมายและความงาม
ให้แก่ภาพ โดยการสร้างสภาพแวดลอ้มให้มีผลต่อตวัละครท่ีอยูต่รงจุดก่ึงกลางภาพ จากการศึกษา
เปรียบเทียบกบัผลงานภาพถ่ายแสดงให้เห็นวา่มีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัเพียงแต่แตกต่างกนัในบาง
ลกัษณะ ในผลงานภาพถ่ายพบว่ามีการใชดุ้ลยภาพแบบสมมาตรในการจดัองค์ประกอบอยู่บา้งแต่
ไม่มากเท่ากบัในผลงานการออกแบบฉากภาพยนตร์ แสดงให้เห็นวา่คูบริกพฒันาการใช้ดุลยภาพ
แบบสมมาตรมาปรับใช้ในการออกแบบฉากภาพยนตร์จนเกิดผลลพัธ์ทางภาษาภาพยนตร์ไดอ้ยา่ง
ชดัเจนกวา่ผลงานภาพถ่าย    

4.การออกแบบฉากโดยใชมุ้มกลอ้ง จากการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ คูบริกน าการใชมุ้มกลอ้ง
ท่ีต ่ากวา่ระดบัสายตามาใชเ้พื่อสร้างความหมายใหแ้ก่ภาพโดยไม่ตอ้งพึ่งพาบทสนทนา เพื่อบอกเล่า
เร่ืองราวของเน้ือเร่ืองอีกทั้งยงัเป็นการสร้างความงามและความน่าสนใจเพื่อเร้าอารมณ์แก่ผูช้ม จาก
การศึกษาเปรียบเทียบกบัผลงานภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่าคูบริกพฒันาการใชมุ้มกลอ้งมาปรับใชใ้น
การออกแบบฉากภาพยนตร์ จะเห็นวา่มีการใชมุ้มกลอ้งในระดบัท่ีต ่ากวา่สายตามากกวา่ในผลงาน
ภาพถ่าย ท าให้เกิดความน่าสนใจกว่าและสร้างความหมายให้แก่ภาพได้ดียิ่งกว่าและท าให้พบ
ลกัษณะการใชมุ้มกลอ้งท่ีต ่ากวา่ระดบัสายตาเพื่อสร้างความหมายในเร่ืองของเพศชาย ดงันั้นการใช้
มุมกลอ้งในระดบัท่ีต ่ากวา่สายตาจึงเป็นเหมือนนยัยะท่ีบ่งบอกถึงเร่ืองของความเป็นชาย  

5.การใชสี้แดงในการออกแบบฉาก จากการศึกษาท าให้เห็นวา่คูบริกใชสี้แดงโดยการวางสี
ใหเ้ป็นสีส่วนใหญ่ของภาพหรือใชสี้แดงทัว่ทั้งบริเวณภาพเพื่อส่ือถึงอนัตรายและความตาย อีกทั้งยงั
เป็นการเร้าอารมณ์ความรู้สึกต่ืนเตน้ให้สอดคลอ้งไปกบัเน้ือเร่ืองท่ีก าลงัด าเนินไป ปริมาณของสี
แดงเป็นเหมือนภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร พบวา่ปริมาณสีแดงถูกใชใ้นปริมาณท่ีนอ้ยมกัถูกใชใ้นตอน
ท่ีมีเน้ือหาท่ียงัไม่ถึงจุดท่ีอนัตรายแต่เร่ิมมีความอนัตราย หากพบวา่สีแดงถูกใชใ้นปริมาณท่ีมากมกั
ถูกใชใ้นเหตุการณ์เน้ือหาตอนท่ีอนัตรายจนอาจเป็นเร่ืองของความตาย  
 6.การออกแบบโดยใชส้ัญลกัษณ์เพื่อส่ือถึงเร่ืองเพศ  จากการศึกษาแสดงให้เห็นวา่คูบริกใช้
อุปกรณ์ประกอบเพื่อสร้างรายละเอียดในการส่ือความหมายและสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อตวั
ละคร และพบวา่คูบริกใชค้วามหมายแฝงของวตัถุเพื่อเป็นนยัยะส าคญัในการน าเสนอแนวคิด ความ
เช่ือของตนผ่านการออกแบบฉากภาพยนตร์ในเร่ืองของเพศ เป็นการย  ้าถึงแนวคิดท่ีคูบริกมีความ
สนใจมาโดยตลอด 
 7.การออกแบบโดยใช้ลวดลาย จากการศึกษาพบวา่คูบริกใช้ลวดลายท่ีซ ้ ากนัไม่มีท่ีส้ินสุด
เพื่อส่ือความหมายในเร่ืองของความล้ีลบั ความซบัซ้อน และสามารถสร้างความงามให้แก่ภาพจน
กลายเป็นท่ีจดจ า 
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จากศึกษาการออกแบบฉากโดยใชต้ารางสัญญะแบบคู่ตรงขา้มแสดงให้เห็นถึงลกัษณะการ
ออกแบบฉากท่ีใชร้ะบบของคู่ขดัแยง้ในการออกแบบ และแสดงใหเ้ห็นความเช่ือท่ีถูกสอดแทรกใน
ผลงานภาพยนตร์ เช่น เร่ืองของศาสนาท่ีท าให้พบวา่คูบริกไม่เช่ือในส่ิงพระเจา้บอกไว ้แต่กลบัเช่ือ
ในหลกัวทิยาศาสตร์ ความเช่ือเร่ืองวิวฒันาการของมนุษยท่ี์เกิดข้ึนจากการมาเยือนของต่างดาวและ
ความเช่ือเร่ืองภาษาของมนุษยไ์ม่สามรถท าให้เขา้ถึงความจริงแทใ้นกฎของจกัรวาลได้อีกทั้งยงั
แสดงให้เห็นแนวคิดบางอยา่งในเร่ืองของสังคม เช่น เร่ืองเพศชายท่ีอยูเ่หนือเพศหญิงและมนุษยมี์
สัญชาติญาณทางเพศเป็นตวัขบัเคล่ือนแต่ตอ้งโดนระบบสังคมท่ีกดข่มความเป็นมนุษยไ์ว ้คูบริกยงั
เช่ือในเร่ืองของการพฒันาตนเองไปสู่ขั้นสูงสุดของการเป็นมนุษยน์ั้นคือ อภิมนุษย ์ตามหลกัของ
นิทเช่ และท าใหพ้บวธีิการด าเนินเร่ืองราวโดยใชห้ลกัของการขดัแยง้ของตวัละครและการพลิกกลบั
ของสัญญะความหมายแฝงเพื่อสร้างเน้ือหาให้น่าติดตาม ถึงแมว้า่การสร้างสรรคเ์กิดจากการน าองค์
ความรู้ทางดา้นศิลปะมาใชโ้ดยมีหลกัท่ีมีความเป็นสากล แต่คูบริกสามารถน ามาสร้างสรรคจ์นเกิด
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและสามารถสร้างความหมายให้แก่ภาพยนตร์ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงท่ีพบ
เห็นไดบ้่อยและถูกใช้แบบซ ้ าๆ จนกลายเป็นท่ีจดจ า ในโลกของภาพยนตร์ซ่ึงมีประวติัศาสตร์การ
สร้างมาอย่างยาวนาน คูบริกสามารถสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีไม่ซ ้ ากบัผูก้  ากบัคนใด ถึงแมว้่า
บางคร้ังอาจมีลกัษณะของการใชท่ี้อาจจะซ ้ ากนักบัของผูก้  ากบัท่านอ่ืน เช่น สีแดงหมายถึงความตาย 
ซ่ึงส่ิงน้ีเป็นความเช่ือท่ีเป็นสากล การใชเ้ส้นน าสายตาในการสร้างจุดเด่น แต่คูบริกน าส่ิงเหล่าน้ีมา
น าเสนอในมุมมองท่ีแตกต่างและใช้ส่วนอ่ืนๆ มาประกอบร่างสร้างข้ึนมาใหม่จนกลายเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั  จากการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพถ่ายและการออกแบบฉากภาพยนตร์ ท า
ให้เห็นว่าการถ่ายภาพเป็นเหมือนการทดลอง การเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในการศึกษาผูค้น การจัด
องค์ประกอบ การสร้างความหมายและการสร้างเอกลกัษณ์ ถึงแมว้่าผลงานภาพถ่ายจะเป็นไปใน
ลกัษณะของภาพถ่ายสารคดีแต่ก็ยงัท าใหเ้ห็นถึงความละเมียดในการจดัวางองคป์ระกอบ เป็นผลให้
คูบริกสามารถพฒันาและน ามาปรับใชใ้นผลงานภาพยนตร์ในเวลาต่อมา  
 จากการศึกษาภาพยนตร์ทั้ง 4 เร่ืองของสแตนลีย ์คูบริก โดยเป็นการศึกษาภาพยนตร์ท่ีสร้าง
ข้ึนต่อเน่ืองตามล าดบั โดยไล่ตั้งแต่ 2001 A space Odyssey (1968), A Clockwork Orange (1971), 
Barry Lyndon (1975) และ The Shining (1980) ท าให้สามารถมองเห็นถึงเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเอยา่ง
ชัดเจน ถึงแม้ว่าจะเป็นภาพยนตร์ท่ีต่างแนวทาง จะเห็นว่า ภาพยนตร์ทั้ ง 4 เร่ือง มีทั้ งหนัง
วทิยาศาสตร์ไซ-ไฟ หนงัคลัททุ์นต ่า หนงัพีเรียดและหนงัสยองขวญัแต่กลบัสามมารถสร้างสรรคใ์ห้
ออกมาในรูปแบบเฉพาะตวัได ้ถือเป็นความสามรถพิเศษและความเก่งกาจของสแตนลีย ์คูบริก จน
ท าใหภ้าพยนตร์ของเขากลายเป็นผลงานศิลปะภาพยนตร์ท่ียอดเยีย่มและยงัคงถูกกล่าวถึงจวบจนทุก
วนัน้ี 
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ข้อเสนอแนะ  

งานวิจัยช้ินน้ีมุ่งเน้นการศึกษาไปท่ีการออกแบบฉากเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ต้ืนเขินใน
การศึกษาภาพยนตร์ซ่ึงเกิดจากการสร้างในหลายภาคส่วน ภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีมีรายละเอียดมากมาย 
ทั้ง วรรณกรรม การแสดง การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ดนตรี เป็นตน้ และยงัมีประเด็นในส่วนอ่ืนๆ 
อีกมากมายท่ียงัไม่ไดถู้กศึกษาในงานวิจยัช้ินน้ี เช่น จิตวิทยา ระบบสัญศาสตร์ เป็นตน้ ภาพยนตร์
สามารถแตกแขนงรายละเอียดเพื่อศึกษาได้อีกมากมาย งานวิจยัช้ินน้ีจึงเป็นเพียงจุดเร่ิมตน้ของ
การศึกษาเพื่อต่อยอดไปยงัส่วนอ่ืนและเป็นเหมือนสะพานไปสู่ศิลปะในแขนงอ่ืนๆ ในอนาคต      
อนัใกล ้
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