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“อาหารสมองคนเมือง” เป็นโครงการบรรยาย
พเิศษซึง่ทางภาควชิาการวางแผนภาคและเมอืง 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจัดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 2550  
ในปีการศกึษา 2558 เทอมปลายได้จดัโครงการ
อาหารสมองคนเมอืงภายใต้แนวคิด “Films and 
the Cities : ดูหนงัวพิากษ์เมือง” เพือ่ให้นสิติและ
บุคคลท่ัวไปเรียนรู้เรื่องเมือง และการออกแบบ
เมืองผ่านการชมภาพยนตร์  องค์ประกอบของ
ภาพยนตร์ทีส่ำาคญัไปไม่น้อยกว่าบทภาพยนตร์
และตัวละครก็คือฉากหลังของภาพยนตร์ที่
บันทึกและสะท้อนเรื่องราว ทั้งความจริง ความ
ฝัน และแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดสู่ผู้ชมในหลาย
มิติ ผ่านภาพเคล่ือนไหว แสง สี และเสียง การ
ศึกษาเมืองผ่านภาพยนต์ยังเป็นเคร่ืองมือช่วย
ฝึกทกัษะในการสงัเกตการณ์และถอดรหสัความ
คิดและนัยสำาคัญที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้ความซับ
ซ้อนขององค์ประกอบเมือง

- อ.ดร.สิริรัตน์ ศรประสิทธิ์์ -

Paris je t’aime 

Lost in translation

Inception

I am legend

Chungking Express 

Ai Wei Wei!รถไฟฟ้�ม�ห�นะเธอ

Preface Content01

02

03

04

05

06

07

IV V



Inception
: Urban design as a dream sharing
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 “ Dreams feel real while we’re in them. 
It’s only when we wake up that we 

Realize something was actually strange. ”          
Ph.Komgrij Thanapet

ผศ.คมกริช  ธนแพทย์
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Genre : 
Action, Mystery, Sci-Fi 
Directors : 
Christopher Nolan
Writers : 
Christopher Nolan
Cast : 
Leonardo DiCaprio, 
Joseph Gordon-Levitt,
Ellen Page
Release Date : 
16 July 2010 (USA)
Runningtime : 
148 minutes

2 3

Story line

Movie info

ความฝัน คือ สิ่งที่เกิดจากการแสดงออกของ
ความรู้สกึทางความคดิในเหตุการณ์ต่างๆผา่น
จิตใต้สำานึก คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องราวที่มาที่ไป
ก่อนจะมาถึงจุดที่เราฝัน หลายคนอาจจะจดจำา
ความฝนัไดเ้พียงบางชว่งเวลาหลงัจากถกูปลกุ
ให้ตื่น ความฝันจึงเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละ
บุคคลที่คนอื่นไม่สามารถเข้าไปรับรู้ได้ แต่หนัง
เรื่องนี้เแสดงให้เห็นว่าถ้าความฝันไม่ใช่เรื่อง
ส่วนตัวอีกต่อไป บุคคลอื่นสามารถทะลุทะลวง
เข้าไปจารกรรมความคิด แล้วปลูกฝังความคิด
ทีเ่ขาตอ้งการลงบนชัน้ความฝนัทีล่กึทีส่ดุ โดยที่
จิตใต้สำานึกคุณไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์
อะไรขึ้นบ้างภ�พ : Inception Film



Inception เป ็นภาพยนตร ์ที่สร ้างความ
ประหลาดใจให้ผูช้ม กระตุ้นให้เกดิคำาถามข้ึนในใจ
มากมายหลายรูปแบบ มีทั้งที่ชอบและไม่ชอบ มี
ทั้งความสงสัยว่าจะสามารถเข้าไปอยู่ในความ
ฝัน แบ่งปันความฝันร่วมกับคนอ่ืน รวมทั้ง
ควบคมุคนอืน่ผ่านความฝันได้จรงิหรอืไม่  ความ
น่าสนใจของหนงัเรือ่งนีม้หีลายระดับ ในฐานะนกั
ออกแบบผังเมืองสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเมือง
ผ่านหนงัได้ในหลายๆระดบัเช่นดยีวกนั  ทัง้นีก้าร
ชมภาพยนตร์มีทั้งหมด 4 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1 ดูเพื่อให้ได้คว�มบันเทิง 

ประเมินได้ว่าสนุกหรือไม่สนุก ชอบหรือไม่ชอบ 
เพราะภาพยนตร์ผลิตมาเพื่อความสนุก ความ
บันเทิง แล้วแต่นิยามของแต่ละคน บางเรื่องดู
แล้วเศร้า ร้องไห้ ก็นับว่าเป็นความบันเทิงอย่าง
หนึง่ ซึง่เป็นลกัษณะของมนษุย์ทีถ่งึแม้ไม่มีความ
สุขแต่ก็ทำาเพือ่ให้พงึพอใจ คล้ายกับการกินส้มตำา 
ถึงแม้จะรสจัดแต่ก็ยังกินเพื่อความพึงพอใจ

Inception
: Urban design as a dream 
sharing
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Penrose stairs, Lionel Penrose , 1959
Penrose stairs, Inception , 2010

5

ภ�พ : http://www.connessioniprecarie.org

ภ�พ : Inception Film



ระดับที่ 2 ดูเพื่อให้ได้ส�ระ 

เป็นการดูว่าภาพยนตร์มีสาระหรือไม่ อย่างไร  
ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ของโนแลนจะเป็นเรื่อง
จิตวิทยา แต่เราไม่สามารถดูหนังโนแลนแล้วจะ
กลายเป็นจติแพทย์ได้  การดหูนงัจะดใูห้เป็นสาระ
ได้ต้องพิจารณาว่าสามารถนำาสาระในหนังมา
อ้างองิได้หรอืไม่  กล่าวคือ เราดูหนงัเอาสาระได้
แต่เป็นสาระที่เอาไว้เชื่อมต่อ ใช้สืบค้นข้อมูลต่อ  
หากก้าวข้ามระดับที่ 2 ที่ดูเพ่ือสาระไปแล้วจะดู
หนังสนุกน้อยลง เพราะจะดูองค์ประกอบของ
หนังแทนที่ความบันเทิง แต่นั่นคือหัวใจของการ
ดูหนังหรือดูสาระ

หนังของโนแลนหลายเรื่อง ทั้งคนเขียนบทหรือ
คนที่ทำางานร่วมกับโนแลนก็ได้ศึกษาค้นคว้ามา
เป็นอย่างดี ทำาให้ภาพยนตร์ของโนแลนมีความ
สมจริง เพราะมีการอ้างอิง มีทฤษฎีรองรับ 
เนือ้หาของภาพยนตร์ไม่ย้อนแย้งกัน สามารถดู
ซำ้าสองรอบสามรอบได้ 
 
ระดับที่ 3 ดูเพื่อให้ได้แรงบันด�ลใจ 

จากองค์ประกอบทีพ่บได้ในภาพยนตร์ดงัเช่นใน 
Inception มกีารนำาเอางานศิลปะมาประกอบฉาก 
บางอย่างเป็นองค์ประกอบเล็กๆ เช่น ตอนต้น
เรือ่งได้พดูถงึงานศิลปะ Post War ทีม่ลั (Mal) 
ยนือยู่หน้าภาพ Penrose stairs เป็นการเชือ่มโยง
เอาทฤษฎี Paradox Arcitecture เข้ามาผกูโยง
กบัแนวคดิในการสร้างสถาปัตยกรรมในความฝัน
ท่ีคดิค้นโดยคอป (Cobb) ตวัเอกของเร่ือง ซึง่การ
ออกแบบนี้เป็นทฤษฎีหนึ่งที่เป็นจริงและถกูนำาใช้
ในหนังเพื่อผลักคนให้ตกบันได ถือว่าเป็นการ
อ้างอิงสู่ทฤษฎีของหนังเรื่องนี้  การใช้บันได
เป็นการกล่าวถงึงานออกแบบ โนแลนไม่ได้เป็นคน
คดิ แต่บนัไดมผีลต่อหนงัมากเป็นฐานของเร่ือง 

ระดับที่ 4 ดูเพื่อให้ได้ Cinematography 

Cinematography คือ ภาษาภาพ หนังของโน
แลนภาพไม่ได้สวยมากแต่จะเน้นประเด็น สาระ 

การตัดต่อ ทฤษฎีจิตวิทยา และการเรียบเรียง
เหตุการณ์ ซึ่งส่ิงต่างๆเหล่านี้ที่ปรากฏในหนัง
ยคุแรกๆของโนแลน เช่น โมเมนโต ใช้การเล่าเร่ือง
จากผลมาสูเ่หต ุในขณะทีภ่าพยนตร์ส่วนใหญ่จะ
เล่าเรื่องราวจากเหตุมาสู่ผล ซึ่งหลายคนอาจดู
ไม่รู้เรื่อง
 
ระดบัทีส่ี ่พดูถงึการสร้างภาพยนตร์ ประกอบด้วย
สองประเดน็สำาคญั คอื สถาปัตยกรรมทีเ่อามาใช้
เป็นกระบวนการคดิในการออกแบบ และฝึกการ
ออกแบบ ในการสร้างภาพยนตร์ ตวัภาพยนตร์จะ
ถกูจดัองค์ประกอบด้วยเซต็การแสดงและกล้อง 
ก่อนทีจ่ะถงึขัน้ Cinematography ให้ลองคดิว่า
อินเซป็ชัน่แบ่งได้กีส่่วน จะตัดแบ่งอย่างไร  อย่าง
ใน Inception สามารถแบ่งได้เป็น 2 ตอนใหญ่ๆ คอื 
ชัว่โมงแรกของหนงัเป็นการเตรียมการสู่ความฝัน 
ครึง่หลังเป็นฉากแอคชัน่
 
หนงัเรือ่งหนึง่จะแบ่งออกเป็นสามช่วงใหญ่ๆ คอื 
part (ส่วน) /scene (ซีน) /shot (ช็อต) 

Scene 

การพูดถึงสาระหนึ่งจุด เป็นการรวมกันของ
ช็อตหลายช็อต ถ้าดูหนังเป็นช็อตจะดูไม่รู้เรื่อง 
แต่ละซนีเป็นการเริม่ต้นแต่ละพาร์ท แต่ละส่วนทำา
หน้าที่ต่างกันทั้งหมด เทคนิคซิเนมาโตกราฟีจะ
ถกูใช้ในการทำาข้ันตอนอืน่ๆของหนัง เช่น Story 
board ทีเ่ล่าว่าใครทำาอะไร จะมมีมุกล้องอย่างไร 
 
นอกจากซิเนมาโตกราฟีสามารถนำาไปใช้ในการ
สร้างภาพยนตร์แล้วยังสามารถนำามาใช้ในการ
ช่วยคิดหรือศึกษาที่ว่างทางสถาปัตยกรรมได้  
ตามที่ Brian McGrath ได้นำาเสนอแนวคิด Cin-
ematrics เป็นการใช้เทคนิคภาพยนตร์มา
ทำาความเข้าใจเรื่องสเปซ ไว้ในหนังสือของเขา 
Cinematrics เป็นการมองกลับเข้ามาในโลก
สถาปัตยกรรม เช่นเดียวกันกับการถ่ายภาพ
ด้วยกล้อง ปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์
แบบสมาร์ทโฟนที่ใช้วัดความลึกของห้องโดยใช้
ตรโีกณมิติ ทำาให้สามารถวดั space ได้ Cinema-

6

trics ทำาให้เรียนรู้ space ในความเป็นจริงได้ 
สามารถจำาลอง space นั้นออกมาได้ จะจำาลอง
ได้ต้องเรียนรู้จาก dimension ของ space 

Cinematography และ Cinematric ถกูนำามาใช้
เวลาจะถ่ายหนัง ต้องเอาสเปซเข้าไปในฟิล์ม 
ประ เด็นนี้จึงถูกบรรจุอยู ่ ในโรงเรียนสอน
สถาปัตยกรรม เพือ่ให้เข้าใจ space จรงิๆ เราต้อง
เข้าใจ space เพราะโมเดลทีส่ร้างขึน้ยงัไม่สมจรงิ  
แต่ถ้าละเลยไม่ยอมเข้าไปอยูใ่นspace กระบวนการ
ทัง้หมดจะไม่เกดิข้ึน ความเข้าใจเรือ่งระยะต้องเกดิ
โดยธรรมชาต ิ  การทำาโมเดลต้องเข้าใจสามมติิ 
ต้องกะระยะได้จากจดุอ้างองิ ต้องรูไ้ด้ว่า space 
ทีเ่กดิข้ึนสมจริงหรือไม่ ซึง่ในโลกจริงอตัราส่วน
จะเป็นตัวบอกว่าของจริงเป็นขนาดเท่าไหร่จาก
โมเดลทีส่ร้างข้ึน  ในภาพยนตร์จะเหน็เมืองลมิโบ 
คอืเมอืงทีก่ำาลังผพัุง เป็นเมอืงทีไ่ม่มคีนอยู ่ทำาให้
ขาดอะไรบางอย่าง ส่ิงท่ีน่าสนใจในกรณีนีค้อืใช้
เวลาในการสร้างเมอืงมานาน 50 ปี แต่ไม่มต้ีนไม้ 
ไม่มคีน สดุท้ายแล้วเมอืงกอ็ยูไ่ม่ได้ ทำาให้ตวัเอก
ต้องกลับออกมาสูโ่ลกจรงิ

บทบาทของสถาปนิกในภาพยนตร์เร่ืองนี้คือ
อะไร?  ตวัเอกตามหาใครเพือ่มาทดแทนสถาปนกิ
คนเก่าทีท่ำาให้การจารกรรมฝันครัง้แรกล้มเหลว
เนือ่งจากสร้างสถานทีไ่ด้ไม่สมจรงิพอทีจ่ะทำาให้
นกัฝันเชือ่ว่าเป็นความจริง  ดงันัน้ความสมจริง
ในความฝันสะท้อนให้เห็นความสามารถของ
สถาปนิก สถาปนิกอีกคนหนึ่งถูกเลือกมาใช้
ออกแบบสถานที่ในฝันแต่ละชั้น ในภาพยนตร์
สถาปนกิกบันกัฝันจะเป็นคนละคน คนทีถู่กปลกุ
เป็นคนสุดท้ายจะเป็นคนสร้างความฝัน แต่คน
สร้างสถานที่จะเป็นสถาปนิก ในภาพยนตร์นัก
ฝันจะมีคำาแนะนำากับสถาปนิกว่าต้องสร้างพ้ืนที่ 
(space) ควรสร้างจากจินตนาการ ไม่ควรเชื่อม
โยงกับสถานที่จริง เพ่ือให้รู้ว่าสิ่งที่เกิดข้ึนเป็น
จินตนาการ space ในภาพยนตร์ไม่ใช่เรื่องจริง  
ในภาพยนตร์มีการแสดงให้เห็นฉากที่ตัดโมเดล
ทำาแบบจำาลองของเมืองในฝันคล้ายกับการ
ทำางานจรงิของสถาปนกิทีต้่องสร้างหุน่จำาลอง
ช่วยในการออกแบบ สาเหตุที่สถาปนิกคนใหม่

ตัดสินใจเข้าร่วมทีม รู้สึกมีอำานาจในการสร้าง 
สามารถสร้างอะไรก็ได้

Creation vs perception 
 
วิทยากรตั้งคำาถามให้ผู้เข้าร่วมคิดตาม “ส่ิงที่
สร้าง กับ สิ่งที่รับรู้ เป็นกระบวนการเดียวกัน
หรือไม่...ให้ลองลากเส้นหนึ่งเส้น เส้นที่ปรากฎ
ตรงหน้ากับเส้นที่รับรู้ เป็นส่ิงเดียวกันหรือไม่  
การสร้างกับการรับรู้ อะไรเกิดข้ึนก่อน ระหว่าง
สร้างกับรับรู้ กับจุดแรกที่วาดลงไป?” พร้อม
กับอธิบายต่อไปว่า “เป็นที่น่าสนใจที่เราทำา
โมเดลมากมายหลายชิ้น แล้วเราเชื่อว่าสิ่งที่เรา
สร้างเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ความเชื่อนั้นเป็นหลัก
สำาคัญว่า เราเข้าใจสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นจริง
หรือไม่ ผลของความเข้าใจ ถูกนำาไปสู ่ราย
ละเอียดมากน้อยแค่ไหน วิธีการ คือ ต้องการให้
คิดช้าๆ ระหว่างออกแบบ เพื่อเห็นเมืองจริงๆ ที่
จะใช้งานจริงๆ สร้างเมืองโดยมีเจตนาที่ชัดเจน
เหมือนใน Inception ให้ลองคิดดูว่าการคิด
เพียงในเห็นกระดาษ ไม่สามารถสร้างเมือง
จรงิๆได้  แล้วผลของการทำากระดาษ (ทำาโมเดล) 
จะเป็นเมืองจริงๆได้หรือไม่ 

หนังเรื่องน้ีน่าสนใจ คือ เมืองในหนังไม่ใช่เมือง
จริงๆแต่จะต้องถูกใช้งาน จึงต้องการสถาปนิก
ที่เข้าใจทุกรายละเอียด  อำานาจของสถาปนิก
ไม่ใช่การพับเมืองเหมือนในฉากที่ปรากฏในหนัง 
แต ่ เป ็นการมีอำ านาจในการควบคุมสิ่ งที่
สร้างสรรค์  วิทยากรย้อนกลับมาตั้งคำาถามใน
ฐานะสถาปนิกผังเมือง เมื่อออกแบบเมืองได้ให้
คนอื่นมาร่วมแบ่งปันความฝันด้วยหรือไม่ ใน
ความเป็นจริงแล้วต้องมีการแบ่งปันมากกว่าที่
แบ่งปันในหนัง ให้เห็นว่าความสามารถของคุณ
เป็นอย่างไร เมืองที่ออกแบบมาสมจริงหรือไม่ 
เป็นเมืองที่จะทำากำาลังผุพังหรือไม่ 

ยกตัวอย่างสิ่งที่ Uddc (ศูนย์ออกแบบและ
พฒันาเมอืง) พยายามทำา เช่น โครงการ Good 
walk เมอืงเดนิได้เมืองเดนิดี  ช่วยสนบัสนนุให้คน
เดินมากขึ้น เปลี่ยนเมืองให้เดินได้ ทั้งน้ีในการ
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สร้างเมืองประกอบด้วยกระบวนการสองส่วน 
ส่วนหนึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงกายภาพและอีก
ส่วนเป็นการเปลีย่นความคดิของคนให้ใช้การเดนิ
ในเมอืง  ซึง่การทีจ่ะเปลีย่นความคดิคนได้ต้อง
เข ้า ใจการออกแบบเมืองเพื่อนำา ไปสู ่การ
เปลีย่นแปลงก่อน ยกตวัอย่างเช่น ในภาพยนตร์ 
Inception ตวัเอกจะเข้าไปในจติของนกัธรุกจิที่
ชื่อฟิชเช่อ จึงต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ครอบครัวของตัวละคร เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้
เป็นการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจการดำาเนิน
ธรุกจิต่อไปของฟิชเช่อ  ประเดน็สำาคญัคือ เราไม่
สามารถสร้างเมอืงเพือ่เปลีย่นจติใจ แต่เป็นการ
สร้างกายภาพ เพ่ือให้มีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ทางความคดิ ไม่ใช่ว่าการออกแบบโดยนำาคนไป
ใส่ใน space แล้วจะเปล่ียนความคดิของคนได้ แต่
ต้องใช้การสือ่สารร่วมด้วย  ในหนงัใช้การสือ่สาร
ระดบัจติใต้สำานกึเพือ่ให้คนเปลีย่นโดยธรรมชาติ 
 
การวเิคราะห์ scene ทีเ่กดิในหนงั เราสามารถเรยีน
รูแ้ละฝึกทกัษะในการมองเมอืงหรอืคดิเพือ่เอาไปใช้
ในการออกแบบได้ เป็นการฝึกทกัษะ เทคนคิ และ
ความไวในการคดิ ฝึกการสร้างประสบการณ์ มมุ
มองการเข้าถึงเมอืงหรอืสถานที ่ node สำาคญั
ต่างๆทีเ่ราออกแบบไว้  มากไปกว่านัน้ การเรยีนรู้
จากหนงัช่วยให้เรามคีวามละเอยีดอ่อนในการนำา
ตวัเอง หรอืคน เข้าไปสูง่านออกแบบของเราด้วย
ลำาดบัแบบต่างๆ ดงัจะเหน็ได้จากในภาพยนตร์ว่า
มเีทคนคิในการนำาสายตาเข้าถงึเมอืงแบบต่างๆ 
เพือ่บอกเล่าเรือ่งราวต่างๆทีใ่ห้อารมณ์และความ
รูส้กึต่างๆกนั  เช่น เทคนคิ zoom /pan / bird-eye 
view / panorama ของเมอืงระดบัต่างๆ ทัง้นี้
เมอืงกบัสถาปัตยกรรม การรบัรูท้ีว่่างในเมอืงใน
สถาปัตยกรรม ต่างจากในการรับรู ้ที่ว่างใน
ภาพยนตร์ คอืทีว่่างในหนงัจะเป็นการวิง่ผ่านไป 
ถ้าจะ dolly ในหนงั กล้องจะเป็นตวัว่ิงแทนเราใน 
space แต่ในชวีติจรงิเราต้องเดินเข้าไป  ถ้าเข้าใจ
เทคนิคการสร้างหนัง จะเห็นเป็นภาพว่าจะเดิน
เข้าไปในเมอืงอย่างไร  ดงันัน้สถาปนกิผงัเมอืงควร
ฝึกมองแทนกล้อง เป็นการฝึกการเข้าไปในงาน
สถาปัตยกรรม ใช้ตา ใช้ตวัเราแทนกล้อง เป็นการ
นำาเทคนิคการสร้างภาพหรือซิเนมาโตกราฟีมา

เรยีนรู ้  เพราะการสร้างภาพในหนงัระยะทกุอย่าง
สามารถวัดได้ทัง้หมด ส่วนอารมณ์ความรูส้กึจะ
เป็นสิง่ทีต่ามมา
สรุปได้ว่า สำาหรับภาพยนตร์ ที่ว่างไหลมาหาเรา 
แต่สำาหรบัเมืองหรอืสถาปัตยกรรม เราจะเป็นคน
เดินเข้าไปหาที่ว่าง ยกตัวอย่างเช่น การกำาหนด
มมุมองทีจ่ะเข้าไปในพิพิธภณัฑ์ เมือ่คนเดินเข้ามา 
จะไม่สามารถเห็นห้องนี้ทั้งห้องถ้าใช้เลนส์ขนาด 
35 มม. ไม่ใช่เลนส์ตาปลาที่มีมุมกว้างมาก  ถ้า
ต้องการให้เห็นทั้งห้อง ต้องแพนกล้อง เทคนิค
นีท้ำาให้คดิช้าลง แล้วจะเข้าใจว่ามนษุย์รบัรู ้(per-
ceive) ที่ว่างอย่างไร
 
ดงันัน้ “การเรยีนรูท้ีจ่ะรบัรูท้ีว่่าง เป็นการเรยีนรู้
ที่จะสร้างที่ว่าง”  กระบวนการสร้างหนัง คือ
กระบวนการสร้างทีว่่างแบบหนึง่ ทีว่่าง (space) 
วดัอย่างไร เราจะเอาตัวเองเป็นเคร่ืองมอืวดัหรอื
สังเกตเมืองอย่างไร 

เพราะการรับรู้ที่ว่างเป็นสิ่งสำาคัญต่อการอยู่
อาศัยในเมืองอย่างสะดวกสบาย เป็นเหตุผลว่า
ทำาไมสถาปนกิผงัเมอืงต้องเรยีนเกีย่วกบั Image 
of the city ของเควนิ ลนิช์  และองค์ประกอบทัง้ 
5 อย่างของเมืองมีไว้ทำาไม ทำาไมเมืองต้องมี 
Landmark  เพราะการออกแบบเมืองต้องให้
คนใช้งานได้ในชีวิตจริง  เควิน ลินช์ กล่าวว่า 
เวลาออกแบบเมือง ไม่ว่าจะซับซ้อนขนาดไหนก็
ต้องสามารถใช้งานได้  เราต้องกำาหนดตำาแหน่ง
ของเราในเมืองได้ ผูกตัวเองในเมือง เป็นส่วน
หนึง่ของเมอืง เกดิความเป็นเจ้าของ เกดิความ
ผูกพันกับเมือง  การออกแบบเมืองไม่ได้มอง
ระดบับคุคลเป็นเป้าหมายหลกั แต่มองสาธารณะ
เป็นหลัก เพราะสถาปัตยกรรมผังเมืองเป็นฝัน
ร่วม ต้องใช้การคดิร่วมกนัหลายฝ่าย
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“The people, who were trying to make this world 
worse... are not taking a day off. How can I? 

Light up the darkness.”

I am Legend
: New York, the deserted city

12

         
Ph.Dr.Khaisri Paksukcharern 

ผศ.ดร.ไขศรี  ภักดิ์สุขเจริญ
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หลงัจากไวรัสได้แพร่ระบาดเกาะแมนฮตัตัน การ
ปิดตายเกาะแมนฮัตตันไม่สามารถช่วยให้เชื้อ
หยุดระบาดได้ เป็นเวลา 3 ปีที่ Robert Neville 
นักวิทยาศาสตร์ที่มีภูมิคุ้มกัน ที่สูญเสียลูกเมีย
ขณะที่อพยพออกจากเกาะ อาศัยอยู่ร่วมกัย
หมาของเขา Sam ในเกาะแมนฮัตตัน เมืองร้าง
ทีไ่มเ่หลอืผูร้อดชวีติเลย เมอืงถกูทิง้รา้ง มตีน้ไม้
และสตัวเ์ขา้มาใชช้วีติแทนที ่เพือ่หาทางแกไ้ขส่ิง
ที่เกิดขึ้น เขาทดลองผลิตวัคซีนจากภูมิคุ้มกัน
ของตนเอง เขาพยายามใช้ชีวิตเหมือนปกติ
ทุกวัน ทั้งการไปร้านเช่าหนัง ดูทีวี ออกกำาลัง
กายและส่งคลื่นวิทยุทุกวัน เพ่ือติดต่อกับผู้ที่
ยังรอดชีวิตและกลับบ้านก่อนมืดเพ่ือหลบพ้น
จาก Darkseeker เหตุการณ์เร่ิมขึ้นเมื่อเขาได้
จับ Darkseeker มาทดลองโดยใช้กัปดักจับ
ตัวมา และเขาก็โดนกัปดักนั้นเองโดยฝีมือของ 
Darkseeker ในเวลาต่อมาทำาให้เขาต้องสูญ
เสียหมาซึ่งเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของเขา เน
วิลไม่สามารถทนความเหงาที่อยู่คนเดียวได้ 
จงึพยายามฆา่ตวัตาย แตแ่ลว้กม็ผีูร้อดชวีติมา
ช่วยไว้ได้ทัน แต่การผิดพลาดเหล่านี้ทำาให้เหล่า 
Darkseeker สามารถตามมาที่บ้านของเขาได้

Genre : 
Science-fiction horror
Directors : 
Francis Lawrence 
Writers : 
Mark Protosevich, 
Akiva Goldsman
Cast : 
Will Smith as Robert Neville
Alice Braga as Anna Montez
Charlie Tahan as Ethan
Dash Mihok as the Darkseekers’ alpha male
Salli Richardson as Zoe Neville, Robert’s wife
Willow Smith as Marley Neville, Robert’s 
daughter
Release Date : 
13 December 2007 ( Thailand )
Runningtime : 
100 minute

Story line

Movie info
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นัยสำาคัญที่สุดในของเมือง คือ “เมืองสร้างให้
คนอยู ่คนเป็นคนขบัเคลือ่นเมอืง”  การเป็นเมอืง
มหานคร คือ เมืองที่มีประชากรหนาแน่น มี ur-
ban structure มีย่านต่างๆหลากหลาย มีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินหลากหลาย  โดยสิ่งสำาคัญคือ
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ภายในสังคม  
ภาพยนตร์เรือ่งนีส้ือ่ให้เหน็ว่าสดุท้ายแล้ว ความ
โหยหาความเป็นเมืองที่มีระดับความโหยหาสูง
ท่ีสุด คือ การมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกัน
นั่นเอง ลองคิดดูว่าหากพื้นที่สาธารณะกลาย
เป ็นของเราทั้งหมด เราจะสามารถทำาทุก
กจิกรรมในพ้ืนท่ีสาธารณะได้เหมอืนกบัทีต่วัเอก
ทำา ไม่ว่าจะเป็นการตีกอล์ฟหรือใช้ปืนไรเฟิลล่า
สัตว์ ทุกอย่างท่ีเป็นพื้นที่สาธารณะ (public 
space) ไม่มีเหลืออยู่ เพราะได้แปรสภาพกลาย
เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล (private space) ของเรา
ท้ังหมด ทุกที่ ทุกแห่งเป็นที่ส่วนบุคคลทั้งหมด 
โดยตัวเอกได้ตั้งชื่อถนนสายหนึ่งว่า Neville 
Way ให้เป็นถนนของตนเอง 

ตวัเอกในเรือ่งมคีวามทกุข์ใจแสนสาหสัจากการ
อยู่ในเมืองเพียงลำาพัง ถึงแม้ช่วงแรกจะกลัว
ซอมบี ้แต่สดุท้ายแล้วกล็มืความกลวันัน้ไป เพราะ
ในเวลากลางวันที่มีแสงสว่างก็สามารถหลบ
ซอมบี้ได้  แต่สิ่งที่ทำาให้ทุกข์ใจคือไม่สามารถพูด
คยุกับมนษุย์คนอ่ืนๆทีอ่ยู่ภายในเมอืงได้ ไม่หลง
เหลือใครให้คุยด้วย สุนัขตัวสุดท้ายที่อยู่เป็น
เพือ่นตวัเอกเป็นสิง่มชีวีติทีต่วัเอกพดูคยุด้วยได้
ก็ตายไป ทำาให้ตัวเอกมีความพยายามในการฆ่า
ตัวตายที่บริเวณ South Street เพราะรู้สึกว่าไม่
เหลือเพื่อนภายในเมือง เมื่อสุนัขตาย ทำาให้สิ่ง
สุดท้ายที่จะคุยได้หายไป ตัวเอกก็ไม่เคยคิดว่าจะ
ต้องเดินทางไปที่เมืองอื่น เพราะเชื่อว่ามนุษย์ได้
ตายหมดแล้ว หมดหวังไปแล้วว่าจะมีคนเหลือ
รอดอยู่จากเหตกุารณ์โรคระบาด  ประสบการณ์
ของตวัเอกเป็นประสบการณ์น่ากลวัทีส่ดุทีจ่ะอยู่
คนเดียวในเมือง ถึงขนาดที่ต้องพูดกับหุ่นที่
ตนเองนำามาจัดวางไว้ตามจุดต่างๆในเมือง ใน
ร้านค้า เพื่อให้ตนเองได้แสดงบทบาทสมมติพูด
คยุกบัหุน่เหล่านัน้ ต้องทำาอะไรกไ็ด้ทีเ่หน็เป็นหน้า
คน เป็นมนุษย์คนอื่นให้พูดคุยด้วย ให้สื่อถึงว่า
หุ ่นเป ็นคนที่ เราเคยพูดคุยทักทายด้วยได ้  
สุดท้ายแล้ว ซอมบี้ที่แท้จริงอาจจะคือตัวเอก 
ตัวเอกพยายามคิดวัคซีนเพื่อรักษาไวรัสซอมบ้ี 
และก็คิดค้นวัคซีนจนได้ ทำาให้เป็นตำานาน เพราะ
เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่เหลืออยู่ 

วิทยากรแนะนำาให้ดูแผนที่นิวยอร์กประกอบการ
ชมภาพยนตร์ จะเหน็ว่าหลังจากภาพยนตร์ออก
ฉายแล้ว มีบางคนสนใจเก่ียวกับการสร้างหมุด
หมายไม่ว่าจะจากภาพยนตร์ หรอืวรรณคด ีแล้ว
นำามาบันทกึบนแผนที ่เพือ่แสดงให้เห็นลำาดับของ
เหตกุารณ์ และสถานทีท่ี่เกดิขึน้ในเชงิพืน้ที ่ การ
บนัทกึในลักษณะนีเ้รยีกว่า นริาศ เป็นการแสดง
ถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น วรรณคดีเรื่อง
ขนุช้างขนุแผน หากนำามาสร้างเป็นแผนทีบ่นัทกึ
การเดนิทางของตวัเอกแล้วจะพบว่าน่าสนใจมาก 

Landmark ทั้งหลายภายในนิวยอร์ก เช่น 
นิวยอร์กไฮไลน์ ที่เป็นสถานท่ีรวมตัวของคน
จำานวนมากได้ถูกทิ้งร้างภายในภาพยนตร์ นับ

I am Legend
: New York, the deserted   
city
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เป็น schocking scene ที่ทำาให้ผู้ชมรู้สึกตกใจ
เมื่อเห็นฉากนั้น เพราะนิวยอร์กเป็นมหานครที่มี
คนหนาแน่นท่ีสุด แต่กลับกลายเป็นว่าไม่มีใคร
หลงเหลืออยู่ภายในเมืองเลย จุดสังเกตหรือ
หมุดหมายของเมืองต่างๆของคนจำานวนนมา
กก็ไม่มีอีกต่อไป 

หากคนต้องทนอยู ่กับสภาพแวดล้อมที่ไม่มี
มนุษย์คนอื่นจะรู้สึกเจ็บปวดมาก ความรู้สึกนี้จะ
เกิดขึ้นได้ในเวลาที่เราต้องไปอาศัยอยู่ในต่าง
ประเทศหรือที่ใดที่หนึ่งที่เราไม่เคยไป หากมี
โอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศ จะมีความรู้สึก
เดียวดายประมาณหนึ่งส่วนสิบของตัวเอกใน
เรื่อง วิทยากรเล่าถึงประสบการณ์ของตนเอง
ว่าเคยมีความรู้สึกดังกล่าวตอนเรียนปริญญา
เอกท่ีอังกฤษ  ในช่วงเวลานั้นเกิดความรู้สึก
ว่าที่ที่เราอยู่นั้นไม่มีคนสนใจว่าเราจะอยู่หรือ
ตาย บรรยากาศก็ครึ้ม อึมครึม ฝนตก สภาพ
อากาศมัวซัว แตกต่างจากประเทศไทยที่มี
ครอบครัว  คนในครอบครัวให้ความสนใจ แต่ที่
อังกฤษไม่มีใครสนใจถามไถ่ความเป็นอยู่ ไม่มี
ใครพูดคุยด ้วยโดยเฉพาะ เป ็นชาวเอเชีย  
เนื่องจากที่ยุโรปจะยังคงมีการแบ่งแยกอยู่บาง
ส่วน คนเอเชียก็ยังคงโดนดูถูกถึงแม้จะไปเรียน
ระดับปริญญาเอก  ครั้งหนึ่งเคยเดินคนเดียว
บนถนนก็เกิดความรู้สึกว่าตนเองมาที่นี่ทำาไม 
อยู่บ้านท่ีประเทศไทยก็มีความสุขดีอยู่แล้ว

วิทยากรตั้งคำาถามต่อเพื่อให้ผู้ฟังลองนึกย้อน
ดูว่า เมืองมหานครเกิดขึ้นได้อย่างไร ความเป็น
เมืองที่มีคุณภาพเกิดที่มีความมีชีวิตชีวาบน
ท้องถนน (life on street) ขึ้นได้อย่างไร ทำาไม
จึงต้องตั้งชื่อถนนให้สื่อถึงความเป็นสถานที่ 
ถนนเป็นบลอ็ก มชีือ่สถานที ่ให้ลองนกึดวู่าเวลา
เรานึกถึงสถานท่ีใดสถานทีห่นึง่เรานกึถงึสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพของพืน้ที ่คนทีอ่ยูใ่นพืน้ที ่
หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สถานที่นั้น  สิ่งที่ทำาให้
เมืองกลายเป็นเมือง คือ ลักษณะทางกายภาพ
ของเมือง หรือการมีปฏิสัมพันธ์ของคนในพื้นที่
นั้น เมืองมหานคร คือ ที่ว่างที่มีคุณภาพที่เอื้อ
ให้เกิดการปฎิสัมพันธ์ของคน 

จากฉากต่างๆในภาพยนตร์จะเห็นได้ว่าเมื่อฐาน
อาคารถูกทิ้งร้าง ธรรมชาติก็จะรุกคืบเข้ามา 
กลางเมอืงนวิยอร์กมสีตัว์ป่าอย่างเสอืและกวาง
แทนที่จะเห็นมนุษย์ ตามธรรมชาติของสัตว์แล้ว
จะเข้ามาอยูอ่าศยักต่็อเมือ่แน่ใจแล้วว่าไม่มมีนษุย์
อย่างแท้จริง ภาพความขัดแย้งที่เกิดจากสัตว์
ป่าภายในเมืองที่เห็นจะสร้างความตกตะลึง 
(shocking scene) ให้กับผู้ชม 
 
ในฐานะสถาปนิกผังเมือง ต้องเข้าใจคำาว่า
มหานคร ต้องเข้าใจคำาว่าวถิชีวีติของเมอืง (ur-
ban life) ต้องพิจารณาว่าในบทบาทของ
วิชาชีพสถาปนิกผังเมืองแล้ว อะไรเป็นปัจจัยที่
สำาคัญที่สุดในการออกแบบเมือง จะต้องสร้าง
ความสัมพันธ ์ระหว ่างคนในเมือง สร ้าง
ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างคนในเมืองอย่างไร ต้องผสม
ผสานองค์ประกอบต่างๆ ของเมอืงอย่างไร เพือ่
ทำาให้เมืองกลายเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา
 
ฉากตอนเปิดเรื่องแสดงให้เห็นป่าในเมือง (ur-
ban jungle) ทีต่วัเอกขับรถล่าสตัว์ได้โดยไม่ต้อง
สนใจใคร ไม ่ต ้องกลัวว ่าจะขับรถชนใคร 
ภาพยนตร์วางพล็อตเรื่องได้ดี นิวยอร์กเป็น
โลเคชั่นที่สมบูรณ์แบบที่จะนำาเสนอสถานการณ์
ในภาพยนตร์ เพราะมี landmark ที่คนจดจำาได้ 
เมือ่นำามาเป็นพืน้ทีท่ิง้ร้างจะสร้างความตระหนัก
ให้กับผู้ชม นอกจากนี้นิวยอร์กยังมีพื้นที่ที่ทำาให้
เราเชือ่ได้ว่ามสีถานทีใ่ห้ซอมบีซ่้อนตวัได้ ไม่ว่าจะ
เป็นมุมตึก ซอกอาคาร หรือตรอกซอกซอย
ต่างๆ ในเมอืงมกีารเดนิทางหลายระดบั เช่น ท่อ
ระบายนำา้ ตกึทีโ่ดนตดั มซีอก มหีลบืมมุให้ซอมบี้
สามารถหลบแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันได้ ถึง
แม้จะเป็นสถานที่ที่อยู ่ ใจกลางเมือง ดังน้ัน
นิวยอร์กจึงเป็นโลเคชั่นที่ดี 
 
บทเรยีนทีส่ำาคญัทีส่ดุของสถาปนกิผงัเมอืง คอื 
ลักษณะงานที่ทำาจะเป็นการออกแบบกายภาพ
ของเมอืง แต่แท้ทีจ่รงิแล้วลกัษณะทางกายภาพ
นั้นไม่สำาคัญเท่ากับส่ิงที่อยู่ภายในกายภาพนั้น 
งานของสถาปนิกผัง เมืองยากกว ่างาน
สถาปนกิประเภทอ่ืนๆ เพราะสถานปนกิผงัเมอืง

จะทำาหน้าที่ออกแบบที่ว่าง (negative space) ที่
ไม่มกีารกำาหนดตายตวั  ส่ิงทีส่ำาคญัทีส่ดุในการ
ออกแบบของสถาปนิกผังเมือง คือ “ส่วนที่อยู่
ระหว่าง” เป็นเหมือน Anti thesis เมื่อสถาปนิก
ผังเมืองต้องการที่ว่างที่มีคุณภาพก็ต้องขอ
ความร่วมมือจากสถาปนิกให้ออกแบบอาคาร
เพื่อสร้างที่ว่างเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ที่มีความหมาย
 
นวิยอร์กมี city scape เป็นตกึสงู แต่มี building 
base เป็นกิจกรรมของคนที่จะอยู่ที่ฐานอาคาร 
(podium) เป็นส่วนทีม่ชีวิีตชวีา มป้ีายโฆษณา มี
ป้ายหน้าร้าน มีร้านรวงต่างๆ และอาคารหัวมุม  
ตัวอาคาร (tower) จะเป็นส่วนทีจ่คุวามหนาแน่น
ของคนให้มากที่สุด ในขณะที่ฐานอาคารจะเป็น
ส่วนที่มีชีวิตชีวามากที่สุด ความคลาคลำ่าของ
เมอืงคอืส่ิงต่างๆอยูใ่กล้กนั เป็นหม้อรวม (melt-
ing pot) ขนาดใหญ่ มีหลายสิ่งตั้งอยู่ใกล้กัน  
เมืองประกอบไปด้วยบล็อกขนาดเล็ก มีฐาน
อาคารสัมพันธ์กับมนุษย์ (human scale)  ทั้งนี้ 
urban scape มีสองระดับ ระดับแรก คือ ระดับ
ของการเดิน เมื่อเดินไปแล้วจะมองเห็นแต่ฐาน
อาคาร ระดบัความสูงทีเ่หน็คอืระดบัสะพานลอย  
ระดับที่สอง คือ ระดับของการสัญจรของรถ จะ
เห็นตัวอาคาร (tower)  เมืองที่ดี เช่น เมืองเก่า
ในยุโรป จะมีภาษาของเมืองสองภาษาชัดเจน 
หากขับรถจะมองเห็นฐานอาคารไม่ทันด้วย
ความเร็วของรถ แต่จะเห็นตัวอาคารที่เป็น ur-
ban scape ที่สัมพันธ์กับความเร็วรถ  ดังนั้น
เวลาวางผังแม่บทจะต้องออกแบบตัวอาคารให้
สัมพันธ์ถนน ฐานอาคาร และทางเท้า ถ้าพ้ืนที่
นั้นมี FAR สูง  อาคารในบริเวณนั้นก็ต้องเป็น
อาคารสูง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเมืองสู่
เมืองระบบรางจะทำาให้คนใช้รถน้อยลงและเดิน
เท้ามากขึน้  ในอนาคตฐานอาคารทีเ่ป็นส่วนจอด
รถจะลดน้อยลงหรือหมดไปเพราะมีคนเดินเท้า
มากขึน้ มชีวีติช้าลง ร้านค้าต่างๆ หนัออกสูถ่นน 
ลกัษณะเมอืงเป็นบลอ็กเล็กๆ มหีน้าร้านของร้าน
ค้ามากข้ึน คนสามารถเปล่ียนเล้ียวได้บ่อย ทำาให้
ไม่เบื่อ รู ้สึกไม่ไกลเพราะมีทางลัด เกิดความ
เพลิดเพลินเวลาเดินในเมือง  การเปลี่ยนแปลงนี้

จะเห็นได้จากโฆษณาในอดีตจะบอกรายละเอียด
เยอะ แต่ในปัจจุบันเน้นการใช้ภาพให้มตัีวหนงัสอื
น้อยเพราะต้องการสื่อสารกับผู้ที่ใช้รถ แต่ถ้า
เมืองเปลี่ยน ป้ายเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนกลับมาอยู่ที่
ฐานอาคาร คนจะสนใจรายละเอียดกับฐาน
อาคารมากกว่า 
 
โดยสรุปแล้ว ในการออกแบบจะต้องคำานึงถึง
ประเด็นของการพัฒนาในอนาคตด้วย ต้องคิด
ว่าจะลดทอนขนาดฐานอาคารลงมาให้อยู ่ใน
ระดับเดียวกับการเดินและการใช้งานของมนุษย์ 
(human scale) เช่น นำากิจกรรมร้านค้าไปไว้
แทนที่อาคารจอดรถ แล้วให้ลานจอดรถไปอยู่
ด้านหลัง หรือลดหลั่นขึ้นไป งานออกแบบใน
ลักษณะนี้จะเป็นงานของสถาปนิกผังเมือง

สถาปนิกต้องมีความรู้เรื่องเมือง ในหลักสูตร
ต่างประเทศสถาปนิกกบัผงัเมอืงไม่แยกกนั การ
เรียนหลักสูตรสถาปนิก ก็จะโดนบังคับให้เรียน
รู้เร่ืองเมอืงทัง้หมด ต้องอ่านเมืองออก และร่วม
ออกแบบเมืองด้วย ในการออกแบบอาคารไม่
สามารถทำาได้เพียงคำานึงถึงอาคารและพื้นที่
โดยรอบเพียงอย่างเดียว แต่ต้องวิเคราะห์
บ ริ บ ท ข อ ง เ มื อ ง  ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ช ่ ว ง ห ลั ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ต้องการสร้างอาคาร
เยอะๆให้ดูทันสมัยทัดเทียมยุโรป ไม่ให้โดนเอาไป
เป็นเมืองข้ึน แสดงว่าเรามีความทันสมัย มี
อำานาจเท่าเทียมประเทศมหาอำานาจในยุโรป จึง
เกิดเป็นการเรียนรู้ด้านสถาปนิกข้ึนก่อน ต่อมา
จึงเริ่มมีการออกแบบภูมิทัศน์ แล้วเมื่อเมืองไม่มี
ใครดูแล มี negative space เกิดขึ้น จึงทำาให้
ต้องมีสถาปนิกผังเมืองเกิดขึ้น
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Actually, really knowing someone 
doesn’t mean anything. 

People change.

Chungking Express
: Hongkong, the skywalk 

22

         
Aj. Supapim Gajaseni

อ.สุภ�พิมพ์  คชเสนี
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622 ตำารวจหนุ่ม สงสัยว่าโลกนี้มีอะไรที่ไม่มีวัน
หมดอาย ุวนัที ่1 เมษา วนัทีเ่ขาโดนบอกเลกิ จาก
วันนัน้เขาซือ้สบัปะรดกระปอ๋งของโปรดของเธอ
ไปสะสมทุกวันจนถึงวันที่ 1 พฤษภา ซึ่งเป็นวัน
เกิดเขา คืนของวันที่ 30 เธอก็ไม่กลับมา 622 
จึงกินสับปะรดกระป๋องจนอาเจียนและคิดได้ว่า
หัวใจของเธอก็มีวันหมดอายุ คืนนั้น 622 ก็ได้
พบกับผู้หญิงผมสีทอง เอเย่นต์ค้ายาเสพย์
ติด หลังจากดื่มกันจนร้านปิด 622 พาเธอมา
ที่โรงแรม 622 ก็ได้จากไปในตอนเช้า เพจเจอร์
ของเขาก็ดังตอนออกำาลังกาย เป็นผู้หญิงคน
นั้นนี่เองที่ส่งข้อความอวยพรวันเกิดมาให้เขา 
622 ตั้งความหวังว่าคำาอวยพรของเธอจะไม่มี
วันหมดอายุ

623 ตำารวจทีี่ซื้อสลัดให้แฟนสาวที่เป็นแอร์
โฮสเตสกนิทกุวนั จากรา้นฟาสตฟ์ูด้ อาเฟยนอ้ง
สาวเจ้าของร้านหลงรักเขา เมื่อ 623 มาเธอจะ
วนเวียนอยู่ใกล้ ๆ ต่อมาเมื่อ 623 ถูกทิ้ง เธอ
แอบไปบ้านเขาเวลาที่ 623 ออกตรวจเวร คอย
ดแูลบา้นเขาแทนจน 623 แปลกใจว่าใครมาทำาให ้
จนวนัหนึ่งเขาก็จบัได้ และรู้วา่อาเฟยหลงรักเขา 
เขาจึงนัดออกเดท แต่เธอไม่มา เขาจึงกลับไปที่
ร้านฟาสต์ฟู้ด เถ้าแก่เจ้าของร้านบอกว่าเธอไป
เป็นแอร์โฮสเตส และฝากจดหมายไว้ให้เขาเป็น
ตั๋วเครื่องบิน ที่วันและเวลาเดียวกันแต่เป็นปีถัด
ไป และในปีถัดมา อาเฟยก็กลับมา และ 623 ก็
เลิกเป็นตำารวจแล้ว

Genre : 
Comedy, Drama, Romance
Directors : 
Wong Kar-wai 
Writers : 
Wong Kar-wai
Cast : 
Brigitte Lin as Woman in blonde wig
Tony Leung Chiu-Wai as Cop 663
Faye Wong as Faye
Takeshi Kaneshiro as Ah Wu, Cop 223
Valerie Chow as Ex girlfriend Cop 663 
Release Date : 
14 July 1994 [ Hong Kong ]
Runningtime : 
98 minutes

Story line

Movie info

ภ�พ : Chungking Express Film



ภาพยนตร์เรื่องนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยตอน
แรกเป็นเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ทีฝ่ั่งเกาลนู โดยถ่าย
ทำาที่ ชุงกิงแมนช่ัน และอีกตอนหนึ่ ง เป ็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในย่านที่อยู ่อาศัยบริเวณ
บันไดเลื่อนในฮ่องกง ประเด็นสำาคัญของ
ภาพยนตร์ Chungking Express ของ หว่อง 
กาไว สะท้อนผ่านชื่อภาพยนตร์ซึ่งเกิดจากคำา
สำาคัญ 2 คำา มีคำาว่า “Chungking” หมายถึง 
Chungking Mansion ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยความ
หนาแน่นสูงในเกาลูน และคำาว่า Express ซึ่งมี
ที่มาจาก Midnight Express ซ่ึงเป ็นชื่อ
ภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่ง สื่อถึงเร่ืองราวความ
สัมพันธ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก เกิดเฉพาะบางช่วง
จังหวะเวลาที่ เหมาะเจาะ ประเด็นสำาคัญอีก
ประการขององค์ประกอบของเมืองฮ่องกง คือ 
ทางลอยฟ้า (Skywalk) ที่เป็นฉากหลังของ
ภาพยนตร์

Chungking Mansion (1960s) ถกูสร้างเพือ่ให้
เป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์แบบผสม (mixed-use)  
ด้านบนเป็นส่วนของทีอ่ยู่อาศยัราคาถกู มหีลาย
โซน  ชุงกิงแมนชั่นแบ่งเป็นบล็อกๆ แต่ละบล็อก
เป็นที่อยู่อาศัย มีลิฟต์เข้าถึงเป็นช่วงๆ (ลิฟท์ไม่
จอดทุกชั้น) เพื่อลดระยะเวลารอคอยในการ
สัญจรขึ้นลง ด้านล่างเป็นส่วนพาณิชยกรรม 
(court) ในภาพยนตร์แสดงให้เห็นความเป็น
สากลของชุงกิงแมนชั่น  จากความหลากหลาย
ของผูอ้าศยัหลายเชือ้ชาต ิ(multi-national) ทัง้
ชาวตะวันตกและชาวตะวันออก เช่น อินเดีย 
อาหรับ ปากีสถาน หรือแอฟริกัน  ในอดีตชุงกิง
แมนชั่นยังขึ้นชื่อเร่ืองอันตรายภายในอาคาร 
เพราะมอีาชญากรรมและเพลงิไหม้เกดิขึน้ซึง่เป็น
อันตรายมาก แต่ปัจจุบันก็ได้รับการปรับปรุง
มาตรฐานความปลอดภัยแล้ว Chungking 
Mansion เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจในหลายมิติ 
ในส่วนของทีพ่กัอาศยัภายในหนึง่หน่วยอาศยัจะ
ถกูซอยเป็นห้องนัง่เล่นและห้องนอนอกีห้องหนึง่
คล้ายรังผึ้ง  ภายหลังส่วนหนึ่งของแมนชั่นถูก
ดัดแปลงการใช้สอยจากที่พักอาศัยเป็นโฮสเทล 
ซึ่งเป็นการปรับเปล่ียนตามความต้องการของ
ตลาดและของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป

ในขณะที่สะพานลอยและบันไดเล่ือนเป็นองค์
ประกอบโดดเด่นที่สร้างอัตลักษณ์เฉพาะให้กับ
ฮ่องกง แบ่งออกเป็นหลายทอด บางช่วงเป็น
ทางเลื่อน ด้านข้างบันไดเลื่อนเป็นบันไดเพื่อให้
คนเดนิสลับกบัการใช้งานบันไดเล่ือน  ในช่วงเช้า
จนถึง 10 นาฬิกาเป็นช่วงเวลาที่คนออกจาก
ที่พักลงมาทำางาน บันไดจะเลื่อนลงอย่างเดียว 
และภายหลังจาก 10 นาฬิกาบันไดจะกลับเลื่อน
ขึน้อย่างเดยีว  ดงันัน้ หากต้องการเดนิทางสวน
ทางกับบันไดเล่ือนจะต้องใช้บันได นับได้ว่าเป็น
บันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดในโลก
 
บันไดเลื่อนดังกล่าวถูกสร้างขึ้นตามประโยชน์
ใช้สอย (functional) ตอบสนองต่อลักษณะ
ภูมิประเทศและวิถีชีวิตที่เร ่งรีบของคนเมือง 
เพราะฮ่องกงมีภูมปิระเทศเป็นภูเขา แต่เดิมพืน้ที่
ราบบริเวณย่าน Central เป็นที่อยู่อาศัยชั้นดี 

Chungking
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เป ็นที่พักผู ้ที่มีรายได ้สูงโดยมากเป ็นชาว
อังกฤษ ส่วนผู้มีรายได้น้อยและชนชั้นแรงงาน
จะพักอาศัยอยู่บริเวณเชิงเขาซึ่งมีความจอแจ  
เนื่องจากภูมิประเทศเป ็นภู เขา ทำาให ้ต ้อง
ตัดถนนซิกแซกไปมา เมื่อเวลาผ่านไปพบว่าเกิด
ปัญหาการเดินทาง ตอนเช้าเกิดการจราจร
ตดิขดัเพราะคนจำานวนมากออกจากทีพ่กัอาศยั
ไปทำางาน คนเดินทางโดยรถตู้สาธารณะ ใช้
เวลานานกว่าจะลงมาถึงด้านล่างบริเวณเชิง
เขาเพราะความลาดชันของถนน  ฮ่องกงจึงทำา
แก้ปัญหาด้วยการสร้างบันไดเล่ือนตัดขวาง ให้
เข้าถึงพื้นที่ส่วนต่างๆได้โดยสะดวก 
 
เส้นสีเหลืองบนแผนที่ แสดงเส้นทางบันไดเลื่อน
ที่เกาะไปตามภูเขา ต่อกับระบบทางลอยฟ้าและ
ระบบอื่นๆ ทำาให้ฮ่องกงเป็นเมืองที่สามารถใช้
ชีวิตได้โดยเท้าไม่แตะพื้น บางช่วงเป็นบันได
เล่ือน บางช่วงเป็นทางเล่ือน หากเดินผ่านไป
ตามเส้นทางจะเหน็ความเปลีย่นแปลงไปของภมูิ
ทัศน์เมืองไปเรื่อยๆ ราวกับโลกคู่ขนานของโลก
ด้านบนและด้านล่าง ด้านล่าง(พื้นที่ราบ)เป็น
ตลาดและถนนเป็นพื้นที่ที่คึกคักมาก  ในขณะที่
ข้างบน(ช่วงเนินเขา)สะดวกสบาย เป็นย่านที่ดี 
หนาแน่นน้อย มี เป ็นบาร ์และร ้านอาหารที่
บรรยากาศดีขึ้น
 
อกีประเดน็หนึง่ทีถู่กสือ่ผ่านภาพยนตร์ คอื ความ
เหงา ตัวเอกชายโทรไปหาคนที่เคยสอนภาษา
ญีปุ่น่เพือ่หาคนคยุแก้เหงา จนกระทัง่ได้พบกบัผู้
หญงิผมทองทีเ่ป็นตวัเอกหญงิทีเ่หงาเหมือนกนั 
ฉากต่างๆในภาพยนตร์แสดงให้เหน็ว่าในฮ่องกง
ม ีParadox ถงึแม้จะอยู่ในสถานทีท่ีม่คีวามจอแจ
ทีสุ่ด แต่กย็งัเกดิความเหงา คือ มีคนทีไ่ม่รูจ้กักนั
ตามท้องถนนเป็นจำานวนมาก เราอยูท่่ามกลาง
คนเหล่านั้นแต่เราไม่รู ้จักคนเหล่านั้น ไม ่มี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน สภาวะดังกล่าวส่งผลให้
ฮ่องกงได้รับการขนานนามว่าเป็น People 
Watching City คอื เป็นเมอืงทีเ่หมาะสำาหรบัยนื
ดคูนทีเ่ดนิผ่านไปมา ถ้ารู้สึกเหงาเราสามารถไป
เดนิดคูน ดคูวามหลากหลายของคนทีฮ่่องกงได้ 

บางช่วงของบันไดเลื่อนจะอยู ่ระดับเดียวกับ
หน้าต่างของอาคารที่อยู่อาศัย ซึ่งเจ้าของบ้าน
ก็มีความพยายามที่จะเอาม่านปิดไม่ให้คนมอง
เข้ามาภายในบ้าน ส่วนคนที่อยู่ด้านนอกก็จะ
พยายามแอบมองเข้าไป การแอบมองเรียกว่า 
voyeurism ซึ่งบันไดเลื่อนนี้เองที่ใช้เป็นเครื่อง
มือในการเฝ้ามองดูคน (People Watching) ได้ 
 
บันเล่ือนและทางลอยฟ้า ฮ่องกงเป็นเมืองท่ี
สามารถอยูอ่าศยัโดยเท้าไม่แตะถงึดนิกไ็ด้เพราะ
มีระบบทางเดินลอยฟ้าเต็มไปหมด เป็นระบบที่
ค่อยๆสร้างขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงย่านหรูที่เต็มไป
ด้วยห้างสรรพสินค้าหรูหราฟู่ฟ่า (High-end 
Shopping mall) เข้ากบัเมอืงด้านล่างโดยเชือ่ม
ต่อส่วนล็อบบี้ของตึกต่างๆเข้าด้วยกัน  ทาง
ลอยฟ้าเป็นพื้นที่สาธารณะประเภทหนึ่ง  ในทุกๆ
วันอาทิตย์จะมีปรากฏการณ์พิเศษ คือ แรงงาน
ผู้หญิงชาวฟิลิปปินส์ที่หยุดงานในวันอาทิตย์จะ
ออกมาพักผ่อน พบปะสังสรรค์บนทางลอยฟ้า 
หรอืบรเิวณโถงชัน้ล่างของอาคาร มกีารเตรยีม
ตวัมาอย่างดเีพ่ือการพักผ่อน มกีารนำากล่องมา
ปูพื้นเพื่อปิกนิก มีบรรยากาศคึกคัก จัดเตรียม
อาหารมารับประทานร่วมกัน คุยกัน มีแม้กระทั่ง
บริการตัดเล็บทาเล็บ 
 
จะเห็นได้ว่าฮ่องกงมกีารใช้พืน้ทีส่าธารณะอย่าง
เข้มข้น เนือ่งจากฮ่องกงมข้ีอจำากดัทางพ้ืนที ่ใน
ขณะทีม่คีนจำานวนมาก มหีลากหลายวัฒนธรรม 
รวมถึงมีวัฒนธรรมมืดเล็กน้อยที่ใช้สอยที่ดิน
ผิดประเภทเช่นในชุงกิงแมนชั่น
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I just feel so alone, 
even when I’m surrounded by other people.

Lost in translation
: โดดเดี่ยวท่�มกล�งผู้คน

30

         
Aj.Dr. Nattapong Punnoi

อ.ดร. ณัฐพงษ์  พันธุ์น้อย
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Sofia Coppola ผูเ้ขยีนและกำากบั ทำาหนงัเร่ืองนี้
จากความรู้สึกของตนตอนที่ไปอยู่ญี่ปุ่น ความ
เหงาที่ตนได้พบเจอมา บรรยากาศแบบโตเกียว
ที่ชวนให้สับสน อื้ออึง หนังเล่าผ่านตัวละคร 
2 คนซึ่งรู้สึกโดดเดี่ยว และได้มาพบเจอกันท่ี
โตเกียว ตัวละคร Bob Haris นักแสดงหมดไฟ
กำาลงัเผชญิวกิฤตวยักลางคน ซึง่มีปญัหากับที่
ภรรยาที่บ้านและยังต้องมารับงานถ่ายโฆษณา
ทีญ่ี่ปุน่ ทัง้การใชล้า่ม และวัฒนธรรมทีแ่ตกต่าง
ทำาให้เขารู้สึกอึดอัด และ ตัวละคร Charlotte 
ภรรยาสาววัยรุ่นพึ่งจบปริญญาสาขาปรัชญา 
ที่ตามสามีช่างภาพมาทำางานที่ญ่ีปุ่น แต่สามี
กลับต้องทำางานทั้งวันปล่อยให้เธอต้องใช้ชีวิต
คนเดียว ทั้งดูหนังญ่ีปุ่น เดินในเมืองคนเดียว 
ทั้งคู่ต้องพบกับความวุ่นวายของผู้คน เสียง
รถ ภาษาสำาเนียงที่ไม่คุ้นหู หรือแม้แต่จะเข้าใจ
ได้ก็แค่เล็กน้อย ทั้งหมดในโตเกียวกลายเป็นสิ่ง
แปลกหนา้สำาหรับพวกเขา ซึง่ทำาใหพ้วกเขารู้สกึ 
“ โดดเดี่ยว ” การพบกันของคนทั้งคู่ที่โรงแรม
เดียวกัน และได้นำาให้พวกเขาเริ่มไปไหนมาด้วย
กนัทัง้คาราโอเกะ เทีย่วเลน่ บาร์ต่างๆ ในเวลาไม่
กี่วันชดเชยและเติมเต็มความเหงาที่เข้ามา

Genre : 
Drama, Romance
Directors : 
Sofia Coppola
Writers : 
Sofia Coppola
Cast : 
Bill Murray as Bob Haris
Scarlett Johansson as Charlotte
Giovanni Ribisi as John,
Anna Faris as Kelly
Fumihiro Hayashi, Akiko Takeshita, 
François Du Bois
Takashi Fujii, Hiromix
Release Date : 
3 October 2003 ( United State )
Runningtime : 
101 minutes

Story line

Movie info
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Lost in Translation เป็นชือ่ภาพยนตร์ทีส่ะท้อน
เรื่ องราวของคนที่ รู ้ สึกว ่ ากำาลังหลงอยู ่
ท่ามกลางหมูค่นจำานวนมาก เป็นความรูส้กึทีไ่ม่รู้
เรื่องว่าตอนนี้กำาลังเกิดอะไรขึ้นกับตนเอง ตอน
นีช้วีติของตัวเองเป็นอย่างไร ไม่สามารถตีความ
หรือแปลความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้
 
ภาพยนตร์เรือ่งนีเ้ป็นผลงานของโซเฟีย คอปโป
ลา (Sofia Coppola) โดยเป็นเรื่องราวที่สะท้อน
เรื่องราวจากประสบการณ์จริงที่เคยไปใช้ชีวิตที่
โตเกยีวเป็นระยะเวลา 2 ปี ในช่วงทศวรรษ 1990 
เพราะตามพ่อท่ีเป็นผูก้ำากับภาพยนตร์ไปทำางาน 
(ฟรานซิส ฟอร์ด คอปโปลา: Francis Ford 
Coppola) โซเฟียจึงพยายามถ่ายทอดความ
เหงาที่คนรู้สึกว่ายังคงขาดอะไรบางอย่าง ไม่
เข้าใจอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเวลาอยู่ท่ามกลาง
คนเป็นจำานวนมาก 
 
เร่ืองราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่โตเกียว ถ่ายทำาที่
โตเกียว  โตเกียวเป็นเมืองที่มีความหลากหลาย 
มีกิจกรรมเยอะมาก ภายในโรงแรมมีความครบ
ครนั สามารถใช้ชวีติภายในอาคารเดียวได้โดยไม่
ต้องเดินทางไปไหน ซึ่งก็คือ การที่มีความ
สมบูรณ์ในตัวเอง ถึงแม้จะมีความหลากหลาย
อยู่ภายนอกก็ตาม โตเกียวยังเป็นเมืองที่มีชีวิต
กลางคืน มีสีสัน มีคนเยอะทำาให้รู้สึกปลอดภัย  

ทั้งนี้ ประเด็นความปลอดภัยเป็นสิ่งสำาคัญ เป็น
ลักษณะพิเศษของโตเกียว ใครๆก็มักพูดถึงว่า
โตเกียวเป็นเมืองที่ปลอดภัย สะดวกสบาย 
นอกจากนี้โตเกียวยังเป็นเมืองท่ีมีความหลาก
หลาย เช่น ภายในเมืองมีทั้งวัด ทั้งย่าน สถาน
บันเทิง เป็นเมืองที่มีทั้งพื้นที่ทางศาสนา ความ
เช่ือ และพื้นที่โลกีย์อยู่ร่วมกันได้ เป็นเมืองที่มี
ลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเอง

โตเกียว ในช่วงปี 1990 – 2003 เป็นยุคที่ระบบ
การโทรคมนาคมและการสือ่สาร (ICT) ยงัไม่แพร่
หลายมาก ยังไม่มีสมาร์ทโฟน ทุกคนมีโทรศัพท์
เคลื่อนที่แต่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้ในมือตัวเองทั้งหมด ดังนั้นจะ
เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในภาพยนตร์จะ
ดูเก่าแต่ก็ยังไม่ล้าสมัย 
 
ย้อนกลับไปดูความเป็นมาของโตเกียวระหว่าง
สงครามโลกคร้ังทีส่อง ในช่วงปี 1945 โตเกยีว
ถกูระเบดิราบเป็นหน้ากลอง ต่อมาในปี 1964 เกดิ
รถไฟชินคันเซนเพื่อเชื่อมโยงโตเกียวออกไปยัง
ต่างจงัหวดั ทำาให้โตเกยีวจงึกลายเป็นศนูย์กลาง
ของธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อก้าวสู่การเป็น
มหาอำานาจทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการกระ
จกุตวัของประชากรจำานวนมากในโตเกยีวในช่วง 
1960s – 1980s  โตเกยีวจงึถกูพฒันาขึน้มาเพือ่
รองรับการกระจุกตัวของประชากรและการ
เปล่ียนถ่ายทางเศรษฐกจิ  ดงัจะเหน็ในภาพยตร์
ว่าโตเกยีวเป็นเมอืงทีม่คีวามหนาแน่นสูง อาคาร
ส่วนใหญ่เป็นอาคารสูง มีอัตราการใช้ประโยชน์
ทีด่นิต่อไร่ต่อคนสูง  ประชากรในโตเกยีวเพิม่เป็น 
33 ล้านคนในปี 1985  หากเปรียบเทียบกับ
กรงุเทพฯในปัจจุบัน มีประชากรตามสำามะโนครวั
ประมาณ 5-6 ล้านคน และหากนับรวมประชากร
แฝงเข้าไปด้วยจะมปีระมาณ 12 – 13 ล้านคน  ดัง
นั้น โตเกียวซึ่งมีพื้นที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพและ
ปริมณฑล กลับมีคนมากกว่า 3 – 4 เท่า จึงมี
ความจำาเป็นอย่างย่ิงที่ต้องสร้างประสิทธิภาพ 
(efficiency) ในการให้บรกิารคนจำานวนมหาศาล
ทีอ่ยู่ในพืน้ทีเ่ล็กๆ แคบๆนัน้
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ผลลัพธ์ของการพยายามสร้างประสิทธิภาพใน
การอยูอ่าศยั สามารถดไูด้จากองค์ประกอบความ
เป็นเมอืงของโตเกยีวในปัจจบุนั เช่น ระบบขนส่ง
สาธารณะและระบบการบรกิารถกูออกแบบขึน้มา
เพือ่รองรบัการอยูอ่าศยัของคนจำานวนมาก คน
ต้องอยู่ใกล้ชดิกนัมากภายในพ้ืนท่ีขนาดเล็ก ใน
ภาพยนตร์อาจจะเห็นประเดน็นีไ้ด้ไม่ชดั แต่ความ
จริงแล้ว ประชากรในโตเกียวจะอยู่อาศัยในห้อง
เลก็และแคบ มคีนอยูร่อบตวัตลอดเวลา โตเกยีว
จงึเป็นเมอืงทีน่่าไปเทีย่ว แต่ไม่น่าอยู่สำาหรับชาว
ต่างขาตหิลายๆคน เพราะอยูแ่ล้วจะรู้สกึว่าเหงา 
อย่างเช่น นกัเรยีนไทยในญีปุ่น่ทีไ่ปอยูโ่ตเกยีวมกั
จะคดิถึงบ้านในระยะแรก จึงพยายามทีจ่ะเกาะกลุ่ม
คนไทยอยู่ด้วยกัน สร้างชุมชนคนไทยขึ้นมา 
คล้ายกบัในภาพยตร์ทีต่วัเอกสองคนพยายามหา
เพือ่น เพราะไม่อยากอยูโ่ดยลำาพงั 

มชีาวต่างชาตเิป็นจำานวนมากทีม่ปัีญหาส่วนตวั
แล้วพยายามหาทางออกด้วยการออกเดินทาง
ท่องเที่ยว เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Eat Pray Love 
ตัวเอกของเรื่องก็มีปัญหาส่วนตัวจึงออกท่อง
เที่ยวไปยังอิตาลี อินเดีย และบาหลี ทำาให้รู้สึกว่า
ตนเองค้นพบอะไรใหม่ๆ และผ่อนคลาย หรอืหนงั
เรือ่ง The Beach ตวัเอกเดนิทางมาประเทศไทย
เพราะต้องการทำากิจกรรมบางอย่างที่มีความ
แปลกใหม่ ได้ค้นพบตัวเอง พบความท้าทาย แต่
เป็นทีน่่าสังเกตว่าภาพยนตร์ทีพู่ดถึงโตเกยีว ไม่
ค่อยมคีวามรูส้กึว่าไปเมือ่แล้วพบหรอืเจอประสบ
การณ์ใหม่ๆ ไม่รู้สึกผ่อนคลาย โดยมากแล้วมัก
จะพูดถึงความแปลก ความไม่เข้าใจชาวญีปุ่น่ว่า
ทำาอะไร เกิดอะไรขึ้นกับชาวญี่ปุ่น 
 
เกิดเป็นคำาถามต่อไปอีกว่าทำาไมโตเกยีวจงึสร้าง
ความแปลกใจ หรอืความเหงาให้กบัคนต่างชาติ
ทีไ่ปทีน่ัน่ได้มากขนาดนี ้ทำาไมทำาให้คนรูส้กึแปลก
แยกและรู ้สึกเหงา เมื่อมองความเป็นญ่ีปุ ่นที่
สะท้อนผ่านหนังหลายๆเรื่อง เช่น Kill Bill หรือ 
Wolverine ส่ือว่าโตเกียวว่าเป็นเมืองแปลก ที่
เป็นเช่นนัน้เพราะสงัคมรอบข้างทำาให้รูส้กึกดดนั 
มีความเป็นปัจเจกสูง ไม่สนใจคนรอบข้าง สนใจ
แต่ตัวเอง ไม่ได้ใส่ใจกับคนอื่น 

คว�มโดดเดี่ยว...ผลลัพธ์ของก�รสร้�ง
ประสิทธิภ�พ 
 
ผู ้เข้าร่วมฟังบรรยายในวันนี้ท่านหนึ่งได้พูด
ประโยคสำาคัญที่สะท้อนให้เห็นความเป็นโตเกียว 
คือ “เราไม่จำาเป็นที่จะต้องออกจากบ้าน เราก็
สามารถอยู ่ในกรุงโตเกียวได้” โดยเฉพาะใน
ปัจจุบันที่มีอินเทอร์เน็ต ทำาให้สามารถสั่งสินค้า
และบรกิารแบบบรกิารส่งถงึบ้านได้แทบทกุอย่าง  
หากมองย้อนกลบัไปในช่วงปี 2003 ทีภ่าพยนตร์
เรือ่งน้ีเข้าฉาย ระบบอนิเทอร์เนต็หรอืบรกิารเดลิ
เวอรีย่งัไม่ดเีท่ากบัในปัจจบุนั แต่ถึงกระนัน้การอยู่
อาศัยในกรงุโตเกยีวกไ็ม่จำาเป็นต้องสือ่สารกบัคน
เลย เราสามารถรับบริการต่างๆได้ เพราะระบบ
เมืองถูกออกแบบมาให้คนดำารงชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดโดยไม่จำาเป็นต้องติดต่อ
ส่ือสารหรือมปีฏสัิมพันธ์กบัผู้อืน่ ทัง้นี ้ เพ่ือเกิด
ความผิดพลาดในการสือ่สารกนัน้อยทีสุ่ด ดงัจะ
เหน็ได้จากวฒันธรรมการใช้ภาพแสดงเมนอูาหาร 
โมเดลจำาลองอาหารในร้านอาหารญี่ปุ่น ร้าน
คาราโอเกะ หรือบรกิาร Open Kitchen

เมนูอาหารพร้อมภาพประกอบเป็นตัวอย่างที่
เด่นชดัตวัอย่างหนึง่ทีถู่กใช้เป็นเครือ่งมอืในการ
ช่วยประหยัดเวลา และลดกระบวนการติดต่อ
สื่อสาร ในญ่ีปุ ่นมีเมนูอาหารในลักษณะนี้มา
ตั้งแต่ยุค 1970s อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ โมเดล
อาหารปลอมที่ตั้งอยู่หน้าร้าน ก็เป็นการลดขั้น
ตอนทีผู่ใ้ห้บรกิารจะต้องอธบิายว่าอาหารชนดินี้
คืออะไร มีลักษณะเป็นอย่างไร เพียงให้ลูกค้าดู
รปูหรอืโมเดลอาหารกจ็ะรูไ้ด้ทนัทว่ีาเมนนูีค้อือะไร 
ช่วยลดเวลาในการเลือกและตัดสินใจ
 
การออกแบบอาคารก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ชาว
ญ่ีปุ่นใช้เป็นเครือ่งมอืในการลดการมปีฏสัิมพันธ์
ระหว่างคน “ร้านคาราโอเกะ” ก็เป็นนวัตกรรม
หนึ่งที่เป็นผลพวงนั้น  จุดเริ่มต้นมาจากความ
ต้องการร้องเพลงในห้องตัวเอง แต่ไม่สามารถ
ร้องได้เพราะรอบห้องมีคนอยู่อาศัยเป็นจำานวน
มาก ตะโกนเสียงดังไม่ได้ คนห้องข้างๆ จะ
หนวกห ูและเกดิปัญหาขัดแย้งระหว่างผูอ้ยูอ่าศยั
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ร่วมอาคาร  เราไม่สามารถเล่นกีตาร์ในบ้านได้ 
เพราะบ้านอยู่ติดกันมาก  โตเกียวเป็นเมืองที่มี
ความหนาแน ่นสูงมาก จึงเกิดเป ็นธุรกิจ
คาราโอเกะ ท่ีคนจะมารวมกันในห้องห้องหนึ่ง
เพ่ือร้องเพลงด้วยกัน สังสรรค์กันโดยไม่สร้าง
ปัญหาให้กับผู้อื่น ไม่ต้องกังวลว่าจะรบกวน
เพื่อนบ้าน ไม่ต้องแจ้งเพื่อนบ้านว่ากำาลังจะมี
งานสังสรรค์ ไม่ต้องกังวลว่าจะรบกวนในวันที่
จะมเีสียงดงั การมคีาราโอเกะทำาให้สามารถออก
ไปเช่าห้องเพื่อร้องเพลงได้ทันที 

นอกจากคาราโอเกะ ยงัมีการให้บริการในรูปแบบ 
“open kitchen” เป็นห้องให้เช่าเพื่อจัดปาร์ตี้ 
งานสังสรรค์ ทุกคนจะไปรวมตัวกันเพื่อจัดงาน 
โดยไม่ต้องสร้างความเดือนร้อนให้แก่เพือ่นบ้าน 
ไม่ต้องมีปัญหา ไม่ต้องไปพูดคุยเพื่อให้คำา
อธิบายแก่กัน
 
นวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เกิดที่ญี่ปุ่นและแพร่
หลายทัว่โลก คอื love hotel หรือโรงแรมม่านรูด 
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นราวยุค 1970 เหตุผลเบื้องหลัง
คือการที่อยู่อาศัยร่วมกันในบ้านขนาดเล็ก แคบ 
ต้องอยู่กับครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัว
หลายคน หากต้องการมี sexual activity ซึ่ง
ต้องการความเป็นส่วนตัวสูง ทำาให้ต้องการ
ออกไปหาสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัว 
 
จากตัวอย่างต่างๆจะเห็นได้ว่า ที่ญี่ปุ่นมักจะจัด
พื้นท่ีเฉพาะเพื่อทำากิจกรรมต่างๆ  เมื่อตนเอง
ทราบแล้วว่าต้องการอะไร ก็จะไปยังสถานที่ที่ได้
จดัไว้ซึง่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้  
ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้แสดงให้เห็นถึงการ
สร้างพ้ืนท่ีเฉพาะในลักษณะเดียวกัน มีพื้นที่
เฉพาะสำาหรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ เช่น บาร์ใน
โรงแรม เป็นที่น่าสงัเกตว่าร้านอาหารนอกเมอืง
หรอืร้านคาราโอเกะมกัจะมแีต่ชาวญีปุ่น่ เป็นกลุม่
คนวัยเดียวกนัอยู่ร่วมกนั ในภาพยนตร์จะเหน็ว่า
บ็อบดูแปลกแยกในร้านค้าราโอเกะ บางสถานท่ี
จะมีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่เข้าไปใช้บริการ เช่น ร้าน
ระบำาเปลือ้งผ้า (strip bar) ความมปีระสทิธภิาพ
ของเมืองและการลดการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน

ของชาวญี่ปุ่น ยังสามารถเห็นได้จากอีกฉาก
หนึ่งในภาพยนตร์คือฉากท่ีชาร์ล็อตเดินทางใน
กรุงโตเกียวด้วยรถไฟ ถงึแม้จะดูเหมอืนหลงทาง 
แต่ก็สามารถเดินทางต่อด้วยตัวเองได้โดยการ
ใช้แผนที ่จากแผนทีจ่ะเหน็ว่าเส้นทางรถไฟใต้ดนิ
ในโตเกียวมมีากกว่า 30 เส้นทาง  แต่ไม่ว่าจะเป็น
ระบบการจัดวางเส้นทาง หรือป้าย รวมถึงใน
ปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยตรวจสอบว่า
จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง จะเดินทางอย่างไร 
และใช้เวลาเท่าไรโดยไม่ต้องพูดคุยกับคนรอบ
ข้างอีกต่อไป และยังมีประสิทธิภาพในการเดิน
ทางเพราะสามารถวางแผนการเดนิทางทีใ่ช้ระยะ
เวลาน้อยที่สุดได้
 
อีกประเด็นที่น่าสนใจ คือ กฎเกณฑ์ หรือ manu-
al ของสังคมญ่ีปุ่น เป็นรูปแบบเฉพาะที่ให้คน
ภายนอกไม่เข้าใจ และไม่สามารถเรียนรู ้กฎ
ระเบียบ หรือวัฒนธรรมเฉพาะในการดำาเนนิการ
ได้ เช่น ในฉากที่หญิงขายบริการขอให้บ็อบช่วย
ฉีกถุงน่อง ซึ่งบ็อบไม่เข้าใจในการกระทำาของผู้
หญิงคนนั้น ซึ่งการกระทำานี้เป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติที่คนญี่ปุ่นทราบกันดีว่า ถ้าหากมีผู้หญิง
ในลักษณะนี้มา สิ่งแรกที่ต้องทำาคือฉีกถุงน่อง 
ส่วนการเข้าร้านซูชิหรือร้านอาหารอ่ืนๆ ผู้ให้
บริการ พ่อครัว หรือพนักงานเสิร์ฟ จะไม่พูดคุย
กบัลกูค้าหากไม่มคีวามจำาเป็น กจิกรรมทกุอย่าง
จะเกิดเป็นรูปแบบมาตรฐาน มีลำาดับขั้นตอนใน
การเสิร์ฟ นำ้าชา ขนม ทุกกิจกรรมจะมีรูปแบบ
เฉพาะตัว  และอีกตัวอย่างคอื การไปพบแพทย์ที่
โรงพยาบาล ทุกอย่างจะเป็นขั้นตอนชัดเจน มี
ป้ายหรือสัญลักษณ์ชีแ้จงว่าจากจดุน้ีสามารถไป
ที่ไหนได้ต่อ ต้องทำาอย่างไรต่อไป หากทำาตามก็
จะ ได ้รับการบริการครบตามขั้นตอนโดย
อัตโนมัติ ไม่จำาเป็นต้องสื่อสารกัน
 
จากทีก่ล่าวมา พฤตกิรรมต่างๆเหล่านีเ้ป็นกลไก
ที่ชาวญี่ปุ่นออกแบบมาภายหลังสงครามโลก
คร้ังที ่2 ส่วนหนึง่เป็นวฒันธรรมดัง้เดิม อีกส่วน
หนึง่เกิดขึน้ตามการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ
และสังคม  แต่ทัง้หมดเกิดขึน้ทีโ่ตเกียวและเกิดขึน้
มากกว่าเมืองอ่ืนในญ่ีปุ่น ในประเดน็ด้านการเน้น

36

ประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและประสิทธิภาพในการอยู่อาศัย 
 
เพือ่ให้ดำาเนนิการได้ตามเป้าหมายดงักล่าว ทำาให้
คนกลุ่มน้อยจำานวนมากในโตเกียวถูกมองข้าม 
เช่น ชาวต่างชาติ หรือผู้หญิงชาวญี่ปุ ่นเอง 
ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายในปี 2003 เป็นยุค
ก่อนญี่ปุ่นเปิดประเทศ ในช่วงปี 1970 – 2005 
ญี่ปุ่นมองว่าตนเองเป็นประเทศที่ไม่พ่ึงพาการ
ท่องเที่ยว โดยเห็นว่าธุรกิจและอุตสาหกรรม
เป็นการค้าหลักของประเทศ การเปิดประเทศรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2006 เป็นการสื่อว่า
รับคนต่างชาติเข้ามามากข้ึน แต่อย่างไรก็ดี จะ
สังเกตเห็นว่าชาวญ่ีปุ่นไม่นิยมใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร ไม่มีเมนูภาษาอังกฤษ คนที่ไป
ทำางานหรอืไปศกึษาต่อถอืว่าเป็นคนกลุม่น้อยที่
ถูกมองข้ามในหลายๆเร่ือง ไม่ว่าจะการให้บริการ 
หรือการใช้ชีวิตในญี่ปุ ่น แต่ยังมีข้อดีที่ระบบ
ต่างๆในโตเกยีวถูกออกแบบให้สามารถใช้ชวิีตได้
โดยไม่ต้องสื่อสารกับคน ชาวต่างชาติสามารถ
ใช้ชีวิตได้โดยไม่มีปัญหา แต่คนที่ไปทำางานส่วน
มากกบ็อกว่าขอทำางานเกบ็เงนิสกัระยะหนึง่แล้ว
จะขอกลับประเทศ 
 
ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ชาวญ่ีปุ่นที่ไม่อยู่ใน
ระบบการศกึษากลายเป็นคนกลุม่น้อยทีถ่กูมอง
ข้าม กลายเป็นคนไร้บ้านหรือที่เรียกว่าโฮมเลส 
(homeless) เป็นกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสในสังคม  
หรือนักเรียนที่ไม่ต้องการมุ่งสอบเข้ามหาลัย 
นักเรียนที่ต้องการเป็นศิลปินหรือทำางานอิสระ 
ถูกเพิกเฉยจากเพื่อนๆ โดยมากคนที่แตกต่าง
จากเพื่อน เช่น ผู้พิการหรือลูกคร่ึง จะถูกเพื่อน
กลัน่แกล้ง เป็นปัญหาการกลัน่แกล้ง (bullying) 
ในโตเกียว สะท้อนให้เห็นการสร้างกฎระเบียบ
หรือระบบบางอย่าง เป็น norm ในสังคมเพ่ือ
ประสทิธภิาพของคนกลุม่มาก ส่งผลให้เกดิการ
ทอดทิ้งคนกลุ่มน้อย คนที่ด้อยโอกาสหรือไม่มี
ผลต่อการสร้างเศรษฐกิจในสังคมไว้ข้างหลัง
 
ในช่วงปี 1990 มคีนอกี 2 กลุม่ทีถ่กูเพกิเฉยแล้ว
ทำาให้เกิดปัญหาตามมาคอืผูห้ญงิและคนชรา  ใน

ยุคนั้นผู้หญิงจำานวนมากแต่งงานแล้วเข้าไปสู่
ครอบครัวสามี ผู ้หญิงไม่ถูกนับเป็นแรงงาน
สำาคัญในการสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศ แต่
ผู้ชายที่ทำางานในบริษัทเป็นกลุ่มคนที่มีกำาลัง
ผลิตทางสังคมสูง สิ่งที่ตามมา คือ ผู้หญิงที่
ผ่านการหย่าร้างหรือสามีเสียชีวิตจะมีปัญหา
เป็นอย่างมากในการหางานทำา ทำาได้เพียงงาน
รบัจ้าง  ส่วนงานระดบับรหิารหรอือาชพีทีม่หีน้า
มีตาของสังคมในยุค 1990 ยังไม่ใช่โอกาสที่ดี
สำาหรับผู้หญิง ทำาให้เกิดปัญหาของครอบครัว
แม่เล้ียงเด่ียว ทำาให้ลูกมปัีญหาทางเศรษฐกจิและ
ปัญหาความยากจน กลายเป็น “working poor” 
คือคนทำางานที่มีรายได้ตำ่า  ปรากฏการณ์นี้เกิด
ข้ึนในช่วงปี 1990 และเกดิเป็นปัญหารนุแรงในปี 
2000 เป็นจดุเริม่ต้นในการสร้างความเท่าเทยีม
กันในการว่าจ้างสตรีในการทำางาน
 
กลุ่มที่สองที่พบกับปัญหาคือคนชรา ในช่วงปี 
1990 ญีปุ่น่เริม่ก้าวเข้าสู่สงัคมผูส้งอาย ุคนชรา
เพ่ิมข้ึนมาก แต่การออกแบบเมืองหรือพ้ืนที่
สาธารณะยังไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตคนชรา เกิด
ภาวะอัมพาตจำาแลง เป็นการอัมภาพปลอมๆ 
หมายความว่า ความจรงิแล้วคนชราสามารถเดนิ
ได้ มสุีขภาพแข็งแรง แต่ส่ิงอำานวยความสะดวก 
ระบบโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ การออกแบบพืน้ที่
สาธารณะต่างๆ ไม่เอือ้ประโยชน์ต่อคนชรา จงึไม่
ต้องการออกจากบ้าน ประกอบกับที่ชาวญี่ปุ่น
สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องติดต่อกับคนอื่น 
ทำาให้คนชราจำานวนมากไม่ออกจากบ้าน เพราะ
ออกมาแล้วมีความเสี่ยงต่อการหกล้ม เกิด
อุบัติเหตุ ทำาให้ไม่มีพื้นที่สำาหรับผู้สูงอายุ พ้ืนที่
ร้านค้าต่างๆกลายเป็นพืน้ท่ีของคนทำางาน
 
ภายหลังภัยพิบัติที่แผ่นดินไหวที่โกเบในปี 1995 
แนวคิดเหล่านี้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง 
ประจวบกับการล่มสลายทางเศรษฐกิจของ
ญี่ปุ่น  ชาวญี่ปุ่นจำานวนหนึ่งพบว่าต่อให้ใช้ชีวิต
อย่างมีประสิทธิภาพมากเพียงใด ทุ่มเททำางาน
มากเพียงใด หรอืขายชวีติให้กบับรษิทัมากเพียง
ใด แต่สุดท้ายแล้วในวนัหนึง่ทีบ่รษิทัล้ม พนักงาน
ผู้ทุ่มเทก็กลายเป็นคนไม่มีงานทำา แม้จะหางาน
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ใหม่ได้ก็ไม่มีเพื่อน ไม่มีสังคม เพราะสังคมเดิม
ของญีปุ่น่ทีเ่ป็นสงัคมของบรษิทัทีไ่ม่สนบันสนุน
สิ่งใดเลย ไม่มีเพื่อนนอกจากเพื่อนร่วมงาน เมื่อ
ไม่มีงานทำาแล้วก็จะเหลือเพียงตัวคนเดียวใน
สังคม ชาวญี่ปุ่นทั้งชายและหญิงจำานวนมาก
ประสบปัญหาท้ังขาดสังคมและรายได้ ผู้หญิง
ญี่ปุ่นต้องออกมาทำางานมากขึ้น
 
แผ่นดนิไหวเป็นภยัพบิตัทิีค่าดไม่ถงึทีเ่กดิขึน้ในปี 
1995 สร้างผลกระทบอย่างมหาศาลให้กับ
ประเทศญีปุ่น่อกีครัง้  เนือ่งจากระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการให ้บริการที่มีประสิทธิภาพ
ท้ังหมดต้องปิดตัวลง เมืองถูกทำาลาย ในวันที่
ไม่มอีาหาร คนในชมุชนกช่็วยกนัทำาอากหารแจก 
คนในชุมชนช่วยกันดูแลผู้ป่วย ส่งผลให้ความ
สัมพันธ์ระหว่างคนและชุมชนมีมากขึ้น  สิ่งเหล่า
นี้ทำาให้ญี่ปุ่น เริ่มมองการพัฒนาเมืองรูปแบบ
ใหม่ท่ีให้ความสำาคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง
คนมากกว่าประสิทธิภาพในการดำารงชีวิต 
เปล่ียนเป็นการมุ่งเน้นกระบวนการมากกว่าผล 
(inclusive development) คือ การให้คนทุกคน 
ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสิน
เกี่ยวกับนโบบายเพื่อการพัฒนาเมือง สร้าง
กลไกที่เอื้อประโยชน์กับทุกฝ่าย จัดให้มีพ้ืนที่
สาธารณะที่ส่งเสริมให้ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ หรือ
ผู้พิการ ได้ทำางานอดิเรกหรือออกกำาลังกาย ก็
จะสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้ แนวทางใหม่
ดงักล่าวเริม่พัฒนาในช่วงปี 1995 หลงัแผ่นดนิ
ไหวทีโ่กเบ สิง่เหล่าน้ีทำาให้ญีปุ่น่เป็นญีปุ่น่อย่างท่ี
เป็นในปัจจุบัน เป็นเมืองที่คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตได้
อย่างปกติสุข มีพื้นที่สาธารณะรองรับคนชรา
และเด็ก เมืองปลอดภัยย่ิงข้ึน ปัจจุบันญี่ปุ ่น
ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยว ทั้งที่โตเกียวและ
ต่างจังหวัด 
 
ภาพยนต์เรือ่งนีส้ะท้อนให้เหน็ความจำาเป็นในการ
มองเมืองแบบ Inclusive แทนการมองเมืองแบบ 
Exclusive อย่างในอดตี วิทยากรได้นำาตวัอย่าง
โครงการที่จัดทำาภายใต้แนวคิด การออกแบบ
เมอืงเพือ่ทกุคน ซึง่รวมเอาคนกลุม่น้อยทกุกลุม่
เข้ามาเป็นเง่ือนไขในการออกแบบด้วย ภายใต้ชือ่ 

“บิดเปล่ียนเมือง: Motorcycle taxi drivers as 
community surveyors) เป็นโครงการร่วมกบั
สมาคมผู้ขับข่ีจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย มี
แนวคิดในการใช้ความร่วมมือของชาวต่างชาติ
หรือกลุ ่ มคนส ่ วนน ้อยที่ มั กถูกล ะ เลย ใน
กรุงเทพมหานคร ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พฒันาเมอืง เพือ่ค้นหาความคดิใหม่ๆ ตำาแหน่ง
ทีต่ัง้ใหม่ๆ เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมให้ก้าวหน้าขึน้ เป็นการดึงเอาศกัยภาพของ
คนกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งที่อยู่ในสังคมให้เข้ามามี
บทบาทในการพฒันาเมอืงรวมกนั สร้างอมิแพค 
นวตักรรมให้เกดิขึน้ในเมือง 
 
กลุ่มคนที่สนใจให้ร่วมเข้ามาเป็นภาคีคือ กลุ่มผู้
ขบัข่ีมอเตอร์ไซค์รบัจ้างจำานวนประมาณ 6,000 
วนิ หรอื 200,000 คน กระจายอยู่ในกรงุเทพฯ ทกุ
ปากซอย ทุกหัวมุม ทุกพื้นที่ภายในเมืองจะมี
มอเตอร์ไซค์ให้บรกิารคนกรงุเทพฯ 3,000,000 
เทีย่วต่อวนั  ศนูย์ออกแบบและพฒันาเมอืงร่วมกบั
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เลง็เหน็ศกัยภาพของ
คนกลุ่มนี้มาเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นในปี พ.ศ. 
2556 จงึเกดิกจิกรรมเวร์ิคชอปโครงการ Infor-
mal City ทีไ่ด้เชญิคนกลุ่มน้อยและคนด้อยโอกาส
ในสังคม เข้ามาร่วมวางแผนพัฒนาเมืองในมุม
มองของคนแต่ละกลุ่มว่าต้องการเมอืงแบบใด
 
คนขับรถมอเตอร์ไซค์กล่าวด้วยความมั่นใจว่า 
ไม ่มี ใครรู ้จักกรุงเทพฯได ้ ดี เท ่ากับผู ้ขับ ข่ี
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง แม้แต่อาจารย์ภาควิชา
ผังเมือง เขารู้จักทุกตรอก ซอก ซอย ถนน ทุก
ชมุชน รูแ้ม้กระทัง่ความสัมพนัธ์ลับๆ  เป็นจดุเริม่
ต้นว่าถ้าผู ้ขับข่ีมอเตอร์ไซค์รับจ้างรับรู ้ถึง
ปัญหาต่างๆ แล้วให้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล ถึง
ชุมชนจะมีขนาดใหญ่ แต่ก็สามารถควบคุมการ
ดำาเนินงานได้ นำาข้อมูลที่ได้มาจัดทำาฐานข้อมูล 
เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ว่าแต่ละพื้นที่มีปัญหา
อะไรบ้าง  ในปี 2556 ที่เริ่มก้าวเข้าสู่ยุคที่ข้อมูล
ข ่าวสารอยู ่ ในมือ  เนื่ องจากกลุ ่มผู ้ ขับขี่
มอเตอร์ไซค์รับจ้างใช้สมาร์ทโฟนทุกวันในชีวิต
ประจำาวนั ทัง้ใช้พดูคยุ ถ่ายรปู แชท จงึทำาให้คณะ
ทำางานเกิดความคิดว่าจะทำาแอพพลิเคชั่นที่ใช้
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งานบนสมาร์ทโฟน สามารถถ่ายภาพปัญหา และ
รายงานเข้าส่วนกลาง เก็บเข้าฐานข้อมูลชุมชน 
เพื่อให้หน่วยงานรัฐ และ Uddc รวมถึงนัก
ผังเมืองเข้าไปช่วยแก้ปัญหาได้ 
 
โครงการนี้ ได ้จัดทำาเวิร ์คชอป เชิญผู ้ขับขี่
มอเตอร์ไซค์รับจ้างมาทำางานร่วมกัน ร่วมกัน
ระดมความคิดเห็นว่า ถ้ามีแอพพลิเคชั่น ควรจะ
มีรูปแบบและการใช้งานอย่างไร ผลการจัดทำา
แบบสอบถามกลุม่ตัวอย่างจำานวน 760 คน เพือ่
ศึกษาศักยภาพ ประสิทธิภาพและความเป็นอยู่
ของผู ้ ขั บขี่ มอ เตอร ์ ไ ซค ์ รับจ ้ างที่ อยู ่ ใ น
กรุงเทพมหานครพบว่าส่วนใหญ่มีช่วงอายุ
ระหว่าง 37 – 45 ปี ประกอบอาชีพนี้มาเป็นระยะ
เวลามากกว่า 10 ปีแล้ว และไม่ได้ขบัมอเตอร์ไซค์
ท้ังวัน ทำาให้สามารถนำาเวลาว่างไปประกอบ
อาชีพเสริมได้ ปัญหาที่เจอในชีวิตประจำาวัน คือ 
ไม่มีสวัสดิการสังคม รายได้ไม่แน่นอน ข้อดี คือ 
ทุกคนรู้จุดพื้นที่ที่ตัวเองให้บริการเป็นอย่างดี 
รู้จักทุกตรอกซอกซอย เมื่อเจอปัญหาในชุมชน
มีความต้องการแบ่งปันปัญหาให้หน่วยงานรัฐ
ร่วมรับรู ้พบว่าไม่มช่ีองทางในการตดิต่อสือ่สาร 
บางครั้งก็ถูกเพิกเฉยจากภาครัฐ กลุ่มผู้ขับขี่
มอเตอร์ไซค์รบัจ้างรู้สกึน้อยเนือ้ตำา่ใจ ว่าพูดอะไร
คนก็ไม่สนใจ 
 
นอกจากผูข้บัขีม่อเตอร์ไซค์รบัจ้าง ยงัมนีกัออก
แบบอแอพพลิเคชั่น วิศวกร และนักออกแบบมา
ร่วมกันทำางานมากกว่า 10 ครั้ง ได้เป็นแอพพลิ
เคชั่น จากการร่วมพูดคุยกับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์
รับจ้างที่ได้เสนอว่าต้องการแอพพลิเคช่ันฟรี 
สามารถดาวน ์ โหลดใส ่ โทรศัพท ์มือถือได ้ 
สามารถถ่ายภาพปัญหาทีพ่บและพมิพ์ข้อความ
ปัญหาใส่เข้าไปได้ ส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูล ให้ 
Uddc เป ็นผู ้ดูแล เ พ่ือทำาเป ็นรายงานส่ง
กรุงเทพมหานคร ให้ใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
พฒันาและแก้ปัญหาเมอืงในอนาคต  นอกจากนี้ 
ยงัให้จดัทำาเว็บไซต์เพือ่เผยแพร่ปัญหา ว่าชมุชน
ใดมปัีญหาอะไรบ้าง  หลงัจากนัน้ได้ออกแบบหน้า
แอพพลิเคช่ันเพ่ือทดลองใช้ในพื้นที่  มีการ
พัฒนาออกมาหลายเวอร์ชัน่ สุดท้ายได้เป็นแอพ

พลิเคชั่นชื่อ “บิดเปล่ียนเมือง” สามารถใช้บน
ระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยได้ฟร ีปัจจบัุนมีผูข้บัข่ี
มอเตอร ์ ไซค ์ รับจ ้างจำานวนห ้าหมื่นคนได ้
ดาวน์โหลดไปทดลองใช้แล้ว พบว่ามีการใช้งาน
และถ่ายรูปมายังฐานข้อมูล ทุกคนให้ข้อมูลเป็น
อย่างดี ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพแต่ประสบ
ปัญหาเชิงเทคนคิคอื ระบบล่มเน่ืองจากเซฟิเวอร์
ยังไม่สามารถรองรับคนจำานวนมากได้ และการ
ออกแบบยังคงใช้งานยากสำาหรับบางคนที่
มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป ตัวอักษรมีขนาดเล็ก 
ไม่เข้าใจบางคำาพูดที่ใช้ และระบบถ่ายรูปจะค่อน
ข้างยุ ่งยากสำาหรับผู ้ใช้งานบางคน ผู ้สนใจ
สามารถดูการรายงานผลได้จากเว็บไซต์ “fixb-
kk” ภายในเว็บไซต์มกีาระบตุำาแหน่งทีมี่ปัญหา มี
ภาพประกอบ แสดงรายละเอียดของปัญหาว่า
เป ็นแบบใด น ่าจะเป ็นฐานข ้อมูลที่ช ่วยให ้
กรงุเทพมหานคร นกัผงัเมอืง นกัวชิาการ หน่วย
งานภาครัฐและเอกชนสามารถนำาไปใช้แก้ไข
ปัญหาเมืองต่อไปได้ในอนาคต  การทำางานระยะ
ต่อไปวางแผนว่าจะเชิญวิศวกร และดีไซเนอร์
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากภาควิชา Industrial 
Design มาร่วมออกแบบให้มปีระสิทธภิาพและใช้
งานได้ดีต่อไป 

โดยสรุป ภาพยนตร์เรื่อง Lost in Translation 
เป็นเร่ืองเก่ียวกับเมืองเหงา ความโดดเดี่ยว
ท่ามกลางผู้คน แสดงให้เห็นเมืองที่พัฒนาโดย
เน้นประสิทธิภาพในการใช้ชีวิต ลดการสื่อสาร
ระหว่างคน นำาไปสู่การเกิดขึ้นของกลุ่มคนที่ถูก
เพิกเฉย ถูกมองข้าม นำาประเด็นสู่ inclusive 
development เพื่อดึงคนกลุ่มนี้เข้าสู่ระบบและ
เป็นแนวคิดในการพัฒนาเมืองว่ามีประเด็น
อย่างไร อาจจะได้นวัตกรรม แนวคิดใหม่ๆ และ
ทางแก้ปัญหาที่สามารถแก้ได้ตรงจุด ทำาให้
กรุงเทพมหานครหรือเมอืงทีเ่ราอยู่อาศยัเป็นมอื
งน่าอยู ่ เหมาะสมสำาหรับทุกคน ช่วยสร้าง
ประโยชน์ให้คนที่อาศัยในเมืองทุกคนได้ ทั้งคน
ไทย ชาวต่างชาติ เด็ก สูงอายุ ผู้พิการ ผู้หญิง 
และผู้ชาย  

ผู้เข้�ร่วม : ทำาไมต่างชาติไม่เข้าใจพฤติกรรม
บางอย่างของชาวญี่ปุ่นว่าที่ญี่ปุ่นทำา เป็นการ
แสดงเกินจริงหรือไม่ (over acting)?

ดร.ณัฐพงศ์ : เชื่อว่าเหตุที่ต่างชาติเข้าใจชาว
ญีปุ่น่ได้ยากมสีาเหตจุากความพยายามลดการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันในหลายประเด็นออก
จากชีวิตประจำาวัน  ชาวญี่ปุ่นจะมีการสื่อสาร
และมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่แต่เน้นส่ือสารใสนคน
กลุ่มเดียวกัน เช่น ครอบครัวเดียวกัน ออฟฟิศ
เดียวกัน แต่ถ้านอกที่ทำางานหรือกับชาวต่าง
ประเทศ จะมีพิธีรีตรอง มีระยะห่าง เป็นลักษณะ
ของวัฒนธรรม การพัฒนาระบบสังคมให้
สอดคล้องกับการพัฒนา เศรษฐกิจในช่วงปี 
1980 หรือ 1990  ส่วนเรื่องปฏิกิริยาตอบรับ
ที่เกินจริงในภาพยนตร์ เป็นการยกรายการทีวี
มานำาเสนอ หากใครเคยดูรายการทีวีญ่ีปุ่นจะ
พบพฤติกรรมแบบเดียวกันนี้เป็นประจำา เช่น 
เมื่อดาราเห็นอาหารที่นำามาเสนอจะตื่นเต้น และ
มีคำาพูดติดปากว่า “โอ้โห น่ากินจังเลย” แต่
ความเป็นจริงแล้วชาวญี่ปุ่นไม่ได้มีพฤติกรรม
โอเวอร์ขนาดนั้น 
 
ประเดน็น้ีสะท้อนให้เหน็รปูแบบ การสร้างรปูแบบ
หรือขนบในญ่ีปุ ่นที่ เป ็นลักษณะคำาพูด ใน
ประเทศไทยก็มีแต่อาจจะน้อยกว่าญี่ปุ่น เช่น ใน
สถานการณ์ที่เจออะไรแล้วรู้สึกว่าส่ิงนั้นดีจะพูด
ว่า “คาวาอีเ้นะ” เป็นศพัท์ทีท่กุคนพดูเหมอืนกนั 
และพูดด้วยโทนเสียงเดียวกัน เจออาหารอร่อย 
ผูช้ายจะพูดว่า “อมุาอเินะ” หญิงกจ็ะ “โออชิเินะ” 
หรอืมีการพดูก่อนเริม่รบัประทานอาหาร การพดู
นำาไปก่อนเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่ง เป็นการ
แสดงออกและรปูแบบในการสือ่สารของชาวญ่ีปุน่ 
คล้ายกบัการรบัส่งลกูกัน  เมือ่เราพดูคำาหนึง่ออก
ไปอีกฝ่ายจะส่งอีกคำาหนึ่งกลับมาเหมือนกับคำา
ทกัทาย เช่น เวลาเดก็กลบับ้านจะพดูว่า “กลบัมา
แล้วนะคะ/ครับ” ส่วนแม่จะพูดว่า “กลับมาแล้ว
หรือ” เหมือนกับที่เราเห็นในการ์ตูนญ่ีปุ่น หรือ
ก่อนกินข้าวก็จะพูดว่า “อิตาดาคิมัส” เป็นการ
บอกว่ากำาลังจะเกิดอะไรขึ้น เป ็นเรื่องของ
วฒันธรรม อกีนยัยะหนึง่ เป็นจดุเริม่ต้นของการ

สร้างประสทิธภิาพในการสือ่สารกนัเอง เมือ่ไม่รู้
จะคยุอะไรกนักเ็ริม่พดูตรงนีก่้อน ถ้าเจอกนัแล้ว
ไม่รูจ้ะคยุอะไรกอ็าจจะทกัไปว่า “คาวาอีเ้นะ” ทีแ่ปล
ว่าน่ารกัจงั ทัง้ๆทีค่วามจรงิแล้วอาจไม่ได้คดิเช่น
นัน้ แต่เป็นรปูแบบการทกัทายกนัแบบหนึง่ 
 
ผูเ้ข้�ร่วม : ดหูนงัเร่ืองนี ้ไม่ไคยไปโตเกียว มย่ีาน
คนไทยมั้ย? 

ดร.ณฐัพงศ์ : ม ีเป็นย่านทีแ่ปลกจากไชน่าทาวน์  
ที่ญี่ปุ ่นจะมีหลากหลายวัฒนธรรม และการ
ค้าขาย เช่น อินเดียนทาวน์ ไม่ได้ขายของแต่เป็น
ย่านที่คนอินเดียอยู่ โคเรียนทาวน์ มีการค้าขาย
เล็กน้อย แต่ย่านคนไทยจะแตกต่างออกไป  ทีเ่ป็น
เช่นนั้นเพราะชาวญี่ปุ่นในช่วงปี 1990 – 2000 
จะไม่นยิมอยูย่่านเดยีวกบัต่างชาต ิ เมือ่ต่างชาติ
เข้าไปอยู่จะทำาให้ย่านนั้นจะมีแต่ต่างชาติ คน
ญ่ีปุ่นทีเ่ช่ากจ็ะย้ายออกไปทีอ่ืน่ จงึเกดิเป็นชมุชน
ชาวจนีหรอืชาตอิืน่ๆเกดิขึน้ ทีช่นิจกูเุป็นย่านคน
ไทย ในยคุหนึง่คนไทยไปขายแรงงานทีญ่ี่ปุน่เป็น
จำานวนมาก คนไทยจะเปิดร้าน snack เป็นร้าน
สำาหรับนั่งพักผ่อนตอนกลางคืนที่ชินจูกุ แต่
ปัจจุบันย่านนี้เริ่มเปล่ียนเป็นย่านชาวจีนหรือ
เกาหลี โดยคนไทยเริ่มประกอบอาชีพอื่นมากขึ้น 
ยกระดบัชวีติขึน้ เริม่ทำางานเชงิครเีอทฟี แต่กย็งั
มีการค้าแรงงานอยู่บ้าง
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“ คนเราไม่เจอกันเลย จะรักกันได้หรือเปล่า ”

รถไฟฟ้�ม�ห�นะเธอ
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44

         
Aj.Dr. Pornsan Vichienpradit

อ.ดร.พรสรร  วิเชียรประดิษฐ์

45



Genre : 
Comedy, Romance
Directors : 
อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม
Writers : 
เบ็ญจมาภรณ์ สระบัว
นวพล ธำารงรัตนฤทธิ์
อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม
Cast : 
ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
คริส หอวัง 
อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา
Release Date : 
15 Octorber 2006 ( Thailand )
Runningtime : 
100 minutes

46 47

สภาพจราจรในปี 2552 ยังเป็นปัญหาหนักอก
ของคนกรุงเทพฯ ด้วยแม้จะมีถนน สะพาน 
ทางด่วนใหม่ๆผุดขึ้นหลายต่อหลายสาย ผิว
จรจรเหล่านั้นก็ยังติดและไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ ถนนในกรุงเทพฯก็เหมือนหนุ่มหล่อ
แสนดี ที่มีน้อยและไม่เคยเพียงพอต่อความ
ต้องการ!

Story line

Movie info

ภ�พ : รถไฟฟ้�ม�ห�นะเธอ



ภาพยนตร์ รถไฟฟ้ามาหานะเธอ ถ่ายทอดตวัตน
ของเมืองกรุงเทพฯในหลายๆมิติ โดยเฉพาะวิถี
ชีวิตคนเมืองทีต้่องพึง่พาระบบขนส่งมวลชน จะ
เห็นว่าระบบรถไฟฟ้าไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดแต่
ยงัไปไม่ทัว่ถงึ  ภาพยนตร์เรือ่งนีส้ร้างขึน้ในวาระ
ฉลองครบรอบรถไฟฟ้า 15 ปี โดยบีทีเอส
สนับสนุนทุนในการโปรโมทภาพยนตร์พอ
สมควร ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงพยายามสื่อสารให้
เหน็การเชือ่มต่อเมอืงโดยรถไฟฟ้าว่าเป็นวธิกีาร
ท่ีสะดวกกว่าการเดนิทางรปูแบบอืน่ ในฐานะของ
ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านผังเมืองศึกษา วิทยากร
บอกเล่าถึงการชมภาพยนตร์ในมิติที่ลึกลงไป
โดย ซึง่ภาพยนตร์เรือ่งนีส้ะท้อนสภาพเมอืงของ
กรุงเทพมหานครในหลายพื้นที่ ทำาให้เวลาดูจะ
พยายามคิดตามว่าใช้สถานที่ใดในการถ่ายทำา

อ่�นกรุงเทพผ่�นจอ
 
ภาพของกรุงเทพสะท้อนความเป็นเมืองที่มีคน
อยู่เป็นจำานวนมาก แต่ถ้าพิจารณาในแง่ของการ
ใช้ประโยชน์ทีดิ่นพบว่าอาคารยังคงมคีวามหนา
แน่นตำ่า สังเกตได้จากที่อยู่อาศัยของตัวละคร 
เหม่ยล่ี (ตัวเอก) อยู่อาศัยในบ้านที่เป็นตึกแถว
ทัว่ไป ด้านล่างเป็นพืน้ทีค้่าขาย ถอืว่าเป็นการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ไม่หนาแน่นมาก คาดว่าค่า FAR 
จะอยู ่ที่ประมาณ 2-3 หากเปรียบเทียบกับ
ภาพยนตร์ต่างประเทศจะเห็นว่าความหนาแน่น
ของกรุงเทพฯจะน้อยกว่า

อีกตัวละครหนึ่ง คือ เป็ด เพื่อนสนิทของเหม่ยลี่
ที่พึ่งแต่งงาน อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม มีฉาก
ทีม่องนอกไปนอกหน้าต่างแล้วเหน็ว่าเป็นตกึสูง 
ลักษณะที่อยู ่อาศัยของตัวละครแสดงให้เห็น
พลวัตการเปลี่ยนแปลง ครอบครัวเกิดใหม่เร่ิม
อยู่บนอาคารชดุ อาคารสูง เป็นช่วงเปล่ียนผ่าน
ของกรุงเทพฯ

ในด้านการขนส่ง ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงสะท้อน
ชวีติคนเมอืงว่าต้องใช้การขนส่งหลากหลายรปู
แบบในการเดินทาง มีฉากแสดงการใช้แท็กซี่
ประมาณ 3 ครั้ง การใช้บริการแท็กซ่ีไม่สะดวก
เท่าใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในภาพยนตร์จะเห็นว่า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยแท็กซี่สูงมาก ครั้ง
แรก ใช้แทก็ซีค่อืต้องเดนิทางจากบ้านไปทำางาน
เพราะรถยนต์เสีย ครั้งที่สอง นั่งแท็กซี่ชมเมือง
กับ “คุณลุง” ตัวเอกชายของเรื่อง ทำาให้เหม่ยลี่
สบายใจ ครั้งที่สาม ไปสนามบิน สะท้อนให้เห็น
ปัญหารถติด แต่ก็ยังมีทางด่วนที่เป็นเส้นทางที่
ช่วยหลบเลี่ยงรถติดได้  ภาพยนตร์แสดงให้เห็น
ว่าหากต้องการเดินทางให้ไปถึงที่หมายโดยไวก็
จำาเป็นต้องใช้รถแทก็ซี ่ ภาพยนตร์เรือ่งนีไ้ม่ค่อย
มตีวัละครทีใ่ช้รถยนต์ส่วนบุคคล มเีพยีงแฟนคน
หนึง่ของเพลนิ ตวัละครทีเ่ป็นเด็กสาวทีอ่าศยัอยู่
ละแวกเดียวกับเหม่ยลี่ ที่ขับ BMW-Z3

ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังสะท้อนให้เห็นความหลาก
หลายของอาชีพในเมือง สะท้อนความแตกต่าง

รถไฟฟ้�
ม�ห�นะเธอ
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ของคน มีทั้งชีวิตในเวลากลางวันและกลางคืน 
จงึเกดิคำาถามหลกัของภาพยนตร์ว่า “คนเราไม่
เจอกันเลย จะรักกันได้หรือเปล่า” คำาถามนี้
สะท้อนในหลายๆภาพผ่านความสมัพันธ์ของตวั
ละครแต่ละตัว ทั้งเด็กแว้นซ์ นักเรียนโรงเรียน
พาณิชย์ คนรวย คนจน ซึ่งความหลากหลายนี้
เป็นความปกติของคนในกรุงเทพ 
 
ภาพยนตร์ของจีทีเอช (GTH)เป็นภาพยนตร์ 
“Feel Good” ที่มีความตลกแบบพอดีๆ เป็น
ความตลกที่ไม่หยาบคาย กลุ่มเป้าหมายหลัก
ของจีทีเอชคือชนชั้นกลาง จึงไม่มีละครเจ้ายศ
เจ้าอย่าง ไม่ค่อยเล่าเรื่องของคนรวยระดับมหา
เศรษฐี ภาพยนตร์หรือละคร GTH เป็นการนำา
เสนอความต ่างของสังคม เรื่ องราวใน
ภาพยนตร์ที่นำาเสนอสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ 
สร้างความใกล้ชิดกับชีวิตจริงของคนที่ใช้ชีวิต
ในเมือง เป็นความใกล้ชิดในเชิงประสบการณ์ว่า
สามารถมีปร ะสบการณ ์ร ่ วมกับหนัง ได ้ 
ภาพยนตร์มักเล่าเรื่องไปเรื่อยๆ เช่น รักเจ็ดปีดี
เจ็ดหน ไม่ก็เป็นเร่ืองหนุ่มสาววัยทำางาน ซึ่งเรา
สามารถเจอคนแบบนี้ในชีวิตจริงได้ 
 
ในวงการบันเทิงในเมืองไทย ถือว่าลักษณะ
ภาพยนตร์ของ GTH เป็นความแปลกใหม่พอ
สมควร เพราะจะเล่าเรือ่งของคนชัน้กลาง ทำาให้มี
สถานที่ที่สามารถใช้สร้างเรื่องได้เยอะมาก  
ภาพยนตร์หรือละครญี่ปุ่นหรือเกาหลีสร้างใน
ลกัษณะนีม้าเป็นระยะเวลานานแล้ว คือ เป็นเรือ่ง
ราวทีส่ะท้อนชวีติจรงิ การทำางานจรงิของคน คน
ดแูล้วกจ็ะอนิกว่า จะมคีวามลกึของบท แต่วงการ
ทีวีไทยยังไปไม่ถึงตรงนั้น ยังไม่อิงกับชีวิตจริง 
แต่ภาพยนตร์เรื่องรถไฟฟ้ามาหานะเธอสะท้อน
ชวีติจรงิ มภีาพของครอบครวันัง่ดลูะครด้วยกนั 
พดูคยุกนั ซึง่เป็นเสน่ห์ของภาพยนตร์จทีเีอช

วิถีชีวิตในกรุงเทพ
 
ในส่วนของวถิชีีวติของคน มหีลายประเดน็ที่ถกู
สะท้อนออกมาในภาพยนตร์ เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อน การให้คุณค่ากับครอบครัว  ใน

ครอบครัวก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันแต่ก็คืนดี
กันในระยะเวลาไม่นาน เช่น เหม่ยลี่งอนพ่อที่ไม่
ยอมให้ยืมรถใช้แต่พอพ่อรถชนบ้างก็ดีกัน หรือ
การทีเ่หม่ยล่ีเชือ่ฟังคำาสอนของแม่ทีไ่ม่ให้มคีวาม
รักในวัยเรียน พฤติกรรมหลายอย่างของตัว
ละครแสดงให้เหน็ถงึค่านยิมของไทยในชวีติจรงิ 
เช่น การคบเพ่ือน การอิจฉาเพ่ือน การอวดว่า
ตนเองมีโอกาสได้เดินคู่กับผู้ชายที่ดี รวมถึงมุก
ตลกต่างๆ ในภาพยนตร์หากเอาไปฉายที่ต่าง
ประเทศ ชาวต่างชาติอาจไม่เข้าใจ

เหม่ยลีเ่ป็นตวัแทนสาวออฟฟิศในเมอืง ตอนต้น
ของภาพยนตร์ เหม่ยลีม่รีถขบั ซึง่เป็นค่านยิมหนึง่
ของสงัคมไทย เมือ่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี
กจ็ะทำางาน มรีถ ขับรถไปทำางานมตีำาแหน่งหน้าที่
การงานด ี แต่พอไม่มรีถทำาให้ต้องใช้ระบบขนส่ง
มวลชน สะท้อนความยากลำาบากของขนส่ง
มวลชนในประเทศไทย แต่หากต้องใช้บริการรถ
แทก็ซีก่ไ็ม่สามารถใช้ได้ทกุวนัเพราะค่าใช้จ่ายสงู
มาก จงึต้องพ่ึงระบบขนส่งมวลชน ในภาพยนตร์
จะเหน็ว่าหากข้ึนรถตู้ไม่ทนั จะต้องใช้การเดนิทาง
หลายวธีิ (mode) หรอืทีเ่รยีกว่า Paramodal ซ่ึง
เป็นภาพทีเ่ราเหน็ชนิตาในกรงุเทพมหานคร รถเมล์
โดยสาร มกัเป็นตวัแทนของความเศร้าและความ
ยากลำาบาก จะเหน็ว่าในภาพยนตร์หลายเรือ่งจะ
เดินทางโดยรถเมล์เมื่อรู้สึกเศร้า และรถเมล์ยัง
สะท้อนภาพความยากลำาบาก
 
ภาพยนตร์เร่ืองนี้สะท้อนว่าการขนส่งมวลชนมี
ปัญหา เป็นความลำาบาก ซึ่งสะท้อนถึงค่านิยม
ของคน ว่าทำางานแล้วต้องมีรถยนต์ หลังจาก
นัน้แต่งงาน ซือ้บ้าน เป็นค่านยิมคนไทย ทีไ่ม่ไว้ใจ
ให้ลกูขึน้รถสาธารณะไปทำางาน เป็นคำาถามทีน่่า
สนใจว่าสิง่ใดเกดิขึน้ก่อน ระหว่างค่านยิมทีต้่อง
มรีถยนต์ หรอืความไม่มัน่ใจในระบบขนส่งภายใน
เมือง ทำาไมเราไม่ปล่อยให้ลูกข้ึนรถสาธารณะไป
โรงเรยีน ทำาไมพ่อแม่ต้องไปส่งทีโ่รงเรยีน ซึง่การ
ไปรบัส่งนีเ้ป็นการเพิม่จำานวนเทีย่วการจราจรให้
เพ่ิมมากข้ึน เป็นความสิ้นเปลืองที่เกิดข้ึนจาก
ความไม่ปลอดภัย
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ทำาไมคนนิยมบ้านชานเมือง ทำาไมต้องมีสวนใน
บ้าน ทำาไมใช้ประโยชน์ในเมืองไม่คุ้ม ทำาไมต้องมี
บ้านชานเมอืงแล้วต้องมสีวน ทีอ่ยูอ่าศยับรเิวณ
ชานเมืองเกิดขึ้นเป็นจำานวนมาก ทำาให้ระบบ
ขนส่งมวลชนขยายออกไปไม่ทัน จึงมีความ
จำาเป็นต้องมรีถยนต์ส่วนบคุคล  แม้แต่เหม่ยลี ่ท่ี
อยู่อาศัยในย่านพาณิชยกรรมก็ยังใช้รถยนต์ 
สะท้อนให้เหน็ปัญหาว่า ระบบขนส่งมวลชนกลาย
เป็นปัญหาอีกระดับหนึ่งที่มากกว่าความพอ
เพียง  ทั้งที่ความจริงแล้ว ระบบขนส่งมวลชน
เป็นของทุกคน ใครๆก็ใช้ได้ แต่ในภาพยนตร์จะ
ถูกกดลงไปอีกระดับหนึ่ง โดยในเร่ืองแสดงให้
เห็นว่าหากเลือกได้ ก็จะนิยมใช ้รถส่วนตัว
มากกว่า เพราะการขึน้รถลงเรือถือว่าเป็นวิบาก
กรรมของมนุษย์ในเมือง 
 
Places and Identities 

เรื่องราวในภาพยนตร์เร่ืองนี้เกิดขึ้นในปี 2009 
ในภาพยนตร์จะเห็นว่าพอจะมีป้ายถนนแสดงให้
เห็นสถานท่ีท่ีเป็นฉากในการดำาเนินเรื่องได้บ้าง 
ภาพยนตร์ต้องการสื่อว่าเหม่ยลี่อยู ่ในย่าน
เจริญกรุง และบ้านคุณลุงอยู่บริเวณตลาดน้อย 
พระเอกเป็นวิศวกรทำางานโรงซ่อมบำารุงที่
หมอชิต ขณะนั้นรถไฟฟ้าสถานีสุดท้าย คือ 
สถานีสะพานตากสิน อีกสายหนึ่งป้ายสุดท้าย 
คือ อ่อนนุช ภาพยนตร์จึงเป็นบันทึกว่าเมือง
ค่อยๆเปลี่ยนไป หากสังเกตจะพบว่าสถานที่ใน
เร่ืองค่อนข้างปลอม คือ เป็นสถานที่อ้างอิงที่
พยายามสร้างขึ้นมาโดยไม่สมจริงนัก แต่ได้
พยายามสร้างภาพลักษณ์ (image) ของ
เจรญิกรงุเข้าไปในภาพยนตร์ ให้ผู้ชมคิดและเช่ือ
ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในย่านเจริญกรุง ให้คิดว่า
บ้านเหม่ยลี่อยู่ย่านเจริญกรุง เช่นเดียวกับบ้าน
ลุง ให้คิดว่าทั้งสองคนน่าจะมีบ้านอยู่ใกล้กัน 
เพลินก็อยู่ในย่านเดียวกันด้วย 

อกีตวัอย่างคอื เกสต์เฮาส์ “ลอยละล่อง” ซึง่เป็น
สถานที่ถ่ายทำาบ้านลุงที่เป็นตัวเอกชาย ตั้งอยู่
บริเวณหลงัวัดปทมุคงคาไม่ใช่ย่านเจรญิกรงุ  โดย
จดุสงัเกตทีเ่ป็นคำาใบ้สำาคัญในภาพยนตร์ คือ เจดีย์

แบบจนีทีอ่ยูร่มิแม่นำา้ฝ่ังตรงข้ามเป็น landmark 
ให้สังเกตได้ว่าสถานทีใ่นภาพยนตร์อยู่ทีไ่หน 
 
มแีฟนภาพยนตร์หลายคนพยายามจบัผดิประเดน็
ต่างๆ เช่น มคีนกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ ท่ีเหตกุารณ์
ในเรือ่งจะเกิดขึน้ในย่านเจรญิกรงุ โดยสังเกตจาก
ฉากรถสองแถว และมแีฟนภาพยนตร์พบว่า ฉาก
วันสงกรานต์ที่กำาลังกลับบ้านโดยรถสองแถว 
แล้วลุงลงจากรถ และบอกว่าจะเดินเข้าบ้านที่
พยายามสือ่ว่าเป็นย่านเจรญิกรงุ แต่จรงิๆ แล้ว
ฉากที่ ใช ้ถ ่ายทำาจริงอยู ่บริ เวณถนนจันทน์ 
ภาพยนตร์พยายามทำาป้ายทบัชือ่ซอยเพือ่แสดง
ให้เหน็เป็นถนนเจรญิกรงุ พยายามจะบอกว่าบ้าน
ลุงอยู่บรเิวณริมแม่นำา้ เพือ่สะท้อนความเป็นกรงุ
เทพเก่าๆ ความเป็นจรงิแล้วอาจจะถ่ายทำาทีย่่าน
เจรญิกรงุจรงิได้ แต่ทำายากด้วยสภาพการจราจร 
จงึถ่ายทำาทีถ่นนจนัทน์แทน
 
วทิยากรให้ข้อสังเกตว่าทมีงานสร้างภาพยนตร์
น่าจะใช้พืน้ทีจ่รงิในการถ่ายทำา จะทำาให้เรามีภาพ
จำาเวลาชมภาพยนตร์ เป็นฉาก (setting) ที่
มัน่คงและสมจรงิ  ดงัเช่นภาพยนตร์ต่างประเทศ
ทีม่กัจะไม่ใช้เมอืงสมมต ิแต่จะพยายามอ้างองิไป
ทีภ่าพจำาของเมืองว่าแต่ละย่านเป็นอย่างไร ทำาให้
คนทีรู่จ้กัเมอืงนัน้มอีารมณ์ความรูสึ้กร่วมไปกบั
ภาพยนตร์ด้วย 
 
นอกจากนั้นวิทยากรให ้แนะนำาว ่าเวลาชม
ภาพยนตร์อยากให้ดสูิง่ทีส่ะท้อนออกมา ไม่ว่าจะ
เป็นสภาพสงัคมเศรษฐกจิ ความเป็นอยู ่รวมถงึ
การอยูอ่าศยั ในฐานะนกัผงัเมอืง เราจำาเป็นต้อง
สังเกตสิ่งเหล่าน้ีระหว่างชมภาพยนตร์ด้วย ยก
ตัวอย่างเช่น บ้านเหม่ยล่ีท่ีเป็นตึกแถวขาย
มอเตอร์ไซค์ทีภ่าพยนตร์พยายามส่ือว่าเป็นย่าน
เจริญกรุง ถ่ายทำาจริงที่ถนนอิสรภาพ บริเวณ
สะพานคลองมอญ หากไปจะพบว่ามีตึกแถวนั้น
อยู่จริง ตึกแถวถือว่าเป็นลักษณะเมือง (urban 
type) ของกรุงเทพมหานคร คนไทยเชือ้สายจนี
ที่ประกอบอาชีพค้าขาย เป็นชนชั้นกลาง ไม่ได้มี
ชวิีตสวยหรู ยังอยู่กับพ่อแม่ ก็จะอยู่บ้านตึกแถว 
ซึ่งภาพยนตร์นี้สะท้อนความเป็นอยู่ของคน 

50 51

ภ�พ : รถไฟฟ้�ม�ห�นะเธอ



52

City Promotion
 
ภาพยนตร์บางเรื่องมีวัตถุประสงค์ในการถ่าย
ทำาที่ชัดเจน เช่น เมืองบางเมืองต้องการแนะนำา
เมืองให้เป็นที่รู ้จัก (City Promotion) จึงใช้
ภาพยนตร์เป็นเคร่ืองมอืหนึง่ในนำาเสนอภาพและ
สิ่งต่างๆ ของเมืองออกไป สะท้อนภาพที่ดีของ
เมืองผ่านภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่อง 
“อุด้ง” ได้รับงบประมาณในการถ่ายทำาจาก
จังหวัดคากาว่าเพื่อนำาเสนอเสน่ห์แต่ละมุมของ
จังหวัด ภาพยนตร์ในลักษณะน้ีจะเป็นวัตถุดิบที่
ดใีนการนำามาวเิคราะห์เมอืง วเิคราะห์การสะท้อน
ภาพของเมอืง เมอืงเดยีวกันอาจมภีาพจำาทีแ่ตก
ต่างกันเพราะถูกนำาเสนอด้วยภาพยนตร์คนละ
เรื่อง  กรุงเทพมหานครในมุมมองทั่วไปจะเป็น
เมืองท่ีน่ากลัว มีความรก มักถูกนำาเสนอในมุม
มองที่ไม่สวยหรูของกรุงเทพมหานคร เช่น 
Hangover หรอื Bangkok Dangerous  การนำา
เสนอเมอืงด้วยความน่ากลวัก็อาจจะเป็นการนำา
เสนอสีสันหนึ่งของเมือง  นอกจากการนำาเสนอ
เมือง (city promotion) เป็นการนำาเสนอภาพ
ลกัษณ์ทีด่ขีองเมอืงแล้ว ยงัเป็นการนำาเสนอมมุ
มองอื่นๆที่มีต่อเมืองได้
 
อีกประเดน็หนึง่ทีส่ามารถทำาได้ คือ ใช้เป็นเคร่ือง
มอืในการกระตุน้เศรษฐกจิให้กบัเมอืงและประเทศ  
โดยมีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือภาพยนตร์และ
ซรีีส์่เกาหล ี เมือ่ภาพยนตร์หรอืซรีีส์่ออกฉายแล้ว
จะเกิดเป็นการท่องเทีย่วไปตามสถานทีต่่างๆทัง้
สถานที่จริงและสถานที่ในการถ่ายทำา ซึ่งใน
ประเทศไทยก็สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยวิธี
การนี้ได้ โดยจัดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวตามรอย
ภาพยนตร์  ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีกิจกรรม
ตามรอยการ์ตูนเร่ืองต่างๆ ถือว่าเป็นเส้นทาง
แสวงบุญของการ์ตูนแต่ละเรื่อง ซึ่งกิจกรรมใน
ลกัษณะนีจ้ะเป็นการสร้างเศรษฐกิจในพืน้ทไีด้ แต่
ประเทศทางตะวันตกจะไม่ค่อยมกีจิกรรมประเภทนี้ 
สถานทีถ่่ายทำาภาพยนตร์เป็นปัจจยัหน่ึงทีส่ามารถ
นำาไปใช้ในการวางแผนและออกแบบได้ว่าต้องการ
ให้พืน้ทีใ่ห้เป็นพืน้ท่ีสร้างเศรษฐกจิในอนาคต
 

จากภาพยนตร์เรื่องรถไฟฟ้ามาหานะเธอ จะเห็น
ว่าเหม่ยลี่ได้จัดโปรแกรมทัวร์กรุงเทพมหานคร
ในช่วงสงกรานต์ เป็นทัวร์นั่งรถชมวิว ทัวร์
กรุงเทพฯร ้าง เนื่องจากในช ่วงเทศกาล
กรงุเทพฯจะมคีนเบาบางลง ส่ิงนีส้ะท้อนภาพตวั
ตนหนึ่งของกรุงเทพฯที่ยังไม่เจอในภาพยนตร์
เรื่องอ่ืน โดยเป็นการสะท้อนความเป็นจริงของ
เมอืงมหานคร ทีป่ระชากรในเมอืงจะกลบัถิน่ฐาน
ในช่วงเทศกาล เป็นช่วงทีค่นกรงุเทพโดยกำาเนดิ
มคีวามสขุทีส่ดุ เพราะกรงุเทพจะโล่งกว่าทกุช่วง
เวลาของปี ภาพที่เป็นเห็นการสะท้อนเมือง
มหานครขนาดใหญ่ในช่วงเทศกาลที่ร้านรวง
ต่างๆมักจะหยุดงาน  แต่สำาหรับกรุงเทพฯ ห้าง
สรรพสินค้ายังคงเปิดทำาการแตกต่างจากที่
ประเทศจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีน จะไม่มีใคร
ทำางาน ร้านค้าส่วนใหญ่ปิดทัง้หมด ซึง่เป็นความ
เป็นจริงของพื้นที่เมืองมหานคร

รถไฟฟ้�และเมือง
 
ภาพยนตร์ชีป้ระเดน็ด้านโครงสร้างพืน้ฐานของ
เมือง (รถไฟฟ้า) แสดงถึงนัยสำาคัญของเมือง
เมื่อเล่าถึงฉากที่รถไฟฟ้าเสียจะเห็นว่าคนต่ืน
ตระหนกมาก ซึ่งในกรุงเทพฯ ก็เกิดเหตุการณ์
จรงิทีร่ถไฟฟ้าทีเ่สีย ตามข่าวทีป่รากฏในตอนนัน้
พบว่าคนตกใจกันมาก พอออกจากสถานี
รถไฟฟ้าแล้ว ไม่รู ้ว ่าจะไปต่อจากกลางทาง
อย่างไร จับทิศทางไม่ได้แล้วว่า สมัยก่อนที่จะมี
รถไฟฟ้า เคยใช้ถนนเส้นไหนในการเดินทางบ้าง 
แสดงให้เหน็ว่าระบบรถไฟฟ้าเข้ามามบีทบาท และ
จะย่ิงมีความสำาคัญ ดังจะเห็นได้จากคนเริ่มชิน
กับการใช้รถไฟฟ้า รวมถึงพยายามใช้รถไฟฟ้า  
ส่วนชีวิตลุงเป็นการสะท้อนภาพการซ่อมบำารุง
ที่ต้องมีการดูแลทุกคืน แสดงให้เห็นว่ารถไฟฟ้า
เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำาคัญของเมือง มี
กิจกรรมพาไปดูโรงซ่อมบำารุงรถไฟฟ้า สำาหรับ
ประเทศไทยในวนัทีร่ถไฟฟ้าเสยี เช่น ระบบสบัราง
ไม่ทำางาน จะปล่อยให้บางส่วนทำางานปกติ ให้มี
ส่วนหนึง่เคลือ่นได้บ้าง และดำาเนนิการซ่อมบำารุง
ตอนกลางคืนแทน โดยระบบซ่อมบำารุงรถไฟฟ้า
ทั่วโลกทำากลางคืน 

ในกรณีของโตเกียว เคยมีการก่อสร้างระบบ
รถไฟใต้ดินที่ซับซ้อน ในบริเวณนั้นมีรถไฟฟ้า
ซ้อนกันถึงสี่ช้ัน ในวันที่ต้องขุดรถไฟสายใหม่ที่
อยู่ชั้นใต้สุด ต้องดันอุโมงค์ด้านบนให้นิ่ง จึงทำา
เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้น เป็นช่วงเวลาที่
ปลอดภยัทีส่ดุเพราะรถไฟสายบนหยดุวิง่ และอกี
เหตุการณ์หน่ึงที่ญ่ีปุ่นจะเปล่ียนรางรถไฟใหม่
ทั้งหมด จึงใช้วิธีโดยให้ทำารางรอไว้ก่อน สร้าง
เส้นทาง สถานี และระบบต่างๆรอไว้ก่อน แล้ว
เปล่ียนระบบท้ังหมดทีจ่ะเชือ่มต่อภายในวนัเดยีว 
ต้องดำาเนินการให้รวดเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบ
ประชากรจำานวนมากภายในเมือง เจยีรางกลาง
คืนเพ่ือความปลอดภัย เพราะเหตุการณ์ไม่คาด
ฝันต่างๆทีเกิดขึ้นจะสร้างความเสียหายได้
 
สิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องการสื่ออีกประการ
หนึ่ง  คือ ความปลอดภัยสาธารณะของ
ประเทศไทยแย่มาก ภาพยนตร์พยายามส่ือถึง
ความลำาบากในการเดินทางในกรุงเทพฯ
เนื่องจากต้องใช้ระบบขนส่งมวลชนหลาย
ประเภทเป็นการใช้แบบตามมีตามเกิด ไม่มีทาง
เลอืก ประชาชนต้องดูแลตวัเอง เช่น ฉากเหม่ยลี่
ใช้มอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วหัวเข่าไปกระแทกกับ
รถยนต์ด้านข้างเป็นประจำา ซึ่งผิดหลักการของ
การให้บริการสาธารณะ เราเห็นถึงปัญหาของ
ระบบการขนส่งสาธารณะแต่ไม่ได้ผลกัดนัให้เกดิ
การแก้ไขทั้งระบบ ถ้าเป็นความสำาคัญในระดับ
เมืองท่ีแท้จริงแล้ว ต้องยกมาตรฐานไปใน
ทิศทางเดียวกัน ต้องใช้เวลาในการทำาให้เป็น
เรื่องสำาคัญ ภาพยนตร์จึงนำาเสนอว่ารถไฟฟ้า
เป็นวิธีการเดินทางที่ดีที่สุด มีปัญหาน้อยที่สุด  
ทัง้นี ้ประเด็นเรือ่งขนส่งมวลชนหลายหน่วยงาน
ต้องดรู่วมกนั มาตรฐานรถเมล์ในประเทศไทยไม่
ค่อยดี จัดอยู่ในเกณฑ์ที่ตำ่ามาก แต่ ขสมก. ค่อน
ข้างดี อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเริ่มมีระบบ
ติดตามที่สามารถตรวจสอบได้ว่ารถเมล์อยู่ใน
บริเวณใด มีการติดตั้งระบบ GPS ซึ่งสามารถ
อำานวยความสะดวกให้ผูใ้ช้บรกิารรถเมล์โดยสาร
ได้ ช่วยอำานวยความสะดวกในการประมาณการ
เวลา ให้รู้ตำาแหน่งว่าขณะนี้รถเมล์อยู่ในบริเวณ
ใด เทคโนโลยีจะช ่วยอำานวยความสะดวก

สาธารณะได้  ทัง้นี ้ภาพยนตร์เรือ่งนีส้ะท้อนภาพ
กรุงเทพฯ ในยุค 2000  หากย้อนกลับมาดู
ภาพยนตร ์ ในภายหลังอาจจะ เห็นความ
เปลี่ยนแปลงของเมืองที่ต่างออกไป ภาพยนตร์
เรื่องนี้ถือว่าเป็นการเก็บความทรงจำาของพื้นที่
เมืองในกรุงเทพฯ ไว้

สัณฐานเมืองของกรุงเทพสะท้อนว่าต้องการ
ระบบสัญจรรอง (feeder) ที่มาเชื่อมต่อระบบ
ใหญ่ แม้ว่าในภาพยนตร์ไม่ได้สะท้อนให้เห็นได้
ชัดเจน แต่ความเป็นจริงแล้วพื้นที่เปลี่ยนถ่ายมี
ความจำาเป็น แต่ยังไม่เคยมีการปฏิบัติ คน
ออกแบบระบบขนส่งสาธารณะก็ไม่ได้คิดว่าเป็น
หน้าทีข่องหน่วยงานทีต้่องร่วมออกแบบ การให้
ระบบรถไฟฟ้าเชื่อมต่อไปถึงหน้าบ้านทำาได้ยาก  
เพราะกรงุเทพฯ เป็นเมอืงซบัซ้อน จงึต้องมรีะบบ
สัญจรรองที่ครอบคลุม เช่น ส่งเสริมให้มีรถบัส
เลก็ (mini bus) ซึง่การแก้ปัญหานีน้บัเป็นความ
ท้าทายของพ้ืนทีก่รงุเทพฯ ทีไ่ทเป ไต้หวัน จะสาน
ต่อระบบต่างๆ เข้าด้วยกันได้ไม่ยาก เพราะเมือง
เป็นระบบตาราง (grid) ชัดเจน สิ่งที่สำาคัญ
มากกว่าระบบต่อเชือ่ม คอื “จดุเปล่ียนถ่าย” เป็น
ของตายที่ยังไงก็ต้องทำา 
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And one day, you kissed me. Time went by, time flew 
and everything seemed so easy, so simple, so free, 

so new, so unique.

Paris je t’aime
: Paris, the city of light
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Aj.Dr. Sirirat Sornprasit

อ.ดร.สิริรัตน์ ศรประสิทธิ์
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Montmartre วันแย่ๆของผู้ชายที่รถชนแล้ว
บังเอิญได้พบผู้หญิงล้ม และได้มีเรื่องดีๆ
Quais de Seine รักแรกพบของหนุ่มชาว
ฝรั่งเศส ได้พบกับสาวต่างศาสนา
Le Marais รักของหนุ่ม Y เด็กหนุ่มที่พยายาม
จีบอีกเด็กหนุ่มแบบตรงๆ ที่พึ่งเจอกัน
Tuileries นกัทอ่งเทีย่วอเมรกินับงัเอญิไปสบตา
กับผู้ชายขี้หึงจึงเกิดเรื่อง
Loin du 16ème แม่คนนึงในย่านยากจนเป็นพี่
เลี้ยงเลี้ยงลูกของคนอื่นที่ร่ำารวย 
Porte de Choisy เซลล์แมนที่เข้าไปขายของใน
ย่าน Chinatown
Bastille ผู้ชายกำาลังจะบอกเลิกภรรยา พอรู้
เรื่องมะเร็งการบอกเลิกจึงต้องเปลี่ยนไป
Place des Victoires แมผู่ท้ำาใจไมไ่ดกั้บการจาก
ไปของลูกชาย 
Tour Eiffel พ่อแม่ตัวตลกใบ้หน้าขาว ที่ได้
บังเอิญเจอกันในคุก และเจอคนที่เหมือนกัน
Parc Monceau พอ่ลกูทีเ่ดนิไป คยุไป ถงึปญัหา
ในชีวิตถึงลูกที่พึ่งเกิดมา
Quartier des Enfants Rouges นักแสดง
อเมริกัน กับพ่อค้ายาที่เธอปิ๊ง
Place des Fêtes คนดำาซึง่ถกูแทง และไดพ้บรกั
ของเขาก่อนตาย
Pigalle คู่รักวัยดึก ที่พยายามหาทางสร้าง
ความซู่ซ่าให้ชีวิตคู่ให้คนเอง 
Quartier de la Madeleine ชายหนุ่มคนนึง 
หลงรักสาว vampire 
Père-Lachaise คู่หมั้นชาวอังกฤษ ที่ไปเที่ยว
สุสาน แล้วก็เกิดการไม่เข้าใจกัน
Faubourg Saint-Denis หนุ่มตาบอดกับสาว
นักแสดง กับความสัมพันธ์ที่ผ่านไปเร็ว
Quartier Latin คูส่ามภีรรยาวยัดกึนดัเจอเพือ่
เจรจาการหย่า ซึ่งทั้งคู่ต่างไม่ยอมกัน
14ème Arrondissement ผู้หญิงอเมริกัน ผู้
หลงรักปารีสมาก

Genre : 
Romance
Directors : 
Olivier Assayas,  Frédéric Auburtin, Others
Writers : 
Tristan Carné,  Emmanuel Benbihy, Others
Cast : 
Juliette Binoche,  Leonor Watling,  
Ludivine Sagnier
Release Date : 
19 July 2007 (Thailand)
Runningtime : 
120 minutes

Story line

Movie info
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แม้คำานยิามของมหานครปารีสในจนิตภาพของ
คนส่วนมากจะนึกไปถึงความรัก เป็น “มหานคร
แห่งรกั” แต่แท้จรงิแล้วอตัลกัษณ์ของเมอืงปารสี 
มีมิติที่ซับซ้อนหลากหลายมากกว่านั้น ภาพ
ยนตย์เรื่อง Paris, Je t’aim เป็นภาพยนตร์มี
ตวัเอกไม่ใช่คน แต่เป็นสถานที ่ซึง่กค็อื “มหานคร
ปารีส” น้ันเอง ภาพยนตร์บอกเล่าเสน่ห์และตัว
ตนของมหานครปารีสผ่านสถานที่ ผู้คนและวิถี
ชีวิตคนเมือง เกิดเป็นเรื่องราวในหลายๆมิติ ทั้ง
ความโรแมนติก ความรัก ความผูกพันธ์ ความ
เหงา ความเศร้า ความเป็นอิสระเสรี หรือแม้
กระทัง่ความเกลยีดและความกลวั ไว้ในช่วงเวลา 
120 นาที ปารีสไม่ได้มีเพียงหน้าเดียว ไม่ได้มีแต่
ความโรแมนติก ไม่ได้มีแค่ชีวิตสวยหรูเหมือน
เทพนยิาย แต่แสดงให้เหน็ชวีติคนในปารสี ทัง้คน
รวย คนจน คนต่างชาตทิีห่นเีข้าเมอืงมา หรอืคน
ท่ีมาเพือ่ทำางาน หรอืเรยีนหนงัสอื  เกดิเป็นความ
ผูกพันธ์กับเมืองปารีส  Paris, Je t’aim เป็น
ความพยายามท่ีจะ Capture “ตัวตน”ที่หลาก
หลายของปารีสในแต่ละย่าน
 
ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำาในปารีสทั้งหมด 18 
เขต (Arrondissments) ใช้การเรียกชื่อเขตเป็น
หมายเลข จากเขตที ่1 จนถงึ เขตท่ี 20 เขต  การ
ลำาดับเขตพื้นที่การบริหารส่วนท้องถิ่นของ

ปารีสมีความพิเศษอย่างหนึ่ง คือจะลำาดับเขต
เรยีงตวัแบบหมุนวนตามเขม็นาฬิกาเป็นก้นหอย
นอติลุสโดย เริ่มจากเขต Tuileries นับเป็นเขตที่ 
1 โดยมีจุดศูนย์กลางเมืองเป็นจุดเร่ิมต้นที่เกาะ
อิล เดอ ฟรองซ์ (I’il de France) ภาพยนตร์
ถ่ายทอดเร่ืองราวทีเ่กิดในเมอืง 18 เร่ืองราวซึง่
มีรายละเอียดของฉากหลังที่น่าสนใจ

เริ่มต้นจากเรื่องราวในเขต Tuileries (1st) เป็น
จุดศูนย ์กลางของ เมืองแล ะ เ ต็ม ไปด ้ วย
พิพิธภัณฑ์ที่เก็บงานศิลปะที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
เช่น พิพิธภัณฑ์ลูร์ฟ (Musée de Louvre)  
พพิธิภณัฑ์ออกแซร์ (Musée d’Orsay) เป็นพืน้ที่
เก็บงานศิลปะที่มีคุณค่าสำาคัญเท่าเทียมกับ
พิพิธภัณฑ์ที่ลอนดอน  ฉากหนึ่งในสถานีรถไฟ
ใต้ดิน Tuileries ซึ่งเป็นสถานีแรกของปารีส  
ขณะทีน่กัท่องเทีย่วต่างชาติอ่านหนงัสือนำาเทีย่ว
ปารีสในระหว่างการรอรถไฟ ถูกเด็กฝร่ังเศส
แกล้งด้วยการเป่าเมลด็ถัว่ใส่  ฉากนีแ้สดงให้เหน็
ถึงพฤติกรรมตัวแทนของความกล้าคิดกล้าทำา 
กล้าที่จะโตไปเป็นคนฝร่ังเศสในอนาคต และเมื่อ
นกัท่องเทีย่วต่างชาตบิงัเอญิไปสบตากบัคูร่กัที่
กำาลังแสดงความรักกันที่สถานีรถไฟใต้ดิน แล้ว
ฝ่ายชายรูสึ้กคบัข้องใจจึงลกุขึน้มาเอาเรือ่ง หาก
เป็นคนไทยจะเป็นอย่างไรในสถานการณ์แบบนัน้ 
แน่นอนว่าคงไม่มใีครกล้าลกุขึน้มาแสดงท่าทาง
เอาเรือ่งเพยีงแค่สบตากนัเท่านัน้ เราจะเหน็ได้ว่า
พฤติกรรมของชาวฝรั่ ง เศสสร ้างความ
ประหลาดใจให้นกัท่องเทีย่วได้เสมอ โดยเฉพาะวธิี
การแก้ป ัญหาของหญิงสาวชาวฝรั่งเศสที่
ต้องการทำาให้แฟนหนุม่หยุดอาละวาด ใช้วิธกีาร
ถงึลกูถงึคนโดยการเข้าไปแสดงความรกัต่อนกั
ท่องเที่ยวต่างชาติคู่กรณีแทน ฉากนี้แสดงให้
เหน็อัตลักษณ์ของชาวฝรัง่เศสซึง่เป็นคนมนีสัิย
โผงผาง กล้าพูดกล้า แสดงออก ซึ่งส่งผลให้
ปารีสเป็นเมืองเวทีแห่งอิสระภาพทางความคิด
และการแสดงออก นอกจากน้ีภาพยนตร์ยัง
แสดงถึงอิสรภาพของการมีความสัมพันธ์กัน 
ซึง่นบัว่าเป็นความพเิศษเร่ืองการแสดงความรัก
และเซ็กส์ของชาวฝรั่งเศส นอกจากนั้นชาว
ฝรั่งเศสยังเป็นชนชาติที่ขี้หึงอย่างรุนแรง มี

Paris je t’aime
: Paris, the city of light

60

18 arrondissement paris

61

ภ�พ : https://parisbackstage.wordpress.com/infra_maps/



ความหย่ิงทะนงในตัว ยกตัวอย่างเช่นฉากใน
เร่ืองที่คู่แต่งงานสูงอายุกำาลังจะหย่ากัน ได้นัด
มาพบกนัทีร้่านอาหาร ฝ่ายหญงิพยายามแสดง
ให้ฝ่ายชายเห็นว่าตนมีชีวิตที่ดี ไม่เหงา มีความ
สขุกบัชวีติ มีคูร่กัใหม่ ทัง้ๆทีจ่รงิแล้วอยูค่นเดยีว

ในฉากที ่Quais de Sein พืน้ทีริ่มแม่นำา้เซน เป็น
พืน้ทีส่าธารณะชัน้ดทีีเ่ข้าถึงได้ง่ายสำาหรบัทกุคน 
โดยไม่ต้องเสียเงิน เรื่องราวของวัยรุ ่นชาว
ฝรั่งเศสที่ตกหลุมรักสาวมุสลิมถึงแม้ต่างเชื้อ
ชาต ิต่างความเชือ่ และผูใ้หญ่ฝ่ายหญงิก็ไม่ได้ปิด
กั้นความรักหรือการทำาความรู้จัก เป็นอีกเร่ือง
ราวหนึง่ทีแ่สดงว่าปารีสเป็นเมอืงแห่งอสิรภาพ 
 
เรื่องราวในย่านเมืองเก่า เลอ มาเร่ (Le Marais) 
แสดงถึงอัตลักษณ์ของย่านเกย์ ผ่านเรื่องราว
ของหนุ่มฝร่ังเศสจีบเด็กหนุ่มต่างชาติ ด้วยรูป
แบบของการจีบแบบฝรั่งเศสที่มักพบเห็นได้อยู่
เสมอๆในชีวิตจริง เช่น การเริ่มต้นทักทายด้วย
ประโยคที่ว่า “ขอโทษนะ เราเคยเจอกันมาก่อน
หรือเปล่า” หรือ “ถ้าผมไม่ได้เจอคุณ ผมจะต้อง
พลาดสิ่งสำาคัญมากในชีวิตไปแน่ๆ” เป็นต้น ใน
ราวปี 2001 มีบทความในนิตยสาร Urbanism 
กล่าวถึงการศึกษาวิจัย การกระจายตัวของ
ประชากรรักร่วมเพศในปารีส โดยทำาการ map-
ping ว่าชาวเกย์จะไปกระจุกตัวที่ไหน ผลการ
ศึกษาพบว่ามักนัดพบหรือรวมตัวกันที่  Le 
Marais อย่างหนาแน่น ภายในย่านจะมแีหล่งท่อง
เที่ยวยามคำ่าคืนประเภท คาเฟ่ ผับ บาร์ ซึ่งบาร์ที่
ปารีสจะมลีกัษณะไม่เหมอืนบาร์ทีไ่ทย บาร์จะเป็น
บาร์เปิด ร้านจะเปิดตั้งแต่ช่วงเย็น สามารถนั่ง
เล่นสบายๆได้ คนทีม่าพกัผ่อนทีบ่าร์หรือเดนิเล่น
ที่ย่านนี้จะนั่งดื่มที่เทอร์เรซของร้าน ซึ่งบางร้าน
ก็ขยายพื้นที่ไปบนทางเท้าสาธารณะ เราจะพบ
กับผู ้ชายหน้าตาดีทุกชาติทุกภาษา และไม่มี
อันตรายสำาหรบัผูห้ญงิเลยเพราะเค้าไม่สนใจเรา  
หากผูห้ญงิไปเทีย่วทีย่่านนีจ้ะรูส้กึสบายใจ แต่ถ้า
ไปเวลาดึก จะมีบาร์สองประเภท ทั้งบาร์เปิดและ
บาร์ปิด ถ้าเข้าไปบาร์ปิดตอนดึกๆ ตัวบาร์จะตั้ง
อยู่ใต้ดิน เก็บเสียงได้ จะมีนักเที่ยวทั้งชายและ
หญิงเกาะกลุ่มกัน  โดยแต่ละคนจะมีเซนส์ว่าเป็น

พวกเดียวกันหรือไม่ ปารีสคือสวรรค์ของเกย์ 
เป็นพ้ืนทีอิ่สระเสรี สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ 
 
สถานทีน่่าสนใจของปารสีอีกประเภทหนึง่คอื สุ
สานแปร์ ลาเชส Cimetière du Père Lachaise  
(20th) เป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดในปารีส สุสานใน
ฝรัง่เศสถกูใช้เป็นพืน้ทีส่าธารณะ (public space) 
ให้กับเมืองด้วย จึงเป็นที่น่าสนใจว่าทำาไมสุสาน
จึงกลายเป็นพื้นที่สาธารณะได้ สาเหตุที่เป็นเช่น
นั้นเพราะเป็นที่ฝังศพของบุคคลที่มีชื่อเสียง
จำานวนมาก เป็นอนุสรณ์สถาน นอกจากนั้น 
สสุานยงัถกูออกแบบให้อยูท่่ามกลางสวนทีไ่ด้รบั
การดูแลอย่างสวยงาม ทำาให้มีคนตามไปรำาลึก 
เที่ยวชม กลายเป็นสถานที่ให้คนไปเดินพักผ่อน 
ใช้ความคดิ หลบความวุน่วาย เป็นทีน่่าเสียดาย
ว่าป่าช้าของประเทศไทยไม่สามารถทำาเช่นนัน้ได้ 
อีกประเทศหนึง่ทีสุ่สานถกูใช้เป็นทีส่าธารณะ คือ 
ทีป่ระเทศญีปุ่น่ แต่คนจะไม่ใช้สสุานเป็นทีพ่กัผ่อน 
จะใช้เป็นเพยีงทีเ่ดนิเล่น หรอืเข้าไปใช้ความคดิ 

ศนูย์กลางเมอืงปารสีถกูสร้างขึน้ตัง้แต่สมยัยคุ
กลาง และพัฒนามาจนกระทั่งในยุคปลาย
ศตวรรษที่ 19–20 เมื่อคนจำานวนมากอพยพ
โยกย้ายเข้ามา เมืองปารีสได้ใช้แนวคิดการวาง
ผังแบบโมเดิร์น มีการแยกโซนให้ชัดเจนระหว่าง
คนรวยกับคนจน แยกคนแยกรถ จะเห็นได้จาก
เรื่องราวของพี่เลี้ยงเด็ก แสดงให้เห็นชีวิตอีก
แบบหนึ่งในปารีส ที่ต้องเดินทางหลายต่อข้าม
เมืองหลายโซนเพื่อไปทำางาน ฉากหลังจะเห็น
อาคารพักอาศัยประภทตึกสูง ขนาดใหญ่ มีคน
อยู่กันหนาแน่น (Des Grands emsembles, 
HLM - Habitation à Loyer Modéré) ซึ่งเป็น
ที่อยู่อาศัยของคนจนหรือชาวต่างชาติที่มีราย
ได้น้อย รวมทัง้ชาวต่างชาตทิีห่นเีข้าเมอืงมาอยู่
รวมกนั อยูอ่าศยักนัอย่างแออดัหนาแน่น จงึเกิด
เป็นความกดดันภายในพื้นที่ อาคารเหล่านี้โดย
มากถูกสร้างให้แยกตัวโดดเดี่ยว ไกลจากตัว
เมือง ย่านทำางานและค้าขาย ส่งผลให้มีวิถีชีวิต
ทีถ่กูตดัขาดจากเมอืง  จงึมกักลายเป็นพืน้ทีสุ่ม่
เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม หรืออาจจะเรียก
ได้ว่าเป็นสลมัทางตัง้ รปูแบบทีอ่ยูอ่าศยัแบบนีจ้ะ
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เหน็ซำา้ในอกีหลายๆโซน ดงัจะเหน็ได้จากเรือ่งราว
ของ ชายผวิดำาทีห่นเีข้าเมอืงอย่างผดิกฏหมาย
โดนแทงและเสียชีวิตที่ Place des Fêtes (19th) 
และโซนที่ 13 ซึ่งเป็นย่านของคนจีน ทั้งนี้การ
แยกโซนคนรวยกับคนจน โดยแยกจนไปอยู ่
ชานเมือง ห่างไกลจากสิ่งอำานวยความสะดวก 
ทำาให้เกดิปัญหาสงัคมส่งผลให้เกดิอาชญากรรม   
นับเป็นความล้มเหลวในการวางผังเมืองของ
ปารีส ในช่วงปี ค.ศ. 2000-2004 มีการระเบิด
อาคารทีพ่กัอาศัยคนจน (Des Grands emsem-
bles) ทิง้ไปเยอะมากเพือ่ลดปัญหาความรนุแรง 
และอาชญากรรม 

Paris the city of light
 
ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกร้อยเรียงเรื่องราวทั้ง 18 
เรื่องด้วยภาพจำาของเมืองปารีสในยามคำ่าคืน 
แสงไฟ ในสถานที่ต่างๆกัน ในมุมมองต่างๆกัน
ไป ดังเช่นฉากเปิดตัว แสดงให้เห็นหอไอเฟลกับ
พลุและจบด้วยหอไอเฟลกับพลุ ปารีสในยาม
คำ่าคืนนับเป็นอีกภาพจำาที่ดึงดูดคนมาสู่ปารีส  
ทัง้นีห้ากสังเกตดีๆ จะพบข้อความสำาคญัในฉาก
ที่ย่านทูลิเย่ นักท่องเที่ยวอ่านหนังสือนำาเที่ยว
และอ่านเจอว่าปารีสได้รับการขนานนามว่า  
“Paris, the city of light” วลีนี้หมายถึงแสงไฟ
ในเมอืง ซึง่ปารีสได้รบัขนานนามนีม้าตัง้แต่สมยั
พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 
  
ประวัติศาสตร์ของแสงไฟในปารีสมีมายาวนาน
ตั้งแต่สมัยในยุคกลาง (Medieval) หรือยุคมืด  
ลักษณะเมืองในยุคกลางจะมีป้อมปราการและคู
นำา้ล้อมรอบเพ่ือป้องกนัข้าศกึ  คำาว่า “Paris the 
city of light”  มจีดุเริม่ต้นมาจากความกลวั คน
กลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นตอนกลางคืน เพราะใน
ยุคกลางช่วงเวลากลางคืน เมื่อพระอาทิตย์ลับ
ฟ้าไปแล้ว ก็จะมีเพียงตะเกียงกับคบไฟที่ให้แสง
สว่างพอให้เหน็สิง่ต่างๆ ป้องกนัภยนัตรายจาก
สิงสาราสัตว์ในเวลากลางคืน ชีวิตหลังตะวัน
ตกดินจึงอยู่กับความมืด จินตนาการก่อให้เกิด
ความกลัว คนพยายามเอาชนะความกลัวจึงได้
คิดค้นแสงประดิษฐ์ 

ผลจากการคิดค้นแสงประดิษฐ์ได้ ปารีสเริ่ม
คิดถึงความปลอดภัย ปารีสเริ่มมีนโยบายจัด
ทำาให้มีแสงไฟสาธารณะ ให้แสงสว่างเวลาเดิน
ทางกลางคืน ตั้งแต่ปี ค.ศ.1318 พระเจ้าฟิลลิป
ที่ 5 ได้ทรงจัดให้มีการเดินเวรยามถือตะเกียง 
และยังมแีสงไฟสาธารณะในเวลากลางคนื  แสดง
ให้เห็นว่าเริ่มมีนโยบายเกี่ยวกับแสงสว่าง กลาง
คนืจึงไม่ถกูปกคลมุด้วยความมืดทัง้หมดอกีต่อ
ไป  กำาแพงของเมืองยุคกลางค่อยๆลดบทบาท
ในการสร้างความปลอดภัยและค่อยๆหายไป 
 
นอกจากการตดิตัง้แสงไฟทีต่ำาแหน่งสำาคญั เช่น 
พระราชวัง ป้อมปราการแล้ว ยังให้มีแสงไฟ
สาธารณะ ในยุคพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เป็นยุคแรก
ที่เริ่มให้แสงไฟถนน ทำาให้มีตะเกียง และคบเพลิง
จำานวนมาก โดยเริ่มจากบริเวณรอบวัง และทาง
เดินไปวัง ในสมัยนั้นจัดงานรื่นเริงบ่อย จึงริเริ่ม
ทำาไฟนำาทางเข้าวัง ให้มีแสงไฟตามถนน 
 
ต่อมาเริม่มพีฒันาการในการคดิค้นประดษิฐ์รปู
แบบการให้แสงสว่างให้มคีวามสว่างมากขึน้โดย
ใช้นำ้ามันก๊าด ผู้คนเริ่มมีความสะดวกสบาย ไม่
กลวักลางคนื กล้าก้าวออกมานอกกำาแพงเมือง 
เป็นเหตุหนึ่งให้เมืองขยายและทำาให้เมืองโตข้ึน 
คนสามารถใช้ขีวิตได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ในปี 
1500 มีการใช้แสงโดยใช้ก๊าซเป็นพลังงาน และ
ในปี ค.ศ. 1950 เป็นต้นมา ได้มกีารปรบัปรงุถนน
ในปารสีให้เป็นถนนในปัจจบุนั ใช้ไฟทำางานกลาง
คืน เป็นหลักฐานว่าคนปารีสตั้งแต่ยุค 1950 มี
แสงประดิษฐ์ใช้ในครัวเรือน
 
ปารีสจึงเริ่มใช้ไฟฟ้าให้แสงสว่างเป็นครั้งแรกใน
ปี ค.ศ. 1879 (electrification) เพราะต้องการ
ทำาให้เมอืงมแีสงสว่างมากท่ีสดุ ให้รูส้กึปลอดภัย
มากทีส่ดุ กลางคนืเป็นกลางวนั ยุคนัน้จงึเตม็ไป
ด้วยโคม ผู้คนใช้ชีวิตหรูหรา เป็นสังคมชั้นสูง 
กลุ่มผูด้แีละคนรวยมานัง่ทำากจิกรรม ชมมหรสพ 
มีไฟสว่างตลอดเวลา ส่งผลให้ปารีสได้รับการ
ขนานนามว่า  the city of light ต่อมาในปี ค.ศ. 
1878 เริ่มใช้ไฟอย่างแพร่หลาย มีถนนที่มีเสา
ไฟฟ้าเส้นแรก บนถนนโอเปร่า (Rue de l’Opera) 
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บนถนน Haussmann และห้างสรรพสนิค้า Gal-
eries Lafayette Haussmann 
    
ในปี 1900 มีการจัดงานเอ็กซ์โปที่ปารีส ความ
ก้าวหน้าทางวทิยาการไฟฟ้าแสงสว่างถกูนำามา
จัดแสดงอย่างอลังการ  นับแต่นั้นแสงไฟ
ประดิษฐ์ถูกพัฒนาและนำาไปใช้เพ่ิมจำานวนมาก
ขึ้นเรื่อยๆ  จนกระทั้งราวปี ค.ศ. 1910 ปารีส
ก้าวเข้าสู่ยุค Modern lighting เป็นยุคที่ไฟฟ้า
แสงสว่างถูกนำามาใช้โดยทั่วไปในปารีส ทำาให้
เมืองสว่างเหมือนกลางวัน แสงไฟในเมืองทำาให้
เมืองโตข้ึนเร็วมาก แสงสว่างช่วยขจัดความ
กลัวของคน ทำาให้คนสามารถทำางานกลางคืน
ได้มากขึ้น ทำากิจกรรมภายนอกยามคำ่าคืนได้
มากขึ้น ต่อมามีนักวิชาการ นักผังเมืองออกมา
ท้วงติงว่า ปารีสกำาลังถูกทำาให้กลายเป็นสวน
สนุกดีสนีย์แลนด์ไปแล้วหรือ (Disneylization) 
เนื่องจากปารีสใช้ไฟมากจนเกินไปก่อให้เกิด
ภาวะมลพิษทางแสง (light pollution) และ
คณุค่าทางวฒันธรรมสญูหาย ยกตวัอย่างเช่น 
การตกแต่งประดับประดาด้วยไฟนีออนหลากสี
ที่มูแลงรูจ หรือที่มงมาร์ต ใช้ทั้งสีชมพู เขียว 
หรือแดง เป็นสีฉูดฉาด บั่นทอนวามงาม คุณค่า
และความศักดิ์สิทธ์ิของสถานที่ที่มีอยู่เดิม อีก
ทัง้ทำาให้ท้องฟ้าทีเ่คยมองเหน็ดวงดาวสามารถ
มองเห็นจากแซงมิเชล  (St. Michael) หรือริม
แม่นำ้าเซน (la Sein)มองไม่เห็นอีกต่อไป การ
ตระหนักรู้ผลเสียดังกล่าวได้นำาไปสู่การหาทาง
แก้ควบคมุแนวทางการใช้แสงสว่างในเมอืงยาม
คำ่าคืนมีคุณภาพมากขึ้น  

ปี ค.ศ. 1983  นักออกแบบแสงไฟในเมือง(Ur-
ban lighting designer) คนแรกได้ถือกำาเนดิข้ึน
ในประวัติศาสตร์ โรเจอร์ นาร์บอนี (Roger Nar-
boni) นักออกแบบ ศิลปินชาวฝรั่งเศส เสนอ
แนวคดิออกแบบผงัเมอืงตอนกลางคนื ควบคมุ
คุณภาพไฟกลางคืน ออกแบบแสงสว่างที่ตอบ
สนองกับลักษณะเมืองอิงกับการออกแบบ
ผังเมือง มีแนวทางการออกแบบ (design 
guideline) ควบคุมคุณภาพแสงไฟ ความเข้ม
แสงและโทนของสี ที่ เหมาะสมในการใช้งาน

ประเภทต่างๆ มีการเน้นสถานที่สำาคัญ เช่น หอ
ไอเฟล โบสถ์ทีม่งมาร์ต โปรเจครมิแม่นำา้เซน หรอื
หอสมุดแห่งชาติของปารีส ก็ได้มีการจัดไฟ และ
วางแผนว่าพื้นที่ใดจะส่องไฟอย่างไร เน้น node 
landmark และสร้าง Vista เพื่อสร้าง Identity 
ให้กับเมืองให้คนที่ผ่านไปผ่านมาสามารถอ่าน
เมืองกลางคืนได ้  นอกจากนั้นยังควบคุม
ปริมาณและคุณภาพแสง รวมถึงบรรยากาศ 
เพราะแสงให้ความรู้สึกต่อคนได้หลากหลายรูป
แบบ อย่างเช่นที่มงมาร์ต (Mont Matre) เป็น
แสงโทนอุ่น ให้ความรู้สึกโรแมนติก สงบผ่อน
คลาย ในขณะที่หอไอเฟลแสดงความยิ่งใหญ่ 
สง่างาม ตลอดจนการใช้งานต่างกัน จะใช้แสง
ไฟโทนสต่ีางกนั เนือ่งจากสโีทนร้อน-เยน็ ส่งผล
ให ้ เกิดอารมณ์ความรู ้สึกที่ตอบสนองต่อ
คาแรคเตอร์อาคารสถานที่ได้ต่างกัน 

ปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยีหลอด LED ได้ถูก
พัฒนาข้ึนมาทดแทนการใช้หลอดไฟฟลูออเรส
เซนต์ คุณภาพแสงดข้ึีน ใช้พลงังานน้อยลงมาก 
ประหยัดพลังงานกว่า ค่าการฟุ้งของแสงตำ่า
กว่า ช่วยลด light pollution ทำาให้งานออกแบบ
แสงไฟมทีางเลอืกและลกูเล่นมากข้ึน  แต่อย่างไร
ก็ดี LED ก็ยังคงมีข้อเสียเช่นแสงไฟกระพริบมี
ผลเสียต่อการมองเห็น ดังนั้นนักออกแบบแสง
ไฟต้องศึกษาเทคนิคในการออกแบบเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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If my art has nothing to do with people’s pain and 
sorrow, what is ‘art’ for?

Ai Wei Wei
: Never say sorry

: How art can change the cities?
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Ai Weiwei ศิลปิน และนักเคลื่อนไหวทางสังคม 
ที่ต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อสิทธิเสรีภาพ ด้วยแนวคิด
ที่ว่า ‘หากปราศจากเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นและการแสดงออกแล้ว ศิลปินจะสร้าง
งานศิลปะให้งอกงามและยั่งยืนได้อย่างไร’ 
ท่ามกลางสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยการถูก
ครอบงำาโดยพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาล
จีน ซึ่งจำากัดเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนมานาน 
เขาเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ได้รับอิทธิพล
ทางการเมอืงยุคเหมา เจ๋อตุง บวก กบัการทีเ่คย
ไปอยู่นิวยอร์ก ความเป็นคนยุคใหม่หัวก้าวหน้า
จึงทำาให้เขากล้าวิพากษ์รัฐบาลจีนอย่างตรงไป
ตรงมา เช่นการชูนิ้วกลางใส่สถานท่ีสำาคัญ 
แสดงถึงการต่อต้านและไม่ยอมรับ เขาชอบ
เขยีนบลอ็กและโพสตร์ปู ซึง่กม็ผีูค้นคอยตดิตาม
และออกความเห็นในบล็อกของเขา เป็นการ
ใช้สื่อสมัยใหม่ ผสานศิลปะเข้ากับการเมือง
อย่างแยบยล แต่สำาหรับรัฐบาลจีนแล้ว นี่
ถือเป็นการท้าทายอำานาจ ในวาระครบรอบ 
2 ปี เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ เสฉวน เขาใช้
อินเตอร์เน็ตจัดโครงการรำาลึกถึงเด็กนักเรียน
ที่เสียชีวิตจากอาคารซึ่งไม่ได้มาตรฐาน ผลมา
จากการคอรัปชั่นของรัฐบาลจีน แต่หลังจาก
นั้นไม่นานบล็อกของเขาก็ถูกสั่งปิดโดยรัฐบาล
จีน  รวมไปถึงสตูดิโอ ก่อนที่เขาจะหายตัวไปใน
วันท่ี 3 เมษายน 2554 ถูกทางการจับกุมตัว
เปน็เวลา 81 วันในสถานทีท่ีไ่มไ่ดร้บัการเปดิเผย 
จนชาวจีนจำานวนมากต้องออกมาเดินประท้วง
เรยีกรอ้งใหป้ลอ่ยตวัดว้ยคำาวา่ Free Ai Weiwei 
และระดมทุนจำานวนมหาศาลเพ่ือให้เขานำาไปใช้
ต่อสู้คดีที่ถูกต้ังข้อหาว่าเลี่ยงภาษีซึ่งถูกปรับ
เป็นเงินถึง 24 ล้านเหรียญสหรัฐ 

Genre : 
Documentary
Directors : 
Alison Klayman
Writers : 
Alison Klayman
Cast : 
Weiwei Ai, Dan Ai, Lao Ai, Lee Ambrozy, 
Danqing, Chen, Ethan Cohen, Boyi Feng
Release Date : 
22 January 2012  ( Sundance Film Festival )
Runningtime : 
91 minutes

Story line

Movie info

ภ�พ : http://www.sky.com/tv/movie/ai-weiwei-never-sorry-2012



Ai weiwei เป็นศิลปินจีน ปัจจุบันอายุประมาณ 
59-60ปี ใช้ชีวิตกับพ่อซึ่งเป็นศิลปิน ซึ่งเมื่อ
ประมาณ 40 ปีที่แล้วรัฐบาลจีนปกครองด้วย
ระบบคอมมิวนิสต์ พ่อในฐานะศิลปินจึงเขาถูก
เพ่งเล็ง ถูกสอบสวนและถูกเรียกเข้าไปปรับ
ทัศนคติอยู่บ่อยคร้ัง Ai weiwei จึงกลายเป็น
ศิลป ินที่ เป ็นนักต ่อต ้านคนหนึ่งระบบการ
ปกครองของจีน Ai weiwei เติบโตที่จีนแต่ไป
ศึกษาต่อที่อเมริกา ทำางานเป็นศิลปิน ภายหลัง
ย้ายกลับมาที่ประเทศจีน ตั้งสตูดิโอ ณ เมือง
ปักกิ่ง ซึ่งทางการจีนได้สั่งให้รื้อถอนสตูดิโอท่ี
เขาสร้างด้วยการจัดการบางอย่าง จากภาพ
โปสเตอร์และช่ือเรื่องของหนังเรื่องน้ีที่สื่อความ
หมายจุดยืนไว้ของ Ai weiwei ไว้อย่างชัดเจน
และตรงไปตรงมา (ภาพชนูิว้กลางใส่จตัรัุสเทยีน
อนัเหมนิซึง่เป็นสญัลกัษณ์อำานาจทางการเมอืง
ของประเทศจีน) และชื่อ Ai weiwei, never sor-
ry (ไม่เคยคิดจะเสียใจในสิ่งที่ทำาไป)

ภาพยนตร์เรือ่งนีม้กีารเชือ่มโยงกบัองค์ความรู้
ทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบเมือง
ในแง่ของการมีจุดร่วมเดียวกันระหว่างงาน
ศิลปะและงานสถาป ัยกรรม นั่ นคือการ
สร้างสรรค์ สถาปนกิสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม
ให้มีผลกับมนุษย์ในเมือง ซึ่งอาจจะมีผลทาง
กายภาพ การใช้ชวีติ ความเป็นอยู่ทัว่ไป เช่น เรา
สร้างทางเดิน เราสร้างตึก ในขณะที่ศิลปิน
สามารถเปลี่ยนเมืองได้ด้วยงานศิลปะ 

วิทยากรได้อธิบายโดยการเล่าย้อนกลับไปถึง
ประสบการณ์ดูงานและความประทบัใจทีม่ต่ีอผล
งานและแนวคิดของ Ai weiwei “ครั้งแรกที่ผม
ไปดูงาน exhibition ของ Ai weiwei คือ “Sun-
flower Seeds” (2010) ที ่Building Tate Mod-
ern กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็น exhibi-
tion เมลด็ทานตะวนัซึง่มนียัยะแฝงอยู ่เขาเปรยีบ
เหมาเจ๋อตงุเป็นพระอาทิตย์และประชาชนทัง้หมด
เป็นทานตะวันที่ต้องหันหน้าเข้าหาพระอาทิตย์ 
เป ็ นรู ปแบบของสั งคมนิยม  การศึกษา
ประวัติศาสตร์ทำาให้เราเข้าใจได้ชัดขึ้นว่าใน
ปัจจุบันเราอยู่ในสถานการณ์อะไร ศิลปะและ
วฒันธรรมจะสะท้อนภาพปัจจบุนั ครัง้แรกทีไ่ปดู 
exhibition “Sunflower Seeds” งานศิลปะชิ้น
นี้สร้างขึ้นที่เมือง Jingdezhen ประเทศจีน ซ่ึง
เป็นเมืองท่ีผลิตเซรามิคที่ทำาจากดินขาว มีชื่อ
เสียงมาตัง้แต่ในอดตี ปัจจบัุนเมอืงนีเ้ป็นเมอืงที่
ตาย กิจกรรมต่าง ๆค่อนข้างเงียบเพราะสินค้า
ประเภทเคร่ืองปั้นดินเผาไม่ได้รับความนิยมแล้ว  
Ai weiwei กเ็ข้าไปผลติงานศลิปะเมลด็ทานตะวนั
ชิน้นีจ้าก porcelain ให้คนในชมุชนทำาและเอามา
ทาสีด้วยมือรวมทั้งหมด 100 ล้านชิ้น แล้วเอา
มาปูจนเต็ม Turbine hall ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเห็น
งานศิลปะที่ทำาให้คุณรู้สึกหัวใจเต้นแรงแสดงว่า
งานศิลปะชิ้นนั้นมีอิทธิพลกับมนุษย์ รวมถึง
เบ้ืองหลังของงานศิลปะที่มันสามารถเปล่ียน
เมือง Jingdezhen ไปได้ มันดีมากๆเลย

หลังจากนัน้ผมกต็ดิตามงานของ Ai weiwei มา
ตลอด  มีอยูช่่วงหนึง่ที ่Ai weiwei หายตัวไป สือ่
ทั่วโลกพยายามติดตาม สืบหาว่าเขาหายไปไหน 
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เขาปรากฏตวัขึน้อกีครัง้พร้อมกบังานแสดงผล
งานศิลปะอีกช้ินหน่ึงเพ่ือเล่าเหตุการณ์ที่เขาถูก
รัฐบาลจีนจับตัวไป ในช่วงเวลา 81 วัน มีทหาร 
2 คนยนืเฝ้าเขาทกุเวลาไม่ว่าจะกนิข้าว เข้าห้องนำา้ 
หรอืนอน เขาต้องอยูใ่นห้องขนาดกว้างประมาณ 
4x4 เมตร มันเป็นวิธีการปรับทัศนคติของ
รัฐบาลจีน ล่าสุด Ai weiwei ไปแสดงงาน
นิทรรศการศิลปะที่เยอรมัน ผลงานของเขาเป็น
เรื่องราวของผู้อพยพ”

จะเหน็ว่าผลงานของ Ai weiwei  เปลีย่นเมอืงได้
ทั้งเมือง เปลี่ยนคน เปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนวิถี
ชวีติให้ดขีึน้ได ้ วทิยากรตัง้คำาถามชวนคดิต่อ... 
“ลองคิดดูว่าเรากำาลังต้องการคนแบบ Ai wei-
wei ในประเทศไทยอยูห่รอืเปล่า? งานทีเ่ราทำามัน
มีมูลค่าเท่ากับงานศิลปะชิ้นหนึ่งของเขาหรือ
เปล่า? คุณอาจจะคิดว่าตอนนี้เรากำาลังเปลี่ยน
เมือง เปลี่ยนกายภาพทั้งหมดของเมือง แต่คุณ
ลืมไปหรือเปล่าว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนสภาวะ
จิตใจของคนที่อยู่ในเมืองได้ มันเป็น Critical 
thinking เวลาคณุดสูารคด ีดงูานหรอืไปฟังคน
ที่เขาพูด ในจิตใจหรือในสมองของคุณต้องคิด
ตามว่าคุณรู ้สึกยังไง มันเป็นความคิด เป็น
ปัจเจกบคุคลมาก ศลิปะเป็นของส่วนตวั ไม่มใีคร
เอาไปจากคุณได้และคุณก็ไม่สามารถไปเอาของ
คนอื่นมาได้ แค่คุณกำาลังจะสื่อมันออกมาในรูป
แบบไหนเท่านัน้เอง จะสือ่ออกมาในลกัษณะทีเ่ป็น
ตัวคุณหรือคนอื่น” 

งานของ Ai weiwei ชื่อ “Earthquake” (2009) 
ได้รวบรวมเหล็กเส้นจากตึกที่ถล่มมาเรียงเป็น
รปูกราฟแผ่นดินไหวเป็นจำานวนรกิเตอร์ท่ีเกดิข้ึน 
สื่อให้เห็นว่าประเทศจีนไม่ได้ให้ความสำาคัญกับ
ความปลอดภยัในการก่อสร้างอาคารสาธารณะ
ประโยชน์ เช่น โรงเรียน หรืออะไรก็ตามที่ไม่ได้
สร้างมลูค่า  และยงัมกีารเขยีนชือ่เดก็นกัเรยีนผู้
เสียชีวิต  4,500 คน บนผนัง มันยาวมาก และ
เขาก็อ่านชื่อเด็กที่เสียชีวิตในเหตุการณ์แผ่นดิน
ไหวครั้งนั้น มันน่าสะเทือนใจมาก งานชิ้นนี้ยำ้า
เตอืนผูอ่้านรบับาลจนีทบทวนถึงความรบัรบัผดิ
ชอบต่อสิง่ทีท่ำา  ซึง่ในฐานะผูช้มก็ชวนให้ทบทวน

ว่าเรากำาลังจะเดนิตามรอยแบบน้ันหรือเปล่า เรา
กำาลังจะสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการใน
ประเทศ เพียงแค่เพื่อบอกว่าเราเป็นประเทศที่
พัฒนาแล้วเท่านั้นหรือเปล่า 

นอกจากนั้น Ai weiwei ยังได้ต่อต้านผลงาน
ของตัวเอง Bird’s Nest Olympic Stadium ที่
ปักกิ่งซึ่ง Ai weiwei ออกแบบร่วมกับ Herzog 
& de Meuron โดยให้เหตุผลว่ามันเป็นเพียง
โฆษณาชวนเชื่อที่ทำาให้เศรษฐกิจภายในประเทศ
ดีขึ้น  ถ้าจำาได้เมื่อโอลิมปิกที่ประเทศจีนทุกคน
ตื่นเต้นมากเพราะไม่มีใครคิดว่าประเทศจีนจะ
สร้างสถาปัตยกรรมอย่างนั้น แต่เมื่อย้อนกลับ
มาดปูระวตัศิาสตร์ของจรงิกจ็ะพบว่าจรงิๆแล้ว
เขาไม่ได้ทำาเพื่อประชาชนของเขา  เขาต้องการ
สร้างฐานเศรษฐกิจและต้องการให้รัฐบาลกลับ
มามีที่ยืนบนประชาคมโลกเท่านั้นเองหรือเปล่า  
ประวัติศาสตร์ประเทศจีนตั้งแต่สมัยสังคมนิยม
จึงเปลี่ยนมาเป ็นสาธารณรัฐทุกข้ันตอนมี 
movement ในภาคประชาชนซึ่งก่อให้เกิดศิลปะ
วฒันธรรม หลังจากการปฏิวติัของเหมาเจ๋อตงุ
ทุกอย่างถูกทำาลายโดยการไปล้างสมองเด็กๆ
ซึ่งจะเป็นกำาลังสำาคัญในอนาคต ให้เข้ามาเป็น 
กองทัพของเหมาเจ๋อตุง และสุดท้ายสิ่งสำาคัญ
ที่วิทยากรฝากไว้คือ “เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรับ
ข้อมูลข่าวสารเข้าไปคุณจะต้องมีวิจารณญาณ
ของตัวเองสามารถตัดสินได้ว่าถูกหรือผดิ ชอบ
หรือไม่ชอบ และแสดงออกไปบนจุดยืนของคุณ 
ไม่ใช่ไปแสดงออกบนจุดยืนของผู้อื่นโดยการ
เป็นตัวแทนเขา คุณจะเป็นเพียงแค่นอมีนีของ
เขาเท่านั้นเอง”
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ภ�พ : http://publicdelivery.org/ai-weiwei-sunflower-seeds-video-jingde-
zhen-mary-boone-gallery/

: Sun flower seeds (2010)
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ภ�พ : http://www.ew.com/sites/default/files/i/2015/02/06/ai-weiwei.jpg
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