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บทคัดย่อ
งานวิจัย นี้ มีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาอุ ดมการณ์ ที่ป รากฏในภาพยนตร์ ด้วยการวิเคราะห์ เนื้อ หา (Content
Analysis) จากภาพยนตร์ โดยใช้แนวคิดเรื่องอุด มการณ์ (Ideology) และแนวคิดเรื่องสั ญ วิทยา (Semiology) ผล
การศึกษาพบว่า อุดมการณ์ในภาพยนตร์เรื่อง “ฉลาดเกมส์โกง” ถูกผลิตซ้้าเพื่อธ้ารงรักษา สร้างความชอบธรรม และ
สืบทอดอุดมการณ์หลักของระบบทุนนิยม ได้แก่ ความรู้ และเงิน คือ อ้านาจในระบบทุนนิยม โดยนักเรียนทุกคนต่าง
ต้องการได้รับคะแนนสอบดี เพื่อแลกกับความต้องการของแต่ละบุคคล และโรงเรียนยังเป็นสถานที่ผลิตซ้้าความสัมพันธ์
ทางสังคมเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ ขณะที่อุดมการณ์ต่อต้าน (Counter Ideology) เรื่องเงินค่าบ้ารุงการศึกษาได้ส่งผลให้
ผู้ชมตระหนักถึงปัญหาเรื่องการทุจริตของผู้มีอ้านาจจากการเรียกรับผลประโยชน์ในสังคมไทย
คาสาคัญ: อุดมการณ์ ฉลาดเกมส์โกง

Abstract
This research aims to explore ideologies in film, Bad Genius, a Thai big hit movie. The study
employs qualitative content analysis method through Louis Althusser’s ideology and Roland Barthes’
semiotics frameworks. Results reveal that the film uses ideological practices for creating legitimacy
and reproduction of capitalism ideology. Power of capitalism is demonstrated by knowledge and money
in that all students wish for good grades in exchange of their desire. In addition, school ( the
educational ideological state apparatus) is still a place for reproduction this ideology while counter
ideology is showed with a case of school fees that reflects bribery of authorities in Thailand.
Keywords: Ideology, Bad Genius

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562

1. บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ภาพยนตร์เรื่อง “ฉลาดเกมส์โกง” (Bad Genius) เขียนบทและก้ากับการแสดงโดย นั ฐวุฒิ พู นพิ ริยะ
เป็นภาพยนตร์ไทยที่ผลิตโดยจอกว้างฟิล์ม และจัดจ้าหน่ายโดยบริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบ
ความส้าเร็จอย่างสูง นับตั้งแต่ออกฉายใน พ.ศ. 2560 เพราะได้รับทั้งเงินทั้งกล่องจากการเข้าฉายทั้งในประเทศ
และตลาดต่างประเทศ ภาพยนตร์สามารถท้ารายได้รวม 112.15 ล้านบาท ถือเป็นภาพยนตร์ไทยที่ท้ารายได้สูงสุด
ในประเทศไทย ประจ้าปี พ.ศ. 2560 ขณะที่ตลาดต่างประเทศ ฉลาดเกมส์โกงเป็นภาพยนตร์ไทยที่ท้ารายได้สูงสุด
ตลอดกาลในประเทศฮ่องกง ไต้หวัน กัมพูชา มาเลเซีย และเวียดนาม รวมทั้งเป็นภาพยนตร์ไทยที่ท้ารายได้สูงสุด
ในประเทศจีน จากการเข้าฉายกว่า 7,000 โรงภาพยนตร์ อีกทั้งยังติดอันดับ 6 ภาพยนตร์ที่ท้ารายได้สูงสุดทั่วโลก
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560) ด้วยตัวเลข 16.85 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีรายได้รวมจากการฉาย
ทั่ วโลก ณ ขณะนั้ นสู งถึง 26.88 ล้ านเหรียญสหรั ฐ หรือราว 889.73 ล้านบาทในต่ างประเทศ ท้ าลายสถิ ติ
ภาพยนตร์ไทยเรื่ององค์บากที่ท้ารายได้ในต่างประเทศ 515 ล้านบาท และชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ ที่ท้ารายได้ใน
ต่างประเทศ 231 ล้านบาท นอกจากนี้ ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถคว้ารางวัลได้มากที่สุดบนเวทีรางวัลภาพยนตร์
แห่งชาติสุพรรณหงส์ จ้านวนทั้งสิ้น 12 รางวัล จากการถูกเสนอชื่อเข้าชิง ทั้งสิ้น 16 รางวัล (15 สาขา) รวมถึง
ได้ รับคั ดเลือกให้ เป็นภาพยนตร์ฉายเปิดเทศกาลภาพยนตร์เอเชียนิวยอร์ก (New York Asian Film Festival:
NYAFF) ครั้งที่ 16 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนของปีเดียวกัน และได้รับรางวัลในเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติอีกหลายรายการ (วิกิพีเดีย, 2561)
ฉลาดเกมส์โกง เล่าเรื่องของ “ลิน” เด็กนักเรียนหญิงชั้นมัธยมปลายที่เพิ่งย้ายมาเป็นนักเรียนทุนของ
โรงเรียนกรุงเทพทวีปัญญา ด้วยความมุ่งหวังของคุณพ่อของเธอ ซึ่งเป็นคุณครูในโรงเรียนเก่าที่เธอเคยเรียนอยู่
ที่ต้องการให้เธอได้ เรีย นในโรงเรียนที่ มีชื่อเสียง เพื่ อสร้างโอกาสที่เธอจะได้ รับการศึกษาต่อในต่างประเทศ
เธอได้พบกับ “เกรซ” เด็กนักเรียนหญิงที่เก่งกิจกรรมแต่หัวทึบ แม้ว่าเกรซจะเรียนพิเศษนอกเวลาเรียนกับอาจารย์
โสภณ แต่เกรซก็ยังไม่เข้าใจ จนลินต้องช่วยติวข้อสอบให้ และในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ ลินจึงได้รู้ความจริงว่า
ข้อสอบของอาจารย์โสภณ คือข้อสอบที่ใช้สอนนักเรียนที่เรียนพิเศษด้วยนั่นเอง ลินแอบจดค้าตอบของข้อสอบส่งให้
เพื่ อ นสนิท เพี ยงคนเดีย วของเธอในห้อ งสอบเพื่ อให้ เกรซได้ มีโอกาสแสดงละครของโรงเรียน ตามกฎที่ ระบุว่า
นักแสดงต้ องมีผลการเรียนที่ ดีด้ วย และจากจุดเริ่มต้ นของการโกงข้อสอบ “พัฒ น์” เพื่ อนชายของเกรซ และ
เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนเดียวกันกับลิน ที่มีฐานะระดับมหาเศรษฐี แต่การเรียนไม่เอาอ่าว ได้ยื่นข้อเสนอให้ลินช่วย
กลุ่มนักเรียนหัวทึบสอบผ่าน แลกกับค่าตอบแทนอย่างงาม พร้อมกับที่ลินได้รู้ความจริงอีกเรื่องว่า นักเรียนทุกคน
ในโรงเรีย นต้ องจ่าย “ค่ าบ้ารุงการศึกษา” เพื่ อ แลกกับการได้ เข้าเรีย นในโรงเรียนที่มี ชื่อเสี ยง ไม่ เว้น แม้แต่
นักเรียนทุนเรียนดีอย่างเธอ ลินจึงได้ตัดสินใจหาวิธีการโกงข้อสอบแบบปรนัย โดยใช้โน้ ตดนตรี เพื่อหาเงิน
ชดเชยกับเงินที่พ่อของเธอต้องจ่ายเป็นค่าบ้ารุงการศึกษา ขณะที่พ่อของลินเข้าใจว่า ลูกสาวได้เงินพิเศษจาก
การสอนดนตรี ต่อมาเมื่อขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ลินกับ “แบงค์” นักเรียนทุนอีกคน ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของ
โรงเรียนเข้าร่วมตอบปัญหาและสามารถคว้าชัยชนะประจ้าสัปดาห์ในรายการโทรทัศน์ Teen Genius แบงค์
ปฏิเสธการรับเงินจาก “โต้ง” ที่ให้ช่วยทุจริตในการสอบข้อสอบแบบปรนัยแบบรวมห้อง รวมถึงน้าเรื่องดังกล่าว
ฟ้องกับครู จนน้าไปสู่ การเรีย กสอบสวนลิน และเมื่อผู้ อ้านวยการโรงเรียนรู้เรื่องการโกงข้อสอบ จึงได้เชิญ
ผู้ ป กครองและตั ด สิ ท ธิ์ การเป็ น นั ก เรี ย นทุ น และสิ ท ธิ์ ก ารเป็ น ตั วแทนของโรงเรี ย นในการรั บ ทุ น ให้ เปล่ า ใน
การศึกษาต่ อระดับอุด มศึ กษาจนถึงปริญญาเอกจากสถานฑู ต สิงคโปร์ ของลิ น เมื่ อขึ้น ชั้นมั ธยมศึ กษาปีที่ 6
ครอบครัวของพัฒน์ต้องการให้พัฒน์และเกรซไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่การ
สอบเข้าเรียนต่อต่างประเทศ นักเรียนชั้นมัธยมปลายต้องสอบข้อสอบ STIC ซึ่งเป็นข้อสอบกลางที่จัดสอบ
พร้อมกันทั่วโลก เกรซจึงได้ขอร้องลินให้ช่วยเธออีกครั้ง ลินต้องการค่าตอบแทนเพื่อเป็นทุนในการไปเรียนต่อ ที่
มหาวิทยาลัยบอสตันด้วย และในภารกิจการโกงข้อสอบครั้งนี้ เธอต้องขอให้แบงค์ช่วยเธอจ้าข้อสอบ โดยทั้งคู่
จะต้องเดินทางไปสอบที่ซิดนีย์ และส่งค้าตอบกลับมาให้ พัฒน์และเกรซจัดท้าเฉลยค้าตอบให้กับลูกค้าที่ยินดีจะ
จ่ายเงินเพื่อแลกกับค้าตอบแบบตัวเลือกในประเทศไทย ที่จะเข้าสอบช้ากว่า 4 ชั่วโมง และภารกิจดังกล่าว คือ
ค่าตอบแทนราคาแพงที่น้าไปสู่บทสรุปสุดท้ายตามทางเลือกของแต่ละคน
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1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาอุดมการณ์ที่ปรากฏในภาพยนตร์ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาจากภาพยนตร์ โดยใช้แนวคิดเรื่อง
อุดมการณ์ และแนวคิดเรื่องสัญวิทยา
2. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากภาพยนตร์ โดยใช้แนวคิ ด
เรื่องอุดมการณ์ (Ideology) ของ หลุยส์ อัลธูแซร์ (Louis Althusser) และแนวคิดเรื่องสัญวิทยา (Semiotics)
ของ โรลองด์ บาร์ธส์ (Roland Barthes)
3. ผลการวิจัย
อุดมการณ์ในภาพยนตร์เรื่อง ฉลาดเกมส์โกง
ภาพยนตร์เรื่อง “ฉลาดเกมส์ โกง” มีการผลิตซ้้าอุด มการณ์ของระบบทุนนิย มอย่างชัดเจน โดยผู้วิจัย
จะสรุปแยกเป็นประเด็นย่อย ดังนี้
เกรซ: ถ้าเราฉลาดได้ครึ่งหนึ่งของแก เราคงไม่มาทาอะไรโง่ๆ แบบนี้
พัฒน์: ยิ่งโง่ ยิ่งต้องจ่ายแพง
อุดมการณ์ชุด ความรู้คืออานาจ
รินรดา นิลเทพ (ลิน) บุตรสาวโทนของคุณครูประวิทย์ นิลเทพ เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ต้อง
ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่เพราะพ่อของเธอบอกว่า “โรงเรียนนี้ดี เด็กที่จบจากโรงเรียนนี้หลายคนมีโอกาส
สอบไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ” เธอจึงได้ก้าวเข้ามาสู่รั้วโรงเรียนกรุงเทพทวีปัญญา โดยได้รับการต้อนรับเป็น
อย่ า งดี จ ากผู้ อ้า นวยการของโรงเรีย น แม้ ว่า ลิ น จะแสดงอาการลั งเลที่ จ ะย้ ายมาเรีย นในโรงเรี ย นแห่ งใหม่
เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เมื่อเธอพิจารณาถึงรายได้หลักของครอบครัวที่มาจากเงินเดือนของคุณพ่อ แต่
เพราะเธอมี ผ ลการเรี ย นดี เธอจึ ง ได้ รั บ ข้อ เสนอทั้ ง ทุ น การศึ ก ษาและทุ น ค่ า อาหารกลางวั น ต่ อ มาเธอได้
ปรับเปลี่ยนสถานะไปสู่ “คุณครูพี่ลิน” ที่มีฉากหน้าเป็นคุณครูสอนดนตรี แต่ส้าหรับเด็กนักเรียนหัวทึบทั้งหลาย
เธอคือผู้ท รงอิท ธิพ ลที่ จะพาให้คนเหล่านั้นมีผลการเรีย นที่ดี ขึ้น แลกกับการจ่ายค่าตอบแทนความรู้ของเธอ
รวมถึงการที่เธอและแบงค์ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการตอบค้าถามในรายการ
โทรทั ศ น์ Teen Genius และทั้ ง คู่ ไ ด้ รั บ ข้ อ เสนอของทางโรงเรี ย นให้ มี โ อกาสได้ รั บ สิ ท ธิ์ ก ารเป็ น ตั ว แทน
ของโรงเรียนในการรับทุ นให้ เปล่ าในการศึกษาต่อระดั บอุด มศึ กษาจนถึงปริญ ญาเอกจากสถานฑู ตสิ งคโปร์
การมีความรู้จึงเป็นพลังอ้านาจที่ส่งให้นักเรียนธรรมดา ฐานะปานกลาง ได้ก้าวขึ้นเป็น “ตัวแทน” หรือ “ผู้ที่ถูก
เลือก” ซึ่งนักเรียนคนอื่นๆ ไม่มีโอกาสได้รับ
การผลิตซ้้าอุดมการณ์ดังกล่าว สามารถพิจารณาได้อย่างชัดเจนจากพฤติกรรมของเด็กนักเรียนทุกคน
ในเรื่องที่ไม่ว่าครอบครัวจะอยู่ในระดับฐานะเศรษฐกิจอย่างไรก็ตาม (รวย-จน) หรือมีระดับสติปัญญาระดับใด
ก็ตาม (ฉลาด-โง่) แต่ทุกคนล้วนแล้วแต่ตกอยู่ภายใต้อุดมการณ์ของการเชิดชูอ้านาจความรู้ ด้วยความพยายาม
ที่จะสอบให้ได้คะแนนสูงๆ และแสวงหาโอกาสการได้เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามความคาดหวังและชี้น้าของผู้ปกครอง ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มเด็กนักเรียนหั วทึบที่ต้องยอมจ่าย
ค่าเรียนพิ เศษนอกเวลาเรียนกับอาจารย์ ผู้ส อน หรือ จ่ายเงินเพื่ อ ให้คุ ณ ครูพี่ ลิ นช่วยเหลื อในการโกงข้อ สอบ
รวมถึงการสื่อสารผ่านป้ายผ้าขนาดใหญ่ที่ติดอยู่หน้าตึกของโรงเรียน เพื่อเชิดชูอ้านาจความรู้ของนักเรียนทุน
เรียนดีอย่างลินและแบงค์ ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกับเพลงประจ้าโรงเรียนที่ปฏิบัติการผลิตซ้้าอุดมการณ์ความรู้
คืออ้านาจ โดยเฉพาะในท่อนแรกที่ว่า “กรุงเทพทวีปัญญา เชิดชูความรู้เป็นหนึ่ง” ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562

ภาพที่ 1 มาร์ชกรุงเทพทวีปัญญา
ที่มา: นัฐวุฒิ พูนพิริยะ (2560)
แบงค์: แกจะทนเรียนไปอีก 4 ปี เพื่อทางานได้เงินเดือนหลักหมื่น ทาไมวะ? ในเมื่อเราสามารถ
หาเงินเป็นล้านๆ ได้ตั้งแต่ตอนนี้
อุดมการณ์ชุด เงินคืออานาจ
เมื่ อ พิ จ ารณาชุ ด โครงสร้ างความสั ม พั น ธ์ของคู่ ต รงกัน ข้า ม (Binary Oppositions) กับ ลิ น และแบงค์
ซึ่งเป็นนักเรียนทุน เรียนดีเพราะมีอ้านาจเป็นความรู้ แม้ว่าสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวจะไม่ได้ดีมาก
“พัฒน์” ก็คือตัวแทนของกลุ่มเด็กนักเรียนหัวทึบ แต่ฐานะทางบ้านดี ที่สามารถบริหารอ้านาจของตัวเองด้วยการ
ใช้เงินซื้อทุกอย่าง ค้าพูดของพัฒน์ที่ว่า “ค่าเรียนก็ส่วนค่าเรียน อย่าลืมค่าใช้สถานที่ด้วย” และการบริจาคห้อง
คอมพิวเตอร์ให้กับทางโรงเรียนเพื่อเป็นค่าบ้ารุงการศึกษา สะท้อนถึงอุดมการณ์ของระบบทุนนิยมอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ การยื่นข้อเสนอค่าจ้างให้ลินเพื่อช่วยทุจริตการสอบทั้งในโรงเรียนและการสอบระหว่างประเทศ
การแสวงหาผู้ร่วมอุดมการณ์ จนสามารถจัดเป็นโครงการสัมมนาเพื่อความเป็นหนึ่งด้านการศึกษา รวมถึง
การจ้างคนไปท้ าร้ายแบงค์ จนแบงค์ จ้าต้ องเข้าร่ วมภารกิจ การโกงข้อสอบ STIC ด้ วย คื อภาคปฏิ บัติ การ
ที่ชัดเจนของอุดมการณ์ว่า เงินสามารถซื้อทุกสิ่งได้
ที่ส้าคัญ แม้ว่าลินและแบงค์จะเป็น ตัวแทนของกลุ่มนักเรียนที่มี ความรู้เป็นอ้านาจ แต่ในขณะเดียวกัน
ทั้งคู่ ก็คื อตัวแทนของการผลิตซ้้าอุดมการณ์ที่ ช่วยตอกย้้ าว่า เงินคืออ้านาจด้วย เมื่อลินยอมโกงข้อสอบเพื่ อ
แลกรับ เงิน จากกลุ่ ม เด็ กหั วทึ บ และอุด มการณ์ ดั งกล่า ว ปรากฏอย่ างชัด เจนจากค้ าพู ด ที่ เธอโน้ มน้ าวแบงค์
ให้มาช่วยเธอว่า “การโกง แปลว่าต้องมีผู้เสียประโยชน์ แต่เราได้เงิน คนอื่นได้คะแนน”
ขณะที่ แบงค์ เด็ กนักเรียนทุ นเรียนดี อีกคนที่ ต้องช่วยแม่ท้ ากิจการร้านซักรีด นอกเหนือจากเวลาเรียน
ด้วยฐานะทางบ้านที่ไม่ได้ร่้ารวย แบงค์จึงต้องพยายามแสวงหาอ้านาจทางความรู้เพื่อเป็นใบเบิกทางไปสู่อนาคต
จากข้อเสนอการให้ทุนเรียนดีทั้งในโรงเรียน และทุนจากต่างประเทศ แบงค์แสดงออกอย่างชัดเจน ในบทบาทของ
เด็กเรียนดี มีความประพฤติดี รังเกียจการทุจริต เขาปฏิเสธข้อเสนอของ “โต้ง” เพื่อนที่เป็นตัวแทนอีกคนของกลุ่ม
เด็กนักเรียนหัวทึบ แต่ฐานะทางบ้านดี ที่เคยยื่นข้อเสนอให้ช่วยทุจริตการสอบ ด้วยค้าพูดโน้มน้าวที่ว่า “มึงให้กู
ลอกข้อสอบ คะแนนมึ งก็ไม่ ได้ ลดนะ” ซึ่ งเป็ นอุดมการณ์ แบบทุ นนิ ยมที่ ไม่ ต่ างจากลิ นที่ เชื่ อว่า เมื่ อไม่มี ใครเสี ย
ผลประโยชน์ ก็แปลว่าไม่มี ใครผิ ด แต่แบงค์ ปฏิ เสธและยั งน้ าเรื่องดังกล่าวไปฟ้ องครู จนเป็นเหตุ ให้ลิ นถูกระงับ
ทุ นการศึ กษาและตั ดสิ ทธิ์จากการเป็นตั วแทนของโรงเรี ยนเพื่ อรั บทุ น จากสถานฑู ตสิ งคโปร์ ต่ อมาเมื่ อแบงค์
ถูกท้าร้าย จนพลาดโอกาสไปสัมภาษณ์ ทุนเรียนต่อจากสถานฑู ตสิ งคโปร์ และลิ นยื่นข้อเสนอให้ แบงค์เข้าร่วม
การโกงข้อสอบ STIC ด้วย แม้ว่าแบงค์จะรับรู้ความจริงว่า การที่เขาถูกท้าร้ายจนเสียโอกาสที่ส้าคัญในชีวิตไปเป็น
แผนการของพัฒน์ แต่แบงค์ก็ยังยอมร่วมภารกิจด้วย ดังค้าพูดของแบงค์ที่บอกกับพัฒน์ว่า การสอบชิงทุนเป็น
เพียงหนทางเดียวที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิต และยกระดับฐานะทางสังคมของแบงค์และแม่ และเมื่อโอกาสดังกล่าวไม่มี
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อีกต่อไปแล้ว แบงค์ก็ตัดสินใจได้ไม่ยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตซ้้าอุดมการณ์ดังกล่าวที่ ว่า “เราจะท้าต่อ
อย่างน้อยก็ยังได้เงิน” ในช่วงสุดท้ายของภาพยนตร์ แบงค์ยังคงผลิตซ้้าอุดมการณ์ด้วยการกลับเป็นฝ่ายชักชวน
ลิ นมาร่ วมธุ รกิ จการโกงข้อสอบ GAT/PAT ที่ สามารถหาเงิ นเป็นกอบเป็ นก้ามากกว่า ด้ วยวิ ธีการที่ ปลอดภั ย
กว่าเดิม เพราะต่อให้ถูกจับได้ว่าท้าการทุจริตจริงๆ ก็ไม่ได้รับบทลงโทษที่รุนแรงถึงขั้นติดคุก รวมถึงเมื่อพิจารณาถึง
ผลตอบแทนที่จะได้รับแล้ว มีความคุ้มค่ากว่าการเรียนจนจบมหาวิทยาลัยเพื่ อเป็นพนักงานในบริษัท หรือเป็นแค่
เจ้าของร้านรับซักรีด ดังความหมายเชิงสัญญะ (Connotative Sign) บนป้ายโฆษณาในภาพประกอบที่ 2 “อนาคต
แห่งการซักผ้า” คือ ความสะอาดสุจริต แต่เมื่อพิจารณาด้วยคู่ตรงข้าม หากแบงค์เลือกที่จะท้าการทุจริต ด้วยการ
เข้าร่วมภารกิจการโกงสอบ STIC แบงค์ก็จะมีอ้านาจทางการเงินเพื่อปรับเปลี่ยนสถานะทางสังคมของตัวเองและแม่

ภาพที่ 2 ป้ายโฆษณาที่แสดงถึงสัญญะของความสะอาดสุจริต
ที่มา: นัฐวุฒิ พูนพิริยะ (2560)
ผู้อานวยการโรงเรียน: เด็กนักเรียนไม่ใช่จะเรียนดีอย่างเดียว แต่ต้องประพฤติดีด้วย
อุดมการณ์ชุด โรงเรียนคือสถานที่ผลิตซ้าความสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อสืบทอดอุดมการณ์
โรงเรียน ไม่ได้เป็นแค่สถานศึกษาที่สอนให้เด็กมีความรู้เพียงแต่อย่างเดียว แต่โรงเรียนกลับเป็นกลไก
ทางอุดมการณ์ร่วมสมัยของระบบทุนนิยม เพราะเป็นสถานที่ผลิตซ้้าชนชั้นแรงงานและชนชั้นนายทุน รวมถึงเป็น
สถานที่ติดตั้งอุดมการณ์ของการแข่งขันโดยวัดจากคะแนนสอบ (กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2551)
ความเหลื่ อ มล้้ า ด้ า นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในสั ง คมไทยและในบริ บ ทโลก ปรากฏอย่ า งชั ด เจนในภาพยนตร์
เมื่อผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนต่างแสวงหาสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง และยอมรับระบบการวัดผลเพื่อ
ประเมินคุณค่าของแต่ละบุคคล โดยใช้คะแนนสอบเป็นเกณฑ์ ส้าหรับเด็กนักเรียนที่ไม่ได้มีฐานะร่้ารวย อย่างลิน
และแบงค์ การเรียนดี (การสอบได้คะแนนดี) จึงเป็นเพียงหนทางเดียวที่จะเปลี่ยนสถานะทางสังคมของตัวเอง
ให้สูงขึ้น และส้าหรับเด็กนักเรียนที่หัวทึบ ก็ต้องยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับผลการสอบได้คะแนนดี ดังค้ากล่าวของ
อาจารย์โสภณที่พูดในห้องสอบว่า “วิชาคณิตศาสตร์ ผมเคยเตือนแล้วว่าไม่ง่าย คนที่ไม่เคยมาเรียนพิเศษกับผม
แล้วจะมาอะไรกันตอนนี้ มันก็ไม่ทันแล้วละ”
นอกจากนี้ จะพบว่ า ตลอดทั้ ง เรื่ อ งนั ก เรี ย นจะถู ก ก้ า หนดให้ เลื อ กตอบจากชุ ด ข้อ สอบที่ มี เพี ย งแค่
4 ตัวเลือก จึงอาจกล่าวได้ว่าข้อสอบปรนัย คือ สัญญะของการเลือกความถูกต้อง ความดีงาม หรือการได้รับ
การยอมรับสถานะภายใต้อ้านาจของครู ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของอุดมการณ์ การแข่งขันโดยวัด ผู้ที่อยู่เหนือกว่าจาก
คะแนนสอบที่ได้ และเป็นการผลิตซ้้าอุดมการณ์ของการแข่งขัน เพื่อที่จะมีสถานะเหนือกว่าทางสังคม หรือเป็น
“ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก” ดังกรณีของลินกับแบงค์ ที่ผู้อ้านวยการโรงเรียนใช้การแข่งขันเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ตัดสินผู้ที่สมควรจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการรับทุนเรียนต่อจากสถานฑูตสิงคโปร์
ประเด็นส้าคัญอีกประการของอุดมการณ์ชุด โรงเรียนคือสถานที่ผลิตซ้้าความสัมพันธ์ทางสังคมที่ปรากฏ
ในภาพยนตร์ คือ การผ่าให้เห็นถึงเรื่องความทุจริตในระบบการศึกษาไทยที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้สถาบันทางสังคมที่ยึด
มั่นในหลักคุณธรรม และถูกปฏิบัติจนเสมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้น (Naturalization) ดังเหตุการณ์ตอนที่
อาจารย์โสภณตวาดใส่นักเรียนในห้องสอบอย่างเกรี้ยวกราดว่า “อย่ามาท้าชั่วๆ ในห้องสอบของผม” ในขณะที่ลิน
หันไปบอกกับเกรซว่า ข้อสอบที่ อาจารย์ น้ามาใช้ สอบ ก็คือข้อสอบชุ ดเดียวกับที่ อาจารย์ใช้สอนนักเรียนที่ ยอม
จ่ายเงินเรียนพิเศษนอกเวลาด้วยนั่นเอง รวมถึงเมื่อผู้อ้านวยการโรงเรียนจับได้ว่า ลินรับเงินแลกกับการช่วยเพื่อน

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562

ทุจริตในการสอบ จึงได้เชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อแจ้งยกเลิกทุนการเรียนที่เคยสนับสนุนทั้งหมด ด้วยอุดมการณ์ทาง
การศึกษาที่ว่า เด็กนักเรียนไม่ใช่จะเรียนดีอย่างเดียวแต่ต้องประพฤติดีด้วย และโรงเรียนเป็นสถานที่เรียน ไม่ใช่
สถานที่เอาไว้หาเงิน ลินได้แสดงอุดมการณ์ต่อต้าน (Counter Ideology) อย่างชัดเจนว่า “การเรียกเก็บเงินค่าบ้ารุง
การศึกษา ก็เป็นการหาเงินของสถานศึกษา” และเงินดังกล่าวก็คือเงินที่ครอบครัวของเธอถูกโรงเรียนโกงไป แม้ว่า
ในฉากต่อมา คุณครูประวิทย์ได้ให้เหตุผลว่า “ทางโรงเรียนจะผิดได้อย่างไร ในเมื่อพ่อเต็มใจที่จะเป็นคนจ่ายเงิน
(ค่าบ้ารุงการศึกษา) เอง” แต่ค้าพูดดังกล่าวยิ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการท้างานของกลไกทางอุดมการณ์ที่สอด
ประสานร่ วมกัน (Over-determination) ระหว่ างโรงเรี ยนและครอบครั ว เพื่ อผลิ ตซ้้ า สนั บสนุ น และสื บทอด
อุดมการณ์การจ่ายค่าบ้ารุงการศึกษาเพื่อซื้ออนาคตที่ดีให้กับนักเรียนเข้าใหม่ต่อไป
หน้าที่ของอุดมการณ์ในภาพยนตร์เรื่อง ฉลาดเกมส์โกง
เมื่อผู้วิจัยพิจารณาถึงหน้าที่ของอุดมการณ์ ในภาพยนตร์เรื่อง ฉลาดเกมส์โกง ผ่านตัวละครหลัก คือ
“ลิน” พบว่า
1) การธ้ารงรักษาอุดมการณ์ทุนนิยม (Status Quo) โดยผู้ชมจะได้รับอุดมการณ์ที่เกิดจากการผลิตซ้้า
ว่าความรู้คือ อ้านาจที่ท้าให้ ลินมีสถานะเป็นที่ยอมรับ และถูกเลือกให้ เป็นตัวแทนนักเรียนทุนเรียนดี ของทาง
โรงเรียน แม้ว่าต่อมาเธอจะถูกจับได้ว่าทุจริตและเปลี่ยนสถานะเป็นแค่นกั เรียนคนหนึ่ง แต่ส้าหรับกลุ่มเด็กหัวทึบ
เธอยังคงเป็น “คุณครูพี่ลิน” ที่มีอ้านาจในการพากลุ่มนักเรียนหัวทึบให้ได้รับคะแนนสอบที่ดีขึ้นทั้งในห้องเรี ยน
และการสอบ STIC เพื่อเข้าศึกษาต่อในต่างประเทศ ลินได้ผลิตซ้้าอุดมการณ์ของเงินคืออ้านาจ เมื่อเธอตัดสินใจ
ท้าภารกิจโกงข้อสอบเพื่อแลกรับค่าตอบแทนจากกลุ่มเด็กหัวทึบ โดยเงินค่าความรู้ดังกล่าว ก็คืออ้านาจที่จะส่ง
ให้เธอได้มีโอกาสไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่นเดียวกับพัฒน์และเกรซ แม้ว่าเธอจะไม่ได้
เกิดมาในครอบครัวที่ร่้ารวย ลินได้ผลิตซ้้าอุดมการณ์ชุดโรงเรียนคือสถานที่ผลิตซ้้าความสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อ
สืบทอดอุดมการณ์ แม้ว่าเธอจะไม่เห็ นด้วยกับการเก็บเงินค่าบ้ารุงการศึกษา แต่ในท้ายที่สุดแล้ว เธอยังคง
ยอมรั บ บทบาทของการเป็ น นั กเรี ย นโรงเรี ย นกรุ ง เทพทวี ปั ญ ญา และผลิ ต ซ้้ า อุ ด มการณ์ ท างการศึ กษา ที่
ผู้อ้านวยการโรงเรียนได้เคยพูดกับเธอว่าเด็กนักเรียนไม่ใช่จะเรียนดีอย่างเดียว แต่ต้องประพฤติดีด้วย โดย
ลินเลือกที่จะเรียนต่อคณะครุศาสตร์ และให้ค้าตอบในการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อว่า “เธอต้องการเป็น
ครูเหมือนพ่อ จะได้ใช้ความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”
2) อุด มการณ์ ส ร้างค้ าอธิบาย (Explanation) สร้างอั ตลั กษณ์ (Interpellation) และความชอบธรรม
ให้กับลินต่อความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น ผู้ชมจะรับรู้ โดยปราศจากค้าถามว่า เพราะลินมีความรู้เป็นอ้านาจ
เธอจึงได้รับทุนเรียนดี และสมควรได้รับเงินค่าตอบแทนในฐานะของ “คุณครูพี่ลิน” เพื่อช่วยให้เด็กหัวทึบคนอื่นๆ
มีผลการเรียนที่ดีขึ้น รวมถึงคล้อยตามกับการให้เหตุผลว่า เธอไม่เห็นด้วยกับการถูกตัดสิทธิ์จากสถานะ “ผู้ที่
ได้รับการคัดเลือก” เพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการรับทุนเรียนต่อจากสถานฑูตสิงคโปร์ เพราะเธอเคยให้แต่
เพื่ อนลอกข้อ สอบ แต่เธอไม่เคยลอกข้อสอบใคร รวมถึงอาจจะรู้สึ กสาแก่ใจ เมื่อเธอปฏิ เสธที่ จะไปเรียนต่ อ
กับพัฒน์และเกรซ พร้อมกับค้ากล่าวทิ้งท้ายว่า พัฒน์และเกรซคงต้องช่วยเหลือตัวเอง เพราะการเรียนต่อระดับ
มหาวิทยาลัยไม่มีข้อสอบปรนัย และเมื่อ เปรียบเทียบชุดโครงสร้างความสัมพันธ์ของคู่ตรงกันข้ามของลินกับ
แบงค์ ผู้ชมจะเข้าใจได้ไม่ยากถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระหว่างตัวละครทั้งสองตัว ลินจึงเป็นทั้งเพื่อนที่เข้าร่วม
กิจกรรมการตอบค้าถามในรายการโทรทัศน์ Teen Genius เป็นคู่แข่งขันที่จะถูกคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของ
โรงเรียนในการรับทุนเรียนต่อจากสถานฑูตสิงคโปร์ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอให้แบงค์เข้าร่วมภารกิจการโกงข้อสอบ
STIC และเป็นผู้ปฏิเสธความสัมพันธ์ว่าเธอไม่รู้จักแบงค์ เมื่อแบงค์ถูกจับได้ว่าทุจริตการสอบ STIC รวมถึง
สนับสนุนเธอเมื่อกล่าวปฏิเสธข้อเสนอของแบงค์ที่ต้องการให้เธอเข้าร่วมภารกิจการโกงข้อสอบ GAT/PAT
แม้ว่าลินจะเคยเป็นนักเรียนทุนเรียนดีที่ได้รบั การยกย่องชื่นชม จนถูกจับได้ว่าเธอช่วยเพื่อนทุจริตการสอบ
โดยเรียกรับค่าตอบแทน เป็นจอมวางแผนในการโกงข้อสอบ STIC และเธอต้องการเป็นครู เพื่อสอนให้นักเรียน
เป็นทั้งคนเก่งและคนดีในท้ายที่สุด การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของลินในช่วงเวลาต่างๆ ไม่ได้ส่งผล
ให้ผู้ชมเกิดความสงสัยหรือตั้งค้าถามกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เนื่องจากอุดมการณ์ได้สร้างค้าอธิบาย
(Explanation) อัตลักษณ์ (Interpellation) และความชอบธรรมให้กับลินในการรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมที่
เกิดขึ้น
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4. อภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา
4.1 สรุปผลการสืบทอดอุดมการณ์ทุนนิยมในภาพยนตร์เรื่อง ฉลาดเกมส์โกง
ผลการศึ ก ษาพบว่ า อุ ด มการณ์ ใ นภาพยนตร์ เรื่ อ ง “ฉลาดเกมส์ โ กง” ถู ก ผลิ ต ซ้้ า เพื่ อ ธ้ า รงรั ก ษา
สร้างความชอบธรรม และสืบทอดอุดมการณ์ หลักของระบบทุนนิยม ได้แก่ ความรู้ และเงินคืออ้านาจในระบบ
ทุนนิยม โดยนักเรียนทุกคนต่างต้องการได้รับคะแนนสอบดี เพื่อแลกกับ ความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น
ทุนการศึ กษา (ลินและแบงค์ ) รถยนต์คั นใหม่ (พั ฒ น์) การได้แสดงละครโรงเรียน (เกรซ) การได้ เรีย นต่ อ
ต่างประเทศ (ทุกคนที่สอบ STIC) เป็นต้น
นอกจากนี้ โรงเรียนยังเป็นสถานที่ผลิตซ้้าความสัมพันธ์ทางสังคม ดังกรณีของลินที่เคยใช้โรงเรียนเป็น
สถานที่หารายได้จากความรู้ของเธอ แต่ในท้ายที่สุด ผู้สร้างได้ผลิตซ้้าอุดมการณ์ผ่านค้าพูดและการกระท้า
ของลิ น ว่า โรงเรี ย นเป็ น สถานที่ ส ร้า งเด็ กเรีย นดี และคนดี เข้าสู่ สั งคม เมื่ อ ลิ น เลื อ กที่ จะสารภาพความผิ ด
ในการโกงข้อสอบ STIC และตั้งใจที่จะเป็นครูที่ดีเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม โดยที่ผู้ชมไม่ได้รู้สึกสงสัยต่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องดังกล่าวว่าเกิดขึ้นเพราะการได้รู้ซึ้งแล้วว่าการทุจริต ท้าให้เธอ
เกือบต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป ได้เงินเท่าไร ก็ไม่คุ้มกันอีกแล้ว หรือเพราะพ่อของเธอที่อยู่สนับสนุนให้เธอ
เลือกท้าแต่สิ่งที่ดี ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Althusser ที่ เสนอว่า อุดมการณ์นั้นได้ถูกบรรจุไว้แล้วในจิตไร้
ส้ า นึ ก ของเรา และจากการท้ า งานของกลไกทางอุ ด มการณ์ ที่ ส อดประสานร่ วมกัน (Over-determination)
ระหว่างสถาบันทางสังคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว วัดหรือโรงเรียนที่ผลิตซ้้าอุดมการณ์คนดีของสังคม
อยู่ ต ลอดเวลา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาพยนตร์ เรื่อ ง “ฉลาดเกมส์ โกง” ซึ่งเป็น สื่ อมวลชนแขนงหนึ่ ง
ที่มีบทบาทในการธ้ารงรักษา ผลิตซ้้า และสืบทอดอุดมการณ์ทางสังคมเช่นเดียวกัน
ขณะที่ ผู้ช มจะถูกป้อ นชุ ดความคิด ให้ ค ล้อ ยตามอุด มการณ์ ในภาพยนตร์ โดยปราศจากค้ าถาม หรื อ
ความเห็นแย้งต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากอุดมการณ์ในภาพยนตร์ได้สร้างค้าอธิบาย สร้างอัตลักษณ์
และความชอบธรรมให้กับเรื่องราวที่ปรากฏ
ส้ า หรั บ การแสดงออกของลิ น ที่ ผ ลิ ต อุ ด มการณ์ ต่ อ ต้ า น (Counter Ideology) ต่ อ ปั ญ หาเรื่ อ งเงิ น
ค่าบ้ารุงการศึกษาได้กระตุ้นให้ผู้ชมตระหนักถึงปัญหาเรื่องการทุจริตของผู้มีอ้านาจในหน่วยงานที่สามารถเรียก
รับผลประโยชน์ (โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา) ที่ทุกๆ คนมองว่าเป็นเพียงเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในการรับนักเรียน
เข้าใหม่ แต่แท้ที่จริงแล้วมันก็คือการโกงรูปแบบหนึ่ง เพราะครอบครัวของนักเรียนเข้าใหม่ ต้องเสียผลประโยชน์
(รายได้ของครอบครัว) จากการจ่ายเงินดังกล่าว เช่นเดียวกับการทุจริตการสอบที่ลินท้าเพื่อแลกกับเงิน ที่แม้ว่า
เธอจะให้เหตุผลว่า เธอให้เพื่อนลอกข้อสอบ แต่เธอไม่เคยลอกข้อสอบใคร และเธอได้เงิน เพื่อนได้คะแนน โดย
ไม่มีใครเป็นผู้เสียประโยชน์ แต่แท้ที่จริงแล้ว อุดมการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุดมการณ์หลักของ
โรงเรีย นที่ มีหน้าที่ ผลิตอุดมการณ์การสร้างคนเก่งและคนดีเข้าสู่สังคม โรงเรียนจึงเป็นผู้เสียประโยชน์จาก
พฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งอาจเสียชื่อเสียงจากผลผลิตทางการศึกษาที่ด้อยคุณภาพ และในท้ายที่สุดแล้ว จะส่งผล
กระทบต่อครอบครัวของเธอเอง ดังที่ปรากฏในภาพยนตร์ว่า การทุจริตของเธอ ท้าให้เธอถูกตัดสิทธิประโยชน์
ต่างๆ จากการเป็นนักเรียนทุนเรียนดีของทางโรงเรียนที่เธอเคยได้รบั และพ่ออาจจะต้องขายรถเพื่อน้ามาใช้จ่าย
เป็นค่าเล่าเรียนของเธอ
4.2 ข้อเสนอแนะของงานวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงงานวิจัยเบื้องต้น ที่จ้ากัดอยู่เพียงแนวคิดเรื่องอุดมการณ์ เป็นหลัก การศึกษา
ในอนาคตจึงควรศึกษาด้วยแนวคิดเชิงวิพากษ์หรือทฤษฎีอื่นๆ อาทิ การพิจารณาจากตัวบท หรือองค์ประกอบ
ต่ างๆ ของภาพยนตร์ เพิ่ ม เติ ม เนื่ อ งจากผู้ วิจั ย พบว่ า ในภาพยนตร์ มี การใส่ สั ญ ญะ/รหั ส ต่ า งๆ ปรากฏอยู่
หลายฉาก ดังเช่น ภาพสะท้อนของลินและแบงค์ ในกระจก ภาพฉากหลังที่มีความมืดทึม และสว่างโล่ง การใช้
อุปกรณ์การสอบทั้งดินสอ 2B และยางลบมาเป็นเครื่องมือในการโกงข้อสอบ การตั้งชื่อเรียกข้อสอบ STIC
(เพื่อสื่อถึง Ethic) ชื่อของโรงพิมพ์ซื่อตรงพานิช เครื่องหมายลูกศรและกากบาทบนสะพานลอย ร้านซักผ้า และ
กองขยะ เป็นต้น รวมถึงหากมีการศึกษาความคิดเห็นหรือการรับรู้ของผู้รับชมต่อการตีความสารจากภาพยนตร์
เพิ่มเติม ย่อมน้าไปสู่ข้อค้นพบใหม่ๆ ในภาพยนตร์ที่แตกต่างไปจากบทสรุปของงานวิจัยครั้งนี้
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