
 
 

บทคัดย่อ 

 
ชื$อการศึกษาค้นคว้าอสิระ สญัญะและการนําเสนอความเหลื/อมลํ Zาทางสงัคมผา่น

ภาพยนตร์ชนชั Zนปรสติ (Parasite) 
ชื$อผู้เขียน นางสาวพชรวรรณ น้อยสขุ 
ชื$อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (นิเทศศาสตร์และนวตักรรม) 
ปีการศึกษา 2563 
 

 

การศึกษาเรื/อง สญัญะและการนําเสนอความเหลื/อมลํ Zาทางสงัคมผ่านภาพยนตร์ชนชั Zน
ปรสิต (Parasite) มีวตัถปุระสงค์เพื/อ 1) เพื/อศกึษารูปแบบการนําเสนอสญัญะ (Symbol) ในภาพยนตร์
ชนชั Zนปรสิตว่ามีอะไรบ้าง สามารถสื/อความหมายได้อย่างไร 2) เพื/อศกึษาการรับรู้ของผู้ชมที/มีต่อ
ภาพยนตร์ชนชั Zนปรสิตและชื/อภาพยนตร์ “ชนชั Zนปรสิต” ในภาษาไทยสามารถสื/อความหมายได้วา่
อย่างไร เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบของการวิเคราะห์จากตวับท 
(Textual Analysis) และใช้การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) จากกลุม่ตวัอยา่งทั Zงหมด 5 
ทา่น เพื/อศกึษาการตีความหมายและความเห็นคิดเห็นหลงัชมภาพยนตร์ 

ผลจากการวิจยัในครั Zงนี Zพบวา่ บง จนุโฮ ผู้ กํากบัภาพยนตร์เรื/องนี Zนั Zนได้รับแรงบนัดาลใจมาจาก
เหตกุารณ์ส่วนหนึ/งที/เคยเกิดขึ Zนกบัตวัเขาและพื Zนเพเรื/องของการศึกษาในมหาวิทยาลยัทางด้าน
สงัคมวิทยาของเขาจงึเป็นวตัถดิุบชั Zนดีในการประกอบสร้างภาพยนตร์ชนชั Zนปรสติขึ Zนมา โดยการเลา่เรื/อง
ของภาพยนตร์ชนชั Zนปรสิต (Parasite) นั Zนเดน่เรื/องของการใช้สญัญะในการนําเสนอถึงความเหลื/อมลํ Zา
ในชนชั Zนทางสงัคม โดยใช้รูปสญัญะที/เป็นทั Zงวตัถสุิ/งของ รวมไปถึงฉากและสถานที/และพฤติกรรมของ
ตวัละครที/ปรากฏในภาพยนตร์ โดยการตีความผา่นความหมายของสญัญะตา่ง ๆ  (Process of Signification) 
และการเล่าเรื/องตามโครงสร้างการเล่าเรื/องภาพยนตร์ (Narration of Film) และความคิดเห็นของ 
กลุม่ตวัอยา่งจากการสมัภาษณ์ทั Zง 5 ทา่นนั Zน คอ่นข้างไปในทางเดียวกนัในสว่นของการตีความหมาย
และความเห็นหลงัรับชมภาพยนตร์ ซึ/งอาจหมายความว่าภาพยนตร์ชนชั Zนปรสิตนั Zนเป็นภาพยนตร์ที/
ดงูา่ย ไมมี่การตีความที/ซบัซ้อนและทําให้ผู้ชมได้รับความสนกุและมากกวา่นั Zนคือทําให้ผู้ชมได้ตระหนกั
รู้เกี/ยวกบัประเดน็ทางสงัคมเกี/ยวกบัความเหลื/อมลํ Zาทางชนชั Zนในสงัคมปัจจบุนัและเกิดการถกเถียง
กนัในประเดน็ดงักลา่ว ซึ/งถือวา่เป็นภาพยนตร์ที/ตีแผเ่รื/องนี Zได้อยา่งประสบความสําเร็จ  
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 The purpose of this study is to Symbolic and Presents Social Inequality Through 
Movie “Parasite” are 1) To study the patterns of presentation of symbol in the film How 
can they convey meaning? 2) To study viewers perception of Parasite movie and 
interpretation “Parasite” in Thai language. This is a qualitative research in the form of 
textual analysis and used an In-depth Interview from 5 of sample to study the interpretation 
and opinion after watching the movie. 

The results of this research were found that Bong Joon-Ho The director of the film 
was inspired by some of experience that had happened of him and his background in 
sociology university studies was a great material in the making of a film. The narrative of 
the film Parasite is notable for its use of symbolism to represent inequality in the social 
class. Using signs that are both objects and objects Including the scenes and locations 
and behavior of the characters that appear in the movies by interpretation through the 
Process of Signification. And storytelling based on Narration of Film. And the opinions of 
the sample groups from the 5  interviews are quite similar in terms of interpretation and 
opinion after watching the movie. This could mean that Parasitic films are easy to watch. 
There is no complicated interpretation that makes it fun for the audience, and more than 
that, it makes the audience aware of the social issues of class inequality in today's society 
and the debate over them. This is a successful film.


