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กิตตกิรรมประกาศ 

 

จุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เพราะไดรับความกรุณาจากอาจารยโสรยา นาคะสุวรรณ

ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางย่ิงตอขาพเจา 

รวมทั้งอาจารยวิทยา ทองอยูยง อาจารยสุมินตา สุภาผลและอาจารยพัฒนะ จิระวงศ ที่กรุณาให

คําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกขาพเจา สงผลใหจุลนิพนธฉบับนี้ถูกตองและ

สมบูรณยิ่งขึ้น จึงกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

ศิลปากรทุกทานที่ไดใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคายิ่ง จนทําใหศิษยคนน้ีประสบ

ความสําเร็จไดดวยดี 

ขอขอบคุณทีมงานและนักแสดง ทั้งเพ่ือน และรุนนองทุกๆคนที่สละเวลาอันมีคามามีสวน

รวมชวยใหงานน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยความสนุกสนานและเปนไปดวยดี 

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา มารดา 

ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางย่ิงเสมอมา  
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13530299 :สาขาวิชานิเทศศาสตร 
เรื่อง: การสรรสรางภาพยนตรสั้นดวยวิธีการคารวะภาพยนตรเรื่องอื่นที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการยอมรับ
ความจริงที่แทเรื่อง “Obliterate.” 
 

จุลนิพนธฉบับมีวัตถุประสงคเพื่อบําบัดความตองการภายในใจของผูจัดทําเพื่อสราง
ภาพยนตรที่ผูจัดทํามีอิสระในการทํางานอยางเต็มที่ และตอบคําถามตนเองตอความสัมพันธกับ
ภาพยนตรโดยผูจัดทําไดศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับความจริง และวิธีการรักษาคนไข
ที่เรียกวา “ภาพยนตรบําบัด” ประกอบกับทฤษฎีทางดานภาพยนตรเพื่อนํามาใชในการสรางบท
ภาพยนตร ซึ่งมีเน้ือหาวาดวย ชายหนุมคนนึงที่หลงลืมความทรงจําบางสวนไปและเขารับการรักษาที่
เรียกวา “ภาพยนตรบําบัด” เพื่อตามหาความทรงจําที่หายไปของเขาแตการรักษาทําใหเขาตองเขาไป
อยูในภาพยนตรบางเรื่องผสมกลมกลืนไปกลับความคิดความทรงจําของเขาเองเพื่อขุดลึกลงไปใน
ความดํามืดของจิตใจ 

ในการสรางภาพยนตรสั้นเรื่องน้ีผูจัดทําตองผานกระบวนการผลิตภาพยนตรทุกข้ันตอน
อยางละเอียดต้ังแตข้ันตอนกอนการถายทําที่ตองมีการคัดเลือกนักแสดงสรรหาสถานที่การเตรียม
ความพรอมกับทีมงานรวมไปถึงการวางแผนการถายทําซึ่งกระบวนการทํางานอยางละเอียดต้ังแต
ข้ันตอนน้ีนําไปสูการทางานที่สะดวกมากข้ึนในข้ันตอนตอๆไปเน่ืองจากทุกอยางไดถูกวางแผนไวเปน
อยางดีและเมื่อมีการปฏิบัติตามอยางมีวินัยยอมไดผลลัพธการทํางานที่ดีย่ิงข้ึน 
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บทที ่1 
 

บทนาํ 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

เริ่มตนจากการคําถามงายๆที่วา “เราคือใครเปนใครและอยากเปนใคร” ภาพยนตรเปนสิ่งที่
สะทอนตัวตนผูจัดทําดังน้ันภาพยนตรจึงเปนเหมือนคําตอบในคําถามขางตน ภาพยนตรสามารถอางอิงกบั
ชวงชีวิตหลายๆชวงของผูจัดทําได ผูจัดทําสามารถบอกไดภาพยนตรเรื่องใดตรงกับประสบการณในชีวิต
ชวงใดของผูจัดทํา เชน ชวงชีวิตที่ผิดหวังกับความรักก็เชื่อมโยงกับภาพยนตรเรื่องน้ีเรื่องน้ี การกลับมาอยู
คนเดียวยอมรับความจริงการลืมและการเดินหนาตอไปเหลาน้ีลวนสามารถเลือกจับเอาภาพยนตรเรื่อง
ตางๆขึ้นวาพูดแทนประสบการณสวนตัวของผูจัดทําได การยกยองภาพยนตรเหลานี้จึงไมแปลกนัก เพราะ
ภาพยนตรที่อางอิงนั้นก็เปรียบเหมือนเพ่ือนของผูจัดทําอีกทั้งภาพยนตรพวกน้ียังทําใหเกิดการยอมรับ
ความจริงตอชีวิตจริง และเปลี่ยนทัศนคติผูจัดทําในทางที่ดีขึ้น ผูจัดทําจึงมีความตองการบาํบดัและระบาย
ความรูสึกภายในอยางมีชั้นเชิงในภาพยนตรอีกทั้งยังเปนความตองการทําความเคารพตอภาพยนตรใน
อดีตทีตั่วแทนประสบการณตางๆ 

จากคําถาม สิ่งหนึ่งที่เปนตัวตนของผูจัดทําเองมาแตไหนแตไรน้ัน คงหนีไมพนการชอบเสพ
ภาพยนตรต้ังแตยังเด็ก เม่ือลองพยายามใหเหตุผลกับการที่ผูจัดทําชอบน้ัน อาจเปนเพราะวาการดูหนังคอื
การไดเขาไปสูโลกเสมือนที่เราสามารถเลือกความรูสึกนึกคิดไดอยางอิสระ ซึ่งก็มีทฤษฎีจิตวิเคราะหหลาย
ขอที่ยืนยันความคิดน้ี ทั้งหมดทั้งมวลผูจัดทําจึงยอยใจความทั้งหมดขางตนขึ้นเปนตัวละครซึ่งมีชื่อวา 
“ดุก” พระเอกในเรื่อง“Obliterate”ผูชายที่หลงลืมความทรงจําบางสวนไปและเขารับการรกัษาทีเ่รยีกวา 
“ภาพยนตรบําบัด” เพื่อตามหาความทรงจําที่หายไปแตการรักษาทําใหเขาตองเขาไปอยูในภาพยนตรบาง
เรื่องผสมกลมกลืนไปกับความคิดความทรงจําของเขาเองเพ่ือขุดลึกลงไปในความดํามืดของจิตใจ 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาทฤษฎีภาพยนตรที่ทําการคารวะภาพยนตรเรื่องอ่ืน 
2. เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องความจริงในเชิงจิตวิเคราะห 
3. เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับ 
4. เพื่อศึกษากระบวนการสรางภาพยนตรสั้นที่มีการเคารพภาพยนตรในอดีต 
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ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 
เปนโครงการจุลนิพนธ ที่ศึกษาและผลิตภาพยนตรในประเภทเรื่องแตง(Fiction)ที่มีเน้ือหา

เก่ียวกับการเคารพบูชาภาพยนตรเรื่องอื่นๆและเก่ียวของกับเรื่องของความจริงในหลากหลายแงมมุเพ่ือให
เกิดการตั้งคําถามตอยอดใหกับผูชม 
 

ขั้นตอนการศึกษา 
1. ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ 
2. รวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เก่ียวของ 

2.1 ศึกษาทฤษฎีภาพยนตรที่ทําการคารวะภาพยนตรเรื่องอื่น 
2.2 ศึกษาแนวคิดเรื่องความจริงในเชิงจิตวิเคราะห 
2.3 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับ 
2.4 ศึกษาทฤษฎีภาพยนตร 

3. การศึกษา ตีความ ขอมูล 
3.1 ตีความจากภาพยนตรที่เก่ียวของกับการยอมรับความจริง 

4. เตรียมการถายทํา (Pre-Production) 
4.1 รวบรวมขอมูล 
4.2 หาขอมูลอางอิง 
4.3 วางโครงเรื่อง (Plot) 
4.4 โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
4.5 หาสถานที่ถายทํา 
4.6 หานักแสดง (Casting) 
4.7 เขียนบทสําหรับการถายทํา (Shooting Script) 
4.8 เขียนแผนการถายทํา (Break down) 
4.9 เตรียมอุปกรณประกอบฉากและอุปกรณถายทํา 

5. กระบวนการถายทํา (Production) 
5.1 เริ่มกระบวนการถายทํา 

6. กระบวนการหลังการถายทํา (Post-Production) 
6.1 ตัดตอ 
6.2 ใส Sound Effect และดนตรีประกอบ 
6.3 ทําสีและแสงของภาพยนตรใหตรงกับที่อางอิง 

7. การสรุปผลและจัดทํารูปเลม  
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แผนการดําเนินงาน 

 

 ตอไปนี้เปนการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางที ่1-1 ตารางแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค 

ที่มาและแนวคิด           

คนควาทฤษฎีที่เก่ียวของ และ

งานอางอิง 

          

บทโครงเรื่องขยาย(Treatment) 

อารมณของภาพยนตร 

(Mood and tone) 

ขอมูลอางอิง (Reference) 

          

บทภาพยนตร (Screenplay) 

คัดเลือกนักแสดง (Casting) 

หาสถานทีถ่ายทาํ (Location) 

          

บทถายทาํ (Shooting Script) 

ตารางการถายทาํ(Breakdown) 

          

ขั้นตอนการถายทาํ 

(Production) 

          

ตัดตอเบื้องตน (First Draft)           

ตัดตอขั้นสุดทาย (Final Draft)           

 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เพ่ือเขาใจทฤษฎีภาพยนตรที่ทําการคารวะภาพยนตรอยางถองแทมากขึ้น ดวยแนวคิดใน
เรื่องความจริงในเชิงจิตวิเคราะหประกอบกับ แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับความจริง เพื่อสรางภาพยนตร-
สั้นตามขั้นตอนมาตรฐาน  
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ทฤษฎีผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 จากที่มาและความสําคัญในเรื่องบุคคลชอบเสพสื่อเพราะเหมือนไดเขาไปในโลกเสมือนที่
สามารถจินตภาพตนเองไปกับสื่อหรือเรื่องราวตางๆไดอยางอิสระผูจัดทําจึงไดทําการศึกษาคนควา
และรวบรวมแนวคิดทฤษฎีที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อใชเปนขอมูลในการสรางภาพยนตรขนาดสั้นเรื่อง
“Obliterate”ดังตอไปน้ี 

ทฤษฎีภาพยนตรท่ีทําการคารวะภาพยนตรเรื่องอ่ืน 

หนังอิงหนัง ภาพยนตรยุคโพสตโมเดิรน “หนังสมัยน้ีไมดีเหมือนสมัยกอน” เปนคําพูดที่
เรามักไดยินหลังดูหนังจบอยูบอยครั้ง คําพูดประเภทน้ีช้ีบอกวาเรามักเอาหนังเรื่องหน่ึงไป “เปรียบ
มวย” กับหนังเรื่องอื่นๆ คําถามประเภทที่วา หนังของผูกํากับรุนใหมทําไดดีเทากับของผูกํากับรุนเกา
หรือไม? หนังเรื่องน้ีดีกวาหนังเรื่องที่แลวหรือเปลา?หนังผจญภัยเรืองน้ีลงทุนมากกวาเรือ่งโนนหรอืไม? 
ฯลฯ จะผุดข้ึนในใจของทั้งนักดูหนังและนักวิจารณอยางชวยไมได จะวาไปแลวคําถามเชนน้ีทําใหรูสึก
วาสิ่งที่หนังเรื่องใหมๆ กําลังพยายามทําอยูน้ันเปนเพียงการวัดรอยเทากับหนังเรื่องเกาๆเทาน้ัน  

ไมวาหนังเรื่องหน่ึงๆ จะเรียกรองสติปญญาในการดูมากนอยเพียงใด คนดูจะไมดูหนัง
เรื่องน้ันอยางไรเดียวสา หากดูอยางมีจิตสํานึกวาหนังเรื่องน้ีกําลังเสนอสิ่งที่คลายคลึงหรอืแตกตางจาก
หนังเรื่องอื่นๆ ในประเภทเดียวกันหรือตางประเภทกันอยางไร น่ีเปนบทบาทของคนดูที่หลอหลอมข้ึน
จากประสบการณในการดูหนังมาจํานวนมากพอสมควรเชน คนดูหนังในปจจุบัน 

การที่หนังรุนใหมตองคอยสาละวนกับการตอบปญหาของคนดูในยุคสิ้นสุดความไร
เดียงสาน้ี ไดคลี่คลายมาเปนขบวนการหนังรุนใหมที่นิยมอางอิงหนังรุนเกาอยางโจงแจงและจริงจัง
มากข้ึน ถาละเวนไมพูดถึงการนําหนังเกามาสรางใหม (remade) อาจกลาวไดวาแนวทางที่หนังรุน
ใหมใชรับมือกับสํานึกแบบใหมของคนดูหนังก็คือ หนังอิงหนัง 
  
 
 
 
 

 
 
1ประชาสุวีรานนท.แลเน้ือเถือหนัง.กรุงเทพฯ : มติชน 2540 
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1.ขบวนการหนังอิงหนัง 
หนังอิงหนังเปนปรากฎการณทางวัฒนธรรมในยุคปจจุบันซึ่งเราเรียกกันวาโพสต

โมเดิรนการใหคําจํากัดความแกโพสโมเดิรนน้ันมีปญหาเพราะทําทาจะปดฉากตัวมันเองลงเสียกอนที่
นักวิจารณจะทันถกเถียงกันจบวามันคืออะไรกันแนโพสโมเดิรนกลายเปนพระเอกในเวทีวัฒนธรรม
ของโลกยุคปลายศตวรรษที ่20 แตคลายกับฉากสุดทายของหนังคาวบอยประเภทที่มีวีรบุรุษผูลึกลับ
ควบมาหายลับไปกับเสนขอบฟาทิ้งรองรอยการตอสูและความเสียหายไวในรานเหลาเล็กๆเรารูวาเขา
เปนพระเอกแตไมแนใจวาเขาเปนใคร 

หนังยุคโพสโมเดิรนไมตางจากสถาปตยกรรมรวมสมัยซึ่งมีช่ือเดียวกันในแงที่มัน
หมายถึงการเอารูปแบบตางๆ ของงานในอดีตมาผสมผสานและพัฒนาเปนรูปแบบใหม แนนอน น่ีเปน
คําจํากัดความที่หยาบเอามากๆ มันไมไดชวยเรามากนักในการอธิบายการเกิดข้ึนของตึกที่เหมือน
วิหารกรีก บานที่เหมือนโบสถ และอาคารที่เหมือนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรือแมกระทั่งหุนยนตรฯลฯ
แตในข้ันตนน้ีมันอาจชวยใหเราเห็นไดวา ในยุคทีตึ่กอางอิงตึกเกาๆ หนังก็หันไปอางอิงหนังเกาๆ  

ในความหมายทั่วไป หนังอิงหนัง หรือ allusion คือวิธีการที่หนังเรื่องหน่ึงกลาว
พาดพิงถึงหนังอีกเรื่องหน่ึง เตือนใหคนดูระลึกถึงหนังในอดีตซึ่งเปนที่รูจักกันดีทั้งน้ีอาจเปนในรูปแบบ
ตางๆ เชน ในหนังเรื่อง Empire of the Sun ของสตีเฟน สปลเบิรก เมื่อพระเอกตัวนอยของเรื่อง
เริ่มตนการผจญภัยของเขาขณะที่เดินผานคัตเอาทขนาดยักษของหนังเรื่อง Gone With The Wind 
น่ีเปนฉากตระการตาฉากหน่ึง อาการของกลองที่แพนผานภาพโปสเตอรอยางเนิบชา พาใหตัวแสดง
และคนดูเคลื่อนที่เขาไปสูโลกของนิยายการผจญภัยอันย่ิงใหญในอดีตอยางชวนต่ืนใจ อัตราสวนความ
ย่ิงใหญที่แทจริงของหนังทั้งสองเรื่องอาจเปน 1 ตอ 100 (เชนเดียวกับขนาดมหึมาของคัตเอาทหนัง
ซึ่งชมและยอตัวตัวแสดงเสียจนเล็กกระจอยรอย) แตความหมายที่สปลเบิรกตองการดูจะชัดเจนน่ันคือ
เอยคําสักการะแกบรรพบุรุษของหนังแนวเดียวกันในโทนเสียงที่ออนนอมถอมตัว  

อีกทวงทํานองหน่ึงใน Twins อารโนลด ชวารเซเนกเกอรยืนทําทาเบงกลามลอเลียน
ซิลเวสเตอร สตอลโลนอยูหนาโปสเตอรหนัง Rambo IV เหมือนจะบอกวา “แรมโบ” เปนพี่นองทอง
เดียวกับ “คนเหล็ก” ซึ่งอารโนลดของเราเคยสวมบทมาแลว ที่โจงแจงในความหมายและเขาจังหวะ
กับเน้ือเรื่องย่ิงกวาน้ันก็มีใน Amazing Stories เมื่อมัมมี่ (ตัวปลอม) ปรากฎตัวข้ึนที่ปมนํ้ามันในขณะ
เดียวกับที่คนเฝาปมกําลังดูหนังเรื่อง “มัมมี่” (ตัวจริง) อยูพอดี  

การอางอิงหนังเกาไวบนฉากหลังหรือแบ็คกราวนดเพิ่มมิติที่ลึกซึ้งข้ึนไปอีกในหนัง
อยาง The Last Picture Show ซึ่งช่ือและเรื่องของบงบอกความโหยหาอาลัยในอดีตอยางชัดเจนใน
หนังเรื่องน้ี หนังคาวบอยเรื่อง Red River ของโฮเวิรด ฮอกซเปน “หนังเรื่องสุดทาย” ตามช่ือและ
เปนตัวแทนของความรูสึกอยางที่วาไดสมบูรณ มารติน สกอรเซซี ใหตัวแสดงทั้งสามคนใน Main 
Street เขาไปดูหนังเรื่อง The Searchers  ของจอรน ฟอรด สวนหนัง Casablanca ซึ่งปรากฎบน
จอทีวี/คอมพิวเตอรในโลกอนาคตของหนังเรื่อง Brazil ก็สามารถบงบอกบทบาทของหนังในสังคม
พิกล ๆ น้ันไดอยางเฉียบคม  

หนังองิหนังอาจใชพล็อต บทสนทนา บุคลิกตัวแสดง แนวหนัง ตลอดจนสไตล (การ
จัดภาพ การจัดแสง ฯลฯ) ของหนังรุนกอน เชนหนังนักสบืหรือแกงสเตอร อยาง The Godfather, 
Chinatown หรอื Body Double รับเอาสไตสของ film noir ซึ่งเปนสไตสหนังแกงสเตอรในยุค
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ทศวรรษ 40 (พ.ศ. 2483-2492) มาใชอยางเต็มที ่ แตความเขมขน ของสาระในแตละเรือ่งน้ันอาจ
ตางกันออกไปอยางมหาศาล    

บางครั้งการอางอิงไมไดเปนเพียงฉากหลัง แตข้ึนมามีบทบาทเปนแกนของเรื่อง เชน
การที่วูดด้ีอัลเลนใชบุคลิกของฮัมฟรียโบการดเปนแกนเรื่องและเอาคําพูดของเขาในหนังCasablanca
มาต้ังเปนช่ือหนังวา Play It Again, Sam หนังเรื่องน้ีเปนตัวอยางที่ดีของหนังอิงหนังพระเอกยุค
คลาสสิกอยางโบการดกับพระเอกยุคโพสโมเดิรนอยางอัลเลนถูกวางเคียงกันใหเห็นความแตกตาง
อยางชัดเจน  
 หนังที่มีโยงใบสัมพันธกันมายืดยาวและลึกซึ้งเห็นจะไดแกหนังชุดที่เริ่มตนที่Rear 
Window (พ.ศ. 2497) ของอัลเฟรด ฮิตชค็อก หนังชุดน้ีเปนหนังแนวต่ืนเตน (thriller) ซึ่งในเรื่องแรก 
มีตัวเอกเปนชางภาพมืออาชีพ หลังจากน้ันหลายป ไมเคิลแองเจโล อันโตนิโอนี ผูกํากับอิตาลี สืบสาว
ใหลึกลงไปในแกนเรื่องเดียวกันในเรื่อง Blow-up (พ.ศ. 2509) หนังเรื่องที่ทําใหพล็อตแบบ thriller 
กลายเปนหนังศิลปะของยุคน้ัน ครั้นมาถึงป พ.ศ. 2518  ชางภาพกลาย  เปนนักดักฟงมืออาชีพใน
The Conversation ของ ฟรายซิส ฟอรด คอพโพลา ตอจากน้ันไบรอัน เดอพัลมาจึงดึงเรื่องกลับไป
หาความต่ืนเตนเพื่อความบันเทิงใน Blow Out (พ.ศ. 2528) และ Body Double (พ.ศ. 2527)  

สุดยอดของหนังอิงหนังอีกเรื่องนาจะเปน Last Tango in Parisของแบรนารโด แบร
โตลุชชี  เพราะนอกเหนือจากความอื้อฉาวในหลายๆเรื่อง ของมันแลว หนังเรื่องน้ียังรวมเอาการ
อางอิงหนังในรูปแบบตางๆ ไวมากมายที่เดนสุดเห็นจะเปนการใชชีวิตจริงของมารลอน แบรนโดสวม
ทับกับบุคลิกของเขา ประวัติของตัวเอกของเรื่องจึงกลายเปนประวัติจริงของแบรนโด และบทบาทของ
เขาในหนังเรื่องอื่นหลายเรื่องมารวมกัน สวนการประชันบทกับดารารุนใหมอยางฌองปแอรลูดและมา
เรียชไนเดอรก็เปนการนําเอาภูมิหลังของดารามาใชอยางนาสนใจที่สุดครั้งหน่ึงในประวัติศาสตร
ภาพยนตร 
 

2. เกมและกติกาของหนังอิงหนัง  
 เกมของหนังอิงหนังมีกติกาอยางหลวมๆ วาคนดูจะตองแสดงบทบาทคือตองระลึก
ถึงหนังเกาไดในขณะที่ดูหนังใหม หนังใหมจึงเรียกรองความเขาใจเกี่ยวกับหนังเกามากข้ึน บางครั้ง
อาจจะเรียกรองใหเราดูมันอยางซีเรียสเทาๆกับหนังเกาดวย การอางอิงงานเกาหรือศิลปนรุนกอนเปน
ธรรมเนียมทางศิลปะที่เรียกวา homage to หรือการแสดงความคารวะ เราอาจนึกภาพเดอ พัลมา
เลียนแบบฮิตชค็อก วูดด้ี อัลเลน เลียนแบบอิงมาร เบิรกแมน ฟาสบินเดอรเลียนแบบนิโคลัส เรย ใน
ลักษณะของการไหวครูหรือในอาการเดียวกับที่ปคัสโซวาดรูปเลียนแบบเวลาสเควซ 
 หนังอิงหนังมี “การไหวครู” เปนจุดเริ่มตน แตมันไมเคยจบลงตรงน้ันในตอนหน่ึง
ของ Stardust Memories เมื่อวูดด้ี อัลเลน ถูกถามวาหนังของเขาเปนการแสดงความคาราวะงาน
ของศิลปนรุนเกาใชไหม เขาตอบวา “ผมไมไดคาราวะเขา ผมเพียงแคลอกเขาเทาน้ันเอง” การไหวครู
มักเปนขออางที่มีลักษณะทั่วไปเสียจนทําใหไขวเขวระหวางงานเลียนแบบเพื่อการพัฒนาข้ึนไปกับงาน
ลอกธรรมดาๆโดยเฉพาะอยางย่ิง อยางหลังอาจจะกลายเปนเพียงการเสแสรงวาตัวเองเขมขนเทาของ
แทด้ังเดิมเทาน้ัน 
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 The Untouchable เปนตัวอยางของหนังอิงหนังเรื่องหน่ึง นอกเหนือจากการเอา
เรื่องและช่ือเกามาใชแลว มันยังมีฉากสําคัญๆ ที่เลียนแบบจากหนังของอัลเฟรด ฮิตชค็อก หลายตอ
หลายเรื่องจนดูราวกับเปนการเอาฉากตางๆ ที่วาน้ันมาเรียงลําดับตัดตอใหมใหกลายเปนหนังเรือ่งใหม 
ที่เดนสุดคือ การอางอิงผลงานช้ันปรมาจารยของไอเซนสไตนดวยการนําฉากบันไดโอเดสสามาใชใน
สถานีรถไฟในชิคาโก  
 ลักษณะหนังอิงหนังไมไดเปนจุดเดนของศิลปนนักลอกอยางเดอ พัลมาเพียงคนเดียว
มันถูกใชโดยผูกํากับคนอืน่ๆ และมีอยูในหนังมากมายหลายประเภททั้งช้ันดี ช้ันเลว เอ็ดด้ี เมอรฟย
สามารถอางอิง The Last Emperor  ในหนัง Coming to America  ของเขาเมื่อเขาตัดหางเปยทิ้ง
หรือเมื่อพบกับอดีต “พสกนิกร”หนาหองนํ้า น่ีเปนการทําใหพรมแดนระหวางงานศิลปะกับงานตลาด
พราเลือน หนังศิลปะหันไปอางอิงหนังตลาด หรือบางครั้งก็อางอิงตัวเอง อยางเชน The Conformist 
ของแบรโตลุชชีอางอิงหนังแก็งสเตอรของฮอลลีวูด สวน The Last Emperor ของเขาน้ันเต็มไปดวย
การอางอิง The Conformist จนกระทั่งพอลลีน เคล นักวิจารณคนหน่ึงเรียกมันวาThe Conformist 
ในปกกิ่ง 
 การพยายามแยกแยะหนังเหลาน้ีใหออกตามแตจุดหมายและวิธีการของมันน้ันเปน
เรื่องพึงกระทํา แตในที่น้ีเปนเพียงการนําเสนอใหเห็นภาพรวมของความสับสนอลหมานในทาง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งถือวาเปนเอกลักษณอยางของโลกยุคน้ี และในทามกลางสภาพเชนน้ีแหละที่หนังองิ
หนังไดกลายเปนแนวทั่วไปของภาพยนตรของภาพยนตรสมัยใหม  
 

3. ทฤษฎี Auteurism :ยี่หอของผูกํากับ  
 มีความพยายามเรื่อยมานับแตกําเนิดของภาพยนตรที่จะหาทางทําใหภาพสามารถ 
“พูด” ได โดยเฉพาะในเชิงนามธรรมหนังอิงหนังเปนสวนหน่ึงของการแสวงหาศัพทใหมๆ ในภาษา
ภาพยนตร (เชนเดียวกับ symbol, metaphor และ motif) เชน การที่หนังเรื่อง Psycho ของฮิตช
ค็อกทําให“หองนํ้า” กลายเปนศัพททางภาพยนตรที่มีความหมายใหม ซึ่งสามารถสื่อและกระตุน
ความรูสึกนึกคิดจนกาวพนไปจากความหมายเดิม ฝกบัวหรืออางอาบนํ้าไมไดเปนเพียงอุปกรณ 
ประจําหองนํ้า เมื่อภาพของมันปรากฏบนจอหนัง มันจะแสดงความหมายนอกเหนือไปจาก
ความหมายนอกเหนือไปจากความหมายปกติในชีวิตประจําวัน กลายเปนสัญญาณเตือนที่พรอมจะ
สื่อสารอะไรไดหลายๆอยาง ไมใชเฉพาะความหมายแคบๆในฉากน้ันๆ 
 ตัวอยางวัตถุอื่นที่กลายเปนสัญลักษณ ไดแก หมวกขาว หมวกดํา (ในหนังคาวบอย) 
หมวกท็อปแฮ็ค (ในหนังเพลง) หมวกสักหลาด พัดลมเพดาน เหล็กเข่ียถาน ฯลฯ ในระยะหลังๆเรา
อาจจะนับไดวา “การอวก” ก็กลายเปนศัพทใหมของหนังไปแลวเหมือนกัน  
 กระบวนการน้ีถูกผนวกเขากับความคิดเรื่อง“การไหวครู”(a homage to)การใช 
“หองนํ้า” และโลกทัศนของฮิตชค็อก ผูกพันกับความคิดรวมทั้งบุคลิกเฉพาะตัวของผูกํากับหนังเกา 
สวนบทบาทในการประมวลผลและสรุปโลกทัศนของผูกํากับหนังจะเปนของนักวิจารณและครูใน
โรงเรียนภาพยนตรที่เติบโตข้ึนพรอมๆกันในยุคน้ี  
 การบูมของหนังอิงหนังเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกาในชวงทศวรรษ 60 (พ.ศ. 2503-
2512) ทามกลางการต่ืนตัวเรื่องการวิจารณหนังและประวัติศาสตรหนัง มีการทบทวนฐานะของหนัง
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รุนเกาทั้งในดานทฤษฎีและการรื้อฟนมันข้ึนมาปดฝุนเปดฉายกัน บรรยากาศเหลาน้ีเปนสวนหน่ึงของ
ความรูสึกโหยหาอาลับอดีต แตที่สําคัญกวาน้ันคือ สํานึกทางประวัติศาสตรหนังไดถูกกอรูปข้ึนอยาง
เปนระเบียบดวยยุคน้ีเองที่ศัพทตางๆทางทฤษฎีภาพยนตรเริ่มเกิดข้ึนมากมายกระแสสําคัญกระแส 
หน่ึงคือการบัญญัติศัพทเกี่ยวกับแนวคิดและโลกทัศนของหนังและผูกํากับศัพทตางๆเหลาน้ันเปนการ
อางอิง “บุคลิกเฉพาะ” ของผูกํากับคนสําคัญ ๆ เชน ทรรศนะทางประวัติศาสตรแบบ Fordian 
ทวงทํานองตอผูหญิงแบบ Hawksian สํานึกเรื่องความผิดและบาปแบบ Hitchcockian ความหวาด
ผวาในสังคมสมัยใหม  Langian วิภาษวิธีแบบ Eisensteinian ตลอดจนการใชภาษาทาทางและ
อวัยวะแบบนักเขียนการตูน Chuck Jones ฯลฯ ทั้งหมดน้ีคลายกับเปนการสรุปเพื่อติดปายย่ีหอหรือ
ข้ึนทะเบียนแนวคิดตางๆไวเพื่องายตอการหยิบไปใช 
 
ทฤษฎีบําบัดดวยการเผชิญความจริง(The Reality Approach)2 

การใหการปรึกษาแบบเผชิญความจริงเปนการใหการปรึกษาที่เนนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่อยูบนพื้นฐานทฤษฎีบําบัดดวยการเผชิญความจริงผูใหการปรึกษาชวยใหผูรับการปรึกษา
วางแผนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางมีระบบโดยการอธิบายใหผูรับการปรึกษารูและเขาใจวา
พฤติกรรมน้ันเปนไปตามกฎเกณฑหรือไมเพื่อใหผูรับการปรึกเปลี่ยนพฤติกรรมทางความคิดกอนแลว
จึงเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกที่สังเกตเห็นไดเปนเปาหมายสุดทาย 
 

1.ความเปนมาของทฤษฎีบําบัดแบบเผชิญความจริงทฤษฎีบําบัดแบบเผชิญความจริง
อยูบนพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีหลักการและเทคนิคของการบําบัดแบบเผชิญความจริงผูใหกําเนิดทฤษฎี
น้ีคือดร. วิลเลียมแกลสเซอรแกลสเซอรเปนจิตแพทยชาวอเมริกาเกิดเมื่อปค.ศ. 1924ที่เมืองคลีฟ
แลนดมลรัฐไอโอวาเขาจบปริญญาดานวิศวกรรมเคมีเริ่มตนงานจิตเวชครั้งแรกโดยใชการบําบัดรักษา
แบบจิตวิเคราะหจากการบําบัดดวยวิธีดังกลาวเขาพบวาวิธีบําบัดรักษาแบบจิตวิเคราะหมีขอบกพรอง
อยูเปนอยางมากเพราะไมอาจทดสอบความจริงไดดวยตัวของมันเองและแกลสเซอรมีความเห็นที่
ขัดแยงกับแนวคิดบางอยางของทฤษฎีจิตวิเคราะหเชนแนวคิดเรื่องสาเหตุของพฤติกรรมที่เปนปญหา
เรื่องอดีตเรื่องไรจิตสํานึกและการแกไขพฤติกรรมที่เปนปญหาโดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมที่เปนปญหา
น้ันแกลสเซอรเช่ือวาพฤติกรรมที่เปนปญหามิไดเกิดจากความเจ็บปวยทางจิตแตเกิดจากความไม
รับผิดชอบการแกไขพฤติกรรมคือการสอนใหคนรับผิดชอบแกไขปญหาอยางรูตัวดังน้ันแกลสเซอรจึง
ใหความสําคัญแก “จิตรูสํานึก”  จากแนวคิดที่ขัดแยงในเรื่องดังกลาวผนวกกับผลจากการบําบัด 

รักษาดวยวิธีจิตวิเคราะหทําใหแกลสเซอรตระหนักวาวิธีน้ีไมอาจเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูมีปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพนอกจากน้ีผูใหการบําบัดรักษาดวยวิธีจิตวิเคราะหได 

 
 
 
2เบญจมาศกลิ่นดี.ทฤษฎีบําบัดดวยการเผชิญความจริง(The Reality Approach). 

เขาถึงเมื่อ 9 มิถุนายน 2556. เขาถึงไดจากhttp://www.l3nr.org/posts/342501 
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มีสวนรวมในการแกปญหาดังน้ันแกลสเซอรจึงไดพัฒนาวิธีการบําบัดรักษาแบบใหมโดยใหความสาํคัญ
แกการมีสวนรวมในการแกไขปญหาของผูใหการบําบัดรักษาในการแกไขพฤติกรรมของผูมีปญหา
ประกอบกับเวลาน้ันเขาสนใจปญหายุวอาชญากรและเปดคลีนิคสวนตัวรักษายุวอาชญากรในปค.ศ. 
๑๙๕๗ที่เมืองลอสแองเจลิสขณะเดียวกันก็ไดรับแตงต้ังใหเปนหัวหนาจิตแพทยของสถาบันยุวอาชญา
กรที่มลรัฐแคลิฟอรเนียรจากการบําบัดรักษาเด็กวัยรุนที่มีปญหาตางๆแกลสเซอรจึงไดพัฒนาและ
ทดลองใชวิธีการบําบัดรักษาและการใหการปรึกษาที่เนนการแกไขพฤติกรรมที่เปนปญหาของเยาวชน
ใหมีประสิทธิภาพข้ึนเรียกวา “การบําบัดรักษาแบบเผชิญความจริง”โดยฝกใหเยาวชนกลาเผชิญความ
จริงและรับผิดชอบการกระทําของตนโดยมีหลักการทาสําคัญ3ประการคือหลักความเปนจริงซึ่ง
หมายถึงการรับรูโลกตามความเปนจริงบุคคลตองเผชิญความจริงคือพฤติกรรมในปจจุบันหลักความ
รับผิดชอบซึ่งหมายถึงความสามารถในการสนองความตองการของตนและไมทําใหผูอื่นขาด
ความสามารถในการสนองความตองการตองทําใหผูมีปญหารับผิดชอบการกระทําที่สนองความ
ตองการและหลักความถูกหรือผิดซึ่งหมายถึงการตัดสินคุณคาทางจริยธรรมหรือการประเมิน
พฤติกรรมไมวาถูกหรือผิดดีหรือเลวเพื่อเปนการช้ีนําพฤติกรรมหลักการทั้งสามเรียกยอๆวา 3R’s 
เทคนิคที่สําคัญในการใหการปรึกษาคือ “การมีสวนรวมในการแกปญหา”ไดแกการที่ผูใหการปรึกษา
สรางความไววางใจใหเกิดแกผูรับการปรึกษาจนผูรับการปรึกษากลาเผชิญความจริง 

กอนปค.ศ. 1962  แฮริตันไดนําวิธีการบําบัดรักษาแบบเผชิญความจริงไปใช
บําบัดรักษาคนไขโรคจิตโรคประสาทในสถานพยาบาลที่เรียกวา“ตึก 206”เพื่อฝกใหคนไขมีความ
รับผิดชอบและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดในปค.ศ.1964 แกลสเซอรไดพิมพหนังสือเลมแรกที่
เกี่ยวกับแนวคิดของการบําบัดรักษาแบบเผชิญความจริงช่ือวา “Mental  Health of  Mental  Ill-
ness”  และไดเขียนหนังสือเพื่อขยายแนวคิดดังกลาวใหมอีกครั้งคือหนังสือ “Reality  Therapy : A  
New  Approach  to  Psychiatry.”  

ตอมาในปค.ศ. 1962  แกลสเซอรไดนําหลักการบําบัดรักษาแบบเผชิญความจริงมา
บําบัดรักษาเด็กหญิงอายุ 14-21 ปซึ่งมีปญหาพฤติกรรมอาชญากรรมในระดับสูงที่โรงเรียนเวนทู-รา
ในรัฐแครลิฟอรเนียโรงเรียนเวนทูราเปนสถานที่ฟนฟูพฤติกรรมกอนสงเด็กเขาจองจําจากการ
บําบัดรักษาทําใหแกลสเซอรไดรับผลสําเร็จเปนอยางมากผลสําเร็จที่ไดรับจากตึก 206  และโรงเรียน
เวนทูราทําใหแกลสเซอรนําหลักการ 3 ประการและวิธีการบําบัดรักษาแบบเผชิญความจริงเขาสูวง
การศึกษาโดยนําไปทดลองใชในโรงเรียนรัฐบาลแหงหน่ึงจนไดผลสําเร็จเปนที่นาพอใจตอจากน้ันเขา
ไดนําหลักการบําบัดรักษาไปฝกในการใหการปรึกษาและการบําบัดรักษาในคลินิกน้ันใชหลักการและ
วิธีการเดียวกันจะตางกันก็ตรงประสิทธิภาพเทาน้ันนอกจากน้ีเขายังไดนําหลักและวิธีการดังกลาวไป
ใชในกระบวนการเรียนการสอนใหกวางขวางมากย่ิงข้ึนแกลสเซอรไดอุทิศเวลาในการฝกอบรมวิธี
ดังกลาวใหแกครูผูบริหารการศึกษาและนักแนะแนวการศึกษาพรอมกับเนนใหเล็งเห็นความสาํคัญของ
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ปองกันมิใหเด็กพบกับความลมเหลวในการเรียนและปองกันพฤติกรรมที่
เปนปญหาของเด็กแกลสเซอรสนใจและใหความสําคัญกับการศึกษามากเขาจึงรวมมือกับ Stone 
Foundation จัดต้ังศูนยฝกอบรมนักศึกษาข้ึนเพื่อฝกอบรมครูนักการศึกษาใหความรูจัดการเรียนการ
สอนที่เปนประสบการณทางบวกแกนักเรียนเพื่อใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนและปองกัน
ปญหาอาชญากรรม 
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ตอมานักการศึกษานักแนะแนวไดนําหลักการของการบําบัดรักษาแบบเผชิญความ
จริงมาใชในการใหการปรึกษาอยางกวางขวางจนกระทั่งถึงปจจุบันการใหการปรึกษาแบบเผชิญความ
จริงมุงเนนใหผูรับการปรึกษากลาเผชิญความจริงมีความรับผิดชอบและสามารถพัฒนาเอกลักษณของ
ตนเองไดการใหการปรึกษาแบบเผชิญความจริงเปนการนําเทคนิคใหมมาใชในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคนปกติเด็กนักเรียนและเด็กดอยโอกาสอยางแพรหลายทั้งในสถานพยาบาลคลินิก
โรงเรียนและในครอบครัวนอกจากน้ีแคชแยปยังไดศึกษาบทบาทของพอแมในการฟนฟูสมรรถภาพ
ของเด็กดอยโอกาสโดยการนําหลักการใหการปรึกษาแบบเผชิญความจริงมาฝกพอแมใหสราง
สัมพันธภาพที่ใกลชิดกับลูกโดยมีความเช่ือวานอกจากผูใหการปรึกษาแลวพอแมจะเปนผูสราง
สัมพันธภาพใกลชิดไดดีเพราะความรักความเปนเพื่อนความคงเสนคงวาจะทําใหเด็กมีเอกลักษณทาํให
สามารถเผชิญความจริงได 

จะเห็นไดวาการใหการศึกษาแบบเผชิญความจริงใชหลักการและวิธีการเดียวกันกับ
พฤติกรรมบําบัดแบบเผชิญความจริงซึ่งเริ่มใชแกไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนไขโรคจิตโรค
ประสาทพฤติกรรมอาชญากรรมและพัฒนามาใชในการแกไขพฤติกรรมที่เปนปญหาของเด็กใน
โรงเรียนและที่บานโดยเนนเทคนิคการมีสวนรวมในการแกไขปญหา 
 

2.ความเชื่อเก่ียวกับธรรมชาติมนุษย 
มนุษยมีพฤติกรรมที่ เกิดจากจิตรูสํานึกไมได ถูกผลักดันโดยจิตไรสํานึกหรือ

สัญชาตญาณมนุษยทุกคนมีแรงผลักดันเพื่อการมีสุขภาพจิตที่ดีซึ่งแสดงใน2ระดับคือระดับสรีระและ
จิตใจในระดับสรีระมนุษยมีธรรมชาติของการกระทําเพื่อใหไดรับอาหารนํ้าและที่พักอาศัยกลาวอีกนัย
หน่ึงพฤติกรรมของมนุษยถูกควบคุมโดยความตองการทางสรีระเพื่อการอยูรอดเชนการหายใจการ
ยอยอาหารการขับเหงื่อและอื่นๆซึ่งเปนพฤติกรรมที่กระทําอยางอัตโนมัติสําหรับระดับจิตใจ
พฤติกรรมของมนุษยถูกควบคุมดวยความตองการ4ประการคือความตองการเปนสวนหน่ึงของสังคม
ความตองการอํานาจอิสระและความสนุกสนานการไดรับการตอบสนองความตองการเหลาน้ีมี
ความสัมพันธกับความตองการเอกลักษณซึ่งเอกลักษณไดรับการตอบสนองผานประสบการณของการ
ไดรับความรักและความรูสึกมีคุณคาแกลสเซอรเช่ือวาธรรมชาติของมนุษยจะมีพฤติกรรมโนมไป
ทางการกระทําเพื่อไดรับการยอมรับในฐานะคนคนหน่ึงมากกวาใหผูอื่นยอมรับเพราะไดปฏิบัติงานใด
งานหน่ึงการมีเอกลักษณสวนตัวที่มีมากอนหรือใหความสําคัญกอนการปฏิบัติมนุษยมีการเรียนรู
ตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงเอกลักษณและพฤติกรรมที่ข้ึนกับการเลือกตัดสินใจของมนุษยมนุษย
อาจเลือกทําใหตนทุกขยากหรือเลือกสิ่งที่สงผลดีกับสุขภาพจิต 
 

3. ทฤษฎีการเลือก 
 ทฤษฎีที่อยูเบื้องหลังการใหการปรึกษาแบบเผชิญความจริงคือทฤษฎีการเลือกแกลส
เซอรไดประยุกตและขยายทฤษฎีน้ีจากกรอบความคิดของทฤษฎีการควบคุมซึ่งริเริ่มโดยวิลเลียมพาว
เวอรสในปค.ศ. 1973 แกลสเซอรไดเขียนหนังสือหลายเลมเกี่ยวกับทฤษฎีการควบคุมและประยุกตใช
ในการทําจิตบําบัดในโรงเรียนการศึกษาและการบริหารจัดการในปค.ศ. 1996 แกลสเซอรตัดสินใจ
เรียกทฤษฎีการควบคุมซึ่งเขาไดปรับปรุงมาจากทฤษฎีด้ังเดิมเปนทฤษฎีการเลือกการใหช่ือใหมนับวา
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มีความเหมาะสมเพราะช่ือการควบคุมสื่อนัยของการควบคุมภายนอกในขณะที่แกลสเซอรให
ความสําคัญกับการควบคุมภายในนอกจากน้ีพฤติกรรมสวนมากของมนุษยเปนพฤติกรรมที่ถูกผลักดัน
จากภายในและถูกเลือกใหกระทําเพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานที่เปนสากล  5 ประการ
พฤติกรรมไมไดถูกผลักดันจากอิทธิพลของความขัดแยงในอดีตที่ไมไดรับการจัดการหรืออิทธิพลของ
สิ่งเราภายนอกทฤษฎีการเลือกมีหลักการสําคัญ 5 ประการดังน้ี 
 
 3.1 ความตองการพ้ืนฐานมนุษยเกิดมาพรอมกับความตองการพ้ืนฐาน 5 ประการ
ดังตอไปน้ี 
 
 1)ความเปนเจาของหมายถึงความตองการรักและถูกรักตองการติดตอสัมพันธ 
 2) ความเกี่ยวเน่ืองกับผูคนความมีอํานาจ/สัมฤทธ์ิผลหมายถึงความรูสึกสําเร็จใน
การกระทํามีความสามารถความภาคภูมิใจความสําเร็จและความสามารถควบคุมชีวิตตน 
 3)ความสนุกสนานหมายถึงความรูสึกดีในชีวิตสามารถหัวเราะเลนและรูสึกยินดีที่
เกิดเปนมนุษย 
 4)ความมีอิสระและอิสรภาพหมายถึงการสามารถเลือกดวยตนเองสามารถ
ดํารงชีวิตอยางปราศจากขอจํากัดขอบังคับที่มากเกินไปหรือไมจําเปน 
 5)การมีชีวิตรอดหมายถึงการมีสิ่งที่จําเปนในชีวิตเชนมีอาหารอากาศที่อยูอาศัยมี
สุขภาพที่ดีมีความปลอดภัยมั่นคง 
  
 ความตองการเหลาน้ีอาจเกิดความขัดแยงกันไดเชนคนที่มีความตองการอํานาจมากอาจ
ประสบความยุงยากในการทําใหคนอื่นพึงพอใจสูญเสียความสามารถสรางสัมพันธภาพความตองการ
ทั้ง 5 น้ีไมไดเรียงลําดับของการตอบสนองแมวามนุษยสวนมากเลือกที่จะตอบสนองการมีชีวิตรอดเปน
ลําดับแรกแตก็มีตัวอยางของคนที่ยอมแลกชีวิตเพื่ออิสรภาพหรือเพื่อความรักตอบุคคลอื่นนอกจากน้ี
งานวิจัยหลายช้ินแสดงใหเห็นวาอัตราสวนของคนทีฆ่าตัวตายจํานวนมากเกิดจากความเหงาที่รุนแรง
ซึ่งสะทอนถึงความตองการความรักและความตองการเปนสวนหน่ึงของกลุมอยางมากความจริงแลว
แกลสเซอรเช่ือวาความตองการความรักความตองการติดตอสัมพันธกับผูอื่นการมีโอกาสแสดงความ
หวงใยและการเปนสวนหน่ึงของกลุมเปนความตองการที่เดนมากที่สุดและปญหาในระยะยาวของ
มนุษยคือปญหาที่เกิดจากสัมพันธภาพดวยเหตุน้ีในกระบวนการปรึกษาผูใหการปรึกษาจะชวยผูรับ
การปรึกษาใหมีการสํารวจสัมพันธภาพที่มีความหมายกับเขาและสงเสริมใหมนุษยประเมินสิ่งที่เขา
กระทําอยูเชนสิ่งที่เขากระทําอยูในขณะน้ีชวยใหเขามีความสนิทสนมหรือเขาใกลบุคคลที่เขาตองการ
ไดหรือไมถาไมผูใหการปรึกษาจะชวยผูรับการปรึกษาหาหนทางแสดงพฤติกรรมใหมที่ นําไปสู
สัมพันธภาพที่ดีกวาเดิม 
 โลกที่มีคุณภาพแกลสเซอรเช่ือวามนุษยทุกคนจะอยูในภาพของโลกที่มีคุณภาพอยูในใจทุก
คนมีจินตนาการของชีวิตที่อยากจะเปนบุคคลหรือสิ่งของที่ตองการครอบครองประสบการณหรือ
สถานที่ทองเที่ยวที่ปรารถนาจะไปความเช่ือและคานิยมที่สนับสนุนภาพของโลกที่มีคุณคาเหลาน้ีจะ
ช้ีนําบุคคลใหมีความพยายามตอบสนองความตองการตัวอยางเชนสตรีผูหน่ึงมีความพยายาม
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ตอบสนองความตองตัวอยางเชนสตรีผูหน่ึงมีภาพลักษณของการไดรับเงินเดือนที่สูงหรือไดเลื่อน
ตําแหนงภาพน้ีอยูในโลกของเธอและเปนตัวช้ีนําการกระทําเพื่อตอบสนองความสําเร็จการกระทําเพื่อ
ตอบสนองความสําเร็จถือวาเปนการเลือกที่มีความรับผิดชอบในทางกลับกันหากสตรีผูน้ันตองการ
ความรกัแตภาพที่อยูในโลกของเธอเปนแฟนของเพื่อนการกระทําเพื่อตอบสนองความรักจัดวาเปน
การเลือกที่ขาดความรับผิดชอบและมีแนวโนมไมตอบสนองความตองการผูใหการปรึกษาแนวคิดน้ีเช่ือ
วามนุษยทุกคนสามารถเลือกภาพที่ปรากฏอยูในโลกของตนถาบุคคลเลือกภาพที่ไมสามารถบรรลุได
หรือไมสามารถตอบสนองความตองการบุคคลจะเกิดความคับของใจและผิดหวังอยางไรก็ตามการ
ตระหนักรูถึงความตองการและภาพที่ปรากฏในโลกของตนจะทําใหบุคคลสามารถเลือกไดอยางฉลาด
โดยคํานึงถึงความเปนจริงและความเปนไปไดทําใหสามารถควบชีวิตไดดีกวาตลอดจนตอบสนองความ
ตองการไดมากกวา 
 
 3.2 ความคับของใจความแตกตางระหวางสิ่งที่มนุษยตองการกับสิ่งที่มนุษยไดรับรูวา
ไดรับจากสิ่งแวดลอมเรียกวาความคับของใจความคับของใจทําใหเกิดพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงเปน
พฤติกรรมที่มีเปาหมายเพื่อลดชองวางระหวางสิ่งที่มนุษยตองการกับสิ่งที่รับรูวาไดรับบางครั้งการ
แสดงพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงน้ีประสบผลสําเร็จและหลายครั้งก็ลมเหลวทั้งน้ีมนุษยไดแสดงความ
พยายามอยางดีที่สุดเพื่อใหความตองการของตนไดรับการตอบสนองพฤติกรรมที่แสดงน้ันจัดวาเปน
พฤติกรรมที่มีลักษณะองครวมซึ่งแกลสเซอรใชคําวา“ทั้งหมด”แทนซึ่งประกอบดวยการกระทํา
ความคิดความรูสึกและระบบสรีระวิทยา 
 
 3.3 พฤติกรรมท้ังหมดและแรงจูงใจตามทัศนะของแกลสเซอรพฤติกรรมทั้งหมด
ประกอบดวยการกระทําความคิดความรูสึกและการทําหนาที่ทางสรีระวิทยาทุกพฤติกรรมที่มนุษย
แสดงเปนสิ่งที่กระทําโดยเจตนาหรือถูกเลือกใหกระทําบุคคลสามารถควบคุมพฤติกรรมและความคิด
ไดโดยตรงซึ่งองคประกอบทั้งสองสวนน้ีจะสงผลใหบุคคลควบคุมความรูสึกและสรีระไดโดยออมแกลส
เซอรเปรียบสวนตางๆของพฤติกรรมทั้งหมดวาเปรียบเสมือนลอรถซึ่งการกระทําและความคิดเปน
เสมือนลอหนาอารมณความรูสึกและการทําหนาที่ของสรีระเปนเสมือนลอหลังดังน้ันผูใหการปรึกษา
แบบเผชิญความจริงจะไมปลอยใหผูรับการปรึกษาพูดบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่รบกวนจิตใจทําใหเสียใจ
โกรธวิตกกังวลซ้ําแลวซ้ําอีกเพราะความรูสึกเหลาน้ันเปนสิ่งที่ผูรับการปรึกษาไมสามารถควบคุม
โดยตรงผูใหการปรึกษาจะแสดงความเขาใจปญหาและจะคอยๆใหผูรับการปรึกษาเปลีย่นมาสนใจสิง่ที่
เขาสามารถควบคุมไดซึ่งหมายถึงสวนที่เปนพฤติกรรมและความคิดหลังจากน้ันจะชวยใหผูรับการ
ปรึกษาวางแผนเพื่อแสดงพฤติกรรมใหมมีการกระทําใหมที่แตกตางจากที่เขาเคยกระทําเพื่อที่จะรูสึก
ดีข้ึนและทําใหความตองการไดรับการตอบสนองมากข้ึนดังน้ันจึงกลาวไดวาการใหการปรึกษาแบบ
เผชิญความจริงใหความสําคัญกับความคิดและการกระทําเปนการปรึกษาที่อิงแนวคิดพฤติกรรมการรู
การคิดพฤติกรรมทั้งหมดของมนุษยลวนมีเปาหมายและแสดงไปเพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐาน
ที่ทุกคนตองการเหมือนกันดังน้ันแตละคนจะมีแบบฉบับเฉพาะตนในการตอบสนองความตองการ
บุคคลจะมีแรงจูงใจเพื่อประสานชองวางระหวางสิ่งที่มีแลวกับสิ่งที่ตองการอยางไรก็ตามแรงจูงใจน้ี
อาจลดนอยลงเพราะถูกบั่นทอนโดยความรูสึกเหงาหรือความรูสึกขาดแคลนผูใหการปรึกษาแบบ
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เผชิญความจริงจะแสวงหาหนทางที่ลดความรูสึกดังกลาวแตจะไมกระทําโดยตรงกับความรูสกึผูใหการ
ปรึกษาจะเปลี่ยนคามคิดในสิ่งที่อยากไดกับความตองการที่จําเปนรวมทั้งเปลี่ยนพฤติกรรมที่มี
เปาหมายใหตรงกับความตองการ (ที่จําเปน) 
 
 3.4  การรับรูและความเปนจริงในปจจุบันการรับรู “ความเปนจริง”  ของโลกและตนเอง
ข้ึนอยูกับการเรียนรูที่เปนอัตวิสัยของบุคคลความจริงน้ีเปนความจริงในปจจุบันหนาที่สําคัญประการ
หน่ึงของผูใหการปรึกษาแบบเผชิญความจริงคือการทําความเขาใจและการรับรูความเปนจริงใน
ปจจุบันของผูรับการปรึกษาที่มีตอสิ่งแวดลอมและตนเองหลังจากเขาใจแลวผูใหการปรึกษาจะทํา
หนาที่ชวยใหผูรับการปรึกษาประเมินการรับรูเสียใหมการต้ังคําถามเกี่ยวกับการรับรูตอปญหา
สัมพันธภาพผูใหการปรึกษาอาจใชคําถามตอไปน้ีเชน “คุณรับรูวาสัมพันธภาพในขณะน้ีเปนอยางไร”  
“คุณคิดวาคูของคุณรับรูอยางไร” “สัมพันธภาพที่ใกลชิดและความรักควรมีลักษณะอยางไรบาง” 
“คุณคิดวาคุณสามารถปรับปรุงสัมพันธภาพใหดีข้ึนมากนอยแคไหน” “พฤติกรรมของใครที่คุณคิดวา
จะสามารถควบคุมไดดีเมื่อคุณพยายามปรับปรุงสัมพันธภาพ”“คุณคิดวาจะสามารถควบคุมพฤติกรรม
ของคนอื่นไดดีกวาของตนเองหรอืไม” 
 สรุปโดยรวมทฤษฎีการเลือกน้ียืนยันวาแหลงของการแสดงพฤติกรรมทัง้หมดอยู
กับปจจุบันณที่น่ีสิ่งที่มนุษยกระทําคิดรูสึกมีเปาหมายเพื่อตอบสนองความตองการปจจุบันทฤษฎีการ
เลือกทาทายและโตแยงทฤษฎีที่เช่ือวาพฤติกรรมมนุษยถูกกําหนดโดยอิทธิพลของความขัดแยงในอดีต
หรือพฤติกรรมถูกควบคุมโดยสิ่งเราภายนอกอยางไรก็จุดยืนของทฤษฎีการเลือกมิไดทําใหละเลยเรื่อง
ในอดีตของผูรับการปรึกษาโดยสิ้นเชิงการเขาใจอดีตจะชวยใหเกิดความตระหนักรูตอปญหาทีนํ่าเสนอ
ในปจจุบันตระหนักรูถึงประสบการณที่นํามาใชเปนบทเรียนในปจจุบันผูรับการปรึกษาอาจมีประวัติที่
ไมไดรับการตอบสนองมาเปนเวลานานแตปญหาที่แทจริงคือความตองการน้ันยังไมไดรับการเติมเต็ม
ในปจจุบันดังน้ันผูใหการปรึกษาจะใชความเขาใจอดีตของผูรับการปรึกษาเพื่อดึงใหหันเหมาสนใจกับ
การสรางความเขมแข็งและพฤติกรรมที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจในปจจุบันและอนาคตเมื่อ
ผูรับการปรึกษาเริ่มเรียนรูที่จะตอบสนองความตองการในปจจุบันเพิ่มข้ึนอิทธิพลของความทรงจําใน
อดีตจะเริ่มละลายและเมื่อผูรับการปรึกษาจะสามารถเคลื่อนไปขางหนาจากความเขมแข็งที่เริ่มสราง
กลายเปนความเขมแข็งที่เพิ่มข้ึนเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงเชนน้ีเกิดข้ึนไดดวยความมุงมั่นและการ
ทํางานอยางหนักหนวงโดยไดรับการสนับสนุนใหกําลังใจ 
 

4. ความสําคัญของสัมพันธภาพ 
ทฤษฎีน้ีเช่ือวาสัมพันธภาพเปนกุญแจสําคัญตอการมีชีวิตที่สุขสมหรือการประสบกับ

ปญหาที่ยุงยากบุคคลที่ปราศจากความสัมพันธที่สนิทสนมจะเปนผูที่อางวางอยูเสมอและรูสึกแย
ความสัมพันธในปจจุบันเปนแหลงเบื้องตนของคามสุขและความทุกข 
แกลสเซอรใหความสนใจกับสัมพันธภาพของชีวิตคูเขาแสดงทัศนะวาชีวิตสมรสที่ดีที่สุดคือคูชีวิตที่มี
บุคลิกภาพคลายคลึงกันชีวิตสมรสมีแนวโนมประสบความสําเร็จหากทั้งคูมีความตองการอํานาจและ
ความตองการอิสระตํ่าในขณะที่ความตองการความรักความสนุกสนานและความเปนสวนหน่ึงของ
กลุมสูง 
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แนวคิดเก่ียวกับการเขาถึงความจริง3 

ฌากสลากอง (Jacques Lacan) ต้ังขอสังเกตเกี่ยวกับวิธีการมองโลกของเราโดยเขา
อธิบายวาเราไมสามารถเขาถึงโลกที่แทจริง (The Real)ไดโดยตรงเราจําเปนตองอาศัยภาษาเปนตัว
ชวยใหเราเขาถึงโลกความเปนจริง (Reality) ขอสังเกตของลากองไมไดหมายความวายังมีโลกอีกมิติ
หน่ึงอยู (แมวามองในอีกแงหน่ึงก็มีลักษณะที่ใกลเคียงกันก็ตาม) ทวาลากองตองการบอกวาโลกที่เรา
เขาใจอยูในปจจุบันน้ันเปนเพียงผลผลิตของภาษาเทาน้ันหรือที่ลากองเรียกวาระเบียบเชิงสัญลักษณ 
(Symbolic Order) คําอธิบายของเขาไมเพียงทําใหเราตองมึนงงกับแนวคิดดังกลาวแตยังเปนสิ่งที่ทา
ทายตอความเช่ือที่มีมาหลายรอยปลากองรูไดอยางไรวาเราไมไดอยูในโลกในสภาวะที่แทจริงของมัน 

ลากองไดรับอิทธิพลจากแนวคิดปรากฏการณวิทยา(Phenomenology)โครงสรางนิยม 
(Structuralism) และหลังโครงสรางนิยม (Post-Structuralism) ซึ่งไมแนแปลกใจเพราะแนวคิด
เหลาน้ีกําลังเจริญเติบโตงอกงามในชวงเวลาเดียวกับที่เขาทําการศึกษาแนวคิดจิตวิเคราะหของฟรอยด 
(Return to Freud)โดยนําจิตวิเคราะหมาอานเสียใหมผานมุมมองของแนวคิดรวมสมัยทั้งสามจิต
วิเคราะหของลากองจึงมีพัฒนาการอยางตอเน่ืองและเมื่อแนวคิดรวมสมัยของเขาเนนศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องของภาษาศาสตร (Linguistics) ภาษาจึงมีบทบาทสําคัญเชนเดียวกันในการทําความเขาใจจิต
วิเคราะหของลากอง 
 

1. ภาษาศาสตรของโซซูร (Saussurean Linguistics) 
เฟรดินองดเดอโซซูร (Ferdinand de Saussaure) บิดาแหงภาษาศาสตรสมัยใหมได

พยายามทําความเขาใจกับวิธีที่มนุษยสื่อสารในหนังสือ Cours de linguistique générale (1916) 
เขาอธิบายวาภาษาเปนระบบของสัญญะ (System of signs) เปนกระบวนการของสัญญะที่อางอิงถึง
วัตถุในโลกโดยตรงโซซูรโยงรูปผังเพื่ออธิบายแนวคิดดังกลาวของเขาวาเพื่อเราเอย"คํา (Word)" 
ออกมาน้ันยอมผนวก "ความคิด (Concept)" เกี่ยวกับคําๆน้ันไปดวยในเวลาเดียวกันเพื่อหมายถึงสิ่งที่
เราอางอิงถึง (Referent) ผังของโซซูรจึงออกมาเปนดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

 
3อรรณพ ชินตะวัน.The real 1 :โลกแหงภาษาในทัศนะของลากอง. เขาถึงเมื่อ 11 

มิถุนายน 2556. เขาถึงไดจากhttp://annope.exteen.com/20110701/the-real-1 
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 Word ----> Concept ----> Referent 
 

อยางไรก็ตามโซซูรต้ังขอสังเกตวาคําไมสามารถอางอิงถึงวัตถุจําเพาะในโลกแหงวัตถุ
ไดเชนเมื่อเราพูดถึง "ตนไม" เราก็คิดถึงคุณลักษณะตางของตนไมที่แตกตางกันออกไปดังน้ันคําไมได
มุงไปสูสิ่งอางอิงโดยตรงแตมุงไปยังความคิดตางหากดังน้ันสัญญะ (Sign) ในทัศนะของโซซูรจึงมีเพียง
แคคําและความคิดเทาน้ันโซซูรเรียกคํา (ไมวาเกิดจากการออกเสียงหรือการเขียนก็ตาม) วา
“รูปสัญญะ” (Signfier)และเรียกความคิดวา“ความหมายสัญญะ” (Signified) ปญหาที่นาสนใจคือ
หากคําไมไดหมายถึงสิ่งที่อางอิงในโลกโดยตรงแลวคํามีความหมายไดอยางไรโซซูรอธิบายวา
ความหมายไมไดดํารงอยูในสัญญะอยางเปนเอกเทศแตอยางใดหากแตเกิดข้ึนจากความสัมพันธ
ระหวางสัญญะดวยกันในระบบของมันเพราะสัญญะมีความหมายข้ึนมาจากความตาง (Difference) 
จากสัญญะตัวอื่นๆเมื่อเราใชเลือกใชคําๆหน่ึงก็เทากับวาเราตัดสินใจที่จะไมคําอื่นในการสื่อสาร
ตัวอยางเชนกินทานฉันเสวยซึ่งคําเหลาน้ีลวนแลวแตหมายถึงกริยาตัวเดียวกันแตความคิดของคําน้ัน
ตางกันออกไปซึ่งการเลือกใชคําเชนน้ีโซซูรเรียกวาเปนวิธีการเชิงกระบวนทัศน (Paradigmatic) คือ
การเลือกคําใหเหมาะสมกับบริบทณขณะน้ันหรือเปนการเลือกคําในระนาบแนวต้ังนอกจากน้ี
ความหมายของคํายังข้ึนอยูกับคําที่มากอนหนาหรือมาหลังคําๆน้ันอีกดวยเพื่อใหเกิดความหมายที่เรา
ตองการซึ่งเปนวิธีการแบบวักยสัมพันธ (Syntagmatic) หรือเปนการจัดเรียงคําในระนาบแนวนอน
ของประโยคเชนวาผมจะไปรานอาหารวันพรุงน้ีวิธีการเชิงกระบวนทัศนคือการเลือกใชคําเชนการ
เปลี่ยนจาก "ผม" เปน "คุณ" ความหมายของประโยคก็จะเปลี่ยนไปทันทีหรือเปลี่ยนจากคําวา "ไป" 
เปน "เสด็จ" บริบทของประโยคและวิธีการใชก็จะถูกจํากัดเฉพาะเจาะจงลงไปทันทีอาจกลายเปนทาน
จะเสร็จไปรานอาหารวันพรุงน้ีโซซูรยังต้ังขอสังเกตอีกวาความหมายของประโยคน้ันข้ึนอยูกับการ
รวมตัวของสัญญะตัวอื่นๆมากกวาอยูอยางโดดเด่ียวเชนในประโยคเดิมแมวาเราจะสลับตําแหนงใน
แนวนอนของคําเปนวันพรุงน้ีรานอาหารจะไปผมเราก็ยังสามารถทําความเขาใจไดวาประโยคดังกลาว
ตองการสื่อความวาอยางไรโครงสรางของภาษาจึงประกอบไปดวยวิธีการทั้งสองและความหมายของ
คําก็ข้ึนอยูกับโครงสรางของประโยคทั้งหมดเชนเดียวกัน 
 ในการศึกษาดังกลาวทําใหโซซูรต้ังขอสังเกตวาภาษาเปนสิ่งที่มีความซับซอนมากเปน
เครือขายของสัญญะและเมื่อสัญญะไมไดหมายถึงสิ่งอางอิงโดยตรงในโลกแหงวัตถุแตสัญญะกลับอาง
ถึงสัญญะตัวอื่นอยางตอเน่ือง 
 
 ตัวอยางที่ดีคือการหาความหมายในพจนานุกรมเมื่อเราตองการหาคําอธิบายเฉพาะ
ของคําที่เราตองการหาเราจะไดสัญญะจํานวนหน่ึงที่หมายถึงคําๆน้ันและหากเรายังตองการทําความ
เขาใจสัญญะเหลาน้ันเราก็ตองหาสัญญะตัวอื่นที่มาอธิบายสัญญะเหลาน้ันอยางไมมีที่สิ้นสุดดังน้ัน
สัญญะจึงจําเปนที่จะตองอางถึงสัญญะตัวอื่นไปอยางไมมีที่สิ้นสุดเชนกันโซซูรเรียกระบวนการดังกลาว
วาเปน "การสรางความหมาย (Signification)" ดังน้ันโครงสรางของสัญญะจึงออกมาเปนดังน้ี 
 

Signified >> Signified >> Signified >> Signified 
Signifier       Signifier       Signifier       Signifier 
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 แนวคิดเรื่องภาษาของโซซูรมีอิทธิพลสําคัญในฐานะของตนแบบแนวคิดเชิงโครงสราง
ของเลวี-สโทรส (Lévi-Strauss) ในการศึกษาเชิงมานุษยวิทยาและยังเปนตนแบบของระเบียบเชิง
สัญลักษณของลากองอีกดวยอยางไรก็ตามลากองมีความเห็นตางไปจากโซซูรในเรื่องของสญัญะเพราะ
ในขณะที่โซซูรเห็นวารูปสัญญะและความหมายสัญญะอันเปนองคประกอบของสัญญะน้ันตองดํารงอยู
ดวยกันไมสามารถแยกออกจากกันไดราวกับกระดาษที่มีสองหนาที่ผนึกติดกันทวาสําหรับลากองแลว
เขาต้ังคําถามเกี่ยวกับความคิดเรื่องความเปนหน่ึงเดียวกันขององคประกอบทั้งสองของสัญญะวา
เปนไปไมไดหรือไรที่รูปสัญญะและความหมายสัญญะจะแยกตัวออกจากกัน 
 
 

2. เอกสิทธิ์แหงรูปสัญญะ (Primacy of Signifier) 
 ลากองเห็นดวยกับโซซูรเกี่ยวกับความไมคงที่ของสัญญะในภาษาศาสตรแตปญหาสอง
ประการที่ทําใหลากองไมเห็นดวยกับโซซูรคือ 
 2.1. ความเปนหน่ึงเดียวกับรูปสัญญะและความหมายสัญญะที่ไมสามารถแยกออก
จากกันได   
 2.2 การมองวาความหมายสัญญะมีความสําคัญเหนือรูปสัญญะในขอโตแยงของลา
กองเขาเลาเรื่องตลก (แมวาจะไมตลก) เพื่ออธิบายความคิดของเขาในหนังสือ The Agency of the 
Letter in the Unconscious, or Reason Since Freud (1977: 152) วา 
 รถไฟขบวนหน่ึงกําลังถึงชานชลามีเด็กชายและเด็กหญิงสองพี่นองคูหน่ึงน่ังอยูตรงกัน
ขามกันติดกบักระจกที่สามารถมองเห็นตึกรามบานชองที่เรียบรางตลอดทางรถไฟไดในขณะที่รถไฟ
กําลังจอดที่ชานชลาเด็กชายก็เอยปากวาดูสิเรามาถึงหองนํ้าหญิงแลวเด็กหญิงก็สวนกลับทันทีวาโง
หรือไงไมเห็นหรือไงวาเรามาถึงหองนํ้าชายตางหาก 
 ลากองตองการช้ีใหเห็นวาในขณะที่ประตูมีลักษณะที่เหมือนกันมีเพียงปายเทาน้ันที่
สามารถบอกไดวาประตูบานไหนเปนหองนํ้าชายและประตูบานไหนเปนหองนํ้าหญิงตัวอยางดังกลาว
ทําใหเห็นวารูปสัญญะเปนตัวกําหนดความหมายของสัญญะลากองจึงสลัดตําแหนงความสัมพันธ
ของสัญญะเสียใหมกลายเปน 
 

Signifier (รูปสัญญะ) 
 

signified (ความหมายสัญญะ) 
 
 ลากองอธิบายวา S ตัวใหญของรูปสัญญะหมายถึงการมากอนของรูปสัญญะลากอง
ตองการบอกวารูปสัญญะมากอนความหมายสัญญะและเสนที่ขีดข้ันกลางระหวางรูปสัญญะและ
ความหมายสัญญะไมไดหมายถึงการแบงแยกออกจากกันไมไดตามแบบทัศนะของโซซูรแตเสน
ดังกลาวเปนเหมือนมานกั้นระหวางรูปสัญญะและความหมายสัญญะซึ่งทําใหเห็นวาแทที่จริงแลว
รูปสัญญะไมไดอางถึงความหมายสัญญะแตอยางใดหากแตอางถึงรูปสัญญะตัวอื่นตางหากตัวอยางเชน
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เมื่อเรากลาวถึง "ปากกาสีแดง" น้ันยอมหมายถึง "อุปกรณที่ไวเขียนหนังสือดวยนํ้าหมึกสีแดงที่บรรจุ
อยูภายในมีลักษณะเปนแทงยาว" ความพยายามจํากัดความดังกลาวในทัศนะของลากองไมใช
ความหมายสัญญะแตอยางใดแตเปนการรวมตัวกันของรูปสัญญะดังที่ลากองอธิบายวาเมื่อเรา
พยายามจํากัดความคําหน่ึงเราจําเปนจะตองใชคําอื่นมาอธิบายคําน้ันซึ่งเปนกระบวนการที่ไมมีที่
สิ้นสุดเพราะการจํากัดความคือความพยายามหาความแตกตางในวัตถุน้ันย่ิงเราจํากัดความเทาไรเรา
ย่ิงตองใชคําอธิบายมากข้ึนลากองเรียกกระบวนการดังกลาววาหวงโซแหงการใหความหมาย (Chain 
of Signifying) ดังน้ันผังของสัญญะในทัศนะของลากองจึงเปลี่ยนรูปลักษณเปนดังน้ี 
 
 

Signifier   >>  Signifier>>  Signifier  >>  Signifier 
 

signified         signified         signified        signified 
 
 
 กลาวโดยงายคือสัญญะไมไดมีความหมาย (Meaning) หรือความหมายสัญญะ (Sig-
nified) ในตัวของมันเองแตเปนการประกอบข้ึนของรูปสัญญะ (Signifier) คือรูปสัญญะที่อางถึง
รูปสัญญะตัวอื่นอยางไมมีที่สิ้นสุดน่ันเองอยางไรก็ตามลากองไมไดหมายความวาสัญญะไมมี
ความหมายที่แนนอนในการใชสัญญะจะมีสิ่งที่ลากองเรียกวา points de caption ซึ่งเปนจุดที่การ
ไหลของความหมายสญัญะหยุดเพียงช่ัวขณะ 
 การศึกษาภาษาศาสตรของโซซูรทําใหเห็นวาคําไมไดเกิดข้ึนจากสัญชาตญาณของ
มนุษยแตอยางใดแตเปนการสรางขอตกลงของมนุษยเทาน้ัน 
 นอกจากน้ีลากองยังมองภาษาศาสตรไปไกลกวาโซซูรมากนักเพราะในขณะที่โซซูร
เนนแสวงหาความหมายจากสิ่งที่ปรากฏ (Presence) ลากองกับมองเห็นสิ่งที่ไมปรากฏ (Absence)  
มีบทบาทสําคัญไมดอยไปกวากันเชน "แมว" เรารูวาสิ่งมีชีวิตน้ีเปนแมวเพราะมันไมใชกระตายหรือเรา
รูวาบางสิ่งผิดเพราะมีสิ่งที่ถูกตองอยูลากองมองเห็นวาภาษาเปนเรื่องของสิ่งที่ปรากฏและสิ่งที่ไม
ปรากฏน้ันยอมหมายความวาภาษาไมมีความสมบูรณในตัวของมันเองและนอกจากน้ีลากองยัง
ช้ีใหเห็นอีกวาเราไมสามารถเขาใจโลกใบน้ีไดอยางแทจริงเราจําเปนตองอาศัยภาษาเปนตัวกลางชวย
เช่ือมโยงระหวางตัวเรากับโลกของเราและหากวาเราไมสามารถเขาถึงโลกของเราไดโดยตรงก็ยอม
แปลวาเราถูกตัดออกจากโลกของเราเหลือเพียงบางสิ่งที่เล็ดลอดผานภาษาเทาน้ันที่ทําใหเราเห็นโลก
ของเรา 
 คําอธิบายขางตนอาจฟงเขาใจยากหากเราลองคิดเรื่องใกลตัวอยางเหตุการณใน
ภาคใตระหวางคําวาผูกอการรายและนักตอสูเพื่อปลดปลอยทัศนะของเราที่มีตอกลุมคนเหลาน้ียอม
แตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับวาเราเอาพวกเขาไปอางถึงสัญญะตัวไหนแตละคนยอมมีขอมูลและ
ความคิดในหัวที่ตางกันออกไปแมแตในกลุมที่มองวาเปนผูกอการรายก็ยังมองพวกเขาตางกันออกไป
อยูดีข้ึนอยูกับหวงโซแหงการใหความหมายที่เรานํามาใชในการจํากัดความพวกเขาดวยเหตุผล
ดังกลาวลากองจึงมองวาความเปนจริง (Reality) ที่เราเขาใจอยูน้ันไมสมบูรณและไมใชสภาวะแทจริง 
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(The Real) ของสิ่งน้ันแตอยางใดเพราะหากมันมีความสมบูรณในตัวของมันเองเราทุกคนยอมเขาใจ
สิ่งเหลาน้ันไปในทิศทางเดียวกันหรือกลาวใหถึงที่สุดคือทุกคนเขาใจเหมือนกันทุกประการดังน้ันลา
กองจึงมองวาความเปนจริงของแตละคนไมเหมือนกันแตไมมีใครเขาถึงสภาวะแทจริงไดและดวยเหตุน้ี
ลากองจึงบอกวาเราติดอยูในระเบียบเชิงสัญลักษณ (Symbolic Order) เพราะระเบียบเชิงสัญลักษณ
เปนโลกของการปรากฏและการไมปรากฏเปนโลกที่ไมสมบูรณเน่ืองเราตองการความแตกตางเพื่อทํา
ความเขาใจโลกของเราถาไมมีความแตกตางก็ไมมีอัตลักษณเกิดข้ึน 
 เราจึงอาจไดขอสรุปจากการทําความเขาใจระเบียบเชิงสัญลักษณในทัศนะของลากอง
วามีความขัดแยงเกิดข้ึนกันเองประการแรกคือถาระเบียบเชิงสัญลักษณคือการผูกกันของหวงโซแหง
การใหความหมายหรือกลาวในอีกแงหน่ึงคือเราไมสามารถเขาใจทุกสิ่งดวยวิธีอื่นนอกเสียจากการใช
กฎที่ไมน่ิงและไมสมบูรณของรูปสัญญะแลวน้ันเราก็เหมือนถูกสาปเพราะเราไมสามารถเขาใจโลกใน
อยางที่มันเปนจริงๆไดแตเราติดอยูในคุกของภาษาโดยที่ไมมีทางออกแตอยางใดยกตัวอยางเมื่อเรา
มองเห็นเกาอี้แมวาเราจะไมพูดถึงมันแตการคิดและรับรู (ภายใตจิตไรสํานึก) วาน้ีคือเกาอี้ก็แปลวาเรา
ไดจํากัดความมันเรียบรอยแลวแสดงใหเห็นวาเราจําเปนตองอาศัยภาษาเปนตัวกลางชวยทําความ
เขาใจสรรพสิ่งแมวาเราจะไมเอยปากออกมาก็ตามเราไมสามารถเขาถึงสารถะของวัตถุดังกลาวได
อยางแทจริงและความขัดแยงอีกประการหน่ึงคือถาความสัมพันธระหวางรูปสัญญะและความหมาย
สัญญะน้ันไมน่ิงและไมเสถียรแลวน้ันยอมหมายความวาระเบียบเชิงสัญลักษณไมมีความเที่ยงไมมี
สถานะภาวรและไมมีความสําเปนอยางย่ิงยวดตัวอยางเชนกระแสของความรักชาติในประเทศไทยเปน
ขออางใหการสรางพลังเพื่อตอตานการรุกรานของตางชาติเปนอุดมการณสําคัญในสมัยการปกครอง
แบบเผด็จการทวาในปจจุบันเปนกระแสที่สราง ข้ึนเพื่อตอตานความคิดเห็นตางที่ เกิดข้ึน
ภายในประเทศหรือหญิงไทยในสมัยกอนคือหญิงที่มีฐานะเปนพลเมืองช้ันสองดอยกวาผูชายแตใน
ปจจุบันเราพบเห็นวาหญิงไทยมีภาพลักษณของการเรียกรองสิทธิที่ตนพึงมีมีสถานะเปนผูนํามากข้ึน
ดังที่ลากองช้ีใหเห็นวารูปสัญญะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตามแลวแตบริบทในเวลาน้ัน 
 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการยอมรับความจริงของมนุษย4 

ซิกมันดฟรอยด (Sigmund Freud, 1856-1939) บิดาแหงทฤษฎีจิตวิเคราะห
นักจิตวิทยาชาวออสเตรียผูที่สรางทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic Theory) ไดกลาววา “มนุษย
มิไดเปนสัตวที่มีเหตุผลดังเชนที่พวกเขาเช่ือหรืออยากเปนหากแตความคิดของมนุษยถูกกําหนดโดย
พลังแหงจิตไรสํานึกที่ซอนเรนและหลุดรอดจากความเขาใจของมนุษยตลอดมาทุกยุคทุกสมัย" ฟรอยด
พบวาการกระทําความคิดความเช่ือหรือเรื่องเกี่ยวกับตัวตนน้ันถูกกําหนดแสดงออกโดยจิตไรสํานึก
(unconscious) แรงขับ (drive) และความปรารถนา (desire) มนุษยขจัด 

 
 
4แพรภัทรยอดแกว.กลไกในการปองกันตัวเอง (Defense Mechanism). เขาถึงเมื่อ 15 

พฤกษาคม 2556. เขาถึงไดจากhttp://www.gotoknow.org/posts/283791 
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ประสบการณและความทรงจําอันเจ็บปวดโดยการเก็บกดไวในจิตไรสํานึกอันจะสงผลตอการดําเนิน
ชีวิตของเขาและกอใหเกิดกลไกที่ทําหนาที่เปนเกราะปองกันตัวเองที่เรียกวา "Ego Defense Me-
chanism" ข้ึนมาซึ่งฟรอยดไดแบงประเภทกลไกในการปองกันตัวดังน้ี  

1. การไมตัดสินใจเลือกขางใดขางหน่ึง (Ambivalence) 
 เปนสภาวะที่ Ego ไมตัดสินใจเลือกขางใดขางหน่ึงใหเด็ดขาดลงไปแตอยูในสภาวะ
สองจิตสองใจเอียงไปขางน้ันทีขางน้ีทีมีลักษณะโลเลหลายใจน่ันเอง 
  1.2 ปฏิกิริยาการหลบหนี (Avoidance) 
  เปนปฏิกิริยาการหลบหนีจากวัตถุผูคนหรือเหตุการณที่ทําใหตองเจ็บปวด
เน่ืองจากตองขมความรูสึกที่พลังทางเพศและความกาวราวอันแฝงอยูในจิตไรสานึกถูกกระตุนให
สําแดงความปรารถนาออกมา 
  1.3 การหยุดน่ิงไมเปลี่ยนแปลง (Fixation) 
 เปนสภาวะที่หยุดอยูกับที่ไมยอมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเพราะประสบการณ
อันเจ็บปวด (Trauma) เชนเด็กที่เคยสูญเสียพอแมก็จะไมสรางความรักกับใครอีกเลยหากจะเกาะยึด
อยูกับความรูสึกสูญเสียที่เกิดข้ึน 
  1.4 การเลียนแบบ (Identification) 
  คือการปรับตัวโดยการเลียนแบบพฤติกรรมทัศนคติคานิยมของบุคคลหรือ
สิ่งของที่ตนช่ืนชอบโดยการพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความรูสึกทางจิตใจเชนการแสดง
พฤติกรรมใหเหมือนกับบุคคลตนแบบซึ่งอาจเปนดารานักแสดงหรือตัวละครตางๆโดยการแตงตัว
แสดงลักษณะทาทางเหมือนผูที่เลียนแบบนอกจากน้ันก็มีความรูสึกรวมกับผูที่เราเลียนแบบดวย 

1.5 การกลาวโทษผูอื่นหรือการโยนความผิดใหแกผูอื่น (Project) 
คือการลดความวิตกกังวลโดยการยายหรือโยนความผิดความไมดีงามของตนเอง

หรือความรับผิดชอบจากผลของการกระทําของตนเองหรือผลจากความคิดที่ไมเหมาะสมของตนไปให
บุคคลอื่น 

1.6 การแสดงปฏิกิริยาตรงขามกบัความปรารถนาที่แทจรงิ (Reaction Formation) 
คือการแสดงออกในสิ่งที่ตรงขามกับที่ตนรูสึกเพราะคิดวาสังคมอาจยอมรับไมได

โดยการทุมเทในการแสดงพฤติกรรมตรงขามกับความรูสึกของตนเองเพื่อใหเปนที่ยอมรับของสังคม 
เชนแมที่ไมรักลูกคนใดคนหน่ึงอาจจะมีพฤติกรรมตรงขามโดยการแสดงความรักมากมายอยางผดิปกติ 

1.7 การเก็บกด (Repression) 
เปนการเก็บความรูสึกผิดความคับของใจเอาไวในจิตใตสานึกจนกระทั่งลืมซึ่ง

การเก็บกดน้ีหากตองเก็บความรูสึกเอาไวมากอาจทําใหเปนโรคประสาทได  
1.8 การขจัดความรูสึก (Suppression) 

มีลักษณะคลายกับ Repression แตเปนกระบวนการขจัดความรูสึกดังกลาว
ออกไปจากความคิดและเปนกระบวนการที่เกิดอยางที่ผูกระทํามีความรูตัวและต้ังใจในขณะที่ Re-
pression น้ันผูกระทําไมรูตัว 

 
1.9 การหาเหตุผลเขาขางตนเอง (Rationalization)  
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คือการหาเหตุผลหาคําอธิบายมาอางอิงมาประกอบการกระทําของตนเพื่อให
เปนที่ยอมรับของคนอื่นเปนการปรับตัวโดยการหาเหตุผลเขาขางตนเองโดยใหคําอธิบายที่เปนที่
ยอมรับสําหรับคนอื่นการใชวิธีการปองกันตนเองแบบน้ีคลายๆกับการ “แกตัว” น่ันคือบุคคลจะ
พยายามหาเหตุผลอางขอมูลตางๆเพื่อสนับสนุน 

1.9.1 แบบองุนเปรี้ยว (Sour Grape) เชนนักเรียนอยากเรียนแพทยศาสตรแต
สอบเขาไมไดสอบไดวิศวกรรมศาสตรอาจจะบอกวาเขาแพทยไมไดก็ดีแลวเพราะอาชีพแพทยเปน
อาชีพที่เสียสละเสี่ยงภัยเหน็ดเหน่ือยไมมีเวลาของตนเองเปนวิศวกรดีกวาเพราะเปนอาชีพอิสระมี
รายไดมาก 

1.9.2 มะนาวหวาน (Sweet Lemon) เชนนักเรียนไมอยากเรียนกฏหมายแต
พอและแมอยากใหเรียนก็เลยลองสอบเขาคณะนิติศาสตรแลวสอบเขาไดพอแมดีใจและสนับสนุนจึง
ตองเรียนวิชากฎหมายเลยคิดวาเรียนกฏหมายก็ดีมีความรูเปนอาชีพมีเกียรติมีประโยชนตอสังคมมี
รายไดสูง 

1.10 การชดเชยหรือการทดแทน (Substitution/Compensation) 
การชดเชยหรือการทดแทนดวยการหาทางออกในอันที่จะแสดงความตองการ

ของตนเชนการตองการระบายความกาวราวก็หันไปเลนกีฬาทดแทนหรือวิพากษวิจารณศิลปะเปนการ
ชดเชยในสิ่งที่สังคมยอมรับได 

1.11 การถดถอย (Regression) 
การหนีกลับไปอยูกับสภาพอดีตที่ตนเคยมีความสุขเปนการแสดงพฤติกรรม

ถดถอยไปเปนการหนีกลับไปอยูในสภาพอดีตที่เคยทําใหตนมีความสุขเชนเด็ก 3-4 ขวบที่ชวยเหลือ
ตนเองไดแลวเมื่อมีนองเห็นแมใหความเอาใจใสนองจึงมีความรูสึกวาแมไมรักและไมสนใจตนเทากับที่
เคยไดรับจะมีพฤติกรรมถดถอยไปอยูในวัยทารกที่ชวยเหลือตนเองไมไดตองใหแมทําใหทุกอยาง 

1.12 การสรางวิมานในอากาศหรือการฝนกลางวัน (Fantasy / Day Dreaming) 
คือการคิดฝนหรือสรางวิมานข้ึนเองสรางจินตนาการหรือมโนภาพเกี่ยวกับสิ่งที่

ตนมีความตองการแตไมสามารถเปนจริงไดฉะน้ันจึงคิดฝนหรือสรางวิมานในอากาศข้ึนเพื่อสนองความ
ตองการช่ัวขณะเชนคนไมสวยก็นึกฝนวาตนเองสวยเกงเหมือนนางเอกมีพระเอกและผูชายมารักมาให
เลือกมากมายเปนตน 

1.13 การแยกตัว (Isolation) 
คือการแยกตัวใหพนจากสถานการณที่นําความคับของใจมาใหโดยการแยกตน

ออกไปอยูตามลําพังเปนอารมณที่อยากอยูเงียบๆคนเดียวไมอยากยุงเกี่ยวกับใครและไมอยากใหใคร
มายุง  

1.14 การแทนที ่(Displacement) 
คือการระบายอารมณโกรธหรือคับของใจตอคนหรือสิ่งของที่ไมไดเปนตนเหตุ

ของความคับของใจเชนพนักงานที่ถูกเจานายดุดาหรือทําใหคับของใจเมื่อกลับมาบานอาจจะมี
พฤติกรรมกาวราวตอภรรยาและลูกเปนตน 

1.15 การไมยอมรบัความจริง (Denial of Reality) 
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เปนวิธีการที่บุคคลไมยอมรับรูไมยอมเขาใจไมยอมเผชิญหนากับสภาพความ
เปนจริงที่เกิดข้ึนกับตนเองเพราะเจ็บปวดกับความจริงที่เกิดข้ึนหรือเปนอยูรับไมไดกับความจริงที่ทํา
ใหตนตองสูญเสียหรือไมไดในสิ่งที่ตนปรารถนาการปฏิเสธความเปนจริงมากๆก็ทําใหเปนโรคประสาท
ได 

1.16 การแสดงความกาวราว (Aggression) 
การกระทําของบุคคลเมื่อถูกขัดขวางความคิดความตองการของตนความ

ตองการเอาชนะจึงแสดงอานาจโดยการตอสูทางกายวาจาดวยความกาวราวเพื่อทําลายผูอื่นหรือทํา
รายผูอื่นใหเจ็บปวดและยอมแพบุคคลน้ันในที่สุด 

1.17 กลไกในการปองกันตัว (Defense Mechanism)เปนทฤษฎีที่สําคัญในการหา
ขอสรุปในการยอมรับความจริงหรือปฎิเสธความจริงของคนเรา 
 
ทฤษฎีภาพยนตร5 

 
1. ทฤษฎีการเลาเรื่อง 

ในภาพยนตรสวนใหญ เราไดรับการกระตุนโดยวิธีการที่เหตุการณตางๆ ไดรับการถ
ายทําและวิธีการที่เรื่องราวน้ันๆถูกนําเสนอโดยใหเราไปยึดครองตําแหนงอันหน่ึงซึ่งนําพาตัวเองให
ไปเปนอันหน่ึงอันเดียวกันหรือไปสัมพันธกับตัวละครหลักตางๆหรือเนนอยูกับพวกเขาย่ิงไปกวาน้ัน
ปกติแลวเราไดรับการเช้ือเชิญใหเขาใจตัวละครเหลาน้ีในเชิงจิตวิทยามากกวาในเชิงสังคมน่ันคือเราได
รับการกระตุนใหถามถึงความประพฤติหรือสิ่งดลใจในฐานะปจเจกชนแทนที่จะดํารงอยูกับบริบทของ
สังคม, การเมือง, และเศรษฐกิจที่ใหญกวาซึ่งทําใหเขาใจการดํารงอยูของพวกเขาเราได ถูกให เหตุผล
ในเชิงจิตวิทยาจากชีวิตความเปนอยูในอดีตและปจจุบันของพวกเขาสําหรับหนทางที่พวกเขารูสึกและ
ปฏิบัติการเลาเรื่องตางๆของผูคนมีแนวโนมเกี่ยวกับสิทธิพิเศษบางอยางหรืออยาง   นอยที่สุดไดแสดง
ใหเห็นความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากวาเรื่องงทางสังคมอันน้ีสัมพันธถึงอุดม-คติทั้งหมดเกี่ยวกับ
ลัทธิปจเจกชนนิยมที่แทรกซึมอยูในสังคมตะวันตกเราสามารถเห็นถึงสิ่งน้ีที่มันทํางานอยูในตัวอยา
งทางประวัติศาสตรซึ่งพวกเราไดรับการสอนโดยจารีตแลวประวัติศาสตรไดถูกนําเสนอการเลาเรื่อง
หรือการดําเนินเรื่องภาพยนตรสวนใหญ จะโฟกัสลงไปที่ตัวละครหลัก ตัว หรือสองตัวเทาน้ัน มันเช้ือ
เชิญเราใหสนใจในตัวละครเหลาน้ี ความสนใจของเราถูกยึดครองโดย การ ทําใหตัวละครดังกลาวเป
นที่นาสนใจ เชน ดึงดูดใจ ฉลาดหลักแหลมโหดราย นารัก และอื่นๆโดยม ีดาราตางๆ ซึ่งตัวของดารา
เหลาน้ีบอยครั้ง มีความสามารถพิเศษในการดึงดูดใจคน เปนคนที่มี เสนห ซึ่งจะแสดงในสวนน้ี แตสิ่ง
ซึ่งสําคัญย่ิงไปกวาน้ันก็คือ แบบแผนทั่วๆไปของการเลาเรื่องน้ันได แสดงให เห็นวา ตัวละครหลักต
างๆจะดําเนินชีวิตไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เติบโต และ พัฒนาการไปในลักษณะที่เป
นปจเจก ขนานไปกับแบบแผนการดําเนินเรื่องของสถานการณที่  

 
 
5ประวิทย แตงอักษร. มาทําหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ: ไบโอสโคปพลัส, 2551 
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มั่นคงเผชิญกับอุปสรรค ไดพบกับสถานการณที่มั่นคงอีกครั้ง (Stable Situation - Disruption - 
New Stable Situation), ปกติแลว มันจะมีแบบแผนอันหน่ึงของการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ ตัว
ละครที่ สําคัญตางๆ เดิมที จะถูกนําเสนอในการเลาเรื่องในฐานะที่มีขอบกพรองอะไรบางอยางในอัต 
ลักษณ ของพวกเขา หรือมีปญหาทางดานอารมณ ถัดจากน้ัน ภาพยนตรจะเตรียมสถานการณอันหน่ึง 
ข้ึนมาที่จะทดสอบพวกเขา จะตองดําเนินชีวิตไปโดยผานปญหาและอุปสรรคชุดหน่ึง และในการ 
กระทํา ดังกลาว พวกเขาจะแกไขอัตลักษณที่เปนขอบกพรองของตัวเอง พวกเขาจะดําเนินชีวิตไปโดย 
ผาน กระบวนการอันหน่ึงของพัฒนาการทางศีลธรรม และเจริญงอกงามข้ึนทางดานอัตลักษณ อันน้ี มิ
ได เกิดข้ึนเสมอๆ ตัวละครบางตัวยังคงติดตายอยูกับสถานการณที่เปนขอบกพรองของพวกเขา และ 
จบ ลงอยางไมมีความสุข การเนนในเรื่องความเจริญเติบโตของปจเจกดังกลาว และการแกไขอุปสรรค
ได ไปขับไลไสสงประเด็นปญหาทางสังคมตางๆออกไป และนําพาใหเรื่องดังกลาวกลายเปนเรื่องรองๆ
ใน การดําเนินเรื่องทั้งหลายของ ภาพยนตรกระแสหลัก 
 

2. หนาท่ีเลาเรื่องของภาพยนตร (Narrative Function) 
2.1 การเลาเรื่องแบบสัจนิยม (Realist) มุงเลาเรื่องใชความจริงเปนสวนใหญ ให

ความสําคัญกับการถายทอดความจริงตามที่สายตามองเห็น การใชเทคนิคเขามาปรุงแตงนอย เชน 
ภาพยนตรสารคดี 
  2.2 การเลาเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) หรือเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตคนธรรมดา เน
นการ สื่ออารมณ มีการปรุงแตงดวยเทคนิค เพื่อการเราอารมณและการดําเนินเรื่อง ใหเปนไปไดดวย
ดี ไมตลก ไมบู ไมหวือหวา เรื่องหนักสมอง 
  2.3 การเลาเรื่องแบบเหนือจริง (Surrealist) มีการปรุงแตงในทุก ๆ ดานอยางมาก 
การเลาเรื่องแบบเหนือจรงิน้ันมกัจะเนนสัญลกัษณในการเลาเรื่อง 
 

3. ตัวละคร 
คําจํากัดความของพล็อต คือการแสดงบทบาทของตัวละคร ตัวละคร คือเลือดเน้ือ 

ของ ภาพยนตรทุกเรื่อง ถากําหนดบุคลิกของตัวละครไมชัดเจน บทของคุณก็จะไมมีโอกาสถูกสรางเป
น ภาพยนตร เพราะไมมีดาราคนไหนรับเลน ถาไมมีดารายอมเลน ก็สรางเปนภาพยนตรไมได คุณ
อาจของใจวา ภาพยนตรแยๆก็ต้ังหลายเรื่องที่ไดฉายบนจอใหญ พวกมันไปถึงที่น่ัน ไดยังไง ความจริง
ก็คือ บทภาพยนตรหลายเรื่องที่สตูดิโอซื้อมาน้ัน ตนฉบับถือวาอยูในข้ันคุณภาพ แตในกระบวนการนํา
มาสรา งเปนภาพยนตร มีการชําระตัวละครหลายตัวในข้ันตอนของการปรับปรุงบท ดูอยางสิ่งที่เกิด
กับหนังเรื่อง Up close and personal เปนเรื่องที่มาจากชีวิตจริงของ เจสซิกา ซา วิทส ซึ่งถือวาเป
นง าน ศิลปะขนานแท  ได  เ ลย  แต  เมื่ อผ  านกระบวนการแก  ไขปรับปรุ งมา เก  าป  เ ต็มก ็                      
ออกมาเปนแคขยะขนานแทกองหน่ึงในระหวางข้ันตอนที่ตองผานผูกํากับ โปรดิวเซอรและนักสํารวจ
ตลาด ของดีมักถูก แทนที่ดวยสินคาที่หนาตาเหมือนกัน น่ีคือความลมเหลวของศิลปะที่ไดรับความ
เห็นชอบจาก คณะกรรมการ (art by committee) คํากลาวที่วา อูฐคือมาในสายตาของคนกลุมหน่ึง 
นาจะมาจากสถานการณเชนน้ี ธุรกิจหนังเปนธุรกิจเตาลานปที่ยอมรับสิ่งใหมและโอกาสใหมเพียงไม
กี่อยาง และคํานึงถึงเม็ดเงินที่จะไดมากกวาสุนทรียศาสตรเมื่อตองตัดสินใจวาจะทําหนังสักเรื่อง 
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ไมควรใหเรื่องน้ีบั่นทอนกําลังใจในการสรางสรรคตัวละครที่ดีที่สุดดของตนหนังหลายเรื่องประสบ
ความสําเร็จเพราะแนวคิดเดิมและตัวละครที่ผู เขียนเขียนข้ึนน้ันสมบูรณและชัดเจนมากจนผูสราง
และผูกํากับไมอาจทาลายลงได พี่นองตระกูลโคเอนอีธานและโจเอลมีช่ือเสียงในการสรางตัวละครเขา
เขียนสรางและกํากับภาพยนตรของตัวเองเรื่อง Fargo ทั้งคูจับเอาตํารวจหญิงผูมีใจคอหนักแนนมั่นคง 
(รับบทโดยฟรานซิสแมคคอรแมนด) ที่ทํางานอยางตรงไปตรงมาประชันกับลูกเขยไมเอาถานจอม
อันธพาลที่ไมยอมเคยลงใหใครนอกจากตัวเองคนทําหนังฮอลลีวูดจะรูถึงความคิดดีๆเมื่อพวกเขาได
เห็นมันสวนอะไรจะเกิดข้ึนเมื่อความคิดที่วาดีน้ันตองเจอกับการปรับใหเลวลงก็เปนอีกเรื่องในฐานะ
คนเขียนอยาทํางานใหคนอื่นแกไขได สรางตัวละครของคุณใหสมจริงและสมบูรณ แลวพวกน้ันก็จะไม
อยากยุงกับงานของคุณเพราะตัวละครเหลาน้ันดีจนไมมีที่ติน่ีตางหากคือจุดหมาย 
  

4. วิธีการดําเนินเรื่องโครงสรางของการดําเนินเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama)  
4.1 แกนเรื่อง (Theme) 
คือประเด็นเน้ือหาสําคัญหรือแกนหลัก (Main Theme) ของเรื่องที่จะนําเสนอ ซึ่ง

อาจประกอบดวยประเด็นรองๆ (Sub Theme) อีกก็ได แตตองไมออกนอกแนวความคิดหลัก 
4.2 โครงเรื่อง (Plot) ซึ่งแบงออกไดดังน้ี 

4.2.1 การเลาเรื่องลําดับเหตุการณอยางมีเหตุผล เหตุการณทุกเหตุการณจะต
องสงเสริมประเด็นหลักของเรื่องไดชัดเจนไมใหหลงประเด็นโครงเรื่องจะประกอบดวยเหตุการณ หลกั 
(Main Plot) และเหตุการณรอง (Sub Plot) ซึ่งเหตุการณรองที่ใสเขาไปตองผสมกลมกลืนเปนเหตุเป
นผลกับเหตุการณหลัก 

4.2.2 ตัวละคร (Character) มีหนาที่ดําเนินเหตุการณจากจุดเริ่มตนไปสู  
จุดสิ้นสุดของเรื่อง ตัวละครอาจเปนคน สัตว สิ่งของ หรือเปนนามธรรมไมมีตัวตนก็ได การสรางตัวละ 
คนข้ึนมาตองคํานึงถึงภูมิหลังพื้นฐาน ที่มาที่ไป บุคลิกนิสัย ความตองการ อันกอใหเกิดพฤติกรรมตาง 
ๆ ของตัวละครน้ัน ๆ ตัวละครแบงออกเปนตัวแสดงหลักหรือตัวแสดงนํา และตัวแสดงสมทบหรือตัว 
แสดงประกอบ ทุกตัวละครจะตองสงผลตอเหตุการณน้ันๆ มากนอยตามแตบทบาทของตน ตัวเอก ย
อมมีความสําคัญมากกวาตัวรองเสมอ 
 

5. การพัฒนาเน้ือเรื่อง (Story Development) 
5.1การเปดเรื่อง(Exposition) เชนบอกยุคสมัยพื้นเพตัวละครบอกสภาพเหตุการณ

ในขณะน้ัน 
5.2 สถานการณที่เริ่มสงเคาถึงความเปลี่ยนแปลง (Inciting Moment) สิ่งที่สงผลให

เกิดเหตุการณตางๆ 
5.3จุดหักเห (Turning Point) การตัดสินใจของตัวละคร เรียกไดอีกอยางวา Con-

flict 
5.4 การลดการกระทําของตัวละครลง (Falling Action) เพื่อใหคนดูพักจากการ ต่ืน

เตนจาก Turning Point 
5.5 จุดวิกฤต (Crisis) สถานการณที่คับขันและตรึงเครียด 
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5.6 จุดสุดยอด หรือจุดวิกฤตสูงสุด (Climax) เปนชวงที่เผชิญหนากับปญหาครั้ง 
สุดทายที่ถูกบีบและมีความกดดันสูงสุด ทําใหมีการตัดสินใจอยางเด็ดขาด 

5.7 จุดคลี่คลาย (Conclusion) คือทางออกหรือขอสรุป ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในทางที่ดีข้ึน และสถานการณคลี่คลาย 
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บทที ่3 
 

การเกบ็ขอมูล 
 

การสรางภาพยนตรเกี่ยวกับการคารวะภาพยนตรและการยอมรับความจริงเปนการ
สะทอนจุดยืนและตําแหนงอิทธิพลของโลกภาพยนตรที่มันผลกระทบและมีความสามารถในการช้ีนํา
ผูชมไปในทิศทางที่ผูสรางภาพยนตรตองการเพื่อใหเกิดการต้ังคําถามของผูชมในการรับชมภาพยนตร
หรือแมกระทั่งสื่อตางๆวาสิ่งใดคือความจริงที่แทหรือความจริงที่ถูกปรุงแตงข้ึน 

ซึ่งผูจัดทําไดนําการบําบัดรักษาที่เรียกวา ภาพยนตรบําบัด ซึ่งที่มีการรักษาจริงๆ มาเปน
แกนความคิดหลัก (Concept) ของการสรางภาพยนตรครั้งน้ีเพื่อความเขาใจอารมณของภาพผูจัดทํา
ไดหาขอมูลเพื่อใชในการอางอิง (Reference) และเขาถึงอารมณและบรรยากาศของภาพยนตร 
(Mood and Tone) จากภาพยนตรเรื่องอื่นๆที่สามารถอธิบายถึงลักษณะภาพรวมที่เกิดข้ึนใน
ภาพยนตรสั้นเรื่อง“Obliterate”ได 

 
ขอมูลอางอิง (Reference)  

ผูจัดทําไดเลือกภาพยนตรที่จะนําใชคารวะโดยเนนประเด็นของภาพยนตรที่วาการ
ยอมรับความจริงดังน้ี 

1. ภาพยนตรเรื่อง 500 day of summer กํากับภาพยนตรโดยMarc Webbและออก
ฉายในปค.ศ.2009  

เรื่องราวของการพบกันของชายหนุมและหญิงสาว “ทอม” (โจเซฟกอรดอนลูอิส) 
เช่ืออยางฝงใจเลยวาชีวิตเขาจะไมมีความสุขทุกอยางลวนไรซึ่งความหมายจนกวาจะพบ“เธอ”คนน้ัน
พระเอกเลี้ยงชีพดวยการเขียนการดอวยพรวลีหวานๆบนบัตรอวยพรลวนแลวมาจากมันสมองและสอง
มือของชายหนุมอมทุกขที่ยังไมเคยตกหลุมรักคนน้ีและแลววันหน่ึง “โชคชะตา” ก็นํา “ซัมเมอร” (ซูอี้
เดส-ชาเนล) มาแนะนําใหเขารูจักในฐานะเพื่อนรวมงานคนใหมแตทอมรูจักเธอในฐานะ “รักแรกพบ” 
ทั้งคูก็ไดคบหาดูใจกันทางฝงหญิงสาวน้ันพยายามปดกั้นความสัมพันธระยะยาวแตทางชายหนุมกลับ
พยายามที่จะทําใหความสัมพันธของทั้งคูเปนไปดวยดีกระทั่งวันหน่ึงซัมเมอรก็ขอเลิกลากันไป 
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จากภาพยนตรเรื่อง  500 day of summer น้ันเรื่องราวของทอมผูชายที่พบกับรักแรก

พบและไดสัมผัสกับความสัมพันธของคูรักจนกระทั่งเลิกรากัน ตองกลับไปเผชิญหนากับความจริงใน
อดีตที่ตนเองไดพยายามลืมและกลับมายอมรับมันใหไดจึงเหมาะเปนขอมูลอางอิงเรื่องการกระทําของ
ทั้งคูและฉากที่จะนํามาคารวะ 

ภาพที่ 3-1 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง 500 day of summer 
 

2. ภาพยนตรเรื่อง Fight Club กํากับโดยDavid Leo Fincherและออกฉายในป ค.ศ. 
1999  

เรื่องราวของหนุมออฟฟศที่ทํางานเพื่อจายคาแตงบานตามนิตยสารขายเฟอรนิเจอร
ช่ือดังจนกระทั่งเกิดเหตุเพลิงไหมที่คอนโดของเขาชีวิตเขาจบสิ้นแตแลวเขาก็ไดพบกับไทเลอร (แบ
รดพิทท) ผูชายที่นําพาเขาไปสูอีกดานของสังคมที่มืดมนแตมีเสรีจนสุดทายเขาถึงไดพบวาไทเลอรและ
เขาน้ันเปนคนๆเดียวกัน 

จากภาพยนตรเรื่อง Fight Club น้ันเปนภาพยนตรที่สอดคลองกับการกระทําที่
ตอเน่ืองกับการสูญเสียและสะทอนออกมาเปนอีกตัวตนที่คนเราสรางข้ึนเพื่อปลดปลอยตนเองจาก
ระบบหรืออดีตที่อยากลืมสอดคลองกับกลไกการปองกันตัวที่กลาวไวในบทที่ 2 ผูจัดทําจึงทําการคา-
ราวะภาพยนตรเรื่องน้ีอีกเรื่องหน่ึง 

 
ภาพที่ 3-2 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Fight Club 
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3. ภาพยนตรเรื่อง TranceกํากับโดยDanny Boyleและออกฉายในปค.ศ. 2013  

เรื่องราวของไซมอน (เจมสแมคอวอย) เจาหนาที่ประมูลงานศิลปะที่เปนสวนหน่ึงใน
แผนการการโจรกรรมภาพเขียนมูลคาหลายลานแตแลวก็เกิดเรื่องข้ึนเมื่อไซมอนดันจําไมไดวาเขานํา
ภาพไปซอนไวที่ไหนจนแฟรงก (วินเซนตคาสเซล) ตองพึ่งจิตแพทยสาวเอลิซเบธ (โรซาริโอดอวสัน) ให
ชวยฟนความทรงจําของไซมอนแตเมื่อพวกเขาไดพยายามรื้อฟนความทรงจําของไซมอนสิ่งที่ถูก
เปดเผยกลับไมใชที่ซอนของภาพเขียน 

น่ีเปนโครงเรื่องที่สามารถนําไอเดียของการคารวะภาพยนตรและสิ่งอื่นออกมาไดมาก
ที่สุดในเชิงของเรื่องที่เกี่ยวกับการสะกดจิต โครงเรื่องผูชายมีอดีตที่ตองการตามหาอะไรบางสิ่งที่ลืมไป
เมื่อไดขุดลึกลงไปกลับพบวาทุกอยางกําลังยอนกลับมาทํารายตัวเขาเอง 

ภาพที่ 3-3 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Trance 
 

4. ภาพยนตรเรื่อง Memento กํากับโดย Christopher Nolan และออกฉายในป  
ค.ศ. 2000 

เปนภาพยนตรอเมริกันในป 2000 ในแนวระทึกขวัญ-จิตวิทยา เขียนและกํากับโดยค
ริสโตเฟอร โนแลนดัดแปลงมาจากเรื่องสั้นของนองชายของเขาที่ช่ือโจนาธาน เรื่อง "Memento 
Mori" ภาพยนตรนําแสดงโดยกาย เพียรช รับบทลีโอนารด เชลบี ชายผูสูญเสียความสามารถในการ
รับความจําใหม ๆ ในชวงเปดเรื่อง (ซึ่งเปนตอนจบของเรื่อง) มีเน้ือหาที่บอกวาลีโอนารด ฆาเท็ดด้ี (โจ 
แพนโทเลียโน) ในขอหาขมขืนและฆาตกรรมภรรยาเขา ที่เขาไดขอมูลจากนาตาลี (แครร-ีแอน มอส) 

ภาพยนตรเรื่องน้ีมีความโดดเดนอยางมากในโครงเรื่องและเรื่องราว เรื่องราวจะ
คลี่คลายออกเปน 2 สวน อันหน่ึงเปนสีและอีกอันหน่ึงเปนภาพขาวดํา สวนภาพขาวดําเปนเรื่องเลา
ตามลําดับเวลา แสดงเน้ือหาวาลีโอนารดสนทนาทางโทรศัพทกับใครบางคนในหองโมเทล ในสวน
การสืบสวนของลีโอนารดเปนภาพสีที่จะเลาเรื่องยอนหลัง และต้ังแตเริ่มตน ผูดูจะไมรูเหตุการณ
กอนหนา เชนเดียวกับตัวลีโอนารด โดยใหคนดูเกิดความสับสน จนเมื่อจบเรื่องจะเฉลยการสอบสวน
ทั้งหมดและเหตุการณที่ทําใหเท็ดด้ีเสียชีวิต 

เหตุการณใน Memento น้ันพูดถึงการพยายามตามหาความจริงที่เขาลืมไปแลว ซึ่ง
พอสุดทายแลวที่เขาพบกับความจริงที่เขาทรยศความเขาใจทั้งหมดของเขาโดยสิ้นเชิง ผูจัดทําคิดวา 
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น่ีเปนอีกแงมุมที่นาสนใจในเรื่องการยอมรับความจริง วาถาความจริงที่เราไดทราบน้ันสุดทายแลว
เราไมอยากยอมรับแลวตัวละครรับมือกับเหตุการณน้ียังไง 

 

 

ภาพที่ 3-4 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Memento  

 

5. ภาพยนตรเรือ่งInception กํากับโดยChristopher Nolanและออกฉายเมื่อป ค.ศ.  
2010  

ดอม คอบบ (ลีโอนารโด ดิคาปริโอ) หัวขโมยมืออาชีพ สุดยอดฝมืออันตรายดานการ
ดึงขอมูล : ฉกชิงความลับล้ําคาจากจิตใตสํานึกเบื้องลึกระหวางสภาวะความฝน ซึ่งเปนเวลาที่จิตใจจะ
เปราะบางที่สุด  ความสามารถที่หายากของคอบบทําใหเขาเปนผูเลนที่ละโมบในโลกสมัยใหมที่ไมนา
ไววางใจของการจารกรรมขอมูล แตมันยังไดทําใหเขาเปนผูหลบหนีที่ตองสูญเสียทุกอยางที่เขารักไป 
ตอนน้ีคอบบไดรับการหยิบย่ืนโอกาสที่จะแกแคน อีกหน่ึงงานสุดทายที่จะคืนชีวิตใหกับเขา เพียงแต
เขาจะตองทําสิ่งที่เปนไปไมไดใหสําเร็จการปลูกฝง แทนที่จะขโมย คอบบกับทีมผูเช่ียวชาญของเขา
จะตองทําสิ่งตรงกันขาม งานของพวกเขาไมใชการเขาไปขโมยความคิด แตจะตองปลูกเขาไป ถาทํา
สําเร็จ มันจะกลายเปนอาชญากรรมที่สมบูรณแบบแตไมมีการวางแผนอยางรอบคอบชนิดใดที่จะทํา
ใหทีมพรอมเผชิญหนากับศัตรูอันตราย ที่ดูเหมือนจะรูลวงหนาถึงทุกความเคลื่อนไหว ศัตรูซึ่งมีเพียง
คอบบผูเดียวที่จะมองเห็นได 

ในภาพยนตรเรื่องน้ีประเด็นที่นาสนใจมากคือเรื่องของการที่พระเอกไมสามารถ
แยกแยะระหวางความจริงกับความฝนได อีกทั้งภาพยนตรยังเลาประเด็นของเรื่อง ประเด็นน้ีไดอยาง
นาสนใจและนาติดตาม 
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ภาพที่ 3-5 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Inception 

 

6. ภาพยนตรเรื่อง Stokerกํากับโดย Park Chan-Wook และออกฉายเมื่อป        ค.ศ. 
2013 

เมื่ออินเดีย สโตคเกอร (มีอา วาสิคาวสกา) ตองสูญเสียทั้งพอที่เธอรักและเพื่อนสนิท
ของเธออยาง ริชารด (เดอรมองต มัลโรนีย) จากอุบัติเหตุทางรถยนตอันนาสลดในวันเกิดของเธอตอน
อายุ 18 ป ชีวิตอันเงียบสงบของเธอบนคฤหาสนของครอบครัวลึกลับตองพังทลายในพริบตา อินเดีย
แสดงออกถึงความรูสึกที่ลึกลับอยางไมอาจเปดเผยได ซึ่งมีเพียงพอของเธอเทาน้ันที่สามารถเขาถึงได 
เรื่องราวเขยาขวัญสั่นประสาทจากปารค ชาน-วุค ผูสรางภาพยนตรชาวเกาหลีที่มีช่ือเสียงเรื่อง 
Stokerจึงถูกปลุกชีพข้ึนมาเปนภาพยนตรภาษาอังกฤษเรื่องแรกของเขาอินเดียไดพบกับพี่ชายของพอ
ที่ขาดการติดตอกันไปนาน ชารลี (แมทธิว กูด) ที่มารวมงานศพอยางไมคาดฝน เขาตัดสินใจพักอยูกับ
เธอและแมของเธอที่มีอารมณแปรปรวน อีว่ี (นิโคล คิดแมน) ในชวงแรกอินเดียหวาดระแวงในตัวลุงผู
ลึกลับแตดูมีเสนหชวนหลงใหล เขาเองก็หลงเสนหเธอเขาเชนกัน เธอเริ่มรูตัววาตางฝายตางมีใจให
กันชารลีเผยตัวตนใหอินเดียเห็นทีละนิด จนเธอเริ่มหลงในตัวญาติของเธอมากข้ึนเรื่อย ๆ  จนเริ่มคิดวา
การมาถึงของเขาไมใชเรื่องบังเอิญแน ๆ จากคําโนมนาวของลุงเธอ ทําใหเธอหลงเช่ือในพรหมลิขิตที่
ไมชอบมาพากลครั้งน้ี 

ในภาพยนตรเรื่องน้ีเลาเรื่องปมในใจของตัวละครที่เก็บงําความลับของแตละคนได
อยางมีเสนห ชวนติดตาม ย่ิงผานเวลานานไปๆ ตัวละครเหลาน้ีก็คอยๆเผยใหเห็นความดํามืดของ
จิตใจไดอยางเลือดเย็น ซึ่งแสดงออกถึงความรุนแรงจากความจริงพื้นฐานของธรรมชาติมนุษย 
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ภาพที่ 3-6 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Stoker  

 

อารมณของภาพยนตร (Mood and Tone) 

 
1.ภาพยนตรเรื่อง TranceกํากับโดยDanny Boyleและออกฉายในปค.ศ. 2013  

เรื่องราวของไซมอน (เจมสแมคอวอย) เจาหนาที่ประมูลงานศิลปะที่เปนสวนหน่ึงใน
แผนการการโจรกรรมภาพเขียนมูลคาหลายลานแตแลวก็เกิดเรื่องข้ึนเมื่อไซมอนดันจําไมไดวาเขานํา
ภาพไปซอนไวที่ไหนจนแฟรงก (วินเซนตคาสเซล) ตองพึ่งจิตแพทยสาวเอลิซเบธ (โรซาริโอดอวสัน) ให
ชวยฟนความทรงจําของไซมอนแตเมื่อพวกเขาไดพยายามรื้อฟนความทรงจําของไซมอนสิ่ งที่ถูก
เปดเผยกลับไมใชที่ซอนของภาพเขียน 
 ภาพยนตรเรื่องน้ีใชสีสันที่เปนแมสีหลัก แดง นํ้าเงิน เพื่อแสดงออกถึงสภาวะตัวละครที่ตอง
เผชิญกับเรื่องเหนือธรรมชาติหากแตยังคงอยูบนพื้นฐานวิทยาศาสตร ซึ่งอารมณของภาพก็ให
ความรูสึกถึงความผิดปกติที่พระเอกตองเผชิญทั้งๆที่คิดวาสิ่งที่รักษาอยูน้ันเปนเรื่องดี 

 
ภาพที่ 3-7ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Trance  
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2. ภาพยนตรเรื่อง HiddenกํากับโดยMichaleHanekeและออกฉายในปค.ศ. 2005  

เรื่องราวจุดเดนของ Hidden อยูที่การนํา "ความลับ" และ "ความหลัง" เปนหลักของ
หนังและทําใหผูชมอยากรูแตผูกํากับก็ไดดําเนินเรื่องหลบเลี่ยงไปมาแยมนิดแยมหนอยแตไมยอมเฉลย
สักที่วาเหตุการณที่วาน้ันแทจริงแลวเปนเชนไรเรื่องยอของหนังเปนเรื่องของพิธีกรรายการทีวีช่ือดังที่
ไดรับมวนวีดีโอ"แอบถาย" การดําเนินชีวิตของเขากับครอบครัวพรอมกับรูปวาดแบบเด็กๆที่แนบมา
ดวยทีแรกฌอรจคิดวาเปนฝมือของแฟนรายการจิตปวนของเขาแตแลวเมื่อวีดีโอและรูปวาดระลอก
ใหมถูกสงมาถึงอีกครั้ง (และหลายๆครั้ง) ฌอรจสก็เริ่มนึกวาบางทีเรื่องทั้งหมดน้ีอาจเกี่ยวพันกับ"
ความผิดบาป" บางประการในอดีตซึ่งที่ผานมาฌอรจไมตองการแมแตจะคิดถึงโดยหนังจะตัดไป
ระหวางชีวิตประจําวันและความลับและอดีต 

องคประกอบสําคัญในภาพยนตรเรื่องน้ีคือภาพจากกลองวิดีโอในเรื่อง ที่สะทอนเสียด
สีสื่อไดอยางคมคายดวยวิธีการถายภาพแบบใชการมีภาพจากอีกกรอบภาพที่ไมไดเกิดจากกลองถาย
ภาพยนตรหลักน้ันจึงทํางานใหเชิงความหมายไดดี 
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ผลการศึกษา 

 

ในการสรรสรางภาพยนตรสั้นดวยวิธีการคารวะภาพยนตรเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการยอมรับ

ความจริงที่แทน้ันผูจัดทําตองการนําเสนอ ภาพยนตรเรื่องที่นํามาคารวะดวยความนอบนอมและเปน

ตัวของตัวเอง อีกทั้งยังตองการบําบัดความรูสึกภายในของผูจัดทํา กับเพื่อกอใหเกิดการต้ังคําถามใน

ผูชมในเรื่องของความจริง ที่คนเรามักยอมรับคือความจริงที่คนเราชอบใจไมใชความจริงที่แทจริง   

และการสรางภาพยนตรใหออกมาตามความตองการของผูจัดทําน้ัน ตองผานกระบวนการงานสราง

ภาพยนตรดังจะปรากฏในข้ันตอนตามตอไปน้ี 

 

การเตรียมบทภาพยนตร 

1. แนวความคิด (Concept) 

ภาพยนตรที่ทําการคารวะภาพยนตรในอดีต 

2. แกนเรื่อง (Theme) 

คนเรายอมรับความจรงิที่อยากยอมรบั มากกวาความจริงทีแ่ทจรงิ 

3. เรื่องยอ (Synopsis) 

ดุก(พระเอก)เปนชายที่หลงลืมความทรงจําชวงหน่ึงของเขาไป เขาพยายามตามหาวา
อะไรบางที่เขาลืมไปและอะไรทําใหเขาลืมไป เขาจึงตัดสินใจเขาพบจิตแพทยช่ือ เหว่ิน โดยหมอไดทํา
การรักษาโดยวิธีการที่เรียกวาภาพยนตรบําบัด วิธีการก็คือ เปดฉายสไลดเฟรมหนังที่ดุกเคยดูและยัง
จําได เพื่อระลึกถึงความรูสึกนึกคิดระหวางที่ดูหนังเรื่องน้ันๆ ซึ่งจะนําไปสูความทรงจําที่หายไป 
ขณะที่เขาน้ันอยูระหวางการรักษา เขาเหมือนถูกสะกดจิตหลุดเขาไปในโลกของหนังที่เขาเคยดู 

 ดุกยืนฟงเพลงใหหูฟงของเขา ในลิฟทที่ดูเหมือนกับลิฟทในภาพยนตรเรื่อง 500 
Day of Summer จนกระทั่ง ณะ (นางเอก) เดินเขาลิฟทมา เธอไดยินเสียงที่ลอดมาจากหูฟงของ     
ดุกเธอก็ไดทักทายดุก และบอกวาเธอเองก็ชอบเพลง  Madness –Muse เหมือนกันในสถานการณที่
เหมือนอยูในหนังน้ันจูๆณะก็ไดเรียกช่ือดุกข้ึนมา 
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ดุกสะดุงต่ืนข้ึนหองบําบัดอีกครั้ง เสื้อผาทาทางของเขาเปลี่ยนไปจากวันแรกแลว เขา
เลาใหหมอเหว่ินฟง เคาสับสนมากวาสิ่งที่เขาไดสัมผัสรับรูน้ัน เปนภาพยนตรที่เขาเคยดูหรือความทรง
จําที่เขาลืม แลวณะเองเปนใครเขาตัดสินใจทําการรักษาตอไป 

เขาไดกลับเขาไปในหนังอีกครั้ง ครั้งน้ีเปนเรื่อง Fight Club ซึ่งเปนเหตุการณที่ดุกได
ไปอยูในบานของชายแปลกหนาคนนึงที่ทั้งยอมผมสีทองและสักทั้งตัว ชายคนน้ันบอกเขาเปนเพื่อน
ของเขาไดพาเขามาอาศัยอยูดวยเพื่อชวยกันทํางาน ทําสบูไปขาย ชายคนน้ีไดบอกวาเขาสามารถที่จะ
ทําใหความทรงจําของเขากลับมาได ดุกจึงยอมทําตามที่ชายคนน้ีบอกใหทํา จูๆชายคนน้ีก็ไดเอาดาง
ทําสบูราดใสมือของเขา ดุกปวดแสบปวดรอน แตชายแปลกพยายามพลามใหดุกอยูกับความความ
เจ็บปวดเพื่อที่เขาจะสามารถจําทุกอยางได  

เขาต่ืนข้ึนในหองบําบัดอีกครั้ง เขาไดแตพยายามบอกหมอวา การรักษาครั้งน้ีแยมาก
ทรมานจิตใจเขามาก แตดวยความโนมนาวของหมอเหว่ินทําใหเขาตัดสินใจรักษาตอ 

ดุกน่ังอยูในสวนที่มีลักษณะเหมือนสวนในหนังเรื่อง 500 Day of Summer เขา
กําลังน่ังชมวิว แลวณะก็เรียกเขาดูเหมือนความสัมพันธของเขากับณะจะจบกันไปแลว แตทั้งสองได
กลับมาเจอกันใหม ณะแตงงานไปแลว และเธอไดบอกดุกวาเธอมีความสุขดี 

ดุกยืนอยูกับณะในลิฟทขนของเกาๆ บรรยากาศในลิฟทเต็มไปดวยความอึดอัด 
ทันใดน้ัน เสียงปนก็ดังข้ึนณะถูกยิงลมลง 

ดุกต่ืนข้ึนมาดวยความหวาดกลัว ตัวสั่นเทา พยายามกอดหมอเหว่ินเหมือนเด็กทารก 
ภาพสไลดที่ฉายอยูข้ึนเพดานเปนภาพเฟรมจากหนังเรื่อง Departed  

 ดุกต่ืนข้ึนบนเตียงนอนของโรงแรมแหงหน่ึง เขาดูผอนคลายข้ึนเพราะคิดวาทั้งหมด
ทั้งมวลน้ันเขาฝนไปจู ชายแปลกที่เขาเคยเจอในหนังก็เรียกเคาจากที่มุมหอง ชายแปลกเอาตอวาเขาที่
ไมยอมรับความจริง และบอกเขาวาจริงๆแลว ชายแปลกหนาคือตัวตนที่ดุกไดสรางข้ึนเพื่อลืมณะ 
พยายามขามผานความจริงที่เขาอยากลืม และดุกเองเปนคนที่ฆาณะ ดุกไมยอมรับ ไดแตบอกวาชาย
แปลกหนาน่ันละที่ฆาณะ อยูดีๆชายแปลกหนาคนน้ันก็ควักมีดออกมาปาดคอตัวเอง 

 เมื่อไดสติที่หองบําบัด ดุกพบวาดุกไดฆาหมอเหว่ินตายแลว เขากลับไปน่ังที่โซฟาที่
เขารับการรักษา กลองแฮนดิแคมยังคงอัดภาพของเขาไว ดุกลุกข้ึนเดินมาที่กลองแฮนดิแคมยอนดู
ภาพเหตุการณที่เกิดข้ึน กลองหยุดเหตุการณที่ดุกกับหมอเถียงกันเรื่องเขาฆาณะตาย กอนจะยอน
ตอไปตอนดุกฆาหมอ เหตุฆาตกรรมเกิดข้ึนหลังกลอง ดุกกดลบคลิปวิดีโอน้ีทันที  
 

4. โครงเรื่องขยาย (Treatment) 

 
1.ภายใน/หองรบัแขกบานดุก / กลางวัน 
 

 ดุกเดินดูภาพถายสมัยกอนที่แขวนไวบนผนังบานของเขาเหมือนเดินดูงานศิลปะเขา
ใสเสื้อเช้ิต กางเกงสุภาพ ถือกลองสีนํ้าตาลในมือดุกหยุดยืนย้ิมเมือ่เห็นภาพเพื่อนๆของเขาสมัยเรียน
จบดุกหยุดอยูที่ตะขอแขวนภาพที่ไมมีภาพแขวนอยู ดอลลี่ออกมาเรื่อยๆ 
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2. ภายใน /หองรบัแขกบานดุก/กลางวัน 
 
  เฟรมหนังนางเอกเรื่อง 500 day of summer  ถูกฉายบนเพดานบานดุกและเปน
เฟรมหนังเรื่องอื่นอีกสองสามเฟรม  หมอเหว่ินกําลังอธิบายวิธีการใหเขาฟง สไลดฉายเฟรมหนังยังคง
ฉายภาพตอไป 
 
3. ภายใน / ลิฟตออฟฟศ/ กลางวัน 
 

 ดุกคอยๆเลาเรื่องของซัมเมอร(ช่ือนางเอก500 day of summer) ซัมเมอรเจอดุกบน
ลิฟต แตดุกไมเห็นหนาซัมเมอร  เธอชวนเขาคุยเพลงที่ดังอยูในหูฟงของเขา วาเธอก็ชอบเหมือนกัน 
แลวจูๆเธอก็เรียกช่ือดุก  
 
4. ภายใน / หองรับแขกบานดุก/กลางวัน 

 
 ดุกที่นอนอยูบนโซฟา ดีดตัวออกจากโซฟาชุดที่เขาใสเปนชุดอื่นไปแลว กลองแฮนดิ-

แคมยังคงบันทึกภาพเหตุการณทั้งหมดไว ดุกในสภาพที่เสื้อผาเปลี่ยนไปจากการรักษาครั้งแรกแลวเลา
ใหหมอฟงวาเขาสับสนวาที่เขาเห็นน้ันคืออะไรกัน หนังที่เคยดูหรือความทรงจําของเขาเองที่เขาลืมไป 
ผูหญิงคนน้ันคือใครทําไมรูจักช่ือเขา แตเขาไมรูเธอ หมอเหว่ินโนมนาวใหเขาทําการรักษาตอเพื่อดู
อาการไป ดุกนอนมองสไลดบนเพดาน ภาพนัยนตาสะทอนฉากปายรถเมลใน Fight Club 
 
5. ภายใน / ช้ันลางของหองนอนบานปริศนา/ กลางคืน 
 

 ดุกรูสึกตัวข้ึนในหองครัวเการกๆมีขวดยา ขวดสารเคมีเต็มไปหมด มีเสียงคนราดโถ
สวม ดังมาจากหองนํ้า ชัชเดินออกมา เขายอมผมสีทองที่แขนมีรอยสักเต็มไปหมด บนโตะตรงหนา
ของดุกมีอุปกรณเกี่ยวกับสารเคมีเยอะเยะไปหมด มีสบูสีชมพูออนๆ วางอยูดวย ดุกกับชัชคุยกันวาที่
คือบานของชัชที่ชัชพาดุกมาอยูดวย ในขณะที่ตองชวยชัชทํางาน ทําสบูขาย ชัชบอกดุกวา เขามีวิธีทํา
ใหดุกจําสิ่งที่ลืมไปได 
 
6. ภายใน / หองรับแขกบานดุก/ กลางคืน 
 

 ดุกต่ืนข้ึนบนโซฟา ตัวเดิมที่เขานอนดูสไลด เขาเช็คดูเสื้อผาที่เขาใสอยูตอนน้ี ซึ่งมันก็
ไดเปลี่ยนจากวันกอนแลว หมอเหว่ินบอกเขาวาตอนน้ีตัวเขาไดสรางชุดความคิดที่ใชสําหรับรื้อฟน
ความทรงจําที่หายไปแลว แลวก็ไดพูดคุยกันถึงผูหญิงคนที่เคยเจอในหวงหน่ึงของการรักษา ดูทั้งสอง
สนิทสนมกันมากข้ึนมาก 
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7.ภายนอก /เกาอี้ทีส่วนสาธารณะ/ กลางวัน 
 

 ดุกสะดุงต่ืนข้ึนที่ เกาอี้สวนสาธารณะแหงหน่ึง บรรยากาศที่น่ีเงียบสงบ เขาน่ังพัก
อยางผอนคลาย เขาอยูในชุดทํางานที่เขาเคยใส แลวอยูๆก็มีคนเรียกช่ือเคา เปนผูหญิงที่เขาเคยเจอใน
ลิฟตวันน้ัน หลังจากพูดคุยกันก็ดูเหมือนวาเขาทั้งคูเคยคบกันและก็ไดเลิกกันไปแลว ตอนน้ีณะได
แตงงานมีครอบครัวแลว เธอมีความสุขดี 
 
8. ภายใน /ลิฟตขนของเกา / กลางวัน 
 
 ดุกกับณะอยูดวยกันสองตอสอง ทุกอยางน่ิงเงียบสักพักใหญ ไมมีใครพูดอะไรตอกัน
จนกระทั่งประตูลิฟทเปดออก เสียงปนดังสน่ัน กระสุนเขาที่หัวของณะ เลือดสาดไปทั่ว ดุกตะโกน
โวยวาย อยางบาคลั่ง  
 
9. ภายใน /หองรบัแขกบานดุก/ กลางวัน 
 
 ดุกเดงตัวข้ึนมาจากโซฟา ภาพบนสไลดเปนเฟรมจากหนังเรื่องDeparted  เขาตัวสั่นเทาลุก
ข้ึนกอดหมอเหว่ิน  
 
10. ภายใน /หองโรงแรมแหงหน่ึง/ กลางคืน 
 ดุกต่ืนข้ึนบนเตียง ในโรงแรมแหงหน่ึง ยังคงมีคราบนํ้าตาใหเห็น ดุกไดแตนอนน่ิงอึ้งกับ
เหตุการณทั้งหมดที่เกิดข้ึน ดุกหลับตาลงต้ังสติหายใจเขาออกเปนจังหวะลุกข้ึนน่ังที่ขางเตียงดุกตกใจ
ลุกพรวดข้ึนจากเตียง ชัชน่ังอยูที่โซฟาตรงมุมหอง ดุกไดแตน่ังจองชัชและคอยๆขยับหนีหางออก
เรื่อยๆ มองซายมองขวา มองที่ชุดของตัวเองชัชถอดแวนออก ทาทางโมโห ดุกจําใจเดินไปน่ังที่ปลาย
เตียงดุกมองดูรอบๆตัวเขาอีกครั้ง และเริ่มปะติดปะตอเรื่องราวไดชัชกับไดคุยกันและพบวาทั้งสองคือ
คนๆเดียวกัน ชัชถูกสรางข้ึนเพื่อที่เปลี่ยนแปลงตัวตนของดุกเพื่อขามผานความชํ้าใจที่เขาอก-หัก ดุก
ไมยอมรับและเอาแตโทษวาชัชน่ันละเปนคนทํา ชัชลงโทษตัวเองโดยการเอามีดปาดคอตัวเอง 
 
11. ภายใน /หองรับแขกบานดุก/ กลางคืน 
 
 ดุกยืนถือมีดอาบเลือดไวในมือ ขนาดที่กลองแฮนดิแคมยังคงบันทึกภาพอยู กลองเราไมเห็น
วาเหว่ินตายอยูขางหลังกลอง มีเพียงดุกที่คอยๆถอยหลังออกมาจากหลังกลอง ดุกเดินถอยหลังไปน่ังที่
โซฟา เกิดอาการชอกอีกครั้ง กอนที่เขาจะต้ังสติไดและเดินไปที่กลองแฮนดิแคม ยอนดูภาพเหตุการณ
ที่เกิดข้ึน กอนจะลบคลิปวิดีโอที่บันทึกไวน้ันใหหายไป 
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12. ภายใน / หองรบัแขกบานดุก/ กลางวัน 
 ดุกยืนอยูหนากรอบรูปที่หายไป คอยๆหยิบรูปที่อยูในกลองสีนํ้าตาลออกมา กอนจะเอารูป
เขากับหมอเหว่ินตอนที่ยังย้ิมแยมกันอยูใสในกรอบรูป 
 

5. บทภาพยนตร (Screenplay) 
 

1.ภายใน/หองรบัแขกบานดุก / กลางวัน 
 

 ดุกเดินดูภาพถายสมัยกอนที่แขวนไวบนผนังบานของเขาเหมือนเดินดูงานศิลปะเขา
ใสเสื้อเช้ิต กางเกงสุภาพ ถือกลองสีนํ้าตาลในมือ 

 
ดุก(VO) 

ชีวิตคนเราเหมอืนกับหนัง 
เพราะหนังสรางจากประสบการณของคน 

ผมไมไดเกิดมาเพือ่คนทําหนังหรอก 
แตดูเหมือนผมจะเขาใจวา ประสบการณ 

ถายทอดอารมณความรูสึกไดอยางไร 
 

ดุกหยุดยืนย้ิมเมื่อเห็นภาพเพื่อนๆของเขาสมัยเรียนจบ 
 

ดุก(VO) 
จะวาไปชีวิตผมกเ็หมอืนกับหนังเหมือนกันนะ 

ภาพแขวนที่หายไป พรอมความทรงจําที่หายไป 
และผมพยายามตามหามัน 

อยาพึ่งบอกวามัน ซ้ําซากชิบหาย 
ลองดูกอน อาจมบีางสิ่งที่ไปกระทบรูสึกที่คุณลมืไปแลว 

 
ดุกหยุดอยูที่ตะขอแขวนภาพที่ไมมีภาพแขวนอยู ดอลลี่ออกมาเรื่อยๆ 
  

 
ดุก(Vo) 

ความทรงจําของผมหายไปชวงหน่ึง 
ผมตองการตามหาวาอะไรที่หายไป 

อะไรที่ทําใหมันหายไป 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. ภายใน /หองรบัแขกบานดุก/กลางวัน 
 
  เฟรมหนังนางเอกเรื่อง 500 day of summer  ถูกฉายบนเพดานบานดุกและเปน
เฟรมหนังเรื่องอื่นอีกสองสามเฟรม   
 

จิตแพทย (VO) 
หมอลองกลบัไปดูหนังที่คุณบอกวายังมีความทรงจําอยูแลว 

หมอไดรวบรวมภาพจํา จากหลายๆเรื่องลงในสไลด 
หมออยากใหคุณลองดูนะวามันจะชวยดึงสิ่งที่เคยกระทบความรูสกึคุณบางรึปาว 

 
 
ภาพเฟรมหนังตางสะทอนออยูในตาของดุก ซึ่งนอนอยูบนโซฟา 
 

จิตแพทย(VO) 
 บางเรือ่งก็ตรงกบัยาหนังในตําราตางประเทศ แตหมอไดปรบัวิธีการรักษา 

ใหเหมาะกบัคนไขความจําเสื่อม 
 
 

กลองแฮนดิแคมกําลงับันทึกภาพดุกกําลังน่ังดูภาพตางๆบนเพดาน 
 
 

จิตแพทย  
ถาสมมุติฐานของหมอถูกตอง บางเฟรมของหนังบางเรือ่ง 

ทําใหคุณจําความรูสึกที่คุณลมืไปได 
และถามันประสบความสําเรจ็ คุณก็นาจะไดความทรงจําที่หายไปกลับคืนมา 

 
จิตแพทยหญิงกําลังน่ังขางเครื่องฉายสไลดที่ต้ังเพือ่ฉายข้ึนเพดาน  
 

 
จิตแพทย 

คุณนึกถึงอะไรบางคะ 
 

ดุกน่ิงเงียบสักครูหน่ึง กอนจะเริ่มเลา 
 

ดุก 
ไมมีอะไรนะครับ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ในหัวตอนน้ีก็พยายามคิดตามไปเรื่อยนะครับ 
 

จิตแพทย 
เลาใหฟงหนอยสิคะ 

 
ดุกยังนอนดูสไลดตอ ภาพยังคงเปนเฟรมจากหนังอารมณจากอีกหลายๆเรื่อง 

 
ดุก(ถอนหายใจกอนพูด) 

ไมรูสิครับ ผมรูสึกวาเสียเวลาไปสองช่ัวโมงกบัอะไรก็ไมรู 
เราตองนอนดูมันอีกนาน... ไหม 

 
จิตแพทย 

ก็ จนกวาคุณจะเลาใหฉันฟงบาง 
 

ดุก(ขยับทาทาง) 
เฮอ 

ผมจําภาพผูหญิงได 
นางเอกเรือ่ง 500 เดย 

พระเอกกําลังเดินข้ึนลิฟทไปทํางาน ตอนทีหู่ฟงเปดเพลงดังมาก 
 
 
3. ภายใน/ ลิฟตออฟฟศ/ กลางวัน 
 

 ดุกคอยๆเลาเรื่องของซัมเมอร(ช่ือนางเอก500 day of summer) ซัมเมอรเจอดุกบน
ลิฟต แตดุกไมเห็นหนาซัมเมอร  เธอชวนเขาคุยเพลงที่ดังอยูในหูฟงของเขา วาเธอก็ชอบเหมือนกัน 
แลวจูๆเธอก็เรียกดุก  

 
ณะ 

madnessของ muse 
 
ดุกรีบเอาหฟูงออก เพื่อฟงวาเธอพูดวาอะไร ดุกจงึหันไปดูหนาซัมเมอร  
 

ณะ 
(ฮัมเพลงmadness) 

 
ลิฟตเปดออก เธอก็ทักทายกอนออกจากลิฟต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ณะ 
ช่ือดุกใชไหม 

 
 
4.ภายใน /หองรบัแขกบานดุก/Day 
 

 ดุกที่นอนอยูบนโซฟา ดีดตัวออกจากโซฟาชุดที่เขาใสเปนชุดอื่นไปแลว กลองแฮนดิ-
แคมยังคงบันทึกภาพเหตุการณทั้งหมดไว  
 

จิตแพทย 
เกิดข้ึนอะไรข้ึนคะ 

 
ดุกมึนงงหลังจากรบีลกุจากโซฟา 

ดุก 
เด๋ียวนะครับ ทีผ่มเห็นคืออะไร 

ฝน ความทรงจํา หรอื หนังทีห่มอใหผมดูครบั  
ทําไมเธอพูดช่ือผม 

 
จิตแพทย 

ใจเย็นๆนะคะ  
สิ่งที่คุณเห็นมันคืออะไร 

คุณตองตอบดวยตัวเอง และหมอเช่ือวา คุณรูคําตอบน้ันอยูแลว 
 

ดุก 
ถาหากวาผมรูจักเคา ทําไมตอนน้ีเคาไมติดตอผม 

หรือเพราะวาเคา ไมเคยมีตัวตนจรงิๆ  
ผมรูสบัสนมาก มันเหมือนจรงิ แตก็เหมือนอยูในความฝน   

 
จิตแพทย(ต่ืนเตน) 

ไมตองสบัสนนะคะ ตอนน้ีอยากใหคุณดุกอยาตอตาน ความคิดตัวเอง 
ปลอยสบายๆ ตอนน้ีคุณปลอดภัย อยูทีบ่านที่ของคุณ ไมมีใครทําอะไรคุณได 

 
ดุก 

หมอวามันเปนเรื่องปกติไหมครบั 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จิตแพทย 
แนนอนคะ สิ่งทีเ่กิดข้ึนกับคนเรามเีหตุผลเสมอ 

อยางที่หมอบอก คุณรูคําตอบน้ันอยูแลว 
 

ดุก 
ลองดู ครบั 

 
ดุกคอยๆนอนลงบนโซฟา สไลดถูกเปดอีกครัง้  
 

จิตแพทย 
ฉันจะเริ่มไลหนังประเภทใกลเคียงกับชุดที่แลว 

ที่คุณตอบสนองนะคะ 
 
ดุกนอนมองสไลดบนเพดาน ภาพนัยนตาสะทอนฉากปายรถเมลใน Forrest Gum 
 
5. ภายใน /ช้ันลางของหองนอนบานปริศนา/ กลางคืน 
 

 ดุกรูสึกตัวข้ึนในหองครัวเการกๆมีขวดยา ขวดสารเคมีเต็มไปหมด มีเสียงคนราดโถ
สวม ดังมาจากหองนํ้า ชัชเดินออกมา เขายอมผมสีทองที่แขนมีรอยสักเต็มไปหมด บนโตะตรงหนา
ของดุกมีอุปกรณเกี่ยวกับสารเคมีเยอะเยะไปหมด มีสบูสีชมพูออนๆ วางอยูดวย  
 

ดุก 
เหย 

 
ชัช 
ฮึย 
 

ดุก 
เราอยูไหนเน่ีย 

 
ชัชหัวเราะหัวเราะคิกคัก 

ชัช 
โทษๆ มึงลืมออ  

มึงเคยบอกกูแลวละ 
วามึงเปนโรคอาวไซเมอร 

โรคเหี้ยไรไมรูชอบลมืนูนลมืน่ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คืองี้นะ งายๆเลยเวย  
กูกะมึงรูจักกัน 

กูก็เลยพามงึมาอยูดวย  
ก็ชวยกันทํางาน 

 
ดุกงงๆกับผูชายที่อยูตรงหนาเคา แลวก็จบัหยิบของสังเกตดูวาเปนอะไร 
 

ชัช 
ชวยกันทําสบูขาย 

 
ชัชโยนบุหรี่ในมอืทิ้งลงอาง กอนจะเริ่มใสถุงมือสีดําหนา 

ชัช 
วิชาลูกเสือวะ 

เห็นอยางน้ีก็เถอะ 
กูก็เรียนลูกเสือนะเวย 

อันดับแรกนะเราก็ตองหาไขมันเวย 
แตมึงอยาถามเลยนะวาเราหาไขมันจากไหน 

เด๋ียวมึงก็คงจําได 
พอเราไดไขมันปบุ  

เราก็ตองมีดาง 
 

ชัชใสแวนใส และโชวกระปุกดางใหดุกดู 
 

ชัช 
และน่ีคือดาง 

 
ชัชน่ังลงทีเ่กาอี ้

 
ชัช 

ขอดูมือหนอย 
 

ดุก 
หะ 
 

ชัช 
ออ เอามือมา มึงอยากจําไดปะละ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



42 
 

ชัช 
ถามึงอยากจําไดอะนะกส็งมือมา 

 
ดุกงงๆแตก็อยากรูจึงย่ืนมือใหชัช ชัชจูบมือดุก 
 
6. ภายใน /หองรบัแขกบานดุก/ กลางคืน 
 

 ดุกต่ืนข้ึนบนโซฟา ตัวเดิมที่เขานอนดูสไลด เขาเช็คดูเสื้อผาที่เขาใสอยูตอนน้ี ซึ่งมันก็
ไดเปลี่ยนจากวันกอนแลว  
 

จิตแพทย 
หมอคิดวาจิตใตสํานึกคุณไดปลูกชุดความคิด 

ชุดหน่ึงไวนะ สําหรบัรือ้ฟนความทรงจํา 
 

ดุก 
ที่เกิดข้ึนทัง้หมดเปนความจรงิหรอ 

ผมวาผม รูสกึสบัสนไปหมด 
เหมอืนในความจรงิ ที่มันหายไป 
ผมเปนหวงใครสกัคนตลอดเวลา 
อึดอัด สับสน แลวก็หวาดระแวง 

หมอเหวินเคยเปนไหม 
 

จิตแพทย 
อืม ไมเคย เหย เคยดิ 
แตนานมากแลว(ย้ิมๆ) 

เราแตงกบังานมานานมาก 
 

ทั้งคูสงย้ิมใหกัน 
 

ดุก 
หมอเหวินยังดี ทีจ่ําไดความรูสึกดีๆได  

ผมเคยคิดนะ เปนไปไดที่เราอาจจะลืมคนทีเ่รารักซักคนไว 
เราอาจลมืไปแลววาเราวาดภาพเรากบัผูหญิงคนน้ันไวมีความสุขขนาดไหน 

 
จิตแพทย 

ผูหญิงทีเ่จอที่ลฟิทนะหรอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ดุกย้ิม บนเพดานยังคงฉายภาพอยูตอนน้ีเปนภาพจากหนังเรื่อง inception 

 
ดุก 

น้ันเปนความคิดไมใชหรอ  
เราสรางคนๆหน่ึงในความคิดไมไดหรอก 

 เราคิดถึงความซบัซอน ความสมบูรณแบบและความขาดเกนิของคนไมได 
 

จิตแพทย 
เราถึงมาอยูน่ีไง 

 
ทั้งคูย้ิมใหกัน 
 
7.ภายนอก /เกาอี้ทีส่วนสาธารณะ/ กลางวัน 
 

 ดุกสะดุงต่ืนข้ึนที่ เกาอี้สวนสาธารณะแหงหน่ึง บรรยากาศที่น่ีเงียบสงบ เขาน่ังพัก
อยางผอนคลาย เขาอยูในชุดทํางานที่เขาเคยใส แลวอยูๆก็มีคนเรียกช่ือเคา 
 

ณะ 
ดุก 
 

ดุกหันไปมอง แลวตองแปลกใจที่ตองฝนย้ิมออกไป ณะเดินมาน่ังดวย 
 

ณะ 
ณะชอบที่น่ีต้ังแตดุกพามา 

 
ดุก 

อืม ออใชเราตองพูดวายินดีดวย...นะ 
 

ณะวางมือขางซายลงขางตัว เธอใสแหวนที่น้ิวนางขางซาย 
 

ณะ 
ถาดุกรูสึกยังงั้นจรงิก็คงดี 

ดุกไมพูดอะไรไดแตหัวเราะ เหะๆ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ดุก 
น้ันสินะ  

(เปลี่ยนนําเสียงจรงิจงัข้ึน)ดุกงง มากเลยผูหญิงคนนึงที่บอกวายังไมพรอมจะจรงิจงั 
ไมเช่ือเรือ่งพรหมลิขิต  
แต ตอนน้ีแตงงานแลว 

 
ณะ 

เช่ือเถอะ ดุก 
ตอนที่ณะเจอเคา มันทําใหณะรูวาดุกพูดถูก  

เพราะถาวันน้ันณะไมไดไปน่ังอานหนังสือทีร่านน่ันละ 
ถาวันน้ันไมใชหนังสือเลมน้ันที่เคาเคยอานเหมือนกันละ 

ชาวอเมริกันทีอ่ยูๆกเ็ขามาทักทายณะ 
แลววันหน่ึงณะต่ืนข้ึนมา และณะกม็ั่นใจในสิ่งที่ณะไมเคยมัน่ใจเลยตอนที่อยูดุก 

 
ดุกตองหันหนาหนีไปทางอื่นเพื่อรองไหและพยายามกดมันไว กอนจะหันกลับมาย้ิมให 
 
8. ภายใน /ลิฟตขนของเกา / กลางวัน 
 
  ดุกกับณะอยูดวยกันสองตอสอง ทุกอยางน่ิงเงียบสักพักใหญ ไมมีใครพูดอะไรตอกัน
จนกระทั่ง 

 
 

ดุก 
วันน้ีรถติดนะ 

 
ณะ 
อืม 
 

ประตูลิฟทเปดออก เสียงปนดังสน่ัน กระสุนเขาทีห่ัวของณะ เลือดสาดไปทั่ว ดุกตะโกนโวยวาย อยาง
บาคลั่ง  
 
9. ภายใน /หองรบัแขกบานดุก/ กลางวัน 
 
  ดุกเดงตัวข้ึนมาจากโซฟา ภาพบนสไลดเปนเฟรมจากหนังเรือ่งDeparted  เขาตัวสั่น
เทาลกุข้ึนกอดหมอเหว่ิน  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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10. ภายใน /หองโรงแรมแหงหน่ึง/ กลางคืน 
 
  ดุกต่ืนข้ึนบนเตียง ในโรงแรมแหงหน่ึง ยังคงมีคราบนํ้าตาใหเห็น ดุกไดแตนอนน่ิงอึ้ง
กับเหตการณทั้งหมดที่เกิดข้ึน  ดุกหลับตาลงต้ังสติหายใจเขาออกเปนจังหวะ ลุกข้ึนน่ังที่ขางเตียง 
 

ชัช 
มึงหนีมาอีกแลวหรอวะ 

 
  ดุกตกใจลกุพรวดข้ึนจากเตียง ชัชน่ังอยูทีโ่ซฟาตรงมมุหอง ดุกไดแตน่ังจองชัชและ
คอยๆขยับหนีหางออกเรื่อยๆ มองซายมองขวา มองที่ชุดของตัวเอง 
 

ดุก 
เหี้ยน่ีกูยังอยูในหนังอีกหรอวะเน่ีย 

 
ชัชถอดแวนออก ทาทางโมโห  

 
ชัช 

อยายืนคล้ําหัวกูดิสัส น่ังลงดิ 
 

ดุกจําใจเดินไปน่ังทีป่ลายเตียง 
 

ดุก 
น่ีมันเรือ่งบาอะไรวะเน่ีย 

 
ชัช 

กูรูวามึงรู 
 
 

ดุก 
ไมกูไมรูไอสัส 

 
ชัช 

ลองเดาเดะ มงึอยูในหนังเรื่องอะไร 
ต๊ิกตองๆ  

พูดออกมาๆ  
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ดุกมองดูรอบๆตัวเขาอีกครัง้ และเริ่มปะติดปะตอเรื่องราวได 
 

ดุก 
ไมๆๆๆๆ 

 
ชัช 

มึงรูแลว ยอมรบัเดะ พูดออกมาๆ 
กูกะมึงๆๆ 

 
ดุก 

กูกะมึง 
เปนคนๆเดียวกัน 

 
ชัช 

ปงปอง 
 

ดุก 
เหี้ย มึงตองการอะไรวะสัส มงึคืออะไรกันแน 

 
ชัช 

กูคือภูเขาไฟ กูคือสึนามิ  
กูคือคนที่อยากทําอะไรก็ได 

กูอยากยอมสีไหนก็ได 
อยากจะสักทัง้ตัวก็ได ไมตองสนใจใคร 

ไมตองสนใจวาสังคมจะมองกูยังไง 
และมึงอยากเปนแบบก ู

กูสรางกูข้ึนมาเพื่อลืมอดีตทีม่ึงอยากลืม 
แตมึงเสือกไมยอมรบักูข้ึนมา มึงคิดวากูไมทําใหชีวิตมึงดีข้ึน  

กูก็เลยไปแกปญหาที่ตนเหตุ 
 

ดุก 
ไมๆๆๆ ณะตายแลวจริงๆหรอวะ 

มึงฆาเขาแลวจริงๆหรอวะ 
 

ชัช 
ทางเทคนิคแลว 
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มึงฆาเขา 
 

ดุก 
ไอสัสมงึเปนแคตัวละครสมมุติ 

 
ลุกพรวดข้ึนดวยความโมโห 
 

ชัช 
มึงไมยอมรับจะบอกวากูฆาเขา งั้นแฟรๆเวย 

 
จูๆดุกกห็ยิบมือข้ึนมาปาดคอตัวเอง 
 
11. ภายใน /หองรับแขกบานดุก/ กลางคืน 
 

ดุกยืนถือมีดอาบเลือดไวในมือ ขนาดที่กลองแฮนดิแคมยังคงบันทึกภาพอยู กลองเราไม
เห็นวาเหว่ินตายอยูขางหลังกลอง มีเพียงดุกที่คอยๆถอยหลังออกมาจากหลังกลอง ดุกเดินถอยหลังไป
น่ังที่โซฟา เกิดอาการชอกอีกครั้ง กอนที่เขาจะต้ังสติไดและเดินไปที่กลองแฮนดิแคม ยอนดูภาพ
เหตุการณที่เกิดข้ึน กอนจะลบคลิปวิดีโอที่บันทึกไวน้ันใหหายไป 
 
12. ภายใน /หองรบัแขกบานดุก/ กลางวัน 
 

ดุกยืนอยูหนาภาพแขวนที่หายไป คอยๆหยิบรูปทีอ่ยูในกลองสีนํ้าตาลออกมา 
 

ดุก(VO) 
ชีวิตคนเราเหมอืนกับหนัง 

สําหรับชีวิตผมถูกรื้อฟนดวยหนัง 
คุณไมรูวาภาพแขวนที่หายไปเปนภาพแบบไหน 

 
 
มีเพียงดุกคนเดียวที่ไดเห็นภาพๆน้ี 
 

ดุก(VO) 
และคุณคงอยากรูวาภาพน้ันคือภาพอะไร 

เอาอยางน้ีละกัน จําภาพน้ีไว คุณเห็นแลวคุณคิดถึงอะไร 
 

ดุกกําลังแขวนภาพใหมข้ึนไปบนผนัง  

   ส
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ดุก(VO) 

ลองเลาใหคนอื่นฟง บางทีคุณอาจจะนึกอะไรออกก็ไดนะ 
หรือไมก ็

รอฟงเรือ่งตอไปของผมแลวกัน 
 
 

ดุกคอยๆย้ิมใหกลอง  
 

ขั้นตอนกอนการผลิตภาพยนตร (Pre-Production) 
 

1. คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
1.1ดุก 

นายชัช ดุลยรัตน(ชัช) อายุ 22 ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-1 นักแสดงที่รับบท ดุก 

ดุกหนุมอายุ 25 ป อาศัยอยูบานคนเดียวความทรงจําขาดหายไปชวงหน่ึงเขาไปการ
บําบัดดวยภาพยนตรบําบัดเปนคนที่จิตใจปนปวน มีเรื่องที่คิดอยูในหัวมากมาย เปนคนมีระเบียบ
ตลอดเวลา  เปนคนมีสองบุคลิก ออนไหวงาย เปราะบาง มีความคิดเปนของตัวเองหัวแข็ง ทําอะไรไป
สุดโตง ชอบเขมงวดกับตัวเองดุกเปนสถาปนิกที่ใชชีวิตสันโดษ มีระเบียบตลอด เปนพวกอารมณกด
เก็บ เมื่อระเบิดอารมณจะทําอะไรโดยขาดสติยับย้ังช่ังใจ และมักหนีปญหาบอยๆ ชอบคิดวา ถามี
ปญหาก็แคเดินออกมาหรือไมก็ทําลายมันซะชัชเปนคนที่บุคลิกดูเปนคนที่ทั้งดีไดและเลวหลายอยูที่วา
เขาจะแสดงอารมณแบบไหนใหเราไดเห็น และเปนคนที่เขาใจในบทของตัวละครตัวน้ีดีเพราะมี
ประสบการณความรักที่ใกลเคียงกับตัวละคร อีกทั้งยังเปนนักศึกษาภาพยนตรซึ่งทําใหเขาไดชม
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ภาพยนตรที่นําคารวะทั้งหมดและเขาใจในแตละฉากเปนอยางดีวาฉากไหนสื่อสารขอความอะไร
ออกไปในภาพยนตรเรื่องน้ี 

 
1.2  ณะ 

นางสาวชวิกา เหลี่ยวไชยพันธุ (มิว) อายุ 22 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-2 นักแสดงที่รับบท ณะ 

ณะ สาวมั่น ผูหญิงสมัยใหม ทํางานออฟฟศเปนผูหญิงเกงไมสนใจความสัมพันธ
ระยะยาว พรอมทํางานดูแลตัวเองได  ชอบอานหนังสือ ฟงเพลง รักอิสระ เคยคบกับผูชายคนหน่ึง
แลวไมชอบความสัมพันธระยะยาว จึงเลิกรากันไป กระทั่งไปแตงงานเพราะคิดวาเจอคนที่ใช เปน
ผูหญิงที่ทํางานเกง เปนหัวหนาคนมิวเปนคนที่มีเสนหตอเพศตรงขาม ในขณะเดียวกันคอนขางดูเปน
คนเก็บความรูสึกเกง ตอนที่มิวแคสต้ิงน้ันมิวสามารถ Improvise ไดดี ปรับตัวเขากับบทบาทและ
อารมณความรูสึกตัวละครไดเกง ซึ่งในภาพยนตรเรื่องน้ี ตัวละครอยางณะจําเปนที่จะตองเขาถึง
บทบาท หลากหลายบทบาท ซึ่งมิวทําไดดีมาก 

 

2. สถานท่ีถายทํา (Location) 

จากบทภาพยนตรน้ัน สถานที่ถายทําสวนใหญจําเปนตองเหมือนกับในภาพยนตรที่นํามา

คารวะ เพื่อใหการถายทําไมไดสงผลใหผูชมคิดวาน่ีเปนลอกเลียนแบบ สถานที่จึงอาจจะตองเลือกจาก

ใกลเคียงกับฉากในภาพยนตรน้ันๆ และเพิ่มเติมการติดต้ังอุปกรณประกอบฉากหรือเสื้อผาที่ใกลเคียง

ที่สุด อีกฉากหน่ึงที่สําคัญคือบานดุกซึ่งเปนสถานที่ถายทําหลักของเรื่อง  

2.1หองรับแขกบานดุก 

ในภาพยนตร เหตุการณที่เกิดข้ึนในเรื่องเกิดข้ึนที่หองรับแขกบานดุกน้ัน ดุก

เปนคนรักสันโดษดังน้ันจะตองเปนหองที่ไมมีทางแสงมากนักและมีลักษณะความเปนบานแบบไทยแต

ถูกตกแตงคลายตางประเทศ เพื่อเลาเรื่องของความเปนไทยที่ไดรับอิทธิพลมา 
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บานของชัชถูกเลือกโดยเหตุผลหลัก คือความเปนบานเด่ียวที่ภายในมี

เอกลักษณความเปนบานไทยสูง ปดมิดชิดแตมีทางแสงนอยแตสวาง โทนสีของบานที่เปนสีนํ้าตาลตัด

โทนสีของความเปนโมเดิรนที่เปนขาวไดดี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-3 บานชัช  

 
2.2สวนสาธารณะ(คลายภาพยนตรเรื่อง 500 Day of Summer) 

สวนสาธารณะแบบที่มีเนินเล็ก ที่เชิงเนินจะมีเกาอี้และเห็นวิวชัดเจน ตนไม
เยอะ เกาอี้แบบมีพนักพิง ซึ่งเปนลักษณะแบบเดียวกันกับสวนสาธารณะในภาพยนตรเรื่อง 500 Day 
of Summer ซึ่งพระเอกน่ังชมวิวเมืองอยู 

เหตุผลที่เลือกสวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ น้ันเพราะมีสวนหน่ึงของสวน ที่มี
เนินเล็กๆ อีกทั้งยังมีวิวที่เปนแมนํ้าเจาพระยาไกลออกไปอีกหนอยจะเปนตึกทางสวนของฝงธนบุรี อีก
เหตุผลคือเดินทางสะดวกอยูใจกลางเมือง 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-4 สวนธารณะ 

 

2.3 หองครัวเกาๆ (คลายในภาพยนตรเรื่อง Fight Club) 
หองครัวเกาๆน้ี คลายคลึงกับในภาพยนตรเรื่อง Fight Club ในฉากที่ทําสบูเอง

ขาย ซึ่งมีลักษณะเปนหองครัวที่ผนังหองน้ันผุเกาและคับแคบ 
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เหตุผลที่เลือกหองครัวน้ีเพราะมีความเกาอีกทั้งก็คับแคบตรงตามตัวบท
ภาพยนตร มีโตะ และอางนํ้าที่เกา คงความด้ังเดิมอยู สถานที่ต้ังก็อยูบริเวณเยาวราชซึ่งอยูใจกลาง
เมืองเดินทางสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-5หองครัวเกา 

2.4 โรงแรม(คลายในภาพยนตรเรื่อง Fight Club) 

โรงแรมในภาพยนตรเรื่อง Fight Club ที่นํามาคารวะน้ันมีโทนสีเฟอรนิเจอรสี

ดํา และเหลืองที่ผนัง มีหนาตางบานใหญที่มีผามานผืนใหญปดจากเพดานถึงพื้น เตียงอยูรับแสง

ขางๆหนาตางและเปนเตียงที่ใหญ 

สาเหตุที่เลือกหอพัก 1194 เพราะมีลักษณะเพดานและหนาตางบานใหญ ซึ่ง

หาไดยากในกรุงเทพฯ ที่จะมีหองโรงแรมซึ่งมีหนาตางและผามาน ที่ใหญปดคลุมจากเพดานถึงพื้น อีก

ทั้งยังมีโทนสีที่ตรงกับโทนในภาพยนตรที่นํามาคารวะ และสถานที่ต้ังก็อยูใจกลางเมืองคือบริเวณ 

ถนนจันทร ใกลเคียงกับวัดไผเงิน สามารถเขาถายทําไดงายซึ่งโรงแรมบางที่น้ันยากตอการอนุญาตให

ถายทํา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-6 โรงแรม 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52 
 

3. อุปกรณประกอบฉาก (Props) 

3.1 เครื่องฟลมสไลด ถือเปนอุปกรณประกอบฉากที่สําคัญที่สุด เพราะเปนสิ่งที่

เช่ือมโยงระหวางเรื่องจริงกับโลกในภาพยนตรที่คารวะ เครื่องฉายน้ีเปนของหมอเหว่ินซึ่งเปน

จิตแพทย ซึ่งตองมีรีโมตในการกด ซึ่งเหมาะสมในการถายทําไมจําเปนที่ตัวละครจะตองกมไปกดที่

เครื่องทุกครั้ง 

ดังน้ันเครื่องฉายสไลดที่เลือกใชจึงมีสีขาวเพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือวา จิตแพทย

ควรถืออุปกรณสีขาวที่ดูสะอาดไมมีพิษไมมีภัย เพื่อคนไขจะไดรูสึกปลอดภัย ไมถูกคุกคาม 

 

 

 

ภาพที่ 4-7เครื่องฉายฟลมสไลด 

 

3.2 กลองแฮนดิแคม เปนกลองที่หมอเหว่ินใชในการบันทึกการรักษาตลอด

ระยะเวลา กลองน้ีจึงเปนกลองที่ตองเก็บบันทึกเหตุการณทั้งหมดไวได ซึ่งในตอนทายเรื่องก็เปนสวน

ชวยในการคลี่คลายเรื่อง กลองจึงควรมีขนาดกะทัดรัด พกพาไดจิตแพทยทั่วไปจะไดเอาไปไหนมาไหน

ไดสะดวก ชวยเพิ่มความสมจริงใหกับเรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-8กลองแฮนดิแคม 
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3.3 มีดสปริงตรง อีกหน่ึงอุปกรณประกอบฉากที่สําคัญ ในการคลี่คลายปมของเรื่อง 

สาเหตุที่ผูจัดทําเลือกใชมีดสปริงตรงเน่ืองจากอยากใหเปนมีดที่คนทั่วไปไมพกกัน เพื่อใหผูชมสงสัยใน

ตัวดุกพระเอกของเรื่องวาเขาเองก็ไมใชคนดีรอยเปอรเซ็นต 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-9 มีดสปริงตรง 

 

3.4 โคมไฟรูปทรงโปรง โคมไฟน้ีจะเปนโคมไฟที่เปนตัวแทนของพระเอกกลาวคือ

เมื่อพระเอกอยูในการบําบัดรักษาโคมไฟน้ีจะอยูขางกายเขาเสมอ การที่โคมไฟโปรงใสก็เพื่อบอกนัย-

ยะของความกลวงไมมีความรูสึก ไมมีความทรงจําอยู 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-10โคมไฟรูปทรงโปรง 

 

4   เครื่องแตงกายนักแสดง (Wardrobe) 

เสื้อผาเครื่องแตงกายถือเปนสิ่งจําเปนมากที่ใชบอกบุคลิกและลักษณะนิสัยของตัว

ละครแตละตัวที่แตกตางกันไป อีกทั้งยังเปนอีกองคประกอบหน่ึงที่ชวยในการชวยใหผูชมไดนึกถึง 

ภาพยนตรที่นํามาคารวะอีกดวย ซึ่งผูจัดทําไดจัดประเภทของเครื่องแตงกายตางๆ ดังที่ปรากฏใน

รายละเอียดตอไปน้ี 
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4.1  ดุก 

เน่ืองจากบุคลิกของดุกเปนคนเจาระเบียบตลอดเวลาเขาจึงมักจะสวมเสื้อเช้ิต

เปนหลัก โทนสีก็จะเปนสีพื้นๆเขมๆ กางเกงขายาว โทนใกลเคียงกันขณะที่อยูในภาพยนตรเรื่องที่

นํามาอางอิงดุกจะสวมเสื้อผาตรงภาพยนตรที่นํามาอางอิง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4-11ภาพแสดงการแตงกายของดุก 

4.2  ณะ 
ณะปรากฏตัวในภาพยนตรเรื่องน้ีเฉพาะในฉากที่ทําการคารวะภาพยนตรเรื่อง

อื่น ดังน้ันเสื้อผาที่ณะจะสวมใสจึงเปนเสื้อผาที่คอนขางเปลี่ยนแปลงไปตามภาพยนตรเรื่องอื่นๆที่
นํามาคารวะและตองนํามาปรับใหตรงกับบุคลิกณะดวยจึงตองหาความพอดีระหวางสองสวนน้ี 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-18 ภาพการแตงกายของณะ    
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บทที่ 5 
 

การผลิตช้ินงาน 
 

จากการศึกษาขอมูล แนวคิดและทฤษฎี เมื่อนํามาเขียนเปนบทภาพยนตรและผาน

กระบวนการกอนการถายทํา (Pre-Production) มาแลว จึงนําไปสูกระบวนการผลิตภาพยนตรเรื่อง 

“Obliterate”ซึ่งมีรายละเอียดของฉากและความหมายตางๆ ดังตอไปน้ี 

 

1.ภายใน/หองรับแขกบานดุก / กลางวัน 

 
ภาพที่ 5-1 ฉากที่ 1 

ดุกเดินดูภาพถายสมัยกอนทีก่รอบรูปวางไวบนผนังบานของเขาเหมือนเดินดูงานศิลปะ
เขาใสเสื้อเช้ิต กางเกงสุภาพ ถือกลองสีนํ้าตาลในมือดุกหยุดยืนย้ิมเมื่อเห็นภาพเพื่อนๆของเขาสมัย
เรียนจบดุกหยุดอยูทีก่รอบรูปที่ไมมีภาพอยู  

ฉากน้ีเปนการปูพื้นเรื่องราวของภาพยนตรเรื่องน้ี โคมไฟที่เปนตัวแทนของดุกถูกปดอยู 
เพราะวาตัวเขาตอนน้ีคือตัวตนเดียวกันกับในตอนจบ ซึ่งคนพบตัวเองแตในฉากแรกของเรื่อง ผูชมจะ
ยังไมสังเกตเห็น ฉากเปดน้ีเองก็ทําการคารวะภาพอยางเรื่อง Stoker อีกดวย 
 
2. ภายใน /หองรับแขกบานดุก/กลางวัน 

 
ภาพที่ 5-2 ฉากที่ 2 

   ส
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เฟรมหนังนางเอกเรื่อง 500 day of summer  ถูกฉายบนเพดานบานดุกและเปนเฟรม
หนังเรื่องอื่นอีกสองสามเฟรม  หมอเหว่ินกําลังอธิบายวิธีการใหเขาฟง สไลดฉายเฟรมหนังยังคงฉาย
ภาพตอไป 

ในฉากน้ีเริ่มทํางานตาทฤษฏีหนังอิงหนังตามบทที่ 2 ผูจัดทําทําใหผูชมไดเห็นเฟรมจาก
ภาพยนตรที่ทําการคารวะ พรอมทั้งอธิบายวิธีการดําเนินไปในภาพยนตรเรื่องน้ี วาหากเขาถึง
ความรูสึกที่เคยลืมไประหวางที่ภาพยนตรเรื่องน้ัน ก็อาจเขาถึงความทรงจําที่ลืมไปได 
 
3. ภายใน / ลิฟตออฟฟศ/ กลางวัน 
 

 
 

ภาพที่ 5-3 ฉากที่ 3 
 

ดุกคอยๆเลาเรื่องของซัมเมอร(ช่ือนางเอก500 day of summer) ซัมเมอรเจอดุกในลิฟต 
เธอชวนเขาคุยเพลงที่ดังอยูในหูฟงของเขา วาเธอก็ชอบเหมือนกัน แลวจูๆเธอก็เรียกช่ือดุก ทําฉากให
เหมือนในฉากภาพยนตรจริงๆที่ฉายในโรงภาพยนตรเพื่อคารวะภาพยนตรน้ันอยางนอบนอม ตาม
ทฤษฎีในบทที่ 2 และยังเปนการเปดตัว ตัวละครณะที่เปนนางเอกของเรื่องดวย 
 

4. ภายใน / หองรับแขกบานดุก/กลางวัน 
 

 
 
ภาพที่ 5-4 ฉากที่ 4 

ดุกที่นอนอยูบนโซฟา ดีดตัวออกจากโซฟาชุดที่เขาใสเปนชุดอื่นไปแลว กลองแฮนดิแคม
ยังคงบันทึกภาพเหตุการณทั้งหมดไว ดุกในสภาพที่เสื้อผาเปลี่ยนไปจากการรักษาครั้งแรกแลวเลาให
หมอฟงวาเขาสับสนวาที่เขาเห็นน้ันคืออะไรกัน หนังที่เคยดูหรือความทรงจําของเขาเองที่เขาลืมไป 

   ส
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ผูหญิงคนน้ันคือใครทําไมรูจักช่ือเขา แตเขาไมรูจักเธอ หมอเหว่ินโนมนาวใหเขาทําการรักษาตอเพื่อดู
อาการไป ดุกนอนมองสไลดบนเพดาน ภาพนัยนตาสะทอนฉากปายรถเมลใน Fight Club 

ฉากน้ีแสดงใหเห็นถึงวิธีการการเลาเรื่องที่ไมไดอยูในวันเดียว มีการผานเวลาเกิดข้ึนจาก
เสื้อผาของทั้งดุกและหมอเหว่ิน อีกทั้งยังเปนการเริ่มการคารวะภาพยนตรเรื่องถัดไปอีกดวย เริ่มดวย
เฟรมหนัง Fight Club 
 
5. ภายใน / ช้ันลางของหองนอนบานปริศนา/ กลางคืน 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 5-5 ฉากที่ 5 

 
ดุกรูสึกตัวข้ึนในหองครัวเการกๆมีขวดยา ขวดสารเคมีเต็มไปหมด มีเสียงคนราดโถสวม 

ดังมาจากหองนํ้า ชัชเดินออกมา เขายอมผมสีทองที่แขนมีรอยสักเต็มไปหมด บนโตะตรงหนาของดุกมี
อุปกรณเกี่ยวกับสารเคมีเยอะเยะไปหมด มีสบูสีชมพูออนๆ วางอยูดวย ดุกกับชัชคุยกันวาที่คือบาน
ของชัชที่ชัชพาดุกมาอยูดวย ในขณะที่ตองชวยชัชทํางาน ทําสบูขาย ชัชบอกดุกวา เขามีวิธีทําใหดุกจํา
สิ่งที่ลืมไปได 

ครั้งที่ 2 ของการคารวะภาพยนตรเรื่องอื่น เกิดข้ึนพรอมกับการเปดตัว ตัวละครน้ันคือ 
ชัช ที่มีอารมณที่คุกคามดุก ชวนใหติดตามเรื่องราวตามแลวจากน้ีจะเปนอยางไรตอไป และยังเลาเรื่อง
ที่ชัชจะเปนกุญแจไขความลับความทรงจําทั้งหมดของดุกอีกดวย  
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6. ภายใน / หองรับแขกบานดุก/ กลางคืน 
 

 
 
ภาพที่ 5-6 ฉากที่ 6 
 

ดุกต่ืนข้ึนบนโซฟา ตัวเดิมที่เขานอนดูสไลด เขาเช็คดูเสื้อผาที่เขาใสอยูตอนน้ี ซึ่งมันก็ได
เปลี่ยนจากวันกอนแลว หมอเหว่ินบอกเขาวาตอนน้ีตัวเขาไดสรางชุดความคิดที่ใชสําหรับรื้อฟนความ
ทรงจําที่หายไปแลว แลวก็ไดพูดคุยกันถึงผูหญิงคนที่เคยเจอในหวงหน่ึงของการรักษา ดูทั้งสองสนิท
สนมกันมากข้ึนมาก 

หลักสําคัญในฉากน้ีคือ การที่ความสัมพันธของทั้งดุกและหมดเหว่ินดูมีหวงอารมณของ
ความสนิทสนมกันมากข้ึนกวาฉากแรก ทั้งน้ีเพื่อนําไปใชการใชภาพจากกลองแฮนดิแคมในฉากน้ีเพื่อ
เปนรูปถายสุดทายในการใสกรอบรูปที่หายไปของดุกอีกดวย อีกมุมมองหน่ึงคือน่ีคือเหตุการณที่            
ดุกเลือกที่จะเก็บไวในความทรงจํา เพราะดุกเปนคนที่เลือกจําแตเรื่องที่ตัวเองอยากจําและพยายาม
ลืมสิ่งที่ตนเองไมชอบใจ 
 
7.ภายนอก /เกาอี้ที่สวนสาธารณะ/ กลางวัน 
 

 
 
ภาพที่ 5-7 ฉากที่ 7 
 

ดุกสะดุงต่ืนข้ึนที่ เกาอี้สวนสาธารณะแหงหน่ึง บรรยากาศที่น่ีเงียบสงบ เขาน่ังพักอยาง
ผอนคลาย เขาอยูในชุดทํางานที่เขาเคยใส แลวอยูๆก็มีคนเรียกช่ือเคา เปนผูหญิงที่เขาเคยเจอในลิฟต

   ส
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วันน้ัน หลังจากพูดคุยกันก็ดูเหมือนวาเขาทั้งคูเคยคบกันและก็ไดเลิกกันไปแลว ตอนน้ีณะไดแตงงานมี
ครอบครัวแลว เธอมีความสุขดี 

ฉากน้ีกลับมาเลาเสนเรื่องความสัมพันธของณะและดุก เพื่อใหเห็นถึงความรักที่เคยมีให
กัน ความหวงใยที่ยังมีใหกัน แตทั้งคูกลับเลิกกันไปแลว ผูชมอาจจะสงสัยแลววา ตอนน้ีณะที่มีตัวตน
อยูจริงๆตอนน้ีอยูที่ไหน ขณะเดียวมันก็ทําการคารวะภาพยนตรเรื่อง 500 Day of Summer อยูอีก
ดวย 
 
8. ภายใน /ลิฟตขนของเกา / กลางวัน 
 

 
 

ภาพที่ 5-8 ฉากที่ 8 
 

ดุกกับณะอยูดวยกันสองตอสอง ทุกอยางน่ิงเงียบสักพักใหญ ไมมีใครพูดอะไรตอกัน
จนกระทั่งประตูลิฟทเปดออก เสียงปนดังสน่ัน กระสุนเขาที่หัวของณะ เลือดสาดไปทั่ว ดุกตะโกน
โวยวาย อยางบาคลั่ง  

ฉากที่ทําการคารวะ ภาพยนตรเรื่อง Departed น้ีเพื่อตองการสรางความตกใจใหกับ
ผูชม และมาถึงจุดหักเหของเรื่องตามทฤษฎีกาเลาเรื่องในบทที่ 2 เพื่อคลายปมตอไปในภาพยนตร
เรื่องน้ี 
 
9. ภายใน /หองรับแขกบานดุก/ กลางวัน 
 

 
 

ภาพที่ 5-9 ฉากที่ 9 
ดุกเดงตัวข้ึนมาจากโซฟา ภาพบนสไลดเปนเฟรมจากหนังเรื่องDeparted  เขาตัวสั่นเทา

ลุกข้ึนกอดหมอเหว่ิน  
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ตามกฎของทฤษฎีหนังอิงหนังเราจําเปนตองใหผูชมไดเห็นภาพยนตรจริงๆ เพื่อใหผูชมได
ระลึกถึงใหได จึงมีการปรากฏของเฟรมหนังเรื่อง Departed  
 
10. ภายใน /หองโรงแรมแหงหน่ึง/ กลางคืน 
 

 
 

ภาพที่ 5-10 ฉากที่ 10 
 

ดุกต่ืนข้ึนบนเตียง ในโรงแรมแหงหน่ึง ยังคงมีคราบนํ้าตาใหเห็น ดุกไดแตนอนน่ิงอึ้งกับ
เหตุการณทั้งหมดที่เกิดข้ึนดุกหลับตาลงต้ังสติหายใจเขาออกเปนจังหวะลุกข้ึนน่ังที่ขางเตียงดุกตกใจ
ลุกพรวดข้ึนจากเตียง ชัชน่ังอยูที่โซฟาตรงมุมหอง ดุกไดแตน่ังจองชัชและคอยๆขยับหนีหางออก
เรื่อยๆ มองซายมองขวา มองที่ชุดของตัวเองชัชถอดแวนออก ทาทางโมโห ดุกจําใจเดินไปน่ังที่ปลาย
เตียงดุกมองดูรอบๆตัวเขาอีกครั้ง และเริ่มปะติดปะตอเรื่องราวไดชัชกับไดคุยกันและพบวาทั้งสองคือ
คนๆเดียวกัน ชัชถูกสรางข้ึนเพื่อที่เปลี่ยนแปลงตัวตนของดุกเพื่อขามผานความชํ้าใจที่เขาอกหัก ดุกไม
ยอมรับและเอาแตโทษวาชัชน่ันละเปนคนทํา ชัชลงโทษตัวเองโดยการเอามีดปาดคอตัวเอง 

น่ีคือการทดลองนําเอาภาพยนตรที่ตองการคารวะถึง 2 เรื่อง มาอยูในฉากเดียวกัน ทั้ง 
Fight Club และ Hidden ยังสงผลใหเรื่องเดินตอไปขางหนาอีกข้ันหน่ึงดวยและเพื่อนําทางไปสูปม
สุดทายของเรื่องอีกดวย 
11. ภายใน /หองรับแขกบานดุก/ กลางคืน 
 

 

 
 

ภาพที่ 5-11 ฉากที่ 11 
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ดุกยืนถือมีดอาบเลือดไวในมือ ขนาดที่กลองแฮนดิแคมยังคงบันทึกภาพอยู กลองเราไม
เห็นวาเหว่ินตายอยูขางหลังกลอง มีเพียงดุกที่คอยๆถอยหลังออกมาจากหลังกลอง ดุกเดินถอยหลังไป
น่ังที่โซฟา เกิดอาการชอกอีกครั้ง กอนที่เขาจะต้ังสติไดและเดินไปที่กลองแฮนดิแคม ยอนดูภาพ
เหตุการณที่เกิดข้ึน กอนจะลบคลิปวิดีโอที่บันทึกไวน้ันใหหายไป 

นําเสนอวิธีการตัดตอแบบขนานเหตุการณ เหตุการณสองเหตุการณที่เกิดข้ึนพรอมกัน 
โดยใชขนาดของภาพที่ใกลเคียงกันในการตัดตอใหตอเน่ืองกัน เพื่อเลาเรื่องวาทางกายภาพรางกาย
ของดุกกําลังถกเถียงกับหมอเหว่ินอยู แตทางจิตใจดุกกําลังถกเถียงกับชัชอยู ซึ่งนําไปสูการฆาตกรรม
หมอเหว่ินในที่สุด 

อีกประเด็นที่ผูจัดทําตองการจะสื่อสารคือเรื่องแกนเรื่อง ผูจัดทําจึงใชภาพจากกลอง
แฮนดิแคมมาเลาเรื่องที่ดุกไมเคยยอมรับความจริงเลย เพราะสุดทายแลวเขาก็ลบทําลายหลักฐานการ
ฆาตกรรมทั้งหมด ในกลองแคมแฮนดิแคมของเขา ช็อตที่ใชช็อตที่หลุดออกจากหนังทั้งเรื่อง ทั้งน้ีเพื่อ
กอใหเกิดการต้ังคําถามกับผูชม 
 
12. ภายใน / หองรับแขกบานดุก/ กลางวัน 
 

 
 

ภาพที่ 5-12 ฉากที่ 12 
 

ดุกยืนอยูหนากรอบรูปที่หายไป คอยๆหยิบรูปที่อยูในกลองสีนํ้าตาลออกมา กอนจะเอา
รูปเขากับหมอเหว่ินตอนที่ยังย้ิมแยมกันอยูใสในกรอบรูป 

สรุปเรื่องทั้งหมด และในที่สุดดุกก็ไดกลายเปนบุคลิกใหมไปแลว ในตอนสรุปเรื่องผูจัดทาํ
มีการพูดเสริมประเด็นของของแกนเรื่องเขาดวยการใหช็อตกลองแฮนดิแคมที่ยังคงทําการบันทึกอยู 
เพื่อใหผูชมเกิดการต้ังคําถามวา ใครเปนคนกดบันทึกกลองในช็อตสุดทายน้ี แลวที่ ผูชมดูมาทั้ง
หมดแลวน้ันสรุปแลวกลองใดกันแนที่บันทึกความจริงที่แทจริงไวไดกันแน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที ่6 
 

สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาและคนควาขอมูลเพื่อการสรรสรางภาพยนตรสั้นที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการคารวะ
ภาพยนตรเรื่องอื่นและการยอมรับความจริงที่แทจริงเรื่อง“Obliterate”มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอ
ประเด็นเกี่ยวกับการต้ังคําถามตอความจริงที่แทของมนุษยในมุมมองของการถํ้ามองหรือโลกเสมอืนใน
ภาพยนตรที่มนุษยช่ืนชอบวาหากวามนุษยเราแยกแยะตัวตนของเรากับโลกเสมือนไมไดมันก็จะ
ยอนกลับมาทํารายเราเองไดโดยผูจัดทําไดทําการเก็บขอมูลจากทฤษฎีแนวคิดบทความและแหลงข
อมูลอางอิงตางๆเพื่อนํามาพัฒนาโครงเรื่องบุคลิกของตัวละครความสัมพันธของตัวละครจนไดมาเป
นบทภาพยนตรที่สมบูรณ จนพรอมสําหรับการถายทําและปฏิบัติตามข้ันตอนการผลิตภาพยนตรสั้น
ซึ่งแบงออกเปน 3 ข้ันตอนคือข้ันตอนกอนการถายทําภาพยนตร (Pre-Production) ข้ันตอนการถาย
ทําภาพยนตร (Production) และข้ันตอนหลังการถายทําภาพยนตร (Post-Production) ซึ่งการ
ทํางานตามข้ันตอนขางตนทําใหผูจัดทําไดเรียนรูวิธีการสรางภาพยนตรโดยละเอียดและครบถวนสม
บูรณ โดยเริ่มต้ังแตการคัดเลือกแนวคิดทฤษฎีตางๆและคนควาขอมูลอางอิงมาพัฒนาสูบทภาพยนตร 
การสรรหาสถานที่ในการถายทําใหเหมาะสมและคัดเลือกนักแสดงที่มีความเหมาะสมตรงตามบท
ภาพยนตร การวางแผนงานกอนการถายทําการถายทําและการบริหารเวลาในกองถายการแกไขป
ญหาเฉพาะหนาในกองถายทําไปจนถึงการตัดตอภาพและเสียงของภาพยนตรที่ตองอาศัยความ
ละเอียดทั้งดานภาพและเสียงเพื่อความสมบูรณของภาพยนตรตามจุดประสงคที่ผูจัดทําไดคาดหวังไว 
 
สรุปผลการศึกษา 

ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งน้ีสามารถสรุปเป นประเด็นสําคัญที่ค นพบจากการ
ดําเนินการตามแตละข้ันตอนดังน้ี 

1 .ขั้นตอนกอนการถายทําภาพยนตร(Pre-Production) 
 

เปนข้ันตอนที่มีความยากจึงจําเปนตองมีความละเอียดสูงและเปนข้ันตอนที่สําคัญ
ที่สุดกวาทุกๆข้ันตอนเพราะหากเตรียมการในข้ันตอนก อนการถายทําภาพยนตร ไม สมบูรณ
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 การทํางานในข้ันตอนตอไปก็จะเกิดความลําบากและมีป ญหาตามมาในภายหลัง
เน่ืองจากไมมีความพรอมที่จะออกไปทํางานและไมมีการเตรียมการใหดีเสียกอนผูจัดทําจึงตองทุมเท
เวลาใหกับข้ันตอนน้ีอยางเต็มที่เพื่อที่จะเตรียมความพรอมใหงานมีความสมบูรณและสําเร็จลุลวงไดดี
เริ่มต้ังแตข้ันตอนการคิดจุดเริ่มตนของภาพยนตร การพยายามคัดสรรประเด็นและแนวคิดที่นาสนใจ
และนํามาใช จนไปสูการคนควาขอมูลในการอางอิงเพื่อสรางบทภาพยนตรที่สมบูรณ แมจะเปนไปไม
ไดเลยที่จะไมเกิดปญหาแตข้ันตอนน้ีก็สามารถทําใหมีปญหาในข้ันตอนตอไปไดนอยที่สุด 
  

2. ขั้นตอนการถายทําภาพยนตร (Production) 
 

เน่ืองจากเปนการทํางานกับผูรวมทีมและนักแสดงตลอดจนติดตอประสานงานตางๆ
จึงจําเปนตองมีความพรอมจากข้ันตอนกอนการถายทําภาพยนตร ทั้งการบริหารเวลาในการถายทํา
เพื่อใหไดตรงตามเวลาและประหยัดงบประมาณมากที่สุดและการทํางานกับผูคนมากๆมักจะทําให ยุ
งยากแตหากวางแผนมาดีงานก็จะราบรื่นและมีปญหานอยที่สุด 

 
3.ขั้นตอนหลังการถายทํา (Post-Production)  
 

ข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการผลิตภาพยนตรเปนการใสเทคนิคพิเศษ
อื่นๆลงไปโดยการนํามาตัดตอรอยเรียงเรื่องราวใสเทคนิคภาพและเสียงเพื่อใหภาพยนตร สามารถเลา
เรื่องราวได และทําใหภาพยนตรสมบูรณที่สุดกอนนําออกไปฉายจริงตามสถานที่ตางๆโดยผูจัดทําตอง
อาศัยความละเอียดออนความรอบคอบและความรับผิดชอบเปนอยางมากอีกทั้งยังตองใชเวลาในการ
ทํางานมากพอสมควรเพื่อความเรียบรอยและเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุดซึ่งผลของการตัดตอภาพยนตร
สั้นเรื่อง “Obliterate”ก็ไดออกมาเปนที่นาพอใจเพราะผูจัดทําไดทุมเทเวลาทํางานในข้ันตอนน้ีเพื่อ
ทําใหภาพยนตรสั้นเรื่องน้ีออกมาสมบูรณที่สุดเทาที่จะทําได 

 
ขอจํากัดและปญหา 

ขอจํากัดและปญหาทีเ่กิดข้ึนในการทํางานสามารถสรปุเปนขอๆได ดังตอไปน้ี 

1. ปญหาการกํากับศิลปท่ีตองใหเหมือนกันในภาพยนตรเกา 

 การคารวะภาพยนตรมีเสนแบงบางๆกั้นระหวางลอกเลียนกับการคารวะ ดังน้ัน
เพื่อใหจุดประสงคของผูจัดทําเปนการคารวะตามจุดประสงคน้ัน จําเปนตองกํากับศิลป ทําฉากที่
เหมือนใหไดมากที่สุด ผลที่ตามมาคือความยากของสิ่งน้ีน้ันทําใหตองใชเวลามากข้ึน หรือแมแตเสน
เรื่องของการบําบัดก็ยังตองผานการกํากับศิลปที่ยุงยากสงผลตองบประมาณการสรางที่เยอะมาก
ดังน้ันการหาอุปกรณประกอบฉากจึงเริ่มตนจากการหาจากคนใกล บางสิ่งบางอยางที่เฉพาะเจาะจง 
เชนเครื่องสไลดที่จําเปนตองซื้อน้ัน ก็พยายามหาที่ราคาถูกที่สุดเทาที่จะหาได 
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2. ปญหาของสภาพอากาศและทิศทางของแสง 

การถายทํากลางแจงการถายแสงตอนเชาหรือเย็นการถายชวงเวลาพิเศษ (Magic 
Hour) ที่มีชวงเวลาถายนอยมากเปนตนปญหาน้ีเปนปญหาที่ไมมีทางแกไขหรือหลีกเลี่ยงไดเลยแต
สามารถคาดเดาไวกอนและเตรียมพรอมรับมือได ยกตัวอยางเชนการดูพยากรณอากาศการคํานวณ
เวลาการบล็อกช็อต (Block shot) ทิศทางของแสงเอาไวลวงหนาการศึกษาเรื่องแสงในชวงเวลาพิเศษ
เปนตนแตก็ไมไดหมายความวาจะปองกันไดแนนอนแตสิ่งเหลาน้ีจะสามารถทําใหเราสามารถรับมือได 

3.ปญหาเรื่องอุปกรณในการถายทํา 

เน่ืองจากอุปกรณบางอยางมีราคาสูงจึงจําเปนตองยืมอุปกรณของมหาวิทยาลัยแตดวย
จํานวนอุปกรณที่มีนอยทําใหเกิดความลําบากในการใช เพราะจําเปนตองแบงกับเพื่อนในช้ันป เกือบ
ทุกคนอีกทั้งอุปกรณบางอยางวางไมตรงวันกับที่นัดตารางถายทํากับนักแสดงได จึงอาจทําใหตอง
เลื่อนวันหรือเสียเวลาในการตามหาอุปกรณมาใชอีกดวยรวมไปถึงขาดผูรวมทีมที่ชํานาญดานอุปกรณ 
จึงตองอาศัยการเรียนรูแบบพื้นฐานและอาจเกิดปญหาดานอุปกรณในระหวางการถายทํา 
 
ขอเสนอแนะ 

1.ภาพยนตร สั้นเรื่อง“obliterate”เปนภาพยนตรที่ เรียกรองใหผูชมจําเปนตองมี
ประสบการณการชมภาพยนตรที่นําคารวะมากอนหากผูชมไมเคยชมภาพยนตรน้ันอาจทําให
ภาพยนตรเรื่องน้ีไมบรรลุวัตถุประสงค 

2. จินตนาการสําคัญสําหรับผูจัดทําแตหากวาไมจํากัดจินตนาการของตนใหดีขนาดของ
งานกับความเหมาะสมของสิ่งที่ผูจัดทํามีอยูหากไมสอดคลองกันก็จะลําบากและภาพยนตรก็อาจจะ
ออกมาไมเปนอยางที่คาดหวัง 

3. ภาพยนตรไมสามารถสรางข้ึนมาไดเพียงคนเดียวทั้งน้ีตองอาศัยทีมที่ดีสามารถพูดคุย
และเสนอแนะขอติชมตางๆไดภายในกลุมมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองและเมื่อมีทีมที่ดีแล
วภาพยนตรก็จะออกมาดีตามไปดวย 
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