
 
	  

 
 

ภาพยนตร์เพื่อสะท้อนความงามภายในจิตใจของผู้ต้องขัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นายฐกฤต พร้อมรุ่งเรือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 



ภาพยนตร์เพื่อสะท้อนความงามภายในจิตใจของผู้ต้องขัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นายฐกฤต พร้อมรุ่งเรือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 



A FILM TO REFLECT  A BEAUTIFUL MIND OF PRISONER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By 

Mr. Thakrit Promrungrueang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

Master of Fine Arts Program in Design Art 

Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2016 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 



 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง  “ภาพยนตร์เพื่อสะท้อน

ความงามในจิตใจของผู้ต้องขัง”  เสนอโดย นายฐกฤต พร้อมรุ่งเรือง เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม

หลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 

 

 

                                                             ……........................................................... 

                                                              (รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์) 

   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

วันที่..........เดือน.................... พ.ศ........... 

 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 1. ดร.ธนาทร เจียรกุล 

 2. รองศาสตราจารย์ปรีชา  ปั้นกล่ำ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 

 

.................................................... ประธานกรรมการ 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฒันพันธุ์ ครุฑะเสน) 

............/......................../.............. 

 

.................................................... กรรมการ             .................................................... กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามมิติ สุขบรรจง)                        (ดร.ธนาทร เจียรกุล)             

............/......................../..............                        ............/......................../.............. 

 

 

.................................................... กรรมการ             .................................................... กรรมการ   

(รองศาสตราจารยป์ระดิพัทธ์ เลิศรุจิดำรงค์กุล)         (รองศาสตราจารย์ปรีชา  ปั้นกล่ำ) 

............/......................../..............                        ............/......................../.............. 



ง 

 

57156309: สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 

คำสำคัญ:  ภาพยนตร์/ ออกแบบสื่อสาร/ ผู้ต้องขัง/ ความงามในจิตใจ/ การหลุดพ้น / พิพากษา/ 

อคติสังคม 

  ฐกฤต พร้อมรุ่งเรือง: ภาพยนตร์เพื่อสะท้อนความงามในจิตใจของผู้ต้องขัง 

  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ดร.ธนาทร เจียรกุล และ รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ำ.  105 หน้า. 

 

 ในปัจจุบัน อ้างอิงจากสถิติของกรมราชทัณฑ์พบว่ามีตัวเลขของผู้กระทำความผิดซ้ำอยู่ใน

เกณฑ์ที่สูง ด้วยจากผู้ต้องขังหลังพ้นโทษออกมา เผชิญหน้าจากความกดดัน อคติจากสังคมซึ่งแบ่งชน

ชั้นให้กลายเป็นบุคคลชายขอบ ขาดโอกาสการจ้างงานและถูกตราหน้า 

 แต่ยังมีกรณีศึกษาของผู้ต้องขังส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงตนเองและแน่วแน่ในการไม่หวนคืน

สู่การกระทำความผิดด้วยความงามในจิตใจที่แท้จริง แต่กรณีเหล่านี้กลับไม่ได้รับการนำเสนอสู่สังคม 

ดังนั้นการวิจัยนี้จึงนำปัญหาข้างต้น มานำเสนอสู่สังคมในวงกว้าง ด้วยการใช้การออกแบบนำเสนอใน

รูปแบบของภาพยนตร์ ด้วยเป็นศาสตร์ที่สามารถถ่ายทอดภาพ เสียง อารมณ์ รวมไปถึงการสร้างมโน

ภาพต่างๆในจิตใจได้เป็นอย่างดี รวมกับการศึกษาและค้นคว้าโดยอ้างอิงทฤษฎีต่างๆ เช่นทฤษฎีจิต

วิเคราะห์ ทฤษฎีอคติ ปรัชญาความงามในจิตใจในนิยามของศาสนา ทำให้เรื่องราวของอดีตผู้ต้องขัง

สามารถถ่ายทอดได้อย่างสมบูรณ์ หลังการศึกษาและออกแบบ ผู้วิจัยได้ค้นพบองค์ความรู้มากมายที่

ช่วยในการถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างสมบูรณ์ เช่นรูปแบบการจัดแสงเพื่อสื่อความหมาย การจัดวาง

ตำแหน่งกล้อง การสร้างสัญญะ เพื่อสื่อสารนัยยะพิเศษ  

 ผลประเมินหลังการออกแบบและจัดฉายภาพยนตร์พบว่า มีจำนวนของผู้ชมที่เข้าใจใน

วัตถุประสงค์มากถึง ร้อยละ 75 และไม่ปรากฏจำนวนร้อยละของผู้ที่ไม่เข้าใจ โดยรวมผู้ชมมีความ

ประทับใจในเรื่องราวและภาพยนตร์สูงสุดถึงร้อยละ 53.6 แต่จากการสรุปพบว่า การวิจัยนี้สามารถ

สื่อสารความงามในจิตใจสู่งสังคมได้เป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถทำลายอคติของสังคมที่มีต่อผู้ต้องขังลง

ได้ ด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ ไม่สามารถสื่อแทนจิตใจของผู้ต้องขังได้ทั้งหมด 
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 As of presence, according to the statistics of Department of Corrections, the rate 

of recidivism is considerably high. Such occurrence is due to the fact that the majority of 

inmates who have been released from the prison are faced with high pressure from the 

society, specifically social injustice and discrimination. These former inmates are labelled as 

marginal people with limited career opportunities. 

 However, there are some cases where former inmates change themselves and 

are committed to not relapsing into criminal behaviors through the presence of virtue, these 

inmates are not presented to the society. Therefore, this research presents the 

aforementioned issue to the wider public through a film design because it can portray 

images, sound and emotions, and create imaginary effectively. This research also integrates 

related studies, concepts and theories such as Psychoanalytic Theory, Theories of Prejudice 

and Philosophy of Virtue in Mind in terms of religion to express the inmates’ stories. After 

the study and the design, the researcher has gained knowledge that can narrate the story 

effectively including lighting concept to convey meaning, camera positions and sign creation 

to express special meanings.  

 Upon the design and launch of the film, 75% of the audience understood the 

content of the film, 53.6% of the a u d i e n c e  were impressed with the film . Based on the 

obtained data, it is evident that this research can portray the aspect of virtue to the society 

effectively. Nonetheless, it cannot eliminate or hinder social injustice towards inmates, 

primarily due to the fact the story cannot convey all of the sentiments of the inmates. 
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รวมทั้งรองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร และรองศาสตราจารย์ประเสริฐ พิชยะสุนทร ที่ให้

ข้อคิดและข้อเสนอแนะในแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามมิติ สุขบรรจง 

ที่ให้ความรู้ด้านภาพยนตร ์และให้เกียรติเป็นกรรมการการสอบ 

 กราบขอบคุณดร.นัทธี จิตสว่าง อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ที่กรุณาให้คำปรึกษา คำชี้แนะ

และความรู้ด้านอาชญาวิทยา 

 ขอกราบขอบพระคุณคุณชนินทร ศิลปศร ผู้บริหารบริษัท ซีนไนน์ตี้ไฟว์ จำกัด ที่ให้

คำปรึกษาที่ดีเป็นอย่างยิ่งและความช่วยเหลือในทุกกรณี ในด้านการผลิตภาพยนตร ์

 ขอขอบพระคุณร้านอาหาร Brick and Bones ที่เปิดโอกาสให้ใช้สถานที่สำหรับถ่ายทำ

ภาพยนตร ์  

 ขอบคุณนางสาวสุภามาศ เจริญพรรุ่งสกุล สำหรับที่สละเวลาช่วยเหลือแก้ไขบทสนทนา

ให้มีความกลมกล่อมและสวยงาม นายนพพร พยาเทพ นายวิสรุท สมหวัง ที่สละเวลา ช่วยเหลือในด้าน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบฉาก นายสุเมธ แซ่อั้ง ที่สละเวลาช่วยข้าพเจ้าในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและ

พัฒนาบทภาพยนตร์ นางสาววิไลลักษณ์ สุดใจที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ข้าพเจ้า 

 ขอบคณุเพื่อนนักศึกษาร่วมสถาบันทุก ๆ  ท่านโดยเฉพาะ นายเอกรง คุ้มพร้อมบุญ ที่ให้

ข้อมูลและคอยช่วยเหลือและร่วมแสดงนำ รวมทั้งขอขอบคุณนายโชคเกื้อ เอื้อฤๅชาและครอบครัว

ข้าพเจ้า รวมถึงผู้ที่มิได้เอ่ยนามทุกๆท่านที่ให้การช่วยเหลือและให้กำลังใจไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือ

มากมายเพียงใด   

 ขอให้กุศลและประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอน้อมบูชาแด่ บิดา 

มารดา ครู อาจารย์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอน แนะนำ และให้กำลังใจด้วยดีเสมอมา 
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 บทที่ 1 

บทนำ 

 

1   ที่มาและความสำคัญของปัญหา 
 ในสถานการณ์ของสังคม ณ ปัจจุบัน ที่สภาพสังคมไทยจะมีลักษณะที่ปรับเปลี่ยนตลอด 

เวลา ยังไม่มีความสัมพันธ์อย่างลงตัวระหว่างชนชั้น จึงมักมีปัญหาในการจัดความสัมพันธ์ ทางสังคมให้

เหมาะสม เกิดช่องว่างระหว่างชนชั้น ทำให้เกิดอคติขึ้นมามากมายและในปัจจุบันนี้ชนชั้นสูงและชนชั้น

กลางของไทยในเมืองมักจะไม่ค่อยสนใจใยดีในทุกข์สุขของกลุ่มคนต่างๆในสังคมเดียวกัน ที่เรียกว่า 

“กลุ่มชนชายขอบ” ไม่ว่าจะเป็นคนจน กลุ่มคนด้อยโอกาสทั้งขอทาน ผู้หญิง เด็ก คนพิการ คนเร่ร่อน 

คนเก็บเศษขยะ ตลอดจนนักโทษ เพราะกลุ่มชนเหล่านี้จะถูกมองว่าเป็นคนอื่น ซึ่งมีผลให้เกิดการถูกดู

หมิ่นดูแคลน เหยียดหยาม เสื่อมเสียศักดิ์ศรี และถูกเบียดขับออกจากสังคม ทั้งที่ความจริงแล้วพวกเขา

เป็นสมาชิกร่วมสังคมเดียวกัน (ชาญชัย นิ่มสมบุญ, 2552) อคติที่เกิดขึ้นทำให้เป็นการเบียดบังหนทาง

ในการคืนสู่สังคมของผู้ต้องขัง และทำให้เป็นหนึ่งในสาเหตุของการกระทำความผิดซ้ำของผู้ต้องขัง  

 เมื่อพิจารณาจากสถิติของกรมราชทัณฑ์ พบว่าสิ่งที่น่ากังวลและตระหนักอย่างยิ่งคือ

จำนวนของผู้ต้องหาที่หวนกระทำผิดซ้ำ โดยยกสถิติจากตารางของในปี 2559  
 

ตารางที่ 1 สถิติการกระทำความผิดซ้ำ 

จำนวนครั้งที่ต้องโทษ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

ต้องโทษครั้งที่ 1 168,916 30,654 199,570 76.26 

ต้องโทษครั้งที่ 2 43,135 5004 48,139 18.40 

ต้องโทษครั้งที่ 3 8,661 979 9,640 3.68 

ต้องโทษครั้งที่ 4 2,295 345 2,640 1.01 

ต้องโทษครั้งที่ 5 ขึ้นไป 1,483 215 1,698 0.65 

ต้องโทษครั้ง 2-5 ครั้งขึ้นไป 55,574 6,543 62,117 23.74 

รวมทั้งสิ้น 224,490 37,197 261,687 100 

ที่มา กองแผนงาน กรมราชทัณฑ์, “สถิติการกระทำความผิดซ้ำ” 

เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก, www.correct.go.th /starthomepage 

 จากตารางด้านบนพบว่ามีผู้ต้องขังที่ต้องโทษครั้งแรก รวม 199,570 คน แต่ผู้ที่ต้องโทษ 

2-5 ครั้งขึ้นไปมีจำนวนมากถึง 62,117 คน คิดเป็นร้อยละ 23.74 หรือหากอธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายๆ 

คือ จำนวน 1 ใน 4 ของผู้ต้องขังทั้งหมด มักก่อเหตุซ้ำ นับเป็นตัวเลขที่สูงเป็นอย่างมาก ธวัชชัย ไทย
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เขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรม เคยให้มุมมองไว้อย่างน่าสนใจ ถึง

ประเด็นผู้กระทำผิดเมื่อพ้นโทษแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำ โดยตั้งคำถามถึง "มายาคติ" ของสังคมไทยต่อ

ผู้กระทำผิดว่า สังคมไทยชอบที่จะจดจำคนพ้นโทษแล้วไปกระทำผิด แต่ไม่เคยไปศึกษาและเผยแพร่ว่า

ทำไมเขาจึงไม่กระทำผิดซ้ำอีก  ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวไว้เมื่อหลังจาก

ได้ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น โดยอ้างอิงถึงตัวเลขของผู้กระทำความผิดซ้ำประเทศญี่ปุ่นนั้น มีตัวเลขที่

น้อยมาก โดยมีปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้เกิดคือ มีงานทำ และมีบ้านอยู่ (ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ,2555) 

  แต่เมื่อพิจารณาจากสังคมไทย สิ่งสำคัญหนึ่งที่ขัดขวางการคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังคืออคติ

ที่สังคมมีต่อผู้ต้องขังด้วยเกรงกลัวการกระทำผิดซ้ำ ซึ่ง ชาญชัย นิ่มสมบุญ นักทัณฑวิทยาชำนาญการ 

ฝ่ายแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ ให้นิยามของ ผู้ต้องขังคือเหยื่อของสังคมประเภทหนึ่ง ซึ่งไม่แตกต่าง

จากคนชายขอบอื่นๆของสังคม แต่ดูเหมือนว่าคนชายขอบเหล่านี้ยังจะมีโอกาสที่ดีกว่าผู้ต้องขังในเรื่อง

ของสภาพชีวิตที่ยังได้สัมผัสกับอิสรเสรีภาพ และสิ่งที่สังคมภายนอกจะได้เปรียบสังคมคุกคงจะเป็น

เรื่องของโอกาสในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองด้วยการสามารถพึ่งตนเอง ยกตัวอย่างเช่น การจัดตั้ง

ธนาคารชุมชน การตั้งกองทุนฌาปนกิจหมู่บ้าน กองทุนสงเคราะห์คนชราชุมชน แต่เมื่อกลับมามอง

ชีวิตผู้ต้องขังซึ่งถูกจำกัดอิสรภาพอยู่ในพื้นที่คุก กลายเป็นคนชายขอบที่ยิ่งกว่าคนชายขอบอื่นๆที่อาจ

เรียกว่า “คนสุดชายขอบ” ที่ไม่มีสิทธิ ไม่มีเสียง ไรโ้อกาสหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวเรียกร้องอะไรเพื่อ

ตนเองได ้ 

อคติที่เกิดขึ้นจากสังคมทำใหพ้ื้นที่ของสังคมของผู้ต้องขัง เมื่อพ้นโทษก็เหมือนถูกควบคุม

แบ่งแยก ให้แตกต่างจากคนในสังคมปกติเช่นกัน เป็นสภาพของ “คุกที่มองไม่เห็น” (Invisible Prison) 

เป็นสังคมเชิงความสัมพันธ์ที่เป็นนามธรรมที่เกาะเกี่ยวกักขังกันไว้ด้วยความยากจน ความด้อยโอกาส 

และการถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม ความน่าอับอาย ความเสียศักดิ์ศรี การถูกเบียดขับออกจากสังคม แต่

ในขณะเดียวกัน เราจะเห็น“พลังชีวิต”ที่สะท้อนออกมาจากการต่อสู้ดิ้นรนอย่างทรหดอดทนและกล้า

หาญเพื่อให้ได้มาของสวัสดิการทั้งของคนจนคนด้อยโอกาสและผู้ต้องขังในคุก (ชาญชัย นิ่มสมบุญ, 

2554) 

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ได้กล่าวเมื่อครั้งดำรง

ตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ไปเปิด

โครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำอำเภอเกาะสมุย ว่า พระองค์เจ้าฯ เสด็จมาเปิดโครงการนี้ ด้วยทรงมีสาย

พระเนตรที่ยาวไกล ในการนำภาคประชาสังคมเข้ามาช่วยเรือนจำและผู้ต้องขัง จึงทรงเปรียบว่าภาค

ประชาสังคมและภาคประชาชน คือกุญแจดอกที่สอง ของการไขสู่อิสรภาพของผู้ต้องขัง เพื่อให้อดีต

ผู้ต้องขังเหล่านี้ สามารถกลับสู่สังคมในฐานะพลเมืองดีได้ (กิตติพงษ์ กิตยารักษ์,2556) 
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นัทธี จิตสว่าง อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้แสดงความเห็นไว้ว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้ใช้โทษ

จำคุกเสมือนยาครอบจักรวาล ซึ่งปัจจุบันการนำผู้ต้องขังมารวมกันในทัณฑสถาน ทำให้เกิดการเรียนรู้ 

ถ่ายทอดพฤติกรรมอาชญากร นอกจากนี้ยังทำให้เกิดชนักติดหลัง และถูกตราหน้าจากสังคมว่าเป็นคน

ขี้คุก ขี้ตารางที่สังคมไม่ยอมรับ ยากที่จะกลับไปเป็นพลเมืองดี (นัทธี จิตสว่าง, 2556) ซึ่งกรมราชทัณฑ์

ตั้งแต่ในสมัยของนัทธี จิตสว่าง ได้พยายามปลูกฝัง และสร้างอาชีพต่างๆแก่ผู้ต้องขัง ร่วมกับหน่วยงาน

ต่างๆ เช่น อาชีพหมอนวดแผนไทย ช่างตัดผม รวมไปถึงการที่ผู้ต้องขังสามารถศึกษาไปจนจบปริญญา

ตรีในเรือนจำอีกด้วย  

แม้จะมีความพยายามในการทำให้ผู้ต้องขัง สามารถกลับไปประกอบอาชีพ หรือหาเลี้ยง

ตนเองได้ เมื่อพ้นโทษ ผ่านโครงการต่างๆเช่น คืนคนดีสู่สังคมของกรมราชทัณฑ์ แต่ในความเป็นจริง

แล้วสังคมและข้อกฎหมายบางอย่าง กลับเป็นกรงขังที่มองไม่เห็น ที่กักขังอิสระเหล่านั้นไว้ เช่นเมื่อ

วันที่ 30 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางรัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

พ.ศ.2559 มาตรา 23 โดยมีใจความว่า 

“มาตรา 23 ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี้ 

ข.(2) ต้องไม่เคยเป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำความผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศ 

หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือความผิดตาม

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การค้าประเวณี เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ก่อนวันยื่นคำขอขึ้นทะเบียน” 

 พระราชบัญญัติดังกล่าว ถูกกล่าวถึงอย่างมาก ในฐานะกรงขังที่มองไม่เห็นของการ

กลับคืนสู่สังคมของผู้พ้นโทษ ซึ่งสวนทางกับการที่สอนนวดแผนไทยในทัณฑสถาน จากการสัมภาษณ์ 

คุณเนาวรัตน์ ธนะศรีสุดารัตน์ อดีตผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าของสถาน

ประกอบการ “ลีลานวดไทย” โดยคุณเนาวรัตน์ ซึ่งได้ว่าจ้างอดีตผู้ต้องขังมาทำงานร่วมกับเธอกว่า 

600 คน ได้กล่าวถึงข้อกฎหมายดังกล่าวว่า “ดิฉันทำงานนี้มา 10 ปี ยืนยันจากประสบการณ์ 100% 

ว่าไม่เคยเจอกรณีลักทรัพย์จากผู้พ้นโทษที่มาทำงานด้วยเลย มีแต่เอามาคืน ของแพงๆ ทั้งนั้น ตอน

เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายนี้ ดิฉันเคยคัดค้านไปและยังตั้งคำถามว่าทำไมกรมราชทัณฑ์ปล่อย

ให้ออกมาแบบนี้ ทำไมไม่คัดค้าน มันกระทบผู้ต้องขัง 100% ถามว่า 1 ปีไม่กินข้าว ไม่ใช้เงินได้ไหม การ

กีดกันเขาแบบนี้แหละที่ทำให้ผลสุดท้ายเขาอาจต้องหวนกลับไปเรือนจำเหมือนเดิม ถ้าเขาไม่มีงานทำ 

ดิฉันยืนยันได้เลยว่าผู้พ้นโทษถ้าเขามีงานทำเขาจะไม่ทำผิดอีก” ซึ่งไม่เพียงแต่อาชีพหมอนวดแผนไทย

เท่านั้น ยังมีอีกหลายอาชีพที่ข้อกฎหมายกำหนดคุณสมบัติห้ามไว้ โดยใช้คำว่า “เพื่อมิให้เสื่อมเสีย

เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ” ซึ่งสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล รวบรวมข้อมูลไว้ดังนี้

  



	  
	  

	  

4 

1. ทนายความ – พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ. 2528 

2. ข้าราชการ – พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

3. แพทย์ - พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 

4. ตำรวจ - พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 

5. ครู – พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

6. คนขับรถสาธารณะ คนเก็บค่าโดยสาร นายตรวจ ผู้บริการประจำรถ – พ.ร.บ.การขนส่งทาง

บก พ.ศ.2522 

 ดังที่เห็นว่าอาชีพทนายความเป็นอาชีพที่ถูกข้อกำหนดห้ามไว้ แต่ในขณะที่ความเป็นจริง 

เมื่อเรือนจำเปิดให้ผู้ต้องขังสามารถเรียนทางไกล ในระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิ

ราช สาขาที่มีผู้สนใจเรียนมากที่สุดกลับกลายเป็น สาขานิติศาสตร์ โดยปี 2559 มีผู้ต้องขังสำเร็จ

การศึกษานิติศาสตร์จำนวน 728 คน จากผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 2,151 คน  

ไม่เฉพาะในสังคมไทยเท่านั้น ที่มีการกล่าวถึงอคติที่มีต่อผู้ต้องขัง ในระดับนานาชาติก็มีการ

พูดถึงปัญหาเรื่องอคติต่อผู้ต้องขัง จนส่งผลต่อจิตใจของอดีตผู้ต้องขังโดยตรง มีการถ่ายทอดเรื่องราว

ผ่านสื่อต่างๆเช่น ภาพยนตร์เรื่อง มิตรภาพ ความหวัง ความรุนแรง (Shawshank Redemption) 

ดัดแปลงจากนวนิยายของ สตีเฟ่น คิง กำกับการแสดงโดย แฟรงค์ ดาราบอนท์ เข้าฉายเมื่อปี 1994  

จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำเสนอมุมมองที่สังคมที่มีต่อผู้ต้องขัง และการกลับ

ตัวกลับใจสู่สังคมของผู้ต้องขัง มิใช่เพื่อให้ยอมรับในทันที แต่เพื่อต้องการลดอคติ ในใจที่สังคมมีต่อ

ผู้ต้องขังลง และยอมรับผู้ต้องขังในฐานะพลเมืองบุคคลหนึ่งของสังคม โดยยกตัวอย่างของอดีต

ผู้ต้องขัง ผู้ที่สามารถทลายกำแพงอคติต่อสังคมลงได้ ผู้วิจัยจึงลงพื้นที่เพื่อค้นหากรณีศึกษาของอดีต

ผู้ต้องขังที่สามารถได้รับการยอมรับจากสังคมอีกครั้ง 

แต่สิ่งเหล่านี้ในปัจจุบันยังไม่มีการนำเสนออย่างแพร่หลายในปัจจุบัน มีการนำผลงานศิลปะ

ของผู้ต้องขังมากมายมานำเสนอต่อสังคม ทั้งผลงานประติมากรรม ภาพเขียน โดยมีแนวคิดที่สะท้อน

ความรู้สึกต่างๆมากมาย แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากสังคม ด้วยการแสดงผลงานเป็นเพียงการ

แสดงความงามในเชิงสุนทรียะของศิลปะ ขาดการเล่าเรื่องหรือถ่ายทอดที่สะท้อนถึงความในจิตใจ 

แต่ในระดับสากลการถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตผู้ต้องขังกลับมีแนวทางการสื่อสารที่สะท้อน

ความงามออกมาได้เป็นอย่างดีผ่านสื่อภาพยนตร์ เว็บไซต์ IMDB (Internet Movie Data Base) ซึ่ง

รวบรวมข้อมูลภาพยนตร์และจัดอันดับภาพยนตร์ที่ดีที่สุดตลอดกาล โดยภาพยนตร์ที่ได้การจัดอันดับ

ที่ 1 คือภาพยนตร์เรื่อง Shashank Redemption มิตรภาพ ความหวัง ความรุนแรงของแฟรงค์ ดารา

บอนท์ ซึ่งเข้าฉายในปี 2537 ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตในเรือนจำของผู้ต้องขังและเมื่อพ้นโทษ

ออกมาเผชิญสังคม  



	  
	  

	  

5 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการถ่ายทอดเรื่องราวความงามในจิตใจ ผ่านงานออกแบบเป็น

สื่อกลางในการถ่ายทอดเรื่องราว โดยผู้วิจัยเลือกเอาภาพยนตร์เป็นสื่อในการถ่ายทอดด้วย

องค์ประกอบทั้งภาพ เสียง แสง การแสดง รวมถึงการเล่าเรื่อง มากกว่านั้นภาพยนตร์ยังสามาถสะท้อน

ภาพแห่งจินตนาการ มโนทัศน์ หรือจิตใต้สำนึกออกมาแก่ผู้รับชมได้ 

รักศานต์ วิวัฒนสินอุดม อาจารย์ประจำภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง กล่าวถึงจุดเด่น

และลักษะพิเศษของภาพยนตร์ว่า ภาพยนตร์เป็นหนึ่งในสื่อที่สามารถถ่ายทอดภาพ เสียง ทัศนคติ 

แนวคิด ออกมาได้อย่างดีด้วยมีคุณลักษณะพิเศษทางกายภาพของภาพยนตร์ที่เป็น ภาพเคลื่อนไหว ซึ่ง

สามารถเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆได้ นอกจากนั้นภาพยนตร์ยังสามารถสร้าง

จินตนาการซึ่งในความเป็นจริงมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น เหตุการณ์ในอนาคต หรือมโนภาพใน

ใจ ด้วยคุณลักษณะพิเศษดังกล่าวของภาพยนตร์ คือสิ่งที่สามารถสื่อสารออกมาได้ครบถ้วนที่สุด และ

ยังสามารถประยุกต์ศาสตร์ของการสร้างสัญญวิทยาและการสร้างความหมาย ซึ่งเป็นศาสตร์เกี่ยวกับ

ระบบสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในมนุษย์ทุกคนเพื่อในการสื่อความหมายหรือนัยยะแอบแผงในประเด็น

ต่างๆ ผ่านภาษาแสง เสียง การจัดวาง รหัสญาณ (รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม, 2556) 

เดวิด ฟินเชอร์ ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวอเมริกันเคยกล่าวถึงภาพยนตร์ในแง่งานศิลปะว่า 

ภาพยนตร์สามารถประดิษฐ์พฤติกรรม ชีวิต และธรรมชาติได้ (David Fincher, 2004) ขณะที่สตีเว่น 

สปีลเบิร์ก ผู้กำกับชาวอมเริกันกล่าวถึงภาพยนตร์ในแง่ของการเล่าเรื่องว่า ผู้ชมเพียงแค่กังวลเกี่ยวกับ

เรื่องราว แนวคิด แม้ว่าผู้ชมจะได้พบเจอกับเทคโนโลยีที่นำเสนอ แต่ท้ายที่สุดผู้ชมก็จะสนใจเนื้อหาที่

แท้จริง (Steven Spilberg, 2000) สแตนลี่ย์ คูบริค ผู้กำกับชาวอเมริกันกล่าวถึงภาพยนตร์โดย

เปรียบเทียบว่าภาพยนตร์นั้นเหนือกว่าดนตรีและนวนิยาย เพราะภาพยนตร์นั้นคืออารมณ์และ

ความรู้สึก แนวคิดและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังอารมณ์ นัยยะต่างๆนั้น จะตามมาในภายหลัง (Stanley 

Kubrick, 1978) อัลเฟรด ฮิตช์ค๊อกค์ กล่าวถึงภาพยนตร์ว่าเป็นศาสตร์แห่งการกำกับอารมณ์ผู้ชม 

(Alfred Hitchcock, 1954) 

นิยามศัพท์  

 ผู้ต้องขัง หมายถึง บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจำคุกภายหลังคำพิพากษาถึงที่สุดและ

หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษด้วย (พระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479มาตรา 4 (2) – (6) 

 

2   ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
            ออกแบบภาพยนตร์เพื่อสื่อสารความงามภายใต้จิตใจของผู้ต้องขัง 

3  ขอบเขตของการศึกษา  
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 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

3.1.1  ลงพื้นที่เพื่อศึกษาเรื่องราวของอดีตผู้ต้องขัง ที่ยกเป็นกรณีศึกษา  

3.1.2    ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับอคติ และจิตวิเคราะห์ 

3.1.3  ศึกษาปรัชญาความงามภายในจิตใจ 

3.1.4  ศึกษาด้านการสื่อสารทฤษฎสีัญญะต่างๆในภาพยนตร์ 

3.1.5    ศึกษาการออกแบบและผลิตภาพยนตร ์ 

 3.2  ขอบเขตด้านประชากร บุคคลทั่วไปที่ชอบชมภาพยนตร ์อาศัยอยู่ในเขต 

  กรุงเทพมหานคร   

 3.3  ขอบเขตด้านเวลา 2 ปี ช่วงเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือสิงหาคม 2558 ถึง 

  เมษายน 2560  

 3.4  ขอบเขตด้านงบประมาณ 250,000 บาท 

4  ขั้นตอนการศึกษา  

 4.1  ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และสื่อสิ่งพิมพ์  

 4.2  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านบท

ภาพยนตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตภาพยนตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยา  

 4.3  ศึกษาสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสมสำหรับนำมาใช้เป็นตัวอย่างในการออกแบบ   

 4.4  จัดทำบทภาพยนตร ์ตัวอย่างสื่อสัญญะ  

  4.5  ประเมินบทภาพยนตร์ สัญญะ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร ์

 4.6  ออกแบบ และลงมือถ่ายทำภาพยนตร์ ตลอดจนการออกแบบสื่อเชิญชวน   

 4.7  นำงานทดลองไปประเมินกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตรผ์ู้เชี่ยวชาญด้านอาชญา

วิทยา และกลุ่มตัวอย่าง 

 4.8  จัดทำเครื่องมือในการวิจัยที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายโดยปรึกษากับผู้ที่ 

  เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์ และปรับปรุงรูปแบบ  

 4.9 ประเมินในส่วนของความพึงพอใจในคุณลักษณะของภาพยนตร ์ 

 4.10  ประเมินความเข้าใจของผู้ชมระหว่างแนวความคิดกับผลงานที่นำเสนอ  

 4.11  สรุปผลการวิจัย   

 4.12  จัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์  

 4.13  นำเสนอผลงาน



	   !	  

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การศึกษาและเรียนรู้การออกแบบภาพยนตร์เพื่อสะท้อนความงามภายในจิตใจของผู้ต้องขัง

นั้น ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนของการค้นคว้าเอกสารและทบทวนวรรณกรรม ดังนี้ 

1. ศึกษาทฤษฎีวิเคราะห์จิตใจของมนุษย์ไปจนถึงการก่ออาชญากรรม หรือการกระทำผิด 

และสาเหตุของการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขัง ตลอดจนเพื่อศึกษาอคติทางสังคมที่มีต่อผู้ต้องขัง โดย

ศึกษาจากทฤษฎีดังนี้ 

1.1  ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 

1.2  ทฤษฎีจิตวิทยาแนวสังคม 

1.3  ทฤษฎีอคติ 

2.  ศึกษาปรัชญา นิยาม ของความงามภายในจิตใจ 

3. ศึกษาทฤษฎีเพื่อสื่อสารองค์ความรู้ที่ได้รับสู่มวลชน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นดังนี้ 

3.1 ทฤษฎีการสื่อสาร 

3.2 ทฤษฎีสัญญะวิทยา (Semiological Theory) 

4.    ศึกษาแนวทางการออกแบบและผลิตภาพยนตร์ 

 

1.1 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 

 ในขั้นตอนของการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยได้เลือกเริ่มต้นจากการศึกษาทฤษฎีจิตวิเคราะห์

เพื่อศึกษาโครงสร้างจิตของมนุษย์ การแสดงออกรวมไปถึงกลไกการป้องกันตัว โดยซิกมันด์ ฟรอยด์ 

(Sigmund Freud,1856-1939) จิตแพทย์และศาสตราจารย์ประสาทวิทยาชาวออสเตรีย ผู้ริเริ่มและ

สร้างหลักการพื้นฐานของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (ณัฐนนต์ สิปปภากุล,2555) ได้แบ่งจิตออกเป็น 3 

ประเภทคือ 

 

จิตไร้สำนึก (Unconscious Mind)  

 ทำหน้าที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงออกไปตามหลักแห่งความพึงพอใจของตนและการทำงาน

ของจิตไร้สำนึกเกิดจากความปรารถนา หรือความต้องการของบุคคลที่เกิดขึ้นในวัยเด็กที่ไม่ได้รับการ

ยอมรับ เช่น การถูกห้าม หรือถูกลงโทษ จะถูกเก็บกดไว้ในจิตส่วนนี้ซึ่งเป็นกระบวนการปรับตัวเมื่อเกิด

ความขัดแย้งทางจิตที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกมาโดยไม่รู้ตัว เช่น การ

พูดพลั้งปาก ความฝัน เป็นต้น นอกจากนี้ สิ่งที่เก็บกดไว้ในจิตไร้สำนึกอาจมีอิทธิพลต่อการทำงานของ

ร่างกายทำให้ร่างกายไม่ปฏิบัติหน้าที่ไปตามแรงกระตุ้น  
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จิตสำนึก (Conscious Mind) 

 เป็นสภาวะที่บุคคลรับรู้ตามประสาทสัมผัสทั้งห้าที่บุคคลจะมีการรู้ตัวตลอดเวลาว่ากำลัง

ทำอะไรอยู่ คิดอะไรอยู่ คิดอย่างไรเป็นการรับรู้โดยทั่วไปของมนุษย์ที่ควบคุมการกระทำส่วนใหญ่ ให้

อยู่ในระดับรู้ตัว และเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาโดยมีเจตนาและมีจุดมุ่งหมายจิตสำนึกเป็นส่วนที่ทำ

ให้บุคคลมีพฤติกรรมสอดคล้องกับหลักความเป็นจริงในสถานการณ์ต่างๆ โดยอาศัยหลักแห่ง

เหตุผล และศีลธรรมที่ตนเองเชื่อถือเพื่อเป็นแนวทางในการแสดงพฤติกรรม  

 

จิตก่อนสำนึก (Preconscious Mind) 

 เป็นส่วนของประสบการณ์ที่สะสมไว้แต่มีลักษณะเลือนลาง เมื่อถูกสภาวะหรือสิ่งกระตุ้น

ที่เหมาะสมหรือเมื่อบุคคลต้องการนำกลับมาใช้ใหม่ก็สามารถระลึกได้และสามารถนำกลับมาใช้ใน

ระดับจิตสำนึกได้และเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ชิดกับจิตรู้สำนึกมากกว่าจิตไร้สำนึก  

 ส่วนในเรื่องของโครงสร้างทางจิตใจฟรอยด์ได้อธิบายไว้ว่าจิตใจของมนุษย์ประกอบด้วย

โครงสร้างหลักที่เป็นองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วน คือ 

   อิด (Id) คือ สัญชาตญาณ หมายถึง ส่วนของจิตที่ยังไม่ได้ขัดเกลา เป็นส่วนดั้งเดิมของ

มนุษย์ที่ติดตัวมาแต่กําเนิด และเป็นแรงขับของสัญชาตญาณพื้นฐาน มุ่งให้ได้รับผลประโยชน์ต่อตนเอง

หรือความพึงพอใจและความสุขของตนเองเป็นหลัก ซึ่งกระบวนการทํางานของจิตส่วนนี้ ไม่ได้นํา

เหตุผลและความเป็นจริงอื่นๆมาเกี่ยวข้อง แต่เป็นการตอบสนองความต้องการตามสัญชาตญาณ 

ฟรอยด์เรียกกระบวนการทํางานของจิตส่วนนี้ว่าเป็นกระบวนการคิดแบบปฐมภมูิได้กลั่นกรองหรือขัด

เกลาให้เหมาะสม 

 อีโก้ (Ego) เรียกอีกอย่างว่า ตัวตนแห่งบุคคลเป็นส่วนของจิตใจที่การดําเนินโดยอาศัยเหตุ

และผล การเกิดของส่วนนี้จะทําให้ อิด ถูกผลักดันลงไปสู่จิตใจระดับจิตใต้สํานึกและเป็นตัวประสาน 

ระหว่างความต้องการตามสัญชาตญาณกับโลกภายนอกตามหลักแห่งความเป็นจริง การทํางานของจิต

ส่วนนี้ อยู่ในระดับที่บุคคลรู้ตัว มีการพินิจพิจารณากลั่นกรอง เพื่อให้การตอบสนองตามความต้องการ

แรงขับของอิดอยู่ในขอบเขตของความเหมาะสมตามมาตรฐานของสังคมจึงเรียก กระบวนการคิดใน

ลักษณะ นี้ว่า กระบวนการคิดแบบทุติยภูมิ 

 ซุปเปอร์อีโก้ (Super Ego) หรือ มโนธรรม เป็นส่วนของจิตใจที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับความ 

รู้สึกผิดชอบชั่วดี ถูกผิดตามศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 1.มโนธรรม (Conscience) เกิดจากการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเป็นการ

สอนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่เด็ก เช่น สอนว่าอะไรไม่ควรทํา ถ้าทําผิดจะถูกลงโทษ หรือการที่

การที่เด็กได้เห็นการกระทําของพ่อแม่ ผู้ใกล้ชิด และจากครอบครัวอยู่เสมอ ก็เป็นการปลูกฝังโดยเด็ก



	   #	  

ได้รับประสบการณ์จากสิ่งเหล่านี้ ซึ่งเรียกว่าเป็นการสะสมในสิ่งดีงามติดตัวมาตลอด เ มื่อโตขึ้นถ้าทํา

อะไรขัดกับมโนธรรมจะก่อให้เกิดความสํานึกผิด  

 2. อุดมคติแห่งตน (ego-ideal) เกิดจากการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่และผู้อื่นเช่นกัน เป็น

การสอนว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํา เมื่อโตขึ้นถ้าทําตามอุดมคติแห่งตนจะก่อให้เกิดความรู้สึกอิ่มใจ

และภาคภูมิใจ ส่วนสําคัญของ super Ego เกิดขึ้นในส่วนปลายของระยะปมออดิพุส เมื่อเด็กอายุ

ประมาณ 5-6 ปี เด็กจะพยายามรับเอามาตรฐานทางศีลธรรมและอุดมคติจากพ่อแม่เข้ามาไว้ในตน 

พยายามซึมซาบสิ่งเหล่านี้จนกลายเป็นคุณธรรมของตนเอง โครงสร้างจิตใจ 3 ระบบนี้มีความสัมพันธ์

กัน ถ้าทํางานสัมพันธ์กันดีการแสดงออกหรือบุคลิกภาพก็เหมาะสมกับตน แต่ถ้าโครงสร้างทั้ง 3 ระบบ

ทําหน้าที่ขัดแย้งกับบุคคลก็จะมีพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพที่มาราบรื่นผิดปกติหรือไม่เหมาะสม 

 ซิกมัน ฟรอยด์ กล่าวต่อว่า มนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความวิตกกังวลได้ เพราะในชีวิต

จริงแล้ว มนุษย์จะไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการได้ตลอดเวลา มนุษย์มีความคับข้องใจ ขัดแย้ง 

หรือ Ego ไม่สามารถทําหน้าที่ควบคุม Id และ Super Ego ได้อย่างเหมาะสม มนุษย์จึงต้องพยายาม

หาทางผ่อนคลาย Ego จึงแสวงหาวิธีลดภาวะไม่พึงปรารถนา โดยวิธีการที่เรียกว่า กลไกการป้องกัน

ทางจิต ซึ่งเป็นการปฏิเสธหรือปิดบังความจริง อันเป็นกลไกที่อยู่ในจิตใต้สํานึกมากกว่าทางจิตสํานึก  

 

แนวคิดกลไกการป้องกันทางจิต (Defense mechanism) 

 เป้าหมายของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ คือการช่วยให้บุคคลออกจากระดับจิตใต้สํานึกไปสู่จิตรู้

สํานึก เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าใจพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทั้งอดีตและปัจจุบันด้วยการลดพฤติกรรมเก็บกด

และการต่อต้าน อีกทั้งยังช่วยสํารวจความคิด ความรู้สึก วิเคราะห์ประสบการณ์ในวัยเด็ก เปิดเผย

สาเหตุของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในปัจจุบันอันนําไปสู่ความเข้าใจ ตระหนัก และยอมรับการเจ็บป่วย

ได้ เกิดความรู้จักตน ลดการมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความพ่ายแพ้ตนเอง ดังนั้นมนุษย์จึงสร้างกลไกใน

การป้องกันทางจิตออกมา ซิกมัน ฟรอยด์ได้กล่าวถึงกลไกการป้องกันทางจิตที่สำคัญ ไว้หลายข้อ 

ยกตัวอย่างเช่น 

1. การเก็บกด (Repression) เป็นการเก็บกดความคิด ความรู้สึก หรือความต้องการ ที่

ตนเองยอมรับไม่ได้จากจิตรู้สํานึก (Conscious Mind) ลงไปเก็บไว้ในระดับจิตใต้สํานึก 

(Unconscious Mind) ดังนั้นบุคลิกภาพในระดับจิตใต้สํานึกจึงเต็มไปด้วยความทรงจําที่ไม่น่าอภิรมย์ 

2. การโทษตนเอง (Introjection) เป็นกระบวนการที่บุคคลจะนําเอาความคิด ปรัชญา 

ทัศนคติและอื่นๆเข้ามาไว้เป็นของตนเอง เช่น ผู้ป่วยจิตเวชทีมักใช้กลไกชนิดนี้โดยรับเอาความผิดเข้า

มาไว้ในตนเองและโทษว่าตนเองไม่ดีจนทําให้เกิดพฤติกรรมฆ่าตัวตาย 

3. การกล่าวโทษผู้อื่น (Projection) เป็นการโยนความผิดให้กับผู้อื่น ทั้งๆที่เป็นความผิด

ของตนเองรับผิดชอบต่อพฤติกรรมความคิดความรู้สึกที่ไม่เป็นที่ยอมรับของเขาได้ เป็นกลไกทางจิต
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เมื่อใช้บ่อยๆจนไม่สามารถรับรู้สภาพความเป็นจริง จะเกิดอาการหลงผิดคิดว่ามีคนปองร้าย พบได้ใน

ผู้ป่วยหวาดระแวง 

4. การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง (Rationalization) เป็นการพยายามยกหาเหตุผลมา

อธิบายพฤติกรรม ความคิดความรู้สึกที่ทําให้เกิดความผิดหวัง เพื่อปกป้องตนเองจากความรู้สึกผิดหรือ

ความบกพร่องเพื่อลดความเครียด เพื่อรักษาศักดิ์การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง เช่นมีความจำเป็นที่ต้อง

กระทำผิดเพราะยากจน  

5. ชดเชย (Compensation) เป็นกลไกการปรับตัวเพื่อข่มลักษณะด้อยของตนเองโดย

การสร้างปมเด่นเพื่อแทนปมด้อยเดิม เพื่อให้ตนรู้สึกสบายใจขึ้น กลไกนึ้จะช่วยให้บุคคลเกิดความรู้สึก

ยอมรับนับถือตนเอง ซึ่งในปัจจุบันมีกลไกลักษณะนี้เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์ ที่บุคคลผู้ถูกหมางเมินใน

ชีวิตจริง และสร้างตัวตนออกมาชดเชยในสังคมออนไลน์เพื่อให้ได้รับการยอมรับ 

6. การถดถอย (Regression) เป็นกระบวนการที่บุคคลหนีความคับข้องใจ ความวิตก

กังวลต่างๆ โดยกลับไปมีพฤติกรรมที่อ่อนกว่าวัย มีพฤติกรรมถดถอยไปสู่พฤติกรรมในระยะต้นๆของ

ชีวิต 

7. การแยกออก (Isolation) เป็นกลไกทางจิตที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้องการปกป้องตนเอง

ให้พ้นไปจากสถานการณ์ที่ทําให้ไม่สบายใจ โดยการแยกความคิด ความรู้สึกส่วนที่ขัดแย้งกันออกจาก

กัน หรือการแยกความคิดที่รบกวนจิตใจออกจากอารมณ์ความรู้สึกใน 

 8. การแยกตัว (Withdrawal) เป็นการหลีกหนีออกไปจากสิ่งที่ทําให้ไม่สบายใจ โดยการ

แยกตัวออกไปอยู่ตามลําพัง ไม่ยุ่งเกี่ยวติดต่อหรือข้องแวะกับบุคคลหรือสถานการณ์นั้นๆ การใช้กลไก

วิธีนี้บ่อยๆจะทําให้มีสัมพันธภาพกับคนอื่นลดลง ความสนใจต่อเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมรอบตัวลดลง 

และเริ่มถอยห่างออกจากสังคมออกไปเรื่อยๆ ดังนั้นยิ่งใช้มากและนานโอกาสจะกลับสู่สังคมยิ่งยากขึ้น 

9. การสร้างวิมานในอากาศ (Fantasy, Day Dreaming) อาจเรียกอีกชื่อว่าฝันกลางวัน 

เป็นกลไกที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่สมหวังในตนเองหรือวิถีชีวิตของตน แล้วพยายามสร้างโลกที่น่าสนใจ 

โลกแห่งความฝันที่มีแต่ความสุขสมหวังแทนโลกแห่งความจริงที่ต้องการหลีกหนี แต่กลไกนี้จะดําเนินสู่

พฤติกรรมที่ผิดปกติ เมื่อความเพ้อฝันนั้นไม่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง บุคคลปฏิเสธที่จะรับรู้ความ

เป็นจริง เกิดอาการหลงผิดคิดอย่างที่ตนคิดฝันว่าเป็นจริง หลงเข้าไปในโลกที่ตนสร้างขึ้น 

 10. การไถ่บาป (Undoing) เป็นกระบวนการในระดับจิตใต้สํานึก โดยผ่านกระทํา

พฤติกรรม ที่เป็นเครื่องหมายแสดงถึงการขอขมาหรือลบล้างความผิดที่ได้เคยกระทําลงไปแล้ว นั่นคือ

การพยายามหาทางไถ่บาปไถ่โทษด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้สบายใจขึ้นทําให้รู้สึกว่าตนพ้นผิดในวิธี

ที่เหมาะสม บุคคลจะใช้กลไกนี้เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีก่อให้เกิด ความปรองดองกับบุคคล ที่เคยมี

เรื่องราวบาดหมางกันมาก่อน  
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1.2 ทฤษฎีจิตวิทยาแนวสังคม 

ทฤษฎีความกดดันทางสังคม (Social Strain Theory) 

 โรเบิร์ต เค เมอร์ตัน (Merton,1938;1957) นักสังคมวิทยาชาวอเมริกาได้กล่าวว่า

วัฒนธรรมของสังคมจะกำหนดจุดมุ่งหมายหรือความต้องการของคนในสังคมที่จะต้องไขว่คว้า ทำให้

เกิดความกดดันขึ้นแก่บุคคลที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ความกดดันในสังคมนี้เกิดขึ้นได้กับทุกชน

ชั้น แต่มักเกิดกับชนชั้นล่างที่มีข้อจำกัดด้านความสามารถ ความพยายาม รวมถึงโครงสร้างของสังคม 

 ทฤษฎีของเมอร์ตันใช้โครงสร้างทางสังคมเป็นตัวอธิบายถึงสาเหตุที่ชนชั้นล่างมีอัตราการ

กระทำผิดมากกว่าชนชั้นกลางหรือชนชั้นสูง เนื่องจากการมีอยู่หรือกระจัดกระจายของโอกาสที่จะ

สร้างฐานะอย่างถูกกฎหมายตามโครงสร้างของสังคม ซึ่งชนชั้นกลางหรือชนชั้นสูงจะมีโอกาสมากกว่า 

ในขณะเดียวกันสังคมก็เน้นถึงจุดมุ่งหมายทางสังคมมากว่าวิธีการที่ได้รับมา ซึ่งเมอร์ตันได้เสนอ

แนวทางที่บุคคลจะตอบโต้ต่อความกดดันนี้ออกเป็น 5 แนวทางคือ 

 1. การปฏิบัติตาม (Comformity) เช่นการที่บุคคลจะนับถือหรือยอมรับบุคคลอื่นที่มี

ความสามารถมากกว่าโดยจะเลือกวิธีการที่สังคมยอมรับเพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรลุจุดหมาย 

 2. การเปลี่ยนแปลง (Innovation) บุคคลเหล่านี้จะยอมรับจุดมุ่งหมายในการสร้าง

ฐานะ แต่ไม่ทำตามวิธีที่สังคมยอมรับ จึงหาวิธีการใหม่ เช่นการรวยทางลัด โดยอาจไม่คำนึงถึงการ

ละเมิดกฎหมายหรือศีลธรรม เช่นการตั้งแก๊งลักทรัพย์ หรือ 18 มงกุฏ 

 3. การยึดถือวัฒนธรรมใหม่ (Ritualism) เป็นการที่บุคคลเลิกยึดตามวัฒนธรรมเดิม 

โดยไม่เสียใจต่อการไม่บรรลุจุดหมายเนื่องจากละทิ้งไป 

 4. การล่าถอย หรือยอมแพ้ (Retreatism) เป็นการไม่ยอมรับหรือยอมแพ้ต่อการบรรลุ

จุดหมายทางสังคม หนีตัวเองออกจากแรงกดดันหรือความต้องการ บุคคลจำพวกนี้คือนักโทษ คนติด

ยาเสพติดเป็นต้น 

 5. การปฏิวัติ (Rebellion) บุคคลนี้จะตอบโต้การผิดหวังจุดหมายทางสังคม โดยการใช้

วิธีการหรือกำลังในการปฏิวัติ บุคคลนี้จะหยุดการร่วมวัฒนธรรมเดิมและอาศัยในวัฒนธรรมใหม่ 

 จากรูปแบบที่เมอร์ตันกล่าวอธิบายได้ว่าผู้ที่กระทำผิดซ้ำคือกลุ่ม Innovation จะ

กลายเป็นกลุ่ม Retreatism 

  

ทฤษฎีตีตรา (Labeling Theory) 

 ทฤษฎีตีตราเสนอโดยนักอาชญาวิทยาชาวออสเตรีย-อเมริกัน แฟรงค์ แทนเนนบลัม

(Tannenblum, 1938) กล่าวถึงหลักการที่บุคคลที่มีพฤติกรรมอาชญากรครั้งคราวจนพัฒนาเป็น

พฤติกรรมอาชญากรถาวรซึ่งต่อมาในช่วงต้นศตวรรษ 1960 ทฤษฎีนี้ได้รับความนิยมในวงอาชญา

วิทยา โดยเน้นถึงอิทธิพลหรือผลกระทบของการลงโทษทางสังคม ต่อมานักอาชญาวิทยาชาวอังกฤษ 
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จอห์น เบรทเวท (Braithwaite, 1989) ได้อธิบายว่าเมื่อสังคมได้ดำเนินการลงโทษเท่ากับเป็นการทำให้

บุคคลเกิดความละอายอันจะส่งผลให้บุคคลสำนึกว่าตนเป็นอาชญากร และจะมีพฤติกรรมต่อไปอีกใน

อนาคต เบรทเวทได้เรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นการตีตรา ซึ่งเท่ากับการปิดโอกาสให้บุคคลกลับมามีที่

ยืนในสังคมต่อไป 

 

1.3 ทฤษฎีอคติ (Bias) 

 พจนานุกรมไทยฉบับอาจารย์เปลื้อง ณ นคร ได้นิยามความหมายของอคติว่าความเป็นไป

ในทางผิด, การทำผิด, การทำชั่ว เหตุที่ทำให้เกิดความลำเอียง เรียก อคติ มี 4 อย่าง คือ 

1.   ฉันทาคติ ลำเอียงเพราะรักใคร่ชอบพอกัน  
2.   โทสาคติ ลำเอียงเพราะโกรธเกลียดกัน  
3.    โมหาคติ ลำเอียงเพราะความโง่เขลา  
4.    ภยาคติ ลำเอียงเพราะความกลัว 

 อคติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกสังคมโลก ไม่ว่าประเทศที่มีความเจริญมากเท่าใด เช่น ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีภยาคติต่อชาวอาหรับ สืบเนื่องจากเหตุการณ์ 9/11 ที่มหานครนิวยอร์ค 

หรือการเหยียดเชื้อชาติ เหยียดผิว ซึ่งจะทำให้กลุ่มที่มีอคติพร้อมเสมอที่จะกระทำการต่อต้านหรือ

แบ่งแยก (Disclaimination) เมื่อมีโอกาส ซึ่ง จอร์จ อีตัน ซิมป์สัน และ เจ มิลตัน ยิงเกอร์ได้อธิบายไว้

ใน Racial and Cultaral Minorities ว่า Disclaimination โดยปกติสื่อถึงการแสดงออกอย่างชัดเจน

ทางพฤติกรรมเมื่อมีอคติอยู่ในใจ โดยทั่วไปบุคคลที่ได้รับการปฏิบัติจะถูกกีดกันสิทธิ หรือจำกัด

บางอย่างจากสังคม อคติและการแบ่งพรรคพวกนี้ ไม่ได้เกิดหรือติดตัวมาโดยกำเนิด แต่เป็นสิ่งที่เกิด

จากการเรียนรู้ ปลูกฝังโดยเริ่มจากหน่วยครอบครัว ซึ่งได้มีการหาทฤษฎีหรือแนวทางต่างๆมาใช้ลด

อคติ ดังเช่นจากงานวิจัยของปีเตอร์สัน และธรูสโตน (1933) ได้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าภาพยนตร์และ

โฆษณาชวนเชื่อสามารถช่วยลดอคติลงได้อย่างมาก 

 จากข้อมูลทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ทฤษฎีจิตวิทยาแนวสังคม และอคติ ผู้วิจัยได้สรุปเป็นวงจร

ของการกระทำผิดของผู้ต้องขังออกมาได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 วงจรการกระทำผิดซ้ำ  

 

 จากแผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นถึงวงจรการกระทำผิดของผู้ต้องขัง โดยเริ่มจากจิตใจของ

ผู้ต้องขัง สู่การกระทำผิด เมื่อพ้นโทษ จะถูกตีตราและเผชิญอคติจากสังคม ทำให้เกิดกลไกที่ป้องกันใน

จิตใจ ส่งผลต่อการกระทำผิดซ้ำ และวนไปมากลายเป็นวงจร  

 

2. ปรัชญาความงามในจิตใจ 

 ความงามภายในจิตใจเป็นสิ่งที่ศาสนาต่างๆมีการพูดถึง เช่น ในพระคัมภีร์ไบเบิลของ

คริสต์ศาสนา มีตอนที่กล่าวถึงความงามที่แท้จริงว่าพระยะโฮวาพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างทรงให้

ความสำคัญอย่างยิ่งกับความงามที่อยู่ภายใน การประพฤติดี นอบน้อม ละทิ้งต่อบาปมากกว่าการ

พิจารณาจากรูปลักษณ์ภายนอก โดยยกตัวอย่างบทที่พระยะโฮวาตรัสสั่งให้ผู้พยากรณ์ซามูเอลเลือก

กษัตริย์องค์หนึ่งสำหรับชาติอิสราเอลจากบรรดาบุตรชายของยิซัย  

 คัมภีร์ไบเบิลมีตัวอย่างของคนที่ฉลาดสุขุมและน่าชื่นชมมากมาย โดยไม่ได้เอ่ยถึงรูปร่าง

หน้าตาของพวกเขา. เห็นได้ชัดว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความงามที่อยู่ภายใน.นอกจากนี้ พระคัมภีร์เตือน

ว่า “สตรีรูปงามแต่ปราศจากสติรอบคอบก็เหมือนกับแหวนทองอันประดับไว้ที่จมูกหมู.”—สุภาษิต 

11:22; 31:30. พระคำของพระเจ้าช่วยเราให้เห็นความสำคัญของความงาม “ที่ซ่อนไว้ในใจ, เป็น

เครื่องประดับซึ่งไม่รู้เปื่อยไป, คือจิตต์ใจอ่อนสุภาพและสงบเสงี่ยม, ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากจำเพาะพระ

เนตรพระเจ้า.” (1 เปโตร 3:4) จริงทีเดียว ความงามที่อยู่ภายในสำคัญกว่าความงามภายนอกมากนัก. 
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และทุกคนสามารถบรรลุได้ นอกจากนั้นในพระคัมภีร์ยังกล่าวถึงการให้อภัยโดยเปรียบเปรยไว้ว่า การ

ให้อภัยคล้ายกับเป็นการปล่อยนักโทษให้เป็นอิสระ แล้วมาพบว่า นักโทษนั้นก็คือ "ตัวคุณเอง" หาก

ท่านให้อภัยผู้ที่กระทำผิดต่อท่าน พระบิดาเจ้าก็จะทรงให้อภัยท่านด้วย แต่หากท่านไม่ให้อภัยผู้อื่น 

พระบิดาของท่านก็จะไม่ทรงให้อภัยแก่ท่านเช่นกัน (มัทธิ 6:14,15) 

 ในพุทธศาสนามีการกล่าวถึงความงามในจิตใจ โดยยึดหลักธรรมที่ใช้ในการประพฤติคือ 

ขันติและโสรัจจะ ขันติ เป็นธรรมที่มีกล่าวไว้ในที่หลายแห่ง ในโอวาทปาติโมกข์ ในมงคลสูตร แม้ใน

เรื่องพระเจ้าสิบชาติ หรือในบารมี 10 ก็มีกล่าวเอาไว้ เพราะถือว่า เป็นธรรมสำคัญที่จะขาดไม่ได้ ใคร

จะปฏิบัติธรรมสูงเพียงใดก็ตามต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐาน และในชีวิตประจำวันยิ่งมีความสำคัญ

อย่างยิ่ง เพราะคนเราต้องสมาคม สังคมกับคนรอบข้าง ซึ่งมีทั้งดีและไม่ดี อีกอย่างหนึ่ง ความอดทน 

ต้องแยกออกมาให้ชัดเจน ในการควบคุมตัวเอง เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสิ่งยั่วยุที่ไม่ดี คือ อดที่จะไม่โกรธ

ตอบ หรืออดต่อการที่จะนำเข้ามาไว้ในใจ คือไม่นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้เห็นที่ไม่ดีเข้ามาไว้ในใจเรา แล้วก็

ทน คือทนต่อการเจ็บใจ การเสียดแทงทางใจ ที่ต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเหล่านี้ ความอดทนต่อ

การกล่าวร้ายป้ายสี การด่าว่าจากบุคคลอื่นนั้น ฉะนั้นการอดทนก็คือการไม่รับเอา หรือการที่ไม่ให้สิ่งที่

ไม่ดีนั้นมามีอำนาจอยู่เหนือใจตน อย่าไปรับเอา เมื่อเราไม่รับสิ่งนั้นก็จะกลับไปหาเจ้าของนั่นเอง ทำใจ

ให้สบาย ๆ การที่เรามีความอดทนอดกลั้นเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่พอที่จะทำให้เป็นคนมีความงามอย่าง

แท้จริงได้ ต้องมีธรรมะอื่นเข้ามาร่วมเติมต่อ ธรรมะที่คู่กับขันติ ก็คือ โสรัจจะ ความสงบเสงี่ยม ความที่

มีจิตชื่นบาน ประณีต มีจิตที่ราบเรียบ ไม่ว่าจะเผชิญกับภาวะที่น่าพอใจรักใคร่หรือภาวะที่ไม่น่าพอใจ

อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะไม่แสดงอาการให้ผิดแผกไปจากเดิม คนเรารู้จักอดทนอดกลั้น ไม่โกรธต่อผู้อื่นก็

จริง แต่ในความอดทนนั้นอาจจะมีสีหน้าที่บึ้งตึ้ง หรือสีหน้าที่แสดงความไม่พึงพอใจ ต่อเมื่อมีโสรัจจะ 

คือความแช่มชื่นเข้ามากำกับ ก็จะทำให้ผู้นั้นมีความอดทนที่งดงามปรากฏแก่ผู้พบเห็น เป็นที่ศรัทธา

เลื่อมใสของผู้อื่น โสรัจจะจึงทำหน้าที่เสริมความอดทนให้งดงามเด่นชัดขึ้น 

ในทางศาสนาพุทธ ขันติ ความอดทน และโสรัจจะ ความสงบเสงี่ยมนี้ เป็นธรรมคู่กัน จะ

ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ เพราะมีทั้งสองอย่างอยู่ร่วมกัน จึงเป็นธรรมที่จะทำให้บุคคลงดงามอย่าง

แท้จริง งามยิ่งกว่าอาภรณ์ทั้งปวงที่มีในท้องตลาด (ธรรมลีลา ฉบับที่ 50, มกราคม 2548) ซึ่งนอกจาก

ขันติ โสรัจจะแล้ว ในศาสนาพุทธยังมีอีกหลายหลักธรรมที่สามารถยึดถือเพื่อนำมาสร้างความงามใน

จิตใจได้ เช่นหิริโอปตัปปะ เบญจศีล เบญจธรรม เป็นต้น 
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3. ทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory) 

 การสื่อสาร หรือ Communication ในภาษาอังกฤษ มีรากศัพท์จากคำว่า Communis 

ในภาษาลาตินหมายถึง การร่วม (Common) ดังนั้นการสื่อสารก็คือกระบวน  การแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ข่าวสาร ทัศนะ ความรู้สึก และอารมณ์ของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เป็นปฏิกิริยาสัมพันธ์ทางสังคมที่

สื่อความหมายผ่านสัญลักษณ์ สัญญาณ หรือพฤติกรรมที่เข้าใจกัน มีความหมายเดียวกันกับการสื่อ

ความหมาย (Webster Dictionary, 1978: 98) การ ให้ความหมายของการสื่อสาร ตามรูปคำข้างต้น 

ยังไม่ใช่ความหมายที่สมบูรณ์นัก เพราะการสื่อสารที่แท้จริงนั้นมีความหมายกว้าง ครอบคลุมเกี่ยวข้อง

กับชีวิตและสังคมมนุษย์ในทุกๆเรื่อง นักวิชาการด้านการสื่อสารได้ให้ความหมายไว้ต่างกันตามแง่มุมที่

แต่ละคนพิจารณาให้ความสำคัญ ดังนี้ (ปรมะ สตะเวทิน 2529: 5-7)  

 วิลเบอร์ ชแรมน์ (Wilber Schramm) ให้ความหมายว่า การสื่อสาร คือการมีความเข้าใจ

ร่วมกันต่อเครื่องหมายที่แสดงข่าวสาร 

  ชาร์ล อี ออสกุด (Charl E.Osgood) ให้ความหมายโดยทั่วไปว่า การสื่อสาร เกิดขึ้นเมื่อ

ฝ่ายหนึ่งคือผู้ส่งสารมีอิทธิพลต่ออีกฝ่ายหนึ่งคือผู้รับสาร โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆซึ่งถูกส่งผ่านสื่อที่

เชื่อมต่อสองฝ่าย  

 ยอร์จ เอ มิลเลอร์ (Goorge A. miller) ให้ความหมายว่า การสื่อสารเป็นการ ถ่ายทอด

ข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 

 เจอร์เกน รอย และเกกอรี เบทสัน (Jurgen Ruesch and Gregory Bateson) ให้

ความหมายโดยสรุปว่าการสื่อสารไม่ใช่การถ่ายทอดข่าวสารด้วยภาษาพูดและเขียน โดยมีเจตนา

ชัดเจนเท่านั้น แต่หมายถึงพฤติกรรมทุกอย่างที่บุคคลหนึ่งกระทำ แล้วส่งผลให้บุคคลอื่นเกิดความ

เข้าใจ  

  วอร์เรน ดับเบิ้ลยู วีเวอร์ (Warren W. Weaver) กล่าวว่า การสื่อสารมีความหมายกว้าง

ครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอย่าง ที่จิตใจของคน ๆ หนึ่งอาจมีผลต่อจิตใจของอีกคนหนึ่งไมใช่เพียง

การพูดและการเขียนเท่านั้น แต่รวมถึง ดนตรี ภาพ การแสดง และพฤติกรรมอื่น ๆ  ของมนุษย์ สามารถ

แยกออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 

 

 3.1. ทฤษฎีแนวปฏิบัติ (Operational Theory)  

 เป็นการใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ ความเพลิดเพลิน ความบันเทิงหรือจิตบำบัด สามารถสร้าง

เป็นกลยุทธ์เพื่อการเพิ่ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการสื่อสารมวลชน การสื่อสารพัฒนาการ การ

สื่อสารการเมือง หรือการสื่อสารธุรกิจ 
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 3.2. ทฤษฎีแนววิพากย์ (Critical Theory) 

 เป็นการวิพากย์ วิจารณ์การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารสาธารณะรวมถึงการสื่อสาร

ระหว่างประเทศและการสื่อสารของโลก ใช้เป็นพื้นฐานความคิดในการสร้างสมมติฐาน  แสวงหา

แนวทางหรือประเด็นในการวิพากย์วิจารณ์ 

 3.3. ทฤษฎีแนวปรัชญาวิทยาศาสตร์ (Scientific-Philosophical Theorey) 

 ใช้เป็นหลักในการแสวงหา (searching) หรือพิสูจน์ (proving) ข้อเท็จจริง หรือสัจจะใน

เชิงวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปเป็นพื้นฐานหลักเพื่อการพัฒนาการบริหารหรือการ ปฏิบัติงานสื่อสารทุก

ประเภท 

 การสื่อสารจะเกิดขึ้นได้ต้องมี 4 องค์ประกอบหลัก ตามทฤษฎี SMCR ของเบอร์โล ดังนี้ 

(Berlo’s SMCR Model of Communication, 2010) 

 S (Source) ผู้ส่ง เป็นต้นกำเนิดหรือต้นทางของการสื่อสาร ประกอบไปด้วย ทักษะใน

การสื่อสาร (Communication Skills) เช่นความสามารถในการอ่าน การเขียน การพูด การฟังเป็นต้น

องค์ความรู้ (Knowledge) ในหัวข้อที่ต้องการสื่อสาร บริบทของสังคมที่แตกต่าง เช่นพฤติกรรม วิธีการ

รับรู้ วัฒนธรรม (Culture)  

 M (Message) สาร ที่ต้องการสื่อ ประกอบไปด้วย เนื้อหา (Content) ตั้งแต่เริ่มต้นจน

จบส่วนประกอบ (elements) ไม่ว่าจะเป็นภาษา การเคลื่อนไหว สัญลักษณ์ท่าทางต่าง ๆ วิธีการ 

(Treatment) โครงสร้าง (Structure) การเรียบเรียง ลำดับการสื่อสาร รวมถึง รหัส (Code) ว่าควรส่ง

สารนั้น ๆ อย่างไร 

 C (Channel) ช่องทางในการส่งสารผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การได้ยิน 

(Hearing) การมองเห็น (Seeing) การสัทผัส (Touching) การได้กลิ่น (Smelling) การรับรู้รสชาติ 

(Testing) 

 R (Receiver) ผู้รับ ควรมีคุณสมบัติพร้อมเหมือนกับผู้ส่ง เพื่อให้การรับข้อมูล ข่าวสาร

เป็นไปตามประสงค์ของผู้ส่ง เช่น ระดับองค์ความรู้ (Knowledge Level) เป็นต้น 

 ทั้งนี้ การสื่อสารยังจำแนกประเภทโดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการจำแนกที่สำคัญ 3 ประการ

คือ  (panyar rk, 2555) 

 1.การจำแนกตามกระบวนการหรือการไหลของข่าวสาร การจำแนกในลักษณะนี้

แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ  

 1.1 การสื่อสารทางดียว (One-Way Communication) เป็นการสื่อสารที่ข่าวสารจะถูก

ส่งจากผู้ส่งไปยังผู้รับในทิศทางเดียว โดยไม่มีการตอบโต้กลับจากผู้รับ 
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  1.2 การสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) คือการสื่อสารที่มีการตอบ

กลับไปมาระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับสาร ผู้สื่อสารมีโอกาสทราบปฏิกิริยาตอบสนอง ระหว่าง กันทำให้

ทราบผลของการสื่อสารว่าบรรลุจุดประสงค์หรือไม่  

 2. การจำแนกตามภาษาสัญลักษณ์ที่แสดงออก แบ่งเป็น 

 2.1 การสื่อสารเชิงวัจนะ (Verbal Communication) หมายถึการสื่อสารโดยใช้ภาษาพูด 

หรือเขียนเป็นคำพูดในการสื่อสาร 

  2.2 การสื่อสารเชิงอวัจนะ (Non-Verbal Communication) หมายถึงการสื่อสารโดยใช้ 

รหัสอย่างอื่น เช่น ภาษาท่าทาง การแสดงออกทางใบหน้า (ปรมะ สตะเวทิน, 2529: 31)  

 3. การจำแนกตามจำนวนผู้สื่อสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคลและสังคม ถือว่าเป็นผล

จากการสื่อสารทั้งสิ้น การสื่อสารจึงมีขอบข่ายครอบคลุมลักษณะการสื่อสารของมนุษย์ 3 ลักษณะ คือ 

(อรุณีประภา หอมเศรษฐี, 2530: 49-90) 

     3.1 การสื่อสารส่วนบุคคล (Intrapersonal Communication) หมายถึงการคิด และการ

ตัดสินใจของบุคคล คนใดคนหนึ่งที่จะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเป็นพื้นฐานของการ

ติดต่อกับผู้อื่น 

 3.2 การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) เป็นกระบวนการสื่อ

ความหมายตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปถือเป็นการสื่อสารที่สมบูรณ์และมีโอกาสบรรลุจุดประสงค์ได้ดีที่สุด

สามารถแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน 

 3.3 การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) เป็นการถ่ายทอดความรู้ ข่าวสาร    

โดยสื่อมวลชนไปยังผู้รับหรือกลุ่มเป้าหมายที่ไม่แน่นอน 

 ผู้วิจัยเลือกใช้ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) ผ่าน

การสื่อสารด้วยภาพยนตร์ และสอดแทรกนัยยะต่างๆของปรัชญาจิตวิเคราะห์ ปรัชญา ความงามใน

จิตใจ และศาสนาผ่านสัญญะต่างๆในภาพยนตร์ 

 

4.แนวคิดเกี่ยวกับสัญญะวิทยา (Semiology) 

 “สัญศาสตร์”หรือ “สัญวิทยา” มาจากคำว่า Semiotics และ Semiology ทั้งสองมาจาก

รากศัพท์ของกรีกคำว่า Semeion แปลว่า Sign หรือสัญญะ ส่วนคำว่า Semiotics เป็นคำที่ Charles 

S.Peirce นักปรัชญาชาวอเมริกันใช้และทำให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่อง

ของสัญลักษณ์ ซึ่งพัฒนามาจากความคิดของ Ferdinand de Saussure นักภาษาศาสตร์ชาวสวิส  

 Ferdinan de Saussure ได้ให้คำอธิบายถึงสัญวิทยาว่าเป็นศาสตร์ที่ศึกษาถึงวิถีชีวิต

ภายใน ของสังคมที่สัญญะนั้นถือกำเนิดขึ้นมา เมื่อขยายความคำาว่า วิถีชีวิตของสัญญะให้กว้างออกไป 

ก็จะหมายถึงการศึกษาการกำเนิด การเจริญ การแปรเปลี่ยน การสูญสลาย ของสัญญะตัวหนึ่งๆ 
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รวมทั้งวิเคราะห์กฎที่อยู่เบื้องหลังวิถีชีวิตดังกล่าว ศาสตร์นี้จึงสอนเราให้รู้ว่าสัญญะประกอบขึ้นมาจาก

อะไรและกฎเกณฑ์ใดที่ควบคุมมัน (Saussure, 1974) ตามแนวคิดของ Saussure สัญญะ (Sign) 

ประกอบ ขึ้นมาจากองค์ประกอบสองส่วนคือรูปสัญญะ (Signifier) ที่เราสามารถรับรู้ได้ผ่านทางระบบ

ประสาท สัมผัส เช่น เสียง (Acoustic Image) ของคำพูดที่เปล่งออกมาและผู้รับสารได้ยินกับ

“ความหมาย สัญญะ” (Signified) ที่เกิดขึ้นภายในใจของผู้รับสาร  

 Saussureยังกล่าวว่าการรวมตัวระหว่างรูปสัญญะและความหมายสัญญะ เป็นเรื่องของ

ขนบทางวัฒนธรรม (Cultura lConvention)เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาตอิธิบายไม่ได้

ตามตรรกะแต่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นลอยๆจึงไม่มีเหตุผลสากลที่ลอยอยู่โดดเหนือความเข้าใจ ที่

กำหนดให้รูปสัญญะหนึ่งๆ ต้องใช้ ความหมายกับสัญญะหนึ่งๆ  ซึ่งกฎเกณฑ์ กติกาต่างๆ ที่สร้าง

ขึ้น อย่างเป็นระบบอันซ่อนอยู่ เบื้องหลังการจับคู่กันของ รูปสัญญะ และความหมายสัญญะ

นั้น เราเรียกว่า รหัส (Code) 

 แต่ Charles S. Peirce มีความเห็นแตกต่างจาก Saussure อยู่เล็กน้อยในเรื่อง

องค์ประกอบของสัญญะสำหรับ Peirce แล้วสัญญะเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจาก 3 ส่วน 

(Gottdiener, 1995) คือ 

 1. Representaman สื่อกลางหรือพาหนะที่เป็นตัวนำความคิดไปสู่จิตใจของผู้รับ 

 2. Interpretant ความคิดที่แปลได้จากสัญญะ หรือส่วนของความหมายนั่นเอง 

 3. วัตถุอ้างอิง (Object , Referent) ที่ Presentaman สื่อถึงในฐานะเป็นภาพตัวแทนซึ่ง

อาจเป็นสิ่งของหรือสถานการณ์เหตุการณ์ใดๆ ที่มีความเกี่ยวโยงซึ่งกัน โดยสืบเนื่องมาจากการรับรู้ใน

Representamen นั้นๆ  

 จะเห็นว่า Representamen เทียบได้กับ รูปสัญญะ (Signifier) และ Interpretant เอง

จะใกล้เคียงกับ ความหมายสัญญะของ Saussure แต่ไม่เหมือนกันเสียที่เดียวเพราะ Interpretant จะ

รวมความหมายที่เกิดจากสัญญะและเกิดจากตัวผู้สัมผัสสัญญะนั้นๆด้วย Interpretant ไม่ใช่ตัวผู้

แปลสัญญะแต่เป็นผลของการที่สัญญะสัมผัสผู้ใช้จึงรวมเอา ประสบการณ์ของผู้ใช้ที่มีต่อ“ของจริง” 

เอาไว้ในความหมายด้วย (สรณี วงเบี้ยสัจจ์, 2544) กระบวนการสร้างความหมาย (Signification) จึง

เป็นผลรวมจากประสบการณ์ในโลกแห่งวัตถุและ กระบวนการทางสมองที่ทำงานร่วมกัน องค์ประกอบ

ทั้งสามส่วนนี้สร้างความ  สัมพันธ์ระหว่างกัน องค์ประกอบตัวหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปอยู่ในฐานะของ

องค์ประกอบตัวอื่นๆได้โดยอิสระโดยขึ้นอยู่ กับสถานการณ์ (circumstance) สัญญะหนึ่งแปรรูปเป็น

อีก สัญญะหนึ่ง และกระตุ้นให้เกิดสัญญะ อื่นๆ ตามมากลายเป็นกระแสของเครื่องหมายที่ไหล

ต่อเนื่องกันไปอย่างไม่จบสิ้น Peirce ได้จัดแบ่งสัญญะออกเป็น 3 ประเภทตามความสัมพันธ์

ของสัญญะกับของจริงที่ถูกแทนที่ กัน ได้แก่ 
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 1. Icon หรือ รูปเหมือน เป็นเครื่องหมายที่มีรูปร่างลักษณะเหมือน (resemblance) หรือ

คล้ายกับของจริง หรือสิ่งที่บ่งถึง และเป็ นที่เข้าใจได้ง่าย ตัวอย่าง เช่น ภาพถ่าย แผนที่ ภาพวาด ภาพ

บนป้ายจราจรที่เป็นรูปจำลองในลักษณะต่างๆ หรือคำพูดบางคำที่เป็นการเลียนเสียงธรรมชาติ 

 2. Index/Indices หรือ ดัชนี เป็นเครื่องหมายที่เชื่อมโยงของจริงแบบเป็นเหตุเป็นผลกัน 

(casual connection) เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ควันไฟบ่งชี้ว่ามีไฟ    

 3. Symbol หรือสัญลักษณ์ เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงบางสิ่งบางอย่าง แต่มันไม่ได้

คล้ายคลึง กับสิ่งที่บ่งชี้ความเชื่อมโยงระหว่างสัญลักษณ์กับของจริงที่อ้างถึงไม่ใช่การเชื่อมโยงกันตาม

ธรรมชาต ิแต่เป็นผลจากข้อตกลงที่เกิดในสังคม (social convention)   และอาศัยการเรียนรู้ 

ตัวอย่างเช่น ภาษา เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์    ในบางครั้งสัญญะที่

เราพบเห็นเพียงสัญญะเดียวอาจมีรูปแบบความสัมพันธ์กับของจริงได้หลายรูปแบบ เช่น ในกรณีของ

ปา้ยจราจร ดังตัวอย่างที่ได้ยกมาแล้วว่ารูปจำลอง ของรถยนต์หรือ จักรยานยนตร์จัดอยู่ใน

ความสัมพันธ์แบบIcon แต่ลักษณะของเส้นวงกลมสีแดงขีดทแยงบนพื้นขาวนั้นจัดเป็นสัญลักษณ์ ซึ่ง

เกิดจากการตกลง และการเรียนรู้ว่ามัน    หมายถึง การห้ามกระทำบางอย่าง เป็นต้น  

ในวงการภาพยนตร์ การประยุกต์ใช้ “ cine semiotics “ กับภาพยนตร์ มีพลังอำนาจมาก 

แต่บ่อยครั้งมันก็ซับซ้อนเกินไปเว้นที่ผู้ชมมีความสนใจในเนื้อเรื่องหรือกระตือรือล้นที่จะหาความหมาย

และซาบซึ้งไปกับมัน ภาพยนตร์เรื่อง Get Out (ลวงร่าง จิตหลอน) เป็นหนึ่งตัวอย่างของภาพยนตร์ที่

มีสัญญะในการสื่อสารโดยมีแนวคิดที่ต้องการสื่อเรื่องการเหยียดผิวในชนชั้นของอเมริกา แทรกสาระ

ประวัติศาสตร์ ของชาวผิวดำผู้เคยตกเป็นทาส Get Out เป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องของความรักของชาย

ผิวสีและสาวผิวขาวที่กำลังไปพบครอบครัวของฝ่ายหญิง แต่ในการพบปะกลับมีบรรยากาศแปลกๆ

มากมาย ที่ทำให้ ชายผิวสีรู้สึกถึงความผิดปกติในภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีการใช้สัญญะเช่น ฉาก

ที่ชายผิวสีเอาชนะการสะกดจิตของนักสะกดจิตได้ด้วยเส้นใยฝ้ายที่อยู่ในเก้าอี้โซฟาสื่อถึงอุตสาหกรรม

ผ้าฝ้ายในยุคก่อนที่มีชาวผิวสีตกเป็นทาสในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามจุดหมายสัญญะไม่ได้อยู่ที่

บริเวณหรือพื้นที่ที่ศาสตร์ของสัญลักษณ์จะสามารถใช้ประโยชน์ได้แต่เป็นความสนใจใน semiotics 

กับระดับภาษาเกือบทุกระดับ ในภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นคำพูด voice-over title หรือ คำที่ปรากฏอยู่

ในฉากแต่ละฉาก เพื่อที่จะเข้าใจวิถีทางที่เปลี่ยนไปของข้อมูลระหว่าง Characters หรือการสื่อสาร

ไปสู่ผู้ชม เรา สามารถเรียนรหัสของภาพในเฟรมได้ หรือแต่ละ mise-en-scene (ศิลปะของการจัดวาง

องค์ประกอบภาพ การวางเฟรม เพื่อให้เกิดความสวยงามและความหมายพิเศษ) ก็เป็นส่วนหนึ่งของ

รหัสภาพที่ใหญ่กว่าซึ่งแสดงออกมาในภาพยนตร์ได้ทั้งหมดเราจะเห็นภาพยนตร์แต่ละเรื่องมี

ส่วนประกอบอยู่ในรหัสใหญ่ๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วยชุดของภาพยนตร์ที่สัมพันธ์กัน 

      Christian Metz นักทฤษฎีสัญญศาสตร์ด้านภาพยนตร์ (film semiologist) ที่มีชื่อเสียง

ชาวฝรั่งเศสมีวัตถุประสงค์ที่ต่างออกไป เขาบอกว่ารหัสสัญลักษณ์จะเกิดขึ้นในสื่ออื่นๆ เช่น การ
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บรรยาย จะเกิดขึ้นทั้งภาพยนตร์และวรรณคดี การใช้องค์ประกอบในการย้อนเวลากลับ และเรื่องที่จะ

ดำเนินไปคู่กัน Metz ชี้ว่ารหัสเหล่านี้ใช้กับแค่ภาพยนตร์เท่านั้น และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ปกติ

ธรรมดา (เช่น Montage การเคลื่อนไหวของกล้อง และผลกระทบของภาพ ) ความน่าสนใจในภาษา

ของภาพยนตร์ เขาได้เน้นไปที่ รูปแบบ 8 อย่างขององค์ต่างๆ ในภาพยนตร์ที่รวมเป็นรหัสเดียวกันคือ 

shot โดยในแต่ละ shot (autonomous shots ) การเรียงลำดับเหตุการณ์ (nonchrono logical 

syntagmas) การร้อยเรียงฉากแต่ละฉากเข้าด้วยกัน  (interwoven series of brief atemporal ) 

การสื่อความหมายของการกระทำ สถานการณ์หรือ theme ของเรื่อง  

 รหัสของ Metz ทำให้เราเห็นแนวทางของการที่ภาพยนตร์จะสื่อความหมายกับเราทั้งโดย

ทางตรงและทางอ้อม ผ่านเทคนิคขั้นพื้นฐาน และยังทำให้เราเห็นแนวทางของ เนื้อหาภาพยนตร์ว่า

ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร รหัสของMetz ยังทำให้เราตระหนักรู้เกี่ยวกับ ระดับของการเข้ารหัสที่ซับซ้อน

ในภาพยนตร์เรื่องต่างๆและทำให้เราพอใจกับความเป็นระบบซึ่งเราจะเข้าใจว่าภาพและเสียงของ

ภาพยนตร์นั้นมีความเกี่ยวข้องและได้รับการ ออกแบบสร้างประสบการณ์ด้านภาพยนตร์

ให้กับเรา 

 

ภาษาภาพยนตร์ (Film Language) 

  Christian Metz ได้อธิบายว่า ที่คนเราเข้าใจภาพยนตร์นั้น "ไม่ใช่เพราะว่าภาพยนตร์

เป็นภาษา จึงสามารถบอกเล่าเรื่องได้โดยสมบูรณ์ แต่ตรงกันข้าม ภาพยนตร์กลายเป็นภาษาจากการที่

ภาพยนตร์ได้มีการเล่าเรื ่องได้อย่างสมบูรณ์แล้ว" (Monaco,1981:127) การที่ภาพยนตร์สามารถ

สื่อสารเรื่องราว  ความหมาย อารมณ์และความรู้สึกให้ผู้ชมเข้าใจ ในสิ่งที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ได้ 

นั่นเพราะภาพยนตร์เป็นภาษาอย่างหนึ่ง เรียกว่า ภาษาภาพยนตร์ (Film Language) แต่ภาษา

ภาพยนตร์  ไม่ใช่ภาษาทั่วไป และไม่ได้ใช้หลัก 

ไวยกรณ์ เช่นเดียวกับภาษาปกติทั่วไปในการสื่อสารหรือสื่อ ความหมายเช่นเดียวกับภาษาไทย 

ภาษาจีนภาษาอังกฤษ ฯลฯหากแต่ภาพยนตร์มีวิธีการสื่อความหมายหรือมีภาษาเฉพาะเป็นของ

ตนเองจากแนวคิดของ Metz นั้น ถือว่า ภาพยนตร์ไม่ใช่ภาษาที่แท้จริง 

 แตภ่าพยนตรม์รีะบบการสือ่ความหมาย ซึง่สำหรบันกัทฤษฎสีญัญศาสตร ์(semiologist) 

นั้น มองภาษาภาพยนตร์เป็นระบบสัญลักษณ์(Sign System)อย่างหนึ่ง ภาพยนตร์จะสื่อความหมาย

ในรูปของสัญลักษณ์(Signs) และการเชื่อมโยงสัญลักษณ์ต่างๆเข้าด้วยกันให้เกิดความหมายหรือ

 วากยสัมพันธ์ (Syntax) (Monaco,1981:140) เช่นเดียวกันกับภาษา ท ั ่ ว ไปท ี ่

ทำการเล ือกและรวมส่วนที ่ เล ็กท ี ่ส ุดของของหน่วย ภาษาและส่วนที ่ใหญ่ของหน่วยภาษา 

(morphemes) เพื่อสร้างรูปประโยค ภาพยนตร์จะใช้การเลือกและทำการประกอบภาพและเสียง 

(images and sounds) ต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้าง  ความสัมพันธ ์เก ิดเป ็นร ูปประโยคทางภาษา
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สัญลักษณ์ (syntagmas) การปฏิสัมพันธ์ของ ปัจจัยหรือองค์ประกอบของสัญลักษณ์ก่อให้เกิด

ความหมาย ถอืเป็นหน่วยหนึ่งของการเล่า เรื ่องจากหน่วยหนึ ่งของการเล่าเรื ่อง เมื ่อนำ

หลายๆหน่วยของการเล่าเรื่องมาเรียงร้อยเข้าด้วยกัน ก็จะเกิดเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่สามารถสื่อ

สาระ รวมถึงความบันเทิงไปยังผู้ชมให้เกิด ความเข้าใจร่วมกันได้  

 

องค์ประกอบของภาพยนตร์ (Elements of Film) 

  ในภาษาปกติ ใช้คำหลายๆคำมาเรียงร้อยจนกลายเป็นประโยคเพื่อสื่อความหมาย ใน

การสื่อสารเรื่องราวหรือความหมายของภาพยนตร์นั้น ประกอบด้วย หน่วยของการเล่าเรื่อง 

(units of narrative autonomy) หลาย ๆ หน่วยมาเรียงร้อยเข้า ด้วยกัน โดยในหน่วยของการเล่า

เรื่องหน่วยหนึ่งแทนด้วยหนึ่งกรอบภาพ (Frame) ในภาพยนตร์ กรอบภาพหลาย ๆ กรอบภาพมา

เรียงต่อกัน กลายเป็นหนึ่งช็อต (shot) เมื่อนำช็อตหลาย ๆ ช็อต มาเรียงร้อยต่อเนื่องสัมพันธ์กัน จะ

เรียกว่า หนึ่งฉากหรือหนึ่งซีน (scene) เมื ่อนำหลาย ๆซีน (scene) มาเรียงร้อยเข้าด้วยกัน จะ

เรียกว่า หนึ่งองค์ หรือหนึ่งซีเคว้นซ์ (sequence) และภาพยนตร์ทั้งเรื่องก็คือการนำเอาซีเคว้นซ์ 

หลายๆซีเคว้นซ์มาเรียงต่อกัน เพื่อให้เล่าเรื ่องหรือสื่อความหมายได้ครบถ้วนตามที่ผู ้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์ต้องการ ซึ ่งในการสื ่อความหมายด้วยภาษาภาพยนตร์นั ้น ประกอบด้วยปัจจัยหรือ

องค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

  1.องค์ประกอบด้านฉาก (Set Dressing) 

  ในยุคแรกเริ่มนั้น นักทฤษฎีภาพยนตร์เรียกว่า มีส ออง เซน ซึ่งเป็นคำศัพท์ภาษา ฝรั่งเศส

หมายถึงการจัดฉากหรือจัดเวทีซึ่งเดิมใช้กับการแสดงละครเวทีต่อมาเมื่อมีภาพยนตร์เกิดขึ้น คำนี้ก็ถูก

นำมาใช้เรียกในงานสร้างภาพยนตร์ รวมถึงใช้เรียกงานผลิตในด้านรายการโทรทัศน์ด้วย หลังจากนั้น

ต่อมา ในกลุ่มประเทศทางด้านยุโรปอื่น ๆ และประเทศสหรัฐอเมริกามีความเข้มแข็ง ขึ้นทางด้าน

ภาพยนตร์มากขึ้น มักจะนิยมเรียกการจัดฉากในภาพยนตร์ว่า Setting หรือ Sets และงานด้านนี้ก็เป็น

งานทางด้านออกแบบการผลิต(Production Design) ในการผลิตภาพยนตร์และใช้กันแพร่หลายต่อมา

จนถึงปัจจุบันองค์ประกอบด้านฉาก ได้แก่ 

   1.1 ฉาก (Sets) เช่น เมืองที่ถูกสงครามทำลายอย่างหนัก 

 1.2 สถานที่ (Location)เช่น เมืองสตาลินกราด เป็นต้น 

 1.3 เวลา (Time) เช่น เช้าตรู่ เวลาเที่ยงวัน เวลาพระอาทิตย์อัสดง ฯลฯ เป็นต้น 

 1.4 อุปกรณ์ประกอบฉาก (Props) เช่น ปืนในสมัยยุคสงครามโลก  

 1.5 บรรยากาศของฉาก (Atmospheres)เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าฝ่า 
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  2.องค์ประกอบด้านแสงและเงา ( Lights and Shadows ) 

  การจัดแสงและเงาในภาพยนตร์นั้นสามารถใช้แสงจากแหล่งกำเนิดแสง ใน 2 ลักษณะ

คือ แหล่งกำเนิดแสงจากธรรมชาติ(Natural Lights)  เช่นแสงจากดวงอาทิตย์แสงที่ลอดผ่านหน้าต่าง 

แสงสลัวจากเมฆบัง หรือ แสงจากดวงจันทร์ และแหล่งกำเนิดแสงจากแสงประดิษฐ์ (Artificial Lights) 

เช่น แสงสว่างจากไฟเทียนไข จากตะเกียง จากโคมไฟฟ้าชนิดและขนาดต่าง ๆ กัน การจัดแสงใน

ภาพยนตร์มีความสำคัญและมีความสัมพันธ์กับการจัดฉากการแสดงของผู้แสดง และการกำกับภาพ 

และการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างยิ่ง การจัดแสงและเงาที่ดีจะช่วยให้ฉากสวยงามสร้างบรรยากาศ

อารมณ์ ความ รู้สึก สร้างมิติ และยังช่วยส่งเสริมสนับสนุน การแสดงอารมณ์ต่าง ๆ ของตัวแสดง 

รวมทั้งการสื่อสารเรื่องราวหรือความหมายของภาพยนตร์ได้อย่างดียิ่งขึ้น พื้นฐานการจัดแสงใน

ภาพยนตร์นั้น มักจะใช้หลักการจัดแสงแบบสามจุด คือแสงหลัก (Key Light) แสงรองหรือแสงลบเงา 

(Fill or Base Light) และแสงด้านหลัง(Back Light) จัดร่วมกัน แต่อาจจัดเพียงแหล่งแสง 2 แหล่ง 

หรือแหล่งแสงเดียวก็ได้ การจัดแสงหรือชนิดของไฟที่แตกต่างกัน จัดขนาดหรือปริมาณหรือค่าของ

แสง หรือจัดทิศทางของแสงแบบต่างๆ จะสื่อความหมาย นัยยะ ที่แตกต่างกันด้วย  

 2.1 จัดแสงแบบไฮคีย์ (High Key) คือการจัดแสงในโทนสว่าง ซึ่งจะให้บรรยากาศของ

ภาพที่ดูสบายบางเบา สดชื่นแจ่มใส ส่วนของเงาหรือความมืดทึม จะมีแต่เพียงน้อ มักใช้กับภาพยนตร์

ประเภทดรามา ประเภทโรแมนติกหรือ ประเภทตลกขบขัน 

 2.2 จัดแสงแบบโลว์คีย์ (Low Key) คือการจัดแสงในโทนมืด เน้นแสงสว่างเพียงบางจุด

บรรยากาศโดยรวมจะดูมีเงามืดมากหม่นมัวทึมทึบและมักใช้กับภาพยนตร์ประเภทอาชญากรรมสยอง

ขวัญ ลึกลับ สืบสวนสอบสวน เพื่อสร้างความตื่นเต้น น่าค้นหา หรือใช้สื่อถึงด้านมืดของตัวละคร เช่น 

ภาพยนตร์ประเภทฟิล์มนัวร์ (film noir) จะใช้การจัดแสงแบบนี้เป็นหลัก 

 2.3 จัดแสงทิศทางของแสง (Light Directionality)เป็นการจัดแสงเพื่อให้เกิดแสงและเงา

แก่ประธาน (Subjects) ของภาพ เช่น ผู้แสดงหลัก วัตถุ ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดหรือแสดงอารมณ์ความรู้สึก

ที่แตกต่างกันออกไปโดยการจัดแสงหลัก (Key Light)  ส่องในทิศทางหรือทำมุมองศากับประธานของ

ภาพในมุมที่แตกต่างกันออกไป จะมีผลทำให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วย เช่น การจัด

แสงมาจากด้านข้าง (Side Light)  จะแสดงความรู้สึกว่าผู้แสดงมีความซ่อนเร้นปิดบังลึกลับ หรือการ

จัดแสงมาจากด้านบน (Up Light)  จะแสดงความรู้สึกที่ลึกลับน่าเกรงขาม การจัดแสงมาจากด้านล่าง( 

Down Light) จะแสดง ความน่าสะพรึงกลัว แต่หากจัดแสงมาจากด้านหน้า(Front Light) จะแสดง

ความรู้สึกปกติทั่วไปหากมีการปรับมุม (Angle) หรือองศาของทิศทางของแสงแตกต่าง ออกไป อารมณ์ 

ความรู้สึก การสื่อความหมาย หรือนัยยะก็จะซับซ้อนและแตกต่างกันออกไปมากขึ้น เช่น การจัดแสง

ในภาพยนตร์ไทยเรื่อง เคาน์ดาวน์ ที่แฝงนัยยะของพระเยซู ด้วยการใส่แสงจากบนเพดานแทนสัญญะ

ของแสงจากสวรรค์ 
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 3. องค์ประกอบด้านสี (Color) 

 สีความสัมพันธ์กับฉากและแสงอย่างยิ่ง สีเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่สามารถสื่อสาร

ความหมาย อารมณ์ความรู้สึกหรือนัยยะต่างๆได้เป็นอย่างดี องค์ประกอบด้านสี ได้แก่ 

 3.1 สีที่เกิดจากฉาก คือ สีที่เกิดจากการสร้างขึ้นในฉากนั้นๆ เช่น สีที่ทาบนผนังห้อง สี

ของผ้าม่านตกแต่งห้อง สีของโต๊ะและเก้าอี้ สีของดอกไม้ หรือสีของอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆหรือ

แม้กระทั่งสีเครื่องแต่งกายของตัวแสดงที่ปรากฏในฉากนั้น ๆ 

 3.2 สีที่เกิดจากการจัดแสง คือ สีที่ได้จากแหล่งกำเนิดแสงต่างๆ เช่น สีของแสงอาทิตย์ที่

ส่องผ่านวัสดุสีต่างๆหรือแสงจากโคมไฟที่ส่องผ่านแผ่นฟิลเตอร์สีหรือเจลสีต่างๆที่ปรากฏบนฉากนั้น ๆ 

 3.3 สีที่เกิดจากการใช้เทคนิคพิเศษทางภาพ คือ สีที่ได้จาการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคต่างๆ 

เช่น สีที่เกิดจากการสร้างหรือการปรับสี (Color Grading) หรือ การแก้สี (Color Correction) โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในขั้นตอนหลังการผลิต การสร้างสีแบบนี้จะชว่ยสร้างลักษณะภาพและสีสันที่

แปลกใหม่ เพื่อช่วยในการสื่อความหมายหรือนัยยะได้ตามที่ผู้ผลิตภาพยนตร์ต้องการ 

 

 4.องค์ประกอบด้านการแสดง (Acting) 

  การแสดงบทบาทของตัวแสดงที่สวมบทบาทต่างๆนั้นเป็นหัวใจหลัก ในการสื่อสารของ

ภาพยนตร ์ ศิลปะการแสดง(Performance)ถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ การแสดงที่สม

บาทบาทของผู้แสดงด้วยท่าทาง หน้าตา คำพูดและอารมณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ลักษณะและสีสรรของ

เครื่องแต่งกาย(Wardrobe) การแต่งหน้า (Makeup) และทรงผม (Hair) หรืออาจจำเป็นต้องใช้การ

แต่งหน้าพิเศษ (Special Effects Makeup) เช่น การสร้างริ้วรอยของวัย สีผิว รอยบาดแผล ฯลฯ เพื่อ

จะสื่อสารเป็นภาษาภาพยนตร์ให้ผู้ชม สามารถเข้าใจเรื่องราวและอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างสมบูรณ์

ยิ่งขึ้น 

 

 5. องค์ประกอบด้านการถ่ายภาพยนตร์ (Cinema Photography) 

  ภาพยนตร์มีความแตกต่างจากภาพถ่ายทั่วไปที่เป็นภาพนิ่ง ด้วยภาพยนตร์เป็นชุด

ภาพนิ่งที่เรียงร้อยต่อเนื่องกันที่เกิดจากกระบวนการการถ่ายทำด้วยกล้องและฟิล์ม ภาพยนตร์ที่

สามารถบันทึกได้ทั้งสิ่งที่เคลื่อนไหวและสิ่งที่หยุดนิ่งและเมื่อนำมาฉายผ่านระบบการฉายของ เครื่อง

ฉายภาพยนตร์ภาพที่กฎจะเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวตามที่บันทึกไว้ และผู้ชมสามารถมองเห็น เป็นภาพ 

เคลื่อนไหวได้ด้วยหลักการภาพติดตา (Persistence of Vision) ภาพยนตร์ที่ฉายปรากฏบนจอเพื่อเล่า

เรื่องราวสื่อความหมาย อย่างสมบูรณ์สวยงามได้นั้นผู้ที่มีบทบาทสำคัญคือผู้กำกับภาพ ซึ่งจะต้องทำ
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การจัดองค์ประกอบของภาพ (Composition) อย่างมีศิลปะสวยงามเพื่อให้การถ่ายทำภาพยนตร์

สามารถสื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีหลักการดังนี้ 

 5.1 องค์ประกอบภาพ (Composition of shot)  คือ การจัดองค์ประกอบในกรอบภาพ 

ให้สวยงามและสื่อความหมายเพื่อการถ่ายภาพยนตร์ในหนึ่งช็อต คล้ายกับหลักการการจัด

องค์ประกอบ ภาพของการถ่ายภาพนิ่งทั่วไป แต่ภาพยนตร์นั้นต้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวซึ่งมีทั้งสิ่งที่ถูก

ถ่ายเคลื่อนไหว และกรอบภาพหรือกล้องมีการเคลื่อนที่ดังนั้นการจัด องค์ประกอบภาพของ

ภาพยนตร์ต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้พื้นที่และตำแหน่ง การจัดวางตัวแสดงในกรอบภาพ เช่น จัดวาง

ตำแหน่งผู้หญิงแก่ ยืนด้านขวามือ ค่อนเข้ามาทางตรงกลาง กรอบภาพศรีษะอยู่ในพื้นที่ด้านบน

ของกรอบภาพ การจัดวางเด็กผู้หญิงตัวน้อยนั่งร้องไห้อยู่ติดมุมซ้ายด้านล่างของภาพ เป็นการแสดง

ความหมายสื่อถึงความสำคัญความเหนือกว่าของหญิงชราและความต้อยต่ำด้อยค่าของเด็กผู้หญิง เป็น

ต้น 

  5.2 พื้นที่และตำแหน่งการเคลื่อนไหวของสิ่งที่อยู่ในกรอบภาพ เช่น ตำแหน่งของ หญิง

แก่เปลี่ยนไปโดยเดินขยับไปหาเด็กหญิงโน้มตัวและนั่งลงปลอบใจเด็กหญิงเป็นการแสดง ความหมาย

สื่อถึงความเท่าเทียมกันของหญิงชราและเด็กผู้หญิง ฯลฯ เป็นต้น 

 5.3 พื้นที่และตำแหน่งการเคลื่อนที่ของกรอบภาพหรือกล้อง เช่น กรอบภาพ เคลื่อนที่

โดยการเคลื่อนที่เข้าหาเด็กหญิงในระยะใกล้ขนาดครึ่งตัวเป็นการแสดงความหมาย สื่อถึงเปลี่ยนการ

ให้สำคัญ การให้ความสนใจพุ่งมายังเด็กผู้หญิง แทนที่หญิงชรา เป็นต้น 

 5.4 พื้นที่นอกกรอบภาพ (off-frame)เช่น การให้พื้นที่นอกกรอบภาพ สามารถใช้ สื่อ

ความหมาย อารมณ์ หรือนัยยะสำคัญไว้นอกกรอบภาพที่ผู้ชมไม่เห็นได้ เช่น การซ่อนตัวแสดง หรือมี

ตัวแสดงหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดถึงไว้ เพื่อสร้างความลึกลับ สร้างความตื่นเต้น  ความหวาดกลัวให้เกิด

แก่ผู้ชม ซึ่งตัวแสดงหรือเหตุการณ์เหล่านั้นอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ เกิดขึ้นก็ได้ เช่น เมื่อกรอบภาพจับ

อยู่ที่เด็กหญิง เด็กหญิงใช้สายตามองผ่านไปยัง  ด้านใดด้านหนึ่งจนออกนอกกรอบภาพ แสดงสีหน้า

อารมณ์หวาดกลัว เป็นการแสดงความหมายสื่อให้ผู้ชมรู้สึก 

  

 6. สื่อสารผ่านภาษาของกล้อง (The Language of the Camera) สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

    6.1 ระยะของภาพ (Proxemics) คือ ระยะที่ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่างกล้องกับ

สิ่งที่จะถ่าย เช่น ระยะห่างของกล้องกับคนที่จะถ่ายขนาด 10 เมตร เราจะได้ภาพคนเต็มตัว ระยะห่าง

ของกล้องกับคนที่จะถ่ายขนาด 5 เมตร เราจะได้ภาพครึ่งตัว หรือระยะห่างของกล้องกับคนที่จะถ่าย

ขนาด 1 เมตร เราจะได้ภาพคนเฉพาะใบหน้า ระยะ ของภาพ (Proxemics) ไม่ได้หมายถึงขนาดของ

กรอบภาพ เนื่องจากขนาดกรอบภาพหรือฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายนั้นคงที่ สิ่งที่ถ่ายจะดูใหญ่ หรือเล็ก 

หรือมีขนาด เท่าไหร่นั้นจะ ขึ้นอยู่กับระยะห่างของกล้องกับสิ่งที่จะถ่าย และขึ้นอยู่กับการใช้เลนส์ที่มี
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ความยาวโฟกัสแตกต่างกัน เพื่อการถ่ายภาพให้ได้ภาพขนาดแตกต่างกันในขณะที่ระยะห่างของกล้อง

และสิ่งที่จะถ่ายคงเดิม เช่น การใช้เลนส์เทเลโฟโต้ หรือเลนส์ซูมที่สามารถเปลี่ยนระยะภาพได้ ซึ่งการ

ถ่าย ภาพยนตร์นั้น จะประกอบด้วยลักษณะภาพพื้นฐานอยู่ 3 ลักษณะ คือ 

  ภาพระยะไกล (Long Shot) หรือ LS เช่น ภาพคนขนาดเห็นได้เต็มตัว 

  ภาพระยะปานกลาง (Medium Shot) หรือ MS เช่น ภาพคนขนาดครึ่งตัว 

  ภาพระยะใกล้ (Close-up Shot) หรือ CU เช่น ภาพคนเฉพาะใบหน้า 

 ซึ่งระยะของภาพจะสื่อถึงความสนใจ ความใส่ใจ หรือความสำคัญที่มีมากน้อยของสิ่งที่

ถ่ายตามระยะความห่าง นอกจากนี้ ยังสามารถแบ่งแยกย่อยเป็นระยะภาพต่าง ๆ ได้อีกหลายระยะภาพ 

เช่น ภาพระยะไกลพิเศษ (Extreme Long Shot) หรือ ELS อาจภาพที่แสดงอาณาเขตกว้างใหญ่หรือ

แสดงความยิ่งใหญ่ความสำคัญของฉาก เรียกว่า Establishing Shot, ภาพระยะใกล้พิเศษ (Extreme 

Close-up Shot) หรือ ECU ภาพที่แตกต่างกันจะสื่อความหมายแตกต่างกันออกไปด้วย 

 6.2 มุมภาพ (Camera Angles) คือ การถ่ายทำภาพยนตร์โดยการกำหนดทิศทางระดับ

หรือทำมุมองศากับตัวแสดงหรือสิ่งที่จะถ่ายทำในองศาหรือลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งก็จะมีผลทาง

อารมณ์ และการสื่อความหมายที่แตกต่างกันออกไปด้วย เช่น  

  ภาพมุมระดับสายตา (Eye-Level Shots) เป็นภาพที่ถ่ายระดับสายตาปกติจะสื่อ

ความหมายปกติทั่วๆไป ตามบทบาทการแสดง 

 ภาพมุมต่ำ( Low-Angle Shots ) เป็นภาพที่กล้องอยู่ระดับต่ำกว่าสิ่งที่จะถ่ายซึ่งแสดง

ความหมายถึงความสูงส่ง ความยิ่งใหญ่ ความน่าเกรงขาม  

 ภาพมุมสูง ( High-Angle Shots ) เป็นภาพที่กล้องอยู่ระดับสูงกว่าสิ่ง ที่จะถ่าย

ซึ่งแสดงความหมายถึงความด้อย ต้อยต่ำ ไม่น่าสนใจ 

 ภาพแทนสายตานก ( Bird’s –Eye View) เป็นภาพที่กล้องอยู่ระดับสูงกว่าสิ่งที่จะถ่าย

มาก ทำมุมประมาณ 90 องศา ซึ่งแสดงความหมายถึงความด้อย ต้อยต่ำ ไม่น่าสนใจยิ่งขึ้นหรืออาจ

เพียงแสดงอาณาเขตและรายละเอียดเล็กๆ ซับซ้อนที่มีมากมาย 

 ภาพแทนสายตาหนอน (Worm’s –Eye View) เป็นภาพที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับ

ภาพแทนสายตานก คือ เป็นภาพที่กล้องอยู่ระดับต่ำกว่าสิ่งที่จะถ่ายมาก เงยกล้องทำมุมประมาณ 90 

องศา ซึ่งแสดงความหมายถึงความสูงส่งความยิ่งใหญ่ ความน่า เกรงขามอย่างมากหรืออาจเป็น

เพียงการแสดงมุมมอง หรือมุมภาพที่แปลกใหม่  

 นอกจากนี้แล้วยังมีมุมภาพอีกหลายลักษณะที่จะใช้ในการสื่อสารความหมายอารมณ์

ความรู้สึกและเรื่องราวในภาษาของภาพยนตร์ที่แตกต่างกันออกไป 

 6.3 การเคลื่อนที่ของกล้อง (Camera Movement) คือ การเคลื่อนที่กล้องจาก ตำแหน่ง 

หนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่ง หรือตำแหน่งกล้องอยู่กับที่แต่เปลี่ยนแปลงมุมมองของ กล้องหรือกรอบภาพ
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ไปอีกตำแหน่งหนึ่ง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาพมุมมอง  เรื่องราว ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องทำ

ให้ภาพยนตร์มีเรื่องราว มีชีวิต มีแง่มุมและรายละเอียดที่น่าสนใจมากกว่าวางมุมกล้องถ่ายนิ่งๆ  (Fix)  

 

  7. องค์ประกอบด้านเสียง (Sound) 

  นอกจากภาพยนตร์จะมีภาพ(Image)เป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยหลักในการสื่อ

ความหมายแล้วยังมีเสียงซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่ง เสียงจะช่วยเสริมสร้างอารมณ์ให้

ข้อมูล รวมถึง รายละเอียดอื่นๆและแก้ไขปัญหาในกรณีที่ภาพไม่สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนเต็มที่

เสียงที่ใช้ในการสื่อความหมายในภาพยนตร์สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ 

 7.1 เสียงในบทสนทนา (Dialogue)คือ เสียงที่เกิดจากถ้อยคำที่เปล่งออกมา เช่น เสียง

สนทนา โต้ตอบ เสียงแสดงอารมณ์ของตัวแสดงรวมทั้ง เสียงบรรยาย (narration) ต่าง ๆ 

  7.2 เสียงประกอบ (Sound Effects) คือ เสียงที่ไม่ใช่เสียงพูด เป็นเสียงต่างๆที่เกิดขึ้น ใน

แต่ละฉากของภาพยนตร ์ จนกระทั่งจบได้แก่เสียงจริง ที่มาจากแหล่งกำเนิดเสียงในฉาก เช่น เสียง

ฝีเท้าม้าวิ่ง เ สียงรถยนต์วิ่ง เสียงลากสิ่งของ หรือเสียงบรรยากาศ เช่น เสียงลมพัด เสียงกลองเพลใน

ระยะไกล รวมทั้งเสียงประกอบที่สร้างขึ้น เพื่อความสมบูรณ์และอารมณ์ของภาพยนตร์ เช่น เสียงชก

ต่อย เสียงหักกระดูก เสียงระเบิด เสียงปีศาจ เป็นต้น 

   7.3 เสียงดนตรี (music) คือเสียงดนตรีเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่มีบทบาทในการสร้าง

ความอารมณ์และรู้สึกต่าง ๆ ให้กับผู้ชม สามารถใช้เล่าเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ บ่งบอกบุคลิกภาพหรือ

รสนิยมของผู้แสดงใช้เสริมอารมณ์ความรู้สึก (Component) หรืออาจใช้สร้างความขัดแย้งทางอารมณ์ 

(Contrast) ให้เกิดขึ้นกับผู้ชม เพื่อสื่อความหมาย อารมณ์และความรู้สึกของเรื่องราวที่ปรากฏใน

ภาพยนตร์ให้ชัดเจนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 

  8. องค์ประกอบด้านการตัดต่อและลำดับภาพ (Editing) 

  องค์ประกอบด้านการตัดต่อและลำดับภาพนั้น คือ การนำปัจจัยต่างๆมาประกอบเข้า

ด้วยกัน เดิมในภาษาฝรั่งเศส เรียกว่า Montage แต่ปัจจุบันนิยมเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Editingหรือ 

Cutting การตัดต่อและลำดับภาพ ก็คือ การนำเอาภาพและเสียงต่าง ๆ ในแต่ละช็อตมาร้อยเรียง

เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดลำดับของการเล่าเรื่องราวที่สมบูรณ์ตามความต้องการของผู้ผลิต

ภาพยนตร์ โดยปกติแล้ว มักจะตัดต่อและลำดับภาพตามที่บทภาพยนตร์ระบุบ่งบอกไว้เป็นหลักการ

ตัดต่อและลำดับภาพ เสมือนเป็นการเขียนเรียบเรียง จัดโครงสร้างการเล่าเรื่องให้เป็นรูปประโยค 

(Sytax) โดยคำนึงถึง โครงสร้างเรื่อง  ลำดับเรื่อง จังหวะ และอารมณ์ของภาพยนตร์ โดยใช้เทคนิค

การตัดต่อเชื่อมโยงภาพที่ได้ จากการถ่ายมาประกอบ ร่วมกันในลักษณะต่างๆ เช่น การเปลี่ยนช็อต

ทันทีในลักษณะ การตัดชนและการเปลี่ยนช็อตอย่างค่อยเป็นค่อยไป เช่น การจางภาพ การจางซ้อน
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ภาพ และการกวาดภาพซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเรื่องราวและอารมณ์ของภาพยนตร์อันมีผลต่อความรู้สึก

ของผู้ชมที่แตกต่างกันประเภทของการตัดต่อและลำดับภาพนั้นมีประเภท ดังนี้ 

  8.1 การตัดต่อแบบต่อเนื่อง (Continuity Cutting)เป็นแบบที่ภาพยนตร์ส่วนใหญ่นิยมใช้ 

ซึ่งการตัดต่อและลำดับภาพแบบนี้ จะคำนึงความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันของเรื่องราวอย่างมีเหตุผล

ระหว่างช็อตต่อช็อต เช่น องค์ประกอบภาพ การเคลื่อนไหวของวัตถุในภาพ ตำแหน่ง การแสดง ทิศ

ทางการมอง เวลา และ พื้นที่ ฯลฯ อันจะช่วยให้ผู้ชมมีอารมณ์ ต่อเนื่องและเข้าใจเรื่องราวได้ง่าย

ซึ่งมีรูปแบบ ที่นิยมใช้ดังนี้ 

  8.2 การตัดต่อสลับเหตุการณ์ (Cross Cutting / Parallel Cutting) โดยการนำ

เหตุการณ์ 2  เหตุการณ์ หรือมากกว่า มาตัดสลับเข้าด้วยกัน เพิ่มความน่าสนใจ น่าติดตาม  สื่อถึง

ความขัดแย้งเปรียบเทียบลักษณะของผู้แสดงหรือเหตุการณ์และสร้างความรู้สึก ตื่นเต้นแก่ผู้ชม 

  8.3 การตัดต่อแบบภาพกระโดด (Jump Cutting / Cutting on Action)เป็นการตัดต่อ

และลำดับที่นิยมใช้ในภาพยนตร์สไตล์สมัยใหม่ (New Wave) หรือภาพยนตร์ที่ต้องการสื่อหรือ

ต้องการ สร้างอารมณ์และความรู้สึกพิเศษเป็นการตัดต่อที่ไม่คำนึงถึงความต่อเนื่องในการแสดงของผู้

แสดง การตัดต่อแบบนี้สามารถใช้สื่อถึงความแปรปรวนในจิตใจของตัวละคร หรือเหตุการณ์ ที่เหนือ

ความคาดหมายในภาพยนตร์ได้ 

 8.4 การตัดต่อแบบเรียบเรียง (Compilation Cutting) เป็นการตัดต่อและลำดับภาพที

ไม่ได้คำนึงความต่อเนื่องของแอคชั่นนักแสดง มักนิยมใช้ในภาพยนตร์ข่าว หรือ ภาพยนตร์สารคดี ซึ่ง

ภาพหรือช็อตต่าง ๆ จะถูกนำมาเรียงร้อยเข้าด้วยกันโดยใช้คำบรรยาย เพื่อการสร้างความต่อเนื่อง

รวมทั้งการใช้เสียงดนตรี หรือเสียงประกอบต่าง ๆ มาประกอบเชื่อมโยงกัน ในภาพยนตร์บันเทิงมักจะ

เห็นในบางส่วน เช่น ในการบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆในช่วงเปิดเรื่อง หรือเสริมเรื่องราวในบางช่วง 

 

  ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้องค์ประกอบในการออกแบบภาพยนตร์เพื่อสื่อสารถึงเนื้อหา

ความงามในจิตใจของผู้ต้องขังโดยสอดแทรกทฤษฎีและสัญญะตามวรรณกรรมที่ได้ทบทวน 
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสะท้อนความงามภายในจิตใจของผู้ต้องขังผ่านภาพยนตร์

เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ ผู้วิจัยจึงสรุปเป็นขั้นตอนและแผนภูมิดังนี้ 

 

1   ประเภทของงานวิจัย 
เป็นงานวิจัยประเภทผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ 

2   กลุ่มเป้าหมาย 
2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร ทุกเพศ อายุระหว่าง 17-50 ป ี

2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ประชาขนทั่วไปที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานคร 

3   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 3.1 แบบประเมินความพึงพอใจในภาพยนตร ์

 3.2 แบบประเมินความเข้าใจในเนื้อหาของภาพยนตร ์

     3.3 การสัมภาษณ์และสอบถามผู้เข้าชมภาพยนตร ์

4. วิธีในการเก็บข้อมูล 

4.1 เก็บข้อมูลการวิเคราะห์ทฤษฎีจิตวิเคราะห์  

4.2 เก็บข้อมูลการวิเคราะห์ปรัชญาความงามในจิตใจ 

4.3 เก็บข้อมูลการวิเคราะห์สัญญะในภาพยนตร์ 

4.4 เก็บข้อมูลการวิเคราะห์การออกแบบภาพยนตร์ 

4.5 เก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่ศึกษากรณีศึกษา 

5. วิธีในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 5.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทฤษฎีจิตวิเคราะห์ เพื่อนำมาออกแบบบุคลิก 

       ตัวละคร 

 5.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลปรัชญาความงามในจิตใจเพื่อนำมาวิเคราะห์

       การออกแบบตัวบุคลิกตัวละครหลัก 

 5.3 วิเคราะห์ทฤษฎีสัญญะในภาพยนตร์ เพื่อนำมาออกแบบสัญญะต่างๆในภาพยนตร์ 

 5.4 วิเคราะห์ข้อมูลการจัดองค์ประกอบภาพยนตร์เพื่อสื่ออารมณ์และสัญญะใภาพยนตร ์

      5.5 วิเคราะห์การออกแบบภาพยนตร์จากภาพยนตร์ในรูปแบบใกล้เคียง 

 5.6 วิเคราะห์จากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
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  5.6.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยา ดร.นัทธี จิตสว่าง อดีตอธิบดีกรม

           ราชทัณฑ์ 

  5.6.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์  

    5.7 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่อหาค่าสถิติ  

  5.7.1 ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละข้อมูล 

ระดับความสำคัญ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ความเข้าใจในเนื้อหาและความพึ่งพอใจ ของผู้ชม 

วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์ในการแปรผล ดังนี้ 

 ความเข้าใจในเนื้อหา 

 ผู้วิจัยใช้รูปแบบของการประเมินความเข้าใจในภาพยนตร์ โดยวัดผลเป็น

 จำนวนร้อยละของผู้ชม จากผู้ชมทั้งหมด 

 ความพึงพอใจของผู้ชม 

 ผู้วิจัยใช้รูปแบบของการประเมินความพึงพอใจของผู้ชม โดยวัดผลเป็น

 คะแนนเฉลี่ยของผู้ชม โดยมีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00   หมายถึง พอใจมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20   หมายถึง พอใจมาก  

                     คะแนนเฉลี่ย  2.61 - 3.40    หมายถึง พอใจปานกลาง 

           คะแนนเฉลี่ย  1.81 - 2.60   หมายถึง พอใจน้อย  

             คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.80   หมายถึง พอใจน้อยที่สุด  

  เกณฑ์ความกว้างของอันตรภาคชั้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.66 และ 0.8 

  ตามลำดับ ซึ่งได้มาจากการคำนวณโดยการใช้สมการทางคณิตศาสตร์ดังนี้ 

  (ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์,  2543, หน้า 30) 

 

 

 

 5.8 วิธีการออกแบบ 

5.8.1 โปรแกรม Microsoft Word 

5.8.2 โปรแกรม Adobe Photoshop 

5.8.3 โปรแกรม Adobe Premier Pro 

5.8.4 โปรแกรม Adobe After Effect 

ความกว้างของอันตรภาคช้ัน  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

    

 จำนวนช้ัน 
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5.8.5 โปรแกรม SPSS 

5.8.6 โปรแกรม Adobe Illustrator 

 

ผู้วิจัยได้สรุปขั้นตอนการวิจัยออกเป็นแผนภูมิดังนี้ 

 
    ภาพที่ 2 แผนภูมิขั้นตอนการวิจัย  
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 จากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลทั้งจากเอกสาร แบบสอบถาม ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและ

ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเขียนบทภาพยนตร์ ผู้วิจัยแบ่งแนวทางการออกแบบเพื่อผลิตภาพยนตร์ 

โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อดังนี้ 

 1.การออกแบบบทภาพยนตร์ ประกอบไปด้วยการออกแบบบทภาพยนตร์ พล๊อต 

ประโยคสมมติ แนวคิดหลัก การออกแบบห้วงอารมณ์ของภาพยนตร์ และเรื่องย่อ  

 2.การออกแบบตัวละคร ประกอบไปด้วยการออกแบบตัวละคร การคัดเลือกตัวละคร 

ชุดเครื่องแต่งกาย  

 3.การออกแบบองค์ประกอบในภาพยนตร ์ ประกอบไปดว้ยการออกแบบและคัดเลือก

สถานที่ การออกแบบสัญญะในภาพยนตร์ การจัดวางและออกแบบองค์ประกอบศิลป์ในภาพยนตร์  

 4.การออกแบบสัญลักษณ์ภาพยนตร์ ประกอบไปด้วยการออกแบบสัญลักษณ์

ภาพยนตร์ ใบปิดโฆษณา การนำเสนอผลงาน 

 

การออกแบบบทภาพยนตร์ :  

 ในขั้นตอนแรก ผู้วิจัยได้ค้นหา และได้เลือกกรณีศึกษาเป็นคดีที่เคยเกิดขึ้นจริง ได้รับ

ความสนใจจากประชาชนทั่วไป ที่เคยได้รับความสนใจจากสังคมเป็นกรณีศึกษา  

กรณีศึกษาที่ 1 คดีนายแพทย์วิสุทธิ์ บุญเกษมสันติ 

 คดีนายแพทย์วิสุทธิ์ก่อเหตุฆาตกรรมแพทย์หญิงผัสพร ผู้เป็นภรรยาเมื่อปี 2554  โดยอำ

พรางด้วยการหั่นศพ คดีถูกเปิดเผยและนายแพทย์วิสุทธิ์ถูกศาลตัดสินประหารชีวิต เมื่อปี 2550 ต่อมา

นายแพทย์วิสุทธิ์ ได้ยื่นขออภัยโทษ ด้วยความประพฤติดี นายแพทย์วิสุทธิ์จึงได้รับการอภัยโทษและ

ปล่อยตัวออกมาเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา 

 ผู้วิจัยเลือกคดีดังกล่าวเป็นกรณีศึกษาด้วยต้องการสะท้อนความงามในจิตใจที่เกิดขึ้น 

หลังนายแพทย์วิสุทธิ์ถูกปล่อยตัวพ้นโทษ โดยได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่อง 12 Angry Men 

(1957) และ To Kill  A Mocking Bird (1962) ซึ่งเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับศาลและคดีความ ที่ว่าด้วย

อคติจากลูกขุนและสังคมต่อผู้ต้องขัง 
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ภาพที่ 3  12 Angry Men           

ที่มา : ปกภาพยนตร์ 12 Angry Men, เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 

www.criterion.com 

 

 
ภาพที่ 4  12 Angry Men           

ที่มา : To Kill A Mocking Bird, เข้าถึงเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 

www.goodreads.com 

 

พล๊อต (Plot)  

 อดีตผู้ต้องขังคดีฆาตกรรมภรรยาของตนหลังถูกจองจำนานกว่า 10 ปี และต้องพลัดพราก 

จากบุตรสาวของตนที่อยู่ในความดูแลของครอบครัวฝ่ายภรรยา ด้วยความหวังที่จะกลับ มาอยู่ร่วมกัน

อีกครั้ง อดีตผู้ต้องขังจึงทำการยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อขอเลี้ยงดูบุตรสาวอีกครั้ง แม้จะต้องเผชิญต่ออคติ

จากสังคม การตราหน้าจากสังคมอดีตภรรยา แต่ด้วยความตั้งใจจริง การสำนึกผิดต่อสิ่งที่กระทำและ
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การเปลี่ยนแปลงตนเองที่จับต้องได้ผ่านงานศิลปะที่อดีตผู้ต้องขัง เคยถ่ายทอดไว้ในช่วงถูกจองจำทำ

ให้ชนะคดีและได้กลับมาอยู่ร่วมบุตรสาวอีกครั้ง 

 การประเมินบทภาพยนตร์ 

 ผู้วิจัยนำเอาพล๊อตและบทภาพยนตร์ ทำการประเมินโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและ

ตัวนายแพทย์วิสุทธิ์ สรุปผลดังนี้ 

 1. นายแพทยว์ิสุทธิ์ บุญเกษมสันติ  

 ไม่สามารถติดต่อนายแพทย์วิสุทธิ์ได้  

 2. นางอรสม สุทธิสาคร นักเขียน  

 ผู้ดำเนินโครงการเรื่องเล่าจากแดนประหารและนักเขียนเคยรับหน้าที่ บรรณาธิการให้แก่

นายแพทย์วิสุทธิ์ถ่ายทอดเรื่องราวของตนออกมาผ่านหนังสือ “กว่าจะฝ่าข้ามความตาย” ผู้วิจัยได้

สัมภาษณ์ และประเมินบทภาพยนตร์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

นางอรสมให้ความเห็นว่า ไม่เห็นด้วยกับการบทภาพยนตร์ ด้วยอาจให้เรื่องราวของคดีเป็นที่สนใจอีก

ครั้งซึ่งความจริงนายแพทย์วิสุทธิ์เองต้องการให้เรื่องราวของตนลบลืมไปจากสังคมอีกทั้งในช่วงที่มีการ

อบรมในทัณฑสถาน ก็ไม่ได้มีผลงานที่ สะท้อนเรื่องราวของนายแพทย์วิสุทธิ์และบุตรสาวออกมา

ตามที่ผู้วิจัยเขียนบทภาพยนตร์ เกรงว่าจะทำให้เป็นการแต่งเติมเกินจริง 

 3. อาจารย์ภูษิต รัตนภานพ  

 ผู้ดำเนินโครงการปั้นดินให้เป็นบุญ ที่นายแพทย์วิสุทธิ์ เคยร่วมโครงการระหว่างถูกจองจำ

ในทัณฑสถาน ให้ความเห็นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยให้

ความเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับการทำภาพยนตร์ ด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวที่ผู้วิจัยควรได้สัมผัสบรรยากาศ

ในทัณฑสถานแท้จริง แต่ข้อจำกัดของระเบียบกรมราชทัณฑ์ทำให้ไม่สามารถทำได้ 

 4. อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล 

 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความเห็น ระหว่างการตรวจสอบความคืบหน้าครั้งที่ 

2/2558ว่าพล๊อตและบทภาพยนตร์ดังกล่าว ไม่เหมาะสมกับการนำมาทำภาพยนตร์จริง ด้วย เป็นคดี

โด่งดังที่ผู้ต้องขังเองก็ยังไม่สามารถเอาชนะอคติจากสังคมลงได้ และบทภาพยนตร์ เรื่องนี้อาจมีผลเป็น

ดาบสองคมแก่ผู้วิจัย  

 ผลการประเมิน 

 เมื่อผู้วิจัยประเมินผลสรุปของผู้เชี่ยวชาญ ได้ข้อสรุปว่าพล๊อตและบทภาพยนตร์ ดังกล่าว 

ไม่ควรนำมาผลิตเพื่อใช้ในการถ่ายทอดเรื่องราวความงามในจิตใจของผู้ต้องขัง 

 

 

 



	   !$	  

กรณีศึกษาที่ 2 คดีฆาตกรรมนายจักรกฤษณ์ พณิชย์ผาติกรรม 

 คดีสะเทือนขวัญปี 2556 เมื่อนายจักรกฤษณ์ พณิชย์ผาติกรรม อดีตนักยิงปืนทีมชาติไทย

ถูกสังหาร ภายหลังตร.สืบทราบว่าเป็นการจ้างวานฆ่าของนางสุรางค์ ดวงจินดา มารดาของแพทย์หญิง 

นิธิวดี ภู่เจริญยศ ภรรยาของนายจักรกฤษณ์เอง โดยอ้างว่าทำไปเพื่อปกป้องบุตรสาวที่ถูกทำร้าย

ร่างกาย 

 ผู้วิจัยเลือกศึกษากรณีดังกล่าว โดยได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่อง Mother (2013) 

เรื่องราวของมารดาผู้ออกค้นหาความจริงและต่อสู้เพื่อบุตรชายที่ถูกจับกุมในคดีฆาตกรรม โดยวางให้

น้อย โพธิ์งาม มาแสดง 

พล๊อต (Plot)  

 ป้านวล มารดาของบอย ชายหนุ่มอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติด ที่เพิ่งพ้นโทษออกมาต้อง

ออกตามหาความจริง เมื่อบุตรชายของตนถูกจับกุมในคดีปล้นฆ่าชิงทรัพย์ต่อเนื่อง โดยเหยื่อรายล่าสุด

เป็นผู้ที่เคยมีเรื่องระหองระแหงกับบอยมาก่อน แม้ป้านวลจะเชื่อมั่นในบุตรชายตนเพียงใด แต่เมื่อสืบ

ถึงความจริงมากขึ้น กลับยิ่งสับสนเมื่อทุกอย่างชี้ว่าบอยเป็นผู้กระทำจริงด้วยความรักในบุตรชาย ป้า

นวลจึงสังหารพยานปิดปากเพื่อไม่ให้ซัดทอดถึงบอย  แต่ท้ายที่สุดตร.กลับพบว่าบอยบริสุทธิ์และจับกุม

ผู้ที่เป็นคนร้ายตัวจริงได้ กลับกลายเป็นว่าป้านวล ต้องถูกจับกุมแทน ในคดีฆาตกรรม เพื่อปกป้องบอย 

 

 การประเมินบทภาพยนตร์ 

 ผู้วิจัยนำเอาพล๊อตและบทภาพยนตร์ทำการประเมินโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญสรุปผล

ดังนี้ 

 1. อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล 

 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ความเห็นในการตรวจความคืบหน้าครั้งที่ 3/2558 โดย

ให้ความเห็นว่าภาพยนตร์ควรมีการสอดแทรกงานศิลปะ อีกทั้งบทภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นเพียงการ

แต่งขึ้นเกือบทั้งหมด ทำให้อาจมีปัญหาในการสื่อสารความงามในจิตใจที่แท้จริง 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพันธฺ ครุฑะเสน 

 อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ให้ความเห็นในการตรวจความคืบหน้า ครั้งที่ 

3/2558  โดยให้ความเห็นว่าภาพยนตร์ดังกล่าวขาดการสื่อสารในแง่ของความจริง ด้วยกรณีศึกษา

เป็นเพียงส่วนน้อยของบท อีกทั้งบทภาพยนตร์ดังกล่าว ปิดท้ายด้วยความหดหู่  ทำให้การ

ตีความหมายความงามอาจผิดเพี้ยนไป 
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 3. รองศาสตราจารย์ ปรีชา ปั้นกล่ำ 

 อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ให้ความเห็นในการตรวจความคืบหน้า

ครั้งที่ 3/2558 โดยให้ความเห็นว่าภาพยนตร์ดังกล่าวมีความสะเทือนใจและความหดหู่ ปิดท้าย 

โศกนาฏกรรมของป้านวลอาจทำให้การตีความและความรู้สึกผู้ชมผิดเพี้ยนไป 

 ผลการประเมิน 

 เมื่อผู้วิจัยประเมินผลสรุปของผู้เชี่ยวชาญ ได้ข้อสรุปว่าพล๊อตและบทภาพยนตร์ ดังกล่าว 

ไม่ควรนำมาผลิตเพื่อใช้ในการถ่ายทอดเรื่องราวความงามในจิตใจของผู้ต้องขัง 

 

กรณีศึกษาที่ 3  นายสิทธิศักดิ์ ตนานุสรณ์ 

เมื่อผู้วิจัยได้ทำการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลของอดีตผู้ต้องขัง โดยเปลี่ยนแนวทางจากการหาคดี

ที่ได้รับความสนใจ เป็นเรื่องราวจริงของอดีตผู้ต้องขังที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอีกครั้ง ผู้วิจัยได้พบ

เรื่องราวของอดีตผู้ต้องขังท่านหนึ่งในจังหวัดพัทลุงที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เรื่องราวของ

นาย สิทธิศักดิ์ ตนานุสรณ์ เป็นชายหนุ่มวัย 21 ปี ในจังหวัดพัทลุง โดยพ้นโทษออกมาเมื่อปี พ.ศ. 2555 

จากคดีมียาเสพติดไว้ในครอบครอง เมื่อพ้นโทษมาจึงพยายามกลับตัวเป็นพลเมืองดี และต่อสู้กับอคติ

ของสังคมที่มีต่อตัวเขา นำทักษะที่ตนมีติดตัวกับทักษะที่ได้จากเมื่อครั้งถูกจองจำ มาประยุกต์เป็นงาน

ศิลปะ รองเท้าแตะแกะสลัก ซึ่งนายหิรัณย์ ตนานุสรณ์ บิดาได้นำผลงานดังกล่าวแสดงลงในสังคม

ออนไลน์ ปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจมากถึงหนึ่งหมื่นคน มียอดสั่งผลิต เป็นจำนวนกว่าหนึ่งพันคู่ ทำให้

นายสิทธิศักดิ์สามารถมีรายได้ในการหาเลี้ยงครอบครัว ปัจจุบันนายสิทธิศักดิ์ได้รับการเชิญจาก

รายการต่างๆมากมายให้ออกสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวของตนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจต่อไป ซึ่งเจ้าตัวได้

ยอมรับ	   ว่ามีหลายครั้งที่ท้อใจ ในช่วงล้มลุกคลุกคลาน ถูกปฏิเสธงาน หรือเมื่อมีการก่อเหตุหรือคดี

ต่างๆในละแวกบ้าน ตัวเขาและครอบครัวมักถูกเพ่งเล็งเสมอ ทำให้หลายครั้งคิดกลับไปหวนทางเดิน

เดิมๆ แต่ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นและความอดทน ทำให้สามารถก้าวผ่านบททดสอบนั้นมาได้ ซึ่งจากการที่

ผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์นายสิทธิศักดิ์ ผู้วิจัยพบว่าสิ่งที่สำคัญของเดี่ยวที่ควรนำเสนออกมา มิใช่

เพียงความสามารถในการแกะสลัก หรือชิ้นงานศิลปะ หากแต่คือความงามภายในจิตใจของนายสิทธิ

ศักดิ์ที่อดทนต่ออคติของสังคมรอบด้านหรือสิ่งเย้ายวนที่ชักนำสู่หาทางเดิม 
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ภาพที่ 5 ผู้วิจัยและครอบครัวตนานุสรณ์  

 

พล๊อต (Plot)  

 “หนุ่ย” อดีตผู้ต้องขังผู้ที่ต้องเผชิญความทุกข์ทรมานในจิตใจของตนยิ่งกว่าเมื่อครั้งถูก

จองจำด้วยกรงขังที่มองไม่เห็น อันเกิดมาจากอคติของสังคมที่ตีตรา การถูกปฏิเสธจ้างงาน ถูกเหยียด

หยาม กดดันจากสังคมทำให้หนุ่ยมีความคิดที่จะหวนคืนสู่ หนทางที่ผิดบ่อยครั้ง แต่ด้วยภาระในการ

ดูแลบิดาที่ล้มป่วยลง และเผชิญความสูญเสียด้วยการที่มารดาของตนทำการอัตวิบากกรรมเมื่อครั้ง

หนุ่ยอยู่ใน ทัณฑสถาน ทำให้หนุ่ยยึดเป็นพลังในการเอาชนะด้านมืดในจิตใจด้วยการนำทักษะการสัก 

เมื่อครั้งที่หนุ่ยถูกจองจำมาประยุกต์เป็นการแกะสลักรองเท้าแตะขาย ซึ่งนั่นทำให้หนุ่ยได้รับความสน

จากชายปริศนา ซึ่งโทรมานัดหมายหนุ่ยเพื่อพูดคุยเรื่องการซื้อขายรองเท้าแตะแกะสลัก แต่นัดที่

ร้านอาหารของแอน ที่ซึ่งหนุ่ยเคยถูกไล่ออก 

 หนุ่ยและชายปริศนาพบกันที่ร้านอาหารที่ตนเคยถูกไล่ออก ซึ่งมีเอ้และบอล รวมทั้งชาย

อ้วนผู้เป็นลูกค้าอีกโต๊ะหนึ่งระหว่างการสนทนาหนุ่ยต้องเผชิญสายตาและวาจาที่เหยียดหยามของอดีต

เพื่อนร่วมงานและแอนเจ้าของร้านนั่นทำให้ชายปริศนาไม่พอใจเป็นอย่างมาก กับการกระทำที่ไม่ให้

เกียรติต่อหนุ่ย จนเกิดสถานการณ์ที่ตึงเครียดจนชายปริศนาระเบิดอารมณ์ออกมาและจึงนำปืนที่ตน

ออกมาจับทุกคนเป็นตัวประกัน 

 ชายปริศนาเปิดเผยตัวตนที่รู้เรื่องราวและชีวิตของหนุ่ย รวมถึงเหตุการณ์ที่ทำให้หนุ่ยถูก

แอนไล่ออกจากร้าน เพราะการค้ายาเสพติดของเอ้และบอล รวมถึงเปิดเผยเบื้องหลังอันน่าเศร้าที่เป็น

สาเหตุของการทำให้มารดาของหนุ่ยอัตวิบากกรรมที่เกิดขึ้นจากชายอ้วน ทุกคนล้วนมีประเด็นที่ส่งผล

ต่อหนุ่ยทั้งสิ้น ชายปริศนาได้สร้างสถานการณ์เพื่อเปิดเผยธาตุแท้ในใจคนที่มีต่อหนุ่ยออกมาและ

พยายามให้หนุ่ยล้างแค้นทีละคนแต่หนุ่ยไม่ทำ ชายปริศนาจึงสังหารทีละคนเพื่อกดดันให้หนุ่ยลงมือ 
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แต่จิตใจที่ดีงามและความสงบในใจก็ทำให้ชายปริศนา ไม่สามารถโน้วน้าวหนุ่ยได้ จึงตัดสินใจปลิดชีวิต

หนุ่ยลงไปพร้อมกัน  

 

 การประเมินบทภาพยนตร์ 

 ผู้วิจัยนำเอาพล๊อตและบทภาพยนตร์ทำการประเมินโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญสรุปผล

ดังนี้ 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพันธฺ ครุฑะเสน 

 อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ให้ความเห็นถึงบทภาพยนตรไว้ว่า ภาพยนตร์

ดังกล่าวมีแนวคิดที่น่าสนใจ มีกรณีศึกษาที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ได้จริง มีความงามทั้งงานศิลปะ

และจิตใจ เหมาะสมแก่การวิจัย 

 2. ดล ผดุงวิเชียร 

 ผู้กำกับภาพยนตร์ให้ความเห็นถึงบทภาพยนตร์ โดยให้ความเห็นว่าภาพยนตร์ ดังกล่าว

มีแนวคิดที่น่าสนใจ แต่ควรสื่อสารออกมาอย่างชัดเจน ไม่ควรคลุมเครือ ในแง่ที่มาของชายปริศนา ควร

ตีความให้ชัดเจน และมีทฤษฎีอ้างอิง 

 3. ชนินทร์ ศิลปศร 

 ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้ก่อตั้งบริษัท Scene 95 จำกัด ให้ความเห็นถึงบทภาพยนตร์ โดยให้

ความเห็นว่ามีแนวคิดและเรื่องที่น่าสนใจแต่การปิดสรุปเรื่องราวในบางจุดยังไม่ชัดเจน  

  

 ผลการประเมิน 

 เมื่อผู้วิจัยประเมินผลสรุปของผู้เชี่ยวชาญได้ข้อสรุปว่าพล๊อต และบทภาพยนตร์ดัง กล่าว 

ได้รับการประเมินที่น่าพึงพอใจแก่การนำมาผลิตเพื่อใช้ในการถ่ายทอดเรื่องราวความงามในจิตใจของ

ผู้ต้องขัง โดยแบ่งขั้นตอนของการทำงานออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของแนวคิดหลัก ที่สื่อสารผ่านบท

ภาพยนตร์ และสัญญะ กับส่วนของงานออกแบบ ที่สื่อสารผ่านองค์ประกอบศิลป์และสัญญะเช่นกัน 

โดยมีขั้นตอนจัดเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 6 แผนภูมิขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์  

 

 รูปแบบของภาพยนตร์ที่ใช้นำเสนอ 

 ผู้วิจัยเลือกใช้แนวภาพยนตร์ลึกลับ (Mystery) ระทึกขวัญ (Thriller) และสะท้อนชีวิต

(Drama) ที่เหมาะสมในการเล่าเรื่อง ด้วยเป็นภาพยนตร์แนวลึกลับระทึกขวัญ สร้างความสนใจใน

เรื่องราวและเกิดความต้องการ ที่รู้บทสรุป ยากแก่การคาดเดาและแฝงเนื้อหาของตัวละครเล่าใน

มุมมองภาพยนตร์ สะท้อนชีวิต ไมค่ำนึงถึงความเป็นกลางแบบธรรมชาติหรือตรงไปตรงมาชัดเจนตาม

ความเป็นจริงมุ่งเน้นให้ผู้ชมได้ระลึกค้นหาและสำรวจจิตใจขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้ผู้ชมใคร่ครวญ ใน

กรณีที่สถานการณ์หากเกิดขึ้นกับตัวเอง ในภาพยนตร์จึงมีการนำเสนอภาพของปัญหาและการเอาชนะ

จิตใจของตน 
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 ประเด็นของภาพยนตร์ (Subject) 

 รักศานต์ วิวัฒน์สินธุ์อุดม กล่าวถึงประเด็นของภาพยนตร์ (Subject) หมายถึงหัวข้อ หรือ

สิ่งบันดาลใจที่ส่งผลให้เกิดการกระทำภายในเรื่อง (รักศานต์ วิวัฒสินธุ์อุดม,2558) โดยแยกออกเป็น

ทางกายภาพ (Physical Action และ Emotional Action) ผู้วิจัยได้เลือกใช้ประเด็นทั้งสอง โดยแยก

ส่วนของทางกายภาพ เป็นการชำระแค้นของผู้ต้องขัง ในทางอารมณ์เป็นการต่อสู้ภายในจิตใจของ

ผู้ต้องขัง 

 

 ประโยคสมมติ (Premise) 

 ประโยคสมมติ ถูกให้ความหมายโดยลาโฮร์ อีกรี (Lojos Egri, 1988) นักประพันธ์ชาว

ฮังการี กล่าวในหนังสือ The Art of Dramatic Writing (1988) ว่า ข้อสมมติที่นำไปสู่บทสรุป ดังนั้น

ประโยคสมมติเป็นประโยคสั้นๆที่ไม่เกินหนึ่งประโยค โดยใช้คำถามว่า “จะเกิดอะไรขึ้นถ้า...” (What 

if?) ผู้วิจัยจึงได้สรุปประโยคสมมติของภาพยนตร์ได้ว่า “การเอาชนะจิตใจสามารถยุติวงจรแห่งความ

ทรมาน” 

 

 แนวคิดหลักของภาพยนตร์ (Themes) 

 เมื่อผู้วิจัยได้วิเคราะห์ชีวิตของนายสิทธิศักดิ์ พบว่าแนวคิดที่สำคัญที่ควรนำเสนอออกมา 

มิใช่เพียงความสามารถในการแกะสลัก หรือชิ้นงานศิลปะ หากแต่คือความงามภายในจิตใจของนาย

สิทธิศักดิ์ต่างหาก ผู้วิจัยจึงเลือกช่วงเวลาที่เดี่ยวพ้นโทษออกมา พยายามต่อสู้กับอคติต่อสังคมที่มีต่อ

ตน และต่อสู้กับกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเพื่อเย้ายวนให้เดี่ยวหวนสู่หนทางเดิมๆ ผู้วิจัยเขียนบทภาพยนตร์

โดยใช้ชื่อภาพยนตร์ว่า “บทสุดท้ายแห่งพันธนากรรม” ชื่อภาษาอังกฤษคือ “The End Has No End” 

โดยชื่อภาษาไทยสื่อถึงตอนจบของสิ่งที่พันธนาการในใจซึ่งเป็นผลพวงของการกระทำ ชื่อภาษาอังกฤษ

เมื่อแปลตรงตัวแปลว่า ตอนจบที่ไม่มีตอนจบ ซึ่งผู้วิจัยสื่อถึงวงเวียนแห่งความทุกข์ทรมานในจิตใจของ

ผู้ต้องขัง ที่ต้องเผชิญความทุกข์ทรมานจากการตราหน้าของสังคมตามทฤษฎีตีตราของแฟรงค์ แทนเน

นบลัม (Tannenblum, 1938) และพัฒนาเรื่องราวชีวิตจริงของนาย สิทธิศักดิ์มาผสานกับแนวคิดและ

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์และปรัชญาความงามในจิตใจเพื่อสร้างสำหรับภาพยนตร์สั้นความยาว 30 นาที โดย

หากอธิบายแนวคิดของเรื่องด้วยคำจำกัดความสั้นๆ สามารถสรุปได้คือ “เรื่องราวของการต่อสู้ภายใน

จิตใจของอดีตผู้ต้องขัง ที่เผชิญอคติจากสังคมรอบข้างและกิเลสภายในจิตใจ” 
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การพัฒนาบทภาพยนตร ์ 

 ขั้นตอนการพัฒนาบทภาพยนตร์โดยบทภาพยนตร์ โดยการใช้แบบสอบถามเชิง คุณภาพ

กับผู้เชี่ยวชาญด้านบทภาพยนตร์ทั้ง 2 ท่านคือคุณชนินทร์ ศิลปศร และคุณดล ผดุงวิเชียร โดยทั้ง

สองท่านมีผลงานและประสบการณ์ที่คร่ำหวอดในวงการมากกว่า 20 ปี ผลสรุปจากแบบสอบถามเชิง

คุณภาพออกมาดังนี้ 

 คุณชนินทร์ ศิลปศร ให้ความเห็นถึงความไม่สมเหตุผลในที่มาของชายปริศนาที่ขาด

น้ำหนัก ซึ่งต้องใช้การตีความของผู้ชม ทำให้ที่มาของชายปริศนาสามารถกลายเป็นดืทั้งโจร ตำรวจ 

เทวดา ซาตาน อาจส่งผลต่อความงามในจิตใจของหนุ่ย การสร้างสถานการณ์ เพื่อกดดันให้ลักษณะ

นิสัยของตัวละครที่เป็นตัวแทนอคติจากสังคมยังไม่สามาถขับออกได้อย่างเด่นชัด รวมไปถึงการปิดท้าย

ของภาพยนตร์ที่ทำให้ความงามของอดีตผู้ต้องขังต้องพบจุดจบด้วยความสูญเสียอาจส่งผลต่อการ

สื่อสารวัตถุประสงค์ หลักของภาพยนตร์ต่อผู้ชม 

 คุณดล ผดุงวิเชียร ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันกับคุณชนินทร์ ในเรื่องที่มาของชาย

ปริศนา และการสร้างบุคลิก โดยคุณดลให้ตั้งคำถามกับตัวละครและสื่อสารถึงสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการเสนอ 

และคุณดลให้ความเห็นถึงการที่ตัวละครหลักขาดน้ำหนัก ทำให้ภาพยนตร์ของภาพยนตร์จะดู

ขาดความน่าเชื่อถือ  

 จากบทสรุปของผู้เชี่ยวชาญเห็นได้ว่าทั้งสองท่านตั้งคำถามและให้ความสำคัญกับการ

สร้างที่มาของชายปริศนา ซึ่งเป็นแกนหลักในการดำเนินเรื่องที่ผู้วิจัยควรสื่อสารและตีความให้ชัดเจน

ขึ้น  ดังนั้นผู้วิจัยจึงทำการปรับปรุงบทโดยอ้างอิง ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมัน ฟรอยด์ ว่าด้วยกลไก

การป้องกันทางจิตใจด้วยการสร้างจินตนาการ เพื่อปรับเปลี่ยนให้ชายปริศนาเป็นจิตแห่งความอาฆาต

และต้องการชำระแค้นของหนุ่ย ซึ่งตรงข้ามกับนิยามความงามในจิตใจของศาสนาพุทธที่ว่าขันติ โสรัจ

จะ และความเกรงกลัวต่อบาป ผู้วิจัยได้สรุปแผนภูมิความสัมพันธ์ของตัวละครออกมาดังนี้ 
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  ภาพที่ 7 แผนภูมิความสัมพันธ์ของตัวละคร  

 

  แต่การเฉลยที่มาของตัวละครของชายปริศนา ที่ว่าเป็นจิตใต้สำนึกของหนุ่ยนั้นเป็น

จุดสำคัญของภาพยนตร์ที่จะคลี่คลายปมต่างๆ ที่เป็น ปริศนาระหว่างหนุ่ยและชายปริศนา ผู้วิจัยได้

เลือกเอาเรื่องราวขององคุลีมาล โดยอ้างอิงจากพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓ พระสุตตันต ปิฎก เล่มที่ ๕ 

มัชฌิม นิกา มัชฌิมปัณณาสก์ มาเป็นแบบในการใส่สถานการณ์ของการเฉลยปมตัวละครชายปริศนา 

โดยอ้างอิงจากบทที่ว่าที่ว่า 

“ครั้งนั้น องคุลิมาลโจรถือดาบและโล่ห์ผูกสอดแล่งธนู ติดตามพระผู้มีพระภาค 

ไปทางพระปฤษฎางค์. ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร 

โดยประการที่องคุลิมาลโจรจะวิ่งจนสุดกำลัง ก็ไม่อาจทันพระผู้มีพระภาค 

ผู้เสด็จไปตามปกติ. ครั้งนั้น องคุลิมาลโจรได้มีความดำริว่า น่าอัศจรรย์จริงหนอ 

ไม่เคยมีเลยด้วยว่าเมื่อก่อน แม้ช้างกำลังวิ่ง ม้ากำลังวิ่ง รถกำลังแล่น 

เนื้อกำลังวิ่ง เราก็ยังวิ่งตามจับได้ แต่ว่าเราวิ่งจนสุดกำลัง ยังไม่อาจทันสมณะนี้ 

ซึ่งเดินไปตามปกติ ดังนี้ จึงหยุดยืนกล่าวกะพระผู้มีพระภาคว่า 

จงหยุดก่อนสมณะ จงหยุดก่อนสมณะ 
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พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เราหยุดแล้ว องคุลิมาล ท่านเล่า 

จงหยุดเถิด. 

ครั้งนั้น องคุลิมาลโจรดำริว่า สมณศากยบุตรเหล่านั้นมักเป็นคนพูดจริง 

ปฏิญญาจริง แต่สมณะรูปนี้เดินไปอยู่เทียว กลับพูดว่า 

เราหยุดแล้ว องคุลิมาล ท่านเล่าจง 

หยุดเถิด ถ้ากระไร 

เราพึงถามสมณะรูปนี้เถิด. 

ครั้งนั้น องคุลิมาลโจรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถา ความว่า 

ดูกรสมณะ ท่านกำลังเดินไป ยังกล่าวว่า เราหยุดแล้ว และ 

ท่านยังไม่หยุด ยังกล่าวกะข้าพเจ้าผู้หยุดแล้วว่าไม่หยุด ดูกร 

สมณะ ข้าพเจ้าขอถามเนื้อความนี้กะท่าน ท่านหยุดแล้วเป็น 

อย่างไร ข้าพเจ้ายังไม่หยุดแล้วเป็นอย่างไร? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 

ดูกร องคุลิมาล เราวางอาชญาในสรรพสัตว์ได้แล้ว จึงชื่อว่า 

หยุดแล้วในกาลทุกเมื่อ ส่วนท่านไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลาย 

เพราะฉะนั้นเราจึงหยุดแล้ว ท่านยังไม่หยุด. 

องคุลิมาลโจรทูลว่า 

ดูกรสมณะ ท่านอันเทวดามนุษย์บูชาแล้ว แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ 

มาถึงป่าใหญ่เพื่อจะสงเคราะห์ข้าพเจ้าสิ้นกาลนานหนอ ข้าพเจ้า 

นั้นจักประพฤติละบาป เพราะฟังคาถาอันประกอบด้วยธรรม 

ของท่าน องคุลิมาลโจรกล่าวดังนี้แล้ว ได้ทิ้งดาบและอาวุธ 

ลงในเหวลึกมีหน้าผาชัน องคุลิมาลโจรได้ถวายบังคมพระบาท 

ทั้งสองของพระสุคต แล้วได้ทูลขอบรรพชากะพระสุคต ณ ที่ 

นั้นเอง. ก็แลพระพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระกรุณา ทรง 

แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ เป็นศาสดาของโลกกับทั้งเทวโลก ได้ 

ตรัสกะองคุลิมาลโจรในเวลานั้นว่า ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด 

อันนี้แหละเป็นภิกษุภาวะขององคุลิมาลโจรนั้น ดังนี้” 

 ผู้วิจัยได้เลือกเอาบทสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้าและองคุลีมาลลงบทสนทนา อันเป็นช่วง

ของการเปิดเผยปมการเชื่อมโยงของหนุ่ยและชายปริศนาเป็นบทสนทนา ที่แสดงถึงการยุติความ

อารมณ์ของตนในส่วนของการสร้างสถานการณ์ เพื่อเสริมน้ำหนักของบทภาพยนตร์นั้น ผู้วิจัยได้แรง

บันดาลใจจากรูปแบบการทดลองจิตใจทางสังคมในภาพยนตร์เรื่อง The Dark Knight (2008) ซึ่งตัว
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ละครโจ๊กเกอร์  จะทำการทดสอบโดยการวางระเบิดที่เรือสองลำ คือ เรือบรรทุกนักโทษ และเรือลำ

ของประชาชนทั่วไป และให้แต่ละลำตัดสินชะตากรรมของอีกลำ ซึ่งในภาพยนตร์จะปรากฎบุคลิกของ

นักแสดงและบทสนทนาที่เป็นการแสดงการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ของแต่ละฝั่ง โดยต่างฝ่ายยก

หาเหตุผลต่างๆเพื่อให้ตนเองรอด ผู้วิจัยจึงนำการสร้างเงื่อนไขมาใส่ในภาพยนตร์ โดยเปลี่ยนจากบท

ภาพยนตร์เดิมที่ผู้วิจัยได้ทิ้งตอนจบของภาพยนตร์ไว้ให้หนุ่ยเป็นการที่ชายปริศนา ลงมือสังหารตัว

ละครทุกคน โดยหนุ่ยเป็นผู้ที่ยินยอมที่จะร่วมสละชีวิตเพื่อหลีกหนีวงจร แต่ผู้วิจัยได้เปลี่ยนโดยให้ชาย

ปริศนายื่นอาวุธให้หนุ่ย ลงมือล้างแค้นบุคคลที่เคยส่งผลต่อชีวิตของหนุ่ยแต่หนุ่ยปฏิเสธและให้เหตุผล

ซึ่งจะเป็นจุดในการเปิดเผยความงามในจิตใจ และชายปริศนาจึงเลือกทำการทดสอบครั้งที่สองโดย

เลือกทดสอบจิตใจ ของตัวละครอื่น ให้ลงมือสังหารหนุ่ยแทน และให้ตัวละครตัวหนึ่ง เลือกสังหารหนุ่ย 

แต่ไม่สำเร็จและชายปริศนาทำการทดสอบซ้ำกับหนุ่ยอีกครั้งหลังจากที่หนุ่ยได้เห็นธาตุแท้ในจิตใจของ

ตัวละครอื่น  

ในการพัฒนาตอนจบและบทสรุปของภาพยนตร์จากบทแรกเริ่มที่ผู้วิจัยเลือกให้หนุ่ยตัดสินใจ

ไม่สังหารตัวประกันและยอมถูกชายปริศนาสังหารผู้วิจัยเห็นการปล่อยให้ตัวประกันถูกสังหารหมดเป็น

สถานการณ์ที่อาจทำให้ผู้ชมเกิดความแคลงใจในเจตนาของหนุ่ย ระหว่าง ความกลัวกับความงามใน

จิตใจ ดังนั้นผู้วิจัยตึงเลือกให้หนุ่ยช่วยชีวิตตัวละครหนึ่งขึ้นมา เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ

พยายามของหนุ่ยในการช่วยเหลือและเอาชนะด้านมืดในจิตใจของตน จึงคัดตัวละครของบอล ที่เป็นผู้

ที่หมายสังหารหนุ่ยเพื่อเอาตัวรอด ได้รอดชีวิต เพื่อแสดงและสื่อสารความงามของการให้อภัย โดยไม่

คำนึงถึงสิ่งที่บอลกระทำต่อตน ในส่วนของการปิดท้ายบทของชายปริศนาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ 

หลังเปิดเผยว่าชายปริศนาคือบุคคลที่เกิดจากจิตของตน ผู้วิจัย จึงเลือกเอาแนวทางของการมรณะสักขี 

ของพระเยซู เมื่อครั้งถูกตรึงกางเขนเพื่อรักษาชีวิตของชาวยิวที่เหลือมาพัฒนาเป็นตอนจบของ

ภาพยนตร์ โดยให้หนุ่ยเลือกอัตวิบากกรมตนเอง เพื่อทำลายจิตใจอันโกรธแค้นของตนในรูปของชาย

ปริศนาเพื่อเป็นการสิ้นสุดวงจรความทุกข์ทรมาน 

 

พล๊อต (Plot) ฉบับแก้ไข 

 “หนุ่ย” อดีตผู้ต้องขังผู้ที่ต้องเผชิญความทุกข์ทรมานในจิตใจของตนยิ่งกว่าเมื่อครั้ง

ถูกจองจำด้วยกรงขังที่มองไม่เห็น อันเกิดมาจากอคติของสังคมที่ตีตรา การถูกปฏิเสธจ้างงาน ถูก

เหยียดหยาม กดดันจากสังคมทำให้หนุ่ยมีความคิดที่จะหวนคืนสู่ หนทางที่ผิดบ่อยครั้ง แต่ด้วยภาระใน

การดูแลบิดาที่ล้มป่วยลงและเผชิญความสูญเสียด้วยการที่มารดาของตนทำการอัตวิบากกรรมเมื่อครั้ง

หนุ่ยอยู่ใน ทัณฑสถาน ทำให้หนุ่ยยึดเป็นพลังในการเอาชนะด้านมืดในจิตใจด้วยการนำทักษะการสัก 

เมื่อครั้งที่หนุ่ยถูกจองจำมาประยุกต์เป็นการแกะสลักรองเท้าแตะขาย ซึ่งนั่นทำให้หนุ่ยได้รับความสน
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จากชายปริศนาซึ่งโทรมานัดหมายหนุ่ยเพื่อพูดคุยเรื่องการซื้อขายรองเท้าแตะแกะสลัก แต่นัดที่ร้าน 

อาหาร ของแอน ที่ซึ่งหนุ่ยเคยถูกไล่ออก 

หนุ่ยและชายปริศนาพบกันที่ร้านอาหารที่ตนเคยถูกไล่ออก ซึ่งมีเอ้และบอล รวมทั้งชายอ้วนผู้

เป็นลูกค้าอีกโต๊ะหนึ่งระหว่างการสนทนาหนุ่ยต้องเผชิญสายตาและวาจาที่เหยียดหยามของอดีตเพื่อน

ร่วมงาน และแอนเจ้าของร้าน นั่นทำให้ชายปริศนาไม่พอใจเป็นอย่างมากกับการกระทำที่ไม่ให้เกียรติ

ต่อหนุ่ย จนเกิดสถานการณ์ที่ตึงเครียดจนชายปริศนาระเบิดอารมณ์ออกมา และจึงนำปืนที่ตนออกมา

จับทุกคนเป็นตัวประกัน 

ชายปริศนาเปิดเผยตัวตนที่รู้เรื่องราวและชีวิตของหนุ่ยรวมถึงเหตุการณ์ที่ทำให้หนุ่ยถูกแอน

ไล่ออกจากร้าน เพราะการค้ายาเสพติดของเอ้และบอล รวมถึงเปิดเผยเบื้องหลังอันน่าเศร้าที่เป็น

สาเหตุของการทำให้มารดาของหนุ่ยอัตวิบากกรรมที่เกิดขึ้นจากชายอ้วน ทุกคนล้วนมีประเด็นที่ส่งผล

ต่อหนุ่ยทั้งสิ้น ชายปริศนาได้สร้างเงื่อนไขเพื่อให้หนุ่ยได้เลือกปลิดชีวิตบุคคลที่เคยสร้างอคติ รวมถึงมี

ส่วนในการทำลายชีวิตตนเอง แต่หนุ่ยปฏิเสธไม่ทำชายปริศนาจึงได้สร้างสถานการณ์เพื่อเปิดเผยธาตุ

แท้ในใจคนที่มีต่อหนุ่ยออกมา เมื่อพวกเขาเหล่านั้นมีโอกาสได้เอาชีวิตรอด โดยแลกกับการสังหารหนุ่ย 

ซึ่งในท้ายที่สุด บอลเป็นบุคคลที่เลือกกระทำดังกล่าวและตกหลุมพรางของชายปริศนา ชายปริศนาได้

ให้โอกาสหนุ่ยอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ให้เลือกสังหารบอล ไม่เช่นนั้นชายปริศนาจะสังหารตัวประกันทีละคน 

แต่หนุ่ยไม่ทำ ชายปริศนาจึงสังหารทีละคน เพื่อกดดันหนุ่ยจนเหลือเพียงบอล ในท้ายที่สุด

หนุ่ยรู้ว่าชายปริศนาคือบุคคลที่เกิดจากจิตใต้สำนึกของตน จึงกระทำมรณะสักขีเพื่อช่วยชีวิตตัว

ประกันคนสุดท้าย  

หนุ่ยได้สติและตื่นจากภวังค์ ได้ทราบเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดจากจินตนาการของตน และใน

ความเป็นจริง หนุ่ยยังคงเจออคติจากสังคมเช่นเดิม แต่หนุ่ยกลับใช้ความสงบของจิตใจ เดินหนทางแสง

สว่างโดยไม่หวนกลับสู่ความทุกข์ทรมานเช่นเดิม 

 

บทภาพยนตร ์(Screenplay) และการออกแบบห้วงอารมณ์ผู้ชม (Sequence) 

 ภาพยนตร์ความยาวรวมไม่เกิน 40 นาที ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ผู้วิจัยจึงร่างโครงเรื่อง

บทภาพยนตร์ โดยใจความหลักกว่าร้อยละ 90 ของเรื่องเกิดขึ้นในสถานที่เดียว เพื่อง่ายต่อการถ่ายทำ

ควบคุมงบประมาณ และเวลาและการแบ่งอารมณ์ของบทภาพยนตร์จะถูกแบ่งออกเป็น 5 Sequence 

ดังนี้ 
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ภาพที่ 8 แผนภูมิการแบ่ง Sequence   

 

  Sequence 1 จะเป็นการเล่าเรื่องราวตอนหนุ่ยถูกจับกุม โดยใช้การถ่ายภาพ       แนว 

เรียลลิตี้ ด้วยกล้องมือถือที่ไม่เน้นคุณภาพของเสียงและภาพ เพื่อต้องการความเสมือนจริงของการ

บันทึกภาพการจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนการเล่าความรู้สึกในใจของหนุ่ยระหว่างที่ถูกจอง

จำ ผ่านการบรรยายความรู้สึกของหนุ่ยเอง (Voice Over) โดยในส่วนนี้ ผู้วิจัยมุ่งหวังจะสร้างอารมณ์

ตื่นเต้น แก่ผู้ชม ภายในความยาว 1 นาที 

 Sequence 2 จะเป็นช่วงของการเชื่อมโยงเรื่องราว แนะนำตัวละคร  และสถานที่สร้าง

ปมและอารมณ์สงสัยแก่ผู้ชมถึงเหตุของการเชื่อมโยง มีการสร้างแสดงบุคลิกตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ว่า

ด้วยกลไกการป้องกันจิตใจของซิกมันด์ ฟรอยด์ ของตัวละคร ทั้ง 6 ตัว มีการใช้สัญญะต่างๆที่สื่อถึง

อคติที่คนรอบข้างมีต่อผู้ต้องขังสัญญะที่สื่อถึงอิสรภาพและการเกิดใหม่ ในจิตใจของหนุ่ย โดยในส่วนนี้

ผู้วิจัยมุ่งหวังจะสร้างอารมณ์สงสัยแก่ผู้ชมภายในความยาว 10 นาที 

 Sequence 3 จะเป็นสถานการณ์การสร้างความขัดแย้งของตัวละคร  และมีการ

สอดแทรกสัญญะผ่านการจัดแสงไฟเพื่อสื่อถึงนัยยะของศาสนา โดยในส่วนนี้ผู้วิจัยต้องการสร้าง

อารมณ์ตกใจภายในเวลา 2 นาที 

 Sequence 4 จะเป็นสถานการณ์การสร้างเงื่อนไขของตัวละคร บททดสอบจิตใจเพื่อ

เผยธาตุแท้ในสถานการณ์ที่บีบคั้น มีการใช้สัญญะต่างๆที่สื่อถึงอคติที่คนรอบข้างมีต่อ ผู้ต้องขัง 

สัญญะที่สื่อถึงอิสรภาพและการเกิดใหม่ในจิตใจของหนุ่ย ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ว่าด้วยกลไกการป้องกัน

จิตใจของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ ของตัวละครทั้ง 6 ตัว และมีการสอด  แทรกสัญญะผ่านการจัดแสงไฟเพื่อ

สื่อถึงนัยยะของศาสนา โดยในส่วนนี้ผู้วิจัยต้องการสร้าง อารมณ์กดดันภายในเวลา 15 นาที 

 Sequence 5 จะเป็นส่วนของการคลี่คลายสถานการณ์ เพื่อสรุปเรื่องราว เหตุการณ์และ

ข้อคิดจากภาพยนตร์ ในส่วนนี้มีการใช้สัญญะที่สื่อถึงอิสรภาพในจิตใจของหนุ่ย การจัดแสงที่สื่อถึงการ

เริ่มต้นใหม่ของชีวิต โดยในส่วนนี้ผู้วิจัยต้องการสร้างอารมณ์คลี่คลายภายในเวลา 2 นาที 

 

 

การออกแบบตัวละคร (Character) 

หลังจากได้บทละครแล้วจึงทำการตีความตัวละครออกมาโดยยึดตามหลักทฤษฎีจิตวิเคราะห์

ของซิกมันด์ ฟรอยด์รวมเข้ากับทฤษฎีตีตรา โดยตีความตัวละครออกมาได้ดังนี้ 
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หนุ่ย : ผู้วิจัยอ้างอิงลักษณะและบุคลิกภาพของหนุ่ยจากตัวจริงของเดี่ยว สิทธิศักดิ์ และผู้วิจัย

ยังไม่ทำแบบสอบถามลักษณะของผู้วิจัยจากมายาคติของประชาชนทั่วไป สรุปออกมาได้ว่า ลักษณะ

กายภาพของผู้ต้องขังตามมายาคติของประชาชนทั่วไป จะมีลักษณะมีรอยสัก ผิวเข้ม มีหนวดเครา 

ผอม รูปร่างสันทัด เมื่อเทียบกับลักษณะทางกายภาพของเดี่ยว สิทธิศักดิ์ ผู้วิจัยพบว่ามีลักษณะ

ใกล้เคียงและไปในทางเดียวกัน  

ขณะที่ในส่วนของบุคลิก (Character) ผู้วิจัยได้เลือกแสดงออกบุคลิกของหนุ่ย ตามทฤษฎีจิต

วิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ ตามกลไกของการป้องกันทางจิตใจ ที่แสดงออกผ่านบุคลิกคือ 

การเก็บกด (Repression) เป็นการเก็บกดความคิด ความรู้สึก โดยแสดงออกผ่านการกำ

หมัด เคาะนิ้ว   

การแยกตัว (Withdrawal) เป็นการหลีกหนีไปจากสิ่งที่ทําให้ไม่สบายใจ โดยแยกตัว

ออกไปอยู่ตามลําพังไม่ยุ่งเกี่ยวติดต่อกับบุคคลหรือสถานการณ์นั้นๆ โดยแสดงบุคลิกส่วนนี้ออกผ่าน

การที่หนุ่ยเดินเข้ามาในร้านอาหาร ด้วยการก้มหน้า เดินเลือกโต๊ะมุมในสุด  หันหน้าเข้ากำแพงเพื่อ

หลบสายตาผู้อื่น 

การสร้างวิมานในอากาศ (Fantasy, Day Dreaming) กลไกที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่สมหวัง

ในตนเองหรือวิถีชีวิตของตน จึงสร้างจินตนาการออกมา แสดงบุคลิกส่วนนี้ออกทางตัวละครชาย

ปริศนาซึ่งเป็นผลจากจิตของหนุ่ย 

 ในบุคลิกของตัวละครหนุ่ย ผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจจากตัวละคร เท็ดดี้ ดาเนียลภาพยนตร์

เรื่อง Shutter Island (2010) ซึ่งรับบทโดยลีโอนาโด ดิคาปริโอ  

 

 
ภาพที่ 9  Shutter Island           

ที่มา : RHCPfan24, เข้าถึงเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก www.giantbomb.com 
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ชายปริศนา : ผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากตัวละคร วินเซนต์ รับบทโดย ทอม 

ครูซในภาพยนตร์เรื่อง สกัดแผนฆ่า ล่าอำมหิต (Collteral) ภาพยนตร์โดยไมเคิล มานน์ ออกฉายเมื่อ

ปี 2004 โดยบุคลิกในภาพยนตร์จะเป็นชายที่สุภาพอายุอยู่ระหว่าง 35-50 ปี มีลักษณะของการแสดง

อารมณ์ออกทางแววตา สุขุม แต่สามารถระเบิดอารมณ์และเปลี่ยนบุคลิกได้ในทันท่วงที  ปรากฎในชุด

แต่งกายที่สุภาพ ชายปริศนาเป็นตัวละครที่เกิดจากการสร้างวิมานในจิตของหนุ่ย เป็นสัญลักษณ์ของ

การชำระบาป ล้างแค้น และไถ่บาป จะมีการแต่งตัวหรือสีของเครื่องแต่งกายที่ตรงข้ามกับหนุ่ย 
  

 

 
ภาพที่ 9  Vincent Collateral           

ที่มา :Ed Gonzalez, เข้าถึงเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก www.slantmagazine.com 

 

ชายอ้วน : ผู้วิจัยตีความลักษณะของชายอ้วน เป็นบุคคลที่ไม่ได้ยอมรับจากสังคมจริง เป็น

บุคคลที่ขาดความมั่นใจ ขาดความกลและขาดความเป็นผู้นำ จึงจำลองตัวตนของตนขึ้นมาในสังคม

ออนไลน์เพื่อให้ได้รับการนับถือ บุคคลนี้เป็นตัวแทนของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ ตาม

กลไกของการป้องกันทางจิตใจที่ว่าด้วย การชดเชย (Compensation) เป็นกลไกการปรับตัวเพื่อข่ม

ลักษณะด้อยของตนเองโดยการสร้างปมเด่นเพื่อแทนปมด้อยเดิม เพื่อให้ตนรู้สึกสบายใจขึ้น ผู้วิจัย

สอดแทรกตัวละครของชายอ้วน ด้วยอ้างอิงถึงสังคมในปัจจุบัน ที่สื่อสังคมออนไลน์ กลายเป็นสื่อใหญ่

ที่ชี้นำคนในสังคม สร้างพลังและทำให้เกิดการพิพากษาและล่าแม่มด ต่อบุคคลที่เห็นต่าง

หรือ การอุปโลกน์สร้าง ประจานบุคคลเพื่อยกระดับ หน้าตาของตนให้กลาย เป็นคนดี ได้รับการนับถือ 

(อิศราปริทัศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 5,2557) ทำให้มีศิลปินผลิตงานศิลปะออกมาเผื่อเสียดสีสังคมปัจจุบัน 
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ภาพที่ 11 Facebook : The Place Where Everyone Become A Judge 

ที่มา :Dreamer, เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก www.lovethispic.com 

 

 
 

ภาพที่12 Facebook Ego 

ที่มา : Joun Holcroft, เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก www.65blogs.com 

 

แอน : ผู้วิจัยตีความลักษณะของแอน เจ้าของร้านอาหาร เป็นหญิงสาวอายุระหว่าง 40-50 ปี 

เป็นคนมีระดับ ใส่เสื้อผ้าเรียบหรู ไม่ฉูดฉาด ปรากฏตัวพร้อมสินค้าแบรนด์เนมเสมอ เป็นตัวแทนของ

ทฤษฎีตีตราของแฟรง แทนเนนบลัม  

บอล : พนักงานร้านอาหาร หนึ่งในตัวละครสำคัญ ผู้วิจัยตีความเป็นชายหนุ่มอายุใกล้เคียงกับ

หนุ่ย รูปร่างหน้าตาดี มีบุคลิกที่ดูห้าวและไม่กลัวใคร แต่เมื่อในสภานการณ์คับขัน บอลเป็นตัวแทนของ
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การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง (Rationalization) ตามกลไกการป้องกันทางจิตใจของซิกมันด์ ฟรอยด์ 

ปกป้องตนเองจากความรู้สึกผิดหรือความบกพร่อง เพื่อลดความ เครียด เพื่อการหาเหตุผลเข้าข้าง

ตนเอง 

 เอ ้: ผู้จัดการร้านอาหาร อายุระหว่าง 30-35 ปี เป็นชายหนุ่มที่พยายามสร้างภาพลักษณ์ของ

ความแข็งแกร่งเพื่อปกปิดความอ่อนแอของตนเอง เป็นตัวแทนของการกล่าวโทษผู้อื่น (Projection)

  

 

การคัดเลือกนักแสดง (Casting) 

ผู้วิจัยคัดเลือกนักแสดงจากตัวแทนของนักแสดงอิสระ และจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงโดย

คัดเลือกนักแสดงออกมาได้ดังนี้  

 

                   
นายธนัง วาสนาส่งเสริม          นายเอกรง คุ้มพร้อมบุญ          นายศิริศักดิ์ สุทธิสาคร 

     รับบท หนุ่ย                      รับบท ชายปริศนา                 รับบทชายอ้วน             

 
            นางสาว ชญานีย์ ตุลยายน        นายสุรศักดิ์ พัฒนะสันนิวาส      นายปุณณภพ มั่นคง 

             รับบท แอน                         รับบท บอล                         รับบทเอ้ 

ภาพที่ 13 ตัวละครที่ได้รับการคัดเลือก  
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การออกแบบองค์ประกอบ ในภาพยนตร ์

 ในด้านการออกแบบองค์ประกอบในภาพยนตรผ์ู้วิจัยได้ทำการออกแบบเพื่อนำเสนอ

เรื่องราวและประเด็นต่างๆเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และนัยยะแฝงต่างๆ โดยแบ่งออกเป็นดังนี้  

 

สถานที่ถ่ายทำ (Location) 

 เนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้ ผู้วิจัยเลือกถ่ายทำในสถานที่เดียวกว่าร้อยละ 90 ของเรื่อง 

ผู้วิจัยจึงทำการสำรวจและเลือกร้าน Brick & Bones โดยการอ้างอิงการจากองค์ความรู้วิชา SPACE 

ANALYSIS & CRITICISM พื้นที่วิเคราะห์และวิจารณ์ พิจารณาด้วยองค์ประกอบ ของการตกแต่งร้าน 

ในรูปแบบที่ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีเหล็กดัดข้อเป็นส่วนประกอบ ให้ความรู้สึกอึดอัด และกักขัง หรือผนัง

ของร้านมีส่วนที่เป็น อิฐปูน ให้ความรู้สึกแข็ง กร้าว ร้านตกแต่งด้วย โคมไฟหลอดสีส้ม ให้

ความรู้สึกร้อนและมีพลัง ที่อยู่ของร้านเป็นซอยย่อย มีรถสัญจรผ่านไป น้อย สะดวกแก่การ

ถ่ายทำ   
 

 
ภาพที่ 14 สถานที่ถ่ายทำ  
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การออกแบบสัญญะในภาพยนตร์ 

สัญญะที่ปรากฏในเรื่องนั้น ผู้วิจัยได้แฝงสัญญะต่างๆของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ทฤษฎีตีตรา 

ปรัชญาความงามในจิตใจตามนิยามของศาสนาพุทธและคริสต์ และความสงบ การหลุดพ้นบ่วงกรรม 

โดยถ่ายทอดออกมาผ่านสัญญะดังนี้ 

ผีเสื้อ : ผู้วิจัยสืบค้นหาสัญญะที่สื่อสารถึงการเปลี่ยนแปลง เพื่อสื่อสารโดยนัยถึงเรื่อง

ผู้ต้องขังที่พยายามเปลี่ยนแปลงตนเองสู่การเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองดีในสังคมจากบทความในเดือน

มีนาคม ปี 2009 ของ John Renesch นักเขียนชาวอเมริกัน ได้ให้นิยามการกล่าวถึงผีเสื้อ ว่าเป็น

อุปมาแห่งการเปลี่ยนแปลง (The Butterfly Metaphor of Transformation) โดย John Renesch 

กล่าวถึงความมหัศจรรย์ทางกายภาพของผีเสื้อที่เปลี่ยนแปลงจากหนอนผีเสื้อ สู่ดักแด้ และกลายเป็น

ผีเสื้อ และเปรียบเปรยถึงการมีชีวิตของผีเสื้อ ว่าผีเสื้อสอนเราต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นใน

เวลาของตัวเองเมื่อชีวิตของเราพร้อมที่จะได้รับปาฏิหาริย์ในชีวิตของเรา ผู้วิจัยเริ่มต้น จากการศึกษา

ลักษณะของผีเสื้อ ซึ่งพบว่าในนิยามความเชื่อ นอกจากความสวยงาม ในความเชื่อบางประเทศผีเสื้อ

กลางคืนยังเป็นสัญญะถึงความตาย ดังนั้นผู้วิจัยจึงพิจารณาโดยตัดผีเสื้อกลางคืนออก และเลือกใช้การ

ออกแบบผีเสื้อให้อยู่ในลายแกะสลักของรองเท้าแตะซึ่งงานศิลปะของหนุ่ยที่ดัดแปลงจากรอยสัก  

  

              
 

ภาพที่ 15 ขั้นตอนทดลองออกแบบผีเสื้อเพื่อใช้เป็นสัญญะ  

 

 เมื่อผู้วิจัยนำลักษณะของผีเสื้อมาประกอบในภาพยนตร์ พบว่าผีเสื้อที่เลือกมา ยังไม่มี

ลักษณะหรือท่วงท่าของการเคลื่อนไหว ทำให้การตีความสามารถเบี่ยงเบนออกไปหาเฉพาะความ

สวยงามมากกว่าอิสระ จึงทำการปรับปรุงลายเส้นใหม่ โดยใช้ลักษณะผีเสื้อที่โบยบิน 
 

          
 

ภาพที่ 16 ขั้นตอนพัฒนาการออกแบบผีเสื้อเพื่อใช้เป็นสัญญะ  



	   %#	  

 
 

เมื่อได้ลายเส้นของผีเสื้อที่สื่อถึงอิสระและโบยบิน ผู้วิจัยจึงนำลายเส้นดังกล่าวให้เดี่ยว สิทธิ

ศักดิ์ทำการแกะสลักลงบนรองเท้าแตะ 

 
 

   
ภาพที่ 17 ลายเส้นผีเสื้อที่ถูกแกะลงรองเท้าแตะ  

      

 โหลแก้วใสใส่ผีเสื้อ : เพื่อสื่อสารถึงอคติจากสังคมทำให้ผู้ต้องขังต้องเจอกับกรงขังที่มอง

ไมเ่ห็น ผู้วิจัยได้ค้นหาสัญญะที่สื่อสารโดย นัยถึงบริบทดังกล่าว โดยการเอาผีเสื้อเป็นจุดตั้งและแทนค่า

ผีเสื้อด้วยผู้ต้องขัง ซึ่ง ศาสตรจารย์ Alexandra Kalev แห่งมหาวิทยาลัยเทล -อาวีฟ ประเทศอิสราเอล

ได้นิยามกรงขังแก้วในบทความ Cracking the Glass Cages? Restructuring and Ascriptive 

Inequality at Work ถึงการแบ่งแยกทางสังคมโดยใช้อคติ เปรียบเปรยดังแก้วใสที่มองไม่เห็น ผู้วิจัย

จึงเลือกใช้โหลแก้วใสแทนค่าของอคติจากสังคมด้วยโหลแก้วใสเป็นภาชนะ ที่สามารถมองเห็นภายใน

ได้จากภายนอกและมองเห็นภายนอกได้จากภายในเปรียบเปรยดั่งกรงขังที่มองไม่เห็นอันเกิดจากอคติ

และจิตใจของคนรอบข้างที่มีต่อผู้ต้องขังและเมื่อโหลแก้วแตกออกอิสระของผีเสื้อที่โบยบินสื่อถึงอิสระ

จากพันธนาการในจิตใจของผู้ต้องขัง 

 

       
ภาพที่ 18 โหลแก้ว  
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ภาพที่ 19 โหลแก้วแตก   

  
 การจัดแสง : ผู้วิจัยได้ค้นคว้าถึงสัญลักษณ์ที่สื่อสารถึงแสงสว่าง ที่เป็นแสงแห่งการหลุด

พ้นในจิตใจของผู้ต้องขัง ผู้วิจัยเลือกใช้การจัดแสงจากมุมบนเพื่อให้เกิดการแสงสว่างย้อนลงมา แทน

ค่าของแสงจากสรวงสวรรค์  

  

  
ภาพที่ 20 แสงแห่งการหลุดพ้น   

  

หรือการจัดแสงในตอนจบของภาพยนตร์ ที่เป็นแสงที่สว่าง แทนค่าแสงจากดวงตะวัน สื่อถึง

ความหวังใหม่ หรือชีวิตใหม่ที่ผู้ต้องขังกำลังจะได้รับ หลังสามารถเอาชนะความโกรธแค้นในใจตนเอง 
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ภาพที่ 21 แสงแห่งการเริ่มต้นใหม่ (ภาพจากภาพยนตร์) 

 

นอกจากการจัดแสงที่สื่อสารถึงแสงแห่งการหลุดพ้น การส่งเสริมบทบาทของตัวละครหลัก

เช่น ชายปริศนาเป็นจุดที่ผู้วิจัยเลือกค้นคว้า โดยผู้วิจัยตีความชายปริศนาแทนค่าของจิตใต้สำนึกของ

หนุ่ย จึงเป็นผู้ทรงอำนาจและยิ่งใหญ่ในจิตของตน ผู้วิจัยจึงค้นคว้าตัวอย่าง หรืองานศิลปะที่มีการจัด

แสง ให้ดูเหนือธรรมชาติ และทรงอำนาจ เลือกการจัดแสงไฟ โดยอ้างอิงจากรูปวาดพระเยซูของคริสต์

ศาสนา   

  
ภาพที่ 22 Jesus Christ 

ที่มา :Getty Image, เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก www.mirror.co.uk 
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 เมื่อผู้วิจัยนำหลักการจัดแสงมาใช้ในภาพยนตร์ เพื่อส่งเสริมบทบาทของตัวละครชาย

ปริศนาให้ดูยิ่งใหญ่ และมีพลัง เหนือธรรมชาติ 

 

 
ภาพที่ 23 ผู้พิพากษา  

 

 ข้อความแฝงในภาพยนตร์ : นอกจากสื่อสารด้วยแสงและผีเสื้อแล้ว ผู้วิจัยได้แฝง

ข้อความต่างๆ ในการตกแต่งสถานที่เพื่อสื่อสารนัยยะต่างๆของบาปกรรม ผลของการกระทำและการ

พิพากษา ในรูปแบบของป้ายในร้านอาหารเป็นเครื่องเตือนใจทางอ้อมแก่ผู้รับชม 

 

     
ภาพที่ 24 ข้อความในภาพยนตร์  

 

 ข้อความแฝงในภาพยนตร์ เลือกจัดวางจากตำแหน่งการปรากฏของตัวละครหรือ

ตำแหน่งการตั้งมุมกล้องเพื่อสื่อในบริบทของห้วงอารมณ์นั้นๆ โดยปรากฏข้อความดังนี้ 

-   What Go Around, Always Come Around แทนค่าของคำสอนเรื่อง

บาปกรรมตามสนอง 
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-   Anger is the one letter short of Danger (Anna Eleanor Roosevelt, 

1940)  สื่อถึง อารมณ์โกรธแค้น ที่เป็นส่วนหนึ่งของอันตราย 

-   Greed is very destructive can destroy everything (Eartha Kitt) สื่อถึง

ความโลภและละโมบ สามารถทำลายล้างทุกสิ่งรอบตัว 

-   Don’t look back in anger (Noel Gallagher, 1996) ท่อนจากบทเพลงของ

วง  Oasis สื่อถึงการละทิ้งความแค้น ความเกลียดชัง การเตือนมิให้หวนสู่

หนทาง แห่งไฟแค้น 

-   Those who died are justified (Zack de la Rocha, 1992) ท่อนจากบท

เพลง Killing in the name ของวง Rage against the machine กล่าวถึงการ

ถูกพิพากษา โดยในบริบทของภาพยนตร์นี้ ข้อความนี้จะเด่นชัดและปรากฏใน

ตอนที่หนุ่ยปรากฏตัวใน Sequence ที่ 4 

 องค์ประกอบศิลป์ในภาพยนตร์ : ในการออกแบบ ผู้วิจัยเลือกใช้ทฤษฎีองค์ประกอบ

ศิลป์ในภาพยนตร์ เพื่อการจัดวางมุมกล้องสื่อสารอารมณ์ และนัยยะในบริบท รวมถึงขนาดภาพ โดยมี

การใช้ภาพทั้งมุมภาพระยะไกล ปานกลาง และระยะใกล้พิเศษเพื่อสื่อสารอารมณ์ โดยใน Sequence 

ที่ 1 และ 2 จะสลับและมีการใช้ขนาดภาพหลากหลายขนาด โดยจะปรากฏมุมภาพระยะกลางถึงใกล้

พิเศษมากเพื่อสื่อสารอารมณ์ความกดดันในช่วง Sequence ที่ 4 

  

       
ภาพที่ 25 ระยะภาพในภาพยนตร ์ 

 

นอกจากขนาดภาพผู้วิจัยยังเลือกใช้หลักการจัดมุมกล้องเพื่อสื่อสารข้อความอารมณ์ความ 

รู้สึกที่ผู้วิจัยต้องการกำกับแก่ผู้ชมและส่งเสริมบท รวมถึงภาพลักษณ์ที่สำคัญของตัวละครหลักอีกด้วย 
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ภาพที่ 26 มุมกล้องในภาพยนตร์ 

  
การออกแบบสัญลักษณ์ภาพยนตร์  

 ผู้วิจัยได้ทำการสรุปเนื้อหาและทฤษฎีของภาพยนตร์เรื่อง บทสุดท้ายแห่งพันธนากรรม 

(The End Has No End) จัดทำเป็นแผนภูมิความคิด เพื่อทำการออกแบบสัญลักษณ์ภาพยนตร์ โดย

สรุปออกมาได้ดังนี้ 

 
ภาพที่ 27 แผนภูมิความคิดออกแบบสัญลักษณ์ภาพยนตร์  

 

 จากแผนภูมิด้านบน ผู้วิจัยเริ่มตั้งต้นการออกแบบโดยการตีความสัญญะ ของชื่อ

ภาพยนตร ์ภาษาอังกฤษ The End Has No End ที่มีความหมายว่า ตอนจบที่ไม่มีตอนจบ สื่อถึงความ

ทุกข์ทรมาน จากการถูกสังคมตราหน้าและตีตรา ไม่สามารถสลัดพ้นได้ตลอดกาลผู้วิจัยตีความออกมา

เป็นสัญลักษณ์ของวงจรหรือวงเวียนที่ไม่มีการสิ้นสุดโดยใช้สัญลักษณ์ของเครื่องหมายอนันต์ (Infinity) 

ในการออกแบบออกมาได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 28 สัญลักษณ์ภาพยนตร์1  

  

 เมื่อผู้วิจัยนำสัญลักษณ์ไปประเมินกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ โดยประเมินจากแบบ

สัมภาษณ์ สรุปผลออกมาได้ดังนี้ 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบนิเทศ

ศิลป์ ให้ความเห็นไว้ว่าสัญลักษณ์ดังกล่าวใช้ตัวอักษรสื่อตรงเกินไปตีความยากและไม่สามารถดึงดูด

ความสนใจ 

 2. อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ

นิเทศศิลป์ ให้ความเห็นไว้ว่าสัญลักษณ์ดังกล่าวใช้ตัวอักษรในการออกแบบ ดัดแปลงเป็นเครื่องหมาย

อนันต์ ทำให้การจัดวาง และการอ่านยาก ไม่เหมาะแก่การใช้สื่อสาร 

ผู้วิจัยจึงสรุปว่า สัญลักษณ์ดังกล่าวไม่เหมาะสมแก่การสื่อสารภาพยนตร์ ผู้วิจัยจึงเริ่มออก

แบบใหม่อีกครั้ง โดยตั้งต้นจากสัญญะหลักที่ปรากฏในภาพยนตร์ ที่เป็นนัยยะสื่อถึงการเริ่มต้นสู่ชีวิต

ใหม่ คือผีเสื้อมาประกอบกับชื่อภาพยนตร์ โดยออกแบบมาดังนี้ 
 

 

 
ภาพที่ 29 สัญลักษณ์ภาพยนตร์2  
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 เมื่อผู้วิจัยนำสัญลักษณ์ไปประเมินกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ โดยประเมินจากแบบ

สัมภาษณ์ สรุปผลออกมาได้ดังนี้ 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ  นิเทศ

ศิลป์ ให้ความเห็นไว้ว่าสัญลักษณ์ดังกล่าวใช้สัญญะของผีเสื้อสื่อสาร ทำให้ความสนใจกลายเป็นผีเสื้อ 

การสื่อสารอาจถูกตีความผิดเพี้ยนไป ไม่เหมาะสมแก่การใช้สื่อสาร 

 2. อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ

นิเทศศิลป์ให้ความเห็นไว้ว่าสัญลักษณ์ผีเสื้อ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายและมีความคล้ายคลึง กับ

ภาพยนตร์ Silence of the lambs (1992) และภาพยนตร์เรื่อง Butterfly Effect (2004) ทำให้เกิด

ภาพจำจากภาพยนตร์ดังกล่าว ไม่เหมาะแก่การใช้สื่อสารภาพยนตร์ 

 

 
ภาพที่ 30 ใบปิด Butterfly Effect 3 : Revelations 

ที่มา :Butterfly Effect 3, เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก www.imdb.com 
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ภาพที่ 31 ใบปิด Silence of the Lambs 

ที่มา :Silence of the Lambs, เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560, 

เข้าถึงได้จาก www.imdb.com 

 

 ผู้วิจัยจึงสรุปว่าสัญลักษณ์ดังกล่าวไม่เหมาะสมแก่การสื่อสารภาพยนตร์ ผู้วิจัยจึงเริ่ม

แบบใหม่อีกครั้ง โดยแก้ไขการตั้งต้นจากสัญญะหลัก มาตีความจากชื่อภาพยนตร์ภาษาไทย “บท

สุดท้ายแห่งพันธนากรรม” โดยเลือกเอาสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการพันธนาการโดยคัดเลือกออกมาได้ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 32 ลวดหนาม 

ที่มา :เวกเตอร์ตาข่ายเหล็ก, เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560, 

เข้าถึงได้จาก www.gofreedownload.com 
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 ผู้วิจัยได้คัดเลือกเส้นของการพันธนาการ โดยเลือกเอาเส้นลวดหนามมาจัด

วางคู่กับชื่อภาพยนตร์ โดยเลือกลวดหนามเส้นเดี่ยว ที่นอกจากสื่อสารถึงพันธนาการ ยังสื่อสารถึง

ความเสี่ยงของชีวิตที่เป็นการยืนอยู่บนเส้นด้าย ผลการออกแบบออกมาดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 33 ภาพสัญลักษณ์ภาพยนตร์ 3  

 

 เมื่อผู้วิจัยนำสัญลักษณ์ไปประเมินกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ โดยประเมินจากแบบ

สัมภาษณ์ สรุปผลออกมาได้ดังนี้ 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ  นิเทศ

ศิลป์ ให้ความเห็นไว้ว่าสัญลักษณ์ดังกล่าวมีรูปแบบการจัดวางที่ดี เหมาะสม สามารถสื่อสารถึง

ภาพยนตร์ได้ดี แต่ควรมีสีแดงของเลือด หรือการฆาตกรรมมาผสม 

 2. อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ

นิเทศศิลป์ให้ความเห็นไว้ว่าสัญลักษณ์ดังกล่าวมีความหมายที่ดี และเหมาะสมแก่การสื่อสาร 

 ผู้วิจัยจึงนำคำวิจารณ์ของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบโดยสรุปเป็น

สัญลักษณ์ ดังนี้ 

 



	   &#	  

 
ภาพที่ 34 ภาพสัญลักษณ์ภาพยนตร์ 4  

 

 

การจัดฉายภาพยนตร์  

 ภาพยนตร์เรื่อง บทสุดท้ายแห่งพันธนากรรม (The End Has No End) ได้มีกำหนดจัด

ฉายรอบทดลองฉายแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดแสดงที่ห้องประชุม K201 ศูนย์การค้า คริสตัล ดีไซน์ 

เซ็นเตอร์ เลียบทางด่วนเอกมัย รามอินทรา เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2560 จำนวน 2 รอบ คือรอบเวลา 

14:00 และรอบเวลา 16:00 มีกลุ่มผู้เข้ารวมรวมทั้ง 2 รอบที่ 32 คน 

  

                        
  

                        
ภาพที่ 35 การจัดฉายภาพยนตร์   
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เครื่องมือวิจัย  
 ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นของผู้ชมโดยมีส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป    

ส่วนบุคคล 1 หน้า และแยกเป็นส่วนที่ 2 ความเข้าใจเมื่อรับชมภาพยนตร์ จบลงจำนวน 19 ข้อ 2 

หน้า และส่วนที่ 3 ความพึงพอใจเมื่อได้รับชมภาพยนตร์ จำนวน 12 ข้อ 1 หน้า โดยได้ร่าง

แบบสอบถาม แล้วนำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคืออาจารย์ที่ปรึกษาคือ อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล และ 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน ดังนี้ 

 ผู้เชี่ยวชาญ ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำว่า แบบสอบถามมีความยาวมากเกินไป ท ำให้

ผู้ทำแบบสอบถามอาจตอบไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพราะเนื่องจากไม่ประสงค์ในการใช้เวลาไปกับการ

พิจารณาข้อมูลมากนัก หรืออาจหลีกเลี่ยงไม่ทำเลย ทำให้เสียโอกาสในการเก็บรวบรวมข้อมูล ควรตัด

ทอนให้สั้นลงและคงไว้ซึ่งเนื้อหาที่จำเป็นและสำคัญต่อการวิจัยเท่านั้น ผู้วิจัยจึงได้นำไปปรับแก้ให้

เหลือเพียง 2 หน้าโดยแยกเป็นหน้าแรกประกอบไปด้วยส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล และส่วนที่ 2 

แบบสอบถามในส่วนของความเข้าใจในเนื้อหา จำนวน 6 ข้อ ในหน้าเดียวกัน โดยให้กาเครื่องหมาย X 

ลงในตาราง เข้าใจมาก เข้าใจบ้าง หรือไม่เข้าใจ และส่วนที่ 3 ความพึงพอใจจำนวน 10 ข้อ พร้อม

ข้อเสนอแนะ 1 หน้า ให้เลือกคำตอบโดยทำเครื่องหมาย X ลงในตารางแต่ละข้อ เพียงช่องเดียว 

  
ตารางที่ 2  แบบสอบถามความเข้าใจ หน้าที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

แบบสอบถาม 

เรื่อง       ความเข้าใจในเนื้อหาและความพึงพอใจของผู้ชมภาพยนตร์เรื่อง บทสุดท้ายแห่งพันธนา  

            กรรม วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม K201 ศูนย์การค้าคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย X ลงใน .......... ตามความเป็นจริง 

1.   เพศ 
..........ชาย    ..........หญิง 

2.   อายุ 
  ..........ต่ำกว่า 20 ปี   ..........20-39 ปี 

  ..........40 ปีขึ้นไป 

3.   ระดับการศึกษา 
.........ต่ำกว่าปริญญาตรี   ..........ปริญญาตรี 

..........สูงกว่าปริญญาตรี 

4.   อาชีพ 
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..........นักเรียน/ นักศึกษา            ..........พนักงาน

บริษัทเอกชน 

..........พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ..........ข้าราชการ 

..........ประกอบธุรกิจส่วนตัว  ..........อื่นๆ 

5.   รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
..........ต่ำกว่า 10,000 บาท  ..........10,001-

30,000 บาท 

..........สูงกว่า 30,000 บาท 

6.   ความถี่ในการชมภาพยนตร์ โดยไม่จำกัดช่องทาง 
..........น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง    

..........เดือนละ 1-2 ครั้ง 

..........เดือนละ 3-4 ครั้ง    

..........มากกว่าเดือนละ 4 ครั้ง 

 

ตารางที่ 3  แบบสอบถามความเข้าใจ  

ส่วนที่ 2    ความเข้าใจในเนื้อหา 

คำชี้แจง    โปรดทำเครื่องหมาย X ลงในตารางแต่ละข้อ เพียงช่องเดียว ให้ตรงความเป็นจริงมากที่สุด 

 

ระดับความเข้าใจ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพยนตร์บทสุดท้ายแห่งพันธนากรรม เข้าใจ เข้าใจ

บ้าง 

ไม่

เข้าใจ 

1.   ท่านมีความเข้าใจการลำดับเรื่องราวหรือไม่    

2.   ท่านมีความเข้าใจในเนื้อหาหรือไม่    

3.   ท่านมีความเข้าใจในบุคลิกของตัวละครหรือไม่    

4.   ท่านมีความเข้าใจในสัญญะที่ปรากฏหรือไม่    

5.   ท่านมีความเข้าใจในตัวตนที่แท้จริงของชายปริศนา
หรือไม่ 

   

6.   ท่านมีความเข้าใจในความงามภายในจิตใจหรือไม่    
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 ตารางที่ 4  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ส่วนที่ 3          ความพึงพอใของผู้ชม 

คำชี้แจง          โปรดทำเครื่องหมาย X ลงในตารางแต่ละข้อ เพียงช่องเดียว ให้ตรงความเป็น

จริง มากที่สุด โดยมี   ลำดับความพึงพอใจสูงสุด = 5, ความพึงพอใจมาก = 4, ความพึงพอใจ

ปานกลาง = 3, ความพึงพอใจเล็กน้อย = 2, ไม่พึงพอใจ = 1 

ระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจในภาพยนตร ์เรื่อง 

บทสุดท้ายแห่งพันธนากรรม 

5 4 3 2    1 

1.   ความน่าสนใจของบทภาพยนตร์       

2.   การสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ภาพยนตร ์ 

     

3.   ข้อคิดที่ได้จากภาพยนตร์       

4.   การแสดงของนักแสดง       

5.   การลำดับภาพและตัดต่อ       

6.   การถ่ายภาพในภาพยนตร์      

7.   การจัดแสงในภาพยนตร์      

8.   การจัดบรรยากาศและสถานที่ใน
ภาพยนตร ์

     

9.   ดนตรีประกอบในภาพยนตร์      

10.  ความประทับใจ      

 

ข้อเสนอแนะ           

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
 

 

 จากการจัดแสดง ไปเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ได้แจกแบบสอบถามทั้งสิ้น 32    ชุด 

มีผู้ตอบกลับมาทั้งหมดจำนวน 28 ชุด 
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13. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม 

  ผู้วิจัยได้นำข้อมูลตัวอย่างที่เก็บรวบรวมมาได้จำนวน 28 ชุด ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ

แล้วมาทำการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 

  13.1  ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ตารางที่ 5 แสดงลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างตามจำนวนและร้อยละ 

ลักษณะทั่วไป จำนวน ร้อยละ 

1. เพศ   

 ชาย  18 64.3 

 หญิง 10 35.7 

2. อายุ   

 ต่ำกว่า 20 ปี 3 9.5 

 20 – 39 ปี 17 60.7 

 40 ปีขึ้นไป 8 28.6 

3. การศึกษา   

 ต่ำกว่าปริญญาตรี 10 35.7 

 ปริญญาตรี 15 53.6 

 สูงกว่าปริญญาตรี 3 10.7 

4. อาชีพ   

 นักเรียน/นักศึกษา 3 10.7 

 พนักงานบริษัทเอกชน 11 39.3 

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0 0 

 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 11 39.3 

 อื่นๆ 3 10.7 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

 ต่ำกว่า 10,000 บาท 3 10.7 

 10,001 – 30,000 บาท 12 42.9 

 สูงกว่า 30,000 บาท 13 46.4 
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ตารางที่ 5 แสดงลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างตามจำนวนและร้อยละ (ต่อ) 

6. ความถี่ในการชม

ภาพยนตร์โดยไม่จำกัด

ช่องทาง 

  

 น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง 5 17.9 

 เดือนละ 1-2 ครั้ง 7 25 

 เดือนละ 3-4 ครั้ง 8 28.6 

 มากกว่าเดือนละ 3-4 ครั้ง 8 28.6 

รวม 28 100 

 

 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 64.3.7 เป็นเพศชาย 

และร้อยละ 35.7 เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุ 20 – 39 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 60.7 รองลงมาร้อยละ 

28.6 มีอายุมากกว่า 40 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 9.5 คือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 

20 ปี ทางด้านการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวนร้อยละ 

53.6 รองลงมาคือต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 35.7 และผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีจำนวนน้อย

ที่สุดร้อยละ 10.7 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 39.3 เป็นผู้ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ที่ร้อยละ 46.4 คือ รายได้สูง

กว่า 30,000 บาท ความถี่ในการชมภาพยนตร์โดยไม่จำกัดช่องทางของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 

28.6 คือชมภาพยนตร์เดือนละ 3-4 ครั้งและมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน ขณะที่ความถี่ในการชม

ภาพยนตร์ชมเดือนละ 1-2 ครั้ง อยู่ร้อยละ 25 และชมภาพยนตร์น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง อยู่ที่ร้อยละ 

17.9 ตามลำดับ 
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     13.2  ความเข้าใจในเนื้อหา  
    ตารางที่ 6 แสดงถึงความเข้าใจเนื้อหาของกลุ่มตัวอย่างตามจำนวนและร้อยละ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพยนตร ์
ระดับความเข้าใจ 

เข้าใจ เข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจ 

1.ท่านมีความเข้าใจการลำดับ

เรื่องราวหรือไม่  

21 (75%) 7 (25%)  

0 

2.ท่านมีความเข้าใจในเนื้อหาหรือไม่  26 (92.9%) 2    (7.1%)  

0 

3.ท่านมีความเข้าใจในบุคลิกของตัว

ละครหรือไม่ 

18 (64.3%) 10  (35.7%)  

0 

4.ท่านมีความเข้าใจในสัญญะที่

ปรากฏหรือไม่ 

18 (64.3%) 10  (35.7%)  

0 

5.ท่านมีความเข้าใจในตัวตนที่

แท้จริงของชายปริศนาหรือไม่ 
26  (92.9%) 2    (7.1%) 0 

6.ท่านมีความเข้าใจในความงาม

ภายในจิตใจหรือไม่ 

18 (64.3%) 10  (35.7%) 
0 

 

 จากตารางที่ 6 ผู้วิจัยใช้ค่าร้อยละในการวิเคราะห์ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ จากผู้ทำ

แบบทดสอบจำนวน 28 คน ผลสรุปแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความเข้าใจในเนื้อหาในระดับ

เข้าใจในทุกหัวข้อ โดยมีความเข้าใจในเนื้อหาของภาพยนตร์ และที่มาของชายปริศนามากที่สุด คือ

ร้อยละ 92.9 ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด รองลงมาคือความเข้าใจในการลำดับเรื่องราวของ

ภาพยนตร์ที่ร้อยละ 75 ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด  ขณะที่ความเข้าในบุคลิกของตัวละครที่นำเสนอ 

ความเข้าใจในสัญญะที่ปรากฏ และความงามในจิตใจที่ต้องการนำเสนอ มีร้อยละเท่ากันที่ 64.3 ของ

ผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
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13.3 ความพึงพอใจ 

ตารางที่ 7 แสดงถึงความพึงพอใจในภาพยนตร์ของกลุ่มตัวอย่างตามจำนวนและร้อยละ 

 

 

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่าการสะท้อนปัญหาที่เสนอในภาพยนตร์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 

4.18  รองลงมาคือข้อคิดที่ได้จากภาพยนตร์ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.11 การถ่ายภาพในภาพยนตร์มีค่าเฉลี่ยที่ 

4.04 การจัดแสงในภาพยนตร์มีค่าเฉลี่ย 4.00  ความประทับใจในภาพยนตร์มีค่าเฉลี่ยที่ 3.96  ความ

 

ความพึงพอใจใน

ภาพยนตร์เรื่อง “บท

สุดท้ายแห่งพันธนากรรม” 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
5 4 3 2 1 

1.ความน่าสนใจของบท

ภาพยนตร์  

6   

(21.4%) 

16 

(57.1%) 

4 

(14.3%) 

2    

(7.1%) 
0 3.93 0.81 

2.การสะท้อนปัญหาที่

เสนอในภาพยนตร์  

11  

(39.3%) 

13   

(46.4%) 

3 

(10.7%) 
0 

1 

(3.6%) 
4.18 0.90 

3.ข้อคิดที่ได้จาก

ภาพยนตร์  

8  

(28.6%) 

16 

(57.1%) 

3  

(10.7%) 

1    

(3.6%) 
0 4.11 0.74 

4.การแสดงของนักแสดง  5   

(17.9%) 

17 

(60.7%) 

4 

(14.3%) 

2    

(7.1%) 
0  3.89 0.79 

5.การลำดับภาพและตัด

ต่อ  

5   

(17.9%) 

11 

(39.3%) 

9 

(32.1%) 

3    

(10.7%) 
0 3.64 0.91 

6.การถ่ายภาพใน

ภาพยนตร์ 

7  

(25%) 

16 

(57.1%) 

4 

(14.3%) 

1    

(3.6%) 
0 4.04 0.74 

7.การจัดแสงในภาพยนตร์ 6   

(21.4%) 

16 

(57.1%) 

6 

(21.4%) 
0 0 4.00 0.67 

8.การจัดบรรยากาศและ

สถานที่ในภาพยนตร์ 
5   

(17.9%) 

14 

(50%) 

8 

(28.6%)  

1    

(3.6%) 
0 3.82 0.77 

9.ดนตรีประกอบใน

ภาพยนตร์ 
1  

(3.6%) 

11 

(39.3%) 

11     

(39.3%) 

3     

(10.7%) 

2    

(7.1%) 
3.21 0.96 

10.ความประทับใจ 6  

(21.4%) 

15 

(53.6%) 

7 

(25%) 
0 0 3.96 0.69 

ภาพรวม 3.88 0.81 
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น่าสนใจของบทภาพยนตร์มีค่าเฉลี่ยที่ 3.93  การแสดงของนักแสดงมีค่าเฉลี่ยที่  3.89 การจัด

บรรยากาศและสถานที่มีค่าเฉลี่ยที่ 3.82  การลำดับภาพและตัดต่อมีค่าเฉลี่ยที่ 3.64 และน้อยที่สุดคือ

ดนตรีประกอบในภาพยนตร์ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.21 ตามลำดับ 

 ผู้วิจัยยังได้ทำการสัมภาษณ์ ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ โดยเลือกประชากรจำนวน 

5 คน จากกลุ่มผู้ชมจำนวน 32 คน  โดยมีข้อสรุปดังนี้ 

 1. เอกรง คุ้มพร้อมบุญ ศิลปินอิสระ และผู้กำกับละครเวที ได้ให้คำวิจารณ์ว่าภาพยนตร์ 

แม้มีแนวคิดที่ดี แต่ขาดการเรียงลำดับหรือตัดต่อที่เหมาะสมและยังขาดรูปแบบการสื่อสารที่น่าสนใจ  

มีการปรากฏสัญญะที่ชัดเจนมากเกินไปในหลายจุด เช่นข้อความที่ปรากฎในฉาก เป็นต้น  ในส่วนของ

ดนตรีมีการใช้ดนตรีที่น่าสนใจและส่งเสริมที่มาของตัวละครได้อย่างดี  

 2. สุเมธ แซ่อั้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายตัดต่อวีดีโอได้ให้คำวิจารณ์ว่าภาพยนตร์มีแนวคิดที่น่าสนใจ 

และการออกแบบที่ดีในเชิงสัญลักษณ์ แต่ยังขาดการตัดต่อและเรียบเรียงเรื่องราว จังหวะยังไม่ลงตัว  

 3. ฐานันดร วงศ์ษา เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ได้ให้คำวิจารณ์ว่า ภาพยนตร์มีการนำเสนอที่ดี 

แต่เนื้อหาและจังหวะค่อนข้างเยิ่นเย้อ ดนตรีมีระดับที่ไม่เท่ากันและดนตรีประกอบยิ่งใหญ่ เกินนัยยะ

ในบางบริบท 

 4. ศิริพงษ์ กองแก้ว พนักงานบริษัท ได้ให้คำวิจารณ์ว่าภาพยนตร์สื่อสารเนื้อหาที่ดี มี

ข้อคิดและแนวคิดที่ดีมีการกระตุ้นอารมณ์ผู้ชมตลอดเวลาทำให้มีความน่าสนใจ ในการคาดเดา

เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น 

 5. สรัล ตั้งตรงสิทธิ์ นักออกแบบอิสระให้คำวิจารณ์ที่ว่าบทภาพยนตร์และการดำเนินเรื่อง

ค่อนข้างดี มีบางช่วงที่ยืดเยื้อเกินไป ควรสรุปและจัดให้เหมาะสม การแบ่งช่วง อารมณ์ที่ชัดเจนทำให้

ความน่าสนใจของภาพยนตร์แต่ละช่วงไม่เท่ากัน 
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บทที่ 5  

สรุป และข้อเสนอแนะ 

 

1 สรุปผลการวิจัย 

  จากการทดลองจัดฉายภาพยนตร์ บทสุดท้ายแห่งพันธนากรรม (The End has No End) 

วันที่ 6 พ.ค. 2560 รอบเวลา 14:00 และ 16:00 น. พบว่าได้รับความสนใจจากผู้รับชมส่วนใหญ่ตาม

กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นจำนวนมากนอกเหนือจากการตอบแบบสอบถามแล้ว ยังได้รับความชื่นชมและ

พูดถึงความสนุกหลังชม ภาพยนตรจ์บ มีการวิพากษ์และร่วมกันตีความแสดงความเห็นในสัญญะต่างๆ

ที่ปรากฏในภาพยนตร์ จากการสุ่มสอบถามผู้รับชมบางส่วน ทุกคนเข้าใจถึงประเด็นที่ได้นำเสนอ และ

จดจำถึงบุคลิกตัวละครหลักจากจิตใต้สำนึกได้ และเข้าใจในความงามในจิตใจของผู้ต้องขังที่ปรากฏใน

ภาพยนตร์ นับว่าประสบความสำเร็จตามประสงค์กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสะท้อนให้เห็นความงาม

ในจิตใจของผู้ต้องขัง 

 

2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  จากการศึกษาและออกแบบ ผู้วิจัยคาดหวังว่า ภาพยนตร์เรื่องบทสุดท้ายแห่งพันธนา

กรรม จะสามารถเสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดี จากประชาชนทั่วไปแก่ผู้ต้องขัง  

 

3 ข้อค้นพบ 

  จากการศึกษา ผู้วิจับค้นพบถึงแนวทางที่สำคัญของการสะท้อนปัญหาผ่านงานออกแบบ 

ในรูปแบบภาพยนตร์หลายข้อ เริ่มจากการออกแบบบทภาพยนตร์ ผู้วิจัยค้นพบว่า การออกแบบหรือ

เขียนบทภาพยนตร์ที่ดี และสะท้อนความจริงของปัญหาสู่ผู้ชม ควรมาจากกรณีที่มีอ้างอิงได้จริง 

มากกว่ากรณีที่ถูกปรุงแต่งขึ้น ในขณะที่การค้นพบความงามภายในจิตใจของผู้ต้องขัง จะสามารถ

สะท้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากความงามในจิตใจนั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในจิตใจของผู้ต้องขังผู้

เป็นกรณีศึกษา  

  ในขณะที่การออกแบบองค์ประกอบของภาพยนตร์ ข้อค้นพบที่ผู้วิจัยได้ค้นพบว่า คือการ

ออกแบบที่มีการอ้างอิงการจัดองค์ประกอบ โดยมีทฤษฎีรองรับ จะสามารถส่งต่อและถ่ายทอดนัยยะ

แฝงที่ผู้วิจัยต้องการส่งสารต่อผู้ชม และการสะท้อนความงามในจิตใจของผู้ต้องขังนั้น จะสามารถ

สะท้อนผ่านงานออกแบบได้ดียิ่งขั้นเมื่อสื่อสารผ่านการออกแบบโดยอ้างอิงหลักแนวคิดและสัญญะ

ของศาสนา เช่นการจัดแสงโดยย้อนจากมุมเหนือหัว จะสามารถส่งอิทธิพลต่อผู้รับชม ให้รับรู้ถึงนัยยะ

แฝงของฉากนั้น ที่สื่อสารถึงการหลุดพ้น 
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ภาพที่ 20 แสงแห่งการหลุดพ้น  

 

  หรือในการออกแบบมุมกล้อง และการสื่อสารของภาพ ด้วยเนื้อเรื่องนั้น จะสะท้อนถึง

เบื้องลึกในจิตใจของผู้ต้องขัง ที่เป็นตัวละครเดียวกัน การสื่อสารด้วยภาพที่เด่นชัดและส่งประสิทธิภาพ

ต่อผู้ชม คือการใช้มุมกล้องแบบ 360 องศา หมุนรอบตัวนักแสดง ซึ่งจากผลการประเมิน ผู้รับชม

ภาพยนตร์เข้าใจในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 

 

        
ภาพที่ 37 และ 38 มุมกล้อง 360 องศา  

 

  จากการพิจารณาการวัดผลของผู้รับชมภาพยนตร์ มีการวัดผลผ่านแบบประเมินที่น่าพึง

พอใจ แต่เมื่อผู้วิจัยพิจารณาผลจากแบบสัมภาษณ์ ข้อสรุปพบว่า ภาพยนตร์เรื่องบทสุดท้ายแห่ง

พันธนากรรม ยังไม่สามารถลบล้างอคติของสังคมที่มีต่อผู้ต้องขังได้ ด้วยกรณีที่ยกมาในภาพยนตร์เป็น

เพียงกรณีหนึ่งเท่านั้น ภาพยนตร์ยังไม่สามารถสะท้อนแทนผู้ต้องขังทั้งหมด 
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4 ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ  

 ผู้วิจัยได้ฉายภาพยนตร์แก่ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและบันทึกไว้

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ค้นคว้าต่อไป 

 

 ดร.นัทธี จิตสว่าง   

 ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยา อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์รับชมเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2560 ณ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้ให้ความเห็นไว้ว่าเนื้อเรื่องและการแสดงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถ

สื่อสารความงามในจิตใจของผู้ต้องขังออกมาได้ มีการลงลึกถึงปัญหาที่แท้จริงสามารถสะท้อน

เหตุผลหลักของปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

 

       คุณชนินทร์ ศิลปศร  

 ผู้เชี่ยวชาญด้านบทภาพยนตร์ ผู้บริหารบริษัทซีน ไนน์ตี้ไฟว์ จำกัด รับชมเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 

2560 ณ ห้องประชุม K201 ศูนย์การค้า คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ได้ให้ความเห็นว่า บทภาพยนตร์

ค่อนข้างดี และน่าสนใจ แต่การตัดต่อและลำดับภาพยังไม่สามารถสร้างความน่าสนใจได้ ควรมี

การเล่าและลำดับภาพให้น่าสนใจมากขึ้น กระชับเนื้อหาและเวลา เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายในการ

รับชม 

 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามมิติ สุขบรรจง 

  ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์และการแสดง ให้ความเห็นเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2560 ว่า

ภาพยนตร์มีแนวคิดและการนำเสนอที่ดี แต่ขาดการลำดับภาพและเรียบเรียง ตัดต่อเนื้อหาที่

เหมาะสม การสื่อสารในแง่สัญญะสามารถตอบทฤษฎีที่อ้างอิงได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งภาพยนตร์

ควรสามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาในรูปแบบภาษาของภาพยนตร์ได้ดีกว่านี้ 

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนศิลป์ ให้ความเห็นเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2560 ว่าภาพยนตร์มีการ

ดำเนินเรื่องด้วยบทสนทนามากกว่าภาพ ทำให้ออกมาในแง่ของละคร มากกว่าภาพยนตร์ แต่มี

การถ่ายทำและจัดองค์ประกอบที่ดีและน่าสนใจ มีประเด็นทางสังคมสอดแทรกซึ่งเป็นที่น่าพอใจ 
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การนำเสนอผลงาน 

The End has no End – บทสุดท้ายแห่งพันธนากรรม 

นำเสนอ ณ หอศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 

“การเดินทางของข้าพเจ้า” 
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บทภาพยนตร ์

The End has no End – บทสุดท้ายแห่งพันธนากรรม 

 ภาพยนตร์มีส่วนหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของอดีตผู้ต้องขัง 

 

 Fade in 

 ยามค่ำคืน แสงจันทร์สาดส่องลงมายังผนังที่เต็มไปด้วยเชื้อรา และตะไคร่น้ำ ที่แสดงให้

เห็นถึงความชื้น และสกปรก  ชายฉกรรจ์กว่า 10 คนต่างนอนแผ่อยู่บนพื้น 

เสียงขูดผนังที่ค่อยๆดังขึ้นในความเงียบงัน 

 

 V/O : เคยมีคำกล่าวที่ว่า มนุษย์ทุกคน จะเกิดมา พร้อมบ่วงโซ่พันธนาการ คือกรรม 

 ของการกระทำ 

Fade Out  

 

Fade in 

ภาพ Close up ใบหน้า แสดงให้เห็นถึงหนุ่ย ที่กำลังบรรจงวาดรูปอยู่ที่ผนัง 

 

 V/O :  แต่น้อยคนนัก ที่จะเข้าใจถึงความทรมานของบ่วงโซ่ที่แท้จริงเช่นผม 

Fade Out  

 

Fade in 

 แสงจันทร์สาดลงมาเห็นนักโทษคนหนึ่งที่นอนถอดเสื้ออยู่ 

บนผืนหลังมีรูปลายเส้นที่คล้ายผีเสื้ออยู่ที่หลัง 

 

 V/O : นี่คือครั้งที่สอง ที่ผมต้องทรมานกับพันธนาการอันนี้ 

Fade Out  

 

Fade in 

ภาพ กระดาษใบหนึ่ง ที่เขียนว่าหนุ่ยได้รับการปล่อยตัว 

 

 V/O : และเวลานี้ คือเวลาที่ผมเฝ้ารอ เพื่อโบยบินสู่อิสรภาพอีกครั้ง 

Fade Out  
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Fade in 

ภาพ หนุ่ยที่นั่งอยู่ในห้องฝ่ายบุคคล ถูกฝ่ายบุคคลส่ายหน้า ปฏิเสธ ไม่รับทำงาน 

บนโต๊ะมีรูปที่หนุ่ยถูกถ่ายตอนติดคุก 

 

 V/O : แต่แล้ว สิ่งที่ผมรอ มันช่างตรงข้ามกับความหวังของผมเหลือเกิน 

Fade Out  

 

Fade in 

ภาพหนังสือประกาศสมัครงานที่ถูกขีดฆ่าออก 

 

 V/O : ชีวิตในกรงเหล็ก ทุกคนก็เหมือนรอยดำที่เปื้อนผนัง 

Fade Out  

 

 

Fade in 

ภาพหนุ่ย ที่ยืนก้มหน้า เบื้องหน้าเป็นแอน ที่ถือรูปที่หนุ่ยเคยถูกจับ 

(ถูกไล่ออกจากงาน) ตัดภาพหนุ่ยที่เดินก้มหน้าออกจากร้าน 

 

 V/O : แต่ชีวิตหลังกรงเหล็ก ผมเหมือนกับรอยเปื้อนจุดด่างบนผ้าขาว  

 

Fade Out – Diss to Black 

 

Fade in 

ภาพหนุ่ยที่นั่งในโรงพยาบาล นั่งสเก็ตภาพ เฝ้าพ่อที่นอนฟอกไตอยู่ 

 

 V/O : ตอนนี้ผมคงต้องยอมรับ ชีวิตที่เหลือของผมถูกพิพากษาลงแล ้ว สิ่งที่เหลืออยู ่

 คือการทรมาน  

Fade Out – Diss to Black 
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Fade in 

ภาพเครื่องฟอกไตที่ทำงาน 

 

 V/O : ผมไม่รู้ว่าอะไรคือความทรมานที่แท้จริง 

Fade Out – Diss to Black 

 

Fade in 

ภาพหนุ่ยที่กำลังวาดรูปลงในรองเท้าแตะ โดยมีกรอบรูปที่มีรูปแม่วางอยู่ข้างๆ 

 

 V/O : กรงเหล็กอันนั้น 

Fade Out – Diss to Black 

 

 

Fade in 

ลายเส้นในรองเท้าที่เป็นรูปผีเสื้อ 

 

 V/O : หรือกรงขัง...ในจิตใจของทุกคน 

Fade Out – Diss to Black 

 

 

 

Fade in 

ภาพ Logo 

The End has no end 

บทสุดท้ายแห่งพันธนากรรม 

Fade Out – Diss to Black 
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Scene 1 : ร้านอาหาร สไตล์อเมริกัน ขนาดเล็ก ยามค่ำ เวลา 21:40 น. 

 แสงไฟร้านอาหารที่ใกล้เวลาจะเปิดร้าน บนเคาน์เตอร์ ที่มีตู้ภายในมีผีเสื้อบินอยู่ 

พนักงานสองคน กำลังล้างแก้ว และจัดหน้าบาร์ ในร้านมีเพียงชายวัยกลางคนอายุไม่เกิน 40 ปี 

รูปร่างอ้วน ใส่แว่นนั่งเล่นไอแพด อยู่อย่างพึงพอใจ แสงไฟของหน้าจอเมื่อกระทบเสื้อสีขาว ที่

 หรูหรา ยิ่งทำให้ตัวของเค้าดูสว่างขึ้น ในจอไอแพดเป็นหน้าจอของ แฟนเพจหนึ่ง ที่

ปรากฏยอดไลค์มากถึง 2 ล้านไลค์ ชายอ้วนเล่นไอแพด พลางดูนาฬิกาไปพลาง 

 

 ทันใด เสียงประตูร้านเปิดออก พนักงานทั้งสองเงยหน้า เพื่อจะกล่าวต้อนรับ แต่กลับ

ชะงักเมื่อเห็นผู้ที่เข้ามาในร้าน 

 

 ผู้ที่เข้ามาเป็นชายหนุ่มรูปร่างสันทัด ผิวดำ อายุไม่เกิน 27 ปี สวมเสื้อลายทาง พลางถือ

ถุงพลาสติกใบใหญ่มา ภายในเหมือนบรรจุบางอย่างมา ชายหนุ่มมองพนักงาน 

พลางกล่าวสวัสดี แล้วก้มหน้าเดินไปยังโต๊ะว่างในสุด ที่มีป้ายว่า จอง ตั้งอยู่บนโต๊ะ 

 

พนักงานทั้งสองมองหน้ากันอย่างหวั่นใจ 

ก่อนที่พนักงานคนที่หนึ่งจะเดินไปหาชายหนุ่มผิวดำคนนั้นที่นั่งบนโต๊ะ 

 

 เอ ้: ไอ้หนุ่ย มึงทำไมวะ เดี๋ยวพี่แอนเข้ามา พวกพี่จะโดนด่า 

 หนุ่ย : ขอโทษครับพี่ พอดีมีคนโทรมานัดผมให้มาเจอที่นี่ตอนสี่ทุ่มครับ 

 เอ ้: พี่ว่าเอ็งออกไปรอนอกร้านเถอะว่ะ เดี๋ยวพี่แอนมาแล้วจะยุ่ง 

 

หนุ่ยก้มหน้ารับคำ ก่อนพลางก้มหยิบถุงเพื่อที่จะลุกออกไป 

 แต่ทันใดก็มีเสียงโทรศัพท์ดังเข้ามาในร้าน พนักงานคนที่สอง เดินไปรับโทรศัพท์ คุยกับ

ปลายทางสักครู่ก่อนวางหูแล้วเรียกพนักงานคนที่หนึ่ง 

 

 บอล : เอ ้ลูกค้าที่จองโต๊ะโทรมา ให้ไอ้หนุ่ยนั่งรอนั่นแหละ เดี๋ยวเค้าจะมาคุยกะไอ้

 หนุ่ยแปบเดียว 

 

 หนุ่ยกับพนักงานคนที่หนึ่ง หันมามองหน้ากันก่อนที่พนักงานจะเดินกลับไปที่บาร์ 

แบบไม่สบอารมณ์นัก 
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Scene 2 : หลังบาร์   

นาฬิกาดิจิตอล ที่ติดบนผนังร้านบอกเวลา 21:50  

พนักงานคนที่หนึ่งเดินจากหลังบาร์มา พบกับพนักงานคนที่สอง ซึ่งกำลังล้างแก้วอยู่ 

 

 บอล : พี่เอ้ ใครล็อกประตูหลังร้านวะพี่ 

 เอ ้: ไม่มีนิ ทำไม เปิดไม่ได้เหรอ 

 บอล  : ใช่พี่ ไม่รู้พี่แอนไปใส่กลอนข้างนอกรึป่าว เปิดไม่ได้เลย 

 เอ ้: งั้นเดี๋ยวตอนปิดร้าน เอ็งยกลังขวดออกประตูหน้าละกัน 

 

 ทันใดเสียงประตูร้านเปิดอีกครั้ง ปรากฏร่างชายหนุ่ม รูปร่างสูงโปร่ง อายุประมาณ 35 ปี 

 ทรงผมที่เรียบดูดี ช่างดูเท่ และเนี๊ยบ ยิ่งเมื่อรวมกันกับชุดสีดำ เข้ารูป ทำให้ชายหนุ่มคน

นี้ดูสุขุมมากยิ่งนัก 

ชายหนุ่มเดินตรงมาที่นั่งของหนุ่ย นั่งลงตรงข้าม หนุ่ยมองหน้าชายดังกล่าวอย่างงุนงง 

 

 ชายหนุ่ม : น้องหนุ่ยรึเปล่าครับ 

 หนุ่ย : ใช่ครับ 

 ชายหนุ่ม : โทษทีครับ พอดีพี่เพิ่งเสร็จธุระอีกที่นึง มาช้าไปหน่อย น้องเอาของมาด้วย

 มั้ยครับ 

 หนุ่ย : ครับ อยู่นี่ครับ 

 

หนุ่ยเปิดถุงพลาสติกใบใหญ่ของเค้าออก พลางหยิบของที่อยู่ด้านในออกมา 

เป็นรองเท้าเป็นที่แกะสลัก กว่า 4-5 คู่ ชายหนุ่มหยิบมองอย่างสนใจ 

ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่พนักงานคนที่หนึ่ง (บอล) เดินมาที่โต๊ะพอดี 

 

 เอ ้: ไม่ทราบจะรับอะไรดีครับ พอดีร้านใกล้ปิดแล้วครับ 

 

ชายหนุ่มมองหน้าพนักงานก่อนจะถามหนุ่ย 

 

 ชายหนุ่ม : น้องเอาอะไรดีครับ  

 หนุ่ย : ไม่เป็นไรครับพี่ ผมไม่ทานครับ 

 ชายหนุ่ม : เฮ้ย ไม่เอาสิ น้องตอนนี้ครัวปิดรึยังครับ 
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 เอ ้: ครับ ตอนนี้สั่งได้แต่เครื่องดื่มครับ 

 ชายหนุ่ม : งั้นพี่ขอ ลาเต้มาให้พี่สองที่ละกันครับ 

 

 พนักงานรับคำก่อนเดินออกไป ชายหนุ่มหันหน้ามาคุยกับหนุ่ยอีกครั้ง อย่างพิจารณา 

 

 ชายหนุ่ม : น้องแกะได้หลายลายเลยนะครับเนี่ย 

 หนุ่ย : ครับ ก็พี่สามารถเอาแบบมาให้ดูได้ครับ เผื่อมีลายใหม่ๆ ผมจะลองแกะดู 

 ชายหนุ่ม : จริงๆฝีมือน้องก็ถือว่าดีนะครับ พี่เอาให้ลูกค้าพี่ดู เค้าสนใจงานน้องมากๆ  

 

ชายหนุ่มหยิบรองเท้าแตะคู่หนึ่งขึ้นมา เป็นลายผีเสื้อที่หนุ่ยเคยวาดไว้ ก่อนถามหนุ่ย 

 

 ชายหนุ่ม : ผีเสื้อนี่สวยดีนะ มันสื่อถึงอะไรอ่ะ 

 

หนุ่ยมองรองเท้าคู่นั้น ก่อนก้มหน้าตอบ 

 หนุ่ย : การเกิดใหม่ครับ 

 

ชายหนุ่มยิ้ม ก่อนเบิกตาโพลงด้วยความสนใจ 

 

 ชายหนุ่ม : จริง เหรอครับ น่าสนใจมาก จริงๆพี่เคยเห็นลายนี้มาครั้งนึงแล้ว

 เหมือนกัน 

 

 

คำพูดดังกล่าว ทำให้หนุ่ยมีสีหน้าตกใจ 

 

 ชายหนุ่ม : พี่เคยเห็นมีคนสักที่หลังเป็นลายนี้ด้วยนะ เค้าบอกว่าเค้าไปสักมาจากใน

 คุก 

 

สายตาหนุ่ยดูมีความกังวลมากขึ้น เสมือนตัวเองถูกดึงรั้งไว้ 

ด้วยอะไรบางอย่างที่หนักหน่วง  

 หนุ่ย : ไม่ทราบเหมือนกันครับ 

 ชายหนุ่ม : น้องเคยติดคุกรึเปล่าครับ 
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 หนุ่ย : เอ่อ.... ไม่เคยครับ 

 ชายหนุ่ม : 5555 นั่นสินะ พี่ขอโทษทีครับ ที่เสียมารยาท  

 

  รอยยิ้มของชายหนุ่ม ที่นิ่งเรียบ แต่ราวกับแทงทะลุตัวตนของหนุ่ย เสมือน

ชายคนนี้สามารถอ่าน และจับพิรุธของหนุ่ยได้ไวมาก แว่บภาพความคิดแทรกเข้ามารบกวน 

 มันเป็นภาพที่ตัวของเขานั่งอยู่ในห้องมืดสี่เหลี่ยม  กำลังลงลายสักให้นักโทษคนนึง 

(Insert) 

 

 หนุ่ย : ป่าวครับ 

 

ชายหนุ่มเลิกคิ้วมอง ก่อนค่อยๆหยิบซองเอกสารออกมาวาง 

 

 ชายหนุ่ม : 3 ปีกับข้อหายาเสพติดตั้งแต่อายุ 18  

 

ชายหนุ่มหยิบรูปอีปใบออกมา เป็นหน้าข่าวจากfacebook 

 

 ชายหนุ่ม : กับอีก 2 ปีก่อน ที่พัวพันคดีปล้นฆ่า นี่คงไม่ใช่น้องสินะ 

 

หนุ่ยมีสีหน้าตกใจอย่างเห็นได้ชัด เขาค่อยๆกลืนน้ำลายที่ดูเหมือนจะยากลำบากมาก 

 

 หนุ่ย : พี่เป็นตำรวจเหรอครับ 

 ชายหนุ่ม : 5555 ป่าวๆ พี่ไม่ใช่ตำรวจ ตกลงคนในรูปนี่ น้องใช่มั้ย 

 

หนุ่ยมองรูปที่ชายหนุ่มกางออกบนโต๊ะ ก่อนค่อยๆพยักหน้า 

 

 ชายหนุ่ม : หึหึหึหึ ไม่ต้องโกหกก็ได้พี่ไม่ซีเรียส พูดกันตรงๆ  

 

หนุ่ยก้มหน้านิ่ง พยักหน้าช้าๆ 

 

 ชายหนุ่ม : แต่ติดแปบเดียวเองนะ ถ้าเทียบกับคดีปล้นฆ่าชิงทรัพย์ 
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 หนุ่ย : ตอนเด็กผมเคยติดยาจริงครับพี่ แต่ปล้นฆ่า ผมไม่ได้ทำครับพี่ ตำรวจจับคน

 ทำได้แล้ว ผมเลยถูกปล่อยตัวครับ  (รีบตอบ) 

 

ชายหนุ่มยิ้มมองอย่างมีเลศนัย 

 ชายหนุ่ม : น้องไม่ได้ทำ แล้วโดนจับได้ไง 

 หนุ่ย : ผมไม่มีเงินจ้างทนายครับตอนนั้น มีดพกที่ก่อเหตุ เป็นมีดพกที่ผมขายไปครับ  

 

ชายหนุ่มยิ้ม บนโต๊ะมีรูปมีดที่ถูกถ่ายในที่เกิดเหตุ 

 

 ชายหนุ่ม : จริงๆแล้วคดีนี้จับผิดตัวใช่มั้ย (หนุ่ยพยักหน้า) แต่ถ้าพี่เป็นตร. พี่ก็คงต้อง

 คิดว่าเป็นน้องนีแหละ ลายนิ้วมืออยู่บนมีดขนาดนั้น แต่เรื่องมันผ่านไปแล้ว พี่ก็

 ไม่ได้จะมาคุยเรื่องนี้หรอก 

 

แต่ทั้งสองถูกขัดการสนทนา เมื่อพนักงานยกกาแฟมาเสิร์ฟ ก่อนวางกาแฟลง 

ให้หนุ่ยและชายหนุ่ม หนุ่ยก้มหน้าก่อนค่อยๆยกกาแฟขึ้นมาเพื่อจิบ 

แต่กลับถูกชายหนุ่มห้ามไว้ 

ทำให้หนุ่ย และพนักงานชะงัก 

 

 ชายหนุ่ม : น้องครับ 

 เอ ้: ครับ 

 ชายหนุ่ม : ทำไมกาแฟในแก้วพี่มีลายผีเสื้อ แล้วของน้องเค้าไม่มีครับ 

 

หนุ่ยค่อยๆวางกาแฟลง แล้วมอง ซึ่งกาแฟของเค้าไม่มีลายดอกไม้บนกาแฟจริงๆ 

 

 เอ ้: เอ่อ 

 ชายหนุ่ม : พี่รบกวนช่วยเปลี่ยนแก้วให้พี่ทีครับ พี่อยากให้แก้วของน้องเค้ามีลาย

 ดอกไม้เหมือนกัน 

 

พนักงานมองชายหนุ่ม กับหนุ่ยอย่างไม่สบอารมณ์นัก ก่อนหยิบแก้วของหนุ่ย 

ออกไปอย่างกระแทกกระทั้น 

พนักงานเดินยกกาแฟไปที่บาร์ ก่อนพูดอย่างตั้งใจให้ชายหนุ่มและหนุ่ยได้ยิน 
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 เอ ้: เฮ้ย กาแฟไม่สวย ลูกค้ากระเดือกไม่ลง ใส่ลายมาหน่อยสิวะ 

 บอล : ไอ้ห่า นมหมด แล้วจะให้กูวาดยังไงวะ 

 เอ ้: ไม่รู้โว้ย ไม่สวย เค้าไม่แดก 

 

 

Scene 3 : โต๊ะชายอ้วน  

ฟองเบียร์ที่ถูกเทลงบนแก้ว โดยพนักงาน ส่องกระทบเป็นประกาย 

เมื่อสาดโดยแสงจอของไอแพด ที่ส่องกระทบแว่นตาของชายอ้วน 

ซึ่งนั่งในอีกฟากของร้าน เขากับกำลังสนุกกับการตอบคอมเม้นต่างๆ 

ที่มาในเพจ facebook ของเค้า ชายอ้วนมองนาฬิกา 

ก่อนพึมพำบ่นในใจ แล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทร 

 

เสียงโทรศัพท์ของชายหนุ่มที่นั่งคุยกับหนุ่ยดังขึ้น จากอีกฟากของร้าน 

ทำให้ชายอ้วนชะงัก ก่อนไปตามทางที่มาของเสียง ชายหนุ่มเจ้าของโทรศัพท์ 

ยกโทรศัพท์ขึ้นให้ชายอ้วนดู ก่อนกวักมือเรียกชายอ้วนให้เดินมาที่โต๊ะของเค้า 

 

ณ ตอนนี้เอง ที่ประตูในร้านถูกเปิดออกอีกครั้ง หญิงสาววัยกลางคน 

ผมสั้น โฉบเฉี่ยว ดูมีฐานะ มาในชุดที่เข้ารูป กระเป๋าใบหรูสีเงินของเธอส่องประกาย 

สะท้อนแสงกับไฟในร้านหญิงสาวเดินมาที่บาร์ ก่อนชะงักยืนมองโต๊ะของหนุ่ย 

หญิงสาวเดินมาหาพนักงานทั้งสองที่บาร์ ซึ่งทั้งสองยกมือไหว้ และเรียกเธอว่าพี่แอน 

 

 แอน : เอ้ นั่นเจ้าหนุ่ยรึป่าว 

 พนักงาน เอ้ : ใช่ครับพี่ ตะกี้ผมจะไปไล่มันออกไปละครับ แต่พอดีเห็นลูกค้าที่นั่งอยู่

 กะมันมาก่อน 

 

พี่แอนเจ้าของร้านมองที่โต๊ะของหนุ่ย ก่อนค่อยๆหลบทางเดินให้ชายอ้วน 

ที่หอบของเดินผ่านหน้าบาร์ตรงไปที่โต๊ะของหนุ่ย 

 

ชายอ้วนเดินมาที่โต๊ะของหนุ่ย และทักทายกับชายหนุ่มปริศนา 
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 ชายหนุ่ม : คุณสุเทพใช่มั้ยครับ 

 ชายอ้วน : ใช่ครับ คุณคือคนที่โทรมานัดคุยเรื่องโฆษณา ในเพจของผมหรือเปล่าครับ 

 ชายหนุ่ม : อ่อ ใช่ครับผมเอง โทษทีครับ พอดีผมคุยกับน้องคนนี้อยู่ เลยยังไม่มี

 โอกาสเดินไปคุยด้วย  

 

ชายอ้วนวางไอแพดลง ก่อนรับไหว้หนุ่ยอย่างไม่ใส่ใจ 

 

 ชายอ้วน : อีกนานมั้ยครับ ถ้าอย่างนั้นขอคุยธุระผมก่อนได้มั้ยครับ พอดีผมรีบ 

 

ชายหนุ่มยิ้ม ก่อนพยักหน้าหันมาหาหนุ่ย 

 

 ชายหนุ่ม : ไม่ต้องรีบหรอกครับ ไหนๆเรามาร่วมวงเดียวกันแล้ว อันนี้น้องหนุ่ยครับ 

 

ชายหนุ่มหยิบรองเท้าแตะแกะสลักขึ้นมา วางลงตรงหน้าชายอ้วน 

 

 ชายหนุ่ม : อันนี้ฝีมือน้องหนุ่ยครับ ยอดเยี่ยมมากใช่มั้ยครับ 

 

ชายอ้วนเลิกคิ้ว มองลอดแว่นด้วยแววตาเริ่มหงุดหงิด 

 

 ชายอ้วน : ตกลงน้องเรียกพี่มาคุยเรื่องรองเท้าแตะ แกะสลัก แค่นี้เหรอครับ 

 

หนุ่ยมองหน้าชายอ้วน ก่อนก้มหน้าลงเบาๆ ผิดกับชายหนุ่ม ที่กลับดูอารมณ์ดีอย่างผิดปกติ 

 

 ชายหนุ่ม : มันไม่ใช่ครับพี่ พี่พูดผิดไปสองเรื่องนะครับ เรื่องแรก (หยิบรองเท้าแตะ

 ขึ้นมา) นี่ไม่ใช่แค่รองเท้าแตะแกะสลัก และข้อสอง (ชี้ไปทางหนุ่ย ) เราจะคุยเรื่อง

 น้องคนนี้ต่างหากครับ 

 

หนุ่ยมองหน้าชายหนุ่มอย่างฉงนเช่นเดียวกันกับชายอ้วน 

แต่ความสงสัยใคร่รู้ของทั้งสองถูกตัดบทลง 

เมื่อแอน หญิงสาวเจ้าของร้านเดินมาพร้อมกับถ้วยกาแฟ 
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แอน: ขอโทษทีนะคะ พอดีสักครู่นี้ น้องแจ้งว่าคุณลูกค้าอยากได้กาแฟลาเต้ ใส่ลายด้วย

         ใช่มั้ยคะ 

          ชายหนุ่ม : ถูกต้องครับ  

           แอน : ต้องขออภัยจริงๆค่ะ ตอนนี้นมเราหมดแล้วค่ะ คงวาดใส่ลงไปไม่ได้  

 

ชายหนุ่มทำหน้านิ่งมองที่แก้วกาแฟ ก่อนยิ้มขึ้นมาที่มุมปาก 

 

 ชายหนุ่ม : แค่นมหมด ทำไมไม่ซื้อนมที่เซเว่นมาทำให้ละครับ 

 

หญิงสาวเจ้าของร้าน ดูมีอารมณ์ขึ้นมาในทันที นี่เสมือนการสอนงานบริการใส่หน้าของเธอ 

ในขณะที่หนุ่ย พูดแทรกขึ้นมา 

 

 หนุ่ย : ไม่เป็นไรครับพี่ ผมทานได้ครับ ผมไม่ซีเรียส 

 แอน : ขออภัยด้วยนะคะ 

 ชายหนุ่ม : ไม่ได้หรอกครับ น้องไม่ซีเรียส แต่ผมซีเรียส 

 

ในวินาทีนี้ ดูเหมือนความโมโหโกรธาของหญิงสาวจะประทุขึ้นมา 

 

 แอน : ถ้าอย่างงั้น ดิฉันไม่คิดเงินก้ได้ค่ะ แก้วนี้ หรือทั้งหมดนี้ก็ได้ค่ะ แต่ขอความ

 กรุณาช่วยออกจากร้านด้วยค่ะ ดิฉันจะปิดร้านแล้ว 

 

 

 

 

ชายหนุ่ม มองหน้าหญิงสาว ก่อนยิ้มขึ้นอย่างดูน่ากลัว 

ชายหนุ่มค่อยๆยกแก้วกาแฟชึ้น ก่อนเอ่ยถามเจ้าของร้าน 

 

 ชายหนุ่ม : ไม่คิดเงินเหรอครับ 

 

ชั่วขณะนี้ ดูเสมือนความกดดันในบทสนทนาของทั้งสอง จะแผ่ขยายออกมา 

ใส่ทุกคนในร้านพนักงานทั้งสองและ หนุ่ย ต่างมองทั้งคู่อย่างงุนงง ส่วนชายอ้วนแอบเอาโทรศัพท์ 
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ออกมา แล้วกดบันทึก VDO หญิงสาวเชิดหน้าอย่างมั่นใจใส่ ก่อนตอบแบบเน้นคำกลับไป 

 

 แอน : ไม่คิดค่ะ ทั้งหมดเลยค่ะ สำหรับพวกขี้คุก หรือพวกขี้ยา ดิฉันถือว่าทำทานค่ะ 

 

หญิงสาวยิ้มเสมือนมีชัย พนักงานทั้งสองเดินมายืนด้านหลังหญิงสาว 

ขณะที่ชายหนุ่มนิ่งลงก้มหน้าลงสักพัก ก่อนเงยหน้าแล้วยิ้มพร้อมแววตาที่เปลี่ยนไป 

 

 ชายหนุ่ม : กู ไม่ สน เรื่อง เงิน โว้ย กู แค่ อยาก ได้ กา แฟ 

 

ชายหนุ่มยกถ้วยกาแฟขึ้นมา ก่อนแผดเสียงอย่างที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ยินมาก่อนออกมา 

แล้วขว้่างกาแฟใส่พื้น 

 

หญิงสาวกรีดร้องอย่างตกใจ เศษแก้วและกาแฟกระเด็นออกไปทั่ว ชายอ้วนผงะ 

ก่อนลุกถอยออกจากลง เช่นเดียวกับหนุ่ย ที่ถอยชิดผนัง คงมีแต่พนักงานสองคน 

ที่ดูต่างจากคนอื่น ทั้งคู่ต่างถือเก้าอี้ และขวด เดินเข้าหา เพื่อเตรียมฟาดใส่ชายหนุ่ม 

 

 ในวินาทีนี้ ทุกสถานการณ์ที่ดูตึงเครียด แต่ชายหนุ่มสอดมือเข้าไปในกระเป๋าส่วนตัวของ

ตนและหยิบวัตถุสีดำมะเมื่อม ที่เสมือนมัจจุราชมารอคร่าชีวิตออกมา นี่ทำให้พนักงานทั้งสอง ต่างรีบ

โยนของลงแล้วหมอบลง หญิงสาวกรีดร้อง ชายอ้วนเช่นกัน แต่มือมิวายยังถือโทรศัพท์ถ่ายวีดีโอไว้ 

ชายหนุ่มกวาดปืนออกไปทั่ว ก่อนแผดเสียงอย่างคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ 

 

 ชายหนุ่ม : กูไม่สนเรื่องเงิน กูแค่อยากได้กาแฟแบบเดียวกัน กูสั่งสองแก้ว ไม่ใช่แก้ว

 เดียว มึงคิด ว่ากูเป็นขี้ข้ามึงรึไง มึงดูถูกกู มึงดูถูกน้องคนนี้ (ชี้ปืนไปทางหนุ่ย ที่ทำ

 หน้าตกใจ) มึงรู้ทั้งรู้ว่านมไม่พอ แต่มึงเลือกทำมาแก้วเดียว เพราะอะไรรู้มั้ย มึง

 ตอบได้มั้ย (ชี้ปืนไปทางพนักงานเอ้) เพราะมึงคิดว่าน้องคนนี้ไม่มีค่าพอจะได้แดก

 ลาเต้ดีๆสักแก้วรึไงวะ  ใช่มั้ย ใช่มั้ย (จี้ปืนใส่หัวพนักงานเอ้) (หันปืนใส่แอน) มึง

 เงียบ กูบอกให้มึงเงียบ (แอนค่อยๆเงียบเสียงลง) ส่วนมึง มึงอยากถ่ายมากใช่มั้ย 

 (ชายหนุ่มเดินไปเปิดผ้าที่ชายอ้วนคลุมกล้องไว้ออก) มึงชอบนัก ใช่มั้ยเรื่องประจาน

 ชาวบ้าน (ชี้ปืนไปทางชายอ้วนที่หลับตาปี๋ ก่อนรีบบอกว่าไม่ ถ่ายแล้ว) 

 

ชายหนุ่มสูดลมหายใจเข้าลึกๆ แล้วค่อยๆถอนหายใจออก 
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เอามือเสยผมที่ดูเสียทรง  ก่อนหันมาหาหนุ่ยอย่างใจเย็นผิดกลับสักครู่อย่างคนละคน 

 

 ชายหนุ่ม : โทษทีนะน้องชาย (นั่งลงบนเก้าอี้ เปิดกระเป๋า หยิบถุงเชือกออกมา) ช่วย

 มัดมือให้พี่ที 

 

 หนุ่ยยังนั่งนิ่ง มองหน้าชายหนุ่มอย่างตกใจ จนชายหนุ่มต้องย้ำคำอีกครั้ง พร้อมผงกปืน

ใส่ หนุ่ยค่อยๆหยิบเชือกขึ้นมา ชายหนุ่มมองหน้าและยิ้มอย่างมีเลศนัย 

หญิงสาวเจ้าของร้านเบิกตาโพลง ก่อนตะโกนออกมา 

 

 แอน : นี่แกเป็นพวกเดียวกันใช่มั้ย ไอ้ขี้คุก แกจะปล้นร้านใช่มั้ย ไอ้สวะสังคม ไอ้เดน

 คน 

 

ชายหนุ่มหันมามองหน้าหญิงสาว ก่อนทำปากจู๋ แล้วหันมาหาหนุ่ยที่สั่นหัวปฏิเสธหญิงสาว 

 

 ชายหนุ่ม : มัดปากมันด้วยนะ 

 

......... 

 

 

นาฬิกาบนผนังบอกเวลา 22:15 เสียงหยดน้ำในอ่างที่ค่อยๆหยดลง 

 ทำลายความเงียบและกดดันของบรรยากาศ เช่นเดียวกับเสียงมัดเชือก ที่หนุ่ยมัดมือชาย

อ้วนเป็นคน สุดท้าย ขณะที่หญิงสาวเจ้าของร้านเป็นคนเดียวที่ถูกมัดปาก ชายหนุ่ม 

ยืนถือปืน เดินไปเปิดขวดเบียร์กินอย่างสบายใจ และเอ่ยต่อเอ้ 

 

 ชายหนุ่ม : ไอ้น้อง กุญแจร้านอยู่ไหนวะ 

 

เอ้เงยหน้า ก่อนหันไปมองที่หลังตู้เย็นในบาร์ ซึ่งชายหนุ่มก็กลอกตามองตาม 

 

 

Scene 4 : หน้าร้าน  
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 เสียงบานประตูเหล็กที่กำลังเลื่อนลงปิดหน้าต่าง และหน้าร้าน ทำลายความเงียบสงัดชน

ถนนเล็กๆ ใน ซอยนี้ ป้ายไฟของร้านถูกดับลง พร้อมกัน หนุ่ยล็อกร้านด้วยกุญแจ 

อันสุดท้าย โดยมีชายหนุ่ม ยืนจิบขวดเบียร์อย่างสบายใจ ในมือยังคงถือปืนอยู่ 

ชี้มาที่หนุ่ย ซึ่งตัดสินใจที่จะกลั้นใจถาม 

 

 หนุ่ย : พี่ต้องการกันแน่ครับ พี่อย่าทำอะไรผมเลย ผมมีภาระที่ต้องดูแลอีกครับ 

 ชายหนุ่ม : น้องหมายถึงแม่ที่ตายไปแล้ว หรือพ่อที่ต้องนอนฟอกไตทุกอาทิตย์ล่ะ 

 

ชายหนุ่มยืนยิ้มให้ หนุ่ยเลิกคิ้วขึ้น มีสีหน้าที่ตกใจชัดเจน 

นี่เป็นเรื่องที่เค้าไม่เคยบอกใครถึงอาการของพ่อ ที่เค้าต้องดูแลมาโดยตลอด นับแต่ออกจากคุก 

 

 ชายหนุ่ม : พี่เป็นใคร นี่คือคำถาม ที่เอ็งอยากรู้มากกว่า ที่ว่าพี่ต้องการอะไร (ยิ้ม) 

 เดี๋ยวเราไปคุยกันข้างในเถอะ (กวักปืน) เข้าไปสิ 

 

 

 

Scene 5 : ในร้าน  

 หญิงสาวที่ถูกมัด นอนสั่นอย่างหวาดกลัว พร้อมด้วยพนักงานทั้งสอง ขณะที่แสงจากมือ

ถืออีกเครื่องของชายอ้วนลอดออกมาจากกางเกง นี่คือโทรศัพท์ที่ซ่อนไว้ แต่ชายอ้วน 

ไม่สามารถกดเรียก 191 ได้ถนัดนัก เพราะมือเขาเองก็ถูกมัดไพล่หลังไว้ ชายอ้วนพยายาม 

ใช้นิ้วใหญ่ๆ บวมๆของตนคลำเพื่อหาปุ่ม แต่สุดท้ายต้องล้มเหลว เมื่อมีปืนมาจ่อที่หัว 

 

ชายหนุ่มนั่งลงเอามือถือเครื่องนั้นออกมาก่อนเหยียบให้แตก ทุกฝีเท้าที่ถูกย่ำลงไป 

 ทำให้หญิงสาวยิ่งสะอื้นมากขึ้นเท่านั้น ตอนนี้ชายหนุ่มกับหนุ่ยกลับเข้ามาแล้ว และ

ความหวังของชายอ้วนที่จะขอความช่วยเหลือก็ดับลง  

 

 ชายหนุ่มทรุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ หยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบ ก่อนใช้ปืนกวักให้หนุ่ยที่ยืนเก้งๆ

กังๆ มานั่งข้างๆ 

 

 ชายหนุ่ม : (หันไปหาทุกคน) รู้จักคนนี้มั้ย 

  (ทุกคนพยักหน้า ยกเว้นชายอ้วน) 
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 ชายหนุ่ม : ไอ้หมอนี่ เคยเป็นพนักงานที่นี่ถูกมั้ย (หญิงสาวพยักหน้า) แล้วโดนไล่

 ออกไป เมื่อสองเดือนก่อนใช่มั้ย (หญิงสาวพยักหน้า) 

 

ชายหนุ่มหันหน้ามาหาหนุ่ยก่อนถาม 

 

 ชายหนุ่ม : เอ็งไปทำอะไรให้เค้าไล่ออกวะ 

 หนุ่ย : ผมไม่ได้ทำครับ แต่ผมโกหกประวัติเรื่องที่เคยติดคุก แล้วพี่แอนคงจับได้ 

 ชายหนุ่ม : จับได้ใช่มะ (มองหน้าแอน) (เอื้อมมือไปดึงผ้าปิดปากออก) ถูกต้องมั้ย 

 แอน : ชั้นทำอะไรผิด ชั้นผิดเหรอที่ชั้นไม่อยากได้คนที่เคยติดคุกมาทำงาน 

 ชายหนุ่ม : อืมมมมม ผิดมั้ยวะ (หันไปหาหนุ่ยที่ยิ่งงงหนัก) ผิดใช่มั้ย (หันไปหาชาย

 อ้วนที่พยักหน้าอย่างเอาใจว่าผิด)  

 ชายหนุ่ม : ไม่ผิดหรอกครับ ไม่ผิด ทุกคนมีสิทธิคิด รู้สึกได้ แต่จริงๆมันมีเรื่อง

 ยิ่งกว่านั้นใช่มั้ย 

 

คำพูดนี้ยิ่งทำให้หนุ่ยงงมาก เพราะตอนที่เค้าถูกไล่ออก เค้าเองก็ไม่รู้สาเหตุด้วยซ้ำ 

 

 ชายหนุ่ม : (หันไปหาหนุ่ย) จริงๆร้านนี้ แอบขายยาเสพติดให้ลูกค้าบางคน เคยรู้มะ 

       (หนุ่ยสั่นหน้า) 

 แอน : ไม่จริง นั่นมันฝีมือไอ้หนุ่ย ไม่เกี่ยวกับร้านนะ (หนุ่ยยิ่งสั่นหน้า) 

 

ชายหนุ่มยิ้ม ละสายตาจากทั้งหนุ่ยและแอน 

หันมามองที่พนักงานทั้งสอง แล้วถาม 

 

 ชายหนุ่ม : ฝีมือพวกมึงใช่มั้ย 

 

พนักงานทั้งสอง ตาเบิกโพลง เอ้รีบก้มหน้าหลบตา ขณะที่บอลสั่นหน้าอย่างรวดเร็ว 

 ชายหนุ่ม : (หยิบของใส่กระเป๋าออกมา) 3 มิถุนา คือเมื่อ 2 เดือนก่อน สายของ

 เจ้าหน้าที่ตร. ได้สืบทราบว่า มีการลักลอบขายยาเสพติดในบริเวณย่านนี้ จนสายคน

 นี้ สืบทราบมาว่าต้นตอหลักมาจากร้านนี้  
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ทุกคนนั่งฟังอย่างนิ่งงัน เอ้ยังคงก้มหน้า ขณะที่บอลเงียบเสียงลง 

 

 ชายหนุ่ม : แต่เผอิญสายตำรวจคนนั้น ไม่ได้เอาเรื่องไปแจ้งตำรวจ แต่กลับเอาเรื่อง

 มาข่มขู่เจ้าของร้าน เพื่อเรียกเงิน ถูกต้องมั้ย (หันมาหาแอน ที่ค่อยๆพยักหน้า) 

 ซึ่งคุณก็ยอมจ่ายค่าปิด ปากไปไม่ให้เป็นคดีถูกมั้ย 

 

ภาพแอนที่เคยไล่หนุ่ยออก 

ชายหนุ่มหันมาหาหนุ่ย 

 

 ชายหนุ่ม : เคยรู้เรื่องนี้มั้ย  

 

หนุ่ยสั่นหน้าปฏิเสธ 

 

 ชายหนุ่ม : วันนั้นมีพนักงานคนหนึ่ง ตรงกับวันหยุดพอดี นั่นก็คือ (ผายมือไปทาง

 หนุ่ย)  ซึ่งสายของตำรวจเองก็ไม่รู้ว่าคนที่แอบขายยาเสพติดคือใคร แต่กลับพบว่ามี

 พนักงานคนหนึ่ง เคยต้องโทษมาก่อน ซึ่งนั่นก็คือ (ผายมือไปทางหนุ่ยอีกครั้ง) 

 แล้วข้อมูลนี้ ก็ถึงมือของคุณ ถูกมั้ย (หันมามองแอน ที่พยักหน้ารับคำ) แล้ว 

  วันต่อมา คุณก็ไล่น้องเค้าออกเลย 

 

 ชายหนุ่ม : (ลุกขึ้นยืน เดินวนรอบทุกคน) ไม่ผิด ถ้าไม่รู้ ไม่ผิด ถ้าสงสัย แต่น่า

 เสียดาย ที่ไม่เคยถาม หรือพูดคุยกับน้องเค้าเลย แค่รู้มาว่าน้องเค้าเคยติดคุก ก็คิดว่า

 น้องเค้าเป็นคนทำ ถูกมั้ย 

 

ชายหนุ่มนั่งยองๆลงตรงหน้าหญิงสาว 

 

 ชายหนุ่ม : อยากรู้มั้ยว่าใครทำ (แค่นยิ้ม เอามือล้วงกระเป๋าเสื้อ หยิบรูปถ่ายมายื่นใส่

 หน้าหญิงสาว)  

 

รูปถ่ายของเอ้ และบอล ที่แอบซื้อขายยาเสพติด 

ชายหนุ่มลดรูปลง มองหน้าหญิงสาว ผงกหัวไปทางพนักงานทั้งสองคน 
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 ชายหนุ่ม : นั่นไง พ่อรูปหล่อของคุณทั้งคู่ไง 

 

 

เอ้ และบอลหลบตา หญิงสาวที่โวยวาย และพยายามเอาเท้ามาถีบทั้งคู่ 

ขณะที่ชายหนุ่มหัวเราะอย่างอารมณ์ดี 

 แอน : พรุ่งนี้ชั้นจะไล่พวกแกออก จะให้ตำรวจมาลากคอพวกแกเข้าคุก (หันมาหา

 หนุ่ย) ชั้นขอโทษนะ พรุ่งนี้แกกลับมาทำงานได้ 

 

หนุ่ยมองหญิงสาวด้วยสีหน้าเรียบเฉย ชายหนุ่มเช่นกัน 

 

 ชายหนุ่ม : ขอบคุณแทนน้องเค้านะ แต่ผมว่าเค้าคงไม่อยากได้แล้วล่ะ 

 

ชายหนุ่มลุกขึ้นไปหยิบรองเท้าแตะแกะสลักออกมาวางตรงหน้า 

 

 ชายหนุ่ม : ผมว่ามันเจ๋งดีว่ะ เปลี่ยนจากสักรอยสัก มาแกะรองเท้า คู่ละเท่าไรนะ 200 

      บาทใช่มั้ย เอาตังไว้ฟอกไตให้พ่อได้ด้วย 

 

ตอนนี้เองที่ชายอ้วนรู้สึกเหมือนทุกอย่างเข้าทาง เขารีบเสนอหน้าพูดมาทันที 

 

 ชายอ้วน : เอางี้มั้ยครับ พรุ่งนี้ผมจะเอาเรื่องของน้องดำคนนี้ (หมายถึงหนุ่ย) ลงใน

 เพจผมฟรีเลย ช่วยขายของน้องเค้าด้วย ไม่คิดตังสักบาท แล้วจะแฉเรื่องอิเจ๊กะไอ้

 สองตัวนี้ด้วย 

 

คำพูดนี้ทำให้ชายหนุ่มหันมามอง เสมือนเพิ่งรู้สึกว่ามีชายอ้วน 

อยู่ในที่นี้ด้วย ชายหนุ่มเดินลงมานั่งหน้าชายอ้วน ก่อนแค่นยิ้มอย่างน่ากลัว 

 

 ชายหนุ่ม : ฟรีหมดเลยเหรอ 

 ชายอ้วนพยักหน้า ก่อนพูดตามว่าฟรีครับ 

 ชายหนุ่ม : แฉทุกเรื่องเลยนะ 

 ชายอ้วนรีบผงกหัว ก่อนพูดตามว่าทุกเรื่องเลยครับ 
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ชายหนุ่มหัวเราะลั่นอย่างลำพองใจ ก่อนหันไปหาหนุ่ย 

 

 ชายหนุ่ม : โคตรเจ๋งเลยว่ะ เพจดราม่า จัสติค ที่มีคนตามไลค์ 2 ล้านคน จะลงเรื่อง

 ของเอ็งให้ฟรีๆ ไม่คิดตังเลยเว้ย แถมจะแฉเรื่องที่เอ็งโดนไล่ออกนี่ด้วย โคตรเจ๋ง

 เลยใช่มะ (มองหน้าหนุ่ย ที่ยังงง) 

 

ชายหนุ่มหันมาหาชายอ้วน 

 

 ชายหนุ่ม : เฮ้ย อย่าทำเป็นเล่นนะเว้ย ฟรีหมดเลยนะ 

 

ชายอ้วนพยักหน้า ก่อนพูดตามว่าฟรีแน่นอนครับ 

สายตาของเค้ารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นสุนัขตัวโปรดของชายหนุ่ม 

 

 ชายหนุ่ม : แฉทุกเรื่องเลยนะ 

 

ชายอ้วนรีบผงกหัว ก่อนพูดตามว่าทุกเรื่อง ไม่มีขาดตกเลยครับ 

ชายอ้วนและชายหนุ่ม ยิ้มหัวเราะใส่กันอย่างรื่นเริง 

ท่ามกลางสายตาที่หวาดกลัว และงุนงงของคนที่เหลือ 

แต่อยู่ดีๆเสียงหัวเราะก็เงียบลง เมื่อชายหนุ่มค่อยๆเอาปืนมาจ่อหัวชายอ้วน 

 

 ชายหนุ่ม : มึงสนุกมากใช่มั้ย ที่ได้ประจานชีวิตคนอื่น 

 

ทุกคนผงะและพยายามดิ้นตัวออก ชายอ้วนหลับตาปี๋ด้วยความกลัว 

ต่างกับชายหนุ่มที่ตอนนี้ตาเขม็งเกลียว 

 

 ชายหนุ่ม : กู ถาม มึง อีก ที มึง จำ น้อง เค้า ได้ มั้ย 

 

ชายอ้วนค่อยๆเปิดตาเล็กน้อย หันมามองหนุ่ย 

ก่อนรีบหลับตาแล้วบอกว่าจำไม่ได้ 

 ชายหนุ่มลดปืนลง ลุกขึ้นยืน  
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 ชายหนุ่ม : มึงจำเค้าไม่ได้ด้วยซ้ำ มึงจำคนที่มึงทำลายชีวิตไปไม่ได้เลย มึงสนุกกับ

 การปั่นกระแสเอาคนมาประจาน เสี้ยมให้คนด่ากันทุกวัน ชีวิตมึงสนุกมากใช่มั้ย 

 

ชายหนุ่มเดินไปหาหนุ่ย 

 

 ชายหนุ่ม : ไอ้คนนี้ มันชื่อหนุ่ย วิสรุท สมหวัง มันคือคนที่เคยโดนจับเพราะคดีปล้น

 ฆ่า ข่มขืน เมื่อ 2 ปีก่อน มึงเริ่มจำได้รึยัง 

 

ชายอ้วนค่อยๆเปิดตามามองหนุ่ย ที่ก้มหน้าเครียด นิ่ง 

ภาพในอดีตลอยเข้ามาในหัว เป็นภาพคดี ที่หนุ่ยถูกจับ ข้อหาปล้น ฆ่า ข่มขืน 

 

 ชายหนุ่ม : ไอ้หนุ่ย โดนจับ ทั้งที่ยังไม่รู้ว่าผิดจริงมั้ย แล้วก็มีเพจเหี้ยๆบางเพจ เอา

 เรื่องของครอบครัวเค้ามาประจาน จนแม่ของเค้าโดนกดดันจนออกจากงาน  

 สุดท้ายก็แขวนคอตาย พ่อของเค้าก็ต้องป่วยหนัก จนเกือบเอาชีวิตไม่รอด  

  (หน้าหนุ่ยนิ้ง มีน้ำตาไหลอาบแก้ม มือกำหมัด) ชีวิตครอบครัวนึงพังลง ซึ่งไม่

 เกี่ยวกะมึงเลย แต่มึงเสือกเอาครอบครัวเค้า มาประจาน มึงพิพากษาชีวิตเค้า

 ไปแล้ว  

 

ถึง ณ ตอนนี้ ชายอ้วนเริ่มหายใจติดขัด เสมือนเริ่มรู้ชะตาตัวเอง 

 

 ชายหนุ่ม : หลังจากโดนจับอยู่ปีกว่าๆ ตำรวจก็ดันไปจับคนร้ายตัวจริงได้ แล้วน้อง

 เค้าก็โดนปล่อยออกมา แต่ทีนี้ ตอนเค้าปล่อยออกมา เสือกไม่มีเพจเหี้ยอะไรสักเพจ

 มาสนใจ ทีตอนมึงพิพากษาชีวิตคนอื่น มึงสนุกมาก ทีเรื่องที่มึงควรจะทำ มึง

 เสือกไม่ทำ 

 

ชายหนุ่มเดินไปมาอย่างเริ่มบ้าคลั่ง 

 

 ชายหนุ่ม : ชีวิตคนนึงพังลง ออกจากคุกมา ก็ไม่มีหนทางเริ่มใหม่ มึงไม่รู้ด้วยซ้ำว่า

 เหี้ยอะไรที่ดีกับชีวิตเค้า ระหว่างนั่งจมในคุก ขาดอิสรภาพ กับออกมาแล้วโดน
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 สังคมกดดัน ปฏิเสธ ต้องหลบๆซ่อนๆ ตกลงเหี้ยไรมันคุกกันแน่วะ ข้างในหรือ

 ข้างนอกนี่  

 

ชายอ้วนเริ่มมีน้ำตาคลอ 

 

 ชายอ้วน : แกเป็นใครกันแน่ 

 

ชายหนุ่ม หันมามองด้วยสายตาเย็นชา 

 

 ชายหนุ่ม : กู คือ คน ที่จะมาพิพากษา ชีวิต พวกมึง ยังไงล่ะ 

 

ชายหนุ่มหันมาหาหนุ่ย 

 

 ชายหนุ่ม : ไอ้น้อง นี่คือโอกาสที่โคตรดี ดีเหี้ยๆ คือมึงได้มีโอกาสพิพากษาคนที่ลาก

 ครอบครัวมึงมาประจาน ทำให้แม่มึงต้องตาย รวมถึงไอ้พวกที่ชอบตัดสินชีวิต

 มึงด้วย (เอ้ บอล และแอนสะดุ้ง) 

 

ชายหนุ่มหยิบของบางอย่างออกจากกระเป๋า 

เป็นวัตถุสีดำมะเมื่อม มันคือปืนอีกกระบอกหนึ่ง 

ชายหนุ่มเอามันวางลงตรงหน้าหนุ่ย 

 

 ชายหนุ่ม : ในนี้มีกระสุนนัดเดียว น้องจะยิงใครก็ได้ คนเดียวเท่านั้น คนเดียวพอนะ 

 ไม่ว่าเอ็งยิงใคร ที่เหลือคนอื่นรอด 

 

ถึงตอนนี้ทุกคนที่ถูกมัด เริ่มดิ้น และตกใจ 

 

 แอน : หนุ่ย พี่ขอโทษ พี่ไม่รู้จริงๆว่าไม่ใช่แก  

 เอ้ : ไอ้หนุ่ย กูขอโทษ กูแค่ทำตามไอ้บอล 

 บอล : ไอ้หนุ่ย อย่ายิงกูนะ มึงไปฆ่าไอ้อ้วนนั่นเถอะ มันทำให้แม่มึงตายนะ 

 ชายอ้วน : ไอ้น้อง พี่แค่ทำตามหน้าที่ พรุ่งนี้พี่จะแก้ข่าวให้เอ็ง พี่แค่ทำข่าว แต่พี่ไม่

 เคยไปดูถูกเอ็งเหมือนพวกนี้เลยนะ 
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ชายหนุ่มนิ่งมองหน้าหนุ่ย ที่สะอึกสะอื้น และมองหน้าทุกคนไปมาอย่างกดดัน 

และเคียดแค้น มือของหนุ่ยค่อยเอื้อมออกมา ชายหนุ่มยิ้มด้วยความสะใจ 

แต่กลับต้องหุบยิ้มลง เมื่อหนุ่ยกลับหยิบรองเท้าแตะของตน 

 

 หนุ่ย : ผมขอโทษครับพี่ ผมทำไม่ได้จริงๆ ถึงผมจะโกรธแค้น จะเกลียดชังใครก็ตาม 

 แต่ตอนนี้ผมขอเลือกอยู่อย่างนี้ดีกว่า ผมมีหน้าที่ต้องดูแลพ่อของผม 

 

 หนุ่ยมองหน้าชายอ้วน : ผมอาจแค้นที่แม่ผมต้องตาย แต่ผมทำไป แม่ก็ไม่ฟื้นขึ้นมา 

 หนุ่ยมองหน้าแอน : พี่แอนก็ไม่ผิด พี่แอนมีสิทธิที่จะเลือก มีสิทธิที่จะคิด 

 หนุ่ยมองบอลและเอ้ : ส่วนเรื่องค้ายาเสพติด ให้ตำรวจจัดการเถอะครับ 

 

ชายหนุ่มยืนนิ่ง มองหนุ่ยเงียบ ก่อนหยิบปืนขึ้นมา 

 

 ชายหนุ่ม : เสียดายว่ะ เอ็งมีโอกาสแล้วแท้ๆ แต่ไม่เอาเอง  

 

ชายหนุ่มหันมากวาดตามองทุกคน ที่เหมือนโล่งใจ 

 

 ชายหนุ่ม : พวกมึงทุกคน เองก็ควรได้รับโอกาส (ชายอ้วนพยักหน้า) 

 

ชายหนุ่มหันปืนมาวางต่อหน้าคนทั้งสี่ ใบหน้าของทุกคนดูตกใจ 

ขณะที่หนุ่ยตาเลิกโพลงอุทานอย่างตกใจ 

 

 ชายหนุ่ม : มึงสี่คน ใครก็ได้ ยิงไอ้หนุ่ยทิ้ง ยิงแม่งเลย แล้วกูจะไว้ชีวิตพวกมึง 

 

ทีนี้หนุ่ยเริ่มชิดผนังร้าน สั่นหน้าเบาให้ทุกคน 

ที่ต่างนิ่งแล้วมองปืน 

 

 ชายหนุ่ม : ไม่ว่าใครยิง กูจะเคลียร์ศพเอง เรื่องจะจบลงแค่นี้ คนขี้คุกอย่างไอ้หนุ่ย 

 หายไปสักคนไม่มีใครสนใจหรอก ยิงแม่งสิ (พูดใส่ เอ้กับบอล) ลองสนุกกับการตัดสิน
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 คนอื่นจริงๆดูสิ (พูดใส่แอน) มึงยิงมันซะ เรื่องที่มึงเคยทำกับมันก็จะไม่มีใคร 

 พูดถึง ยิงเลย (พูดใส่ชายอ้วน) 

 

มือของชายอ้วนค่อยๆยกขึ้นมา หยิบปืนกระบอกนั้น 

หันไปหาหนุ่ยที่เริ่มร้องขอชีวิตช้าๆ น้ำตาของชายอ้วนหายไปแล้ว 

มีเพียงความนิ่ง และสายตาที่พยายามข่มใจ ขณะที่คนอื่นๆ 

ต่างส่งเสียงอย่างหวาดกลัว 

ชายอ้วนค่อยๆหลับตาลงเบาๆ แล้วลืมตาขึ้นอย่างนิ่ง 

ชายหนุ่มนั่งลงจุดบุหรี่สูบอย่างใจเย็น 

 

 ชายหนุ่ม : เอาเลย โอกาสเป็นของมึงแล้ว 

 

ชายอ้วนกลั้นหายใจ ก่อนค่อยๆลดปืนลงแล้วร่ำไห้ออกมา 

พร้อมกล่าวขอโทษต่อหนุ่ย ชายหนุ่มสูบบุหรี่มองด้วยสายตานิ่งงัน 

เอ้กับบอลมองหน้าชายหนุ่ม สายตาของบอลมองที่ปืนอย่างกดดัน 

ในขณะที่หนุ่ยถอนหายใจ บอลที่หยิบปืนขึ้นมา แล้วระล่ำระลัก ขณะที่ทุกคนต่างมองอย่างตกใจ 

 

 บอล : กูให้มึงแจ้งตร.ไม่ได้ไอ้หนุ่ย กูไม่ได้อยากขายยา กูไม่ได้ติดยา กูกะไอ้เอ้แค่

 อยากได้เงินไปจ่ายค่าบอล มึงเข้าใจกูใช่มั้ย (ตะคอก) 

 

ชายหนุ่มสูบบุหรี่ มองอย่างนิ่งเฉย ต่างจากทุกคนที่ต่างผวาและตกใจ 

 

 บอล : มึงก็ไม่ได้ติดคุก มึงโดนไล่ออกเพราะมึงเคยติดคุก ไม่เกี่ยวกะกู มึงเข้าใจมั้ย  

  (ตะคอก) อีนี่ไล่มึงออกไม่ใช่กู (หันปืนไปหาแอน) กูไม่ได้เกี่ยวเหี้ยไรเลย 

 

ชายหนุ่มขยี้บุหรี่ลง มองเหตุการณ์อย่างใจเย็น 

 

 ชายหนุ่ม : เอางี้ละกันไอ้น้อง ถ้าเอ็งยิงมัน (เพยิดหน้าหาหนุ่ย) พี่จะฆ่าทุกคนที่เหลือ

 ให้ (หันปืนไปหาทุกคน) จะได้ไม่มีใครเอาเรื่องของมึงไปฟ้องตำรวจไง 

 

บอลมองหน้าชายหนุ่มอย่างช้า พยายามสะกดลมหายใจ เช่นเดียวกับทุกคน 
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ชายหนุ่มค่อยๆลุกเดินมาหาบอล เอาปืนจี้ที่หัว แล้วกระซิบเบา 

 

 ชายหนุ่ม : ยิงมันซะ 

 

ปัง 

 

 

..... 

 

 

ใบหน้าของแอนที่ซีดเผือกและหวาดกลัว น้ำตาของชายอ้วนเสมือนหยุดค้าง 

พร้อมกับเอ้ที่อ้าปากค้างมองปืนที่คาอยู่ในมือของบอล ขณะที่หนุ่ยค่อยๆทรุดลง 

 

หนุ่ยทรุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ เอาตัวลูบตามตัว ขณะที่บอลเหนี่ยวไกอีก 

แต่มีเพียงเสียงกริ๊กๆเท่านั้น 

ชายหนุ่มที่ยืนมองทุกอย่าง 

ดึงปืนออกจากมือบอล 

 

 ชายหนุ่ม : (หันไปหาหนุ่ย) มึงเห็นรึยัง มึงไม่ฆ่ามัน มันมีหนทาง มันก็จะฆ่ามึง 

 

ชายหนุ่มเอื้อมมือถอดปลอกปืนออก เป็นปืนที่ไม่มีกระสุน 

 

 ชายหนุ่ม : บางคนสนุกกับการพิพากษาคนอื่น แต่กลับไม่ยอมใครคนอื่นพิพากษา

 ตัวเอง นี่ล่ะ สังคมมองมึงไง มึงมันแค่ไอ้ขี้คุก มึงมันไร้ค่า และสิ่งที่กูเกลียดที่สุด คือ

 พวกเหี้ยแบบนี้ล่ะ มึงอยากรู้ว่ากูเป็นใคร ความบัดซบของสังคมที่พวกมันทำ

 นี่ล่ะ สร้างกูขึ้นมา กู คือ ตัวแทนของการพิพากษา ที่ แท้ จริง 

 

ชายหนุ่มหยิบกระสุนมาใส่ 
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 ชายหนุ่ม : เอ็งคงเห็นความน่าเกลียดของสังคมที่กักขังเอ็งแล้วนะ (มองหน้าหนุ่ย) 

 จิตใจมึงจะดีจะงามขนาดไหน คนอื่นเค้าไม่สนหรอก เค้าแค่ตัวเองเท่านั้น มึงคง

 เห็นแล้ว (เอาปืนวางลงบนโต๊ะหน้าหนุ่ย) 

 

 ชายหนุ่ม : กูให้โอกาสมึงอีกที แต่คราวนี้มึงมีตัวเลือกเดียว 

 

ชายหนุ่มเอาปืนไปชี้ที่บอล 

 

 ชายหนุ่ม : มึงฆ่าไอ้เหี้ยนี่พอ ที่เหลือกูปล่อย 

 

คราวนี้บอลเป็นฝ่ายร่ำไห้และน้ำตาไหล 

 บอล : ไอ้หนุ่ย กูขอโทษ กูแค่กลัวมึงเอากูไปแจ้งตร. กูขอโทษ  พี่ครับ 

 (หันมาหาชายหนุ่ม) ผมขอโทษครับพี่  

 

บอลพยายามคุกเข่าอ้อนวอน ชายหนุ่มยืนมองเหตุการณ์นิ่งเงียบ หนุ่ยยังคงนิ่ง 

ชายหนุ่มถอนหายใจ สบถเบาๆ ก่อนหันปืนตัวเองไปทางชายอ้วน 

 

 ชายหนุ่ม : กู นับ 1-3 ถ้าเอ็งไม่ยิงไอ้เหี้ยนั่น กูจะเป่าไอ้อ้วนนี่แทนแม่มึงเอง 

 

หนุ่ยมีสีหน้าตกใจ เช่นเดียวกันกับชายอ้วนที่ผวา และสะอื้น 

 

 หนุ่ย : พอเถอะครับ ผมไม่อยากกลับไปที่นั่นอีกแล้ว 

 

ชายหนุ่มมองหน้าหนุ่ยนิ่ง ก่อนค่อยๆนับ 

 

 ชายหนุ่ม : กูสั่งให้มึงเลือก มึงต้องเลือก 

 

3 

 

หนุ่ยยังนิ่ง 
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2 

 

ชายอ้วนเริ่มร่ำไห้ 

 

1 

 

 

.... 

 

 

เสียงปืนดังขึ้น พร้อมๆกับเลือดของชายอ้วนที่กระเด็นใส่หน้าแอน 

และชายหนุ่ม แววตาของชายหนุ่มนิ่งงัน ก่อนหันมาหาหนุ่ย 

ที่แหกปากโวยวายอย่างเสียสติ 

 

 ชายหนุ่ม : มึงคงเห็นแล้วว่ากูทำจริง (เอาปืนจ่อหัวแอน) ต่อไปถึงคิวอีลาเต้คนนี้ กูให้

มึง      ถึง 3 เท่านั้นนะ 

 

หนุ่ยค่อยๆหยิบปืนขึ้นมา หันไปหาบอล 

อย่างสะอึกสะอื้น 

 

 หนุ่ย : ผมทำไม่ได้จริงๆ พอเถอะครับ หยุดเถอะ นี่ไม่ใช่ที่ผมต้องการ 

 

ชายหนุ่มยืนมองอย่างนิ่งๆ มือที่ถือจ่อหัวแอน 

ค่อยๆกดลงใส่หัว เขาเริ่มนับ 

 

3 

 

แอนที่สะอื้น 

 

2 
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แววตาของหนุ่ยที่มีน้ำตา 

 

1 

 

 

ปัง...... 

 

ร่างที่ไร้วิญญาณของแอนทรุดลง เลือดไหลนองลงพื้น 

หนุ่ยมองแล้วสื้นหนักขึ้น เอ้และบอลก็เช่นกัน ชายหนุ่ม 

ยกปืนขึ้นไปหาเอ้ ยิงใส่ในทันที ร่างของเอ้ทรุดลงข้างแอน บอลกับหนุ่ยผวา 

ชายหนุ่มตะคอกใส่หนุ่ยอย่างเดือดดาล 

 

 ชายหนุ่ม : มึงไม่ยิง กูยิงเอง ทีนี้เหลือแต่ไอ้เหี้ยนี่แล้ว มึงจะยิงมันมั้ย 

 (เอาปืนจ่อหัวบอล)    ยิงมั้ยไอ้เด็กเวร  

 

หนุ่ยกำปืนแน่นขึ้น พึมพำกับตัวเอง ก่อนหันปืนไปหาชายหนุ่ม 

ที่มองแล้วยิ้มออกมาเบาๆ 

 

 ชายหนุ่ม : กูให้ยิงไอ้เหี้ยนี่ แต่มึงเสือกเล็งกู ได้ มึงเอาเลย มึงยิงกูสิ ไอ้อ่อน มึงยิงกู 

 ไม่งั้นกูยิงมันมึงเข้าใจมั้ย 

 

หนุ่ยมองตาบอล ที่พยายามพยักหน้าให้หนุ่ย ชายหนุ่มยังคงตะคอกอย่างเดือดดาล 

 

 ชายหนุ่ม : ยิง ไอ้ขี้คุก มึงยิงกูสิ ยิงกูเลย  

 หนุ่ย : ปล่อยเค้าไปเถอะครับ อย่าทำบาปอีกเลย 

 

 

ชายหนุ่มมองหนุ่ยอย่างโกรธา 

 

 ชายหนุ่ม : มึงคิดว่าวันนี้มึงปล่อยมัน แล้วทุกคนจะหันมาชื่นชมมึงรึไง ไอ้โง่ มันจะอยู่

 หรือตายชีวิตมึงก็ไม่ได้เปลี่ยนหรอกโว้ย  
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 หนุ่ย : ผมขอร้อง อย่าทำแบบนี้อีกเลย 

 

หนุ่ยยังคงนิ่ง กลั้นหายใจ 

ชายหนุ่มเอาปืนจ่อหัวหนุ่ย 

 

 ชายหนุ่ม : โอกาสสุดท้ายของมึงแล้วจริงๆ มึงกล้าหันปืนใส่กู งั้นมึงควรจะยิงกู แล้ว

 กลับไปดูแลพ่อที่นอนเน่าของมึง หรือจะให้กูยิงมึง......  

 แล้วพ่อของมึงก็ยังนอนเน่าอยู่เหมือนเดิม 

 

หนุ่ยมองหน้าชายหนุ่ม สายตาเคียดแค้น แต่เค้ากลับวางปืนลง 

 

 หนุ่ย : พอเถอะครับ หยุดทำแบบนี้เถอะ 

 

ชายหนุ่มมองหน้าหนุ่ยนิ่งงัน 

 

 ชายหนุ่ม : มึงต้องฆ่ากู ยิงกูเลย ระบายมันออกมาสักที ไอ้ขี้ขลาด 

 หนุ่ย : ทำแบบนี้ ผมก็ไม่ได้ดีขึ้นเลย ทุกอย่างที่ผมเคยโดนกระทำ ผมเลือกที่จะหยุด

 แล้ว  

 

ชายหนุ่มมองหน้าหนุ่ยนิ่งงัน 

 

 ชายหนุ่ม : มึงหุบปากได้รึยัง 

 

หนุ่ยเงยหน้ามองชายหนุ่ม 

 

 หนุ่ย : ขอร้องเถอะครับ คุณหยุดสักทีเถอะ 

 

 ภาพค่อยๆหมุนกลับมา ใบหน้าชายหนุ่ม กลับกลายเป็นใบหน้าของหนุ่ยแทน นัยย์ตามี

น้ำตาเอ่อล้น 

หนุ่ยที่นั่งถูกปืนจ่อหัวอยู่มองหน้าหนุ่ย พึมพำว่า หยุดเถอะ 
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 หนุ่ยในชุดชายหนุ่ม : กูหยุดไม่ได้แล้วจริงๆ กูขอโทษ  

 

 

ปัง 

.... 

 ร่างของหนุ่ยค่อยๆทรุดตัวลง โต๊ะที่สั่นคลอนกระแทก เสียงตะโกนของบอล ที่ร่ำร้อง

เรียกหาหนุ่ย แต่น่าเสียดายที่หนุ่ยไม่สามารถตอบสนองใดๆได้อี 

ขวดโหลใบหนึ่งที่ขังผีเสื้อค่อยๆร่วงหล่นแตกลง  ผีเสื้อที่หลุดพ้นจากขวดโหลค่อยๆเกาะ และโบยบิน

ขึ้นไปสู่แสงไฟสีขาว ร่างของหนุ่ยค่อยๆทรุดตัวลง 

 

V/O : มนุษย์ทุกคน เกิดมา พร้อมบ่วงโซ่พันธนาการแห่งกรรม 

 

 แสงสีขาวที่วาบเข้ามา ส่องสว่างและสว่างจนทำให้หนุ่ยค่อยๆลืมตาขึ้นมา นาฬิกาของ

ร้านบอกเวลา 22:00 น. เสียงเรียกของเอ้ล่องลอยเข้ามา หนุ่ยค่อยๆผงะขึ้นออกจากภวังค์ 

 

 เอ้ : หนุ่ย มึงมาทำไมวะ รีบออกจากร้าน ก่อนพี่แอนจะมาเถอะ 

 

  หนุ่ยหันมองใบหน้าของเอ้ที่ยังมีชีวิตอยู่ มองไปรอบๆร้านก็เจอชายอ้วนที่

นั่งเล่นไอแพดอย่างสบายใจ  

 

 เอ้ : กูขอร้องล่ะหนุ่ย อย่าให้กูอึดอัดเลย 

 

หนุ่ยหันมองผีเสื้อที่บินอยู่ในโหลแก้ว เพรียกร้องหาอิสระ 

หนุ่ยมีสีหน้าที่ยิ้มออก มองที่เอ้ ยิ้มให้แล้วค่อยๆลุกออกไป  

บอลที่ยืนอยู่ที่หน้าบาร์ มองตามหนุ่ย ด้วยสายตาที่อึดอัด  

 บอล : หนุ่ย 

 

หนุ่ยหันมามอง ทั้งสองสบตากัน บอลเหมือนมีท่าทีอึกอัก และอยากจะเอ่ยอะไรบางอย่าง 

หนุ่ยยิ้มพยักหน้าเบาๆ ก่อนเดินออกไปจากร้าน 

 

............จบ............ 
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ประวัติผู้วิจัย 
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