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บทคัด้ย่อ
การวิิจััยในี้ครั�งนี้้�เป็็นี้การวิิเคราะห้์ตัวิบท (Textual Analysis) และการวิิเคราะห้์เนี้่�อห้า (Content Analysis) โด้ยมีุ่งเนี้้นี้ในี้การวิิเคราะห้์ภาพยนี้ตร์ท้�สะท้อนี้สังคมีเพ่�อนี้ำามีาป็รับใชิ้ในี้การสร้างสรรค์บทภาพยนี้ตร์
ท้�มี้เนี้่�อห้าเก้�ยวิกับการสะท้อนี้สังคมี ผู่้ศึึกษาได้้นี้ำาแนี้วิคิด้เก้�ยวิกับภาพยนี้ตร์กับการสะท้อนี้ภาพข้องสังคมี
แนี้วิคิด้การโห้ยห้าอด้้ตและแนี้วิคิด้การป็รับตัวิโด้ยการใชิ้กลไกป็้องกันี้ตนี้เองมีาเป็็นี้แนี้วิทางในี้การศึึกษา
และสนี้ับสนีุ้นี้ผ่ลการวิิเคราะห้์ รวิมีถุึงได้้นี้ำาทฤษฎี้การเล่าเร่�องและทฤษฎี้สัญญะวิิทยามีาป็ระยุกต์ใชิ้เพ่�อ
สร้างสรรค์บทภาพยนี้ตร์
ผ่ลการวิิจััยพบวิ่าภาพยนี้ตร์สะท้อนี้สังคมีนี้ั�นี้สามีารถุเป็็นี้ภาพยนี้ตร์ได้้ทุกป็ระเภท โด้ยบทบาทข้อง
ภาพยนี้ตร์สะท้อนี้สังคมีจัะชิ่วิยบอกเล่าสิ�งท้�ต้องการจัะให้้สังคมีรับรู้ ผ่ลการศึึกษาวิิธี้การเล่าเร่�องในี้
ภาพยนี้ตร์บง่ ชิ้ใ� ห้้เห้็นี้วิ่า ภาพยนี้ตร์มีก้ ารด้ำาเนี้ินี้เร่อ� งท้เ� นี้้นี้ให้้เห้็นี้ถุึงป็ัญห้าข้องตัวิละครห้ลักตัง� แต่เป็ิด้เร่อ� ง ตัวิละคร
ห้ลักมี้การพัฒนี้าเห้ตุการณ์ทเ�้ ป็็นี้การเป็ล้ย� นี้แป็ลงจัากสิง� เด้ิมีไป็สูส่ ง�ิ ให้มี่ทไ�้ มี่คนีุ้้ เคย การยุตข้ิ องเร่อ� งราวิส่วินี้มีากมีัก
จับโด้ยไมี่มีข้้ อ้ ยุตชิิ ด้ั เจันี้วิ่ามี้ควิามีสุข้ แต่เนี้้นี้ให้้เห้็นี้ถุึงการป็ล่อยวิาง ส่วินี้ฉากเป็็นี้ฉากธีรรมีชิาติและฉากป็ระด้ิษฐ์ทมี้� ้
ควิามีสอด้คล้องกับป็ระเทศึและยุคสมีัยนี้ันี้� ๆ ท้ภ� าพยนี้ตร์นี้าำ เสนี้อ และตัวิละครห้ลักมีักจัะมี้การคิด้ถุึงอด้้ตท้ผ่� า่ นี้มีามี้การ
โห้ยห้าควิามีสัมีพันี้ธี์ทจั�้ บไป็แล้วิ และพบวิ่าตัวิละครห้ลักจัะมี้วิธีิ ก้ ารป็รับตัวิกับป็ัญห้าท้พ� บเจัอได้้ด้วิ้ ยวิิธีก้ ารท้แ� ตกต่างกันี้
คำาสื่ำาคัญ: ครอบครัวิ, ภาพยนี้ตร์สะท้อนี้สังคมี, การวิิเคราะห้์ภาพยนี้ตร์
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Abstract
The main purpose of this research is to analyze the film as a reflection of society in order to create screenplay through textual and content analysis. Social reflection on film, the
nostalgia and the adaptation by using defense mechanism theories are the study guidelines and tools for supporting analysis results along with storytelling and semiology theories.
Results show that all types of film can be the reflection of society, these films’ role mainly
inform the society about things that it needs to know. The film also emphasizes the problem of
the character since the beginning of the film. The main character has changed from the old to
the new and unfamiliar thing. The end of the story is vague and can’t tell whether it’s a happy
ending, mostly it shows the part of letting go. The nature and artificial scenes harmonize with the
country and the period of time that the film presents. Besides, the main character always think of
the bygone, long for the past relationship and seems to adapt differently depend on the problem.
Keywords: Family, Reflection on Society Film, Analysis of Film
บทนำา
ภาพยนี้ตร์เป็็นี้ศึิลป็ะเพ่�อให้้ควิามีบันี้เทิงชินี้ิด้ห้นี้ึ�งท้�มี้การแพร่ห้ลายไป็ทุกชิาติทุกภาษา ได้้รับ
ควิามีนี้ิยมีมีาตั�งแต่อด้้ตจันี้ถุึงป็ัจัจัุบันี้ ภาพยนี้ตร์จัึงสามีารถุใชิ้สะท้อนี้สิ�งท้�เกิด้ข้ึ�นี้ในี้บริบทข้องสังคมี
วิัฒนี้ธีรรมีสิง� แวิด้ล้อมี การเมี่องและสภาพเศึรษฐกิจัในี้แต่ละยุคสมีัยได้้อย่างมี้ชินี้�ั เชิิง มี้บทบาทในี้การให้้ควิามีรู้
ให้้ข้อ้ มีูลข้่าวิสารท้ส� ามีารถุโนี้้มีนี้้าวิชิักจัูงใจั การสร้างทัศึนี้คติ ไมี่วิา่ ภาพยนี้ตร์จัะถุูกสร้างด้้วิยจัุด้ป็ระสงค์ใด้
ภาพยนี้ตร์จัะทำาห้นี้้าท้เ� ป็็นี้กระจักเงา เป็็นี้สำานี้ึกและเป็็นี้ผู่ศึ้ กึ ษาควิามีเป็็นี้ไป็ข้องสังคมี (Tomasz Warchol, 1984)
ภาพยนี้ตร์จังึ ถุ่อวิ่าเป็็นี้ส่อ� มีวิลชินี้ท้มี� อ้ ทิ ธีิพลต่อสังคมี เพราะได้้บอกเล่าถุึงป็รากฏการณ์ทางสังคมีต่าง ๆ ท้เ� กิด้ข้ึนี้� ได้้
ป็รากฏการณ์ทางสังคมีท้นี้� า่ สนี้ใจัและมี้ควิามีสำาคัญป็ระการห้นี้ึง� ท้นี้� กั วิิชิาการทางสังคมีวิิทยาและองค์กรภาครัฐให้้
ควิามีสนี้ใจั ค่อป็ัญห้าสังคมี ซื้ึง� สังคมีไทยก็เป็็นี้เชิ่นี้เด้้ยวิกับสังคมีอ่นี้� ๆ ทัวิ� โลกท้มี� ป็้ ญ
ั ห้า เพราะทุกสังคมีมี้การเป็ล้ย� นี้แป็ลง
สิง� เห้ล่านี้้ล� วิ้ นี้เป็็นี้ป็ัจัจััยพ่นี้� ฐานี้ทำาให้้เกิด้ป็ัญห้าสังคมีได้้ ป็ัญห้าสังคมีอาจัมี้ควิามีรุนี้แรงและส่งผ่ลกระทบต่อสังคมี
ในี้ระด้ับและข้อบเข้ตท้แ� ตกต่างกันี้ เชิ่นี้ ระด้ับชิุมีชินี้ ระด้ับป็ระเทศึ และระด้ับโลก เป็็นี้ต้นี้ (นี้ริสร เติมีชิัยธีนี้โชิติ, 2561)
Rabb และ Selznick, 1965 (อ้างถุึงในี้นี้วิมีินี้ทร์ รัตนี้พงศึ์ธีระ, สานี้ิตย์ ฤทธีิ�มีนี้ตร้และชิัยรัตนี้์
วิงศึ์ กิ จั รุ ่ ง เร่ อ ง, 2561) ได้้ อ ธีิ บ ายวิ่ า ป็ั ญ ห้าสั ง คมี ค่ อ ป็ั ญ ห้าท้� สั มี พั นี้ ธี์ เ ก้� ย วิข้้ อ งกั บ คนี้
ส่วินี้ให้ญ่ในี้สังคมีในี้ลักษณะท้�ข้ัด้ต่อระเบ้ยบข้องสังคมี ห้ร่อป็ัญห้าสังคมีเก้�ยวิข้้องกับควิามีรู้สึกและ
ควิามีต้องการข้ั�นี้มีูลฐานี้ข้องสังคมี เกิด้จัากผ่ลข้องควิามีสัมีพันี้ธี์ข้องคนี้กลุ่มีห้นี้ึ�งซื้ึ�งกระทบ
กระเท่อนี้ต่ออ้กกลุ่มีห้นี้ึ�ง โด้ยท้�สังคมีไมี่สามีารถุจัะควิบคุมีบุคคลให้้ป็ฏิบัติตามีกฏเกณฑ์์ข้องสังคมีได้้
ซื้ึ�งป็รากฏการณ์ทางสังคมีด้ังกล่าวิ ทำาให้้ผู่้สร้างสรรค์สนี้ใจัเก้�ยวิกับภาพยนี้ตร์สะท้อนี้สังคมี เนี้่�องจัาก
ภาพยนี้ตร์สะท้อนี้สังคมีมี้ห้นี้้าท้�สะท้อนี้ควิามีเป็็นี้ไป็ท้�เกิด้ข้ึ�นี้ในี้สังคมี โด้ยภาพยนี้ตร์ไทยยังคงทำาห้นี้้าท้�
ได้้ด้้มีาตั�งแต่อด้้ต ห้ากแต่ในี้ป็ัจัจัุบันี้วิิธี้การส่�อสารในี้การสะท้อนี้ภาพอาจัจัะป็รากฏให้้เห้็นี้เด้่นี้ชิัด้และ
ดู้รุนี้แรงมีากข้ึ�นี้ ตามีควิามีเป็ล้�ยนี้แป็ลงข้องสังคมีไทยและไมี่วิ่าจัะอย่างไรภาพยนี้ตร์ไทยก็ทำาห้นี้้าท้�
สะท้อนี้ภาพป็ัญห้า ห้ร่อเป็็นี้ตัวิแทนี้ในี้การถุ่ายทอด้ควิามีรูส้ กึ ต่างๆ ท้เ� กิด้ข้ึนี้� ในี้ครอบครัวิออกมีาอย่างสมีำา� เสมีอ
ไมี่วิา่ จัะป็รากฏอยูใ่ นี้รูป็แบบข้องภาพยนี้ตร์แนี้วิใด้ก็ตามี และก็ถุอ่ ได้้วิา่ เป็็นี้ห้นี้ึง� ในี้ส่อ� ท้ใ� ชิ้สะท้อนี้บริบทท้เ� กิด้ข้ึนี้�
จัริงข้องสังคมีในี้ยุคนี้ันี้� ๆ ได้้เป็็นี้อย่างด้้ อันี้เป็็นี้ห้ัวิใจัห้ลักข้องภาพยนี้ตร์ป็ระเภทนี้ันี้� เอง (นี้ริสร เติมีชิัยธีนี้โชิติ, 2561)
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ทั�งนี้้� ผู่้สร้างสรรค์จัึงมี้ควิามีสนี้ใจัท้�จัะศึึกษาและวิิเคราะห้์ภาพยนี้ตร์สะท้อนี้สังคมี โด้ยผู่้สร้างสรรค์ได้้
ศึึกษาทฤษฎี้การเล่าเร่�อง ทฤษฎี้สัญญะวิิทยา ศึึกษาแนี้วิคิด้เร่�องภาพยนี้ตร์กับการสะท้อนี้ภาพข้องสังคมี
แนี้วิคิด้การโห้ยห้าอด้้ต และแนี้วิคิด้การป็รับตัวิโด้ยการใชิ้กลไกป็้องกันี้ตนี้เอง เพ่อ� นี้ำาไป็สูก่ ารพัฒนี้าการเข้้ยนี้
บทภาพยนี้ตร์สะท้อนี้สังคมี
วิัตถุปีระสื่งค์ของการศึกษา
เพ่�อศึึกษาวิิเคราะห้์ภาพยนี้ตร์สะท้อนี้สังคมีท้�เล่าผ่่านี้ควิามีสัมีพันี้ธี์ในี้รูป็แบบต่าง ๆ ในี้สังคมี
ท้�เก้�ยวิข้้องกับการจัากลา การสูญเส้ย เพ่�อสร้างสรรค์บทภาพยนี้ตร์ท้�นี้ำาเสนี้อเก้�ยวิกับการสะท้อนี้สังคมีในี้
ด้้านี้ข้องควิามีสัมีพันี้ธี์ข้องมีนีุ้ษย์ ทั�งแบบคนี้รักและครอบครัวิ รวิมีถุึงการป็รับตัวิในี้การใชิ้ชิ้วิิตอยู่ต่อได้้ในี้
วิันี้ท้�ต้องพบเจัอกับควิามีสูญเส้ย
แนวิคิด้แล่ะทฤษฎีีที�ใช่้
1. ทฤษฎี้การเล่าเร่อ� ง (Narrative) ชิ่วิยให้้การเข้้ยนี้บทภาพยนี้ตร์ออกมีาสมีบูรณ์แบบ ควิรมี้องค์ป็ระกอบการเล่าเร่อ� ง
ได้้แก่ ซื้ินี้นี้อฟซื้ิส (Synopsis) โครงเร่�อง (Treatment) บทภาพยนี้ตร์ (Script) ตัวิละคร (Character) เร่�องย่อ
(Plot) ฉาก (Setting) บทสนี้ทนี้า (Dialogue) มีุมีมีองในี้การเล่าเร่�อง (Point of View) และ แก่นี้เร่�อง
(Theme)
2. ทฤษฎี้สัญญะวิิทยา (Semiology) Ferdinand De Saussure (อ้างถุึงในี้ กาญจันี้า แก้วิเทพ, 2547)
นี้ักวิิชิาการด้้านี้ภาษาศึาสตร์ชิาวิสวิิสฯ ได้้ข้ยายการศึึกษาให้้กวิ้างกวิ่าแค่ “ภาษา” วิ่ายังมี้ระบบสัญญะรูป็แบบอ่นี้� ๆ
ท้�สามีารถุแสด้งควิามีห้มีายและควิามีคิด้ข้องผู่้ส่งสารได้้ เชิ่นี้ ภาษาใบ้ พิธี้กรรมี สัญญาณทห้าร
อาการเจั็บป็�วิย เป็็นี้ต้นี้ กล่าวิค่อทุกสิง� ทุกอย่างสามีารถุจัะเป็็นี้สัญญะได้้ห้ากถุูกนี้ำามีาใชิ้แสด้งควิามีห้มีายได้้
3. แนี้วิคิด้เร่�องภาพยนี้ตร์กับการสะท้อนี้ภาพข้องสังคมี (Movie as Reflection) บุญรักษ์
บุญญะเข้ตมีาลา (2533) ได้้กล่าวิวิ่าภาพยนี้ตร์เป็็นี้ส่อ� แข้นี้งห้นี้ึง� ท้ท� าำ ห้นี้้าท้� “สะท้อนี้ภาพข้องสังคมี” เพราะ
เป็็นี้ส่อ� ท้มี� ก้ ารกระจัายอย่างกวิ้างข้วิาง มี้จัดุ้ ป็ระสงค์เพ่อ� ตอบสนี้องควิามีพึงพอใจัข้องผู่ชิ้ มีจัำานี้วินี้มีาก จัึงถุ่อ
วิ่าภาพยนี้ตร์จัาำ เป็็นี้ต้องตกอยูภ่ ายใต้เง่อ� นี้ไข้ข้องสังคมีและยังเป็็นี้สิง� ท้ชิ� วิ่ ยให้้เข้้าใจัสังคมีนี้ันี้� ได้้ด้ย้ งิ� ข้ึนี้� อ้กด้้วิย
4. แนี้วิคิด้การโห้ยห้าอด้้ต (Nostalgia) Fredric Jameson (อ้างถุึงในี้ พัฒนี้า กิติอาษา, 2546) ได้้
กล่าวิวิ่าการโห้ยห้าอด้้ตห้ร่อถุวิิลห้าอด้้ต เป็็นี้วิิธีก้ ารมีองโลกห้ร่อวิิธีก้ ารให้้ควิามีห้มีายแก่ป็ระสบการณ์ชิวิ้ ติ มีนีุ้ษย์อย่าง
ห้นี้ึง� โด้ยเนี้้นี้ควิามีสำาคัญข้องจัินี้ตนี้าการและอารมีณ์ควิามีรูส้ กึ ข้องผู่ค้ นี้ในี้ “ป็ัจัจัุบนี้ั ข้ณะ” ท้มี� ต้ อ่ อด้้ตท้ผ่� า่ นี้พ้นี้ไป็แล้วิ
5. แนี้วิคิด้การป็รับตัวิโด้ยใชิ้กลไกป็้องกันี้ตนี้เอง (Adjustment by Defense Mechanisms) Sigmund
Freud (อ้างถุึงในี้ เติมีศึักด้ิ� คทวิณิชิ, 2546) นี้ักจัิตวิิทยาในี้กลุ่มีจัิตวิิเคราะห้์ กล่าวิวิ่ากลไกในี้การป็้องกันี้
ตนี้เองจัะเกิด้ข้ึ�นี้ในี้ระด้ับจัิตใต้สำานี้ึก แต่จัะเล่อกแบบใด้นี้ั�นี้ข้ึ�นี้อยู่กับแบบแผ่นี้บุลคลิกภาพข้องแต่ละคนี้
ได้้แบ่งออกเป็็นี้ 3 ลักษณะ ได้้แก่
5.1 แบบสู้สถุานี้การณ์ เป็็นี้การป็รับตัวิโด้ยใชิ้วิิธี้การเผ่ชิิญห้นี้้ากับอุป็สรรค จัึงเป็นี้การป็รับตัวิท้�
สร้างสรรค์และทำาลาย ได้้แก่ ก้าวิร้าวิทางตรง (Direct Aggression) และก้าวิร้าวิทางอ้อมี (Indirect Aggression)
5.2 แบบห้นี้้สถุานี้การณ์ เป็็นี้การป็รับตัวิโด้ยใชิ้วิิธี้การทำาให้้ตนี้เองพ้นี้จัากอุป็สรรค เนี้่�องจัากไมี่
สามีารถุทนี้เผ่ชิิญห้นี้้ากับสถุานี้การณ์ท�เ้ ป็็นี้อุป็สรรคห้ร่อป็ัญห้าเห้ล่านี้ั�นี้ ได้้แก่ เกาเก็บกด้ (Repression)
การฝ้ันี้กลางวิันี้ (Day Dreaming) การถุด้ถุอยสู่วิัยท้�ผ่่านี้มีา (Regression) การห้ลบห้นี้้ (Withdrawal)
การต่อต้านี้ (Nagativism) และ การป็ฏิเสธีไมี่ยอมีรับควิามีจัริง (Denial)
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5.3 แบบป็ระนี้้ป็ระนี้อมีสถุานี้การณ์ เป็็นี้การป็รับตัวิโด้ยใชิ้วิธีิ ก้ ารพบกันี้คนี้ละครึง� ทาง ระห้วิ่างจัะสูห้้ ร่อจัะห้นี้้
จัึงเป็็นี้วิิธีก้ ารในี้การห้าวิิธีใ้ ห้มี่ห้ร่อเป็้าห้มีายให้มี่ ได้้แก่ การชิด้เชิย (Substitution) การแสด้งพฤติกรรมีตรงข้้ามีกับ
ควิามีเป็็นี้จัริง (Reaction Formation) การกล่าวิโทษผู่อ้ นี้่� (Projrction) การห้าเห้ตุผ่ลเข้้าข้้างตนี้เอง (Retionalization)
การเล้ยนี้แบบ (Identification) การติด้ชิะงัก (Fixation) สำานี้ึกบาป็ (Undoing) อวิด้ควิามีฉลาด้รอบรู้ (Intellectualization) และการแสด้งควิามีเจั็บป็�วิยห้ร่อพิการทางร่างกาย (Physical Ailment or Conversion Reaction)
ขอบเขตของการวิิจ๊ัย
การศึึกษาวิิเคราะห้์นี้้�มีุ่งศึึกษาภาพยนี้ตร์ ภาพยนี้ตร์ชิุด้ และภาพยนี้ตร์อนี้ิเมีชิั�นี้ท้�สะท้อนี้สังคมี
ผ่ลิตจัากป็ระเทศึฝ้ั�งตะวิันี้ตกและป็ระเทศึฝ้ั�งตะวิันี้ออก ซื้ึ�งเผ่ยแพร่ต�ังแต่ป็ี 2013 - 2019 จัำานี้วินี้ 4 เร่�อง
ได้้แก่ Her (2013), Black Mirror Season 2 ตอนี้ Be Right Back (2013), I Am Mother (2019) และ
Hello World (2019) โด้ยศึึกษาจัากวิิด้้ทัศึนี้์ภาพยนี้ตร์ และเอกสารท้�มี้ควิามีเก้�ยวิข้้องกับภาพยนี้ตร์
สื่รุปีผ่ล่การศึกษา
จัากการสำารวิจัและวิิเคราะห้์ภาพยนี้ตร์สะท้อนี้สังคมี ผู่้สร้างสรรค์ได้้เล่อกห้ัวิข้้อท้�สำาคัญและ
สอด้คล้องกับการเข้้ยนี้บทภาพยนี้ตร์ โด้ยมี้ผ่ลการศึึกษา ด้ังนี้้�
1. ตัวิละคร (Character) ตัวิละครห้ลักในี้ภาพยนี้ตร์สะท้อนี้สังคมี มี้ลักษณะสังคมีอยู่ในี้ครอบครัวิท้�มี้
ฐานี้ะป็านี้กลาง มี้การป็ระกอบอาชิ้พเพ่�อท้�จัะห้ารายได้้มีารับผ่ิด้ชิอบตัวิเอง เป็็นี้ลักษณะทางสังคมีท้�พบ
เห้็นี้ได้้ทวิ�ั ไป็ในี้สังคมี ซื้ึง� ภาพยนี้ตร์ได้้สะท้อนี้ภาพให้้เห้็นี้ถุึงควิามีเป็็นี้ไป็ข้องสังคมีควิามีเป็็นี้จัริง ในี้ภาพยนี้ตร์เร่อ� ง
Her, Hello World และ Black Mirror Season 2 ตอนี้ Be Right Back ตัวิละครห้ลักต่างต้องป็ระกอบ
อาชิ้พเพ่อ� ห้ารายได้้เล้ย� งดู้ตวิั เอง แมี้กระทัง� ตอนี้ท้ชิ� วิ้ ติ ป็ระสบกับป็ัญห้าส่วินี้ตัวิ ก็ยงั คงต้องด้ำารงอาชิ้พต่อไป็
นี้อกจัากนี้้�ตัวิละครห้ลักจัากภาพยนี้ตร์ทั�ง 3 เร่�องยังแสด้งให้้เห้็นี้ถุึงลักษณะการใชิ้ชิวิ้ ิตคนี้เด้้ยวิตามีสถุานี้ท้�
ต่างๆ เสมี่อนี้เป็็นี้การเล่าเร่อ� งให้้ผ่ชิู้ มีรูส้ กึ ถุึงสิง� ท้เ� กิด้ข้ึนี้� ในี้ภาพยนี้ตร์นี้ันี้� ไมี่ตา่ งจัากสังคมีห้ร่อตัวิตนี้ท้เ� ป็็นี้อยู่
2. เร่�องย่อ (Plot)
2.1 บทเป็ิด้เร่อ� ง ภาพยนี้ตร์สะท้อนี้สังคมี มีักจัะมี้การชิักจัูงควิามีสนี้ใจัจัากผู่ชิ้ มีห้ลากห้ลายรูป็แบบ
แตกต่างกันี้ ในี้ภาพยนี้ตร์เร่�อง Her และ Black Mirror Season 2 ตอนี้ Be Right Back เป็ิด้เร่�องด้้วิยการ
แนี้ะนี้ำาตัวิละครห้ลัก ภาพยนี้ตร์เร่อ� ง I Am Mother เป็ิด้เร่อ� งด้้วิยการแนี้ะนี้ำาเห้ตุการณ์และสถุานี้ท้� ภาพยนี้ตร์เร่อ� ง
Hello World เป็ิด้เร่อ� งด้้วิยเวิลา แมี้วิา่ ภาพยนี้ตร์ทง�ั 4 เร่อ� ง จัะมี้การป็ูเร่อ� งเป็ิด้คนี้ละป็ระเด้็นี้ แต่ทกุ เร่อ� งก็สามีารถุ
สร้างบริบทให้้ภาพยตร์ได้้มีค้ วิามีนี้่าสนี้ใจั และสร้างควิามีอยากติด้ตามีเนี้่อ� เร่อ� งต่อไป็วิ่าจัะด้ำาเนี้ินี้ไป็ในี้ทิศึทางไห้นี้
2.2 การพัฒนี้าเห้ตุการณ์ ภาพยนี้ตร์ทุกเร่�องมี้การพัฒนี้าเห้ตุการณ์เพ่�อให้้เร่�องราวิได้้ด้ำาเนี้ินี้
ต่อไป็อย่างสมีเห้ตุสมีผ่ล ด้้วิยการเพิ�มีป็มีป็ัญห้า ห้ร่อสร้างควิามีข้ัด้แย้งให้้กับตัวิละครห้ลักภายนี้ตร์
เร่�อง Her และ Black Mirror Season 2 ตอนี้ Be Right Back มี้การพัฒนี้าเห้ตุการณ์ด้้วิยการสร้าง
ควิามีสัมีพันี้ธี์ให้มี่ข้ึ�นี้มีาเพ่�อชิด้เชิยควิามีสัมีพันี้ธี์ท้�สูญเส้ยไป็ ภาพยนี้ตร์เร่�อง I Am Mother และ Hello
World พัฒนี้าเห้ตุการณ์ด้้วิยการสร้างเร่�องราวิให้้กับตัวิละครเพ่�อให้้ได้้ฝ้�าฟันี้ ซื้ึ�งการพัฒนี้าเห้ตุการณ์
จัากภาพยนี้ตร์ทั�ง 4 เร่�อง ชิ่วิยให้้เห้ตุการณ์ในี้ภาพยนี้ตร์มี้ควิามีเข้้มีข้้นี้มีากยิ�งข้ึ�นี้เพ่�อพัฒนี้าไป็สู่ข้�นี้ั ต่อไป็
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2.3 ภาวิะวิิกฤติและการคล้�คลาย ภาพยนี้ตร์ทุกเร่�องด้ังกล่าวิมี้ภาวิะวิิกฤติและการ
คล้�คลายท้�เกิด้ข้ึ�นี้จัากควิามีสัมีพันี้ธี์ท�เ้ ป็ล้�ยนี้ไป็ ภาพยนี้ตร์เร่�อง Her และ ร่�อง Black Mirror Season 2 ตอนี้
Be Right Back มี้ภาวิะวิิกฤติท�้ต้องทบทวินี้ถุึงควิามีสัมีพันี้ธี์ท�้เกิด้ข้ึ�นี้วิ่าจัะด้ำาเนี้ินี้ไป็ในี้ทิศึทางทางไห้นี้
แต่ถุูกคล้�คลายด้้วิยการยอมีรับควิามีจัริง เร่�อง I Am Mother และ Hello World มี้ภาวิะวิิกฤติด้้วิยการท้�
ต้องรู้ควิามีจัริงท้�ไมี่เคยรู้มีาก่อนี้ ทำาให้้เกิด้การผ่ิด้ห้วิังกับคนี้ท้�เชิ่�อใจั แต่ถุูกคล้�คลายด้้วิยการเข้้าใจัต่อสิ�ง
ท้�เกิด้ข้ึ�นี้ ภาพยนี้ตร์สะท้อนี้สังคมี มีักมี้ภาวิะวิิกฤติท้�นี้ำาไป็สู่จัุด้ท้�ตึงเคร้ยด้ เพ่�อด้ำาเนี้ินี้ไป็ถุึงจัุด้ท้�แตกห้ัก
เพ่�อบ้บบังคับให้้ตัวิละครต้องตัด้สินี้ใจั และห้ลังจัากนี้ั�นี้ป็มีป็ัญห้าก็จัะได้้รับการคล้�คลายลง
2.4 การยุตข้ิ องเร่อ� งราวิ ภาพยนี้ตร์สะท้อนี้สังคมีนี้ันี้� มี้การยุตเิ ร่อ� งราวิทัง� แบบสมีห้วิังและไมี่สมีห้วิัง
ภาพยนี้ตร์เร่อ� ง Hello World ยุตเิ ร่อ� งราวิด้้วิยควิามีสุข้สมีห้วิัง ส่วินี้ภาพยนี้ตร์เร่อ� ง Her, Black Mirror Season 2 ตอนี้
Be Right Back และ I Am Mother ยุตเิ ร่อ� งราวิแบบไมี่สมีห้วิัง ซื้ึง� ภาพยนี้ตร์สะท้อนี้สังคมีถุึงจัะมี้การยุตเิ ร่อ� งราวิห้ลายรูป็แบบ
แต่ทกุ เร่อ� งมีักจัะแสด้งถุึงการเติบโตข้องตัวิละครในี้ทางท้ด้� ข้้ นี้�ึ มี้การยอมีรับควิามีจัริงให้้กบั ควิามีเส้ยใจัท้ไ� ด้้ป็ระสบพบเจัอ
3. ฉาก ฉากในี้ภาพยนี้ตร์มีท้ ง�ั ฉากในี้โลกอนี้าคตอันี้ใกล้และอนี้าคตอันี้ไกล ภาพยนี้ตร์เร่อ� ง Her, Black Mirror
Season 2 ตอนี้ Be Right Back และ Hello World เป็็นี้ฉากข้องอนี้าคตอันี้ใกล้ ท้ย� งั อ้างอิงจัากสภาพแวิด้ล้อมี
ตึกรามีบ้านี้ชิ่อง ฉากท้�เป็็นี้ธีรรมีชิาติเห้มี่อนี้ป็ัจัจัุบันี้ แต่จัะมี้ฉากท้�เป็็นี้สิ�งป็ระด้ิษฐ์เพิ�มีเข้้ามีาให้้มี้
ควิามีทั นี้ สมีั ย มีากข้ึ� นี้ แต่ ยั ง มี้ ค วิามีกลมีกล่ นี้ อยู ่ ส่ วิ นี้ภาพยนี้ตร์ เ ร่� อ ง I Am Mother
เป็็นี้ฉากข้องอนี้าคตอันี้ไกล เป็็นี้สถุานี้ท้�ท้�ไมี่เห้มี่อนี้ป็ัจัจัุบันี้ เป็็นี้การสร้างฉากข้ึ�นี้มีาให้มี่ ซื้ึ�ง
ภาพยนี้ตร์สะท้อนี้สังคมีทุกเร่�องท้�ผู่้สร้างสรรค์ได้้ทำาการศึึกษาวิิเคราะห้์นี้ั�นี้ จััด้อยู่ในี้ภาพยนี้ตร์
ป็ระเภทบันี้เทิงคด้้วิิทยาศึาสตร์ จัึงมี้ฉากท้�แสด้งถุึงควิามีทันี้สมีัยข้องเทคโนี้โลย้ในี้โลกอนี้าคต
4. ลั ก ษณะข้องบทสนี้ทนี้า ภาพยนี้ตร์ ส ะท้ อ นี้สั ง คมีทุ ก เร่� อ งด้ั ง กล่ า วิมี้ ลั ก ษณะ
บทสนี้ทนี้าท้�ชิัด้เจันี้ แสด้งออกถุึงบุคลิกภาพ ลักษณะนี้ิสัยข้องตัวิละครออกมีาอย่างชิัด้เจันี้ ทำา
ให้้คนี้ดู้สามีารถุคาด้เด้าควิามีคิด้อ่านี้ข้องตัวิละครได้้จัากบทสนี้ทนี้า ซื้ึ�งทุกเร่�องมี้การสร้างบทส
นี้ทนี้าท้�ละเอ้ยด้และลึกซื้ึ�ง แสด้งให้้เห้็นี้วิ่าบทสนี้ทนี้านี้ั�นี้มี้ควิามีสำาคัญต่อภาพยนี้ตร์ป็ระเภทนี้้�
5. การแสด้งออกทางสัญญะในี้ภาพยนี้ตร์ ภาพยนี้ตร์สะท้อนี้สังคมีทุกเร่�องด้ังกล่าวิ ได้้มี้การ
แสด้งออกทางสัญญะผ่่านี้ตัวิละครทุกเร่�อง แต่มี้การแสด้งออกท้�แตกต่างกันี้ตามีควิามีเห้มีาะสมีข้องบริบท
ในี้ภาพยนี้ตร์เร่อ� งนี้ันี้� ๆ ภาพยนี้ตร์เร่อ� ง Her แสด้งรห้ัสป็ระเภท Eleborated Code เร่อ� ง Black Mirror Season
2 ตอนี้ Be Right Back แสด้งรห้ัสป็ระเภท Representational Code เร่�อง I Am Mother แสด้งรห้ัสป็ระเภท
Conventional Code และ เร่�อง Hello World แสด้งรห้ัสป็ระเภท Restricted Code ซื้ึ�งการแสด้งออก
ทางสัญญะจัากภาพยนี้ตร์สะท้อนี้สังคมีแสด้งออกได้้มีากกวิ่าการใชิ้ภาษา แต่สามีารถุแสด้งออกผ่่านี้วิัตถุุ
สถุานี้ท้� ชิ่วิงเวิลา กล่าวิได้้วิ่าทุกสิ�งทุกอย่างรอบตัวิล้วินี้สามีารถุนี้ำามีาใชิ้แสด้งออกแทนี้ควิามีห้มีายได้้
6. สิ�งท้�ภาพยนี้ตร์นี้ำาเสนี้อให้้เห้็นี้ โด้ยภาพยนี้ตร์สะท้อนี้สังคมีทุกเร่�องด้ังกล่าวิ ต่างมี้การสะท้อนี้
สังคมีในี้มีุมีมีองท้�ห้ลากห้ลายแตกต่างกันี้ออกไป็ ซื้ึ�งทุกเร่�องจัะทำาให้้ผู่้ชิมีได้้ตระห้นี้ักถุึงการดู้แลรักษา
ควิามีสัมีพันี้ธี์ ทั�งควิามีสัมีพันี้ธี์ข้องคู่รักและควิามีสัมีพันี้ธี์ข้องครอบครัวิ ซื้ึ�งเป็็นี้สิ�งท้�ภาพยนี้ตร์สะท้อนี้
สังคมีต้องการจัะส่�อให้้กับผู่้ชิมี ท้�นี้อกจัากจัะให้้ควิามีบันี้เทิงแล้วิ ยังต้องให้้ป็ระโยชินี้์และสาระแก่ผู่้ชิมี
7. การโห้ยห้าอด้้ตในี้เร่อ� ง ภาพยนี้ตร์สะท้อนี้สังคมีทุกเร่อ� ง มี้การโห้ยห้าอด้้ต ห้ร่อคิด้ถุึงเร่อ� งราวิท้ผ่� า่ นี้มีาแล้วิ
ซื้ึง� ล้วินี้เป็็นี้ควิามีคิด้ถุึงในี้สิง� ท้ค� นีุ้้ เคย เชิ่นี้ การท้เ� คยใชิ้ชิวิ้ ติ ป็ระจัำาวิันี้ร่วิมีกันี้ ภาพยนี้ตร์เร่อ� ง Her, Black Mirror
Season 2 ตอนี้ Be Right Back, I Am Mother และ Hello World แสด้งให้้เห้็นี้วิ่าแมี้ควิามีสัมีพันี้ธี์จัะไมี่ได้้ราบร่นี้�
ตลอด้เวิลา อาจัมี้วินี้ั ท้ท� ะเลาะห้ร่อบาด้ห้มีางกันี้ แต่สดุ้ ท้ายแล้วิเร่อ� งราวิเห้ล่านี้้นี้ทัง� สุข้และทุกข้์ ก็ไมี่อาจัลบไป็จัา
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กควิามีทรงจัำาได้้อย่างห้มีด้จัด้ ซื้ึง� การโห้ยห้าอด้้ตเป็็นี้ทัง� ควิามีสุข้และควิามีทุกข้์เพราะบางครัง� การคิด้ถุึงอด้้ตท้ผ่� า่ นี้
มีาก็ชิ่วิยให้้มี้ควิามีสุข้ แต่ก็ทำาให้้ต้องทุกข้์ใจัได้้เชิ่นี้กันี้ เมี่�อฉุกคิด้ได้้วิ่าด้้ตเห้ล่านี้ั�นี้ไมี่อาจัห้วินี้กลับมีาในี้
ชิ้วิิตได้้อ้กครั�ง
8.การป็รับตัวิท้�เห้็นี้ในี้ภาพยนี้ตร์ ภาพยนี้ตร์สะท้อนี้สังคมีท้�ผู่้สร้างสรรค์ได้้ทำาการศึึกษานี้ั�นี้มี้การ
ป็รับตัวิโด้ยใชิ้กลไกการป็้องกันี้ตนี้เองท้�แตกต่างกันี้ ภาพยนี้ตร์เร่�อง Her ใชิ้วิิธี้การป็รับตัวิด้้วิยการห้นี้้
สถุานี้การณ์ เชิ่นี้ การฝ้ันี้กลางวิันี้ เร่�อง Black Mirror Season 2 ตอนี้ Be Right Back ใชิ้วิิธี้การ
ป็รับตัวิด้้วิยการสู้สถุานี้การณ์ เชิ่นี้ การก้าวิร้าวิต่อบุคคลท้�ไมี่ได้้เก้�ยวิข้้องกับป็ัญห้าด้้วิย เร่�อง I Am Mother ใชิ้วิิธี้การป็รับตัวิด้้วิยการป็ระนี้้ป็ระนี้อมีสถุานี้การณ์ เชิ่นี้ การสำานี้ึกบาป็ และ เร่�อง Hello World ใชิ้
วิิธี้การป็รับตัวิด้้วิยการห้นี้้สถุานี้การณ์ เชิ่นี้ การไมี่ยอมีรับควิามีจัร่ง และยังใชิ้วิิธี้การป็รับตัวิด้้วิยการ
ป็ระนี้้ป็ระยอมีสถุานี้การณ์อ้กด้้วิย เชิ่นี้ การติด้ชิะงัก ยึด้ติด้กับสิ�งใด้สิ�งห้นี้ึ�งไมี่ยอมีเป็ล้�ยนี้แป็ลง โด้ย
ภาพยนี้ตร์สะท้อนี้สังคมีทุกเร่อ� งต่างมี้วิธีิ ก้ ารป็รับตัวิท้แ� ตกต่างกันี้ เพราะการป็ระสบพบเจัอกับเห้ตุการณ์และป็ัญห้า
รวิมีถุึงสภาพแวิด้ล้อท้แ� ตกต่างกันี้ ทำาให้้แต่ละตัวิละครต้องเร้ยนี้รูวิ็ ธีิ ก้ ารป็รับตัวิให้้เห้มีาะสมีกับเห้ตุการณ์ข้องตัวิเอง
อภิปีรายผ่ล่
ผู่้วิิจััยได้้นี้ำาผ่ลการวิิเคราะห้์มีากล่าวิสรุป็ใจัควิามีสำาคัญโด้ยมี้แนี้วิคิด้และทฤษฎี้ท�้สอด้คล้องกับ
ผ่ลการวิิเคราะห้์ตัวิบทด้ังต่อไป็นี้้�
ตัวิละครจัากภาพยนี้ตร์ทง�ั 4 เร่อ� งท้ไ� ด้้นี้าำ มีาศึึกษาล้วินี้เป็็นี้ลักษณะทางสังคมีท้พ� บเห้็นี้ทัวิ� ไป็ในี้สังคมีทุก
คนี้ต่างต้องป็ระกอบอาชิ้พเพ่อ� รักษาสภาพทางสังคมีข้องตนี้เองให้้ด้าำ รงอยูไ่ ด้้ ยกเวิ้นี้เพ้ยงตัวิละครห้ลักเร่อ� ง เร่อ� ง
I Am Mother ไมี่ได้้มีก้ ารป็ระกอบอาชิ้พ แต่ตอ้ งศึึกษาควิามีรูเ้ พ่อ� พัฒนี้าตัวิเองอยูต่ ลอด้เวิลาเพ่อ� ให้้เป็็นี้มีนีุ้ษย์
ท้ด้� ใ้ นี้ทุกๆ ด้้านี้ จัากท้ไ� ด้้กล่าวิมีาข้้างต้นี้นี้ันี้� สอด้คล้องกับ กาญจันี้า แก้วิเทพ (2547) ท้ไ� ด้้กล่าวิถุึงเร่อ� งตัวิละคร
ไวิ้วิา่ ลักษณะตัวิละครในี้ภาพยนี้ตร์ยอ่ มีมีาจัากการนี้ำาบุคลิกลัษณะข้องบุคคลในี้สังคมีมีาเป็็นี้ต้นี้แบบ เพ่อ� ให้้มี้
การสะท้อนี้ลักษณะข้องสังคมีเข้้าไป็ในี้ภาพยนี้ตร์ ซื้ึง� อาจันี้ำามีาเสริมีแต่งให้้ด้กู ลมีกล่นี้ไป็กับเร่อ� งราวิ เพ่อ� สร้างควิามี
พึงพอใจัให้้แก่คนี้ดู้ ตัวิละครจัึงเป็็นี้การสะท้อนี้ค่าควิามีจัริงข้องบุคลิกภาพข้องคนี้ในี้แบบต่าง ๆ ออกมีา
ในี้ส่วินี้ข้องเร่อ� งย่อข้องภาพยนี้ตร์ทไ้� ด้้ทาำ การศึึกษามีานี้ันี้� แบ่งการวิิเคราะห้์ออกเป็็นี้ 4 โครงสร้างห้ลักด้้วิยกันี้
อันี้ได้้ แก่
1) การเป็ิด้เร่�องข้องภาพยนี้ตร์ ทุกเร่�องด้ังกล่าวิ มี้การชิักจัูงควิามีสนี้ใจัข้องผู่้ชิมีให้้ติด้ตามี
เร่�องราวิแตกต่างกันี้แต่มี้ลักษณะเด้้ยวิกันี้ในี้เร่�องข้องการด้ึงดู้ด้ให้้ผู่้ชิมีเกิด้ควิามีสนี้ใจัท้�จัะรับชิมีต่อ
2) การพัฒนี้าเห้ตุการณ์จัากภาพยนี้ตร์ทุกเร่�องด้ังกล่าวิล้วินี้มี้การพัฒนี้าเห้ตุการณ์เพ่�อให้้ตัวิละครต้อง
เป็ล้ย� นี้แป็ลงตัวิเองโด้ยทุกเร่อ� งมี้การป็ูเร่อ� งตอนี้เริมี� ได้้อย่างสมีเห้ตุสมีผ่ล แต่เมี่อ� เจัอเห้ตุการณ์ด้งั กล่าวิท้ท� าำ ให้้
เกิด้การพัฒนี้าเห้ตุการณ์ ทำาให้้ตวิั ละครต้องเป็ล้ย� นี้แป็ลงตัวิเองเพ่อ� ให้้เข้้ากับสถุานี้การณ์ทต�้ อ้ งป็ระสบพบเจัอ
3)ภาวิะวิิกฤติและการคล้�คลายข้องภาพยนี้ตร์ในี้แต่ละเร่�องนี้ั�นี้มี้ภาวิะวิิกฤตท้�ต้องเผ่ชิิญ
แตกต่างกันี้ ส่วินี้ภาวิะคล้�คลายเป็็นี้การท้�ตัวิละครยอมีรับควิามีจัริงกับเห้ตุการณ์ท�้เกิด้ข้ึ�นี้ เพ่�อให้้ชิ้วิิต
สามีารถุด้ำาเนี้ินี้ต่อไป็ได้้ จัากการวิิเคราะห้์ภาวิะวิิกฤตและการคล้�คลายข้องภาพยนี้ตร์ท�ไ้ ด้้กล่าวิมีาข้้างต้นี้
4) การยุตเิ ร่อ� งราวิ ภาพยนี้ตร์ทงั� 4 เร่อ� งมี้ทงั� จับแบบสมีห้วิังและจับแบบผ่ิด้ห้วิัง ภาพยนี้ตร์ทจั้� บแบบสมีห้วิัง โด้ย
การจับเร่อ� งราวิทัง� ห้มีด้ล้วินี้ถุ่อวิ่าเป็็นี้การแสด้งถุึงการเติบโตข้องตัวิละครในี้ทางท้ด้� ข้้ นี้ึ� มี้การคล้ค� ลายป็มีชิัด้เจันี้ ทำาให้้ผ่ชิู้ มี
รูส้ กึ ถุึงการมี้อยูข้่ องตัวิละครท้พ� บเจัอได้้ในี้ชิ้วิติ จัริงและการยอมีรับควิามีจัริงกับควิามีสูญเส้ยจัะชิ่วิยให้้ตวิั ละครเติบโตข้ึนี้�
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จัากการวิิเคราะห้์บทเนี้่�อเร่�องย่อข้องภาพยนี้ตร์ท้�ได้้กล่าวิมีาข้้างต้นี้ล้วินี้สอด้คล้องกับทฤษฎี้
การเล่าเร่�องท้�กล่าวิถุึงโครางสร้างห้ลักข้องเร่�อง ท้�วิางตามีลำาด้ับเห้ตุการณ์อย่างสอด้คล้อง มี้เห้ตุผ่ล
มี้จัุด้ห้มีายป็ลายทาง ชิ่วิยให้้ไมี่ห้ลุด้ออกจัากเค้าโครงห้ลัก ซื้ึ�งเค้าโครางเร่�องสำาคัญนี้ั�นี้ได้้แก่บทเป็ิด้
เร่�อง (Exposition), การพัฒนี้าเห้ตุการณ์ (Rising Action), ภาวิะวิิกฤต (Climax) และการยุติข้องเร่�องราวิ
ในี้ส่วินี้ข้องลักษณะฉากในี้ภาพยนี้ตร์แต่ละเร่อ� งเป็็นี้อนี้าคตอันี้ใกล้ข้องแต่ละป็ระเทศึ ภาพยนี้ตร์ทกุ เร่อ� งท้�
ผู่วิ้ จัิ ยั เล่อกมีาล้วินี้จััด้อยูใ่ นี้ภาพยนี้ตร์ป็ระเภทบันี้เทิงคด้้วิทิ ยาศึาสตร์ จัึงมี้ฉากและสถุานี้ท้ท� ผ่้� สมีผ่สานี้ระห้วิ่าง
โลกในี้ป็ัจัจัุบนี้ั และโลกในี้อนี้าคต สิง� ท้เ� พิมี� เติมีจัะเป็็นี้ฉากท้เ� ป็็นี้สิง� ป็ระด้ิษฐ์ อุป็กรณ์ป็ระกอบฉากท้มี� ค้ วิามีทันี้สมีัย
ถุูกสร้างข้ึ�นี้มีาให้้ดู้กลมีกล่นี้ไป็กับฉากและสถุานี้ท้� จัากการวิิเคราะห้์การยุติข้องเร่�องราวิข้องภาพยนี้ตร์ท้�ได้้
กล่าวิมีาข้้างต้นี้ สอด้คล้องกับ ธีัญญา สังข้พันี้ธีานี้นี้ท์ (2539) ท้ไ� ด้้กล่าวิเร่อ� ง ฉาก (Setting) ไวิ้วิา่ ฉากค่อสภาพ
แวิด้ล้อมีข้องตัวิละคร โด้ยเป็็นี้ทัง� สถุานี้ท้แ� ละบรรยากาศึท้ต� วิั ละครนี้ันี้� ๆ อยูต่ ามีเร่อ� งราวิ ซื้ึง� ไมี่ได้้ห้มีายถุึงแต่สถุานี้ท้�
แต่รวิมีถุึงเวิลาและสภาพแวิด้ล้อมีทุกๆ อย่างท้�ป็รากฏในี้เร่�อง ถุ่อได้้วิ่าฉากมี้ควิามีสำาคัญต่อ
ภาพยนี้ตร์ เพราะชิ่วิยในี้การส่อ� ควิามีห้มีายและชิ่วิยในี้การสร้างอิทธีิพลทางควิามีคิด้และการกระทำาข้องตัวิละคร
ลักษณะข้องบทสนี้ทนี้าในี้ภาพยนี้ตร์ทุกเร่�อง ต่างมี้การส่�อสารท้�แสด้งออกถุึงบุคลิกภาพ
ลักษณะนี้ิสัยข้องตัวิละคร สามีารถุทำาให้้ผู่้ชิมีคาด้เด้าควิามีคิด้ข้องตัวิละครได้้จัากบทสนี้ทนี้าจัาก
ภาพยนี้ตร์ทุกเร่�องแสด้งให้้เห้็นี้วิ่าบทสนี้ทนี้ามี้ควิามีสำาคัญต่อการแสด้งออกข้องตัวิละครนี้ั�นี้ ๆ จัากการ
วิิเคราะห้์ลักษณะข้องบทสนี้ทนี้าข้องภาพยนี้ตร์ท้�ได้้กล่าวิมีาข้้างต้นี้ สอด้คล้องกับ วิ้รวิัฒนี้์ อินี้ทรพล
(2545) ท้�ได้้กล่าวิถุึงการเล่าเร่�องในี้ห้ัวิข้้อบทสนี้ทนี้า (Dialogue) ไวิ้วิ่าบทสนี้ทนี้า ค่อ การพูด้คุย ถุ้อยคำาท้�
ตัวิละครใชิ้เจัรจัาตอบโต้กนี้ั เป็็นี้การแสด้งออกข้องตัวิละคร ท้ชิ� วิ่ ยส่อ� ถุึงควิามีคิด้และควิามีรูส้ กึ ข้องตัวิละคร
การแสด้งออกทางสัญญะในี้ภาพยนี้ตร์ ภาพยนี้ตร์ทุกเร่�องด้ังกล่าวิ มี้การแสด้งออกทาง
สัญญะผ่่านี้ตัวิละครท้�แตกต่างกันี้ แต่แสด้งรห้ัสท้�ต้องการจัะส่�ออย่างชิัด้เจันี้ จัากการวิิเคราะห้์
การแสด้งออกทางสัญญะในี้ภาพยนี้ตร์ท้�กล่าวิมีาข้้างต้นี้ สอด้คล้องกับทฤษฎี้สัญญะวิิทยา
( S e m i o l o g y ) ท้� ก ล ่ า วิ ไ วิ ้ วิ ่ า สั ญ ญ ะ เ ป็ ็ นี้ สิ� ง ท้� ส ร ้ า ง ข้ึ� นี้ มี า เ พ่� อ ใ ห้ ้ มี้ ค วิ า มี ห้ มี า ย
โด้ยสิ�งท้�เป็็นี้สัญญะนี้ั�นี้ อาจัจัะเป็็นี้วิัตถุุสิ�งข้อง และสัญญะท้�รู้จัักกันี้มีากท้�สุด้ค่อภาษา ซื้ึ�งทุก
บริบทสามีารถุนี้ำามีาเป็็นี้สัญญะได้้ห้ากถุูกนี้ำามีาใชิ้แสด้งควิามีห้มีาย (กาญจันี้า แก้วิเทพ, 2547)
สิ�งท้�ภาพยนี้ตร์นี้ำาเสนี้อให้้เห้็นี้ จัากภาพยนี้ตร์ทุกเร่�องด้ังกล่าวิล้วินี้มี้การสะท้อนี้สังคมีในี้มีุมีมีองท้�
ห้ลากห้ลาย แต่ทุกเร่�องนี้ั�นี้ได้้ส่งผ่ลให้้คนี้ดู้ได้้ตระห้นี้ักถุึงการดู้แลและรักษาควิามีสัมีพันี้ธี์ ไมี่วิ่าจัะเป็็นี้
ควิามีสัมีพันี้ธี์ครอบครัวิ ควิามีสัมีพันี้ธี์ข้องคู่รัก จัากการวิิเคราะห้์ส�ิงท้�ภาพยนี้ตร์นี้ำาเสนี้อให้้เห้็นี้
สอด้คล้องกับแนี้วิคิด้เร่อ� งภาพยนี้ตร์กบั การสะท้อนี้ภาพข้องสังคมี (Movie as Reflection) ท้ก� ล่าวิวิ่า ภาพยนี้ตร์
เป็็นี้ส่�อมีวิลชินี้แข้นี้งห้นี้ึ�งท้�ทำาห้นี้้าท้� “สะท้อนี้ภาพข้องสังคมี” เป็็นี้ส่�อท้�มี้การกระจัายอย่างกวิ้างข้วิาง มี้จัุด้
ป็ระสงค์เพ่�อตอบสนี้องควิามีพึงพอใจัข้องผู่้ชิมีจัำานี้วินี้มีาก ด้ังนี้ั�นี้จัึงอาจักล่าวิได้้วิ่า ภาพยนี้ตร์จัำาเป็็นี้ต้อง
ตกอยู่ภายใต้เง่�อนี้ไข้ข้องสังคมี มี้ผู่้เชิ่�อวิ่าภาพยนี้ตร์เป็็นี้งานี้ท้�ตกอยู่ในี้สภาพแวิด้ล้อมีทางป็ระวิัติศึาสตร์
และเง่�อนี้ไข้ทางเศึรษฐกิจัและการเมี่อง ภาพยนี้ตร์เป็็นี้ป็รากฏการณ์ทางวิัฒนี้ธีรรมีและเป็็นี้ผ่ลผ่ลิตข้อง
สังคมีห้นี้ึ�ง และนี้่าจัะเป็็นี้สิ�งท้�ชิ่วิยให้้เข้้าใจัสังคมีนี้ั�นี้ได้้ด้้ย่งข้ึ�นี้อ้กด้้วิย กล่าวิเชิ่นี้นี้้�เป็็นี้การสะท้อนี้สังคมีให้้
เห้็นี้วิ่าภาพยนี้ตร์มีค้ วิามีเก้ย� วิข้้องกับสังคมี และเป็็นี้ภาพสะท้อนี้ข้องสังคมี (บุญรักษ์ บุญญะเข้ตมีาลา, 2552)
การโห้ยห้าอด้้ตในี้เร่อ� งจัากภาพยนี้ตร์ทกุ เร่อ� งด้ังกล่าวิ ทุกตัวิละครห้ลักล้วินี้มี้การโห้ยห้าอด้้ต กล่าวิได้้วิา่
การโห้ยห้าอด้้ตนี้ันี้� เป็็นี้ทัง� เร่อ� งท้ด้� แ้ ละไมี่ด้้ เป็็นี้ทัง� ควิามีสุข้และควิามีทุกข้์เพราะบางครัง� การคิด้ถุึงอด้้ตท้ผ่� า่ นี้มีา
ก็ชิวิ่ ยทำาให้้มีค้ วิามีสุข้ แต่กท็ าำ ให้้ทกุ ข้์ใจัได้้เชิ่นี้กันี้เมี่อ� อด้้ตเห้ล่านี้ันี้� ไมี่อาจัห้วินี้กลับมีาในี้ชิ้วิติ ได้้อก้ ครัง� จัากการ
วิิเคราะห้์การโห้ยห้าอด้้ตในี้ภาพยนี้ตร์ทก�้ ล่าวิมีาข้้างต้นี้ สอด้คล้องกับแนี้วิคิด้การโห้ยห้าอด้้ต (Nostalgia) สรุป็ได้้วิา่
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การโห้ยห้าอด้้ตเป็็นี้การคิด้ถุึงอด้้ตในี้ป็ัจัจัุบันี้ห้ร่อจัินี้ตนี้าการถุึงโลกท้�สูญเส้ยไป็แล้วิ William Kelly (1986)
เป็็นี้จัินี้ตนี้าการท้�ถุูกห้ล่อห้ลอมีจัากป็ระสบการณ์ชิ้วิิตและป็ระสบการณ์ทางวิัฒนี้ธีรรมี การโห้ยห้าอด้้ตมี้
ลักษณะข้องควิามีรูส้ กึ ท้มี� ค้ วิามีสุข้ป็นี้ควิามีเศึร้าเก้ย� วิกับควิามีทรงจัำาในี้อด้้ตท้ผ่� า่ นี้มีา Marie A. Mills and Peter
G. Cole man (อ้างในี้ รุ้งนี้ภา ยรรยงเกษมีสุข้. 2555) บางครั�งการโห้ยห้าอด้้ตเป็็นี้การชิ่วิยให้้จัิตใจันี้ั�นี้รู้สึก
สบายใจัจัากควิามีรูส้ กึ ท้ไ� ด้้สมีั ผ่ัสเร่อ� งราวิในี้อด้้ต ซื้ึง� การโห้ยห้าอด้้ตเป็็นี้พ่นี้� ฐานี้สำาคัญในี้การก่อสร้างควิามีเป็็นี้ตัวิตนี้
การป็รั บ ตั วิ ท้� พ บเห้็ นี้ ในี้ภาพยนี้ตร์ การป็รั บ ตั วิ ในี้ภายนี้ตร์ ท้� ทำ า การศึึ ก ษานี้ั� นี้ ต่ า งมี้ ก าร
ป็รับตัวิโด้ยใชิ้กลไกป็้องกันี้ตนี้เองท้�แตกต่างกันี้ นี้อกจัากป็ระสบการณ์ท้�แตกต่างกันี้ข้องตัวิละครแล้วิ
ป็ัจัจััยเร่�องสภาพแวิด้ล้อมีท้�แต่ละตัวิละครต้องพบเจัอก็มี้ผ่ลด้้วิยเชิ่นี้กันี้ สอด้คล้องกับแนี้วิคิด้การป็รับตัวิ
โด้ยใชิ้กลไกป็้องกันี้ตนี้เอง (Adjustment by Defense Mechanisms) ท้�กล่าวิวิ่า การป็รับตัวิโด้ยใชิ้กลไก
ป็้องกันี้ตนี้เอง จัะชิ่วิยให้้มีนีุ้ษย์ได้้ป็รับสภาพป็ัญห้าท้�เกิด้ข้ึ�นี้จัากป็ัญห้าทางด้้านี้อารมีณ์ ป็ัญห้าด้้านี้
บุคลิกภาพและป็ัญห้าด้้านี้ควิามีต้องการเพ่อ� ให้้มีนีุ้ษย์อยูไ่ ด้้ในี้สภาพแวิด้ล้อมีห้ร่ออยูร่ วิ่ มีกับป็ัญห้านี้ันี้� ๆ ได้้
และจัะชิ่วิยป็กป็้องมีนีุ้ษย์ให้้พ้นี้จัากควิามีเคร้ยด้ ควิามีกังวิลใจั ควิามีคับข้้องใจัและควิามีข้ัด้แย้งใจั ซื้ึ�งการ
ป็รับตัวินี้้เ� ป็็นี้กลไกทางธีรรมีชิาติทมี�้ นีุ้ษย์ได้้มีาจัากการสะสมีป็ระสบการณ์ โด้ยป็ระสบการณ์จัะชิ่วิยให้้มีนีุ้ษย์ป็รับตัวิกับ
สภาพป็ัญห้าท้เ� กิด้ข้ึนี้� ได้้ ถุ่อเป็็นี้นี้การรักษาสมีดุ้ลข้องชิ้วิติ ให้้รสู้ กึ สบายใจัและมี้ควิามีสุข้ (กันี้ยา สุวิรรณแสง, 2533)
ข้อเสื่นอแนะสื่ำาห็รับการศึกษาในครั�งต่อไปี
1. ควิรมี้การสัมีภาษณ์ผ่ทู้ มี�้ ป็้ ระสบการณ์ตรงท้ผ่� า่ นี้การสูญเส้ยคนี้ในี้ครอบครัวิ เพ่อ� ให้้ทราบถุึงควิามีคิด้
การตัด้สินี้ใจัและควิามีรู้สึกท้�เกิด้จัากการสูญเส้ย เพ่�อให้้ทราบวิ่าห้ลังจัากเห้ตุการณ์เกิด้ข้ึ�นี้ มี้วิิธี้การ
ใชิ้ชิ้วิิตต่อไป็ในี้ทิศึทางใด้บ้าง แล้วินี้ำามีาป็ระกอบการสร้างตัวิละครให้้มี้บทบาทตามีสังคมีมีากยิ�งข้ึ�นี้
2.ศึึกษาแนี้วิคิด้และทฤษฎี้ในี้การสร้างภาพยนี้ตร์อ่�นี้ๆ มีากข้ึ�นี้ เพ่�อนี้ำาองค์ควิามีรู้ท้�ได้้จัากการศึึกษา
มีาสร้างสรรค์บทภาพยนี้ตร์ให้้มี้มีิติและมี้ชิั�นี้เชิิงในี้การเล่าเร่�อง
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