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บทคัดย่อ

 บทคว�มวจิยัเรือ่ง “สมัพนัธบทก�รสร�้งเนือ้ห�ของภ�พยนตร:์ กรณศีกึษ�โครงง�นภ�พยนตรส์ัน้ ของนกัศกึษ�

โครงง�นภ�พยนตร ์ปกี�รศกึษ� 2559” มจีดุมุง่หม�ยเพือ่ทร�บถงึลกัษณะสมัพนัธบทของก�รสร้�งเนือ้ห�ภ�พยนตรส์ัน้

ของนักศกึษ�ภ�พยนตร ์ปกี�รศกึษ� 2559 ใชร้ปูแบบก�รวจิยัเชงิคณุภ�พโดยก�รสงัเกตก�รณแ์บบมสีว่นรว่มในลกัษณะ

ก�รบริห�รง�นในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รสร้�งฝ่�ยบริห�ร

 ผลก�รวิจัยพบว่�เป็นสัมพันธบทแนวนอน เนื่องจ�กเป็นโครงเรื่องในระน�บเดียวกัน มีลักษณะก�รคงเดิมใน

สัญลักษณ์พิเศษและคว�มขัดแย้ง ส่วนในรูปแบบของก�รดัดแปลงจ�กตัวบทต้นท�งนั้นอยู่ในลักษณะของก�รตัดทอน 

เนื่องจ�กข้อจำ�กัดท�งด้�นก�ยภ�พของภ�พยนตร์สั้นและพิกัดท�งด้�นศักยภ�พของผู้สร้�งสรรค์เนื้อห�ท่ียังไม่ใช่ระดับ

อ�ชพีทีมี่คว�มพร้อมม�กกว�่ทัง้ในด้�นงบประม�ณ จำ�นวนทีมง�นและเวล�ในก�รสร�้งสรรคช้ิ์นง�น นกัศกึษ�ภ�พยนตร์

จงึใชก้�รลดทอนใช้ก�รตีคว�มบริบท และบรรย�ก�ศร�ยลอ้มตัวละครใหเ้หม�ะสมสำ�หรบัศกัยภ�พของตวัเองเพือ่ใหก้�ร

สร้�งสรรค์ผลง�นให้สำ�เร็จภ�ยในเวล�ที่กำ�หนด

คำาสำาคัญ: สัมพันธบท / ภ�พยนตร์สั้น / เนื้อห�

Abstract

 This research article aims to study the intertextuality to create the content in student’s short 

films in 2016. This is qualitative research by using participant observation as an executive producer.

 The research found that horizontal intertextuality is conventional for special symbols and 

conflicts. However, the modification of the original screenplay was reduced due to the limit of the 

short film and the ability of the students to make the film like professional that are ready with the 

budget, production crews, and the period of time to produce the film. So the students use the                  

reduction by interpreting the context and the environment of the characters which is suitable to their 

ability and finish the project on time.
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* อ�จ�รย์ประจำ�คณะนิเทศศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสย�ม



107

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 22

บทนำา

 ภ�พยนตร์ถือว่�เป็นสื่อที่มีลักษณะร่วมหล�ย

ประก�ร ในอดีตอ�จจะปร�กฏลกัษณะเป็นทวลิกัษณห์รอื

สองลักษณะคู่กัน ได้แก่ ก�รถือว่�ภ�พยนตร์เป็นศิลปะ

แขนงหน่ึงและก�รถือว่�ภ�พยนตร์จัดเป็นสื่อมวลชน

ประเภทหน่ึง ในส่วนคุณค่�ของศิลปะน้ัน ส่ิงท่ีบ่งช้ีใน

ภ�พยนตร์น่ันก็คือตัวเน้ือห�น่ันเอง และในส่วนท่ีเป็น

คุณค่�ในฐ�นะสื่อมวลชนก็เกิดจ�กก�รที่ผู้สร้�งได้

หยิบยกประเด็นสำ�คัญที่ถูกคัดสรรม�จ�กเรื่องร�วสิ่ง        

ต่�ง ๆ ที่ร�ยล้อมตัวผู้สร้�ง และผู้สร้�งก็เป็นผู้ผลิตส�ร

น้ัน ๆ  ออกไปสูส่�ธ�รณะ ภ�พยนตรใ์นปจัจบุนัจงึทัง้เปน็

สือ่ เปน็ศลิปะ เปน็อตุส�หกรรม และเปน็ภ�พสะทอ้นให้

เห็นบริบทที่เกิดขึ้นในมุมกว้�ง เช่น บริบทท�งสังคม 

ภ�พยนตร์บ�งเรื่องส�ม�รถถ่�ยทอดประสบก�รณ์ วิถี

ชวีติของในแต่พืน้ทีต่�มเน้ือเรือ่งใหผู้ช้มเหน็โดยไมจ่ำ�เปน็

จะตอ้งเคยสมัผสัด้วยตัวเอง ในบ�งกรณีบริบทท่ีแคบท่ีสดุ

ของสังคมก็ส�ม�รถถ่�ยทอดผ่�นมุมมองโดยปัจเจกของ

ผู้สร้�งสรรค์ภ�พยนตร์ได้เช่นกัน

 ศิริชัย ศิริก�ยะ (2531) ได้กล่�วถึงในเชิง

วัฒนธรรมลักษณะก�รเสพมหรสพของช�วไทยนั้นก็มี

เอกลักษณเ์ฉพ�ะตัว “เบือ้งหลงัเสยีงกลอง คือ คนตกีลอง 

เบือ้งหลังคนตีกลอง คือ สงัคม” นัน่หม�ยคว�มว�่ “เบ้ือง

หลังก�รนำ�เสนอภ�พยนตร์ ก็คือผู้สร้�งภ�พยนตร์ เบื้อง

หลงัผู้สร�้งภ�พยนตร ์คอืพฤติกรรมก�รดภู�พยนตรข์อง

คนในสังคมที่ได้รับก�รสั่งสมม�จ�กวัฒนธรรมก�รแสดง

ที่ผูกจิตติดใจคนดู” ตล�ดภ�พยนตร์ไทยในยุคปัจจุบัน

นัน้ จ�กก�รทีผู่วิ้จัยได้เข�้ในหล�ยโครงก�รท้ังในสว่นของ

นักวิช�ก�ร และวิช�ชีพ ล้วนแล้วแต่มุ่งประเด็นม�ที่ 

Content เป็นหลกั ก�รท่ีผูป้ระกอบวชิ�ชพีจะเอ�ตวัรอด

ได้ในเวทีก�รแข่งขันของตล�ดภ�พยนตร์จึงขึ้นอยู่กับ

เนื้อห� (Content)  แรงบันด�ลใจที่จะถูกพัฒน�เป็นแรง

ขับเคลื่อนในก�รทำ�ง�น ที่ผู้สร้�งสรรค์ภ�พยนตร์แต่ละ

คนมคีว�มแตกต่�งกนัดังทีป่ร�กฏใหเ้หน็ในเวทนี�น�ช�ติ

หรือแม้กระทั่งในประเทศไทย จ�กที่กล่�วม�จะเห็นว่�ผู้

สร�้งสรรคภ์�พยนตรแ์ตล่ะคนสร�้งภ�พยนตรด์ว้ยคว�ม

แตกต�่งกนัของแรงบนัด�ลใจ ทีม่�ของเนือ้ห�ภ�พยนตร์

ที่ได้สรรค์สร้�งถูกกลั่นกรองด้วยประสบก�รณ์ส่วนตัว

ม�กม�ย อนัมจีดุกำ�เนดิอนักว�้งขว�งต�มแตวิ่ธชีวีติของ

ผู้ใดที่ได้ประสบม� และมีเหตุผลโยงใยที่แสดงให้เห็นถึง

คว�มสมัพนัธข์องประสบก�รณ์ทีเ่ปน็ตัวต่อยอดท�งคว�ม

คิดท้ังนี้คือในระดับมืออ�ชีพท่ีมีคว�มน่�สนใจฉันใด ใน

ระดับนักศึกษ�ก็มีคว�มจำ�เป็นท่ีเร�ต้องศึกษ�ห�คว�ม

จรงิทีจ่ะนำ�ม�อธบิ�ยปร�กฏก�รณน์ีจ้งึเปน็ก�รวเิคร�ะห์

ว่�ผู้ดูที่เพิ่งได้รับโอก�สในก�รผลิตภ�พยนตร์นั้นได้รับ

แรงบนัด�ลใจม�จ�กสิง่ใดในก�รสร�้งเนือ้ห� ก�รห�เหตุ

แห่งคว�มสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับคว�มเข้�ใจใน

ที่ม�ของแต่ละชิ้นง�น ก�รที่นักศึกษ�มีมุมมองแง่คิดท่ี

สอดคล้องกับบทบ�ทของสื่อมวลชน ท่ีนำ�เสนอเนื้อห�

ส�ระผ�่นตวัสือ่ในทีน่ีค้อืโครงง�นผลติภ�พยนตรส์ัน้ของ

ตัวเอง

 ผู้วิจัยมีคว�มสนใจท่ีจะนำ�ภ�พยนตร์ส้ันโครง

ง�นของนักศึกษ�ภ�พยนตร์ที่สำ�เร็จก�รศึกษ�ในปีก�ร

ศกึษ� 2559 ม�ศกึษ�เปน็กรณศีกึษ� เพร�ะในภ�พยนตร์

โครงง�นปีก�รศึกษ� 2559 นี้ ถือว่�เป็นกลุ่มสำ�คัญ

เนื่องจ�กในระบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอนแบบ Au-

thentic Learning นักศึกษ�ภ�พยนตร์รุ่นนี้เป็นรุ่นแรก

ที่ท�งภ�ควิช�วิทยุ - โทรทัศน์ -ภ�พยนตร์  คณะ

นเิทศศ�สตร ์มห�วทิย�ลยัสย�ม ไดใ้ช้ระบบก�รตัง้เกณฑ์

ในก�รคัดเลือกนักศึกษ�ท่ีจะเข้�ภ�ควิช�ในปีที่ 3 ซึ่ง

ผลลัพธ์จ�กก�รเรียนก�รสอนท่ีผ่�นม�อยู่ในข้ันที่ดีทั้ง

เรือ่งผลก�รเรยีน และช้ินง�นท่ีมคีณุภ�พเมือ่เปรยีบเทียบ

กบันกัศึกษ�ภ�พยนตร์รุน่ท่ีผ�่นม� จนส�ม�รถสำ�เรจ็ก�ร

ศึกษ�ต�มแผนที่ภ�ควิช�ฯได้ว�งไว้เกินร้อยละ 90 จึงมี

นัยสำ�คัญท่ีจะศึกษ�ให้เกิดองค์คว�มรู้ก�รศึกษ�ที่เน้นผู้

เรยีนเปน็ศนูยก์ล�ง และอ�จจะเปน็คำ�ตอบสำ�หรบัสภ�พ

ก�รณข์องภ�พยนตรโ์ครงง�นทีม่ปีระสทิธภิ�พในอน�คต 

ดังนั้น หัวข้อก�รวิจัย “สัมพันธบทก�รสร้�งเนื้อห�ของ

ภ�พยนตร์: กรณีศึกษ�โครงง�นภ�พยนตร์สั้น ของ

นกัศกึษ�โครงง�นภ�พยนตร ์ปกี�รศกึษ� 2559” จงึเปน็

หัวข้อท่ีน่�สนใจและต้องก�รค้นห�สัมพันธบทของแก่น

คว�มคิดของนักศึกษ�มีที่ม�อย่�งไร และก�รนำ�ม�ใช้

เป็นกรอบคว�มคิดในก�รสร้�งสรรค์ภ�พยนตร์สั้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพื่อทร�บถึงลักษณะสัมพันธบทของก�รสร้�ง

เนือ้ห�ภ�พยนตรส์ัน้ของนกัศกึษ�ภ�พยนตร ์ปีก�รศกึษ� 

2559
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แนวคิด ทฤษฎี และ การทบทวนวรรณกรรม 

 ก�รวจิยัเรือ่ง “สัมพนัธบทก�รสร�้งเนือ้ห�ของ

ภ�พยนตร์ : กรณีศึกษ�โครงง�นภ�พยนตร์สั้น ของ

นักศึกษ�โครงง�นภ�พยนตร์ ปีก�รศึกษ� 2559” ได้ใช้

แนวคิดและก�รทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องม�เป็นก

รอบในก�รศึกษ�ดังต่อไปนี้ 

 1. แนวคิดสัมพันธบทในสื่อส�รมวลชน (Mass 

Communication Intertextuality) สมัพนัธบท (Inter-

textuality) มีคำ�แปลอยู่ชุดหนึ่งที่มักใช้กันม�กกว่�คำ�

แปลอืน่ ๆ  คอื “ก�รถ�่ยโยงเนือ้ห�” หรอื “ก�รเชือ่มโยง

เนื้อห�” โดย “Text” จะเท่�กับ “เนื้อห�” เพร�ะฉะนั้น

คำ�ว�่ สมัพันธบท (Intertextuality) คือคำ�ศัพท์และนิย�ม

ที่ยืดขย�ยออกม�จ�กตัวบท คว�มหม�ยของมันม�จ�ก

มุมมองที่ว่�ตัวบทหนึ่ง ๆ นั้นไร้คว�มสมบูรณ์และข�ด

คว�มเพียงพอในตวัเอง ต้องพ่ึงพงิและเชือ่มโยงกบัตัวบท

อื่น ๆ หรือสิ่งอื่น ๆ อีกม�ก ตัวบทจึงมิได้มีคว�มหม�ยที่

จบสมบูรณ์ในตัวเอง มันจะนำ�พ�คว�มหม�ยอื่น ๆ พ่วง

ม�ด้วยเสมอ เร�จะเรียกตัวบทแรกว่� “ตัวบทต้นท�ง” 

และตัวบทที่ถูกสร้�งม�จ�ก ตัวบทแรกว่� “ตัวบทปล�ย

ท�ง” เส้นท�งก�รเชื่อมโยงระหว่�งตัวบทแรกกับตัวบท

หลังอ�จจะมี รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังนี้ 

  1.1 มกี�รซอ่นเรน้ว�่เปน็ก�รเชือ่มโยง

แบบครึ่ง ๆ กล�ง ๆ มักมีก�รใช้สัญลักษณ์อื่นในก�รสื่อ

คว�มหม�ย ที่ไม่เหมือนกับตัวบทดั้งเดิมแต่ยังให้คว�ม

รู้สึกเดียวกัน 

  1.2 มีก�รซ่อนเร้นเอ�ไว้ทั้งหมดจน

แทบดูไม่รู้ว่�มี “ส�ยสัมพันธ์กัน” 

  1.3 ผูผ้ลติกึง่ ๆ  จะรูตั้วต้ังใจว่�จะหยบิ

องค์ประกอบจ�กตัวบทแรกม�ผลิตซำ้� 

  1.4 ก�รหยบิของเก�่ม�ใชเ้ปน็ไปอย�่ง

ไม่ตั้งใจ ซึ่งในบ�งครั้งเป็นก�รตีคว�มจ�กตัวบทเก่�โดย

ผู้กำ�กับ หรือ จ�กตัวนักแสดง 

  1.5. ผู้ผลิตรู้ตัวว่� ได้หยิบยืมของเก่�

ม�ใช้ แต่ตั้งใจจะปิดบังเพร�ะกลัวในเรื่องของคว�มรู้สึก

ของคนดูที่อ�จจะมีอคติกับภ�พยนตร์ท่ีข�ดก�รคิดริเร่ิม

ใหม่ (Origin) 

  1.6 มกี�รเอ�ของเก�่ม�ดัดแปลงแกไ้ข

ซึ่งในลักษณะนี้ขึ้นอยู่กับก�รตีคว�มในก�รนำ�เสนอ 

  1.7 มกี�รนำ�ม�ตคีว�มใหมอ่ย�่งตัง้ใจ

ฟริสกี้ (Fiske, 1987) กล่�วว่� สัมพันธบทจึงหม�ยถึง

คว�มเชื่อมโยงใน 2 ระดับ คือ ระดับแรก คือคว�มเชื่อม

โยงของคว�มหม�ยท่ีข้�มไปม�ระหว่�งผลง�นสื่อ

ประเภทต�่ง ๆ  ส่วนระดบัที ่2 คอื ก�รเชือ่มโยงของคว�ม

หม�ยท่ีข้�มไปม�ระหว�่งผลง�นของสือ่กบัประสบก�รณ์

ท�งวัฒนธรรมของผู้คน ซ่ึงส�ม�รถแบ่งระน�บของสัม

พันธบท ออกเป็น 2 ระน�บใหญ่ ๆ คือ  1) สัมพันธบท

แนวนอน (Horizontal Intertextuality) เป็นคว�ม

สัมพันธ์ระหว่�งตัวบทปฐมภูมิด้วยกัน (Primary Text) 

เช่น ก�รถ่�ยโยงประเภทของภ�พยนตร์ (Genres) ตัว

ละคร นักแสดง และเนื้อห� เป็นต้น 2) สัมพันธบทแนว

ดิง่ (Vertical Intertextuality) เป็นคว�มสมัพนัธร์ะหว�่ง

ตวับทปฐมภมู ิเชน่ ร�ยก�รโทรทศัน ์ภ�พยนตร ์และเพลง 

เป็นต้น กับตัวบทอื่น ๆ ที่แตกต่�งออกไป

 2. แนวคิดก�รเล่�เรื่อง (Narrative) ก�รศึกษ�

หัวข้อวิจัย “สัมพันธบทของก�รสร้�งเนื้อห�ภ�พยนตร์

สั้น: กรณีศึกษ�โครงง�นภ�พยนตร์สั้น ปีก�รศึกษ� 

2559” ผู้วิจัยจะวิเคร�ะห์ต�มองค์ประกอบของก�รเล่�

เรื่อง (Narrative) ของภ�พยนตร์ เช่น โครงเรื่อง (Plot) 

แก่นเรื่อง (Theme) ตัวละคร (Characters) เวล�และ

สถ�นทีเ่กดิเหตกุ�รณ ์หรอื ฉ�ก (Setting) ทีใ่นแตล่ะองค์

ประกอบมคีว�มหม�ยท�งภ�พยนตร ์แนวคดิก�รเล�่เร่ือง

จะเปน็โครงสร�้งในก�รแสดงผลจ�กก�รเกบ็ขอ้มลูว�่ใน

แต่ละส่วนของแนวคิดก�รเล่�เร่ืองท่ีมีองค์ประกอบ

ม�กม�ย สัมพันธบทท่ีเกิดข้ึนในแต่ละองค์ประกอบมัน

เป็นในลักษณะใดจ�กก�รเปรียบเทียบระหว่�งสิ่งที่เป็น

แรงบนัด�ลใจในก�รสร้�งเนือ้ห�กบัตวัภ�พยนตรส์ัน้โครง

ง�นของนักศึกษ�ภ�พยนตร์ ปีก�รศึกษ� 2559

ผลการวิจัย

 ผลก�รวจิยัสมัพนัธบทของภ�พยนตรส์ัน้กบัตวั

บทต้นท�งโดยแยกต�มองค์ประกอบของก�รเล่�เรื่อง 

ส�ม�รถแสดงผลก�รวิจัยที่ปร�กฏจ�กก�รเก็บข้อมูลได้

ต�มองค์ประกอบก�รเล่�เรื่องต่อไปนี้

 โครงเรื่อง (Plot) จ�กก�รเก็บข้อมูลจะเห็นได้

ว�่องคป์ระกอบด�้นโครงเรือ่งนัน้ภ�พยนตรส์ัน้โครงง�น

ของนักศึกษ�ภ�พยนตร์ มีลักษณะสัมพันธบทที่มีคว�ม

เชื่อมโยงแตกต่�งกัน โดยภ�พยนตร์เรื่อง “Illusive 

หลอก” กับภ�พยนตร์เรื่อง “คนนัวร์” มีคว�มเชื่อมโยง

กับภ�พยนตร์ต้นท�งในรูปแบบที่มีก�รซ่อนเร้นตัวบท

แรกแบบครึ่ง ๆ กล�ง ๆ เนื่องจ�กในโครงสร้�งก�รเล่�
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เร่ืองมีคว�มใกล้เคียงกัน แต่ก็มีก�รสร้�งสัญลักษณ์ท�ง

เน้ือห�ที่ไม่เหมือนกัน ในบ�งส่วนมีคว�มแตกต่�งกับ

ภ�พยนตร์ต้นท�ง โดยเฉพ�ะในตอนจบ ส่วนภ�พยนตร์

เร่ือง “Candy ลกูอมมหศัจรรย”์ นัน้ได้มกี�รหยบิยกองค์

ประกอบหลักคือ “ของวเิศษ” ม�ใชเ้พือ่พฒัน�เหตกุ�รณ ์

แตใ่นเนือ้ห�จริงๆแล้วไม่มีก�รเช่ือมโยงในลกัษณะของโครง

เรื่องเท่�ไร สุดท้�ยภ�พยนตร์เรื่อง “Eternal นิรันดร์” ถึง

แม้ว่�โครงเรื่องจะมีคว�มสัมพันธ์กับตัวบทต้นท�งแต่ผู้

สร้�งสรรค์เนื้อห�ได้มีก�รตีคว�มใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง

กับองค์ประกอบอื่น ๆ ในก�รผลิตภ�พยนตร์

 ตวัละคร (Character) และแกน่เรือ่ง (Theme) 

ในภ�พยนตร์สั้นโครงง�นภ�พยนตร์ทุกเรื่องล้วนแล้วแต่

มีตัวละครที่มีลักษณะเชื่อมโยงกับตัวบทต้นท�งในรูป

แบบหยบิองค์ประกอบเก�่ม�ผลติซำ�้ หรือ เปน็ก�รค�รวะ

ตวับทตน้ท�ง เนือ่งจ�กก�รผลติภ�พยนตรน์ัน้ในข้ันตอน

แรกของคว�มคิดสร้�งสรรค์บทภ�พยนตร์นั้น องค์

ประกอบหลักที่ผู้สร้�งภ�พยนตร์นำ�ม�ใช้เพื่อพัฒน�บท 

บ�งครั้งต้องใช้ก�รอ้�งอิงลักษณะร่วมของตัวละคร และ

แกน่เรือ่ง เพือ่เปน็แนวท�งในก�รทำ�ง�น 2 องคป์ระกอบ

นี้เป็นเหมือนหลักเร่ิมต้นจ�กจุดเล็ก ๆ ที่ใช้พัฒน�บท

ภ�พยนตร์ใหต้รงรปูแบบทีผู่ส้ร�้งสรรคเ์นือ้ห�ภ�พยนตร์

ต้องก�ร มีก�รเชื่อมโยงบุคลิกลักษณะ และเป็นที่ม�ของ

แก่นเรื่องที่เกี่ยวกับโรคสองบุคลิก

 

ภ�พที่ 1 หมอสุธี (บอดี้ ศพ #19) กับ กวินทร์ (Illusive หลอก) 

 ฉ�ก (Setting) ในสว่นนีภ้�พยนตรส์ัน้โครงง�น

นักศึกษ�ภ�พยนตร์จะมีก�รเชื่อมโยงเพื่อนำ�ม�ใช้ง�น

สร้�งสรรค์เนื้อห�แตกต่�งกันต�มคว�มเหม�ะสมกับตัว

เนื้อห�ภ�พยนตร์ปล�ยท�ง เช่น ภ�พยนตร์เร่ือง “คน  

นัวร์” มีรูปแบบก�รเชื่อมโยงในฉ�กสุดท้�ยที่เรื่องร�วม�

ขมวดปมในห้อง ๆ หนึ่ง ซึ่งตัวละครทุกตัวม�เจอกันแล้ว

เ กิดเหตุก�รณ์นองเลือดซึ่ งมีคว�มสอดคล้องกับ

ภ�พยนตร์ต้นท�งแบบครึ่ง ๆ กล�ง ๆ

ภ�พที่  2 ฉ�ก Climax ของภ�พยนตร์ทั้ง 2 เรื่อง

ที่เป็นตัวบทต้นท�งของภ�พยนตร์เรื่อง “คนนัวร์”

 ส่วนภ�พยนตร์เรื่อง “Illusive หลอก” และ 

ภ�พยนตรเ์รือ่ง “Candy ลกูอมมหศัจรรย”์ เป็นก�รหยบิ

องค์ประกอบฉ�กม�เพื่อเป็นก�รส่ือคว�มหม�ยซำ้�ใน

เนื้อห� และ อ�รมณ์ แต่ใช้สถ�นที่ไม่เหมือนกัน ที่มีก�ร

เชื่อมโยงสอดคล้องกัน

ภ�พที่ 3 ฉ�กในภ�พยนตร์เรื่อง “Hangover” และ ภ�พยนตร์เรื่อง 

“Candy ลูกอมมหัศจรรย์”  ที่มีคว�มสอดคล้องกันท�งอ�รมณ์

โรแมนติคแบบ “โบรแมนซ์” 

 

 ที่ แตกต่ � งออกไปในองค์ประกอบนี้ คื อ

ภ�พยนตรเ์รือ่ง “Eternal นรินัดร”์ ท่ีมกี�รดดัแปลงแกไ้ข

ตีคว�มใหม่ให้เหม�ะกับเนื้อห�เชิงก�ยภ�พ โดยเป็นก�ร

ลดทอนจ�กใหญ่ม�เล็ก เช่น ฉ�กหลังของตัวร้�ยใน

ภ�พยนตรต์วับทตน้ท�งคอืร�้นผบัหรหูร� สป�ทีม่ขีน�ด

ใหญ่ บ้�นที่มีคว�มมั่งคั่งเพร�ะตัวร้�ยเป็นถึง เสธ.ทห�ร 

หรือ เป็นม�เฟียที่มีอิทธิพลใน “โลกของมือปืน” ระดับ

ประเทศ แตใ่นภ�พยนตรเ์รือ่ง “Eternal นรินัดร”์ มกี�ร

ลดขน�ด “โลกของมือปืน” ลงม�เป็นเสี่ยที่รับง�นจ้�ง

มือปืนวัยรุ่นไปก่ออ�ชญ�กรรม ที่ซ่องสุมของเสี่ยจึงเป็น

ร้�นเหล้�เล็ก ๆ ร้�นค�ร�โอเกะ เป็นต้น
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ภ�พที่ 4 ภ�พคว�มสัมพันธ์ของฉ�กในภ�พยนตร์เรื่อง 

“Eternal นิรันดร์” กับภ�พยนตร์ตัวบทต้นท�ง

 สัญลักษณ์พิเศษ (Special Symbol) ในส่วนนี้

จะเหน็ได้ว�่ภ�พยนตรท์กุเร่ืองมคีว�มเชือ่มโยงกบัตวับท

ต้นท�งแบบครึ่ง ๆ  กล�ง ๆ  คือ มีคว�มหม�ยนัยยะที่ใกล้

เคียงกับตัวบทต้นท�ง แต่ใช้สัญลักษณ์อื่นปร�กฏใน

ภ�พยนตร์ตัวเองแทนทั้งในด้�นภ�พ และในด้�นเสียง

 
ภ�พที่ 5 ก�ร Match Mood&Tone ระหว่�งภ�พยนตร์เรื่อง 

“Eternal นิรันดร์” กับ ภ�พยนตร์เรื่อง “Hit Man File ซุ้มมือปืน”

ภ�พที่ 6 ไฟแช็คซิปโป้จ�กภ�พยนตร์เรื่อง “Eternal นิรันดร์” กับ 

ภ�พยนตร์เรื่อง “Hit Man File ซุ้มมือปืน”                             

ที่ปร�กฏก่อนที่ตัวเอกจะต�ยในตอนท้�ยเรื่อง

ภ�พที่ 7 แบบภ�พที่มีก�รอ้�งอิงจ�กภ�พยนตร์เรื่อง “Trainspot-

ting แก๊งเม�แหลก พันธุ์แหกกฎ”

ภ�พที่ 8 ภ�พหลอนแมวดำ�ในภ�พยนตร์เรื่อง “บอดี้ ศพ19”

ภ�พที่ 9 ภ�พหลอนต่�งๆในภ�พยนตร์เรื่อง  “Illusive หลอก”

 ข้�งต้นจะเ ป็นก�รแสดงคว�มเช่ือมโยง

สัญลักษณ์พิเศษท�งด้�นภ�พ ในส่วนของคว�มเชื่อมโยง

ของสัญลักษณ์พิเศษท�งด้�นเสียงจะเป็นก�รใช้ Voice 

Over แสดงคว�มคิดของตัวละครในภ�พยนตร์เรื่อง 

“Candy ลูกอมมหัศจรรย์” และ ภ�พยนตร์เรื่อง “Illu-

sive หลอน” จะใช้เสียงเข้�ม�กดดันจนตัวละคร

แสดงออกพฤติกรรมที่มีก�รเบี่ยงเบนจ�กธรรมช�ติ

 สุดท้�ยผลก�รศึกษ�องค์ประกอบก�รเล่�เรื่อง

ในส่วนของคว�มขัดแย้ง (Conflict) ก็จะมีรูปแบบ

ลักษณะก�รเชื่อมโยงของตัวบทต้นท�งที่เหมือนกันใน

ภ�พยนตร์สั้นของนักศึกษ�โครงง�นภ�พยนตร์ทุกเรื่อง 

คือ เป็นรูปแบบก�รเชื่อมโยงแบบครึ่ง ๆ กล�ง ๆ โดยมี

ก�รซ่อนเร้นตัวบทต้นท�งเอ�ไว้ โดยคว�มขัดแย้งจะถูก

พัฒน�ม�จ�กแก่นเรื่อง ผสมผส�นกับตัวละคร ห�กก�ร

แสดงผลท�งก�ยภ�พจะไม่เหมือนเป็นก�รหยิบองค์

ประกอบจ�กตวับทตน้ท�ง แตจ่ะใชก้�รปรบัปรงุ หรอื ใช้

สัญลักษณ์พิเศษอื่นที่ส�ม�รถเล่�เรื่องได้ใกล้เคียงกับตัว

บทต้นท�งแทน

 

 ต�ร�งแสดงลักษณะสัมพันธบทเชื่อมโยง

ระหว่�งตัวบทแรกกับตัวบทหลังในก�รเล่�เรื่องของ

ภ�พยนตร์สั้นนักศึกษ�ภ�พยนตร์ ปีก�รศึกษ� 2559
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องค์ประกอบ
ก�รเล่�เรื่อง

ลักษณะก�รถ่�ยโยง (สัมพันธบท) ของภ�พยนตร์เรื่องที่สร้�งแรงบันด�ลใจ กับ ภ�พยนตร์สั้นของนักศึกษ�

มีก�รซ่อนเร้นตัวบทแรก ก�รหยิบองค์ประกอบจ�กตัวบทแรกม�ใช้ มีก�รเอ�ตัวบทเก่�ม�ใช้

แบบครึ่ง ๆ 
กล�ง ๆ

ทั้งหมดจนไม่รู้
ว่�มีส�ย

สัมพันธ์กัน

ผลิตซำ้� หรือ 
ก�รค�รวะตัว

บทแรก

อย่�งไม่ตั้งใจ 
ซึ่งในบ�งครั้ง

เป็นก�รตีคว�ม
โดยผู้กำ�กับ

ตั้งใจจะปิดบัง ดัดแปลง แก้ไข มีก�รตีคว�ม
ใหม่อย่�ง
ชัดเจน

โครงเรื่อง Illusive 
คนนัวร์

Candy Eternal 

ตัวละคร Illusive 
Eter-nal 
คนนัวร์ 
Candy

แก่นเรื่อง Illusive 
Eter-nal 
คนนัวร์ 
Candy

ฉ�ก คนนัวร์ Illusive
Candy

Eter-nal

สัญลักษณ์
พิเศษ

Illusive 
Eter-nal 
คนนัวร์ 
Candy

คว�มขัดแย้ง Illusive 
Eter-nal 
คนนัวร์ 
Candy

ลักษณะสัมพันธบทของการสร้างเนื้อหาภาพยนตร์สั้น

ของนักศึกษาภาพยนตร์ ปีการศึกษา 2559

 จ�กก�รเก็บข้อมูลด้วยก�รใช้แนวคิดก�รเล่�

เร่ืองม�เปน็ตัวต้ังในก�รวเิคร�ะหล์กัษณะของสมัพนัธบท

ต�มองค์ประกอบก�รเล่�เรื่อง ผู้วิจัยจะสรุปผลก�รวิจัย

ต�มลำ�ดับดังต่อไปนี้

 ลักษณะก�รคงเดิม (Convention) ของตัวบท

ต้นท�งมีส่งผลต่อภ�พยนตร์สั้นของนักศึกษ�โครงง�น

ภ�พยนตร์ ปีก�รศึกษ� 2559 นั้น ที่ถูกคงไว้ไม่

เปลีย่นแปลง ถงึแมว้�่จะเปน็ภ�พยนตร์คนละเรือ่งกต็�ม 

จ�กก�รเก็บข้อมูลที่เห็นได้ชัดเจนคือ องค์ประกอบใน

ส่วนของตัวละคร และ แก่นเรื่อง เนื่องจ�กเป็นก�ร

สร�้งสรรคเ์นือ้ห�แรกสดุในก�รสร�้งสรรคบ์ทภ�พยนตร ์

นักศึกษ�จำ�เป็นต้องห�แรงบันด�ลใจว่� เรื่องร�ว

ภ�พยนตรข์องตัวเองจะเกีย่วกบัใคร บคุลกิภ�พประม�ณ

ไหน ส�รัตถะของตัวละครมีคว�มน่�สนใจเช่นไร ยก

ตัวอย่�งเช่น ภ�พยนตร์เรื่อง “Illusive หลอน” ที่มีก�ร

หยิบยกเอ�ตัวละครที่ เป็นโรคหล�ยบุคลิก ซ่ึงจะ

สอดคล้องกับตัวบทต้นท�งอย่�งชัดเจน เมื่อมีตัวละครที่

มลีกัษณะเชน่นี ้แก่นเรือ่งจะไมห่�่งไกลจ�กตวับทตน้ท�ง

ทีม่แีกน่เรือ่งเกีย่วกบับคุคลทีม่คีว�มผิดปกตทิ�งร�่งก�ย 

(Outcast Theme) เป็นเรื่องของบุคคลที่ดำ�เนินชีวิตใน

สงัคมท่ีผดิแผกจ�กคนท่ัวไป และยงัคงใช้คว�มสอดคลอ้ง

กับตัวบทต้นท�งในด้�นฉ�กหลังของตัวละครอีกด้วยใน

ฉ�กทีม่กี�รสือ่คว�มหม�ยท�งภ�พยนตร์เนือ่งจ�กคว�ม

เปน็คนสองบคุลกิจะทำ�ใหตั้วละครพย�ย�มปกปดิตวัตน

ของตัวเองอยู่ 

 เช่นเดียวกับภ�พยนตร์เรื่อง “Candy ลูกอม

มหัศจรรย์” ที่มีลักษณะก�รคงเดิม (Convention) ใน

ส่วนของตัวละคร และ แก่นเรื่อง แต่ภ�พยนตร์เรื่อง 

“Candy ลูกอมมหัศจรรย์” ยังมีลักษณะก�รคงเดิมเพิ่ม

เติมในเรื่องของโครงเรื่องเพร�ะเนื้อห�ดำ�เนินเรื่องร�ว

เกี่ยวกับ “ของวิเศษ” ซึ่งก�รเล่�เรื่องร�วใน Plot เรื่อง

เช่นนีก้ม็กัจะมโีครงสร�้งท่ีใกลเ้คยีงกัน จนถึงตอนจบของ

ภ�พยนตร์ที่มักให้ข้อคิดว่�ไม่มีอะไรเป็นของวิเศษ นอก

เหนือจ�กศักยภ�พส่วนตัวของคนเร�เอง

 ก�รคงเดมิ (Convention) ในบ�งสว่นทีเ่ปน็ใน

ลักษณะครึ่ง ๆ กล�ง ๆ นั้นส่วนม�กจะปร�กฏในองค์
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ประกอบที่เป็นสัญลักษณ์พิเศษ และ คว�มขัดแย้ง 

เนื่องจ�กส่วนใหญ่แล้วด้วยคว�มท่ีเป็นภ�พยนตร์คนละ

เรื่องกัน จะไม่ส�ม�รถเก็บตัวบทต้นท�งไว้อย่�งไม่

เปลี่ยนแปลงได้ ผู้สร้�งสรรค์เนื้อห�มักจะขย�ยเรื่องร�ว

ไปต�มจินตน�ก�รตัวเอง หรือ อ�จจะแทนค่�องค์

ประกอบต่�ง ๆ ด้วยสัญลักษณ์พิเศษที่สร้�งขึ้นม�ใหม่ 

แตใ่นท�้ยทีส่ดุจะแบง่ออกเปน็ 2 แนวท�ง คอื สญัลกัษณ์

ถูกสร้�งขึ้นม�แทนที่สัญลักษณ์ต้นท�ง แต่ยังมีคว�ม

หม�ยในเชิงนัยยะเหมือนเดิม เช่น ภ�พยนตร์เรื่อง “Il-

lusive หลอน” ที่มีก�รใช้ภ�พหลอนเพื่อสื่อคว�มหม�ย

ในเร่ืองร�วทีแ่ตกต�่งจ�กตัวบทต้นท�ง ทีจ่ะแสดงใหเ้หน็

ถึงคว�มป่วยของตัวละครที่แปรสภ�พจ�กน�มธรรมม�

เป็นรูปธรรมในภ�พยนตร์ และ ภ�พยนตร์เรื่อง คว�ม

หม�ยของ “ลูกอม” ในภ�พยนตร์เรื่อง “Candy ลูกอม

มหัศจรรย์” ที่เปลี่ยนจ�กรีโมทในภ�พยนตร์ตัวบท

ตน้ท�ง แตใ่นท�้ยทีส่ดุจดุมุง่หม�ยในก�รใช้ “ของวิเศษ” 

ที่แตกต่�งกันไม่ส่งผลให้โครงเรื่องของภ�พยนตร์ต้นท�ง 

กบั ภ�พยนตรป์ล�ยท�งมคีว�มแตกต�่งกนั ดงัทีก่ล�่วไว้

ข�้งตน้ กบัแนวท�งที ่2 คือ ก�รใชส้ญัลกัษณ์พิเศษเหมอืน

เดมิ แตค่ว�มหม�ยในเชงินยัยะเปลีย่นไป เชน่คว�มหม�ย

ของ “ไฟแช๊ค หรือ บุหรี่” ในภ�พยนตร์เรื่อง “Eternal 

นรินัดร”์ และ คว�มหม�ยของ “ของกล�ง” ในภ�พยนตร์

เรื่อง “คนนัวร์” ที่เหมือนจะสร้�งเครื่องหม�ยไอคอน 

(Icon Signs) ขึ้นม�ใหม่แต่คว�มหม�ยที่ใช้สื่อถึงยังคง

เดิม ซ่ึงเมื่อสัญลักษณ์พิเศษมีสัมพันธบทกับภ�พยนตร์

ต้นท�งในรูปแบบนี้ คว�มขัดแย้งก็จะมีผลสอดคล้องกัน 

เพร�ะสญัลกัษณพ์เิศษน้ันจะทำ�ให้เกดิเหตุก�รณ์ในภ�ษ�

ก�รเล่�เรื่องภ�พยนตร์ของภ�พยนตร์ คือ คว�มขัดแย้ง 

(Conflict) สว่นม�กจะเป็นผลกระทบในลกัษณะทีม่คีว�ม

สอดคล้องกันในเชิงก�รสร้�งเนื้อห�ของภ�พยนตร์

 นอกจ�กนี้ ก�รคงเดิม (Convention) ในบ�ง

ส่วนทีเ่ปน็ในลกัษณะครึง่ ๆ  กล�ง ๆ  นัน้จะแสดงผลอย�่ง

ให้เห็นว่� ภ�พยนตร์เรื่อง “Illusive หลอน”  และ 

ภ�พยนตร์เรื่อง “คนนัวร์” ถึงแม้จะได้รับอิทธิพลม�จ�ก

ภ�พยนตร์ต้นท�งในองค์ประกอบหลักของก�รสร้�งบท

ภ�พยนตร์ คือ ตัวละคร และแก่นเรื่อง แต่ในก�ร

สร�้งสรรคบ์ทภ�พยนตรท์ีม่แีรงบันด�ลใจนัน้ไม่จำ�เปน็ที่

จะต้องมีก�รคงเดิมท้ังหมด แต่อ�จจะใช้ก�รดัดแปลง

โครงเรื่องในบ�งส่วนของโครงสร้�งก�รเล่�เรื่องที่ไม่

เหมือนแต่ใกล้เคียงกับภ�พยนตร์ตัวบทต้นท�ง เช่น 

ภ�พยนตร์เรื่อง “คนนัวร์” จะมีก�รแก้ไขในส่วนของตัว

ละครดำ�เนินเรื่องที่เป็นผู้หญิง เพร�ะฉะนั้นในคว�มเป็น

ผู้หญิงท่ีไม่ได้มีด้�นมืดเท่�ตัวละครหลักในตัวบทต้นท�ง 

ก�รดำ�เนินเรื่องก็จะเกี่ยวพันกับอุปสรรคที่แตกต่�งกัน

ออกไป และ ในตอนหักมุมตอนจบ “ของกล�ง” ซึ่งสื่อ

นัยยะว่�จริงแล้วไม่ใช่ของดี มีคุณค่� เป็นเพียงแค่คว�ม

ฉ�บฉวยนัน้ไมไ่ดต้กอยูท่ี่มขีอง “นอ้ย” ตวัละครหลกัของ

ภ�พยนตร์เรื่อง “คนนัวร์” หรือ ในกรณีของภ�พยนตร์

เรื่อง “Illusive หลอก” โครงเรื่องจะเน้นไปท�งก�รใช้

ชีวิตคู่ ม�กกว่�ในลักษณะของก�รสืบห�ข้อมูลที่ดูลึกลับ

จ�กภ�พยนตร์ตัวบทต้นท�ง รวมไปถึงจุดจบของ

ภ�พยนตร์ที่ตัวละครที่ถูกกระทำ�ในเรื่องยังยึดติดและ

ต้องก�รใช้ชีวิตร่วมกับตัวละครเอกต่อไปถึงแม้ว่�จะเป็น

บ้�ไปแลว้กต็�ม ซึง่ต�่งจ�กตวับทตน้ท�งเพร�ะภ�พยนตร์ 

ตัวบทต้นท�งมีก�รอ�ฆ�ตแค้นกันถึงให้เกิดเหตุก�รณ์

รุนแรงจ�กก�รสะกดจิต และ ถึงคว�มต�ยอย่�งทรม�น 

 จ�กก�รที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลแล้วนำ�ม�วิเคร�ะห์

เป็นต�ร�งของก�รแสดงลักษณะของสัมพันธบทระหว่�ง

ตวับทตน้ท�ง กบั ตวับทปล�ยท�งนัน้ จะปร�กฏลกัษณะ

ของก�รดัดแปลง (Modification) หม�ยคว�มว่�ตัวบท

ปล�ยท�งมีก�รดดัแปลงเนือ้ห�อะไร ไปจ�กตวับทตน้ท�ง 

จนทำ�ใหต้วับทตน้ท�งมรีปูลกัษณแ์ตกต�่งไปจ�กเดมิ คอื 

องค์ประกอบของโครงเรื่อง และ ฉ�กในภ�พยนตร์เรื่อง 

“Eternal นิรันดร์” ที่ใช้ก�รตีคว�มหม�ยของ “โลกของ

มือปืน” ใหม่ โดยมีก�รย่อส่วนของบริบทท�งสังคมลง 

และ ลดอ�ยขุองตัวละครในเรือ่งใหด้วัูยรุน่ม�กข้ึน เพร�ะ

ฉะนัน้โครงเร่ืองจะแตกต่�งออกไปเพร�ะจะเนน้ไปทีค่ว�ม

รักของวันรุ่น ม�กกว่�จะเป็นคว�มรักในมนุษยธรรมที่

ปร�กฏในภ�พยนตร์ตัวบทต้นท�ง นอกจ�กนั้นฉ�กหลัง

ของ “โลกของมือปืน” ก็ยังถูกลดทอนลงเป็นในระดับ 

แคบ ๆ  เหตกุ�รณเ์กดิในสถ�นทีท่ัว่ไป ทีไ่มม่คีว�มใหญโ่ต

ม�ก บคุคลทีเ่ปน็เป�้หม�ยในก�รฆ�่กจ็ะถกูลดทอนฐ�นะ

ตน้ทนุท�งสงัคมลงม� จนในบ�งฉ�กเหลอืแค่พอ่ค้�แม่ค้� 

หรือ วินมอเตอร์ไซค์ จ�กที่ตัวบทต้นท�งจะเป็นคนที่มี

อิทธิพลท�งสังคม ม�เฟีย ข้�ร�ชก�รผู้ใหญ่ อีกส่วนหนึ่ง

ที่เห็นได้ชัดคือก�รลดทอนฐ�นะท�งสังคมของตัวก�รผู้

จ้�งว�นมือปืน จ�กภ�พยนตร์ต้นท�งที่มี เสธ.ทห�ร อยู่

บ้�นร�ค�หล�ยสิบล้�น มีลูกสมุนระดับผู้พัน ก�รใช้ชีวิต

ที่มีต้นทุนสูง สูบซิก�ร์ เล่นพนันที่เกี่ยวกับสังคมชั้นสูง 

เปลี่ยนม�เป็นเสี่ยที่วัน ๆ ซ่องสุมอยู่กับโสเภณีในร้�น
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ค�ร�โอเกะ มีลูกนอ้งเป็นตำ�รวจระดบัจ่� รับประท�นล�บ 

กับ เหล้�ไทย เพื่อประทังชีวิต แต่ในผลลัพธ์ที่แสดงออก

ม�เปน็ภ�พยนตร์นัน้กม็คีว�มสมจรงิ และ สวยง�ม ในเชิง

คุณค่�ของภ�พยนตร์ถึงแม้ว่�จะมีก�รลดทอนรูปลักษณ์

ภ�ยนอกของตวัหนงักต็�ม ส่วนสมัพนัธบ์ทในลกัษณะของ

ก�รตัดทอน (Reduction) ที่หม�ยคว�มว่� ตัวบทปล�ย

ท�งมีก�รตัดทอนเนื้อห�อะไรจ�ก ตัวบทต้นท�งไปบ้�ง 

ตัดทอนเพร�ะเหตุใด และก�รตัดทอนนั้นส่งผลถึงคว�ม

หม�ยของตัวบทหรือไม่ ด้วยคว�มเป็นภ�พยนตร์สั้น 

(Short Film) ถึงแม้ว่�จะได้รับอิทธิพลม�จ�กภ�พยนตร์

ขน�ดย�ว (Feature Film) แต่ด้วยพิกัดท�งด้�นระยะ

เวล� จำ�นวนทีมง�นผู้สร้�งสรรค์เนื้อห� ทีง�นผลิต

ภ�พยนตร ์และ งบประม�ณทีมี่คว�มแตกต�่งกันม�ก ตวั

บทปล�ยท�งจึงต้องมีก�รตัดทอนองค์ประกอบบ�งส่วน

ออกไป ที่เป็นส่วนที่มีคว�มสัมพันธ์กับพิกัดข้�งต้น และ 

คงเหลือไว้แต่ในส่วนท่ีศักยภ�พในก�รสร้�งสรรค์จะ

ส�ม�รถคงเหลอืไว ้และ ไมใ่หภ้�พรวมของภ�พยนตร์เกดิ

ก�รบกพร่อง หรือ กระบวนก�รผลิตไม่เสร็จสิ้นที่จะเป็น

สิ่งที่ร้�ยแรงที่สุดสำ�หรับ “คนทำ�หนัง” นั่นเอง  

อภิปรายผล

 จ�กก�รศึกษ�วิจัยในหัวข้อ “สัมพันธบทก�ร

สร้�งเนื้อห�ของภ�พยนตร์ : กรณีศึกษ�โครงง�น

ภ�พยนตร์ส้ัน ของนักศึกษ�โครงง�นภ�พยนตร์ ปีก�ร

ศกึษ� 2559” จะพบว�่ กว�่รอ้ยปทีีภ่�พยนตรก์ำ�เนดินัน้

หล�ยบคุล�กรทีเ่กีย่วขอ้งในส�ยวชิ�ชพีกล็ว้นแตเ่คยเป็น

ทัง้ผูด้ ูและ ผู้สร�้งทัง้สิน้ ไมม่ผีูผ้ลติภ�พยนตรท์�่นใดผลติ

ภ�พยนตร์โดยปร�ศจ�กประสบก�รณ์ในก�รชม

ภ�พยนตร์ และ ไม่ส่�ม�รถปฏิเสธได้ว่�ภ�พยนตร์ที่ครั้ง

หน่ึงผู้สร้�งสรรค์เคยอยู่ในสถ�นะผู้ดู แล้วเกิดคว�มช่ืน

ชอบ ประทบัใจ จะถกูตดิตัง้อยูใ่นใจจนเปน็สว่นประกอบ

หลกัส่วนหนึง่ของประสบก�รณใ์นก�รสร�้งสรรคช์ิน้ง�น

ในภ�ยหลัง โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งภ�พยนตร์สั้นโครงง�น

ของนักศึกษ�ภ�พยนตร์ ปีก�รศึกษ� 2559 ซึ่งจ�กก�ร

เข้�ไปมีส่วนร่วมกับกระบวนก�รผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง

ก�รเผยแพร ่ไดม้กี�รร�ยง�นแกผู่ว้จิยัว�่ในทกุกลุม่ต�่งมี

แนวท�งก�รทำ�ง�นโดยมีภ�พยนตร์ที่ได้รับแรงบันด�ล

ใจม�เป็นตัวบทต้นท�งทั้งสิ้น ห�กแต่ไม่ใช่ก�รลอกเลียน 

แตเ่ป็นก�รศึกษ�รปูแบบและกรอบคว�มคดิในเชิงเทคนคิ

เพื่อนำ�ม�ใช้กับภ�พยนตร์สั้นของตัวเอง เพื่อไม่ให้ผิด

ลกัษณะรปูแบบของภ�พยนตรท์ีก่ำ�ลงัจะสร�้งสรรค์ ก�ร

ถ่�ยโยงระน�บของสัมพันธบทระหว่�งตัวบทแรกกับตัว

บทหลังของภ�พยนตร์สั้นนักศึกษ�ภ�พยนตร์ ปีก�ร

ศึกษ� 2559 เป็นสัมพันธบทแนวนอน (Horizontal In-

tertextuality) เพร�ะเป็นรูปแบบก�ร เชื่อมโยงเนื้อห�

เดียวกันคือม�จ�ก โครงเรื่องเดียวกันในระน�บเดียวกัน 

มลีกัษณะก�รเชือ่มโยงแบบครึง่ ๆ  กล�ง ๆ  มีก�รซ่อนเรน้

บ�งองคป์ระกอบว�่มกี�รหยบิยมืองคป์ระกอบเก�่ ๆ  ม�

ใช้ เช่น ก�รคงเดิม (Convention) ของสัญลักษณ์พิเศษ 

และ คว�มขัดแย้ง หรือ  ก�รหยิบยืมองค์ประกอบตัว

ละคร และ แก่นเรื่อง ส่วนในรูปแบบของก�รดัดแปลง

จ�กตวับทต้นท�ง (Modification) นัน้ อยูใ่นลกัษณะของ

ก�รตัดทอน (Reduction) เนื่องจ�กข้อจำ�กัดท�งด้�น

ก�ยภ�พของภ�พยนตร์สั้น และพิกัดท�งด้�นศักยภ�พ

ของผู้สร้�งสรรค์เนื้อห�ท่ีเป็นเพียงนักศึกษ� ยังไม่ใช่

ระดบัอ�ชพีทีม่คีว�มพรอ้มม�กกว�่ท้ังในด�้นงบประม�ณ 

จำ�นวนทีมง�น และเวล�ในก�รสร้�งสรรค์ชิ้นง�น ผู้

สร้�งสรรค์ภ�พยนตร์สั้นท่ีเป็นนักศึกษ�ภ�พยนตร์จึงใช้

ก�รลดทอนโดยใชก้�รตคีว�มบรบิท และ บรรย�ก�ศร�ย

ลอ้มตวัละครใหเ้หม�ะสมสำ�หรบัศกัยภ�พก�รทำ�ง�นของ

ตัวเอง ให้ชิ้นง�นผลิตสำ�เร็จภ�ยในเวล�ที่กำ�หนด

ข้อเสนอแนะ

 1. ก�รศึกษ�วิจัยคร้ังนี้มุ่งศึกษ�ในแง่มุมของผู้

สร้�งสรรค์เนื้อห�ท�งภ�พยนตร์ ทำ�ให้ได้ผลก�รศึกษ�

เปน็มมุมองเพียงด้�นเดยีว มมุมองของกลุม่ผูช้มภ�พยนตร์

ทีน่กัศึกษ�นำ�ไปเผยแพรอ่�จนำ�ไปสูก่�รตอ่ ยอดก�รผลติ

ภ�พยนตร์สั้นในครั้งต่อไป ในมุมมองหรือก�รตีคว�ม           

อื่น ๆ ของผู้ผลิตที่ตอบโจทย์ผู้ชมภ�พยนตร์ได้ 

 2. ปัจจุบันยังมีนักศึกษ�ในส่วนของส�ข�

โทรทัศน์ ที่ได้เรียนภ�พยนตร์เนื่องจ�กเป็นภ�ควิช�วิทยุ 

โทรทัศน ์ภ�พยนตร ์ผลก�รศกึษ�เกีย่วกบัสมัพนัธบทอ�จ

จะมีก�รเปลี่ยนไปต�มคว�มสนใจในเชิงวิช�ชีพของ

นักศึกษ�ที่มีคว�มสนใจแต่ผลิตเนื้อห�ภ�พยนตร์จ�กตัว

บทต้นท�งข้�มสื่อได้เช่นกัน
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