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บทคัดย่อ

งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย และขั้ น ตอนการเขี ย นบท
ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจาก ต�ำนานและเหตุการณ์จริง โดยมีภาพยนตร์ที่ได้รางวัล
ระดับประเทศและสร้างจากเรื่องที่คนไทยคุ้นเคย ระหว่างปี พ.ศ.2527-2554 เป็น
กรณีศึกษาจ�ำนวน 7 เรื่อง และเก็บข้อมูลจากเอกสารที่บันทึกอ้างอิงถึงต�ำนานและ
เหตุการณ์จริง เพื่อใช้ตั้งสมมติฐานในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ก�ำกับและ
ผูเ้ ขียนบทภาพยนตร์ในกรณีศกึ ษารวม 7 ท่าน ผลการวิจยั พบว่า 1) ปัจจัยส�ำคัญคือ
ตัวบุคคล เพราะมนุษย์เป็นตัวละครทีใ่ ช้ในการด�ำเนินเรือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นผูก้ ระท�ำความ
ดีหรือผูม้ คี วามประพฤติเลวร้าย ก็ลว้ นมีคติสะท้อนให้ขอ้ คิดได้ 2) การวางโครงสร้าง
บทมีการท�ำงานจากหลังไปหน้า กล่าวคือ ฉากจบเป็นฉากที่ผู้ชมตั้งความหวังไว้สูง
ดังนั้น ควรหาฉากจบให้พบก่อนแล้วจึงสร้างอุปสรรคมาขัดขวาง ให้ตัวละครแก้ไข
ไปถึงฉากจบที่ก�ำหนด 3) ขั้นตอนการเขียนบทเริ่มต้นจากการคัดเลือกฉากหลักมา
6-8 ฉาก ซึง่ อย่างน้อย 3 ฉาก ควรเป็นเรือ่ งทีม่ าจากต้นฉบับเพือ่ ช่วยอ้างอิงให้มคี วาม
น่าเชื่อถือ เมื่อน�ำมาเรียง ล�ำดับเรื่องแล้วจึงเชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านั้นเข้าหากัน
อย่างมีความสมเหตุสมผล
ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยที่มีผล, การเขียนบทภาพยนตร์ดัดแปลง, ต�ำนาน, เหตุการณ์จริง,
โครงสร้างเรื่อง

Abstract

This research aimed to examine the factors and the process of
film scriptwriting which adapted from myths and real events. The
national awarded films adapted from acquainted stories among Thais
during 1984-2011 have been chosen as the 7th cases study. Data
collecting from memorandum and reference documents from those
myths and real events, was for assumption to in-depth interview with
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7th directors and scriptwriters. The research found that 1) The main
factors affecting were persons, as human beings were the most effective
characters used for proceeding the story. Regardless of heroes or
villains, all reflects some beneficial viewpoints. 2) The story structure
had been arranged from back to front, thus the ending was the crucial
part with high expectation. Consequently, finding the ending is the first
thing to do, then put difficulties to interrupt and let the characters fix
the problems to the ending scene. And 3) The scriptwriting process
should started from selected 6-8 main sequences, at least 3 sequences
should be referred from original stories, then rearranged, linked and
made those events sensible.
Keywords: Factor Affecting, Adapted Screenplay, Myths, Real Events,
Story Structure,

บทน�ำ

ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์สิ่งที่ส�ำคัญคือการถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้ชมเกิด
อารมณ์ร่วม และอีกด้านหนึ่งภาพยนตร์ยังเป็นเสมือนบันทึกเรื่องราวของสังคม
(จ�ำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย, 2535) มีภาพยนตร์จ�ำนวนไม่น้อยที่สร้างขึ้นมา
จากวรรณกรรม ด้วยเหตุทวี่ รรณกรรมมีทงั้ เนือ้ หาและสถานะทีผ่ คู้ นคุน้ เคย สะท้อน
ให้เห็นข้อดีของการน�ำเรื่องราวที่มีอยู่มาใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างภาพยนตร์ ซึ่ง
ตลอด 30 ปีที่ผ่านมามีภาพยนตร์ไทยที่มีคุณภาพหลายเรื่องที่สร้างจากต�ำนานและ
เหตุการณ์จริง เช่น เรื่อง น�้ำพุ (2527) ที่สร้างมาจากเหตุการณ์การสูญเสียลูกชาย
ของนักเขียนที่มีชื่อเสียง ซึ่งท�ำรายได้ 15 ล้านบาท นับว่าสูงมากในสมัยนั้น และถูก
ยกให้เป็นภาพยนตร์มรดกของชาติในปีพ.ศ.2556 อีกด้วย หลังปี พ.ศ.2540
มีภาพยนตร์ที่ปลุกกระแสภาพยนตร์ไทย เรื่อง 2499 อันธพาลครองเมือง (2540)
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑
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ได้น�ำเสนอเรื่องราวชีวิตของ แดง ไบเล่ และ เรื่อง นางนาก (2542) ที่สร้าง
ปรากฏการณ์ด้วยการน�ำเอาเรื่องที่คนรู้จักมาน�ำเสนอในรูปแบบที่แปลกใหม่ โดย
ทั้งสองเรื่องสามารถท�ำลายสถิติรายได้สูงสุดของยุคนั้น และที่สร้างมาจากข่าว
หนังสือพิมพ์คือเรื่อง เฮี้ยน (2546) ท�ำรายได้ 50 ล้านบาท และอีกความส�ำเร็จของ
ภาพยนตร์ที่สร้างจากต�ำนานของไทยเรื่อง ผีจ้างหนัง (2550) ที่มีบริษัทผลิต
ภาพยนตร์จากอเมริกามาซื้อลิขสิทธิ์ไปรีเมค ต่อมามีการน�ำ 4 ข่าวสะเทือนขวัญมา
ท�ำเป็นภาพยนตร์ตลกสยองขวัญเรื่อง ตายโหง (2553) และชีวประวัติของบุคคลที่
ถูกขนานนามว่าราชินีลูกทุ่งก็ยังถูกน�ำมาสร้างภาพยนตร์ เรื่อง พุ่มพวง (2554)
เป็นต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าภาพยนตร์จะมีที่มาจากแหล่งใดก็ล้วนแต่ถูกน�ำมาตีความ
ใหม่ให้มีความบันเทิง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเขียนบท
ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากต�ำนานและเหตุการณ์จริงถึงวิธีพัฒนาเนื้อหาและจัดวาง
โครงสร้างบทภาพยนตร์อย่างไรให้ประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเขียนบทภาพยนตร์ทดี่ ดั แปลงจากต�ำนาน
และเหตุการณ์จริง
2. เพื่อศึกษาโครงสร้างบทภาพยนตร์ที่สร้างดัดแปลงจากต�ำนานและ
เหตุการณ์จริง
3. เพื่อศึกษาขั้นตอนการเขียนบทภาพยนตร์ดัดแปลงเพื่อความบันเทิง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ทราบถึงปัจจัยและวิธีการคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมต่อการน�ำไป
เขียนบทภาพยนตร์
2. สามารถอธิบายโครงสร้างของบทภาพยนตร์ทดี่ ดั แปลงจากต�ำนานและ
เหตุการณ์จริงได้
3. เข้าใจขั้นตอนที่เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์บทภาพยนตร์ดัดแปลง
เพื่อความบันเทิง
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑
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ขอบเขตของการวิจัย

เก็บข้อมูลจากภาพยนตร์ไทยที่สร้างจากต�ำนานและเหตุการณ์จริงที่ได้รับ
รางวัลระดับประเทศ และเป็นเรื่องที่คนไทยคุ้นเคยกันดี จ�ำนวน 7 เรื่อง โดยมีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดภาพยนตร์ที่อยู่ในเกณฑ์
ล�ำดับ ชื่อภาพยนตร์ ต�ำนาน / เหตุการณ์
รางวัล / ความส�ำเร็จ
1
น�้ำพุ
ชีวิตบุคคล
รางวัลตุ๊กตาทอง พ.ศ.2527
- วงศ์เมือง นันทขว้าง - นักแสดงน�ำชายยอดเยี่ยม
- บทดัดแปลงยอดเยี่ยม
2 2499 อันธพาล ชีวิตบุคคล
รางวัลสุพรรณหงส์ พ.ศ.2540
ครองเมือง - แดง ไบเล่
- ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- ผู้ก�ำกับการแสดงยอดเยี่ยม
- บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- ก�ำกับศิลป์ยอดเยี่ยม
3
นางนาก ต�ำนาน
รางวัลสุพรรณหงส์ พ.ศ.2542
- แม่นาคพระโขนง
- ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- ผู้ก�ำกับการแสดงยอดเยี่ยม
- ก�ำกับศิลป์ยอดเยี่ยม
4
เฮี้ยน
ข่าว
รางวัลสตาร์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
- ชาวบ้านผ่าท้องศพ พ.ศ.2546
หญิงสาวตายทั้งกลม - นักแสดงน�ำหญิงยอดเยี่ยม
5
ผีจ้างหนัง ต�ำนาน
ค่ายหนังจากอเมริกา
- ผีจ้างหนัง
ซื้อลิขสิทธิ์บทภาพยนตร์
6
ตายโหง ข่าว
Movie Mthai พ.ศ.2553
- ไฟไหม้ผับดังวันปีใหม่ อันดับ 19 หนังผีไทยท�ำเงิน
- คนผูกคอตายในคุก ที่ใช้ทุนสร้างเพียง 9 ล้าน
- ฆ่ายัดศพลงแท็งก์น�้ำ
- ฆ่าโหดหมกม่านรูด
7
พุ่มพวง ชีวิตบุคคล
รางวัลสุพรรณหงส์ พ.ศ.2554
- พุ่มพวง ดวงจันทร์ - ก�ำกับศิลป์ยอดเยี่ยม
รางวัลคมชัดลึก พ.ศ.2555
- นักแสดงน�ำหญิงยอดเยี่ยม
- นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

รายได้
15 ล้าน
75
ล้าน

150
ล้าน
50 ล้าน
12
ล้าน
31
ล้าน

43 ล้าน
(บาท)

ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑

258
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ภาพยนต์ไทย
ภาพยนตร์ที่สร้างจากตานาน
และเหตุการณ์จริง 7 เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการเขียนบทภาพยนตร์ทั้ง 7 เรื่อง
ลักษณะโครงสร้างของบทภาพยนตร์ดัดแปลงทั้ง 7 เรื่อง
ขั้นตอนการเขียนบทภาพยนตร์ดัดแปลงทั้ง 7 เรื่อง

หลักการเขียนบทภาพยนตร์
หลักการเล่าเรื่อง, องค์ประกอบของเรื่องเล่า
- -ข
หลักการเขียนบทภาพยนตร์ดัดแปลง

ปัจจัยที่มีผลต่อการเขียนบทภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากตานานและเหตุการณ์จริง

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิวิธีดธาเนิ
ัย
ีด�ำนการวิ
เนินจการวิ
จัย
การศึการศึ
กษาครัก้งษาครั
นีเ้ ป็นการวิ
งคุณจภาพที
นวิเคราะห์
ดเลือกเรืก่อารคั
งต้นดฉบัเลืบอมาพั
ง้ นีเ้ ป็จนัยเชิการวิ
ยั เชิงคุ่มุ่งณเน้ภาพที
ม่ งุ่ เน้กนารคั
วิเคราะห์
กเรืฒอ่ นา
ง
เป็นบทเพื่อสร้างเป็นภาพยนตร์ รวมไปถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข แล้วจึงสรุปผลด้วยการอธิบายเชิง
ต้นฉบับมาพัฒนาเป็นบทเพื่อสร้างเป็นภาพยนตร์ รวมไปถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข
พรรณนา โดยมีขั้นตอนดังนี้
แล้วจึ1.งสรุ
บายเชิงพรรณนา
เก็บปข้ผลด้
อมูลวด้ยการอธิ
วยการชมภาพยนตร์
พร้อมทั้งสืโดยมี
บค้นข้ขอั้นมูตอนดั
ลจากสืง่อนีต่้างๆ เพื่อสร้างสมมุติฐาน
2. นาข้1.อมูลเก็มาประกอบการสั
มภาษณ์เชิงลึก (In-Depth
Interview)
และผู้เ่อขีต่ยนบท
บข้อมูลด้วยการชมภาพยนตร์
พร้อมทั
้งสืบค้นข้ผูอ้กากั
มูลบจากสื
างๆ
ภาพยนตร์
เพื่อสร้างสมมุติฐาน
ลาดับ 2. น�ำข้ชือ่อมูลมาประกอบการสั
ผลงานก
ากับ เชิงลึก (In-Depth
ผลงานเขียนบท
มภาษณ์
Interview)
1
ยุทธนา มุกดาสนิท
- น้าพุ
- น้าพุ
ผู้ก�ำกั2บและผู
นนทรี้เขีย์ยนินบทภาพยนตร์
มิบุตร
- 2499 อันธพาลครองเมือง
- นางนาก
3
วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง
- 2499 อันธพาลครองเมือง
- นางนาก
4
บัณฑิต ทองดี
- เฮีย้ น
- พุ่มพวง
5
ทรงศักดิ์ มงคลทอง
- ผีจ้างหนัง
- เฮี้ยน
- ผีจ้างหนัง
6
พัฒนะ จิรวงศ์
- พุ่มพวง
7
ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
- ตายโหง
- ตายโหง

ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑
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ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดผู้ก�ำกับและผู้เขียนบทภาพยนตร์ที่อยู่ในเกณฑ์
ล�ำดับ
ชื่อ
1 ยุทธนา มุกดาสนิท
2 นนทรีย์ นิมิบุตร

ผลงานก�ำกับ

- น�้ำพุ
- 2499 อันธพาลครองเมือง
- นางนาก

3

วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง

4

บัณฑิต ทองดี

5

ทรงศักดิ์ มงคลทอง

6
7

พัฒนะ จิรวงศ์
ธัญญ์วาริน สุขะพิสษิ ฐ์ - ตายโหง

- เฮี้ยน
- พุ่มพวง
- ผีจ้างหนัง

ผลงานเขียนบท
- น�้ำพุ
- 2499 อันธพาลครองเมือง
- นางนาก
- เฮี้ยน
- ผีจ้างหนัง
- พุ่มพวง
- ตายโหง

3. ใช้ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ประกอบกับหลักการและทฤษฎีตาม
ล�ำดับดังนี้
		 3.1 ปัจจัยในการคัดเลือกเรื่องต้นฉบับช่วงการหาข้อมูลของต�ำนาน
และเหตุการณ์จริง
		 3.2 การออกแบบโครงสร้างการด�ำเนินเรือ่ งและการสร้างตัวละครหลัก
		 3.3 ขั้นตอนการพัฒนาและเรียบเรียงบทภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจาก
ต�ำนานและเหตุการณ์จริง

สรุปผลการวิจัย

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเขียนบทภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเรื่องเล่าและ
เหตุการณ์จริง ในขั้นตอนเริ่มต้นสามารถแบ่งปัจจัยออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงการ
คัดเลือกเรื่อง และช่วงการหาข้อมูล

ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑
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ส่วนตัว

1.1 การคัดเลือกเรื่อง (Content Selection) มี 2 ปัจจัยดังนี้
		 ก. เป็นเรื่องที่ผู้ก�ำกับและผู้เขียนบทภาพยนตร์มีความสนใจ

		 ข. เป็นเรือ่ งทีม่ แี นวโน้มเข้าถึงหรือตอบสนองผูช้ มทีเ่ ป็นกลุม่ เป้า
หมายได้ง่าย
1.2 การหาข้อมูล (Data Reserch and Review) แหล่งข้อมูลนับว่า
มีความส�ำคัญอย่างมาก ต่อการเขียนบทดัดแปลง เพราะผู้ชมจะมีความคุ้นเคยกับ
เนื้อหา จึงควรค�ำนึงถึง 2 ปัจจัย คือ ก. ปัจจัยด้านตัวบุคคล และ ข.ปัจจัยด้านงบ
ประมาณ ดังต่อไปนี้
		 ก. ปัจจัยด้านตัวบุคคล (Icon) การน�ำเรื่องราวจากเหตุการณ์
จริงมาดัดแปลงย่อมต้องมี ผลกระทบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีทมี่ ผี เู้ สียหายจะต้อง หลีกเลีย่ งเนือ้ หาการกระทบกระเทือน
จิตใจ และป้องกันการฟ้องร้อง โดยแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้
			 ก.1) บุคคลที่มีชื่อเสียง (Well-Known Persons)
				 ก.1.1) บุคคลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี คือ ผู้ประสบความ
ส�ำเร็จในสาขาอาชีพของตน
				 ก.1.2) บุคคลทีเ่ ป็นผูร้ า้ ย คือ ผูต้ อ้ งหาในคดี หรือผูร้ า้ ย
ในเหตุการณ์จริงนั้นๆ
			 ก.2) บุคคลที่ไม่มีชื่อเสียง (Unknown Persons)
				 ก.2.1) บุคคลรายล้อม คือ ญาติพี่น้องหรือเพื่อนของ
บุคคลส�ำคัญในเหตุการณ์
				 ก.2.2) บุ ค คลร่ ว มเหตุ ก ารณ์ คื อ คนที่ อ ยู ่ ร ่ ว มใน
เหตุการณ์แต่ไม่มีที่มาที่ไป
		 จากปัจจัยเบื้องต้นที่กล่าวมา เรื่องราวต้นฉบับเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะ
เป็นตัวก�ำหนดว่าภาพยนตร์จะสื่อสารเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสิ่งใด อาจเป็นเพียงเหตุ
การณ์สั้นๆ หรือมหากาพย์ โดยสามารถแบ่งประเภทของเรื่องได้ 6 ลักษณะ ดังนี้
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑

261
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

			 1) เป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญมากพอ (Matters)
			 2) เป็นเรื่องที่เล่าต่อสืบทอดกันมายาวนาน (Tales)
			 3) เป็นเรื่องลี้ลับที่ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ (Mysteries)
			 4) เป็นเรื่องที่ถูกน�ำมาเขียนเผยแพร่แล้วได้รับความนิยม
(Bestselling Publishings)
			 5) เป็นวีรกรรมหรือความสามารถทีม่ คี วามพิเศษ (Bravery
and Talented)
			 6) เป็นเรื่องที่สร้างความสะเทือนใจ (Touched)
		 ข. ปัจจัยด้านงบประมาณ (ฺBudget) การเขียนบทเป็นขั้นตอน
แรกในการผลิตภาพยนตร์ ดังนั้น จึงควรค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ในการถ่ายท�ำตาม
งบประมาณที่ก�ำหนด มี 2 ปัจจัย ดังนี้
			 ข.1) ด้านภาพ (Visual)
				 ข.1.1) ขนาดของฉาก คือ ความยิ่งใหญ่ของฉากที่ใช้
ถ่ายท�ำ และจ�ำนวนนักแสดง
				 ข.1.2) เทคนิคพิเศษด้านภาพ คือ การใช้อปุ กรณ์สร้าง
ภาพให้ดูมีความตื่นตาตื่นใจ
			 ข.2) ระยะเวลาในการเขียนบท (Deadline)
				 ข.2.2) ช่วงหาข้อมูล คือ ช่วงเวลาทีใ่ ช้ในการศึกษาหา
ข้อมูลที่จะน�ำมาเขียนบท
				 ข.2.3) ช่วงเขียนบท คือ ช่วงที่ลงมือเขียนบทจน
กระทั่งเป็นบทที่ใช้ในการถ่ายท�ำ
2. การวางโครงสร้างเรื่อง
2.1 ก�ำหนดประเด็นและแนวคิดหลัก (Set The Concept) คือ สาระ
หรือสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารกับคนดู หรือที่เป็นแก่นของเรื่อง (Theme) เพื่อใช้เป็น
หลักในการออกแบบการเล่าเรื่องให้มีประเด็นที่ชัดเจนไม่สับสน ในรูปแบบค�ำจ�ำกัด
ความสั้นๆ ซึ่งจะแบ่งแนวคิดออกได้ 4 ประเภท คือ
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑
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ข.1.2) เทคนิวารสารศิ
คพิเศษด้
า
นภาพ
คือ การใช้อุปกรณ์สร้างภาพให้ดูมีความตื่นตาตื่นใจ
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ข.2) ระยะเวลาในการเขียนบท (Deadline)
อมูาลงแรงบั
คือ ช่วนงเวลาที
อมูคลคลที
ที่จะน่มามาเขี
		ข.2.2)ก.ช่วงหาข้
เพื่อสร้
ดาลใจ ่ใช้เช่ในการศึ
น เป็นกเป็ษาหาข้
นเรื่องบุ
ีความยนบท
ข.2.3) ช่วงเขียนบท คือ ช่วงที่ลงมือเขียนบทจนกระทั่งเป็นบทที่ใช้ในการถ่ายทา
อดทนพยายามต่อสู้ฝ่าฟัน
			
2. การวางโครงสร้าข.
งเรื่อเพื
ง ่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ข้อคิด เช่น เรื่องความผิดพลาด
ของบุ
2.1คคล
กาหนดประเด็นและแนวคิดหลัก (Set The Concept) คือ สาระหรือสิ่งที่ต้องการจะ
			
ค. นของเรื
เพื่อบั่อนงทึ(Theme)
กไว้เป็นประวั
ติศเป็าสตร์
น เหตุการณ์ที่มีความ
สื่อสารกับคนดู หรือที่เป็นแก่
เพื่อใช้
นหลักเช่
ในการออกแบบการเล่
าเรื่องให้มี
ส�
ำ
คั
ญ
บั
น
ทึ
ก
ไว้
เ
ป็
น
ความรู
้
ประเด็นที่ชัดเจนไม่สับสน ในรูปแบบคาจากัดความสั้นๆ ซึ่งจะแบ่งแนวคิดออกได้ 4 ประเภท คือ
			
ง. เพื
อ่ ตีความใหม่
เช่น ่มใช้ีคเวามอดทนพยายามต่
รือ่ งเดิมมาต่อยอดเพืออ่ สู้ฝ่าฟัน
ก. เพื่อสร้างแรงบั
นดาลใจ
เช่น เป็เชินงเป็สร้นาเรืงสรรค์
่องบุคคลที
ข.้อเพืหาใหม่
่อเป็นอุๆทาหรณ์สอนใจให้ข้อคิด เช่น เรื่องความผิดพลาดของบุคลคล
ให้เกิดเนื
ค. เพื่อบัประเด็
นทึกไว้นเตัป็้งนต้ประวั
ติศนาสตร์
เช่น เหตุ
ารณ์ที่มนีคสากล
วามสเช่
าคันญความสู
บันทึกไว้
เป็ยนความรู้
		
นจะเป็
นามธรรมที
่มีคกวามเป็
ญเสี
เพื่อตีความรั
ความใหม่
เชิงสร้างสรรค์
ใช้เารืนี่อ้จงเดิ
อยอดเพื
ให้เกิดเนื้อหาใหม่
ความรุง.นแรง
ก ความตาย
ประเด็เช่นนเหล่
ะถูมกมาต่
น�ำมาใช้
เป็น่อกรอบในการน�
ำ ๆ
เสนอเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น อุทาหรณ์ แสดง สาเหตุ ขยายความไปสู่การให้ข้อคิด ซึ่ง
ประเด็นตั้งต้นจะเป็นนามธรรมที่มีความเป็นสากล เช่น ความสูญเสีย ความรุนแรง ความรัก
ภาพยนตร์กรณีศึกษา 7 เรื่อง มีรูปแบบการวางโครงเรื่องดังนี้
ความตาย ประเด็นเหล่านี้จะถูกนามาใช้เป็นกรอบในการนาเสนอเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น อุทาหรณ์ แสดง
น�้ำพุ กรณีศึกษา 7 เรื่อง มีรูปแบบการวางโครงเรื่องดังนี้
สาเหตุ		
ขยายความไปสูการวางโครงเรื
่การให้ขอ้ คิด ซึ่อ่งงภาพยนตร์
		 ผู้ก�ำกับต้องการน�ำเสนอประเด็นเกี่ยวกับการสูญเสีย จึงใช้ตัวละคร
หลักเป็การวางโครงเรื
นวัยรุน่ ทีเ่ สีย ชี่อวติ ง จากยาเสพติ
ด น�ำเสนอด้วยการแสดงสาเหตุของการสูญเสีย
นาพุ
ครั้งนี้วผู่า้กเป็ากันบเพราะแม่
ี่ท�ำงานมาก นจนไม่
มีเบวลาให้
ก เพื่อสืก่อเป็สารถึ
ต้องการนทาเสนอประเด็
เกี่ยวกั
การสูญและไม่
เสีย จึเงข้ใช้าใจลู
ตัวละครหลั
นวัยงรุ่นที่เสีย
ชีวิตจากยาเสพติ
ของการสู
แก่นเรื่องทีด่วน่า าเสนอด้
ช่วงวัยรุว่นยการแสดงสาเหตุ
เป็นช่วงที่ต้องการคนที
่เข้าญใจเสียครัง้ นีว้ ่าเป็นเพราะแม่ที่ทางานมาก
จนไม่มีเวลาให้และไม่เข้าใจลูก เพื่อสื่อสารถึงแก่นเรื่องที่ว่า ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่ต้องการคนที่เข้าใจ
ความสูญเสีย

ย้อนอดีต แสดงสาเหตุ

สรุปข้อคิดเรื่องการเลี้ยงลูก
ว่าต้องมีเวลาให้เขา

ภาพประกอบที
่ 2 แนวคิ
ดของการวางโครงสร้าางบทเรื
ภาพประกอบที
่ 2 แนวคิ
ดของการวางโครงสร้
งบทเรื่อง่อน้งาพุน�้ำพุ

การวางโครงเรื
่อง 2499่องอั2499
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การวางโครงเรื
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		 เริ่มจากความประทับใจของผู้ก�ำกับที่มีต่อตัวบุคคลอกทีและเลื
อกที่จะน�ำ นด้าน
ความรุนแรง จึงออกแบบให้ตัวละครหลักเป็นอันธพาลที่พยายามจะกลับใจและกลับไปบวชให้แม่ แต่
เสนอประเด็นด้าน ความรุนแรง จึงออกแบบให้ตวั ละครหลักเป็นอันธพาลทีพ่ ยายาม
ก็ไม่สามารถทาได้ นาเสนอด้วยเหตุการณ์ความรุนแรงที่เป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งกับคู่อริ เพื่อนาไป
แม่คแต่
ก็ไม่สามารถท�
ำได้ น�ำเสนอด้วยเหตุการณ์ความ
สู่แก่นเรืจะกลั
่องทีบว่ ่าใจและกลั
เส้นทางนับกไปบวชให้
เลงไม่เคยมี
วามสงบสุ
ข
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑
ความรุนแรง

แสดงสาเหตุที่มา
ของความขัดแย้ง

สรุปข้อคิดเรื่อง
บาปบุญคุณโทษ

ภาพประกอบที่ 2 แนวคิดของการวางโครงสร้างบทเรื่อง น้าพุ
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การวางโครงเรื่อง วารสารศิ
2499 ลอัปกรรมศาสตร์
นธพาลครองเมื
องยขอนแก่น
มหาวิทยาลั
เริ่มจากความประทับใจของผู้กากับที่มีต่อตัวบุคคล และเลือกที่จะนาเสนอประเด็นด้าน
ความรุรุนนแรง
ละครหลั
บไปบวชให้
แรงทีจึงเ่ ป็ออกแบบให้
นเหตุให้เกิตดัวความขั
ดแย้กเป็งกันบอัคูนอ่ ธพาลที
ริ เพือ่ น�่พำยายามจะกลั
ไป สูแ่ ก่นเรือ่ บงทีใจและกลั
ว่ า่ เส้นทางนั
กเลง แม่ แต่
ก็ไม่สามารถท
นาเสนอด้ข วยเหตุการณ์ความรุนแรงที่เป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งกับคู่อริ เพื่อนาไป
ไม่เคยมีาได้
ความสงบสุ
สู่แก่นเรื่องทีว่ ่า เส้นทางนักเลงไม่เคยมีความสงบสุข
ความรุนแรง

แสดงสาเหตุที่มา
ของความขัดแย้ง

สรุปข้อคิดเรื่อง
บาปบุญคุณโทษ

ภาพประกอบที่ 3 แนวคิดของการวางโครงสร้างบทเรื่อง 2499 อันธพาลครองเมือง
		
่อง านางนาก
ภาพประกอบที
่ 3 แนวคิการวางโครงเรื
ดของการวางโครงสร้
งบทเรื่อง 62499 อันธพาลครองเมือง

		 เริ่มจากความรู้สึกของผู้ก�ำกับที่เห็นว่าเรื่องแม่นาคพระโขนงที่ผ่านมา
่อง นางนาก ยงด้านเดียว จึงตั้งข้อสมมติขึ้นมาว่า ท�ำไมผี
มีการน�การวางโครงเรื
ำเสนอเรื่อง การหลอกหลอนเพี
้สึก้ ของผู
่องแม่เหตุ
นาคพระโขนงที
นมามีกปารน
ตนนี้ถึงเริได้่มดจากความรู
ุร้ายขนาดนี
และถ้้กาากั
แม่บนทีาค่เห็นมีว่จาริเรืงจะมี
การณ์อย่างไร่ผ่าโดยใช้
ระเด็าเสนอเรื
น ่อง
การหลอกหลอนเพี
งด้านเดียงตายทั
ว จึงตั้ง้งกลมที
ข้อสมมติ
ึ้นมาว่าชทีวาไมผี
้ถึงได้ดแสดงความรั
ุร้ายขนาดนี้ กและถ้
เรื่องความรักยของหญิ
่ต้อขงการใช้
ิตอยู่กตับนนีสามี
ของ าแม่นาค
มีจริงจะมีเหตุการณ์อย่างไร โดยใช้ประเด็นเรื่องความรักของหญิงตายทั้งกลมที่ต้องการใช้ชีวิตอยู่กับ
เธอที่พยายามจะปกป้องความจริงจากสังคมภายนอก จนน�ำไปสู่การอาละวาด
สามี แสดงความรักของเธอที่พยายามจะปกป้องความจริงจากสังคมภายนอก จนนาไปสู่การอาละวาด
ที่รุน่อแรงเพื
่อสืา่อสารว่
้หญิทงุกท�อย่
ำได้างเพื
ทุก่ออย่ความรั
างเพื่อกความรัก
ที่รุนแรงเพื
สื่อสารว่
ผู้หญิางทผูาได้
ความรัก

การแสดงความรัก
ที่ยังยึดติด

สรุปข้อคิดเรื่อง
การปล่อยวาง

ภาพประกอบที่ 4 แนวคิดของการวางโครงสร้างบทเรื่อง นางนาก
ภาพประกอบที
่ 4 แนวคิดของการวางโครงสร้างบทเรื่อง นางนาก

การวางโครงเรื่อง เฮียน
		
การวางโครงเรื
่อง เฮีงตายทั
้ยน ้งกลมแล้วถูกชาวบ้านประท้วงให้ผ่าเอาศพลูกออกมา
เริ่มจากความรู
้สึกสงสารหญิ
		 วว่าเริจะเป็
่มจากความรู
้สึกสงสารหญิ
วถูกกชาวบ้
วงให้ใช่ผี แต่
แยกเผาเพราะกลั
นผีเฮี้ยนจนเป็
นข่าวดัง ซึง่งตายทั
ผู้กากั้งบกลมแล้
มองว่าเหตุ
ารณ์นาี้สนประท้
ิ่งที่เฮี้ยนไม่
ผ่า่เเอาศพลู
กออกมา
วว่าจะเป็
นผี่ตเฮีายไปแล้
้ยนจนเป็วจะรู
นข่า้สวดั
ง าซึงไรถ้
่งผู้กา�ำรูกั้วบ่าลูกใน
เป็นคนที
ฮี้ยนมากกว่
า โดยตัแยกเผาเพราะกลั
้งข้อสมมติฐานว่าศพหญิ
งสาวที
ึกอย่
ท้องของเธอถู
กผ่ากออกไป
วกับ่เความรั
กของแม่
ที่ต่อลู้งข้กอโดยสร้
มองว่าเหตุ
ารณ์นี้สจึงิ่ เลื
ที่เอฮีกประเด็
้ยนไม่ใช่นผหลั
ี แต่กทีเป็่เกีน่ยคนที
ฮี้ยนมากกว่
า โดยตั
สมมติาฐงตั
านวละคร
หลักเป็ว่นาแม่
3 แบบที
่อยากจะท
าเพืว่อจะรู
ลูก ้สนึกาเสนอผ่
านการแสดงความรั
กที่มีต่อลูกกหลากหลายรู
ศพหญิ
งสาวที
่ตายไปแล้
อย่างไรถ้
ารู้ว่าลูกในท้องของเธอถู
ผ่าออกไป ปแบบ
ทั้งแบบที
่ดีแอละไม่
ดีไปจนถึ
่อที่จะสืก่อของแม่
สารว่า ทแม่ี่ตท่อาทุ
อย่างได้างตั
เพื่อวลูละคร
ก หลักเป็น
จึงเลื
กประเด็
นหลังกเลวร้
ที่เกี่ยายวกัเพืบความรั
ลูกกโดยสร้
แม่ 3 แบบทีอ่ ยากจะท�ำเพือ่ ลูก น�ำเสนอผ่านการแสดงความรักทีม่ ตี สรุอ่ ปลูข้กอหลากหลาย
คิดเรื่อง
1. แม่ผีที่ตามหาลูก
ความรักของแม่
แม่ทาทุกอย่
างได้เพื๒๕๖๑
่อลูก
ปีทงี่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธั
นวาคม
3 แบบ
2. วัยรุ่นที่อยากทาแท้
3. แม่ที่ปิดความผิดให้ลูก

การแสดงความรัก

สรุปข้อคิดเรื่อง

การแสดงความรัก
และความอยากรู7้
ที่เกินพอดี

สรุปข้อคิดเรื่อง
รักต้องมีระยะห่าง

ความรัก
การวางโครงเรื
่อง เฮียน ที่ยังยึดติด
การปล่อยวาง
เริ่มจากความรู
ส
้
ก
ึ
สงสารหญิ
ง
ตายทั
ง
้
กลมแล้
ว
ถู
ก
ชาวบ้
า
นประท้
วงให้ผ่าเอาศพลูกออกมา
ภาพประกอบที่ 4 แนวคิดของการวางโครงสร้
างบทเรื่อง นางนาก
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แยกเผาเพราะกลัวว่าจะเป็นผีเฮี้ยวารสารศิ
นจนเป็ลปกรรมศาสตร์
นข่าวดัง ซึมหาวิ
่งผู้กทากั
มองว่นาเหตุการณ์นี้สิ่งที่เฮี้ยนไม่ใช่ผี แต่
ยาลับยขอนแก่
เป็นคนที่เฮี้ยนมากกว่
า โดยตั่อ้งข้งอเฮีสมมติ
การวางโครงเรื
ยน ฐานว่าศพหญิงสาวที่ตายไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรถ้ารู้ว่าลูกใน
ท้องของเธอถู
กประเด็
นงหลั
กที่เ้งกีกลมแล้
ก่อของแม่
ก�ำทุโดยสร้
งตัวกละคร
รูปแบบเริกผ่่มทัาจากความรู
้งออกไป
แบบที่ดจึีแง้สเลืละไม่
ดีไปจนถึ
งเลวร้
า่ยยวกัเพืบ่อความรั
สารว่
าที่ตแม่่อวลูทงให้
าางได้
ึกอสงสารหญิ
ตายทั
วทีถู่จกะสื
ชาวบ้
านประท้
ผก่าอย่
เอาศพลู
ออกมา
หลั
ก
เป็
น
แม่
3
แบบที
อ
่
ยากจะท
าเพื
อ
่
ลู
ก
น
าเสนอผ่
า
นการแสดงความรั
ก
ที
ม
่
ต
ี
อ
่
ลู
ก
หลากหลายรู
แบบ
แยกเผาเพราะกลั
เพื่อลูก วว่าจะเป็นผีเฮี้ยนจนเป็นข่าวดัง ซึ่งผู้กากับมองว่าเหตุการณ์นี้สิ่งที่เฮี้ยนไม่ใช่ผปี แต่
ทัเป็้งนแบบที
ดีไปจนถึ
งเลวร้
ย เพื่อฐทีานว่
่จะสืาศพหญิ
่อสารว่างสาวที
แม่ทาทุ
กอย่างได้
เพื่อ้สลูึกกอย่างไรถ้ารู้ว่าลูกใน
คนที่เ่ดฮีีแ้ยละไม่
นมากกว่
า โดยตั
้งข้อาสมมติ
่ตายไปแล้
วจะรู
ท้องของเธอถูกผ่าออกไป จึงเลือกประเด็นหลักที่เกี่ยวกับความรักของแม่ที่ตสรุ่อปลูข้กอคิโดยสร้
ดเรื่อง างตัวละคร
1
.
แม่
ผ
ท
ี
ต
่
ี
ามหาลู
ก
กของแม่
หลักเป็นแม่ความรั
3 แบบที
่อยากจะทาเพื่อลูก นาเสนอผ่านการแสดงความรักแม่
ที่มทาทุ
ีต่อกลูอย่กาหลากหลายรู
ปแบบ
งได้เพื่อลูก
3 แบบ
2. วัยรุ่นที่อยากทาแท้ง
ทั้งแบบที่ดีและไม่ดีไปจนถึงเลวร้าย เพื่อที่จะสื่อสารว่า แม่ทาทุกอย่างได้เพื่อลูก
3. แม่ที่ปิดความผิดให้ลูก
สรุปข้อคิดเรื่อง
1. แม่ผีที่ตามหาลูก
ความรักของแม่
แม่
ท
ภาพประกอบที
่ 5 แนวคิ
ดของการวางโครงสร้
้ยนนางได้เพื่อลูก
ภาพประกอบที
่ 5 แนวคิ
ดของการวางโครงสร้างบทเรื
างบทเรื่องาทุเฮีเฮีก้ยอย่
3 แบบ
2. วัยรุ่นที่อยากทาแท้ง
3. แม่ที่ปิดความผิดให้ลูก
การวางโครงเรื
อ
่
ง
ผี
จ
า
้
งหนั
		 การวางโครงเรื่อง ผีงจ้างหนัง
เริ่มจากผูเริ้กม่ ากั
บต้อก้ งการน
งราวความรั
กที่เห็านงบทเรื
แก่กตที่อัวเ่ งของฝ่
		
จากผู
ำ� กับต้อาเสนอเรื
อ่ งราวความรั
ห็เฮีนแก่
วั ของฝ่ที่แาสดงความ
ย
ภาพประกอบที
่ งการน�
5 แนวคิำด่อเสนอเรื
ของการวางโครงสร้
้ยนาตยชาย
รักด้วยการกั
ก
บริ
เ
วณแฟนสาว
ซึ
ง
่
ผู
ก
้
ากั
บ
มองว่
า
มี
จ
ด
ุ
ร่
ว
มเดี
ย
วกั
บ
ต
านานผี
จ
า
้
งหนั
ง
ตรงที
ว
่
า
่
ชาย ทีแ่ สดงความ รักด้วยการกักบริเวณแฟนสาว ซึง่ ผูก้ ำ� กับมองว่ามีจดุ ร่วมเดียวกับสะพานที่
ใช้เชื่อมระหว่
าการวางโครงเรื
งแผ่
นดินงกัตรงที
บเกาะค
จุดเทีชื่อ่ไม่มระหว่
สามารถเชื
สนิทำไม่ชะโนด
ว่าจะต่มีอจอยุ่ดางไรก็จะ
่อ่วง่าผีาชะโนด
จ้างหนังมี่ ใช้
ต�ำนานผี
จ้างหนั
สะพานที
างแผ่่อนมต่ดิอนกักันบได้เกาะค�
แตกหักทีจากกั
นเริ่มจึจากผู
งมีการต้
เป็สนนิช่ทอาเสนอเรื
งว่วาา่งเอาไว้
ผู้กาากังไรก็
บจึจงนกะทีามาเป็
นกประเด็
ความรั
บกัต้นอนได้
งการน
่เห็นแก่
ตัวของฝ่
ที่แอสดงความ
ไ่ ม่สามารถเชื
อ่ ้กมต่ากัอองเว้
ไม่
จะต่่อองราวความรั
อย่
แตกหั
จากกั
นนหลั
จึายชาย
งกมีว่กาารต้
ง กควรมี
ตัวละครหลั
น์ุดเร่รืว่อมเดี
งลีน้ลหลั
ด้กวบว่ยหลั
กวิทยาศาสตร์
โดยไม่
านึงถึงคน่
รัระยะห่
กด้วยการกั
เงว่
วณแฟนสาว
มองว่
ยับวกั
จก้าควรมี
งหนังตรงที
่ว่าาคงสะพานที
เว้างที
นเป็่พกนอดีบริ
ช่อโดยมี
างเอาไว้
ผูก้ ซึำ�่งผูกัก้กบทีากั
จึ่ตง้อบน�งการพิ
ำมาเป็าสมีนูจจประเด็
าตานานผี
ความรั
ระยะห่
รอบข้
จะต้าโดยมี
องเจอกั
่องเลวร้กาชะโนด
่อให้
ก่่อนงลีของเรื
งที
โลกของคนอื
ใช้
เชื่อามระหว่
งแผ่
นตดิันวบละครหลั
กัเรืบเกาะค
มีจนุดาไปสู
อ่วกั่ากนไม่วิได้ทคสวรไปยุ
นิทไม่่งวกั่าบจะต่
ออย่างไรก็่นจะ
ทีงว่่พาอดี
ทีาย่ต้อเพืงการพิ
สทีูจ่ไม่น์สเ่แรืามารถเชื
้ลับด้่อ่อวมต่
ยหลั
ยาศาสตร์
โดยไม่
แตกหักค�จากกั
จึงมีรอบข้
การต้อางเว้
เป็นอช่งเจอกั
อการแสดงความรั
งว่างเอาไว้
ผู้กากับจึงนามาเป็นประเด็
นหลั
กว่า ความรักควรมี
ำนึงถึนงคน
งว่านจะต้
บเรื่องเลวร้
สรุป่แข้ก่อคินดของเรื
เรื่อง ่องที่ว่า
ก าย เพื่อให้น�ำไปสู
ความรั
ก
ระยะห่ไม่างที
่พอดี โดยมี
ตัวละครหลัก่นที่ตและความอยากรู
้องการพิสูจน์้ เรื่องลี้ลับด้วยหลักรัวิกทต้ยาศาสตร์
องมีระยะห่าง โดยไม่คานึงถึงคน
ควรไปยุ
่งกับโลกของคนอื
ที
เ
่
กิ
น
พอดี
รอบข้างว่าจะต้องเจอกับเรื่องเลวร้าย เพื่อให้นาไปสู่แก่นของเรื่องที่ว่าไม่ควรไปยุ่งกับโลกของคนอื่น
ความรัก

ภาพประกอบที่ 6 แนวคิดของการวางโครงสร้
างบทเรื่อง ผีจ้างหนัง
7

		 การวางโครงเรื่อง ตายโหง
		 ผู้สร้างต้องการสร้างภาพยนตร์จาก 4 พาดหัวข่าวสะเทือนขวัญ และ
ใช้ประเด็นหลักเป็น เรือ่ งเกีย่ วกับความตาย โดยแบ่งเรือ่ งออกเป็น 4 ตอน มีตวั ละคร
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑
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ภาพประกอบที่ 6 แนวคิดของการวางโครงสร้างบทเรื่อง ผีจ้างหนัง

หลายคน ตั้งแต่ชาวหอพัก โสเภณี สาวโรงงาน นักโทษ คนส่งยา เด็กแว๊น และ
การวางโครงเรื่อง ตายโหง
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ความอดทนและความสามารถที่เป็นเลิศของเธอก็พาไปสู่ความฝันที่ตั้งเป้าได้สาเร็จ เพื่อสื่อสารถึงแก่น
ดูครอบครัวอุปน�สรรคนานั
ำเสนอการต่ประการ
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ภาพประกอบที่ 8 แนวคิดของการวางโครงสร้างบทเรื่อง พุ่มพวง
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ก. ถอดแบบจากบุคคลที่เป็นต้นฉบับ โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นภาพยนตร์ชีวประวัติที่เป็น
บุคคลที่คนทั่วไปรู้จักกันเป็นอย่างดี มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในคนหมู่มาก เช่น พุ่มพวง ที่มีรูปลักษณ์
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		 2.2 การก�ำหนดตัวละครหลักและเป้าหมาย (Set The Protagonist
Goal) คือ การสร้างตัวละครที่ใช้ด�ำเนินเรื่องแก้ปัญหาเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ไปสู่
เป้าหมายแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้
			 ก. ถอดแบบจากบุคคลที่เป็นต้นฉบับ โดยส่วนใหญ่มักจะเป็น
ภาพยนตร์ชีวประวัติที่เป็นบุคคลที่คนทั่วไปรู้จักกันเป็นอย่างดี มีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับในคนหมู่มาก เช่น พุ่มพวง ที่มีรูปลักษณ์ ถอดแบบมาจากตัวจริงและมีเป้า
หมายคือการเป็นราชินีลูกทุ่ง เป็นต้น
			 ข. ดัดแปลงจากบุคคลที่เป็นต้นฉบับ ใช้ในกรณีที่เป็นบุคคลที่
ไม่มชี อื่ เสียง หรือมีบคุ ลิกทีไ่ ม่โดดเด่นจึงต้องตกแต่งเพิม่ เติมให้มคี วามน่าสนใจดึงดูด
มากขึ้น เช่น น�้ำพุ ที่เป็นเพียงนักเรียนทั่วไป ดูธรรมดา และได้ดัดแปลงเป้าหมายว่า
ต้องการคนมาเข้าใจเขาอย่างชัดเจนมากขึ้น และ แดง ไบเล่ ที่ผู้ก�ำกับต้องการให้มี
ความคล้ายคลึงกับ เจมส์ ดีน ดาราขวัญใจวัยรุ่นในยุคนั้น และให้เขาเป็นนักเลงที่มี
เป้าหมายว่าต้องการท�ำสิ่งที่ถูกต้อง
			 ค. สร้างสรรค์ขนึ้ ใหม่ มักจะเป็นกรณีทเี่ ป็นเหตุการณ์ทมี่ ชี อื่ เสียง
มากกว่าตัวบุคคล จึงออกแบบตัวละครให้เป็นส่วนประกอบในการด�ำเนินเรื่อง เช่น
ผีจ้างหนัง และ ตายโหง ที่น�ำเรื่องมาจากข่าวหนังสือพิมพ์ แล้วสร้างตัวละครเข้ามา
ประกอบเหตุการณ์ โดยตัวละครแต่ละตัวจะมีความต้องการทีส่ ร้างขึน้ มาใหม่ทงั้ หมด
เพราะผู้ร่วมเหตุการณ์เป็นคนไม่มีชื่อเสียงและไม่น่าสนใจเท่าที่ควร
		 2.3 การก�ำหนดปัญหาและความขัดแย้งหลัก (Conflict Making Up)
คือ อุปสรรคขัดขวาง ที่ต้องเอาชนะเพื่อไปถึงเป้าหมาย โดยมี 3 วิธีการ ดังนี้
			 ก. ถอดแบบจากต้นฉบับ เช่น เรือ่ ง นางนาก (2542) ยังใช้ปญ
ั หา
หลักเดิม คือแม่นาก ตายทัง้ กลม เพราะเป็นสิง่ ทีผ่ คู้ นคุน้ เคยและเป็นเรือ่ งราวทีม่ เี ส้น
เรื่องชัดเจนอยู่แล้ว
			 ข. ดัดแปลงจากต้นฉบับ เช่น เรื่อง 2499 อันธพาลครองเมือง
(2540) มีการดัดแปลง จากหนังสือต้นฉบับเพราะเลี่ยงการพาดพิงถึงบุคคลที่มีชีวิต
อยู่จริง และเพื่อให้มีความเข้มข้นมากขึ้น
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑
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			 ค. สร้างสรรค์ขนึ้ ใหม่ เช่น เรือ่ ง ผีจา้ งหนัง (2550) เป็นการสร้าง
สถานการณ์ความขัดแย้งใหม่ขึ้นมา เพราะต้องการตีความใหม่ที่แตกต่างจากที่เคย
มีการน�ำเสนอมาก่อนหน้านี้ เป็นต้น
3. ขั้ น ตอนการพั ฒ นาโครงสร้ า งเรื่ อ งและเรี ย บเรี ย งบทภาพยนตร์
(Scenario Development)
		 3.1 การก�ำหนดฉากจบ (Set the Ending)
		 การคัดเลือกเหตุการณ์ที่จะมาใช้เป็นตอนจบของเรื่อง แบ่งออกได้
3 ลักษณะ คือ
			 ก. ถอดแบบจากต้นฉบับ คือ เลือกฉากจบตามทีเ่ หตุการณ์ตาม
ที่ระบุไว้โดยตรง กรณีนี้เหมาะกับเรื่องที่มีตอนจบชัดเจนมีข้อเท็จจริงที่ยอมรับโดย
ทัว่ กัน เช่น ตอนจบของเรือ่ ง น�ำ้ พุ (2527) เป็นการสูญเสียลูกชายของนักเขียนทีไ่ ม่มี
เวลาให้ลูก ซึ่งเป็นการถอดแบบมาจากในหนังสือโดยตรง
			 ข. ดัดแปลงจากต้นฉบับ คือ ใช้เรื่องจริงมาปรับใช้ให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์มากขึ้น มักพบในกรณีที่ต้นฉบับมีเรื่องราวที่ยืดเยื้อเกินไป หรือยังเป็น
เหตุการณ์ที่ยังไม่ส่ือสารถึงแนวความคิดหลักเท่าที่ควร ผู้สร้างจึงต้องมีการเพิ่ม
อรรถรสด้วยการแต่งเติมหรือลดทอนบางส่วน เช่น เรื่อง 2499 อันธพาลครองเมือง
(2540) ที่มีฉากจบเป็นการปาระเบิดก่อกวนและดวลปืนในงานบวชของแดง ไบเล่
ซึ่งในความเป็นจริงงานบวชเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แต่ความดุเดือดในการ
ทะเลาะวิวาทไม่รนุ แรง ถึงขัน้ เสียชีวติ แต่ผสู้ ร้างต้องการให้มคี วามสูญเสียทีส่ ะเทือน
อารมณ์จึงดัดแปลงให้แดง ไบเล่ ถูกยิงตายและไม่ได้บวชให้แม่ดังที่ตั้งใจไว้ เป็นต้น
			 ค. สร้างสรรค์ขนึ้ ใหม่ คือ เหตุการณ์ตอนจบทีผ่ สู้ ร้างจินตนาการ
ขึ้นมาเอง ส่วนใหญ่เป็น กรณีที่เรื่องราวต้นฉบับมีขนาดสั้นจึงไม่สามารถเล่าเรื่องได้
ตัง้ แต่ตน้ จนจบ หรือเป็นการท้าทาย สร้างมุมมองใหม่ให้ตา่ งจากทีเ่ คยมีมาก่อน เช่น
เรื่อง ผีจ้างหนัง (2550) มีการใช้ตอนจบที่เหนือความคาดหมายโดยให้ตัวละครและ
ผูค้ นบริเวณนัน้ ถูกดูดหายเข้าไปในจอหนัง ซึง่ แตกต่างจากต�ำนานผีจา้ งหนัง ต้นฉบับ
ที่เล่ากันว่าคนเหล่านั้นเป็นผีและหายตัวไปตอนรุ่งเช้า เพราะผู้สร้างต้องการให้ตอน
จบตอบสนองแนวคิดที่ว่า ทุกอย่างสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑
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		 3.2 การก�ำหนดฉากวิกฤต (Set The Crisis)
		 เมื่อได้ฉากจบที่ตรงตามแนวความคิดหลักแล้ว จึงก�ำหนดการด�ำเนิน
เรื่อง เปรียบเสมือนผู้เขียนบทคือพระเจ้าที่ล่วงรู้จุดจบของตัวละครแล้ว แต่จะไม่ให้
เขาไปถึงยังจุดหมายโดยง่าย โดยจะเริ่มจากการคัดเลือกฉากส�ำคัญ 6-8 เหตุการณ์
ที่จะเกิดขึ้นก่อนหน้าฉากจบ แบ่งออกได้ 3 ลักษณะ คือ
			 ก. ถอดแบบจากต้นฉบับ คือ ใช้เหตุการณ์หลักตามแบบฉบับ
ดั้งเดิม
			 ข. ดัดแปลงจากต้นฉบับ คือ ใช้เหตุการณ์เดิมบางส่วนหรือแต่ง
เติมต่อยอดจากของเดิม
			 ค. สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ คือ การใช้เรื่องราวต้นฉบับเป็นจุดส�ำคัญ
เพียงจุดใดจุดหนึง่ ในเรือ่ ง อาจเป็นช่วงเริม่ เรือ่ ง กลางเรือ่ ง หรือฉากจบ ขึน้ อยูก่ บั จุด
ประสงค์ของผู้สร้าง
			 ในส่วนของเรื่องที่มีการสร้างฉากขึ้นมารองรับ มักเป็นกรณีที่
เหตุการณ์จริงนั้นมีขนาดสั้น หรือเป็นเรื่องที่จ�ำเป็นต้องมีการขยายความ หรือเป็น
เรือ่ งราวทีม่ กี ารสร้างมาหลายครัง้ แล้วต้องการความแปลกใหม่ โดยภาพยนตร์กรณี
ศึกษา 7 เรื่อง มีการก�ำหนดฉากส�ำคัญในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่ต้น จนจบ และแสดง
ประกอบเส้นกราฟความวิกฤตการเปลี่ยนแปลงไว้ดังต่อไปนี้
เรื่อง น�้ำพุ
ผู้ก�ำกับก�ำหนดให้ตอนจบ
เป็นตอนที่ตัวละครน�้ำพุ
จะต้องเสียชีวิต จึงน�ำเสนอ
เหตุการณ์ให้เรื่องด�ำเนินโดย
แสดงปัญหาที่ค่อยๆ สั่งสม
ตั้ ง แต่ เ ด็ ก จนโต จนกระทั่ ง
เสียชีวิต

ภาพประกอบที่ 9 แสดงฉากส�ำคัญในเรื่อง น�้ำพุ
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑

269
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง 2499 อันธพาลครองเมือง
เรื่องนี้ก�ำหนดให้ตอนจบ แดง
ไบเล่ ต้องโดนยิงเสียชีวิตในงาน
บวช จึงต้อง แสดงสาเหตุของการ
ขัดแย้ง โดยเล่าย้อนเรื่องกลับไป
เริ่มต้น ตั้งแต่เด็ก เติบโต ก่อ
วีรกรรม เกิดความขัดแย้งจนโดน
ยิงตาย

ภาพประกอบที่ 10 แสดงฉากส�ำคัญในเรื่อง 2499 อันธพาลครองเมือง
เรื่อง นางนาก
เป็นที่รู้กันดีว่าในท้ายที่สุด
นางนากก็ จ ะต้ อ งถู ก ปราบ
ผู้ก�ำกับจึงต้องการท�ำให้รู้สึก
สงสารนางนาก โดยเล่าเรื่อง
ด้วยเหตุการณ์ที่แสดงความ
รักของนางใน 7 วันทีไ่ ด้อยูก่ นิ
กับ ไอ้มาก ที่ยังไม่รู้ว่าเมีย
ตายแล้ว

ภาพประกอบที่ 11 แสดงฉากส�ำคัญในเรื่อง นางนาก
เรื่อง เฮี้ยน
ผู้ก�ำกับต้องการแสดงให้
เห็นความรักของแม่ 3 แบบ
จากตัวละครแม่ 3 วัย โดยมี
ตัวละครหลักเป็นวัยรุ่นติดยา
ตั้งท้อง และอยากท�ำแท้ง
เธอต้องช่วยผีตามหาลูก
ท�ำให้พัวพันกับคดีฆาตกรรม
และได้เรียนรู้จนกลับใจ

ภาพประกอบที่ 12 แสดงฉากส�ำคัญในเรื่อง เฮี้ยน
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑
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เรื่อง ผีจ้างหนัง
ตอนจบถูกก�ำหนดไว้วา่ ตัว
ละครหลักจะถูกดูดเข้าไป ใน
จอหนัง จึงต้องปูเรื่องเพื่อ ไป
สู่จุดนั้น เริ่มจากครบรอบ 20
ปี ผีจ้างหนัง และต้องการ
พิสูจน์ความจริง โดยการตาม
หาฟิ ล ์ ม กลั บ ไปฉายที่ เ ดิ ม
และต้องเจอปัญหามากมา

ภาพประกอบที่ 13 แสดงฉากส�ำคัญในเรื่อง ผีจ้างหนัง
เรื่อง ตายโหง
ตอนจบถูกก�ำหนดให้
ทุกคนต้องตาย จึงต้อง แสดง
เหตุการณ์ที่น�ำไปสู่ ความ
ตายนั้น โดยเรียงล�ำดับ 4
เหตุการณ์หลัก จาก 4 ข่าว
โดยให้ตัวละครทั้ง 4 ตอน
มาร่วมฉากกันตอนหัวเรื่อง
และอีกครั้งในตอนจบ

ภาพประกอบที่ 14 แสดงฉากส�ำคัญในเรื่อง ตายโหง
เรื่อง พุ่มพวง
ฉากจบถูกก�ำหนดไว้ที่การ
แสดงคอนเสิรต์ ทีโ่ รงแรมดุสติ
ธานี จึ ง ด� ำ เนิ น เรื่ อ งด้ ว ย
เหตุ ก ารณ์ ที่ แ สดงการต่ อ สู ้
ของพุ่มพวง ตั้งแต่แต่เด็กจน
โต จนเข้าสูว่ งการลูกทุง่ ส�ำเร็จ
เมื่อล้มป่วยก็ยังฝืนสู้กลับมา
ร้องเพลงเพื่อแฟนเพลง

ภาพประกอบที่ 15 แสดงฉากส�ำคัญในเรื่อง พุ่มพวง
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑
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เรื่อง พุ่มพวง

3.3 การเชื่อมโยงเหตุการณ์ (Connecting) ฉากจบถูกกาหนดไว้ที่การ
		 หลังจากปักหมุดล�ำดับเหตุการณ์ก่อนหลังไปจนจบแล้
การเชืส่อิตม
แสดงคอนเสิรว์ตท�ทีำ่โรงแรมดุ
ธานี
จึ
ง
ด
าเนิ
น
เรื
อ
่
งด้
วย หนึ่ง
ต่อเหตุการณ์เหล่านั้น ด้วยการสร้างฉากเชื่อมโยงเหตุการณ์หนึ่งไปสู่เหตุการณ์
เหตุการณ์ที่แสดงการต่อสูข้ อง
โดยการเชื่อมโยงมี 3 รูปแบบ คือ
พุ่มพวง ตั้งแต่แต่เด็กจนโต จน
เข้าสูไ่ ่วม่งการลู
าเร็อจ มีเมืก่อาร
ล้ม
			 ก. อ้างอิงต้นฉบับ คือ ต้นฉบับมีเรือ่ งราวที
ซบั ซ้กอทุน่งสหรื
ป่
ว
ยก็
ย
ง
ั
ฝื
น
สู
ก
้
ลั
บ
มาร้
อ
งเพลง
ด�ำเนินเรื่องสมบูรณ์ อันเป็นที่เข้าใจง่ายอยู่แล้ว เช่น เรื่อง พุ่มพวง (2554) เป็นเรื่อง
เพื่อแฟนเพลง
ราวที่แฟนเพลงของพุ่มพวงจดจ�ำเรื่องราวช่วงต่างๆ ของเธอได้ จึงใช้การอ้างอิง
่มพวง าเชื่อถือ
เหตุการณ์ต่าภาพประกอบที
งๆ ตามจริ่ 15งเป็แสดงฉากส
นหลักาคัท�ญำในเรื
ให้่อมง ีคพุวามน่
			
ค้นคว้การณ์
าข้อ(Connecting)
มูลเพิ่มเติม คือ ต้นฉบับยังมีความคลุมเครือ หรือ
3.3 การเชืข.่อมโยงเหตุ
เป็นเรื่องที่ยหลั
ังมีงขจากปั
้อมูลกไม่
ปกทีารณ์
่ชัดกเจน
เรื่อง นางนาก
่องจากเป็
หมุมดลีขาดั้อบสรุ
เหตุ
่อนหลัเช่งน
ไปจนจบแล้
วทาการเชื่อ(2542)
มต่อเหตุกเนื
ารณ์
เหล่านั้น น
ยการสร้
่อมโยงเหตุ
่งไปสู
่อมโยงมี
3 รูปบแบบ
คือ อมูล
เหตุกด้วารณ์
ทเี่ ากิงฉากเชื
ดขึน้ ในยุ
คสมัยการณ์
ทีไ่ ม่หรนึะบุ
แน่่เหตุชดัการณ์
ซึง่ หผูนึส้ ่งร้โดยการเชื
างต้องการย้
อนกลั
ไปหาข้
ก. อ้างอิงต้นฉบับ คือ ต้นฉบับมีเรื่องราวที่ไม่ซับซ้อน หรือมีมีการดาเนินเรื่องสมบูรณ์
อ้างอิอันงเป็ว่นาที่เหากเรื
่องนี่แล้้เวป็เช่นนเรืเรื่อ่องจริ
เหตุ(2554)
การณ์เป็ทนี่เเรืคยเกิ
ดขึ่แฟนเพลงของพุ
้นจะเป็นอย่่มพวงจดจ
างไร ดัาเรืง่อนัง้น
ข้าใจง่ายอยู
ง พุ่มงพวง
่องราวที
จึงต้ราวช่
องหาหลั
การณ์
ชื่อมโยงกั
บกับงประวั
จริง าเชื่อถือ
วงต่างๆกฐานมาใช้
ของเธอได้ จึสงร้ใช้ากงเหตุ
ารอ้างอิ
งเหตุกเารณ์
ต่างๆ ตามจริ
เป็นหลักติศทาสตร์
าให้มีความน่
่มเติม คืขอน
นฉบับคืยัองมีหากต้
ความคลุนมฉบั
เครืบอ ยัหรืงไม่
อเป็เนข้เรืม่อข้งที
ังมีข้อมูลไม่
			ข. ค้นค.คว้าข้อสร้มูลาเพิงสรรค์
ึ้ ต้ใหม่
น่ยมากพอ
เป็มีน
ข้อสรุปที่ชัดเจน เช่น เรื่อง นางนาก (2542) เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยที่ไม่ระบุแน่
เรื่องเล่
วามหละ
หลวมไม่
เป็้เป็นนต้เรือ่องสร้
งเหตุ
ชัด ซึา่งทีผู้ส่มร้ีคางต้
องการย้อนกลั
บไปหาข้สอมูมเหตุ
ลอ้างอิสงว่มผล
า หากเรืจ�่อำงนี
งจริงาเหตุ
การณ์กทารณ์
ี่เคยเกิใดหม่
ขึ้นมา
รองรัจะเป็
บ เช่นอย่น าเรืงไรอ่ งดังตายโหง
(2553)
น�ำข่าวดั
4 ข่กาารณ์
วมาผู
กต่อเป็
เรือ่ งเดี
ยวท�จำริให้
นั้น จึงต้องหาหลั
กฐานมาใช้
สร้างงเหตุ
เชื่อมโยงกั
บกันบประวั
ติศาสตร์
ง ไม่มี
างสรรค์
ขึ้นเใหม่
ยังไม่เข้มข้นามากพอ
ีความหละ
ความต่อเนือ่ ง ค.ซึง่ สร้เหตุ
การณ์
หล่าคืนีอ เ้ หากต้
กิดขึนน้ ฉบัต่าบงกรรมต่
งวาระเป็จึนงเรืต้่อองเล่
งสร้าทีา่มงเหตุ
การณ์
หลวมไม่สมเหตุสมผล จาเป็นต้องสร้างเหตุการณ์ใหม่มารองรับ เช่น เรื่อง ตายโหง (2553) นาข่าวดัง
เชื่อมโยงที
่เป็กนต่อทีเป็่มนาของตั
ละครขึ
คกนดู
รู้จเหล่ัก าเป็
4 ข่าวมาผู
เรื่องเดียววท
าให้ไม่ม้นีคมาใหม่
วามต่อเนืเ่อพืง ่อซึให้
่งเหตุ
ารณ์
นี้เกินดต้ขึน้นต่างกรรมต่างวาระ
จึงต้องสร้างเหตุการณ์เชื่อมโยงที่เป็นที่มาของตัวละครขึ้นมาใหม่เพื่อให้คนดูรจู้ ัก เป็นต้น
คัดเลือกเรื่อง

หาแนวความคิดหลัก

ออกแบบตัวละครหลัก
และกาหนดเป้าหมาย

สร้างความขัดแย้งหลัก

กาหนดฉากจบ
กาหนดฉากวิกฤติ
ตรวจสอบภาพรวม

เชื่อมโยงเหตุการณ์

ภาพประกอบที
่ 16 ขั้นตอนการพั
างบทภาพยนตร์
ที่ดัดแปลงจากต
านานและเหตุการณ์จริง
ภาพประกอบที
่ 16 ฒขันาโครงสร้
้นตอนการพั
ฒนาโครงสร้
างบทภาพยนตร์

ที่ดัดแปลงจากต�ำนานและเหตุการณ์จริง
13
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อภิปรายผล

1. ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเขียนบทภาพยนตร์ทดี่ ดั แปลง
จากต�ำนานและเหตุการณ์จริงคือ บุคคลส�ำคัญในเหตุการณ์ เพราะเป็นสิ่งที่ท�ำให้
ผู้คนเกิดความสนใจใคร่รู้ ดังค�ำกล่าว ที่ว่า “สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ” กล่าวคือ
ต�ำนานหรือเหตุการณ์จะมีองค์ประกอบส�ำคัญคือ มนุษย์ ซึง่ เป็นตัวละครทีใ่ ช้ดำ� เนิน
เรื่องได้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กระท�ำความดี หรือผู้มีความประพฤติเลวร้าย ก็ล้วนมี
คติและสะท้อนข้อคิดได้ นอกจากนั้น บุคคลเหล่านี้เป็นที่คุ้นเคยของผู้คนท�ำให้มีผล
ต่อการโน้มน้าวใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง ลักษณะของตัวละครเอก (The
Protagonist) จากหนังสือเรื่อง Story : Substance, Structure, Style, and The
Principles of Screenwriting ของ โรเบิร์ต แมกคีย์ (Robert McKee, 1997) ใน
ประเด็นที่ว่า ศิลปะของการเล่าเรื่อง ตัวละครเอก จ�ำเป็นจะต้องเรียนรู้ในการแก้ไข
ปัญหาและอดทนในอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างไม่ลดละ เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ คนดูจะ
เห็นว่าตัวละครเอกไขว่คว้า เรียนรู้ พยายาม และต่อสู้ โดยเริม่ จากจุดเล็กๆ ไปถึงจน
สุดขีดความสามารถของตน หน้าทีข่ องคนเขียนบทคือการเล่าเรือ่ งบนเส้นทางทีไ่ ปสู่
จุดหมายนั้น
2. ผลการศึกษาพบว่า บทภาพยนตร์ทดี่ ดั แปลงจากต�ำนานและเหตุการณ์
จริง มีการเริ่มวางโครงสร้างจากหลังไปหน้า กล่าวคือ ฉากจบเป็นฉากส�ำคัญที่จะ
บ่งบอกถึงแนวคิด และอีกประการหนึ่ง คือ ฉากจบเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชมส่วนใหญ่
ตั้งความหวังไว้สูงจึงต้องมีความพิถีพิถันในการเลือก ดังนั้น ต้องหาบทสรุปหรือ
เหตุการณ์ที่สามารถสื่อสารประเด็นหลักที่ต้องการให้พบ แล้วจึงน�ำอุปสรรคมาวาง
ขัดขวางให้ตัวละครเอกแก้ไขเป็นระยะ เพื่อให้เรื่องด�ำเนินไปจนถึงฉากสุดท้ายที่
ก�ำหนดได้อย่างมีความ สมบูรณ์ทางอารมณ์ ซึง่ สอดคล้องกับ หลักการวางโครงสร้าง
เรือ่ ง (Story Struction) จากหนังสือเรือ่ ง The Anatomy of Story ของ จอห์น ทรูบี
(John Truby, 2007) ในประเด็นที่ว่า ลักษณะโครงสร้างของเรื่องที่ประสบความ
ส�ำเร็จ ต้องมีการแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายสูงสุดที่ตัวละครหลักจะลงมือท�ำเพื่อให้
ได้มา และฉากจบหรือเหตุการณ์ตอนท้ายนัน้ จะเป็นตัวก�ำหนดอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ก่อน
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑

273
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน้าอีกที ประหนึ่งผู้ที่ล่วงรู้เฉลยแล้ว จึงสร้างโจทย์เพื่อให้ได้ค�ำตอบที่ตรงตามนั้น
เพราะเมื่อทราบฉากจบ แล้วจะช่วยในการออกแบบสถานการณ์ท่ีเหลือ รวมไปถึง
ตัวละครอื่นๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น
3. ผลการศึก ษาพบว่า การสร้างสรรค์และเรียบเรียงโครงสร้างบท
ภาพยนตร์ ผู้เขียนบทต้องคัดเลือกฉากหลักมา 6-8 เหตุการณ์ ซึ่งอย่างน้อย 3 ฉาก
ควรเป็นเรือ่ งทีม่ าจากดัง้ เดิม เพือ่ ให้เชือ่ มโยงถึงต้นฉบับได้ เพราะเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยอ้างอิง
ให้มีความน่าเชื่อถือมากกว่าเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ทั้งหมด โดยน�ำเหตุการณ์มาเรียง
ล�ำดับก่อนหลังลงในรูปแบบ 3 องก์ แล้วจึงเชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านั้นให้มีความ
สม เหตุสมผล ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดเรือ่ ง การสร้างสรรค์เรือ่ งใหม่จากต้นฉบับเดิม
(Creating The Second Original) และ การสร้างเรื่องย่อยเสริมเรื่องหลัก
(Intergrating Plot and Subplot) จาก หนังสือ The Art of Adaptation, Turning
Fact and Fiction into Film. ของ ลินดา เซเยอร์ (Linda Seger, 1992) ในประเด็น
ทีว่ า่ การเขียนบทดัดแปลง เป็นกระบวนการคัดสรร เรือ่ งจากเรือ่ งราวต่างๆ รอบตัว
เพื่อค้นเนื้อหาสะเทือนอารมณ์ที่แฝงอยู่มาพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็น
เหตุการณ์ทตี่ นื่ เต้น เศร้า ซาบซึง้ น่าทึง่ สยองขวัญ และอืน่ ๆ คือวัตถุดบิ ส�ำคัญ การน�ำ
เหตุการณ์เหล่านี้ปักหมุดลงจุดส�ำคัญบนเส้นเรื่อง เสมือนการสร้างกระดูกสันหลัง
ของเรื่องตั้งแต่ต้นไป จนจรดตอนจบ เมื่อเกิดช่องว่างตรงรอยต่อที่ยังไม่มีความ
ต่อเนือ่ ง ต้องสร้างฉากย่อยแสดงการเปลีย่ น ผ่านเวลาเพือ่ มาเป็นตัวเชือ่ มต่อระหว่าง
สองเหตุการณ์นั้น หรือถ้าหากว่าเหตุการณ์ไม่เรียงตามล�ำดับ เวลาปกติท�ำให้ยังไม่มี
ที่มา ต้องมีการสร้างฉากแฟลชแบ็คเพื่ออธิบายหรือเฉลยข้อมูลที่ซ่อนไว้ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

1. ภาพยนตร์ที่ใช้เป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ.25272554 ซึ่งมีการถ่ายท�ำด้วยฟิล์มเป็นส่วนใหญ่ โดยภายหลังได้มีภาพยนตร์ไทยที่
ดัดแปลงจากต�ำนานและเหตุการณ์จริงทีป่ ระสบความส�ำเร็จอีกหลายเรือ่ ง เหมาะแก่
การน�ำมาเป็นกรณีศึกษาเพิ่มเติมในยุคที่ภาพยนตร์มีการผลิตด้วยระบบดิจิทัล
การท�ำงานในบางขั้นตอนจึงมีปัจจัยที่มีความแตกต่างจากภาพยนตร์ในอดีต
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2. พฤติกรรมของผูช้ มในปัจจุบนั มีความเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว แม้ใน
ขณะที่ท�ำการวิจัยอยู่นี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้มีผลต่อรายได้และด้าน
คุณภาพของภาพยนตร์ จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ควรให้ความส�ำคัญและศึกษาต่อใน
อนาคต
3. งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาถึงขั้นตอนการเขียนบทในเชิงการจัดการ
โครงสร้าง เป็นการมองภาพรวมเพือ่ ก�ำหนดกรอบการเล่าเรือ่ ง แต่ไม่ได้ลงลึกถึงการ
ออกแบบบทสนทนา และการสือ่ สารด้วย มุมกล้อง ซึง่ การเล่าเรือ่ งด้วยภาพเป็นส่วน
ที่มีความส�ำคัญ และท�ำให้เป็นบทภาพยนตร์ฉบับสมบูรณ์ จึงสมควรแก่การศึกษา
เพิ่มเติมเป็นอย่างยิ่ง
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