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______________________________________________________________________________
งานวิจัยนี้ศึกษาเรื่องการเลําเรื่องข๎ามสื่อในการ๑ตูนไทยของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ โดยศึกษา
การเลําเรื่องของสื่อหนังสือการ๑ตูน และสื่อภาพยนตร๑ และเปรียบเทียบความแตกตํางเพื่อวิเคราะห๑
ถึงวิธีการเลําเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของสื่อที่จะนําเสนอ จากการ๑ตูนจํานวน 3 เรื่องคือ
“The 13 Quiz Show” ‚อยําอํานชะตาจะขาด” และ “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
ภาพยนตร๑จํานวน 5 เรื่อง ได๎แกํ “13 เกมสยอง” ภาพยนตร๑สั้น “11 Earthcore” ภาพยนตร๑สั้น “12
Begin” สี่แพรํง ตอน “ยันต์สั่งตาย” และ หลุดสี่หลุด ตอน “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” และ
การ๑ตูนออนไลน๑ คือ “14 เกมลําอามหิต” (14 Beyond)
ผลการศึกษาพบวํา องค๑ประกอบการเลําเรื่องของการ๑ตูน และภาพยนตร๑ ของเอกสิท ธิ์
ไทยรัตน๑ มีความใกล๎เคียงกันทั้งสองสื่อ โดยสื่อที่สองจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสื่อเดิมบางสํวน
เพื่อให๎เกิดความสมจริงและเข๎ากับคุณลักษณะสื่อที่นําเสนอเรื่องเลํา โดยเฉพาะในสื่อภาพยนตร๑ที่
จะมีการเพิ่มความหลากหลายของลักษณะโครงเรื่องแกํนเรื่อง ความขัดแย๎ง ตัวละคร มุมมองการ
เลําเรื่อง สัญลักษณ๑พิเศษ สํวนที่มีความแตกตํางด๎านการนําเสนอคือ ฉาก ชํวงเวลาและสถานที่ใน
การเลําเรื่องจะตํางไปตามชํวงยุคสมัยในการนําเสนอแตํละสื่อ และบทสนทนา ในการ๑ตูนใช๎ภาษา
เขียนและภาษาภาพ ในขณะที่ในภาพยนตร๑ใช๎ภาษาพูด
จากการเปรี ย บเที ย บการปรั บ เปลี่ ย นไปสูํ สื่ อ อื่ น ๆ ของสื่ อ ต๎ น ทางทั้ ง สามเรื่ อ งเรี ย ง
ตามลําดับดังนี้ 1.การ๑ตูนเรื่อง “The 13 Quiz Show” มีการขยายเรื่องราวออกไปกว๎างขึ้นจากเดิม
มาก 2. ภาพยนตร๑เรื่อง “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” มีการเปลี่ยนมุมมองในการนําเสนอ
3. การ๑ตูนเรื่อง “อยําอํานชะตาจะขาด” คงเรื่องไว๎ใกล๎เคียงจากเดิมมากที่สุดตํางจากเดิมเพียงแคํ
ลําดับในการเลําเรื่อง รายละเอียดของตัวละครและสถานที่บางสํวนเทํานั้น

(4)
การเลําเรื่องข๎ามสื่อของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ นั้น หากเป็นการเลําจากสื่อการ๑ตูนเป็นสื่อต๎น
ทาง จะมีการขยายเรื่องราวมากขึ้นเมื่อนําไปเลําในสื่อภาพยนตร๑ ในทางกลับกัน หากสื่อต๎นทาง
เป็นสื่อภาพยนตร๑ สื่อที่เลําเรื่องสื่อที่สองเป็นสื่อการ๑ตูนเลํมจะตัดทอนและเปลี่ยนแปลงให๎กระชับ
และตรงจุดมากขึ้น โดยที่สํวนที่มักจะเพิ่มและลดตามการปรับเปลี่ยนในการเลําเรื่องข๎ามสื่อก็คือ
เรื่องของรายละเอียดตัวละคร เนื้อหา เหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น ไปจนถึงมุมมองการเลําเรื่อง
ในขณะที่สื่ออินเตอร๑เน็ต การ๑ตูนออนไลน๑นั้น ตํางออกไปตรงที่เป็นการ๑ตูนที่ไมํจบในตอน
มีการเขียนนําเสนอในลักษณะการ๑ตูนชุด และมีลักษณะการเลําเรื่องแบบภาพยนตร๑แตํนําเสนอใน
รูปแบบการ๑ตูน
สรุปแล๎วผลงานของเอกสิ ทธิ์ ไทยรัตน๑ เลําเรื่องข๎ามสื่อได๎ดี เพราะสามารถเลําเรื่องราว
ตํางๆ ได๎ตามคุณลักษณะสื่อที่เลือกนําเสนอ
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This research studies the transmedia storytelling in Eakasit Thairaat’s Thai comics by
studying the storytelling of comics and films and comparing their differences in order to analyze the
methods of storytelling which vary depending on the types of media. Included in this study are 3
comics which are “The 13 Quiz Show”, “Ya Aan Chata Ja Khad”(The Paper), and “Raan
Khongkwan Phue Khon Tee Khun Kliad” (Gift Shop for Someone You Hate) and 5 films which are
“13 Beloved,” “11 Earthcore” (short film), “12 Begin” (short film), “4bia: Death Talisman Episode,”
“The 4 Movie: Raan Khongkwan Phue Khon Tee Khun Kliad Episode” and “14 Beyond” (online
comic).
The result of the study revealed that the narrative elements of comics and films by Eakasit
Thairaat were similar. The second medium made some changes from the original medium to create
realism and to make the storytelling compatible with the characteristics of the narrative medium,
especially films which increased the diversity of plot, conflicts, characters, point of View and Special
Symbols. The aspects which were different in the presentation were the Scene, the time and the
place of narration which varied according to each medium’s period of presentation and also the
conversation. Comics used written language and pictures while films used spoken language.
According to the comparison, the changes made in the 3 comics for the transition to other
media were as follow: 1) the comic “The 13 Quiz Show” expanded the story much wider; 2) the film
‚Raan Khongkwan Phue Khon Tee Khun Kliad” (Gift Shop for Someone You Hate)‛ changed the
presentation’s point of View and 3) the comic ‚Ya Aan Chata Ja Khad” (The Paper)‛ maintained the
original story as much as possible and only changed the Sequence of narration as well as some of
the characters’ details and places.

(6)
Regarding the transmedia storytelling of Eakasit Thairaat, if the comic was the original medium, the
story would be expanded when narrated through the film. On the other hand, if the original medium
was the film, the second narrative medium, which was the comic book, would cutsome details and
edit the story to make it more precise and straight to the point. The parts which were usually added
or cut according to the changes in transmedia storytelling were the details of characters, the
contents of events and the point of view of the narrative.
Meanwhile, the online comic presented through the internet medium was different as the
comic did not end in one episode. The presentation was in the form of series of which nature of
narration resembled that of the film, but it was presented in the form of comic.
In conclusion, the transmedia storytelling of Eakasit Thairaat’s works is well done since it
can narrate the stories in the way that is compatible with the characteristics of the media that are
chosen for the presentation.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
หนังสือการ๑ตูนถือเป็นสื่อที่บํงถึงวัฒนธรรม สภาพสังคม มายาคติ และทัศนคติของแตํละ
ยุคสมัยมาเลําเป็นสารผํานตัวอักษร และรูปภาพสื่อออกมาในความหมายทางตรงและนัยแฝง การ
เลือกใช๎คํา การเลือกใช๎สัญญะบางอยํางในภาพ นอกจากนั้นการ๑ตูนยังถือเป็นสื่อที่เข๎าถึงกลุํมเด็ก
และวัยรุํนได๎งําย เนื่องจากสื่อการ๑ตูนสํวนใหญํจะเน๎นเนื้อหาด๎านความบันเทิงที่สนุกสนาน คลาย
เครียดและเข๎าใจงําย ซึ่งการเลือกสํงสารไปอาจจะมีความสําคั ญตํอทัศนคติและมุมมองของผู๎รับ
สารในอนาคตได๎
สารที่จะสํงไปนั้นจะถูกหยิบยกและประกอบกันจนเป็นเรื่องราวผํานความคิดและปลาย
ปากกาของนักเขียนการ๑ตูน ซึ่ ง ต๎องสํง สารผํานทั้งภาพและตัวอักษร ทั้งสองสํวนนั้นจะต๎องถูก
หลอมรวมจนเกิดเป็นเรื่องเลําที่เรียกวํา “หนังสือการ๑ตูน”
1.1.1 ที่มาของการ์ตูน
จุดเริ่มต๎นของการ๑ตูน (Cartoon) (สถาบันการ๑ตูนไทย มูลนิธิเด็ก, 2555) คาดวําจะเริ่มต๎น
ที่ยุโรป ประมาณคริสต๑ศตวรรษที่ 13 ชํวงเรเนซองส๑ (Renaissance) จากรากศัพท๑มาจากภาษา
อิตาเลี่ยน คือ catone ที่มีความหมายวํา กระดาษผืนใหญํ ในสมัยนั้น ก็ยังเป็นงานศิลปะแบบ
ภาพสี น้ํามั น และมีการพัฒนาไปตามแตํละยุคสมั ยผํานกาลเวลาและสถานที่ที่แตกตํางกันไป
จนถึงในปัจจุบันการ๑ตูนที่เราพบเห็นกันได๎ทั่วไปจะมีลักษณะการเดินเรื่องกันในกรอบสี่เหลี่ยม มี
การใสํบทพูด และตัวการ๑ตูนในแตํละชํองเรียกกันวํา คอมิค (Comic)
1.1.1.1 การ๑ตูนฝรั่ง (สถาบันการ๑ตูนไทย มูลนิธิเด็ก, 2555)
เริ่มต๎นจากฝั่งยุโรปในคริสต๑ศตวรรษที่ 18 คือ ภาพรํางของการ๑ตูนของ William
Hogarth นักวาดการ๑ตูนชาวอังกฤษ และในปี 1843 นิตยสาร Punch ก็ได๎ลงการ๑ตูนล๎อเลียน
การเมืองของ John Leech ซึ่งถือวําเป็นการ๑ตูนเรื่องแรกที่ถูกตีพิมพ๑ลงในหนังสืออยํางเป็นทางการ
และในปี 1884 เกิดนิตยสารการ๑ตูนเรื่องแรกที่ถูกตีพิมพ๑ คือ Ally Sloper's Half Holiday
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ความแตกตํางระหวํางการ๑ตูนและนิยายภาพเริ่มชัดเจนมากขึ้น ในปี 1929 ติน ติน
ผจญภัย การ๑ตูนแนวผจญภัยก็ได๎ถูกตีพิมพ๑ลงในหนังสือพิมพ๑ ของเบลเยี่ยม ซึ่งตีพิมพ๑เป็นสีขาวดํา
สํวนการ๑ตูนภาพสีนั้น ก็เริ่มตีพิมพ๑ครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคือ The Funnies
จากเหตุการณ๑ความวุํนวายในชํวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทําให๎กระแสการ๑ตูนในยุคนั้น
เน๎นไปที่แนวซุปเปอร๑ฮีโรํ และยังคงได๎รับความนิยมอยํางสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยมีพัฒนาการ
และความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยจากทั้งมิติของเนื้อเรื่องความหลากหลายของของประเภท
การ๑ตูน รวมไปถึงการเจาะกลุํมเป้าหมายที่เป็นผู๎ใหญํมากขึ้น
1.1.1.2 การ๑ตูนญี่ปุ่น (สถาบันการ๑ตูนไทย มูลนิธิเด็ก, 2555)
การ๑ตูนญี่ปุ่นที่มีคําคุ๎นหูกันอยําง มั งงะ (Manga) เริ่มมี การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ในชํวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดย มังงะ คือการนํา อุกิโยเอะ หมายถึง ภาพเขียนแบบญี่ปุ่น ซึ่ง
จะเน๎นความคิดและอารมณ๑ ม ากกวําลายเส๎นและรูปรําง มาผสมผสานกับการเขียนภาพแบบ
ตะวันตก ซึ่งคําวํามังงะ มีความหมายตรงตัววํา ความไมํแนํนอน
มังงะในยุคแรกนั้น ใกล๎เคียงกับนิยายภาพมากกวํา มังงะในยุคปัจจุบันนั้นได๎ นั้น
เท็ตซึกะ โอซามุ ก็เป็นผู๎ที่พัฒนาการ๑ตูนแบบญี่ปุ่นให๎เป็นเอกลักษณ๑เฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น จึงได๎รับ
การขนานนามวํา เป็นปรมาจารย๑แหํงการ๑ตูนญี่ปุ่น และนักเขียนการ๑ตูนยุคตํอมาก็พัฒ นาตํอยอด
ทั้งด๎านภาพ เนื้อหา เอกลักษณ๑ในชิ้นงานจนได๎รับความนิยมในหลายๆ ประเทศ และสํง ผลให๎
การ๑ตูนในหลายประเทศได๎รับอิทธิพลไปด๎วยไมํวําจะประเทศทางฝั่งตะวันตก ในเอเชีย รวมถึง
ประเทศไทยด๎วย
1.1.1.3 หนังสือการ๑ตูนไทยและนักเขียนการ๑ตูนไทย(นิรวาณ คุระทอง, 2553)
Cartoon ถูกนําเข๎ามาในไทยใน พ.ศ.2460 และได๎รับการตั้งชื่อใหมํแบบไทยๆ วํา
‚ภาพล๎อ‛ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 6 ภาพล๎อเลียนหรือ
การ๑ตูนในเมืองไทยเป็นที่นิยมแพรํหลาย โดยเฉพาะแนวการ๑ตูนล๎อเลียนการเมือง นักเขียนการ๑ตูน
ล๎อการเมืองคนแรก คือ ขุนปฏิภาคพิมพ๑ลิขิต (เปลํง ไตรปิ่น)
ในปี พ.ศ.2475 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทําให๎นักเขียนการ๑ตูนไทยมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ในยุคนี้การ๑ตูนไทยจะเป็นการนําวรรณคดีไทยมาเขียนเป็น
การ๑ตูน ซึ่งนักเขียนบางทํานอาจจะดัดแปลงมาจากตัวการ๑ตูนตํางชาติ อยําง ขุนหมื่นที่ดัดแปลงมา
จากป๊อปอาย โดยสวัสดิ์ จุฑารพ และตัวละครจากเรื่องจอมอภินิหารที่ดัดแปลงมาจากตัวละคร
กัปตันมาร๑เวล (Marvel) โดย ชุมพรแก๎วสาร ซึ่งถูกสํงตํอให๎กับจุก เบี้ยวสกุล
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ชํวงสงครามโลกครั้งที่ 2 การ๑ตูนไทยซบเซาลงมากจากภัยสงคราม เมื่อสิ้นสงคราม
แล๎ว วงการการ๑ตูนไทยจึงฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้ง ในยุคนี้ปรากฏนักเขียนการ๑ตูนที่มีชื่อเสียงหลายคน
เชํน ประยูร จรรยาวงษ๑ นักเขียนการ๑ตูนเจ๎าของฉายา "ราชาการ๑ตูนไทย" ซึ่งได๎วาดทั้งการ๑ตูนตลก
และการ๑ตูนล๎อเลียนการเมืองนักเขียนคนอื่นที่มีชื่อเสียงรํวมสมัยได๎แกํ พ.บางพลี หรือ วีรกุล ทอง
น๎อยเจ๎าของผลงานเรื่อง เจ๎าชายลิ้นดํา ขุนขวานทมิฬและอัศวินสายฟ้า ซึ่งเรื่องอัศวินสายฟ้านี้ถือ
เป็นผลงานที่สร๎างชื่อให๎กับ พ.บางพลีเป็นอยํางมาก ถึงขั้นมีการนําการ๑ตูนเรื่องนี้ไปสร๎างเป็นละคร
โทรทัศน๑ และผลิตเป็นอนิเมชั่นสําหรับทําสป็อตโฆษณาลูกอมยี่ห๎อเฮโลด๎วย และจุก เบี้ยวสกุล
หรือ จุลศักดิ์ อมรเวช เจ๎าของผลงานเจ๎าชายผมทอง และ เจ๎าของนิยายภาพที่ดัดแปลงจากนิยาย
อมตะเรื่องเพชรพระอุมาที่ทําให๎ชื่อของเขาเป็นที่รู๎จักกันมากขึ้น ซึ่งในยุคนี้สํวนมากจะนิยมวาด
การ๑ตูนเรื่อง บางเรื่องยาวเป็นร๎อยๆ หน๎า นับวําเป็นยุคทองของการ๑ตูนเรื่องทีเดียว
ตํอมาเมื่อการ๑ตูนญี่ปุ่นเข๎ามาเผยแพรํผํานโทรทัศน๑ในไทยก็ได๎รับความสนใจอยําง
มากทําให๎นักเขียนการ๑ตูนไทยไมํน๎อยวาดตามจากในการ๑ตูนโทรทัศน๑ ทําให๎การ๑ตูนไทยเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยมีการเกิดขึ้นของการ๑ตูนไทยสองประเภท คือ การ๑ตูนเลํมละบาทที่เน๎น
เนื้อเรื่องให๎เข๎าถึงกลุํมคนโดยการนําเสนอเรื่องราวความเชื่อตํางๆ ที่มีอยูํในสังคมไทย และการ๑ตูน
เด็กอยําง "ตุ๏กตา" ของพิม ล กาฬสีห๑ "หนูจ๐ า" ของ จุ๐ มจิ๋ ม (จํ านูญ เล็กสมทิศ) และ "เบบี้" ของ
อาวัฒน๑ หรือ วัฒนา เพ็ชรสุวรรณ ซึ่งเป็นต๎นกําเนิดของการ๑ตูนขําขันที่รู๎จักกันในปัจจุบันอยําง
ขายหัวเราะ และมหาสนุกอีกด๎วย
โดยที ม นั ก เขี ย นยุ ค กํ อ ตั้ ง ของขายหั ว เราะ และมหาสนุ ก ประกอบด๎ ว ย จุ๐ ม จิ๋ ม
อาวัฒน๑ พ.บางพลี ทวี วิษณุกร และพล ขําวสด ซึ่งตํอมาก็มีนักเขียนการ๑ตูนหน๎าใหมํ (ในยุคนั้น)
เพิ่มขึ้น ซึ่งนักอํานการ๑ ตูนไทยต๎องคุ๎นเคยนามปากกาเป็นอยํางดีอยํางเชํน ต๎อม เฟน พลังกร นิค
และตําย ผู๎เขียนไอ๎ตัวเล็กหรือที่คุ๎นกันในชื่อปังปอนด๑ที่ถูกนํามาสร๎างเป็นภาพยนตร๑อนิเมชั่นทั้ง
แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยนักเขียนชุดที่สองนี้ถือเป็นยุคบุกเบิกให๎การ๑ตูนทั้งสองหัวนี้มีชื่อเสีย ง
และนักเขียนที่มีชื่อคุ๎นตากันอีกหลากหลายที่ทยอยเข๎ามาเชํน หมู เจ๎าของผลงานบ๎านนี้ 4 โช๎ะ ที่
ถูกนําไปสร๎างเป็นละครทีวี และเอ๏าะ เจ๎าของผลงาน หนูหิ่น อินเตอร๑ ที่ถูกนําไปเผยแพรํในรูปแบบ
ภาพยนตร๑คนแสดง
การ๑ตูนไทยในยุคปัจจุบันเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเชํนกัน เนื่องจากทัศนคติที่เปิด
กว๎างมากขึ้นของสังคมไทยเอื้อให๎เนื้อหา หรือสาระที่จะนําเสนอในการ๑ตูนไทยบางประเภทมีการ
ปรับเปลี่ยนให๎ลึกซึ้งและต๎องใช๎การตีความมากยิ่งขึ้น เพราะนักเขียนจะสอดแทรกข๎อคิดตํางๆ เข๎า
ไปในการ๑ตูนเพิ่มขึ้น
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1.1.1.4 หนังสือการ๑ตูนไทยและนักเขียนการ๑ตูนไทยในยุคปัจจุบัน
นิรวาณ คุระทอง (2553) กลําวถึงหนังสือการ๑ตูนประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในชํวง
ประมาณสิบกวําปีที่ผํานมาในสังคมไทยที่หลายคนเรียกวํา “การ๑ตูนแนว” วําเป็นหนังสือการ๑ตูน
นอกกระแส หรือก็คือหนังสือการ๑ตูนที่ผู๎เขียนเลือกที่จะนําเสนอเรื่องราวที่ต๎องการนําเสนอโดยไมํอิง
ตามประเภทของหนังสือการ๑ตูนที่ได๎รับความนิยมอยํางการ๑ตูนตํอสู๎ การ๑ตูนตลก หรือการ๑ตูนแนวรัก
พาฝั นที่มี ตัวการ๑ตูนที่วาดออกมาให๎มีหน๎าตาสวยหลํอตามความนิยมโดยหนัง สือการ๑ตูนนอก
กระแสเหลํานี้จะเลือกเลําเรื่องอยํางอิสระ โดยไมํมีกฎเกณฑ๑เรื่องความต๎อ งการของผู๎อําน และไมํ
จําเป็นต๎องมีตัวการ๑ตูนที่ถูกออกแบบมาอยํางสวยงาม ขอแคํสามารถดําเนินเรื่องได๎จะเป็นตัว
การ๑ตูนก๎างปลาก็ไมํเกี่ยง
หนังสือการ๑ตูนนอกกระแสเหลํานี้เพิ่มความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จนสํานักพิมพ๑ตํางๆ
ออกนิตยสารและรวมเลํม การ๑ตูนประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น โดยที่สํานักพิมพ๑ที่ได๎รับความนิยมก็มี
มากมาย เชํน A book ในเครือเดย๑โพเอท, LET’S Comic, Full Stop, SOS COMICS ในเครือ
บริษัท เนชั่น เอ็นดูเทนเมนต๑ จํากัด และสํานักพิมพ๑บันลือสาส๑น เจ๎าของนิตยสารการ๑ตูนดังอยํา
ขายหัวเราะ มหาสนุกเองก็มีการ๑ตูนนอกกระแสนี้รวมเลํมออกมาด๎วย
นั ก เขี ย นการ๑ ตู น นอกกระแสในยุ ค แรกคื อ ตั้ ม วิ สุ ท ธิ์ พรนิ มิ ต เจ๎ า ของผลงาน
มากมาย เชํน hesheit ชิงช๎า รวมไปถึงผลงานเรื่อง Everybody Everything ที่ได๎รับการแปลเป็น
ภาษาญี่ปุ่นด๎วย โดยหนังสือการ๑ตูนของตั้มนั้นมีการเลําเรื่องผํานตัวการ๑ตูนที่งํายๆ ไมํได๎สวยงาม
ตามสมัยนิยมแตํด๎วยเนื้อเรื่องที่แฝงไว๎ด๎วยแนวคิด และอารมณ๑ในการเลําเรื่องทําให๎การ๑ตูนของตั้ม
มีเสนํห๑ที่ตํางออกไป และการ๑ตูนนิสต๑อีกคนที่อยูํในยุคบุกเบิกเชํนกันก็คือ องอาจ ชัยชาญชีพ ผู๎ให๎
กําเนิดตัวการ๑ตูน “หัวแตงโม” ที่เปรียบเสมือนมาสคอตของตัวเขาเอง โดยเรื่องราวที่หัวแตงโมพา
นักอํานไปพบเจอนั้นจะเป็นเรื่องราวในหลากหลายมุมในสังคม ทั้งความรัก ความผูกพัน มิตรภาพ
ความเป็นจริงในสังคม ไปจนถึงมุมมองแนวนามธรรมเสียดสีเย๎ยหยันสังคม
ทรงศีล ทิวสมบูรณ๑ การ๑ตูนนิสต๑ชื่อดังในปัจจุบัน เจ๎าของผลงานชุด ถั่วงอกและหัว
ไฟ และ ผลงานชุด Improvise (ที่เป็นการตั้งชื่ออยํางตรงตัว ก็คือการด๎นสด ที่ปลํอยให๎ตัวการ๑ตูน
ดําเนินไปเรื่อยๆ โดยที่ไมํรู๎วําจุดจบอยูํตรงไหน) ได๎ให๎นิยามการ๑ตูนแนวที่เขาและนักเขียนอีกหลาย
ทํานชอบวาดนี้วํา Graphic Novel ซึ่งกราฟิกโนเวลนี้จะมีความซีเรียสจริงจังมากกวําการ๑ตูนทั่วไป
และมีกลุํมผู๎อํานเป็นกลุํมวัยรุํนไปจนถึงผู๎ใหญํ โดยจะมีการรวมเลํมการ๑ตูนหลายๆ เรื่อง หลายๆ
แนวไว๎ด๎วยกัน ซึ่งจะเน๎นความแปลกแหวกแนวไปจากการ๑ตูนกระแสหลักในยุคนั้นๆ อยํางการ๑ตูน
ญี่ปุ่นตํางๆ สํวนตัวการ๑ตูนที่เปรียบเสมือนตัวแทนของทรงศีลคือ Bobby Swinger
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อีกหนึ่งนักเขียนการ๑ตูนที่วัยรุํนสมัยนี้นําจะคุ๎นตาก็คือ วีระชัย ดวงพลา เจ๎าของ
นามปากกา เดอะดวง โดยผลงานสํวนใหญํของเดอะดวงจะเน๎นไปที่ความเป็นเด็ก ความไร๎เดียงสา
และความเป็นจริงในสังคม เดอะดวงออกผลงานให๎กับหลากหลายสํานักพิมพ๑ ทั้งสํานักพิมพ๑ยักษ๑
ใหญํอยํางสยามอินเตอร๑คอมิกส๑ สํานักพิมพ๑มูลนิธิเด็ก รวมไปถึงหนังสือการ๑ตูนคูํสังคมไทยอยําง
ขายหัวเราะมหาสนุกด๎วย และลายเส๎นของเขายิ่งเป็นที่จดจําเมื่อเขาได๎รํวมงานกับรายการทางสื่อ
อินเตอร๑เน็ตชื่อดังอยําง VRZO
1.1.2 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ
“นักเลําเรื่อง คือ อาชีพของ ‘นักสื่อมวลชน!’” ธาม เชื้อสถาปนศิริ เขียนไว๎ในคอลัมน๑สนาม
วิจารณ๑ หนังสือพิมพ๑กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เพราะสินค๎าของนักนิเทศ
ศาสตร๑ คือ เรื่องเลําหรือแกํนเรื่องที่ต๎องการบอกเลํา และ การเลําเรื่องหรือรูปแบบ ชํองทาง ในการ
นําเสนอ
ยุคสมัยและสภาวะแวดล๎อมในสังคมที่เปลี่ยนไปตามพัฒนาการของเทคโนโลยีตํางๆ ที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นทําให๎การติดตํอสื่อสารเป็นไปได๎งํายขึ้น ใกล๎ขึ้น สะดวกขึ้น ครอบคลุมขึ้น และ
แนํนอนวําหลากหลายมากขึ้น สื่อที่ใช๎เพื่อการเผยแพรํขําวสารสูํมวลชนไมํได๎มีเพียงแคํสื่อกระแส
หลัก อยําง หนังสือพิมพ๑ โทรทัศน๑ วิทยุ ละเว็บไซต๑ที่นําเสนอข๎อมูลเพียงด๎านเดียวอีกตํอไป แตํ
ยุคสมัยและความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยียังเพิ่มสื่อใหมํ อยําง สื่ออินเตอร๑เน็ต เว็บไซต๑ และสื่อ
สั ง คมออนไลน๑ (Social Media) ที่สามารถมี ปฏิสัม พันธ๑ กันทั้ง ผู๎สร๎างและผู๎เข๎าชม สื่ อสัง คม
ออนไลน๑ และที่สะดวกไปกวํานั้นคือนําสื่อใหมํทั้งหมดที่กลําวมาติดตามไปกับเครื่องมือสื่อสารได๎
อีกด๎วย
สถานะใหมํที่เพิ่มขึ้นและทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการสื่อสารที่เรียนมาอยําง
SMCR และ Feedback ที่แตํละกลไกจะมีหน๎าที่และผู๎ใช๎ที่ตํางกัน เชํน นักขํ าวเป็น ผู๎สํง (S) เนื้อ
ขําวเป็น ข๎อความที่จะสํง (M) หนังสือพิมพ๑เป็นชํองทางที่สํง (C) ผู๎อํานคือผู๎รับสาร (R) และอาจจะ
มีการตอบสนองตํอขําวจากผู๎รับสารย๎อนไปที่ผู๎สํงสารในบางครั้ง แตกตํางจากในปัจจุบันที่สื่อเพิ่ม
รูปแบบมากยิ่งขึ้นทําให๎บุคคลแคํคนเดียวสามารถเป็ นได๎ทั้ง S M C และ R ซึ่งจากจุดนี้ทําให๎สื่อ
ต๎องเข๎าสูํการหลอมรวม (Convergence) ระหวํางสื่อและมวลชน เพราะตํอไปมวลชนจะมีอํานาจ
ในการรํวมกําหนดเนื้อหาที่ต๎องการได๎มากขึ้น เนื่องจากมีทางเลือกมากขึ้นทําให๎สื่อต๎องหาสิ่งที่
มวลชนต๎องการมาเพื่อให๎ตัวสื่อเองถูกเลือกด๎ วย และไมํใชํจะเกิดการหลอมรวมแคํตัวบุคคลหรือ
องค๑กรเทํานั้นยังรวมไปถึงสื่อตํางๆ ด๎วย
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พฤติกรรมการเสพสื่อผํานหลายๆ หน๎าจอ (Multi-screen) เริ่มแพรํหลายมากยิ่งขึ้น มีการ
เสพสื่อจากหน๎าจอสื่อกระแสหลักอยํางโทรทัศน๑ไปพร๎อมๆ กับการเปิดหน๎าจอสมาร๑ทโฟน แท็บเล็ต
หรือคอมพิวเตอร๑เพื่อเข๎าถึงสื่อใหมํอยําง เฟซบุ๏ค ทวิตเตอร๑ ควบคูํไปด๎วย โดย ณัฐวีร๑ มาวิจักขณ๑
(“MULTISCREEN เมื่อคนเราไมํได๎มีแคํหนึ่งจอ”, 2555) แบํงกลุํมคนที่มีพฤติกรรมการเสพสื่อ
หลายหน๎าจอพร๎อมๆ กันนี้เป็น 2 กลุํมคือ กลุํมที่มีพฤติกรรมการเสพ ศึกษา และสํงตํอข๎ อมูลจาก
จอหนึ่ง ไปอีกจอหนึ่ง เชํน ดูละครทางโทรทัศน๑แล๎วเสิร๑ชหาข๎อมูลของดารานําในเรื่องที่รับชมอยูํ
สํวนกลุํมถัดมาจะมีพฤติกรรมชอบทําหลายๆ สิ่งในเวลาเดียวกัน เชํน แชท ผําน line stickers จาก
โทรศัพท๑มือถือพร๎อมๆ กับการเลํน haydays จาก tablets และดูละครผํานจอโทรทัศน๑
การเลําเรื่องจึงไมํใชํเพียงแคํการนําเสนอเรื่องเลําผํานสื่อใดสื่อหนึ่งรูปแบบเดียวอีกตํอไป
แตํยังขยายออกไปตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของมวลชนด๎วย กลําวคือ เรื่องเลําเรื่องเดียวจะต๎อง
สามารถเลําเรื่องได๎หลากหลายรูปแบบเพื่อให๎มวลชนสะดวกในการรับข๎อมูลมากที่สุดตามวิถีชีวิต
ของแตํละคน เชํนการดูละครในยุคปัจจุบันก็ไมํจําเป็นต๎องดูผํานโทรทัศน๑เทํานั้นอีกตํอไป มวลชน
สามารถเข๎าอินเตอร๑เน็ต หรือ แอพลิเคชันเพื่อรับชมละครเมื่อไหรํ ที่ไหนก็ได๎ขอเพียงมีเครื่องมือใน
การเข๎าถึง ซึ่งการเลําเรื่องในแตํละสื่อจะต๎องเป็นไปตามคุณสมบัติของสื่อนั้นๆ ด๎วย เชํน เราไมํควร
นําขําวที่ลงหนังสือพิมพ๑ยาวเป็นพันคําไปลงสื่อโซเชียลมีเดีย เพราะนอกจากสื่ออยํางทวิตเตอร๑จะ
ไมํสามารถทําเชํนนั้นได๎อยูํแล๎ว การนําเนื้อหายาวขนาดนั้นไปลงในเฟซบุ๏คก็ดูจะยาวเกินไปไมํ
เหมาะกับกลุํมผู๎ใช๎งานเทําไหรํนัก จึงควรเลือกเรื่องและวิธีการเลําให๎เหมาะกับสื่อแตํละสื่อเพื่อให๎
ได๎ประสิทธิภาพสูงที่สุดด๎วย
1.1.3 การเล่าเรื่องข้ามสื่อของการ์ตูนไทย
จากเทคโนโลยีที่ก๎าวหน๎าขึ้นในทุกๆ วินาทีทําให๎เวทีในการแสดงผลงานเปิดกว๎างมากขึ้น
นักเขียนการ๑ตูนสามารถนําเสนอผลงานได๎มากขึ้น เชํนเดียวกัน ผู๎ อํานก็สามารถเปิดรับผลงาน
เหลํานี้ได๎งํายขึ้นด๎วย
การ๑ตูนเป็นสื่อที่ใช๎ภาพวาดในการนําเสนอ และในหลายๆ ครั้งที่เนื้อเรื่องในการ๑ตูนนั้นจะ
เป็นเรื่องที่เกินจริง หรือบางครั้งไมํได๎พบเห็นได๎โดยทั่วไป จึงทําให๎การ๑ตูนถือเป็นการสื่อสารที่อิสระ
อยํางหนึ่ง แตํก็ยังขาดมิติในด๎านของเสียงไป ไมํเหมือนในสื่อภาพยนตร๑หรือละคร อาจจะเพราะ
เทคโนโลยี ใ นกระบวนการผลิ ต ที่ ซั บ ซ๎ อ นและคํ า นิ ย มในการเสพการ๑ ตู น ของคนไทยทํ า ให๎ ใ น
สังคมไทยไมํมีภาพยนตร๑ที่มีต๎นฉบับจากหนังสือการ๑ตูนมากนัก แตํเมื่อเทคโนโลยีมีความก๎าวหน๎า
มากขึ้นกระบวนการการผลิตและคํานิยมการเปิดรับสื่อตํางๆ กว๎างขึ้นทั้งจากสื่ออินเตอร๑เน็ตเอง
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และด๎วยมุ ม ภาพตํางๆ ของสื่อการ๑ตูนมี ความใกล๎เคียงกับภาพยนตร๑ม ากการที่จ ะเลือกนําสื่อ
การ๑ตูนไปนําเสนอในรูปแบบภาพยนตร๑จึงมีมากขึ้นกวําแตํกํอน และด๎วยความที่การ๑ตูนเป็นสื่อที่
เสพได๎งําย ทําให๎ภาพยนตร๑บางเรื่องนําเสนอเนื้อหาของภาพยนตร๑ออกมาในรูปเลํมการ๑ตูนด๎วย
การ๑ตูนซึ่งถือเป็นสื่อเกําแกํประเภทหนึ่งในปัจจุบันก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให๎เข๎ากับยุคสมัย
มากยิ่งขึ้น โดยการใช๎สื่ออินเตอร๑เน็ต อยํางเว็บไซต๑ หรือสื่อสังคมออนไลน๑ในการสร๎างกระแสให๎
เกิดการ “แชร๑” การพูดถึงในสังคมออนไลน๑ ทั้งเพื่อแจ๎งขําวสารของผู๎สํงสาร รวมถึงการเผยแพรํ
ผลงานบางสํวนเพื่อให๎ผู๎อํานเกิดความสนใจในตัวสื่อหลักที่เป็นสื่อดั้งเดิมที่มีตัวสารครบสมบูรณ๑
1.1.4 เอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ นักเขียนการ์ตูนและเขียนบทภาพยนตร์
เอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ เป็นนักเขียนการ๑ตูนเจ๎าของผลงานรวมเลํม “My Mania” ที่ปัจจุบันออก
มาถึงสามเลํมแล๎ว โดยการ๑ตูนในเลํมบางสํวนเป็นผลงานที่เขาได๎เขียนไว๎ให๎กับหนังสือการ๑ตูนของ
สํานักพิมพ๑ตํางๆ ซึ่งผลงานในเลํมมีทั้งที่เป็นการ๑ตูนตอนเดียวจบอยํางเชํน “อยําอํานชะตาจะขาด”
“13 เกมสยอง” หรือเป็นการ๑ตูนชุด อยําง “women from mars” ที่กลําวถึงตัวละครผู๎หญิงห๎าคนที่
มีพลังที่แตกตํางกันไป ซึ่งผลงานรวมเลํมลําสุดอยําง “MY MANIA 3” ยังสามารถคว๎ารางวัล
ชนะเลิศ การประกวดหนังสือดีเดํนเซเวํนบุ๏คอวอร๑ด ครั้งที่ 11 ประจําปี 2557 ประเภทนิยายภาพ
(การ๑ตูน) และเขายังเคยได๎รับรางวัลชนะเลิศประกวดการ๑ตูนตลก รางวัล YOMIURI SHIMBUN
CARTOON CONTEST ที่ญี่ปุ่น ด๎วยภาพภาพเดียวด๎วย
เอกสิทธิ์ เข๎าสูํแวดวงภาพยนตร๑จากการที่เข๎าเขียนไว๎ในที่ท๎ายการ๑ตูนเรื่อง“The 13 Quiz
Show” ของเขาที่ได๎ตีพิมพ๑รวมเลํ ม ครั้ง แรกกับสํานักพิม พ๑วิบูลกิจ วํา ผู๎เขียนการ๑ตูน (เอกสิทธิ์ )
อยากสร๎างภาพยนตร๑ ซึ่ ง ผู๎ อํานบางคนเป็นทีม งานสร๎างภาพยนตร๑นั้นชอบการ๑ ตูนเรื่องนี้ม าก
รวมถึง ปรัชญาปิ่นแก๎ว และผู๎กํากับหน๎าใหมํ (ในขณะนั้น) อยํางมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ด๎วย
ทําให๎เอกสิทธิ์ได๎มีโอกาสเข๎าเป็นสํวนหนึ่งในทีมสร๎าง
การ๑ตูนในผลงานรวมเลํม “My Mania” เลํมที่หนึ่งและสอง ถูกนําไปสร๎างเป็นภาพยนตร๑ถึง
สามเรื่อง คือ “13 เกมสยอง” (13 Beloved) ภาพยนตร๑แนวระทึกขวัญที่บอกเลําเรื่องราวของ
“ภูชิต” เซลล๑แมนขายเครื่องดนตรี ที่ผจญกับพายุแหํงความโชคร๎ายในชีวิต และในตอนนั้นเองที่
โทรศัพท๑มือถือดังขึ้น เสียงลึกลับจากปลายสายดึงเขาเข๎าสูํ “13เกมสยอง” เกมท๎าทายชีวิตที่มี
โจทย๑ 13 ข๎อ ซึ่งให๎เขาค๎นหาคําตอบและเลํนโดยมีผลตอบแทนที่ดึงดูดใจ ถ๎าเขาสามารถเลํนเกม
ชนะได๎ครบ 13 ข๎อก็จะได๎เงินรางวัล 100 ล๎านบาท โดยมีเงื่อนไขที่วําเมื่อใดก็ตามที่เขาหยุดเลํนเงิน
สะสมทั้งหมดจะถูกยกเลิก ซึ่งภาพยนตร๑เรื่องนี้ถูกนําฉายในญี่ปุ่นและสิงคโปร๑ และได๎รับรางวัล
จากทั้งในและตํางประเทศ
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จากความสําเร็จของ “13 เกมสยอง” ทําให๎ตํอยอดมาจนถึง การ๑ตูน “14 เกมลําอามหิต”
(14 Beyond) ฉบับออนไลน๑ ในเว็บไซต๑ www.commuan.com ซึ่งการ๑ตูนเรื่องนี้มีให๎เลือกอํานถึง
สามภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ โดยการ๑ตูนเรื่องนี้อาจจะได๎รับการสร๎างเป็น
ภาพยนตร๑เชํนเดียวกัน
การ๑ตูนอีกสองเรื่องที่ถูกนําไปสร๎างเป็นภาพยนตร๑คือ “ยันต์สั่งตาย” ตอนหนึ่งในภาพยนตร๑
เรื่องสี่แพรํง โดยเนื้อเรื่องเลําถึงกลุํมเด็กวั ยรุํนเกเรกลุํมหนึ่งไปรังแกลูกของหมอผี ทําให๎เขาสร๎าง
ยันต๑ที่เรียกวํา “ยันต์สั่งตาย” ซึ่งใครสบตากับยันต๑นี้จะตายโดยทันที และอีกเรื่องคือเรื่อง “ร๎าน
ของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” ตอนหนึ่งในภาพยนตร๑เรื่อง หลุดสี่หลุด โดยในเรื่องเลําถึงร๎าน
ของขวัญที่มีสินค๎าที่ถูกดัดแปลงมาเพื่อสํงมอบให๎คนที่คุณเกลียด
นอกจากภาพยนตร๑ที่ถูกสร๎างจากการ๑ตูนแล๎ว เอกสิทธิ์ ยังมีผลงานการเขียนบทภาพยนตร๑
รวมถึงกํากับเองในบางตอนของบางเรื่องด๎วย ดังนี้ บอดี ศพ# 19 ฝันหวานอายจู บ ตอนหวาน
WHO ARE YOU (ใครในห๎อง) คนลําเมฆ (หนังเฉลิมพระเกียรติพระเจ๎ าอยูํหัว 2553) ทองสุก 13
และต๎มยํากุ๎ง 2
จากผลงานและประสบการณ๑การทํางานของ เอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ ที่เป็นทั้งนักเขียนการ๑ตูน
และนักเขียนบทภาพยนตร๑ ทําให๎ผู๎วิจัยสนใจที่จะศึกษาผลงานการ๑ตูนของเขาที่ถูกเลําในสื่อตํางๆ
คือการ๑ตูนเลํม สื่ออินเตอร๑เน็ต และภาพยนตร๑ เนื่องจากตัวเขาเองได๎มีสํวนรํวมในการเลําเรื่องผําน
สื่อเหลํานี้ด๎วยตัวเองด๎วย ผลงานของเอกสิทธิ์ มีทั้งในฐานะนักเขียนการ๑ตูน ผู๎ผลิตโฆษณา หรือ
นักเขียนบทภาพยนตร๑ ซึ่ ง ถือเป็นผู๎ผลิตสื่อที่มี ค วามรู๎ความเข๎ าใจในตัวสื่อที่ห ลากหลาย และ
สามารถนําเสนอเรื่องเลําผํานสื่อตํางๆ ได๎อยํางนําสนใจและเลือกที่จะเลําเรื่องให๎เหมาะสมกับสื่อที่
จะนํ า เสนอได๎ อ ยํ า งแตกตํ า ง ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน๑ ตํ อ ผู๎ ที่ ส นใจทั้ ง ด๎ า นการ๑ ตู น ภาพยนตร๑ สื่ อ
อินเตอร๑เน็ต และการเลําเรื่องข๎ามสื่อ
ผลงานการ๑ตูนของเอกสิทธิ์ ถือวําเป็นนักเขียนที่ได๎รับการยอมรับกันทั้งในประเทศไทย
และในบางประเทศภายนอกด๎วย ที่เดํนชัดคือ การ๑ตูน “The 13 Quiz Show” ที่ถือเป็นหนึ่งใน
การ๑ตูนไทยไมํกี่เรื่องที่ถูกนําไปสร๎างเป็นภาพยรต๑ไทยในชื่อ “13 เกมสยอง” และถือเป็นการ๑ตูนไทย
เรื่องแรกที่ถูกนําไปสร๎างเป็นภาพยนตร๑ Hollywood ในชื่อเรื่อง “13 Sins”
ขอบเขตการวิจัยที่ผู๎วิจัยได๎เลือกมาศึกษาเป็นการ๑ตูนไทยและสื่ออื่นๆ ของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑
ที่มีการนําเสนอผํานสื่อการ๑ตูนรํวมด๎วย เพื่อศึกษา เปรียบเทียบให๎เห็นถึงความแตกตํางของการเลํา
เรื่องในสื่อแตํละชนิดที่มีต๎นฉบับมาจากการ๑ตูนไทย
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1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาการเลําเรื่องการ๑ตูนไทยของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ ในสื่อตํางๆ
1.2.2 เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ และวิเคราะห๑ความแตกตํางด๎านเนื้อหาการ๑ตูนไทยของ
เอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ ที่มีการเลําเรื่องข๎ามสื่อภาพยนตร๑ และสื่ออินเตอร๑เน็ต

1.3 ปัญหานาวิจัย
1.3.1 การ๑ตนู ไทยของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ มีวิธีการเลําเรื่องอยํางไร
1.3.2 การ๑ตูนไทยของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ มีเนื้อหา การเลําเรื่อง การเลําเรื่องข๎ามสื่อ ในแตํ
ละเรื่องในสื่อการ๑ตูนเลํม สื่ออินเตอร๑เน็ต และภาพยนตร๑อยํางไร แตกตํางกันหรือไมํ อยํางไร

1.4 ขอบเขตการศึกษา
1.4.1 การ๑ตูนไทยผลงานของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ ที่ถูกนําเสนอในสื่อภาพยนตร๑ ดังนี้ “The
13 Quiz Show‛ “อยําอํานชะตาจะขาด” และ “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” โดยศึกษาจาก
1.4.1.1 ภาพยนตร๑ ได๎แกํ “13 เกมสยอง”, สี่แพรํง ตอน “ยันต์สั่งตาย” และ หลุด
สี่หลุด ตอน “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”, ภาพยนตร๑สั้น “11 Earthcore” และภาพยนตร๑สั้น
“12 Begin”
1.4.1.2 หนังสือการ๑ตูนไทย ‚My Mania 1‛และ ‚My Mania 2‛
1.4.1.3 การ๑ตูนออนไลน๑ เรื่องยาว “14 เกมลําอามหิต” (14 Beyond) ที่นําเสนอ
ในเว็บไซต๑ www.commuan.com
1.4.2 ศึกษาวิธีการเลําเรื่องในแตํละสื่อ รวมถึงการเลําเรื่องข๎ามสื่อในการ๑ตูนไทยของ
เอกสิทธ๑ ไทยรัตน๑
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5.1 เพื่ อให๎ ท ราบถึ ง วิ ธี ก ารเลํ า เรื่ องของการ๑ ตู น ไทย และภาพยนตร๑ ของ เอกสิ ท ธิ์
ไทยรัตน๑โดยเปรียบเทียบให๎เห็นทั้งในด๎านเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของสื่อทั้งสองประเภท
1.5.2 การเลํ าเรื่องข๎ามสื่อเป็นสํวนหนึ่ง ของสัม พันธบทที่ยังไมํ มี เนื้อหาข๎อมูลที่มี การ
นําเสนอเป็นภาษาไทยมากนัก การศึกษาครั้งนี้จึงต๎องการทราบถึงความหมายและขอบเขตของ
การเลําเรื่องข๎ามสื่อที่มุํงศึกษาสื่อที่มีการผลิตและนําเสนอขึ้นในประเทศไทย
1.5.3 เพื่อให๎เข๎าใจการเลําเรื่องข๎ามสื่อ และสามารถนําผลการวิจัยไปใช๎เป็นแนวทางเพื่อ
พัฒนาวิธีการเลําเรื่องและรูปแบบการนําเสนอสื่อประเภทตํางๆ โดยเฉพาะการ๑ตูน ภาพยนตร๑ และ
สื่ออินเตอร๑เน็ต

1.6 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยหนังสือการ์ตูน
การ์ตูนไทย
สื่อสิ่งพิมพ๑เพื่อความบันเทิงชนิดหนึ่ง ซึ่งใช๎ภาพวาด ในการนําเสนอเรื่องราวตํางๆ โดยมี
ตัวอักษรบรรยายประกอบ ทั้งในแบบรูปเลํมและไฟล๑ภาพ ที่เขียนและวาดภาพโดยนักเขียนชาว
ไทย
แพลตฟอร์ม (Platform)
รูปแบบหรือประเภทของระบบการทํางานในสื่อตํางๆ ที่สามารถนํามาเพิ่ มเติม ตํอยอดเอง
ได๎ เชํน เว็บไซต๑, แคมเปญไซต๑, โซเชียลมีเดีย, Mobile Site, Mobile Applications, SMS, eMail,
Search Site, GeoSocial Site, Web TV, Digital Video/Audio และ Game
การเล่าเรื่องข้ามสื่อ (Transmedia Storytelling)
การนําเสนอเนื้อหาผํานสื่อมากกวําหนึ่งประเภทขึ้นไป โดยที่ยังมีเรื่องราว หรือตัวละคร
เดียวกันอยูํบางครั้งผู๎รับสารอาจจะกลายเป็นผู๎สํงสารได๎
หนังสือการ์ตูนออนไลน์
หนังสือการ๑ตูนที่ไมํได๎ตีพิมพ๑เป็นรูปเลํม แตํนําเสนอผํานสื่ออินเตอร๑เน็ต ในงานวิจัยเลํมนี้
หมายถึงการ๑ตูนเรื่อง “14 เกมลําอามหิต” (14 Beyond)

1.7 กรอบแนวคิดการวิจัย
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง ‚การเลําเรื่องข๎ามสื่อในการ๑ตูนไทยของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ ” ในครั้งนี้ เป็น
การศึกษาโดยวิธีการเก็บข๎อมูลและวิเคราะห๑เนื้อหาของการ๑ตูนตามที่ระบุไว๎ในขอบเขตการศึกษา
โดยวิเคราะห๑ไปถึงสภาวะแวดล๎อม บุคลิกภาพ และการแสดงออกของตัวการ๑ตูนในเรื่องด๎วย ซึ่ง
อาจแยกได๎ ห ลายประเด็ น ด๎ ว ยกั น ซึ่ ง ผู๎ วิ จั ย ได๎ ป ระมวลแนวคิ ด และทฤษฎี ตํ า งๆที่ สํ า คั ญ ตํ อ
การศึกษาครั้งนี้ไว๎ ดังนี้
1) แนวคิดเกี่ยวกับการ๑ตูน
2) แนวคิดการวิเคราะห๑เนื้อหา
3) แนวคิดการเลําเรื่อง
4) แนวคิดเกี่ยวกับภาพยนตร๑
5) ทฤษฎีสัญวิทยา
6) แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารผํานทางอินเทอร๑เน็ต
7) แนวคิดการเลําเรื่องข๎ามสื่อ
8) งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการ์ตูน
เพื่อให๎เข๎าใจถึงพื้นฐานการ๑ตูนและใช๎ในการตีความหมายของเรื่องเลําในหนังสือการ๑ตูน
ไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อของประชากรที่ใช๎ในการวิจัย ให๎ได๎ถูกต๎องมากขึ้น ผู๎วิจัยจึงรวบรวมแนวคิดที่
เกี่ยวกับการ๑ตูนดังนี้
2.1.1 ความหมายของการ์ตูน
การ๑ตูน ในคําไทยมาจากคําในภาษาละตินวํา Charta ซึ่งหมายถึงกระดาษ เพราะในสมัย
นั้นการ๑ตูนหมายถึงการวาดภาพลงบนผ๎าใบขนาดใหญํ วาดบนผ๎ามํานหรือการเขียนลวดลายหรือ
ภาพลงบนกระจกและโมเสก และศัพท๑ภาษาอังกฤษวํา Cartoon หมายถึง ภาพล๎อ ภาพตลก หรือ
บางครั้งอาจเขียนเป็นภาพบุคคล หรือภาพแสดงเหตุการณ๑ที่ผู๎เขียนตั้งใจจะล๎อเลียนให๎ดูรู๎สึกขบขัน
บางทีก็เขียนติดตํอกันเป็นเรื่องยาว (สังเขต นาคไพรจิตร, 2530, น. 2)
นอกจากคําวํา Cartoon ที่เรียกทับศัพท๑ติดปากแล๎วยังมีคําศัพท๑ใกล๎เคียงอีก ดังนี้
Caricature เป็นคําศัพท๑ที่มาจากภาษาอิตาลี แปลวํา การบรรทุกหรือการบรรจุ ใน The
Encyclopedia Americana ได๎ให๎ความหมายของคําวํา Caricature ไว๎วําหมายถึง ภาพล๎อบุคคล
หรื อ วั ต ถุ ที่ ทํ า ให๎ ขั น โดยการเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะบางอยํ า งให๎ เ กิ น ความเป็ น จริ ง แตํ ไ มํ มี
วัตถุประสงค๑ที่จะทําให๎เห็นการกระทําอยํางใดอยํางหนึ่งเป็นจุดสําคัญ เชํนวาดเขียนรูปคอยาว
หรือรูปรํางสูงเก๎งก๎าง ฯลฯ แตํก็สามารถดูออกได๎ทัน ทีวําเป็นใคร หรืออะไร เพราะวําผู๎วาดยังคง
ลักษณะเดิมไว๎ Caricature พบมากในหนังสือพิมพ๑ คือมักใช๎วาดประชดประชันสังคม โดยเฉพาะ
ทางด๎านการเมือง จนบางครั้งเรียก Caricature วํา การ๑ตูนการเมือง (Goulard, 1990)
Illustrated นิยายภาพ เป็นการเขียนเลําเรื่องด๎วยภาพเชํน กัน แตํลักษณะภาพ มีความ
ตามจริง เขียนถูกต๎องตาหลักกายวิภาค การเขียนภาพประกอบ การให๎แสงเงา การดําเนินเรื่อง
ตั้งแตํกรอบแรกจนกรอบสุดท๎าย ไมํข๎ามขั้นตอน สามารถโน๎มน๎าวใจผู๎อํานให๎คล๎อยตามเนื้อเรื่องได๎
เป็นอยํางดี
Comics เป็นลักษณะการ๑ตูนที่มีความตํอเนื่องเป็นเรื่องราว มีคําบรรยายในภาพแตํละภาพ
ลักษณะของภาพจะออกมาในเชิงภาพการ๑ตูนที่ไมํเน๎นความเป็นจริงของกายวิภาคอันเป็นลักษณะ
เดียวกันกับ Cartoon แตํเดิมเนื้อเรื่องจะมีลักษณะชวนขันเป็นสํวนใหญํ แตํในปัจจุบันเนื้อเรื่องจะ
เป็นแนวใดก็ได๎ เชํน อาชญากรรม ผจญภัย สืบสวน ฯลฯ
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2.1.2 เนื้อหาของการ์ตูน
เนื้อหาของการ๑ตูนสามารถแบํงได๎เป็น 2 แนวใหญํๆ คือ (ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร๑, 2534,
น. 13-14)
1) เรื่องชวนฝัน มักมีเนื้อหาเชิญชวนให๎ผู๎อํานหนีจากปัญหาในชีวิตจริงเพื่อเข๎าสูํ
โลกของจินตนาการและการเพ๎อฝัน
2) เรื่องจริง เป็นเรื่องที่ชี้ชวนให๎ผู๎อํานเผชิญกับปัญหาที่เป็นจริงในสังคม
จินตนา ใบกาซูยี (2534, อ๎างถึงใน สุภัท สงําพันธ๑ไชย, 2547, น. 21) ได๎แบํงประเภทของ
เนื้อหาการ๑ตูนเรื่องไว๎ดังนี้
1) หนังสือการ๑ตูนผจญภัย (Adventure)
2) หนังสือการ๑ตูนฝันเฟื่องผจญภัย (Fantastic Adventure)
3) หนังสือการ๑ตูนสงคราม (War)
4) หนังสือการ๑ตูนอาชญากรรม-นักสืบ (Crime and Detective)
5) หนังสือการ๑ตูนเรื่องจริงและชีวประวัติ (Real Stories and Biography)
6) หนังสือการ๑ตูนผจญภัยในป่าใหญํ (Jungle Adventure)
7) หนังสือการ๑ตูนสัตว๑ (Animal Cartoon)
8) หนังสือการ๑ตูนตลกขบขัน (Fun and Humour)
9) หนังสือการ๑ตูนรักโรแมนติค (Love Interest)
10) หนังสือการ๑ตูนเลําเรื่องจากวรรณกรรมคลาสสิค (Retold Classic)
2.1.3 ลักษณะภาพการ์ตูน
ภาพการ๑ตูนสามารถแบํงออกได๎ 4 ลักษณะ ดังนี้ (ศักดิ์ชัย เกียรตินาคิน, 2534, น. 9-10)
1) ภาพเลียนแบบธรรมชาติ (Natural Cartoon) ซึ่งสามารถแบํงยํอยออกเป็นอีก
2 ลั กษณะคือ การ๑ตูนรูปสั ตว๑ และการ๑ตูนรูปคน โดยการ๑ตูนรูปสัตว๑ยัง แบํงออกเป็นการ๑ตูนรูป
เหมือนสัตว๑จริง หรือรูปสัตว๑ที่เหมือนคน
2) ภาพวิจิตร (Fine Cartoon) คือการ๑ตูนที่เขียนอยํางสวยงามในลักษณะวิจิตร
ศิลป์จนอาจถือได๎วําเป็นงานศิลปะที่มีคํา
3) ภาพกราฟิก (Graphic Cartoon) เป็นการ๑ตูนที่มีลักษณะเหมือนงานออกแบบ
รูปรํางการ๑ตูนมักเป็นรูปงํายๆ ทางเรขาคณิต มักระบายสีเรียบๆ ไลํน้ําหนักเล็กน๎อย มีขอบเขตการ
ลงสีเส๎นขอบชัดเจนในลักษณะเดียวกับงานกราฟิก
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4) การ๑ตูน 3 มิติ (Three Dimension Cartoon) คือ การทําให๎การ๑ตูนเป็นรูป 3 มิติ
กํอน เชํน สร๎างจากดิน ดินน้ํามัน ไม๎ พลาสติก ฯลฯ แล๎วนํามาถํายเป็นภาพยนตร๑การ๑ตูน 2 มิติ
อีกครั้ง
2.1.4 ประเภทของการ์ตูน
คินเดอร๑ (Kinder อ๎างถึงใน ทรงพล สร๎อยสุวรรณ, 2541, น. 24-25) ประเภทของการ๑ตูน
แบํงประเภทหรือคุณประโยชน๑ในการใช๎ภาพได๎ 7 ประเภท
1) ภาพล๎อสังคม (Gag Cartoon) เป็นภาพเชิง ล๎อ เขียนโดยนักเขียนภาพล๎อ
โดยเฉพาะ นิยมพิมพ๑ในหนังสือและนิตยสารที่ออกสม่ําเสมอ
2) ภาพล๎อการเมือง (Political and Editional Cartoon) เป็นภาพล๎อผู๎บริหาร
ประเทศด๎านการเมือง และการปกครอง โยมีจุดมุํงหมายเพื่อกระตุ๎นให๎ผู๎อํานเห็นในเชิงตรงกันข๎าม
หรือขบขันเสียดสี
3) การ๑ตูนโฆษณา (Commercial Cartoon) คือ การใช๎การ๑ตูนในงานโฆษณาชวน
เชื่อ สินค๎าของตน ลักษณะการ๑ตูนอาจเป็นรูป 2 มิติ หรือหุํน 3 มิติ
4) การ๑ตูนประชาสัมพันธ๑ (Public Relation Cartoon) มีลักษณะเดียวกับการ๑ตูน
โฆษณา แตํตํางกันที่วัตถุประสงค๑วําเป็นการ๑ตูนที่ใช๎ประดับตกแตํง หรือเพื่อกระตุ๎นการบอกขําว
แจ๎งขําวให๎ผู๎อื่นทราบโดยมิได๎มุํงหวังผลทางด๎านกรค๎า เชํน การ๑ตูนโฆษราการไปรษณีย๑
5) การ๑ตูนล๎อเลียน (Caricature Cartoon ) เป็นการ๑ตูนที่เขียนล๎อเลียนบุคคลให๎ดู
ตลกขบขัน โดยวาดบุคลิกลักษณะเกินจริง
6) การ๑ตูนเรื่อง (Comic Strip Cartoon) เป็นการ๑ตูนที่ใช๎การดําเนินเรื่องราว หรือ
ประกอบนิทาน นิยายตํางๆ ตั้งแตํต๎นจนจบเป็นตอนๆ ไมํใชํจบชํองเดียวเหมือนภาพล๎อ
7) ภาพยนตร๑การ๑ตูน (Animation Cartoon) หมายถึงการทําภาพวาดการ๑ตูนให๎
ออกมาเป็นภาพยนตร๑โดยการวาดการ๑ตูนลงบนแผํนใสแล๎วถํายเป็นภาพยนตร๑ให๎มีลักษณะการ
เคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตจริง
2.1.5 ภาษาที่ใช้ในการ์ตูนเรื่อง
องค๑ประกอบที่สําคัญอีกอยํางของการ๑ตูนคือบทสนทนา ซึ่งลั กษณะเดํนอีกอยํางหนึ่งของ
การ๑ตูนก็คือ การผสมผสานระหวํางภาพและบทสนทนาเพื่อร๎อยเรียงให๎เป็นเรื่องราวเป็นสํวน
เดียวกัน ภาษาที่ใช๎ในการ๑ตูนจะมีทั้งภาษาที่ใช๎ทั่วไปและภาษาเฉพาะ โดยเฉพาะในสํวนคําพูด
หรือบทสนทนาของตัวการ๑ตูนในเรื่องจะมีการใช๎วิธี การที่อาจกลําวได๎วําเป็นวิธีการเฉพาะของ
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การ๑ตูน ก็คือกรอบหรือวงกลมล๎อมรอบคําพูด ที่รู๎จักกันทั่วไปวํา บัลลูน (Balloon) ซึ่งจากบัลลูนนี้ก็
จะมีการโยงเป็นรูปเรียวแหลมไปที่ตัวการ๑ตูนที่เป็นผู๎พูด เพื่อให๎รู๎วําเป็นคําพูดของตัวการ๑ตูนตัวใด
ภาษาและถ๎อยคําที่ใช๎ในบทสนทนาจะสั้น กะทัดรัด และมีความหมายที่กระชับ เนื่องจากข๎อจํากัด
ทางด๎านพื้นที่ในกรอบคําพูดมี น๎อยจึ งทําให๎ไมํสามารถใช๎ภ าษาที่ฟุ่มเฟือยได๎ สํวนใหญํจ ะเป็น
คําพูดแสดงอารมณ๑และเสริมบทบรรยาย นอกจากภาษาถ๎อยคําหรือภาษาในรูปแบบตัวหนังสือ
แล๎วยังมีการใช๎ภาษาภาพหรือสัญลักษณ๑ตํางๆ เพื่อสื่อความหมายแทนภาษาพูดเชํน รูปหลอดไฟ
แสดงถึงปัญหาที่สามารถหาทางแก๎ไขได๎แล๎ว ควันที่อยูํเหนือศีรษะจะใช๎แสดงอารมณ๑โกรธ หรือ
ฉุนเฉียวของตัวการ๑ตูนนั้นๆ เครื่องหมายตกใจแทนความรู๎สึกตกใจหรือแปลกใจ นอกจากนี้ยัง
พบวํานิยมใช๎ภาษาที่เลียนแบบเสียงธรรมชาติ เชํน แอ๏ด คือเสียงประตู เอี๊ยด แทนเสียงเบรกรถ
โครงแทนเสียงของหลํน หรือของหนักปะทะกัน
เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช๎ในการ๑ตูน ตามหนังสือของราชบัณฑิตยสถาน (2530, น. 22-35)
อธิบายถึงความหมายของเครื่องหมายวรรคตอนที่ผู๎วิจัยเลือกศึกษาไว๎ สรุปได๎ดังนี้
1) ปรัศนี (?) มีหลักเกณฑ๑การใช๎ ดังนี้
(1) ใช๎เมื่อสิ้นสุดความที่เป็นประโยคคําถาม
(2) ใช๎หลังข๎อความเพื่อแสดงถึงข๎อสงสัยหรือไมํแนํใจ
2) อัศเจรีย๑ (!) มีหลักเกณฑ๑การใช๎ ดังนี้
(1) ใช๎หลังคํา วลี หรือประโยคที่เป็นคําอุทาน
(2) ใช๎เขียนหลังคําเลียนเสียงธรรมชาติ เพื่อให๎ผู๎อํานทําเสียงได๎เหมาะสมกับ
เหตุการณ๑ในเรื่องนั้นๆ เมื่อไมํสามารถเขียนให๎ถูกต๎องเป็นตัวหนังสือได๎
(3) ในทางคณิตศาสตร๑รียกเครื่องหมายนี้วํา แฟกทอเรียล ใช๎แทนหลังตัวเลข
หรือตัวอักษรแสดงจํานวนเพื่อแสดงผลคูณตํอเนื่องจากหนึ่งถึงจํานวนนั้น
3) ไขํปลา หรือ จุดไขํปลา (...) และเส๎นประ ( _ _ _ ) มีหลักเกณฑ๑การใช๎ ดังนี้
(1) ใช๎สําหรับละข๎อความที่ไมํจําเป็นหรือไมํต๎องการกลําวถึง เพื่อชี้ให๎เห็นวํา
ข๎อความที่นํามานั้นเป็นเพียงการตัดตํอมาบางสํวน
(2) ในบทร๎อยกรองถ๎าละข๎อความตั้งแตํ 1 บรรทัดขึ้นไปให๎ใช๎เครื่องหมายนี้
ยาวตลอดบรรทัด
(3) ใช๎ ล ะวํา มี ข๎ อความแตํ ข๎อ ความนั้น ลบเลื อนหรือ ขาดหายไปและยั ง ไมํ
สามารถหาหลักฐานประกอบหรือยืนยันได๎
(4) ใช๎ในแบบพิมพ๑เพื่อเว๎นที่ไว๎สําหรับกรอกรายละเอียดตํางๆ
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(5) ใช๎สําหรับละตัวอักษร คํา หรือข๎อความที่ไมํต๎องการให๎อําน
การสื่ อ ความหมายในการ๑ ตู น จึ ง ใช๎ ทั้ ง ภาษาภาพและภาษาพู ด แตํ ค วรใช๎ ภ าพหรื อ
สัญลักษณ๑ในการแสดงมากกวําเนื่องจาก ภาพหรือสัญลักษณ๑จะแสดงออกถึงความหมายและ
เรื่องราวได๎มากกวํา เนื่องจากสามารถสื่อความได๎รวดเร็ว ทันที แตํสําหรับการ๑ตูนเรื่องแล๎วภาษา
พูดก็มีความจําเป็นมากอยูํพอสมควร การเลือกใช๎ภาษาก็ไมํตํางกันมากนักคือ ใช๎ภาษาที่งําย สั้ น
กระชับ ในสํวนที่เป็นประโยค เพราะคําบรรยายจะเป็นตัวชํวยให๎ผู๎อํานรู๎เรื่องราวได๎ดีขึ้น สําหรับ
ภาษาพูดของตัวการ๑ตูนก็ต๎องพิจารณาดูความเหมาะสมทั้งบุคลิก ลักษณะ และวัยของตัวการ๑ตูน
ด๎วย
ลักษณะของภาษาที่ใช๎ประกอบในการ๑ตูนนั้นควรเป็นภาษาที่สื่อความหมายแทนการจะใช๎
คําบรรยาย และควรใช๎ให๎สอดคล๎องกับอากัปกิริยาและการแสดงออกทางอารมณ๑ของตัวการ๑ตูน ณ
ตอนนั้นด๎วย เพื่อให๎ผู๎อํานเกิดความรู๎สึกที่คล๎อยตามตัวการ๑ตูนและเรื่องราว โดยเฉพาะการ๑ตูน
สําหรับเด็กที่ควรเน๎นภาษาที่ชัดเจน เด็กสามารถอํานและทําความเข๎าใจได๎งําย ไมํใช๎ภาษาซับซ๎อน
เข๎าใจยาก และควรใช๎ภาษาสุภาพ เพื่อกํอให๎เกิดจินตนาการที่ดี สํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑อยําง
เหมาะสม
จาก “The Cartoon: Communication to the Quick” ของ Randall P. Harisson อาจจะ
ทําให๎เห็นภาพการ๑ตูนในแงํของการสื่อสารได๎ดังนี้ คือ (Harisson,1981, pp. 9-137)
“การ๑ตูน” เป็น “การสื่อสารอยํางฉับไว” Communication to the Quick ในหลายแงํคือ มัน
รวดเร็ว มันมีชีวิตชีวาและสามารถทะลุทะลวงเข๎าถึงคนได๎ดี บทบาทของการ๑ตูนที่เราสามารถเห็น
ได๎มีหลากหลาย บางครั้งมันก็ทําหน๎าที่เหมือนตํารวจจราจรที่คอยกํากับหรือบอกทางให๎กับความ
สนใจของเรา บางครั้งอาจจะพบวํามันทําหน๎าที่สอน หรือบอกให๎รู๎ เชํน ควรจะออกจากเครื่องบิน
อยํางไรในเวลาฉุกเฉิน บางครั้งมันตักเตือนหรือให๎สติเรา เชํน ในเรื่องของการทิ้งขยะ บางครั้งมัน
ทําหน๎าที่ทางการเมืองและโฆษณาชวนเชื่อ แตํจากบทบาทที่กลําวมาทั้งหมด บทบาทที่มีนทํามาก
ที่สุดคือการให๎ความบันเทิง ให๎ความสนุกสนานกับเรา ไมํวําจะเป็นในลักษณะของการ๑ตูนเรื่องใน
นิตยสาร หนังสือการ๑ตูน การ๑ตูนโทรทัศน๑ รวมทั้งภาพยนตร๑การ๑ตูนตามโรงภาพยนตร๑ (Harisson,
1981, pp. 9-10)
การ๑ตูนมีสํวนดีในด๎านที่มันมีความรวดเร็ว ความเรียบงําย (Simplicity) และมีความเกิน
จริ ง (Exaggeration) มั น จึ ง มี ค วามชั ด เจน (Clarity) แตํ ก็ มี ผ ลเสี ย ที่ มั น สร๎ า งความบิ ด เบื อ น
(Distortion) และเนื่องจาก “การ๑ตูน” เป็นเรื่องของความสนุกขบขัน มันจึงมีผลดีของการที่มันเป็น
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สื่อที่สร๎างความสนุกสนาน แตํในทางตรงกันข๎ามก็จะมีข๎อเสียในสํวนที่มันมักจะดึงความสนใจไป
จากสิ่งที่มันต๎องการจะสื่อจริงๆ (Harisson,1981, pp. 11-12)
ดังนั้นอาจสรุปภาพรวมของการ๑ตูนได๎ดังนี้ (Harisson, 1981, pp. 19-29)
1) ปัจจุบันการ๑ตูนเป็นการสื่อสารมวลชนอยํางแท๎จริง แม๎วํามันจะได๎รับฐานะอื่นๆ
เชํน การเป็นศิลปะ
2) เมื่อวิเคราะห๑แล๎วกลําวได๎วําการ๑ตูนเป็นสื่อที่ซับซ๎อนอยํางนําประหลาดใจ แม๎วํา
การ๑ตูนอาจจะตํางไปตามความซับซ๎อน ตามรหัสที่มันใช๎ ตามเนื้อเรื่องที่มันกลําวถึงภายใต๎บริบทที่
มันถูกนําไปใช๎
3) การ๑ตูนนําไปสูํปัญหาที่ต๎องการการวิเคราะห๑และมีการศึกษามายาวนานแล๎ว
ทางด๎านสื่อสารมวลชน เชํน ผลของการ๑ตูนที่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศและความรุนแรง การใช๎การ๑ตูน
ในการสอน หรือการ๑ตูนทางการเมือง
4) ดูเหมือนาร๑ตูนจะสะท๎อนและมีสํวนรํวมในแนวโน๎มทางการสื่อสารในหลายๆ
ทาง เชํน เมื่อสื่อสารมวลชนกลายมาเป็นสื่อที่ใช๎ภาพและภาษาที่ไมํใชํคําพูดมากขึ้ น การ๑ตูนก็
อํานวยประโยชน๑รวมทั้งได๎รับผลดีจากการนี้ด๎วย หรือเมื่อสื่อมวลชนต๎องการใช๎ความรวดเร็วและมี
การแขํงขันสูง การ๑ตูนในฐานะที่เป็นสื่อที่เรียกความสนใจได๎เร็วก็กลายเป็นดาวเดํน หรือในกรณีที่
เมื่ออารมณ๑ขันมีความสําคัญมากขึ้นในสื่อมากกวําที่เคยเป็น การ๑ตูนก็สามารถทําหน๎าที่นี้ได๎ดี
2.1.6 รหัสของการ์ตูน (Harisson, 1981, pp. 53-70)
รหัสของการ๑ตูนเป็นสิ่ ง ที่ซั บซ๎ อนแตํก็ไ มํใชํ วําจะปราศจากหลักเหตุผล เพราะนักเขียน
การ๑ ตูน ก็จ ะมี เ ทคนิค วิธี การขั้ นพื้ นฐานตํ างๆ ที่จ ะนํ ามาดัด แปลง ปรับ เปลี่ยน เพื่อ ที่จ ะนํ ามา
สร๎างสรรค๑โลกแหํงสัญลักษณ๑ของความเชื่อที่ถูกสร๎างขึ้น
รหัสที่ใช๎ของการ๑ตูนจะให๎วิธีการในการเปลี่ยนความคิดละรับรู๎ให๎ออกมาเป็นสัญลักษณ๑
ทางภาพและเสียง ซึ่งจัดการ๑ตูนวําเป็นสัญลักษณ๑ประเภท “Comic Sign” คือการที่สัญลักษณ๑นั้นๆ
มีความคล๎ายคลึงบางอยํางกับสิ่งที่มันเป็นตัวแทนอยูํ สําหรับการ๑ตูนแล๎วมีวิธีการอยูํ 2 อยํางที่ทํา
ให๎มันสามารถเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่เป็นจริงได๎ นั่นคือ 1.มันทําให๎งํายขึ้น และ 2.มันทําให๎เกินจริง
นั่นคือนักวาดการ๑ตูนได๎สร๎างโลกที่ถูกสร๎างขึ้นจากความเชื่อถือหรือโลกสมมติ (Make Believe
World) เป็นที่ที่ผู๎ อํานหรือผู๎ ดูการ๑ตูนเต็มใจที่จ ะละทิ้ง ความไมํ เชื่อออกจากตนเองชั่วขณะหนึ่ง
เชํนเดียวกับการดูภาพยนตร๑ และการสร๎างโลกแบบนี้ก็หยั่งรากลึกลงในการรับรู๎ของมนุษย๑ในสํวน
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ของความทรงจํา ความมหัศจรรย๑และการสื่อสาร ดังนั้นการเชื่อในตัวการ๑ตูนตํางๆ ที่ไมํมีอยูํจริงก็
เกิดจากลักษณะดังกลําวนี้
กระบวนการที่ถูกนํามาใช๎ในการสร๎างการ๑ตูน ให๎เป็นที่รับรู๎หรือจดจํา หรืออาจกลําววําเป็น
กระบวนการในการสํงผํานข๎อมูลด๎วยการ๑ตูนสามารถแบํงได๎เป็น 3 ขั้นตอน คือ
1) การทําให๎อยูํในแนวราบ (Leveling) ขั้นตอนนี้เนื้อเรื่องจะถูกทําให๎งําย เมื่ อ
เรื่องราวดําเนินไป มันจะสั้นขึ้น กระชับขึ้น และงํายตํอการจดจําและนําไปเลํา
2) การทํ า ให๎ ค มชั ด ขึ้ น (Sharpening) คื อ การเลื อ กที่ จ ะรั บ รู๎ จดจํ า และบอก
กลําวถึงเรื่องที่จะนําไปรายงานรายละเอียดจํานวนหนึ่งที่จํากัดจากบริบทที่กว๎างใหญํ ดังนั้นจึงจะ
มีบางสํวนของเรื่องที่เพิ่มความสําคัญขึ้นมาและมีบางสํวนที่หายไป
3) การทําให๎ดูดซึมได๎ (Assimilation) คือเรื่องราวจะถูกนํามาทําให๎สามารถเข๎าใจ
ได๎ในการเลํา
ซึ่งจากกระบวนการดังกลําวจะกระทําผํานการวาดและสร๎างการ๑ตูน ทั้งการวาดเพื่อแสดง
อารมณ๑ผํานทางการแสดงออกทางใบหน๎า ผํานรูปรํางลักษณะและทําทางของตัวการ๑ตูน การทําให๎
ดูเหมือนวําเป็นโลก 3 มิติ คือ โลกปกติ การเน๎นอาการกิริยาบางอยําง และความคิดและภาษาที่ใช๎
ซึ่งมักจะปรากฏในบัลลูนความคิดหรือคําพูด
ชํองคําพูด หรือ บัลลูน (Balloon) เป็นพื้น ที่ที่กํา หนดไว๎เ พื่อ ใช๎ใ นการใสํข๎อความลงไป
เพื่อให๎สื่อความหมายตํางๆ ทั้งใช๎ บํงบอกอารมณ๑ตัวละคร ใช๎เพื่อบํงบอกลักษณะการบทบาทจอง
ข๎อความภายใน ซึ่งบัลลูนที่วํานี้มีรูปรํางตํางๆ กันไปตามการกําหนดความหมายของนักเขียนหรือ
สํานักพิมพ๑ แตํโดยมากจะมีลักษณะกว๎างๆ ที่สามารถแบํงแยกได๎วําใช๎เพื่อวัตถุประสงค๑ใด
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บอลลูนคําพูดพื้นฐาน เป็นบัลลูนทีต่ ัว
ละครใช๎ในการสนทนาโต๎ตอบทั่วไป ไมํ
แสดงอารมณ๑ใดเป็นพิเศษ

บอลลูนคําพูดที่ใช๎สื่อ

บอลลูนคําพูดเส๎นประ

อารมณ๑หวาดกลัวของตัว

ใช๎แทนการพูดแบบกระซิบ

ละคร

บอลลูนคําพูดแบบตะโกน

บอลลูนคําพูดแบบก๎อนเมฆ

ใช๎สื่ออาการตกใจหรืออารมณ๑

ใช๎แทนการพูดแบบเสียงดัง

โมโหของตัวละคร

สื่ออารมณ๑ตื่นเต๎นของตัวละคร

บอลลูนความคิด ทั้งในรูปแบบก๎อนเมฆและวงกลม ใช๎สื่อ
วําข๎อความที่อยูํภายในบัลลูนนี้เป็นสิ่งที่ตัวละครคิดอยูํ

บอลลูนบรรยาย หรือกรอบบรรยาย มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ใช๎
ในการบรรยายสถานการณ๑ หรืออธิบาย สํวนกรอบแบบที่มีหาง
ออกมานั้นบางครั้งใช๎ในการอธิบายสิ่งที่ปลายหางชี้อยูํ

ภาพที่ 2.1 ตัวอยํางและความหมายของบัลลูนข๎อความแบบตํางๆ
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2.1.7 หลักการจัดกรอบภาพการ์ตูน
อเนก รัตน๑ปิยะภาภรณ๑ (2534) กลําวถึงหลักการจัดกรอบภาพการ๑ตูนของไทยวํา การจัด
กรอบจะชํวยให๎การดําเนินเรื่องมีลําดับและงํายตํอการอํานมากขึ้น โดยกรอบภาพการ๑ตูนจะต๎อง
เริ่มเรียงจากด๎ายซ๎ายไลํไปทางขวามือ และเรียงจากด๎านบนไลํลงมาด๎านลําง โดยกรอบภาพสํวน
ใหญํมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม อาจมีตั้งแตํ 1 ถึง 9 กรอบตํอหนึ่งหน๎า โดยจํานวนกรอบที่เหมาะสมนี้
จะขึ้นอยูํกับขนาดของรูปเลํมหนังสือการ๑ตูนด๎วย

ภาพที่ 2.2 ตัวอยํางกรอบการ๑ตูนแบบตํางๆ
มาณิษา พิศาลบุตร (2535,น. 109) อธิบายถึงกรอบการ๑ตูนเป็น 2 แบบดังนี้
1) การ๑ตูนกรอบเดียว
การ๑ตูนกรอบเดียวจะมีสารที่ต๎องการนําเสนอเพียงประเด็นเดียว โดยจะมีภาพเป็น
จุดดึง ดูดสายตา และมี คําพูดหรือคําบรรยายที่ไ มํ ม าก สํวนใหญํการ๑ตูนกรอบเดียวมั กจะเป็น
การ๑ตูนล๎อเลียนเหตุการณ๑บ๎านเมืองตํางๆ
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แตํในปัจ จุบันการ๑ตูนกรอบเดียวถูกนําไปใช๎หลากหลายด๎านมากขึ้น และได๎รับ
ความนิยามจากความสั้น งําย และรวดเร็ว โดยเฉพาะการ๑ตูนกรอบเดียวที่เผยแพรํผํานสื่อโซเชียล
มีเดีย
2) การ๑ตูนหลายกรอบ
การ๑ ตูน หลายกรอบหรื อการ๑ ตูน ชุ ด ถือ วํา เป็ นวรรณกรรมเชิ ง ศิล ปะ เป็น เสมื อ น
ภาพยนตร๑ที่อยูํในรูปแบบภาพนิ่งเนื่องจากภาพการ๑ตูนที่วาดออกมาจะมีการใช๎มุมมองและขนาด
ภาพเหมือนภาพยนตร๑ และนําภาพนิ่งหลายๆ ภาพที่ได๎มามาจัดเรียงตํอๆ กันจนเกิดเป็นเรื่องราว
และเรื่องเลําที่ถูกถํายทอดออกมา จึงอาจกลําวได๎วํา การ๑ตูนชุดเป็น “ภาพยนตร๑นิ่ง” แบบหนึ่ง โดย
การ๑ตูนหลายกรอบมีลักษณะดังนี้
(1) มีการเลําเรื่องด๎วยภาพตํอเนื่องกันไปทีละกรอบ
(2) มีตัวละครประกอบเรื่อง หรือมีตัวละครตํอเนื่องกันไป
(3) มีคําบรรยายหรือคําพูดตัวละครรวมอยูํในภาพ
2.1.8 การ์ตูนในประเทศไทย
หนังสือการ๑ตูนไทยในยุคสมัยตํางๆเองก็ถือเป็นมรดกทางวั ฒนธรรมของสื่ออยํางหนึ่งที่
สามารถบอกเลํ า เรื่ อ งสั ง คมไทยในชํ ว งเวลาตํ า งๆ ได๎ ทั้ ง ปรากฏการณ๑ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ความเชื่ อ
ความชอบ บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แนวคิด จินตนาการ ทัศนคติของผู๎อํานและตัวผู๎เขียน
เอง รวมถึงหน๎าที่ของการ๑ตูนในฐานะสื่อประเภทหนึ่งด๎วย
หนังสือการ๑ตูนไทยถือเป็นอีกหนึ่งประเภทยํอยของสื่อสิ่งพิมพ๑ที่มีมาอยํางยาวนานนับจาก
เริ่มมีการบัญญัติคําวํา Cartoon หรือ Comic ในสังคมไทยในชํวงการเข๎ามาของเทคโนโลยีการทํา
แมํพิมพ๑ ซึ่ง หนัง สือการ๑ตูนไทยผํานยุคสมัยตํางๆ ทั้ง ยุคการบุกเบิก ยุคพัฒนา ยุคการเข๎ามามี
อิทธิพลของการ๑ตูนตํางชาติทั้งจากตะวันตกและเอเชียโดยเฉพาะการ๑ตูนญี่ปุ่น ยุคการ๑ตูนแนวตลก
ขําขัน มาจนถึงยุคปัจจุบันที่บางคนเรียกให๎เป็น ยุคของ ‚การ๑ตูนแนว‛
จากหนังสือ ‚ประวัติยํอการ๑ตูนไทย‛ โดย นิรวาณ คุระทอง (2553) บอกเลําเรื่องราวตํางๆ
ของการ๑ตูนไทยตั้งแตํยุคเริ่มต๎นวํา Cartoon ถูกนําเข๎ามาในไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ.2460 และ
ได๎รับการตั้งชื่อใหมํแบบไทยๆ วํา ‚ภาพล๎อ‛ และผู๎ที่ถูกเรียกเป็นนักเขียนการ๑ตูนล๎อเลียนการเมือง
คนแรกของไทยก็คือ เปลํง ไตรปิ่น ตํอมาได๎รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น "ขุนปฏิภาคพิมพ๑ลิขิต"
นอกจากจะเป็น ‚การ๑ตูนนิสต๑‛ คนแรกแล๎ว เปลํง ไตรปิ่น ยังเป็นผู๎นําเทคโนโลยีการทําแมํพิมพ๑
หรือบล็อก เข๎ามาเผยแพรํในไทยด๎วย

24
ซึ่งในสํวนของการแบํงยุคการ๑ตูนไทยผู๎วิจัยขอเรียบเรียง และจัดแบํงยุคตํางๆของการ๑ตูน
ไทยตามความเข๎าใจ ซึ่งเห็นวํานําจะแบํงเป็น 5 ยุค ดังนี้
ยุคการเริ่มแรก เริ่มขึ้นพร๎อมๆ กับการนําเข๎าคําวํา ‚Cartoon‛ โดยการ๑ตูนในยุคนี้จะมี
รูปแบบเป็น ภาพล๎อ การ๑ตูนตลกสั้น 3 ถึง 8 ชํองจบ ภาพแทรกในหนังสือของเยาวชน ในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 6 ภาพล๎อเลียนหรือการ๑ตูนในเมืองไทยเป็น
ที่นิยมแพรํหลาย โดยเฉพาะแนวการ๑ตูนล๎อเลียนการเมือง ยุคนี้ได๎มีนักเขียนการ๑ตูนล๎อการเมืองคน
แรกเกิดขึ้น คือ ขุนปฏิภาคพิมพ๑ลิขิต (เปลํง ไตรปิ่น)
ยุครุํง เรือง ขอเริ่ม นับตั้ง แตํ พ.ศ.2470 เนื่องจากเริ่ม เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
การ๑ตูนไทย และวงการการ๑ตูนไทย เนื่องจากในยุคนี้มี การผลิตหนังสืออํานเลํนออกมามาก จึงมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบไป การ๑ตูนไทยเริ่มมีการแบํงชํอง ใสํคําพูด แยกชํองบรรยายเพิ่มขึ้นแล๎ว แตํ
เนื้อเรื่องสํวนใหญํก็จะมาจากวรรณคดีตํางๆ ไมํได๎คิดเนื้อเรื่องขึ้นมาใหมํเทําไหรํนัก
เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 7 วงการการ๑ตูนซบเซาลงเนื่องจากพิษเศรษฐกิจ จนถึง พ.ศ. 2475
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทําให๎นักเขียนการ๑ตูนมีเสรีภาพในการเสนอความ
คิดเห็นมากขึ้น จึงมีนักเขียนการ๑ตูนมีชื่อเสียง เกิดขึ้นในยุคนี้หลายคน อาทิ สวัสดิ์ จุฑะรพ ผู๎นํา
เรื่องสังข๑ทองมาวาด เป็นการ๑ตูนเรื่องยาวเรื่องแรกของประเทศไทย ลงในหนังสือพิมพ๑สยามราษฎร๑
และเจ๎าของตัวการ๑ตูน "ขุนหมื่น" ซึ่งดัดแปลงมาจากป๊อบอายและมิกกี้ เมาส๑ โดยเป็นตัวตลกแทรก
อยูํในการ๑ตูนจักรๆ วงศ๑ๆ เรื่องตํางๆ ตํอมานักเขียนการ๑ตูนคนอื่นๆ จึง สร๎างการ๑ตูนตัวหลักของ
ตัวเองขึ้นมาบ๎าง เชํน ฉันท๑ สุวรรณบุณย๑ ผู๎บุกเบิกการ๑ตูนเด็กเป็นคนแรกของประเทศไทย
ในชํวงสงครามโลกครั้งที่ 2 การ๑ตูนไทยซบเซาลงมากจากภัยสงครามเชํนเดียวกับวงการ
วรรณกรรม เมื่อสิ้นสงครามแล๎ว วงการการ๑ตูนไทยจึงฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้ง ในยุคนี้ปรากฏนักเขียน
การ๑ตูนที่มีชื่อเสียงหลายคน เชํน ประยูร จรรยาวงษ๑ นักเขียนการ๑ตูนเจ๎าของฉายา "ราชาการ๑ตูนไทย"
ซึ่งได๎วาดทั้งการ๑ตูนตลกและการ๑ตูนล๎อเลียนการเมือง ในยุคเดียวกันนี้ก็มีนักวาดภาพประกอบ
ผู๎โดํงดังซึ่งเป็นที่รู๎จักกันทั่วไปคือ เหม เวชกร ซึ่งน๎อยคนนักจะรู๎วําทํานก็วาดการ๑ตูนด๎วยเหมือนกัน
ยุคการเข๎ามามีอิทธิพลของการ๑ตูนตํางชาติทั้งจากตะวันตกและเอเชีย (2499) โดยเฉพาะ
การ๑ตูนญี่ปุ่น หรือที่เรียกวํา การ๑ตูนชํอง (Manga) ในยุคนี้ถือเป็นยุคที่การสร๎างสรรค๑งานของ
นักเขียนการ๑ตูนไทยต๎องชะงักไปบ๎าง เนื่องจากกระแสของอนิเมชั่นการ๑ตูนญี่ปุ่น ทําให๎การ๑ตูนไทย
คํอยๆถูกกลืนไป และอีกสํวนหนึ่งที่ผู๎ทํารายงานเห็นวํามีสํวนทําให๎การ๑ตูนไทยถูกกลืนก็คือ การ
แพรํหลายของ ‚การ๑ตูนเลํมละบาท‛ ที่อยูํในชํวงไลํๆกัน แม๎วําชํวงที่ออกมาใหมํๆ ได๎รับความนิยม
เนื่องจากเนื้อหาที่เน๎น เรื่องผีสาง ความเชื่อ เรื่องสามีภรรยา ทําให๎มีผู๎เขียนงานมาขายมากขึ้ น
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มากเข๎าก็กลายเป็นเอาการ๑ตูนหลายๆ เรื่องมายํารวมกัน อํานรู๎เรื่องบ๎าง ไมํรู๎เรื่องบ๎าง คนอํานเลย
อาจจะเลือกที่จะอํานการ๑ตูนญี่ปุ่นที่เป็นเรื่องราวมากกวําแทนก็ได๎
ยุคการ๑ตูนแนวตลกขําขัน (ยุคนี้เกิดขึ้นในชํ วงเวลาใกล๎เคียงกับการเริ่ม ของยุคการ๑ตูน
ญี่ปุ่น) ที่ยงั เห็นได๎ในปัจจุบันคือ ขายหัวเราะ มหาสนุก ของบันลือสาสน๑ ซึ่งการ๑ตูนที่เป็นเหมือนรุํ น
พี่ของการ๑ตูนของบันลือสาสน๑ในปัจจุบันก็คือ ‚หนูจ๐า‛ ‚เบบี้‛ ซึ่งเน๎นไปที่การเป็นการ๑ตูนสําหรับเด็ก
และขายหัวเราะก็เกิดตามมา (ใน ‚ประวัติยํอการ๑ตูนไทย‛ ให๎ข๎อมูลวํามีการพาดปกด๎วยวํา สําหรับ
ผู๎ใหญํ) และเหตุผลที่ทําให๎การ๑ตูนขําขันยังคงอยูํได๎โดยไมํได๎รับผลจากการ๑ตูนญี่ปุ่นสํวนหนึ่งก็คง
เพราะความตํางที่ เลือกเลํนกับความสดใหมํของสถานการณ๑ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เนื้อเรื่อง ความ
เข๎าใจ ประสบการณ๑ที่เข๎าถึงสังคมไทยได๎ชัดเจนกวําและด๎วยความที่เลํนกับสถานการณ๑ หรือล๎อ
หนัง ล๎อละคร ทําให๎เรื่องราวมีความหลากหลายไมํนําเบื่อเหมือนาร๑ตูนเลํมละบาท
จุดเริ่มต๎นของการ๑ตูนแนวขําขันเริ่มในปี พ.ศ. 2495 มีการ๑ตูนเด็กเกิดขึ้นเป็นเลํมแรก คือ
หนังสือการ๑ตูน "ตุ๏กตา" อันเป็นผลงานของนักเขียนการ๑ตูนพิมล กาฬสีห๑ มีตัวละครหลักสี่คน คือ
หนูไกํ หนูนิด หนูหนํอย และหนูแจ๐ว และประสบความสําเร็จอยํางสูง (เลิกออกประมาณ พ.ศ.
2530 เนื่องจากพิมล กาฬสีห๑ เสี ยชี วิต) หลังจากนั้น จึ ง มีการ๑ตูนเด็กออกมาอีกหลายเลํม เชํ น
การ๑ตูน "หนูจ๐า" ของ จุ๐มจิ๋ม (จํานูญ เล็กสมทิศ) ซึ่งเริ่มวางแผงเลํมแรกเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.
2500 และที่ได๎รับความนิยมตามมาอีกเลํมก็คือการ๑ตูน "เบบี้" ของ วัฒนา เพ็ชรสุวรรณ ซึ่งเริ่มวาง
แผงฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2504 ตัวการ๑ตูนหลักของเบบี้นั้นมีมากถึงสิบกวําคน บางตัวก็มีการนําไป
แสดงหนังโฆษณาก็มี คือคุณโฉลงและคุณเต๐ว หนังสือทั้ งสองเลํมนี้อยูํในเครือสํานักพิมพ๑บรรลือ
สาส๑น นอกจากนี้แล๎วก็ยังมีหนังสือการ๑ตูนเด็กที่แฝงสาระมากอีกเลํมหนึ่งก็คือ ชัยพฤกษ๑การ๑ตูน ซึ่ง
มี ทาร๑ซานกับเจ๎าจุํน เป็นตัวชูโรง ผู๎วาดก็คือ รงค๑ นักเขียนการ๑ตูนนิยายภาพที่สร๎างชื่อเสียงใน
ชัยพฤกษ๑การ๑ตูน อยํางเชํน เตรียม ชาชุมพร ที่เขียนเรื่อง "เพื่อน" โอม รัชเวทย๑ สมชาย ปานประชา
พล พิทยกุล เฉลิม อัคภู ปัจจุบันหนังสือเลํมนี้ได๎ปิดตัวไปแล๎ว
ยุคปัจ จุบัน หรือ ยุคของ ‚การ๑ตูนแนว‛เหตุผลที่ผู๎ วิจัยเรียกเป็นยุคการ๑ตูนแนว ก็เพราะ
กลุํมเป้าหมายของหนังสือการ๑ตูนในยุคนี้จะเป็นวัยรุํ น เนื่องจากเนื้อหาของการ๑ตูนจากนักเขียนรุํน
ใหมํๆไมํน๎อยเลยที่อํานแล๎วต๎องใช๎ความเข๎าใจในตัวเนื้อหา ถ๎าจะให๎อํานเฉยๆก็ได๎ แตํโดยสํวนมาก
มักจะมีอะไรแฝงไว๎ให๎ได๎คิด หรือได๎สะดุ๎งกับการบอกเลําสภาพสังคมในปัจจุบันได๎เสมอๆ จึงเรียก
ได๎วําเป็นการ๑ตูนแนว (คิด)
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2.2 แนวคิดการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
การวิ เ คราะห๑ เ นื้อ หาเป็นระเบี ยบวิ ธี วิจั ยรูป แบบหนึ่ง ที่เน๎ นการพิจ ารณาที่ตั วสารที่จ ะ
สามารถวิเคราะห๑ถึงตัวผู๎สํงสาร ผู๎รับสาร ผลลัพธ๑ รวมถึงปฏิกิริยาที่ตอบกลับจากสารของผู๎รับสาร
รวมถึงการศึกษาจุดมุํงหมาย คํานิ ยมและทัศนคติของตัวผู๎สํงสารและผู๎รับสารได๎ด๎วย เนื่องจาก
“สาร” ถูกมนุษย๑แลกเปลี่ยนในรูปของสัญลักษณ๑ที่เป็นได๎ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่ถํายทอด
และเผยแพรํตามชํองทางหรือสื่อตํางๆ ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน๑ ภาพยนตร๑ สิ่งพิมพ๑ สื่อใหมํ และสื่อ
บุคคล (ปาริชาติ สถาปิตานนท๑ สโรบล, 2545, น. 17)
การวิเคราะห๑เนื้อหาตามความหมายที่เบเรลสัน (Berelson, 1952, p. 18) หมายถึงเทคนิค
การวิจัยแบบหนึ่งที่มีความเป็นปรนัย (Objective) มีความเที่ยงตรงเป็นระบบ (Systematic) เป็น
การพรรณนาเนื้อหาข๎อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) ถึงสิ่งที่แสดงออกอยํางแท๎จริง (Manifest)
ในเนื้อหาสาร
คลาสัน (Clason, 1973, p. 114) ให๎ความหมายของการวิเคราะห๑เนื้อหาวํา เป็นการ
พรรณนาเป็นวัตถุวิสัย เป็นระบบ เป็นปริมาณและปรากฏชัด
สรรค๑รวี คชาชีวะ (2525, น. 17) สรุปความหมายของการวิเคราะห๑เนื้อหา เป็น 3 ข๎อ ดังนี้
1) การวิเคราะห๑เนื้อหาเป็นเทคนิคการวิจัยที่ศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร๑
2) การวิเ คราะห๑เนื้อหามี การสร๎างเครื่องมื อที่มีความเป็นปรนัย (Objectivity)
และความเชื่อถือได๎ (Reliability) เมื่อนําไปวิเคราะห๑ข๎อมูลชุดเดิมแตํตํางผู๎วิจัยและสถานการณ๑
ผลสรุปต๎องเหมือนกัน
3) การวิ เ คราะห๑ เ นื้ อ หาควรอธิ บ ายความหมายได๎ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง
คุณภาพอยํางมีความเที่ยงตรงตามธรรมชาติของสาร (Validity) เนื่องจากสารไมํได๎มีความหมาย
เพียงอยํางเดียว คือ อาจมีทั้งความหมายนัยประหวัด (Connotations) และความหมายนัยตรง
(Denotations) ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับผู๎สํงสารและบุคลิกลักษณะของผู๎สํงสาร
2.2.1 การจาแนกประเภทเนื้อหา
พีระ จิรโสภณ (2546) จําแนกประเภทเนื้อหาในลักษณะตํางๆ ไว๎ ดังนี้
1) จํ า แนกตามหั ว เรื่ อ ง เชํ น ตลก ผจญภั ย เกม สื บ สวนจิ ต วิ ท ยา การเมื อ ง
เศรษฐกิจ
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2) จําแนกตามทิศทางของเนื้อหา การจําแนกแบบนี้จะต๎องพิจารณาจากหนํวยใน
การวิเคราะห๑ เชํนวลี ประโยค บริบทตํางๆ วํามี ทิศทางอยํางไร ชอบหรือไมํช อบ เห็นด๎วยหรือ
คัดค๎าน
3) จําแนกตามคํานิยมในสังคม เชํน ประหยัดหรือฟุ้งเฟ้อ ถํอมตนหรือโอ๎อวด
4) จําแนกตามวิธีการหรือกลยุทธ๑ เชํน การให๎ข๎อมูล ข๎อเท็จจริง การกระตุ๎นทาง
อารมณ๑ ความกลัว การใช๎คําพูด สีหน๎า ทําทาง
5) จําแนกตามแหลํงข๎อมูล เชํน หนํวยงานราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ
6) จําแนกตามกลุํมเป้าหมาย เชํน เด็ก วัยรุํน วันทํางาน ผู๎สูงอายุ
2.2.2 หน่วยของการวิเคราะห์เนื้อหา (The Unit of Content Analysis)
หนํวยในการวิเคราะห๑เนื้อหาจะชํวยให๎การวิเคราะห๑เนื้อหาสามารถวัดเป็นเชิงปริมาณได๎
โดยหนํวยในการวิเคราะห๑เนื้อหาแบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้
1) หนํวยในการวิเคราะห๑ (Unit of Analysis) ที่ Berelson (อ๎างถึงใน จิตระพี บัวผัน,
2554, น. 34-35) กําหนดไว๎ ดังนี้
(1) การใช๎คํา (Word or Symbol) เป็นหนํวยการวิเคราะห๑ข๎อมูลในระดับเล็ก
อาจเป็นคํา กลุํมคํา หรือสัญลักษณ๑ก็ได๎ เชํน ชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ หรือคําศัพท๑ที่เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษา
(2) แนวคิดหลัก (Theme) เป็นหนํวยที่ใช๎ในการวิเคราะห๑เนื้อหาที่มีระดับใหญํ
กวําคํา มั กใช๎ วิเ คราะห๑ เชิ ง คุณ ภาพมากกวําเชิง ปริม าณ มุํง วิเคราะห๑ความหมายแฝงมากกวํา
ความหมายโดยตรง เชํน วิเคราะห๑แนวคิด หรือประโยคที่บํงบอกความหมายในสาร
(3) คุณลักษณะตํางๆ (Character) เป็นการกําหนดหนํวยโดยพิจารณาจาก
คุณลักษณะที่ปรากฏ เชํ น การแบํง ตามลักษณะประชาการของตัวละครในบทละคร เป็น ชาย
หญิง บทบาทของแตํละตัวละคร เป็นต๎น
(4) รายเรื่อง (Items) เป็นการจั ดเรื่องอยํางกว๎างๆ โดยการวิเคราะห๑เรื่อง
ทั้งหมดและภายในรายเรื่องแตํละเรื่องยังสามารถจัดแบํงแยกยํอยออกไปได๎อีก เชํนคอลัมน๑ ใน
นิตยสาร บทความ ขําวในหนังสือพิมพ๑รายการหรือละครในโทรทัศน๑
(5) การวัดเนื้อที่และเวลา (Space and Time) เป็นการวิเคราะห๑ที่ใช๎ลักษณะ
ทางกายภาพของงานสื่อสารในการวัด เชํน จํานวนเวลาที่ออกอากาศในโทรทัศน๑และวิทยุ ความ
กว๎างของคอลัมน๑ จํานวนหน๎า ที่ใช๎หนํวยวัดเป็นนิ้วหรือเซนติเมตรในหนังสือพิมพ๑
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2) หนํวยในการระบุจํานวน (Unit of Enumeration)
(1) เนื้อที่ (Space) คือการวัดเนื้อหาด๎วยการวัดจํานวน เชํน นิ้ว เซนติเมตร
หน๎า บรรทัด ยํอหน๎า
(2) การปรากฏ (Appearance) คือการวัดด๎วยการนับคุณสมบัติของเนื้อหา
ของสารที่ต๎องการวํามีปรากฏอยูํหรือไมํ
(3) ความถี่ (Frequency) คือการวัดด๎วยการนับความถี่ในการใช๎คําที่ระบุไว๎
(4) ความเข๎ม (Intensity) คือ การวั ด โดยใช๎ ก ารจั ด ทํ าเป็ น สเกล (Scale)
เรียงลําดับข๎อความที่แสดงความเข๎มในเรื่องคํานิยมและทัศนคติในเรื่องที่มีแนวคิดเดียวกัน แตํมี
การใช๎คําและสํวนประกอบของประโยคแตกตํางกันเป็นตัววัดความเข๎มที่ตํางกัน

2.3 แนวคิดการเล่าเรื่อง
การเลําเรื่องเป็นสิ่งที่อยูํคูํกับสังคมมนุษย๑ เนื่องจากการการสื่อสารตํางๆถือเป็นการเลํา
เรื่องทั้งสิ้นไมํวําจะสื่อสารระหวํางบุคคลหรือเป็นการสื่อสารผํานสื่อกลางตํางๆ ก็ตาม
การเลําเรื่องเป็นวิธีการสํงสารที่มีโครงสร๎างและองค๑ประกอบที่แนํนอน นั่นคือต๎องมีตรรกะ
ของการเลํา (Logic of Narration) ซึ่งมีองค๑ประกอบการเลําเรื่อง (กาญจนา แก๎วเทพ, 2541, น. 157)
ดังนี้
1) มีพระเอก – นางเอกหรือตัวเอก
2) มีตัวร๎าย
3) มีความขัดแย๎งระหวํางสองฝ่าย
4) มีผู๎ชํวยเหลือหรือมือที่สามที่คอยชํวยเหลือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
5) มี Magic อาจจะหมายถึงของวิเศษ อาวุธ หรือความสามารถเหนือมนุษย๑ปกติ
นพพร ประชากุล (2543) กลําวถึงการเลําเรื่องวํา แบํงเป็น 2 ระดับ คือ
1) ระดับเนื้อความหรือระดับตัวบท คือเนื้อความที่รับรู๎ได๎ด๎วยตาเป็นรูปธรรมตามที่
ปรากฏจริงๆ เชํน เนื้อความตํางๆ ในนวนิยาย
2) ระดับเนื้อเรื่อง เป็นระดับโครงสร๎าง ที่เป็นโครงสร๎างความสัมพันธ๑ของแนวคิด
หรือมโนทัศน๑ (Concept) ที่อยูํในเรื่อง
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โดยการศึ ก ษาการเลํ า เรื่ อ งในระดั บ เนื้ อ ความจะดู ที่ อ งค๑ ป ระกอบการเลํ า เรื่ อ ง ซึ่ ง
ประกอบด๎วย
2.3.1 โครงเรื่อง (Plot)
โครงเรื่อง (Plot) หมายถึง การลําดับเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นอยํางมีเหตุมีผลและมีจุดหมาย
ปลายทาง กลําวคือ มีชํวงต๎น ชํวงกลาง และตอนจบของเรื่องการวางโครงเรื่องคือการวางแผนหรือ
กําหนดเส๎นทางของตัวละครภายในเรื่องที่จะมีทั้ง ปัญหา อุปสรรค การกระทํา ทางเลือก และ
บทสรุปของตัวละครแตํละตัววําจะเป็นอยํางไร
อริสโตเติล กลําววําโครงเรื่องเป็นสํวนประกอบที่สําคัญที่สุดของละคร และโครงเรื่องที่ดีจะ
ประกอบด๎วย 3 สํวนคือ ตอนต๎น (The Beginning) ตอนกลาง (The Middle) ตอนจบ (The End)
ซึ่งเหตุการณ๑แตํละสํวนจะต๎องมีสํวนเกี่ยวข๎องเชื่อมโยงและสํงผลตํอเนื่องอยํางเป็นเหตุเป็นผลกัน
การลําดับเหตุการณ๑ในโครงเรื่องมี 5 ขั้นตอน ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้จะใช๎คําวํา ขนบของการ
เลําเรื่อง (Narrative Convention) แทน ดังนี้
1) ขั้นเริ่ม เรื่อง (Exposition) การเริ่ม เรื่องเป็นการชั กจู ง ความสนใจให๎ติดตาม
เรื่องราว มีการปูเรื่องเชํน แนะนําตัวละคร สถานที่ หรือเผยปมปัญหาหรือข๎อขัดแย๎งให๎ชวนติดตาม
โดยที่ไมํจําเป็นต๎องไลํตามลําดับเวลาจากกํอน-หลัง ก็ได๎
2) ขั้นพัฒนาเหตุการณ๑ (Rising Action) คือการดําเนินเรื่องราวหรือเหตุการณ๑ให๎
ตํอเนื่องสมเหตุ ส มผล โดยเพิ่ ม ปมปัญหา ความขัดแย๎ง ของตัวละครให๎ เข๎ม ข๎นขึ้นเพื่อพัฒ นา
เหตุการณ๑สูํขั้นตํอไป
3) ขั้นภาวะวิกฤต (Climax) เป็นขั้นที่ความขัดแย๎งหรือปมปัญหาพุํงถึงขีดสุดของ
เรื่อง ตัวละครจะถูกบีบให๎เลือกอยํางใดอยํางหนึ่ง
4) ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling Action) เป็นขั้นที่ปัญหาความขัดแย๎งตํางๆ เปิดเผย
หรือคลี่คลายได๎แล๎ว
5) ขั้นยุติเรื่องราว (Ending) เป็นขั้นที่เรื่องราวตํางๆ ได๎จบสิ้นลง โดยไมํจําเป็นต๎อง
จบแบบมีความสุขเสมอไป อาจจะจบแบบสูญเสีย หรือจบเป็นปริศนาก็ได๎
เพ็ญสิริ เศวตรวิหารี (2541) แบํงลักษณะโครงเรื่องออกเป็น 8 ลักษณะ ดังนี้
1) ความรักของชายหญิง เป็นเรื่ องความรักระหวํางสองฝ่ายที่เริ่มจากการ พบกัน
รักกัน โกรธกัน คืนดีกัน หรือต๎องฟันฝ่าอุปสรรคจนสมหวัง
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2) รั กสามเส๎ า ตํ า งกั บเรื่ องราวความรั กชายหญิง ที่จ ะมี ตั วละครหลั ก 3 คนมี
ปัญหาเรื่องความสัมพันธ๑กันจนยากจะแก๎ไข
3) ความสําเร็จ เป็นเรื่องราวการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตจนก๎าวไปสูํความสําเร็จ
4) ซินเดอเรลลา เรื่องพาฝันที่เกี่ยวกับตัวเอกที่ตกยากถูกรังแกและมาเปิดเผยที
หลังวําเป็นทายาทเศรษฐี
5) คฤหาสน๑ ลึ ก ลั บ เป็ น เรื่ อ งงราวความลึ ก ลั บ ที่ ซํ อ นอยูํ ใ นสถานที่ ที่ อ าจเป็ น
คฤหาสน๑ที่สวยงาม หรือบ๎านใหญํโต
6) ใครทําอะไร สํ วนใหญํจะเป็น เรื่องราวการค๎นหาความจริงหรือผู๎กระทําจาก
เหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น เชํนคดีฆาตกรรม ลึกลับที่ถูกปกปิด
7) แมวจับหนู เป็นการไลํลําอยํางเปิดเผยของตัวละครสองฝ่าย
8) เพชรตัดเพชร เรื่องราวของตัวเอกสองตัวที่มีความสามารถ ชิงไหวชิงพริบกัน
2.3.2 แก่นเรื่อง (Theme)
แกํนเรื่อง (Theme) เป็นแนวคิดหลักของเรื่องที่เป็นองค๑ประกอบที่สําคัญของการเลําเรื่อง
เมื่อต๎องวิเคราะห๑ใจความสําคัญของเรื่องเพื่อให๎ทราบวําผู๎สํงสารต๎องการบอกอะไร
โดยแกํนเรื่องแบํงได๎ 6 ประเภท ดังนี้ (Goodlad, 1971)
1) ความรัก (Love Theme) แนวเรื่องความรักนี้ไมํไ ด๎จํากัดแคํความรักชาย-หญิง
เทํานั้น แตํรวมถึงความรักในครอบครัว เพื่อน และความสัมพันธ๑รูปแบบอื่นๆที่เป็นความรักด๎วย
2) ศีลธรรมจรรยา (Morality Theme) แนวเรื่องปัญหาจากหลักศีลธรรมของสังคม
คุณคําของความดีความชั่ว และผลจากการกระทําความดี และความชั่ว
3) แนวคิด (Idealism Theme) แนวเรื่องประเภทนี้จะนําเสนอถึงความพยายาม
ของบุคคลหรือกลุํมคนที่มีความคิดแตกตํางจากคนอื่นและมีความต๎องการที่จะเปลี่ยนแปลงบาง
สิ่งบางอยํางหรือทําบางสิ่งบางอยํางเพื่อให๎บรรลุความต๎องการของตน
4) อํานาจ (Power Theme) แนวเรื่องอํานาจเป็นเรื่องราวความขั ดแย๎งของสอง
ฝ่ายที่ต๎องการได๎มาซึ่งอํานาจ หรือเรื่องราวเกี่ยวกับการแสวงหาอํานาจ
5) การทํางาน (Career Theme) แนวเรื่องจะแสดงให๎เห็นถึงความพยายามของ
บุคคลที่ต๎องการทํางานให๎สําเร็จ เพื่อความสําเร็จสํวนตัว ไมํใชํความสําเร็จสําหรับองค๑กร หรือ
สํวนรวม
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6) Outcast Theme แนวเรื่องจะบอกเลําถึงบุคคลที่ดําเนินชีวิตในสังคมโดยที่
อาจจะมีวิถีการดําเนินชีวิตที่แตกตํางไปจากคนทั่วไปเนื่องจากสาเหตุตํางๆ เชํนสาเหตุทางรํางกาย
หรือสาเหตุทางสังคม โดยจะมุํงเสนอถึงสิ่งที่สังคมปฏิบัติตํอเขาและปฏิกิริยาที่เขาแสดงออกมา
2.3.3 ความขัดแย้ง (Conflict)
ปริญญา เกื้อหนุน (2537, อ๎างถึงใน ฉลองรัตน๑ ทิพย๑มาน, 2539) ให๎ความเห็นวํา “ความ
ขัดแย๎งเป็นองค๑ประกอบสําคัญอยํางหนึ่งของเรื่องที่สร๎างปมปัญหา การหาหนทางแก๎ปัญหา ความ
ขัดแย๎ง ของตัวละคร คือ การเป็นปฏิปักษ๑ตํอกัน หรือความไมํ ลงรอยในพฤติกรรม การกระทํา
ความคิด ความปรารถนา หรือความตั้งใจของตัวละครในเรื่อง”
ความขัดแย๎งสามารถแบํงได๎ 3 ประเภท ดังนี้
1) ความขัดแย๎งระหวํางคนกับคน คือตัวละครสองฝ่ายไมํลงรอยกัน แตํละฝ่าย
ตํอต๎านและต๎องการทําลายซึ่งกันและกัน
2) ความขัดแย๎งภายในจิตใจ เป็นความขัดแย๎ง ความสับสน ความยุํงยากลําบาก
ใจในการตัดสินเพื่อจะกระทําอยํางใดอยํางหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในของตัวละคร
3) ความขัดแย๎งกับภายนอก เชํนความขัดแย๎งกับสภาพแวดล๎อมหรือธรรมชาติอัน
โหดร๎าย
2.3.4 ตัวละคร (Character)
ตัวละคร (Character) คือ ผู๎กระทํา และผู๎ที่ได๎รับผลจากการกระทํา ตัวละครที่ดีจ ะต๎องมี
พัฒนาการ คือมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิด อุปนิสัย ตลอดจนถึงทัศนคติและการกระทํา โดยที่
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้จะต๎องไมํขัดกับหลักเหตุผลและความเป็นจริง
ตัวละครแบํงได๎เป็น 2 ประเภทดังนี้
1) ตัวละครลักษณะเดียวหรือตัวละครแบบแบน (Flat character) คือตัวละครที่มี
ลั ก ษณะเดีย ว หรื อ มี ลั ก ษณะน๎ อย คื อ ดี ก็จ ะดี แสนดี ร๎ ายก็ จ ะร๎ า ยสม่ํ า เสมอ ไมํ มี ก ารพั ฒ นา
ลักษณะไปตามเหตุการณ๑หรือกาลาเวลาที่ดําเนินไปในเรื่อง
2) ตัวละครหลายลักษณะหรือตัวละครแบบกลม (Round Character) คือตัว
ละครที่ มี มิ ติ มี ลั ก ษณะที่ เ หมื อ นคนจริง ๆ มี ค วามซั บ ซ๎ อน มี สํ ว นดี แ ละเสีย มี ก ารพั ฒ นาและ
เปลี่ยนแปลงลักษณะตํางๆ ไปตามเหตุการณ๑ที่ดําเนินไปโดยในงาวิจัยเรื่องนี้จะเรียกวํา ตัวละคร
รอบด๎าน
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2.3.5 ฉาก (Setting)
ฉากเป็นองค๑ประกอบหนึ่งที่มีอยูํในเรื่องเลําแทบจะทุกประเภท เนื่องจากฉากเป็นสถานที่
ที่ดําเนินเหตุการณ๑ ตํางๆ ภายในเรื่องซึ่ งสามารถบํองบอกความหมายบางอยํางในเรื่องและมี
อิทธิพลตํอความคิดและกากระทําของตัวละครด๎วย
ฉากในการเลําเรื่องแบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้
1) ชํวงเวลา (Time) คือชํวงเวลาที่เกิดเหตุการณ๑ในเรื่องเลํานั้นขึ้น เวลาถือเป็น
สํ ว นสํ า คั ญ ในการกํ า หนดฉากเนื่ อ งจากชํ ว งเวลาแตํ ล ะชํ ว งจะมี อ งค๑ ป ระกอบของสิ่ ง ของ
บรรยากาศเครื่องแตํงกาย รวมไปถึงคําพูดและทัศนคติของสังคมที่แตกตํางกันไป เชํน เรื่องเลํา
ย๎อนยุคในสมัยของรัชกาลที่ 5 กับในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็จะแตกตํางกันไป การกําหนดชํวงเวลาได๎
จะชํวยเพิ่มความสมจริงให๎กับเรื่องเลําอยํางมาก
2) สถานที่ (Location) คื อ สถานที่ ที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ๑ ขึ้ น เป็ น ตั ว กํ า หนดตํ อ จาก
ชํวงเวลา การกําหนดสถานที่ชัดเจนจะทําให๎เรื่องราวสมจริงขึ้น นอกจากนั้นยังชํวยให๎ตีความตัว
ละครได๎ชัดเจนขึ้นด๎วย
2.3.6 บทสนทนา (Dialogue)
บทสนทนาเป็นสํวนที่ชํวยให๎เหตุการณ๑ในเรื่องดําเนินไปตามที่ต๎องการ นอกจากนั้นบท
สนทนายังเป็นสํวนที่สะท๎อนถึงความคิด อารมณ๑ ความรู๎สึก ลักษณะนิสัย และบุคลิกของตัวละคร
ด๎วย การเขียนบทสนทนาจึงจําต๎องให๎ความสําคัญกับความเหมาะสมของตัวละครด๎วย
วีรวัฒน๑ อินทรพร (2545, น. 122-123) ได๎กลําวไว๎วํา บทสนทนา มีความสําคัญตํอการ
เขียนเรื่อง วัตถุประสงค๑สําคัญของการเขียนบทสนทนาคือ
1) ชํวยดําเนินเรื่อง แทนการบรรยายของผู๎เลํา
2) ชํวยให๎รู๎จักตัวละครในเรื่องโดยอ๎อม
3) ชํวยให๎วิธีการเขียนไมํซ้ําซากจําเจ แห๎งแล๎ง
4) สร๎างความสมจริง ทําให๎ผู๎รับสารรู๎สึกวําเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง
5) ทําให๎บทประพันธ๑นําอําน และมีชีวิตชีวา โดยเฉพาะบทสนทนาที่เขียนได๎ตรง
ตามบุคลิกตัวละคร
2.3.7 มุมมอง (Point of View)
มุมมอง (Point of View) เป็นกลวิธีที่ผู๎แตํงใช๎ในการเลําเรื่อง โดยกําหนดวําจะเลําเรื่อง
ผํานมุมมองของใครหรือตัวละครตัวไหน
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กลวิธีในการเลําเรื่องจึงอาจแบํงได๎หลายวิธีดังนี้ (ศิวภรณ๑ หอมสุวรรณ, 2535)
1) บุรุษที่หนึ่งที่เป็นตัวละครสําคัญในเรื่องเป็นผู๎เลํา (The First Person Narrator
As a Main Character) คือ การให๎ตัวละครสําคัญเลําเรื่องของตนเอง
2) บุรุษที่หนึ่งซึ่งเป็นตัวละครรองในเรื่องเป็นผู๎เลํา (The First Person Narrator
As a Minor Character) คือ การใช๎ตัวละครที่ใกล๎ชิดกับตัวเอกและรับรู๎เรื่องราวรอบตัวตัวเอกเป็น
ผู๎เลํา
3) ผู๎ประพันธ๑ในฐานะเป็นผู๎รู๎แจ๎งเห็นจริงทุกอยํางเป็นผู๎เลํา (The Omniscient
Author)
4) ผู๎ประพันธ๑ในฐานะผู๎สังเกตการณ๑เป็นผู๎ เลํา (The Author As an Observer)
มุมมองการเลําแบบนี้จะไมํเลําถึงความนึกคิดของตัวละคร และเลําเพียงลักษณะภายนอกที่เห็น
และได๎ยินเทํานั้น
5) บุรุษที่หนึ่งเป็นผู๎เลําด๎วยวิธีกระแสจิตประหวัด (Stream of Consciousness)
คือ การให๎ตัวละครสําคัญเลําเรื่องของตนเองแตํไมํใชํการเลําตามเหตุการณ๑ เป็นการที่ตัวละครเลํา
ผํานความนึกคิดหรือความทรงจํา
2.3.8 สัญลักษณ์พิเศษ (Special Symbol)
ปัทมวดี จารุวร (2550, อ๎างถึงใน อุมาพร, 2539, น. 27) ให๎ความหมายวํา “Symbol คือ
การใช๎สั ญลักษณ๑ในการสื่ อความหมายทั้ง ในรูปของคําพูดและภาพ” สัญลั กษณ๑พิเศษที่พบใน
ภาพยนตร๑และละครแบํงเป็น 2 ชนิด ดังนี้
1) สัญลักษณ๑ทางภาพ คือ องค๑ประกอบตํางๆ ของเรื่องที่ถูกนําเสนอซ้ําๆ โดยที่
สัญลักษณ๑ทางภาพเป็นได๎ทั้งภาพเดียวหรือกลุํมภาพที่เกิดจากการตัดตํอ
2) สัญลักษณ๑ทางเสียง คือ เสียงตํางๆ ที่ถูกใช๎เพื่อสื่อความหมายอื่ นๆ อาจจะเพื่อ
ตอกย้ําจากภาพหรือเพื่อเปรียบเทียบจากภาพเพื่อให๎ได๎ความหมายที่ตํางไปก็ได๎

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับภาพยนตร์
ภาพยนตร๑เป็นสื่อที่ให๎ทั้งภาพและเสียง คล๎ายคลึงกับสื่อวิทยุโทรทัศน๑ แตํภาพยนตร๑จะมี
การเลําเรื่องที่กระชับและมักจะจบในตอนเดียว หรือหากได๎รั บความนิยมหรือเนื้อหามีขนาดยาวก็
มักจะมีตอนตํอ แตํโดยสํวนใหญํแล๎วตํอให๎มีตอนตํอก็มันจะจบมีบทสรุป หรือจุดที่พักในระหวํางตอน
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ซึ่งหากมองในมุมนี้ก็จะถือวํามีความคล๎ายคลึงกับการ๑ตูนเรื่องสั้นที่จะจบในตอน นอกจากนี้การ๑ตูน
ยังใช๎ระยะภาพตํางๆ เพื่อเพิ่มมิติให๎ภาพคล๎ายกับในสื่อภาพยนตร๑ด๎วย
โดยการเลําเรื่องในภาพยนตร๑นั้นมีองค๑ประกอบในการเลําเรื่องเชํนเดียวกับที่ได๎กลําวไปใน
แนวคิดการเลําเรื่อง แตํจะมีการสื่อความผํานไวยากรณ๑ในการเลําเรื่องซึ่งอาจจะไมํใชํการเลําเรื่อง
โดยตรงแตํเ ป็นขั้นตอนในกระบวนการผลิตเพื่อให๎ภ าพยนตร๑สามารถเลําเรื่องได๎ตามที่ผู๎สร๎าง
ต๎องการมากกวํา
กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน (2542) แบํงหน๎าที่หลักของภาพยนตร๑เป็น 4 ด๎าน ดังนี้
1) หน๎าที่ในการเลําเรื่อง กลําวคือผู๎สํงสารที่เลือกสํงผํานสื่อภาพยนตร๑นั้นจะมี
เรื่องราวที่ต๎องการบอกเลําให๎ผู๎ชม จึงถือวําภาพยนตร๑มีหน๎าที่ในการเลําเรื่อง
2) หน๎าที่ในการสื่ออารมณ๑ เรื่องเลําทุกเรื่องยํอมมีจุดประสงค๑เพื่อกํอหรือสํงผําน
ความรู๎สึ กใดความรู๎สึกหนึ่งจากผู๎สํงสารไปยังผู๎รับสารอยูํแล๎ว ภาพยนตร๑เองก็เชํนกัน ไมํวําจะ
อารมณ๑โกรธ เศร๎า ดีใจ หดหูํ
3) หน๎าที่ในการสื่อทางด๎านความคิด โดยการสื่อสารทางความคิดจะแบํงเป็นสอง
ลักษณะคือ ลักษณะแรกเป็นการใสํแนวคิดไว๎ในเรื่องเลย อาจจะผํานตัวละคร หรือบทสนทนาใน
เรื่อง กับอีกลักษณะหนึ่งคือ การกระตุ๎นให๎ผู๎ชมเกิดความคิดเชํนนั้นโดยไมํได๎นําแนวคิดที่วําใสํไว๎ใน
ภาพยนตร๑
4) หน๎าที่ในการสร๎างความตื่นตาตื่ นใจ ที่ไมํจํากัดแคํภาพเทํานั้น แตํยังรวมถึง
เสียง แสง ก็สามารถสร๎างความตื่นตาตื่นใจได๎เชํนกัน
ไวยากรณ๑ทางภาพยนตร๑ (Film Grammar) เนื่องจากภาพยนตร๑เป็นสื่อที่มีการนําเสนอทั้ง
ภาพ แสง สี เสี ยง ทําให๎การสื่ อความหมายในภาพยนตร๑มี อยูํ ม ากมาย โดยสามารถแบํง เป็ น
องค๑ประกอบตํางๆ ดังนี้ (ประวิตร แตํงอักษร, 2556) (รักศานต๑ วิวัฒน๑สินอุดม, 2545)
2.4.1 หน่วยพื้นฐานในภาพยนตร์
1) เฟรม (Frame) หรือภาพชองชุดภาพนิ่งที่ถูกบันทึกลงในฟิล๑มภาพยนตร๑
2) ช็อต (Shot) คือชํวงความยาวของฟิล๑มที่ถูกบันทึกในแตํละครั้ง
3) ซีน (Scene) ช็อตตั้งแตํหนึ่งช็อตขึ้นไปที่สามารถสื่อความหมายได๎ โดยที่หนึ่ง
ซีนจะเกิดขึ้นในเวลาที่ตํอเนื่องกัน สถานที่ ตัวละคร และฉากเดียวกัน
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4) ซีเควนส๑ (Sequence) คือการเชื่อมซีนตํางๆ ไว๎ด๎วยเงื่อนไขทางอารมณ๑และ
การเลําเรื่อง
2.4.2 องค์ประกอบด้านภาพ (Visual Channel)
1) ภาพที่ปรากฏโดยไมํต๎องใช๎เทคนิคทางภาพยนตร๑ (Nature of Image)
(1) ฉาก (Setting) คือที่ที่เหตุการณ๑ในภาพยนตร๑เกิดขึ้นและดําเนินไป โดยมี
ตัวละครเป็นตัวดําเนินเรื่อง ฉากสามารถบอกลักษณะรวมถึงสามารถสื่อความหมายที่ผู๎กํากับ
ต๎องการไปยังผู๎ชมได๎ด๎วย
(2) อุปกรณ๑ประกอบฉาก (Props) คืออุปกรณ๑ที่ใช๎ในการสื่อความหมายใน
ภาพยนตร๑เชํนเดียวกับฉาก แตํจะเป็นในลักษณะที่ปลีกยํอยกวํา ไว๎เพื่อให๎รายละเอียดในฉาก
(3) เสื้อผ๎า (Costume) คือสํวนประกอบที่สัมพันธ๑กับตัวละครมากที่สุด ใช๎สื่อ
สถานภาพ ความคิด ทัศนคติของตัวละคร รวมถึงชํวงเวลาด๎วย
(4) การแสดงและการปรากฏตัวของตัวละคร ถือเป็นอีกองค๑ประกอบสําคัญ
ในการสื่อความหมาย ทั้งทางสีหน๎า ทําทาง ซึ่งทําให๎ผู๎ชมสามารถเข๎าในเหตุการณ๑ได๎ชัดเจนขึ้น
2) ภาพที่ปรากฏให๎เห็นผํานเทคนิคทางภาพยนตร๑ (Treatment of Image) โดย
แบํงเป็นสํวนการถํายทํา และสํวนของการตัดตํอ ดังนี้
(1) การถํายทําภาพยนตร๑ (Cinematography)
(1.1) ขนาดภาพ (Shot Size) คือสิ่ง ที่กําหนดสิ่ง ที่ผู๎กํากับต๎องการ
นําเสนอ วําต๎องการให๎ผู๎ชมเห็นหรือไมํเห็นสิ่งใดในฉาก โดยที่ภาพขนาดตํางๆ จะให๎ความหมาย
และความรู๎สึกที่แตกตํางกันไปดังนี้
(1.1.1) ภาพไกลมาก (Extreme Long Shot: ELS) ขนาดภาพ
แบบนี้จะเป็นการถํายภาพจากระยะไกลเพื่อให๎ได๎องค๑ประกอบและฉากทั้งหมด ภาพจึงเป็นภาพ
ในมุมกว๎างที่จะสร๎างความรู๎สึกโอํอํา อลังการ แสดงออกถึงความยิ่งใหญํของสถานที่ ซึ่งจะชํวย
ในการสร๎างความประทับใจให๎กับผู๎ชมด๎วย
(1.1.2) ภาพไกล (Long Shot: LS) ขนาดภาพแบบนี้ถํายจะสิ่งที่
ต๎องการให๎อยูํในกรอบภาพ (Frame) พอดี เชํนถ๎าเป็นภาพคนจะเป็นการถํายแบบเต็มตัว ซึ่งจะ
สามารถเห็นการกระทํา สีหน๎า ทําทางการเคลื่อนไหว และได๎ตําแหนํงที่อยูํในการแสดงหรือในฉาก
ของตัวละครได๎โดยที่ผู๎ชมจะสามารถเห็นรายละเอียดขององค๑ประกอบตํางๆ ได๎ชัดเจนขึ้นด๎วย

36
(1.1.3) ภาพปานกลาง (Medium Shot: MS) ขนาดภาพแบบนี้
ถ๎าเป็นภาพคน ผู๎ ชมจะได๎เ ห็นตั้ง แตํเอวของนักแสดงขึ้นไปจนถึงศีรษะ ขนาดภาพแบบนี้ผู๎ช ม
สามารถเห็นการเคลื่อนไหวของนักแสดง และรายละเอียดของฉากหลังพอสมควร
(1.1.4) ภาพใกล๎ (Close-Up:CU, Close Shot: CS) ภาพแบบนี้
ผู๎ชมจะมองเห็นนักแสดงตั้งแตํไหลํขึ้นไป เป็นขนาดภาพที่ผู๎ชมสามารถเข๎าถึงอารมณ๑ของตัวละคร
ได๎มากที่สุด เนื่องจากจะได๎เห็นสีหน๎าที่ตัวละครสื่อออกมา
(1.1.5) ภาพใกล๎มาก (Extreme Close-Up Shot: ECU, Big Close-Up
Shot: BCU) ภาพแบบนี้จะถํายในระยะใกล๎มาก เพื่อเน๎นสิ่งที่ถําย ให๎ผู๎ชมเห็นรายละเอียดของ
วัตถุ
(1.2) มุมกล๎อง (Camera Angle) เป็นการพิจารณาตําแหนํงของกล๎อง
ให๎สัมพันธ๑กับสิ่งที่ถําย โดยที่มุมภาพแตํละมุมจะให๎ความหมายที่ตํางกันไป
(1.2.1) มุมกล๎องระดับสายตานก (Bird's eye View) เป็นการตั้ง
กล๎องในระดับเหนือศีรษะหรือเหนือวัตถุที่ถําย ภาพที่ถูกบันทึก จะเหมือนกับภาพที่นกมองลงมา
ด๎านลําง เมื่อผู๎ชมเห็น ภาพแบบนี้จะทําให๎ดูเหมือนกําลังเฝ้ามองเหตุการณ๑จากด๎านบน มุมกล๎อง
แบบนี้จะทําให๎ผู๎ชมรู๎สึก เวิ้งว๎าง ไร๎อํานาจ ตกอยูํในภาวะคับขัน ไมํมีทางรอด เหมือนารถํายแทน
สายตาคนที่อยูํบนหน๎าผาแล๎วมองลงมา
(1.2.2) มุมกล๎องระดับสูง (High Angle) มุมกล๎องแบบนี้จะอยูํ
สูงกวําสิ่งที่ถําย สิ่งที่ถูกถํายด๎วยกล๎องระดับนี้มักจะทําให๎ผู๎ชมรู๎สึกวําสิ่งที่ ถํายมีความต่ําต๎อย ไร๎
คํา ไร๎ความหมาย สิ้นหวัง ความพํายแพ๎
(1.2.3) มุมกล๎องระดับสายตา (Eye Level) มุมกล๎องแบบนี้เป็น
มุมกล๎องในระดับสายตาคน ซึ่งเป็นการเลียนแบบมาจากการมองเห็นของคน ทําให๎ภาพที่ผู๎ชม
เห็นรู๎สึกมีความเป็นกันเอง เสมอภาค และเหมือนตัวเองได๎เข๎าไปอยูํในเหตุการณ๑นั้นด๎วย
(1.2.4) มุมกล๎องระดับต่ํา (Low Angle) มุมกล๎องแบบนี้จะตั้งกล๎อง
ในระดับที่ต่ํากวําสิ่งที่ถําย ภาพมุมต่ําจะทําให๎ผู๎ชมรู๎สึกวําสิ่งที่ถํายนั้นมีอํานาจ มีคํา นําเกรงขาม มี
ความยิ่งใหญํ แสดงถึงความสงํางาม ชัยชนะ ตรงข๎ามกับมุมกล๎องแบบสูง
(1.2.5) มุมกล๎องระดับสายตามด (Worm Eye View, Ant Eye View)
มุมกล๎องแบบนี้เป็นมุมกล๎องที่อยูํต่ํากวําระดับสายตามาก ผู๎ชมจะรู๎สึกวําสิ่งที่ถูกถํายนั้นสูงสํง หรือ
แทนเส๎นทางที่ยาวไกล สูงชันและยากลําบากด๎วย
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(1.3) เลนส๑ (Lenses) เลนส๑ที่ใช๎ในการถํายทําจะแทนสายตาตัวละครได๎
ด๎วย เชํน การปรับโฟกัสเลนส๑อาจจะแทนสานตาของตัวละครที่เพิ่งตื่นนอนก็ได๎ ในขณะเดียวกันก็
สามารถบิดเบือนให๎แตกตํางไปจากสายตามนุษย๑ได๎เชํนกัน เชํน การใช๎เลนส๑ตาปลา (fish-eye
lense) ทําให๎ภาพที่ถํายบิดเบี้ยว
(1.4) การเคลื่อนไหวของกล๎อง (Camera Movement) คือ การเคลื่อนที่
กล๎องจากตําแหนํงหนึ่งไปอีกตําแหนํงหนึ่ง หรือการเปลี่ยนแปลงมุมมองของกรอบภาพไป เพื่อให๎
เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาพอยํางตํอเนื่อง ทําให๎ภาพยนตร๑มิติ เรื่องราว และสมจริงมากยิ่งขึ้น
(1.4.1) การกวาดภาพแนวราบ (Panning) คือการที่กวาดภาพ
ไปในแนวราบโดยที่ตัวกล๎องยังอยูํในตําแหนํงเดิม สื่อถึงการติด ตามสิ่งที่ถํายหรือแสดงภาพที่เห็น
อยํางตํอเนื่องนอกกรอบภาพ
(1.4.2) การกวาดภาพแนวตั้ง (Tilting) คือการกวาดภาพไปใน
โดยที่ตัวกล๎องยังอยูํในตําแหนํงเดิม สื่อถึงการติดตามสิ่งที่ถํายหรือ ต๎องการให๎รู๎สึกถึงความสูง
ความนํากลัว ความหวาดเสียว
(1.4.3) การเคลื่อนกล๎อง (Tracking) เป็นการเคลื่อนกล๎องจาก
จุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งในทิศทางตําง ๆ โดยที่อาจมีสายพานในการเคลื่อนที่ เพื่อให๎การเคลื่อนไหว
เป็นไปอยํางนุํมนวล อาจจะเรียกวํา การดอลลี่ (Dolly) ก็ได๎ ใช๎ในการติดตามตัวละครหรือสิ่งที่ถําย
หรือเป็นการให๎ความสําคัญมากหรือน๎อยกับ อารมณ๑ของนักแสดง และเป็นการรักษาอารมณ๑ของ
ผู๎ชมและเรื่องราวให๎ตํอเนื่อง
(1.4.4) การใช๎เครนถําย (Craning) เป็นการใช๎กล๎องติดตั้งอยูํบน
อุปกรณ๑ที่เรียกวํา เครน ทําให๎สามารถเคลื่อนกล๎องไปยังทิศทางตําง ๆ ได๎อยํางอิสระ
(1.4.5) การถือกล๎องถําย (Handheld Camera) การถํายแบบนี้
จะเน๎นกับใช๎ในการติดตามตัวละครหรือสิ่งที่ถํายเพื่อให๎อารมณ๑และความรู๎สึกสมจริง เหมือนวํา
ผู๎ชมอยูํรํวมในเหตุการณ๑ด๎วย หรือใช๎แทนวําตัวละครเจ๎าของมุมมองกําลังวิ่งตามบางสิ่งอยูํก็ได๎
(1.5) การจัดองค๑ประกอบภาพ (Mise-en-Scene) หมายถึงการจัดวาง
รายละเอียดตํางๆ ที่ต๎องการใช๎ในการสื่อความหมายไว๎ในกรอบภาพ เพื่อสื่ความและชํวยให๎ฉาก
สมจริงมากขึ้น
(1.6) แสง (Lighting) เชํนเดียวกับงานศิลปะที่มีการใช๎ความสวําง และ
ความมืดเพื่อสื่อความหมาย ภาพยนตร๑เองก็มีการใช๎แสงในการสื่อความหมายเชํนกัน
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(1.7) สี (Color) เป็นองค๑ประกอบที่ใช๎แฝงไว๎ในองค๑ประกอบอื่นๆ เพื่อ
ชักจูงอารมณ๑ แตํงแต๎มบรรยากาศมากกวําจะสื่อความในเชิงสัญลักษณ๑อยํางเดียว
(2) การตัดตํอ (Editing)
ความหมายในการตัดตํอ ตามที่ Bernard F. Dick (1978) ให๎ไว๎คือการเชื่อมตํอ
ช็ อตแตํล ะช็ อตเข๎าด๎วยกันโดยตั ดเอาสํวนที่ไ มํ สํา คัญหรือไมํ จํ า เป็นสําหรับเรื่อ งที่ต๎องการเลํ า
ออกไป หรือเป็นการร๎อยเรียงเรื่องราวไว๎ด๎วยลําดับการเลําเรื่องเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑การเลํา
เรื่อง
(2.1) เทคนิคการตัดตํอสามารถแบํงเป็น 2 กลุํม ดังนี้
(2.1.1) การเปลี่ยนช็อตทันทีโดยการตัดชนให๎อารมณ๑ที่ตื่นเต๎น
และแสดงความตํอเนื่อง หรือแสดงเหตุการณ๑ที่เกิดในเวลาเดียวกัน
(2.1.2) การเปลี่ยนช็อตอยํางคํอยเป็นคํอยไป เชํน ภาพจางซ๎อน
(Dissolve) ภาพจาง (Fade) จะใช๎ในการเปลี่ยนแปลงกาลเวลา หรือเหตุการณ๑ ซึ่งจะได๎อารมณ๑ที่
นุํมนวลกวํา
(2.2) ประเภทการตัดตํอ แบํงเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
(2.2.1) การตัดตํอแบบตํอเนื่อง (Continuity Cutting) เป็นการ
ตัดตํอที่ใช๎ในภาพยนตร๑สํวนใหญํ โดยจะคํานึงถึงความสัมพันธ๑กันระหวํางแตํละช็อตในแงํของการ
แสดง ตําแหนํง ทิศทางการมอง และองค๑ประกอบตํางๆโดยมีรูปแบบที่ใช๎กันมาก ดังนี้
(2.2.1.1) การตัดตํอสลับเหตุการณ๑ (Cross Cutting /
Parallel Cutting) โดยการนําเหตุการณ๑ 2 เหตุการณ๑ หรือมากกวํา มาตัดสลับเข๎าด๎วยกัน เพิ่ม
ความนําสนใจ นําติดตาม สื่อถึงความขัดแย๎ง และสร๎างความตื่นเต๎นแกํผู๎ชม
(2.2.1.1) การตัดตํอแบบกระโดด (Jump Cutting /
Cutting on Action) เป็นการตัดตํอที่ไมํคํานึงถึงความตํอเนื่องในการแสดงของผู๎แสดง การตัดตํอ
แบบนี้สามารถใช๎สื่อถึงความแปรปรวนในจิตใจของตัวละครหรือเหตุการณ๑ที่เหนือความคาดหมาย
ในภาพยนตร๑ได๎
(2.2.2) การตัดตํอแบบเรียบเรียง (Compilation Cutting) คือการ
ตัดตํอที่ไมํเน๎นความเชื่อมโยงของความสัมพันธ๑ในองค๑ประกอบตําง แตํจะเป็นการเรียบเรียงโดยใช๎
ข๎อความ คําบรรยาย เสียงประกอบหรือเสียงดนตรีในการสร๎างความตํอเนื่อง เชํนขําว สารคดี
นอกเหนือจากการตัดตํอสองประเภทข๎างต๎นแล๎วยังมีการตัดตํอที่มีลักษณะ
เฉพาะตัวอีกแบบหนึ่งคือ การตัดตํอแบบมอนทาจ (Montage) ที่มีความหมายถึงการทํางานเวลา
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จริงโดยผํานกระบวนการรวมภาพโดยไมํคํานึงถึงความเกี่ยวข๎องกันด๎วยการใช๎เทคนิคการเปลี่ยนช็อต
อยํางคํอยเป็นคํอยไป เชํน ภาพจาง (Fade) ภาพจางซ๎อน (Dissolve) เพื่อให๎ได๎ซีนหรือซีเควนส๑ที่มี
ความหมายใหมํ
2.4.3 องค์ประกอบด้านเสียง (Audiotory Channel)
องค๑ประกอบด๎านเสี ยง (Audiotory Channel) เป็นอีกปัจ จั ยหนึ่ง ที่มี ค วามสําคัญใน
ภาพยนตร๑เนื่องจากเสียงจะชํวยเสริมสร๎างอารมณ๑รายละเอียดและชํวยในการสื่อความหมายของ
ภาพให๎ชั ดเจนขึ้นได๎ด๎ว ยโดยเสี ยงที่ใช๎ ในการสื่อความหมายในภาพยนตร๑สามารถแบํง เป็น 3
ประเภท ดังนี้
1) เสียงในบทสนทนา (Dialogue) คือ เสียงที่กํอเกิดจากถ๎อยคําที่ตัวละครหรือ
ผู๎บรรยายเปลํงออกมา
2) เสียงประกอบ (Sound Effects) คือ เสียงที่ไมํใชํเสียงพูด เป็นเสียงตํางๆ ที่
เกิดขึ้นในเหตุการณ๑แตํละฉากของภาพยนตร๑ แบํงเป็น
(1) เสียงจริงที่ที่มาจากแหลํงกําเนิดเสียงในฉาก (Local Sound) เชํน เสียง
รถยนต๑ เสียงเครื่องจักร
(2) เสียงบรรยากาศ (Ambient Sound) เชํน เสียงลมพัด
(3) เสียงประกอบที่สร๎างขึ้น (Artificial Sound) เพื่อให๎เกิดความสมบูรณ๑และ
อารมณ๑ของภาพยนตร๑ เชํน เสียงชกตํอย เสียงหักกระดูก เสียงระเบิด
3) เสียงดนตรี (Music) เสียงดนตรีใช๎ในการสร๎างความอารมณ๑และรู๎สึกตํางๆ
ให๎กับผู๎ชมใช๎เลําเรื่องราว เหตุการณ๑ตํางๆ ใช๎เพื่อบํงบอกบุคลิกภาพหรือรสนิยมของผู๎แสดง ใช๎
เสริมอารมณ๑ความรู๎สึก (Component) หรือใช๎สร๎างความขัดแย๎งทางอารมณ๑ (Contrast) ให๎เกิด
ขึ้นกับผู๎ชม เพื่อสื่อความหมาย อารมณ๑และความรู๎สึกของเรื่องราวที่ปรากฏในภาพยนตร๑ให๎ชัดเจน
สมบูรณ๑มากยิ่งขึ้น

2.5 ทฤษฎีสญ
ั วิทยา
โซซูร๑ (อ๎างถึง ใน ไชยรัตน๑, 2555, น. 20-23) ให๎ความหมายของสัญญะวํา เป็นหนํวย
พื้นฐานที่สุดของภาษา คือระบบของความสัมพันธ๑ที่สลับซับซ๎อนที่เชื่อมโยงระหวําง 2 สํวน ดังนี้
1) รูปสั ญญะ หรือตัวสื่อ,ตัวหมาย (Signifier) หรือก็คือการที่เราเขียนตัวอักษร
เรียงกันเป็นคําวํา “ม๎า”
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2) ความหมายสัญญะ (Signified) คือ “ม๎า” ที่เป็นสัตว๑ มีสี่เท๎า และมนุษย๑ใช๎เป็น
พาหนะ
โดยที่ความหมายสัญญะอยํางหนึ่งอาจจะมีหลายรูปสัญญะได๎ตามการกําหนดในแตํละ
ระบบภาษา เชํน ม๎า – อาชา – Horse ตํางก็สื่อความหมายถึงสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง, สีแดง – สีชาด –
red ก็หมายถึงสีสีหนึ่ง
ในขณะที่ กาญจนา แก๎วเทพ (2547) กลําวถึงสัญญะวํา “Sign‛ ในภาษาอังกฤษ มีราก
ศัพท๑มาจากภาษากรีกวํา “Tosemion‛ ซึ่งแปลวํา “สัญญะ” ในภาษาไทยหมายถึง สิ่งที่ถูกสร๎าง
ขึ้นมาเพื่อให๎มีความหมาย (Meaning) แทนของจริง / ตัวจริง (Object) ในตัวบท (Text) และใน
บริบท (Context) หนึ่งๆ ตัวอยํางเชํน “หมู” เป็นสัญญะใช๎แทนความหมายที่แสดงถึงของหมั้นใน
บางสังคม ซึ่งในบางสังคมอาจมองวํา “หมู” ใช๎แทนความหมายของความมั่งคั่งก็ได๎
โดยที่ Roland Barthes (อ๎างถึงใน กาญจนา แก๎วเทพ, 2543) มีการแบํงประเภทของ
ความหมาย ที่บรรจุอยูํในสัญญะทุกอยํางวํามี 2 ความหมายคือ
1) ความหมายโดยอรรถ (Denotation) หรือ ความหมายตรงที่ถูกประกอบสร๎าง
ขึ้นมาอยํา งภววิ สั ย (Objective) คนสํ วนใหญํใ นสั ง คมสามารถเข๎า ใจได๎ ตามตั วอั กษร เชํ น
ความหมายตามพจนานุกรม เชํน หมูเป็นสัตว๑สี่เท๎าประเภทหนึ่ง กลําวคือ ความหมายโดยอรรถ
เป็นความหมายชั้นแรก (First Order of Signification) ที่เป็นสามัญโดยทั่วไป มองเห็นได๎อยําง
ชัดเจน
2) ความหมายโดยนัย (Connotation) หรือ ความหมายแฝง เป็นตัวหมายถึงที่ถูก
ประกอบสร๎างขึ้นมาอยํางเป็นอัตวิสัย (Subjective) ซึ่งสามารถแบํงได๎เป็น
(1) เป็นอัตวิสัยในระดับบุคคล คือความหมายที่เกิดจากประสบการณ๑เฉพาะ
ของบุคคล เชํน ประสบการณ๑สํวนตัวหรืออารมณ๑ความรู๎สึกของแตํละคนที่มี
(2) เป็นอัตวิสัยในระดับสังคม คือความหมายที่เกิดจากการกําหนดขึ้นจาก
ข๎อตกลงของกลุํมคนที่ตกลงรํวมกัน เชํน ในสังคมไทย สังคมจีน สังคมอินเดีย สังคมอเมริกัน จะให๎
ความหมายโดยนัยแตกตํางกัน ที่เราเรียกวํา “คํานิยมของแตํละสังคม”
โดย Barthes เรียกความหมายโดยนัยนี้วํา เป็นความหมายชั้นที่ สอง (Second Order of
Signification)
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2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต
เนื่องจากหนึ่งในสื่อที่ผู๎วิจัยศึกษาเป็นการ๑ตูนที่นําเสนอในสื่ออินเตอร๑เน็ตประเภทเว็บไซต๑
ผู๎วิจัยจึงนําแนวคิดนี้มาเป็นสํวนหนึ่งในการวิจัยด๎วย
Joseph B. Walther (อ๎างถึงใน กิตติ กันภัย, 2543, น. 106-110) ให๎ความหมายของการ
สื่อสารทางคอมพิวเตอร๑ (Computer-Mediated Communication: CMC) หรือการสื่อสารทาง
อินเทอร๑เน็ตในยุคเริ่มต๎นไว๎วํา เป็นการประชุมผํานคอมพิวเตอร๑ (Computer Conferencing) และ
การใช๎ ไ ปรษณี ย๑ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑ (Electronic Mail) ที่ เ กิ ด ขึ้ น และดํ า เนิ น ไปในเวลาเดี ย วกั น
(Synchronous) หรือตํางเวลากัน (Asynchronous) โดยผู๎สํง สารจะใสํรหัส (Encode) ลงไปใน
เนื้อหาสาร (Text Message) ซึ่งจะถูกถํายทอด (Relayed)
สื่อคอมพิวเตอร๑ไมํมีข๎อจํากัดเรื่องสถานที่และเวลา (Space and Time) ทําให๎ผู๎ใช๎มี
ความรู๎สึกสะดวกสบายและรู๎สึกวํามีความสามารถในการสื่อสารมากขึ้น เนื่องจากผู๎ใช๎สามารถ
สื่อสารได๎ตลอดเวลา โดยที่อาจจะไมํมีคูํสนทนาในขณะนั้นก็ได๎ (ปัณฑารีย๑ โชรัมย๑, 2547)
จากคุณลักษณะของสื่อคอมพิวเตอร๑ทําให๎เกิดการสื่อสารแบบสองทางที่ไมํพร๎อมกันเป็น
การสื่อสารแบบไมํเผชิญหน๎าผู๎ใช๎จะแสดงความคิดได๎อยํางอิสระ โดยไมํถูกกีดกั้นพฤติกรรมการ
สื่อสารจากบทบาททางสังคม และยังกํอให๎เกิดความไมํเจาะจงในการสื่อสาร ซึ่งทําให๎เกิดการ
เปลี่ ยนแปลงที่เ รียกวําการสื่ อสารที่ไ มํ เจาะจงผู๎รับสารที่ตํางไปจากเดิม อยํางการสื่อสารแบบ
เผชิญหน๎า (Face-to-face Communication) (เพ็ญพรรณ รวิโชติกุล, 2544)
กลําวคือไมํใชํการสื่อสารที่เกิดขึ้นระหวํางผู๎สํงสารและผู๎รับ สาร หากแตํเกิดจากสภาพ
บรรยากาศการสื่อสารผํานตัวกลาง (Computer-Mediated Environment) ที่ตัวผู๎สํงสารและผู๎รับสาร
มีปฏิสัมพันธ๑กัน โดยที่ปฏิสัมพันธ๑ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารระหวํางกันนี้ผู๎รับสาร
สามารถเป็นผู๎รับสารและผู๎รับสารก็สามารถเป็นผู๎สํงสารได๎เชํนกัน และจากการสื่อสารแบบนี้ไมํใชํ
เพี ย งแคํ ก ารสํ ง สารของผู๎ รั บ สารและผู๎ สํ ง เทํ า นั้น แตํยั ง เป็น การสํ ง สารผํา นตั วกลางซึ่ ง ถือ เป็ น
กระบวนการสื่อสารที่แท๎จริง และเมื่อเกิดการปฏิสัมพันธ๑ผํานตัวกลาง ผู๎สื่อสารจะรับรู๎บรรยากาศ
สองแบบ คือ บรรยากาศทางกายภาพที่ผู๎สื่อสารนําเสนอออกไปและบรรยากาศในการสื่อสารผําน
ตัวกลางคอมพิวเตอร๑
Hitz (อ๎างถึงใน กิติพงศ๑ ไทยเจริญ, 2541, น. 20) กลําววําปรากฏการณ๑ของการนําเอา
คอมพิวเตอร๑มาใช๎เป็นสื่อกลางเพื่อการสื่อสาร สามารถแบํงออกเป็น 3 รูปแบบ คือ
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1) ใช๎เพื่อการแทนที่ (Substitution) คือใช๎แทนวิธีการสื่อสารในรูปแบบเดิมที่เคย
เป็นมา เชํนการใช๎ จดหมายอิเล็กทรอนิกส๑ หรือ อีเมล๑ (Electronic mail: E-mail) แทนการใช๎
โทรเลข โทรศัพท๑หรือโทรสาร
2) ใช๎ เพื่อการเสริม (Add-on) คือการนําคอมพิวเตอร๑มาใช๎ ในขณะที่วิธี การ
สื่ อสารแบบเดิม ยัง คงอยูํเ ชํ น การอํานผัง รายการโทรทัศน๑ จากสื่ออินเตอร๑เน็ต กํอ นที่จ ะเปิด ดู
รายการโทรทัศน๑ที่ต๎องการ
3) ใช๎เพื่อการแผํขยาย (Expansion) คือการใช๎คอมพิวเตอร๑เ พื่อการสื่อสารใน
รู ป แบบที่ แ ตกตํ า งไปจากการสื่ อ สารรู ป แบบเดิ ม ที่ เ คยมี ม า เชํ น การอํ า นหนั ง สื อ พิ ม พ๑ บ น
อินเตอร๑เน็ต ซึ่งถือวําเป็นการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งแม๎วําจะเป็นหนังสือพิมพ๑ฉบับเดียวกันก็ตาม
Everrett Rogers (อ๎างถึงใน กาญจนา แก๎วเทพ, 2543) ได๎กลําวถึงคุณลักษณะสําคัญ
ของสื่ อ ใหมํ อ ยํ า งคอมพิ ว เตอร๑ แ ละอิ น เทอร๑ เ น็ ต วํ า จะมี ผ ลตํ อ เนื่ อ งไปถึ ง การเปลี่ ย นแปลง
ประสบการณ๑ของมนุษย๑ และการเปลี่ยนแปลงสังคม 3 ประการ ได๎แกํ
1) Interactivity การสื่อสารระหวํางกันเปลี่ยนแปลงไป จากเดิม ที่การสื่อสาร
ระหวํางสองฝ่ายนั้นมีอยูํเฉพาะในการสื่อสารระหวํางบุคคลแบบเผชิญหน๎าเทํานั้นหากมีตัวกลาง
หรือการใช๎สื่อกลางเข๎ามาเกี่ยวข๎องลักษณะการโต๎ตอบแบบฉับพลันจะสูญหายไปทันที แตํสื่อใหมํ
อยํางคอมพิวเตอร๑และอินเตอร๑เน็ตสามารถสร๎างเงื่อนไขใหมํซึ่งคงการโต๎ตอบแบบฉับพลันไว๎ได๎ ทํา
ให๎เงื่อนไขด๎านมิติและเวลาในการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอยํางมาก
2) Individualized / Demassified มีการสื่อสารที่เฉพาะกลุํมหรือบุคคลมากขึ้น
จากแตํ เ ดิ ม รู ป แบบของการสื่ อ สารผํ า นสื่ อ กลางจะเป็ น การสร๎ า งกลุํ ม ผู๎ รั บ สารแบบมวลชน
(Massified) โดยที่ผู๎คนจะบริโภคสื่อแบบเดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกัน แตํสําหรับสื่อใหมํผู๎รับสาร
และผู๎สํงสารสามารถเลือกใช๎สารได๎ตามเวลาและสถานที่ที่ต๎องการมากขึ้น
3) Asynchronous Nature of New Communication ด๎วยเทคโนโลยีและการ
จัดการข๎อมูลของสื่อใหมํทําให๎สื่อใหมํมีคุณลักษณะที่สามารถแยกเป็นสํวนๆ ได๎ โดยไมํจําเป็นต๎อง
มาเป็นกลุํมก๎อนเดียวกันทําให๎การสื่อสารผํานคอมพิวเตอร๑มีศักยภาพในการจัดเก็บข๎อมูล การสํง
ข๎อมูล สามารถทําแบบแยกสํวนได๎โดยที่ข๎อมูลยังคงครบถ๎วน และคุณภาพของข๎อมูลไมํหายไปกับ
ระยะทาง
Rice (1988) ได๎วิเคราะห๑ถึงศักยภาพด๎านการสื่อสารด๎วยคอมพิวเตอร๑เปรียบเทียบจาก
คุณสมบัติในสื่ออื่นๆ ดังนี้
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1) ความเป็นอิสระจากกฎเกณฑ๑ และข๎อจํากัด (Freedom of Constraints)
เนื่ อ งจากการสื่ อ สารด๎ ว ยคอมพิ ว เตอร๑ ทํ า ให๎ ผู๎ ใ ช๎ ส ามารถกํ า หนดสถานะของผู๎ สํ ง สารเองได๎
นอกจากนี้ยัง สามารถเป็นอิส ระจากด๎านอื่นๆได๎ เชํน ไมํ มีการผูกขาดความเป็นเจ๎ าของสื่อ ไมํ
สามารถเลือกกลุํมผู๎รับสารเฉพาะกลุํมได๎ รวมถึงไมํมีการกําหนดชํวงเวลาในการรับสารและ ไมํ
สามารถเรียกคืนข๎อมูลได๎
2) ขอบเขตการศึกษา (Mode or Technical Bandwidth) คือ ระยะทางระหวําง
ผู๎สํงสารและผู๎รับสาร หรือเนื้อหาสารที่สามารถนําเสนอได๎หลายลักษณะทั้ง ภาพ เสียง ตัวอักษร
สัญลักษณ๑ ภาพเคลื่อนไหว
3) การตอบสนองและปฏิสัมพันธ๑ (Feedback and Interactivity) การโต๎ตอบ
ระหวํางผู๎สํงสารและผู๎รับสารสามารถเกิดขึ้นได๎อยํางสะดวกและรวดเร็ว
4) การติดตํออยํางเป็นเครือขําย (Network Flows) มีผลตํอการกระจายตัว รวมทั้ง
การเข๎าถึงสื่อและข๎อมูลที่มีการเชื่อมโยงกัน

2.7 แนวคิดการเล่าเรื่องข้ามสื่อ
การเลําเรื่องข๎ามสื่อเป็นกระบวนการหนึ่งที่ถูกใช๎ในการสื่อสารมวลชนมายาวนานแล๎ว
เพียงแตํเมื่อมีสื่ออินเตอร๑เน็ตเกิดขึ้นทําให๎การเลําเรื่องข๎ามสื่อมีวงที่กว๎างมากขึ้นตามไปด๎วย โดย
ในงานวิจัยที่ผํานมามีการใช๎คําวําการดัด แปลง หรือสัมพันธบท ซึ่งอาจจะมีความแตกตํางกันไป
บ๎าง ผู๎วิจัยจึงขอนําเสนอข๎อมูลจากการรวบรวมเกี่ยวกับแนวคิดการเลําเรื่องข๎ามสื่อบางสํวนไว๎
ดังนี้
เฮนรี่ เจนกินส๑ (Jenkins, 2007) ผู๎ที่ศึกษาเรื่อง Media Convergence Culture และเรื่อง
Transmedia อธิบายวงการสื่อและการเลําเรื่องไว๎ในคลิปวิดีโอบน Youtube ที่ผู๎ทําวิจัยสรุปได๎วํา
โลกของสื่อตอนนี้ไมํได๎ขึ้นอยูํกับเจ๎าของธุรกิจสื่อรายใหญํๆเพียงอยํางเดียวกับเมื่อกํอน
แล๎ว จากการก๎าวหน๎าไปของเทคโนโลยีทําให๎สื่ออยูํในมือของประชาชนทุกคนที่เป็นผู๎สร๎างเนื้อหา
ขึ้นได๎เองเชํนกัน กลําวคือเนื้อหาและตัวสื่อที่ถูกนําเสนอนั้นประชาชนเองก็เป็นผู๎มีสํวนรํวมในการ
กําหนดและควบคุมด๎วย
จากอดีตจนถึงปัจจุบันผลงานในสื่อเกํามากมายที่ได๎ถูกนํามาเลําใหมํผํานชํองทางสื่อใหมํ
เป็นการผํานยุคสมัยมาตามพฤติกรรมของผู๎ใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เป็นการก๎า วสูํยุคที่
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เป็นสื่อแบบ “วัฒนธรรมหลอมรวม" (Convergence Culture) คือ ยุคที่ทั้งเรื่องราว เสียง แบรนด๑
ภาพ และความสัมพันธ๑จะได๎รับการเผยแพรํไปในหลากหลายสื่อที่มากเทําที่จะสามารถมีได๎
เทคโนโลยีทําให๎การสื่อสารเข๎าถึงได๎งํายขึ้น การดูรายการโทรทัศน๑ที่ชื่นชอบไมํจํา กัดอยูํใน
หน๎าจอโทรทัศน๑อีกตํอไป แตํสามารถเข๎าถึงได๎ผํานหน๎าจอสมาร๑ทโฟน เมื่อมีหลากหลายสื่อให๎
เข๎าถึงและเลือกได๎มากขึ้นในยุคของสื่อแบบหลอมรวม (Convergence) จึงต๎องเลือกใช๎สื่อให๎ได๎
อยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและหนึ่ ง ในวิ ธี ก ารที่ นํ า สนใจคื อ การเลํ า เรื่ อ งข๎ า มสื่ อ ( Transmedia
Storytelling) เป็นวิธีการเลําเรื่อผํานหลากหลายรูปแบบในสื่อมากมาย ไมํใชํแคํการใช๎วิธีนําเสนอ
ผํานหลายชํองทางเทํานั้นแตํต๎องเลือกใช๎สื่อให๎ตรงตามคุณสมบัติของมันเพื่อให๎แตํละสื่อสามารถ
เสริมกันได๎
ในขั้นต๎น เรื่องการข๎ามสื่อนั้นหมายถึง "เรื่องราวจะบอกผํานสื่อหลาย ในปัจจุบันเวลา โดย
เรื่องราวที่มี ค วามสํ าคัญ จะมี แนวโน๎ม ที่จ ะไหลข๎ามแพลตฟอร๑ม สื่อหลายหลายสื่อ " (Jenkins,
PuruShotma, Clinton, Weigel & Robison, 2006, p. 46 อ๎างถึงใน Scolari, 2009, p. 587) ใน
รูปแบบ ที่เหมาะสมในการเลําเรื่องข๎ามสื่อนั้นๆ
การเลําเรื่องข๎ามสื่อมีโครงสร๎างการเลําเรื่องเฉพาะที่ขยายผํานภาษาที่แตกตํางกันทั้งใน
ด๎านรูปแบบ (ตัวอักษร ภาษาพูด สัญลักษณ๑) และสื่อ (ภาพยนตร๑ , การ๑ตูน, โทรทัศน๑, วิดีโอเกม
ฯลฯ ) การเลําเรื่องข๎ามสื่อไมํได๎เป็นเพียงการปรับตัวจากสื่อหนึ่งไปยังสื่ออื่นหนึ่งเทํานั้นอยํางเชํน
การเลําเรื่องในการ๑ตูนไมํ เหมือนารเลําเรื่องในโทรทัศน๑หรือในภาพยนตร๑สื่อและภาษาที่ตํางกันมี
สํวนรํวมในการนําไปสูํ การกํอสร๎างโลกของการเลําเรื่องข๎ามสื่อโดยที่การแผํกระจายตัวสารหรือ
เนื้อหานี้ ถือเป็น สํ วนหนึ่ง ในแหลํ ง ข๎อมู ลที่สําคัญที่สุดของความซั บซ๎ อนในวัฒ นธรรมรํ วมสมั ย
(Contemporary Popular Culture)
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 7006 นวัตกรรมสื่อใหมํและสื่อสังคม สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร๑ ปี 2557 ของ ธาม เชื้อสถาปนสิริ นักวิชาการ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
(สวส.) เรื่อง 7 Core Concepts Transmedia Storytelling By Henry Jenkins มีดังนี้
1) Spreadability vs. Drillability: เนื้อหาดีต๎องมีพ ลัง มี ศักยภาพแนวนอน
สามารถแพรํขยายไปยังสื่ออื่นๆ ได๎ มีพลังในการแบํงปันและผลักดันประสบการณ๑ให๎ผู๎คน และ
เนื้อหาเชิงลึกมีพลังในการผลักดันสร๎างประสบการณ๑ให๎ผู๎เสพซึมซับได๎อยํางลึกซึ้ง และจับความ
สนใจของผู๎รับสารได๎อยํางอยูํหมัด
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2) Continuity vs. Multiplicity: เนื้อหาที่ดี ต๎องมีความสามารถในการเลําเรื่อง
ตํอเนื่อง ขยายเป็นธุรกิจเฟรนไชน๑ได๎ และมีความสามารถในการขยายหรือดัดแปลงเป็นรูปแบบ
อื่นๆได๎มากมาย
3) Immersion vs. ExtrAction: เนื้อหาที่ดีต๎องสร๎างความรู๎สึก ‚อิน – ซึมซับ –
หยั่งลึก‛ ให๎ผู๎บริโภคสามารถฝังตัวเสพเรื่องนั้นได๎เสมือนตัวเขาเป็นสํวนหนึ่ง และเมื่อเขาออกจาก
การรับชมเรื่องนั้นแล๎ว เรื่องนั้นๆ ก็ยังมีสํวนให๎เขาสามารถใช๎มันได๎ เสพมันได๎ในกิจวัตรประจําวัน
4) World Building: ไมํจําเป็นต๎องยึดติดแกํนเรื่องเดียว อนุญาตให๎ผู๎ใช๎สามารถ
เลําเรื่องนั้นๆแตกตํางออกไป และสร๎างเรื่องที่เชื่อมโยงกับโลกจริงๆ และประสบการณ๑ทางโลก
ดิจิทัลให๎ได๎ การขายเรื่องราวนี้ ผู๎ที่ชื่นชอบและติดตามผลงานจะนําไปสูํการมีพฤติกรรมการรับชม
จัดเก็บเนื้อหาที่ตํางออกไปอยํางเชํน แฟนฟิก (Fan Fiction)
5) Seriality: เรื่องทั้งหมดไมํจําเป็นต๎องเป็นกลุํมก๎อนเดียว แตํ ยังแบํงสํวนเรื่องนั้น
ออกเป็นชิ้นสํวนยํอยๆ และมีการครบถ๎วนสมบูรณ๑ในตัวมันเอง และกระจายเรื่องนั้นๆออกไปสูํ
ชํองทางที่เหมาะสมของมัน และทําให๎ผู๎ชม ผู๎รับสารสามารถเสพเรื่องนั้นๆ จากชํองทางสื่อนั้นๆ
โดยไมํต๎องเรียงลําดับกํอน – หลัง เริ่มตอนไหนก็ได๎
6) Subjectivity: การเลําเรื่องข๎ามสื่อทีดีก็คือการเลําเรื่องเดิมนั่นเอง แตํบํอยครั้งที่
มันเลําเรื่องนั้นผํานสายตาและมุมมองของตัวละครอื่นๆ ในเรื่อง และก็ถูกทําให๎กลายเป็นอีกเรื่อ
หนึ่งไปเลย ด๎วยมุมมองเรื่องแบบใหมํนี้ทําให๎ผู๎ที่ชื่นชอบได๎ซึมซับเข๎าใจได๎ดีขึ้นวํา เรื่องที่แตกตํางนี้
พูดกับใครและพูดวําอยํางไร
7) Performance: การเลําเรื่องข๎ามสื่อไมํจําเป็นต๎องยึดถือมุมมองจากด๎านผู๎สร๎าง
เทํานั้น แตํบางครั้งผู๎ ที่ชื่ นชอบก็สามารถนําเรื่องนั้นๆ ไปสร๎ างได๎ใหมํในแบบฉบับของเขา และ
บํอยครั้งที่ผู๎สร๎างได๎นําเรื่องที่ผู๎ชื่นชอบสร๎างขึ้นไปทําเรื่องใหมํขึ้นมาได๎แบบเป็นทางการ

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู๎วิจัยได๎แบํงงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาในครั้งนี้ ได๎เป็น 3 กลุํม คือ
1) งานวิจัยที่มุํงเน๎นการศึกษาการนําเสนอและสื่อความหมายของหนังสือการ๑ตูน
2) งานวิจัยที่มุํงเน๎นการศึกษาการเลําเรื่องและการดัดแปลงของสื่อหนังสือการ๑ตูน
และสื่ออื่นๆ
3) งานวิจัยที่มุํงเน๎นการศึกษาการเลําเรื่องในสื่อภาพยนตร๑
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2.8.1 งานวิจัยที่มุ่งเน้นการศึกษาการนาเสนอและสื่อความหมายของหนังสือการ์ตูน
สุภัท สงําพันธ๑ไชย (2547, น. บทคัดยํอ) ศึกษาเรื่อง “กลวิธีการนําเสนอของการ๑ตูนเรื่อง
“คําสาปฟาโรห๑” โดยวิทยานิพนธ๑นี้มุํงศึกษาเรื่องกลวิธีการนําเสนอของการ๑ตูนเรื่องคําสาปฟาโรห๑
รวมทั้ง สิ้ น 54 เลํ ม ซึ่ ง จากการศึ กษาพบวํ า หนัง สื อการ๑ ตูน เรื่ อง “คํา สาปฟาโรห๑ ” มี ก ลวิธี ก าร
นําเสนอเหมือนนวนิยาย ซึ่งมาองค๑ประกอบหลักคือโครงเรื่องการดําเนินเรื่องแกํนเรื่องฉาก และตัว
ละคร และมีลักษณะเฉพาะของการเขียนหนังสือการ๑ตูนคือ ใช๎กรอบภาพการ๑ตูน เครื่องหมายวรรค
ตอน กรอบคําพูดและ ลายเส๎นการ๑ตูน
วรัชญ๑ วานิชวัฒนากุล (2548, น. บทคัดยํอ) ศึกษาเรื่อง “การสื่อสารความหมายใน
“การ๑ตูนไทยพันธุ๑ใหมํ ” โดยวิทยานิพนธ๑นี้มุํงศึกษาการวิเคราะห๑เนื้อหา/ตัวบท และการวิเคราะห๑
ผู๎รับสารเพื่อแสวงหาเส๎นทางการปรับตัวระหวํางสื่อประเภทหนังสือการ๑ตูน และสารวรรณคดีและ
นิ ท านพื้ น บ๎ า น โดยวิ เ คราะห๑ ข๎ อ มู ล ในแงํ ก ารประกอบสร๎ า งความหมาย การถอดรหั ส การ
ตีความหมายตํอการ๑ตูนไทยพันธุ๑ ใหมํ โดยศึกษาจากเรื่องหนุม านและไกรทอง ซึ่ง พบทั้ง ความ
เหมือน
ความตํางของสื่อทั้งสองประเภท ดังนี้ 1) ความเหมือน: คติสอนใจเรื่อง “ธรรมะชนะ
อธรรม” และแสดงให๎เห็นความสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑กับสิ่งมีชี วิตตํางเผําพันธุ๑ 2) ความตําง: การ
เปลี่ยนโครงเรื่องจาก Romantic-Fantasy และ Erotic-Fantasy สูํโครงเรื่องแบบ Action-ComedyFantasy และ Action-Fantasy การเปลี่ยนความเชื่อจากความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องเหนือธรรมชาติสูํ
ความเชื่อเป็นวิทยาศาสตร๑สมัยใหมํ
2.8.2 งานวิจัยที่มุ่งเน้นการศึกษาการเล่าเรื่องและการดัดแปลงของสื่อหนังสือ
การ์ตูน และสื่ออื่นๆ
อุมาพร มะโรณีย๑ (2551, น. บทคัดยํอ) ศึกษาเรื่อง “สัมพันธบทของการเลําเรื่องในสื่อ
การ๑ ตู น ละครโทรทั ศ น๑ และนวนิ ย ายโดย จุ ฬ าลงกรณ๑ ม หาวิ ท ยาลั ย ” โดยการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาวิเคราะห๑ลักษณะสัมพันธบทของการเลําเรื่องในสื่อการ๑ตูน ละครโทรทัศน๑
และนวนิยาย ที่ออกอากาศและตีพิมพ๑ในประเทศไทย เรื่องดั่งดวงหฤทัยและเรื่อง Full House
สะดุดรักที่พักใจ เพื่อวิเคราะห๑ปัจจัยที่มีผลตํอการเชื่อมโยงหรือดัดแปลงเนื้อหาระหวํางสื่อการ๑ตูน
ละครโทรทัศน๑ และนวนิย าย รวมทั้ ง เปรียบเทียบลักษณะสัม พันธบท 2 รูปแบบ คื อ ลั กษณะ
สัมพันธบทการ๑ตูนสูํละครโทรทัศน๑และนวนิยาย และลักษณะสัมพันธบทนวนิยายสูํการ๑ตูนและละคร
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โทรทัศน๑ ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยที่มีผลตํอสัมพันธบท ได๎แกํ ธรรมชาติของสื่อ ปัจจัยด๎านธุรกิจ
และการตลาด ปัจจัยการผลิต และปัจจัยด๎านสังคม
ลักษณะสัมพันธบททั้ง 2 รูปแบบ มีความแตกตํางกัน โดยสัมพันธบทจากการ๑ตูนสูํละคร
โทรทัศน๑ และนวนิยายมีการเปลี่ยนแปลงโดยเน๎นการตัดทอนและดัดแปลงองค๑ประกอบการเลํา
เรื่อง สํวนสัมพันธบทนวนิยายสูํการ๑ตูนและละครโทรทัศน๑ เน๎นการขยายความสํวนองค๑ประกอบ
การเลําเรื่อง
วรัทพร ศรีจันทร๑ (2551, น. บทคัดยํอ) ศึกษาเรื่อง “การเลําเรื่องและการดัดแปลง เดธโน๎ต
ฉบั บหนัง สื อการ๑ ตูน แอนิเ มชั่ น ภาพยนตร๑ และนวนิย าย” โดยวิท ยานิ พ นธ๑ มี วัต ถุ ประสงค๑ ใ น
การศึกษาการเลําเรื่องและการดัดแปลง เดธโน๎ต จากต๎นฉบับหนังสือการ๑ตูน แอนิเมชั่น ภาพยนตร๑
และนวนิยายโดยใช๎แนวทางวิจัยเชิงคุณภาพ จากการวิจัยการเลําเรื่องพบวํา การเลําเรื่องเดธโน๎ตมี
ความใกล๎เคียงกันเกือบทุกฉบับ ยกเว๎นในนวนิยายเลํมที่สองที่มีความแตกตํางออกไป ทั้งฉาก และ
ผู๎เลําเรื่องที่ไมํใชํตัวละครหลัก แตํเป็นตัวละครอื่นที่ไมํเกี่ยวข๎องกับเหตุการณ๑ของเรื่องด๎านการ
ดัดแปลง พบวํา แอนิเมชั่น มีการดัดแปลงจากหนังสือการ๑ตูน น๎อยที่สุด ด๎านภาพยนตร๑มีการ
ดัดแปลงเนื้อหาสํวนใหญํออกไปและปรับแตํงเรื่องขึ้นมาใหมํแทน ขณะที่ในรูปแบบนวนิยายทั้ง 2
เลํม แตํงเนื้อหาขึ้นมาใหมํทั้งหมด
2.8.3 งานวิจัยที่มุ่งเน้นการศึกษาการเล่าเรื่องในสื่อภาพยนตร์
สุวิมล วงศ๑รัก (2547,น. บทคัดยํอ) ศึกษาเรื่อง “อัตลักษณ๑ และการเลําเรื่องในภาพยนตร๑
รํวมสร๎างไทย – เอเซียจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย ” โดยวิทยานิพนธ๑นี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อวิเคราะห๑
หาอัตลักษณ๑ และโครงสร๎างการเลําเรื่อง ในภาพยนตร๑รํวมสร๎างไทย - เอเซีย ที่ออกฉายในประเทศ
ไทย ชํวงปี 2544-2546 จํานวน 6 เรื่อง โดยผลการศึกษาพบอัตลักษณ๑ของภาพยนตร๑รํวมสร๎าง
ไทย-เอเชีย โดยสรุป 8 ประการ ดังนี้
1) อัตลักษณ๑ของโครงสร๎างการเลําเรื่อง เป็นการเลําเรื่องที่วิพากษ๑สภาวะความ
เป็นมนุษย๑ และไมํเน๎นการเลําเรื่องแบบยึดตามตระกูลของภาพยนตร๑
2) ลักษณะการยึดถือวัฒนธรรมตนเองแบบโลกตะวันออกเป็นศูนย๑กลาง และเน๎น
การวิพากษ๑เปรียบเทียบกับวัฒนธรรมของโลกตะวันตก
3) การใช๎วิธีการสื่อสารแบบ High context ในการเลําเรื่องของภาพยนตร๑
4) การสร๎างให๎เห็นความแตกตํางระหวํางกลุํมประเทศเอเชียด๎วยกัน
5) การถํายทอดประเด็นเกี่ยวกับครอบครัว
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6) การถํายทอดประเด็นกดขี่ทางเพศ และสิทธิความเทําเทียมกันของชาย-หญิง
7) การถํายทอดลักษณะโครงสร๎างทางสังคมแบบอุปถัมภ๑
8) การปรากฏลักษณะรํวมของอิทธิพลพุทธศาสนาเรื่ องกฎไตรลักษณ๑ที่กลําวถึง
ความไมํเที่ยงของทุกสรรพสิ่งในโลกนี้
โครงสร๎างการเลําเรื่องในภาพยนตร๑รํวมสร๎างไทย-เอเชีย มีลักษณะดังนี้คือ โครงเรื่องเน๎น
การคลี่ คลายเรื่องด๎วยการแก๎ปัญ หาในจิ ตใจ แกํนความคิดและขั้วขัดแย๎งเน๎นวิพากษ๑เกี่ยวกับ
สภาวะความเป็นมนุษย๑ และสภาพสังคม โดยสร๎างคูํเปรียบเทียบระหวํางแนวคิดแบบตะวันออก
กับตะวันตก มีการสร๎างตัวละครแบบสมจริงมีการใช๎ฉากและสัญลักษณ๑พิเศษเพื่อสะท๎อนบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวเอเชีย ใช๎มุมมองการเลําเรื่องที่หลากหลาย
งานวิจัยเรื่อง “การเลําเรื่องข๎ามสื่อในการ๑ตูนไทยของเอกสิ ทธิ์ ไทยรัตน๑” มุํงเน๎นศึกษาใน
สํวนของการเลําเรื่องข๎ามสื่อ ซึ่งถือเป็นสํวนหนึ่งของสัมพันธบท แตํเจาะจงเฉพาะสํวนมากขึ้น และ
เพิ่มเติมสํวนของชํองทางการนําเสนอสื่อหนังสือการ๑ตูนลงในสื่ออินเตอร๑เน็ต นอกจากนั้นอีกสํวนที่
ตํางไปจากงานวิจัยข๎างต๎นคือ การที่สื่อทั้ง 3 ชนิดที่ผู๎วิจัยเลือกศึกษาเป็นผลงานที่ เอกสิทธิ์ ไทย
รัตน๑ เป็นผู๎ผลิตหรืออยูํในทีมผู๎ผลิตทั้งสิ้น

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ‚การเลําเรื่องข๎ามสื่อในการ๑ตูนไทยของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ ‛ ประกอบด๎วย
รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการวิจัย ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข๎อมูลที่ใช๎ในการวิจัย ซึ่งผู๎วิจัยได๎กําหนดระเบียบวิธีวิจัยไว๎ดังนี้

3.1 รูปแบบการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาและวิเคราะห๑องค๑ประกอบ
การเลําเรื่อง และรูปแบบในการนําเสนอเรื่องเลําข๎ามสื่อ (Transmedia Storytelling) ของหนังสือ
การ๑ตูนไทยโดยศึกษาจากเอกสาร หนังสือการ๑ตูน สื่ออินเตอร๑เน็ต และสื่อภาพยนตร๑ และการ
สัมภาษณ๑กลุํมตัวอยํางแบบเจาะลึก (In-Depth Interview)

3.2 วิธีดาเนินการวิจัย
ผู๎วิจัยแบํงวิธีดําเนินการวิจัยออกเป็น 2 สํวน เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ครบถ๎วนรอบด๎าน ทั้งใน
ด๎านของสารที่ถูกเผยแพรํผํานสื่อชนิดตํางๆ และในด๎านของผู๎สํงสารถึงจุดประสงค๑ในการเผยแพรํ
เนื้ อ หาสารผํ า นสื่ อ ตํ า งๆ และ ความแตกตํ า งในการผลิ ต สื่ อ ตํ า งชนิ ด เพื่ อ ศึ ก ษา วิ เ คราะห๑
เปรียบเทียบการเลําเรื่องในสื่อตํา งๆ ผํานตัวสารโดยตรง โดยใช๎แนวคิดตํางๆ เกี่ยวกับสื่อแตํละ
ประเภทในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห๑ข๎อมูลดังนี้
1) การวิเคราะห๑เนื้อหาและการเลําเรื่องของการ๑ตูนไทยยุคปัจจุบัน โดยศึกษาดังนี้
(1) ภาพยนตร๑ที่ถูกสร๎างจากการ๑ตูนของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ ได๎แกํ “13 เกม
สยอง”, สี่แพรํง ตอน “ยันต์สั่งตาย” และ หลุดสี่หลุด ตอน “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
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(2) หนังสือการ๑ตูน “MY MANIA 1” และ “My Mania 2” ในเรื่อง “The 13
Qiuz Show”, “อยําอํานชะตาจะขาด” และ“ร๎านของขวัญเรื่องคนที่คุณเกลียด”
(3) เว็บไซต๑ www.commuan.com ทีน่ าํ เสนอการ๑ตูนเรื่อง “14เกมลําอามหิต”
(14 Beyond) ฉบับออนไลน๑
2) การสัมภาษณ๑แบํงเป็น
(1) นักเขียนการ๑ตูนไทยเจ๎าของผลงานคือ เอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับการเลําเรื่อง เนื้อหา ทัศนคติ ในสื่อการ๑ตูน สื่ออินเตอร๑เน็ต และภาพยนตร๑ที่เขาเป็นทีม
ผู๎สร๎าง เนื่องจากภาพยนตร๑ที่นําการ๑ตูนของเขามานําเสนอนั้นเขาได๎มีสํวนรํวมในการเขียนบท
ภาพยนตร๑ด๎วย ผู๎วิจัยจึงมีความคิดเห็นวําการสัมภาษณ๑นี้จะทําให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับความแตกแตํง
ในแงํของผู๎สร๎างงานในสื่อที่แตกตํางกัน
(2) บุคลากรในกองบรรณาธิการผู๎มีความรู๎ ความเชี่ ยวชาญด๎านการ๑ตูนไทย
เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการเลําเรื่องในสื่อการ๑ตูนไทย และความคิดเห็นที่มีตํอการเลําเรื่อง ในสื่อ
การ๑ตูนไทยของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ ในมุมมองของผู๎สร๎างการ๑ตูนไทย จํานวน 2 คนดังนี้
(2.1) ธัญลักษณ๑ เตชศรีสุธี บรรณาธิการ สํานักพิมพ๑ LET’S comic
(2.2) ธนิสร๑ วีระศักดิ์วงศ๑ นักเขียนการ๑ตูนนามปากกา สะอาด
(3) นักนิเทศศาสตร๑ผู๎มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องการเลําเรื่องข๎ามสื่อเพื่อให๎
ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการเลําเรื่องข๎ามสื่อ และความคิดเห็นที่มีตํอการเลําเรื่องข๎ามสื่อในผลงานของ
เอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ ในมุมมองของนักนิเทศศาสตร๑จํานวน 2 คนดังนี้
(3.1) ตวงทอง สรประเสิ ร ฐ อาจารย๑ ป ระจํ า ภาควิ ช านิ เ ทศศาสตร๑
มหาวิทยาลัยบูรพา และนักแปลหนังสือ
(3.2) อิ ท ธิ พ ล วรานุ ศุ ภ ากุ ล อาจารย๑ ป ระจํ า คณะนิ เ ทศศาสตร๑
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3.3 แหล่งข้อมูล
1) หนั ง สื อ การ๑ ตู น ไทยของ เอกสิ ท ธิ์ ไทยรั ต น๑ ทั้ ง ในแบบรู ป เลํ ม และในสื่ อ
อินเตอร๑เน็ต
2) นักเขียนเจ๎าของผลงาน คือ เอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑
3) ผู๎มคี วามรู๎ ความเชี่ยวชาญด๎านการ๑ตูนไทย
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4) นักนิเทศศาสตร๑ผู๎มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องการเลําเรื่องข๎ามสื่อ
5) หนังสือและเอกสารตํางๆเกี่ยวกับการ๑ตูนไทย
6) เว็บไซต๑

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) แบบบันทึกการสังเกตที่ใช๎จดและบันทึกโดยยํอหัวเรื่องที่ต๎องการศึกษาเพื่อ
นํามาวิเคราะห๑ผํานแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องแบํงเป็น 2 สํวนตามปัญหานําวิจัย ดังนี้
(1) เพื่อตอบปัญหานําวิจัยข๎อที่ 1 คือ การ๑ตูนไทยของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ มี
วิธีการเลําเรื่องอยํางไรใช๎แนวคิด ดังนี้
(1.1) แนวคิดการวิเคราะห๑เนื้อหา
(1.2) แนวคิดการเลําเรื่อง
(1.3) แนวคิดเกี่ยวกับสัญวิทยา
(2) เพื่อตอบปัญหานําวิจัยข๎อที่ 2 คือ การ๑ตูนไทยของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ มี
เนื้อหา การเลําเรื่องข๎ามสื่อใดบ๎าง อยํางไรใช๎แนวคิด ดังนี้
(2.1) แนวคิดการวิเคราะห๑เนื้อหา
(2.2) แนวคิดการเลําเรื่อง
(2.3) แนวคิดเกี่ยวกับภาพยนตร๑
(2.4) แนวคิดเกี่ยวกับสัญวิทยา
(2.5) แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารผํานทางอินเทอร๑เน็ต
(2.6) แนวคิดการเลําเรื่องข๎ามสื่อ
2) คําถามในการสัมภาษณ๑เจ๎าของผลงาน ผู๎มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญด๎านการ๑ตูน
ไทย และนักนิเทศศาสตร๑ผู๎มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่อง การเลําเรื่องข๎ามสื่อ

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง การ๑ตูนไทยที่เลือกมาเป็นกลุํมตัวอยําง และการสัมภาษณ๑
กลุํมตัวอยํางแบบเจาะลึก (In-Depth Interview)
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ผู๎วิจัยใช๎การวิเคราะห๑ข๎อมูลผําน 2 วิธีการ ดังนี้
1) องค๑ประกอบการเลําเรื่องเป็นแนวทาง ดังนี้
(1) โครงเรื่อง
(2) แกํนเรื่อง
(3) ความขัดแย๎ง
(4) ตัวละคร
(5) ฉาก
(6) บทสนทนา
(7) มุมมองการเลําเรื่อง
(8) สัญลักษณ๑พิเศษ
2) แนวคิดเกี่ยวกับการ๑ตูนและภาพยนตร๑ดังนี้
(1) แนวคิดเกี่ยวกับการ๑ตูน
(1.1) เนื้อหาการ๑ตูน
(1.1) ลักษณะภาพการ๑ตูน
(1.1) ประเภทของการ๑ตูน
(1.1) ภาษาที่ใช๎ในการ๑ตูนเรื่อง
(1.1) รหัสของการ๑ตูน
(1.1) หลักการจัดกรอบภาพการ๑ตูน
(2) ไวยากรณ๑ภาพยนตร๑ ดังนี้
(2.1) องค๑ประกอบด๎านภาพ
(2.1.1) ภาพที่ ป รากฏโดยไมํ ต๎ อ งใช๎ เ ทคนิ ค ทางภาพยนตร๑
ประกอบด๎วย ฉาก อุปกรณ๑ประกอบฉากเสื้อผ๎า การแสดงและการปรากฏตัวของตัวละคร
(2.1.2) ภาพที่ ป รากฏโดยให๎ เ ห็ น ผํ า นเทคนิ ค ทางภาพยนตร๑
ประกอบด๎วยการถํายทําภาพยนตร๑ ดังนี้ ขนาดภาพ มุมกล๎อง การเคลื่อนไหวของกล๎อง การจัด
องค๑ประกอบภาพ แสง สี
(2.1.3) การตัดตํอ
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(2.2) องค๑ ป ระกอบด๎ า นเสี ย งประกอบด๎ ว ยเสี ย งในบทสนทนาเสี ย ง
ประกอบ และเสียงดนตรี

3.7 การนาเสนอข้อมูล
ประกอบด๎วย 3 สํวน ได๎แกํ
1) ผลการวิ เ คราะห๑ ก ารเลํ า เรื่ อ งในหนั ง สื อ การ๑ ตู น ที่ เ ป็ น รู ป เลํ ม และในสื่ อ
อินเตอร๑เน็ต และภาพยนตร๑
2) ผลการวิ เ คราะห๑ เปรี ย บเที ย บระหวํ างสื่ อ หนั ง สื อการ๑ ตูน และภาพยนตร๑ ใ น
รูปแบบตาราง
3) ผลการวิเ คราะห๑เรื่องการเลําเรื่องข๎ามสื่อในหนัง สือการ๑ตูน ภาพยนตร๑และ
หนังสือการ๑ตูนออนไลน๑

3.8 ตัวอย่างคาถามสัมภาษณ์
ก. นักเขียนเจ้าของผลงาน คือ เอกสิทธิ์ ไทยรัตน์แบ่งกลุ่มได้ดังนี้
1. การ์ตูน
1.1 นิยามคําวํา “การ๑ตูน” ของคุณ
1.2 คุณมีความคิดเห็นอยํางไรตํอการ๑ตูนไทยในปัจจุบัน
1.3 คุณมีความคิดเห็นอยํางไรกับการเลําเรื่องในการ๑ตูนไทยยุคปัจจุบันบ๎าง
2. การ์ตูนเรื่อง “The 13 Quiz Show” และ ภาพยนตร์ “13 เกมสยอง”
2.1 จากการ๑ตูนของคุณเรื่อง “The 13 Quiz Show” ที่ถูกนําไปสร๎างเป็นภาพยนตร๑
“13 เกมสยอง”คุณคิดวํามีสํวนตํางจากในการ๑ตูนหรือไมํ อยํางไร
2.2 การเพิ่มขึ้นของตัวละครอยําง "กี้" "สุรชัย" "ตอง" พื้นหลังเรื่องครอบครัว และการ
เพิ่มมิติของคนรักของ “ภูชิต” อยําง “เหมียว” ในมุมมองของคุณสามารถชํวยเพิ่มหรือสํงผลกับการ
สร๎างภาพยนตร๑เรื่อง “13 เกมสยอง” ที่เพิ่มขึ้นจากการ๑ตูน “The 13 Quiz Show” อยํางไร
2.3 โจทย๑แตํละข๎อของ “ภูชิต” ในหนังสือการ๑ตูน “The 13 Quiz Show” คุณมีแนวคิด
อะไรตอนกําลังวาดอยูํบ๎าง
2.4 โจทย๑แตํละข๎อของ “ภูชิต” ในภาพยนตร๑ “13 เกมสยอง” คุณมีแนวคิดอะไรที่ตําง
ออกไปจากตอนเป็นการ๑ตูนหรือไมํ และโจทย๑แตํละข๎อคุณต๎องการสื่อถึงอะไรบ๎าง
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2.5 ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการที่ตัว “ภูชิต” ในการ๑ตูนกลายมาเป็น “ภูชิต” ที่
รับบทโดย น๎อย วงพรู เป็นอยํางไร
2.6 สัญลักษณ๑ของ 13 ในภาพยนตร๑มีความหมายอะไรพิเศษหรือไมํ ที่เป็นดอกไม๎กับ
นกที่มีหน๎าเป็นคน
2.7 ทําไมต๎องเป็น “13”
3. การ์ตูนเรื่อง “อย่าอ่านชะตาจะขาด”และ ภาพยนตร์ “ยันต์สั่งตาย”
3.1 จากการ๑ตูนของคุณเรื่อง “อยําอํานชะตาจะขาด” ที่กลายเป็นตอน “ยันต์สั่งตาย”
หนึ่งในภาพยนตร๑เรื่อง สี่แพรํง ที่ถูกนําไปถูกนําไปเผยแพรํในรูปแบบภาพยนตร๑คุณคิดวํามีสํวนที่
ตํางจากในการ๑ตูนอยํางไรบ๎าง
3.2 ตัวละครมีการเปลี่ยนในสํวนรายละเอียดไป เชํน จากเด็กชายชาวเขมร เป็นลูกชาย
สัปเหรํอ ตัวละครในกลุํมบางตัวเป็นผู๎หญิงแทน ชํวงวัย จากมัธยมเป็นอุดมศึกษาเพราะอะไร
3.3 เรื่องนี้ถูกดัดแปรงน๎อยมาก คุณคิดวําเป็นเพราะอะไร
4. การ์ตูนเรื่อง เรื่อง “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” และภาพยนตร์เรื่อง “ร้าน
ของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
4.1 คุณคิดวําสํวนตํางของภาพยนตร๑กับ การ๑ตูนในเรื่อง “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณ
เกลียด” ตํางกันตรงไหนบ๎าง
4.2 สํวนที่ตํางไปอยํางตัวละครในเรื่องคือ “ซุป” “แวว” “นุช” มีผลอยํางไรตํอเรื่องบ๎าง
4.3 การแตํงกายของตัวละครที่เป็นคนขายของในการ๑ตูน มีที่มีอยํางไร และต๎องการ
สื่ออะไร
4.4 ความคิด เห็ นของคุ ณตํอ ตัว ละคร “ธาดา” และคนขายในการ๑ตู นมี ตัวตนบน
แผํนฟิล๑ม และตัวละครอื่นๆที่เพิ่มเข๎ามาเป็นอยํางไรบ๎าง
4.5 สัญลักษณ๑ของร๎านของขวั ญในภาพยนตร๑มีที่มาที่ไปและความหมายอะไรเป็น
พิเศษหรือไมํ
5. การเล่าเรื่องข้ามสื่อ
5.1 คุณมีความคิดเห็นอยํางไรเกี่ยวกับการนําเสนอการ๑ตูนไทยมากกวําหนึ่งสื่อ
5.2 ความแตกตํางจากการนําเสนอผลงานของคุณผํานสื่อภาพยนตร๑ หนังสือการ๑ตูน
และสื่ออินเตอร๑เน็ต ตํางกันหรือไมํ อยํางไรบ๎าง

55
5.3 คุณคิดอยํางไรกับการนําผลงานการ๑ตูนไปเผยแพรํในสื่ออิ นเตอร๑เน็ตบ๎าง แล๎ว
ความตํางในการนําเสนอผลงานของคุณระหวํางการเป็นหนังสือการ๑ตูนกับการเป็นหน๎าการ๑ตูนบน
สื่ออินเตอร๑เน็ตตํางกันอยํางไร
5.4 คุณคิดอยํางไรกับการเลําเรื่องข๎ามสื่อจากผลงานการ๑ตูนของคุณ
5.5 คุณคิดยังไงกับการที่การ๑ตูนไทยถูกนําไปใช๎กับสื่ออื่น โดยเฉพาะภาพยนตร๑กับ
โทรทัศน๑ คํอนข๎างน๎อยเมื่อเทียบกับสื่อนิยาย
5.6 คุณ คิดวําเพราะอะไรผลงานการ๑ตูนของคุณหลายๆ ชิ้ น ถึง ถูกนําไปสร๎างเป็น
ภาพยนตร๑
ข. บุคลากรในกองบรรณาธิการผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการ์ตูนไทยและนัก
นิเทศศาสตร์ผู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การเล่าเรื่องข้ามสื่อ
1. การ์ตูน
1.1 นิยามคําวํา ‚หนังสือการ๑ตูน‛ ในความคิดของคุณ
1.2 คุณมีความคิดเห็นอยํางไรตํอการ๑ตูนไทยในปัจจุบัน
1.3 คุณมีความคิดเห็นอยํางไรกับการเลําเรื่องในการ๑ตูนไทยยุคปัจจุบัน
2. การ์ตูนเรื่อง “The 13 Quiz Show” และ ภาพยนตร์ “13 เกมสยอง”
2.1 จากการ๑ตูนเรื่อง “The 13 Quiz Show” ที่ถูกนําไปสร๎างเป็นภาพยนตร๑ “13 เกม
สยอง” คุณ คิดวํามีสํวนตํางจากในการ๑ตูนหรือไมํ อยํางไร
2.2 การเพิ่มขึ้นของตัวละครอยําง "กี้" "สุรชัย" "ตอง" พื้นหลังเรื่องครอบครัว และการ
เพิ่มรายละเอียดของคนรักของ “ภูชิต” อยําง “เหมียว” ในมุมมองของคุณสามารถชํวยเพิ่ มหรือ
สํงผลกับการสร๎างภาพยนตร๑เรื่อง “13 เกมสยอง” ที่เพิ่มขึ้นจากการ๑ตูน “The 13 Quiz Show”
อยํางไร
2.3 คุณมีความคิดเห็นอยํางไรเกี่ยวกับโจทย๑แตํละข๎อของ“ภูชิต” ในหนังสือการ๑ตูน
“The 13 Quiz Show”
2.4 โจทย๑แตํละข๎อของ “ภูชิต” ในภาพยนตร๑ “13 เกมสยอง” คุณคิดวําตํางจากตอน
เป็นการ๑ตูนหรือไมํ อยํางไร
2.5 คุณมีความคิดเห็นอยํางไร เกี่ยวกับ “ภูชิต” ที่รับบทโดยคุณ น๎อยวงพรู
2.6 โจทย๑ไหน คุณคิดวําควรจะหยุดถ๎าคุณเป็นผู๎เลํนเกม13
3. การ์ตูนเรื่อง “อย่าอ่านชะตาจะขาด” และ ภาพยนตร์ “ยันต์สั่งตาย”
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3.1 จากการ๑ตูนของเรื่อง “อยําอํานชะตาจะขาด” ที่กลายเป็นตอน “ยันต์สั่งตาย”
หนึ่งในภาพยนตร๑เรื่อง สี่แพรํง ที่ถูกนําไปถูกนําไปเผยแพรํในรูปแบบภาพยนตร คุณคิดวํามีสํวน
ตํางจากในการ๑ตูนอยํางไร
3.2 คุณคิดวํา ทําไมตัวละครมีการเปลี่ยนในสํวนรายละเอียดไป เชํน จากเด็กชาย
ชาวเขมร เป็ นลู กชายสั ป เหรํอ ตั วละครในกลุํม บางตั วเป็น ผู๎ห ญิง แทน ชํ ว งวั ยจากมั ธ ยมเป็ น
อุดมศึกษา
3.3 เรื่องนี้ถูกดัดแปลงน๎อยมาก คุณมีความคิดเห็นวําเป็นเพราะอะไร
4. การ์ตูนเรื่อง เรื่อง “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” และภาพยนตร์เรื่อง “ร้าน
ของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
4.1 คุณคิดวําสํวนตํางของภาพยนตร๑กับการ๑ตูนในเรื่อง“ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณ
เกลียด”ตํางกันหรือไมํ อยํางไร
4.2 คุณคิดวําสํวนที่ตํางไปอยํางตัวละครในเรื่องคือ “ซุป” “แวว” “นุช” มีผลตํอเรื่อง
อยํางไร
5. การเล่าเรื่องข้ามสื่อ
5.1 คุณคิดวําความแตกตํางจากการนําเสนอผลงานการ๑ตูนของเอกสิทธิ์ ผํานสื่อ
ภาพยนตร๑ หนังสือการ๑ตูน และสื่ออินเตอร๑เน็ตตํางกันหรือไมํ อยํางไร
5.2 คุณคิดอยํางไรกับการเลําเรื่องข๎ามสื่อจากผลงานการ๑ตูนของเอกสิทธิ์
5.3 คุ ณ คิ ด เห็ น อยํ า งไรกั บ การที่ ก าร๑ ตู น ไทยถู ก นํ า ไปใช๎ กั บ สื่ อ อื่ น โดยเฉพาะ
ภาพยนตร๑กับโทรทัศน๑ คํอนข๎างน๎อยเมื่อเทียบกับสื่อนิยาย
5.4 คุณคิดวําเพราะอะไรผลงานการ๑ตูนของเอกสิทธิ์หลายๆ ชิ้นถูกนําไปสร๎างเป็น
ภาพยนตร๑
5.5 คุณคิดอยํางไรกับการที่การนําเสนอการ๑ตูนไทยในสื่ออินเทอร๑เน็ตในปัจจุบัน

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การวิจัยเรื่อง ‚การเลําเรื่องข๎ามสื่ อในการ๑ตูนไทยของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ ” ในครั้งนี้ เป็น
การศึกษาโดยวิธีการเก็บข๎อมูลและวิเคราะห๑เนื้อหาของการ๑ตูนตามที่ระบุไว๎ในขอบเขตการศึกษา
ได๎แกํ การ๑ตูน เรื่อง “The 13 Quiz Show” การ๑ตูนเรื่อง “อยําอํานชะตาจะขาด” การ๑ตูนเรื่อง “ร๎าน
ของขวัญ เพื่อคนที่คุณ เกลี ยด” ภาพยนตร๑สั้นตอน “ยันต์สั่ง ตาย” (จากภาพยนตร๑ชุ ด 4 แพรํง )
ภาพยนตร๑สั้ นตอน “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” (จากภาพยนตร๑ชุด หลุด 4 หลุด) และ
ภาพยนตร๑ เรื่อง“13 เกมสยอง” ซึ่งผู๎วิจัยเชื่อมโยงไปถึง ภาพยนตร๑ที่อยูํในชุดเดียวกันคือ “11
Earthcore” และ “12 Begin” และการ๑ตูนออนไลน๑เรื่องยาว“14 เกมลําอามหิต” (14 Beyond) ที่
นําเสนอในเว็บไซต๑ www.commuan.com ด๎วย
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาและวิเคราะห๑
องค๑ประกอบการเลําเรื่อง และรูปแบบในการนําเสนอเรื่องเลําข๎ามสื่อ (Transmedia Storytelling)
ของหนังสือการ๑ตูนไทยโดยศึกษาจากเอกสาร หนังสือการ๑ตูน สื่ออินเตอร๑เน็ต และสื่อภาพยนตร๑
และการสัมภาษณ๑กลุํมตัวอยํางแบบเจาะลึก (In-Depth Interview)
กลุํมตัวอยํางในการสัมภาษณ๑ ประกอบด๎วย
1) นักเขียนการ๑ตูนไทยเจ๎าของผลงานคือ เอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑
2) ธัญลักษณ๑ เตชศรีสุธี บรรณาธิการ สํานักพิมพ๑ LET’S comic
3) ธนิสร๑ วีระศักดิ์วงศ๑ นักเขียนการ๑ตูนนามปากกา สะอาด
4) ตวงทอง สรประเสิรฐ อาจารย๑ประจําภาควิชานิเทศศาสตร๑ มหาวิทยาลัยบูรพา
และนักแปลหนังสือ
5) อิทธิพล วรานุศุภากุล อาจารย๑ประจําคณะนิเทศศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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การศึกษาครั้งนี้ผู๎วิจัยใช๎การวิเคราะห๑ข๎อมูลผําน 2 วิธีการ ดังนี้
1) องค๑ประกอบการเลําเรื่องเป็นแนวทาง ดังนี้
(1) โครงเรื่อง
(2) แกํนเรื่อง
(3) ความขัดแย๎ง
(4) ตัวละคร
(5) ฉาก
(6) บทสนทนา
(7) มุมมองการเลําเรื่อง
(8) สัญลักษณ๑พิเศษ
2) แนวคิดเกี่ยวกับการ๑ตูนและภาพยนตร๑ดังนี้
(1) แนวคิดเกี่ยวกับการ๑ตูน
(1.1) เนื้อหาการ๑ตูน
(1.1) ลักษณะภาพการ๑ตูน
(1.1) ประเภทของการ๑ตูน
(1.1) ภาษาที่ใช๎ในการ๑ตูนเรื่อง
(1.1) รหัสของการ๑ตูน
(1.1) หลักการจัดกรอบภาพการ๑ตูน
(2) ไวยากรณ๑ภาพยนตร๑ ดังนี้
(2.1) องค๑ประกอบด๎านภาพ
(2.1.1) ภาพที่ ป รากฏโดยไมํ ต๎ อ งใช๎ เ ทคนิ ค ทางภาพยนตร๑
ประกอบด๎วย ฉาก อุปกรณ๑ประกอบฉากเสื้อผ๎า การแสดงและการปรากฏตัวของตัวละคร
(2.1.2) ภาพที่ ป รากฏโดยให๎ เ ห็ น ผํ า นเทคนิ ค ทางภาพยนตร๑
ประกอบด๎วยการถํายทําภาพยนตร๑ ดังนี้ ขนาดภาพ มุมกล๎อง การเคลื่อนไหวของกล๎อง การ
จัดองค๑ประกอบภาพ แสง สี
(2.1.3) การตัดตํอ
(2.2) องค๑ ป ระกอบด๎ า นเสี ย งประกอบด๎ ว ยเสี ย งในบทสนทนาเสี ย ง
ประกอบ และเสียงดนตรี
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4.1 เอกสิทธิ์ ไทยรัตน์
เอกสิ ทธิ์ ไทยรัตน๑ มี ชื่ อเลํน วํา เอก มี ภูมิ ลําเนาอยูํที่ลพบุรี จบการศึกษาในสาขาวิช า
ศิล ปกรรม วิทยาลั ยครูธ นบุรี (ปัจ จุ บันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี)ทํางานเป็นนักออกแบบ
โฆษณา ในตําแหนํงผู๎กํากับศิลป์ ที่ Far East DDB. บริษัท ฟาร๑อีสท๑ ดีดีบี จํากัด (มหาชน)นัก
ออกแบบกราฟิกนักเขียนบทภาพยนตร๑ และนักเขียนการ๑ตูนชาวไทย มีผลงานการ๑ตูน โครงการ
มรณะ เป็นการ๑ตูนเรื่องยาวเรื่องแรกกับสํานักพิมพ๑วิบูลย๑กิจเมื่อตอนเขาอยูํปี 2 ตํอมาบรรณาธิการ
เชิญให๎เป็นนักเขียนประจํา ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต๎น ที่ทําให๎คอการ๑ตูนเริ่มจดจําชื่อของเขา

ภาพที่ 4.1 ภาพ เอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑
แหล่งที่มา: เอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ (Eakasit Thairaat), 2554.
เอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑มีผลงานการ๑ตูนมากมายที่ได๎รับการตีพิมพ๑ เชํน
- โครงการมรณะ (การ๑ตูนเรื่องยาว)
- โครงการมรณะ 2 (การ๑ตูนเรื่องยาว)
- REV (การ๑ตูนเรื่องยาว)
- รวมเรื่องสั้นจิตหลุด 1 (My Mania 1) ซึ่งภายในเลํมมีเรื่องสั้นที่ถูกนํามาสร๎างเป็น
ภาพยนตร๑ถึง 2 เรื่องคือ “อยําอํานชะตาจะขาด” และ “The 13 Quiz Show”
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- รวมเรื่องสั้นจิตหลุด 2 (My Mania 2) มีการ๑ตูนที่ถูกนําไปสร๎างเป็นภาพยนตร๑หนึ่งเรื่อง
คือ “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
- รวมเรื่องสั้นจิตหลุด 3 (My Mania3) ได๎รางวัล ชนะเลิศการประกวดหนงสือดีเดํน
เซเวํนบุ๏คอวอร๑ด ครั้งที่ 11 ประจําปี 2557 ประเภท นิยายภาพ (การ๑ตูน)
- ซีรีส๑ ‚women from mars‛ ในการ๑ตูน abc comic และ let’s comic
- การ๑ตูน ice t ลงประจําในคอมพิวเตอร๑ทูเดย๑
นอกจากผลงานข๎างต๎นแล๎ว ยังมีการ๑ตูนตอนสั้น ในรูปแบบการ๑ตูนแก๏กที่ลงไว๎ในเว็บบล็อก
ของเขา รวมถึงการ๑ตูนเรื่องยาวภาคตํอจากภาพยนตร๑ “13 เกมสยอง” อยํางการ๑ตูนเรื่อง“14 เกม
ลําอามหิต” (14 Beyond) ฉบับออนไลน๑ ในเว็บไซต๑ www.commuan.comด๎วย
นอกเหนือจากการ๑ตูนที่ถูกตีพิมพ๑ และได๎รับการเผยแพรํเบื้องต๎นแล๎ว เอกสิทธิ์ ยังมีผลงาน
ที่ได๎รับรางวัลการเขียนการ๑ตูนในระดับนานาชาติมาแล๎วหลายรางวัล โดยเฉพาะรางวัลชนะเลิศ
จากการประกวดเขียนการ๑ตูนของ น.ส.พ.โยมิอูริ ชิมบุน (YOMIURI SHIMBUN CARTOON
CONTEST) ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในหัวข๎อ Natural Healing รางวัลชนะเลิศการ
ประกวดออกแบบ Hero ชํอง AXN จากการออกแบบมนุษย๑ดูดฝุ่น (Vacuum Man) ในปีพ.ศ.2543
และสําหรับรางวัลในประเทศเรื่องคืนอัศจรรย๑วัน 12 ขวบ ได๎รางวัลชมเชยจากการประกวดการ๑ตูน
หัวข๎อ “รู๎เก็บรู๎ใช๎” ของตลาดหลักทรัพย๑ด๎วย
ก๎าวตํอมาของเอกสิทธิ์ ที่ได๎รับมาจากการเป็นนักเขียนการ๑ตูนคือการเป็นนักเขียนบท
ภาพยนตร๑ซึ่งเอกสิทธิ์ เข๎าสูํแวดวงภาพยนตร๑จากการที่เขาได๎เขียนไว๎ในที่ท๎ายการ๑ตูนเรื่อง “The 13
Quiz Show” ของเขาที่ได๎ตีพิมพ๑รวมเลํมครั้งแรกกับสํานักพิมพ๑วิบูลกิจวํา ผู๎เขียนการ๑ตูน (เอกสิทธิ์)
อยากสร๎างภาพยนตร๑ ซึ่ ง ผู๎ อํานบางคนเป็นทีม งานสร๎างภาพยนตร๑นั้นชอบการ๑ ตูนเรื่องนี้ม าก
รวมถึง ปรัชญาปิ่นแก๎ว และผู๎กํากับหน๎าใหมํ (ในขณะนั้น) อยํางมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ด๎วย
ทําให๎เอกสิทธิ์ได๎มีโอกาสเข๎าเป็นสํวนหนึ่งในทีมสร๎าง
โดยผลงานบทภาพยนตร๑ที่เขาเขียนมี ดังนี้
- “13 เกมสยอง” (2549)
- บอดี้ ศพ 19 (2550) รํวมกับ ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
- ฝัน-หวาน-อาย-จูบ ตอน หวาน (2551)
- สี่แพรํง (รํวมเขียนบท ตอน “ยันต์สั่งตาย”) (2551)
- Who r u? ใครในห๎อง (2553)
- คนลําเมฆ (ภาพยนตร๑เฉลิมพระเกียรติพระเจ๎าอยูํหัว 2553)
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- หลุดสี่หลุด เขียนบททั้งหมดและกํากับเองในตอน เกรียนล๎างโลก (2554)
- ทองสุก 13 (2556) รํวมกับ สมหมาย เลิศอุฬาร, ทวีวัฒน๑ วันทา และ อดิเรก วัฏลีลา
- ต๎มยํากุ๎ง 2 (2556)
โดยภาพยนตร๑เรื่อง”13 เกมสยอง” (2549) นอกจากจะได๎รับ ความสําเร็จจนฮอลลีวูด
(Hollywood) ซื้อลิขสิทธิ์ไปสร๎างในชื่อ “13 Sins” (2557) แล๎วยังได๎รับรางวัลการันตีมากมาย อาทิ
รางวัลภาพยนตร๑แหํงชาติ สุพรรณหงส๑ ครั้งที่ 16 ได๎รางวัลผู๎แสดงนําชายยอดเยี่ยม: กฤษดา
สุโกศล แคลปป์ (น๎อย วงพรู) และ การสร๎างภาพพิเศษยอดเยี่ยม: บริษัท ทริพเพิล - เอ็กซ๑ ซี จี
จํากัด
รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 28 ประจําปี พ.ศ. 2549 ได๎รางวัลกํากับภาพยอด
เยี่ยม: จิตติ เอื้อนรการกิจ
รางวัลภาพยนตร๑ไทย ชมรมวิจารณ๑บันเทิง ครั้งที่ 15 ได๎รางวัลรางวัลผู๎แสดงนําชายยอด
เยี่ยม: กฤษดา สุโกศล แคลปป์ และ รางวัลลําดับภาพยอดเยี่ยม: ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
2007 Fantasia Festival ได๎รางวัล Public Prize, Gold Fantasia, Best Asian
European Fantastic Film Festival Federation Asian Award (EFFFF) ได๎รางวัล Best
Asian Film Awards
Puchon International Fantastic Film Festival (PiFan) ได๎รางวัล Best ofPuchon
Brussels International Festival of Fantastic Film ได๎รางวัล Golden Raven award

4.2 วิเคราะห์การเล่าเรื่อง
จากปัญหานําวิจัยข๎อที่ 1 คือ การ๑ตูนไทยของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ มีวิธีการเลําเรื่องอยํางไร
ผู๎วิจัยได๎แบํงการวิเคราะห๑ตามสื่อคือ สื่อการ๑ตูน และสื่อภาพยนตร๑
4.2.1 การ์ตูน “The 13 Quiz Show”
4.2.1.1 องค๑ประกอบการเลําเรื่อง
1) เรื่องยํอ
การ๑ตูนเรื่องสั้นที่มีตัวเอกคือ “ภูชิต” เซลล๑แมนที่กําลังท๎อแท๎จากปัญหา
ตํางๆ ในชีวิต ได๎รับโทรศัพท๑ที่แจ๎งวํามาจากรายการ “The 13 Quiz Show” ที่มีกติกาในการเลํนคือ
จะมีเหตุการณ๑ให๎ “ภูชิต” ตัดสินใจวําจะทําหรือไมํทํา โดยเงินรางวัลข๎อแรกเริ่มที่ 1 หมื่นบาท และ
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จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเทําในข๎อตํอๆ ไป จนถึงข๎อที่ 13 ข๎อสุดท๎ายมีเงินรางวัลถึง 50 ล๎านบาท โดยมี
เงื่อนไขวําถ๎า“ภูชิต” ทําพลาด หรือ ทําไมํได๎เงินสะสมทั้งหมดจะถูกยกเลิก โดยโจทย๑ข๎อแรกคือ ให๎
ใช๎หนังสือพิมพ๑ตบแมลงวันให๎ตายในครั้งเดียว แม๎ปากจะพูดวําไมํเชื่อแตํเขาก็ตบแมลงวัน ตัวนั้น
จนตาย และเมื่อเช็คข๎อมูลในโทรศัพท๑มือถือก็พบวํามีเงินถูกโอนเข๎ามาจํานวน 1 หมื่นบาท ทําให๎
เขาเลือกที่จะเชื่อ และเลือกที่จะเลํนเกมตํอ และชํวงที่เขาลังเลที่จะเลํนเกมในข๎อที่3 ภาพเหตุการณ๑
ชํวงที่ผํานมาทั้งคนรักบอกเลิกและถูกเจ๎านายดําวําทําให๎เขาเดินหน๎าเลํ นเกมตํอจนถึงข๎อที่ 11 คือ
ให๎เขาฆําลูกหมา ตํอด๎วยข๎อที่ 12 คือฆําวัว จนมาถึงข๎อสุดท๎าย ข๎อที่13 คือให๎เขาฆําคุณยายที่นั่ง
อยูํบนวีลแชร๑ ซึ่งเขาเลือกที่จะไมํทํา แตํเขาก็ถูกคุณยายฆําตายแทน พิธีกรประกาศวําคุณยาย
สามารถรักษาแชมป์สมัยที่ 5 ได๎
2) โครงเรื่อง (Plot)
โดยผู๎วิจัยใช๎ลักษณะโครงเรื่องของเพ็ญสิริ เศวตรวิหารี (2541) และโครง
เรื่องตามขนบของการเลําเรื่อง (Narrative Convention) 5 ขั้นตอน ป็นเครื่องมือในการศึกษา
(1) ขนบของการเลําเรื่อง (Narrative Convention)
(1.1) ขั้นเริ่มเรื่อง (Exposition) คือชํวงแรกที่เป็นชํวงแนะนําตัว
ละครคือ “ภูชิต” เซลล๑แมนที่กําลังท๎อแท๎จากปัญหาตํางๆ ในชีวิต ได๎รับโทรศัพท๑ที่แจ๎งวํามาจาก
รายการ “The 13 Quiz Show” จนถึงการทําตามเงื่อนไขข๎อแรกคือการฆําแมลงวันด๎วยม๎วน
หนังสือพิมพ๑จบลงและมีเงินโอนเข๎าไปในบัญชีของเขา
(1.2) ขั้นพัฒ นาเหตุการณ๑ (Rising Action) คือตั้ง แตํชํ วงที่
“ภูชิต” ตัดสินใจเข๎ารํวมเกมจากข๎อที่2 จนถึงข๎อที่ 12 ซึ่งเป็นชํวงที่เกมได๎พัฒนาความรุนแรงขึ้น
เรื่อยๆ ซึ่งเป็นเหมือนารเพิ่มความรุนแรงของความผิดหรือเรื่องที่คนทั่วไปในสังคมไมํทํากันทีละนิด
(1.3) ขั้นภาวะวิกฤต (Climax) คือชํวงที่ “ภูชิต” เผชิญกับข๎อที่
13 คื อ ฆํ า คุ ณ ยายที่ นั่ ง อยูํ บ นวี ล แชร๑ ซึ่ ง เป็ น ชํ ว งที่ อ ยูํ ใ นภาวะตึ ง เครี ย ดของเขา น้ํ า หนั ก ของ
ความรู๎สึกและการตัดสินใจแตกตํางไปจากข๎อกํอนหน๎าเนื่องจากเป็นการฆําคน และยังเป็นคุณ
ยายที่ชํวยเหลือตัวเองไมํได๎อีกด๎วย
(1.4) ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling Action) คือชํวงที่ “ภูชิต” เลือก
ที่จะยุติเกมโดยการไมํฆําคุณยายตามเงื่อนไขข๎อที่ 13 เขาเลือกจะเก็บความเป็น “มนุษย๑” เอาไว๎
(1.5) ขั้นยุติเรื่องราว (Ending) คือชํวงที่คุณยายเอามีดปักลงบน
ตัวเขา และเป็นผู๎ชนะในเกมเป็นสมัยที่ 5 และพิธีกรรายการผู๎ปิดรายการ
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(2) ลักษณะโครงเรื่อง
เป็นแบบ ใครทําอะไร คือ เรื่องราวการค๎นหาความจริงหรือผู๎กระทํา
จากเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น
3) แกํนเรื่อง (Theme)
แกํ น เรื่ อ งหรื อ แกํ น ความคิ ด (Theme) ของการ๑ ตู น เรื่ อ งนี้ จ ะเป็ น แบบ
ผสมผสานหลายอยํางทั้ง ศีลธรรมจรรยา (Morality Theme) เรื่องปัญหาจากหลักศีลธรรมของ
สังคม คุณคําของความดีความชั่ว และแนวคิด (Idealism Theme) คือแกํนเรื่องที่นําเสนอถึงความ
พยายามของบุ ค คลหรื อ กลุํ ม คนที่ มี ค วามคิ ด แตกตํ า งจากคนอื่ น และมี ค วามต๎ อ งการที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอยํางหรือทําบางสิ่งบางอยํางเพื่อให๎บรรลุความต๎องการของตน
4) ความขัดแย๎ง (Conflict)
ความขัดแย๎งในการ๑ตูนเรื่องนี้มี 2 อยํางคือ ความขัดแย๎งภายในจิตใจ เป็น
ความขัดแย๎ง ความสับสน ความยุํงยากลําบากใจในการตัดสินของตัวละครคือตัว “ภูชิต”
ความขัดแย๎ง กับภายนอก คือ ความขัดแย๎ง ที่เกิดขึ้นระหวําง“ภูชิ ต ” กั บ
สภาพแวดล๎อมรอบข๎าง
5) ตัวละคร (Character)
ตัวละครในเรื่องนี้มีลักษณะแบบรอบด๎าน (Round Character) คือตัว
ละครที่ มี มิ ติ มี ลั ก ษณะที่ เ หมื อ นคนจริง ๆ มี ค วามซั บ ซ๎ อน มี สํ ว นดี แ ละเสีย มี ก ารพั ฒ นาและ
เปลี่ยนแปลงลักษณะตํางๆ ไปตามเหตุการณ๑ที่ดําเนินไปประกอบด๎วย
(1) “ภูชิต” เป็นตัวละครเอกที่มีบุคลิกไมํตํางจากพนักงานบริษัททั่วไป
สวมแวํนกรอบหนา และชํวงชีวิตที่ถูกนําเสนอตอนต๎นเรื่องบํงบอกถึงชํวงที่ปัญหาชีวิตรุมเร๎า ทั้งใน
ชีวิตการทํางาน และชีวิตรักทําให๎เขาดูหดหูํเหมือนคนไมํมีไฟในการทํางาน และเต็มไปด๎วยความ
ท๎อแท๎ เหน็ดเหนื่อยและเต็มไปด๎วยความสับสน ทําให๎เขารู๎สึกวําตัวเองไมํมีทางเลือกมากนัก แตํ
เมื่อมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะของตัวเอง เขาก็แสดงด๎านที่ดูเหมือนมั่นใจออกมาเพื่อกลบ
ความรู๎สึ กที่เผชิ ญอยูํโดยมีปัญหาที่เขามีเป็นแรงผลักดัน และเลือกที่จ ะเชื่อและทําตามเรื่องที่
เกินไปจากสามั ญ สํ านึกของเขาตามสียงในโทรศัพ ท๑ และทุกครั้ง ที่ ทําสําเร็จ ความฮึ กเหิม และ
ลําพองใจก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ยิ่งเมื่อรวมกับจํานวนเงินรางวัลจากการผํานเงื่อนไขแตํละข๎อด๎วยแล๎ว
ความแข็งกร๎าวก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ความลังเลที่จะทํา ความอํอนโยนและความรู๎สึกผิดก็
เหมือนจะคํอยๆ ลดลง และแม๎วําเนื้อในบางสํวนของเขายังมีความดีและความอํอนโยนเหลืออยูํ
จากการที่เขาได๎เจอกับลูกหมาที่เขาตั้งใจวําจะเลี้ยงมันในตอนแรกและเมื่อรู๎วํามันเป็นข๎อที่ 11 ของ
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ตัวเอง และเขาจะไมํได๎เงินเลย ทุกอยํางทั้งเงินและชีวิตที่เขาวาดหวังไว๎จะกลับคืนเป็นศูนย๑ ทําให๎
เขาเลือกที่จะกําจัดลูกหมาตัวนั้นไป และในข๎อสุดท๎ายในระหวํางการตัดสินใจที่จะต๎องฆําคุณยาย
เขาก็เลือกที่จะเก็บความเป็นมนุษย๑ธรรมดาไว๎
(2) “พิธีกรรายการ” เป็นตัวละครที่แสดงด๎านที่เป็นสีดําของมนุษย๑
ออกมามากที่สุ ดเนื่องจากเป็นผู๎ ที่ชั กจู ง แนะนํ า กดดัน ตัว “ภูชิ ต ” ให๎ ทําตามเงื่ อนไขตํางๆใน
รายการ และเห็นสิ่งตํางๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งจากชีวิตที่ถูกแยํงชิงของเงื่อนไขแตํละข๎อในรายการ ถูกฆํา
จากแมลงวันในข๎อแรก ลูกหมาในข๎อ11 และวัวในข๎อ 12 และถูกทําลายอยําง “ภูชิต” เขาก็เห็นวํา
มันเป็นเพียงแคํเกม เป็นเพียงความสนุกตื่นเต๎นในความวิบัติในชีวิตคนอื่น
(3) “คุณยาย“ เป็นตัวละครที่เลือกใช๎ ความดีของคนในการทําร๎าย
ผู๎อื่น คือ เลือกที่จะใฃ๎ภาพลักษณ๑ที่ดูอํอนแอ ไร๎เรี่ยวแรง ในการหลอกลํอให๎ “ภูชิต” รู๎สึกผิดและ
กลัวที่จะทําร๎ายคุณยาย ซึ่งเมื่อ “ภูชิต” ถอดใจ คุณยายก็จะลงมือ ซึ่งถือได๎วําเป็นตัวละครที่
เลือดเย็น และฆําอยําง “จงใจ”
6) ฉาก (Setting)
ฉากในการเลําเรื่องแบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้
(1) ชํวงเวลา (Time) คือ ชํวงปี 2540-2545เป็นชํวงที่โทรศัพท๑มือถือ
เริ่ม เข๎าถึง ชนชั้ นกลางในประเทศไทย และมี โทรศัพ ท๑ รุํน 3310 ซึ่ ง เป็นโทรศัพ ท๑ ในตํานานเป็ น
สั ญ ลั ก ษณ๑ ใ นชํ ว งนั้ น เป็ น ชํ ว งเศรษฐกิ จ หลั ง ฟองสบูํ แ ตกทํ า ให๎ ชี วิ ต คนทํ า งานหลายสํ ว น
เปลี่ยนแปลงไปและมีความกดดันมากขึ้น
(2) สถานที่ (Location) คือสถานที่ตํางๆ ในประเทศไทย ดังนี้
(2.1) ยํานบ๎านพักอาศัยในซอยแคบที่มีรถจอดอยูํ ที่ทําให๎เห็น
สภาพสังคมไทยบางจุดและสะท๎อนความรู๎สึกกดดันของตัวเอกที่เปรียบเหมือนทางเดินที่แคบและ
เต็มไปด๎วยอุปสรรคตํางๆด๎วย
(2.2) ลานจอดรถในตึกเกํา โทรมร๎างๆผู๎คนที่เป็นสถานที่ที่ตัว
เอกได๎รับโทรศัพท๑จากรายการ “The 13 Quiz Show” และเริ่มเงื่อนไขข๎อแรก ซึ่งจากการที่สถานที่
นั้นเป็นสถานที่ปิด รกร๎างไร๎ผู๎คนทําให๎งํายขึ้นที่ตัวเอกจะทําตามเงื่อนไขของรายการ และใช๎แสดง
ภาพภายในจิตใจของตัวเอกที่เปลี่ยวเหงาและท๎อแท๎ได๎
(2.3) ลานโลํงหน๎าตึกแหํงหนึ่งที่มีผู๎คนขวักไขวํ และมีตึกที่ถูก
ชะลอการกํอสร๎างอยูํหํางออกไป แสดงให๎เห็นถึงชํวงเวลาที่เศรษฐกิจชะลอตัวลง แตํก็ยังไมํถึงกับ
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ล๎มทั้งหมด และการมีผู๎คนมากมายก็เหมือนกับการที่ตัวเอกต๎องทําตามเงื่อนไขในที่สาธารณะโดย
ไมํสนใจคําครหาและสายตาจากผู๎คนรอบข๎าง
(2.4) ลานเก็บของหลัง โรงงานที่อยูํในเขตชะลอการกํอสร๎าง
เต็มไปด๎วยภาชนะใช๎แล๎วกองทิ้งไว๎มากมาย บํงบอกปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคนั้น
และแทนสภาวะจิตใจที่เหน็ดเหนื่อยและวํางเปลําจากการกระทําของตัวเองของตัวเอก
(2.5) สตูดิโอรายการ “The 13 Quiz Show” เป็นสตูดิโอเดียวกับ
ที่ลานเก็บของหลังโรงงาน “ภูชิต” ทําโจทย๑ข๎อ11 มีผู๎คนมากมายทั้งผู๎ชม ทีมงานตํางๆ เป็นสถานที่
ปิด ที่สะท๎อนให๎เห็นถึงภาวะกดดันของตัวเอกด๎วย
7) บทสนทนา (Dialogue)
การ๑ตูนเป็นสื่อที่ใช๎ภาษาภาพและภาษาเขียน โดยที่บทสนทนาในเรื่องนี้ใช๎
การนําเสนอบทสนทนาด๎วยภาษาเขียน ซึ่งเป็นภาษาเขียนที่เขียนให๎ใกล๎เคียงกับภาษาพูด ซึ่งแบํง
ได๎ 2 ลักษณะคือ
(1) บทสนทนาแบบสุภาพจากการพูดคุยโต๎ตอบของตัวเอกและพิธีกร
ที่แสดงให๎เห็นถึงระดับความสัมพันธ๑ที่เป็นเพียงระดับคนทั่วไปที่ไมํรู๎จักกันเป็นการสํวนตัว แตํใน
เนื้อหาที่ทางพิธีกรเลือกใช๎กับตัวเอกนั้นแสดงให๎เห็นวําตนอยูํเหนือกวํา กดดันให๎รู๎สึกเสียดายถ๎าไมํ
รํวมรายการและเสียโอกาสที่ได๎ แสดงให๎เห็นวําเป็นผู๎ควบคุมและปัดความรับผิดชอบโดยการย้ําวํา
สิ่งที่ทํานั้นตัวเอกเป็นผู๎เลือกเอง และเชิญชวนด๎วยเงินรางวัลจํานวนมาก
(2) บทสนทนาแบบภาษาพูดทั่วไปที่อาจจะมี คําที่สื่ออารมณ๑ผู๎พูด
ได๎มากขึ้น เชํน การที่ตัวละครถูกหัวหน๎างานตําหนิ ดําวํา แสดงให๎เห็นถึงตําแหนํงของตัวละครวํา
อยูํในตําแหนํงที่ด๎อยกวําในสังคมภายในเรื่อง
8) มุมมอง (Point of View)
ในการ๑ตูนเรื่องนี้เป็นแบบบุรุษที่หนึ่งคือตัว “ภูชิต” ที่เป็นตัวละครสําคัญใน
เรื่องเป็นผู๎เลํา (The First Person Narrator As a Main Character) คือ ตัวละครสําคัญเลําเรื่อง
ของตนเอง
9) สัญลักษณ๑พิเศษ (Special Symbol)
(1) แมลงวัน คือ แมลงชนิดหนึ่งที่ภายในเรื่องมีการย้ําถึงบํอยๆ โดยใช๎
สื่อถึงความไร๎คําจากสายตาผู๎อื่น และมีน้ําหนักของชีวิตที่น๎อยจนสามารถฆําให๎ตายได๎ ดังนี้
(1.1) เป็ น เงื่ อ นไขข๎ อ แรกที่ ตั ว เอกต๎ อ งจั ด การโดยการใช๎
หนังสือพิมพ๑ตีให๎ตาย
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(1.2) แมลงวันกําลังตอมที่อุจาระสุนัขซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ 3 ซึ่งเป็น
การแสดงให๎เห็นวําแมลงวันเป็นแมลงที่จะบินเข๎าหาและตอมสิ่งปฏิกูล เหมือนตัวเอกที่เลือกทํา
ตามเงื่อนไขผิดๆเพื่อเงินรางวัล
(1.3) แฟนสาวที่ทิ้งตัวเอกไปเปรียบตัวเอกเป็นแมลงวันตัวหนึ่ง
(1.4) แมงวันติดกับถูกฆําตายด๎วยไม๎ตี ที่ใช๎แสดงถึงตัวเอกที่ติด
กับและกําลังจะตาย
(1.5) แมลงวันที่ถูกตัวเอกตีด๎วยหนังสือพิมพ๑
(2) ตัวเลขที่ใช๎เป็นเงื่อนไขแตํละข๎อเป็นสัญลักษณ๑ที่บํงบอกถึง ความ
รุนแรงของสิ่งที่เกิดขึ้น และยังเป็นเหมือนระยะทางที่ตัวเอกได๎ก๎าวออกมาจากจุดเริ่มต๎น ซึ่งตัวเลข
ที่มากขึน้ ยิ่งทําให๎เกิดความต๎องการที่จะชนะมากขึ้น เนื่องจากทําให๎รู๎สึกได๎วําระยะหํางจากรางวัล
นั้นใกล๎ขึ้นเรื่อยๆ
(3) ‚เลือก‛ เป็นคําที่ปรากฏในเรื่องบํอยมากๆ ในหลายๆครั้งในเรื่อง
จะให๎ความหมายกับคําวําเลือกวํา ‚ต๎องเลือก‛ คือเป็นการบังคับให๎ทําด๎วยเงื่อนไข ข๎อเสนอ เงิ น
รางวัล เพื่อให๎“ภูชิต”รู๎สึกถึงความคาดหวังวําจะมีชีวิตที่ดีขึ้น ถ๎าทําตามเงื่อนไข และชีวิตจะกลับไป
ไร๎คํา รุมเร๎าด๎วยปัญหา หากวําไมํเลือกที่จะทําตามเงื่อนไข
(4) “13” เลขแหํงความโชคร๎ายตามความเชื่อในบางวัฒนธรรม
4.2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการ๑ตูน
1) เนื้อหาของการ๑ตูน
จากการแบํงของ ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร๑ (2534, น. 13-14) นั้นจะถือได๎วํา
การ๑ตูนเรื่อง “The 13 Quiz Show” เป็นการ๑ตูนแบบ เรื่องจริง คือเป็นเรื่องที่ชี้ชวนให๎ผู๎อํานเผชิญ
กับปัญหาที่เป็นจริงในสังคมที่มีทั้งเรื่องการให๎ ความสําคัญกับชีวิตไมํเทํากัน การที่เห็นปัญหาของ
ตัวเองนั้นใหญํโตจนไมํสามารถแก๎ได๎
จากการแบํงประเภทของ จินตนา ใบกาซูยี (2534, น. 61) การ๑ตูนเรื่องนี้
เป็นการ๑ตูนประเภท การ๑ตูนอาชญากรรม (Crime) เนื่องจากตัวเรื่องกลําวถึงรูปแบบของการกระทํา
ความผิดที่ตัวละครกระทํา
2) ลักษณะภาพการ๑ตูน
เป็นภาพเลียนแบบธรรมชาติ (Natural Cartoon) คือใช๎การวาดที่เหมือน
จริงไมํใชํเป็นการวาดแบบภาพล๎อ ซึ่งจะทําให๎การ๑ตูนมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น
3) ประเภทของการ๑ตูน
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การ๑ตูนเรื่องสั้นเรื่อง “The 13 Quiz Show” ถือวําอยูํในความหมายของ
การ๑ตูนเรื่อง (Comic Strip Cartoon) เนื่องจากเป็นการ๑ตูนที่ใช๎การดําเนินเรื่องราว หรือประกอบ
นิทาน นิยายตํางๆ ตั้งแตํต๎นจนจบเป็นตอนๆ ไมํใชํจบชํองเดียวเหมือนภาพล๎อ
4) ภาษาที่ใช๎ในการ๑ตูนเรื่อง
การ๑ตูนคือสื่อที่ประกอบด๎วยภาษาเขียน และภาษาภาพซึ่งทั้งสองอยําง
ตํางมีสํวนในการที่จะให๎ความหมายในเรื่องที่ผู๎อํานต๎องการสื่อสารอออกไปได๎ชัดเจนมากขึ้น
(1) ภาษาเขียน ภายในการ๑ตูนจะแบํงออกได๎ ดังนี้
(1.1) ข๎อความบรรยาย ที่ใช๎เพื่อให๎ผู๎อํานสามารถเข๎าใจเรื่องราว
ได๎มากขึ้น ในการ๑ตูนเรื่อง “The 13 Quiz Show” นี้ผู๎เขียนสื่อออกมาใบรูปแบบของความคิดตัว
ละครเอกคือ “ภูชิต” เพื่อให๎ตัวเอกสามารถเป็นผู๎เลําเรื่องทั้งหมดได๎เอง
(1.2) บทสนทนา ที่ตัวละครภายในเรื่องใช๎ในการสื่อสารกัน โดย
รูปแบบของการสื่อสารก็จะแตกตํางกันไปตามสถานะของคูํสนทนา เชํน การสนทนาของหัวหน๎า
งานกับ “ภูชิต” ก็จะมีความตํางของสภานะ หัวหน๎า - ลูกน๎อง การสื่อสารระหวํางเด็กกับ “ภูชิต” ก็
จะเป็นแบบ เด็ก - ผู๎ ใหญํ การสื่ อสารระหวําง“ภูชิต” กับพิธี กร ก็จ ะมี สถานะผู๎ยื่นเงื่ อนไขกับผู๎
ตัดสินใจรับเงื่อนไข
(1.3) ภาษาที่เลียนแบบเสียงธรรมชาติ ที่ใช๎ในการแสดงความ
เคลื่อนไหวและให๎เพิ่มความสมจริงให๎ผู๎อําน เชํน “ซูํ” แทนเสียงฝนตก “เฮ” แทนเสียงที่อื้ออึงของ
กลุํ ม คนจํ านวนมากที่สํ ง เสี ยงตํ างๆ กัน “วิ้ ว ” แทนเสีย งลมพัด มั กใช๎ สื่อ ถึง ความเงี ย บสงั ดใน
ชํวงเวลาสั้นๆ ด๎วย “ตัว R (อาร๑)” หรือ “ตู๏ด” แทนเสียงเรียกข๎าวของโทรศัพท๑มือถือในเรื่อง
(1.4) เครื่องหมายวรรคตอนที่มีใช๎ในการ๑ตูน ประกอบด๎วย ปรัศนี
(?) อัศเจรีย๑ (!) ไขํปลา หรือ จุดไขํปลา (...) เส๎นประ ( _ _ _ ) และสัญลักษณ๑ตัวโน๎ตเพลงใช๎สื่อวํา
ข๎อความที่ถูกล๎อมรอบด๎วยสัญลักษณ๑นี้เป็นเพลง หรือเสียงเพลง
(2) ภาษาภาพนั้นสามารถแบํงได๎ ดังนี้
(2.1) สีหน๎าตัวละคร ซึ่งภายในเรื่องนี้จะมีการใช๎สีหน๎า ตัวละครที่
คํอนข๎างเหมือนจริง รวมถึงการใช๎มุมภาพที่คล๎ายกับในมุมกล๎องของภาพยนตร๑ทําให๎ชํวยในการสื่อ
ความหมายทางสีหน๎าตัวละครได๎ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะการสื่อสารผํานคิ้ว ดวงตา ริมฝีปาก รวมไป
ถึงเหงื่อของตัวการ๑ตูน ที่บางมุมก็เลํนกับแวํนที่ไมํเผยให๎เห็นดวงตา มุมปากที่ จกลงเล็กน๎อย สื่อถึง
การคบคิดที่ยังไมํแสดงความรู๎สึกมากนัก หรือภาพใบหน๎าที่ ตัวการ๑ตูนมีมุมปากที่ยกขึ้นและเห็น
ดวงตาที่ชัดเจน หางคิ้วที่ลูํลงเล็กน๎อย ทําให๎รู๎สึกผํอนคลายและรับรู๎ได๎วําตัวการ๑ตูนกําลังมีความสุข
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(2.2) ฉาก เป็นภาพที่บํงบอกและอาจสะท๎อนได๎ไมํเพี ยงแคํบอก
ถึงสภาพแวดล๎อมเทํานั้น เพราะหลายครั้งที่ฉากใช๎เพื่อสะท๎องถึงสภาพจิตใจของตัวละครด๎วย เชํน
ฉากตึกที่รกร๎างในตอนที่ตัวละครกําลังท๎อแท๎จากปัญหาชีวิตก็สะท๎อนให๎เห็นวําสภาพจิตใจของตัว
ละครนั้นหดหูํ และ เหนื่อยล๎า
(2.3) การให๎แสงและเงา การเลือกใช๎สีขาวและดําให๎เกิดเป็นแสง
และเงาจะชํวยเพิ่ม อารมณ๑ และความรู๎สึกของภาพไป ซึ่งสํวนนี้ก็มีผลตํอความหมายของเรื่องด๎วย
เชํน การที่ภาพมีการใช๎เงา หรือการลงสีดําเยอะจะทําให๎ภาพมี ความมืดมน ดูแคบ และโดดเดี่ยว
เหมื อในฉากที่มี การวาดเงาคนเป็นจํ านวนมากกําลังมองไปที่ตัวละคร ก็แสดงให๎เห็นถึง ความ
กดดัน และโดดเดี่ยวของตัวละครเชํน กัน
(2.4) การใช๎เส๎นแสดงการเคลื่อนไหวหรือเส๎นสปีด (Speed) คือ
การใช๎เส๎นจํานวนมากลากไปในทางเดียวกัน เส๎นพวกนี้จะแทนการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว หรือรุนแรง
(2.5) ภาพวาดเสียงประกอบ เป็นภาพวาดตัวอักษรที่ใช๎ในการสื่อ
ถึง ภาษาที่เลียนแบบเสียงธรรมชาติเชํน เฮ ครืน พรึ่บ ปั้ง วิ้ว
5) รหัสของการ๑ตูน
รหัสที่ใช๎ของการ๑ตูนจะให๎วิธีการในการเปลี่ยนความคิดและการรับรู๎ให๎
ออกมาเป็นสัญลักษณ๑ทางภาพ ซึ่งจัดการ๑ตูนวําเป็นสัญลักษณ๑ประเภท “Comic Sign” ในการ๑ตูน
เรื่อง “The 13 Quiz Show” มีรหัสการ๑ตูน ดังนี้
(1) ชํองคําพูด หรือ บัลลูน (Balloon) เป็นพื้นที่ที่กําหนดไว๎เพื่อใช๎ใน
การใสํข๎อความลงไปเพื่อให๎สื่อความหมายตํางๆ ดังนี้
(1.1) บัลลูนคําพูดพื้นฐาน (๑) มีลักษณะเป็นวงรี มีหางคําพูดชี้ไป
ที่ตัวละครเพื่อระบุเจ๎าของคําพูดในเรื่องใช๎เพื่อสื่อน้ําเสียงแบบปกติ ทั่วไป
(1.2) บัลลูนที่มีลักษณะเป็นแฉกๆ (๒) ใช๎แทนเสียงที่ดังในระดับ
ตะโกน หรือเพื่อย้ําถึงเครื่องหมายในบัลลูน เชํน มีเครื่องหมายอัศเจรีย๑ ในบัลลูนประเภทนี้ก็จะ
หมายถึงตัวละครตกใจมาก
(1.3) บัลลูนบรรยาย (๓) ใช๎กรอบบัลลูนนี้ในการสื่อคําบรรยาย
แบบความคิดของตัวละคร โดยมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมมีปลายตัดกันเหมือนลายตาราง
(1.4) บัลลูนเสียงโทรศัพท๑ (๔) ใช๎เพื่อสื่อวําคําพูดในกรอบมาจาก
คูํสนทนาทางปลายสายของตัวละคร มีลักษณะคล๎ายสี่เหลี่ยมตัดมุมทั้งสี่ด๎าน
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(2) รู ป แบบตั ว อั ก ษร (Font) คื อ รู ป แบบของตั ว อั ก ษรที่ ใ ช๎ ภ ายใน
การ๑ตูนเรื่องนี้ แบํงเป็น
(2.1) ตัวอักษรมีหัวตัวตรง (ก) เป็นรูปแบบของบทสนทนาทั่วไป
คําบรรยาย และบทสนทนาของปลายสายโทรศัพท๑ ซึ่งใช๎คูํกับบัลลูนคําพูดพื้นฐานบัลลูนบรรยาย
และบัลลูนเสียงโทรศัพท๑จะใช๎แสดงอารมณ๑และน้ําเสียงที่ปกติ
(2.2) ตัวอักษรไมํมีหัว ตัวตรง (ข) เป็นรูปแบบของเสียงดัง เสียง
ตะโกน ซึ่งจะใช๎คูํกับ บัลลูนที่มีลักษณะเป็นแฉกๆ เหมือนดอกไม๎ไฟ แทนความหมายวําผู๎พูดโกรธ
ตกใจ หรือมีอารมณ๑ที่รุนแรง ใช๎เสียงดัง
(2.3) ตัวอักษรไมํมีหัว ตัวเอียง (ค) เป็นรูปแบบของการร๎องเพลง
ใช๎ คูํ กั บบั ล ลู นที่ มี ลั กษณะเป็น แฉกๆ เหมื อ นดอกไม๎ ไ ฟและสั ญ ลั กษณ๑ ตั ว โน๎ ต เพลงเพื่อ สื่ อ วํ า
ข๎อความในบัลลูนที่มีสัญลักษณ๑นี้เป็นเสียงเพลง

๓

ค
ก

๑

๒ ข

๔
ภาพที่ 4.2 ภาพแสดงตัวอยํางการใช๎รหัสของการ๑ตูน โดยวงกลมสีแดง ๑ แทนบัลลูนคําพูด ๒
แทนบัลลูนตะโกน ๓ แทนบัลลูนคําบรรยาย ๔ แทนบัลลูนโทรศัพท๑,วงกลมสีเขียว ก
แทนตัวอักษรปกติ ข แทนตัวอักษรเสียงตะโกน ค แทนเสียงที่มีทํานองร๎องเพลง
แหล่งที่มา: MY MANIA 1, 2554.
6) หลักการจัดกรอบภาพการ๑ตูน
จากมาณิษา พิศาลบุตร (2535, น. 109) ที่ได๎อธิบายถึงกรอบการ๑ตูนการ๑ตูน
เรื่อง “The 13 Quiz Show” เป็นการ๑ตูนหลายกรอบหรือการ๑ตูนชุด คือ มีการนําเสนอการ๑ตูนโดยใช๎
หลายกรอบ เป็นเสมือนเฟรมภาพยนตร๑ที่อยูํในรูปแบบภาพนิ่งเนื่องจากภาพการ๑ตูนที่วาดออกมา
จะมีการใช๎มุมมองและการใช๎ระยะภาพคล๎ายกับภาพยนตร๑ และนําภาพนิ่งหลายๆ ภาพที่ได๎มา
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มาจัดเรียงตํอๆ กันในหน๎า จนเกิดเป็นเรื่องราว ขนาดของกรอบแสดงให๎ เห็นถึงความสําคัญของ
ภาพภายในหน๎านั้นด๎วย โดยลักษณะกรอบในเรื่อง “The 13 Quiz Show” มีความหมาย ดังนี้
(1) กรอบสี่เหลี่ยมพื้นหลังสีขาว (1) มี ความหมายวํา เหตุการณ๑ปัจจุบัน
ในเรื่องที่ดําเนินไปตามเหตุการณ๑ในเรื่อง
(2) กรอบสี่เหลี่ยมพื้นหลังสีดํา (2) มีความหมายวํา ชํวงเวลาที่เหมือนอยูํ
ในห๎วงคิดของตัวละครที่เปรียบเสมือนวําเป็นชํวงเวลาที่หยุดนิ่งหรืออดีตที่ตัวละครคิดถึง
(3) กรอบสี่เหลี่ยมพื้นหลังเป็นสีไลํระดับจากสีดําที่อยูํด๎านบนมาเป็นสี
เทาอํอนเกือบขาวที่อยูํด๎านลํ างหน๎ากระดาษ (3) มี ความหมายวํา กรอบที่อยูํด๎านบนนั้ นเป็ น
เรื่องราวในอดีตหรือชํวงเวลาหนึ่งที่คิดถึงอยูํในขณะนั้น ไลํเหตุการณ๑มาจนถึงสํวนที่เป็นสีเทาอํอน
ซึ่งในกรอบชํวงท๎ายของหน๎าจะเป็นชํวงเวลาเหตุการณ๑ในปัจจุบัน
(4) กรอบหลายเหลี่ยมที่มีลักษณะคล๎ายชํองบนรวงผึ้ง (4) หรือชํองที่ใช๎
แทนมุมมองของแมลงวันที่จะแบํงเป็ นชํองๆ พื้นหลังสีดํามี ความหมายวําเหตุการณ๑ที่ผํานไปใน
ชํวงเวลานั้นๆ ซึ่งชํวงเหตุการณ๑นั้นได๎ดําเนินไปนั้นดําเนินไปอยํางรวดเร็ว ซึ่งรูปรํางที่แปลกตาและ
ไมํเทํากันนี้ทําให๎ผู๎อํานรู๎สึกระทึก ตื่นเต๎นเหมือนเหตุการณ๑ได๎ผํานไปอยํางรวดเร็ว

1

2

ภาพที่ 4.3 ภาพแสดงตัวอยํางการจัดกรอบภาพการ๑ตูน โดยวงกลมสีส๎ม 1 กรอบสีขาว หมายถึง
ชํวงเวลาปกติ 2 ชํวงเวลาที่อยูํในห๎วงคิด มักจะใช๎กับชํวงอดีตหรือปัจจุบัน
แหล่งที่มา: MY MANIA 1, 2554.
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3

4

ภาพที่ 4.4 ภาพแสดงตัวอยํางการจัดกรอบภาพการ๑ตูน (2) โดยวงกลมสีส๎ม 3 กรอบไลํสีดํา-ขาว
หมายถึงชํวงเวลาที่อยูํในห๎วงคิดไลํมาจนถึงชํวงปัจจุบัน 4 กรอบรวงผึ้งหรือตาแมลงวัน
แหล่งที่มา: MY MANIA 1, 2554.
4.2.2 การ์ตูน “อย่าอ่านชะตาจะขาด”
4.2.2.1 องค๑ประกอบการเลําเรื่อง
1) เรื่องยํอการ๑ตูนสั้นเรื่อง
การ๑ตูนเรื่องสั้นที่กลําวถึงเด็กชายชาวเขมรที่ ย๎ายมาเรียนในไทยถูกกลุํม
นักเรียนเกเรกลั่นแกล๎ง ด๎วยความโกรธแค๎นที่ถูกกระทําเขาจึงเลือกใช๎ “ยันต์สั่งตาย” เพื่อแก๎แค๎น
พวกที่แกล๎งเขา เขาทําสัญญากับแผํนยันต๑ด๎วยเงื่อนไขที่วํา “จากนี้ไปใครสบตาแก เอามันไปด๎วย
เอาพวกมันไปลงนรกให๎หมด” และเมื่อถึงเวลาที่เขาตั้งใจจะใช๎ยันต๑แผํนนี้ในระหวํางที่เขากําลังถูก
กลั่นแกล๎งเชํน ทุกวันเขาก็ได๎เผลอสบตากับใบหน๎าในแผํนยันต๑ ด๎วยความตกใจเขาจึงพยายามหนี
จนพลัดตกตึกเสียชีวิต และด๎วยความตกใจกับเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นกลุํมเด็กเกเรจึงหนีออกไปและ
เริ่มกลัวและลนลานวําพวกตนเป็ นฆาตกร และในเวลานั้นเองที่เด็กคนหนึ่งในกลุํมเอํยถึงยันต๑ที่
สามารถครํ าชี วิต ผู๎ ที่พ บเห็นได๎ และเมื่ อ ยันต๑แ ผํ นนั้น ปรากฏขึ้นราวไลํ ลําผู๎ที่ เคยกลั่นแกล๎ง จึ ง
กลายเป็นเพียงเหยื่อที่ต๎องตายเพียงแคํสบตากับใบหน๎าบนแผํนยันต๑ จนเหลือเพียงเด็กคนสุดท๎าย
ที่รอดชีวิตมา เขาพยายามอยํางยิ่งที่จ ะไมํมองไปยังหนังสือ สมุด กระดาษที่ปรากฏขึ้นตรงหน๎า
และไปเลําเรื่องทั้งหมดให๎กับอาของเขาที่เป็นตํารวจฟัง ซึ่งเหลําตํารวจไมํเชื่อเขาเลย ในชํวงนั้นเกิด
เหตุการณ๑นักโทษแหกคุกออกมา ทําให๎เด็กชายถูกทิ้งไว๎ในห๎อง และเมื่ออาของเขาเปิดประตูเข๎ามา
อีกครั้งก็พบวําเด็กชายได๎ควักลูกตาออกแล๎ว และแผํนยันต๑ก็ได๎ปลิวหายไปและรอที่จะปรากฏให๎
ใครก็ตามได๎ “เห็น” มันอีกครั้ง
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2) โครงเรื่อง (Plot)
(1) ขนบของการเลําเรื่อง (Narrative Convention)
(1.1) ขั้นเริ่มเรื่อง (Exposition) คือชํ วงแรกที่เป็นชํ วงเปิดเรื่อง
เป็นชํวงที่เด็กคนหนึ่งนั่งอํานหนังสืออยูํที่ป้ายรอรถประจําทางแล๎วเปิดไปถึงหน๎าที่เป็นภาพใบหน๎า
พร๎อมด๎วยวงสัญลักษณ๑ และข๎อความวํา “มันเห็นคุณแล๎ว” และก็มีรถบรรทุกน้ํามันขนาดใหญํพุํง
เข๎าชนเด็กชาย
(1.2) ขั้นพัฒนาเหตุการณ๑ (Rising Action) คือชํวงที่เด็กชาย
ชาวเขมรที่เพิ่งย๎ายมาเรียน เขีย นยันต๑ด๎วยใบหน๎าปูดบวมนองไปด๎วยเลือดและน้ําตา ระหวํางที่
เขียนก็นึกไปถึงเหตุการณ๑ที่เขาเคยถูกรังแกจากกลุํมเด็กเกเร เขานําหนังสือที่สอดแผํนยันต๑ไปที่
โรงเรียน และเมื่อสบตากับแผํนยันต๑เขาก็ตกตึกลงมาเสียชีวิต จนถึงตอนที่เด็กเกเรตกใจวิ่งหนีไป
และพูดคุยเรื่องที่เกิดขึ้นและเรื่อง “ยันต์สั่งตาย”
(1.3) ขั้นภาวะวิกฤต (Climax) คือชํ วงที่ กลุํมเด็กเกเรถูก ไลํลํา
ด๎วยแผํนยันต๑
(1.4) ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling Action) คือชํวงที่เด็กเกเรที่รอด
มาได๎ เลําเรื่องราวให๎ตํารวจฟัง
(1.5) ขั้ น ยุติ เ รื่ อ งราว (Ending) คื อชํ ว งที่ เด็ ก เกเรที่ ร อดมาได๎
ตัดสินใจควักลูกตาออกและแผํนยันต๑ก็ลํองลอยรอผู๎มา “เห็น” รายตํอไป
(2) ลักษณะโครงเรื่อง
แบบ แมวจับหนู คือ เป็นการไลํลําอยํางเปิดเผยของตัวละคร
3) แกํนเรื่อง (Theme)
แกํนเรื่องหรือแกํนความคิด (Theme) ของการ๑ตูนเรื่อง “อยําอํานชะตาจะ
ขาด” เป็นแบบผสมผสานหลายอยํางทั้งศีลธรรมจรรยา (Morality Theme) เรื่องปัญหาจากหลัก
ศีลธรรมของสังคมในสถานศึกษาและคนชายขอบ (Outcast Theme) ซึ่งเป็นแนวเรื่องจะบอกเลํา
ถึง บุคคลที่ดําเนินชี วิตในสั ง คมโดยที่อาจจะมี วิถีการดําเนินชี วิตที่แตกตํางไปจากคนทั่วไปคือ
เด็กชายชาวเขมรที่ย๎ายมาเรียนในโรงเรียนไทย โดยจะมุํ งเสนอถึงสิ่งที่สังคมปฏิบัติตํอเขาและ
ปฏิกิริยาที่เขาแสดงออกมา คือทั้งสิ่งที่นักเรียนอื่นๆ วางเฉยตํอเขา และสิ่งที่นักเรียนเกเรกลุํมหนึ่ง
รังแกเขา ซึ่งเขาตัดสินใจแก๎แค๎นคืน
4) ความขัดแย๎ง (Conflict)
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ความขัดแย๎งในการ๑ตูนเรื่องนี้มี 2 อยํา งคือ ความขัดแย๎งระหวํางคนกับ
คน ตัวละครสองฝ่ายอยํางกลุํมเด็กเกเร และ เด็กชายชาวเขมร ต๎องการทําลายซึ่งกันและกัน
ความขัดแย๎งกับภายนอก คือความขัดแย๎งที่เกิดขึ้นระหวํางเด็กชายชาว
เขมรและสภาพแวดล๎อมที่ไมํคุ๎นเคยอยํางโรงเรียนใหมํ
5) ตัวละคร (Character)
ตัวละคร (Character) ในการ๑ตูนเรื่อง “อยําอํานชะตาจะขาด” มีลักษณะ
แบบรอบด๎าน (Round Character) คือตัวละครที่มีมิติ มีลักษณะที่เหมือนคนจริงๆ มี ความซับซ๎อน
มีเหตุผล มีที่มาที่ไปที่จะเป็นแรงจูงใจในการกระทําประกอบด๎วย
(1) “เด็กชายชาวเขมร” เป็นตัวละครที่มีอาการเก็บกดจากการถู กรังแก
เนื่องจากเป็นตัวละครที่ อยูํในชํวงวัยรุํนที่ เพื่อนเป็นสํวนสําคัญของชํวงวัยนี้ แตํเขากลับไมํมีเพื่อน
สํวนหนึ่งเนื่องมาจากการที่ต๎องมาอยูํในสิ่งแวดล๎อมใหมํ ความตํางของวัฒนธรรม ภาษา บ๎านเกิด
ที่ตํางไปจากตัวละครอื่นๆในเรื่องที่เป็นคนไทยทําให๎เกิดความเครียด กังวล หวาดกลัว โดดเดี่ยว ไร๎
ที่พึ่ง เหมือนถูกแปลกแยกให๎อยูํคนเดียวในโลก จนนําไปสูํการระเบิดอยํางรุนแรง คือเลือกที่จะใช๎
วิธีที่ได๎ผลที่รุนแรงที่สุดอยํางการฆํา
(2) “กลุ่มเด็กเกเร” เป็นกลุํมตัวละคร ที่จะประกอบด๎วยหัวโจกหรือผู๎นํา
ตํอมาคือกลุํมสมาชิกที่มีความคิดหรือการแสดงออกบางสํวนที่ใกล๎เคียงกับผู๎นํา แตํจะตํางไปจาก
ผู๎นํากลุํมตรงที่เลือกที่จะตามมากกวําการออกหน๎าหรือลงมือกระทําเรื่องสักเรื่องโดยลําพัง และ
สุดท๎ายคือ สมาชิกที่อํอนแอหรือ อํอนไหว กวําสมาชิกอื่นๆ และมักจะอยูํในกลุํมเพราะต๎องการการ
ปกป้อง
(3) “ตารวจ” ตัวแทนของผู๎ใหญํ ที่ในทัศนคติของเด็ก เชื่อวําเป็นบุคคลที่
สามารถชํวยเหลือ คุ๎มครองตนเองได๎ ในขณะที่ในมุมมองของตํารวจที่เป็นตัวแทนผู๎ใหญํมักจะให๎
น้ําหนักของความนําเชื่อถือจากคําพูดของเด็กน๎อยกวําคําพูดจากคนที่อยูํในชํวงวัยหรือสถานะ
ใกล๎เคียงกัน
6) ฉาก (Setting)
ฉากในการเลําเรื่องแบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้
(1) ชํวงเวลา (Time) คือ ชํวงปี 2540-2547 เป็นชํวงที่มีอัตราการเข๎า
มาทํางานของชาวตํางชาติในประเทศใกล๎เคียงเริ่มเข๎ามาทํางานในประเทศไทยมากขึ้น จากการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ
(2) สถานที่ (Location) คือสถานทีใ่ นประเทศไทย ดังนี้
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(2.1) โรงเรียนเป็นสถานที่ที่เป็นฉากหลัก จําลองภาพของสังคมที่
ประกอบด๎วยตัวละครตํางๆ มากมายที่แตกตํางกันออกไป
(2.2) อาคารชุด หรือ แฟลต เป็นสถานที่ที่สื่อถึงการใช๎ชีวิตของ
กลุํมเด็กแลสังคมในชํวงนั้นที่เป็นสังคมของคนทํางานนอกบ๎านเป็นสํวนใหญํ
(2.3) สถานีตํารวจ เป็นสถานที่ที่เป็นตัวแทนของสังคมผู๎ใหญํ
สังคมคนทํางาน
7) บทสนทนา (Dialogue)
ภาษาเขียนทั่วไปจากการพูดคุยโต๎ตอบของตัว ละคร อาจจะมีบ๎างที่เป็น
คําสบถ หรือคําดํา แตํโดยรวมแล๎วเป็นภาษาสุภาพที่ใช๎ทั่วไปในชีวิตประจําวัน เนื่องจากหนังสือ
การ๑ตูนมีผู๎อํานที่เป็นเด็กและเยาวชนจึงยังมีความระวังในการใช๎ภาษาอยูํด๎วย และคําที่ใช๎มักจะ
เป็นคําที่เข๎าใจงําย ไมํซับซ๎อน สั้นกระชับ
8) มุมมอง (Point of View)
มุมมอง (Point of View) ในการ๑ตูนเรื่อง “อยําอํานชะตาจะขาด” เป็นแบบ
ผสมผสานคือ บุรุษที่หนึ่งเป็นผู๎เลําด๎วยวิธีกระแสจิตประหวัด (Stream of Consciousness) คือ ตัว
เด็กเกเรที่รอดมาได๎เป็นผู๎เลําเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเขา กลุํมเพื่อน และเด็กชายชาวเขมรและแบบ
ผู๎ประพันธ๑ในฐานะเป็นผู๎รู๎แจ๎งเห็นจริงทุกอยํางเป็นผู๎เลํา (The Omniscient Author) ตรงสํวนที่เป็น
ฉากเปิดและฉากปิดของเรื่อง ซึ่งเป็นสํวนที่ตัวละครที่เป็นผู๎เลําไมํได๎รํวมอยูํในเหตุการณ๑นั้นด๎วย
9) สัญลักษณ๑พิเศษ (Special Symbol)
(1) ยันต๑ แทนความรู๎สึกเคียดแค๎น ชิงชังของเด็กชายชาวเขมรที่ถูก
รังแกจากกลุํมเด็กเกเรมาตลอด
(2) หนังสือที่สอดแผํนยันต๑ เนื่องจากหนังสือเป็นสิ่งที่ต๎องดูหรืออําน
ก็สามารถแทนได๎วําเด็กชายชาวเขมรต๎องการให๎มีคนเห็นตัวตนของเขาบ๎าง
(3) เสาธงที่เด็กชายชาวเขมรตกลงมาเสียชีวิต เป็นตัวแทนของศูนย๑
รวม เป็นสัญลักษณ๑ที่บํงบอกความเป็น “โรงเรียน” ซึ่งการที่เสียชีวิตตรงจุดนั้นแสดงให๎เห็นถึงความ
ตกใจ ความตื่นตะหนก ความรุนแรงและเสียดสีไปถึงการละเลยเรื่องการรังแกกันภายในสังคม
การศึกษา
(4) กองลังใสํหนังสือตํางๆ ที่ชํวยรับแรงกระแทกตอนที่เด็กเกเรพลัด
ตกลงมา เป็นตัวแทนวํา ความรู๎ ปัญญา สามารถชํวยชีวิตได๎ หากกลุํมเด็กเกเรรู๎จักอําน เรียนรู๎
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เรื่องราวตํางๆที่เป็นความรู๎และประสบการณ๑ของบุคคลอื่นที่ไมํใชํบุคคลในสังคมกลุํมของตัวเอง
เทํานั้น เขาก็อาจจะรับรู๎ได๎วําสิ่งที่เขากระทําไปนั้นเป็นสิ่งที่ไมํสมควรกระทํา เป็นสิ่งที่ไมํถูกต๎อง
4.2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการ๑ตูน
1) เนื้อหาของการ๑ตูน
การ๑ตูนเรื่อง“อยําอํานชะตาจะขาด” เป็นการ๑ตูนแบบ เรื่องจริง คือเป็นเรื่อง
ที่นําบางสํวนในสังคมไทยอยํางเรื่องการถูกรังแกกันในสังคมการศึกษา และเรื่องการแบํงแยกหรือ
แบํงพรรคแบํงพวก การเฉยเมยหรือชินชาไมํอยากมีเรื่องกับคนที่มีกําลังมากกวํา รวมไปถึงคํานิยม
เกี่ยวกับคนตํางชาติบางประเทศ อยํางในเรื่องคือประเทศกัมพูชา มาบอกเลําผํานตัวละครในเรื่อง
ประเภทเนื้อหาการ๑ตูนเรื่องนี้ได๎ โดยประเภทที่ใกล๎เคียงที่สุดคือ การ๑ตูน
อาชญากรรม (Crime) เนื่องจากตัวเรื่องเกี่ยวกับการที่ตัวละครในเรื่องเลือกใช๎วิธีที่รุนแรงในการ
ตอบโต๎ ฝ่ า ยตรงข๎ า มให๎ ถึ ง กั บ ความตาย และหนั ง สื อ การ๑ ตู น ฝั น เฟื่ อ งผจญภั ย (Fantastic
Adventure) เนื่องจากมีเรื่องราวเกี่ยวกับไสยศาสตร๑ อาคม อํานาจที่เหนือธรรมชาติ ซึ่งสําหรับ
สังคมไทยนั้นเรื่องเหลํานี้มีลักษณะคล๎ายคําสาปหรือเวทมนตร๑
2) ลักษณะภาพการ๑ตูน
เป็นภาพเลียนแบบธรรมชาติ (Natural Cartoon) คือใช๎การวาดที่เหมือน
จริงไมํใชํเป็นการวาดแบบภาพล๎อ ซึ่งจะทําให๎การ๑ตูนมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น
3) ประเภทของการ๑ตูน
การ๑ตูนเรื่อง “อยําอํานชะตาจะขาด” วําเป็นการ๑ตูนการ๑ตูนเรื่อง (Comic
Strip Cartoon)
4) ภาษาที่ใช๎ในการ๑ตูนเรื่อง
การ๑ตูนคือสื่อที่ประกอบด๎วยภาษาเขียนและภาษาภาพ ซึ่งทั้งสองอยําง
ตํางมีสํวนในการที่จะให๎ความหมายในเรื่องที่ผู๎อํานต๎องการสื่อสารอออกไปได๎ชัดเจนมากขึ้น
(1) ภาษาเขียนในการ๑ตูนเรื่อง“อยําอํานชะตาจะขาด”แบํงได๎ ดังนี้
(1.1) ข๎อความบรรยาย ที่ใช๎ระบุเวลา
(1.2) บทสนทนา ที่ตัวละครภายในเรื่อง “อยําอํานชะตาจะขาด”
ใช๎ในการสื่อสารกัน โดยรูปแบบของการสื่อสารก็จะแตกตํางกันไปตามสถานะของคูํสนทนา เชํน
การสนทนาของนักเรียนก็จะใช๎ภาษาที่อยูํในระดับเดียวกัน การสื่อสารระหวํางเด็กกับตํารวจ ก็จะ
เป็นแบบ เด็ก - ผู๎ใหญํ
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(1.3) ภาษาที่เลียนแบบเสียงธรรมชาติ ที่ใช๎ในการแสดงความ
เคลื่อนไหวและให๎เพิ่มความสมจริงให๎ผู๎อําน เชํน ตูม! พลั่ก โครม แทนเสียงที่เกิดจากกระกระแทก
หรือใช๎เพื่อสื่อถึงความรุนแรงของสิ่งที่เกิดขึ้น เพล๎ง แทนเสียงกระจกแตก ควับ ใช๎เมื่อต๎องการย้ําให๎
เห็นกิริยาหันไปมาของตัวละคร
(1.4) เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช๎ในการ๑ตูน ประกอบด๎วย ปรัศนี (?)
อัศเจรีย๑ (!) ไขํปลา หรือ จุดไขํปลา (...) และเส๎นประ ( _ _ _ )
(2) ภาษาภาพนั้นสามารถแบํงได๎ ดังนี้
(2.1) สีหน๎าตัวละคร จะเป็นอีกสํวนที่ทําให๎การ๑ตูนสามารถสื่อ
ความได๎ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เชํน ใบหน๎าเด็กนักเรียนตาที่เบิกกว๎างและมีพื้นที่ตาขาวมากกวําปกติ
และมีอาการอ๎าปากค๎างแสดงความตระหนก ตกใจของตัวละคร หรือใบหน๎าที่มีตาเบิกกว๎างเชํน
กัน แตํหางคิ้วลูํลง และริมฝีปากเปิดเผยให๎เห็นฟันที่กัดแนํน รวมทั้งเหงื่อที่ไหลออกมาก็สื่อถึง ความ
ตกใจที่มีความรู๎สึกผิดและหวาดกลัว หรือวิตกกังวล
(2.2) ฉาก เป็นภาพที่บอกสภาพแวดล๎อมและใช๎เพื่อสะท๎อนถึง
สภาพจิตใจของตัวละครด๎วย เชํน ฉากที่เด็กชายชาวกําลังเขียนลงไปบนยันต๑ ทํามกลางกลํองลัง
แทํงเทียนเล็กๆ สองเลํมและกระดาษมากมาย สะท๎อนให๎เห็นวําเขาโดดเดี่ยว และมียันต๑ที่เขียนอยูํ
เป็นเหมือนแสงที่จะพาเขาออกจากสถานการณ๑ปัจจุบันได๎
(2.3) การให๎แสงและเงา การที่ภาพมีการใช๎เงา หรือการลงสีดํา
เยอะจะทําให๎ภาพมี ความมืดมน นํากลัว แคบ และโดดเดี่ยว เหมือนในฉากที่เด็กเกเรคนสุดท๎าย
กําลังถูกวิญญาณรุมเพื่อให๎เขามองไปที่แผํนยันต๑
(2.4) การใช๎เส๎นแสดงการเคลื่อนไหวหรือเส๎นสปีด (Speed) คือ
การใช๎เส๎นจํานวนมากลากไปในทางเดียวกัน เส๎นพวกนี้จะแทนการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว หรือรุนแรง
(2.5) ภาพวาดเสียงประกอบ เป็นภาพวาดตัวอักษรที่ใช๎ในการสื่อ
ถึง ภาษาที่เลียนแบบเสียงธรรมชาติเชํน เพล๎ง ครืน โครม ครึ่ก หวือ
5) รหัสของการ๑ตูน
รหัสที่ใช๎ของการ๑ตูนจะให๎วิธีการในการเปลี่ยนความคิดละรับรู๎ให๎ออกมา
เป็นสัญลักษณ๑ทางภาพ ซึ่งจัดการ๑ตูนวําเป็นสัญลักษณ๑ประเภท “Comic Sign” ซึ่งในการ๑ตูนเรื่อง
“อยําอํานชะตาจะขาด”มีรหัสของการ๑ตูน ดังนี้
(1) ชํองคําพูด หรือ บัลลูน (Balloon) เป็นพื้นที่ที่กําหนดไว๎เพื่อใช๎ใน
การใสํข๎อความลงไปเพื่อให๎สื่อความหมายตํางๆ ดังนี้
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(1.1) บั ล ลู น คํ า พู ด พื้ น ฐาน (๑) มี ลั ก ษณะเป็ น วงรี บางครั้ ง
อาจจะไมํเต็มวง มีหางคําพูดชี้ไปที่ตัวละครเพื่อระบุเจ๎าของคําพูดในเรื่องใช๎เพื่อแสดงให๎เห็นถึง
คําพูดด๎วยอารมณ๑ น้ําเสียงแบบปกติ ทั่วไป
(1.2) บัลลูนที่มีลักษณะเป็นแฉกๆ (๒) เหมือนดอกไม๎ไฟ ใช๎แทน
เสี ย งที่ ดั ง ในระดั บ ตะโกน ความรุ น แรงของการกระทํ า เสี ย งร๎ อ งเพลงดั ง ๆ หรื อ เพื่ อ ย้ํ า ถึ ง
เครื่องหมายในบัลลูน เชํน มีเครื่องหมายอัศเจรีย๑ ในบัลลูนประเภทนี้ก็จะหมายถึงตัวละครตกใจ
มาก
(1.3) บัลลูนบรรยาย (๓) ในการ๑ตูนเรื่อง “อยําอํานชะตาจะขาด”
ใช๎ปบัลลูนนี้ในการบอกชํวงเวลา
(2) รูปแบบตัวอักษร (Font) คือ รูปแบบของตัวอักษรที่ใช๎ในการ๑ตูน
เรื่อง “อยําอํานชะตาจะขาด” แบํงเป็น
(2.1) ตัวอักษรมีหัวตัวตรง (ก) เป็นรูปแบบของบทสนทนาทั่วไป
คําบรรยาย และบทสนทนาของปลายสายโทรศัพท๑ ซึ่งใช๎คูํกับบัลลูนคําพูดพื้นฐานบัลลูนบรรยาย
และบัลลูนที่มีลักษณะเป็นแฉกๆ จะใช๎แสดงอารมณ๑และน้ําเสียงที่ปกติหรือเสียงดังแตํยังไมํถึงขั้น
ตะโกน
(2.2) ตัวอักษรไมํมีหัว ตัวตรง (ข) เป็นรูปแบบของเสียงดัง เสียง
ตะโกน ซึ่งจะใช๎คูํกับ บัลลูนที่มีลักษณะเป็นแฉกๆ เหมือนดอกไม๎ไฟ แทนความหมายวําผู๎พูดโกรธ
ตกใจ หรือมีอารมณ๑ที่รุนแรง
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ภาพที่ 4.5 ภาพแสดงตัวอยํางการจัดกรอบภาพการ๑ตูน โดยวงกลมสีแดง ๑ แทนบัลลูนคําพูด ๒
แทนบัลลูนตะโกน ๓ แทนบัลลูนคําบรรยายและวงกลมสีเขียว ก แทนตัวอักษรปกติ ข
แทนตัวอักษรเสียงตะโกน
แหล่งที่มา: MY MANIA 1, 2554.
6) หลักการจัดกรอบภาพการ๑ตูน
การ๑ตูนเรื่อง “อยําอํานชะตาจะขาด” เป็นการ๑ตูนหลายกรอบหรือการ๑ตูน
ชุด คือ มีการนําเสนอการ๑ตูนโดยใช๎หลายกรอบ เป็นเสมือนเฟรมภาพยนตร๑ที่อยูํในรูปแบบภาพนิ่ง
เนื่องจากภาพการ๑ตูนที่วาดออกมาจะมีการใช๎มุมมองและการใช๎ระยะภาพคล๎ายกับภาพยนตร๑
และนําภาพนิ่งหลายๆ ภาพที่ได๎มามาจัดเรี ยงตํอๆกันในหน๎า จนเกิดเป็นเรื่องราว โดยลักษณะ
กรอบในเรื่อง “อยําอํานชะตาจะขาด” มีความหมาย ดังนี้
(1) กรอบสี่เหลี่ยมพื้นหลังสีขาว (1) มีความหมายวํา เหตุการณ๑ หลัก
ของเรื่องซึ่งในเรื่องนี้ใช๎กับเหตุการณ๑อดีตที่ผํานมาแล๎ว
(2) กรอบสี่เหลี่ยมพื้นหลังสีดํา (2) มีความหมายถึงปัจจุบัน หรือสํวน
ที่อาจจะไมํได๎เป็นเรื่องราวเดียวกับสํวนอื่นของเรื่องทั้งหมด
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ภาพที่ 4.6 ภาพแสดงตัวอยํางการจัดกรอบภาพการ๑ตูน โดยวงกลมสีส๎ม1กรอบพื้นหลังสีขาว
หมายถึงชํวงเวลาที่อยูํในชํวงอดีต หรือชํวงเหตุการณ๑หลักที่เรื่องต๎องการนําเสนอและ
2 กรอบพื้ น หลั ง สี ดํ า หมายถึ ง ชํ ว งเวลาที่อ ยูํ ใ นชํ ว งที่ ไ มํ ใ ช๎ ชํ วงเหตุก าร๑ ที่ ต๎อ งการ
นําเสนอ จะเป็นชํวงเวลาปัจจุบัน
แหล่งที่มา: MY MANIA 1, 2554.
4.2.3 การ์ตูน “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
4.2.3.1 องค๑ประกอบการเลําเรื่อง
1) เรื่องยํอ
การ๑ตูนเรื่องสั้นเรื่องนี้บอกเลําถึงชายหนุํมคนหนึ่งที่บังเอิญมาเจอเข๎ากับ
“ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” ทันทีที่เห็นชื่อร๎านภาพของใครบางคนก็ปรากฏขึ้นในความคิด
และจูงใจให๎เขาก๎าวเข๎าไปในร๎าน เมื่อเข๎าไปในร๎านเขาก็เห็นสินค๎ามากมายที่ตั้งขายอยูํมีป้ายเขียน
ระดั บ ความเกลี ย ดตั้ง แตํ 1 ถึง 4 ซึ่ ง สิน ค๎ าทุ ก ชิ้ นดู ไ มํ แ ตกตํา งอะไรจากร๎า นค๎า ทั่ ว ไป มี ทั้ ง รํ ม
น้ําหอม กรรไกร ซึ่งเมื่อเจ๎าของร๎านที่สวมหน๎าการอ็อกซิเจนปรากฏตัวขึ้นก็ได๎อธิบายให๎กับชาย
หนุํมที่ไมํเชื่อเรื่องร๎านนี้ฟังถึงที่มาและกลุํมลูกค๎าของร๎านรวมไปถึงวิธีการทํางานของสินค๎าในร๎านที่
ทําได๎ตั้งแตํแกล๎งเลํนๆ ทําให๎อับอาย พิการ ไปจนถึงทําให๎ตายได๎เลย ชายหนุํมไมํเชื่อเจ๎าของร๎าน
จึงบอกประวัติและรายละเอียดตํางๆ ของ “ธาดา” หรือก็คือชายหนุํมให๎เขาฟังและแจ๎งวํามีผู๎ซื้อ
สินค๎าเพื่อใช๎กับเขาอยูํ 6 ชิ้นและทุกชิ้นคือระดับ 4 ซึ่งทําให๎ถึงตาย ตัดมาที่งานศพของชายคนที่
“ธาดา” นึกถึงตอนที่เห็นชื่อร๎าน เมื่อออกจากวัดฝนเริ่มลงเม็ดหญิงสาวคนหนึ่งที่รู๎จักกับเขาจึ ง
เสนอให๎ใช๎รํมของเธอ และเมื่อเขารับมาก็เกิดฟ้าผําลงมา
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2) โครงเรื่อง (Plot)
(1) ขนบของการเลําเรื่อง (Narrative Convention)
(1.1) ขั้นเริ่มเรื่อง (Exposition) คือชํวงแรกที่เป็นชํวงเปิดเรื่องที่
อธิบายถึงความรู๎สึกของตัวเอกที่เกลียดตัวละครอีกตัวหนึ่ง จนถึงตอนที่มายืนอยูํหน๎าร๎านที่มีป้าย
ติดวํา “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”และก๎าวเท๎าเข๎าใปในร๎านและพบกับบุคคลปริศนาใสํ
หน๎ากาก
(1.2) ขั้นพัฒนาเหตุการณ๑ (Rising Action) คือตั้ง แตํชํวงที่
บุคคลปริศนาใสํหน๎ากาก กลําวทักทายตัวเอก อธิบายถึงสิ่งของและวัตถุประสงค๑ของร๎าน และ
วิธีใช๎สินค๎าบางชิ้นในร๎าน
(1.3) ขั้ น ภาวะวิ ก ฤต (Climax) คื อ ชํ ว งที่ บุ ค คลปริ ศ นาใสํ
หน๎ากากพูดชื่อของตัวเอกคือ “ธาดา” พร๎อมทั้งบอกข๎อมูลสํวนตัวของ“ธาดา” ออกมา และบอกวํา
ข๎อมูลที่ได๎มาจากลูกค๎าที่ซื้อของจากร๎านไป และถามขึ้นวํา “ทีนี้คุณพอจะบอกชื่อคนที่คุณเกลียด
ได๎หรือยังครับ คุณธาดา‛
(1.4) ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling Action) คือชํวงที่ “ธาดา” ไป
งานศพของคนที่เขาเกลียด
(1.5) ขั้นยุติเรื่องราว (Ending) คือชํวงที่ “ธาดา” ออกจากงาน
ศพและฝนเริ่มลงเม็ด มีผู๎หญิงคนหนึ่งเสนอรํมให๎เขาใช๎ และฟ้าก็ผําลงมา
(2) ลักษณะโครงเรื่อง
เป็นแบบ คฤหาสน๑ลึกลับ คือเป็นเรื่องราวความลึกลับที่ซํอนอยูํในร๎าน
ปริศนาที่“ธาดา”บังเอิญมาพบและสิ่งของตํางๆ ที่อยูํภายในร๎านตํางเป็นสิ่งของที่ มีความอันตราย
ซํอนอยูํทั้งสิ้น
3) แกํนเรื่อง (Theme)
เป็นแบบแนวคิด (Idealism Theme) คือเป็นเรื่องของร๎านที่มีความคิดที่
แตกตํางไปจากคนอื่นจึงหยิบเอาความเกลียดชังมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ กับกลุํมลูกค๎าที่ใช๎สินค๎า
ในการกําจัดคนที่ตัวเองเกลียด โดยที่ทั้งสองฝ่ายตํางทําเพื่อให๎ความต๎องการของตนสําเร็จ คือ ร๎าน
ได๎เงิน ลูกค๎าได๎ความพอใจ
4) ความขัดแย๎ง (Conflict)
ความขัดแย๎งในการ๑ตูนเรื่องนี้มี 2 อยํางคือ
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ความขัดแย๎งภายในจิตใจ เป็น ความขัดแย๎ง ความสับสน งุนงง ระหวําง
ความต๎องการที่เกิดขึ้นของ “ธาดา” ที่ต๎องการจะให๎คนที่เขาเกลียดหายไป ความรู๎สึกไมํเชื่อวําจะมี
ร๎านที่ทําให๎คนคนหนึ่งสามารถหายไปจากโลกได๎โดยที่คนอื่นๆ ไมํทันได๎สังเกต และข๎อมูลตํางๆ ที่
ยืนยันวํา “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” สามารถทําความปารถนาของเขาให๎เป็นจริงได๎
ความขัดแย๎งระหวํางคน คือ ความขัดแย๎ง ระหวําง“ธาดา” กับคนที่เขา
เกลียด “ธาดา” กับคนที่เกลียดเขา และ “ธาดา” กับบุคคลปริศนาใสํหน๎ากาก ที่ขัดแย๎งกันเรื่อง
ความเป็นไปได๎ของร๎าน
5) ตัวละคร (Character)
เรื่องนี้มีลักษณะตัวละครแบบรอบด๎าน (Round Character) คือตัวละคร
ที่มีมิติ มีลักษณะที่เหมือนคนจริงๆ มีความซับซ๎อน มีสํวนดีและเสีย มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ลักษณะตํางๆ ไปตามเหตุการณ๑ที่ดําเนินไปประกอบด๎วย
(1) “ธาดา” ตัวละครหลักที่เป็นผู๎เลําเรื่อง เป็นตัวละครที่เป็นตัวแทน
คนในสัง คมทํางาน หรือ พนักงานออฟฟิศ ทั่วไปที่ต๎องมี คนที่เกลียด อิจ ฉา หรือที่ไ มํ ชอบในที่
ทํา งานบ๎ า ง แตํ ก็ ไ มํ ไ ด๎แ สดงออกมากนั ก เนื่ อ งจากยั ง ต๎ อ งการรั ก ษาสถานภาพในสั ง คม และ
ภาพลักษณ๑ในสายตาผู๎รํวมงานอยูํ เขาเป็นตัวละครที่มีความสับสนและความคิดความรู๎สึกซับซ๎อน
หลากหลายอารมณ๑ เชํน ความสับสนและอารมณ๑ที่เปลี่ยนไปมาตลอดตั้งแตํก๎าวเท๎าเข๎าสูํร๎าน เริ่ม
ที่ความมั่นใจวําไมํ นําจะมีร๎านแบบนี้ แตํก็อดคาดหวังไมํได๎ จนเกิดเป็นการอยากพิสูจน๑ ตํ อด๎วย
ความสนใจ แปลกใจ และคลางแคลงใจ กับสภาพรอบตัว และกราดเกรี้ยวกับความคิดที่สับสนวํา
จะเชื่อหรือไมํเชื่อสิ่งที่อยูํตรงหน๎าดี คาดหวังวําจะมี แตํก็กลัวที่อาจจะถูกหลอก และเมื่อตัดสินใจ
ได๎วําไมํอยากจะถูกหลอกบวกกับ ความรู๎สึกตํอต๎านกับการกระทําผิดที่อีกฝ่ายประกาศออกมา
ตรงๆ ก็ทําให๎ลนลานและเลือกจะแสดงออกมาในรูปแบบความกราดเกรี้ยว ซึ่งเมื่อรู๎วําตนเองก็เป็น
หนึ่ง ในผู๎ที่ถูกลู กค๎าคนอื่นเกลียดและต๎องการทําให๎หายไปเขาก็ตกใจและเริ่มกลัว ความกลัวที่
จะต๎องตายเองทําให๎เขายอมรับให๎คนที่เขาเกลียดหายไปแทน
(2) “บุคคลปริศนาที่สวมหน้ากาก” เป็นบุคคลที่ไมํเปิดเผยหน๎าตา
หรือตัวตน เต็มไปด๎วยความลึกลับ ฉลาดพูด และคอยยั่วยุให๎เกิดความหวาดกลัว และเกลียดชังได๎
เป็นเหมือนตัวแทนความขลาดกลัวของมนุษย๑ที่ต๎องการจะเอาตัวรอด และคอยหาข๎ ออ๎างที่จะมา
หักล๎างความผิดที่จะกระทํา
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(3) “หัวหน้างาน” เป็นตัวละครที่เป็นตัวแทนความเกลียดชังของตัว
“ธาดา” เป็นชายวัยกลางคนที่มีหนวดเครา มีลักษณะมั่นใจในตัวเอง และชอบเป็นศูนย๑กลางของ
ผู๎คน
6) ฉาก (Setting)
ฉากในการเลําเรื่องแบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้
(1) ชํ วงเวลา (Time) คือ ชํ วงปี 2553-2554 สัง เกตจากการที่ตัว
ละครที่สวมหน๎ากากเอํยถึงขําวโทรศัพท๑มือถือระเบิด ปีที่ติพิมพ๑หนังสือ และปีที่ภาพยนตร๑เข๎าฉาย
(2) สถานที่ (Location) คือในประเทศไทย โดยมีสถานที่ดังนี้
(2.1) “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” เป็นสถานที่ที่ยูํลึกเข๎า
ไปในซอยแคบๆ ภายในร๎านเต็มไปด๎วยสินค๎ามากมายที่ลักษณะภายนอกไมํตํางจากสินค๎าทั่วๆไป
หากแตํกลับมีความอันตรายซํอนอยูํ เป็นสิ่งที่สื่อถึงความเกลียดชังและความต๎องการที่จะให๎ใคร
บางคนหายไป ซึ่งจะมีซํอนอยูํในสํวนลึกของบุคคล ซึ่งบางคนก็อาจจะซํอนลึกและไมํ ต๎องการที่จะ
เจอก็ได๎
(2.2) วัด เป็นสถานที่ที่สื่อถึงจุดจบ ตัว “ธาดา” ก็คิดเชํน กันวํา
เรื่องราวของคนที่เกลียดชังเขาจะจบลงพร๎อมกับคนที่เขาเกลียดชัง
7) บทสนทนา (Dialogue)
ภาษาเขียนทั่วไปจากการพูดคุยโต๎ตอบของตัวละครที่มีสถานะทางสังคม
ใกล๎เคียงกัน อาจจะมีบ๎างที่เป็นคําสบถ หรือคําดํา เป็นภาษาเขียนที่เขียนให๎ใกล๎เคียงกับ พูดที่ใช๎
ทั่วไปในชีวิตประจําวัน
8) มุมมอง (Point of View)
การ๑ตูนเรื่องนี้เป็นแบบบุรุษที่หนึ่งคือตัว “ธาดา” ที่เป็นตัวละครสําคัญใน
เรื่องเป็นผู๎เลํา (The First Person Narrator As a Main Character)
9) สัญลักษณ๑พิเศษ (Special Symbol)
(1) “ของขวัญ” ในการ๑ตูนเรื่องนี้ของขวัญไมํได๎มี ความหมายถึงของ
ที่ให๎โดยปารถนาให๎ผู๎รับมี ความสุข ของที่ให๎ด๎วยความรู๎สึกเชิ งบวก หรือหวังให๎ผู๎รับมีความสุข แตํ
หมายถึงอาวุธที่ใช๎เพื่อทําให๎อีกฝ่ายเกิดความทุกข๑ บาดเจ็บ จนถึงเสียชีวิต
(2) กากบาท ตรงตําแหนํงตาของหน๎ากาก และบนเข็มกลัด ใช๎สื่อ
ความหมายวําสลบ หมดสติ หรือตาย

83
(3) ชุดสี่ดํา – ขาว สื่อความหมายถึงการรํวมไว๎ทุกข๑และสื่อถึงการที่
ผู๎สวมใสํเข๎ารํวมในพิธีการสวดสํงศพ
(4) พวงหรีด สื่อความหมายถึงงานศพ
4.2.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการ๑ตูน
1) เนื้อหาของการ๑ตูน
การ๑ตูนเรื่อง “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” เป็นการ๑ตูนแบบ เรื่อง
จริง คือเป็นเรื่องที่สะท๎อนให๎เห็นถึงความเกลียดชังที่มีอยูํในสังคม โดยที่เราไมํอาจรู๎ได๎ทั้งหมดวํามี
ใครบ๎างที่เกลียดเรา
ประเภทเนื้ อ หาการ๑ ตู น เรื่ อ งนี้ ไ ด๎ เ ป็ น การ๑ ตู น อาชญากรรม (Crime)
เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดที่จงใจปกปิดและมีการวางแผนตํางๆ เพื่อให๎ไมํสามารถจับได๎วํา
ใครเป็นผู๎กระทํา
2) ลักษณะภาพการ๑ตูน
เป็นภาพเลียนแบบธรรมชาติ (Natural Cartoon) คือใช๎การวาดที่เหมือน
จริงไมํใชํเป็นการวาดแบบภาพล๎อ ซึ่งจะทําให๎การ๑ตูนมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น
3) ประเภทของการ๑ตูน
การ๑ตูนเรื่อง “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” ถือวําอยูํในความหมาย
ของการ๑ตูนการ๑ตูนเรื่อง (Comic Strip Cartoon) เนื่องจากเป็นการ๑ตูนที่มีการดําเนินเรื่องราวตั้งแตํ
ต๎นจนจบเป็นตอนๆ
4) ภาษาที่ใช๎ในการ๑ตูนเรื่อง “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
การ๑ตูนคือสื่อที่ประกอบด๎วยภาษาเขียนและภาษาภาพซึ่ ง ทั้ง
สองอยํางตํางมีสํวนในการให๎ความหมายในเรื่องที่ผู๎อํานต๎องการสื่อสารอออกไปได๎ชัดเจนมากขึ้น
(1) ภาษาเขียน ภายในการ๑ตูนจะแบํงออกได๎ ดังนี้
(1.1) ข๎อความบรรยาย ที่ใช๎เพื่อให๎ผู๎อํานสามารถเข๎าใจเรื่องราว
ได๎มากขึ้น โดย ข๎อความบรรยายภายในการ๑ตูนเรื่อง “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” ผู๎เขียน
สื่อสารออกมาในรูปแบบของความคิดของตัวละครเอกคือ “ธาดา” เพื่อให๎ตัวเอกสามารถเป็นผู๎เลํา
เรื่องทั้งหมดเอง
(1.2) บทสนทนา ที่ตัวละครภายในเรื่องใช๎ในการสื่อสารกัน โดย
รูปแบบของการสื่อสารก็จะแตกตํางกันไปตามสถานะของคูํสนทนา เชํน การสนทนาของบุคคล
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ปริศนาที่ใสํหน๎ากากกับ “ธาดา” ก็จะมีการพูดคุยแบบผู๎ขาย - ลูกค๎า การสื่อสารระหวําง “ธาดา”
กับผู๎หญิงที่ให๎รํมเขาก็จะเป็นการสื่อสารแบบเพื่อนรํวมงาน
(1.3) ภาษาที่เลียนแบบเสียงธรรมชาติ ที่ใช๎ในการแสดงความ
เคลื่อนไหวและให๎เพิ่มความสมจริงให๎ผู๎อําน คือ ครืน แทนเสียงฟ้าร๎อง และ เปรี้ยง แทนเสียงฟ้าผํา
(1.4) เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช๎ในการ๑ตูน ประกอบด๎วย ปรัศนี (?)
อัศเจรีย๑ (!) ไขํปลา หรือ จุดไขํปลา (...) เส๎นประ ( _ _ _ ) และสัญลักษณ๑ตัวโน๎ตเพลงใช๎สื่อวํา
ข๎อความที่ถูกล๎อมรอบด๎วยสัญลักษณ๑นี้เป็นเพลง หรือเสียงเพลง
(2) ภาษาภาพนั้นสามารถแบํงได๎ ดังนี้
(2.1) สีหน๎าตัวละคร จะเป็นอีกสํวนที่ทําให๎การ๑ตูนสามารถสื่อ
ความได๎ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยจะชัดเจนในสํวนใบหน๎าของ “ธาดา” ซึ่งสํวนมากจะเป็นสีหน๎าเฉย
ชาแสดงความไมํเชื่อถือโดยจะมี คิ้ว ตาปาก ที่ไมํมีการเปลี่ยนตําแหนํงและรูปลักษณ๑ไปจากปกติ
ตํางจากสีหน๎าตื่นตนกหนกกดดันที่มี ตาเบิกกว๎าง จนเห็นเนื้อตาขาวและเนื้อตาดําได๎อยํางชัดเจน
และริมฝีปากที่อ๎าค๎าง ในขณะที่ตัวการ๑ตูนอีกตัวอยําง เจ๎าของร๎านกลับสวมหน๎ากากที่ไมํแสดงออก
ถึงสีหน๎า เปรียบเหมือนความลับ และความเฉยชาของผู๎สวมใสํ
(2.2) ฉาก เป็นภาพที่บํงบอกและอาจสะท๎อนได๎ไมํเพียงแคํบอก
ถึงสภาพแวดล๎อมเทํานั้น เพราะหลายครั้งที่ฉากใช๎เพื่อสื่อความหรือย้ําความหมายภายในสารมาก
ขึ้นด๎วยเชํน ฉากที่บุคคลใสํหน๎ากากปริศนายืนอยูํกลางร๎าน ทํามกลางสินค๎ามากมาย ที่ผ๎ากัน
เปื้อนเขียนวํา “I hate you” สื่อวําสินค๎าทั้งหมดภายในร๎านล๎วนแล๎วแตํอันตราย และความเกลียด
ชังในสังคมมีมากมายพอๆกับสินค๎าที่วางขายอยูํในร๎าน
(2.3) การให๎ความคมชัด และเบลอของภาพ ในเรื่องจะมีฉากที่
เบลอหลายชํวงบํงบอกถึงสภาพจิตใจที่สับสน ขุํนมัวของตัวละครได๎เป็นอยํางดี เชํน ฉากที่ “ธาดา”
รู๎วําบุคคลสวมหน๎ากากปริศนารู๎ข๎อมูลสํวนตัวของเขาฉากหลังที่เป็นชั้นวางสินค๎าก็เบลอ แสดง
ความตกใจ กลัว และงุนงง
(2.4) แสงและเงา ในเรื่องมีชํวงที่ฉากหลังของชํองการ๑ตูนเป็น สี
ขาววํางเปลํา และตัวละครเองก็มีการลงเส๎นน้ําหนักไมํมาก ทําให๎ภาพที่ออกมานั้นวําง โลํง เชํน
เดียวกับอารมณ๑ตัวละครที่ตกใจจนความคิดตํางๆ หยุดชะงัดและในสมองวํางโลํงหลังจากรับทราบ
ข๎อมูลนั้น
(2.5) การใช๎เส๎นแสดงการเคลื่อนไหวหรือเส๎นสปีด (Speed) คือ
การใช๎เส๎นจํานวนมากลากไปในทางเดียวกัน เส๎นพวกนี้จะแทนการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว หรือรุนแรง
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(2.6) ภาพวาดเสียงประกอบ เป็นภาพวาดตัวอักษรที่ใช๎ในการ
สื่อถึง ภาษาที่เลียนแบบเสียงธรรมชาติเชํน ครืน เปรี้ยง
5) รหัสของการ๑ตูน
รหัสที่ใช๎ของการ๑ตูนจะให๎วิธีการในการเปลี่ยนความคิดละรับรู๎ให๎ออกมา
เป็นสัญลักษณ๑ทางภาพ ซึ่งจัดการ๑ตูนวําเป็นสัญลักษณ๑ประเภท “Comic Sign” ซึ่งในการ๑ตูนเรื่อง
“ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” มีรหัสของการ๑ตูน ดังนี้
(1) ชํองคําพูด หรือ บัลลูน (Balloon) เป็นพื้นที่ที่กําหนดไว๎เพื่อใช๎ใน
การใสํข๎อความลงไปเพื่อให๎สื่อความหมายตํางๆ ดังนี้
(1.1) บั ล ลู น คํ า พู ด พื้ น ฐาน (๑) มี ลั ก ษณะเป็ น วงรี บางครั้ ง
อาจจะไมํเต็มวง มีหางคําพูดชี้ไปที่ตัวละครเพื่อระบุเจ๎าของคําพูดในเรื่องใช๎เพื่อแสดงให๎เห็นถึง
คําพูดด๎วยอารมณ๑ น้ําเสียงแบบปกติ ทั่วไป
(1.2) บัลลูนที่มี ลักษณะเป็นแฉกๆ (๒) เหมื อนดอกไม๎ ไ ฟ ใช๎
แทนเสียงที่ดังในระดับตะโกน ความรุนแรงของการกระทํา
(1.3) บัลลูนบรรยาย (๓) ในการ๑ตูนเรื่อง “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่
คุณเกลียด” ใช๎กรอบบัลลูนนี้ในการสื่อคําบรรยายแบบความคิดของตัวละคร โดยมีลักษณะเป็น
สี่เหลี่ยม
(2) รูปแบบตัว อักษร (Font) คือรูป แบบของตัว อักษรที่ ใช๎ ภ ายใน
การ๑ตูนเรื่อง “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”มีแบบเดียวคือตัวอักษรมีหัวตัวตรง ซึ่งความหมาย
ที่ได๎จะแตกตํางกันไปตามบัลลูนคําพูดที่ใช๎
6) หลักการจัดกรอบภาพการ๑ตูน
จากมาณิษา พิศาลบุตร (2535: น. 109) การ๑ตูนเรื่อง “ร๎านของขวัญเพื่อ
คนที่คุณเกลียด” มีการนําเสนอการ๑ตูนแบบการ๑ตูนหลายกรอบหรือการ๑ตูนชุด จากการนําภาพนิ่ง
หลายๆ ภาพที่ได๎มามาจัดเรียงตํอๆ กันในหน๎า จนเกิดเป็นเรื่องราว ขนาดของกรอบแสดงให๎เห็นถึง
ความสํ าคัญ ของภาพในหน๎านั้นด๎วย ภาพที่มี ขนาดใหญํกวํา โดยลักษณะกรอบในเรื่อง “ร๎าน
ของขวั ญ เพื่ อ คนที่ คุ ณ เกลี ย ด” ใช๎ ก รอบสี่ เ หลี่ ย มพื้ น หลั ง สี ดํ า ตลอดเรื่ อ ง มี ค วามหมายวํ า
เหตุการณ๑ปัจจุบันในเรื่องที่ดําเนินไปตามเหตุการณ๑ในเรื่องไมํมีชํวงที่เลําถึงอดีตหรือห๎วงความคิด
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๑
๒

๓

ภาพที่ 4.7 ภาพแสดงตัวอยํางการจัดกรอบภาพการ๑ตูน โดยวงกลมสีแดง ๑ แทนบัลลูนคําพูด ๒
แทนบัลลูนตะโกน ๓ แทนบัลลูนคําบรรยาย
แหล่งที่มา: MY MANIA 2, 2554.
4.2.4 ภาพยนตร์เรื่อง “13 เกมสยอง”
ผู๎ทําวิจัยศึกษาภาพยนตร๑เรื่อง “13 เกมสยอง” (13 Beloved) ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัว
“ภูชิต” กับการเข๎าไปรํวมเกม 13 ซึ่งมีต๎นเรื่องมาจากการ๑ตูนเรื่อง “The 13 Quiz Show” และยังได๎
ขยายขอบเขตการศึกษาไปยังภาพยนตร๑สั้นเรื่อง “11 Earthcore” และ “12 Begin” ซึ่งเป็น
เรื่องราวของจุดเริ่มต๎นของเด็กชายที่ชื่อ “กี้” ผู๎สร๎างเกม 13 ขึ้นมา เพื่อให๎สามารถวิเคราะห๑ และ
ตีความเกี่ยวกับตัวละครภายในเรื่อง “13 เกมสยอง” ได๎อยํางชัดเจนมากขึ้น
ภาพยนตร๑สั้น “11 Earthcore” เป็นภาพยนตร๑ที่มีวัตถุประสงค๑การถํายทําสํวนหนึ่งเพื่อให๎
นักแสดงจากภาพยนตร๑เรื่อง “12 Begin” ได๎สวมบทบาทตัวละครในเรื่อง โดยที่มีการเชื่อมโยง
คําตอบของภาพยนตร๑และการ๑ตูนชุดนี้เอาไว๎ด๎วย สํวนภาพยนตร๑สั้น “12 Begin” เป็นภาพยนตร๑ที่
เข๎าฉายโดยไมํเสียคําเข๎าชมแบบภาพยนตร๑ปกติ แตํเข๎าชมได๎ตามเงื่อนไขของทางโรงภาพยนตร๑
เพื่อเกริ่นนําเรื่องไปสูํภาพยนตร๑ “13 เกมสยอง”
4.2.4.1 องค๑ประกอบการเลําเรื่อง
1) เรื่องยํอ
(1) ภาพยนตร๑เรื่อง “13 เกมสยอง” (13 Beloved)
ภาพยนตร๑เรื่องนี้เลําถึงชายหนุํมลูกครึ่ง อาชีพเซลล๑แมนขายเครื่อง
ดนตรีคนหนึ่งชื่อ “ภูชิต” ที่ชีวิตมาถึงจุดที่เต็มไปด๎วยอุปสรรค ทั้งถูกให๎ออกจากงาน การเงินที่เต็ม
ไปด๎วยภาระคําใช๎จํายและหนี้สินที่ย่ําแยํ รวมไปถึงเรื่องความรักที่คนรักเริ่มตีตัวออกหํางหลังจากที่
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เธอเริ่ ม มี ชื่ อ เสี ย งยั ง ดี ที่ มี ค รอบครั ว และรุํ น น๎ อ งในที่ ทํ า งานชื่ อ “ตอง” ที่ เ ขายั ง สามารถรั ก ษา
มิตรภาพไว๎ได๎อยูํ
ในชํวงเวลาที่เต็มไปด๎วยปัญหา “ภูชิต” ได๎รับโทรศัพท๑จากกลุํมคน
ปริศนาที่เสนอเงื่อนไขในการรํวมรายการหนึ่งที่หากทําสําเร็จครบ 13 ข๎อ เขาก็จะกลายเป็นเจ๎าของ
เงินรางวัล 100 ล๎านบาท โดยมีเงื่อนไข 3 ข๎ อคือ 1 สามารถหยุดได๎แตํเงินรางวัลทั้งหมดจะถูก
ยกเลิก 2ห๎ามให๎ใครรู๎วําเขากําลังเลํนเกมนี้อยูํ 3 ห๎ามพยายามสืบค๎นเรื่องราวของเกมรวมถึงห๎าม
โทรกลับมายังทีมงานด๎วยความกดดันเรื่องหนี้สิน การงาน และภาระหน๎าที่ที่ “ภูชิต” ต๎องรับผิดชอบ
ทําให๎เขาเลือกที่จะเข๎ารํวมรายการเมื่อโทรศัพท๑มือถือมีข๎อความแจ๎งวํามีการโอนเงินมาให๎หลังเขา
ทําตามโจทย๑ข๎อแรกสําเร็จ ทําให๎เขาตกลงเริ่มเกมที่ 2 ตํอทันที
โจทย๑เกมข๎อตํางๆ ที่เขาได๎รับเริ่มที่จะทวีความรุนแรง และผิดไปจาก
บรรทัดฐานทั่วไปมากขึ้นเรื่อยๆ ทําให๎เขาถูกประกาศจับ และมีทีมตํารวจออกตามลํา ซึ่งหัวหน๎าทีม
ชื่อวํา “สุ รชัย ” แตํทีมตํารวจก็ต๎องยกเลิกภารกิจ เมื่อมี คําสั่งจากเบื้องบน และจากการตามหา
เบาะแสของ “ตอง” ทําให๎เธอตามไปจนถึงสถานที่ทําโจทย๑ข๎อสุดท๎าย เธอได๎พบกับ “กี้” เด็กหนุํมผู๎
อยูํเบื้องหลังเกม ซึ่งเขาอธิบายวําเกมที่ดําเนินอยูํนี้เป็น Reality Online Game Show ที่มีผู๎คน
มากมายจํายเงินเพื่อเข๎ามารํวมชมการตัดสินใจของผู๎รํวมรายการหรือก็คือ “ภูชิต” ซึ่งในข๎อสุดท๎าย
นี้เขาไมํสามารถทําตามเงื่อนไขที่ให๎ฆําพํอของเขาเองได๎และถูกพํอตัวเองฆําและกลายเป็นผู๎ชนะ
หลังจากได๎รับรู๎เรื่องราว “ตอง” ถูกพามาทิ้งให๎สลบอยูํที่ริมถนนแหํง
หนึ่งและได๎พบกับ“สุรชัย” ตํารวจที่เคยดูแลคดีของ “ภูชิต”
(2) ภาพยนตร๑สั้นเรื่อง “12 Begin”
ภาพยนตร๑สั้นเรื่อง “12 Begin” นั้นเป็นเรื่องราวของกลุํมเด็กที่แปลก
ใจเมื่ อ รู๎วํ าเพื่อ นในกลุํ ม ที่ทุ กคนเข๎ าใจวํ าตายไปแล๎ วอยํา ง “กี้” ติ ดตํ อมาหา “เต๎ ” เด็ ก ชายลู ก
นายตํารวจที่ชื่อ “สุรชัย” เมื่อ “เต๎” เลําให๎เพื่อนๆ ฟังพวกเขาจึงตัดสินใจสืบหาวํา “กี้” นั้นอยูํที่ไหน
ซึ่งคําตอบที่ได๎คือ “กี”้ อยูํที่ 13 ซึ่งทุกคนไมํเข๎าใจวําหมายถึงอะไร
พวกเขาสืบหาจนตามรอยไปที่โรงเรียน ทําให๎รู๎วําสาเหตุที่ทําให๎ “กี้”
เปลี่ยนไปเป็นเพราะ “กี”้ ถูกอาจารย๑ลํวงละเมิดทางเพศ อาจารย๑กลัวเรื่องจะถูกเปิดเผยจึงตั้งใจจะ
ปิดปาก “เต๎” และ “มิก” เพื่อนที่มาด๎วยกัน“เต๎” ถูกยิงที่ขา“มิก” จึงพา“เต๎” ไปซํอนในเตาอบและขัง
เขาไว๎ สายตา “เต๎” เหลือบไปเห็นเหล็กดัดฟันที่ไหม๎เกรียมที่ตกอยูํมุมหนึ่ง ซึ่งคาดวํานําจะเป็นของ
เพื่อนที่เพิ่งหายตัวไป ซึ่งความจริงแล๎ว “มิก” กําลังทําตามโจทย๑ของ 13 ตามที่ “กี”้ ได๎สั่งมา
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(3) ภาพยนตร๑สั้น “11Earthcore”
เป็นภาพยนตร๑สั้นขยายความสํวนหนึ่งของ “12 Begin” ตรงสํวนที่
เป็นวิดีโอเหตุการณ๑ที่ได๎กลําวไว๎ใน “12 Begin” เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชํวงที่กลุํมของ“เต๎” “มิก”
“กี้ ” รวมกั บ เพื่ อ นๆ อี ก สี่ ค น และอาจารย๑ วิ ท ยาศาสตร๑ ไ ปเที่ ย วกั น ที่ เ กาะสี ชั ง ซึ่ ง เป็ น ที่ ที่ เ กิ ด
เหตุการณ๑เลวร๎ายขึ้นกับ “กี้” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต๎นของการสร๎างโลกที่มีแตํคนดี ที่เขาคัดเลือกเข๎ามา
รวมกันจนในที่สุดก็เกิด 13 ขึ้น และยังเป็นจุดเชื่อมโยงไปสูํ “14 เกมลําอามหิต” (14 Beyond)
2) โครงเรื่อง (Plot)
(1) ภาพยนตร๑เรื่อง“13 เกมสยอง” (13 Beloved)
(1.1) ขนบของการเลําเรื่อง (Narrative Convention)
(1.1.1) ขั้นเริ่มเรื่อง (Exposition) คือชํวงแรกที่เป็นชํวง
เปิดเรื่องที่มีเด็กชายคนหนึ่ง (“มิก” จากภาพยนตร๑สั้น “12 Begin”) ถูกรถชนหลังจากเขาชํวยพา
คุณยายคนหนึ่งข๎ามถนน ไปจนถึงชํวงที่เปิดตัว “ภูชิต” ในฉากการขายเครื่องดนตรีที่เขาถูกปฏิเสธ
เพราะเพื่อนรํวมงานคนหนึ่งตัดหน๎าไปและชํวงที่เขาคุยโทรศัพท๑กับแมํของเขา
(1.1.2) ขั้นพัฒนาเหตุการณ๑ (Rising Action) คือ ตั้งแตํ
ชํวงที่เขาตื่นมาและถูกยืดรถ ถูกไลํออก มีจดหมายทวงหนี้สํงมา ทําให๎เขาเลือกที่จะเข๎ารํวมเกม
ตามที่ถูกเสนอมาทางโทรศัพท๑มือถือและเริ่มทําตามโจทย๑ตั้งแตํข๎อ 1 จนถึงข๎อ 12
(1.1.3) ขั้นภาวะวิกฤต (Climax) คือชํวงที่ “ภูชิต” ต๎อง
ตัดสินใจในโจทย๑ข๎อที่ 13 คือการทําปิตุฆาตนั่นเอง
(1.1.4) ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling Action) คือชํวงที่ “กี้”
(จาก “12 Begin”) เด็กชายที่อยูํเบื้องหลังเกมนี้อธิบายให๎ “ตอง” ฟังถือความจริงของเกมนี้และ
“ภูชิต” ตายไป
(1.1.5) ขั้นยุติเรื่องราว (Ending) คือชํวงที่ “ตอง” ตื่นมา
อยูํที่ริมถนนแหํงหนึ่ง
(1.2) ลักษณะโครงเรื่อง
เป็ นแบบผสมผสานระหวํา งคฤหาสน๑ลึ กลั บ คือ เป็ นเรื่อ งราว
ความลึกลับที่ซํอนอยูํของเกมที่เป็นปริศนา และแบบใครทําอะไร ซึ่งก็คือเรื่องราวของตัว “ภูชิต” ที่
ก๎าวเข๎ารํวมเกมที่อันตรายและเต็มไปด๎วยความนําสงสัย โดยมี “ตอง” เป็นตัวละครที่พยายามจะ
ไขปริศนาและชํวย “ภูชิต”

89
(2) ภาพยนตร๑สั้นเรื่อง “12 Begin”
(2.1) ขนบของการเลําเรื่อง (Narrative Convention)
(2.1.1) ขั้นเริ่มเรื่อง (Exposition) เริ่ม ที่เด็กหนุํม ที่
เพิ่งเข๎ากลุํมมาใหมํเดินเข๎ามานั่งรวมกับเพื่อนและพูดคุยเรื่องการเลํนเกม ทําให๎ “มิก” เตือนเขาโดย
ยกตัวอยํางเพื่อนในกลุํมคนหนึ่งที่เลํนเกมจนเป็นบ๎า และมีขําววําเขาเสียชีวิตไปแล๎ว เบิร๑ดจึงเลํา
ให๎ฟัง วําเขาได๎รับการติดตํอจาก “กี้” เพื่อนคนที่เพื่อนๆ คิดวําเป็นบ๎าและตายไปแล๎วผํานทาง
โปรแกรมสื่อสารออนไลน๑ผํานคอมพิวเตอร๑ MSN จึงตัดสินใจไปหาแมํของ “กี้” และได๎รับคํายืนยัน
วํา “กี”้ เสียชีวิตไปแล๎ว
(2.2.2) ขั้นพัฒนาเหตุการณ๑ (Rising Action) คือ
ตั้งแตํชํวงที่พวกเขารู๎วํา“กี”้ เสียชีวิตไปแล๎ว และ “เต๎” หยิบเอาวิดีโอเหตุการณ๑ที่พวกเขาไปเที่ยวกัน
ขึ้นมาและได๎รับการติดตํอจาก “กี”้ ผํานทาง MSN และในวันตํอมา “เต๎” ก็ได๎รับการติดตํอจาก “กี้”
ไปจนถึงชํวงที่เพื่อนในกลํมอีกคนหายตัวไป และทั้ง “มิก” และ “เต๎” ก็ตัดสินใจเข๎าไปที่โรงเรียน
ตามเบาะแสที่เพื่อนที่หายไปได๎ทิ้งไว๎ให๎
(2.2.3) ขั้ น ภาวะวิ ก ฤต (Climax) คื อ ชํ ว งที่ “มิ ก ”
และ “เต๎” ลอบเข๎าไปในโรงเรียนจนได๎พบกับความลับเรื่อง “กี”้ และถูกไลํลําจากอาจารย๑ จนถึงชํวง
ที่ “เต๎” ถูกล็อกอยูํในตู๎อบและพบซากเหล็กดัดฟันของเพื่อนที่หายตัวไป
(2.2.4) ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling Action) คือชํวง
ที่ทุกอยํางเปิดเผยวํา “มิก” คือผู๎ที่เลํนเกม 13 และเป็นคนที่ฆํา เพื่อนที่หายตัวไป อาจารย๑ และเพิ่ง
ลงมือกับ “เต๎” ด๎วยการยํางสดในตู๎อบ
(2.2.5) ขั้ น ยุติ เ รื่อ งราว (Ending) คื อชํ ว งที่ “มิ ก ”
โทรคุยกับ “กี”้ วําเขาได๎ผํานเข๎าไปรํวมในเกมที่ 13 แล๎ว
(2.2) ลักษณะโครงเรื่อง
เป็นแบบ คฤหาสน๑ลึกลับ คือเป็นเรื่องราวความลึกลับของ
ตัวละครปริศนาที่นําจะตายไปแล๎วอยําง “กี”้ ที่อยูํก็ติดตํอมายังกลุํมเพื่อนที่หํางหายกันไปนาน
(3) ภาพยนตร๑สั้นเรื่อง “11 Earthcore”
(3.1) ขนบของการเลําเรื่อง (Narrative Convention)
(3.1.1) ขั้ น เริ่ ม เรื่ อ ง (Exposition) เริ่ ม ที่ การเริ่ ม
เดินทางโดยรถตู๎ของเด็กกลุํมหนึ่ง ซึ่งมีการแนะนําตัวโดยบทสนทนา
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(3.1.2) ขั้นพัฒ นาเหตุการณ๑ (Rising Action) คือ
ตั้งแตํชํวงที่ไปถึงพิพิธภัณฑ๑วิทยาศาสตร๑ทางทะเล ข๎ามเรือไปที่เกาะสีชัง
(3.1.3) ขั้นภาวะวิกฤต (Climax) คือชํวงที่ “กี้” ถูกครู
ลํวงละเมิดทางเพศ
(3.1.4) ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling Action) คือชํวงที่
เด็กๆ ออกไปเลํนน้ําทะเล
(3.1.5) ขั้นยุติเรื่องราว (Ending) คือตอนที่ทุกคนขึ้น
เรือเพื่ออกจากเกาะ
(3.2) ลักษณะโครงเรื่อง
เป็นแบบ ใครทําอะไร คือเป็นการดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆ โดย
แสดงให๎เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอกคือ “กี”้
3) แกํนเรื่อง (Theme)
(1) ภาพยนตร๑เรื่อง “13 เกมสยอง” (13 Beloved)
แกํ น เรื่ อ งหรื อ แกํ น ความคิ ด (Theme) ของภาพยนตร๑ เ รื่ อ งนี้
ผสมผสานหลากหลายโดยหยิบเอาปัญหาสังคมมาเสียดสีและตีแผํ ทําให๎แกํนเรื่องนั้นมี ความ
หลากหลายทั้ง ศีลธรรมจรรยา (Morality Theme) ทีเลําผํานตัวละครวําจากการกระทํา ของพวก
เขานั้นจะมีผลเชํน ใด แนวคิด (Idealism Theme) ที่ต๎องการจะเปลี่ยนแปลงของตัวละคร Outcast
Theme แนวเรื่องจะบอกเลําถึง “ภูชิต” ที่ดําเนินชีวิตหลังจากตกอยูํในภาวะปัญหารุมเร๎าด๎วยการ
เข๎ารํวมเกมโชว๑สยองและยังแฝงเรื่องของความรัก (Love Theme) ระหวําง “ภูชิต” และครอบครัว
ของเขาด๎วย
(2) ภาพยนตร๑ สั้ น เรื่ อ ง “12 Begin” และภาพยนตร๑ สั้ น “11
Earthcore”
แกํ น เรื่ อ งหรื อ แกํ น ความคิ ด (Theme) ของภาพยนตร๑ สั้ น เรื่ อ งนี้
วิเคราะห๑ได๎วํามีทั้ง Outcast Theme แนวเรื่องที่เลําถึงตัว “กี้” ที่เลือกใช๎ชีวิตโดยการสร๎างโลกในอุดม
คติของเขาขึ้น หลังจากที่เขาได๎พบกับเหตุการณ๑ที่สร๎างบาดแผลทางจิตใจให๎เขา และยังเลําถึง
สัมพันธภาพทางสังคมที่หํางเหินออกไปอาจจะทั้งด๎วยชํวงวัย การเลี้ยงดู หรือวิถีชีวิตของเขาที่ชอบ
เลํนเกมด๎วยที่อาจสร๎างระยะหํางให๎กับเขาและผู๎อื่น จึงทําให๎เขาเลือกที่จะทําในสิ่งที่สวนทางกับ
บรรทัดฐานทางสังคม และแกํนเรื่องแบบแนวคิด (Idealism Theme) ที่แสดงผํานมุมมองของ “กี้”
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ที่ต๎องการสร๎างโลกในอุดมคติที่มีแตํคนดีที่เขาสามารถคัดเลือกและใช๎อํานาจเหนือคนเหลํานั้นได๎
โดยที่สิ่งที่เขาเลือกสร๎างขึ้นนั้นอาจจะขัดกับอุดมคติที่เขาต๎องการ
4) ความขัดแย๎ง (Conflict)
(1) ภาพยนตร๑เรื่อง “13 เกมสยอง” (13 Beloved)
ความขัดแย๎งในภาพยนตร๑เรื่องนี้มี 2 อยํางคือ
ความขัดแย๎งภายในจิตใจ เป็นความขัดแย๎ง ที่เกิดขึ้นภายในตัวละคร
ทั้งหลาย ทั้ง“ภูชิต”ที่ขัดแย๎งระหวํางศีลธรรม ความถูกต๎อง กับ ความต๎องการแก๎ปัญหาให๎หมดไป
ด๎วยเงินรางวัลที่แสนลํอใจ “ตอง”ที่ขัดแย๎งในตัวเองในเรื่องของความหํวง ความถูกต๎อง ศีลธรรม
กับความโกรธเกลียดและผิดหวังในการกระทําของ “ภูชิต”
ความขัดแย๎งระหวํางคน คือ ความขัดแย๎งระหวําง“ภูชิต” กับเพื่อน
รํวมงาน เจ๎านาย พํอรวมไปถึง “ตอง” และความขัดแย๎งกับภายนอก คือ ความขัดแย๎งที่เกิดขึ้นระหวําง
“ภูชิต” กับสภาพแวดล๎อมหรือก็คือสังคมรอบๆ ตัวเขา ที่ผลักดันให๎เขารู๎สึกถึงการไมํได๎รับการยอมรับจากสังคม
(2) ภาพยนตร๑ สั้ น เรื่ อ ง “12 Begin” และภาพยนตร๑ สั้ น “11
Earthcore”
ภาพยนตร๑สั้นเรื่องนี้มี ความขัดแย๎งภายในจิตใจที่ชัดเจนคือ ความ
ขัดแย๎งภายในจิตใจของ “กี้” ซึ่งกํอให๎เกิดเรื่องราว และ โลก 13 ขึ้นมา ซึ่งเป็น ความขัดแย๎งที่เกิด
จากความเสียใจและการถูกทําลายความมั่นใจจากการถูกขํมขืน ทําให๎ลึกๆ เขามีความต๎องการที่
จะมีอํานาจเหนือผู๎อื่นบ๎าง
5) ตัวละคร (Character)
ในภาพยนตร๑เรื่อง “13 เกมสยอง” (13 Beloved) ภาพยนตร๑สั้นเรื่อง “12
Begin” และภาพยนตร๑สั้น “11 Earthcore” ในภาพยนตร๑ทั้งสามเรื่องนี้มีลักษณะแบบรอบด๎าน
(Round Character) คือมีการพัฒนาความคิด จิตใจ และการกระทํา ไปตามแรงกระทบจาก
สภาพการณ๑ในสังคมภายในเรื่อง
(1) “ภูชิต” ชายหนุํมลูกครึ่ง มีภูมิลําเนาที่ชลบุรี ทําให๎เขามักจะถูกเด็ก
ในละแวกบ๎านล๎อเลียนเรื่องชาติกําเนิด ไหลํงุ๎มนิดๆ ผอม ผิวขาว ใสํแวํน ที่ดูเรียบร๎อย สงบเสงี่ยม
สุภาพ ไมํคํอยมีปากมีเสียง เก็บอารมณ๑เกํง ไมํคํอยชอบมีปัญหากับใคร มักจะเป็นฝ่ายถอย หรือ
ยอมเพื่อให๎เรื่องราวไมํบานปลาย เป็นคนซื่อๆ ตามใครไมํคํอยทัน ชอบใสํเสื้อผ๎าที่ใหญํกวําตัวซึ่ง
เน๎นให๎เห็นถึง ความผอมมากขึ้นไปอีก เสียงพูดจะเหมือนพูดอยูํในคอ พูดแบบไมํเต็มสียง เป็น
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ตัวแทนของกลุํมคนวัยทํางานที่มักถูกเอาเปรียบ มองข๎าม และไมํได๎รับการยอมรับจากรอบข๎าง
โดยเฉพาะกับคนที่อยูํในสถานะเดียวกันหรือสูงกวํา
เนื่องจากเป็นคนเงียบ ไมํคํอยแสดงความรู๎สึก และไมํมีปากมีเสียง จึง
ทําให๎เมื่อถึงจุดที่เกินกวําที่จะรักษาทําทางตามปกติได๎จึงระเบิดออกมาเป็นสภาวะที่ไมํปกติของ
เขา อยํางเชํน ในฉากที่เขาฉีกจดหมายแจ๎งหนี้ หรือฉากที่เขาเดินเขาไปชกเพื่อนรํวมงานในชํวงต๎น
เพื่อ แสดงให๎เ ห็นถึ ง ความอัด อั้น ที่สะสมมาและระเบิด ออกเมื่ อเขาไมํ จํ าเป็นต๎ องฝืนทนและมี
ทางเลือกที่ดีกวํายื่นเสนอมาฉากที่เขาตีกับเด็กชํางกลที่ทําลายโทรศัพท๑มือถือทําให๎เขาเข๎าใจวํา
ความหวังของเขาถูกทําลายลงจึงคลุ๎มคลั่ง และฉากในโจทย๑ข๎อที่ 8 ที่ให๎เขาทําให๎ คนรักใหมํของ
“แมว” คนรักเกําของเขาสลบ เขาก็ไมํรั้งรอที่จะทํา ติดจะมีสีหน๎ายินดีให๎ได๎เห็นด๎วยซ้ํา
ความซื่อ และไมํทันคนของเขาทําให๎เขาเปรียบได๎กับผ๎าขาวที่ผํานการ
สาดสีใสํมากเข๎าๆ ก็ใกล๎จะเป็นสีดํา ซึ่งสามารถวิเคราะห๑ได๎จากการที่เขาสามารถที่จะฆํา หรือ ทํา
ร๎ายสิ่งมีชีวิตได๎อยํางงํายดายในการตัดสินใจมากขึ้น ความลังเล และความชะงักคิดถึงสิ่งที่ถูกที่
ควรลดน๎อยลง ที่เปรียบได๎เห็นภาพชัดที่สุดคือ โจทย๑ข๎อที่ 3 ที่เขายกมือไหว๎กํอนผลักเด็กล๎มลงที่
แสดงให๎เห็นจิตใจด๎านดีที่ยังคงไว๎ซึ่ง ความรู๎สึกผิด หรือละอายตํอบาป ในขณะที่ในโจทย๑ข๎อที่ 11
เขาเลือกฆําสุนัขของ “ตอง” แม๎วําจะเป็นทางเลือกที่ดีกวําการที่เขาฆํา “ตอง” ก็ตาม แตํเขาก็ยัง
เลือกที่จะ “ฆํา” แทนการเลือกที่จะ “หยุด”
ในโจทย๑ข๎อที่ 12 ที่ให๎เขาฆําวัวเพื่อเอากุญแจที่อยูํในท๎องวัว และเพื่อ
ยุแหยํให๎เกิดความแตกแยกโดยที่ความจริงเขาอาจจะไมํได๎ต๎องการแบบนั้น แตํด๎วยความที่เขาไมํ
ทันคนและติดจะมองสิ่งตํางๆ ไปในแงํบวกทําให๎การกระทําของเขาเป็นเหตุให๎หลายๆคนเดือดร๎อน
และอาจถึงตายได๎ เชํน ในข๎อที่ 10 ที่ให๎เขาขึงลวดตากผ๎าซึ่งเห็นได๎ชัดวําผลลัพธ๑ที่กิดขึ้นไมํได๎เกิด
จากความต๎องการของเขา
นิสัยเมื่ออยูํในสภาวะปกติของขาจะเป็นคนสุภาพ และเอื้อเฟื้อ นอบ
น๎อมตํอคนรอบข๎าง เป็นคนที่อยูํในกรอบระเบียบ ของศีลธรรมและบรรทัดฐานของสังคมได๎เป็น
อยํางดี เนื่องจากการอบรมเลี้ยงดูด๎วย เชํน ที่สามารถเห็นได๎จากฉากที่เขายกมือไหว๎เด็กอนุบาล
กํอนที่จะผลักให๎ล๎มในข๎อที่ 3 ที่ต๎องทําให๎เด็กอยํางน๎อย 3 คนร๎องไห๎ การที่เขาถามผู๎ติดตํอวําโจทย๑
ที่เขาจะทําจะไมํมีใครตายอีก และจากฉากที่ย๎อนความหลังไปในอดีตที่แมํเขาขอให๎เขาเป็นคนดี
และเขาสามารถรักษาสิ่งที่แมํเขาขอไว๎ได๎ในโจทย๑ข๎อที่ 13 ที่เขาเลือกที่จะไมํกระทํา ปิตุฆาต
(2) “ตอง” หญิงสาวที่มีบุคลิกห๎าวๆ เป็นรุํนน๎องที่เรียนด๎านวิทยาศาสตร๑คอมพิวเตอร๑ ที่เข๎ามาฝึกงานที่ทํางานของ “ภูชิต” เป็นคนพูดจาตรงๆ สั้นๆ ห๎วนๆ แตํ ก็ใสํใจ
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คนรอบข๎าง รู๎จักอํานทําทางและสีหน๎าของคนรอบข๎าง รักเพื่อนพ๎องและความถูกต๎อง เลือดร๎อน
เป็นคนมุํงมั่นและเด็ดเดี่ยว หากตัดสิ นใจที่จะทําอะไรแล๎วก็จะพยายามจนกวําจะสําเร็จ อยูํใน
ครอบครัวที่อิสระแตํก็คาดหวังสูง ซึ่งทําให๎บางครั้งเลือกที่จะทําตามที่คนใกล๎ตัวต๎องการมากกวํา
ความต๎องการของตนเอง
(3) “สุรชัย” นายตํารวจที่มุํงมั่นกับงาน และเขาจริงจังกับการตามสืบ
คดีของ“ภูชิต”มาก เนื่องจากเขาต๎องการสืบหาความจริงเกี่ยวกับ “เต๎”ลูกชายของเขาที่หายตัวไป
และเขาเชื่อวําจะเกี่ยวข๎องกับเหตุการณ๑ที่มีคนตายและเหตุการณแปลกๆที่เกิดขึ้นอยยํางตํอเนื่อง
และเขาเชื่อวําคดีของ“ภูชิต”เองก็เป็นหนึ่งในคดีตํางๆที่จะสามารถชํวยให๎เขาเข๎าใกล๎ความจริงมาก
ยิ่งขึ้น
(4) “กี้” เด็กหนุํมผู๎สร๎าง 13 โดยการคัดเลือกผู๎คนเข๎ามารํวมเกมทั้ง 13
ข๎อ “กี้” เป็นเด็กที่ชอบเลํนเกมหรือที่สังคมเรียกวํา “เด็กติดเกม” เขามีโลกสํวนตัวสูง มีเพื่อนแตํก็
ยังคงมีบางชํวงเวลาที่ปลีกตัวออกมาอยูํในโลกของตัวเอง เหตุการณ๑ในอดีตที่ถูอาจารย๑ขํมขืนทํา
ให๎เขาได๎รับบาดแผลทางจิตใจ เขารู๎สึกเหมือนถูกทําลายศักดิ์ศรี ถูกขํมเหงอยํางไร๎อํานาจทําให๎เขา
เลือกที่จะสร๎างโลกที่เขาสามารถกําหนดทุกสิ่งได๎ด๎วยตัวเอง เป็นพระเจ๎าในโลกที่อํานาจทุกอยําง
ขึ้นอยูํกับเขา และคํอยๆ ขยายความกวํางของโลกที่เขาสร๎างแทรกซึมออกไปในโลกแหํง ความจริง
มากขึน้
จากประสบการณ๑ในอดีตทําให๎เขาไมํเชื่อใจใคร และเชื่อวําทุกคนใน
สังคมตํางซํอนความโหดร๎ายเอาไว๎ภายใต๎หน๎ากากคนดี ซึ่งเขาสร๎าง 13 ขึ้นเพื่อพิสูจน๑ และทดสอบ
ผู๎เข๎ารํวมเกม โดยที่ผู๎เข๎ารํวมเกมสํวนหนึ่งอาจจะถูกฆําโดยผู๎รํวมเกมคนอื่นๆ เป็นเหมือนลูกโซํที่
ทอดยาวออกไปเรื่อยๆ วิเคราะห๑จากตัวละคร “มิก” ใน “12 Begin” ที่ผํานข๎อ 12 ไปได๎และถูกรถ
ชนเสียชีวิตในต๎นเรื่อง “13 เกมสยอง” รวมไปถึงฉากที่ถูกตัดออกในภาพยนตร๑ที่เป็นฉากการทํา
ภารกิจของ “จอห์น” พํอของ“ภูชิต” ที่เป็นผู๎ขับรถเมล๑ที่พุํงเข๎าชน “มิก” และเป็นผู๎ที่ขโมยหมาของ
“ตอง” ในโจทย๑ข๎อที่ 11 ของ“ภูชิต” และทั้งเขาและ“ภูชิต” ตํางเป็นโจทย๑ข๎อสุดท๎ายข๎อที่ 13 ขั้น
สุดท๎ายที่จะได๎เป็นเจ๎าของเงินร๎อยล๎านของกันและกันด๎วย
(5) “จอห์น อดัมส์ (John Adams)” พํอของ “ภูชิต” เป็นชาวตํางชาติ
ที่มาสร๎างครอบครัวอยูํที่ไทย เป็นคนใสํใจครอบครัวในหลายๆ ครั้ง ซึ่งจะแทรกให๎เห็นในชํวงอดีต
ของ“ภูชิต”วําเขาเป็นพํอที่รักและใสํใจลูก แตํอาจเพราะความเป็นอยูํ และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทําให๎
อารมณ๑แปรปรวน อารมณ๑ร๎อน และชอบทําร๎ายรํางกายทั้งแมํของ “ภูชิต” และตัว “ภูชิต” เอง
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(6) “คุณยาย” เป็นตัวละครที่อยูํในโจทย๑หลายๆ ข๎อของผู๎เข๎ารํวม 13
หลายๆ คน เป็นตัวละครที่มีภาพลักษณ๑อํอนแอ ไมํคํอยพูด และเต็มไปด๎วยความลึกลับและเป็น
ปริศนา
6) ฉาก (Setting)
(1) ภาพยนตร๑เรื่อง “13 เกมสยอง” (13 Beloved)
ฉากในการเลําเรื่องแบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้
(1.1) ชํวงเวลา (Time) คือ ชํวงปี 2547-2549 จากชํวงเวลาในที่
ปรากฏในชํวงที่ “ตอง” หาข๎อมูลของ“ภูชิต”จนได๎พบกับเว็บไซต๑ 13 Beloved ซึ่งชํวงเวลาที่ปรากฏ
คือ 9 กรกฎาคม 2548
(1.2) สถานที่ (Location) คือ ในประเทศไทย โดยมีสถานที่ดังนี้
(1.2.1) ถนนในกรุงเทพ ทั้งชํวงเวลากลางวันที่แสดงให๎เห็น
ถึงวิถีชีวิตของบรรดานักเรียน คนทํางานในตอนเช๎า และชํวงเวลากลางคืนที่แสดงให๎เห็นถึงสีสัน
ยามค่ําคืนในกรุงเทพ และอาชีพที่เห็นได๎ตามท๎องถนนอยํา เด็กเช็ดกระจก
(1.2.2) สถานที่ ทํ า งาน เป็ น บริ ษั ท ขายเครื่ อ งดนตรี
YAMAHA ซึ่ ง แสดงให๎ เ ห็นถึง ระบบการทํางานของบริษัทในชํ วงนั้ นที่ กําลัง ก๎าวเข๎าสูํยุคของ
เครือขํายอินเตอร๑เ น็ตและเครือขํายภายในที่ทํางานเพื่อการลดต๎นทุนด๎านทรัพยากรบุคคลให๎
น๎อยลง และแสดงให๎เห็นบรรยากาศในที่ทํางานของ “ภูชิต” วําเป็นสถานที่ที่แออัดและไมํคํอยมี
ความเป็นสํวนตัว และตํางตนตํางนั่งทํางานของตัวเองโดยที่ไมํได๎ใสํใจคนรอบข๎าง
(1.2.3) ที่พักของ “ภูชิต” เป็นคอนโดขนาด 1 ห๎องนอนที่
ไมํได๎มีการตกแตํง มีเพียงสิ่งจําเป็นอยํางเตียง ตู๎ และสิ่งที่แสดงให๎เห็น ความชื่นชอบของเจ๎าของ
ห๎องอยํางเครื่องเลํนซีดี แผํนซีดีจํานวนมาก และ ลําโพงรุํนใหมํ ซึ่ง ความโลํงวํางของห๎องที่ขาดการ
ตกแตํงนี้เน๎นย้ําให๎เห็นถึงตัวตนของ “ภูชิต” วําเขาโดดเดี่ยว อ๎างวาง และวํางเปลํา
(1.2.4) โรงเรียนอนุบาล สถานที่ที่เ ต็ม ไปด๎วยสี สันเพื่ อ
เสริมสร๎างจินตนาการของเด็ก ซึ่งตัดกับการแตํงกายและตัวตนของ “ภูชิต” ที่จืดชืด ไร๎สีสัน
(1.2.5) โรงพยาบาล เป็นสถานที่มีทางลาดเพื่อความสะดวก
กับผู๎ป่วยซึ่ง ฉากที่ภูชิควิ่งหนีตํารวจลงทางลาดเปรียบได๎กับการที่เขาคํอยถลําตัวลงไปยังจุดตกต่ํา
อยํางรวดเร็วและยากที่จะหยุดได๎
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(1.2.6) โรงงานร๎างที่ถูกจัดเตรียมเป็นเวทีสําหรับโจทย๑ข๎อ
13 เป็นสถานที่ตกแตํงด๎วยสีขาวและดํา บํงบอกถึงด๎านมืดและด๎านสวํางที่มี อยูํในตัวคน โดยสีดํา
แทนด๎านมืดที่ถูกปิดบังไว๎ และสีขาวแทนด๎านสวํางหรือสิ่งดีงานที่มนุษย๑แสดงออกมา
(2) ภาพยนตร๑สั้น “12 Begin” และภาพยนตร๑สั้น “11 Earthcore”
ฉากในการเลําเรื่องแบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้
(2.1) ชํวงเวลา (Time) คือ ชํวงปี 2547-2549
(2.2) สถานที่ (Location) คือ ในประเทศไทย โดยมีสถานที่ดังนี้
(2.2.1) โรงเรียนเป็นสังคมยํอขนาด ซึ่งเป็นสถานที่หลักที่
เกิดเหตุการณ๑ขึ้น โดยภายในเรื่องจะนําเสนอหลากหลายสํวนในโรงเรียนเพื่อให๎เห็นสภาพแวดล๎อม
ของตัละคร
(2.2.2) บ๎า น“กี้” บ๎านหลัง ใหญํเหมื อนคฤหาสน๑ที่ไ ด๎รั บ
อิทธิพลจากศิลปะตะวันตก ที่ดูเกําแกํ นําเกรงขาม เงียบสงัด เป็นระเบียบ และดูลึกลับ ใกล๎เคียง
กับบุคลิกของแมํของ“กี”้ ที่เป็นเจ๎าของบ๎าน
(2.2.3) บ๎าน “เต๎” บ๎านไม๎สองชั้นที่ดูเรียบงํายจากเครื่องใช๎
ที่น๎อยชิ้น แสดงถึงความเรียบงําย ไมํฟุ้งเฟ้อและมี ความเอาจริงเอาจังของเจ๎าผู๎อยูํอาศัยคือ“เต๎”
และ“สุรชัย” พํอของ“เต๎”
(2.2.4) เกาะสีชังสถานที่เกิดเหตุการณ๑ที่ทําให๎ “กี้” เลือกที่
จะเริ่ม ต๎ นโลกของเขาอยําง 13 เป็ น สถานที่ ที่อ ยูํหํา งไกลออกไป เปรีย บเสมื อนที่ที่ไ มํ มี ผู๎ คอย
สอดสํองดูแล
(2.2.5) พิพิธ ภัณฑ๑วิทยาศาสตร๑ทางทะเล สภาบันวิท ย
ศาสตร๑ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
7) บทสนทนา (Dialogue)
(1) ภาพยนตร๑เรื่อง “13 เกมสยอง” (13 Beloved)
(1.1) “ภูชิต” เป็นตัวละครที่มีบทในการพูดที่วกวนและเต็มไป
ด๎วยความวิตก สงสัย เขามักจะถามรายละเอียดและผลตํางๆ ที่อาจเกิดขึ้นด๎วยสําเนียงการพูดที่รัว
เร็วแตํด๎วยน้ําเสียงที่อู๎อยูํในคอทําให๎ภาพลักษณ๑ที่ชวนให๎ผู๎คนรู๎สึกรําคาญบ๎าง
(1.2) “ตอง” เป็นตัวละครที่มีการพูดที่สั้น ห๎วน และตรงตาม
จุดประสงค๑ และเต็มไปด๎วยความรู๎สึกที่เกิดขึ้น อยํางเชํน การตะโกนเรียก “ภูชิต” หรือการสบถดํา
“กี”้ ก็ตาม เสียงที่แข็งๆ ไร๎การปรุงแตํงเน๎นให๎บทพูดของ “ตอง” ตอกย้ําภาพลักษณ๑ตรงๆ จริงใจได๎
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(1.3) “ผู้ติดต่อประสานงานจากทาง 13” จะมีหลากหลายแตํ
สํวนมากจะเน๎นการพูดที่กระตุ๎นให๎ทําตาม และโน๎มนําให๎เห็นถึงผลลัพธ๑เป็นเงินรางวัลและสถานะ
ทางสังคมที่จะได๎หากทําสําเร็จ และมีสําเนียงการพูดที่ติดจะกวนอารมณ๑ เหมือนเด็กวัยรุํน
(2) ภาพยนตร๑สั้น “12 Begin” และภาพยนตร๑สั้น “11 Earthcore”
(2.1) “กี้” เป็นเด็กมัธยมต๎น เป็นตัวละครที่มีบทพูดไมํมาก เน๎น
พูดตามที่คิดมาแล๎ว จึงเป็นการพูดที่รอบคอบ ระมัดระวัง ในขณะเดียวกันก็มี ความท๎าทายและถือ
ตัวอยูํเชํน กัน ซึ่งตรงตามบุคลิกตัวละครที่เป็นเด็กที่ครอบครัวมีฐานะ และเป็นผู๎กําหนดชะตาของ
ผู๎เข๎ารํวมเกม 13 ที่เขาเป็นผู๎สร๎างขึ้นด๎วย
(2.2) “เต้” มีนิสัยการพูดที่ใกล๎เคียงกับ “กี้” คือ พูดน๎อย มีความ
เป็นผู๎นําและมีความเป็นผู๎ใหญํอยูํในตัวมากกวําเพื่อนคนอื่นๆ จากการที่ครอบครัว มีกันพํอลูก เขา
มักจะต๎องอยูํคนเดียวเวลาที่พํออกไปทํางาน
(2.3) “มิก” มีนิสัยการพูดที่กวนๆ เหมือนวัยรุํนทั่วไป และติดเจ๎า
เลํห๑ โกหกหน๎าตาย เลือกที่จะพูดไมํหมด
(2.4) “สุรชัย” เป็นคนเด็ดขาด พูดคําไหนคํานั้น ไมํชอบพูดมาก
คําพูดจะสั้นกระชับ ตามบุคลิกของคนเป็นตํารวจสืบสวน
8) มุมมอง (Point of View)
(1) ภาพยนตร๑เรื่อง “13 เกมสยอง‛ (13 Beloved)
มุมมอง (Point of View) ในภาพยนตร๑เรื่องนี้เป็นแบบผสมผสานทั้ง
บุรุษ ที่หนึ่ ง คือ “ภูชิ ต”เป็ นผู๎ เ ลํ า โดยที่เ ป็นการเลํา ตามเหตุ การณ๑ที่ เขาได๎เ ผชิ ญ โดยเรี ยงลํ าดั บ
เหตุการณ๑ตามเวลา บุรุษที่หนึ่งซึ่งเป็นตัวละครรองในเรื่องอยําง“ตอง” และ“สุรชัย” เป็นผู๎เลําใน
ชํวงเวลาที่ภาพยนตร๑ฉายให๎เห็นในสํวนของทั้งสอง เพื่อให๎การดําเนินเรื่องสมจริงและราบรื่นมาก
ยิ่งขึ้นและมีบางชํวงที่ใช๎การเลําแบบบุรุษที่หนึ่งคือ “ภูชิต” เป็นผู๎เลําด๎วยวิธีกระแสจิตประหวัด
แทรกเข๎ามาบางชํวง เพื่อให๎ผู๎ชมสามารถรับรู๎เบื้องหลังและภูมิหลังของตัวละครคือ“ภูชิต”มากขึ้น
(2) ภาพยนตร๑สั้นเรื่อง “12 Begin”
มุมมอง (Point of View) ในภาพยนตร๑สั้นเรื่องนี้เป็นแบบบุรุษที่หนึ่ง
คือ“เต๎” เป็นผู๎เลําสังเกตได๎จากการที่เรื่องราวภายในเรื่องนั้นจะมี “เต๎” เป็นผู๎รํวมอยูํในเหตุการณ๑
ทั้งหมด ยกเว๎นในชํวงท๎ายของเรื่องที่บุรุษที่หนึ่งซึ่งเป็นตัวละครรองในเรื่องอยําง “มิก” และ“กี้” เป็น
ผู๎เลํา ผํานบทสนทนาางโทรศัพท๑
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(3) ภาพยนตร๑สั้น “11 Earthcore”
มุมมอง (Point of View) ในภาพยนตร๑สั้นเรื่องนี้เป็นแบบบุรุษที่หนึ่ง
ซึ่งเป็นตัวละครรองในเรื่องเป็นผู๎เลําเนื่องจากเป็นการถํายทําที่ถูกนํามาใช๎เพื่อเตรียมตัวนักแสดง
และเป็นการเขียนบทเพิ่มเติมเข๎ามา และถํายทําในรูปแบบที่จําลองเหตุการณ๑จริง คือ ให๎กล๎อง
วิดีโอนักแสดงเพื่อไปถํายทํากันเองเหมือนเป็นการถํายเพื่อเก็บภาพบรรยากาศในการไปเที่ยวคําย
ของเด็กกลุํมหนึ่งซึ่งผู๎ที่ถือกล๎องนั้นจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป หรืออาจกลําวได๎วําผู๎ที่เลํา
เรื่องในแตํละชํวงคือผู๎ที่ถือกล๎อง
9) สัญลักษณ๑พิเศษ (Special Symbol)
(1) ภาพยนตร๑เรื่อง“13 เกมสยอง” (13 Beloved)
(1.1) ตัวเลขชั้น 14 ที่ “ภูชิต” อยูํในโจทย๑ข๎อแรก เป็นสิ่งที่สื่อวํา
ในชํวงแรกนั้น“ภูชิต”ยังไมํเชื่อถือในเกม 13 เทําไหรํ และเป็นการแสดงให๎เห็นวําเขายังไมํถลําเข๎าสูํ
เกม 13
(1.2) สีเสื้อผ๎าของทีมงาน 13 มักจะเป็นสีดํา อยํางเชํน ในโจทย๑
ข๎อที่ 5 ผู๎หญิงที่เข็นรถอาหารของ๓ชิตเข๎ามานั้นสวมกี่เพ๎าสีดํา ในขณะที่พนักงานเสิร๑ฟอื่นในร๎าน
สวมชุดสีขาวผูกหูกระตํายสีดําธรรมดาทั้งสิ้น ซึ่งเป็น เหมื อนารตีความถึงคนที่ซํอนความรู๎สึกที่
แท๎จริงอยูํ และใสํหน๎ากากเพื่อปิดบังตัวตนด๎วยสีดําและยังเป็นตัวแทนสีของผู๎ใหญํที่ผํานเรื่องราว
ตํางๆ และเปรอะเปื้อนไปด๎วยสีสั นที่ถูกสาดทบกันมาเรื่องจนดํามืด หากคิดในแงํที่วําเป็นสีที่ตรง
ข๎ามกับสีขาวด๎วย
(1.3) สีขาวของเสื้อผ๎า “กี”้ แทนความบริสุทธิ์ เปิดเผย ที่พร๎อมจะ
ยอมรับสิ่งตํางๆ ที่เกิดขึ้น และเป็นสีท่แี ทนตัวของเด็ก วําเป็นผ๎าขาวที่พร๎อมจะเปรอะเปื้อนสีตํางๆ
(1.4) นกหน๎าคนในสัญลักษณ๑ 13 ลักษณะใกล๎เคียงกับนกแสก
ที่ในบางความเชื่อนั้นเชื่อวําหากนกแสกมาเกาะที่หลังคาบ๎าน จะมีผู๎เสียชีวิต จึงถือเป็นลางร๎าย
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ภาพที่ 4.8 ภาพสัญลักษณ๑ภาพยนตร๑ “13 เกมสยอง”
แหล่งที่มา: ภาพยนตร๑ “13 เกมสยอง”
(1.5) โจทย๑ข๎อตํางๆ ของ “ภูชิต” เป็นสิ่งที่แสดงให๎เห็นถึงปัญหา
ตํางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ดังนี้
- แมลงวันในข๎อ 1 และ 2 เป็นตัวแทนสิ่ง ที่ไมํ มี คํา นํา
รําคาญ คอยกวนใจ การให๎ตีและเอามากินจึงเหมือนกับสภาพการทํางานในองค๑กรของ“ภูชิต”ที่คน
อํอนแอ หรือคนที่หัวหน๎าและเพื่อรํวมงานไมํเห็นคํา ไมํให๎ ความสําคัญจะถูกกําจัด และยังสะท๎อน
คํานิยม “ปลาใหญํกินปลาเล็ก” หรือการที่ผู๎อํอนแอยํอมถูก อีกฝ่ายใช๎ประโยชน๑ด๎วย
- การรังแกเด็กให๎ร๎องไห๎ “ภูชิต” ใช๎วิธีทําลายของเลํน ซึ่ง
เป็ น เครื่ อ งดนตรี ข องเลํ น ของเด็ ก จนพั ง เปรี ย บกั บ ปั ญ หาที่ ผู๎ ใ หญํ มั ก ไมํ เ ห็ น คํ า หรื อ ไมํ ใ ห๎
ความสําคัญกับความฝัน และความต๎องการของคนที่เด็กกวํา เพราะมองวํามันไร๎สาระ ไมํยั่งยืน
- ขโมยเงินขอทาน เป็นการเสียดสีสังคมเรื่องของปัญหา
เกี่ยวกับขอทาน และขอทานยังเป็นตัวแทนของภาพลักษณ๑ที่นําสงสารและต๎องการความชํวยเหลือ
จากคนในสังคม การขโมยเงินขอทานจึงเป็นการเบียดเบียนผู๎ที่มีน๎อยอยูํแล๎วเป็นอยํางมาก
- ทานอุจจาระสุนัข เนื่องจากอุจจาระเป็นของเสียที่ถูก
ขับถํายออกมาจึงถือเป็นสิ่งที่ไมํมีคําแล๎ว และยังเป็นสิ่งที่ถูกรังเกียจด๎วย การที่ “ภูชิต”ต๎องกินก็เห
มือนารกลืนเอาของเสียเข๎าไป เป็นการทิ้งและบั่นทอนศักดิ์ศรีบางสํวนของเขา นอกจากนั้นในโจทย๑
ข๎อที่ 5 นี้ยังแสดงให๎เห็นถึงการแบํงชั้นวรรณะในสังคมจากสถานะทางการเงินอีกด๎วย
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- นําโทรศัพท๑มอบให๎คนบ๎า เป็นการเสียดสีปัญหาสังคม
เรื่องคนบ๎าที่ไมํได๎รับการดูและ และยังเป็นการสื่อถึงทัศนคติเรื่องการกระทําที่แปลกแยกไปจาก
บรรทัดฐานสังคมวําเป็นสิ่งที่ไมํได๎รับการยอมรับ เป็นคนบ๎าที่ไมํทําตามกฎสังคม
- แยํงโทรศัพท๑จากนักเรียนชํางกล เป็นปัญหาเรื่องเด็ก
ชํางตีกันและปัญหาเรื่องอุบัติเหตุของรถเมล๑ ที่แสดงให๎เห็นถึงการใช๎กําลังเพื่อแสดงอํานาจ และ
การใช๎อํานาจหน๎าที่ในการควบคุมผู๎อื่น
- ชํ ว ยปู่ ชิ ว ขึ้ น จากบํ อ และติ ด ตํ อ ครอบครั ว ให๎ รู๎ เ รื่ อ ง
แสดงให๎เห็นปัญหาเรื่องของการที่ผู๎สูงอายุถูกลูกหลานละเลย
- ทําให๎คนรักใหมํ ของคนรักเกํ าสลบ เป็นการชี้ให๎เห็น
ปัญหาเรื่องการทําร๎ายรํางกายภายในครอบครัว
- พาคุณยายหนีออกมาจากโรงพยาบาลโดยเลี่ยงการ
ตามลําของตํารวจ –เสียดสีปัญหาเรื่องของเส๎นสายและอํานาจที่เข๎ามาแทรกแซงการทํางานในวง
ราชการ
- ขึงลวดตากผ๎า เป็นการเสียดสีเรื่องของปัญหาการแขํง
หรือการขับมอเตอร๑ไซด๑บนถนนเป็นกลุํมสร๎างความเดือดร๎อนให๎ผู๎อื่นๆ หรือที่เรียกวํา เด็กแว๎น
- ฆํ าสุนัข เป็นการพยายามตัด ความสัมพันธ๑ กับ “ตอง”
เพื่อกันให๎เธอเลิกยุํงเกี่ยวกับเขา เป็นการฆําเพื่อปกป้อง
- ฆําวัวเพื่อเอากุญแจที่อยูํในท๎อง เป็นการแสดงปัญหา
เรื่องการยุแหยํให๎เกิดความแตกแยกจากการที่ลงมือทําโดยที่ไมํไตรํตรองทําให๎เกิด ความเข๎าใจผิด
ขึ้นในสังคม
- ปิตุฆาต เป็นการเสียดสีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเด็กลูกครึ่ง
ที่ เ กิ ด มาในบางครอบครั ว ที่ มั ก ถูก ล๎ อ เลี ย น รั ง แก และยั ง มี ปั ญหาการใช๎ ค วามรุ น แรงภายใน
ครอบครัวกับเยาวชนด๎วย
(2) ภาพยนตร์สั้น “12 Begin” และภาพยนตร์สั้น“11 Earthcore”
(2.1) ปลาในตู๎จัดแสดงในพิพิธภัณฑ๑ เป็นการสื่อถึงการขาด
อิสระ และการถูกเฝ้ามอง
(2.2) รูปปั้นพระแมํมารี เป็นการสื่อวําตัว “กี้” เองเป็นพระเจ๎า
ในโลกของ 13
(2.3) 12 สื่อวําเป็นจุดเริ่มต๎นของ 13
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4.2.4.2 ไวยากรณ๑ทางภาพยนตร๑ (Film Grammar)
ภาพยนตร๑ เ ป็ น สื่ อ ที่ ใ ห๎ ทั้ ง ภาพและเสี ย ง คล๎ า ยคลึ ง กั บ สื่ อ วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น๑ แตํ
ภาพยนตร๑จะมีการเลําเรื่องที่กระชับและมักจะจบในตอนเดียว โดยการเลําเรื่องในภาพยนตร๑นั้นมี
องค๑ประกอบในการเลําเรื่องเชํน เดียวกับที่ได๎กลําวไปในแนวคิดการเลําเรื่อง แตํจะมีการสื่อความ
ผํานไวยากรณ๑ในการเลําเรื่องซึ่งอาจจะไมํใชํการเลําเรื่องโดยตรงแตํเป็นขั้นตอนในกระบวนการ
ผลิตเพื่อให๎ภาพยนตร๑สามารถเลําเรื่องได๎ตามที่ผู๎สร๎างต๎องการมากกวํา
1) องค๑ประกอบด๎านภาพ (Visual Channel)
(1) ภาพที่ปรากฏโดยไมํใช๎เทคนิคทางภาพยนตร๑ (Nature of Image)
(1.1) ฉาก (Setting)
- ภาพยนตร๑เรื่อง“13 เกมสยอง” (13 Beloved) ฉากในการ
เลําเรื่องแบํงออกเป็น 2 สํวน คือ ชํวงเวลา (Time) คือ ชํวงปี 2547-2549 และสถานที่ (Location)
ประกอบด๎วย ที่ทํางาน บ๎านของตัวละครเอก โรงพยาบาล โรงเรียนอนุบาล และโรงงานร๎างที่เป็น
เวทีของ 13
- ภาพยนตร๑ สั้น “12 Begin” และ“11 Earthcore” ฉากใน
การเลํ า เรื่อ งแบํ ง ออกเป็ น 2 สํ ว น คื อ ชํ ว งเวลา (Time) คื อ ชํ ว งปี 2547-2549 และสถานที่
(Location) ประกอบด๎วย โรงเรียน พิพิธภัณฑ๑ เกาะสีชัง บ๎าน“เต๎” และบ๎าน “กี”้
(1.2) อุปกรณ๑ประกอบฉาก (Props)
- ภาพยนตร๑เรื่อง “13 เกมสยอง” (13 Beloved) อุปกรณ๑
ประกอบภายในเรื่องสํวนมากจะมีความสมจริงมากๆ เชํน อุจจาระที่“ภูชิต” ต๎องการที่สามารถทํา
ได๎เหมือนมาก หรือเครื่องในวัวที่มีกุญแจอยูํด๎านใน จะมีที่ไมํเหมือนจริงมากนักก็คือศพของปู่ชิวที่
ลอยน้ํา
- ภาพยนตร๑สั้นเรื่อง “12 Begin” อุปกรณ๑ประกอบฉากใน
เรื่องมีความสมจริงมาก เนื่องจากเป็นสถานที่ที่คํอนข๎างตายตัว และเป็นสถานที่ที่อุปกรณ๑สํวน
ใหญํเป็นสิ่งของในชีวิตประจําวัน อยํางเชํน อุปกรณ๑ตํางๆ ในโรงเรียนที่สามารถใช๎ในฉากได๎อยูํแล๎ว
หรืออุปกรณ๑อื่นๆ อยํางเชํน เครื่องใช๎ตํางๆ ในบ๎านของ“เต๎” และ“กี”้ ก็มีความสมจริงเข๎ากับตัวละคร
- ภาพยนตร๑สั้น “11 Earthcore” เป็นการถํายจากสถานที่
จริง และไมํมีการเซตฉากใดๆ รวมถึงอุปกรณ๑ประกอบฉากด๎วย
(1.3) เสื้อผ๎า (Costume)
(1.3.1) ภาพยนตร๑เรื่อง “13 เกมสยอง” (13 Beloved)
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- ชุดเครื่องแบบของ “ภูชิต” เป็นสิ่งที่แสดงให๎เห็นถึง
การที่ต๎องอยูํในกฎระเบียบ เป็นแบบแผนเดียวกันในขณะที่ชุดของ“ตอง”เป็นเครื่องแบบนักศึกษาที่
เป็นเครื่องแบบที่ต๎องสวมเพื่อแสดงให๎เห็นถึงการอยูํในกฎ ระเบียบเชํน เดียวกัน
- ชุ ด สี ดํ า ของที ม งาน 13 เปรี ย บเสมื อ นเงา หรื อ
เบื้องหลังของ 13 หรือจะตีความวําเป็นการบอกถึงความเป็นผู๎ใหญํที่ผํานเรื่องราวมามากมายก็ได๎
- ชุดสีขาวของ “กี้” เป็นเหมือนแสง หรือจะเทียบได๎
วําเป็นสีที่เป็นตัวแทนของพระเจ๎าหรือผู๎สร๎าง 13 ขึ้นก็ได๎ ในขณะเดียวกันยังสามารถใช๎เพื่อสื่อถึง
ความเป็นเด็กที่สะอาดบริสุทธิ์ก็ได๎เชํน กัน
(1.3.2) ภาพยนตร๑สั้น “12 Begin” และ “11 Earthcore”
- ชุ ด เครื่ อ งแบบนั ก เรี ย น แสดงถึ ง ชํ ว งวั ย และ
สถานะของเด็กนักเรียน ที่มีกฎระเบียบและมีหน๎าที่เรียน และยังแสดงถึงความบริสุทธิ์ของเด็กด๎วย
- เสื้ อยืดของเด็กนัก เรีย นในเรื่อง แสดงให๎เ ห็นถึ ง
อิสระ และบุคลิกของแตํละคน โดยแบํงชํวงเวลาถ๎าเป็นชํวงวันหยุดก็จะใสํกับกางเกงทั่วไป แตํถ๎า
เป็นชํวงเปิดเทอมจะใสํกับกางเกงนักเรียน เป็นการบํงบอกชํวงเวลา
(1.4) การแสดงและการปรากฏตัวของตัวละคร
(1.4.1) ภาพยนตร๑เรื่อง “13 เกมสยอง” (13 Beloved)
- “ภูชิต” (กฤษดา สุโกศล แคลปป์) เป็นตัวละครที่
เป็นตัวแทนพนักงานบริษัททั่วไป เป็นพนักงานขายเครื่องดนตรี มักถูกเอาเปรียบจากการเป็นคน
ยอมคนและไมํมีเ ลห๑เ หลี่ยม ซึ่งนักแสดงสามารถนําเสนอ“ภูชิต”ออกมาได๎อยํางดี ด๎วยความที่
นักแสดงมีความรู๎เรื่องดนตรี บวกกับเสียง บุคลิก ทําทาง รูปรําง และการแสดงออกที่เหมือนจะ
วิตกกังวลอยูํตลอดเวลา และด๎วยตัวละครตัวนี้เป็นตัวที่ต๎องเก็บอารมณ๑ เก็บ ความรู๎สึกและปฏิเสธ
คนไมํเป็นเมื่อสิ่งที่อัดอั้นและเก็บกดมาตลอดถูกปลดปลํอยออกมาจะเหมือนเป็นอีกคนไปเลย เชํน
ในฉากลาออก หรือฉากที่ตะคอกใสํญาติของปู่ชิว รวมถึงฉากโจทย๑ข๎อที่ 12 ที่ต๎องผําท๎องวัวและนํา
กุญแจออกมาจากสํวนลําไส๎วัว ที่เห็นได๎ชัดเจนถึงแววตาที่คลุ๎มคลั่งและรุนแรง ทําให๎สามารถเชื่อ
ได๎วําเขาเป็น“ภูชิต” จริงๆ
- “ตอง” (หนูอิมอิม ก๎าวมหัศจรรย๑ หรือชื่อจริงขณะ
ถํายทํา อชิตะ สิกขมานา) นักแสดงสามารถสื่อบุคลิกตัวละครให๎ผู๎ชมรับรู๎และเชื่อได๎วํานักแสดง
เป็น “ตอง” ตัวละครรุํนน๎องของ “ภูชิต” ที่มีบุคลิกห๎าวๆ พูดตรง หํวงใย “ภูชิต” รักความถูกต๎องมี
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ความตั้งใจ แตํก็ขาดความมั่นใจในอนาคตตัวเอง ซึ่งจากการแสดงนี้ทําให๎ผู๎ชมเชื่อและลืมตัวตนที่
ขัดจากภาพลักษณ๑ในชีวิตจริงของนักแสดงไปได๎
- “สุรชัย” (ศรัณยู วงษ๑กระจําง) นักแสดงสามารถ
เป็นตัวละครตัวนี้ได๎โดยสมบูรณ๑ ทั้งในแงํของความเป็นพํอที่เข๎มงวด เป็นตํารวจที่บ๎างาน และเป็น
ผู๎สูญเสียที่ต๎องการค๎นหาคําตอบของการหายตัวไปของลูกชายเพียงคนเดียว
- “กี้” (พิสิฐ โชติจุฬางกูร) เป็นตัวละครที่ปรากฏตัว
ชํวงท๎ายเรื่องเพื่อเฉลยเบื้องหลังของเกม 13 ซึ่งนักแสดงสามารถนําเสนตัวละครตัวนี้ออกมาเชื่อใน
ความเป็นไปได๎ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น แม๎บางสํวนอยํางน้ําเสียงและการพูดอาจจะยังไมํสื่อ
ถึงความผิดปกติในจิตใจมากนัก แตํก็สามารถตอบโจทย๑เรื่องของความโกรธเกลียดโลกที่ละเลย
ทอดทิ้ง และทําร๎ายเขาไว๎ได๎
(1.4.2) ภาพยนตร๑สั้น “12 Begin” และ “11 Earthcore”
- “เต้” (อเล็กซานเดอร๑ เรนเดลล๑) นักแสดงสามารถ
เข๎าถึงบทบาทการแสดงเป็นตัวละคร “เต๎”ที่เป็นเด็กหนุํมที่อยูํกับพํอที่ทํางานหนักตามลําพังได๎ ทั้ง
ความไมํเชื่อถือในคําพูดของพํอที่มักจะเลือกงานมากกวําตัวเขา การที่คิดอะไรรอบคอบและดูโตก
วําอายุที่เ กิดจากการต๎องดูแลตัวเอง โดยเฉพาะการสื่สารผํานทางสายตาที่นักแสดงสามารถ
สื่อสารความรู๎สึกออกมาได๎แม๎จะไมํมีบทพูดก็ตาม
- “มิก” (ณัฐพงษ๑ อรุณเนตร) ตัวละครที่เป็นสํวนเสริม
และเชื่อมระหวํางภาพยนตร๑ 12 และ 13 ซึ่งแม๎การแสดงออกยังขาดดความเป็นธรรมชาติอยูํบ๎าง
แตํด๎วยบุคลิกทํางทาง และบทพูดชํวยมาเติมให๎ผู๎ชมสามารถยอมรับในตัวละครตัวนี้ได๎ถึงเหตุผล
และแรงจูงใจในการกระทําได๎ ซึ่งสํวนที่ตัวนักแสดงยังไมํสามารถนําเสนอออกมาได๎คือ ความเป็น
“คนดี” ของตัวละครได๎ เนื่องจากในภาพยนตร๑สั้น “12 Begin” ตัวละคร “มิก” ฆําเพื่อนสนิทได๎เพื่อ
เงินและการเป็นสํวนหนึ่งของโลก 13 แตํในต๎นเรื่อง “13 เกมสยอง” กลับวิ่งไปชํวยพาคุณยายที่ไมํ
รู๎จักข๎ามถนน
(2) ภาพที่ ป รากฏให๎ เ ห็ น ผํ า นเทคนิ ค ทางภาพยนตร๑ ทั้ ง สามเรื่ อ ง
(Treatment of Image)โดยแบํงเป็นสํวนการถํายทํา และสํวนของการตัดตํอ ดังนี้
(2.1) การถํายทําภาพยนตร๑ (Cinematography)
(2.1.1) ขนาดภาพ (Shot Size)
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- ในภาพยนตร๑เรื่อง “13 เกมสยอง” มี ดังนี้
ภาพไกล (Long Shot: LS) เชํน ฉากที่“ภูชิต” ตํอสู๎
กั บ เด็ ก ชํ า งกลคนหนึ่ ง ที่ ห น๎ า ร๎ า นขายข๎ า วขาหมู เป็ น การตั้ ง กล๎ อ งอี ก ฟากของถนนเพื่ อ เก็ บ
รายละเอียดทั้งหมดในภาพกว๎างและมีรถที่เคลื่อนที่ผํานกล๎องตลอด เหมือนวําผู๎ชมเป็นผู๎ที่เห็น
เหตุการณ๑จากอีกฟากถนนด๎วย
ภาพปานกลาง ((Medium Shot: MS) เชํน ฉากที่
“ภูชิต” นั่งทานอุจจาระสุนัขในภัตตาคาร
ภาพใกล๎ (Close-Up:CU, Close Shot: CS) เป็น
ภาพ ที่มีการใช๎บํอยรองลงมา สํวนมากใช๎ถํายใบหน๎าตัวละคร เชํน ฉากที่ใช๎ถํายใบหน๎าคนบ๎า
ภาพใกล๎มาก (Extreme Close-Up Shot: ECU,
Big Close-Up Shot: BCU) เชํน ฉากที่ถํายไปที่มือที่ถือซิการ๑ไว๎ ของผู๎มีอํานาจในการสั่งการตํารวจ
- ใ น ภ า พ ย น ต ร๑ สั้ น “1 2 Begin” แ ล ะ “ 1 1
Earthcore” มี ดังนี้
ภาพไกล (Long Shot: LS) เชํน ฉากที่“เต๎” และ“มิก”
วิ่งเข๎าในในโรงเรียนตอนกลางคืน
ภาพปานกลาง (Medium Shot: MS) เชํน ฉากที่
พํอของ“เต๎” เข๎ามาสอบปากคําเรื่องแบ๎ที่โรงเรียน
ภาพใกล๎ (Close-Up: CU, Close Shot: CS) เป็น
ภาพที่มีการใช๎บํอยที่สุดในเรื่อง คือถํายใบหน๎าของกลุํม“เต๎” เชํน ฉากการสนทนาในโรงอาหาร
ภาพใกล๎มาก (Extreme Close-Up Shot: ECU,
Big Close-Up Shot: BCU) เชํน ฉากที่ถํายไปที่จอข๎อความ MSN ทั้งทางคอมพิวเตอร๑ และ
โทรศัพท๑มือถือ รวมไปถึงฉากที่“มิก”ปรับอุณหภูมิเตาอบ
(2.1.2) มุมกล๎อง (Camera Angle)
- ในภาพยนตร๑เรื่อง“13 เกมสยอง” มี ดังนี้
มุมกล๎องระดับสายตานก (Bird's eye View) เชํน
ในฉากที่ “ภูชิต” ลงไปในบํอเพื่อชํวยปู่ชิว
มุม กล๎อ งระดับสูง (High Angle) เชํน ฉากที่
“ภูชิต” ก๎มลงมองเด็กนักเรียนอนุบาล หรือฉากที่ถํายกดลงมาตอน “ภูชิต” อยูํในบํอน้ํา
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มุมกล๎องระดับสายตา (Eye Level) เป็นมุมกล๎อง
ที่ใช๎มากที่สุดในเรื่องแสดงความเทําเทียม และแทนสายตาของคนดูหรือตัวละครได๎ด๎วยเชํน ใน
ฉากที่มีตวั ละครตั้งแตํสองตัวขึ้นไปยืนพูดคุยกัน
มุมกล๎องระดับต่ํา (Low Angle) ใช๎คูํกับมุมกล๎อง
ระดับสูง เชํน ฉากแทนสายตาที่ “ภูชิต” ต๎องลงไปชํวยปู่ชิวและมองเงยขึ้นมาจากในบํอน้ํา
- ใ น ภ า พ ย น ต ร๑ สั้ น “1 2 Begin” แ ล ะ “ 1 1
Earthcore”
มุมกล๎องระดับสูง (High Angle) เชํน ฉากที่ “เต๎”
เงยหน๎ามองตอนที่หน๎าตํางตกลงมา
มุมกล๎องระดับสายตา (Eye Level) เป็นมุมกล๎อง
ที่ใช๎มากที่สุดในเรื่องแสดงความเทําเทียม และแทนสายตาของคนดูหรือตัวละครได๎ด๎วยเชํน ใน
ฉากที่มีนักเรียนพูดคุยกัน
มุมกล๎องระดับต่ํา (Low Angle) ใช๎คูํกับมุมกล๎อง
ระดับสูง เชํน ฉากที่ “กี”้ พูดเรื่องโลก 13
(2.1.3) เลนส๑ (Lenses) ทั้งสามเรื่องใช๎การเลนส๑แบบปกติ
(2.1.4) การเคลื่อนไหวของกล๎อง (Camera Movement)
- ในภาพยนตร๑เรื่อง “13 เกมสยอง”
การกวาดภาพแนวราบ (Panning) เชํน ฉากใน
ภัตตาคารอาหารจีน
การกวาดภาพแนวตั้ง (Tilting) เชํน ฉากที่ “ภูชิต”
ต๎องลงไปในบํอเพื่อชํวยปู่ชิว
การเคลื่ อนกล๎ อง (Tracking) หรือ การดอลลี่
(Dolly) เชํน ในฉากที่ “ภูชิต” เข๎าไปที่โรงเรียนอนุบาล
การปรับระยะถําย (Zoom) เชํน ฉากที่ถํายไปที่บน
เวทีที่มีคนคลุมหน๎านั่งอยูํ
การถือกล๎องถําย (Handheld Camera) ใช๎ใน
หลายชํวงโดยเฉพาะเมื่อตัวละครต๎องเดินหรือวิ่ง ก็จะมีการใช๎การเคลื่อนกล๎องแบบนี้
- ใ น ภ า พ ย น ต ร๑ สั้ น “1 2 Begin” แ ล ะ “ 1 1
Earthcore”
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การกวาดภาพแนวราบ (Panning) เชํน ฉากที่
“เต๎” กับ“มิก” วิ่งเข๎าไปในโรงเรียน
การเคลื่ อนกล๎ อง (Tracking) หรือ การดอลลี่
(Dolly) เชํน ที่“เต๎” กับ“มิก” วิ่งผํานตึกเรียน
การปรั บ ระยะถํ า ย (Zoom) เชํ น ฉากที่ “ เต๎ ” กั บ
“มิก”เห็นเงาทางหน๎าตํางผํานระเบียง
การถือกล๎องถําย (Handheld Camera) ใช๎ใน
หลายชํวงโดยเฉพาะใน “11 Earthcore” ที่ใช๎การถํายแบบนี้ทั้งหมด
(2.1.5) การจัดองค๑ประกอบภาพ (Mise-en-Scene)
ในเรื่อง “13 เกมสยอง” (13Beloved) และ “12 Begin” มี
การจัดวางองค๑ประกอบภาพที่เน๎นสื่อความหมายและได๎องค๑ประกอบภาพที่ครบถ๎วน ชัดเจน และ
หลากหลาย เพื่อให๎ได๎ความสวยงามและความหมายภาพที่ครบถ๎วน ทั้งตัวละครหลัก ตัวละครรอง
ฉาก และอุ ป กรณ๑ ป ระกอบฉาก เชํ น ฉาก“ภู ชิ ต ” ตีกั บ เด็ ก ชํ า งกลที่ หน๎ า ร๎ า นขายข๎ า วขาหมู ที่
สามารถเก็บภาพนักแสดงและนักแสดงประกอบได๎อยํางครบถ๎วน และมีการจัดวางองค๑ประกอบ
ตํางๆ อยํางกิ่งไม๎ รถยนต๑ ป้ายหน๎าร๎านได๎อยํางเป็นธรรมชาติ
“11 Earthcore” เป็นการถํายโดยให๎นักแสดงเป็นผู๎ถือ
กล๎ องกันเอง เนื่อ งจากต๎องการให๎เ ป็นการถํ ายแบบถํา ยบันทึกภาพกันในกลุํม จึ ง ไมํ มี การจั ด
องค๑ประกอบภาพอยํางจริจังนักเพื่อตรงกับวัตถุประสงค๑ของภาพยนตร๑
(2.1.6) แสง (Lighting)
- ในภาพยนตร๑เรื่อง “13 เกมสยอง”
ในเรื่องมีทั้งการใช๎แบบธรรมชาติไมํมีการใช๎แสง
เพิ่มเติม เชํน ในชํวงเวลากลางวันของเรื่องก็ยังมีการใช๎แสงปานกลางคือเน๎นแสงที่ใกล๎เคียงกับแสง
ธรรมชาติทั้งในตัวตึกและกลางแจ๎ง เชํน ในฉากที่พักของ“ภูชิต” ในโรงพยาบาล และหน๎าโรงเรียน
อนุบาลและมีการใช๎แสงน๎อยในชํวงกลางคืนก็จะดูมืด แคบ และหดหูํขึ้น เชํน ในฉากเวทีข๎อสุดท๎าย
ของ 13
- ใ น ภ า พ ย น ต ร๑ สั้ น “1 2 Begin” แ ล ะ “ 1 1
Earthcore”
“11 Earthcore” ใช๎แสงธรรมชาติ ไมํมีการจัดแสง
เพิ่มเติมทําให๎ภาพที่ได๎คํอนข๎างมืดในบ๎างชํวง สํวนเรื่อง “12 Begin” เน๎นถํานแสงธรรมชาติ แตํกี

106
การจัดแสงเพื่อให๎สามารถถํายได๎อยํางครบถ๎วน และในฉากชํวงกลางคืนก็ไมํได๎ใช๎แสงในการถําย
ทําจนสวํางเกินความเป็นจริงเชํน กัน
(2.1.7) สี (Color)
ภาพยนตร๑เรื่อง“13 เกมสยอง” มีการย๎อมสีในชํวงที่เป็น
การระลึกถึงอดีตของตัว“ภูชิต” เอง ซึ่งมีการย๎อมเป็นขาวดํา และย๎อมให๎สีออกไปในโทนเหลืองและ
ใช๎การลดสีให๎ซีดลงเพื่อชํวยในการแบํงแยกชํวงเวลาได๎อยํางชัดเจนมากขึ้น
สีที่ใช๎ กับอุ ปกรณ๑ ประกอบฉาก การแตํง ตัว และสถานที่
ตํางๆนั้น มีหลากหลายเพื่อให๎เหมือนกับสถานที่ที่เราได๎เห็นได๎พบเจอในชีวิตจริงที่มีทั้งสีสวําง สี
สดใส หรือสีโทนมืด แตํในชํวงท๎ายของเรื่องจะเน๎นไปที่สีขาว ดํา ฟ้า และแดง โดยสีขาวและดํา
เป็นสีของฉาก และเครื่องแตํงกายของนักแสดงที่ ต๎องการสื่อให๎เห็นวําโลกนี้มีทั้งขาวและดํา มืด
และสวําง ดีและเลวปะปนกันไป สํวนแดงและฟ้าเป็น สีที่เกิดจากการใช๎แสงในการดําเนินการใน
ห๎องที่เป็นเวทีของโจทย๑ข๎อสุดท๎าย ซึ่งสีแดงนั้นใช๎แทนความร๎อนแรง ชัยชนะ และเป็นสีของเลือด
และการฆําได๎ด๎วยและสีฟ้าถูกใช๎แทนความก๎าวหน๎าทันสมัยของเครื่องมือและเทคโนโลยีตํางๆ

ภาพที่ 4.9 ภาพฉากอดีตของตัวละครจากภาพยนตร๑เรื่อง “13 เกมสยอง”
แหล่งที่มา: ภาพยนตร๑ “13 เกมสยอง”
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ภาพที่ 4.10 ภาพตัวอยํางการใช๎สจี ากภาพยนตร๑เรื่อง “13 เกมสยอง”
แหล่งที่มา: ภาพยนตร๑ “13 เกมสยอง”
(2.2) การตัดตํอ (Editing)
- ในภาพยนตร๑เรื่อง “13 เกมสยอง”
ในเรื่องมีใช๎เทคนิคการตัดตํอแบบการเปลี่ยนช็อตทันทีโดย
การตัดชน และมีการใช๎ภาพจางซ๎อนบ๎างในชํวงท๎ายของเรื่องเพื่อแทนสายตาของ “ตอง” ที่ฟื้นจาก
การสลบ
ประเภทการตัด ตํ อ ในเรื่ อ งมี ทั้ ง การตั ด ตํอ แบบตํอ เนื่ อ ง
(Continuity Cutting) ที่เป็นการตัดตํอโดยเรียงลําดับเหตุการณ๑ตํางๆ ที่เกิดขึ้นและการตัดตํอสลับ
เหตุการณ๑ (Cross Cutting / Parallel Cutting) ที่มีการใช๎เหตุการณ๑ใน 2 เหตุการณ๑มาตัดสลับกัน
ไปมา เชํน การตัดสลับเรื่องราวระหวํางปัจจุบันและอดีตของ“ภูชิต”
- ในภาพยนตร๑สั้น “12 Begin” และ “11 Earthcore”
ในเรื่องมีใช๎เทคนิคการตัดตํอแบบการเปลี่ยนช็อตทันทีโดย
การตัดชน และมีประเภทการตัดตํอในเรื่องมีทั้ง การตัดตํอแบบตํอเนื่อง (Continuity Cutting)
2) องค๑ประกอบด๎านเสียง (Audiotory Channel)
(1) ภาพยนตร๑เรื่อง“13 เกมสยอง” สามารถแบํงเป็น 3 ประเภท ดังนี้
(1.1) เสียงในบทสนทนา (Dialogue) เชํน เสียงพูดคุย ดําทอ
สบถเสียงหัวเราะ ขํมขูํ เสียงตะโกน
(1.2) เสียงประกอบ (Sound Effects) แบํงเป็น
- เสี ย งจริ ง ที่ ม าจากแหลํ ง กํ า เนิ ด เสี ย งในฉาก (Local
Sound)เชํน เสียงรถยนต๑รถไฟ โทรศัพท๑เสียงเดิน เสียงลิฟต๑

108
- เสียงประกอบที่สร๎างขึ้น (Artificial Sound) เชํน เสียง
รถชนเสียงกระจกแตกเสียงปลดล็อกกุญแจ
(1.3) เสียงดนตรี (Music) ในเรื่องจะมีทั้งที่เป็นเพลงที่ไมํมีเนื้อ
ร๎อง โดยเลือกใช๎เครื่องดนตรีคลาสสิก เพื่อเสริมให๎เกิดความรู๎สึกที่ยิ่งใหญํกว๎างขวาง และอลังการ
(2) ภาพยนตร๑สั้นเรื่อง “12 Begin” สามารถแบํงเป็น 3 ประเภท ดังนี้
(2.1) เสียงในบทสนทนา (Dialogue) เชํน เสียงพูดคุย ดําทอ
สบถเสียงหัวเราะ ขํมขูํ เสียงตะโกน
(2.2) เสียงประกอบ (Sound Effects) แบํงเป็น
- เสี ย งจริ ง ที่ ม าจากแหลํ ง กํ า เนิ ด เสี ย งในฉาก (Local
Sound)เชํน เสียงรถยนต๑เสียงโทรศัพท๑เสียงเดิน เสียงโปรแกรมสื่อสารออนไลน๑ MSNเสียงปืน
- เสียงประกอบที่สร๎างขึ้น (Artificial Sound) เชํน เสียงรถ
ชนเสียงกระจกแตกเสียงปลดล็อกกุญแจ เสียงปิดตู๎อบ เสียงขวดแก๎วแตก เสียงปุ่มหมุนของตู๎อบ
(2.3) เสียงดนตรี (Music) ในเรื่องจะมีทั้งที่เป็นเพลงที่ไมํมีเนื้อ
ร๎องที่มีจังหวะกลางๆ เน๎นสื่อถึงความลึกลับ และปริศนาของเรื่อง
(3) ภาพยนตร๑สั้น “11 Earthcore” สามารถแบํงเป็น 3 ประเภท ดังนี้
(3.1)เสียงในบทสนทนา (Dialogue) เชํน เสียงพูดคุย ตะโกน
(3.2)เสียงประกอบ (Sound Effects) คือ เสียงจริง ที่มาจาก
แหลํงกําเนิดเสียงในฉาก (Local Sound) เชํน เสียงรถยนต๑เสียงเรือ เสียงคลื่น
(3.3) เสียงดนตรี (Music) ในเรื่องจะมีทั้งที่เป็นเพลงที่มีเนื้อร๎อง
ในการประกอบ
4.2.5 ภาพยนตร์ “ยันต์สั่งตาย” จากภาพยนตร์ชุดสี่แพร่ง
4.2.5.1 องค๑ประกอบการเลําเรื่อง
1) เรื่องยํอ
ภาพยนตร๑สั้นที่กลําวถึงเด็กหนุํมชื่อ “งิด” ที่มีพํอเป็นสัปเหรํอทําให๎เขาถูก
กลุํมนักเรียนเกเรล๎อเลียนและกลั่นแกล๎ง และด๎วยความโกรธแค๎นที่ถูกกระทําเขาจึงเลือกใช๎ “ยันต์
สั่งตาย” เพื่อแก๎แค๎นพวกที่แกล๎งเขา และเมื่อเขาทําสัญญากับแผํนยันต๑ด๎วยเงื่อนไขที่ วํา “ใครมอง
ตามึง เอามันไปให๎หมด” และเมื่อทําพิธีเสร็จเขาจึงนําหนังสือที่มีแผํนยันต๑ไปพบกับกลุํมเด็กเกเร
และหญิงสาวในกลุํมชื่อ “โยเกิร์ต” ก็เป็นเหยื่อรายแรกที่ได๎สบตากับใบหน๎าในแผํนยันต๑ ถูกเหล็ก
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เสียบเข๎าที่คอ และในชํวงชุลมุน หนังสือยันต๑ก็ได๎ตกลงมาบนมือของ “งิด” หน๎าหนังสือที่กางออก
ทําให๎ “งิด” เห็นแผํนยันต๑ ด๎วยความตกใจเขาจึงพยายามหนีจนพลัดตกตึกถูกปลายเสาธงเสียบ
เสียชีวิต
ด๎วยความตกใจกับเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นกลุํมเด็กเกเรจึงพา “โยเกิร์ต” หนี
ออกไปและตั้งใจจะพาเพื่อนไปที่สถานพยาบาลแตํเธอก็ทนพิษบาดแผลไมํไหวและเสียชีวิตลง เด็ก
เกเรที่เหลือเริ่มหวาดกลัวและลนลานและในเวลานั้นเองที่พวกเขาได๎รู๎วํา สิ่งที่ไลํลําพวกเขาอยูํ
นําจะเป็น “ยันต์สั่งตาย” ยันต๑ที่เกิดจากการนํารูปถํายของคนตายมาทําพิธีและเขียนข๎อ ความที่มี
ความหมายประมาณวํา “กูเห็นมึงแล๎ว” กํากับอยูํ โดยยันต๑ที่วําสามารถครําชีวิตผู๎ที่พบเห็นได๎ และ
ในตอนนั้นเองที่ยันต๑แผํนนั้นปรากฏขึ้นราวไลํลํา ผู๎ที่เคยกลั่นแกล๎งจึงกลายเป็นเพียงเหยื่อที่ต๎อง
ตายเพียงแคํสบตากับใบหน๎าบนแผํนยันต๑ จนเหลือเพียงเด็กสาวคนสุดท๎ายที่รอดชีวิตชื่อ “พิงค์”
เธอพยายามหนีจนในที่สุดตํารวจก็พาเธอไปสอบปากคํา ถึงเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น เธอเลําทุกอยํางแตํ
ไมํมีตํารวจนายใดเชื่อเธอ และระหวํางที่พวกเขาทิ้งให๎เธอสงบสติอารมณ๑ในห๎องสอบสวน ด๎วย
ความหวาดกลัวและกดดันเธอจึงตัดสินใจควักลูกตาออก
2) โครงเรื่อง (Plot)
(1) ขนบของการเลําเรื่อง (Narrative Convention)
(1.1) ขั้นเริ่มเรื่อง (Exposition) คือชํวงแรกที่เปิดเรื่อง โดยเลําให๎
เห็นถึงเด็กหนุํมที่ชื่อ “งิด” ที่มักถูกล๎อเลียนจากกลุํมเด็กเกเรเนื่องจากพํอเขามีอาชีพเป็นสัปเหรํอ
กําลังปั่นจักรยานอยูํ สลับกับการฉายภาพของตัวละครในเรื่องที่นั่งอยูํในชั้นเรียน ภาพตัดมาที่กลุํม
เด็กเกเรกําลังแกล๎ง “งิด” โดยการลากเขาขึ้นไปซ๎อมและขํมขูํหลังรถกระบะที่กําลังแลํนอยูํ พร๎อม
ทั้งบอกเลําถึงต๎นเหตุคือการที่ “งิด” ค๎นกระเป๋าพวกเขาเพื่อเอาหนังสือที่ถูกแยํงไว๎คืนทําให๎อาจารย๑
รู๎วํากลุํมเด็กเกเรมีกัญชาอยูํในกระเป๋า จนถึงชํวงที่ “งิด” ผลัดตกจากรถ
(1.2) ขั้นพัฒนาเหตุการณ๑ (Rising Action) คือ ชํวงที่ “งิด” เข๎า
ไปหาพวกเด็กเกเรพร๎อมกับหนังสือที่มี“ยันต์สั่งตาย” อยูํภายในและหนึ่งในกลุํมเด็กเกเรกับ “งิด”ได๎
เห็นยันต๑และเสียชีวิต และเมื่อพวกเขาหนีออกมาพวกเขาก็ได๎รู๎วํา “งิด”ทํา“ยันต์สั่งตาย”ขึ้นมา
(1.3) ขั้นภาวะวิกฤต (Climax) คือ ชํวงที่กลุํมเด็กเกเรที่เหลือถูก
ไลํลําด๎วยแผํนยันต๑จนถึงชํวงที่ “เดียว” ถูกเผาหลังจาก วิญญาณของ “งิด” นําแผํนยันต๑มากางให๎ดู
พร๎อมกับหันมาถาม “พิงค์” วํา “นี่ใชํมั้ยที่เรียกวํายํางสดนํะ”จนถึงชํวงที่ “พิงค์” เหลือรอดเป็นคน
สุดท๎ายถูกขํมขูํและตามไลํลําจาก “งิด” เพราะแม๎วําเธอจะไมํเคยรังแกเขา แตํก็ยืนดูเขาถูกรังแก
เฉยๆ
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(1.4) ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling Action) คือ ชํวงที่ตํารวจเข๎ามา
เจอวํา “พิงค์” ได๎ควักลูกตาตัวเองออกแล๎ว
(1.5) ขั้ น ยุ ติ เ รื่ อ งราว (Ending) คื อ ชํ ว งที่ ภ าพฉายไปที่ ก อง
กระดาษตรงที่ “เดียว” ตกลงมาและถูกเผาและกระดาษแผํนหนึ่งลอยขึ้นมาใกล๎หน๎าจอเรื่อยๆ
และเมื่อกระดาษแผํนนั้นพลิกมาก็ปรากฏวํามันคือ “ยันต์สั่งตาย”
(2) ลักษณะโครงเรื่อง
เป็นแบบ แมวจับหนู คือกลําวถึงเรื่องราวการไลํลําของ“ยันต์สั่งตาย”
ที่เป็นตัวแทนของความแค๎นและความเกลียดชังของเด็กหนุํมที่ชื่อ “งิด” ที่ถูกรังแก ที่ต๎องการจะ
ตามฆํากลุํมเด็กเกเรที่แกล๎งเขา
3) แกํนเรื่อง (Theme)
ภาพยนตร๑เรื่อง“ยันต์สั่งตาย”เ ป็นแบบผสมผสานหลายอยํางทั้ง ศีลธรรม
จรรยา (Morality Theme) เรื่องปัญหาจากหลักศีลธรรมของสังคมในสถานศึกษาและในสังคมไทย
รวมถึง ผลจากการกระทํ าของเด็ก เกเรกั บเด็กหนุํม ชื่ อ “งิ ด ” ลู กชายของสัปเหรํ อ คนชายขอบ
(Outcast Theme) ซึ่งเป็นแนวเรื่องจะบอกเลําถึงบุคคลที่ดําเนินชีวิตในสังคมโดยที่อาจจะมีวิถีการ
ดําเนินชีวิตที่แตกตํางไปจากคนทั่วไปคือเด็กหนุํมชื่อ “งิด” มักถูกกลั่นแกล๎งจากกลุํมเด็กเกเร โดย
จะมุํงเสนอถึงสิ่งที่สังคมปฏิบัติตํอเขาและปฏิกิริยาที่เขาแสดงออกมา คือทั้งสิ่งที่นักเรียนเกเรกลุํม
หนึ่งรังแกเขา และแม๎จะไมํได๎รังแกแตํก็เลือกที่จะมองดูเฉยๆ ซึ่งเขาตัดสินใจแก๎แค๎นคืน
4) ความขัดแย๎ง (Conflict)
ความขัดแย๎งในการ๑ตูนเรื่องนี้มี 2 อยํางคือ ความขัดแย๎งระหวํางคนกับ
คน ตัวละครสองฝ่ายอยํางกลุํมเด็กเกเร และ เด็กหนุํมชื่อ “งิด” ต๎องการทําลายซึ่งกันและกันโดย
กลุํมแรกอาจจะต๎องการทําลายสํวนของสถานะในสังคมเพื่อความสนุก สะใจ หรือความรู๎สึกที่ได๎มี
อํานาจเหนืออีกฝ่าย ในขณะที่ฝ่ายหลังต๎องการที่จะทําลายชีวิตเพื่อแก๎แค๎นในสิ่งที่ตนถูกรังแกมา
ความขัดแย๎ง กับภายนอก คือ ความขัดแย๎ง ที่เกิดขึ้นระหวําง “งิด”และ
สังคมที่ยึดถือเอาสถานะทางสังคมอยําง อาชีพ อํานาจ หน๎าตา ฐานะทางบ๎าน เป็นชั้นแบํง
5) ตัวละคร (Character)
ตัวละคร (Character) ในภาพยนตร๑เรื่อง“ยันต์สั่งตาย” มีลักษณะแบบ
รอบด๎าน (Round Character) คือตัวละครที่มีมิติ มีลักษณะที่เหมือนคนจริงๆ มี ความซับซ๎อน มี
เหตุผล มีความเปลี่ยนแปลงเมื่อได๎รับแรงกดดันประกอบด๎วย
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(1) “งิด” เป็นตัวละครที่มีอาการเก็บกดจากการถูกรังแก เนื่องจาก
เป็นตัวละครที่อยูํในชํวงวัยรุํนที่ เพื่อนเป็นสํวนสําคัญของชํ วงวัยนี้ แตํเขากลับไมํมีเพื่อน สํวนหนึ่ง
เนื่องมาจากหน๎าตาและอาชีพสัปเหรํอของพํอเขา ที่ในสังคมที่มีคํานิยมเกี่ยวกับ ความสวยงาม
ความมีอํานาจและมีหน๎ามีตาในวงสังคมตีคําวําเขามีสํวนนี้น๎อยทําให๎เขามักถูกรังแกจากกลํมเด็ก
ที่มีฐานะและอํานาจที่บ๎านสูงกวํากลั่นแกล๎งทําให๎เขารู๎สึกกังวล หวาดกลัว โกรธแค๎น และอาฆาต
จนนําไปสูํการระเบิดอยํางรุนแรง คือเลือกที่จะใช๎วิธีที่ได๎ผลที่รุนแรงที่สุดอยํางการฆํากลุํมเดกที่
รังแกเขาเป็นทางออก
(2) “เดี ย ว” เป็ น หั ว โจก หรื อ ผู๎ นํ า กลุํ ม เด็ ก เกเร ตั ว ละครนี้ มี ก าร
แสดงออกถึงความเข๎มแข็งผํานการใช๎กําลัง และจะไมํแสดงออกถึงความหวาดกลัวเป็นตัวแทนของ
ผู๎ที่มีอํานาจทั้งจากฐานะทางสังคม หรือฐานะทางการเงินก็ตาม และใช๎อํานาจที่มีในทางที่ผิด มี
ภาพลักษณ๑เป็นลูกชายของผู๎มีอิทธิพลที่มั กจะให๎พํอหรือแมํคอยตามใจและแก๎ไ ขเมื่อมีปัญหา
เกิดขึ้น
(3) “กลุ่ม เด็ก เกเร” เป็นกลุํม ตั วละครที่เมื่ อมองให๎ละเอียดแล๎ว
แนํนอนวําจะต๎องมีความตํางกันไป แตํหากมองในมุมของพฤติกรรมกลุํมแล๎วจะสามารถเข๎าใจได๎
ถึงจุดรํวมของตัวละครกลุํมนี้ ที่จะประกอบด๎วยหัวโจก หรือผู๎นํากลุํมคือ “เดียว” ที่จะมีสํวนอยําง
มากในการตัดสินใจวําสมาชิกกลุํมควรจะทําอะไร ตํอมาคือสมาชิกที่มีความคิดหรือเป็นเหมือน
มันสมองของกลุํม รอบรู๎ และมี ความใจเย็นซึ่งในเรื่องตัวละครนี้ชื่อ “เอส” มีภาพลักษณ๑เป็นเด็ก
หนุํมใสํแวํน ซึ่งเป็นตัวแทนของคนเรียนเกํงหรือฉลาดที่เลือกอยูํกับคนที่มีอํานาจ ตํอมาคือสมาชิก
สํวนใหญํของกลุํมซึ่งสํวนนี้จะมีลักษณะรวมคือเป็นพวกผู๎ตาม เลือดร๎อน ชอบใช๎กําลังและเลือกที่
จะติดตามผูํที่มีอํานาจเพื่อที่จะใช๎เป็นเกราะในการแสดงกําลังของตัวเอง และสุดท๎ายคือ สมาชิก
ผู๎หญิงที่มักจะอยูํในฐานะผู๎ดูที่จะไมํลงมือเพียงแตํยืนดูโดยไมํใสํใจตํอ ความเดือดร๎อนของผู๎อื่น มี
ลักษณะเป็นพวกที่ช อบอํานาจแตํจ ะไมํ ลงมื อ และวางเฉยตํอเหตุการณ๑ตํางๆ เพราะไมํอยาก
เดือดร๎อน
(4) “ตารวจ” ตัวแทนของผู๎ใหญํ ที่ในทัศนคติของเด็กมีความเชื่อวํา
เป็นบุคคลที่สามารถชํวยเหลือ คุ๎มครองตนเองได๎ ในขณะที่ในมุมมองของตํารวจที่เป็นตัวแทน
ผู๎ใหญํมักจะให๎น้ําหนักของความนําเชื่อถือจากคําพูดของเด็กน๎อยกวําคําพูดจากคนที่อยูํในชํวงวัย
หรือสถานะใกล๎เคียงกัน
6) ฉาก (Setting) ฉากในการเลําเรื่องแบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้
(1) ชํวงเวลา (Time) คือ ชํวงปี 2550-2551
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(2) สถานที่ (Location) คือสถานที่ในประเทศไทย ดังนี้
(2.1) โรงเรียนเป็นสถานที่ที่เป็นฉากหลัก จําลองภาพของสังคมที่
ประกอบด๎วยตัวละครตํางๆ มากมายที่แตกตํางกันออกไป
(2.2) อาคารชุด หรือ แฟลต เป็นสถานที่ที่สื่อถึงการใช๎ชีวิตของ
กลุํมเด็กและสังคมในชํวงนั้นที่เป็นสังคมของคนทํางานนอกบ๎านเป็นสํวนใหญํ
(2.3) สถานีตํารวจ เป็นสถานที่ที่เป็นตัวแทนของสังคมผู๎ใหญํ
สังคมคนทํางาน
7) บทสนทนา (Dialogue)
ภาษาพู ด ทั่ ว ไปจากการพู ด คุ ย โต๎ ต อบของตั ว ละคร ซึ่ ง จะมี ลั ก ษณะ
ตํางกันไปตามคูํสนทนา เชํน ในกลุํมเด็กเกเร ก็จะพูดกันด๎วยภาษาพูดอยํางเทําเทียม มีทั้งคําสบถ
ดํา ตามสถานการณ๑สํวนกลุํมเด็กเกเรกับ “งิด” ชํวงต๎นเรื่องกลุํมเด็กเกเรจะพูดโดยที่ รู๎สึกวําตัวเอง
อยูํเหนือกวํา มีทั้งการขํมขูํ ใช๎คําหยาบ ดําทอ ซึ่ง “งิด” จะพูดด๎วยความสุภาพ และมีลักษณะไปใน
เชิงขอร๎องเสียเป็นสํวนมาก ในขณะที่ชํวงหลังของเรื่องนั้น “งิด” เป็นผู๎ที่อยูํเหนือกวํา ทําให๎กลุํมเด็ก
เกเราต๎องพูดกับเขาอยํางสุภาพ หวาดกลัว และอ๎อนวอน
8) มุมมอง (Point of View)
ภาพยนตร๑การ๑ตูนเรื่อง“อยําอํานชะตาจะขาด” เป็นแบบบุรุษที่หนึ่งเป็นผู๎
เลําด๎วยวิธีกระแสจิตประหวัด (Stream of Consciousness) คือ ตัวละครชื่อ “พิงค์” เป็นผู๎เลํา
เรื่ อ งราวย๎ อ นหลั ง ไป ผสมผสานกั บ การเลํ า โดยผู๎ ป ระพั น ธ๑ เ ป็ น ผู๎ เ ลํ า ในชํ ว งท๎ ายของเรื่ อ งที่ มี
เหตุการณ๑เกิดขึ้นที่สถานนีตํารวจไปจนถึงตอนจบเรื่อง
9) สัญลักษณ๑พิเศษ (Special Symbol)
(1) ยันต๑ แทนความรู๎สึกเคียดแค๎น ชิงชังของเด็กหนุํมชื่อ “งิด”ที่ถูก
รังแกจากกลุํมเด็กเกเรมาตลอด
(2) หนังสือที่สอดแผํนยันต๑ เนื่องจากหนังสือเป็นสิ่งที่ต๎อง ดู หรืออําน
ก็สามารถแทนได๎วําเด็กหนุํมชื่อ “งิด” ต๎องการให๎มีคนเห็นตัวตนของเขาบ๎าง
(3) เสาธงที่เด็กหนุํมชื่อ “งิด” ตกลงมาเสียชีวิต เป็นตัวแทนของศูนย๑
รวม เป็นสัญลักษณ๑ที่บํงบอกความเป็น “โรงเรียน” ซึ่งการที่เสียชีวิตตรงจุดนั้นแสดงให๎เห็นถึงความ
ตกใจ ความตื่นตะหนก ความรุนแรงและเสียดสีไปถึงการละเลยเรื่องการรังแกกันภายในสังคม
การศึกษา
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(4) กองลังใสํหนังสือตํางๆ ที่ชํวยรับแรงกระแทกตอนที่เด็กเกเรพลัด
ตกลงมา เป็นตัวแทนวํา ความรู๎ ปัญญา สามารถชํวยชีวิตได๎ หากกลุํมเด็กเกเรรู๎จักอําน เรียนรู๎
เรื่องราวตํางๆที่เป็นความรู๎และประสบการณ๑ของบุคคลอื่นที่ไมํใชํบุคคลในสังคมกลุํมของตัวเอง
เทํานั้น เขาก็อาจจะรับรู๎ได๎วําสิ่งที่เขากระทําไปนั้นเป็นสิ่งที่ไมํสมควรกระทํา เป็นสิ่งที่ไมํถูกต๎อง
(5) การนิ่ง เฉยของตัวละครที่ชื่ อ “พิง ค์ ” เป็น การนิ่ง เฉยที่มี ค วาม
หมายถึง การทําร๎ายเชํน กัน คือการเห็นแตํไ มํชํ วย เห็นเหมื อนไมํ เห็น เป็นการทําร๎ายที่จิ ตใจที่
ต๎องการความชํวยเหลือของเด็กหนุํมชื่อ “งิด”
4.2.5.2 ไวยากรณ๑ทางภาพยนตร๑ (Film Grammar)
1) องค๑ประกอบด๎านภาพ (Visual Channel)
(1) ภาพที่ปรากฏโดยไมํต๎องใช๎เทคนิคภาพยนตร๑ (Nature of Image)
(1.1) ฉาก (Setting)
ฉากในการเลําเรื่องแบํงออกเป็น 2 สํวน คือ ชํวงเวลา (Time) คือ
ชํวงปี 2550-2551 และสถานที่ (Location) ประกอบด๎วย โรงเรียน อาคารชุด หรือ แฟลต และ
สถานีตํารวจ โดยเน๎นที่ฉากโรงเรียนเพื่อให๎เห็นถึงสภาพสังคมจําลองที่เกิดเหตุการณ๑ภายในเรื่อง
ฉากที่เ ป็ น จุ ด สํ า คัญ ของเรื่ องคื อ ฉากภายในสถานศึ ก ษา เพื่ อ
สะท๎อนให๎เห็นปัญหาในระบบการศึกษาไทยซึ่ง เป็น การจําลองสังคมขนาดยํอม วํามีทั้งปัญหา
ความเหลื่อมล้ํา ความไมํเทําเทียม ชนชั้น จนนําไปสูํการกลั่นแกล๎ง หลํอหลอมให๎เยาวชนมีปัญหา
เก็บกด ชอบใช๎กําลัง และขาดดุลยพินิจบางอยํางไป
(1.2) อุปกรณ๑ประกอบฉาก (Props)
อุปกรณ๑ประกอบในเรื่องนี้อาจจะดูเหนือจริงไปบ๎าง ตามที่สื่อแรก
อยํางการ๑ตูนนําเสนอออกมา เนื่องจากผู๎กํากับ ปวีณ ภูริจิตปัญญาต๎องการให๎ภาพยนตร๑เรื่องนี้
ออกมาใกล๎เคียงกับในการ๑ตูน “อยําอํานชะตาจะขาด” แตํก็ยังสามารถสะท๎อนสภาพแวดล๎อมของ
ตัวละครและสิ่งที่ภาพยนตร๑ต๎องการสื่ออกมาได๎เป็นอยํางดี อยํางเชํน ห๎องที่เป็นที่รวมตัวของกลุํม
เด็กเกเรที่เป็นห๎องเก็บของ ตามมุมห๎อง ริมกําแพงเต็มไปด๎วยอุปกรณ๑ ตํางๆ ที่หลากหลายและถูก
เก็บไว๎เมื่อไมํได๎ใช๎ประโยชน๑ และมีเหล็กแหลมที่วางซ๎อนอยูํอยํางไมํเป็นธรรมชาติ นัก สํวนกอง
กระดาษ หนังสือที่อยูํกลางลานโลํงนั้นดูจงใจที่จะให๎มีอยูํเพื่อให๎สามารถเป็นเชื้อเพลิงในการเผาตัว
ละครอยํางเป็นได๎ชัด รวมไปถึงโต๏ะและอุปกรณ๑ตํางๆ ในห๎องสืบสวนที่จงใจแสดงให๎เห็นถึงความ
เวิ้งว๎างและมืดมนด๎วย

114
(1.3) เสื้อผ๎า (Costume)
ชุ ด เครื่ อ งแบบ ทั้ ง ชุ ด นั ก ศึ ก ษา และชุ ด ตํ า รวจ ซึ่ ง ตํ า งเป็ น ชุ ด
เครื่องแบบที่บํงบอกสถานะและอาชีพ ซึ่งสามารถสื่อไปถึง หน๎าที่ ความรับผิดชอบ และชํวงอายุได๎
ด๎วย โดยที่ชุดนักศึกษานั้นก็ตํางกันไปตามลักษณะที่ใสํซึ่งจะบํองบอกถึงตัวตนของผู๎สวมใสํด๎วย
เชํน ชุดนักศึกษาของ “งิด”ที่จะแตํงแบบถูกระเบียบ เสื้ออยูํในกางเกง ซึ่งบํงบอกวําเขาเป็นคนที่
ปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบของสังคมที่เข๎าไปอยูํ ในขณะที่กลุํมเด็กเกเรที่แม๎จะใสํชุดเครื่องแบบแตํก็
ไมํได๎ใสํตามกฎระเบียบ มีการเอาเสื้อออกนอกกางเกง สวมเครื่องประดับตําง ซึ่งแสดงให๎เห็นถึง
ความที่ต๎องการแสดงอํานาจ แสดงตัวตนให๎เหลื่อมออกมาจากกรอบบ๎าง
(1.4) การแสดงและการปรากฏตัวของตัวละคร
- “งิด” เด็กหนุํมลูกสัปเหรํอที่มักโดนแกล๎ง เป็นตัวละครที่
เชื่อมและดําเนินเรื่องทั้งหมด การปรากฎตัวครั้งแรกในเรื่องเป็นฉากปั่นจักรยานหนีจากกลุํมเด็ก
เกเรที่คอยกลั่นแล๎ง เพื่อสร๎ างภาพให๎คนดูเห็นวําเขาพยายามหนีมาตลอดแม๎ จะนีไมํ พ๎นก็ตาม
หน๎าตาและบุคลิกทําทางของนักแสดงบทนี้นั้นสะท๎อนคํานิยมเรื่องภาพลักษณ๑ในมุมมองสังคม
อยํางเห็นได๎ชัด เพราะ “งิด”นั้นผิวคล้ํา ผมหยิก ตาโปนโต และทําทางการเดินที่ติดจะหลังคํอม
ลั ก ษณะการพู ด ที่ ติ ด ๆ ขัด ๆ รวมกับ การแตํ ง กายที่ เ น๎ น ให๎ดู ตั ว เล็ ก ลงไปอี ก เป็ นภาพลั ก ษณ๑ ที่
สังคมไทยไมํนิยมยอมรับวําสวยงาม และมักจะถูกจัดอยูํในระดับต่ํากวําเกณฑ๑ในสังคม
ตาที่ โ ปนโตของนั ก แสดงสามารถสื่ อ ให๎ เ ห็ น อารมณ๑
ความรู๎สึกได๎อยํางชัดเจน ไมํวําจะหวาดกลัว โกรธแค๎น สะใจนักแสดงในบทนี้จึงสร๎างให๎ผู๎ชมเชื่อใน
สิ่งที่เขาต๎องการสื่อออกมาได๎ในระดับหนึ่ง แม๎การพูดหรือการแสดงในบางฉากอาจจะไมํลื่นไหล
มากนัก แตํก็ถือวําสามารถทําให๎ผู๎ชมหวาดกลัวกับความแค๎น และขนลุกกับความสยองขวัญได๎
- “เดียว” (แสดงโดย วิทวัส สิงห๑ลําพอง) เด็กหนุํมหัวโจก
ของกลุํมเด็กเกเรที่พํอมีอิทธิพลจากหน๎าที่การงาน เขาปรากฏตัวครั้งแรกพร๎อมเพื่อนๆ ในกลุํมจาก
ฉากภายในห๎องเรียน ซึ่ งแสดงให๎เห็นถึงบุคลิกตัวละครแตํละตัวหน๎าตาและบุคลิกทําทางของ
“เดียว”เป็นเด็กหนุํมที่หน๎าตาดี ที่บ๎านมีฐานะและอิทธิพล ทําให๎เขาเป็นคนกล๎าพูด มี ความเป็น
ผู๎นําสูงทําให๎คนอื่นยอมเชื่อฟังได๎ แตํก็ถือเป็นคนมีสติ และเนื้อแท๎ไมํใชํคนเลวร๎าย เพียงแตํเป็นคน
คึกคะนอง และเชื่อวําอํานาจและพลังสามารถทําให๎เขาได๎รับการยอมรับจากผู๎อื่น สังเกตจากการที่
เขาดึงตัว “งิด”ที่กําลังตกจากท๎ายรถไว๎ และกล๎าที่จะยอมรับความผิดตรงๆ กํอนจะเสียชีวิต

115
ทําทางการเดิ นและพูดที่เชื่อมั่น การใช๎น้ําเสียงที่สั้นห๎วน
รวมไปถึงดวงตาที่แสดงออกถึง ความมั่นใจ ทําให๎คนดูสามารถเชื่อวําเขาเป็นตัวละครได๎ในระดับ
หนึ่ง แตํด๎วยเนื้อเสียงที่นุํมทุ๎มทําให๎เขาไมํสามารถแสดงถึงความมุทะลุได๎เทําที่ควร
- “พิงก์” (แสดงโดย อภิญญา สกุลเจริญสุข) เด็ กสาวที่มี
บุคลิก นิ่ง เงียบขรึม และ มักจะวางเฉยตํอสิ่งรอบข๎างที่เกิดขึ้น ปรากฏตัวในฉากห๎องเรียนเชํน
เดียวกับ “เดียว”นักแสดงสามารถดึงความเป็น “พิงก์” ที่เป็นเด็กสาวเงียบขรึม พูดน๎อย ออกมาได๎
อยํางดี แสดงถึงความรักตัวเอง ชอบที่จะอยูํกับกลุํมที่มีอํานาจ แตํจะไมํ ยอมให๎ตัวเองเป็นผู๎ลงมือ
กระทํา ถือตัววําเป็นเพียงผู๎เฝ้ามอง และเชื่อวําการวางเฉยนั้นไมํใชํเรื่องผิด สังเกตได๎จากการที่ถูก
กดดันจนยอมควักลูกตาตัวเองแทนที่จะถูกไลํลําจนตาย
(2) ภาพที่ปรากฏให๎เห็นผํานเทคนิคทางภาพยนตร๑ (Treatment of
Image) โดยแบํงเป็นสํวนการถํายทํา และสํวนของการตัดตํอ ดังนี้
(2.1) การถํายทําภาพยนตร๑ (Cinematography)
(2.1.1) ขนาดภาพ (Shot Size) ในเรื่องนี้มีการใช๎การ
ขนาดภาพ ดังนี้
- ภาพไกลมาก (Extreme Long Shot: ELS) ใช๎
ตอนที่แสดงเส๎นทางจากมุมสูงให๎เห็นถึงเส๎นทางมากมายที่ตัดไปมา
- ภาพไกล (Long Shot: LS) เชํน ภาพตอนที่
กลุํมเด็กเกเรพาตัว “งิด”พร๎อมจักรยานขึ้นหลังรถกระบะ ตอนที่ “งิด”โดนซ๎อมหรือตอนที่หนึ่งใน
กลุํมเด็กเกเรตกจากตึกลงมากระแทกตู๎น้ํา เป็นต๎น
- ภาพปานกลาง (Medium Shot: MS) เชํน ชํวง
ที่กลุํมเด็กเกเรนั่งเลํนไพํ เป็นมุมกล๎องที่ให๎รายละเอียดของการกระทําและการแสดงทําทางของตัว
ละคร
- ภาพใกล๎ (Close-Up: CU, Close Shot: CS)
เป็นภาพที่มีการใช๎บํอยมากในเรื่อง โดยใช๎เพื่อให๎สามารถรับรู๎สีหน๎าที่ตัวละครแสดงออกมาได๎
อยํางชัดเจน โดยเฉพาะในชํวงที่กลุํมเด็กเกเรกําลังซ๎อม “งิด” ชํวงต๎นเรื่อง และชํวงที่แสดงออกถึง
ความหวาดกลัวจากการถูกไลํลํา
- ภาพใกล๎มาก (Extreme Close-Up Shot: ECU ,
Big Close-Up Shot: BCU) เชํน ภาพถํายที่ปกหนังสือที่ “งิด”พกอยูํ ภาพใบกัญชาที่ถูกตัดซอย
ภาพชํวงตาที่แสดงให๎เห็นถึงอารมณ๑ความรู๎สึกของตัวละครอยํางใกล๎ชิด
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(2.1.2) มุมกล๎อง (Camera Angle) ในเรื่องนี้มีการใช๎การ
มุมกล๎อง ดังนี้
- มุมกล๎องระดับสายตานก (Bird's eye View)
ในชํวงต๎นที่มีภาพถนนที่ตัดกันไปมา แสดงให๎เห็นวําเหตุการณ๑ที่เกิดเป็นเพียงเหตุการณ๑หนึ่งใน
สังคม เป็นเพียงจุดเล็กๆที่ไมํได๎มีความสําคัญมากมายนัก
- มุมกล๎องระดับสูง (High Angle) เชํน ฉากที่
“งิด”เคว๎งคว๎างอยูํกลางอากาศขณะที่ตกลงมาจากตึก ซึ่งใความรู๎สึก สับสน โดเดี่ยว ไร๎ที่ยืดเกาะ
ไร๎พลัง
- มุมกล๎องระดับสายตา (Eye Level) เป็นมุม
กล๎องที่แสดงความเทําเทียม ซึ่งในเรื่องมีใช๎บ๎าง โดยเฉพาะในฉากที่เป็นการพูดคุยระหวํางกลุํมเด็ก
เกเรด๎วยกันเอง และชํวงท๎ายเรื่องที่สถานีตํารวจ
- มุมกล๎องระดับต่ํา (Low Angle) เป็นมุมกล๎อง
ที่มักจะใช๎เวลาที่ “งิด”ถูกรังแกเพื่อทําให๎ผู๎ชมรู๎สึกวําสิ่งที่ถํายนั้นมีอํานาจ มีพลัง มักใช๎แทนสายตา
ของ “งิด”เวลาถูกกลุํมเด็กเกเรรังแก
(2.1.3) เลนส๑ (Lenses)
ในเรื่องนี้มีการใช๎การเลนส๑แบบปกติ โดยมีบางชํวงที่เป็น
การใช๎ภาพแทนสายตาบ๎าง เชํน ภาพตอนที่ “งิด” ทําพิธี หรือภาพสีดําที่แทนสายตาของ “พิงค์” ที่
ไมํสามารถมองเห็นได๎แล๎วและเลนส๑แบบแทนสายตาที่บางชํวงอาจจะหลุดโฟกัสจนเกิดภาพเบลอ
บ๎าง แทนความสับสนและลนลานของตัวละคร
(2.1.4) การเคลื่อนไหวของกล๎อง (Camera Movement)
ในเรื่องนี้มีการใช๎การเคลื่อนกล๎อง ดังนี้
- การกวาดภาพแนวราบ (Panning) ในชํวงการ
ถํายแนะนําตัวละครชํวงต๎น
- การเคลื่อนกล๎อง (Tracking) หรือ การดอลลี่
(Dolly) ในชํวงการเคลื่อนกล๎องเข๎าออกของ “งิด” ถูกรุมรังแก หรือตอนที่ “เดียว” ถูกไฟเผา
- การถือกล๎องถําย (Handheld Camera) เป็น
การถํายที่ใช๎มากที่สุดในเรื่องนี้ เพื่อแสดงให๎ผู๎ชมรู๎สึกเข๎าไปมีสํวนรํวมกับเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น โดย
การที่กล๎องสั่นหรือขยับก็ใช๎แทนความรู๎สึกของตัวละครได๎หลากหลาย เชํน ความสับสน ลนลาน
หรือหวาดกลัว
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(2.1.5) การจัดองค๑ประกอบภาพ (Mise-en-Scene)
ในเรื่องนี้มีการจัดวางองค๑ประกอบภาพที่เน๎นการนําเสนอ
ไปที่จุดหลั กของภาพโดยที่ภ าพที่ได๎อาจจะไมํไ ด๎สมบูรณ๑ในด๎านองค๑รวม แตํเพื่อให๎ได๎อารมณ๑
ความรู๎สึกของผู๎ชมที่มากขึ้น เชํน ภาพบางชํวงที่เน๎นไปที่ตัวละครใดตัวละครหนึ่ งโดยที่ตัวละครอื่น
อาจจะถูกถํายโดยขาดสํวนตํางๆ ของรํางกายไป ทําให๎ดูนําหวาดกลัว และเพิ่ม ความสับสนกดดัน
ให๎ผู๎ชมมากขึ้น
ด๎านเทคนิคพิเศษ (Computer Graphic: CG) ที่เป็นฉาก
ที่“เดียว” ถูกเผาไฟนั้นยังไมํคํอยแนบเนียนเทําที่ควร เนื่องจากภาพที่ได๎ดูโดดจนเกินไป ซึ่งทํา ให๎
ภาพยนตร๑เรื่องที่ยิ่งไมํสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เป็นเรื่องเหนือจริงอยูํแล๎ว ยิ่งตอกย้ําให๎ไมํ
ปกติมากขึ้นไปอีก

ภาพที่ 4.11 ภาพตัวอยํางการใช๎เทคนิคพิเศษจากภาพยนตร๑เรื่อง “ยันต์สั่งตาย”
แหล่งที่มา: ภาพยนตร๑ “ยันต์สั่งตาย”
(2.1.6) แสง (Lighting)
ในเรื่องมีการใช๎แสงน๎อยเพื่อให๎เหมาะกับอารมณ๑ของภาพยนตร๑ที่เป็นแนว
สยองขวัญ ซึ่งการใช๎แสงน๎อยจะทําให๎รู๎สึกถึงความหดหูํ มืดมน ไร๎ทางออก สับสน และโดดเดี่ยว
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ภาพที่ 4.12 ภาพตัวอยํางการใช๎แสงจากภาพยนตร๑เรื่อง “ยันต์สั่งตาย”
แหล่งที่มา: ภาพยนตร๑ “ยันต์สั่งตาย”
(2.1.7) สี (Color)
ภาพยนตร๑เรื่องนี้มีการย๎อมสีในชํวงของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อให๎รู๎วําเป็น
เรื่องเลํา โดยภาพในเรื่องจะมีสีโทนเหลือง ซึ่งเมื่อประกอบกับแสงที่น๎อยทําให๎เป็นสีเหลืองที่หมํน ดู
อึดอัด หดหูํ และไมํเป็นปัจจุบัน

ภาพที่ 4.13 ภาพตัวอยํางการใช๎สีจากภาพยนตร๑เรื่อง “ยันต์สั่งตาย”
แหล่งที่มา: ภาพยนตร๑ “ยันต์สั่งตาย”
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(2.2) การตัดตํอ (Editing)
ในเรื่องมีใช๎เทคนิคการตัดตํอแบบการเปลี่ยนช็อตทันทีโดยการตัด
ชน เนื่องจากภาพยนตร๑เรื่องนี้เน๎นการเร๎าอารมณ๑ ความตื่นเต๎นของเรื่อง โดยมีการใช๎ภาพจางซ๎ อน
บ๎างบางชํวงเพื่อให๎เกิด ความนุํมนวลและชลอจังหวะของเรื่อง เชํน ชํวงที่ “พิงค์” ถูกตํารวจชํวย
ออกมาจากรถ
ประเภทการตั ด ตํ อ ในเรื่ อ งมี ทั้ ง การตั ด ตํ อ แบบตํ อ เนื่ อ ง
(Continuity Cutting) ที่เป็นการตัดตํอโดยเรียงลําดับเหตุการณ๑ตํางๆ ที่เกิดขึ้นการตัดตํอสลับ
เหตุการณ๑ (Cross Cutting / Parallel Cutting) ที่มีการใช๎เหตุการณ๑ใน 2 เหตุการณ๑มาตัดสลับกัน
ไปมา เชํน ชํวงต๎นของเรื่องที่ตัดสลับระหวําง “งิด” ที่กําลังขี่จักรยาน กับ กลุํมเด็กเกเรในชั้นเรียน
2) องค๑ประกอบด๎านเสียง (Audiotory Channel)
องค๑ ป ระกอบด๎ า นเสี ย ง (Audiotory Channel) ที่ ใ ช๎ ใ นการสื่ อ
ความหมายในภาพยนตร๑สามารถแบํงเป็น 3 ประเภท ดังนี้
(1) เสียงในบทสนทนา (Dialogue) เชํน เสียงพูดคุย ดําทอ สบถ
เสียงหัวเราะ ร๎องไห๎ เสียงกรีดร๎องเสียงสวดมนต๑
(2) เสียงประกอบ (Sound Effects) แบํงเป็น
(2.1) เสียงจริงที่ที่มาจากแหลํงกําเนิดเสียงในฉาก (Local
Sound) เชํน เสียงรถยนต๑
(2.2) เสียงบรรยากาศ (Ambient Sound) เชํน เสียงลมพัด
(2.3) เสียงประกอบที่สร๎างขึ้น (Artificial Sound) อยํางเชํน
เสียงชกตํอย เสียงหักกระดูก เสียงระเบิด เสียงกระจกแตก
(3) เสียงดนตรี (Music) ในเรื่องจะมีทั้งที่เป็นเพลงมีเนื้อร๎อง
อยํางเชํน เพลง “ยักษ๑ใหญํไลํยักษ๑เล็ก” ที่เปิดชํวงต๎นเรื่อง ประกอบในเหตุการณ๑ที่ “งิด” ถูกลากขึ้น
ไปซ๎อมบนหลังรถกระบะที่กําลังแลํน แทนความรู๎สึกของ “งิด” ที่ถูกพวกเด็กเกเรซ๎อม เสียงรัวกลอง
ในชํวงที่หนีออกจากโรงเรียน และเสียงเพลงที่มีแตํเสียงดนตรีในชํวงท๎ายเรื่องที่เปิดคลอไปกับเสียง
ร๎องไห๎ของ “พิงค์” ไปจนถึงชํวงจบเรื่องที่ทําให๎รู๎สึกถึงความเสียใจ การรําลึก และการสูญเสีย
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4.2.6 ภาพยนตร์ “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” จากภาพยนตร์หลุด 4 หลุด
4.2.6.1 องค๑ประกอบการเลําเรื่อง
1) เรื่องยํอ
“ธาดา” พนั ก งานบริ ษั ท ที่ เ พิ่ ง ได๎ รั บ ตํ า แหนํ ง ผู๎ จั ด การ ทํ า ให๎ เ ขาได๎ รั บ
ของขวั ญ อวยพรมากมาย เขาจึ ง ต๎อ งการให๎ ของขวั ญ ตอบแทนกั บ ลู กน๎ อ งจึ ง เดิ นลงไปหาซื้ อ
ของขวัญแถวที่ทํางานจนได๎พบกับ “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” เข๎า เขาก็ได๎พบกับเจ๎าของ
ร๎าน คนขายแนะนําวําร๎านนี้ขายของเพื่อมอบให๎คนที่คุณเกลียด โดยแคํแจ๎งชื่อกับข๎อมูลสํวนตัว
ของคนที่ต๎องการจะซื้อของขวัญให๎เขาก็จะจัดหาของขวัญที่เหมาะสมให๎ตามความต๎องการของ
ลูกค๎าที่จะแคํแกล๎งให๎อาย เอาให๎เจ็บ เอาให๎พิการ หรือเอาให๎ถึงตายก็ได๎ “ธาดา” ไมํเชื่อเจ๎าของ
ร๎านจึงบอกประวัติและรายละเอียดตํา งๆ ของ“ธาดา” ให๎เขาฟังและแจ๎งวํามีผู๎ซื้อสินค๎าเพื่อใช๎กับ
เขาอยูํ 6 ชิ้น “ธาดา” ยังคงไมํเชื่อ เจ๎าของร๎านจึงเตือนวําให๎สังเกตของรอบตัววํามี สัญลักษณ๑ของ
ทางร๎านหรือไมํเผื่อถ๎ารอดมาได๎จะได๎กลับมาเป็นลูกค๎า“ธาดา” เดินหนีไป
เมื่ อ ถึ ง เวลาเย็ น “ธาดา” เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ร ถชน เมื่ อ ดู ที่ ไ ฟเลี้ ย วก็ พ บวํ า มี
สติ๊กเกอร๑ที่มีสัญลักษณ๑ของร๎านของขวัญที่คุณเกลียดอยูํเขาจึงรีบย๎อนกลั บมาเพื่อหาร๎านนั้นอีก
ครั้ง แตํ ร๎านนั้นเคลื่อนตัวออกไปแล๎ว เมื่อกลับถึงบ๎านเขาจึ งเดินแกะของขวัญที่ได๎พร๎อมกับหา
สัญลักษณ๑บนของทีละชิ้นอยํางละเอียด ด๎วยความระแวงเขาจึงใช๎อุ๎งมือแมวในการทดลองกับ
ของขวัญที่ได๎มาและไมํนานนักแมวของเขาก็ตายด๎วยความกลัวเขาจึงเอาของขวัญทั้งหมดที่ได๎มา
ไปทิ้งลงถังขยะ หรือโยนมันออกนอกบ๎าน
“ธาดา” ไปทํ า งานด๎ ว ยสภาพอิ ด โรย เขาหวาดระแวงทุ ก คน และเขา
ตัดสินใจไปค๎นโต๏ะของเพื่อนรํวมงานคนหนึ่งที่ชื่อ“ซุป” และพบวําคนรักที่เสียชีวิตไปของเขาเคยคบ
กับ“ซุป” มากํอน เขาจึงตัดสินใจไลํ “ซุป” ออก ตํอมาเขาบาดเจ็บจากการถูกฟ้าผํา สาเหตุจากรํมที่
มีคนยื่นให๎นั้นเป็นสายลํอฟ้าสินค๎าจาก“ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” ด๎วยความหวาดกลัว
และตกใจเขาจึงวิ่งเตลิดไปจนถึงบริเวณทางรถไฟ ซึ่งรองเท๎าที่เขาสวมใสํถูกดูดติดกับรางรถไฟ
“ธาดา” โวยวายและร๎องห๎ามอยํางบ๎าคลั่งเมื่อเห็น“ซุป” เดินตรงมาพร๎อมมีดแตํ“ซุป” เข๎ามาชํวยตัด
รองเท๎าจน“ธาดา” หลุดออกมาจากรองเท๎าได๎ “ธาดา” ขอโทษและขอบคุณพร๎อมก๎มลงกราบเท๎า
“ซุป” ซึ่งที่จริงแล๎วซูปเป็นคนซื้อรองเท๎าคูํนั้นมาเพราะแค๎น“ธาดา”
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2) โครงเรื่อง (Plot)
(1) ขนบของการเลําเรื่อง (Narrative Convention)
(1.1) ขั้นเริ่มเรื่อง (Exposition) คือชํวงแรกที่เป็นชํวงเปิดเรื่องที่ มี
ภาพตัดไปมาระหวํางกองกลํองของขวัญ ฟันเฟือง และพนักงานที่นั่งทํางาน ตัดสลับไปมาและ
ภาพเหตุการณ๑ท“ี่ ธาดา” ได๎รับของขวัญจากการเลื่อนตําแหนํงและมีมูลคําของขวัญขึ้นที่หน๎าจอไป
จนถึงชํวงที่เขาได๎พบกับ “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
(1.2) ขั้ น พั ฒ นาเหตุ ก ารณ๑ (Rising Action) คื อ ตั้ง แตํ ชํ ว งที่
ของขวัญจาก“ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” ที่มีคนซื้อให๎“ธาดา” เริ่มทํางาน โดยเริ่มจากไฟ
เลี้ยวรถที่ทําให๎เขาประสบอุบัติเหตุเกือบตายไปจนถึงชํวงที่เขาค๎นพบวําคนรักของเขาเคยคบกับ
“ซุป” มากํอน
(1.3) ขั้นภาวะวิกฤต (Climax) คือชํวงที่ “ธาดา” ถูกฟ้าฝ่าและวิ่ง
เตลิดไปจนเท๎าติดกับรางรถไฟและ“ซุป” ก๎าวเข๎ามา
(1.4) ขั้นภาวะคลี่ คลาย(Falling Action) คือ ชํ วงที่ “ซุ ป” ชํวย
“ธาดา” ออกมาจากบริเวณรางรถไฟและ“ธาดา” ขอโทษและขอบคุณ “ซุป” และ“ซุป” ซื้อรองเท๎า
จาก“ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
(1.5) ขั้นยุติเรื่องราว (Ending) คือชํวงที่เจ๎าของร๎านยกมือไหว๎สํง
(2) ลักษณะโครงเรื่อง
เป็นแบบ คฤหาสน๑ลึกลับ คือเป็นเรื่องราวความลึกลับที่ซํอนอยูํในร๎าน
ปริศนาที“่ ธาดา”บังเอิญมาพบ
3) แกํนเรื่อง (Theme)
แกํนเรื่องหรือแกํนความคิด (Theme)ของภาพยนตร๑สั้นเรื่องนี้จะเป็นแบบ
แนวคิด (Idealism Theme) คือเป็นเรื่องของร๎านที่มี ความคิดที่แตกตํางไปจากคนอื่นจึงหยิบ เอา
ความเกลียดชังมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ กับกลุํมลูกค๎าที่ใช๎สินค๎าในการกําจัดคนที่ตัวเองเกลียด
โดยที่ทั้งสองฝ่ายตํางทําเพื่อให๎ความต๎องการของตนสําเร็จ คือ ร๎านได๎เงิน ลูกค๎าได๎ความพอใจ
4) ความขัดแย๎ง (Conflict) ความขัดแย๎งในภาพยนตร๑เรื่องนี้มี 2 อยํางคือ
ความขัดแย๎งภายในจิตใจ เป็น ความขัดแย๎ง ความสับสน งุนงง ระหวําง
ความเชื่อในความคิดของตัวเองและความกลัวตํอสิ่งที่เขาไมํเชื่อถืออยํางเชํน “ร๎านของขวัญเพื่อคน
ที่คุณเกลียด”
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ความขัดแย๎งระหวํางคน คือความขัดแย๎งระหวําง“ธาดา” กับคนที่เกลียด
เขา เชํน “ซุป” เพื่อนรํวมงานที่ขัดแย๎งกันเพราะประเด็นเรื่องคนรัก และเพื่อนรํวมงานอื่นๆ ที่ขัดแย๎ง
กับ“ธาดา” เพราะวิธีการทํางานของเขา
5) ตัวละคร (Character)
ในเรื่องนี้มีลักษณะตัวละครแบบรอบด๎าน (Round Character) คือ ตัว
ละครที่ มี มิ ติ มี ลั ก ษณะที่ เ หมื อ นคนจริง ๆ มี ค วามซั บ ซ๎ อน มี สํ ว นดี แ ละเสีย มี ก ารพั ฒ นาและ
เปลี่ยนแปลงลักษณะตํางๆ ไปตามเหตุการณ๑ที่ดําเนินไปประกอบด๎วย
(1) “ธาดา” ตั ว ละครหลั ก เป็ น ตั ว ละครที่ เ ป็ น ตั ว แทนคนในสั ง คม
ทํางาน หรือ พนักงานออฟฟิศ ที่มีความทะเยอทะยานและใช๎ วิธีเข๎าหาเจ๎านายจนได๎รับ ความ
ไว๎วางใจ ที่ต๎องมีคนที่เกลียด อิจฉา หรื อที่ไมํชอบในที่ทํางานบ๎าง แตํก็ไมํได๎แสดงออกมากนัก
เนื่องจากยังต๎องการรักษาสถานภาพในสังคม และภาพลักษณ๑ในสายตาผู๎รํวมงานอยูํ เขาเป็นตัว
ละครที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงสํวนหนึ่งก็ได๎จากการที่เขามีหน๎าที่การงานที่ก๎าวหน๎าด๎วย จึงทําให๎
เขาเชื่อวําจะมีแตํคนชอบเขา และเขายังเป็นคนที่เห็นแกํตัวและบ๎างานด๎วยทําให๎คนรักน๎อยใจจน
ฆําตัวตายและนําเอาสัตว๑เลี้ยงมาทดลองโดยไมํกลัววํามันอาจจะต๎องตาย
(2) เจ้าของ“ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” ตัวละครที่แทนคน
ที่เห็นเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องสนุก ชอบที่จะได๎เห็น ความเสียหายที่เกิดจากตัวเอง ฉลาดแกมโกง
รู๎จักพูดโน๎มน๎าว เชื่อมั่นในตัวเองสูง
(3) “ซุป ” ศุภ กร เป็น ตัวละครรองที่เป็น เพื่อนรํวมงานของ“ธาดา”
แสดงออกชัดเจนถึงความรู๎สึกในแงํลบที่มีตํอตัวเอก ทั้งทางสีหน๎าทําทาง และคําพูด เป็นตัวละครที่
เป็นตัวแทนของคนธรรมดาทั่วไปในแงํที่วําเมื่อเจ็บปวดก็จะหาทางแก๎แค๎นเอาคืน แตํไมํให๎ถึงชีวิต
(4) “นุช” คนรักของตัวเอก เคยคบกับ “ซุป” มากํอน รักความสบาย ชอบ
คนมาเอาใจ ใสํใจ และจิตใจอํอนไหวงําย
6) ฉาก (Setting )ฉากในการเลําเรื่องแบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้
(1) ชํวงเวลา (Time) คือ ชํวงปี 2553-2554 สังเกตจากการที่มี iPad
เป็นของประกอบฉากและปีที่ภาพยนตร๑เข๎าฉาย
(2) สถานที่ (Location) คือในประเทศไทย โดยมีสถานที่ดังนี้
(2.1) “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”เป็นสถานที่ที่อยูํลึกเข๎า
ไปในยํานร๎านค๎า เป็นร๎านที่โดดเดํนด๎วยสีสันและตัวร๎านซึ่งเป็นรถบรรทุกทําให๎สามารถเคลื่อ นที่ได๎
โดยออกแบบให๎เหมือนลํองของขวัญขนาดใหญํ ภายในร๎านเต็มไปด๎วยสินค๎ามากมายที่ลักษณะ
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ภายนอกไมํตํางจากสินค๎าทั่วๆไป หากแตํกลับมีความอันตรายซํอนอยูํ เป็นสิ่งที่สื่อถึง ความเกลียด
ชังและความต๎องการที่จะให๎ใครบางคนหายไป ซึ่งจะมีซํอนอยูํในสํวนลึกของบุคคล ซึ่งบางคนก็
อาจจะซํอนลึกและไมํต๎องการที่จะเจอก็ได๎
(2.2) สถานที่ ทํ า งาน มี ลั ก ษณะเป็ น ตึ ก โดยที่ สํ ว นที่ ตั ว เอก
รับผิดชอบดูแลเป็นแผนกหนึ่งเทํานั้น ซึ่งสภาพแวดล๎อมในแผนกจะเป็นโต๏ะสํวนตัวของแตํละคน
วางติดๆกัน ในขณะที่ห๎องทํางานของตัวเอกนั้นกว๎างขวางและเป็นสํวนตัว
(2.3) บ๎านของ“ธาดา” เป็นบ๎านเดี่ยวธรรมดาอยูํในหมูํบ๎านจัดสรร
ตัวบ๎านแสดงให๎เห็นถึงความโดดเดี่ยว การใช๎ชีวิตคนเดียว และความเงียบเหงา
7) บทสนทนา (Dialogue)
(1) “ธาดา” ตั ว ละครหลั ก เป็ น ตั ว ละครที่ เ ป็ น ตั ว แทนคนในสั ง คม
ทํางาน หรือ พนักงานออฟฟิศ ที่มี ความทะเยอทะยานการพูดคุยของเขาจึ ง เป็นการพูดโดยที่
วางตัววเองเหนือกวํา อาจจะแตกตํางไปบ๎างตามคูํสนทนา เนกับเพื่อนรํวมงานทั่วไป เขาจะวางตัว
เหมือนผู๎ใหญํใจดี ไมํคิดมาก ในขณะที่กับ“ซุป”และเจ๎าของร๎านของขวัญเขาจะวางตัวขํมให๎รู๎วําเขา
เหนือกวํา
(2) เจ้าของ“ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” มีบุคลิกการพูดคุย
ที่ไมํกลัวใคร ติดสนุก และวางตัวเหมือนเป็นผู๎บริการแตํความจริงเขารู๎ตัววําอยูํเหนือกวําลูกค๎า
(3) “ซุป” ศุภกร ตัวละครที่เน๎นการสื่อสารผํานสีหน๎าและแววตา โดย
ที่การพูดของเขาสื่อให๎เห็นถึงความดื้อดึงและไมํพอใจ ซึ่งแสดงออกมาตรงๆ วําไมํชอบใจ
8) มุมมอง (Point of View)
มุมมอง (Point of View) เป็นแบบบุรุษที่หนึ่งคือตัว“ธาดา”ที่เป็นตัวละคร
สําคัญในเรื่องเป็นผู๎เลํา (The First Person Narrator As a Main Character) และบุรุษที่หนึ่งเป็นผู๎
เลําด๎วยวิธีกระแสจิตประหวัด (Stream of Consciousness) คือ ตัว“ซุป”เป็นผู๎เลําถึงเหตุการณ๑
ตอนที่เขาไปที่“ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
9) สัญลักษณ๑พิเศษ (Special Symbol)
(1) “ของขวัญ” ในเรื่องนี้ของขวัญไมํได๎มี ความหมายถึงของที่ให๎โดย
ปารถนาให๎ผู๎รับมีความสุข หรือของที่ให๎ด๎วยความรู๎สึกเชิงบวก แตํหมายถึงอาวุธที่ใช๎เพื่อ ทําให๎อีก
ฝ่ายเกิดความทุกข๑ บาดเจ็บ จนถึงเสียชีวิ
(2) สีดํา – ขาว ในสัญลักษณ๑ร๎านสื่อความหมายถึงการตาย
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(3) สัญลักษณ๑ร๎านที่เป็นวงกลมมีหน๎ายิ้ม และมีเส๎นโยงออกมาเหมือน
ฝ่ามืกําลังโบกลา แสดงให๎เห็นถึงความสนุกและความดีใจจากการจากลา
(4) เคาน๑เตอร๑ร๎านที่เป็นถัง มีเครื่องหมายสารเคมีอันตราย บํงบอกถึง
ความอันตรายของร๎าน
4.2.6.2 ไวยากรณ๑ทางภาพยนตร๑ (Film Grammar)
1) องค๑ประกอบด๎านภาพ(Visual Channel)
(1) ภาพที่ปรากฏโดยไมํใช๎เทคนิคทางภาพยนตร๑ (Nature of Image)
(1.1) ฉาก (Setting)
ฉากในการเลําเรื่องแบํงออกเป็น 2 สํ วน คือ ชํวงเวลา (Time) คือ
ชํวงปี 2553-2554 และสถานที่ (Location) ประกอบด๎วย ที่ทํางาน บ๎านของตัวละครเอก และ
“ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
(1.2) อุปกรณ๑ประกอบฉาก (Props)
อุปกรณ๑ประกอบฉากที่โดดเดํนและเป็นจุ ดสําคัญของเรื่องนี้คือ
บรรดาของขวัญตํางๆที่ไว๎สําหรับคนที่คุณเกลียด โดย อุปกรณ๑เหลํานี้จะเป็นสิ่งของทั่วไปที่หาได๎ใช๎
ชีวิตประจําวัน เพียงแคํนําสัฐลักษณ๑ของร๎านมาติด หรือมีการออกแบบบรรจุภัญฑ๑บางอยํางขึ้นมา
ใหมํ จึงมีความสมจริงในระดับหนึ่ง แตํในสํวนของอุปกรณ๑ประกอบฉากที่เป็น ตัวร๎านและสินค๎าใน
ร๎านนั้นเน๎นสีสันสดใสจนดูเกินจริงเพื่อให๎เห็นถึงความแตกตํางไปจากปกติ
(1.3) เสื้อผ๎า (Costume)
ชุดเครื่องแบบ ของพนักงานบริษัททั่วไป แตํตํางกันที่ตัวละครเอก
มักจะสวมสูทด๎วยแสดงถึงลําดับขั้นที่สูงกวําในที่ทํางาน
ชุดเครื่องแบบของคนขาย “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” ซึ่ง
เป็นเสื้อเชิ้ตสีดํา กับกางเกงที่สายเอี๊ยมคล๎องอยูํ รองเท๎าสีชมพูสะท๎อนแสง เพื่อให๎ได๎ภาพลักษณ๑
เหมือนตัวตลก แตํด๎วยสีเสื้อเชิ้ตที่เป็นสีดําที่เป็นสีไว๎ทุกข๑ที่สื่อถึง ความตาย จึงอาจหมายถึงตลก
ร๎ายที่ทั้งรุนแรง และอันตรายด๎วย
(1.4) การแสดงและการปรากฏตัวของตัวละคร
- “ธาดา” (ปกรณ๑ ฉัตรบริรักษ๑) ปรากฏตัวในฉากที่กําลังถูก
รุมให๎ของขวัญจากพนักงานอยูํโดยในเรื่องนักแสดงสามารถถํายทอดความเป็น“ธาดา”ออกมาได๎
อยํางดี ทั้งความเยํอหยิ่ง เอาแตํใจ ชอบวางทํา คิดเข๎าข๎างตัวเอง ทะเยอทะยาน เอาจิงเอาจัง และ
มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง หรือแม๎แตํในฉากที่แสดงอาการหวาดกลัว วิตกกังวล และจิตตก จาก
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การที่ ต๎ อ งคอยหวาดระแรงสิ่ ง รอบตั ว และความหวาดกลั ว ตํ อ ความตายนั ก แสดงก็ ส ามารถ
ถํายทอดออกมาถึงคนดูได๎
- “ซุป” ศุภกร (อัครินทร๑ อัครัฐนิธิเมธรัฐ) ปรากฏตัวในฉาก
เดี ย วกั บ “ธาดา” แตํ นั่ ง อยูํ ด๎ า นหน๎ า แยกตั ว ออกมาทํ า งานจากฝู ง คนที่ ห๎ อ มล๎ อ ม“ธาดา”อยูํ
นักแสดงสามารถแสดงออกได๎ถึง ความเกลียดชังและไมํพอใจในตัว “ธาดา” แตํก็แสดงออกมาใน
ลักษณะความเกลียดมากกวําความโกรธแค๎น หรือ อิจฉา เป็นเหมือนสิ่งที่เขาคาใจ รู๎สึกวํา “ธาดา”
ติดค๎างและ ควรจะต๎องขอโทษตํอสิ่งที่เขาได๎รับ ซึ่งต๎องแสดงให๎เห็นถึงความต๎องการเอาชนะ และ
ความพอใจ สะใจเมื่อได๎รับคําขอโทษจาก“ธาดา”ซึ่งสามารถหลอกไปมาได๎วําตัว “ซุป” นําจะเป็น
คนร๎ายและเมื่อถึงตอนที่ชํวยก็หักมุมโดยการสื่อให๎คนดูเชื่อวํามาชวยโดยบริสุทธ๑ใจ และหลอกให๎
คนดูประหลาดใจอีกครั้งเมื่อเฉลยวําเขาคือผู๎วางแผน
- เจ้ า ของร้ า น (ปริ ญ ญา งามวงศ๑ ว าน) เจ๎ า ของ“ร๎ า น
ของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” ปรากฏตัวในฉากที่ “ธาดา” เดินเข๎ามาในร๎าน เป็นตัวละครที่สื่อถึง
ความแตกตํางออกไปจากบรรทัดฐานปกติ ทั้งจากบุคลิก นิสัย ทําทาง ที่ชอบมองตาคูํสนทนา การ
แตํ ง กายที่ เ น๎น สี สั น การพู ด สายตา การมองที่ บํ ง บอกถึง ความเฉยชาแตํก็ รัก สนุก ไปในเวลา
เดียวกัน ซึ่งทั้งหมดนี้นักแสดงสามารถนําเสนอออกมาได๎ อาจจะไมํถึงขั้นฉีกออกมาจากคนปกติ
อยํางชัดเจน แตํก็มีความแตกตํางและบรรยากาศที่รับรู๎ได๎ถึงความไมํธรรมดาของตัวละคร
(2) ภาพที่ปรากฏให๎เห็นผํานเทคนิคทางภาพยนตร๑ (Treatment of
Image)โดยแบํงเป็นสํวนการถํายทํา และสํวนของการตัดตํอ ดังนี้
(2.1) การถํายทําภาพยนตร๑ (Cinematography)
(2.1.1) ขนาดภาพ (Shot Size) มีการใช๎ขนาดภาพ ดังนี้
- ภาพไกล (Long Shot: LS) เชํน ภาพตอนที่ถําย
ให๎เห็นห๎องทํางานของ“ธาดา”ที่เห็นไปถึงฉากและองค๑ประกอบในฉากอยํางครบถ๎วน
- ภาพปานกลาง (Medium Shot: MS) เป็นขนาด
ภาพที่ใช๎เยอะที่สุดในเรื่องเพื่อแสดงให๎เห็นรายละเอียดของสีหน๎าและทําทางของตัวละคร
- ภาพใกล๎ (Close-Up: CU, Close Shot: CS)
เป็นภาพที่มีการใช๎บํอยรองลงมาในเรื่อง โดยใช๎เพื่อให๎สามารถรับรู๎สีหน๎าที่ตัวละครแสดงออกมาได๎
อยํางชัดเจน เชํน ในชํวงที่ “ซุป” กําลังชํวยหลือ “ธาดา” ที่อยูํในอาการตื่นตกใจที่บริเวณทางรถไฟ
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- ภาพใกล๎มาก (Extreme Close-Up Shot: ECU,
Big Close-Up Shot: BCU) เชํน ภาพที่ตัวละครหลังพยายามมองหาสติ๊กเกอร๑ สัญลักษณ๑“ร๎าน
ของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” ขนาดภาพแบบนี้จะแสดงให๎เห็นรายละเอียดของสิ่งที่ถํายสูงที่สุด
(2.1.2) มุมกล๎อง (Camera Angle) มีการใช๎มุมกล๎อง ดังนี้
- มุมกล๎องระดับสายตานก (Bird's eye View)
ในชํ วงที่ “ธาดา”เดินออกจากตึกโดยกางรํม ที่มี สัญลักษณ๑ ของร๎านของขวัญที่คุณเกลียดอยําง
เดํนชัด เพื่อให๎เห็นสัญลักษณ๑ และให๎คนดูรู๎สึกถึงความโดดเดี่ยว แปลกแยก และเป็นเป้า
- มุมกล๎องระดับสูง (High Angle) เชํน ฉากที่ “ซุป”
ก๎มลงมอง“ธาดา” ที่คุกเขําขอโทษเขา แสดงให๎เห็นวํา“ธาดา” นั้นอยูํในสถานะเป็นรองกวํา หรือไร๎
กําลังเมื่อเทียบกับอีกฝ่าย
- มุมกล๎องระดับสายตา (Eye Level) เป็นมุมกล๎อง
ที่ใช๎มากที่สุดในเรื่องแสดงความเทําเทียม และแทนสายตาของคนดูหรือตัวละครได๎ด๎วย
- มุมกล๎องระดับต่ํา (Low Angle) ใช๎คูํกับมุมกล๎อง
ระดับสูง เชํน ฉากที่ถํายใบหน๎าของ“ซุ ป”ในขณะที่“ธาดา”คุกเขําขอโทษ แสดงให๎เห็นถึง ความ
เหนือกวําของ“ซุป”
(2.1.3) เลนส๑ (Lenses) ในเรื่องนี้มี การใช๎การเลนส๑แบบ
ปกติ โดยมี บ างชํ ว งที่ เ ป็ น การใช๎ ภ าพแทนสายตาบ๎ า ง เชํ น ตอนที่ “ธาดา” เดิน เข๎ า ไปใน“ร๎ า น
ของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”แล๎วมองสินค๎าตํางๆในร๎าน
(2.1.4) การเคลื่อนไหวของกล๎อง (Camera Movement)
ในเรื่องนี้มีการใช๎การเคลื่อนกล๎อง ดังนี้
- การกวาดภาพแนวตั้ง (Tilting) เชํน ฉากที่“ธาดา”
หวาดกลัวของขวัญภายในบ๎านตัวเอง
- การเคลื่อนกล๎อง (Tracking) หรือ การดอลลี่
(Dolly) ใช๎เพื่อตามติดการกระทําและการเคลื่อนไหวของตัวละคร เชํน ในฉากที่ “ธาดา” ตกใจจน
เตลิดหนีออกมาหลังจากถูกฟ้าผํา
- การเปรั บ ระยะถํ า ย (Zoom) ใช๎ เ พื่ อ ให๎ เ ห็ น
รายละเอียดสิ่งที่ถํายมากขึ้น เชํน ฉากที่ถํายไปที่ฝูงตํอหัวเสือที่รุมอยูํที่กลํองของขวัญที่ “ธาดา”
โยนทิ้ง
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- การถือกล๎องถําย (Handheld Camera) ใช๎ใน
หลายชํวงเชํน ชํวงที่ “ธาดา” ลงไปหาซื้อของขวัญจนถึงตอนที่อยูํในร๎าน เป็นการถํายเพื่อให๎ไ ด๎
จังหวะและการเคลื่อนกล๎องเหมือนคนดูกําลังเดินตามตัวละครอยูํด๎วย เพื่อแสดงให๎ผู๎ชมรู๎สึกเข๎าไป
มีสํวนรํวมกับเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น
(2.1.5) การจัดองค๑ประกอบภาพ (Mise-en-Scene)
ในเรื่องนี้มีการจัดวางองค๑ประกอบภาพที่เน๎นสื่อความหมาย
และได๎องค๑ประกอบภาพที่ครบถ๎วน ทั้งตัวละครหลัก ตัวละครรอง ฉาก และอุปกรณ๑ประกอบฉาก
(2.1.6) แสง (Lighting)
ในเรื่องมีการใช๎ แบบธรรมชาติไมํมีการใช๎แสงเพิ่มเติม เชํน
ในชํวงเวลากลางวันของเรื่องก็ยังมีการใช๎แสงปานกลางคือเน๎นแสงที่ใกล๎เคียงกับแสงธรรมชาติ
เพียงแตํเป็นแสงธรรมชาติในที่รํมเป็นสํวนใหญํจึงทําให๎ภาพรวมของเรื่องมีการใช๎แสงที่ไมํสวําง
มากนัก ในขณะที่ชํวงกลางคืนก็จะดูมืด แคบ และหดหูํขึ้น
(2.1.7) สี (Color)
ภาพยนตร๑เรื่องนี้มีการย๎อมสีในชํวงที่ “ธาดา” เดินตามทาง
ไปจนเจอ “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” ซึ่งสีที่คํอยๆถูกย๎อมนั้นเป็นสีแดง สีที่บํงบอกถึงความ
อันตราย และอาจหมายถึงสีเลือดที่เป็นสีแทนความเจ็บปวดและความตายเชํน กัน
สีที่ใช๎กับอุปกรณ๑ประกอบฉากเชํน กลํองของขวัญชํวงต๎น
เรื่องที่มีสีดํา เงิน และทอง แสดงถึงความรุํงเรือง ร่ํารวย สีของสินค๎าภายใน “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่
คุณเกลียด” มีสีสันที่สดใส เหมือนกับสัตว๑มีพิษที่มีสีสันและลวดลายที่ยิ่งสวยงามก็จะยิ่งอันตราย

ภาพที่ 4.14 ภาพตัวอยํางการใช๎สีจากภาพยนตร๑เรื่อง “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
แหล่งที่มา: ภาพยนตร๑ “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
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(2.2) การตัดตํอ (Editing)
ในเรื่องมีใช๎เทคนิคการตัดตํอแบบการเปลี่ยนช็อตทันทีโดยการตัด
ชน และมีการใช๎ภาพจางซ๎อนบ๎างในชํวงต๎นของเรื่องเพื่อให๎เกิดความนุํมนวล
ประเภทการตัดตํอในภาพยนตร๑เรื่องมีทั้ง การตัดตํอแบบตํอเนื่อง
(Continuity Cutting) ที่เป็นการตัดตํอโดยเรียงลําดับเหตุการณ๑ตํางๆ ที่เกิดขึ้นและการตัดตํอสลับ
เหตุการณ๑ (Cross Cutting / Parallel Cutting) ที่มีการใช๎เหตุการณ๑ใน 2 เหตุการณ๑มาตัดสลับกัน
ไปมา เชํน การตัดสลับระหวําง“ธาดา” ที่กําลังกลับมาที่ร๎านกับการเก็บร๎านและเคลื่อนที่ออกไป
ของ“ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
มีการตัดตํอบางชํวงที่ปรับองศาของภาพไป เพื่อให๎เกิดอารมณ๑ที่
ลึกลับ ซับซ๎อน เหมือนเขาวงกต

ภาพที่ 4.15 ภาพตัวอยํางการใช๎สีจากภาพยนตร๑เรื่อง “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
แหล่งที่มา: ภาพยนตร๑ “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
1) องค๑ประกอบด๎านเสียง (Audiotory Channel)
องค๑ประกอบด๎านเสียง (Audiotory Channel) ที่ใช๎ในการสื่อความหมาย
ในภาพยนตร๑สามารถแบํงเป็น 3 ประเภท ดังนี้
(1) เสียงในบทสนทนา (Dialogue) เชํน เสียงพูดคุย ดําทอ สบถเสียง
หัวเราะ ขํมขูํ เสียงตะโกน
(2) เสียงประกอบ (Sound Effects) แบํงเป็น
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(2.1) เสียงจริงที่มาจากแหลํงกําเนิดเสียงในฉาก (Local Sound)
เชํน เสียงรถยนต๑รถไฟ โทรศัพท๑
(2.2) เสียงบรรยากาศ (Ambient Sound) เชํน เสียงฝนตก ฟ้าร๎อง
ฟ้าผํา
(2.3) เสียงประกอบที่สร๎างขึ้น (Artificial Sound) เชํน เสียงรถชน
เสียงตัวตํอเสียงกระจกแตก
(3) เสียงดนตรี (Music) ในเรื่องจะมีทั้งที่เป็นเพลงที่ไมํมีเนื้อร๎อง โดย
จังหวะกลางๆจะถูกใช๎ชํวงที่ตัวละครเอกอยูํใน“ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” แสดงให๎เห็นถึง
ความไมํเชื่อถือของร๎าน ความไมํนําเป็นไปได๎ ในขณะที่ก็ใช๎เพื่อสื่อถึงร๎านวําเป็นร๎านที่เหมือนร๎าน
ของเลํนเชํน กัน และจังหวะที่ช๎างานอยํางจังหวะเพลงประกอบตอนที่ตัวละครเอกอยูํในบ๎านและ
กําลังหวาดกลัวและหวาดระแวงอยูํก็ได๎เสียงดนตรีเพิ่มให๎รู๎สึกคล๎อยตามได๎มากขึ้น
4.2.7 การ์ตูนเรื่องยาว “14 เกมล่าอามหิต” (14 Beyond) ฉบับออนไลน์ ในเว็บไซต์
www.commuan.com
การ๑ตูนออนไลน๑ “14 เกมลําอามหิต” (14 Beyond) ตามรูปแบบของปรากฏการณ๑การนํา
คอมพิวเตอร๑มาเป็นสื่อกลางตามแนวคิดของ Hitz ถือเป็นแบบ ใช๎เพื่อการแผํขยาย (Expansion)
คือการใช๎คอมพิวเตอร๑เพื่อการสื่อสารในรูปแบบที่แตกตํางไปจากการสื่อสารรูปแบบเดิมที่เคยมีมา
เชํน การอํานหนังสื อพิมพ๑บนอินเตอร๑เน็ต ซึ่ งถือวําเป็นการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งแม๎ วําจะเป็น
หนังสือพิมพ๑ฉบับเดียวกันก็ตาม
การ๑ตูน “14 เกมลําอามหิต” (14 Beyond) ฉบับออนไลน๑ เป็นการตูนที่บอกเลําเรื่องราวที่
ตํอเนื่องจากภาพยนตร๑ “13 เกมสยอง” (13 Beloved) ปัจจุบันมีทั้งหมด 7 ตอน ซึ่งมีทั้งฉบับภาษา
ไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนโดยเรื่องนี้จะบอกเลําเรื่องราวของการกลับมาของเกม 13 อีกครั้ง
โดยที่คราวนี้วิธีการเลํนเกมได๎ตํางไปจากเดิม เริ่มที่ผู๎เข๎าแขํงขันคือผู๎ที่เคยชนะในเกม 13 มากํอน
และผู๎ที่มีความสัมพันธ๑ทางอ๎อมกับเกม 13 อยํางเชํน น๎องชายของผู๎ที่เคยแพ๎เกม 13 หรือแม๎แตํ
“สุ รชั ย ” นายตํารวจที่ติดตามสื บคดีที่เกี่ยวข๎องกับ 13 เพื่อตามหารํองรอยของ “เต๎ ” ลูกชายที่
เสียชีวิตไป
การ๑ตูนเรื่องนี้ถือเป็นการตูนเรื่องยาว ที่มีการนําเสนอเป็นตอนๆ ไมํได๎จบในตอนเดียวเชํน
การ๑ ตู น เรื่ อ งอื่ น ๆ ของเอกสิ ท ธิ์ ใช๎ ภ าพเขี ย นการ๑ ตู น แบบภาพเลี ย นแบบธรรมชาติ (Natural
Cartoon) นอกเหนือจากหน๎าเปิดของแตํละตอนสีของการ๑ตูนเป็นสีขาว – ดําทั้งหมด และใช๎ภาษา
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เขียนในการสื่อสารระหวํางตัวละคร บอลลูนที่ใช๎จะมี 3 ลักษณะคือ บอลลูนคําพูด บัลลูนความคิด
และบัล ลู นที่มี ลั กษณะเป็นแฉกๆ ที่ใช๎ กันเสียงดัง หรือเสียงตะโกน และมี รูปแบบตัวอักษรเป็น
ลายมือของผู๎วาด ไมํใชํรูปแบบตัวอักษรอิเล็กทรอนิกส๑ มีการใช๎ภาษาที่เลียนแบบเสียงธรรมชาติ
และใช๎กรอบการ๑ตูนเป็นสีดําสนิทตลอดเรื่อง

ภาพที่ 4.17 ภาพหน๎าการ๑ตูนออนไลน๑ในเว็บไซต๑ “www.commuan.com”
แหล่งที่มา: เอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑, 2556.

131
ปัญ หานําวิจั ยข๎อที่ 2 การ๑ตูนไทยของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ มีเนื้อหา การเลําเรื่องข๎ามสื่อ
การ๑ตูนเลํม สื่ออินเตอร๑เน็ต และภาพยนตร๑อยํางไร

4.3 แนวคิดการเล่าเรื่องข้ามสื่อ
ตารางที่ 4.1 แสดงสื่อแรกเริ่ม และสื่อที่สองสามและสี่ตามลําดับ
สื่อแรกเริ่ม
การ๑ตูนเรื่อง
“The 13 Quiz
Show”

สื่อที่สอง
- ภาพยนตร๑สั้น
“11 Earthcore”
- ภาพยนตร๑สั้น
“12 Begin”

การ๑ตูนเรื่อง
“อยําอํานชะตาจะ
ขาด”

ภาพยนตร๑สั้นตอน
“ยันต์สั่งตาย”
(จากภาพยนตร๑ชุด
4 แพรํง)
การ๑ตูนเรื่อง
‛ร๎านของขวัญเพื่อ
คนที่คุณเกลียด‛

ภาพยนตร๑สั้นตอน
‚ร๎านของขวัญเพื่อ
คนที่คุณเกลียด‛
(จากภาพยนตร๑ชุด
หลุด 4 หลุด)

สื่อทีส่ าม
- ภาพยนตร๑
“13 เกมสยอง”
(13 Beloved)

สื่อที่สี่
-การ๑ตูน“14 เกมลํา
อามหิต”
(14 Beyond)
นําเสนอผํานเว็บไซต๑
www.commuan.com

-

-

-

-

การ๑ตูนเรื่อง “The 13 Quiz Show” เป็นสื่อแรกเริ่มของ ภาพยนตร๑สั้ น “11 Earthcore”
ภาพยนตร๑สั้น “12 Begin” ภาพยนตร๑ “13 เกมสยอง” (13 Beloved) และ การ๑ตูน “14 เกมลํา
อามหิต” (14 Beyond)
การ๑ตูนเรื่อง“อยําอํานชะตาจะขาด” เป็นสื่อแรกเริ่มของ ภาพยนตร๑สั้นตอน “ยันต์สั่งตาย”
(จากภาพยนตร๑ชุด 4 แพรํง)
ภาพยนตร๑สั้นตอน “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” (จากภาพยนตร๑ชุด หลุด 4 หลุด)
เป็นสื่อแรกเริ่มของการ๑ตูนเรื่อง“ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
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7 Core Concepts Transmedia Storytelling By Henry Jenkins (ธาม เชื้อสถาปนสิริ,
2557)
Spreadability vs. Drillability: เนื้อหาดีต๎องมีพลัง มีศักยภาพแนวนอนสามารถแพรํขยาย
ไปยังสื่ออื่นๆ ได๎ มีพลังในการแบํงปันและผลักดันประสบการณ๑ให๎ผู๎คน และเนื้อหาเชิงลึกมีพลังใน
การผลักดันสร๎างประสบการณ๑ให๎ผู๎เสพซึมซับได๎อยํางลึกซึ้ง และจับความสนใจของผู๎รับสารได๎
อยํางอยูํหมัด โดยที่การแพรํขยายสื่อในแนวนอนคือ การเลือกใช๎สื่ อที่หลากหลายในเวลาเดียวกัน
คือ การที่มีภาพยนตร๑สั้นทั้ง 2 เรื่องคือ “11 Earthcore” และ “12 Begin” ออกฉายใกล๎เคียงกับ
ภาพยนตร๑ “13 เกมสยอง” และมีการตีพิมพ๑หนังสือการ๑ตูน “MY MANIA‛ ซ้ํากับทางสํานักพิมพ๑
LET’S comic และยังสามารถใช๎เป็นสํวนขยายหรือสํวนที่เพิ่ม เติมเข๎ามานอกเหนือจากสื่อหลักได๎
เพื่อไมํให๎ผู๎ชมลืมเลือน เพื่อสร๎างความสมบูรณ๑ให๎กับเรื่องเลํา หรือเพื่อเชื่อมโยงให๎กับเรื่องราวที่จะ
นําเสนอตํอไป
Continuity vs. Multiplicity: เนื้อหาที่ดี ต๎องมีความสามารถในการเลําเรื่องตํอเนื่อง และมี
ความสามารถในการขยายหรื อดัดแปลงเป็นรูปแบบอื่นๆ ได๎มากมายอยํางใน ภาพยนตร๑สั้น “11
Earthcore” ภาพยนตร๑สั้น “12 Begin” ที่เข๎ามาเป็นสํวนขยายและเชื่อมโยงจากภาพยนตร๑ “13
เกมสยอง” (13 Beloved) ไปสูํการ๑ตูน “14 เกมลําอามหิต” (14 Beyond)ด๎วย
World Building: ไมํจําเป็นต๎องยึดติดแกํนเรื่องเดียว อนุญาตให๎ผู๎ใช๎สามารถเลําเรื่องนั้นๆ
แตกตํางออกไป การเลําเรื่องข๎ามสื่อ บุคคลจะต๎องสามารถเข๎าถึงได๎บนเงื่อนไขของตัวเองแม๎วํามัน
จะถูกเลําในสื่อที่มีเอกลักษณ๑ในการเลําเรื่องตํางกัน โดยที่บางครั้งอาจจะต๎องมีการเพิ่มเติมที่ได๎
จากการตีความในมุมมองของสื่อแบบอื่นๆ เชํน การเพิ่มเติมตัวละครหรือการเพิ่มบทบาทให๎กับตัว
ละคร อยําง “ตอง” “สุรชัย” หรือ “กี้” โดยที่ผู๎รับสารยังรับรู๎ได๎วําภาพยนตร๑สร๎างโดยอิงมาจาก
การ๑ตูน
Subjectivity: การเลําเรื่องข๎ามสื่อทีดีก็คือการเลําเรื่องเดิมนั่นเอง แตํบํอยครั้งที่มันเลําเรื่อง
นั้นผํานสายตาและมุมมองของตัวละครอื่นๆ ในเรื่อง และก็ถูกทําให๎กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลย
ด๎วยมุมมองเรื่องแบบใหมํนี้ทําให๎ผู๎ที่ชื่นชอบได๎ซึมซับเข๎าใจได๎ดีขึ้นวํา เรื่องที่แตกตํางนี้ พูดกับใคร
และพูดวําอยํางไร อยํางเชํนในเรื่องร๎านของขวัญที่คุณเกลียดที่มีการเลําจากมุ มคนที่เกลียดคนอื่น
จากในการูน และคนที่ที่ถูกคนอื่นเกลียดในภาพยนตร๑
Seriality: เรื่องทั้งหมดไมํจําเป็นต๎องเป็นกลุํมก๎อนเดียว แตํแบํงสํวนเรื่องนั้นออกเป็นชิ้น
สํวนยํอยๆ และมีการครบถ๎วนสมบูรณ๑ในตัวมันเอง และกระจายเรื่องนั้นๆ ออกไปสูํชํองทางที่
เหมาะสมของมัน และทํา ให๎ผู๎ชม ผู๎รับสารสามารถเสพเรื่องนั้นๆ จากชํองทางสื่อนั้นๆ โดยไมํต๎อง
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เรียงลําดับกํอน – หลัง เริ่มตอนไหนก็ได๎ เชํน ในเรื่อง “The 13 Quiz Show” ที่มีการสร๎าง
ภาพยนตร๑ ใ นชื่ อ เรื่ อ ง “13 เกมสยอง” ซึ่ ง เมื่ อ เข๎ า สูํ ก ารข๎ า มสื่ อ ก็ มี ก ารสร๎ า งภาพยนตร๑ “11
Earthcore” “12 Begin” และการ๑ตูนออนไลน๑เรื่อง “14 เกมลําอามหิต” (14 Beyond) เพื่อขยาย
โลกของเรื่องเลําออกไป โดยที่แตํละเรื่องผู๎รับสารสามารถแยกรับสาร หรือเลือกรับสารใดสารหนึ่ง
ได๎โดยไมํเป็นปัญหาในการเข๎าใจ
การข๎ามสื่อสํวนใหญํจะไมํได๎ขึ้นอยูํกับแคํตัวละครแตํละตัวหรือเนื้อเรื่ องเทํานั้น แตํเป็น
ความสัมพันธ๑ที่เชื่อมโยงกันอยํางซับซ๎อนของทุกตัวละคลรวมถึงเนื้อหาสื่อในโลกที่ถูกสร๎างขึ้นโดย
ผู๎สํง สารและผู๎รับสารซึ่ง จะสามารถขยายออกไปได๎อยํางไมํ มีที่สิ้นสุด โดยการเลําเรื่องข๎ามสื่อ
สามารถขยายขนาดตลาดผู๎รับสื่อได๎ด๎วยการสร๎างจุดที่แตกตํ างในแตํละกลุํมเป้าหมาย เชํน สื่อ
การ๑ตูนจะมีความเบากวําในแงํของการนําเสนอความรุนแรงเมื่อเทียบกับในภาพยนตร๑
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การ์ตูนเรื่อง “The 13 Quiz Show” ภาพยนตร์ “13 เกมสยอง” (13 Beloved) ภาพยนตร์สั้น
“11 Earthcore” ภาพยนตร์สั้น “12 Begin” และ การ์ตูน “14 เกมล่าอามหิต” (14 Beyond)
ตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับการ๑ตูนสั้น “The 13 Quiz Show” และไวยากรณ๑
ภาพยนตร๑ของ ภาพยนตร๑ “13 เกมสยอง”
การ์ตูนเรื่อง ”The 13 Quiz Show”
1) ประเภทการ๑ตูนเรื่อง (Comic Strip Cartoon)
2) ภาพเขียนการ๑ตูนแบบภาพเลียนแบบธรรมชาติ
(Natural Cartoon)
3) สีขาวดํา

4) ภาษาเขียน
5) รหัสของการ๑ตูน
(1) การสนทนาระดับปกติ
- บัลลูนคําพูดพื้นฐานมีลักษณะเป็นวงรี
- ตัวอักษรมีหัวตัวตรง
(2) การสนทนาระดับดัง
- บัลลูนที่มีลักษณะเป็นแฉกเหมือนดอกไม๎ไฟ
- ตัวอักษรไมํมีหัว ตัวตรง
(3) ข๎อความบรรยาย
- บัลลูนบรรยาย
- ตัวอักษรมีหัวตัวตรง
(4) ภาษาที่เลียนแบบเสียงธรรมชาติ
- บั ล ลู น เสี ย งโทรศั พ ท๑ มี ลั ก ษณะคล๎ า ย
สี่เหลี่ยมตัดมุมทั้งสี่ด๎าน
- ตัวอักษรไมํมีหัว ตัวเอียง

ภาพยนตร์ “13 เกมสยอง”
1) ภาพยนตร๑
2) ภาพเคลื่อนไหวแบบใช๎คนแสดง
3) สี (Color)
สีที่ใช๎กับอุปกรณ๑ประกอบฉาก การแตํงตัว
และสถานที่ตํางๆ นั้น มีหลากหลาย แตํในชํว ง
ท๎ายของเรื่องจะเน๎นไปที่สีขาว ดํา ฟ้า และแดง
ภาพยนตร๑เรื่องนี้มีการย๎อมสีในชํวงที่เป็น
การระลึกถึงอดีตของตัว“ภูชิต”เอง
4) ภาษาพูด
5) เสียงตัวละคร
(1) เสียงสนทนาพูดคุยของตัวละคร
- ระดั บ เสีย งปกติ คื อเสี ย งดั ง ในระดั บ
การสื่อสารปกติ
(2) เสี ย งสนทนา ทะเลาะ ขั ด แย๎ ง ของตั ว
ละคร
- ระดับเสียงดัง คือเสียงดังในระดับการ
สื่อสารดั งกวําปกติ เชํน เสียงตะคอก ทะเลาะ
กํนดํา
(3) ใช๎เสียงบทสนทนาของเสียงตัวละคร
- เพื่อสื่อความคิดตัวละครโดยตรง
(4) เสียงประกอบ (Sound Effects) แบํงเป็น
- เสียงจริงที่มาจากแหลํงกําเนิดเสียงใน
ฉาก (Local Sound) เชํน เสียงรถยนต๑ เสียง
รถไฟ เสียงโทรศัพท๑ เสียงเดิน เสียงลิฟต๑
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ตารางที่ 4.2 (ตํอ)
การ์ตูนเรื่อง ”The 13 Quiz Show”

6) เครื่องหมายวรรคตอน
(1) ปรัศนี (?) ใช๎สื่อถึงคําถาม
(2) อัศเจรีย๑ (!) ใช๎สื่อถึงอารมณ๑โกรธ หรือตกใจ

(3) จุดไขํปลา(...)และเส๎นประ( _ _ _ ) ใช๎สื่อถึง
จังหวะการพูด

(4) สัญลักษณ๑ตัวโน๎ตเพลงใช๎สื่อวําข๎อความที่ถูก
ล๎อมรอบด๎วยสัญลักษณ๑นี้เป็นเพลง หรือเสียงเพลง

7) ภาษาภาพ
(1) สี หน๎าตัว ละคร ซึ่งภายในเรื่อ งนี้จะมี การใช๎ สี
หน๎า ตัว ละครที่คํ อนข๎า งเหมือ นจริง รวมถึง การใช๎มุ ม
ภาพที่คล๎ายกับในมุมกล๎องของภาพยนตร๑ทําให๎ชํวยใน
การสื่อความหมายทางสีหน๎าตัวละครได๎ชัดเจนขึ้น

ภาพยนตร์ “13 เกมสยอง”
- เสี ย งประกอบที่ ส ร๎ า งขึ้ น (Artificial
Sound) เชํน เสียงรถชน เสียงกระจกแตก เสียง
ปลดล็อกกุญแจ
6) บทสนทนา
(1) บทสนทนา ในการสื่อความเชํน อะไรนะ
ผมไมํเข๎าใจ และน้ําเสียงของตัวละคร
(2) บทสนทนา ในการสื่อ ความตกใจ เชํ น
ห๏ะ เฮ๎ย และน้ําเสียงของตัวละครที่โทนสียงจะสูง
กวําปกติ และสื่อความโกรธ
(3) บทสนทนาในการสื่อความเชํน เอํอ อํา
คือ และสํา เนีย งการพู ดที่ ลากหางเสีย งของตั ว
ละครหรือการใช๎ความเงียบ ไมํให๎บทสนทนาตัว
ละคร เพื่อให๎เกิดชํวงจังหวะที่แตกตํางไป
(4) เสียงประกอบ (Sound Effects) แบํงเป็น
- เสียงจริงมาจากแหลํง กําเนิดเสียงใน
ฉาก (Local Sound) เชํน เสียงร๎องเพลงของตัว
ละคร
- เสียงดนตรี (Music)
7) องค๑ประกอบด๎านภาพ (Visual Channel)
(1) การแสดงและการปรากฏตัวของตัวละคร
- “ภูชิต”พึ่งนาทอง (กฤษดา สุโกศล
แคลปป์)นักแสดงสามารถนําเสนอ“ภูชิต” ออกมา
ได๎ อ ยํ า งดี ด๎ ว ยความที่ นั ก แสดงมี ค วามรู๎ เ รื่ อ ง
ดนตรี ผนวกกับน้ําเสียง บุคลิก ทําทาง รูปรําง ทํา
ให๎ ส ามารถแสดงเป็ น “ภู ชิ ต ” ที่ มี วิ ต กกั ง วลอยูํ
ตลอดเวลา เก็บความรู๎สึกและปฏิเสธคนไมํเป็น
เมื่อสิ่งที่อัดอั้นและเก็บกดมาตลอดถูกปลดปลํอย
ออกมาจะเหมือนเป็นอีกคนไปเลยได๎
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ตารางที่ 4.2 (ตํอ)
การ์ตูนเรื่อง ”The 13 Quiz Show”

8) กรอบภาพ
(1) กรอบสี่เหลี่ยมพื้นหลังสีขาว มีความหมายวํา
เหตุการณ๑ปัจจุบันในเรื่อง
(2) กรอบสี่เหลี่ยมพื้นหลังสีดํา เปรียบเสมือนวํา
เป็นชํวงเวลาที่หยุดนิ่งหรืออดีตที่ตัวละครคิดถึง
(3) กรอบสี่เ หลี่ย มพื้ นหลั งเป็นสี ไลํร ะดั บดํา -ขาว
แสดงอดีตหรือชํวงเวลาหนึ่งที่คิดถึงอยูํในขณะนั้น ไลํ
เหตุการณ๑มาจนถึงชํวงเวลาเหตุการณ๑ในปัจจุบัน
นอกจากตั ว กรอบแล๎ ว ภาพในกรอบตํ า งๆก็
สามารถเปรียบเทียบกับภาพในภาพยนตร๑ได๎ เนื่องจาก
ตัวกรอบภาพเป็นสิ่งที่กําหนดความสําคัญของภาพได๎
โดยดู จ ากขนาดกรอบภาพที่ ยิ่ ง มาขนาดใหญํ ยิ่ ง มี
ความสําคัญกับเรื่องมากขึ้นเทํานั้น ซึ่งกรอบภาพใน
การ๑ตูนเรื่องจะมีลักษณะคล๎ายเฟรมในภาพยนตร๑ ที่
ภาพในกรอบจะมีการใช๎วาดโดยใช๎มุมตํางๆเหมือนมุม
กล๎อง และขนาดตํางๆ เหมือนขนาดภาพ

ภาพยนตร์ “13 เกมสยอง”
- “ตอง” (หนูอิมอิม ก๎าวมหัศจรรย๑ หรือ
อชิตะ สิกขมานา)นักแสดงสามารถสื่อบุคลิกตัว
ละครให๎ผู๎ชมรับรู๎และเชื่อวํานักแสดงเป็น “ตอง”
รุํนน๎องของ“ภูชิต” ที่มีบุคลิกห๎าวๆ พูดตรง หํวงใย
“ภูชิต”
(2) สี (Color)
ภาพยนตร๑เรื่องนี้มีการย๎อมสีในชํวงที่เป็นการระลึก
ถึงอดีตของตัว“ภูชิต”เอง
(3) ขนาดภาพ (Shot Size) ในเรื่องนี้มีการใช๎
การขนาดภาพ ดังนี้
- ภาพไกล (LS)
- ภาพปานกลาง (MS)
- ภาพใกล๎ (CU)
- ภาพใกล๎มาก (ECU)
(4) การตัดตํอ
- ในเรื่องมีใช๎เทคนิคการตัดตํอแบบการ
เปลี่ยนช็อตทันทีโดยการตัดชน
- ประเภทการตัดตํอในเรื่องมีทั้ง การตัด
ตํอแบบตํอเนื่อง (Continuity Cutting) และการตัด
ตํอสลับเหตุการณ๑ (Cross Cutting / Parallel
Cutting) ที่มีการใช๎เหตุการณ๑ใน 2 เหตุการณ๑มาตัด
สลับกันไปมา
(5) มุมกล๎อง (Camera Angle) ในเรื่องนี้มี
การใช๎การมุมกล๎อง ดังนี้
- มุมกล๎องระดับสายตานก (Bird's eye
View)
- มุมกล๎องระดับสูง (High Angle)
- มุมกล๎องระดับสายตา (Eye Level)
- มุมกล๎องระดับต่ํา (Low Angle)
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ตารางที่ 4.2 (ตํอ)
การ์ตูนเรื่อง ”The 13 Quiz Show”
-

ภาพยนตร์ “13 เกมสยอง”
8) เสียงดนตรี (Music)
ในเรื่องจะมีทั้งที่เป็นเพลงที่ไมํมีเนื้อร๎อง โดยเลือกใช๎
เครื่องดนตรีคลาสสิก เพื่อเสริมให๎เกิดความรู๎สึกที่
ยิ่งใหญํกว๎างขวาง และอลังการ

ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบองค๑ประกอบการเลําเรื่องของการ๑ตูน “The 13 Quiz Show” และ ภาพยนตร๑ “13 เกมสยอง”
ภาพยนตร์“13 เกมสยอง”
“ภู ชิ ต ” ชา ย หนุํ ม ลู ก ค รึ่ ง ที่ มี ปม เรื่ อ ง พํ อ
ประกอบอาชีพเซลล๑แมนขายเครื่องดนตรีคน
หนึ่งได๎รับโทรศัพท๑ติดตํอจากรายการเกมลึกลับ
เกม 13 ด๎วยปัญหาตํางๆ ที่เขาประสบอยูํ ทั้ง
เรื่ อ งงาน เรื่ อ งคนรั ก เรื่ อ งการเงิ น ที่ มี ภ าระ
หนี้สินทําให๎เขาเลือกที่จะตอบรับเลํนเกมที่วํา
แลกกับเงินรางวัลมูลคําหนึ่งร๎อยล๎านบาท “ภู
ชิต”มีรุํนน๎องที่ทํางานชื่อ “ตอง”และเมื่อเธอรู๎วํา
เขากําลังเข๎ารํวมเกม 13 เธอจึงพยายามที่จะ
หยุดเขา นอกจาก“ตอง”ที่พยายามตามหาตัว
เขา ยังมีนายตํารวจชื่อ “สุรชัย”อีกคนที่ตามคดี
ของเขาอยูํ แตํ “ภู ชิ ต”ก็ ผํานโจทย๑ตํ า งๆ มาได๎
จนถึ ง โจทย๑ ข๎ อ ที่ 13 ที่ ใ ห๎ เ ขาฆํ า พํ อ ของเขา
แม๎วําจะมีเงินรางวัลร๎อยล๎านอยูํตรงหน๎าแตํเขา
ก็ทําไมํลง จนในที่สุดเขาก็ตายด๎วยมือของพํอ
เขาที่เข๎ารํวมเกมเชํนกัน

ความแตกต่างที่เพิ่มเปลี่ยนแปลง จากการ์ตนู
”The 13 Quiz Show” เป็นภาพยนตร์ “13 เกมสยอง”
เพิ่มขึ้น
- รายละเอียดของอาชีพ “ภูชิต ”จาก เซลล๑แมน ระบุ
เป็น เซลล๑แมนเครื่องดนตรีรวมถึงรายละเอียดเรื่องคน
รักและครอบครัวของ“ภูชิต”ด๎วย
- ตัวละคร“ตอง”“สุรชัย”“กี้”ครอบครัวของ“ภูชิต”เพื่อน
รํวมงาน“ภูชิต”
ลดลง
- พิธีกรรายการ
เปลี่ยนแปลง
- เงินรางวัลจาก 50 ล๎านบาทเป็น 100 ล๎านบาท
- โจทย๑ข๎อ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13
- เวที แ ละการนํ า เสนอของ 13 จากเวที ที่ มี ผู๎ ช มใน
สตู ดิ โอเปลี่ ย นเป็ น เวที ที่ มี ก ารถํ า ยทอดผํ า นทางสื่ อ
อินเตอร๑เน็ต
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องค์ประกอบ
การ์ตูนเรื่อง “The 13 Quiz Show”
การเล่าเรื่อง
1) เรื่องยํอ “ภู ชิ ต ”เซลล๑ แ มนคนหนึ่ ง ได๎ รั บ โทรศั พ ท๑
ติ ด ตํ อ จากรายการเกมลึ ก ลั บ และด๎ ว ย
ปัญหาตํางๆ ที่เขาประสบอยูํ ทั้งเรื่องงาน
เรื่องคนรัก ทําให๎เขาเลือกที่จะตอบรับเลํน
เกมที่วําแลกกับเงินรางวัลมูลคํามหาศาล
เขาผํานโจทย๑ตํางๆ มาได๎ จนถึงโจทย๑ข๎อที่
13 ที่ทําให๎เขาได๎เห็นกับตาวํา เกมที่วํานั้น
เป็นอยํางไร ซึ่งโจทย๑ในข๎อที่ 13 คือให๎เขา
ฆํ า หญิ ง ชราที่ นั่ ง อยูํ บ นวี ลแชร๑ ซึ่ ง “ภู ชิ ต ”
เลื อ กที่ จ ะไมํ ทํ า และเขาถู ก หญิ ง ชราที่ ดู
ทําทางอํอนแอคนนั้นฆําตาย

ตารางที่ 4.3 (ตํอ)
ความแตกต่างที่เพิ่มเปลี่ยนแปลง จากการ์ตนู
”The 13 Quiz Show” เป็นภาพยนตร์ “13 เกมสยอง”
-ขั้นเริ่มเรื่อง (Exposition) คือชํวงเปิดเรื่องที่มี - สํวนการเริ่มเรื่องและแนะนําตัวละคร “ภูชิต”และการ
เด็กชายคนหนึ่ง ถูกรถชน ไปจนถึงชํวงที่เปิดตัว เข๎าสูํเกม 13 ที่เปิดด๎วยเด็กชายที่รํวมเกม 13 ถูกรถชน
“ภูชิต” จนถึงชํวงที่เขาคุยโทรศัพท๑กับแมํ
- ขั้นพัฒ นาเหตุ การณ๑ (Rising Action) คื อ
ตั้งแตํชํวงที่เขาตื่นมาและถูกยืดรถ ถูกไลํออก - ปัญหาของ“ภูชิต”ที่เพิ่มรายละเอียดเข๎าไป เชํน เรื่อง
ทําให๎เขาเลือกที่จะเข๎ารํวมเกมตามที่ถูกเสนอ โดนยึดรถ เรื่องสํงคําใช๎จํายให๎ครอบครัว เรื่องใบแจ๎ง
มาทางโทรศัพท๑มือถือตั้งแตํข๎อ 1 จนถึงข๎อ 12 หนี้ และในการ๑ตูน“ภูชิต”ถูกดําวําเรื่องงานแตํยังไมํถูก
- ขั้ นภาวะวิกฤต (Climax) ชํวงที่“ภู ชิต” ต๎อ ง ไลํออกเหมือนในภาพยนตร๑
ตัดสินใจในโจทย๑ข๎อที่ 13 คือ การทําปิตุฆาต
- โจทย๑ข๎อที่ 13 ในการ๑ตูนเป็นการฆําคุณยายที่นั่งบน
- ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling Action) คือชํวงที่ วีลแชร๑ แตํในภาพยนตร๑เป็นการทําปิตุฆาต
“กี้ ” เด็ ก ชายที่ อ ยูํ เ บื้ อ งหลั ง เกมนี้ อ ธิ บ ายให๎ - ในการ๑ ตู น จะหยุ ด ไว๎ ที่ ก ารตายของ“ภู ชิ ต ”แตํ ใ น
“ตอง”ฟังถือความจริงของเกมนี้และ“ภูชิต”ตาย ภาพยนตร๑จ ะมี สํว นของ“กี้ ”เด็ กหนุํม เจ๎ าของเกม 13
ไป
พูดคุยกับ“ตอง”เกี่ยวกับ 13
- ขั้นยุติเรื่องราว (Ending) คือชํวงที่“ตอง”ตื่น - ในภาพยนตร๑เลําถึง“ตอง”ที่ตื่นมาพบกับ “สุรชัย”
มาอยูํที่ริมถนนแหํงหนึ่ง
ภาพยนตร์“13 เกมสยอง”
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องค์ประกอบ
การ์ตูนเรื่อง “The 13 Quiz Show”
การเล่าเรื่อง
2) โครงเรื่อง - ขั้นเริ่มเรื่อง (Exposition) คือชํวงแนะนํา
- ขนบของการ ตั ว ละครคื อ “ภู ชิ ต ” เซลล๑ แ มนที่ กํ า ลั ง เจอ
เลําเรื่อง
ปัญหาตํางๆ ในชีวิต ได๎รับโทรศัพท๑ที่แจ๎งวํา
มาจากรายการ “The 13 Quiz Show”
- ขั้นพัฒนาเหตุการณ๑ (Rising Action) คือ
ตั้งแตํชํวงที่“ภูชิต”ตัดสินใจเข๎ารํวมเกมจาก
ข๎อที่ 2 จนถึงข๎อที่ 12
- ขั้นภาวะวิกฤต (Climax) คือชํวงที่“ภูชิต”
เผชิญกับข๎อที่ 13 คือฆําคุณยาย
- ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling Action) คือ
ชํวงที่“ภูชิต”เ ลือกที่จะยุติเกมโดยการไมํฆํา
คุณ ยายตามเงื่ อนไขข๎ อที่ 13 เขาเลื อกจะ
เก็บความเป็น “มนุษย๑” เอาไว๎แทน
- ขั้ น ยุ ติ เ รื่ อ งราว (Ending) คื อ ชํ ว งที่ คุ ณ
ยายปักมีดลงบนตัวเขา และเป็นผู๎ชนะเกม
เป็นสมัยที่ 5

ตารางที่ 4.3 (ตํอ)
องค์ประกอบ
การ์ตูนเรื่อง “The 13 Quiz Show”
การเล่าเรื่อง
- ลักษณะ แบบ ใครทําอะไร
โครงเรื่อง
3) แกํนเรื่อง แบบผสมผสาน
- ศีลธรรมจรรยา (Morality Theme)
- แนวคิด (Idealism Theme)

ความขัดแย๎งมี 2 อยํางคือ
- ความขั ด แย๎ ง ภายในจิ ต ใจ เป็ น ความ
ขัดแย๎ง ความสับสน ความยุํงยาก ลําบากใจ
ในการตัดสินของ“ภูชิต”
- ความขั ด แย๎ ง กั บ ภายนอก คื อ ความ
ขั ด แ ย๎ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ร ะ ห วํ า ง “ภู ชิ ต ”กั บ
สภาพแวดล๎ อ มรอบข๎ า งทั้ ง ในสั ง คมการ
ทํางาน ชีวิตด๎านความรัก

ความแตกต่างที่เพิ่มเปลี่ยนแปลง จากการ์ตนู
”The 13 Quiz Show” เป็นภาพยนตร์ “13 เกมสยอง”
เป็นแบบผสมผสานระหวํางคฤหาสน๑ลึกลับ และ ภาพยนตร๑จะกลําวถึงเบื้องหลังของเกมด๎วย แตํการ๑ตูน
แบบ ใครทําอะไร
จะเน๎นที่การทําภารกิจและความรู๎สึกของ “ภูชิต”
แบบผสมผสานโดยนํา ปัญหาสังคมมาเสียดสี จะมี ก ารเพิ่ ม สํ ว นที่ เ ป็ น แกํ น เกี่ ย วกั บ คนที่ ถู ก สั ง คม
และตีแผํ
เพิกเฉยเข๎ามาซึง่ ก็คือตัว“ภูชิต”และ“กี้”ที่เป็นตัวแทนคน
- ศีลธรรมจรรยา (Morality Theme)
ที่สังคมไมํให๎ความสําคัญ และความรักที่เพิ่มเข๎ามาใน
- แนวคิด (Idealism Theme)
สํวนของครอบครัวที่แสดงให๎เห็นวําสําหรับ “ภูชิต ”เขา
- Outcast Theme
เชื่อในความรักของแมํเสมอ
- ความรัก (Love Theme)
ความขัดแย๎งมี 3 อยํางคือ
ในภาพยนตร๑จ ะมีการเพิ่มความขัดแย๎งระหวํางคนที่
- ความขัดแย๎งภายในจิตใจ เป็นความขัดแย๎ง ที่ เห็นได๎ชัดเจนขึ้น เนื่องจากในการ๑ตูนจะเน๎นไปที่ความ
เกิ ด ขึ้ น ภายในตั ว ละคร ทั้ ง “ภู ชิ ต ”ที่ ขั ด แย๎ ง ขัดแย๎งจากสังคมการทํางาน สังคมรอบตัวที่แสดงถึง
ระหวํางศีลธรรม ความถูกต๎อง ความต๎องการ การไมํได๎รับการยอมรับจากคนรอบข๎างมากกวําความ
แก๎ปัญหาด๎วยเงินรางวัล “ตอง”ที่ขัดแย๎งในเรื่อง ขัดแย๎งที่เป็นรายบุคคลสํวนที่เปลี่ยนแปลงไปบ๎ างแตํ
ของความหํ วงใย ศี ลธรรม ความโกรธเกลี ย ด โดยสํวนหลักยังคงเดิมคือ ความขัดแย๎งภายในจิตใจที่
และผิดหวังกับการกระทําของ“ภูชิต”
ในภาพยนตร๑จะมีรายละเอียดมากกวํา และให๎เหตุผล
ของความขัดแย๎งที่ชัดเจนมากกวําในการ๑ตูน

140

4) ความ
ขัดแย๎ง

ภาพยนตร์“13 เกมสยอง”

ตารางที่ 4.3 (ตํอ)
องค์ประกอบ
การเล่าเรื่อง

ลักษณะแบบรอบด๎าน (Round Character)
- “ภูชิต” ชายหนุํมสวมแวํน เป็นเซลล๑แมน
ที่ ไ มํ คํ อ ยประสบความสํ า เร็ จ นั ก เป็ น ตั ว
ละครเอกที่มีบุคลิกไมํตํางจากคนทั่วไป คือ
เมื่อมีปัญหาและมีหนทางที่จะหนีออกจาก
ปัญหาได๎กพร๎อมที่จะทํา แม๎จะเป็นสิ่งที่ผิด
ไปจากบรรทัดฐานสังคม ซึ่งเมื่อทําไปเรื่อยๆ
ก็จะเกิดเป็นความชินชา แตํด๎วยพื้นฐานแล๎ว
ไมํใชํคนเลวร๎ายทําให๎สามารถหยุดการทําผิด

ภาพยนตร์“13 เกมสยอง”

ความแตกต่างที่เพิ่มเปลี่ยนแปลง จากการ์ตนู
”The 13 Quiz Show” เป็นภาพยนตร์ “13 เกมสยอง”

- ความขัดแย๎งกับภายนอก คือความขัดแย๎งที่
เกิ ด ขึ้ น ระหวํ า ง“ภู ชิ ต ”กั บ สภาพแวดล๎ อ มเชํ น
การเปลี่ ย นระบบงานในบริ ษั ท ที่ ต๎ อ งการนํ า
เทคโนโลยีมาใช๎แทนทรัพยากรบุคคล
- ความขัดแย๎งระหวํางคน คือขัด แย๎งระหวําง
“ภูชิต”กับเพื่อนรํวมงาน พํอ รวมไปถึง“ตอง”
ลักษณะแบบรอบด๎าน (Round Character)
ตัวละครทั้งสองสื่อเป็นแบบรอบด๎านทั้งคูํ แตํมีการเพิ่ม
รายละเอียดเข๎าไปเพื่อให๎สมเหตุสมผลมากขึ้น ดังนี้
- “ภูชิต”ชายหนุํมลูกครึ่ง มีภูมิลําเนาที่ชลบุรี เปลี่ยนแปลง
ทําให๎ตอนยังเป็นเด็กเขามักจะถูกเพื่อนล๎อเลียน
“ภูชิต”เป็นตัวละครที่มีการเพิ่มรายละเอียดเข๎าไป
เรื่องชาติกําเนิด ไหลํงุ๎ม ผอม ผิวขาว ใสํแวํน ที่ เพื่อให๎สมจริงมากขึ้น ทั้งในเรื่องอาชีพ นิสัย การเลี้ยงดู
ดูเรียบร๎อย สงบเสงี่ยม สุภาพ ไมํคํอยมีปากมี สภาพแวดล๎ อ ม อดี ต และประสบการณ๑ รวมถึ ง เรื่ อ ง
เสียง เก็บอารมณ๑เกํง มักเป็นฝ่ายถอยเพื่อให๎ บุคลิกภาพ และเสียง ที่จําเป็นตํอการถํายทอดความ
เรื่องราวไมํบานปลาย เป็นคนซื่อๆ เป็นตัวแทน เป็ น ตั ว ละครในสื่ อ ภาพยนตร๑ ซึ่ ง สํ ว นที่ เ ห็ น ได๎ ชั ด ถึ ง
ของกลุํ ม คนวั ย ทํ า งานที่ มั ก ถู ก เอาเปรี ย บ ความแตกตํางของตัวละครนอกจากเรื่องเสียงแล๎ว คื อ
มองข๎าม และไมํได๎รับการยอมรับจากรอบข๎าง เรื่องของลักษณะนิสัยตัวละคร ทีเป็นคนเก็บกดจนเมื่อ
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5) ตัวละคร

การ์ตูนเรื่อง “The 13 Quiz Show”

ตารางที่ 4.3 (ตํอ)
องค์ประกอบ
การเล่าเรื่อง

การ์ตูนเรื่อง “The 13 Quiz Show”
ได๎ในตอนสุดท๎าย แตํเมื่อมองกลับไปจากสิ่ง
ที่เขาได๎ฆําและไมํได๎ฆํา นั่นหมายความถึง
การที่ เขาให๎ คํา ความเป็นชี วิตอยํางไมํเทํ า
เทียม

ความแตกต่างที่เพิ่ม เปลี่ยนแปลง จากการ์ตนู
”The 13 Quiz Show” เป็นภาพยนตร์ “13 เกมสยอง”
โดยเฉพาะกับคนที่อยูํในสถานะเดียวกันหรือสูง ถึงจุด หนึ่งแล๎วสามารถระเบิดอารมณ๑ออกมาได๎ ซึ่งใน
กวําจึงทําให๎เมื่อถึงจุดที่เกินกวําที่ จะยอมรับได๎ ภาพยนตร๑ทําให๎เห็นพัฒนาการของตัวละครที่ดําดึ่งลง
จึงระเบิดเป็นสภาวะที่ไมํปกติของเขาออกมา
สูํความดํามืดได๎แตกตํางกันชัดเจนมากกวําการ๑ตูน
จากฉากที่ย๎อนความหลังไปในอดีตที่แมํเขา
ขอให๎เขาเป็นคนดี และเขาสามารถรักษาสิ่งที่
แมํเขาขอไว๎ได๎ในโจทย๑ข๎อที่ 13 ที่เขาเลือกที่จะ
ไมํกระทํา ปิตุฆาตซึ่งแสดงให๎เห็นถึงความรัก
และสํานึกดีที่แมํเขาปลูกฝังไว๎
- คุณยาย เป็นตัวละครที่อยูํในโจทย๑หลายๆข๎อ - จากเป็นตัวละครที่ออกมาในโจทย๑สุดท๎าย กลายเป็น
ของผู๎เข๎ารํวม 13 หลายๆคน เป็นตัวละครที่มี ตัวละครที่เข๎ามาข๎องเกี่ยวและชักนําให๎ตัวละครเข๎าสูํ
ภาพลักษณ๑อํอนแอ ไมํคํอยพูด และเต็มไปด๎วย 13 ซึ่ ง ในสํ ว นของวิ ธี ก ารของคุ ณ ยายยั ง คงใช๎ ค วาม
ความลึกลับและเป็นปริศนา
อํอนแอ นําสงสารของตัวเองเชํนเดียวกับในการ๑ตูน
- “กี้” เด็กหนุํมผู๎สร๎าง 13 โดยการคัดเลือกผู๎คน ลดลง
เข๎ามารํวมเกมทั้ง 13 ข๎อ “กี้” เป็นเด็กที่ชอบเลํน - ตัวพิธีกรในการ๑ตูนหายไป และผู๎ดําเนินรายการใน
เกม เขามีโลกสํวนตัวสูง เหตุการณ๑ในอดีตทําให๎ ภาพยนร๑ เ ปลี่ ย นเป็ น เครื่ อ งมื อ อิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส๑ ที่ ถู ก
เขาได๎รับบาดแผลทางจิตใจ โดยเขารู๎สึกเหมือน ควบคุมดูแล โดย“กี้” แทน
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- คุณยาย เป็นตัวละครที่เลือกใช๎ความดี
ของคนในการทําร๎ายผู๎อื่น คือ เลือกที่จะใฃ๎
ภาพลักษณ๑ที่ดูอํอนแอ ไร๎เรี่ยวแรง ในการ
หลอ กลํ อ ซึ่ ง ถื อได๎ วํ า เ ป็ น ตั ว ละ ค รที่
เลือดเย็น และฆําอยําง “จงใจ”
- พิธีกรรายการ เป็นตัวละครที่แสดงด๎านที่
เป็ น สี ดํ า ของมนุ ษ ย๑ อ อกมามากที่ สุ ด
เนื่องจากเป็นผู๎ที่ชักจูง แนะนํา และกดดัน

ภาพยนตร์“13 เกมสยอง”

ตารางที่ 4.3 (ตํอ)
องค์ประกอบ
การเล่าเรื่อง

ภาพยนตร์“13 เกมสยอง”

ตั ว “ภู ชิ ต ” ให๎ ทํ า ตามเงื่ อ นไขตํ า งๆ ใน
รายการ ที่ เ ขาเห็ น วํ า มั น เป็ น เพี ย งแคํ เ กม
เป็นเพียงความสนุกตื่นเต๎นในความวิบัติใน
ชีวิตคนอื่น

ถูกทําลายศักดิ์ศรี ทําให๎เขาเลือกที่จะสร๎างโลก
ที่เขาสามารถกําหนดทุกสิ่งได๎ด๎วยตัวเอง เป็น
พระเจ๎าในโลกที่อํานาจทุกอยํางขึ้นอยูํกับเขา
- จอห๑น อดัมส๑ (John Adams) พํอของ“ภูชิต”
เป็นชาวตํางชาติที่มาสร๎างครอบครัวอยูํที่ไทย
เป็ น คนใสํ ใ จครอบครั ว แตํ อ าจเพราะความ
เป็น อยูํ และวิถี ชีวิ ตที่ เปลี่ ยนไปทํา ให๎ อารมณ๑
แปรปรวน และชอบทําร๎ายรํางกายครอบครัว
- “ตอง” หญิงสาวที่มีบุคลิกห๎าวๆ เป็นรุํนน๎องที่
ทํางานของ“ภูชิต”เป็นคนพูดจาตรงๆ ห๎วนๆ แตํ
ก็ ใ สํ ใ จคนรอบข๎ า ง รั ก เพื่ อ นพ๎ อ งและความ
ถูกต๎อง เลือดร๎อน เป็นคนมุํงมั่นและเด็ดเดี่ยว
- “สุรชัย” นายตํารวจที่มุํงมัน่ กับงาน เขาจริงจัง
กับคดีของ“ภูชิต” มาก เนื่องจากเขาต๎องการสืบ
หาความจริงเกี่ยวกับ “เต๎” ลูกชายเขาที่หายตัว
ไปและเขาเชื่อวําจะเกี่ยวข๎องกับ 13

ความแตกต่างที่เพิ่ม เปลี่ยนแปลง จากการ์ตนู
”The 13 Quiz Show” เป็นภาพยนตร์ “13 เกมสยอง”
เพิ่มขึ้น
- “กี้” เป็นตัวละครผู๎สร๎างเกม 13 เพื่อเผยธาตุแท๎ของ
มนุษย๑ออกมา เพื่อเผยให๎เห็นเบื้องหลังของ 13
- “จอห์น” เป็นตัวละครที่เพิ่มเข๎ามาเพื่อบอกเลําอดีต
ของ “ภูชิต” รวมถึงเพื่อบอกใบ๎ถึงอํานาจการควบคุม
และความโหดเหี้ยมและไมํเห็นคําของชีวิต ของ 13 ที่
จงใจให๎ผู๎เลํนแตํละคนมีปม หรือสํวนเกี่ยวช๎องกันเอง
เพื่อท๎าทายศีลธรรมของผู๎เลํน
- “ตอง” ตัวละครที่เพิ่มเข๎ามาเพื่อเป็นเหมือนสํวนดีของ
ชีวิต “ภูชิต” ที่ยังมีคนให๎ความสําคัญกับเขาอยูํ เป็น
เหมือนตัวแทนด๎านดีของคนเราที่พยายามจะขัดขวาง
ไมํให๎ “ภูชิต” ทําเรื่องที่ผิดพลาดตํอ
- “สุรชัย” นายตํารวจที่สูญเสียลูกชายไป เป็นตัวละคร
ที่ ตํ อ เนื่ อ งมาจาก 12 และเป็ น ตั ว เชื่ อ มไปสูํ 14เพื่ อ
ขยายความกว๎างของโลก 13 ออกไปให๎กว๎างขึ้นและ
เป็นตัวแทนของคนที่สูญเสียและพํายแพ๎ให๎กับอํานาจ
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การ์ตูนเรื่อง “The 13 Quiz Show”

ตารางที่ 4.3 (ตํอ)
องค์ประกอบ
การ์ตูนเรื่อง “The 13 Quiz Show”
ภาพยนตร์“13 เกมสยอง”
การเล่าเรื่อง
6) ฉาก
ฉากในการเลําเรื่องแบํงเป็น 2 สํวน ดังนี้
ฉากในการเลําเรื่องแบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้
(1) ชํวงเวลา (Time)คือ ชํวงปี 2540-2545 (1) ชํวงเวลา (Time)คือ ชํวงปี 2547-2549

เปลี่ยนแปลง
(1) ชํวงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให๎เข๎ากับยุคสมัย
และบริบทสังคม ขณะที่สร๎างสื่อนั้นๆ ขึ้น
(2) สถานที่
- ในภาพยนตร๑จะเน๎นไปที่สถานที่ที่ตัวละครอาศัย
และแวดล๎อมอยูํ เพื่อให๎สามารถเข๎ าใจและรับรู๎ถึง
ปูมหลังของตัวละครได๎มากกวําในการ๑ตูน และที่
สําคัญคือในการ๑ตูนจะมุํงเน๎นไปที่การกระทําและ
ความคิดของตัวละครมากกวําในภาพยนตร๑ที่ใ ห๎
น้ําหนักสภาพแวดล๎อม รวมถึงบริบทของสังคมด๎วย
- สถานที่ที่อยูํในโจทย๑ ในภาพยนตร๑จะเน๎นไปที่
ความสมจริงที่สอดคล๎องกับภารกิจของตัวละคร
อยํางเชํน แกล๎งเด็ก ในโรงเรียนอนุบาล พาคุณ
ยายที่เป็นคนไข๎หนีออกจากโรงพยาบาลที่ตํอเนื่อง
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(2) สถานที่ (Location) ประเทศไทย ดังนี้ (2) สถานที่ (Location) คือในประเทศไทย ดังนี้
- ยํานบ๎านพักอาศัยในซอยแคบ
- ถนนในกรุ ง เทพ ทั้ ง ชํ ว งเวลากลางวั น
- ลานจอดรถในตึกเกําโทรมร๎างๆ
และชํวงเวลากลางคืน
- ลานโลํงหน๎าตึกที่มีผู๎คนขวักไขวํ และ
- สถานที่ทํางาน บริษัทขายเครื่องดนตรี
ตึกร๎างที่ถูกชะลอการกํอสร๎าง
- ที่พักของ“ภูชิต”
- ลานเก็บของหลังโรงงานที่อยูํในเขต
- โรงเรียนอนุบาล สถานที่ที่เต็มไปด๎วยการ
ชะลอการกํอสร๎าง เต็มไปด๎วยภาชนะ
ออกแบบทีม่ ีสีสัน
ใช๎แล๎วกองทิ้งไว๎มากมาย
- โรงพยาบาล เป็ น สถานที่ มี ท างลาด
- สตู ดิ โอรายการ “The 13 Quiz
เปรียบได๎กับการที่เขาคํอยถลําตัวลงไปยัง
Show” สตูดิโอเดียวกับที่ลานเก็บของ
จุดตกต่ําอยํางรวดเร็วของ “ภูชิต”
หลั ง โรงงานที่ อ ยูํ ใ นเขตชะลอการ
- โรงงานร๎างที่เป็นเวทีสําหรับโจทย๑ข๎อ 13
กํอสร๎า ง แสดงถึง การมีค วามลับ และ
เป็ น สถานที่ ต กแตํ ง ด๎ว ยสี ข าวและดํ า บํ ง
ทุกสิ่งยํอมมีทั้งเบื้องหน๎าและเบื้องหลัง
บอกถึงด๎านมืดและด๎านสวํางที่มีอยูํในตัว

ความแตกต่างที่เพิ่ม เปลี่ยนแปลง จากการ์ตนู
”The 13 Quiz Show” เป็นภาพยนตร์ “13 เกมสยอง”
เบื้องหลังในวงราชการไทย

ตารางที่ 4.3 (ตํอ)
องค์ประกอบ
การเล่าเรื่อง

การ์ตูนเรื่อง “The 13 Quiz Show”

ภาพยนตร์“13 เกมสยอง”
ทุกคน โดยสีดําแทนด๎านมืดที่ถูกปิดบังไว๎
และสี ข าวแทนด๎ า นสวํ า งหรื อ สิ่ ง ดี ง านที่
มนุษย๑แสดงออกมา

- “ภูชิต” เป็นตัวละครที่มีบทในการพูดที่วกวน
และเต็มไปด๎วยความวิตก สงสัย
- “ตอง”เป็นตัวละครที่พูดได๎สั้น ห๎วน ตรงเสียง
ที่แข็งๆ ไร๎การปรุงแตํงเน๎นให๎บทพูดของ“ตอง”
ตอกย้ําภาพลักษณ๑ตรงๆ จริงใจได๎
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7) บทสนทนา - เป็นภาษาเขียนจึงเน๎นไปที่ภาษาสุภาพ
- ภาษาเขียนแบบภาษาพูดทั่วไป

ความแตกต่างที่เพิ่ม เปลี่ยนแปลง จากการ์ตนู
”The 13 Quiz Show” เป็นภาพยนตร์ “13 เกมสยอง”
จากโจทย๑ข๎อที่ 8 ที่ “ภูชิต”ตัดสินใจพาคนที่เขาทํา
ร๎ายมาที่โรงพยาบาล
- สถานที่สําหรับโจทย๑ข๎อ 13 ในภาพยนตร๑จะเป็น
ห๎องที่มีเวที ตรงกลาง ไมํมีคนตํางกับในการ๑ ตูนที่
เป็ น เหมื อ นสตู ดิ โ อขนาดใหญํ ที่ มี ค นมากมาย
เนื่องจากการตีความของภาพยนตร๑ที่นําจะต๎องการ
ล๎อไปกับเทคโนโลยีสื่อสารผํานอินเตอร๑เน็ต และยัง
แฝงความหมายเรื่องของด๎านมืดในตัวคน และการ
สวมหน๎ า กากเข๎ า หากั น ของคนในสั ง คมด๎ ว ย จึ ง
เลือกแสดงให๎เห็นถึงโลกเสมือนที่เราสร๎างตัวตนที่
ตํางจากในโลกความเป็นจริงได๎
- สํวนตํางที่ใหญํที่สุดของบทสนทนาในสองสื่อคือ การ
ที่การ๑ ตูนใช๎ภาษาเขี ยน ซึ่งจะมีไวยากรณ๑ใ นทางการ
เขียนที่ต๎องตรงตัวเพื่อให๎สื่อสารได๎อยํางถูกต๎อง แตํสื่อ
ภาพยนตร๑ใช๎ภาษาพูด ซึ่งจะมีความตํางในด๎านสําเนียง
และการพูดของแตํละตัวละคร ที่สามารถใช๎สื่อ

ตารางที่ 4.3 (ตํอ)
การ์ตูนเรื่อง “The 13 Quiz Show”

8) มุมมอง
การเลําเรื่อง

แบบบุ รุ ษ ที่ ห นึ่ ง เป็ น ผู๎ เ ลํ า (The First
Person Narrator As a Main Character)
คื อ ตั ว “ภู ชิ ต ” ที่ เ ป็ น ตั ว ละครเอกเลํ า เรื่ อ ง
ของตนเอง

9) สัญลักษณ๑ (1) แมลงวัน คือ แมลงชนิดหนึ่งที่ภายใน
พิเศษ
เรื่องมีการย้ําถึงบํอยๆ โดยใช๎สื่อถึงความไร๎
คําจากสายตาผู๎อื่น ดังนี้
- เป็นเงื่อนไขข๎อแรก
- แมลงวั น กํ า ลั ง ตอมที่ อุ จ จาระสุ นั ข
แสดงให๎เห็นวําแมลงวันเป็นแมลงที่จะบิน
เข๎ าหาและตอมสิ่ งปฏิ กูล เหมือ นตั ว เอกที่
เลือกทําตามเงื่อนไขผิดๆเพื่อเงินรางวัล

ภาพยนตร์“13 เกมสยอง”

ความแตกต่างที่เพิ่ม เปลี่ยนแปลง จากการ์ตนู
”The 13 Quiz Show” เป็นภาพยนตร์ “13 เกมสยอง”
- ผู๎ติดตํอประสานงานจากทาง 13 กลุํมนี้จะมี ความหมายได๎มากกวํา ชัดเจนกวํา
หลากหลาย มี สํ า เนี ย งการพู ด ที่ ติ ด จะกวน
อารมณ๑ เหมือนเด็กวัยรุํน
แบบผสมผสานคือ
ในภาพยนตร๑มีการเพิ่มติมสํวนตํางๆ รวมถึงตัวละคร
- บุรุษที่หนึ่งคือ“ภูชิต” เป็นผู๎เลํา
เข๎ามาทําให๎บางครั้งจําเป็นต๎องให๎ตัวละครรองเลําเพื่อ
- บุรุษที่หนึ่งซึ่งเป็นตัวละครรองเป็นผู๎เลํา
ความครบถ๎ ว น ครอบคลุ ม และสมเหตุ สมผลมากขึ้ น
- บุรุษที่หนึ่งคือ “ภูชิต” เป็นผู๎เลําด๎วยวิธีกระแส และเพื่อให๎เข๎าใจที่มาที่ไ ปของตัวละครมากขึ้ นจึงเลํา
จิตประหวัด
เรื่องแบบกระแสจิตประหวัดด๎วย
(1) ตัวเลขชั้น 14 ที่ “ภูชิต” อยูํในโจทย๑ข๎อแรก เพิ่ม
เป็นสิ่งที่สื่อวําเขายังไมํถลําเข๎าสูํเกม 13
- ตั ว เลข 14 ที่ อ ยูํ ใ นฉากที่ ทํ า งาน ซึ่ ง ไมํ มี ฉ ากนี้ ใ น
(2) สีเสื้อผ๎าของทีมงาน 13 มักจะเป็นสีดํา ซึ่ง การ๑ตูน เป็นการชี้ถึงชํวงเวลาที่ตัดสินใจ และยังไมํก๎าว
เป็นเหมือนารตีความถึงคนที่ซํอนความรู๎สึก ที่ เข๎าสูํเกม
แท๎จริง
- เสื้ อ ผ๎ า เป็ น สํ ว นที่ ใ ห๎ ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เข๎ า มา และ
(3) สี ข าวของเสื้ อ ผ๎ า “กี้ ”แทนความบริ สุ ท ธิ์ เนื่องจากในการ๑ตูนเป็นภาพขาวดํา ทําให๎ไมํสามารถ
เปิดเผยและเป็นสีที่เป็นตัวแทนของเด็ก วําเป็น ระบุสีได๎
ผ๎าขาว
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ภาพยนตร์“13 เกมสยอง”

- แฟนสาวที่ทิ้งตัวเอกไปเปรียบวําตัว
เอกเป็นแคํแมลงวันตัวหนึ่ง
- แมงวันติดกับถูกฆําตายด๎วยไม๎ตี ที่
ใช๎แสดงถึงตัวเอกที่ติดกับและกําลังจะตาย
- แ ม ล ง วั น ที่ ถู ก ตั ว เ อ ก ตี ด๎ ว ย
หนังสือพิมพ๑
(2) ตั ว เลขที่ ใ ช๎ เ ป็ นเงื่ อ นไขแตํ ละข๎ อ เป็ น
สัญลักษณ๑ที่บํงบอกถึงความรุนแรงของสิ่ง
ที่เกิดขึ้น และยังเป็นเหมือนระยะทางที่ตัว
เอกได๎ก๎าวออกมาจากจุดเริ่มต๎น
(3) ‚เลือก‛ เป็นคําที่ปรากฏในเรื่องบํอ ย
มากๆ ในหลายๆ ครั้ ง ซึ่ ง ในเรื่ อ งจะให๎
ความหมายกับคําวําเลือกวํา ‚ต๎องเลือก‛
คื อ เป็ น การบั ง คั บ ให๎ ทํ า ด๎ ว ยเงื่ อ นไข
ข๎อเสนอ เงินรางวัล

(4) นกหน๎ า คนในสั ญ ลั ก ษณ๑ 13 มี ลั ก ษณะ
ใกล๎เคียงกับนกแสก บางความเชื่อนั้นเชื่อวําเป็น
ลางร๎าย
(5) โจทย๑ข๎อตํางๆ ของ“ภูชิต” เป็นสิ่งที่แสดงให๎
เห็นถึงปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ดังนี้
- แมลงวันในข๎อ 1 และ 2 เป็นตัวแทนสิ่ง
ที่ไมํมีคํา การให๎ตีและเอามากินจึงสะท๎อน
- คํานิยม “ปลาใหญํกินปลาเล็ก”
- การรั ง แกเด็ ก ให๎ ร๎ อ งไห๎ “ภู ชิ ต ”ใช๎ วิ ธี
ทําลายของเลํน เปรียบกับปัญหาที่ผู๎ใหญํมักไมํ
เห็นความสําคัญกับความฝัน ของคนที่เด็กกวํา
- ขโมยเงินขอทาน เป็นการเสียดสีสังคม
เรื่องของปัญหาเกี่ยวกับขอทาน
- ทานอุจจาระสุนัขในภัตาคารอาหารหรู
ของเสียที่ถกู ขับถํายออกมาถือเป็นสิ่งที่ไมํมีคํา

ความแตกต่างที่เพิ่ม เปลี่ยนแปลง จากการ์ตนู
“The 13 Quiz Show” เป็นภาพยนตร์ “13 เกมสยอง”
- นกหน๎าคน หรือนกแสกในสัญลักษณ๑รายการ 13 เป็น
สิ่ ง ที่ เ พิ่ ม ความนํ า กลั ว และตอกย้ํ า ถึ ง ภาพลั ก ษณ๑ ที่
เกี่ยวกับความตายของ 13 ได๎
- โจทย๑ ข๎ อ 2, 4, 6, 7, 8, 9 และ10 เป็ นโจทย๑ที่ เ พิ่ ม
ขึ้นมา
ลดลง
- บทบาทของแมลงวันในการสื่อความหมายลดลงไป
- คําวํา ‚เลือก‛ ในภาพยนตร๑จะไมํชัดเจนและมีการใช๎
ไมํ ม าก เนื่ อ งจากสิ่ ง ที่ 13 นํ า เสนอในภาพยนตร๑ คื อ
เงื่อนไขและข๎อเสนอมากกวําการบังคับให๎เลือก เพราะ
เจาะจงผู๎รํวมรายการ ซึ่งแนํใจวําต๎องตอบรับอยูํแล๎ว
เปลี่ยนแปลง
- โจทย๑ข๎อ 3 ในภาพยนตร๑เป็นการทําให๎เด็กร๎องไห๎ แตํ
ในการ๑ตูนเป็นโจทย๑ข๎อที่ 2 การแยํงอมยิ้มเด็ก
- โจทย๑ข๎อ 5 ในภาพยนตร๑คือการทานอุจจาระ ใน

147

การ์ตูนเรื่อง “The 13 Quiz Show”

ตารางที่ 4.3 (ตํอ)
องค์ประกอบ
การเล่าเรื่อง

ภาพยนตร์“13 เกมสยอง”

(4) 13 เลขแหํงความโชคร๎ายตามความ
เชื่อในบางวัฒนธรรม

และยังเป็นสิ่งที่ถูกรังเกียจด๎วย
- นําโทรศัพท๑มอบให๎คนบ๎า เป็นการเสียด
สีปัญหาสังคมเรื่องคนบ๎าที่ไมํได๎รับการดูแล
- แยํงโทรศัพท๑จากนักเรียนชํางกล เป็น
ปั ญ หาเรื่ อ งเด็ ก ชํ า งตี กั น และปั ญ หาเรื่ อ ง
อุบัติเหตุของรถเมล๑
- ชํวยปู่ชิวขึ้นจากบํอ แสดงให๎เห็นปัญหา
เรื่องของการที่ผู๎สูงอายุถูกลูกหลานละเลย
- ทําให๎คนรักใหมํของคนรักเกําสลบ เป็น
การชี้ ใ ห๎ เ ห็ น ปั ญ หาเรื่ อ งการทํ า ร๎ า ยรํ า งกาย
ภายในครอบครัว
- พาคุณยายหนีออกมาจากโรงพยาบาล
เสียดสีปัญหาเรื่องของเส๎นสายและอํานาจที่เข๎า
มาแทรกแซงการทํางานในวงราชการ
- ขึ ง ลวดตากผ๎ า เป็ น สะท๎ อ นเรื่ อ งของ
ปัญหาการแขํงหรือการขับมอเตอร๑ไซด๑บนถนน

ความแตกต่างที่เพิ่ม เปลี่ยนแปลง จากการ์ตนู
“The 13 Quiz Show” เป็นภาพยนตร์ “13 เกมสยอง”
การ๑ตูนคือโจทย๑ข๎อที่ 3 ให๎ใช๎ปลายอีกด๎านของอมยิ้ม
เขี่ยกองอุจจาระเป็นสามกอง
- โจทย๑ข๎อ 11 ในภาพยนตร๑คือการให๎เลือกวําจะฆํา
สุนัขของ“ตอง”หรือตัว“ตอง”เอง ซึ่งในการ๑ตูน โจทย๑ข๎อ
11 คือการให๎ฆําลูกสุนัขจรจัดที่ “ภูชิต”เลํนด๎วย
- โจทย๑ข๎อ 12 ในภาพยนตร๑ คือการหากุญแจที่อยูํใน
ท๎องวัว สํวนในการ๑ตูนคือการฆําวัว
- โจทย๑ข๎อ 13 ปิตุฆาต แทนการฆําคุณยาย
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- ฆํ า สุ นั ข เ ป็ น ก า ร พ ย า ย า ม ตั ด
ความสั ม พั น ธ๑ กั บ “ตอง”เพื่ อ กั น ให๎ เ ธอเลิ ก ยุํ ง
เกี่ยวกับเขา เป็นการฆําเพื่อปกป้อง
- ฆําวัวเพื่อเอากุญแจที่อยูํในท๎อง เป็นการ
แสดงปั ญ หาเรื่ อ งการยุ แ หยํ ใ ห๎ เ กิ ด ความ
แตกแยกทําให๎เกิดความเข๎าใจผิดขึ้นในสังคม
- ปิ ตุ ฆ าต เป็ น การเสี ย ดสี เ รื่ อ งปั ญ หา
เกี่ยวกับเด็กลูกครึ่งที่เกิดมาในบางครอบครัวที่
มั ก ถู ก ล๎ อ เลี ย น รั ง แก และยั ง มี ปั ญ หาการใช๎
ความรุนแรงภายในครอบครัวกับเยาวชนด๎วย

ความแตกต่างที่เพิ่มเปลี่ยนแปลง จากการ์ตนู
“The 13 Quiz Show” เป็นภาพยนตร์ “13 เกม
สยอง”
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การ์ตูนเรื่อง “อย่าอ่านชะตาจะขาด” และภาพยนตร์ “ยันต์สั่งตาย” จากภาพยนตร์ สี่แพร่ง
ตารางที่ 4.4 การเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับการ๑ตูนของ การ๑ตูนสั้น “อยําอํานชะตาจะขาด” และ
ไวยากรณ๑ภาพยนตร๑ของ ภาพยนตร๑ “ยันต์สั่งตาย” หนึ่งในภาพยนตร๑ชุด สี่แพรํง
การ์ตูนสั้น “อย่าอ่านชะตาจะขาด”
1) ประเภทการ๑ตูนเรื่อง (Comic Strip Cartoon)
2) ภาพเขียนการ๑ตูนแบบภาพเลียนแบบธรรมชาติ
(Natural Cartoon)
3) สีขาวดํา
4) ภาษาเขียน
5) รหัสของการ๑ตูน
(1) การสนทนาระดับปกติ
- บัลลูนคําพูดพื้นฐานมีลักษณะเป็นวงรี
- ตัวอักษรมีหัวตัวตรง
(2) การสนทนาระดับดัง
- บัลลูนลักษณะเป็นแฉกเหมือนดอกไม๎ไฟ
- ตัวอักษรไมํมีหัว ตัวตรง
(3) ข๎อความบรรยาย
- บัลลูนบรรยาย ใช๎ในการบอกชํวงเวลา
- ตั ว อั ก ษรมี หั ว ตั ว ตรง ใช๎ กั บ บทสนทนา
ทั่วไป
6) เครื่องหมายวรรคตอน
(1 )ปรัศนี (?)
(2) อัศเจรีย๑ (!) ใช๎สื่อถึงอารมณ๑โกรธ สําเนียง
การพูดห๎วนๆ การพูดที่เสียงดังและเด็ดขาด
(3) จุดไขํปลา(...)และเส๎นประ( _ _ _ ) ใช๎สื่อถึง
จัง หวะการพู ด หรื อ คิด ที่อ าจมี การเว๎ น จัง หวะ แทน
สําเนียงการลากเสียงยาว

ภาพยนตร์สั้น “ยันต์สั่งตาย”
1) ภาพยนตร๑
2) ภาพเคลื่อนไหวแบบใช๎คนแสดง
3) สี (Color)
ภาพยนตร๑เรื่องนี้มีการใช๎โทนสีที่ซีดกวําความเป็นจริง
4) ภาษาพูด
5) เสียงตัวละคร
(1) เสียงสนทนาพูดคุยของตัวละคร
- ระดับเสียงปกติ คือเสียงดังในระดับการ
สื่อสารปกติ
- เสียงสนทนา ทะเลาะ ขัดแย๎งของตัวละคร
(2) ระดั บ เสี ย งดั ง คื อ เสี ย งดั ง ในระดั บ การ
สื่อสารดังกวําปกติ เชํน เสียงตะคอก ทะเลาะ กํนดํา
- ใช๎ภาพเพื่อ บอกเวลา เชํ น ภาพนาฬิก า
หรือเสียงสนทนาของตัวละคร เชํน เมื่อวานฉันเห็น
จักรยานไอ๎“งิด”จอดอยูํเลย
6) บทสนทนา
(1) บทสนทนา ในการสื่ อ ความเชํ น อะไรนะ
และน้ําเสียงของตัวละคร
(2) บทสนทนา ในการสื่อ ความตกใจ เชํน เฮ๎ย
และน้ําเสียงของตัวละครที่สื่อ ความโกรธ โดยใช๎บท
สนทนาที่รุนแรง อาจเป็นคําหยาบที่ดังห๎วน
(3) บทสนทนาในการสื่อ ความเชํน เอํอ อํา คือ
และสําเนียงการพูดที่ลากหางเสียงของตัวละครหรือ
การใช๎ความเงียบ เพื่อให๎เกิดชํวงจังหวะที่แตกตํางไป
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7) ภาษาภาพ
(1) สีหน๎าตัวละคร
จะเป็นอีกสํวนที่ทําให๎การ๑ตูนสามารถสื่อความได๎
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เชํน ใบหน๎าเด็กนักเรียนตาที่เบิก
กว๎างและมีพื้นที่ตาขาวมากกวําปกติ และมีอาการ
อ๎าปากค๎างแสดงความตระหนก ตกใจของตัวละคร
หรือใบหน๎าที่มีตาเบิกกว๎างเชํน กัน แตํหางคิ้วลูํลง
และริ ม ฝี ป ากเปิ ด เผยให๎ เ ห็ น ฟั น ที่ กั ด แนํ น รวมทั้ ง
เหงื่อที่ไหลออกมาก็สื่อถึงความตกใจที่มีความรู๎สึก
ผิดและหวาดกลัว หรือวิตกกังวล
8) กรอบภาพ
(1) กรอบสี่เหลี่ยมพื้นหลังสีใช๎กับเรื่องในอดีต
(2) กรอบสี่เหลี่ยมพื้นหลังสีดํา หมายถึงปัจจุบัน
นอกจากตั ว กรอบแล๎ ว ภาพในกรอบตํ า งๆก็
สามารถเปรี ย บเที ย บกั บ ภาพในภาพยนตร๑ ไ ด๎
เนื่องจากตัวกรอบภาพเป็นสิ่งที่กําหนดความสําคัญ
ของภาพได๎โดยดูจากขนาดกรอบภาพที่ ขนาดใหญํ
ยิ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ กั บ เรื่ อ งมาก ซึ่ ง กรอบภาพใน
การ๑ตูนเรื่องจะมีลักษณะคล๎ายเฟรมในภาพยนตร๑ ที่
ภาพในกรอบจะมีการใช๎วาดโดยใช๎มุมตํางๆเหมือน
มุมกล๎อง และขนาดตํางๆ เหมือนขนาดภาพ

ภาพยนตร์สั้น “ยันต์สั่งตาย”
7) องค๑ประกอบด๎านภาพ(Visual Channel)
(1) การแสดงและการปรากฏตัวของตัวละคร
- ‚งิด‛เด็กหนุํมลูกสัปเหรํอที่มักโดนแกล๎ง
เป็นตัวละครที่เชื่อมและดําเนินเรื่องทั้งหมด ตาที่โปน
โตของนักแสดงสามารถสื่อให๎เห็นอารมณ๑ ความรู๎สึก
ได๎อยํางชัดเจน ไมํวําจะหวาดกลัว โกรธแค๎น สะใจ
- ‚เดียว‛(วิทวัส สิงห๑ลําพอง) เด็กหนุํมหัว
โจกของกลุํมเด็กเกเรทําทางการเดินและพูดที่เชื่อมั่น
การใช๎น้ําเสียงที่สั้นห๎วน รวมไปถึงดวงตาที่แสดงออก
ถึงความมั่นใจ ทําให๎คนดูสามารถเชื่อวําเขาเป็นตัว
ละครได๎ในระดับหนึ่ง แตํด๎วยเนื้อเสียงที่นุํมทุ๎มทําให๎
เขาไมํสามารถแสดงถึงความมุทะลุได๎เทําที่ควร
- ‚พิงก๑‛ (อภิญญา สกุลเจริญสุข) เด็กสาว
ที่มีบุคลิก นิ่ง เงียบขรึม และ มักจะวางเฉยตํอสิ่งรอบ
ข๎างที่เกิดขึ้น นักแสดงสามารถดึงความเป็น ‚พิงก๑‛ที่
เป็ น เด็ ก สาวเงี ย บขรึ ม พู ด น๎ อ ย ออกมาได๎ อ ยํ า งดี
แสดงถึ ง ความรั ก ตั ว เอง ชอบที่ จ ะอยูํ กั บ กลุํ ม ที่ มี
อํ า นาจ แตํ จ ะไมํ ย อมให๎ ตั ว เองเป็ น ผู๎ ลงมื อ กระทํ า
และเชื่อวําการวางเฉยนั้นไมํใชํเรื่องผิด
(2) สี (Color)
ภาพยนตร๑เรื่องนี้มีการย๎อมสีในชํวงของเรื่องราวที่
เกิดขึ้นเพื่อให๎รู๎วําเป็นเรื่องเลํ า โดยภาพในเรื่องจะมีสี
โทนเหลือง ประกอบกับแสงน๎อยทําให๎เป็นสีเหลืองที่ ดู
อึดอัด หดหูํ
(3) ขนาดภาพ (Shot Size) ดังนี้
- ภาพไกลมาก (ELS)
- ภาพไกล (LS)
- ภาพปานกลาง (MS)
- ภาพใกล๎ (CS)
- ภาพใกล๎มาก (ECU)
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-

ภาพยนตร์สั้น “ยันต์สั่งตาย”
(4) การตัดตํอ
- ในเรื่ อ งมี ใ ช๎ เ ทคนิ ค การตั ด ตํ อ แบบการ
เปลี่ยนช็อตทันทีโดยการตัดชน
- ประเภทการตัดตํอในเรื่องมีทั้ง การตัดตํอ
แบบตํอเนื่อง และการตัดตํอสลับเหตุการณ๑
(5) มุมกล๎อง (Camera Angle) ในเรื่องนี้มีการใช๎
การมุมกล๎อง ดังนี้
- มุ ม กล๎ อ งระดั บ สายตานก (Bird's eye
View)
- มุมกล๎องระดับสูง (High Angle)
- มุมกล๎องระดับสายตา (Eye Level)
- มุมกล๎องระดับต่ํา (Low Angle)
8) เสียงดนตรี (Music)
ในเรื่ อ งจะมี ทั้ ง ที่ เ ป็ น เพลงมี เ นื้ อ ร๎ อ ง อยํ า งเชํ น
เพลง ‚ยั ก ษ๑ ใ หญํ ไ ลํ ยั ก ษ๑ เ ล็ ก ‛ ที่ เ ปิ ด ชํ ว งต๎ น เรื่ อ ง
ประกอบในเหตุการณ๑ที่ “งิด”ถูกลากขึ้นไปซ๎อมบนหลัง
รถกระบะที่ กํา ลัง แลํน เสียงรัว กลองในชํ วงที่ หนี ออก
จากโรงเรียน และเสียงเพลงที่มีแตํเสียงดนตรีในชํวง
ท๎ายเรื่องที่เปิดคลอไปกับเสียงร๎องไห๎ของ “พิงค์” ไป
จนถึงชํวงจบเรื่องที่ทําให๎รู๎สึกถึ งความเสียใจ การรําลึก
และการสูญเสีย

ตารางที่ 4.5 ตารางเปรียบเทียบองค๑ประกอบการเลําเรื่องของการ๑ตูน “อยําอํานชะตาจะขาด” และ ภาพยนตร๑ “ยันต์สั่งตาย” หนึ่งในภาพยนตร๑ชุด สี่แพรํง
องค์ประกอบ
การเล่าเรื่อง
1) เรื่องยํอ

ภาพยนตร์“ยันต์สั่งตาย”

เด็ ก ชายชาวเขมรที่ ย๎ า ยมาเรี ย นในไทยถู ก
กลุํมนักเรียนเกเรกลั่นแกล๎ง ด๎วยความโกรธ
แค๎ น เขาจึง เลือ กใช๎ “ยัน ต์ สั่ง ตาย” แก๎ แ ค๎ น
พวกที่แกล๎งเขา เขาทําสัญญากับแผํนยันต๑
ด๎วยเงื่อนไขที่วํา ‚จากนี้ไปใครสบตาแก เอา
มั น ไปด๎ ว ย เอาพวกมั น ไปลงนรกให๎ ห มด‛
และเมื่อถึงเวลาที่เขาตั้งใจจะใช๎ยันต๑แผํนนี้
เขาก็ ได๎ เผลอสบตากั บใบหน๎า ในแผํ นยั น ต๑
ด๎ว ยความตกใจเขาจึ งพลั ดตกตึก เสีย ชี วิ ต
กลุํ ม เด็ ก เกเรความตกใจกั บ เหตุ ก ารณ๑ ที่
เกิดขึ้นจึงหนีออกไปเด็กคนหนึ่งในกลุํมเอํย
ถึงยันต๑ที่สามารถครําชีวิตผู๎ที่พบเห็นได๎ และ
ยั น ต๑ ก็ เ ริ่ ม ราวไลํ ลํ า ผู๎ ที่ เ คยกลั่ น แกล๎ ง จน
เหลื อ เพี ย งเด็ ก คนสุ ด ท๎ า ยที่ ร อดชี วิ ต มาได๎
และตัดสินใจเลําเรื่องทั้งหมดให๎กับอาของ

เด็กหนุํมชื่อ “งิด” ที่มีพํอเป็นสัปเหรํอทําให๎เขา
ถูกกลุํมนักเรียนเกเรกลั่นแกล๎ง และด๎วยความ
โกรธแค๎ น ที่ ถู ก กระทํ า เขาจึ ง เลื อ กใช๎ “ยั น ต์ สั่ ง
ตาย”เพื่อแก๎แค๎น เขาทําสัญญากับแผํนยันต๑ดว๎ ย
เงื่อนไขที่วํา ‚ใครมองตามึง เอามันไปให๎หมด‛
และเมื่อทําพิธีเสร็จเขาจึงนําหนังสือที่มีแผํนยันต๑
ไปพบกับกลุํมเด็กเกเร ในชํวงชุลมุนเขาได๎สบตา
กับ ในหน๎ า ในแผํ น ยั น ต๑ ด๎ว ยความตกใจเขาจึ ง
พลัดตกตึกเสียชีวิต เด็กเกเรที่เหลือหวาดกลัว
และลนลานและพวกเขาก็ได๎รู๎วํา สิ่งที่ไลํลําพวก
เขาอยูํนําจะเป็น “ยันต์สั่งตาย”ในตอนนั้นเองที่
ยั น ต๑ ป รากฏขึ้ น ไลํ ลํ า ผู๎ ที่ เ คยกลั่ น แกล๎ ง จึ ง
กลายเป็นเพียงเหยื่อ จนเหลือเพียงเด็กสาวชื่ อ”
พิงค๑”ที่หนีจนในที่สุดตํารวจก็พาเธอไปถามถึง
เหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น เธอเลําทุกอยํางแตํไมํมีใคร
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ความแตกต่างที่เพิ่มขึน้ ลดลง และเปลี่ยนแปลง
จากการ์ตูน“อย่าอ่านชะตาจะขาด”
เป็นภาพยนตร์ “ยันต์สั่งตาย”
เพิ่มขึ้น
- มีการเพิ่มตัวละครหญิง ที่เป็นเหมือนตัวแทนของคน
ที่วางเฉยตํอเรื่องที่ผิดเข๎ามา
เปลี่ยนแปลง
- จากเด็กชายชาวเขมร เปลี่ยนเป็นลูกชายสัปเหรํอ
- เปลี่ยนระดับการศึกษาจากมัธยมเป็นอุดมศึกษา
- เปลี่ยนตัวละครชายหนึ่งตัวให๎เป็นตัวละครหญิงแทน

ตารางที่ 4.5 (ตํอ)
องค์ประกอบ
การเล่าเรื่อง

การ์ตูนเรื่อง “อย่าอ่านชะตาจะขาด”

เชื่อเธอ และระหวํางที่พวกเขาทิ้งให๎เธอสงบสติ
อารมณ๑ ในห๎อ งสอบสวน ด๎ว ยความหวาดกลั ว
และกดดันเธอจึงตัดสินใจควักลูกตาออก
- ขั้นเริ่มเรื่อง (Exposition) คือชํวงเปิดเรื่อง โดย
เลําให๎เห็นถึงเด็กหนุํมที่ชื่อ “งิด”ที่มักถูกกลุํมเด็ก
เกเรกลั่นแกล๎ง กําลังปั่นจักรยานอยูํ สลับกับการ
ฉายภาพของตัวละครในกลุํมเด็กเกเรที่นั่งอยูํใน
ชั้นเรียน จนถึงชํวงที่ “งิด”ผลัดตกจากรถ
- ขั้นพัฒนาเหตุการณ๑ (Rising Action) คือ “งิด”
เข๎าไปหาพวกเด็กเกเรพร๎อมกับหนังสือที่มี “ยันต์
สั่งตาย” และหนึ่งในกลุํมเด็กเกเรกับ “งิด”ได๎เห็น
ยัน ต๑ แ ละเสี ย ชี วิต และเมื่ อ พวกเขาหนี อ อกมา
พวกเขาก็ได๎รู๎วํา “งิด”ทํา“ยันต์สั่งตาย”ขึ้นมา
- ขั้นภาวะวิกฤต (Climax) กลุํมเด็กเกเรที่เหลือ
ถูกไลํลําด๎วยแผํนยันต๑จนถึงชํวงที่เหลือแคํ“พิงค์”

- สํวนการเริ่มเรื่องในภาพยนตร๑จะเริ่มที่การแนะนําตัว
ละคร ในขณะที่ ใ นการ๑ ตู น จะเริ่ ม ด๎ ว ยการเลํ า ถึ ง
เหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นเมื่อสบตากับยันต๑

- มี ก ารสลั บ ลํ า ดั บ เหตุ ก ารณ๑ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เล็ ก น๎ อ ย ใน
ภาพยนตร๑จะเลําถึงขั้นตอนทํายันต๑ในชํวงการหนี แตํ
ในการ๑ตูนจะนําเสนอกํอนที่เด็กชายชาวเขมรจะเข๎าไป
หากลุํมเด็กเกเร
- ในภาพยนตร๑ ตํ า รวจมาพบตั ว พิ ง ค๑ ที่ ร ถที่ จ อดไว๎
ในขณะที่ในการ๑ตูนไมํมีสํวนนี้
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เขาที่ เ ป็ น ตํ า รวจฟั ง ซึ่ ง ไมํ มี ใ ครเชื่ อ เขาเลย
เด็กชายถูกทิ้งไว๎ในห๎อง และเมื่อประตูเปิดอีก
ครั้ง เด็กชายก็ได๎ควักลูกตาออกแล๎ว
2) โครงเรื่อง - ขั้นเริ่มเรื่อง (Exposition) คือชํวงที่เด็กคน
- ขนบของการ หนึ่งนั่งอํานหนังสืออยูํที่ป้ายรอรถประจําทาง
เลําเรื่อง
แล๎ ว เปิ ด ไปถึ ง หน๎ า ที่ เ ป็ น ภาพใบหน๎ า และ
ข๎ อ ความวํ า ‚มั น เห็ น คุ ณ แล๎ ว ‛ และก็ มี
รถบรรทุกน้ํามันขนาดใหญํพุํงเข๎าชนเด็กชาย
- ขั้นพัฒนาเหตุการณ๑ (Rising Action) ชํวงที่
เด็กชาวเขมร เขียนยันต๑ด๎วยใบหน๎าปูดบวม
ระหวํางเขียนก็นึ กถึงเหตุการณ๑ที่เขาเคยถูก
รังแก จนถึงตอนที่เด็กเกเรตกใจวิ่งหนีไปและ
พูดคุยเรื่องที่เกิดขึ้นและเรื่อง“ยันต์สั่งตาย”
- ขั้นภาวะวิกฤต (Climax) คือชํวงที่กลุํมเด็ก
เกเรถูกไลํลําด๎วยแผํนยันต๑

ภาพยนตร์“ยันต์สั่งตาย”

ความแตกต่างที่เพิ่มขึน้ ลดลง และเปลี่ยนแปลง
จากการ์ตูน“อย่าอ่านชะตาจะขาด”
เป็นภาพยนตร์ “ยันต์สั่งตาย”

ตารางที่ 4.5 (ตํอ)
องค์ประกอบ
การเล่าเรื่อง

การ์ตูนเรื่อง “อย่าอ่านชะตาจะขาด”
- ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling Action) คือชํวง
ที่เ ด็ ก เกเรที่ ร อดมาได๎ เลํ า เรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ให๎
ตํารวจฟัง จนถึงชํวงที่เขาควักลูกตาออก
- ขั้ น ยุ ติ เ รื่ อ งราว (Ending) คื อ แผํ น ยั น ต๑ ก็
ลํองลอยรอผู๎มา ‚เห็น‛ รายตํอไป

4) ความ
ขัดแย๎ง

แบบ แมวจับหนู
แบบผสมผสาน
- ศีลธรรมจรรยา (Morality Theme)
- Outcast Theme
ความขัดแย๎งมี 2 อยํางคือ
- ความขั ดแย๎ ง ระหวํา งคนกั บ คน ตั ว ละคร
สองฝ่ายอยํางกลุํมเด็กเกเร และ เด็กชาวเขมร
- ความขัดแย๎งกับภายนอก คือความขัดแย๎ง
ของเด็กชายและสภาพแวดล๎อมที่ไมํคุ๎นเคย
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- ลักษณะ
โครงเรื่อง
3) แกํนเรื่อง

ความแตกต่างที่เพิ่มขึน้ ลดลง และเปลี่ยนแปลง
ภาพยนตร์“ยันต์สั่งตาย”
จากการ์ตูน“อย่าอ่านชะตาจะขาด”
เป็นภาพยนตร์ “ยันต์สั่งตาย”
- ขั้นภาวะคลี่คลาย(Falling Action) คือชํวงที่ - ในภาพยนตร๑มีรายละเอียดของสิ่งที่ “งิด”แค๎นพิงค๑
พิงค๑เลําเรื่องให๎ตํารวจฟัง จนถึงชํวงที่ตํารวจเข๎า คือการเมิยเฉยตํอสิ่งที่เขาได๎รับ
มาเจอวํา “พิงค์” ได๎ควักลูกตาตัวเองออกแล๎ว
- ขั้ นยุ ติ เ รื่อ งราว (Ending) กระดาษแผํน หนึ่ ง - ในภาพยนตร๑ยันต๑อยูํที่กองกระดาษที่ “เดียว”ถูกเผา
ลอยขึ้นมาใกล๎หน๎าจอเรื่อยๆ และเมื่อกระดาษ ในขณะที่ ใ นการ๑ ตู น ยั น ต๑ ป ลิ ว ออกมาจากหน๎ า ตํ า ง
แผํนนั้นพลิกมาก็ปรากฏวํามันคือ “ยันต์สั่งตาย” โรงพักและไปตกอยูํที่พื้น
แบบ แมวจับหนู
ลักษณะโครงเรื่องของภาพยนตร๑ยังคงเดิมจากการ๑ตูน
แบบผสมผสาน
แกํนเรื่องของภาพยนตร๑ยังคงเดิมจากการ๑ตูนไว๎
- ศีลธรรมจรรยา (Morality Theme)
- Outcast Theme
ความขัดแย๎งมี 2 อยํางคือ
ในภาพยนตร๑มีการปรับในสํวนของภูมิหลังตัวละครจาก
- ความขัดแย๎งระหวํางคนกับคน ตัวละครสอง เด็กชายชาวเขมรเป็นเด็กหนุํมลูกสัปเหรํอ จึงมีสํวนของ
ฝ่ายคือ กลุํมเด็กเกเร และ เด็กหนุํมชื่อ “งิด”
ความขัดแย๎งกับภายนอกที่จะแตกตํางออกไป จากเรื่อง
- ความขัดแย๎งกับภายนอก คือ ความขัดแย๎งของ ของความไมํคุ๎นชินกับสภาพแวดล๎อมเป็นความไมํเทํา
“งิด”และสังคมที่แบํงาสถานะทางสังคม
เทียมในชันชั้น

ตารางที่ 4.5 (ตํอ)
องค์ประกอบ
การเล่าเรื่อง
5) ตัวละคร

ภาพยนตร์ “ยันต์สั่งตาย”

มีลักษณะแบบรอบด๎าน (Round Character)
- เด็กชายชาวเขมรเป็นตัวละครที่มีอาการ
เก็บกดจากการถูกรังแก สํวนหนึ่งมาจากการ
ที่ต๎องมาอยูํในสิ่งแวดล๎อมใหมํ ความตํางของ
วัฒนธรรม ที่ตํางไปจากตัวละครอื่นๆในเรื่อง
ที่เป็นคนไทยทําให๎เหมือนถูกแปลกแยกให๎อยูํ
คนเดี ยวในโลก จนนําไปสูํก ารระเบิด อยํา ง
รุนแรง คือเลือกที่จะฆํา

มีลักษณะแบบรอบด๎าน (Round Character)
- “งิด”เป็นตัวละครที่มีอาการเก็บกดจากการถูก
รังแก เนื่องจากเป็นตัวละครที่อยูํในชํวงวัยรุํ นที่
เพื่อนเป็นสํวนสําคัญของชํวงวัยนี้ แตํเขากลับไมํ
มี เ พื่ อ น รวมถึ ง ทั ศ นะคติ เ กี่ ย วกั บ การใ ห๎
ความสําคัญกับสายเลือด เชํน การที่ “งิด”มักถูก
ล๎ อ เลี ย นวํ า เป็ น ลู ก สั ป เหรํ อ จึ ง ถู ก รั ง แก โดยที่
ไมํได๎มองถึงตัวตนของเขา

- กลุํมเด็กเกเรที่จะประกอบด๎วยหัวโจก หรือ
ผู๎นํากลุํมที่จะมีสํวนในการตัดสินใจวําสมาชิก
กลุํ ม คว รจ ะทํ า อ ะไร ตั ว ละ ครนี้ มี กา ร
แสดงออกถึงความเข๎มแข็งผํานการใช๎กําลัง
ตํอมาคือกลุํมสมาชิกที่มีความคิดหรือการ

- กลุํ ม เด็ ก เกเรประกอบด๎ ว ยหั ว โจก หรื อ ผู๎ นํ า
กลุํม ที่จ ะมีสํว นในการตัดสิ นใจวําสมาชิ กกลุํ ม
ควรจะทําอะไร ตํอมาคือสมาชิกที่มีความคิดหรือ
เป็นเหมือนมันสมองของกลุํม รอบรู๎ และใจเย็น
ถัดมาคือสมาชิกสํวนใหญํของกลุํมจะมีลักษณะ
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การ์ตูนเรื่อง “อย่าอ่านชะตาจะขาด”

ความแตกต่างที่เพิ่มขึน้ ลดลง และเปลี่ยนแปลง
จากการ์ตูน“อย่าอ่านชะตาจะขาด”
เป็นภาพยนตร์ “ยันต์สั่งตาย”
ทั้งสองสื่อเป็นแบบรอบด๎านทั้งคูํ แตํเพิ่มรายละเอียด
เข๎ า ไปในตั ว ละครเพื่ อ ให๎ สมเหตุ ส มผลมากขึ้ น ดั ง นี้
เปลี่ยนแปลง
- “งิด” มีการเปลี่ยนแปลงจากเด็กชายชาวเขมร เป็น
ลูกชายสัปเหรํอ นําจะเพื่อให๎สามารถฉายได๎โดยไมํให๎
เกิดปัญการะหวํางประเทศด๎วยสํวนหนึ่ง ซึ่งยังคงเรื่อง
ของการถูกกลั่นแกล๎งไว๎ แตํต๎นเหตุถูกเปลี่ยนไป จาก
ปั ญ หาความตํ า งวั ฒ นธรรม และความไมํ คุ๎ น ชิ น กั บ
สภาพแวดล๎อมกลายเป็นการแบํงชนชั้น
- กลุํ ม เด็ ก เกเร มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและเพิ่ ม เติ ม
รายละเอียดของตัวละครให๎ชัดเจนมากขึ้น โดยมีการ
เพิ่ ม และเปลี่ ย นแปลงตั ว ละครหญิ ง เข๎ า มา เพื่ อ ให๎ ดู
สมเหตุสมผลมากขึ้น

ตารางที่ 4.5 (ตํอ)
องค์ประกอบ
การเล่าเรื่อง

การ์ตูนเรื่อง “อย่าอ่านชะตาจะขาด”

6) ฉาก

รวมคือเป็นพวกผู๎ตาม เลือดร๎อน ชอบใช๎กําลั ง
และสุดท๎ายคือ สมาชิกผู๎หญิงที่มักจะอยูํในฐานะ
ผู๎ ดู ที่ ไ มํ ใ สํ ใ จผู๎ อื่ น มี ลั ก ษณะเป็ น พวกที่ ช อบ
อํานาจแตํจะไมํลงมือ พราะไมํอยากเดือดร๎อน
- “เดียว”เป็นหัวโจก หรือผู๎นํากลุํมเด็กเกเร ตัว
ละครนี้มีการแสดงออกถึงความเข๎มแข็งผํานการ
ใช๎ กํ า ลั ง เป็ น ตั ว แทนของผู๎ ที่ มี อํ า นาจทั้ ง จาก
ฐานะทางสั ง คม หรื อ ฐานะทางการเงิ น ก็ ต าม
และใช๎อํานาจที่มีในทางที่ผิด เนื้อแท๎แล๎วไมํใชํ
คนเลวร๎าย
- ตํารวจ ตัวแทนของผู๎ใหญํ ที่ในทัศนคติของ - “ตารวจ” ตัวแทนของผู๎ใหญํ ที่ในทัศนคติของ
เด็ก เชื่อวําสามารถชํวยเหลือตนเองได๎
เด็ก เชื่อวําสามารถชํวยเหลือ ตนเองได๎
ฉากในการเลําเรื่องแบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้ ฉากในการเลําเรื่องแบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้
เปลี่ยนแปลง
(1) ชํวงเวลา (Time) คือ ชํวงปี 2540-2545
(1) ชํวงเวลา (Time)คือ ชํวงปี 2550-2551 (1) ชํวงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให๎เข๎ากับยุคสมัย
และบริบทสังคม ขณะที่สร๎างสื่อนั้นๆ ขึ้น
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แสดงออกบางสํวนที่ใกล๎เคียงกับผู๎นํา แตํจะ
ตํ า งไปจากผู๎ นํ า กลุํ ม ตรงที่ เ ลื อ กที่ จ ะตาม
มากกวํ า การออกหน๎ า และสุ ด ท๎ า ยคื อ
สมาชิกที่อํอนแอกวําสมาชิกอื่นๆ มักจะอยูํใน
กลุํมเพราะต๎องการการปกป้อง หรือเพราะ
ต๎องการเป็นผู๎รังแก มากกวําเป็นผู๎ถูกรังแก

ภาพยนตร์“ยันต์สั่งตาย”

ความแตกต่างที่เพิ่มขึน้ ลดลง และเปลี่ยนแปลง
จากการ์ตูน“อย่าอ่านชะตาจะขาด”
เป็นภาพยนตร์ “ยันต์สั่งตาย”

ตารางที่ 4.5 (ตํอ)
องค์ประกอบ
การเล่าเรื่อง

การ์ตูนเรื่อง “อย่าอ่านชะตาจะขาด”

(2) สถานที่ (Location) ในประเทศไทย ดังนี้
- โรงเรียน สถานที่จําลองภาพของสังคม
- อาคารชุด หรือ แฟลต
- สถานีตํารวจ
ภาษาพูดทั่วไปมีลักษณะตํางกันไปตามคูํสนทนา
- ในกลุํมเด็กเกเร ก็จะพูดกันด๎วยภาษาพูดอยําง
เทําเทียม มีทั้งคําสบถ ดํา ตามสถานการณ๑
- กลุํมเด็กเกเรกับ “งิด”ชํวงต๎นเรื่องกลุํมเด็กเกเร
จะพูดโดยที่รู๎สึกวําตัวเองอยูํเหนือกวํา ในขณะที่
ชํวงหลังของเรื่องนั้น “งิด”เป็นผู๎ที่อยูํเหนือกวํา ทํา
ให๎กลุํมเด็กเกเรต๎องพูดกับเขาอยํางสุภาพ
แบบผสมผสานคือ
- แบบบุ รุ ษ ที่ ห นึ่ ง เป็ น ผู๎ เ ลํ า ด๎ ว ยวิ ธี ก ระแสจิ ต
ประหวัด (Stream of Consciousness) คือ ตัว
ละครชื่อ “พิงค์” เป็นผู๎เลําเรื่องราวย๎อนหลังไป

สํวนตํางที่ใหญํที่สุดของบทสนทนาในสองสื่อคือ การที่
การ๑ตูนใช๎ภาษาเขียน ในขณะที่สื่อภาพยนตร๑ใช๎ภาษา
พูด ซึ่งจะมีความตํางในด๎านสําเนียง และการพูดของ
แตํ ล ะตั ว ละคร รวมถึ ง คํ า หยาบ ที่ สามารถใช๎ สื่ อ ถึ ง
ตัวตนของตัวละคร และสื่อความหมายได๎ครอบคลุม
กวํา
มุ ม มองการเลํ า เรื่ อ งของภาพยนตร๑ แ ละเป็ น แบบ
เดียวกันแตํมีสํวนตํางที่รายละเอียดบ๎างบางสํวน เชํน
ในภาพยนตร๑ใช๎การเลําแบบจิตประหวัดตั้งแตํต๎นเรื่อง
ในขณะที่ในการ๑ตูนชํวงเปิดเรื่องเป็นการเลําแบบ
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(2) สถานที่ (Location) ในประเทศไทย ดังนี้
- โรงเรียน สถานที่จําลองภาพของสังคม
- อาคารชุด หรือ แฟลต
- สถานีตํารวจ
7) บทสนทนา ภาษาเขียนทั่วไปจากการพูดคุยโต๎ตอบของ
ตัวละคร อาจจะมีบ๎างที่เป็ นคําสบถ หรือคํา
ดํ า แ ตํ โ ด ย รว ม แ ล๎ ว เ ป็ น ภา ษ า สุ ภ า พ
เนื่ อ งจากหนั ง สื อ การ๑ ตู น มี ผู๎อํ า นที่ เ ป็ น เด็ ก
และเยาวชนจึ ง ยั ง มี ค วามระวั ง ในการใช๎
ภาษาอยูํ ด๎ ว ย และคํ า ที่ ใ ช๎ มั ก จะเป็ น คํ า ที่
เข๎าใจงําย ไมํซับซ๎อน สั้นกระชับ
8) มุมมอง แบบผสมผสานคือ
การเลําเรือ่ ง - แบบบุรุษที่หนึ่งเป็นผู๎เลําด๎วยวิธีกระแสจิต
ประหวัด) คือ เด็กเกเรที่รอดมาได๎เป็นผู๎เลํา

ภาพยนตร์“ยันต์สั่งตาย”

ความแตกต่างที่เพิ่มขึน้ ลดลง และเปลี่ยนแปลง
จากการ์ตูน“อย่าอ่านชะตาจะขาด”
เป็นภาพยนตร์ “ยันต์สั่งตาย”
(2) สถานที่
- เปลี่ยนแปลงจากโรงเรียนมัธยมเป็นอุดมศึกษา

ตารางที่ 4.5 (ตํอ)
องค์ประกอบ
การเล่าเรื่อง

การ์ตูนเรื่อง “อย่าอ่านชะตาจะขาด”
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- แบบผู๎ประพันธ๑ในฐานะเป็นผู๎รู๎แจ๎งเห็นจริง
ทุกอยํางเป็นผู๎เลํา ตรงสํวนที่เป็นฉากเปิดและ
ฉากปิดของเรื่อง
9) สัญลักษณ๑ - ยันต๑ แทนความรู๎สึกเคียดแค๎น ชิ งชังของ
พิเศษ
เด็กชายชาวเขมรที่ถูกรังแกจากกลุํมเด็กเกเร
มาตลอด
- หนังสื อที่สอดแผํนยั นต๑ เนื่องจากหนังสื อ
เป็ น สิ่ ง ที่ต๎ อ ง ดู หรื อ อํา น แทนเด็ ก ชายชาว
เขมรต๎องการให๎มีคนเห็นตัวตนของเขาบ๎าง
- เสาธงที่เด็กชายชาวเขมรตกลงมาเสียชีวิต
เป็ น เป็ น สั ญ ลั ก ษณ๑ ที่ บํ ง บอกความเป็ น
“โรงเรียน”
- กองลังใสํหนังสือ ที่ชํวยรับแรงกระแทกตอน
ที่เด็กเกเรพลัดตกลงมา เป็นตัวแทนวําความรู๎
ปัญญา สามารถชํวยชีวิตได๎

ความแตกต่างที่เพิ่มขึน้ ลดลง และเปลี่ยนแปลง
ภาพยนตร์“ยันต์สั่งตาย”
จากการ์ตูน“อย่าอ่านชะตาจะขาด”
เป็นภาพยนตร์ “ยันต์สั่งตาย”
- การเลําโดยผู๎ประพันธ๑เป็นผู๎เลําในชํวงท๎ายของ ผู๎ประพันธ๑เป็นผู๎เลํา
เรื่องที่มีเหตุการณ๑เกิด ขึ้นที่สถานนี ตํารวจไปถึ ง
ตอนจบเรื่อง
- ยันต๑ แทนความรู๎สึกเคียดแค๎น ชิงชังของ “งิด”ที่ เพิ่ม
ถูกรังแกมาตลอด
- การนิ่งเฉยของตัวละครที่ชื่อ “พิงค์”
- หนังสือที่สอดแผํนยันต๑ หนังสือเป็นสิ่งที่ต๎อง ดู นอกจากนั้นภาพยตร๑คํอนข๎างจะทําออกมาโดยอิงจาก
หรื อ อํ า น แสดงถึ ง “งิ ด ” ที่ ต๎ อ งการให๎ มี ค นเห็ น การ๑ตูน จึงไมํแตกตํางกันมากนัก
ตัวตนของเขาบ๎าง
- เสาธงที่ “งิด” ตกลงมาเสียชีวิต เป็นสัญลักษณ๑
ที่บํงบอกความเป็น “โรงเรียน”
- กองลังใสํหนังสือตํางๆ ที่ชํวยรับแรงกระแทก
ตอนที่ เ ด็ ก เกเรพลั ด ตกลงมา เป็ น ตั ว แทนวํ า
ความรู๎ ปัญญา สามารถชํวยชีวิตได๎
- การนิ่งเฉยของตัวละครที่ชื่อ “พิงค์” หมายถึง
การทําร๎าย คือการเห็นแตํไมํชํวย
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ภาพยนตร์ “ร้ า นของขวั ญเพื่ อ คนที่คุ ณ เกลีย ด”หนึ่ ง ในภาพยนตร์ ชุ ด หลุ ด สี่ หลุ ด และ
การ์ตูนเรื่อง “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
ตารางที่ 4.6 การเปรียบเทียบไวยากรณ๑ภาพยนตร๑เรื่อง “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”หนึ่งใน
ภาพยนตร๑ชุด หลุดสี่หลุด และแนวคิดเกี่ยวกับการ๑ตูนสั้น “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณ
เกลียด”
ภาพยนตร์“ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
1) ภาพยนตร๑
2) ภาพเคลื่อนไหวแบบใช๎คนแสดง
3) สี (Color)
ภาพยนตร๑เรื่องนี้มีการย๎อมสีในชํวงที่ “ธาดา”เดินตาม
ทางไปจนเจอ“ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
และสี ที่ ใ ช๎ กั บ อุ ป กรณ๑ ป ระกอบฉากเชํ น กลํ อ ง
ของขวั ญ ชํ ว งต๎ น เรื่ อ งที่ มี สีดํ า เงิ น และทอง และสี ข อง
สินค๎าภายใน“ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”ซึ่งเป็น
สีสันที่สดใส
4) ภาษาพูด
5) เสียงตัวละคร
(1) เสียงสนทนาพูดคุยของตัวละคร
- ระดับเสียงปกติ
(2) เสียงสนทนา ทะเลาะ ขัดแย๎งของตัวละคร
- ระดับเสียงดัง คือเสียงดังในระดับการสื่อสารดัง
กวําปกติ เชํน เสียงตะคอก ทะเลาะ กํนดํา
(3) ใช๎เสียงบทสนทนาของเสียงตัวละคร
- เพื่อสื่อความคิดตัวละครโดยตรง

การ์ตูน “ร้านของขวัญเพือ่ คนที่คุณเกลียด”
1) ประเภทการ๑ตูนเรื่อง (Comic Strip Cartoon)
2) ภาพเขียนการ๑ตูนแบบภาพเลียนแบบธรรมชาติ
(Natural Cartoon)
3) สีขาวดํา

4) ภาษาเขียน
5) รหัสของการ๑ตูน
(1) การสนทนาระดับปกติ
- บัลลูนคําพูดพื้นฐานมีลักษณะเป็นวงรี
(2) การสนทนาระดับดัง
- บั ล ลู น ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น แฉกๆเหมื อ น
ดอกไม๎ไฟ
(3) ข๎อความบรรยาย
- บัลลูนบรรยาย ใช๎กรอบบัลลูนนี้ในการ
สื่อคํ าบรรยายแบบความคิด ของตัว ละคร โดยมี
ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม
รูปแบบตัวอักษร (Font) ในการ๑ตูนเรื่องนี้มีการ
ใช๎ แ บบเดี ย วคื อ ตั วอั ก ษรมี หั ว ตั ว ตรง ซึ่ ง มี
ความหมายแตกตํางกันไปตามบัลลูนคําพูดที่ใช๎
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ตารางที่ 4.6 (ตํอ)
ภาพยนตร์“ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
6) บทสนทนา
(1) บทสนทนา ในการสื่อความและน้ําเสียงตัวละคร
(2) บทสนทนา ในการสื่อความตกใจ และสื่อความ
โกรธ อาจเป็นคําหยาบ สั้นห๎วน ขึ้นเสียง
(3) บทสนทนาในการสื่อความเชํน เอํอ อํา คือ และ
สําเนียงการพูดที่ลากหางเสียงหรือการใช๎ความเงียบ
7) องค๑ประกอบด๎านภาพ(Visual Channel)
(1) การแสดงและการปรากฏตัวของตัวละคร
- “ธาดา”(ปกรณ๑ ฉัตรบริรักษ๑) นักแสดงสามารถ
ถํายทอดความเป็น “ธาดา”ออกมาได๎อยํางดี ทั้งความ
เยํ อ หยิ่ ง เอาแตํ ใ จ ชอบวางทํ า คิ ด เข๎ า ข๎ า งตั ว เอง
ทะเยอทะยาน เอาจริงเอาจัง และมีความเชื่อมั่นในตัวเอง
สูง หรือแม๎แตํในฉากที่แสดงอาการหวาดระแวง วิตกกังวล
และความหวาดกลั ว ตํ อ ความตายนั ก แสดงก็ สามารถ
ถํายทอดออกมาถึงคนดูได๎
- “ซุ ป ”ศุ ภ กร (อั ค ริ น ทร๑ อั ค รั ฐ นิ ธิ เ มธรั ฐ )
นักแสดงสามารถแสดงออกได๎ถึงความเกลียดชังและไมํ
พอใจในตัว “ธาดา” แตํก็แสดงออกมาในลักษณะความ
เกลียดมากกวําความโกรธแค๎น หรือ อิจฉา เป็นเหมือนสิ่ง
ที่เขาคาใจ รู๎สึกวํา“ธาดา”ติดค๎างและ ควรจะต๎องขอโทษ
ตํอ สิ่ ง ที่เ ขาได๎รั บ ซึ่ งต๎ อ งแสดงให๎เ ห็ น ถึ งความต๎ อ งการ
เอาชนะ และความพอใจ สะใจเมื่อได๎รับคําขอโทษจาก
- เจ๎าของร๎าน (ปริญญา งามวงศ๑วาน) เจ๎าของ
“ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”เป็นตัวละครที่สื่อถึง
ความแตกตํางออกไปจากบรรทัดฐานปกติ ทั้งจากบุคลิก
นิสัย ทําทาง ที่ชอบมองตาคูํสนทนา การแตํงกายที่เน๎น
สีสัน การพูด สายตา การมองที่บํงบอกถึงความเฉยชาแตํ
ก็รักสนุกไปในเวลาเดียวกัน ซึ่งทั้งหมดนี้นักแสดงสามารถ
นําเสนอออกมาได๎ อาจจะไมํถึงขั้นฉีกออกมาจากคนปกติ
อยํางชัดเจน แตํก็มีความแตกตํางและบรรยากาศที่รับรู๎ได๎

การ์ตูน “ร้านของขวัญเพือ่ คนที่คุณเกลียด”
6) เครื่องหมายวรรคตอน
(1) ปรัศนี (?) สื่อวําตัวละครสับสน ไมํเข๎าใจ
หรือ สงสัย
(2) อัศเจรีย๑ (!) ใช๎สื่อถึงอารมณ๑โกรธ ตกใจ
(3) จุดไขํปลา (...) และเส๎นประ( _ _ _ ) ใช๎สื่อถึง
จังหวะการพูดหรือคิดที่อาจมีการเว๎นจังหวะ
7) ภาษาภาพ
(1) สีหน๎าตัวละคร
ภายในเรื่องนี้จะมีการใช๎สีหน๎าตัว ละครที่
คํอนข๎างเหมือนจริง รวมถึงการใช๎มุมภาพที่คล๎าย
กับในมุมกล๎องของภาพยนตร๑ทําให๎ชํวยในการสื่อ
ความหมายทางสีหน๎าตัวละครได๎ชดั เจนขึ้น โดยจะ
ชัดเจนในสํวนใบหน๎าของ “ธาดา”ซึ่งสํวนมากจะ
เป็นสีหน๎าเฉยชาแสดงความไมํเชื่อถือโดยจะมี คิ้ว
ตาปาก ที่ไมํมีการเปลี่ยนตําแหนํง และรูปลักษณ๑
ไปจากปกติตํางจากสีหน๎าตื่นตระหนก หรือกดดัน
ที่มี ตาเบิกกว๎าง จนเห็นเนื้อตาขาวและเนื้อตาดํา
ได๎อยํางชัดเจน และริมฝีปากที่อ๎าค๎าง ในขณะที่ตัว
การ๑ตูนอีกตัวอยําง เจ๎าของร๎านกลับสวมหน๎ากาก
ที่ไมํ แสดงออกถึง สีห น๎า เปรีย บเหมือ นความลั บ
และความเฉยชาของผู๎สวมใสํ
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ตารางที่ 4.6 (ตํอ)
ภาพยนตร์“ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
(2) แสง ไมํมีการใช๎แสงเพิ่มเติม เป็นแสงธรรมชาติใน
ที่รํมเป็นสํวนใหญํจึงทําให๎ภาพรวมของเรื่องมีการใช๎แสงที่
ไมํสวํางมากนัก ในขณะที่ชํวงกลางคืนก็จะดูมืด แคบ และ
หดหูํขึ้น
(3) เสียงประกอบ (Sound Effects) แบํงเป็น
- เสี ย งจริ ง ที่ ม าจากแหลํ ง กํ า เนิ ด เสี ย งในฉาก
(Local Sound)เชํน เสียงรถยนต๑รถไฟ โทรศัพท๑
- เสียงบรรยากาศ (Ambient Sound)เชํน เสียง
ฝนตก ฟ้าร๎อง ฟ้าผํา
- เสียงประกอบที่สร๎างขึ้น (Artificial Sound) เชํน
เสียงรถชน เสียงตัวตํอเสียงกระจกแตก
(4) สี (Color)
ภาพยนตร๑ เ รื่ อ งนี้ มี ก ารย๎ อ มสี เ ป็ น สี แ ดง ในชํ ว งที่
“ธาดา”เดินตามทางไปจนเจอ“ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณ
เกลียด”ซึ่งบํงบอกถึงความอันตราย แตํไมํมีการย๎อมสีเพื่อ
แบํงชํวงเวลาอดีต
(5) ขนาดภาพ (Shot Size)
- ภาพไกล (LS)
- ภาพปานกลาง (MS)
- ภาพใกล๎ (CS)
- ภาพใกล๎มาก (ECU)
(6) การตัดตํอ
- ในเรื่องมีใช๎เทคนิคการตัดตํอแบบการเปลี่ยน
ช็อตทันทีโดยการตัดชน และการใช๎ภาพจางซ๎อน
- ประเภทการตัดตํอในเรื่อง ประกอบด๎วย การ
ตัดตํอแบบตํอเนื่อง และการตัดตํอสลับเหตุการณ๑

การ์ตูน “ร้านของขวัญเพือ่ คนที่คุณเกลียด”
(2) การให๎แสงและเงา ชํวงที่ฉากหลังของชํอง
การ๑ตูนเป็นสีขาววํางเปลํา และตัวละครเองก็มีการ
ลงเส๎นน้ําหนักไมํมาก ทําให๎ภาพที่ออกมานั้นวําง
โลํ ง เชํ น เดี ย วกั บ อารมณ๑ ตั ว ละครที่ ต กใจจน
ความคิดตํางๆหยุดชะงัดและในสมองวํางโลํง
(3) ภาพวาดเสี ย งประกอบ เป็ น ภาพวาด
ตัวอักษรที่ใช๎ในการสื่อถึง ภาษาที่เลียนแบบเสียง
ธรรมชาติ เชํน ครืน เปรี้ยง

8) กรอบภาพ
“ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” ใช๎กรอบ
สี่เหลี่ยมพื้นหลังสีดําตลอดเรื่อง มีความหมายวํา
เหตุ ก ารณ๑ ปั จ จุ บั น ในเรื่ อ งที่ ดํ า เนิ น ไปตาม
เหตุก ารณ๑ใ นเรื่อ งไมํมี ชํว งที่ เลํ าถึ งอดีต หรื อห๎ ว ง
ความคิด
นอกจากตัวกรอบแล๎ว ภาพในกรอบตํางๆก็
สามารถเปรี ย บเที ย บกั บ ภาพในภาพยนตร๑ ไ ด๎
เ นื่ อ ง จ า ก ตั ว ก ร อ บ ภ า พ เ ป็ นสิ่ ง ที่ กํ า ห น ด
ความสํ า คั ญ ของภาพได๎ โดยดู จ ากขนาดกรอบ
ภาพที่ยิ่งมาขนาดใหญํ ยิ่งมีความสําคัญกับเรื่อง
มากขึ้นเทํานั้น ซึ่งกรอบภาพในการ๑ตูนเรื่องจะมี
ลักษณะคล๎ายเฟรมในภาพยนตร๑ ที่ภาพในกรอบ
จะมีการใช๎วาดโดยใช๎มุมตํางๆเหมือนมุมกล๎อง
และขนาดตํางๆ เหมือนขนาดภาพ
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ตารางที่ 4.6 (ตํอ)
ภาพยนตร์“ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
(7) มุมกล๎อง (Camera Angle) ดังนี้
- มุมกล๎องระดับสายตานก (Bird's eye View)
- มุมกล๎องระดับสูง (High Angle)
- มุมกล๎องระดับสายตา (Eye Level)
- มุมกล๎องระดับต่ํา (Low Angle)

8) เสียงดนตรี (Music)
ในเรื่ อ งจะมี ทั้ ง ที่ เ ป็ น เพลงที่ ไ มํ มี เ นื้ อ ร๎ อ ง โดย
เลือกใช๎เครื่องดนตรีคลาสสิก เพื่อเสริมให๎เกิดความรู๎สึกที่
ยิ่งใหญํกว๎างขวาง และอลังการ

การ์ตูน “ร้านของขวัญเพือ่ คนที่คุณเกลียด”

-

ตารางที่ 4.7 ตารางเปรียบเทียบองค๑ประกอบการเลําเรื่องของภาพยนตร๑ “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” และการ๑ตูน “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
ภาพยนตร์ “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณ
เกลียด”

การ์ตูนเรื่อง “ร้านของขวัญเพือ่ คนที่คณ
ุ
เกลียด”

1) เรื่องยํอ

“ธาดา” พนักงานบริษัทที่เพิ่งได๎รับตําแหนํง
ผู๎ จั ด การ เขาจึ ง ต๎ อ งการให๎ ข องขวั ญ ตอบ
แทนลูกน๎องจึงไปหาซื้อของขวัญจนได๎พบกับ
“ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”“ธาดา”
ไมํเชื่อเจ๎าของร๎านจึงบอกประวัติของ“ธาดา”
ให๎ฟังและแจ๎งวํามีผู๎ซื้อสินค๎าเพื่อใช๎กับเขา 6
ชิ้น “ธาดา” ไมํเชื่อ เจ๎าของร๎านจึงเตือนวําให๎
สัง เกตของรอบตั ววํ า มี สัญ ลัก ษณ๑ข องทาง
ร๎าน ตํอมา“ธาดา” เกิดอุบัติเหตุรถชน ซึ่งเกิด
จากสิ น ค๎ า ของ“ร๎ า นของขวัญ เพื่ อ คนที่ คุ ณ
เกลียด”เขาจึงรีบย๎อนกลับมาเพื่อหาร๎านนั้น
อีกครั้ง แตํร๎านนั้นเคลื่อนตัวออกไปแล๎ว เมื่อ
กลับถึ งบ๎านเขาจึ งเดิน แกะของขวั ญพร๎อ ม
กับหาสัญลักษณ๑บนของทีละชิ้นอยําง ด๎วย
ความกลัวเขาจึงนําของขวัญทั้งหมดไปทิ้ง

ชายหนุํ มคนหนึ่ งที่บั งเอิญมาเจอเข๎า กับ “ร๎า น
ของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” เข๎า ทันทีที่เห็นชื่อ
ร๎านเขาคิดถึงบางคน ซึ่งจูงใจให๎เขาก๎าวเข๎าไปใน
ร๎าน เมื่อเข๎าไปในร๎านเขาก็เห็นสินค๎ามากมาย
ที่ตั้งขายอยูํ ซึ่งเมื่อเจ๎าของร๎านที่สวมหน๎าการอ็
อกซิเจนปรากฏตัวขึ้นก็ได๎อธิบายให๎กับชายหนุํม
ที่ไมํเชื่อเรื่องร๎านนี้ฟังถึงที่มาและกลุํมลูกค๎าของ
ร๎ า นรวมไปถึ ง วิ ธี ก ารทํ า งานของสิ น ค๎ า ในร๎ า น
ชายหนุํมไมํเชื่อเจ๎าของร๎านจึงบอกประวัติและ
รายละเอียดตํางๆ ของ“ธาดา”หรือก็คือตัวเขาให๎
ฟังและแจ๎งวํามีผู๎ซื้อสินค๎าเพื่อใช๎กับเขาออยูํ 6
ชิ้นและทุกชิ้นคือระดับ 4 ซึ่งทําให๎ถึงตาย ตัดมา
ที่งานศพของชายคนที่ “ธาดา”เกลียด เมื่อออก
จากวัดฝนเริ่มลงเม็ดหญิงสาวที่รู๎จักกั นเสนอรํม
ให๎เขา และเมื่อเขารับมาก็เกิดฝ่าผําลงมา

ความแตกต่างที่เพิ่มขึน้ ลดลง และเปลี่ยนแปลง
จากภาพยนตร์ “ร้านของขวัญเพื่อคนทีค่ ุณเกลียด”
เป็น การ์ตูน“ร้านของขวัญเพือ่ คนที่คณ
ุ เกลียด”
ลดลง
- รายละเอียดของตัวละคร เชํนสถานที่ทํางาน เพื่อน
รํวมงาน การใช๎ชีวิตภูมิหลังเรื่องครอบครัว
- เหตุการณ๑ที่ตัว“ธาดา”ใช๎สินค๎าใน“ร๎านของขวัญเพื่อ
คนที่คุณเกลียด” ในภาพยนตร๑จะมีผลและการใช๎สินค๎า
กับตัว“ธาดา”ในขณะที่ในการ๑ตูนไมํมี
- สัญลักษณ๑ของร๎านที่ไมํมีอยูํในการ๑ตูน
เปลี่ยนแปลง
- สถานะของตัวละคร จากผู๎ถูกกระทําในภาพยนตร๑
เป็นผู๎กระทําในการ๑ตูน
- ลั ก ษณะร๎ า นและการแตํ ง กายของเจ๎ า ของ“ร๎ า น
ของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
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องค์ประกอบ
การเล่าเรื่อง

ตารางที่ 4.7 (ตํอ)
องค์ประกอบ
การเล่าเรื่อง

ภาพยนตร์ “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณ
เกลียด”

ความแตกต่างที่เพิ่มขึน้ ลดลง และเปลี่ยนแปลง
จากภาพยนตร์ “ร้านของขวัญเพื่อคนทีค่ ุณเกลียด”
ไปเป็น การ์ตนู “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คณ
ุ เกลียด”

- ขั้ น เริ่ ม เรื่ อ ง (Exposition) คื อ ชํ ว งเปิ ด เรื่ อ งที่
อธิบายถึงความรู๎สึกของตัวเอกที่เกลียดบางคน
จนถึงตอนที่พบกับบุคคลปริศนาใสํหน๎ากากยืน
อยูํใน“ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”

- การเริ่มเรื่องในการ๑ตูนคือการเปิดตัว “ร๎านของขวัญ
เพื่อคนที่ คุณเกลีย ด”เลย ในขณะที่ ในภาพยนตร๑เริ่ ม
จากการแนะนําตัวละคร ความสัมพันธ๑ของตัวละครจึ ง
คํอยเปิดตัวร๎านของขวัญในสถานการ๑ตํอมา
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“ธาดา” ไปทํางานด๎วยความหวาดระแวง เขา
ตัดสินใจค๎นโต๏ะของเพื่อนรํวมงานที่ชื่อ “ซุป”
และพบวําคนรักที่เสียชีวิตไปของเขาเคยคบ
กับ“ซุป”มากํอน เขาจึงตัดสินใจไลํ“ซุป”ออก
ตํอมาเขาบาดเจ็บจากการถูกฟ้าผํา เขาวิ่ง
เตลิดไปจนถึงบริเวณทางรถไฟ รองเท๎าที่เขา
สวมถูกดูดติดกับรางรถไฟ “ซุป”เดินตรงมา
พร๎ อ มมี ด ชํ ว ยตั ด รองเท๎ า จน“ธาดา”หลุ ด
ออกมาจากรองเท๎ าได๎ “ธาดา”ขอโทษและ
ขอบคุณพร๎อมก๎มลงกราบเท๎า “ซุป”ซึ่ง“ซุป”
เป็นคนซื้อรองเท๎าคูํนั้นมาเพราะแค๎น“ธาดา”
2) โครงเรื่อง - ขั้นเริ่มเรื่อง (Exposition) คือ“ธาดา”ได๎รับ
- ขนบของการ ของขวัญจากการเลื่อนตําแหนํงและมีมูลคํา
เลําเรื่อง
ของขวัญขึ้นที่หน๎าจอไปจนถึงชํวงที่เขาได๎พบ
กับ“ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”

การ์ตูนเรื่อง “ร้านของขวัญเพือ่ คนที่คณ
ุ
เกลียด”

ตารางที่ 4.7 (ตํอ)
องค์ประกอบ
การเล่าเรื่อง

การ์ตูนเรื่อง “ร้านของขวัญเพือ่ คนที่คณ
ุ
เกลียด”

- ขั้นพัฒนาเหตุการณ๑ (Rising Action) คือ
ชํวงที่ข องขวั ญจาก“ร๎ านของขวั ญเพื่อ คนที่
คุณ เกลี ยด”ที่มี ค นซื้ อ ให๎ “ธาดา”เริ่ม ทํ างาน
จนถึงชํวงที่เขาค๎นพบวําคนรักของเขาเคยคบ
กับ “ซุป” มากํอน
- ขั้นภาวะวิกฤต (Climax)คือชํวงที่“ธาดา”
ถู ก ฟ้ า ฝ่ า และวิ่ ง เตลิ ด ไปจนเท๎ า ติ ด กั บ ราง
รถไฟและ“ซุป”ก๎าวเข๎ามา
- ขั้ นภาวะคลี่ค ลาย(Falling Action) คื อ
“ซุป”ชํวย“ธาดา”ออกมาจากบริเวณรางรถไฟ
และ“ธาดา”ขอโทษและขอบคุณ“ซุป” ตัดไปที่
ฉากที่“ซุป”ซื้อรองเท๎าจาก“ร๎านของขวัญเพื่อ
คนที่คุณเกลียด”
- ขั้นยุติเรื่องราว (Ending) คือชํวงที่เจ๎าของ
ร๎านยกมือไหว๎สํงลูกค๎า

- ขั้ น พั ฒ นาเหตุ ก ารณ๑ (Rising Action) คื อ
บุคคลปริศนาใสํหน๎ากาก กลําวทักทายตัวเอก
อธิบายถึงสิ่งของและวัตถุประสงค๑ของร๎าน และ
วิธีใช๎สินค๎าบางชิ้นในร๎าน
- ขั้ น ภาวะวิ ก ฤต (Climax) คื อ ชํ ว งที่ บุ ค คล
ปริศนาใสํหน๎ากากพูดชื่อ และข๎อมูลสํวนตัวของ
“ธาดา”และบอกวําข๎อมูลที่ได๎มาจากลูกค๎าที่ซื้อ
ของจากร๎านไป
- ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling Action) คือ“ธาดา”
ไปงานศพของคนที่เขาเกลียด
- ขั้นยุติเรื่องราว (Ending) คือ“ธาดา”ออกจาก
งานศพและฝนเริ่มลงเม็ด มีผู๎ หญิงคนหนึ่งเสนอ
รํมให๎เขาใช๎ และฟ้าก็ผําลงมา

ความแตกต่างที่เพิ่มขึน้ ลดลง และเปลี่ยนแปลง
จากภาพยนตร์ “ร้านของขวัญเพื่อคนทีค่ ุณเกลียด”
ไปเป็น การ์ตนู “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คณ
ุ เกลียด”
- ในภาพยนตร๑ตัว “ธาดา”จะเผชิญกับความรุนแรง
ของสิ นค๎า กํอนจะหวาดกลัวและพบวํา “ซุ ป”คื อคนที่
นําจะสํงของขวัญมาให๎เขา ในขณะที่ในการ๑ตูน ยังเป็น
เรื่องราวระหวําง“ธาดา”และเจ๎าของร๎านอยูํ
- ในการ๑ ตู น ภาวะวิ ก ฤติ ใ นเรื่ อ งจะเป็ น เชิ ง จิ ต วิ ท ยา
ระหวํางเจ๎าของร๎านและ“ธาดา” สํวนภาพยนตร๑จะเป็น
วิกฤติของ“ธาดา”ที่หวาดกลัวตํออานุภาพของสินค๎า
และตัว“ซุป”
- ในการ๑ตูนข๎ามไปที่งานศพของคนที่ “ธาดา”เกลียด
เพื่อสื่อวําเขาตัดสินใจใช๎สินค๎าของทางร๎าน ในขณะที่
ในภาพยนตร๑จุดคลี่คลายคือของขวัญทําหน๎าที่ ที่“ซุป”
ต๎องการให๎“ธาดา”กราบเท๎าขอโทษได๎สําเร็จ
- ในภาพยนตร๑ จ ะแสดงให๎ เ ห็ น ถึ ง ความสํ า เร็ จ ของ
เจ๎ า ของร๎ า น ในขณะที่ ใ นการ๑ ตู น เป็ น บทสรุ ป ที่ ใ ห๎
คาดคิดวํา“ธาดา”เองก็ถูกสินค๎าในร๎านเลํนงานเชํนกัน
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ภาพยนตร์ “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณ
เกลียด”

ตารางที่ 4.7 (ตํอ)
องค์ประกอบ
การเล่าเรื่อง
- ลักษณะ
โครงเรื่อง
3) แกํนเรื่อง

5) ตัวละคร

การ์ตูนเรื่อง “ร้านของขวัญเพือ่ คนที่คณ
ุ
เกลียด”

แบบ คฤหาสน๑ลึกลับ

แบบ คฤหาสน๑ลึกลับ

แบบแนวคิด (Idealism Theme)

แบบแนวคิด (Idealism Theme)

ความขัดแย๎งมี 2 อยํางคือ
- ความขัดแย๎งภายในจิตใจ เป็นความขัดแย๎ง
ความสั บ สน งุ น งง ระหวํ า งความเชื่ อ ใน
ความคิดของตัวเองและความกลัวตํอสิ่งที่เขา
ไมํเชื่อถือ
- ความขัดแย๎งระหวํางคน คือความขัดแย๎ง
ระหวําง“ธาดา”กับคนที่เกลียดเขา เชํน “ซุป”
เพราะประเด็นเรื่องคนรั ก และเพื่อนรํวมงาน
อื่นๆที่ขัดแย๎งกับ“ธาดา”เพราะวิธีการทํางาน
ของเขา
มีลักษณะแบบรอบด๎าน (Round Character)

ความขัดแย๎งมี 2 อยํางคือ
- ความขัดแย๎งภายในจิต ใจ เป็น ความขัด แย๎ ง
ระหวํ า งความต๎ อ งการที่ จ ะให๎ ค นที่ เ ขาเกลี ย ด
หายไป กับ ความรู๎สึกไมํเชื่อวําร๎านนี้จะทําได๎จริง
- ความขั ด แย๎ ง ระหวํ า งคน คื อ ควํ า มขั ด แย๎ ง
ระหวําง“ธาดา”กับคนที่เขาเกลียด “ธาดา”กับคน
ที่ เ กลี ย ดเขา และ“ธาดา”กั บ บุ ค คลปริ ศ นาใสํ
หน๎ากาก

มีลักษณะแบบรอบด๎าน (Round Character)

ความแตกต่างที่เพิ่มขึน้ ลดลง และเปลี่ยนแปลง
จากภาพยนตร์ “ร้านของขวัญเพื่อคนทีค่ ุณเกลียด”
ไปเป็น การ์ตนู “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คณ
ุ เกลียด”
ทั้งสองสื่อตํางก็แสดงให๎เห็นถึงความลึกลับของ“ร๎าน
ของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”เหมือนกัน
ทั้งสองสื่อนําเสนอถึงตัวร๎านที่นําเอาความเกลียดชังมา
เป็นจุดตํางในการทําธุรกิจทั้งคูํ
สื่อภาพยนตร๑และสื่อการ๑ตู นนําเสนอให๎เห็น ถึงความ
ขัด แย๎ง ระหวํ า งคนทั้ ง คูํ และก็ มี ค วามขั ดแย๎ ง ภายใน
จิตใจทั้งคูํ โดยที่ความขัดแย๎งภายในจิตในในภาพยนตร๑
จะเป็ความขัดแย๎งตํอร๎านและตัวเองถึงสิ่งไมํอยากเชื่อ
กับความเป็นจริง ในขณะที่ในการ๑ตูนจะเป็ความขัดแย๎ง
ระหวํ า งความไมํ เ ชื่ อ ถื อ กั บ ความกลั ว วํ า ตนจะได๎ รั บ
อันตรายจากสินค๎าในร๎านที่ตนไมํเชื่อ

ตัวละครบางตัวลงเพื่อให๎เข๎ากับสื่อที่นําเสนอ ดังนี้
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4) ความ
ขัดแย๎ง

ภาพยนตร์ “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณ
เกลียด”

ตารางที่ 4.7 (ตํอ)
องค์ประกอบ
การเล่าเรื่อง

การ์ตูนเรื่อง “ร้านของขวัญเพือ่ คนที่คณ
ุ
เกลียด”

- “ธาดา” ตัวละครหลักเป็นตัวละครที่เป็น
ตั ว แ ทนค นใ นสั ง คมทํ า ง าน ที่ มี ค วา ม
ทะเยอทะยานและใช๎ วิ ธี เ ข๎ า หาเจ๎ า นายจน
ได๎ รั บความไว๎ วางใจ จึง มี ค นที่ เ กลี ย ด หรื อ
อิ จ ฉาบ๎ า ง แตํ ไ มํ ไ ด๎ แ สดงออกมากนั ก
เนื่ อ งจากยั ง ต๎ อ งการรั ก ษาสถานภาพใน
สังคม และภาพลักษณ๑ในสายตาผู๎รํวมงาน
อยูํ เขาเป็นตัวละครที่มีความมั่นใจในตัวเอง
สูงสํวนหนึ่งก็ได๎จากการที่เขามีหน๎าที่การงาน
ที่ก๎าวหน๎าด๎วย จึงทําให๎เขาเชื่อวําจะมีแตํคน
ชอบเขา และเขายังเป็นคนที่เห็นแกํตัวและ
บ๎างานด๎วยทําให๎คนรักน๎อยใจจนฆําตัว ตาย
และนําเอาสัตว๑เลี้ยงมาทดลองโดยไมํกลัววํา
มันอาจจะต๎องตาย

- “ธาดา”เป็นตัวละครที่เป็นตัวแทนคนในสังคม
ทํางาน ทั่วไปที่ต๎องมีคนที่เกลียด อิจฉา หรือที่ไมํ
ชอบในที่ทํางานบ๎าง แตํก็ไมํได๎แสดงออกมากนัก
เนื่องจากยังต๎อ งการรักษาสถานภาพในสังคม
และภาพลักษณ๑ในสายตาผู๎รํ วมงานอยูํ เขาเป็น
ตัวละครที่มีความสับสนและความคิดความรู๎สึก
ซับซ๎อน หลากหลายอารมณ๑ เชํน ความสับสน
และอารมณ๑ที่เปลี่ยนไปมาตลอดตั้งแตํก๎าวเท๎า
เข๎าสูํร๎าน เริ่มที่ความมั่นใจวําไมํนําจะมีร๎านแบบ
นี้ แตํก็อดคาดหวังไมํได๎ ซึ่งเมื่อรู๎วําตนเองก็เป็น
หนึ่งในผู๎ที่ถูกลูกค๎าคนอื่นเกลียดและต๎องการทํา
ให๎ห ายไปเขาก็ตกใจและเริ่ มกลั ว ความกลัว ที่
จะต๎ อ งตายเองทํ า ให๎ เ ขายอมรั บ ให๎ ค นที่ เ ขา
เกลียดหายไปแทน

ความแตกต่างที่เพิ่มขึน้ ลดลง และเปลี่ยนแปลง
จากภาพยนตร์ “ร้านของขวัญเพื่อคนทีค่ ุณเกลียด”
ไปเป็น การ์ตนู “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คณ
ุ เกลียด”
เปลี่ยนแปลง
- “ธาดา” กลายเป็นตัวละครที่เป็นผู๎กระทํามากกวําถูก
กระทํา จากที่เป็นมีสถานะทางสังคมสูงกวํากลายเป็น
คนที่มีสถานะทางสังคมต่ํากวํา ในขณะที่ตัว“ธาดา”ทั้ง
สองสื่อ เป็ นแบบรอบด๎า นทั้ งคูํ มี การลดรายละเอีย ด
และยั ง คงเป็ น เป้ า หมายที่ มี ค นซื้ อ สิ น ค๎ า จาก“ร๎ า น
ของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”ไปให๎ทั้งคูํ จึงเหมือนกับ
“ธาดา”ในการ๑ตูนเอาตัว“ซุป”ที่ต๎องการแก๎แค๎นมารวม
กับการตกเป็นเป้าหมายของตัว “ธาดา”และคงหน๎าตา
สถานะทางสังคมของ“ธาดา”ละครไร๎ชื่อที่ถูกเกลียด ซึ่ง
สํ ว นนี้ ผู๎ วิ จั ย วิ เ คราะห๑ จ ากภาพการ๑ ตู น และภาพคน
แสดงที่ใกล๎เคียงกัน
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ภาพยนตร์ “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณ
เกลียด”

ตารางที่ 4.7 (ตํอ)
องค์ประกอบ
การเล่าเรื่อง

การ์ตูนเรื่อง “ร้านของขวัญเพือ่ คนที่คณ
ุ
เกลียด”

- “ซุป” ศุภกร เป็นเพื่อนรํวมงานของ“ธาดา”
แสดงออกชัดเจนถึงความรู๎สึกในแงํลบที่มีตํอ
“ธาดา” ทั้งทางสีหน๎า ทําทางคําพูด เป็นตั ว
ละครที่เป็นตัวแทนของคนธรรมดาทั่วไปในแงํ
ที่วําเมื่อเจ็บปวดก็จะหาทางแก๎แค๎นเอาคืน
แตํไมํให๎ถึงชีวิต
- เจ๎าของ“ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
เป็นตัวละครที่แทนคนที่เห็นเรื่องของคนอื่น
เป็นเรื่องสนุก ชอบที่จะได๎เห็นความเสียหาย
ที่เกิดจากตัวเอง ฉลาดแกมโกง รู๎จัก พูดโน๎ม
น๎าว เชื่อมั่นในตัวเองสูง

- หัวหน๎างาน เป็นตัวละครที่เป็นตัวแทนความ
เกลียดชังของตัว “ธาดา”เป็นชายวัยกลางคนที่มี
หนวดเครา มีลักษณะมั่นใจในตัวเอง และชอบ
เป็นศูนย๑กลางของผู๎คน

- “นุช” คนรักของตัวเอก เคยคบกับ“ซุป” รัก
ความสบาย ชอบคนมาเอาใจ ใสํใ จ จิ ต ใจ
อํอนไหวงําย

- บุคคลปริศ นาที่สวมหน๎า กากเป็นบุค คลที่ไมํ
เปิ ด เผยหน๎ า ตา หรื อ ตั ว ตน เต็ ม ไปด๎ ว ยความ
ลึ ก ลั บ ฉลาดพู ด และคอยยั่ ว ยุ ใ ห๎ เ กิ ด ความ
หวาดกลัว และเกลียดชังได๎ เป็นเหมือนตัวแทน
ความขลาดกลัวของมนุษย๑ที่ต๎องการจะเอาตัว
รอด และคอยหาข๎ออ๎างที่จะมาหักล๎างความผิดที่
จะกระทํา

ความแตกต่างที่เพิ่มขึน้ ลดลง และเปลี่ยนแปลง
จากภาพยนตร์ “ร้านของขวัญเพื่อคนทีค่ ุณเกลียด”
ไปเป็น การ์ตนู “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คณ
ุ เกลียด”
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ภาพยนตร์ “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณ
เกลียด”

- เจ๎าของ“ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” ในการ๑ตูน
เปลี่ยนแปลงการแตํงกายไป ทําให๎สามารถเก็บอารมณ๑
ความรู๎ สึ ก ที่ จ ะสื่ อ ผํ า นใบหน๎ า ออกไปได๎ และมี เ ลํ ห๑
เหลี่ยมมากขึ้น เนื่องจากในภาพยนตร๑จะพูดเตือนตรงๆ
ใขณะที่ในการ๑ตูนจะบีบเพื่อให๎“ธาดา”ต๎องซื้อสินค๎าไป
ลดลง

- “นุช” ที่เป็นเหมือนสาเหตุของความขัดแย๎ง “ธาดา”
และ“ซุป” ไมํปรากฏในการ๑ตูน

ตารางที่ 4.7 (ตํอ)
ภาพยนตร์ “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณ
เกลียด”

การ์ตูนเรื่อง “ร้านของขวัญเพือ่ คนที่คณ
ุ
เกลียด”

6) ฉาก

ฉากในการเลําเรื่องแบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้
(1) ชํวงเวลา (Time)คือ ชํวงปี 2553-2554
(2) สถานที่ (Location) ในประเทศไทย ดังนี้
- “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
เป็นสถานที่ที่อยูํลึกเข๎าไปในยํานร๎านค๎า เป็น
ร๎ า นที่ โ ดดเดํ น ด๎ ว ยสี สั น และตั ว ร๎ า นซึ่ ง เป็ น
รถบรรทุ ก ทํ า ให๎ ส ามารถเคลื่ อ นที่ ไ ด๎ โ ดย
ออกแบบให๎เหมือนลํองของขวัญขนาดใหญํ
ภายในร๎ า นเต็ ม ไปด๎ ว ยสิ น ค๎ า มากมายที่
ลั ก ษณะภายนอกไมํ ตํ า งจากสิ น ค๎ า ทั่ ว ๆไป
หากแตํกลับมีความอันตรายซํอนอยูํ
- สถานที่ทํางาน มีลักษณะเป็นตึกสูงทั่วไป
ซึ่งสภาพแวดล๎อมในแผนกจะเป็นโต๏ะสํวนตัว
ของแตํละคนวางติดกัน ในขณะที่ห๎องทํางาน
ของตัวเอกนั้นกว๎างขวางและเป็นสํวนตัว

ฉากในการเลําเรื่องแบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้
(1) ชํวงเวลา (Time)คือ ชํวงปี 2553-2554
(2) สถานที่ (Location) คือ ในประเทศไทย ดังนี้
- “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”เป็น
สถานที่ที่ยูํลึกเข๎าไปในซอยแคบๆ ภายในร๎านเต็ม
ไปด๎ ว ยสิ น ค๎ า มากมาย เป็ น สิ่ ง ที่ สื่ อ ถึ ง ความ
เกลียดชัง ซึ่งจะมีซํอนอยูํในสํวนลึกของบุคคล
- วัด เป็นสถานที่ที่สื่อถึงจุดจบ ตัว “ธาดา”ก็คิด
เชํนกันวําเรื่องราวของคนที่เกลียดชังเขาจะจบลง
พร๎อมกับคนที่เขาเกลียดชัง

ความแตกต่างที่เพิ่มขึน้ ลดลง และเปลี่ยนแปลง
จากภาพยนตร์ “ร้านของขวัญเพื่อคนทีค่ ุณเกลียด”
ไปเป็น การ์ตนู “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คณ
ุ เกลียด”
(1) ชํ ว งเวลาไมํ แ ตกตํ า งกั น มากนั ก เนื่ อ งจากตั ว
การ๑ตูนถูกปรับมาจากบทภาพยนตร๑
(2) สถานที่
เปลี่ยนแปลง
- ที่ตั้ง “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”ตํางกัน ใน
ภาพยนตร๑ จ ะเป็ นร๎ า นเคลื่อ นที่ ที่ ดู มี สีสัน สดใสดึง ดู ด
เหมื อ นเป็ น ร๎ า นตลก เสี ยดสี ค วามสดใสกั บอั น ตราย
ในขณะที่ ใ นการ๑ ตู น จะเป็ น ร๎ า นในตรอกแคบๆ ที่ มี
ภาพลักษณ๑หดหูํ ลึกลับ และอัตรายที่สัมผัสได๎
เพิ่มชึ้น
- ในการ๑ตูนเพิ่มวัดเข๎ามาเนื่องจากเป็นการสื่อถึงความ
ตายของคนที่“ธาดา”เกลียด ซึ่งในภาพยนตร๑นั้นไมํมีตัว
ละครตัวไหนตายเพราะสินค๎าในราน
ลดลง
- สถานที่ทํางานและบ๎านของ“ธาดา”ถูกตัดทอน
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องค์ประกอบ
การเล่าเรื่อง

ตารางที่ 4.7 (ตํอ)
องค์ประกอบ
การเล่าเรื่อง

ภาพยนตร์ “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณ
เกลียด”

- ภาษาเขียนทั่วไปจากการพูดคุยโต๎ตอบของตัว
ละครที่มีสถานะทางสังคมใกล๎เคียงกัน อาจจะมี
บ๎างที่เป็นคําสบถ หรือคําดํา บางสํวนเป็นภาษา
เขียนที่เขียนให๎ใกล๎เคียงกับภาษาพูดที่ใช๎ทั่วไปใน
ชีวิตประจําวัน

ความแตกต่างที่เพิ่มขึน้ ลดลง และเปลี่ยนแปลง
จากภาพยนตร์ “ร้านของขวัญเพื่อคนทีค่ ุณเกลียด”
ไปเป็น การ์ตนู “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คณ
ุ เกลียด”
ออกไปเพื่อเน๎นไปที่ตัวร๎านของขวัญมากกวําตัวสินค๎า
และตัว“ธาดา”

สํวนตํางที่ใหญํที่สุดของบทสนทนาในสองสื่อคือ การที่
การ๑ตูนใช๎ภาษาเขียน ในขณะที่ในภาพยนตร๑ใช๎ภาษา
พูด ทําให๎ในการ๑ตูนอาจจะใช๎บทสนทนาในการสื่อถึง
บุคลิกตัวละครได๎ไมํรอบด๎านเทําในภาพยนตร๑
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- บ๎านของ“ธาดา”เป็นบ๎านเดี่ยวธรรมดาอยูํ
ในหมูํบ๎านจัดสรร ตัวบ๎านแสดงให๎เห็นถึง
ความโดดเดี่ยว การใช๎ชีวติ คนเดียว และ
ความเงียบเหงา
7) บทสนทนา - “ธาดา” การพูดคุยของเขาเป็นการพูดโดยที่
วางตัวเองเหนือกวํา อาจจะแตกตํางไปบ๎าง
ตามคูํสนทนา กับเพื่อนรํวมงานทั่วไป เขาจะ
วางตัวเหมือนผู๎ใหญํใจดี ในขณะที่กับ “ซุป”
และเจ๎าของร๎านของขวัญเขาจะวางตัวขํม
- เจ๎าของร๎านมีบุคลิกการพูดคุยที่ไมํกลัวใคร
ติด สนุก และวางตั ว เหมื อ นเป็ นผู๎ บ ริ การแตํ
ความจริงเขารู๎ตัววําอยูํเหนือกวําลูกค๎า
- “ซุป” ศุภกร การพูดสื่อให๎เห็นถึงความดื้อ
ดึงและไมํพอใจ ซึ่งแสดงออกมาตรงๆ วําไมํ
ชอบใจ

การ์ตูนเรื่อง “ร้านของขวัญเพือ่ คนที่คณ
ุ
เกลียด”

ตารางที่ 4.7 (ตํอ)
องค์ประกอบ
การเล่าเรื่อง
8) มุมมอง
การเลําเรื่อง

ภาพยนตร์ “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณ
เกลียด”
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แบบผสมผสานคือ
- แบบบุรุษที่หนึ่งคือตัว“ธาดา”ที่เป็นตัวละคร
สําคัญในเรื่องเป็นผู๎เลํา
- บุ รุ ษ ที่ ห นึ่ ง เป็ น ผู๎ เ ลํ า ด๎ ว ยวิ ธี ก ระแสจิ ต
ประหวั ด คื อ “ซุ ป ”เลํ าถึ ง ตอนที่ เ ขาไป“ร๎ า น
ของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
9) สัญลักษณ๑ - “ของขวัญ” ในการ๑ตูนของขวัญ ใชํของที่ให๎
พิเศษ
โดยปารถนาให๎ผู๎รับมีความสุข แตํ หมายถึ ง
อาวุธที่ใช๎เพื่อทําให๎อีกฝ่ายเกิดความทุกข๑
- สั ญ ลั ก ษณ๑ ร๎ า นที่ เ ป็ น วงกลมมี ห น๎ า ยิ้ ม มี
เส๎นโยงออกมาเหมือนฝ่ามืกําลังโบกลา แสดง
ให๎เห็นถึงความสนุกจากการจากลา
- สัญลักษณ๑ร๎านสีดํา ขาว สื่อถึงความตาย
- เคาน๑ เตอร๑ร๎านที่เป็นถังมีเครื่องหมาย
สารเคมีอันตราย บํงบอกถึงความอันตราย

ความแตกต่างที่เพิ่มขึน้ ลดลง และเปลี่ยนแปลง
จากภาพยนตร์ “ร้านของขวัญเพื่อคนทีค่ ุณเกลียด”
ไปเป็น การ์ตนู “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คณ
ุ เกลียด”
แบบบุรุษที่หนึ่งเป็นผู๎เลํา (The First Person เพื่อให๎แนวทางของเรื่องชัดเจนและตรงจุดเข๎ากับสื่อ
Narrator As a Main Character) คือตัว“ธาดา” การ๑ตูนจึงเลือกที่จะใช๎ตัวละครเป็นผู๎เลําเพียงตัวเดียว
สํวนหนึ่งเพราะเป็นการ๑ตูนสั้ นที่มุํงไปที่บรรยากาศของ
“ธาดา”ตัว“ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”มากกวํา
การต๎องการความสมเหตุสมผลเหมือนในภาพยนตร๑ที่
ต๎องให๎ชัดเจนทุกด๎าน
- “ของขวัญ‛ ไมํได๎มีความหมายถึงของที่ให๎โดย เพิ่ม
หวังให๎ผู๎รับมีความสุข แตํหมายถึงอาวุธที่ใช๎เพื่อ - พวงหรีดที่สื่อถึงความตาย
ทําให๎อีกฝ่ายเกิดความทุกข๑
ลดลง
- กากบาท ตรงตําแหนํงตาของหน๎ากาก และ - สัญลักษณ๑ของ“ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
บนเข็มกลัด ใช๎สื่อความหมายวําสลบ หมดสติ เปลี่ยนแปลง
หรือตาย
- เครื่องแตํงกายของเจ๎าของร๎านที่ดูลึกลับและรัดกุม
พวงหรีด สื่อความหมายถึงงานศพ
ขึ้น
- ชุดสี่ดํา ขาว สื่อความหมายถึงการรํวมไว๎ทุกข๑
และสื่อถึงการที่ผู๎สวมใสํเข๎ารํวมในพิธีการสํงศพ
การ์ตูนเรื่อง “ร้านของขวัญเพือ่ คนที่คณ
ุ
เกลียด”
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4.4 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ๑กลุํมตัวอยํางแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผู๎วิจัยได๎นํามาเรียบ
เรียงไว๎ ดังนี้
1) การ๑ตูนในปัจจุบัน
จากการสัมภาษณ๑เอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ เจ๎าของผลงานที่ผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษาในครั้งนี้ คุณ
เอกสิทธ๑ ได๎กลําวถึงการ๑ตูนวํา คือ หนังสือที่เลําเรื่องราวในแนวตํางๆผํานลายเส๎น หรือลงสีก็ตาม
สําหรับการ๑ตูนไทยมีพื้นที่มีแฟนคลับของตัวเองกันแล๎วถือเป็นเรื่องนํายินดีสํวนการเลําเรื่องของ
นักเขียนไทยในยุคสมัยนี้เทําที่ตนเองเห็น นักเขียนการ๑ตูนสามารถเลําเรื่องราวตามแนวทางของแตํ
ละคนได๎อยํางชัดเจน มีการใสํความคิดเห็นตํอสังคมด๎วย ซึ่งสํวนนี้เป็นสํวนที่ชื่นชอบ
ธนิสร๑ วีระศักดิ์วงศ๑ นักเขียนการ๑ตูนรุํนใหมํ เจ๎าของนามปากกา สะอาด พูดถึงนิยามคําวํา
‚หนังสือการ๑ตูน‛ ในความคิดของเขาวํา เป็นสื่อประเภทหนึ่งที่นําเสนอเรื่องราว โดยใช๎ภาพวาด
และถ๎อยคําในการเลําเรื่องควบคูํกันผํานหน๎ากระดาษ (กรณีการ๑ตูนใบ๎ อาจเป็นภาพอยํางเดียวได๎)
ตีพิมพ๑ออกมาเป็นรูปเลํม เนื้อหาแบํงเป็นหลากหลายประเภท(แอคชั่น แฟนตาซี สยองขวัญ ฯลฯ)
เชํ นเดียวกับสื่อเรื่องเลํ ารูปแบบอื่นๆและภูมิ ยังให๎ความเห็นเพิ่มเติม วําสื่อภาพยนตร๑นั้นคล๎าย
หนังสือการ๑ตูน แตํนําเสนอผํานภาพเคลื่อนไหว การตัดตํอ และเสียงประกอบ
ในสํวนการ๑ตูนไทยในปัจจุบันนั้น ธนิสร๑ วีระศักดิ์วงศ๑ให๎ความเห็นวํามีแนวโน๎มพัฒนาไป
ในทางที่ดีขึ้น ไมํวําจะในด๎านสถานะสัง คมของนักเขียนที่เริ่มมีคนที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับใน
สั ง คมมากขึ้น ไมํ โ ดนดู ถู กวํ า เป็น อาชี พ ไส๎แ ห๎ ง แบบแตํ กํ อน นั ก เขี ยนมี ชํ องทางในการทํา งาน
หลากหลายมากขึ้นนอกจากเขียนการ๑ตูนที่อัตราคําต๎นฉบับยังไมํสูงนัก เชํน ไปเขียนบทหนัง บท
ละคร วาดสตอรีบอร๑ดหนัง -โฆษณา ออกแบบคาแรคเตอร๑หรือโปสเตอร๑ วาดสติกเกอร๑ไลน๑ ทาง
ภาครัฐและเอกชนก็เริ่มมีกิจกรรม โครงการตํางที่เกี่ยวข๎องกับสื่อการ๑ตูน มากขึ้น เชํนคํายอบรม
เยาวชนเขียนการ๑ตูน หรือในฝั่งวิชาการ ก็เริ่มมีคนในความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการ๑ตูนหลากหลาย
ขึ้น จากแตํกํอนที่หัวข๎อวิจัยมักจะไปกระจุกตัวอยูํที่การ๑ตูนการเมือง ขายหัวเราะ หรือการ๑ตูนผีเลํม
ละบาท แตํก็ยัง มี ปัญ หาอยูํเ หมื อนกัน เชํ นปัญหาเรื่องราคาของการ๑ตูนไทยกับการ๑ตูนญี่ปุ่นที่
ตํางกันมาก
2) การ๑ตูนเรื่อง “The 13 Quiz Show” และ ภาพยนตร๑ “13 เกมสยอง”
จากการสัมภาษณ๑เอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ เจ๎าของผลงานการ๑ ตูน ”The 13 Quiz Show” และ
ผู๎เขียนบท “13 เกมสยอง” กลําวถึง เลข 13 วําโดยสํวนตัวมีความคิดเห็ยวําเป็นเลขของความโชค
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ร๎าย เลขผี ซึ่งถือเป็นเลขนําโชคสําหรับตนเอง โดยความแตกตําง ซึ่งเป็นสํวนหลักของเรื่องอยําง
โจทย๑ทั้ง 13 ข๎อ วํา โจทย๑ในการ๑ตูนจะคํอยๆไลํความแรงขึ้นแบบที่ผู๎เลํนไมํทันได๎ตั้งตัว เพื่อจะขับ
ประเด็นของลัทธิทุนนิยมที่มักจะลํอเราด๎วยเงินเพื่อให๎เราคํอยๆแปรสภาพของตัวเองไป จนบางครั้ง
มั นอาจเลยขีด ความเป็นคนตามความเป็ นจริง ซึ่ ง การ๑ ตูนสามารถจะนําเสนอได๎ ในขณะที่ ใน
ภาพยนตร๑โจทย๑แตํละข๎อจะทําหน๎าที่เพิ่มเติมจากประเด็นในการ๑ตูนคือแตํละข๎อจะคํอยๆรื้อฟื้น
ชีวิตของ “ภูชิต” ออกมา ให๎คนดูได๎เห็นเรื่องราวในอดีตของ“ภูชิต”ด๎วย
สํ ว นที่ ข ยายเพิ่ ม จากภาพยนตร๑ “13 เกมสยอง” ย๎ อ นไปที่ จุ ด เริ่ ม ต๎ น ของเรื่ อ งราวคื อ
ภาพยนตร๑สั้น “11 Earthcore” ภาพยนตร๑สั้น “12 Begin” นั้นเกิดจากมะเดี่ยว ชูศักดิ์ วีระกุล
ผู๎กํากับภาพยนตร๑เรื่องนี้เห็นวํา เกม13 มันเป็นอีกโลกหนึ่งซึ่งใหญํมากแล๎ว และมะเดี่ยวมีความ
สนใจการ๑ตูนเรื่อง“อยําอํานชะตาจะขาด”ด๎วย ซึ่งสํวนที่ชอบคือสํวนของเด็กและการฆาตกรรมไลํ
ลํากันในโรงเรียน จึงเกิดเป็น 11 และ 12 ขึ้น และสํวนตํอจาก 13 อยํางการ๑ตูนออนไลน๑ “14 เกมลํา
อามหิต” (14 Beyond) นั้นเป็นการขยายเลําถึงสํวนจบของภาพยนตร๑ ทั้งสามเรื่อง ซึ่งจะมีบทสรุป
ของตัวละครที่ยังเป็นปริศนาในภาพยนตร๑ทั้งสามเรื่องกํอนหน๎าด๎วย
ธัญลักษณ๑ เตชศรีสุธี บรรณาธิการ สํานักพิมพ๑ LET’S comic ได๎ให๎สัมภาษณ๑วํา การ
สร๎างภาพยนตร๑จะขึ้นอยูํกับมุมมองของผู๎กํากับด๎วย ซึ่งมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล เองก็ถือเป็นผู๎
กํ า กั บ แถวหน๎ า ของประเทศ เมื่ อ มากํ า กั บ เรื่ อ งนี้ ก็ ส ามารถที่ จ ะสร๎ า งเรื่ อ งราวและเพิ่ ม เติ ม
รายละเอียดตํางๆ ให๎มีความเหมาะสมกับภาพยนตร๑
ในสํ ว นความคิ ด เห็ น ที่ มี ตํ อ ภาพยนตร๑ “13 เกมสยอง” ของธนิ ส ร๑ วี ร ะศั ก ดิ์ ว งศ๑ คื อ
ภาพยนตร๑นี่ชัดวําแตํละเรื่องที่พี่เอกสิทธิ์เขียนบทจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามผู๎กํากับแตํ ละคน รวมถึง
นายทุนที่อาจจะสร๎างข๎อจํากัดตํางๆในการเขียนบท ทําให๎ไมํมีอิสระเทํากับสื่อการ๑ตูน จากที่เคยดู
ภาพยนตร๑เรื่อง 13 สํวนตัวรู๎สึกวําเรื่องสั้นการ๑ตูนดีกวํา ลงตัวกวํามาก
อิ ท ธิ พ ล วรานุ ศุ ภ ากุ ล อาจารย๑ ป ระจํ า คณะนิ เ ทศศาสตร๑ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม ให๎
ความเห็นตํอในสํวนของการเลําเรื่องข๎ามสื่อในการ๑ตูนของ เอกสิทธิ์ ต๎องยอมรับวําตัวแกํนเรื่องของ
การ๑ตูนนั้นชัดเจนและนําสนใจ ซึ่งเมื่อนํามาเลําเรื่องในภาพยนตร๑ก็จะยังคงแกํนเรื่องไว๎ อาจจะมี
การพัฒนาเรื่องเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในสํวนของการสร๎างตัวละครที่จะมีผลตํอการดําเนินเรื่องและ
เสริม ความเข๎ม ข๎นและสมเหตุส มผลให๎กับเรื่องได๎ เพราะถ๎าคงไว๎ตามต๎นฉบับก็จ ะไมํ สามารถ
นําเสนอเป็นภาพยนตร๑ได๎ เนื่องจากความยาวของการ๑ตูนกับภาพยนตร๑ตํางกัน
จากการสั ม ภาษณ๑ ตวงทอง สรประเสิ ร ฐ อาจารย๑ ป ระจํ า ภาควิ ช านิ เ ทศศาสตร๑
มหาวิทยาลัยบูรพา และนักแปลหนังสือได๎ความเห็น วําจากการ๑ตูนที่ใช๎เวลาในการอํานไมํถึง 10
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นาที พอเป็นภาพยนตร๑จะต๎องมีสํวนที่เพิ่มเติมขึ้นมา ทั้งเรื่องความแรงที่ต๎องมีไว๎เพื่อเลี้ยงให๎คนดู
ยัง คงสนใจในตัวภาพยนตร๑ ความยาวของภาพยนตร๑ที่เหมาะสม และต๎องมี การเพิ่ม ตัวละคร
เพื่อให๎ภาพยนตร๑สมเหตุสมผลและดูจริง เพื่อให๎ คนดูเชื่อได๎วํามีเกมแบบนี้จริงๆ สอดคล๎องไปกับ
การกระทําของตัวละครเอก ซึ่งถ๎าเป็นในการ๑ตูนที่มีตัว “ภูชิต”คนเดียวแล๎วสร๎างภาพยนตร๑ตามนั้นก็
จะขาดสํวนตํางๆ ที่วํานี้ไป
3) การ๑ตูนเรื่อง “อยําอํานชะตาจะขาด” และ ภาพยนตร๑ “ยันต์สั่งตาย”
เอกสิทธิ์ได๎ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร๑สั้นเรื่อง“ยันต์สั่งตาย”วํา เรื่องนี้ ปวีณ ภูริจิตปัญญา
ที่เป็นผู๎กํากับเขาชัดเจนมากวําต๎องการจะทําหนังเรื่องนี้แบบคงสภาพความเป็นการ๑ตูนไว๎ ซึ่งเขาใช๎
ภาพในหนั ง สื อ การ๑ ตู น เป็ น สตอรี่ บ อร๑ ด เลย สํ ว นตั ว ละครหญิ ง ที่ เ พิ่ ม เข๎ า มานั้ น ตั ว ผู๎ กํ า กั บ ขอ
ปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มสีสันให๎กับภาพยนตร๑ขึ้นเล็กน๎อยเพื่อไมํให๎ภาพยนตร๑มีแตํผู๎ชายกับเลือด
อิทธิพล วรานุศุภากุล ได๎ให๎ความคิดเห็นถึงการนําเรื่องเลําจากสื่อเดิมมาเลําในสื่อใหมํวํา
ตัวทีมผู๎สร๎าง ผู๎กํากับ จะต๎องระบุโจทย๑ไว๎กํอนวําต๎องการคงเรื่องของสื่อเดิมไว๎มากน๎อยแคํไหน ซึ่ง
ในเรื่อง“ยันต์สั่งตาย” นําจะมีการคงไว๎ตามเดิมให๎มากที่สุด สํวนของการเปลี่ยงแปลงตัวละครก็
อาจจะเป็นไปตามทีมผู๎สร๎างหรือนายทุนที่บางครั้งความนิยมของนักแสดงก็มีผลตํอภาพยนตร๑
และการปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางสํวนของภาพยนตร๑ อยํางเชํน การเปลี่ยนชํวงวัยของตัวละคร
ก็อาจจะเป็นเพราะทัศนคติของสังคมไทยที่อาจจะรุนแรงเกินไปถ๎าตัวละครในเรื่องเป็นวัยนักเรียน
4) การ๑ตูนเรื่อง เรื่อง“ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”และ ภาพยนตร๑ “ร๎านของขวัญ
เพื่อคนที่คุณเกลียด”
บรรณาธิการ สํานักพิมพ๑ LET’S comic เองพูดถึงภาพยนตร๑เรื่อง “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่
คุณเกลียด” วําเป็นการ๑ตูนที่เริ่มขึ้นมาจากบทภาพยนตร๑มากํอน แม๎จะได๎รับกระแสวิจารณ๑วําเหนือ
ไปจากความเป็นจริงบ๎าง แตํโดยสํวนตัวแล๎วมีความคิดเห็นวํา ภาพยนตร๑เรื่องนี้สามารถเลําเรื่องได๎
ดีกวําฉบับการ๑ตูน
จากการสอบถามเพิ่มเติมถึงสื่อแรกสําหรับเรื่ องนี้ เอกสิทธิ์ได๎เลําวํา เรื่อง“ร๎านของขวัญ
เพื่อคนที่คุณเกลียด” เป็นบทภาพยนตร๑สั้นกํอนแล๎วจึงคํอยนํามาปรับลดเขียนเป็นการ๑ตูนซึ่งตัว
ภาพยนตร๑จ ะสมบูรณ๑ กวํา ด๎วยคุณลักษณะสื่อภาพยนตร๑ที่มี รายละเอียดสูง กวํา สํวนการ๑ตู น
เหมือนเป็นภาคยํอๆ นําเสนอแคํแนวคิดของเรื่องเทํานั้นเพราะเมื่อทําเป็นการ๑ตูนเลยลดทอนความ
จริงจังแบบในภาพยนตร๑ลงและนําพาเข๎าสูํโลกการ๑ตูนมากขึ้นด๎วยการเพิ่มชุดที่แปลกประหลาด
ของคนขายลงไป และโดยสํวนตัวหากเปรียบเทียบกันของภาพยนตร๑สั้นทั้ง 4 เรื่อง ในภาพยนตร๑
ชุด หลุด 4 หลุด ที่ตนเองได๎เขียนนั้น ตนชอบเรื่องนี้ที่สุดในสี่เรื่องเพราะการกํากับของผู๎กํากับ คือ
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คุณก๎องเกียรติ โขมศิริ นั้นสุดยอดมากๆ เพราะเพิ่มความเข๎มข๎นและชัดเจนให๎ตัวภาพยนตร๑อีก
มาก
5) การเลําเรื่องข๎ามสื่อ
เอกสิ ทธ๑ ไทยรัตน๑ ได๎แสดงความคิดเห็นตํอการเลําเรื่องข๎ามสื่อวํา เป็นเรื่องที่ ดี ที่ควร
สํงเสริมเยอะๆ ด๎วยมันดีกับทุกๆฝ่ายเมื่อมีการไหลข๎ามไปมานั่นเทํากับเป็นการขยายตลาดด๎วย ใน
สํวนของการเลําเรื่องข๎ามจากสื่อการ๑ตูนไปเป็นภาพยนตร๑ คือ การขยายจากการ๑ตูนเป็นหนังมัน
ต๎องการเหตุผลสูงขึ้นวําที่มาที่ไปอยํางไร จึงต๎องเพิ่มสภาพแวดล๎อมและตัวละครอื่นๆ เข๎าไปเพื่อให๎
เรื่องดูมีน้ําหนักและสมจริงมากขึ้น
เมื่อถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับจํานวนของการ๑ตูนที่ได๎รับการเลําเรื่องผํานสื่ออื่นๆที่น๎อย
กวําเมื่อเทียบกับนิยาย เอกสิทธิ์มีความเห็นวํา อาจเป็นเพราะคนยังคิดวําการ๑ตูนมันสําหรับเด็ก
อําน และยังไมํรู๎วําสมัยนี้การ๑ตูนได๎มีการพัฒ นาไปมากแล๎ว และเมื่อสอบถามความคิดเห็นวํา
เหตุผลอะไรที่มําให๎ผลงานการ๑ตูนหลายชิ้นของคุณ เอกสิทธิ์ได๎รับความสนใจในการนําไปเลําในสื่อ
ภาพยนตร๑นั้น ได๎รับคําตอบวํา อาจเป็นเพราะเนื้อหาที่มันคํอนข๎างหนักและมีความมืดของเรื่องเกิน
กวําความเป็นการ๑ตูน และบางสิ่งที่ตนเองสื่อผํานการ๑ตูนอาจจะมีคนจะอยากนําไปกระจาย
ธัญ ลักษณ๑ ยัง ให๎ข๎อมู ลเพิ่ม เติม เกี่ยวกับการที่การ๑ตูนเรื่องนี้เป็นการ๑ตูนไทยเรื่องแรกที่
สามารถไปได๎ไกลถึงฮอลลิวูด (Hollywood) จึงเป็นเรื่องที่นําเสียดายที่ผู๎รับสารสํวนหนึ่งไมํได๎รับรู๎
วําสื่อต๎นฉบับเลยคือสื่อการ๑ตูน
จากการสัมภาษณ๑ ตวงทอง มีความคิดเห็นใกล๎เคียงกับ ธัญลักษณ๑วํา การ๑ตูนของเอกสิทธิ์
นั้นถือวําได๎รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เนื่องจากทั้งลายเส๎น ข๎อคิด ประเด็นที่นําเสนอนั้น
สามารถจับต๎องได๎และเป็นสากลที่ไมํยึดติดกับความเป็นคนไทย ความเป็นจารีตแบบไทย ที่อาจจะ
เข๎าใจได๎แคํในสังคมไทย ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งที่สามารถสํงให๎การ๑ตูนของเอกสิทธิ์สามารถไปได๎ไกล
และการ๑ตูนของเอกสิทธิ์ยังมีความชัดเจนในเรื่องแกํนและประเด็นที่ต๎องการจะนําเสนอของเรื่องที่
เน๎นไปที่ความเป็นมนุษย๑ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากต๎นทุนความสนใจ ประสบการณ๑ ซึ่งแตกตํ างไปจาก
ความเป็นเวทมนตร๑คาถา เรื่องลี้ลับตํางๆ ที่จะเห็นได๎ในการ๑ตูนไทยยุคกํอน
เรื่องการถูกนําผลงานการ๑ตูนไปสร๎างเป็นภาพยนตร๑ ตวงทองให๎ความเห็นวํา เนื่องจากการ
สร๎างภาพยนตร๑มีการแขํงขันสูงขึ้น ในขณะที่วัตถุดิบที่จะนํามาสร๎างนั้นน๎อยลงและวนเวียนอยูํกับ
บทประพันธ๑ที่อาจจะเคยสร๎างซ้ํามาแล๎วในหลากหลายสื่อ ผลงานการ๑ตูนของเอกสิทธิ์ที่สามารถ
นําไปขยายได๎ และมีจุดแข็งของเรื่องที่ชัดเจนและสามารถสร๎างเป็นภาพยนตร๑ได๎
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โดยการที่จะนําไปสร๎างในสื่อภาพยนตร๑นั้นคือการที่นําเรื่องเดิมไปอยูํในสื่อใหมํ ซึ่งจะต๎อง
มีปัจจัยในการคํานึงถึง เนื่องจากบางอยํางในการ๑ตูนอาจจะไมํสามารถนํามาทําในสื่อภาพยนตร๑ได๎
เชํ น เรื่ อ งของความคิ ด ตั ว ละครที่ ใ นการ๑ ตู น ในนิ ย ายสามารถคิ ด เป็ น หน๎ า ๆ ได๎ ใ นขณะที่ ใ น
ภาพยนตร๑ไมํสามารถปลํอยให๎เรื่องดําเนินในลักษณะนั้นได๎ โดยที่การขยายเรื่องราวจากการ๑ตูนไป
เป็นภาพยนตร๑นั้นจะต๎องเพิ่มมิติของตัวละครเข๎ามาเนื่องจากภาพยนตร๑นั้นจะต๎องมีเหตุผลที่ผู๎ชม
สามารถเชื่อได๎ เชํน เรื่องชีวิตของ“ภูชิต”ภูมิหลังของ“ภูชิต”หรือเรื่องของตัวละครที่เพิ่มเข๎ามาเพื่อเติม
เต็มให๎เรื่องสามารถดําเนินไปได๎อยํางสมจริง และยังต๎องขยายเรื่องโดยทวีความรุนแรงในเรื่อง
เพื่อที่จะคงความสนใจและดึงอารมณ๑ของผู๎ชมไว๎ให๎ได๎จนจบเรื่องด๎วย
ธนิสร๑ วีระศักดิ์วงศ๑ให๎สัมภาษณ๑ถึงความคิดเห็นการนําเสนอการ๑ตูนไทยมากกวําหนึ่ งสื่อ
วํา โดยพื้นฐานสื่อการ๑ตูนคล๎ายกับวรรณกรรมตรงที่มันเหมาะจะเป็นต๎นธารสําหรับนําไปแปรรูป
เป็นสื่ออื่นๆอยูํแล๎ว ไมํใชํแคํสื่ออินเตอร๑เน็ตหรือภาพยนตร๑ แตํรวมถึงละคร โฆษณา หรือผลิตภัณฑ๑
มากมาย พวกนี้ประเทศญี่ปุ่นทํากันเป็นล่ําเป็นสันการที่การ๑ตูนของพี่เอกสิทธิ์นําไปแปลงเป็น
ภาพยนตร๑ มีข๎อดีตรงที่มันทําให๎คนทั่วไปที่อาจจะไมํได๎สนใจการ๑ตูนไทย และสนใจแตํภาพยนตร๑
อาจจะต๎องหันกลับมามองการ๑ ตูนไทยด๎วยสายตาใหมํ วําการ๑ตูนไมํใชํเรื่องสําหรับเด็ก ไร๎สาระ
เทํานั้น แตํมันคือสื่อๆ หนึ่งที่อาจจะมีทั้งเรื่องไร๎สาระและเรื่องสยองขวัญชั้นดีอยูํในนั้น
เมื่ อ ถามถึ ง ความคิ ด เห็ น ของธนิ ส ร๑ เกี่ ย วกั บ การที่ ก าร๑ ตู น ไทยถู ก นํ า ไปใช๎ กั บ สื่ อ อื่ น
โดยเฉพาะภาพยนตร๑กับโทรทัศน๑ คํอนข๎างน๎อยเมื่อเทียบกับสื่อนิยายภูมิได๎ให๎ความคิดเห็นเรื่องนี้
วําจํานวนการผลิ ตของการ๑ตูนน๎อยกวํา และอาจจะเขียนไปในทางแฟนตาซีเสียเยอะ จึง นําไป
ดัดแปลงยาก ประกอบกับไมํคํอยมีการ๑ตูนที่ได๎รับความนิยมมากนักตํางจากนิยายที่สร๎างรากฐาน
กลุํมคนอํานมานาน จึงไมํแปลกที่จะไมํมีผู๎ผลิตภาพยนตร๑กับโทรทัศน๑มองเห็นครับ
ธนิสร๑ ให๎เหตุผลที่ผลงานการ๑ตูนของเอกสิทธิ์หลายๆ ชิ้นถูกนําไปสร๎างเป็นภาพยนตร๑วํา
หนึ่ง เพราะเนื้อหาในการ๑ตูน เอกสิทธิ์มันมีโอกาสเกิดขึ้นได๎ในแงํกระบวนการผลิตภาพยนตร๑สอง
วิธีการเลําเรื่องของเอกสิทธิ์ในการ๑ตูนคล๎ ายกับภาพยนตร๑มาก ตั้งแตํการเลือกใช๎มุมกล๎อง การตัด
ตํอ และการเน๎นเลําเรื่องด๎วยภาพมากกวําใช๎คําบรรยาย จึงเหมาะที่จะนําไปดัดแปลงสาม เอกสิทธิ์
ทํางานสายโฆษณา ความสร๎างสรรค๑ของเขาทําให๎การ๑ตูนแตํละเรื่องมีแนวคิดที่ชัดเจน นําสนใจ
เป็นสากล และเหมาะจะเอาไปตํอยอด ทั้ง “The 13 Quiz Show” “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณ
เกลียด”หรือ“ยันต์สั่งตาย” เป็นเรื่องที่สนุกตั้งแตํไอเดียแล๎ว ผมไมํคํอยเห็นนักเขียนการ๑ตูนไทยคน
อื่นคิดไอเดียได๎นําสนใจแบบนี้สี่ ตลาดหนังไทยต๎องการเรื่องสยองขวัญ
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อิทธิพล วรานุศุภากุล ให๎สัมภาษณ๑การเลําเรื่องข๎ามสื่อวํา ในปัจจุบัน การเลําเรื่องในแตํ
ละสื่อตํางจากเดิมที่สื่อต๎นฉบับจะต๎องได๎รับความนิยมจึงนําไปสร๎างเป็นสื่ออื่น เพราะในปัจจุบัน
การเลําเรื่องข๎ามสื่อ หรือหลายสื่อนั้นเป็นการทําเพื่อสํงเสริมการตลาด เพื่อให๎เข๎าถึงคนได๎อยําง
ครอบคลุม

บทที่ 5
บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การ๑ตูนไทยผลงานของ เอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ ถือเป็นผลงานที่ไ ด๎รับการยอมรับจากทั้ง ใน
ประเทศ และตํางประเทศ จากการที่การ๑ตูน “The 13 Quiz Show” ถูกนําไปสร๎างเป็นภาพยนตร๑
ซึ่งภาพยนตร๑เรื่อง “13 เกมสยอง” นี้ ได๎ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปโดยฮอลลีวูล (Hollywood) ซึ่งถือเป็น
การ๑ตูนไทยเรื่องแรกที่สามารถไปได๎ไกลขนาดนี้ ไมํเพียงแคํครั้งเดียวที่ผลงานการ๑ตูนของ เอกสิทธิ์
ถูกนําเสนอในสื่อภาพยนตร๑ เพราะภาพยนตร๑เรื่อง “ยันต์สั่งตาย” ถือเป็นอีกเรื่องที่ได๎รับความสนใจ
จนถึงขนาดมีการนําไปฉายในงานเทศกาลภาพยนตร๑ของประเทศญี่ปุ่นด๎วย ไมํใชํเพียงแคํผลงาน
การ๑ตูนเทํานั้น เพราะยังมีผลงานที่เกิดจากบทภาพยนตร๑กํอนแล๎วจึงนํามานําเสนอในสื่อการ๑ตูนอีก
ครั้งอยําง ภาพยนตร๑ “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
การเลําเรื่องข๎ามสื่อในผลงานการ๑ตูนไทยของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ จึงเป็นเรื่องที่นําสนใจและ
ถือเป็นก๎าวแหํงการเปลี่ยนแปลงสําหรับวงการการ๑ตูนไทยที่ฉีกออกจากเดิมที่เป็นการ๑ตูน ขําขัน
หรือการ๑ตูนความเชื่อทางไสยศาสตร๑

5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 องค์ประกอบการเล่าเรื่อง
องค๑ประกอบการเลําเรื่องของการ๑ตูนและภาพยนตร๑ของ เอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ ในแตํละเรื่อง
จะมีความแตกตํางกันไป ซึ่งสามารถสรุปได๎ ดังนี้
1) องค๑ประกอบการเลําเรื่องของการ๑ตูน “The 13 Quiz Show” และ ภาพยนตร๑
“13 เกมสยอง”
(1) การเลําเรื่องของการ๑ตูน “The 13 Quiz Show” และ ภาพยนตร๑ “13 เกม
สยอง” โครงเรื่ อ ง การ๑ ตู น จะเป็ น แบบแบบใครทํ า อะไร ในขณะที่ ใ นภาพยนตร๑ จ ะเป็ น แบบ
ผสมผสานระหวํางคฤหาสน๑ลึกลับ และแบบใครทําอะไร
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(2) แกํนเรื่อง การ๑ตูนจะเป็นแบบผสมผสาน ระหวํางศีลธรรมจรรยา และ
แนวคิด ในขณะที่ในภาพยนตร๑แบบผสมผสานหลากหลายทั้งศีลธรรมจรรยาแนวคิด Outcast
Theme และความรัก
(3) ฉาก ในการ๑ตูนและในภาพยนตร๑จะตํางกันตรงชํวงเวลา ในการ๑ตูนจะเป็น
ชํวงปี 2540-2545 ในภาพยนตร๑จะเป็นชํวง 2548-2549 ในสํวนสถานที่ในภาพยนตร๑จะมีความ
หลากหลายของฉากสูงกวํา
(4) บทสนทนา ในการ๑ตูนใช๎ภาษาเขียนและภาษาภาพ สํวนในภาพยนตร๑ใช๎
ภาษาพูด
(5) มุม มองการเลําเรื่อง ในการ๑ตูนจะเป็นแบบบุรุษที่หนึ่ง ผู๎เลําใน สํวนใน
ภาพยนตร๑เป็นแบบผสมผสานคือบุรุษที่หนึ่งคือ แบบบุรุษที่หนึ่งผู๎เลําบุรุษที่หนึ่งซึ่งเป็นตัวละครรอง
ในเรื่องเป็นผู๎เลํา และบุรุษที่หนึ่งเป็นผู๎เลําด๎วยวิธีกระแสจิตประหวัด
(6) สัญลักษณ๑พิเศษ ในหนังสือการ๑ตูนจะเน๎นไปที่สัญญะที่เป็นภาพรวมหรือ
จุดสําคัญของเรื่อง ในขณะที่ในภาพยนตร๑จะเป็นสัญญะที่แฝงในสํวนยํอยของเรื่อง
2) องค๑ประกอบการเลําเรื่องการ๑ตูน “อยําอํานชะตาจะขาด” และภาพยนตร๑สั้น
“ยันต์สั่งตาย”
(1) โครงเรื่อง ทั้งสองสื่อเป็นแบบ แมวจับหนูเชํนเดียวกัน
(2) แกํนเรื่อง แบบผสมผสานระหวํางศีลธรรมจรรยา และOutcast Theme
เหมือนกันทั้งสองสื่อ
(3) ความขัดแย๎ง เป็นแบบผสมผสานระหวําง ความขัดแย๎งกับภายนอก และ
ความขัดแย๎งระหวํางคน เชํนเดียวกันทั้งสองสื่อ
(4) ตัวละคร ทั้งสองสื่อเป็นแบบรอบด๎านทั้งคูํ
(5) ฉาก ในการ๑ตูนและในภาพยนตร๑จะตํางกันตรงชํวงเวลา ในการ๑ตูนจะเป็น
ชํวงปี 2540-2545 ในภาพยนตร๑จะเป็นชํวง 2550-2551 ในสํวนสถานที่ทั้งสองสื่อใกล๎เคียงกัน
(6) บทสนทนา ในการ๑ ตู น ใช๎ ภ าษาเขี ย นและภาษาภาพ ในขณะที่ ใ น
ภาพยนตร๑ใช๎ภาษาพูด
(7) มุมมองการเลําเรื่อง เป็นผสมผสานคือ แบบบุรุษที่หนึ่งเป็นผู๎เลําด๎วยวิธี
กระแสจิตประหวัด และแบบผู๎ประพันธ๑ในฐานะเป็นผู๎รู๎แจ๎งเห็นจริงทุกอยํางเป็นผู๎เลําทั้ง 2 สื่อ
(8) สัญลักษณ๑พิเศษ ทั้งสองสื่อใกล๎เคียงกัน แตํในภาพยนตร๑มีเพิ่มสํวนตัว
ละครที่สื่อถึงความนิ่งเฉยเข๎ามา
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3) องค๑ประกอบการเลําเรื่องของการ๑ตูน และภาพยนตร๑สั้น เรื่อง “ร๎านของขวัญเพื่อ
คนที่คุณเกลียด”
(1) โครงเรื่อง ทั้งสองสื่อเป็นแบบ คฤหาสน๑ลึกลับ
(2) แกํนเรื่อง ทั้งสองสื่อเป็นแบบแนวคิด
(3) ความขัดแย๎ง เป็นแบบผสมผสานระหวําง ความขัดแย๎งกับภายในจิตใจ
และความขัดแย๎งระหวํางคน เชํนเดียวกันทั้งสองสื่อ
(4) ตัวละคร ทั้งสองสื่อเป็นแบบรอบด๎านทั้งคูํ
(5) ฉาก ภายในการ๑ตูนและในภาพยนตร๑มีความใกล๎เคียงกัน คือ อยูํในชํวงปี
2553 - 2554 ในสํวนสถานที่ในสื่อภาพยนตร๑จะหลากหลากและมีความสมจริงมากกวําในการ๑ตูน
(6) บทสนทนา ในการ๑ ตู น ใช๎ ภ าษาเขี ย นและภาษาภาพ ในขณะที่ ใ น
ภาพยนตร๑ใช๎ภาษาพูด
(7) มุมมองการเลําเรื่อง ในภาพยนตร๑เป็นผสมผสานคือ แบบบุรุษที่หนึ่งเป็นผู๎
เลําและบุรุษที่หนึ่งเป็นผู๎เลําด๎วยวิธีกระแสจิตประหวัด ในขณะที่ในการ๑ตูนจะเป็นแบบแบบบุรุษที่
หนึ่งเป็นผู๎เลําเพียงมุมมองเดียว
(8) สัญลักษณ๑พิเศษ ทั้งสองสื่อใกล๎เคียงกัน ตํางกันในสํวนของการตีความใน
รายละเอียดปลีกยํอย
สรุปองค๑ประกอบการเลํ าเรื่อ งของการ๑ตูน และภาพยนตร๑ ของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ จาก
การศึกษาทั้ง 3 เรื่องมีลักษณะรํวมกัน ดังนี้
1) โครงเรื่อง ทั้งสองสื่อจะคงลักษณะโครงเรื่องของสื่อแรกเริ่มเอาไว๎ อาจจะมี
การเพิ่มเติมลักษณะโครงเรื่องรํวมเข๎ามาด๎วย โดยไมํตัดหรือเปลี่ยนลักษณะโครงเรื่องเดิมไป
2) แก่นเรื่อง ทั้งสองสื่อมีแกํนเรื่องตามสื่อเดิม แตํอาจจะมีการเติมเติมแกํนเรื่อง
รอง หรือแกํนเรื่องรํวมของเรื่องเข๎าไป โดยเฉพาะจากสื่อการ๑ตูนไปสื่อภาพยนตร๑ที่ต๎องมีการเลํา
เรื่องที่ยาวขึ้น บางครั้งจึงจําเป็นต๎องมีแกํนเรื่องรองเพื่อขยายเรื่องราวออกไป
3) ความขัดแย้ง เป็นแบบผสมผสานกันทั้งสองสื่อ แตํบางครั้งการเลําเรื่องจาก
การ๑ตูนไปสูํการเลําเรื่องในภาพยนตร๑จะมีการเพิ่มความขัดแย๎งแบบอื่นเข๎ามาในสื่อที่สองเพื่อให๎
เรื่องมีความหลากหลาย ครบถ๎วน และนําเชื่อถือมากขึ้นตามคุณลักษณะสื่อ
4) ตัวละคร โดยเฉพาะตัวละครเอกของ เอกสิทธิ์ จะเป็นตัวละครแบบรอบด๎าน
เนื่องจากเรื่องเลําของ เอกสิทธิ์ เกี่ยวกับการเลือก การตัดสินใจ และความเป็นมนุษย๑ การพัฒนา
ตัวละครให๎เป็นถึงความเปลี่ยนแปลงจึงเป็นอีกหนึ่งสํวนสําคัญที่ชัดเจนในทุกเรื่องเลํา
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5) ฉาก ชํวงเวลาและสถานที่ในการเลําเรื่องจะตํางไปตามชํวงยุค สมัยในการ
นําเสนอแตํล ะสื่อ โดยในสํวนสถานที่ในภาพยนตร๑จะมี ความนําเชื่อถือและสมจริงมากกวําใน
การ๑ตูน
6) บทสนทนา ในการ๑ตูนใช๎ภาษาเขียนและภาษาภาพ ในขณะที่ในภาพยนตร๑
ใช๎ภาษาพูด
7) มุ ม มองการเล่ า เรื่ อ ง ในการ๑ ตู น จะมี มุ ม มองการเลํ า เรื่ อ งที่ ห ลากหลาย
ใกล๎เคียงกันหรือน๎อยกวําในสื่อภาพยนตร๑เนื่องจากการ๑ตูนจะเลําเรื่องอยํางรวดเร็ว และจะเน๎นไปที่
ตัวละครหลักที่เป็นบุรุษที่หนึ่งเป็นสําคัญ ตํางจากภาพยนตร๑ที่มีมุมมองการเลําเรื่องที่หลากหลาย
กวําเพื่อความสมเหตุสมผลของเรื่อง
8) สัญลักษณ์พิเศษ ทั้งสองสื่อมีการใช๎คล๎ายคลึงกันบ๎าง โดยในสื่ อที่สองมักจะ
ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากในสื่อแรกเริ่มพอสมควร
5.1.2 การปรับเปลี่ยนจากสื่อต้นทางไปสู่สื่ออื่นๆ
จากภาพยนตร๑และการ๑ตูนที่ทําการศึกษา พบวําในสํวนของการ๑ตูนไมํวําจะเป็นสื่อแรก
หรือสื่อที่สองก็ตามจะนําเสนอเนื้อหาได๎สั้น กระชับ ตรงจุดมากกวํา ในขณะที่ในภาพยนตร๑จะมี
ความสมจริง และรายละเอียดที่มากกวํา ทั้งในสํวนของเหตุการณ๑ หรือตัวละครก็ตาม สํวนหนึ่ง
เนื่องจากเป็นคุณลักษณะของสื่อ นอกจากนั้นการ๑ตูนยังมีการนําเสนอที่หํางไกลจากความเป็นจริง
มากกวําเมื่อเทียบจากภาพยนตร๑ด๎วย
หากเทียบความเปลี่ยนแปลงไปสูํสื่ออื่นๆ ของสื่ อต๎นทางทั้งสามเรื่องจากมากไปน๎อยเรื่อง
แล๎วจะได๎ ดังนี้
1) การ๑ตูนเรื่อง “The 13 Quiz Show” เนื่องจากมีการขยายเรื่องราวออกไปกว๎าง
ขึ้นจากเดิมคํอนข๎างมาก ทั้งตัวละคร ความกว๎างของเรืองที่มีการเลําไปถึงจุดเริ่มต๎นและจุดจบของ
เกม 13
2) ภาพยนตร๑ เ รื่ อ ง “ร๎ า นของขวั ญ เพื่ อ คนที่ คุ ณ เกลี ย ด” มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
รองลงมาคือ มีการเปลี่ยนแปลงมุมมองในการนําเสนอ แตํยังคงสํวนตัวละครหลักทั้งสองตัวไว๎ มี
การตัดทอนเนื้อหาออกไปให๎มุํงเน๎นไปที่ตัวร๎านมากกวํามุํงไปที่เหตุการณ๑ที่เกิดกับตัวเอกเหมือน
อยํางในภาพยนตร๑
3) การ๑ตูนเรื่อง “อยําอํานชะตาจะขาด”เป็นเรื่องที่ยังคงเรื่องไว๎ใกล๎เคียงจากเดิม
มากที่สุ ดทั้ง ฉาก เหตุ การณ๑ จุ ด จบของเรื่อ ง จะตํางไปเพียงแคํสํวนของลํ าดับในการเลําเรื่อ ง
รายละเอียดของตัวละครและสถานที่บางสํวนเทํานั้น
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5.1.3 การเล่าเรื่องข้ามสื่อในการ์ตูนไทย ไปสู่สื่ออื่นๆ ของ เอกสิทธิ์ ไทยรัตน์
การเลําเรื่องข๎ามสื่อของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ นั้น หากเป็นการเลําจากสื่อการ๑ตูนเป็นสื่อต๎น
ธาร จะมีการขยายเรื่องราวมากขึ้นเมื่อนําไปเลําในสื่อภาพยนตร๑ ในทางกลับกัน หากสื่อต๎นธาร
เป็นสื่อภาพยนตร๑ สื่อที่เลําเรื่องเป็นสื่อที่สองอยํางสื่อการ๑ตูนเลํมจะถู กตัดทอนและเปลี่ยนแปลงไป
ให๎กระชับและตรงจุดมากกวํา โดยที่สํวนที่ถูกเพิ่มและลดตามการปรับเปลี่ยนในการเลําเรื่องข๎าม
สื่อก็คือ เรื่องของรายละเอียดตัวละคร เนื้อหาเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น ไปจนถึงมุมมองการเลําเรื่อง ซึ่ง
แตํละเรื่องจะแตกตํางกันไปและสามารถแยกได๎ ดังนี้
1) การ๑ตูน “The 13 Quiz Show” ภาพยนตร๑ “13 เกมสยอง” ภาพยนตร๑สั้น “11
Earthcore” ภาพยนตร๑สั้น “12 Begin” และ การ๑ตูนออนไลน๑ “14 เกมลําอามหิต” (14 Beyond)
(1) เพิ่ม จากการ๑ตูน“The 13 Quiz Show” ไปสูํสื่ออื่นๆ ดังนี้ 1.มีการเพิ่มขึ้น
ของตัวละครมากมาย เชํน “ตอง” “สุรชัย” เพื่อให๎เกิดความสมเหตุสมผลตํอการดําเนินเรื่อง และ
เป็นการขยายเรื่องราวให๎กับเรื่องได๎ด๎วย2.การเพิ่มปมปัญหาและเนื้อเรื่องบางสํวนเข๎ามาเพื่อให๎
เนื้อเรื่องมีความหนักแนํนและเข๎มข๎นขึ้น เชํน เรื่องปมปัญหาครอบครัวของตัวเอก 3.มีการขยาย
โลกของเรื่ อ งราวให๎ ก ว๎ า งขึ้ น คื อ มี ก ารบอกเลํ า ถึ ง ที่ ม าที่ ไ ปของ 13 ในภาพยนตร๑ สั้ น “11
Earthcore” และภาพยนตร๑สั้น “12 Begin” ที่เป็นเรื่องราวของกลุํมเด็กที่สมาชิกในกลุํมถูกขํมเหง
จนเป็นจุดเริ่มต๎นในการสร๎างโลก 13 ขึ้น รวมไปถึงเรื่องราวที่ยังคงดําเนินไปใน หนังสือการ๑ตูน
ออนไลน๑ “14 เกมลําอามหิต” (14 Beyond)ที่จะเป็นสํวนที่เชื่อมโยงไปยังจุดจบของเรื่อง ซึ่งเป็น
สํวนที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด และถือเป็นการขยายโลกของเรื่องเลํา ไมํใชํเพียงการขยายหรือเพิ่มเติม
รายละเอียดในสํวนของเนื้อหาจากการดัดแปลงเรื่องเลําอยํางอีก 2 เรื่อง ซึ่งถือเป็นการเลําเรื่อง
ข๎ามสื่อที่ชัดเจนที่สุดในจํานวนการ๑ตูนต๎นเรื่องทั้ง 3 เรื่องที่ทําการวิจัย
(2) ลด จากการ๑ตูน”The 13 Quiz Show” ได๎มีการลดตัวละครอยํางพิธีกร
ออกไป เพื่อให๎เรื่องราวไมํ เกินความเป็นจริงมากไปนักด๎วยความที่เป็นตัวละครที่ไมํจําเป็นตํอการ
ดําเนินเรื่อง จึงสามารถตัดออกได๎ และเพื่อตอกย้ําถึงความเป็นปริศนาของเกม 13 ที่จะไมํเปิดเผย
ตัวตนด๎วย นอกจากนั้นยังมีสํวนที่เป็นสัญลักษณ๑พิเศษที่ถูกลดทอนออกไปเพื่อให๎สมกับความเป็น
ภาพยนตร๑มากขึ้น อยํางเชํน แมลงวัน ที่ลดทอนออกเพื่อให๎มุํงเน๎นไปที่โจทย๑ข๎อตํางๆ มากกวํา การ
เปรียบเทียบในโจทย๑ข๎อใดข๎อหนึ่ง
(3) ปรับ เปลี่ยน ในภาพยนตร๑มีการปรับเปลี่ยนไปจากการ๑ตูนอยูํหลายจุ ด
ดังนี้ 1.โจทย๑แตํละข๎อที่ “ภูชิต” ต๎องทํา ซึ่งสํวนนี้ในภาพยนตร๑ต๎องการให๎เห็นประเด็นปัญหาตํางๆ
รวมไปถึงต๎องการบอกเลําเรื่องราวของตัวละครเพื่อให๎ผู๎รับสารสามารถเข๎า ใจตัวละครมากขึ้นด๎วย
2.โจทย๑ข๎อสุดท๎าย ที่เปลี่ยนจากคุณยาย เป็น พํอ เพื่อเพิ่มน้ําหนัก ประเด็น และความแรงของเรื่อง
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2) การ๑ตูน “อยําอํานชะตาจะขาด” และภาพยนตร๑สั้น “ยันต์สั่งตาย”
(1) เพิ่ม จากการ๑ตูน“อยําอํานชะตาจะขาด” นั้น ถือวํามีการปรับเปลี่ยนที่น๎อย
มาก แตํก็ยังมีสํวนที่เพิ่มเข๎ามาเพื่อให๎เนื้อเรื่อชัดเจนและเข๎าถึงแกํนเรื่อง เข๎ากับคุณลักษณะสื่อ
ได๎มากขึ้น และถูกรสนิยมของผู๎รับสารมากขึ้นด๎วย เชํน ในสํวนของการเพิ่มตัวละครผู๎หญิงเข๎าไป
ในเรื่ อ ง สั ง เกตได๎ วํ า เป็ น จุ ด ที่ ทํ า ให๎ ค วามคลุ ม เครื อ ในการ๑ ตู น ประเด็ น การเพิ ก เฉยชั ด เจนขึ้ น
เนื่องจากในการ๑ตูนนั้นจะแสดงให๎เห็นเพียงเล็กน๎อยวําระหวํางที่ตัวละครถูกรังแกนักเรียนคนอื่นๆ
ก็ไมํกล๎าเข๎าไปชํวย ซึ่งตัวภาพยนตร๑ตอกย้ําเรื่องนี้ให๎หนักแนํนขึ้นผํานตัวละครหญิง 2 ตัว ที่เพิ่มเข๎า
มา นอกจากนั้นตัวละครหญิ ง ยัง ชํ วยลดความรุนแรงจากภาพรวมของเรื่ องที่ในการ๑ตูนจะเป็น
นักเรียนชายล๎วนลงด๎วย
(2) ลด จากการ๑ตูนจะมีการตัดสํวนที่เป็นชํวงเริ่มเรื่องของการ๑ตูนที่เป็นเรื่อง
ยันต๑ออกไป โดยเริ่มที่กลุํมนักแสดงเลย เพื่อให๎ตรงจุดตรงประเด็นที่เรื่องต๎องการนําเสนอ
(3) ปรับเปลี่ยน ในภาพยนตร๑มีการปรับบางสํวนเพื่อให๎สมจริงมากขึ้น เชํน
ระดับการศึกษาของตัวละครที่ปรับให๎โตขึ้น เพื่อรองรับกับบริบทที่ตัวละครในเรื่องต๎องเจอ โดยไมํ
รุน แรงมากจนเกิน ไป อี กสํ ว นคื อเพื่ อ ให๎ สามารถนํา เสนอให๎ ก ลุํ ม ผู๎ช มทั่ ว ไปสามารถรั บ ชมได๎
เนื่ อ งจากถ๎ า นํ า เสนอตามในการ๑ ตู น จะมี เ รื่ อ งของความรุ น แรงในเยาวชน ซึ่ ง ยั ง เป็ น เรื่ อ งที่
ละเอียดอํอนในสังคมไทยอยูํ
3) ภาพยนตร๑สั้น และ การ๑ตูน เรื่อง “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
(1) ลด ในการ๑ตูนมีการลดตัวละครที่เป็นคนรักของตัวเอกเพื่อให๎เป็นประเด็นที่
เอื้อให๎ตัวเอกเข๎าใจตัวละครรองผิดได๎ หรือก็คือ เพื่อกระชับเรื่องราว และเพื่อดึงความเป็นการ๑ตูน ที่
ดูเพ๎อฝัน และเกินจริงออกมา โดยที่ไมํต๎องการเหตุผลรองรับการกระทําของตัวละครมากนักและมี
การลดตัวละครรองออกเพื่อเน๎นไปที่ร๎าน ตัวเอก เจ๎าของร๎าน และการตัดสินใจของตัวเอกมากกวํา
(2) ปรับเปลี่ยน ในการ๑ตูนมีการปรับมุมมองของตัวละครแบบพลิกกลับเลย
จากที่ตัวละครเป็นผู๎ถูกกระทําก็กลายเป็นผู๎กระทํา จากที่เป็นคนที่ถูกอิจฉาก็กลายเป็นผู๎ที่อิจฉา
ความสําเร็จของผู๎อื่น
5.1.4 การเล่าเรื่องของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน์
การเลําเรื่อง ของ เอกสิทธิ์ มีการเลําโดยคํานึงถึงคุณลักษณะสื่อทําให๎มีบางสํวนที่อาจจะ
ตํางกันไปในแตํล ะการนําเสนอ ทําให๎ในแตํละสื่อมี สํวนที่ตํางกันไปบ๎าง ทั้งในการ๑ตูนเลํม สื่อ
ออนไลน๑และภาพยนตร๑
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การ๑ตูนของ เอกสิทธิ์ เป็นการ๑ตูนเรื่องสั้นที่จบในตอน ซึ่งทําให๎การเลําเรื่องของการ๑ตูนไทย
ตํางไปจากการ๑ตูนตํางชาติที่มักจะนําเสนอในลักษณะการ๑ตูนเรื่องยาว มุมภาพและการจัดวาง
กรอบในการ๑ตูนของเอกสิทธิ์มีความใกล๎เคียงกับภาพยนตร๑มาก เมื่อเทียบกับมุมกล๎อง และขนาด
ภาพในไวยากรณ๑ภาพยนตร๑แล๎วยิ่งเห็นได๎ชัดเจน จึงเป็นสํวนที่ทําให๎การ๑ตูนของเอกสิทธิ์ สามารถ
นําเสนอในสื่อภาพยนตร๑ได๎มากกวําการ๑ตูนไทยเรื่องอื่นๆ
การ๑ตูนของ เอกสิทธิ์ ยังมุํงเน๎นไปที่การตัดสินใจและการแสดงออกของตัวละครตํางกับใน
ภาพยนตร๑ที่จะให๎น้ําหนักไปที่ตัวละครรํวม เหตุการณ๑ และฉากด๎วยนอกจากนั้นการ๑ตูนของ เอก
สิทธิ์ ไทยรัตน๑ มักจะเน๎นเรื่องราวการนําเสนอถึง “ความเป็นมนุษย๑” กลําวคือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
ทางเลือก การตัดสินใจที่เกิดขึ้นในสถานการณ๑ของตัวละครตํางๆ ซึ่งเป็นจุดที่คํอนข๎างเป็นสากล
เมื่อเทียบกับการ๑ตูนไทยอื่นๆ ที่มีการนําเสนอในยุคเดียวกัน เนื่องจากเรื่องมีความชัดเจน ความแรง
และหยิบยกเอาสถานการณ๑ที่ไมํนําจะเป็นจริงมาใสํไว๎ในฉากและสถานการณ๑ที่ใกล๎เคียงกับโลก
แหํงความเป็นจริง ซึ่งเป็นจุดที่ทําให๎ได๎รับความสนใจ และมีประเด็นที่ สามารถนําไปเลําเรื่องผําน
สื่ออืน่ ได๎โดยที่ยังคงแกํนเรื่องเดิมไว๎ได๎
ในขณะที่สื่ออินเตอร๑เน็ตอยําง การ๑ตูนออนไลน๑นั้นตํางออกไปตรงที่เป็นการ๑ตูนที่ไมํจบใน
ตอน มีการเขียนและนําเสนอในลักษณะการ๑ตูนซีรีย๑ และไมํได๎นําเสนอเพียงประเด็นสําคัญของ
เรื่องเพียงอยํางเดียว แตํมีการใสํรายละเอียดของแตํละเหตุการณ๑ แตํละตัวละคร เข๎ามามากกวํา
การ๑ตูนเลํมที่เป็นเรื่องสั้น เนื่องจากการ๑ตูนออนไลน๑เรื่อง “14 เกมลําอามหิต” เป็นการ๑ตูนที่เลํา
เรื่องราวตํอจากในภาพยนตร๑ ตํางจากการ๑ตูนเลํมที่จะเป็นเอกเทศมากกวํา
สํวนภาพยนตร๑ของ เอกสิทธิ์ มีสํวนในการผลิตนั้นเรียกได๎วํายังสามารถคงสาระสําคัญที่
สื่อการ๑ตูนต๎องการนําเสนอได๎อยํางรบถ๎วน แตํจะมีการปรับเพื่อให๎สมจริงและนําเชื่อถือมากขึ้น
เนื่องจากผลงานของ เอกสิทธิ์ มักยึดตามคุณลักษณะของสื่อเป็น สําคัญ จึงทําให๎เรื่องเลําเดียวกัน
ได๎รสชาติจากการเสพที่ตํางกัน ทั้งๆ ที่รับรู๎วําเป็นเรื่องที่มีต๎นทางของสื่อมาจากสื่ออื่นกํอนแล๎ว แตํ
ก็ยังสามารถดึงดูดให๎คนดูรํวมไปกับเรื่องเลําในสื่อที่สองที่สามได๎ ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะหนึ่งของ
การเลําเรื่องข๎ามสื่อที่ดี
ผลงานของ เอกสิทธิ์ มีความเหนือจริง (Surreal) ที่เป็นเหตุการณ๑ที่เกินไปจากปกติ หรือ
สามัญสํานึกโดยรวมของสังคม เนื่องจากแม๎จะมีการใช๎ตัวละคร สถานที่ ชํวงเวลาตํางๆ ที่อยูํใน
โลกความเป็นจริง แตํด๎วยเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นนั้นไมํใชํเหตุการณ๑ที่พบเห็นหรือเกิดขึ้นได๎ในความ
เป็นจริงนัก แม๎ในสํวนของสื่อการ๑ตูนจะสามารถสื่อให๎เห็นได๎ชัดเจนมากกวําวําเป็นแบบเหนือจริง
แตํในสื่อภาพยนตร๑เองแม๎จะถูกปรับให๎มีความเป็นเหตุเป็นผลแคํไหนก็ยังคงมีกลิ่นอายของความ
เหนือจริงที่แตกตํางไปจากปกติเชํนกัน
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5.1.5 การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) แบํงได๎ ดังนี้
1) การ๑ตูนในปัจจุบัน
เอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ กลําวถึงการ๑ตูนวํา สําหรับการ๑ตูนไทยมีพื้นที่ของตัวเองกันแล๎ว
ถือเป็นเรื่องนํายินดีสํวนการเลําเรื่องของนักเขียนไทยในยุคสมัยนี้ นักเขียนการ๑ตูนสามารถเลํา
เรื่องราวตามแนวทางของแตํละคนได๎อ ยํางชัดเจน มีการใสํความคิดเห็นตํอสังคมด๎วย ซึ่งสํวนนี้
เป็นสํวนที่ชื่นชอบ
ธนิสร๑ วีระศักดิ์วงศ๑ พูดถึง หนังสือการ๑ตูนในความคิดของเขาวํา เป็นสื่อประเภท
หนึ่งที่นําเสนอเรื่องราว โดยใช๎ภาพวาดและถ๎อยคําในการเลําเรื่องควบคูํกันผํานหน๎ากระดาษ และ
สื่อภาพยนตร๑นั้นมีค วามคล๎ายกับสื่อหนังสือการ๑ตูน แตํนําเสนอผํานภาพเคลื่อนไหว การตัดตํอ
และเสียงประกอบ
2) การ๑ตูนเรื่อง “The 13 Quiz Show” และ “ภาพยนตร์ 13 เกมสยอง”
เอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ เจ๎าของผลงาน กลําวถึง เลข 13 วําโดยสํวนตัวมีความคิดเห็ นวํา
เป็นเลขของความโชคร๎าย เลขผี ซึ่งถือเป็นเลขนําโชคสําหรับตนเอง สํวนความแตกตําง ของ โจทย๑
ทั้ง 13 ข๎อนั้นโจทย๑ในการ๑ตูนจะคํอยๆไลํความแรงขึ้น เพื่อจะขับประเด็นของลัทธิทุนนิยมเพื่อให๎เรา
คํอยๆแปรสภาพของตัวเองไป จนบางครั้งมันอาจเลยขีดความเป็นคนตามความเป็นจริง ซึ่งการ๑ตูน
สามารถจะนําเสนอได๎ ในขณะที่ ภาพยนตร๑โจทย๑แตํละข๎อจะทําหน๎าที่เพิ่มเติมจากประเด็นใน
การ๑ตูนคือแตํละข๎อจะคํอยๆรื้อฟื้นชีวิตของ“ภูชิต” ออกมา ให๎คนดูได๎เห็นเรื่องราวในอดีตของ“ภูชิต”
ด๎วย
ธัญลักษณ๑ เตชศรีสุธี ได๎ให๎สัมภาษณ๑วํา การสร๎างภาพยนตร๑จะขึ้นอยูํกับมุมมอง
ของผู๎กํากับด๎วย ทําให๎อาจจะมีแงํมุ มอื่นๆ เสริมเติมเข๎ามาจากเดิมในการ๑ตูน ซึ่งตรงกับความเห็น
ของคุณภูมิ คือ ภาพยนตร๑นี่ชัดวําแตํละเรื่องที่เอกสิทธิ์เขียนบทจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามผู๎กํากับแตํ
ละคน รวมถึงนายทุนที่อาจจะสร๎างข๎อจํากัดตํางๆในการเขียนบท ทําให๎ไมํมีอิสระเทํากับสื่อการ๑ตูน
จากที่เคยดูภาพยนตร๑เรื่อง 13 สํวนตัวรู๎สึกวําเรื่องสั้นการ๑ตูนดีกวํา ลงตัวกวํามาก
ในขณะที่ อิทธิพล วรานุศุภากุล ให๎ความเห็นในสํวนของการเลําเรื่องข๎ามสื่อใน
การ๑ตูนของ เอกสิทธิ์ วํา ต๎องยอมรับวําตัวแกํนเรื่องของการ๑ตูนนั้นชัดเจนและและนําสนใจ ซึ่งเมื่อ
นํามาเลําเรื่องในภาพยนตร๑ก็จะยังคงแกํนเรื่องไว๎ อาจจะมีการพัฒนาเรื่องเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน
สํวนของการสร๎างตัวละครที่จะมีผลตํอการดําเนินเรื่องและเสริมความเข๎มข๎นและสมเหตุสมผล
ให๎กับเรื่องได๎ เพราะถ๎าคงไว๎ตามต๎นฉบับก็จะไมํสามารถนําเสนอเป็นภาพยนตร๑ได๎ เนื่องจากความ
ยาวของการ๑ตูนกับภาพยนตร๑ตํางกันเชํนเดียวกับตวงทอง สรประเสิรฐ ได๎ความเห็นวําจากการ๑ตูนที่
ใช๎เวลาในการอํานไมํถึง 10 นาที พอเป็นภาพยนตร๑จะต๎องมีสํวนที่เพิ่มเติมขึ้นมา ทั้งเรื่องความแรง
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ที่ต๎องมีไว๎เพื่อเลี้ยงให๎คนดูยังคงสนใจในตัวภาพยนตร๑ ความยาวของภาพยนตร๑ที่เหมาะสม และ
หากทําตามการ๑ตูนที่มีตัวเอกเดินเรื่องตัวเดียวก็จะขาดความนําสนใจไป
3) การ๑ตูนเรื่อง “อยําอํานชะตาขาด” และ ภาพยนตร๑ “ยันต์สั่งตาย”
เอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ ได๎ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร๑สั้นเรื่องยันต๑สั่งตายวํา ผู๎กํากับ
ต๎องการจะทําหนังเรื่องนี้แบบคงสภาพความเป็นการ๑ตูนไว๎ สํวนตั วละครหญิงที่เพิ่มเข๎ามานั้นตัวผู๎
กํากับขอปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มสีสันให๎กับภาพยนตร๑ขึ้นเล็กน๎อย
อิทธิพล วรานุศุภากุล ได๎ให๎ความคิดเห็นวํา ตัวทีมผู๎สร๎าง ผู๎กํากับ จะต๎องระบุโจทย๑
ไว๎กํอนวําต๎องการคงเรื่องของสื่อเดิมไว๎มากน๎อยแคํไหน ซึ่งในเรื่องยันต๑สั่งตายนําจะมีการคงไว๎
ตามเดิมให๎มากที่สุด สํวนตัวละครก็อาจจะเปลี่ยนไปตามทีมผู๎สร๎างหรือนายทุนที่บางครั้งความ
นิยมของนักแสดงก็มีผลตํอภาพยนตร๑ และ การเปลี่ยนชํวงวัยของตัวละคร ก็อาจจะเป็นเพราะ
ทัศนคติของสังคมไทยที่อาจจะรุนแรงเกินไปถ๎าตัวละครในเรื่องเป็นวัยนักเรียน
4) การ๑ตูนเรื่อง เรื่อง “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” และ ภาพยนตร๑ “เรื่อง
ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”
ธัญลักษณ๑ เตชศรีสุธี พูดถึงภาพยนตร๑เรื่อง “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” วํา
เป็นการ๑ตูนที่เริ่มขึ้นมาจากบทภาพยนตร๑มากํอน และโดยสํวนตัวแล๎วมีความคิดเห็นวํ า ภาพยนตร๑
เรื่องนี้สามารถเลําเรื่องได๎ดีกวําฉบับการ๑ตูน
เอกสิ ท ธิ์ ไทยรั ต น๑ ได๎ เ ลํ า วํ า เรื่ อ งร๎ า นของขวั ญ เพื่ อ คนที่ คุ ณ เกลี ย ดเป็ น บท
ภาพยนตร๑สั้นกํอนนํามาปรับลดเขียนเป็นการ๑ตูนซึ่งตัวภาพยนตร๑จะสมบูรณ๑กวํา ด๎วยคุณลักษณะ
สื่อภาพยนตร๑ที่มีรายละเอียดสูงกวํา สํวนการ๑ ตูนเหมือนเป็นภาคยํอๆ นําเสนอแคํแนวคิดของเรื่อง
เทํานั้นเพราะเมื่อทําเป็นการ๑ตูนเลยลดทอนความจริงจังแบบในภาพยนตร๑ลงและนําพาเข๎าสูํโลก
การ๑ตูนมากขึ้น
5) การเลําเรื่องข๎ามสื่อ
เอกสิทธ๑ ไทยรัตน๑ ได๎แสดงความคิดเห็นตํอการเลําเรื่องข๎ามสื่อวํา เป็นเรื่องที่ดี ที่
ควรสํงเสริมเยอะๆ ด๎วยมันดีกับทุกๆ ฝ่ายเมื่อมีการไหลข๎ามไปมานั่นเทํากับเป็นการขยายตลาด
ด๎วย ในสํวนของการเลําเรื่องข๎ามจากสื่อการ๑ตูนไปเป็นภาพยนตร๑ คือ การขยายจากการ๑ตูนเป็น
หนังมันต๎องการเหตุผลสูงขึ้นวําที่มาที่ไปอยํางไร จึงต๎องเพิ่มสภาพแวดล๎อมและตัวละครอื่นๆ เข๎า
ไปเพื่อให๎เรื่องดูมีน้ําหนักและสมจริงมากขึ้น
เมื่อสอบถามความคิดเห็นวําเหตุผลอะไรที่ทําให๎ผลงานการ๑ตูนหลายชิ้นของคุณ
เอกสิทธิ์ ได๎รับความสนใจในการนําไปเลําในสื่อภาพยนตร๑นั้น ได๎รับคําตอบวํา อาจเป็นเพราะ
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เนื้อหาที่มันคํอนข๎างหนักและมีความมืดของเรื่องเกินกวําความเป็ นการ๑ตูน และบางสิ่งที่ตนเองสื่อ
ผํานการ๑ตูนอาจจะมีคนจะอยากนําไปกระจาย
ธัญลักษณ๑ เตชศรีสุธี ยังให๎ข๎อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่การ๑ตูนเรื่องนี้เป็นการ๑ตูน
ไทยเรื่องแรกที่สามารถไปได๎ไกลถึงฮอลลิวูด (Hollywood) จึงเป็นเรื่องที่นําเสียดายที่ผู๎รับสารสํวน
หนึ่งไมํได๎รับรู๎วําสื่อต๎นฉบับเลยคือสื่อการ๑ตูน
จากการสัมภาษณ๑ ตวงทอง สรประเสริฐ มีความคิดเห็นใกล๎เคียงกับ ธัญลักษณ๑วํา
การ๑ตูนของเอกสิ ทธิ์ นั้นถือวําได๎รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เนื่องจากทั้งลายเส๎น ข๎อคิด
ประเด็นที่นําเสนอนั้นสามารถจับต๎องได๎และเป็นสากลที่ไมํยึด ติดกับความเป็นคนไทย ความเป็น
จารีตแบบไทย ที่อาจจะเข๎าใจได๎แคํในสังคมไทย
เรื่องการถูกนําผลงานการ๑ตูนไปสร๎างเป็นภาพยนตร๑ ตวงทอง ให๎ความเห็นวํา
เนื่องจากการสร๎างภาพยนตร๑มีการแขํงขันกันสูงขึ้น ในขณะที่วัตถุดิบที่จะนํามาสร๎างนั้นน๎อยลง
และวนเวียนอยูํกับบทประพันธ๑ที่ อาจจะเคยสร๎างซ้ํามาแล๎วในหลากหลายสื่อ ผลงานการ๑ตูนของ
เอกสิทธิ์ที่สามารถนําไปขยายได๎ และมีจุดแข็งของเรื่องที่ชัดเจนและสามารถสร๎างเป็นภาพยนตร๑
ได๎โดยการที่จะนําไปสร๎างในสื่อภาพยนตร๑นั้นคือการที่นําเรื่องเดิมไปอยูํในสื่อใหมํ ซึ่งจะต๎องมี
ปัจจัยในการคํานึงถึง เนื่องจากบางอยํางในการ๑ตูนอาจจะไมํสามารถนํามาทําในสื่อภาพยนตร๑ได๎
สํวนการขยายเรื่องราวจากการ๑ตูนไปเป็นภาพยนตร๑นั้นจะต๎องเพิ่มมิติของตัวละครเข๎ามาเนื่องจาก
ภาพยนตร๑นั้นจะต๎องมีเหตุผลที่ผู๎ชมสามารถเชื่อได๎
ธนิสร๑ วีระศักดิ์วงศ๑ ให๎สัมภาษณ๑ถึงความคิดเห็นการนําเสนอการ๑ ตูนไทยมากกวํา
หนึ่งสื่อวํา โดยพื้นฐานสื่อการ๑ตูนคล๎ายกับวรรณกรรมตรงที่มันเหมาะจะเป็นต๎นธารสําหรับนําไป
แปรรูปเป็นสื่ออื่นๆอยูํแล๎ว การที่การ๑ตูนของเอกสิทธิ์นําไปแปลงเป็นภาพยนตร๑ มีข๎อดีตรงที่มันทํา
ให๎คนทั่วไปที่อาจจะไมํได๎สนใจการ๑ตูนไทย และสนใจแตํภาพยนตร๑ อาจจะต๎องหันกลับมามอง
การ๑ตูนไทยด๎วยสายตาใหมํ วําการ๑ตูนไมํใชํเรื่องสําหรับเด็ก ไร๎สาระ เทํานั้น แตํมันคือสื่อๆ หนึ่งที่
อาจจะมีทั้งเรื่องไร๎สาระและพล็อตเรื่องสยองขวัญชั้นดีอยูํในนั้น
ธนิสร๑ วีระศักดิ์วงศ๑ ให๎เหตุผลที่ผลงานการ๑ตูนของเอกสิทธิ์หลายๆ ชิ้นถูกนําไป
สร๎างเป็นภาพยนตร๑วํา 1. เพราะเนื้อหาในการ๑ตูนเอกสิทธิ์มันมีโอกาสเกิดขึ้นได๎ในแงํกระบวนการ
ผลิตภาพยนตร๑ 2. วิธีการเลําเรื่องของเอกสิทธิ์ในการ๑ตูนคล๎ายกับภาพยนตร๑มาก จึงเหมาะที่จะ
นําไปดัดแปลง 3. เอกสิทธิ์ทํางานสายโฆษณา ความสร๎างสรรค๑ของเขาทําให๎การ๑ตูนแตํละเรื่องมี
แนวคิดที่ชัดเจน นําสนใจ เป็นสากล และเหมาะจะเอาไปตํอยอด 4. ตลาดหนังไทยต๎องการเรื่อง
สยองขวัญ
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อิทธิพล วรานุศุภากุล ให๎สัมภาษณ๑การเลําเรื่องข๎ามสื่อวํา ในปัจจุบัน การเลําเรื่อง
ในแตํละสื่อนั้นเป็นการทําเพื่อสํงเสริมการตลาด เพื่อให๎เข๎าถึงคนได๎อยํางครอบคลุม

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.2.1 วิธีการเล่าเรื่องในการ์ตูนไทยของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน์
การ๑ตูนของเอกสิ ทธิ์ มี การเลําเรื่องที่เน๎นการใช๎ ภ าพผสานไปกับตัวอักษร ในรูปแบบที่
ใกล๎เคียงกับมุมกล๎องภาพยนตร๑ โดยเรื่องที่นําเสนอจะเกี่ยวกับการตัดสินใจ และการเลือกของ
มนุษย๑ โดยเฉพาะด๎านมืดที่มนุษย๑เลือก ไปจนถึงผลที่เกิดขึ้นจากการเลือก
5.2.1.1 วิเคราะห๑ตามองค๑ประกอบการเลําเรื่อง ดังนี้
1) โครงเรื่อง
การ๑ตูนของ เอกสิทธิ์ มีความหลากหลายด๎านลักษณะโครงเรื่องที่จัดอยูํใน
เกณฑ๑สูง จากการจําแนกลักษณะโครงเรื่อง (เพ็ญสิริ เศวตรวิหารี, 2541) หนังสือการ๑ตูนที่เลือกมา
ศึกษาทั้ง 3 เรื่องมีลักษณะโครงเรื่องแตกตํางกันไปถึง 3 แบบ ดังนี้ “The 13 Quiz Show” มี
ลั ก ษณะโครงเรื่ อ งแบบใครทํ า อะไร “อยํ า อํ า นชะตาจะขาด” เป็ นแบบแมวจั บ หนู และ “ร๎ า น
ของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” เป็นแบบคฤหาสน๑ลึกลับ แสดงให๎เห็นถึงการเลือกวิธีการดําเนินเรื่อง
เพื่อให๎เข๎ากับเรื่องที่ต๎องการจะสื่อ โดยไมํยึดติด แม๎วํากลิ่นอายของการ๑ตูนทั้ง 3 เรื่องจะคงไว๎ด๎วย
เรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเข๎าสูํด๎านมืดของมนุษย๑เหมือนกันก็ตาม
ด๎าน ขนบของการเลําเรื่อง ในการ๑ตูนของเอกสิทธิ์ ที่นํามาศึกษากลําวได๎
วํามีสํวนที่เหมือนกันอยูํสองสํวนคือ คือ ในการ๑ตูนจะต๎องมีชํวงเปิดเรื่องหรือชํวงเริ่มเรื่องที่ไมํได๎มี
ความเกี่ยวข๎องกับเนื้อเรื่องหลัก ซึ่งมักจะเป็นสํวนที่นําเสนอสํวนที่เป็นปมของเรื่องอยํางยํอๆ เชํน
“ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”เริ่มที่การเลําเรื่องราวของตัวเอกและคนที่เขาเกลียดชัง เรื่อง
“อยําอํานชะตาจะขาด” บอกเลําถึงวิธีการทํางานของยันต๑สั่งตายผํานเหตุการณ๑ที่มีคนพบเห็น
แผํนยันต๑แล๎วเสียชีวิตในทันที หรือเป็นการนําเหตุการณ๑ตอนสําคัญของเรื่องบางสํวนมานําเสนอ
เพื่อดึงดูดความสนใจของผู๎อําน เชํน ในเรื่อง “The 13 Quiz Show”ที่นําฉากตอนที่ตัวเอกตัดสินใจ
ที่จะทําโจทย๑ข๎อที่ 13 หรือไมํ
อีกสํวนหนึ่งคือ ชํวงจบของเรื่องในขั้นยุติเรื่องราวที่จะนําเสนอผลของการ
ตัดสินใจของตัวละครทุกเรื่อง โดยที่จะแบํงเป็นการนําเสนอที่ตํอเนื่องแบบในการ๑ตูน เรื่อง “The 13
Quiz Show” ที่จบที่ความตายของภูชิต หรื อจะเป็นการตัดไปที่อีกเหตุการณ๑หนึ่ง หรือตัดชํวงไป
อยํางในเรื่อง “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” ที่จบที่ภาพฟ้าผําหลังจากตัวเอกรับรํมที่คาดวํา
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จะเป็นสายลํอฟ้าไป และ เรื่อง “อยําอํานชะตาจะขาด” ที่เลําถึงแผํนยันต๑ที่ปลิวหายไปเพื่อรอผู๎ที่
จะพบเห็นมันรายตํอไปและมีภาพแผํนยันต๑ในหน๎าสุดท๎ายที่เป็นเหมือนกับดักสุดท๎ายที่รอให๎ผู๎อําน
ที่เปิดมาเจอตื่นตกใจและหวาดกลัวได๎ในเสี้ยวนาที
2) แกํนเรื่อง
แกํนเรื่อง (Goodlad, 1971) ในผลงานของเอกสิทธิ์ มักจะมีมากกวําหนึ่ง
อยูํบํอยครั้ง ใน 3 เรื่องที่ศึกษามีถึง 2 เรื่องที่มีแกํนเรื่ องแบบผสมผสาน โดยแกํนเรื่องของเขามักจะ
เป็น แกํนเรื่องแบบแนวคิดที่นําเสนอถึงความพยายามของบุคคลหรือกลุํมคนที่มีความคิดแตกตําง
จากคนอื่นและมีความต๎องการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือทําบางสิ่งบางอยํางเพื่อให๎บรรลุความต๎องการ
ของตน แกํนเรื่องแบบศีลธรรมจรรยาแนวเรื่องเกี่ยวกับปัญหาจากหลักศีลธรรมของสังคม คุณคํา
ของความดีความชั่ว และผลจากการกระทําความดี และความชั่ว และ Outcast Theme ที่บอกเลํา
ถึงบุคคลที่แตกตํางและถูกกีดกันออกจากสังคมโดยนําเสนอถึงสิ่งที่เขาได๎รับจากสังคม
เนื่องด๎วยแนวเรื่องที่มั กจะบอกเลําถึง สัญชาตญาณและการเลือกของ
มนุษย๑ จึงทําให๎เน๎นไปที่แกํนเรื่องที่เป็นสํวนที่สร๎างเหตุผลของการกระทําของตัวละคร บริบทของ
ตัวละครและผลลัพธ๑ของตัวละครด๎วย จึงอาจกลําวได๎วํางานเขียนการ๑ตูนของเอกสิทธิ์ เน๎นการ
นําเสนอที่มีกลิ่นอายการเสียดสีสังคมโดยการนําเรื่องราวในสังคมมาเลําในรูปแบบการ๑ตูนที่ถือได๎
วํามีความเป็นเหตุเป็นผลหรือความนําเชื่อถือที่จะเกิดขึ้นได๎จริงคํอนข๎างน๎อยเมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆ
3) ความขัดแย๎ง
ความขัดแย๎ง (ปริญญา เกื้อหนุน, 2537) ที่เกิดขึ้นในงานของ เอกสิทธิ์ ที่
ศึกษาทั้ง 3 เรื่องนั้นตํางมีมากกวํา 1 อยํางเสมอ ซึ่งเป็นสํวนที่ทําให๎การ๑ตูนมีความลึกของเรื่องมาก
ขึ้น เนื่องจากมีความขัดแย๎งที่ถือเป็นปมที่กํอให๎เกิดเรื่องมากกวําหนึ่งรูปแบบ ทําให๎เรื่องราวที่
เกิดขึ้นมีเส๎นตัดอยูํในเรื่อง เชํน เรื่อง “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” มีความขัดแย๎งระหวํางคน
เป็นสํวนที่กํอให๎เกิดปัญหาของเรื่องโดยที่ มีความขัดแย๎งภายในจิตใจเป็นสํวนที่คาบเกี่ยวระหวําง
การเป็นวิธีแก๎ปัญหาแรกหรือเป็นการกํอปัญหาเพิ่มตํอไปจากปัญหาแรก
4) ตัวละคร
ตั ว ละครเอกทั้ ง 3 เรื่ อ งของเอกสิ ท ธิ์ เ ป็ น ตั ว ละครที่ เ ป็ น แบบรอบด๎ า น
เนื่องจากเป็นตัวละครที่มีการพัฒนาบุคลิกตัวละครเกิดขึ้น จากชํวงแรกที่เป็นตัวละครที่เหมือนคน
ทั่วไปที่มีปัญหาในด๎านตํางๆ ซึ่งตํางเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีทางเลือกเข๎ามา โดยที่ทางเลือก
ที่วํานั้นจะถูกเลือกเมื่อตัวละครคิดวําตัวเองอยูํในจุดที่จนมุมแล๎ว และเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบที่
พลิ ก กลั บ ที่ เ ห็ น ได๎ ชั ด เจนและสามารถอธิ บ ายตั ว ละครทั้ ง 3 เรื่ อ งได๎ ก็ คื อ การเปลี่ ย นจาก
“ผู๎ถูกกระทํา” เป็น “ผู๎กระทํา”
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5) ฉาก
ฉากในการ๑ตูนทั้ง 3 เรื่องจะเน๎นการใช๎ฉากในสังคมไทยทั่วไป ซึ่งสามารถ
ทําให๎การ๑ตูนมี “ความใกล๎” กับผู๎อํานที่เป็นคนไทยได๎มากขึ้น จะมีบ๎างที่เป็นสถานที่ในจินตนาการ
หรือสถานที่ที่ไมํนําจะมีจริงในลักษณะของจุดประสงค๑สถานที่ อยํางเชํน ร๎านของขวัญเพื่อคนที่
คุณเกลียด หรือ เวที 13 ไมํใชํลักษณะของตัวสถานที่ ซึ่งทั้ง 2 สถานที่นั้นตํางเป็นสถานที่ที่สร๎างขึ้น
ได๎แตํไมํสามารถใช๎งานตามในเรื่องได๎จริง
6) บทสนทนา
การเลําเรื่องในการ๑ตูนนั้นจะประกอบด๎วยภาษาภาพและภาษาเขียน ซึ่ง
ในสํวนบทสนทนานั้นจะเป็นภาษาเขียนทั้งหมด แตํเป็นภาษาเขียนที่ให๎ความใกล๎เคียงกับภาษา
พูด เพื่อให๎ใกล๎เคียงกับความเป็นจริง และเพื่อให๎เข๎ากับคุณลักษณะสื่อที่ไมํมุํงเน๎นความจริงจังหรือ
ความเป็นทางการโดยหน๎าที่ของบทสนทนา (วีรวัฒน๑ อินทรพร,2545) นั้นเพื่อ 1 ชํวยดําเนินเรื่อง
แทนการบรรยาย2 ชํวยให๎รู๎จักตัวละครในเรื่องโดยอ๎อม 3 ชํวยให๎วิธีการเขียนไมํซ้ําซากจําเจ 4
สร๎างความสมจริง 5 ทําให๎บทประพันธ๑นําอําน และมีชีวิตชีวา โดยเฉพาะบทสนทนาที่เขียนได๎ตรง
ตามบุคลิกตัวละคร
7) มุมมองการเลําเรื่อง
มี 2 เรื่องจาก 3 เรื่องที่ศึกษาเลือกใช๎วิธีการเลําผํานบุรุษที่หนึ่งที่เป็นตัว
ละครเอกเป็นผู๎เลํา ซึ่งทั้งเรื่อง “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” และ “The 13 Quiz Show” เน๎น
การเลําเรื่องในมุมมองของตัวละครเอกที่ได๎เจอกับเหตุการณ๑ตํางๆโดยตรง โดยที่เลําถึงความคิด
และการตัดสินใจของตัวละครด๎วย ในขณะที่เรื่อง “อยําอํานชะตาจะขาด” ใช๎การเลําเรื่องผําน
มุมมองแบบบุรุษที่หนึ่งเลําด๎วยกระแสจิตประหวัด และผู๎ประพันธ๑ในฐานะผู๎รู๎แจ๎งเป็นผู๎เลํา จึงมี
ลักษณะเหมือนเรื่องเลํา มากกวําการแทนตัวเองลงไปในการ๑ตูน
8) สัญลักษณ๑พิเศษ (ทฤษฎีสัญวิทยา)
สัญลักษณ๑พิเศษ (ปัทมวดี จารุวร, 2539) ในการ๑ตูนเป็น สัญลักษณ๑ทาง
ภาพ ที่เกิดจากการเห็นภาพและเห็นรูปแบบตัวอักษรที่ประกอบเป็นคําแล๎วมีการตีความชั้นที่ 2 ที่
ตํางไปจากภาพที่ตีความชั้นที่ 1 คือความหมายโดยตรงตามภาพ ซึ่งในการ๑ตูนของเอกสิทธิ์มีการใช๎
สัญลักษณ๑พิเศษอยูํมาก แตํจะมีสัญลักษณ๑พิเศษที่เป็นเหมือนตัวแทนจุดเดํนในเรื่องอยูํ 1 อยํางใน
แตํละเรื่อง โดยสิ่งที่เป็นสัญลักษณ๑พิเศษนั้นจะถูกผูกไว๎กับสิ่งที่ปรากฏซ้ําๆ ในเรื่อง ดังนี้ เรื่อง “The
13 Quiz Show” มีการใช๎ “แมลงวัน” เพื่อสื่อถึงความไร๎คําโดยนําไปเปรียบกับตั วเอก เรื่อง “อยํา
อํานชะตาจะขาด” ใช๎ “ยันต๑”เพื่อสื่อถึงความต๎องการมีตัวตนที่เทําเทียมของตัวเอกที่มักจะถูกมอง
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วําแตกตํางและต่ําต๎อยกวําเสมอ สุดท๎ายคือ “ของขวัญ ” ในเรื่อง “ร๎านของขวัญเพื่อคนที่คุ ณ
เกลียด” ที่สื่อถึงเครื่องมือ อาวุธ ที่หยิบยื่นให๎อีกฝ่ายด๎วยความเกลียดชังแทนที่จะเป็นสิ่งที่สื่อถึง
ความปราถนาดี
5.2.1.1 วิเคราะห๑แนวคิดเกี่ยวกับการ๑ตูนดังนี้
1) เนื้อหาการ๑ตูน
จากเนื้อหาการ๑ตูนตามที่ ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร๑ (2534) แบํงไว๎เป็นแบบ
เรื่องจริง และแบบชวนฝันการ๑ตูนของเอกสิทธิ์จะถูกแบํงเป็นแบบเรื่องจริงเนื่องด๎วยเนื้อหา สถานที่
และบริบทในเรื่องที่เหมือนจริง ซึ่งผู๎วิจัยมีความเห็นวําการ๑ตูนของเขาใกล๎เคียงกับการเป็นการ๑ตูน
เหนือจริงมากกวํา เนื่องจากแม๎วําฉาก บริบทตัวละคร ลักษณะตัวละครจะอิงจากความเป็นจริงใน
สังคมไทยก็ตาม แตํเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นภายในเรื่องนั้นเรียกได๎วําเป็นเรื่องชวนฝันที่เกินไปจากความ
เป็นจริง ผู๎วิจัยจึงเห็นวําการ๑ตูนทั้ง 3 นําจะถูกจัดอยูํในเนื้อหาแบบเหนือจริงที่มีการผสมผสานทั้ง
เรื่องจริงและเรื่องชวนฝันมากกวํา
ประเภทเนื้อหาการ๑ตูน ของเอกสิทธิ์ ทั้ง 3 เรื่องมี ความเป็นการ๑ตู นแบบ
อาชญากรรม ที่กลําวถึงความตาย การไลํลํา ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นถึงด๎านมืดของมนุษย๑ได๎เป็นอยํางดี
2) ลักษณะภาพการ๑ตูน
ลักษณะภาพการ๑ตูน (ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร๑, 2534) ของเอกสิทธิ์ เป็น
แบบภาพเลียนแบบธรรมชาติ มีลักษณะเป็นการ๑ตูนรูปคน เพื่อเพิ่มความสมจริงให๎ใกล๎เคียงและ
เหมาะสมกับเนื้ อเรื่องที่เน๎นเรื่องความเป็นมนุษย๑ เพื่อให๎ผู๎อํานสามารถเข๎าถึงเรื่องราวได๎อยําง
ลึกซึ้งมากขึ้นกวําภาพแบบอื่นๆ เนื่องจากการใช๎ลักษณะภาพที่ไมํเหมาะสมกับเนื้อเรื่องอาจจะทํา
ให๎เกิดการตีความที่ผิดไปจากวัตถุประสงค๑ของผู๎เขียนและผู๎อํานเองก็จะไมํสามารถเข๎าถึงการ๑ตูน
ได๎เทําที่ควร เชํน การใช๎ภาพเลียนแบบธรรมชาติที่เป็นรูปสัตว๑ที่เหมือนคนในการ๑ตูนที่มีเนื้อหาการ
สะท๎อนสังคมก็อาจจะเกิดการตีความไปวํามีการเสียดสีสังคมมากกวําแคํสะท๎อนสังคม
3) ประเภทของการ๑ตูน
การ๑ตูนทั้ง 3 เรื่อง เป็นแบบการ๑ตูนเรื่อง คือการ๑ตูนที่มีการบอกเลําเรื่องราว
เป็นตอนๆ มีการดําเนินเรื่องผํานภาพการ๑ตูนที่ถูกแบํงเป็นชํอง
4) ภาษาที่ใช๎ในการ๑ตูนเรื่อง
ใช๎ภาษาภาพและภาษาเขียนควบคูํกัน โดยในบางภาพอาจใช๎เพียงภาพ
อยํางเดียวเพื่อบอกความหมายที่ต๎องการสื่อก็ได๎ โดยการ๑ตูนของเอกสิทธิ์ ทั้ง 3 เรื่องถือวําใช๎ภาษา
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เขียนคํอนข๎างน๎อย บางหน๎าใช๎ภาพในการสื่อความหมายอยํางเดียว ซึ่งถือเป็นการสื่อความใน
การ๑ตูนที่ดี เพราะคุณลักษณะของการ๑ตูนเป็นสื่อที่สื่อความรู๎สึกผํานภาษาภาพเพื่อให๎เข๎าใจได๎งําย
5) รหัสของการ๑ตูน
การ๑ตูนของเอกสิทธิ์มีการใช๎รหัสการ๑ตูนในบัลลูน และรูปแบบตั วอักษรเพื่อ
สื่อความเพิ่มเติม บางครั้งเพื่อสื่ออารมณ๑ และเพื่อให๎รู๎วําสิ่งที่ต๎องการสื่อนั้นเป็นการสื่อสารของใคร
6) หลักการจัดกรอบภาพการ๑ตูน
กรอบการ๑ตูนของเอกสิทธิ์ มั กจะมีการใช๎กรอบสีดํา เพื่อเพิ่ม ความหมํ น
ให๎ กั บ เรื่ อ งมากขึ้ น นอกจากนั้ น การจั ด กรอบการ๑ ตู น ของเขายั ง ใช๎ มุ ม ภาพและขนาดภาพ
เชํนเดียวกับมุมกล๎องและขนาดภาพของภาพยนตร๑ด๎วย ซึ่งจุดนี้ชํวยเสริมให๎ผู๎อํานมีอารมณ๑รํวมกับ
การ๑ตูนมากขึ้นด๎วย
5.2.2 เนื้ อ หาและการเล่ า เรื่ อ งข้ า มสื่ อ การ์ ตู น เล่ ม สื่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต และสื่ อ
ภาพยนตร์ในการ์ตูนไทยของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน์
เอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ มีความเข๎าใจในคุณลักษณะสื่อตํางๆ ได๎เป็นอยํางดี การเลําเรื่องในแตํ
ละครั้งจึงคํานึงถึงความเป็นสื่อนั้นๆ อยํางชัดเจน และการเลําเรื่องในแตํละครั้งจะเปลี่ยนแปลงไป
เสมอ ทําให๎เรื่องไมํซ้ําซาก จําเจ และมีความสดใหมํของรสชาติที่แฝงอยูํในการเลําเรื่องในแตํละสื่อ
ซึ่งเป็นจุดที่สําคัญสําหรับการเลําเรื่องข๎ามสื่อให๎ออกมาดีด๎วย
สื่อการ๑ตูนเลํมเป็นสื่อที่เน๎นความเข๎าใจงําย สั้น กระชับ และตรงประเด็น ซึ่งการเลําเรื่องใน
สื่อนี้ของเอกสิทธิ์จะเน๎นไปที่แกํนที่เรื่องต๎องการจะสื่อ โดยเน๎นไปที่ความคิดและการตัดสินใจของ
ตัวละครมากกวําตัวเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น ทําให๎สามารถเข๎าถึงความเป็นตัวละครได๎มาก
ในขณะที่สื่อภาพยนตร๑จะมุํงเน๎นไปที่เหตุการณ๑และความนําตื่นตาตื่นใจมากกวําการ๑ตูน
มีเรื่องราว มีรายละเอียด และความเป็นเหตุเป็นผล ความสมจริงมากกวําการ๑ตูน แม๎ความชัดเจน
ของแกํนเรื่องจะถูกลดทอนลงแตํก็เพื่ออรรถรสของเรื่องและคุณลักษณะของตัวสื่อ ที่ทําให๎สามารถ
เข๎าถึง ผู๎ช มได๎มากกวํา เนื่องจากในขอบเขตการศึกษาครั้ง นี้ สื่อภาพยนตร๑ถือเป็นสื่อที่มีความ
สาธารณะมากกวําสื่อการ๑ตูน
สื่ออินเตอร๑เน็ตคือ การ๑ตูนออนไลน๑เรื่อง “14 เกมลําอามหิต”เป็นสื่อที่มีรูปแบบเหมือนาร๑ตู
นเลํมแตํนําเสนอผํานสื่ออินเตอร๑เน็ต โดยที่มีการเขียนเป็นตอนๆ ตํางจากการ๑ตูนอื่นๆ ของเอกสิทธิ์
ที่มักจะเป็นการ๑ตูนจบในตอน นอกจากนั้นการ๑ตูนออนไลน๑เรื่องนี้มีความใกล๎เคียงกับสื่อภาพยนตร๑
มากกวําการ๑ตูนเรื่องอื่นๆ ด๎วย จากการที่เขียนและวาดโดยละเอียดทุกเหตุการณ๑ตํางจากการ๑ตูน
เลํมอีก 3 เรื่องที่ศึกษา ซึ่งนําจะเป็นเพราะเป็นการ๑ตูนที่เขียนเพื่อเตรียมใช๎เป็นสตอรี่บอร๑ด (Story
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Board) สําหรับทําภาพยนตร๑ตํอด๎วย ในจุดนี้จึงอาจกลําวได๎วําการ๑ตูนออนไลน๑เรื่องนี้เป็นลูกผสม
ระหวํางการ๑ตูนและภาพยนตร๑ ซึ่งสื่ อที่เป็นชํองทางในการนําเสนอก็เหมาะสมกับตัวสารเนื่องจาก
การ๑ตูนเรื่องนี้ตํอเนื่องจากภาพยนตร๑ซึ่งมีฐานผู๎ติดตามอยูํแล๎ว การใช๎สื่ออินเตอร๑เน็ตจึงเข๎าถึงได๎
งําย และจากตัวเลือกภาษาที่หลากหลายยังสํงผลให๎การเผยแพรํสารเป็นไปได๎อยํางกว๎างขวางด๎วย
7 core concepts transmedia Storytelling By Henry Jenkins (ธาม เชื้อสถาปนสิริ,
2557) ผลงานของเอกสิทธิ์ ถือวําสามารถตอบโจทย๑ของการเลําเรื่องข๎ามสื่อได๎ ดังนี้
1) เนื้อหามีพลัง มีศักยภาพแนวนอนสามารถแพรํขยายไปยังสื่ออื่นๆ ได๎ และ
เนื้อหาเชิงลึกมีพลังในการผลักดันสร๎างประสบการณ๑ให๎ผู๎เสพซึมซับได๎อยํางลึกซึ้ง เพื่อให๎เกิดความ
ตํอเนื่องและเป็นกระแสไมํให๎ถูกลืม เพื่อให๎สามารถรับรู๎เรื่องราวได๎อยํางครบถ๎วน และสมบูรณ๑มาก
ขึ้น หรือเพื่อเชื่อมโยงให๎กับเรื่องราวที่จะนําเสนอตํอไปอยํางการ๑ตูนออนไลน๑ “14 เกมลําอามหิต”
2) เนื้ อ หามี ค วามสามารถในการเลํ า เรื่ อ งตํ อ เนื่ อ ง และสามารถขยายหรื อ
ดัดแปลงเป็นรูปแบบอื่นๆได๎
3) ไมํยึดติดแกํนเรื่องเดียว มีการเลําเรื่องแตกตํางออกไป โดยที่เลําเรื่องเดิมโดย
คงแกํนเรื่องและความเป็นเรื่องราวนั้นๆ ไว๎ และจัดการปรุงรสใหมํโดยการเลําเรื่องตามคุณลักษณะ
ที่เปลี่ยนไปและปรับเปลี่ยนบางสํวนเพื่อให๎เข๎ากับสื่อที่นําไปเลําในแตํละครั้ง
4) การเลําเรื่องเดิมผํานสายตาและมุมมองของตัวละครอื่นๆ ในเรื่อง ด๎วยมุมมอง
เรื่องแบบนี้ทําให๎ผู๎รับสารเข๎าใจได๎ดีขึ้นวํา เรื่องที่แตกตํางกันนี้ เรื่องไหนต๎องการสื่ออะไร และสื่อ
ผํานมุมมองใครและสื่อให๎ใคร
5) เรื่องทั้งหมดไมํเป็นกลุํมก๎อนเดียว มีการแบํงสํวนเรื่องนั้นออกเป็นหลายสํวน
โดยที่แตํละสํวนครบถ๎วนสมบูรณ๑ในตัวมันเอง และกระจายเรื่องนั้นๆออกไปสูํชํองทางตํางๆ ที่
เหมาะสม และคงไว๎ซึ่งความเข๎าใจแม๎วําจะไมํได๎รับสารครบทั้งหมดทุกสื่อ
6) สามารถขยายขนาดตลาดผู๎รั บสื่อ ได๎ด๎ วยการสร๎างจุ ดที่ แตกตํางในแตํล ะ
กลุํมเป้าหมาย เชํน สื่อการ๑ตูนจะมีความเบากวําในแงํของการนําเสนอความรุนแรงเมื่อเทียบกับใน
ภาพยนตร๑
การเลําเรื่องของเอกสิทธิ์ถือได๎วํามีความแปลกใหมํและคุ๎นเคยในเวลาเดียวกัน เนื่องจาก
เป็นเรื่องที่หยิบยกมาเลํานั้นมีทั้งความเป็นสากลอยํางประเด็นเรื่องความเป็นมนุษย๑ ความแรงของ
การกระทําของตัวละคร รวมถึงการบอกเลําถึงความตายได๎หลากหลายรูปแบบ และการหยิบเอา
ปัญหาสังคมมาเสียดสีและชี้ให๎เห็นด๎วยวิธีการสมจริงบ๎าง เกินจริงบ๎าง ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยไมํคุ๎นชิน
ผนวกเข๎ากับความเป็นไทย อยํางเรื่องผลของการกระทํา หรือบาปกรรมจากสิ่งที่ได๎ทําลงไป ระบบ
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อาวุโสในสังคมไทย ความเชื่อและคํานิยมตํางๆ ของคนไทย ทั้งเรื่องฐานะ หน๎าตา ชื่อเสียง ที่เป็น
วัฒนธรรมไทย ทําให๎ผลงานที่ออกมานั้นมีความแปลกใหมํ รุนแรง และแตกตํางไปจากผลงาน
การ๑ตูนไทยยุคกํอนที่เน๎นเรื่องความเชื่ อตํางแบบไทยแท๎ บางครั้งไมํสามารถหาเหตุผลและความ
นําเชื่อถือมารองรับได๎ หรือแม๎แตํในภาพยนตร๑ไทยก็ถือวําแตกตํางจากเดิมที่สะท๎อนวัฒนธรรมไทย
เป็นสํวนมาก
ผลงานการ๑ตูนของเอกสิทธิ์ ทําลายทัศนคติที่มีตํอ “การ๑ตูนไทย” ลงไป จากที่การ๑ตูนเป็น
สื่ อ ที่ สั ง คมไทยมองวํ า ไร๎ ส าระ เหมาะสํ า หรั บ เด็ ก เป็ นเสมื อนสิ่ ง ที่แ ทนความคิ ดแบบเด็ ก ๆ ที่
สังคมไทยไมํให๎การยอมรับ สูํการเป็นสื่อที่สามารถสะท๎อน ตีแผํ และเสียดสีสังคมได๎อยํางนํารัก
ด๎วยนิยามคําวําการ๑ตูนแตํเนื้อหานั้นรุนแรงและหนักแนํนไมํตํางไปจากสื่ออื่นๆ เทําไหรํเลย จาก
การ๑ตูนที่เข๎าใจงําย เข๎าถึงงําย เริ่มปรับเปลี่ยนไป โดยการเพิ่มลําดับขั้นของความเข๎าใจเข๎าไป ทํา
ให๎ผู๎อํานสองคนสามารถเข๎าถึงแกํนและตีความเรื่องได๎ตื้นลึกตํางกัน ชั้นแรกเพื่อรับรู๎และรู๎สึกไปกับ
เนื้อเรื่องที่นําเสนอ และอีกชั้นคือเข๎าใจ ตีความ และวิพากษ๑ประเด็นที่การ๑ตูนนําเสนอออกมาทั้งใน
ตัวเรื่องราวและในสํวนของสังคม
งานวิ จั ย เรื่ อ งการเลํ า เรื่ อ งข๎ า มสื่ อ ในการ๑ ตู น ไทย มี ค วามสอดคล๎ อ งกั บ งานวิ จั ย เรื่ อ ง
สัมพันธบทของการเลําเรื่องในสื่อการ๑ตูน ละครโทรทัศน๑ และนวนิยาย (อุมาพร มะโรณีย๑, 2551) ที่
เกี่ยวกับสัมพันธบทในสื่อการ๑ตูน มีการคงเดิม ขยายความ ตัดทอน และดัดแปลงรายละเอียดของ
เรื่องตามองค๑ประกอบการเลําเรื่อง โดยยังคงองค๑ประกอบหลัก ได๎แกํ โครงเรื่อง แกํนเรื่อง ความ
ขัดแย๎ง ลักษณะเดํนของตัวละคร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดยํอยขององค๑ประกอบ ได๎แกํ โครงเรื่อง
รอง แกํนเรื่องรอง คูํแย๎ง ลักษณะเสริมของตัวละคร รายละเอียดฉาก และมุมมองการเลําเรื่อง ซึ่ง
ผู๎วิจัยมีความเห็นวํา การเลําเรื่องข๎ามสื่อในการ๑ตูนไทยของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ นั้นมีลักษณะของการ
เปลี่ยนแปลงระหวํางสื่อในองค๑ประกอบการเลําเรื่องคล๎ายคลึงกัน จะมีที่ตํางกันบ๎างตรงสื่อที่เลือก
ทําการศึกษาบางสื่อ และ ผู๎วิ จัยเน๎นการศึกษาในสํวนที่เป็นการเลําเรื่องข๎ามสื่อ ซึ่งจะมีการศึกษา
เรื่องสื่อหนังสือการ๑ตูน และไวยากรณ๑ภาพยนตร๑ เพิ่มเข๎ามาด๎วย เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบใน
การนําเสนอของทั้งสามสื่อที่เลือกมาศึกษา
ในสํวนของการศึกษาเรื่องการดัดแปลงในแตํละสื่อนั้นมีความสอดคล๎ องกันบางสํวนกับ
งานวิจัย เรื่อง การเลําเรื่องและการดัดแปลง เดธโน๎ต ฉบับหนังสือการ๑ตูน แอนิเมชั่น และนวนิยาย
(วรัทพร ศรีจันทร๑, 2551) ที่พบวําภาพยนตร๑มีการดัดแปลงเนื้อหาสํวนใหญํออกไปจากสื่อต๎นฉบับ
อยํางหนังสือการ๑ตูน ซึ่งในงานวิจัยของผู๎วิจัยนั้นมีสํวนของภาพยนตร๑เรื่อง “13 เกมสยอง” ที่มีการ
ขยายโลกของเรื่องเลําออกไปกว๎างมากขึ้น จนอาจเรียกได๎วําสื่อต๎นทางอยํางการ๑ตูนเรื่อง “The 13
Quiz Show” เป็นเพียงสํวนหนึ่งของภาพยนตร๑เรื่อง “13 เกมสยอง” เทํานั้น แตํสํวนการตัดทอน
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เนื้อหานั้นมีความแตกตํางกัน เนื่องจากผลงานของเอกสิทธิ์ มีการตัดทอนออกไปไมํมากนัก เน๎น
การเพิ่มและการปรับเปลี่ยนเพื่อให๎เข๎ากับคุณลักษณะสื่อ และยุคสมัยมากกวํา

5.3 ข้อจากัดของการวิจัย
5.3.1 เนื่องด๎วยผลงานบางสํวนในเรื่องที่ผู๎วิจัยยกมาศึกษานั้นผํานระยะเวลามาเป็นสิบปี
แล๎ว ทําให๎บางครั้งในสํวนของบริบทสังคมของสื่อที่นําเสนอนั้นไมํอาจตีความได๎โดยยึดเอาบริบท
ทางสังคมปัจจุบันเป็นตัวชี้วัดได๎ และด๎วยระยะเวลาที่ลํวงเลยมาทําให๎การหาข๎อมูลตํางๆ อยํางเชํน
ภาพยนตร๑ นั้นหาได๎ยากมากยิ่งขึ้น และแม๎จะหาได๎แตํคุณภาพของสื่อที่ได๎มานั้นตํางจากคุณภาพ
สื่อในปัจจุบัน ทําให๎ความคมชัดของภาพยังอยูํในระดับกลาง บางครั้งจึงไมํสามารถ ศึกษาอยําง
ละเอียดมากไปกวํานี้ได๎
5.3.2 ความเข๎าใจในเรื่องของการเลําเรื่องข๎ามสื่อในสังคมไทยยังไมํชัดเจน เพราะที่ผําน
มาการศึกษาในสํวนของการดัดแปลงเนื้อหานั้นจะถือเป็นสัมพันธบท ซึ่งเป็นเหมือนหัวข๎อใหญํของ
การเลําเรื่องข๎ามสื่ออีกที ทําให๎การนิยาม การให๎ความหมายในวงการวิชาการไทยยังคงไมํชัดเจน
และยังถือวํามีจํานวนน๎อยเมื่อเทียบกับการขยายตัวของสื่อใหมํที่จะมีผลอยํางมากในการสื่อสาร
ยุคปัจจุบัน

5.4 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
5.4.1 หากมีการนําการวิจัยนี้ไปศึกษาเปรียบเทียบกับงานวิจัยเกี่ยวกับสัมพันธบทจะทํา
ให๎เห็นความตํางบางสํวนได๎ ถึงแม๎จะไมํชัดเจนมากนัก เพราะอยํางที่ได๎กลําวไปแล๎ววําการเลํา
เรื่องข๎ามสื่อเป็นสํวนหนึ่งของสัมพันธบท แตํเป็นสํวนที่เจาะจงและแยกยํอยไปที่ตัวสื่อ และวิธีการ
เลําเรื่องในสื่อแตํละชนิดมากกวําหากในอนาคตมีการศึกษาเกี่ยวกับขอบเขตและนิยามของการ
เลํ า เรื่ อ งข๎ า มสื่ อ เพิ่ ม เติ ม นํ า จะเป็ น ประโยชน๑ ตํ อ การจั ด การเรื่ อ งเลํ า และวิ ธี ก ารเลํ า ที่ เ รื่ อ งที่
เหมาะสมกับสื่อได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.4.2 ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัย หรือความเกี่ยวข๎องระหวํางงานของเอกสิทธิ์ กับ เพศ
อายุ ความสนใจ ประสบการณ๑ และทัศนคติของผู๎เปิดรับสารที่เป็นผลงานของคุณ เอกสิทธิ์
5.4.3 ศึกษาเปรียบเทียบเพิ่มเติมระหวําง การ๑ตูน “The 13 Quiz Show” ภาพยนตร๑ไทย
“13 เกมสยอง” และ ภาพยนตร๑ Hollywood เรื่อง“13 Sins” ที่ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไป เพื่อเปรียบเที ยบ
การเลําเรื่องข๎ามสื่อของแตํละสื่อแตํละเรื่อง
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5.4.4 ศึกษาเปรียบเทียบ ภาพยนตร๑ไทย“13 เกมสยอง”และ ภาพยนตร๑ Hollywood “13
Sins” ในด๎านการตีความและการเลําเรื่องของการผลิตสื่อภาพยนตร๑ระหวํางวัฒนธรรมตะวันตก
และวัฒนธรรมเอเชีย หรือวัฒนธรรมไทย
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ภาคผนวก

ผลงานของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน์
เรียงลําดับจากการเผยแพรํ ดังนี้
2536 - (ผลงานการ๑ตูน) โครงการมรณะตอนแรกลงในนิตยสาร ไทยคอมิก ฉบับที่ 6 ปี 2536
(การ๑ตูนเรื่องยาว)
2537 - รวมเลํม โครงการมรณะ สํานักพิมพ๑ วิบูลย๑กิจ
2539 - รวมเรื่องสั้น บุรุษใต๎เงาดําและ รวมเรื่องสั้น โอโซนที่รักจากสํานักพิมพ๑ นานมี กุมภาพันธ๑
2539 (เนื้อหาในการ๑ตูนทั้งสองเลํมเป็นการรวบรวมเรื่องสั้น วิทยาศาสตร๑ ระดับเยาวชนที่
สํงมาประกวดกับทางนิตยสาร Go Geniusมานําเสนอเป็นสื่อหนังสือการ๑ตูนการ๑ตูน โดย
บุรุ ษใต๎เ งาดํา เป็น ระดั บมั ธ ยม และ โอโซนที่รั ก เป็ นระดั บประถม ผลงานทั้ ง สองชิ้ น
เอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ เป็นผู๎วาด)
2539 - (ผลงานการ๑ตูน) โครงการมรณะ ภาค 2 ตอนแรกลงในนิต ยสาร ไทยคอมิก ฉบับที่ 51
มีนาคม 2539 (การ๑ตูนเรื่องยาว) (ปัจจุบันการ๑ตูนเรื่องยาวเรื่องนี้ยังไมํจบเนื่องจากยุติการ
เขียน)
2547 - (ผลงานการ๑ตูน) การ๑ตูนรวมเรื่องสั้น "My Mania" (2547)
2549 - (ผลงานบทภาพยนตร๑) 13 เกมสยอง
2550 - (ผลงานบทภาพยนตร๑) บอดี้ ศพ 19 (2550) รํวมกับ ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
2551 - (ผลงานบทภาพยนตร๑) ฝัน-หวาน-อาย-จูบ ตอน หวาน
2551 - (ผลงานบทภาพยนตร๑) สี่แพรํง (รํวมเขียนบท ตอน ยันต๑สั่งตาย)
2551 - (ผลงานการ๑ตูน) เริ่มลงการ๑ตูน ice t ลงประจําในนิตยสารคอมพิวเตอร๑ทูเดย๑
2552 - (ผลงานการ๑ตูน) ซีรีย๑women from mars ในการ๑ตูน abc comic (ตํอมามีการเขียนตอน
ใหมํ ในซี รีย๑ ชุ ด นี้ตํอ ในนิตยสาร LET'S Comic ฉบับที่ 21 (2555) และฉบับ ที่ 26
(2556)และนํามารวมเลํมใน MY MANIA 2 (2554)และ MY MANIA 3 (2556) ด๎วย )
2553 - (ผลงานบทภาพยนตร๑) Who r u? ใครในห๎อง

204
2553 - (ผลงานบทภาพยนตร๑) คนลําเมฆ (ภาพยนตร๑เฉลิมพระเกียรติพระเจ๎าอยูํหัว)
2553 - (ผลงานบทภาพยนตร๑) ความลับของจริยา (ภาพยนตร๑ เพื่อโปรโมท LG Smart TV)
2554 - (ผลงานการ๑ตูน) การ๑ตูนรวมเรื่องสั้น "My Mania 2"
2554 - (ผลงานการ๑ตูน) การ๑ตูนรวมเรื่องสั้น "My Mania 1Director's Cut" ฉบับตีพิมพ๑ใหมํกับ
สํานักพิมพ๑ LET’s ในเลํมเพิ่มการ๑ตูน 3 เรื่องคือเรื่อง The Moon Eater, Miracle และคืน
อัศจรรย๑วัน 12 ขวบ รวมไปถึงเพิ่มเติมแกลเลอรี่ภาพสี และบทความจากประสบการณ๑
ชีวิตที่นําสนใจของ เอกสิทธิ์ ไทยรัตน๑ จากนักเขียนการ๑ตูน ไปสูํวงการภาพยนตร๑ไทย
2554 - (ผลงานบทภาพยนตร๑) หลุดสี่หลุด
2554 - (ผลงานกํากับภาพยนตร๑) หลุดสี่หลุด ตอน เกรียนล๎างโลก
2556 - (ผลงานบทภาพยนตร๑) ทองสุก 13 รํวมกับ สมหมาย เลิศอุฬาร, ทวีวัฒน๑ วันทา และ
อดิเรก วัฏลีลา
2556 - (ผลงานบทภาพยนตร๑) ต๎มยํากุ๎ง 2
2556 - (ผลงานการ๑ตูน) การ๑ตูนรวมเรื่องสั้น "My Mania 3"
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