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Abstract
The objective of this study was to study and analyze the film director’s subjectivity and the
psychological process through a selective use of symbols in their film, based on the Lacanian
psychoanalytic approach, especially on the concepts of the three orders (the Symbolic, the
Imaginary, the Real) and the desire. This research employed a qualitative method, using a case
study with purposive sampling. The key informants were five auteur film directors. The data was
collected through secondary resources and in-depth, semi-structured interviews, and was analyzed
using thematic analysis methods. The research findings indicated three crucial themes, which were
the appearance of the director’s subjectivity in the film, the dynamic of subjectivity, and growth
factor and healing property. These factors have shown the director attributes in expressing their
identity through movies. Furthermore, the qualities change through time, including the property of
mental growth. The research findings provided some suggestion to organizations involving in
psychological counseling or institutes for education to acquire a knowledge of film as a piece of
art which can be utilized in an approach of expressive arts therapy, and to support an intervention
development and evaluate the effectiveness of using film as a part of counseling.
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บทคัดย(อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค7เพื่อการศึกษาและทำความเขKาใจอัตวิสัยและกระบวนการทางจิตของผูKกำกับภาพยนตร7
ผPานการเลือกใชKสัญลักษณ7ที่ปรากฏในผลงานภาพยนตร7 ตามทฤษฎีจิตวิเคราะห7แนวฌาคส7 ลากอง โดยเฉพาะ
แนวคิดระเบียบทั้งสาม (ระเบียบสัญลักษณ7 ระเบียบจินตนาการ สภาวะจริง) และความปรารถนา งานวิจัยใชK
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา มีวิธีการเลือกกลุPมตัวอยPางแบบเฉพาะเจาะจง กลุPมผูKใหKขKอมูลหลักคือ
ผูKกำกับภาพยนตร7ประเภท Auteur จำนวน 5 คน ใชKวิธีการเก็บรวบรวมขKอมูลโดยการศึกษาขKอมูลทุติยภูมิและ
การสัมภาษณ7 เชิงลึกแบบกึ่งโครงสรKาง และวิเคราะห7ขKอมูลแบบวิเคราะห7แกP นสาระ ผลการวิจัยพบแกPนสาระ
ทั้งหมด 3 แกPนสาระ ไดKแกP อัตวิสัยของผูKกำกับที่ปรากฏในภาพยนตร7 พลวัตของอัตวิสัยและปdจจัยในการงอกงาม
และคุณสมบัติในการรักษาเยียวยา ซึ่งสะทKอนใหKเห็นคุณสมบัติของการสรKางภาพยนตร7ในการถPายทอดตัวตนของ
ผูKกำกับภาพยนตร7 ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามชPวงเวลา รวมถึงคุณสมบัติในการเอื้อใหKเกิดการพัฒนาทางจิตใจ
อันนำไปสูPขKอเสนอแนะใหKองค7กรที่เกี่ยวขKองกับจิตวิทยาการปรึกษา หรือสถาบันเพื่อการเรียนรูKตPาง ๆ เริ่มตKนศึกษา
ภาพยนตร7ในฐานะงานศิลปะที่อ าจนำมาใชKในการบำบัดเชิงศิลปะการแสดงออก รวมถึงเสนอใหKสPงเสริมหรือ
สนับสนุนใหKเกิดการพัฒนาโปรแกรมและศึกษาประสิทธิผลของการนำภาพยนตร7มาใชKเปgนสPวนหนึ่งของการใหK
คำปรึกษา
คำสำคัญ: ฌาคส7 ลากอง จิตวิเคราะห7 อัตวิสัย ภาพยนตร7 ผูKกำกับภาพยนตร7
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ที่มาและความสำคัญของป8ญหาวิจัย
จิตวิเคราะห7กับภาพยนตร7มีความผูกพันกันอยPางยาวนาน Benshoff (2015) กลPาววPา เราสามารถใชKทฤษฎี
จิตวิเคราะห7ในการศึกษาแรงจูงใจทางจิตวิทยาของตัวละครในภาพยนตร7 และสามารถใชKในการทำความเขKาใจ
จิตใจของผูKสรKางภาพยนตร7ไดK ทฤษฎีจิตวิเคราะห7อนุญาตใหKเราเชื่อมโยงถึงความหมายจากจิตไรKสำนึกที่ถูกสื่อสาร
ออกมาผPานภาพยนตร7 ในปdจจุบัน แนวคิดที่มีบทบาทในแวดวงภาพยนตร7ศึกษามากที่สุดก็คือทฤษฎีจิตวิเคราะห7
แนว ฌาคส7 ลากอง โดย Sabbadini (2012) กลPาววPา ทฤษฎีของลากองนั้นทรงอิทธิพลมากตPอการขยายขอบเขต
ภาพยนตร7ศึกษาแนวจิตวิเคราะห7และเปgนทฤษฎีที่นKอมรับศาสตร7อื่น ๆ เขKามาประยุกต7รPวมมากที่สุดในครึ่งศตวรรษ
ที่ผPานมา เพราะลากองไดKนำแนวคิดของฟรอยด7มาตีความใหมPผPานสัญศาสตร7เชิงโครงสรKาง ทำใหKจิตวิเคราะห7
สามารถจับตKองไดKมากขึ้นและนำไปประยุกต7ในศาสตร7แขนงอื่นไดK โดยเฉพาะภาพยนตร7 เนื่องจากภาพยนตร7เปgน
สื่อผสม (mixed media) ที่ถูกหลอมรวมขึ้นจากรูปสัญญะจำนวนมาก ทำใหKทฤษฎีของ ฌาคส7 ลากอง มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการวิเคราะห7 ตีความอัตวิสัยของผูKกำกับที่ถูก ซPอ นเรKนไวKในภาพยนตร7 อยPางไรก็ตาม นักทฤษฎี
ภาพยนตร7ในปdจ จุบ ันก็ยัง คงใหKความสำคัญกับฝdzงปฏิกิริยาที่ภาพยนตร7กระทำตPอ จิตใจผูKชมและการวิพ ากษ7
เชิงโครงสรKาง มากกวPาการศึกษาตัวผูKกำกับภาพยนตร7 ทำใหKงานวิจัยสPวนใหญPที่พบในฝdzงนิเทศศาสตร7นั้น มักหยิบ
และยืมแนวคิดทางจิตวิทยามาใชKในเชิงวรรณกรรมศึกษาเทPานั้น เชPน การวิเคราะห7ตัวบทภาพยนตร7 หรืออิทธิพล
ทางวัฒนธรรม อีกทั้งในชPวงสองทศวรรษที่ผPานมานี้ก็ถือวPาเปgนการตKอนรับการกลับมาของผูKกำกับประเภท auteur
ในประเทศไทย ซึ่งเปgนผูKกำกับที่ภาพยนตร7มีเอกลักษณ7เฉพาะตัว และในผลงานภาพยนตร7มีโครงสรKางที่ลึกซึ้งที่
สามารถสังเกตพบไดKจากการกระทำซ้ำ งานวิจัยชิ้นนี้จึงนับไดKวPาเปgนงานที่ไดKนำเอาแนวคิดทางจิตวิทยามาใชKใน
การวิเคราะห7 และทำความเขKาใจตัวตนและกลไกทางจิตใจของผูKสรKางภาพยนตร7อยPางแทKจริง
งานวิจัยชิ้นนี้ไดKนำแนวคิดหลักในทฤษฎีจิตวิเคราะห7ของลากอง มาใชKวิเคราะห7อัตวิสัยของผูKกำกับที่ซPอนเรKน
อยูPในภาพยนตร7 โดยเฉพาะแนวคิด ระเบียบทั้งสาม (three orders) อันประกอบไปดKวย ระเบียบสัญลักษณ7 (the
Symbolic) ระเบียบจินตนาการ (the Imaginary) และสภาวะจริง (the Real) รวมถึงแนวคิ ด ความปรารถนา
(desire) และ กระบวนการสรKางความหมาย (signification) อี กทั้งยังใหKความสำคัญกับผลกระทบทางจิตใจที่
เกิดขึ้นผPานกระบวนการสรKางและกำกับภาพยนตร7 Johnson (2018) ไดKกลPาวถึงคุณสมบัติของการสรKางภาพยนตร7
ไวKวPา การสรKางภาพยนตร7เอื้อใหKเกิดกระบวนการสะทKอนตัวตน การวิเคราะห7ตนเอง การสำรวจตนเองและผูKอื่น
จึงเปgนที่มาของคำถามวิจัยวPาภาพยนตร7นั้นมีคุณสมบัติในการสะทKอนตัวตนของผูKกำกับหรือไมP และกระบวนการ
ดังกลPาวเอื้อใหKเกิดความเขKาใจในตนเองและการเติบโตทางจิ ตใจของผูKกำกับภาพยนตร7 หรือผูKสรKางภาพยนตร7
หรือไมP อยPางไร โดยมีทฤษฎีของ ฌาคส7 ลากอง เปgนเข็มทิศในการทำความเขKาใจ การศึกษานี้เปgนการผนวก
องค7ความรูKทางจิตวิทยาเขKากับนิเทศศาสตร7 อันอาจชPวยใหKเขKาใจกระบวนการทางจิตใจที่ซับซKอนของบุคคลที่ถูก
ถPายทอดผPานงานภาพยนตร7 และสามารถนำความเขKาใจดังกลPาวมาใชKในการทำงานจิตวิทยาการปรึกษาตPอไป
วัตถุประสงค@การวิจัย
เพื่อ ศึกษาและทำความเขKาใจอัตวิสัยของผูKกำกับที่ถPายทอดผลงานภาพยนตร7 ตามทฤษฎีจิตวิเคราะห7
แนว ฌาคส7 ลากอง รวมถึงกระบวนการที่เอื้อใหKเกิดการเติบโตและการเขKาใจตนเองผPานการสรKางภาพยนตร7
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวขGอง
ทฤษฎีประพันธกร (Auteur theory)
Benshoff (2015) กลPาววPา ทฤษฎีประพันธกร เปgนทฤษฎีที่หาขKออธิบายวPาผูKกำกับภาพยนตร7ประเภทใด
ควรไดKรับการพิจารณาเปgน auteur ของผลงานตนเอง ซึ่งในปdจจุบันบทบัญญัติทางทฤษฎีไดKมีความยืดหยุPนมากขึน้
เปgนผูKกำกับทุกคนมีศักยภาพที่จะพิจารณาวPาเปgน auteur ไดK ตราบเทPาที่เขา/เธอสรKางภาพยนตร7มามากกวPาหนึง่
เรื่อง และในผลงานมีโครงสรKางที่ลึกซึ้งเพียงพอที่จะทำการวิเคราะห7และมองเห็นไดK
ทฤษฎีจิตวิเคราะห@แนวฌาคส@ ลากอง
ฌาคส7 ลากอง เปgนนักทฤษฎีจิตวิเคราะห7ชาวฝรั่งเศส ผูKที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนจิตวิเคราะห7
เขาอุทิศชีวิตใหKกับการอPานงานของฟรอยด7 ลากองศึกษา คKนควKา ตีความ และพัฒนาจิตวิเคราะห7ของฟรอยด7ผPาน
ภาษาศาสตร7เชิงโครงสรKาง (structural linguistics) (Santasombat, 1999) อันกPอใหKเกิดประโยชน7ในการนำเอา
ทฤษฎีจิตวิเคราะห7ไปประยุกต7ใชKในศาสตร7ตPาง ๆ อยPางกวKางขวาง โดยเฉพาะภาพยนตร7
แนวคิดของลากอง ที่ผูKวิจัยใชKในงานวิจัยมีทั้งหมด 3 แนวคิดหลัก ไดKแกP ระเบียบทั้งสาม ความปรารถนา
และกระบวนการสรKางความหมาย
ระเบียบทั้งสาม (The three orders)
ลากองอธิบายแนวคิดเรื่องระเบียบทั้งสาม อันสะทKอนถึงมิติทางประสบการณ7ของอัตบุคคล ผPานรูป
สัญลักษณ7บPวง บPวงคลKองกัน หรือที่ลากองเรียกวPา บPวงโบโรเมียน (Borromean knot) ดังรูป
ภาพประกอบ 1 Lacan’s borromean knot

หมายเหตุ ที่มา: http://psychoanalyzadnes.cz/2016/12/12/introduction-to-lacanian-psychoanalysis (2016)

Yansori (2016) อธิบายวPา ลากองใชKบPวงโบโรเมียนในการอธิบายโครงสรKางความสัมพันธ7และการพึ่งพากัน
ของระเบียบทั้งสาม เรารับรูKความเปgนจริงไดKโดยพึ่งพาความสัมพันธ7ของระเบียบทั้งสาม ดังนั้น ถKามีอะไรเขKามา
ขัดขวางหรือรบกวนความสัมพันธ7ระหวPางระเบียบหนึ่งที่มีตPออีกสองระเบียบ สิ่งที่เรารับรูวK Pาเปgน “ความเปgนจริง”
ก็จะบิดเบือนไปดKวย
ระเบี ย บสั ญ ลั กษณ@ (The Symbolic) McGowan (2015) กลPาววPา ระเบี ยบสั ญลัก ษณ7
เปgนโครงสรKางที่ใหKขKอมูลและสรKางความเปgนจริงที่เราประสบในชีวิตประจำวัน โดยมีพื้นฐานอยูPบนภาษาและรหัส
ระเบียบสัญลัก ษณ7ถูกสื บทอดและดำรงอยูP ตั ้งแตPก Pอนที่ บุคคลจะเกิ ด บุ คคลจึงเกิ ดขึ้ นมาทPามกลางภาษาและ
ขKอกำหนดทางสัญลักษณ7ที่สังคมไดKกำหนดไวKแลKว เชPน ภาษา ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรม หรือทีล่ ากองเรียกวPา
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“สิ่งอื่น” (Other / the big other) ลากองเสนอวP าบุคคลดำเนิ นชีวิตไปโดยมี ความปรารถนาของสิ่ ง อื ่นเปgน
ตัวกำหนด เนื่องจากบุคคลปรารถนาใหKสิ่งอื่นปรารถนาในตัวบุคคล บุคคลจึงไดKเลือกทางเดินที่สอดคลKองกับความ
ปรารถนาของสิ่งอื่น และบุคคลไดKกลายเปgน “อัตบุคคล” (subject) ผPานการโอบรับแบบแผนปฏิบัติของระเบียบ
สัญลักษณ7ไวKเปgนหนึ่งในอัตลักษณ7ของตน และกลายเปgนสPวนหนึ่งของระเบียบสัญลักษณ7
ระเบียบจินตนาการ (The Imaginary) ระเบียบจินตนาการ นั้นสามารถทำความเขKาใจไดKใน
2 แงPมุม ไดKแกP แงPมุมการสรKางอัตลักษณ7 (identificaiton) และแงPมุมทางสังคม ในแงPมุมของการสรKางอัตลักษณ7
Benshoff (2015) กลPาววPา ลากองไดKเสนอขั้นพัฒนาการซึ่งเกิดขึ้นในระเบียบจินตนาการที่เรียกวPา “ระยะกระจก”
(mirror stage) ซึ่งเกิดขึ้นในชPวงที่เด็กอายุ 6 - 18 เดือน ในระยะกระจก เด็กตระหนักวPาตนอยูPในสถานะที่แยก
ออก(จากแมP) เปgนหนึ่งเดียว โดยการระบุจากภาพที่มองเห็นในกระจก ลากองขนานนามภาพที่เด็กมองเห็นตนเอง
ในกระจกวPาเปgน อัตตาในอุดมคติ (ideal ego) เพราะเด็ก มองวPาภาพสะทKอ นนั้นดีก วPาสิ่ง ที ่เด็กเปgนจริง ๆ
มีความสมบูรณ7กวPา มีความเปgนหนึ่งเดียวกวPา เคลื่อนไหวไดKดีกวPา ภาพสะทKอนในกระจกนั้นจึงไมPใชPตัวเด็ก แตPเปgน
ภาพลักษณ7 (image) ของตัวเด็ก ในแงPมุมทางสังคม ระเบียบจินตนาการนั้นเปgนมิติแหPงความอุดมสมบูรณ7 ดังที่
McGowan (2015) กลPาววP า จากมุ มมองของระเบียบจินตนาการ โลกหลอมรวมเปgนหนึ่งเดียว และอัตลักษณ7
สมบูรณ7แบบ ระเบียบจินตนาการทำหนKาที่ปกป‘ดความไมPสมบูรณ7แบบของระเบียบสัญลักษณ7 ชPวยซPอนการเกิดขึน้
ของสภาวะจริง และทำใหKอัตบุคคลรูKสึกมั่นคง ทวPาทางเลือกที่ระเบียบจินตนาการมอบใหKอัตบุคคล ก็เปgนเพียงภาพ
มายา ระเบียบจินตนาการจึงมีความเกี่ยวพันกับ ภาพแฟนตาซีและอัตตาในอุดมคติ ของอัตบุคคลเปgนอยPางมาก
สภาวะจริ ง (The Real) สภาวะจริง ไมPใ ชP ความเปg นจริง (reality) Lacan (as cited in
Evans, 1996) กลPาววPาสภาวะจริง “เปgนสิ่งที่ตPอตKานการกลายเปgนสัญลักษณ7อยPางแทKจริง” และ “เปgนขอบเขตที่
ดำรงอยูPนอกเหนือการกลายเปgนสัญลักษณ7” สภาวะจริงจึงบPงชี้ถึงความไมPสมบูรณ7แบบของระเบียบสัญลักษณ7
McGowan (2015) กลPาววPา ถึงแมKวPาระเบียบสัญลักษณ7จะมอบพื้นฐานการมีปฏิสัมพันธ7ทั้งหมด มันก็ไมPสามารถ
อธิบาย หรือครอบคลุมไดKทุกอยPาง มันมีชPองวPางทีภ่ าษาไมPสามารถกำหนดความหมายไดKอยูPเสมอ และชPองวPาง หรือ
ความเปgนไปไมPไดKนั้น ก็คือสภาวะจริง Lhaspajchimanandh (2014) อธิบายวPา สภาวะจริงจะปรากฏขึ้นเมื่อมี
การไมPลงรอยกันของระเบียบจินตนาการและระเบียบสัญลักษณ7 จึงเปgนเหตุใหKสภาวะจริง มักเปgนสิ่งที่ไมPสวยงาม
อยPางในแฟนตาซี รวมถึงเปgนขKอหวงหKามที่ถูกระเบียบสัญลักษณ7คอยทำหนKาที่เก็บกดมันเอาไวKใหKอยูPในสPวนลึกสุด
ของจิตไรKสำนึก ดKวยคุณสมบัตเิ หลPานีเ้ องที่ทำใหKสภาวะจริงมีคุณสมบัติในการกPอใหKเกิดบาดแผลทางใจ (trauma)
ตPออัตบุคคล
ความปรารถนา (Desire)
แนวคิดเกี่ยวกับความปรารถนาเปgนหนึ่งในหัวใจสำคัญของทฤษฎีจิตวิเคราะห7 ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดK
เนKนย้ำทัศนะที่ลากองมีตPอความปรารถนาสองประการ ไดKแกP
ประการแรก Sheikh (2017) กลPาววPาระเบียบสัญลักษณ7 และปรากฏการณ7ทางวัฒนธรรมไดKเขKา
แทรกแซงอัตบุคคล โดยการกระตุKนใหKเกิดการตอบสนองตPอความพึงพอใจหรือความปรารถนาขึ้นในตัวบุคคล สิ่ง
อื่นไดKสรKางความปรารถนาขึ้นเพื่อเขKาควบคุมอัตบุคคล ลากองจึงกลPาววPา ความปรารถนาไมPใชPอะไรอื่นเสียนอกจาก
ความปรารถนาของผูKอื่น (desire of the other)
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ประการที่สอง Evans (1996) กลPาววPา ลากองเชื่อ วP าวัตถุแหP งปรารถนามีเพียงหนึ่ง เขาใหK ชื่อวPา
objet a ซึ่งมันอยูPในตำแหนPงของวัตถุตKนกำเนิดแหPงปรารถนา ที่กPอใหKเกิดความปรารถนาขึ้นซ้ำแลKวซ้ำเลPาผPานวัตถุ
และแรงขับที่หลากหลาย ลากองเรียกสิ่งที่ขาดหายไปจากอัตบุคคล และทำใหKเกิดความปรารถนาครั้งแรกวPา ความ
ขาดแรกเริ่ม (primary lack) อันเกิดจากความรูKสึกสูญเสียความเปgนหนึ่งกับแมPในระยะกระจก Benshoff (2015)
เสนอวPา อัตบุคคลไดKกKาวเขKาสูPระเบียบสัญลักษณ7พรKอมกับความรูKสึกขาดนี้ ทำใหKอัตบุคคลตามหาบางสิ่งที่จะมาเติม
เต็มความรูKสึกขาดในวัยเด็กอยPางตPอเนื่อง ซึ่งเราอาจตามหาในผูKอื่น เชPน เพื่อน คนรัก ศัตรู หรือในรูปแบบอื่น เชPน
การเปgนเจKาของ ความมั่งคั่ง ชื่อเสียง ลากองระบุ objet a ไวKในฐานะของวัตถุแหPงแรงขับ เนื่องจากอัตบุคคลออก
ตามหาสิ่งที่มาทดแทนความรูKสึกขาดแรกเริ่มในระเบียบสัญลักษณ7ไปตลอดทั้งชีวิต แตPก็ไมPมีทางไดKคืนในสิ่งที่ไดK
สูญเสียไปแลKว จึงทำไดKเพียงแคPผูกความปรารถนาเขKากับวัตถุชิ้นตPอไปเรื่อย ๆ จุดนี้ทำใหKแนวคิดเรื่องแฟนตาซี
(fantasy) มีบ ทบาทอยPางมาก Gabbard et al. (2012) กลPาววPา แฟนตาซี เ ขKา มาเชื ่อ มโยงระหวPาง objet a
และอัตบุคคล และไดKมอบโอกาสในการจำลองสถานการณ7ใหKอัตบุคคลไดKสัมผัสกับ objet a ที่สูญหายไปอีกครั้ง
หนึ่ง
กระบวนการสรDางความหมาย (signification)
เปgนแนวคิดที่อธิบายวิธีการที่บุคคลใชKสื่อสารนัยยะที่ซPอนเรKนอยูPภายใตKการแสดงออก โดยลากองไดK
ปรับปรุงแนวคิดเรื่องสัญญะของ แฟร7ดีน็อง เดอ โซซูร7 กลายมาเปgนรูปสัญญะอยูPเหนือความหมายสัญญะ โดยมีขดี
กั้นกลางซึ่งสะทKอนถึงแนวคิดเรื่องการเซ็นเซอร7ของฟรอยด7 สPวนของลากอง เรียกวPา bar of repression
ภาพประกอบ 2 The Saussurean algorithm

หมายเหตุ ที่มา: https://nosubject.com/Signification (2019)

การเปลี ่ยนแปลงนี้ต อกย้ ำแนวคิดที่ว Pาความหมายสัญ ญะไมP สามารถเปg นตัวแทนรูป สั ญญะไดK
ความหมายของมันเคลื่อนยKายอยูPตลอดเวลาระหวPางรูปสัญญะหลายตัว การเคลื่อนยKายนี้เปgนสาเหตุที่ทำใหKเกิดเปgน
มุกตลกและโครงสรKางของความฝdน ในความฝdนและมุกตลก คำมีประสิทธิภาพที่จะสื่อสารไดKหลายความหมายใน
เวลาเดียว ความปรารถนาที่ถูกเก็บกดไวK ซPอนตัวและเลื่อนผPานระหวPางรูปสัญญะตPาง ๆ และแฝงตัวออกมากับ
คำพูดที่มีความหมายหลายนัยยะเพื่อ หลบเลี่ยงเซ็นเซอร7 (Gabbard et al., 2012) โดย Lacan (as cited in
Sheikh, 2017) ไดKอธิบายถึงสองกลไกไวยากรณ7ทางภาษาที่จิตไรKสำนึกเผยตัวออกมาผPานคำพูด ไดKแกP อุปลักษณ7
(metaphor) และ นามนัย (metonymy) อุปลักษณ7 หมายถึงการเชื่อมโยงรูปสัญญะตPาง ๆ เขKาดKวยความสัมพันธ7
บางอยPาง ในขณะที่ นามนัย เปgนการแทนที่ของรูปสัญญะที่ถูกผสมผสานกันผPานการอุปลักษณ7 กลไกทั้งสองเอื้อใหK
จิตไรKสำนึกไดKเป‘ดเผยออกมา เนื่องจากมันทำใหKคำพูดหลุดพKนไปจากอำนาจของรหัสและเซ็นเซอร7เปgนอันชั่วคราว
และเชื่อมโยงเขKากับสิ่งที่ถูกเก็บกดเอาไวKในจิตไรKสำนึก
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การบำบัดเชิงศิลปะการแสดงออกและการสรGางภาพยนตร@บำบัด
Atkins (2003) กลPาววPา การบำบัดเชิงศิลปะการแสดงออก (expressive arts therapy) เปgนการฝ™กฝน
การใชKมโนภาพ การเลPาเรื่อง การเตKนรำ ดนตรี การละคร บทกวี การเคลื่อนไหว และทัศนศิลปš เหลPานี้ผสาน
รPวมกัน เพื่อเอื้อใหKบุคคลเกิดการเติบโต พัฒนา และเยียวยา ซึ่งในภาพยนตร7มีองค7ประกอบเหลPานี้อยูPอยPาง
ครบถK ว น สอดคลK อ งกั บ ที ่ Johnson (2018) กลP า ววP า การสรK า งภาพยนตร7 เ พื ่ อ การบำบั ด (therapeutic
filmmaking) คือกระบวนการหนึ่งทางจิตวิทยาการใหKคำปรึกษา อันเปgนกระบวนการทางศิลปะและการถPายทอด
ตัวตน ที่ผสมผสานการพูดคุยบำบัดเขKากับกระบวนการสรKางสรรค7ในการสรKางภาพยนตร7หรือสื่อภาพเคลื่อนไหว
การสรKางภาพยนตร7เพื่อการบำบัดเอื้อใหKเกิดความสามารถในการถPายทอด การเป‘ดเผยตัวตน การตระหนักรูK
ในตนเอง และการเสริมสรKางประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมุPงเนKนใหKความสำคัญกับกระบวนการเปgนสำคัญ
วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยใชKระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) แบบกรณีศึกษา (case study) เพื่อศึกษา
และวิเคราะห7ภาพสะทKอนอัตวิสัยของผูKกำกับผPานการเลือกใชKสัญลักษณ7ที่ปรากฏในผลงานภาพยนตร7 ตามทฤษฎี
จิตวิเคราะห7แนว ฌาคส7 ลากอง และศึกษาถึงอิทธิพลทางจิตใจที่ผูKกำกับภาพยนตร7ไดKรับจากการสรKางภาพยนตร7
ผูGเขGาร(วมวิจัย
ผูKใหKขKอมูลหลัก คือ ผูKกำกับภาพยนตร7 ใชKวิธีคัดเลือกผูKใหKขKอมูลแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
โดยคัดเลือกตามเกณฑ7คัดเลือก ไดKแกP อาศัยอยูPในประเทศไทย มีผลงานมากกวPา 1 เรื่อง ในผลงานมีการกระทำซ้ำ
หรือรูปแบบในภาพยนตร7ที่สามารถสังเกตไดKชัดเจน เชPน ประเด็นที่ถูกสื่อสารบPอย วิธีการเลPาเรื่อง หรือสัญลักษณ7
ตPาง ๆ มีสไตล7การกำกับภาพยนตร7ที่เดPนชัด เพื่อใหKไดKผูKใหKขKอมูลหลักที่สอดคลKองกับวัตถุประสงค7ของการวิจัย
จำนวน 5 คน ซึ ่ ง อK างอิ งจาก Rule of Thumb ของ Nastasi and Schensul (2005) ที ่ ระบุ ไวK วP าการทำวิ จัย
แบบกรณีศึกษาจะมีกลุPมตัวอยPางครPาว ๆ ประมาณ 10 คน หรือสามารถนKอยกวPาหากไดKขKอมูลที่อิ่มตัว สPวนในแงP
ของการเก็บขKอมูลแบบการสัมภาษณ7ระดับลึก แนะนำที่จำนวน 5-30 คน ผูKวิจัยเลือกกลุPมตัวอยPางจำนวน 5 คน
เนื่องจากเปgนจำนวนที่เหมาะสม โดยเฉพาะกลุPมผูKกำกับแนว Auteur ที่มีจำนวนนKอยมากในประเทศไทย
เครื่องมือการวิจัย
ผูKวิจัยใชKวิธีการศึกษาขKอมูลทุติยภูมิ (secondary resource) เพื่อศึกษาและรวบรวมขKอมูลที่จำเปgน ไดKแกP
ชีวประวัติ ผลงาน และที่ มาของภาพยนตร7 แลKวเก็บรวบรวมขKอมูลโดยการสัมภาษณ7เชิงลึกแบบกึ่ งโครงสรKาง
(semi-structured interview) ซึ่งขKอคำถามเกี่ยวขKองกับประสบการณ7ในการสรKางภาพยนตร7และเรื่องราวสPวน
บุคคล ตัวอยPางเชPน การตระหนักถึงการถPายทอดตัวตนลงในผลงาน แรงบันดาลใจของภาพยนตร7 นัยยะที่ซPอนเรKน
อยูPในสัญลักษณ7 องค7ประกอบ หรือรูปแบบการเลPาเรื่องที่ปรากฏบPอยในภาพยนตร7 รวมไปถึงคำถามเกี่ยวกับ
อิทธิพลทางจิตใจที่เกิดขึ้นผPานกระบวนการสรKางภาพยนตร7ตลอดชPวงการทำงานเปgนผูKกำกับ รวมถึงคุณคPาของ
การสรKางภาพยนตร7 ซึ่ง ขKอ คำถามทั้ง หมดไดKร ับ การตรวจสอบความถูก ตKอ งกับอาจารย7ท ี่ป รึก ษาแลKว และ
ปรับเปลี่ยนไปตามขKอมูลเนื้อหาที่พบในภาพยนตร7ของผูKกำกับแตPละทPาน
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การเก็บขGอมูลและการวิเคราะห@ขGอมูล
ผูKวิจัยใชKการสัมภาษณ7เชิงลึก รPวมกับการสังเกตแบบไมPมีสPวนรPวมและการจดบันทึกในขณะสัมภาษณ7
โดยกPอนเริ่มกระบวนการเก็บขKอมูล ผูKวิจัยศึกษาและสังเกตรูปแบบของสัญลักษณ7 หรือลักษณะการเลPาเรื่องที่
เฉพาะตัวจากภาพยนตร7ของผูKกำกับทุกทPาน ที่มีลักษณะสะทKอนตัวตนของผูKกำกับอยPางเดPนชัด และสามารถ
เขKาถึงไดK นอกจากนี้ ผูKวิจัยไดKศึกษาประวัติ ภูมิหลัง รวมถึงการสัมภาษณ7จากแหลPงขKอมูลตPาง ๆ มากเทPาที่จะ
สามารถเขKาถึงไดK เพื่อจับประเด็น และหานัยยะสำคัญที่อาจซPอนเรKนอยูPในภาพยนตร7 แลKวจึงนำมาพัฒนาเปgน
ขKอคำถามในการสัมภาษณ7 จากนั้นไดKทดลองสัมภาษณ7บุคคลใกลKชิดที่ทำงานกำกับภาพยนตร7เพื่อฝ™กทักษะ
การจับประเด็น และตั้งคำถามเพื่อนำไปสูPการตอบวัตถุประสงค7การวิจัย ผูKวิจัยไดKสรKางสัมพันธภาพกับผูKใหKขKอมูล
กPอนการสัมภาษณ7ทุกครั้ง หลังจากเสร็จการสัมภาษณ7 ผูKวิจัยทำการถอดเทปบันทึกเสียงแบบคำตPอคำ (verbatim)
พรKอมทั้งบันทึกภาษากายของผูKใหKขKอมูล จากนั้นจึงเริ่มวิเคราะห7ขKอมูลดKวยวิธีวิเคราะห7แบบวิเคราะห7แกPนสาร
(thematic analysis) อันเปgนกลวิธีในการวิเคราะห7 ระบุ และรายงานรูปแบบหรือแกPนสาระที่พบจากขKอมูล
ซึ ่ ง เหมาะกั บ การจั ด ระเบี ย บและอธิ บ ายชุ ด ขK อ มู ล ที่ มี ร ายละเอี ย ดจำนวนมาก Braun and Clarke (2006)
เสนอแนะวPาการวิเคราะห7แกPนสารนั้นมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน 1) ทำความคุKนเคยกับขKอมูล 2) การสรKางรหัสเบื้องตKน
3) การคKนหาแกPนสาระ 4) การตรวจสอบซ้ำแกPนสาระ 5) การระบุและตั้งชื่อแกPนสาระ 6) การจัดทำรายงาน
ซึ่งผูKวิจัยไดKวิเคราะห7ตามขั้นตอนดังกลPาว รPวมกับขKอมูลที่ไดKจากขKอมูลทุติยภูมิ เชื่อมโยงสัญลักษณ7ที่ปรากฏใน
ภาพยนตร7 และนัยยะทางอัตวิสัยที่ไดKจากการสัมภาษณ7 ผPานการตีความของผูKวิจัยตามทฤษฎีจิตวิเคราะห7
แนว ฌาคส7 ลากอง โดยเชื่อมโยงระหวPางลักษณะการปรากฏตัวของสัญลักษณ7 กับความปรารถนา/แรงขับ หรือ
ความรูKสึกเบื้องลึกของผูKกำกับในชPวงเวลาตPาง ๆ เมื่อสัมภาษณ7ผูKใหKขKอมูลครบทั้ง 5 ทPาน และขKอมูลที่ไดKสามารถ
นำไปวิเคราะห7จนสามารถตอบวัตถุประสงค7ของการวิจัย และไมPพบขKอมูลใหมPแลKว จึงถือวPาขKอมูลถึงจุดอิ่มตัว
จากนั้นจึงสรKางขKอสรุปของการศึกษา โดยมีการนำเสนอขKอคKนพบใหKเห็นภาพรวม และพรรณนาขKอคKนพบอยPาง
ครอบคลุม นำเสนอหัวขKอตามวัตถุประสงค7การวิจัย
การตรวจสอบความน(าเชื่อถือของขGอมูล
ผูKวิจัยใชKวิธีการตรวจสอบขKอมูลแบบสามเสKา (triangulation) (Lincharearn, 2015) ไดKแกP การตรวจสอบ
สามเสKาดKานวิธีการเก็บขKอมูล (method triangulation) โดยวิธีการเปรียบเทียบขKอมูลทุติยภูมิ ไดKแกP อัตชีวประวัติ
และเนื้อหาที่ปรากฏในภาพยนตร7 ขKอมูลที่ไดKจากการสัมภาษณ7เชิงลึกจากผูKใหKขKอมูล รPวมกับการสังเกตแบบไมPมี
สPวนรPวม และการตรวจสอบสามเสKาโดยการทบทวนขKอมูล (review triangulation) โดยที่ผูKวิจัยไดKทำการทบทวน
ขK อมู ลรPวมกั บอาจารย7 ที่ปรึ กษาเพียงเทPานั้ น เนื ่องจากกลุPมตัวอยP างที่เปg นผู Kกำกับภาพยนตร7นั ้นมีขK อจำกัดทาง
ดKานเวลาและการเขKาถึงเปgนอยPางมาก ทำใหKไมPสามารถทบทวนขKอมูลรPวมกับกลุPมตัวอยPางไดK
จริยธรรมในการวิจัย
การพิทักษ7สิทธิ์ของกลุPมตัวอยPางนั้น ผูKวจิ ัยดำเนินการศึกษาวิจัยหลังจากไดKรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของคณะสังคมศาสตร7 มหาวิท ยาลัยเชียงใหมP รหัสโครงการวิจัย CMUREC
62/092 เลขที่ใบรับรองจริยธรรมการวิจัย COA No. 030/62 ไดKรับการอนุมัติเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562
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ผลการวิจัย
ผูKวิจัยไดKจัดหมวดหมูPแกPนสาระของขKอมูลทั้งหมดออกเปgน 3 ประเด็น ไดKแกP 1) อัตวิสัยของผูKกำกับที่ปรากฏ
ในภาพยนตร7 2) พลวัตของอัตวิสัย และ 3) ปdจจัยในการงอกงามและคุณสมบัติในการรักษาเยียวยา
ส(วนที่ 1 อัตวิสัยของผูGกำกับที่ปรากฏในภาพยนตร@
จากการศึกษาผลงานภาพยนตร7ของผูKกำกับทั้ง 5 ทPาน ผูKวิจัยไดKเชื่อมโยงสัญลักษณ7 องค7ประกอบตPาง ๆ
รูปแบบการเลPาเรื่องอันมีลักษณะเฉพาะตัวที่ปรากฏผPานภาพยนตร7 เขKากับบทสัมภาษณ7ที่แสดงถึงนัยยะทางอัต
วิสัยที่ไดKซPอนเรKนอยูPภายใตKรูปแบบเหลPานั้น โดยผูKวิจัยไดKแบPงองค7ประกอบในภาพยนตร7ที่สะทKอนอัตวิสัยของผูK
กำกับออกเปgน 2 กลุPมใหญP ๆ ไดKแกP องค7ประกอบเชิงภาพ อันประกอบไปดKวย สถานที่ถPายทำ ตัวละคร การกระทำ
และ องค7ประกอบเชิงการเลPาเรื่อง อันประกอบไปดKวย ประเด็นสำคัญ และภาพแฟนตาซี ในสPวนนี้อาศัยขKอมูล
จำนวนมากในการวิเคราะห7 ผูKวิจยั จึงเลือกนำเสนอนัยยะทางอัตวิสัยทั้งหมดในรูปของตาราง ดังนี้
องคLประกอบเชิงภาพ
หมายถึงองค7ประกอบที่สามารถสังเกตเห็นไดKอยPางชัดเจนในภาพยนตร7 ในงานวิจัยชิ้นนี้พบองค7ประกอบ
เชิงภาพที่สะทKอนอัตวิสัยของผูKกำกับทั้งหมด 3 องค7ประกอบ ไดKแกP สถานที่ถPายทำ ตัวละคร และการกระทำ
(ยกเวKนผูKกำกับหมายเลข 5 ที่ไมPพบสถานที่ถPายทำที่สะทKอนอัตวิสัย แตPพบในหมวดชPวงเวลาแทน)
ตาราง 1 สรุปองค=ประกอบเชิงภาพที่สะทJอนอัตวิสัยของผูJกำกับภาพยนตร=ทั้ง 5 ทVาน
ผู#กำกับ

หมวด

สัญลักษณ1

ผู{กำกับ
หมายเลข 1

สถานที่

ที่อยูMอาศัยของตัวละครหลัก บ{าน : เปLนภาพแทนความรู{สึกไมMเปLนหนึ่งเดียวกับครอบครัว ความอึดอัด ไมMสมบูรณ,
อพาร,ทเมนต, / โรงแรม : สะท{อนความรู{สึกอิสระ เปLนตัวของตัวเอง

ตัวละคร

การกระทำ

นัยยะทางอัตวิสัย

ห{องน้ำ

เปLนสถานที่ที่ใช{เก็บงำความลับ สะท{อนถึงตัวตนอีกด{านที่ถูกปกป€ดไว{

แหลMงน้ำ

เปLนสถานที่ที่สะท{อนความรู{สึกสบายใจ ปลอดภัย สงบ เชื่อมโยงกับประสบการณ,การ
จมน้ำในวัยเด็ก

ตัวละครหลัก

สะท{อนความรู{สึกเหนื่อยล{า จากการตMอสู{ดิ้นรนในการใช{ชีวิตในสังคม นำไปสูMความ
ปรารถนาในการพักผMอน และแสวงหาสถานที่ที่สงบสุข ปราศจากความวุMนวาย

กลุMมผู{มีอิทธิพล

เปLนภาพแทนอิทธิพลของสังคมที่รบกวนความสงบของจิตใจ ทำให{ต{องสู{หรือหนี

ผู{หญิง

สะท{อนความปรารถนาทางเพศ

การบุกรุก

สะท{อนสภาวะของจิตใจที่ถูกรบกวนโดยสังคมและผู{คน นำไปสูMความปรารถนาใน
ความเปLนสMวนตัว

การตMอสู{ฆMาฟƒน

สะท{อนความวุMนวายในจิตใจ และความปรารถนาในการยุติสิ่งรบกวนลง

การปลอมแปลงอัตลักษณ,

สะท{อนภาพการปรับตัวเข{าสูMสังคม โดยการสร{างอีกบุคลิกขึ้นมาใช{เข{าสังคมอยูMเสมอ
ทำให{ปรารถนาที่จะได{เปLนตนเองอยMางแท{จริง

การหลบหนีย{ายถิ่นฐาน

สะท{อนความปรารถนาในการออกจากสังคม เพื่อตามหาพื้นที่ที่เงียบสงบ การชีวิต
เรียบงMาย และสามารถเปLนตัวเองได{อยMางแท{จริง
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ตาราง 1 (ตVอ)
ผู#กำกับ

หมวด

สัญลักษณ1

ผู{กำกับ
หมายเลข 2

สถานที่

กรุงเทพฯ

เปLนที่ที่ผู{กำกับอาศัยอยูM ทวMาสะท{อนความรู{สึกอึดอัด และไมMเปLนสMวนหนึ่ง

ตMางจังหวัด

เปLนสถานที่ที่ใช{หลบหนีไปจากกรุงเทพฯ ชั่วคราว สะท{อนความปรารถนาในการ
เดินทางออกจากสังคมที่ตนเองรู{สึกไมMเปLนสMวนหนึ่ง

บ{าน

สะท{อนถึงความรู{สึกหMางเหิน ไมMเปLนสMวนหนึ่งกับครอบครัว และความปรารถนาใน
การตามหาสถานที่ที่เปLนบ{านให{กับเขาได{

ตัวละครหลัก

สะท{อนความรู{สึกโดดเดี่ยว และไมMเปLนสMวนหนึ่งกับสังคมและผู{คน การตั้งคำถามตMอ
ตัวตนของตัวเอง นำไปสูMการตามหาพื้นที่ที่เหมาะกับตน รวมไปถึงการใช{อดีตใน
การหลบหนีไปจากปƒจจุบันที่ไมMสมปรารถนา

พMอและแมM

สะท{อนความสัมพันธ,กับพMอแมM

กิจกรรมระลึกอดีต

สะท{อนรูปแบบการรับมือการสถานการณ,ที่ไมMสมหวัง โดยการหลบหนีไปยังอดีต

การรอคอย / การจูบ

สะท{อนทัศนคติตMอความรัก ความสัมพันธ,

การจับจ{อง

สะท{อนความรู{สึกแปลกแยก และวัฒนธรรมของคนไทย

ธรรมชาติ

เปLนภาพแทนความทรงจำในวัยเด็ก ที่เติบโตที่ตMางจังหวัด

สถานที่พิเศษของตัวละคร
หลัก

เปLนภาพสะท{อนความรู{สึกของเพศทางเลือก ที่รู{สึกวMาตนถูกกีดกันจากสังคม ไมMมี
พื้นที่เปLนของตัวเอง ไมMสามารถเป€ดเผยตัวตน และมีความสัมพันธ,ได{อยMางอิสระ

ตัวละครหลัก
(เพศทางเลือก)

สะท{อนเพศสภาพ ความชื่นชอบทางเพศ อุปนิสัย ความชอบ รวมไปถึงความเข{าใจที่
มีตMอชีวิตและความตาย

ทหาร

สะท{อนความปรารถนาทางเพศ

การกระทำเกี่ยวกับน้ำ

สะท{อนความปรารถนาในความสัมพันธ, ความใกล{ชิด รวมไปถึงเปLนภาพเปรียบเทียบ
การปลดปลMอยความรู{สึก การยอมรับ และการปลMอยวาง

การสัมผัสด{วยมือ /
การกอด

สะท{อนความปรารถนาในความสัมพันธ, ความใกล{ชิด การแสดงออกทางอารมณ,
ความรู{สึก และความปรารถนาทางเพศ

ภาคใต{

สะท{อนความพยายามในการทำความคุ{นเคย และตามหาพื้นที่ที่เหมาะกับตน ในชMวง
แรกที่กลับมาทำงานที่ประเทศไทย

กรุงเทพฯ

เปLนภาพแทนของสถานที่ที่ผู{กำกับรู{สึกเปLนสMวนหนึ่งด{วย ไมMแปลกแยก อันเปLน
สถานที่ที่ผู{กำกับใช{ชีวิต และมีอยูMกับครอบครัวในปƒจจุบัน

ที่อยูMอาศัยชั่วคราว

เปLนภาพสะท{อนการใช{ชีวิตที่ตMางประเทศ ความรู{สึกเปLนคนไร{บ{าน และเปLนคนนอก

ตัวละคร

การกระทำ

ผู{กำกับ
หมายเลข 3

สถานที่

ตัวละคร

การกระทำ

ผู{กำกับ
หมายเลข 4

สถานที่

ตัวละคร

นัยยะทางอัตวิสัย

ตัวละครหลัก (ไมMคุ{นเคยกับ สะท{อนความรู{สึกแปลกแยกและไมMเปLนสMวนหนึ่งกับสังคม คนรอบข{าง อันเกิดจาก
การใช{ชีวิตอยูMที่ตMางประเทศเปLนเวลานาน และความสัมพันธ,ใกล{ชิดกับผู{ดูแล
ประเทศไทย)
ผู{ดูแล

สะท{อนความสัมพันธ,กับแมMบ{าน
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ตาราง 1 (ตVอ)
นัยยะทางอัตวิสัย

ผู#กำกับ

หมวด

สัญลักษณ1

ผู{กำกับ
หมายเลข 4

การกระทำ

การบุกเข{าพื้นที่สMวนตัว

สะท{อนความปรารถนาในการเข{าหา และใกล{ชิดกับผู{อื่น ในฐานะคนนอก

การโทรศัพท,

สะท{อนความรู{สึกโหยหา และความคิดถึงที่มีตMอคนรัก คนใกล{ชิด ที่อยูMหMางกันไกล

ผู{กำกับ
หมายเลข 5

ชMวงเวลา

ป6ใหมM

เปLนภาพแทนชMวงเวลาแหMงความสัมพันธ, และการเปลี่ยนแปลง

ตัวละคร

ตัวละครหลัก

สะท{อนความสนใจในแตMละชMวงของผู{กำกับ และการให{ความสำคัญกับความสัมพันธ,
ที่ใกล{ชิด มีความหมาย

คนที่กำลังจะจากไป

สะท{อนความสัมพันธ,กับน{องชาย และความรู{สึกตMอการพลัดพราก การเปลี่ยนแปลง

เพื่อนสนิท

สะท{อนความสัมพันธ,กับเพื่อนสนิท

แมM

สะท{อนความสัมพันธ,กับแมM (รวมถึงพMอด{วย)

ร{องไห{

สะท{อนความพยายามในการควบคุมความรู{สึก โดยเฉพาะความรู{สึกเศร{าและเสียใจ

ระเบิดอารมณ,

เปLนภาพการทดแทนการปลดปลMอยความรู{สึกที่ถูกเก็บไว{ออกมาผMานภาพยนตร,

การกระทำ

องคLประกอบเชิงการเลRาเรื่อง
หมายถึง องค7ประกอบที่ไมPไดKปรากฏอยPางชัดเจนผPานภาพที่ปรากฏ ทวPาอาศัยการวิเคราะห7 เชื่อมโยง และ
มองหาแบบแผนขององค7ประกอบที่มีลัก ษณะเฉพาะตัวในผลงานของผูKกำกับแตPละทPาน ในงานวิจัยชิ้นนี้พบ
องค7ประกอบเชิงการเลPาเรื่องที่แฝงนัยยะทางอัตวิสัยทั้งหมด 2 องค7ประกอบ ไดKแกP ประเด็นสำคัญและแฟนตาซี
ตาราง 2 สรุปองค=ประกอบเชิงการเลVาเรื่องที่สะทJอนอัตวิสัยของผูJกำกับภาพยนตร=ทั้ง 5 ทVาน
ผู#กำกับ
ผู{กำกับ
หมายเลข 1

ผู{กำกับ
หมายเลข 2

ประเด็นสำคัญ / แฟนตาซี
นัยยะทางอัตวิสัย
ความรุนแรง
สะท{อนภาพความขัดแย{ง ความเหนื่อยล{า ความสับสนในจิตใน อันนำไปสูMการตามหาพื้นที่ที่สงบ
เงียบ ปลอดภัย และเปLนสMวนตัว
ความตาย
สะท{อนความปรารถนาในการจำลองสภาวะของความตาย เพื่อพักผMอน แลบหลบหนีไปจากความ
เหนื่อยล{า ความวุMนวายใจ
การนอกใจ
สะท{อนทัศนคติที่มีตMอชีวิตสมรส
เรื่องเพศ
สะท{อนความปรารถนาทางเพศ และการดิ้นรนในสังคมแบบชายเปLนใหญM
แฟนตาซี
มีการใช{เแฟนตาซีอยMางหลากหลาย ซึ่งสMวนมากสะท{อนความปรารถนาในการยุติความเหนื่อยล{า
และความวุMนวายทางใจ การได{มีชีวิตที่เรียบงMายในสถานหMางไกลที่เงียบสงบ และสามารถเปLนตัวเอง
ได{อยMางเต็มที่ บางครั้งก็สะท{อนความปรารถนาในการมีครอบครัวที่สมบูรณ,
ความโดดเดี่ยว
สะท{อนความรู{สึกโดดเดี่ยว อันเกิดจากความรู{สึกไมMเปLนสMวนหนึ่งกับทั้งครอบครัวและสังคม
อดีตและปƒจจุบัน
ภาพยนตร,มีภาพปƒจจุบันเปLนฉากหลัง ทวMานำเสนออดีตไว{ในฐานะเครื่องมือในการหลบหนีไปจาก
ปƒจจุบันที่ไมMสมปรารถนา
การแตMงงาน
สะท{อนทัศนคติที่มีตMอชีวิตสมรส และความปรารถนาในความสัมพันธ,
ตัวตน
สะท{อนความรู{สึกสับสนในตัวตน เนื่องจากรู{สึกไมMเปLนสMวนหนึ่งกับที่ใด กMอให{เกิดความปรารถนาใน
การตามหาตัวตนที่แท{จริง และพื้นที่ที่เหมาะสมกับตนเอง
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ตาราง 2 (ตVอ)
ผู#กำกับ
ผู{กำกับ
หมายเลข 2

ประเด็นสำคัญ / แฟนตาซี
แฟนตาซี

ผู{กำกับ
หมายเลข 3

ทัศนคติตMอเพศทางเลือก
พุทธศาสนา
ความเที่ยงและไมMเที่ยงแท{
ความตาย
การเสพติดความอันตราย
แฟนตาซี

ผู{กำกับ
หมายเลข 4

ครอบครัว
การไร{บ{าน
การย{ายถิ่นฐาน
ภาษา
ความแปลกแยก/
ความโดดเดี่ยว
อดีตและความทรงจำ
ความสัมพันธ,กับคน
ชนชั้นลMาง
แฟนตาซี

ผู{กำกับ
หมายเลข 5

ความหมกมุMน
ความรัก
ความโดดเดี่ยว
การพลัดพราก
ความตาย
ความทรงจำ
แฟนตาซี

นัยยะทางอัตวิสัย
มี 4 ประเด็น คือ การใช{ภาพอดีตหรือความทรงจำในการสื่อสารถึงความสัมพันธ,ที่ไมMอาจเปLนจริงได{
ภาพสะท{อนความรู{สึกแปลกแยกและความปรารถนาในการเปLนสMวนหนึ่ง การตามหาและทำความ
เข{าใจตัวตนของตนเอง และความปรารถนาในการเดินทางไปยังสถานที่ที่เหมาะสมกับตัวเอง
สะท{อนความรู{สึกที่สังคมทีตMอเพศทางเลือก ที่ยังไมMได{รับการยอมรับอยMางเต็มที่
สะท{อนความสนใจในเรื่องชีวิต ความสัมพันธ, และความตาย รวมถึงประสบการณ,ในการบวช
สะท{อนความสนใจในความไมMยั่งยืนของชีวิต ทวMาก็แฝงความปรารถนาในการยื้อความเปลี่ยนแปลง
สะท{อนความพยายามในการเข{าใกล{ความตาย เพื่อทำความเข{าใจในความไมMแนMนอน และความไมM
ยั่งยืนของชีวิต
สะท{อนบุคลิกภาพและความชื่นชอบของผู{กำกับ
มักจะเกี่ยวข{องกับน้ำ ความตาย และความสัมพันธ, ซึ่งสะท{อนถึงความปรารถนาของผู{กำกับใน
การปลMอยวางความรู{สึกที่ติดค{างอยูMในใจ และการได{พบกับเพื่อนสนิทที่เสียไปแล{วอีกครั้ง
สะท{อนความรู{สึกหMางเหินกับครอบครัว เพราะผู{กำกับเติบโตที่ตMางประเทศ
สะท{อนความรู{สึกขาดสถานที่ที่รู{สึกเปLนสMวนหนึ่ง ที่ให{ความรู{สึกเหมือนบ{าน
สะท{อนภาพชีวิตชMวงที่อยูMตMางประเทศ ที่ต{องย{ายที่อยูMบMอยครั้ง ทำให{รู{สึกไมMเข{ากับที่ไหน
เปLนภาพแทนของวัฒนธรรมที่แตกตMางกันระหวMางคนในและคนนอก
สะท{อนความรู{สึกหลักที่ผู{กำกับรู{สึกมาตลอดในชMวงวัยรุMน ตั้งแตMอยูMที่ตMางประเทศ จนกระทั่งกลับมา
อยูMประเทศไทย
สะท{อนความคำนึงที่มีตMอความรู{สึกบางอยMางในอดีตที่มีความสุข
สะท{อนความสัมพันธ,อันใกล{ชิดกับแมMบ{าน อีกทั้งยังเปLนสMวนที่เข{ามาทดแทนความหMางเหินตMอพMอ
แมM อันเนื่องมาจากความรู{สึกรMวมของการเปLนคนนอก
มักจะเกี่ยวข{องกับความทรงจำในอดีต หรือกับครอบครัว โดยคาดวMาสะท{อนถึงความปรารถนาของ
ผู{กำกับในชMวงที่อยูMตMางประเทศ ถึงความรัก ความอบอุMนที่เคยได{รับจากครอบครัว
สะท{อนความสนใจของผู{กำกับในแตMละชMวง ซึ่งมักจะเกี่ยวข{องกับความสัมพันธ,กับคนใกล{ตัว
สะท{อนทัศนคติตMอความสัมพันธ,แบบคนรัก
สะท{อนความรู{สึกไมMเปLนสMวนหนึ่ง เนื่องจากรู{สึกไมMเข{าพวกกับคนรอบข{าง
สะท{อนความรู{สึกที่มีตMอการเปลี่ยนแปลงในชีวิต โดยเฉพาะกับความสัมพันธ,
สะท{อนความรู{สึกที่มีตMอการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเชMนกัน ซึ่งเปLนกลไกของชีวิตที่ผู{กำกับสนใจ และ
สำรวจผMานการสร{างภาพยนตร,อยูMอยMางสม่ำเสมอเพื่อรับมือกับความทุกข,ที่เกิดขึ้นในชีวิต
สะท{อนความสนใจในฐานะเครื่องมือในการรับมือกับความไมMแนMนอน และการเปลี่ยนแปลง
มักจะเกี่ยวข{องกับความสัมพันธ, บุคคลที่มีความใกล{ชิด โดยสะท{อนถึงความปรารถนาของผู{กำกับที่
มีตMอคบรอบ ๆ ตัวที่มีความหมาย และการสร{างสมดุลให{กับการงาน/ความสัมพันธ,

จากขKอมูลทั้ง 2 ตาราง จะเห็นวPาลักษณะเฉพาะขององค7ประกอบในภาพยนตร7ไดKสะทKอนอัตวิสัยของผูKกำกับ
ภาพยนตร7ทั้ง 5 ทPานอยPางชัดเจน ในเกือบทุกมิติ ไมPวPาจะเปgนแงPมุมเกี่ยวกับตัวตน เชPน บุคลิก นิสัย ความชื่นชอบ
ความสนใจ ความรูKสึกนึกคิด ความปรารถนา แงPมุมเกี่ยวกับสังคม เชPน ทัศนคติที่มตี Pอมโนคติของสังคม ความรูKสกึ
ที่มีตPอสังคม แงPมุมเกี่ยวกับความสัมพันธ7 เชPน ความสัมพันธ7กับครอบครัว เพื่อน หรือคนรัก ทั้งหมดนี้ไดKสะทKอน
ผPานองค7ประกอบในภาพยนตร7 ทั้งองค7ประกอบเชิงภาพและองค7ประกอบเชิงการเลPาเรื่อง โดยที่ผูKกำกับแตPละทPาน
ก็จะมีประเด็นที่เปgนแกPนสะทKอนอัตวิสัยแตกตPางกันไปอยPางชัดเจน เชPน ภาพยนตร7ของผูKกำกับหมายเลข 1 มักจะ
วารสารพฤติกรรมศาสตร,เพื่อการพัฒนา ป6ที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม 2565
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สะทK อ นถึง ความรูK ส ึก เหนื ่ อ ยลKาจากการใชKชีวิ ตไปตามความตKอ งการของสัง คม อันนำไปสู Pความปรารถนาใน
การแสวงหาพื้นที่ที่สงบสุ ข ใชKชีวิตเรียบงPายกับคนรั ก และบP อยครั้ง ที่มีนัยยะแฝงถึ งความปรารถนาทางเพศ
ในภาพยนตร7ของผูKกำกับหมายเลข 2 มักสะทKอนความรูKสึกโดดเดี่ยว อันเกิดจากความรูKสึกไมPเปgนสPวนหนึ่งกับสังคม
ตามมาดKวยการตั้งคำถามตPอตัวตน ความปรารถนาในการทำความเขKาใจตนเอง และการตามหาพื้นที่ที่เหมาะสม
กั บตน นอกจากนี้ยังสะทKอนถึงกลไกในการใชKอดีตเปgนเครื่องมือในการหลบหนีไปจากปdจจุบันที่ไมPปรารถนา
และบPอยครั้ งที่ แสดงใหKเห็นความปรารถนาในความสัมพันธ7แบบโรแมนติก ภาพยนตร7ของผูKกำกับหมายเลข 3
มักสะทKอนเพศสภาพ ความชื่นชอบทางเพศ ความปรารถนาในความสัมพันธ7ที่ดี รวมถึงสะทKอนความรูKสึกที่สังคม
มีตPอ เพศทางเลือ ก ความสนใจในเรื่อ งชีว ิต ความไมPเ ที่ย ง และความตาย บPอ ยครั้ง ที่พ บความปรารถนาใน
การปลPอยวางความรูKสึกที่ติดคKางอยูPในใจลง ภาพยนตร7ของผูKกำกับหมายเลข 4 มักสะทKอนความรูKสึกแปลกแยก
และไมPเปgนสPวนหนึ่งกับทั้งบุคคลและสถานที่ที่ตนอาศัยหรือเพิ่งจะเดินทางไปอยูP อันนำไปสูPความปรารถนาใน
การตามหาพื้นที่ที่รูKสึกเปgนสPวนหนึ่ง หลายครั้งพบความปรารถนาในการระลึกถึงความทรงจำเกี่ยวกับครอบครัวใน
อดีต และความสัมพันธ7อันใกลKชิดที่มีตPอแมPบKาน ภาพยนตร7ของผูKกำกับหมายเลข 5 มักสะทKอนความหมกมุนP ในสิ่งที่
ผูKกำกับใหKความสนใจอยูPในขณะนั้น การใหKความสำคัญกับความสั มพันธ7และความทรงจำ ความปรารถนาใน
การสรKางสมดุลในชีวิต ความสัมพันธ7 การงาน บPอยครั้งที่พบผลกระทบทางความรูKสึกที่เกิดจากการพลัดพรากและ
ความเปลี่ยนแปลง ทั้งหมดนี้พิสูจน7วPาภาพยนตร7มีคุณสมบัติในการถPายทอดอัตวิสัยของผูKกำกับภาพยนตร7ไดKจริง
ส(วนที่ 2 พลวัตของอัตวิสัย
จากการวิจัยพบวPานอกจากภาพยนตร7จะสะทKอนอัตวิสัยของผูKกำกับแลKว ลัักษณะของอัตวิสัยที่แฝงอยูPใน
องค7ประกอบตPาง ๆ ในภาพยนตร7ยังมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา สอดคลKองกับการเปลี่ยงแปลงทางอัตวิสัยใน
ชีวิตจริงของผูKกำกับภาพยนตร7 โดยพบพลวัตของอัตวิสัยของผูKกำกับทุกทPานอยPางนKอย 3 องค7ประกอบขึ้นไป ไดKแกP
ตาราง 3 สรุปพลวัตของอัตวิสัยที่พบในภาพยนตร=ของผูJกำกับภาพยนตร=ทั้ง 5 ทVาน
ผู#กำกับ

องค1ประกอบ

ผู{กำกับ
หมายเลข 1

การปลอมแปลงอัตลักษณ,

ปรากฏชัดเจนและเปLน สะท{อนความรู{สึกอึดอัดใจตMอการแสร{งเปLนตัวตนที่ตนเองไมMได{เปLน นำไปสูM
รูปธรรมมากขึ้นตามเวลา ความปรารถนาในการได{ดำรงด{วยตัวตนที่แท{จริงที่เพิ่มมากขึ้นตามเวลา

การหลบหนีย{ายถิ่นฐาน

ปรากฏชัดเจนและเปLน สะท{อนความเหนื่อยล{าที่มีตMอการดำรงอยูMในสังคม อันนำไปสูM
รูปธรรมมากขึ้นตามเวลา ความปรารถนาในการเดินทางออกไปสูMพื้นที่ที่สงบเงียบ ปราศจาก
สิ่งรบกวนใจที่เพิ่มมากขึ้น

ความตาย

ปรากฏในบางชMวงเวลา
โดยมีนัยยะที่เปลี่ยนไป

การนอกใจ

ปรากฏอยMางสม่ำเสมอ สะท{อนทัศนคติที่มีตMอชีวิตสมรส ที่สัมผัสจากทั้งประสบการณ,สMวนตัว และ
แตMถูกเน{นย้ำในบางเวลา ประสบการณ,จากผู{คนรอบข{าง

กรุงเทพฯ / ตMางจังหวัด

แปรผกผันกัน มีแนวโน{ม ผู{กำกับมีแนวโน{มถMายทำภาพยนตร,ในกรุงเทพฯ น{อยลง สอดคล{องกับ
ออกตMางจังหวัดมากขึ้น ความรู{สึกอึดอัดและไมMเปLนหนึ่งเดียวกับสถานที่ที่เขาอาศัยอยูM การออก
ตMางจังหวัดจึงสะท{อนถึงความปรารถนาในการออกจากสังคมหลักชั่วคราว

ผู{กำกับ
หมายเลข 2

ลักษณะการปรากฏ

วารสารพฤติกรรมศาสตร,เพื่อการพัฒนา ป6ที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม 2565

นัยยะทางอัตวิสัย

สะท{อนความสนใจที่มีตMอการตายในฐานะการพักผMอนชั่วคราวในชMวงเวลา
หนึ่ง แล{วจึงเปลี่ยนมาการตระหนักถึงความตายจริง ๆ ในชMวงเวลาตMอมา
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ตาราง 3 (ตVอ)
ผู{กำกับ
หมายเลข 2

ผู{กำกับ
หมายเลข 3

ผู{กำกับ
หมายเลข 4

ผู{กำกับ
หมายเลข 5

พMอและแมM

ปรากฏชัดเจนมากขึ้น
ทวMาทMาทีแตกตMางกัน

สะท{อนความสัมพันธ,ที่มีตMอพMอและแมM ตามลักษณะความสัมพันธ,จริง อีกทั้ง
เมื่อผู{กำกับอายุมากขึ้น จึงเริ่มใสMใจในบทบาทการเปLนพMอของตนเองมากขึ้น

การรอคอย / การจูบ

ปรากฏอยMางสม่ำเสมอ
ทวMาทMาทีเปลี่ยนไป

สะท{อนทัศนคติตMอความสัมพันธ,ที่เปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยเชื่อในความรัก
โรแมนติกในชMวงเวลาหนึ่ง กลายเปLนเพียงความทรงจำ หรือภาพลวงตา

ตัวตน

ปรากฏชัดเจนและเปLน สะท{อนความปรารถนาในการตามหาตัวตน เนื่องจากความรู{สึกไมMเปLนสMวน
รูปธรรมมากขึ้นตามเวลา หนึ่งกับสังคม และแสวงหาพื้นที่ที่เหมาะสมกับตนมากขึ้นตามเวลา

ตัวละครหลัก
(เพศทางเลือก)

มีแนวโน{มจะ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต

สะท{อนเพศสภาพของผู{กำกับ ที่ได{เปลี่ยนจากการใช{ชีวิตแบบเกย, มาเปLน
กระเทย ทำให{ตัวละครในอนาคตมีแนวโน{มเปLนกระเทยหรือผู{หญิงมากขึ้น

ทัศนคติตMอเพศทางเลือก

ปรากฏอยMางสม่ำเสมอ
โดยมีมุมมองกว{างขึ้น

สะท{อนมุมมองของผู{กำกับ ที่สังคมมองเพศทางเลือก โดยสะท{อนจาก
ประสบการณ,ของผู{กำกับตMอสถาบันทางสังคม เชMน ครอบครัว ศาสนา

พุทธศาสนา

ปรากฏในบางชMวงเวลา
โดยมีนัยยะที่เปลี่ยนไป

สะท{อนความสนใจในพุทธศาสนา จากที่เคยใช{ในการทำความเข{าใจเรื่อง
ความรัก ความสัมพันธ, เปลี่ยนมาเปLนเรื่องชีวิต และความตายในเรื่องลMาสุด

ภาคใต{ / กรุงเทพ ฯ

แปรผกผันกัน มีแนวโน{ม ชMวงแรกที่ถMายภาพยนตร,ที่ภาคใต{ สะท{อนการทำความคุ{นเคย และตามหา
อยูMที่กรุงเทพฯ มากขึ้น พืน้ ที่ที่เหมาะกับตน และเมื่อพบวMากรุงเทพฯ คือคำตอบ ภาพกรุงเทพฯ
ในชMวงหลังจึงสะท{อนพื้นที่ที่ผู{กำกับรู{สึกเปLนสMวนหนึ่ง และไมMรู{สึกแปลกแยก

ความแปลกแยก /
ความโดดเดี่ยว

ปรากฏชัดเจนมากใน
ชMวงหนึ่ง มีแนวโน{มจะ
ลดลง

สะท{อนความรู{สึกฝƒงใจที่ผู{กำกับรู{สึกมาตลอดชMวงที่อาศัยอยูMตMางประเทศ
แตMเมื่อกลับมาอยูMประเทศไทยได{ระยะหนึ่ง มีครอบครัวของตัวเอง ความรู{สึก
เหลMานี้ที่สะท{อนผMานภาพยนตร,ก็เริ่มลดน{อยลง

แมM

ปรากฏชัดเจนมากขึ้น
ทวMาด{วยทMาทีที่หMางเหิน

คาดวMาเกิดจากความหมกมุMนของตัวผู{กำกับได{สMงผลกระทบตMอความสัมพันธ,
รอบตัว รวมถึงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ทำให{เริ่มให{ความสำคัญกับพMอแมMมากขึ้น

ความหมกมุMน

ปรากฏอยMางสม่ำเสมอ
โดยมีนัยยะที่เปลี่ยนไป

สะท{อนความสนใจในแตMละชMวงเวลา ซึ่งมักจะกระตุ{นให{ผู{กำกับกลับมา
ทบทวนและให{ความสำคัญกับความสัมพันธ,รอบตัวเพิ่มมากขึ้น

ความทรงจำ

ปรากฏในบางชMวงเวลา
ด{วยทMาทีที่เปลี่ยนไป
แตMนัยยะยังคงเดิม

ปรากฏชัดเจนมากในภาพยนตร,เรื่องแรกและเรื่องลMาสุด สะท{อนความสนใจ
และความรู{สึกของผู{กำกับตMอการเปลี่ยนแปลงของชีวิต ความทรงจำจึงถูก
สื่อสารในฐานะเครื่องมือหนึ่งในการรักษาประสบการณ,ในอดีตเอาไว{

จากขKอมูลในตาราง 3 สรุปไดKวPา องค7ประกอบที่พบการเปลี่ยนแปลงในภาพยนตร7นั้นมักจะสอดคลKองกับ
การเปลี่ยนแปลงทางอัตวิสัยในชีวิตจริงของผูKกำกับ โดยเกิดจากหลายปdจจัย เชPน ความปรารถนาที่ชัดเจนขึ้น หรือ
เบาบางลง การใหKความสำคัญกับบางประเด็นในชPวงเวลาหนึ่ง ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงการตระหนักรูKใน
ตนเองและชีวิต ซึ่งการจากวิจัยพบวPาการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นไดKจากทั้งการใชKชีวิต และการสรKางภาพยนตร7
ส(วนที่ 3 ป8จจัยในการงอกงามและคุณสมบัติในการรักษาเยียวยา
จากขKอมูลในประเด็น พลวัตของอัตวิสัย บPงชี้วPาการเปลี่ยนแปลงทางอัตวิสัยที่แฝงในองค7ประกอบตPาง ๆ
นั้นมีการปรากฏและเปลี่ยนแปลงสอดคลKองกับอัตวิสัยในชีวิตจริงของผูKกำกับ การเปลี่ยนแปลงเหลPานี้ไดKตอกย้ำถึง
คุณสมบัติของภาพยนตร7ในการสะทKอนและกPอใหKเกิดการตระหนักรูKในตนเอง ซึ่งผูKกำกับทั้ง 5 ทPานก็ไดKใหKขKอมูลถึง
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ประโยชน7ของการทำภาพยนตร7ที่ก Pอ ใหKเกิดการพัฒนางอกงามทางจิ ตใจ โดยผู Kวิ จั ยไดK แบPง ปdจจัยที ่ก Pอ ใหKเ กิ ด
ความงอกงามออกเปgน 2 ลักษณะ ไดKแกP การถPายทอดตัวตนผPานภาพยนตร7 และการทำงานภาพยนตร7ในภาพรวม
การถRายทอดตัวตนผRานภาพยนตรL
การถPายทอดตัวตนผPานภาพยนตร7กPอใหKเกิดประโยชน7และเอื้อใหKเกิดการพัฒนาทางจิตใจทั้งหมด 3 ประเด็น
ไดKแกP 1) การไดKเป‘ดเผยตนเอง 2) การไดKถPายทอด และสำรวจตัวตน อันกPอใหKเกิดความเขKาใจในตนเองมากขึ้น และ
3) จำลองความรูKสึกและความปรารถนาที่ถูกเก็บกดไวKในเบื้องลึกของจิตใจออกมาเปgนภาพ
การไดGเปoดเผยตนเอง หมายถึง การไดKสื่อสารความเปgนตนเองออกไปใหKผูKอื่นรับรูK ผูKกำกับหมายเลข 5 ไดK
เลPาถึงการชมภาพยนตร7วPา “เหมือ นเขJาไป tour อะ มันก็ คือเหมือ นเครื่องเลVนอันนึง โลกอันนึ ง หJองอันนึง”
“ถJาเปcนของหนังเราเองก็นั่นแหละกลับกัน ก็คือเราก็คือสรJางหJองขึ้นมาแลJวก็ ชวนคนมาเจอมันสักครั้ง บางที
อาจจะมี discussion กันไดJหลังจากเขJาและออกหJองนั้นแลJว” จึงจะเห็นวPาการสรKางภาพยนตร7เอื้อใหKผูKกำกับไดK
เป‘ดเผยตัวตน อีกทั้งยังเป‘ดโอกาสใหKไดKมีปฏิสัมพันธ7กบั ผูKที่ไดKสัมผัสตัวตนของเขาผPานการรับชมภาพยนตร7อีกดKวย
การไดGถ(ายทอด และสำรวจตัวตน อันก(อใหGเกิดความเขGาใจในตนเองมากขึ้น การสรKางภาพยนตร7เอื้อใหK
เกิดกระบวนการสำรวจตัวตนอยูPตลอดทั้งกระบวนการ ผูKกำกับหมายเลข 2 เลPาถึงอิทธิพลจากการสรKางภาพยนตร7
วPา “บางเรื่องที่มันเปcนคำถามอะ พอเราไดJเขียนแลJวอะ ทำใหJเรา..ไมVไดJคำตอบแตVทำใหJเราเขJาใจมันมากขึ้น ไมVไดJ
คำตอบ แตVวVาอยูVกับมันไหววVะ” แสดงวPาการสรKางภาพยนตร7กPอใหKเกิดการสำรวจ และการตระหนักรูKในชีวิต ทำใหK
สามารถรับมือกับชีวิตไดKมากขึ้น สอดคลKองกับที่ผูKกำกับหมายเลข 5 กลPาวถึงการสำรวจความสนใจผPานการทำงาน
ภาพยนตร7วPา “เราสนใจเรื่อง system structure number อะไรพวกเนี้ย ก็เลยแบบ ถJาเกิดเราเขJาใจพวกเนี้ย
เราจะไมV..ไมVเจ็บปวดมากมั้ง” เขาไดKเลPาถึงการเปลี่ยนแปลงของตนเองอีกวPา “คือหนังเราแมVง develop ไปพรJอม
เรา หมายถึงวVาจบเรื่อง (ภาพยนตร=ปl พ.ศ. 2558) เราก็จะเปcนอีกคนนึงพรJอม ๆ กับตัวละคร” จึงสามารถตีความ
ไดKวPา คำถามหรือความสนใจตPอชีวิต ที่ผูKกำกับไดKถPายทอดและศึกษาผPานการสรKางภาพยนตร7นั้น ไดKกPอใหKเกิด
ความเขKาใจ หรือการตระหนักรูKตPอชีวิตที่ทำใหKผูKกำกับพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นพรKอมกับการสรKางภาพยนตร7
จำลองความรูGสึกและความปรารถนาที่ถูกเก็บกดไวGในเบื้องลึกของจิตใจออกมาเปrนภาพ คุณสมบัตินี้เปgน
คุณสมบัติสำคัญที่ทำใหKภาพยนตร7เปgนสื่อกลางในการศึก ษาตัวตนของผูKก ำกับ ในเชิงจิตวิเคราะห7 เนื่อ งจาก
ความรูKสึกและความปรารถนาของผูKกำกับไดKสะทKอนออกมาผPานการสรKางภาพยนตร7 โดยเฉพาะในภาพแฟนตาซี
ทั้งโดยเจตนาและไมPเจตนา ผูKกำกับหมายเลข 1 เลPาถึงภาพสะทKอนสภาวะจิตใจของตนในภาพยนตร7วPา “ตอนนั้นกู
ก็ยังมีปqญหาชีวิตเชี่ย อะไรของกูอVะ ก็อยูVในหนังกู” อีกทั้งยังไดKเสนอใหKเห็นถึงพลวัตของอัตวิสัยวPา “เราก็โตขึ้น
เราก็เปลี่ยนไป เมื่อกVอนชีวิตเราแยVเรื่องนี้ หนังมันก็พูดเรื่องนี้เยอะ ตอนนี้ไอJเรื่องนี้มันหายไปจากชีวิตแลJว มันก็ยJาย
ไปเรื่องอื่น” จึงกลPาวไดKวPาภาพยนตร7นั้นสะทKอนสภาวะจิตใจ ปมปdญหา หรือความรูKสึกที่ติดคKางอยูPในจิตใจของ
ผูKกำกับโดยการจำลองออกมาเปgนภาพ ที่อาศัยการวิเคราะห7ตีความในการเขKาถึง ซึ่งกระบวนการนี้จะกPอใหKเกิด
การตอกย้ำตัวตนทำใหKผูKกำกับเกิดการตระหนักรูKเทPาทันตนเอง ยิ่งไปกวPานั้น การไดKถPายทอดความรูKสึกที่คั่งคKางใน
จิตใจ อาจกPอใหKเกิดการระบายออกและนำไปสูPการบรรเทาเยียวยาความรูKสึก ดังที่ผูKกำกับหมายเลข 1 ไดKกลPาวถึง
การทำภาพยนตร7เอาไวKวPา “เหJยแมVง ดีเวJย อยูVดี ๆ ก็มีคนเอาเงินมาใหJกู แลJวก็มาใหJกู therapy ตัวเอง”
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การทำงานภาพยนตรLในภาพรวม
หมายถึงการทำงานรPวมกับคนจำนวนมาก ทั้งทีมงานและนักแสดง การออกกองถPาย การกำกับภาพยนตร7
เปgนตKน อันมีคุณสมบัติท ี่กPอ ใหKเกิดประโยชน7และเอื้อใหKเ กิดการพัฒ นาทางจิตใจทั้งหมด 3 ประเด็น ไดKแกP
1) สรKางการตระหนักรูKเกี่ยวกับความไมPแนPนอนของธรรมชาติและชีวิต 2) เอื้อใหKเกิดความเขKาใจตPอผูKอื่น และเคารพ
ความหลากหลายของมนุษย7 3) กระตุKนใหKเกิดความคิดและพฤติกรรมที่มีความยืดหยุPนเพิ่มมากขึ้น
สรGางการตระหนักรูGเกี่ยวกับความไม(แน(นอนของธรรมชาติและชีวิต ผูKกำกับหลายทPานกลPาวถึงการเรียนรูK
ความไมPแนPนอน เนื่องจากการทำงานภาพยนตร7ตKองพึ่งพาธรรมชาติ และเกิดสถานการณ7เฉพาะหนKาอยูPตลอดเวลา
ดังที่ผูKกำกับหมายเลข 2 กลP าววP า “การทำหนังแมVงคื อ การฝtนธรรมชาติท ุกประการ” สอดคลKอ งกับผูKกำกั บ
หมายเลข 1 ที่กลPาววPา “คือทำหนังยูตJอง respect ธรรมชาติมาก” และผูKกำกับหมายเลข 5 ก็ไดKย้ำวPา “คุณตJอง
deal กั บ สิ ่ง ที่ ไ มV แนV นอน เพราะคุณ ออกไปถV ายที ่จ ริง ” เพราะฉะนั ้ น การทำงานภาพยนตร7 จ ึ ง ตอกย้ ำถึ ง
ความไมPแนPนอนของชีวิต และสรKางการตระหนักรูKใหKกับเหลPาผูKกำกับเปgนอยPางดี
เอื้อใหGเกิดความเขGาใจต(อผูGอื่น และเคารพความหลากหลายของมนุษย@ งานภาพยนตร7เกี่ยวขKองกับผูKคน
จำนวนมากและหลากหลาย ทำใหKผูKกำกับตKองพัฒนาความสามารถในการทำงานรPวมกับผูKอื่น ผูKกำกับหมายเลข 5
กลPาววPา “(การทำงานกองถVาย) ตJองเจอคนหลากหลายประเภท ตJองเขJาใจเขานะ บางทีม ันไมVไดJเกิดมาจาก
background เดียวกัน” และ “บทเรียนบางอยVางมันกลับมาใชJในชีวิตจริงไดJที่เราตJองปะทะกับคนหลาย ๆ แบบ
เหมือนกัน ตJองเจอคนที่ความคิดเห็นไมVเหมือนเรา มันก็จะ deal กับมันไดJมากขึ้น” การทำงานภาพยนตร7จึงเป‘ด
โอกาสใหKผูKกำกับไดKเรียนรูKและทำความเขKาใจผูKคนหลากหลายประเภททั้งยังกPอใหKเกิดความเคารพในมนุษย7 ดังที่ผูK
กำกับหมายเลข 5 กลPาวเสริมวPา “(การทำงานภาพยนตร=ทำใหJ) เรา respect พวก variation บนโลกมากขึ้นมาก”
กระตุGนใหGเกิดความคิดและพฤติกรรมที่มีความยืดหยุ(นเพิ่มมากขึ้น เนื่ อ งมาจากการทำงานกั บ ความไมP
แนPนอนและผู Kคนหลากหลาย ผูKกำกับ จึ งตKอ งมีความยื ดหยุP นเพื่อที่จะรับมื อ กับสถานการณ7เฉพาะหนKา และ
ขับเคลื่อนภาพยนตร7ตPอไปไดK ผูKกำกับหมายเลข 5 เลPาวPา “สมัยกVอนเราเปcนคนชอบ well plan มากเลย แตVวVาพอ
เริ่มมาทำหนังเราตJองทิ้งสิ่งนั้นอะ เพราะวVามัน well plan ไปก็เทVานั้น มันมีแคVแบบ ยูมีแพลน A แลJวยูก็เผื่อ B กับ
C ไปหนVอย” ผูKกำกับหมายเลข 2 ก็ไดKกลPาววPา “การที่เราควบคุมบางอยVางไดJบJาง ควบคุมไมVไดJบJาง เราเลยไมVใชVคน
ทำหนังที่..ควบคุมทุกอยVางแบบ แบบ dictate มาก ๆ อะ บางอยVางที่เราปลVอยไปเพราะเขJาใจธรรมชาติของโลก
มากขึ้น” จะเห็นวP างานภาพยนตร7สนับสนุนใหKผูKกำกับเขKาใจในความไมPแนPนอนของชีวิตและธรรมชาติ นำไปสูP
การปรับตัวใหKมีความยืดยุPน สามารถรับมือกับสถานการณ7ตPาง ๆ ไดKนั่นเอง
อภิปรายผลการวิจัย
ผูKวิจัยแบPงการอภิปรายผลออกเปgน 3 ประเด็นตามผลการวิจัย อันไดKแกP 1) ภาพสะทKอนอัตวิสัยของผูKกำกับ
ภาพยนตร7 2) พลวัตของอัตวิสัย และ 3) การสรKางภาพยนตร7ในฐานะเครื่องมือในการทำความเขKาใจตนเองและ
การพัฒนาทางจิตใจ โดยอภิปรายรPวมกับวรรณกรรมที่เกี่ยวขKอง โดยเฉพาะทฤษฎีจิตวิเคราะห7แนวฌาคส7 ลากอง
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ส(วนที่ 1 ภาพสะทGอนอัตวิสัยของผูGกำกับภาพยนตร@
ในประเด็นนี้จะอภิปรายวPาอัตวิสัยมีกระบวนการอยPางไรในการปรากฏตัว และสามารถวิเคราะห7อัตวิสัยที่
พบผPานภาพยนตร7ในเชิงทฤษฎีไดKอยPางไร ประเด็นแรกอาศัยแนวคิดกระบวนการสรKางความหมาย (signification)
และความปรารถนาในการอภิปราย Evans (1996) กลPาววPา กระบวนการสรKางความหมายในงานของลากอง ไมPไดK
หมายถึ ง ความสั ม พั น ธ7 ท ี ่ ต ายตั ว ระหวP า งรู ป สั ญ ญะ (signifier) และความหมายสั ญ ญะ (signified) ทวP า เปg น
กระบวนการที่รูปสัญญะมีบทบาทในการสรKางภาพลวงตาของความหมายสัญญะขึ้นผPานการอุปมาอุปไมยทางภาษา
สองประเภท อันไดKแกP นามนัย (metonymy) และ อุปลักษณ7 (metaphor) อันเปgนองค7ประกอบที่กPอใหKเกิด
กระบวนการสรKางความหมาย อีกทั้งยังเปgนวิธีที่สิ่งที่ถูกเก็บกดไวKในจิตไรKสำนึกไดKปรากฏตัวขึ้น สอดคลKองกับ
การศึกษาของ Sheikh (2017) ที่อธิบายวPา รูปสัญญะที่ถูกเก็บกดเอาไวKจะหาทางปรากฏตัวผPานรูปสัญญะอื่นใน
ลักษณะของการเปรียบเปรย ทำใหKสิ่งที่ถูกเก็บกดไวKในจิตไรKสำนึก โดยเฉพาะความปรารถนา ไดKปรากฏตัวผPาน
คำพูดในระดับจิตสำนึก จึงสามารถเปรียบองค7ประกอบในภาพยนตร7เปgน “สัญลักษณ7” ที่มีลักษณะทางไวยากรณ7
ไมPตPางจากคำพูด หรือภาษาในแนวคิดของลากอง เนื่องจากเปgนรูปสัญญะที่อาจเชื่อมโยงไปยังรูปสัญญะอื่น
และแฝงความหมายสัญญะที่บPงชี้ถึงอัตวิสัยและความปรารถนาของผูKกำกับ อันเปgนสิ่งที่ถูกเก็บกดเอาไวKในจิตไรK
สำนึก
ในแงPการวิเคราะห7 ทำความเขKาใจอัตวิสัย ผูKวิจัยไดKวิเคราะห7อัตวิสัยของผูKกำกับภาพยนตร7ผPานแนวคิด
ระเบียบทั้งสาม (the three orders) ของลากอง หากมองผPานสายตาแนวคิดระเบียบสัญลักษณ7 (the Symbolic)
จะมองเห็นถึงความปรารถนาของสังคมหรือสิ่งอื่น (Other) ที่กำหนดใหKอัตบุคคลกลายเปgนสมาชิกของระเบียบ
สัญลักษณ7นั้น ๆ ดังคำกลPาวหนึ่งของ Lacan (as cited in Evans, 1996) ที่ถูกกลPาวถึงซ้ำมากที่สุด “ความ
ปรารถนาของมนุษย7คือความปรารถนาของผูKอื่น/สิ่งอื่น” ซึ่งปรากฏอยูPในรูปแบบของ “มายาคติ” หรือ บริบททาง
สังคมที่คอยชักจูงตัวละครไป เชPน ชุดความคิดเกี่ยวกับการประสบความสำเร็จในชีวิต ครอบครัวในอุดมคติ ชีวิต
สมรส บทบาททางเพศ รวมถึงคPานิยมตPาง ๆ ในขณะที่เมื่อมองผPานสายตาแนวคิดระเบียบจินตนาการ (the
imaginary) ก็จะสะทKอนถึงความปรารถนาเบื้องลึกของผูKกำกับที่ฉายออกมาในรูปของ “อุดมคติ” ไมPวPาจะผPานการ
เปลี่ยนแปลงของตัวละคร หรือผPานบทภาพยนตร7ที่ดำเนินไป ซึ่งภาพตัวตนในอุดมคติ (ideal ego) นั้นถูกเพาะบPม
ขึ้นตั้งแตPในระยะกระจก (mirror stage) สอดคลKองกับรูปแบบหนึ่งที่พบไดKจากภาพยนตร7ของผูKกำกับทุกทPานคือ
ตัวละครหลัก ที่เปgนดั่งตัวแทนของผูKกำกับภาพยนตร7เอง มักจะพัฒนาหรือดำเนินไปในทิศทางเดียวกับอุดมคติของ
ผูKกำกับ โดยมีฉากหลังที่จำลองถึงสภาวะความเปgนอยูPของตนเอง อันมีพื้นฐานอยูPบนความรูKสึกของตัวผูKกำกับที่มีตPอ
มโนทัศน7 คPานิยม และความปรารถนาของสังคม ซึ่งถKาหากอุดมคติของตัวละครสอดคลKองกับมายาคติของสังคม
เรื่องราวก็จะดำเนินไปอยPางราบรื่น ทวPาถKาหากความปรารถนาของตัวละครเกิดขัดแยKงกับบริบทแวดลKอมเมื่อไหรP
ก็จะเกิด ปมขัดแยKง (conflict) อันเปgนภาพแทนการปรากฏตัวของ สภาวะจริง (the Real) เนื่องจากสภาวะจริง
เกิดขึ้นจากความขัดแยKงระหวPาง ตัวตนในอุดมคติ กับ อุดมคติของตัวตน (ego ideal) (Hongthong, 2004) อัน
หมายถึงตัวตนที่เปgนไปตามความปรารถนาของผูKอื่น สอดคลKองกับที่ Lhaspajchimanandh (2014) กลPาววPา
สภาวะจริงมักเปgนสิ่งที่ไมPสวยงามอยPางในภาวะเพKอฝdน (fantasy) รวมถึงเปgนขKอหวงหKามที่ถูกระเบียบสัญลักษณ7
คอยทำหนKาที่เก็บกดไวKใหKอยูPในสPวนลึกสุดของจิตไรKสำนึก สPงผลใหKสภาวะจริงมักจะปรากฏตัวในฐานะปมขัดแยKง
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ทางจิตใจของตัวละครหลัก ซึ่งสPวนมากจะสะทKอนสภาวะทางจิตใจและบาดแผลทางใจ (trauma) ของผูKกำกับใน
ชPวงเวลานั้น
และเมื่อสภาวะจริงปรากฏขึ้น ทางออกหนึ่งที่ตัวละครมีและสPวนใหญPเลือกคือการหันไปพึ่ง แฟนตาซี ดังที่
Lhaspajchimanandh (2014) กลPาววPา บุคคลสรKางแฟนตาซีขึ้นมาเพื่อบำบัดความปรารถนาที่อยูPในจิตไรKสำนึก
ของตนเอง ในภาพยนตร7เกือบทุกเรื่องที่มีฉากแฟนตาซี จะพบวPาภาพแฟนตาซีมักจะปรากฏในชPวงทKายของ
ภาพยนตร7 โดยหลายกรณีสอดคลKองกับจุดคลายอารมณ7 (catharsis) ของภาพยนตร7 อันบPงชี้ถึงการที่ผูKกำกับไดKใชK
เทคนิคเชิงภาพและการเลPาเรื่องในการสรKางสรรค7ฉากแฟนตาซีเหนือจริงขึ้น เพื่อรังสรรค7ภาพเหตุการณ7จำลองที่ไมP
อาจเกิดขึ้นไดK ใหKเกิดขึ้นเพื่อบำบัดความปรารถนาที่ไมPสมหวังของตัวละคร และของตัวผูKกำกับดKวยเชPนกัน
ดั ง นั้ น ถK าหากวิเ คราะห7อ ั ตวิส ัยของผูKก ำกับ ภาพยนตร7ผ Pา นแนวคิด ระเบี ยบทั้ งสามแลKว ก็ม ัก จะพบ
ภาพสะทKอนความปรารถนาทางสังคมผPานมุมมองของผูKกำกับ ภาพตัวตนในอุดมคติ ปมปdญหาหรือบาดแผลทางใจ
รวมไปถึงความปรารถนาในเบื้อ งลึก ของผูKก ำกับ ซึ่ง สอดคลK อ งกับ ผลการวิจ ั ยของ Saiyod (2014) ที่ พบทั้ง
กระบวนการสรK างตั วตน (จากทั้ง ระเบียบจินตนาการและระเบียบสัญลักษณ7) ความปรารถนาในจิตไรKสำนึก
ผPานการเลือกใชKสัญลักษณ7ในผลงานศิลปกรรมของศิลป‘นสองทPาน อีกทั้งยังพบการปรากฏตัวของความปรารถนา
และจิตไรKสำนึกผPานกระบวนการอุปมาอุปไมยผPานสัญลักษณ7เหลPานั้นเชPนเดียวกัน
ส(วนที่ 2 พลวัตของอัตวิสัย
งานวิจัยของ Hongthong (2004) และ Lhaspajchimanandh (2014) เปgนงานวิจัยสัญชาติไทยที่ทบทวน
วรรณกรรมของลากองในแงPมุมของอัตวิสัยเอาไวKอยPางเขKมขKนมากที่สุด ทั้งสองงานกลPาวถึงโครงสรKางทางจิตของ
บุคคลไวKในลักษณะที่ใกลKเคียงกัน คือจิตของมนุษย7เริ่มตKนในสถานะของความวPางเปลPา (nothingness) กPอนที่จะ
ถูกพัฒนาใหKมีความซับซKอนมากขึ้นผPานกระบวนการทั้งสาม นั่นก็คือระเบียบจินตนาการ ระเบียบสัญลักษณ7 และ
สภาวะจริง หมายความวPาในทัศนะของลากอง จิตของมนุษย7ไดKมีการพัฒนาอยPางตPอเนื่องผPานการโอบรับเอา
ความปรารถนาในรูปของความเพKอฝdนในระเบียบจินตนาการ และความปรารถนาในรูปของกฎเกณฑ7 คPานิยมของ
สังคม รวมเขKาไวKเปgนองค7ประกอบของจิตใจ หรือที่ลากองเรียกวPา ideal-I กับ social-I ซึ่งหมายถึงตัวตนในอุดมคติ
และอุดมคติของตัวตน และเมื่อใดที่ความปรารถนาของทั้งสองฝ£ายเกิดไมPลงรอยกัน สภาวะจริง อันเปgนสิ่งที่ถูกเก็บ
กดจากทั้งสองระเบียบก็จะเป‘ดเผยตัวขึ้น อีกทั้งความปรารถนาในแงPมุมจิตวิเคราะห7เอง Evans (1996) กลPาววPา
ความปรารถนาไมPมีวันถูกเติมเต็มไดK และไมPไดKสัมพันธ7กับวัตถุ ทวPาสัมพันธ7กับความขาด ซึ่งลากองเรียกสิ่งที่
ขาดหายไปจากอัตบุคคลและทำใหKเริ่มเกิดความปรารถนาวPา ความขาดแรกเริ่ม (primary lack) อันเกิดจาก
ความรูKสึกสูญเสียความเปgนหนึ่ง กับแมPในระยะกระจก Benshoff (2015) เสนอวPา อัตบุคคลไดKกKาวเขKาสูPระเบียบ
สัญลักษณ7ไปพรKอมกับความรูKสึกขาดนี้ ทำใหKอัตบุคคลไดKตามหาบางสิ่งที่จะมาเติมเต็มความรูKสึกขาดในวัยเด็กอยPาง
ตPอเนื่อง
เพราะฉะนั้น อัตวิสัยของบุคคลจึงมีลักษณะเปgนพลวัตอยPางหลีกเลี่ยงไมPไดK ผPานทั้งการปะทะ/ยินยอมกัน
ระหวP างอุดมคติ ของตนเองกั บภาพมายาคติทางสังคม ผลกระทบทางจิตใจจากการปรากฏตัวของสภาวะจริง
รวมถึงความปรารถนาที่ถูกผูกเวียนกับวัตถุตPาง ๆ เปลี่ยนไปอยPางไมPสิ้นสุด ดังที่ผลการวิจัยพบพลวัตของอัตวิสัยที่
ปรากฏแฝงอยูPในตัวละคร องค7ประกอบ หรือประเด็นในภาพยนตร7ของผูKกำกับทุกทPาน โดยการผันเปลี่ยนของ
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อัตวิสัยมีมูลเหตุที่สอดคลKองกับทฤษฎี อาทิเชPน บทบาทหนKาที่ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความปรารถนาของ
ตนเองที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เหตุการณ7ที่เขKามากระทบจิตใจ รวมถึงความปรารถนาที่เปลี่ยนแปลงไปดKวยเชPนกัน
ส(วนที่ 3 การสรGางภาพยนตร@ในฐานะเครื่องมือในการทำความเขGาใจตนเองและการพัฒนาทางจิตใจ
นอกจากภาพยนตร7 จ ะสะทK อ นและเปลี ่ ย นแปลงทางอั ต วิ ส ั ย ของผู K ก ำกั บ ภาพยนตร7 แ ลK ว ยั ง พบวP า
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบางประการเปgนอิทธิพลที่ไดKรับจากการสรKางภาพยนตร7อันกPอใหKผูKกำกับเกิดความเขKาใจ
ในตนเองและการพัฒนาทางจิตใจ โดยผูKวิจัยไดKแบPงปdจจัยที่กPอใหKเกิดการเปลี่ยงแปลงเปgน 2 ลักษณะ ไดKแกP
การถPายทอดตัวตนผPานภาพยนตร7 ซึ่งสนับสนุน การเป‘ดเผยตนเอง การถPายทอดและสำรวจตัวตน อันกPอใหKเกิด
ความเขKาใจในตนเองมากขึ้น รวมถึงการจำลองความรูKสึกและความปรารถนาที่ถูกเก็บกดไวKในจิตใจออกมาเปgนภาพ
และอีกปdจจัยคือ การทำงานภาพยนตร7ในภาพรวม อันเอื้อใหKเกิด การตระหนักรูKถึงความไมPแนPนอนของธรรมชาติ
ความเขKาใจในผูKอื่น การเคารพความหลากหลายของมนุษย7 และกระตุKนใหKเกิดความคิดพฤติกรรมที่มีความยืดหยุPน
อนึ่ง ลักษณะของการสรKางภาพยนตร7 และอิทธิพลตPอจิตใจที่พบจากการวิจัย มีลักษณะตรงตามนิยามของ
การบำบัดเชิงศิลปะการแสดงออก (expressive arts therapy) ของ Atkins (2003) และใกลKเคียงกับที่ Johnson
(2018) กลPาวถึงคุณคPาของการสรKางภาพยนตร7บำบัดเอาไวKวPา “การสรJางภาพยนตร=เพื่อการบำบัด เอื้อใหJเกิด
ความสามารถในการถVายทอด การเป}ดเผยตัวตน การตระหนักรูJในตนเอง และการเสริมสรJางประสิทธิภาพ” อีกทั้ง
ผลการวิจัยยังสอดคลKองกับงานวิจัยอื่นอีกหลายฉบับ โดยเฉพาะงานวิจัยของ Johnson and Alderson (2008)
ที่ไดKนำเอากระบวนการสรKางภาพยนตร7มาผนวกรวมกับกระบวนการใหKคำปรึกษาหรือพูดคุยบำบัด ที่ทำใหKเห็น
ผลลัพธ7จากการบูรณาการศาสตร7ทั้งสองเขKาดKวยกันอยPางเปgนรูปธรรม ผลการวิจัยพบวPา กระบวนการดังกลPาว
กP อใหK เ กิ ด 1) กลไกที ่ เ อื ้ อใหK ผู K เ ขK ารP วมการทดลองเกิ ดการเปลี ่ ยนแปลงและรั กษาเยี ยวยา ประกอบไปดK วย
ประสบการณ7เชิงบวก ความรูKสึกในการเปgนเจKาของตนเอง การสังเกตการรับรูK มุมมองที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับตนเอง
และมุมมองที่เปลี่ยนไปในการมีปฏิสัมพันธ7 2) ประสบการณ7ที่ไดKรับจากการบำบัดดKวยการสรKางภาพยนตร7
อันประกอบดKวย บุคคลในฐานะสิ่งที่ปรากฏในภาพยนตร7 ภาพยนตร7เปgนเครื่องมือชPวยสรKางจุดสนใจ และ
ภาพยนตร7ชPวยเรPงปฏิกิริยาในกระบวนการพูดคุยเพื่อบำบัด ซึ่งนำมาสูPขKอสรุปวPาการใหKคำปรึกษารPวมกับ
กระบวนการสรKางภาพยนตร7 จะชPวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเยียวยารักษา และพัฒนาจิตใจของบุคคลไดKมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในแงPแนวคิดของลากองกับศิลปะบำบัดนั้น Sharon-Zisser (2017) ไดKเสนอวPาการแสดงออกผPานงานศิลปะ
ดนตรี การเคลื่อนไหว หรือการแสดง นั้นชPวยกระตุKนใหKเกิดการสื่อสารดKวยสัญลักษณ7 การแทนที่ และการใชK
ความคิดในขั้นปฐมภูมิ อันเปgนความคิดที่ผูกโยงกับจิตไรKสำนึก สิ่งที่ปรากฏในความคิดขั้นปฐมภูมินี้ลากองเรียกวPา
แฟนตาซี (phantasm) ซึ่งเปgนสิ่งที่เชื่อมโยงกับวัตถุแหPงแรงขับ รวมทั้งเปgนสิ่งที่ซPอนเรKนวัตถุมูลเหตุแหPงปรารถนา
และแนะนำวPาในการวิเคราะห7แนวลากองไมPไดKใหKความสำคัญกับการระบุแฟนตาซีของคนไขKเทPานั้น ทวPายัง
พยายามเผชิญหนKาและตีความแฟนตาซีเหลPานั้น เพื่อใหKบุคคลรูKสึกเจ็บปวดนKอยลงอีกดKวย จะเห็นการวิเคราะห7
แนวลากองใหKความสำคัญกับแฟนตาซี และความปรารถนาที่เผยตัวผPานความคิดและการกระทำขั้นปฐมภูมิ
อันปรากฏผPานการสรKางสรรค7งานศิลปะ นอกจากภาพยนตร7จะมีลักษณะเปgนดั่งแฟนตาซีของผูKกำกับแลKว
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กระบวนการใหKคำปรึกษาก็ยังเปgนองค7ประกอบสำคัญที่จะทำใหKบุคคลเกิดการตระหนักถึงความปรารถนาและ
สามารถรับมือกับความเปgนจริงของตัวบุคคลไดKดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ถKาหากวิเคราะห7ถึงคุณสมบัติในการสะทKอนตัวตนและเอื้อใหKบุคคลเกิดการเติบโต ผPานแนวคิด
ของลากอง ทั้งระเบียบทั้งสาม และความปรารถนา ก็จะพบวPา ผPานมุมมองของระเบียบสัญลักษณ7 ภาพยนตร7นั้นมี
คุ ณสมบัติพิเศษในการเปgนดั่งพื้นที่จำลองที่หลุดพKนไปจากเซ็นเซอร7ทางสังคม ทำใหKผูKกำกับสามารถถPายทอด
ความคิด ความรูKสึก ที่ไมPสอดคลKองกับความปรารถนาของสังคมไดKอยPางอิสระ ซึ่งเชื่อมไปยังมุมมองของระเบียบ
จินตนาการ ที่ผูKกำกับมีอิสระในการสรKางมโนภาพถึงตัวตนในอุดมคติ และจำลองชีวิตในภาพฝdนของตนเองผPาน
ตัวละครในภาพยนตร7 ถKาหากมองผPานแนวคิดสภาวะจริง ภาพยนตร7ก็เปgนดั่งพื้นที่ปลอดภัย ที่ผูKกำกับสามารถ
จำลองสถานการณ7ห รื อ ประสบการณ7ท ี ่เ ปg นบาดแผลในใจของตน เพื่ อ สำรวจและเยียวยามันอีก ครั้ ง หนึ่ง
ซึ่งคุณสมบัติ ทั้งหมดทั้งปวงนี้ เอื้อ ใหKผูKกำกับไดKถPายทอดทั้งความเปgนตัวตนและความปรารถนาที่ถูกเก็บไวKใน
จิ ตไรK สำนึ กออกมา สอดคลK อ งกั บที่ ลากองมองวP าสิ ่ง ที ่ถู กถP ายทอดเหลPานี ้เ กิ ดจากการสื่ อสารดK วยสัญ ลักษณ7
การแทนที่ และการใชKความคิดในขั้นปฐมภูมิ ซึ่งมีลักษณะเปgนแฟนตาซี ที่เชื่อมโยงกับแรงขับและความปรารถนา
ดังทีผ่ ลการวิจัยชี้ใหKเห็นวPาในทุกองค7ประกอบภาพยนตร7นั้นมักจะแฝงถึงแรงขับหรือความปรารถนาของผูKกำกับอยูP
เสมอ ดังนั้นจึงกลPาวโดยสรุปไดKวPา ภาพยนตร7นั้นก็ไมPใชPอะไรอื่นนอกเสียจากพื้นที่สมมติที่เปgนภาพแทนของ
ความปรารถนาและแฟนตาซีของผูKกำกับที่ไมPอาจเปgนจริงไดKในชีิวิตประจำวันหรือในสังคมนั่นเอง
ขGอจำกัดในงานวิจัย
เนื่องจากขKอจำกัดในการเขKาถึงขKอมูล ทำใหKผูKวิจัยไมPสามารถเขKาถึงภาพยนตร7บางเรื่อง หรือชีวประวัติของ
ผูK กำกับบางทPานไดKไมPครอบคลุมทั้งหมด ทำใหKงานวิจัยอาจขาดเนื้อหาบางสPวนที่จำเปgนตPอการวิเคราะห7ขKอมูล
นอกจากนี้ในระหวPางการเก็บขKอมูลยังเกิดความคาดเคลื่อน ทำใหKไมPสามารถสัมภาษณ7ผูKกำกับเพศหญิงที่เขKาขPาย
ผูKใหKขKอมูลหลัก สPงผลใหKผูKเขKารPวมงานวิจัยทั้งหมดเปgนเพศชาย (และเพศทางเลือก) ซึ่งอาจสPงผลใหKผลการวิจัยที่ไดKมี
ลักษณะโนKมเอียงไปในทิศทางเดียวมากเกินไป นอกจากนี้ การเลือกศึกษาผูKกำกับกลุPม auteur ที่มีจำนวนนKอยและ
มีความเฉพาะตัวสูง แมKวPาจะเปgนกลุPมที่มีความชัดเจนทางขKอมูลมากที่สุด แตPทวPาขKอมูลที่ไดKอาจไมPสามารถเปgน
ตัวแทนของผูKกำกับทั้งหมดไดK ผูKวิจัยจึงแนะนำใหKลองศึกษาในผูKกำกับหรือผูKสรKางภาพยนตร7กลุPมอื่นตPอไป
ขGอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชG
ขGอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
ผลการวิจัยตอกย้ำถึงนัยยะทางอัตวิสัยที่ซับซKอนและละเอียดอPอน ภายใตKการสื่อสารดKวยสัญลักษณ7ผPาน
การสรKางงานศิลปะ ดังนั้น นักจิตวิทยา โดยเฉพาะแนวจิตวิเคราะห7และแนวศิลปะบำบัด จึงพึงระลึกถึงแรงขับ
และความปรารถนาที่ซPอนเรKนอยูPในการกระทำของผูKเขKารับคำปรึกษาอยูเP สมอ อีกทั้งผลของงานวิจัยก็ไดKยืนยันถึง
คุณสมบัติของการสรKางภาพยนตร7 ในฐานะเครื่องมือในการสะทKอนจิตใจของผูKสรKาง อันนำไปสูPการตระหนักรูKและ
ความงอกงามในตนเอง อันเปgนคุณสมบัติที่สามารถผนวกเขKากับศาสตร7จิตวิทยาการปรึกษาไดKอยPางมีประสิทธิภาพ
ผูKวิจัยเสนอใหKนักจิตวิทยาที่มีใจตPอนวัตกรรมและการบูรณาการทางความคิด เป‘ดใจ และลองนำเอากระบวนการ
ทางภาพยนตร7 อาจจะบางสPวนหรือทั้งหมด ไปประยุกต7ใชKในกระบวนการใหKคำปรึกษาอยPางสรKางสรรค7
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ขGอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผูKวิจัยเสนอใหKองค7กรที่เกี่ยวขKองกับศาสตร7จิตวิทยาการปรึกษา เชPน สมาคมนักจิตวิทยาการปรึกษาแหPง
ประเทศไทย หรือ สถาบันการเรียนรูKตPาง ๆ เริ่ม ตKนศึกษาภาพยนตร7ในฐานะงานศิลปะที่อาจนำมาใชKในการ
ใหKคำปรึกษา เนื่องจากคุณสมบัติที่สรKางสรรค7 และเปgนการผนวกรวมเอาศิลปะหลากหลายประเภทเขKาดKวยกัน
เปgนกระบวนการที่สนุก สอดคลKองกับวิถีชีวิตของคนรุPนใหมP อีกทั้งยังกPอใหKเกิดทั้งการเรียนรูKในตนเอง ผูKอื่น และ
ธรรมชาติไปพรKอมกัน รวมถึงเสนอใหKสPงเสริมหรือสนับสนุนใหKเกิดการพัฒนาโปรแกรมและศึกษาประสิทธิผลของ
การนำภาพยนตร7มาใชKเปgนสPวนหนึ่งของการใหKคำปรึกษา
ขGอเสนอแนะในการวิจัยครั้งต(อไป
ในการศึกษาตPอยอดจากงานวิจัยชิ้นนี้ ผูKวิจัยสามารถทดลองศึกษาและพัฒนาโปรแกรมการสรKางภาพยนตร7
ควบคูPไปกับการใหKคำปรึกษา โดยการนำเอาผลการวิจัยที่ไดKจากการศึกษาเปgนจุดตั้งตKนในการพัฒนา และสามารถ
สอดแทรกกระบวนการใหKคำปรึกษาในแตPละขั้นตอนของการสรKางภาพยนตร7ไดKตามความเหมาะสม เพื่อใหKเกิด
ประโยชน7และเอื้อใหKเกิดการพัฒนางอกงามทางจิตใจของบุคคลผูKเขKารับคำปรึกษามากที่สุด รวมถึงการคำนึงถึง
กลุPมตัวอยPางที่มีความหลากหลาย และมีขKอจำกัดในการเขKาถึงไมPมากนัก
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