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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่องการจัดสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึ กษา
วิธีการจัดเนื้อหาสาร และรูปแบบการน าเสนอสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ โดยใช้แนวทาง   
การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการพรรณนาความ  ผู้ศึกษาใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ภาพยนตร์แนว      
รูปแบบนิยมในการวิเคราะห์วิธีการจัดเนื้อหาสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ และใช้แนวคิด
โครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ในการวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอสารของแฟนเพจวิจารณ์
ภาพยนตร์ โดยท าการวิเคราะห์บทวิจารณ์ภาพยนตร์จากแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์บนสื่อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีผู้ติดตามมากท่ีสุดจ านวน 5 เพจคือ เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า เพจนักเลงโรงหนัง 
เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว และ เพจท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่ โดยคัดเลือก
บทวิจารณ์ภาพยนตร์ที่ทั้ง 5 แฟนเพจได้น าเสนอตรงกันจ านวน 10 เรื่อง โดยเป็นภาพยนตร์ที่เข้าฉาย
ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 50 ชิ้นงาน  

ผลการศึกษาพบว่า การจัดสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ ผู้วิจารณ์มีวิธีการจัด
เนื้อหาสารตามหลักเกณฑ์ทฤษฎีการวิจารณ์ภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยม ซึ่งประเด็นน่าสนใจที่
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวคือ การประเมินคุณค่าด้วยการให้คะแนน และการวิจารณ์ตาม   
แนวอิงผู้ก ากับที่ให้ความส าคัญกับภูมิหลังของผู้ก ากับ ทั้งนี้ยังพบว่าการวิจารณ์ภาพยนตร์บนเว็บไซต์
สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กนั้นถือเป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคลจึงไม่มีการควบคุมคุณภาพ  และไม่ได้รับ         
การตรวจสอบก่อนการเผยแพร่ ท าให้มีการใช้ภาษาแบบไม่เป็นทางการ ภาษาวัยรุ่น และการใช้ค า    
หยาบคาย โดยลักษณะเนื้อหามีความเข้มข้นน้อยมากจนงานวิจารณ์บางชิ้นอาจเรียกได้ว่าเป็นเพียง
การแนะน าภาพยนตร์เท่านั้น เนื้อหาสารทั้งหมดเน้นการแสดงความคิดเห็นของผู้วิจารณ์เป็นพ้ืนฐาน
ในการตัดสิน ด้านรูปแบบการน าเสนอสาร แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์มีการน าเสนอตามองค์ประกอบ
ของแนวคิดโครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ โดยสามารถน าเสนอได้อย่างครบถ้วนรอบด้าน       
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แต่ยังขาดการวิจารณ์แบบเจาะลึกลงในรายละเอียด นอกจากนั้นยังมีการใช้รูปภาพฉากในภาพยนตร์
พร้อมแสดงค าโปรยหัวเรื่องที่ดึงดูดความสนใจแก่ผู้อ่าน จากการศึกษาเรื่องการจัดสารของแฟนเพจ
วิจารณ์ภาพยนตร์ชี้ให้เห็นว่า ผู้รับสารในปัจจุบันมีความต้องการรับสารที่มีเนื้อหาสั้นกระชับและ
น าเสนอตรงไปตรงมา อีกทั้งไม่ได้คาดหวังกับการวิจารณ์ภาพยนตร์ในแบบเอาจริงเอาจังมากนัก    
โดยต้องการทราบความคิดเห็นของแฟนเพจวิจารณภาพยนตร์เพ่ือรองรับการตัดสินใจในการเลือกชม
ภาพยนตร์เท่านั้น  
 
ค าส าคัญ: การจัดสาร, วิธีการจัดเนื้อหาสาร, รูปแบบการน าเสนอสาร, ผู้รับสาร, แฟนเพจวิจารณ์
ภาพยนตร์ 
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ABSTRACT 

 
The study on the communication in film criticism Facebook fanpage 

aimed to study the method of content distribution and to study the style of 
presenting the critics reviews of the facebook fanpages, using qualitative research 
methods. The study used the popular Film criticism theory to analyze the content of 
the fanpage, critique the film, and use the narrative structure in the film to analyze 
the style of the fanpage by analyzing the movie reviews from fans, critics, movies on 
social media as 5 pages of the most popular 5-page followers; “nang pod kong ka pa 
jaow”, “nag leng long nang”, “uy sai tag hak sai chek”, “nang rueng ni ku do leaw” 
and “tum rueng len hai pen rueng yai” Researcher selected 10 movies and their critical 
reviews that all 5 fanpages. The films set to be released in Thailand from 1 January 
to 31 March 2017, totaling 50 pieces of content.   

The study indicated that filmography of the fan page, critics have a way 
of content management according to the theory of critique. The point of interest 
beyond these criteria is valuation by rating and criticism based on directives that 
focus on the background of the director, It also found that the criticism of films on 
the Facebook is noted to be a personal space, so there is no quality control and not 
verified before its publishing, which make contains informal language, adolescent 
language, and profanity. The content is not complete and some critics are referred to 
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as movie recommendations only. All content emphasizes the critic's views as the 
basis for judgment. 

For the presentation style, the fanpages feature films based on the 
elements of narrative structure in the film, which completely presented but there is 
a lack of depth in the details. In addition, there are screenshots with text or rating on 
them to attract the readers. Based on the study of the fanpage's content, the film 
critic specified that receivers have a demand for short, concise and straightforward 
content. They also did not expect the film to be critically acclaimed. The fan page 
just only would like to acquire the comments of fans to review the film to support 
their decision to watch the movie.  

 
Keywords: Content management, Content alignment management, Content 
presentation, Receiver, Film criticism facebook fanpages  
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การให้ค าแนะน า แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อีกทั้งยังคอยชี้แนะแนวทาง และให้ค าปรึกษาในทุก       
ข้อสงสัยเป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณ คุณสรญา เจียรนันทะ คุณสิริภา ศรีตะวัน คุณปริยาภรณ์ ปลื้มสงวน และ
คุณพีรนุช แย้มแก่นจันทน์ ที่ได้ให้โอกาสในการศึกษาต่อควบคู่กับการท างาน ตลอดจนเพ่ือนร่วมงาน
ทุก ๆ ท่าน เพ่ือนร่วมรุ่น MCA 18 ทุกคน ที่มีส่วนช่วยสนับสนุน และให้ก าลังใจผู้ศึกษาเสมอมา   

คุณค่าและประโยชน์จากการค้นคว้าอิสระนี้ ผู้ศึกษาขอมอบเพ่ือระลึกถึงคุณบิดา มารดา 
ที่ได้อบรมสั่งสอน คอยให้ก าลังใจ และส่งเสริมในด้านการศึกษา ท้ายที่สุดผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ
ผู้เกี่ยวข้องทุก ๆ ท่านที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ด้วย หากผลการศึกษามีข้อบกพร่องประการใด        
ผู้ศึกษาขอน้อมรับไว้เพื่อปรับปรุงแก้ไขในการศึกษาครั้งต่อไปในอนาคต 

 
 

นายโจง์รัชตะ กิจรุ่งเรืองไพศาล 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
ขณะนี้ทั่ วโลกก ำลั งจับจ้อง Internet of Things หรือ ไอโอที  ที่ก ำลังจะเข้ำมำ

เปลี่ยนแปลงแวดวงอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือช่วยให้กลุ่มผู้บริโภคได้ลดขั้นตอน 
ปัญหำ หรือควำมยุ่งยำกนำนำประกำรจำกสินค้ำหรือบริกำรในรูปแบบเดิม  ๆ ไอโอที คือกำร
ผสมผสำนคน สิ่งของ ข้อมูล และสถำนที่ โดยที่เรียกองค์ประกอบเหล่ำนี้ ว่ำ “Internet of Things” 
หรือโดยควำมหมำยที่สมบูรณ์ ควรจะเป็น “Internet of Everything” ซึ่งไอโอทีก ำลังได้รับควำม
นิยมไปท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน หนึ่งในอุตสำหกรรมที่มีควำมตื่นตัว และมีกำรขับเคลื่อน
ค่อนข้ำงสูง คืออุตสำหกรรมด้ำนสื่อเอนเตอร์เทนเม้นท์ ที่ก ำลังปรับเปลี่ยนระบบกันยกใหญ่เพ่ือให้
ผสมผสำนกับควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยี อำทิ กลุ่มเจ้ำของสื่อสิ่งพิมพ์ และวิทยุกระจำยเสียง
รำยใหญ่ ๆระดับโลกได้มีกำรปรับเปลี่ยนกำรน ำเสนอเนื้อหำ และกำรแพร่ภำพด้วยสื่อดิจิตอลที่
สำมำรถแสดงภำพเคลื่อนไหว กำรน ำเสนอข้อมูลด้วยควำมรวดเร็ว ฉับไว รวมถึงกำรน ำเสนอแบบ
เรียลไทม์ กำรเติบโตของคอนเท้นท์ (Content) ของสื่อเอนเตอร์เทนเม้นท์ (Entertainment) ได้ถูก
บริโภคบนรูปแบบดิจิตอล และอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีผลต่อกำรขยำยตัวในอุตสำหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับกำรเชื่อมระบบของไอโอทีด้วยเช่นกัน (นปภัช ลิ้มวรำกุล, 2559) ด้ำนผลส ำรวจของ
ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) หรือ ETDA (เอ็ตด้ำ) ชี้ให้เห็นว่ำในปี 
พ.ศ. 2559 คนไทยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตในภำพรวมผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และ
คอมพิวเตอร์ โดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 45.0 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ หรือคิดเป็นระยะเวลำกำรใช้งำนเฉลี่ย 6.4 ชั่วโมง
ต่อวัน เพ่ิมข้ึนจำกปี พ.ศ. 2558 ที่มีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตในภำพรวมผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
และคอมพิวเตอร์ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 35.25 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ หรือคิดเป็นระยะเวลำกำรใช้งำนเฉลี่ย 4.45 
ชั่วโมงต่อวัน เมื่อท ำกำรส ำรวจด้ำนควำมถี่ในกำรใช้งำนสื่อสังคมออนไลน์แต่ละประเภทที่มีจ ำนวน
ผู้ใช้งำนมำกที่สุดในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559 (ภำพที่ 1.1) พบว่ำ เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นสื่อ
สังคมออนไลน์ที่มีกำรใช้งำนบ่อยที่สุดเป็นอันดับ 1 โดยมีสัดส่วนของผู้ใช้งำนร้อยละ 84.2 รองลงมำ
คือ ไลน์ (Line) ร้อยละ 82.0 และยูทูป (YouTube) ร้อยละ 76.9 โดยกิจกรรมยอดนิยม 5 อันดับแรก
ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกระท ำผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้แก่ กำรพูดคุยผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ (Social 
Network) ร้อยละ 86.8 รองลงมำ เป็นกำรดูวิดี โอผ่ำนยูทูป  ร้อยละ 66.6 กำรอ่ำนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 55.7 กำรค้นหำข้อมูล ร้อยละ 54.7 และกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน ร้อยละ 
45.9 ตำมล ำดับ (“ผลส ำรวจพฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ต”, 2559) จะเห็นได้ว่ำสื่อสังคมออนไลน์
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โดยเฉพำะเฟซบุ๊กถือเป็นเครื่องมือที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนที่หลำกหลำยอย่ำงมำก 
โดยเฉพำะในด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร กำรมีปฏิสัมพันธ์และสนทนำกันในกลุ่มเพ่ือน ครอบครัว คนรู้จัก 
โดยเฟซบุ๊กยังได้พัฒนำรูปแบบกำรใช้งำนอ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน ซึ่งท ำให้
ตัวเฟซบุ๊กมีควำมน่ำสนใจและแตกต่ำงจำกสื่อดั้งเดิม  
 

 
 
ภาพที่ 1.1 สื่อสังคมออนไลน์ที่มีจ ำนวนผู้ใช้มำกที่สุด . จำก ผลส ำรวจพฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ต 
คนไทยปี 2559, โดย ETDA, 2559.  

  
รูปแบบหนึ่งของเฟซบุ๊กซึ่งเป็นที่นิยมมำกนั้นก็คือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook 

Fanpage) ถือเป็นเครือข่ำยสังคมออนไลน์รูปแบบหนึ่งที่ท ำให้ผู้ใช้สำมำรถติดต่อสื่อสำร และสำมำรถ
ร่วมท ำกิจกรรมกับผู้ใช้งำนคนอ่ืน ๆ ได้ เช่น กำรเขียนข้อควำมสนทนำ กำรบอกเล่ำเรื่องรำว กำรแจ้ง
ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับตรำสินค้ำ กำรแสดงควำมคิดเห็นเรื่องที่สนใจ โพสต์รูปภำพ โพสต์คลิปวีดีโอ 
หรือกำรพูดคุยผ่ำนกระดำนข้อควำม (Wall) หรือกล่องข้อควำม (Message) อีกท้ังยังเป็นพ้ืนที่ส ำหรับ
รวบรวมกลุ่มคนที่มีควำมคิด ควำมชอบเหมือน ๆ กันไว้ด้วยกัน หรือสำมำรถใช้เป็นช่องทำงกำร
สื่อสำรกำรตลำดของสินค้ำหรือบริกำร เช่น กำรใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อเป็นช่องทำงในกำรโฆษณำและ
ประชำสัมพันธ์องค์กำร เป็นต้น (ปำณมุก บุญญพิเชษฐ , 2554) ซึ่งรูปแบบของเฟซบุ๊กแฟนเพจใน
ปัจจุบันมีมำกมำยหลำกหลำยตำมประเภทควำมสนใจของบุคคล อำทิ แฟนเพจสำยไอทีที่เขียน
เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นพ้ืนที่ในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี แฟนเพจ
เกี่ยวกับสุขภำพและควำมงำมที่ส ำหรับเขียนเรื่องเกี่ยวกับกำรดูแลรักษำสุขภำพ ควำมสวยควำมงำม 
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพ แฟนเพจท่องเที่ยว ที่เขียนเกี่ยวกับกำรแนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยว    
กำรท่องเที่ยวในรูปแบบต่ำง ๆ หรือกำรแนะน ำกำรท่องเที่ยวในรำคำประหยัด เป็นต้น จำกกระแสใน
ปัจจุบันที่ผู้บริโภคนิยมสื่อสำรผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์อย่ำงเฟซบุ๊กแฟนเพจมำกขึ้น จึงท ำให้
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ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะหันมำเปิดรับสื่อข่ำวสำรจำกสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจมำกกว่ำสื่อกระแส
หลักอย่ำงโทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ โดยจำกสถิติของ บริษัท โธธ โซเชียล จ ำกัด (Thoth 
Zocial Co.,Ltd.) ระบุว่ำ ในปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยมี “เฟซบุ๊กแฟนเพจ” รำว 700,000 แฟนเพจ 
รองรับกำรใช้งำนของผู้ใช้เฟซบุ๊กในประเทศไทยรำว 41 ล้ำนคน ซึ่งมำกเป็นอันดับที่ 8 ของโลกและ
อันดับที่ 3 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (“เฟซบุ๊ก-ไลน์-ยูทูป-ฮิตสูงสุดติดลมบน”, 2559)   

ในด้ำนเอนเตอร์เทนเม้นท์เฟซบุ๊กแฟนเพจยังมีอีกบทบำทหนึ่งคือกำรมำใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรให้ข้อมูลด้ำนควำมบันเทิง อำทิ แฟนเพจของบรรดำแฟนคลับนักแสดง แฟนเพจของละครที่ตั้ง
ขึ้นมำเพ่ือเป็นช่องทำงให้คอละครได้มีพ้ืนที่ส ำหรับรวมกลุ่มกันท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ไม่เว้นแม้กระทั่งใน
แวดวงกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ ที่ก่อนหน้ำนี้เมื่อภำพยนตร์มีก ำหนดเข้ำฉำย ผู้สร้ำงภำพยนตร์หรือ
ตัวแทนผู้จัดจ ำหน่ำยมักจะมีกำรปล่อยตัวอย่ำงภำพยนตร์ (Trailer) ออกมำเพ่ือเรียกน้ ำย่อยให้กับ
ผู้ชม และบรรดำคอภำพยนตร์หรือแฟนหนังให้ได้ดูกันล่วงหน้ำ พร้อมกับกำรแนะน ำตัวแสดงและ
พล็อตเรื่องคร่ำว ๆ ของภำพยนตร์ ซึ่งบรรดำคอภำพยนตร์หรือผู้ที่ชื่นชอบควำมบันเทิงประเภทนี้
มักจะติดตำมกันอย่ำงใกล้ชิดว่ำภำพยนตร์ภำคต่อ หรือนักแสดง ดำรำที่ตนชื่นชอบ จะแสดง
ภำพยนตร์เรื่องอะไร คุ้มค่ำกับค่ำตั๋ว หรือค่ำบัตรชมภำพยนตร์ที่จะต้องเสียไปหรือไม่ ซึ่งในอดีตกำร
ติดตำมข่ำวสำรของวงกำรนั้นต้องติดตำมในช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ อย่ำงช่องทำงโทรทัศน์ นิตยสำร
เฉพำะกลุ่มที่เกี่ยวกับหนัง อำทิ นิตยสำรฟิล์มแม็กซ์ (Filmax) นิตยสำรเอนเตอร์เทน (Entertain) 
นิตยสำรสตำร์พิคส์ (Starpics) นิตยสำรไบโอสโคป (Bioscope) เป็นต้น สื่อเฉพำะกลุ่มประเภทนี้
มักจะเจำะลึกน ำเสนอเฉพำะข่ำวสำรของวงกำรภำพยนตร์ ที่นอกจำกจะเป็นกำรแนะน ำภำพยนตร์
ก่อนที่จะเข้ำฉำยแล้ว ยังเป็นที่ระลึกให้แฟนภำพยนตร์ซื้อหนังสือเหล่ำนั้นเก็บไว้ส ำหรับชื่นชม
ภำพยนตร์ที่ตนเองชื่นชอบได้อีกด้วย โดนเนื้อหำในนิตยสำรเฉพำะกลุ่มดังกล่ำวยังมีบทวิเครำะห์ตัว
ละคร เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยระหว่ำงกำรถ่ำยท ำ หรือข่ำวซุบซิบของบรรดำนักแสดงภำพยนตร์ สกู๊ป
สัมภำษณ์นักแสดง และที่ขำดไปเสียไม่ได้คือ คอลัมน์วิจำรณ์และให้คะแนนภำพยนตร์ที่เข้ำฉำย      
ไปแล้วจำกกูรู หรือผู้เชี่ยวชำญที่ได้รับกำรยอมรับจำกในแวดวงด้วย นอกจำกช่องทำงนิตยสำรแล้ว   
ในสื่อกระแสหลักอย่ำงโทรทัศน์ มักจะมีรำยกำรประเภทแนะน ำและวิจำรณ์ภำพยนตร์เช่นกัน อำทิ  
เฮนรี่ ทรำน ซึ่งมีรำยกำรเกี่ยวกับกำรแนะน ำและวิจำรณ์ภำพยนตร์ในปี 2559 จ ำนวนถึง 4 รำยกำร
คือ รำยกำรMovie Guru ทำงช่อง 3SD รำยกำรM-Showbiz ทำงช่องเนชั่นทีวี รำยกำรM-cut ทำง
ช่อง 9MCOT HD และรำยกำรCelluloid ทำงช่องอมรินทร์ทีวี หรือ กรัณย์ จิตธำรำรักษ์ หรือ กัน 
Gossip Gun ที่มีรำยกำรเกี่ยวกับกำรแนะน ำและวิจำรณ์ภำพยนตร์ในปี 2559 คือ รำยกำรคอหนัง
ข้ำงถนน ทำงช่อง GMM25 เป็นต้น ในขณะเดียวกันบนโลกออนไลน์ก็มีกำรแนะน ำและวิจำรณ์
ภำพยนตร์ในรูปแบบที่คล้ำยกันมำอย่ำงยำวนำน อำทิ เว็บไซต์พันทิป (www. pantip.com) หรือ   
เว็บบล็อก (Weblog) ต่ำง ๆ ซึ่งเว็บไซต์ชื่อดังทั้งสองต่ำงก็ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นเว็บไซต์ที่มีกำรให้
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คะแนนภำพยนตร์ และมีกูรูหนังที่ได้รับกำรยอมรับเกิดข้ึนมำกมำย ซึ่งกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือ กำร
วิจำรณ์ภำพยนตร์ในเว็บไซต์พันทิป มีข้อควำมก ำกับไว้ในกำรแสดงควำมคิดเห็นถึงกำรเปิดเผยเนื้อหำ
หลักของภำพยนตร์หรือกำรห้ำมสปอยล์ (Spoil) เพ่ือไม่ให้เสียอรรถรสของผู้อ่ำนที่ยังไม่ได้รับชม
ภำพยนตร์ ซ่ึงเว็บไซต์พันทิป และเว็บบล็อกนั้นถือเป็นจุดก ำเนิดของกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์บนสื่อ
สังคมออนไลน์ 

รูปแบบของแฟนเพจวิจำรณ์ภำพยนตร์บนเว็บไซต์เฟซบุ๊ก มีวัตถุประสงค์ตั้งขึ้นเพ่ือเป็น
พ้ืนที่ในกำรเผยแพร่เรื่องรำวเกี่ยวกับภำพยนตร์ กำรแนะน ำภำพยนตร์ วิจำรณ์ภำพยนตร์ ให้คะแนน 
และเปิดโอกำสให้สำธำรณะชนเข้ำมำรับทรำบเกี่ยวกับเรื่องรำวของภำพยนตร์ และเป็นพ้ืนที่ในกำร
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงผู้ชมภำพยนตร์ ซึ่งกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกันนี้จะเป็น
ข้อมูลในกำรช่วยพิจำรณำและเป็นประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจไปชมภำพยนตร์ของผู้ชมหรือผู้ติดตำม 
อีกทั้งเฟซบุ๊กยังเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่สำมำรถเข้ำถึงผู้คนได้ง่ำยท ำให้บทบำทของแฟนเพจวิจำรณ์
ภำพยนตร์มีอิทธิพลอย่ำงมำกในสังคมไทย อันจะเห็นได้จำกตัวอย่ำงของภำพยนตร์ “ป๊ำด888 แรง
ทะลุนรก” ที่กระแสกำรวิจำรณ์จำกแฟนเพจวิจำรณ์ภำพยนตร์บนสื่อสังคมออนไลน์สะเทือนไปถึงสื่อ
กระแสหลัก โดยเว็บไซต์ข่ำวไทยรัฐออนไลน์  (www.thairath.co.th) ได้น ำเสนอข่ำวผู้ก ำกับ
ภำพยนตร์ “พชร์ อำนนท์” ตอบโต้เพจวิจำรณ์ภำพยนตร์ที่ได้วิจำรณ์ภำพยนตร์ที่ตนก ำกับอย่ำงหนัก
หน่วงว่ำ “ค ำพูดที่ออกจำกปำกหมำไม่เคยท ำให้รำชสีห์ต้องสะเทือน” และ “ดูหนังอย่ำฟังค ำวิจำรณ์ 
เอำควำมคิดและสมองตัวเองเป็นหลัก อย่ำให้ใครต้องมำจูงจมูกเรำไปดู เรำดูแล้วมีควำมสุขเรำไป 
สมองคนเรำไม่เท่ำกัน คิดไม่เหมือนกันแน่นอน อย่ำให้ไอ้คนที่มันชอบด่ำชำวบ้ำนมำจูงจมูกเรำ เรำ
เป็นคน” ซึ่งเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์รำยงำนต่อไปอีกว่ำ ส ำหรับกระแสรำยได้ภำพยนตร์ดังกล่ำว พชร์ 
อำนนท์ ได้โพสอัพเดตอินสตรำแกรมตนเองว่ำ “เปิดตัววันแรกรำยได้ 10 ล้ำน รำยได้เฉพำะในเครือ
เมเจอร์ทั่วประเทศ ไม่รวมเครือ เอส เอฟ และอ่ืน ๆ ส่วนที่กทม. 4.5 ล้ำน ไม่รวมเชียงใหม่ ขอบคุณ
ทุกก ำลังใจหนังอะไรยิ่งด่ำยิ่งแรง” (ภำพที่ 1.2) (“พชร์ อำนนท์ ลั่น อย่ำให้ใครจูงจมูก หลังกระแส
ป๊ำด 888 ถูกแอนตี้สนั่นเน็ต”, 2559) แฟนเพจวิจำรณ์ภำพยนตร์จึงมีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อกำรท ำให้
ภำพยนตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดเป็นกระแสนิยม หรือเกิดควำมน่ำสนใจแก่ผู้คนทั่วไป ซึ่งตัวเลขของ
ผู้ติดตำมจะเป็นตัวบ่งบอกกระแสนิยมของแฟนเพจวิจำรณ์ภำพยนตร์ได้ ดังนั้นกำรที่แฟนเพจวิจำรณ์
ภำพยนตร์จะสำมำรถครองใจผู้ติดตำมให้ติดตำมแฟนเพจของตนเอง และมีผู้ติดตำมใหม่ ๆ กดติดตำม
เพ่ิมขึ้นนั้น จะต้องมีหลักในกำรสร้ำงเนื้อหำที่น่ำสนใจรวมถึงมีรูปแบบกำรน ำเสนอที่ดึงดูดน่ำติดตำม 
และต้องสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสมำชิกผู้ติดตำมซึ่งเป็นผู้รับสำรกลุ่มเป้ำหมำยได้   
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ภาพที่ 1.2 ภำพจำกอินสตรำแกรม “พชร์ อำนนท์”. จำก 'พชร์ อำนนท์’ ลั่น อย่ำให้ใครจูงจมูก,    
โดยเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์, 2559.  
 

อีกกรณีหนึ่งที่ชี้ให้เห็นบทบำทของเพจวิจำรณ์ภำพยนตร์ที่มีต่อวงกำรภำพยนตร์ใน
ประเทศไทย คือข่ำวของกำรให้คะแนนของเพจวิจำรณ์ภำพยนตร์ดัง 2 เพจ คือเพจหนังโปรดของ
ข้ำพเจ้ำและเพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก เว็บไซต์เพชรมำยำ (www.petmaya.com) ที่น ำเสนอถึงกำร
ให้คะแนนภำพยนตร์เรื่อง Fast&Furious 7 โดยเพจหนังโปรของข้ำพเจ้ำให้คะแนน 1เต็ม10 เพจหนัง
โปรดของข้ำพเจ้ำให้คะแนน 10เต็ม10 และกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ที่แตกต่ำงกันรำวฟ้ำกันเหว (ดังภำพ
ที่ 1.3) ซึ่งท ำให้เกิดกำรลังเลของคอภำพยนตร์ที่ก ำลังจะตัดสินใจซื้อบัตรชมภำพยนตร์เรื่อง 
Fast&Furious 7ซึ่งเมื่อบทวิจำรณ์ภำพยนตร์ดังกล่ำวได้เผยแพร่ไปในสื่อสังคมออนไลน์ก็กลำยเป็น
กระแสให้เกิดกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ภำพยนตร์เรื่องดังกล่ำวในสังคมเป็นวงกว้ำง ก่อให้เกิดข้อสงสัยว่ำเหตุ
ใดภำพยนตร์เรื่องเดียวกัน แต่กลับมีกำรวิจำรณ์ในมุมมองที่แตกต่ำงกันอย่ำงมำก ทั้งที่กำรวิจำรณ์
ภำพยนตร์ของทั้งสองแฟนเพจที่มีผู้ติดตำมมำกมำย กำรตัดสินภำพยนตร์ว่ำดีหรือไม่ดีนั้นเพจวิจำรณ์
ภำพยนตร์ควรมีบรรทัดฐำนที่ไม่แตกต่ำงกันมำกนัก แต่ก็ไม่มีกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่ตำยตัว ซึ่งบทบำทกำร
ตัดสินภำพยนตร์รวมถึงลีลำในกำรวิจำรณ์ของแต่ละแฟนเพจที่มีควำมแตกต่ำงกันนั้นเองที่ถือเป็น
เส่นห์ที่สำมำรถดึงดูดใจผู้ติดตำม ซึ่งบทบำทนี้เองเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษำต้องกำรที่จะค้นหำในตัวบทวิจำรณ์
ภำพยนตร์ โดยท ำกำรวิเครำะห์วิธีกำรจัดเนื้อหำสำร และรูปแบบของกำรน ำเสนอสำรในแฟนเพจ
วิจำรณ์ภำพยนตร์     
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ภาพที่ 1.3 กำรให้คะแนนของเพจวิจำรณ์ภำพยนตร์. จำก แฟนFast7มึน!เมือ่เพจวิจำรณ์หนังดัง,  โดย
เว็บไซต์เพชรมำยำดอทคอม, 2558. 

 
จำกที่มำและควำมส ำคัญดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้ศึกษำมีควำมสนใจศึกษำถึงกำรที่แฟนเพจ

วิจำรณ์ภำพยนตร์มีกำรจัดสำรอย่ำงไร โดยมุ่งประเด็นเรื่องวิธีกำรจัดเนื้อหำสำร และรูปแบบกำร
น ำเสนอสำร เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับสำรกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นผู้ติดตำมแฟนเพจ ซึ่ง
ผลกำรวิจัยที่ได้รับสำมำรถน ำมำใช้เป็นองค์ควำมรู้ในกำรต่อยอดพัฒนำกำรสร้ำงสรรค์เนื้อหำสำร และ
รูปแบบกำรน ำเสนอสำร หรือเป็นแหล่งอ้ำงอิงข้อมูลและแนวทำงส ำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษำเกี่ยวกับ
หัวข้อดังกล่ำวต่อไปในอนำคต  
 
1.2  ปัญหำน ำกำรศึกษำ 

 
1.2.1 แฟนเพจวิจำรณ์ภำพยนตร์มีวิธีกำรจัดเนื้อหำสำรอย่ำงไรเพ่ือให้สอดคล้องกับ           

ควำมต้องกำรของผู้รับสำรกลุ่มเป้ำหมำย 
1.2.2 แฟนเพจวิจำรณ์ภำพยนตร์มีรูปแบบกำรน ำเสนออย่ำงไรเพ่ือให้สอดคล้องกับ            

ควำมต้องกำรของผู้รับสำรกลุ่มเป้ำหมำย 
 

1.3 วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 
 

1.3.1 เพ่ือศึกษำวิธีกำรจัดเนื้อหำสำรของแฟนเพจวิจำรณ์ภำพยนตร์ 
1.3.2 เพ่ือศึกษำรูปแบบกำรน ำเสนอสำรของแฟนเพจวิจำรณ์ภำพยนตร์  
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1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

กำรศึกษำครั้งนี้ผู้ศึกษำมุ่งเน้นศึกษำเกี่ยวกับวิธีกำรจัดเนื้อหำสำร และรูปแบบ         
กำรน ำเสนอสำรของแฟนเพจวิจำรณ์ภำพยนตร์ โดยท ำกำรศึกษำจำกบทวิจำรณ์ภำพยนตร์ของ   
แฟนเพจบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีจ ำนวนผู้ติดตำมมำกที่สุด 5 อันดับแรก คือ เพจหนังโปรด
ของข้ำพเจ้ำ เพจนักเลงโรงหนัง เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว และ เพจท ำเรื่อง
เล่นให้เป็นเรื่องใหญ่ เท่ำนั้น โดยผู้ศึกษำได้คัดเลือกศึกษำเฉพำะตัวบทวิจำรณ์ภำพยนตร์ที่ทั้ง 5 เพจ
ได้น ำเสนอตรงกัน เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 10 เรื่อง ซึ่งทั้งหมดเป็นภำพยนตร์ที่เข้ำฉำยในประเทศไทย
ในช่วงระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม – 31 มีนำคม 2560  

 
1.5 นิยำมศัพท ์
 

1.5.1 กำรจัดสำร หมำยถึง สำรที่ถูกจัดเตรียมมำอย่ำงดี ซึ่งผู้ส่งสำรได้ให้ควำมพิถีพิถัน
ในกำรจัดสำรเพ่ือให้สำรนั้นสำมำรถดึงดูดควำมสนใจของผู้รับสำร และสำมำรถท ำให้สำรนั้นมี
คุณสมบัติในกำรสื่อสำรได้ และมีประสิทธิภำพต่อผู้รับสำรตำมควำมต้องกำรของผู้ส่งสำร ประกอบไป
ด้วย วิธีกำรจัดเนื้อหำสำร และรูปแบบกำรน ำเสนอสำร  

1.5.2 วิธีกำรจัดเนื้อหำสำร หมำยถึง องค์ประกอบภำยในตัวบทของสำรที่แฟนเพจ
วิจำรณ์ภำพยนตร์ต้องกำรสื่อควำมหมำยให้แก่ผู้รับสำร โดยพิจำรณำจำกหลักเกณฑ์ตำมทฤษฎี     
กำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ แนวรูปแบบนิยม ซึ่งประกอบไปด้วย ประเภทภำพยนตร์ กำรบอกเล่ำเนื้อหำ
โดยรวมของภำพยนตร์ ผู้เล่ำเรื่องในภำพยนตร์ กำรจัดล ำดับในภำพยนตร์ กำรใช้เทคนิคภำพยนตร์ 
(ขนำดภำพ มุมกล้อง กำรจัดแสงและกำรใช้สี กำรเคลื่อนกล้อง มีส ออง แซง กำรตัดต่อ และ        
กำรใช้เสียง) 

1.5.3 รูปแบบกำรน ำเสนอสำร หมำยถึง องค์ประกอบที่แฟนเพจวิจำรณ์ภำพยนตร์
ต้องกำรน ำเสนอไปยังผู้รับสำร โดยพิจำรณำจำกองค์ประกอบกำรน ำเสนอในตัวบทวิจำรณ์ภำพยนตร์
โดยพิจำรณำจำกหลักเกณฑ์ตำมแนวคิดโครงสร้ำงกำรเล่ำเรื่องในภำพยนตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย แก่น
เรื่อง โครงเรื่อง ควำมขัดแย้ง ตัวละคร ฉำกท้องเรื่อง สัญลักษณ์พิเศษ มุมมองในกำรเล่ำเรื่อง  

1.5.4 ผู้รับสำร หมำยถึง ในที่นี้หมำยถึง ผู้ใช้บริกำรสื่อสังคมออนไลน์เว็บไซต์เฟซบุ๊ก ที่
มีควำมสนใจ เข้ำมำอ่ำนหรือกดติดตำมกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ของแฟนเพจวิจำรณ์ภำพยนตร์ทั้ง 5 
เพจคือ เพจหนังโปรดของข้ำพเจ้ำ เพจนักเลงโรงหนัง เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก เพจหนังเรื่องนี้ku     
ดูแล้ว และเพจท ำเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่    
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1.5.5 แฟนเพจวิจำรณ์ภำพยนตร์ หมำยถึง พ้ืนที่ที่ถูกสร้ำงขึ้นมำเพ่ือที่จะแสดงข้อมูล 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เผยแพร่เรื่องรำวต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับภำพยนตร์ เพ่ือเป็นกำรแนะน ำภำพยนตร์ 
ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร วิจำรณ์ และกำรให้คะแนน โดยผู้คนทั่วไปสำมำรถมองเห็น หรือเข้ำมำแสดง
ควำมคิดเห็นได้อย่ำงเป็นสำธำรณะบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (www.facebook.com)  
  
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 
1.6.1 ผลกำรศึกษำสำมำรถทรำบถึงวิธีกำรจัดเนื้อหำสำร และรูปแบบกำรน ำเสนอสำร

ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นแนวทำงต่อผู้ที่สนใจใน
วิชำชีพนักวิจำรณ์ นักโฆษณำ นักประชำสัมพันธ์ หรือด้ำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1.6.2 ผลกำรศึกษำท ำให้ทรำบเกี่ยวกับรำยละเอียดของวิธีกำรจัดเนื้อหำสำร และ
รูปแบบกำรน ำเสนอสำรที่ปรำกฏอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพำะแฟนเพจวิจำรณ์ภำพยนตร์ที่เป็น
แรงผลักดันหนึ่งที่ท ำให้ภำพยนตร์เรื่องหนึ่งประสบควำมส ำเร็จได้ 

1.6.3 ควำมรู้ที่ได้รับจำกผลกำรศึกษำสำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรน ำไปต่อยอด
พัฒนำด้ำนกำรผลิตเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับงำนเขียนด้ำนอ่ืน ๆ ให้มีควำมเหมำะสม และสำมำรถ
น ำไปใช้เป็นองค์ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำรูปแบบกำรน ำเสนอที่หลำกหลำยได้ 

1.6.4 ผลกำรศึกษำที่ได้รับสำมำรถน ำไปใช้ส ำหรับกำรศึกษำ และพัฒนำเรื่องกำรผลิต
ผลงำนภำพยนตร์ และกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับสำรหรือ
ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน 
 
1.7  กรอบแนวคิดกำรศึกษำ 

 
จำกค ำถำมน ำกำรศึกษำ วัตถุประสงค์กำรศึกษำ ตลอดจนกำรทบทวนแนวคิด ทฤษฎี 

และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษำได้สร้ำงกรอบแนวคิดกำรศึกษำหัวข้อ "กำรจัดสำรของแฟนเพจ
วิจำรณ์ภำพยนตร์" ไว้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.4 กรอบแนวคิดกำรศึกษำ 

กำรวิเครำะหว์ิธีกำรจัดเนื้อหำสำร
ของแฟนเพจวิจำรณ์ภำพยนตร์ 

กำรวิเครำะหร์ูปแบบกำรน ำเสนอ
สำรของแฟนเพจวิจำรณ์ภำพยนตร์ 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเรื่อง "การจัดสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์" ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี 

และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบการศึกษาวิจัยดังนี้ 
2.1  ทฤษฎีการวิจารณ์ภาพยนตร์ 
2.2  แนวคิดโครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ 
2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 ทฤษฎีการวิจารณ์ภาพยนตร์ 
 

ค าว่าการวิจารณ์ หรือ Criticism นั้น มีความหมายว่าเป็น “การตัดสิน” และ “ความล้ า
เลิศ” ของศิลปะ (แรตฟอร์ด และ มิโนก อ้างถึงใน เคลย์ตัน และ เครแวน, 2011, น. 24) ขณะที่      
โนเอล โคเอล กล่าวว่า การประเมินคุณค่า คือรากฐานของการวิจารณ์ (อ้างถึงใน เคลย์ตัน และ      
เครแวน, 2011, น. 24) 

ไอร่า ครอกไนเบิร์ก (1997, น. 135) กล่าวว่า การวิจารณ์ภาพยนตร์ (Film Criticism) 
หมายถึง ข้อเขียนใด ๆ ที่มีการวิเคราะห์และตัดสินภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ๆ หรือหลายเรื่องรวมกัน โดย
มีความแตกต่างจากบทแนะน า หรือ film review กับบทวิจารณ์ภาพยนตร์ โดยบทแนะน าหมายถึง 
การเขียนที่พรรณนาและตัดสินภาพยนตร์ใหม่เพียงเรื่องเดียว เพ่ือแนะน าให้สาธารณชนรู้ว่า
ภาพยนตร์เรื่องนั้นสมควรได้รับค าชมหรือไม่ ขณะที่บทวิจารณ์ภาพยนตร์ เป็นการวิเคราะห์ภาพยนตร์
อย่างละเอียด และเข้มข้นส าหรับผู้อ่านที่มีความสนใจในภาพยนตร์มากกว่าชั่วครู่ชั่วยาม  

คุชน์ และ เวสเวลล์ (2012, น. 161-162) ได้ขยายนิยามไปอีกว่า การวิจารณ์ภาพยนตร์ 
หมายถึง การเขียนหลายลักษณะ ตั้งแต่บทน า (Review) ของภาพยนตร์ใหม่ไปจนถึงงานเขียนเชิง
วิชาการ การวิจารณ์ภาพยนตร์เป็นกิจกรรมที่แตกต่างจากการแนะน าภาพยนตร์หรือบทแนะน า
ภาพยนตร์ ซึ่งเป็นการเขียนหลังการชมภาพยนตร์ เป็นการช่วยแนะน าผู้อ่านว่าควรจะไปช ม
ภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือไม่ บทแนะน าไม่ควรจะบอกรายละเอียดของพล็อตเรื่องโดยเฉพาะตอนจบ    
ซึ่งเป็นที่เข้าใจในกลุ่มผู้เล่นอินเทอร์เน็ตว่าเป็นการสปอยล์ 

บทวิจารณ์เป็นการแจ้งข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นอย่างมีนัยหรือไม่มีนัยด้วยการอาศัยข้อเขียน
สนับสนุนต่าง ๆ มีการใช้ภาษาที่แสดงความรู้สึกหลังการชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ๆ เพ่ือสร้าง        
ความบันเทิงใจและเข้าถึงผู้ชม สามารถเกิดอัตวิสัยได้ มีความแตกต่างจากบทแนะน าในเรื่องความรู้
และระดับการเรียนรู้ของผู้วิจารณ์ การวิจารณ์ภาพยนตร์จะใช้มุมมองแตกต่างกันไป ตั้งแต่มุมมอง    
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อัตวิสัย มุมมองเชิงทฤษฎี มุมมองเชิงประวัติศาสตร์ หรือมุมมองเชิงสหสาขา ฯลฯ ทั้งนี้รูปแบบของ
การวิจารณ์ภาพยนตร์ที่มีความพยายามในการตัดแยกอัตวิสัยของผู้วิจารณ์ออกไปอย่างสิ้นเชิง โดย
ผู้เขียนวางตัวอย่างเป็นกลางจะเป็นข้อเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing) เสียมากกว่า 

จากการแบ่งระดับของวิจารณ์ภาพยนตร์ออกเป็นระดับต่าง ๆ ตามมุมมองในเชิงอัตวิสัย
ของผู้เขียนดังข้างต้นแล้ว ยังมีการแบ่งลักษณะของการวิจารณ์ภาพยนตร์โดยใช้ค าเรียกที่แตกต่างกัน
ออกไป อาทิ ข้อเขียนที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือวารสารทั่วไปนั้น มีผู้ให้นิยามว่า 
ปริทัศน์ (Review) ขณะที่การวิจารณ์ภาพยนตร์ (Film Criticism) มักจะเป็นรูปแบบงานเขียนในเชิง
วิชาการ ซึ่งมักจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการเสียมากกว่า อย่างไรก็ตามในความเป็นจริง
ในทางปฏิบัตินั้น เมื่อเอ่ยถึงการวิจารณ์ นักวิจารณ์ และบทวิจารณ์แล้ว มักจะหมายถึงผู้ที่มีงานตีพิมพ์ 
หรืองานเขียนที่ปรากฏต่อผู้อ่านตามสื่อต่าง ๆ ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ นิตยสาร นิตยสารเฉพาะ
กิจ อินเทอร์เน็ต หรือสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ข้อเขียนนั้นอาจจะเป็นการแนะน าหรือให้ข้อมูลอย่างง่าย 
ๆ ที่เรียกว่าปริทัศน์หรือมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างจริงจังตามนิตยสารภาพยนตร์เป็นหลัก ส่วน
ข้อเขียนทางวิชาการมักถูกเรียกว่าความเรียงเสียมากกว่า และผู้เขียนความเรียงเหล่านั้นมักถูกเรียกว่า
นักวิชาการ  

ไอร่า ครอกไนเบิร์ก (1997, น. 135, น. 142) ยังได้ชี้ ให้ เห็นถึงความแตกต่างใน
ความหมายของค าสองค านี้ กล่าวคือ การวิจารณ์ภาพยนตร์เป็นงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
และการตัดสินภาพยนตร์เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง จะวิเคราะห์ภาพยนตร์อย่างจริงจังส าหรับผู้อ่านที่
ไม่ได้ต้องการชมภาพยนตร์เพ่ือความเพลิดเพลินเท่านั้น การวิจารณ์ภาพยนตร์จะเกี่ยวข้องกับ
ภาพยนตร์เฉพาะเรื่อง แต่ขณะที่งานเขียนเชิงวิชาการมักจะเน้นความส าคัญของแนวคิดที่พบเห็นใน
ภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ๆ หรือหลายเรื่องมากกว่า โดยความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งคือ การวิจารณ์
ภาพยนตร์สามารถสอดแทรกความนิยมชมชอบส่วนตัวของผู้เขียนที่มีต่อภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ๆ ขณะที่
การเขียนข้อเขียนภาพยนตร์ในรูปแบบเชิงวิชาการนั้นมักจะเป็นไปในลักษณะของการวิเคราะห์ เป็น
การโต้แย้งทางทฤษฎีด้านภาพยนตร์ โดยมักมีการยกตัวอย่างจากภาพยนตร์เรื่องอ่ืน ๆ ประกอบอีก
ด้วย 

จากการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับการวิจารณ์ภาพยนตร์ข้างต้นผู้ศึกษาได้เห็นบรรยากาศ
โดยรวมของงานวิจารณ์ภาพยนตร์ และยังสามารถสรุปได้ว่าการวิจารณ์ภาพยนตร์คือเป็นการประเมิน
คุณค่าของภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ๆ โดยที่ผู้เขียนอาจจะสอดแทรกอัตวิสัยหรือความนิยมชมชอบส่วนตัว
ของตนต่อภาพยนตร์เรื่องนั้น งานวิจารณ์ภาพยนตร์จะรวมทั้งงานปริทัศน์หรือการแสดงความคิดเห็น
ของตัวผู้วิจารณ์ต่อภาพยนตร์ การแสดงความรู้สึก ระบบการให้คะแนน การให้ดาวหรือความนิยม
ชอบ ไม่ชอบ ไปถึงงานเขียนที่มีลักษณะจริงจังที่นิยมตีพิมพ์ในนิตยสารเฉพาะด้าน อาทิ นิตยสาร
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เกี่ยวกับแวดวงภาพยนตร์ ซึ่งแตกต่างจากงานเขียนที่เป็นข้อเขียนเชิงวิชาการ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมี   
การถกเถียงในเรื่องของแนวคิด และทฤษฎีมากกว่าในเรื่องของการประเมินคุณค่าภาพยนตร์ 

 
ประเภทของการวิจารณ์ภาพยนตร์  

เจตนา นาควัชระ และคณะ (2548, น. 79-81) กล่าวว่า การวิจารณ์ภาพยนตร์คือ     
การประเมินคุณค่าของภาพยนตร์ทั้งต่อตัวงาน ตัวผู้สร้างและตัวผู้เสพให้สาธารณะชนได้เข้าใจศิลปะ
ภาพยนตร์ตามวาทกรรมของวัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ เพ่ือสร้างสรรค์และจรรโลงภาพยนตร์ ให้เกิด
การยกระดับการพัฒนาของการขับเคลื่อนทางปัญญา โดยผู้วิจารณ์พึงต้องมีภูมิความรู้เพ่ือการวิจารณ์
ภาพยนตร์ตามแนวทางใดแนวทางหนึ่งที่ตนสันทัดจัดเจน ซึ่งทั่วไปมี 2 แนวทางใหญ่ได้แก่           
แนวรูปแบบนิยม (Textual หรือ Formal Criticism) และการวิจารณ์แนวอิงบริบท (Contextual 
Criticism)  

การวิจารณ์แนวรูปแบบนิยม เป็นการวิจารณ์ที่มองจากลักษณะทางรูปแบบหรือเทคนิค
ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในสื่อภาพยนตร์หนึ่ง ๆ โดยลักษณะของการวิเคราะห์นั้นอาจเป็นรูปแบบ
หรือเทคนิคประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น การตัดต่อ มุมกล้อง หรืออ่ืน ๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปแบบหลายอย่างรวมกัน จุดประสงค์สูงสุดก็เพ่ือค้นหาว่าผู้สร้างต้องการสื่อความหมายอะไร และ
ผ่านกระบวนการน าเสนอในลักษณะใด ซึ่งผู้ที่ท าการวิจารณ์ด้วยแนวรูปแบบนิยมต้องมีความเข้าใจใน
เรื่องของความหมายและจุดประสงค์ของการใช้เทคนิคภาพยนตร์แต่ละประเภท ซึ่งมีจุดมุ่งหมายใน
การน าเสนอที่แตกต่างกัน 

การวิจารณ์แนวอิงบริบท เป็นการวิจารณ์ภาพยนตร์โดยเชื่อมโยงกับบริบทที่ใหญ่ขึ้น 
และรายล้อมภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ เช่น สภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ หรือวัฒนธรรม เป็นต้น     
การวิจารณ์ภาพยนตร์แนวอ้างอิงบริบทครอบคลุมการวิจารณ์แนวย่อย ๆ หลายแนว อาทิ การวิจารณ์
แนวสตรีนิยม (Feminist Criticism) การวิจารณ์แนวมาร์กซิสต์ (Marxist Criticism) และการวิจารณ์
แนวสังคมวิทยา (Sociological Criticism)  การวิจารณ์แนววัฒนธรรม (Cultural Criticism)          
การวิจารณ์แนวการเมือง (Political Criticism) ฯลฯ โดยการวิจารณ์แต่ละแนวมีลักษณะคาบเกี่ยวกัน 
ไม่ได้มีการแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด 

แนวทางทั้ง 2 รูปแบบ มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด โดยแอนดรู ซาร์ริส (อ้างถึงใน 
บิลล์ นิคอลส์, 1976, น. 5) นักวิจารณ์ภาพยนตร์ เจ้าของรางวัลพูลิตเซอร์ ประเภทงานวิพากษ์ข่าว 
ได้อธิบายว่า นักวิจารณ์ภาพยนตร์แนวอิงบริบทอาจได้รับการเรียกขานอีกชื่อหนึ่งว่า “นักวิจารณ์ป่า” 
(Forest Critics) หมายถึงเป็นนักวิจารณ์ที่มองภาพป่าโดยรวม โดยดูว่าป่านั้นประกอบไปด้วยต้นไม้
อะไรบ้าง และเชื่อมโยงกับสภาพของป่าว่ามีคุณลักษณะอย่างไรที่ท าให้มีต้นไม้ประเภทต่าง ๆ เกิดขึ้น 
ในเชิงภาพยนตร์ก็จะดูว่า ภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ๆ มีเนื้อหาอย่างไร เชื่อมโยงกับสังคมรอบตัวอย่างไร มี
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บริบททางสังคมอะไรที่ส่งผลให้เกิดการสร้างภาพยนตร์แบบนั้นค่อนข้างมาก ตัวอย่างเช่น ในช่วง
ประมาณปี พ.ศ. 2513-2525 มีการผลิตภาพยนตร์ไทยในเชิงสะท้อนปัญหาสังคมออกสู่สังคมมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นงานในช่วงแรกของ มจ. ชาตรีเฉลิม ยุคล ได้แก่ เขาชื่อกานต์ (2516) เทพธิดาโรงแรม 
(2517) มือปืน (2526) ทองพูนโคกโพ ราษฎรเต็มขั้น (2520) ประชาชนนอก (2523) ของมานพ อุดม
เดช ครูบ้านนอก (2521) ของสุรสีห์ ผาธรรม เป็นต้น สาเหตุที่มีภาพยนตร์แนวนี้ออกมาเป็นจ านวน
มากเพราะตรงกับยุคแสวงหาของหนุ่มสาวไทย อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 
และ 6 ตุลาคม 2519 ส่วนนักวิจารณ์แนวรูปแบบนิยมอาจขนานนามว่า นักวิจารณ์ต้นไม้ (Tree 
Critics) หมายถึงเป็นการวิจารณ์ที่ดูองค์ประกอบของต้นไม้แต่ละต้นว่าประกอบไปด้วย ราก กิ่ง ก้าน 
ใบ รวมไปถึงการมองไปว่าผู้ปลูกนั้นมีเอกลักษณ์อย่างไรในการเลือกต้นไม้ที่จะน ามาปลูก มีวิธีการดูแล
อย่างไร ถ้าเป็นงานภาพยนตร์ก็จะดูว่าภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ มีรูปแบบการน าเสนออย่างไร  จนเป็น
เอกลักษณ์ของผู้ก ากับคนนั้น  

จากประเภทของการวิจารณ์ภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยมและแนวอิงบริบท                 
ทิม บายวอเตอร์ และโธมัส ช็อบแช็ค (1989) ได้น ามาแบ่งรายละเอียดแยกย่อยออกไปอีก 3 รูปแบบ 
คือ การวิจารณ์แนวรูปแบบนิยม การวิจารณ์แนวรูปแบบนิยมผสมผสานกับแนวอิงบริบท  และ       
การวิจารณ์แนวอิงบริบท ดังนี้ 1. การวิจารณ์แนวรูปแบบนิยม สามารถแบ่งออกเป็น การวิจารณ์แนว
วารสารศาสตร์ (Journalistic Approach) ตัวอย่างการวิจารณ์ภาพยนตร์แนวนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปที่
เรียกกันว่า งานปริทัศน์ คือหมายถึงข้อเขียนที่มีลักษณะให้ข้อมูลแก่ผู้อ่านในสังคมที่คนส่วนใหญ่ยัง
ไม่ได้ชมภาพยนตร์ ด้วยเหตุนี้ลักษณะงานเขียนจะเป็นไปอย่างกว้าง ๆ เช่น รายชื่อผู้แสดงและทีมงาน 
ส่วนใหญ่การเขียนปริทัศน์จะปรากฏในหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารทั่วไป และการวิจารณ์แนว
มนุษยนิยม (Humanist Approach) เป็นการวิจารณ์ที่ใช้ประสบการณ์และความรู้สึกส่วนบุคคลที่มี
ต่อภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง งานประเภทนี้ส่วนใหญ่มักเริ่มต้นด้วยการเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียน
ก่อนที่จะถ่ายทอดให้ผู้อ่ืน 2. การวิจารณ์แนวรูปแบบนิยมผสมผสานกับแนวอิงบริบท สามารถแบ่ง
ออกเป็น การวิจารณ์แนวอิงผู้ก ากับ  (Auteur Approach) เป็นทฤษฎีที่การวิจารณ์ให้น้ าหนัก
ความส าคัญไปที่ตัวผู้ก ากับภาพยนตร์ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของผลงานภาพยนตร์อย่างสมบูรณ์ และ       
การวิจารณ์แนวตระกูลนิยม (Genre Approach) เน้นการวิจารณ์ในลักษณะที่ เรียกว่าการ
เปรียบเทียบตระกูลของภาพยนตร์ โดยผู้วิจารณ์จะต้องมีความรู้หรือประสบการณ์ หรือความสนใจต่อ
เรื่องของตระกูลภาพยนตร์ โดยท าการพิจารณา วิเคราะห์ หาความเชื่อมโยงอย่างเจาะลึก หรือ
ท าการศึกษาโดยการท าการเปรียบเทียบภาพยนตร์ในตระกูลเดียวกับหรือตระกูลอ่ืน ๆ ที่สามารถ
เชื่อมโยงกันได้ นอกจากนั้นแล้วยังมีมิติที่ต้องพิจารณาอีก 2 มิติ คือ มิติที่หนึ่ง การศึกษาวิเคราะห์
ตระกูลในแง่ประวัติศาสตร์และการพัฒนาของตระกูล ให้ความสาใจต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ตระกูล เช่น เรื่อง ตัวละคร ฉาก เหตุการณ์ เป็นต้น มิติที่สอง การศึกษาวิเคราะห์ตระกูลในฐานะที่
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เป็นผลผลิตทางสังคมและวัฒนธรรม หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการศึกษาบทบาทหน้าที่ทางสังคมของ
ภาพยนตร์ตระกูลหนึ่ง 3. การวิจารณ์แนวอิงบริบท สามารถแบ่งออกเป็น การวิจารณ์แนวสังคมวิทยา 
(Social Science Approach) เป็นการวิจารณ์โดยใช้มุมมองเชื่อมกับสภาพสังคม มีความหมาย
ค่อนข้างกว้าง โดยทั่วไปการวิจารณ์แนวนี้มีลักษณะการมองแบ่งได้ดังนี้ ดูว่าผลกระทบของภาพยนตร์
ที่มีต่อพฤติกรรมและทัศนะของผู้ชม ภาพยนตร์ในฐานะเป็นตัวสะท้อนตัวตนทางวัฒนธรรมและ
จิตวิทยาหรือการผลิต การจัดจ าหน่าย และการจัดฉายภาพยนตร์ในฐานะที่เป็นโครงสร้าง องค์การ 
และสถาบันของสังคม การวิจารณ์แนวประวัติศาสตร์ (Historical Approach) เป็นการวิจารณ์โดย
มองภาพยนตร์เก่าในอดีต ว่ามีความสัมพันธ์กับยุคสมัยอย่างไรและมีความหมายต่อยุคปัจจุบันอย่างไร 
การศึกษาภาพยนตร์เชิงประวัติศาสตร์โดยการเปรียบเทียบจากอดีตจนมาสู่ปัจจุบัน และการวิจารณ์
คตินิยมและทฤษฎี (Ideological/Theoretical Approach) การวิจารณ์ในแนวทางต่าง ๆ ข้างต้นนั้น
บางครั้งก็ได้อ้างอิงทฤษฎีภาพยนตร์ต่าง ๆ ไว้บ้าง หรือมุมมองที่ใช้ในการวิจารณ์บางกรณีก็ยังถูก
พัฒนาไปเป็นทฤษฎีด้วยเช่นกัน แต่ก็ยังมีทฤษฎีอ่ืน ๆ อีกมากที่พัฒนามาจากตัวภาพยนตร์โดยตรง 
อาทิ ทฤษฎีทางสัญญะวิทยา ทฤษฎียุคหลังทันสมัย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการวิจารณ์ภาพยนตร์
ในเชิงบริบทที่เชื่อมโยงภาพยนตร์กับทฤษฎีทางสังคมอ่ืน ๆ ไม่ได้เป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจากมุมมองใน
การวิจารณ์แนวมนุษยนิยม  

ในการศึกษาเรื่องการจัดสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ ผู้ศึกษาได้น าทฤษฎี       
การวิจารณ์ภาพยนตร์มาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์เรื่องวิธีการจัดเนื้อหา
สารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ ซึ่งในบรรดาประเภทของการวิจารณ์ภาพยนตร์ทั้ง 3 รูปแบบ 
ได้แก่ การวิจารณ์แนวรูปแบบนิยม การวิจารณ์แนวรูปแบบนิยมผสมผสานกับแนวอิงบริบท และการ
วิจารณ์แนวอิงบริบท รูปแบบที่ผู้ศึกษามีความสนใจนั้นก็คือ การวิจารณ์แนวรูปแบบนิยม โดยผู้ศึกษา
ได้น าหลักเกณฑ์การวิเคราะห์การวิจารณ์ภาพยนตร์ตามแนวทางของ ประวิทย์ แต่งอักษร มาใช้ใน
การศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความชัดเจน และความสะดวกในการน าไปใช้ใน
การศึกษา อีกทั้งยังผู้ศึกษายังเห็นว่า ประวิทย์ แต่งอักษร ถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการวิจารณ์
ภาพยนตร์ มีผลงานเป็นที่ยอมรับ และได้รับการตีพิมพ์ลงในนิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็น
ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 20 ปี อาทิ คอลัมน์ “หนังคลาสสิค” ในนิตยสารสตาร์พิคส์ นิตยสารลลนา 
นิตยสารอิมเมจ นิตยสารสีสัน ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษในด้านภาพยนตร์และการวิจารณ์อีก
ด้วย (พิธพร วินิจฉัย, น. 5)  

แนวคิดหลักของทฤษฎีภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยมมาจากความเชื่ อที่ว่า ศิลปะของ
ภาพยนตร์ถือก าเนิดขึ้นมาได้เพราะภาพยนตร์ไม่เหมือนกับความจริงที่เรามองเห็นอยู่ทุกวัน ผู้สร้าง
ภาพยนตร์อาศัยประโยชน์จากข้อจ ากัดของสื่อ อาทิ ลักษณะภาพที่เป็นสองมิติ กรอบภาพ การจัดการ
กับความต่อเนื่องด้านเวลาและสถานที่ด้วยการล าดับภาพ เพ่ือสร้างโลกจ าเพาะที่คล้ายคลึงกับโลก
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ของความจริงในระดับผิวเผิน (จิอันเน็ตตี, 1993, น. 422 อ้างถึงในประวิทย์ แต่งอักษร, 2548, น. 97) 
กล่าวอีกนัยหนึ่ง โลกของความเป็นจริงเป็นเพียงแหล่งวัตถุดิบที่จ าเป็นต้องได้รับการปรับเปลี่ยน และ
ปรุงแต่งเพ่ือให้การสื่อความหมายได้ผลในฐานะที่เป็นงานศิลปะ ศิลปะภาพยนตร์จึงไม่ใช่การจ าลอง
หรือเลียนแบบโลกของความเป็นจริง แต่เป็นกลวิธีในการเปลี่ยนแปลงและจัดการกับความจริง ซึ่งจะ
ท าให้ความเป็นจริงสูญเสียลักษณะดั้งเดิมของมันและเกิดความหมายชุดใหม่ขึ้นมา ( ไอร่า            
ครอกไนเบิร์ก, 1987, น. 135)   

ประวิทย์ แต่งอักษร ได้สรุปความหมายของทฤษฎีแนวรูปแบบนิยมว่า คือทฤษฎีที่ให้
ความส าคัญกับรูปแบบ (Form) มากกว่าเนื้อหา (Content) หรือรูปแบบเป็นตัวก าหนดความหมาย
ไม่ใช่เนื้อหา ค าว่า “รูปแบบ” ในที่นี้หมายถึง รูปแบบการน าเสนอในทางภาพยนตร์ หรือเทคนิคของ
ภาพยนตร์ (Film Techniques) ขณะที่ “เนื้อหา” หรือวัตถุดิบที่ถูกเลือกมาน าเสนอ เช่น วัตถุที่ถูก
ถ่าย หรือเนื้อเรื่องที่ผู้สร้างต้องการจะบอกเล่า หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ทฤษฎีรูปแบบนิยมสนใจว่า
ภาพยนตร์น าเสนออย่างไร (How) มากกว่าจะสนใจว่าภาพยนตร์น าเสนออะไร (What) การให้
ความส าคัญกับวิธีการที่น าเสนอมากกว่าสิ่งที่น าเสนอ เพราะทฤษฎีนี้เชื่อว่าวิธีการน าเสนอเป็น
ตัวก าหนดความหมายของผู้สร้างลงในภาพยนตร์  โดยมีหลักในการพิจารณาการน าเสนอ อันได้แก่ 
การใช้เทคนิคภาพยนตร์มาเป็นวิธีการในการน าเสนอเนื้อหาหรือเรื่องราว จุดประสงค์ของการวิจารณ์
ตามทฤษฎีนี้ก็เพ่ือค้นหาว่าภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ๆ ต้องการจะสื่อความหมายอะไร และผ่าน
กระบวนการน าเสนอในลักษณะใด ผู้ศึกษาจึงได้น าหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ตามทฤษฎีการวิจารณ์
ภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยมมาใช้ในการวิเคราะห์บทวิจารณ์ของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ (ประวิทย์ แต่งอักษร, 2548, น. 98-99) 

 
1.1 ภาพยนตร์เรื่องนั้นเป็นภาพยนตร์ประเภทใด ภาพยนตร์สารคดี หรือภาพยนตร์บันเทิง หรือ
ภาพยนตร์ทดลอง 
 
1.2 เนื้อหาโดยรวมของภาพยนตร์เรื่องนั้นบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอะไร หรืออีกนัยหนึ่ง เป็น
การสรุปเรื่องโดยย่อของภาพยนตร์เรื่องนั้น 
 
1.3 ใครเป็นคนเล่าเรื่องนั้น ผู้สร้างเป็นคนเล่าหรือว่าตัวละครในเรื่องเป็นคนเล่า (โดยผ่านเสียง
บรรยาย) และผู้ชมสามารถเชื่อถือการบอกเล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหน 

 

1.4 เนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนั้นได้รับการจัดล าดับในการบอกเล่าอย่างไร เช่น การบอกเล่าเรื่อง
สลับระหว่างเหตุการณ์ในอดีตกับปัจจุบัน การบอกเล่าสลับระหว่างเหตุการณ์จริงกับจินตนาการของ
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ตัวละคร หรือเป็นการบอกเล่าตามล าดับเวลาอย่างตรงไปตรงมา และการเล่าในลักษณะดังกล่าวนี้
ส่งผลต่อการสื่อความหมายอย่างไร 
 
1.5 ในภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ มีการใช้เทคนิคอย่างไรบ้าง ด้วยจุดประสงค์ใด ซึ่งผู้วิจารณ์อาจอาศัย
เกณฑ์ดังต่อไปนี้เพื่อช่วยในการพิจารณาและศึกษาวิเคราะห์ 
 

1.5.1 ขนาดของภาพ  
ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวมีการใช้ขนาดของภาพอย่างครบถ้วนหรือไม่ และมีการใช้

ขนาดของภาพใดอย่างโดดเด่น ด้วยจุดประสงค์ใด โดยขนาดของภาพที่ปรากฏให้เห็นในภาพยนตร์จะ
มีความหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่สามารถแบ่งได้เป็น 6 ขนาดหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่ ภาพขนาดไกลมาก 
ภาพขนาดไกล ภาพขนาดเต็มตัว ภาพขนาดปานกลาง ภาพขนาดใกล้ ภาพขนาดใกล้มาก ส่วนภาพ
ขนาดที่เรียกว่าภาพระยะชัดลึก (Deep-Focus Shot) ถือเป็นขนาดภาพที่จัดอยู่ในกลุ่มขนาดไกลหรือ
ขนาดไกลมาก ซึ่งขนาดของภาพจะถูกก าหนดด้วยวัตถุประสงค์ท่ีผู้สร้างต้องการจะสื่อสารกับผู้ชม ซึ่ง
มีความหมายต่อการเล่าเรื่อง และความหมายทางจิตวิทยาอีกด้วย  (จิอันเน็ตตี, 1993, 8 อ้างถึงใน 
ประวิทย์ แต่งอักษร, 2548, น. 107-113) 

1.5.1.1 ภาพขนาดไกลมาก มักจะใช้เพ่ือแสดงอาณาบริเวณอันกว้างใหญ่
ไพศาล หลาย ๆ ครั้งถูกใช้เป็นภาพเริ่มต้นของการเล่าเรื่อง จนท าให้มีการเรียกภาพขนาดดังกล่าวนี้ว่า 
Establishing Shot ตัวละครที่ปรากฏในภาพขนาดนี้มักจะเหลือเพียงจุดเล็ก ๆ บนจอ ภาพยนตร์ที่
จะใช้ภาพขนาดนี้อย่างได้ผลก็คือภาพยนตร์ในกลุ่มที่เน้นให้เห็นความกว้างใหญ่ไพศาลของฉากหลัง
หรือทิวทัศน์ของภูมิประเทศ 

1.5.1.2 ภาพขนาดไกล ถือได้ว่าเป็นขนาดภาพที่แยกแยะได้ล าบาก และเกิด
ความคลาดเคลื่อนกับภาพในขนาดอ่ืนได้ง่าย โดยลักษณะพ้ืนฐานเป็นระยะที่ใกล้เคียงกับระยะห่าง
ระหว่างผู้ชมละครเวทีในโรงละคร ภาพขนาดนี้เผยให้เห็นสถานที่ที่เกิดเหตุ เช่น ในห้อง บนถนน หรือ
พ้ืนที่โล่งกว้าง ขณะที่ตัวละครในภาพก็จะมองเห็นได้เต็มตัว 

1.5.1.3 ภาพขนาดเต็มตัว เผยให้เห็นขนาดของบุคคลเต็มตัว ส่วนหัวจะอยู่
ใกล้กับขอบบนของกรอบภาพ เช่นเดียวกับส่วนเท้าจะอยู่ใกล้กับขอบล่าง ภาพยนตร์ตลกเงียบของ 
ชาร์ลี แชปลิน แทบทุกเรื่องมักจะใช้ภาพขนาดนี้เป็นพ้ืนฐานในการเดินเรื่อง เพราะภาพขนาดนี้ผู้ชม
สามารถเห็นอากัปกิริยา และสีหน้าของนักแสดงได้อย่างชัดเจน  

1.5.1.4 ภาพขนาดปานกลาง ยึดเอาระยะตั้งแต่หัวเข่าหรือเอวของตัวละคร
ขึ้นไป มักจะใช้ในฉากสนทนาระหว่างตัวละคร เพราะอากัปกิริยาท่าทางและการแสดงออกของตัว
ละครมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น ภาพขนาดปานกลางยังประกอบไปด้วยภาพขนาด Two Shot ที่แสดงถึง
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ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครสองคนในภาพ และภาพขนาด Three Shot ที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวละครสามคน แต่ถ้าหากตัวละครมีจ านวนมากกว่านั้น ขนาดของภาพจะคับแคบเกินไป 
ผู้สร้างต้องเปลี่ยนไปใช้ภาพขนาดเต็มตัวแทน   

นอกจากนี้  ภาพถ่ายข้ามไหล่  (Over-The-Shoulder Shot)  ก็มี
ลักษณะคล้ายกับภาพขนาด Two Shot ลักษณะของภาพจะเผยให้เห็นตัวละครคนหนึ่งเพียงแค่
ด้านหลัง ส่วนอีกคนมักจะเผชิญหน้ากับกล้อง คนสร้างภาพยนตร์มักจะใช้ภาพขนาดนี้เพ่ือหลีกเลี่ยง
ความจ าเจในการน าเสนอภาพแบบ Two Shot บางครั้งก็ใช้เพ่ือเน้นความส าคัญหรืออิทธิพลของตัว
ละครคนหนึ่งที่มีเหนือตัวละครอีกคนหนึ่ง 

1.5.1.5 ภาพขนาดใกล้ ได้แก่ ขนาดภาพที่จับเฉพาะใบหน้าของตัวละคร เป็น
ขนาดที่มักจะใช้เพ่ือเน้นความสัมพันธ์ระยะใกล้ชิดระหว่างผู้ชมกับตัวละคร หรือบางครั้งผู้สร้างใช้
ส าหรับแสดงนัยส าคัญของตัวละคร  

1.5.1.6 ภาพขนาดใกล้มาก เป็นขนาดที่เจาะจงเฉพาะสิ่งที่มีขนาดเล็กมาก ๆ  
เช่น ดวงตาหรือปากของตัวละคร หรือสิ่งของต่าง ๆ ที่มองเห็นได้ไม่ชัดเจนในขนาดภาพปกติ 
โดยทั่วไปแล้วภาพขนาดดังกล่าวมักจะใช้เพ่ือเน้นความส าคัญของสิ่งที่ถูกถ่ายนั้น ๆ  

ส่วนระยะภาพชัดลึก จัดเป็นภาพในขนาดไกล ภาพขนาดนี้จะแสดง
ระยะชัดของสิ่งที่ถูกถ่ายตั้งแต่ในพ้ืนที่ส่วนหน้าของภาพ (Foreground) พ้ืนที่ส่วนกลาง (Middle 
Ground) และพ้ืนที่ส่ วนหลัง (Background)  จุดประสงค์ของการใช้ภาพขนาดนี้ เ พ่ือรักษา           
ความต่อเนื่องของพ้ืนที่ว่าง ลดความส าคัญของการล าดับภาพ และแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่ง
ที่ถูกถ่ายในพ้ืนที่สามส่วน  

1.5.2 มุมกล้อง  
ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวมีการใช้มุมกล้องอย่างครบถ้วนหรือไม่ และมีมุมกล้อง

ลักษณะใดที่ผู้สร้างใช้อย่างโดดเด่น ด้วยจุดประสงค์ใด มุมกล้องถือเป็นตัวก าหนดความสัมพันธ์ที่
ผู้สร้างภาพยนตร์เห็นว่ามีความเหมาะสมระหว่างผู้ชมกับสิ่งที่ปรากฏบนจอภาพ ซึ่งสอดแทรก
ความหมายหลายสิ่ง อาทิ เหนือกว่า ด้อยกว่า เท่าเทียม ฯลฯ ในทางปฏิบัติสามารถแบ่งประเภทของ
มุมกล้องออกเป็น 5 มุมด้วยกัน ได้แก่ มุมระดับสายตานก (Bird’s Eye View หรือ Over Head 
Shot) มุมสูง (High Angle) มุมระดับสายตา (Eye-Level Shot) มุมต่ า (Low Angle) และมุมเอียง 
(Oblique Angle) (จิอันเน็ตต,ี 1993, น. 11 อ้างถึงใน ประวิทย์ แต่งอักษร, 2548, น. 114-117) 

1.5.2.1 มุมกล้องระดับสายตานก  เป็นมุมที่ค่อนข้างตายตัว  กล้องถูก
ก าหนดให้ต้องถ่ายจากเหนือศีรษะลงมาเสมือนแทนสายตานกที่บินอยู่บนท้องฟ้า ถ้าหากเป็นภาพ
ขนาดใกล้มักจะใช้เพ่ือบ่งบอกถึงการตกอยู่ในสภาพจนมุมของตัวละครในสถานที่คับแคบ หรือแสดง
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ความสับสนวุ่นวายของการต่อสู้ ส่วนถ้าหากว่าเป็นภาพขนาดไกล มุมกล้องนี้จะลดขนาดของตัวละคร 
และสถานที่ให้เล็กลง และเผยให้เห็นภาพกว้างของสถานที่หรือเหตุการณ์ที่ตัวละครไม่รับรู้ 

1.5.2.2 มุมสูง มักจะใช้เพ่ือเน้นความยิ่งใหญ่ของฉากและอาณาบริเวณ
โดยรอบ ทั้งนี้จ าเป็นต้องใช้ประกอบกับภาพขนาดไกลหรือไกลมาก นอกจากนี้ ส่วนสูงของตัวละครที่
ถูกถ่ายด้วยมุมกล้องนี้จะลดลงจนท าให้บ่อยครั้งกล้องมุมนี้ยังถูกใช้แสดงถึงความต้อยต่ า ด้อยค่า ไม่
น่าเกรงขาม และในบางกรณีแสดงถึงการดูถูกตัวเองของตัวละคร 

1.5.2.3 มุมระดับสายตา ได้แก่ภาพที่ถ่ายจากกล้องที่ตั้งอยู่สูงจากพ้ืนดินโดย
เฉลี่ยเท่ากับความสูงของตัวละคร ถือเป็นมุมกล้องปกติของภาพยนตร์แทบทุกเรื่องที่ไม่ได้สื่อ
ความหมายพิเศษใด ๆ กล่าวคือ มีความเป็นกลาง ไม่ก่อเกิดความหมายหรือผลทางด้านอารมณ์ใด ๆ 
ภาพระดับสายตาจึงเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้พิจารณา และตัดสินตัวละครเอาเองจากมุมมองสายตาของ
ผู้ชม 

1.5.2.4 ภาพมุมต่ า ก่อให้เกิดผลตรงกันข้ามกับภาพมุมสูง เป็นภาพที่เหมาะ
ส าหรับการแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของสิ่งที่ถูกถ่ายในแนวตั้ง ภาพมุมต่ ายังช่วยเสริมลักษณะขอนักแสดง
ที่มีรูปร่างเตี้ย การเคลื่อนไหวของวัตถุในมุมกล้องระดับนี้ให้ความรู้สึกรวดเร็ว และหากใช้มุมกล้อง
ขนาดนี้ประกอบกับฉากต่อสู้ ภาพมุมต่ าจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้สึกสับสนวุ่นวาย ในทาง
จิตวิทยาภาพมุมต่ าช่วยเพ่ิมความส าคัญให้กับตัวละคร ความใหญ่โตที่ปรากฏก่อให้เกิดความรู้สึก
คุกคาม ส่งผลให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกไม่มั่นคง ถูกครอบง า ภาพของตัวละครที่ถ่ายจากด้านล่างจะมี
ลักษณะน่ากลัว น่าเกรงขาม น่านับถือ หนังประเภทโฆษณาชวนเชื่อหรือภาพยนตร์ที่แสดงถึงวีรกรรม
ห้าวหาญของวีรบุรุษจึงมักจะใช้ภาพมุมต่ าเพ่ือประโยชน์ในการสื่อความหมายเช่นนี้เสมอ 

1.5.2.5 ภาพมุมเอียง เป็นภาพที่ถ่ายท าโดยไม่ยึดถือแนวขนาดกับเส้นขอบฟ้า 
ลักษณะของภาพจะมีความลาดเอียงไปทางใดทางหนึ่ ง ตัวละครที่ถูกถ่ายในมุมกล้องแบบนี้จะดู
เหมือนก าลังล้มไปทางหนึ่ง ภาพในมุมนี้มักจะถูกใช้เพ่ือบอกภาวะของตัวละครที่อยู่ในสภาพมึนเมา 
จิตหลอน รวมทั้งยังถูกใช้เพ่ือสื่อถึงภาวะตึงเครียดตลอดจนสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงในฉากที่วุ่นวาย
สับสน  

1.5.3 การจัดแสงและการใช้สี  
ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวอาศัยการจัดแสงในลักษณะใด ด้วยจุดประสงค์ใด ท า

นอกเดียวกัน ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวมีการใช้สีหนึ่งสีใดหรือกลายสีอย่างโดดเด่นหรือไม่ และใช้ด้วย
จุดประสงค์ใด ในการศึกษาเรื่องการจัดแสงและการใช้สีเพ่ือสื่อความหมาย สามารถแบ่งการศึกษาได้ 
5 หัวข้อคือ คุณภาพ (Quality) ทิศทาง (Direction) แหล่งก าเนิด (Source) รูปแบบ (Style) และสี 
(Color) (จิอันเน็ตตี, 1993, น. 16-19 อ้างถึงใน ประวิทย์ แต่งอักษร, 2548, น. 118-122) 
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1.5.3.1 คุณภาพของการจัดแสง หมายถึง ความเข้มข้นของการให้แสง แสง
กระด้าง (Hard Lighting) จะท าให้เกิดเงาที่ชัดเจน แสงนุ่มนวล (Soft Lighting) จะเกลี่ยเงาให้
กระจายออกไป เปรียบเทียบกับแสงจากธรรมชาติ แสงของดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันถือเป็นแสง
กระด้าง ส่วนแสงจากท้องฟ้าที่ปกคลุมด้วยเมฆครื้มถือเป็นแสงที่นุ่มนวล ซึ่งให้ผลในทางความหมาย
คือ แสงกระด้างให้ความรู้สึกที่รุนแรง บ่งบอกถึงความขัดแย้ง แสงที่นุ่มนวลสื่อความหมายถึงความ
อ่อนโยน อ่อนหวาน  

1.5.3.2 ทิศทางของแสง หมายถึง เส้นทางที่แสงเดินจากแหล่งก าเนิดไปตก
กระทบบนวัตถุ ประกอบไปด้วย แสงจากด้านหน้า (Frontal Lighting) แสงจากด้านข้าง (Side 
Lighting) แสงจากด้านหลัง (Back Lighting) แสงจากด้านล่าง (Under Lighting) และแสงจาก
ด้านบน (Top Lighting) ดังนี้ 

แสงจากด้านหน้ามักจะลบเงาที่ตกกระทบจนท าให้มองไม่เห็นความลึก 
และท าให้ภาพดูแบน แต่บางครั้งก็จะแสดงความสุขเพราะภาพดูสว่างไสว 

แสงจากด้านข้างให้ความรู้สึกที่โค้งมนของโครงหน้าตัวละคร อีกทั้งยัง
ใช้เพ่ือแสดงความสับสน ขัดแย้ง นอกจากนี้แสงด้านข้างมักจะก่อเงามืดมากกว่าส่วนสว่าง แสดงความ
หมายถึงความทุกข์หรือความโศกเศร้า 

แสงจากด้านหลังก่อให้เกิดภาพย้อนแสง ความหมายอาจมีการ
แปรเปลี่ยนตามบริบทเนื้อหา ภาพยนตร์บางเรื่องใช้แสงหลังเพ่ือความหมายถึงความลึกลับ ตื่นเต้น 
การปกปิดซ่อนเร้น หรือหากใช้กับฉากที่แสดงความรักกันของตัวละครจะให้ความรู้สึกนุ่มนวล บอบ
บาง 

แสงจากด้านล่าง ช่วยบิดเบือนเค้าโครงหน้าที่แท้จริงของตัวละคร 
สร้างความรู้สึกน่ากลัว หรือแสงจากความเป็นจริง เช่น แสงจากกองไฟ ส่วนแสงจากด้านบน ให้ความ
หมายถึงตัวละครมีรัศมีเหมือนกับเทวดา นางฟ้า บ่งบอกถึงความดีงาม ความศักดิ์สิทธิ์ หรือความ
บริสุทธิ์ 

1.5.3.3 แหล่งก าเนิดแสง การจัดแสงยังสามารถศึกษาถึงลักษณะเฉพาะของ
แหล่งก าเนิดของแสง ในภาพยนตร์บางประเภท เช่น ภาพยนตร์สารคดี หรือภาพยนตร์ที่เน้นความ
สมจริง ผู้สร้างอาจต้องถ่ายด้วยแสงที่มีอยู่ในฉากนั้น ส่วนภาพยนตร์บันเทิง อาจต้องอาศัยการจัดแสง
เพ่ิมเติมให้ได้ภาพตามที่ต้องการ การจัดแสงภาพยนตร์โดยทั่วไป มีหลักในการก าหนดแหล่งก าเนิด
แสงมาจาก 3 จุด เรียกว่า Three-Point Lighting ได้แก่ แสงหลัก (Key Light) แสงเสริม (Fill Light) 
และแสงหลัง (Back Light) ดังนี้ 

แสงหลัก คือแหล่งก าเนิดแสงของภาพที่ให้ความสว่างมากที่สุด ซึ่งส่อง
เข้าหาวัตถุที่มุมไหนก็ได้ ถ้าหากใช้เพียงล าพังก็จะท าให้เกิดเงาที่มองเห็นอย่างชัดเจน แสงเสริม คือ
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แหล่งก าเนิดแสงรอง สว่างน้อยกว่า และตั้งอยู่ในระดับสายตา โดยถูกใช้เพ่ือลดความกระด้างของแสง
หลัก ลบเงาในส่วนที่เป็นผลมาจากแสงหลัก และเพ่ิมเติมแสงในส่วนที่แสงหลักไปไม่ถึง ในขณะที่แสง
หลัง ส่องเข้าหาวัตถุทางด้านหลังและอยู่เหนือศีรษะจะอยู่แบ่งแยกวัตถุให้ออกมาจากสภาพแวดล้อม 
ส่งผลให้เกิดความรู้สึกว่าภาพมีความลึก 

1.5.3.4 รูปแบบการจัดแสง สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ การจัดแสงแบบ
ไฮท์คีย์ (High Key) การจัดแสงแบบโลว์คีย์ (Low Key) การจัดแสงแบบไฮท์คอนทราสท์ (High 
Contrast Lighting) ดังนี้ 

การจัดแสงแบบไฮท์คีย์ หมายถึง การจัดแสงในฉากที่เน้นความสว่าง
ไสวของแสงหลักและเงาตกกระทบปรากฏให้เห็นน้อยที่สุด ส่วนการจัดแสงแบบโลว์คีย์ หมายถึง การ
จัดแสงที่ไม่สว่างมากนัก มองเห็นเงาตกกระทบบนภาพมากทั้งส่วนที่เป็นสีเทาและสีด า ขณะที่การจัด
แสงแบบไฮท์  คอนทราสท์ ฉากจะมีทั้งส่วนของแสงสว่างและเงามืดตัดกันชัดเจน โดยมีส่วนสีเทา
ระหว่างแสงเงาน้อย รูปแบบของการจัดแสงทั้งสามประเภท   

1.5.3.5 การใช้สีเพื่อสื่อความหมาย การศึกษาเรื่องการใช้สีไม่ได้ต่างจาก
การศึกษาด้านเทคนิคอ่ืน ๆ ของภาพยนตร์ที่จ าเป็นจะต้องพิจารณาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริบท
ทางภาพยนตร์ การตีความการสื่อความหมายของสีนั้นควรค านึงถึงองค์ประกอบแวดล้อมใน
ภาพยนตร์ด้วย ข้อควรค านึงอีกประการคือ ความหมายของสีแปรเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรม ยกตัวอย่าง 
ในประเทศจีนยุคก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบคอมมิวนิสต์ สีเหลืองมักจะใช้เพ่ือแสดง
ถึงองค์จักรพรรดิ ส่วนสีแดงหมายถึงความสุขสมบูรณ์ สัญลักษณ์ของชีวิต และแสดงถึงความปิติยินดี 
แต่ประเภทในแถบตะวันออก สีแดงหมายถึงความไม่ปลอดภัย น่ากลัว และมีความหมายไปในทาง
ก่อกวนอารมณ์ท าให้จิตไม่สลบ เป็นต้น    

1.5.4 การเคลื่อนกล้อง  
ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวมีการใช้การเคลื่อนกล้องอย่างครบถ้วนหรือไม่ และมีการ

เคลื่อนกล้องลักษณะใดที่ผู้สร้างใช้อย่างโดดเด่น ด้วยจุดประสงค์ใด ซึ่งการเคลื่อนกล้องในแต่ละ
รูปแบบสื่อความหมายที่แตกต่างกัน การเคลื่อนบางอย่างอธิบายความตรงไปตรงมา บางอย่างก็ซ่อน
นัยยะความหมายอันซับซ้อน กล่าวโดยสรุปแล้ว การเคลื่อนกล้องขั้นพ้ืนฐานแบ่งได้ทั้งหมด 5 ลักษณะ 
ได้แก่ แพน (Pan) ทิ้ลท์ (Tilt) ดอลลี่ (Dolly Shot) แฮนด์เฮลด์ (Hand-Held Shot) เครน (Crane 
Shot) (ฟิลิปส์, 1999, น. 109-112 อ้างถึงในประวิทย์ แต่งอักษร, 2548, น. 125-129) 

1.5.4.1 แพน คือการเคลื่อนกล้องในแนวระนาบ ซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย 
โดยที่กล้องตั้งอยู่กับที่ ช็อตเหล่านี้เป็นช็อตที่กินระยะเวลาเพราะการเคลื่อนกล้องจะต้องท าด้วยความ
ช้าและนุ่มนวล เพ่ือให้ได้รับการบันทึกภาพที่คมชัด การแพนภาพเพ่ือแสดงการเคลื่อนไหวของตัว
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ละครจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเพ่ือรักษาการเคลื่อนไหวของตัวละครให้อยู่กรอบภาพ ซึ่งหากใช้
ประกอบกับภาพขนาดไกลมาก มักจะแสดงถึงอาณาบริเวณอันกว้างใหญ่ไพศาล 

1.5.4.2 ทิ้ลท์ คือการเคลื่อนกล้องในแนวตั้ง บนลงล่างหรือล่างขึ้นบน โดยที่ตัว
กล้องตั้งอยู่กับที่ หลักการคล้ายกับการแพนภาพ เช่น สามารถใช้เพ่ือรักษาตัวละครที่เคลื่อนไหวใน
เฟรมภาพ ใช้เพ่ือบ่งบอกถึงความฉับไว ใช้เพ่ือเปิดเผยความจริงบางอย่าง หรือใช้แทนสายตาของตัว
ละครในขณะที่มองขึ้นหรือมองลง 

1.5.4.3 ดอลลี่  บางครั้ งเรียกว่า Trucking หรือ Tracking Shot เป็นการ
เคลื่อนกล้องโดยที่ตัวกล้องซึ่งตั้งอยู่บนยานพาหนะเคลื่อนที่ตามไปด้วยในแนวระนาบ ทั้งนี้ไม่มีการ
จ ากัดทิศทางการเคลื่อนอาจจะเคลื่อนไปข้างหน้า เคลื่อนถอยหลัง เคลื่อนเป็นวงกลม เคลื่อนเป็นเส้น
ทแยง เคลื่อนจากซ้ายไปขวา การเคลื่อนกล้องแบบดอลลี่ใช้ส าหรับการติดตามตัวละครหรือเพ่ือ
ส ารวจเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในฉากนั้น ๆ หรือเพ่ือเปิดเผยข้อมูลบางอย่างซึ่งบางครั้งตัวละครอาจ
ไม่รับรู้ หรือใช้เพ่ือแทนสายตาของตัวละครขณะเคลื่อนไหว หรือเพ่ือใช้ในการแสดงมิติในทางลึกของ
ฉากนั้น ๆ หรืออาจใช้เพ่ือให้เกิดความหลากหลายในแง่ของการน าเสนอภาพ 

1.5.4.4 แฮนด์เฮลด์ ยังมีการเคลื่อนกล้องอีกประเภทที่คล้ายกับดอลลี่ แต่เป็น
การเคลื่อนกล้องในแนวระนาบโดยที่ตัวกล้องเคลื่อนไปด้วยเช่นกัน แต่การเคลื่อนกล้องแบบแฮนด์
เฮลด์ ไม่มีความนุ่มนวลราบรื่นเหมือนกับแบบดอลลี่ เนื่องจากตัวกล้องไม่ได้ติดตั้งอยู่บนยานพาหนะ 
แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นการแบกกล้องขึ้นบ่าของผู้ถ่ายภาพ ผลลัพธ์คือจะท าให้ภาพที่ได้มักจะให้
ความรู้สึกสั่นไหวและกระตุก มักใช้กับภาพยนตร์ประเภทข่าวและสารคดี วัตถุประสงค์เพ่ือความ
คล่องตัวในการถ่ายท าและเพ่ือให้ผู้ชมมีความรู้สึกร่วมกับเหตุการณ์มากข้ึน 

1.5.4.5 เครน คือการเคลื่อนกล้องเหนือระดับพื้นดินโดยที่ตัวกล้องติดตั้งอยู่บน
ปั้นจั่น ปกติทิศทางของการเคลื่อนมักจะมีลักษณะของการเคลื่อนขึ้น เคลื่อนลง บางครั้งก็เคลื่อนใน
แนวทแยง เคลื่อนเข้าหากัน เคลื่อนถอยออก ซึ่งการเคลื่อนแต่ละแบบนั้นก็จะสื่อความหมายแตกต่าง
กันออกไป   

1.5.5 มีส ออง แซง  
ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวใช้ประโยชน์จากการจัดองค์ประกอบภาพเพ่ือสื่อ

ความหมายในแบบ มีส ออง แซง หรือไม่ อยู่ในฉากใด และใช้ด้วยจุดประสงค์ใด ประวิทย์ แต่งอักษร 
(2548, น. 135) ได้ให้ความหมายของค าว่า มีส ออง แซง หมายถึง การจัดวางส่วนประกอบทุกสิ่งทุก
อย่างตระเตรียมไว้เบื้องหน้ากล้องส าหรับการถ่ายท าภาพยนตร์ในแต่ละช็อตเพ่ือสื่อความหมาย ซึ่ง
องค์ประกอบของการจัดวางส่วนใหญ่ก็คล้ายศิลปะการจัดวางของละคร หรือละครเวที เช่น ต าแหน่ง
และการเคลื่อนไหวของนักแสดง เครื่องแต่งกาย ฉาก การจัดแสง การใช้สี ความสัมพันธ์ระหว่าง
รายละเอียดต่าง ๆ ในภาพ ข้อควรค านึงคือการสื่อความหมายด้วยการจัดองค์ประกอบของภาพแบบ 
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มีส ออง แซง เป็นศิลปะที่ให้ความส าคัญกับการจัดวางส่วนประกอบของภาพต่าง ๆ ในแต่ละช็อต ซึ่ง
ได้ผลในแง่ความหมายแต่จ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลา เพ่ือให้ผู้ชมได้สามารถพิจารณารายละเอียดต่าง 
ๆ ที่ถูกน ามาจัดแสดงลงบนภาพ 

1.5.6 การตัดต่อ  
ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว อาศัยการตัดต่อเพ่ือสร้างความต่อเนื่อง หรือการตัด

ต่อเพ่ือกระตุ้นเร้าอารมณ์ หรือการตัดต่อเพ่ือการเปรียบเทียบ มีฉากหนึ่งฉากใดหรือหลายฉากที่
ผู้สร้างเน้นการใช้ประโยชน์จากการตัดต่อเป็นพิเศษหรือไม่ และใช้ด้วยจุดประสงค์ใด  

การตัดต่อเพ่ือสร้างความต่อเนื่อง (Continuity Editing) ถือเป็นการตัดต่อที่
ใช้แพร่หลายในภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องเล่า (Narrative Films) โดยทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาพยนตร์จากฮอลลีวูด บางครั้งก็เรียกการตัดต่อลักษณะนี้ว่าการตัดต่อที่ผู้ช มไม่สังเกตเห็น 
(Invisible Cutting) หัวใจส าคัญเพ่ือรักษาความต่อเนื่องและลื่นไหลของเหตุการณ์โดยไม่ต้องแสดง
รายละเอียดทั้งหมดอย่างถี่ถ้วน เพ่ือให้เรื่องด าเนินต่อกันอย่างราบรื่น ตรงไปตรงมา ต่อเนื่อง และเป็น
เหตุเป็นผลต่อกันทั้งในด้านเนื้อหา เวลา และพ้ืนที่ การตัดต่อเพ่ือสร้างความต่อเนื่องมักจะต้อง
ปะติดปะต่อความต่อเนื่องในด้านของเวลาจริง และพ้ืนที่จริงให้เกิดความราบรื่นมากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ เพราะถ้าหากผู้ชมไม่สามารถรับรู้ได้ถึงล าดับความต่อเนื่องของเหตุการณ์แล้ว การตัดต่อ
ดังกล่าวก็ประสบความล้มเหลว หรือสร้างความไขว้เขวได้ ซึ่งส่งผลให้การตัดภาพดังกล่าวกลายเป็น 
Jump Cut หรือการตัดต่อภาพท่ีก่อให้เกิดความสับสนในแง่ของเวลาและพ้ืนที่  

นอกจากนี้ยังมีการตัดต่อเพ่ือจุดประสงค์อ่ืน เช่น กการตัดต่อแบบมองทาจ 
(Montage) คือเป็นการตัดต่อที่เป็นการรวบรวมหลาย ๆ ช็อตเข้าด้วยกัน เพ่ือย่นย่อเวลาและสถานที่ 
หรือการบอกเล่าข้อมูลจ านวนมากกับผู้ชมในช่วงเวลาสั้น ๆ หรือการตัดต่อที่แสดงถึงภาพหลอนต่าง ๆ 
ความฝัน ความทรงจ าในอดีต หรือเป็นการตัดต่อที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือบรรลุผลลัพธ์ในทางความหมาย
บางอย่าง และเพ่ือปลุกเร้าการตอบสนองของผู้ชม   

1.5.7 การใช้เสียง  
ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวมีการใช้เสียงในลักษณะใดบ้าง อันได้แก่ เสียง

ประกอบ ดนตรีประกอบ และภาษาพูด มีฉากหนึ่งฉากใดหรือหลายฉากที่ผู้สร้างเน้นการใช้เสียงอย่าง
โดดเด่นหรือไม่ และใช้ด้วยจุดประสงค์ใด เสียงประกอบสามารถสื่อความหมายได้โดยตรง ระดับความ
ทุ้มแหลมของเสียง (Pitch) ความดัง (Volume) จังหวะ (Tempo) ล้วนส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ชม
ทั้งสิ้น (ประวิทย์ แต่งอักษร, 2548, น. 175-179) 

เสียงแหลม หรือเสียงที่มีความถี่สูงมักก่อให้เกิดความรู้สึกกระสับกระส่าย อึด
อัด และสร้างความตึงเครียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเสียงนั้นดังต่อเนื่องยาวนาน ด้วยเหตุนี้เองเสียง
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หรือดนตรีประกอบที่มีความแหลมมักจะถูกใช้ในฉากที่ตื่นเต้น หรือฉากที่ตัวละครตกอยู่ในภาวะคับ
ขัน 

เสียงทุ้ม หรือเสียงที่มีความต่ าก่อให้เกิดความรู้สึกตรงกันข้าม หนักแน่น และ
ก่อให้เกิดความตึงเครียดน้อยกว่าเสียงสูง มักจะถูกใช้เพ่ือเน้นความสง่างาม ผ่าเผย ขึงขังจริงจังของ
เหตุการณ์ รวมทั้งถูกใช้เพ่ือสร้างความรู้สึกกังวล และความลึกลับ ปกติแล้วฉากที่ตื่นเต้นจะเริ่มด้วย
เสียงลักษณะนี้ จากนั้นความถี่ของเสียงก็จะเพ่ิมข้ึนตามระดับความเข้มข้นของเหตุการณ์  

ระดับความดังของเสียงและจังหวะของเสียง ก็มักจะอาศัยหลักการเดียวกัน 
เสียงที่มีความดังมักก่อให้เกิดความรู้สึกคุกคาม ตึงเครียด และบีบเค้น เสียงที่เบามักบ่งบอกถึงความ
อ่อนโยน เปราะบาง ลังเล หรือบ่อยครั้ งหมายถึงความอ่อนแอ ขณะที่จังหวะของเสียงยิ่ ง
กระแทกกระทั้นเท่าใด มันก็ยิ่งสามารถสร้างความตึงเครียดให้กับผู้ชมได้มากขึ้นเท่านั้น 

เสียงที่มาจากนอกจอภาพยนตร์ (Off Screen Sound) ยังช่วยท าให้ผู้ชม
ตระหนักถึงการด ารงอยู่ของพ้ืนที่ที่อยู่นอกจากจอภาพยนตร์ อันที่จริงแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ในโรง
ภาพยนตร์หรือว่าในชีวิตจริง เสียงที่เราได้ยินแต่บอกไม่ได้ว่ามาจากไหนก็สามารถสร้างความหวาดผวา
ให้เราได้ เนื่องจากในเชิงจิตวิทยา มนุษย์มักหวาดกลัวกับสิ่งที่เรามองไม่เห็น ดังนั้นผู้ก ากับภาพยนตร์
จึงมักใช้เสียงประกอบที่ผู้ชมไม่เห็นแหล่งก าเนิดหรือแหล่งก าเนิดนั้นอยู่นอกจอภาพยนตร์ เพ่ือสร้าง
ความระทึกขวัญให้กับผู้ชมภาพยนตร์ เช่น เสียงเอียดอาดของประตูในห้องที่มืดมิด อาจให้ความรู้สึกที่
น่าหวาดผวามากกว่าภาพของใครบางคนที่โผล่เข้ามาในห้อง นอกจากนี้เสียงประกอบยังท าหน้าที่สื่อ
ความหมายเชิงสัญลักษณ์ หรือสามารถแสดงความรู้สึกของตัวละครได้เล่นกัน เช่นเสียงหัวใจที่เต้นเร็ว
และแรง เป็นต้น  

ดนตรีประกอบ (Music) ในภาพยนตร์เป็นเทคนิคที่มีลักษณะพิเศษในตัวของ
มันเอง เนื่องจากตัวโน๊ตชุดเดียวกันนั้น สามารถน าไปเล่นในบันไดเสียงที่แตกต่างกัน ระดับความดังที่
แตกต่างกัน จังหวะช้าเร็วที่แตกต่างกัน จนถึงเครื่องดนตรีที่แตกต่างกัน ซึ่งทั้งหมดล้วนก่อให้เกิด
ความหมายและอารมณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป ผู้สร้างภาพยนตร์มักจะพิถีพิถันในการเลือกใช้ดนตรีเพ่ือ
สื่อความหมายและอารมณ์เพ่ือให้เกิดความหลากหลาย อาทิ ใช้เพ่ือบอกถึงช่วงเวลาและสถานที่ ยุ
สมัย ใช้เพ่ือเป็นเสมือนลางบอกเหตุล่วงหน้า ใช้เพ่ือสร้างความขัดแย้งกับภาพ ใช้เพ่ือแสดงบุคลิกของ
ตัวละคร หรือใช้เพ่ือสื่อความหมายที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นในกรณีที่เสียงดนตรีนั้นมีค าร้องประกอบ
อยู่ด้วย 

ภาษาพูดกับการสื่อความหมาย แม้ว่าภาพยนตร์จะเป็นสื่อที่ให้ความส าคัญกับ
การถ่ายทอดความหมายด้วยภาพและเสียงเป็นส าคัญ และภาษาพูด (Spoken Language) มักจะ
ได้รับความส าคัญในระดับที่ลดหลั่นลงมา แต่ผู้สร้างภาพยนตร์ก็มักอาศัยภาษาพูดเป็นช่องทางในการ
สื่อสารขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่อธิบายความคิดของตัวละคร บอกเล่าเรื่องราวหรือให้ข้อมูลส าคัญบางอย่างที่
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ผู้ชมควรรับรู้ ภาษาพูดยังถูกใช้เพ่ือสื่อสารความคิดที่ซับซ้อนหรือความคิดที่เป็นนามธรรม เนื่องจาก
เป็นวิธีที่ง่ายต่อการสื่อสารและก่อให้เกิดความเข้าใจกับผู้ชมมากกว่า เมื่อเทียบกับการสื่อสารด้วย
ภาษาทางด้านภาพ นอกจากนี้เรายังสามารถพบเห็นตัวละครที่ถูกก าหนดให้กล่าวประโยคที่เป็น
เสมือนแก่นความหมายหลักของเรื่องออกมาตรง ๆ เสมอ 

ภาษาพูดในภาพยนตร์สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ บท
บรรยาย (Monologue) และบทสนทนา (Dialogue) (214 อ้างถึงใน ประวิทย์ แต่งอักษร, 2548, น. 
184-186) 

1) บทบรรยาย มักจะใช้กับภาพยนตร์สารคดี โดยผู้บรรยายซึ่งอยุ่นอกจอ
ภาพยนตร์มีหน้าที่ให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงควบคู่ไปกับภาพ นักทฤษฎีภาพยนตร์สารคดีต่างเห็นพ้อง
ต้องกันว่า กฎข้อส าคัญของการใช้เทคนิคการบรรยายก็คือ จะต้องหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกับ
ภาพ เสียงที่ผู้ท าหน้าที่บรรยายหรือแสดงความคิดเห็นควรจะบอกเล่าในสิ่งที่ไม่ได้ปรากฏชัดแจ้งบน
จอภาพ  

2) บทสนทนา ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างบทสนทนาของละครเวทีกับบท
สนทนาของภาพยนตร์ก็คือ ลักษณะการถ่ายทอด ในละครเวทีตัวละครจะได้รับการเปิดโอกาสให้
สามารถบอกความคิดของตัวเองดัง ๆ หรือการน าเสนอด้านเสียงจะกระท าให้ใหญ่โตเกินความเป็นจริง 
ทั้งนี้เพราะผู้ชมส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลจากเวทีละคร เกินกว่าที่จะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ 
น้อย ๆ อย่างในภาพยนตร์ การพูดออกมาลอย ๆ หรือการร าพึงร าพันของตัวละครจึงถือว่ามี
ความส าคัญ เนื่องจากช่วยชดเชยข้อด้อยในด้านนี้ ในภาพยนตร์ตัวละครมักไม่เปิดเผยความรู้สึกนึกคิด
ออกมาโดยตรง เนื่องจากภาพขนาดใกล้สามารถแสดงให้เห็นรายละเอียดปลีกย่อยให้ประจักษ์แก่
สายตาผู้ชมได้  

จากหลักเกณฑ์การวิจารณ์ภาพยนตร์ตามแนวรูปแบบนิยมของ ประวิทย์ แต่งอักษร ที่
กล่าวมาข้างต้นนี้ ที่มีลักษณะละเอียดชัดเจนในรูปแบบ และครอบคลุมในแนวทางทฤษฎี อีกทั้งยัง
สะดวกต่อการน ามาศึกษา ผู้ศึกษาจึงได้น ามาเป็นตัวทฤษฎีตั้งต้นในการวิเคราะห์วิธีการจัดเนื้อหาสาร
ของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ว่ามีลักษณะอย่างไร สอดคล้องกับทฤษฎีการวิจารณ์ภาพยนตร์แนว
รูปแบบนิยมหรือไม่ และนอกจากหลักตามทฤษฎีที่ได้กล่าวมานี้แล้ว ยังมีส่วนใดที่นอกเหนือจาก
ทฤษฎีนี้อีกหรือไม ่
 
2.2 แนวคิดโครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์  

 
การวิจารณ์ภาพยนตร์ตามแนวคิดโครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ หรือ Narrative 

Theory เป็นแนวการวิจารณ์ภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม (2558, 
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น. 27) กล่าวว่า ภาพยนตร์เป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มีความโดดเด่นยิ่งกว่าศิลปะแขนงอ่ืน ๆ เนื่องจาก
เป็นศิลปะการเล่าเรื่องด้วยภาพและเสียงอันทรงพลังที่สามารถเข้าถึงผู้ชมได้อย่างรวดเร็วที่สุดของสื่อ
ประเภทหนึ่งในยุคปัจจุบัน แนวคิดโครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์นี้ ผู้ศึกษาได้น ามาเป็นกรอบ
อย่างหนึ่งในการวิเคราะห์ในส่วนวัตถุประสงค์เรื่อง การศึกษารูปแบบการน าเสนอสารของแฟนเพจ
วิจารณ์ภาพยนตร์ โดยผู้ศึกษาจะท าการวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอสารตามองค์ประกอบของ
โครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร ์7 องค์ประกอบ ดังนี้ 

2.2.1 แก่นเรื่อง (Theme)   
รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม (2558, น. 68) อธิบายไว้ว่า ความคิดหลักของเรื่องใน

ภาพยนตร์ มีความหมายตรงกับหลายค า เช่น ประเด็นส าคัญของเรื่อง ใจความส าคัญของเรื่อง แก่น
เรื่อง ส่วนใหญ่มักเรียกทับศัพท์ตามภาษาอังกฤษว่า “ธีม” (Theme) เป็นนามธรรมที่เกี่ยวข้องกับแง่
คิดในเชิงความคิดและปัญญาที่ผู้สร้างภาพยนตร์ต้องการบอกกับผู้ชมเป็นพิเศษ ประเด็นของความคิด
หลักนี้จะช่วยเชื่อมทุกปัจจัย เช่น โครงเรื่อง ตัวละคร สไตล์และรายละเอียดของบทภาพยนตร์เข้าไว้
ไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้ประเด็นหรือปัจจัยในการท างานสอดคล้องกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเป็น
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของผู้ก ากับในการสร้างภาพยนตร์ที่ต้องการสื่อสารหรือบอกกับผู้ชม 

ความคิดหลักของเรื่องเป็นสิ่งส าคัญในภาพยนตร์มักเกี่ยวข้องกับมนุษย์ สังคม 
สภาพแวดล้อม เช่น ความรัก การพลัดพราก ความพยาบาทอาฆาตแค้น ความเสียสละ ความเอ้ือ
อาทร ความอดทน ที่ไม่ใช่ “ค า” แต่เป็น “ประโยค” ที่ชัดเจน และที่ส าคัญต้องสัมพันธ์กับประเภท
ของภาพยนตร์ เช่น “ความยุติธรรมต้องชนะเพราะผู้ร้ายอ ามหิตเกินกว่าอาชญากร” หรือ “ความรัก
คือความสุขแห่งชีวิตที่ไร้เงื่อนไขใด ๆ” ในภาพยนตร์ทั่วไปอาจมีมากกว่าหนึ่งความคิดหลักท าหน้าที่
เป็นความคิดรองช่วยเสริมความคิดหลักเพ่ือให้เรื่องมีความหนักแน่นและชัดเจนมากขึ้น ความคิดหลัก
มีหลายประเภท อาทิ 

2.2.1.1 แก่นเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรม คือแก่นเรื่องที่ชักจูง แนะน าให้สนใจในเรื่อง
ศีลธรรมโดยใช้เรื่องของความจริงที่ปรากฏอยู่ทั่วไป แก่นเรื่องเกี่ยวกับชีวิต เป็นแก่นเรื่องที่มุ่งเสนอ
เรื่องจริงของชีวิต สร้างข้อวิพากษ์ในประสบการณ์ทางธรรมชาติของมนุษย์ เป็นการประเมินสภาพ
มนุษย ์

2.2.1.2 แก่นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ เป็นแก่นเรื่องที่มุ่งเสนอ
พฤติกรรมลักษณะของมนุษย์คนหนึ่ง หรือกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นตัวแทนของมนุษย์ทั้งหมดแก่นเรื่อง
เกี่ยวกับการวิพากษ์สังคม เป็นแก่นเรื่องที่สะท้อนสภาพทางสังคม เช่น แนวตลก เสียดสีสังคม หรือ
สมจริง เพื่อการปฏิรูปทางสังคม  

2.2.1.3 แก่นเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมหรือค าถามเชิงปรัชญา เป็นแก่นเรื่องที่
มักจะเสนอการตั้งค าถามเรียกร้องให้ตอบในเชิงปรัชญา ซึ่งต้องการการวิเคราะห์จากผู้ชม 
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2.2.2 โครงเรื่อง (Plot) 
รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม (2558, น. 113) โครงเรื่อง คือ การเล่าเรื่องที่มีประเด็น

ต่าง ๆ จากเรื่องราว โดยไม่จ าเป็นต้องเรียงไปตามล าดับเวลาแต่เป็นวิธีการเล่าเรื่องที่ช่วยท าให้
ประเด็นต่าง ๆ นั้น เข้มข้น ชัดเจนและได้ผลมาก โดยมีความขัดแย้ง ความทนทุกข์ทรมาน การค้นพบ 
การพลิกผัน ความตึงเครียด และความระทึกใจ เป็นประเด็นช่วยเร่งเร้าความกระหาย ในการอยากรู้
ให้กับผู้ชม และพาไปสู่จุดหมายปลายทางของเรื่องในภาพยนตร์ได้ ถ้าหากโครงเรื่องขาดความชัดเจน 
ภาพยนตร์นั้นจะไรทิศทางและเป้าหมาย เนื้อหาก็จะกลายเป็นเพียงแค่ล าดับของเหตุการณ์หนึ่งที่ไม่
สามารถพาผู้ชมให้บรรลุเป้าหมายของความบันเทิงได้ ในการวิเคราะห์ภาพยนตร์ และการเล่าเรื่องทุก
ชนิดสามารถแบ่งตามล าดับเหตุการณ์ที่ส าคัญที่น ามาวิเคราะห์จะมีล าดับเหตุการณ์ออกเป็น 5 
ขั้นตอน ได้แก่ 

2.2.2.1 การเริ่มเรื่อง (Exposition) เป็นขั้นตอนแรกของการเริ่มต้นเล่าเรื่อง 
เพ่ือชักจูงความสนใจให้ติดตามเรื่องราว มีการแนะน าตัวละคร แนะน าฉากหรือสถานที่ มีการเปิด
ประเด็นหรือปมขัดแย้งเพ่ือชวนให้เกิดการติดตามเรื่องราว การเริ่มเรื่องไม่จ าเป็นต้องด าเนินเรื่อง
อย่างล าดับเหตุการณ์ อาจเล่าตอนกลางเรื่อง หรือเล่าย้อนจากตอนท้ายไปหาต้นเรื่องก็ได้ ซึ่งแล้วแต่
เทคนิคการน าเสนอของผู้เล่าและแนวทางของผู้สร้างสรรค์งานแต่ละบุคคล 

2.2.2.2 การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) คือการที่เรื่องราวด าเนินไป
อย่างต่อเนื่อง และสมเหตุสมผลจากการเริ่มเรื่องในตอนต้น ปมปัญหาหรือข้อขัดแย้งเริ่มทวีความ
เข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ ตัวละครอาจมีสถานการณ์ที่อยู่ในช่วงยุ่งยากที่ต้องเผชิญ เป็นการเริ่มประเด็นที่ท า
ให้ผู้ชมอยากรู้ว่าตัวละครแต่ละตัวจะมีเรื่องราวเปลี่ยนแปลงอย่างไร และเพ่ือสร้างความน่าติดตาม
ต่อไป 

2.2.2.3 ภาวะวิกฤติ (Climax) เกิดขึ้นเมื่อเรื่องราวถึงจุดแตกหัก ก่อเกิดความ
ขัดแย้งอย่างรุนแรงของตัวละคร และตัวละครอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ มีความอึดอัดใจ หดหู่ 
หรืออาจเป็นช่วงตกต่ าพลิกผันของตัวละครบางตัว ในช่วงนี้อาจมีเรื่องราวปรากฏในลักษณะหักมุม 
ผู้ชมไม่คาดคิดว่าเรื่องราวที่ด าเนินมาอย่างดีในตอนต้นจะเป็นอย่างนี้ 

2.2.2.4 ภาวะคลี่คลาย (Falling Action) สภาพเหตุการณ์หลังผ่านจากจุด
วิกฤติไปแล้ว และประเด็นปัญหาได้รับการเปิดเผยในทิศทางที่ดีขึ้น หรือข้อขัดแย้งได้รับการขจัด
ออกไป แต่อาจไม่สิ้นสุดเรื่องราว หรือภาพยนตร์อาจพาเรื่องราวไปสู่ประเด็นใหม่เพ่ือน าให้ผู้ชมไปคิด
ต่อเหมือนคติเตือนใจในตอนจบของเรื่อง 

2.2.2.5 จุดคลี่คลายเรื่อง (Resolution) หมายถึง การหาทางออกเพ่ืออธิบาย
หรือให้ความชัดเจนหรือการแยกองค์ประกอบเป็นส่วน ๆ หรือการแก้ปัญหาของเรื่องราวในภาพยนตร์ 
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เช่น พระเอกหรือนางเอกตาย มีชีวิตอยู่ ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว เป็นส่วนที่ต่อจากจุดส าคัญ
สูงสุดของเหตุการณ์ (Climax) ซึ่งมีการใช้อยู่ 3 วัตถุประสงค์ คือ 

(1) เพ่ือเป็นการสรุปเรื่องกับผู้ชม 
(2) เพ่ือเป็นการน าตัวละครหลาย ๆ คนที่กระจัดกระจายมารวมอยู่ใน

ฉากสุดท้าย มิฉะนั้นจุดส าคัญสูงสุดของเหตุการณ์จะผูกขาดอยู่กับตัวละครหลักคนเดียว อาจใช้ฉาก
งานปาร์ตี้ ห้องรับประทานอาหาร งานรับรางวัลที่สามารถน าตัวละครทั้งหมดมารวมกัน เป็นต้น 

(3) เพ่ือให้ผู้ชมมีเวลาเก็บอารมณ์เพ่ือเตรียมตัวออกจากโรงภาพยนตร์
หลังจากหัวเราะ ร้องไห้ ดีใจ เสียใจ ไปกับตัวละครแล้ว จึงต้องมีล าดับของการร่ าลาปิดท้ายแทนที่จะ
ปล่อยให้ผู้ชมมีอารมณ์ค้าง จุดคลี่คลายเรื่องจึงเป็นสิ่งที่เหมือนกับการปิดม่านเพ่ือปล่อยให้ผู้ชมได้สุด
ลมหายใจเข้าปอดอีกครั้งก่อนออกจากโรงภาพยนตร์ 

2.2.3 ความขัดแย้ง (Conflict)  
รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม (2558, น. 261-264) ได้อธิบายเรื่องความขัดแย้งในการ

เล่าเรื่องของภาพยนตร์ว่า ความขัดแย้งเป็นสาเหตุส าคัญของความยุ่งยากวุ่นวายของมนุษย์ แต่ความ
ขัดแย้งสามารถน าไปสร้างความบันเทิงได้ในโลกภาพยนตร์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่ความขัดแย้งจะ
เป็นหัวใจส าคัญของการแสดงซึ่งผู้ชมสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่าย ความขัดแย้งในภาพยนตร์จะต้อง
เป็นความขัดแย้งหลัก ๆ ระหว่างพระเอกกับผู้ร้าย ความขัดแย้งย่อย ๆ ไม่สามารถขับเคลื่อนเรื่องราว
ไปสู่จุดหมายได้อย่างน่าสนใจ ส่วนความขัดแย้งหลัก ๆ อาจเป็นเรื่องที่ผู้ร้ายมีความต้องการในสิ่งที่
พระเอกมีหรือในทางกลับกันพระเอกมีความต้องการในสิ่งที่ผู้ร้ายมีก็ได้ อย่างไรก็ตามคู่ขัดแย้งไม่
จ าเป็นต้องเป็นตัวละครพระเอกกับผู้ร้ายเท่านั้น แต่สามารถเป็นพลังอ านาจที่มิใช่มนุษย์ อาจเป็นสัตว์
เช่น ในเรื่อง Godzilla (2014) เรื่อง Jurassic Park (1993) เป็นพลังธรรมชาติ เช่น เรื่อง The 
Prefect Storm (2000) เรื่อง The Impossible (2012) จากความขัดแย้งของโลก เช่น เรื่อง The 
Hurt Locker (2008) จากอ านาจของเทคโนโลยี เช่น เรื่อง The Matrix Reloaded (2003) หรือ
เผชิญกับตัวเอง เช่น เรื่อง Black Swan (2010) เรื่อง Fight Club (1999) เป็นต้น 

2.2.4 ตัวละคร (Character)  
สเวน (1982, น.95) อธิบายว่า องค์ประกอบที่ส าคัญและขาดไม่ได้ของโครงสร้าง

การเล่าเรื่องก็คือ ตัวละคร หมายถึงบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องราวในภาพยนตร์ ซึ่งถูก
น าเสนอผ่านการแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร ความคิดทัศนคติ รูปร่างหน้าตา และการแสดงออก
ด้วยท่าทาง ซึ่งการท าให้ตัวละครดูมีชีวิตสมบทบาทนั้นต้องอาศัยศิลปะการเข้าถึงบทบาท การสร้างตัว
ละครโดยทั่วไปมีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นด้านความคิด (Conception) และส่วนที่เป็น
พฤติกรรม (Presentation) ด้านความคิดจะเป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงยากจนกว่าจะมีเหตุผลที่ส าคัญ
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เพียงพอส าหรับการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด สิ่งที่จะมาก าหนดความคิดและพฤติกรรมของ
ตัวละครคือ ภูมิหลัง การศึกษา ประสบการณ์ และสภาพทางสังคม 

รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม (2558, น. 282) ได้แบ่งการก าหนดบทบาทของตัวละคร
ในภาพยนตร์ ดังต่อไปนี้ ตัวละครส าคัญ (Main Character) หมายถึงตัวละครที่คนดูรู้สึกรับรู้เป็นคน
แรก ตัวเอกหรือตัวละครน า (Plural-Protagonist) คือตัวละครที่เดินเรื่องหรือเป็นผู้ขับเคลื่อน
เรื่องราวเพ่ือบรรลุเป้าหมายของเรื่อง ตัวละครที่ เป็นพระเอก (Hero) คือตัวละครที่เป็นทั้งคัวละคร
หลักและตัวละครเอก ตัวละครเอกหลายคน (Multiprotagonist) คือตัวละครที่เป็นกลุ่มมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกันแต่ได้รับผลตอบแทนความรู้สึกเป็นอิสระจากกัน และตัวละครเหล่านี้มีใครเป็นอุปสรรคหรือ
ปรปักษ์ (Antagonist) คือตัวละครที่อยู่ตรงข้ามเป็นคู่ศัตรู คอยขัดขวางการกระท าหรือความ
ปรารถนาของตัวละครเอก มักเป็นตัวละครที่มีความเข้มแข็งเช่นเดียวกันกับตัวละครเอก ความมุ่งมั่น
ของทั้งสองจะต้องถึงจุดปะทะกัน ซึ่งตัวละครต่าง ๆ นั้นจะต้องมีการก าหนดลักษณะตัวละคร 
(Characterization) และยังต้องโดดเด่น ไม่ธรรมดา (Unusual) มีลักษณะสามมิติ คือ ลักษณะ
รูปลักษณ์ภายนอก ความรู้สึกภายในจิตใจ และสถานภาพของตัวละครกับสังคมภายนอก สถานการณ์
ของเรื่องที่ท าให้ตัวละครเข้าไปสัมผัส ความตั้งใจอันแรงกล้า (A Willful Character) ลักษณะที่กล่าว
มานีเ้พ่ือให้ผู้ศึกษาได้ท าความเข้าใจกับองค์ประกอบของตัวละครอย่างรอบด้าน 

2.2.5 ฉากท้องเรื่อง (Setting)  
รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม (2558, น. 166-173) กล่าวว่า ฉาก หมายถึง สถานที่

เกิดเหตุการณ์และการกระท าของตัวละครในภาพยนตร์ โดยเกิดขึ้นในสถานที่เดียวและต่อเนื่องกันไป 
ในแต่ละฉากอาจมีจุดหักเห (Turning Point) ในตัวปรากฏอยู่ทุกจุดตลอดเรื่อง ฉากมีความส าคัญต่อ
ภาพยนตร์เพราะไม่เพียงแต่เป็นสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น แต่ช่วยในการอธิบายมิติต่าง ๆ ที่
ประกอบขึ้นมาเป็นฉากถึง 4 มิติ คือ ยุคสมัย (Period) คือการก าหนดเรื่องราวว่าเป็นยุคสมัยใด เช่น
ในโลกปัจจุบัน อดีต อนาคต หรืออยู่ในโลกจินตนาการไม่บอกยุคสมัย เวลา หรือ ช่วงเวลา (Time or 
Duration) บ่งบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวละครใช้ระยะเวลาไปนานเท่าใด หรือ เริ่มตั้งแต่เวลาใด
และไปจบในเวลาใด กินระยะเวลาเป็นศตวรรษ ปี เดือน วัน ชั่วโมง หรือเท่ากับเวลาจริงที่เกิดขึ้น 
(Real Time) และ สถานที่ (Location) คือท าให้สถานที่เกิดเรื่องราวในภาพยนตร์มีความชัดเจนทาง
ภูมิศาสตร์ เช่น ในเมือง บนถนน บนภูเขา ทะเลทราย บนเครื่องบิน ยานอวกาศ เป็นต้น 

ในแต่ละฉากผู้ก ากับต้องมีวัตถุประสงค์ว่าจุดมุ่งหมายต้องการจะบอกเล่าอะไรแก่
ผู้ชม ฉากนั้นสัมพันธ์กับเรื่องราวอย่างไร มีส่วนช่วยในการเล่าเรื่องหรือไม่ หรือเพ่ือต้องการให้เห็นว่า
ตัวละครมีความเกี่ยวข้องกับโครงเรื่องอย่างไร วัตถุประสงค์ของฉาก คือ เพ่ือการท าให้เรื่องราวด าเนิน
ไป และช่วยให้บรรลุเป้าหมายการเล่าเรื่อง ฉากยังมีวัตถุประสงค์อ่ืนอีก เช่น คอยก าหนดปัญหา 
คลี่คลายปัญหา เพ่ือการเปิดเรื่อง หมายถึงท าหน้าที่เปิดตัวละคร เปิดเวลา เปิดเผยสถานที่ของ
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เหตุการณ์ ช่วยสร้างอารมณ์ และเปิดเผยความสัมพันธ์ของตัวละคร นอกจากนี้ ฉากยังท าหน้าที่เป็น
ตัวเชื่อมเวลา และสถานที่ที่ต่างกันให้ต่อเนื่องเข้าด้วยกัน บางฉากยังท าหน้าที่หยุดแอ็คชัน (Action) 
เพ่ือค่อย ๆ ให้ผู้ชมซึมซับจุดที่ส าคัญที่เพ่ิงเกิดขึ้นในภาพยนตร์ หรือเพ่ือให้ผู้ชมได้หยุดพักลมหายใจ
คลายความตึงเครียด 

2.2.6 สัญลักษณ์พิเศษ (Special Symbol)   
ก าจร หลุยยะพงศ์ (2547) กล่าวว่า ภาพที่เราเห็นในภาพยนตร์แท้จริงแล้วอาจ

ไม่ใช่ภาพที่สมบูรณ์แต่เป็นการประกอบสร้างโดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ก าหนดกรอบทั้งในเชิงมิติทางสังคม
และวัฒนธรรม ซึ่งในภาพยนตร์มักมีการใช้สัญลักษณ์เพ่ือสื่อความหมายอยู่เสมอ เช่น การล าดับภาพ 
หรือค าพูด การใช้สัญลักษณ์พิเศษที่มักพบเห็นในภาพยนตร์มีอยู่ 2 ชนิดคือ 

2.2.6.1 สัญลักษณ์ทางภาพ คือ องค์ประกอบของภาพที่สามารถมองเห็นด้วย
ตาที่ถูกน าเสนอซ้ า ๆ ในภาพยนตร์ เช่น วัตถุ สถานที่ หรือสิ่งมีชีวิต ที่อาจเป็นเพียงภาพ ๆ เดียว หรือ
เป็นกลุ่มที่เกิดจากการตัดต่อที่ปรากฏให้เห็นนอกจากนี้ เทคนิคต่าง ๆ ที่ผู้สร้างภาพยนตร์ใช้ ไม่ว่าจะ
เป็นมุมกล้อง การจัดแสง สี ก็ยังสามารถสื่อความหมายได้เช่นเดียวกัน 

2.2.6.2 สัญลักษณ์ทางเสียง คือ เสียงต่าง ๆ ที่สามารถสื่อความหมาย หรือ
เปรียบเทียบความหมาย เพ่ือแสดงถึงวัตถุประสงค์ของการแสดงของตัวละคร ไม่ใช่ใช้เพ่ือการสร้าง
อารมณ์ร่วมกับตัวละครและเรื่องราวในภาพยนตร์ 

การศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสัญลักษณ์พิเศษในภาพยนตร์จะท าให้เรารับรู้และเข้าใจเรื่องราว
ต่าง ๆ ที่ผู้สร้างภาพยนตร์ต้องการที่จะสอดแทรกหรือความหมายแฝงที่ต้องการสื่อสารกับผู้ชมซึ่ง
อาจจะสื่อสารได้มากกว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นภายนอก ซึ่งการตีความหมายหรือการวิเคราะห์สัญลักษณ์
พิเศษของผู้ชมแต่ละคนอาจไม่ตรงกันก็ได้ 

2.2.7 มุมมองในการเล่าเรื่อง (Narrative Point of View)  
คือการมองเหตุการณ์อย่างเข้าใจในพฤติกรรมของตัวละคร โดยผ่านสายตาของ

ตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง หรือหมายถึงการที่ผู้เล่ามองเหตุการณ์จากวงใกล้ชิด หรือจากวงนอกใน
ระยะห่าง ๆ ซึ่งท าให้เกิดความน่าเชื่อถือแตกต่างกัน มุมมองในการเล่าเรื่องมีผลต่อความรู้สึกของผู้ชม 
และยังมีผลต่อการชักจูงอารมณ์ของผู้รับสาร โดยมุมมองของผู้รับสารนั้นจึงถูกก าหนดจากจุดยืนของผู้
เล่าเรื่อง จิอันเน็ตตี (1993) ไดแ้บ่งประเภทของมุมมองที่เกิดขึ้นจากจุดยืนของผู้เล่าเรื่องไว้ 4 แบบ คือ 

2.2.7.1 ผู้เล่าเรื่องมองไปจากมุมมองของบุรุษที่หนึ่ง (The First-Person 
Narrator) กล่าวคือ ตัวเอกของเรื่องเป็นผู้เล่าเรื่อง การเล่าเรื่องแบบนี้มักจะได้ยินค าว่า “ผม” หรือ 
“ฉัน” ปรากฏอยู่โดยตลอด เนื่องจากผู้เล่าในลักษณะนี้เป็นเจ้าของเรื่อง  
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2.2.7.2 ผู้เล่าเรื่องมองไปจากมุมมองของบุรุษที่สาม (The Third-Person 
Narrator) เป็นการเล่าเรื่องจากผู้เล่าที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับตัวเอก หรือเป็นมุมมองจาก
ภายนอกที่เข้ามาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด เป็นการใช้ตัวละครเล่าเรื่องของตัวละครเอง  

2.2.7.3 การเล่าเรื่องจากมุมมองที่เป็นกลาง (The Objective) การเล่าเรื่อง
ที่ไม่ปรากฏตัวผู้เล่าในลักษณะของตัวบุคคล แต่เป็นการเล่าจากการสังเกตของคนวงนอกท่ีสังเกตและ
รายงานเหตุการณ์อย่างเป็นกลาง ตามข้อเท็จจริงของเรื่องราว เช่น การเล่าเรื่องราวในสารคดี ซึ่งมี
ลักษณะเป็นกลาง แต่ไม่สามารถท าให้ผู้ชมได้เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของตัวละครได้อย่างลึกซึ่ง 

2.2.7.4 การเล่าเรื่องแบบผู้รอบรู้ ไปหมดทุกอย่าง (The Omniscient) 
วิธีการเล่าเรื่องแบบนี้อาจจะมีจุดร่วมกับทั้ง 3 แบบที่กล่าวมาคือ ทั้งแบบบุรุษที่หนึ่ง บุรุษที่สาม หรือ
มุมมองที่เป็นกลาง แต่วิธีการเล่าเรื่องแบบสุดท้ายนี้ ผู้เล่าจะมีลักษณะพิเศษคือ มีลักษณะหยั่งรู้ไป
หมดทุกด้านทั้งความคิดหรือจิตใจของตัวละคร สามารถเล่าเรื่องราวหรืออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้
ผู้ชมรับรู้ตามได้  

แนวคิดเรื่องโครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ ผู้ศึกษาได้น ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดใน
การวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ เพ่ือชี้ให้เห็นว่าการวิจารณ์
ภาพยนตร์ของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์นั้นมีรูปแบบการน าเสนอสารที่สอดคล้องกับโครงสร้างการ
เล่าเรื่องในภาพยนตร์หรือไม่อย่างไร   
 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
 

ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยทางตรงและทางอ้อมมาเป็นกรอบ
ในการวิเคราะห์ ซึ่งมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

พิธพร วินิจฉัย (2549) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์กระบวนการวิจารณ์
ภาพยนตร์ของ ประวิทย์ แต่งอักษร” การศึกษาเน้นไปที่ตัวของประวิทย์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีผลงานและ
ชื่อเสียงในแวดวงการวิจารณ์ภาพยนตร์ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ตัวบทวิจารณ์ภาพยนตร์ของประวิทย์
ที่ตีพิมพ์ในนิตยสารสตาร์พิคส์ ปี 2548 จ านวน 23 ชิ้น รวมถึงการสัมภาษ์แบบเจาะลึกในฐานะผู้ผลิต
บทวิจารณ์ภาพยนตร์ พบว่า นอกจากข้ันตอนและโครงสร้างของบทวิจารณ์ภาพยนตร์ที่ได้กล่าวถึงไป
แล้ว งานวิจัยชิ้นนี้ยังชี้ให้เห็นว่า จุดเด่นของงานเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์ของประวิทย์ คือ 
กระบวนการใช้ภาษา เช่น การละทิ้งตัวตนของผู้เขียน โดยหลีกเลี่ยงการใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 และ
ด าเนินบทวิจารณ์ในลักษณะของผู้สังเกตการณ์ โดยจะแสดงความคิดเห็นต่อแง่มุมต่าง ๆ ของ
ภาพยนตร์ด้วยความนุ่มนวล เรียบง่าย และพยายามอธิบายจุดเด่น และจุดด้อยของภาพยนตร์ด้วย
ท่าทีค่อนข้างเป็นกลาง โดยสิ่งที่ท าให้บทวิจารณ์ของประวิทย์มีความแตกต่างจากบทวิจารณ์ทั่วไปนั้น
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ก็คือ บทบาทหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะสอดแทรก และอ้างอิงข้อมูลของภาพยนตร์แต่
ละเรื่องอย่างละเอียด จึงท าให้งานของประวิทย์ แต่งอักษร ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมแห่งการวิจารณ์
ในทางสร้างสรรค์  

นิพนธ์ คุณารักษ์ (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์และวิจารณ์ภาพยนตร์  
แอนิเมชั่น” พบว่า แนวทางในวิจารณ์ภาพยนตร์แอนิเมชั่น ในด้านตัวผู้วิจารณ์ จะต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจในด้านเทคนิค กระบวนการ และทักษะความสามารถในการผลิตงานภาพยนตร์แอนิเมชั่ น 
นอกจากนั้นแล้วผู้วิจารณ์ยังต้องค านึงถึง โครงสร้างของภาพยนตร์แอนิ เมชั่น ( Structure) 
สุนทรียภาพของภาพยนตร์แอนิ เมชั่น (Aesthetics)  เทคโนโลยีของภาพยนตร์แอนิ เมชั่น 
(Technology) และเนื้อหาสาระของภาพยนตร์แอนิเมชั่น (Contents) ประกอบกันในการวิจารณ์ ซึ่ง
เนื้อหาสารที่ปรากฏในภาพยนตร์แอนิเมชั่น มักจะปรากฏให้เห็นถึง แนวคิด ความเชื่อ ค่านิยม 
วัฒนธรรม หรือเรื่องราวที่สะท้อนออกมาจากความต้องการของผู้ส่งสาร (Message) สื่อความหมาย 
(Meaning) จากผู้ผลิตไปยังผู้รับชม อาจปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน หรือแฝงเร้นสอดแทรก 
(Symbolic) ซึ่งต้องอาศัยการตีความ ความเข้าใจของผู้ชมที่มาจากกรอบประสบการณ์เดิม (Filed of 
Experiences) หรือความรู้ในเรื่องทฤษฎีสัญศาสตร์ (Semiology Theory) มากพอ จึงสามารถ
ถอดรหัส (Decoding) และเข้าใจสัญลักษณ์นั้นได้   

อัญชลี ชัยวรพร และ สุทธิพงศ์ นุกูลเอ้ืออ ารุง (2557) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง “การวิจารณ์
ภาพยนตร์: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต” พบว่า จากการศึกษาเรื่องการ
วิจารณ์ภาพยนตร์ในประเทศไทย เต็มไปด้วยพลวัตรของการใช้สื่อและความลื่นไหลของการวิจารณ์ 
ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต โดยมีปริมาณของบทวิจารณ์เป็นจ านวนมาก มีความถี่ในการ
น าเสนอที่ต่อเนื่อง มีรูปแบบหลากหลายทั้งงานเพ่ือการวิจารณ์ภาพยนตร์โดยตรง และงานเขียนที่ต่อ
ยอดมาจากการวิจารณ์ ซึ่งข้อเขียนที่มีนัยแห่งการวิจารณ์วิจารณ์ภาพยนตร์ทั้งหมดในประเทศไทย    
มีความหลากหลายค่อนข้างมาก จ าแนกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลก่อนชม (Preview)           
การแนะน าโดยบุคคลที่มีชื่อเสียง บทแนะน าขนาดสั้น (Short Review) และบทวิจารณ์ขนาดยาว ซึ่ง
พบลักษณะการวิจารณ์ทั้ง 4 ประเภทในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต สิ่งที่น่าสนใจคือการเชื่อมโยง
ในการใช้สื่อทั้งสองเต็มไปด้วยพลวัตรและความลื่นไหล ผู้ที่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพ่ือการวิจารณ์จ านวน
หนึ่งก็พัฒนาจนข้ามไปเขียนงานวิจารณ์บนสื่อสิ่งพิมพ์ บางคนกลายเป็นนักวิจารณ์ที่มีชื่อเสียง         มี
การตีพิมพ์ผลงานเป็นเล่มจ านวนมาก ขณะที่นักวิจารณ์อาชีพที่เติบโตมาจากสื่อสิ่งพิมพ์ ก็เริ่มหันมาใช้
พ้ืนที่อินเทอร์เน็ตในการน าเสนองานวิจารณ์ขนาดสั้นหรือประเด็นความคิดไม่ทางการส าหรับงาน
ภาพยนตร์ที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์ ทั้งนี้งานวิจัยนี้ยังบอกถึงผลดีและผลเสียของการวิจารณ์ภาพยนตร์ที่
พ้ืนที่สื่อทั้งสองแบบได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมกัน อาทิ  การวิจารณ์โดยไร้การควบคุม           
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การแทรกแซงของกลุ่มธุรกิจภาพยนตร์ที่เฝ้าจับตามองกระแสและทิศทางของการวิจารณ์ในช่วง 4 วัน
แรกของหนัง เป็นต้น 

พลอยไพลิน ตองอ่อน (2559)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์เนื้อหาสาร
ประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของร้านเคนทักกีฟรายชิกเคน ประเทศไทย (KFC)” พบว่า ลักษณะ
เนื้อหาสารประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของร้าน KFC ส่วนใหญ่เพ่ือให้ความบันเทิงโดยมุ่งเน้นที่
การทักทายและการเล่นเกม ทั้งนี้เพราะว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจของร้าน KFC มีเป้าหมายเพ่ือสร้างความ
เป็นกันเองให้ความรู้สึกเหมือน “เพ่ือนคุยกับเพ่ือน” การจัดเนื้อหาสารในแฟนเพจมีลักษณะเป็นสารที่
ให้อารมณ์และความรู้สึกในเชิงบวกให้สมาชิกในแฟนเพจได้รับรู้ เพ่ือให้สมาชิกในแฟนเพจเกิด
ความรู้สึกที่ดี และเกิดความใกล้ชิดกับตราสินค้า ส่วนประเภทเนื้อหาสารประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจของร้าน KFC เป็นการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์โดยมุ่งเน้นเรื่องมิตรภาพภาพเป็นหลัก เพ่ือให้
สมาชิกแฟนเพจเกิดความใกล้ชิดกับ KFC ทั้งนี้เป็นเพราะว่าแฟนเพจเฟซบุ๊กถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือ
สนับสนุนการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ และการพูดคุยเพ่ือก่อให้เกิดความเป็นมิตรไมตรี ส่วนรูปแบบการ
น าเสนอเนื้อหาสารประชาสัมพันธ์ มีการน าเสนอเนื้อหาด้วยรูปภาพจริงของเมนูอาหารและรูปการ์ตูน 
เพ่ือสร้างการรับรู้ควบคู่ไปกับการให้ความบันเทิงและกระตุ้นให้สมาชิกแฟนเพจเกิดความรู้สึก
เพลิดเพลินจนเกิดความรู้สึกอยากซื้อสินค้า ทั้งนี้เนื่องมาจากว่าการโพสต์รูปภาพที่เป็นรูปภาพจริง
หรือรูปภาพการ์ตูนมีผลต่อความสนใจของผู้อ่านหรือผู้บริโภคช่วยดึงดูดความสนใจ และเป็นการเพ่ิม
การมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นอีกด้วย  

อรรถชัย วรจรัสรังสี (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค” พบว่าการศึกษาได้จ าแนกรูปแบบวิธีการน าเสนอเนื้อหา
ทางการตลาดประเภทต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้า 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทรูปภาพ 
วีดีโอ ลิงค์ และข้อความ ทั้งนี้พบว่ารูปแบบวิธีการน าเสนอเนื้อหาในเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้านั้นมีความ
หลากหลาย ซึ่งวิธีการน าเสนอที่พบมากที่สุดคือ แบบรูปภาพ โดยการศึกษายังอธิบายต่อไปอีกว่าการ
โพสรูปภาพบนเฟซบุ๊กสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้มากถึงร้อยละ 37 โดยประเภทของ
รูปภาพที่พบมากที่สุด คือ ภาพอี-โปสเตอร์ เนื่องจากเป็นภาพที่ได้ท าการจัดวางรูปภาพ และข้อความ
ไว้อย่างลงตัวในกรอบเดียวกัน ท าให้ภาพอี-โปสเตอร์มีความน่าสนใจ เข้าใจได้ง่ายอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้
ยังพบว่าประเภทเนื้อหาหารตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจประกอบด้วย 4 ลักษณะ ได้แก่ การส่งเสริมและ
กระตุ้นให้เกิดการซื้อหรือใช้บริการ การให้ข้อมูลข่าวสาร การส่งเสริมการขาย และการจัดกิจกรรม
ออนไลน์ ทั้งนี้ผู้บริโภคจะท าการหาข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลที่จะช่วยในการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค ซึ่งแฟนเพจเฟซบุ๊กก็เป็นแหล่งข้อมูลส าคัญที่ผู้บริโภคจะเข้ามาใช้งาน เนื่องจากเฟซบุ๊กมีทั้ง
ข้อมูลข่าวสารทั้งจากทางผู้จ าหน่ายสินค้าและบริการ อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมความคิดเห็นต่าง ๆ 
จากสมาชิกคนอ่ืน ๆ อีกด้วย    
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง "การจัดสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์" ใช้รูปแบบการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research Approach) โดยวิธีการพรรณนาความ (Descriptive Research) 
วิธีการจัดเนื้อหาสาร และการน าเสนอสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ โดยการวิเคราะห์จากบท
วิจารณ์ภาพยนตร์ของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ จ านวน 5 เพจ คือ เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า เพจ
นักเลงโรงหนัง เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว และ เพจท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่อง
ใหญ่ โดยคัดเลือกเฉพาะภาพยนตร์ที่ได้รับการวิจารณ์จากแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ทั้ง 5 เพจ 
หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ และน าเสนอผลการศึกษา ซึ่งผู้ศึกษาได้ก าหนด
วิธีการศึกษาดังนี้   

3.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.4 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล  
3.5 การน าเสนอข้อมูล 

 
3.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์บนเว็บไซต์สื่อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก ซึ่งผู้ศึกษาได้คัดเลือกแฟนเพจวิจารณภาพยนตร์โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกคือ 
คัดเลือกจากแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ที่มียอดจ านวนของผู้ติดตามมากที่สุด 5 อันดับแรก และมี
ความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานการวิจารณ์ภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงปี 
2559 - 2560 ซึ่งจากเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว มีแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ที่
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกซึ่งมีรายชื่อและจ านวนผู้ติดตาม ข้อมูลส ารวจจากเว็บไซต์ zocialrank.com 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดังต่อไปนี้ (“Thailand Facebook Ranking”, 2560) 

1) เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า  มีจ านวนผู้ติดตาม 1,055,514 คน 
2) เพจนักเลงโรงหนัง   มีจ านวนผู้ติดตาม 781,179 คน 
3) เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก   มีจ านวนผู้ติดตาม 649,000 คน 
4) เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว   มีจ านวนผู้ติดตาม 434,302 คน 
5) เพจท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่  มีจ านวนผู้ติดตาม 432,545 คน 
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3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ได้ตั้งเอาไว้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเป็นข้อมูลที่รวบรวมจากสื่อสังคม
ออนไลน์   เฟซบุ๊กของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ โดยผู้ศึกษาเข้าไปส ารวจเนื้อหาที่เป็นตัวบทวิจารณ์
ภาพยนตร์ในหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊กจ านวน 5 เพจ ได้แก่ เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า เพจนักเลงโรงหนัง 
เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว และ เพจท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่ โดยคัดเลือก
บทวิจารณ์ภาพยนตร์ที่ทั้ง 5 เพจน าเสนอตรงกัน จ านวนทั้งสิ้น 10 เรื่อง ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีก าหนด
เข้าฉายระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560 มาใช้เป็นข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ 
รายชื่อภาพยนตร์ที่ได้รับการวิจารณ์จากทั้ง 5 เพจ จ านวน 10 เรื่อง ได้แก่ 

1) คน ล่า ฅน (The Age of Shadow) เข้าฉายวันที่ 5 มกราคม 2560 
2) นครดารา (LaLaland) เข้าฉายวันที่ 12 มกราคม 2560 
3) จิตหลุดโลก (Split) เข้าฉายวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 
4) แรงกว่านรก2 (John Wick2) เข้าฉายวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 
5) โลแกน เดอะ วูล์ฟเวอรีน (Logan) เข้าฉายวันที่ 2 มีนาคม 2560 
6) คอง มหาภัยเกาะกะโหลก (Kong: Skull Island) เข้าฉายวันที่ 9 มีนาคม 2560 
7) โฉมงามกับเจ้าชายอสูร (Beauty and The Beast) เข้าฉายวันที่ 16 มีนาคม 2560 
8) สายพันธุ์มฤตยู (Lift) เข้าฉายวันที่ 23 มีนาคม 2560 
9) รักไร้เสียง (A Silent Voice) เข้าฉายวันที่ 23 มีนาคม 2560 
10) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์ (Ghost in The Shell) เข้าฉายวันที่ 30 มีนาคม 2560 

 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาเรื่อง “การจัดสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์” ผู้ศึกษาได้น าเอาข้อมูลที่
ได้จากการบทวิจารณ์ภาพยนตร์ของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์จ านวนทั้ง 5 เพจ มาวิเคราะห์โดยใช้
วิธีการพรรณนาความ โดยจ าแนกข้อมูลออกโดยมีทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นตัวตั้งต้น
ศึกษา เพ่ือจะได้ศึกษาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนตาม
วัตถุประสงค์ คือ วิธีการจัดเนื้อหาสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ และ รูปแบบการน าเสนอสาร
ของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์วิธีการจัดเนื้อหาสาร  
ใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ตามทฤษฎีการวิจารณ์แนวรูปแบบนิยมมาใช้ในการวิเคราะห์

วิธีการจัดเนื้อหาสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ ดังนี้ 
1. ภาพยนตร์เรื่องนั้นเป็นภาพยนตร์ประเภทใด  
2. เนื้อหาโดยรวมของภาพยนตร์เรื่องนั้นบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอะไร  
3. ใครเป็นคนเล่าเรื่องนั้น 
4. เนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนั้นได้รับการจัดล าดับในการบอกเล่าอย่างไร 
5. ในภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ มีการใช้เทคนิคอย่างไรบ้าง ด้วยจุดประสงค์ใด ได้แก่ 

5.1  ขนาดภาพ 
5.2  มุมกล้อง  
5.3  การจัดแสงและการใช้สี  
5.4  การเคลื่อนกล้อง  
5.5  มีส ออง แซง  
5.6  การตัดต่อ  
5.7  การใช้เสียง 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอสาร 
ใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ตามแนวคิดโครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์มาใช้ในการ

วิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอสาร ดังนี้ 
1. แก่นเรื่อง  
2. โครงเรื่อง  
3. ความขัดแย้ง  
4. ตัวละคร  
5. ฉากท้องเรื่อง  
6. สัญลักษณ์พิเศษ 
7. มุมมองในการเล่าเรื่อง  
 

3.4 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) และความถูกต้องแม่นย า (Validity) ของ
การศึกษาเรื่อง “การจัดสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์” ผู้ศึกษาใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า 
(Triangulation) เพ่ือใช้ในการย้ ายันข้อมูล โดยเป็นการตรวจสอบสภาพข้อมูลด้วยวิธี การที่
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หลากหลายเพ่ือรับรองผลการพิสูจน์ว่าข้อมูลมีความแข็งแกร่งทั้งนี้เนื่องจากได้ใช้ข้อมูลต่าง ๆ ใน     
การวิเคราะห์อย่างองค์รวมหรือการพรรณนารอบด้านทุกมิติ (Thick Description) เพ่ือยืนยัน     
ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูล (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร , 2540, น. 384-385) ผู้ศึกษาใช้
วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นย า ดังนี้  

 
- การตรวจสอบจากหลายทฤษฎี (Theory Triangulation)  
การศึกษาเรื่อง “การจัดสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์” เป็นการวิเคราะห์วิธีการ

จัดเนื้อหาสาร ด้วยวิธีการวิเคราะห์ตัวบทเนื้อหาของบทวิจารณ์ภาพยนตร์ และรูปแบบการน าเสนอ
สารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ โดยใช้วิธีวิทยาแบบการอภิปรายความ การเปรียบเทียบตัวบท
เนื้อหาของบทวิจารณ์ภาพยนตร์ผู้ศึกษาใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยมของประวิทย์ 
แต่งอักษร (2548) มาเป็นหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ซึ่งสามารถตรวจสอบโดยน าหลักการวิจารณ์
ภาพยนตร์ของกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน (2541, น. 24-26) มาวิเคราะห์บทวิจารณ์ภาพยนตร์ของแฟน
เพจวิจารณ์ภาพยนตร์ก็สามารถให้ผลที่ตรงกัน และการเปรียบเทียบรูปแบบการน าเสนอของแฟนเพจ
วิจารณ์ภาพยนตร์ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดเรื่องโครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ของ รักศานต์ วิวัฒน์-
สินอุดม มาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบในการน าเสนอ ซึ่งสามารถตรวจสอบโดยการน าแนวคิด
เรื่องการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ของ องอาจ สิงห์ล าพอง ก็สามารถยืนยันผลการวิเคราะห์ที่ตรงกันได้  
เช่นนี้เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ศึกษาสามารถยืนยันความจริงได้ด้วยหลากหลายแนวคิด และ
ผลการวิจัยหรือข้อค้นพบนั้นถือได้ว่าผ่านการพิจารณาโดยรอบด้าน   

นอกจากนั้นผู้ศึกษาได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
และความถูกต้องแม่นย าของข้อมูล รวมถึงน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระตรวจสอบ    
ความเข้าใจในการใช้ภาษา และรูปแบบการน าเสนอข้อมูล หลังจากปรับแก้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจน
เป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว จึงน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการสรุปผลการศึกษาต่อไป   
 
3.5 การน าเสนอข้อมูล 
 

การน าเสนอข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้ ได้มีการเรียบเรียงข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหาซึ่งเป็นการอธิบายเชิงวิเคราะห์ โดยจัดเรียงข้อมูลในการน าเสนอดังนี้ 

1. น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดเนื้อหาสารที่ปรากฏในตัวบทวิจารณ์ภาพยนตร์ โดย
จะท าการวิเคราะห์บทวิจารณ์ภาพยนตร์ด้วยวิธีการพรรณนาความ และการเปรียบเทียบตามทฤษฎี
การวิจารณ์ภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยมเพ่ือน าไปสร้างข้อสรุป และน าเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนา 
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2. น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบรูปแบบการน าเสนอสาร โดยจะท าการวิเคราะห์
การน าเสนอสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ด้วยวิธีการพรรณนาความ และการเปรียบเทียบตาม
แนวคิดโครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์เพ่ือน าไปสร้างข้อสรุป และน าเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนา 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา   

 
การศึกษาเรื่อง "การจัดสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์" ใช้รูปแบบการวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยวิธีการพรรณนาความ บทวิจารณ์ภาพยนตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์วิธีการจัด
เนื้อหาสาร และวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ โดยท าการศึกษา
จากบทวิจารณ์ของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์จ านวน 5 เพจ คือ เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า           
เพจนักเลงโรงหนัง เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว และเพจท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่อง
ใหญ่ ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการคัดเลือกศึกษาเฉพาะตัวบทวิจารณ์ภาพยนตร์ที่ทั้ง 5 เพจน าเสนอตรงกัน 
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 10 เรื่อง รวมมีบทวิจารณ์ที่ท าการวิเคราะห์ในงานวิจัยฉบับนี้ทั้งหมด 50 ชิ้นงาน 
ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

4.1 การศึกษาวิธีการจัดเนื้อหาสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์  
4.2 การศึกษารูปแบบการน าเสนอสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ 

 
4.1 การศึกษาวิธีการจัดเนื้อหาสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ 
 

ผู้ศึกษาได้ใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ตามทฤษฎีการวิจารณ์ภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยม
ของประวิทย์ แต่งอักษร มาใช้ในการวิเคราะห์วิธีการจัดเนื้อหาสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์    
ซึ่งผู้ศึกษาได้แสดงผลการศึกษาด้วยวิธีการพรรณนาความ โดยใช้การเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์การ
วิจารณ์ภาพยนตร์ตามแนวรูปแบบนิยม คือ ภาพยนตร์เรื่องนั้นเป็นภาพยนตร์ประเภทใดเนื้อหา
โดยรวมของภาพยนตร์เรื่องนั้นบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอะไร ใครเป็นคนเล่าเรื่องนั้น เนื้อหาของ
ภาพยนตร์เรื่องนั้นได้รับการจัดล าดับในการบอกเล่าอย่างไร และในภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ มีการใช้
เทคนิคอย่างไรบ้าง ด้วยจุดประสงค์ใด (ได้แก่ ขนาดภาพ มุมกล้อง การจัดแสงและการใช้สี การเคลื่อนกล้อง 
มีส ออง แซง การตัดต่อ และการใช้เสียง) โดยมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
4.1.1 ภาพยนตร์เรื่องนั้นเป็นภาพยนตร์ประเภทใด  

การระบุประเภทของภาพยนตร์นั้นเป็นการเขียนที่ได้รับความนิยมในงานเขียน
วิจารณ์ภาพยนตร์ที่ตีพิมพ์ลงในสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสาร วารสารภาพยนตร์ โดยแฟนเพจวิจารณ์
ภาพยนตร์ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการระบุประเภทของภาพยนตร์เท่าใดนัก อย่างไรก็ตามจาก
การศึกษาพบว่า การระบุประเภทของภาพยนตร์มีทั้งสิ้น 2 รูปแบบคือ แบบระบุชัดเจนตาม
รายละเอียดของค่ายภาพยนตร์ และแบบระบโุดยแทรกอยู่ในเนื้อหา ดังนี้ 
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- แบบระบุชัดเจนตามรายละเอียดของค่ายภาพยนตร์  มีเพียงเพจหนังโปรดของ
ข้าพเจ้าเพียงเพจเดียวที่มีการบอกประเภท หรือตระกูลของภาพยนตร์ (Genre) อย่างชัดเจนในบท
วิจารณ์ภาพยนตร์ทุก ๆ เรื่อง ซึ่งประเภทหรือตระกูลของภาพยนตร์ที่เพจหนังโปรดของข้าพเจ้าระบุ
ลงไปงานเขียนวิจารณ์ภาพยนตร์นั้นเป็นข้อมูลที่ได้รับมาจากการโปรโมทภาพยนตร์ของค่าย
ภาพยนตร์เป็นหลัก เช่นการวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง Life แฟนเพจได้ระบุว่าประเภทของภาพยนตร์
เรื่องนี้คือ Sci-fi, horror, Thriller (ภาพท่ี 4.1) 
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ภาพที่ 4.1 เนื้อหาการวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง Life. จาก บทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง Life, โดย        
เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 2560. 
 

- แบบระบุโดยแทรกอยู่ในเนื้อหา การระบุประเภทของภาพยนตร์ที่พบอีกรูปแบบหนึ่ง
คือ แบบระบุแทรกในเนื้อหาพบว่า แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ทั้งหมดจะใช้การตีความประเภทของ
ภาพยนตร์ไปตามความเห็นของตน และไม่ได้มีการก าหนดประเภทตามข้อมูลของค่ายภาพยนตร์ ทั้งนี้
แม้ว่าเพจหนังโปรดของข้าพเจ้าจะระบุประเภทตามข้อมูลของค่ายภาพยนตร์แล้ว แต่ยังมีการระบุ
ประเภทของภาพยนตร์โดยผ่านการวิจารณ์ของตนลงในเนื้อหาอีกด้วย แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์อ่ืน 
ๆ ก็มีการระบุประเภทของภาพยนตร์ลงในเนื้อหาการวิจารณ์เช่นกัน อาทิ ภาพยนตร์เรื่อง Life ที่แฟน
เพจได้ระบุประเภทของภาพยนตร์ในเนื้อหาว่าเป็น ภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ (Shi-fi) หรือ
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ภาพยนตร์แนวสยองขวัญ (Horror) และภาพยนตร์เรื่อง The Age of Shadows ที่ถูกระบุว่าเป็น
ภาพยนตร์แนวแอคชั่นทริลเลอร์  

Life มีความเป็นไซไฟที่เต็มไปด้วยสมมุติฐานและการทดลอง มนุษย์อวกาศท้ัง 6 คน
ต้องต่อสู้กับเอเลี่ยนลึกลับที่พวกเขาแทบไม่มีข้อมูลอะไรเลยนอกจากการคาดเดาด้วย
ข้อสังเกตทางวิทยาศาสตร์…โดยรวมแล้วเราเชียร์ให้ดู Life นะ หนังสยองขวัญเอเลี่ยน 
vs. มนุษย์บนสถานีอวกาศปิดตายเจ๋ง ๆ แบบนี้มีไม่ก่ีเรื่องหรอก ยิ่งการออกแบบความ
โหดของเอเลี่ยนถือว่าแปลกใหม่ด้วย เป็นหนังที่ขนาดเบื่อ ๆ ช่วงมนุษย์แต่อารมณ์ตอนดู
จบคือขีดสุดความประทับใจมาก ความระทึกขวัญของเอเลี่ยนมันเจ๋งจนไม่อยากให้
พลาดจริง ๆ (เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 2560)   

 
หนังวางตัวเองเป็น Horror-Thriller แต่เรามองว่าส่วนที่เป็นสยองขวัญมันไม่ได้ท างาน
เยอะขนาดนั้น ถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าน่าจะเป็นจิตวิทยาระทึกขวัญ (Psychological 
Thriller) ที่มีลูกเล่นเกี่ยวกับการเป็นคนหลายบุคลิกได้อย่างน่าสนใจมากกว่า  
(เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 2560)   

 
Life คือ หนังไซไฟที่น่าสนใจอีกเรื่องซึ่งเล่าถึงนักบินอวกาศ 6 คนที่ท างานอยู่บนสถานี
อวกาศนานาชาติ โดยภารกิจส าคัญของพวกเขาก็คือการศึกษาสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ถูก
พบบนดาวอังคาร ซึ่งถือเป็นการค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์…
ในภาพรวม Life ก็เป็นหนังที่มีวิชั่นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในอวกาศท่ีน่าสนใจ และข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ที่หนังหยิบยกมารองรับก็ดูมีน้ าหนักดี และในความเป็นหนังสยองขวัญ มัน
ก็เป็นหนังที่สร้างความกดดันให้กับเราได้ตลอดทั้งเรื่อง (เพจท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่
, 2560) 

  

พล๊อตเรื่องเท่านี้เพียงพอที่จะเป็นหนังสยองขวัญจากต่างดาวได้แล้ว ที่เหลือคือการเล่า
เรื่อง หนังด าเนินไปอย่างรวดเร็ว มีเรื่องมาให้เราลุ้นตั้งแต่เริ่มและมีไปเรื่อย ๆ เลย    
ศพแรกศพสองมาแบบไม่ทันเตรียมใจ เรียกได้ว่ามาแบบไม่ให้ ku หายใจหายคอกันเลย
ทีเดียว ตรงช่วงนี้ให้ความรู้สึกระทึกและสยองขวัญได้ค่อนข้างดี ท าให้เรากลัว 'คาลวิน' 
ได้พอสมควร รู้สึกจริง ๆ ว่าพวกมึงต้องตายกันบนนี้ทั้งหมดนั่นแหล่ะ สู้มันไม่ได้หร๊อก
กก (เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว, 2560) 
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หนังทั้งเรื่องเป็นฉากท่ีอยู่ในสถานีอวกาศเกือบทั้งหมด จะมีฉากบนโลกให้เห็นแค่ ฉาก
สองฉากแค่นั้น ใครชอบหนังไซไฟอวกาศเรื่องนี้ก็ห้ามพลาดเป็นอย่างยิ่ง ส่วนตัวผมชอบ
แนว ๆ นี้อยู่แล้ว มาเจอเรื่องนี้นี่อาการคลั่งไคล้เลยก าเริบหนักเลย (เพจนักเลงโรงหนัง, 
2560) 

 
The Age of Shadows คือ หนังแอคชั่นทริลเลอร์อิงประวัติศาสตร์ที่เล่าถึงเรื่องราวใน
ยุค 1920s ซึ่งเกาหลีถูกญี่ปุ่นเข้ายึดครอง และการต่อสู้ของกลุ่มต่อต้านที่พยายามโจมตี
ฐานที่ตั้งของญี่ปุ่นในกรุงโซล (เพจท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่, 2560) 
 
เรื่องงานสร้าง โปรดักชั่น ไม่ชมไม่ได้ ท าดี แนบเนียน เสริมหนังได้ลงตัว และอาจเพราะ
เหตุผลนี้ด้วย เกาหลีเลยมั่นใจ ส่งหนังเรื่องนี้เป็นตัวแทนไปเข้าชิงออสการ์ปีนี้ (สาขา
หนังต่างประเทศ) #สรุป ยกให้เป็นหนังทริลเลอร์ ระดับพรีเมี่ยม ที่พีคอีกเรื่องของ
เกาหลีเลย (เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว, 2560) 

 
4.1.2 เนื้อหาโดยรวมของภาพยนตร์เรื่องนั้นบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอะไร 

การเขียนเกี่ยวกับเนื้อหาภาพยนตร์ของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ พบว่ามีทั้งสิ้น 
3 รูปแบบ คือ การเขียนแบบเป็นทางการ การเขียนแบบเล่าโดยสังเขป และการเขียนแบบสรุป
เรื่องราว ดังนี้ 

- การเขียนแบบเป็นทางการ ผู้เขียนจะเขียนบอกเล่าในเชิงของการสรุปเรื่องราวโดยใช้
การเกริ่นน า เพ่ือท าให้ผู้อ่านทราบถึงภาพรวมของภาพยนตร์หรือที่มาที่ไปของเรื่องราวเท่านั้น ในการ
วิจารณ์บางเรื่องผู้เขียนอาจเพ่ิมลักษณะของตัวละครหรืออาจกล่าวถึงความขัดแย้งของตัวละครด้วย 
แต่ผู้เขียนจะไม่ได้มีการเขียนไปจนกระทั่งถึงบทสรุปของภาพยนตร์หรือเขียนเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมด
ในแบบลักษณะที่เรียกว่า สปอยล์ ดังเช่นตัวอย่างการเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง Beauty And 
The Beast ของเพจหนังโปรดของข้าพเจ้า  

กาลครั้งหนึ่ง 'เจ้าชาย' (Dan Stevens) ได้ถูกแม่มดสาปเอาไว้ให้เขากลายเป็นอสูร 
หนทางเดียวที่จะถอนค าสาปนั้นได้คือต้องรู้จักรักใครสักคนและได้รับความรักตอบจาก
เธอก่อนดอกกุหลาบวิเศษกลีบสุดท้ายจะร่วงหล่น ส่วน 'เบลล์' (Emma Watson) เป็น
หญิงสาวที่รักการอ่านหนังสือจนถูกคนในหมู่บ้านมองด้วยความตลกขบขัน วันหนึ่งพ่อ
ของเธอถูกอสูรจับตัวขังไว้ในปราสาทข้อหาขโมยดอกกุหลาบในปราสาท เธอจึงเสียสละ
ยอมถูกขังตลอดกาลแทนพ่อของเธอ และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้โฉมงามและอสูรได้
เรียนรู้ท าความรู้จักกัน (เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 2560) 
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- การเขียนแบบเล่าโดยสังเขป จากการศึกษาพบว่า ในงานวิจารณ์บางชิ้นมีเนื้อหาสาร

ที่แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์อีกส่วนหนึ่งใช้บอกเล่าเนื้อหาของภาพยนตร์ที่ไม่ได้มีรูปแบบเนื้อหาที่
จริงจัง เป็นทางการ หรือเป็นการเขียนในรูปแบบของการให้ข้อมูลเรื่องราวของภาพยนตร์อย่าง
ตรงไปตรงมา แต่กลับเป็นเสมือนการเขียนเล่าเรื่องที่ปรากฏให้เป็นข้อความเพียงไม่กี่บรรทัดเพ่ือ    
การบอกเล่าสั้น ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาภาพรวมของภาพยนตร์ โดยใช้การบรรยายจากความรู้สึกและ
ประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์ ตัวอย่างเช่น บทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง Life ของเพจอวยไส้แตก
แหกไส้ฉีก  

หนังที่ว่าด้วยการหนีตายจากมฤตยูในยานอวกาศ ในสถานที่จ ากัดแคบ ๆ ด้วยเงื่อนไข
ที่ว่าอยู่แค่ในยานอวกาศเอาเข้าจริง ๆ มันอาจจะดูเชยและน่าเบื่อมากกก แต่เอาเข้าจริง 
ๆ ถ้ามันท าออกมาได้ดี มีการเล่าเรื่องที่ดี การล าดับภาพการใช้ดนตรีที่เร้าใจ ลงตัวมันก็
จะออกมาสนุกแบบเรื่อง Life นี่แหละ คือขอบอกว่าถึงจะเดาทางหนังออกเกือบหมด 
แตด่้วยการเล่าเรื่องและการออกแบบเอเลี่ยนของมันที่สุดแสนจะครีเอทมันก็ท าให้เรา
รู้สึกสนุก และลุ้นติดตามไปได้อย่างไม่น่าเชื่อ (เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, 2560) 

 
- การเขียนแบบสรุปเรื่องราว นอกจากการบอกเล่าเนื้อหาอย่างพอสังเขปแล้ว       

แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ยังมีการสรุปเรื่องราวของภาพยนตร์ผ่านบทวิจารณ์ภาพยนตร์  เพ่ือเป็น   
การสรุปเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องที่วิจารณ์ให้แก่ผู้อ่านอีกด้วย เช่น ในการวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง 
John Wick: chapter 2 แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์มีการระบุข้อความเป็นค าที่มาจากภาพยนตร์ คือ
ค าว่า “โลกแห่งนักฆ่า” และ “จักรวาลของ John Wick” เพ่ือเป็นการตอกย้ าและท าให้ผู้อ่านได้เห็น
ภาพเรื่องราว และเนื้อหาหลักของภาพยนตร์ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังเพ่ือเป็นนัยให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้สร้าง
ต้องการจะสื่อสารออกมาให้ประจักษ์และเพ่ิมความน่าสนใจของภาพยนตร์ อาท ิ

…หนังภาคนี้พาเราไปรู้จักกับ ‘โลกแห่งนักฆ่า’ ในมุมใหม่ ๆ ที่เรายังไม่เคยเห็นในภาค
แรกไม่ว่าจะเป็น กลุ่มมาเฟียอิตาลี และ กลุ่มนักฆ่าไร้สังกัด ซึ่งถือว่าเป็นการเพ่ิมมิติใหม่
ให้กับจักรวาลของ John Wick ได้ดีพอสมควรแต่ลึก ๆ แล้ว เราก็แอบหวังว่าจะได้เห็น
อะไรที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากกว่านี้ (เพจท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่, 2560) 

 

…เนื้อหาในภาคนี้เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่า…ตรงจุดและดีงามมาก ไม่ได้เน้นแอคชั่นอย่าง
เดียว แต่มันยังมีรายละเอียดยิบย่อยที่ดาร์คเพ่ิมเข้ามา ไอ้องค์กรที่พระเอกอยู่เนี่ยบอก
เลยว่าโคตรเท่และน่ากลัว จริง ๆ ต้องชมคนเขียนบทที่เปิดจักรวาลของ John Wick 
ขึ้นมาแบบนี้ ถ้าหนังท าเงินยังไงก็มีภาคต่อยาว ๆ (เพจนักเลงโรงหนัง, 2560) 
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เรื่องราวมันต่อเนื่องจากภาคแรกแหละคือจอห์น วิค ไม่สามารถล้างมือจากวงการได้ 
ต้องมารับภารกิจสัญญาเลือดที่ติดค้างไว้ แล้วก็โดนไล่ล่าต่อโดยมีเงื่อนไขในโลกของนัก
ฆ่าใต้ดิน ที่มีกฎกติกา เนื้อหาประมาณนี้แหละ…เอาจริง ๆ John Wick: chapter 2 
เป็นหนังที่โคตรมันส์ การสร้างจักรวาลของ John Wick ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและคาด
ว่ามันคงจะท าต่อได้อีกหลายภาคเลยล่ะ… (เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, 2560)  

 
อย่างแรกท่ีต้องชมเลยคือการเซ็ตโลก John Wick ได้ด้วยธีมอันแข็งแรง เรารู้อยู่แล้วว่า
ผู้ก ากับเขาอยากสร้างโลกของนักฆ่าในหนังให้อารมณ์ประมาณพวกคาวบอย โดยสรุป
แล้ว John Wick: Chapter 2 ถือว่าดีกว่าภาคแรกอย่างแน่นอน ชอบงานก ากับภาพ
หลาย ๆ ฉากด้วย ไม่คิดว่าจะมีใครเอา mirror maze มาใช้ในหนังแอ็คชั่นแบบนี้ 
เพราะที่เคยเห็นเด่น ๆ ก็นู่นเลย The Circus (1928) กับ The Lady from Shanghai 
(1947) แล้วชอบบทหนังที่เขาใช้ประโยชน์จากกฎของโลกนักฆ่ามาผลักดันตัวละครให้
ไปสุดทาง ซึ่งภาคนี้ธีมแข็งแรงแล้วภาคต่อไปคงหามุมใหม่ ๆ มาเล่นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
กว่านี้แน่นอน แฟนหนังแอ็คชั่นไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาด (เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 
2560) 

 
เนื้อเรื่องต่อจากภาคที่แล้ว แต่คราวนี้มาพูดถึงผลกระทบจากการที่ จอห์น วิค (Keanu- 
Reeves) ได้กลับมาท างานอีกครั้ง หลังจากท่ีเคยเกษียณจากวงการนักฆ่าไปแล้ว ซึ่งจาก
ผลกระทบดังกล่าวนี้ท าให้จอห์นวิคต้องตกท่ีนั่งล าบากอีกครั้ง และคราวนี้ไม่สามารถรู้
จ านวนหรือใบหน้าของศัตรูได้เลย โคตรซวยแบบสุด ๆ ภาคนี้ได้ขยายสเกลหนังให้ใหญ่
ขึ้น โปรดักชั่นดีขึ้น ได้รู้ถึงพลังอ านาจของสมาคมนักฆ่า ที่แทบจะไม่ได้พูดถึงเลยในภาค
ที่แล้ว และถ้าใครจ าภาคท่ีแล้วได้ จะมีเรื่องเล่าในต านานของจอห์นวิคที่พูดถึงเรื่อง
ดินสอ ในภาคนี้เราจะได้เห็นต านานนั้นอีกครั้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในซีนที่ชอบที่สุดของหนังเลย
ก็ว่าได ้(เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว, 2560) 

 
4.1.3 ใครเป็นคนเล่าเรื่องนั้น 

จากการศึกษาพบว่าจากงานเขียนทั้ง 50 ชิ้น มีเพียง 3 ชิ้น จากการวิจารณ์
ภาพยนตร์เรื่อง Split จิตหลุดโลกเท่านั้นที่แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ระบุว่าการเล่าเรื่องในภาพยนตร์
เกิดจากใคร เมื่อท าการวิเคราะห์ เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว ระบุว่าเนื้อเรื่องถูกเล่าผ่านตัวละคร
จิตแพทย์ ซึ่งถือเป็นจุดขายของหนังเรื่องนี้ที่ต้องใช้ตัวละครจิตแพทย์เป็นคนเล่าบุคลิกของตัวละคร
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เอกของเรื่องที่เป็นคน 23 บุคลิก เช่นเดียวกับเพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีกระบุว่าเรื่องถูกเล่าผ่าน       
การสนทนาของตัวเอกของเรื่องและจิตแพทย์ ซึ่งจิตแพทย์เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้หนังสนุก และมีส่วน
ส าคัญในการด าเนินเรื่องจนไปถึงตอนจบ และเพจหนังโปรดของข้าพเจ้าระบุว่าผู้ก ากับใช้การเล่าเรื่อง
ผ่านตัวละครที่เป็นคนหลายบุคลิกมาช่วยขยายขอบเขตการเล่าเรื่อง ท าให้เห็นว่าแฟนเพจวิจารณ์
ภาพยนตร์จะคัดเลือกหรือหยิบยกเฉพาะส่วนที่มีความส าคัญ และมีความแตกต่าง โดดเด่นออกมาจาก
ภาพยนตร์เรื่องอ่ืน ๆ มาเสนอแก่ผู้อ่าน ซึ่งภาพยนตร์เรื่อง Split จิตหลุดโลก มีความโดดเด่นในแง่มุม
ของการใช้ตัวละครเป็นคนเล่าเรื่อง ซึ่งจากการเขียนบรรยายนี้ยังท าให้ผู้อ่านเกิดความสนใจใน     
ความแปลกใหม่ของหนัง และเกิดความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นด้วย 

หนังพาเราไปส ารวจอาการของคนหลายบุคลิก เขามีอาการยังไง ท าอะไรได้บ้าง 
ต้องการอะไร ที่มาคืออะไร โดยเล่าผ่านตัวละครจิตแพทย์ ซึ่งจุดนี้น่าสนใจมาก ก็คือจุด
ขายของหนังนั้นแหละ แต่หนังมันเล่าช้า เล่าวกวน จังหวะเล่าเรื่องอืดอาด kuนี่ ก็ใจ
ร้อน ว่าไหนนะ 23 บุคลิกที่ว่า ซึ่งก็ค่อย ๆ เล่า แล้วก็มีแค่ไม่กี่บุคลิก แต่เอาเข้าจริง ๆ 
แค่ไม่ก่ีบุคลิกก็พอแล้ว แค่นี้ ku ก็เริ่มสับสน ต้องตั้งใจแยกดี ๆ …  
(เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว, 2560)  

 
ความยากของหนังเรื่องนี้คือ“…ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงทักษะถูกเล่า
ผ่านการสนทนาของตัวผู้ร้ายโรคจิตกับหมอ คุณยายหมอเฟรทเชอร์ ซึ่งก็ต้องบอกว่า 
หมอเฟรทเชอร์ในเรื่องคือส่วนหนึ่งที่ท าให้หนังสนุก การบรรยายทฤษฎี หว่านล้อมของ
ทฤษฎีในหนังเรื่องนี้ เล่าได้น่าฟัง เพลิดเพลิน และท าไห้คนดูคล้อยตาม ถือเป็นการค่อย 
ๆ ปูพื้นเพ่ือไปซัพพอร์ทตอนจบของหนังได้เป็นอย่างดี” (เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, 
2560) 

 
พูดได้สั้น ๆ ว่าเอ็ม ไนท์ ชยามาลานเจ๋งจริง เราไม่รู้ว่าเขากินอะไรเข้าไปถึงได้คิดและ
กล้าท าหนังแบบนี้ออกมาแล้วไม่เด๋อด๋า พล็อตสั้น ๆ แค่ว่าเด็กสาว 3 คนถูกลักพาตัวไป
โดยหนึ่งในบุคลิกของผู้ชายที่มี 23 บุคลิกในตัว (แสดงโดย James McAvoy) ฟังดู
เหมือนจะไม่มีลูกเล่นอะไรให้เหวอแล้ว แต่เอ็มไนท์คิดออกมาได้ว่าจะขยายขอบเขตการ
เล่าเรื่องโดยใช้ประโยชน์จากการเป็นคนหลายบุคลิกอย่างไร ซึ่งเราชอบอย่างหนึ่งคือเขา
ไม่ดูถูกคนดูด้วยการเฉลยหนังแบบเห่ย ๆ ส่วนจะถูกใจแค่ไหนอยากให้ไปพิสูจน์กันเอง 
เพราะถ้าถามเรา เราจะตอบทันทีว่าชอบมากจนอยากให้ไปลองดูกันเองอยู่ดีน่ะแหละ 
(เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 2560) 
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4.1.4 เนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนั้นได้รับการจัดล าดับในการบอกเล่าอย่างไร 
การจัดล าดับการบอกเล่าเนื้อหาของภาพยนตร์ เป็นส่วนที่ผู้สร้างภาพยนตร์ใช้

เพ่ือต้องการสื่อความหมายบางอย่างให้กับผู้ชม ซึ่งเป็นการค้นหาจุดประสงค์ของการสื่อสารของ
ผู้สร้าง ตามแนวทางการวิจารณ์ภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยม สามารถจ าแนกการจัดล าดับการบอกเล่า
เนื้อหาของภาพยนตร์ เช่น การบอกเล่าเรื่องสลับระหว่างเหตุการณ์ในอดีตกับปัจจุบัน การบอกเล่า
สลับระหว่างเหตุการณ์จริงกับจินตนาการของตัวละคร หรือเป็นการบอกเล่าตามล าดับเวลาอย่าง
ตรงไปตรงมา และการเล่าในลักษณะดังกล่าวนี้ส่งผลต่อการสื่อความหมายอย่างไร การศึกษาพบว่ามี 
3 รูปแบบ คือ การจัดล าดับการบอกเล่าเรื่องที่สื่อถึงยุคสมัย การจัดล าดับการบอกเล่าแบบสลับ
เหตุการณ ์การเปรียบเทียบการจัดล าดับการเล่าเรื่องกับภาพยนตร์ต้นฉบับ ดังนี้  

- การจัดล าดับการบอกเล่าเรื่องที่สื่อถึงยุคสมัย ผู้วิจารณ์มีการสื่อสารเนื้อหาในเรื่อง
การจัดล าดับการบอกเล่าเรื่องที่สื่อถึงยุคสมัยในภาพยนตร์  อาทิ เพจท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่ 
กล่าวถึงเนื้อหาของภาพยนตร์ที่บอกเล่าถึงการจัดล าดับการบอกเล่าเรื่องที่สื่อถึงยุคสมัย โดยใน
ภาพยนตร์เรื่อง La La Land ที่เป็นเรื่องราวปัจจุบันในปี 2016 แต่น าเสนอรูปแบบมิวสิคัลแบบยุค 
1950 ซึ่งท าให้เกิดความแปลกใหม่ในการเล่าเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้  และเพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว    
ที่กล่าวถึงการล าดับการเล่าเรื่องของภาพยนตร์เรื่อง The Age Of Shadow ที่ย้อนไปในยุค 1920 
โดยผู้วิจารณ์ต้องการที่จะเล่าถึงจุดเริ่มต้นของเนื้อเรื่องเพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในล าดับของ     
การเล่าเรื่องในภาพยนตร์ 

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดใน La La Land ก็คือการน าเอาขนบการเล่าเรื่องแบบหนังมิวสิคัลใน
ยุค 50s มาใช้เล่าเรื่องราวร่วมสมัยในยุค 2016 ที่ผู้คนใช้ iphone และรถญ่ีปุ่นกัน และ
ทั้งหมดก็คือส่วนผสมที่ท าให้หนังเรื่องนี้มีบรรยากาศเฉพาะตัวที่ไม่ซ้ าแบบใคร”  
(เพจท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่, 2560) 

 
เรื่องราวย้อนไปในยุค 1920 บนเหตุการณ์จริงที่ญี่ปุ่นเข้ามาเรืองอ านาจในเกาหลี ท าให้
เกิดไล่ล่ากันระหว่าง สายลับญี่ปุ่น และ กลุ่มต่อต้าน (กงยู) แต่ไม่ใช่แค่นั้น ยังมีส่วนที่
เข้มข้นกว่านั้นไปได้อีก หนังไม่ถือกับเดินเรื่องเร็ว ท าให้ได้บทที่เข้มข้น การเมือง    
เครียด ๆ เรื่องคอขาดบาดตายและยังผสมดราม่าอีก ท าให้รวม ๆ แล้วกระแทกใจมาก 
(เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว, 2560) 

 
- การจัดล าดับการบอกเล่าแบบสลับเหตุการณ์ นอกจากนี้เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า

ได้กล่าวถึงการจัดล าดับการเล่าเรื่องของภาพยนตร์เรื่อง Kong ผ่านการเขียนวิจารณ์ภาพยนตร์ที่    
การเล่าเรื่องของภาพยนตร์มีการสลับไปมาระหว่างด้านของ คอง ซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องที่ต่อสู้กับ



Ref. code: 25595807010151XHJ

 
46 

 

 

ทหาร และด้านของตัวพระเอกนางเอกของเรื่องที่เดินส ารวจเกาะ ทั้งนี้เพจวิจารณ์ภาพยนตร์ยังได้
กล่าวถึงการจัดล าดับการเล่าเรื่องว่าช่วยท าให้การเล่าเรื่องของภาพยนตร์มีความน่าเ ชื่อถือ และ
สมเหตุสมผล ตัวอย่างเช่น    

บทหนังส่วนที่เล่าเรื่องความเป็นมาของคองที่ถูกยกให้เป็นคิงของเกาะกะโหลกถือว่า
โอเคเลย ได้น้ าได้เนื้อเชื่อในความสมเหตุสมผลที่คองด ารงอยู่ในฐานะบนสุดของห่วงโซ่
อาหาร แต่บทหนังส่วนทหารที่น าโดยแซมมวล แอล แจ็คสันคือจงใจใส่ตัวละครไร้สติจน
ตัวละครของเขาแสดงออกมาพินาศมาก อะไรจะกระหายต่อสู้กับยักษ์ใหญ่อย่างคองได้
ขนาดนั้น ฉากเฮลิคอปเตอร์นับสิบสู้ไม่ถอยตอนต้นเรื่องคือตัวอย่างความพังของการน า
ศึก แต่พอหนังมาแยกเล่าเป็นสองทิศทางนี่โอเคนะ จะโชว์สตัว์ประหลาดก็ไปปล่อยของ
กับพวกทหาร ส่วนกลุ่มพระเอกนางเอกก็เดินหล่อ ๆ สวย ๆ ท าความรู้จักเกาะไป 
สลับกันเดินเรื่องไปมาได้ไม่น่าเบื่อด้วยการใช้แอ็คชั่นมาตัดกับสิ่งที่หนังอยากเล่า ทีนี้พอ
สองกลุ่มนี้มารวมกันอีกรอบนี่ก็กลับมาน่าหงุดหงิดเหมือนเดิมเพราะคุณพ่ีแซมมวลคน
เดียวเลย” (เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 2560) 

 
- การเปรียบเทียบการจัดล าดับการเล่าเรื่องกับภาพยนตร์ต้นฉบับ พบว่ามีการวิจารณ์

ภาพยนตร์ถึงการจัดล าดับการเล่าเรื่องของภาพยนตร์เรื่อง Ghost in the Shell โดยมีการน าไป
เปรียบเทียบกับต้นฉบับซึ่งเป็นการ์ตูนอนิเมะ กับการน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด ซึ่งท าให้     
การสื่อความหมายของภาพยนตร์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยต้นฉบับจะเน้นเรื่องแง่มุมทางปรัชญา
และการค้นหาตัวตน แต่ในฉบับที่น ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ผ่านการแสดงของตัวละคร เนื้อหาถูกปรับ
ให้มีความแมสมากขึ้นในแบบฉบับฮอลลีวู้ด เพ่ิมเติมปมดราม่า เพ่ือให้ภาพยนตร์เข้าถึงคนดูในวงกว้าง 
ซึ่งภาพยนตร์ในฉบับใหม่นี้เป็นเพียงภาพยนตร์ประเภทแอคชั่นไซไฟทั่วไป ที่ไม่ได้สื่อความหมายไปถึง
แก่นของเรื่องราวที่ต้องการน าเสนอถึงนิยามของชีวิต ต่างจากภาพยนตร์เรื่อง Beauty and the 
Beast ที่เป็นภาพยนตร์ที่น ามาสร้างใหม่ โดยมีต้นฉบับเป็นการ์ตูนเช่นกัน แต่แฟนเพจวิจารณ์
ภาพยนตร์มีกระแสและมุมมองการวิจารณ์ไปในเชิงบวก โดยกล่าวว่าการสร้างใหม่ในรูปแบบ
ภาพยนตร์นี้ท าได้ตรงตามมาตรฐาน และคงมนต์เสน่ห์เดิมของต้นฉบับไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งท าให้เห็น
ว่าแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์มีการวัดมาตรฐานของภาพยนตร์โดยใช้การเปรียบเทียบการเล่าเรื่องกับ
ต้นฉบับอีกด้วย 

ในส่วนของเนื้อเรื่อง ถ้าพูดง่าย ๆ หนังเวอร์ชั่นนี้ก็คือการน าเอา ‘อนิเมะต้นฉบับ’ มา
เติม “ความเป็นฮอลลีวู้ด” เข้าไป ไม่ว่าจะเป็น ความย่อยง่าย ปมดราม่า และ ฉาก
แอคชั่นเท่ ๆ เพ่ือให้หนังเข้าถึงคนดูได้มากขึ้น แต่ทั้งนี้ เมื่อหนังถูกปรับเข้าสู่ความแมส 
เสน่ห์เฉพาะตัวบางอย่างที่หนังต้นฉบับเคยมีก็หายไปพอสมควร โดยเฉพาะแง่มุมทาง
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ปรัชญาและการค้นหาตัวตน ซึ่งถูกปรับให้เป็นปมดราม่าแบบฮอลลีวู้ดแทน หนังในเวอร์
ชั่นนี้ยาวกว่าตัวอนิเมะต้นฉบับถึงเกือบครึ่งชั่วโมง แต่ส่วนที่เพ่ิมเข้ามาก็ไม่ใช่ ‘เนื้อหา’ 
ที่เข้มข้นอะไร แต่กลับเป็น ‘น้ า’ ที่ท าให้หนังนั้นขาดความกระชับโดยไม่จ าเป็นซะ
มากกว่า ในภาพรวม Ghost in the Shell เวอร์ชั่นนี้ก็เป็นหนังแอคชั่นไซไฟที่ท า
ออกมาได้ดีตามมาตรฐานฮอลลีวู้ด และมีงานด้านวิชวลที่น่าสนใจมาก แต่ส่วนตัวแล้ว 
ผมก็ยังชอบต้นฉบับมากกว่าอยู่ดี (เพจท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่, 2560)  

 
จุดเสียหรือจุดด้อยส าคัญคือการที่บทหนังเลือกจะเปลี่ยนเส้นทางวิญญาณของต้นฉบับ 
ถ้าใครดูต้นฉบับจะพบว่ามันคือแอนิเมชั่นปรัชญาที่ตั้งค าถามถึงการส ารวจตัวตนของเรา
ว่าแท้จริงแล้วจะสามารถพิสูจน์ได้อย่างไรว่าความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายในสมองของเรามัน
คือสิ่งที่เป็นความทรงจ าของเราจริง ๆ ไม่ใช่เป็นเพียงปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกป้อนข้อมูลให้
ดูเหมือนเป็นมนุษย์ ยิ่งในเมื่อเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวไกลถึงข้ันสามารถโอนถ่าย
ความทรงจ าดิจิตอลไปยังร่างกายใหม่ ๆ ได้ตลอดมันยิ่งชวนให้สงสัยถึงการด ารงอยู่มาก
ขึ้นไปอีก แต่ฉบับ remake ใหม่ท าลายสิ่งที่ว่ามาจนหมดสิ้นด้วยการไม่มีลูกเล่นซับซ้อน
ในการพิสูจน์หรือตั้งค าถามอะไร หนังโยนสิ่งที่อยากจะน าเสนออกมาง่าย ๆ ท าให้
สุดท้ายมันก็ไม่ต่างอะไรจากหนังแอคชั่นไซไฟทั่วไป เผลอ ๆ ไม่ต้องไป remake Ghost 
in the Shell มาก็ยังได้ เพราะหนังมันไม่ได้แตะต้องถึงนิยามของค าว่าชีวิต ยกเว้นเพียง
แค่การให้ตัวละครยัดค าพูดสรุปมาให้เรียบร้อยว่าตัวตนอยู่ที่การกระท าของเรา  
(เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 2560)  

 
มนต์เสน่ห์ดั้งเดิมยังอยู่ครบถ้วน ทั้งดอกกุหลาบสีแดง ความมีชีวิตชีวาของเหล่าเครื่องใช้
ในปราสาท ฉากเต้นร าแบบเทพนิยาย และไคลแม็กซ์ที่ท าให้เราตกหลุมรัก Beauty 
and the Beast คือฉากคลาสสิกท่ีเจ้าชายคืนร่างแล้วเบลล์จะต้องมองนัยน์ตาเพ่ือ
ค้นหาตัวตนของอสูรที่เธอรู้จัก ยอมรับเลยว่าฉากนี้ฟินมาก ยิ่งมาดูฉบับหนังยิ่งรู้สึกฟิน
เพราะมันเห็นชัดว่าหญิงสาวมองข้ามความหล่อเหลาของเจ้าชายเพื่อจะเช็คให้แน่ใจว่า
ผู้ชายตรงหน้าของเธอคือคน ๆ เดียวกับท่ีเธอรู้จักและตกหลุมรัก ฉากโคลสอัพนัยน์ตา
คือไฮไลท์ที่ยืนยันความคลาสสิกของโฉมงามกับอสูรโดยแท้จริง…โดยรวมแล้ว Beauty 
and the Beast ฉบับนี้ก็ถือเป็นงาน remake ที่ท าได้ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น  
(เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 2560) 
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ผลการศึกษาพบว่า เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีกได้เปรียบเทียบการจัดล าดับการเล่าเรื่อง
กับภาพยนตร์ต้นฉบับ โดยคิดเห็นในประเด็นเดียวกันคือเรื่องของมุมมองทางปรัชญาของมนุษย์ แต่
เป็นไปในทิศทางที่แตกต่างกัน โดยเพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก  กล่าวว่า หนังเลือกใช้ความสนุก      
ความตื่นเต้นมาเล่าเรื่องราว เพ่ือให้ผู้ชมสามารถเข้าใจปรัชญาที่แฝงอยู่ในภาพยนตร์ ท าให้ภาพยนตร์
ดูง่าย และผู้ชมสามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้สร้างต้องการจะสื่อสารและท าให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายที่
ผู้ชมจับต้องได้ ส่วนเพจนักเลงโรงหนังไม่ได้ให้ความสนใจกับการจัดล าดับการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ 
โดยบทวิจารณ์เพียงแต่กล่าวถึงปรัชญาที่ภาพยนตร์พยายามจะน าเสนอให้ผู้ชม แต่ผู้วิจารณ์ไม่สามารถ
เข้าถึงสิ่งที่ผู้สร้างสื่อความหมายผ่านภาพยนตร์ได้ แนวการวิจารณ์จึงออกไปในแนวทางการใส่มุกตลก
ชวนหัวลงไปในหัวข้อนี้   

เรื่องปัญหาว่าความเป็นหนังไซไฟ แฝงปรัชญาเปรียบเทียบว่ามันจะดูยากไหม ดูแล้ว
เบลอจะเป็นไหม เรื่องนี้ไม่เป็นนะ ดูง่ายมากกกกกก แถมยังสนุกด้วย อีกส่วนที่ชอบมาก
คือ ด้วยความที่หนังมันเน้นจินตนาการที่โคตรล้ านี่แหละ เราเลยกลัวว่าดูแล้วจะงง แต่
เอาเข้าจริง ๆ หนังเป็นมิตรกับคนดูมากกกกก เข้าใจตามได้แบบไม่ยากเลย แก่นของ
เรื่องมันก็จะประมาณว่า สมองคือสิ่งที่ส าคัญที่สุดของมนุษย์ ตราบใดที่สมองยังไม่ตาย 
มันก็ยังด ารงอยู่ได้ต่อไปโดยใช้เปลือกมาห่อหุ้ม ในเรื่องนี้ก็คงจะหมายถึงร่างกายปลอม 
ๆ ที่เอามาประกอบร่างเข้ากับสมองนั่นแหละ หุ่นไซบอร์กอย่างนางเอกท่ีสร้างขึ้นมาจาก
สมองก็เลยเป็นหุ่นยนต์ที่มีอารมณ์ มีความรู้สีก มีส านึกรับผิดชอบชั่วดี คือเอาจริง ๆ ตัว
หนงัมันมีปรัชญาตะวันออกแทรกอยู่เยอะมากกก...ประเด็นที่หนังมุ่งเน้น และตอกย้ าก็
คงจะไม่พ้นเรื่องของความสวยงามของการมีชีวิตอยู่ในฐานะมนุษย์ หลายช่วงหลายตอน
ที่หนังพยายามท าให้คนดูรู้สึกว่านางเอกเองก็รู้สึกอิจฉาและอยากเป็นมนุษย์ปกติเหมือน
คนอ่ืน ๆ หนังมีการพูดถึง น้องหมา ที่เป็นสัตว์จริง ๆ มีเลือดมีเนื้อที่ถูกเลี้ยงโดยพวกไซ
บอร์กด้วย ซึ่งด้วยความซับซ้อนแฝงปรัชญาที่มันลึกมาก ๆๆๆ ถ้าพยายามจะอธิบายยาว 
ๆ มันก็อาจจะท าให้คนดูงง หนังเลยเลือกท่ีจะใช้ความสนุก ความตื่นเต้นมาเล่าเรื่อง
ดีกว่า งานบันทึกเสียงเรื่องนี้ดีมากกก ระบบเสียงโคตรกระหึ่ม เร้าใจ (เพจอวยไส้แตก-
แหกไส้ฉีก, 2560) 

 
ส่วนเนื้อหาในหนัง รู้สึกว่าหนังพยายามยัดเยียด ปรัชญาอะไรซักอย่างเกี่ยวกับจิต
วิญญาณความเป็นมนุษย์ลงไป แต่ไม่รู้ว่าผมโง่หรือหนังท าไม่ถึง ผมไม่รู้สึกอินอะไรกับ 
ปรัชญาพวกนี้เลย เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเหมือนตอนเรียน ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สมัย ม.ปลาย
นั่นแหละ เนื่องด้วยหนังมันอธิบายแบบไม่มีอะไรยากและซับซ้อนมันเลยท าให้หนัง
ค่อนข้างจ าเจและไม่มีอะไรต้องคิดตามเลย (เพจนักเลงโรงหนัง, 2560) 
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4.1.5 ในภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ มีการใช้เทคนิคอย่างไรบ้าง ด้วยจุดประสงค์ใด 

ตามทฤษฎีการวิจารณ์ภาพยนตร์ตามแนวรูปแบบนิยมนั้น ผู้วิจารณ์มักให้
ความส าคัญกับการวิเคราะห์เทคนิคการน าเสนอของภาพยนตร์ ซึ่งแนวทางของทฤษฎีเชื่อว่าผู้สร้าง
สื่อสารความหมายที่ต้องการบอกกับผู้ชมผ่านเทคนิคต่าง ๆ โดยประวิทย์ แต่งอักษร ได้ก าหนด
องค์ประกอบของเทคนิคที่ผู้สร้างภาพยนตร์ใช้เพ่ือการสื่อสารความหมายไว้ทั้งสิ้น 7 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ขนาดของภาพ มุมกล้อง การจัดแสงและการใช้สี การเคลื่อนกล้อง มีส ออง แซง การตัดต่อ 
และการใช้เสียง การศึกษาพบว่า แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์มีการวิจารณ์เทคนิคภาพยนตร์ตาม
แนวทางของประวิทย์ แต่งอักษร โดยเป็นการวิจารณ์ในรูปแบบการแสดงความคิดเห็น โดย           
การวิจารณ์นั้นจะเชื่อมโยงเทคนิคต่าง ๆ ที่ปรากฏในภาพยนตร์เข้าด้วยกัน ดังนั้นผู้ศึกษาจึงขอสรุปใน
ภาพรวมซึ่งสามารถแบ่งได้ออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ การวิจารณ์ความหมายของเทคนิคในภาพยนตร์ 
และการแสดงความคิดเห็นเรื่องเทคนิคภาพยนตร์ผ่านความรู้สึก การวิจารณ์โดยเชื่อมโยงเทคนิค
ภาพยนตร์ ดังนี้  

- การวิจารณ์ความหมายของเทคนิคในภาพยนตร์ พบว่าแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์มี
แนวทางในการวิจารณ์เทคนิคของภาพยนตร์โดยถ่ายทอดผ่านองค์ประกอบทั้ง 7 ได้ครบถ้วน แต่อยู่ใน
ระดับที่มีความเข้มข้นน้อย โดยไม่ได้กล่าวถึงแบบเจาะลึกลงในรายละเอียด เพียงแต่เป็นการบอกว่า
เทคนิคที่อยู่ในภาพยนตร์นั้นมีจุดประสงค์ในการสื่อความหมายให้แก่ผู้ชมอย่างไรบ้าง เช่น เทคนิคที่
ปรากฎในภาพยนตรเรื่อง La La Land เช่น บทเพลง บทภาพยนตร์ ขนาดของภาพ การจัดวาง
องค์ประกอบ ช่วยเพ่ิมจิตวิญญาณของภาพยนตร์คลาสสิค ท าให้ผู้ชมเข้าใจเหตุผลของตัวละคร และ
ช่วยถ่ายทอดความเป็นคนช่างฝันของตัวละครออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าใน
ภาพยนตร์เรื่องอ่ืน ๆ แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ก็ยังมีการเขียนไปในแนวเดียวกันเช่น เทคนิคขนาด
ภาพในภาพยนตร์เรื่อง Beauty and the Beast ช่วยสื่อความหมายถึงความคลาสสิคของภาพยนตร์
ต้นฉบับ หรือเทคนิคด้านภาพในภาพยนตร์เรื่อง Kong ช่วยให้เกิดความประทับใจด้านภาพมากยิ่งขึ้น 
ช่วยท าให้รู้สึกได้ผจญภัยไปกับนักส ารวจตลอดเรื่อง  

ทุกองค์ประกอบในหนังเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็น บทเพลง การเต้นร า การถ่ายภาพ เสื้อผ้า 
และสถานที่ถ่ายท า ล้วนแต่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรบรรจง และมันก็คือการน าจิต
วิญญาณของหนังฮอลลีวู้ดยุคคลาสสิคมาชุบชีวิตขึ้นอีกครั้งด้วยโปรดักชั่นยุค 2016” 
(เพจท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่, 2560) 

 
ฉากระเบิดอารมณ์บนโต๊ะกินข้าวฉากเดียวความยาวประมาณ 5 นาที เป็นซีนที่มีบท
สนทนาในหนังที่สุดแสนจะวิเศษ เพราะไม่เพียงแต่จะบอกถึงทุกสิ่งทุกอย่างในหนังแล้ว 
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การร้อยต่อประโยค การถกเถียง ก็ยังท าให้เราเข้าใจในเหตุในผลของตัวละครทั้งสอง
ฝ่าย ทั้งเอมมม่า สโตน และกอสลิ่งถกเถียงกันราวกับเป็นแฟนกันเถียงกันจริง ๆ 
ธรรมชาติมาก ๆ” (เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, 2560)  

 

โชว์เพลงเพราะทุกฉากกับเนื้อเรื่องผสานกันลงตัวอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ด้วยบท
หนังและบทเพลงที่ปล่อยความโรแมนติกพลังท าลายล้างสูงมาก อีกท้ังยังถ่ายทอด  
ความเป็นคนช่างฝันของตัวละครออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม หนังมีส่วนผสมของโชว์ร้อง
เต้นคารวะความอลังการแบบสมัยก่อนกับความร่วมสมัยในการปล่อยของทั้งเทคนิคการ
ถ่ายและความลื่นไหลของโชว์ร้องเต้นกับเนื้อเรื่อง” (เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 2560)  

 
มนต์เสน่ห์ดั้งเดิมยังอยู่ครบถ้วน ทั้งดอกกุหลาบสีแดง ความมีชีวิตชีวาของเหล่าเครื่องใช้
ในปราสาท ฉากเต้นร าแบบเทพนิยาย และไคลแม็กซ์ที่ท าให้เราตกหลุมรัก Beauty 
and the Beast คือฉากคลาสสิกท่ีเจ้าชายคืนร่างแล้วเบลล์จะต้องมองนัยน์ตาเพ่ือ
ค้นหาตัวตนของอสูรที่เธอรู้จัก ยอมรับเลยว่าฉากนี้ฟินมาก ยิ่งมาดูฉบับหนังยิ่งรู้สึกฟิน
เพราะมันเห็นชัดว่าหญิงสาวมองข้ามความหล่อเหลาของเจ้าชายเพื่อจะเช็คให้แน่ใจว่า
ผู้ชายตรงหน้าของเธอคือคน ๆ เดียวกับท่ีเธอรู้จักและตกหลุมรัก ฉากโคลสอัพนัยน์ตา
คือไฮไลท์ที่ยืนยันความคลาสสิคของโฉมงามกับอสูรโดยแท้จริง”  
(เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 2560) 

 

แน่นอนว่าจุดขายส าคัญของหนังเรื่องนี้ก็คือสัตว์ประหลาดต่าง ๆ บนเกาะซึ่งได้รับการ
ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ทุกตัว และเม่ือทั้งหมดถูกประกอบเข้ากับบรรยากาศของเกาะ
ที่ทั้งสวยงาม และน่าสะพรึงกลัวในเวลาเดียวกัน Kong จึงเป็นหนังที่ให้ประสบการณ์
ด้านภาพที่น่าประทับใจมากอีกเรื่องหนึ่ง…ในภาพรวม Kong: Skull Island ก็เป็นหนังที่
ตอบโจทย์เรื่องความบันเทิงได้ดีมาก ๆ อีกเรื่องนึง โดยสิ่งที่ต้องชื่นชมมาก ๆ ก็คืองาน
ด้านภาพที่เนรมิตรดินแดนประหลาดบนเกาะออกมาได้อย่างน่าทึ่ง และท าให้เรารู้สึกมี
ส่วนร่วมไปกับการผจญภัยของกลุ่มนักส ารวจกลุ่มนี้ตลอดทั้งเรื่อง”  
(เพจท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่, 2560)  

 
- การแสดงความคิดเห็นเรื่องเทคนิคภาพยนตร์ผ่านความรู้สึก การวิจารณ์เทคนิคของ

ภาพยนตร์ นอกจากมีการวิจารณ์ความหมายของเทคนิคแล้วยังพบว่า ส่วนใหญ่ผู้วิจารณ์มีการใช้
ความรู้สึกร่วมในการวิจารณ์เทคนิคของภาพยนตร์ด้วย ซึ่งมักจะใช้ค าว่า ผม เรา หรือถ้อยค าที่ใช้แทน



Ref. code: 25595807010151XHJ

 
51 

 

 

การบอกเล่าความรู้สึกของตนเอง เช่น สาแก่ใจข้าเจ้ายิ่งนัก ท าให้เราหลั่งน้ าตาออกมา ซึ่งท าให้เห็นว่า
ผู้วิจารณ์ใช้อารมณ์ความรู้สึกของตนเองในการพิจารณาในด้านเทคนิคของภาพยนตร์ มากกว่า      
การเจาะจงสื่อสารเฉพาะความหมายที่แท้จริง ผู้ศึกษาพบว่าการใช้ค าหรือประโยคส่วนใหญ่ผู้วิจารณ์
ใช้ค าที่เข้าใจได้ง่าย ไม่เป็นทางการ ซึ่งช่วยท าให้ผู้อ่านสามารถจินตนาการตามความรู้สึกในขณะ    
การชมภาพยนตร์ได้มากยิ่งขึ้น  

ในส่วนที่ผมว่าโดดเด่นมากก็คงจะเป็นการเล่าเรื่อง ที่มีการใช้จังหวะหนัง ใช้การตัดต่อ  
ที่ลงตัว รวมไปถึงดนตรีประกอบหนังก็ฉลาดมาก มาในจังหวะที่รู้ทิศทางคนดูว่าจะพีค
ช่วงไหน จะลุ้นช่วงไหน คืออยากจะบอกว่าดูเรื่องนี้เข้าใจง่าย ๆ ไม่ต้องไปนั่งคิดย้อนคิด
ทวนอะไรกันมากมาย หนังมันเล่าเรื่องดี มันเลยท าให้ดูสนุก แต่ข้อเสียคือการพยายามท่ี
จะใส่บุคลิกตัวละคร ใส่ดราม่า ใส่สตอรี่ลงไปในตัวละครที่ใช้เปลืองเหลือเกิน มาแบบผิว 
ๆ มันเลยไม่ค่อยจะสร้างความสะเทือนใจหรือท าให้รู้สึกอินเท่าท่ีควร” (เพจอวยไส้แตก
แหกไส้ฉีก, 2560) 

 
เรื่องของงานภาพ ต้องบอกว่าสวยโคตร ๆ ดิสนีย์เค้าไม่เคยให้เราผิดหวังในจุดนี้อยู่แล้ว 
ซีจีอสูรหรือพวกของใช้ในปราสาทที่มีชีวิตก็ท าออกมาได้กลมกลืนมาก ไม่ดูลอยหรือไม่
เนียนแต่อย่างใดเรื่องเพลง ก็เพราะในระดับที่ดีมาก ฟังแล้วชวนเคลิ้มไม่ใช่น้อย       
ฉาก Musical ก็มาได้ถูกที่ถูกกเวลา ไม่รู้สึกถึงการยัดเยียดอะไรเข้ามาดูไหลลื่นมากแต่ก็
ยังรู้สึกไม่สุด อาจเป็นเพราะเพ่ิงดู La La land มา ซึ่งเรื่องหลังนี้ท าฉาก Musical ได้
ยอดเยี่ยมจนเกินไป เลยท าให้รู้สึกเรื่องนี้ดูดรอป ๆ ลง (เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว, 2560)  

 
งาน CG เชิงเทียน นาฬืกา กาน้ าชา ตู้เสื้อผ้า ที่วิ่งได้ พูดได้ ถือเป็นหัวใจหลักที่ท าให้
หนังน่าดูมากกกเพราะ CG ดีงาม คาแรคเตอร์สิ่งของเหล่านี้โคตรน่ารัก นี่ยังไม่นับรวม
พวกโปรดักชั่นที่อลังการจัดเต็ม สวยจนแบบดูแล้วสบายตาสบายใจสุด ๆ ก็ถือว่าเป็น
หนังที่ดูแล้วมีความสุขมากกกกกกกจริง ๆ ก็ต้องถือว่า Beauty and the Beast ฉบับรี
เมคปี 2017 นี่ท าออกมาได้ไม่เสียของนะ แค่ไปนั่งฟังเพลง ไปนั่งดูหน้าสวย ๆ กับฟัง
เพลงเพราะ ๆ ที่เอมม่า วัตสันร้อง ผมว่ามันก็คุ้มแล้ว และที่ส าคัญดิสนีย์มันสร้างสรรค์
งานออกมามันคิดให้เราหมดแล้ว ไม่มีอะไรที่แย่เพราะมันเซฟหมด หนังอาจจะยังติด
กรอบเดิม ๆ ความเป็นดิสนีย์จนไม่มีอะไรแปลกใหม่ แต่ส าหรับแฟนแอนิเมชั่นอย่างผม
นี่บอกเลยว่า ฟินโคตร ๆ 8.5/10 ครับ ไปดูได้เลยแบบไม่เสียดายตังแม้แต่บาทเดียว 
(เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, 2560) 
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คือฟินแบบฟินมากกกกกกกกกกับความไพเราะของเพลง ซึ่งโดดเด่นมาก เพราะดิสนีย์
เอาทุกเพลงมาเล่าเรื่องเหมือนแอนิเมชั่นเป๊ะ ๆ ในหลายตอนแทบจะซีนต่อซีน (บางคน
บอกว่าแล้วจะท ามาเพ่ืออะไรวะ แต่นี่คือถูกจริตไง มันดูแล้วปลุกความสาวแตกในตัว
เบา ๆ)...เพราะเนื้อหาของหนังมันดีงามอยู่แล้ว และที่ส าคัญ เอมม่า วัตสัน สวมบทเป็น
เบลล์ได้อย่างงดงาม เหมาะเจาะและลงตัวแบบเหมือนนางเกิดมาเพ่ือเป็นเบลล์จริง ๆ 
ความไพเราะของเพลงท าให้เราหลั่งน้ าตาออกมาได้แบบไม่เสียดายน้ าตากันเลยทีเดียว 
มันเลยรู้สึกว่าอ่ิมเอมเต็มตื้นกับหนังเรื่องนี้เหลือเกิน (เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, 2560) 

 
อยากกรี๊ดดดดดดดดดด เอาตีนกระทืบเท้า โอ้ยยยยยยยยยยย สาแก่ใจข้าเจ้ายิ่งนัก 
แบบว่านี่แหละ ชะนีแอ๊คชั่นไซไฟมันต้องแบบนี้ มันต้องวิชั่นเริ่ดแบบเน้ !!!! สวยแบบนี้ 
หนังสวยมากกกกกกกก งานโปรดักชั่นแม่งอย่างเริ้ด เริ่ดแบบน่าเอาวิชั่น เอางานโฮโล
แกรมแบบนี้ไปท าพิธีเปืดโอลิมปิกแม่งเลย แสง สี เสียง มีความเป็นงานระดับอีปริกมาก
กกกกก…อย่างที่บอกตอนเกริ่นเลย งานโปรดักชั่นดีมากกกกกกก ฉากบ้านเมืองในเรื่อง
ล้ ามากกกกก งานโชว์โฮโลแกรมมาแบบจัดเต็ม งานเอฟเฟค งานวิชั่นคือเริ่ดจนแบบ
ต้องอ้าปากค้าง นี่ยังไม่นับพวกการออกแบบ การแต่งหน้า เสื้อผ้าหน้าผมของตัวละคร
เด่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นนางเอกเอง หรือเกอิชา ที่แอบคิดว่ามันครีเอทได้ยังไงวะ  
(เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, 2560)  

 
- การวิจารณ์โดยเชื่อมโยงเทคนิคภาพยนตร์ ผู้ศึกษายังพบว่ามีการเขียนเชื่อมโยง

เทคนิคของภาพยนตร์หลายองค์ประกอบไปพร้อมกัน โดยเทคนิคแต่ละอย่างในภาพยนตร์อาจจะท า
หน้าที่ส่งเสริมกัน หรือขัดแย้งกันก็ได้ อาทิ บทวิจารณ์ของเพจหนังโปรดของข้าพเจ้า ที่เขียนวิจารณ์
ภาพยนตร์มิวสิคัลเรื่อง La La Land ว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีการใช้เทคนิคการเคลื่อนกล้อง การใช้เสียง 
(ดนตรีประกอบในภาพยนตร์) และการจัดแสง มาประกอบกันในภาพยนตร์ซึ่งแสดงถึงความร่วมสมัย
มากกว่าภาพยนตร์มิวสิคัลสมัยก่อน เช่นเดียวกับเพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว ที่กล่าวว่า บทเพลง และ
เทคนิคการเคลื่อนกล้องที่ปรากฏในภาพยนตร์ช่วยให้สามารถดึงผู้ชมเข้าไปในภาพยนตร์ได้อย่างไม่
ยาก โดยเพจดังกล่าวยังวิจารณ์เทคนิคภาพ และมุมกล้องในภาพยนตร์เรื่อง Kong ที่ท าให้คนดูลุ้น
และตื่นเต้นไปกับภาพยนตร์ ซึ่งจากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ต้องการสื่อสาร
ว่าเทคนิคในภาพยนตร์นั้นช่วยท าให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงสิ่งที่ผู้สร้างต้องการบอกเล่าผ่านภาพยนตร์  
และยังเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดี 

พูดถึงความคลาสสิกของ musical สมัยก่อนนี่เขาจะเน้นออกแบบโชว์การเต้นเป็นหลัก 
แต่ส าหรับ La La Land ดูจะเป็นความร่วมสมัยมากกว่าในการโชว์ชั้นเชิงการก ากับภาพ
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ใส่ลูกเล่นการเคลื่อนกล้องถ่าย Long Take ปล่อยของงานเทคนิคโดยเฉพาะฉากเปิด
เรื่องท่ีปิดทางหลวง คือตัวอย่างเด่นชัดที่งานโชว์เทคนิคเด่นจนกลบโชว์ร้องเต้นของ
นักแสดงทั้งหลาย แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องยอมรับว่างานเทคนิคการถ่ายโชว์เพลงแต่ละฉาก
ท าเอาเราติดสตั๊นเพราะทึ่งในความเจ๋งของการออกแบบฉากให้มีสไตล์โดดเด่นจริง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นการจัดแสงสีสวยงาม การเคลื่อนกล้องจนเพลงดูมีชีวิตชีวาทวีคูณ การก ากับ
ภาพฉากหอดูดาวช่วยเพิ่มเคมีพระนางโรแมนติกท าเอาฟินตายไปข้าง และท่ีส าคัญคือ
เพลงเพราะโดนใจเข้ากับเนื้อเรื่องทุกเพลง เราชอบทุกเพลง !!  
(เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 2560) 

 
ชอบที่หนังสร้างแรงบันดาลใจในการท าตามความฝันให้แก่เรา ทั้งมีอาและเซบาสเตียน
ต่างก็มีความฝันที่ไม่ได้เว่อวังอะไรมาก อยู่ใกล้ความเป็นจริง เลยท าให้สามารถดึงผู้ชม
อย่างเรา ๆ เข้าไปอยู่ในหนังได้อย่างไม่ยาก ด้านบทเพลงต่าง ๆ เพราะว่าเรื่องนี้เป็น  
การเน้นเรื่องการขับร้องและเต้น ท าให้หลาย ๆ ซีน หรือเกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้ จะเป็น
การถ่ายแบบ Long Take ซึ่งท าได้เจ๋งมาก ๆ เท่มาก เคลิบเคลิ้ม และยิ่งเป็นฉากร้อง
เพลงระหว่างคู่พระนางนะ อะไรมันจะโรแมนติกได้ลงตัวขนาดนี้ ฟินมากกกก  
(เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว, 2560) 

 
แม้งาน CG จะไม่เนียนสมจริง แต่เทคนิคภาพ มุมกล้องอย่างมันส์ ชวนลุ้น พาให้ตื่นเต้น
ดีมาก (เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว, 2560)  

 
อนึ่งการศึกษาประเด็นวิธีการจัดสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ยังพบประเด็นที่มี

ความน่าสนใจนอกเหนือจากทฤษฎีการวิจารณ์ภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยมอีก 5 ประเด็นคือ ลักษณะ
การใช้ภาษาในการวิจารณ์ภาพยนตร์ รูปแบบการสื่อสารตรงที่ไปตรงมา การใช้รูปภาพประกอบเพ่ือ
ดึงดูดความสนใจ การเปิดเผยเนื้อหาในภาพยนตร์ การประเมินคุณค่าภาพยนตร์ ดังนี้ 

- ลักษณะการใช้ภาษาในการวิจารณ์ภาพยนตร์ พบว่าการใช้ภาษาที่ปรากฏในบท
วิจารณ์มีความแตกต่างจากการวิจารณ์ในนิตยสาร หรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ เนื่องจากแฟนเพจวิจารณ์
ภาพยนตร์เป็นพ้ืนที่ส่วนตัว ในการน าเสนอผู้วิจารณ์จึงไม่ได้มีการควบคุมคุณภาพมากนัก และใน   
การเขียนดังกล่าวก็ไม่ได้ถูกตรวจสอบโดยบรรณาธิการอย่างในงานสื่อสิ่งพิมพ์ หรือถูกตรวจสอบจาก
ผู้ดูแลเว็บไซต์อย่างในการเขียนวิจารณ์บนเว็บไซต์ต่าง ๆ งานเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์ในแฟนเพจ
วิจารณ์ภาพยนตร์จึงเป็นงานเขียนที่ไม่ได้เน้นคุณค่าทางด้านสุนทรียศาสตร์ แต่เน้นในเชิงการแสดง
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ความคิดเห็น โดยมีลักษณะทางการเขียนคือ ใช้ภาษาไม่เป็นทางการอย่างมากเกือบถึงขั้นหยาบคาย 
ทั้งยังพบว่ามีการใช้ภาษาลักษณะดังกล่าวบนรูปภาพประกอบการวิจารณ์ด้วย (ภาพท่ี 4.2)   
 

 
 
ภาพที่ 4.2 ภาพประกอบบทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง Logan. จาก บทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง Logan, 
โดยเพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, 2560. 

 
- รูปแบบการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์มีการสื่อสารให้ผู้อ่าน

เกิดความเข้าใจได้ง่าย มีการเขียนวิจารณ์แบบตรงไปตรงมา สั้นกระชับ ไม่อ้อมค้อม และตรงประเด็น 
ทั้งนี้ยังพบว่าสาเหตุที่แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์มีการใช้ค าพูดหรือประโยคสื่อสารที่มีลักษณะสั้นมา
จากกระแสตอบรับที่มาจากผู้อ่านหรือผู้ติดตาม โดยมีข้อความในบทวิจารณ์ของเพจนักเลงโรงหนัง ที่
กล่าวถึงงานวิจารณ์ของตนเองที่มีลักษณะยาวกว่าปกติ ทั้งยังพบว่าในบทวิจารณ์ภาพยนตร์บางชิ้นมี
ข้อความก ากับให้ผู้อ่านได้ทราบถึงข้อความส่วนที่ทางผู้วิจารณ์ได้ย่อความไว้แล้วส าหรับผู้อ่านที่
ต้องการอ่านบทความท่ีสั้นกระชับ ตัวอย่างจากบทวิจารณ์ท่ีมีลักษณะดังกล่าวเช่น 

ส่วนนางเอก เอ็มม่า สโตน ผมไม่เซอร์ไพร์เลยนะที่เธอแสดงได้ขนาดนี้ เพราะเคยเห็น
ฝีไม้ลายมือมาแล้วตอน Birdman มาเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นเอ็มม่าคนเดิมที่ฝีมือการแสดงไม่
เคยตกเลย แถมยังน่ารักข้ึนอีกด้วย รางวัลน าหญิงออสการ์ปีนี้ ไม่ได้ก็ใกล้เคียงละวะ 
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เพราะเธอเล่นดีจริง ๆ ว่าจะไม่พิมพ์ยาวละนะ เพราะมีคนบอกเพจนี้ชอบพิมพ์ยาว… 
(เพจนักเลงโรงหนัง, 2560)  

 
…สรุป ว่าจะไม่ยาว แต่ยิ่งพิมพ์ยิ่งยาวอีกละ ไปดูเถอะหนังสนุกมากกก…”  
(เพจนักเลงโรงหนัง, 2560) 

 
ถ้าใครขี้เกียจอ่าน ผมย่อ ๆ ไว้ให้สั้น ๆ คือ หนังดีมากกกกกกก แฟน X-men ต้องดู 
แฟนหนังแอคชั่นต้องดู ทุกคนต้องดู ผมกล้าให้คุณตั้งความหวังกับมันให้สูงเต็มที่ไปเลย
ก่อนดู เพราะหนังมันดีและเพอร์เฟคเกินกว่าที่คุณจะคิดถึงแน่นอน 10/10 อีกเรื่องของ
เพจ… (เพจนักเลงโรงหนัง, 2560) 

 
- การใช้รูปภาพประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจ การศึกษาพบว่าการวิจารณ์ภาพยนตร์

ในแต่ละครั้ง จะมีการใช้รูปภาพประกอบบทวิจารณ์ภาพยนตร์อยู่เสมอ แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์จะ
เลือกใช้รูปภาพจากฉากที่โดดเด่นในภาพยนตร์หรือมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ผู้วิจารณ์หยิบยกขึ้น
มาวิจารณ์เป็นพิเศษ และมีการเลือกใช้ค าโปรยที่ดึงดูดความสนใจจากผู้อ่าน นอกจากนั้นในภาพยังมี
การจัดวางสัญลักษณ์การให้คะแนนที่เป็นเสมือนการตีตราหรือการประเมินคุณค่าให้แก่ภาพยนตร์
เรื่องนั้น ๆ จากแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ โดยใส่คะแนนที่ให้ไว้ด้านซ้าย และใช้เครื่องหมาย “/” 
คั่นกลางตามด้วยคะแนนเต็มไว้ด้านขวา ซึ่งแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ในเฟซบุ๊กจะใช้คะแนนเต็ม 10 
คะแนน การโพสรูปภาพประกอบการบทวิจารณ์ภาพยนตร์เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่แสดงออกผ่าน    
การจัดวางและวาทกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านหรือผู้ใช้เว็บไซต์
สื่อสังคมออนไลน์ให้เข้ามาอ่านบทวิจารณ์ภาพยนตร์ อีกทั้งยังส่งผลโดยตรงต่อมุมมองความคิดเห็น 
ความนิยม หรือกระแสของภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ อีกด้วย  

- การเปิดเผยเนื้อหาในภาพยนตร์ การศึกษาพบว่าแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์เคร่งครัด
ในกติกาเรื่องการห้ามเปิดเผยเนื้อหาที่ส าคัญของภาพยนตร์ เนื่องจากการวิจารณ์ภาพยนตร์บนสื่อ
อินเทอร์เน็ตยังเป็นที่รู้กันในหมู่นักวิจารณ์และผู้อ่านว่า การเปิดเผยเนื้อหาที่ส าคัญของภาพยนตร์ใน
บทวิจารณ์ ถือเป็นการกระท าที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง และถือว่าเป็นบทวิจารณ์ที่เข้าข่ายของการสปอยล์ 
ซึ่งแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์จะมีการข้ึนข้อความเตือนก่อนที่จะเขียนบทวิจารณ์ในส่วนที่มี         การ
เปิดเผยเนื้อหาเรื่องราวของภาพยนตร์ ดังตัวอย่างเช่น บทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง Life ของ      เพจ
หนังเรื่องนี้kuดูแล้ว มีการขึ้นข้อความว่า Spoil Alert (ภาพที่ 4.3) และบทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง A 
Silent Voice ของเพจหนังโปรดของข้าพเจ้า ที่มีการขึ้นข้อความว่า “ก้ ากึ่งว่าจะเป็นการเปิดเผย
เนื้อหา” (ภาพที่ 4.4) 
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ภาพที่ 4.3 แสดงการเปิดเผยเนื้อหาในบทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง Life. จาก บทวิจารณ์ภาพยนตร์-
เรื่อง Life, โดยเพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว, 2560. 
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ภาพที่ 4.4 การเปิดเผยเนื้อหาในบทวิจารณ์ภาพยนตร์ . จาก บทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง A Silent- 
Voice, โดยเพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 2560.  
 

- การประเมินคุณค่าภาพยนตร์ ผลการศึกษาพบว่าแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์มี
รูปแบบในการประเมินคุณค่าภาพยนตร์ 3 รูปแบบคือ การประเมินคุณค่าจากความรู้สึก ประเมิน-
คุณค่าตามรูปแบบภาพยนตร์ ประเมินคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ ดังนี้ 

(1) การประเมินคุณค่าจากความรู้สึก แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์มักจะใช้ความรู้สึก   
นึกคิด ประสบการณ์ส่วนตัว และความคาดหวังของตัวผู้วิจารณ์เป็นหลักในการประเมินคุณค่าของ
ภาพยนตร์ อีกทั้งยังมักจะมีการประเมินคุณค่าโดยยกย่องชมเชยภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ โดยการเขียนใน
เชิงแสดงออกว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นคู่ควรกับรางวัลออสการ์ซึ่งถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ส าหรับวงการ
ภาพยนตร์ ซึ่งก็จะมีการการันตีด้วยรางวัลต่างกันไป ตามแต่มุมมองความรู้สึกส่วนตัวของผู้วิจารณ์
ภาพยนตร์เอง เช่น รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลผู้ก ากับยอดเยี่ยม เป็นต้น 
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สิ่งที่ชอบมากกกในหนังเรื่องนี้คือการพยายามท าให้คนในเรื่องนี้ดูโง่หมดเลย เป็นมนุษย์
ผู้โง่เขลา ไร้เหตุผลที่อยากจะเอาชนะธรรมชาติ และอยากจะควบคุมทุกอย่าง และสิ่งที่
ฟินโคตร ๆ คือ คองแม่งตัวใหญ่มากกกก ตัวใหญ่เท่าภูเขา และเสกลในหนังไม่เพ้ียน   
ตัวมันอลังการมากกก มนุษย์จ านวนมากสังเวยชีวิตให้กับความโง่เขลาของตัวเอง หนังใช้
นักแสดงดัง ๆ ได้ฟุ่มเฟือยมากกก ด้วยบทที่เรียกว่าแบนราบ แต่มันก็ไม่ใช่สาระ เพราะ
ผมมองว่า มนุษย์พวกนี้สังเวยชีวิตให้กับความโง่ และความอวดฉลาดของตัวเองอย่าง
รนหาที่ แต่ตัวที่ตลกท่ีสุดน่าจะเป็น Samuel L. Jackson ที่ดูไร้สติ และดูตลกที่สุดใน
หนัง Tom Hiddleston ก็แทบจะเป็นตัวประกอบของเรื่องไปเลย ส่วนนางเอกออสการ์
อย่าง Brie Larson ก็แทบจะไม่ได้แสดงอะไรมากมายอย่างที่คาดเลย  
(เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, 2560) 

 
ส่วนตัวแล้ว La La Land นั้นถือได้ว่าเป็นหนังที่ผมประทับใจมากท่ีสุดเรื่องนึงของปีนี้ 
และมันก็เป็นหนังที่เราเชียร์สุดตัวให้ได้รางวัลเยอะ ๆ ในเวทีออสการ์ที่ก าลังจะมาถึง 
(เพจท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่, 2560) 

  
เอมม่า สโตน มอบการแสดงที่สุดแสนจะวิเศษ ในช่วงที่เธอแสดงอารมณ์ความรู้สึกของ
คนที่หมดหวังในความฝัน และการร้องเพลงช่วงออดิชั่นที่สุดแสนจะเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ 
คือถ้ายังไม่ได้ดู Jackie นี่ก็มั่นใจนะว่านางควรจะได้ออสการ์ ส่วนไรอัน กอสลิ่ง ก็มอบ
การแสดงที่สุดแสนจะธรรมชาติ ถ้าใครดูพรจากฟ้า ฉากซันนี่เล่นเปียโน ที่ผมเคยบ่นว่าดู
แล้วไม่เชื่อว่าซันนี่เล่นเปียโนได้ ให้มาดูไรอัน กอสลิ่ง เล่นเปียโน ในเรื่องนี้ นอกจากเค้า
จะท าให้เราเชื่อว่ากอสลิ่งเล่นเปียโนได้แล้ว เค้ายังท าให้เราเชื่อว่ากอสลิ่งเล่นเปียโนเก่ง
มากด้วย (เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, 2560) 

 
ในส่วนของเสน่ห์ทางการแสดงแล้ว คงไม่ต้องบรรยายล่ะครับ John Wick: chapter 2 
คือหนังขายสไตล์ การแสดงของโอปป้าเคียนูไม่ต้องท าอะไรมาก แค่เคลื่อนไหวร่างกาย 
เปล่งเสียง โลกทั้งโลกก็แทบจะพร้อมใจกันมอบออสการ์ทองค าฝังเพชรให้แล้ว  
(เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, 2560)  

 

(2) การประเมินคุณค่าตามรูปแบบภาพยนตร์ ตัวอย่างการประเมินคุณค่าตามทฤษฎี
การวิจารณ์ภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยม เช่น บทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง Beauty and the Beast ของ
เพจท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่ ที่ผู้วิจารณ์ประเมินคุณค่าของภาพยนตร์ตามเทคนิคของการสร้าง
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ภาพยนตร์ ได้แก่ ความพิถีพิถันด้านการถ่ายท า ความสามารถของนักแสดง ความสวยงามของ
องค์ประกอบ เช่น ภาพ บทเพลง เป็นต้น 

คุณค่าของหนังเวอร์ชั่นนี้อาจจะไม่ใช่การตีความที่แปลกใหม่ แต่มันคือความพิถีพิถันใน
งานโปรดักชั่นและเคมีการแสดงของ เอ็มม่า วัตสัน และ แดน สตีเว่นส์ ซึ่งถ่ายทอดโลก
แห่งจินตนาการที่เราเคยเห็นในการ์ตูนออกมาได้อย่างงดงามและตราตรึงใจ ในภาพรวม 
Beauty and the Beast ก็เป็นหนังจากเทพนิยายที่ท าออกมาได้สวยงามในทุก
องค์ประกอบไม่ว่าจะเป็น งานภาพ บทเพลง หรือ การแสดง และแม้ว่ามันจะเป็นการดู
หนงัที่เรารู้เรื่องทุกอย่างอยู่แล้ว แต่มันก็เป็นประสบการณ์การดูหนังที่ให้ความสุขกับเรา
อยู่ดี (เพจท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่, 2560) 

  
การวิจารณ์ภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยมของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ ยังรวมไปถึง    

การเชื่อมโยงกับผู้ก ากับหรือที่เรียกกันว่าการวิจารณ์ภาพยนตร์แนวอิงผู้ก ากับ (Auteur Criticism) 
กล่าวคือในการวิจารณ์มีการให้ภูมิหลังกับผลงานในอดีตของผู้ก ากับภาพยนตร์เรื่องนั้น ตัวอย่างเช่น 
บทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง Split จิตหลุดโลก ของเพจหนังโปรดของข้าพเจ้า เพจท าเรื่องเล่นให้เป็น-
เรื่องใหญ่  และเพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก กล่าวว่า 

พูดได้สั้น ๆ ว่าเอ็ม ไนท์ ชยามาลานเจ๋งจริง เราไม่รู้ว่าเขากินอะไรเข้าไปถึงได้คิดและ
กล้าท าหนังแบบนี้ออกมาแล้วไม่เด๋อด๋า พล็อตสั้น ๆ แค่ว่าเด็กสาว 3 คนถูกลักพาตัวไป
โดยหนึ่งในบุคลิกของผู้ชายที่มี 23 บุคลิกในตัว (แสดงโดย James McAvoy) ฟังดู
เหมือนจะไม่มีลูกเล่นอะไรให้เหวอแล้ว แต่เอ็มไนท์คิดออกมาได้ว่าจะขยายขอบเขต   
การเล่าเรื่องโดยใช้ประโยชน์จากการเป็นคนหลายบุคลิกอย่างไร ซึ่งเราชอบอย่างหนึ่ง
คือเขาไม่ดูถูกคนดูด้วยการเฉลยหนังแบบเห่ย ๆ ส่วนจะถูกใจแค่ไหนอยากให้ไปพิสูจน์
กันเอง เพราะถ้าถามเรา เราจะตอบทันทีว่าชอบมากจนอยากให้ไปลองดูกันเองอยู่ดี   
น่ะแหละ (เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 2560) 

 
เอ็ม ไนท์ ชามาลาน นั้นเป็นผู้ก ากับท่ีมีลายเซ็นเฉพาะตัวชัดเจนที่สุดอีกคนนึงตั้งแต่
ผลงานแจ้งเกิดอย่าง Six Sense และแม้ว่าผลงานช่วงหลังของเขาจะออกทะเลไป
พอสมควร แต่ลึก ๆ แล้ว มันก็ยังแสดงให้เห็นวิธีคิดที่ไม่เหมือนใครของเขาอยู่เสมอ...
Split คือหนังเรื่องล่าสุดของ ซาลามาน ซึ่งเล่าถึง เควิน หนุ่มโรคจิตที่ลักพาตัวสาว 3 
คนมาขังเอาไว้ และหนึ่งในนั้นคือ เคซีย์ เด็กสาวผู้ไม่ชอบการเข้าสังคม…แม้ว่า Split จะ
ยังไม่เช้าขั้นคลาสสิคระดับ Six Sense แต่มันคือการกลับมาคืนฟอร์มที่สมศักดิ์ศรีของ 
เอ็ม ไนท์ ชาลามาน ซึ่งเริ่มเรียนรู้ที่จะตบไอเดียหลุดโลกของเขาให้เข้ารูปเข้ารอบ     
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และเข้าถึงคนดูได้มากข้ึน และผลลัพท์ของมันก็คืองาน ทริลเลอร์ชั้นดีที่ท าให้เรากลับมา
สนุกกับจินตนาการที่ไม่เหมือนใครของเขาได้อีกครั้ง (เพจท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่, 
2560)  

 

Split อาจจะเป็นการกลับมาขอคืนพ้ืนที่ของ เอ็ม ไนท์ ชยามาลาน อีกครั้ง เพราะตัว
หนังได้เงินที่อเมริกาในระดับที่น่าพอใจมาก คือทุนสร้างแค่ 9 ล้าน แต่ตอนนี้เฉพาะ
อเมริกาที่เดียวก็ 51 ล้าน ก าไรมหาศาล ก็คงต่อชีวิตแกไปได้อีกยาวนานในฐานะผู้ก ากับ
หนังฮอลลีวู้ดนั่นแหละ คือเอาจริง ๆ ไปดูได้แบบไม่ผิดหวังแน่นอน เพราะหนังดูสนุก    
มีอะไรให้ลุ้น ให้ตาม ให้เซอไพรส์ และตอนจบก็ถือว่าโอเคมาก ๆ โดยเฉพาะแฟนของ 
เอ็ม ไนท์ ชยามาลาน น่าจะถูกอกถูกใจ 7.5/10 นะครับ (เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, 
2560) 

 
(3) การประเมินคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ การประเมินคุณค่าลักษณะหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน

และอยู่คู่กับการวิจารณ์ของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์เสมอคือ การให้คะแนน จากการศึกษาพบว่า
แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์มีการให้คะแนนภาพยนตร์ทุกเรื่องที่วิจารณ์ โดยก าหนดคะแนนเต็ม 10 
คะแนน ซึ่งแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์จะแสดงเหตุผลทุกครั้ งในการให้ระดับคะแนน อันแสดงถึง   
ความบริสุทธิ์ใจและความตรงไปตรงมา ทั้งนี้การให้คะแนนภาพยนตร์ถือเป็นการประเมินคุณค่าที่
ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนตัวของผู้วิจารณ์เป็นหลัก และแสดงให้เห็นถึงระดับความชื่นชอบ ทั้งยัง
เป็นการก าหนดสถานะของภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ ในความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่านหรือผู้ติดตามที่ยังไม่ได้
ชมภาพยนตร์ ภาพยนตร์จะเป็นกระแสหรือไม่นั้นส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับการให้คะแนนของแฟนเพจ
วิจารณ์ภาพยนตร์อีกด้วย 

ถ้าเอาคะแนนแค่ฉากแอคชั่นเพียว ๆ ไม่มีชมพู่ม่าเหมี่ยวมาผสมเอาไปเลย 10 คะแนน
เต็ม 10 คะแนนเต็มมมมมมมมมม…เห็นคะแนนต่างประเทศก็อุ่นใจว่าหนังมาดีแน่นอน 
พอได้ดูจริง ๆ ไม่ผิดหวังเลย… (เพจนักเลงโรงหนัง, 2560)  

 
เอาจริงๆ John Wick: Chapter 2 เป็นหนังที่โคตรมันส์ การสร้างจักรวาลของ John 
Wick ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและคาดว่ามันคงจะท าต่อได้อีกหลายภาคเลยล่ะ สรุปคือไปดู
ได้ ส่วนตัวหนังประมาณ 7/10 บวกอีก 2 คะแนนเป็นคะแนนโอปป้า ใจจริงอยากให้อีก 
3 เป็น 10/10 แต่กลัวพวกข้ีอิจฉามาหมั่นไส้โอปป้า ไม่อยากให้โอปป้าโดนคนค่อนแคะ 
บาย !! (เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, 2560) 
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4.2 การศึกษารูปแบบการน าเสนอสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ 
 

ผู้ศึกษาได้ใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ตามแนวคิดโครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ มา
ใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ ซึ่งผู้ศึกษาได้แสดงผล
การศึกษาด้วยวิธีการพรรณนาความ โดยใช้การเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ของโครงสร้างการเล่าเรื่อง
ในภาพยนตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ แก่นเรื่อง โครงเรื่อง ความขัดแย้ง ตัวละคร 
ฉากท้องเรื่อง สัญลักษณ์พิเศษ มุมมองในการเล่าเรื่อง โดยมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ได้มีการน าแนวคิดโครงสร้าง
การเล่าเรื่องในภาพยนตร์มาใช้ในการก าหนดรูปแบบการน าเสนอสารของบทวิจารณ์ภาพยนตร์ 
ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ ในบทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง Life ของเพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก มี
การน าเสนอตามแนวคิดโครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ โดยการเขียนวิจารณ์ตามองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของการเล่าเรื่อง ทั้งโครงเรื่อง ตัวละคร ความขัดแย้ง ฉากท้องเรื่อง แต่ไม่พบว่ามีการพูดถึง
องค์ประกอบด้านแก่นเรื่อง สัญลักษณ์พิเศษ และมุมมองในการเล่าเรื่อง (ภาพที่ 4.5) ซึ่งเมื่อวิเคราะห์
จากบทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง Life ของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์อ่ืน ๆ ที่น ามาศึกษาก็ไม่พบการ
เขียนวิจารณ์ถึงองค์ประกอบการเล่าเรื่องทั้ง 3 แบบนี้ในบทวิจารณ์เช่นกัน โดยในตอนท้ายของการ
วิจารณ์เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีกยังได้กล่าวสรุป ซึ่งวิจารณ์ถึงโครงสร้างของการเล่าเรื่องของ
ภาพยนตร์เรื่อง Life ตัวอย่างเช่น  

สรุปแล้ว Life เป็นหนังที่ดูสนุกครับ สนุกมากกกก ไม่เสียดายตัง ด้วยโครงสร้างเทคนิค
การเล่าเรื่องที่ดี มีการออกแบบเอเลียนที่น่าสนใจ แม้ตัวละครจะแบนราบไปหน่อย แต่
ภาพรวมคือสนุกมากกกกกกกกก ผมให้ 7.5/10 ครับ (เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, 
2560) 

 



Ref. code: 25595807010151XHJ

 
62 

 

 

 
ภาพที่ 4.5 การวิจารณ์ตามโครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์. จาก บทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง Life, 
โดยเพจวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, 2560. 

 
4.2.1 แก่นเรื่อง (Theme)  

การวิจารณ์แก่นของเรื่อง ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้วิจารณ์สามารถน าเสนอ
ถึง แนวความคิดหลักของเรื่องในภาพยนตร์ อีกท้ังยังเป็นการเชื่อมโยงการน าเสนอหลักหรือเป้าหมาย
ของผู้สร้างภาพยนตร์ที่ต้องการสื่อสารกับผู้ชมได้ โดยค าว่าแก่นของเรื่องตรงกับในภาษาอังกฤษว่า 
“ธีม” โดยการน าเสนอแก่นของเรื่องนั้น จากการศึกษาพบว่าแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ การไม่
น าเสนอแก่นเรื่อง และการน าเสนอแก่นเรื่องแบบความเรียง ดังนี้   

- การไม่น าเสนอแก่นเรื่อง การน าเสนอแก่นของเรื่องไม่ปรากฏมากนักในบทวิจารณ์
ภาพยนตร์ด้วยเป็นเพราะว่าลักษณะการน าเสนอสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์เน้นรูปแบบของ
ความบันเทิง หรือการเขียนเชิงปริทัศน์ มากกว่ารูปแบบของงานเขียนเชิงวิชาการ จะเห็นได้จากงาน
เขียนวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง Split จิตหลุดโลก ภาพยนตร์เรื่อง Life และภาพยนตร์เรื่อง Kong ที่
แฟนเพจทุกเพจไม่ได้มีการกล่าวถึงเรื่องของแก่นเรื่องเลย ซึ่งก็ไม่ได้ท าให้ความน่าสนใจของบทวิจารณ์
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ลดลง เพราะแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์เลือกใช้วิธีการน าเสนอสารด้านอ่ืนที่เป็นจุดเด่นมากกว่าของ
ภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ เข้าไปทดแทน   

- การน าเสนอแก่นเรื่องแบบความเรียง จากการศึกษาพบว่ายังมีภาพยนตร์บางเรื่องที่
แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ต้องการน าเสนอในแก่นเรื่อง โดยจะน าเสนอแก่นเรื่องหรือประเด็นส าคัญ
ในรูปแบบของความเรียงที่เป็นการเล่าเรื่องเพ่ือให้ผู้อ่านสามารถตีความได้เอง บทวิจารณ์ที่สะท้อนถึง
แก่นของเรื่อง ตัวอย่างเช่น บทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง Beauty and the Beast ของเพจหนังโปรด-
ของข้าพเจ้า ที่น าเสนอถึงแก่นเรื่องผ่านบทวิจารณ์ภาพยนตร์ โดยการเขียนที่แสดงความเห็นถึง
ภาพยนตร์ที่สะท้อนแก่นหรือประเด็นที่ต้องการจะน าเสนอออกมาว่า อย่าพิจารณาคนที่รูปลักษณ์
ภายนอก เพราะคุณค่าของมนุษย์นั้นอยู่ที่คุณค่าภายในจิตใจ และตัวอย่างของบทวิจารณ์ภาพยนตร์
เรื่อง The Age of Shadows ของเพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก ที่น าเสนอว่าแก่นเรื่องคือการปลูก
อุดมการณ์ในเรื่องของชาตินิยมที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์  จนถึงขั้นได้เข้าไปสู่การเป็นตัวแทนของ
ประเทศเกาหลีในเวทีออสก้าร์ ดังนี้ 

เขียนถึง “แกสตัน” (Luke Evans) ก่อนละกัน จริง ๆ ในนิทานดั้งเดิมไม่มีตัวละครนี้นะ 
มาเริ่มมีตอนฉบับหนังฝรั่งเศสปี 1946 พอดิสนี่ย์สร้างแอนิเมชั่นของตัวเองปี 1991 ก็
หยิบเอามาเป็นแรงบันดาลใจอ้างอิงในการเขียนบทจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งถือเป็นการเสริม
เนื้อเรื่องที่ดีมากเพราะแกสตันถูกน ามาใช้เทียบกับอสูรให้เห็นภาพธีมของเรื่องได้อย่าง
ชัดเจน กล่าวคืออสูรที่แท้จริงพิจารณาจากจิตใจไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอก บทของแกสตัน
จะเป็นหนุ่มล่ าบึ้กที่ผู้ชายทุกคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นแบบเขา ส่วนสาว ๆ ก็หมายปอง
อยากได้เป็นสามี ทั้งหมดนี้คือการพิจารณาจากเปลือกนอกล้วน ๆ กลับกันเจ้าชายอสูร
นั้นมีรูปลักษณ์น่าเกลียดน่ากลัวไม่ชวนให้คนอยากอยู่ใกล้แต่ลึก ๆ ข้างในจิตใจมีความ
เมตตาอ่อนโยนซ่อนอยู่ แล้วความรักของเบลล์เนี่ยถือเป็นการมองทะลุเปลือกนอกของ
อสูรไปทั้งหมด หนังมันก้าวข้ามการตกหลุมรักจากรูปร่างหน้าตาไปส ารวจตัวตนข้างใน
ของทั้งสองคน (เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 2560) 

 
แต่สุดท้ายเกาหลีตัดสินใจเลือก The Age of Shadows ไปออสการ์แทนที่จะเป็น The 
Handmaiden ก็แอบเสียดาย แต่พอดู The Age of Shadows จบก็ไม่แปลกใจว่า
ท าไมมันถึงได้เป็นตัวแทนเกาหลีไปออสการ์ ซึ่งถ้าให้คาดเดาก็น่าจะเพราะว่า The Age 
of Shadows น าเสนอเรื่องราวของชาติเกาหลีในเสกลที่ยิ่งใหญ่กว่า หนังค่อนข้าง
ปลูกฝังความเป็นชาตินิยมมาก แต่ท่ีน่าชื่นชมคือตัวหนังน าเสนอโดยไม่ยัดเยียดค่านิยม
ชาตินิยมใดๆ แต่เลือกท่ีจะน าเสนอผ่านอารมณ์ ผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ของตัวละคร 
(เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, 2560)   
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นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่า การกล่าวถึงค าว่า “ธีม” ในการวิจารณ์ภาพยนตร์ของ

แฟนเพจในบางครั้งก็ไม่ได้หมายถึงแก่นของเรื่อง เช่น ในบทวิจารณ์เรื่อง Logan ค าว่า ธีม ไม่ได้เป็น
การหมายถึงแก่นของเรื่องอย่างที่แนวคิดโครงสร้างการเล่าเรื่องว่าไว้ แต่ค าว่าธีมในการเขียนวิจารณ์
เรื่อง Logan นี้ ผู้วิจารณ์ได้น าเสนอว่าคือภาพหลักของการน าเสนอ คือความเป็นภาพยนตร์ดราม่า 
แอคชั่น ที่มีตัวละครซูเปอร์ฮีโร่เป็นส่วนประกอบของภาพยนตร์ ซึ่งค าว่าธีมในที่นี้กลับไม่ได้กล่าวถึงใน
ฐานะแก่นของภาพยนตร์ที่ผู้สรา้งต้องการน าเสนอเลย  

เนื้อหาในเรื่อง เข้มข้น และจับต้องได้มากท่ีสุดแล้วตั้งแต่เคยดู X men มา มันคือหนังด
ราม่าแอคชั่น ที่มีธีมหลักในเรื่องของ Super hero เป็นส่วนประกอบ คนที่ไม่ใช่แฟน   
วูฟเวอรีนก็อาจแค่ชอบในความมันส์สัดและดิบเถื่อนของหนัง แต่แฟนวูฟนี่คุณจะได้เห็น
อีกด้านนึงของตัวละครสุดโปรดของคุณตัวนี้ ต้นยันจบผมหาช่วงเวลาน่าเบื่อของหนังไม่
เจอเลย เป็น 2 ชมกว่า ๆ ที่รู้สึกสนุกมากจริง ๆ กับคอหนัง และเป็นช่วงเวลาที่มีค่าจริง 
ๆ ส าหรับแฟน X men (เพจนักเลงโรงหนัง, 2560) 

 
4.2.2 โครงเรื่อง (Plot)  

การเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์ของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์โดยส่วนใหญ่กว่า
ร้อยละ 80 จะกล่าวถึงค าว่า “พล็อต” ซึ่งก็หมายถึงโครงของเรื่อง มักพบในตอนต้นหรือเป็นการเขียน
เปิดบทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ๆ  ซึ่งนอกจากเป็นการบอกเล่าโครงเรื่องของภาพยนตร์ให้กับ
ผู้อ่านได้รับทราบแล้ว ยังมีจุดประสงค์เพ่ือปูเรื่องราวเบื้องต้นของภาพยนตร์ และสร้างประสบการณ์
ร่วมกันให้กับผู้อ่านอีกด้วย จากการวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอด้านโครงเรื่องพบว่ามี 2 รูปแบบ คือ 
การเขียนโครงเรื่องแบบใส่ความรู้สึกร่วม และการเขียนโครงเรื่องแบบล าดับเหตุการณ์ ดังนี้ 

- การเขียนโครงเรื่องแบบใส่ความรู้สึกร่วม พบเป็นส่วนใหญ่ของการวิจารณ์ แฟนเพจ
วิจารณ์ภาพยนตร์มักจะถ่ายทอดโครงเรื่องให้แก่ผู้ อ่านร่วมกับการใส่ความรู้สึกนึกคิดหรือ           
ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้วิจารณ์ลงไปกับการเล่าพล็อตเรื่องอยู่ด้วยเสมอ โดยจะเห็นได้ว่าในการเขียน
จะเป็นการใช้ตัวผู้วิจารณ์เองเป็นผู้เล่า มีการใช้ค าว่า เรา หรือการแทรกความคิดของผู้วิจารณ์ลงไปใน
การเล่าโครงเรื่อง ตัวอย่างเช่น 

แล้วพล็อตภารกิจแนวหนังสายลับนี่ก็ท าออกมากได้ดีมาก ๆ เป็นเกมชิงเหลี่ยมกัน
ระหว่างกลุ่มต่อต้านที่มีหนอนบ่อนไส้ กับต ารวจญี่ปุ่นที่พยายามท าผลงานเอาหน้าโดยมี
สารวัตลีเป็นตัวกลางสื่อสารกับทั้งสองฝ่าย ซึ่งความสนุกมันอยู่ที่ฉากบนรถไฟเพราะเกม
ที่ทั้งสองฝ่ายพยายามควบคุมเอาไว้มันพลิกไปพลิกมา ต ารวจญี่ปุ่นก็พยายามค้นหากลุ่ม



Ref. code: 25595807010151XHJ

 
65 

 

 

ต่อต้านบนรถไฟฟ้าผ่านข้อมูลของสาย ส่วนกลุ่มต่อต้านก็ต้องระวังไม่ให้ถูกเปิดเผยตัว 
ซึ่งความยากคือบทของสารวัตลีที่จะต้องคอยบอกข่าวให้วูจินรู้ตัว  
(เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 2560) 

 
เรื่องราวทั้งหมดใน Beauty and the Beast เริ่มต้นขึ้นเมื่อเจ้าชายผู้คิดถึงแต่ตัวเองได้
ถูกสาปให้กลายเป็นอสูร หลังจากที่เขาปฏิเสธไม่ให้หญิงชราซึ่งแท้จริงแล้วเป็น ‘ผู้วิเศษ’ 
เข้ามาหลบความหนาวในปราสาท หนทางเดียวที่จะถอนค าสาปนี้ได้ก็คือ เจ้าชายต้อง
เรียนรู้ที่จะรักใครสักคนและได้รับความรักเป็นการตอบแทน โดยมีเงื่อนไขว่า เขาจะต้อง
ได้พบกับใครคนนั้นก่อนที่กลีบสุดท้ายของดอกกุหลาบวิเศษท่ีผู้วิเศษมอบให้จะร่วงโรย
ลงไป หลายปีต่อมา เจ้าชายก็ได้พบกับ เบลล์ หญิงสาวที่ยอมเสียสละตัวเองให้โดนจับ
ขังแทนพ่อซึ่งพลัดหลงเข้าไปในปราสาทของเจ้าชายโดยไม่ตั้งใจ และมันก็คือจุดเริ่มต้น
ของความสัมพันธ์ที่อาจจะช่วยปลดค าสาปของเจ้าชายได้ส าเร็จ รวม ๆ แล้วพล็อต
หนังเวอร์ชั่นใหม่นี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเวอร์ชั่นการ์ตูน แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือรายละเอียด
ต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับแม่ของเบลล์ที่หนังเพ่ิมเข้ามา ซึ่งท าให้เราเข้าใจใน
แรงจูงใจของเบลล์และพ่อมากข้ึน (เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 2560)  

 
หนังทั้งเรื่องเป็นฉากท่ีอยู่ในสถานีอวกาศเกือบทั้งหมด จะมีฉากบนโลกให้เห็นแค่ ฉาก
สองฉากแค่นั้น ใครชอบหนังไซไฟอวกาศเรื่องนี้ก็ห้ามพลาดเป็นอย่างยิ่ง ส่วนตัวผมชอบ
แนว ๆ นี้อยู่แล้ว มาเจอเรื่องนี้นี่อาการคลั่งไคล้เลยก าเริบหนักเลย พล็อตธรรมดาง่าย ๆ 
แต่การเล่าเรื่องโคตรคูลลลลล เนื้อหาช่วงแรก ๆ ก่อนเจอ อีเอเลี่ยนอาจเอ่ือยเฉื่อย
หน่อยนะ ทนนิดนึง แต่พออีเอเลี่ยนมันเริ่มปีกกล้าขาแข็ง เท่านั้นแหละพ่ีน้องเอ๋ย 
บันเทิงโคตร (เพจนักเลงโรงหนัง, 2560) 

 
- การเขียนโครงเรื่องแบบล าดับเหตุการณ์ แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์มีการน าเสนอ

โครงเรื่องในรูปแบบของ การน าเสนอตามล าดับเหตุการณ์ โดยเลือกน าเสนอเฉพาะเหตุการณ์ที่ส าคัญ
ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ โดยการน าเสนออย่างคร่าว ๆ เช่น การเริ่มเรื่อง การพัฒนาเหตุการณ์ ภาวะ
วิกฤติ ไปจนกระทั่งถึงภาวะคลี่คลายเรื่อง แต่การเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์ไม่ได้มีการแบ่งล าดับ
เหตุการณ์ที่ชัดเจนแบบเป็นหัวข้อ เพียงแต่บอกเล่าถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ตามล าดับการเล่าเรื่องใน
ภาพยนตร์เท่านั้น โดยมักจะปิดบังไม่บอกเล่าถึงภาวะคลี่คลายของเรื่อง เพราะถือว่าเป็นการเปิดเผย
เรื่องราวของภาพยนตร์ หรือเข้าข่ายการวิจารณ์ที่มีลักษณะสปอยล์ ยกตัวอย่างเช่น     
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คือหนังประเภทนี้มันเดาได้ไม่ยากอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องให้มนุษย์เอาตัวรอดจากเอเลี่ยน 
แต่จะเขียนสถานการณ์ข้ึนมารองรับอย่างไรให้สมเหตุสมผลน่าเชื่อ ซึ่งเราชอบ       
ความระทึกขวัญใน Life ตรงที่ช่วงแรก ๆ มันคือการจู่โจมที่คาดเดาไม่ได้ แต่เมื่อคนดู
และตัวละครรับรู้ถึงศักยภาพและความฉลาดของเอเลี่ยนปุ๊บ หนังก็เปลี่ยนโหมดเป็น  
การสร้างสถานการณ์บังคับให้ตัวละครจ าเป็นต้องเสี่ยงตายเพ่ือโอกาสรอด เราโอเคกับ
บรรยากาศความระทึกขวัญที่ตึงเครียดตลอดทั้งเรื่อง หนังท าให้เราสัมผัสได้ถึงความสิ้น
หวังไร้หนทางสู้ ยิ่งลองท าอะไรต่าง ๆ เท่าท่ีตัวละครจะคิดได้ก็เหมือนจะไม่มีทางหยุด
ความโหดของเอเลี่ยนตัวนี้ได้เลย… โดยรวมแล้วเราเชียร์ให้ดู Life นะ หนังสยองขวัญ   
เอเลี่ยน vs. มนุษย์บนสถานีอวกาศปิดตายเจ๋ง ๆ แบบนี้มีไม่ก่ีเรื่องหรอก ยิ่ง           
การออกแบบความโหดของเอเลี่ยนถือว่าแปลกใหม่ด้วย เป็นหนังที่ขนาดเบื่อ ๆ ช่วง
มนุษย์แต่อารมณ์ตอนดูจบคือขีดสุดความประทับใจมาก ความระทึกขวัญของเอเลี่ยน
มันเจ๋งจนไม่อยากให้พลาดจริง ๆ (เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 2560) 

  
Life ว่าด้วยการปฏิบัติการของโครงการหนึ่งที่พยายามจะเอาดินจากดาวอังคารมาศึกษา
หาสิ่งมีชีวิต และได้มีการเพาะพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่ไปเจอมาบนดาวอังคาร โดยน ามา
เพาะพันธุ์ในยานอวกาศ และแน่นอนว่าคณะทีมมนุษย์อวกาศเองก็ได้เห็นเจ้าเอเลี่ยน
ตั้งแต่เริ่มแบ่งเซลส์ ตอนที่มันเพ่ิงเกิดก็ตัวสีชมพูน่ารัก รูปร่างหน้าตาคล้ายดอกกล้วยไม้ 
แล้วอยู่ ๆ มันก็จ าศีลไม่ขยับตัว ท าให้นักบินอวกาศผิวสีที่เป็นคนดูแลมันพยายามเอาไฟ
ไปจี้มันเบา ๆ นั่นแหละ ความฉิบหาย ความวิบัติก็เกิดขึ้น เมื่อเจ้าเอเลียนเริ่มขยายร่าง
จากดอกกล้วยไม้เล็ก ๆ น่ารัก ๆ กลายเป็นปลาหมึกยักษ์ และเริ่มอาละวาด เข่นฆ่า
นักบินอวกาศในยานอวกาศตายทีละคน สุดท้ายจะเหลือใครบ้าง ใครจะตาย ตายหมด
ไหม หรือรอดหมดไหมก็ลองไปดูแล้วลุ้นกันเองว่าใครจะอยู่ใครจะตาย (เพจอวยไส้แตก
แหกไส้ฉีก, 2560) 

 
4.2.3 ความขัดแย้ง (Conflict) 

แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์สามารถหยิบยกเรื่องความขัดแย้งในภาพยนตร์
ออกมาน าเสนอสารให้ผู้อ่านท าความเข้าใจได้ดีพอสมควร จากการศึกษาพบว่า ความขัดแย้งมักไม่ถูก
น าเสนอในการเขียนวิจารณ์แบบลงรายละเอียดอย่างชัดเจน แต่จะถูกน าเสนอผ่านการเล่าโครงเรื่อง 
หรือพล็อตของเรื่องเพียงคร่าว ๆ เท่านั้น โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การน าเสนอความขัดแย้งตาม
ภาพยนตร์ และการน าเสนอความขัดแย้งผ่านการวิเคราะห์ของผู้วิจารณ์ ดังนี้ 
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- การน าเสนอความขัดแย้งตามภาพยนตร์ ในที่นี้ผู้วิจัยจึงเลือกน าตัวอย่างของรูปแบบ
การน าเสนอความขัดแย้งจากบทวิจารณ์ท่ีเห็นชัดเจนมากที่สุด คือ ในการบทภาพยนตร์เรื่อง Kong ที่
ความขัดแย้งในเรื่องเป็นความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสัตว์ที่เป็นเจ้าป่าอย่างคอง ซึ่งถูกมนุษย์รุกล้ า
เข้าไปในเกาะกะโหลกอาณาเขตของคอง เพจหนังโปรดของข้าพเจ้าน าเสนอความขัดแย้งของ
ภาพยนตร์เมื่อมนุษย์ได้เริ่มโยนระเบิดใส่เกาะลึกลับซึ่งท าให้คองไม่พอใจที่ถูกบุกรุก ตัวอย่างเช่น   

หนังเล่าถึงองค์กรโมนาชบังเอิญพบเกาะลึกลับแห่งหนึ่งผ่านภาพถ่ายดาวเทียม พวกเขา
จึงขอก าลังทหารเพ่ือไปส ารวจภาคพ้ืนดินเกาะแห่งนี้เพราะเชื่อว่ามีสัตว์ประหลาดอาศัย
อยู่ ซึ่งต้องใช้ความช่วยเหลือจาก “คอนราด” (Tom Hiddleston) ทหารนักแกะรอย 
“แพ็คการ์ด” (Samuel L. Jackson) ทหารผู้เสพติดการออกภาคสนาม และมี “วีฟ
เวอร์” (Brie Larson) ตากล้องสาวขอเป็นผู้ติดตามภารกิจนี้ด้วย แต่เมื่อพวกเขาไปถึงก็
เริ่มโยนระเบิดส ารวจความลึกของเกาะซึ่งท าให้คองไม่พอใจอย่างมากท่ีถูกบุกรุก  
(เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 2560) 

 
ในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันนี้ ผู้วิจารณ์ภาพยนตร์อีกคนเลือกมุมมองในการน าเสนอที่

แตกต่างกัน ซึ่งแฟนเพจท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่ เลือกน าเสนอความในรูปแบบหลายรูปแบบ ทั้ง
ความขัดแย้งที่ใหญ่สุดคือ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และสัตว์ และยังเลือกน าเสนอความขัดแย้ง
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ที่อยู่ในทีมส ารวจเดียวกัน แต่มีความคิดเห็นหรือมุมมองต่อการรุกล้ าพ้ืนที่
ถิ่นอาศัยของสัตว์แตกต่างกันอีกด้วย ตัวอย่างเช่น 

เจมส์ คอนราด คือ อดีตนายทหารที่ได้รับการว่าจ้างให้มาเป็นผู้น าทางในการส ารวจครั้ง
นี้ และทีมที่เดินทางมาพร้อมกันก็ยังประกอบไปด้วย เมสัน วีฟเวอร์ ช่างภาพสาว    
เพรสตัน แพ็คการ์ด นายทหารผู้มากประสบการณ์ และทีมงานอีกหลายสิบชีวิต แต่เมื่อ
ไปถึงที่นั่น ทั้งหมดก็ได้พบกับความจริงที่น่าตกใจว่า เกาะแห่งนี้คือถิ่นที่อยู่ของสัตว์
ประหลาดมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ กอริลล่ายักษ์ และมันก็คือจุดเริ่มต้นของการผจญ-
ภัยเพื่อเอาชีวิตรอดของพวกเขา…ประเด็นที่หนังพยายามจะสื่อก็คือผลพวงจากสงคราม
ที่มีต่อผู้คน และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ซึ่งน าไปสู่ความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มนักส ารวจซึ่งเกี่ยวข้องกับมุมมองที่คนในทีมแต่ละคนนั้นมีต่อสิ่งมีชีวิตที่ดูดุ
ร้ายอย่าง คอง และทั้งหมดก็ยิ่งท าให้การเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดบนเกาะนั้นเต็มไป
ด้วยความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น (เพจท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่, 2560) 

 
- การน าเสนอความขัดแย้งผ่านการวิเคราะห์ของผู้วิจารณ์ นอกจากนั้นรูปแบบ     

การน าเสนอเรื่องความขัดแย้งในภาพยนตร์ พบว่ามีการน าเสนอโดยผ่านการวิเคราะห์เจาะลึกของ     
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ผู้วิจารณ์เอง แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์อาจไม่เลือกน าเสนอประเด็นความขัดแย้งออกมาตรง ๆ แต่
อาจจะบอกเล่าผ่านฉากของภาพยนตร์ เช่น การน าเสนอฉากต่อสู้ในภาพยตร์เรื่อง Life ซึ่งเป็น
ตัวอย่างของการน าเสนอความขัดแย้งในภาพยนตร์โดยใช้รูปแบบการเล่าเรื่อง   

Life มีความเป็นไซไฟที่เต็มไปด้วยสมมุติฐานและการทดลอง มนุษย์อวกาศท้ัง 6 คน
ต้องต่อสู้กับเอเลี่ยนลึกลับที่พวกเขาแทบไม่มีข้อมูลอะไรเลยนอกจากการคาดเดาด้วย
ข้อสังเกตทางวิทยาศาสตร์ ตรงนี้ท าให้การต่อสู้กับเอเลี่ยนดูจริงจังตึงเครียด และมีชั้น
เชิงกว่าแค่การเล่นซ่อนหาบนสถานีอวกาศ อย่างหนึ่งต้องชมการออกแบบเอเลี่ยนว่า
แปลกใหม่และโหดได้ใจ เชื่อว่าทุกคนจะต้องทึ่งกับวิธีฆ่าคนของเอเลี่ยนตัวนี้ที่ไม่ธรรมดา
จริง ๆ (ตัวละครแรกที่ตายนี่โดนฆ่าแบบสยองสุดขีด) (เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 
2560) 

 

4.2.4 ตัวละคร (Character)  
การน าเสนอตัวละครของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ผ่านบทวิจารณ์นั้นปรากฏอยู่

เสมออย่างขาดไม่ได้ในการเขียนวิจารณ์ภาพยนตร์ของทุกเพจ เพราะตัวละครเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้
การด าเนินเรื่องมีความน่าสนใจ และน่าติดตามจากผู้ชม การวิจารณ์ตัวละครของแฟนเพจวิจารณ์
ภาพยนตร์นั้น มี 3 รูปแบบคือ การวิจารณ์ตัวนักแสดงผู้รับบทเป็นตัวละครในภาพยนตร์ การวิจารณ์
วิสัยแห่งตัวละคร และการวิจารณ์ตัวละครที่น าเสนอทั้งส่วนของตัวละครและนักแสดง ดังนี้  

- การวิจารณ์ตัวนักแสดงผู้รับบทเป็นตัวละครในภาพยนตร์  พบมากที่สุดใน          
การวิจารณ์ภาพยนตร์ ซึ่งเป็นเพราะแฟนเพจให้ความส าคัญกับตัวนักแสดงซึ่งถือสิ่งที่สามารถดึงดูด
ความสนใจของผู้อ่านได้ ยกตัวอย่างเช่น บทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง The Age of Shadow เพจหนัง-
โปรดของข้าพเจ้า ได้วิเคราะห์ถึงตัวละครที่เป็นนักแสดงน าของเรื่องที่รับบทเป็นพระเอกหรือตัวเอก
ของเรื่อง โดยการวิจารณ์ไปที่ทักษะการแสดง และบุคลิกของนักแสดง กล่าวว่า  

เป็นหนังที่เอาคาแรกเตอร์ดูใสซื่ออบอุ่นของกงยูมาใช้เพื่อเฉิดฉายทักษะการแสดงของ
เขาได้อย่างดี (บุคลิกไม่ต่างจาก A Man and a Woman และ Train to Busan แต่บท
ส่งให้เล่นเยอะกว่า) ส่วนซอง คังโฮนี่รุ่นใหญ่เกาหลีไว้ใจได้อยู่แล้ว และ ลี บยองฮุนถึงจะ
มาน้อยแต่ด้วยชื่อชั้นแล้วเชื่อว่าน่าจะดึงดูดแฟนคลับได้มากทีเดียว  
(เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 2560) 

 

นอกจากนี้ การวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอสารในด้านของตัวละคร นอกจากแฟนเพจ
จะวิจารณ์ถึงบุคลิกและทักษะการแสดงแล้ว การวิจารณ์ตัวนักแสดงผู้รับบทเป็นตัวละครในภาพยนตร์ 
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ยังรวมไปถึงก็วิจารณ์ถึงเรื่องต้องห้ามในสังคมไทย เช่น เรื่องทางเพศ เป็นต้น ซึ่งพบเห็นได้บ่อยใน   
บทวิจารณ์ ดังจะเห็นจากตัวอย่างเช่น 

นางเอกน้องอันย่านี่พูดเลย เด็กคนนี้มีของ สะดุดตาตั้งแต่ The Witch แล้ว เรื่องนี้
ประกาศกร้าว อันย่าเป็นสาวแล้ว โชว์ดู้ม ๆ ในเรื่องบ่อยมาก ผมมองว่าน้องมีศักยภาพ
มากกว่านี้ แต่การแสดงในเรื่องที่เหมือนมีอารมณ์เดียวคือ เก็บกด มีอะไรในใจเยอะ  
เบิกตาโพลง แต่ก็ต้องยอมรับแหละว่านางเป็นส่วนที่ท าให้หนังโคตรเคลียเลย”  
(เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, 2560)  

 
ส่วนตัวเอกอีกตัวคือ ผู้หญิง บ่องตรงนะอีนี่เป็นตัวละครที่รบกวนสมาธิผมที่สุดละ 
เพราะหน้าสวยเว่อร์ ทรงเดียวกับ Kendal Jenner เลย บางฉากนี่นมทะลักผมนี่ไม่เป็น
ตาอ่านซับ ชั่วโมงนั้นซับช่างแม่ง กอบโกยความสุขส่วนตัวไว้ก่อนละกัน… แต่รวม ๆ 
แล้วแสดงดีเหมือนกันนะ หน้านิ่ง ๆ ให้นึกถึง Kendall ตอนเดินบนเวที VS นิ่ง ๆ    
แบบนั้นเลย 55 (เพจนักเลงโรงหนัง, 2560) 

 
ออกตัวก่อนนะว่าผมไม่เคยดูเรื่องนี้ในเวอร์ชั่นเก่า ๆ ที่เป็นการ์ตูน แต่ก็พอรับรู้มาบ้างว่า
มันเลอค่า และดีงามสุด ๆ ตอนช่วงแรก ๆ ทีฮ่อลลีวู้ดจะเอาเรื่องนี้มาท าเป็นหนัง ก็ถูก
ต่อต้านบ้าง โดยเฉพาะตัวนักแสดง สกาเล็ต โจแฮนสัน เลยไม่ขอเปรียบเทียบกับเวอร์
ชั่นเก่านะครับ ขอรีวิวในแบบฉบับคนไม่รู้จักเรื่องนี้มาก่อนเลย ส่วนใครตั้งใจจะเข้าไป
ฟินกับหน้าอกหน้าใจหรือยอดปทุมถันของ สกาเล็ต ก็เผื่อใจใว้บ้างนะ เพราะเรื่องนี้นาง
ค่อนข้างระวังตัว และมิดชิดมาก 5555555 (เพจนักเลงโรงหนัง, 2560)  

 
เคียนูใน John Wick: Chapter 2 หล่อมากกกกกกกกก อันนี้เป็นที่ประจักษ์สากลใน
ระดับยูนิเวอเซิ่ล เรารู้ โลกรู้ ไม่มีใครกล้าเถียง #ไม่รักเคียนูออกจากโลกนี้ไป so ความ
หล่อนี่คือไม่ต้องบรรยายกันล่ะ นี่ของจริงไม่ต้องพูดเยอะ เลือดผสมหลายสัญชาติที่ลงตัว
ประดุจปฏิมากรรมระดับโลก นี่ก็ไม่อยากอวย แต่คนมันหล่อจะไม่อวยก็ไม่ได้ พอ ! มา
พูดถีงเรื่องราวสาระกันบ้างคือเรือนร่าง…ในส่วนของเรือนร่างของโอปป้าเคียนูนั้น พูด
เลย ล าพังพระเจ้า โลก ธรรมชาติที่สร้างสรรค์มาได้อย่างงดงามแล้ว ถ้าโอปป้าไม่มี
ระเบียบวินัยป่านนี้วัย 50 โอปป้าคงกลายเป็นตาแก่พุงหลามไปแล้ว แต่นี่ NO!!!!! โอป
ป้าเป็นผู้ชายที่ใส่สูทได้สวยมากกกกกกกก ยิ่งสูทในเรื่อง John Wick: Chapter 2 นี่คือ
มันเป็นสูทระดับไฮคลาส งาน พรีเมียม ดูแพงมากกกกกกกก สวยมากกกกกก ยิ่งให้  
โอปป้าใส่คือโคตรเริ่ด แผงอกที่ล่ าก าลังพอดี ปลีน่องเรียวขาที่สวยงาม กางเกงฟิต      
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ตัดมาแบบเป๊ะ ก้นหอยของโอปป้าในเวลาที่เยื้องย่าง ย่อขา แบะเข่าเล็กน้อย แล้วสาด
กระสุน หรือเวลาที่กล้องแพนจากข้างหลังแล้วโก่งตูดเล็กน้อยแล้วรัวรัวรัวรัวกระสุนใส่
เหล่าร้ายมันช่างเป็นภาพที่สวยงามเหลือเกิน หรือแม้แต่ตอนที่โอปป้าใส่ชุดล าลอง 
กางเกงยีนส์ เดินเคียงค่าน้องหมาไร้ชื่อพันธุ์พิทบูลที่ในเรื่อง ต้องขอยืนยัน คอนเฟิร์มว่า 
เคียนูคือนักแสดงที่ถ่ายภาพคู่หมาออกมาได้สวยงาม เลอค่าที่สุดในโลก เคียนูเสริมให้
หมาพิทบูลที่ดูเป็นหมาธรรมดา กลายเป็นหมาที่มีสง่าราศีที่สุด นี่แหละครับ คนหล่อไม่
ต้องพูดเยอะ ออร่ายังกระจายไปเผื่อหมาเลย…ในส่วนของเสน่ห์ทางการแสดงแล้ว คงไม่
ต้องบรรยายล่ะครับ John Wick: Chapter 2 คือหนังขายสไตล์ การแสดงของโอปป้า
เคียนูไม่ต้องท าอะไรมาก แค่เคลื่อนไหวร่างกาย เปล่งเสียง โลกทั้งโลกก็แทบจะพร้อมใจ
กันมอบออสการ์ทองค าฝังเพชรให้แล้ว โอปป้าเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ เร้าใจทางเพศมาก
กกก ฉากอาบน้ าโชว์แผ่นหลัง พร้อมรอยสักมันแทบจะหยุดโลกทั้งใบ แทบจะท าให้
บรรยากาศในโรงภาพยนตร์อินิกม่า ตั๋วราคาคู่ละ 5,000 ของผมร้อนผ่าวไปทั้งโรง     
โอปป้ามาท าร้ายผมเถอะ เยกันให้สนั่นหมูเหมือนหมา เยกันเยี่ยงสัตว์เดรัจฉาน แล้วจะ
เอากระสุนกรอกปาก ยิงหัว จะเอาดินสอทิ้มทะลุหัวใจให้ตายไปตรงนั้นก็ยอม !       
(เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, 2560) 

 
- การวิจารณ์วิสัยแห่งตัวละคร การน าเสนอสารของแฟนเพจ พบว่าส่วนหนึ่งมีการ

น าเสนอแค่เรื่องวิสัยแห่งตัวละครโดยไม่ได้มีการกล่างถึงตัวของนักแสดงอยู่เลย  เช่น จากบทวิจารณ์
ภาพยนตร์เรื่อง Life เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า ได้เขียนวิเคราะห์ตัวละครโดยน าเสนอออกมาเฉพาะ
เรื่องลักษณะของตัวละครที่ปรากฏในภาพยนตร์ ว่ามีลักษณะที่ไม่มีความผูกพันกับผู้ชมโดย
เปรียบเทียบกับลักษณะของตัวละครในภาพยนตร์สยองขวัญทั่วไป   

จุดเสียของหนังคือการพยายามสร้างมิติให้ตัวละครดูมีชีวิตแต่ออกมาไม่เวิร์คเท่าไร 
อธิบายเพิ่มเติมคือหนังแนวสยองขวัญที่รู้ตัวว่าจะเอามนุษย์มาให้เอเลี่ยนฆ่าตายแน่ ๆ 
เนี่ยเขาต้องพยายามท าให้คนดูรู้สึกผูกพันกับตัวละคร เปรียบเทียบง่าย ๆ เวลา         
ตัวประกอบในหนังสยองขวัญตายปุ๊บเราแทบจะไม่รู้สึกอะไรเพราะไม่ได้ผูกพันกับตัว
ละครดังกล่าว แต่ถ้าตัวเอกถูกคุกคามเมื่อไรเราจะรู้สึกลุ้นเอาใจช่วยเพราะรับรู้เรื่องราว
ชีวิตของเขาจนเกิดความผูกพันกับตัวละคร ซึ่งการที่ Life พยายามเล่าเรื่องภรรยาคลอด
ลูกบนโลก เรื่องความสันโดษจนต้องหนีมาอยู่บนอวกาศ เรื่องความผูกพันต่อสิ่งมีชีวิต
ใหม่อย่างเอเลี่ยน มันก็เป็นเรื่องที่ควรท าแต่ไม่ควรท าให้เวลามนุษย์ออกมาแล้วดูน่าเบื่อ
แบบนี้ ยิ่งพอเหล่ามนุษย์ในหนังพยายามคุยอธิบายวางแผนให้คนดูเข้าใจไปด้วยเนี่ยยิ่ง
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ชวนหาวมาก โชคดีนะว่าเอเลี่ยนเด็ดจริงไม่งั้นมีหลับคาโรงแน่ ๆ (เพจหนังโปรดของ
ข้าพเจ้า, 2560) 

 
- การวิจารณ์ตัวละครที่น าเสนอทั้งส่วนของตัวละครและนักแสดง นอกจากนี้ผู้วิจัยยัง

พบว่า รูปแบบการน าเสนอเรื่องตัวละครในแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ ผู้วิจารณ์บางส่วนสามารถ
น าเสนอให้ผู้ อ่านได้เข้าใจทั้งด้านของตัวละครและด้านนักแสดง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ          
เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก ที่วิจารณ์ตัวละครของภาพยนตร์เรื่อง Beauty and the Beast ทั้งของ
นักแสดงที่มารับบทบาทต่าง ๆ ในภาพยนตร์ที่มีลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกเหมาะสม หรือการชื่นชม
ผู้สร้างที่ก าหนดความคิดและพฤติกรรมของตัวละครให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมที่ตัวละครเผชิญ
อยู่ รวมทั้งยังวิจารณ์ในด้านบุคลิก ทักษะการร้องเพลง และทักษะทางการแสดงของนักแสดงด้วย 
ตัวอย่างเช่น   

ตัวหนังเนี่ย ขอชมก่อนเลยว่า การเล่าเรื่องเป๊ะมาก บทดีมาก การพัฒนาการของ       
ตัวละคร การเรียนรู้ของตัวละครคือโคตรดี เราอินและเก็ทในความรักที่ก่อตัวขึ้นในหัวใจ
ของเบลล์ทีละน้อย ๆ และเราก็เก็ทในความอ่อนโยนของเจ้าชายอสูรที่เริ่มซอฟลง ๆ เรา
ชอบประเด็นที่พูดถึงความแปลกแยกของเบลล์ในหมู่บ้าน ที่แม้เธอจะเป็นสาวสวยมี
เสน่ห์ แต่พฤติกรรมของเธอที่ชาวบ้านไม่ชอบมันก็ไม่ผิดอะไรกับที่เธอเหมือนเป็นตัว
ประหลาดของหมู่บ้าน ในขณะที่เจ้าชายอสูรเอง ก็เป็นตัวประหลาดที่ทุก ๆ คน
หวาดกลัว แต่ถ้าไม่เคยเข้าไปสัมผัสก็จะไม่มีวันได้รับรู้ถึงด้านความอ่อนโยนในตัวของ
เจ้าชายได้เลย เอมม่า วัตสัน เหมาะกับบทเบลล์ที่สุด เธอเป็นเบลล์ที่สวยงาม มี     
ความเป็นกบฏ หน้าตาดื้อและรั้น แต่ก็น่ารักในทีและมีเสน่ห์มาก ในขณะที่เจ้าชายอสูร
เอง ที่รับบทโดย Dan Stevens นี้ก็ต้องยอมรับแหละว่าหล่อจริงอะไรจริง แม้จะเห็น
หน้าไม่เยอะ แต่ต้องยอมรับในเรื่องของ Performance ในการร้องเพลงที่ร้องเพลงได้ดี
จริง ๆ โดยเฉพาะเพลงที่เค้าร้องถึงเบลล์ตอนที่ปล่อยให้เบลล์กลับบ้าน แต่ภาพรวมของ
เพลง ด้วยความที่เป็นเพลงเดิมที่มีความไพเราะอยู่แล้ว แต่พอมาเอานักแสดงมาร้องก็
ต้องยอมรับตามสภาพแหละว่ามัน ดรอปลงสู้แอนิเมชั่นที่สามารถไปเนรมิตรหานักร้อง
ระดับเทพที่ไหนมาร้องก็ได้ ลุ๊ค อีแวน ในบทแก๊สตอง ก็คือหล่อกระชากใจ หล่อร้าย 
หล่อโฮก มีรัศมีออร่าสีม่วงเบา ๆ ดูแล้วก็ไม่ขัดตาอะไรนะเสน่ห์ทะลักล้นจอเสียขนาดนี้ 
(เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, 2560)  
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4.2.5 ฉากท้องเรื่อง (Setting)  
ฉาก เป็นส่วนที่มีความส าคัญต่อภาพยนตร์ที่ช่วยอธิบายมิติต่าง ๆ ที่ประกอบ

สร้างขึ้นมาในภาพยนตร์ โดยทั่วไปแบ่งเป็น 4 รูปแบบคือ มิติด้านยุคสมัย มิติด้านเวลา มิติด้าน-
ช่วงเวลา และมิติด้านสถานที่ ผลการศึกษาพบว่า แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์มีการน าเสนอฉากใน   
บทวิจารณ์ภาพยนตร์เพ่ืออธิบายมิติที่ประกอบสร้างในภาพยนตร์ 1 รูปแบบคือ มิติด้านสถานที่ ดังนี้ 

- มิติด้านสถานที่ การวิจารณ์ของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ ให้ความส าคัญกับ        
การวิจารณ์ฉากในฐานะที่เป็นองค์ประกอบของภาพยนตร์ตามแนวคิดโครงสร้างการเล่าเรื่องใน
ภาพยนตร์ โดยมีการน าเสนอสารเพ่ือช่วยให้ผู้อ่านได้เห็นภาพของฉากในภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น 
ตัวอย่างเช่น ฉากอวกาศ และสถานีอวกาศของภาพยนตร์เรื่อง Life ซึ่งเพจนักเลงโรงหนังได้วิจารณ์
ด้านความสวยงามและความสมจริงของฉาก โดยบรรยายให้ผู้อ่านได้เห็นภาพของฉากท่ีมีความทันสมัย
จนไม่มีที่ติ หรือเพจหนังโปรดของข้าพเจ้า ที่วิจารณ์ถึงฉากเต้นร าของภาพยนตร์เรื่อง Beauty and 
the Beast ที่มีการสร้างฉากห้องบอลรูม และใช้เทคนิคการน าเสนอต่าง ๆ จนท าให้ฉากเต้นร าซึ่งเป็น
ฉากโปรโมทของภาพยนตร์มีความอลังการและเป็นฉากจ าของภาพยนตร์ และเพจท าเรื่องเล่นให้เป็น-
เรื่องใหญ่ ที่น าเสนอเรื่องของฉากของภาพยนตร์เรื่อง Kong ในด้านบรรยากาศของฉากที่ทั้งสวยงาม
และน่าสะพรึงกลัวในเวลาเดียวกันเป็นหนังที่ให้ประสบการณ์ด้านภาพที่น่าประทับใจ จะเห็นได้ว่า
แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ใช้การน าเสนอสารด้านฉากโดยการบรรยายลักษณะของฉาก โดยมี
จุดประสงค์หลักเพ่ือจูงใจให้ผู้อ่านเห็นภาพได้อย่างชัดเจน  

หนังทั้งเรื่องเป็นฉากท่ีอยู่ในสถานีอวกาศเกือบทั้งหมด จะมีฉากบนโลกให้เห็นแค่     
ฉากสองฉากแค่นั้น ใครชอบหนังไซไฟอวกาศเรื่องนี้ก็ห้ามพลาดเป็นอย่างยิ่ง ส่วนตัวผม
ชอบแนว ๆ นี้อยู่แล้ว มาเจอเรื่องนี้นี่อาการคลั่งไคล้เลยก าเริบหนักเลย…ด้านการแสดง 
เจคก็ยังเป็นเจคเหมือนเดิม มาตรฐานไม่เคยตก เป็นดาราอีกคนที่ผมเป็นติ่งเค้า แล้วใคร
ที่สงสัยว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวกับ Venom ในสไปเดอร์แมนรึเปล่า มีข่าวออกมาบอกแล้วนะ
ครับว่าไม่เกี่ยวกัน ส่วนฉากในหนังก็สวยงามตามท้องเรื่องของหนังอวกาศยุคใหม่ ๆ นี่
แหละ ไม่มีอะไรให้ติ (เพจนักเลงโรงหนัง, 2560) 

 
ส าหรับฉากเต้นร าที่หนังยิงโปรโมทเป็นรูปสวย ๆ ขายหนังมาตลอด ส่วนตัวเราชอบ
ฉบับแอนิเมชั่นมากกว่าแฮะ ฉบับหนังท าได้ดีในแง่ของเครื่องแต่งกายที่งดงามชวนฝัน 
ห้องบอลรูมดูอลังการ และมีการจัดแสงที่เสริมความหรูหรา แต่ตอนดูแอนิเมชั่นมันว้าว 
ด้วยการเคลื่อนไหวในแอนิเมชั่นวาดมือที่การเคลื่อนกล้องผสมเทคนิค 3D เข้าไปจนล้ า
เป็นที่จดจ า (เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 2560)  
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แน่นอนว่าจุดขายส าคัญของหนังเรื่องนี้ก็คือสัตว์ประหลาดต่าง ๆ บนเกาะซึ่งได้รับ    
การออกแบบอย่างสร้างสรรค์ทุกตัว และเมื่อทั้งหมดถูกประกอบเข้ากับบรรยากาศของ
เกาะที่ทั้งสวยงามและน่าสะพรึงกลัวในเวลาเดียวกัน Kong จึงเป็นหนังที่ให้
ประสบการณ์ด้านภาพที่น่าประทับใจมากอีกเรื่องนึง (เพจท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่, 
2560)   

 
4.2.6 สัญลักษณ์พิเศษ (Special Symbol)  

คือลักษณะของภาพและเสียง ที่สื่อความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งที่แตกต่างจาก
วัตถุประสงค์เพ่ือสื่อความหมายทางการแสดงทั่ว ๆ ไป  การศึกษาพบว่า มีการวิจารณ์ถึงการใช้
สัญลักษณ์พิเศษในภาพยนตร์ โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ สัญลักษณ์ทางภาพ และสัญลักษณ์
ทางเสียง ดังนี้ 

- สัญลักษณ์ทางภาพ แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์น าเสนอสารที่เกี่ยวข้องกับการสื่อ
ความหมายของภาพในภาพยนตร์ในรูปแบบของความเรียง โดยไม่ได้มีการน าเสนอในภาพยนตร์ทุก
เรื่อง แต่จะเลือกน าเสนอเฉพาะภาพยนตร์เรื่องที่มีการถ่ายทอดสัญลักษณ์ทางภาพอย่างชัดเจน      
โดยจากงานเขียน 50 ชิ้น พบว่ามีงานเขียน 4 ชิ้น จากเพจท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่ เพจหนังเรื่อง-
นี้kuดูแล้ว และเพจหนังโปรดของข้าพเจ้า ที่น าเสนอสารเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางภาพ   

การศึกษาพบว่าเพจท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่ ได้วิจารณ์ถึงภาพของเมืองท่าแห่ง   
ความฝันที่ในภาพยนตร์เรื่อง La La Land น าเสนอโดยใช้ฉากของเมืองลอสแอนเจลิส ที่เป็นเมืองใน
ฝันของศิลปินทั้งหลาย มาใช้สื่อความหมายถึงสัญลักษณ์ของการมุ่งมั่นท าตามความฝันของพระเอก
นางเอกของเรื่อง ในอีกมุมหนึ่งเพจท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่ยังวิจารณ์ถึงลักษณะของภาพใน
ภาพยนตร์เรื่อง John Wick: chapter 2 ที่น าเสนอถึงภาพของชีวิตของจอห์นตัวเอกของเรื่องและตัว
ละครอ่ืน ๆ ที่ใช้ชีวิตเป็นนักฆ่า โดยเคยชินกับภาพของความโหดร้ายจนมองเห็นเป็นเรื่องปกติของ 
การใช้ชีวิต  

สิ่งที่เป็นเหมือนตัวละครส าคัญของหนังก็คือเมือง แอลเอ ซึ่งเป็น “เมืองท่าแห่ง      
ความฝัน” ที่ศิลปินหลายคนยอมเอาชีวิตของตนเองมาเสี่ยงเพ่ือแลกกับการท าความฝัน
ให้เป็นจริง… (เพจท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่, 2560) 

 
เสน่ห์อีกอย่างของ John Wick ก็น่าจะอยู่ที่อารมณ์ขันอันแปลกประหลาดในโลกของ
นักฆ่าที่ทุกคนอยู่กับเรื่องโหด ๆ กันจนเคยชิน และกลายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญอีกเรื่อง
ในชีวิต (เพจท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่, 2560)   
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การศึกษาพบว่าในบทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง Kong ของเพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว         
ผู้วิจารณ์ได้ตีความภาพของคอง และสัญลักษณ์ท่ีปรากฏออกมาในภาพยนตร์ผ่านการตีความหมายถึง
ลักษณะของภาพคือ ภาพพระอาทิตย์และพระจันทร์ที่มักจะปรากฏเป็นฉากหลังของภาพในขณะที่   
ตัวเอกคองออกมาเสมอ บทวิจารณ์ยังได้น าเสนอว่า หนังต้องการที่จะสื่อสารถึงความยิ่งใหญ่และสื่อ
ถึงคองฐานะของสัตว์ที่มีอ านาจ   

แต่ความน่าเบื่อทั้งหมด ก็ได้พ่ีคองพระเอกของเรื่องออกมาแก้ ออกมาแต่ละทีต้องปัง 
โชว์ความยิ่งใหญ่ ต้องมีพระอาทิตย์ พระจันทร์เป็นพ้ืนหลัง แม้งาน CG จะไม่เนียน
สมจริง แต่เทคนิคภาพ มุมกล้องอย่างมันส์ ชวนลุ้น พาให้ตื่นเต้นดีมาก และพีคไปอีก
ตอนไฝว้กับสัตว์ประหลาดตัวอ่ืน ที่ตอนแรกดูจะง่อย ๆ แต่พอสู้กันต้องร้องว้าว มันเจ๋ง
เอามาก ๆ (เพจหนังเรื่องนี้Kuดูแล้ว, 2560) 

 
การศึกษาพบว่าในบทวิจารณ์เรื่อง A Silent Voice ของเพจหนังโปรดของข้าพเจ้า         

ผู้วิจารณ์ได้ถ่ายทอดเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการสื่อสารความหมายของผู้สร้าง
ภาพยนตร์ผ่านการสื่อสารภาพเชิงสัญลักษณ์คือ การน าเสนอถึงการเล่าเรื่องของตัวเอกในภาพยนตร์ที่
ผู้สร้างใช้ภาพของเครื่องหมายกากบาทเป็นสัญลักษณ์ท่ีสื่อถึงการปิดกั้น และการไม่เปิดใจยอมรับของ
เพ่ือน ๆ ซึ่งภาพที่น าเสนอนั้นถือเป็นสัญลักษณ์ที่ผู้สร้างสื่อสารความหมายให้กับผู้ชมผ่านลักษณะภาพ  

วิธีการเล่าช่วงชั้นมัธยมจากสายตาอิชิดะน่าสนใจตรงที่หนังใช้เครื่องหมายกากบาทเพ่ือ
ตัดความจอแจของเด็กในโรงเรียนออกไปจนหมดสิ้น การเป็นตัวคนเดียวในสังคมใหญ่
ท าให้เขาเริ่มโดดเดี่ยวปิดกั้นตัวเองจากคนอ่ืน จนกระทั่งเขาได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ 
'นากาสึกะ' ที่ถูกรังแกและเขาก็ได้รับความช่วยเหลือตอบแทนคืนมา จุดนั้นจึงกลายเป็น
มิตรภาพแรกที่ท าให้เขาพยายามท าความเข้าใจถึงค าว่าเพ่ือนที่แท้จริง  
(เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 2560) 

 
- สัญลักษณ์ทางเสียง การถ่ายทอดสัญลักษณ์ทางเสียงในภาพยนตร์ส่วนใหญ่จะพบใน

งานวิจารณ์ภาพยนตร์ที่เป็นมิวสิคัล เช่นภาพยนตร์เรื่อง La La Land โดยผู้วิจารณ์ได้วิจารณ์ถึง      
บทภาพยนตร์และบทเพลงในเรื่องที่ถ่ายทอดความเป็นคนช่างฝันของตัวละคร และหลังจากการชม
ภาพยนตร์จบลง บทเพลงในหนังยังคงวนเวียนอยู่ในความรู้สึกของตัวผู้วิจารณ์ โดยใช้การสื่อสาร
เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพ ซึ่งเพจนักเลงโรงหนังยังเชื่อมโยงภาพยนตร์เรื่อง La La Land กับภาพยนตร์อีก
เรื่องที่ใช้บทเพลงในการเล่าเรื่องเหมือนกันคือเรื่อง Beauty and the Beast เป็นการชักจูงใจผู้ชมให้
นึกถึงภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่มีจุดขายอยู่ที่บทเพลง อันจะเห็นความชัดเจนในเรื่องสัญลักษณ์        
ทางเสียงในบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ดังนี้ 
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ด้วยบทหนังและบทเพลงที่ปล่อยความโรแมนติกพลังท าลายล้างสูงมาก อีกท้ังยัง
ถ่ายทอดความเป็นคนช่างฝันของตัวละครออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม  
(เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 2560)   

 
สุดท้าย อีกเรื่องที่ชอบของหนังเรื่องนี้คือตรงที่ว่า เมื่อหนังจบแล้วมันสามารถท าให้เรา
ไม่จบไปกับมันได้ ต้องกลับมาฟังเพลงของมันที่บ้านต่อ หรือแม้แต่ความรู้สึกเศร้า และ
เจ็บปวด ที่แม้หนังจะจบไปแล้ว แต่ความรู้สึกมันกลับยังคงอยู่กับเราต่อไป  
(เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว, 2560) 

 

หนังส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การร้องเพลงซะเยอะ ใครเกลียด La la land ก็น่าจะเกลียด
เรื่องนี้ด้วย แต่ถ้าใครชอบเรื่องนั้น ชอบหนังที่ร้องเพลงต้องมาดูให้ไว เพลงในหนังเพราะ
ทุกเพลง (เพจนักเลงโรงหนัง, 2560) 

 
4.2.7 มุมมองในการเล่าเรื่อง (Narrative Point of View) 

การน าเสนอเรื่องมุมมองการเล่าเรื่องในบทวิจารณ์ของแฟนเพจวิจารณ์
ภาพยนตร์ เป็นสิ่งที่แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์อาจมองข้ามไป จากการศึกษาพบว่าจากบทวิจารณ์
จ านวน 50 ชิ้น มีงานเขียนเพียง 2 ชิ้น ที่น าเสนอในเรื่องมุมมองในการเล่าเรื่อง ซึ่งเป็นบทวิจารณ์
ภาพยนตร์เรื่อง Split จิตหลุดโลก ที่แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ระบุว่า การเล่าเรื่องในภาพยนตร์เกิด
จากมุมมองของบุรุษที่ 3 คือภาพยนตร์ใช้ตัวละครคือจิตแพทย์ในการเล่าเรื่องของตัวละครเอง         
ดังตัวอย่างเช่น 

หนังพาเราไปส ารวจอาการของคนหลายบุคลิก เขามีอาการยังไง ท าอะไรได้บ้าง 
ต้องการอะไร ที่มาคืออะไร โดยเล่าผ่านตัวละครจิตแพทย์ ซึ่งจุดนี้น่าสนใจมาก ก็คือจุด
ขายของหนังนั้นแหละ แต่หนังมันเล่าช้า เล่าวกวน จังหวะเล่าเรื่องอืดอาด kuนี่ ก็ใจ
ร้อน ว่าไหนนะ 23 บุคลิกที่ว่า ซึ่งก็ค่อย ๆ เล่า แล้วก็มีแค่ไม่กี่บุคลิก แต่เอาเข้าจริง ๆ 
แค่ไม่ก่ีบุคลิกก็พอแล้ว แค่นี้ ku ก็เริ่มสับสน ต้องตั้งใจแยกดี ๆ…  
(เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว, 2560) 

 
…ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงทักษะถูกเล่าผ่านการสนทนาของตัวผู้ร้าย
โรคจิตกับหมอ คุณยายหมอเฟรทเชอร์ ซึ่งก็ต้องบอกว่า หมอเฟรทเชอร์ในเรื่องคือส่วน
หนึ่งที่ท าให้หนังสนุก การบรรยายทฤษฎี หว่านล้อมของทฤษฎีในหนังเรื่องนี้ เล่าได้    
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น่าฟัง เพลิดเพลิน และท าไห้คนดูคล้อยตาม ถือเป็นการค่อย ๆ ปูพื้นเพ่ือไปซัพพอร์ท
ตอนจบของหนังได้เป็นอย่างดี (เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, 2560)  

 
บทสรุป 

ข้อค้นพบในประเด็นการศึกษาเรื่องวิธีการจัดเนื้อหาสาร พบว่าภาพรวมของบทวิจารณ์
ภาพยนตร์มีลักษณะคล้ายกับการปริทัศน์ หรือการรีวิวภาพยนตร์ มากกว่าการวิจารณ์ภาพยนตร์แบบ
เอาจริงเอาจัง วิธีการจัดเนื้อหาสารที่ปรากฏในบทวิจารณ์มีความแตกต่างจากการวิจารณ์ในนิตยสาร 
หรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ เนื่องจากแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์เป็นพ้ืนที่ส่วนตัว ในการน าเสนอผู้วิจารณ์
จึงไม่ได้มีการควบคุมคุณภาพมากนัก และในการเขียนดังกล่าวก็ไม่ได้ถูกตรวจสอบโดยบรรณาธิการ
อย่างในงานสื่อสิ่งพิมพ์ หรือถูกตรวจสอบจากผู้ดูแลเว็บไซต์อย่างในการเขียนวิจารณ์บนเว็บไซต์ต่าง ๆ 
งานเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์ในแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์จึงเป็นงานเขียนที่ไม่ได้เน้นคุณค่า
ทางด้านสุนทรียศาสตร์ แต่เน้นในเชิงการแสดงความคิดเห็น โดยมีลักษณะทางการเขียนคือ ใช้ภาษา
ไม่เป็นทางการอย่างมากเกือบถึงขั้นหยาบคาย มีการใช้ศัพท์ และการเขียนภาษาไทยแบบวัยรุ่นตาม
สมัยนิยม เช่น เฟ้งฟ้าง ปั๊ดโถ่ ตะเตือนไต ไฝว้ ฯลฯ ประโยคและข้อความในบทวิจารณ์ไม่ได้เขียนใน
ลักษณะความเรียงยาวต่อกัน แต่มีการบรรยายเป็นหัวข้อ เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถอ่านท าความเข้าใจได้
ง่าย มีการให้คะแนน มีการใช้รูปภาพประกอบหัวเรื่องการวิจารณ์ภาพยนตร์เพ่ือดึงดูดความสนใจของ
ผู้อ่าน โดยแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์จะเคร่งครัดในกติกาเรื่องการห้ามเปิดเผยเนื้อหาที่ส าคัญของ
ภาพยนตร์ โดยจะมีการขึ้นข้อความเตือนก่อนที่จะเขียนบทวิจารณ์ในส่วนที่มีการเปิดเผยเนื้อหา
เรื่องราวของภาพยนตร์ 

การศึกษาในประเด็นรูปแบบการน าเสนอสารพบว่า ผู้วิจารณ์ได้น าเสนอบทวิจารณ์
ภาพยนตร์ตามองค์ประกอบโครงสร้างการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ แต่ไม่ได้แยกเป็นหัวข้อที่ชัดเจน 
และไม่ได้มีการเจาะลึกลงในรายละเอียดมากนัก เนื่องจากบทวิจารณ์ภาพยนตร์มีลักษณะสั้น          
โดยพบว่ามีความยาวประมาณไม่เกิน 1 - 2 หน้าเท่านั้น ท าให้มีข้อจ ากัดของรายละเอียดในการเขียน
บทวิจารณ์ ทั้งนี้ยังพบว่าสาเหตุที่แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์มีการใช้ค าพูดหรือประโยคสื่อสารที่มี
ความสั้นกระชับ มาจากกระแสตอบรับที่มาจากผู้อ่านหรือผู้ติดตาม โดยมีข้อความในบทวิจารณ์ของ
เพจนักเลงโรงหนัง ที่กล่าวถึงงานวิจารณ์ของตัวเองที่มีลักษณะยาวกว่าปกติ ทั้งยังพบว่าในบทวิจารณ์
ภาพยนตร์บางชิ้นมีข้อความก ากับให้ผู้อ่านได้ทราบถึงข้อความส่วนที่ทางผู้วิจารณ์ได้ย่อความไว้แล้ว
ส าหรับผู้อ่านที่ต้องการอ่านบทความท่ีสั้นกระชับ  

โดยสรุปแล้วการจัดสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ มีลักษณะวิธีการจัดเนื้อหาสาร
ตามทฤษฎีวิจารณ์ภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยม แต่มีลักษณะเนื้อหาที่มีความเข้มข้นน้อยมาก อาจเรียก
ได้ว่าเป็นการรีวิวภาพยนตร์ โดยเน้นการบอกเล่าข้อมูลภาพยนตร์ผ่านความรู้สึกนึกคิด การแสดง
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ความคิดเห็น และประสบการณ์ของตนเองหลังจากการชมภาพยนตร์ และมีรูปแบบการน าเสนอสาร 
โดยผู้วิจารณ์จะจัดสรรรูปแบบการน าเสนอโดยใช้องค์ประกอบที่เหมาะสมกับเนื้อหาของภาพยนตร์ 
มากกว่าการเลือกที่จะน าเสนออย่างครบถ้วนรอบด้านตามองค์ประกอบของแนวคิดโครงสร้างการเล่า
เรื่องในภาพยนตร์ อีกทั้งยังมีการใช้รูปภาพพร้อมค าโปรยหัวเรื่องที่ดึงดูดความสนใจ จุดประสงค์
ส าคัญก็เพ่ือบอกเล่าเรื่องราวของภาพยนตร์และประสบการณ์ของตนเองเพ่ือให้ผู้อ่านรับทราบ อีกทั้ง
ยังพบว่ามีการประเมินคุณค่าเพ่ือช่วยยืนยันแก่ผู้อ่านว่าควรจะไปชมภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือไม่       
ด้วยการประเมินคุณค่าจากความรู้สึก รูปแบบของภาพยนตร์ และการให้คะแนน ซึ่งจากงานวิจารณ์
ของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ชี้ให้เห็นว่าผู้รับสารในปัจจุบันมีความต้องการรับสารแบบสั้นกระชับ
และตรงไปตรงมา โดยไม่ได้คาดหวังกับการวิจารณ์ภาพยนตร์ในแบบเอาจริงเอาจังมากนัก  
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บทที่ 5 
บทสรุป การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง “การจัดสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์” ผู้ศึกษาใช้วิธีการ   

พรรณนาความ โดยแบ่งส่วนการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนตามวัตถุประสงค์การศึกษาคือ การศึกษา
วิธีการจัดเนื้อหาสาร และรูปแบบการน าเสนอสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์  

ผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์บทวิจารณ์ภาพยนตร์ โดยใช้ทฤษฎี
การวิจารณ์ภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยมเพ่ือวิเคราะห์วิธีการจัดเนื้อหาสารของแฟนเพจวิจารณ์
ภาพยนตร์ว่ามีการจัดเนื้อหาสารตามหลักเกณฑ์การวิจารณ์แนวรูปแบบนิยมหรือไม่อย่างไร และใช้
แนวคิดโครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอสารของแฟนเพจวิจารณ์
ภาพยนตร์ว่ามีรูปแบบการน าเสนอตรงกับองค์ประกอบของโครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์
หรือไม่อย่างไร จากการเก็บรวมรวมข้อมูลบทวิจารณ์ภาพยนตร์ของแฟนเพจ 5 เพจ โดยการเลือกจาก
แฟนเพจที่มีจ านวนผู้ติดตามมากท่ีสุด (ข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2560) ได้แก่ เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า 
เพจนักเลงโรงหนัง เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว และเพจท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่อง
ใหญ่ โดยคัดเลือกบทวิจารณ์ภาพยนตร์ที่ทั้ง 5 เพจน าเสนอตรงกัน จ านวนทั้งสิ้น 10 เรื่อง รวมบท
วิจารณ์ภาพยนตร์ส าหรับใช้วิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ 50 ชิ้นงาน ซึ่งการศึกษาเรื่องการจัดสารของ
แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

1. วิธีการจัดเนื้อหาสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์   
2. รูปแบบการน าเสนอสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ 

  
5.1 บทสรุป   
 

ข้อสรุปที่ 1 แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ใช้วิธีวิจารณ์ตามหลักเกณฑ์การวิจารณ์    
แนวรูปแบบนิยมของ ประวิทย์ แต่งอักษร ซึ่งแต่ละแฟนเพจมีความโดดเด่นแตกต่างกัน  

แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์มีการระบุประเภทของภาพยนตร์ลงในบทวิจารณ์ ซึ่งเพจ
หนังโปรดของข้าพเจ้าเป็นเพียงแฟนเพจเดียวที่มีการระบุประเภทหรือแนวของภาพยนตร์ลงในบท
วิจารณ์ภาพยนตร์ทุกเรื่องอย่างชัดเจน โดยใช้ข้อมูลที่มาจากค่ายภาพยนตร์เป็นหลัก นอกจากนั้นยังมี       
การระบุประเภทของภาพยนตร์โดยแทรกลงในเนื้อหา ซึ่งข้อมูลมาจากความคิดเห็นส่วนตัวและ
ประสบการณ์จากการชมภาพยนตร์ของผู้เขียน ซึ่งในภาพยนตร์เรื่องเดียวกัน ผู้เขียนในแต่ละเพจอาจ
มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ในการบอกเล่าเนื้อหาโดยรวมของภาพยนตร์ พบว่ามีการเขียนหลาย
รูปแบบทั้งการเขียนแบบเป็นทางการ มีจุดประสงค์เพ่ือเป็นการสรุปเรื่องราวของภาพยนตร์ บางครั้ง
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อาจมีการบรรยายลักษณะของตัวละครหรือความขัดแย้งของตัวละครด้วย แต่จะไม่มีการเปิดเผย
เนื้อหาที่ส าคัญของภาพยนตร์ อีกรูปแบบหนึ่งคือการเขียนแบบเล่าโดยสังเขป ซึ่งผู้วิจารณ์ไม่ได้บอก
เล่าในรูปแบบเนื้อหาที่จริงจัง แต่จะเป็นการเขียนในแง่มุมของตนเองโดยบรรยายแบบเล่าเรื่องเนื้อหา
โดยรวมของภาพยนตร์สั้น ๆ นอกจากนั้นยังพบการบอกเล่าแบบสรุปเรื่องราว เพ่ือตอกย้ าให้ผู้อ่านได้
เห็นภาพเรื่องราว และเนื้อหาหลักของภาพยนตร์ได้อย่างชัดเจน จากงานวิจารณ์ทั้ง 50 ชิ้น พบว่ามี
เพียงงานวิจารณ์เพียง 3 ชิ้นเท่านั้น ที่ผู้วิจารณ์มีการระบุว่าการเล่าเรื่องในภาพยนตร์เกิดขึ้นจากใคร 
และระบุความน่าเชื่อถือของผู้เล่าเรื่องในภาพยนตร์ นอกจากนั้นเพจหนังโปรดของข้าพเจ้า วิจารณ์ถึง
การที่ผู้ก ากับใช้การเล่าเรื่องผ่านตัวละครที่เป็นคนหลายบุคลิกมาช่วยขยายขอบเขตการเล่าเรื่องท าให้
เห็นว่าแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์จะคัดเลือกหรื อหยิบยกเฉพาะส่วนที่มีความส าคัญและมี           
ความแตกต่าง โดดเด่นออกมาจากภาพยนตร์เรื่องอ่ืน ๆ มาเสนอแก่ผู้อ่าน การจัดล าดับการบอกเล่า     
ส่วนใหญ่พบว่าเป็นแบบสื่อถึงยุคสมัย ทั้งนี้ยังพบการจัดล าดับการบอกเล่าแบบสลับเหตุการณ์ว่าช่วย
ท าให้การเล่าเรื่องของภาพยนตร์มีความน่าเชื่อถือและสมเหตุสมผล และยังพบว่ามีการเปรียบเทียบ
การจัดล าดับการเล่าเรื่องกับภาพยนตร์ต้นฉบับ ซึ่งผู้วิจารณ์มีทั้งความเห็นที่สอดคล้องกันและแตกต่าง
กันไปคนละมุมมอง ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ของการวิจารณ์ท่ีอยู่บนการยอมรับความเห็นที่หลากหลายของกัน
และกัน ประเด็นเรื่องเทคนิคของภาพยนตร์นั้น ผู้วิจารณ์มีการน าเสนอเทคนิคโดยเชื่อมโยงกันทุก
องค์ประกอบ และไม่ได้ลงรายละเอียดในแต่ละเทคนิคมากนัก เทคนิคส่วนต่าง ๆ ของภาพยนตร์       
มีความส าคัญต่อการสื่อสารความหมายของผู้สร้างแก่ผู้ชม โดยเทคนิคแต่ละอย่างในภาพยนตร์อาจจะ
ท าหน้าที่ส่งเสริมกัน หรือขัดแย้งกันก็ได้ ผู้วิจารณ์สามารถอธิบายถึงความหมายที่ผู้สร้างต้องการ
สื่อสารออกมาแก่ผู้ชมได้อย่างชัดเจน ซึ่งเนื้อหาการวิจารณ์นอกจากจะมีการวิจารณ์ในการใช้เทคนิค
เพ่ือสื่อความหมายในทางภาพยนตร์แล้ว ยังมีการบอกเล่าความรู้สึกและประสบการณ์ผ่านการชม
ภาพยนตร์ซึ่งสอดแทรกไปด้วยการวิจารณ์เทคนิคซึ่งถือเป็นวิธีการจัดเนื้อหาสารที่มีความเฉพาะตัว
ของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์  

นอกจากนั้นการศึกษาพบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจนอกเหนือจากแนวรูปแบบนิยม ดังนี้ 
ประเด็นการใช้ภาษา แฟนเพจมีการใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการ บางครั้งถึงขั้นที่เรียกว่าใช้ภาษาแบบ
หยาบคาย อีกทั้งยังมีการใช้ภาษาวัยรุ่นในการสื่อสาร ซึ่งแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ถือเป็นพ้ืนที่
ส่วนตัวของนักวิจารณ์ จึงไม่มีการควบคุมคุณภาพเหมือนกับในนิตยสารหรือเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์
อ่ืน ๆ ที่มีบรรณาธิการหรือผู้ดูแลเว็บไซต์คอยควบคุมคุณภาพ โดยมีลักษณะเชิงแสดงความคิดเห็น
มากกว่าการเน้นคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ ประเด็นรูปแบบการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา พบว่าสาเหตุที่
แฟนเพจมีรูปแบบการสื่อสารสั้นกระชับ ไม่อ้อมค้อม และตรงประเด็นเกิดจากกระแสตอบรับของ
ผู้อ่านที่สะท้อนความคิดเห็นกลับมายังตัวผู้วิจารณ์ ประเด็นการใช้รูปภาพเพ่ือดึงดูดความสนใจ     
แฟนเพจจะเลือกใช้รูปภาพจากฉากที่โดดเด่นในภาพยนตร์หรือมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อ หา              
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ในภาพยนตร์ และมีการเลือกใช้ค าโปรยที่ดึงดูดความสนใจจากผู้อ่าน นอกจากนั้นในภาพยังมีการจัด
วางสัญลักษณ์การให้คะแนน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการดึงดูดความสนใจจากผู้อ่าน และรูปภาพ
ดังกล่าวยังส่งผลโดยตรงต่อมุมมองความคิดเห็น ความนิยม หรือกระแสของภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ อีก
ด้วย ประเด็นการเปิดเผยเนื้อหาในภาพยนตร์ เนื่องจากการวิจารณ์ในอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นที่รู้กันในหมู่
นักวิจารณ์ว่าการเปิดเผยเนื้อหาที่ส าคัญของภาพยนตร์นั้นเข้าข่ายที่เรียกว่าการสปอยล์ แฟนเพจให้
ความส าคัญ และเคร่งครัดในกติกาดังกล่าว โดยพบว่ามีการขึ้นข้อความเตือนก่อนที่จะมีการวิจารณ์ใน
ส่วนการเปิดเผยเนื้อหา และประเด็นสุดท้ายคือการประเมินคุณค่าในภาพยนตร์ พบว่าแฟนเพจมี    
การประเมินคุณค่าภาพยนตร์ 3 รูปแบบ คือ การประเมินคุณค่าจากความรู้สึก โดยใช้อัตวิสัย 
ประสบการณ์จากการชมภาพยนตร์ เป็นหลักในการประเมินคุณค่าของภาพยนตร์ ต่อมาคือ          
การประเมินคุณค่าตามรูปแบบภาพยนตร์ อาทิ ความพิถีพิถันในการถ่ายท า การวิจารณ์ตามแนวอิง   
ผู้ก ากับ และประเมินคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ โดยสะท้อนผ่านการให้คะแนน ซึ่งพบว่าอยู่คู่กับงานวิจารณ์
ของแฟนเพจเพจวิจารณ์ภาพยนตร์เสมอ   
 

ข้อสรุปที่ 2  แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์มีรูปแบบการน าเสนอตามแนวคิดโครงสร้าง
การเล่าเรื่องในภาพยนตร์ โดยให้ความส าคัญที่องค์ประกอบในด้านโครงเรื่อง ความขัดแย้ง และ      
ตัวละคร 

รูปแบบการน าเสนอโครงเรื่อง พบว่ามักอยู่ในตอนต้นเสมอ แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์
เรียกโดยย่อว่าพล็อต แฟนเพจใช้การเล่าโครงเรื่องเพ่ือเป็นการปูเรื่องราวเบื้องต้น และเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ร่วมกันกับผู้อ่าน แฟนเพจมีการเล่าโครงเรื่อง 2 แบบ คือการเขียนโครงเรื่องแบบใส่
ความรู้สึก มีการแทนตัวผู้เขียนว่า เรา ผมคิดว่า เป็นต้น และการเขียนโครงเรื่องแบบล าดับเหตุการณ์ 
คือการเขียนเล่าคร่าว ๆ โดยเริ่มตั้งแต่ การเริ่มเรื่อง การพัฒนาเหตุการณ์ ภาวะวิกฤติ แต่จะไม่มี     
การเล่าไปจนถึงภาวะคลี่คลายเรื่อง เพราะถือว่าเป็นการเปิดเผยเรื่องราวของภาพยนตร์หรือเข้าข่าย
ของการสปอยล์ ในด้านความขัดแย้ง แฟนเพจมีการน าเสนอความขัดแย้งตามภาพยนตร์ อาทิ          
การน าเสนอความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสัตว์ อีกทั้งยังมี
ความขัดแย้งที่น าเสนอโดยผู้วิจารณ์เอง ในด้านตัวละคร การน าเสนอส่วนใหญ่แฟนเพจจะวิจารณ์ไปที่
ตัวนักแสดงเป็นหลัก อาทิ กระแสความนิยม บุคลิกภาพ รูปร่างหน้าตาของนักแสดง นอกจากนี้ยัง
พบว่ามีการวิจารณ์นักแสดงในมุมมองทางเพศซึ่งถือเป็นเรื่องต้องห้ามในสังคมไทย แต่ไม่ถึงขั้นใช้
ถ้อยค าลามกอนาจาร ทั้งนี้ยังพบว่าผู้วิจารณ์มีรูปแบบการวิจารณ์ตามวิสัยของตัวละครอย่างแท้จริง 
คือ จะวิจารณ์เฉพาะส่วนของตัวละครในภาพยนตร์ว่ามีส่วนของพฤติกรรมและความคิดอย่างไร โดย
ไม่มีการกล่าวถึงตัวนักแสดงเข้ามาเกี่ยวข้อง อีกแบบที่พบเป็นส่วนน้อยคือ การวิจารณ์ในตัวนักแสดง
ที่รับบทเป็นตัวละครในภาพยนตร์ ว่ามีความสอดคล้องกับตัวละครในภาพยนตร์หรือไม่ และมีทักษะ     
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การแสดงเป็นอย่างไร หรือแม้กระทั่งการวิจารณ์ผู้สร้างถึงการก าหนดบุคลิก  และความคิดของ         
ตัวละคร  

การน าเสนอของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์เป็นการน าเสนอที่เน้นรูปแบบความบันเทิง
มากกว่ารูปแบบในเชิงวิชาการ การน าเสนอแก่นเรื่องจึงไม่ปรากฏมากนักในการวิจารณ์ภาพยนตร์ 
ทั้งนี้พบว่าบางแฟนเพจมีการน าเสนอด้านแก่นเรื่องในรูปของความเรียง ได้แก่ เพจหนังโปรดของ-
ข้าพเจ้า และเพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก ทั้งนี้พบว่ามีงานเขียนที่น าเสนอถึงเรื่องธีม แต่เนื้อหากลับไม่ได้
แสดงถึงแก่นของเรื่องอย่างแท้จริง แต่กล่าวถึงเพียงภาพโดยรวมของการน าเสนอคือบทวิจารณ์ จาก
เพจนักเลงโรงหนัง ในการน าเสนอเรื่องฉากของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์พบว่ามีการบ่งบอกถึงมิติ
ด้านสถานที่เป็นหลัก ทั้งนี้ไม่พบการบ่งบอกมิติด้านยุคสมัย มิติด้านเวลา มิติด้านช่วงเวลา โดยใน   
การน าเสนอเรื่องฉากท้องเรื่องในมิติด้านสถานที่นั้น ผู้วิจารณ์ได้น าเสนอถึงความสวยงามของฉาก 
สามารถสื่อความหมายถึงความอลังการ ความโรแมนติก หรือแม้กระทั่งความน่าสะพรึงกลัว ทั้งนี้ยังได้
วิจารณ์ถึงความทันสมัย และการใช้เทคนิคพิเศษผสมผสานกับเทคโนโลยีในมาใช้ในปัจจุบัน ว่าท าให้
ผู้ชมก่อให้เกิดความประทับใจ และท าให้เกิดมุมมองประสบการณ์ด้านภาพ ในด้านสัญลักษณ์พิเศษ 
แบ่งการน าเสนอได้เป็นสองลักษณะคือ สัญลักษณ์ทางภาพ และสัญลักษณ์ทางเสียง ดังนี้ด้าน
สัญลักษณ์ทางภาพ แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์มีการตีความด้านภาพที่ผู้สร้างต้องการสื่อความหมาย
แก่ผู้ชม อาทิ การใช้ค าว่า “เมืองท่าแห่งความฝัน” แทนเมืองลอสแอนเจลิส ซึ่งเป็นเมืองในฝันของ
ศิลปิน เป็นต้น สัญลักษณ์ทางด้านเสียง พบเฉพาะในภาพยนตร์ที่มีการน าเสนอโดยใช้บทเพลงหรือ
รูปแบบมิวสิคัล โดยพบว่าภาพยนตร์เรื่อง La La Land และ Beauty and the Beast มีการวิจารณ์
ด้านสัญลักษณ์ทางเสียงมากที่สุด จากการศึกษาชิ้นงานทั้ง 50 ชิ้น มีเ พียง 2 ชิ้นงานที่ผู้วิจารณ์มี     
การน าเสนอด้านมุมมองการเล่าเรื่อง โดยภาพยนตร์เรื่อง Split จิตหลุดโลก ซึ่งมีมุมมองในการเล่า
เรื่องที่มีความโดดเด่นของบุรุษที่ 3 ซึ่งเป็นตัวละครจิตแพทย์ที่น าเสนอบุคลิกทั้ง 23 บุคลิกของ        
ตัวละครเอก และอธิบายถึงทฤษฎีทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติดังกล่าว ทั้งนี้พบว่า     
การน าเสนอในด้านมุมมองการเล่าเรื่องมีน้อยที่สุดในบรรดาองค์ประกอบทั้งหมด จึงสามารถสรุปได้ว่า
ผู้วิจารณ์ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการน าเสนอมุมมองในการเล่าเรื่องมากนัก 
 
5.2 การอภิปรายผลการศึกษา 
 

1. การศึกษาวิธีการจัดเนื้อหาสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์  
ผู้ศึกษาพบว่าในการจัดเนื้อหาสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ แฟนเพจมีวิธีการ    

จัดเนื้อหาสารเป็นไปตามแนวรูปแบบนิยม คือมีการให้ความส าคัญกับการวิจารณ์ในด้านองค์ประกอบ
เทคนิคของภาพยนตร์ และในด้านรูปแบบการถ่ายท าที่ผู้สร้างภาพยนตร์น ามาใช้ในการถ่ายทอดผ่าน
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ภาพยนตร์ ซึ่งสอดคล้องกับค าอธิบายทฤษฎีการวิจารณ์ภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยมของ ประวิทย์ -   
แต่งอักษร (2548) ที่กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีแนวรูปแบบนิยมมีการให้ความส าคัญกับด้านรูปแบบมากกว่า
ด้านเนื้อหา หรือรูปแบบเป็นตัวก าหนดความหมายไม่ใช่เนื้อหา หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ทฤษฎีรูปแบบ
นิยมสนใจว่าภาพยนตร์น าเสนออย่างไร มากกว่าจะสนใจว่าภาพยนตร์น าเสนออะไร นอกจากนี้        
ผู้ศึกษายังพบประเด็นที่น่าสนใจคือ แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์มีการวิจารณ์ภาพยนตร์โดยเชื่อมโยง
กับตัวผู้ก ากับภาพยนตร์ หรือเป็นการวิจารณ์ภาพยนตร์ตามแนวอิงผู้ก ากับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
วิจารณ์ตามแนวรูปแบบนิยม ซึ่งเมื่อศึกษาตามหลักการแบ่งประเภทของทฤษฎีการวิจารณ์ภาพยนตร์
ของ ทิม บายวอเตอร์ และโธมัส ช็อบแช็ค (1989) กล่าวว่า การวิจารณ์ภาพยนตร์แนวอิงผู้ก ากับเป็น
ทฤษฎีที่การวิจารณ์ให้น้ าหนักความส าคัญไปที่ตัวผู้ก ากับภาพยนตร์ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของผลงาน
ภาพยนตร์อย่างสมบูรณ์ โดยจัดอยู่ในประเภททฤษฎีการวิจารณ์ภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยมผสมผสาน
กับแนวอิงบริบท ทั้งนี้พบว่าการจัดสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์มีเนื้อหาสารแบบตรงไปตรงมา 
สั้นกระชับ ไม่อ้อมค้อม และตรงประเด็น โดยพบว่าแท้จริงแล้วมาจากกระแสตอบรับของผู้รับสารที่
เป็นฝ่ายแสดงความต้องการของตนเองผ่านการแสดงความคิดเห็นเป็นผลให้แฟนเพจวิจารณ์
ภาพยนตร์เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการรับทราบปัญหา และปรับปรุงผลงานของตนเองให้เป็นไป
ตามความต้องการของผู้รับสาร คือท าให้สารที่ส่งออกมาแก่ผู้อ่านเป็นข้อมูลที่เน้นการวิจารณ์
ภาพยนตร์ในรูปแบบให้ความบันเทิงมากกว่ารูปแบบวิชาการ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ      
พลอยไพลิน ตองอ่อน (2559) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหาสารประชาสัมพันธ์บน       
เฟซบุ๊กแฟนเพจของร้าน เคนทักกีฟรายชิกเคน ประเทศไทย (KFC) พบว่าเนื้อหาสารในแฟนเพจ      
เฟซบุ๊กซึ่งเป็นลักษณะของสื่อสังคม ผู้รับสารส่วนใหญ่ต้องการเสพความบันเทิง เนื้อหาสารที่ใช้เป็น
เนื้อหาสารเชิงบวกเพ่ือให้อารมณ์และความรู้สึกของสมาชิกเกิดความเป็นมิตรและสร้างความใกล้ชิด
กับสมาชิก ทั้งนี้ผู้ศึกษายังมีความคิดเห็นแย้งกับผลการศึกษาของ อัญชลี ชัยวรพร และ สุทธิพงศ์-      
นุกูลเอ้ืออ ารุง (2557) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวิจารณ์ภาพยนตร์: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อ
สิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต พบว่า ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และการท างานที่ไร้ผู้ดูแลของผู้เขียน
วิจารณ์บนสื่ออินเทอร์เน็ต ส่งผลโดยตรงต่อความเข้มข้นในการประเมินคุณค่าภาพยนตร์บนสื่อ
อินเทอร์เน็ตอย่างเห็นได้ชัด บทวิจารณ์ท่ีน าเสนอออกมามีทั้งงานเขียนที่แสดงความรู้สึกส่วนตัวจนถึง
งานเขียนเชิงลึกหลากสาขา เนื่องจากจากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ที่
มีผู้ติดตามเป็นจ านวนมาก มีจุดประสงค์ในการเขียนวิจารณ์เพ่ือให้ความบันเทิง และไม่ได้ค านึงถึง
หลักในการวิจารณ์ภาพยนตร์แบบถูกต้องทั้งหมด ซึ่งแตกต่างไปจากการเขียนวิจารณ์บนสื่อสิ่งพิมพ์ที่มี
ลักษณะเป็นทางการ ผู้เขียนเป็นนักวิชาการหรือนักวิจารณ์ภาพยนตร์มืออาชีพที่มีชื่อเสียง  
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2. การศึกษารูปแบบการน าเสนอสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ 
ผู้ศึกษาพบว่า การจัดรูปแบบการน าเสนอสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ในภาพรวม  

แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์มีแนวทางการน าเสนอตามองค์ประกอบของโครงสร้างการเล่าเรื่องใน
ภาพยนตร์ โดยพบการน าเสนอครบทุกองค์ประกอบ แต่ไม่ได้มีการลงรายละเอียดเจาะลึกในทุก
องค์ประกอบ ทั้งนี้ผู้ศึกษาจะเลือกอภิปรายเฉพาะองค์ประกอบที่โดดเด่นและมีความน่าสนใจ ดังนี้ 

ในการน าเสนอด้านตัวละคร แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์มีการน าเสนอตัวละครออกมา
เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การวิจารณ์ตัวนักแสดงผู้รับบทเป็นตัวละครในภาพยนตร์ การวิจารณ์วิสัยแห่ง
ตัวละคร และการวิจารณ์ตัวละครที่น าเสนอทั้งส่วนของตัวละครและนักแสดง ซึ่งมีความครอบคลุมใน
ทุกด้านของการวิจารณ์ตัวละคร สอดคล้องกับ สเวน (1982, PP.95) ที่กล่าวว่า ตัวละคร หมายถึง
บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องราวในภาพยนตร์ ซึ่งถูกน าเสนอผ่านการแสดงบุคลิกลักษณะ
ของตัวละคร ความคิดทัศนคติ รูปร่างหน้าตา และการแสดงออกด้วยท่าทาง ซึ่งการท าให้ตัวละครดูมี
ชีวิตสมบทบาทนั้นต้องอาศัยศิลปะการเข้าถึงบทบาท การสร้างตัวละครโดยทั่วไปมีส่วนประกอบ 2 
ส่วนคือ ส่วนที่เป็นด้านความคิด และส่วนที่เป็นพฤติกรรม ในการน าเสนอด้านความขัดแย้ง แฟนเพจ
วิจารณ์ภาพยนตร์มีการน าเสนอความขัดแย้งตามภาพยนตร์ และความขัดแย้งตามการวิเคราะห์ของ     
ผู้วิจารณ์ โดยการน าเสนอทั้งสองกลุ่มนั้นแบ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มมนุษย์ด้วยกัน ความ
ขัดแย้งระหว่างมนุษย์และสัตว์ และความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และมนุษย์ต่างดาว ซึ่งความขัดแย้งถือ
เป็นสิ่งที่ผู้ชมภาพยนตร์ให้ความสนใจ แฟนเพจจึงเลือกที่จะน าเสนอเรื่องความขัดแย้งเสมอใน       
การวิจารณ์ภาพยนตร์ สอดคล้องกับ รักศานต์  วิวัฒน์สินอุดม (2558, 261-264) ได้อธิบายเรื่อง       
ความขัดแย้งในการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ว่า ความขัดแย้งจะเป็นหัวใจส าคัญของการแสดงซึ่งผู้ชม
สามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่าย ความขัดแย้งในภาพยนตร์จะต้องเป็นความขัดแย้งหลัก ๆ ระหว่าง
พระเอกกับผู้ร้าย ความขัดแย้งย่อย ๆ ไม่สามารถขับเคลื่อนเรื่องราวไปสู่จุดหมายได้อย่างน่าสนใจ 
ส่วนความขัดแย้งหลัก ๆ อาจเป็นเรื่องที่ผู้ร้ายมีความต้องการในสิ่งที่พระเอกมีหรือในทางกลับกัน
พระเอกมีความต้องการในสิ่งที่ผู้ร้ายมีก็ได้ อย่างไรก็ตามคู่ขัดแย้งไม่จ าเป็นต้องเป็นตัวละครพระเอก
กับผู้ร้ายเท่านั้น แต่สามารถเป็นพลังอ านาจที่มิใช่มนุษย์ อาจเป็นสัตว์หรือธรรมชาติก็ได้  ในการ
น าเสนอด้านสัญลักษณ์พิเศษ แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์มีการน าเสนอได้อย่างชัดเจน อาทิใน        
การวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง La La Land ปรากฏภาพ เมืองท่าแห่งความฝัน ในภาพยนตร์ที่น าเสนอ
โดยใช้ฉากของเมืองลอสแอนเจลิสอันเป็นสถานที่ในฝันของศิลปินทั่วโลก และความหมายทางเสียงที่
สื่อสารผ่านบทเพลงในภาพยนตร์มิวสิคัลเรื่องดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ ก าจร หลุยยะพงศ์ (2547) ที่
กล่าวว่า ภาพที่เราเห็นในภาพยนตร์แท้จริงแล้วอาจไม่ใช่ภาพที่สมบูรณ์แต่เป็นการประกอบสร้างโดยมี
เงื่อนไขต่าง ๆ ก าหนดกรอบทั้งในเชิงมิติทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งในภาพยนตร์มักมีการใช้
สัญลักษณ์เพ่ือสื่อความหมายอยู่เสมอ เช่น การล าดับภาพ หรือค าพูด การใช้สัญลักษณ์พิเศษที่มักพบ
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เห็นในภาพยนตร์มีอยู่ 2 ชนิดคือ สัญลักษณ์ทางภาพ และสัญลักษณ์ทางเสียง นอกจากนี้ยังพบว่า
แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์มีการใช้รูปภาพประกอบเพ่ือดึงดูดความสนใจ โดยเลือกใช้รูปภาพจากฉาก
ที่โดดเด่นในภาพยนตร์หรือมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ผู้วิจารณ์หยิบยกขึ้นมาวิจารณ์เป็นพิเศษ       
มีการเลือกใช้ค าโปรยที่ดึงดูดความสนใจจากผู้อ่าน และมีการใส่คะแนนที่ให้กับภาพยนตร์เรื่องที่
วิจารณ์ โดยจัดวางอยู่ในภายในขอบเขตของรูปภาพเท่านั้น สอดคล้องกับ อรรถชัย วรจรัสรังสี (2556) 
ได้ศึกษาเรื่อง ประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งพบว่า
รูปแบบวิธีการน าเสนอเนื้อหาในเฟซบุ๊กแฟนเพจนั้นมีความหลากหลาย ซึ่งวิธีการน าเสนอที่พบมาก
ที่สุดคือ แบบรูปภาพ โดยการโพสรูปภาพบนเฟซบุ๊กสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้มากถึง
ร้อยละ 37 โดยประเภทของรูปภาพที่พบมากที่สุด คือ ภาพอี-โปสเตอร์ เนื่องจากเป็นภาพที่ได้ท า    
การจัดวางรูปภาพและข้อความไว้อย่างลงตัวในกรอบเดียวกัน ท าให้ภาพอี-โปสเตอร์มีความน่าสนใจ 
เข้าใจได้ง่ายอย่างรวดเร็ว    

สรุปการศึกษาได้ว่าการจัดสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์  ผู้วิจารณ์มีวิธีการจัด
เนื้อหาสารตามทฤษฎีการวิจารณ์ภาพยนตร์ แนวรูปแบบนิยมของ ประวิทย์ แต่งอักษร ซึ่งยังพบว่ามี
การวิจารณ์ภาพยนตร์ที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ คือ การประเมินคุณค่าด้วยการให้คะแนน และ   
การวิจารณ์ตามแนวอิงผู้ก ากับที่ให้ความส าคัญกับภูมิหลังของผู้ก ากับ ทั้งนี้การวิจารณ์ภาพยนตร์บน
เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กถือเป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคล จึงไม่มีการควบคุมคุณภาพและไม่ได้รับ    
การตรวจสอบก่อนการเผยแพร่ ท าให้มีการใช้ภาษาแบบไม่เป็นทางการหรือภาษาแบบที่ใช้ในวัยรุ่น 
และการใช้ค าหยาบคายในบทวิจารณ์ เนื้อหาทั้งหมดเน้นการแสดงความคิดเห็นของผู้วิจารณ์เป็น
พ้ืนฐานในการตัดสิน ซึ่งพบว่ามีการใช้ภาษาที่แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียน เช่นค าว่า เรา ผม
คิดว่า อีกทั้งยังมีการแสดงออกให้เห็นถึงการชี้น า ชักจูงใจและอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่านเพ่ือให้เกิด
ความรู้สึกคล้อยตาม และมักมีการเขียนสนับสนุนภาพยนตร์หรือการวิจารณ์ที่ไม่เป็นกลางอยู่เสมอ 
การจัดสารเช่นนี้สืบเนื่องจากแฟนเพจมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้บทวิจารณ์ของตนเองเกิดเป็นกระแส 
และสร้างความสนใจเป็นวงกว้าง จนกระทั่งในที่สุดผู้เขียนหรือแฟนเพจซึ่งไม่ได้เป็นนักวิจารณ์อาชีพ
ได้กลายเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อวงการภาพยนตร์ในที่สุด ซึ่งแตกต่างจากผลการศึกษาของ พิธพร - 
วินิจฉัย (2549) ที่ได้ท าการวิเคราะห์กระบวนการวิจารณ์ภาพยนตร์ของ ประวิทย์ แต่งอักษร พบว่า 
ประวิทย์ แต่งอักษร ซึ่งถือเป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์มืออาชีพ มีลักษณะการเขียนวิจารณ์ภาพยนตร์ซึ่ง
ตีพิมพ์ในนิตยสาร คือ มีการละทิ้งตัวตนเองผู้เขียน โดยหลีกเลี่ยงการใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 และ
ด าเนินบทวิจารณ์ในลักษณะของผู้สังเกตการณ์ โดยจะแสดงความคิดเห็นต่อแง่มุมต่าง ๆ ของ
ภาพยนตร์ด้วยความนุ่มนวล เรียบง่าย และพยายามอธิบายจุดเด่น และจุดด้อยของภาพยนตร์ด้วย
ท่าทีค่อนข้างเป็นกลาง ในด้านความเข้มข้นของเนื้อหา พบว่าเพจหนังโปรดของข้าพเจ้า เพจอวยไส้ -
แตกแหกไส้ฉีก และเพจท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่ มีลักษณะการจัดเนื้อหาสารที่มีความเข้มข้น
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มากกว่าเพจนักเลงโรงหนัง และเพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว โดยทั้งสองเพจนี้มีลักษณะเนื้อหาที่อาจเรียก
ได้ว่าเป็นเพียงการแนะน าภาพยนตร์ ในด้านมีรูปแบบการน าเสนอ แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์มี      
การน าเสนอตามองค์ประกอบของแนวคิดโครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ โดยสามารถน าเสนอได้
อย่างครบถ้วนรอบด้าน แต่ยังขาดการวิจารณ์แบบเจาะลึกลงในรายละเอียด โดยสามารถกล่าวได้ว่า
เป็นการน าเสนอที่เน้นรูปแบบความบันเทิงมากกว่ารูปแบบในเชิงวิชาการ จากการศึกษาเรื่อง        
การจัดสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ชี้ให้เห็นว่า ผู้รับสารในปัจจุบันมีความต้องการรับสาร        
แบบง่าย ๆ คือมีความสั้นกระชับ และตรงไปตรงมา โดยไม่ได้คาดหวังกับการวิจารณ์ภาพยนตร์ใน
แบบเอาจริงเอาจังมากนักเพียงแต่ต้องการทราบความคิดเห็นเพ่ือรองรับการตัดสินใจในการไป       
ชมภาพยนตร์เท่านั้น 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่องการจัดสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ ผู้ศึกษาต้องการที่จะศึกษาถึง
ประเด็นวิธีการจัดเนื้อหาสารและรูปแบบการน าเสนอสาร ว่ามีความเหมือน ความแตกต่างหรือ     
ความโดดเด่นอย่างไร โดยมุ่งศึกษาจากบทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่องเดียวกันว่ามีการจัดสารแตกต่างกัน
อย่างไร ทั้งนี้ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะแก่ผู้ที่น าการศึกษานี้ไปใช้ประโยชน์หรือขยายผลทางการศึกษา
ต่อไปในอนาคต ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาเรื่องการจัดสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ไม่สามารถอธิบายถึง
แรงจูงใจและมุมมองของผู้ส่งสาร จึงควรมีเก็บข้อมูลด้านการสัมภาษณ์ผู้วิจารณ์หรือเจ้าของแฟนเพจ
วิจารณ์ภาพยนตร์เพ่ิมเติม เพ่ือให้ผลการศึกษาเป็นไปอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น  

2. การศึกษาเรื่องการจัดสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์นี้  ถือเป็นการศึกษา      
การสื่อสารในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งพลวัตของการสื่อสารเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยอย่างรวดเร็วจึง
ท าให้ผลการศึกษาสามารถอธิบายถึงการสื่อสารในช่วงเวลาหนึ่งที่ศึกษาอยู่เท่านั้น 

3. การศึกษาเรื่องการจัดสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์จะสมบูรณ์มากขึ้นหาก
สามารถศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้รับสาร ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์คือท าให้ผลการศึกษาสามารถอธิบาย
ถึงแง่มุมความต้องการของผู้รับสารได้  

4. การศึกษาเรื่องการวิจารณ์ภาพยนตร์ควรมีการเชื่อมโยงกับการวิจารณ์ภาพยนตร์บน
สื่ออ่ืน ๆ และสื่อสังคมออนไลน์ในต่างประเทศด้วย เพ่ือจะท าให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่าง          
นักวิจารณ์ไทย กับนักวิจารณ์ในโลกตะวันตกซึ่งเป็นชาติเจ้าของทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจารณ์ภาพยนตร์
ทั้งหลาย เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าในวงการการวิจารณ์ภาพยนตร์ในประเทศไทย
สืบต่อไป 
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ตาราง ก.1  
 
ตารางการวิเคราะห์บทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง คน ล่า ฅน (The Age of Shadow) 
 
 

ภาพยนตร์เรื่องนั้นเป็นภาพยนตร์
ประเภทใด 
 เนื้อหาโดยรวมของภาพยนตร์เรื่องนั้น
บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอะไร 
 ใครเป็นคนเล่าเรื่องนั้น 

เนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนั้นได้รับ
การจัดล าดับในการบอกเล่าอย่างไร 
 ในภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ มีการใช้
เทคนิคอย่างไรบ้างด้วยจุดประสงค์ใด 
 แก่นเรื่อง (Them

e) 
 โครงเรื่อง (Plot) 

ความขัดแย้ง (Conflict) 
 ตัวละคร (Character) 
 ฉากท้องเรื่อง (Setting) 
 สัญลักษณ์พิเศษ (Special Sym

bol) 
 มุมมองในการเล่าเรื่อง (Narrative 
Point of View) 
 

หนังโปรดของข้าพเจ้า / / - / มุมกล้อง / / / / / - - 

นักเลงโรงหนัง - / - / - - / - / / - - 

อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก - / - / 
-ขนาดภาพ 
-มีส ออง แซง 

/ / - / / - - 

หนังเรื่องนี้ ku ดูแล้ว / / - / กล่าวโดยรวม - / - / - - - 
ท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่อง

ใหญ ่
/ / - / มีส ออง แซง - / - / / - - 
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ตาราง ก.2  
 
ตารางการวิเคราะห์บทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง นครดารา (LaLaland)  
 
 

ภาพยนตร์เรื่องนั้นเป็นภาพยนตร์
ประเภทใด 
 เนื้อหาโดยรวมของภาพยนตร์เรื่องนั้น
บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอะไร 
 ใครเป็นคนเล่าเรื่องนั้น 

เนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนั้นได้รับการ
จัดล าดับในการบอกเล่าอย่างไร 
 ในภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ มีการใช้เทคนิค
อย่างไรบ้างด้วยจุดประสงค์ใด 

แก่นเรื่อง (Them
e) 

 โครงเรื่อง (Plot) 

ความขัดแย้ง (Conflict) 
 ตัวละคร (Character) 
 ฉากท้องเรื่อง (Setting) 
 สัญลักษณ์พิเศษ (Special Sym

bol) 
 มุมมองในการเล่าเรื่อง (Narrative 
Point of View) 
 

หนังโปรดของข้าพเจ้า / / - / 
-การเคลื่อนกล้อง 
-การใช้เสียง 

- / - / / - - 

นักเลงโรงหนัง - - - - - - - - / / - - 

อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก / / - / - / / / / / - - 

หนังเรื่องนี้ ku ดูแล้ว - / - - การเคลื่อนกล้อง - / - / / - - 

ท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่อง
ใหญ ่

- / - / 
-ภาพรวม 
-มีส ออง แซง 

/ / - / / / - 

 



Ref. code: 25595807010151XHJ

 

 

 93 

ตาราง ก.3  
 
ตารางการวิเคราะห์บทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง จิตหลุดโลก (Split) 
 
 

ภาพยนตร์เรื่องนั้นเป็นภาพยนตร์
ประเภทใด 
 เนื้อหาโดยรวมของภาพยนตร์เรื่องนั้น
บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอะไร 
 ใครเป็นคนเล่าเรื่องนั้น 
 เนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนั้นได้รับการ
จัดล าดับในการบอกเล่าอย่างไร 
 ในภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ มีการใช้เทคนิค
อย่างไรบ้างด้วยจุดประสงค์ใด 
 แก่นเรื่อง (Them

e) 
 โครงเรื่อง (Plot) 

ความขัดแย้ง (Conflict) 
 ตัวละคร (Character) 
 ฉากท้องเรื่อง (Setting) 
 สัญลักษณ์พิเศษ (Special Sym

bol) 
 มุมมองในการเล่าเรื่อง (Narrative Point 
of View) 
 

หนังโปรดของข้าพเจ้า / / - - - - - - / - - - 

นักเลงโรงหนัง / / - - - - / - / / - - 

อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก / / จิตแพทย์ - - - / - / - - บุรุษที่3 

หนังเรื่องนี้ ku ดูแล้ว / / จิตแพทย์ - - - / - / - - บุรุษที่3 

ท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่อง
ใหญ ่

/ / ผู้ก ากับ - - - / / / - - - 
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ตาราง ก.4  
 
ตารางการวิเคราะห์บทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง แรงกว่านรก2 (John Wick2) 
 
 

ภาพยนตร์เรื่องนั้นเป็นภาพยนตร์
ประเภทใด 
 เนื้อหาโดยรวมของภาพยนตร์เรื่องนั้น
บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอะไร 
 ใครเป็นคนเล่าเรื่องนั้น 

เนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนั้นได้รับการ
จัดล าดับในการบอกเล่าอย่างไร 
 ในภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ มีการใช้เทคนิค
อย่างไรบ้างด้วยจุดประสงค์ใด 
 แก่นเรื่อง (Them

e) 
 โครงเรื่อง (Plot) 

ความขัดแย้ง (Conflict) 
 ตัวละคร (Character) 
 ฉากท้องเรื่อง (Setting) 
 สัญลักษณ์พิเศษ (Special Sym

bol) 
 มุมมองในการเล่าเรื่อง (Narrative 
Point of View) 
 

หนังโปรดของข้าพเจ้า / / - - 
-การตัดต่อ 
-มีส ออง แซง 

- / - / / - - 

นักเลงโรงหนัง / / - - - - / - / - - - 

อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก / / - - 
-การเคลื่อนกล้อง 
-มีส ออง แซง 

- / - / / - - 

หนังเรื่องนี้ ku ดูแล้ว / / - - มีส ออง แซง - / - - / / - 

ท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่ - / - - กล่าวโดยรวม / / / - / / - 
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ตาราง ก.5  
 
ตารางการวิเคราะห์บทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง โลแกน เดอะ วูล์ฟเวอรีน (Logan) 
 
 

ภาพยนตร์เรื่องนั้นเป็นภาพยนตร์
ประเภทใด 
 เนื้อหาโดยรวมของภาพยนตร์เรื่องนั้น
บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอะไร 
 ใครเป็นคนเล่าเรื่องนั้น 
 เนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนั้นได้รับการ
จัดล าดับในการบอกเล่าอย่างไร 
 ในภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ มีการใช้เทคนิค
อย่างไรบ้างด้วยจุดประสงค์ใด 
 แก่นเรื่อง (Them

e) 
 โครงเรื่อง (Plot) 

ความขัดแย้ง (Conflict) 
 ตัวละคร (Character) 
 ฉากท้องเรื่อง (Setting) 
 สัญลักษณ์พิเศษ (Special Sym

bol) 
 มุมมองในการเล่าเรื่อง (Narrative 
Point of View) 
 

หนังโปรดของข้าพเจ้า / / - / บทสนทนา - / / / - - - 

นักเลงโรงหนัง / / - - - - / / / - - - 

อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก / / - - บทละคร / / / / - - - 

หนังเรื่องนี้ ku ดูแล้ว / - - - - - - - / - - - 

ท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่อง
ใหญ ่

/ / - / - / / / / - / - 
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ตาราง ก.6  
 
ตารางการวิเคราะห์บทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง คอง มหาภัยเกาะกะโหลก (Kong) 
 
 

ภาพยนตร์เรื่องนั้นเป็นภาพยนตร์
ประเภทใด 
 เนื้อหาโดยรวมของภาพยนตร์เรื่องนั้น
บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอะไร 
 ใครเป็นคนเล่าเรื่องนั้น 
 เนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนั้นได้รับการ
จัดล าดับในการบอกเล่าอย่างไร 
 ในภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ มีการใช้เทคนิค
อย่างไรบ้างด้วยจุดประสงค์ใด 
 แก่นเรื่อง (Them

e) 
 โครงเรื่อง (Plot) 

ความขัดแย้ง (Conflict) 
 ตัวละคร (Character) 
 ฉากท้องเรื่อง (Setting) 
 สัญลักษณ์พิเศษ (Special Sym

bol) 
 มุมมองในการเล่าเรื่อง (Narrative 
Point of View) 
 

หนังโปรดของข้าพเจ้า / / - / 
-ภาพ 
-การเคลื่อนกล้อง 

- / / / / - - 

นักเลงโรงหนัง - / - - - - / - / / - - 
อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก / / - / - - / / / - - - 

หนังเรื่องนี้ ku ดูแล้ว - / - - 
-มุมกล้อง 
-ภาพ 

- - - - / / - 

ท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่อง
ใหญ ่

/ / - / 
-ภาพ 
-มีส ออง แซง 

- - / / - - - 
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ตาราง ก.7  
 
ตารางการวิเคราะห์บทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง โฉมงามกับเจ้าชายอสูร (Beauty and The Beast) 
 
 

ภาพยนตร์เรื่องนั้นเป็นภาพยนตร์
ประเภทใด 
 เนื้อหาโดยรวมของภาพยนตร์เรื่อง
นั้นบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ
อะไร 
 ใครเป็นคนเล่าเรื่องนั้น 
 เนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนั้นได้รับ
การจัดล าดับในการบอกเล่าอย่างไร 
 ในภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ มีการใช้
เทคนิคอย่างไรบ้างด้วยจุดประสงค์ใด 
 แก่นเรื่อง (Them

e) 
 โครงเรื่อง (Plot) 

ความขัดแย้ง (Conflict) 
 ตัวละคร (Character) 
 ฉากท้องเรื่อง (Setting) 
 สัญลักษณ์พิเศษ (Special Sym

bol) 
 มุมมองในการเล่าเรื่อง (Narrative 
Point of View) 
 

หนังโปรดของข้าพเจ้า / / - / 
-มุมกล้อง 
-มีส ออง แซง 

/ / - / / ตัวละครแกสตัน - 

นักเลงโรงหนัง / / - - - - / - / - - - 

อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก / / - - 
-การตัดต่อ 
-การใช้เสียง 

- / - / - - - 

หนังเรื่องนี้ ku ดูแล้ว / / - - 
-มีส ออง แซง 
-การใช้เสียง 

- / - - - - - 

ท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่อง
ใหญ ่

/ / - / 
-ขนาดภาพ 
-การใช้เสียง 

- / - / - - - 
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ตาราง ก.8  
 
ตารางการวิเคราะห์บทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง สายพันธุ์มฤตยู (Lift) 
 
 

ภาพยนตร์เรื่องนั้นเป็นภาพยนตร์
ประเภทใด 
 เนื้อหาโดยรวมของภาพยนตร์เรื่องนั้น
บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอะไร 
 ใครเป็นคนเล่าเรื่องนั้น 
 เนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนั้นได้รับการ
จัดล าดับในการบอกเล่าอย่างไร 
 ในภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ มีการใช้เทคนิค
อย่างไรบ้างด้วยจุดประสงค์ใด 
 แก่นเรื่อง (Them

e) 
 โครงเรื่อง (Plot) 

ความขัดแย้ง (Conflict) 
 ตัวละคร (Character) 
 ฉากท้องเรื่อง (Setting) 
 สัญลักษณ์พิเศษ (Special Sym

bol) 
 มุมมองในการเล่าเรื่อง (Narrative 
Point of View) 
 

หนังโปรดของข้าพเจ้า / / - / - - / / / - - - 

นักเลงโรงหนัง / / - / - - / / / / - - 

อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก / / - / 
-ขนาดภาพ 
-การใช้เสียง 
-การตัดต่อ 

- / / / / - - 

หนังเรื่องนี้ ku ดูแล้ว / / - / - - / - / - - - 
ท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่อง

ใหญ ่
/ / - / - - / - / / - - 
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ตาราง ก.9  
 
ตารางการวิเคราะห์บทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง รักไร้เสียง (A Silent Voice) 
 
 

ภาพยนตร์เรื่องนั้นเป็นภาพยนตร์
ประเภทใด 
 เนื้อหาโดยรวมของภาพยนตร์เรื่องนั้น
บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอะไร 
 ใครเป็นคนเล่าเรื่องนั้น 
 เนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนั้นได้รับการ
จัดล าดับในการบอกเล่าอย่างไร 
 ในภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ มีการใช้เทคนิค
อย่างไรบ้างด้วยจุดประสงค์ใด 
 แก่นเรื่อง (Them

e) 
 โครงเรื่อง (Plot) 

ความขัดแย้ง (Conflict) 
 ตัวละคร (Character) 
 ฉากท้องเรื่อง (Setting) 
 สัญลักษณ์พิเศษ (Special Sym

bol) 
 มุมมองในการเล่าเรื่อง (Narrative 
Point of View) 
 

หนังโปรดของข้าพเจ้า / / - / - / / / / - 
เครื่องหมาย
กากบาท 

- 

นักเลงโรงหนัง / / - / ภาพ - / - / - - - 

อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก / / - / - / / / / - - - 

หนังเรื่องนี้ ku ดูแล้ว / / - - 
- ภาพ 
- เสียงประกอบ 

/ / - / - - - 

ท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่อง
ใหญ ่

/ / - - - / /  / - - - 
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ตาราง ก.10  
 
ตารางการวิเคราะห์บทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง โกสต์ อิน เดอะ เชลล์ (Ghost in The Shell) 
 
 

ภาพยนตร์เรื่องนั้นเป็นภาพยนตร์
ประเภทใด 
 เนื้อหาโดยรวมของภาพยนตร์เรื่องนั้น
บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอะไร 
 ใครเป็นคนเล่าเรื่องนั้น 
 เนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนั้นได้รับ
การจัดล าดับในการบอกเล่าอย่างไร 
 ในภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ มีการใช้
เทคนิคอย่างไรบ้างด้วยจุดประสงค์ใด 
 แก่นเรื่อง (Them

e) 
 โครงเรื่อง (Plot) 

ความขัดแย้ง (Conflict) 
 ตัวละคร (Character) 
 ฉากท้องเรื่อง (Setting) 
 สัญลักษณ์พิเศษ (Special Sym

bol) 
 มุมมองในการเล่าเรื่อง (Narrative 
Point of View) 
 

หนังโปรดของข้าพเจ้า / / - / 
-ภาพ 
-การเคลื่อนกล้อง 

- / - - - - - 

นักเลงโรงหนัง / / - / ภาพ - / - / - - - 

อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก / / - / ภาพ / / - / - - - 

หนังเรื่องนี้ ku ดูแล้ว / / - - ภาพ - / - - - - - 

ท าเรื่องเล่นให้เป็น
เรื่องใหญ่ 

/ / - / ภาพ - / / - - - - 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างบทวิจารณ์ภาพยนตร์ 
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ข.1 บทวิจารณ์ภาพยนตร์เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า 

 

 
 
ภาพที่ ข.1 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง The Age of Shadows เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, โดย   
เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 2560. 
 
คน ล่า ฅน The Age of Shadows 

โหดสัดเกาหลี เป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ของบ้านเขาท่ีโครงเรื่องคล้าย Assassination (ยัย
ตัวร้ายสไนเปอร์) เมื่อปีที่แล้วแต่ทะเยอทะยานกว่าเยอะมาก พล็อตออกแนวชาตินิยมปลุกพลังรักชาติ
แบบมีชั้นเชิงในการสื่อสาร มีงานก ากับภาพและออกแบบฉากแอ็คชั่นสุดยอดเยี่ยม บทยังเล่าภารกิจ
สายลับสืบหาหนอนบ่อนไส้ได้สนุกชวนให้หวาดระแวงตลอดเวลา ดูจบแล้วบอกได้เลยว่าไม่แปลกใจว่า
ท าไมถึงได้เป็นตัวแทนเกาหลีใต้เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม 

หนังย้อนไปช่วงยุค 1920's เกาหลีอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น แต่เวลานั้นก็มีคน
เกาหลีเลือดรักชาติจ านวนหนึ่งรวมตัวเป็นกลุ่มต่อต้านลุกขึ้นมาต่อสู้แบบกองโจรเพ่ืออิสรภาพ ซึ่งหนึ่ง
ในภารกิจของพวกเขาก็คือการขนระเบิดจากเซี่ยงไฮ้มายังกรุงโซล โดย 'คิม วูจิน' (กงยู) เป็นหัวหน้า
ปฏิบัติการครั้งนี้ แต่ว่าเขาต้องขอความช่วยเหลือจาก 'สารวัตรลี' (ซอง คังโฮ) ต ารวจที่เคยเป็นกลุ่ม
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ต่อต้านก่อนจะไปท างานรับใช้ญี่ปุ่น ซึ่งภารกิจนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะญี่ปุ่นได้ส่ง 'ฮาชิโมโต' มาคอยจับ
ตาดูสารวัตรลีอย่างใกล้ชิด 

ด้วยความที่พล็อตมันออกมาคล้าย Assassination จึงพอเดาทางได้อยู่แล้วว่าหนังจะมา
ในทางของการปลุกกระแสรักชาติ แต่ที่คาดไม่ถึงคือการสื่อสารเขาไม่ได้ยัดเยียดเลยแม้แต่นิดเดียว ตัว
ละครตัดสินใจเลือกข้างครั้งส าคัญด้วยสัญชาตญาณล้วน ๆ ซึ่งจริง ๆ แล้วกลุ่มต่อต้านก็คือคนรักชาติที่
อยากปลดแอกแผ่นดินตัวเองจากการถูกญี่ปุ่นย่ ายี รวมถึงคนเกาหลีในเวลานั้นหลายคนก็อาจจะคิด
แบบสารวัตรลีแต่มองไม่เห็นหนทางที่จะท าส าเร็จจึงยอมตกอยู่ใต้อ านาจของญี่ปุ่นเพราะผลประโยชน์ 
แต่สุดท้ายก็แบบที่หนังพยายามบอกว่าการเคลื่อนไหวเล็ก ๆ เมื่อมากขึ้นมันจะแรงพอเป็นแรง
กระเพ่ือมให้เกิดการปฏิวัติ 

แล้วพล็อตภารกิจแนวหนังสายลับนี่ท าออกมาได้ดีมาก ๆ เป็นเกมชิงเหลี่ยมกันระหว่าง
กลุ่มต่อต้านที่มีหนอนบ่อนไส้ กับต ารวจญี่ปุ่นที่พยายามท าผลงานเอาหน้าโดยมีสารวัตรลีเป็นตัวกลาง
สื่อสารกับทั้งสองฝ่าย ซึ่งความสนุกมันอยู่ที่ฉากบนรถไฟเพราะเกมที่ทั้งสองฝ่ายพยายามควบคุมเอาไว้
มันพลิกไปพลิกมา ต ารวจญี่ปุ่นก็พยายามค้นหากลุ่มต่อต้านบนรถไฟผ่านข้อมูลของสาย ส่วนกลุ่ม
ต่อต้านก็ต้องระวังไม่ให้ถูกเปิดเผยตัว ซึ่งความยากคือบทของสารวัตรลีที่จะต้องคอยบอกข่าวให้วูจิน
รู้ตัว  

นอกจากนี้แล้วงานฉากแอ็คชั่นยังท าออกมาได้สมจริงมาก ๆ การออกแบบฉากต่อสู้ให้
ดิบเร็วดูเป็นการดิ้นรนเอาตัวรอดมากกว่าแอ็คเท่ แล้วเขาเลือกมุมกล้องถ่ายออกมาได้สวย ซึ่งผลลัพธ์
ที่ออกมาจึงท าให้ฉาก shootout ในสถานีรถไฟเป็นฉากยอดเยี่ยมยกขึ้นหิ้งในใจเราเลย โดยเฉพาะ
ความฉับไวในการตัดเข้าคิวแอ็คชั่นซึ่งมันสอดรับกับการเลือกมุมกล้องได้โคตรลงตัวจนต้องยกนิ้วให้ 
ส่วนฉากอ่ืน ๆ ก็ชอบในความดิบไม่ประดิษฐ์ท่วงท่าลีลาให้มากความ 

โดยสรุปแล้ว The Age of Shadows ถือเป็นอีกครั้งที่ตอกย้ าความยอดเยี่ยมของ
อุตสาหกรรมหนังจากเกาหลีใต้ เป็นหนังที่เอาคาแรคเตอร์ดูใสซื่ออบอุ่นของกงยูมาใช้เพ่ือเฉิดฉาย
ทักษะการแสดงของเขาได้อย่างดี (บุคลิกไม่ต่างจาก A Man and a Woman และ Train to Busan 
แต่บทส่งให้เล่นเยอะกว่า) ส่วนซอง คังโฮนี่รุ่นใหญ่เกาหลีไว้ใจได้อยู่แล้ว และลี บยองฮุนถึงจะมาน้อย
แต่ด้วยชื่อชั้นแล้วเชื่อว่าน่าจะดึงดูดแฟนคลับได้มากทีเดียว 
 
Director: Jee-woon Kim (ผกก. A Tale of Two Sisters, A Bittersweet Life, I Saw the Devil) 
writer: Jee-woon Kim 
Genre: action, drama, thriller 
8.5/10 
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ภาพที่ ข.2 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง La La Land เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, โดยเพจหนังโปรด-
ของข้าพเจ้า, 2560. 
 
นครดารา (La La Land) 

 บอกเลยว่านี่คือหนัง musical อันดับหนึ่งตลอดกาลในใจเราแซงหน้า Singin' in the 
Rain, West Side Story, The Umbrellas of Cherbourg และ An American in Paris โดยทันที 
โชว์เพลงเพราะทุกฉากกับเนื้อเรื่องผสานกันลงตัวอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน ด้วยบทหนังและบท
เพลงที่ปล่อยความโรแมนติกพลังท าลายล้างสูงมาก อีกทั้งยังถ่ายทอดความเป็นคนช่างฝันของตัว
ละครออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม หนังมีส่วนผสมของโชว์ร้องเต้นคารวะความอลังการแบบสมัยก่อนกับ
ความร่วมสมัยในการปล่อยของทั้งเทคนิคการถ่ายและความลื่นไหลของโชว์ร้องเต้นกับเนื้อเรื่อง ด้วย
การดึงเสน่ห์ movie star ของไรอัน กอสลิ่ง ที่เหมือนเขาเอาคาแรคเตอร์เท่ ๆ ติดตลกแบบ The 
Nice Guys กับ Crazy, Stupid, Love. มาใช้เพ่ือส่งรับเคมีเข้าคู่กับเอ็มม่า สโตนจนกลายเป็นการ
แสดงร่วมที่โดดเด่นอีกครั้ง ถึงแม้การร้องเต้นของทั้งคู่จะไม่ได้เพอร์เฟ็คต์เหมือนมืออาชีพ แต่สิ่งที่พวก
เขาหยิบมาใช้ชดเชยได้ดีกว่าก็คือการส่งอารมณ์ออกมา และทั้งหมดนี้เพียงพอแล้วที่จะบอกว่า La La 
Land คู่ควรกับรางวัลออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และผู้ก ากับยอดเยี่ยมประจ าปีนี้ 
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'เซบาสเตียน' (Ryan Gosling) เป็นหนุ่มนักเปียโนที่ใฝ่ฝันจะพลิกฟ้ืนดนตรีแจ๊สให้กลับ
มามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เขาบังเอิญได้รู้จัก 'มีอา' (Emma Stone) สาวสวยที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักแสดง และ
นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้ทั้งคู่เริ่มพูดคุยและผลักดันความฝันของกันและกัน 

พูดถึงความคลาสสิกของ musical สมัยก่อนนี่เขาจะเน้นออกแบบโชว์การเต้นเป็นหลัก 
แต่ส าหรับ La La Land ดูจะเป็นความร่วมสมัยมากกว่าในการโชว์ชั้นเชิงการก ากับภาพใส่ลูกเล่นการ
เคลื่อนกล้องถ่าย long take ปล่อยของงานเทคนิคโดยเฉพาะฉากเปิดเรื่องที่ปิดทางหลวงคือตัวอย่าง
เด่นชัดที่งานโชว์เทคนิคเด่นจนกลบโชว์ร้องเต้นของนักแสดงทั้งหลาย แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องยอมรับว่า
งานเทคนิคการถ่ายโชว์เพลงแต่ละฉากท าเอาเราติดสตั๊นเพราะทึ่งในความเจ๋งของการออกแบบฉากให้
มีสไตล์โดดเด่นจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสงสีสวยงาม, การเคลื่อนกล้องจนเพลงดูมีชีวิตชีวาทวีคูณ, 
การก ากับภาพฉากหอดูดาวช่วยเพ่ิมเคมีพระนางโรแมนติกท าเอาฟินตายไปข้าง และที่ส าคัญคือเพลง
เพราะโดนใจเข้ากับเนื้อเรื่องทุกเพลง เราชอบทุกเพลง!! 

หนังมีความตลกอยู่มากจากการเอาคาแรคเตอร์ช่วงหลัง ๆ ของไรอัน กอสลิ่งมาใช้ 
เห็นชัดเลยว่าเขาเอาแอ็คติ้งจาก The Nice Guys มาใส่ในหนังเยอะมากและมันเวิร์คมากด้วย ซึ่งยิ่ง
ตอกย้ าว่ากอสลิ่งสามารถเป็นนักแสดงตลกได้สบาย ๆ ในมาดหล่อเท่แบบนี้แหละ ไม่เชื่อดู Crazy, 
Stupid, Love. กับ The Big Short ได้เลย มุกของกอสลิ่งคือพีคทุกมุก เล่นอะไรคนก็ข า ไม่คิดว่าคน
แบบกอสลิ่งจะมาเล่นอะไรแบบนี้ด้วยซ้ ามันจึงมีความตลกในความที่เราคาดไม่ถึง 

ส าหรับเราแล้ว กอสลิ่งกับเอ็มม่า สโตนคือคู่จิ้นที่เราเชียร์ให้เป็นแฟนกันนอกจอตั้งแต่
สมัย Crazy, Stupid, Love. ละ พอมาอยู่ใน La La Land จึงจิ้นฟินมากขึ้นไปอีก ตัวบทมันไม่ได้ส่ง
ความสวีทหวานได้มากเท่ากับโชว์เพลงสุดโรแมนติกของทั้งคู่ ไล่ตั้งแต่ A Lovely Night ที่ยังดูเป็นคู่ซึ
นจิกกัดกันตลก ๆ จนธีม Planetarium ดังขึ้นนี่ฟินมาตั้งแต่โรงหนังยันหอดูดาว ยกให้เป็นฉากจูบที่
หวานที่สุดฉากหนึ่งในโลกภาพยนตร์ได้เลย และ City of Stars คือโมเม้นต์ที่ไม่คิดว่าจะมีใครลงตัวไป
กว่าไรอัน+เอ็มม่าอีกแล้ว 

ชอบบทหนังในแง่การสร้างตัวละครให้เป็นคนช่างฝันแต่ความฝันนั้นยังอยู่บนโลกความ
เป็นจริง ซึ่งท าให้เราจูนติดกับการมองโลกแบบมีความหวังโดยยังคงย้อนส ารวจตัวเองอยู่ตลอด 
นอกเหนือจากความโรแมนติกสวีทหวานของพระนางที่หนังท าได้ดีแล้วต้องชมการใช้ทัศนคติของฝ่าย
หนึ่งเป็นอิทธิพลส่งต่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอีกฝ่ายหนึ่ง การมองโลกแบบช่างฝันเกินจริงของเซ
บาสเตียนจึงถูกมีอาดึงให้ลอยต่ าลงมาอยู่ตลอด และการมองโลกอย่าง อับจนหนทางของมีอาก็ถูก
ความช่างฝันของเซบาสเตียนผลักดันให้เธอทะเยอทะยานได้อีกครั้ง ซึ่งหนังไม่ได้ดีมีแค่นี้ แต่ยังมีตอน
จบที่เหนือชั้นในระดับที่เราต้องอ้ึงเพราะผู้ก ากับฉลาดมาก ๆ ในการเล่าเรื่องให้จบอย่างน่าจดจ า 

อวยเท่านี้พอละ ใครไม่ได้ดูนี่พลาดบอกเลย 
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Director: Damien Chazelle (ผกก. Whiplash) 
writer: Damien Chazelle 
Genre: musical, drama, romance, comedy 
9.5/10 
 

 
 
ภาพที่ ข.3 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง Split จิตหลุดโลก เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า , โดย          
เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 2560. 
 
จิตหลุดโลก (Split) รีวิวนี้ไม่สปอยล์ 

พูดได้สั้น ๆ ว่าเอ็ม ไนท์ ชยามาลานเจ๋งจริง เราไม่รู้ว่าเขากินอะไรเข้าไปถึงได้คิดและ
กล้าท าหนังแบบนี้ออกมาแล้วไม่เด๋อด๋า พล็อตสั้น ๆ แค่ว่าเด็กสาว 3 คนถูกลักพาตัวไปโดยหนึ่งใน
บุคลิกของผู้ชายที่มี 23 บุคลิกในตัว (แสดงโดย James McAvoy) ฟังดูเหมือนจะไม่มีลูกเล่นอะไรให้
เหวอแล้ว แต่เอ็มไนท์คิดออกมาได้ว่าจะขยายขอบเขตการเล่าเรื่องโดยใช้ประโยชน์จากการเป็นคน
หลายบุคลิกอย่างไร ซึ่งเราชอบอย่างหนึ่งคือเขาไม่ดูถูกคนดูด้วยการเฉลยหนังแบบเห่ย ๆ ส่วนจะ
ถูกใจแค่ไหนอยากให้ไปพิสูจน์กันเอง เพราะถ้าถามเรา เราจะตอบทันทีว่าชอบมากจนอยากให้ไปลอง
ดูกันเองอยู่ดีน่ะแหละ 



Ref. code: 25595807010151XHJ

 
107 

 

พูดถึงเจมส์ แมคเอวอย เราว่าเขาเล่นได้ไม่ถึงระดับที่แต่ละบุคลิกควรจะเป็น ตอนแรก
เราสงสัยว่าผู้ก ากับตั้งใจให้นักแสดงเล่นแค่ระดับนี้หรือเปล่า แต่พอไปดูตัวเลือกแรกของหนังเป็นวาคีน 
ฟินิกซ์เลยรู้สึกชัดเจนว่าชยามาลานน่าจะอยากได้นักแสดงระดับเทพ ๆ มาเล่นบทนี้ แต่ติดปัญหาเรื่อง
คิวถ่ายจึงท าให้บทตกเป็นของแมคเอวอย ซึ่งเขายังท าได้ไม่ดีเท่าไร ตอนดูเราคิดถึงเอ็ดเวิร์ด นอร์ตัน
ว่าควรจะมาเล่นบทนี้ตลอดเวลาเลย 

หนังวางตัวเองเป็น horror-thriller แต่เรามองว่าส่วนที่เป็นสยองขวัญมันไม่ได้ท างาน
เยอะขนาดนั้น ถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าน่าจะเป็นจิตวิทยาระทึกขวัญ (psychological thriller) ที่มีลูกเล่น
เกี่ยวกับการเป็นคนหลายบุคลิกได้อย่างน่าสนใจมากกว่า อารมณ์ตอนเราดูนี่โคตรลุ้นตลอดเวลาเลยว่า
ฉากต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น เราจะได้เจอบุคลิกไหนของแมคเอวอย แล้วสาว ๆ จะหาทางรอดได้ไหม ซึ่ง
พอมันเล่าเข้าที่เข้าทางแล้วหนังกลายเป็นมุมมองทางจิตวิทยาที่เราอยากถามชยามาลานค าเดียวว่า 
"คิดได้ไงอ่ะพ่ี" 

ป.ล. น้องอันยา เทย์เลอร์-จอยในตัวอย่างเหมือนจะไม่มีอะไรนะ แต่พอดูในหนังนี่จงใจ๊
จงใจโชว์นมดูม ๆ เหลือเกิน 
 
Director: M. Night Shyamalan 
screenplay: M. Night Shyamalan 
Genre: thriller 
7.5/10 
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ภาพที่ ข.4 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง John Wick: Chapter 2 เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, โดย          
เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 2560. 
 
แรงกว่านรก2 (John Wick: Chapter 2) 

ถือเป็นหนังแอ็คชั่นจากอดีตสตั๊นท์แมนที่ดีอีกเรื่อง ใครจะไปคิดว่านักแสดงหน้าหล่อ
แบบคีอานู รีฟส์ที่เคยต้องใช้สตั๊นท์แมนแสดงแทน มาวันนี้จะเล่นแอ็คชั่นเองได้หมดราวกับเป็นนักฆ่า
มืออาชีพ แล้วโลกมือสังหารใต้ดินใน John Wick ภาคแรกยังถูกพัฒนาให้เป็นธีมหลักท่ีแข็งแกร่ง เป็น
โลกที่มีกฎพันธะผูกพันชัดเจน ส่วนฉากแอ็คชั่นจุดขายของหนังเราชอบเวลาจอห์น วิคสู้ตัวต่อตัวกับ
บอสระดับสูสีมากกว่าเวลา Gun-Fu รัวกระสุนสู้กับพวกลูกกระจ๊อกที่ชอบเดินทะเล่อทะล่ามาเป็นเป้า
ให้ยิงตายง่าย ๆ และบางทีก็เบื่อความอึดถึกเกินมนุษย์ของจอห์น วิคเหมือนกัน แต่นั่นแหละหนังดัน
ท าแอ็คชั่นออกมามันถึงใจจนมองข้ามอะไรแบบนั้นไปได้ 

'จอห์น วิค ' (Keanu Reeves) สุดยอดนักฆ่าต้องการอ าลาจากวงการนี้สักที แต่เมื่อ 
'ซานติโน่' (Riccardo Scamarcio) บังคับให้เขาต้องใช้หนี้ด้วยการสังหาร 'จิอันน่า' เขาจึงต้องหวนคืน
วงการอีกครั้งอย่างไม่เต็มใจ 

อย่างแรกที่ต้องชมเลยคือการเซ็ตโลก John Wick ได้ด้วยธีมอันแข็งแรง เรารู้มาอยู่แล้ว
ว่าผู้ก ากับเขาอยากสร้างโลกนักฆ่าในหนังให้อารมณ์ประมาณพวกหนังคาวบอย , ซามูไรสมัยก่อนที่
แบบแม้จะเป็นอริกันแต่ก็เคารพกัน แล้วก็อยู่ร่วมโลกภายใต้กฎเดียวกันที่หากว่าใครฝ่าฝืนก็จะถูกตั้ง
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ค่าหัว (ห้ามสู้กันในคอนติเนนทัล, ต้องใช้หนี้สัญญาเลือดของตัวเอง) ซึ่งความดีอีกอย่างของภาคนี้คือ
เขาพยายามเซ็ตนิวยอร์กให้กลายเป็นเมืองที่ไม่ว่าใครก็อาจเป็นนักฆ่าได้หมด คนขับรถแท็กซี่ , คนไร้
บ้าน, นักเล่นดนตรีเปิดหมวก, คนเก็บขยะ ช่วงครึ่งแรกของหนังมันจึงคุ้มค่าที่จะหมดเวลาไปกับการ
เล่าเรื่องให้แข็งแรงโดยไม่มีฉากแอ็คชั่น(นอกจากฉากเปิดเรื่อง) แล้วค่อยจัดหนักจัดเต็มแอ็คชั่นในช่วง
ครึ่งหลัง ซึ่งบอกเลยว่ามันโคตร 

แอ็คชั่นในหนังต้องแบ่งเป็นสามระดับ คือหนึ่ง จอห์น วิคโหมดถือปืน vs. ลูกกระจ๊อก 
อันนี้รัว Gun-Fu ไม่ยั้ง ซึ่งท่วงท่าของคีอานู รีฟส์ดูเป็นมืออาชีพมากสมกับที่เขาฝึกซ้อมมาอย่างดี มี
ความคล่องแคล่วว่องไว ดูเชื่อว่าแม่นย าจริง แต่ปัญหาส าหรับเราคือรู้สึกไม่ต่างอะไรจากฉากยิงปืนใน
ภาคแรก นึกถึงเกม Counter-Strike เวอร์ชั่นคีอานูฉายเดี่ยวปราบคู่ต่อสู้เปิดโหมด easy ตัวร้ายชอบ
เดินพรวดพราดเข้ามาเป็นเป้าให้พระเอกยิง แถมชอบมาทีละคนสองคนด้วย แล้วบางทีก็งงว่าจะวิ่งเข้า
มาตายระยะประชิดอะไรขนาดนั้น คือถึงจะเชื่อว่าคีอายูเก่งจริง ไวจริง แม่นจริงขนาดเก็บตัวร้ายได้
หมด แต่มันก็รู้สึกกังขาตลอดเวลาว่าบทหนังช่วยต่างหาก 

ระดับสองคือ จอห์น วิคโหมดต่อสู้ระยะประชิด vs. ลูกกระจ๊อก โหมดนี้สนุกหน่อยตรง
ที่ว่าฉากแอ็คชั่นเขาท าเป็นคีอานู vs. สตั๊นท์แมนแบบแทบไม่ใช้ตัดต่อช่วย ภาพที่เห็นมันเลยดูสมจริง 
มันเป็นส่วนผสมระหว่างความดิบไม่ประดิษฐ์ท่ากับความสวยงามของสตั๊นท์โชว์แบบพวก The Raid 
ประมาณนั้น โหมดนี้พระเอกจะเก่งกว่าตัวร้ายประมาณหนึ่งแต่ก็ถือว่าสะบักสะบอมเอาเรื่องอยู่ ที่
ชอบอีกอย่างคือจอห์น วิคขี้โกงดี บางทีรู้ว่าสู้มือเปล่าไม่ไหวก็หยิบปืนมายิงแม่งเลย สมกับเป็นตัว
ละครสไตล์ bad ass ซึ่งท าให้เห็นอีกอย่างว่าโลกของหนังเรื่องนี้คือต้องหยุดศัตรูให้เร็วที่สุดโดยไม่สน
วิธีการ ดังนั้นพวกฉากแอ็คชั่นจึงไม่ยืดเยื้อ ยิง headshot ปัง ๆ แล้วไปต่อ (ฉากน่าจดจ าคือ โชว์ฆ่า
คนด้วยดินสอ, สู้กับแก๊งแท็กซ่ี) 

ระดับสุดท้ายคือสิ่งที่ชอบมาก จอห์น วิค vs. ตัวบอส ซึ่งภาคนี้มีบอสใหญ่สองคนคือ 'แค
สเซียน' (Common) กับ 'อาเรส' (Ruby Rose) ที่ชอบคือความสูสีกินกันไม่ลง ถึงจะรู้อยู่แล้วว่ายังไง
จอห์น วิคก็ต้องชนะเพราะเขาเป็นพระเอกแต่เวลาเจอคนเก่งทัดเทียมกันมันก็ดูสนุกตรงที่ได้ลุ้นว่าจะ
เอาไม้ไหนมาปราบ ซึ่งเกือบทุกฉากที่คีอานูสู้กับคอมมอนสุดยอดมาก เราชอบที่สองคนนี้เหลี่ยมมวย
คู่ค่ีกันจึงต้องพยายามแก้ทางกันตลอดเวลา 

โดยสรุปแล้ว John Wick: Chapter 2 ถือว่าดีกว่าภาคแรกอย่างแน่นอน ชอบงานก ากับ
ภาพหลาย ๆ ฉากด้วย ไม่คิดว่าจะมีใครเอา mirror maze มาใช้ในหนังแอ็คชั่นแบบนี้ เพราะที่เคย
เห็นเด่น ๆ ก็นู่นเลย The Circus (1928) กับ The Lady from Shanghai (1947) แล้วชอบบทหนังที่
เขาใช้ประโยชน์จากกฎของโลกนักฆ่ามาผลักดันตัวละครให้ไปสุดทาง ซึ่งภาคนี้ธีมแข็งแรงแล้วภาค
ต่อไปคงหามุมใหม่ ๆ มาเล่นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่านี้แน่นอน แฟนหนังแอ็คชั่นไม่ควรพลาดโดย
เด็ดขาด 
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Director: Chad Stahelski 
screenplay: Derek Kolstad  
Genre: action, crime, thriller 
7/10 
 

 
 
ภาพที่ ข.5 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง Logan เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, โดยเพจหนังโปรดของ-
ข้าพเจ้า, 2560. 
 
โลแกน เดอะ วูล์ฟเวอรีน (Logan) เข้าฉายแล้วในโรงภาพยนตร์ 

ชอบความกล้าหาญในการเขียนโครงเรื่องวูล์ฟเวอรีนฉบับคนแก่เพ่ือปิดไตรภาคหลาย ๆ 
อย่าง คือพอแปะตราประทับว่านี่หนัง X-Men เป็นซูเปอร์ฮีโร่จึงต้องชื่นชมวิสัยทัศน์ของผู้ก ากับและ
สตูดิโอที่แหวกมาท าเป็นหนังสายสัมพันธ์พ่อลูกภายใต้ธีมคาวบอยที่ชัดเจนว่าท าออกมาเพ่ือคารวะยก
ย่อง Shane หนังคาวบอยสุดคลาสสิกตลอดกาล ที่โดดเด่นอีกอย่างคือการดึงมนุษย์กลายพันธุ์ลงมา
ให้มีความเป็นมนุษย์ธรรมดาจับต้องได้มากท่ีสุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเล่าเรื่องมันยังมีความเชยที่ช่างจ าเจ
ผิดกับโครงเรื่องที่กล้าลองอะไรใหม่ ๆ 
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หนังพาไปดูโลกปี 2029 ที่แทบไม่เหลือมนุษย์กลายพันธุ์อีกต่อไป 'โลแกน/วูล์ฟเวอรีน' 
(Hugh Jackman) สภาพร่างกายเหนื่อยล้าเต็มทน เขาหลบซ่อนตัวจากโลกกว้างท างานขับรถลีมูซีนอ
ยู่แถวชายแดนเม็กซิโกเพ่ือหาเงินมาซื้อยาควบคุมอาการป่วยของ 'ชาร์ลส เซเวียร์' (Patrick Stewart) 
จนกระทั่งวันหนึ่งมีคนมาจ้างให้เขาขับรถไปส่ง 'ลอร่า/X-23' (Dafne Keen) ที่ชายแดนแคนาดา โดย
ที่เขารู้ดีว่าเด็กคนนี้ก าลังจะสร้างความล าบากให้ชีวิตที่สงบสุขของเขา 

จริง ๆ เรารู้สึกว่าไตรภาค Wolverine มันโดดจากกันมากเกินไป ลองหยิบมาดู
ต่อเนื่องกันนี่อาจจะนึกว่ามาจากคนละจักรวาลกันเลย ยิ่งถ้าดู X-Men ภาคปกติเรียงตามปีฉายด้วยนี่
จะยิ่งสับสนไปใหญ่ แต่อีกแง่หนึ่งมันก็เป็นข้อดีเหมือนกันที่หนังแต่ละภาคดูมีอิสระในการท าของ
ตัวเอง เพราะอย่าง Logan นี่ชัดเจนในการวางคอนเซ็ปต์ของตัวเองมากคือเป็นโลกอนาคตแต่
เทคโนโลยีทั่วไปยังค่อนข้างเป็นปัจจุบัน, ธีมหนังคารวะเจตนารมณ์ของคาวบอยคลาสสิกเรื่อง Shane 
ด้วยการใส่ไปในพล็อตเรื่องโดยตรง, เพ่ิมความโหดดิบเลือดสาดให้เรียลกว่าเดิมจนได้เรท R เป็นภาค
แรก, และยังต้องเป็นการปิดต านานของฮิวจ์ แจ็คแมนกับแพททริค สจ๊วตให้สง่างามด้วย 

Shane ที่ Logan อ้างอิงถึงนั้นเป็นหนังคาวบอยปี 1953 พูดถึงครอบครัวชาวไร่สายรัก
สงบถูกคาวบอยถือปืนมาข่มขู่ไล่ที่ ส่วน 'เชน' เป็นคาวบอยต่างถิ่นที่บังเอิญผ่านมาเห็นเหตุการณ์และ
เขาก็พยายามช่วยชาวไร่ไกล่เกลี่ยและหลีกเลี่ยงความรุนแรงมาตลอดจนในที่สุดก็เหลือหนทางเดียวที่
จะหมู่บ้านนี้จะสงบสุขคือต้องปราบพวกนักเลงเหล่านี้ ซึ่งพล็อตย่อยของ Shane คือความสัมพันธ์
ระหว่างเชนกับลูกชาวไร่ที่มาติดพันคาวบอยต่างถิ่นเพราะว่าเขาสอนในสิ่งที่พ่อผู้รักสงบปฏิเสธมา
ตลอด และเป็นที่มาของบทสนทนาสั่งสอนถึงการใช้ความรุนแรงในฉากจบซึ่ง Logan หยิบมาอ้างอิง
ในหนังด้วย 

ส าหรับ Logan แล้วในนัยยะหนึ่งมันก็เหมือนเป็นการส่งไม้ต่อจากฮิวจ์ แจ็คแมนไปสู่
คาแรคเตอร์ใหม่ ซึ่งลอร่าหรือ X-23 ถือว่ารับเอา DNA ความเป็นวูล์ฟเวอรีนมาเยอะมาก ไม่ใช่แค่กรง
เล็บที่เหมือนกันแต่ยังรวมถึงลักษณะนิสัยยียวนกวนประสาทและโทสะคลุ้มคลั่ง ซึ่งเป็นบุคลิกแบบ
แอนตี้ฮีโร่ที่ท าให้วูล์ฟเวอรีนประสบความส าเร็จมาแล้ว แต่ประเด็นคือหนังมันมาแนว road movie ที่
ใช้การเดินทางเพ่ือให้ลูกค่อย ๆ ซึมซับตัวตนของพ่อไป แต่วูล์ฟเวอรีนเวอร์ชั่นนี้กร้านโลกและมีความ
เป็นผู้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมจึงท าให้ทัศนคติที่ถ่ายทอดสู่ลอร่ามีความน่าสนใจในภาคต่อ ๆ ไปว่าจะหล่อ
หลอมให้เด็กคนนี้ออกมาในทิศทางไหน 

โดยสรุปแล้ว Logan ถือเป็นการหาทางลงให้ฮิวจ์ แจ็คแมนได้อย่างสง่างาม ถ้าให้พูด
ตามตรงคือตัวละครวูล์ฟเวอรีนของเขาโดดเด่นเป็นที่จดจ ายืนระยะมาได้ต่อเนื่องตลอด 17 ปีตั้งแต่ X-
Men ภาคแรกออกฉาย แต่หนัง X-Men แต่ละเรื่องที่เขาแสดงมันไม่ได้ดีงามอะไรขนาดนั้น (First 
Class ที่เรามองว่าดีที่สุดก็ไม่มีฮิวจ์ แจ็คแมน) และยิ่งภาคเดี่ยวของเขาก่อนหน้านี้ก็อยู่ในข่ายควรลบ



Ref. code: 25595807010151XHJ

 
112 

 

ออกจากสารบบด้วยซ้ า ดังนั้นการที่เจมส์ แมนโกลด์ท า Logan ออกมาด้วยความกล้าฉีกแนวแล้ว
ผลลัพธ์มันออกมาดีแบบนี้เราจึงพูดได้แค่ว่ามันคือรางวัลที่ฮิวจ์ แจ็คแมนสมควรได้รับจริง ๆ 
 
Director: James Mangold (ผู้ก ากับ 3:10 to Yuma, The Wolverine, Identity, Walk the Line) 
story: James Mangold 
screenplay: Scott Frank, James Mangold, Michael Green 
Genre: superhero, action, drama 
7.5/10 
 

 
 
ภาพที่ ข.6 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง Kong: Skull Island เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า , โดย      
เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 2560. 
 
คอง มหาภัยเกาะกะโหลก (Kong: Skull Island) เข้าฉายแล้ววันนี้ 

มันคือหนังผจญภัยส ารวจเกาะลึกลับแบบที่ King Kong ต้นฉบับเคยบุกเบิกเอาไว้ตั้งแต่
ปี 1933 พูดง่าย ๆ ว่าเป็นการท าหนังขายความบันเทิงที่ยังคงคารวะความเป็นคิงคอง แล้วฉากต่อสู้
มันใช้สัญชาตญาณสัตว์ป่าล้วน ๆ เลยรู้สึกว่าหนังลงตัวกับการสานต่อจักรวาล MonsterVerse ที่ 
Godzilla เวอร์ชั่น 2014 ปูทางเอาไว้ (ผู้สร้างเขามีแผนที่จะเอาก็อดซิลล่ากับคิงคองมาสู้กันในปี 
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2020) และการมีอยู่ของคองก็ถือว่าสมเหตุสมผลเหมือนกับก็อดซิลล่าที่เป็นผู้รักษาสมดุลของ
ธรรมชาติ ท าให้โดยรวมแล้วถึงแม้หนังจะยังคงมีจุดด้อยเช่นบททหารไร้สติของแซมมวล แอล แจ็คสัน
ที่ชวนหงุดหงิด แต่ส่วนดีมันดึงหนังขึ้นไปเยอะมากแล้วถูกจริตคนชอบหนังสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์
แบบเราเหลือเกิน 

หนังเล่าถึงองค์กรโมนาชบังเอิญพบเกาะลึกลับแห่งหนึ่งผ่านภาพถ่ายดาวเทียม พวกเขา
จึงขอก าลังทหารเพ่ือไปส ารวจภาคพ้ืนดินเกาะแห่งนี้เพราะเชื่อว่ามีสัตว์ประหลาดอาศัยอยู่ ซึ่งต้องใช้
ความช่วยเหลือจาก 'คอนราด' (Tom Hiddleston) ทหารนักแกะรอย , 'แพ็คการ์ด ' (Samuel L. 
Jackson) ทหารผู้เสพติดการออกภาคสนาม , และมี 'วีฟเวอร์ ' (Brie Larson) ตากล้องสาวขอเป็น
ผู้ติดตามภารกิจนี้ด้วย แต่เมื่อพวกเขาไปถึงก็เริ่มโยนระเบิดส ารวจความลึกของเกาะซึ่งท าให้คองไม่
พอใจอย่างมากที่ถูกบุกรุก 

ที่ชอบอย่างแรกเลยคือหนังตอบโจทย์คนที่อยากดูคองและสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ต่าง 
ๆ โดยหนังใช้รูปแบบการผจญภัยเดินเท้าส ารวจเกาะเพื่อโชว์ฉากต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ประหลาด 
ซึ่งตอนมนุษย์ต่อสู้เนี่ยมันเป็นแค่น้ าจิ้มเล็ก ๆ พอกระตุ้นให้คนดูตื่นตาตื่นใจสักหน่อย แต่ของจริงที่เรา
รอดูคือฉากคอง vs. กิ้งก่ายักษ์ต่างหาก ฟีลลิ่งเดียวกับตอนดูก็อดซิลล่า vs. มูโต้น่ะแหละคือ
สัญชาตญาณสัตว์ป่าปะทะกัน แล้วไฮไลท์เด็ดคือคองไม่ได้สู้ด้วยมือเปล่าเนี่ยสิ บอกเลยว่าพ่ีคองเขามี
ไหวพริบใช้ของทุ่นแรงนะ 

ที่ต้องชมอีกอย่างคืองานก ากับภาพของหนังใน MonsterVerse ทั้งสองเรื่องใช้บริการ
แต่คนฝีมือดี อย่าง Godzilla ใช้ซีมัส แม็คการ์วีย์ ซึ่งเคยเข้าชิงออสการ์จาก Atonement และ Anna 
Karenina เรียกว่าเป็นคู่บุญของโจ ไรท์ละกัน งานเคลื่อนกล้อง long take ของพ่ีก็อดซิลล่าจึงแจ๋ว
มาก ส่วน Kong: Skull Island เลือกใช้แลร์รี่ ฟง คนนี้เครดิตไม่ธรรมดาเป็นมือขวาเฮียแซ็ค สไนเดอร์ 
ผ่านงานมาทั้ง 300, Watchmen, Sucker Punch, Batman v Superman: Dawn of Justice ซึ่ง
เขาก็เอาลายเซ็นสโลว์โมชั่นมาใช้กับพ่ีคองได้เท่ระเบิดไปเลย ถ้าให้เทียบกันก็ต้องบอกว่าพ่ีก็อดออก
แนวให้คนดูเข้าถึงสถานการณ์ด้วยการก ากับภาพเน้นความรู้สึกสมจริง ส่วนฉากต่าง ๆ ในพ่ีคองออก
แนวโชว์เท่ ๆ เก๊กอาร์ทหน่อย ๆ  

บทหนังส่วนที่เล่าเรื่องความเป็นมาของคองที่ถูกยกให้เป็นคิงของเกาะกะโหลกถือว่า
โอเคเลย ได้น้ าได้เนื้อเชื่อในความสมเหตุสมผลที่คองด ารงอยู่ในฐานะบนสุดของห่วงโซ่อาหาร แต่บท
หนังส่วนทหารที่น าโดยแซมมวล แอล แจ็คสันคือจงใจใส่ตัวละครไร้สติจนตัวละครของเขาแสดง
ออกมาพินาศมาก อะไรจะกระหายต่อสู้กับยักษ์ใหญ่อย่างคองได้ขนาดนั้น ฉากเฮลิคอปเตอร์นับสิบสู้
ไม่ถอยตอนต้นเรื่องคือตัวอย่างความพังของการน าศึก แต่พอหนังมาแยกเล่าเป็นสองทิศทางนี่โอเคนะ 
จะโชว์สัตว์ประหลาดก็ไปปล่อยของกับพวกทหาร ส่วนกลุ่มพระเอกนางเอกก็เดินหล่อ ๆ สวย ๆ ท า
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ความรู้จักเกาะไป สลับกันเดินเรื่องไปมาได้ไม่น่าเบื่อด้วยการใช้แอ็คชั่นมาตัดกับสิ่งที่หนังอยากเล่า ที
นี้พอสองกลุ่มนี้มารวมกันอีกรอบนี่ก็กลับมาน่าหงุดหงิดเหมือนเดิมเพราะคุณพ่ีแซมมวลคนเดียวเลย 

โดยรวมแล้วถ้าใครชอบ Godzilla เวอร์ชั่นปี 2014 เรามั่นใจว่าน่าจะโดนใจกับ Kong 
ฉบับนี้ ส่วนคนที่ชอบหนังสัตว์ประหลาดเป็นทุนเดิมก็น่าจะถูกใจได้ไม่ยาก คะแนนที่ให้ 8 เพราะส่วน
สัตว์ประหลาดมันยิงเข้าจริตเราตรงเป้าเป๊ะจนท าให้เราไม่ได้ไปแคร์ความน่าร าคาญเล็กน้อยของหนัง 
#หนังโปรดโคตรเชียร์ อีกเรื่องของปีนี้ไปเลยละกัน 

ป.ล. หนังมี end credits อย่าเพิ่งรีบลุกออกจากโรงกันล่ะ อยู่ดูให้จบ 
 
Director: Jordan Vogt-Roberts (ผู้ก ากับ The Kings of Summer) 
story: John Gatins (เขียนบท Flight, Real Steel) 
screenplay: Dan Gilroy, Max Borenstein, Derek Connolly 
Genre: action, adventure, monster 
8/10 
 

 
 
ภาพที่ ข.7 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง Beauty and the Beast เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, โดย      
เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 2560. 
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โฉมงามกับเจ้าชายอสูร (Beauty and the Beast) เข้าฉายแล้ววันนี้ 
มันก็โฉมงามกับอสูรแบบเดิม ๆ ที่เราคุ้นเคยไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่น่ะแหละ แต่เรารู้สึก

ว่าเวอร์ชั่นนี้มีหัวใจและเข้าถึงได้มากกว่าเดิมที่เป็นแอนิเมชั่น ส่วนองค์ประกอบอ่ืน ๆ ก็งานขายโปร
ดักชั่นอลังการตามสไตล์ดิสนี่ย์ จัดเต็มโชว์ร้องเต้นเล่นเพลง ถ้าใครยังไม่เบื่อ Beauty and the Beast 
ก็ดูได้แหละ ส่วนใครยังไม่เคยผ่านตามาก่อนก็ถือเป็นการดีที่จะได้เริ่มต้นจากเวอร์ชั่นนี้ที่ หยอด
รายละเอียดเพิ่มขึ้นและยังคงรักษามนต์เสน่ห์ดั้งเดิมไว้ได้ครบถ้วน 

กาลครั้งหนึ่ง 'เจ้าชาย' (Dan Stevens) ได้ถูกแม่มดสาปเอาไว้ให้เขากลายเป็นอสูร 
หนทางเดียวที่จะถอนค าสาปนั้นได้คือต้องรู้จักรักใครสักคนและได้รับความรักตอบจากเธอก่อนดอก
กุหลาบวิเศษกลีบสุดท้ายจะร่วงหล่น ส่วน 'เบลล์ ' (Emma Watson) เป็นหญิงสาวที่รักการอ่าน
หนังสือจนถูกคนในหมู่บ้านมองด้วยความตลกขบขัน วันหนึ่งพ่อของเธอถูกอสูรจับตัวขังไว้ในปราสาท
ข้อหาขโมยดอกกุหลาบในปราสาท เธอจึงเสียสละยอมถูกขังตลอดกาลแทนพ่อของเธอ และนั่นก็เป็น
จุดเริ่มต้นให้โฉมงามและอสูรได้เรียนรู้ท าความรู้จักกัน 

เขียนถึง 'แกสตัน' (Luke Evans) ก่อนละกัน จริง ๆ ในนิทานดั้งเดิมไม่มีตัวละครนี้นะ 
มาเริ่มมีตอนฉบับหนังฝรั่งเศสปี 1946 พอดิสนี่ย์สร้างแอนิเมชั่นของตัวเองปี 1991 ก็หยิบเอามาเป็น
แรงบันดาลใจอ้างอิงในการเขียนบทจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งถือเป็นการเสริมเนื้อเรื่องที่ดีมากเพราะแกสตัน
ถูกน ามาใช้เทียบกับอสูรให้เห็นภาพธีมของเรื่องได้อย่างชัดเจน กล่าวคืออสูรที่แท้จริงพิจารณาจาก
จิตใจไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอก บทของแกสตันจะเป็นหนุ่มล่ าบึ้กที่ผู้ชายทุกคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นแบบ
เขา ส่วนสาว ๆ ก็หมายปองอยากได้เป็นสามี ทั้งหมดนี้คือการพิจารณาจากเปลือกนอกล้วน ๆ 
กลับกันเจ้าชายอสูนนั้นมีรูปลักษณ์น่าเกลียดน่ากลัวไม่ชวนให้คนอยากอยู่ใกล้แต่ลึก ๆ ข้างในจิตใจมี
ความเมตตาอ่อนโยนซ่อนอยู่ 

แล้วความรักของเบลล์เนี่ยถือเป็นการมองทะลุเปลือกนอกของอสูรไปทั้งหมด หนังมัน
ก้าวข้ามการตกหลุมรักจากรูปร่างหน้าตาไปส ารวจตัวตนข้างในของทั้งสองคน ส่วนหนึ่งที่เราชอบเวอร์
ชั่นนี้คือการหยอดปมวัยเด็กของทั้งสองคน มันอาจจะไม่ได้เล่าเยอะแบบให้ความส าคัญแต่พอเรารู้ว่า
วัยเด็กของเจ้าชายหลังสูญเสียแม่แล้วถูกพ่อเลี้ยงดูมาจนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไร้น้ าใจ มันก็ท าให้เรา
พอเข้าใจและสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของเขา เช่นเดียวกับบทของเบลล์ที่มีการเล่าถึงการสูญเสีย
แม่ตั้งแต่ยังเป็นทารก คือพอทั้งสองคนได้สัมผัสปมวัยเด็กของกันและกันมันท าให้เรารู้สึกว่าพวกเขาดู
เป็นมนุษย์ที่จับต้องได้มากกว่าตัวละครราบเรียบในแอนิเมชั่น 

มนต์เสน่ห์ดั้งเดิมยังอยู่ครบถ้วน ทั้งดอกกุหลาบสีแดง , ความมีชีวิตชีวาของเหล่า
เครื่องใช้ในปราสาท, ฉากเต้นร าแบบเทพนิยาย, และไคลแม็กซ์ที่ท าให้เราตกหลุมรัก Beauty and 
the Beast คือฉากคลาสสิกที่เจ้าชายคืนร่างแล้วเบลล์จะต้องมองนัยน์ตาเพ่ือค้นหาตัวตนของอสูรที่
เธอรู้จัก ยอมรับเลยว่าฉากนี้ฟินมาก ยิ่งมาดูฉบับหนังยิ่งรู้สึกฟินเพราะมันเห็นชัดว่าหญิงสาวมองข้าม
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ความหล่อเหลาของเจ้าชายเพ่ือจะเช็คให้แน่ใจว่าผู้ชายตรงหน้าของเธอคือคน ๆ เดียวกับที่เธอรู้จัก
และตกหลุมรัก ฉากโคลสอัพนัยน์ตาคือไฮไลท์ที่ยืนยันความคลาสสิกของโฉมงามกับอสูรโดยแท้จริง 

ส าหรับฉากเต้นร าที่หนังยิงโปรโมทเป็นรูปสวย ๆ ขายหนังมาตลอด ส่วนตัวเราชอบ
ฉบับแอนิเมชั่นมากกว่าแฮะ ฉบับหนังท าได้ดีในแง่ของเครื่องแต่งกายที่งดงามชวนฝัน  ห้องบอลรูมดู 
อลังการและมีการจัดแสงที่เสริมความหรูหรา แต่ตอนดูแอนิเมชั่นมันว้าวด้วยการเคลื่อนไหวใน        
แอนิเมชั่นวาดมือที่การเคลื่อนกล้องผสมเทคนิค 3D เข้าไปจนล้ าเป็นที่จดจ า  

โดยรวมแล้ว Beauty and the Beast ฉบับนี้ก็ถือเป็นงาน remake ที่ท าได้ตาม
มาตรฐานที่ควรจะเป็น การแคสต์เอ็มม่า วัตสันมารับบทเบลล์ก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะเธอคู่ควรกับ
ค าว่าโฉมงามจริง ๆ (ตอนดูรู้สึกว่าหน้าตาแบบนี้นี่คือร่างทรงเจนนิเฟอร์ คอนเนลลี่ชัด ๆ) และพอเป็น
หนังคนแสดงเราจึงเห็นการถ่ายทอดอารมณ์ที่เด่นชัดกว่าแอนิเมชั่น ตรงนี้เป็นจุดที่ท าให้เรารู้สึกว่า
หนังมันพยายามท าตัวให้มีหัวใจมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งมันได้ผล ถึงแม้หนังจะกินใจเราแต่ด้วยความที่ ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงอะไรจากเดิมมากก็ขอให้คะแนนน้อยกว่าแอนิเมชั่นละกัน 

 
Director: Bill Condon (ผู้ก ากับ Dreamgirls) 
screenplay: Evan Spiliotopoulos, Stephen Chbosky 
Genre: musical, romance, fantasy 
7/10 
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ภาพที่ ข.8 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง Life เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, โดยเพจหนังโปรดของ-
ข้าพเจ้า, 2560.  
 
สายพันธุ์มฤตย ู(Life) เข้าฉาย 23 มีนาคมนี้ 

ถ้านับเฉพาะเอเลี่ยนอย่างเดียวเอาไปสัก 8.5/10 เลย แต่พอมีคนด้วยขอเกลี่ยมาอยู่ที่ 
7.5 คะแนนละกัน คือหนังมันก็ชัดเจนในตัวว่าได้แรงบันดาลใจมาจาก Alien (1979) ตรง ๆ น่ะแหละ 
แต่เราค่อนข้างชอบจังหวะระทึกขวัญใน Life มากกว่าตรงที่ทุกอย่างมันดูไม่จงใจสร้างสถานการณ์
และหนังกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ออกมาได้เป็นอย่างดี โดยรวมแล้วถ้าไม่แคร์ความน่า
เบื่อหน่ายเวลาหนังเล่าเรื่องมนุษย์ก็ควรไปจัดความสุดขีดของเอเลี่ยนใน Life ที่ขอบอกเลยว่า
ออกแบบมาได้เจ๋งมาก มันเหี้ยมากจริง ๆ (ค าชม) 

หนังเล่าถึงนักบินอวกาศ 6 คนได้แก่ 'เดวิด' (Jake Gyllenhaal), 'มิแรนด้า' (Rebecca 
Ferguson), 'รอรี่' (Ryan Reynolds), 'โช' (Hiroyuki Sanada), 'ฮิวจ์' (Ariyon Bakare) และ 'แคท' 
(Olga Dihovichnaya) ต้องท าการศึกษาตัวอย่างสิ่งมีชีวิตจากดาวอังคาร แต่แล้วอยู่ดี ๆ มันก็กลาย
มาเป็นภัยคุกคามต่อนักบินทั้งหมดและอาจรวมถึงมนุษย์ทุกคนบนโลกด้วย 

คือหนังประเภทนี้มันเดาได้ไม่ยากอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องให้มนุษย์เอาตัวรอดจากเอเลี่ยน 
แต่จะเขียนสถานการณ์ขึ้นมารองรับอย่างไรให้สมเหตุสมผลน่าเชื่อ ซึ่งเราชอบความระทึกขวัญใน Life 
ตรงที่ช่วงแรก ๆ มันคือการจู่โจมที่คาดเดาไม่ได้ แต่เมื่อคนดูและตัวละครรับรู้ถึงศักยภาพและความ
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ฉลาดของเอเลี่ยนปุ๊บ หนังก็เปลี่ยนโหมดเป็นการสร้างสถานการณ์บังคับให้ตัวละครจ าเป็นต้องเสี่ยง
ตายเพ่ือโอกาสรอด เราโอเคกับบรรยากาศความระทึกขวัญที่ตึงเครียดตลอดทั้งเรื่อง หนังท าให้เรา
สัมผัสได้ถึงความสิ้นหวังไร้หนทางสู้ ยิ่งลองท าอะไรต่าง ๆ เท่าที่ตัวละครจะคิดได้ก็เหมือนจะไม่มีทาง
หยุดความโหดของเอเลี่ยนตัวนี้ได้เลย  

Life มีความเป็นไซไฟที่เต็มไปด้วยสมมุติฐานและการทดลอง มนุษย์อวกาศทั้ง 6 คน
ต้องต่อสู้กับเอเลี่ยนลึกลับที่พวกเขาแทบไม่มีข้อมูลอะไรเลยนอกจากการคาดเดาด้วยข้อสังเกตทาง
วิทยาศาสตร์ ตรงนี้ท าให้การต่อสู้กับเอเลี่ยนดูจริงจังตึงเครียดและมีชั้นเชิงกว่าแค่การเล่นซ่อนหาบน
สถานีอวกาศ อย่างหนึ่งต้องชมการออกแบบเอเลี่ยนว่าแปลกใหม่และโหดได้ ใจ เชื่อว่าทุกคนจะต้อง
ทึ่งกับวิธีฆ่าคนของเอเลี่ยนตัวนี้ที่ไม่ธรรมดาจริง ๆ (ตัวละครแรกที่ตายนี่โดนฆ่าแบบสยองสุดขีด) 

จุดเสียของหนังคือการพยายามสร้างมิติให้ตัวละครดูมีชีวิตแต่ออกมาไม่เวิร์คเท่าไร 
อธิบายเพ่ิมเติมคือหนังแนวสยองขวัญที่รู้ตัวว่าจะเอามนุษย์มาให้เอเลี่ยนฆ่าตายแน่ ๆ เนี่ยเขาต้อง
พยายามท าให้คนดูรู้สึกผูกพันกับตัวละคร เปรียบเทียบง่าย ๆ เวลาตัวประกอบในหนังสยองขวัญตาย
ปุ๊บเราแทบจะไม่รู้สึกอะไรเพราะไม่ได้ผูกพันกับตัวละครดังกล่าว แต่ถ้าตัวเอกถูกคุกคามเมื่อไรเราจะ
รู้สึกลุ้นเอาใจช่วยเพราะรับรู้เรื่องราวชีวิตของเขาจนเกิดความผูกพันกับตัวละคร ซึ่งการที่ Life 
พยายามเล่าเรื่องภรรยาคลอดลูกบนโลก, เรื่องความสันโดษจนต้องหนีมาอยู่บนอวกาศ , เรื่องความ
ผูกพันต่อสิ่งมีชีวิตใหม่อย่างเอเลี่ยน มันก็เป็นเรื่องที่ควรท าแต่ไม่ควรท าให้เวลามนุษย์ออกมาแล้วดูน่า
เบื่อแบบนี้ ยิ่งพอเหล่ามนุษย์ในหนังพยายามคุยอธิบายวางแผนให้คนดูเข้าใจไปด้วยเนี่ยยิ่งชวนหาว
มาก โชคดีนะว่าเอเลี่ยนเด็ดจริงไม่งั้นมีหลับคาโรงแน่ ๆ  

โดยรวมแล้วเราเชียร์ให้ดู Life นะ หนังสยองขวัญเอเลี่ยน vs. มนุษย์บนสถานีอวกาศปิด
ตายเจ๋ง ๆ แบบนี้มีไม่ก่ีเรื่องหรอก ยิ่งการออกแบบความโหดของเอเลี่ยนถือว่าแปลกใหม่ด้วย เป็นหนัง
ที่ขนาดเบื่อ ๆ ช่วงมนุษย์แต่อารมณ์ตอนดูจบคือขีดสุดความประทับใจมาก ความระทึกขวัญของเอ
เลี่ยนมันเจ๋งจนไม่อยากให้พลาดจริง ๆ 
 
Director: Daniel Espinosa (ผู้ก ากับ Safe House, Child 44) 
screenplay: Rhett Reese, Paul Wernick (เขียนบท Deadpool, Zombieland) 
Genre: sci-fi, horror, thriller 
7.5/10 
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ภาพที่ ข.9 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง A Silent Voice เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, โดยเพจหนัง-
โปรดของข้าพเจ้า, 2560.  
 
รักไร้เสียง (A Silent Voice) เข้าฉาย 23 มีนาคมนี้ 

เป็นแอนิเมชั่นที่พูดถึงมิตรภาพและความแปลกแยกได้งดงามมาก ถึงแม้ตัวเรื่องราวจะมี
แง่มุมความรักอยู่บ้างแต่ถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าแล้วมันแทบจะไม่ได้เป็นหนังโรแมนติกแบบที่หน้าหนัง
พยายามขายเลยเพราะภายใต้โทนภาพสีสันสดใสแต่เนื้อในมันคือดราม่าที่หนักหน่วงและรุนแรง ถึง
กระนั้นตัวหนังก็ยังให้บรรยากาศที่อบอุ่นเมื่อได้เห็นเหล่าวัยรุ่นเติบโตก้าวพ้นวัยด้วยการเผชิญหน้ากับ
ส่วนด้อยและปัญหาที่ก่อตัวขึ้นมา ซึ่งครึ่งแรกของหนังเล่าปัญหาได้จริงจังปล่อยหมัดเข้าเป้าจนเรา
ประทับใจมาก ส่วนครึ่งหลังอาจจะดร็อปลงมาหน่อยเมื่อหนังเริ่มเปลี่ยนเกียร์มาบิ๊วเยอะแล้วคลี่คลาย
อะไรต่าง ๆ ผิดฟอร์มจากช่วงปั้นเรื่องราวตอนต้นมาอยู่บ้าง 

'นิชิมิยะ' เด็กสาวหูหนวกย้ายมาเข้าเรียนชั้นป.6 กลางคัน เพราะความแตกต่างของเธอ
จึงท าให้กลุ่มเพ่ือนผู้หญิงตีตัวออกห่างและคอยล้อเลียนปมด้อยของเธอ ขณะเดียวกัน 'อิชิดะ' นักเรียน
ชายหัวโจกก็กลั่นแกล้งเธอรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนเมื่อเรื่องถึงผู้ปกครองกลับกลายเป็นอิชิดะคนเดียวที่
ต้องรับผิดทั้ง ๆ ที่ทุกคนในห้องต่างก็ผิดด้วยกันทั้งนั้น จากเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้ไม่มีใครคุยกับอิชิ
ดะอีกเลย จนถึงชั้นมัธยมเขาก็กลายเป็นคนแปลกแยกจากสังคมเช่นเดียวกัน แต่นั่นอาจท าให้เขา
เขา้ใจนิชิมิยะมากขึ้นจึงพยายามเริ่มต้นท าดีกับเธอเพ่ือหวังจะชดเชยความผิดในอดีต 
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อย่างหนึ่งที่เราชอบมากคือการที่เด็กทุกคนในเรื่องไม่ได้เลวโดยสันดาน ภาพที่เราเห็น
การกลั่นแกล้งรังแกเด็กหูหนวกอาจจะดูรุนแรงแต่เมื่อพิจารณาจากสภาพสังคมเด็กประถมอาจพูดได้
ว่าพฤติกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นจากความต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพ่ือนรวมถึงการเล่นเลยเถิดด้วย
ความคึกคะนอง ซึ่งความแตกต่างของนิชิมิยะท าให้เพ่ือนผู้หญิงบางคนไม่สนใจจะคบหาและก็ไม่มีใคร
กล้าพอจะลุกขึ้นมาปกป้องเพ่ือนใหม่ด้วย เรื่องราวมันเลยกลายเป็นการเออออห่อหมกที่ทุกคนคอย
ล้อเลียนและแกล้งเธอเป็นเรื่องสนุก 

มันเลยกลายเป็นตลกร้ายเมื่อทุกคนที่รวมหัวกันแกล้งเด็กสาวหูหนวกกลับพยายามโยน
ความผิดให้หัวโจกเพียงคนเดียว ซึ่งตัวเราสมัยเรียนประถมก็เคยมีประสบการณ์คล้าย ๆ แบบนี้เราจึง
เชื่อในสิ่งที่หนังเล่า ทีนี้พออิชิดะพยายามอธิบายกับคุณครูว่าคน อ่ืนก็แกล้ง(ซึ่งครูก็ควรจะรู้) จึง
กลายเป็นว่าเขาทรยศเพ่ือนร่วมห้องจนท าให้ไม่มีใครคบกับเขา จากหัวโจกกลายเป็นหมาหัวเน่าถูก
แกล้งโดยไม่มีทางตอบโต้เสียเอง ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของอิชิดะเมื่อเขา
ถูกผลักให้ร่วงไปสู่การเป็นคนแปลกแยกของสังคมมัธยม 

วิธีการเล่าช่วงชั้นมัธยมจากสายตาอิชิดะน่าสนใจตรงที่หนังใช้เครื่องหมายกากบาทเพ่ือ
ตัดความจอแจของเด็กในโรงเรียนออกไปจนหมดสิ้น การเป็นตัวคนเดียวในสังคมใหญ่ท าให้เขาเริ่มโดด
เดี่ยวปิดกั้นตัวเองจากคนอ่ืน จนกระทั่งเขาได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ 'นากาสึกะ' ที่ถูกรังแกและเขาก็
ได้รับความช่วยเหลือตอบแทนคืนมา จุดนั้นจึงกลายเป็นมิตรภาพแรกที่ท าให้เขาพยายามท าความ
เข้าใจถึงค าว่าเพ่ือนที่แท้จริง 
 
*** ก้ าก่ึงว่าจะเป็นการเปิดเผยเนื้อหา *** 
 

จากมิตรภาพแรกระหว่างอิชิดะกับนากาสึกะจึงเป็นการเติบโตครั้งใหม่ที่เขาต้อง
เผชิญหน้ากับการปิดกั้นตัวเอง แต่ยังมีปัญหาอ่ืนอีกที่เขาต้องก้าวผ่านนั่นก็คือความผิดจากการกลั่น
แกล้งนิชิมิยะในอดีต หนังใช้เวลาหมดไปกับการเล่าความดีของอิชิดะที่วิธีคิดเริ่มสงบนิ่งขึ้น เขา
พยายามท าความเข้าใจคนรอบข้างแม้จะเป็นผู้ถูกกระท า เขาพยายามท าดีกับนิชิมิยะให้มากที่สุดเ พ่ือ
หวังชดเชยความผิด แต่การปฏิบัติตัวที่แสดงให้เห็นถึงความส านึกผิดของเขาอาจจะไม่ใช่ค าตอบ
สุดท้ายของเรื่องราว เพราะสิ่งที่เขายังไม่เคยท าก็คือการเอ่ยปากขอโทษซึ่งเป็นเครื่องหมายของการ
เผชิญหน้าเพื่อยอมรับความผิดของตัวเอง 

หนังเทน้ าหนักให้ปมความผิดของอิชิดะค่อนข้างเยอะในฐานะตัวเอกของเรื่อง แต่
ขณะเดียวกันหนังก็ไม่ได้ละเลยที่จะพูดถึงผู้ร่วมเหตุการณ์ความผิดทั้งหมดที่กลับมาท าดีกับนิชิมิยะ 
ทุกคนยังคงเสแสร้งว่าตัวเองมีเหตุผลที่ท าลงไป , ยังแอ๊บแบ๊วใสซื่อว่าตัวเองแสนดี , ยังไม่กล้าหาญ
พอจะรับว่าตัวเองหนีปัญหาทั้งที่เห็นเพื่อนถูกรังแก ซึ่งพอแต่ละคนถูกอิชิดะพูดตรง ๆ ใส่หน้าก็เหมือน
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เป็นช่วงที่หนังแสดงปัญหาของการที่ทุกคนท าดีในปัจจุบันโดยแสร้งไม่สนใจความผิดในอดีต แน่นอน
ว่ามันคือปมในใจแต่ละคนที่ต้องกล้าเผชิญหน้าเพ่ือจะได้เรียนรู้เติบโตเพราะทุกคนไม่ได้ชั่วร้ายมาแต่
ก าเนิดเสียหน่อย 

ไฮไลท์เด็ดอีกอย่างของ A Silent Voice คือการส ารวจสภาพจิตใจของนิชิมิยะที่เปลือก
นอกดูสดใสไร้เดียงสาแต่ภายในมีบาดแผลที่ท าให้เธอคิดสั้นอยากฆ่าตัวตาย การที่คนรอบตัวเธอ
โดยเฉพาะอิชิดะมีปัญหาท าให้เธอคิดว่าความพิการซึ่งเป็นส่วนด้อยนั้นคือต้นเหตุ เธอไม่สามารถก้าว
ข้ามปัญหาของตัวเองได้จึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองแต่ก็เป็นอิชิดะที่มาช่วยไว้และจุดนี้จึงท าให้เขาได้เปิด
ใจถึงการพยายามฆ่าตัวตายและแบ่งปันความคิดที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป ซึ่งเสมือนเป็นการจับมือกันเพ่ือ
จะก้าวข้ามปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญ 

 
Director: Naoko Yamada 
manga: Yoshitoki Oima  
screenplay: Reiko Yoshida  
Genre: animation, drama 
7.5/10 
 
 
 
 
 
 



Ref. code: 25595807010151XHJ

 
122 

 

 
 
ภาพที่ ข.10 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง Ghost in the Shell เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า , โดย   
เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า, 2560.  
 
โกสต์ อิน เดอะ เชลล์ (Ghost in the Shell) เข้าฉายแล้ววันนี้ 

ถ้าเปรียบเทียบต้นฉบับเป็น geek พูดน้อยต่อยหนักแล้วเวอร์ชั่น remake ของฮอลลีวูด
คงเป็นฉบับที่พยายามอธิบายทุกอย่างให้เข้าใจง่ายขึ้นตั้งแต่จุดเริ่มต้น แต่น่าเสียดายว่าตัวหนังดันไป
ท าลายจิตวิญญาณของต้นฉบับจนหมดสิ้น ชอบคนที่บอกว่านี่ไม่ใช่ Ghost in the Shell แต่เป็นหนัง
ไซบอร์กแอ็คชั่นทั่วไปอีกเรื่อง ครึ่งแรกอาจจะยังส ารวจเรื่องตัวตนได้กลิ่นอายแอนิเมชั่นเดิม แต่พอเข้า
ครึ่งหลังนี่มันฮอลลีวูดสไตล์จ๋ามาก สิ่งเดียวที่พอจะประคองหนังไว้ได้คืองาน visual และการออกแบบ
ล้ า ๆ เนี่ยแหละที่ดีงามสามโลกจริง ๆ 

'ผู้พัน' (Scarlett Johansson) เป็นร่างไซบอร์กทั้งตัวยกเว้นเพียงสมองที่ยังคงเหลือสิ่งที่
เชื่อว่าตัวตนของเธอ เธอถูกพัฒนาให้เป็นสุดยอดทหารในหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย จนกระทั่งเกิด
ผู้ร้ายคนใหม่ที่สามารถควบคุมร่างกายของใครก็ได้ผ่านการแฮ็คสมอง เธอจึงมีหน้าที่ต้องหยุดมัน แต่
การเผชิญหน้าครั้งนี้ท าให้เธอค้นพบบางอย่างที่ท าให้เชื่อว่าชีวิตเธอไม่ได้ถูกช่วยเหลืออย่างที่
นักวิทยาศาสตร์บอก แต่อาจจะถูกขโมยมา เธอจึงต้องพยายามเรียกความทรงจ าทั้งหมดที่หายไป
กลับคืนมา 
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ข้อดีแรกของการ remake คือตามสไตล์ฮอลลีวูดเวลาดัดแปลงงานย่อยยากให้เป็นหนัง
บล็อกบัสเตอร์เนี่ยเขาจะพยายามท าทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าใจง่าย หนังมีการเพ่ิมที่มาของผู้พัน อธิบาย
ถึงร่างไซบอร์ก บางฉากในต้นฉบับที่เวลาดูแล้วต้องใช้ความคิดสูงหน่อยก็ถูกขยายความออกมาให้ไม่
ต้องตีความอะไรอีกแล้ว คือบางทีการพยายามอธิบายทุกอย่างมันอาจจะตลก ๆ กับบทสนทนาของตัว
ละครที่ดูออกเลยว่าจงใจ๊จงใจอธิบายจนผิดธรรมชาติ แต่นั่นแหละเรามองว่ามันคือข้อดี 

จุดดีอย่างต่อมาคืองาน visual effects ของหนังมันสวยล้ าวิจิตรตระการตา และหนัง
เองก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือจุดขายจึงพยายามเคลื่อนกล้องพาส ารวจโลกอนาคตที่ถูกออกแบบมาอย่างดีอยู่
ตลอด งานเทคนิคนี่ท าเราร้องโอ้โห ว้าว อยู่หลายฉาก ก็ถือเป็นจุดเด่นของหนังบล็อกบัสเตอร์ทุนสูง ๆ 
ที่สามารถท าอะไรแบบนี้ออกมาให้ตะลึงได้ 

จุดเสียหรือจุดด้อยส าคัญคือการที่บทหนังเลือกจะเปลี่ยนเส้นทางวิญญาณของต้นฉบับ 
ถ้าใครดูต้นฉบับจะพบว่ามันคือแอนิเมชั่นปรัชญาที่ตั้งค าถามถึงการส ารวจตัวตนของเราว่าแท้จริงแล้ว
จะสามารถพิสูจน์ได้อย่างไรว่าความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายในสมองของเรามันคือสิ่งที่เป็นความทรงจ า
ของเราจริง ๆ ไม่ใช่เป็นเพียงปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกป้อนข้อมูลให้ดูเหมือนเป็นมนุษย์ ยิ่งในเมื่อเราอยู่ใน
ยุคที่เทคโนโลยีก้าวไกลถึงขั้นสามารถโอนถ่ายความทรงจ าดิจิตอลไปยังร่างกายใหม่ ๆ ได้ตลอดมันยิ่ง
ชวนให้สงสัยถึงการด ารงอยู่มากขึ้นไปอีก 

แต่ฉบับ remake ใหม่ท าลายสิ่งที่ว่ามาจนหมดสิ้นด้วยการไม่มีลูกเล่นซับซ้อนในการ
พิสูจน์หรือตั้งค าถามอะไร หนังโยนสิ่งที่อยากจะน าเสนออกมาง่าย ๆ ท าให้สุดท้ายมันก็ไม่ ต่างอะไร
จากหนังแอ็คชั่นไซไฟทั่วไป เผลอ ๆ ไม่ต้องไป remake Ghost in the Shell มาก็ยังได้ เพราะหนัง
มันไม่ได้แตะต้องถึงนิยามของค าว่าชีวิต ยกเว้นเพียงแค่การให้ตัวละครยัดค าพูดสรุปมาให้เรียบร้อยว่า
ตัวตนอยู่ท่ีการกระท าของเรา  

ดังนั้น Ghost in the Shell เวอร์ชั่นสการ์เล็ตต์ จึงลงเอยด้วยเปลือกนอกเป็นงาน
แอ็คชั่นไซไฟภาพสวยออกแบบเท่ แต่ภายในว่างเปล่าไร้ซึ่งจิตวิญญาณ ถ้าไม่อยากคิดอะไรเยอะก็ดู
ของฮอลลีวูด แต่ถ้าอยากคิดตามก็หาแอนิเมชั่นมาดูดีกว่า อีกอย่างคือฉากแอ็คชั่นของแอนิเมชั่นท า
ออกมาเร้าใจกว่ากันเยอะเลย 
 
Director: Rupert Sanders (ผู้ก ากับ Snow White and the Huntsman) 
based on comic by: Masamune Shirow 
screenplay: Jamie Moss, William Wheeler 
Genre: crime, action, sci-fi, thriller 
6.5/10 
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ข.2 บทวิจารณ์ภาพยนตร์เพจนักเลงโรงหนัง 
 

 
 

ภาพที่  ข .11 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง The Age of Shadows เพจนักเลงโรงหนัง , โดย          
เพจนักเลงโรงหนัง, 2560.  

 
- รีวิว The Age of Shadows - 8/10 คะแนน 

.... โอ้ยยยยยยยยยยยยย กงยูโคตรหล่อเลยเรื่องนี้ ตอน Train to busan ผมยังเฉย ๆ 
แต่มาเรื่องนี้ ก็เรียบร้อยโรงเรียนกงยูเลยครับ ส่งใบสมัครพร้อมกับแนบส าเนาบัตรประชาขน          
ใบส ามโนครัว ใบเกิด เซ็นส าเนาถูกต้องให้ครบทุกใบ เพ่ือสมัครเป็น FC ลุงกงยู อย่างเป็นทางการ 

.. บอกก่อนว่าตอนแรกผมกะจะเนียนข้ามเรื่องนี้ไปไม่ไปดู เพราะเดือนนี้หนังเข้าเยอะ
และก็รีวิวไปหลายเรื่อง จนไม่มีเงินจะกินข้าวอยู่แล้ว แต่ตื่นเช้ามาทีไรจะมีข้อความมาหาทุกวันวันละ
หลายคนว่าไปดูเรื่องนี้รึยัง ไปดูให้หน่อยสามีเค้าเล่นเป็นยังไงบ้าง บางคนถึงกับด่าว่า มึงท าเพจหนัง
ท าไมไม่ไปดูให้ครบทุกเรื่องวะ ถ้าไม่รีวิวเรื่องนี้ก็ปิดเพจไปซะ เอ่อมมม อีดอก เมิงเห็นกูเป็นหุ้นส่วน
เมเจอร์หรือไงวะเนี่ย จิกหัวใช้จังเลย ถถถถถถถถ แต่ก็นะ ด้วยความที่รักลูกเพจก็เลยต้องไปดู ดู
เพราะความร าคาญ แต่พอได้ดูจบ ส านึกผิดแทบไม่ทัน เพราะหนังดีมากกก สนุกมากกกกก เป็นหนังที่
มีระยะเวลา 2 ชั่วโมงกว่าที่รู้สึกว่าแปปเดียว เพราะมันชวนติดตามทั้งเรื่องจริง ๆ .. 
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.. The Age of Shadows หนังจะเล่าถึงกลุ่มต่อต้านชาวเกาหลีที่มีต่อญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็น
เหตุการณ์สมัยตอนที่ญี่ปุ่นเข้ามายึดครองเกาหลี เรื่องราวแถวๆนี้แหละ แต่มันเจ๋งตรงหักเหลี่ยม เฉือน
คม พลิกฝุ่นตลบ โดยเฉพาะเหตุการณ์บนรถไฟเป็นอะไรที่นั่งลุ้นเกร็งยิ่งกว่าถูกใครซักคนไซร้ซอกคอ
เสียอีก ฉากแอคชั่นในเรื่องถึงแม้จะมีน้อย แต่แค่นี้ก็พอแล้ว เพราะจัดมาให้แต่ละฉาก สะเด่าอารมณ์
ทั้งนั้น บางฉากนี่แทบจะเบือนหน้าหนีในความ โหดและซาดิสของตัวละคร  

.. ส่วนนักแสดงในเรื่องเล่นดีทุกคนจริง ๆ โดยเฉพาะคนที่คุณก็รู้ว่าใคร ไม่พูดมาก แต่
บอกใว้เลยสาวกของลุง ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง เป็นคนที่ยิ่งแก่ยิ่งหล่อจริง ๆ  

.. การหักเหลี่ยมเฉือนคมในเรื่อง ถ้าคนดูหนังมาเยอะๆก็จะพอเดาออกบ้าง แต่ถึงแม้จะ
เดาออก เราก็ยังลุ้นเกร็งไปกับมันแบบปฎิเสธไม่ได้ การเห็นหนังเรื่องนี้ท าให้รู้ว่า วงการหนังเกาหลีเค้า
ไปไกลมาก ไกลจริง ๆ โปรดักชั่นขนาดนี้ การแสดงระดับนี้มัน ฮอลีวูดชัด ๆ ผมเคยคิดว่า Train to 
busan เจ๋งมาก และพอมาเจอเรื่องนี้ยิ่งเหมือนเป็นการตอกย้ าว่า เค้าก้าวหน้าไปไกลมากจริง  ๆ ไม่
จ าเป็นต้องใช้เอฟเฟคหรือ CG อะไรให้มากความ อาศัยความดิบเถื่อน และฝีมือการแสดงนี่แหละเข้า
ไปสู้ ซึ่งหนังก็ท าถึงจนอยากจะกระแทกมือดังๆให้เลย 

.. สรุป .. เช็คให้แล้วนะอีพวกมโนเมียลุงทั้งหลาย หนังสนุกไปดูเถอะ เก็บอาการด้วยละ
กันตอนไปดู อย่าไปกรี๊ดฟองฟอดในโรงหละ เพราะเรื่องนี้ลุงเค้าหล่อ + เท่ห์จริงๆ ส่วนคนที่ไม่ใช่ FC 
ก็ไปดูได้เป็นหนังอีกเรื่องท่ีพูดได้เต็มปากเต็มค าว่า สนุกและไม่เสียดายเงินซักแดงเดียว 
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ภาพที่ ข.12 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง La La Land เพจนักเลงโรงหนัง, โดยเพจนักเลงโรงหนัง, 
2560.  
 
-- รีวิว La La Land -- 10/10 คะแนน 

ดูจบแล้วอยากจะเอามือแนบอกสาวคนข้าง ๆ พร้อมอุทานเบา ๆ ว่า คุณพระ คุณเจ้า 
หนังบ้าบออะไรวะเนี่ย ท าไมมันถึงได้เพอร์เฟคและดีงามขนาดนี้ !!!! 

.. ปกติตอนขับรถกลับบ้านหลังจากดูหนังจบ เวลาเพลงโปรดของผมอย่างเพลง อย่ามา
ท าเป็นมีน้ าตาาา เพ่ือมาต่อรองงงงงง หั้วใจ อย่าเปลืองเวลาคร่ าครวญ ไม่มีวันเป็นไปได้ อย่ามาซื้อออ
อออออออ หั้วใจ ชั้นคืนด้วยการ หลั่งน้ าตาาา อย่ามาแสดง จะเก่งยังไง ก็ไม่มีวันซื้อใจ คน! อย่าง! 
ชั้น!! ปกติเวลาเพลงนี้ขึ้น อาการตุ๊ดแตกมือไม้ท่าทางการจีบปากจีบคอในการร้องของผมรุนแรงมาก 
แต่ครั้งนี้เปล่าเลย ผมขับรถกลับบ้านแบบนิ่ง ๆ มึน ๆ อึน ๆ เพราะยังเมาหมัดในฉากจบของหนังอยู่ 
ในหัวตอนนั้นมีแต่เมโลดี้ของเพลง "City of Stars" คนที่ได้ดูและฟังจะรับรู้ได้ว่ามันดีงามขนาดไหน 
อ่านถึงตรงนี้ คนไหนที่ตั้งใจจะไปดูอย่าสาระแนไปหาฟังใน Youtube นะ ผมอยากให้ไปสัมผัสเพลงนี้
ครั้งแรกในโรงดีกว่า เพราะมันจะได้อารมณ์สุด ๆ  

..ในที่สุด ผมก็ได้รีวิวเรื่องนี้กับเขาซักที กล้ ากลืนฝืนทนเห็นเพจอ่ืนที่อยู่บางกอกเค้ารีวิว
กันให้พรึบพรับ เพจบ้านนอกคอกนาแบบผมได้แต่มองตาละห้อย 555 พอได้ดูจริง ๆ ยอมรับเลยว่า 
หนังแม่งสุดพลังโคตร ๆ ก่อนไปดูผมก็รับรู้มาแล้วว่า Lalaland คือหนังดีมีคุณภาพอีกแล้วครับทั่น แต่
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ไม่คิดว่ามันจะดีเลิศประเสริฐศรีหมีสิบสองตัวขนาดนี้ ปกติเวลาหนังจบผมก็ต้องรีบลุกไปเข้าห้องน้ า
ห้องท่า แต่เรื่องนี้ ผมนั่งนิ่ง ๆ ยิ่งกว่าตอน ป3 ที่ถูกครูติ๋มบังคับให้นั่งสมาธิตอนวิชา พุทธศาสนาเสีย
อีก คือมันช็อค มันพูดอะไรไม่ออกเหมือนมีอะไรมาจุกที่ล าคอ เป็นหนังโรแมนติก ดรามา ที่ทรงพลัง
แบบหาที่สุดมิได้จริง ๆ ... 

.. จริง ๆ เนื้อหาในหนังมันไม่ได้มีอะไรเลยนะ แต่ที่มันได้คะแนนท่วมท้นจากผมขนาดนี้ 
เพราะฉากในหนังทุกฉากมันเป็นที่น่าจดจ าหมด ไม่มีหุ่นยนต์ ไม่มีปีศาจ ไม่มีอาวุธไฮเทค แต่หนัง
สะกดคนดูได้แบบชนิดที่ว่า ปวดขี้ก็ต้องทนใว้ก่อน ฉากช่วงแรกๆที่พระเอกร้องเพลงจีบนางเอกนี่คือ
แบบโคตรพีคภัทรศยาโคตร ๆ แอบคิดในใจว่าเมิงบ้าไปแล้ว เอาฉากที่โคตรดีและพีคขนาดนี้มาใว้
ตอนต้นเรื่อง แล้วฉากส่งคนดูท้ายเรื่องมันจะพีคขนาดไหนวะเนี่ย และพอได้เห็นฉากจบ ยอมรับแบบ
ตรงไปตรงมาเลยว่า มันคือช่วงเวลา 15 นาทีที่ดีที่สุดในชีวิตในการนั่งในโรงหนังกันเลยทีเดียวเชียว 
อะไรมันจะเพอร์เฟคและตัดฉากกระชากอารมณ์ได้สะท้านหูรูดขนาดนั้น 

.. ผมไม่แปลกใจเลยนะที่ หญิง รฐา เค้าหลงใหลได้ปลื้ม ไรอัน กอสลิ่ง ขนาดหนักเคยดู
รายการอะไรซักอย่างจ าไม่ได้แล้ว เค้าบอกว่าสเปคของเค้าคือคนแบบ ไรอัน กอสลิ่ง ซึ่งผมโคตรเข้าใจ
เลยนะว่าท าไม เพราะ กอสลิ่ง ในเรื่องนี้มันเท่ห์แบบสิงโตตายม้าลายล้มมาก โดยเฉพาะฉากตอนเล่น
เปียโน ยังคิดในใจว่าคนบ้าบอคอระฆังอะไรวะเนี่ย ท าไมหน้าตามันถึงเพอร์เฟคได้ขนาดนั้น ร้องเพลง
ก็โคตรเพราะ ตอนร้อง City of stars นี่คือตายไปเลยจริง ๆ ส่วนนางเอก เอ็มม่า สโตน ผมไม่เซอร์
ไพร์เลยนะท่ีเธอแสดงได้ขนาดนี้ เพราะเคยเห็นฝีไม้ลายมือมาแล้วตอน Birdman มาเรื่องนี้ก็ยังคงเป็น
เอ็มม่าคนเดิมที่ฝีมือการแสดงไม่เคยตกเลย แถมยังน่ารักข้ึนอีกด้วย รางวัลน าหญิงออสการ์ปีนี้ ไม่ได้ก็
ใกล้เคียงละวะ เพราะเธอเล่นดีจริง ๆ  

.. ว่าจะไม่พิมพ์ยาวละนะ เพราะมีคนบอกเพจนี้ชอบพิมพ์ยาว ( ก็เมิงเล่นพิมพ์แต่อะไร
ไม่รู้ ขนาดบอกแค่ชื่อเพลงเมิงยัง ขนมาร้องจนจะจบเพลงอยู่แล้ว 555555 ) อีกฉากนึงที่ผมชอบมาก
ในหนังก็คือ ฉากตอนที่ทั้งสองคนทะเลาะกันบนโต๊ะกินข้าว ฉากนี้ผมรับรู้ได้ถึงพลังงานว่าทั้งสองคน
คือ นักแสดงคุณภาพของจริง แรก ๆ เวลาเห็นหน้าทั้งสองคนก็คิดว่า มึงคือกอสลิ่ง มึงคืออีเอ็มม่า แต่
ฉากนี้ ท าให้ผมเชื่อแบบสนิทใจเลยว่า ทั้งสองคนที่อยู่ตรงหน้า คือ เซบาสเตียน และ มีอา จริง ๆ คนที่
ได้ดูแล้วจะรู้ว่าบทพูดในตอนนี้ การรับส่งของทั้งสองคนมันดีงามขนาดไหน จริงๆมีฉากประทับใจอีก
เยอะมาก แต่เดี๋ยวจะยาวไป พอแค่นี้ก่อน ยังไงเรื่องนี้รอบสอง รอบสาม มีอีกแน่นอน ใว้จะมาเขียน
ใหม่อีกรอบ 

.. สรุป .. ไปดูเถอะ หนังดีสมค าร่ าลือจริง ๆ มันอาจไม่ถึงขั้นชอบที่สุดในชีวิต แต่มันเป็น
หนังที่รู้สึกได้ว่าคุ้มค่ามากท่ีสุดในชีวิตเรื่องนึงที่มีโอกาสได้เข้าไปนั่งชมเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร ์ 

.. หนังเปิดรอบ Sneak preview มีแต่รอบหลัง 20.00 เป็นต้นไป ฉายจริง 12 มกราคม
นะจ๊ะ .. 
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โพสนี้สนับสนุนโดย : กางเกงในสตรีตรานกฮูกกินไอติม สวมใส่ง่าย ผ่อนคลายต่อจิ๋ม 
เหมือนมีอาซิ่มมาเล่านิทานก่อนนอนให้ฟัง 

 

 
 
ภาพที่ ข.13 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง Split จิตหลุดโลก เพจนักเลงโรงหนัง, โดยเพจนักเลง-
โรงหนัง, 2560.  
 
-- รีวิว Split จิตหลุดโลก -- 8.5/10 คะแนน  

-- รีวิวนี้ไม่มีสปอยล์เนื้อหาหรือเหตุการณ์ส าคัญ --  
... เป็นหนังที่ตั้งชื่อภาษาไทยได้ถูกต้องและเหมาะสมจริง  ๆ จิตหลุดโลก คือเนื้อหา

ตอนท้ายแม่งหลุดโลกแบบอ้าปากค้างหน้าเหวอกันทั้งโรง บางคนอาจบอก "แบบนี้ก็ได้เหรอออ" แต่
มันเป็นอารมณ์ของ "แบบนี้ก็ได้เหรออออ" ที่เจ๋งและชวนคล้อยตามจริงๆ เป็นหนังที่ดูจบแล้วอารมณ์
ไม่จบตามหนัง...ระหว่างที่นั่งดูสารภาพเลยว่าเดาทางหนังไม่ออก ว่ามันจะไปจบและมีบทสรุปลงเอย
ยังไง ความยาวหนัง 117 นาที 90 นาทีนั่งงงแดกกันทั้งโรงแน่นอน แต่ 30 นาทีสุดท้ายพอหนังเฉลย
และคลายปมทุกอย่างเป็นอะไรที่โคตรพีคและหลุดโลกจริงๆ . 

.. Split หนังเล่าถึง ชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีอาการผิดปกติทางจิต โดยที่เค้าจะมีหลายบุคลิก
ในตัว เป็นเด็กน้อยใสซื่อ เป็นผู้หญิงบ้าแฟชั่น เป็นชายหนุ่มรักสะอาด และที่ส าคัญเป็น ......(ไม่บอก
หรอกไปดูเอง55555555555)  

คือหนังเรื่องนี้เป็นเหมือนโรคจิตซ้อนโรคจิตอีกที หนังสร้างตัวละครได้โคตรคูลลล และ
น่าสนใจมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการแสดงของ เจมส์ แม็กอะวอย ด้วยแหละ เลยท าให้หนังมันสุดได้
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ถึงเพียงนี้ ปกติเวลาดูหนังที่คนถูกจับมาขังใว้ เราจะพอเดาออกว่าจับมาท าไม แต่นี่แม่งบ้าบอคอแตก
มาก เพราะไม่รู้ว่ามันจะจับมาท าพระแสงเลเซอร์อะไร ก็มีแอบคิดในใจว่า จับมา....รึเปล่า แต่ไม่ใช่ม๊าง 
หนังคงไม่หลุดขนาดนั้นม๊างง แต่ที่ไหนได้ แม่งหลุดกว่าที่กูคิดไปอีก 555555555555  

.. ครึ่งแรกของหนังเป็นส่วนของการปูเนื้อหาต่าง ๆ ผูกปมให้คนดูคิดตามว่ามันเป็นแบบ
นี้แบบนี้ คนที่ตั้งใจจะไปดูฉากระทึก ๆ ตื่นเต้น ๆ อยากให้อดใจรอนิดนึงเพราะช่วงท้ายมันจัดหนักจัด
เต็มให้แน่นวลไม่ต้องกลัว แต่ช่วงแรกอยากให้ซึมซับเนื้อหาต่างๆและคิดตามไปด้วยจะเป็นอะไรที่สนุก
มาก พอถึงครึ่งหลังเท่านั้นแหละมึงเอ้ยย หนังระทึกและสนุกมากกก อีกอย่างเรื่องนี้ฉากตุ้งแช่ไม่มีมา
ให้เห็นหรือรบกวนสมาธิในการดูเลย เป็นการนั่งดูหนัง Thriller ที่คุ้มค่าตั๋วทุกบาททุกสตางค์เพราะไม่
ต้องมาคอยปิดหูปิดตา แต่ถึงแม้ตุ้งแช่มันจะไม่มีแต่หนังก็ดึงและกระชากอารมณ์คนดูได้รุนแรงกว่า
การกระชากผ้าห่มของแฟนเก่าผมสมัยเรียนมหาลัยเสียอีก (ตื่นมากูนี่นอนหนาวเป็นไข่จับสั่นเลยนะ
ครับ แม่งเอาผ้าห่มไปห่อตัวนอนคนเดียวสบายใจ อีดอกก) 

..การแสดงของ เจมส์ แม็กอะวอย เป็นอะไรที่ควรกราบบบ จริง ๆ เพราะคือสุดแบบสุด
จริง ๆ มีฉากนึงที่เค้าต้องเปลี่ยนบุคลิกจากอีกคนไปอีกคน ผมดูนี่แทบจะอุทานเลยว่า เชี่ยย มึงเก่ง
เกินไปแล้ว จะด้วยอารมณ์ของหนังหรืออะไรก็ช่างแต่ผมรู้สึกว่า เค้าแสดงเก่งจริง  ๆ คือเรื่องนี้ถ้าเอา
พวกตัวกระจอก ๆ มาแสดงนี่จะเป็นหนังที่พังเละเทะไม่เป็นท่ามาก ส่วนตัวเอกอีกตัวคือ ผู้หญิง บ่อง
ตรงนะอีนี่เป็นตัวละครที่รบกวนสมาธิผมที่สุดละ เพราะหน้าสวยเว่อร์ ทรงเดียวกับ Kendal jenner 
เลย บางฉากนี่นมทะลักผมนี่ไม่เป็นตาอ่านซับ ชั่วโมงนั้นซับช่างแม่ง กอบโกยความสุขส่วนตัวใว้ก่อน
ละกัน 555555555555555 แต่รวม ๆ แล้วแสดงดีเหมือนกันนะ หน้านิ่ง ๆ ให้นึกถึง kendall ตอน
เดินบนเวที Vs นิ่ง ๆ แบบนั้นเลย 55 

.. คะแนนที่หักออกไป บางฉากมันก็ดูง่าย และขาดเหตุผลไปหน่อย หนังปูทางมาดีมาก
ท าให้เชื่อและคล้อยตาม แต่บางฉากหนังกลับท าให้มันดูธรรมดาและกระจอกไปเลย แต่รวม  ๆ แล้ว
เป็นส่วนน้อย ไม่ได้ถึงกับให้เสียอารมณ์แต่อย่างใด เป็นหนังอีกเรื่องที่รับประกันได้เต็มปากเต็มค าว่า 
หนังแม่งสนุกและบันเทิงจริง ๆ .. 

.. สรุป ว่าจะไม่ยาว แต่ยิ่งพิมพ์ยิ่งยาวอีกละ ไปดูเถอะหนังสนุกมากกก เช็คให้แล้ว แค่
เข้าไปดูการแสดงขั้นเทพของ ชาร์ลส์ เซเวียร์ ก็คุ้มแบบไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้ววว  

.. ขอบคุณที่อ่านจนจบ ดูหนังให้สนุก รักทุกคนนะครับ .. 
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ภาพที่  ข.14 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง JOHN WICK Chapter 2 เพจนักเลงโรงหนัง , โดย       
เพจนักเลงโรงหนัง, 2560.  

 
-- รีวิว JOHN WICK Chapter 2 --  

8.5/10 คะแนน เดือดและมันส์สาดดดดดดดดดด 
.. ไม่ได้เจอหนังแอคชั่นดิบ ๆ แบบนี้มานานมากกกกกกกก สู้กันแต่ละที ฆ่ากันแต่ชอต 

จะต้องมีเสียงซี๊ดในล าคอออกมาให้ได้ยินอยู่ตลอด บางครั้งถึงกับต้องเหลียวไปมองว่ามึงซี๊ดเสียว
เพราะฉากในหนัง หรือซี๊ดเสียวเพราะมึงแอบควักล้วงกันแน่ หนังเดือดและมันส์มาก ถ้าเอาคะแนนแค่
ฉากแอคชั่นเพียว ๆ ไม่มีชมพู่มะเหมี่ยวมาผสม เอาไปเลย 10 คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต้มมมมมมมมม 
.. 

.. เห็นคะแนนต่างประเทศก็อุ่นใจว่าหนังมาดีแน่นอน พอได้ดูจริง ๆ ไม่ผิดหวังเลย John 
wick ภาค 1 มันส์แค่ไหนภาคนี้เอา 100 เข้าไปคูณ มันยังคงคอนเซป ดิบและเถื่อนเหมือนเดิม แต่
ภาคนี้มันเพ่ิมเติมด้วยเรื่องราวที่มัน ลึกและเข้มข้นมากขึ้น 10 นาทีแรกของหนังเป็นแอคชั่นที่ต้อง
บอกว่าถ้าเมิงตัดจบแค่นี้ผมก็อ่ิมและพอใจละ จะไม่เรียกร้องอะไรเลย เพราะสะเด่าจนต้องขมิบหูรูด 
หยึบ ๆ เป็นจังหวะเพ่ือให้มันเข้ากับจังหวะการบู๊ของ John wick .. 

.. เนื้อหาในภาคนี้เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่า แบบนั้นแหละค่ะ ตรงนั้นแหละค่ะ ท าต่อไปเรื่อย 
ๆ นะคะ อย่าหยุดนะคะ ตรงจุดและดีงามมาก ไม่ได้เน้นแอคชั่นอย่างเดียว แต่มันยังมีรายละเอียดยิบ
ย่อยที่ดาร์คเพ่ิมเข้ามา ไอ่องค์กรที่พระเอกอยู่เนี่ยบอกเลยว่าโคตรเท่และน่ากลัวจริง ๆต้องชื่นชมคน
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เขียนบทที่เปิดจักรวาลของ John wick ขึ้นมาแบบนี้ ถ้าหนังท าเงิน ยังไงก็มีภาคต่อยาว ๆ มันยังเล่น
อะไรได้อีกเยอะมาก แอบหวังให้มันเป็น เฟรนฟราย เหมือนพวก เดอะฟาส อะไรแบบนั้นไปเลย (ฉาก
ขับรถช่วงแรกของหนัง อารมณ์ เดอะฟาสมาเต็ม ๆ)  

.. การแสดงของ คีอานูรีฟนี่ กราบบบบบบบบบบบเลย คนบ้าบอคอระฆังอะไรวะเนี่ย 
เท่เชี่ยยยย ๆ คือชื่อหนังเนี่ยเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงกับชื่อ John wick เพราะทั้งเรื่องพ่ีแกบู๊
ระห่ าฉายเดี่ยวตลอด 2 ชั่วโมงเต็มยิ่งกว่า เดี่ยวไมโครโฟนของ อุดม แต้พาณิช เสียอีก สาว ๆ ที่คลั่งไข่
ฝรั่งหล่อก็ควรเก็บอาการกันด้วย เพราะภาคนี้เฮียแกเท่แบบดูนิ่ง ๆ และดิบโคตร ๆ .. 

.. แอคชั่นในหนังเดือดดจริง ๆ ฉากบู๊โดยเฉพาะการยิงปืนของ john wick นี่เป็นอะไรที่
บ้าบอมาก จริง ๆ มันก็เว่อร์แหละนะ คนคนเดียวตะลุยด่านอย่างกับเกมส์ ฆ่าคนเป็นร้อยเป็นพัน 
55555 แต่การบุกทะลวงยิงท่วงท่าต่าง ๆ ในการสู้ เหมือนคนท าหนังเค้ารู้จุดอ่อนของคนดูว่า ถ้ากูท า
ฉากนี้ออกมา ยังไงพวกมึงก็ต้องชอบและอ่อนระทวยกับความเท่ของมัน ใครตั้งใจเข้าไปดูแอคชั่น 
บอกเลยว่าฟินและคุ้มมากก 

.. อวยมาซะเยอะอย่างกับได้ร้อยคะแนน แต่หนังก็มีข้อเสียอยู่บ้าง ซึ่งช่วงกลาง ๆ เรื่อง
เนี่ย มันเอ่ือยและเฉื่อยยิ่งกว่าการลุกออกจากเตียงอุ่น ๆ ในตอนเช้าซะอีก ใครนอนน้อยหรือไม่ชอบ
อะไรที่มันคุย ๆ กันอาจหลับได้ แต่อยากให้ตั้งใจดูนะ เพราะทุกค าพูดมันเก่ียวเนื่องกันหมด จริง ๆ มัน
ก็ไม่ได้ดูยากแหละ เป็นหนังแอคชั่นดูง่ายเหมือนภาคแรก เพียงแต่ Chapter 2 มันเพ่ิมความลึกและ
เนื้อหาในเรื่อง องค์กรและปูมหลังของตัวพระเอกเข้ามาเท่านั้นเอง ซึ่งถ้าใครไม่ชอบก็อาจเบื่อได้ แต่
อย่าไปแคร์ครับ เพราะแอคชั่นท้ายเรื่อง โดยเฉพาะบนรถไฟเป็นอะไรที่คุ้มค่าแก่การรอคอยยยแน่นวล 

.. สรุป .. ใครชอบภาคแรกยังไงภาคนี้ก็ต้องไปดู หนังยังดิบและเถื่อนเหมือนเดิม เป็น
หนังที่ดูจบแล้วอยากจะออกมาชักดิ้นชักงอหน้าโรงเหมือนตอนเด็กที่อยากได้รถบังคับ เพ่ือวิงวอนขอ
ภาค 3 ให้ฉายต่อกันเลยได้ไหม๊ รอไม่ไหวแล้วววววววววววววววว 
 
.... ขอบคุณที่อ่านจนจบ ดูหนังให้สนุก รักทุกคนนะครับ .... 
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ภาพที่ ข.15 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง Logan เพจนักเลงโรงหนัง, โดยเพจนักเลงโรงหนัง, 2560.  

 
-- รีวิว Logan -- 10/10 คะแนน ( ยาวนะ แต่อ่านเถอะ อัดอั้นมากอยากระบาย หนังดีจริงๆ ) 

.. เป็นการให้คะแนนที่ง่ายที่สุดตั้งแต่ท าเพจมา หนังจบแทบไม่ต้องมาคิดอะไรให้ปวดหัว
วุ่นวาย ดีขนาดนี้ เพอร์เฟคขนาดนี้ เต็ม 10 ยังน้อยไปด้วยซ้ า Logan ก้าวข้ามค านิยามของคนท่ีดูถูกดู
แคลนว่าหนังสายพันธ์ Superhero คือหนังที่มีใว้ส าหรับพวกเพ้อฝันและหลอกเด็ก เพราะสิ่งที่ผมเพ่ิง
ดูจบไปนี่มันคือหนังเพ้อฝันหลอกเด็กที่มีเนื้อหาจริงจังและดาร์คหม่นที่สุดตั้งแต่เคยดูมา .. 

"ถ้าใครขี้เกียจอ่าน ผมย่อ ๆ ใว้ให้สั้นคือ หนังดีมากกกกกกก แฟน X-men ต้องดู แฟน
หนังแอคชั่นต้องดู ทุกคนต้องดู ผมกล้าให้คุณตั้งความหวังกับมันให้สูงเต็มที่ไปเลยก่อนดู เพราะหนัง
มันดีและเพอร์เฟคเกินกว่าที่คุณจะคิดถึงแน่นอน 10/10 อีกเรื่องของเพจ เฮ้อออ ว่าจะไม่ ให้คะแนน
เรื่องไหนง่าย ๆ แล้วนะ ยอมจริง ๆ เรื่องนี้" 

.. ก่อนรีวิวขอระบายเรื่องส่วนตัวนิดนึง ใครอยากอ่านรีวิวข้ามไปย่อหน้าถัดไปได้เลย      
(ลีลาจังวะ 55555555) เดือนสองเดือนมานี้ผมรู้สึกเบื่อมากกับการยกตูดขาว ๆ ของผมไปนั่งดูหนังใน
โรงภาพยนตร์ ซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท าไม พวกรีวิวที่ผ่าน ๆ มา ผมแค่ท าตามหน้าที่ในการรีวิวให้
ทุกคนได้อ่านกัน จะเห็นได้ว่า เดือนที่ผ่านมาผมรีวิวหนังน้อยมาก (แอบรู้สึกผิด ขอโทษทุกคนด้วย55) 
แต่มาวันนี้ผมรู้แล้วว่าเพราะอะไร เพราะผมไม่ได้เจอหนังแบบ Logan มานานมากกก มันคือหนังที่ท า
ให้ผมรู้สึกว่าการเข้าไปดูหนังในโรงภาพยนต์คือสิ่งที่ท าให้ผมมีความสุขที่สุด ท าให้ผมอยากน าเนื้อหา
และความรู้สึกมาเล่าให้ทุกคนได้อ่าน อีกทั้งยังท าให้หัวใจสูบฉีดในฉากแอคชั่น มีอารมณ์ขันในฉากที่
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ตัวละครที่เราชอบและเชียร์มีความสุข และน้ าตาไหลรวยรินในฉากไคล์แมกซ์ของหนัง สิ่งเหล่านี้คือ
ส่วนผสมของค าว่า ความสุขในการดูหนังส าหรับผม ต้องขอขอบคุณพ่ีวูฟจริงๆ ที่ท าให้ผมกลับมามี
ความสุขกับการดูหนังอีกครั้งนึง ซึ่งตอนนี้คิดถึงโรงหนังมาก อาทิตย์นี้จะดูแม่งให้หมดทุกเรื่องเลย 
หนังรัสซง รัสเซีย หนังหมา หนังไทยอะไรจะดูให้หมด 55555  

.. มาถึงที่รีวิว อย่างที่รู้กันว่า นี่คือหนังสั่งลาตัวละคร Logan ที่แสดงโดย ฮิวท์ แจ็คแมน 
เป็นการสั่งลา ที่พอร์เฟคแบบโคตร ๆ เลย แต่มันก็เต็มไปด้วยอารมณ์ปวดร้าวแบบแทบจะกลั้นน้ าตา
ใว้ไม่อยู่ 

ตัวละคร วูฟเวอรีนในภาคนี้ แปรสภาพเป็น ไอ้แก่คนนึงที่ร่างกายแทบหมดสภาพ ไม่
เหลือร่องรอยของไอ้หนุ่มจอมกระซวกไส้ที่เราคุ้นเคย ตัวหนังเล่าถึงโลกในอนาคตที่โลแกนหมดสภาพ 
ชาล์ล ก็แก่จนแทบไม่เหลือความเป็นผู้น าของ X-men แล้วส่วนคนอ่ืนๆก็ล้มหายตายจากไป X-men 
จึงเหลือแค่ วูฟเวอรีน ที่ตายยากกว่าใครเพ่ือน แต่แล้วเค้าก็ได้มาเจอกับ วูฟตัวน้อยตัวนิด วูฟตัวน้อย
ตัวนิด วูฟมีฤทธิ์น่าดู วู้วฮูว ท าให้โลแกนกับชาล์ลรู้ว่า ฉากอวสานของ X-men ไม่ได้จบที่รุ่นของเค้า
แน่นอน เรื่องย่อแค่นี้พอละ เล่าต่อนี่หลีกสปอยล์ยากมาก 5555 

เนื้อหาในเรื่อง เข้มข้น และจับต้องได้มากท่ีสุดแล้วตั้งแต่เคยดู X men มา มันคือหนังด
ราม่าแอคชั่น ที่มีธีมหลักในเรื่องของ Super hero เป็นส่วนประกอบ คนที่ไม่ใช่แฟนวูฟเวอรีนก็อาจ
แค่ชอบในความมันส์สัดและดิบเถื่อนของหนัง แต่แฟนวูฟนี่คุณจะได้เห็นอีกด้านนึงของตัวละครสุด
โปรดของคุณตัวนี้ ต้นยันจบผมหาช่วงเวลาน่าเบื่อของหนังไม่เจอเลย เป็น 2 ชมกว่า ๆ ที่รู้สึกสนุกมาก
จริง ๆ กับคอหนัง และเป็นช่วงเวลาที่มีค่าจริงๆส าหรับแฟน X men  

.. อารมณ์ของหนังนี่รุนแรงและบ้าคลั่งถึงขีดสุด ฉากแอคชั่นนี่บอกเลย 100เต็มสิบกันไป 
กระซวกกันแต่ละดอกนี่ขนตูดลุกเกรียว ผมว่า John wick โหดสัดแล้วนะในฉากฆ่า แต่มาเจอ Logan 
นี่คือตายไปเลย ร่างระเบิด หัวขาด แขนขาด ยิงแสกหน้า ยิงเสย มีมาให้เห็นหมด ซึ่งหนังบางเรื่อง
เวลามีฉากอะไรพวกนี้จะมาให้เห็นแค่แวป ๆ หรือไม่ก็มืด ๆ ซึ่งไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามึงจะกั๊กท าพระ
แสงเลเซอร์อะไร แต่เรื่องนี้คือแม่งสโลโมชั่นให้เห็นกันจะจะ แบบเอากันให้ตายไปข้างนึง จะเห็นได้ว่า 
ในโรงหนังจะมีตัวเงินตัวทองคลานกันยั้วเยี้ยเต็มโรง เพราะแต่ละฉากใครหลายคนที่ได้เห็นฉากพวก
นั้น มันอดที่จะอุทานค าพวกนี้ออกมาไม่ได้จริง ๆ 5555  

.. ลอร่า ที่เป็นวุฟตัวน้อยตัวนิด วุฟตัวน้อยตัวนิด วูฟมีฤทธิ์น่าดู วู้วฮูว น่ารักมากกกกกก 
ฉากแอคชั่นคือแบบโคตรเท่ เนื่องด้วยตัวยังเล็กมันเลยท าให้น้องเค้าคล่องแคล่วกระโดดแทง กระโดด
กระซวกนี่อย่างเพลิน ส่วนพระเอกของเรื่อง โลแกน สภาพความมันแก่ท าอะไร วูฟเวอรีน ไม่ได้อยู่
แล้ว นี่เป็นสาเหตุหลักเลยนะที่ วุฟเวอรีน คือตัวละครสุดโปรดของผม ฉากยิง ฉากแทง ถ้าเป็นหนัง
บางเรื่อง เวลาฉากบู๊ฉากต่อสู้กับพระเอก แม่งขนกระสุนมาทั้งโรงงานจะยิงโดนซักนัดป่าวไม่รู้ แต่โล
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แกนมันต่างตรงพระเอกมีสิทธ์โดนยิงได้ตลอดเวลา แต่ทว่า แอ๊ะแอ๋ ยิงยังไงกูก็ไม่ตาย เพราะกูคือหนัง 
5555 ไม่ใช่สิ เพราะความสามรถมันคือ ฟ้ืนคืนตัวเองได้ทุกครั้งนั่นแหละ มันเจ๋งตรงนี้!!!!! 

.. สรุปเลยแล้วกัน ยิ่งพิมพ์ยิ่งยาว เอาเป็นว่า ผมมีความคิดนึงอยู่ในหัวมาตลอดถ้าถาม
ถึงเรื่องหนังสายพันธ์ซุปเปอฮีโร่ ส าหรับผมแล้ว The dark knight กับ Winter soldier คือหนังขึ้นหิ้ง
ที่ไม่ควรแตะต้องและไม่ควรเอาหนัง superhero เรื่องไหนไปเปรียบเทียบ แต่ Logan ท าให้ผมต้อง
มาคิดทบทวนใหม่ซะแล้ว มันอาจไม่ถึงกับล้มล้าง 2 เรื่องนั้นลง แต่อย่างน้อยมันก็ท าให้ผมรู้ว่า Logan 
คือหนังที่จัดอยู่ในระดับเดียวกับ Winter Soldier และ The dark knight 

... ขอบคุณที่อ่านจนจบ รักทุกคนนะครับ เดือนนี้จะรีวิวหนังให้เยอะขึ้น โพสรูปมิวกับอ้ี
ให้น้อยลง 55555555 ...  

ปล.งดสปอยล์เหตุการณ์ส าคัญนะพบเจอลบทันทีไม่มีข้อยกเว้น 
 

 
 

ภาพที่ ข.16 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง Kong : Skull Island เพจนักเลงโรงหนัง, โดยเพจนักเลง-
โรงหนัง, 2560.  

 
-- รีวิว Kong : Skull Island -- 8.5/10 คะแนน 
 

.. ก่อนอ่ืนบอกก่อนว่า Kong ภาคนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นใด ๆ ทั้งสิ้นกับภาคเก่า 
ๆ หรือห้างพาต้าที่มีคิงคอง เพราะ Kong : Skull Island คือปฐมบทของการเปิดจักรวาล King Kong 
โดยเนื้อหาในเรื่องยังคงสถานที่เดิมใว้คือ เกาะกระโหลก แต่ในส่วนของเนื้อหาด้านความรักที่คิงคองมี
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ต่อนางเอก ภาคนี้สื่อสารกับคนดูได้เบาหวิวอย่างกับหมอยมด เพราะเหมือนจะอินแต่ก็ไม่อิน แต่ใน
เนื้อหาของแอคชั่น บอกเลยว่าจัดเต็มแบบหัวใจจะวาย .. 

.. Kong : Skull Island หนังเล่าถึงกลุ่มเดินทางกลุ่มนึงที่เดินทางไปยังเกาะกระโหลก
เพ่ือที่จะค้นหาความจริงบางอย่างว่าที่เกาะมีอะไร ท าไมใครผ่านไปแถวนั้นถึงไม่ได้กลับมา ทุกคนใน
โลกรู้แต่อีกลุ่มเดินทางนี้ไม่รู้ว่ามึงก าลังจะไปเจอกับ ราชาวานร ซุนหงอคง ถุยยย จะได้ไปเจอกับ 
ราชาแห่งเกาะกระโหลก คิงคอง ผู้นี้ นี่เองงงงงง ภาพจ าเดิมของคองที่เราเห็นในเวอร์ชั่นของ ปีเตอร์ 
แจคสัน เมื่อตอนปี 2005 ว่าโหดสัดแล้ว แต่มาเจอ คองเวอร์ชั่นนี้นี่คือตายไปเลย ดิบ เถื่อน เท่แบบ
กระชากหมอยเหมยร่วงกระจายหมด .. 

.. ช่วงแรกๆของหนังอาจเอ่ือยเฉื่อยนิดหน่อยนะ เพราะเน้นพูดกันซะส่วนใหญ่ แต่พอมุ่ง
สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้นบนเกาะกระโปก หนังก็คืนความสุขให้แบบทบต้นทบดอกโดยเฉพาะ ฉาก
การปรากฎตัวของพระเอกตัวจริงในเรื่อง หนังประเคนแอคชั่นมาให้แบบบ้าบอคอแตกจริง ๆ แต่สัตว์
ประหลาดในเรื่องมีมาให้เห็นอยู่แค่สองสามตัว จุดนี้ผมว่าเป็นรองคิงคองในปี 2005 แต่ความมันส์
ระห่ าของฉากบู๊ในตอนท้ายนี่กินขาดแบบตายไปเลย มันส์มาก มันส์จริง  ๆ ใครหวังจะเข้าไปเสพ
แอคชั่นแบบเน้น ๆ ก็เข้าเว็ปจองตั๋วได้เลย 

.. สิ่งหนึ่งที่ชอบของ คอง ในเวอร์ชั่นนี้ก็คือ การแสดงให้เห็นว่ามนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่น่า
เกลียดและน่าสมเพศที่สุด คองก็อยู่ในที่ของมันดี ๆ ชีวิตดี๊ดีมีความสุข ยามว่างก็จับปลาหมึกกินเป็น
อาหาร แต่อีพวกมนุษย์ขี้เหม็นทั้งหลายแหล่ก็ยังจะดั้นด้นเข้าไปรบกวนมัน แถมไปเฉย ๆ กลัวจะไม่
สมศักดิ์ศรีความชั่ว เลยเอาระเบิดติดไปด้วย เพ่ือที่จะท าการวิจัยห่าเหวอะไรไม่รู้ซักอย่าง แต่เล่นผิด
ที่หว่ะ เพราะคุณก็รู้ที่นี่ปลาซิว โดนคองเล่นซะยับหน้าแหกกันไป ผลสรุปใครอยู่ใครรอดไปตามดู
กันเองในหนัง 

..ส่วนตัวละครในเรื่องโดยเฉพาะ Samuel L. Jackson นี่ถ้าไม่เกรงใจคนที่นั่งในโรงผม
จะขอกระโดถีบจอซักที น่าร าคาญมาก เป็นตัวละครที่สร้างมาเพ่ือให้คนเกลียดจริง ๆ ไม่มีสาระส าคัญ
อันใดทั้งสิ้น ลุ้นแค่ว่ามึงจะตายยังไงแค่นั้นแหละ 555555 ส่วน โลกิ กับ กัปตันมาร์เวล ก็เฉยๆนะไม่
ค่อยมีอะไรให้จดจ า ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏ แต่ มีความรู้สึกลึก ๆ ว่า Brie Larson จะต้องเข้า
ไปอยู่ในหัวใจของใครหลาย ๆ คนแน่นอนตอนกัปตันมาร์เวลเข้าฉาย เพราะรอยยิ้มของเธอตราตรึงใจ
เหลือเกิน 

.. สรุป .. หนังมันส์มากกกกกกกก แอคชั่นจัดหนักจัดเต็มอย่างกะน้องแป้งเบอร์ตอง 
เนื้อหาอาจไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ แต่รับประกันว่าฉากบู๊ของคิงคองตอนท้ายเรื่อง มันส์ถึงใจถึงอารมณ์
แน่นอน ปล. End credit ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง ความฝันของผมนอกจากแต่งงานกับ 
มิวนิษฐา ก็คืออยากเห็นหนังที่มีเนื้อหาของสองตัวละครในแบบใน End Credit นี่แหละ 
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ภาพที่ ข.17 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง Beauty and The Beast เพจนักเลงโรงหนัง , โดย        
เพจนักเลงโรงหนัง, 2560.  

 
-- รีวิว Beauty and The Beast -- 8/10 คะแนน 

... สายดาร์ค สายดราม่า สายหักมุม สายดูหนังแล้วชอบแยกเป็นองค์หนึ่ง องค์สอง องค์
สาม องค์สี่ องค์ห้า อะไรนั่น สบายใจได้เลยว่าจะประหยัดตังไปอีก 1 เรื่อง เพราะเรื่องนี้ มันเหมาะกับ
คนน่ารัก มุ้งมิ้งกุ๊งกิ๊งกิงก่องแก้วเรียกแมวมากินข้าว อารมณ์ประหนึ่งวิ่งเล่นอยู่ในทุ่งดอกกระเจี๊ยวบาน
แล้วตะโกนว่า " ที่รักคะดอกไม้ตรงนี้สวยกว่าดอกหนังที่คุณจัดให้ชั้นเมื่อคืนซะอีก มาวิ่งเล่นด้วยกัน
ตรงนี้สิคะ แล้วก็วิ่งไปในทุ่งดอกกระเจี๊ยวพร้อมผายมือออกอย่างผ่อนคลาย "  

.. ก่อนดูก็กรุณาปรับความรู้สึกและอารมณ์ซักนิดนึงนะ แล้วคุณจะมีความสุขกับหนัง
เรื่องนี้ เนื้อหาในเรื่องก็แนว ๆ การ์ตูนเลย เจ้าชายเป็นเพลบอย ถูกอีป้าใจร้ายซึ่งมึงเป็นใครไม่รู้ที่อยู่
ดีๆแม่งเปิดประตูเข้ามา เสกให้เป็นสัตว์ป่า แล้วมอบกุหลาบให้ 1 ดอก พร้อมทั้งต้องค าสาปด้วยว่า ถ้า
กลีบของดอกกุหลาบดอกนี้ร่วงหมดโดยที่เจ้าชายยังไม่พบรักแท้ เจ้าชายจะถูกสาปกลายเป็น Beast 
ไปตลอดกาล น้ าเน่ามากกกกกกกกกกกก แต่ด้วยความน้ าเน่าของหนังนี่แหละ ที่มันท าให้ดูง่ายและ
สนุก คือระหว่างดูนี่ไม่ต้องคิดอะไรเลย นั่งเพลิน ๆ ดูไปเรื่อย ๆ แต่มันเป็นความเรื่อยๆที่สุนทรี  

.. หนังส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การร้องเพลงซะเยอะ ใครเกลียด La la land ก็น่าจะเกลียด
เรื่องนี้ด้วย แต่ถ้าใครชอบเรื่องนั้น ชอบหนังที่ร้องเพลงต้องมาดูให้ไว เพลงในหนังเพราะทุกเพลง ชอบ
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สุดคงเป็นฉากเอ็มม่าร้องเพลงในหมู่บ้านที่มีคลิปปล่อยออกมานั่นแหละ เวอร์ชั่นเต็มน่ารักและก็
เพราะจริง ๆ  

.. ก่อนจะไปพูดถึงความเลอค่าและดูแพงของเอมม่าขอเม้าท์ตัวเจ้าหญิงเบลล์นิดนึง นาง
แรดร่านมากกกกกกกก พ่อโดนจับตัว อีเบลล์ไรนี่ก็เข้าไปช่วย พร้อมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทิตา 
ด้วยการขังตัวเองแทนแล้วปล่อยพ่อกลับไป ระหว่างที่อยู่ในปราสาท เบลล์ก็หาทางหนี แต่พอเจ้าชาย
ชวนกินข้าวเท่านั้นแหละ มึงลืมพ่อและความกตัญญูกตเวทิตาเลยนะ อ่อยแรงสุด ๆ มีฉากนึงเจ้าชาย
พาเข้าไปในห้องหนังสือ เบลล์ซึ่งชอบอ่านหนังสือมาก ก็ท าหน้าตาวิ๊ง ๆ ยิ้มปากฉีก ในใจคงจะคิดว่า 
สุดยอดมากค่ะเจ้าชาย เย ชั้นเถอะ ชั้นยอมแล้ว ถ้าร้องเพลงได้ เจ๊แกคงร้อง อยากจะบอกว่ารัก ได้แต่
ร้อง เย เย เย เพราะหน้าตานี่ยิ้มแย้มอย่างกะถูกใต้ดินร้อยคุณร้อย ที่ซื้อกับป้าศรีขายหวย ซึ่งเมื่อกี้มึง
ยังเศร้ากับที่ต้องพลัดพรากจากพ่ออยู่เลยนะ เม้าท์แค่นี้พอละเดี๋ยวยาว 555555 

.. เอมม่า ในเรื่องคือสิ่งที่ดีที่สุดในหนังเรื่องนี้ สวยมาก สวยจริง สวยตั้งแต่ฉากแรกยัน
ฉากจบ สวยยันเล็บตีน โอ๊ยยยดาเลีย อยากได้เมียเป็นเอ็มม่า ตอนแรกแอบคิดว่ ามันจะติดภาพของ 
เฮอร์ไมโอนี่รึเปล่าวะ แต่ไม่เลย ออกมาฉากแรกก็ลืมเฮอร์ไมโอนี่ไปแล้ว และสมองสั่งการทันทีว่านี่คือ 
เบลล์ ใครตั้งใจเข้าไปดูความสวยของนาง รับประกันว่าคุ้มค่าบวกกับการที่นางร้องเพลงเพราะด้วยยิ่ง
เพ่ิมมูลค่าในตัวเข้าไปใหญ่ ส่วน เจ้าชายอสูร ผมไม่ค่อยอินกับมันเท่าไหร่ คิดว่าจะโหดร้ายกว่านี้ อีก
อย่างโดน เบลล์กลบรัศมีหมด แต่พอกลับร่างเดิมตอนท้ายนี่ สาว ๆ เตรียมกรี๊ดได้เลย เพราะหล่อโฮ
กก 555 

.. ส่วนที่ไม่ชอบของหนังถ้าตั้งใจเข้าไปจับผิดนี่ มีเยอะแยะมาก เช่น ความรักของ 
พระเอกกับนางเอก ดูยังไงก็ไม่อิน เพราะ รักกันเร็วไปหน่อย เมื่อกี้มึงยังเกลียดกันอยู่เลยไม่ใช่หรอวะ 
พาเข้าห้องหนังสือแปปเดียวแม่งรักขึ้นมาเฉยเลย 5555 แต่ตอนท้ายเรื่องหนังก็กลับมาได้แบบสง่า
มาก โดยเฉพาะ ซีนไคลแมกซ์แอบซึ้งด้วย จริง ๆ หนังมันก็ไม่ได้ดีมาก แต่ได้ตอนท้ายมาช่วยพยุงท า
ให้ความรู้สึกมันเติมเต็ม 8 คะแนนที่ให้ไป สมเหตุสมผลแล้วหละ เพราะผมไม่ได้รู้สึกเสียดายเงินเลย  
 
.. สรุป .. หนังน่ารักกกกกก เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดี อย่าพยายามไปจับผิดหรือหาความสมเหตุสมผลของ
หนังอะไรมากมายแล้วคุณจะสนุกกับหนังเรื่องนี้ สายโลกสวย สายแบ๊ว ต้องห้ามพลาดดด 
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ภาพที่ ข.18 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง LIFE เพจนักเลงโรงหนัง, โดยเพจนักเลงโรงหนัง, 2560.  

 
-- รีวิว LIFE -- 9/10 คะแนน  

.. Life เป็นหนังที่จบแล้ว อารมณ์ไม่จบตามหนัง ฉากนั้น แอบคิดในใจเอาใว้ว่าใช่ต้องใช่
แน ่ๆ มันเป็นอะไรที่พูดยากต้องให้เธอแก้ แต่ไม่คิดว่ามันจะน าพาอารมณ์เราด าดิ่งถึงขนาดนั้น ยอมใจ
ผู้ก ากับยอมใจคนเขียนบทจริง ๆ .. 

.. หนังเล่าถึงเหตุการณ์บนสถานีอวกาศ ซึ่งพวกเค้าได้เก็บอะไรไม่รู้ซักอย่างบนดาว
อังคารมาได้ และก็พิสูจน์ได้ว่า มันคือสิ่งมีชีวิต อีพวกนี้ก็เฮโลดีใจ ส่งข่าวไปยังโลก พวกมนุษย์บนโลกก็
โฮเลกันตามอย่างครึกครื้น โดยตั้งชื่อให้มันพร้อมสรรพว่า "เคลวิน" แต่หารู้ไม่ว่ามึงก าลังจะน าเอา
ความบันเทิงเข้าบ้าน เอเลี่ยนตอนมันตัวเล็กดูน่ารักมาก อ่อนโยน ขี้อ้อน น่าทนุถนอม น่าส่งเสียค่า
เทอม ค่าหอ และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน แล้วถ้าหากวันไหนน้องเรียนจบพ่ีก็พร้อมจะดูแลน้องไป
ตลอดชีวิต เดี๋ยว ๆ ๆ นี่กูว่าไม่ใช่เอเลี่ยนละนะ 555555555555 .. 

... ถึงแม้ตอนตัวเล็กจะน่าส่งเสียเลี้ยงดูขนาดไหน แต่พอมันโตขึ้นนี่อยากจะอุทานว่า อี
เหี้ย แต่กลัวมันจะหยาบไป เพราะเพจนี้เด็กและเยาวชนติดตามกันเยอะ เลยไม่เอาดีกว่า ขอ
เปลี่ยนเป็น อุ๊ยคุณพระ ท าไมถึง โหดสัสรัสเซียไซบีเรียฮัสกี้ขนาดนั้นหละครับ ไล่ฆ่าไล่เก็บทีละคน 
และวิธีฆ่าก็โคตรโหด เลือดปลิวกระจัดกระจายไปมาแบบไร้น้ าหนัก จ าไม่ได้แล้วว่า เคยเห็นฉากแบบ
นี้ในหนังเอเลี่ยนเรื่องไหนรึเปล่า เพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นฉากโหดร้ายที่เท่มาก เลือดลอยไปมา หนังทั้ง
เรื่องเป็นฉากที่อยู่ในสถานีอวกาศเกือบทั้งหมด จะมีฉากบนโลกให้เห็นแค่ ฉากสองฉากแค่นั้น ใคร
ชอบหนังไซไฟอวกาศเรื่องนี้ก็ห้ามพลาดเป็นอย่างยิ่ง ส่วนตัวผมชอบแนว ๆ นี้อยู่แล้ว มาเจอเรื่องนี้นี่
อาการคลั่งไคล้เลยก าเริบหนักเลย พลอตธรรมดาง่าย  ๆ แต่การเล่าเรื่องโคตรคูววววว เนื้อหา
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ช่วงแรกๆก่อนเจอ อีเอเลี่ยนอาจเอ่ือยเฉื่อยหน่อยนะ ทนนิดนึง แต่พออีเอเลี่ยนมันเริ่มปีกกล้าขาแข็ง 
เท่านั้นแหละพ่ีน้องเอ๋ย บันเทิงโคตร  

... ด้านการแสดง เจคก็ยังเป็นเจคเหมือนเดิม มาตรฐานไม่เคยตก เป็นดาราอีกคนที่ผม
เป็นติ่งเค้า แล้วใครที่สงสัยว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวกับ Venom ในสไปเดอร์แมนรึเปล่า มีข่าวออกมาบอก
แล้วนะครับว่าไม่เกี่ยวกัน ส่วนฉากในหนังก็สวยงามตามท้องเรื่องของหนังอวกาศยุคใหม่ๆนี่แหละ ไม่
มีอะไรให้ติ การใช้ชีวิตในอวกาศก็ท าซะเหมือน เหมือนกว่าของจริงอีกมั๊ง 555555 ที่ไม่ให้สิบเต็ม
เพราะ ตัวละครบางตัวผมไม่ค่อยอินกับมันเท่าไหร่ จะอินกับแค่ตัวเอกแค่นั้นแหละ แต่บอกใว้เลยนะ 
อย่าพยายามเดาเนื้อหา ปล่อยตัวไปกับหนังแล้วคุณจะสนุกกับมันมาก .. 

.. สรุป .. หนังดูจริงจังเคร่งเครียดและสนุกมากจริงๆ มาดูเถอะ เป็นหนังที่เชียร์สุดใจ
ขาดดิ้น ดูแล้วตื่นเต้นยิ่งกว่าเห็นอีจอยเมาปลิ้นในผับเสียอีก  

.. ช่วงนี้งานยุ่ง รีวิวอาจมาช้าหน่อยนะ ไม่โกรธกันเนาะ ยังรักทุกคนเหมือนเดิม ... 
 

 
 
ภาพที่ ข.19 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง รักไร้เสียง เพจนักเลงโรงหนัง, โดยเพจนักเลงโรงหนัง, 
2560.  
 
-- รีวิว รักไร้เสียง Koe no katachi -- 9/10 คะแนน 

ชอบมากกกกกกกกก ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง !! มันไม่ได้เป็นหนังรักวัยใสหัวใจสี่
ดวง แต่เป็นอนิเมะโรแมนติกดราม่าที่บีบหัวใจดีเหลือเกินนน โอยยยแทบคลั่งง ... เรื่องไหนที่ผมชอบ
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มากรีวิวก็จะยาวมากเหมือนความชอบ ซึ่งเรื่องนี้ยาวอีกเหมือนเคย 5555555 ใครขี้เกียจอ่านก็สรุปให้
เลยว่า หนังดี เนื้อหาหนักแน่น เป็นอนิเมะน้ าดีอีกเรื่องท่ีต้องดูให้ได้ ... 

.. หลังจากที่ได้รู้ว่าก าลังจะได้ดู รักไร้เสียง ผมก็รื้อ Your name มาดูอีกรอบ เพ่ือปลุก
อารมณ์อนิเมะให้ตื่นขึ้นอีกครั้ง ซึ่งผมก็ยังรู้สึกถึงความสวยงามของหนังและซึ้งไปกับมันอยู่เหมือนเดิม 
ถึงแม้หลาย ๆ คนอาจไม่สนุกหรือชอบมันเลยก็ตาม และการได้เข้าไปนั่งดู รักไร้เสียง บอกแค่ว่าคนที่
ชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้และเป็นติ่งอนิเมะ ยังไงก็ต้องเข้ามาดู มันอาจไม่เพอร์เฟคเหมือน Your name 
แต่ Koe no Katachi ก็มีเสน่ห์ในแบบฉบับของมันจริง ๆ ..  

.. ออกตัวก่อนนะว่าผมไม่เคยอ่านการ์ตูนเรื่องนี้ และไม่ได้เป็น ติ่งการ์ตูนญี่ปุ่น ถึงแม้จะ
เคยให้ Your name 10/10 ก็ตาม ก็ว่ากันตามเนื้อผ้าและความชอบ ซึ่งเรื่องนี้ผมก็รู้สึกชอบและรัก
มันมากกกกพอๆกับ Your name ถึงขนาดดูจบแล้วอยากจะออกไปหาซื้อสือตูนมาอ่านกันเลยทีเดียว 
โดย รักไร้เสียง เป็นเรื่องราวของ อิชิดะ กับ นิชิมิยะ โดยทั้งสองคนเคยเป็นเพ่ือนร่วมชั้นกันสมัย ป6/2 
ห้องครูวารี แต่ปัญหาทางการได้ยินของ นิชิมิยะ ท าให้ อิชิดะ กลั่นแกล้งเธอตลอดเวลา จนเธอต้อง
ย้ายโรงเรียน แต่สิ่งที่เกิดขึ้น ท าให้ อิชิดะ กลายเป็นผู้ร้ายในสายตาเพ่ือน ๆ โตมาก็ไม่มีใครคบ ไม่มี
เพ่ือน ใคร ๆ ก็ไม่รักอิชิดะ ขนาดปลาซาบะยังส่ายหน้าเลย แต่เมื่อเวลาผ่านไป ทั้งคู่มีโอกาสได้กลับมา
เจอกันอีกครั้ง อิชิดะ จึงต้องการที่จะไถ่โทษสิ่งที่ตัวเองได้ท าลงไป มันจึงเป็นจุดก าเนิดเรื่องราวความ
รักของทั้งคู่ขึ้นมา ..  

.. จริง ๆ อนิเมะเรื่องนี้เนื้อหามันค่อนข้างหม่นๆนิดนึง มันเหมือนกับการหยิบยกเอาปม
ด้อยของเด็กผู้หญิงคนนึงมาเล่า โดย นิชิมิยะท่ีมีปัญหาทางการได้ยิน เธอไม่ได้เป็นใบ้นะ เธอพูดได้ แต่
เมื่อไม่ได้ยินก็ไม่สามารถประมวลผลออกมาเป็นค าพูดได้ดีเหมือนคนทั่วไป และเวลาเธอพูดมันเลย
ออกไปในทางน่ารักและน่าสงสารในเวลาเดียวกัน ฉากไคลแมกซ์ของผมเลยก็คือ ฉาก นิชิมิยะ บอก
ชอบ อิชิดะ คือโคตรพีคและฮามาก 555555555555  

.. ประเด็นครอบครัวในหนังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หนังเล่าได้ยอดเยี่ยมไม่แพ้เรื่องราวความรัก
ของพระเอกนางเอก โดยเฉพาะ แม่ของ นิชิมิยะ ถ้าใครพอรู้จักนางบอกให้ติดต่อมาท่ีเพจผมได้เลยผม
จะมอบโล่คุณแม่ดีเด่นประจ าปีให้ เพราะนางแข็งแกร่งและสตรองจริงๆ ถึงขนาดไปยืนตบกับเพ่ือนลูก
สาวหน้าโรงพยาบาลก็ท ามาแล้ว โคตรคูลเลยฉากนี้ 55555 ส่วนประเด็นการกลั่นแกล้ง จริงๆมันก็จุก
เหมือนกันส าหรับผมนะ เพราะตอนเป็นเด็กผมก็เป็นหัวหน้าทีมแกล้งคนในห้องประจ าแต่ไม่เหี้ยม
เท่าที่พระเอกท ากับนางเอก ซึ่งหนังแสดงอารมณ์ของฝ่ายถูกกระท าได้อย่างแจ่มแจ้งแดงแจ๋ 
โดยเฉพาะการมีความผิดปกติทางร่ายกายของนางเอกท าให้ ประเด็นของการแกล้งกันมันหนักหนา
มากกว่าที่จะเป็นเรื่องราวไก่กาของเด็กธรรมดาที่แกล้งกัน 

.. ด้านงานภาพ ผมไม่ใช่สายนี้เป็นทุนเดิมเลยไม่รู้ว่า ลายเส้นแบบไหนคือภาพสวย แบบ
ไหนคือไม่สวย แต่ความรู้สึกส่วนตัวผมว่า ก็อยู่ในขั้นดีไม่ถึงกับว้าวเท่าไหร่ แต่ที่ควรกระแทกมือดัง  ๆ
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ซักสิบแปดทีเลยก็คือการสื่อสารหน้าตาตัวละคร โดยเฉพาะ นิชิมิยะ ในเมื่อพูดไม่ได้ก็ต้อง สื่อสารกัน
ทางหน้าตาและภาษามือ คนที่ไม่รู้ภาษามือไปดูเรื่องนี้ยังไงก็เข้าใจในสิ่งที่นางเอกสื่อสารออกมา ตรงนี้
ผมมองว่า คนท าหนังเก่งมากในการสื่อสารกับคนดูโดยที่ไม่ต้องมีซับมาให้อ่านก็เข้าใจว่านางเอก
ต้องการพูดว่าอะไร .. 

.. อีกประเด็นหนึ่งที่ใหญ่ ๆ พอสมควรเลยก็คือ เรื่องเพ่ือนและการเข้าสังคมของ 
พระเอก ตอนเป็นเด็กเพ่ือนตรึมโดดน้ าตูมตาม ตัวเปียกกลับบ้านทุกวัน แต่พอถูกเพ่ือน ๆ แบนและ
เลิกคบ ท าให้ พระเอกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังตีนทันที จากเด็กสดใสร่าเริงกลายเป็นเด็กเก็บตัว 
เครียดจัดถึงขนาดจะฆ่าตัวตาย แต่มีบางสิ่งบางอย่างหยุดเขาใว้ เป็นอะไรก็ไปดูกันเอาเอง ส่วน
นางเอก ความกดดันที่นางได้เจอก็หนักนาไม่แพ้กัน แค่หูหนวกก็เครียดเกินพอแล้ว นี่ยังต้องมาถูก
กดดันจากเพ่ือนอีก เห็นรึยัง ว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่ เอฟโฟร์รักวัยใสหัวใจสี่ดวงที่มีเต้าหมิงซื่อเป็นหนึ่ง
ในพระเอก แต่มันคือโรแมนติกดราม่า และเป็นเนื้อหาดรามาที่ดูจบแล้วรู้สึกอ่ิมเอมอย่างบอกไม่ถูก 
อาจเป็นเพราะเนื้อหาความรักของพระเอกกับนางเอกมันสวยงามมากจริง ๆ .. 

.. สรุป .. เป็นรีวิวอีกเรื่องของเพจที่ยาวมากกกกก แต่เพราะชอบและรักมากเลยจึงต้อง
ยาวนิดหน่อย 5555 ใครตั้งใจไปดูก็ไปดูเลย หนังมีครบทุกรส ถูกใจสายอนิเมะแน่นอน แต่ถ้าใครรู้สึก
เฉย ๆ หรือไม่ได้พิศวาสหนังอนิเมะเท่าไหร่ แนะน าให้เก็บตังเอาใว้ดูหนัง ซอมบี้สายพันธ์ไทยของผู้
ก ากับที่คุณก็รู้ว่าใครน่าจะคุ้มกว่ามั๊ง 5555555555  

... ขอบคุณที่อ่านจนจบ รักทุกคนเหมือนเดิมนะครับ ..... 
ปล.หนังมีก าหนดเข้าฉาย 23 มีนาคม 
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ภาพที่ ข.20 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง Ghost in the shell เพจนักเลงโรงหนัง, โดยเพจนักเลง-
โรงหนัง, 2560.  
 
-- รีวิว Ghost in the shell 2017 --  

... 6/10 คะแนน ...  

.. ออกตัวก่อนนะว่าผมไม่เคยดูเรื่องนี้ในเวอร์ชั่นเก่า ๆ ที่เป็นการ์ตูน แต่ก็พอรับรู้มาบ้าง
ว่ามันเลอค่าและดีงามสุด ๆ ตอนช่วงแรกๆที่ฮอลีวูดจะเอาเรื่องนี้มาท าเป็นหนัง ก็ถูกต่อต้านบ้าง โดย
เฉพาะตัวนักแสดง สกาเล็ต โจแฮนสัน เลยไม่ขอเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นเก่านะครับ ขอรีวิวในแบบ
ฉบับคนไม่รู้จักเรื่องนี้มาก่อนเลย ส่วนใครตั้งใจจะเข้าไปฟินกับหน้าอกหน้าใจหรือยอดปทุมถันของ 
สกาเล็ต ก็เผื่อใจใว้บ้างนะ เพราะเรื่องนี้นางค่อนข้างระวังตัว และมิดชิดมาก 5555555 ..  

Ghost in th shell ผีในหอย พลอยในฮี หนังเล่าถึงโลกอนาคต ที่หุ่นยนต์กับคนแทบจะ
แยกกันไม่ออก โดยนางเอกของเรา เป็นหุ่นไซบอร์กที่ทั้งตัวคือ หุ่นยนต์ แต่สมองและความรู้สึกยังเป็น
มนุษย์อยู่ โดยเธอถือก าเนิดมาจากการทดลองหนึ่ง เพื่อที่จะเป็น หน่วยปราบปรามผู้ร้ายอะไรซักอย่าง
นี่แหละ วันหนึ่งเธอได้รับภารกิจ ให้ไปปราบผู้ร้ายที่แฮ็คสมองชาวบ้าน แต่ภารกิจในครั้งนี้ท าให้เธอถูก
ปลุกความเป็นมนุษย์ในตัวให้ลุกโชน เธอจึงต้องออกตามหาว่า ภายใต้หน้ากากไซบอร์ก ที่แท้จริงนั้น 
เธอคือใครกันแน่ มีเวลาให้ 2 นาทีในการถามค าถาม เชิญครูอ้วนก่อนคนแรกครับ ถถถถ .. 

.. บอกเลยว่าเรื่องนี้ Imax3D สิบเต็มสิบ ภาพสวยเว่อร์วังอลังการงานสร้างบ่ะจ่างสาม
ห่อสุด ๆ ซีจีเอฟเฟครู้สึกว่ามันเป็นตัวของตัวเองมาก ปกติเวลาดูหนังอะไรพวก ๆ นี้เราก็จะ เออ ออ 
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อืม ๆ ว่าเออหว่ะภาพสวย แต่เรื่องนี้โคตรฉีก โดยเฉพาะ 3D สวยบาดใจมากกกกก คิดว่าเรื่องนี้ถ้าดู
โรงธรรมดาความสนุกน่าจะหายไป 50% กันเลยทีเดียวเชียว แนะน าใครอยากดู หา Imax3D ดูเถอะ 
เพราะสวยจริง ๆ  

ส่วนเนื้อหาในหนัง รู้สึกว่าหนังพยายามยัดเยียด ปรัชญาอะไรซักอย่างเกี่ยวกับจิต
วิญญานความเป็นมนุษย์ลงไป แต่ไม่รู้ว่าผมโง่หรือหนังท าไม่ถึง ผมไม่รู้สึกอินอะไรกับ ปรัชญาพวกนี้
เลย เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเหมือนตอนเรียน ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สมัย ม.ปลายนั่นแหละ เนื่องด้วยหนั งมัน
อธิบายแบบไม่มีอะไรยากและซับซ้อนมันเลยท าให้หนังค่อนข้างจ าเจและไม่มีอะไรต้องคิดตามเลย .. 

.. ส่วนการแสดงของผู้สาวที่มีเสียงเซ็กซี่ขยี้ใจเป็นที่สุด สกาเล็ต โจแฮนสัน ใครที่อยาก
เห็นหนังเดี่ยว Black widow ไปดูเรื่องนี้ก็น่าจะพอกล้อมแกล้มถู ๆ ไถ ๆ ไปได้บ้าง แอคชั่นเท่ ๆ มีมา
ให้เห็นเป็นระยะระยะ แต่ส่วนตัวยังรู้สึกว่าน้อยเกินไปกับบทที่มันน่าจะส่งและเอ้ือไปในทางแอคชั่นได้
มากกว่านี้ แต่รวม ๆ แล้วความสกาเล็ตก็ยังคงออร่ากระจายเหมือนเดิม  

.. สรุป .. คนที่ไม่ได้เป็นติ่งของหนังเรื่องนี้ในฉบับการ์ตูน แนะน าว่าให้เก็บเงิน ใว้เที่ยว
สงการนต์น่าจะดีกว่ามั๊ง เพราะหนังมันไม่ได้บันเทิงเริงใจอะไรขนาดนั้น ดูจบแล้วก็จบกัน เดินออกมา
หน้าโรงเห็นน้องพนักงานยิ้มให้ ผมก็ลืมเนื้อหาและอารมณ์ในหนังไปหมดแล้ว ส่วนถ้าใครเป็นติ่งมา
ลองดูก็ไม่เสียหาย แต่ส าหรับผมที่ได้ดู Ghost in the shell ครั้งแรกในเวอร์ชั่น 2017 ผมรู้สึกเฉย ๆ 
ไม่ได้มีความประทับใจอะไรในเนื้อหาเท่าไหร่ นอกจากภาพสวยแค่นั้นจริง ๆ  
 
... รักทุกคนนะค๊าบ ... 
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ข.3 บทวิจารณ์ภาพยนตร์เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก 
 

 
 
ภาพที่ ข.21 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง The Age of Shadows เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, โดย
เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, 2560.  

 
The Age of Shadows เกาหลีนี่ท าหนังครบเครื่องจริงๆ 8.5/10  

ปีที่ผ่านมาขอสารภาพว่าโคตรปลื้มเรื่อง The Handmaiden เลย เป็นหนังที่ดูจบ
แล้วสตั๊นไปสามสิบวิ คิดในใจว่าอิจฉาคนเกาหลีจังมีผู้ก ากับเก่ง  ๆ แอบลุ้นให้หนังได้ไปออสการ์ แต่
สุดท้ายเกาหลีตัดสินใจเลือก The Age of Shadows ไปออสการ์แทนที่จะเป็น The Handmaiden 
ก็แอบเสียดาย แต่พอดู The Age of Shadows จบก็ไม่แปลกใจว่าท าไมมันถึงได้เป็นตัวแทนเกาหลีไป
ออสการ์ ซึ่งถ้าให้คาดเดาก็น่าจะเพราะว่า The Age of Shadows น าเสนอเรื่องราวของชาติเกาหลี
ในเสกลที่ยิ่งใหญ่กว่า หนังค่อนข้างปลูกฝังความเป็นชาตินิยมมาก แต่ที่น่าชื่นชมคือตัวหนังน าเสนอ
โดยไม่ยัดเยียดค่านิยมชาตินิยมใด ๆ แต่เลือกที่จะน าเสนอผ่านอารมณ์ ผ่านสถานการณ์ต่าง ๆของตัว
ละคร 

The Age of Shadows น าเสนอเรื่องราวผ่านเหตุการณ์ในช่วงปี 1920 ที่ประเทศ
เกาหลีอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น โดยในช่วงนั้นก็จะมีกลุ่มคนเกาหลีที่ก่อตั้งขบวนการใต้ดินเป็น
กลุ่มต่อต้านญี่ปุ่น โดยต่อสู้เพ่ืออิสระภาพปลดแอกประเทศออกจากประเทศญี่ปุ่น แต่โดยสถานการณ์
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ก็ต้องยอมรับสภาพว่ามันไม่มีทางสู้ญี่ปุ่นได้เลย สารวัตรลีเองแม้จะเคยอยู่กลุ่มต่อต้าน แต่สุดท้ายเพ่ือ
ความอยู่รอด เค้าเองก็เลยจ าต้องกลับไปสวามิภักดิ์กับทางญี่ปุ่น โดยต้องพยายามเข้าไปตีสนิทกับ 
คิมวูจิน หัวหน้าปฏิบัติการลับที่ก าลังพยายามขนระเลิดจากเซี่ยงไฮ้มาที่กรุงโซล และแน่นอนว่าตัว
สารวัตรลีเองนั้นมีจิตใจฝักใฝ่กลุ่มต่อต้านอยู่แล้ว การเข้าไปแทรกซึมอยู่ในกลุ่มต่อต้านเองก็ท าให้เค้า
เขวหลายครั้ง แต่ทางญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้โง่ เพราะทางญี่ปุ่นเองก็ยังส่งอาชิโมโต้มาคอยสอดแนมสารวัตรลี
อีกทีนึง 

ด้วยความที่ The Age of Shadows มีความเป็นหนังเกาหลีที่ค่อนข้างชัดเจน และมี
เอกลักษณ์อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะงานองค์ประกอบศิลป์ งานโปรดักชั่น ซึ่งระยะหลัง ผมว่าหนัง
เกาหลีมีความชัดเจนในแง่ของงานอาร์ทที่โดดเด่น โดยเฉพาะเรื่องนี้ จัดว่าโปรดักชั่นดีมาก งานก ากับ
ภาพโคตรสวยและเนี๊ยบมาก แต่สิ่งที่ท าให้หนังดูสนุกมากคงจะไม่พ้นการเล่าเรื่องที่ตัวหนัง The Age 
of Shadows มีกลไกของเรื่องค่อนข้างดี บทดี การเดินเรื่องดี อีกทั้งยังมีฉากแอ๊คชั่นที่สนุกมาก 
(โดยเฉพาะฉากแอ๊คชั่นในขบวนรถไฟ) มีภาพจ าที่เป็นเอกลักษณ์ และน่าสนใจ มันเลยท าให้ The Age 
of Shadows ออกมาเป็นหนังที่ดูสนุกมาก  

ทีมนักแสดงที่น าโดย คังโฮ นี่แทยไม่ต้องมาอวยแล้ว เพราะถ้าใครเป็นแฟนหนังเกาหลี
จะรู้ว่า ซองคังโฮ เป็นนักแสดงเกาหลีที่ขึ้นหิ้งมีผลงานระดับมาสเตอร์พีชมากมาย (แค่เรื่อง The Host 
ก็แทบจะต้องกราบแล้ว) อารมณ์ สีหน้า การแสดงของคังโฮนี่คือเอาหนังอยู่ทั้งเรื่อง สร้างอารมณ์ร่วม
ให้คนดูในฐานะตัวเดินเรื่อง อารมณ์ของคังโฮคือตัวผลักดันให้หนังด าเนินไปได้ตามอารมณ์ของตัว
ละครที่มีการแกว่งไหวตลอดเรื่อง ส่วนกงยู นี่น่าจะพูดได้ว่า The Age of Shadows เป็นงานที่เค้าได้
แสดงฝีมือมากกว่าหลาย ๆ เรื่องท่ีผ่านมา 

กล่าวโดยสรุป The Age of Shadows เป็นหนังเกาหลีที่มีคุณภาพในระดับที่สูงมาก 
ควรค่าแก่การเข้าไปดูในโรง ด้วยความยาวถึง 2.30 ชั่วโมง ควรจะท าธุระให้เรียบร้อยก่อนเข้าไปชม 
เพราะถ้าเวลาปวดฉี่ข้ึนมานี่ไม่กล้าเดินออกนะ เพราะมันพลาดไม่ได้เลยสักวินาทีเดียว 8.5/10 นะครับ 
ไปดูเถอะ หารอบฉายยากมาก 

ปล.หนังเข้าฉายน้อยโรงมากกกก เท่าที่ทราบจะมีลิโด้ เซ็นทรัลเวิลด์ เอสพลานาดรัชดา 
เอ็มควอเทียร์ ครับ 
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ภาพที่ ข.22 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง La La Land เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, โดยเพจอวยไส้-
แตกแหกไส้ฉีก, 2560.  

 
La La Land นี่คือประวัติศาสตร์หนังเพลงที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งยุคนี้ 10/10 (Repost) 

ก่อนเพ่ือนๆจะได้ร่วมชมพร้อมกันในคืนนี้ ขอรีโพสรีวิวหนัง La La Land มาให้อ่านกัน
อีกสักรอบ (หนังเข้า Sneak Preview หลังสองทุ่มวันนี้เป็นวันแรก!!!) 

ทันทีที่ดูหนังเรื่องนี้จบ ความคิดวูบแรกคือ จบแล้วเหรอ ท าไมมันช่างเป็นหนังที่ดูแล้ว
ฟิน มีความสุขได้ขนาดนี้ นี่คือหนังเพลงที่ถึงแม้เพลงจะไม่มาก แต่เนื้อหาที่กินใจ เนื้อเรื่องที่ไม่
สลับซับซ้อน เสกลของหนังดูเหมือนจะพูดถึงเรื่องเล็ก ๆ เรื่องราวของความฝันของหนุ่มสาวที่อยาก
เข้าสู่แวดวงบันเทิง พูดถึงเรื่องราวของความรัก ที่ดูเผินๆเหมือนเนื้อหาก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ เหมือนว่าหนัง
จะไม่ทะเยอทะยานอะไร แต่อารมณ์ร่วมระหว่างชมภาพยนตร์ อารมณ์ร่วมที่เรามีให้กับตัวละครมันไต่
ระดับไปเรื่อย ๆ จนขึ้นสู่จุดพีคสูงสุดชนิดที่เรียกว่าเราแทบจะลอยขึ้นไปบนฟ้าเต้นร าไปกับมีอาและ  
เซบาสเตียน พระเอกนางเอกของเรื่องเลยก็ว่าได้  

La La Land เป็นเรื่องราวของ มีอา บารีสต้าสาวที่ท างานที่ร้านกาแฟในโรงถ่าย
หนังฮอลลีวู้ด เธอมีความฝันที่อยากจะเข้าวงการฮอลลีวู้ด อยากเป็นนักแสดง แม้เธอเองจะพยายาม
ครั้งแล้วครั้งเล่ากับการไปออดิชั่นบทต่าง ๆ ในหนัง แต่ดูเหมือนว่าเธอก็ไปไม่ถึงดวงดาวเสียที กับ เซ
บาสเตียน หนุ่มนักเปียโนแจ๊สที่ค่อนข้างตกอับ แต่เป็นคนที่รักเพลงแจ๊ส และมีความฝันที่อยากจะเป็น
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นักดนตรีแจ๊สคลาสสิค อยากเปิดบาร์แจ๊ส และเล่นเพลงแจ๊สดี ๆ ให้คนฟัง ทั้งสองคนมาเจอกันในวันที่
ทั้งสองยังไม่ถึงดวงดาว การต่อสู้เพื่อเดินตามความฝันของหนุ่มสาวคู่นี้มาพร้อมกับความรักของคนสอง
คนที่เริ่มพัฒนาไปเรื่อย ๆ ร้อยต่อด้วยบทเพลงเพราะ ๆ ในหนังที่อยากจะบอกว่า ไพเราะ ชวนฟัง
เหลือเกิน  

ล าพังการท ามิวสิคคัลขึ้นมาแบบรีเมคมันก็ยากแล้ว ทั้งในแง่ของการท าเพลง การท า
ดนตรี การออกแบบท่าเต้น และถ้าเกิดว่าจะต้องเนรมิตรมิวสิคคัลขึ้นมาใหม่เรื่องนึง โดยที่ทุกอย่าง
สมบูรณ์แบบออกมาได้ขนาดนี้ พูดเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย La La Land จัดเป็นมิวสิคคัลที่ค่อนข้าง
สมบูรณ์แบบมาก แม้เพลงจะน้อยไปสักหน่อย แต่อารมณ์ร่วมของนักแสดง บทภาพยนตร์ที่แน่น และ
ความละเอียดอ่อนในการสร้างสรรค์ การเล่าเรื่องโดยผู้ก ากับ Damien Chazelle (Whiplash) ก็ต้อง
ถือว่าต้องกราบเลยล่ะครับ เพราะงานละเมียดมาก 

ประเด็นที่หนังน าเสนอ หากดูเผิน ๆ จะรู้สึกเหมือนเป็นหนังรักของหนุ่มสาวที่อยากเข้า
วงการธรรมดา แต่ในสิ่งที่หนังซ่อนเอาไว้คือ การที่หนังว่าด้วยเรื่องราวของความฝัน ความฝันแบบ
อเมริกันนี่แหละ อยากเดินตามความใัน อยากเข้าวงการ อยากท างานดนตรีในแบบที่ตัวเองชอบ แต่
โชคชะตามักเล่นตลก เมื่อความฝันกับการเอาตัวรอด การสร้างเนื้อสร้างตัวมันไปกันไม่ได้ นักดนตรี
เองก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ท าเพลงในแนวที่ตัวเองชอบ ในขณะที่ถ้าหากยังยึดมั่นอยู่กับความฝันต่อไป 
มันอาจจะล้มเหลว และไปไหนต่อไม่ได้ และที่หนังพยายามบอกให้รู้ถึงความเจ็บปวดอีกด้วยว่า ใน
วันที่เรารอคอยความฝัน คนที่ร่วมเดินทางไปกับเราเค้าก็อาจจะรอไม่ได้ และเมื่อวันที่เรามีพร้อม คนที่
อยู่เคียงข้างอาจจะไม่ใช่คนที่เรารัก Lucky In Game แต่อาจจะไม่ได้ Lucky In Love ก็ได้ เราได้
เรียนรู้ที่จะตามความฝัน ไปพร้อมๆกับการที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องความรักไปกับหนังเรื่องนี้ด้วย วิเศษ
จริง ๆ 

เอมม่า สโตน มอบการแสดงที่สุดแสนจะวิเศษ ในช่วงที่เธอแสดงอารมณ์ความรู้สึกของ
คนที่หมดหวังในความฝัน และการร้องเพลงช่วงออดิชั่นที่สุดแสนจะเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ คือถ้ายัง
ไม่ได้ดู Jackie นี่ก็มั่นใจนะว่านางควรจะได้ออสการ์ ส่วนไรอัน กอสลิ่ง ก็มอบการแสดงที่สุดแสนจะ
ธรรมชาติ ถ้าใครดูพรจากฟ้า ฉากซันนี่เล่นเปียโน ที่ผมเคยบ่นว่าดูแล้วไม่เชื่อว่าซันนี่เล่นเปียโนได้ ให้
มาดูไรอัน กอสลิ่ง เล่นเปียโน ในเรื่องนี้ นอกจากเค้าจะท าให้เราเชื่อว่ากอสลิ่งเล่นเปียโนได้แล้ว เค้ายัง
ท าให้เราเชื่อว่ากอสลิ่งเล่นเปียโนเก่งมากด้วย  

ฉากระเบิดอารมณ์บนโต๊ะกินข้าวฉากเดียวความยาวประมาณ 5 นาที เป็นซีนที่มีบท
สนทนาในหนังที่สุดแสนจะวิเศษ เพราะไม่เพียงแต่จะบอกถึงทุกสิ่งทุกอย่างในหนังแล้ว การร้อยต่อ
ประโยค การถกเถียง ก็ยังท าให้เราเข้าใจในเหตุในผลของตัวละครทั้งสองฝ่าย ทั้งเอมมม่า สโตน และ 
กอสลิ่งถกเถียงกันราวกับเป็นแฟนกันเถียงกันจริง ๆ ธรรมชาติมาก ๆ 
. 
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แม้ว่ายุคนี่หนังเพลงอาจจะมีไม่มากเท่าไหร่แล้ว แต่ขอบอกว่า La La Land น่าจะเป็นหนังเพลงที่
สามารถจดบันทึกเอาไว้หน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์โลกภาพยนตร์ได้เลยว่า นี่คือหนังเพลงที่ยอดเยี่ยม 
และถ้ากาลเวลาผ่านไปเป็น 30-40-50 ปีข้างหน้า ผมก็เชื่อว่า La La Land จะต้องเป็นหนังคลาสสิค 
ไปนี้ออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมน่าจะตกเป็นของ La La Land อย่างไร้ข้อกังขา 10/10 ครับ หนัง
เข้าจริง 12 มกรา จะต้องหาโอกาสไปชมอีกหลาย ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ รอบแน่นอน!! 
 

 
 
ภาพที่ ข.23 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง SPLIT เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, โดยเพจอวยไส้แตกแหก-
ไส้ฉีก, 2560.  

 
SPLIT หนังสร้างบรรยากาศกดดันดีมาก! 7.5/10 (ไม่มีสปอยล์แน่นอน)  

โอ้ยยยยย หนังมันบิวท์บรรยากาศแรงกดดันได้โคตรดีเลย คือเราคนดูเนี่ยได้แต่นั่งเกร็ง
ว่ามันจะมีอะไร มันจะเจออะไร มันจะแรงไหม มันจะโน่นมันจะนี่ ด้วยความที่ว่าตัวเอกของเรื่องที่รับ
บทโดย เจมส์ แม็คอวอย มันเป็นคน 23 บุคลิก ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะท าอะไรขึ้นมาตอนไหนก็ไม่รู้ แล้วมัน
จะมีอะไรเซอไพรส์หักมุมตอนไหน คาดเดาอะไรไม่ได้เลย นี่ยังไม่นับถึงตัวน้องอันย่า นางเอกของเรื่อง 
ที่ต้องยอมรับว่า นางเป็นเด็กมีของ นางก็ช่างสร้างแรงกดดันให้คนดูตลอดเรื่อง ซึ่งถ้าจะนับไปผมว่า 
SPLIT น่าจะเป็นหนังของ เอ็ม. ไนท์ ชยามาลาน ที่โอเคที่สุดในรอบหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา ซึ่งหนังแก
หลังๆมีแต่คนด่า แต่เรื่องนี้ผมว่าจะดีจะชั่วแม่งก็สนุกแหละ   
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เรื่องราวของเด็กสาวสามคนที่ถูกคนร้ายโรคจิตเป็นคน 23 บุคลิกลักพาตัวไป โดย
จุดมุ่งหมายของการลักพาตัวไปจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ เพราะตลอดเวลาเกือบสองชั่วโมง หนังเต็มไปด้วย
การเล่าเรื่อง การปูพ้ืนตัวละครของผู้ร้ายโรคจิตอย่างเจมส์ แม็คอวอยในเรื่อง ที่รับบทเป็นคนสารพัด
ชื่อไม่ว่าจะเป็น เดินนิส แพททริเซีย เฮดวิค เควิน และอีกสารพัด ซึ่งเค้าเดินเข้าเดินออกคลินิกของ
จิตแพทย์เฟรทเชอร์ตลอดเวลา กับตัวของนางเอก เคซี่ (รับบทโดยน้องอันย่าแห่ง The Witch) ที่ตัว
เธอเป็นคนมีปมในวัยเด็ก หนังเล่าเรื่องสลับกับประสบการณ์ในวัยเด็กที่เธออยู่กับพ่อและอาซึ่งเป็น
ครอบครัวนักล่าสัตว์  

ความยากของหนังเรื่องนี้คือการที่มันเป็นหนังเขย่าขวัญ แต่มันแทบจะไม่มีอะไรมาบิวท์
ให้เกิดความรุนแรงได้เลย แถมสาระที่ต้องน าเสนอคือทฤษฎีที่ว่าด้วยคนหลายบุคลิกภาพ การ
เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพในภาวะเคมีในสมองเอย ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปลี่ยนแปลงทักษะถูก
เล่าผ่านการสนทนาของตัวผู้ร้ายโรคจิตกับหมอคุณยายหมอเฟรทเชอร์ ซึ่งก็ต้องบอกว่า หมอเฟรท
เชอร์ในเรื่องคืออีกส่วนหนึ่งที่ท าให้หนังดูสนุก การบรรบายทฤษฎี การหว่านล้อมของทฤษฎีในหนัง
เรื่องนี้ เล่าได้น่าฟัง เพลิดเพลิน และท าให้คนดูคล้อยตาม ถือเป็นการค่อย ๆ ปูพ้ืนเพ่ือไปซัพพอร์ท
ตอนจบของหนังได้เป็นอย่างดี  

ในส่วนของพระเอก เจมส์ แม็คอะอวย นี่พูดตรงๆเลย การแสดงเป็นคน 23 บุคลิกของ
เค้าถือเป็นบทที่ยากมาก แต่ส่วนตัวมองว่าแม็คอะวอยแสดงได้ในระดับที่น่าพอใจ แต่จะด้วยบุคลิกมัน
เยอะหรืออะไรไม่แน่ใจ หลายช่วงผมว่าเค้าน่าจะท าได้ดีกว่านี้ แต่เอาจริงๆก็ถือว่าแม็คอะวอยก็ท าให้
หนังน่าดู นางเอกน้องอันย่านี่พูดเลย เด็กคนนี้มีของ สะดุดตาตั้งแต่ The Witch แล้ว เรื่องนี้ประกาศ
กร้าว อันย่าเป็นสาวแล้ว โชว์ดู้ม ๆ ในเรื่องบ่อยมาก ผมมองว่าน้องมีศักยภาพมากกว่านี้ แต่การแสดง
ในเรื่องที่เหมือนมีอารมณ์เดียวคือ เก็บกด มีอะไรในใจเยอะ เบิกตาโพลง แต่ก็ต้องยอมรับแหละว่า
นางเป็นส่วนที่ท าให้หนังโคตรเครียเลย 

SPLIT อาจจะเป็นการกลับมาขอคืนพ้ืนที่ของ เอ็ม. ไนท์ ชยามาลาน อีกครั้ง เพราะตัว
หนังได้เงินที่อเมริกาในระดับที่น่าพอใจมาก คือทุนสร้างแค่ 9 ล้าน แต่ตอนนี้เฉพาะอเมริกาที่เดียวก็ 
51 ล้าน ก าไรมหาศาล ก็คงต่อชีวิตแกไปได้อกยาวนานในฐานะผู้ก ากับหนังฮอลลีวู้ดนั่นแหละ คือเอา
จริง ๆ ไปดูได้แบบไม่ผิดหวังแน่นอน เพราะหนังดูสนุก มีอะไรให้ลุ้น ให้ตาม ให้เซอไพรส์ และตอนจบ
ก็ถือว่าโอเคมาก ๆ โดยเฉพาะแฟนของ เอ็ม. ไนท์ ชยามาลาน น่าจะถูกอกถูกใจ 7.5/10 นะครับ 
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ภาพที่ ข.24 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง John Wick: Chapter 2 เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, โดย
เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, 2560.  

 
John Wick: Chapter 2 อยากโดนโอปป้าเคียนูยิงประตูใส่มากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
9/10 

ถ้านุ้งพละคือความงดงามที่พระเจ้าสร้างสรรค์มาเพ่ือคนไทยแล้ว โอปป้าเคียนูนี่แหละที่
พระเจ้าสร้างมาเพ่ือให้ชาวโลกได้ชื่นชมในความหล่อออออออออ ในสรีระ ในเรือนร่าง และในทุก  ๆ
ตรงของเคียนู ขอบอกเลยว่า สิ่งที่ดีงามที่สุดของ John Wick: Chapter 2 ที่นอกจากฉากแอ๊คชัน
ระห่ าสะใจแล้ว เรือนร่างของเคียนูนี่แหละที่ตรึงสายตาคนดูให้ละไปจากจอไม่ได้ ไม่ได้เลย โอปป้า
เคียนูขาาาาาา ป๋างานดีมากกกกกกกกกก อายุ 50 กว่าแล้ว กาลเวลาท าอะไรไม่ได้เลย อยากโดนป๋า
เยเหมือนหมูเหมือนหมา หนูยอมให้ป๋าทุกอย่างแล้วป๋าจะเอาปืนกรอกปากหนูก็ยอม 

เคียนูใน John Wick: Chapter 2 หล่อมากกกกกกกกก อันนี้เป็นที่ประจักษ์สากลใน
ระดับยูนิเวอเซิ่ล เรารู้ โลกรู้ ไม่มีใครกล้าเถียง #ไม่รักเคียนูออกจากโลกนี้ไป so ความหล่อนี่คือไม่
ต้องบรรยายกันล่ะ นี่ของจริงไม่ต้องพูดเยอะ เลือดผสมหลายสัญชาติที่ลงตัวประตุจปฏิมากรรมระดับ
โลก นี่ก็ไม่อยากอวย แต่คนมันหล่อจะไม่อวยก็ไม่ได้ พอ! มาพูดถีงเรื่องราวสาระกันบ้างคือเรือนร่าง 

ในส่วนของเรือนร่างของโอปป้าเคียนูนั้น พูดเลย ล าพังพระเจ้า โลก ธรรมชาติที่
สร้างสรรค์มาได้อย่างงดงามแล้ว ถ้าโอปป้าไม่มีระเบียบวินัยป่านนี้วัย 50 โอปป้าคงกลายเป็นตาแก่พุง
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หลามไปแล้ว แต่นี่ NO!!!!! โอปป้าเป็นผู้ชายที่ใส่สูทได้สวยมากกกกกกกก ยิ่งสูทในเรื่อง John Wick: 
Chapter 2 นี่คือมันเป็นสูทระดับไฮคลาส งานพรีเมียม ดูแพงมากกกกกกกก สวยมากกกกกก ยิ่งให้
โอปป้าใส่คือโคตรเริ่ด แผงอกที่ล่ าก าลังพอดี ปลีน่องเรียวขาที่สวยงาม กางเกงฟิต ตัดมาแบบเป้ะ ก้น
กอยของโอปป้าในเวลาที่เยื้องย่าง ย่อขา แบะเข่าเล็กน้อย แล้วสาดกระสุน หรือเวลาที่กล้องแพนจาก
ข้างหลังแล้วโก่งตูดเล็กน้อยแล้วรัวรัวรัวรัวกระสุนใส่เหล่าร้ายมันช่างเป็นภาพที่สวยงามเหลือเกิน หรือ
แม้แต่ตอนที่โอปป้าใส่ชุดล าลอง กางเกงยีนส์ เดินเคียงค่าน้องหมาไร้ชื่อพันธุ์พิทบูลที่ในเรื่อง ต้องขอ
ยืนยัน คอนเฟิร์มว่า เคียนูคือนักแสดงที่ถ่ายภาพคู่หมาออกมาได้สวยงาม เลอค่าท่ัสุดในโลก เคียนู
เสริมให้หมาพิทบูลที่ดูเป็นหมาธรรมดา กลายเป็นหมาที่มีสง่าราศรีที่สุด นี่แหละครับ คนหล่อไม่ต้อง
พูดเยอะ ออร่ายังกระจายไปเผื่อหมาเลย 

ในส่วนของเสน่ห์ทางการแสดงแล้ว คงไม่ต้องบรรยายล่ะครับ John Wick: Chapter 2 
คือหนังขายสไตล์ การแสดงของโอปป้าเคียนูไม่ต้องท าอะไรมาก แค่เคลื่อนไหวร่างกาย เปล่งเสียง โลก
ทั้งโลกก็แทบจะพร้อมใจกันมอบออสการ์ทองค าฝังเพชรให่แล้ว โอปป้าเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ เร้าใจทาง
เพศมากกกก ฉากอาบน้ าโชว์แผ่นหลัง พร้อมรอยสักมันแทบจะหยุดโลกทั้งใบ แทบจะท าให้
บรรยากาศในโรงภาพยนตร์อินิกม่า ตั๋วราคาคู่ละ 5,000 ของผมร้อนผ่าวไปทั้งโรง โอปป้ามาท าร้ายผม
เถอะ เยกันให้สนั่นหมูเหมือนหมา เยกันเยี่ยงสัตว์เดรัจฉาน แล้วจะเอากระสุนกรอกปาก ยิงหัว จะเอา
ดินสอทิ้มทะลุหัวใจให้ตายไปตรงนั้นก็ยอม! เห็นไหมครับ ความหล่อ เสน่ห์เร้าใจของโอปป้าเราไม่ต้อง
บรรยายเยอะเสียเวลารีวิวหนังหมดเลย 

เอาเป็นว่า John Wick: Chapter 2 มันส์ฉิบหายยยยยยยยยยยยย เรื่องราวมันต่อ
เนื่องมาจากภาคแรกแหละ คือจอห์น วิค ไม่สามารถล้างมือจากวงการได้ ต้องมารับภาระกิจสัญญา
เลือดที่ติดค้ัางไว้ แล้วก็โดนไล่ล่าต่อโดยมีเงื่อนไขในโลกของนักฆ่าใต้ดิน ที่มีกฎมีกติกา เนื้อหา
ประมาณนี้แหละ งานคิวบู๊เริ่ด สาดกระสุนกันแบบจะว่าโม้ก็ได้ แต่อยากให้ดูในงานของแอ๊คชั่น สไตล์
ที่โคตรเริ่ด หลายฉากอาจจะแอบนั่งข าๆในใจ แต่ท าไงได้หนังแม่งเท่โคตร งานสาดกระสุนนี่คือทั้ง
ระยะประชิด ระยะเผาขน ทั้งกระบอกปืนแนบกบาลแล้วรัวยิง ไม่ปราณีกันเลย ดินสอด้ามเดียวฆ่า
ผู้ร้ายได้เป็นสิบ หวาดเสียว กรี๊ดดดดกันแบบสะใจ 

เอาจริง ๆ John Wick: Chapter 2 เป็นหนังที่โคตรมันส์ การสร้างจักรวาลของ John 
Wick ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและคาดว่ามันคงจะท าต่อได้อีกหลายภาคเลยล่ะ สรุปคือไปดูได้ ส่วนตัว
หนังประมาณ 7/10 บวกอีก 2 คะแนนเป็นคะแนนโอปป้า ใจจริงอยากให้อีก 3 เป็น 10/10 แต่กลัว
พวกข้ีอิจฉามาหมั่นไส้โอปป้า ไม่อยากให้โอปป้าโดนคนค่อนแคะ บาย!! 
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ภาพที่ ข.25 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง Logan เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, โดยเพจอวยไส้แตก- 
แหกไส้ฉีก, 2560.  

 
Logan สนุกมากกกกกกกกสนุกสุดๆแบบเกินคาดมาก 9/10 

เฮ้ยยยหนังสนุก สนุกมากกกกกสนุกจริงๆ คือโคตรสนุกเลย สนุกจนไม่รู้สึกเลยว่าหนัง
ยาว 137 นาทีมันจะกลายเป็นช่วงเวลาที่สั้นไปถนัดตาเลย ตัวหนังมีลุ้น มีฉากตื่นเต้น ไล่ล่าตลอดเรื่อง 
บทก็เจ๋ง ตัวละครก็มีมิติ มีความเป็นมนุษย์มากขึ้น หนังไม่ได้ว่าเป็นหนังมาร์เวลดาดๆสู้กันยิบตาดูจบ
แล้วจบเลย แต่หนังแทรกข้อคิด แทรกดราม่า แทรกความสัมพันธ์ เรื่องครอบครัว ตลอดจนหนังพาสู่
เรื่องราวของความเป็น มนุษย์ ได้อย่างดี คือตัวหนังท าได้ค่อนข้างครบทุกรสจริง ๆ ดูแล้วรู้สึกว่า เออนี่
แหละ หนังบล็อกบัสเตอร์ที่ถึงพร้อมไปด้วยความบันเทิง สาระ และแทรกอะไรได้แบบไม่กลวงๆ ถ้า
ใครลังเลว่า Logan สนุกไหม ผมฟันธงให้แบบไม่ต้องลังเลเลยว่า โคตรสนุก สนุกฉิบหาย สนุกต้องดู 
และต้องดูในโรงด้วย 

ส่วนที่คิดว่าหนังมันดีมากก็คือการน าเสนอเรื่องราวของ โลแกน หรือวูล์ฟเวอรีน ในช่วง
บั้นปลายชีวิต ในอนาคตข้างหน้า ที่สภาพร่างกายทรุดโทรมมากแล้ว เค้าต้องคอยดูแล โปรเฟสเซอร์
เอ็กซ์” หรือ “ซาเวียร์ ในวัย 90 ปีด้วย ด้วยโรคสมองเสื่อมที่ควบคุมลังตัวเองไม่ได้ด้วยก็ดี ตลอดจน
การได้รนับภาระกิจให้พาเด็กสาวลึกลับที่มีพลังพิเศษมีมีดออกมาจากมือเหมือนอย่างเค้านี่แหละไปที่
เซาท์ดาโกต้า เพ่ือหนีข้ามแดนไป คือตัวหนังมันก็ชัดเจนนะว่า ลอร่านี่น่าจะเป็นลูกสาวของโลแกน
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แหละ แต่มันก็ไม่ได้ยอมรับกันโต้งๆ แต่ประเด็นความสัมพันธ์ของ โลแกน ชาร์ล และ ลอร่า ในการ
เดินทางเพ่ือหนีกองทัพไซบอร์กที่เป็นคนสร้างตัวลอร่า หรือ x-23 นี่แหละ  

หนังพาเราไปสัมผัสกับวูล์ฟเวอรีนในวัยเกษียณ กับสภาพร่างกายที่ทรุดโทรม และ
ความสามารถในการเยียวยารักษาตัวเองได้น้อยลง รวมไปถึง ตัวซาเวีย ที่เป็นโรคความจ าเสื่อม 
ควบคุมพลังงานตัวเองไม่ได้ ต้องคอยฉีดยากินยา คือตัวหนังไม่ได้เชิดชูพลังพิเศษเหนือมนุษย์ของ
มนุษย์กลายพันธ์ทั้ง วูลฟ์เวอรีน หรือ ซาเวีย แบบสมัยหนุ่มๆเลย ตรงกันข้าม กลายเป็นเรื่องราวของ
มนุษย์กลายพันธ์ยามไม้ใกล้ฝั่งอีกต่างหาก แถมมีเด็กผู้หญิงอย่างลอร่าที่เข้ามาแบบทั้งเก่งและโหด 
เส้นเรื่องมันเลยมีความน่าสนใจและดูสนุกอย่างไม่น่าเชื่อ เส้นเรื่องในส่วนของความดราม่าคือค่อนข้าง
สตรองมาก คือเราได้สัมผัสชีวิตของมนุษย์กลายพันธ์ในส่วนที่เป็นคนมีเลือดมีเนื้อ มีความรัก มีความ
ผูกพันธ์ มีความเป็นห่วงเป็นใย มีความเป็นครอบครัว แล้วประเด็นดราม่าก็ท าคนดูรวดร้าวน้ าตาซึมได้
แบบไม่ยากเลย 

ในส่วนของฉากแอ๊คชั่น คือดีมากกกกก เร่ัด เริ่ด เริ่ด เริ่ด เริ่ด แบบเอาไปเลย 10 10 10 
แอ้คชั่นสวยมากกกกไม่น่าเชื่อว่าการเอาเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆมาเล่นบทแอ๊คชั่นนี่คือตัวหนังท าออกมาได้
สวย ออกแบบคิวบู๊ดี เท่ เจ๊ง และที่หนังตัดสินใจท าออกมาให้เป็นเรต R แบบไม่สนใครหน้าไหนจะมา
ตามด่าก็ต้องเคารพและยอมรับเลยว่ามันท าให้หนังออกมาสนุกมากกกกก การได้เห็นเด็กตัวเล็กๆ ไล่
ฟันคอคนขาดกระเด็น ตัดมือ หักคอ ยิงปืนในหนังนี่ถ้าเป็นหนังไทยคงมีหน่วยงามองค์กรพิทักษ์
เยาวชนออกมาด่ามาไล่แบนหนังแล้ว แต่ Logan คือไม่เลย สนุก ภาพสวย หนังคือหนัง แค่ได้เห็นการ
แสดงของน้องลอร่านี่ก็คุ้มมากแล้ว 

ในส่วนของตัว Logan ของ ฮิวจ์ แจ๊คแมนเองนี่ก็ต้องยอมแหละว่าเค้าท าได้ทุกบท เล่น
ได้ถึงอารมณ์ แอ๊คชั่น ดราม่า คือท าได้ดีหมดเลย อีกคนที่อดชมไม่ได้คงจะเป็น Patrick Stewart นี่ก็
นึกไม่ออกแล้วว่าจะให้คนอ่ืนมาเป็นชาร์ลวัยแก่ได้ยังไง เพราะเหมือนบทนี้สร้างมาเพ่ือเค้า และใน 
Logan นี่แกก็แสดงได้ดีด้วย 

สรุปคือ Logan นี่คือแอ๊คชั่นดีงามมากกกกกกกกกกกกกกก สนุก ตื่นเต้น หวาดเสียว 
ดิบ โหด ดูไปเสียวไป และงานดราม่าก็ขยี้ได้ดี ถึงใจถึงอารมณ์ Logan เป็นหนังที่ดูแล้วคุ้มค่าครับ 
ส่วนตัวดูในระบบ MX4D ก็ยังรู้สึกว่าโคตรคุ้ม เขย่าเยอะ กระแทกเยอะ ฝนตก กลิ่นเหล่ัา ควันไฟ แสง 
สี มาหมดเลย ไปดูเลยให้ 9/10 ครับ 
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ภาพที่ ข.26 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง Kong: Skull Island เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก , โดย     
เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, 2560.  

 
Kong: Skull Island ยินดีต้อนรับป๋าคองเข้าสู่จักรวาลมอนสเตอร์! 8/10 

พีคแบบสะใจมากกกกกกกกกกกก ใครเป็นแฟนคิงคองคงจะสะใจที่ได้เห็นคิงคองที่ดิบ 
เถื่อน ซีเรียส ไม่มุ้งมิ้ง ไม่หน้าหม้อแบบคองเวอร์ชั่นต้นฉบับ เพราะส าหรับ Kong: Skull Island นี้ ป๋า
คองเปรียบเสมือนพระเจ้า ซึ่งพระเจ้าจะมาเล่น ๆ มุ้งมิ้งดูสาว ๆ เต้นระบ า หรือไปปีนยอดตึกเอมไพร์
ม่ายยยด้ายยยยยยยยย ป๋าคองตัวนี้คือพระเจ้า คือสัตว์ ที่ดิบ เถื่อน ซีเรียส และไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มนุษย์
จะคอนโทรลได้ ชะตามกรรมของตัวละครทุกตัวในเรื่องอยู่ในก ามือป๋าคองหมด และที่ส าคัญต้องยอม
ค่ายหนังล่ะที่เอาเรื่องคิงคองมาบิดใหม่ จนสร้างเป็นจักรวาลใหม่เพ่ือรอการมาของก็อตซิลล่าในอีก
สองปีข้างหน้า พร้อมจากนั้นป๋าคองกับก็อตซิล่าก็จะมาเผชิญหน้ากันในราวปี 1920 เอาแค่สามภาคนี้
ก็คงกวาดเงินในกระเป๋าชาวโลกไปอีกหลายพันล้านล่ะ เอาเลยตรง ๆ Kong: Skull Island นี่ถือว่า
เป็นงานรีเมคท่ีเอามาตีความใหม่ได้แบบคุ้มค่าไม่เสียของ หนังมีสไตล์ดูสนุกมากกกกก โดยเฉพาะใคร
ที่เป็นสาวกป๋าคอง คงจะฟิน ส่วนตัวละครที่เป็นคนเกือบทุกคาแรคเตอร์ในเรื่องจะว่าแบนราบ จะว่า
ขาด ๆ เกิน ๆ ก็ว่าได้ แต่พอเอาเข้ามาอยู่บนเกาะกะโหลกของป๋าคองแล้ว ทุกคนก็กลายเป็นมนุษย์ผู้
โง่เขลาไปในบัดดล! 
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เรื่องราวของ Kong: Skull Island คือการที่มีโครงการณ์ส ารวจสิ่งมีชีวิตประหลาดจาก
กล้องดาวเทียมตามเกาะแก่งต่าง ๆ จนมีคนไปเจอกับเกาะกะโหลกที่คิงคองอาศัยอยู่นี่แหละ 
นักวิทยาศาสตร์ นักธรณีวิทยากลุ่มหนึงเลยไปขอความช่วยเหลือและงบประมาณจากทั้งทางรัฐและ
เอกชน ระดมสร้างทีมส ารวจขึ้นมา โดยใช้ทหารเวียตนามส่วนนึงมาช่วย มีช่างภาพ (นางเอก) มา
ช่วยกันไปส ารวจที่เกาะหัวกะโหลก โมทีฟของเกาะหัวกะโหลกคือก่อนเข้าเกาะจะต้องผจญกับหมอก
ควันหนาก่อนเข้าเกาะ แล้วจากนั้นเมื่อเข้าสู่เกาะก็จะเหมือนเข้าไปผจญภัยสู่อีกโลกหนึ่ง มีทั้งความ
ลึกลับ มีทั้งคนป่า ซึ่งในส่วนนี้หนังได้แรงบันดาลใจมากจาก Apocalypse Now (หนังเก่าปี 1979 ทั้ง
ฉากเฮลิคอปเตอร์ ฉากระเบิดเกาะ เพลงประกอบ หรือคนป่า) ทันทีที่เข้าสู่เกาะกะโหลก ทีมส ารวจก็
เริ่มทิ้งระเบิดลงเกาะทันที (อ้างว่าเพ่ือส ารวจชั้นดิน) แน่นอนว่าป๋าคอง พระเจ้าของเกาะต้องไม่ยอม
แน่นอน นักส ารวจจึงได้เรียนรู้บทเรียนครั้งใหญ่ที่มาท าลายเกาะนี้พร้อมกับต้องเผชิญหน้ากับคนป่า 
รวมถึงสัตว์ประหลาด และสัตว์ยักษ์บนเกาะมากมาย คยนป่าบนเกาะนี้เคารพนับถือคองเป็นพระเจ้า 
ส่วนคู่ปรับของคองคือสัตว์เลื้อยคลานยักษ์คล้ายโครงกระดูกท่ีดุร้ายและร้ายกาจพอ ๆ กัน 

สิ่งที่ชอบมากกกในหนังเรื่องนี้คือการพยายามท าให้คนในเรื่องนี้ดูโง่หมดเลย เป็นมนุษย์
ผู้โล่เขลา ไร้เหตุผลที่อยากจะเอาชนะธรรมชาติ และอยากจะควบคุมทุกอย่าง และสิ่งที่ฟินโคตรๆคือ 
คองแม่งตัวใหญ่มากกกก ตัวใหญ่เท่าภูเขา และเสกลในหนังไม่เพ้ียน ตัวมันอลังการณ์มากกก มนุษย์
จ านวนมากสังเวยชีวิตให้กับความโง่เขลาของตัวเอง หนังใช้นักแสดงดัง ๆ ได้ฟุ่มเฟือยมากกก ด้วยบท
ที่เรียกว่าแบนราบ แต่มันก็ไม่ใช่สาระ เพราะผมมองว่า มนุษย์พวกนี้สังเวยชีวิตให้กับความโง่และ
ความอวดฉลาดของตัวเองอย่างรนหาที่ แต่ตัวที่ตลกที่สุดน่าจะเป็น Samuel L. Jackson ที่ดูไร้สติ 
และดูตลกที่สุดในหนัง Tom Hiddleston ก็แทบจะเป็นตัวประกอบของเรื่องไปเลย ส่วนนางเอกออ
สการ์อย่าง Brie Larson ก็แทบจะไม่ได้แสดงอะไรมากมายอย่างที่คาดเลย 

คอง ในเรื่องนี้ ดิบ เถื่อน และมีความเป็นสัตว์ป่าค่อนข้างมาก ดังนั้นเราแทบจะไม่ได้
เห็นอารมณืดราม่าอะไรของมันสักเท่าไหร่ เข้าใจว่าหนังคงวางแคแรคเตอร์ของคองเอาไว้ให้เป็นสัตว์
ประหลาดแบบก็อตซิล่านั่นแหละ แต่ส่วนที่ต้องกราบเลยก็คือทุกครั้งที่คองปรากฏตัวคือเราสัมผัสได้
ว่ามันคือซุปตาร์ คือมันไม่ได้ว่ามีแอ้คติ้งอะไรมาก แต่ความอลังการณ์ สัญชาติญาณความดิบของมันนี่
แหละคือเสน่ห์ แล้วฉากต่อสู้ของมันในช่วงสุดท้ายที่กินเวลานานพอสมควรนี่คือดูแล้วฟินมาก รุนแรง 
ดิบ เถื่อน สะใจ แบบต้องเอามือจิกเบาะกันเลยทีเดียว   

อีกส่วนที่ต้องบอกว่าหนังมันอาจจะไม่สนุกเท่าไหร่คือช่วงกลางที่ไปเสียเวลากับการ
อธิบายถึงคองที่มาที่ไปและธรรมชาติบนเกาะกับการไปเสียเวลากับสัตย์ประหลาดตัวอ่ืน ๆ โดยที่คอง
หายไปพักใหญ่เลย ท าให้เราเบื่อ แต่พอคองมาเราก็ฟิน หนังไม่ได้กล่าวถึงความรัก ความพิศวาสที่คอง
มีให้กับนางเอกสักเท่าไหร่ นอกจากความเป็นพระเจ้าที่คองเลือกที่จะช่วยมนุษย์มากกว่า  
. 
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สรุปเราชอบการตีความ ความครีเอทในการบิดเรื่อง และฉากแอ๊คชั่นในหนังเรื่องนี้ ถ้าใครตามหาคอง
ในแบบเดิม ๆ ที่ดูมุ้งมิ้ง ดูดราม่า ดูมีความรักอาจจะผิดหวังนะ เพราะคองเรื่องนี้มันคือสัตว์จริง  ๆ 
สัตว์ย่อมไม่มีแอ๊คติ้งอะไรที่ดราม่าและใหญ่แบบมนุษย์แน่นอน สรุป รวม ๆ ถัว ๆ หักลบไปให้ 8/10 
แบบเต็มใจให้ครับ ในส่วนของเอนด์เครดิต รอนิดนึงนะครับ อันนี้ห้ามพลาด 
 

 
 
ภาพที่ ข.27 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง Beauty and The Beast เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, โดย     
เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, 2560.  

 
BEAUTY AND THE BEAST มีความสุขกับการดูหนังครั้งนี้มากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก 8.5/10 

คือฟินแบบฟินมากกกกกกกกกกับความไพเราะของเพลง ซึ่งโดดเด่นมาก เพราะดิสนีย์
เอาทุกเพลงมาเล่าเรื่องเหมือนแอนิเมชั่นเป๊ะ ๆ ในหลายตอนแทบจะซีนต่อซีน (บางคนบอกว่าแล้วจะ
ท ามาเพ่ืออะไรวะ แต่นี่คือถูกจริตไง มันดูแล้วปลุกความสาวแตกในตัวเบา ๆ) 

คือโดยส่วนตัวขอออกตัวเลยว่าถ้าให้จัดอันดับหนังในดวงใจ แอนิเมชั่น BEAUTY AND 
THE BEAST มันจะติดอันดับอยู่ใน top5 แน่นอน ซึ่งพอมาท าหนังเวอร์ชั่นนี้ก็ต้องยอมรับแหละว่ามัน
สู้แอนิเมชั่นไม่ได้ แต่การที่เราได้ดูนักแสดงที่เป็นคนจริง  ๆ มาสานต่อจากจินตนาการแอนิเมชั่น
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โดยม่ัดิสนีย์เป็นคนท าเอง ท าไมมันจะไม่ฟินล่ะ เพราะเนื้อหาของหนังมันดีงามอยู่แล้ว และที่ส าคัญ 
เอมม่า วัตสัน สวมบทเป็นเบลล์ได้อย่างงดงาม เหมาะเจาะและลงตัวแบบเหมือนนางเกิดมาเพ่ือเป็น
เบลล์จริง ๆ ความไพเราะของเพลงท าให้เราหลั่งน้ าตาออกมาได้แบบไม่เสียดายน้ าตากันเลยทีเดียว 
มันเลยรู้สึกว่าอ่ิมเอมเต็มตื้นกับหนังเรื่องนี้เหลือเกิน 

เรื่องย่อก็คงทราบกันอยู่แล้วเนอะ เบลล์คือเด็กสาวชาวฝรั่งเศสในยุคที่คนสมัยนั้นไม่
ชอบให้ผู้หญิงอ่านหนังสือ และเธอเองก็มีความฝันที่อยากจะไปมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมนอกหมู่บ้านในชนบท
ที่ผู้หญิงฝันแค่เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูก ส่วนเจ้าชายอสูรคือเจ้าชายรูปงามที่โดนสาปเพ่ือดัดสันดานให้เลืก
มองคนที่ความสวยงามภายนอก เค้าต้องอยู่ในร่างอสูรร้ายจนกว่าจะมีผู้หญิงมาบอกรักจากใจ เนื้อหา
ประมาณนี้แหละ 

ตัวหนังเนี่ย ขอชมก่อนเลยว่า การเล่าเรื่องเป้ะมาก บทดีมาก การพัฒนาการของตัว
ละคร การเรียนรู้ของตัวละครคือโคตรดี เราอินและเก็ทในความรักที่ก่อตัวขึ้นในหัวใจของเบลล์ทีละ
น้อย ๆ และเราก็เก็ทในความอ่อนโยนของเจ้าชายอสูรที่เริ่มซอฟลง ๆ เราชอบประเด็นที่พูดถึงความ
แปลกแยกของเบลล์ในหมู่บ้าน ที่แม้เธอจะเป็นสาวสวยมีเสน่ห์ แต่พฤติกรรมของเธอที่ชาวบ้านไม่
ชอบมันก็ไม่ผิดอะไรกับที่เธอเหมือนเป็นตัวประหลาดของหมู่บ้าน ในขณะที่เจ้าชายอสูรเอง ก็เป็นตัว
ประหลาดที่ทุก ๆ คนหวาดกลัว แต่ถ้าไม่เคยเข้าไปสัมผัสก็จะไม่มีวันได้รับรู้ถึงด้านความอ่อนโยนในตัว
ของเจ้าชายได้เลย 

เอมม่า วัตสัน เหมาะกับบทเบลล์ที่สุด เธอเป็นเบลล์ที่สวยงาม มีความเป็นกบฏ หน้าตา
ด้ือและรั้น แต่ก็น่ารักในทีและมีเสน่ห์มาก ในขณะที่เจ้าชายอสูรเอง ที่รับบทโดย Dan Stevens นี้ก็
ต้องยอมรับแหละว่าหล่อจริงอะไรจริง แม้จะเห็นหน้าไม่ เยอะ แต่ต้องยอมรับในเรื่องของ 
Performance ในการร้องเพลงที่ร้องเพลงได้ดีจริงๆ โดยเฉพาะเพลงที่เค้าร้องถึงเบลล์ตอนที่ปล่อยให้ั
เบลล์กลับบ้าน แต่ภาพรวมของเพลง ด้วยความที่เป็นเพลงเดิมที่มีความไพเราะอยู่แล้ว แต่พอมาเอา
นักแสดงมาร้องก็ต้องยอมรับตามสภาพแหละว่ามันดร็อปลงสู้แอนิเมชั่นที่สามารถไปเนรมิตรหา
นักร้องระดับเทพที่ไหนมาร้องก็ได้ ลุ๊ค อีแวน ในบทแก๊สตอง ก็คือหล่อกระชากใจ หล่อร้าย หล่อโฮก 
มีรัศมีออร่าสีม่วงเบา ๆ ดูแล้วก็ไม่ขัดตาอะไรนะเสน่ห์ทะลักล้นจอเสียขนาดนี้ 

งาน CG เชิงเทียน นาฬืกา กาน้ าชา ตู้เสื้อผ้า ที่วิ่งได้ พูดได้ ถือเป็นหัวใจหลักที่ท าให้
หนังน่าดูมากกกเพราะ CG ดีงาม แคแรคเตอร์สิ่งของเหล่านี้โคตรน่ารัก นี่ยังไม่นับรวมพวกโปรดักชั่น
ที่อลังการณ์จัดเต็ม สวยจนแบบดูแล้วสบายตาสบายใจสุด ๆ ก็ถือว่าเป็นหนังที่ดูแล้วมีความสุขมากกก
กกกกจริง ๆ ก็ต้องถือว่า BEAUTY AND THE BEAST ฉบับรีเมคปี 2017 นี่ท าออกมาได้ไม่เสียของนะ 
แค่ไปนั่งฟังเพลง ไปนั่งดูหน้าสวย ๆ กับฟังเพลงเพราะ ๆ ที่เอมม่า วัตสันร้องผมว่ามันก็คุ้มแล้ว และที่
ส าคัญ ดิสนีย์มันสร้างสรรค์งานออกมามันคิดให้เราหมดแล้ว ไม่มีอะไรที่แย่เพราะมันเซฟหมด หนัง
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อาจจะยังติดกรอบเดิม ๆ ความเป็นดิสนีย์จนไม่มีอะไรแปลกใหม่ แต่ส าหรับแฟนแอนิเมชั่นอย่างผมนี่
บอกเลยว่า ฟินโคตร ๆ 8.5/10 ครับ ไปดูได้เลยแบบไม่เสียดายตังแม้แต่บาทเดียว 

 

 
 
ภาพที่ ข.28 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง Life เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, โดยเพจอวยไส้แตกแหก-  
ไส้ฉีก, 2560.  

 
Life สนุกมากกก สนุกจริงๆ เร้าใจสุดๆ 7.5/10 

หนังที่ว่าด้วยการหนีตายจากมฤตยูในยานอวกาศ ในสถานที่จ ากัดแคบ ๆ ด้วยเงื่อนไข
ที่ว่าอยู่แค่ในยานอวกาศเอาเข้าจริงๆมันอาจจะดูเชยและน่าเบื่อมากกก แต่เอาเข้าจริง  ๆ ถ้ามันท า
ออกมาได้ดี มีการเล่าเรื่องที่ดี การล าดับภาพการใช้ดนตรีที่เร้าใจ ลงตัวมันก็จะออกมาสนุกแบบเรื่อง 
Life นี่แหละ คือขอบอกว่าถึงจะเดาทางหนังออกเกือบหมด แตด้วยการเล่าเรื่องและการออกแบบเอ
เลี่ยนของมันที่สุดแสนจะครีเอทมันก็ท าให้เรารู้สึกสนุก และลุ้นติดตามไปได้อย่างไม่น่าเชื่อ  

Life ว่าด้วยการปฏิบัติการณ์ของโครงการณ์หนึ่งที่พยายามจะเอาดินจากดาวอังคารมา
ศึกษาหาสิ่งมีชีวิต และได้มีการเพาะพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่ไปเจอมาบนดาวอังคาร โดยน ามาเพาะพันธุ์ในยาน
อวกาศ และแน่นอนว่าคณะทีมมนุษย์อวกาศเองก็ได้เห็นเจ้าเอเลี่ยนตั้งแต่เริ่มแบ่งเซลส์ ตอนที่
มันเพ่ิเกิดก็ตัวสีชมพูน่ารัก รูปร่างหน้าตาคล้ายดอกกล้วยไม้ แล้วอยู่  ๆ มันก็จ าศีลไม่ขยับตัว ท าให้
นักบินอวกาศผิวสีที่เป็นคนดูแลมันพยายามเอาไฟไปจี้มันเบา ๆ นั่นแหละ ความฉิบหาย ความวิบัติก็
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เกิดข้ึน เมื่อเจ้าเอเลียนเริ่มขยายร่างจากดอกกล้วยไม้เล็ก ๆ น่ารัก ๆ กลายเป็นปลาหมึกยักษ์ และเริ่ม
อาละวาด เข่นฆ่านักบินอวกาศในยานอวกาศตายทีละคน สุดท้ายจะเหลือใครบ้าง ใครจะตาย ตาย
หมดไหม หรือรอดหมดไหมก็ลองไปดูแล้วลุ้นกันเองว่าใครจะอยู่ใครจะตาย 

เนื้อหาเว้ากันซื่อ ๆ มันซ้ าซากจ าเจมากกกก แต่ก็ยอมรับในความคลาสสิคของพล็อต
เรื่องแบบนี้แหละ มันดูมีความเป็นหนังเรื่อง เอเลี้ยนส์ ที่คนต้องต่อสู้กับเอเลี้ยนในยายอวกาศ ด้วย
เงื่อยไขที่อยู่ในยานอวกาศ ออกไปนอกยานก็ออกไปได้ไม่นาน ต้องรอเวลา รอจังหวะ รอการจุด
ระเบิด สารพัด บลา ๆ และสุดท้ายก็รอการกลับบ้าน ในส่วนที่ผมว่าโดดเด่นมากก็คงจะเป็นการเล่า
เรื่อง ที่มีการใช้จังหวะหนัง ใช้การตัดต่อท่ีลงตัว รวมไปถึงกนตรีประกอบหนังก็ฉลาดมาก มาในจังหวะ
ที่รู้ทิศทางคนดูว่าจะพีคช่วงไหน จะลุ้นช่วงไหน คืออยากจะบอกว่าดูเรื่องนี้เข้าใจง่าย ๆ ไม่ต้องไปนั่ง
คิดย้อนคิดทวนอะไรกันมากมาย หนังมันเล่าเรื่องดี มันเลยท าให้ดูสนุก แต่ข้อเสียคือการพยายามที่จะ
ใส่บุคลิกตัวละคร ใส่ดราม่า ใส่สตอรี่ลงไปในตัวละครที่ใช้เปลืองเหลือเกิน มาแบบผิว ๆ มันเลยไม่ค่อย
จะสร้างความสะเทือนใจหรือท าให้รู้สึกอินเท่าที่ควร 

Jake Gyllenhaal มาในบทเดวิด นักบินอวกาศที่อยู่ในยานมานานที่สุด กับการที่เค้า
น่าจะเป็นคนที่รู้อะไรเยอะที่สุด แต่น่าเสียดายที่หนังไม่สามารถดุงความสามารถทางการแสดงของ 
Jake Gyllenhaal ออกมาให้โดดเด่นคุ้มค่ากับการที่ได้ดาราเบอร์นี้มาแสดงเลย รวมไปถึงการใช้ดารา
ระดับ Ryan Reynolds มาเพ่ือ??????? ฟอร์ว้อท??????????????? Hiroyuki Sanada น่ารักมากกกก
กก หล่อมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก สรุปแล้ว Life เป็นหนังที่ดูสนุกครับ สนุกมากกกก ไม่
เสียดายตัง ด้วยโครงสร้างเทคนิคการเล่าเรื่องที่ดี มีการออกแบบเอเลียนที่น่าสนใจ แม้ตัวละครจะ
แบนราบไปหน่อย แต่ภาพรวมคือสนุกมากกกกกกกกก ผมให้ 7.5/10 ครับ 
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ภาพที่ ข.29 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง A Silent Voice เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, โดยเพจอวย- 
ไส้แตกแหกไส้ฉีก, 2560.  

 
A Silent Voice - รักไร้เสียง ท าผมร้องไห้น้ าตาคลอ... 9/10 

รักไร้เสียงไม่ใช่แอนิเมชั่นที่น าเสนอเรื่องราวความรักแบบวัยรุ่นมุ้งมิ้งน่ารักอย่างที่คิด แต่
จริง ๆ มันแทบจะเป็นแอนิเมชั่นจิตวิทยาวัยรุ่น จิตวิทยาครอบครัว ที่เอาหนุ่มสาวมาเป็นตัวเดินเรื่อง
ได้อย่างฉลาดแยบคายที่สุด คือแม้ฉากหน้าจะเคลือบความเป็นแอนิเมชั่นหนุ่มสาว แต่ประเด็นลึก  ๆ 
ในหนังกลับถูกซุกซ่อนและย าเสนอออกมาอย่างชาญฉลาด และที่ส าคัญด้วยงานบทที่ค่อนข้างแข็งแรง 
ประกอบกับการเล่าเรื่องที่ดีเยี่ยม มันเลยส่งผลให้คนดูสามารถเข้าถึงอารมณ์ไดอย่างลึกซึ้ง ขอบอก
แบบไม่อายเลยว่า รักไร้เสียง มันค่อนข้างทัชชิ่งและค้อนข้างสร้างความสะเทือนใจให้ผมเป็นอย่างมาก 
และผมเองก็เชื่อว่าหลาย ๆ คนน่าจะมีประสบการณ์และผ่านวีรกรรมอะไรในวัยเด็กที่มันติดมาเป็น
ตราบาปเรามาจนทุกวันนี้ ไม่มากก็น้อย  

A Silent Voice เริ่มเรื่องที่ห้องเรียนชั้น ป6 โชโกะ เป็นเด็กผู้หญิงที่เข้ามาเป็นนักเรียน
ใหม่ของห้อง เธอหูหนวกแต่เธอพูดได้ แต่ด้วยความหูหนวกของเธอมันเลยส่งผลให้การพูดของเธอไม่มี
จังหวะและเหมือนตัวตลกของห้อง โชยะ นักเรียนชายที่เหมือนเป็นหัวโจก เป็นเด็กเกเรของห้องก็เริ่ม
แกล้งโชโกะ แกล้งทุกวัน แกล้งหนังขึ้นเรื่อย ๆ แต่ดูเหมือนโชโกะเองก็จะไม่เคยถือโกรธอะไรโชยะ 
นอกจากโทษตัวเองที่เกิดมาพิการ จนวันหนึ่งโชยะแกล้งโชโกะหนักมือไปหน่อย ส่งผลให้โชโกะต้อง
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ย้ายโรงเรียนไปเรียนที่อ่ืน หลังจากนั้นโชยะก็กลายเป็นเด็กท่ีโดนสังคมประณาม เพ่ือนทุกคนที่เคยเข้า
มาสนิทก็ตีตัวออกห่าง หลายคนที่เคยร่วมแกล้งโชโกะก็ท าตัวเหมือนว่าตัวเองไม่เคยท า ส่งผลให้โชยะ
กลายเป็นเด็กมีปัญหา เวลาผ่านไปหลานปี จนโชยะเข้าสู่ช่วง ม ปลาย โดยปมในใจก็ยังติดอยู่กับตัวโช
ยะ จนถึงขั้นโชยะพยายามที่จะฆ่าตัวตายหลายครั้ง แต่เมื่อโชยะได้กลับมาเจอกับโชโกะอีกครั้ง เค้าจึง
เลิกพยายามฆ่าตัวตาย และพยายามที่จะกลับมาท าดีกับโชโกะ เพ่ือไถ่บาป โดยมีกลุ่ม เพ่ือนและ
ครอบครัวที่เข้ามาช่วยสมานปมร้าวในใจของเด็กหนุ่มสาวทั้งสอง 

ขอบอกว่าแรก ๆ ผมรู้สึกตัวเองเหมือนดิ่งลงในแม่น้ าแบบตัวละครในเรื่องนี้จริงๆ คือ
ความรู้สึกมันอึนมาก สมัยเด็ก ๆ ผมอาจจะไม่เคยแกล้งเด็กพิการในโรงเรียน แต่ความแผลง ความคึก
คะนองของผมก็เคยท าร้ายจิตใจผู้ใหญ่ ท าร้ายจิตใจครูจนบางครั้งมันก็สร้างปมลึกในใจมาจนทุกวันนี้ 
เปรียบเด็กน้อยก็เหมือนอวัยวะที่มันมีขนาดเล็ก แผลที่ใหญ่เท่ากับแผลผู้ใหญ่ แต่เมื่อมันเกิดแผลกับ
เด็ก ความเจ็บปวดมันจะทวีคูณกว่าเกิดกับผู้มหญ่หลายเท่า และถ้ามันเป็นแผลเป็น รอยแผลนั้นมันก็
จะเตบิโตตามเรามาจนถึงตอนที่เราเป็นผู้ใหญ่ โชยะ ก็เช่นกัน ความคึกคะนองที่แกล้งโชโกะมันอาจจะ
เกิดขึ้นในเวลาชั่ววูบ เกิดขึ้นจากการไร้การไตร่ตรองในวัยเด็ก แต่เมื่อเค้าเติบโต ความรู้สึกส านึกผิด
บากนี่แหละท่ีท าให้เค้ารู้สึกผิดบาป จนน ามาสู่การพยายามไถ่บาปด้วยการฆ่าตัวตาย 

ประเด็นเดียวที่เรารู้สึกไม่ค่อยโอเคเลยก็คือนางเอก เพราะโลกสมัยนี้คนพิการแบบ
นางเอกคือแค่หูหนวกเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะหม่นจะสีเทาเสียจนต้องเวลาเกิดอะไรขึ้นก็เอาแต่โทษตัวเอง
ไปหมด จะฆ่าตัวตาย จะโน่นจะนี่ จริง ๆ นางเอกสามารถสตรองได้โดยที่ไม่จ าเป็นต้องมานั่งโทษ
ตัวเองขนาดนี้เลย หนังไม่ได้น าเสนอเพียงสภาพแวดล้อมของคนรอบๆตัวโชยะที่มีแค่เพ่ือน เป็นหนัง
ยังพูดถึงสถาบันครอบครัวของเด็กหนุ่มสาวทั้งคู่ที่มีแม่ที่แสนดีอยู่เคียงข้างเสมอ รวมไปถึงกลุ่มเพ่ือนที่
เต็มไปด้วยมิตรภาพ 

A Silent Voice อาจจะเป็นแค่แอนิเมชั่นญี่ปุ่น ที่มีภาพลักษณ์ภายนอกเหมือนการ์ตูน
ตาหวาน แต่ปมของเรื่องนั้นกรีดลึกถึงใจคนดูอย่างผมชนิดที่เรียกว่าขอศิโรราบ ผมร้องไห้ น้ าตาคลอ 
หวนคะนึงถึงความคึกคะนองในวัยเด็กที่บางวูบมันก็ส่งผลมาถึงตัวเองในปัจจุบัน ผมเองก็ไม่ใช่คนดี
อะไรนัก ดูแล้วบอกตามตรงว่ามันกระทบใจมาก และประเด็นที่ขมวดตอนจบของ A Silent Voice 
มันก็ยังสื่อถึงความรัก ความรักที่ไม่มีสิทธิไม่มีโอกาสได้เปล่งเสียงพูดออกมามันก็ทรมานพออยู่แล้ว 
และไหนจะต้องต่อสู้กับปมความพิการของตัวเอง และผมในใจของอีกฝ่ายที่ยากจะเยียวยา สะเทือนใจ
ฉิบหาย สะเทอนมากบอกตามตรง 

ในส่วนของคนที่ไม่เคยอ่านการ์ตูน ก็ต้องสารภาพว่ามันดีมากกกกกกแล้วครับ แต่
ส าหรับคนที่อ่านการ์ตูนมาแล้วก็บ่นว่ามันตัดไปเยอะ แต่เข้าใจได้ครับ A Silent Voice เป็นแอนิเมชั่น
รักหนุ่มสาวเชิงจิตวิทยาที่สร้างอารมณ์าสะเทือนใจให้ผมมาก เป็นแอนิเมชั่นที่มาเกินกว่าที่ผมคาดมาก 
ดูแล้วสะเทือนใจ ร้องไห้ก็จริง แต่นี่คือพลังของแอนิเมชั่น ที่น าเสนอเรื่องราวที่แสนยิ่งใหญ่คือจิตใจ
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มนุษย์ออกมาได้เป็นอย่างดี จริงๆอยากให้คะแนน 10/10 นะครับ แต่ในประเด็นความล าไย ความ
โทษตัวเอง เหมือนคนที่ด าเนินชีวิตแบบไม่ฉลาดแบบนี้ก็ขอหักคะแนนละกันให้แค่ 9/10 ละกัน ครับ 

 

 
 
ภาพที่ ข.30 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง Ghost in the Shell เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, โดย    
เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก, 2560.  
 
Ghost in the Shell เริ่ดม้ากกกกกก ปัง ปัง ปัง เอาไปเลย 8.5/10 

อยากกรี๊ดดดดดดดดดด เอาตีนกระทืบเท้า โอ้ยยยยยยยยยยย สาแก่ใจข้าเจ้ายิ่งนัก 
แบบว่านี่แหละ ชะนีแอ๊คชั่นไซไฟมันต้องแบบนี้ มันต้องวิชั่นเริ่ดแบบเน้!!!! สวยแบบนี้ หนังสวยมากกก
กกกกก งานโปรดักชั่นแม่งอย่างเริ้ด เริ่ดแบบน่าเอาวิชั่น  เอางานโฮโลแกรมแบบนี้ไปท าพิธีเปิด
โอลิมปิกแม่งเลย แสง สี เสียง มีความเป็นงานระดับอีปริกมากกกกกก แล้วที่เ ริ่ดสุดงดงามสุดคือ     
สกาเล็ต โจแฮนสัน นางขึ้นแท่นคุณแม่นักบู๊มาแทนมิลล่า จาโววิช ได้แล้ว คือนางแสดงเป็นมิร่า ไซ
บอร์กครึ่งคนได้แบบว่า สวยตายห่าไปเลย นางสวยและเซ็กซ่ีมากกกกกกก และที่เกินคาดคือก่อนเข้า
ไปดูก็เตรียมใจนะว่าหนังแม่งคงดูแล้วไม่รู้เรื่อง ดูแล้วปวดกบาล แต่นี่โน้ววววว ดูง่าย ดูสนุก ดูเพลิน ๆ 
แต่ที่ติงคือบางช่วงก็แอบหนืด ๆ แต่ไม่มีปัญหา นิดเดียว แป้บเดียว แล้วมันก็เข้ารูปเข้ารอย  
. 
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นายพันมีร่า คือครึ่งมนุษย์ครึ่งไซบอร์กที่ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ขององค์กรแห่งหนึ่งที่สร้างนางขึ้นมา
เพ่ือปกป้องประเทศ แต่แท้ที่จริงแล้ว เธอถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นอาวุธร้ายแรงขององค์กรลับแห่งนั้น 
เธอไม่รู้ที่มาที่ไป ไม่รู้อดีตทีแท้จริง ๆ ของตัวเอง จนมีโอกาสได้ไปปฏิบัติภาระกิจแห่งหนึ่งด้วยการด า
ดิ่งลงไปในระบบหุ่นยนต์เกอิชา เพ่ือเข้าไปหาข้อมูลและตามหาตัวผู้ร้ายที่ชื่อ "คูซี่" แต่ผลคือจากการ
ตามหาคูซี่ กลับท าให้เธอได้พบบางสิ่งที่เธอไม่คาดคิดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นความลับขององค์กร และ
ที่มาของตัวเธอเอง จากนั้นก็ตามสูตรของเรื่องเลย คือหนังมันดูง่ายมาก ไม่ซับซ้อนอย่างที่คิด ดูไปได้
เรื่อย ๆ 
 
[ควรอ่าน] 
***สิ่งหนึ่งที่ควรเข้าใจเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้คือ  

ข้อมูลต่าง ๆ ในสมองของมนุษย์ และหุ่นในเรื่องนี้ สามารถถ่ายทอดให้กันได้ หรือส่งให้
กันได้ด้วยการเชื่อมต่อ ไม่ว่าจะเชื่อมต่อตรงหากันเอง จากอีกคน ไปอีกคน หรือเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ
เน็ตเวิร์ค ดังนั้นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องไอทีอาจจะงง ๆ กับเรื่องนี้นิดนึงว่านางเอกท าอะไร อย่างฉากที่
เชื่อมต่อเข้ากับหุ่นเกอิชา เพ่ือหาข้อมูลและตามหาตัวร้ายที่บงการเรื่องนี้นั้น นางเอกได้โหลดข้อมูล
ของอีกฝ่ายมาเพ่ือวิเคราะห์ แล้วเกือบโดนไวรัสซะเอง เป็นต้น ส่วนดาต้าต่าง ๆ ที่อยู่ในสมอง สามารถ
ลบออกได้ เหมือนกับไฟล์ในคอมพิวเตอร์ หรือมือถือเลย*** 

อย่างที่บอกตอนเกริ่นเลย งานโปรดักชั่นดีมากกกกกกก ฉากบ้านเมืองในเรื่องล้ ามากกก
กก งานโชว์โฮโลแกรมมาแบบจัดเต็ม งานเอฟเฟค งานวิชั่นคือเริ่ดจนแบบต้องอ้าปากค้าง นี่ยังไม่นับ
พวกการออกแบบ การแต่งหน้า เสื้อผ้าหน้าผมของตัวละครเด่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นนางเอกเอง หรือเกอิชา 
ที่แอบคิดว่ามันครีเอทได้ยังไงวะ เอาเป็นว่าแค่ฉากเกอิชาที่เข้าไปท าการแฮคสมองคนในร้านอาหาร
ญี่ปุ่นฉากนี้ฉากเดียวก็คุ้มแล้ว เรื่องปัญหาว่าความเป็นหนังไซไฟ แฝงปรัชญาเปรียบเทียบว่ามันจะดู
ยากไหม ดูแล้วเบลอจะเป็นไหม เรื่องนี้ไม่เป็นนะ ดูง่ายมากกกกกก แถมยังสนุกด้วย อีกส่วนที่ชอบ
มากคือ ด้วยความที่หนังมันเน้นจินตนาการที่โคตรล้ านี่แหละ เราเลยกลัวว่าดูแล้วจะงง แต่เอาเข้าจริง 
ๆ หนังเป็นมิตรกับคนดูมากกกกก เข้าใจตามได้แบบไม่ยากเลย แก่นของเรื่องมันก็จะประมาณว่า 
สมองคือสิ่งที่ส าคัญที่สุดของมนุษย์ ตราบใดที่สมองยังไม่ตาย มันก็ยังด ารงอยู่ได้ต่อไปโดยใช้เปลือกมา
ห่อหุ้ม ในเรื่องนี้ก็คงจะหมายถึงร่างกายปลอม ๆ ที่เอามาประกอบร่างเข้ากับสมองนั่นแหละ หุ่น      
ไซบอร์กอย่างนางเอกที่สร้างขึ้นมาจากสมองก็เลยเป็นหุ่นยนต์ที่มีอารมณ์ มีความรู้สีก มีส านึก
รับผิดชอบชั่วดี คือเอาจริง ๆ ตัวหนังมันมีปรัชญาตะวันออกแทรกอยู่เยอะมากกก  

ประเด็นที่หนังมุ่งเน้นและตอกย้ าก็คงจะไม่พ้นเรื่องของความสวยงามของการมีชีวิตอยู่
ในฐานะมนุษย์ หลายช่วงหลายตอนที่หนังพยายามท าให้คนดูรู้สึกว่านางเอกเองก็รู้สึกอิจฉาและอยาก
เป็นมนุษย์ปกติเหมือนคนอ่ืน ๆ หนังมีการพูดถึง น้องหมา ที่เป็นสัตว์จริง ๆ มีเลือดมีเนื้อที่ถูกเลี้ยงโดย
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พวกไซบอร์กด้วยซึ่งด้วยความซับซ้อนแฝงปรัชญาที่มันลึกมาก ๆ ๆ ๆ ถ้าพยายามจะอธิบายยาวๆมันก็
อาจจะท าให้คนดูงง หนังเลยเลือกที่จะใช้ความสนุก ความตื่นเต้นมาเล่าเรื่องดีกว่า งานบันทึกเสียง
เรืองนี้ดีมากกก ระบบเสียงโคตรกระหึ่ม เร้าใจ ดูจบแบบไม่รู้ตัว เพลินมากกก แบบเพลินจริงๆ ตื่นตา
ตื่นใจ ดูแล้วไม่รู้สึกเสียดายตังเลย และไม่ต้องไปกลัวเลยว่าหนังจะดูยาก หรืองง เรื่องนี้ดูได้แบบง่าย ๆ 
แต่การเล่าเรื่องบางช่วงก็อย่างที่บอกคือหนืด ๆ ไปหน่อย ไม่งั้นจะให้ 9 นี่เลยหักเหลือ 8.5/10 ไปดูได้
แบบไม่เสียดายตังไม่เสียดายเวลาเลยครับ... 
 
ข.4 บทวิจารณ์ภาพยนตร์เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว 
 

 
 
ภาพที่ ข.31 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง The Age Of Shadow เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว, โดย    
เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว, 2560.    

 
#รีวิว : The Age Of Shadow (2016) : Esplanade 

-- เข้าฉาย 5 มกราคมนี้ --- 
เป็นหนังสายลับจริงจัง เข้มเข้ม ดุดัน ลุ้นทั้งเรื่อง สะเทือนใจสุด ๆ เรื่องราวย้อนไปในยุค 

1920 บนเหตุการณ์จริงที่ญี่ปุ่นเข้ามาเรืองอ านาจในเกาหลี ท าให้เกิดไล่ล่ากันระหว่าง สายลับญี่ปุ่น 
และกลุ่มต่อต้าน (กงยู) แต่ไม่ใช่แค่นั้น ยังมีส่วนที่เข้มข้นกว่านั้นไปได้อีก หนังไม่ถือกับเดินเรื่องเร็ว ท า
ให้ได้บทที่เข้มข้น การเมืองเครียดๆ เรื่องคอขาดบาดตาย และยังผสมดราม่าอีก ท าให้รวมๆแล้ว
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กระแทกใจมาก หนังสร้างแผน ที่ซ้อนแผน ลุ้นได้ตลอดเรื่อง บางฉากที่ยังไม่ปะทะกัน ยังไม่ทันจะชัก
ปืนออกมา แค่มันคุยกันเฉย ๆ ก็ลุ้นแล้ว เพราะไม่รู้ว่ามันจะพลาดท่า เสียทีกันตอนไหน พอถึงฉากที่
เข้าใส่กัน ก็ดุดัน รุนแรง โหดร้ายจนหน้าต้องยี้ การแสดงของทุกคน (ไม่ใช่แค่กงยู) สร้างตัวละครที่น่า
กลัว น่าค้นหา สร้างบรรยากาศที่ไม่น่าไว้ใจได้ตลอด และท าให้หนังมันดูจริ งจัง และเครียดมาก แทบ
ไม่มีข า (ท่ีมีข าก็เพราะมันจริงจังจัด ๆ นั้นแหละ) เรื่องงานสร้าง โปรดักชั่น ไม่ชมไม่ได้ ท าดี แนบเนียน 
เสริมหนังได้ลงตัว และอาจเพราะเหตุผลนี้ด้วย เกาหลีเลยมั่นใจ ส่งหนังเรื่องนี้เป็นตัวแทนไปเข้าชิงออ
สการ์ปีนี้ (สาขาหนังต่างประเทศ)  

#สรุป ยกให้เป็นหนังทริลเลอร์ ระดับพรีเมี่ยม ที่พีคอีกเรื่องของเกาหลีเลย ถ้าคุณบอก
ว่า Train to Busan คือที่สุดของเกาหลีในปี2016 นั้นเพราะคุณยังไม่ได้ดูเรื่องนี้ไงครับ. 

 
#หนังเรื่องนี้kuดูแล้ว : 8.5 /10 
#TheAgeOfShadow #kuarm 
ขอบคุณตั๋วเข้าชมจาก M Pictures Co.,Ltd 
 

 
 
ภาพที่ ข.32 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง La La Land เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว, โดยเพจหนังเรื่องนี้-
kuดูแล้ว, 2560.    
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#รีวิว La La Land (2016) : Major Cineplex Central Pinklao 
เป็นหนังที่สอดแทรกบทเพลงไปพร้อมกับบทหนังได้อย่างลงตัว ถึงจะมีเพลงออกมาไม่

มาก แต่เพราะทุกเพลง เพราะขนาดไหน? ก็คิดเอาเองว่า ขนาดตอน ku ก าลังเขียนรีวิวอันนี้อยู่ ยัง
ต้องเปิดเพลงแม่งคลอไปด้วยอ่ะ คือเพราะมากถึงขนาดต้องกลับบ้านมาเปิดฟังซ้ า แม่งสุดจริง 

ว่าด้วยเรื่องของ มีอา(Emma Stone) หญิงสาวที่มีความฝันอยากเป็นดารานักแสดง แต่
ไม่ว่าจะไปแคสบทกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ไม่ผ่านสักที เผอิญได้มาพบกับ เซบาสเตียน (Ryan Gosling) หนุ่ม
นักเปียโนที่หลงรักในดนตรีแจ๊ส และมีความฝันอยากคืนชีพให้ดนตรีแจ๊สมาป๊อปปูล่าให้ได้อีกครั้ง 
ชอบที่หนังสร้างแรงบันดาลใจในการท าตามความฝันให้แก่เรา ทั้งมีอาและเซบาสเตียนต่างก็มี ความ
ฝันที่ไม่ได้เว่อวังอะไรมาก อยู่ใกล้ความเป็นจริง เลยท าให้สามารถดึงผู้ชมอย่างเรา ๆ เข้าไปอยู่ในหนัง
ได้อย่างไม่ยาก 

ด้านบทเพลงต่าง ๆ เพราะว่าเรื่องนี้เป็นการเน้นเรื่องการขับร้องและเต้น ท าให้หลาย ๆ
ซีน หรือเกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้ จะเป็นการถ่ายแบบ Long Take ซึ่งท าได้เจ๋งมาก ๆ เท่มาก 
เคลิบเคลิ้ม และยิ่งเป็นฉากร้องเพลงระหว่างคู่พระนางนะ อะไรมันจะโรแมนติกได้ลงตัวขนาดนี้ ฟิน
มากกกก ด้านเคมีคู่พระนางนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันมาก เคมีคู่นี้เข้ากันได้ดีมาตั้งแต่แสดงด้วยกันเรื่อง
ก่อนแล้ว ชอบเอ็มม่ามาก แบบว่าคนอัลไรน่ารักน่าหยิกและน่าสงสารไปพร้อม ๆ กันได้ ส่วนทางด้าน
ไรอันนี้ มาสายฮาแบบหน้าตายเหมือนเดิมอีกแล้ว คือฉากท่ีเล่นมุกกันนี้แบบว่า ku ฮาก๊ากเลยนะ บาง
ช่วงแม่งก็มาไม่พักเลย kuยังข ามุกเม่ือกี้ไม่หาย แม่งใส่มาใหม่อีกแล้ว ให้ ku หายใจบ้าง 55555555 

ประเด็นหลักของเรื่องไม่ต้องยิ่งใหญ่โลกแตก แต่ชวนให้รู้สึก หลงใหลให้กับความรัก น่า
ติดตามให้กับการตามฝัน และต้องเจ็บปวดให้กับความจริง ยิ่งพอดูฉากจบนะ แบบว่ามึงเอ้ย อะไรมัน
จะเจ็บปวดและน่ายินดีไปพร้อมกันได้ขนาดนี้ แต่ตอนออกจากโรงมารู้สึกจะหนักไปทางเจ็บปวดและ
เศร้ามากกว่า รู้สึกหน่วงๆตลอดทางกลับบ้าน แม้แต่ตอนนี้ที่ก าลังเขียนรีวิวอยู่ก็ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่เลย 

สุดท้าย อีกเรื่องที่ชอบของหนังเรื่องนี้คือตรงที่ว่า เมื่อหนังจบแล้ว มันสามารถท าให้เรา
ไม่จบไปกับมันได้ ต้องกลับมาฟังเพลงของมันที่บ้านต่อ หรือแม้แต่ความรู้สึกเศร้า และเจ็บปวด ที่แม้
หนังจะจบไปแล้ว แต่ความรู้สึกมันกลับยังคงอยู่กับเราต่อไป 

#สรุป ใครชอบฟังเพลงเพราะๆ ชอบการเต้นสวยๆงามๆ ชอบหนังรัก ชอบหนังสร้าง
แรงบันดานใจ ชอบไรอันกอสลิ่ง ชอบเอ็มม่าสโตน ชอบอะไรก็แล้วแต่ ยังไงก็ควรไปดูซะ ขอแนะน า 
 
#หนังเรื่องนี้kuดูแล้ว : 9 / 10 
#LaLaLand #kutum 
ปล. . หนังเปิดรอบ Sneak preview หลัง 2 ทุ่ม 
ฉายจริง 12 มกราคม 
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ภาพที่ ข.33 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง Split จิตหลุดโลก เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว, โดยเพจหนัง-
เรื่องนีk้uดูแล้ว, 2560.    

 
#รีวิว : Split จิตหลุดโลก (2016) : Lido 

หนังจิตวิทยา-น่าสะพรึง ที่ใช่ได้เลย รู้สึกอึดอัด แต่หนังก็อืดอาด จากตัวอย่างก็คาดหวัง
ไว้ก็เยอะ เลยนึกว่าจะว้าวกว่านี้  เรื่องของ ชายโรคจิตที่มี 23 บุคลิกในตัวเอง (เจมส์ แม็คอะวอย) 
ลักพาตัวกลุ่มเด็กสาว 3 คน มาขังไว้ เพ่ือ... 

หนังพาเราไปส ารวจอาการของคนหลายบุคลิก เขาเป็นมีอาการยังไง ท าอะไรได้บ้ าง 
ต้องการอะไร ที่มาคืออะไร โดยเล่าผ่านตัวละครจิตแพทย์ ซึ่งจุดนี้น่าสนใจมาก ก็คือจุดขายของหนัง
นั้นแหละ แต่หนังมันช้า เล่าวกวน จังหวะเล่าเรื่องอืดอาด kuนี่ ก็ใจร้อน ว่าไหนนะ 23 บุคลิกที่ว่า ซึ่ง
ก็ค่อย ๆ เล่า แล้วก็มีแค่ไม่กี่บุคลิก แต่เอาเข้าจริง ๆ แค่ไม่กี่บุคลิกก็พอแล้ว แค่นี้ ku ก็เริ่มสับสน ต้อง
ตั้งใจแยกดี ๆ แม้การแสดงของ เจมส์ แม็คอะวอย จะเค้นจนเหนื่อยแค่ไหนก็ตาม หักมุมก็มีให้ร้อง
ว้าว!! ได้อยู่ แต่ก็ไม่เท่าไหร่ ในตัวอย่างก็สปอยหมดนะ สิ่งที่ชอบสุด กลับเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดหวัง คือ 
น้องนางเอก (อันย่า เทย์เลอร์-จอย) ตอนแรกก็จะหลับละ ความน่ารักของเธอก็ปลุก ku กลับมาตั้งใจ
ดูหนังต่อ ขอยกให้เป็นดาวรุ่งแห่งปีไปเลย 
 
#สรุป หนังจิตวิทยา ตื่นเต้น คอนเซ็ปต์ดีมาก ดูหนังจบก็ได้กลับมามองตัวเองด้วย 
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#หนังเรื่องนี้kuดูแล้ว : 7 /10 
#Split #จิตหลุดโลก #kuarm 

ปล...ส าหรับคนดูแล้ว ที่เห็น บรูซ วิลลิส โผล่มาในตอนท้าย เพราะ เรื่องมันโยงกับ 
Unbreakable (2000) ซึ่งเป็นผู้ก ากับเดียวกัน 

 

 
 

ภาพที่ ข.34 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง John Wick: Chapter 2 เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว, โดย   
เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว, 2560.    

 
#รีวิว John Wick: Chapter 2 (2017) : SF World Cinema 

เป็นหนังที่เสิร์ฟความมันส์ได้แบบไม่ได้หายใจกันเลยทีเดียว เปิดเรื่องมาแม่งก็เดือดแล้ว 
แต่ก็มีเนือย ๆ นิดหน่อยประมาน 20 นาที แล้วก็ระห่ าต่อแบบโคตรมันส์ คอหนังแอคชั่นไม่ควรพลาด
ทุกประการ เนื้อเรื่องต่อจากภาคที่แล้ว แต่คราวนี้มาพูดถึงผลกระทบจากการที่ จอห์น วิค (Keanu 
Reeves) ได้กลับมาท างานอีกครั้ง หลังจากที่เคยเกษียณจากวงการนักฆ่าไปแล้ว ซึ่งจากผลกระทบ
ดังกล่าวนี้ท าให้จอห์นวิคต้องตกที่นั่งล าบากอีกครั้ง และคราวนี้ไม่สามารถรู้จ านวนหรือใบหน้าของ
ศัตรูได้เลย โคตรซวยแบบสุด ๆ 

ภาคนี้ได้ขยายสเกลหนังให้ใหญ่ขึ้น โปรดักชั่นดีขึ้น ได้รู้ถึงพลังอ านาจขอสมาคมนักฆ่า ที่
แทบจะไม่ได้พูดถึงเลยในภาคท่ีแล้ว และถ้าใครจ าภาคท่ีแล้วได้ จะมีเรื่องเล่าในต านานของจอห์นวิคที่
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พูดถึงเรื่องดินสอ ในภาคนี้เราจะได้เห็นต านานนั้นอีกครั้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในซีนที่ชอบที่สุดของหนังเลยก็
ว่าได้ ด้านแอ็คชั่นนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเลย มันส์ไม่แพ้ภาคท่ีแล้ว อาจจะมากกว่าด้วยซ้ า แถมยังดีไซน์
ฉากต่อสู้ได้โคตรเท่เลย โดยเฉพาะฉากท่ีดวลกันตัวต่อตัว ไม่ว่าจะปืนกับปืน หมัดกับหมัด มีดกับหมัด 
มีดกับปืน ออกแบบมาได้ดิบเถื่อนดูสมจริง และมันส์สะใจมาก ส่วนเรื่องที่ขัดใจหน่อย ๆ ก็คงเป็นฉาก
ที่พระเอกของเราสู้กับพวกสมุนตัวร้ายที่มากันเยอะ ๆ เอาจริง ๆ มันก็ยังมันส์นั้นแหละ ยิงเฮดช็อตได้
สะใจมาก แต่ก็ยังรู้สึกเหมือนตัวร้ายเดินมาโง่ๆให้พ่ีจอห์น ku ยิงทิ้งเล่น ๆ ซะอย่างนั้น ประมานมึงถือ
ปืนแล้วมึงจะวิ่งเข้ามายิงเค้าใกล้ๆท าไม ไอบ้า 
 
#สรุป ถ้าชอบภาคแรกก็ต้องชอบภาคนี้ ถ้าชอบหนังแอ็คชั่นก็ไม่ควรพลาดเรื่องนี้เช่นกัน มันส์ เดือด 
ดิบ สะใจแน่นอน  
#kutum 8.5/10 
#JohnWickChapter2 
 

 
 

ภาพที่ ข.35 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง Logan เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว, โดยเพจหนังเรื่องนี้kuดู-
แล้ว, 2560.    
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#รีวิว Logan (2017) : Krungsri IMAX Paragon Cineplex 
นี่เป็นหนังมนุษย์กลายพันธุ์ที่ไม่เหมือนเรื่องไหน และภาคไหนๆในตระกูล X-Men มา

ก่อน เป็นหนังมนุษย์กลายพันธุ์ที่ดูมีความเป็นมนุษย์ปกติธรรมดามากที่สุด แต่ก็ไม่ได้ทิ้งความเป็น X-
Men ไปซะหมด แค่เบาบางลงแต่ไปใส่ เรื่องครอบครัว ความรัก ความสัมพันธ์และความผูกพันได้
อย่างซาบซึ้งและลงตัว และหนังยังด าเนินเรื่องได้ดาร์กและหดหู่ในระดับดีเยี่ยม 

ด้านแอ็คชั่น ถ้าใครคิดว่าฉากบู๊เรื่องจอห์นวิคโหดสัสหมาแล้ว มึงต้องยอมเรื่องนี้เลยครับ 
แม่งโหดเหี้ยม ดิบเถื่อน เลือดสาด เห็นหัวหลุดปลิวเป็นลูกบอลเลย และเห็นฉากกรงเล็บแทงหัวใน
ระยะประชิดมาก ๆ นี้มันระดับโคตรเรท R เลย คงถูกใจคอหนังเลือดสาดเป็นแน่แท้ ดูไปเกร็งไปอ่ะ 
มันส์มากกก และที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คงเป็นตรงพาร์ทดราม่าที่ท าเอา ku เศร้าและอินตามอยู่ไม่
น้อยเลยนะ ปกติดูหนังที่เค้าว่าเศร้า ๆ กัน ku ยังไม่เศร้าเลย แต่นี่หนังฮีโร่กลับท า ku เศร้าได้ครับ 
WTF!! ไม่คาดฝันมาก่อนว่าจะมีอะไรแบบนี้ด้วย ยิ่งพอคิดว่าเป็นภาคสุดท้ายของเฮียฮิวจ์แจ็คแมนแล้ว 
ยิ่งเศร้ากันไปใหญ่ 

ในภาคนี้เราจะได้เห็นความสัมพันธ์ของโลแกนและชาร์ลส์ที่ลึกซ้ึงมากยิ่งขึ้นและเป็นหนึ่ง
ในสิ่งที่ดีงามอย่างหนึ่งของหนังเรื่องนี้ แม้ว่าในหนังจะด าเนินเรื่องเครียดๆบ้าง แต่ก็ยังมียิงมุกมาบ้าง
ประปรายตามสไตล์ให้คนดูอย่างเราๆข า ซึ่งมาได้ถูกที่ถูกเวลา และไม่ท าให้บรรยากาศหนังตอนนั้น
เสียด้วย เชื่อว่าในเมื่อหนังมันท าฉีกแนวต่างไปจากเดิมมากขนาดนี้ มันต้องมีคนที่ไม่ชอบแน่นอน รู้
เลยว่าคงมีคนบางประเภทที่ไม่ชอบหนังสไตล์นี้ นี่เป็นภาคสุดท้ายที่เฮียฮิวจ์แจ็คแมนจะมารับบทวูล์ฟ
เวอรีน ซึ่งต้องบอกว่าเป็นการอ าลาที่สวยงามและน่าจดจ า แค่คิดว่าต่อไปนี้จะไม่ได้เห็นวูล์ฟเวอรีนที่มี
ใบหน้าของเฮียอีกน้ าตาก็จะไหลแล้ว เศร้า 

ปล.หลายคนอาจจะมีค าถามในใจว่า มึงชมเยอะขนาดนี้ แล้วมึงหัก1คะแนนจากตรงไหน
วะ คือส่วนที่หักไป ถ้าบอกมันจะเป็นสปอยของหนัง เลยไม่ขอพูดถึงดีกว่าเนอะ 
 
#สรุป ส่วนตัวยกเป็นหนังฮีโร่ที่ดีที่สุดเรื่องนึงเลย ไปดูเหอะ ไม่รู้จะอวยอะไรแล้ว 
#kutum 9/10 
#Logan 
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ภาพที่ ข .36 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง Kong :Skull Island เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว , โดย        
เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว, 2560.     

 
#รีวิว : Kong :Skull Island (2017) @Major Lotus Salaya 

ถึงจะเดิม ๆ ตามสูตร แต่ก็สนุกใช่ได้ โดยเฉพาะฉากที่มีพ่ีคอง เรื่องย่อไม่ต้องรู้ก็ได้ จะมี
อะไรมากไปกว่ามนุษย์โง่ ๆ คิดว่าตัวเองเก๋า ไปส ารวจเกาะลึกลับ เกาะที่มีสัตว์แปลกๆ ขนาดคูณ 10  
ชอบที่ฉากหลังของเรื่องอยู่ในยุคสงครามเวียดนาม เข้ากับเนื้อหาหนังที่ว่า อยู่ใครอยู่มันก็ดีอยู่แล้ว แต่
ก็พาลมารบกันให้วุ่นเอง หนังเล่าเรื่องวก ๆ วน ๆ อยู่ในเกาะ เนื้อเรื่องส่วนของคนชวนให้เบื่อ เดาได้
ไม่ยาก จนแอบร าคาญ คนเยอะ ๆ มาตายฟรี ๆ ให้หนังมันตื่นเต้น บางอย่างก็เกิน ๆ จะมีดีนิด ๆ ก็แต่
ความดีงามของนางเอก (บรี ลาร์สัน) 

แต่ความน่าเบื่อทั้งหมด ก็ได้พ่ีคองพระเอกของเรื่องออกมาแก้ ออกมาแต่ละทีต้องปัง 
โชว์ความยิ่งใหญ่ ต้องมีพระอาทิตย์ พระจันทร์เป็นพ้ืนหลัง แม้งาน CG จะไม่เนียนสมจริง แต่เทคนิค
ภาพ มุมกล้องอย่างมันส์ ชวนลุ้น พาให้ตื่นเต้นดีมาก และพีคไปอีกตอนไฝว้กับสัตว์ประหลาดตัวอ่ืน ที่
ตอนแรกดูจะง่อย ๆ แต่พอสู้กันต้องร้องว้าว มันเจ๋งเอามาก ๆ 
 
#สรุป เป็นหนังผจญภัยที่สนุกเลย ไม่ต้องคิดมาก ดูไว้รอภาคต่อไปที่จะไปไฝว้กับสัตว์ยักษ์ตัวอ่ืนๆ
อย่างก็อตซิลล่า 
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#หนังเรื่องนี้kuดูแล้ว : 7.5/10 
#KongSkullIsland #kuarm 
ปล. อย่าลืม มีฉากหลัง end credit 
 

 
 

ภาพที่ ข.37 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง Beauty and the Beast เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว, โดย        
เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว, 2560.     

 
#รีวิว Beauty and the Beast (2017) : Paragon Cineplex 

เป็นหนัง Musical ที่สนุกดี ดูได้เพลิน ๆ ที่สร้างเหมือนเวอร์ชั่นการ์ตูนแทบทุกอย่าง ใคร
เป็นคอหนังเจ้าหญิงแนวนี้คงต้องชอบมากแน่ ๆ เป็นเรื่องราวของเบลล์ (เอ็มม่า วัตสัน) สาวน้อย
โฉมงามผู้ชื่นชอบในการอ่านหนังสือที่อาศัยอยู่กับพ่อเพียงสองคน แต่กลับโดนผู้คนมองว่าเป็นคน
แปลกประหลาดในสิ่งที่เธอเป็น และด้วยเหตุการณ์บางอย่าง ท าให้เธอต้องโคจรมาพบกับเจ้าชายที่ถูก
สาปให้อยู่ในร่างของอสูร 

เรื่องของงานภาพ ต้องบอกว่าสวยโคตร ๆ ดิสนีย์เค้าไม่เคยให้เราผิดหวังในจุดนี้อยู่แล้ว 
ซีจีอสูรหรือพวกของใช้ในปราสาทที่มีชีวิตก็ท าออกมาได้กลมกลืนมาก ไม่ดูลอยหรือไม่เนียนแต่อย่าง
ใด เรื่องเพลง ก็เพราะในระดับที่ดีมาก ฟังแล้วชวนเคลิ้มไม่ใช่น้อย ฉาก Musical ก็มาได้ถูกที่ถูกกเวลา 
ไม่รู้สึกถึงการยัดเยียดอะไรเข้ามา ดูไหลลื่นมาก แต่ก็ยังรู้สึกไม่สุด อาจเป็นเพราะเพ่ิงดู La la land 
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มา ซึ่งเรื่องหลังนี้ท าฉาก Musical ได้ยอดเยี่ยมจนเกินไป เลยท าให้รู้สึกเรื่องนี้ดูดรอป ๆลง เอ็มม่าคือ
ที่สุดของที่สุดของหนังเรื่องนี้ สวยทุกมุม สวยทุกองศา สวยทุกกิริยา หนุ่ม ๆ เคลิ้มกันทั้งโรงแน่นอน 
ส่วนด้านเนื้อเรื่อง ก็ด้วยที่มันเป็นการ์ตูนมาก่อน มันก็ด าเนินเรื่องตามสูตรทุกอย่าง เดาได้หมดแน่นอน 
แต่เชื่อว่าคนที่เฝ้ารอดูหนังเรื่องนี้คงไม่ติดใจอะไรในตรงนี้มาก เพราะแค่ภาพ เพลงเพราะ นางเอกสวย 
ก็น่าจะเพียงพอส าหรับคอหนังดีสนีย์แล้ว 
 
#สรุป ถ้าเป็นคอหนังดีสนีย์ก็ไม่ควรพลาดเรื่องนี้ ยิ่งถ้าใครแค่อยากไปดูหน้าเอ็มม่า บอกเลยว่าไม่
ผิดหวัง สวยมากกกกกก 
#kutum 7/10 
#BeautyandtheBeast 
 

 
 

ภาพที่ ข.38 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง Life เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว, โดยเพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว, 
2560.     

 
#รีวิว : Life (2017) Emprive Cineclub - ฉาย 23 มีนานี้ - 

สิ่งมีชีวิตสายพันธ์ใหม่จากดาวอังคาร มันไม่ได้เกลียดเรา แต่เพ่ือความอยู่รอด มันต้องฆ่า
เรา!!! ปฏิบัติการค้นหาสิ่งมีชีวิตจากดาวอังคารที่ทั้งโลกลอยคอกันมานาน ในที่สุดพวกเค้าก็ท าส าเร็จ 
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มีการตั้งชื่อจากเด็กน้อยที่คัดจาก 11,000 โรงเรียนทั่วสหรัฐฯ ได้ชื่อน่ารัก ๆ เกร๋ ๆ ว่า 'คาลวิน' ใน
ฐานะสิ่งมีชีวิตตัวแรกที่เจอบนดาวอังคาร แต่สายพันธุ์ที่พวกเขาค้นพบนี้กลับกลายเป็นภัยร้ายแรงต่อ
ความมั่นคงของเหล่ามวลมนุษยชาติ และพวกเขาต้องท าทุกวิถีทางเพ่ือไม่ใ ห้มันเข้ามาในชั้น
บรรยากาศของโลก!!! 

โอเค พล๊อตเรื่องเท่านี้เพียงพอที่จะเป็นหนังสยองขวัญจากต่างดาวได้แล้ว ที่เหลือคือ
การเล่าเรื่อง หนังด าเนินไปอย่างรวดเร็ว มีเรื่องมาให้เราลุ้นตั้งแต่เริ่มและมีไปเรื่อย ๆ เลย ศพแรกศพ
สองมาแบบไม่ทันเตรียมใจ เรียกได้ว่ามาแบบไม่ให้ ku หายใจหายคอกันเลยทีเดียว ตรงช่วงนี้ให้
ความรู้สึกระทึกและสยองขวัญได้ค่อนข้างดี ท าให้เรากลัว 'คาลวิน' ได้พอสมควร รู้สึกจริง ๆ ว่าพวก
มึงต้องตายกันบนนี้ทั้งหมดนั่นแหล่ะ สู้มันไม่ได้หร๊อกกก แต่หลังจากนั้น อะไรๆมันก็เริ่มจะดูค่อย ๆ
ง่ายขึ้นเรื่อย ๆ บางตัวละครก็ท าอะไรโง่ ๆ ที่ท าให้เพ่ือนๆต้องชิบหาย เข้าทางอีปลาหมึกยักษ์เขาล่ะ 
(ตัวที่เจอพอโตแล้วแอบเหมือนปลาหมึกน่ะ) เรื่อยไปจนถึงไคล์แมกซ์ที่จะว่าไปมันก็โอเค แต่ก็ไม่ได้พีค
จนทะลุปรอท มีแอบหักมุมนิดหน่อย แต่คนดูก็รู้แหล่ะ เลยขอตัดคะแนนช่วงหลังไปนิดนึง 

สิ่งสวยงามในเรื่องนี้คือการตายของแต่ละศพ ชอบฉากตายของศพแรกมากก มันบีบ มัน
สวย เลือดงี้ลอยเฟ้งฟ้าง ดูแล้วงดงามดีจริง ๆ อีกอย่างที่ชอบคือ'เด็จพ่ีเจค พ่ีจะเล่นดีทุกเรื่องเลยจริง 
ๆ ใช่มั้ย ปั๊ดโถ่!!!! 
#สรุป #ชอบ ระทึกมากในช่วงแรก ท าให้คนดูกลัวตัวร้ายได้จริงๆ หนังอาจจะแผ่วช่วงหลัง แต่รวมๆ
แล้วเป็นหนังที่ทั้งสยองขวัญและระทึกขวัญดีจริงๆ 
#kuearth 7/10 
#life 
 
!!!!!!!!!!!!! S P O I L !!!!!! A L E R T !!!!!!!!!!!!!! 
บทความต่อจากนี้อาจมีบางเนื้อหาที่เป็นการสปอยล์ 

มันคือ venom ตัวร้ายจาก spider man รึเปล่า? ku ไม่รู้ว่ะ 555555 ในหนังก็ยังไม่ได้
บอกอะไรเลย ก่อนดูก็ได้ยินทฤษฎีนี้นะ ไอ้เราก็นั่งรอดูเอนเครดิตจนจบ กะว่าแม่งต้องเปิดตัว ผ่าง  ๆ 
ๆ ๆ แน่ ๆ แต่ก็ไม่มีอะไร ลองไปหาข้อมูลดู ก็มีแต่ทฤษฎีที่แฟนๆตั้งสมมติฐานขึ้นมาเองทั้งนั้น ถามว่า
เป็นไปได้มั้ย ก็ไม่แน่ เพราะสุดท้ายมันก็ตกมาที่โลก และคนที่เหมือนจะได้รับเชื้อก็ดูดีทีเดียวถ้าจะเป็น
วีนอม แถมยังไม่ถูกฆ่าตายเหมือนศพอื่น ๆ อีกแหน่ะะะ ต้องรอดูต่อไปยาว ๆ จะน่าตื่นเต้นมากถ้ามัน
คือ venom kuเองก็อยากรู้เร็ว ๆ แล้วเหมือนกัน 
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ภาพที่ ข.39 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง A Silent Voice เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว, โดยเพจหนัง-
เรื่องนีk้uดูแล้ว, 2560.     

 
#รีวิว : A Silent Voice : รักไร้เสียง : @SF CINEMA at MBK - ฉาย 23 มีนานี้ - 

ถึงจะดูเป็นการ์ตูนใส ๆ โลกสวย แต่เนื้อหาพาคนดูลงลึกมากในประเด็นวัยรุ่น เรื่องคือ 
พระเอกชอบรังแกนางเอกที่เป็นคนหูหนวกในตอนประถม แต่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเขาและกลุ่มเพ่ือน
ในตอนมัธยม ในแบบที่เจ็บปวด และลึกซึ้ง หนังสะท้อนปัญหาสังคมได้ดี เรื่องการรักตัวเอง เรื่องเพ่ือน 
ในสภาพสังคมที่กดดัน เป็นประเด็นวัยรุ่นที่ใคร ๆ ก็จับต้องได้ไม่ยาก ไม่ใช่แค่เรื่องรักที่เห็นบนหน้า
หนัง จุดขายของการ์ตูนญี่ปุ่นแบบนี้ คือ งานภาพ ซึ่งเรื่องนี้ท าดีมาก ซื้อเลย ภาพสวยมีเสน่ห์ไม่พอ 
เทคนิคการใช้ภาพเล่า บวกกับเพลงเพราะ ๆ โดยเฉพาะส่วนแรกของเรื่องพา ku ลงลึกด าดิ่งจมใน
ภวังค์ หนังใส่ใจทุกตัวละคร ถึงจะมีหลายตัว แต่ก็ลงรายละเอียดสร้างมิติเป็นวัยรุ่นในแบบต่าง  ๆ 
รวมถึงการสร้างสีสัน ใส่คอมเมดี้ได้ถูกที่ถูกเวลา ปังทุกมุก แม้ครึ่งหลังจะรู้สึกยืดเยื้อ มีสะดุดบางจุด 
แต่พอหนังจบแล้วก็ลงตัวอิ่ม รวม ๆ ก็ คือ ชอบนั้นแหละ 
 
#สรุป ใครชอบการ์ตูนภาพดี เนื้อหาดี สะท้อนสังคม เรื่องนี้เหมาะกับคุณ 
#หนังเรื่องนี้kuดูแล้ว : 8.5/10 
#ASilentVoice #รักไร้เสียง 
#kuarm ขอบคุณตั๋วจาก M Pictures Co.,Ltd 
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ภาพที่ ข.40 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง Ghost in the Shell เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว , โดย       
เพจหนังเรื่องนี้kuดูแล้ว, 2560.     

 
#รีวิว Ghost in the Shell (2017) : Paragon Cineplex 

เป็นหนังที่ติ่งสการ์เล็ตไม่ควรพลาดจริง ๆ ตั้งแต่ดูหนังที่นางเคยเล่นมาจนถึงเรื่องนี้ ยก
ให้เรื่องนี้คือเรื่องที่นางสวยที่สุดไปเลยละกัน แม่งสวยชิบหาย สวยทุกองศา ทุกกระบวนท่า อาจจะ
เป็นเพราะเรื่องนี้นางเปลี่ยนทรงผมให้เป็นลุคคนเอเชีย บวกกับหน้าตาที่สวยอยู่แล้วเข้าไป กลายเป็น
สาวเอเชียหน้าฝรั่งที่สวยที่สุดในโลกไปเลยยยยยย 

ผู้พัน(สการ์เล็ต โจแฮนส์สัน) หญิงสาวที่มีร่างกายเป็นไซบอร์กแต่มีสมองที่ยังหลงเหลือ
ความทรงจ าเดิมอยู่ ซึ่งความจริงแล้วเธอถูกสร้างมาเพ่ือเป็นอาวุธอันทรงพลังของกลุ่ม ๆ นึงเท่านั้น ซึ่ง
ระหว่างเธอก าลังท าภารกิจ ๆ หนึ่งอยู่นั้น เธอก็ได้ฉุกคิดขึ้นมาว่า เธอต่างจะไซบอร์กตัวอ่ืน ๆ หรือ
เปล่า แล้วความทรงจ าในอดีตที่เธอมีอยู่นั้น มันจะเป็นความจริงเหรอ ในเมื่อเธออยู่ในยุคท่ีเทคโนโลยี
ก้าวไกลถึงขนาดนี้ ด้านงานภาพและซีจีต่าง ๆ ในหนังนี้งานดีมากถึงมากที่สุด อลังการมาก เป็นหนัง
ไซไฟที่ใช้ค าว่าไซไฟได้คุ้มค่าจริง ๆ  

ด้านฉากแอคชั่น คือเหมือนหนังมันเน้นเรื่องภาพเกินไป พยายามจะโชว์แต่งานภาพ(ซึ่ง
แม่งก็สวยสุดยอดจริงนั้นแหละ) ท าให้ฉากแอคชั่นมีแต่ภาพสวย ๆ ซึ่งมันไม่ได้อารมณ์ของการต่อสู้เลย 
ไมดุ่เดือด ไม่เผ็ดมันส์สักเท่าไหร่ หนังด าเนินเรื่องแบบไปเรื่อย ๆ เอื่อย ๆ อธิบายทุกอย่าง ไม่มีอะไรให้
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เราต้องคิดเองเลย ซึ่งมันท าให้ ku รู้สึกง่วงและหาวบ้างอะไรบ้างในหลาย ๆ ช่วง เอาจริง ๆ มันก็
เหมือนหนังแอคชั่นไซไฟดาด ๆ ทั่วไปแหละ แค่งานภาพของมันเพอร์เฟคเอามาก ๆ บวกกับความสวย
แบบวัวตายควายล้มของสการ์เล็ตเข้าไป เลยเพ่ิมคะแนนขึ้นมาในจุดนี้ 
 
#สรุป เหมือนหนังไซไฟทั่วๆไป ภาพสวย นางเอกสวยมาก เนื้อเรื่องเอ่ือย ๆ ชวนง่วง เชื่อว่าต้องมีคน
เคลิ้มกับงานภาพสวย ๆ จนเผลอหลับแน่นอน 
#kutum 6.5/10 
#GhostintheShell 
 
ข.5 บทวิจารณ์ภาพยนตร์เพจท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่ 
 

 
 

ภาพที่ ข.41 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง The Age of Shadows เพจท าเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่, โดย       
เพจท าเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่, 2560.      
 
รีวิว - The Age of Shadows 

ปี 2016 เป็นปีที่มีหนังเกาหลีดี ๆ ออกมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็น Train to Busan, The 
Handmaiden หรือ The Wailing และจากหนังคุณภาพ ๆ หลายเรื่อง The Age of Shadows ก็คือ
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หนังที่เกาหลีเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าชิงออสการ์ของปีนี้ The Age of Shadows คือ หนังแอคชั่นทริล
เลอร์อิงประวัติศาสตร์ที่เล่าถึงเรื่องราวในยุค 1920s ซึ่งเกาหลีถูกญี่ปุ่นเข้ายึดครอง และการต่อสู้ของ
กลุ่มต่อต้านที่พยายามโจมตีฐานที่ตั้งของญี่ปุ่นในกรุงโซล  

ลี จองชุล คือ นายต ารวจเกาหลีที่ถูกผู้บังคับบัญชาชาวญี่ปุ่นมอบหมายให้ก าจัดกลุ่ม
ต่อต้าน และนั่นก็ท าให้เขาต้องผูกมิตรกับ คิม วูจิน หนึ่งในผู้น ากลุ่มต่อต้านที่ปิดบังตัวเองด้วยอาชีพ
นักค้างานศิลปะ เพ่ือสืบหาข้อมูลจากอีกฝ่ายให้มากที่สุด แต่แล้วเมื่อ ลี จองชุล ได้รู้จักกับ คิม วูจิน 
มากขึ้น มุมมองที่เขามีต่อสถานการณ์ทั้งหมดก็เริ่มเปลี่ยนไป ด้วยความที่เราไม่รู้ประวัติศาสตร์เกาหลี
มาก่อน ครึ่งชั่วโมงแรกของหนังจึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความพยายามในการจับต้นชนปลายเรื่องราว
ต่างๆ อยู่พอสมควร ซึ่งท าให้เราเริ่มรู้สึกว่าหนังมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ แต่หลังจากครึ่งชั่วโมงแรกของ
การปูเรื่องผ่านพ้นไป หนังก็เริ่มเดินเครื่องเต็มก าลังและช่วงกลางของหนังก็เป็นช่วงที่ดูสนุกมาก  ๆ 
ก่อนที่หนังจะพาเราไปสู่ความตึงเครียดในช่วงสุดท้าย ที่ท าให้เราหายใจไม่ค่อยทั่วท้องเท่าไหร่  

The Age of Shadows เป็นหนังที่เอาประเด็นเรื่อง สายลับสองหน้า มาเล่นได้อย่าง
น่าสนใจซึ่งท าให้สถานการณ์ในหนังนั้นเต็มไปด้วยความลุ้นระทึกตลอดทั้งเรื่อง แต่ในความกดดัน หนัง
ก็ยังสอดแทรกอารมณ์ขันเข้าไปในหลาย ๆ จังหวะได้อย่างมีศิลปะ การประกบคู่กันของ ซองคังโฮ 
และ กงยู นั้นก็ถือว่าน่าสนใจมาก ๆ เพราะ ลี จองชุล และ คิม วูจิน คือ ตัวละครที่ เริ่มต้น
ความสัมพันธ์ด้วยความหวาดระแวง แต่หลายครั้ง พวกเขาก็ต้องเชื่อใจกันเพ่ือความอยู่รอด ซึ่งทั้ง 
ซองคังโฮ และ กงยู นั้นก็ถ่ายทอดไดนามิคของตัวละครทั้งสองออกมาได้อย่างน่าสนใจ นอกจากนี้ สิ่ง
ที่โดดเด่นอีกอย่างใน The Age of Shadows ก็คืองานด้านภาพของหนังที่ถ่ายทอดช่วงเวลาในยุค 
1920s ในเกาหลีออกมาได้ทั้งเศร้าและงดงามในเวลาเดียวกัน รวมไปถึงฉากแอคชั่นต่าง ๆ ที่แม้จะมี
ไม่เยอะมาก แต่ทุกฉากก็มีวิชั่นที่น่าสนใจ และรู้สึกได้ว่าทั้งหมดนั้นผ่านกระบวนการคิดมาเป็นอย่างดี 
 
เรื่องเล่น รีวิว - 9 เต็ม 10 
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ภาพที่ ข.42 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง La La Land เพจท าเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่, โดยเพจท า-
เรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่, 2560.      

 
รีวิว - La La Land  

หลังจากที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามกับ Whiplash เดเมียน ชาเซลล์ ก็ได้กลับมา
ท าหนังที่พูดถึงดนตรีแจ๊สอีกครั้ง โดยครั้งนี้ เขาได้พลิกอารมณ์จากความดุดันใน Whiplash มาเล่า
เรื่องราวสุดโรแมนติคในเมืองมายากับ La La Land  

La La Land คือ เรื่องราวของ เซบาสเตียน นักเปียโนหัวดื้อที่ยังคงรักในดนตรีแจ๊สแบบ
ดั้งเดิม แม้ว่าโลกดนตรีจะหมุนไปในทิศทางอ่ืนและไม่ค่อยมีใครสนใจดนตรีแจ๊สอีกต่อไปแล้วก็ตาม ใน
วันนึง โชคชะตาก็ได้น าพาให้เซบาสเตียนมาพบกับ มีอา นักแสดงสาวที่พยายามไขว่คว้าโอกาสใน 
แอลเอ แต่ก็ต้องผิดหวังกับการออดิชั่นครั้งแล้วครั้งเล่า และการที่ทั้งคู่ได้มาพบกันก็เป็นจุดพลิกผัน
ส าคัญในชีวิตของทั้งสองคน La La Land เป็นหนังที่ว่าด้วย ‘เส้นทางความฝัน’ ของคนสองคนที่พาด
ผ่านกันไปมา และความรักก็คือแรงผลักดันส าคัญที่พาให้ความฝันของทั้งสองคนมุ่งไปในทิศทางที่พวก
เขาไม่คาดคิด  

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดใน La La Land ก็คือการน าเอาขนบการเล่าเรื่องแบบหนังมิวสิคัลใน
ยุค 50s มาใช้เล่าเรื่องราวร่วมสมัยในยุค 2016 ที่ผู้คนใช้ iphone และรถญี่ปุ่นกัน และทั้งหมดก็คือ
ส่วนผสมที่ท าให้หนังเรื่องนี้มีบรรยากาศเฉพาะตัวที่ไม่ซ้ าแบบใคร สิ่งที่เป็นเหมือนตัวละครส าคัญของ
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หนังก็คือเมือง แอลเอ ซึ่งเป็น ‘เมืองท่าแห่งความฝัน’ ที่ศิลปินหลายคนยอมเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงเพ่ือ
แลกกับการท าความฝันให้เป็นจริง และชาเซลล์ก็สามารถดึงเอาเสน่ห์ของเมืองนี้มาใช้ได้อย่างฉลาด ที่
จริงแล้วพล็อตเรื่องของ La La Land นั้นก็เป็นพล็อตเรียบ ๆ ไม่ได้หวือหวาอะไร แต่สิ่งที่ท าให้หนัง
เรื่องนี้พิเศษก็คือ แรงดึงดูดที่น่าสนใจระหว่างตัวละคร เซบาสเตียน และ มีอา ซึ่งส่วนนึงก็ต้องยก
ความดีความชอบให้กับทั้ง ไรอัน กอสลิ่ง และ เอ็มม่า สโตน ที่สร้างตัวละครทั้งสองขึ้นมาได้อย่างมี
เสน่ห์และเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง  

ทุกองค์ประกอบในหนังเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็น บทเพลง การเต้นร า การถ่ายภาพ เสื้อผ้า 
และ สถานที่ถ่ายท า ล้วนแต่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรบรรจง และมันก็คือการน าเอาจิตวิญญาณ
ของหนังฮอลลีวูดยุคคลาสสิคมาชุบชีวิตขึ้นอีกครั้งด้วยโปรดักชั่นของยุค 2016  ส่วนตัวแล้ว La La 
Land นั้นถือได้ว่าเป็นหนังที่ผมประทับใจมากที่สุดเรื่องนึงของปีนี้ และมันก็เป็นหนังที่เราเชียร์สุดตัว
ให้ได้รางวัลเยอะ ๆ ในเวทีออสการ์ที่ก าลังจะมาถึง 

 
เรื่องเล่นรีวิว - 10 เต็ม 10 

 
 

ภาพที่ ข.43 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง Split จิตหลุดโลก เพจท าเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่, โดยเพจ 
ท าเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่, 2560.      
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รีวิว - Split 
เอ็ม. ไนท์ ชามาลาน นั้นเป็นผู้ก ากับที่มีลายเซ็นเฉพาะตัวชัดเจนที่สุดอีกคนนึงตั้งแต่

ผลงานแจ้งเกิดอย่าง Six Sense และแม้ว่าผลงานช่วงหลังของเขาจะออกทะเลไปพอสมควร แต่ลึกๆ 
แล้ว มันก็ยังแสดงให้เห็นวิธีคิดที่ไม่เหมือนใครของเขาอยู่เสมอ Split คือ หนังเรื่องล่าสุดของ ชามา
ลาน ซึ่งเล่าถึง เควิน หนุ่มโรคจิตที่ลักพาตัวเด็กสาว 3 คนมาขังเอาไว้ และหนึ่งในนั้นก็คือ เคซีย์ เด็ก
สาวผู้ไม่ชอบการเข้าสังคม  

หลังจากที่ตั้งสติได้ สาว ๆ ก็พบความจริงที่น่าตกใจว่าเควินคือผู้ป่วย ‘โรคหลายบุคลิก’ 
ซึ่งประกอบไปด้วยตัวตนที่แตกต่างกันมากถึง 23 คนในร่างเดียว และพวกเธอก็ต้องท าทุกวิถีทางเพ่ือ
รับมือกับพฤติกรรมอันแปลกประหลาดของเควินและหนีออกไปให้ ได้ ในการถ่ายทอดตัวละครที่เต็ม
ไปด้วยความซับซ้อนนี้ ชามาลานเลือกมุมในการเล่าเรื่องได้อย่างฉลาดด้วยการตัดสลับไปมาระหว่าง 
เหตุการณ์ในที่คุมขัง และ เหตุการณ์ภายนอก ซึ่งเควินนั้นได้เข้าพบกับ ดอกเตอร์ เฟลทเชอร์ 
จิตแพทย์ของเขา และท้ังหมดก็ท าให้เรามองเห็นภาพรวมของตวัละครเควินได้อย่างชัดเจนมากขึ้น 

ส่วนตัวแล้ว ผมค่อนข้างมีข้อสงสัยอยู่พอสมควรเกี่ยวกับอาการของเควิน แต่พอได้ท า
การค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมหลังจากดูหนังก็ท าให้ผมได้ค้นพบว่า อาการป่วยที่ว่านี้มีอยู่จริง โดยมีชื่อ
เรียกว่า Dissociative Identity Disorder และตามรายงาน ผู้ป่วยบางรายนั้นมีบุคลิกที่แตกต่างกัน
อยู่ในตัวมากถึง 100 บุคลิกเลยทีเดียว ปกติแล้ว ผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้มักจะมีปมปัญหาบางอย่างในวัย
เด็ก และชามาลานก็สามารถน าประเด็นนี้มาเล่นในหนังได้อย่างฉลาด ด้วยการค่อย ๆ เปิดเผยชุด
ความจริงออกมาทีละชุด และดึงความสนใจเราได้ดีตลอดท้ังเรื่อง  

แน่นอนว่า สิ่งที่ต้องชื่นชมมาก ๆ ก็คือการแสดงของ เจมส์ แม็คอะวอย ที่ถ่ายทอด
บุคลิกหลากหลายที่ซ่อนอยู่ในตัวเควินออกมาได้อย่างเห็นภาพ แต่สิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือตัวละคร 
เคซีย์ ของ อันย่า เทเลอร์-จอย ที่มีปมในใจตัวเองเหมือนกัน และนั่นก็ท าให้การเผชิญหน้ากันของตัว
ละครทั้งสองนั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่น่าสนใจ แม้ว่า Split จะยังไม่เข้าขั้นคลาสสิคระดับ Six 
Sense แต่มันก็คือการกลับมาคืนฟอร์มที่สมศักดิ์ศรีของ เอ็ม. ไนท์ ชามาลาน ซึ่งเริ่มเรียนรู้ที่จะตบ
ไอเดียหลุดโลกของเขาให้เข้ารูปเข้ารอยและเข้าถึงคนดูได้มากขึ้น และผลลัพธ์ของมันก็คืองานทริล
เลอร์ชั้นดีที่ท าให้เรากลับมาสนุกกับจินตนาการที่ไม่เหมือนใครของเขาได้อีกครั้ง  
 
เรื่องเล่น รีวิว - 8.5 เต็ม 10 
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ภาพที่ ข.44 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง John Wick: Chapter 2 เพจท าเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่, โดย
เพจท าเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่, 2560.      

 
รีวิว - John Wick: Chapter 2  

ในช่วงต้นปีนี้ John Wick: Chapter 2 นั้นถือว่าเป็นหนังแอคชั่นที่น่าจับตามองที่สุด
เรื่องนึง หลังจากความส าเร็จของภาคแรกเมื่อ 2 ปีก่อน หลังจากท่ีล้างแค้นให้กับหมาสุดที่รักได้ส าเร็จ 
เรื่องราวของ John Wick ในภาคนี้ก็เริ่มต้นขึ้นที่การกลับไปทวงรถ ฟอร์ด มัสแตง สุดหวงของ จอห์น 
วิค คืนจากแก๊งค์รัสเซีย ซึ่งถือเป็นซีเควนซ์เปิดหนังที่ดึงดูดความสนใจเราได้ตั้งแต่นาทีแรก เมื่อทวงรถ
คืนมาได้ จอห์นก็ตั้งใจที่จะวางมือและใช้ชีวิตอย่างสงบสุข แต่ก็ดูเหมือนว่าอดีตอันด ามืดจะไม่ยอม
ปล่อยเขาไปง่าย ๆ เมื่อ ซานติโน่ ดิแอนโตนิโอ มาเฟียอิตาลีได้มาทวงสัญญาที่จอห์นเคยให้ไว้ 

จอห์นต้องรับงานใหม่ด้วยความไม่เต็มใจและเดินทางไปยังกรุงโรมเพ่ือสังหาร จิอันน่า 
มาเฟียอีกคนตามค าสั่งของซานติโน่ แต่เรื่องราวทั้งหมดก็กลับยิ่งยุ่งเหยิงเมื่อจอห์นถูกตามล่าโดยมา
เฟียหลายกลุ่มพร้อม ๆ กัน หนังภาคนี้พาเราไปรู้จักกับ ‘โลกแห่งนักฆ่า’ ในมุมใหม่ ๆ ที่เรายังไม่เคย
เห็นในภาคแรกไม่ว่าจะเป็น กลุ่มมาเฟียอิตาลี และ กลุ่มนักฆ่าไร้สังกัด ซึ่งถือว่าเป็นการเพ่ิมมิติใหม่
ให้กับจักรวาลของ John Wick ได้ดีพอสมควร แต่ลึก ๆ แล้ว เราก็แอบหวังว่าจะได้เห็นอะไรที่มัน
ซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากกว่านี้ แต่แน่นอนว่าจุดขายจริง ๆ ของหนังก็คือซีเควนซ์ฉากแอคชั่นทั้งหลายซึ่ง
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ด้วยความที่ John Wick นั้นเป็นหนังที่มีความเป็นการ์ตูนสูง การดีไซน์ฉากแอคชั่นต่าง  ๆ จึงไม่
จ าเป็นต้องคิดถึงข้อจ ากัดในชีวิตจริงมาก เรียกว่าโม้กันได้อย่างเต็มที่ 

ส าหรับภาคนี้ สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการดีไซน์ฉากแอคชั่นที่คิดออกมาได้อย่างสร้างสรรค์
มากข้ึน และเมื่อมันถูกผนวกเข้ากับทีมสตันท์ระดับเทพและงานโปรดักชั่นดี ๆ มันก็เลยกลายเป็นฉาก
แอคชั่นที่ทั้ง ‘โหด’ และ ‘สวยงาม’ ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ เสน่ห์อีกอย่างของ John Wick ก็
น่าจะอยู่ที่อารมณ์ขันอันแปลกประหลาดในโลกของนักฆ่าที่ทุกคนอยู่กับเรื่องโหด ๆ กันจนเคยชิน 
และกลายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญอีกเรื่องในชีวิต ในส่วนของเนื้อเรื่อง สิ่งนึงที่หนังอาจจะอยากบอก
เราก็คือ บางครั้งการยึดติดกับกฏเกณฑ์มากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดี เมื่อกฏเกณฑ์ที่ควรจะน าไปสู่ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นกลับถูกใครบางคนใช้เป็นเครื่องมือจนน าไปสู่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่มากกว่า
เก่า  
 
เรื่องเล่นรีวิว - 8.5 เต็ม 10 
 

 
 

ภาพที่ ข.45 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง Logan เพจท าเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่, โดยเพจท าเรื่องให้-
เป็นเรื่องใหญ,่ 2560.      
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รีวิว - Logan  
ย้อนกลับไปในปี 2000 ความส าเร็จของหนัง X-Men ถือเป็นส่วนส าคัญในการเปิด

ศักราชใหม่ให้กับ ‘หนังซูเปอร์ฮีโร่’ จนท าให้มันกลายเป็นหนังกระแสหลักจนถึงทุกวันนี้ ในบรรดา
มนุษย์กลายพันธุ์ทั้งหมดของ X-Men ตัวละครซึ่งเป็นที่จดจ าและเป็นที่รักกว่าใครก็คือ วูล์ฟเวอรีน 
หรือ โลแกน ซึ่งรับบทโดย ฮิวจ์ แจ็คแมน และหลังจากที่เขารับบทนี้มา 17 ปี มันก็ถึงเวลาแล้วที่เขา
จะอ าลาบทบาทนี้ซะทีกับหนังเรื่อง Logan นี้  

หนังภาคนี้เล่าถึงเรื่องราวในปี 2029 ซึ่งประชากรมนุษย์กลายพันธุ์นั้นเหลืออยู่เพียง
เล็กน้อย และโลแกนก็กลายเป็นมนุษย์กลายพันธุ์หมดสภาพที่ความสามารถในการเยียวยาตัวเองนั้น
เริ่มจะเสื่อมถอยลงทุกที หน้าที่อย่างนึงของโลแกนคือการดูแล ชาร์ลส์ เซเวียร์ ในวัยไม้ใกล้ฝั่ง ซึ่ง
กลายเป็นบุคคลอันตรายเมื่อเขาไม่อาจควบคุมพลังจิตของตัวเองได้อีกต่อไป และเหตุการณ์ทั้งหมดก็
ท าให้โลแกนกลายเป็นคนขี้เมาที่ต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการขับรถลีมูซีน ในวันนึง ชีวิตของโลแกนก็มาถึง
จุดเปลี่ยนเมื่อเขาได้รับการติดต่อให้พาเด็กหญิงท่ีมีชื่อว่า ลอร่า เดินทางไปที่ชายแดนแคนาดา และนั่น
ก็ท าให้เขาถูกตามล่าโดยกลุ่มคนท่ีต้องการอะไรบางอย่างจากเด็กหญิงลึกลับคนนี้  

Logan เป็นหนังที่แตกต่างไปจากหนังฮีโร่ทั่วไปมากกับบรรยากาศของเรื่องที่หดหู่และ
สิ้นหวัง ฉากแอคชั่นที่เต็มไปด้วยความรุนแรง และที่ส าคัญที่สุดก็คือการที่เราไม่ได้เห็นฮีโร่ในชุดคอ
สตูมกันแบบที่เราเห็นกันในหนังฮีโร่ทั่วไป ชื่อ Logan ในหนังเรื่องนี้น่าจะหมายถึงการปลดเปลื้อง 
‘ความเป็นฮีโร่’ ของตัวละครวูล์ฟเวอรีนออกไป และเปิดเผยให้เห็น ‘ตัวตน’ ที่แท้จริงของโลแกน ที่
แม้จะดูดิบเถื่อนและอ่อนแอในบางเวลา แต่มันก็คือ ส่วนที่สวยงามที่สุดในตัวเขา เมื่อตัดคอสตูมออก
ไป การดูหนังเรื่องนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการดูหนังไซไฟทริลเลอร์ดีๆ สักเรื่องที่ว่าด้วย ‘พันธุกรรมมนุษย์’ 
โดยสิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือ message ของหนังที่พูดถึง ‘ความเป็นมนุษย์’ ซึ่งไม่ได้ถูกก าหนดด้วย
ลักษณะของยีนส์ แต่มันกลับถูกสร้างข้ึนมาด้วยความรักและความห่วงใยที่เรามีต่อมนุษย์คนอ่ืน ๆ  

ในภาพรวม Logan ถือเป็นหนังที่หาทิศทางใหม่ให้กับหนังซูเปอร์ฮีโร่ได้อย่างน่าสนใจ 
และมันก็เป็นการปิดฉากตัวละคร วูล์ฟเวอรีน ที่สมศักดิ์ศรีและสวยงาม จนท าให้เรารู้สึกใจหายอยู่
เหมือนกันที่จะไม่ได้เห็น ฮิวจ์ แจ็คแมน ในบทนี้อีกต่อไป  
 
เรื่องเล่น รีวิว - 9 เต็ม 10 
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ภาพที่ ข.46 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง Kong: Skull Island เพจท าเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่, โดยเพจ
ท าเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่, 2560.      

 
รีวิว - Kong: Skull Island  

คิงคอง คือ ตัวละครสัตว์ประหลาดสุดคลาสสิคที่โลดแล่นอยู่ในโลกภาพยนตร์มาตั้งแต่ปี 
1933 และหลังจากที่ห่างหายไปนานถึง 12 ปีนับตั้งแต่ King Kong เวอร์ชั่น ปีเตอร์ แจ็คสัน เจ้าลิง
ยักษ์ก็ได้กลับมาสู่โลกภาพยนตร์อีกครั้งใน Kong: Skull Island หนังในเวอร์ชั่นนี้เล่าถึงเรื่องราวในยุค 
70s ของทีมนักส ารวจที่เดินทางไปยังเกาะลึกลับแห่งนึงในแปซิฟิคใต้ซึ่งมองเห็นได้จากภาพถ่าย
ดาวเทียมเท่านั้น หลังจากท่ี บิล แรนดา ผู้เป็นเจ้าของโปรเจคได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล  

เจมส์ คอนราด คือ อดีตนายทหารที่ได้รับการว่าจ้างให้มาเป็นผู้น าทางในการส ารวจครั้ง
นี้ และทีมที่เดินทางมาพร้อมกันก็ยังประกอบไปด้วย เมสัน วีฟเวอร์ ช่างภาพสาว เพรสตัน แพ็คการ์ด 
นายทหารผู้มากประสบการณ์ และทีมงานอีกหลายสิบชีวิต แต่เมื่อไปถึงที่นั่น ทั้งหมดก็ได้พบกับความ
จริงที่น่าตกใจว่า เกาะแห่งนี้คือถิ่นที่อยู่ของสัตว์ประหลาดมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ กอริลล่ายักษ์ 
และมันก็คือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยเพ่ือเอาชีวิตรอดของพวกเขา แน่นอนว่าจุดขายส าคัญของหนัง
เรื่องนี้ก็คือสัตว์ประหลาดต่าง ๆ บนเกาะซึ่งได้รับการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ทุกตัว และเมื่อทั้งหมด
ถูกประกอบเข้ากับบรรยากาศของเกาะที่ทั้งสวยงามและน่าสะพรึงกลัวในเวลาเดียวกัน Kong จึงเป็น
หนังที่ให้ประสบการณ์ด้านภาพที่น่าประทับใจมากอีกเรื่องนึง ประเด็นที่หนังพยายามจะสื่อก็คือผล



Ref. code: 25595807010151XHJ

 
186 

 

พวงจากสงครามที่มีต่อผู้คน และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ซึ่งน าไปสู่ความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มนักส ารวจซึ่งเกี่ยวข้องกับมุมมองที่คนในทีมแต่ละคนนั้นมีต่อสิ่งมีชีวิตที่ดูดุร้ายอย่าง คอง 
และท้ังหมดก็ยิ่งท าให้การเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดบนเกาะนั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดมากยิ่งข้ึน 

แต่ทั้งนี้ ด้วยความเป็นหนังสัตว์ประหลาดสเกลยักษ์ที่มีตัวละครเยอะมาก มิติทาง
อารมณ์ของหนังก็อาจจะไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากมาย และนั่นก็ท าให้เราไม่ได้รู้สึกอินไปกับตัวละครตัว
ไหนเป็นพิเศษเท่าไหร่ แม้ว่าหนังจะมีการปูปมดราม่าเอาไว้พอสมควรก็ตาม ในภาพรวม Kong: Skull 
Island ก็เป็นหนังที่ตอบโจทย์เรื่องความบันเทิงได้ดีมากๆ อีกเรื่องนึง โดยสิ่งที่ต้องชื่นชมมาก ๆ ก็คือ
งานด้านภาพที่เนรมิตรดินแดนประหลาดบนเกาะออกมาได้อย่างน่าทึ่ง และท าให้เรารู้สึกมีส่วนร่วมไป
กับการผจญภัยของกลุ่มนักส ารวจกลุ่มนี้ตลอดทั้งเรื่อง  
 
เรื่องเล่น รีวิว - 8 เต็ม 10 
 

 
 

ภาพที่ ข.47 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง Beauty and the Beast เพจท าเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่ , 
โดยเพจท าเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่, 2560.      
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รีวิว - Beauty and the Beast  
Beauty and the Beast คือ วรรณกรรมคลาสสิคที่ถูกสร้างเป็นหนังมาแล้วหลายเวอร์

ชั่น โดยเวอร์ชั่นนึงซึ่งเป็นที่จดจ ามากที่สุดก็คือหนังอนิเมชั่นของดิสนีย์ในปี 1991 หลังจากท่ีน าการ์ตูน
คลาสสิคของตัวเองมารีเมคในเวอร์ชั่นคนแสดงไปแล้วหลายเรื่อง คราวนี้ก็ถึงคิวที่ดิสนีย์จะหยิบเอา 
Beauty and the Beast มารีเมคกันอีกสักครั้ง โดยสิ่งที่น่าจับตามองที่สุดในเวอร์ชั่นนี้ก็คือการได้ 
เอ็มม่า วัตสัน มารับบทเป็น เบลล์  

เรื่องราวทั้งหมดใน Beauty and the Beast เริ่มต้นขึ้นเมื่อเจ้าชายผู้คิดถึงแต่ตัวเองได้
ถูกสาปให้กลายเป็นอสูร หลังจากที่เขาปฏิเสธไม่ให้หญิงชราซึ่งแท้จริงแล้วเป็น ‘ผู้วิเศษ’ เข้ามาหลบ
ความหนาวในปราสาท หนทางเดียวที่จะถอนค าสาปนี้ได้ก็คือ เจ้าชายต้องเรียนรู้ที่จะรักใครสักคน
และได้รับความรักเป็นการตอบแทน โดยมีเงื่อนไขว่า เขาจะต้องได้พบกับใครคนนั้นก่อนที่กลีบสุดท้าย
ของดอกกุหลาบวิเศษที่ผู้วิเศษมอบให้จะร่วงโรยลงไป หลายปีต่อมา เจ้าชายก็ได้พบกับ เบลล์ หญิง
สาวที่ยอมเสียสละตัวเองให้โดนจับขังแทนพ่อซึ่งพลัดหลงเข้าไปในปราสาทของเจ้าชายโดยไม่ตั้งใจ 
และมันก็คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่อาจจะช่วยปลดค าสาปของเจ้าชายได้ส าเร็จ  

รวม ๆ แล้วพล็อตหนังเวอร์ชั่นใหม่นี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเวอร์ชั่นการ์ตูน แต่สิ่งที่
เปลี่ยนไปก็คือรายละเอียดต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับแม่ของเบลล์ที่หนังเพ่ิมเข้ามา ซึ่งท าให้เรา
เข้าใจในแรงจูงใจของเบลล์และพ่อมากขึ้น ในส่วนของตัวละคร เลอฟู ลูกไล่ของ แกสตอง ที่เคยเป็น
ข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าเป็นตัวละครเกย์แบบเปิดเผยตัวแรกของดิสนีย์ ส่วนตัวแล้ว ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมี
ผลอะไรกับเรื่องเท่าไหร่ นอกจากจะเป็นกิมมิคเล็ก ๆ ที่ช่วยสร้างสีสันให้กับหนังเท่านั้น  

คุณค่าของหนังเวอร์ชั่นนี้อาจจะไม่ใช่การตีความที่แปลกใหม่ แต่มันคือความพิถีพิถันใน
งานโปรดักชั่นและเคมีการแสดงของ เอ็มม่า วัตสัน และ แดน สตีเว่นส์ ซึ่งถ่ายทอดโลกแห่ง
จินตนาการที่เราเคยเห็นในการ์ตูนออกมาได้อย่างงดงามและตราตรึงใจ  ในภาพรวม Beauty and 
the Beast ก็เป็นหนังจากเทพนิยายที่ท าออกมาได้สวยงามในทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็น งานภาพ 
บทเพลง หรือ การแสดง และแม้ว่ามันจะเป็นการดูหนังที่เรารู้เรื่องทุกอย่างอยู่แล้ว แต่มันก็เป็น
ประสบการณ์การดูหนังที่ให้ความสุขกับเราอยู่ดี  
 
เรื่องเล่น รีวิว - 8 เต็ม 10 
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ภาพที่ ข.48 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง Life เพจท าเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่, โดยเพจท าเรื่องให้เป็น-
เรื่องใหญ่, 2560.      

 
รีวิว - Life  

เดือนนี้น่าจะเป็นอีกเดือนที่คอหนังไซไฟได้มีความสุขกันกับการเข้าฉายของหนังไซไฟ
หลายๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็น The Space Between Us, Attraction หรือ Ghost in the Shell   

Life คือ หนังไซไฟที่น่าสนใจอีกเรื่องซึ่งเล่าถึงนักบินอวกาศ 6 คนที่ท างานอยู่บนสถานี
อวกาศนานาชาติ โดยภารกิจส าคัญของพวกเขาก็คือการศึกษาสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ถูกพบบนดาว
อังคาร ซึ่งถือเป็นการค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ในช่วงแรก ทุกอย่างก็ดู
เหมือนจะไปได้ดี แต่แล้วเจ้าสิ่งมีชีวิตลึกลับนี้ก็เริ่มแสดงให้เห็นพัฒนาการที่น่าตกใจ และไม่นาน มันก็
กลับกลายมาเป็นภัยคุกคามต่อทุกชีวิตบนสถานีอวกาศแห่งนี้ แน่นอนว่าหนังเรื่องนี้อาจจะท าให้หลาย
คนนึกไปถึงหนังสัตว์ประหลาดอวกาศอย่าง Alien ซึ่งจุดที่แตกต่างกันก็คือ หนังเรื่องนี้จะมีความแฟน
ตาซีน้อยกว่า และเน้นไปที่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ใกล้ตัวและจับต้องได้มากข้ึน  

นอกจากนี้ การที่หนังเล่าถึงเรื่องราวในสถานีอวกาศซึ่งโคจรอยู่รอบโลกมันก็ยังท าให้นึก
ไปถึงหนังอวกาศซึ่งพูดถึงเหตุการณ์ใกล้โลกอีกเรื่องอย่าง Gravity แต่สิ่งที่เพ่ิมเติมเข้ามาก็คือความ
สยดสยองของสัตว์ประหลาด ความน่าสนใจจริง ๆ ของ Life น่าจะอยู่ที่การเล่นกับ ‘พ้ืนที่ปิด’ ภายใต้



Ref. code: 25595807010151XHJ

 
189 

 

สภาวะไร้น้ าหนักของสถานีอวกาศ กับการไล่ล่าของสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่เราไม่อาจคาดเดาได้เลยถึง 
สติปัญญา และความแข็งแกร่ง ที่แท้จริงของมัน  

การด าเนินเรื่องของหนังก็ท าได้ดีในการสร้างสถานการณ์ที่ทวีความกดดันขึ้นเรื่อย  ๆ 
รวมทั้งวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาของตัวละครที่น่าสนใจ แม้ว่ารวม ๆ แล้ว หนังจะค่อนข้างเดาทางได้ง่ายไป
หน่อยก็ตาม ในส่วนของดราม่า หนังก็มีการปูปมตัวละครไว้ได้ดีพอสมควรตามมาตรฐานของหนัง
ประเภทนี้โดยเฉพาะตัวละคร เดวิด (เจค จิลเลินฮาล) อดีตนายทหารผู้ เบื่อโลก หรือ ฮิวจ์ 
นักวิทยาศาสตร์ผู้หลงไหลในสิ่งมีชีวิตนอกโลก ที่เป็นปมส าคัญของเรื่อง  

ในภาพรวม Life ก็เป็นหนังที่มีวิชั่นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในอวกาศที่น่าสนใจ และข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ที่หนังหยิบยกมารองรับก็ดูมีน้ าหนักดี และในความเป็นหนังสยองขวัญ มันก็เป็นหนังที่
สร้างความกดดันให้กับเราได้ตลอดทั้งเรื่อง  
 
เรื่องเล่น รีวิว - 7.5 เต็ม 10 
 

 
 

ภาพที่ ข.49 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง A Silent Voice เพจท าเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่, โดยเพจ   
ท าเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่, 2560.      
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รีวิว - A Silent Voice  
หลังจากกระแส Your Name ในปีที่แล้ว มันก็เป็นเรื่องน่ายินดีส าหรับคนไทยที่จะได้มี

โอกาสดูหนังอนิเมะดีๆ กันมากขึ้นในปีนี้และหนึ่งในนั้นก็คือ A Silent Voice หนังอนิเมะที่สร้าง
จากมังงะขายดี เรื่องราวใน A Silent Voice เริ่มต้นขึ้นเมื่อ นิชิมิยะ เด็กหญิงหูหนวกได้ย้ายเข้ามา
เรียนในโรงเรียนประถมแห่งนึงและถูก อิชิดะ เด็กชายเกเรกลั่นแกล้งอยู่เป็นประจ า ในที่สุดแม่ของ    
นิชิมิยะก็ตัดสินใจย้ายเธอไปเรียนโรงเรียนอ่ืน ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ท าให้อิชิดะกลายเป็นคนที่ไม่มี
ใครอยากคบหาเป็นเพ่ือนอีกต่อไป และมันก็เป็นครั้งแรกที่เขาเข้าใจความรู้สึกของนิชิมิยะและเริ่ม
กลับตัวกลับใจใหม่  

หลายปีผ่านไป อิชิดะก็ได้กลับมาพบกับนิชิมิยะอีกครั้ง และเขาก็พยายามท าทุกทางเพ่ือ
แก้ไขความผิดพลาดในอดีตและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเธอ แต่ในขณะเดียวกัน เขาก็ยังคงทุกข์
ทรมานกับการไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม เมื่อมองดูเผิน ๆ A Silent Voice นั้นดูเหมือนจะเป็นหนังรัก
วัยรุ่นโรแมนติกทั่วไป แต่ที่จริงแล้ว ความโรแมนติกกลับเป็นเพียงส่วนประกอบนึงของหนังซึ่งน่าจะ
เรียกว่าเป็นหนังดราม่าสะท้อนสังคมวัยรุ่นมากกว่า  

ชีวิตวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่ไม่ง่ายเพราะมันคือช่วงวัยแห่งการแสวงหาตัวตน และสิ่งนึงที่
วัยรุ่นทั้งหลายให้ความส าคัญมากที่สุดก็คือ ‘เพ่ือน’ และมันก็น าไปสู่การแสดงออก (และไม่แสดงออก) 
อะไรหลาย ๆ อย่างเพ่ือให้ตัวเองได้รับการยอมรับจากเพ่ือนฝูง   

A Silent Voice คือเรื่องราวความสัมพันธ์ของ ‘คนนอกสังคม’ สองคน ซึ่งคนนึงเกิดขึ้น
จากข้อจ ากัดทางร่างกาย ส่วนอีกคนเกิดจากความผิดพลาดในอดีต และความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็อาจจะ
เป็นกุญแจส าคัญที่ท าให้ทั้งคู่ก้าวผ่านความเจ็บปวดในอดีตไปได้ นอกจากตัวละครหลักทั้งสอง ตัว
ละครอ่ืน ๆ ในหนังก็ยังเป็นตัวแทนของคนหลาย ๆ แบบในสังคมวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นพวกที่ไม่ค่อยเห็น
ใจคนอ่ืนอย่าง นาโอกะ พวกที่เลือกเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าง มิกิ หรือ คนที่พร้อมเปิดใจให้กับ
ความแตกต่างอย่าง มิโยโกะ  

A Silent Voice เป็นหนังที่ถ่ายทอดชีวิตวัยรุ่นได้อย่างละเอียดอ่อน และแม้ว่ามันจะ
เป็นสถานการณ์ในกลุ่มเพ่ือนที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ แต่มันก็คือ โลกทั้งใบ ส าหรับวัยรุ่นอย่าง
พวกเขา และมันก็เป็นช่วงเวลา ‘หัวเลี้ยวหัวต่อ’ ส าคัญที่ส่งผลไปถึงเส้นทางเดินชีวิตในอนาคตของทุก
คน  
 
เรื่องเล่น รีวิว - 8.5 เต็ม 10 
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ภาพที่ ข.50 ภาพประกอบบทวิจารณ์เรื่อง Ghost in the Shell เพจท าเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่, โดย
เพจท าเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่, 2560.      

 
รีวิว - Ghost in the Shell  

Ghost in the Shell คือ ผลงานมังงะของ มาซามุเนะ ชิโระ ซึ่งถือก าเนิดขึ้นในปี 1989 
ก่อนจะถูกพัฒนาเป็นหนังอนิเมะในปี 1995 ด้วยฝีมือของ มาโมรุ โอชิอิ และมันก็ถือเป็นหนัง ไซเบอร์
พังค์ ที่เป็นแรงบันดาลใจของหนังไซไฟหลายเรื่องรวมทั้ง The Matrix หลังจากผ่านไปกว่า 20 ปี     
ในที่สุด Ghost in the Shell ก็ได้ถูกฮอลลีวูดน ามารีเมคในเวอร์ชั่นคนแสดงกับการรับบทน าของ 
สการ์เลตต์ โจแฮนส์สัน ด้วยฝืมือการก ากับของ รูเพิร์ต แซนเดอร์ส ผู้ก ากับ Snow White and the 
Huntsman  

เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเทคโนโลยีพัฒนาไปจนถึงจุดที่เส้นแบ่งระหว่าง 
‘มนุษย์’ และ ‘เครื่องจักร’ นั้นเหลือแค่เพียงเส้นบางๆ โดยหนังจะเล่าถึง ผู้พันสาว ซึ่งร่างกายเป็น
อวัยวะเทียมทั้งหมดยกเว้นสมองที่ เป็นไซเบอร์ หน้าที่ของผู้ พันก็คือการปราบปรามการก่อ
อาชญากรรมทางไซเบอร์ภายใต้การดูแลของ กองความมั่นคง ‘เซคชั่น 9’ และเธอก็ต้องพบกับความ
ท้าทายครั้งส าคัญกับการออกอาละวาดของ คูเซ่ อาชญากรที่พยายามแฮกสมองของมนุษย์เพ่ือ
จุดประสงค์บางอย่าง สิ่งที่โดดเด่นที่สุดใน Ghost in the Shell เวอร์ชั่นใหม่นี้ก็น่าจะเป็น งานภาพ    



Ref. code: 25595807010151XHJ

 
192 

 

ที่ถ่ายทอดโลกอนาคตออกมาได้อย่างมีจินตนาการไม่ว่าจะเป็น ตัวเมือง ดีไซน์ตัวละคร รวมไปถึง 
รายละเอียดทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ  

ในส่วนของเนื้อเรื่อง ถ้าพูดง่าย ๆ หนังเวอร์ชั่นนี้ก็คือการน าเอา ‘อนิเมะต้นฉบับ’ มา
เติม ‘ความเป็นฮอลลีวูด’ เข้าไป ไม่ว่าจะเป็น ความย่อยง่าย ปมดราม่า และ ฉากแอคชั่นเท่ ๆ เพื่อให้
หนังเข้าถึงคนดูได้มากขึ้น แต่ทั้งนี้ เมื่อหนังถูกปรับเข้าสู่ความแมส เสน่ห์เฉพาะตัวบางอย่างที่หนัง
ต้นฉบับเคยมีก็หายไปพอสมควร โดยเฉพาะแง่มุมทางปรัชญาและการค้นหาตัวตน ซึ่งถูกปรับให้เป็น
ปมดราม่าแบบฮอลลีวูดแทน หนังในเวอร์ชั่นนี้ยาวกว่าตัวอนิเมะต้นฉบับถึงเกือบครึ่งชั่วโมง แต่ส่วนที่
เพ่ิมเข้ามาก็ไม่ใช่ ‘เนื้อหา’ ที่เข้มข้นอะไร แต่กลับเป็น ‘น้ า’ ที่ท าให้หนังนั้นขาดความกระชับโดยไม่
จ าเป็นซะมากกว่า ในภาพรวม Ghost in the Shell เวอร์ชั่นนี้ก็เป็นหนังแอคชั่นไซไฟที่ท าออกมาได้
ดีตามมาตรฐานฮอลลีวูดและมีงานด้านวิชวลที่น่าสนใจมาก แต่ส่วนตัวแล้ว ผมก็ยังชอบต้นฉบับ
มากกว่าอยู่ดี  
 
เรื่องเล่น รีวิว 7.5 เต็ม 10 
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