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Synecdoche, New York (สหรัฐอเมริกา, 2008) 

กํากับและเขียนบทภาพยนตรโดยชารลี คอฟแมน  

 

นําแสดงโดย 

ฟลลิป ซีมัวร ฮอฟฟแมน  

ซาแมนธา มอรตัน  

มิเชลล วิลเลียมส 

แคเธอรีน คีเนอร  

เอมิลี่ วัตสัน 

ไดแอนน วีสต  

 

เนื้อเร่ืองยอ 

เคเดน โคดารด (ฟลลิป ซีมัวร ฮอฟฟแมน) กําลังคิดพล็อตละครเวทีเรื่องใหม ในขณะท่ีชีวิตผูกํากับละครเวทีท่ีโรงละครเล็กๆ 

ในเมืองสเน็กเทดี้ นิวยอรคของเขากําลังลมสลาย อเดล (แคเธอรีน คีเนอร) ภรรยาของเขา ท้ิงเขาไปเริ่มชีวิตใหมในฐานะศิลปน

ช่ือดังท่ีเบอรลิน โดยนําโอลีฟลูกสาวของท้ังคูไปดวย นักจิตบําบัดของเขา (โฮป เดวิส) ก็มัวแตแตงหนังสือคูมือชีวิต แทนท่ีจะ

ใหคําปรึกษากับเขา ความสัมพันธของเขากับฮาเซล (ซาแมนธา มอรตัน) พนักงานขายบัตรละครก็ดูจะไปไมถึงไหน ตัวเขาเองก็

ตองเผชิญหนากับโรคประหลาดท่ีสงผลใหระบบการทํางานอัตโนมัติของอวัยวะตางๆ ในรางกายคอยๆ หยุดทํางานไปทีละ

อยาง  

เคเดนตัดสินใจท้ิงทุกอยาง แลวเริ่มตนใหมกับละครเวทีเรื่องใหมกับการนําชีวิตจริงของเขามาสรางเปนละครขนาดใหญในโกดงั

ขนาดยักษท่ีนิวยอรค โดยหวังวาละครเรื่องน้ีจะเปนผลงานจะสามารถถายทอดตัวตนของเขาออกมาไดอยางซื่อสัตยและ

ตรงไปตรงมาท่ีสุด แตเมื่อเริ่มซอมละครไปเรือ่ยๆ เสนบางๆ ระหวางชีวิตจริงของเขาและละครก็เริ่มซอนทับกันมากข้ึน ยิ่งเวลา

ผานไป เคเดนก็ยิ่งจมอยูกับการซอมละครท่ียังไมเคยเปดการแสดงเลยสักครั้ง ชีวิต สุขภาพ และละครของเขาดูจะถึงทางตัน 

จนกระท่ังเขาไดพบกับมิลลิเซนต วีมส (ไดแอนน วีสต) นักแสดงละครท่ีอาจจะมีคําตอบใหกับสิ่งท่ีเขาตามหามานาน 

ชารลี คอฟแมน 

ชารลส สจวต หรือชารลี คอฟแมน (เกิดวันท่ี 19 พฤศจิกายน 1958) เปนนักเขียนบทภาพยนตร โปรดิวเซอร ผูกํากับ และนัก

แตงเพลงชาวอเมริกัน ผลงานการเขียนบทภาพยนตรท่ีสรางช่ือใหกับเขาไดแก Being John Malkovich, Adaptation 

และ Eternal Sunshine of the Spotless Mind เขารับหนาท่ีกํากับภาพยนตรเปนครั้งแรกกับ Synecdoche, New York 

ซึ่งเขาเขียนบทภาพยนตรเองดวย ภาพยนตรเรื่องน้ีไดรับคําช่ืนชมอยางมาก นักวิจารณภาพยนตรช่ือดังอยางโรเจอร อีเบิรตย

กยองวาภาพยนตรเรื่องน้ีเปน "ภาพยนตรท่ีดีท่ีสุดของทศวรรษ"  

คอฟแมนเปนหน่ึงในนักเขียนบทภาพยนตรท่ีไดช่ือวามีจินตนการ มีความสรางสรรค และโดดเดนมากท่ีสุดของยุค บท

ภาพยนตรสวนใหญของเขามักจะพูดถึงบุคคลท่ีมีชีวิตอยูจริงและเรื่องราวท่ีซอนทับกับระหวางการแสดงและชีวิตจริง 



 

ใน Being John Malkovich จอหน มัลโควิชแสดงเปนตัวเอง Human Nature เลาเรื่องราวดวยวิธีการแฟลชแบ็คเกือบท้ัง

เรื่อง Adaptation เปนเรื่องราวของคอฟแมนเองในขณะท่ีเขาพยายามทําความเขาใจกับหนังสือเลมหน่ึงเพ่ือนํามาดัดแปลง

เปนบทภาพยนตรรวมกับโดนัลด คอฟแมนพ่ีชายฝาแฝดของเขา (โดนัลดไดรับเครดิตในฐานะผูรวมเขียนบทภาพยนตรเรื่องน้ี

ดวย แมวาเขาจะเปนเพียงจินตนาการและไมมีตัวตนอยูจริงก็ตาม) ในขณะท่ีเหตุการณเกือบท้ังหมดใน Eternal Sunshine of 

the Spotless Mind เปนเหตุการณท่ีเ กิดข้ึนในความคิดของพระเอกในขณะท่ีความทรงจําของเขากําลังถูกลบไป 

และ Synecdoche, New York ก็เปนภาพยนตรท่ีตั้งคําถามเก่ียวกับความไรแกนสารและความสิ้นหวังของชีวิต  

ชารลี คอฟแมนไดรับการเสนอช่ือเขาชิงรางวัลออสการสามครั้ง สองครั้งในสาขาบทภาพยนตรดั้งเดิมยอดเยี่ยมจาก Being 

John Malkovich และ Eternal Sunshine of the Spotless Mind โดยเขาควาออสการจากเรื่องหลัง และสาขาบท

ภาพยนตรดัดแปลงยอดเยี่ยมจาก Adaptation นอกจากน้ีเขายังไดรับรางวัล BAFTA สองครั้งในสาขาบทภาพยนตรดั้งเดิม

ยอดเยี่ยม และหน่ึงครั้งในสาขาบทภาพยนตรดัดแปลงยอดเยี่ยม และรางวัล Saturn Award สาขาการเขียนบทยอดเยี่ยม 

สวนหนึ่งของผลงานท่ีผานมา 

กํากับภาพยนตร 

Synecdoche, New York (2008) 

เขียนบทภาพยนตร 

Synecdoche, New York (2008) 

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 

Confessions of a Dangerous Mind (2002) 

Adaptation (2002) 

Human Nature (2001) 

Being John Malkovich (1999) 

 

คงเดช จาตุรันตรัศมี 

คงเดช จาตุรันตรัศมีเปนท้ังผูกํากับภาพยนตรและนักเขียนบทภาพยนตร เขาจบการศึกษาสาขาภาพยนตรจากคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง คงเดชเริ่มตนดวยการกํากับมิวสิควิดีโอในชวง

ปลายทศวรรษท่ี 90 กอนจะกาวข้ึนมากํากับภาพยนตรเปนครั้งแรกกับ สยิว (2003) ซึ่งเขารวมเขียนบทและรวมกํากับกับ

เกียรติ ศงสนันทน เพ่ือนท่ีรูจักกันมาตั้งแตสมัยมัธยม สยิว ควารางวัล Honorable Mention - Asian Trade Winds Award 

จากเทศกาล Seattle International Film Festival ในป 2003 

จากน้ันเขาไดไปเขียนบทภาพยนตรเรื่อง เดอะเลตเตอร จดหมายรัก ซึ่งดัดแปลงมาจากภาพยนตรเกาหลี เดอะเลตเตอร ไดรับ

ความนิยมอยางมากและทําใหช่ือเสียงของคงเดชในฐานะผูเขียนบทภาพยนตรโดงดังตามไปดวย เขากลายเปนนักเขียนบทมือดี

ท่ีใครๆ ก็อยากไดมาเขียนบทให ผลงานการเขียนบทภาพยนตรของเขาหลากหลายมาก ตั้งแตหนังตลกอยาง หนูหิ่น เดอะมูฟว่ี 

หนังรักดรามาอยาง Me...Myself ขอใหรักจงเจริญ หรือ Happy Birthday ไปจนถึงหนังแอ็คช่ันอยาง ตมยํากุง  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81


 

 

ผลงานการกํากับภาพยนตรเต็มตัวเรื่องแรกของเขาคือ เฉ่ิม (2005) ซึ่งควารางวัลผูกํากับภาพยนตรยอดเยี่ยมและบท

ภาพยนตรยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณบันเทิง และไดรับการเสนอช่ือเขาชิงรางวัลภาพยนตรแหงชาติหลายสาขารวมท้ังสาขาผู

กํากับภาพยนตรยอดเยี่ยมและบทภาพยนตรยอดเยี่ยม เฉ่ิม ไดรับเลือกใหเขารวมงานสัมมนา Produire au Sud Seminar ท่ี

เทศกาล Tri Continents Film Festival และควารางวัล Lotus Award สาขาบทภาพยนตรยอดเยี่ยมจากเทศกาล Deauville 

Asian Film Festival ในป 2006 และรางวัล NETPAC Award สาขาภาพยนตรยอดเยี่ยมจากเทศกาล Osian’s Cinefan ท่ี

ประเทศอินเดีย ภาพยนตรเรื่องท่ีสามของเขา กอด (2008) ไดรับเลือกใหรวมฉายในเทศกาล Filmfest München ท่ีประเทศ

เยอรมนี 

ผลงานในชวงหลังๆ ของเขาเปนภาพยนตรอิสระท่ีไมข้ึนกับคายหนังใหญอยาง แตเพียงผูเดียว (2012) และภาพยนตรสะทอน

ชีวิตวัยรุนทามกลางความสับสนและแตกแยกของสังคมปจจุบันอยาง ตั้งวง (2013)  

สวนหนึ่งของผลงานท่ีผานมา 

กํากับภาพยนตร 

ตั้งวง (2013) 

แตเพียงผูเดียว (2012) 

กอด (2008) 

เฉ่ิม (2005) 

สยิว (2003) 

เขียนบทภาพยนตร 

ตั้งวง (2013) 

แตเพียงผูเดียว (2012) 

ปนใหญจอมสลัด (2008)  

Happy Birthday (2008)  

กอด (2008) 

Me...Myself ขอใหรกัจงเจรญิ (2007) 

หนูหิ่น เดอะมูฟว่ี (2006) 

ตมยํากุง (2005) 

เฉ่ิม (2005) 

เดอะเลตเตอร จดหมายรัก (2004) 

สยิว (2003) 
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Synecdoche, New York (USA, 2008) 
 Directed and Written by Charlie Kaufman  

 

Cast 

Philip Seymour Hoffman  

Samantha Morton  

Michelle Williams Catherine Keener  

Emily Watson  

Dianne Wiest  

 

Synopsis 

Theater director Caden Cotard ( Philip Seymour Hoffman)  is mounting a new play.  His life catering to 

suburban blue-hairs at the local regional theater in Schenectady, New York is looking bleak. His wife Adele 

(Catherine Keener) has left him to pursue her painting in Berlin, taking their young daughter Olive with her. 

His therapist ( Hope Davis)  is better at plugging her best- seller than she is at counseling him.  A new 

relationship with the alluringly candid Hazel ( Samantha Morton)  has prematurely run aground.  And a 

mysterious condition is systematically shutting down each of his autonomic functions, one by one. Worried 

about the transience of his life, he leaves his home behind. He gathers an ensemble cast into a warehouse 

in New York City, hoping to create a work of brutal honesty.  He directs them in a celebration of the 

mundane, instructing each to live out their constructed lives in a growing mockup of the city outside.  The 

textured tangle of real and theatrical relationships blurs the line between the world of the play and that 

of Caden's own deteriorating reality. The years rapidly fold into each other, and Caden buries himself deeper 

into his masterpiece.  As he pushes the limits of his relationships, both personally and professionally, a 

change in creative direction arrives in Millicent Weems ( Dianne Wiest) , a celebrated theater actress who 

may offer Caden the break he needs. 

 

Charlie Kaufman 

Charles Stuart "Charlie" Kaufman (born 19 November 1958) is an American screenwriter, producer, director 

and lyricist.  His writing works includes critically acclaimed films Being John Malkovich, Adaptation, 

and Eternal Sunshine of the Spotless Mind.  He made his directing debut in 2008 with Synecdoche, New 

York, which was met with positive reception as well; film critic Roger Ebert called it "the best movie of the 

decade" in 2009. 



 

Kaufman is often praised for being highly original and imaginative:  Being John Malkovich stars John 

Malkovich as a fictional version of himself, Human Nature is mostly told by flashbacks, Adaptation tells the 

story of Kaufman himself, trying to write the film itself and to understand the book from which it is adapted 

with the help of his twin brother Donald Kaufman (who was credited as a cowriter despite being a fictional 

character) ,Eternal Sunshine of the Spotless Mind mainly takes place in the mind of the main character 

while his memory is erased and Synecdoche, New York is a post- modern film with many complex non-

realistic elements. 

He has been nominated for three Academy Awards:  twice for Best Original Screenplay for Being John 

Malkovich and Eternal Sunshine of the Spotless Mind, winning the award for the latter, and Best Adapted 

Screenplay for Adaptation. He also won two BAFTA Award for Best Original Screenplays, one BAFTA Award 

for Best Adapted Screenplay and a Saturn Award for Best Writing. 

 

Selected filmography 

Director 

Synecdoche, New York (2008) 

 

Writer 

Synecdoche, New York (2008) 

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 

Confessions of a Dangerous Mind (2002) 

Adaptation (2002) 

Human Nature (2001) 

Being John Malkovich (1999) 

 

Kongdej Jaturanrasmee 

Kongdej Jaturanrasmee is one of Thailand’s most famous directors/screenwriters.  Kongdej graduated from 

the film department at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. He began his career in the late 

1990s directing music videos.  Kongdej made his directorial debut with Sayew ( 2003) , which he co- wrote 

and co-directed with Kiat Songsanant.  It won an honorable mention Asian Trade Winds Award at the 2003 

Seattle International Film Festival. 

He then went on to write the screenplay for the romantic drama, The Letter, a 2004 Thai remake of a 1997 

Korean film.  The film was a hit, and with the screenplay, Kongdej became a sought- after scriptwriter.  He 



 

wrote screenplays for different movie genres ranging from comedies like Noo Hin: The Movie to dramas like 

Me...Myself and Happy Birthday to 2005 Tony Jaa martial arts film, Tom-Yum-Goong. 

 

His first solo directorial effort, Midnight My Love (2005) , was nominated for several Thailand National Film 

Association Awards, including best director and best screenplay. It won best director and best script awards 

from the Bangkok Critics Assembly.  It was selected to take part in the Produire au Sud Seminar at the Tri 

Continents Film Festival and later won awards such as the Lotus Award for Best Screenplay at the Deauville 

Asian Film Festival ( 2006) , and the NETPAC Award for Best Film at the Osian’s Cinefan in India.  His third 

feature, Handle Me With Care (2008) was selected for Filmfest München. 

His latest works see him moving toward the indie filmmaking with much-acclaimed psychological drama P-

047 (2011) and Tang Wong (2013) a cynical but thought-provoking coming-of-ager that turns the motivational 

youth-film genre on its head. 

 
Selected filmography 

Director 

Tang Wong (2013) 

P-047 (Tae Peang Phu Deaw) (2011) 

Handle Me With Care (2008) 

Midnight, My Love (2005) 

Sayew (2003) 

 

Writer 

Tang Wong (2013) 

P-047 (Tae Peang Phu Deaw) (2011) 

Queen of Langkasuka (2008)  

Happy Birthday (2008)  

Handle Me With Care (2008) 

Me ... Myself (2007) 

Noo Hin: The Movie (2006) 

Midnight, My Love (2005) 

The Letter (2004) 

Sayew (2003) 

…………………………………………………………………………. 
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