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13530313: สาขาวิชานิเทศศาสตร
เรื่อง: การสรรสรางภาพยนตรสั้นตลกสยองขวัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เรื่อง “อีแกว”

จุลนิพนธฉบับนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษากระบวนการทำงานและกระบวนการทำ
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และแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย การเรียนรู การเปลี่ยนแปลง ความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณ  
ประกอบกับทฤษฎีทางดานภาพยนตรเพื่อนำมาใชในการสรางบทภาพยนตร ซึ่งมีเนื้อหาวาดวยเรื่อง
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แฟนเกา จึงใชผีถวยแกวเรียกวิญญาณแฟนเกามาเพื่อจบปญหา

ในการสรางภาพยนตรสั้นเรื่องนี้ผูจัดทำตองผานกระบวนการผลิตภาพยนตรทุกขั้นตอน
อยางละเอียด ตั้งแตขั้นตอนกอนการถายทำที่ตองมีการคัดเลือกนักแสดง สรรหาสถานที่ถายทำ 
การเตรียมความพรอมกับทีมงาน รวมไปถึงการวางแผนถายทำ ซึ่งกระบวนการทำงานอยางละเอียด 
ตั้งแตขั้นตอนนี้ นำไปสูการทำงานที่สะดวกมากขึ้นในขั้นตอ ๆ ไป เนื่องจากทุกอยางไดถูกวางแผนไว
อยางเปนระบบ และเมื่อมีการปฏิบัติตามอยางมีวินัย ยอมไดผลลัพธการทำงานที่ดียิ่งขึ้น
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และใหกำลังใจตลอด ตั้งแตเริ่มการทำจุลนิพนธฉบับนี้ จนเสร็จลุลวงไปดวยดี

ขอขอบคุณทีมงานและนักแสดงทุกคนที่สละเวลา ใหการใสใจ และเต็มที่กับงาน จน
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มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนำ ใหการสนับสนุนและใหกำลังใจอยางดียิ่งเสมอมา
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บทที่ 1

บทนำ

ที่มาและความสำคัญของปญหา

เรื่องผีและวิญญาณในไทยมีมาอยางยาวนานและมีความเชื่อที่หลากหลาย หนึ่งในความ

เชื่อเรื่องผีและวิญญาณที่คนไทยรูจักคือการติดตอสื่อสารกับวิญญาณ ซึ่งความเชื่อเรื่องการติดตอ

สื่อสารกับวิญญาณนั้นมีหลายวิธี แตวิธีที่คนไทยสวนใหญรูจักกันคือ ผีถวยแกว ดวยลักษณะที่คลาย

วัฒนธรรมการละเลนพื้นบาน รวมกับความนากลัว ความนาตื่นเตนตามความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณ

ของไทย ทำใหผีถวยแกวเปนที่รูจัก และเปนที่นิยมของกลุมคนที่สนใจจะพิสูจนความเชื่อเรื่องผีและ

วิญญาณ

จากการเติบโตมาพรอมกับความเชื่อในเรื่องผีและวิญญาณของผูจัดทำ ทำใหผูจัดทำมี

ความสนใจที่จะถายทอดความรูสึกและประสบการณของผูจัดทำ นำมาผสมผสานกับความชื่นชอบใน

มุกตลกและความสนุกสนานดวยการสรางเปนภาพยนตรสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุมนักศึกษาที่ลองเลน

ผีถวยแกว ซึ่งทำใหพวกเขาเจอกับเรื่องไมคาดฝน และนำมาสูประเด็นหลักในภาพยนตรสั้น ผลงานจุล

นิพนธเรื่องนี้

วัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาภาพยนตรประเภทตลกสยองขวัญ

2. เพื่อศึกษาแนวคิดพฤติกรรมมนุษย

3. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีกลไกการปองกันตัวเอง

4. เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณ

5. เพื่อศึกษากระบวนการคิดในการทำงานภาพยนตรสั้น
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ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ

ศึกษาภาพยนตรตลกสยองขวัญ  ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับผีและวิญญาณ ศึกษาความ

เชื่อเรื่องการติดตอสื่อสารกับวิญญาณ ศึกษาพฤติกรรมของมนุษยเมื่อพบเจอผี ศึกษาพฤติกรรมความ

สัมพันธของมนุษยกับมนุษยรวมถึงความสัมพันธระหวางคนเปนกับคนตายที่มีตอกัน ศึกษาวิธีการเลน

ผีถวยแกว โดยเก็บขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดเพื่อทำความเขาใจและกลั่นกรองเปนบทภาพยนตร ศึกษา

เกี่ยวกับกระบวนการถายทำ การใชเทคนิคพิเศษ การแตงหนาในแบบที่ดูเหมือนคนตาย เพื่อใชในขั้น

ตอนการถายทำตอไป

ขั้นตอนการศึกษา

1.  ศึกษาและนำเสนอหัวขอจุลนิพนธ

2.  รวบรวมขอมูล

-  ศึกษาทฤษฎีภาพยนตรตลกสยองขวัญ

-  ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมมนุษย

-  ศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณ

-  ศึกษาทฤษฎีภาพยนตร

3.  ศึกษา ตีความและวิเคราะห

                - ศึกษาขอมูลอางอิง (Reference) บรรยากาศและอารมณของภาพยนตร (Mood 

and Tone) จากภาพยนตรเรื่องตาง ๆ

4.  เตรียมการถายทำ (Pre-Production)

-  คิดโครงเรื่อง แกนเรื่อง

-  คิดคาแรคเตอรตัวละคร

-  เขียนบทภาพยนตร

-  หาสถานที่ถายทำ

-  คัดเลือกนักแสดงและเวิรคช็อปนักแสดง

-  หาอุปกรณประกอบฉากและเสื้อผา

-  ออกแบบมุมภาพ

-  จัดตารางการถายทำ

5.  กระบวนการถายทำ (Production)

-  เริ่มกระบวนการถายทำ

6.  กระบวนการหลังการถายทำ (Post-Production)

-  ตัดตอภาพยนตร
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-  ใสเสียงภาพยนตร

-  แกสีภาพยนตร

7.  การสรุปผลและจัดทำรูปเลม

แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1-1! ตารางแสดงแผนการดำเนินงาน

กิจกรรม 2556255625562556255625562556 255725572557กิจกรรม

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ที่มาและแนวคิด

เรื่องยอ

ทฤษฎีอางอิง

บทโครงเรื่องขยาย (Treatment)

อารมของภาพยนตร (Mood and Tone)

ขอมูลอางอิง (Reference)

บทภาพยนตร (Screenplay)

คัดเลือกนักแสดง (Casting)

หาสถานที่ถายทำ (Location)

ฝกซอมการแสดง (Workshop)

บทถายทำ (Shooting Script)

ตารางการถายทำ (Breakdown)

ขั้นตอนการถายทำ (Production)

ตัดตอเบื้องตน (First Draft)

ตัดตอสุดทาย (Final Draft)

สรุปผลและจัดทำรูปเลม
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ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ไดนำผลการศึกษาภาพยนตรตลกสยองขวัญมาปรับใช

2. ไดเขาใจแนวคิดพฤติกรรมมนุษย

3. ไดเขาใจแนวคิดทฤษฎีกลไกการปองกันตัวเอง

4. ไดเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณ

5. ไดนำผลการศึกษาทฤษฎีภาพยนตรไปใชในกระบวนการทำงานผลิตภาพยนตร
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บทที่ 2

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การสรางภาพยนตรสั้นแนวตลกสยองขวัญ เรื่อง “อีแกว” เปนโครงการที่ผูจัดทำตั้งใจที่

จะศึกษาเรื่องราวของความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณ แนวคิดการติดตอสื่อสารกับวิญญาณ แนวคิด

พฤติกรรมของคนที่ไมยอมรับตนเอง เปนการสรางภาพยนตรที่มุงเนนใหเกิดอารมณรวมในความเชื่อ

และความเพลิดเพลิน

ผูจัดทำไดนำแนวคิด ทฎษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความเกี่ยวของมาศึกษาและวิเคราะห 

โดยนำประเด็นตาง ๆ มาสรุปเพื่อพัฒนาเปนโครงเรื่องและบทภาพยนตร เพื่อใหเกิดความนาสนใจใน

ภาพยนตร และเปนแนวทางในการศึกษาดังตอไปนี้

ทฤษฎีภาพยนตรตลกสยองขวัญ

Horror comedy คือประเภทของภาพยนตรที่ผสมผสานระหวางแนว Comedy และ 

Horror เขาดวยกัน โดยมีความตลกขบขันพรอมกับใหความนากลัวสยดสยองแกผูชม ซึ่งภาพยนตร

แนว Horror Comedy จะสามารถดึงอารมณของผูชมไดอยางที่ภาพยนตรแนว Horror ทั่ว ๆ ไปทำ

ไมได เชนทำใหคนดูหัวเราะไปพรอม ๆ กับที่อารมณที่หวาดกลัว

1. อะไรคือ Comedy1 

คนสวนใหญเมื่อไดยินคำวา “หนังตลก” หรือ  “Comedy Film” ก็คงจะคิดถึงหนัง

ที่ฮา ๆ มีการแสดงทวงทาหรือคำพูดในเชิงขบขัน เสียดสี และกอใหเกิดอารมณดีเมื่อไดรับชม แต

กระนั้น ความหมายที่แทจริงของ Comedy Film จริง ๆ แลวคืออะไรกันแน

ขอมูลจากทางวิกิพีเดีย เว็บสารานุกรมเสรีในอินเทอรเน็ตไดกลาวไววา Comedy 

film เปนหนึ่งในประเภทของภาพยนตรที่เนนในเรื่องความขบขันเสียงหัวเราะเปนหลัก สวนใหญมีรูป

แบบการจบเรื่องเปนสุขนาฏกรรม (ยกเวน Black Comedy เทานั้น ) นอกจากนี้หนังตลกยังถูกจัดอยู

ในประเภทที่เกาแกที่สุดในประวัติศาสตรภาพยนตร โดยเฉพาะในกลุมหนังเงียบยุคเริ่มแรกที่มักจะ

1Beare Emma.  Get to know Comedy Film. เขาถึงเมื่อ 15 กุมภาพันธ 2557. เขา
ถ ึงได จาก http://61.19.53.89/forum/index.php?act ion=dlattach%3Btopic
%3D11016.0%3Battach%3D159389
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สรางเปนหนังตลก อยางไรก็ตาม หนังตลกนี้มีความแตกตางจากประเภทอื่น ๆ เพราะจะพุงเปาไปที่

กลุมของบุคคลมากกวาสถานการณในเรื่อง (เนื่องจากหนังตลกเหลานี้พัฒนามาจาก  stand-up 

comic ซึ่งเปนการยืนเลาเรื่องตลกจึงทำใหบทบาทของตัวละครมีความโดดเดนกวาสวนอื่น ) เนื้อเรื่อง

สวนใหญของ Comedy film จะเปนเนื้อเรื่องที่ไมมีสาระอะไรมาก เนนความตลกเปนหลัก แตก็อาจมี

บางเรื่องที่มีการสอดแทรกคติ หรือ มุมมองทางสังคม/ศาสนา/ การเมือง อยูบาง และทางขอมูลของ

เว็บไซตที่เกี่ยวของกับดานภาพยนตรโดยเฉพาะ http://www.filmsite.org/ ก็ไดใหความหมายไวอีก

นัยหนึ่ง นั่นคือ  Comedy film เปนหนังแบบ “make ‘em laugh” สรางขึ้นมาเพื่อลวงเอาเสียง

หัวเราะจากผูชมโดยเฉพาะ หนังตลกเปนหนังดรามาเบาสมอง ทำใหขบขัน บันเทิง และจุดประกาย

ความสุขความพึงพอใจ หนัง Comedy จะมีลักษณะที่เกินจริงไมวาจะเปน

สถานการณ ภาษา การแสดง และตัวละครเองดวย หนังตลกเหลานี้จะแสดงออกถึง

ขอบกพรอง ความผิดพลาด หรือความผิดหวังในชีวิตดานตางๆ แตก็ทดแทนสิ่งเหลานั้นดวยความ

สนุกสนาน และความรูสึกที่หลีกหนีจากชีวิตจริงไปในชั่วขณะหนึ่ง หนัง Comedy สวนใหญมักจะจบ

เรื่องลงดวยดี แมวามุกบางมุกจะรุนแรงหรือมองโลกในแงรายแคไหนก็ตาม

เมื่อไดลองคนนิยามของ Comedy (จากเว็บ http://www.wordiq.com/

definition/) ความหมายก็จะแตกตางเปนอีกนัยยะหนึ่งดวย Comedy คือการใชหรือสอดแทรก

อารมณขันในศิลปศาสตรการแสดง และยังหมายถึงการแสดงที่เนนหนักในดานตลกอีกดวย คำวา 

Comedy แตแรกเดิมทีไดหยิบยกมาจากในโรงละคร ซึ่งหมายถึง การแสดงที่จบลงอยางสุขนาฏกรรม 

(ตรงกันขามกับโศกนาฏกรรม) ครั้งหนึ่ง Comedy เคยเปนเครื่องมือสรางเสียงหัวเราะที่เกิดจากความ

บังเอิญหรือผิดพลาดของนักแสดง แตปจจุบันนี้ Comedy ไดกลายเปนสวนสำคัญที่แทบจะขาดไมได

ในการสรางภาพยนตรเลยทีเดียว

คุณลักษณะพิเศษของ Comedy ที่แตกตางจากประเภทอื่นๆนั่นคือ เปนอารมณขัน

เฉพาะบุคคล คนบางคนอาจลมเหลวที่จะเขาใจหรือสนุกไปกับมุกที่คนอื่นๆชอบใจ (เพราะเปนเรื่อง

ของประสบการณ ความรู พื้นเพ  นิสัย หรือ ภาษาของแตละบุคคลตางกัน เรียกสั้นๆไดวา เสนลึกเสน

ตื้นตางกัน) แตถาพวกเขาสามารถเขาใจตรงกันได ก็จะกอใหเกิดเสียงหัวเราะที่ทรงพลังและสราง

อิทธิพลขนาดใหญไดอยางไมนาเชื่อ

แมวาการใหความหมายของแตละที่จะแตกตางกันออกไป แตเราก็สามารถมองเห็น

สิ่งที่เชื่อมโยงกันหรือเหมือนกันไดก็คือ Comedy Film เปนสื่อที่สรางรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความ

เบิกบานใจใหแกผูชม โดยถายทอดผานทางการแสดง-การพูดของตัวละคร และสถานการณตาง ๆ ใน

เรื่อง แมบางมุกของ Comedy นั้นจะมีความไรสาระ รุนแรง หรือประชดชีวิต  แตก็ยังสามารถทำใหผู

ชมเขาใจและตอบสนองออกมาเปนเสียงหัวเราะที่ทรงพลังได นี่จึงเปนสิ่งที่ทำใหหนังประเภท 

Comedy ซึมแทรกอยูในใจของผูรับสารทุกคน
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2. Comedy มาจากไหน

จุดเริ่มตนจริง ๆ ของ Comedy นั้น เริ่มขึ้นจากการเลาเรื่องตลกที่ไดพบเห็นจาก

ประสบการณ ไมวาจะเปนสถานการณที่เกิดขึ้นจริง หรือที่ไดคิดปรุงแตงขึ้น นำมายืนเลากันทั้งในที่

สวนตัว และที่สาธารณะ (stand-up comic) เมื่อกระแสของมุกตลกแบบนี้มาแรงขึ้น จึงทำใหเกิด

เปนการแสดงที่เปนจริงเปนจังขึ้นมา แตเมื่อมาพิจารณาในแงของอุตสาหกรรมภาพยนตรแลว จุดเริ่ม

ตนที่แทจริงของภาพยนตรตลกนั้นมาจากภาพยนตรเรื่องแรกของโลก “Fred Ott’s sneeze” เปน

ภาพเคลื่อนไหวครึ่งตัวของชายชื่อ  Fred Ott กำลังจาม ถายโดยกลอง Kinetograph ของโทมัส อัลวา 

เอดดิสันในป 1889  แมจะเปนภาพยนตรที่สั้นมากและดูไมนาจะตลก แตเพราะทาทางในการจาม

กอปรกับความแปลกใหมในเทคโนโลยีการถายทำครั้งนั้น ทำใหคนสมัยนั้นที่ดูสวนใหญรูสึกวาตลก

และตื่นตากับนวัตกรรมใหมไปพรอม ๆ กัน

เมื่อเทคโนโลยีในการถายทำไดเปลี่ยนไป ก็ทำใหการแสดงพัฒนาตามไปดวย แมแต

มุกตลกที่แสดงก็ยังตองผันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและยุคสมัย จึงเปนขอนาสังเกตอีกประการวา ใน

ภาพยนตรเกา ๆ บางเรื่อง อาจมีมุกหรือการแสดงตลก ๆ  ที่คนในปจจุบันนี้ไมอาจเขาใจได แตนั่นก็

ทำใหเราไดเขาใจคานิยม สังคม และประวัติศาสตรของคนสมัยนั้นดวยเชนกัน

3. ประเภทของหนัง Comedy

ในบรรดาหนังทุกประเภท หนังตลกจะมีสิ่งที่นาอัศจรรยใจมากกวาหนังประเภทอื่นๆ

อยู กลาวคือ หนังตลกไมไดถูกจำกัดอยูเฉพาะในกลุมเดี่ยว ๆ แตไดแตกออกเปนตลกหลายแขนง  ซึ่ง

แตละแขนงนั้นมีความหลากหลายและมีเอกลักษณเฉพาะตัว และยังสามารถจับคูเขากับภาพยนตร

ประเภทอื่นๆไดอีกมากมาย อาทิเชน Romantic-Comedy, Sci-Fi-Comedy, Musical-Comedy 

เปนตน อยางไรก็ตาม  หนังตลกสามารถแบงองคประกอบออกเปน 2 กลุมใหญๆ กลุมแรกเราจะเรียก

วา comedian-led เปนกลุมการแสดงตลกในการถายทอดผานคำพูดหรือเลนมุกในแตละยุคสมัย 

สวนอีกกลุมหนึ่งถูกเรียกวา situation-comedies หรือที่เรารูจักกันในนาม Sit-Com สำหรับกลุมนี้ 

จะเปนการแสดงตลกทางดานการดำเนินเรื่อง หรือ สถานการณสั้นๆยอยๆ ในหนังตลกมักจะมีองค

ประกอบทั้ง 2 เกิดขึ้นพรอมกัน หรืออาจเหลื่อมๆกันในบางฉาก แตหนังตลกก็คงจะขาดชวงอารมณ

ไปหากมีแตความตลกเพียงอยางเดียว ดังนั้นจึงเกิดการพัฒนาในดานแขนงขึ้น กอใหเกิดคุณลักษณะ

ใหมของ Comedy นั่นคือ Comedy Hybrid ที่เปนตลกลูกผสมซึ่งจับคูกับประเภทของภาพยนตร

อื่นๆดังขางตนที่ไดกลาวมา (Horror-Comedy) ไมเพียงเทานั้น ประเภทของ Comedy ยังไดรับการ

แบงภาคยอยๆลงไปอีกมาก จนกลายเปนกลุม Subgenres ที่มีมากมายจนไมสามารถนับไดหมด  ไม

วาจะเปน romantic comedy, crime/caper comedy, sports comedy, teen or coming-of-

age comedy, social-class comedy, military comedy, fish-out-of-water comedy, and 

7

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



gross-out comedy แมวา Sub-Genres จะเยอะขนาดไหนก็ตาม แตเราก็สามารถคัดประเภทที่มี

ความสำคัญหลักๆ โดดเดน หรือเห็นไดบอยที่สุดดังนี้

3.1 Slapstick 

จากรูปคำแลว  ผูอานสวนใหญคงจะเดาวา slapstick เปนมุกเกี่ยวกับทอนไม ซึ่ง

ถาคุณเดาวาเปนเชนนั้นละก ็ยินดีดวย คุณถูกไปแลวครึ่งหนึ่ง เพราะ Slapstick เปนมุกตลกที่เนนการ 

“ตบต ีฟาดไมฟาดมือ ” ซึ่งที่มาของคำ ๆ นี้มาจากไมตะบองที่ตัวตลกใชทุบตีกันเพื่อเรียกรองความ

สนใจจากคนดูนั่นเอง

แตคุณจะยิ่งแปลกใจไหม ถาพบวา Comedy แบบ Slapstick นั้นเปนมุกตลกใน

ยุคแรก ๆ ของภาพยนตรเลยทีเดียว หนังตลกแบบทุบตีนี้เปน Comedy ชุดแรก ๆ ที่ถูกสรางขึ้นใน

ชวงภาพยนตรเงียบ เพราะจะใหเลามุกตลกในหนังเงียบ ก็คงกระไรอยู จึงเนนการแสดงทาทาง 

action ที่รุนแรงของตัวละครเพื่อทดแทนเสียงที่ขาดหายไปในหนัง  และนั่นก็ทำใหหนัง Slapstick 

เปนที่นิยมมากทั้งในกลุมผูใชภาษาอังกฤษและโดยเฉพาะกลุมผูที่ใชภาษาอื่นๆ เพราะดูแคภาพอยาง

เดียวก็สามารถเขาใจได

ลักษณะของ Slapstick นี้ จะเปนตลกเจ็บตัว มีการทำราย หยาบคาย ใชกำลัง 

กลั่นแกลง ตบต ี ชกตอย และแสดงสีหนาที่เกินจริง และบอยครั้งเราก็จะไดเห็นการใชอุปกรณ

ประกอบฉากอยางไรเหตุผล เชน การขวางพายคัสตารดใสหนา   ไมลมใส หรือ  มากระโดดถีบ ตกลง

ไปในทะเล ใสกางเกงเปายานๆหยอนๆ  ทั่งเหล็กตกลงใสหัว เปนตน ) นอกจากการใชอุปกรณอยาง

บาบิ่นแลว  ก็ยังมีการแสดงที่ดูเกินจริง เชน วิ่งหนีสิ่งที่ไมนาจะกลัว วิ่งไลทุบอยางไรเหตุผล ฯลฯ โดย

นักแสดงตลกเหลานี้จะตองมีฝมือในการแสดงมาก เพราะตองพยายามสื่ออารมณใหเขาถึงผูชมไดมาก

ที่สุด และแนนอน เปนบทที่เหนื่อยที่สุดอีกดวย สำหรับตลกแบบ Slapstick นั้นจะเฟองฟูที่สุดในชวง

ยุคของ Mack Sennett ราชาแหง Slapstick คาย The Keystone และในชวงป 1930s และ 1940s

3.2 Deadpan 

หรือ ตลกหนาตาย เปนตลกที่เรียบงาย (เกิดจากการผสมคำระหวาง dead ที่

แปลวา ตาย กับ pan ที่แปลวาผิวหนาในภาษาสแลง )   แตอารมณขันมักจะพุงเปาไปที่ความขัดแยง

ระหวางคำพูดกับสีหนาคนเลา  เพราะแมจะใชคำพูดในแบบเสียดสี กระตุนความรูสึกผูฟง แตสีหนา

คนที่เลานั้นกลับเรียบๆจืดๆ ดูไมตลกตามคำพูดดวย ในบางแหงไดมีการวิจารณวา Deadpan ไมได

ถูกจัดอยูในกลุมของ Comedy ซักเทาไหร เพราะเปนการแสดงอารมณขัดแยงกันอยางเห็นไดชัด  แต

กระนั้น ผูชมก็ยังคงเปลงเสียงหัวเราะใหแก Genre นี้อยูดี 
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3.3 Screwball  

เปน Sub-genre ของ Romantic Comedy ซึ่งสรางครั้งแรกในชวงป 1930s ถึง 

กลางปของ1940s คำวา Screwball นั้นแปลความหมายไดวา บาบิ่น หลุดโลก กูไมกลับ ไรสาระ 

และเอาแนเอานอนอะไรไมได ผิดปกต ิซึ่งลักษณะ Theme ของประเภทนี้ที่เดนๆก็คือ เราไมสามารถ

เดาทางไดวาจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวละคร  หรือสถานการณไดเลย รูปแบบจะเปนการผสมระหวาง โร

แมนติก ผสมกับ slapstick และมุกวลีที่ตองใชไหวพริบสูง แมแตนักวิจารณหนังอยาง Andrew 

Sarris ไดกลาวถึง Screwball ไววาเปน "sex comedy without the sex” สวนใหญแลว 

Screwball จะเปนเนื้อเรื่องเบาสมองที่มีการใชเลหกลอุบายสอดแทรก และเกี่ยวของกับการพยายาม

เอาชนะกันทางไหวพริบปฏิธานของตัวละครชาย-หญิง ซึ่งมักลงเอยดวยการตบตีแบบ slapstick ตัว

ละครจะมีความประหลาดกันหมด เชน ผูชายใสชุดผูหญิง ในขณะที่ผูหญิงใสชุดผูชาย มีการดำเนิน

บางฉากที่ฉับไวไฟแลบ หรือไมนาจะเปนไปได เชน ทะเลาะตบตีกันอยูดีๆ วันรุงขึ้นแตงงานกันซะงั้น 

หรืออาจมีการกลั่นแกลงทุบตีกันแทบตายแตสุดทายก็กอดรัดฟดจูบกันชนิดที่นางเอกพระเอกเรื่องอื่น

เห็นก็ยังอาย อยางไรก็ตาม  screwball นั้นเคยไดรับความนิยมมากที่สุดโดยเฉพาะในปที่ 1934 ที่

สรางภาพยนตรเรื่อง It Happened One Night และเรื่อง The Awful Truth (1937) แมวาเนื้อเรื่อง

จะหักมุมแลว  หักมุมอีก จนเดาทางไมถูก แตสุดทายความรักของพระเอก-นางเอกที่ลงเอยดวยกันก็

สามารถเอาชนะหัวใจคนดูไดทุกครั้งไป

3.4 Black หรือ Dark Comedy  

หรือเรียกวา ตลกราย เปนตลกดานมืด  ที่ตางจากตลกประเภทอื่นๆตรงที่จะ

ลงเอยอยาง โศกนาฎกรรม  Dark Comedy นั้นไมใช Dark หรือ Noir Film อยางที่หลายๆคนเขาใจ 

แต Black Comedy เปนตลกที่เต็มไปดวยความขมขื่น การถากถาง ความเจ็บปวย ความไมยุติธรรม

ในสังคม สงคราม หรือแมแตกระทั่งความตาย พูดไดงายๆวา เปน pessimistic หรือ การมองโลกใน

แงรายที่ผูชมจะไดสัมผัสอารมณ 2 อารมณที่ขัดแยงกันภายในตัว (ทั้งขมขื่นไปดวย ทั้งขำไปดวย ) ถือ

เปนศิลปะในการสรางหนัง Comedy ที่มีความขัดแยงแตลงตัวไดอยางสวยงาม 

ภาพยนตร Black Comedy บางเรื่องอาจถูกจัดอยูในเครือขาย Taboo หรือ 

ภาพยนตรที่ถูกแบน เพราะมีเนื้อหาที่สอไปในทางตองหาม  หรือ  ผิดจรรยาบรรณของศาสนา ซึ่งขอ

หลังนี ้Black Comedy จะชอบลอเลียน ถากถางเรื่องศาสนา การเมือง และสงครามอยางมาก Black 

Comedy ไดรับอิทธิพลมาจากภาวะสงครามและการเมือง หนังประเภทนี้เปนที่รูจักมากในชวงยุค 

70s ซึ่งเปนยุคสงครามพอดี คายหนังตางๆไดพากันสรางหนังที่แสดงออกถึงผลรายของสงคราม ตอ

ตานสงคราม หรือสะทอนผลของสงคราม ซึ่งลดระดับดีกรีความเขมหรือเครงเครียด ใหม ี  Black 

humor สอดแทรกลงไปดวย จึงทำใหเกิดเปนลักษณะของ Black Comedy ขึ้นมา สำหรับหนัง 
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Black Comedy ที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คงไมพนเรื่อง Strangelove or: How I Learned to Stop 

Worrying and Love the Bomb (1964) และเรื่อง M*A*S*H (1970) แมวาหนัง Dark Comedy 

จะสูความนิยมของ Comedy genres ประเภทอื่นๆไมไดมากนัก แตก็ไดรับการยกยองใหเปน Genre 

ของหนังที่มีคุณคาควรแกการรับชมเปนอยางยิ่งนั่นเอง 

3.5 Parody หรือ Spoof   

มีลักษณะที่คลายคลึงกับ Mockumentary ภาพยนตรประเภทนี้ จะมีใหพบเห็น

ไดบอยมาก เรารูจักกันในชื่อ  หนังลอเลียน นั่นเอง การลอเลียนของหนังนี ้จะอยูในลักษณะของการ

ลอเลียน เลียนแบบ ไมวาจะเปน เลียนแบบตัวละคร เลียนแบบฉากคลาสสิกดังๆของหนังเรื่องอื่นๆ 

ลอเลียนบุคคลสำคัญเชนประธานาธิปด ีลอเลียนสถานการณจริง เชน 911 หรือแมแตลอเลียนกระทั่ง

ศาสนาดวย อารมณของหนังลอเลียนประเภทนี ้ (เรียกเปนศัพทสั้นๆวา put-ons หรือ  lampoons) 

จะออกเปนแนวลอแบบเยยหยัน เสื่อมๆ พลิกแพลงมุกหรือหยิบยืมใชมุกจากภาพยนตรเรื่องอื่นๆกับ

ตัวละครจากอีกเรื่องหนึ่ง ลอจุดที่เปน weaknessของคน ไมวาจะเปนทาทาง คำพูด ลักษณะนิสัย 

หรือแสดงบางดานที่ตัวละครในเรื่องนั้นๆควรจะเปน ซึ่งลวนแลวเปนการจำลองทั้งสิ้น ไมไดเปนการ

ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ของใคร  เพราะมีจุดประสงคเพื่ฟสรางความสนุกสนานเฮฮา และจุดประกาย

ความคิดใหมๆในการเชื่อมโยงเรื่องตางๆเขาดวยกัน อยางไรก็ตาม Parody comedy นั้นเปน

ผลพลอยไดจาก original work ของเรื่องตางๆ ซึ่งถือเปน life cycle ของ Genre ในภาพยนตร เพ

ราะทุกๆงานตนแบบ ยอมตองมีการลอกเลียน หรือ กลับมาใชซ้ำตาม สำหรับ Parody Comedy นั้น 

เราไมสามารถหาประวัติที่มาที่แนนอนได แตในยุคแรกๆ ไดมีการสรางภาพยนตรเรื่อง Mud and 

Sand โดย Stan Laurel ขึ้นในป 1922 เพื่อลอเลียนหนังของ Rudolph Valentino เรื่อง Blood 

and Sand Laurel ไดเขียนและแสดงหนังแนว spoof อยางพิเศษ ในยุคกลางๆของ 1920  ซึ่งหลัง

จากนั้น หนัง Parody ก็เริ่มเปนที่รูจัก และนิยมชมชอบกันตั้งแตนั้นเปนตนมา ไมวาจะเปนผูกำกับ

อยาง Charlie Chaplin ไดสรางหนังเสียดสี ( Satirical Comedy)เกี่ยวกับ Adolf Hitler : The 

Great Dictator และกลายเปนหนังลอเลียนพวกนาซีอันดับ 1 ของฮอลลีวูดไปเลยทีเดียว แม 

Parody จะไมไดมีเนื้อหาสาระสำคัญมาก แตสิ่งที่ Parody ไดสรางคุณคาใหแกอุตสาหกรรม

ภาพยนตรนั่นคือ การปรับปรุง และ เติมเต็มความรูสึกหรือมุมมองความคิดอีกมุมหนึ่งลงไป เพื่อสราง

วิสัยทัศนที่กวางขึ้นใหแกวงการภาพยนตรนั่นเอง

นอกจาก Sub-Genres เหลานี้แลว ก็ยังคงมีอีกมากมาย อาทิเชน Cringe comedy 

(ตลกขี้อาย) Topical /Satire Comedy (ตลกเยยหยัน)  Surreal comedy (ตลกเกินจริง) Prop 

comedy (ตลกเครื่องแตงกาย) Improvisational comedy (ตลกแบบดนสด) Character comedy 
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(ตลกตัวแสดง) Blue comedy (ตลกโป หรือ ตลกอนาจาร) ฯลฯ เปนตน แมแตละประเภทที่ถูกแยก

ยอยจะมีมากมายและเรียกชื่อกันตางๆออกไป แตกระนั้นทุกๆอันก็ยังมีความคลายคลึงกับ Sub-

Genres 5 ขอหลักๆที่ไดกลาวมาขางตน  ไมวาคุณจะรับชมภาพยนตรตลกเรื่องใดๆ เหลา Sub-

Genres นี้ก็คงไมพลาดที่จะแวะเวียนมาสรางเสียงฮาใหกับคุณอยางแนนอน 

4. หนัง Comedy กับความเปนศิลปะในภาพยนตร

อาจเปนเรื่องตลก ถาจะมีใครถามวา Comedy เกี่ยวของยังไงกับความเปนศิลปะใน

ภาพยนตร กอนอื่นเลย การที่เราไดรูจักคำพูด  สามารถทำความเขาใจในบทบริยายของความหมายใน

ถอยคำได ก็ถือเปนสวนหนึ่งของศาสตรในทางศิลปแลว  นั่นก็คือ  ศิลปะในรูปแบบวัจนภาษา ซึ่งใน

ภาพยนตรนั้นมีทั้งวัจนภาษา และ อวัจนภาษาอยูดวยกัน หรืออาจมีเพียงแค อวัจนภาษาเพียงอยาง

เดียวก็ได แตถาในเมื่อมันไมมีคำพูด ไมมีตัวอักษรหรือขอความแลว เราจะเขาใจมันไดอยางไร? เราจะ

รูจักตัวละครและเนื้อเรื่องไดอยางไร

คำตอบก็คือ แมไมมีเสียง ไมมีคำพูด เราก็สามารถเขาใจไดดวยภาพ ดังเชน 

ภาพยนตรเงียบในยุคสมัยกอน การที่คนเรามองดูเพียงแคภาพ ก็สามารถเขาใจถึงสารที่ภาพยนตร

ตองการสื่อได และนี่ก็เปนสิ่งที่นาอัศจรรยใจอยางยิ่ง เพราะภาพยนตรเปนสิ่งที่ไมมีชีวิต แตสามารถ

ถายทอดใหผูรับฟง ผูชมเกิดอารมณ ความรูสึก และตอบสนองออกมาไดราวกับมีคนเปนๆมานั่งแสดง

ใหเห็นอยูขางหนา ทำใหเราจินตนาการไปวาภาพยนตรนั้นมีชีวิตมีอารมณความรูสึกจริงๆ แตความ

เปนศิลปะไมไดหยุดอยูเพียงเทานี้

สำหรับภาพยนตรนั้น ไดมีการจัดองคประกอบภาพที่เรียกวา มิอองแซง ซึ่งเปนเท

คนิกการจัดรูปแบบเพื่อสื่อความหมาย หรือนัยยะที่ผูสรางหนังตองการสื่อ ลักษณะของการจัดวาง

รูปภาพแบบนี ้สามารถพบเห็นไดจากในหนังยุค 50s – 80s หรือแมแตภาพยนตรเงียบก็เชนกัน แมวา

ภาพยนตรตลก จะเนนที่การแสดงของตัวละคร  หรือ  สถานการณในเรื่อง แตก็มีภาพยนตรบางเรื่อง ที่

ไดจัดองคประกอบของภาพเพื่อสื่อความหมายตางๆใหแกผูชมไดเขาใจ หรือ ซึมซับความเปนอยูของ

คนในสังคมนั้นๆ (สังคมในเรื่อง) 

เรื่องที่มีการใชองคประกอบจัดภาพแบบมิอองแซงที่ชัดเจนที่สุด  คงจะเปนเรื่อง 

Modern Time ของ Charlie Chaplin ซึ่งเปดเรื่องมา ก็แสดงถึงสภาพบานเมืองที่อาชีพการงานหา

ทำยาก และจำนวนของคนนั้นลนหลามเหมือนฝูงแกะ การตัดตอภาพ ณ จุดนี้ จะใชภาพแรกคือ แกะ

ทั้งฝูงที่ถูกเดินตอนออกมา และภาพก็ dissolve (จางซอน) กับภาพของคนจำนวนมากที่กำลังเดินไป

หางานทำตามโรงงานตางๆ ซึ่งเหมือนถูกไลตอนชีวิตใหเขาไปเบียดเสียดแกงแยงกัน การจัดองค

ประกอบภาพนี้นอกจากจะทำเขาใจความเบียดเสียดในชีวิตของคนสมัยนั้นแลว ก็ยังทำใหเกิดความ

รูสึกอึดอัด เสมือนเขาไปอยูในภาพนั้นๆดวยเชนกัน ในเรื่อง Modern Time นั้น ยังไดมีการเปรียบ
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เทียบคนใหเปนเหมือนเครื่องจักร  ซึ่ง ณ จุดๆนี้ ก็ยังมีการใชมิอองแซงเขามาชวยในการถายทอดสาร

ใหแกผูชมอีกดวย ในฉากที่วิศวรเขาไปติดอยูภายในเครื่องจักรซึ่งเครื่องจักรนั้นมีความใหญ ซับซอน 

และตัววิศวกรก็ไหลไปตามฟนเฟองเมื่อโยกคันโยน ทำใหดูราวกับวาวิศวกรนั้นเปน object เดียวกับ

เครื่องจักรแสดงใหเห็นถึงชีวิตคนทำงานที่เปนดั่งเครื่องจักรกล ทำตามหนาที่ของตัวเองเพียงอยาง

เดียวเทานั้น เปนตน 

ความเปนศิลปะในภาพยนตรตลกไมไดจำกัดอยูแคเทคนิกทางภาพอยางเดียวเทานั้น 

แตยังรวมไปถึง การแสดงของนักแสดง และเสียงดนตรีประกอบ ซึ่งการแสดงของนักแสดงอยางชาลีที่

สวมบทเปนคนงานที่บาทำงานจนขึ้นสมองนั้นก็เปนศิลปะอยางหนึ่งที่พยายามสื่อใหเห็นถึงพฤติกรรม

ของคนทำงานในยุคปจจุบัน ซึ่งบาทำงานจนมีปญหาทางจิตกันเยอะขึ้น เชน อาการชักกระตุกตอน

ทำงานของชาลีทำใหเขาดูเปนหุนยนตมากกวาเปนคน ชาลีพยายามถายทอดแนวคิด “มนุษยนิยม” 

ลงในภาพยนตรของเขาอีกหลายๆเรื่องดวยเชนกัน

นอกจากเรื่อง Modern Time แลว ก็ยังมีหนังตลกอีกหลายเรื่องที่มีเรื่องของความ

เปนศิลปะสอดแทรกอยู ไมวาจะเปน ฉากและเครื่องแตงกายกับ Props ในเรื่องของ Road to 

Morocco (1942) ที่แสดงออกถึงศิลปะวัฒนธรรมของชนชาติอื่น และเรื่อง Airplane!(1980) ก็ไดมี

การนำความขัดแยงมาใชในการถายทอดความผิดเพี้ยนทางสังคม เชน ฉากที่เด็กผูชายในชุดสูท  (ซึ่งนา

จะเปนชายหนุมธุรกิจ) เดินถือกาแฟมาจีบเด็กผูหญิงในชุดกระโปรง(ซึ่งนาจะเปนผูหญิงสาว)ที่ใชคำพูด

หยาบกรานและเปนคำพูดแบบผูใหญ ในความขัดแยงระหวางรูปลักษณของตัวละคร  และวุฒิวัยในคำ

พูด ก็กอใหเกิดเปนศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งที่ถายทอดใหเห็นถึงสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไปในสังคมครอบครัว

ปจจุบัน นั่นคือเด็กกำลังโตขึ้น มีความคิดเปนผูใหญขึ้น แตเรื่องของจริยธรรมหรือการซึมซับสิ่ง

แวดลอม อาจขึ้นอยูกับปจจัยทางครอบครัว หรือตัวของเด็กเองเทานั้น

นอกจากการแสดงของนักแสดงตลกจะสามารถถายทอดอารมณขันสนุกเฮฮาและ

สอดแทรกความเปนศิลปะไดแลว ดนตรีประกอบก็ยังสามารถใชเปนสื่อศิลปะใหกับภาพยนตร 

Comedy ไดอีกดวย เชน ในเรื่อง M*A*S*H (1970) ฉากที่หมอฟนคนหนึ่งกินยาตาย ก็ไดมีการ

บรรเลงเพลง Suicide is painless เปนเพลงที่ประชดเสียดสีไดดียิ่ง ดวยเพลงที่อารมณเบิกบาน กับ

ความเปนจริงที่เจ็บปวด  ทำใหเกิดเปนศิลปะแนว conflict ที่ชวนใหนาสังเวชคนที่ฆาตัวตาย (แตใน

เรื่องไมไดตาย เพราะแคกินยานอนหลับ ) ศิลปะบางอยางไมจำเปนตองมีความเชื่อมโยงที่ตรงกันเสมอ

ไป แมในความขัดแยงก็ยังทำใหเราไดซึมซับถึงสารที่ผูสื่อตองการจะบอกเราไดดวยเชนกัน ดังนั้น

ภาพยนตร Comedy ก็ยังคงมีเคาของศิลปะแทรกอยูทุกอณูเพียงแตวาคุณจะสังเกตุเห็นมัน และ

ซึมซับมันไดหรือเปลาก็เทานั้น
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5. ทำไมเราจึงรูสึกกลัวเมื่อชมภาพยนตรสยองขวัญ2

ภาพยนตรสยองขวัญ  (Horror film) เปนภาพยนตรที่มุงเนนทำใหผูชมรูสึกหวาด

กลัว, เสียวไส และรูสึกสยองขวัญ ภาพยนตรเหลานี้มักใชวิธีการสรางฉากที่ทำใหตกใจ ดวยการใชสิ่ง

ที่เกี่ยวของกับความตายหรือสิ่งที่เหนือธรรมชาต ิจึงมักมีความคาบเกี่ยวกันกับความเปนแฟนตาซีกับ

นิยายวิทยาศาสตร ความนากลัวเหลานี้ยังใชสิ่งกระตุนเชนดนตรีสรางความตื่นเตนกระตุกอารมณ

ภาพยนตรสยองขวัญมักเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับฝนรายของผูชม, ความหวาดกลัวที่

ซอนอยู, ความเกลียดและความกลัวของสิ่งที่ไมรูจัก แมวาการจัดการกับสิ่งเหลานี้จะทำดวยสิ่งที่เหนือ

ธรรมชาติในทองเรื่อง หากเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการเจ็บปวย , ฆาตกรตอเนื่อง , โรคระบาด และลัทธิ

เหนือจริงก็อาจนิยามกับสิ่งเหลานี้วาความสยองขวัญไดเชนกัน

Noel Carroll นักปรัชญาดานวัฒนธรรมและภาพยนตร ไดตั้งคำถามถึงขอขัดแยง

ประการหนึ่งเกี่ยวกับอารมณความรูสึกดานลบที่เกิดขึ้นตอผูชมในการรับชมภาพยนตรแนวสยองขวัญ 

เชน ความหวาดกลัวและความขยะแขยงที่เกิดขึ้นในผูชม เมื่อไดเผชิญหนากับอสูรกายหรืออมนุษยใน

ภาพยนตรเขยาขวัญ  โดยตลอดการชมภาพยนตรนั้น ผูชมตระหนักอยูเสมอวาสิ่งที่ปรากฏตอหนาบน

จอภาพยนตรนั้นไมไดมีอยูจริง และตัวผูชมเองกำลังรับชมสิ่งที่ไมไดมีอยูจริงนั้น ซึ่งไดนำมาสูคำถามวา 

ผูชมภาพยนตรสยองขวัญมีอารมณความรูสึกหวาดกลัวและขยะแขยงตอสิ่งที่พวกเขารูวามันไมมีอยู

จริงไดอยางไร?

Carroll เสนอวา โดยปกติแลว มนุษยมักถูกทำใหมีอารมณคลอยตามไปกับบุคลิก

และสถานการณของบุคคลอื่นๆ เราเสียใจกับคนซึ่งมีเคราะหราย เรารูสึกขุนเคืองกับความอยุติธรรม 

ปฏิกิริยาของเราที่มีตอตัวละครในนิยายหรือภาพยนตรก็เปนไปในลักษณะเดียวกันนี้ดวย  ซึ่ง Carroll 

ไดเสนอทฤษฏีเพื่อใชอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงอารมณของผูชมที่คลอยไปตามบุคคลหรือสถานการณ

ในเรื่องแตงเหลานั้นไวดังนี้ 

5.1 ทฤษฏีภาพลวงตาของเรื่องแตง (The Illusion Theory of Fiction)

ทฤษฏีภาพลวงตาของเรื่องแตง มีสมมติฐานเบื้องตนวา อารมณของมนุษยจะเกิด

การเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณหรือเรื่องราวที่ถูกรับรูก็ตอเมื่อ มนุษยเกิดความเชื่อในเหตุการณ

หรือเรื่องราว นั้นๆ ซึ่งในกรณีของนวนิยายหรือภาพยนตร การที่ผูชมหรือผูอานเรื่องราวที่ถูกแตงขึ้น

เกิดอารมณคลอยตามไปกับเหตุการณที่ถูกเลานั้น มีสาเหตุมาจากผูชมหรือผูอานเรื่องราวดังกลาว 

เกิดความเชื่อถึงสิ่งที่ถูกเลาอยูเบื้องหนา
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ในการชมภาพยนตรแนวสยองขวัญ ผูชมจะถูกกระตุนใหเกิดอารมณความรูสึก

หวาดกลัวและขยะแขยง โดยภาพของอมนุษยที่ปรากฏขึ้นบนจอภาพยนตรเบื้องหนา ดวยเทคนิคการ

ใชภาพและเสียงของภาพยนตรที่กระตุนเราอารมณของผูชม กลาวคือ  ผูชมภาพยนตรแนวสยองขวัญ

จะเกิดอารมณความรูสึกหวาดกลัวและขยะแขยงขึ้นมา เนื่องจากผูชมเกิดความเชื่อวา ณ ชั่วขณะที่ชม

ภาพยนตรแนวสยองขวัญนั้น มีอสูรกายหรืออมนุษย(อันเปนสาเหตุแหงความกลัว)ปรากฏขึ้นตอหนา

พวกเขาในลักษณะที่เปนการคุกคามเปนอันตรายและนาขยะแขยง ซึ่งเปนความเชื่อที่เกิดจากการรับรู

ภาพและเสียงที่ถูกสรางโดยเทคนิคทางภาพยนตร

กระนั้นก็ตามคำอธิบายของทฤษฏีภาพลวงตาของเรื่องแตงนี้ก็ไดทำใหเกิดปญหา

ตามมาประการหนึ่งคือ ในเมื่อผูชมภาพยนตรเชื่อวา มีอมนุษยที่เปนอันตรายปรากฏขึ้นตอหนาจริง 

เหตุใดผูชมจึงไมลุกหนีไปจากจอภาพ หรือพยายามหาทางปองกันตัวหรือแมแตหาทางชวยเหลือผูชม

คนอื่นๆ จากการคุกคามของอมนุษยนั้น ซึ่งนั่นจะเปนการทำใหผูชมไมสามารถรับชมภาพยนตรตอไป

ไดอยางราบรื่นและสนุกสนานไปกับตัวภาพยนตรสยองขวัญดังกลาว

Carroll ไดอธิบายวาในขณะที่รับชมภาพยนตรแนวสยองขวัญนั้น แมวาดวย

เทคนิคภาพยนตรจะสรางความเชื่อในความมีตัวตนของอมนุษยใหแกผูชมซึ่งกำลังกระตุนเราอารมณ

ความรูสึกหวาดกลัวและขยะแขยง แตในขณะเดียวกันผูชมก็ตระหนักรูวา อมนุษยเหลานั้นไมไดมีตัว

ตนอยูจริง และความตระหนักรูนี้ไดสรางความกังขาขึ้น แมวาดวยเทคนิคภาพยนตรจะทำใหผูชมลืม

ความไมเชื่อนี้ไปได แตดวยกลไกทางจิตวิทยา ผูชมในขณะที่รับชมภาพยนตรสยองขวัญ  จะไดนำความ

ไมเชื่อนี้มาโตแยงกับความเชื่อที่ถูกสรางขึ้นจากเทคนิคทางภาพยนตร ซึ่งดวยกลไกนี้จะชวยใหผูชม

สามารถมีอารมณความรูสึกรวมไปกับภาพยนตรอยางมีสถานะเปนกลาง. Carroll เรียกวากลไกนี้

วา”เจตจำนงในการระงับของความไมเชื่อ” (the willing suspension of disbelief)

ในขณะที่ผู ชมภาพยนตรสยองขวัญกำลังตกอยูในภาพลวงที่ถูกสรางขึ้นดวย

เทคนิควิธีการทางศิลปะในการนำเสนอเรื่องราวสยองขวัญ ผูชมภาพยนตรจะถูกโนมนาวความสนใจ

ใหจดจออยูกับบุคคลและสถานการณที่กำลังเกิดขึ้นในภาพยนตร และหลงลืมความเปนจริงรอบตัวไป

หลงเชื่อในภาพลวงที่ปรากฏขึ้นเบื้องหนา หากแตในขณะเดียวกันเจตจำนงในการระงับของความไม

เชื่อ (the willing suspension of  disbelief) ที่ยังดำรงอยูในกระบวนการทางจิตของผูชมภาพยนตร

สยองขวัญ ก็จะทำหนาที่ยับยั้งความเชื่อในสิ่งที่ปรากฏอยูบนจอภาพยนตรตรงหนา ไมใหมีอิทธิพล

เหนือพฤติกรรมของผูชมภาพยนตร

กระนั้นก็ตาม Carroll ไดชี้ใหเห็นขอขัดแยงในทฤษฏีภาพลวงตาของเรื่องแตง 

(The Illusion Theory of  Fiction) ที่สำคัญไวประการหนึ่งคือ ทฤษฏีภาพลวงตาของเรื่องแตงได

เสนอวา ผูชมภาพยนตรสยองขวัญถูกกระตุนใหหวาดกลัวสิ่งที่ปรากฏอยูบนจอภาพยนตรไดดวยความ

เชื่อวา สิ่งที่ปรากฏตอหนาตนนั้นเปนจริง หากแตผูชมภาพยนตรสยองขวัญสามารถที่จะนั่งชม
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ภาพยนตรตอไปไดอยางสงบ และไมแสดงพฤติกรรมตอบโตสิ่งที่ปรากฏนั้นเนื่องจาก ในใจของผูชม

ภาพยนตรมีความไมเชื่อในสิ่งที่ปรากฏนั้นเปนพื้นฐาน ซึ่ง Carroll เสนอวา ความไมเชื่อนั้นในอีกดาน

หนึ่งมันก็คือความเชื่อเชนกัน ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวา ทฤษฏีภาพลวงตาของเรื่องแตงไดเสนอวา ใน

ขณะที่ผูชมภาพยนตรสยองขวัญกำลังถูกโนมนาวใหตกอยูในภาพลวงของสิ่งที่เกิดขึ้นบนจอภาพยนตร 

ผูชมภาพยนตรสยองขวัญไดเกิดมีความเชื่อสองประการขึ้นในใจ โดยทั้งสองความเชื่อนี้ตางก็เปนความ

เชื่อที่ตรงกันขามกันและขัดแยงกันเอง 

Descartes เชื่อวามนุษยไมสามารถควบคุมและเลือกความเชื่อไดเอง ตัวอยาง

เชนในสมการทางคณิตศาสตรอยางงายๆ ซึ่งมีผลลัพธในการคำนวณที่ผิดอยางชัดเจน เชน 

5+7=1492 ก็เปนขอเท็จจริงที่เราไมสามารถเชื่อไดโดยงาย ดังนั้นแลว หากกลาวตามทฤษฏี

ภาพลวงตาของเรื่องแตง ผูชมภาพยนตรเองก็เกิดความเชื่อไดดวยเทคนิคและวิธีการทางศิลปะในการ

โนมนาวใหเกิดความเชื่อขึ้นมา หากแตผูชมภาพยนตรยอมไมสามารถที่จะเลือกไดวาจะเชื่อหรือไมเชื่อ

สิ่งที่ปรากฏขึ้นตรงหนา ดังนั้นความขัดแยงของความเชื่อตอภาพลวงตาที่เกิดขึ้นจากเทคนิคทางศิลปะ

กับความไมเชื่อที่กลายมาเปนเจตนาจำนงในการระงับของความไมเชื่อนั้น ก็ยอมเปนความขัดแยงที่ผู

ชมภาพยนตรไมสามารถจะหลีกเลี่ยงไดดวยการเลือกเชื่อในดานใดดานหนึ่ง ซึ่ง Carroll ไดชี้ใหเห็นวา 

ขอขัดแยงนี้ไมสมเหตุสมผลและมีความผิดพลาดในการใชอธิบายความกลัวของผูชมอันเกิดจากการรับ

ชมภาพยนตรสยองขวัญ ดังนั้น Carroll จึงไดเสนอทฤษฏีอื่นๆ ในการตอบคำถามเกี่ยวกับความกลัว

ตอสิ่งที่ไมมีจริงที่ปรากฏในภาพยนตรสยองขวัญตอไป

5.2 ทฤษฏีแสรงทำของการตอบสนองตอเรื่องราวที่แตงขึ้น (The Pretend Theory 

of Fiction Response)

Noel Carroll ไดเสนอคำอธิบายอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับอารมณความรูสึกหวาด

กลัวของผูชมภาพยนตรสยองขวัญก็คือ การปฏิเสธวาผูชมเกิดอารมณความรูสึกหวาดกลัวขึ้นมาอยาง

แทจริง เพราะถาหากวาอารมณหวาดกลัวของผูชมภาพยนตรสยองขวัญไมไดเปนอารมณที่แทจริงแลว 

ก็ยอมไมมีเหตุผลใดที่จะสันนิษฐานไดวาผูชมภาพยนตรนั้นเชื่อในเรื่องราวของบุคคลหรือสถานการณ

ที่ผูชมไดรับรูผานทางภาพยนตร

แนวคิดการแสรงทำของการตอบสนองตอเรื่องราวที่แตงขึ้น (The Pretend 

Theory of Fiction Response)  อธิบายวา การตอบสนองทางอารมณตอเรื่องราวที่แตงขึ้นนั้น มี

ลักษณะที่ถูกสรางแตงขึ้นดวยเชนกัน  ทฤษฏีการแสรงทำนี้ไดรับการเสนอโดย Kendall Walton นัก

ปรัชญาชาวอเมริกันทฤษฏีแสรงทำของการตอบสนองตอเรื่องราวที่แตงขึ้นเสนอวา ผูชมภาพยนตร

อาจจะไมไดเชื่อในสิ่งที่ปรากฏอยูเบื้องหนาอยางแทจริง หากแตพวกเขาเพียงตกอยูในภาวะภาพ

หลอนที่เปนมายา (illusory illusion)  โดยที่ผูชมภาพยนตรนั้นไมไดบังเกิดอารมณความรูสึกหวาด
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กลัวขึ้นมาอยางแทจริง เปนแตเพียงภาพลวงของสภาวะทางอารมณเทานั้น ซึ่งเทคนิคของการ

บรรยายและการนำเสนอของภาพยนตรไดหลอกลวงใหผูชมเขาไปสูความเชื่อวา ตนเองอยูในสภาพ

อารมณที่มีความหวาดกลัวเกิดขึ้น 

ในกรณีของผูชมภาพยนตรสยองขวัญ  Walton เสนอวา ผูชมอาจจะเชื่อวาพวก

เขากำลังอยูในอันตรายจากการคุกคามของอสูรกายหรืออมนุษย ซึ่งการอธิบายเชนนี้ดูเหมือนจะบอก

วาผูชมภาพยนตรจะตองเชื่อวาอมนุษยนั้นมีอยูจริง  แตในขณะเดียวกัน Walton ก็เชื่อวาการที่ผูชม

ภาพยนตรจะเกิดอารมณรวมไปกับเรื่องราวในภาพยนตรนั้น พวกเขาจำเปนจะตองเชื่อวาเรื่องราวใน

ภาพยนตรเหลานั้นเปนเรื่องที่แตงขึ้นและไมเปนความจริง. สำหรับขอขัดแยงนี้ Walton เสนอวา 

ความเชื่อในสิ่งที่ปรากฏอยูบนจอของผูชมภาพยนตร ไมสามารถจะถูกลบลางไดดวยความคิดที่วา 

เรื่องราวในภาพยนตรนั้นเปนเพียงเรื่องแตง ซึ่ง Walton ไมคิดวาผูชมจะสามารถละทิ้งสามัญสำนึก

ของความกลัวได และในการเกิดความกลัว ผูชมจำเปนตองมีความเชื่อวามีสิ่งที่เปนอันตรายปรากฏอยู

ตรงหนาจริง  แตกระนั้นก็ตาม Walton คาดวาความกลัวของผูชมไมใชความกลัวจริงๆ หากแตเปน

ความกลัวที่ถูกแสรงรูสึกขึ้นในบริบทของเรื่องราวที่แตงขึ้น ผูชมยอมรับความเชื่อซึ่งเปนการแสรงเชื่อ

นั้น ซึ่งกิจกรรมนี้กอใหเกิดอารมณที่แสรงรูสึกใหกลัว  เพื่อความสนุกผูชมจึงแสรงเชื่อวาพวกเขาตอง

เผชิญหนากับอมนุษยจริงๆ

ตัวอยางงายๆ ที่พบเห็นไดอยูบอยครั้งสำหรับคำอธิบายนี้คือ  การเลนแบบสมมติ

บทบาทของเด็กๆ ที่เลนกันโดยสมมติใหคนใดคนหนึ่งในกลุมรับบทบาทเปนอสุรกายที่นากลัวเพื่อที่จะ

ใหเด็กคนอื่นที่เหลือวิ่งหนีดวยความกลัว พฤติกรรมของเด็กๆ อธิบายตามขอเท็จจริงไดวา เด็กไมได

กำลังเผชิญหนากับความกลัวที่แทจริง  ในกรณีผูชมภาพยนตรสยองขวัญ การที่ผูชมภาพยนตรสยอง

ขวัญไมไดลุกวิ่งหนีออกจากโรงภาพยนตรในทันทีทันใด ยอมหมายความวา เขาไมไดกลัวอสูรกายหรือ

อมนุษยที่เปนอันตรายคุกคามอยางจริงจัง เพราะฉะนั้น Walton จึงสรุปไดวา อารมณของผูชมก็เปน

อารมณที่แสรงทำขึ้นมา

Walton เรียกอารมณความรูสึกที่ถูกสรางขึ้นจากการชมภาพยนตรสยองขวัญวา

เปนความรูสึกประหนึ่งกลัว  (Quasi-fear) ในทางกายภาพรางกายของผูชม จะมีปฏิกิริยาตอความรูสึก

หวาดกลัวที่เกิดขึ้น ไมตางจากที่รางกายจะเปนในยามที่เกิดความรูสึกหวาดกลัวขึ้นมาจริง กลาวคือ 

หัวใจของผูชมภาพยนตรสยองขวัญจะเตนเร็วขึ้น และจะมีปริมาณของอดรีนาลินในกระแสเลือดเพิ่ม

มากขึ้น และสภาพทางจิตใจผูชมภาพยนตรสยองขวัญจะมีความรูสึกรับรูถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นใน

รางกาย  หากเพียงแตความกลัวที่ถูกทำใหเกิดขึ้นระหวางการชมภาพยนตรสยองขวัญนั้น เปนเพียง

ความกลัวที่ถูกแสรงทำขึ้นมา เพราะเปนความกลัวที่มาจากการแสรงเชื่อในเรื่องราวที่ถูกแตงขึ้น และ

ผูชมภาพยนตรสามารถตระหนักรูวา ความรูสึกกลัวที่ถูกสรางขึ้นนั้น เปนความรูสึกประหนึ่ง

กลัว(Quasi-fear) ซึ่งจะนำไปสูเกมของความเชื่อที่ถูกสรางขึ้นของผูชมภาพยนตรเอง
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อาจดูแปลกที่จะกลาววา ผูชมกำลังเลนเกมของความเชื่อที่ถูกสรางขึ้นอยางที่

พวกเขาแสรงทำเปนกลัว นั่นเพราะวาเกมนี้แมจะถูกสันนิษฐานวามันมีกติกาหรือหลักการบาง

ประการอยู แตก็เปนการยากที่ผูชมเองจะสามารถเขาใจหรืออธิบายกติกาของมันออกมาได . Walton 

เห็นวากติกาของเกมนี้มีลักษณะที่เปนนัยยะแฝงเรน หรือมีลักษณะที่ผันผวนไมตายตัว โดยเขาได

แจกแจงแนวคิดดังกลาวตอไปวา หลักการของเกมความเชื่อที่ถูกสรางขึ้นมานั้น ไมจำเปนตองมีกฎ

เกณฑที่เห็นไดอยางชัดเจน หากแตมันถูกเขาใจกันอยางมีนัยยะ .  Walton คิดวา ถึงแมผูชมจะไม

สามารถอธิบายกติกาของเกมที่พวกเขากำลังเลนอยูไดก็ตาม แตนั่นก็ไมไดเปนขอขัดแยงกับการที่จะ

บอกวาผูชมภาพยนตรกำลังเลนเกมอยู 

ตามทฤษฏีของ Walton การที่ผูชมภาพยนตรเกิดความรูสึกสยองขวัญในการชม

ภาพยนตรเขยาขวัญ เปนเพราะผูชมแสรงทำเปนมีอารมณหวาดกลัวและขยะแขยง เพื่อวัตถุประสงค

ในการเลมเกมของการสรางความเชื่อ  แมวาผูชมจะไมไดตระหนักหรือเขาใจถึงกติกาของเกมเลย

ก็ตาม. Walton ก็ไดยืนยันขอขัดแยงนี้โดยชี้แจงวา เกมการสรางความเชื่อดังกลาว ไมไดเขียนตามกฎ

หรือตามหลักการที่เรายอมรับกัน หรืออาจจะมีกฎแตผูชมภาพยนตรมิไดตระหนักรูถึงมัน ดังนั้นการ

ขาดความตระหนักรูนี้จึงทำใหผูชมภาพยนตรอธิบายกติกาของเกมนั้นไมได

แตทวา Noel Carroll ไมเห็นดวยกับ Walton ในทฤษฏีการแสรงทำ(pretend 

theory)นี้. Carroll แยงวา หากอารมณสยองขวัญในการชมภาพยนตรแนวสยองขวัญเปนอารมณที่ผู

ชมแสรงทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการเลนเกมตอบโตกับตัวภาพยนตร ในกรณีเชนนี้ผูชมยอมสามารถ

เลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธอารมณสยองขวัญที่เกิดขึ้นไดตามเจตนา ซึ่งหมายความวา ผูชม

ภาพยนตรสามารถที่จะควบคุมเกมไดตามตองการ  แตนั่นก็จะดูขัดกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเมื่อเรากำลัง

ชมภาพยนตรสยองขวัญ เราไมสามารถที่จะปฏิเสธอารมณที่เกิดขึ้นและการตอบสนองกับสิ่งที่ปรากฏ

บนจอภาพยนตรเบื้องหนาได รวมทั้งในเรื่องกติกาของเกมที่ผูเลนไมไดตระหนักถึงมัน . Carroll ชี้วา 

มันเปนการไมถูกนักหากจะกลาววา เรากำลังเลนเกม แตก็ไมรูวาเรากำลังเลนเกมอะไร 

Carroll ยกตัวอยางการทดลองทางดานจิตวิทยา ซึ่งเปนการทดลองการตอบโต

ทางอารมณของเราตอการบรรยายเกี่ยวกับสถานการณใดสถานการณหนึ่ง เราจะไดรับการบอกเลา

และจะถูกถามวา เรารูสึกอยางไรตอเรื่องราวนั้น แตเราไมไดรับการบอกเลาวาเรื่องนั้นจริงหรือไม ซึ่ง

ในเบื้องตนเราจะไมมีความเชื่อวาเรื่องราวที่ถูกเลาในการทดลองเหลานั้นเปนเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูก

แตงขึ้น  แตหากเรื่องราวหนึ่งในจำนวนนั้นเปนเรื่องเศราที่ทำใหเรารูสึกเศราโศก จนมันอาจจะทำให

เราตองถามนักจิตวิทยาวามันเปนเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกแตงขึ้น 

จากตัวอยางดังกลาวนี ้ประเด็นที ่Noel Carroll ตองการจะชี้คือ อารมณของเรา

ที่เกิดขึ้นอยางตอบสนองกับสิ่งที่เรารับรูนั้น ไมจำเปนตองเกิดจากการอาศัยความเชื่อถือความเปนจริง

ของเนื้อหาเรื่องราวเปนปจจัยหลัก หากแตอารมณของผูชมที่เกิดขึ้นตอบโตกับภาพยนตรนั้น ถูกสราง
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โดยระบวนการการโนมนาวทางอารมณ โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยวิธีการทางศิลปะ ซึ่งวิธีการบรรยาย

และการโนมนาวสภาพอารมณนั้น ไมเกี่ยวของกับความเชื่อในความเปนจริงของเนื้อหาเรื่องราวเหลา

นั้น

Carroll ไดยกตัวอยางของการเลาเรื่องที่นาขยะแขยงระหวางการทานอาหาร

รวมกับผูอื่น ซึ่งมันสามารถสรางความรูสึกรังเกียจและขยะแขยงใหกับผูรวมโตะอาหารมื้อนั้นไดโดยที่

ไมจำเปนที่ผูคนเหลานั้นจะตองมีความเชื่อวาเรื่องที่เลานั้นเปนจริง ดังนั้นถาศิลปะสยองขวัญประกอบ

ไปดวยสิ่งนารังเกียจ และสิ่งที่นารังเกียจนี้ทำใหเกิดการตอบสนองทางอารมณ  ดังนั้นเราจึงอาจจะ

ตอบคำถามเกี่ยวกับความรูสึกสยองขวัญที่เกิดขึ้นในการรับชมภาพยนตรสยองขวัญไดวา ผูชม

ภาพยนตรสามารถที่จะรูสึกหวาดกลัวและขยะแขยงไดอยางแทจริง แมวาผูชมภาพยนตรจะไมเชื่อวา

มีอมนุษยหรืออสูรกายปรากฏขึ้นจริงตอหนาก็ตาม

ถาหากความนารังเกียจและนาขยะแขยงไมจำเปนที่จะตองอาศัยความเชื่อในการ

ปรากฏขึ้นของสิ่งที่เรารังเกียจ สำหรับในกรณีของความหวาดกลัวก็เชนกัน เห็นไดอยางชัดเจนวา คน

เราจะกลัวไดกับบางสิ่งบางอยางที่คาดการณเอาไว เชน สงครามนิวเคลียรลางโลก ซึ่งเรารูวาอาจจะ

ไมมี หากแตวาเราอาจหวาดกลัวไดเพราะเราเชื่อวาสิ่งที่เราคาดคิดนั้น มีความเปนไปได แตสำหรับ

ความคิดที่วากำลังมีอมนุษยหรืออสูรกายที่มีรูปรางแปลกประหลาดนาหวาดกลัวและนาขยะแขยงมุง

ตรงเขามาคุกคามเรา  ความคิดแบบนี้มีแงมุมที่มีเหตุผลเพียงพอที่จะทำใหเราเชื่อไดหรือไม?

ยิ่งไปกวานั้น เราสามารถจินตนาการถึงเครื่องจักรเครื่องยนตชนิดที่คนไมเคย

เผชิญหนากับมันมากอน หรือแมแตในกรณีของอมนุษยหรืออสูรกายที่อัปลักษณแปลกประหลาด

อยางที่เราไมเคยพบเห็นมากอนก็ตาม Carroll ไดตั้งขอสังเกตวา สำหรับสิ่งแปลกประหลาดเหลานั้น 

ที่เราไมเคยมีประสบการณกับมันมากอน มันสามารถจะกระตุนใหเกิดความกลัวขึ้นไดอยางไร?  ตามที่ 

Walton กลาวถึงความรูสึกประหนึ่งกลัว (Quasi fear) ที่ถูกสรางโดยความเชื่อที่ถูกสรางขึ้น โดยพื้น

ฐานของความคิดเกี่ยวกับอารมณความรูสึกซึ่งถูกสรางขึ้น มีปญหาในสวนนี้คือ Walton ไมเคยอธิบาย

วา ทำไมความเชื่อที่ถูกสรางขึ้นนั้นจึงถูกยอมรับ และทำใหผูชมภาพยนตรเกิดอารมณความรูสึกคลอย

ตามไปได

ผูชมภาพยนตรสยองขวัญเกิดความรูสึกประหนึ่งกลัว(Quasi fear) และอารมณที่

แสรงทำ(pretend emotion) หรือวาเปนความหวาดกลัวและอารมณที่แทจริงนั้น ประเด็นนี้ยังไม

เปนที่กระจางชัดพอที่จะสรุปได.  Noel Carroll กลาววา วิธีนี้ไมใชวิธีเดียวที่จะอธิบายกระบวนการ

การทำใหเกิดการตอบสนองทางอารมณตอเรื่องที่ถูกแตงขึ้นไดอยางแทจริง และเนื่องจากขอบกพรอง

ของทฤษฏีนี้ในเรื่องของการแสรงทำอารมณ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับความรูสึกหวาดกลัว ที่คำอธิบาย

ตามทฤษฏีแสรงทำนี้ ฟงดูขัดแยงกับการรับรูโดยสามัญสำนึกของเรา  
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Noel Carroll เชื่อวาอารมณหวาดกลัวที่ผูชมมีอยางตอบสนองตอภาพยนตร

สยองขวัญนั้นเปนอารมณหวาดกลัวอยางแทจริง ดังนั้นเขาจึงไดนำเสนอทฤษฏีหนึ่งที่จะใชอธิบาย

อารมณความรูสึกที่เกิดขึ้นของผูชมภาพยนตรสยองขวัญได โดยการคงรักษาความคิดที่วาผูชม

ภาพยนตรถูกทำใหเกิดความรูสึกสยดสยองขึ้นมาจริงๆ ในการรับชมภาพยนตรสยองขวัญ 

5.3  ทฤษฏีความคิดในการตอบสนองทางอารมณตอเรื่องแตง (The Thought 

Theory of Emotional Responses of fictions)

ในการชมภาพยนตรสยองขวัญ ผูชมรูวาอสูรกายและมนุษยเหลานั้นไมเคยมีอยู

จริง ดังนั้นความหวาดกลัวของผูชมภาพยนตรในเรื่องนี้ก็จะขัดแยงกับความรูของตัวเอง ความขัดแยง

ดังกลาว  โดยรากฐานแลว เปนประติทรรศนหรือขอขัดแยงของการรับรูเรื ่องราวที่ถูกแตงขึ้น 

(Paradox of Fiction) ทฤษฏีภาพลวงตาของเรื่องที่ถูกแตงขึ้น (The Illusion Theory of Fiction) 

เสนอวา ขณะที่ผูชมรับรูเรื่องแตง ผูชมจะไมรูวามันเปนเรื่องแตง ในขณะเดียวกันนั้นผูชมก็จะอยูภาย

ใตภาพลวง ที่มีอสูรกายกำลังกาวเขามาหา

ทฤษฏีภาพลวงตาของเรื่องแตง (The Illusion Theory of Fiction)  เสนอวา 

เวลาที่ผูชมภาพยนตรเกิดความกลัวนั้น ผูชมภาพยนตรเชื่อวาอสูรกายหรืออมนุษยในภาพยนตรนั้นมี

ตัวตนอยูจริง โดยลืมไปวากำลังรับรูเรื่องแตงที่ไมเปนความจริง . ขณะที่ทฤษฏีแสรงทำของการตอบ

สนองทางอารมณตอเรื่องที่ถูกแตงขึ้น (The Pretend Theory of  Fiction Response) เชื่อวา การ

ที่จะรูสึกซาบซึ้งกับเรื่องราวที่ถูกแตงขึ้นมาไดนั้น ผูชมภาพยนตรตองรูวา การมีอยูของอสูรกายหรือ

อมนุษยนั้น เปนเรื่องที่ถูกแตงขึ้นและไมเปนความจริง ซึ่งความตระหนักรูนี้จะทำใหผูชมภาพยนตรไม

ลุกหนีออกจากที่นั่งในโรงภาพยนตรไป ขณะเดียวกันทฤษฏีแสรงทำปฏิเสธเงื่อนไขหลักที่วา ผูชม

ภาพยนตรเกิดความกลัวอสูรกายขึ้นมาจริงๆ  โดยเสนอวาผูชมภาพยนตรเพียงแตสรางความเชื่อวา

พวกเขาเกิดความกลัวขึ้นมา ซึ่งเปนเพียงแคความคิดวาพวกเขากำลังรูสึกกลัว

ซึ่งนั่นหมายถึงวา ความกลัวของผูชมภาพยนตรสยองขวัญที่มีตออสูรกายหรือ

อมนุษยในภาพยนตรนั้นไมใชความกลัวที่แทจริง และในขณะที่ผูชมกำลังรับชมภาพยนตรสยองขวัญ

อยูนั้น พวกเขาก็ตระหนักอยูตลอดเวลาวากำลังรับรูเรื่องราวที่ถูกแตงขึ้น แตผูชมภาพยนตรก็จะแสรง

เชื่อในเรื่องราวที่ถูกแตงขึ้นเหลานั้น

อยางไรก็ตาม ทั้งทฤษฏีภาพลวงตา (The Illusion Theory of Fiction)  และ

ทฤษฏีแสรงทำ (The Pretend Theory of  Fiction Response)  ตางก็ยอมรับเงื่อนไขใหญวา ความ

กลัวตออสูรกายที่ปรากฏในเรื่องแตงนั้น จำเปนตองอาศัยความเชื่อเปนปจจัยสำคัญประการแรกใน

การกระตุนเราความหวาดกลัวใหเกิดขึ้น 
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-“ทฤษฏีภาพลวงตา” อางวา ผูชมภาพยนตรจำเปนตองมีความเชื่อในการ

ปรากฏตัวของอสูรกายหรืออมนุษย เพื่อทำใหเกิดความหวาดกลัว แมวาจะเปนเพียงในชวงระยะเวลา

ของภาพยนตรนั้นก็ตาม 

- ขณะที ่ ”ทฤษฏีแสรงทำ” อางวา ผูชมภาพยนตรสรางความเชื่อวาตนเองกำลัง

ตกอยูในความหวาดกลัวขึ้นมา โดยที่พวกเขาไมไดมีความรูสึกหวาดกลัวอยางแทจริงตอเรื่องราวที่

ถูกแตงขึ้นนั้น 

ประเด็นสำคัญที่ถูกใชรวมกันระหวาง”ทฤษฏีภาพลวงตา”กับ”ทฤษฏีแสรงทำ” 

คือ ทั้งสองทฤษฏีนี ้ตางใหความสำคัญกับความเชื่อในฐานะสาเหตุที่เปนแหลงกำเนิดของความหวาด

กลัวของผูชมภาพยนตรในการชมภาพยนตรเขยาขวัญ  ซึ่งจากจุดนี ้การปฏิเสธความคิดที่วาความเชื่อ 

เปนสาเหตุสำคัญที่กอใหเกิดความหวาดกลัว  จะทำใหเกิดทางเลือกที่สามในเชิงทฤษฏีขึ้นมา นั่นคือ 

“ทฤษฏีความคิดในการตอบสนองทางอารมณตอเรื่องแตง”  (The Thought Theory of 

Emotional Responses of fictions)

5.4 ทฤษฏีความคิดในการตอบสนองทางอารมณตอเรื่องแตง  (The Thought 

Theory of Emotional Responses of fictions)

ทฤษฎีนี้เสนอวา ความเชื่อไมใชสาเหตุหลักที่สำคัญที่กอใหเกิดความหวาดกลัวใน

การรับชมภาพยนตรสยองขวัญ  หากแตสิ่งที่เปนสาเหตุของความหวาดกลัวในการชมภาพยนตรเขยา

ขวัญนั้น แทจริงคือความคิดคำนึงถึงอสูรกายหรืออมนุษย นอกจากนั้น ทฤษฏีความคิดในการตอบ

สนองทางอารมณตอเรื่องแตงยังเสนอวา อารมณสยองขวัญที่เกิดขึ้น เปนอารมณความรูสึกที่แทจริง 

ไมใชความรูสึกที่ผูชมภาพยนตรแสรงเชื่อวาตนรูสึก ซึ่งหมายถึงวา “ศิลปะสยองขวัญ” (Art Horror) 

สามารถที่จะสรางอารมณความรูสึกสยดสยองที่แทจริงใหแกผูชมได โดยการทำใหผูชมคิดถึงสิ่งที่นา

หวาดกลัว

เนื้อหาทางความคิดจะสามารถสรางความบันเทิงได โดยปราศจากการกระทำ

หรือความรับผิดชอบที่ตองกระทำตอความคิดที่เกิดขึ้น  ซึ่งผิดกับการมีความเชื่อที่ผูเชื่อตองถูกกระทำ

หรือรับผิดชอบตอขอเท็จจริงที่ถูกเชื่อนั้น ยกตัวอยางเชน การยืนอยูบนหนาผาสูงชันแมวาจะมีความ

ปลอดภัย แตบางคนก็อาจจะสรางความบันเทิงใหกับตนเองโดยการคิดไปวาจะ ตนจะเปนอยางไรเมื่อ

ตองตกลงไปจากขอบหนาผา  และเปนธรรมดาที่ผูคิดจะตองรูสึกระทึกใจหรือหวาดผวาตอความคิดดัง

กลาว ซึ่งนั่นเปนความรูสึกกลัวโดยการคิดถึงสถานการณของการตกลงไปจากหนาผา  ไมใชความกลัว

ที่มาจากเหตุการณจริงของการตกจากหนาผา  และไมใชมาจากความเชื่อวาผูคิดจะกำลังตกจาก

หนาผา
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ความกลัวนี้เกิดขึ้นไดโดยการจินตนาการวา เหตุการณที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไรตอ

ไป  ทั้งๆ ที่ผูคิดรูวามันเปนไปไมได  ยิ่งไปกวานั้นผูคิดก็ไมไดกลัวการคิดถึงเรื่องการตกลงไปจาก

หนาผา  หากแตเปนความกลัวโดยเนื้อหาเรื่องราว(content) ที่มาจากการคิดถึงการตกลงไป  มันอาจ

จะเปนความกลัวที่มาจากการจินตนาการถึงภาพของการดิ่งลงไปในอากาศขณะที่กำลังรวงหลนลงไป

ในหุบเหว 

ตัวอยางตอมาที่ทำใหยืนยันไดวาผูชมภาพยนตรสยองขวัญจะหวาดกลัวไดดวย

เนื้อหาทางความคิด  นั่นคือการที่ผูชมภาพยนตรสยองขวัญอาจจะพยายามเบี่ยงเบนหันเหความสนใจ

ของตนเองออกไปจากภาพยนตรในขณะที่พวกเขากำลังจะตกใจกลัว  ผูชมภาพยนตรอาจจะหลีกเลี่ยง

สายตาไปจากฉากหรือเบี่ยงเบนความสนใจไปจากเหตุการณหรือสิ่งที่ทำใหผูชมภาพยนตรตกใจกลัว  

พวกเขาอาจจะเลี่ยงการเผชิญหนากับอสูรกายหรืออมนุษยโดยการหันเหความคิดไปนึกถึงเหตุการณ

อื่นๆ แทนการเฝาคิดถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเรื่องราวของภาพยนตร ในกรณีนี้ความสนใจของผูชม

ภาพยนตรไมไดถูกเบี่ยงเบนไปจากฉากเหตุการณทั้งหมด ผูชมภาพยนตรยังติดตามเรื่องราวใน

ภาพยนตรอยูอยางตอเนื่อง  เพื่อที่จะไดรูวา พวกเขาปลอดภัยพอหรือยังที่จะหันกลับไปติดตามชม

ภาพยนตรตอไปอยางเดิม ผูชมภาพยนตรสยองขวัญโดยทั่วไปมักจะใชวิธีหันเหเบี่ยงเบนความคิดแบบ

นี้ เมื่อพวกเขาพบวาสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอไปเปนเหตุการณที่เลวรายอยางที่พวกเขาไมสามารถจะทนรับรู

ได  ผูชมภาพยนตรสยองขวัญไมไดเชื่อถึงการมีตัวตนอยูของอสูรกาย หากแตผูชมเพียงแตคิดถึงสิ่งที่

ภาพยนตรสยองขวัญกำลังนำเสนอ  ซึ่งนั่นหมายความวา ผูชมไมไดมีความบันเทิงในเนื้อหาของการนำ

เสนอเทากับเนื้อหาในสิ่งที่พวกเขาคิด

ขอไดเปรียบในทางทฤษฏีที่ไดจากทฤษฏีความคิดฯ ที่สันนิษฐานวาเนื้อหาความ

คิดสามารถสรางอารมณที่แทจริงได คือขอเสนอที่วา ตัวละครที่นากลัวและนารังเกียจเชนแดรกคูลา   

สามารถสรางความบันเทิงไดโดยปราศจากความเชื่อวาแดรกคูลามีจริง  ซึ่งหมายความวา ความคิดกับ

ความเชื่อนั้นสามารถแยกออกจากกันได ดังนั้นถาเราสรุปวาเนื้อหาในความคิดสามารถทำใหเรากลัว

ได  เราก็จะไมมีปญหาในการกลาววา โดยทั่วไปแลวผูชมภาพยนตรไมไดเชื่อวาแดรกคูลามีตัวตนอยู

จริง นอกจากนั้นความกลัวของผูชมภาพยนตรก็อาจจะเปนความกลัวที่แทจริง เพราะวาเนื้อหาใน

ความคิดของพวกเขาสามารถสรางความบันเทิงได โดยไมจำเปนตองมีความเชื่อในตัวเนื้อหาทางความ

คิดนั้น  และเนื้อหานั้นยังสามารถที่จะนำพวกเขาไปสูอารมณความรูสึกสยดสยองหวาดกลัวนั้นได

ในกรณีของ Walton ในเรื่องทฤษฏีแสรงทำของการตอบสนองทางอารมณตอ

เรื่องแตง (The Pretend Theory of  Fiction Response) ดูเหมือนวา ประเด็นสวนใหญจะมุงไปที่

ขอเสนอที่วา ผูชมไมเชื่อวาอสูรกายในภาพยนตรจะเปนอันตรายสำหรับเขาไดจริง   จากขอเสนอนี้ ผู

ชมจะไมเกิดความกลัวที่แทจริง ดังนั้นทฤษฏีแสรงทำจึงตั้งสมมุติฐานวา อารมณความรูสึกของผูชมนั้น 

มีลักษณะเปนความรูสึกประหนึ่งกลัว (Quasi-fears)  และเปนความกลัวที่แสรงทำ  กระนั้นก็ตามขอ
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โตแยงของ Walton  ตอแนวคิดที่วาผูชมภาพยนตรสยองขวัญเชื่อในการปรากฏตัวของอสูรกาย   

และคำอธิบายของทฤษฏีอารมณที่แสรงทำฯ ก็ไมไดขัดแยงกับทฤษฏีความคิดในการตอบสนองทาง

อารมณตอเรื่องที่ถูกแตงขึ้น

เนื่องจากความคิดไมจำเปนตองเปนความเชื่อ  และผูชมภาพยนตรสยองขวัญ

สามารถไดรับความบันเทิงจากความคิดในเรื่องของอสูรกายได โดยไมจำเปนตองมีความเชื่อวาอสูร

กายมีตัวตนอยูจริง  ซึ่งหมายความวา ทฤษฏีความคิดในการตอบสนองทางอารมณ เปดโอกาสให

ยอมรับขอโตแยงของ Walton ไดทั้งหมด เชนเดียวกับทฤษฏีภาพลวงฯ ซึ่งสันนิษฐานวาผูชมเชื่อวามี

อสูรกายอยูจริง

ทฤษฏีภาพลวงฯ และทฤษฏีแสรงทำอารมณฯ ปกใจเชื่อวา ความกลัวที่แทจริง

จำเปนตองมาจากความเชื่อในอันตรายที่มาจากอสูรกายในเรื่องแตง ดังนั้นจึงทำใหทั้งสองทฤษฏีมอง

ขามความเปนไปไดที ่ความกลัวจะถูกสรางขึ ้นไดโดยเนื ้อหาทางความคิด อันเปนตัวแทน 

(representation) ของเนื้อหาในเรื่องแตง  แตหากความรูสึกหวาดกลัวสามารถถูกสรางขึ้นจากความ

คิดได เชนเดียวกับความเชื่อ มันก็จะไมมีเหตุผลที่จะกลาวถึงทฤษฏีภาพลวงฯ และทฤษฏีแสรงทำอา

รมณฯ ที่ยังมีขอบกพรองในคำอธิบายที่ใชตอบปญหาเรื่องความกลัวในสิ่งที่ไมมีอยูจริงนี้

5.5 ขอสรุปทางทฤษฏีเกี่ยวกับความหวาดกลัวสิ่งที่ไมมีอยูจริง

Carroll ไดชี้ถึงปญหาหนึ่งในแนวคิดของ Walton คือ Walton ลมเหลวที่จะ

อธิบายวา ทำไมเราควรที่จะเห็นดวยวาความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่ปรากฏในเรื่องแตงไดสรางอารมณ

ประหนึ่งกลัว (Quasi-fear) ขึ้นมาแทนที่จะเปน ความกลัวที่แทจริง ซึ่งประเด็นนี้อาจจะทำใหเห็นได

ชัดดังนี้…

จากเรื่องแดรกคูลา, Bram Stoker ไดทำใหผูอานสยดสยองไปกับการพรรณนา

ถึงลักษณะตางๆ ของผีดูดเลือด ที่ผูอานจะหวาดกลัวไปกับการคิดถึงคุณลักษณเหลานั้น ซึ่งทั้งนี้ผูอาน

ไมไดเชื่อวามีผีดูดเลือดอยูจริง แตเชื่อในลักษณะที่ถูกพรรณนาไวในเรื่องแตงดังกลาว ซึ่งหากจะ

พิจารณาลงไปถึงลักษณะตางๆ ของผีดูดเลือดที่ถูกพรรณนาไว ก็จะพบวา แดรกคูลาถูกบรรยายใหมี

คุณลักษณะที่ผสมผสานรวมเอาความนาขยะแขยงและนาหวาดผวาเขาไวดวยกัน และนี่ก็คือศิลปะ

ของความสยองขวัญ

ผู อานรู วาเรื ่องของแดรกคูลาเปนเรื ่องที ่ถูกแตงขึ ้น อยางไรก็ตามเนื ้อหา

คุณลักษณะในนวนิยายของ Bram Stoker ก็แสดงใหเห็นถึงเนื้อหาทางความคิดของผูอานเกี่ยวกับมัน 

ผูอานรูสึกสยดสยองไปกับความคิดเกี่ยวกับผีดูดเลือด ถาผูอานสามารถรูสึกสยดสยองไดดวยความคิด 

ผูอานก็สมารถหวาดกลัวไดโดยความคิดถึงอันตราย  ซึ่งเปนผลมาจากการบรรยายเรื่องราวโดยผูแตง    

22

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตามที่ Walton เสนอไววา การตอบสนองของผูอานเปนอารมณประหนึ่งกลัว

และเปนอารมณที่ถูกแสรงทำใหเกิดขึ้น ทวา Walton ไดมองขามความเปนไปไดที่วา ผูอานรูวาเรื่องที่

อานเปนเรื่องแตง และผูอานไดอานเพื่อสะทอนเอาเนื้อหาในคำพรรณนาถึงอสูรกายใหปรากฏขึ้นใน

ความคิด โดยที่เนื้อหาคำพรรณนานั้นไดกลายมาเปนพื้นฐานในความคิดของผูอาน และเนื้อหานั้นได

เปนสาเหตุของความกลัวและความขยะแขยงของผูอาน  นั่นคือ มันไมมีเหตุผลที่จะอางเอาไดวา 

อารมณที่เกิดจากความเชื่อในความคิดคำนึงถึงเรื่องแตงนั้น เปนเพียงอารมณประหนึ่งกลัว และเปน

อารมณที่ผูอานแสรงทำใหเกิดขึ้น

เนื่องจากผูอานรูวาแดรกคูลาเปนเรื่องแตง และความคิดของผูอานเกี่ยวกับตัวตน

ของผีดูดเลือดก็ถูกตอบสนองดวยความรูสึกนาหวาดกลัวและนาขยะแขยง แตผูอานก็ไมไดโยนหนังสือ

นั้นทิ้งไป ดังนั้นทฤษฏีความคิดในการตอบสนองทางอารมณตอเรื่องแตง (The Thought Theory of 

Emotional  Responses of fictions)   สามารถอธิบายพฤติกรรมที่ดูขัดแยงนี้ได   เชนเดียวกับใน

ทฤษฏีแสรงทำอารมณฯ หากแตทฤษฏีภาพลวงฯไมสามารถอธิบายถึงพฤติกรรมนี้ไดอยางสมเหตุสม

ผล   

ขณะเดียวกันทฤษฏีความคิดฯ ก็มีขอไดเปรียบกวาทฤษฏีการแสรงทำอารมณฯ 

ในการเสนอวาความกลัวของผูอานและผูชมเปนความกลัวที่แทจริง  ซึ่งคำอธิบายเพื่อตอบคำถามของ

ทฤษฏีแสรงทำฯ ไดตั้งขอสันนิษฐานอยางขัดกับความตระหนักรูในประสบการณของตัวผูอานนิยาย

หรือตัวผูชมภาพยนตรเอง เกี่ยวกับอารมณความรูสึกหวาดกลัวของผูอานนิยายหรือผูชมภาพยนตร 

ซึ่งพวกเขารูสึกไดวามันเปนอารมณที่แทจริง มากกวาจะเปนการแสรงรูสึกหรือแสรงมีอารมณขึ้น

มา! หากแตทฤษฏีความคิดฯนี้ อาจจะถูกโตแยงไดวา มันอาจไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะสรุปวา ผู

ชมภาพยนตรจะตื่นกลัวกับเพียงแคเนื้อหาทางความคิด ดวยเหตุดังนั้น ทฤษฏีการแสรงทำอารมณตอ

การตอบสนองตอเรื่องแตง (The Pretend Theory of  Fiction Response) จึงยังเปนทฤษฏีคูแขง

ในการโตแยงที่แข็งแรงอยู

จากแนวคิดนี ้ ความหวาดกลัวที่เปนผลมาจากเนื้อหาทางความคิดนั้น อาจฟงดู

ไมมีเหตุผลมากพอ แตหากพิจารณาในขอเท็จจริงของมนุษยที่วาเราอาจกลัวความคิดเกี่ยวแดรกคูลา

ได ซึ่งอยางไรก็ตามมันเปนความไมสมเหตุสมผลที่เปนไปตามธรรมชาติของมนุษย เนื่องจากมันเปน

ลักษณะตามธรรมชาติของโครงสรางทางอารมณ อาจมองไดวาการโตตอบตอเรื่องแตงเปนเรื่องไมมี

เหตุผลในทางปฏิบัติ แตมันก็ทำใหบุคคลสามารถปลอยใจไปกับเรื่องราวที่ถูกแตงนั้นไดอยางไรเหตุผล 

และไมมีขอเท็จจริงใดที่จะพิสูจนไดวา ผูชมภาพยนตรสามารถบังเกิดอารมณไดโดยเนื้อหาของความ

คิด แตในขณะเดียวกันนั้น มันก็ดูไรเหตุผลเชนกันที่ผูชมภาพยนตรจะแสรงทำเปนหวาดกลัวในเรื่อง

ราวที่ถูกแตงขึ้น เพื่อที่จะไดรับความบันเทิงในความตื่นกลัวตอเรื่องราวเหลานั้น
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ทฤษฏีความคิดฯ ไดชี้ลงไปถึงความแตกตางระหวางความคิดกับความเชื่อ และ

ความเกี่ยวพันระหวางความคิดและอารมณ    ยกตัวอยางเชน  การที่เราอาจสรางความตื่นกลัวใหกับ

ตนเองไดโดยการคิดวาเรากำลังตกจากหนาผา หรือ  การคิดวาเรากำลังถูกบดดวยเครื่องยนต  ซึ่งเรารู

วามันไมไดเปนความจริง   ดังนั้นเราจึงควรจะหันมามองดูความแตกตางระหวางความคิดและความ

เชื่อ

สิ่งที่อธิบายไดลำบากเกี่ยวกับการตอบสนองทางอารมณตอเรื่องที่ถูกแตงขึ้นก็คือ 

การตอบสนองทางอารมณตองการความเชื่อวา สิ่งที่ผูชมเกิดปฏิกิริยาตอบสนองนั้นมีปรากฏอยูจริง 

ซึ่งมันขัดแยงกับสิ่งที่ผูชมมีประสบการณในฐานะของผูบริโภคภาพยนตรสยองขวัญ วัตถุที่เปนเปาของ

การตอบสนองทางอารมณของหนังสยองขวัญก็คือ อสูรกายหรืออมนุษยในภาพยนตร  ผูชม

ภาพยนตรเรื่องแดรกคูลาจะไมเชื่อวา มีผีดูดเลือดปรากฏอยูจริง อยางไรก็ตามผูชมภาพยนตรก็

สามารถมีความคิดวา แดรกคูลาเปนสิ่งที่นากลัวได โดยปราศจากความเชื่อวามีแดรกคูลาปรากฏอยู

จริง 

Carroll ไดใชแนวคิดของ Descartes ในเรื่องของความแตกตางระหวางความ

เปนจริงทางแบบแผน(Formal Reality) และความเปนจริงทางภาวะวิสัย(Objective Reality) ในการ

อธิบายแนวคิดนี้ โดยทั่วไปเราความคิดเกี่ยวกับมายูนิคอรนที่มีเขาโผลออกมาจากกลางหนาผากแบ

บนารวาฬ (Narwhal) โดยปราศจากความเชื่อวามียูนิคอรนอยูจริง ซึ่งหมายถึงวา ยูนิคอรนไมไดมี

ความเปนจริงทางแบบแผน(Formal Reality) แตกระนั้นก็ตามเราก็ยังรูจักและสามารถคิดถึงรูปราง

ลักษณะของยูนิคอรนได ซึ่งหมายความวายูนิคอรนมีความเปนจริงทางภาวะวิสัย (Objective 

Reality)  เราอาจจะคิดไดวาแดรกคูลาเปนตัวละครที่ประกอบขึ้นดวยคุณลักษณะหลายประการ เชน

เดียวกับคำบรรยายของ    แดรกคูลาในหนังสือของ Bram Stoker ซึ่งเปนการรวบรวมของ

คุณลักษณะตางๆ ไวภายในชื่อ   แดรกคูลาที่ปรากฏในนิยาย ซึ่งอาจจะสามารถจูงใจผูอานและสราง

ความหวาดกลัวใหผูอานไดเนื่องจากคุณสมบัติของความเปนจริงทางภาวะวิสัย (Objective Reality)

ความสยองขวัญเปนอารมณที่มุงไปสู ตัวละครเฉพาะตัวใดตัวหนึ่ง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งอมนุษยหรืออสูรกายในเรื่องราวสยองขวัญ เราไมไดถูกทำใหกลัวโดยตัวเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ทั้งหมด แตรูสึกหวาดกลัวตอลักษณะของตัวละครที่นากลัว. สำหรับกรณีของภาพยนตรอยาง”แดรกคู

ลา”หรือ”แฟรงเกนสไตน” ชื่อเหลานี้ไมไดอางอิงถึงสิ่งที่เปนจริงและเราก็ไมไดเชื่อวามันอางอิงถึงสิ่งที่

มีอยูจริง  รวมทั้งเราไมไดคำนึงถึงระดับของความเปนจริงของตัวละครเหลานั้น  ซึ่งตางไปจากการที่

เราคำนึงถึงระดับของความจริงของเนื้อหาในหนังสือประวัติศาสตร ที่เกี่ยวกับกษัตริยอเล็กซานเดอร

มหาราช  ประธานาธิบดีลินคอน หรือ นายกรัฐมนตรีเชอรชิล

Gottlob Frege นักปรัชญาชาวเยอรมันตั้งขอสังเกตวา “ในการไดยินโครงหรือ

กาพยที่มีความไพเราะของภาษา  เราจะสนใจเพียงความรูสึกในประโยค จินตภาพและความรูสึก
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เทานั้นที่จะจูงใจเราใหคลอยตาม คำถามเรื่องขอเท็จจริงในเนื้อหาเรื่องราวทำใหเราตองละทิ้งความ

ยินดีทางสุนทรียะไปกับทัศนคติเกี่ยวกับการคนหาความจริงในแบบวิทยาศาสตร ดังนั้นมันจึงเปนเรื่อง

ที่ไมจำเปนตองกังวลและคำนึงถึงเกี่ยวกับการอางอิงขอเท็จจริงในเรื่องราวที่ถูกแตงขึ้น  อยางเชนใน 

มหากาพยโอดีสซี ตราบที่เรายอมรับวาโคลงกลอนนี้เปนศิลปะ 

Frege คิดวาสัญลักษณทุกอยางที่ประกอบขึ้นเปนคุณลักษณะของสิ่งที่ไมมีอยู

จริง เชื่อมโยงอยูกับสิ่งที่มันอางอิงถึงในเชิงความหมายของสัญลักษณ  กับเรื่องที่ถูกแตงขึ้น เราเพียง

แตนึกถึงความหมายของถอยคำในรูปของความตอเนื่องทางอารมณสุนทรียะที่สะทอนขึ้นมาในใจ เชน

เดียวกับเรื่องราวสยองขวัญ เราจะนึกถึงความรูสึกหรือนึกถึงความหมายของเนื้อหา เพื่อจุดประสงค

ในการตอบสนองอารมณ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับอารมณสยองขวัญที่จะกระตุนใหเรารูสึกหวาดกลัว 

คำบรรยายและการนำเสนอถึงตัวอสูรกายผานทางเนื้อหาทางความคิดของผูอาน

นวนิยายและผูชมภาพยนตร ไดสรางใหตัวละครที่เปนอสูรกายหรืออมนุษย โดยอางอิงไปถึงความรูสึก

เกี่ยวกับมัน เชน กลุมของคุณลักษณะของเคาทแครกคูลา ที่บงชี้ถึงลักษณะอันนาหวาดกลัวและนา

ขยะแขยงของผีดูดเลือดในนวนิยาย. อารมณของผู ชมคืออารมณที ่เกิดขึ ้นเพื ่อตอบสนองกับ

คุณลักษณะของอสูรกายนั้น เปนการผสมผสานคุณลักษณะที่เปนปจจัยของความรังเกียจ ความรูสึก

ขยะแขยงและความหวาดกลัว ซึ่งเปนผลลัพธของศิลปะสยองขวัญ นับแตที่ผูชมถูกทำใหรูสึกหวาด

กลัวโดยเนื้อหาทางความคิด ผูชมก็ไมไดเชื่อวาตนกำลังตกอยูในอันตราย และไมไดพยายามปองกันตัว 

ผูชมไมไดแสรงที่จะกลัว หากแตผูชมเกิดความหวาดกลัวจริงๆ โดยเปนความหวาดกลัวที่เกิดจากความ

คิดเกี่ยวกับอสูรกาย  ไมใชเปนความกลัวที่วาตนจะตองตกเปนเหยื่อรายตอไป

แนวคิดและทฤษฎีเรื่องพฤติกรรมมนุษย3

พฤติกรรม (Behavior) คือ กริยาอาการที่แสดงออกหรือปฏิกิริยาโตตอบเมื่อเผชิญกับสิ่ง
เรา (Stimulus) หรือสถานการณตาง ๆ  อาการแสดงออกตาง ๆ เหลานั้น อาจเปนการเคลื่อนไหวที่
สังเกตไดหรือวัดได เชน การเดิน การพูด การเขียน การคิด การเตนของหัวใจ เปนตน สวนสิ่งเราที่มา
กระทบแลวกอใหเกิดพฤติกรรมก็อาจจะเปนสิ่งเราภายใน (Internal Stimulus)  และสิ่งเราภายนอก 
(External Stimulus)

สิ่งเราภายใน ไดแก สิ่งเราที่เกิดจากความตองการทางกายภาพ เชน ความหิว  ความ
กระหาย  สิ่งเราภายในนี้จะมีอิทธิพลสูงสุดในการกระตุนเด็กใหแสดงพฤติกรรม และเมื่อเด็กเหลานี้โต
ขึ้นในสังคม  สิ่งเราใจภายในจะลดความสำคัญลง  สิ่งเราภายนอกทางสังคมที่เด็กไดรับรูในสังคมจะมี
อิทธิพลมากกวาในการกำหนดวาบุคคลควรจะแสดงพฤติกรรมอยางใดตอผูอื่น
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สิ่งเราภายนอก ไดแก  สิ่งกระตุนตาง ๆ  สิ่งแวดลอมทางสังคมที่สามารถสัมผัสไดดวย
ประสาททั้ง 5 คือ หู ตา คอ จมูก การสัมผัส

สิ่งเราที่มีอิทธิพลที่จะจูงใจใหบุคคลแสดงพฤติกรรม ไดแก สิ่งเราที่ทำใหบุคคล เกิด
ความพึงพอใจที่เรียกวา การเสริมแรง (Reinforcement)   ซึ่งแบงออกไดเปน  2 ชนิด คือ การเสริม
แรงทางบวก  (Positive Reinforcement) คือ สิ่งเราที่พอใจทำใหบุคคลมีการแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ้น 
เชน คำชมเชย การยอมรับของเพื่อน สวนการเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) คือ สิ่ง
เราที่ไมพอใจหรือไมพึงปรารถนานำมาใชเพื่อลดพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนาใหนอยลง เชน การลงโทษ
เด็กเมื่อลักขโมย การปรับเงินเมื่อผูขับขี่ยานพาหนะไมปฏิบัติตามกฎจราจร เปนตน มนุษยโดยทั่วไป
จะพึงพอใจกับการไดรับการเสริมแรงทางบวกมากกวาการเสริมแรงทางลบ

วิธีการเสริมแรงทางบวก กระทำไดดังนี้
1. การใหอาหาร น้ำ เครื่องยังชีพ เปนตน
2. การใหแรงเสริมทางสังคม เชน การยอมรับ การยกยอง การชมเชย ฯลฯ
3. การใหรางวัล คะแนน แตม ดาว เปนตน
4. การใหขอมูลยอนกลับ ( Information Feedback ) เชน การรับแจงวาพฤติกรรมที่

กระทำนั้น ๆ เหมาะสม
5. การใชพฤติกรรมที่ชอบกระทำมากที่สุดมาเสริมแรงพฤติกรรมที่ชอบกระทำนอยที่สุด

เปนการวางเงื่อนไข เชน เมื่อทำการบานเสร็จแลวจึงอนุญาตใหดูทีวี เปนตน
            

1. องคประกอบพื้นฐานของพฤติกรรม
1.1 ความตองการ  (Needs and Want) Abraham  Maslow ไดจัดลำดับความ

ตองการของมนุษยเปน  5 ขั้น คือ
1.1.1 ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) เชน ตองการ

อาหาร น้ำ
ขับถาย เพศ พักผอน  เปนตน

1.1.2 ความตองการความมั่นคงและปลอดภัยของชีวิต ( Safety and Security 
Needs)

1.1.3 ความตองการดานสังคม (Social Needs)  ไดแก  การตองการความรัก     
ตองการใหสังคมยอมรับ (Belongingness Needs)

1.1.4 ความตองการที่จะมีชื่อเสียงเกียรติยศ (Esteem Needs) ตองการไดรับ
การยกยองจากผูอื่น

1.1.5 ความตองการความสำเร็จของตน (Self-Actualization Needs) อยาก
สำเร็จในทุกอยาง

ความตองการพื้นฐานของมนุษยออกเปน 2 อยางคือ
- ความตองการทางกาย เชน อาหาร น้ำ ขับถาย เพศ พักผอน
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- ความตองการทางใจและสังคม  ทั้งนี้แตกตางตามประสบการณของแตละ
บุคคล เชน ความตองการความรัก ความสำเร็จ การยอมรับและการยกยองจากสังคม ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ความกาวหนาในชีวิตสวนตัวและการงาน  เปนตน

1.2 แรงจูงใจ
แรงจูงใจ (Motivation)    หมายถึง ความเต็มใจของบุคคลในการที่จะอุทิศกาย

และใจในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย โดยไดรับรางวัลเปนผลตอบแทนการกระทำนั้น ๆ
การจูงใจอาจแบงเปนแรงจูงใจและสิ่งจูงใจ
แรงจูงใจ หมายถึง ความปรารถนาที่จะกระทำกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งที่ตนคิด

วามีคุณคาสำหรับตน แรงจูงใจอาจจะเกิดจากสิ่งเราภายในหรือภายนอกก็ได ถาเปนสิ่งเราภายในอาจ
เกิดจากแรงขับ ดังนั้น จึงควรทำความเขาใจกับคำวา “แรงขับ”  แรงขับ คือ แรงผลักดันที่เกิดขึ้น
ภายในตัวของบุคคลอันเนื่องมาจากความตองการ

สิ่งจูงใจ (Incentives) คือ สิ่งเราที่มากระตุนทำใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา 
เชน รางวัล คำชมเชย

แรงจูงใจ แบงเปน   2 ประเภท คือ
1) แรงจูงใจปฐมภูมิ  (Primary motive)  เปนแรงจูงใจที่เกิดจากความตองการ

ของรางกาย เชน ความหิว ความกระหาย การตองการพักผอน
2) แรงจูงใจทุติยภูม ิ (Secondary motive) เปนแรงจูงใจทางสังคมที่เกิดขึ้น

จากการเรียนรู ซึ่งมี 3 ชนิด ดังนี้
- แรงจูงใจใฝสัมพันธ   (Affiliation motive) เปนแรงจูงใจที่ทำใหบุคคลมี

ความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลอื่น ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งการยอมรับของบุคคลในสังคม  บุคคลจึงจำเปน
ตองรับตองรูจักเห็นอกเห็นใจคนอื่น  เอาใจใสคนอื่นชวยเหลือคนอื่น  และแสดงใหผูอื่นเห็นวาตน
สามารถชวยสังคมได  จึงเปนแรงจูงใจใหแสดงพฤติกรรมที่จะไดรับการยอมรับจากผูอื่น ผูที่มีแรงจูงใจ
ใฝสัมพันธสูงจะชอบทำงานรวมกับผูอื่น และเห็นอกเห็นใจผูอื่น

- แรงจูงใจใฝอำนาจ (Power motive) เปนแรงจูงใจที่บุคคลตองการเหนือผู
อื่น เพราะมีความรูสึกวาการมีอำนาจสามารถที่จะบันดาลทุกสิ่งทุกอยางไดตามที่ตองการ     จึงเกิด
ความตองการที่จะมีอิทธิพลเหนือผูอื่น ทำใหเกิดแรงผลักดันที่จะเปนแรงจูงใจใฝอำนาจ บุคคลที่คิดวา
ตนเองไมทัดเทียมผูอื่นในดานความรู ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือการศึกษา จะพยายามแสวงหาอำนาจ   
บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝอำนาจสูงจะเปนผูที่ชอบแสดงตนในลักษณะผูนำ ชอบถกเถียงโตแยงผูอื่น

- แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  (Achievement motive)     เปนแรงจูงใจที่เกิดจาก
ความคาดหวังความสำเร็จในกิจกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทั้งนี้บุคคลนั้นจะตองมีการประเมินผล
เปรียบเทียบผลงานของตนเองกับผูอื่นหรือเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่สังคมถือวาด ีลักษณะของ
บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง จะพยายามทำงานใหสำเร็จ จะเลือกงานที่เหมาะสมและเปนไปตาม
ความสามารถ   มีความตั้งใจในการทำงาน และสามารถทำงานใหสำเร็จไดตามเปาหมาย
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องคประกอบที่มีสวนสัมพันธกับแรงจูงใจมี 2 ประการ
1)   องคประกอบภายนอก ไดแก สิ่งแวดลอมภายนอกที่อาจทำใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
2) องคประกอบภายใน ไดแก

- ความตองการ (Needs) ถาบุคคลมีความตองการที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให
สำเร็จ แรงจูงใจที่จะพยายามทำเพื่อใหประสมผลสำเร็จจะมีมาก

- เจตคติ (Attitudes) หมายถึง ความเชื่อ หรือความรูสึกที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง หรือตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะแสดงออกมาในลักษณะของความชอบหรือไมชอบพึงพอใจ
หรือไมพึงพอใจก็ได หากบุคคลมีเจตคติที่ดีตองาน หัวหนางานหรือเพื่อนรวมงาน บุคคลนั้นก็จะมี
ความสุขหรือความพอใจที่จะทำงานนั้นๆ ตลอดจนพอใจที่จะทำงานกับหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน
ดังกลาว       ซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหบุคคลปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย ไดทั้งประโยชนของตนและ
องคการ แตถาหากเกิดเจตคติที่ไมดีตองาน    ความสำเร็จของงานก็ยอมจะเปลี่ยนไป

-     คานิยม (Values) เปนการที่มองวาสิ่งนั้น ๆ มีคุณคา ดังนั้นบุคคลจึง
พยายามเลือกกิจกรรมที่จะกระทำตามคานิยมที่ตนมี เชน ชอบใชของนอก เปนตน

-     ความวิตกกังวล (Anxiety) หากบุคคลมีความวิตกกังวลในการทำงานจะ
ทำใหเกิดอุปสรรคได แตถาบุคคลนั้นมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงอาจจะทำใหความวิตกกังวลเปลี่ยนไป 
และสามารถประสบผลสำเร็จในการทำงาน

2. การรับรู
การรับรู หมายถึง การแปลหรือการตีความจากการรับรูสัมผัส โดยแปลความหมาย

ออกเปนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความหมาย หรือที่เรารูจัก หรือเขาใจ มนุษยสามารถที่จะรับรูสิ่งตาง ๆ ได
โดยอาศัยอวัยวะสัมผัสตาง ๆ ของรางกาย และการที่มนุษยจะสามารถรับรูและมีปฏิกิริยาโตตอบสิ่ง
ภายนอกไดดีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับประสบการณ ความตองการ ความสนใจ สภาพแวดลอมและ
ลักษณะของสิ่งที่มาเราอีกดวยบางครั้งการรับรูของมนุษยเบี่ยงเบน หรือผิดพลาดไปจากความจริง ซึ่ง
เราเรียกวา “ภาพลวงตา” ทั้งนี้อาจเกิดจาก

2.1 ขนาดเปรียบเทียบ (Size contrasts)  เนื่องจากสิ่งเรานั้นอยูในสิ่งแวดลอมที่ตาง
กัน หรืออยูใกลสิ่งแวดลอมที่ตางกัน จะทำใหเกิดภาพลวงตาได

2.2 การเคลื่อนไหว   มนุษยมีความรับรูเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว มีความรูสึก เหมือน
กับตนเองเคลื่อนไหวไปดวย  เชน อยูบนรถไฟขบวนที่จอดอยู แตเมื่อรถไฟอีกขบวนหนึ่งออก เขาจะ
รูสึกเหมือนรถไฟขบวนที่ตนนั่งเคลื่อนที่ไปดวย

องคประกอบที่จะมีสวนเกี่ยวของกับการรับรู คือ เรื่องของความสามารถสิ่งจูงใจ 
เจตคติและประสบการณในอดีต รวมทั้งการคาดคะเนลวงหนาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น ทั้งหมดนี้จะมีผลกระ
ทบตอการรับรู และตอพฤติกรรมที่จะแสดงออกมา  การรับรูจะสมบูรณเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับสภาวะ
ภายในของบุคคล  คือ  การเรียนรู  คานิยม ความเชื่อ ประสบการณ จากการรับรูในอดีต และสภาวะ
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ภายนอก คือ สิ่งแวดลอมทั้งหมด ทั้งสองสภาวะดังกลาวจะเปนปจจัยกำหนดแนวทางในการสื่อสาร
ความเขาใจระหวางบุคคลทุกแงทุกมุม               สิ่งที่ทำใหกระบวนการรับรูของแตละบุคคลแตกตางกัน
ออกไปมี 2 สาเหตุคือ

1. ปจจัยภายนอกที่สรางใหเกิดความสนใจ
1.1 ความเขมของสี แสง เสียงหรือรส ถาความเขมมากจะสามารถดึงดูดความ

สนใจไดดีกวาความเขมนอย
1.2 ขนาด สิ่งของที่มีขนาดใหญมักดึงดูดความสนใจไดดีกวา
1.3 ความแปลกใหมและสิ่งที่แสดงใหมีลักษณะตรงขามกัน (novelty and 

contrast) จะดึงดูดความสนใจไดดีกวา
1.4 ตำแหนงที่ตั้ง (position) ถาตั้งอยูในตำแหนงที่เหมาะสมจะเรียกความสนใจ

ไดดีกวา
1.5 การเคลื่อนไหว (movement) สิ่งที่เคลื่อนไหวจะเรียกรองความสนใจไดดี

กวา
1.6 การแสดงใหเห็นเดนในลักษณะโดดเดี่ยว (isolation)
1.7 ระยะทาง (distance) การมองในระยะไกล และระยะใกลจะรับรูแตกตางกัน

2. ปจจัยภายในที่สรางใหเกิดความสนใจ
2.1 การจูงใจ (motivation) คนจะเลือกรับรูเฉพาะสิ่งที่ตรงกับสิ่งจูงใจที่มีอยูใน

ตนเอง หรือสิ่งที่ตนสนใจ
2.2 บุคลิกทาทาง (personality) บุคคลจะเลือกที่จะรับรูบางอยางที่สอดคลอง

กับบุคลิกทาทางของตนเอง
2.3 การคาดหมาย (expectation) บุคคลมักจะรับรูในสิ่งที่ตนคาดหมายไว

เทานั้น สาเหตุที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการรับรู การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการรับรู
ของบุคคล เปนผลเนื่องมาจากแตละบุคคลมีความแตกตางกันในดานบุคลิกภาพ ภูมิหลัง 
ประสบการณในอดีต เปนตน

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรู มีดังนี้
1.ทางดานสรีระ (physiology) การรับรูผิดพลาดที่เกิดจากการรับสัมผัสตาง ๆ ผิด

พลาด เชน การมองเห็นไมชัดเจน การไดยินไมชัด
2.ทางดานครอบครัว (family) ทัศนคติ คานิยม ที่บุคคลไดรับรูมาจากครอบครัว

ตั้งแตเล็กจะมีอิทธิพลตอการรับรูในปจจุบัน
3.วัฒนธรรม (culture) วัฒนธรรมและสังคมที่บุคคลนั้นอาศัยอยูจะมีอิทธิพลตอการ

รับรู
4.การเรียนรู (Learning) คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เนื่องจากบุคคล

นั้น ๆ ไดรับประสบการณ หรือการฝกฝน พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเปนไปในทางที่เหมาะสม
หรือไมเหมาะสมก็ได
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3. การเรียนรู
การเรียนรูเกิดจากประสบการณ และความสัมพันธระหวางสิ่งเราและปฏิกิริยาตอบ

สนอง เชน การทดลองของ Ivan Pavlov  นักสรีระวิทยาชาวรัสเซีย ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ
ของปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติระหวางน้ำลายในปากและน้ำยอยในกระเพาะอาหารของสุนัขกับ
เสียงระฆังที่ตีเวลาเขาใหอาหารสุนัข สุนัขจะเกิดการเรียนรูวาตนจะไดรับอาหารหากไดยินเสียง
ระฆัง  จึงเปนการเรียนรู ที ่เกิดจากประสบการณและความสัมพันธระหวางสิ ่งเราที ่เกิดจาก
ประสบการณ และความสัมพันธระหวางสิ่งเราและปฏิกิริยาตอบสนอง

การเรียนรู จะเกิดขึ้นไดตองมีองคประกอบดังนี้
3.1 การจูงใจ คือ การที่บุคคลไดรับการกระตุนอันเนื่องมาจากแรงผลักดันหรือความ

ตองการ ทำใหบุคคลนั้นตองขวนขวายที่จะตองพยายามเรียนรู
3.2 เปาประสงค บุคคลนั้นตองมีเปาประสงคที่จะเรียนรูเพื่อสนองหรือบำบัดความ

ตองการของตนเอง
3.3 รางวัลและการลงโทษ การชมเชยและการใหรางวัลจะทำใหเกิดความสนใจใน

การเรียนรู เกิดความพึงพอใจในการเรียนรู  ในขณะเดียวกันการลงโทษก็สามารถมีผลทำใหเกิดความ
สนใจในการเรียนรูเพราะตองการหลีกหนีจากการลงโทษ แตความสนใจที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ จะหมด
ไปเร็วเมื่อการลงโทษนั้นหมดไป

3.4 ความสนใจและจุดมุงหมายในระยะยาวบุคคลที่มีความสนใจและมีความมุง
หมายในระยะยาวจะเกิดการเรียนรูไดดีเพราะเห็นประโยชน ผูที่มีความสนใจในสิ่งตาง ๆ อยางกวาง
ขวางมีแนวโนมที่จะเรียนรูไดดีกวาผูที่มีความสนใจในวงแคบ

3.5 การมีสวนรวมและการเรียนรูภายในกลุม การทำงานเปนกลุมมีสวนชวยให
บุคคลมีความสนใจและเจตคติที่จะรวมมือกัน การใชวิธีการอภิปรายและการตัดสินใจในกลุม โดย
สมาชิกของกลุมเองจะมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล

3.6 เจตคติและความคิดรวบยอด ( Attitude and Concept )
ความหมายของเจตคติ คือ สภาพความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งเราและสิ่ง

แวดลอมตาง ๆ รอบตัว เชน บุคคล วัตถุสิ่งของหรือสถานการณตาง ๆ ความรูสึกนี้อาจเปนไปในทาง
บวกหรือลบ เชน ชอบหรือไมชอบ เจตคติของบุคคลยอมแสดงถึงความรูความเขาใจของบุคคลที่มีตอ
สิ่งเรานั้น

องคประกอบของเจตคติ
1) ความรูความเขาใจหรือความเชื่อของบุคคลที่มีตอสิ่งเรานั้น ๆ
2) อารมณหรือความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งเรานั้น  ๆถาบุคคลเกิดความรูสึก

ชอบเนื่องจากรูวาสิ่งนั้นดีมีประโยชน
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3) พฤติกรรม คือ การแสดงออกของบุคคลตอสิ่งเรานั้น ถาบุคคลมีความรูเกี่ยว
กับสิ่งเราใด ความรูสึกชอบหรือไมชอบจะเกิดตามมา และบุคคลนั้นจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตาม
เจตคติที่คนมีอยู

ลักษณะของเจตคติ
1) เจตคติเปนสิ่งที่บุคคลเรียนรู และสรางใหเกิดขึ้นในตนเองไดไมวาจะเปนทาง

บวกหรือทางลบก็ตาม
2) เจตคติเปนสิ่งที่คอนขางคงที่ยากแกการเปลี่ยนแปลง   เนื่องจากหากบุคคลใด

มีเจตคติที่ดีหรือไมดีตอสิ่งใดหรือบุคคลใดแลว   ความเชื่อจะฝงติดแนนยากแกการเปลี่ยนแปลง
3) เจตคติของบุคคลมีแนวโนมที่จะตอตานสิ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงเจตคตินั้น
4)    เจตคติเปนรากฐานของแรงจูงใจ  และเปนตัวกำหนดแนวทางในการรับรูของ

บุคคล เชน หากเราไมชอบสิ่งใด เรามักมองไมเห็นขอดีของสิ่งนั้น
5)    เจตคติยอมจะถายทอดออกมาเปนพฤติกรรมของบุคคลนั้นเสมอไมวาจะตั้งใจ 

หรือไมก็ตาม
                                      ความหมายของความคิดรวบยอด
                   “ความคิดรวบยอด” (Concept) หมายถึง ความคิดขั้นสุดทายหรือขั้นสรุปในสิ่งใดสิ่ง

หนึ่ง  เปนความเขาใจที่บุคคลสรางขึ้นหรือสรุปจากเรื่องราวตาง ๆ  เชน  การทำงานอยางซื่อสัตยสุจริต
เปนความดี เปนตน

ความคิดรวบยอดเกิดจากสาเหตุ 6 ประการ
- การสังเกตพิจารณา
- การเปรียบเทียบความคลาย - ความแตกตาง
- การคัดเลือกเฉพาะสิ่งที่สำคัญเอาไว
- รวบรวมสิ่งที่คัดเลือกไวเขาเปนหมวดหมู
- สรางความหมายใหเขาใจงาย เพื่อใชในโอกาสตอไป

   ดังนั้น ถาบุคคลมีเจตคติที่ดีหรือไมดีตอเรื่องใดแลว ความคิดรวบยอดในเรื่อง
นั้น ๆ ก็จะโนมเอียงไปตามเจตคติที่เกิดขึ้น ทั้งเจตคติและความคิดรวบยอดจะเปนตัวกำหนด
พฤติกรรม หากบุคคลใดมีความเขาใจมีความรูสึกชอบหรือไมชอบสิ่งใด จะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไป
ตามนั้น

6) ความสนใจและความตั้งใจ  (Interest and Attention)  คุณลักษณะที่สำคัญ
และเห็นไดชัดของการรับรู คือการที่บุคคลจะรับรูไดเพียงบางอยางที่ปรากฏชัดอยูในขณะนั้น สวนที่
เหลืออยูไมกระจางชัดก็จะไมเกิดการรับรู นั่นคือเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวเรา บุคคลจะรับ
รูไดเพียงบางสวนนั้น เนื่องจากความสนใจและความตั้งใจอันเปนตัวการสำคัญในการรับรูมีจำกัด สวน
ที่เหลืออยูจะไมไดรับความสนใจเลย และความสนใจนี้อาจไมคงที่จะเปลี่ยนแปลงได เมื่อมีสิ่งอื่นที่มี
อำนาจเหนือกวามาแทนที่
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ปจจัยที่ทำใหความสนใจของมนุษยเปลี่ยนแปลง
ปจจัยภายนอก

- ความเขมและขนาด (Intensity & Size) เสียงดังและขนาดใหญจะเรียก
รองความสนใจไดมาก

-    ลักษณะตรงขาม (Contrast) การที่เกิดสภาวะตรงกันขามเปนการ
เปลี่ยนแปลงในการเราใหบุคคลเกิดความสนใจได เชน ในทามกลางความเงียบมีเสียงของตกที่พื้น 
เปนตน

- การซ้ำ (Repetition) การเราซ้ำ ๆ จะเรียกรองความสนใจได
-    การเคลื่อนไหว (Movement) การเคลื่อนไหวจะกอใหเกิดความสนใจ 

เนื่องจากบุคคลมักจะไวตอสิ่งเราที่เคลื่อนอยูไปมา เพราะตาของบุคคลมักจะสะดุดกับการเคลื่อนไหว
โดยไมตั้งใจ

ปจจัยภายใน
- แรงจูงใจ ( Motives ) สามารถกอใหเกิดความสนใจ
-        การกำหนดหรือการคาดหวัง  (Set or Expectancy)  มีบทบาทสำคัญที่

จะชี้ทางวาจะรับรูอะไร เชน ถาไดรับคำบอกเลาลวงหนาวาจะถูกถามเกี่ยวกับอะไรจะทำใหเกิดความ
สนใจ ตั้งใจในเรื่องนั้นเปนพิเศษเปนที่นาสังเกตวามนุษยในแตละวัยมีชวงความสนใจ และเรื่องที่จะ
สนใจตางกัน การกำหนดกิจกรรมตาง ๆ ควรคำนึงถึงชวงความสนใจและวัยของบุคคลดวยเพราะ 
กิจกรรมนั้น ๆ อาจไมไดรับผลดีเทาที่ควร

4. การตัดสินใจ
การตัดสินใจ คือ การตกลงใจวาจะกระทำหรือไมกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด การตัดสินใจที่

ดีหรือไมดีจะเปนตัวกำหนดการกระทำ   ซึ่งมีผลตอชีวิตของบุคคลและตอปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
4.1 ประเภทของการตัดสินใจ

4.1.1 การตัดสินใจระยะสั้น เปนการตัดสินใจที่มีการเสี่ยงหรือความไมแนนอน
นอยมากและเปนการตัดสินใจที่ตองทำเปนประจำ

4.1.2 การตัดสินใจระยะยาว จำเปนตองมีการวางแผนเกี่ยวกับอนาคตเสมอ จึง
มีการเสี่ยงและมีความไมแนนอนอยูมาก

4.2 ขั้นตอนในการตัดสินใจ
4.2.1 นิยามและวิเคราะหปญหา หมายถึง การรูจักปญหาและวิเคราะหปญหา

เพื่อศึกษาตัวแปรตาง ๆ พรอมทั้งหาขาวสารเพิ่มเติม
4.2.2 พัฒนาและคิดหาคำตอบไวเลือก  เปนการมองปญหาในแงมุมตางๆ และ

พยายามหาคำตอบที่ดีที่สุดไวใชในการแกปญหา
4.2.3 เลือกคำตอบใดคำตอบหนึ่ง เปนการเลือกคำตอบที่ดีที่สุด โดยคำนึงถึง

เวลาพลังงาน เงิน ทั้งนี้ตองอาศัยประสบการณ ความรูและคำแนะนำ
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4.2.4 ประเมินคาของคำตอบและดัดแปลง เปนคำตอบที่คิดวาดีที่สุดแลว   
และเมื่อนำไปใชแลวพบขอบกพรอง นักตัดสินใจที่ดีจะตองพรอมที่จะรับขาวสารขอมูลใหม  เพื่อนำมา
ปรับแผนของตนใหสอดคลองกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป

4.3 ลักษณะบุคลิกภาพที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
4.3.1 การเสี่ยง คนสวนใหญกลัวการเสี่ยงและไมกลาตัดสินใจ
4.3.2             เจตคติตอความสำเร็จและความลมเหลว การกลัวความลมเหลวหรือความ

สำเร็จของการตัดสินใจ ทำใหขาดประสบการณ
4.3.3 การลำเอียงของบุคคล ความตองการ อารมณและทำใหอคติการตัดสินใจ

ลำเอียง
4.3.4 ความเด็ดเดี่ยว บางคนลังเลไมกลาตัดสินใจมักหลบเลี่ยงปญหา
4.3.5 ประสบการณ เปนสิ่งชวยในการตัดสินใจ ประสบการณที่นำมาใชตอง

เหมาะสมกับความตองการของสถานการณปจจุบัน ทั้งนี้ประสบการณในอดีตอาจเปนเพียงสวน
ประกอบสวนหนึ่งในการตัดสินใจเทานั้น

4.3.6 การแสวงหาคำแนะนำ การแสวงหาคำแนะนำเปนขอมูลประกอบที่จะนำ
มารวมใชในการตัดสินใจ เปนการเปดใจกวางรับฟงคำแนะนำของผูอื่น แตถาฟงคำแนะนำของผูอื่น
มากเกินไปอาจจะทำใหตัดสินใจไดไมถูกตองและลดความเชื่อมั่นในตนเอง
 

5. พฤติกรรมที่พึงประสงคและไมพึงประสงคของมนุษย
พฤติกรรมของมนุษยเมื่อพิจารณาดานความสำคัญที่มีผลกระทบตอสังคม อาจแบง 

ไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
5.1 พฤติกรรมที่พึงประสงค

- ไมเปนพิษภัยหรือเปนที่เดือดรอนแกคนอื่น ๆ เชน ไมขโมย ไมพูดหลอกลวง
- เปนผูมีน้ำใจ รูจักแบงปนใหซึ่งกันและกัน ไมเปนคนเห็นแกตัวมากเกินไป รูจัก

ที่จะเสียสละ มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือบุคคลอื่น
- ควบคุมอารมณ เพื่อรักษาใจและความคิดใหอยูในสภาวะปกติ ไมควรแสดงออก

ถึงอารมณโกรธบอย ๆ
- มีสัมมาคารวะ นอบนอมถอมตน ไมทำเบง อวดดี ดูถูกเหยียดหยามผูอื่น
- ยินดีชื่นชมในคุณงามความดีและความสามารถของบุคคลอื่น
- ไมหวงความคิด ความรู ความดีที่ตนมี พรอมที่จะบอกเลาใหคนอื่นทราบ

5.2 พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
- กระวนกระวายและเครียด (restlessness and tension)
- กาวราวและทำลาย (aggression and destructiveness)
- นิ่งเฉย (Apathy)
- เพอฝน (Fantasy)
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- พฤติกรรมซ้ำรอย (Stereotype) ประกอบดวย พฤติกรรมซ้ำรอยหยุดชะงัก
และ

แนวคิดและทฤษฎีการปองกันตัวเอง4

1. กลไกในการปองกันตัวเอง (Defense Mechanism)

ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud, 1856-1939) บิดาแหงทฤษฎีจิตวิเคราะห นัก

จิตวิทยาชาวออสเตรีย ผูที่สรางทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic Theory) ไดกลาววา “มนุษย

มิไดเปนสัตวที่มีเหตุผล ดังเชนที่พวกเขาเชื่อหรืออยากเปน หากแตความคิดของมนุษยถูกกำหนดโดย

พลัง แหงจิตไรสานึกที่ซอนเรน และหลุดรอดจากความเขาใจของมนุษยตลอดมาทุกยุคทุกสมัย " ฟ

รอยดพบวาการกระทำ ความคิด ความเชื่อ หรือเรื่องเกี่ยวกับตัวตนนั้นถูกกาหนดแสดงออกโดยจิตไร

สานึก(unconscious) แรงขับ (drive) และความปรารถนา (desire) มนุษยขจัดประสบการณและ

ความทรงจำอันเจ็บปวดโดยการเก็บกดไวในจิตไรสำนึก อันจะสงผลตอการดำเนินชีวิตของเขา และกอ

ใหเกิดกลไกที่ทำหนาที่เปนเกราะปองกันตัวเองที่เรียกวา "Ego Defense Mechanism" ขึ้นมา ซึ่งฟ

รอยดไดแบงประเภทกลไกในการปองกันตัวดังนี้ 

1.1 การไมตัดสินใจเลือกขางใดขางหนึ่ง (Ambivalence) 

เปนสภาวะที่ Ego ไมตัดสินใจเลือกขางใดขางหนึ่งใหเด็ดขาดลงไป แตอยูใน

สภาวะสองจิตสองใจ เอียงไปขางนั้นทีขางนี้ที มีลักษณะโลเล หลายใจนั่นเอง 

1.2 ปฏิกิริยาการหลบหนี (Avoidance) 

เปนปฏิกิริยาการหลบหนีจากวัตถุ ผูคน หรือเหตุการณที่ทำใหตองเจ็บปวด 

เนื่องจากตองขมความรูสึกที่พลังทางเพศและความกาวราวอันแฝงอยูในจิตไรสำนึกถูกระตุนใหสำแดง

ความปรารถนาออกมา 

1.3 การหยุดนิ่งไมเปลี่ยนแปลง (Fixation) 

เปนสภาวะที่หยุดอยูกับที่ไมยอมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเพราะประสบการณ

อันเจ็บปวด (Trauma) เชน เด็กที่เคยสูญเสียพอแมก็จะไมสรางความรักกับใครอีกเลย หากจะเกาะยึด

อยูกับความรูสึกสูญเสียที่เกิดขึ้น 
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1.4 การเลียนแบบ (Identification) 

คือ การปรับตัวโดยการเลียนแบบพฤติกรรม ทัศนคติ คานิยม ของบุคคล หรือ

สิ่งของที่ตนชื่นชอบ โดยการพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความรูสึกทางจิตใจ เชน การแสดง

พฤติกรรม ใหเหมือนกับบุคคลตนแบบ ซึ่งอาจเปนดารา นักแสดง หรือตัวละครตางๆ โดยการแตงตัว 

แสดงลักษณะทาทางเหมือนผูที่เลียนแบบ นอกจากนั้นก็มีความรูสึกรวมกับผูที่เราเลียนแบบดวย 

1.5 การกลาวโทษผูอื่นหรือการโยนความผิดใหแกผูอื่น (Project) 

คือ การลดความวิตกกังวล โดยการยายหรือโยนความผิด ความไมดีงามของ

ตนเอง หรือความรับผิดชอบจากผลของการกระทาของตนเอง หรือผลจากความคิดที่ไมเหมาะสมของ

ตนไปใหบุคคลอื่น 

1.6 การแสดงปฏิกิริยาตรงขามกับความปรารถนาที่แทจริง (Reaction Formation) 

คือ การแสดงออกในสิ่งที่ตรงขามกับที่ตนรูสึกเพราะคิดวาสังคมอาจยอมรับไมได 

โดยการทุมเทในการแสดงพฤติกรรมตรงขามกับความรูสึกของตนเอง เพื่อใหเปนที่ยอมรับของสังคม 

เชน แมที่ไมรักลูกคนใดคนหนึ่งอาจจะมีพฤติกรรมตรงขาม โดยการแสดงความรักมากมายอยางผิด

ปกติ 

1.7 การเก็บกด (Repression) 

เปนการเก็บความรูสึกผิด ความคับของใจเอาไวในจิตใตสำนึกจนกระทั่งลืม ซึ่ง

การเก็บกดนี้หากตองเก็บความรูสึกเอาไวมากอาจทำใหเปนโรคประสาทได 

1.8 การขจัดความรูสึก (Suppression) 

มีลักษณะคลายกับ Repression แตเปนกระบวนการขจัดความรูสึกดังกลาวออก

ไปจากความคิด และเปนกระบวนการที่เกิดอยางที่ผู กระทำมีความรู ตัวและตั้งใจ ในขณะที่ 

Repression นั้นผูกระทำไมรูตัว

1.9 การหาเหตุผลเขาขางตนเอง (Rationalization) 

คือการหาเหตุผล หาคำอธิบาย มาอางอิง มาประกอบการกระทำของตนเพื่อให

เปนที่ยอมรับของคนอื่น เปนการปรับตัวโดยการหาเหตุผลเขาขางตนเอง โดยใหคำอธิบายที่เปนที่

ยอมรับสำหรับคนอื่น การใชวิธีการปองกันตนเองแบบนี้คลายๆกับการ “แกตัว” นั่นคือบุคคลจะ

พยายามหาเหตุผล อางขอมูลตางๆ เพื่อสนับสนุน 

1.9.1 แบบองุนเปรี้ยว (Sour Grape) เชน นักเรียนอยากเรียนแพทยศาสตร แต

สอบเขาไมได สอบไดวิศวกรรมศาสตร อาจจะบอกวาเขาแพทยไมไดก็ดีแลว เพราะอาชีพแพทยเปน

อาชีพที่เสียสละ เสี่ยงภัย เหน็ดเหนื่อย ไมมีเวลาของตนเอง เปนวิศวกรดีกวา เพราะเปนอาชีพอิสระ 

มีรายไดมาก 
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1.9.2 มะนาวหวาน (Sweet Lemon) เชน นักเรียนไมอยากเรียนกฏหมาย แต

พอและแมอยากใหเรียน ก็เลยลองสอบเขาคณะนิติศาสตรแลวสอบเขาได พอแมดีใจและสนับสนุนจึง

ตองเรียนวิชากฎหมาย เลยคิดวาเรียนกฏหมายก็ดี มีความรู เปนอาชีพมีเกียรติ มีประโยชนตอสังคม 

มีรายไดสูง 

1.10 การชดเชยหรือการทดแทน (Substitution/Compensation) 

การชดเชยหรือการทดแทนดวยการหาทางออกในอันที่จะแสดงความตองการ

ของตน เชน การตองการระบายความกาวราวก็หันไปเลนกีฬาทดแทน หรือวิพากษวิจารณศิลปะ 

เปนการชดเชยในสิ่งที่สังคมยอมรับได 

1.11 การถดถอย (Regression) 

การหนีกลับไปอยูกับสภาพอดีตที่ตนเคยมีความสุข เปนการแสดงพฤติกรรม

ถดถอยไปเปนการหนีกลับไปอยูในสภาพอดีตที่เคยทำใหตนมีความสุข เชน เด็ก 3-4 ขวบที่ชวยเหลือ

ตนเองไดแลว เมื่อมีนอง เห็นแมใหความเอาใจใสนอง จึงมีความรูสึกวาแมไมรักและไมสนใจตนเทากับ

ที่เคยไดรับ จะมีพฤติกรรมถดถอยไปอยูในวัยทารกที่ชวยเหลือตนเองไมได ตองใหแมทำใหทุกอยาง 

1.12 การสรางวิมานในอากาศ หรือการฝนกลางวัน (Fantasy / Day Dreaming) 

คือ การคิดฝน หรือสรางวิมานขึ้นเอง สรางจินตนาการหรือมโนภาพเกี่ยวกับสิ่งที่

ตนมีความตองการ แตไมสามารถเปนจริงได ฉะนั้นจึงคิดฝนหรือสรางวิมานในอากาศขึ้นเพื่อสนอง

ความตองการชั่วขณะ เชน คนไมสวยก็นึกฝนวาตนเองสวย เกงเหมือนนางเอก มีพระเอกและผูชายมา

รัก มาใหเลือกมากมาย เปนตน 

1.13 การแยกตัว (Isolation) 

คือ การแยกตัวใหพนจากสถานการณที่นำความคับของใจมาให โดยการแยกตน

ออกไปอยูตามลำพัง เปนอารมณที่อยากอยูเงียบๆคนเดียว ไมอยากยุงเกี่ยวกับใครและไมอยากใหใคร

มายุง

1.14 การแทนที่ (Displacement) 

คือ การระบายอารมณโกรธ หรือคับของใจตอคนหรือสิ่งของที่ไมไดเปนตนเหตุ

ของความคับของใจ เชน พนักงานที่ถูกเจานายด ุ ดาหรือทำใหคับของใจ เมื่อกลับมาบานอาจจะมี

พฤติกรรมกาวราวตอภรรยาและลูก เปนตน 

1.15 การไมยอมรับความจริง (Denial of Reality) 

เปนวิธีการที่บุคคลไมยอมรับรู ไมยอมเขาใจ ไมยอมเผชิญหนากับสภาพความ

เปนจริง ที่เกิดขึ้นกับตนเอง เพราะเจ็บปวดกับความจริงที่เกิดขึ้นหรือเปนอยู รับไมไดกับความจริงที่

ทำใหตนตองสูญเสียหรือไมไดในสิ่งที่ตนปรารถนา การปฏิเสธความเปนจริงมากๆ ก็ทำใหเปน

โรคประสาทได 
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1.16 การแสดงความกาวราว (Aggression) 

การกระทำของบุคคลเมื่อถูกขัดขวางความคิด ความตองการของตน ความ

ตองการเอาชนะ จึงแสดงอำนาจโดยการตอสู ทางกาย วาจาดวยความกาวราวเพื่อทำลายผูอื่นหรือ

ทำรายผูอื่นใหเจ็บปวด และยอมแพบุคคลนั้นในที่สุด 

กลไกในการปองกันตัว (Defense Mechanism) จึงเปนวิธีการปรับตัวในระดับ

จิตไรสำนึก กลไกในการปองกันตัวมักจะเปนสิ่งที่คนทั่วไปนำไปใชในชีวิตประจำวันของบุคคลปกติทุก

วัย ตั้งแตอนุบาลจนถึงวัยชรา เปนวิธีการที่บุคคลใชในการปรับตัว เมื่อประสบปญหาความคับของใจ 

การใชกลไกปองกันตัวจะชวยยืดเวลาในการแกปญหา เพราะจะชวยใหผอนคลายความเครียด ความ

ไมสบายใจ ทำใหคิดหาเหตุผลหรือแกไขปญหาไดในที่สุด 

แนวความคิดเรื่องผีและวิญญาณ5

ตามความเชื่อและบันเทิงคดีแตโบราณ ผ ี (ghost) เปนวิญญาณ (soul) หรือสปริต 

(spirit) ของคนหรือสัตวที่ตาย ซึ่งสามารถปรากฏใหคนเปนเห็นได ไมวาจะในรูปที่มองเห็นไดหรือ

สำแดงออกมาในรูปอื่น รายละเอียดการปรากฏตัวของผีมีหลากหลายมากตั้งแตการแสดงตนแบบมอง

ไมเห็น ปรากฏเปนรูปรางบอบบางที่โปรงแสงหรือแทบมองไมเห็น ไปจนถึงการเห็นภาพสมจริงดุจมี

ชีวิต

ความเชื่อในการแสดงตนของวิญญาณผูตายนั้นมีแพรหลาย ยอนไปตั้งแตวิญญาณนิยม

หรือการบูชาบรรพบุรุษในวัฒนธรรมกอนรูหนังสือ  หลักในบางศาสนา เชน พิธีกรรมงานศพ พิธีไลผี 

หลักเจตนิยมบางประการและเวทมนตร ไดรับการออกแบบมาเพื่อปลอบวิญญาณของผูตายใหสงบ

โดยเฉพาะ ผีมักไดรับการอธิบายวา เปนสิ่งที่อยูโดดเดี่ยวซึ่งสิงสูในสถานที ่วัตถุหรือบุคคลหนึ่ง ๆ ที่ผี

ผูกพันธยามมีชีวิตอยู

ผีและอำนาจลึกลับในธรรมชาติหรือที่เราใชคำวาไสยศาสตร (ไสยะ = ความหลับไหล 

มัวเมา ตรงขามกับคำวา พุทธะ หมายถึง ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน) เปนความเชื่อดั้งเดิมของชนชาติไทยที่มี

มากอนศาสนาพราหมณและกอนที่พุทธศาสนาจะเผยแผเขามาในดินแดนแถบนี้ ผีในความเชื่อของ

ชาวไทยนาจะแบงทำความเขาใจงาย ๆ ออกเปนประเภทตางๆ คือ
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-  ผีที่เปนผูพิทักษรักษาหรือเทวดาอารักษ เชน ผีแถน ซึ่งชาวอีสานเชื่อกันวาเปนผูให

กำเนิดโลก เปนผูที่สามารถดลบันดาลใหฝนฟาตกและขาวปลาอุดมสมบูรณ นอกจากนั้นก็มีผีที่เชื่อ

วาสิงสถิตตามธรรมชาติตาง ๆ  เชน เจาปาเจาเขา เจาที่เจาทาง แมธรณี แมโพสพ รุกขเทวดา 

นางไม และยังมีผีประจำสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน ผีเตา ผีนางดง ผีนางสาก เปนตน ความเชื่อ

เกี่ยวกับศาลหลักเมืองก็เชื่อวาผีเทพยดาที่ทำหนาที่ปกปกรักษาบานเมือง ในชุมชนเล็ก ๆ ตาม

ชนบทมักมีหลักบานหรือใจบาน (หัวใจหรือศูนยกลางของบาน) มีสัญลักษณ (ตางรูปแบบกันไป) ที่

เชื่อวาศักดิ์สิทธิ์ อยูกึ่งกลางชุมชน และใชเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมในหมูบานดวย ชุมชนบาง

แหงเมื่อเจริญขึ้นเปนตำบลเปนจังหวัด ก็จะมีศาลหลักเมืองเชนกัน ดังเราไดเห็นอยูเกือบทุกจังหวัด

- ผีบรรพบุรุษและผีวีรบุรุษ มนุษยเชื่อวา เมื่อญาติพี่นองตายไปแลว วิญญาณจะออก

จากรางไปสูที่ตาง ๆ บางก็ไปเกิดใหม บางก็ยังวนเวียนอยูในโลกมนุษย ผีเหลานี้คือผีบรรพบุรุษหรือ

ผีปูยาตายาย หรือบางทีก็เรียก ผีเรือน สวนผีวีรบุรุษนั้นคือบุคคล เมื่อยังมีชีวิต เปนคนดีที่มีความเกง

กลาสามารถเปนพิเศษ เปนผูนำ เปนเจาเมืองหรือเปนผูกอตั้งบานเมืองหรือนักรบซึ่งเมื่อตายไปก็ยัง

มีผูเคารพนับถืออยางเชน ผีเจาเมืองของชาวไทยใหญในแมฮองสอน ยาโมของชาวโคราช พระยา

พิชัยดาบหักของชาวอุตรดิตถ เจาพอพญาแลของชาวชัยภูมิ หรือเจาแมลิ่มกอเหนี่ยวของชาว

ปตตาน ี ตลอดจนพระเจาตากสิน และรัชกาลที่ 5 ที่มีผูนับถือกันอยางแพรหลายอยูในขณะนี้ ทั้งผี

บรรพบุรุษ และผีวีรบุรุษจัดวา เปนผีดีเพราะเปนผูคุมครองรักษาลูกหลานหรือชาวบานชาวเมืองให

อยูเย็นเปนสุข นอกจากนี้แลวยังคอยควบคุมใหลูกหลานหรือคนในหมูบานมิใหทำผิดขนบจารีต

ประเพณี หากลูกหลานทำผิดประเพณีที่เรียกวา ขึด (ทางเหนือ) หรือขะลำ (ทางภาคอีสาน) อยาง

เชน พี่นองทะเลาะวิวาทกัน หรือลูกสาวหลานสาวถูกผูชายแตะเนื้อตองตัว อยางที่เรียกวา ทำผิดผี 

คนในครอบครัวก็จะตองทำพิธีขอขมาตอวิญญาณผีปูยา หรือปูตา เปนตน

1. ผีถวยแกว6

      ผีถวยแกว เปนการละเลนโบราณอยางหนึ่งตามความเชื่อสวนบุคคล โดยเชื่อวา

เปนการอัญเชิญวิญญาณ (หรือผี) มาสถิตในถวยแกว แลวสอบถามเรื่องราวตาง ๆ  กับวิญญาณนั้น

ตามแตจุดประสงคของผูเลน ผูเลนจะทราบคำตอบของคำถามจากการเคลื่อนที่ของถวยแกวไปบนตัว

อักษรที่เขียนเอาไวบนแผนกระดาษ

                            1.1  อุปกรณ

1) กระดาษขาวสำหรับเขียนตารางตัวอักษร

2) ถวยแกวขนาดเล็ก
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3) ธูปเทียน

4) เครื่องเซน

                              1.2  วิธีการเลน

1) จุดธูปเชิญวิญญาณ

2) นำถวยแกวใสควันธูปและปดใหสนิทคว่ำลงบนแผนกระดาษ

3) ตั้งจิตอธิฐานและสมาธิใหแนวแนใชนิ้วแตะขอบถวยแกวเพียงเบา ๆ 

4)    พูดคุยและถามไถ ดูการขยับเคลื่อนไหวของถวยแกว อยาใหควันออกจาก

ถวยแกว อยาเปดถวยแกวใหขณะที่เลน

5) เชิญวิญญาณออกจากถวย

ภาพที่ 2-1 ภาพตัวอยางกระดานผีถวยแกว

ที่มา: De’Boy[นามแฝง]. วิธีการเลนผีถวยแกว+ผีเหรียญ+ผีปากกา. เขาถึงเมื่อ 7 กุมภาพันธ 2557. 

เขาถึงไดจาก http://www.dek-d.com/board/view/1672497/
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แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคนกับคน และคนกับผี7

1.  ความสัมพันธระหวางคนกับคน

ในชีวิตของเราตองสัมพันธอยูกับบุคคลหลายประเภท  แตละประเภทลวน มีปทัส

ถานใน การปฏิบัติตางกันออกไป นักวิชาการไดจัดจำแนกประเภท ความสัมพันธระหวางบุคคล โดย

อาศัยระดับความสัมพันธเปนเกณฑ จากผิวเผินไปสูลึกซึ้ง การจัดประเภทเชนนี้จะทำใหเรารูลวงหนา

วาจะ คาดหวังอะไรจากกันและกันไดและจะเตรียมตัวติดตอกันอยางไรจึงจะไมเกิดปญหา ความ

สัมพันธระหวางบุคคลในที่นี้จำแนกเปน 3 ระดับ คือ

1.1  คนรูจัก คนรูจักนั้นเปนความสัมพันธที่ผิวเผิน การสื่อสารกันมักเปนเรื่องของ 

ขอเท็จจริงและจาก ขอเท็จจริงก็จะประเมินวา ควรจะสราง ความสัมพันธ ในระดับตอไปหรือไม คน

รูจักกันนั้นจะใชยุทธวิธีในการสื่อสาร เพื่อหาขอเท็จจริง จากกันและกันใน 3 ประเภท

- ประเภทแรก เปนการตั้งรับ หมายถึง ใชการสังเกตการกระทำของคนอื่น

แทนที่ จะซักถามหรือเขาไปรวมในสถานการณ

- ประเภทที่สอง แบบรุก หมายถึง การเขาไปจัดการกับสถานการณทาง

สังคม เพื่อใหไดขอมูลมากขึ้น เชน ใชการคุย การถาม หรือการสัมภาษณ

- ประเภทที่สาม แบบปฏิสัมพันธ หมายถึง ใชการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยน 

ขอเท็จจริงและความคิดเห็นระหวางกันและกัน ควบคูกันไปกับการสังเกต

จากขอมูลที่ไดมาไมวาจะโดยวิธีใด คนเราจะใชขอมูลเหลานั้นเพื่อกรองวาเราจะ

สัมพันธกับคนผูนั้นตอไปในระดับใด ความสัมพันธอาจเปนไปในระดับเดิม หรือเพิ่มระดับไปสูความลึก

ซึ้ง หากขอมูลที่รับมากอใหเกิดความพอใจ แตหากขอมูลที่รับมาเปนขอมูลที่ไมนาพอใจเราก็อาจเลือก

ที่จะไมพบกันตอไปอีก

1.2 เพื่อน  คำวาเพื่อนเปนคำที่พูดงายแตใหความหมายยาก เพราะเพื่อนเปน

บทบาทที่เกิดขึ้นไดในคูสัมพันธทุกประเภท ตั้งแตเพื่อน กับเพื่อนจริง ๆ เพื่อนในระหวางสามีภรรยา 

นายกับลูกนอง ครูกับศิษย หรือแมแตพอแมกับลูก เมื่อเอยถึงคำวาเพื่อน นักมนุษยสัมพันธไดเสนอวา 

หมายถึงความสัมพันธ ที่มีลักษณะพิเศษ ดังนี้ (Reardon, 1987)

1.2.1 เพื่อนมีสถานะพิเศษในชีวิต เปนคนที่เราไวใจและเปนที่ยอมรับ ยิ่งไป

กวานั้น ความสัมพันธระหวางเพื่อนเปน ความสัมพันธแบบ ไมเอาเปรียบ ทั้งนี้มิไดหมายความวาคน
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เราจะ ไมรับสิ่งใดจากเพื่อน แตการไดสิ่งใดจากเพื่อนนั้นเปนการไดมาโดยไมทำใหอีกฝายหนึ่งรูสึกวา

ตน ถูกบังคับหรือขูเข็ญ

1.2.2 เพื่อนมีฐานอยูบนความเทาเทียมกัน หมายถึงวา ระหวางเพื่อนไมมี

ใครมีอำนาจหรือ  อิทธิพลเหนือใคร  แมวาอีกคนหนึ่ง จะมีสถานภาพเหนือกวา และตรงจุดนี้เปน

สาเหตุหนึ่งที่ทำใหบุคคลมีเพื่อนที่มีสถานภาพทางสังคมหรือเศรษฐกิจตางจากตนเองมาก ๆ ได 

เนื่องจากอาจเกิดความขัดแยงระหวางบทบาทขึ้น

1.2.3  เพื่อนตองยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งจะรูไดจากการสังเกตพฤติกรรม

ของอีกฝายหนึ่งวาคลอยตามกฏของความเปนเพื่อนหรือไม กฏของความเปนเพื่อน โดยทั่วไป

ประกอบดวย

-  เมื่อมีขาวใด ๆ เกี่ยวกับความสำเร็จก็บอกใหเพื่อนรู

-  แสดงการสนับสนุนทางอารมณ

-  เสนอความชวยเหลือเมื่อตองการ

-  พยายามทำใหมีความสุขเมื่ออยูรวมกัน

-  เสนอตัวทำงานแทนถาเพื่อนขาดไป

อยางไรก็ตามนักวิชาการบางทานไดสำรวจกฏดังกลาวและเสนอวากฏเหลา

นี้ตั้งขึ้นมาเพื่อใหรางวัลสำหรับความเปนเพื่อน โดยพยายามหลีกเลี่ยง ความขัดแยงซึ่งเปนปรากกกา

รณอีกดานหนึ่งที่เกิดขึ้นไดในระหวางเพื่อน สำหรับการที่ยอมรับใครเขามามีความสัมพันธในระดับ

เพื่อนนั้น เปนไปตามทฤษฎีการเกิดความสัมพันธและสาเหตุการเกิดความสัมพันธ ซึ่งจะไดกลาวตอไป

1.3. ระดับลึกซึ้ง  ความสัมพันธในระดับนี้เปน ความสัมพันธที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ เปด

ตนเองตอกันมาก ขึ้นตอกัน และกันสูง มีเรื่องของอารมณเขามาเกี่ยวของมาก ความสัมพันธเชนนี้

ปรากฏอยูในสามี-ภรรยา พอแม-ลูก พี่-นอง เพื่อนสนิท คูรัก หรือลักษณะอื่น ๆ มีขอคนพบที่นาสนใจ

สำหรับความสัมพันธประเภทนี้ ดังนี้

1.3.1 คูสัมพันธระดับลึกซึ้งมักคาดหวังจากกันและกันสูง เกินกวาขอบเขตที่

เปนจริง เมื่อไมเปนไปตามที่คาดก็มักกลาวโทษอีกฝายหนึ่ง

1.3.2 ความสัมพันธระดับนี้มิไดขึ้นอยูกับคูสัมพันธอยางเดียว การสื่อสาร

จากคนอื่น ๆ ก็มี อิทธิพลตอความสัมพันธนั้นดวย

1.3.3 ความสัมพันธระดับลึกซึ้งที่เรียกวาความรักนั้น จำแนกไดเปน 3 

ประเภทยอยและแตละประเภทก็มีลักษณะตางกัน ดังนี้
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- รักแบบหลงไหล ซึ่งปรกติจะอยูนอกเหนือการควบคุมเปนเรื่องของ

อารมณแทมากกวาเหตุผล มักกระตุนใหเกิดการตอบสนองอยางฉับพลัน พฤติกรรมระหวางคู

สัมพันธมักพยากรณไมได และไมเปนฐานความสัมพันธที่ยั่งยืน การไดอยูรวมกันเปนประจำหรือการ

ที่ไดมีความสัมพันธทางเพศสม่ำเสมอจะทำใหความตื่นเตนอันเกิดจากความหลงไหลลดลง

- รักแบบความจริง เปนความรักที่พัฒนามาจากแบบแรก เกิดขึ้นที

ละนอยและอยูภายใตการควบคุมของคนที่เขามาเกี่ยวของ มีการตอบแทนกันและกัน มองความ

สัมพันธในลักษณะสมดุล

- รักแบบเอื้ออาทร  เปนรักที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน ซึ่งจะมีสวนเพิ่ม

ชีวิตชีวาใหกับความรักแบบที่สอง

- พฤติกรรมที่สื ่อใหเห็นความสัมพันธลึกซึ้งนั้น เปนไดทั้งภาษา

ถอยคำและทาทาง ภาษาเหลานี้สอใหเห็นวา คูสัมพันธมีความใกลชิดกัน ทั้งกายและใจ อาจเห็นได

จากการมองตา การใชเวลาอยูรวมกันมาก การยิ้ม การยืนใกลกัน หรือการสัมผัส เปนตน

                                      2.  ความสัมพันธระหวางคนกับผี

ผีและอำนาจลึกลับในธรรมชาติหรือที่เราใชคำวาไสยศาสตร (ไสยะ = ความหลับ

ไหล มัวเมา ตรงขามกับคำวา พุทธะ หมายถึง ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ) เปนความเชื่อดั้งเดิมของชนชาติ

ไทยที่มีมากอนศาสนาพราหมณและกอนที่พุทธศาสนาจะเผยแผเขามาในดินแดนแถบนี้ ผีในความเชื่อ

ของชาวไทยนาจะแบงทำความเขาใจงาย ๆ ออกเปนประเภทตางๆ คือ

2.1 ผีที่เปนผูพิทักษรักษาหรือเทวดาอารักษ เชน ผีแถน ซึ่งชาวอีสานเชื่อกันวาเปน

ผูใหกำเนิดโลก เปนผูที่สามารถดลบันดาลใหฝนฟาตกและขาวปลาอุดมสมบูรณ นอกจากนั้นก็มีผีที่

เชื่อวาสิงสถิตตามธรรมชาติตาง ๆ เชน เจาปาเจาเขา เจาที่เจาทาง แมธรณ ี แมโพสพ รุกขเทวดา 

นางไม และยังมีผีประจำสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน ผีเตา ผีนางดง ผีนางสาก เปนตน ความเชื่อเกี่ยว

กับศาลหลักเมืองก็เชื่อวาผีเทพยดาที่ทำหนาที่ปกปกรักษาบานเมือง ในชุมชนเล็ก ๆ ตามชนบทมักมี

หลักบานหรือใจบาน (หัวใจหรือศูนยกลางของบาน) มีสัญลักษณ (ตางรูปแบบกันไป) ที่เชื่อวา

ศักดิ์สิทธิ ์ อยูกึ่งกลางชุมชน และใชเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมในหมูบานดวย ชุมชนบางแหงเมื่อ

เจริญขึ้นเปนตำบลเปนจังหวัด ก็จะมีศาลหลักเมืองเชนกัน ดังเราไดเห็นอยูเกือบทุกจังหวัด

2.2 ผีบรรพบุรุษและผีวีรบุรุษ มนุษยเชื่อวา เมื่อญาติพี่นองตายไปแลว วิญญาณจะ

ออกจากรางไปสูที่ตาง ๆ บางก็ไปเกิดใหม บางก็ยังวนเวียนอยูในโลกมนุษย ผีเหลานี้คือผีบรรพบุรุษ
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หรือผีปูยาตายาย หรือบางทีก็เรียก ผีเรือน สวนผีวีรบุรุษนั้นคือบุคคล เมื่อยังมีชีวิต เปนคนดีที่มีความ

เกงกลาสามารถเปนพิเศษ เปนผูนำ เปนเจาเมืองหรือเปนผูกอตั้งบานเมืองหรือนักรบซึ่งเมื่อตายไปก็

ยังมีผูเคารพนับถืออยางเชน ผีเจาเมืองของชาวไทยใหญในแมฮองสอน ยาโมของชาวโคราช พระยา

พิชัยดาบหักของชาวอุตรดิตถ เจาพอพญาแลของชาวชัยภูมิ หรือเจาแมลิ่มกอเหนี่ยวของชาวปตตานี 

ตลอดจนพระเจาตากสิน และรัชกาลที่ 5 ที่มีผูนับถือกันอยางแพรหลายอยูในขณะนี ้ทั้งผีบรรพบุรุษ 

และผีวีรบุรุษจัดวา เปนผีดีเพราะเปนผูคุมครองรักษาลูกหลานหรือชาวบานชาวเมืองใหอยูเย็นเปนสุข 

นอกจากนี้แลวยังคอยควบคุมใหลูกหลานหรือคนในหมูบานมิใหทำผิดขนบจารีตประเพณ ีหากลูก

หลานทำผิดประเพณีที่เรียกวา ขึด (ทางเหนือ) หรือขะลำ (ทางภาคอีสาน) อยางเชน พี่นองทะเลาะ

วิวาทกัน หรือลูกสาวหลานสาวถูกผูชายแตะเนื้อตองตัว อยางที่เรียกวา ทำผิดผ ีคนในครอบครัวก็จะ

ตองทำพิธีขอขมาตอวิญญาณผีปูยา หรือปูตา เปนตน

ทฤษฎีภาพยนตร

1. การเลาเรื่อง8

      การเลาเรื่องหรือการดำเนินเรื่องภาพยนตรสวนใหญ จะพูดถึงตัวละครหลักหนึ่งตัว
หรือสองตัวเทานั้น ทำใหตัวละครดังกลาวเปนที่นาสนใจ แบบแผนทั่ว  ๆ ไปของการเลาเรื่องนั้นจะ
แสดงใหเห็นวา ตัวละครหลักจะดำเนินชีวิตไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เติบโต และ
พัฒนาการไปในลักษณะที่เปนปจเจก ขนานไปกับแบบแผนการดำเนินเรื่องของสถานการณที่มั่นคง
และพบเจอกับอุปสรรค หลังจากนั้นจะไดพบกับสถานการณที่มั่นคงอีกครั้ง (Stable Situation - 
Disruption - New Stable Situation)

          ตัวละครที่สำคัญตาง  ๆจะถูกนำเสนอในการเลาเรื่องในฐานะที่มีขอบกพรองอะไรบาง
อยางในอัตลักษณของพวกเขา หรือมีปญหาทางดานอารมณ ถัดจากนั้น ภาพยนตรจะเตรียม
สถานการณอันหนึ่งขึ้นมาที่จะทดสอบ พวกเขาจะตองดำเนินชีวิตไปโดยผานปญหาและอุปสรรคชุด
หนึ่ง และในการกระทำดังกลาว พวกเขาจะแกไขอัตลักษณที่เปนขอบกพรองของตัวเอง พวกเขาจะ
ดำเนินชีวิตไปโดยผานกระบวนการอันหนึ่งของพัฒนาการทางศีลธรรม และเจริญงอกงามขึ้นทางดาน
อัตลักษณ ซึ่งบางครั้งตัวละครบางตัวยังคงยึดติดอยูกับสถานการณที่เปนขอบกพรองของพวกเขา และ
จบลงอยางไมมีความสุข
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                                            2. หนาที่เลาเรื่องของภาพยนตร (Narrative Function) 

                        2.1 การเลาเรื่องแบบสัจนิยม (Realist) มุงเลาเรื่องใชความจริงเปนสวนใหญ ให

ความสำคัญกับการถายทอดความจริงตามที่สายตามองเห็น การใชเทคนิคเขามาปรุงแตงนอย เชน 

ภาพยนตรสารคดี 

           2.2 การเลาเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) หรือเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตคนธรรมดา เนน

การสื่ออารมณ มีการปรุงแตงดวยเทคนิค เพื่อการเราอารมณและการดำเนินเรื่องใหเปนไปไดดวยดี 

ไมตลก ไมบู ไมหวือหวา เรื่องหนักสมอง 

    2.3 การเลาเรื่องแบบเหนือจริง (Surrealist) มีการปรุงแตงในทุก ๆ ดานอยางมาก 

การเลาเรื่องแบบเหนือจริงนั้น มักจะเนนสัญลักษณในการเลาเรื่อง 

   3. ตัวละคร

    3.1 พระเอกหรือนางเอก 

   พระเอกหรือนางเอก คือ  เจาของเรื่อง พวกเขาปรากฏอยูทุกหนาในบท

ภาพยนตร กลองจับอยูที่พวกเขา และพวกเขาก็ควรปรากฏอยูบนจอเกือบเกาสิบเปอรเซ็นตของทั้ง

เรื่อง (หามพวกเขาหายไปจากจอนานเกินไป) จังหวะของหนังก็ขึ้นอยูกับผูกำกับ ระดับความผันแปร

ทางอารมณและความดุเดือดทางรางกายที่คุณเสนอบนแผนฟลม ในฐานะคนดูความสนุกสนาน

เพลิดเพลินก็ขึ้นอยูกับโชคชะตาขาขึ้น ขาลง และกลับมาขึ้นอีกครั้งของตัวละครเหลานั้น และนี่ คือ

เหตุผลที่เราไปชมภาพยนตร เราตองการรวมรับรูถึงสิ่งตางๆไปพรอมกับตัวละครเหลานั้น เราเคยคิด

มั้ยวา เราจะรอดชีวิตจากเหตุการณที่สการเล็ต โอฮารา , ลอวเรนซ แหงอาราเบีย หรือ รอคกี้ตอง

เผชิญ ไดหรือไม พระเอก นางเอกเหลานี้ คือสิ่งที่คุณขาดไมได และโปรดพิจารณาขอแนะนาตอไปนี้ 

-    อยางสรางตัวละครเอกของคุณใหดีสมบูรณแบบตั้งแตเริ่มเรื่อง เพราะคุณจะ

พาเขาใหดีขึ้นไมไดแลว มีแตจะเลวลง 

-      ใหความสำคัญกับเรื่องเหตุและผล ตัวละครเปนสาเหตุของทุกอยางที่เกิดขึ้น 

และพล็อตเรื่องก็ควรเปนผลที่ตามมา มากกวาที่จะใหตัวละครเปนผลแลวพล็อตเรื่องเปนเหต ุอีกทั้ง

ตัวละครควรเปนผูคุมเรื่องราว พวกเขาคือกลไกขับเคลื่อนใหเรื่องดาเนินไป และขอแตกตางของหนังที่

มีชีวิตและหนังที่ขาดชีวิต คือ หนังที่มีชีวิต มีตัวละครเปนผูบงการ 

- ที่ขาดไมไดคือ ตัวละครที่เปนพวกหลุดโลก เฟอะฟะ และคนธรรมดาสามัญ 

- ตัวละครของคุณตองมุงหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และตองทำทุกอยางเพื่อใหไดมา 

ความตองการของตัวละครเอกเปนเหมือนหัวใจของเรื่อง ใหถามตัวเองอยูเสมอดวยคำถามสองขอวา 

“ตัวละครของเราตองการอะไร” และ “ตัวละครของเราตองเสี่ยงภัยอะไรบางเพื่อใหไดสิ่งที่ตองการ” 

-  ใหตัวละครของคุณถูกกิเลสอยางใดอยางหนึ่งครอบงำ
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-  ตัวละครมีจุดออน ที่ตองยอมรับมันใหไดในตอนจบ 

-  จำไววาความบกพรองของพระเอก นางเอก ทำใหตัวละครนั้นๆสมจริง 

-  ระวังความซาซาก จำเจ (Cliché)

3.2 คูหูพระเอก 

คูห ูหรือตัวสะทอนความคิด  (Reflection Character) เปนความคิดของตัว

ละครเอก ซึ่งคุณจะพบไดในนิยาย แตในภาพยนตรทุกอยางตองมองเห็นได คูหูคือผูที่แบงปนความ

หวังและความฝนของตัวเอกและเปนคนที่ตัวละครเอกสามารถพูดคุยดวยได แทนที่จะตองเดินรำพัน

อยูคนเดียว (Soliloquy) หรือใชเสียงบรรยาย (Voice-over) จนจบเรื่อง 

ในภาพยนตร อยาสรางตัวละครใหอยูกับตัวเองตามลำพัง คุณตองไมให

พระเอกของคุณพูดอะไรบางอยาง เชน “โอ! ขอใหผมไดเจรจากับหัวใจตัวเองวา ...” หรือที่แยกวานั้น

คือ “ขอใหหัวใจผมไดพูดแทนผมเถิด...” พระเอกของคุณตองมีใครสักคนไวคุยดวย หนังเกือบทุกเรื่อง

ตองมีคูหูพระเอก เรื่อง Casablanca ฮัมฟรีย โบการท  และ คลอด เรเนส เปนคูหูกันตั้งแตตนจนจบ 

ถาขาดความสัมพันธของทั้งคู เราคงรูเรื่องตางๆนอยเต็มที 

เพื่อสรางสีสันใหกับเนื้อเรื่อง คูหูอาจมีประเด็นเรื่องความรักเขามาแทรก 

หรืออาจกลายเปนตัวราย ทำใหเหตุการณกลับตาลปตรและทำใหชีวิตของตัวละครเอกของคุณนา

สนใจยิ่งขึ้น 

4. ทฤษฎีสีกับงานภาพยนตร9

สีสามารถนำมาใชในการสื่อสารขอมูลใหกับผูชมไดในทุกดาน ยกตัวอยางเชนในการ

ดำเนินเรื่องของภาพยนตรเรื่อง Traffic ของ Steven Soderbergh ซึ่งใชสถานที่ 3  สถานที่โดยแตละ

ที่มีสีที่แตกตางกันไป ผูชมสามารถรับรูไดวาที่ๆตัวละครอยูนั่นคือที่ไหน และอยูในสวนใดของเรื่อง นี่

เปนวิธีการใชสีสื่อสารขอมูลที่ชัดเจนที่สุดนอกจากนั้นแลวสียังสามารถสื่อถึงอารมณไดเชนกัน ใน

วงการภาพยนตรไดใชสีตางๆเพื่อสื่อความหมายเชนใชแสงโทนรอนเพื่อสื่อใหเห็นถึงความปลอดภัย 

และแสงโทนเย็นเพื่อสื่อถึงอันตราย เหลานี้ถูกใชกันเปนมาตรฐาน เฉกเชนการใชเงาเพื่อสื่อถึงความ

ลึกลับและแสงสวางเพื่อสื่อถึงความปลอดภัย ผูกากับบางทานเชน James Cameron ยึดถือแนวทาง

นี้อยางเลื่อมใส ในขณะที่ผูกำกับรายอื่นยินดีที่จะเปลี่ยนแนวคิดนี้

ผูกำกับเชน Spielberg กลับแนวคิดเรื่อง แสงสวาง=ความด ีกับเงา=ความชั่วรายใน

เรื่อง E.T. สวน Ridley Scott เองก็เปลี่ยนกฏเกี่ยวกับสีในเรื่อง Black Hawk Down เชนกัน ดวย
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เหตุเพราะเรื่องเหลานี้มีความสลับซับซอนกวา ยกตัวอยางเชนภาพยนตรตลกทั่วไป เปนการบังคับให

ผูชมปรับแนวคิดและความเขาใจเกี่ยวกับสีไปตามเรื่องนั้นๆ

ภาพที่ 2-2 ภาพประกอบการอธิบายทฤษฎีสีในภาพยนตร

ที่มา: Adul Kokapan. ทฤษฎีสีกับงานภาพยนตร. เขาถึงเมื่อ 15 กุมภาพันธ 2557. เขาถึงไดจาก 

http://underpk.com/blog/talk-around/color-theory-for-cinematographers

นี่คือประเทศโซมาเลียในเรื่องในมุมมองของผูกำกับ Scott ดูสกปรก หยาบคาย และ

สื่อโดยใชสีนาตาลอมเขียวสม ไมใชสีทองที่ดูมั่งคั่งแบบในเรื่อง Sahara หรือ Gladiator แตเปนที่ๆดู

มอซอและอันตราย ควันดาจากนามันก็เชนกันยิ่งทาใหภาพดูสกปรกมากยิ่งขึ้นไปอีก

ภาพที่ 2-3 ภาพประกอบการอธิบายทฤษฎีสีในภาพยนตร

ที่มา: Adul Kokapan. ทฤษฎีสีกับงานภาพยนตร. เขาถึงเมื่อ 15 กุมภาพันธ 2557. เขาถึงไดจาก 

http://underpk.com/blog/talk-around/color-theory-for-cinematographers

ในทางกลับกัน ทหารสหรัฐพักอยูในที่พักที่เต็มที่ไปดวยอุปกรณทันสมัย และมีแสง 

อุณภูมิเย็นจากหลอดโฮโลเจนและแสงจากจอคอมพิวเตอร ในทางภาพยนตรมักจะใชสีโทนรอนเพื่อ
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บงบอกวาที่นั่นปลอดภัย และสีฟาเชนนี้หมายถึงที่ๆมีความเย็น แตนั่นไมใชในภาพยนตรเรื่อง Black 

Hawk Down ชุดสีมีความแตกตางไปนั้น เฉกเชนเดียวกับที่แปลกๆอยางโซมาเลีย

ภาพที่ 2-4 ภาพประกอบการอธิบายทฤษฎีสีในภาพยนตร

ที่มา: Adul Kokapan. ทฤษฎีสีกับงานภาพยนตร. เขาถึงเมื่อ 15 กุมภาพันธ 2557. เขาถึงไดจาก 

http://underpk.com/blog/talk-around/color-theory-for-cinematographers

เมื่อหนวยเรนเจอรเขาไปในเมือง Mogadishu สีถูกเปลี่ยนเปนสีโทนรอน สีน้ำตาลดู

อันตรายและดูเหมือนจะมีเรื่องเลวรายเกิดขึ้น แสงสีสมสวางนั้นไมปลอดภัย นี่คือความแตกตาง และ

ผูชมเองก็ถูกทำใหเปลี่ยนความคิดเรื่องสีไปดวย

ภาพที่ 2-5 ภาพประกอบการอธิบายทฤษฎีสีในภาพยนตร

ที่มา: Adul Kokapan. ทฤษฎีสีกับงานภาพยนตร. เขาถึงเมื่อ 15 กุมภาพันธ 2557. เขาถึงไดจาก 

http://underpk.com/blog/talk-around/color-theory-for-cinematographers

แมแตในศูนยบัญชาการเองก็มีสีโทนรอนในระหวางที่มีการตอสูกัน จอมอนิเตอรดาน

หลังยังคงเปนสีฟา ทำให Fill Light เปนสีโทนเย็น แต Key Light ที่เจาหนาที่เปนสีโทนรอนแบบ

เดียวกับทหารที่อยูในสนามรบ ทำใหรูสึกวาผูบัญชาการเองก็กำลังยุงอยูกับการรบเชนเดียวกัน
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ภาพที่ 2-6 ภาพประกอบการอธิบายทฤษฎีสีในภาพยนตร

ที่มา: Adul Kokapan. ทฤษฎีสีกับงานภาพยนตร. เขาถึงเมื่อ 15 กุมภาพันธ 2557. เขาถึงไดจาก 

http://underpk.com/blog/talk-around/color-theory-for-cinematographers

ในที่สุดเมื่อทหารสามารถหาที่กำบังไดในชั้นใตดินของอาคารราง พวกเขาซอนอยูใน

ที่ ๆ  มีแสง อุณภูมิเย็น แมวาการใชสีแบบนี้จะไมถูกใชโดยทั่วไป แตคนดูรับรูไดแลววาที่นี่คือที่ๆ

ปลอดภัยกวาพื้นที่สีน้ำตาลขางนอก ในขณะนี้ผูชมสามารถเขาใจถึงการใชสีในเรื่องไดแลว

ภาพที่ 2-7 ภาพประกอบการอธิบายทฤษฎีสีในภาพยนตร

ที่มา: Adul Kokapan. ทฤษฎีสีกับงานภาพยนตร. เขาถึงเมื่อ 15 กุมภาพันธ 2557. เขาถึงไดจาก 

http://underpk.com/blog/talk-around/color-theory-for-cinematographers

ในขณะที่เวลาเปลี่ยนไป สถานการณเลวรายลงและอันตรายยิ่งขึ้น แสงโทนรอนของ

พระอาทิตยพยายามเล็ดลอดเขามาภายในทุกสวนของภาพยนตรรวมถึงชุดสีที่ใชพยายามสื่อใหเห็นถึง

ความอันตรายตอผูชม
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ภาพที่ 2-8 ภาพประกอบการอธิบายทฤษฎีสีในภาพยนตร

ที่มา: Adul Kokapan. ทฤษฎีสีกับงานภาพยนตร. เขาถึงเมื่อ 15 กุมภาพันธ 2557. เขาถึงไดจาก 

http://underpk.com/blog/talk-around/color-theory-for-cinematographers

โดยทั่วไปแลวในชวงเวลากลางคืนจะถูกสื่อสารโดยการใชสีที่มีความสดต่ำและใช

แสงจันทรสีฟา และนี่เปนอีกครั้งที่ Ridley Scott มีไอเดียที่ดีกวานั้น แสงในยามค่ำคืนในโซมาเลีย

เปนสีเขียวดูนากลัวและระเบิดไฟก็เพิ่มสีสมใหกับฉากกลายเปนสีโทนรอนเชนเดียวกับชวงเวลากลาง

วันแตสวางกวาและดูนากลัวกวา ไมมีสวนใดที่เปนสีฟาหมายถึงวาไมมีความปลอดภัยที่นี่

ภาพที่ 2-9 ภาพประกอบการอธิบายทฤษฎีสีในภาพยนตร

ที่มา: Adul Kokapan. ทฤษฎีสีกับงานภาพยนตร. เขาถึงเมื่อ 15 กุมภาพันธ 2557. เขาถึงไดจาก 

http://underpk.com/blog/talk-around/color-theory-for-cinematographers

โชคดีเมื่อกองกำลังชวยเหลือเขามาในพื้นที ่ กองพลเสือภูเขาที ่ 10  ไดนำแสงสีฟาโฮ

เลเจนเขามาดวย และแสงสีสมและเขียวที่สื่อถึงความอันตรายนั้นก็หายไป ดวยการเพิ่มความสดของสี

ใหกับชวงเวลากลางคืนซึ่งแตกตางไปจากปกติที่ทำกัน ทำใหผูชมรูสึกแปลกไปจากเดิม ซึ่งนี่เปน

อารมณซึ่งผูสรางภาพยนตรตองการ
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ภาพที่ 2-10 ภาพประกอบการอธิบายทฤษฎีสีในภาพยนตร

ที่มา: Adul Kokapan. ทฤษฎีสีกับงานภาพยนตร. เขาถึงเมื่อ 15 กุมภาพันธ 2557. เขาถึงไดจาก 

http://underpk.com/blog/talk-around/color-theory-for-cinematographers

และในที่สุดเมื่อการสูรบจบลง แสงสีฟาของรุงอรุณทำใหทุกอยางดูปลอดภัย การสู

รบที่แสนทรหดที่ Mogadishu จบลงดวยชัยชนะพรอมไปกับชุดสีใหมที่ถูกสรางขึ้น หนวยเรนเจอร

กลับกลายเปนสีปกติและทุกคนก็ปลอดภัย

Ridley Scott สรางผลงานชิ้นใหญกับภาพยนตรเรื่องนี้ผานการใชสีอยางชาญฉลาด 

อาจจะเปนเรื่องประหลาดใจเล็กนอยที่ทุกคนสวมชุดเหมือนกันหมด  อาคารทุกอาคารมีเฉดสีเดียวกัน 

และมีหลายฉากที่อยูในชวงกลางคืน แตอยางไรก็ดีภาพยนตรเรื่องนี้ไดนำสีมาใชในการเลาเรื่องไดดี

กวาเรื่อง Gladiator เสียอีก
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ภาพที่ 2-11 ภาพประกอบการอธิบายทฤษฎีสีในภาพยนตร

ที่มา: Adul Kokapan. ทฤษฎีสีกับงานภาพยนตร. เขาถึงเมื่อ 15 กุมภาพันธ 2557. เขาถึงไดจาก 

http://underpk.com/blog/talk-around/color-theory-for-cinematographers

จากภาพดานบนจะเห็นไดอยางชัดเจนวาสีสามารถลำดับเหตุการณในเรื่องไดอยางไร 

เพียงแตดูสีที่ใชก็สามารถลำดับเหตุการณในเรื่องได นี่คืออีกหนาที่หนึ่งของสีนอกจากในดานการสื่อ

อารมณ

สีคือเครื่องมือทรงพลังในการเลาเรื่องซึ่งไมควรละเลย และแมในปจจุบันจะมีเครื่อง

มือในการปรับสีที่ทันสมัยในชวง Post-Production แตอยางไรก็ตามนั่นไมสามารถทำไดเทียบเทากับ

สิ่งที่ Ridley Scott ทำ ขั้นตอนเหลานี้ลวนแลวแตผานการวางแผนมาเปนอยางดีและระมัดระวัง และ

เมื่อถูกใชแลวก็จะกลายเปนการพลังในการเลาเรื่องไดเปนอยางมาก
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5. ทฤษฎีการลำดับภาพ10

การตัดตอหรือวาการลำดับภาพเปนขั้นตอนที ่ 3  ในกระบวนการโปรดักชั่นคือโพสต

โปรดักชั่น ซึ่งเปนขั้นตอนสุดทายสำหรับการปรุงแตงงานใหกลมกลอม ชวนลิ้มรสตอคนด ูแตอยา

เขาใจผิดวาหองตัดตอเปนที่สรางเรื่อง เรื่องหรือ สตอรี่ คือการคิดมากอนการเขาหองตัด

การตัดตอ  คือ  การเชื่อมระหวางช็อต 2 ช็อต โดยใช 1 ใน 3 รูปแบบ ดังนี้

5.1 การตัดชนภาพ The Cut คือ การตัดภาพชนกันจากช็อตหนึ่งตอตรงเขากับอีก 

ช็อตหนึ่ง วิธีนี้คนดูจะไมทันสังเกตเห็น

5.2 การผสมภาพ The Mix หรือ  The Dissolve เปนการคอย ๆ เปลี่ยนภาพจาก 

ช็อตหนึ่งไปยังอีกช็อตหนึ่ง โดยภาพจะเหลื่อมกัน และคนดูสามารถมองเห็นได

5.3 การเลือนภาพ  The Fade  เปนการเชื่อมภาพที่คนดูสามารถเห็นได มี 2 แบบ 

คือ การเลือนภาพเขา fade in คือการเริ่มภาพจากดำแลวคอย ๆ ปรากฏภาพซอนสวางขึ้น มักใช

สำหรับการเปดเรื่อง การเลือนภาพออก fade out คือการที่ภาพในทายช็อตคอย ๆ มืดดำสนิท  มักใช

สำหรับการปดเรื่องตอนจบ

ประเภทของการตัดตอ  

มันสำคัญสำหรับผูตัดที่จะตองจำชนิดทั้งหมดของการตัดตอและรูวาทำอยางไร  คน

ตัดตองสามารถแยกแยะแตละความรูที่ตองการใชในการตัดตอ การตัดตอมี 5 ประเภท

1) ตัดตอการกระทำ action edit

 บางครั้งเรียกการตัดตอความเคลื่อนไหวหรือตัดตอความตอเนื่อง เกือบจะใกล

เคียงการตัดชนภาพ มันสามารถเปนการใหสัญญาณหรือเคลื่อนไหวที่งายที่สุด เชน การยกหูโทรศัพท 

การตัดตอการกระทำ  ตองมีความรูเบื้องตน 6 ประการ หรือเกือบครบ 6  ประการ แรงจูงใจ  ขอมูล  

องคประกอบของช็อต เสียง มุมกลองใหม และความตอเนื่อง 
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2) ตัดตอตำแหนงจอ  screen position edit

               การตัดตอชนิดนี้ บางครั้งเรียกวา การตัดตอทิศทาง a directional edit หรือการ

ตัดตอสถานที่ a placement edit อาจเปน การตัดชนภาพ (Cut) หรือการผสม (Mix) แตมักจะ

เปนการตัดชน หากวาไมมีการเปลี่ยนของเวลา

        การตัดแบบนี้ มักจะมีการวางแผนไวตั้งแตชวงกอนถายทำ หรือชวงระหวางการ

ถายทำ ขึ้นอยูกับการกระทำของช็อตแรกที่บังคับหรือกำกับใหสายตาของคนดูไปยังตำแหนงใหมบน

จอ

      ตัวอยาง นักเดินทาง 2 คน หยุดเดินเมื่อพวกเขาเห็นและชี้รอยเทาของคนที่พวก

เขากำลังตามหา ทั้ง 2 ช็อตนี ้ จะตัดชนภาพเขาดวยกัน มุมกลองตางกันและมีความตอเนื่องของเทา

หรือขาที่เคลื่อนไหว มีขอมูลใหม และมีความตอเนื่องของเสียง มีแรงจูงใจคือ พวกเขากำลังชี้ลงไป

อยางจริงจัง และองคประกอบของช็อตก็ใชไดผล

                             การตัดตอ ประกอบดวยความรูเบื้องตน 6  ประการ เปนการตัดที่ไดผล และภาพ

ของการดำเนินเรื่องไมถูกขัดจังหวะ

    เสียงนาจะเสนอใหยิ่งเปนไปไดมากขึ้น การตัดชนทั้งเสียงปรบมือ หรือตอนพูดวา 

“ขอตอนรับ” หรือหลังจากคำพูด  ถาคุณอยากยืดเวลาเขาของปอมพิสโตผูยิ่งใหญ มีแรงจูงใจในการ

ตัดชนภาพ ดังนั้นสังเกตไดวา ผูชมไดรับการบอกกลาววา พวกเขากำลังจะไดพบกับปอมพิสโต ดังนั้น

ก็พบเขากันเลย องคประกอบของช็อตก็ไดผล การตัดตอตำแหนงจอ ไมจำเปนตองมีครบองคความรู

ทั้ง 6 ประการ อยางไรก็ตาม ถายิ่งมีมากก็ยิ่งดี

3) ตัดตอรูปแบบ form edit

   เปนการอธิบายที่ดีที่สุดของการเชื่อมจากช็อตหนึ่ง  ซึ่งมีการแสดงรูป , สี, มิติหรือ

เสียงไปยังอีกช็อตหนึ่ง  ซึ่งมีการแสดงรูปทรง  สี  มิติ  หรือเสียงนี้สัมพันธกัน หากมีเสียงเปนแรงจูงใจ  

การตัดตอรูปแบบ สามารถเปนการตัดชนได แตสวนใหญแลวจะเปนการผสม หลักการนี้เปนจริงเมื่อมี

การเปลี่ยนแปลงสถานที่ และ/หรือบางครั้ง เวลาเปลี่ยน

   ตัวอยาง ในหองที่รอนชื้นของบรรดาฑูต  นักหนังสือพิมพรอคอยการปลอย

เฮลิคอปเตอร เพื่อที่จะพาพวกเขาใหเปนอิสระ  บนฝาเพดานมีพัดลมเพดานหมุน เฮลิคอปเตอรมาถึง 

การตัดตอสามารถทำไดทั้งตัดชนหรือผสม การผสมภาพจะชี้ถึงความแตกตางระหวางเหตุการณใน
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เวลาที่ยิ่งใหญ รูปแบบ อาจเปนการหมุนของพัดลม ซึ่งสัมพันธกับรูปแบบการหมุนของใบพัด

เฮลิคอปเตอร เสียงอาจเกยทับกันเพื่อสรางความเขาใจลวงหนาหรือทีหลัง

4) ตัดตอที่มีเรื่องราว concept edit

  บางครั้งเรียกการตัดตอที่เคลื่อนไหว หรือการตัดตอความคิด เปนการเสนอความ

คิดที่บริสุทธิ์ลวน ๆ เพราะวา 2 ช็อตที่ถูกเลือกและจุดที่ทำการตัดตอ  การตัดตอเรื่องราวนี้เปนการปู

เรื่องในหัวเรา การตัดตอที่มีเรื่องราว สามารถครอบคลุมถึงการเปลี่ยนสถานที ่ เวลา ผูคน และบาง

ครั้งก็เปนตัวเรื่อง มันสามารถทำไดโดยไมมีการสะดุดของภาพ

ถาเปนการตัดตอที่มีเรื่องราวที่ดี มันสามารถบอกอารมณเปนอารมณดรามาและ

สรางความลึกซึ้ง แตทำยาก ถาไมไดวางแผนเปนอยางดีแลว ความไหลลื่นของขอมูลภาพ อาจชะงัก

งันไปเลย

5) ตัดตอแบบผนวก combined edit

    เปนการตัดตอที่ยากที่สุดแตมีพลังมากที่สุด การตัดแบบผนวกนี้เปนการรวมการ

ตัดตอ 2 แบบหรือมากกวานั้นจากการตัดตอทั้ง 4 แบบที่กลาวมา เพื่อใหการตัดแบบผนวกไดผลดี ผู

ตัดจำเปนตองจำทั้งเสียงและภาพที่ใชไดในแตละช็อต ดังนั้นการตัดแบบนี้ควรไดรับการวางแผนเปน

อยางดีทั้งกอนการถายทำและขณะถายทำ

จากแนวคิดทฤษฎีที่ศึกษาเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับผีและผีถวยแกว ทฤษฎีการปองกันตัวเอง 

แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธของคนกับคน และคนกับผีนั้น มีประเด็นที่สามารถนำมาใชเลาเรื่องใน

ภาพยนตรสั้น “อีแกว” โดยการเลาเรื่องของตัวละครเอกและเพื่อนที่เลนผีถวยแกวกันแลวไมสามารถ

ทำตามกฎของผีถวยแกวไดทำใหตองพบเจอกับผี ซึ่งจุดนี้ไดนำแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธของคน

กับคน และคนกับผีมาใช เพื่อแสดงถึงการไมยอมรับตนเอง ปกปองตนเองของตัวเอกโดยการกลาว

โทษผูอื่นจากทฤษฎีการปองกันตัวเอง 

อีกทั้งยังนำมารวมกับทฤษฎีภาพยนตรตลก ภาพยนตรสยองขวัญ  ตลอดจนทฤษฎีการ

เลาเรื่อง ทำใหภาพยนตรสั้นมีความสมบูรณ สามารถตอบสนองแผนการทำงานที่เตรียมไว และนำไป

สูการสรางสรรคผลงานที่เปนระบบยิ่งขึ้น
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บทที่ 3

การเก็บขอมูล

การสรางภาพยนตรตลกสยองขวัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เรื่อง “อีแกว” 

นั้น จำเปนตองมีการศึกษา รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเลนผีถวยแกววามีวิธีการอยางไร มีอุปกรณ

อะไรบาง และรวบรวมขอมูลอางอิง (Reference) และอารมณของภาพยนตร (Mood&Tone) ที่

ตองการศึกษา เพื่อนำมาใชในการพัฒนาบทภาพยนตรตอไป

ขอมูลอางอิง (Reference)

1. ภาพยนตร เรื่อง สี่แพรง (ตอน คนกลาง) กำกับโดย บรรจง ปสัญธนะกูล ปที่เขา

ฉาย ค.ศ. 2008

2. ภาพยนตรเรื่อง หาแพรง (ตอน  คนกอง) กำกับโดย บรรจง ปสัญธนะกูล ปที่เขา

ฉาย ค.ศ. 2009

 สี่แพรง  ตอน คนกลาง เรื่องราวของ วัยรุนกลุมหนึ่งออกไปตั้งเตนทกลางปาลึก พวก

เขาลอมวงเลาเรื่องผ ี ทำกิจกรรมหามๆไรสาระตามขนบหนังสยองขวัญทุนต่ำทุกประการ แตไฉนผีที่
พวกเขาประสบพบเจอ กลับเปนผีที่แหกธรรมเนียมปฏิบัติผีในหนังทุกเรื่องที่พวกเขาเคยดูมา

  หาแพรง ตอน คนกอง เตอ, เผือก, ชิน และ เอ เปนทีมงานหนังผีที่การถายทำดำเนิน
มาถึง คิวสุดทาย คืนสุดทาย ฉากสุดทาย เหลือเพียงสองช็อตสุดทาย แตแลวนักแสดงสาวหนาใหมที่
รับบทเปนผีเกิดหัวใจวายตายกลางกองถาย ซวยสุดยอดที่กอนหนานั้นเตอดันไปเสรอทำเทสอนเธอวา 
The show must go on เธอจึงกลับมาเพื่อแสดงตอ ทั้งสี่จึงตองถายหนังผี ที่มีผี เลนเปนผี ใหจบให
จงได โดยหาม พี่ชา นางเอกของหนังรูความจริงเปนอันขาด

สิ่งที่เปนจุดเดนในภาพยนตรสองเรื่องนี้คือดำเนินเรื่องโดยกลุมตัวละครที่เปนเพื่อน

กัน แตละตัวละครก็มีจุดเดนและเอกลักษณที่นาสนใจ ซึ่งความแตกตางกันแตเขากันไดของตัวละคร

เปนเสนหที่ทำใหคนดูมีความรูสึกรวมไปกับตัวละคร นอกจากเรื่องการสรางตัวละคร ภาพยนตรทั้ง

สองเรื่องมีความสัมพันธของคนกับผี เห็นพฤติกรรมที่มนุษยจะแสดงออกเมื่อเจอผีในรูปแบบตาง ๆ 

รวมถึงการหักมุมของบทภาพยนตรที่ปูเรื่องอยางหนึ่งแตเมื่อเฉลยแลวเปนอีกอยางหนึ่ง ซึ่งผูจัดทำใช

เปนแนวทางในการวางลักษณะตัวละคร และพัฒนาบทภาพยนตร
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ภาพที่ 3-1 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง สี่แพรง (ตอน คนกลาง)

ภาพที่ 3-2 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง หาแพรง (ตอน คนกอง)
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3. ภาพยนตร เรื่อง สี่แพรง (ตอน เหงา) กำกับโดย ยงยุทธ ทองกองทุน ปที่เขาฉาย 

ค.ศ. 2008

ความเหงา สามารถทำให ผูหญิง ทำอะไรโงๆไดหลายอยาง ดังเชนสาวออฟฟศใน

เรื่องนี ้เธอเหงา เธอตกงาน เธอโดนทิ้ง เธอหดหูสุดขีด เมื่อมีขอความเขามาในมือถือวา “อยากรูจัก” 

เธอจึงเริ่มตน SMS กับคนที่เธอไมคาดถึงวาเขาคือ...

ในภาพยนตรเรื่องนี้จะเลาเรื่องอยูในฉากเดียว  โลเคชั่นเดียว สรางเหตุการณตาง ๆ 

ใหเกิดขึ้นในหองของนางเอกโดยสรางสถานการณใหนางเอกไมสามารถออกจากหองของตนเองได

เพราะขาหัก เมื่อตัวละครถูกพันธนาการใหอยูในสถานที่เดียวไมสามารถไปไหนได ตองพบเจอ

เหตุการณที่กดดันขึ้นเรื่อย ๆ จะทำใหคนดูรูสึกกดดันและอึดอัดตามตัวละครไปดวย

ภาพที่ 3-3 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง สี่แพรง (ตอน เหงา)

        4. ภาพยนตรเรื่อง เพื่อนสนิท กำกับโดย คมกฤษ ตรีวิมล ปที่เขาฉาย ค.ศ. 2005

                เรื่องราวของเพื่อนสนิทสองนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไขยอย 

และ ดากานดา ที่ตกหลุมรักเพื่อนสนิทโดยไมรูตัว จนกระทั่งวันหนึ่งที่มีคนอื่นไดเขามาจีบเพื่อนของ

ตัวเอง จึงไดรูตัววาไดหลงรักเพื่อนตัวเองเขาแลว เรื่องราวของเพื่อนสนิทดำเนินไป สองชวงเวลาสลับ

กัน ระหวางเนื้อเรื่องของหม ู (ไขยอย) เดินทางไปเกาะพะงัน ภายหลังจบการศึกษา ซึ่งไดรับบาดเจ็บ 
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และรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาลเกาะพะงัน ที่ซึ่งเจอ นุย นางพยาบาลสาวสวย และขณะเดียวกัน ก็เปน

เรื่องราวที่หมู นึกถึงเรื่องราวในชวงที่เรียนอยู ซึ่งเปน เรื่องราวของ ไขยอย และ ดากานดา

     ภาพยนตรเรื่องเพื่อนสนิท เปนภาพยนตรที่ผู จัดทำใชเปนแนวทางในการศึกษา

พฤติกรรมของนักศึกษาที่แอบรักเพื่อน หรือศึกษาลักษณะของคนที่มีความรัก เนื่องจากเนื้อหาของ

ภาพยนตรที่มีการพูดถึงการแอบรักเพื่อน การสารภาพรักและบอกเลิก  ทำใหผูจัดทำไดแนวทางของ

การเลาเรื่องของภาพยนตรประเภทโรแมนติค

ภาพ 3-4 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง เพื่อนสนิท

อารมณของภาพยนตร (Mood&Tone)

1. ภาพยนตรเรื่อง สี่แพรง (ตอน คนกลาง) กำกับโดย บรรจง ปสัญธนะกูล ปที่เขา

ฉาย ค.ศ. 2008

2. ภาพยนตรเรื่อง หาแพรง (ตอน  คนกอง) กำกับโดย บรรจง ปสัญธนะกูล ปที่เขา

ฉาย ค.ศ. 2009

ภาพยนตรทั้งสองเรื่องนี้สรางบรรยากาศแบบภาพยนตรสยองขวัญใหผูชมรูสึกหวาด

กลัวและไมปลอดภัยจากการใชภาพที่มีลักษณะหมน ๆ สีที่ใชจะหนักไปทางสีเทา ๆ อมน้ำเงิน เปน

โทนสีที่มืด บวกกับการจัดไฟที่ไมสวางชัดเจนทั้งฉาก ทำใหรูสึกลึกลับ ดูแลวดึงใหอารมณหดหู นากลัว 

แลวจึงใชการแสดงที่เกินจริงของตัวละครซึ่งขัดแยงกับสถานการณที่ไมปลอดภัย เพื่อทำใหคนดูสัมผัส
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กับบรรยากาศแบบ Comedy ซึ่งผูจัดทำไดศึกษาและนำเรื่องการจัดแสง การแตงสี และการแสดงมา

ใชเปนแบบอยางในการจัดทำ

อีกสวนที่ผูจัดทำสนใจคือ การแตงหนาเอฟเฟคของผีที่ปรากฎในภาพยนตรสองเรื่อง

นี้ ซึ่งการแตงหนาเอฟเฟคที่สมจริงมีผลอยางมากในการสรางบรรยากาศที่นากลัว นาขยะแขยงใหกับ

ผูชม ผูจัดทำจึงไดศึกษาการแตงหนาเอฟเฟคผีจากภาพยนตรสองเรื่องนี้เพื่อใชเปนแบบอยางในการ

จัดทำ

ภาพ 3-5 ภาพตัวอยางการแตงหนาเอฟเฟค จากภาพยนตรเรื่องสี่แพรง (ตอน คนกลาง)

ภาพ 3-6 ภาพตัวอยางการแตงหนาเอฟเฟค จากภาพยนตรเรื่องหาแพรง (ตอน คนกอง)
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3. ภาพยนตรเรื่อง เพื่อนสนิท กำกับโดย คมกฤษ ตรีวิมล ปที่เขาฉาย 2005

สิ่งที่นำมาใชในจุลนิพนธคือ  การสรางบรรยากาศและอารมณความรูสึกเหงาแมวาตัว

ละครสองตัวจะอยูดวยกัน ซึ่งเกิดจากการใช Mise en scène จัดองคประกอบของภาพใหตัวละคร

สองตัวถูกขั้นกลางดวยวัตถุที่อยูในฉาก รวมไปถึงการสรางบรรยากาศที่เหมือนกับความฝนจากการใช
ภาพแบบชัดตื้นทำใหพื้นหลังฟุงไมชัดเจน การใชมุมกลองและขนาดภาพที่เห็นสีหนาและการแสดง
ของตัวละครอยางพอดี ทำใหคนดูรูสึกคลอยตามไปกับบรรยากาศของการบอกรักบอกเลิก

ภาพ 3-7 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง เพื่อนสนิท

 จากการศึกษาภาพยนตรที่ใชเปนขอมูลอางอิง (Reference) สิ่งที่สำคัญที่สุดของ

ภาพยนตรตลกสยองขวัญคือการดำเนินเรื่องดวยตัวละครที่มีมิติ มีความหลากหลาย การใชกลุมตัว

ละครรับสงมุกสามารถทำใหความเปน Comedy ในภาพยนตรเกิดขึ้นอยางเปนธรรมชาต ิคนดู

สามารถเขาถึงไดงาย ดังที่ปรากฎในภาพยนตรเรื่อง สี่แพรง ตอน คนกลาง และ หาแพรง ตอน คน

กอง นำมาสรางเรื่องใหตัวละครถูกพันธนาการไวในสถานที่ปดตายเปนรูปแบบการสรางความลุน

ระทึกแบบ Horror ซึ่งชวนใหติดตามอยางในเรื่อง สี่แพรง ตอน เหงา และเสริมภูมิหลังของตัวละคร

ดวยเรื่องราวความรัก ทำใหผูจัดทำสามารถวางแนวทางในการสรางบทภาพยนตรที่ชัดเจนได

และเมื่อศึกษาภาพยนตรที่ใชอางอิงถึงอารมณ (Mood and Tone) ของตัวละครเพื่อ

แสดงใหเห็นถึงความนากลัว สยองขวัญ จะเห็นการจัดไฟที่ไมสวางชัดทั้งฉาก การยอมสีภาพใหหมน สี

อมฟาเหมือนสีแสงจันทร การแตงหนาเอฟเฟคเพื่อเสริมบรรยากาศความนากลัว อยางเรื่องสี่แพรง 
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ตอน คนกลาง และ หาแพรงตอนคนกอง นำมารวมกับการจัดองคประกอบภาพที่สื่อความหมาย การ

ใชขนาดภาพและรูปแบบภาพชัดตื้นชัดลึก ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางในการถายทอดเรื่องราวไดอยาง

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 4

ผลการศึกษา

การสรางสรรคภาพยนตรเรื่อง อีแกว จากการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีภาพยนตรตลกสยอง

ขวัญ แนวคิดความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณ พฤติกรรมการปองกันตนเอง แนวคิดการยอมรับตนเอง 

ความสัมพันธระหวางบุคคล ความสัมพันธระหวางคนกับผ ี และกระบวนการผลิตภาพยนตรตาง ๆ 

โดยการรวบรวมความรู และวิเคราะหขอมูล  จากนั้นจึงเขาสูขั้นตอนการเตรียมการผลิต  (Pre-

Production) โดยตองผานกระบวนการงานสรางภาพยนตรดังจะปรากฎในขั้นตอนตามตอไปนี้

การเตรียมบทภาพยนตร

1. แนวคิด (Concept)

จะทำอยางไรเมื่อเลนผีถวยแกวแลวผีไมยอมออก

2. แกนเรื่อง (Theme)

การเรียนรูและยอมรับตนเองเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองใหดีขึ้น

3. เรื่องยอ (Synopsis)

บอมนักศึกษาหนุมถูกแฟนบอกเลิก เขาเสียใจมากจนเกือบจะคิดสั้นโดดแมน้ำ
เจาพระยาฆาตัวตายแต เกิ้ลและโจเพื่อนของเขามาชวยไวได กอนจะลากตัวบอมไปที่หอโจเพื่อกันไม
ใหบอมคิดสั้นอีก

ทั้งสามคนมาถึงหอ โดยบอมก็ยังคงเศราเสียใจกับการถูกบอกเลิกอยู เขาตัดพอถึง
การถูกบอกเลิกชนิดนับครั้งไมถวน เกิ้ลสงสัยวาทำไมถึงถูกบอกเลิกตลอดเลยใหบอมพยายามนึกดูวา
เพราะอะไรเขาถึงตองเจอเรื่องแบบนี้ หลังจากนึกอยูพักหนึ่งบอมก็นึกถึงเรื่องสมัยมัธยม บอมเคยมี
แฟนชื่อแกวรักกันมาก แตวันนึงบอมก็เบื่อและขอเลิก แกวไมยอมแตบอมยืนยันหนักแนนวาจะเลิก 
แกวจึงบอกกับบอมวาเธอจะจองลางจองผลาญไมใหบอมไดมีแฟนอีก ถามีเธอก็จะทำใหเลิกกัน บอม
ตองเปนของเธอคนเดียว

เมื่อบอมเลาเสร็จ โจก็บอกวาตองเปนเพราะแกวยังไมไปผุดไปเกิดแลวคอยทำให
บอมตองเลิกกับแฟนแนๆ เกิ้ลรูสึกวาไรสาระแตบอมดันเชื่อเรื่องที่โจเลา เกิ้ลก็สงสัยวาถาเปน เพราะ
แกวจริงแลวจะแกปญหายังไง โจเสนอใหบอมเลนผีถวยแกวเรียกแกวมาคุย บอมสนใจจึงชวนทุกคน
เลนผีถวยแกวแตเลนกันสามคนก็วุนวายไมรูวาใครเลื่อนไมเลื่อน ผีมาจริงไมจริง สุดทายบอมเลยขอ
เลนคนเดียวเพื่อความชัวร
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บอมอัญเชิญวิญญาณแกวมา แกวเริ่มขยับ หลังจากบอมถามจนแนใจแลววาเปนแกว
แฟนเกาของเขา บอมก็เริ่มดาเปนชุดดาไมหยุดดาจบ บอมก็จะเลิกเลนผีถวยแกว (ก็แคเรียกมาดา) แต
ผีแกวดันไมยอมออก ทำยังไงก็ไมออก บอมหงุดหงิดจะเอานิ้วออกเองก็ถูกโจหามไว เพราะการเอานิ้ว
ออกจากแกวผิดกฎการเลนอาจทำใหผีเขาหรือทำรายคนเลนได เพราะผีไมไดแคสิงอยูในแกวแตเวลา
เลนผีถวยแกวนั้นผีจะมาอยูรวมวงผีถวยแกวแลวจับแกวเลื่อน ระหวางที่โจอธิบาย เขาก็เหลือบไปมอง
ที่กระจกเห็นวามีผูหญิงชุดขาวมานั่งฝงตรงขามของบอม เมื่อดูจนแนชัดวาผีแนๆ โจก็กรี๊ดหนีออกจาก
หองไป เกิ้ลที่ตกใจก็หันไปเห็นสิ่งที่โจเห็นจึงหนีออกไปดวยทิ้งบอมใหหวาดกลัวอยูกับผีถวยแกว บอม
ตัดสินใจถามแกววาแกวตองการอะไรจากเขา

เกิ้ลกับโจที่หนีออกมากอนรูสึกผิดที่ทิ้งเพื่อนไวจึงจะกลับเขาไปชวยแตดันไมมีคีย
การดเขาหอไมได โจกับเกิ้ลจึงพยายามโทรไปที่หองและโทรหาบอม บอมเองก็รอดูวาแกวตองการ
อะไรแตเมื่อไดยินเสียงโทรศัพทก็พยายามจะไปรับโทรศัพทกอน กลายเปนทำใหแกวหงุดหงิดจึง
กระชากแกวดวยความแรงทำใหบอมเสียหลักลมลง จังหวะนั้นเองที่บอมเห็นในกระจกวาแกวมานั่งอยู
ฝงตรงขามเขา

จังหวะนั้นโจกับเกิ้ลก็เขาหอมาไดเพราะมีคนเปดประตูออกจากหอพอดี พวกเขามา
ถึงหองก็เห็นบอมที่ถูกแกว (แกวที่หมายถึงแกวจริงๆ) ลากไปมาบนเตียง บอมบอกวานิ้วจะหลุดแลว
ใหเพื่อนทั้งสองชวยหนอย ทั้งสองพยายามหาทางชวยโดยเอาพระเขาสู สวดมนตแตก็ไมไดผล สุดทาย
จึงตองสงกาวใหบอมทานิ้วติดกับแกวเอาเอง

หลังจากนิ้วติดกับแกวแลว บอมก็พาลโทษโจวาที่เขาตองเจอเรื่องแบบนี้เพราะโจ
เสนอเรื่องผีถวยแกวขึ้น เกิ้ลก็เถียงวาบอมเองตางหากที่เลือกเลน ถึงแมโจจะเสนอแตถาบอมไมเลนก็
ไมเปนไร ในระหวางที่เถียงโจก็สังเกตเห็นแกวคอย  ๆ เลื่อนออกจากกระดาน โจจึงรีบเตือนใหบอมดึง
แกวไวไมใหแกวหลุดจากกระดานเพราะจะทำใหควันหลุดออกจากแกวซึ่งถือวาผิดกฎ

บอมพยายามยื้อแกวเอาไว เขาลองใชกาวทาดักแกว เผื่อใหแกวติดกาวจะไดไมเลื่อน
อีกแตก็ไมไดผล เพราะผีแกวคอยเลื่อนแกวไมใหโดนกาว บีบจนหมดหลอดแลวก็ยังทำอะไรไมได บอม
ขอความชวยเหลือจากเพื่อนทั้งสอง ซึ่งเกิ้ลเสนอใหบอมตกลงอยูกับแกวไปเลยจะไดรอดมีแฟนดวยถึง
จะเปนผีก็เถอะ สวนโจก็เสนอใหตัดนิ้วไปเลยเพราะกฎผีถวยแกวหามนิ้วหลุด ก็ทิ้งนิ้วไวซะตัวจะได
เปนอิสระ พรอมกับสงมีดใหบอมดวย บอมตัดสินใจอยูนานในที่สุดเขาก็เลือกตัดนิ้วตัวเองแตดันตัดไป
ทั้งแขน เมื่อตัดนิ้วตัวเองทุกอยางก็นิ่งสนิท ควันในแกวก็จางหายไปพรอมกับการหายตัวไปของผีแกว

ทุกคนพากกันโลงอกที่เหตุการณคลี่คลายและเริ่มถกเถียงกันวาทำไมผีอีแกวถึงหาย
ไป เกิ้ลเชื่อแกวคงเสียใจที่บอมยอมตัดแขนตัวเองเพื่อไมตองอยูกับจน แตบอมรูสึกวาเปนเพราะแกว
ใหอภัยและมอบโอกาสใหเขาไดเรียนรูวาตนเองเปนคนอยางไรและเขาจะปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น ขณะ
ที่บอมกำลังซาบซึ้งอยูก็ถูกโจเบรคอารมณไวและใหหาแขนตัวเองจะไดเอากลับไปตอเหมือนเดิม แต
บอมหาเทาไรก็หาไมเจอ ทั้งสามชวยกันหาแลวก็นึกความเปนไปไดอยางเดียวขึ้นมาคืออีแกวเอาแขนบ
อมไปดวยแลว
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4. โครงเรื่องขยาย (Treatment)

1. ภายนอก / ริมแมน้ำ / เย็น

ริมแมน้ำเจาพระยา ขางหลังของตึกเรียน หญิงสาวนักศึกษานั่งอยูที่มานั่งเหมอมอง

แมน้ำ เธอไดยินเสียงเดินจึงหันหลังกลับไป ชายหนุมนักศึกษาเดินเขามาหาดวยทาทางมีความสุขมาก 

หญิงสาวลุกขึ้นยืนพรอมกับเรียกชื่อเขา ชายหนุมคนนั้นชื่อบอมเปนแฟนของหญิงสาวนั่นเอง บอมเดิน

เขามา ถามสารทุกขสุขดิบตางๆ และถามเหตุผลที่เธอเรียกเขามาในเวลาเรียนเชนนี้ เธอบอกวามีเรื่อง

สำคัญที่จะพูดดวย

2. ภายนอก / ถนนทางเดินนอกอาคารเรียน / เย็น

นอกอาคารเรียน เกิ้ล นักศึกษาหนุมผิวขาวหนาตี ๋ เดินมากับ โจ นักศึกษาหนุมผิว

คล้ำเพื่อนของเขา ทั้งสองคุยกันเรื่องของบอมที่ออกมาจากหองเรียนกอนทำใหเกิ้ลตองแบกกระเปาเป

มาให เกิ้ลพูดกับโจเรื่องที่บอมมีแฟนใหม เขาหวังวาบอมจะไปไดดีกับแฟนคนนี้หลังจากที่บอมอกหัก

มาตลอด สวนโจรูสึกวายังไงบอมก็ตองโดนทิ้งอีกแนนอน ระหวางที่เถียงกันทั้งสองคนก็เดินมาถึงริม

แมน้ำพอดี

3. ภายนอก / ริมแมน้ำ / เย็น

เกิ้ลและโจเดินมาถึงริมแมน้ำตรงมานั่ง เขาเห็นบอมนั่งหันหลังใหพวกเขาหันหนาให

แมน้ำ โจหันมาพูดกับเกิ้ลวาบอมนาจะโดนทิ้งอีกแลวเลยมานั่งเศราอยูคนเดียว เกิ้ลก็เถียงวาอาจจะ

หวานมากเลยมานั่งซึ้งโรแมนติคอยูก็ได โจก็ขัดขึ้นทันทีวาโรแมนติคบาอะไร ไมเห็นเหรอวามันนั่ง

คอตกอยูนั่นนะ บอมตองโดนบอกเลิกแนๆ ไมเชื่อเดี๋ยวรอดูเลยวาบอมจะเสียใจจนไปโดดแมน้ำ

เจาพระยาฆาตัวตาย โจพูดไมทันขาดคำบอมก็รองตะโกนพุงไปที่ริมน้ำ เกิ้ลอุทานกอนจะรีบวิ่งเขาไป

ชวย หลังจากดึงบอมไมใหโดดน้ำได ทั้งสองก็ถามไถบอมวาเกิดอะไรขึ้น บอมก็ตอบกลับมาไมเปน

ภาษา พูดฟงไมรูเรื่องเพราะรองไหไปดวย เกิ้ลและโจพยายามถามยังไงบอมก็ยังพูดไมรูเรื่อง ทั้งสองได

แตมองหนากันเอือมๆ

4. ภายใน / หองโจ / กลางคืน

ทั้งสามคนมาโผลที่หองโจ ซึ่งเปนหอพักทั่วไป ลักษณะคือเปนหองหนึ่งหอง มีเตียง

โตะเฟอรนิเจอรและ หองน้ำ บอมยังคงรองไหเสียใจและพูดไมรูเรื่อง เขานั่งอยูบนเตียงกลางหอง

พรอมกับกระดกเบียรในมือไปรองไหครวญครางไป เกิ้ลนั่งมองดวยความสงสาร สวนโจมองดวยสีหนา
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เอือมๆ และถามวาทำไมตองมาที่หองเขาและทำไมบอมมันตองเอาเบียรเขาไปกินดวย บอมก็ครวญ

ครางขึ้นมาเสียงดังอีกครั้ง โจก็หงุดหงิดดาบอมวาแลววันนี้กูจะฟงมึงรูเรื่องมั้ย

ประตูหองโจเปดออกดังผัวะ พรอมการปรากฎตัวของปาดูแลหอที่เขามาบนเรื่อง

เสียงดังโวยวาย เมื่อบนจนพอใจปาดูแลหอออกไป เกิ้ลหันมาบนกับโจวา โจไมล็อคหองเหรอ  อยูหอไม

ล็อคมันอันตราย โจก็รำคาญเดินไปล็อคหองแลวบนๆ วาเนี่ยกูล็อคก็พอแลวใชมะ เถียงกันไปมา บอม 

ก็รองไหครวญครวงขึ้นมาอีก เกิ้ลกับโจหยุดเถียงกันแลวหันมามอง บอมบอกเพื่อนทั้งสองวาเขาโดน

บอกเลิก (โจแอบบนกับเกิ้ลเบาๆ อารมณวา กวามันจะพูดรูเรื่อง )  บอมตัดพอเรื่องที่โดนบอกเลิก

ตลอดไมวาคบกับใคร (ยอนภาพคนที่เคยบอกเลิกบอมไลตั้งแตสวยยันขี้เหร) 

เกิ้ลมองวาการที่บอมโดนบอกเลิกตลอดในระยะเวลาสั้นๆ นั้นแปลกมาก เขาใหบอม 

นึกวาเพราะอะไรเขาถึงถูกบอกเลิกตลอด  หลังจากนึกสักพักบอมก็นึกถึงเรื่องของแฟนคนแรกที่เขา

เคยคบดวย บอมเลาถึงเรื่องราวในอดีต

5. ภายนอก / โรงเรียนมัธยม / กลางวัน (ยอนอดีต)

ในอดีต บอมในชุดลูกเสือ เดินกับแกวแฟนสาวขาวหมวยนารักผมสั้นติ่งหูชุดเนตร

นารีทั้งคูดูรักกัน หยอกลอกัน (ดวยทาทางประหลาดๆ)  จนกระทั่งวันหนึ่งบอมทะเลาะกับแกว บอม

จะเลิกกับแกว แกวไมยอมเธอพยายามฉุดรั้งบอมไว แตบอมก็ยืนยันจะเลิก เขาสลัดแขนแกวออกและ

เดินจากมา แกวมองบอมอยางโกรธแคน เธอตะโกนไลหลังบอมวา ถาจะเลิกกันจริงๆ เธอจะคอยตาม

จองลางจองผลาญ  ไมใหบอมไดมีแฟน ถามีแฟนอีกเธอก็จะทำใหเลิกกัน บอมตองเปนของแกวคน

เดียว

6. ภายใน / หองโจ / กลางคืน (ตอจาก 4 หลังเลาอดีต)

ภาพกลับมาที่ปจจุบัน บอมเลาตอวาหลังจากนั้นไมนานแกวก็เสียชีวิต  เห็นวาจม

น้ำตาย เวลาผานมานานเขาเลยไมไดสนใจอะไรอีก หลังจากเลาใหเกิ้ลและโจฟง โจก็ฟนธงเลยวาเรื่อง

ราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตองเปนเพราะแกวยังไมไปผุดไปเกิด คอยจองลางจองผลาญบอมอยูแนๆ เกิ้ลรูสึก

วาไรสาระ เนตรนารีสามัญที่ปฏิญาณตนวา จะชวยเหลือผูอื่นทุกเมื่อ และจะทำตามกฎของลูกเสือ   

อาเคลา จงทำดี จงทำดี จะทำเรื่องแบบนั้นไดยังไง โจก็งงๆ แลวถามกลับวา อาเคลานี่มันใครวะ

บอมเชื่อที่โจพูดวาผีแกวอาจเปนคนทำใหเขามีปญหาในชีวิตรัก เกิ้ลเห็นวาเพื่อนเชื่อ

แบบนั้นแลวก็สงสัยวาถาเหตุผลที่บอมตองเลิกกับแฟนตลอดเปนเพราะผีจริง แลวจะแกปญหายังไง 

แกวก็ตายไปแลว จะทำอะไรไดอีก โจก็เลยปงไอเดียขึ้นมาวามีอยูวิธีนึงที่จะทำใหเราติดตอสื่อสารกับ

วิญญาณได นั่นก็คือผีถวยแกว แลวโจก็อธิบายการเลนผีถวยแกวใหทั้งสองคนฟง 
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- ภาพกระดานผีถวยแกว รับการอธิบายวิธีการเลนและกฎการเลน

บอมรูสึกสนใจมากจึงชวนทุกคนเลนผีถวยแกว 

7. ภายใน / หองโจ / กลางคืน (หลังจากสรางกระดานเสร็จ)

หลังจากทำกระดานเสร็จแลว ทั้งสามคนก็มานั่งลอมวงกันบนเตียงพิจารณากระดาน

ผีถวยแกวที่ทำขึ้น บนกระดานสี่เหลี่ยมมีชองตัวอักษร สระ จุดพักเหมือนทั่วๆ ไป แตที่แปลกคือบน

กระดานมีชอง อีโมติคอน (สัญลักษณแสดงอารมณในอินเตอรเน็ต) ดวย พอถามวาใครคิดใสเขาไป 

เกิ้ลก็ยกมือเขาบอกวาจริงๆ จะใสสติ๊กเกอรในไลนดวยแตกระดานไมพอ

โจย้ำกฎการเลนกับเพื่อนอีกรอบ หามเอานิ้วออกระหวางเลน หามใหแกวเปด เมื่อ

ทุกคนพรอม  จึงเริ่มทำพิธีอันเชิญวิญญาณเพื่อเริ่มเลนผีถวยแกว โจเริ่มพิธีโดยเชิญวิญญาณของแกวให

เขามาและหากมาแลวก็ใหชวยขยับดวย ทั้งสามจองมองแกวดวยความตื่นเตนแลวแกวก็เลื่อนสั้นๆ 

หนึ่งท ี ทำใหทั้งสามสะดุง โจก็ขอโทษมือกระตุก ตื่นเตนไปหนอยแกวมันเลยเลื่อน ขณะที่ขอโทษขอ

โพยกันแกวก็เลื่อนอีกรอบ คราวนี้เกิ้ลเปนคนเลื่อนเอง ก็จะเลื่อนกลับมาจุดเดิม โจก็บนวามันจะจุด

ไหนก็เหมือนกัน เกิ้ลที่เห็นวาจุดไหนก็ไดเลยเลื่อนไปหาอีโมติคอน โจก็วาจะเลื่อนอะไรนักหนา กลับ

มาจุดเดิมเลยมา แลวก็ดึงแกวกลับ บอมเริ่มหงุดหงิดวาเมื่อไรจะเริ่มซะท ี หลังจากนั้นเกิ้ลกับโจก็เถียง

กันแลวเลื่อนกันไปมาที่จุดนั้นทีจุดนูนที 

ประตูหองเปดผัวะอีกรอบ ปาดูแลหอเปดหองมาและบนเรื่องที่เลนเสียงดัง ทั้งยังบน

เรื่องผีถวยแกววางมงาย เชยซะไมมี  หลังจากปาออกไป โจก็สงสัยวาเขาล็อคหองแลวนะ สวนเกิ้ลก็

บนมุบมิบเรื่องเชยวาไมเห็นจะเชย นี่เพิ่มอีโมแลวนะ บอมใชจังหวะนี้ขอเลนคนเดียว จะไดไมวุนวาย 

และมั่นใจวาเปนผีเลื่อนจริงๆ 

บอมเริ่มเลนอีกรอบโดยมีเกิ้ลและโจยืนดูอยูหางๆ บอมเชิญวิญญาณอีกรอบ แกว

คอยๆ เลื่อน เกิ้ลและโจสงสัยวาบอมเลื่อนเองรึเปลา แตบอมก็ปฏิเสธ ทั้งสามเริ่มสงสัยวามีวิญญาณ

เขามาที่แกวแลว เกิ้ลเลยใหบอมถามวานั่นใชแกวรึเปลา (แกวสิ เห็นเปนถวยรึไง ) บอมก็ถามวาที่เขา

มาในแกวนี้คือใคร แกวคอยๆ เลื่อนไปตามตัวอักษรเปนชื่อ “แกว”  เกิ้ลกับโจกลืนน้ำลายดวยความ

ตื่นเตน บอมลองถามคำถามอื่นๆ ดูเพื่อเช็ควาเปนแกวจริงๆ หลังจากแนใจแลว บอมก็พูดกับแกวดวย

น้ำเสียงออนโยนวาที่เขาเรียกแกวมาเขาแกวในวันนี้เพราะเขามีเรื่องที่อยากจะบอกใหแกวรู เปนเรื่อง

สำคัญมากที่บอมไมไดบอกแกว  บอมเวนจังหวะ แลวดาแกวรัวเปนชุดเรื่องที่แกวตายแลวแตยังคอยมา

รังควานใหเขาตองเลิกกับแฟน ทำใหชีวิตเขาไมมีความสุข และอะไรก็ตามที่เขาดาได หลังจากการดา

รายยาวอยางรวดเร็วจบลง เกิ้ลและโจไดแตอึ้งไมรูจะทำอะไร เกิ้ลเลยปรบมือใหเบา ๆ
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8. ภายใน / หองปาดูแลหอ / กลางคืน

ปาดูแลหอนั่งตะไบเล็บอยางสบายใจอยูบนเกาอี้ลอเลื่อน โทรศัพทในหองเธอดังขึ้น 

เธอเลื่อนเกาอี้ไปที่โทรศัพท กรีดนิ้วแลวหยิบโทรศัพทขึ้นแนบหู แลวทำหนาปนยากกอนตอบปลาย

สายวาเดี๋ยวเธอจะไปดูให

9. ภายใน / ทางเดินในหอ / กลางคืน

ปาดูแลหอเดินมาตามทางเดินดวยอารมณหงุดหงิด เธอบนไมหยุดเรื่องที่นักศึกษา

หอง 811 สงเสียงดังไมหยุด กอแตปญหา เธอเดินมาถึงหนาหอง 811 เธอบนอีกเล็กนอยแลวเปด

ประตูหองเขาไปทันที

10. ภายใน / หองโจ / กลางคืน

ปาดูแลหอเปดประตูเขามา เกิ้ลที่ปรบมืออยูถึงกับเหวอ เธอทำทาจะดาทั้งสามคน 

แตพอหันไปที่เตียงก็อาปากคาง บนเตียงที่บอมนั่งเลนผีถวยแกวอยูนั้น ฝงตรงขามบอมมีผูหญิงผมสั้น

ติ่งหู สวมชุดเนตรนารีสามัญติดอินทรธนู ผูกผาพันคอสีเหลืองมัดปลายติดกันดวยวอคเกิ้ล สวมหมวก

สีเขียว หญิงสาวคนนั้นคอยๆ หันหนามาหาปาดูแลหอ เผยใหเห็นใบหนาขาวซีดเพราะบวมน้ำ บน

หนาเห็นเสนเลือดชัดเจน ตาเหลือกโต ปาดูแลหอเห็นดังนั้นก็ปดประตูไปทันที ทำใหทั้งสามงงวาเกิด

อะไรขึ้นแตก็ไมไดสนใจมากนัก

บอมไดพูดทุกอยางที่เขาอยากพูดไปแลว เลยจะเชิญวิญญาณแกวออกจากแกว แต

แกวกลับเลื่อนไปที่ จุดไม ผีแกวไมยอมออก บอมก็เชิญใหออกอีกแตแกวก็ยังคงเลื่อนไปหยุดที ่ไม 

แลวเลื่อนตอเปนคำดา ดาบอมกลับมากมาย 

ดวยความหงุดหงิดของบอม ถาแกวไมออกบอมก็จะออกเอง บอมจะยกนิ้วขึ้นทำให

โจรีบเขาไปหาม เพราะตามกฎของผีถวยแกวในขณะที่เลนหามเอามือออกเด็ดขาด ไมงั้นผีจะเขาหรือ

อาจจะถึงขั้นถูกผีทำรายได บอมก็สงสัยวาผีจะทำอะไรไดในเมื่อผีอยูในแกว ก็ไมนาจะออกมาทำ

อันตรายได โจอธิบายวาผีถวยแกวนั้น ผีไมไดเขาไปสิงอยูในแกว แตผีจะมาอยูในวงที่เลนผีถวยแกว

แลวคอยเลื่อน ไดยินดังนั้นเกิ้ลหันมาถามโจ ถางั้น... โจและบอมลุน ถางั้น... ทั้งสองลุนยิ่งขึ้น ถางั้น... 

แกวเล็กแกวใหญก็ไมสำคัญด ิ โจกับบอมก็ โหยยยย ดวยความเซ็งโจโยนหนังสือผีถวยแกวทิ้งไปพลาง

บอกวาวาไมอยากยุงดวยแลว เกิ้ลเองก็บอกใหใจเย็นพรอมกับเดินไปหยิบหนังสือเพื่อจะหาวิธีชวย

บอม แตเมื่อกมลงไปหยิบแลวเงยหนาขึ้นมาเกิ้ลก็ตองตกใจสุดขีดเพราะตรงหนาของเขาคือผีผูหญิงใส

ชุดเนตรนารีนั่งจองหนาเขาในระยะประชิด เกิ้ลตกใจกลัวมากคลานหนีออกจากหองไปโดยไมบอก

อะไรเพื่อน โจและบอมสงสัยวาเกิดอะไรขึ้นและเกิ้ลออกไปไหน แตเมื่อโจหันหนามาหาบอมเขาก็ได

คำตอบเพราะบนเตียงนั้นมีผีเนตรนารีนั่งจองหนาเขาอยู โจเห็นดังนั้นก็วิ่งออกจากหองไปทันที บอม 

67

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



รองตะโกนเรียกเพื่อนของเขา สักพักโจก็วิ่งกลับมาแลวบอกกับบอมวา ผี แลวปดประตูหองทิ้งใหบอม 

อยูคนเดียว

11. ภายนอก / ถนนหนาหอพัก / กลางคืน

โจกับเกิ้ลวิ่งหนีออกมาจากหอพักมาถึงถนนขางนอก เกิ้ลเรียกโจใหหยุดแลวถามวา

จะเอายังไงดี โจบอกวาเอาไงก็ไดแตเขาไมอยูที่นี่แลว แลวผีแกวนั่นมันอะไร ไหนเลาซะดิบดีวาขาว    

หมวย เมื่อกี้แมงอวนดำอยางกับหมี ถึงวาทำไมมันบอกเลิก เกิ้ลก็บอกวาตอนแรกอาจจะขาวหมวย

ก็ไดแตจมน้ำเลยบวมอืดรึเปลา

เกิ้ลรูสึกผิดจึงถามโจวาจะปลอยใหบอมตองเจอเรื่องนี้คนเดียวเหรอ ทั้ง ๆ ที่ผีถวย

แกวก็เปนความคิดของโจ เกิ้ลพูดปลุกใจจนโจฮึกเหิมอยากกลับไปชวยบอม ทั้งสองคนตัดสินใจกลับ

เขาไปชวยบอมอีกครั้งดวยความมุงมั่น

12. ภายใน / ทางเขาหอพัก / กลางคืน

โจกับเกิ้ลวิ่งกลับมาที่หนาประตูหอพักและพบวา เกิ้ลไมมีคียการด โจลืมหยิบลงมา 

ทั้งสองเขาหอไมได...

13. ภายใน / หองโจ / กลางคืน

บอมถามเสียงสั่นวาแกวตองการอะไร ออกด ีๆ เถอะ แกวคอย ๆ เลื่อนชา ๆ พรอม

กับสีหนาหวาดวิตกของบอม บอมนั่งมองกระดานดวยความกลัว แกวคอย ๆ  เลื่อนไปตามตัวอักษร 

บอมมองตามอยางตื่นเตนทีละตัวอักษร ทีละตัวอักษร แลวโทรศัพทมือถือของเขาก็ดังขึ้น บอมสะดุง

สุดตัวแลวบนวาใครมันโทรมาตอนนี ้เขาบอกแกววาขอรับโทรศัพทกอนแลวพยายามเอื้อมมือไปหยิบ

โทรศัพทมือถือที่โตะ 

ตัดสลับ           โจกับเกิ้ลยังคงยืนอยูหนาทางเขา โจถือโทรศัพทมือถือแนบหู

ตัดสลับ           บอมที่พยายามยื่นมือไปที่โตะซึ่งโทรศัพทวางอยู

ตัดสลับ           โจหันมาพูดกับเกิ้ลวาไมมีคนรับแลวกดวางสาย

ตัดสลับ          เสียงโทรศัพทหายไป บอมคางอยูทานั้นสักพัก แลวกลับมาถามแกวอีกรอบ แกวเลื่อน

ไปแคตัวอักษรเดียวโทรศัพทหองก็ดังขึ้น

ตัดสลับ           เกิ้ลใชโทรศัพทหอโทรเขาเบอรหอง

ตัดสลับ           บอมเอื้อมไปที่โทรศัพทของหองที่อยูบนหัวเตียง

ตัดสลับ           โจบอกเดี๋ยวโทรเขามือถืออีกรอบดีกวา เกิ้ลวางโทรศัพท
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ตัดสลับ           เสียงโทรศัพทหองดับไป บอมกลับมาที่กระดาน โทรศัพทมือถือดังขึ้น

ตัดสลับ           เกิ้ลบอกวางมือถือไป โทรศัพทหองใกลกวา

ตัดสลับ           บอมจะหยิบมือถือแตโทรศัพทหองดังแทน

ตัดสลับ           เกิ้ลกับโจเถียงกัน แยงกันโทร

ตัดสลับ           บอมจะรับโทรศัทพหองที จะรับมือถือที

บอมขยับไปมาจะรับโทรศัพทโดยที่นิ้วยังติดอยูที่แกว เขาเริ่มบนวาแมงจะโทรเขา

เครื่องไหนกันแนวะ จนกระทั่งถูกแรงบางอยางดึงจนเสียหลักลมลงกับเตียง บอมเงยหนาขึ้นมาเขาหัน

ไปเห็นในกระจกแลวพบวาฝงตรงขามเขามีหญิงสาวชุดเนตรนาร ี ตัวซีดบวมนั่งอยู บอมตกใจรองลั่น

แลวถามอยางตกใจวาใครวะ เพราะตรงหนาเขานั้นหนาตาไมเหมือนกับแกวที่เคยคบดวยเลย แกวที่

เปนผีในตอนนี้ตัวบวมอวนนาเกลียด  แกวถามบอมวาจำเธอไมไดเหรอ แตไมเปนไรเพราะยังบอมก็

ตองไปอยูกับเธอ เธอตั้งใจจะพาบอมไปอยูอีกภพดวย

14. ภายใน / ทางเดิน + หองโจ / กลางคืน

เกิ้ลและโจวิ่งออกมาจากลิฟท มาตามทางเดินดวยความรีบเรง เปดประตูเขามา สิ่งที่

พวกเขาเห็นคือบอมที่กำลังชักเยอกับแกวอยู บางทีบอมก็ถูกดึงจนเสียหลักลมกลิ้งอยูบนเตียง บอม

เห็นวาเพื่อนของตนกลับมาแลวก็รีบรองเรียกใหชวยเพราะนิ้วของเขาจะหลุดจากแกวแลว

เกิ้ลจะเขาไปชวยจับไมใหนิ้วหลุดจากแกว แตก็เจอแกว (ผี) ชี้หนาสื่อวาอยาเขามา

ยุง โจก็เห็นวาเปนผีเลยจะใหพระจัดการใชศาสนาเขาชวย เขาถอดพระที่หอยคออยูขึ้นมาแลวโยนใสผี

แกวแตก็ไมมีอะไรเกิดขึ้น เกิ้ลเลยเสนอใหสวดมนต แตทั้งเกิ้ลและโจก็สวดไมเปน เกิ้ลหยิบมือถือมา

เปดหาบทสวดมนตแลวเริ่มอานกับโจ ระหวางอานไปก็อานผิดอานถูกอานไมออก ขณะที่ทั้งสองงง

อานไมออกแกวก็อานแกให เกิ้ลกับโจก็เหวอที่ผีมาแกบทสวดให แกวยังทาทายตอวาอานใหจบส ิทั้ง

สองทำอะไรไมถูกเพราะสวดมนตก็ไมชวย บอมก็ยังถูกดึงไปดึงมาดวยแรงแกว  บอมบอกเพื่อนวาเขา

จะไมไหวแลว นิ้วจะหลุด

โจเหลือบไปเห็นกาวตราชางบนโตะพอดีเขาจึงหยิบมันสงใหกับบอมแลวบอกใหรีบ

ทานิ้วใหติดกับแกวไวกอน บอมรีบเอากาวตราชางหยอดที่แกวแลวเลื่อนนิ้วไปตรงกาวทันท ีกาวตรา

ชางแหงอยางรวดเร็ว ทำใหนิ้วของบอมยึดติดกับแกว ไมวาแกวจะเลื่อนยังไงก็ไมมีทีทาวานิ้วจะหลุด

เมื่อเหตุการณสงบลงบอมพาลวาโจที่เสนอเรื่องผีถวยแกวขึ้นมา ทำใหเขาตองมาเจอ

กับเรื่องแบบนี้อยูคนเดียว ซึ่งเกิ้ลก็บอกวาบอมเปนคนเลือกที่จะเลนเองอีกอยางบอมก็ไมนาจะเจอ

เรื่องนี้คนเดียวถาไมใชเพราะบอมไลพวกเขาแลวบอกวาจะเลนคนเดียว ระหวางที่สองคนเถียงกันโจก็

สังเกตเห็นวาแกวคอยๆ เลื่อนชาๆ ไปที่ขอบกระดาน โจจึงรีบเตือนบอมวาแกวจะหลุดจากกระดาน
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แลวใหระวังควันธูปออกจากแกว  บอมรีบดึงแกวไวดวยนิ้วที่ติดกาว เกิ้ลกับโจจะเขาไปชวยดึงอีกก็เจอ

แกวนั่งอยูฝงตรงขามบอมหันมาจองดวยสีหนาโกรธและชี้หนาเกิ้ลทำใหเกิ้ลไมกลาเขาไปชวย 

บอมพยายามดึงแกวไวใหมั่นคงที่สุด แตแกวก็ขยับเขาใกลขอบกระดานขึ้นไปทุกที 

เกิ้ลจึงเสนอวาใหเอากาวทากระดานซะแกวเลื่อนไปโดนกาวจะไดติดกับกระดาน บอมไดยินเขาก็ทำ

ตามเขาบีบกาวดักหนาทิศทางที่แกวจะเลื่อนไปไวพอแกวเห็นดังนั้นก็ขยับแกวไปอีกฝง บอมก็หันไป

บีบกาวไวอีกฝง แกวก็เปลี่ยนมุมอีกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำยังไงแกวก็ไมโดนกาว จนกาวหมดหลอด 

บอมพยายามดึงแกวเอาไวสุดแรงไมใหแกวหลุดจากกระดาน แกวและบอมพยายามดึงแกวกันไปมา

แตบอมสูแรงไมคอยไหวทำใหแกวคอยๆ เลื่อนเขาหาขอบกระดานฝงที่ไมมีกาวทีละนอย พรอมกับ

การรองขอความชวยเหลือจากบอม

เกิ้ลหันไปถามโจอีกครั้งวาทำยังไงดี โจก็วาทำอะไรไมไดนอกจากใหผีออกไปเองไม

งั้นจะเอานิ้วออกไมไดเด็ดขาด โจสะดุดกับคำพูดของตัวเอง เขาเดินไปหยิบมีดแลวสงใหบอม บอม 

เกิ้ล ชะงัก แมแตแกวเองก็ยังหันมามองโจดวยความสงสัย โจบอกวาทางรอดเดียวคือบอมตองตัดนิ้ว

ออก เปนวิธีเดียวที่บอมจะเปนอิสระจากกระดานผีถวยแกวโดยที่นิ้วไมหลุดจากแกว แกวไดยินดังนั้น

ก็รีบเลื่อนแกวอีกครั้ง บอมหยิบมีดขึ้นมาพรอมกับยื้อไมใหแกวหลุดจากระดาน เขาลังเลที่จะตัดนิ้วตัว

เอง

โจพยายามบอกใหบอมตัดนิ้ว ซึ่งเกิ้ลกวาอยาตัดเลย ใหอยูกับผีแกวไปเลยดีกวา เมื่อ

กอนมันก็สวยดีไมใชเหรอ  โจกับเกิ้ลก็พยายามพูดใหบอมเชื่อตนเอง ทั้งสองพูดไปบอมเองก็เครียด  เขา

พยายามตัดสินใจแลวในที่สุดบอมก็เงื้อมีดขึ้นเหนือหัวรองออกเสียงดังแลวสับมีดลงมาทั้งหองตกอยูใน

ความเงียบเมื่อโจกับเกิ้ลเงยหนามามองแลวพบวาบอมตัดออกไปทั้งแขน แกวที่แขนของบอมติดอยู

หยุดนิ่ง ควันในแกวจางหายไปพรอมกับวิญญาณแกว

เกิ้ลบอกกับเพื่อนทั้งสองวาแกวคงเสียใจที่บอมยอมตัดนิ้วตัวเองแลกกับการไมตอง

อยูกับแกว แตบอมบอกวาที่แกวหายไปเพราะแกวใหอภัยบอมแลว ตอไปเขาก็จะปรับปรุงตัวเองเพื่อ

จะไดไมตองเจอเหตุการณแบบนี้อีก แตยิ่งพูดยิ่งออกทะเลโจเลยรีบขัดแลวใหบอมรีบหาแขนไปตอคือ 

แตบอมหาเทาไรก็หาไมเจอ ทั้งโจและเกิ้ลเองก็หาไมเจอ แลวทั้งสามก็พลันนึกไดบางอยาง อีแกวเอา

แขนของบอมไปดวยแลว
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5. บทภาพยนตร (Screenplay)

1. ภายนอก / ริมน้ำ / เย็น

ดานหลังของตึกเรียน ริมแมน้ำเจาพระยาในชวงเย็น หญิงสาวนักศึกษาคนหนึ่งกำลัง

นั่งอยูที่มานั่ง เธอนั่งมองแมน้ำเจาพระยาดวยสีหนาเรียบเฉย เสียงเดินดังขึ้นจากดานหลังของเธอ เธอ

ลุกขึ้นยืนพรอมกับหันไปมองตามทิศของเสียงนั้น หญิงสาวจองมอง

หญิงสาว

พี่บอม

บอมชายหนุมในชุดนักศึกษา ยืนโพสทาเกกเท  เขายกมือสองขางเสยผมจนสุดมือ

แลวสะบัดหนาหันมาหาหญิงสาว

บอม

หญิงเรียกเคามามีไรเหรอจะ

หญิง

หญิงมีเรื่องสำคัญจะบอก คือวา... หญิงวา...

บอม

จะบอกวาคิดถึงเคาใชมั้ยจะ

หญิง

ไมใชคะ คือจะบอกวา

บอม

จะชมวาพี่หลอละสิ อยาเลยจะ เดี๋ยวพี่เขินเปลาๆ

หญิง

ไมใชคะ!! พี่บอมฟงหญิงนะ... หญิงจะบอกวา...
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2. ภายนอก / ถนนทางเดินนอกอาคารเรียน / เย็น

เกิ้ล

หนักชิบหาย

นอกอาคารเรียน เกิ้ล กับโจ เดินมาตามทาง เกิ้ลแบกกระเปาเปมาสองใบ

โจ

ยังไมชินเหรอวะ พอมีแฟนแมงก็แวบจากคาบเรียนงี้ทุกที

กูกับมึงผลัดกันแบกจนตัวเตี้ยดวยกันหมดแลวเนี่ย

เกิ้ล

กูเตี้ยเพราะกรรมพันธุเวย

โจ

ไอบอมแมงก็ไมเข็ด โดนบอกเลิกมาไมรูกี่รอบละ 

ยังจะไปมีฟงมีแฟนอีก

เกิ้ล

อกหักก็ดีกวารักไมเปนไง

โจ

โห อกหักทุกเย็นรักไมเปนดีกวา กูวานะ 

คราวนี้เดี๋ยวแมงก็โดนบอกเลิกอีก

เกิ้ล

ใหคนนี้มันคบกันยาวๆ เหอะ เห็นมันคบกี่คนก็โดนบอกเลิกตลอด

ทั้งสองเดินมาถึงริมแมน้ำเจาพระยาพอดี
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3. ภายนอก / ริมแมน้ำเจาพระยา / เย็น

เกิ้ลและโจเดินมาถึงริมแมน้ำตรงมานั่ง ทั้งสองเห็นบอมนั่งหันหลังคอตกใหพวกเขา

โจ

เฮย... ทาทางไมดีวะ สงสัยโดนบอกเลิกอีกแลวแนเลย

เกิ้ล

มันอาจจะแบบ.... โรแมนติค... เลยนั่งมองแมน้ำเจาพระยาก็ได

โจ

โรแมนติคหาไรคอตกอยูนั่นนะ โดนบอกเลิกชัวร ถามึงไมเชื่อกูนะ 

เดี๋ยวกูนับใหเลย สามวิ  (ชูสามนิ้ว)  สามวิเทานั้นแหละ เดี๋ยวแมง

วิ่งไปโดดเจาพระยาเลย

เกิ้ล

จริงเหรอวะ

โจ

หนึ่ง...

เกิ้ลทำหนาลุนไปกับการนับนิ้วของโจ

โจ

สอ... (พูดไมทันจบ)

บอม

โวยยยย!!

บอมโวยวายลุกขึ้นวิ่งไปที่โปะ
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เกิ้ล

ไหนมึงบอกสามวิไง!?

เกิ้ลรีบพุงตัวไปดึงบอมไวไมใหไปโดดน้ำ โจตามมาชวยดึง ทั้งสองลากบอมกลับมานั่ง 

บอมไดแตรองไหสะอึกสะอื้น

4. ภายใน / หองโจ / กลางคืน

ภายในหองของโจซึ่งมีลักษณะเปนหองพักหนึ่งหองทั่วไป บอมกำลังนั่งโศกเศรา

เสียใจอยูบนเตียงกลางหองโดยมีเกิ้ลและโจเพื่อนทั้งสองนั่งมองอยูหางๆ ในมือของบอมถือกระปอง

เบียรอยู บอมรองไหเสียงดัง รองลากเสียงฮือยาวๆ แลวสะอึกเปนจังหวะ ฮึก ฮึก ฮื้อออออ ในจังหวะ

ที่ฮื้อลากยาวก็ยกเบียรในมือกรอกเขาปาก อึก อึก อึก บอมถอนกระปองเบียรออกจากปากพรอม

เสียง แฮ เกิ้ลกับโจหันมามองหนากันอีกครั้ง โจหันกลับมาหาบอม

โจ

แลวสรุปมึง... (พูดไมจบโดนขัด)

บอมรองไหโฮอีกรอบขัดจังหวะที่โจกำลังจะถาม โจทำหนาเอือมๆ บอมรองไหแลว

สะอึกอีกรอบ ฮึก ฮึก ฮื้ออออ ยกกระปองเบียรขึ้นดื่ม อึก อึก อึก ถอนกระปองเบียรแลวผอนลม

หายใจ แฮ แลวทั้งหองก็เงียบอีกครั้ง

โจ

คือมึง... (โดนขัดอีกรอบ)

บอมรองไหเสียงดังขัดขึ้นอีกครั้ง เขารองในจังหวะเดิมคือลากเสียงฮือ  โจเริ่มรูสึก

หงุดหงิดกมหนากอดอกระงับอารมณ บอมเริ่มสะอึก ฮึก โจทำทาหงุดหงิด บอมสะอึกจังหวะที่สอง โจ

ทำทาหงุดหงิดยิ่งขึ้น บอมยกเบียรขึ้นกระดก อึก อึก

โจ

โวย!
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บอมสำลักเบียร

โจ

แลววันนี้กูจะรูเรื่องไหมเนี่ย

 บอม

คือวา...

บอมทำทาจะเลา แตก็รองไหเสียงดังอีก คราวนี้บอมโวยวายรองไหเสียงดังยิ่งกวา

เดิม ในขณะที่บอมรองไหอยูประตูหองพักก็เปดออกอยางแรงดังปงพรอมการปรากฎตัวของปาดูแล

หอ

ปาดูแลหอ

หนวกหูวอยยยยยยยยย!! รองอะไรคะ รองอะไร!? เงียบๆ 

ไดมั้ยคะ หอพักนะคะลูก! มันรบกวนคนอื่นเคา สรางความรำคาญ 

วุนวายใจ แอนนอยอิ้งมากคะ! อยาเสียดังอีกนะคะ อันเดอรสแตน?

โจ

เยส หมาดาม เยสๆ อันเดอรสแตนเวรี่มัชเลยนะ

คาลมดาวนพลีสนะๆ จะไมสงเสียงดังละ 

ปาดูแลหอ

ไมดังละนะ

โจ

จะๆ

โจดันปาดูแลหอไปที่ประตูแลวปดประตู โจถอนหายใจแลวจึงหันกลับมาหาบอมอีก

ครั้ง

โจ

จะบอกกูไดยังครับวาเปนอะไร
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บอม

...กูโดนบอกเลิกอีกแลววะ

โจ

(หันไปพูดกับเกิ้ล) กวาแมงจะพูดได

บอม

ทำไม! (เสียงดัง)

เกิ้ลกับโจสะดุงหันกลับมามองบอม

บอม

ทำไมกูคบกับใครก็มีแตถูกบอกเลิก กูทำอะไรผิด ทั้ง ๆ ที่กูรักใคร

กูก็รักจริงแลวทำไม! ทำไมกูถึงถูกบอกเลิก ทำไมไมมีใครรักกู 

ทำไมไมมีใครรักกู!! 

โจ

ไอเหี้ย เบาๆ เดี๋ยวหมาดามแมงมาอีก

บอม

ไมวาจะเปนกิฟท

ภาพหนาตรงครึ่งตัวของกิฟทสาวสวย

กิฟท

บอม... เราเปนเพื่อนกันเถอะ

ภาพกลับมาที่บอมอีกครั้ง

บอม

พี่แอน
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ภาพหนาตรงครึ่งตัวของแอนหญิงสาวหนาตาธรรมดา

แอน

บอม เธอดีเกินไป

กลับมาที่บอมอีกครั้ง

บอม

รึแมแตนองเชอรรี่

ภาพหนาตรงครึ่งตัวนองเชอรรี่หญิงสาวหนาตาขี้เหรแตงหนาประหลาดๆ

เชอรรี่

แบบวานะพี่บอม พี่บอมไมใชสเปคอะ แลวบับ... 

เชอรรี่มีคนใหมละอะ

ภาพกลับมาที่โจกับเกิ้ล โจกับเกิ้ลทำหนาแหยงๆ กับภาพเหตุการณที่บอมเลา พวก

เขาหันมามองหนากันแลวหันกลับมามองบอมซึ่งตอนนี้นั่งซึมอยูบนเตียง

เกิ้ล

กูวามันแปลกๆ นะ

โจ

เออคนสุดทายหนาตาแมงไมเขาพวก 

เกิ้ล

กูไมไดพูดถึงเรื่องนั้น... ถึงแมงจะใชก็เหอะ แตกูหมายถึง

ที่บอมถูกบอกเลิกตลอดมันแปลก
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โจ

มึงควรแปลกใจตั้งแตไอบอม

จีบผูหญิงไดเยอะขนาดนั้นละ

เกิ้ลจิ๊ปาก ทำทาหามไมใหโจพูดขัด

เกิ้ล

มึงลองนึกดีๆ 

มึงอาจจะไปทำอะไรไวรึเปลา

 ถึงไดโดนบอกเลิกตลอดงี้

บอมทำทาครุนคิด 

บอม

กูพอจะนึกออกเรื่องนึง... 

เปนเรื่องในอดีตตั้งแตสมัยกูอยูม.สาม

5. ภายนอก / โรงเรียนมัธยม / กลางวัน (ยอนอดีต)

ที่โรงเรียนมัธยมภาพสีเกาๆ บอมอยูในชุดลูกเสือ เขาเดินกับหญิงสาวในชุดเนตรนารี ทั้ง

คูควงแขนหยอกลอกัน

บอม (v.o.)

ตอนนั้นกูเพิ่งมีแฟนเปนคนแรก เธอชื่อวาแกว 

โจ (v.o.)

เข นารักสาส!

บอม (v.o.)

แกวเปนเนตรนารีสามัญ ที่มีเกียรติเชื่อถือได แกวจะชวยเหลือ

ผูอื่นทุกเมื่อ มีความเมตตากรุณาตอสัตว แกวจะกระทำตนให

เปนประโยชนชวยเหลือผูอื่น นอกจากนั้นแกวยังเปนมิตรกับทุกคน
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และเปนพี่นองกับลูกเสือเนตรนารีอื่นทั่วโลก

ภาพเปลี่ยนจากบอมกับแกวที่รักกันกลายเปนบอมที่เบื่อแกว เดินหนีแกว แมแกวจะ

พยายามดึงมือดึงแขนไวบอมก็สลัดแขนแกวออกอยางไมใยดี

บอม (v.o.)

วันนึงกูก็รูสึกวา กูเบื่อแกว กูเลยบอกเลิก แกวพยายามตื๊อกูตลอด 

แตใจกูมันไมใชแลว กูทนคบตอไปไมได

แกวมีสีหนาโกรธขึง เธอเลิกตามบอม บอมหันกลับมามองแกว แกวชี้หนาบอม พูด

อะไรบางอยางดวยสีหนาโกรธ

บอม (v.o.)

พอแกวรูวาตื๊อยังไงก็ไมไดผล แกวเลยบอกกับกูวาจะตาม

จองลางจองผลาญไมใหกูไดสมหวังในรัก แกวจะขัดขวางทุกวิถีทาง 

บอมตองเปนของแกวคนเดียว บอมตองเปนของแกวคนเดียว...

6. ภายใน / หองโจ / กลางคืน

ภาพกลับมาที่บอมซึ่งนั่งอยูบนเตียงในหองของโจ

บอม

บอมตองเปนของแกวคนเดียว

บอมเงยหนาขึ้นมองเพื่อนทั้งสองของเขา

บอม

หลังจากนั้นไมนาน แกวก็จมน้ำตาย เรื่องมันผานมานาน

กูก็เลยไมไดนึกถึงอีก
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โจ

กูวานะ... ตองเปนผีอีแกวชัวร

เกิ้ล

หะ!?

โจ

แมงมาทำตามที่บอกไง บอมตองเปนของแกวคนเดียว คนเดียว 

คนเดียว แมงเลยมาคอยทำทุกคนเลิกกับมึงไง

เกิ้ล

จะบาเหรอ เนตรนารีที่ปฏิบัติตามกฎลูกเสือสามัญ และทำความดีแบบ

อาเคลาจะทำแบบนั้นไดไง

โจ

ใครคืออาเคลาวะ

เกิ้ล

ก็อาเคลาจงทำดีที่สุดไง

โจ

ละมันใครวะ

บอม

เออใช! เพราะผีอีแกวแนๆ

เกิ้ล

มึงก็เชื่อมันมั้ง!? เมาปะเนี่ย

บอมมีสีหนาจริงจัง และเหมือนครุนคิดบางอยางอยู เกิ้ลเห็นดังนั้นก็ถอนหายใจ

เอือมๆ
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เกิ้ล

แลวถาเปนเพราะผีอีแกวนี่จริง แลวจะแกอะไรได 

ตายไปตั้งนานละ ไมเคยโผลหัวมา แลวจะเคลียรกันยังไง

ทั้งหองนิ่งไป ครุนคิดอะไรบางอยาง โจเงยหนาขึ้นมาทำทาทางเหมือนนึกอะไรดีๆ 

ออก

โจ

กูรูละ เลนผีถวยแกวกัน

- insert ภาพฟุตเทจ กระดานผีถวยแกวขลังๆ , ภาพจำลองการเลนบรรยากาศ

หลอนๆ

โจ (v.o.)

ผีถวยแกวคือหนึ่งในการติดตอสื่อสารกับวิญญาณหรือสิ่งลี้ลับ 

โดยการสรางกระดานที่มีตัวอักษร สระ และตัวเลข เชื้อเชิญวิญญาณ

มาที่แกว แลวสอบถามขอมูลกับวิญญาณนั้นๆ ดวยการใหวิญญาณ

เลื่อนแกวไปตามตัวอักษรตางๆ รวมกันเปนคำเปนประโยค เพื่อสื่อสาร

กับคนที่ยังมีชีวิตอยู ในระหวางการเลน ผูเลนหามใหนิ้วหลุดออกจากแกว 

หรือหามใหแกวเปดเปนอันขาด มิเชนนั้นอาจทำใหวิญญาณที่เรียกมานั้น

เขาสิง หรือจองทำรายได

ภาพกลับมาที่หอง โจยืนถือหนังสือผีถวยแกวอยู เกิ้ลหยิบหนังสือผีถวยแกวออกจาก

มือโจมาดูดวยทาทางสงสัย

เกิ้ล

เอามาตอนไหนวะ (บนเงียบๆ)

โจ

มึงก็ใชผีถวยแกว เรียกอีแกวมา แลวเคลียรกันใหเขาใจเวย

จะไดจบๆ ไป แบบแฮปปเอนดดิ้ง
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เกิ้ล

นี่ก็เมาอีกคนใชมะ

บอม

เออดี เคลียรแมงใหหมดเลย มา! เลนกัน!

7. ภายใน / หองโจ / กลางคืน

insert : ภาพหอพักดานนอกตอนกลางคืน

ที่หองโจ บอม เกิ้ล และโจทั้งสามนั่งอยูบนเตียง พวกเขากำลังนั่งลอมกระดานผีถวย

แกวที่ชวยกันทำขึ้น

บอม

มึงชวยกันเช็คดิ๊ วากระดานเรียบรอยแลว 

กูไมอยากมีปญหาไรอีกนะเวย

โจ

เออ กูวาโอเคหมดอะ ติดอยางเดียว

โจชี้นิ้วไปที่ชองบนกระดานผีถวยแกวที่ทำขึ้น ในชองนั้นประกอบไปดวยอีโมติคอน

แบบที่ใชในอินเทอรเน็ต ตามโซเชียลตางๆ ไมวาจะเปนหนายิ้ม :)  ยิ้มกวาง :D หรือหนาเศรา :(

โจ

นี่อะไร

เกิ้ล

อีโมติคอนไงมึง

โจ

จะใสมาทำเหี้ยไรคราบบบ!?
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เกิ้ล

มึง การสื่อสารดวยตัวอักษรมันสื่ออารมณยากนะ ถาเรามี

อีโมติคอนเราจะไดรูไง นี่ถาชองเหลือกูวาดสติ๊กเกอรไลนละ 

มึงรูไหม ประเทศไทยเปนประเทศที่มีผูใชแอพพลิเคชั่นไลน

มากเปนอันดับสอง...

บอม , โจ

โวย! 

โจ

เมื่อกี้ยังดาพวกกูเมา ทีเงี้ยจริงจังเชียวนะมึง

บอม

พอๆ พวกมึงไมตองเถียงกันละ เริ่มเลนเลยดีกวา

เกิ้ล

สรุปกูตองเลนดวยจริงหรอวา

บอม

เออดิ มึงเพื่อนกูปะละ

เกิ้ลทำหนาลำบากใจ

โจ

เออนา แมงไมมีไรหรอก มาๆ เลนกันไดละ แลวพวกมึง

อยาลืมกฎนะเวย หามนิ้วหลุด หามแกวเปด เขาใจนะ

บอมกับเกิ้ลพยักหนารับ โจเริ่มจุดธูปหนึ่งดอกยกขึ้นพนมมือขึ้น

โจ

มึงหยิบแกวมาดิ๊
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เกิ้ลลุกไปหยิบแกวกลับมาสงใหโจ แตแกวที่หยิบมานั้นเปนแกวกินน้ำขนาดใหญ โจ

รับมาทำทาจะเอาควันเขาแกว แลวหันมาดาเกิ้ล

โจ

เออดี แกวใหญดี ผีแมงจะไดอยูสบายๆ ถุย!! โหย ไอเหี้ย!! 

เอาแกวมาซะใหญเลย มึงดูดิ๊ (วางแกวบนกระดาน) วางที

แมงครอบไปสี่ชองละ มึงเอาอะไรคี๊ดดด!?

เกิ้ล

ก็กูกลัวอีแกวนั่งไมสบายตัว

โจ

โวะ ไปหยิบมาใหม!

เกิ้ลลุกไปเปลี่ยนแกว แลวหยิบแกวตอกมาแทน โจยกธูปขึ้นพนมมืออีกครั้ง

โจ

ขอเชิญแกวเขามาในแกว

บอมกับเกิ้ลเลิกคิ้วขึ้นทำหนางงๆ หันไปมองที่โจ โจเอาควันธูปใสในแกว

โจ

ถาแกวมาแลวจริง ใหแกวเลื่อนแกวไปที่ที่พัก

บอม เกิ้ล และโจจองมองไปที่แกวที่พวกเขาเอานิ้ววางไวอยูดวยความตื่นเตน 

ตัดสลับ - ที่กระดานผีถวยแกว นิ้วมือของทั้งสามบนแกวสั่นเล็กนอย 

ตัดสลับ - บอม เกิ้ล และโจ ทั้งสามตื่นเตนขึ้นเรื่อยๆ 

ตัดสลับ - ที่กระดานนิ้วก็สั่นขึ้นเรื่อยๆ 

ตัดสลับ - หนาทั้งสามคน ทั้งสามคนลุนจนหนาบูดเบี้ยว 

ตัดสลับ - ที่กระดานแกวเลื่อนเหมือนกระตุกไปหนึ่งชอง
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บอม + เกิ้ล

เฮย!

โจ

โทษๆ กู... มือกระตุก

จังหวะนั้นแกวก็เลื่อนอีกครั้งไปที่จุดพัก

บอม, โจ

เฮย!

เกิ้ล

ตกใจอะไร กูก็เลื่อนกลับมาใหไง

โจ

ไอเหี้ยเอย อยูชองไหนก็ได

เกิ้ล

เริ่มชองไหนก็ไดใชมะ งั้นกูใหอยูชองนี้

เกิ้ลเลื่อนไปที่ชองอีโมติคอน :)

โจ

ทำไมตองชองนี้วะ

เกิ้ล

ก็กูชอบอะ!

บอม

จะชองไหนมึงก็อยูไปเหอะจะเลนไดยัง!
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ทั้งสามเริ่มเถียงกันโวยวายเสียงดัง ประตูหองของโจเปดออกอยางแรงดังปง 

บอม + โจ + เกิ้ล

เหี้ย!

บอม โจ และเกิ้ล ตกใจกระเดงตัวนิ้วหลุดจากแกวไปคนละทิศละทาง ปาดูแลหอเดิน

เขามา เธอยิ้มใหทั้งสามคน

ปาดูแลหอ

ลูกๆ จะ

บอม เกิ้ล โจ ยิ้มแหยๆ ใหปาดูแลหอ 

โจ

เยส หมาดาม...

ปาดูแลหอเปลี่ยนจากหนายิ้มแยมเปนหนาถมึงทึง

ปาดูแลหอ

(ตะคอก) หมาพอง! อยูกันเงียบๆ ไมเปนรึไง เอะอะ

โวยวายอะไรกันเสียงดังหนวกหู เลนอะไรเบาๆ ไดมั้ย 

แลวเลนอะไรกัน ผีถวยแกว โอยยยย เชยยยย สมัยนี้ 

ยังงมงายอะไรแบบนี้อีก ปาจะเตือนอีกครั้ง อยาใหปา

ตองขึ้นมาอีกเปนครั้งที่สาม (กลับมายิ้ม) เขาใจ?

ปาดูแลหอปดประตูกลับออกไป

โจ

แมง ขี้บนชิบหาย เพราะมึงเลยไอเกิ้ล เสือกเลื่อนไปชองยิ้ม
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เกิ้ล

เอา ทีมึงยังมือกระตุกไดเลยอะ

โจ

เพราะมึงแหละ หมาดามเลยมาดากู

บอม

เฮยๆ พอๆ เริ่มเลนตอไดยัง

โจ

เคๆ

โจกับบอมขยับตัวเขาใกลกระดานผีถวยแกวอีกครั้ง แตเกิ้ลยังนั่งนิ่ง กอดอก ทำหนา

มุย

โจ

เอา เปนเหี้ยไรละคราบ

เกิ้ล

กูไมเลนกับพวกมึงละ

บอม

อาว

โจ

งอนไรอีกวา

บอม

พวกมึงพอละ กูขอเลนคนเดียวดีกวา
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โจ

มึงแนใจเหรอวะ

บอมพยักหนาใหเพื่อนทั้งสอง เขาเริ่มเลนผีถวยแกวโดยนั่งเลนคนเดียวบนเตียง สวน

โจกับเกิ้ลมานั่งอยูขางเตียงแทน บอมยกธูปขึ้นพนมมือ

บอม

ขอเชิญวิญญาณของแกว เขามาที่แกวนี้

บอมเอาแกวมาครอบควันธูปไว

บอม

หากมาแลว ขอใหแกวขยับดวย

บนกระดานผีถวยแกว นิ้วของบอมแตะอยูที่แกว แกววางอยูที่จุดพักบริเวณกลาง

กระดานผีถวยแกว แกววางอยูนิ่งๆ สักระยะหนึ่ง แลวจึงเลื่อนเหมือนกระตุกอยางรวดเร็วหนึ่งครั้ง ทั้ง

หองนิ่งเงียบไปพักหนึ่ง

โจ

มือกระตุกอะดิ มุกกูๆ

บอม

(สายหนา) กูไมไดเลื่อน

ทั้งสามคนเริ่มหวาดกลัว จังหวะนั้น แกวเริ่มขยับอีกครั้ง แกวเริ่มวิ่งวนรอบกระดาน

อยางชาๆ

โจ

สงสัยจะของจริงละวะ มึงลองถามดูดิ๊ วาใชแกวจริงปาว
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เกิ้ล

ก็แกวสิ มึงเห็นมันใชถวยเลนรึไง

โจหันมามองเกิ้ลดวยหนาเอือมๆ

โจ

นี่มึงยังงอนอยูใชมะ มึงตองเช็คใหถูกตัวนะเวย 

เดี๋ยวเคลียรผิดตัวก็ไมชวยอะไรไอบอมนะ

เกิ้ล

เออก็จริงวะ บอมมึงลองถามดูดิ๊

บอมจองที่กระดานสักพัก

บอม

แกว... นั่นแกวใชไหม

แกวเลื่อนไปหยุดที่จุด “ใช”

โจ

แกวจริงๆ ดวยวะ

เกิ้ล

เดี๋ยวๆ แคนี้อะนะ?

บอม

(เสียงออนโยน) แกว จริงๆ 

ที่บอมเรียกแกวมาในวันนี้ 

เพราะบอมมีเรื่องสำคัญมากมาย

ที่อยากจะบอกใหแกวฟง

89

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



เกิ้ลกับโจเริ่มทำหนาซึ้ง พรอมกับเพลงหวานๆ โรแมนติค

บอม

บอมทนตอไปอีกไมไหวแลว

 ความรูสึกของบอมนี้ มันตองการ

จะใหแกวไดรับรู ทั้งหมด ทั้งหมดของหัวใจ

เกิ้ลกับโจจับมือกันมองไปที่บอมดวยหนาที่ซาบซึ้ง

บอม

บอมอยากจะบอกวา

เกิ้ลกับโจลุนยิ่งขึ้น

บอม

อีเหี้ย!

เกิ้ลกับโจชะงักทำหนางง

บอม

อีสัส!

เกิ้ลกับโจปลอยมือออกจากกัน แลวมองบอมแบบงงๆ มึนๆ

บอม

ตายแลวจะมายุงอะไรกับกูอีก ผีก็อยูสวนผี คนก็อยูสวนคน 

กูจะมีรักใหม จะมีแฟนใหม ทำไมตองมายุง จะรังควาญอะไรนักหนา 

วางเหรอ! วางใชมะ! ไมมีไรทำใชมะมึงรูไหมวากูไมมีความสุข 

กูเครียด กูเครี๊ยด เลิกยุงกับกูซะที เรื่องของเรามันจบไปแลว 

เขาใจปะ จบอะ จบ!!
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โจกับเกิ้ลอึ้งคาง จากเหตุการณที่บอมดาผีแกว โจคอยๆ ยกมือขึ้นมาแลวปรบมือให

ชาๆ

8. ภายใน / หองปาดูแลหอ / กลางคืน

โทรศัพทในหองของปาดูแลหอดังขึ้นขณะที่เธอกำลังนั่งตะไบเล็บอยางสบายใจอยู

บนเตียง เธอเอื้อมมือไปที่โทรศัพทแลวบรรจงกรีดนิ้วหยิบโทรศัพทขึ้นมาแนบหู

ปาดูแลหอ

สวัสดีคา (คิ้วขมวด) อีกแลวเหรอคะ... ไดคะเดี๋ยวขึ้นไปดูใหคะ

9. ภายใน / ทางเดินในหอ / กลางคืน

ปาดูแลหอออกมาจากลิฟทและเดินมาตามทางเดินดวยสีหนาหงุดหงิด 

ปาดูแลหอ

(บนงึมงำ) อีเด็กพวกนี้นิ มันจะอยูกันเงียบๆ ไมไดรึไง 

วุนวายจริงๆ เดี๋ยวจะโดนๆ

ปาดูแลหอเดินมาถึงหนาหอง 811 

10. ภายใน / หองโจ / กลางคืน

ประตูหองเปดออกอยางแรง เกิ้ลที่ปรบมืออยูถึงกับสะดุง ปาดูแลหอเดินหนาถมึงทึง

เขามา

ปาดูแลหอ

พวกมึ... (หันไปทางเตียง)

บนเตียงที่บอมนั่งอยูนั้น ฝงตรงขามของบอม มีผูหญิงในชุดเนตรนารีสามัญสวม

หมวกนั่งคุกเขาอยู เสื้อผาของเธอดูเปยกชื้น ผมบอบสั้นเปยกมีน้ำหยด ปาดูแลหอเพงมองอยางสงสัย
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ไปที่หญิงสาวคนนั้น ภาพคอยๆ ซูมเขาไปใกลหญิงสาวอยางชาๆ แลวหญิงสาวก็หันคอมาอยางรวดเร็ว

เผยใหเห็นหนาที่ซีด เห็นเสนเลือด ตาเหลือกโตเหมือนคนจมน้ำตาย ปาดูแลหอเห็นดังนั้นก็กรี๊ดวิ่ง

ออกจากหองไป เกิ้ล โจ และบอม ทำหนางง เพราะไมเขาใจวาเกิดอะไรขึ้น เกิ้ลเดินไปปดประตูหอง

เกิ้ล

ปาแกเปนไรวะ

โจ

ชางแกเถอะ บอมถามึงเคลียรเสร็จก็เชิญผีออกไดละ

บอม

เออๆ อีแกวมึงออกไปไดละ

แกวคอยๆ เลื่อนอยางชาๆ ไปที่ชอง “ไ” “ม”  “  ” รวมเปนคำวาไม

บอม

ไม... อะไรวะ

โจ

ผีแมงไมยอมออกเหรอวะ

เกิ้ล

มึงลองเชิญออกอีกทีดิ๊

บอม

ขอเชิญวิญญาณแกวออก...

แกวเลื่อนไปตามชองอีกครั้ง รวมเปนคำวาไมเหมือนเดิม

บอม

ไมอีกแลววะ
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แกวเลื่อนตอไปตามตัวอักษรตางๆ อยางรวดเร็ว ใหเห็นเปนคำดา เลว ไอเหี้ย แลว

แกวก็เลื่อนเร็วขึ้นจนตามไมทันวามีตัวอักษรอะไรบาง

โจ

อีแกวจะบอกอะไรวะ

บอม

กูไมรู กูอานไมทัน เหมือนแมงดาอะไรกูสักอยาง

เกิ้ล

มันบอกวา ไอเลว ไอเหี้ย ทิ้งกู... เฮย อีแกวใชอีโม

หนาโกรธดวย (ทำทาดีใจ)

โจ

แลวไงตอวะ?

เกิ้ล

มันบอกวาอีอวน อีดำ เรียกกูมาทำไมกูไมเคยมายุงอะไร

กับมึงเลย คิดไปเอง มึงคิดวามึงหลอมากเลยรึไงกูถึงตอง

มาหวงมึงเนี่ย หนาอยางมึงนอกจากกูก็ไมมีใครเอาแลว

โจ

มึงอานทันดวยมั้ง

บอม

โวย! พอละ ชางแมง มึงไมออกไมใชไหมแกว ได... 

มึงไมออก กูออกเอง!

บอมขยับไหลทำทาจะดึงนิ้วออกจากแกว

93

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



โจ

เฮย มึงเอานิ้วออกไมไดนะ เดี๋ยวผีอีแกวสิงมึง

บอม

มันจะสิงกูไดไงวะ ก็กูเรียกแมงมาอยูในแกว ผีอยูในแกว 

แมงจะทำอะไรเราได

โจทำสีหนาจริงจัง แลวยกหนังสือผีถวยแกวขึ้นมา

โจ

การเลนผีถวยแกวนั้น วิญญาณที่เชิญมาจะไมไดสิงอยูในแกว 

แตจะมาอยูบริเวณรอบวงที่เลน แลวคอยสงพลังงานเพื่อใหแกว

เลื่อนไปตามตัวอักษร

บอมหันมามองโจกับเกิ้ลดวยสีหนาตกใจ โจเงยหนาขึ้นมามองตอบดวยสีหนาที่ไม

ตางกันมากนัก เกิ้ลคิ้วขมวดสีหนาเปนกังวล

เกิ้ล

ถาอยางนั้น...

บอมกับโจหันมามองเกิ้ลดวยความลุนระทึก

เกิ้ล

ถาอยางนั้น...

บอมกับโจลุนขึ้นไปอีกระดับ

เกิ้ล

ถาอยางนั้น แกวเล็กแกวใหญก็ไมสำคัญเลยดิ
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บอม + โจ

โหย!

บอม

ใครเคาสนเรื่องนั้นวะ

เกิ้ล

เอา กูสงสัยจริงๆ นะ

โจ

โอย กูไมเอาดวยละ

โจโยนหนังสือผีถวยแกวทิ้งไป

เกิ้ล

เฮยมึงใจเย็นกอนดิ อาจจะยังพอมีทางก็ได

เกิ้ลเดินไปที่ปลายเตียง หยิบหนังสือผีถวยแกวแลวเงยหนาขึ้นมาเจอกับผีอีแกวที่

จองหนาเขาในระยะประชิด เกิ้ลตกใจหงายหลังลมลงไป เขาคลานออกจากหองอยางตื่นตระหนก

บอม

เกิ้ล เปนไรวะ

โจ

แลวมึงจะไปไหนนะ

โจหันหนามาเจอกับผีเนตรนารีนั่งจองอยู เขาคอย ๆ เขยิบตัวทีละนิด ทีละนิด แลว

วิ่งออกจากหองไปอยางรวดเร็ว

บอม

ไอโจ โจ มึงจะไปไหน เฮย อยาทิ้งกู
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บอมจองไปที่ประตูหองซึ่งเปดคางไวสักพักหนึ่ง โจวิ่งกลับมาที่หนาหองอีกครั้ง บอ

มดีใจสีหนามีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง

บอม

โจ!

โจ

ผี๊!

โจปดประตู ทิ้งบอมไวในหองคนเดียว บอมกมลงมองนิ้วตัวเองที่จิ้มแกวอยูแลวหัน

ไปมองรอบหองดวยสีหนาหวาดหวั่น

11. ภายนอก / ถนนเขาหอพัก / กลางคืน

เกิ้ลกำลังวิ่งอยูริมถนน เขาหยุดวิ่งแลวพักเหนื่อย เสียงวิ่งดังขึ้นจากขางหลังเขา แลว

โจก็วิ่งผานเขาไปอยางรวดเร็ว

เกิ้ล

เฮย

โจหยุดวิ่งแลวหันมาหาเกิ้ล

เกิ้ล

มึงจะไปไหน

โจ

ไปไหนก็ไดกูไมอยูแลว ผีเหี้ยอะไรนากลัวชิบหาย

ตอนเลาแมงเลาซะนารักเลยไอเหี้ย

เกิ้ล

อีแกวมันอาจจะบวมน้ำก็ไดมึง มันจมน้ำไมใชเหรอ
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โจ

ไมรูละกูไมอยูละ

เกิ้ล

มึงจะทิ้งไอบอมไวคนเดียวจริงๆ เหรอ

โจหยุดคิด สีหนาลังเล

เกิ้ล

มึงเปนคนเสนอมันเลนผีถวยแกวนะเวย แลวจะทิ้งมันไป

แบบนี้เหรอ เราจะปลอยใหมันเจอเรื่องแบบนี้คนเดียวเหรอ 

เพื่อนกันตองไมทิ้งกันดิ

โจ

มึงนะออกมาคนแรกเลยไอเหี้ย

เกิ้ล

ก็กูตกใจอะ... มึงเราทิ้งมันไวไมไดนะเวย ในตอนที่เพื่อนตองการ

ความชวยเหลือเราก็ตองชวย เพื่อนแทเขาไมทิ้งกัน ถาเจอปญหา

เขาจะฝาฟนไปดวยกัน ทำไมพวกปลาตองอยูเปนฝูง ก็เพื่อชวยกัน

เอาตัวรอด เวลารบเราก็ตองมีกองทัพ เพราะตัวคนเดียวเราทำอะไรไมไดเวย 

พวกเราสามคนเปนเพื่อนกัน จะมาทิ้งกันแบบนี้ไมได เราตองชวยบอม 

เราตองชวยเพื่อน!

โจไดฟงก็ทำหนาฮึกเหิมขึ้น

โจ

เออ! ไปเวย! ไปชวยไอบอมกัน!
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12. ภายใน / ทางเขาหอพัก / กลางคืน

ภาพสโลวโจกับเกิ้ลวิ่งกลับมาที่ประตูหนาหอพักดวยทาทางฮึกเหิม พวกเขามาถึง

ประตูล็อกอัตโนมัติหนาหอ โจพยายามลวงกระเปากางเกงหาคียการดแตไมเจอ

โจ

ไมมีคียการด

เกิ้ล

โวะ

13. ภายใน / หองโจ / กลางคืน

บอมยังคงนั่งอยูบนเตียง เขามองรอบตัวดวยความหวาดกลัว และกลับมาจองแกวที่

ตัวเองเอานิ้วจิ้มไวอยู

บอม

อีแกว... มึงออกๆ ไปเหอะ

แกวเลื่อนเปนคำวาไมอีกครั้ง

บอม

มึงตองการอะไรวะ

แกวคอยๆ เลื่อนไปตามตัวอักษร  ไ ป อ ย  ู บอมมองตามทีละตัว ละตัวดวยความ

ตื่นเตน แลวเสียงโทรศัพทมือถือก็ดังขึ้น บอมสะดุงตกใจ เขาหันไปหาตนเสียง โทรศัพทมือถือวางอยู

บนโตะซึ่งอยูหางจากเตียงพอสมควร

บอม

เออ แกวแปปนึงนะ
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บอมพยายามเอื้อมมือไปที่โตะ แตมันอยูหางมาก

ตัดสลับ - หนาหอ  โจยืนถือโทรศัพทมือถือแนบหู เกิ้ลยืนลุนอยูขางๆ

ตัดสลับ - บอมพยายามเลื่อนกระดานไปที่ขอบเตียงแลวเอื้อมมืออีกครั้ง

ตัดสลับ - หนาหอ 

โจ

ไมมีคนรับวะ (กดวาง)

ตัดสลับ - เสียงโทรศัพทหยุดดัง บอมคางสักพักแลวขยับทามานั่งจองแกวอีกครั้ง

บอม

เออ... ตอเลยแกว

แกวเริ่มขยับ เสียงโทรศัพทหองดังขึ้น

ตัดสลับ - หนาหอ เกิ้ลใชโทรศัพทโทรเขาหอง

ตัดสลับ - บอมเอื้อมมือไปที่โทรศัพทหองซึ่งอยูอีกฝงนึง

ตัดสลับ - หนาหอ 

โจ

กูวาโทรเขามือถืออีกทีดีกวา มึงวางไป

ตัดสลับ - บอมเอื้อมจะถึงแลวเสียงโทรศัพทหอดับไป โทรศัพทมือถือดังแทน

ตัดสลับ - หนาหอ 

เกิ้ล

เบอรหองดีกวามั้งมึง

โจ

เออๆ
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ตัดสลับ - โทรศัพทหองดัง

บอม

เหี้ยเอย (บนเบาๆ)

ตัดสลับ - หนาหอ

โจ

กูโทรเขามือถืออีกทีละกัน

ตัดสลับ - บอมหยิบโทรศัพทหองได

บอม

ฮัลโหล

โทรศัพทมือถือดังแทน

ตัดสลับ - หนาหอ

เกิ้ล

ลองโทรพรอมกันเลยมะ

ตัดสลับ - ในหองโทรศัพทดังทั้งสองเครื่อง

บอม

โทรสักเบอรไดมั้ยวะ!

บอมที่หงุดหงิดกำลังจะเขยิบตัวไปหยิบโทรศัพทมือถือ ก็ถูกดึงดวยแรงบางอยางจน

เสียงหลักไปทางตรงขาม เขาลมลงกับเตียง บอมเงยหนาขึ้นมาตรงกับกระจกพอดี ในกระจกเขาเห็น

ฝงตรงขามของเขามีหญิงสาวใสชุดเนตรนารีนั่งอยู เขาคอยๆ หันมาทางฝงตรงขามแลวเงยหนาขึ้นมอง 

แกวในสภาพหนาบวมน้ำชะโงกหนามาหาบอมอยางรวดเร็ว

100

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บอม

อีแกว!!

14. ภายใน / ทางเดิน + หองโจ / กลางคืน

ประตูลิฟทเปดออกที่ชั้น 8 โจกับเกิ้ลวิ่งออกมาจากลิฟท พวกเขาวิ่งมาตามทางเดิน

แลวเปดประตูหองอยางรวดเร็ว สิ่งที่พวกเขาเห็นคือ บอมที่พยายามเลื่อนนิ้วมือตามแกวที่หมุนไปมาบ

นกระดานอยางรวดเร็ว แตก็เสียหลักลมไปมาบนเตียง บอมหันมาเห็นเพื่อนทั้งสอง

บอม

ชวยดวยยยยยย!

เกิ้ลวิ่งเขาไปไปหาบอมที่เตียงแตก็ชะงัก เพราะบนเตียงนั้นมีผีอีแกวนั่งอยู ผีอีแกว

จองเขม็งมาที่เกิ้ลกับโจดวยสีหนาถมึงทึง อีแกวยกมือขึ้นชี้หนาเกิ้ล

ผีอีแกว

มึงอยามายุง!

เกิ้ลคอยๆ ถอยออกมา

เกิ้ล

มึง... เอาไงดีวะ

โจ

ในเมื่อแมงเปนผี เราตองใชพระเขาสูเวย

โจหยิบสรอยพระที่คลองคออยูออกมา พนมมือขยับปากมุบมิบทำทาสวดบางอยาง

เกิ้ล

มึงมีพระอยูตลอดเลยเหรอวะ
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โจ

เออดิวะ

เกิ้ล

แลวมึงกลัวผีทำไมตอนแรก

โจเลิกคิ้วหันมามองเกิ้ล ทำทาสงสัยแบบหงุดหงิดๆ แลวสวดมุบมิบๆ ตอ

โจ

มา! เดี๋ยวมึงเจอกู

โจเขวี้ยงสรอยพระใสผีอีแกว แตสรอยพระผานรางผีอีแกวไป ผีอีแกวยิ้มเยาะอยาง

สะใจ

โจ

เหี้ย พระก็ชวยไมได

เกิ้ล

พระพุทธรูปก็เปนแคสัญลักษณ ในเวลาแบบนี้ บทสวดมนต

ซึ่งเหมือนเปนคำสอนของพระศาสดาจะชวยเราได

โจพยักหนารับ

โจ, เกิ้ล

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (ทองเร็วๆ)

อะระหังสัมมา สัมพุทโธ...

โจกับเกิ้ลทำทานึกบทสวดมนตแตพวกเขานึกไมออก
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ผีอีแกว

ภะคะวา

โจ, เกิ้ล

ภะคะวา

ผีอีแกว

พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ

เกิ้ล, โจ

กราบบบบ... เฮย!?

ผีอีแกวยิ้มเยาะอยางสะใจ

ผีอีแกว

อีพวกโง! ไมเคยเขาแถวหนาเสาธงรึไง!?

เกิ้ล

เหี้ยพระก็ไมชวย สวดมนตก็ไมได ทำไงดีวา

บอม

มึงชวยกูกอนนนน!! นิ้วกูจะหลุดแลว!!

บอมยังคงกลิ้งไปกลิ้งมาบนเตียง

โจ

ชวยไงดีวะ

โจหันซายหันขวา เขาเหลือบไปเห็นกาวตราชางบนโตะ โจหยิบแลวโยนไปหาบอม 

บอมหยุดกลิ้งแลวหยิบกาวขึ้นมา แลวหันไปมองโจ
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โจ

มึงเอากาวทานิ้วใหติดกับแกวเลยเวย

เกิ้ล

เอาจริงเหรอวะ

บอมรีบบีบกาวในหลอดลงบนแกว แลวเลื่อนนิ้วไปขยี้กาว นิ้วของบอมติดกับแกว ผี

อีแกวพยายามขยับแกวแตนิ้วบอมก็ไมมีทีทาจะหลุดจากแกวเลยแมแตนอย

เกิ้ล

เฮย ติดจริงดวยวะ

ผีอีแกวหยุดเลื่อน บอมหอบหายใจเหนื่อย เขาหันมาที่เพื่อนทั้งสอง

บอม

เพราะมึงแหละไอโจ เสือกเสนอผีถวยแกวขึ้นมา

กูเลยตองซวยจะโดนผีเขา

โจ

เอา กูผิดเฉย

บอม

ถามึงไมพูดถึงผีถวยแกวนะกูก็ไมเลน แลวถากูไมเลน

กูก็ไมตองเจออีผีนี่อีก แลวพวกมึงนะ ทิ้งกู ไอพวกเหี้ย 

พวกมึงไมไดเลนนี่ เลยหนีสบายเลย

เกิ้ล

มึงเลิกโทษคนอื่นไดละบอม พวกกูก็กลับมาชวยละนี่ไง 

แลวผีถวยแกวนะถามึงไมอยากเลนเองมึงก็ไมตองเจอ 

ไมไดเกี่ยวไรกับไอโจเลย
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โจมองไปที่กระดาน เห็นผีอีแกวคอยๆ เลื่อนแกวชาๆ

เกิ้ล

แลวที่มึงเลิกกับทุกคนนะ กูวาไมใชเพราะผีอีแกวหรอก 

เพราะตัวมึงนะแหละ หนาตามึงก็ไมไดดี เวลาใครเคาพูดอะไร

มึงก็ไมฟง มึงถึงไดโดนบอกเลิกอยูอยางนี้ไง

โจ

เฮยๆ

เกิ้ล

(หันไปหาโจ) อะไร!?

โจ

แกวมันจะหลุดจากกระดานแลว

เกิ้ลหันไปมองตามที่โจบอก แกวเลื่อนมาเกือบขอบกระดานแลว

โจ

บอมดึงแกวไว เดี๋ยวควันออกจากแกว!

บอมไดยินดังนั้นก็รีบยื้อแขนดึงแกวกลับมาอยูตรงกลางกระดานทันที บอมทำหนา

จะรองไห

บอม

พวกมึง ชวยกูดวย

ผีอีแกวดึงแกวไปอีกฝงบอมเสียหลักแตรีบยื้อไว ผีอีแกวรูทันก็ดันไปอีกทางบอมเสีย

หลักพยายามดึงไวอีก บอมกับผีอีแกวก็ดึงกันไปดึงกันมา
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บอม

กูจะไมไหวแลว! หนังกูจะหลุดติดแกวแลวเนี่ย!

เกิ้ล

เอาไงดีวะโจ

โจเริ่มหันรีหันขวาง มองไปรอบหองอีกครั้ง โจหันไปเห็นมีด โจรีบวิ่งไปหยิบมีดแลว

สไลดมีดไปใหบอม บอมรับมีดไวแลวเงยหนาขึ้นมองโจอยางตกใจ

โจ

ตัดเลยเวยเชื่อกู กฎของผีถวยแกวคือหามนิ้วหลุด 

ถาตัดนิ้วซะ มึงก็เปนอิสระละ

เกิ้ล

เฮย ตัดนิ้วเลยนะเวย

โจ

หรือมึงจะปลอยใหผีหักหัวมึงวะ

เกิ้ล

มึงก็อยูกับอีแกวไปเลยดิ

บอมมองมีดสลับกับแกวบนกระดาน บอมทำสีหนาลังเลใจ จูๆ แกวก็ขยับไปที่ขอบ

กระดานอีกครั้ง บอมรีบยื้อเอาไวอีก

โจ

บอมเชื่อกูตัดนิ้วเลย

เกิ้ล

มึงคิดดีๆ กอนบอม ตัดนิ้วเลยนะเวย
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โจ

บอม ตัดนิ้ว!

บอมลังเล เขามองมีดไปพลาง หันไปมองแกวแลวยื้อแกวไปพลาง แตแกวก็คอยๆ 

เคลื่อนไปใกลขอบกระดานมากขึ้นเรื่อยๆ

โจ + เกิ้ล

บอม!

บอม

วากกกก!!

บอมเงื้อมีดขึ้นเหนือหัว แลวสับฉับเขาที่นิ้วชี้ทันที เกิ้ลกับโจปดตาดวยความกลัว 

เมื่อทั้งสองเงยหนาขึ้นมาก็พบวาบอมตัดไปทั้งแขนแลว ทั้งหองตกอยูในความเงียบ แกวบนกระดานที่

มีแขนบอมติดอยูหยุดนิ่ง ควันในแกวคอยๆ จางหายไปพรอมๆ กับวิญญาณของผีอีแกว

โจ

ไดผลดวยวะ

เกิ้ล

...กูวาอีแกวคงเสียใจที่บอมยอมตัดแขนตัวเอง จะไดไมตองอยูกับมัน 

บอม

ไมใชหรอก แกวคงใหอภัยกูแลววะ... ตอนนี้กูเขาใจแลววากูเอง

ที่ผิดไมยอมฟงใคร เอาแตคิดวาตัวเองถูก ตอไปนี้กูจะปรับปรุงตัว

จะเปนคนดีของ...

โจ

พอ ๆ กอนจะกลับตัวกลับใจมึงเอานิ้วกลับไปติดกอนมั้ย
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บอม

เออวะ 

เกิ้ล

แตก็ดีนะ ที่ทุกอยางจบลงดวยดี

โจ

(หันไปทางบอม) แลวนั่นมึงหาอะไรนะ

บอม

แขนกูหายไปไหนไมรูวะ

โจ

แขนมึงก็ใหญออกขนาดนั้นมันจะหายไปไหนวะ

ทั้งสามมองหาไปรอบหองแลวก็เงยหนาขึ้นมามองกันเหมือนนึกอะไรได

บอม

หรือวา...

โจ+เกิ้ล

หรือวา...

บอม+เกิ้ล+โจ

อีแกว!!

Insert: อีแกวยืนอยูหนาหอกอดแขนบอมอยู

/จบ.
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ขั้นตอนกอนการผลิตภาพยนตร (Pre-Production)

1. คัดเลือกนักแสดง (Casting)

1.1 บอม

นายนคร ไชยศรี (บอม) อายุ 21 ป

ภาพที่ 4-1 นักแสดงที่รับบท บอม

บอม นักศึกษาหนุม ผูอกหักรักคุดตลอด มีแฟนกี่คน ๆ ก็เปนตองถูกบอกเลิก เพราะ

นิสัยที่ไมยอมฟงใคร  ขี้เกก ชอบโทษคนอื่น และคิดวาตัวเองดีที่สุดเสมอ บอมเปนตัวละครที่พูดจา

เอะอะโวยวาย ทำอะไรไมคิดหนาคิดหลัง รูปรางหนาตาไมหลอ อวน ไวหนวดไวเครา เปนดานตรง

ขามของหนุมหลอที่เปนที่นิยมชมชอบของสาว ๆ เพราะบอมตองเปนคนหลงตัวเอง

เหตุผลที่เลือก บอม มารับบท  บอม เนื่องจากบอมเปนคนที่มีทักษะการแสดงสูง ซึ่ง

สำคัญมากสำหรับบทของบอมที่ในเรื่องเปนตัวละครที่อยูในสถานการณที่ยากตอการจะดึงอารมณคน

ดูเชน ตองแสดงคนเดียวโดยการคุยกับผีที่อยูในแกว การที่ถูกแกวดึงไปมาซึ่งบอมตองเลนเอง การเลน

บทที่ยากจึงจำเปนตองมีคนที่ทักษะการแสดงสูง อีกทั้งบอมยังมีลักษณะตรงกับบทบาทของตัวละคร

ในเรื่องคือไมไดดูหลอ มีรูปรางทวม และเปนคนที่พูดเสียงดัง จึงเหมาะที่จะรับบทเปนตัวเอกของเรื่อง
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1.2 เกิ้ล

นายธนเสฏฐ ศิริวัฒนาดิเรก (เติ้ล) อายุ 21 ป

ภาพ 4-2 นักแสดงที่รับบท เกิ้ล

เกิ้ลเปนนักศึกษาที่ซื่อ เรียบรอย เปนคนรักเพื่อน และเปนคนที่จริงจัง เกิ้ลจะยึดถือ

หลักทฤษฎี ขอมูล เขาจึงไมเชื่อเรื่องผี แตก็เปนคนที่กลัวผีมาก เกิ้ลจะเปนเด็กเรียนลักษณะภายนอก

จึงเปนคนที่ใสแวน ตี๋ ๆ ดูเปนเด็ก ๆ

เหตุผลที่เลือก เติ้ล มารับบทเปน เกิ้ล เนื่องจากลักษณะของเติ้ลเปนคนขาวตี๋ใสแวน 

ดูภายนอกจะเปนคนเรียบรอยดูเปนเด็กเรียน เติ้ลผานการแสดงละครเวทีและงานแสดงอื่น ๆ มาเยอะ 

จึงเหมาะที่จะใหมารับบทเพื่อแสดงเปนเกิ้ลเพราะเกิ้ลเปนตัวละครที่ดูขัดแยงในตัวเอง เปนคนที่ไมเชื่อ

เรื่องผีแตก็กลัวผ ีดวยบุคลิกที่ซับซอนจึงเหมาะจะใหคนรับบทเกิ้ลเปนคนที่ทักษะการแสดงบางแลว

เชนเติ้ล

1.3 โจ

นายอาทิตย อนันตนาท (ซัน) อายุ 21  ปี

ภาพที่ 4-3 นักแสดงที่รับบท โจ
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โจนักศึกษาหนุม ผูมีบุคลิกยียวนกวนประสาท เปนคนตลก ๆ ไมคอยคิดอะไร

มากมาย มักจะเปนคนคิดอะไรแผลง ๆ สรางเรื่องอยูเปนประจำ ดวยความคิดที่หลุดกรอบ โจเปนคน

ที่เชื่อเรื่องผีมาก ลักษณะของโจจะดูหาว กวน

เหตุผลที่เลือก ซํน มารับบท  โจ เพราะซันเปนคนที่มีความสนุกสนานอยูในตัว บุคลิก

ของซันจะเปนคนกวน ๆ ทั้งวิธีการพูด  การเดิน ทาทางตาง ๆ ของซันจะมีเอกลักษณที่ดูแลวรูสึกไดวา

ซันเปนคนกวน ๆ บวกกับความเปนคนตลก ซันมักจะการใชคำที่แปลกมักจะสรางสรคคำใหม ๆ ขึ้น

มาเสมอ ซึ่งบุคลิกทั้งหมดของซันตรงกับโจมาก จึงเหมาะสมที่จะใหซันมารับบทเปนโจ

2. สถานที่ถายทำ (Location)

2.1 หองของโจ

หองของโจเปนหองพักทั่ว ๆ ไปของนักศึกษาชายระดับปริญญาตรีที่เรียนดาน

ภาพยนตรที่ไมคอยใสใจความเปนอยูเทาไร  มีหองไวเพียงแคใชเก็บของและนอนหลับ ลักษณะของ

หองจะเปนหองโลง ๆ ไมมีของตกแตงอะไรมากมีแคเฟอรนิเจอรจำเปน และมีของตกแตงเล็ก ๆ นอย 

ๆ ที่ดูขาด ๆ เกิน ๆ เชนโปสเตอรหนังที่แปะโดด ๆ หรือ กองดีวีดีที่วางไมเปนระเบียบ 

เลือกใชหองพักใน ปรัชญาแมนชั่น ซอยเจริญกรุง 63  เปนสถานที่ถายทำ สาเหตุ

ที่เลือกใชหองนี้ เพราะมีแปลนหองที่ตองการ คือมีการวางเตียงอยูกลางหองและฝงหนึ่งของเตียงจะ

ชิดผนังซึ่งกั้นเปนหองน้ำ เหมาะกับเนื้อเรื่องที่พระเอกตองนั่งเลนผีถวยแกวคนเดียวบนเตียง จะทำให

รูสึกอึดอัดเพราะความแคบของหองและการถูกผนังปดกั้น อีกทั้งความเล็กของหองทำใหการจัดองค

ประกอบตาง ๆ ทำไดงาย รวมถึงการจัดแสงก็ทำไดงายเชนกัน และอีกเหตุผลหนึ่งคือเปนหองพักของ

ผูจัดทำเองทำใหสามารถติดตอขอสถานที่ไดงาย ไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม และสามารถจัดหองได

ตามที่ตองการ

ภาที่ 4-4 แสดงฉากหองของโจ
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 2.2 ฉากยอนอดีตของบอม

  ฉากที่บอมนึกยอนไปอดีตสมัยคบกับแกวแฟนเกานั้น เปนฉากที่รวมสถาการณ

ประหลาด  ๆ หลาย ๆ แบบ เอาไวดวยกันเชน การปคนิคกินขาว การออกกำลังกาย บรรยากาศจะ

เปนธรรมชาติใหเขากับชุดลูกเสือเนตรนารีที่ตัวละครตองสวมใส

  ใชบริเวณสวนลุมพินีในการถายทำฉากยอนอดีตของพระเอก เพราะตองการ

สถานที่ที่ดูสวยและสบายตา จึงเลือกใชสวนลุมพินีที่เปนสวนสาธารณะที่มีธรรมชาติและตนไม รวมถึง

มีอุปกรณารออกกำลังกาย มีผูคนมากมาย ใหใชสรางสถานการณที่แปลกประหลาดแบบหนังตลก   

ดังนั้นสวนลุมพินีจึงเปนตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการถายทำฉากยอนอดีตนี้

ภาพที่ 4-5 แสดงฉากยอนอดีตของบอม

2.3 ฉากริมแมน้ำเจาพระยา

ฉากริมแมน้ำเจาพระยาเปนฉากที่บอมจะถูกแฟนบอกเลิก ซึ่งสถานที่ที่บอกเลิก 

ผูจัดทำวางไวใหเปนบริเวณมหาวิทยาลัยที่ตัวละครในเรื่องเรียนอยูและเปนสถานที่ที่ตัวละครหญิงจะ

มานั่งเหงากอนจะบอกเลิกบอม สถานที่ที ่อยากไดจึงเปนลักษณะที่มีความเปนตัวเมืองรวมกับ

ธรรมชาติสวย ๆ

ผูจัดทำเลือกใชบริเวณทาน้ำของตึกกสท.โทรคมนาคมเปนสถานที่ถายทำ เพราะ

เปนทาน้ำที่ไมไดใชเปนทาหลักสำหรับจอดเรือโดยสารเชน เรือดวนเจาพระยา หรือ เรือขามฟาก 

ทำใหไมมีอุปสรรคดานคนในการถายทำ อีกทั้งบริเวณทาน้ำของตึกกสท.โทรคมนาคมนั้นทำไวสวยงาม 

มีตนไม มีมานั่ง ซึ่งตรงกับที่วางไวคือมีลักษณะของความเปนเมืองคือมีตึก และมีความสวยงามของ

ธรรมชาต ิอีกทั้งบริเวณนี้ยังเปนสถานที่เรียนของผูจัดทำ ทำใหมีความคุนเคยกับสถานที ่และสามารถ

ติดตอขอสถานที่ไดงาย
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ภาพ 4-6 แสดงฉากริมแมน้ำเจาพระยา
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3. การวางแผนการถายทำ (Breakdown)

ตาราง 4-1 แสดงการวางแผนการถายทำ 1

Day 1 20.00-1.00 น.                                                                                                            วันจันทรที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556Day 1 20.00-1.00 น.                                                                                                            วันจันทรที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556Day 1 20.00-1.00 น.                                                                                                            วันจันทรที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556Day 1 20.00-1.00 น.                                                                                                            วันจันทรที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556Day 1 20.00-1.00 น.                                                                                                            วันจันทรที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556Day 1 20.00-1.00 น.                                                                                                            วันจันทรที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556Day 1 20.00-1.00 น.                                                                                                            วันจันทรที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556Day 1 20.00-1.00 น.                                                                                                            วันจันทรที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556Day 1 20.00-1.00 น.                                                                                                            วันจันทรที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556Day 1 20.00-1.00 น.                                                                                                            วันจันทรที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                         20.00-1.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                         20.00-1.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                         20.00-1.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                         20.00-1.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                         20.00-1.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                         20.00-1.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                         20.00-1.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                         20.00-1.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                         20.00-1.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                         20.00-1.00 น.

Time Location I/E D/N Sc. Cut Description Cast/Wardrobe Set/Prop. Remark

20.00 น. นักแสดงและทีมงานถึงสถานที่ถายทำ

21.00-22.00 น. หอง 811 I N1 4 16 บอมมารองไหเศราอยูที่หองโจ นึกถึง
เหตุผลที่ถูกบอกเลิก

บอม - เสื้อเทา+ขาสั้น
เกิ้ล - ชุด นศ. 
โจ - เสื้อดำ+ขาสั้น
ปาดูแลหอ - ชุดเมด

prop. : กระปอง
เบียร

22.00-0.00 หอง 811 I N1 10 29 ปาดูแลหอ เกิ้ล โจ โดนผีอีแกวหลอก 
ทิ้งบอมไวในหองคนเดียว

บอม - เสื้อเทา+ขาสั้น
เกิ้ล - ชุด นศ.
โจ - เสื้อดำ+ขาสั้น 
ปาดูแลหอ - ชุดเมด
ผีอีแกว - ชุดเนตรนารี

prop. : กระดานผี
ถวยแกว , แกว
ตอก , หนังสือผี
ถวยแกว

ผีตองเปยก

0.00-0.30 ชั้น 8 I N1 9 4 ปาดูแลหอเดินมาตามทางเดินในหอ ปาดูแลหอ - ชุดเมด

0.30-1.00 หอง 607 I N1 8 4 ปาดูแลหอรับโทรศัพทรองเรียน ปาดูแลหอ - ชุดเมด prop. : ตะไบ 114
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ตาราง 4-2 แสดงการวางแผนการถายทำ 2

Day 2 20.00-1.00 น.                                                                                                            วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556Day 2 20.00-1.00 น.                                                                                                            วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556Day 2 20.00-1.00 น.                                                                                                            วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556Day 2 20.00-1.00 น.                                                                                                            วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556Day 2 20.00-1.00 น.                                                                                                            วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556Day 2 20.00-1.00 น.                                                                                                            วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556Day 2 20.00-1.00 น.                                                                                                            วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556Day 2 20.00-1.00 น.                                                                                                            วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556Day 2 20.00-1.00 น.                                                                                                            วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556Day 2 20.00-1.00 น.                                                                                                            วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                         20.00-1.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                         20.00-1.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                         20.00-1.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                         20.00-1.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                         20.00-1.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                         20.00-1.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                         20.00-1.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                         20.00-1.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                         20.00-1.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                         20.00-1.00 น.

Time Location I/E D/N Sc. Cut Description Cast/Wardrobe Set/Prop. Remark

20.00 น. นักแสดงและทีมงานถึงสถานที่ถายทำ

21.00-21.30 น. หอง 811 I N1 6 5 โจยุใหบอมเลนผีถวยแกว บอม - เสื้อเทา+ขาสั้น
เกิ้ล - ชุด นศ. 
โจ - เสื้อดำ+ขาสั้น
ปาดูแลหอ - ชุดเมด

prop : หนังสือผี
ถวยแกว

21.45-1.00 หอง 811 I N1 7 42 ทั้งสามเริ่มเลนผีถวยแกว บอมเรียกผี
อีแกวมาดา

บอม - เสื้อเทา+ขาสั้น
เกิ้ล - ชุด นศ.
โจ - เสื้อดำ+ขาสั้น 

prop : กระดานผี
ถวยแกว , แกวใบ
ใหญ ,  แกวตอก
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ตาราง 4-3 แสดงการวางแผนการถายทำ 3

Day 3 20.00-00.30 น.                                                                                                      วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556Day 3 20.00-00.30 น.                                                                                                      วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556Day 3 20.00-00.30 น.                                                                                                      วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556Day 3 20.00-00.30 น.                                                                                                      วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556Day 3 20.00-00.30 น.                                                                                                      วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556Day 3 20.00-00.30 น.                                                                                                      วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556Day 3 20.00-00.30 น.                                                                                                      วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556Day 3 20.00-00.30 น.                                                                                                      วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556Day 3 20.00-00.30 น.                                                                                                      วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556Day 3 20.00-00.30 น.                                                                                                      วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                       20.00-22.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                       20.00-22.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                       20.00-22.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                       20.00-22.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                       20.00-22.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                       20.00-22.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                       20.00-22.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                       20.00-22.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                       20.00-22.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                       20.00-22.00 น.

Time Location I/E D/N Sc. Cut Description Cast/Wardrobe Set/Prop. Remark

20.00 น. นักแสดงและทีมงานถึงสถานที่ถายทำ

21.00-22.00 น. หอง 811 I N1 13 15 บอมไดรับโทรศัพทจากเกิ้ลกับโจแต
รับไมทัน และเจอผีอีแกวหลอก

บอม - เสื้อเทา+ขาสั้น
ผีอีแกว - ชุดเนตรนารี

prop : กระดานผี
ถวยแกว, แกว
ตอก, มือถือ

ผีตองเปยก

Location : หนาหอพักปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                          22.00-00.30 น.Location : หนาหอพักปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                          22.00-00.30 น.Location : หนาหอพักปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                          22.00-00.30 น.Location : หนาหอพักปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                          22.00-00.30 น.Location : หนาหอพักปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                          22.00-00.30 น.Location : หนาหอพักปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                          22.00-00.30 น.Location : หนาหอพักปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                          22.00-00.30 น.Location : หนาหอพักปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                          22.00-00.30 น.Location : หนาหอพักปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                          22.00-00.30 น.Location : หนาหอพักปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                          22.00-00.30 น.

Time Location I/E D/N Sc. Cut Description Cast/Wardrobe Set/Prop. Remark

22.00-23.00 น. ทางเขาหอ E N1 12 5 เกิ้ลและโจวิ่งกลับมาที่หอแตเขาหอไม
ได

เกิ้ล - ชุด นศ.
โจ - เสื้อดำ+ขาสั้น 

prop : มือถือ 50 เฟรม

23.00-23.30 น. ทางเขาหอ E N1 13A 1 เกิ้ลและโจโทรศัพทหาบอม เกิ้ล - ชุด นศ.
โจ - เสื้อดำ+ขาสั้น 

prop : มือถือ

23.30-00.30 หนาหอพัก E N1 11 4 เกิ้ลและโจหนีออกมาแลวเปลี่ยนใจ
กลับไปชวยบอม

เกิ้ล - ชุด นศ.
โจ - เสื้อดำ+ขาสั้น 116
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ตาราง 4-4 แสดงการวางแผนการถายทำ 4

Day 4 07.00-20.00 น.                                                                                                        วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556Day 4 07.00-20.00 น.                                                                                                        วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556Day 4 07.00-20.00 น.                                                                                                        วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556Day 4 07.00-20.00 น.                                                                                                        วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556Day 4 07.00-20.00 น.                                                                                                        วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556Day 4 07.00-20.00 น.                                                                                                        วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556Day 4 07.00-20.00 น.                                                                                                        วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556Day 4 07.00-20.00 น.                                                                                                        วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556Day 4 07.00-20.00 น.                                                                                                        วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556Day 4 07.00-20.00 น.                                                                                                        วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Location : ริมแมน้ำเจาพระยาอาคาร กสท.                                                                                                                   07.00-12.00 น.Location : ริมแมน้ำเจาพระยาอาคาร กสท.                                                                                                                   07.00-12.00 น.Location : ริมแมน้ำเจาพระยาอาคาร กสท.                                                                                                                   07.00-12.00 น.Location : ริมแมน้ำเจาพระยาอาคาร กสท.                                                                                                                   07.00-12.00 น.Location : ริมแมน้ำเจาพระยาอาคาร กสท.                                                                                                                   07.00-12.00 น.Location : ริมแมน้ำเจาพระยาอาคาร กสท.                                                                                                                   07.00-12.00 น.Location : ริมแมน้ำเจาพระยาอาคาร กสท.                                                                                                                   07.00-12.00 น.Location : ริมแมน้ำเจาพระยาอาคาร กสท.                                                                                                                   07.00-12.00 น.Location : ริมแมน้ำเจาพระยาอาคาร กสท.                                                                                                                   07.00-12.00 น.Location : ริมแมน้ำเจาพระยาอาคาร กสท.                                                                                                                   07.00-12.00 น.

Time Location I/E D/N Sc. Cut Description Cast/Wardrobe Set/Prop. Remark

07.00 น. นักแสดงและทีมงานถึงสถานที่ถายทำ

08.00-09.30 น. ริมน้ำ E D1 1 6 บอมถูกแฟนสาวเรียกมาพบเพื่อบอก
เลิก

บอม+หญิง - ชุด นศ.

09.30-10.30 น. หนาตึก E D1 2 8 เกิ้ลและโจเดินเอาเปมาใหบอม เกิ้ล+โจ - ชุด นศ. prop. : เปสามคน เกิ้ลแบก
สองเป

10.30-12.00 น. ริมน้ำ E D1 3 8 เกิ้ลและโจเดินมาเจอบอมจะโดด
น้ำตาย

บอม+เกิ้ล+โจ - ชุดนศ. prop. : เปสามคน เกิ้ลแบก
สองเป

117

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตาราง 4-5 แสดงการวางแผนการถายทำ 4 (ตอ)

Day 4 07.00-20.00 น.                                                                                                        วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556Day 4 07.00-20.00 น.                                                                                                        วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556Day 4 07.00-20.00 น.                                                                                                        วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556Day 4 07.00-20.00 น.                                                                                                        วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556Day 4 07.00-20.00 น.                                                                                                        วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556Day 4 07.00-20.00 น.                                                                                                        วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556Day 4 07.00-20.00 น.                                                                                                        วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556Day 4 07.00-20.00 น.                                                                                                        วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556Day 4 07.00-20.00 น.                                                                                                        วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556Day 4 07.00-20.00 น.                                                                                                        วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                       13.00-20.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                       13.00-20.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                       13.00-20.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                       13.00-20.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                       13.00-20.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                       13.00-20.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                       13.00-20.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                       13.00-20.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                       13.00-20.00 น.Location : ปรัชญาแมนชั่น                                                                                                                                       13.00-20.00 น.

Time Location I/E D/N Sc. Cut Description Cast/Wardrobe Set/Prop. Remark

13.00 น. นักแสดงและทีมงานถึงสถานที่ถายทำ

14.00-20.00 น. หอง 811 I N1 14 50 เกิ้ลโจกลับมาชวยบอม บอมตัดนิ้วตัว
เอง ผีอีแกวยอมอโหสิกรรมให

บอม - เสื้อเทา+ขาสั้น
เกิ้ล - ชุด นศ. 
โจ - เสื้อดำ+ขาสั้น
ผีอีแกว - ชุดเนตรนาร

prop : มีด,แขน
ปลอม

แขนขาง
ขวาขาด
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ตาราง 4-6 แสดงการวางแผนการถายทำ 5

Day 4 08.00-12.00 น.                                                                                                              วันเสารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556Day 4 08.00-12.00 น.                                                                                                              วันเสารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556Day 4 08.00-12.00 น.                                                                                                              วันเสารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556Day 4 08.00-12.00 น.                                                                                                              วันเสารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556Day 4 08.00-12.00 น.                                                                                                              วันเสารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556Day 4 08.00-12.00 น.                                                                                                              วันเสารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556Day 4 08.00-12.00 น.                                                                                                              วันเสารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556Day 4 08.00-12.00 น.                                                                                                              วันเสารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556Day 4 08.00-12.00 น.                                                                                                              วันเสารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556Day 4 08.00-12.00 น.                                                                                                              วันเสารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Location : สวนลุมฯ                                                                                                                                               08.00-12.00 น.Location : สวนลุมฯ                                                                                                                                               08.00-12.00 น.Location : สวนลุมฯ                                                                                                                                               08.00-12.00 น.Location : สวนลุมฯ                                                                                                                                               08.00-12.00 น.Location : สวนลุมฯ                                                                                                                                               08.00-12.00 น.Location : สวนลุมฯ                                                                                                                                               08.00-12.00 น.Location : สวนลุมฯ                                                                                                                                               08.00-12.00 น.Location : สวนลุมฯ                                                                                                                                               08.00-12.00 น.Location : สวนลุมฯ                                                                                                                                               08.00-12.00 น.Location : สวนลุมฯ                                                                                                                                               08.00-12.00 น.

Time Location I/E D/N Sc. Cut Description Cast/Wardrobe Set/Prop. Remark

08.00 น. นักแสดงและทีมงานถึงสถานที่ถายทำ

08.00-12.00 น. สวนลุมฯ I D2
(fb)

5 16 บอมสมัยเรียนมัธยม หวานชื่นกับแฟน
สาว และบอกเลิกแฟน

บอม - ชุดลูกเสือ
แกว - ชุดเนตรนารี

prop. : ขนม/น้ำ Extra 
ลูกเสือ     
1 คน
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บทที่ 5

การผลิตชิ้นงาน

เมื่อผานการเตรียมงานในขั้นตอนเขียนบทและขั้นตอนกอนการถายทำเสร็จเรียบรอย

แลว (Pre-Production) ในบทนี้ผูจัดทำจะนำเสนอชิ้นงานพรอมกับอธิบายการดำเนินเรื่องราวและ

ความหมายของแตละฉาก

กระบวนการถายทำ

ฉากที่ 1 ภายนอก / ริมน้ำ / ตอนเย็น

 

รูปที่ 5-1 ฉากที่ 1

หญิง หญิงสาวนักศึกษานั่งอยูที่มานั่งริมแมน้ำเจาพระยา เธอกำลังรอคอยที่จะบอกเรื่อง

สำคัญแกแฟนหนุมของเธอ เสียงฝเทาดังขึ้นเธอหันไปพบกับ บอม แฟนหนุมของเธอ หญิงตกใจเล็ก

นอยกับสภาพของบอมที่อวน หนวดเครารุงรัง หญิงลุกขึ้นและจะบอกเรื่องสำคัญที่เตรียมไวแตบอม 

กลับขัดตลอดเพราะบอมนึกวาหญิงคิดถึงและหลงเสนหของตนมากจนตองเรียกใหมาพบ จนหญิงทน

ไมไหวตองตะโกนใหบอมหยุด จึงมีจังหวะใหหญิงไดบอกเรื่องที่เธอตองการ

ในฉากที่  1 เปนฉากเปดเรื่อง ในตอนแรกที่หญิงนั่งอยูคนเดียว สีของภาพจะเปนสีโทน

เย็นสีเขียวสีฟา มีแสงสวางชัดเจนทั้งภาพและเปนภาพชัดตื้น ซึ่งทำใหเกิดบรรยากาศเหงาเพื่อทำให

คนดูเขาใจวาเปนหนังรัก จนกระทั่งหญิงหันไปหาบอม หญิงพยายามจะบอกเหตุผลที่เธอนัดบอมมา 

แตก็ถูกบอมขัดไวตลอดโดยบอมคิดวา หญิงคิดถึงบอมมาก หรือคิดวาหญิงจะบอกวาบอมหลอ 

เปนการแนะนำตัวละครบอมใหคนดูเขาใจวา บอมเปนคนหลงตัวเองและไมคอยฟงใคร ดานภาพ เมื่อ
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นำบอมซึ่งเปนคนที่อวนไวหนวดไวเครายืนเกกหลอใสกลองดวยภาพขนาด Medium 

Close up  มาเชื่อมกับฉากที่หญิงนั่งอยูคนเดียว เกิดการหักมุมจากภาพลักษณที่คนดูสวนใหญคาด

เดาไวทำใหคนดูรูสึกถึงความเปน Comedy ขึ้นมาแทนที่ความเปนภาพยนตร Romantic

ฉากที่ 2 ภายนอก / ทางเดินริมแมน้ำ / ตอนเย็น

รูปที่ 5-2 ฉากที่ 2

เกิ้ล และ โจ เดินมาตามทางเดินโดยที่เกิ้ลบนเรื่องที่บอมหายไปจากหองเรียนทำใหเขา

ตองแบกกระเปาของบอมมาดวย ซึ่งโจก็ถามเกิ้ลวาทำไมยังไมชินอีกเพราะเวลาบอมมีแฟนก็เปน

แบบนี้ทุกท ี พรอมกับคาดการณวาบอมนาจะถูกบอกเลิกอีก เพราะที่แลว  ๆ มาก็เปนอยางนี ้สวน

เกิ้ลหวังวาบอมจะไปไดดีกับแฟนคนปจจุบัน

ในฉากนี้เปนการเปดตัวเพื่อนของบอมอีกสองคนคือเกิ้ล กับ โจ โดยเกิ้ลจะมาพรอมกับ

การบนเรื่องกระเปาของบอมที่ทำใหรูวาสองคนนี้เปนเพื่อนกับบอม ซึ่งรวมกับการทักของโจที่วายัง

ไมชินเรื่องบอมปลอยใหเพื่อนแบกกระเปามาให เปนการเสริมวาบอมเปนคนที่ไมสนใจใคร  และยังมี

การพูดถึงบอมวาเคยมีแฟนมาหลายคนแตถูกบอกเลิกตลอด เปนการเลาประวัติตัวละครของบอม
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ฉากที่ 3 ภายนอก / ริมแมน้ำ / ตอนเย็น

รูปที่ 5-3 ฉากที่ 3

หลังจากที่เกิ้ลกับโจคุยกันมาเรื่อย ๆ ก็มาถึงริมน้ำพอด ีโจสังเกตเห็นบอมนั่งหงอยอยู

คนเดียว  จึงรีบกันตัวเกิ้ลใหหลบที่มุมตึกแลวปรึกษากัน โดยโจยืนยันวานาจะเปนอยางที่เขาคาดเดา

ไววาบอมนาจะถูกบอกเลิก แตดวยความซื่อเกิ้ลกลับคิดวาบอมโรแมนติคเลยนั่งดูน้ำ ทั้งสองจึงเขาไป

ด ู  ใกล ๆ ซึ่งหางจากหลังบอมเพียงแคนิดเดียว โดยโจบอกเกิ้ลวา ถาไมเชื่อวาบอมโดนบอกเลิกให

นับหนึ่งถึงสาม ครบสามแลวบอมจะตองไปกระโดดแมน้ำเจาพระยาเพราะเศราที่ถูกบอกเลิกแนนอน 

แตเมื่อนับจริงยังไมทันถึงสามบอมก็วิ่งไปจะกระโดดน้ำแลว เกิ้ลและโจจึงตองรีบเขาไปหามไว

ฉากนี้แสดงบุคลิกตัวละครเกิ้ลกับโจมากขึ้น โดยจะเห็นวาโจจะเปนตัวคิดเกินจริงหรือ

ชอบสรางเรื่อง เชนการพาเกิ้ลหลบที่มุมตึกหลังจากเห็นบอมอยูไกล ๆ และแสดงความซื่อของตัว

ละครเกิ้ลจากการที่มองวาบอมเปนคนโรแมนติคจึงมานั่งมองแมน้ำเจาพระยา นอกจากนั้นยังเนน

ความเปน Comedy ในหนังใหเดนชัดขึ้นจากการรับสงของตัวละครเกิ้ลกับโจดวย โดยใชมุกจากบท

สนทนาตาง ๆ ที่ขัดแยงกันตลอดเพราะคนหนึ่งก็กวนเกินไปอีกคนก็ซื่อเกินไป รวมกับการแสดงที่

เกินจริงในสถานการณที่จริงจัง คนดูรูสึกถึงความขัดแยงที่ไมสมจริงทำใหรูสึกตลกกับการแสดงใหญ

ของตัวละคร  มีการใชการตัดตอแบบ Jump cut เพื่อดึงเอาจังหวะการแสดงของตัวละครมาใชหลาย 

ๆ ครั้งเพื่อเปนการซ้ำมุกใหคนดูรูสึกตลกยิ่งขึ้น
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ฉากที่ 4 ภายใน / หองโจ / ตอนกลางคืน

รูปที่ 5-4 ฉากที่ 4

เมื่อเกิ้ลกับโจชวยบอมไมใหกระโดดน้ำฆาตัวตายแลว ทั้งสามก็มาอยูที่หองของโจ บอม

ซึ่งเศราโศกเสียใจรองไหฟูมฟายไปพลางดื่มเบียรไปพลาง เกิ้ลกับโจไดแตมองหนาเอือม ๆ เมื่อโจจะ

ถามบอมวาเกิดเรื่องอะไรขึ้นบอมก็ขัดดวยการยกเบียรขึ้นดื่มไมฟงใคร จนโจทนไมไหวตองตะคอกดา

แตบอมก็ยังไมเลิกฟูมฟายจนแมบานดูแลหอตองเขามาดา บอมจึงเลาใหเกิ้ลกับโจฟงไดวาโดนหญิง

แฟนคนปจจุบันบอกเลิก ซึ่งบอมก็รองไหฟูมฟาย รำพึงรำพันอีกวาทำไมเขาถึงถูกบอกเลิกตลอด

พลางยอนอดีตไปที่แฟนแตละคนที่เขาคบ เกิ้ลสงสัยวานาจะมีเหตุผลบางอยางที่ทำใหบอมถูกบอก

เลิกตลอดจึงใหบอมลองนึกดูวาไปทำอะไรไว ซึ่งบอมก็เหมือนจะนึกออกเรื่องหนึ่ง

ฉากนี้เปนการเปดตัวหองของโจซึ่งถือเปนโลเคชั่นหลักของเรื่อง ภายในเปนหองโลง ๆ 

สีในหองจะเปนสีฟาหมน ๆ  อึมครึมทำใหบรรยากาศดูลึกลับอึดอัด ของประกอบฉากอยางโปสเตอร 

ผาปูที่นอนเลือกเปนสีฟาหรือน้ำเงินใหดูกลมกลืนกับสีภาพที่อยากได ตัวละครจะใสเสื้อผาเปนสีพื้น

คือ สีขาว  ดำ และ เทา ซึ่งแสดงถึงจุดยืนและบุคลิกของตัวละคร โดยเกิ้ลซึ่งเปนคนซื่อ ๆ มองโลกใน

แงดีจะใสเสื้อสีขาวเปนเหมือนดานสวาง และโจที่มีบุคลิกกวน ๆ ชอบคิดอะไรแผลง ๆ หาเรื่อง จะใส

เสื้อสีดำที่สื่อถึงดานมืด ซึ่งในฉากนี้เกิ้ลกับโจจะยืนคูกันตลอด พรอมกับเสนอความคิดเห็นของตน

ออกมาขัดแยงกันใหบอมตัดสินใจเลือก เปนลักษณะเหมือน Angel กับ Devil ที่อยูในจิตใจคอย

เสนอทางเลือกใหเราเลือกวาจะเลือกดานสวางหรือดานมืด ซึ่งบอมจะอยูคนเดียวตลอดในฉากนี้ โดย

บอมที่ใสเสื้อสีเทานั้นหมายถึงเปนคนที่รับฟง Angel กับ Demon และเอาขอเสนอของทั้งคูมาใช 

(ผสมสีดำกับขาวออกมาเปนเทา) ซึ่งเปนเรื่องการตัดสินใจของมนุษย
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ฉากที่ 5 ภายนอก / สวนสาธารณะ / ตอนกลางวัน

รูปที่ 5-5 ฉากที่ 5

เรื่องที่บอมนึกออกก็คือเรื่องของ แกว แฟนคนแรกที่เขาคบดวยสมัยเรียนอยูมัธยมตน 

บอมเลาถึงแกววาแกวเปนเนตรนารีที่ด ีชวยเหลือผูอื่น แตเมื่อคบไปนาน ๆ บอมกลับรูสึกเบื่อแกวจึง

บอกเลิก แตแกวรักมากก็แคนมาก เธอเลยประกาศวาเธอจะขัดขวางไมใหบอมไดสมหวังในความรัก 

บอมจะตองเปนของแกวคนเดียว

ในฉากนี้เปนการนึกยอนอดีตของบอมเรื่อง แกวแฟนคนแรกของเขา โดยการเลา

ลักษณะตัวละครแกวนั้นอิงมาจากขอปฏิบัติของการเปนลูกเสือเนตรนารีนั่นเอง เชน แกวมีความ

เมตตากรุณาตอสัตว แกวจะชวยเหลือผูอื่นทุกเมื่อ เปนการลอเลียนคำปฏิญานของลูกเสือเนตรนารี   

สวนของมุกตลกนั้นใชการเลาเรื่องที่ตรงขามกับภาพที่เห็น เชนบอมเลาวาแกวทำอะไร  ภาพที่เห็นก็

จะตรงกันขามหรือผิดแผกไปจากที่เลาไว นอกจากภาพตรงขามแลวยังมีการหักมุม เปลี่ยนอารมณ

แบบทันทีทันใด ทำใหคนดูรูสึกถึงความประหลาดของตัวละครเมื่อรวมกับการแสดงที่เกินจริงทำให

ภาพที่ออกมาดูตลก เหตุผลที่ตัวละครแกวตองแตงชุดเนตรนารีนั้นเปนเพราะผูจัดทำมีความตองการ

ที่จะสรางตัวละครผีที่แปลกไมเหมือนใครและไมนาจะดูนากลัวได จึงเลือกใชลักษณะของเนตรนารีที่

มีเครื่องแบบและตัดผมสั้นติ่งหูมาเปนผีในเรื่อง ทำใหในฉากนี้บอมก็ตองใสชุดลูกเสือดวยเชนกัน
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ฉากที่ 6 ภายใน / หองโจ / ตอนกลางคืน

รูปที่ 5-6 ฉากที่ 6

ภาพกลับมาที่หองของโจอีกครั้ง บอมเลาตอวาหลังจากที่เลิกกับแกว เธอก็เสียชีวิต

เพราะจมน้ำตาย และบอมเองก็ไมไดสนใจเรื่องของแกวอีก โจซึ่งมีความคิดแผลง ๆ ก็คิดทันทีวาตอง

เปนเพราะแกวเปนผีแลวคอยมาทำใหบอมเลิกกับแฟนเกาตามที่พูดไว สวนเกิ้ลก็คอยเถียงวาไมนา

เปนไปไดเพราะผีไมมีจริง ไหนจะเรื่องที่แกวเปนเนตรนารีสามัญที่ดีจึงไมนาจะทำเรื่องไมดีแบบนั้น 

แลวถาเปนผีจริง ๆ จะทำอะไรไดเพราะแกวตายไปนานแลว บอมก็ไมเคยเจอ โจเสนอใหติดตอ

สื่อสารกับผี  อีแกวดวยการเลนผีถวยแกว ซึ่งบอมก็เห็นชอบดวย

ในฉากนี้เปนการกลับมาใชภาพและการเลาแบบในฉากที ่ 4 คือการเสนอความคิดของ 

Angel กับ Devil ซึ่งจะชัดขึ้นวาเกิ้ลกับโจมีการเสนอความคิดในดานที่ตรงกันขามกัน โดยโจจะเสนอ

แตความคิดที่ทำใหเกิดเรื่องเชน การบอกวาสาเหตุที่บอมตองเลิกกับแฟนมาจากผีแฟนเกา หรือการ

เสนอใหเลนผีถวยแกว สวนเกิ้ลจะพยายามหามไมใหบอมเชื่อ การเสนอความคิดของสองคนนี้หาก

สังเกตแลวโจจะเปนคนพูดขึ้นมากอนวาตองเปนเพราะผีแฟนเกาแน ๆ เปนการแสดงใหเห็นวาความ

เชื่อเรื่องผีหรือสิ่งลี้ลับเปนเรื่องที่มีผลอยางมากกับคนไทย แมในปจจุบันเองก็ยังมีคนที่เชื่อเร่ืองนี้และ

มักจะใชเรื่องผีหรือเรื่องเหนือธรรมชาติมาอางอิงในการแกปญหาตาง ๆ อยู
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ฉากที่ 7 ภายใน / หองโจ / กลางคืน

รูปที่ 5-7 ฉากที่ 7

เมื่อบอมตัดสินใจเลนผีถวยแกวแลวทั้งสามจึงรวมตัวกันอยูบนเตียงนั่งลอมกระดานผี

ถวยแกวและจะเริ่มเลนกัน โดยมีโจผูเชี่ยวชาญในเรื่องผีเปนผูนำ โจอธิบายกฎตาง ๆ ของผีถวยแกว

แลวใหเกิ้ลไปหยิบแกวมา ซึ่งเกิ้ลก็หยิบแกวใบใหญมากมาทำใหโจตองไลไปหยิบแกวใหม กวาจะได

เลนก็วุนวายกันไประดับหนึ่ง เมื่อเริ่มเลนขณที่ทุกคนกำลังลุนอยูนั้นแกวก็ขยับอยางรวดเร็วไปหนึ่ง

ชองทำใหบอมและเกิ้ลตกใจแตโจกลับบอกวาเขามือกระตุก แลวแกวก็กระตุกอีกครั้งเพราะเกิ้ลเลื่อน

แกวกลับมาที่เดิม แลวทั้งสามคนก็วุนวายกับการเลื่อนแกวไปมาทะเลาะกันเสียงดังจนแมบานดูแล

หอตองเขามาดาใหเงียบ ๆ

หลังจากแมบานไปแลวเกิ้ลก็งอนเพื่อนทั้งสองเพราะถูกโทษวาการที่แมบานเขามาดา

เปนเพราะเกิ้ล บอมจึงตัดสินใจที่จะเลนผีถวยแกวคนเดียวเพื่อความมั่นใจวาจะไมมีใครเลื่อนแกว

วุนวายอะไรอีก เมื่อเริ่มเลนแกวก็เลื่อน โจคิดวาเปนมุกมือกระตุกแตไมใช เมื่อบอมถามและยืนยันได

จนแนใจแลววาเปนแกว บอมจึงระบายสิ่งที่อยูในใจออกมา บอมไมไดตองการเคลียร แตเขาแคเรียก

แกวมาดาเพราะทนไมไหวที่ถูกแกวรังควาน

ฉากนี้เปนการเริ่มเลนผีถวยแกว เปนการผสมผสานความเปนหนัง Horror ที่มีความ   

ตื่นเตนความลุนระทึกจากสถานการณเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่จับตองไมได รวมไวกับ ความตลก

ขบขันจากการแสดงและบทพูดของหนังแนว Comedy มีการใชจังหวะแบบหนัง Horror คอย ๆ 

สรางสถานการณนาตื่นเตนกดดันวาผีจะหลอกหรือไมหลอกแลวหักมุมดวยความเปน Comedy เชน 

ตอนที่ตัวละครทั้งสามลุนวาแกวบนกระดานผีถวยแกวจะขยับหรือไม จะใชการตัดตอตัดภาพไปรับ

หนาแบบ Close up ตัวละครแตละตัวใหไดเห็นสีหนาและอารมณที่ลุนระทึก พรอมกับใชเพลงที่ให

ความรูสึกตื่นเตนนากลัว เมื่อจังหวะพอเหมาะ ก็หักมุมโดยใหตัวละครเลนมุกทันท ีทำใหคนดูไมทัน

ตั้งตัว คาดเดาไมได จึงทำใหมุกตลกไดผลมากขึ้น
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ฉากที่ 8 ภายใน / หองแมบานดูแลหอ / ตอนกลางคืน

รูปที่ 5-8 ฉากที่ 8

ตัดมาที่หองของแมบานดูแลหอ ซึ่งกำลังนั่งตัดเล็บอยูในหองของเธอแลวเสียงโทรศัพท

ก็ดังขึ้น เมื่อรับสายเธอพบวาหอง 811 หรือหองของโจนั้นสงเสียงดังอีกแลว ดวยหนาที่บวกกับความ

หงุดหงิดเธอจึงตองไปที่หองของโจอีกครั้ง

ในฉากนี้เปนฉากสั้น ๆ ที่เอามาขั้นฉากที่อยูในหองของโจเพื่อไมใหคนดูรูสึกเบื่อกับ

บรรยากาศเดิม ๆ และใชขั้นอารมณจากฉากที่แลวที่มีการเลนมุกตลกที่เยอะ ในฉากนี้จึงใสมาเพื่อ

ผอนอารมณไมใหคนดูไดพักบาง

ฉากที่ 9 ภายใน / ทางเดินหอ / ตอนกลางคืน

รูปที่ 5-9 ฉากที่ 9

แมบานดูแลหอขึ้นลิฟทมายังชั้น 8 ซึ่งเปนชั้นที่โจอยู เธอเดินมาดวยความหงุดหงิดจน

มาถึงหองของโจแลวจึงเปดประตูเขาไป
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ในฉากนี้เปนฉากสั้น ๆ ใชเพื่อเลาวาแมบานดูแลหอกำลังขึ้นมาที่หองของโจ โดยฉากนี้

ทำหนาที่เหมือนกับฉากที่ 8 คือขั้นฉากไมใหซ้ำซากจำเจ (เปลี่ยนสถานที่) และขั้นอารมณจากฉากที่ 

7 ที่เปนฉากตลกเพื่อใหคนดูไดพักบาง

ฉากที่ 10 ภายใน / หองโจ / ตอนกลางคืน

รูปที่ 5-10 ฉากที่ 10

เมื่อแมบานดูแลหอเปดเขามาเธอก็ตองตกใจสุดขีดเมื่อเห็นหญิงสาวใบหนาซีดขาวนา

กลัวราวกับศพ ดวยความตกใจแทนที่จะดาแมบานจึงปดประตูกลับไปเงียบ ๆ เกิ้ล โจ และ บอม 

สงสัยวาแมบานเปนอะไรแตก็โยนความคิดทิ้งไปแลวหันมาเชิญผีแกวออกเพราะบอมไดพูดทุกอยางที่

อยากพูดไปแลว แตผีแกวดันไมยอมออก ไมวาบอมจะขอใหออกยังไงก็ไมยอม บอมจึงคิดจะถอนนิ้ว

ออกจากแกวแลวเลิกเลนไปเอง แตโจหามไวเพราะกฎของการเลนผีถวยแกวจะถอนมือออกจากแกว

ไมได เพราะจะถูกวิญญาณที่อยูในแกวเขาสิงหรือทำรายได บอมไมเขาใจวาผีอยูในแกวจะทำอะไร

เขาได โจจึงตองอธิบายวาการเลนผีถวยแกว  ผีไมไดเขาไปอยูในแกว แตจะอยูบริเวณที่เลนตางหาก 

ซึ่งทั้งเกิ้ลและโจตางก็ถูกผีอีแกวหลอกจนหัวโกรนตองหนีออกจากหอทิ้งบอมไวในหองคนเดียว

ในฉากนี้เปนการเปดตัวแกวในรูปแบบผีและเนนเนื้อเรื่องในรูปแบบ Horror โดยใช

การเลาเรื่องที่เพิ่มความกดดันขึ้นเรื่อย ๆ จากการที่บอมถูกพันธนาการไวกับกระดานผีถวยแกวที่ผี

ไมยอมออก ใชการแตงหนาเอฟเฟคผีที่จมน้ำตายคือผิวซีด  เห็นเสนเลือดชัด และใชเทคนิคการตัดตอ

ตัดใหภาพผีปรากฎขึ้นอยางรวดเร็วในจังหวะที่คนดูไมทันตั้งตัวทำใหเกิดความหวาดกลัวและตกใจ 
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ฉากที่ 11 ภายนอก / ถนนเขาหอพัก / ตอนกลางคืน

รูปที่ 5-11 ฉากที่ 11

เกิ้ลและโจหนีออกมาไกลถึงนอกหอ แตเกิ้ลที่เหมือนจะนึกขึ้นไดวาทิ้งบอมไวคนเดียวก็

เรียกใหโจหยุดกอน พรอมกับชักชวนใหโจกลับไปชวยบอมดวยกันกับตน

ในฉากนี้เปนฉากที่ใสมาเพื่อไมใหคนดูรูสึกเบื่อกับสถานที่เดิม ๆ โดยยายจากในหอ

ออกมาอยูขางนอกบาง และใชการพักอารมณคนดูจากฉากที่แลวที่มีทั้งมุกตลก และการหลอกผี

หลายครั้ง โดยใชการเลนมุกตลกที่เปนบทพูด เปนบทสนทนาที่ไมเครงเครียด เนื้อหาของฉากมีเพียง

แคการเรียกตัวละครกลับเขาไปในหองอีกครั้ง

ฉากที่ 12 ภายนอก / ทางเขาหอพัก / ตอนกลางคืน

รูปที่ 5-12 ฉากที่ 12

โจและเกิ้ลวิ่งกลับมาที่หอดวยใจฮึกเหิมที่จะชวยเพื่อนของเขา แตเมื่อมาถึงประตูทาง

เขาหอซึ่งมีระบบล็อคอัตโนมัติและตองใชคียการดในการเปดพวกเขาก็พบวาโจไมไดเอาคียการดลง

มา
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ในฉากนี้เปนฉากที่เลาเนื้อเรื่องตอจากฉากที่แลวคืือโจและเกิ้ลที่จะมาชวยบอมจึงวิ่ง

กลับมาที่หอ เปนฉากสั้น ๆ ที่มีไวขั้นอารมณ โดยในฉากนี้จะใชภาพสโลวโมชั่นในตอนที่โจกับเกิ้ลวิ่ง

กลับมา เมื่อนำการแสดงที่เกินจริงมารวมกับภาพที่เคลื่อนไหวชา ทำใหลักษณะการแสดงนั้น ๆ เห็น

ไดอยางชัดเจนขึ้น ซึ่งในกรณีนี้คนดูจะเห็นทาทางประหลาด ๆ ของตัวละครที่ชัดเจนขึ้น นานขึ้น 

เปนจุดที่เรียกเสียงหัวเราะจากคนดูได

ฉากที่ 13 ภายใน / หองโจ / ตอนกลางคืน

รูปที่ 5-13 ฉากที่ 13

 

ตัดกลับมาที่บอมซึ่งโดนทิ้งอยูในหองคนเดียวกับคำวาผีที่โจบอกไวกอนจากไป บอม

เริ่มหวาดกลัวกับสถานการณที่เปนอยูแลว เขาเริ่มถามแกววาตองการอะไร แกวบนกระดานคอย ๆ 

เลื่อน บอมคอย ๆ ตามอาน แตกอนที่จะครบประโยคโทรศัพทมือถือของบอมก็ดังขึ้น ซึ่งโจเปนคน

โทรมานั่นเอง บอมจึงคอย ๆ เลื่อนตัวไปหยิบโทรศัพทโดยที่มือก็หามหลุดจากแกว แตเมื่อจะหยิบ

โทรศัพทไดเสียงโทรศัพทมือถือก็เงียบไปแตเสียงโทรศัพทหองซึ่งอยูอีกมุมกลับดังขึ้นแทนเพราะ

คราวนี้เกิ้ลเปนคนโทร  บอมจึงตองยายไปยายมา เพราะเดี๋ยวโทรศัพทมือถือดังโทรศัพทหองดัง จน

กระทั่งบอมจะไปหยิบมือถือไดก็ถูกดึงอยางแรงจนเสียหลักลมลงบนเตียง เมื่อบอมเงยหนาขึ้นดูก็พบ

วาแกวในสภาพผีจมน้ำตายนั่นเองที่ดึงเขาลงมา

ในฉากนี้เปนการแสดงความหวาดกลัวของบอมอยางชัดเจน ซึ่งในฉากกอนหนาที่มี

เพื่อนอยูดวยบอมจะไมกลัวผีแกวมากเทากับฉากนี้ โดยผูจัดทำวางใหเกิ้ลกับโจเปนเหมือนความคิด

ดานสวางกับดานมืด  ฉากนี้ก็เหมือนกับวาบอมสูญเสียความคิด (สติ) ไปทำใหความหวาดกลัวปรากฎ

ออกมา บรรยากาศในฉากนี้ดึงความเปน Comedy ขึ้นมาอีกครั้งโดยใชอารมณที่หวาดกลัวจริงจัง

ของตัวละครผสมเขากับสถานการณวุนวายที่ดูเพี้ยนและไมสมเหตุสมผล โดยใชมุกรับโทรศัพททาง

นูนทีทางนี้ที ซึ่งเปนพฤติกรรมที่คนทั่วไปไมทำกันและดูเกินจริงเกิดขึ้นไดยาก บวกกับการที่ตัวละ

ครบอมถูกพันธนาการไวดวยกระดานผีถวยแกวที่หามเอานิ้วออก ทำใหการเคลื่อนไหวตัวไปมุมนูนที
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มุมนี้ทีเปนไปไดยาก เมื่อนำสถานการณที่วุนวายนี้รวมกับการแสดงที่เกินจริงของนักแสดงทำใหฉาก

นี้สามารถเรียกเสียงหัวเราะของคนดูไดอยางมาก

ฉากที่ 14 ภายใน / หองโจ / ตอนกลางคืน

รูปที่ 5-14 ฉากที่ 14

โจกับเกิ้ลที่ไมมีคียการดสามารถเขาหอมาไดเพราะแมบานดูแลหอเดินช็อคออกมาเปด

ประตูให พวกเขาจึงรีบกลับเขามาที่หองและพบวาบอมกำลังถูกผีอีแกวขยับแกวบนกระดานไปมา

หวังจะใหนิ้วบอมหลุดจากแกว โจกับเกิ้ลจึงตองชวยบอมทั้งใชพระสวดมนตแตก็ทำอะไรไมได 

สุดทายตองใหบอมเอากาวตราชางติดนิ้วตัวเองกับแกวบนกระดานเพื่อไมใหนิ้วหลุด หลังจากความ

วุนวายผานไปเพราะนิ้วบอมไมหลุดแลว  บอมก็หันมาเหวี่ยงเพื่อนทั้งสองของเขาวาทิ้งเขาไป ไหนจะ

เรื่องชักชวนเลนผีถวยแกวอีก เกิ้ลไดฟงก็โมโหบอกกลับไปวาทุกอยางที่เกิดขึ้นเปนเพราะการตัดสิน

ใจเลือกของบอมเอง บอมนั้นไมเคยฟงใครหรือคิดอะไรใหถี่ถวน พอเกิดปญหาก็มักจะโทษคนอื่นไม

ยอมโทษตนเอง ในขณะที่เกิ้ลกำลังดานั้นแกวบนกระดานก็คอย ๆ เลื่อนมาที่ขอบกระดาน โจสังเกต

เห็นจึงใหบอมดึงแกวไว เพราะถาแกวหลุดจากกระดานควันออกมาผีแกวก็จะมาทำรายบอมได 

สถานการณกลับมาวุนวายอีกครั้ง ในที่สุดโจเสนอความคิดใหบอมตัดนิ้วของตัวเอง เพราะโจเชื่อวา

กฎของการเลนผีถวยแกวคือหามนิ้วหลุด ดังนั้นเหลือนิ้วติดแกวไวแลวตัวเปนอิสระนาจะไมเปนอะไร 

สวนเกิ้ลรูสึกเปนความคิดที่เพี้ยนมากจึงหามบอมไมใหตัด สุดทายบอมเลือกที่จะตัดแตดันตัดไปทั้ง

แขน ผีอีแกวเมื่อเห็นวาบอมตัดแขนตัวเองก็คอย ๆ จางหายไป เกิ้ลคิดวาแกวนาจะเสียใจที่บอมยอม

ตัดแขนตัวเองเพื่อไมตองอยูกับแกว  แตบอมคิดวาแกวใหอภัยเขาแลวจึงไดยอมจากไป ซึ่งตัวเขาเอง

ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตนเองใหดีขึ้น หลังจากที่บอมรูตัวแลวโจจึงใหบอมหาแขนที่ตัดไปเพื่อเอาไปตอ

ที่โรงพยาบาลแตบอมหาเทาไรก็หาไมเจอ เกิ้ลกับโจก็ชวยกันหาแตก็ยังไมเจอ จนทั้งสามคนนึกออก

แคทางเดียวที่แขนจะหายไปไดคือการที่อีแกวเอาแขนกลับไปดวย
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ในฉากนี้เปนฉากสุดทายของเรื่องซึ่งเปนการรวมฉากไคลแมกซและฉากคลี่คลายมาอยู

ดวยกัน โดยในชวงแรกจะเปนชวงไคลแมกซที่เกิ้ลและโจหาวิธีตาง ๆ มาใชเพื่อชวยใหบอมหลุดพน

จากผีถวยแกว ในชวงนี้จะเนนไปที่การเลนมุกลอเลียนกับความเชื่อของคนไทยมีทั้งการใชพระพุทธ

รูปหรือการสวดมนตซึ่งเปนความเชื่อของคนไทยวาผีจะตองกลัวพระแตผีในเรื่องกลับไมกลัว  ภาพใน

ฉากนี้จะแบงเปนสองสวนอยางชัดเจนคือสวนของบอมกับแกว  และสวนของเกิ้ลกับโจ โดยเกิ้ลกับโจ

จะยืนคูกันที่ตำแหนงเดิมตลอดไมมีการเคลื่อนที่ยายไปไหนเพื่อย้ำถึงการเปนความคิดดานดีดานมืด 

สวน  บอมนั้นจะสามารถขยับตัวไดบาง มีการเปลี่ยนมุมกลองที่ใชรับหนาหลากหลายกวาเพราะเปน

ผูตัดสินใจเลือกความคิดและเปนผูกระทำ

สวนที่สองคือการเรียนรูของตัวละครบอม โดยในฉากนี้บอมไดแสดงลักษณะนิสัยที่ไมดี

ของตนเองออกมาคือการโยนความผิดของตัวเองใหเพื่อนเรื่องการเลนผีถวยแกว แมวาโจจะเปนคน

เสนอแตคนที่เลือกเลนคนเดียวก็คือบอม ซึ่งบอมไดรับการวากลาวตรง ๆ จากเกิ้ล ทำใหบอมรูตัววา

ตนเองมีขอเสียอะไรเปนหนึ่งในปจจัยที่ทำใหตัวบอมเกิดการเรียนรูในตนเอง และในฉากสุดทายที่

บอมตองตัดแขนตัวเองนั้นคือการลงโทษซึ่งเปนปจจัยใหมนุษยเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง
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บทท่ี 6

สรุป และขอเสนอแนะ

การศึกษาและคนควาขอมูลเพื่อการสรางสรรคภาพยนตรตลกสยองขวัญที่มีเนื้อหาเกี่ยว

กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม “อีแกว” มีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับการเรียนรูขอเสีย

และปรับปรุงพฤติกรรมตนเอง โดยผูจัดทำไดทำการเก็บขอมูลจากทฤษฎี บทความ และแหลงขอมูล

อางอิงตาง ๆ มาพัฒนาเปนบทภาพยนตร และปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิตภาพยนตรสั้น ซึ่งแบงออก

เปน 3  ขั้นตอน คือ  ขั้นตอนกอนการถายทำภาพยนตร (Pre-Production) ขั้นตอนการถายทำ

ภาพยนตร (Production) และขั้นตอนหลังการถายทำภาพยนตร (Post-Production) ซึ่งการทำงาน

ตามขั้นตอนขางตนทำใหผูจัดทำไดเรียนรูวิธีการสรางภาพยนตรโดยละเอียด ตั้งแตการคัดเลือก

แนวคิดและคนควาขอมูลมาพัฒนาสูบทภาพยนตร การเลือกสถานที่ถายทำและนักแสดงที่มีความ

เหมาะสม การวางแผนการถายทำ การถายทำและบริหารกองถาย รวมถึงการตัดตอภาพยนตร เพื่อ

ความสมบูรณของภาพยนตร ตามจุดประสงคที่ผูจัดทำไดวางไวและเปนที่นาพอใจ

สรุปผลการศึกษา

ในการสรุปผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปเปนประเด็นสำคัญที่คนพบจากการดำเนิน

การตามแตละขั้นตอนดังนี้

1. ขั้นตอนกอนการถายทำภาพยนตร (Pre-Production)

ในขั้นตอนนี้ถือเปนขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในกระบวนการทั้งหมด เพราะการเตรียม

การที่ดีจะชวยใหการทำงานในขั้นตอนอื่น ๆ เปนไปไดโดยงายเชนกัน เริ่มตั้งแตการหาแนวคิด 

ประเด็นที่นาสนใจ คนควาขอมูลอางอิง เพื่อสรางบทภาพยนตรที่สมบูรณ แลวจึงคนหาสถานที่ถายทำ

และคัดเลือกนักแสดงที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง อีกทั้งยังตองเตรียมงานกอนถายทำ เชน การกำหนดวัน

ถาย การจัดตารางการทำงานของทีมงานและนักแสดง เพื่อใหการทำงานในขั้นตอนการถายทำเปนไป

ไดอยางสะดวก

2. ขั้นตอนการถายทำภาพยนตร (Production)

ในขั้นตอนนี้การแกปญหาเฉพาะหนาเปนสิ่งสำคัญ เพราะการทำงานจริงที่ตอง

ทำงานรวมกับคนหมูมาก ทั้งทีมงานและนักแสดง การถายทำในสถานที่ที่ไมสามารถควบคุมตัวแปร
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บางอยางได การเตรียมงานที่ดีในชวงกอนการถายทำ จะชวยใหพรอมรับมือกับ

สถานการณที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ได

3. ขั้นตอนหลังการถายทำ (Post-Production)

ขั้นตอนนี้เปนอีกขั้นตอนที่สำคัญ เพราะสิ่งที่คนดูจะไดเห็นคือการจัดการในขั้นตอน

นี้ ซึ่งตองอาศัยความรูความชำนาญในการตัดตอภาพยนตร การปรับแตงดานภาพและเสียงเพื่อให

ภาพยนตรออกมาสมบูรณและตรงตามที่ตองการมากที่สุด

ขอจำกัดและปญหา

ขอจำกัดและปญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน สามารถสรุปเปนขอ ๆ ได ดังตอไปนี้

1. ปญหาเรื่องตารางเวลาของทีมงานและนักแสดง

เนื่องจากทีมงานและนักแสดงลวนเปนนักศึกษาในชั้นปที ่4 ซึ่งมีจุลนิพนธของตนเอง

ตองทำเชนกัน การจัดสรรเวลาใหทั้งทีมงานและนักแสดงวางพรอมกันเพื่อมาถายทำนั้นจึงเปนเรื่อง

ยากมาก เพราะทุกคนจำเปนตองออกกองของตนเองและของเพื่อน บางครั้งมีงานที่ไมไดนัดไวแตแรก

ที่ตองไปชวย ทำใหตารางเวลาที่แตละคนจะวางตรงกันมีนอยมาก การถายทำจึงตองถายทำใหเปนป

ตามเวลาที่กำหนดเพื่อไมใหกระทบไปยังเพื่อนคนอื่น ๆ อีก

2. ปญหาเรื่องสภาพอากาศ

แมวาการถายทำสวนใหญของภาพยนตรสั้นเรื่องอีแกว จะอยูภายในหอพักหรือตัว

อาคาร  แตสภาพอากาศก็ยังมีผลอยางมากในการถายทำ เนื่องจากการถายทำในชวงเดือนตุลาคม -

ธันวาคม ยังมีฝนตกอยูบาง ทำใหการถายทำนอกตัวอาคารไมสามารถทำได และการถายภายใน

หอพักซึ่งอยูชั้นบนสุดทำใหการอัดเสียงไมสามารถทำไดเนื่องจากเสียงฝนตกจะเขามารบกวนเสียงพูด

ของนักแสดง หรือการถายทำบริเวณที่มีการจราจรของรถยนตหรือจักรยานยนตตลอดเวลา ทำใหเกิด

เสียงรบกวนตาง ๆ

ขอเสนอแนะ

จากการทำงานในทุกกระบวนการของการสรรสรางภาพยนตรสั้นตลกสยองขวัญเกี่ยว

กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เรื่อง “อีแกว” ทำใหผูจัดทำไดเรียนรูและเขาใจในปญหาในการทำงาน

แตละขั้นตอน ซึ่งผูจัดทำมีขอเสนอแนะในการทำงานดังนี้

1. ผูจัดทำตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญเรื ่องการทำงานเปนทีมในการผลิตงาน

ภาพยนตรเพราะการผลิตงานภาพยนตรนั้นไมสามารถทำดวยตัวคนเดียวได ดังนั้นควรมีการแบง

หนาที่ใหกับทุก ๆ คนในทีมงานตามความสามารถและความเหมาะสมของแตละบุคคล รวมถึงควร
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จัดเวลาอยางเปนระบบ และไมมีการกาวกายงานกันนอกตาราง เพื่อความสะดวกในการทำงาน

และมีเวลาจัดการทุกอยางใหออกมาสมบูรณที่สุด

2. ควรมีความเขาใจและมีการเตรียมตัวในขั้นตอน Pre-Production อยางดีที่สุด   ทั้ง

ในเรื่องที่คาดเดาไดและเรื่องที่คาดเดาไมได ดังนั้นการเตรียมการเพื่อรับมือกับปญหาเหลานี้ตั้งแต

ในขั้นตอน Pre-Production จะชวยทำใหกระบวนการถายทำเปนไปไดอยางสะดวกราบรื่น เพราะ

ในสถานการณการถายทำจริง สามารถเกิดปญหาที่ไมคาดคิดไดมากมายทั้งสภาพอากาศฝนตกที่

ทำใหถายทำนอกสถานที่ไมได หรือการจราจรของรถยนตที่ทำใหเกิดเสียงรบกวนตาง ๆ ซึ่งควรมี

การเตรียมรับมือตั้งแตขั้นตอนการ Pre-Production เชน การเลือกสถานที่ควรเช็ควาชวงวันและ

เวลาใดมีรถมากนอย หรือการตรวจสอบสภาพอากาศลวงหนาเพื่อวางตารางการถายทำใหเหมาะ

สม จะไดไมเกิดปญหาจนไมสามารถถายทำได
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